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ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  کناب 

: هدنسیون

ناگدنسیون زا  یعمج 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  27کناب 

باتک 27تاصخشم 

للع ییارچ و  یمالسا ، 27بالقنا 

(1  ) یمالسا بالقنا  لماوع  27للع و 

يولهپ میژر  طوقس  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  32للع 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  لماوع  طیارش و  42للع ،

دوب زیمآ  تیقفوم  یمالسا  بالقنا  47ارچ 

یمالسا بالقنا  عوقو  یبهذم  یسایس -  52للع 

يولهپ میژر  رب  مکاح  یعامتجا  یسایس و  54داسف 

نویناحور بهذم و  اب  میژر  54هزرابم 

هاش یسایس  56دادبتسا 

مدرم یتیاضران  هاش و  57دادبتسا 

یتلادع یب  58ضیعبت و 

نآ طوقس  للع  زا  یکی  میژر  یهاو  ياه  هاگ  58هیکت 

ناگناگیب تیمکاح  ذوفن و  اب  مدرم  63تفلاخم 

يولهپ میژر  یشاپورف  رد  زاس  تشونرس  هثداح  64ود 

فلتخم ياههاگدید  زا  ناریا  بالقنا  72للع 

يولهپ میژر  طوقس  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  75للع 

ناریا یمالسا  بالقنا  يداصتقا  یتعنص -  85للع 

یمالسا بالقنا  هناتسآ  رد  ناریا  یسایس  87تیعضو 

بالقنا رب  رثؤم  لماوع  91للع و 

( هر ) ینیمخ ماما  مالک  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  93لماوع 
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یمالسا بالقنا  يزوریپ  ماما و  یخیرات  تازرابم  97ریس 

( هر ) ینیمخ ماما  مالک  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  100لماوع 

يولهپ سوحنم  میژر  طوقس  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  105للع 

(1  ) يزوریپ ققحت  یمالسا و  بالقنا  عوقو  115زمر 

(2  ) يزوریپ ققحت  یمالسا و  بالقنا  عوقو  116زمر 

بالقنا ياههشیر  119يرگنزاب 

ناریا یمالسا  بالقنا  يزوریپ  لماوع  123تیهام و 

هعماج تیاده  ای  فارحنا  رد  بالقنا  صاوخ  128شقن 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  133املع و 

یمالسا بالقنا  يریگلکش  رب  136يدمآرد 

یمالسا بالقنا  تازایتما  اه و  149یگژیو 

یمالسا بالقنا  داجیا  رد  ینیمخ  ماما  هتسجرب  هژیو و  149شقن 

(1  ) یمالسا بالقنا  يربهر  رد  ینیمخ  ماما  150شقن 

ینیمخ ماما  152يربهر 

( هر  ) ینیمخ ماما  تیعجرم  يربهر و  153شقن 

1 هر )  ) ینیمخ ماما  154يربهر 

2 هر )  ) ینیمخ ماما  154يربهر 

3 هر )  ) ینیمخ ماما  155يربهر 

س)  ) ینیمخ ماما  مایق  و  ع )  ) نیسح ماما  مایق  زا  یقیبطت  159یلیلحت 

( هر  ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  یمالسا  بالقنا  همشچرس  ینیسح  167ياروشاع 

یمالسا بالقنا  هرابرد  فلتخم  ياه  171يروئت 

یمالسا بالقنا  رد  مدرم  هچراپکی  173روضح 

یمالسا بالقنا  رد  مدرم  شقن  ینیمخ و  ماما  174يربهر 

یمالسا بالقنا  ندوب  یناگمه  175یمدرم و 
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ینیمخ ماما  175يربهر 

( هر  ) ینیمخ ماما  176يربهر 

تضهن فلتخم  لحارم  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  177يربهر 

یمالسا بالقنا  رد  تیناحور  و  هر )  ) ینیمخ ماما  183يربهر 

ع)  ) موصعم ناماما  زا  ماهلا  ینیمخ  ماما  188يربهر 

(1  ) یمالسا بالقنا  يربهر  رد  ینیمخ  ماما  198شقن 

(2  ) یمالسا بالقنا  يربهر  رد  ینیمخ  ماما  200شقن 

( هر  ) ینیمخ ماما  تیعجرم  يربهر و  201شقن 

یمالسا بالقنا  داجیا  رد  ینیمخ  ماما  هتسجرب  هژیو و  201شقن 

ندوب 202یمالسا 

مالسا 202تیعماج 

یمالسا بالقنا  رد  بهذم  209شقن 

یمالسا بالقنا  یمدرم  211تیهام 

هسنارف هیسور و  ياهبالقنا  اب  هسیاقم  رد  یمالسا  بالقنا  یلک  212ياهیگژیو 

نایناهج يارب  ییوگلا  یمالسا  215بالقنا 

یمالسا تموکح  هشیدنا  رگایحا  ینیمخ  216ماما 

( هر ) ینیمخ ماما  مالک  رد  یمالسا  بالقنا  یگژیو  221تیهام و 

یمالسا بالقنا  سرد  نایوگروز  لباقم  229یگداتسیا 

نادیهش مالک  رد  یمالسا  232بالقنا 

یمالسا بالقنا  رد  ناریا  تلم  یسایس  يرکف -  تیاده  زرابم و  233تیناحور 

بالقنا ياههیرظن  هب  238یهاگن 

ناهج گرزب  ياهبالقنا  نایم  رد  یمالسا  245بالقنا 

ناریا بالقنا  يزوریپ  نیوکت و  رد  مالسا  251شقن 

ناریا یمالسا  بالقنا  ياه  259یگژیو 
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بالقنا 263تیهام 

نرق بالقنا  267نیرخآ 

( هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  ) ینیمخ ماما  تضهن  يروحم  268رصانع 

ناریا یمالسا  بالقنا  داعبا  رد  272یلمات 

يزوریپ زا  لبق  بالقنا  274خیرات 

ماما دیعبت  274لیالد 

ماما ترضح  دیعبت  نامز  رد  اه  هزوح  276عضو 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  ماما و  یخیرات  280هزرابم 

ترجه ياهزور  نیلوا  رد  س )  ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  هدشن  رشتنم  طخ  تسد  283هس 

ناریا هب  ینیمخ  ماما  284تشگزاب 

ناریا یمالسا  بالقنا  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  يربهر  يریگلکش  289دنور 

ناریا هب  ینیمخ  ماما  297تشگزاب 

سیراپ هب  هر )  ) ینیمخ ماما  303تمیزع 

نارهت رد  رزیاه  یفخم  306تیرومأم 

(1  ) یئاکیرمآ تاملپید  کی  317تافارتعا 

(2  ) یئاکیرمآ تاملپید  کی  322تافارتعا 

(3  ) یئاکیرمآ تاملپید  کی  327تافارتعا 

نادابآ سکر  امنیس  هعجاف  332يرگنزاب 

نارهت رد  دادرخ  مایق 15  ینیوکت  334ریس 

337ناویلوس

كاواس یفخم  هاگ  338هجنکش 

كاواس 345تارطاخ 

یس . یب . یب ویدار  تیاور  هب  ناریا  348بالقنا 

رویرهش 1357  17352
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دادرخ 1342  15355

يولهپ میژر  بوکرس  تردق  یناوتانو  یمالسا  361بالقنا 

بالقنا اب  تعیب  راد  هیالط  شترا  ییاوه  364يورین 

تشگزاب یب  رفس  رد  371هاش 

لاس 1357 نمهب  مهدزناش  374عیاقو 

روصنم 377یلعنسح 

دنفسا 1299 موس  ياتدوک  زا  سپ  روشک  لاجر  زا  یهورگ  380تشادزاب 

1350ش یضرا 1330 - تاحالصا  هناگهس  381لحارم 

نمهب 1318 نادنز  رد  ینارا  یقت  382لتق 

مدرم بزح  درکلمع  383یسررب 

زیخاتسر بزح  لیکشت  للع  399یسررب 

نآ دقن  اب  يولهپ  حرف  تارطاخ  اراید ، 406نهک 

يولهپ رصع  رد  ینید  ياه  هقرف  416اهشبنج و 

يولهپ میژر  421یشاپورف 

( هیلع هللا  تمحر   ) ینیمخ ماما  ترضح  لباقم  رد  رایتخب  435یماکان 

هاش رارف  یگنوگچ  441لماوع و 

 ?? دادرخ مایق 15  ياه  درواتسد  اه و  443هشیر 

دانسا تیاور  هب  دادرخ  448مایق 15 

دادرخ 42 مایق 15  رد  هللازیزع  دیس  دجسم  451شقن 

( نویسالوتیپاک  ) ناریا رد  اکیرمآ  یماظن  ناراشتسم  تینوصم  452هحیال 

یتیالو یتلایا و  ياهنمجنا  461هحیال 

ناریا اب  فجن  زا  ینیمخ  ماما  طابترا  ياههویش  464لیاسو و 

! يرالد نویلیم  تسیود  ماو  يازا  رد  نویسالوتیپاک  زایتما  467ياطعا 

ناریا رد  نویسالوتیپاک  470يارجام 
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هیکرت هب  ینیمخ  ماما  دیعبت  472نویسالوتیپاک و 

مق يادهش  ملهچ  تبسانم  هب  ماما  مایپ  477یناوخزاب 

هیضیف هب  يولهپ  میژر  هلمح  هدنورپ  481یناوخزاب 

ارآمزر رورت  یسایس  487تیمها 

دادرخ 42 هرابرد 15  491یتشاددای 

هتفایون دنس  دنچ  اه ، یسیلگنا  ارآ و  494مزر 

نارهت نینوخ  496هعمج 

راجفنا هناتسآ  رد  498ناریا 

رویرهش نینوخ 17  مایق  یخیرات  ریس  500یناوخزاب 

یناجنز دیمع  مالسالا  تجح  تیاور  هب  هایس  507هعمج 

نینوخ 509مایق 

 ???? ياروشاع رصع  رد  ماما  ینارنخس  ینوماریپ  عیاقو  رب  510يرورم 

هیضیف هسردم  هب  513هلمح 

مق هیملع  هزوح  هیلع  هاش  516هئطوت 

ینیمخ ماما  تضهن  هیلوا ي  ثداوح  517ریس 

ینیمخ ماما  تضهن  رد  هاش  میژر  تسکش  نیلوا  526لحارم 

لاس 1342 رد  املع  ترجاهم  ياهدرواتسد  اه و  هنیمز  535یسررب 

بالقنا رامش  540زور 

بالقنا 545زاورپ 

لاس 57 مرحم  لوا  زور  بش و  554هسامح 

ياروشاع 57 اعوسات و  رد  مدرم  یخیرات  555ییامیپهار 

نمهب 1357 ناریا 21-23  تلم  هب  باطخ  ینیمخ  ماما  ياه  560مایپ 

نمهب 1357 ات 22  564رامشزور 19 

 ?? لاس مود  همین  رد  یبالقنا  راکفا  يزیر  یپ  رد  مق  567شقن 
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یمالسا بالقنا  يزوریپ  رد  شترا  569شقن 

یهاشنهاش هلاس  574ياهنشج 2500 

كاواس دانسا  تیاور  هب  ناریا  رسارس  رد  یمالسا  579بالقنا 

587ناویلوس

يزوریپ زا  دعب  بالقنا  588خیرات 

هرس سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  يراگن  588خیرات 

ناریا بالقنا  يزوریپ  نیوکترد و  مالسا  595شقن 

سدقم عافد  نارود  ردینیمخ  ماما  603يربهر 

دوب یهلا  یتمعن  612گنج 

عافد 612گنج و 

ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  یهاگآ  گرم  تداهش و  ياه  613هولج 

یلیمحت گنج  رد  ماما  628يربهر 

رصاعم تایبدا  یمالسا و  بالقنا  ینیمخ ،  629ماما 

یمالسا يروهمج  بزح  رقم  راجفنا  يا و  هنماخ  هللا  تیآ  642رورت 

بالقنا رد  تیناحور  بهذم و  644شقن 

( هر  ) ینیمخ ماما  اب  یجراخ  ياهتیصخش  646رادید 

سدقم عافد  لاس  هسامح 8  زا  هاتوک  658یلیلحت 

گنج زا  سپ  گنج و  نارود  هب  660یهاگن 

یللملا نیب  یلم و  ياضف  رد  سدقم  عافد  666یناوخزاب 

سدقم عافد  بیرخت  ای  669غیلبت 

(1  ) ناریا هیلع  قارع  گنج  رد  اکیرمآ  672شقن 

(2  ) ناریا هیلع  قارع  گنج  رد  اکیرمآ  676شقن 

(3  ) ناریا هیلع  قارع  گنج  رد  اکیرمآ  680شقن 

(1  « ) داصرم ات «  نادیواج »  غورف  685زا « 
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(2  « ) داصرم ات «  نادیواج »  غورف  693زا « 

هژون ياتدوک  هدنورپ  699يرگنزاب 

زیرگ نوناق  عورشمان و  تسیرورت ، ینامزاس  703نیدهاجم ؛

ناریارد مسیرورت  705تیهام 

نیقفانم یتسیرورت  ياهتایلمع  هب  709یهاگن 

اهدمایپ ات  اه  هنیمز  هکم ؛  نینوخ  711هعمج 

نارهت موس  سلجم  تاباختنا  720تالکشم 

هیوجر 722تامهوت 

قافن طخ  موادت  يارب  تیآ  728رورت 

تشونرس 730ياهزور 

اکیرمآ اب  تقوم  تلود  يدازآ و  تضهن  ياضعا  یخرب  734طابترا 

یگنهرف بالقنا  مالعا  ات  لاس 1359  يادتبا  زا  اه  هاگشناد  739تالوحت 

ياهلاس 57 و 58 رد  روشک  ياه  هاگشناد  745تیعضو 

یگنهرف بالقنا  هرابرد  فلتخم  ياه  هاگدید  هب  749یهاگن 

نآ ياهدرواتسد  یگنهرف و  بالقنا  رب  750یلمأت 

سبط رد  اکیرمآ  754تسکش 

ردص ینب  756رارف 

اکیرما كانتشحو  سوباک  757سبط ؛

يربهر هب  يا  هنماخ  هللا  ۀیآ  759باختنا 

يزوریپ ات  سیراپ  هب  ینیمخ  ماما  ترجاهم  زا  یمالسا  761بالقنا 

يا هنماخ  هللا  تیآ  768رورت 

سبط لیبابا  770تیاکح 

نارهت رد  اکیرمآ  هدش  ریخست  775ترافس 

ییاکیرمآ تاماقم  نابز  زا  سبط ، 782هعقاو 
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؟ دیسر يریزو  تسخن  هب  ناگرزاب  هنوگچ  785ارچ و 

نیقفانم 793همانراک 

هزجعم يوار  نیرتهب  سبط ، ياه  798نابایب 

هاش شکرت  ریت  نیرخآ  801رایتخب 

یسوساج هنال  ریخست  يراگن  عیاقو  زور ؛  444808

لاس 1359 رد  اههاگشناد  یلیطعت  812يارجام 

ینیمخ ماما  نامرف  هب  هام  يد  رد 22 بالقنا  ياروش  لیکشت  یگنوگچ  817ییارچ و 

نارهت هاگشناد  دنفسا 1359  هعقاو 14  824یناوخزاب 

یتالحم دیهش  نابز  زا  يروهمج  تسایر  هب  ردص  ینب  باختنا  827ناتساد 

يربهر یماقم  مئاق  هب  يرظتنم  باصتنا  زا  يرهش  ير  832تیاور 

مق مدرم  نینوخ  مایق  زورلاس  هام  يد   19834

سدقم عافد  تاماهبا  یخرب  زا  ییادز  838ههبش 

ق4 دیدج ) میدق و   ) ناریا یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  يا  هسیاقم  846یسررب 

یمالسا بالقنا  دنوررد  اکیرمآ  یسوساج  هنال  ریخست  850ریثات 

یناهج رابکتسا  اب  هزرابم  هناگ  هس  لوصا  ینیمخ و  853ماما 

یسوساج هنال  ریخست  يراگن  عیاقو  زور ؛  444856

اکیرمآ یسوساج  هنال  ریخست  ياهدمایپ  دنور و  860یناوخزاب 

یسوساج هنال  ریخست  865ياههنیمز 

اکیرمآ یسوساج  هنال  ریخست  تقوم و  868تلود 

یسوساج هنال  ریخست  نایرج  رد  ینیمخ  ماما  ترضح  871ياهيریگعضوم 

ناریا یمالسا  بالقنا  يزوریپ  رد  ناملعم  880شقن 

رصاعم خیرات  هثداح  نیرت  مهم  یمالسا  بالقنا  882يزوریپ 

ردصینب یسایس  تیافک  885مدع 

نارهت رذوبا  دجسم  رد  887راجفنا 
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قارع رد  یناریا  ناریسا  هوسا  889یبارتوبا ؛

تینما ياروش  890همانعطق 514 

ناریا دض  رب  یشاپورف  حرط  يارجا  رد  یناهج  هطلس ي  مظن  892یماکان 

ناریا یمالسا  يروهمج  دض  رب  یشاپورف  حرط  ییارجا  ياه  شور  895یسررب 

(1368-1362) ماظن تیبثت  هرودو ي  یمالسا  يروهمج  رصع  898تالوحت 

یمالسا 899بالقنا 

ناریا یمالسا  بالقنا  رد  ینید  901ییارگتینالقع 

( یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  سیسأت  یگنوگچ  رب  يدمآرد   ) ینارون ياه  تروص  902نآ 

مادص ناگدناوخ  دنزرف  904نیقفانم : 

(1  ) قلخ نیدهاجم  نامزاس  911یسانشزاب 

قارع تارابختسا  هرادا  ثعب و  بزح  اب  نیقفانم  919هطبار 

نآ اب  ههجاوم  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  راتفر  ردص و  ینب  922تامادقا 

ماما یخیرات  ياوتف  یناطیش و  تایآ  927هیضق 

مادص ناماد  رد  932يوجر 

نارهت هب  رچات » تراگرام   » رفس هیشاح  936رد 

« یمالسا يروهمج  938زور « 

ناریا اب  اکیرما  هطبار  940عطق 

خیرات نایاپ  یمالسا و  941بالقنا 

یمالسا بالقنا  زا  سپ  ناریا  یمسجت  965ياهرنه 

سدقم عافد  رد  نانز  972شقن 

سدقم عافد  لاس  تشه  رد  نانز  روضح  ياه  975هولج 

نمشد لزلزت  زاغآ  هطقن  رهشمرخ ؛ 977حتف 

یلیمحت گنج  تارمث  اه و  980شزرا 

یلیمحت گنج  تارمث  اهشزرا و  هب  989یهاگن 
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یمالسا بالقنا  997نیرتکد 

ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  997هیرظن 

( هر ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  بالقنا  1016هیرظن 

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  ياه  1023نامرآ 

س)  ) ینیمخ ماما  مایق  و  ع )  ) نیسح ماما  مایق  زا  یقیبطت  1027یلیلحت 

یمالسا بالقنا  رد  ینید  شیارگ  يروحم و  1035ادخ 

هرس سدق  ینیمخ  بالقناات  مالسلا  هیلع  ینیسح  بالقنا  1037زا 

هرس سدق  ینیمخ  ماما  بالقنا  هیرظن  هب  یهقف  1043يدرکیور 

ع)  ) موصعم ناماما  زا  ماهلا  ینیمخ  ماما  1048يربهر 

(س) ینیمخ ماما  يربهر  رب  هیکت  اب  یبالقنا  يربهر  ياه  هیرظن  1058یسررب 

یمالسا بالقنا  ینید  1062ینابم 

یعامتجا 1065تلادع 

یمالسا بالقنا  رد  دادبتسا  هطلس و  اب  1066هزرابم 

یمالسا بالقنا  رد  یگتسباو  1071یفن 

( هر ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  1072هیرظن 

یمالسا بالقنا  نیداینب  ياه  هشیدنا  ینیمخ و  1074ماما 

( هر  ) ینیمخ ماما  تیریدم  يربهر و  زا  1080يوترپ 

( هر ) ینیمخ ماما  تضهن  يروحم  1085رصانع 

یمالسا تلود  یجراخ  تسایس  ینابم  1088لوصا و 

یسایس ماظن  يروئت  ینیمخ و  1094ماما 

یمالسا بالقنا  ياه  نامرآ  1096فادها و 

یمالسا بالقنا  1104ياهتیصخش 

هاگن کی  رد  حتفم  دمحم  رتکد  هللا  تیآ  1104دیهش 

حتفم دیهش  یگنهرف  یسایس - 1107تازرابم 
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حتفم رتکد  هللاۀیآ  دیهش  یگدنز  زا  1109ییاهزارف 

هاگشناد هزوح و  تدحو  هوسا  حتفم  1114دیهش 

تدهاجم 1119هوسا 

( هیلع هللا  تمحر  ) یناهفصا یفرشا  هللا  تیآ  دیهش  1122ياهیگژیو 

یناهفصا یفرشا  هللا  تیآ  همان  یگدنز  رد  1123يراتسج 

بارحم دیهش  نیمجنپ  یگدنز  زا  1132ییاهناتساد 

( هر  ) یندم هللاتیآ  دیهش  یگدنز  رب  هاتوک  1138يرذگ 

یندم هّللا  تیآ  دیهش  تامادقا  ياه و  1140یگژیو 

( هیلع هللا  تمحر  ) بیغتسد هللاتیآدیهش  هرابرد  ییاه  1142ینتسناد 

هّنئمطم 1145سفن 

اقل 1153بلاط 

 ( هیلع هللا  تمحر  ) بیغتسد دیهش  هللا  تیآ  هدنزرا  شقن  يدوجو و  راثآ  زا  يا  1156همش 

تفگش ياهناتساد  زا  رتتفگش  ییاه  1158ناتساد 

" اههشیدنا تازرابم ، یگدنز ، " یقودص 1167دیهش 

یقودص دیهش  تازرابم  زا  1172یتارطاخ 

یقودص دمحم  خیش  هللا  تیآ  راکادف »  هیقف  1176همانیگدنز « 

قشع ناد  1179هتکن 

(1  ) يربهر هاگن  زا  یتشهب  1185دیهش 

(2  ) يربهر هاگن  زا  یتشهب  1189دیهش 

یتشهب رتکد  تازرابم  1194یگدنز و 

يو دوخ  نابز  زا  یتشهب  1200دیهش 

( هر ) يرهطمدیهش 1203رنه 

يرهطم دیهش  یتیصخش  فاصوا  1204یناوخزا 

1  - يرهطم دیهش  1209همانیگدنز 
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2  - يرهطم دیهش  1211همانیگدنز 

اه هشیدنا  راثآ و  همانیگدنز ، يرهطم  دیهش  1213داتسا 

وگزردنا یلع  دیس  دیهش  تازرابم  یگدنز و  رد  1214يریس 

یتشهب رتکد  تازرابم  1216یگدنز و 

دیعبت هزرابم و  نارود  زا  هدیدنسپ  هللا  تیآ  1222تارطاخ 

ناریا یمالسا  بالقنا  يزوریپ  رد  ردص  یسوم  ماما  1227شقن 

رنه اب  ییاجر و  نادیهش  ياههاگدید  هب  1231یشرگن 

... متسه ییاجر  یلعدمحم  1233نم 

رنهاب داوجدمحم  رتکد  مالسالا  تجح  دیهش  همان  1235یگدنز 

هناگی 1237تیصخش 

ییاجر دیهش  زا  یتارطاخ  رد  اهتربع ،  1242اهسرد و 

رسمه نابز  زا  ییاجر  دیهش  یگدنز  1243ياههتفگان 

ییاجر یلع  دمحم  دیهش  همان  1252یگدنز 

یمالسا يروهمج  ماظن  1255ناکرا 

( هر ) ینیمخ ماما  هاگن  زا  ناگربخ  1255سلجم 

( هر  ) هللا حور  هشیدنا  رد  1257سلجم 

ناریا یمالسا  يروهمج  ماظن  رد  هیقف  1262تیالو 

بولطم يرالاس  مدرم  یمالسا و  1265بالقنا 

( هر  ) ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  رد  لیصا  يرالاس  1268مدرم 

یساسا نوناق  رد  هیقف  1272تیالو 

ماظن يونعم  هریخذ  قودنص  ناگربخ  1275سلجم 

زورما سلجم  زورید ، 1276سلجم 

يربهر ناگربخ  سلجم  1281نیتسخن 

یساسا نوناقردروهمج  1282سییر 
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یمالسا بالقنا  زا  دعب  ینید  گنهرف  هرتسگ  رد  تیناحور  1286شقن 

یمالسا بالقنا  زا  سپ  هدش  سیسات  1293ياهداهن 

يربهر مظعم  ماقم  یتیریدم  1300رنه 

( هیلع هللا  تمحر  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا   ) ماظن یسایس  ناکرا  1309تلادع و 

یمالسا بالقنا  1312ياهدرواتسد 

( هر  ) ینیمخ ماما  مالک  رد  یمالسا  بالقنا  جیاتن  1312راثآ و 

روهظ يزاس  هنیمز  یمالسا و  1318بالقنا 

" زورما ناهج  رد  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد  "1322

لالقتسا هیاس  رد  1325يدازآ 

(1) یمالسا بالقنا  فرگش  1327ياهدرواتسد 

(2) یمالسا بالقنا  فرگش  1346ياهدرواتسد 

(3) یمالسا بالقنا  فرگش  1364ياهدرواتسد 

(4) یمالسا بالقنا  فرگش  1380ياهدرواتسد 

(5) یمالسا بالقنا  فرگش  1398ياهدرواتسد 

(6) یمالسا بالقنا  فرگش  1416ياهدرواتسد 

« میناوت یم  ام  »1429

تسایس هب  تیناحور  تشگزاب  هرمث  بالقنا  1431يزوریپ 

یگتفای هعسوت  ياه  صخاش  ساسا  رب  یمالسا  يروهمج  1434همانراک 

ناریا یمالسا  بالقنا  جیاتن  1438راثآ و 

یتفرعم ياهدمایپ  یمالسا و  1452بالقنا 

ات 1388 زا 1379  ناریا  رد  ونان  يروانف  رب  1456يرذگ 

هاگن کی  رد  (ص ) ءایبنالا متاخ  یگدنزاس  1461هاگرارق 

يا هقطنمارف  فلتخم  حوطس  رد  یمالسا  بالقنا  یگنهرف  1465تاریثأت 

برغ ساره  یمالسا و  بالقنا  یملع  1472ياهدرواتسد 
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نانبل هللا  بزح  تازرابم  يریگ و  لکش  رد  یمالسا  بالقنا  1477ریثات 

يروانف ملع و  هعسوت  رد  ماگشیپ  یهاگشناد ، 1485داهج 

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  1491ياهدرواتسد 

یمالسا يروهمج  یکشوم  ياهتیلاعف  1497هدنورپ 

یمالسا بالقنا  یتعنص  یملع و  1502ياهدرواتسد 

مولع ترازو  هلاس  همانراک 30  رب  1506يرذگ 

یمالسا بالقنا  یعامتجا  يداصتقا و  1509ياهدرواتسد 

يداصتقا تصرف  تیاهن  یب  قلخ  ناریا و  یمالسا  1511بالقنا 

لوا شخب  اه -  یبایماک  شجنس  یمالسا ، 1514بالقنا 

ینایاپ شخب  اه -  یبایماک  شجنس  یمالسا ، 1522بالقنا 

ناریا یماظن  1532ياهيدنمناوت 

یمالسا بالقنا  تاکرب  يایرد  زا  يا  1541هرطق 

یتسردنت يارب  شالت  لاس   301544

ناریا یملع  هدکشهوژپ  نیرتهزاوآرپ  ریسم  1549رد 

یمالسا بالقنا  زا  سپ  یلاع  شزومآ  1552هعسوت 

يزاسدس رد  1554یبالقنا 

یمالسا بالقنا  يداصتقا  1557ياهدرواتسد 

یتاقبط هلصاف  شهاک  يارب  وپاکت  لاس   301562

بالقنا درواتسد  نیرتگرزب  1563بالقنا 

یمالسا بالقنا  درواتسد  هب 30  1567یهاگن 

یمالسا بالقنا  ياهدرواتسد  اه و  1575نامرآ 

ناریا یمالسا  يروهمج  یکشزپ  1579ياهيروآون 

؟ درک هچ  ناریا  يارب  یمالسا  1582بالقنا 

نامرد تشادهب و  شخب  1590ياهدرواتسد 
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ینایاپ ینیمخ -  ماما  هشیدنا  هب  يدرکیور  اب  سدقم  عافد  1596ياهدرواتسد 

1 ینیمخ -  ماما  هشیدنا  هب  يدرکیور  اب  سدقم  عافد  1602ياهدرواتسد 

ناریا یمالسا  بالقنا  یسایس  1609يروآون 

یمالسا تیوه  ینیرفآزاب  یمالسا و  1614بالقنا 

یمالسا بالقنا  1626ياهدرواتسد 

یگنهرف نیدداینب  تالوحت  یمالسا و  1629بالقنا 

هعسوت ریسم  رد  یمالسا  1632ناریا 

ناریا 140 1636يامیپاوه 

هشیدنا هزوح  رد  یمالسا  بالقنا  1638ياهدرواتسد 

ناریا یمالسا  يروهمج  ماظن  1642يدمآراک 

زورما ناهج  رد  یمالسا  بالقنا  1647ياهدرواتسد 

یمالسا بالقنا  ياهدرواتسد  1650اهنامرآ و 

یمالسا بالقنا  ياه  درواتسد  رد  1654یلمات 

یمالسا بالقنا  یلخاد  1656ياهدرواتسد 

هتشذگ ههد  هس  رد  شرورپ  شزومآ و  1661ياهدرواتسد 

یمالسا يروهمج  ماظن  همانراک  رب  1665يدمآرد 

یمالسا بالقنا  ياهدرواتسد  هب  ارذگ  1669یهاگن 

نارگید مالک  رد  یمالسا  1672بالقنا 

تلاصا یمالسا و  1672بالقنا 

ناهج هاگن  زا  یمالسا  بالقنا  1681ماما و 

یمالسا بالقنا  ياهزادنا  1684مشچ 

مدرم تیاضر  یعامتجا و  1684تلادع 

برغ ناریا و  یگنهرف  لماعت  1691هرود ي 

ناریا یجراخ  طباور  زادنا و  مشچ  1694دنس 
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ناریا یجراخ  طباور  زادنا و  مشچ  1700دنس 

زادنا مشچ  دنس  رد  یجراخ  تسایس  يدربهار  ياهروحم  رب  1707یلیلحت 

ناریا 1404 یمالسا  يروهمج  زادنا  مشچ  قفا  رد  یعامتجا  تلادع  یناسنا و  تینما  1710ءاقترا 

لاس 1404 ه ش رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  زادنا  مشچ  قفا  رد  تیمکاح  یشخب  رثا  ءاقترا  تلود و  1714يزاسون 

ناریا 1404 ه ش یمالسا  يروهمج  زادنا  مشچ  قفا  رد  یئاناد  رب  ینتبم  1719هعسوت 

ناریا 1404 ه ش یمالسا  يروهمج  زادنا  مشچ  قفا  رد  یلم  تینما  نئمطم  1725نیمأت 

لاس 1404 ه ش ناریا  یمالسا  يروهمج  زادنا  مشچ  قفا  رد  يداصتقا  يریذپ  تباقر  یناهج و  داصتقا  اب  لاعف  1727لماعت 

ناریا 1404 ه ش یمالسا  يروهمج  زادنا  مشچ  قفا  رد  یگدنز  تیفیک  دوبهب  تمالس و  1731ءاقترا 

روشک داصتقا  خیرات  رد  قافتا  نیرتگرزب  1733لصا 44 

روشک رد  ملع  دیلوت  ياهداهن  رد  یگنهرف  بالقنا  کی  1735ياهترورض 

ناریا یلم  تینما  تدحو و  میکحت  رد  موقم  ياه  1738هنیمز 

زادنا مشچ  دنس  ققحترد  هعمج  همئا  1742تیرومأم 

يرهطم دیهش  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  موادت  1745لماوع 

ینوماریپ يایند  رد  یمالسا  بالقنا  1746ریثات 

رصاعم یمالسا  ياهشبنج  و  هر ) ) ینیمخ 1746ماما 

ناهج گرزب  ياهبالقنا  نایم  رد  یمالسا  1755بالقنا 

مالسا یناهج  شزیخ  ینیمخ و  1761ماما 

بالقنا 1763رودص 

یمالسا بالقنا  یناهج  1770باتزاب 

یگنهرف ياه  شزرا  رودص  یمالسا و  1795بالقنا 

للملا نیب  ماظن  یمالسا و  1802بالقنا 

یفقاو فیرش  دیجم  1803رورت 

سراف جیلخ  هقطنم  ياهروشک  رب  یمالسا  بالقنا  1805ریثات 

هنایمرواخ ياهروشک  رب  یمالسا  بالقنا  1809ریثأت 
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هعیش زیخاتسر  یمالسا و  1810بالقنا 

ناتسبرع نایعیش  رب  یمالسا  بالقنا  1812ریثأت 

ناهج رد  ینید  1818رکفت 

یمالسا تدحو  يرادیب و  يارب  1820وپاکت 

ناهج گرزب  ياه  بالقنا  ریاس  اب  ناریا  یمالسا  بالقنا  زیامت  1822هوجو 

مالسا ناهج  رب  نآ  تاریثات  یمالسا و  1824بالقنا 

نیتال ياکیرمآ  ایناپسا و  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  رکفت  1826ذوفن 

( لوا تمسق   ) یمالسا بالقنا  یللملا  نیب  یناهج و  1830ياهدرواتسد 

( مود تمسق   ) یمالسا بالقنا  یللملا  نیب  یناهج و  1832ياهدرواتسد 

یمالسا تما  تیوه  يایحا  یمالسا و  1835بالقنا 

یناهج نیون  مظن  ناریا و  یمالسا  1837يروهمج 

یمالسا بالقنا  1842رودص 

اه هنومن  يراذگ و  ریثأت  یمالسا : يرادیب  یمالسا و  1844بالقنا 

هیروس رب  یمالسا  بالقنا  1857ریثأت 

یبونج ياکیرمآ  رد  بان  مالسا  1861ششخرد 

یمالسا بالقنا  يا  هقطنم  ارف  1862تاریثأت 

نیرحب روشک  رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  1864باتزاب 

يدوعس ناتسبرع  رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  1871باتزاب 

ناتسبرع نایعیش  رب  یمالسا  بالقنا  1878ریثات 

هیکرت رب  یمالسا  بالقنا  1883ریثات 

للملا نیب  طباور  رب  یمالسا  بالقنا  یگنهرف  1885تاریثأت 

ناریا یمالسا  بالقنا  یللملانیب  ياهقطنم و  1890تاریثات 

یمالسا بالقنا  یناهج  1895باتزاب 

رصم رب  یمالسا  بالقنا  1910تاریثات 
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ناهج گرزب  ياهبالقنا  یمالسا و  1916بالقنا 

رصاعم یسایس  ياه  شبنج  رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  1923ریثات 

ینایاپ رصاعم -  یسایس  ياهشبنج  رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  1930ریثات 

1 رصاعم -  یسایس  ياه  شبنج  رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  1935ریثات 

هیرجین رد  نآ  باتزاب  ناریا و  یمالسا  1938بالقنا 

ناهج کیتلپوئژ  ماظن  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  1945هاگیاج 

ناریا یمالسا  بالقنا  جیاتن  1951راثآ و 

ناریا یمالسا  بالقنا  یناهج  1965هرتسگ 

قارع رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  1967ریثات 

زا 57 دعب  ناریا  یتشادهب  1973ياهتفرشیپ 

خیرات یسایس  تالوحت  رد  یشهج  یمالسا  1974بالقنا 

یمالسا بالقنا  یسانش  1980بیسآ 

نارگ فیرحت  ییاروشاع و  1980بالقنا 

نارگ فیرحت  ییاروشاع و  1983بالقنا 

(3  ) نارگ فیرحت  ییاروشاع و  1985بالقنا 

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یلامجا  یسانش  1988بیسآ 

یمالسا بالقنا  یسانش  1996بیسآ 

هرس سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  ناریا  یمالسا  بالقنا  یسانش  2007بیسآ 

یعامتجا ياهتسسگ  یمالسا و  2016بالقنا 

(5) اه شزرا  لوصا و  ینیمخ ، 2026ماما 

بالقنا ناربهر  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یعامتجا  یگنهرف -  ياه  بیسآ  2029نیرتمهم 

بالقنا فادها  2031یشومارف 

نآ ياهدمایپ  يداصتقا و  یسایس و  2032داسف 

یمالسا بالقنا  یسانش  2034بیسآ 
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تافآ تادیدهت و  2048اهبیسآ ،

یمالسا بالقنا  ياهدیدهت  اهشلاچ و  عناوم ، 2051تافآ ،

اه شلاچ  اهدیدهت و  یمالسا  2057بالقنا 

ناریا یمالسا  بالقنا  2062يزادنارب 

نآ اب  هلباقم  هویش  ذوفن و  ياههار  اه ، هشیر  یگنهرف ، 2069مجاهت 

يداصتقا ياه  2076شلاچ 

یگنهرف ياه  هئطوت  اهشلاچ و  یمالسا ، 2087تموکح 

هغالبلا جهن  هاگدید  زا  یمالسا  تموکح  یسانش  بیسآ  رب  2093يدمآرد 

بالقنا هدنیآ  ناناوج و  بالقنا و  فقوت  لوفا و  2100للع 

بالقنا ياهبیسآ  ینیمخ و  ماما  2106يرگنهدنیآ 

(1  ) یمالسا بالقنا  ناکرا  یسانش  2116بیسآ 

(2  ) یمالسا بالقنا  ناکرا  یسانش  2121بیسآ 

(3  ) یمالسا بالقنا  ناکرا  یسانش  2127بیسآ 

(4  ) یمالسا بالقنا  ناکرا  یسانش  2131بیسآ 

(5) یمالسا بالقنا  ناکرا  یسانش  2136بیسآ 

ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یسانش  2139بیسآ 

يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یسانش  2145بیسآ 

يرهطم دیهش  هاگدید  زا  یمالسا  تضهن  يور  ارف  اه ي  2150بیسآ 

تالاقم 2151ریاس 

( هر  ) ینیمخ ماما  تیعجرم  يربهر و  2151شقن 

( هر ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  تسایس  نید و  2151تدحو 

تسخن شخب  (/ (ص ربمایپ هریس  هب  ماما  درکیور  رد  تموکح  2158تسایس و 

( ینایاپ شخب  () (ص ربمایپ هریس  هب  ماما  درکیور  رد  تموکح  2170تسایس و 

؟ دنسرتیم ینیمخ  ماما  زا  اکیرمآ  برغ و  2182ارچ 
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یمالسا بالقنا  رد  مدرم  ینیمخ و  ماما  2183هطبار 

( هر  ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  تیناحور  تضهن  2194داجیا 

درک ءاشفا  ماما  ار  نویسالوتیپاک  2200يارجام 

نویسالوتیپاک 2202هقباس 

یناهج رابکتسا  اب  هزرابم  زور  نابآ ، 132204

ناریا یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایس  ینیمخ و  2205ماما 

ناریا یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایس  رد  يریگ  میمصت  2212راتخاس 

( هر ) ینیمخ ماما  بالقنا  یسایس و  نارگ  2215لیلحت 

یتسینویهص میژر  ناریا و  2218طباور 

خیرات رذگ  رد  قارع  ناریا و  2230طباور 

ناریا رب  نآ  ياهدمایپ  اه و  ندمت  2233دروخرب 

هاگشناد هزوح و  2238تدحو 

یمالسا بالقنا  رد  هعیش  یسایس  گنهرف  2247شقن 

ینیسح ياروشاع  زا  یشخرذآ  یمالسا ، 2262بالقنا 

بالقنا موس  ههد  رد  تیناحور  2267فیاظو 

ناریا یمالسا  بالقنا  لیلحت  رد  اهیبرغ  یماکان  2272أشنم 

موس لسن  یمالسا و  2280بالقنا 

ناریا یمالسا  بالقنا  دروم  رد  روم  نوتگنیرب  هیرظن  2290تسبراک 

یمالسا ماجسناو  یلم  داحتا  2303ترورض 

یمالسا بالقنا  يازباتش  2306لماوع 

(1  ) هیقفیلو هقلطم  تارایتخا  زا  يروهرهب  ینیمخ و  2311ماما 

(2  ) هیقفیلو هقلطم  تارایتخا  زا  يروهرهب  ینیمخ و  2314ماما 

هاگن کی  رد  ناریا  یجراخ  2319تسایس 

؟ ددرگ یم  متخ  يروتاتکید  هب  مه  ناریا  بالقنا  2320ایآ 
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موس لسن  اب  ههجاوم  یمالسا و  2323بالقنا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  2329هرابرد 
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ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  کناب 

باتک تاصخشم 

زا یعمج  ناریا / یمالـسا  بالقنا  تالاقم  عماج  کناب  : روآدـیدپ مان  ناونع و   1390، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانـشرس
هارمه نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم  ناهفصا 1390 . هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم  ناگدنسیون 

تالاقم : عوضوم هنایار  و 

للع ییارچ و  یمالسا ، بالقنا 

(1  ) یمالسا بالقنا  لماوع  للع و 

کی ناونعب  دوخ  ياهیگژیو  مامت  قیمع و  ياه  هشیر  عیسو و  حطـس  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  همدقم  ( 1  ) یمالسا بالقنا  لماوع  للع و 
ار یتلع  شیوخ ، یتالیکـشت  عفانم  يرکف و  تاکالم  هب  هجوت  اب  یهورگ  ره  . تسا يرایـسب  لـماوع  لوصحم  لولعم و  یعاـمتجا ، هدـیدپ 
اه و هنیمز  نییبت  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  هجوت  اب  دـنادرگرب ، یلـصا  تلع  نآ  هب  ار  لـلع  هلـسلس  دـنک  یم  یعـس  دـیامن و  یم  رت  هتـسجرب 
ار هعماج  ره  یخیرات  هلحرم  يداصتقا و  طیارش  اه  تسیسکرام  دشاب . یم  راتشون  نیا  هلداجم  رپ  يداینب و  ثحبم  یمالسا  بالقنا  لماوع 

اهیروئت نیا  فلتخم  ءاحنا  هب  هک  دـنراد  بالقنا  باب  رد  ینودـم  تایرظن  هک  دنتـسه  اـهنیا  یلک  روطب  دـنناد و  یم  بـالقنا  تلع  هنیمز و 
يارب هتسناد و  مهم  ار  یگنهرف  يرکف و  طیارـش  نایارگ  درف  اهیبرغ و  تسا . هدراذگ  اهبالقنا  نازادرپ  هیرظن  بلغا  لیلحت  رب  ار  دوخ  ریثات 

رکذ يدایز  للع  زین  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  يریگ و  لکـش  يارب  دـنلئاق . هعماج  ندرک  لوحتم  رد  يداـیز  شقن  ناـگبخن  دارفا و 
هدمع ار  ینورد  یلخاد و  لماوع  طیارـش و  رگید  یـضعب  دـنناد ، یم  یجراخ  یللملا و  نیب  طیارـش  لوصحم  اتدـمع  ارنآ  یخرب  دوش  یم 

یم شیپ  ار  يداصتقا  لماوع  یهورگ  دنناد ، یم  مهم  ار  یگنهرف  لماوع  یعمج  دنراشف ، یم  ياپ  یـسایس  لماوع  رب  يا  هتـسد  دننک ، یم 
داصتقا یگتخیر  مهب  تفن و  دمآرد  شیازفا  . دنناد یم  مهم  ار  هاش  اب  وا  يروص  تافالتخا  رتراک و  رشب  قوقح  هدیا  الثم  يا  هدع  دنشک و 

حرطم قوف  لماوع  رانک  رد  هک  دنتسه  یلماوع  زین  اهنیا  ... يروتاتکید و ملظ و  داسف ، جاور  اه  تردق  ربا  تسایـس  هب  هاش  یگتـسباو  . ناریا
ناسنا نیا  تیاهن  رد  . تسا هدیرفآ  دازآ  هدارا  اب  ار  ناسنا  دنوادخ  . دشاب یم  ناسنا  هدارا  رکف و  بالقنا  داجیا  يارب  تلع  نیرتمهم  دنـشاب .

، یعامتجا ياهتنـس  اهیدنبنوناق و  تعیبط و  ياهیدنمنوناق  ظاحل  هب  هار  نیا  رد  . دهد یم  ناماس  ار  شیگدـنز  ماظن  دوخ  رایتخا  اب  هک  تسا 
هشیدنا اتیاهن  اهبالقنا  هرابرد  فلتخم  تایرظن  اهیروئت و  بلاغ  دنک . هدایپ  دص  رد  دص  لمع  رد  ار  شا  هتـساوخ  هدارا و  دناوت  یمن  ناسنا 

یعرف و شقن  اه  هنیمز  طیارـش و  لماوع ، ریاس  هب  دنناد و  یم  لوحت  بالقنا و  لماع  فلتخم  ءاحنا  هب  ار  ناسنا  ياهزاین  اهتـساوخ و  اه و 
هب هجوت  اب  ناملـسم  ناونع  هب  ام  دنـشاب . هتـشاد  یئاهریثات  دنناوت  یم  اهبالقنا  فعـض  تدش و  فیک و  مک و  رد  هک  دنهد  یم  مود  هجرد 

رگید لماوع  للع و  زا  يرـس  کی  هب  یئاهن  لیلحت  رد  تایبرجت ، یلقع و  ياهلالدتـسا  يدـیحوت و  ینیب  ناهج  بوچراچ  رد  تاداقتعا و 
ياـهبالقنا تـالوحت و  تارییغت و  رب  هلمجنم  دنتـسه و  ناـهج  رـسارس  رب  دـنوادخ  ینیوـکت  هدارا  هک  میرواـب  نـیا  رب  مـیراد و  داـقتعا  زین 

رد ناسنا  رایتخا  هدارا و  لاناک  زا  نآ  یـسایس  ماظن  مالـسا و  بتکم  بوچراچ  رد  زین  وا  یعیرـشت  هدارا  هکناـنچ  تسا ، مکاـح  یعاـمتجا 
يروئت رد  نیارباـنب ، دراذـگ . یم  ار  دوخ  ریثاـت  یمالـسا  بـالقنا  داـجیا  تبثم و  ياهـشزرا  هب  هعماـج  رب  مکاـح  یفنم  ياهـشزرا  لوـحت 

هب هجوت  اب  رگید . ياهیروئت  هیلک  اب  تسا  يزیمم  لـصف  يرـشب  يداـع  تاـنایرج  قوف  یناـسنا و  ریغ  لـماوع  شقن  ندرک  دراو  ناـمبالقنا 
هدروآ زین  لصف  هیامن  رد  هکنانچ  لماوع  للع و  ماسقا  . 1 درک : يدنب  هتسد  ریز ، تروصب  ار  بالقنا  لماوع  للع و  ناوت  یم  میتفگ  هچنآ 
لماوع للع و  ب ) یعیبط ) يداع و   ) يرـشب لماوع  للع و  فلا ) دومن : میـسقت  یلک  هتـسد  ود  هب  ار  بـالقنا  لـماوع  لـلع و  ناوت  یم  میا 
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رایتخا و اب  تسا و  یعامتجا  تالوحت  اهبالقنا و  یـساسا  تلع  ناسنا  کش ، نودـب  يرـشب  لماوع  للع و  فلا ) يداـع ) ریغ   ) يرـشب قوف 
هب تسد  روـظنم  نیا  هب  دوـش و  یم  دوـجوم  ریغ  بوـلطم  مظن  ندروآ  دـیدپ  بوـلطم و  ریغ  دوـجوم  مظن  يزادـنارب  ناـهاوخ  دوـخ  هدارا 

ریثات میقتـسم  ریغ  ناسنا  رایتخا  هدارا و  لاناک  زا  هدرک و  مهارف  تیلاعف  يارب  ار  هنیمز  یطیحم  یعامتجا و  ياهتلع  ریاـس  . دـنز یم  بـالقنا 
شقن  ) يدرف للع  . 1 دنوش : یم  میـسقت  یعامتجا  للع  يدرف و  للع  هتـسد  ود  رب  یناسنا  للع  دنراذگ . یم  یعامتجا  تالوحت  رب  ار  دوخ 

نوگرگد رد  یمهـس  هچ  نیعم  صاخـشا  ناونع  هب  يدرف و  ياه  هصیـصخ  اب  اهناسنا  هک  دوش  یـسررب  دـیاب  اجنیا  رد  بالقنا ) رد  يربهر 
یمالسا بالقنا  خیرات  ياهتیصخش  يور  دیاب  هک  تساجنیا  . دنا هدش  بالقنا  دجوم  هنوگچ  دنا و  هتـشاد  يراتفر  يرکف و  ياهبلاق  ندرک 

ناشیا . دشاب یم  بالقنا  ربهر  ناونع  هب  ماما  صخـش  يور  هجوت  لوا  مدـق  میهدـب  رارق  قیقحت  دروم  ار  ناگبخن  نارـس و  میوش و  زکرمتم 
هک تسنیا  يدعب  مدق  دوب ؟ رثؤم  ردقچ  ناریا  بالقنا  يزوریپ  يریگ و  لکـش  رد  لئاسم  نیا  دـنداد ؟ هئارا  مالـسا  زا  يراتفر  راکفا و  هچ 

بایزرا حرش و  دروم  ار  ناشراتفر  راکفا و  سپس  میروایب  رد  ار  دنا  هدوب  رثؤم  یمالسا  بالقنا  رد  هک  یئاهتیـصخش  دارفا  رگید  زا  یتسیل 
رصاعم خیرات  رد  اهتیـصخش  شقن  هب  یهاگن  دوش  رتنـشور  ام  ثحب  زا  شخب  نیا  دربراک  تیمها و  هکنیا  يارب  ماما : ناینیـشیپ  میهد . رارق 

یم رارق  یـسررب  دروم  ار  دـنا  هدوـب  رثؤـم  یلمع  يرظن و  دـعب  رد  مالـسا  موادـت  شرورپ و  رد  هک  ار  دارفا  زا  هتـسدنآ  مینکفا و  یم  ناریا 
اهنامرآ نآ  يارجا  رد  المع  مه  دراد و  مالـسا  هرابرد  یئاه  هدیا  راکفا و  مه  ینعی  تسا  يدعب  ود  يدابآ  دـسا  نیدـلا  لامج  دیـس  . میهد

. دنتـسه لمع  درم  رتشیب  یئاـبطابط  یناـهبهب و  يزاریـش ، يازریم  لاـثما  . تسـالاب یلیخ  وا  یتالیکـشت  یئارجا و  شقن  هتبلا  تشادرب . مدـق 
فـشاک نوچ  یئاهتیـصخش  دندرک و  تیطورـشم  زا  هک  يدییات  اب  ینیئان  يازریم  یناردنزام و  هللا  لیلخ  ازریم  یناسارخ و  دنوخآ  نایاقآ 

دیکات و اب  يرون  هللا  لضف  خیش  دنا . هتشادرب  ماگ  هشیدنا  هزوح  رد  رتشیب  یسایس  ینید  لئاسم  یـسررب  حرط و  اب  یقارن  دمحا  الم  اطقلا و 
رس رب  يراشف  اپ  سپس  تیطورـشم و  بالقنا  رد  هکنآ  نمـض  دراد  یمالـسا  هشیدنا  رد  یعیفر  هاگیاج  هعورـشم  هطورـشم  هلئـسم  رب  هیکت 

لمع نادرم  اتدـمع  سردـم  دیهـش  ینابایخ ، دـمحم  خیـش  ناخ ، کچوک  ازریم  تسا . هدوب  مه  لمع  درم  راد ، هبوچ  ياـپ  اـت  تیعورـشم 
تالوحت و بجوم  المع  دراذگ و  یم  تفن  ندش  یلم  يرامعتسا  دض  يدادبتسا و  دض  تازرابم  هنحص  رد  اپ  زین  یناشاک  هللا  ۀیآ  . دنتسه
، مالـسا نایئادف  روشنم  رد  هتـشاذگ و  مدق  هشیدنا  يداو  رد  يدودح  ات  هچرگ  يوفـص  باون  . دوش یم  هعماج  رد  يدایز  ياه  ینوگرگد 

يرئاح هللا  ۀیآ  . تسا رتریگمشچ  هداعلا  قوف  وا  یتایلمع  یئارجا و  یتالیکـشت ، یتازرابم ، هبنج  اما  . دهد یم  حرط  یمالـسا  تموکح  يارب 
شرورپ مالـسا و  ندرک  هدـنز  رد  نآ  هب  نداد  ناـماس  رـس و  ندرک و  لاـعف  اـب  يدرجورب  هللا  ۀـیآ  مـق و  هـیملع  هزوـح  سیـسات  اـب  يدزی 

وشن و لوغـشم  هیملع  هزوح  هعماج و  طیحم  رد  لاس  یط 60  هک  ینیمخ  ماما  ینیمخ : ماما  دنراد . يرترثؤم  شقن  ماما  ریظن  ییاهتیـصخش 
رد یتیالو ، یتلایا و  ياهنمجنا  هحیـال  اـب  دروخرب  یط  لاس 41  رد  دوب ، هدیـسر  یلاع  تاجردـب  لمع  رظن و  هنحـص  ود  ره  رد  دوب و  اـمن 

يزاوم روطب  شتلحر  نامز  ات  دعب  هب  نیا  زا  . دش یلجتم  نویناحور  مدرم و  عیسو  راشقا  نیب  رد  هعماج  یـسایس  ربهر  ناونعب  تیعجرم  رانک 
مالک و ملع  هب  اناد  هفسلف و  سردم  تیعجرم ، داهتجا و  جوا  رد  يدرم  درک . يرادناکس  ار  یمالسا  بالقنا  لمع ، رظن و  يداو  ود  ره  رد 

یـسایس هسدنه  شیاه  هتـشون  اه و  هتفگ  رد  ... یعمجتـسد و راک  يراک و  یفخم  لوصا  هب  فقاو  زرابم و  يدرم  لاح  نیع  رد  ... قالخا و
لوصا زا  ثعبنم  هک  ار  یبولطم  هعماج  هلضاف و  هنیدم  دنک . یم  میـسرت  قیقد  لاح  نیع  رد  مهف و  همه  رایـسب  ینابز  اب  ار  مالـسا  یعامتجا 
ناونعب دراد  هک  یعیسو  رابخا  تاعالطا و  اب  ار  یهاشنهاش  دوجوم  هعماج  سپـس  دنک ، یم  میـسرت  تسا  یمالـسا  ینیب  ناهج  تاداقتعا و 

رد دهد . یم  تسدب  ار  بولطم  عضو  هب  لین  ياهـشور  لحارم و  اههار ، »  » هاگنآ دناد . یم  موادت  لباق  ریغ  دـبوک و  یم  دـساف  يا  هعماج 
نید . دنتلادع قح و  لابندب  هک  تسا  يدهاجم  دارفا  نید  مالـسا  . ... مینک یم  هراشا  ناشیا  نانخـس  زا  یـشخب  هب  هنومن  ناونع  هب  هطبار  نیا 

یفرعم يرگید  روط  ار  مالـسا  اهنیا  اما  . تسا يرامعتـسا  دـض  مدرم  نازراـبم و  بتکم  . دـنهاوخ یم  لالقتـسا  يدازآ و  هک  تسا  یناـسک 
یم هضرع  هیملع  ياه  هزوح  رد  هک  یـصقان  لکـش  هدروآ و  دوجوب  هماع  ناهذا  رد  مالـسا  زا  هک  یتسردان  روصت  . دـننک یم  دـنا و  هدرک 

تضهن شبنج و  ششوک و  رد  ناناملـسم  دنراذگن  دنریگب و  نآ  زا  ار  مالـسا  یتایح  یبالقنا و  تیـصاخ  هک  تسا  روظنم  نیا  يارب  دوش 
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هتشاد یگدنز  نانچ  دنک و  نیمات  ار  ناشتداعس  هک  دنروایب  دوجوب  یتموکح  دنشاب ، مالسا  ماکحا  يارجا  لابند  دنشاب ، هاوخیدازآ  دنشاب ،
نیناوق تاماظن و  هعماج  يارب  تسین ، یگدـنز  نید  تسین ، یعماج  نید  مالـسا  هک  دـنا  هدرک  غیلبت  الثم  تسا . ناسنا  ناـش  رد  هک  دنـشاب 
یگدنز هب  عجار  اما  دراد  مه  یتایقالخا  تسا  سافن  ضیح و  ماکحا  طقف  مالـسا  تسا ، هدرواین  یتموکح  نیناوق  تموکح و  زرط  درادن ،

هچ هدرک  لیـصحت  هقبط  مدرم ، هماـع  زا  هتـشذگ  نـالا  . تسا هدـش  عقاو  رثؤم  هنافـساتم  اـهنآ  ءوس  تاـغیلبت  درادـن . يزیچ  هعماـج  هرادا  و 
دارفا مدرم  هک  روطنامه  دنراد  یئاطخ  روصت  نآ ، زا  دـنا و  هدـیمهفن  تسرد  ار  مالـسا  یناحور ، نیلـصحم  زا  يرایـسب  هچ  یهاگـشناد و 

ار مالسا  دهاوخب  یـسک  هچنانچ  دنک . یم  یگدنز  تبرغ  عضوب  ایند  مدرم  نایم  رد  دنـسانش و  یمن  مه  ار  مالـسا  دنـسانش  یمن  ار  بیرغ 
زورنآ دننک .... یم  لاجنج  وهایه و  اه  هزوح  رد  رامعتـسا  لامع  هکلب  دیآ  یمن  ناشرواب  اهیدوز  نیاب  مدرم  دنک  یفرعم  تسه  هک  روطنآ 

تیفارـشا و دادبتـسا و  موکحم  مور  ناریا و  روانهپ  تکلمم  ود  ... دـندرب یم  رـسب  شحوت  رد  شناـنکاس  دوبن و  يربخ  چـیه  برغ  رد  هک 
ص)  ) مرکا لوسر  هلیـسوب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دوبن ، اهنآ  رد  نوناق  مدرم و  تموکح  زا  يرثا  دـندوب و  نادـنمتردق  طلـست  ضیعبت و 
ص هیقف ، تیالو  ینیمخ ، ماما  تسا . هدروآ  بادآ  نوناق و  روما  همه  يارب  . دیآ یم  تفگـشب  اه  نآ  تمظع  زا  ناسنا  هک  داتـسرف  ینیناوق 

ناهذا زا  ار  ماهبا  نیا  ات  میزاس ، فرطرب  دـنا  هدروآ  دوجوب  مالـسا  هب  تبـسن  هک  ار  یماـهبا  میفظوم  اـم  دـیوگ : یم  رگید  ياـج  رد  وا  . 6
زین ار  شیوخ  هیتا  لسن  هک  مینک  شرافـس  اهنآ  هب  مینک و  راداو  ار  هدـنیآ  لسن  دوخ و  دـیاب  ام  . میهد ماجنا  میناوت  یمن  يراکچیه  میئادزن 
هدش ادیپ  ام  ياه  هدرکلیـصحت  زا  يرایـسب  یتح  ناهذا  رد  مالـسا  هب  تبـسن  هلاس  دنچ  ءوس  تاغیلبت  رثا  رب  هک  ار  یماهبا  نیا  دـننک  رومام 

تسیچ و مالـسا  دننادب  مدرم  ات  دـنیامن  یفرعم  ار  یمالـسا  تموکح  دـننک ، یفرعم  ار  مالـسا  یعامتجا  تاماظن  ینیب و  ناهج  دـننک ، عفر 
هـضرع ار  بتکم  نیا  دـنهدب و  هیارا  ار  مالـسا  هک  دـنفظوم  رگید  ياـه  هزوح  دهـشم و  هزوح  مق  هزوح  زورما  تسا . هنوـگچ  نآ  نیناوـق 

هب هدرک و  حرطم  ارنآ  یسایس  ماظن  مالسا و  ماما  تالمج ، نیا  رد  ص 154 . هیقف ، تیالو  ینیمخ ، ماما  دنسانش . یمن  ار  مالسا  مدرم  . دننک
كوش کی  يرکف  يرظن و  دعب  زا  دنـسانش » یمن  ار  مالـسا  مدرم   » دـیوگ یم  ناشیا  هکنیا  . دـننک یم  شحرـش  بولطم  لآ و  هدـیا  ناونع 
الوصا دسانش ؟ یمن  ار  مالسا  ارچ  دوش  یم  هتخانش  یمالـسا  يروشک  ناونعب  هدش و  یمالـسا  لاس  دص  راهچ  رازه و  هک  يا  هعماج  . تسا
هابتشا هب  مدرم  ایناث  دیایب  لعفلا  هب  هوق  زا  دیاب  هک  تسا  عماج  ینید  مالسا  هک  دنناد  یم  مدرم  بیترت  نیا  هب  الوا  تسیچ ؟ هلمج  نیا  ینعم 

روط مدرم  هک  دوش  یم  ثعاب  ماما  تاغیلبت  نیا  دـنهدب . تیاـضر  نادـب  تسا و  یمالـسا  یهاـشنهاش  میژر  تموکح و  هک  دـننکن  روصت 
یمالسا یلدب  ياهحرط  ریاس  ات  دشوک  یم  یقیقح  مالسا  حرط  اب  هارمه  ناشیا  هک  تسنیا  فیرظ  هتکن  دننک . رکف  مالـسا  هرابرد  يرگید 
بالقنا موزل  درط و  ارنآ  دنتخادرپ ، دوجوم  عضو  حیرشت  هب  سانـش  هعماج  کی  دننام  هنوگچ  يو  هک  مینک  هجوت  کنیا  دناسانـشب . زین  ار 

خدوب و مورحم  یگدنز  هیلوا  مزاول  زا  ناشرایـسب  هک  ناریا  مورحم  تلم  نونکا  و  دیوگ : یم  دنک و  یم  حرطم  هعماج  رد  ار  ینوگرگد  و 
تایرورض رگید  تشادهب و  قرب و  بآ و  دقاف  رفن  نویلیم  کی  نارهت  رد  طقف  هاگتـسد ، هب  هتـسباو  ياه  همانزور  زا  یـضعب  هتـشون  رب  انب 

زا ار  موصعم  لافطا  دنتـسرفب و  هسردم  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  دـنناوت  یمن  یتسدـیهت  رقف و  زا  يرایـسب  هک  یتلم  دنـشاب ، یم  یگدـنز  هیلوا 
نکمت وراد  ندیرخ  رتکد و  هب  هعجارم  يارب  ناشرایـسب  هک  یتلم  دنزاس ، یم  اهر  ادخ  دیما  هب  اه  هار  رـس  ای  دنرب و  یم  ارچ  هب  یگنـسرگ 

ناریا و ياهناتسرهش  زیا  يرایسب  رد  ناریا ، ياه  همانزور  زا  یضعب  هتشونب  انب  دنوش و  یم  فلت  یئاود  یب  يرتکد و  یب  زا  دنرادن و  یلام 
هناخ و یگنـسرگ  یطحق و  زا  هتـشذگ  لاس  نیمه  رد  هک  یتلم  دراد  دوجو  رتکد  کی  طـقف  رفن  رازه  ره 35  يارب  گرزب  ياهیرادناتـسا 

اهنآ روشک  هجدوب  زا  يروآ  ماسرـس  غلبم  نینچ  دـیاب  دـندش  هراوآ  وس  رهب  ناـن  همقل  ندروآ  تسدـب  يارب  هتخاـس  اـهر  ار  دوـخ  هناـشاک 
يزادنارب ترورـض  ماما  اهنآ ، یبای  هشیر  نآ و  دسافم  ملاظم و  نایب  دوجوم و  عضو  حیرـشت  زا  سپ  دوش . يا  هناهیفـس  رما  وچمه  فرص 

هک دـنک  یم  مکح  قح ، عرـش و  دـیوگ : یم  و  دـهد ، یم  تسدـب  ار  نآ  هب  لین  یگنوگچ  بولطم و  عضو  رارقتـسا  موزل  دوجوم و  عضو 
يرارقرب نوچ  تسا ، حضاو  راک  نیا  لئالد  دنک . ادیپ  همادا  یمالـسا  ریغ  ای  یمالـسا  دض  تروص  نیمهب  اهتموکح  عضو  میراذـگن  دـیاب 

زا ناناملسم و  هعماج  زا  ار  كرش  راثآ  میفظوم  ام  تسا و  توغاط  شمکاح  نوچ  تسا  زیمآ  كرـش  یماظن  یمالـسا ، ریغ  یـسایس  ماظن 
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مهارف تلیضف  اب  نمؤم و  دارفا  تیبرت  يارب  يدعاسم  یعامتجا  طیارـش  میفظوم  هک  لیلد  نیا  هب  زاب  . میربب نیب  زا  مینک و  رود  نانآ  تایح 
توغاط و تیمکاح  زا  یـشان  هک  یعامتجا  طیارـش  تساوران . ياهتردـق  توغاط و  تیمکاح  طیارـش  دـض  تسرد  طیارـش  نیا  میزاس و 

نیببـسم دورب و  نیب  زا  دـیاب  هک  تسا  ضرالا »  یف  داسف   » نامه نیا  دـینیب  یم  هک  تسا  يداسف  نیمه  شا  همزال  تسا  زیمآ  كرـش  ماـظن 
ياه تئیهو  میربب  نیب  زا  ار  هدـننک  دـساف  دـساف و  یتموکح  ياههاگتـسد  هک  نیا  زج  میرادـن  هراچ  اـم  دنـسرب . دوخ  لاـمعا  يازـسب  نآ 

ماجنا دیاب  یمالسا  ياهروشک  کیاکی  رد  ناناملسم  همه  هک  تسا  يا  هفیظو  نیا  . مینک نوگنرس  ار  رئاج  ملاظ و  دساف و  نئاخ و  همکاح 
هعماج . تسا بالقنا  یلـصا  رتسب  نادـیم و  هعماج ، یعامتجا  لماوع  لـلع و  . 2 دنناسرب . يزوریپ  هب  ار  یمالـسا  یـسایس  بالقنا  دنهدب و 
طباور دنـشاب . یم  روصحم  نآ  رد  ناشفادـها  ققحت  اـهزاین و  عفر  يارب  اربـج  ـالقع و  دارفا  هک  تسا  يرادـیاپ  مظنم و  طـباور  هعوـمجم 

ود . تسا هدـش  لیکـشت  دنـشاب  یم  طاقـسا  كاکفنا و  لباق  ریغ  لمع ، رد  هک  يداهن  طباور  هتـسد  هس  زا  یلیلحت  يرظن و  روطب  یعامتجا 
یمود اـب  ققحم و  ناـسنا  يونعم  فادـها  اـهزاین و  یلوا  اـب  . دنتـسه يداـصتقا  یگنهرف و  ياـهراتخاس  طـباور و  نآ  هیلوا  یلـصا و  نکر 

ره سک  ره  دـشاب  رارق  رگا  اریز  دـنراد ، نوناق  طباوظ و  هب  جایتحا  طباور  هتـسد ، ود  نیا  . دوش یم  هدروآ  رب  وا  یتشیعم  يدام و  ياـهزاین 
، عضاو جاتحم  نوناق ، هطباض و  . دننام یم  زاب  فادـها  هب  لوصو  زا  اهناسنا  دـیآ و  یم  دـیدپ  جرم  جره و  دـهد  ماجنا  تساوخ  شلد  راک 
زا ههرب  ره  رد  . دوش یم  تموکح  مانب  یموس  نامزاس  ای  هیوناث  یعرف و  نکر  شیادـیپ  بجوم  ترورـض  نیا  سپ  تسا . یـضاق  يرجم و 

ناوخ مه  تسایس  تموکح و  داصتقا و  گنهرف ، ینعی  شنکر ، هس  دیاب  دراد  دوجو  يا  هعماج  هک  ناکم  زا  هطقن  ره  رد  نامز و  خیرات و 
ياهنامزاس زا  کی  ره  مینیبب  لاح  قوف  لالدتسا  هب  هجوت  اب  . تسا ینوگرگد  زاس  هنیمز  دوخ  ناکرا ، نیا  یگنهامه  مدع  دنشاب . زاسمه  و 

ناخاضر و طوقس  زا  سپ  یسایس  لماوع  للع و  دندروآ . یم  مهارف  ناریا  یمالسا  بالقنا  یعامتجا و  لوحت  يارب  ار  هنیمز  هنوگچ  قوف 
زا سپ  هک  دنک  یم  زورب  یـسارکومد  يدازآ و  هرودـکی  رهاظ  تروصب  ناریا  یـسایس  هنحـص  رد  رگلاغـشا ، نیقفتم  ياه  همکچ  ریز  رد 

میمـصت تشادن و  بارعا  زا  یلحم  شتموکح  لوا  هرود  رد  هاش  . دوش یم  وحم  مه  يدازآ  نیا  لاس 32  دادرم  ياتدوک 28 اب  لاس  هدزاود 
نهپ ار  يروتاتکید  طاسب  هک  دوش  یم  عورـش  اتدوک  زا  سپ  ینعی ، مود ، هرود  رد  وا  یعقاو  تموکح  اـما  دوب  نارگید  اـب  عقاو  رد  يریگ 

مه هییاضق  هوق  دوش و  یم  هاش  تسد  تلآ  عیطم ، یناریزو  تسخن  اب  زین  هیرجم و  هوق  دوخ  هیرجم و  هوق  هدناشن  تسد  هننقم  هوق  . دنک یم 
دادرخ مایق 15  بوکرس  اب  . دوش یم  لزلزت  شوختـسد   39 ياهنارحب 43 - اب  زین  هرود  نیا  تشادـن . بارعا  زا  یلحم  ـالومعم  میژر  نآ  رد 

ياهرازبا اـهداهن و  ماـمت  . دوشیم زاـغآ  اددـجم  هاـش  هقلطم  يروتاـتکید  تموکح و  یعقاو  هرود  نابآ 43  رد  ماـما  ترـضح  دـیعبت  42 و 
تلآ ای  هزیلاناک  لیطعت ، سلاجم  بتک و  نویزیولت ، ویدار و  یسایس ، یفنص و  بازحا  اهنمجنا ، تاعوبطم ، دننامه : يدازآ  یـسارکومد و 

یم رتشیب  زور  هب  زور  كاواس  شترا و  زیهجت  هعـسوت و  تفن ، لوپ  یجراخ ، تیامح  ینعی  هاـش ، تردـق  عباـنم  ناـکرا و  . دـنوشیم تسد 
يدازآ دننام  یعامتجا  يدرف و  ياه  يدازآ  بوکرس و  فلتخم  ياهلکش  هب  هاگـشناد  هزوح و  نوچمه  نافلاخم  تردق  ياههاگیاپ  دوش 

یماح المع  هدـش و  لیدـبت  اکیرمآ  راـیع  ماـمت  ناـمیپ  مه  هب  هاـش  زین ، یجراـخ  تسایـس  رد  دوش . یم  هتفرگ  مدرم  زا  ... هدـیقع و ناـیب و 
ربارب رد  هدـش و  دـیدشت  هاش  يروتاتکید  دـنور  هاـجنپ  ههد  زاـغآ  اـب  دـشاب . یم  بارعا  تتـشت  فیعـضت و  يارب  یلماـع  هدوب و  لییارـسا 

یتیاضران راتفر ، لامعا و  نیا  اب  . دوش یم  هداد  ناشن  لمعلا  سکع  هجو  نیرتدـیدش  هب  فلاخم ، یـسایس  ياههورگ  حلـسم و  ياهنامزاس 
هب فرطکی  زا  اریز  تسین ، رهاظ  نادـنچ  نآ  ياه  صخاش  اه و  هناشن  یلیالدـب  اما  دریگ ، یم  جوا  میژر  تسایـس  زا  نارکفنـشور  مدرم و 

تردق دیازت و  هب  ور  یلخاد  ژاتنوم  ياهالاک  دـیلوت  تادراو و  نازیم  اه ، هدافتـسا  ءوس  مامت  مغریلع  تفن و  نوزفا  زور  ياهدـمآرد  ددـم 
رد هک  یفرـصم  هتـسباو و  داصتقا  کی  یتفن و  ياهرالد  ددمب  ینعی  تسب ، یم  ار  اه  یلیخ  نابز  مشچ و  لئاسم  نیا  . تسالاب مدرم  دـیرخ 

زورب زا  يریگولج  يارب  یلماع  نیا  تشاد و  دوجو  یفرصم  يداصتقا و  يدنماضر  کی  تدم  هاتوک  رد  دوب ، زرحم  شطوقس  تدم  زارد 
ار دوخ  هنایوجماقتنا  تامادـقا  زوربزور  شرگبوکرـس  ياهورین  ددـمب  هاش  رگید  فرط  زا  . دوب یـسایس  ياـه  یتیاـضران  هدرتسگ  روهظ  و 

نیا هجیتن  رد  داد . یم  خـساپ  يرت  هنایـشحو  رتـعیجف و  عضو  اـب  ار  تلم  يوس  زا  یتیاـضران  زاربا  هنوگ  ره  دیـشخب و  یم  قمع  تعـسو و 
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، نارکفنشور زا  يا  هتشذگ  ناج  زا  زاتشیپ و  گنهاشیپ و  ياهرشق  هب  دیدرگ و  یم  رتدودحم  شا  هنماد  زور  ره  یتیاضران  دومن  دروخرب ،
هاش قانتخا  يروتاتکید و  جوا  لاس 54  لئاوا  رد  زیخاتسر  ریگارف  بزح  لیکـشت  . تفای یم  صاصتخا  نویناحور  نایرازاب و  نایوجـشناد ،
نیا رد  هاش  درکن . راذـگورف  يرـشق  چـیه  هب  ربکت  نیهوت و  ریقحت و  زا  نآ  رد  تکرـش  هب  مدرم  ندرک  راداو  يریگ و  وضع  يارب  هک  دوب 

شیاه همانرب  نیرت  هداتفا  اپ  شیپ  نیرتکچوک و  هرابرد  ار  يداقتنا  چیه  دوبن  رضاح  زین  دوخ  ياه  هدناشن  تسد  نایفارطا و  زا  یتح  ریـسم 
هئارا یقیقحت  يرامآ و  یئاهبوچراچ  اب  ار  یحرط  رهاظب  هک  یئارجا  يراذگتـسایس و  يزیر ، همانرب  ياههاگتـسد  دوجو  مغریلع  دونـشب و 
هاجنپ ياهنشج  لاس 55  رد  دید  یم  راومه  رایسب  ار  شرسپ  دوخ و  تنطلس  هار  هک  هاش  ( 27 . ) داد یم  روتسد  زیچ  همه  هرابرد  دنداد ، یم 

هدش نک  هشیر  ابیرقت  هناحلسم ، ياه  تمواقم  لاس  نیا  رد  ( 28 . ) دز يدایز  یئایلوخیلام  ياهفرح  درک و  راذگرب  ار  يولهپ  تنطلس  لاس 
رد زین  مدرم  تیرثکا  تموکح ، لایخ  هب  دـندوب و  نادـنز  رد  ... یهاگـشناد و يرازاب و  یناـحور و  زا  معا  سانـشرس  ناـفلاخم  رثکا  دوب و 

یتیاضران زا  يوق  رایـسب  ياه  هناـشن  لاـس 56  لـیاوا  زا  هک  دوب  اـهلایخ  باوخ و  نیا  جوا  رد  . دـندوب هدـش  وضع  زیخاتـسر  ریگارف  بزح 
يژرنا دش و  عمج  ماما  ترضح  تیناحور و  رس  تشپ  مق و  رد  ماجنارس ، هک  درک  زورب  ناریا  رانک  هشوگ و  رد  یهاوخ  يدازآ  یسایس و 
رایـسب فیراعت  یناعم و  گنهرف ، یگنهرف  لماوع  للع و  دـناسر . يزوریپ  هب  ار  بـالقنا  درک و  مهارف  يزادـنا  رب  راـجفنا و  يارب  یمیظع 

جاور كرتشم  تروصب  هعماج  کی  ءاضعا  نیب  رد  هک  تسا  يداقتعا  يراتفر و  ياه  بلاق  اتدمع  هژاو  نیا  زا  دارم  اجنیا  رد  . دراد يدایز 
یئایفارغج یخیرات و  ینید ، ياپ  رید  دـنیآرف  لوصحم  گنهرف ، نیا ، رب  اـنب  . دـشاب یم  ناـنآ  یفیک  يونعم و  ياـهزاین  هدـنروآ  رب  دراد و 
نیرتمهم ناریا  گنهرف  رـصانع  لـماوع و  . 1 تسا . بالقنا  زاس  هنیمز  يداینب  تروصب  اـه  بلاـق  نیا  ینوگرگد  . دـشاب یم  هعماـج  کـی 

نید - 3 لاس )  2500  ) ناریا خیرات  - 2 لاس )  5000  ) ناریا یعامتجا  یـساس  يایفارغج  - 1 زا : تسترابع  ناریا  گنهرف  لماوع  رـصانع و 
شیپ لاس  رازه  هد  زا  لقادح  شیعیبط  دودـح  بوچ و  راهچ  اب  ناریا  تالف  لاس )  1000  ) یسراف تایبدا  نابز و  - 4 لاس )  1400  ) مالسا

تسا و هدـش  لیکـشت  نآ  زا  یعیـسو  شخب  رد  مـالیع  تـلود  شیپ  لاـس  رازه  دودـح 5  زا  تسا و  هتـشاذگ  ياجب  دوخ  زا  ندـمت  راـثآ 
زا لـبق  لوا  هرازه  رد  یئاـیرآ  رجاـهم و  ماوقا  تسا  هداد  جاور  داـجیا و  ار  ینیعم  يراـتفر  يرکف و  ياـه  بلاـق  ینعی ، ندـمت  گـنهرف و 

تلود دـندش و  رهاظ  تالف  نیا  رد  طلـسم  یئاهتیعمج  تروصب  هلاس  رازه  دـنچ  ياـهچوک  یط  رد  شیپ و  لاـس  رازه  هس  ینعی ، دـالیم ;
زا یئایرآ  کی  هک  یـشنماخه  شروک  شیپ ، لاس  دصناپ  رازه و  ود  دودح  رد  ماجنارـس ، دندرک . مضه  دوخ  رد  جـیردتب  ار  نایموب  ياه 

یناریا یـسراپ و  ندـمت  يراـتفر  يرکف و  ياـه  بلاـق  نآ  لاـبند  هب  دزیر و  یم  یپ  ار  ناریا  ریگارف  يروطارپما  نیتسخن  تسا  سراـپ  موق 
هبذاج زا  نایناریا  دنک و  یم  عولط  شیپ  لاس  دص  راهچ  رازه و  رد  عماج  ياهراتفر  يداقتعا و  ياه  بلاق  اب  مالـسا  نید  دوش . یم  یلجتم 

رد تیناریا  رهوج  تروصب  مالـسا  دوب و  رایع  مامت  یبالقنا  لوحت ، رییغت و  نیا  . دنراذگ یم  شمدق  رد  رـس  یهاشنهاش ، ماظن  هعفاد  نآ و 
هب نیا  زا  . دش دلوتم  يون  بلاق  رد  دوب  هدش  نیجع  یمالسا  رصنع  اب  هک  یناریا  تیوه  یسودرف ، همانهاش  نیودت  اب  لاس  زا 400  سپ  . دمآ

حور نیا  دوش . یم  مسجتم  روصحم و  لـماع  نیا  رد  زین  رگید  لـماع  هس  نآ  تسا و  ناریا  گـنهرف  زغم  حور و  مالـسا ، یلک  روـطب  دـعب 
گنهرف و ریخا  نرق  ود  یط  هک  یتامجاهت  مغریلع  تسا و  هدرک  دشر  هدمآ و  ولج  ام  يایفارغج  خیرات و  رتسب  رد  دـعب  هب  نآ  زا  یگنهرف 

تـسد زا  ار  دوخ  لالقتـسا  تیوه و  دش ، رکذ  هک  یئاوتحم  نآ  اب  یناریا  گنهرف  دـیدش ، تاریثات  دوجو  اب  هتـشاد و  نآ  رب  یبرغ  ندـمت 
دادبتسا لباقم  رد  هراومه  دوب ، هدش  ضراع  نآ  رب  لخاد  زا  هک  یتافارخ  اه و  هیاریپ  اه و  تفص  مامت  اب  یمالسا  گنهرف  نیا  . تسا هدادن 

ددص رد  فلتخم  ءاحنا  هب  ناش ، هطلـس  ذوفن و  هنیمز  ندرک  راومه  يارب  نانآ  نیا  رب  انب  . دوب هدـنرادزاب  یلماع  یجراخ  رامعتـسا  یلخاد و 
مالسا و اب  راکشآ  هناخاتسگ و  یلیخ  شنایماح  یمرگ  تشپ  اب  هاش  اضر  هک  میدید  هنومن  يارب  دندوب . گنهرف  نیا  فیعـضت  ای  فذح و 

ياه ساـبل  درک  یم  شـالت  داـتفا و  رد  تیناـحور  و  ع )  ) نیـسح ماـما  يارب  يرادازع  سلاـجم  رباـنم و  باـجح ، ریظن : نآ  نشور  رهاـظم 
هناگـشش حـیاول  حرط  اـب  و 40 و  ياهلاس 39  زا  هاـش  اـضر  دـمحم  هاـش  یگنهرف  رـصانع  . 2 دـنک . یلم  ياهـسابل  نیزگیاـج  ار  یئاـپورا 

روـطب شیجراـخ  ناـیماح  ددـمب  نآ و  دـییات  رد  لاـس 1341  نـمهب  مشــش  مودـنارفر  يرازگرب  يد و  رد 19  دیفـس  بالقنا  ییاـکیرمآ 
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قلخ شتـسایس  اموکح و  اب  زاسمه  گنهامه و  يدیدج  گنهرف  ات  درک  شالت  نآ ، لابند  هب  زاغآ و  ار  هزرابم  يرتفیرظ  رت و  هدـشباسح 
نـشج هلاس و  دصناپ  رازه و  ود  ياه  نشج  ناتـساب . ناریا  گنهرف  یبرغ 2 - گنهرف  - 1 دوب . رـصنع  ود  زا  يا  همقلم  هاش  گنهرف  . دنک

یبرغ و ياهنامر  یئامنیـس و  ياهملیف  دوب و  ناتـساب  ناریا  گنهرف  نتخادـنا  اج  يارب  یئاهـشور  اهرازبا و  اهنآ  رئاظن  يراذـگجات و  ياه 
نهیم ناونع  تحت  یناریا ، گـنهرف  هناـگراهچ  رـصانع  زا  دوب و  یبرغ  گـنهرف  جـیورت  هعـسوت و  يارب  اـهنآ  دـننامه  زاریـش و  رنه  نشج 

نایناساس نایشنماخه و  ناتـساب و  ناریا  خیرات  هب  اتدمع  هلاس ، خیرات 2500  زا  . دش یم  هیکت  ناریا  یعیبط  یـسایس و  يایفارغج  هب  یتسرپ ،
نیرتـگرزب و . تفرگ رارق  يو  تاـمجاهت  یلـصا  جاـمآ  دوـب  اـم  گـنهرف  یلـصا  رـصنع  هک  مالـسا  نید  دـش . یم  هـیکت  یتـشترز  نـید  و 

حالصا اب  طابترا  رد  دوب . یهاشنهاش  ادبم  هب  نآ  لیدبت  خیرات و  يرجه  ادبم  رییغت  ناریا  مدرم  یمالسا  گنهرف  هب  وا  زواجت  نیرتراکـشآ 
دنک و وحم  نآ  نورد  زا  ار  یبهذم  ینید و  مئالع  راثآ و  درک  یم  شالت  تشاد و  یئادزمالسا  عضوم  یسراف  تایبدا  رد  لوحت  رییغت و  و 

انب درک . یم  لیمحت  ار  یتادراو  یناتساب و  گنهرف  ضوع  رد  دیبوک و  یم  ار  لیصا ، یعقاو و  گنهرف  نوگانوگ ، ياه  شور  اهرازبا و  اب 
، دشاب یم  ناریا  مالـسا و  رد  یـساسا  يراتفر  بلاق  کی  هک  باجح  الثم  دش  یم  دیدشت  زور  هب  زور  رطاخ  نیا  هب  مدرم  یتیاضران  نیا  رب 
، یقـشع ياهناتـساد  دساف ، یئامنیـس  ياهملیف  شخپ  قیرط  زا  هاش  اضر  دمحم  نامز  رد  دش و  هتـشادرب  هزینرـس  روز  اب  هاش  اضر  نامز  رد 

يارب هنیمز  جـیورت و  قیوشت و  ار  یباـجح  یب  هریغ  یئویدار و  ینوـیزیولت و  ياـه  هماـنرب  ءاـشحف  داـسف و  زکارم  ماـسقا  عاوـنا و  سیـسات 
یقیـسوم تایبدا و  سکول ، ءایـشا  جاور  فرـصم ، يوگلا  سابل ، ياهلدم  دش . یم  مهارف  نارـسپ  نارتخد و  راب  دنب و  یب  طباور  شرتسگ 

یط هکنیا  مغریلع  دشاب و  راگزاس  ام  لیـصا  یگنهرف  حور  اب  هک  دوبن  ییاهزیچ  دش  یم  جـیورت  هک  يرگید  لئاسم  زا  يرایـسب  لذـتبم و 
دوب و مکارتم  اهنادـجو  قمع  رد  ام  یگنهرف  حور  دوب ، هدـش  خـسم  دادبتـسا ، رامعتـسا و  هاوخلد  روطب  هعماـج  دارفا و  ارهاـظ  نارود ، نیا 

شیامن رنه ، جوا  ناونع  هب  دـندید و  یم  بسانم  هلمح  نیرخآ  يارب  ار  نامز  نابآ 56  رد  زاریـش  نشج  رد  هک  یماگنه  دوب . هدرک  ضغب 
يژرنا دـندرک ، رهاـظ  نوـیزیولت  رد  ناـیرع  هـمین  ار  یئاـقیرفآ  نز  ناـصاقر  اـی  دـندروآ و  هنحـص  يور  ماـعالم  رد  ار  درم  نز و  شزیمآ 

یبوچراچ هلاقم : عبانم  دندرک . بلط  ار  هدش  لامیاپ  تیـصخش  يدازآ و  مدرم  دش و  رجفنم  ینید  گنهرف  حور  زکرمتم  هدش و  بوکرس 
؛ رقاب دمحم  هداز ، تمشح  ناریا ، رد  یمالسا  بالقنا  تخانش  لیلحت و  يارب 

يولهپ میژر  طوقس  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  للع 

ظاحل زا  ناهج ، ياهبالقنا  رگید  اب  هسیاقم  رد  زین  و  دوخ ، عون  رد  ناریا ، بـالقنا  يولهپ  میژر  طوقـس  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ  لـلع 
ناـسکی شیب  مـک و  اـهبالقنا ، هـمه  شیادـیپ  كرتـشم  هـجو  . دوـب يریظن  مـک  ياـهیگژیو  ياراد  نآ  هجیتـن  دــنور و  تـکرح ، نیوـکت ،

تکرح هب  اه  هدوت  دش ، ریذـپان  لمحت  مکاح  ماظن  یتیافک  یب  داسف و  ملظ و  هک  یماگنه  دـنراد ، یعامتجا  یتاقبط و  هشیر  یگمه  . تسا
ات دنبوک  یم  مهرد  دراد ، رارق  ناشهار  رـس  رب  هک  ار  یعناوم  دننز و  یم  رانک  ار  دوخ  یتنـس  ناگدـنیامن  دـننک ، یم  نایغط  دـنیآ ، یم  رد 
هک تسا  یبالقنا  رتمک  دنزاس . اپ  رب  دـنک ، نیمات  ار  اهنآ  ياهتـساوخ  لایما و  هک  يدـیدج  ماظن  نآ  ياج  هب  دـنزادنا و  رب  ار  مکاح  میژر 

یبالقنا چیه  . تسین هدنسب  بالقنا ، شروش و  نتخیگنارب  يارب  هعماج ، رد  يداصتقا  ياهتیمورحم  دوجو  فرـص  . دشاب ینهیم  ای  یلم  افرص 
نآ هکنیا ، ای  دـیامن و  فیعـضت  ار  اهورین  نآ  ییاراک  یحور و  ناوت  ای  دـنک ، ادـیپ  طلـست  حلـسم  ياـهورین  رب  هکنآ  رگم  دوش  یمن  قفوم 

تدش يداصتقا و  یعامتجا و  ياهیراگزاسان  تیفارشا ، زا  يرازیب  دشخب ، یم  باتش  ار  بالقنا  هک  یلماوع  . دندنویپب نویبالقنا  هب  اهورین ،
ریغ دادـیور  کی  لعفلاب  بالقنا ، دـشاب . یم  دـنروآ ، یم  تسد  هب  هچنآ  دـنهاوخ و  یم  مدرم  هچنآ  ناـیم  ریذـپان ، لـمحت  ياـهتیمورحم 

هعماج تیرثکا  ياهتـساوخ  هدـنریگرب  رد  بالقنا ، ياهفدـه  دـنراد ، تکرـش  هعماج  ياهرـشق  همه  لیـصا ، بالقنا  کـی  رد  . تسا هبقرتم 
یمن بـالقنا  هصرع  هـب  دـیدج ، هعماـج  ماـظن و  راـتخاس  يارب  هدـش ، هـیهت  شیپ  زا  نودـم و  هماـنرب  کـی  اـب  اـه  هدوـت  زاـغآ ، رد  تـسا ،

يزاسزاب همانرب  بالقنا ، نازاتـشیپ  ناربهر و  . دنتـسین نآ  لمحت  هب  رداق  رگید  هک  تسا  یماظن  يزادنارب  زاغآ ، رد  اه ، هدوت  هزیگنا  . دـنور
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، بالقنا ود  هتـشذگ ، نرق  کی  یط  ناریا  تلم  دنراذگ . یم  ارجا  هب  ار  نآ  مدرم  دییات  زا  سپ  دننک و  یم  هیهت  هدـنیآ  ماظن  رد  ار ، هعماج 
تفن 32- تعنـص  ندـش  یلم  شبنج  يدالیم ،)  1906  ) لاس 1285 تیطورـشم  بـالقنا  تسا ، هدرک  هبرجت  ار  اـتدوک  ود  شبنج و  کـی 
یئابطابط و نیدلا  ءایض  دیس  يربهر  هب  دنفسا 1299  یکی 3  اهاتدوک ، (، 1978 - 79  ) لاس 1357 بالقنا  و  يدالیم )  1950 - 53  ) 1329
زا ماهلا  اب  یـساسا ، نوناق  نیلوا  تیطورـشم ، بـالقنا  رد  دادرم 1332 . ییاکیرمآ 28  یـسیلگنا -  ياتدوک  يرگید ، جـنپریم ، ناـخاضر 

ار هعماج  راتخاس  روشک و  ماظن  دندوب  راودیما  نارکفنـشور  دش . بیوصت  هیهت و  برغ  مسیلایـسوس  مسیلاربیل و  مسیلانویـسان ، يژولوئدیا 
شبنج تفر . ناـیم  زا  دنفـسا 1299  ياتدوک  اب  لاس ، هدراهچ  زا  سپ  دوب و  هاتوک  هطورـشم  نیا  رمع  اما  دـننک ، ییاـپورا  عماوج  دـننامه 
يایحا ریبک ، يایناتیرب  نهک  رامعتـسا  درط  نآ  هدـمع  فدـه  . دوب لیـصا  يرامعتـسا  دـض  یـسیلانویسان و  شبنج  کـی  لاـس 1329 ، یلم 

ندش یلم  اب  شبنج ، دنچ  ره  . دوب یعامتجا  يدرف و  ياهیدازآ  همه  نیمات  لاس 1285 و  یساسا  نوناق  لماک  يارجا  قیرط  زا  یسارکومد ،
اب یلو  تفای ، تس  یگرزب  ياهیزوریپ  هب  ناریا ، زا  اهیسیلگنا  جارخا  یسیلگنا و  تفن  تکرـش  زا  دی  علخ  ناریا و  رـسارس  رد  تفن  تعنص 
هللا حور  هللا  تیآ  يربهر  هب  دش و  عورش  ناریا  مدرم  عیسو  ياهرشق  مایق  اب  لاس 1357  بالقنا  دروخ . تسکش  دادرم 1332  ياتدوک 28 

دیدج یساسا  نوناق  . دیدرگ یتنطلس  ماظن  نیزگیاج  یمالـسا ، يروهمج  میژر  نیدرورف 1358  یسرپ  همه  رد  . دیـسر يزوریپ  هب  ینیمخ 
یسرپ همه  رد  سپس  . دیسر بیوصت  هب  دنداد ، یم  لیکشت  اهقف  نویناحور و  ار  نآ  ياضعا  دصرد  زا 90  شیب  هک  ناگربخ »   » سلجم رد 

بیوصت و مدرم  عطاق  تیرثکا  اب  ینیمخ ، هللا  تیآ  يربهر  تیعجرم و  ماقم  زین  یـساسا و  نوناق  لاـس ، ناـمه  هاـمرذآ  ياهزور 11 و 12 
ینیمخ هللا  تیآ  تیصخش  یـسررب  نودب  لاس 1357  بالقنا  عیرـس  يزوریپ  للع  لیلحت  هعلاطم و  ینیمخ  ماما  تیـصخش  دـش . هتفریذـپ 

، هیـسور ریبـک  بـالقنا  رد  نینل  هک  درک  اـفیا  ار  یـشقن  ناـمه  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  رد  ینیمخ  ماـما  . تسا نکمماـن  یتـح  راوشد و 
تشاد و دوخ  رـس  تشپ  ار  تسینومک  بزح  نینل  هک  توافت  نیا  اب  . ابوک بالقنا  رد  ورتساک ، لدـیف  نیچ و  بالقنا  رد  گـنوت  هستوئاـم 
اب اههام  هک  يزهجم  حلسم و  ياهورین  هب  دوب و  نیچ  تسینومک  بزح  ربهر  وئام  . دش دارگنینل  دراو  هیروف 1917  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 

، هاوخاوه کیرچ و  نارازه  اب  زین ، ورتساک  لدـیف  تشاد ، یهدـنامرف  دـندوب ، هدـیگنج  نیچ  كاخ  زا  یئاهـشخب  رد  کچیاکنایچ  شترا 
عون چیه  ینیمخ  ماما  هک  یتروص  رد  . دوب هتـشاذگرس  تشپ  اتـسیتاب  میژر  اب  ار  يراوشد  هناحلـسم  هزرابم  ( 1956  - 59  ) لاـس هس  هبرجت 

تمواقم و رگنـس  ناونع  هب  دجـسم »  » زا دوب ، ناریا  زا  جراخ  رد  وا ، يربهر  داتـس  تشادـن ، رایتخا  رد  یماظن  ياهورین  یـسایس و  نامزاس 
نادب ات  اه ، هدوت  جیـسب  بلج و  رد  ار  ینیمخ  ماما  تیقفوم  تابجوم  یلماوع  هچ  دش . ناریا  دراو  بالقنا ، جوا  رد  درک و  هدافتـسا  هزرابم 
ربارب رد  ار  دوخ  هنیـس  دنتخیر و  یم  اهنابایخ  هب  مدرم ، ياه  هدوت  ناریا ، يرتمولیک  رازه  دنچ  زا  مایپ ، کی  رودـص  اب  هک  درک  نیمات  دـح 

ناریا و روـما  رد  هلخادـم  ماـهتا  هب  ار ، یقرـش  یبرغ و  ياـهروشک  ناربـهر  ییورین ، هچ  هـب  ءاـکتا  اـب  دـنداد ؟ یم  رارق  اـه  لسلـسم  شتآ 
وا هب  دوخ ، هتفگ  هب  دیبوک و  یم  ار  اکیرمآ  يروهمج  سیئر  رتراک ، یمیج  تفرگ ، یم  هلمح  داقتنا و  داب  هب  هاش  اضر  دمحم  زا  ینابیتشپ 

تـشونرس ناریا و  هدنیآ  هرابرد  وتاشول ، لفون  رد  هسنارف ، هدحتم و  تالایا  ياهتلود  نارـس  ناگدنیامن  اب  تارکاذـم  رد  دز ! یم  یلیـس »  »
نیرت هتسجرب  درک ؟ یم  رارکت  دورب »! دیاب  هاش   » هک ار  دوخ  یگـشیمه  فرح  تسـشنن و  بقع  دوخ ، یگـشیمه  عضوم  زا  مدق  کی  هاش ،

نویناحور و ناـیم  رد  هک  دـح ، نادـب  اـت  دوب ، شریظن  مک  هداـعلا و  قوف  تعاجـش  ییاورپ و  یب  ناـیب ، تحارـص  ینیمخ ، ماـما  هصیـصخ 
، نایارگ پچ  نویلم ، زا  معا  نافلاخم ، همه  هاش ، اضر  دمحم  هک  ینارود  رد  . دیسرن وا  ياپ  هب  سک  چیه  ناریا ، ریخا  نرق  ود  نارگتـسایس 

ملع دق  وا  هیلع  اهنت ، هکی و  ینیمخ ، ماما  دوب ، هدومن  جراخ  هنحـص  زا  ای  هدرک و  بوکرـس  ار  یتنـس  ناگبخن  گرزب و  ناکلام  اهیا ، هدوت 
ات هک  تفرگ ، هلمح  شنزرـس و  داب  هب  یتدح  تدش و  نانچ  اب  ار  هاش  اضر  دـمحم  اروشاع 1383 )  ) دادرخ 1342 ینارنخس  رد  يو  . درک

. دناوخ اکیرمآ »! ربنامرف   » و لیئارسا »! رکون  !« ، » هراچیب !« ، » تخبدب  » ار هاش  ینیمخ  ماما  یخیرات  ینارنخس  نآ  رد  . تشادن هقباس  زور  نآ 
، یتسردان داسف و  ییارگ ، لمجت  يزودـنا ، لام  هک  ینارود  رد  . دوب ناشیا  رگید  هتـسجرب  صیاصخ  زا  یـسانش ، عقوم  يرایـشه ، یکریز ،

فلکت نودب  هداس و  رایـسب  یگدنز  نامه  ینیمخ ، هللا  تیآ  دوب ، هتفای  جاور  نویناحور ، زا  یخرب  نایم  یتح  هعماج ، يالاب  هقبط  نایم  رد 
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نارود رد  . داد صیخشت  یبوخ  هب  ار  هلمح  هزرابم و  عورش  نامز  تشاد و  یصاخ  رحبت  ناریا ، هعماج  ییاسانـش  رد  . درک ظفح  ار  هتـشذگ 
هاش و فعض  طاقن  زا  ار  ناهج  ناریا و  مدرم  تساک ، هلیـسو  هب  یهافـش  یبتک و  ياهمایپ  لاسرا  اهینارنخـس ، داریا  اب  دیعبت ، هلاس  هدراهچ 
هب ناریا  یماظن  یـسایس و  يداصتقا ، یگتـسباو  بصاغ ، لیئارـسا  اب  ناریا  تلود  يراـکمه  تخاـس ، هاـگآ  وا ، میژر  يرگدادـیب  داـسف و 

، نکـسم دوبمک  اهتمیق ، نتفر  الاب  يزرواشک ، يدوباـن  رازفا ، گـنج  نوزفا  زور  دـیرخ  لاـملا ، تیب  تراـغ  اـکیرمآ ، هب  صخـالاب  برغ ،
روسناس یـساسا ، نوناـق  ندرک  لاـمیاپ  رـشب ، قوقح  نیناوق  ضقن  نافعـضتسم ، ندـش  رتریقف  اـینغا و  ندـش  رتدـنمتورث  گـنهرف ، یهاـبت 
ياهمایپ تانایب و  رد  هک  دوب  يدراوم  زا  .... روشک و نوئش  همه  رد  داسف  يریگجوا  نافلاخم ، بوکرـس  مدرم ، ياهیدازآ  وحم  تاعوبطم ،

هزرابم همادا  يارب  ار  هعماج  ياهرـشق  همه  داحتا  موزل  تسناد و  یم  اهیناماسبان ، همه  لماع  ار  هاـش  دـش و  یم  دانتـسا  نادـب  ینیمخ  ماـما 
زا نوگانوگ ، دیاقع  راکفا و  اب  یسایس ، ياههورگ  بازحا ، همه  تایرظن  اه و  هتـساوخ  ساکعنا  ینیمخ ، ماما  ياه  هتفگ  درک . یم  دیکات 

ياهیدازآ یعاـمتجا ، تلادـع  نیماـت  . دوب یکیرچ  ياـههورگ  هدوت و  بزح  یتسیـسکرام ، ياـههورگ  يدازآ ، تضهن  یلم ، ههبج  هلمج 
ياـهورین هـک  دوـب  ییاـه  هتــساوخ  .... دازآ تاـباختنا  ماــجنا  قـیرط  زا  مدرم  رب  مدرم  تموـکح  تاــعوبطم ، يدازآ  یعاــمتجا ، يدرف و 

هک ییاهورین  دـندوب . هدیـسرن  هجیتن  هب  هدرک و  هزرابم  نآ ، ققحت  يارب  اهلاس  لاس 1332 ، رد  قدصم  تلود  طوقس  زا  سپ  نویـسیزوپا ،
نوناک اهنت  . دندوب هدـش  بوکرـس  میژر ، فلاخم  یـسایس  ياههورگ  همه  ههد 1340 ، رخآ  ياـهلاس  رد  دـندرک  نشور  ار  بـالقنا  شتآ 

، وا مـیژر  هاـش و  هـب  فـجن  رد  ینیمخ  هللا  تـیآ  هدـنبوک  تـالمح  دوـب ، هدــنام  یقاـب  ناـمز  نآ  ناریا  ناـقفخ  ياـضف  رد  هـک  یتمواـقم 
رد نوناک ، هس  نیا  زا  کی  ره  . دوب ناش  هناحلـسم  هزرابم  رد  اهکیرچ ، هلولگ  ریفـص  داشرا و  هینیـسح  رد  یتعیرـش  یلع  رتکد  ياهینارنخس 

سانش مالسا  یبهذم ، یسایس -  هتسجرب  دنمشیدنا  کی  ناونع  هب  یتعیرش ، دوب . هعماج  ياهرشق  زا  یشخب  تالیامت  هتـساوخ و  هدنریگرب 
نارازه درک و  ناونع  تداهش »   » هعیش و مالسا  زا  يا  هزات  فیرعت  دوخ ، ياه  هتشون  اهینارنخس و  رد  یمالـسا ، مسیلاکیدار  ملعم  یقرتم و 

اب اهکیرچ ، . تخاس انـشآ  دوب ، یبالقنا  راکفا  اب  یمالـسا ، ياهتنـس  زا  یبیکرت  هک  شا ، یـسایس  هفـسلف  اـب  ار  وجـشناد  ناوج  رتخد  رـسپ و 
حرطم ار  ینیون  میهاـفم  اهـشزرا و  دوـخ ، یناـشفناج  يراکادـف و  اـب  دـندرک و  داـجیا  يا  هزاـت  یـسایس  ياـضف  دوـخ ، هناحلـسم  هزراـبم 

نآ زا  هاش ، میژر  هیلع  هزرابم  رد  تخاس و  گنهامه  ار  هاگیاپ  هس  نیا  تاـیلمع  صاـخ ، تیارد  تراـهم و  اـب  ینیمخ ، هللا  تیآ  . دـنتخاس
یماح يدادبتـسا ، میژر  ریذـپان  یتشآ  نمـشد  ار  هللا  تیآ  نایرازاب ، و  هبـسک ، نییاپ ، حطـس  ناـناگرزاب  هعماـج ، طـسوتم  هقبط  درب . هرهب 

یم یناحور  يربهر  ار  وا  نایوجشناد ، و  ناگدرک ، لیصحت  نارکفنشور ، . دنتـسناد یم  یتنـس  یمالـسا و  ياهـشزرا  یـصوصخ و  تیکلا 
روشک هب  ار  يدازآ  تلادع و  دـناهرب و  داسف  متـس و  ملظ و  زین  و  برغ ، تاراصحنا  هب  یگتـسباو  زا  ار  تکلمم  دراد  دـصق  هک  دـنتخانش 

اب دراد  دصق  هتـساخرب و  تلم  نایم  زا  هک  دنتـسناد  یم  یناحور  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  اه ، هناخراک  نارگراک  تلود و  نانکراک  . دـنادرگزاب
زا . دنک رارقرب  ناریا  رـسارس  رد  ار  یعامتجا  تلادع  دنادرگزاب و  تلم  هب  هتفرگ و  نادنمروز  اینغا و  زا  ار  تردق  مالـسا ، میلاعت  زا  يوریپ 

يارب دنک و  یم  عافد  شکتمحز  رـشق  عفانم  زا  هتـسویپ  هک  تسا ، یـشوکتخس  زرابم و  یناحور  تیـصخش  هللا  تیآ  نازرواشک ، هاگدید 
، ار ینیمخ  هللا  تیآ  ناریا ، مدرم  زا  یعیـسو  ياهرـشق  ناس  نیدـب  . دزاـس یم  مهارف  تشادـهب  زکارم  هداـج و  هسردـم ، بآ ، نیمز ، اـهنآ ،

تارقف نوتـس  دنتـسناد . یم  يربارب  يدازآ و  هدننک  ایحا  دوخ و  ياهوزرآ  اهدیما و  شخبماهلا  نامورحم و  عفادم  تلادـع ، قح و  يدانم 
مورحم و ياهرـشق  زا  یـشخب  نایرازاب و  یبهذم ، ياهداهن  رد  ناوج  نویناحور  تشاد ، هدهع  هب  ینیمخ  ماما  ار ، نآ  يربهر  هک  یـشبنج 

هدیناسر تابثا  هب  دوخ ، یبهذـم  ربهر  هب  تبـسن  ار  دوخ  يارچ  نوچ و  یب  يرادافو  دادرخ 1342  مایق 15  رد  نانیا  . دـندوب هعماج  طسوتم 
، دادرخ راتـشک 15  زا  سپ  . دوب هیواعم  هیلع  هزرابم  رد  ع )  ) یلع ماما  تمواقم  تراسج و  تئرج ، زا  یمـسجت  ینیمخ  اهنآ ، رظن  هب  . دـندوب

يور وا ، يوس  هب  جـیردت  هب  دـندوبن ، یـسایس  روما  رد  نویناحور  هلخادـم  قفاوم  هک  املع  زا  يرامـش  و  میژر ، یبهذـم  ور  هنایم  نافلاخم 
شیاهروتسد اهمایپ و  دجاسم ، قیرط  زا  و  یفخم ، ياه  هکبش  هعسوت  اب  دنتفاتـش و  شیرای  هب  یلام  ياهکمک  نداد  اب  زین  نایرازاب  . دندروآ

کی ناونع  هب  زاریش ، ناهفـصا و  دهـشم ، مق ، رد  یبهذم  ياهداهن  نویناحور و  زا  یـشخب  رازاب و  دنچ  ره  دندرک . یم  ارجا  تفایرد و  ار 
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رــس زا  ار  هزراـبم  هاـجنپ ، هـهد  لوا  ياـهلاس  رد  یهاگــشناد ، رکفنــشور  هـقبط  اـما ، دنتــشاد ، تیلاـعف  اـهلاس  مـیژر ، فلاـخم  ناــمزاس 
يدازآ ندوبن  هب  ضارتعا  رد  ییاه ، هیمالعا  هداشگرس و  ياه  همان  راشتنا  اب  تاضق ، نانادقوقح ، نادنمرنه ، ناگدنـسیون ، تسخن  . دنتفرگ

ار نایوجشناد  . دنداد نامزاس  ار  رشب  قوقح  رادفرط  تیعمج  دندش و  یساسا  نوناق  يارجا  یسایس و  زاب  ياضف  راتـساوخ  یـسارکومد ، و 
. دندرک رتدنلب  دنلب و  هاش ، میژر  ياهیرگمتـس  ملاظم و  هب  تبـسن  ار  دوخ  ضارتعا  دایرف  ناس  نیدب  دنتـشاد و  او  یهاگـشناد  تارهاظت  هب 

حورجم لوتقم و  مدرم و  دـیدش  ضارتعا  تاـعالطا ، هماـنزور  رد  ناتـسمز 1356  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  تبـسن  زیمآ  تناها  همان  راـشتنا 
هناحلـسم دروخرب  رگید و  ياهرهـش  رد  اهـضارتعا ، هنماد  شرتسگ  سپـس  یماـظتنا ، ياـهورین  هلیـسو  هب  مق  ناتـسرهش  رد  یهورگ  ندـش 

سپـس تاکرمگ ، اـهکناب ، ناـنکراک  تلود ، نادـنمراک  . دیـشخب موادـت  تعـسو و  ار  یمدرم  تفلاـخم  شبنج  مدرم ، اـب  یتینما  ياـهورین 
و نازومآ ، شناد  نایوجـشناد ، هاگنآ ، . دندرک جـلف  ار  روشک  داصتقا  دوخ ، باصتعا  ضارتعا و  اب  تفن ، تعنـص  اه و  هناخراک  نارگراک 
ار بـالقنا  شتآ  ناـیماظن ، اـب  یناـبایخ  ياـهدروخرب  اهرهـش و  رد  تارهاـظت  ییاـپرب  اـب  هعماـج  فـلتخم  ياهرـشق  زا  ناـنز  نادرم و  زین 
يرازاب و یبهذـم ، طسوتم  تاقبط  رگا  درک . هدز  تفگـش  ار  همه  هک  دندیـسر  ییاهیزوریپ  ناـنچ  هب  یهاـتوک  تدـم  یط  دـنتخورفارب و 
اب اهرهـش ، هموح  رد  هک  راکیب ، نیمز و  نودـب  نازرواشک  نت  رازه  اـههد  رگراـک و  هقبط  دـندوب ، بـالقنا  راوتـسا  راوید  هدرک ، لیـصحت 

نیشنریقف تالحم  نانکاس  ناناوجون  ناناوج و  اب  هارمه  نانیا ، . دنتشاد هدهع  هب  ار  تبرـض »   » يورین شقن  دندرک ، یم  یگدنز  تیمورحم 
یمخز ای  دیهش  نایماظن ، اب  دروخ  دز و  رد  هک  یناسک  زا  يرایـسب  . دنداد یم  لیکـشت  ار  ینابایخ  ناگدننک  رهاظت  تیرثکا  نارهت ، بونج 

یمالسا يروهمج  ماظن  رارقتسا  تنطلس و  میژر  يزادنارب  ناگدننکرهاظت  فده  هتساوخ و  نارحب ، زاغآ  رد  دندوب . اهناوج  نیمه  دندش ،
هیلع ناگدننک  رهاظت  نارود  نآ  رد  . دـندوب لاس 1288  یـساسا  نوناق  يارجا  هاش و  هقلطم  تردق  ندرک  راهم  راتـساوخ  نیـضرتعم  دوبن ،

رد رویرهش 1357 )  13  ) رطف دیع  زامن  زا  دعب  گرزب  ییامیپهار  رد  ناگدننک  تکرـش  یتح  دنداد ، یمن  راعـش  هاش  اضر  دـمحم  صخش 
، ربخ یب  هک  یناگدننک  رهاظت  نت  اهدص  راتشک  هلاژ و  نادیم  رویرهش  زور 17  هثداح  دندرکن . هلمح  هاش  هب  دوخ ، ياهراعـش  رد  هیرطیق ،
، دندوب هدرک  عامتجا  تلود ، يوس  زا  تارهاظت  عنم  هب  ضارتعا  رد  فارطا ، ياهنابایخ  لحم و  نآ  رد  یماظن  تموکح  مالعا  زا  ربخ  اب  ای 

ياـهییامیپهار تارهاـظت و  رد  سپ ، نآ  زا  . تخیگنارب دنتـسناد ، یم  زور  نآ  ماـع  لـتق  رمآ  لوئـسم و  ار  وا  هک  هاـش ، هیلع  ار  مدرم  مـشخ 
رب ینیمخ ، ماما  یسایس  هشیدنا  راکفا و  ینیمخ  ماما  یسایس  هفسلف  دش . هتفرگ  راک  هب  یلصا  راعش  ناونع  هب  هاش ، دض  ياهراعش  ینابایخ ،

شیپ اهلاس  . دوبن لوهجم  هتخانشان و  روشک ، زا  جراخ  لخاد و  نارکفنشور  زا  يرایـسب  زین ، نویـسیزوپا و  لفاحم  زا  یخرب  ياعدا  فالخ 
، هیقف تیالو  یمالسا و  تموکح  یـسایس و  هفـسلف  نوماریپ  فجن ، رد  سیردت  قارع و  رد  تماقا  نارود  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  بالقنا ، زا 
، یباجنس میرک  رتکد  . دوب هدش  ناونع  تاعامتجا ، اهییامیپهار و  تارهاظت و  رد  یمالسا ، »  تموکح   » راعـش . دوب هدرک  ینارنخـس  ثحب و 
(1 . ) دوب هدرک  اضما  هیهت و  ار  فورعم  يا  هدام  هس  هینایب  سیراپ ، رد  ینیمخ  ماـما  اـب  هام 1357  نابآ  رادـید 14  رد  زین ، یلم  ههبج  ربهر 

نوناـق نیودـت  یگنوگچ  نوماریپ  فجن ، رد  نمهب 1348 )  1  ) هدـعقیذ 1389 هبنـشراهچ 13  خروـم  سرد  هـسلج  رد  ینیمخ ، هللا  تـیآ 
دیاب هک  روط  نآ  مالسا  رد  اضق  ماکحا  الثم  . تسا صقان  مالسا  ماکحا  هک  دوش  یم  هتفگ  یهاگ  : »... تسا هتفگ  نینچ  لاس 1288  یساسا 

 - تسا تسد  رد  هک  يدانسا  دهاوش و  قبط  مه -  ار  ام  تفرگ و  يزاب  هب  ار  هطورشم  ساسا  دوخ  لامع  تسد  هب  سیلگنا  . تسین دیاش  و 
زا ار  هطورشم  نوناق  و  دندرک )...(  ضرق  کیژلب  ترافس  زا  دوب  اه  یکیژلب  لام  هک  یباتک  دنـسیونب  نوناق  دنتـساوخ  یم  یتقو  . داد يزاب 
ام دروخ  هب  دـندرک و  ذـخا  اـهنآ  زا  ار  نیناوق  ساـسا  نکل  دـندرک ، همیمـض  ار  مالـسا  ماـکحا  ضعب  تل  هیمعت  يارب  دنتـشون و  نآ  يور 
هب نارگرامعتسا )  ) اهنیا : »... دیوگ یم  مالسا  نیناوق  يارجا  یگنوگچ  یمالـسا و  تموکح  تیفیک  حیرـشت  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  دنداد »...

مالسا هصالخ  درادن و  يرجم  دشاب  هتشاد  یماکحا  هکنیا  ضرف  رب  . درادن یتموکح  تالیکشت  درادن ، یتموکح  مالسا  هک  دندروآ  ام  رظن 
نایب تسا ؟ ماکحا  نایب  يارب  ایآ  دـنک  نییعت  هفیلخ  دـیاب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  مییوگ  یم  هک  ام  منک ، ضرع  ار  بلطم  نیا  . تسا رازگنوناـق 
لمع اـت  دـنداد  یم  مدرم  تسد  رد  دنتـشون و  یم  ار  ماـکحا  همه  درک ، یم  ماـکحا  ناـیب  ترـضح  نآ  دوخ  دـهاوخ ، یمن  هفیلخ  ماـکحا 
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رد . دراد مزال  يرجم  نوناق  دـنک . نیناوق  يارجا  ات  میهاوخ  یم  هفیلخ  ام  . تسا تموکح  يارب  دـنک ، نییعت  هفیلخ  تسا  مزـال  هکنیا  . دـننک
کی رد  . دشاب هیرجم  هوق  دـیاب  نوناق  عیرـشت  زا  سپ  دـنک ، یمن  نیمات  ار  رـشب  تداعـس  اهنت  نوناق  تسا )...(  روط  نیا  ملاع  کلامم  همه 

هداد رارق  مه  هیرجم  هوق  هدرک ، نیناوق  لعج  هک  روط  نامه  مالـسا  تسا . دراو  صقن  دـشابن  هیرجم  هوق  رگا  تموکح  کی  رد  ای  عیرـشت ،
فصن . تسا هدیناسرن  نایاپ  هب  ار  دوخ  تلاسر  ۀلاسر ) غلب  ام   ) دنکن نییعت  هفیلخ  مرکا  ربمغیپ  رگا  . تسا نیناوق  هیرجم  هوق  رما  یلو  تسا ،

، دـندیرب یم  تسد  . دـننارذگب نوناق  طقف  هک  دوبن  روط  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ، لوسر  ناـمز  تسا .... هتـشاذگ  نیمز  ار  رما 
ماـکحا هک  تسا  نآ  يارب  هفیلخ  تسین ، ماـکحا  لـعاج  هفیلخ  . تسا روما  نیا  يارب  مه  هفیلخ  و  دـندرک )...(  یم  مجر  دـندز » یم  دـح  »

یفرعم نوماریپ  ینیمخ  هللا  تیآ  دـنک »... ارجا  تسا  هداتـسرف  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  تسا و  هدروآ  ص )  ) مرکا لوسر  هک  ار  یمالـسا 
دب ار  مالـسا  امـش  دض  رب  نانآ  هک  روط  نامه  دینک ، هجوت  تسرد  : » دـیوگ یم  دراد و  دـیکات  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  موزل  مالـسا و 

دیاب امش  . دینک تسرد  ار  ناتدوخ  دینک ، رشتنم  دیسیونب و  ار  شدیاوف  دینک . یفرعم  تسه  هک  روط  نآ  ار  مالسا  مه  امـش  دندرک ، یفرعم 
زا . دندرک هیهت  ار  هنیمز  شیپ  لاس  دصراهچ  دصیس  زا  نارگرامعتـسا )  ) اهنآ . میناوت یمن  ام  دینکن  لایخ  . دینک سیـسات  یمالـسا  تموکح 

نارگرامعتسا همغن  ار  تسایس  زا  نید  کیکفت  ینیمخ  هللا  تیآ  دینک ». عورش  رفـص  زا  مه  امـش  . دندیـسر اجنیا  هب  ات  دندرک  عورـش  رفص 
اهدنوخآ نیا  هک  دننکن  نامگ  ام  ياه  هچب  ات  دینک  یفرعم  مدرم  هب  ار  مالـسا  : » دـنک یم  راهظا  نینچ  هیرظن  نیا  در  هیجوت  رد  دـناد و  یم 

ار نیا  اهنید  یب  دشاب ! ادج  دیاب  تسایس  زا  نید  دنراد ! راکچ  تسایس  هب  . دنناوخ یم  سافن  ضیح و  ماکحا  دنراد  مق  ای  فجن  هشوگ  رد 
نامز دوب ؟ ادج  نید  زا  تسایـس  ص )  ) مرکا ربمغیپ  نامز  دشاب ! ادج  تسایـس  زا  نید  دـیاب  هک  دـنتفگ  نارگرامعتـسا )  ) اهنآ . دـنیوگ یم 

زا ار  نید  ات  دـندرک  تسرد  اهنآ  زا  ار  اهفرح  نیا  دوب ؟ ادـج  تناـید  زا  تسایـس  ریما ، ترـضح  تفـالخ  ناـمز  قح ، ریغ  اـی  قح  ياـفلخ 
، میشاب هتشادن  يراک  نتفگ  رکذ  ندناوخ و  اعد  ندناوخ ، زامن  زج  نیملسم  ام  رگا  . دنهاوخ یم  ار  ایند  اهنآ  . دننزب رانک  ایند  روما  فرـصت 

يارب دـیوگ ، یم  ناذا  هنذام  يالاب  رد  هکنیا  تفگ : قارع ) لاغـشا  رد  یـسیلگنا  یماظن   ) كدرم نآ  دـنرادن )...(  ام  هب  يراک  چـیه  اـهنآ 
ار امـش  تفن  اهنآ  دیناوخب ، زامن  دیهاوخ  یم  هچ  ره  امـش  دیوگب )...( ! دهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ  . هن دـنتفگ  درادررـض ؟ سیلگنا  تسایس 
زا ای  دنتشک ، ای  دش ، ادیپ  یمدآ  تقو  ره  دنسرت )...(  یم  مدآ  زا  میشابن ، مدآ  ام  دهاوخ  یم  اهنآ  دنراد ؟ راکچ  امـش  زامن  هب  . دنهاوخ یم 
هک تسا  یئوس  غیلبت  نیا  . دوب یسایس  مه  ص )  ) ربمغیپ تسا ... یسایس  دنوخآ  نیا  تسا ! یـسایس  هک  دندرک  شراد  هکل  ای  دندرب ، شنیب 

، دنهد ماجنا  دنهاوخ  یم  يراک  ره  ناشدوخ  دنراذگب و  رانک  یتلود  روما  رد  تلاخد  زا  . دنراذگب رانک  تسایس  زا  ار  امش  ات  دندرک  اهنآ 
ندناسانـش مدرم و  نتخاـس  رادـیب  رد  ار  تاـغیلبت  تیمها  دوخ ، ياهینارنخـس  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  ( 2 ..« . ) دـننکب دـنهاوخ  یم  یطلغ  ره 

ضرع یمالـسا ) تموکح   ) ثحب لوا  رد  هک  یبلطم  نآ  : » دیوگ یم  نویناحور  بالط و  هب  باطخ  دنک و  یم  دـیکات  یمالـسا  تموکح 
رد . دییایب شیپ  تاغیلبت  هار  زا  . تسا تاغیلبت  مدق  نیلوا  رد  نآ  هار  دینک ، تیدج  یمالسا  تموکح  لیکـشت  يارب  دیفظوم  امـش  هک  مدرک 
یم تاغیلبت  نآ  لابند  دنتشاذگ و  یم  رارق  دنتسشن  یم  مه  اب  رتشیب  ای  رتمک  رفن ، راهچ  رفن ، ود  هک  تسا  هدوب  روطنیمه  هشیمه  ملاع  همه 

ازریم یلع  دمحم  . دندرک یم  طقاس  ار  نآ  هدرک و  هنخر  گرزب  تموکح  کی  رد  هجیتن  رد  دـش و  یم  هدوزفا  تارفن  رب  مک ، مک  . دـندرک
هار زا  طـقف  تسا و  هدوبن  راـک  رد  یتردـق  نوـشق و  لوا  زا  هشیمه  دـنداد . یم  لیکـشت  هطورـشم  تموـکح  دـندرب و  یم  مدرم  نیب  زا  ار 
نیا هک  دندنامهف  یم  مدرم  هب  دنتخاس و  یم  هاگآ  ار  تلم  دندرک . یم  موکحم  ار  اه  یئوگروز  اه و  يردلق  دـنا ، هتفر  یم  شیپ  تاغیلبت 

هجیتن هب  دندش و  یم  رادـیب  مدرم  . تفرگ یم  ارف  ار  هعماج  تاقبط  همه  تفای و  یم  هعـسوت  تاغیلبت  هنماد  مک ، مک  . تسا طلغ  اه  يردـلق 
رود امش  فارطا  رد  تسامش و  تسد  تاغیلبت  نکیل  . دیآ یم  امش  زا  يراک  هن  و  يرکشل ، هن  دیراد و  يروشک  هن  نآلا  امش  دندیـسر . یم 

نارگید ار  اهنیا  تسا ، مالـسا  یقوقح  يداصتقا و  لئاسم  تسا ، یمالـسا  لئاسم  مهم ، نکیل  دـیهدب ، دای  هتبلا  ار  يداـبع  لـئاسم  . دـنز یم 
هقح تلود  کی  يزیر  هدولاش  يارب  نونکا  مه  زا  میفظوم  ام  . میهد رارق  روحم  ار  لئاسم  نیا  دـیاب  مه  ام  دـنا ، هداد  رارق  دوخ  راـک  روحم 

هفیظو هاگآ و  یتما  مک ، مک  دیآ و  دیدپ  اهجوم  دنک و  ادـیپ  بجوم  هک  اجنآ  ات  مینک  غیلبت  مینک ، ادـیپ  رکفمه  مینک ، شـشوک  یمالـسا 
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تموکح حیرـشت  رد  هللا  تیآ  ( 3 « . ) دهد لیکـشت  یمالـسا  تموکح  دـنک و  مایق  دوش  ادـیپ  مدآ  رفن  کی  هکنیا  ات  دـیآ  دوجو  هب  سانش 
نوناـق دراد و  نوناـق  زا  تیعبت  هک  تسا  یتـموکح  بتارم ، زا  يا  هبترم  ره  رد  مالـسا  : »... دـیوگ یم  نوناـق  تموکح  ناوـنع  هب  یمالـسا 
لوسر ترـضح  اج  ره  . تسا دـنوادخ  فرط  زا  هدـش  هداد  تیالو  و  ص )  ) مرکا لوسر  هب  یتارایتخا  هک  مه  اجنآ  تسا  هعماج  رب  مکاـح 

هک تسا  ینیناوق  هلـسلس  کی  زا  ترابع  مالـسا  سپ  . تسا هدوب  یهلا  نوناـق  زا  يوریپ  هب  دـنا  هدومرف  نییعت  ار  یمکح  اـی  ناـیب  ار  یبلطم 
یتلاخد نآ  رد  دناوت  یم  یسک  هن  تسا و  يروهمج  هن  دادبتسا و  هن  هطورشم ، هن  مالـسا  تموکح  دننک و  لمع  نآ  هب  دنفظوم  رـشب  مامت 

اوعیطا و  دـیامرف : یم  هک  تسا  یهلا  مکح  هب  مه  ص )  ) مرکا لوسر  زا  تیعبت  موزل  تسا و  عبتم  یهلا  مکح  سوـئرم  سیئر و  ربارب  . دـنک
زا يرایسب  رد  . دوش رجنم  بالقنا  هب  هک  دوبن  يدح  رد  اهضارتعا ، دنور  لاس 1357  راهب  رد  دادبتسا  داسف و  دنور  باتش  ( 4 ..« . ) لوسرلا
هب هکنآ  یب  دـهد ، یم  يور  یـسایس  یهافر -  زیمآ  ضارتعا  تارهاظت  تسا ، مکاح  اهنآ  رب  يروتاتکید  دادبتـسا و  میژر  هک  ییاهروشک 

دادبتـسا و . دنـشاب یم  داسف » دادبتـسا و   » تلـصخ ود  ياراد  امومع  هدناشن ، تسد  هماکدوخ و  ياهمیژر  ددرگ . یهتنم  بالقنا  شروش و 
زا یعیسو  ياهرشق  یقطنم  عورشم و  ياه  هتـساوخ  و  تفرگ ، یـشیپ  دادبتـسا »  » زا داسف »  » هک یماگنه  اما  . دنرگیدکی موزلم  مزال و  داسف ،

هتـسیاش نادرم  هلیـسو  هب  تکرح »   » نیا هچنانچ  دوش و  یم  لیدبت  تکرح  هب  اه ، هدوت  ضارتعا  دایرف  دش ، ور  هبور  یئانتعا  یب  اب  هعماج ،
هبنج تـسخن  لاـس 1357  لوا  ياـههام  رد  ناریا ، مدرم  تارهاــظت  ددرگ . یم  یهتنم  يزوریپ  هـب  ددرگ ، يربـهر  مدرم  داــمتعا  دروـم  و 

اب دـمآرد و  يا  هدوت  تکرح  هب  هاگنآ  دـش ، لیدـبت  یـسایس  یهافر -  ياه  هتـساوخ  هب  سپـس  تشاد ، هاـش  میژر  یلک  شور  هب  ضارتعا 
. درک هدز  تفگش  ار  نایناهج  ناریا و  مدرم  هک  دیـسر  يزوریپ  هب  یباتـش  نانچ  اب  دیماجنا و  بالقنا  شروش و  هب  ینیمخ  هللا  تیآ  يربهر 

دوز ای  رید  هک  دنام ، یم  یکاخ  دس  ناسب  دوب و  بارخ  نورد  زا  یلو  تشاد ، يدنمورین  راوتـسا و  رهاظ  ههد 1350  لیاوا  رد  هاش ، میژر 
رد یتح  یگدروخرـس  یئاضران و  داقتنا ، . دوب هدـناود  هشیر  نآ  رد  یکانتـشحو  داعبا  اب  داسف ، . تخیر یم  ورف  ایرد ، جاوما  راـشف  ربارب  رد 
اب وگتفگ  رد  ندنل ، رد  رهمایرآ » هاشنهاش   » ریفـس یجار ، زیورپ  دوب . هدش  رهاظ  تکلمم  هرادا  ناراکردـنا  تسد  یـسایس و  ناگبخن  نایم 

: دـیوگ یم  دـنک و  یم  داقتنا  میژر  يرگدادـیب  زا  تسا ، هدوب  ریفـس  اپورا  ياهروشک  اـکیرمآ و  رد  اـهلاس  زین  وا  هک  راـشفا ، نالـصا  ریما 
زا نم  . دوش یم  هتفگ  نآ  لابند  هب  داسف »  » و هجنکـش »   « ، » كاواس  » دـننام یتاملک  هلـصافالب  دـیآ ، یم  نایم  هب  ناریا  مان  اـج ، ره  ارچ  »...

زیورپ دـنام »... شوماخ  ناوت  یم  اهداقتنا ، هنوگ  نیا  لـباقم  رد  دـح  هچ  اـت  مناد  یمن  منک و  یم  تراـقح  ساـسحا  عاـضوا  نیا  هدـهاشم 
دور و یم  دوخ  کیدزن  ناتـسود  زا  یکی  لزنم  هب  اهرهظ  زا  دـعب  راـب ، هس  يا  هتفه  هاـش  تسا  عیاـش  : » دـیوگ یم  رگید  ياـج  رد  یجار ،
اب تسا ، هتـشاد  یجار  زیورپ  اب  دادرم 1357  زور 12  هک  یـصوصخ  رادید  رد  رابرد ، ریزو  ادـیوه ، سابع  ریما  ( 5 ..« . ) دشک یم  كایرت 

دنک و یم  دای  یتنطلس  هداوناخ  دارفا  زا  یـضعب  شترا و  يارما  كاواس ، يالاب  حطـس  هقبط  نایم  رد  داسف  یگدرتسگ  زا  زیگنارفنت ، ینحل 
يروا ( 6 ...« ) مرادـن راک  همادا  ناوت  رگید  هدیـسر و  نایاپ  هب  متمواـقم  هک  منک  یم  ساـسحا  هاـگ  عضو ، نیا  هدـهاشم  اـب  : »... دـیوگ یم 

هدرک لقن  ار  ریز  ناتساد  تشاد  شیک  هریزج  رد  هاش  اضر  دمحم  اب  هک  یتاقالم  زا  سپ  نارهت ، رد  لیئارـسا  یـسایس  هدنیامن  ( 7  ) یناربول
رادـید زا  دیـسرپ : نم  زا  يو  . مدرک دروخرب  دوب ، زین  هاش  کیدزن  رواشم  هک  میژر ، ناگیاپ  دـنلب  زا  یکی  اب  هاـش ، تاـقالم  زا  سپ  : » تسا

، مدینـش وا  نابز  زا  هچنآ  يدـید ؟ اجنآ  رد  ار  یناریا  طاطحنا  لاوز و  لبمـس  یتسرد  هب  اـیآ  تفگ : يرآ . متفگ : دـییآ ؟ یم  ترـضحیلعا 
دادبتسا زا  داسف  ( 8 .« ) تشاد هیکت  نآ  رب  هاش  هک  دوب  يدـساف  هاگتـسد  هشیر  نورد و  عضو  هب  هراشا  يو  روظنم  دوبن ، یندرک  رواب  میارب 

هب 38 تفای و  شیازفا  ناهگان   1353 ياهلاس 56 - رد  دمآرد  نیا  . دوب رالد  نویلیم  تفن 1200  دمآرد   1349 لاس 50 - رد  تفرگ  یشیپ 
هلاسهد 1343 دمآرد  هسیاقم  اب  دشاب و  یم   1354 لاس 55 -  هب  طوبرم  دمآرد  نیا  زا  رالد  درایلیم  اهنت 20  هک  دیدرگ  غلاب  رالد  درایلیم 

تلود یتارداص  تفن  دمآرد  لاس  یط 13  رگید  نایب  هب  . دوش یم  صخشم  ریگمشچ  شیازفا  نیا  دوب  رالد  درایلیم  اعمج 13  هک  ات 1353 
يارجا فرـص  دمآرد ، نیا  هدمع  شخب  ( 9 . ) تسا هدوب  ات 1356  لاـس 1353  هس  یط  نآ  دراـیلیم  هک 38  هدوب  رالد  دراـیلیم  ناریا 51 

ناریا یهاتوک  تدم  فرظ  تشاد  دصق  هنابلط ، هاج  ياهحرط  عادبا  اب  هاش ، اضر  دمحم  . دیدرگ مدرم »  هاش و  بالقنا   » مروفر ياه  همانرب 
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تسد رد  اهتردق  همه  نارود ، نیا  رد  درادرب . مدق  يزاسدازآ  یسایس و  هنحص  رد  هکنآ  یب  دنک ، لیدبت  نردم  یتعنص  تردق  کی  هب  ار 
اه و هتـساوخ  عبات  اه ، همانرب  اهحرط و  . دوب درف  کـی  تلاـسر »   » دـش و یم  هدرمـش  یـصخش  رما  لـیامت و  تفرـشیپ ، هعـسوت و  دوب ، هاـش 

هاـشنهاش  » رظن هب  . دـندرک یم  ارجا  ارچ ، نوـچ و  یب  ار ، باـبرا »   » رماوا هک  دـندوب  ییاـهتارکونکت  شنارواـشم  . تـشاد رارق  وا  ياهـسوه 
ندـمت  » تهج رد  تفرگ و  یم  لکـش  یخیرات »  تیـصخش   » کی ناونع  هب  وا ، ياهتـسد  رد  دـیاب  هک  دوب  يرازبا  ناریا  هعماـج  رهماـیرآ »

هعـسوت و همانرب  تکلمم و  روما  رد  اهنآ  تکراـشم  مدرم و  رظن  هتـساوخ و  . درک یم  نیمـضت  يدـبا  راـختفا  شمیژر ، وا و  يارب  گرزب » 
زا لصاح  ياهدمآرد  زا  یـشخب  دنچ  ره  . دنار شیپ  دوب ، هدرک  باختنا  وا  هک  یتهج  رد  روز »  » هب دیاب  ار  تلم  . تشادن تیمها  تفرـشیپ ،

شزومآ و يزاسون و  تامدخ ، يداصتقا ، دشر  یتعنص و  تادیلوت  هنیمز  رد  دش و  تفرشیپ  هعـسوت و  همانرب  يارجا  فرـص  تفن ، شورف 
نآ هیهت  هک  نردم ، ياهرازفا  گنج  دیرخ  فرـصم  هب  نآ  هدمع  شخب  یلو  دمآ ، تسد  هب  ییاهتیقفوم  یلاع ، سرادـم  داجیا  شرورپ و 

. تفر ناراکردنا  تسد  بیج  هب  ای  دـش و  لیم  فیح و  زین  رالد  نویلیم  اهدـص  . دیـسر دوب ، راوشد  وتان »  » وضع ياهروشک  زا  یخرب  يارب 
نآ زا  رتشیب  تشاد ، يرتشیب  یـسرتسد  راـبرد ، هاـش و  هب  یـسک  ره  دوب ، هدـش  هتخاـس  اـمغی  ناوخ  کـی  روشک  يزیر  هماـنرب  هاگتـسد  زا 

ناراک هعطاقم  لیخ  . دنتـسناد یم  دوخ  یـصخش  ییاراد  ار ، تکلمم  یلام  عباـنم  اـه ، هماـنرب  ناراکردـنا  تسد  ناـیرجم و  . دوب رادروخرب 
، امغی ناوخ  نیا  زا  دـندوب ، هدرک  رارقرب  طابترا  عفنیذ  تاماقم  یتنطلـس و  هداوناخ  دارفا  اب  هک  اهنآ ، نیطبار  نـالالد و  یلخاد ، یجراـخ و 

هاش هب  هک  دش ، یم  هدید  یناسک  نایم  رد  یتنطلـس ، هداوناخ  ياضعا  ياوس  داسف ، دراوم  نیرتگرزب  هک  تشادن  بجعت  . دندرب ناوارف  هرهب 
يا هقبط  ناریا  رد  دیفـس » بالقنا   » مـالعا زا  سپ  مین  ههد و  کـی  دودـح  دوب ! هتفرگ  تقبـس  دادبتـسا  زا  داـسف ، . دـندوب رتکیدزن  راـبرد  و 

تراغ دح  ات  يزودـنا ، لام  تردـق و  زکرم  هب  ندـش  کیدزن  نآ  فدـه  اهنت  هک  دـمآ  دوجو  هب  دـساف  و  هفطاع ، یب  صیرح ، دـنمتورث ،
نآ هب  هک  ار  یمیژر  تیاهن ، رد  تخاس و  روراب  هدـنکارپ و  هعماج  نایم  رد  ار  یتسردان  یناـمیا و  یب  داـسف ، مخت  هقبط ، نیا  . دوب تکلمم 
هک دندقتعم  ناریا  یسایس  لئاسم  هب  ناهاگآ  زا  يرایـسب  هاش  یتیافک  یب  فعـض و  درک . رابتعا  یب  فیعـض و  شیپ  زا  شیب  دوب ، هتـسباو 
لاس ياتدوک  هاش ، تیصخش  هئارا  دوخ و  ياعدا  تابثا  يارب  نانیا  . دوب ممصمان  نوبز و  فیعض ، درم  شردپ  فالخ  رب  هاش ، اضر  دمحم 

شردپ یگتسیاش  تردق و  هیاس  رد  اضر  دمحم  دنیوگ  یم  دنروآ و  یم  لاثم  ار  يو  تشگزاب  یگنوگچ  روشک و  زا  ار  شرارف  1332 و 
ياهدادـیور اـب  ار  وا  دروخ  رب  هورگ ، نیا  . داد ناـشن  فعـض  اـهنارحب ، ربارب  رد  هراومه  یهاـشداپ ، نارود  یط  رد  یلو  دیـسر  تنطلـس  هب 

نواعم کیـس ، يرگ  دـنناد . یم  وا  یتیاـفک  یب  فعـض و  زراـب  هناـشن  دـیدرگ ، بـالقنا  شروش و  هب  رجنم  هک  و 1357 ، ياهلاس 1356 
نیرخآ ماگنه  لاـس 1977 ، رد  دوخ  هب  تبـسن  هاـش  يداـمتعا  یب  زا  نم  : »... دـیوگ یم  دیفـس  خاـک  یلم  تینما  ياروش  رد  یکـسنیژرب ،

ریفـس نیرخآ  هیرظن  . دـنک یم  یفرعم  ناوتان  فیعـض و  يدرم  ار  هاش  زین  ناویلوس  ماـیلیو  ( 10 .« ) مدش هدز  تفگـش  اکیرمآ ، زا  شرادید 
، قدصم رتکد  تقو ، ریزو  تسخن  ربارب  رد  ( 1332  ) لاس 1953 نارحب  رد  هاش  : ».... تسا حرش  نیدب  وا ، هرابرد  نیـشیپ  میژر  رد  اکیرمآ 

یم تاـقالم  ار  وا  راـب  دـنچ  يا  هتفه  شتنطلـس  رخآ  ینارحب  ياـههام  رد  هک  نـم ، رظن  زا  داد )...(  ناـشن  دوـخ  زا  یگدارا  یب  فـعض و 
هصالخ . دوب توافتم  دندوب ، هتخاس  وا  زا  نافلاخم  ای  نایرابرد ، هک  دبتسم ، ردتقم و  ناطلـس  کی  هرهچ  اب  یلکب  هاش ، یعقاو  هرهچ  مدرک ،

نینچ اب  هاش ، اضر  دمحم   1 ( 11 ....« ) دشاب هتـشاد  ینارحب  طیارـش  رد  ار  شروشک  يربهر  تیلباق  ییاناوت و  هک  دوبن  يرادمامز  وا  هکنآ ،
ناج دصق  ءوس  ود  زا  دوب ، هتشاذگ  رس  تشپ  ار  یسایس  نارحب  دنچ  وا ، . دنایامنب ممصم  ردتقم و  ار  دوخ  تشاد  یعـس  یتیـصخش ، داهن و 
بزح يدازآ و  تضهن  یلم ، ههبج  دننام  نویسیزوپا ، ياههورگ  زین  و  یـسایس ، نافلاخم  گرزب و  ناکلام  هیلع  هزرابم  رد  . دوب هدرب  رد  هب 

يا و هویش  نینچ  اب  و  دوب ، هدرک  بوکرـس  تنوشخ  اب  ار  یکیرچ  شبنج  دادرخ 1342 و  مایق 15  . دوب هدش  زوریپ  روز ، هب  لسوت  اب  هدوت ،
یگدـیچیپ و زا  يراکـشآ  مئالع  هاجنپ  ههد  لیاوا  زا  اما ، دوب ، هدرک  تنطلـس  لاس  تفه  یـس و  تدـم  اکیرمآ  یناـبیتشپ  زا  يرادروخرب 
هاش و بالقنا   » فادـها ققحت  دوب ، هدـش  رهاظ  تشادـن ، ار  نآ  راظتنا  هک  یعامتجا ، يداصتقا و  مروفر  ياه  همانرب  يارجا  رد  تالکـشم 

هچیرد  » ندرک زاب  روظنم  هب  یلم ، زیخاتسر  بزح  داجیا  نامرف  . دوب هتفرگ  رارق  دیدهت  ضرعم  رد  گرزب »  ندمت   » يایؤر سپس  و  مدرم » 
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بیرف هدعو و  یشیامن ، تاغیلبت  فرص  اهـشالت ، همه  سپ  نآ  زا  . دوب میژر  یگدنامرد  یـسایس و  عاضوا  یناماسبان  زراب  هناشن  نانیمطا » 
نارحب ناـیرج  رد  هاـش ، یناوتاـن  فعـض و  رد  هک  يرگید  مهم  لـماع  دـیدرگ . لـماک  تسب »  نب   » زا يریگوـلج  يارب  دـیدهت ، اـب  هارمه 

همادا رد  شا  هنادرخباـن  تجامــس  ینیب و  گرزب  دوـخ  یهاوـخ ، دوـخ  دوـب ، وا  یتمالــس  عـضو  تـشاد ، ریثاـت  شتنطلــس  رخآ  ياـههام 
همه دراد . هاگن  یفخم  شرـسمه  یتح  همه ، زا  دوب ، هدـش  نآ  راـچد  لاس 1353  زا  هک  ار  یکلهم  يراـمیب  هک  دـش  بجوم  یئاورناـمرف ،

رد ای  دنا و  هتـشاد  تاقالم  رادید و  وا  اب  شتنطلـس  رخآ  لاس  هس  ود  رد  هک  هاش  نارواشم  ناکیدزن و  زین  یجراخ و  یـسایس  ياهتیـصخش 
، دـش یم  نیگمـشخ  بلغا  یتکلمم ، لئاسم  رـس  رب  ناریزو ، اب  وگتفگ  رد  يو  . دـندوب هدـش  وا  راتفر  لاح و  رییغت  هجوتم  دـنا ، هدوب  سامت 

رگا دینک ، یم  ياج  زا  منزب  باکر  رگا  دـیتسه ! وبای »  » لثم اهامـش ، : » تفگ یم  اهنآ  هب  هک  ییاج  ات  درک ، یم  تمالم  یتخـس  هب  ار  اهنآ 
دیاوع شهاک  هلئسم  هجدوب ، همانرب و  نامزاس  سیئر  يدیجم ، نیسحلا  دبع  هک  یماگنه  رابکی ،  1 ( 12 .« ) دینک یمن  تکرح  منامب ، مارآ 

رخآ ياهزور  رد  عولخم ، هاش   1 ( 13 . ) تفرگ لیوحت  وش »! هفخ   » خـساپ درک ، ناونع  هاـش  روضح  رد  ار  طوبرم  ياـهباسحتروص  تفن و 
هـشیدنا رد  زین ، اـهزور  نـیا  رد  : »... دـیوگ یم  دـنک و  یم  فارتـعا  شتنطلـس  نارود  تاهابتـشا  هـب  اـه ، هتـشذگ  يروآداـی  اـب  یگدـنز ،

ساسا اهاطخ ، نآ  هک  متشادن  رواب  اما  مدوب ، هدش  بکترم  یتاهابتشا  عطق  روط  هب  نارود  نآ  رد  . مدوب منهیم  لاح  هتـشذگ و  ياهدادیور 
ناریا بالقنا  اب  ندش  هجاوم  هدامآ  سک  چیه  : » دیوگ یم  کیس  يرگ  ناریا  بالقنا  اکیرمآ و   1 ( 14 ...« ) دزاس مهارف  ارم  طوقس  هیاپ  و 

زا زین  شنایفارطا  هاش و  دـش )...(  ریگلفاـغ  ناریا  یهاـشنهاش  میژر  عیرـس  یـشاپورف  بـالقنا و  يریگجوا  ربارب  رد  زین  رتراـک  تلود  . دوبن
يزوریپ زا  سپ  هتفه  دـنچ  اـت  یتـح  دنتـشادن ، یتـسرد  روـصت  داد ، يور  ناریا  رد  یـسمش )  1357  ) لاـس 1978 رخآ  ياـههام  رد  هچنآ 
ریگلفاغ بالقنا  ربارب  رد  هک  هتکن ، نیا  لوبق  ام ، يارب  دـنروآ )...(  لمع  هب  یقطنم  لیلحت  میژر ، طوقـس  للع  هرابرد  دنتـسناوتن  بـالقنا ،

نادـب الومعم  هک  دوب  ییاهلیلحت  دروآرب و  تاشرازگ ، هیاپ  رب  اـم ، تاراـظتناو  تیعقاو  نیب  قیمع ، ضراـعت  . تسا راوشد  ـالمتحم  میدـش ،
لماوع زا  یکی  ناریا  عاضوا  زا  حیحص  دروآ  رب  رد  ار  داسوم » « ، » ایـس  » ياهنامزاس تیقفوم  مدع  اه ، ییاکیرمآ   1 ( 15 ...« ) میدوب یکتم 

زا ندنام  ربخ  یب  نویـسیزوپا ، اب  سامت  يرارقرب  رد  هدحتم ، تالایا  یتاعالطا  ياهـسناژآ  یناوتان  نینچمه  . دنناد یم  دوخ  ندنام  ریگلفاغ 
يریگلفاغ نیا  رگید  مهم  لماوع  زا  دیعبت ، نارود  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  ياهینارنخس  هعلاطم  طبض و  دجاسم و  یبهذم و  سرادم  ياهتیلاعف 

ینیمخ هللا ) تیآ   ) ماـن هب  دـجاسم  رد  شبنج ، یهدـنامزاس  دـش  موـلعم  هکنآ  زا  سپ  یتـح  : » کیـس تیاور  هب  تـسا . هدـمآ  باـسح  هـب 
تسا هاش  يرانکرب  یبهذم ، ياهورین  فده  هک  دندرک  یم  ینیب  شیپ  نارظان  تسا ، هتفرگ  رب  رد  ار  اه  هدوت  بالقنا  دریگ و  یم  تروص 
شهاک دوب ، بالقنا »  همست   » هلزنم هب  هک  دجسم »  » شقن تیمها  دش و  دهاوخ  دودحم  رایسب  یسایس  ورملق  رد  اهنآ  تیلاعف  نآ  زا  سپ  و 

تسا یندرکن  رکف  هچنآ  هب  ندرک  رکف   » ناونع تحت  نتگنیشاو ، هب  ناویلوس  رذآ 1357 )  ) ربماون 1978 مایپ  رد   1 ( 16 ...« ) تفای دیهاوخ 
یسایس روما  هب  ینادنچ  هجوت  تشاد و  دهاوخ  ار  يدناگ »   » ریظن یـشقن  ناریا ، هب  تشگزاب  زا  سپ  ینیمخ  هللا  تیآ  هک  دوب  هدش  هتفگ  « 
ربماسد  ) رذآ 1357 رد  ییاـکیرمآ  ققحم  هدنـسیون و  لـیب ، زیمج   1 ( 17 . ) دوـمن دـهاوخن  دریگ ، تسد  هب  ار  تردـق  یـسک  هچ  هکنیا  و 

يا هحفص  لیلحت 20  رد  يو  درک » دنهاوخن  تکراشم  تلود ، راتخاس  رد  امیقتـسم  نویناحور   » هک دوب  هدرک  دـیکات  يا  هلاقم  رد  ( 1978
هب يا  هراشا  دوب و  هدرب  مان  لاس 1343 ، رد  يو  دیعبت  دروم  رد  مه  نآ  هللا  تیآ  زا  راب ، کی  اهنت  نآ ، دنور  ناریا و  بالقنا  نوماریپ  دوخ 

قوقح نامزاس  نالاعف  زا  یکی  نوتـسنیرپ ، ییاکیرمآ  هاگـشناد  سانـشرس  داتـسا  کلاف ، دراچیر   1 ( 18 . ) دوب هدرکن  یمالـسا  يروهمج 
رد هک  يا  هلاـقم  رد   1 ( 19  ) دومن تاقالم  ینیمخ  ماما  اـب  سیراـپ  رد  سپـس  دوب و  هدرک  رفـس  ناریا  هب  هیوناژ 1979  لیاوا  رد  هک  رـشب ،

شنایفارطا هللا و  تیآ  هک  درک  دـیکات  هتکن  نیا  رب  داد و  رارق  شیاتـس  دروم  ار  وا  شبنج  ینیمخ و  هللا  تیآ  تفای  راشتنا  زمیات  كرویوین 
صاخ هجوت  هقالع و  ناریا  یعامتجا  يداـصتقا و  ياهتفرـشیپ  رـشب و  قوقح  لوصا و  هنیمز  رد  صوصخب  . دنتـسه یقرتم  ور و  هناـیم  دارفا 

(20 .« ) دیآرد موس  ناهج  ياهروشک  نایم  رد  یمدرم  هنومن  میژر  کی  تروص  هب  ناریا  دور  یم  راظتنا   » دوب هتفگ  نایاپ  رد  کلاف  . دنراد
نارود زا  دـعب  یتسیرورت  میژر  نیرتدـب  ار ، یمالـسا  يروهمج  میژر  یهاگـشناد ، دونـش  تفگ و  کی  رد  کلاف  دراچیر  دـعب ، لاـس  هس 
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ناگدرک و لیـصحت  زا  يرایـسب  یمالـسا ، يروهمج  میژر  يرارقرب  هاـش و  نتفر  زا  سپ  هنادنـسپ  ماوع  ياـهلیلحت   2 ( 21 . ) تسناد رلتیه 
طوبرم ياهلیلحت  رد  دندرک ، ترجاهم  اکیرمآ  صوصخب  یبرغ و  ياهروشک  هب  فلتخم  نیوانع  هب  هک  ینایناریا  صوصخب  نارکفنـشور ،

رد یلوحت  رییغت و  عون  چیه  هکنیا  رب  ینبم  ار ، نیشیپ  همغن  نامه  یمالسا ، يروهمج  داجیا  بالقنا و  يزوریپ  تنطلـس و  میژر  طوقـس  هب 
هدش هیهت  شیپ  زا  هشقن  حرط و  ار ، ناریا  میژر  رییغت  هاش و  نتفر  دندرک و  زاس  تسین ، یندش  ماجنا  نایجراخ  رظن  هتـساوخ و  نودب  ناریا 
کی رد  هاـش ، رهاوخ  يولهپ ، فرـشا  دـندرک . غـیلبت  ساـنلا  ماوـع  ناـیم  رد  ار  اوـتحم  یب  چوـپ و  رکف  نیا  دنتـسناد و  اـکیرمآ  سیلگنا و 

تـسد نآ  رد  زین  نایجراخ  هک  دوب  يا  هدـش  گنهامه  تکرح  نیا  . دـندوبن اهنت  اـهالم  هک  متـسه  نئمطم  نم  : » تفگ ییویدار  هبحاـصم 
یلیخ دراد  ناریا  هک  دـندید  یم  ناگناگیب  . دـندرک لمع  لاونم  نیمه  هب  زین  مردارب  اب  . دـنک یم  قدـص  مردـپ  هرابرد  عضو  نیمه  . دنتـشاد

2 ( 22 .« ) دننک لمحت  ایـسآ  رد  ار  يرگید  نپاژ  دنتـسناوت  یمن  اهنآ  دـش ، یم  يرگید  نپاژ  ناریا  رگید ، لاس  هد  دوش )...(  یم  دـنمتردق 
هکنیا زا  تسا  رتناسآ  دشاب ، یم  ناگناگیب  هتخادرپو  هتخاس  ناریا  بالقنا  هک  مدرم ، نیب  هشیدنا  نیا  ءاقلا  رگید ، يرایـسب  فرـشا و  يارب 

مدرم اهنویلیم  و  دنـسانشب ، ار  دوخ  یعقاو  نانمـشد  ناتـسود و  دـنیآرب ، بالقنا  يزوریپ  يولهپ و  میژر  یـشاپورف  للع  كرد و  ددـصرد 
هتفگ رب  انب  دـنا و  هتـشاد  تسد  ناریا  میژر  رییغت  و  ام ، تشونرـس  نییعت  رد  ناگناگیب  هک  میـشاب  هتـشاد  رواـب  رگا  دـننکن . ریقحت  ار  ناریا 
دوش یم  حرطم  لاوئس  نیا  هلصافالب  تشاد ، رارق  اهنآ  عفانم  ياتسار  رد  هاش ، طوقس  دوب و  نایجراخ  نایز  هب  ناریا  ندش  دنمتردق  فرشا 

یماظن دنمورین  دحتم  تشاد و  مامت  مات و  یگتـسباو  نآ  اب  یماظن  یـسایس و  يداصتقا ، ياه  هبنج  زا  هک  یمیژر  ندرک  طقاس  اب  برغ  هک 
يروهمج ماظن  يرارقرب  هاش و  فذح  اب  درب و  یم  يدوس  هچ  دوب ، سراف  جیلخ  هنایمرواخ و  رد  وا ، یکیژتارتسا  عفانم  ظفاح  یسایس و  و 

زارد جیاتن  بالقنا و  يزوریپ  زا  دعب  ياهدمایپ  یسررب  اب  یناسآ ، هب  ناوت  یم  ار  لاوئس  نیا  خساپ  دروآ ؟ تسد  هب  يا  هجیتن  هچ  یمالـسا 
، یـسایس طباور  عطق  اکیرمآ ، نیدـحتم  هگرج  زا  ناریا  ندـش  جراخ  دروآ ، تسد  هب  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  برغ و  عفاـنم  رب  نآ  تدـم 

جیلخ رد  یماظن  يریگرد  يریگناگورگ ، ناریا ، لامـش  زا  اکیرمآ  یتاعالطا  ياههاگیاپ  ندـش  هدـیچرب  روشک ، نآ  اب  یماظن  يداصتقا و 
جراخ : » دـیوگ یم  رتراک  تلود  هجراخ  ریزو  سنو  سوریاس  دوب . یمالـسا  يروهمج  میژر  يرارقرب  هاش و  طوقـس  جـیاتن  مها  .... سراـف

، ام یکیژتارتسا  یتینما و  یـسایس ، عفانم  هب  تسین ، ام  تسود  هک  یمیژر  هلیـسو  هب  روشک  هرادا  اکیرمآ و  نیدحتم  هگرج  زا  ناریا  ندـش 
سیئر يارب  ار  هاش  طوقـس  رتراـک ، یتینما  رواـشم  یکـسنیژرب ، وینگیبز   2 ( 23 ....« ) تخاـس دراو  همطل  تخـس  ایـسآ ، یبرغ  بوـنج  رد 
یثـنخ ار  لیئارـسا ) رـصم و  حلـص  دادرارق   ) دـیوید پمک  هماـن  تقفاوم  یـسایس  جـیاتن  هک  هتـسناد  یگرزب  تبیـصم  اـکیرمآ ، يروـهمج 

ربهر کی  ناونع  هب  رتراک  تندیزرپ  یسایس  تیصخش  هب  تخاس و  رثا  یب  نیچ  اب  اکیرمآ  طباور  نتخاس  يداع  رد  ار  وا  ياهششوک  . درک
تـسکش تابجوم  اهییاکیرمآ ، ندش  هتفرگ  ناگورگ  هب  ماجنارـس  درک و  دراو  همطل  وا  يروهمج  تسایر  هرود  نیلوا  طساوا  رد  یناهج ،

نینچ مود  رود  یتاباختنا  نازرابم  رد  تسکـش  زا  سپ  اکیرمآ  يروهمج  سیئر  رتراک ، یمیج  تندیزرپ  ( 24 . ) دومن مهارف  ار  وا  یسایس 
ییاکیرمآ بیقر  اب  یتاباختنا ، تخـس  تازرابم  رد  يروهمج  سیئر  کی  تشونرـس  هک  تسا  هجوت  بلاـج  رایـسب  هتکن  نیا  : » دـیوگ یم 

لوئـسم سک  ره  زا  شیب  ار  هاش  اـهییاکیرمآ ،  2 ( 25 !« ) دوش نییعت  ناریا ، رد  هکلب  كرویوین ، رد  ای  ایناولیـسنپ و  اـی  ناگیـشیم  رد  هن  شا 
یم لکـشم  ار  یـسایس  دـنور  رد  حیحـصت  رییغت و  عون  ره  وا  دـنیوگ ، یم  دوخ  ياعدا  هیجوت  رد  دـنناد و  یم  ناریا  نارحب  ندـش  رتمیخو 

رد ار  شیاهوزرآ  دیما و  همه  دوب و  هتـشاذگ  رامق »  » ضرعم رد  ار  شروشک  هدنیآ  تشونرـس  هبرجت ، لاس  تفه  یـس و  اب  يو  . تشادـنپ
هب دش و  هتشاذگ  وا  باسح  هب  تسایس  نیا  تسکش  هجیتن ، رد  . دوب هدرک  هصالخ  یماظن  هینب  ندرک  دنمتردق  عیرس و  تفرـشیپ  هعـسوت و 
ور هبور  لکشم  اب  وا  بالقنا »   » همانرب هک  تفایرد  لاس 1355  لیاوا  رد  هاش ،  2 ( 26 ... ) دیماجنا وا  طوقس  مدرم و  دیدش  یتیاضران  ياهب 
زاب ییاضف  داجیا  هنیمز  رد  دیامن و  دـنک  ار  يداصتقا  تفرـشیپ  ياهحرط  دـنور  درک  یعـس  عقوم  نیا  رد  . تسین هار »  هبور   » اهراک هدـش و 

هیامرـس نآ  يارب  لاس  تسیب  یط  هک  دوب  يژتارتسا  رد  یلک  رظن  دـیدجت  هب  زاـین  اـهراک ، نیا  ماـجنا  اـما  دـهد ، ماـجنا  یتامادـقا  یـسایس 
میمصت تامادقا و  یسررب  . دوب هدیسر  نایاپ  هب  تالکشم ، اب  هلباقم  يارب  وا ، ییاناوت  هینب و  دوب و  رامیب  رگید  يوس  زا  دوب ، هدرک  يراذگ 
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راتخاس رییغت  تهج  رد  يدیدج  تسایـس  باختنا  يارب  هک  دهد  یم  ناشن  شیرادـمامز  رخآ  هام  هدزناپ  یط  هاش  ضیقن  دـض و  ياهیریگ 
اب هک  دوب  ییوگ  نابرق  هلب  عیطم و  حـلاصان و  نارواشم  هرـصاحم  رد  نارواین ، خاک  راوید  راـهچ  رد  يو  . تشادـن ییاـناوت  روشک  یـسایس 

ناتـسبات راهب و  رد  هدرتسگ  تارهاظت  مغر  هب  دـندوب . روشک  زا  رارف  و  جراـخ ، هب  دوخ ، ییاراد  لاوما و  لاـقتنا  ددـص  رد  رطخ ، ساـسحا 
میژر هیلع  یمومع  تفلاخم  ییاـضران و  قمع  هب  هلاژ  نادـیم  رد  رویرهـش  هعجاف 17  زا  سپ  هاش  هک  تسا  یکاـح  دوجوم  دـهاوش   1357

، لومعم هویش  هب  ینابایخ ، ياهدروخ  دز و  لرتنک  و  دوب ، هتفر  تسد  زا  یـسایس  نارحب  لح  يارب  تصرف  عقوم  نآ  رد  یلو  درب ، یپ  دوخ 
هک یـسایس  راتخاس  رد  دیاب  ای  دوب ، ور  هبور  يراوشد  رایـسب  هلئـسم  اب  هاش  عقوم  نیا  رد  . تشادـن دربراک  زین ، یماظتنا  ياهورین  هلیـسو  هب 

يزیرنوخ هب  نآ  ظفح  يارب  ای  دـنک و  رظن  دـیدجت  یلک  هب  دوب ، هتخادرپ  یفازگ  ياـهب  نآ  داـجیا  يارب  هتـشذگ ، لاـس  جـنپ  تسیب و  یط 
دیما هب  ار ، رخآ  هام  دـنچ  هجیتن ، رد  تشادـن ، ار  لح  هار  ود  نیا  زا  کی  چـیه  باختنا  هب  لیامت  ییاناوت و  عقوم  نآ  رد  هاش  . دوش لـسوتم 
هتفرگ رب  رد  ار  متـسیس  لـک  درک و  یم  ادـیپ  يرتعیـسو  داـعبا  نارحب ، تخادرپ . ضیقن  دـض و  ياـهرونام  تقولا و  عـفد  هب  عاـضوا  رییغت 

، تسین دراو  دوب ، هدرک  جلف  نارحب  اب  هلباقم  رد  ار  هاش  رونام  تردق  رتراک ، تلود  رشب  قوقح  تسایس  دنیوگ  یم  هک  یناسک  ياعدا  . دوب
اـه و هبحاـصم  زا  کـی  چــیه  رد  یلو  دوـب ، تحاراـن  یــضاران و  رــشب  قوـقح  تسایــس  يریگراــک  هـب  ندرک و  حرطم  زا  وا  دــنچ  ره 

نارحب ربارب  رد  نتگنیـشاو  شنکاو  دیـسر  یم  تسب  نب  هب  هک  یهار  تسنادـن . دوخ  میژر  طوقـس  لماع  ار ، عوضوم  نیا  شیاـهوگتفگ ،
هب وا  یـسایس  نارواشم  رتراک و  تندـیزرپ  هجوت  دروم  مهم و  لئاسم  زا  سراف ، جـیلخ  رد  یتینما  عفانم  زا  عافد  ظفح و  دوبن ، زیچاـن  ناریا 

يریگ میمـصت  شور  دندرب ، یپ  نآ  تیمها  هب  هک  یماگنه  دندرک و  كرد  ار  رطخ  قمع  تعـسو و  جیردت  هب  اهنآ  یلو  تفر ، یم  رامش 
ياهتلود تسایـس  ثراو  رتراک ، تلود  . 1 دوب : ریز  حرـش  هب  لماع  دـنچ  زا  یـشان  هلئـسم  نیا  تشادـن . بیترت  مظن و  یگنهامه و  اـهنآ ،

رد اکیرمآ  یتینما  عفانم  ظفح  تیلوئـسم  ندرپس  رد  ( 1972  ) لاس 1351 رد  رجنیسیک  يرنه  نوسکین و  دراچیر  تامیمـصت  دوب ، هتـشذگ 
زا شخب  نیا  رد  هدـحتم ، تالایا  تلود  لمع  يدازآ  رگید ، ناـیب  هب  . دوب هیجوت  لـباق  ریغ  مهم و  هقباـس ، یب  يرما  هاـش ، هب  سراـف  جـیلخ 

لاقتنا ات  دوب و  هتشذگ  لاس  جنپ  ثاریم  تسایس ، نیا  . تشاد طابترا  هاش  میژر  فعض  توق و  ناریا و  یلخاد  تالوحت  عاضوا و  اب  ناهج ،
تاـعالطا بـسک  زا  ار  هدـحتم  تـالایا  هاـش ، هـب  داـمتعا  . 2 تفاـی . همادا  یهجوت  لـباق  لکـشم  اـب  دروـخرب  نودـب  رتراـک ، هب  تموـکح 

یسایس لئاسم  اب  نتگنیشاو  يریگرد  نینچمه  دوب ، هدرک  مورحم  ناریا  یلخاد  عاضوا  هجیتن  رد  و  اکیرمآ ، یتاعالطا  لقتسم  ياهـسیورس 
ناریا نارحب  یگنوگچ  زا  اکیرمآ ، تلود  ندـنام  لفاغ  بجوم  دـیوید ، پمک  رد  لیئارـسا  رـصم و  حلـص  تارکاذـم  صوصخب ، یناهج ،

تاشرازگ زین ، ناریا و  هرابرد  يریگ  میمـصترس  رب  دیفـس ، خاک  رد  یلم  تینما  ياروش  اب  هجراخ ، روما  ترازو  رظن  فالتخا  . 3 دیدرگ .
یکـسنیژرب دوب . اهیریگ  میمـصت  رد  یگنهامهان  رگید  لماوع  زا  هاش  نتفر  زا  شیپ  هام  ود  ات  اـکیرمآ ، ریفـس  ناویلوس  ماـیلیو  هناـنیبشوخ 

یلـصا لماوع  زا  يدـهاز ، هللا  لضف  رکـشلرس  شردـپ  يدـهاز و  دوب ، نتگنیـشاو  رد  ناریا  ریفـس  يدـهاز ، ریـشدرا  تاـیرظن  ریثاـت  تحت 
، ناریا بالقنا  جوا  رد  يدهاز ، ریـشدرا  . دندوب قدصم  یلم  تلود  يزادنارب  رد  دادرم 1332 ، ییاکیرمآ 28  یسیلگنا -  هنانئاخ  ياتدوک 

تسناد رسکبس  نادان و  يدرم  ار  وا  زین  هاش  اضر  دمحم  هک  دوب  رود  تایعقاو  زا  دح  نادب  ات  تشاد و  رـس  رد  ار  يرگید  ياتدوک  يایؤر 
هنایم تایعقاو ، اب  دنک و  یمن  كرد  ار  ناریا  یلخاد  عاضوا  يدهاز  هک  دهد  عالطا  نتگنیشاو  هب  درک  هیصوت  ناویلوس  هب  دروم  کی  رد  و 
نایم رد  . دوب یماظن  ياتدوک  موزل ، تروص  رد  و  یماظن ، تلود  ای  یماظن  قیرط  زا  ناریا  نارحب  لح  رادـفرط  يدـهاز   2 ( 27 . ) درادن يا 

ابا يزیرنوخ  تنوشخ و  لاـمعا  زا  دـش ، یم  هداد  ناـشن  زبـس » غارچ   » اـهنآ هب  رگا  هک  دـندوب  ینارـسفا  ناریا ، شترا  نارـس  ناهدـنامرف و 
یکسنیژرب تقفاوم  اب  زییاپ 1357  رخاوا  رد  يدهاز  . دندوب هورگ  نیا  زا  دادورسخ ، رهچونم  رکشلرس  یسیوا و  یلعمالغ  دبشترا  دنتشادن ،

هاش نتفر  زا  سپ  تشاد . مظنم  ینفلت  طابترا  یکسنیژرب  اب  درک و  یم  قیوشت  بوکرس  تسایس  يارجا  هب  ار  هاش  هتـسویپ  دمآ و  نارهت  هب 
هبنج زا  ناریا  شترا  هب  تبـسن  هنانیبشوخ  ياهـشرازگ  رب  هیکت  اب  یکـسنیژرب  . تشاد همادا  نانچمه  اتدوک ، هرابرد  ثحب  يد 1357 )  26)

تندـیزرپ میتفگ ، هک  يروط  هب  ناریا  نارحب  رتراک و  تشاد ! یماظن  لح  هار  رد  رارـصا  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  یتح  یکیتکات ، تیلباق 
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میژر اب  یکیژتارتسا  هبنج  زا  اکیرمآ  شیپ  اهلاس  هک  دوب  یتسایـس  ثراو  وا ، . دوبن ناریا  هدـحتم و  تالایا  یکیژتارتسا  طباور  حارط  رتراک 
هدـحتم تالایا  بیـصن  هاـش ، طوقـس  اـب  هک  ار  یجیاـتن  رتراـک ، . دوب دونـشخان  تسایـس  نیا  هب  تبـسن  هراومه  يو  . دوب هدرک  طوبرم  هاـش 

هب تبـسن  دوب ، هتفرگ  هدـهع  هب  رـصم  يروهمج  سیئر  تاداسرونا  زا  ینابیتشپ  رد  هک  ار  يدـهعت  نامز ، نامه  رد  اـما  . تفریذـپ دـیدرگ ،
(28 .« ) دهعت ساسحا  ات  تشاد  فیلکت  هفیظو و  هبنج  رتشیب  ناریا ، نارحب  لوط  رد  رتراک  شور   » کیـس يرگ  هتفگ  هب  . تشادن هاش  ظفح 

يارب ناریا ، نارحب  هلئـسم  . درک یمن  غیرد  یـششوک  چـیه  زا  هار ، نیا  رد  دوب و  بلط  حالـصا  هاوخیقرت و  وج ، حلـص  يدرم  اتاذ  رتراک   2
ار نآ  اـب  ندـش  ریگرد  لـیامت  يروهمج  سیئر  هک  یعوضوم  دوب ، تردـق  هنزاوم  یماـظن و  يژتارتسا  عوضوم  اـکیرمآ ، هدـحتم  تـالایا 

اکیرمآ عضوم  زا  تیامح  رد  وا ، نتخاس  دعاقتم  يارب  رگنیزلـش  یکـسنیژرب و  دننام  تلود ، رد  یماظن  يژتارتسا  ناحارط  شالت  تشادن .
یم یگدیـسر  ار  یـسایس  رگید  لئاسم  هک  روط  نآ  ناریا ، نارحب  لوط  رد  رتراـک ، تندـیزرپ  دـنام . رمث  یب  رطخ ، لوبق  ناریا و  لاـبق  رد 

تالایا شقن  هک  تخاـس  ناـشنرطاخ  تحارـص  اـب  دروم  دـنچ  رد  يو  . درک یمن  يریگیپ  هنازور  و  يدـج ، روط  هب  ار ، ناریا  لـئاسم  درک 
عانتما دوبن ، نآ  ماجنا  يارب  هدامآ  هاش ، هک  ییاهیریگ  میمـصت  رد  تیلوئـسم  لوبق  زا  یلو  دشاب  یم  وا  تاجن  يارب  هاش  هب  کمک  هدحتم ،
جیاتن زا  اکیرمآ ، هدحتم  تالایا  ( 29 . ) دوب فلاخم  دیدرگ ، یم  هدحتم  تالایا  یماظن  هلخادم  هب  رجنم  هک  ییاهتسایس  اب  نینچمه  تشاد ،
سراف جیلخ  رد  یماظن  ياهدروخرب  يریگناگورگ و  نارحب  ناریا ، بالقنا  ییاکیرمآ  دض  تیهام  . دـید ناوارف  بیـسآ  هاش  میژر  طوقس 

عفانم رب  زارد  نایلاس  ناریا  بالقنا  جـیاتن  دـیدرت ، نودـب  . دوب روشک  ود  هتـشذگ  طـباور  زا  یـشان  ياهدـمایپ  هلمج  زا  یلیمحت  گـنج  رد 
ار نآ  یلم  ههبج  درک و  اضما  یباجنـس  میرک  هک  يا  هیناـیب  داوم 2 و 3  نتم  . 1 اه : تشون  یپ  درک . دـهاوخ  ییامندوخ  برغ  اـکیرمآ و 

بیکرت چیه  اب  ینوناق ، ریغ  یتنطلـس  ماظن  ءاقب  دوجو  اب  دناوت  یمن  ناریا  یمالـسا  یلم  شبنج  ( - 2  ) دنب دوب : حرش  نیدب  تخاس ، رـشتنم 
هب هعجارم  هلیسو  هب  لالقتسا ، یسارکومد و  مالسا و  نیزاوم  ساسا  رب  دیاب  ناریا  یلم  تموکح  ماظن  ( - 3  ) دنب دیامنب . تقفاوم  یتموکح 
(، نمهب 1348  1  ) هدعقیذ 1389  13 هیقف ، تیالو  هلئسم  نوماریپ  هعیـش ، هعماج  مظعم  عجرم  زا  ییاهـسرد  . 2 ددرگ . نییعت  یموـمع  ءارآ 
(، نمهب 1348  7  ) هدعقیذ 1389  19 مجنپ ، سرد  هیقف ، تیـالو  نوماریپ  هعیـش ، هعماـج  مظعم  عجرم  زا  ییاهـسرد  . 3 ات 9 . تاحفص 1 
RadJi,parviz;in the Service . 5 هحفص 180 . نمهب 1348 ،)  5  ) هدعقیذ 1389 موس 17  سرد  نامه ، . 4 . 33 تاحفص 34 -
of the peacock Throne (London,Hamish Hamilton,1983) ,pp.52 and 118. 6. RadJi;Ibid.,p.47. 7.
.9 دش . ارجا  سرام 1983  خیرات 16 و 23  رد  هک  هاش  طوقـس  ناونع : تحت  یـس ، . یب . یب ویدار  همانرب  رد  هبحاصم  . Uri Lubrani. 8
Sick;op.cit.,p.163. 11. . 10 . 1356 هنــالاس ، شرازگ  نداــعم ، یتعنــص و  هعــسوت  کــناب  هجدوـب 1356 و  هماـنرب و  ناــمزاس 

هحفص ، 1368 اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسسؤم  هدبع ، لالج  رتکد  تارطاخ  هنحص ، رد  لاس  لهچ  . Sullivan;op.cit.,p.44 -57. 12
تخت راذـگتمدخ  ناونع ، ریز  باتک  نیا  هیوناژ 1977 )  10  ) يد 1355 هبنـشود 20  سوواط ، تخت  تمدخ  رد  یجار ، زیورپ  . 13 . 604

pahlavi;op.cit.,p.34. 15. Sick;Ibid.,pp.157.14 تسا . هدش  همجرت  یسراف  هب  لاس 1364  رد  نارهم ، هلیسو ح.ا. هب  سوواط 
حرش . -162. 16. Sick;ibid.,p.164. 17. Sick;p.165. 18. Foreign Affairs,winter 1978 -1979,pp.323 -324. 19

trusting Khomeini,New York . 20 تـسا . هدــمآ  ینیمخ  ماـما  اـب  یجراـخ  ياهتیــصخش  رادــید  شخب  رد  تاـقالم  نـیا 
.23 ربماتپس 1982 . 16 و 23  یس ، . یب . یب ویدار  رد  فرـشا  هبحاصم  زا  لقن  . Times,Feb.16,1979. 21. Sick;Ibid.,p.166. 22
vance;Hard choices.p,374. 24. Brzezinski;power and principle,p.398. 25. Hamilton

Jordan;crisis.p.362. 26. Sick;op.cit.,p.169. 27. Sullivan;op.cit.,p,193. 28. Sullivan;op.cit.,p.193.
؛ اضرمالغ یتاجن ، ج 2 ، ناریا ، هلاس  جنپ  تسیب و  یسایس  خیرات  هلاقم : عبانم  . 29.Sick;Ibid.,174

یمالسا بالقنا  يزوریپ  لماوع  طیارش و  للع ،
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رـصاعم خیرات  لوط  رد  دادیور  نیرت  يداینب  نیرت و  مهم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  همدـقم  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  لماوع  طیارـش و  للع ،
نیا تسا . هدش  هدهاشم  یمالسا  ياهروشک  مامت  رد  ابیرقت  فلتخم  ياه  هزادنا  رد  نوگانوگ و  ياهشور  هب  دادیور  نیا  رثا  تسا . مالسا 
قلخ ناریا  مدرم  تسد  هب  دـندرک  یم  يوریپ  يو  زا  هک  ییاـملع  رگید  ینیمخ و  هللا  تیآ  لاـعف  يربهر  تیادـه و  تحت  گرزب  بـالقنا 

ناریا یمالـسا  يروهمج  لیکـشت  هب  دیدرگ و  نآ  دنمتردق  هاش  يولهپ و  نادـناخ  ياسآ  هزجعم  ینوگنرـس  ثعاب  هثداح  نیا  عوقو  دـش .
یب دـش . لدـبم  یمالـسا  روشک  کی  هب  ارگبرغ  رادـمبرغ و  روشک  کـی  زا  یگنهرف  یـسایس و  رظن  زا  نیداـینب  روط  هب  ناریا  دـش . یهتنم 

یناحور ربهر  ریذپان  للخ  هدارا  نینچمه  يرادمامز و  يراکادف و  تماقتـسا ، تریـصب ، نودب  یخیرات  دادیور  نیا  هک  تفگ  دـیاب  قارغا 
ینیمخ هللا  تیآ  ترضح  تسد  هب  یمالسا  بالقنا  تیاده  يربهر و  تشادن . دوجو  نآ  نتسویپ  عوقو  هب  ناکما  دیاش  يزوریپ ، يارب  نآ 

مدرم یمئاد  یگدامآ  یماظن و  یگدامآ  ترورض  كرد  رد  ینیمخ  ماما  ترضح  ییاناوت  تسا . ریظن  یب  مالـسا  رـصاعم  ناهج  خیرات  رد 
رظن رد  یتسیلانویـسان  قیمع  تاساسحا  نایب  يارب  ءـالعا  دـح  رد  لاـثم  کـی  ناوت  یم  ار  ناـشروشک  يارب  شیوخ  فقو  تهج  رد  ناریا 

یناناملسم ناگدیدمتس و  نافعـضتسم و  مامت  يارب  زومآ  تربع  هدیدپ  کی  هلزنم  هب  ناوت  یم  ار  نونک  ات  زاغآ  زا  بالقنا  خیرات  تفرگ .
رد ار  مالسا  هدرک و  ادج  مدرم  یگدنز  زا  ار  نید  هک  يرابکتسا  دننیب ; یم  یناهج  رابکتـسا  ناتـسد  ریـسا  ار  دوخ  تشونرـس  هک  تسناد 
لاس زا 15  سپ  هک  ینایاپ  لحارم  رد  اه و  ینیب  شیپ  تاراظتنا و  مامت  فالخ  رب  تضهن  نیا  تسا . هداد  لیزنت  يدابع  مسارم  يارجا  دح 

، عامتجا تاقبط  مامت  تضهن  نیا  درک . لتخم  ار  رابکتسا  یللملا  نیب  ياهرایعم  مامت  دمآ  لئان  يزوریپ  هب  ریذپان  یگتسخ  هزرابم  شالت و 
يداقتعا بالقنا  هب  نطاب  رد  یسایس  ياههورگ  نیا  زا  یضعب  داد . رارق  شیوخ  عاعـشلا  تحت  ار  بازحا  ینیمزریز و  ياههورگ  اهـشخب ،

تفگش عوضوم  دوخ  هک  تضهن  نیا  هاگیاپ  دنهن . ندرگ  نآ  هب  دوجوم  تایعقاو  نامز و  تایضتقم  تلع  هب  دندوب  روبجم  یلو  دنتـشادن .
ترضح شقن  كاردا  ندرب و  یپ  يارب  بالقنا  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  ترضح  شقن  تدابع . سدقم  ناکم  ینعی  دوب  دجسم  تسا  يزیگنا 
بالقنا يزوریپ  رد  ینیمخ  ماما  ترـضح  شقن  هک  عوضوم  نیا  شریذـپ  كرد و  نمـض  دـیاب  ام  ادـتبا  رد  بـالقنا ، رد  ینیمخ  هللا  تیآ 
یـسایس ياهیروئت  اب  شقن  نیا  قباطت  دوب . یمالـسا  تاروتـسد  زا  هتفرگ  تءاشن  ناشیا و  ياسراپ  یناحور و  تیـصخش  هب  قوبـسم  رتشیب 

يراکمه و يارب  ناشیا  ررکم  ياهتساوخرد  دندید  هک  یتقو  ینیمخ  ماما  تسین . حیحـص  نادنچ  زور  یعامتجا  طیارـش  لالحمـضا  يارب 
دـنتخادرپ و بالقنا  تیادـه  هب  هنت  کی  دـنتفرگ و  تسدـب  ار  روما  مامز  دوخ  ناـشیا  دیـسرن ، ییاـج  هب  یمالـسا  ياـهروشک  نیب  داـحتا 

ینعی ناشیا  درواتسد  ینیمخ و  ماما  ترضح  تیصخش  هب  ام  رگا  دنریگب . ماهلا  نآ  زا  یمالـسا  ياهروشک  رگید  مدرم  ات  دنتخاس  ییوگلا 
رد افرـص  رابتعا  نیا  دریگ . یم  رارق  ناریا  رد  هعیـش  ياـملع  نیب  رد  ناـکم  نیرت  عفترم  رد  وا  هک  میباـی  یم  رد  میرگنب ، یمالـسا  بـالقنا 
رد رابتعا  نیا  هکلب  دوش  یمن  متخ  داد  ناشن  دوخ  زا  ناریا  یعامتجا  یسایس و  هنحـص  رد  هک  لومعمریغ  نیداینب و  عماج و  شقن  ياتـسار 

ینیمخ ماما  ندرک  یفرعم  دب  تهج  رد  برغ  ناهج  تبغر  لیامت و  تسا . یهیدب  حضاو و  الماک  زین  ماما  یهقف  یملع و  هاگیاج  اب  هطبار 
هب وا  ياهدرواتسد  نداد  هولج  تیمها  یب  نداد و  رارق  عاعشلا  تحت  فده  اب  تشاد  یـسایس  تردق  هیعاد  هک  زرابم  هرهچ  کی  ناونع  هب 

یلع دوش . قئاف  دوخ  یناحور  یقالخا و  يایاجـس  هطـساو  هب  تالکـشم  یمامت  رب  تسناوت  وا  تسا . فراع  فوسلیف و  هیقف ، کـی  ناونع 
هار رد  ار  اـهنآ  اـهنآ ، هب  يوزوـح  موـلع  میلعت  اـب  تسب و  اـملع  ناوـج  لـسن  زا  یناوریپ  تیبرت  هب  تمه  رمک  وا  دـیعبت ، رد  یگدـنز  مغر 

ینایاپ طخ  وا  یناگمه  تیلوبقم  ذوفن و  رب  ینیمخ  ماما  دـیعبت  اب  هک  دوب  نیا  هاش  دـیما  داد . يراـی  داـشرا  یـسایس و  تازراـبم  فیاـظو و 
ات دنتـساوخ  ناریا  مدرم  زا  اهنآ  رد  دـنداد و  همادا  اه  هیمالعا  راشتنا  هب  دـیعبت  رد  ماـما  ترـضح  دـیماجنا . تسکـش  هب  مادـقا  نیا  دـشکب .
رد تشاد . ناریا  مدرم  یمومع  راکفا  يزاسرادـیب  يور  رب  يدایز  رایـسب  رثا  اه  هیمـالعا  نیا  دـنهد . همادا  دوخ  هزراـبم  هب  ییاـهن  يزوریپ 
هب دندوب ، يولهپ  میژر  يروتاتکید  یلـصا  نایماح  هک  هناگیب  ياهتردق  هب  هاش  یگدرپسرـس  تل  هب  ینیمخ  ماما  يدالیم  لاس 1963  لیاوا 

یتنطلس و نادناخ  زا  داقتنا  ناریا  رد  اهزور  نآ  رد  دندرک . دزـشوگ  ار  دنور  نیا  همادا  رطخ  دندومن و  هلمح  لیئارـسا  اکیرما و  صوصخ 
دنتفرگ هدیدان  ار  تیعونمم  نیا  دندوب  ریذپان  شزاس  هک  ناشیا  یتیـصخش  یگژیو  هب  هجوت  اب  ینیمخ  ماما  اما  دوب . عونمم  اقلطم  لیئارـسا 
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هلمح نآ  هب  دندرک و  هراشا  تشاد  دوجو  يولهپ  میژر  لیئارـسا و  نیب  هک  يداصتقا  یتینما و  یـسایس ، یماظن ، کیدزن  رایـسب  هطبار  هب  و 
هب ندیـسر  ماگنه  وا  هک  يدنگوس  يروآدای  اب  دندرک و  موکحم  ار  هاش  طسوت  یـساسا  نوناق  ضقن  همادا  نینچمه  ینیمخ  ماما  دـندومن .

ماما دـنداد . رارق  هلمح  دروم  ار  هاش  دوب ، هتفرگ  هدـیدان  ار  نآ  دوب و  هدروخ  مالـسا  زا  تیاـمح  تظاـفح و  هب  شدـهعت  دروم  رد  تنطلس 
وا دشاب . یهلا  ماکحا  تیمکاح  يانبم  رب  دیاب  یمالسا  روشک  کی  هرهوج  هک  تشاد  داقتعا  دوب  سانش  مالـسا  هیقف  کی  دوخ  هک  ینیمخ 

توبن و همادا  ار  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  زا  فده  تسناد و  یم  دـنوادخ  هب  ناسنا  يزاس  کیدزن  ياههار  زا  یکی  ار  ینید  تموکح 
تسناد و یمن  ادـج  تناـید  زا  ار  تسایـس  وا  رگید  تراـبع  هب  تسناد . یم  ناـسنا  ییاـیند  روـما  تیـشمت  نـید و  زا  تنایـص  تظاـفح و 

ورملق هک  دنتـشاد  داـقتعا  ینیمخ  ماـما  دنتـسناد . یم  یمالـسا  روشک  کـی  هیلوا  فادـها  زا  ار  یهلا  ماـکحا  يارجا  مالـسا و  زا  تظاـفح 
تروص نیدـب  يورخا . ناـهج  لـئاسم  هدـنریگرب  رد  مه  تسا و  اـهناسنا  ییاـیند  روما  هب  فوطعم  مه  یمالـسا  روـشک  کـی  رد  تیلاـعف 
ناشیا دـهد . يرای  ار  اهنآ  دـنوادخ  ياضر  بسک  هب  اهنآ  ندـناسر  رد  هک  تسا  نیا  شعاـبتا  هب  تبـسن  یمالـسا  روشک  کـی  تیلوئـسم 

زا هاش  اما  دنزاس . نومنهر  تعیرش  فادها  زا  تیعبت  هب  ار  تلم  داحآ  مامت  هک  دندید  یم  نیا  رد  ار  یمالسا  روشک  کی  ربهر  تیلوئـسم 
تردق هب  ندیـسر  يارب  روتاتکید  کی  لایما  زا  اهنت  مالـسا  اب  يولهپ  میژر  ینمـشد  هک  دوب  راکـشآ  الماک  درک . یطخت  ماکحا  نیا  مامت 
رـساترس رد  ایوپ  میظع و  يورین  کی  ناونع  هب  مالـسا  فذح  يارب  عماج  يژتارتسا  کی  زا  یـشخب  ینمـشد  نیا  هکلب  دوب  هتفرگن  تءاشن 

لماوع ناگدرپسرس و  هب  دوب و  هدش  یحارط  مسیلایرپما  میظع  زکارم  رد  هئطوت  نیا  دوب . یـسایس  یعامتجا و  ياه  هصرع  زا  مالـسا  ناهج 
هک تسا  زراب  يدیلک و  تهج  نیا  زا  ناریا  بالقنا  رد  ینیمخ  ماما  ترـضح  شقن  دوب . هدش  لوحم  فلتخم  قطانم  رد  مسیلایرپما  یلحم 
رد گنتاگنت  ناشیا  ندش  ینادنز  اب  میقتـسم  روط  هب  دندش  بالقنا  ياه  هقرج  نیلوا  ندـمآ  دوجوب  ثعاب  هک  یثداوح  هلـسلس  هاگتـساخ 

ناشیا اب  زین  بالقنا  نیا  هکلب  دندوب  دـهعتم  بالقنا  هب  امـسج  احور و  اهنت  هن  یبالقنا  ربهر  کی  ماقم  رد  ینیمخ  ماما  هوالع  هب  دـنطابترا .
طقف دـش و  دـنهاوخ  نعلم  يزور  هاش  میژر  طسوت  هرداص  ماکحا  هک  دـندوب  دـقتعم  اقیمع  ینیمخ  ماما  تفاـی . یم  زاـب  ار  شیوخ  تیوه 

يروتاتکید میژر  رد  هرداص  ماکحا  تاروتـسد و  مامت  : » هک دنـسیون  یم  رارـسالا  فشک  رد  ماما  دنام . دهاوخ  یقاب  گرزب  يادخ  نوناق 
ماـمت دـنوش  هدـنازوس  دـیاب  هک  دـننام  یم  يا  هراپذـغاک  ناـسب  سلجم  رد  هدـش  عضو  نیناوـق  دـنرادن ، یـشزرا  چـیه  زابرـس ، ناـخاضر 

رد ار  نامز  رذگ  دنام و  دهاوخ  یقاب  ادخ  نوناق  طقف  دنتسه و  هدیـسوپ  همه  دنا  هدرک  شوارت  داوس  یب  زابرـس  نیا  زغم  زا  هک  یتافرخزم 
هک نآ  رب  هوالع  تسا  تایعقاو  زا  ینیمخ  ماما  تریصب  قمع  زا  یکاح  هک  هناریذپان  شزاس  هجهل  تحارص  عون  نیا  تسین » . یفرـصت  نآ 

ظفح هب  يرگید  تالیکشت  ره  دننام  لوا  هلهو  رد  هک  زین  نویناحور  زا  يرس  کی  رد  دش و  يولهپ  میژر  یکانمیب  سرت و  شیازفا  ثعاب 
هجهل تحارـص  عون  نیا  اـهنآ  معز  هب  درک . تشحو  بعر و  داـجیا  دندیـشیدنا  یم  دوخ  یبزح  عفاـنم  ياـقترا  دوـخ و  ماـقم  تیعقوـم و 

هللا تیآ  يزوریپ  ورنیا  زا  دوـبن . ناریا  مدرم  هتـساوخ  ندروآرب  هب  رداـق  یمالـسا  دـض  طـیحم  ءاـضف و  نیا  ریدـقت  ره  هب  دوـب . نیرفآرطخ 
یگمه دنام و  یم  هزجعم  کی  ناسب  یجراخ  ياهتردق  کمک  نودب  گنج و  نتخادـنا  هار  یـسایس و  بزح  يدام ، عبانم  نودـب  ینیمخ 

زا یکی  دوـش . هتخانـش  یبـالقنا  قـفوم  گرزب و  تـضهن  کـی  يارچ  نوـچ و  یب  ربـهر  ناوـنع  هـب  وا  هـک  دـنا  هدـش  ثعاـب  لـماوع  نـیا 
دوخ بتکم  ياهییاناوت  زا  اهنآ  زا  يرایـسب  نامز  نآ  رد  هک  یمدرم  زا  تسناوت  هک  دوب  نیا  یمالـسا  بالقنا  هظحالم  لباق  ياهدرواتـسد 

هب زین  ینیمخ  ماما  يونعم  ياه  هبذج  یقالخا و  يایاجس  نیب  نیا  رد  دنزادرپب و  مالـسا  یـسانشزاب  هب  هک  دهدب  ار  ناکما  نیا  دندوب  لفاغ 
هجو چیه  هب  هک  تساخاپب  يدرم  اجنیا  رد  تشاد . مالسا  هب  ناریا  مدرم  ندش  دهعتم  هار  رد  یتبثم  رایـسب  شقن  گرزب  يوگلا  کی  ناونع 

بالقنا دوب . ناریا  تلم  ياـهنامرآ  نیرت  یلاـعتم  هاـگ  هولج  قح  هب  ینیمخ  ماـما  ترـضح  دوبن . يا  هقرف  يدرف و  عفاـنم  باـستکا  رکف  رد 
ناونع تحت  چیووگب  تزع  یلع  اج  یلع  باتک  زا  ملیام  دـهد ، یم  قوس  بالقنا  يوسب  ار  مدرم  يزیچ  هچ  هک  نیا  كرد  يارب  یمالـسا 

هزوح رد  يدادیور  افرـص  زگره  بالقنا  : » دـسیون یم  باتک  نیا  رد  وا  منک . لقن  امـش  يارب  ار  ییاهزارف  برغ »  قرـش و  نیب  مالـسا  زا  »
ینعی تسا . گرم  يراکادف و  وزرآ ، تلادع ، لیلجت ، نامیا ، زا  شخب  یعقاو  بالقنا  ره  تسا . هدوبن  تسایس  هعماج و  داصتقا ، گنهرف ،
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نیا هعسوت  دهاش  کیدزن  زا  ای  دشاب  هدرک  تکرش  بالقنا  کی  رد  هک  یسک  ره  دنتـسه . یگدنز  يدام و  عفانم  يارو  رد  هک  یتاساسحا 
ناونع هب  هن  ار  نآ  مینک و  هاگن  بالقنا  کی  هب  نورد  زا  رگا  دنک . قیدصت  ار  یقالخا  ياهیگژیو  نیا  دوجو  دناوت  یم  دشاب  هدوب  بالقنا 

یم رثا  ناسنا  رب  نید  دننامه  هک  دوش  یم  رهاظ  یمارد  تروص  هب  بالقنا  میریگب ، رظن  رد  یگدنز  زا  یـشخب  ناونع  هب  هکلب  هسورپ  کی 
دنتـسه ییاهروشک  دراد ، دوجو  یبالقنا  روش  هک  ياهروشک  رد  بالقنا . قلخ  زا  ناوتان  تسا  يا  هعماج  نید  دـقاف  هعماج  کی  دراذـگ .
بالقنا رد  دنتـسه  یبهذم  ساسا  هرهوج و  رد  هک  تلادـع  یگتـسبمه و  يردارب ، ساسحا  تسا ، هدـنز  زین  یبهذـم  ساسحا  اهنآ  رد  هک 

یم شیاسآ  هافر و  رد  دنتـسه و  جنر  درد و  نیدـلوتم  بالقنا  نید و  ناهج . نیا  تشهب  نینچمه  دـنوش و  یم  یناهج  تلادـع  هب  لیدـبت 
ماجنارـس هب  ناریا  رد  هاش  میژر  راثآ  مامت  ییاهن  وحم  اب  لاس  کـی  زا  دـعب  دـندش  عورـش  هیوناژ 1978  رد  هک  یثداوح  هلـسلس  دـنریم . »

هب ناریا  مدرم  ریذپان  یگتسخ  تازرابم  یمالسا و  تضهن  هدش  هاش  میژر  نیزگیاج  یمالسا  بالقنا  تقوم  تلود  نامز  نآ  رد  دندیـسر .
لابند هب  ار  هقطنم  رد  اـکیرمآ  مسیلاـیرپما  هاـگیاپ  نیرتداـمتعا  دروم  نیرت و  نما  نیرت ، مهم  یـشاپورف  ینیمخ  هللا  تیآ  ترـضح  يربهر 
بولق رد  دـیما  زا  يا  هقراـب  بـالقنا  نیا  دوب . برغ  قرـش و  ذوفن  هب  هجوت  یب  هک  دـیدرگ  یمالـسا  تموـکح  لیکـشت  هب  رجنم  تشاد و 
يریگ لکـش  رد  دـنناوت  یم  زین  اهنآ  برغ  قرـش و  هب  ءاکتا  نودـب  هک  دومن  تباث  اـهنآ  هب  درک و  داـجیا  ناـهج  نیفعـضتسم  نیملـسم و 

اـکیرمآ و ياـهبالقنا  زییمت  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  تیاـنع  اـب  دـنهد . لیکـشت  ار  دوخ  رظن  دروم  تموکح  دـنوش و  میهـس  شیوخ  تشونرس 
ات دندیـشوک  مدرم  هسنارف  اـکیرمآ و  ياـهبالقنا  رد  دوـب  دـهاوخ  ناـسآ  رگید ، يوـس  زا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  فرط و  کـی  زا  هسنارف 

ناریا یمالسا  ثاریم  زا  یمهم  شخب  کی  جوا  موادت و  اب  سکعب  مدرم  یمالـسا  بالقنا  رد  هکیتروص  رد  دننک  یفن  ار  شیوخ  هتـشذگ 
، هاش يروتاتکید  ياهلاس  لوط  رد  دـندرک . قلخ  ار  یمالـسا  بالقنا  دوب ، يرکف  یناحور و  یـسایس ، لماکت  زا  يدایز  ياـهلاس  هرمث  هک 

هدـهاشم هنایمرواخ  بوشآرپ  هقطنم  رد  ناریا )  ) تابث اب  حالطـصا  هب  نمءاـم  نیا  رد  حوضو  هب  ناوت  یم  ار  یتیاـضران  زا  يرایـسب  مئـالع 
يروئت رد  دـیاب  ار  یتیاضران  نیا  لـیلد  نیلوا  دوب . یمالـسا  بـالقنا  اـهیتیاضران  نیا  هجیتن  دـندش و  داـیز  رایـسب  یتیاـضران  مئـالع  درک .

زا یهاشداپ  تردق  هک  عوضوم  نیا  مالسا  رظن  زا  تسا . هدش  هتخانش  عورشمان  یهاشنهاش  میژر  نآ  رد  هک  درک  وجتسج  مالـسا  یـسایس 
تیافک مدـع  هب  ءاملع  تفر و  نیب  زا  هاش  زا  رگید  ینیمخ  ماما  داـمتعا  هک  یتقو  نیارباـنب  تسا . دودرم  تسا  هدـش  عضو  دـنوادخ  فرط 

مدع دش . هاش  تیناحور و  نیب  ییادج  دـنور  عیرـست  ثعاب  برغ  هتـسویپ  ذوفن  تشادـن . یتیعورـشم  وا  تموکح  رگید  دـنداد ، يار  هاش 
رت عیرس  ار  یمالـسا  تضهن  گنهآ  روشک  تسایـس  هعماج و  روما  ییامنهار  تیاده و  هار  رد  مالـسا  رارمتـسا  نیمات و  يارب  هاش  تیافک 
رد زین  ار  وا  دوب  هتخاس  نکمم  ار  هاش  ینوناقریغ  تنطلـس  همادا  هزاجا  هک  نیا  رب  هوـالع  برغ  تنطلـس و  هاگتـسد  نوزفازور  داـحتا  درک .

طلست ناکما  اریز  دوش . هتخانش  هناگیب  رودزم  ناونع  هب  هاش  هک  دوب  یلماع  نینچمه  دوب و  هدرک  رت  خاتسگ  یمالـسا  لوصا  رمتـسم  ضقن 
نردم يروتاتکید  میژر  کی  هب  لیدـبت  ار  یتنـس  یتنطلـس  هاگتـسد  هاش  دوب . هدرک  مهارف  ناریا  عبانم  رامثتـسا  يارب  ار  نانآ  رتشیب  هچ  ره 

( مسیناریا ناپ   ) يوق یتسیلانویـسان  گنهرف  کی  شرتسگ  ياتـسار  رد  وا  ياهـشالت  تسج . دوس  بوکرـس  هلیـسو  ناونع  هب  نآ  زا  درک و 
دودحم يارب  شالت  لماش  نینچمه  یمالـسا و  ثاریم  درط  بارعا ، هب  تبـسن  رفنت  ساسحا  شرتسگ  هب  ندز  نماد  يارب  ییاهحرط  يواح 

یم عافد  رمتسم  رثؤم و  روط  هب  نآ  عورف  مالـسا و  زا  ناریا  مدرم  اهـشالت  نیا  مغر  هب  هتبلا  دوب . یـسراف  نابز  هب  یبرع  تاغل  دورو  ندرک 
هطلـس و یفن  يایهم  ار  اهنآ  ادـخ ، تساوخ  ساـسا  رب  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  يارب  ناـیناریا  قاـیتشا  دـندوب . راداـفو  نآ  هب  دـندرک و 
ره رگید  ترابع  هب  تسا . ناریا  مدرم  تینهذ  شوارت  زا  یـشان  تسالبرک »  ناکم  ره  تساروشاـع و  زور  ره   » راعـش دوب . هدرک  تداـهش 

یگدنز زور  ره  دنزیخ . یمرب  رگیدـکی  اب  هزرابم  هب  لطاب  قح و  نآ  رد  هک  تسا  يا  ههبج  اجنآ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یناملـسم  هک  اجک 
ایهم ار  نایناریا  تداهـش  ای  يزوریپ  هب  لیم  نیا  دوش . یم  وا  بیـصن  تداهـش  ای  يزوریپ و  اـی  نآ  رد  هک  تسا  يدربن  زور  ناملـسم  کـی 

لاعفا و زا  مدرم  نتخادـنا  تشحو  هب  لرتنک و  يارب  هاش  هلیـسو  دـننک . مرن  هجنپ  تسد و  بوکرـس  لتق و  اـب  نرق  عبر  کـی  اـت  دوب  هدرک 
زا يزرواشک  تعنـص  دوب . هتخادرپ  ناریا  مدرم  عبانم  عیـسو  رامثتـسا  هب  نآ  تازاوم  هب  دوب و  هجنکـش  دح و  یب  ملظ  یتنطلـس  دض  راکفا 
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ياهرهش هب  راک  ندرک  ادیپ  يارب  دندوب  روبجم  نایئاتسور  درک و  یم  یلاخ  تیعم  زا  ار  اهاتـسور  هک  دوب  یلماع  دوخ  نیا  دوب و  هتفر  نیب 
هقبط دوب . تنطلـس  رادـفرط  نایعا  هقبط  یبایماک  هافر و  اب  لماک  داـضت  رد  مدرم  یمومع  ياـه  هدوت  یتسدـیهت  رقف و  دـننک . چوک  گرزب 

نابز و هب  هجوت  اب  هنوگ  نیدب  دنتخادرپ و  یم  الاک  تادراو  تارداص و  هب  دندوب و  هدـش  اهرهـش  یـضرا  نالالد  هب  لیدـبت  قباس  نیکالم 
هیعاد نیا  هک  تفگ  دیاب  نانز  قوقح  زا  يرادفرط  ياه  هیعاد  دروم  رد  اما  دوب . اهنآ  نایز  زا  رتشیب  رییغت  نیا  زا  اهنآ  دوس  یلام  حالطـصا 

یجراخ نارواشم  دـنک . لابند  ار  یلخاد  فادـها  هکنیا  ات  دوب  یجراخ  ياـهروشک  مشچ  رد  میژر  نداد  هولج  هجوم  يارب  یمادـقا  رتشیب 
زا يرادفرط  هیعاد  هک  دندوب  هدرک  هیـصوت  وا  هب  دـندوب  هاگآ  الماک  باجح  یمالـسا  تنـس  هب  تبـسن  برغ  بصعتم  هاگدـید  زا  هک  هاش 

هتکید تامادـقا  هطلـس  ریز  اهنت  هن  یناریا  نانز  اما  تسا . هاش  نداد  هولج  شیدـناریخ  رکفنـشور و  يارب  یلاع  راکهار  کـی  ناـنز  قوقح 
راوتسا يدج و  ياهماگ  میژر  اب  هزرابم  هار  رد  تداهش  نادنز و  هجنکـش ، نیهوت ، لمحت  اب  هکلب  دنتفرن  باجح  فشک  يارب  هاش  هب  هدش 

ار اهنآ  ناناملسم ، ندناوخ  یعاجترا  اب  دندیمان و  راک  هظفاحم  ار  ناریا  مدرم  اراکـشآ  سیلگنا  اکیرمآ و  تاعوبطم  ور  نیا  زا  دنتـشادرب .
هب اهنآ  لیامت  نینچمه  فاـقوا و  ياـهنیمز  نتفرگ  سپ  هب  اـهنآ  تبغر  هاـش و  یـضرا  تاحالـصا  اـب  تفلاـخم  تلع  هب  هک  دـندرک  مهتم 
ات دوب  هدش  ثعاب  دوب و  هدرک  هنخر  حوطـس  مامت  رد  داسف  طیارـش ، نیا  هوالع  هب  دـنا . هتـساخرب  هاش  اب  هزرابم  هب  نانز  يرـسارس  شـشوپ 
نآ يازا  رد  برغ  هب  مالـسا  يونعم  ياهـشزرا  شورف  اب  میژر  عقاو  رد  دـنزادرپب . تفگنه  ياـهتورث  يروآ  عمج  باـستکا و  هب  يا  هدـع 
رد ناریا  تلم  هتساوخ  دنروایب . دوجو  هب  ار  بالقنا  هک  دندوب  دعتـسم  طیارـش  نیا  دیبلط . یم  برغ  زا  ار  تموکح  تنطلـس و  زا  تیامح 

تردـق يدام و  عفانم  باستکا  هک  ایند  رد  يراج  ياهـشزرا  اب  داضت  رد  الماک  يورخا و  ياهباوث  لوصح  هب  زکرمتم  دوب و  مالـسا  لـصا 
ره هب  ار  تفرـشیپ  هک  ار  موهفم  نیا  نایناریا  ور  نیا  زا  دوب . مالـسا  نآ  هاگتـساخ  هک  دوب  یگنهرف  زا  هتفرگ  تءاـشن  مدرم  هتـساوخ  تسا .

اههاگدید نیا  يودره  دنک و  یم  هیجوت  ار  هلیـسو  فده  نآ ، قبط  رب  هک  ار  یلوایکام  هفـسلف  زین  دندز و  سپ  دروآ  تسد  هب  دیاب  یتمیق 
يارب دوب  لوبق  لباق  قباس  عضو  هب  تشگزاب  يارب  يویتانرتلآ  ره  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دـندش . یم  تیاـمح  برغ  هلیـسو  هب 

ینارحب عقاوم  رد  هریخذ  ناونع  هب  اهنآ  زا  اکیرمآ  دـندوب و  رادروخرب  اکیرمآ  تیاـمح  زا  هک  يدازآ  تضهن  قدـصم و  نارادـفرط  لاـثم 
لاح رد  اکیرمآ  رد  يدازآ  تضهن  هورگ  قدـصم و  نارادـفرط  زا  یـضعب  دـندش . هتفرگ  راـک  هب  ینارحب  طیارـش  نیا  رد  تسج  یم  دوس 
کی دوش . توعد  تقوم و  تلود  لیکـشت  يارب  اهنآ  زا  هک  دسرب  ارف  يزور  ات  دندوب  هار  هب  مشچ  هناراودیما  دندوب و  دوخ  جیورت  غیلبت و 
يارب اهنآ  دـنداد و  یم  همادا  تیلاعف  هب  یبرغ  ناـملآ  هسنارف و  ناتـسلگنا ، رد  صوصخ  هب  اـپورا و  رد  قدـصم  نارادـفرط  زا  رگید  هورگ 

. دنتخادرپ یم  ینهذ  يزاساضف  هب  يدازآ  تضهن  وا و  ياهتسایس  قدصم و  هرابرد  شهوژپ  ناونع  هب  ناهذا  تسایس و  هنحص  رد  روضح 
هب دـندوب . هداد  لیکـشت  ار  يرگید  یباعـشنا  ياههورگ  قدـصم  مان  زا  هدافتـسا  اب  دـندرک و  یم  یگدـنز  ناریا  رد  اهنآ  زا  يرگید  هورگ 
ات دندوب  هتفای  تیرومام  اکیرمآ  فرط  زا  دندوب و  حرطم  ویتانرتلآ  کی  ناونع  هب  قدصم  نارادفرط  يدازآ و  تضهن  هورگ  رگید  ترابع 

ناریا مدرم  يارب  اهنآ  نانخـس  تاغیلبت و  اما  دننک . مهارف  ار  وا  ددجم  تیبثت  هاش و  تشگزاب  تامدقم  دنریگب و  تسد  هب  ار  تردـق  اتقوم 
ماـما دـندوب . یمالـسا  نیناوق  ساـسا  رب  تموکح  کـی  لیکـشت  يوزرآ  رد  مدرم  هک  دوب  نیا  رما  تلع  دـشن . عقاو  رثؤم  دوب و  راـبتعا  یب 

لیکـشت ناهاوخ  مدرم  تسا و  مالـسا  بالقنا  نیا  هیاپ  ساـسا و  دـندومرف : دروم  نیا  رد  رما  ودـب  رد  دوجوم  طیارـش  هب  هجوت  اـب  ینیمخ 
دنشاب هتشاد  ار  یمالسا  تموکح  زا  ریغ  يزیچ  هیعاد  هک  یسایس  ياههورگ  هک  دندرک  دیکات  دعب  ینیمخ  ماما  دنتسه . یمالسا  يروهمج 

تلم اب  ار  دوخ  هتـساوخ  دیاب  دـننک  تکرـش  بالقنا  نیا  رد  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  اما  دـننک . ادـج  مدرم  هبطاق  زا  ار  دوخ  باسح  دـیاب 
یمالـسا تضهن  يربهر  هب  ینیمخ  ماما  هقالع  دنوش . قحلم  مدرم  هدوت  هب  دنراذگب و  رانک  ار  دوخ  بزح  ناونع  مسا و  دـننک و  گنهامه 

بالقنا دوب . تردق  بسک  ینارمکح  زا  ناربهر  رگید  دارم  هکنیا  يارب  دوب . رگید  ياهبالقنا  رد  يربهر  تسایر و  بح  زا  توافتم  الماک 
هنایمرواخ رد  دوخ  هب  صتخم  ياهیگژیو  اب  نیون  یلصف  رگشیاشگ  تسب و  ار  ناهاش  هلاسرازه  دنچ  تموکح  هنهک  لصف  ناریا  یمالـسا 

رب هک  بالقنا  يدنبعمج  دومن . هئارا  ناهج  هب  ار  يدیدج  ياهرایعم  اهدرادناتسا و  درک و  بسک  ار  یمالـسا  بالقنا  مان  تضهن  نیا  دوب .
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زا سپ  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دش . یهتنم  هاش  میژر  ینوگنرـس  هب  دش  یم  تیاده  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  هاش  يروتاتکید  تموکح  دض 
يدالیم هیروف 1979  خیرات 11  رد  دش  یم  لامعا  ناریا  مدرم  هیلع  رب  هک  ییاهباسح  هیفصت  هجنکش و  يریگتسد ، راتشک ، حرج ، لاس   15

زا ترابع  هک  شیوخ  یهلا  فدـه  نیرتمهم  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  لیکـشت  اـب  ماجنارـس  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  دیـسر . يزوریپ  هب 
بالقنا زا  دعب  ناریا  دیدرگ . لئان  دوب  ضیعبت  داسف و  ملظ و  هطلس و  یفن  یمالـسا و  ياهـشزرا  تاروتـسد و  ساسا  رب  تموکح  لیکـشت 
یگدـنز نییآ  کـی  هب  مالـسا  دراد . رارق  مدرم  ناتـسد  رد  تردـق  تموکح  نیا  رد  درک . یمالـسا  يروهمج  تموـکح  مـالعا  یمالـسا ،

. تسا مالسا  زا  يرادساپ  تیامح و  نمـضتم  ناریا  یـساسا  نوناق  تسین . سیردت  يارب  يژولوئدیا  کی  افرـص  رگید  تسا و  هدش  لیدبت 
تیعبت تسا . هدش  یفتنم  اهنآ  زا  يرازبا  هدافتـسا  رامثتـسا و  هلاسم  رگید  دنرادروخرب و  شیوخ  روخ  رد  ناش  هاگیاج و  زا  ناریا  رد  نانز 

ناریا يراذگتـسایس  تسا . هتـشذگ  نارود  هب  طوبرم  یمیدق و  زیچ  کی  نآلا  یبرغ  ياهتردـق  هژیوب  یجراخ  تردـق  زا  يرادرب  نامرف  و 
ناریا زورما  دریگ . یم  تروص  ادخ  تیاضر  بسک  يانبم  رب  اهنت  يراذگتسایس  دریگ و  یم  تروص  یجراخ  ياهروشک  راشف  زا  لقتـسم 

. تسا هدـش  رت  عیرـس  یلیخ  بالقنا  زا  دـعب  هرود  رد  هعـسوت  گنهآ  تسا و  هعـسوت  لاح  رد  ياـهروشک  ناـیم  رد  هتفرـشیپ  روشک  کـی 
ناریا رد  هدش  ماجنا  تاحالصا  تایعقاو و  مامت  يواح  هک  یباتک  فیلءات  تسا . هداد  رییغت  ار  ناریا  مدرم  یگدنز  ياه  هبنج  مامت  بالقنا 
لودـج شیازفا  ماقرا و  رامآ و  يرـس  کی  نداد  رییغت  اب  تاحالـصا  تایعقاو و  نایب  اریز  تساسرف ، تقاط  لکـشم و  سب  یمادـقا  دـشاب 
یگدنز شور  يور  رب  یمک  مه  یفیک و  تروص  هب  مه  يدایز  ریثات  بالقنا  رد  هدش  ماجنا  تاحالصا  تسا . نکممان  يرما  عیاقو  خیرات 
هدرتسگ روط  هب  بالقنا  طسوت  هدش  ماجنا  تاحالـصا  هک  تسا  نیا  تارییغت  نیا  گرزب  تیعقاو  تسا . هتـشاذگ  نایناریا  یگدـنز  نتم  و 

تیلوئـسم اهنت  هن  تسین . دننک  یم  یگدنز  گرزب  ياهرهـش  رد  هک  تیعمج  زا  شخب  کی  رگناشن  اهنت  دریگ و  یم  رب  رد  ار  روشک  مامت 
ناربهر هکلب  دنریگب ، تربع  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ياهـسرد  زا  ات  تسا  هدـش  هتـشاذگ  ناناملـسم  ناناملـسم و  ناربهر  شود  رب  یگرزب 

ناریا رد  هچنآ  هک  تسین  یکش  دوجو  نیا  اب  دنراذگب . مالسا  ناهج  رایتخا  رد  ار  دوخ  تایبرجت  ات  دنراد  هفیظو  الباقتم  زین  ناریا  بالقنا 
. دروآ رامـش  هب  ریخا  نرق  رد  مالـسا  تما  يزوریپ  نیرت  شخب  يداـش  نیرت و  هرظتنم  ریغ  ناونع  هب  دـیاب  ار  تسا  هداـتفا  قاـفتا  نوـنک  اـت 
. دوب یمدرم  تکرح  کی  لصا  رد  ناریا  بالقنا  هک  تشاد  ناعذا  احیرـص  ناوت  یم  ثحبم  نیا  زا  يریگ  هجیتن  يارب  هکنیا  نخـس  هاتوک 

ساسا رب  هک  یتالیکـشت  هداس  راـتخاس  کـی  دوب . درف  هب  رـصحنم  اـم  ناـمز  رد  نیا  دوب و  مدرم  هدوت  یـسایس  روضح  زا  ییوگلا  بـالقنا 
يزوریپ دنک . ریگلفاغ  ار  هاش  یگنج  نیـشام  نیرت  هدیچیپ  نیرت و  هتفرـشیپ  تسناوت  دوب  هدـش  يراذـگ  هیاپ  ینیمخ  هللا  تیآ  ياهدومنهر 

ربماتپس 1999 دوب . ادخ  بناج  زا  ناریا  مدرم  ياهشالت  اهیراکادف و  لصاح 

دوب زیمآ  تیقفوم  یمالسا  بالقنا  ارچ 

هسامح و رـسارس  خـیرات  زا  تسا  یتیاور  تسیفاک " ناریا  هرابرد  اهغورد  رگید   " مجرتم همدـقم  دوب  زیمآ  تیقفوم  یمالـسا  بالقنا  ارچ 
ياه لسن  زا  يرولبت  یلوگنان " . " تسا هدمآرد  ریرحت  هتشر  هب  یلوگنان " یلام  یـسوم  فیچ   " ملق هب  هک  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  مایق 

هاگیاپ کش  نودـب  دـنا . هدرب  امغی  هب  ریوزت  روز و  رز و  نابابرا  ار  ناشیگدـنز  هیامرـس و  یتسه و  هک  تساقیرفآ  هدیـشک  متـس  مولظم و 
هتفیش یلوگنان " . " دور یم  ماکحتسا  هب  ور  زور  هب  زور  تسا و  راوتسا  راید  نیا  نامورحم  ياهلد  رب  اقیرفآ  رد  یمالسا  بالقنا  مکحتسم 

زا اهلاس  هک  درک  دهاوخ  روصت  دسانشن  ار  وا  یـسک  رگا  هک  دیوگ  یم  ماما  بالقنا و  زا  هناقاتـشم  نانچ  و  تسا ! ماما  یمالـسا و  بالقنا 
نیا رب  دـنوادخ  بناج  زا  هک  هدوب  یبیغ  هیدـه  یهلا و  هفحت  کی  نیا  هک  تسین  دـیدرت  و  تسا . هتـسیز  بالقنا  لسن  ناـیم  رد  کـیدزن ;

مجنپ لصف  دشاب  یم  لصف  هدزای  ياراد  تسیفاک " ناریا  هرابرد  اهغورد  رگید   " باتک ( " . 1  ) تسا هدش  تیانع  هدز  تراغ  مولظم  تلم 
نیا دومن .  دیهاوخ  هظحالم  هرامش ، نیا  رد  ار  نآ  لماک  همجرت  هک  دزادرپ  یم  نآ  تیقفوم  للع  یمالسا و  بالقنا  یسررب  هب  باتک  نیا 
نوخ هک  ینادیهـش  هب  ار  رـضاح  باتک  هدنـسیون ، دومن . دـهاوخ  ررکماـن  میونـشب ; هک  رگید  ناـبز  ره  زا  اـما  تسا  ررکم  هچرگا  تیاور 
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عافد بالقنا و  نادیهـش  هب  ار  دوخ  هناصلاخ  دورد  مالـس و  زین  نم  تسا  هدرک  میدـقت  دـشاب  دازآ  ناریا  اـت  دـندرک  راـثن  ار  ناـشیاهبنارگ 
همدقم  " یبیبح ردان  مناهاوخ . . . ار  نادیهـش  هار  همادا  قیفوت  دنوادخ  زا  منک و  یم  راثن  یبیبح  نابعـش  دیهـش  یجیـسب  مردپ  هب  سدقم و 
یسوم فیچ  هدنسیون : تسیفاک " ناریا  هرابرد  اهغورد  رگید   " باتک همدقم  زا  هتفرگرب   No more lies about IRAN" هدنسیون

ترواجم رد  تسا . ییاتمه  یب  روشک  ناریا  نابرهم " هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب   " "Chief Musamaali Nangoli " یلوگنان یلام 
. تسا شا  یکیزیف  ناگیاسمه  اب  تهابش  یب  یلو  درب  یم  رسب  بونج  برغ و  رد  بارعا  قرش و  رد  اه  ییایسآ  لامـش ، رد  زاقفق  نامدرم 

هچخیراـت رد  تسا . هتـشادن  رـصاعم  خـیرات  رد  يریظن  تمارک ، لالقتـسا و  هـب  ندیـسر  يارب  رییغت  ندرک  داـجیا  رد  مدرم  خـسار  مزع  . . 
داحتا تسا و  هدادن  ناکت  سراف  جیلخ  رد  ناریا  بالقنا  دننامه  ار  نانآ  یناطیـش  تاین  یبرغ و  ياهـشزرا  ياهداینب  یبالقنا  چیه  اهبالقنا 

ماکحتسا و يارب  ییاهن  شیامزآ  ناریا ، لباقم  رد  برغ  قرـش و  يدوعـس و  ناتـسبرع  تیوک ، قارع ، نایم  یلیمحت ) گنج  رد   ) سدقمان
دننامه رـصاعم ، نارود  رد  يروشک  چـیه  يدالیم ، لـهچ  ههد  رد  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  سیـسات  ناـمز  زا  دوب . . . تلم  کـی  خـسار  مزع 
دادـسنا اهیراکبارخ ، اه ، تازاجم  يداصتقا ، ياـه  میرحت  تسا . هدوبن  اوزنا  رد  کـیتاملپید و  ياـهراشف  تحت  ناریا ، یمالـسا  يروهمج 

هب تلم  نیا  اما  دـنتفرگرارق  هدافتـسا  دروم  ناریا ) هیلع   ) اـهنآ زا  مادـک  ره  يداـصتقا ، تمـس  ياـهراشف  یجراـخ و  ياـهروشک  رد  لاوما 
هک دوب  يراک  نیرخآ  یعمج ، طابترا  ياه  هناسر  هلیـسوب  شناعفادم  برغ و  طسوت  ناریا  رخـسمت  يارب  شـشوک  داد ! همادا  دوخ  تایح 
هک دوب  نامولظم  يارب  نآ  ياهسرد  و  یمالسا )  ) بالقنا ریظن  یب  تعیبط  گرزب و  روشک  نیا  ییایوپ  نیاربانب ، دنهد . ماجنا  دنتسناوت  یم 

تاماهتا نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  یناهج  مزیرورت  یماـح  نیرتگرزب  ماـهتا  لـحم  رد  ناریا ، زورما  درک ! ماـهلا  نم  هب  ار  باـتک  نیا  فیلاـت 
هب هک  دوش  هدروآ  داـیب  اداـبم )  ) هک دوب  دـنهاوخ  بظاوم  روـشک  ود  نیا  دوـش . یم  تیادـه  اـکیرمآ  سیلگنا و  اصخـشم  برغ و  طـسوت 
هب یـسک  هچ  درک ؟ رورت  ناشیاه  هناخ  رد  ار  اقیرفآ  نامدرم  یـسک  هچ  دنتـسه . مزیرورت  ياـه  هنومن  نیرتگرزب  ناـشدوخ  خـیرات  تیاور 

؟ تسا هدناسر  لتق  هب  هتشذگ ، لاس  رد 600  ار  اه  يدـنلریا  یـسک  هچ  درک ؟ ماع  لتق  ار  اجنآ  هانگیب  مدرم  هنامحریب  درک و  هلمح  ماـنتیو 
یـسک هچ  درک ؟ هضرع  نیـسح  مادـص  هب  ار  باـصعا " ییایمیـش  ياـهزاگ   " یـسک هـچ  تـسا ؟ هتـشک  ار  يدوـهی  نوـیلیم  یـسک 6  هچ 

! تسین ناریا  روشک  نآ  هن ، دنک ؟ نوگرگد  ار  نیمز  هرهچ  هیناث ) دنچ   ) تدم رد  دـناوت  یم  هک  تسا  هدرک  دـیلوت  يا  هدنـشک  ياهحالس 
دنوادـخ هک  دـیهدب  هزاـجا  مریگ ، یم  رارق  دـیجمت  ضرعم  رد  نم  رگا  اـما  مریگ . رارق  داـقتنا  تواـضق و  دروم  اـت  ما  هداتـسیا  نم  نوـنکا 

ناریا رد  هک  یگرزب  بالقنا  كرد  يارب  شـشوک  رد  دوب  زیمآ  تیقفوم  یمالـسا  بالقنا  ارچ  مجنپ : لصف  هللا " ناحبـس  ! " دوش شیاـتس 
رد ار  رـشب  هک  تسا  مهم  نینچمه  و  میهد . رارق  هعلاطم  دروم  یخیراـت  رظن  هطقن  زا  ار  رـشب  هک  تسا  مهم  نآ  همه  زا  شیپ  داـتفا ; قاـفتا 

وربور یتخبدـب ; اب  هجاوم  رد  باختنا  ود  اب  طقف  اه  تیعقوم  مامت  رد  رـشب  میـسانشب . تسا  هتفای  نآ  رد  ار  دوخ  وا  هک  یطیحم  اـب  طاـبترا 
ار هزرابم  ینعی  مود  دروم  رشب  دراوم  رتشیب  رد  دراد . سرتسد  رد  هک  يا  هلیسو  ره  هلیسوب  اهزیچ  رییغت  هزرابم و  ای  میلـست و  ای  تسا ; هدوب 

لیامت هدـنهد  ناشن  دـنا و  هداتفا  قافتا  هلحرم ، دـنچ  ای  کی  رد  هک  تسا  یتابالقنا  زا  ولمم  ناـهج  خـیرات  نیارباـنب  تسا . هدرک  باـختنا 
ای لوحت  هار  زا  تارییغت  یـضعب  دنا . هدشن  عقاو  بالقنا  هار  زا  طقف  هشیمه  تارییغت  اما  دنـشاب . یم  یطیحم  لماوع  نداد  رییغت  يارب  ناسنا 

هلیـسو هب  هک  ییاهزیچ  هب  میهد  یم  رارق  باطخ  دروم  ار  نامدوخ  اصوصخم  ام  نونکا  لاح  ره  هب  دنا . هدمآ  دوجوب  یجیردـت  رییغت  یتح 
درک و ریخست  ار  ناهج  مامت  هجوت  و  یمالـسا ! بالقنا  ینعی  تسویپ  عوقو  هب  ناریا  گرزب  روشک  رد  هک  یبالقنا  دنبای . یم  رییغت  بالقنا 
برغ و ياهداینب  ناـهج ، رـصاعم  خـیرات  عیاـقو  همه  فـالخ  رب  و  داد . رارق  ریثاـت  تحت  ناـهج ، ناریا و  رد  ار  ناـسنا  اـهنویلیم  یناگدـنز 

دننامه داد و  رییغت  ار  مالسا  ریوصت  رش و  ریخ و  دادرارق ; رشب  هجوت  دروم  ار  عوضوم  کی  داد ! ناکت  كاخ  هرک  رـساترس  رد  ار  شرامقا 
ناغمرا هب  یـساسا  رییغت  کی  يارب  یناهج  روما  يزکرم  هاگیاج  هب  ار  مالـسا )  ) فیرـش نید  دوب ! هدـشن  هدـهاشم  ناـمز  نآ  اـت  هک  يزیچ 

هکیلاح رد  درک  داجیا  ار  يدیدج  ياهداحتا  و  داد . رییغت  ار  هنایمرواخ  و  سراف )  ) جیلخ هقطنم  تسایـس  یلک  روطب  ادتبا  نامه  زا  دروآ و 
ار يدیدج  ياهزرم  داد و  رارق  شیامزآ  دروم  ار  تلم  کی  خسار  مزع  تریس و  داهن و  تیاهن  رد  و  تشادن . دوجو  يزیچ  نینچ  نآ  لبق 
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نیا ابیرقت  درک و  جـلف  سراـف ، جـیلخ  هقطنم  رد  ار  اـکیرمآ  ياـهرونام  اـه و  ینیچ  هئطوت  بـالقنا ) . ) تسب ار  یمیدـق  ياـهزرم  دوشگ و 
اشفا و ار  هنایمرواخ  رد  اـکیرمآ  یجراـخ  تسایـس  فعـض  طاـقن  نآ  یپ  رد  و  درپس . یـشومارف  هب  دروآرد و  وناز  هب  ار  دـنمتردق  روشک 
عیاقو و نیا  عوقو  ببـس  بـالقنا  دوب . هداـتفین  قاـفتا  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگنآ  درک ; اوسر  ار  ( CIA  ) اکیرمآ یـسوساج  يزکرم  نامزاس 

زیمآ تیقفوم  ارچ  دوب ؟ ریظن  یب  دروم  نیا  رد  ارچ  دـهد ؟ رییغت  هک  تساوخ  یم  ار  يزیچ  هچ  دوب ؟ هچ  يارب  بالقنا  دـش . ثداوح  رگید 
هتـسد نیا  زا  يا  هراپ  هک  مراد  دـصق  نم  دوش ؟ یم  هسیاقم  دـنا  هداد  يور  ناهج  رد  هک  اهبالقنا  ریاس  اب  یمالـسا ) بالقنا   ) هنوگچ دوب ؟
دیهدب هزاجا  داتفا ، قافتا  ناریا  رد  هک  یبالقنا  تدـش  مجح و  كرد  روظنم  هب  تسیچ ؟ بالقنا  مهد . خـساپ  باتک ، نیا  رد  ار  تالاوئس 

دروم رد  رگید . یتلاح  عضو و  هب  لاوحا  عاضوا و  کی  زا  تسا  دـیدش  لماک و  يرییغت  بـالقنا ، مینادـب ؟ ار  بـالقنا  ياـنعم  تسخن  هک 
قافتا ناریا  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  اقیقد  نیا  رگید . یماظن  روهظ  تسا و  ماظن  کی  لماک  ینوگنرس  يانعم ) هب  ، ) بالقنا روشک ، کی 

بالقنا ارچ  تفرگ . رارق  روحم  مالـسا -  یگدنز  هقیرط  نآ  ياج  هب  تخیر و  ورف  هلاس  یمیدق 2500  هدناود و  هشیر  هلسلس  کی  داتفا ;
هداتفا قافتا  ناهج  رگید  طاقن  رد  هک  ییاه  بالقنا  اب  داتفا ، قافتا  ناریا  رد  هک  یبالقنا  عون  تفگ ، دیاب  تسخن  دیـسر ؟ يزوریپ  هب  ناریا 
هقیرط هن  داد  رییغت  ار  تلود  بولـسا  کبـس و  افرـص  بـالقنا  نآ  هـسنارف ، بالقنا 1789  دروم  رد  لاثم  يارب  دراد . تواـفت  رایـسب  دـنا ،

هدروخن تسد  شیناگدـنز  هویـش  دـنام و  یقاب  يوسنارف  شتاداع  قیالع و  رد  يوسنارف  کـی  رگید ، ناـیب  هب  ار . مدرم  یگدـنز )  ) يونعم
اکیرمآ لالقتسا  ياه  گنج  دنک . یمن  قدص  داد ، خر  ناریا  رد  بالقنا  زا  دعب  هک  هچنآ  دروم  رد  عوضوم  نیا  دنام . یقاب  رییغت ) نودب  )

زا ایناتیرب "  " رگرامعتسا تردق  طسوت  هک  ار  یسایس  يدازآ  هک  دمآرب  ددصرد  دش  يربهر  نتگنیـشاو  جرج  طسوت  مهدجه  نرق  رد  هک 
زا دعب  ار  اه  کیوشلب  هک  هیسور  بالقنا 1917  درکن . رییغت  ییاکیرمآ  ینیب  گرزب  اما  دنادرگرب  اکیرمآ  ناتسوپ  دیفـس  هب  دوب ، هتفر  نیب 

يروتارپما ماظن  داد . رییغت  يرگید  هب  ار  يربهر  هویـش  کـی  افرـص  یلو  دوب  قیمع  یبـالقنا  هکنآ  دـیناسر ; تردـق  هب  رازت  ندرک  راـنکرب 
یـسایس و ياه  هزوح  ار ، دوخ  بطاخم  اهنت  هک  دوب  یبالقنا  نآ  رگید  نایب  هب  تفای . رییغت  هنایارگنامرآ  یتسینومک  ماظن  کی  هب  یتنطلس 

دمآرب ددـص  رد  دوب و  یگدـنز  تایعقاو  هنوگره  زا  یلاخ  الماک  يرظن و  بالقنا  افرـص  نآ  رگید و  زیچ  هن  داد و  رارق  هیـسور  يداصتقا 
ناتـسدمه نینل و  طسوت  هک  یـصاخ  ياه  هدـیا  اـب  ار  شمدرم  و  دـنک . داـجیا  دـیما  تایـضرف و  ياـنبم  رب  طـقف  نیمز  يور  رب  یتشهب  هک 

زا 74 سپ  اقیقد  هک  تسین  تفگش  و  دنک . هیذغت  نیمز -  يور  رب  یسایس  يداصتقا  هلضاف  هنیدم  داجیا  تهج  دش -  یم  حرط  شفابلایخ 
میالم نادـنچ  هن  ياه  تمحرم  ضرعم  رد  ار  دوخ  زورما  اهـسور  دوش ! یم  هتخیر  هبورکاخ  هب  مزینومک )  ) نیغورد ياهایور  ماـمت  لاـس ،
دمآرب ددص  رد  هک  یبالقنا  اهنت  ناونع  هب  خـیرات  رد  تسویپ ، عوقو  هب  ناریا  رد  هک  یبالقنا  دـنا . هتفای  اکیرمآ -  ناشا -  یمیدـق  نمـشد 

الماک تسا و  هتفرگ  ماهلا  بهذم  کی  زا  بالقنا  نیا  دش . دهاوخ  تبث  دهد ، رییغت  يونعم  هاگدید  زا  افرـص  ار  تلم  کی  رکفت  زرط  هک 
رد هک  ییاهبالقنا  رگید  زا  رتالاب  يا  هبتر  رد  بالقنا  نیا  لـیلد ، نیمه  هب  طـقف  و  تسا . هدـش  ارجا  مالـسا -  ینعی  بهذـم -  رظن  هطقن  زا 
هک یماگنه  وا ! لقع  هن  تسا  هتفر  هناشن  رـشب  حور  فرط  هب  یمالـسا )  ) بالقنا يزیر  حرط  دریگ . یم  رارق  دـنا ، هداتفا  قافتا  رگید  طاقن 

فقوتم ارنآ  تسناوتن  نیمز  يور  رب  یتردق  چیه  دش و  هتخیمآ  مدرم  یبهذم  تریغ  اب  مایپ  نیا  دیسر ، یمالـسا )  ) بالقنا يارب  ماما  يادن 
نیمـضت مدرم ، هدوت  طسوت  ار  شریذـپ  نیرتشیب  تمواقم و  نیرتمک  بالقنا )  ) عطاق هیور  دوب . بالقنا  يارب  حالـس  نیرتگرزب  نیا  دـنک .

یتیمها چـیه  بالقنا  دوب . یمالـسا  لوصا  يانبم  رب  الماک  يرطف و  بـالقنا )  ) هک تسا  هتفهن  تقیقح  نیا  رد  اـهنت  بـالقنا  تیقفوم  درک 
الومعم هک  ییاهیروئت  دنا -  هدش  هداهن  ناینب  یناسنا  هناشیدنا  هداس  تایرظن  رب  الومعم  هک  تسین -  لیاق  قرش  لوصا  برغ و  دیاقع  يارب 

کی دنا و  هدرک  زکرمتم  ار  تردـق  هک  ییاهیروئت  دـنا . هدـش  هتخیمآ  يدام  تاظحالم  يرکفنـشور و  تاناسون  اب  الماک  دنتـسین و  قیمع 
هک یتایرظن  دننک . یم  تردـق  لامعا  تخبدـب  تیرثکا  رب  هک  دـنا ، هدرک  داجیا  یکدـنا  هورگ  نایم  زا  ار  زایتما  زا  رادروخرب  مکاح  هقبط 

تـس هدرک  ادـج  شناعونمه  زا  یـصخش -  یگدـنز  رد  شا  هناهاوخدوخ  ياه  شـشوک  اب  ار  درف  تسا و  هدرک  ادـج  هعماج  زا  ار  ناسنا 
قافتا ناهج  خیرات  ياج  چیه  رد  زگره  نیا  درپس و  مدرم  هب  درک و  زکرمتم  ریغ  ییادز و  هروطسا  ار  تردق  یمالـسا ، )  ) بالقنا نیاربانب 
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بالقنا اتعیبط  دننزب ! هنت  تردق  نابابرا  هب  دنتـسناوت  هعماج  فعـضتسم  زیامتم و  ریغ  لاحب  ات  یلومعم و  دارفا  راب ، نیلوا  يارب  دوب ! هداتفین 
هک دش  یم  یـشان  هفرم  هقبط  يدودـعم  زا  اتدـمع  نورد  زا  اهتفلاخم  دوشب . هجاوم  نوریب  زا  مه  نورد و  زا  مه  نافلاخم  اب  هک  دوب  روبجم 
زا اه  تفلاخم  دـنهدب . تسد  زا  دـندوب -  هدروآ  تسد  هب  كوکـشم  ياهرازبا  اب  ار  اهنآ  بلغا  هک  ار  ناشیدام  ياـهتورث  هک  دنتـشاد  میب 
هک اجنآ  زا  دـندرک  یم  رطخ  ساسحا  دایز  رایـسب  زین  لخاد  رد  ناشرامقا  دـش و  یم  یـشان  قرـش  زا  مه  برغ و  زا  مه  اتدـمع  جراـخ و 

قرش دنویپ  نایرج  دنتشاد . ار  رطخ  ساسحا  نیا  رتشیب  ناریا ، اب  یکیزیف  ترواجم  لیلد  هب  زین  اهنآ  دندرک و  یم  رطخ  ساسحا  ناشنابابرا 
نیمه هب  درک و  رطخ  ساسحا  تیافک  هب  رادـم  اپورا -  رکفت  درک . حیرـصت  ار  بـالقنا  نشور  هفـسلف  یمالـسا ، ) بـالقنا  هیلع   ) برغ و 

ره اب  یتسیاب  یم  ناریا  دـیزای . تسد  نآ ، ياهـشزرا  یمامت  بـالقنا و  ندرب  نیب  زا  يارب  دودـحمان  هناراـکبارخ  ياـه  شـشوک  هب  تهج 
نهذ رد  یصخش ، تمارک  رییغت و  يارب  رشب ، ناعون  مه  قایتشا  زا  ینادردق  رد  برغ  تسکش  دش ! یم  فقوتم  نکمم  يرورض و  هلیـسو 

زا رتشیب  یلیخ  برغ  تراسخ  نیا  تسا و  ینابرق  نیلوا  دوخ  برغ  هک  تسنیا  نآ  دمایپ  هک  دش  بجوم  ار  یـسرت  تشحو و  یبرغ  ناسنا 
تفایهر هک  تسنآ  ماما . )  ) نآ یلـصا  رامعم  بالقنا و  يارب  یتخبـشوخ  دـنا . هدروآ  دراو  یمالـسا  بالقنا  هب  اـهنآ  هک  تسا  یتاراـسخ 
ریذـپان میلـست  ربهر  دـیامن . لیلذ  بالقنا  تسکـش  يارب  لطاب  ياهدـیما  نایم  رد  ار  نمـشد  هک  دـش  قفوم  بالقنا  یهلا  اـنیقی  یلو  هداـس 

تاهج همه  زا  بالقنا ، يارب  تیقفوم  ورنیا  زا  درک و  نمشد  لطاب  ياهدیما  ندرک  بآ  رب  شقن  فرـص  ار  دوخ  یگدنز  ياهلاس  بالقنا 
روطب وا  دوب . ممـصم  يربهر  ماما ، دوب ، نشور  الماک  بالقنا  يربهر  فادها  دشن . لزلزتم  زگره  زاغآ  زا  شبنج  هزرابم و  دـش و  لصاح 
تحت اقلطم  ریذپان و  یهابت  دوب و  راوتسا  وا  دوب ، هدش  مالسا  فقو  الماک  وا  دوب . راکتسرد  وا  دوب . سرتن  وا  دش . یم  هدیـشخب  ماهلا  یهلا 

خـسار و مزع  اب  وا  دیـسرتن . وا  زا  زگره  یلو  دـیبلط  هزرابم  هب  ار  نمـشد  وا  تفرگن . رارق  نمـشد  یماظن  هناـخ  دارز  ذوفن و  تردـق  ریثاـت 
. تخانش یم  ار  نمشد )  ) ياه فعض  اه و  يدنمورین  وا  تخانش ، یم  ار  نمشد  وا  دمآرب . نمـشد  ندرک  ریگلفاغ  ددصرد  قلطم  میمـصت 
هن ماما ، هزادـنا  نامه  هب  بالقنا ، يربهر  هک  دوب  تیعقا  نیا  رد  نینچمه  تیقفوم  درب . هرهب  لماک  قوقح  هب  ندیـسر  يارب  اهنیا  همه  زا  وا 

هنوگنآ دوبن ، دوخ  ندرک  دنمتردق  يوجتـسج  رد  بالقنا  رب  رود و  زا  مادکچیه  دوب . نآ  یپ  رد  هن  تشاد و  يزکرم  تردق  هب  يا  هقالع 
روتسد زا  ییزج  زگره  یصخش  ییامن  گرزب  دوب . یگرزب  رایسب  ناسنا  يونعم ، هبنج  زا  ینیمخ  ماما  تسا . لومعم  تابالقنا  ریاس  رد  هک 

رد زگره  تشادـنپ و  یم  ناـسکی  فعـضتسم  هقبط  اـب  ار  دوـخ  بـالقنا  يربـهر  تشادـن . دوـجو  زگره  نآ  تقیقح  رد  دوـبن ، وا )  ) راـک
ببـس بالقنا )  ) ياتمه یب  يربهر  دـش . بالقنا  زا  مدرم )  ) رتشیب تیامح  ببـس  عوضوم  نیا  دوبن . دوخ  يارب  هژیو  تازاـیتما  يوجتـسج 

. درک یم  یگدنز  یگداسب  تسیز  یم  هکیئاج  ره  ماما  دوخ  دندش . اه  هدوت  نایم  رد  مالـسا " رطاخ  هب  دوخ  ندرک  ادـف   " هزیگنا شیادـیپ 
رایـسب درک ، یم  راک  تخـس  یلیخ  دیباوخ ، یم  مک  دروخ ، یم  مک  وا  دشن . سفن  میلـست  يویند  تاذل  ربارب  رد  ینامز  چـیه  رد  زگره  وا 

ار دوخ  نیبطاخم  وا  تشاد  تسود  یلیخ  ار  شتلم  نانز  نادرم و  يود  ره  درک ; یم  هعلاطم  رایسب  درک ، یم  رکفت  رایسب  دناوخ ، یم  زامن 
ره ناهج -  نافعضتسم  مامت  سرتسد  رد  ار  شتامدخ  وا  داد . رارق  دنتشاد -  هک  ینید  تالیامت  زا  رظن  فرـص  ناهج -  نافعـضتسم  مامت 

ماهلا تفرعم و  عبنم  امنهار و  اهنت  میرک  نآرق  دیـشخب . همتاخ  ینـس  هعیـش و  تافالتخا  هب  وا  داد . رارق  دندرک -  یم  یگدنز  اهنآ  هکیئاج 
تیقفوم دـش . دـهاوخ  تبث  خـیرات  رد  يدرف  یـصخش و  ياهدرواتـسد  نیرتگرزب  زا  یکی  ناونع  هب  میرک ، نآرق  زا  وا  يریگارف  دوب  ماما 

دننامه ینیمخ  ماما ) . ) دندرک افیا  ار  دوخ  حیحص  شقن  نانآ  دش و  هتخانـش  نانز  تردق  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رد  نینچمه  بالقنا  يارب 
( شقن نآ   ) دوبن و ماهبا  رد  وا  يارب  زگره  نانز  شقن  دـید . یم  هعماج  لماک  وضع  کـی  ناونع  هب  ار  نز  دوخ ، نارـصع  مه  زا  يدودـعم 

صوصخب نز ، شقن  دوبن . دنک ، یم  نییعت  هدنام  بقع  عماوج  رگید  برغ و  رد  ار  نز  شقن  الومعم  هک  نآ ، یتسیز  بوچراچ  رد  زگره 
ربارب نادرم  اب  نانز  راکـشآ ، روطب  تفگ : رابکی  ماما ) . ) دوب هدـش  هدـهاشم  یکیزیف  ییالقع و  یناسنا ، ياـهیئاناوت  بسحرب  بـالقنا ، رد 
هقیرط کی  بالقنا  تشاذگن . بیـصن  یب  ار  سک  چیه  بالقنا  بیترت  نیدب  دنـشاب . یمن  نانز  ربارب  زین ، نادرم  زا  مادک  چیه  اما  دنتـسین 

ار یقالخا  ياهـشزرا  هب  تشگزاب  بالقنا ، تفای . یم  صاصتخا  شناگدنب ، ادخ و  تمدخ  هب  هک  درک  حرطم  ار  یگدنز  زا  دیدج  الماک 
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هتشگ هدوسرف  دوب ، هدش  ناریا  رد  یگدنز  هقیرط  کی  هک  یتاریثات  یبرغ و  يوق  یفنم و  ياهشزرا  هلیسوب  نیا ، زا  شیپ  هک  تشاد  مالعا 
زاغآ شبنج  کی  اما  دـهاوخ ، یم  ناتلد  هچ  ره  ای  دـیناوخب  ییارگداینب  ارنآ  دریذـپب ، ار  يزکرم  ماقم  هک  دوب  روبجم  مالـسا  نیاربانب  دوب .
ارجا هنادـنمزوریپ  دوب و  هتفای  بیترت  تراهم ، اـب  بـالقنا  دـناشنب . ورف  ارنآ  تسناوت  یمن  قلطم  يزوریپ  زا  رتمک  يزیچ  چـیه  دوب و  هدـش 
نامه نیا  دوب . هدشن  هداد  تکرح  يونعم  يورین  طسوت  ارصحنم  یـشبنج ، چیه  تابالقنا ، خیرات  رد  نامز ، نیا  زا  لبق  ات  زگره  دوب . هدش 

ار یمایپ  وا  تیونعم  ینیمخ و  ماما  دندرم . یم  ای  دندیمهف  یم  دیاب  ای  اهنآ  دندنام . زجاع  نآ  مهف  زا  نانمـشد  زا  يرایـسب  هک  تسا  يزیچ 
ناـمه وا  دوب . ناـبز  مه  مدرم  اـب  ماـما  دوـب . هدرکن  ذوـفن  ناـیناریا  رثـکا  ینورد  حور  هب  نآ ، زا  لـبق  اـت  يزیچ  چـیه  هک  دندیـشخب  ماـهلا 

; دوب انشآ  هجنکش  اب  دوب ، انشآ  نادنز  اب  ماما  دندرب . یم  جنر  نآ  زا  مدرم  هک  دوب  هدرک  هبرجت  شنارادفرط  هاش و  ناتسد  رد  ار  یتفوکرس 
وا دوب . انشآ  برغ  قرش و  ربکت  ینیبدوخ و  اب  وا  دوب . انشآ  یگنسرگ  اب  دوب ; انـشآ  دیعبت  اب  وا  تخانـش ; یم  ار  زیگنا  تشحو  كاواس  وا 

نیا اب  زهجم  تسناد . یم  رگید  ياهاج  سراف و  جـیلخ  رد  ار  اهنآ  یناطیـش  تاین  وا  دوب . انـشآ  اهنآ  ياهیراک  هسیـسد  ییوج و  هطلـس  اـب 
اب درک و  يربهر  هدـش ، يراذـگ  نیم  ياه  هلت  فرط  هب  تامهم  حالـس و  نودـب  ار  شتلم  تبالـص  اب  ماما  دوب . دربن  هدامآ  ماما  تخاـنش ،

، دش یم  تیامح  يوروش  اکیرمآ و  ینعی  نیمز  يور  ياهروشک  نیرتیوق  فرط  زا  هک  هاش  دش . هجاوم  دوب ، حلـسم  نادند  ات  هک  ینمـشد 
دـنزیخاپب و هک  دوب  ناهج  ناگدـش  بوکرـس  نافعـضتسم و  مامت  زا  ماـما ، توعد  دـنکب . ینمیا  ساـسحا  تسناوت  یمن  نآ  زا  رتهب  رگید 
. دندوب ناریا  رد  ینعی  وا  یکیدزن  رد  يدایز  نامدرم  هک  ارچ  تسیرگن  یمن  يرود  ياج  هب  ماما  دننک . هبلاطم  ار  دوخ  یعیبط  هقح  قوقح 
رد هک  دارفا  يدودعم  دوب . نیمز -  يور  رب  یتشهب  هاش -  تموکح  نامز  رد  ناریا  هک  دننک  رواب  هک  دـندوب  هدـش  هداد  قوس  ناهج ، مامت 

نیقی يولهپ ، میژر  نامز  رد  برغ  یتاـغیلبت  ياـه  هناـسر  صوصخب ، دنـشاب . هدرک  رواـب  رگید  تاـهج  زا  دنتـسناوت  یم  دـنا ، هدوبن  ناریا 
نابهگن گس   " هب ار  ناریا  ات  دوب  هدیچ  هئطوت  برغ  هنامرحم ، روطب  دوش . یم  جراخ  نارهت  زا  طقف  رابخا  نیرتهب  هک  دـندوب  هدرک  لصاح 

هداد ماجنا  تفارظ  تقد و  اب  ار  شراک  دید ، میهاوخ  ادـعب  هک  هنوگنامه  ( ، CIA  ) ایـس نامزاس  دنک . لیدبت  هنایمرواخ  رد  دوخ  یمیاد "
هب ناریا  رد  هک  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  نایاپ ، رد  هک  هچنآ  دوب ! هدرکن  يراذگ  هیامرـس  يونعم " يورین   " يارب ایـس ) نامزاس   ) اما دوب ;

تـساوخ هب  ار  ناـشدوخ  مدرم  هدوت  دـش . ماـمت  ینارگ  ياـهب  هب  يزوریپ )  ) هچرگا دوـب . يوـنعم  يورین  درک ، نیمـضت  ار  تسوـیپ  عوـقو 
هزرابم نیح  رد  اهنآ  رگا  دندرک . یم  لکوت  ادخ  هب  یلک  روطب  دندوب و  هدرک  اهر  ار  دوخ  ياه  ینارگن  اهنآ  دندوب . هدرک  میلست  دنوادخ 

دوب و یمالسا  ياهبنارگ  نامرآ  رطاخب  دندش ، یم  یمخز  حورجم و  اهنآ  رگا  دندوب . دیهش  نیـسح  ماما  دننامه  دندش ، یم  هتـشک  ندرک 
هب هزرابم  يارب  توعد  هکیماگنه  دنا و  هدوب  تلادع  يارب  دنوادخ  نازابرـس  نانآ  هک  دوب  نآ  روآدای  هراومه  ناشیاهندـب ، رب  اه  مخز  رثا 

هدوب قاتشم  هدامآ و  ناریا ) مدرم  ! ) البرک رد  نیسح  هب  ندناسر  يرای  دننامه  دنداد ; باوج  نآ  هب  اهنآ  دمآ ، مالسا  لیـصا  نامرآ  رطاخ 
ناـشن ناـمز ، نـیا  رد  تداهــش ، دـشاب . دازآ  دـناوتب  ناریا  اـت  دـننک  راـثن  ار  ناشیگدـنز -  ینعی  ناـشدوخ -  تورث  نیرتاـهبنارگ  اـت  دـنا 

هک ییاه  یناشفناج  نینچ  زگره  يرـشب  تایح  رد  نامز -  نیا  زا  شیپ  ات  تسا  هدـش  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  زا  یتمالع  یـصاصتخا و 
نویناحور و ماوع ، نارکفنـشور و  ریپ ، ناوج و  تسا . هدـشن  ماجنا  دـنا ; هداد  ماجنا  ناشنامرآ  رطاـخ  هب  یناریا  نادیهـش  ناـنز و  نادرم و 

نوـخ هـمه  یماـظن . . . یلوـمعم و  ياـه  هدوـت  نایوجــشناد ، نازوـمآ و  شناد  هناـخراک و  نارگراـک  نادــنمراک ، اــهرتکد و  ناــملعم ،
یم ینیمخ  ماما  هک  هچنآ  ناریا - ! رد  یمالـسا  بالقنا  تیقفوم  تلع  تسا  نیا  دـندرک . راثن  تلادـع  مالـسا و  رطاخ  هب  ار  ناـشیاهبنارگ 

هب ار  ناریا  هاش  دوش . نوگرگد  ناریا  داصتقا  هک  تساوخ  یم  ینیمخ  ماما  تساوخ ؟ یم  يرگید  ياهزیچ  هچ  ینیمخ  ماما  اتیاهن  تساوخ 
ماـما دوبن . دـشر  لاـح  رد  اـمیاد  روشک  کـی  زج  يزیچ  چـیه  ناریا  روشک ، يا  هناـسفا  تورث  مغریلع  دوب . هتـشاذگ  برغ  قرـش و  هقیثو 

ام تقونآ  رد  دـش ، دـهاوخ  کشخ  تفن  ياـههاچ  زور  کـی  . " دوشب یملع  يژولونکت و  نارود  زا  ییزج  ناریا  هک  تساوخ  یم  ینیمخ 
ياهالاک دیلوت  عارتخا و  يژولونکت  يوجتـسج  رد  اهیناریا  تساوخ  یم  وا  دوب . هداد  رادشه  شتلم  هب  رابکی  ماما )  ) وا " ؟ مینکب ، دیاب  هچ 

میکحت ار  ناشداصتقا  اهنت  هن  نآ  هلیسوب  نایناریا )  ) هک یهار  اهنت  ناونع  هب  دنور -  یم  شورف  هب  یناهج  ياهرازاب  رد  هک  دنشاب  یفرـصم 
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زا يرایـسب  هک  یبرغ ، تالوصحم  يرامعتـسا  ون  يارگ  فرـصم  تینهذ  نپاژ .-  دننام  دـنروآ -  تسد  هب  ار  یناهج  ترهـش  هکلب  دـننک 
هک داد  رارق  لالدتسا  دروم  نینچمه  ماما  دوبن . بلاج  ماما  يارب  الـصا  تسا -  هدومن  ناشیرپ  ار  هعـسوت  لاح  رد  حالطـصا  هب  ياهروشک 

ظوفحم ار  شا -  هدش  بسک  یتخسب  يدازآ  اهنت  هن  دناوت ، یم  نآ ) هلیسوب   ) ناریا هک  تسا  یهار  اهنت  يژولونکت ، هار  زا  داصتقا  تیوقت 
هدش هتخاس  ياه  هدعو  یلاخ و  ياهراعش  اهنت  یمالسا )  ) بالقنا نیاربانب ، دنک . ظفح  زین  ار  شا  ینغ  یگنهرف  ياهشزرا  هکلب  دراد  هاگن 
ناهج اب  لباقتم  هدـیاف  يانبم  رب  ناریا  هک  تساوخ  یم  ماما  دوب . یلمع  امنرود ، رد  مه  دربراک و  رد  مه  نآ  دوبن ; چوپ  یهاو و  راـکفا  زا 
ناونع هب  ار  برغ  یقالخا  طاطحنا  صوصخب  ماما ، دنـشاب . ناگناگیب  دـلقم  راـک  دـنور  رد  ناـیناریا  هک  تساوخ  یمن  یلو  دـنک  تراـجت 

رب هک  یقالخا  ياهرایعم  نیرتیلاع  طقف  هک  درک  لالدتـسا  ینیمخ  ماما  دـید . یم  رت  فیعـض  لـلم  ياـه  گـنهرف  يارب  دـیدهت  نیرتگرزب 
ینیمخ ماما  یهلا  یسایس  همان  تیصو  . 1 اه : تشون  یپ  دننک . هلباقم  دیدهت  نیا  اب  دنناوت  یم  دنتسه ، راوتـسا  میرک  نآرق  تایملعت  يانبم 

لاس 67) رد   ) روشک رسارس  نویناحور  هب  ماما  ترضح  مایپ  هب  تیناحور  روشنم  . 2 هر ) )

یمالسا بالقنا  عوقو  یبهذم  یسایس -  للع 

یبهذـم یـسایس -  لماوع  نآ ، عیرـس  لهـس و  اتبـسن  يزوریپ  هژیوب  و  بالقنا ، عوقو  رد  یمالـسا  بـالقنا  عوقو  یبهذـم  یـسایس -  لـلع 
نیا رب  زین  يولهپ  تموکح  نامز  رد  ناریا  عاضوا  رب  رظان  یجراخ  نادنمـشیدنا  نیرکفتم و  هچنانچ  دنتـشاد ، هدـهع  رب  ار  شقن  نیرتـالاب 

 - يداصتقا حطـس  رد  هاـش  هک  تسویپ  عوقوب  تهج  نیا  زا  ناریا  بـالقنا  ، » هک دـنا  هدرک  رظن  راـهظا  نینچ  هتـشاد و  لـماک  فوقو  هتکن 
ققحم رـشیف  نخـس  نیا  ای  و  ( 1 « ، ) دـنام ماکان  یـسایس  حطـس  رد  يزاـسون  تهج  رد  اـما  دز ، تسد  یئاـهیزاسون  تفرـشیپ و  هب  یتعنص 
يارجا تعرس  بالقنا و  لکـش  اما  دوب ، یـسایس  يداصتقا و  لئاسم  رطاخ  هب  نآ  عوقو  نامز  بالقنا و  لیالد  ، » دیوگ یم  هک  ییاکیرمآ 

مدـع ، » ناشیا معز  هب  هک  میتفگ  ییاکیرمآ ، خروم  يدـک  یکین  مناـخ  لوق  زا  ـالبق  ( 2 « . ) دوب مدرم  یبهذم  ضارتعا  تنـس  نویدـم  نآ 
لماع ات  دز  یم  نماد  مدرم  دـشر  هب  ور  ییاـضران  هب  رتشیب  ـالامتحا  دوب  هنـالداع  ریغ  يا  هدرتسگ  راکـشآ و  وحن  هب  هک  اهدـمآرد  میـسقت 

هتفگ نیا  رب  میهاوخ  یم  نونکا  اما  ( 3  « ، ) میژر طسوت  ناریا  هعماج  عیرس  ندرک  یتعنص  ینعی  دوش ، یم  هتفگ  برغ  رد  هک  يرادناتـسا 
، رتدـب نآ  زا  یـسایس و  قلطم  دادبتـسا  رگا  يولهپ ، ناـمز  رد  ناریا  عاـضوا  نارگلیلحت  زا  رگید  يرایـسب  و  اـم ، رظن  زا  هک  میازفیب  ناـشیا 

نیا رد  نوچ  تسویپ . یمن  عوقوب  یبالقنا  ناریا ، رد  زگره  دیاش  تشاد  یمن  دوجو  اضر  دمحم  شرسپ  ناخاضر و  يزیتس  مالـسا  هیحور 
طسب دییامرفب  هزاجا  دنا  هتفگ  نخس  لیـصفت  هب  بالقنا ، ریبک  ربهر  هر )  ) ینیمخ ماما  صخـش  هژیوب  و  بالقنا ، یناریا  نارادمدرـس  هنیمز 
یـسک نهذ  رد  بالقنا  نارادـفرط  هیحان  زا  هبناجکی  عافد  هبئاش  ات  مینک  لابند  یجراـخ  نادنمـشیدنا  نیققحم و  ناـبز  زا  افرـص  ار  لاـقم 

یجراخ ناگدنـسیون  همه  اـبیرقت  میوشن . مهتم  يور  هداـیز  بصعت و  هب  زین  هتـشذگ  میژر  یلاـمتحا  نارادـفرط  هیحاـن  زا  دـیاین و  دوجوب 
نانآ نینچمه  ( 4 . ) دنا هداد  رارق  دیکات  دروم  تحارص  هب  ار  هاش  نارود  رد  یسایس  دیدش  قانتخا  بوکرس و  دوجو  ءانثتـسا ، الب  بالقنا ،

نیرخآ ات  هاش ، صخش  هتبلا  دنا . هدروآ  نایم  هب  نخس  ( 6  ) رشب قوقح  رمتسم  نتشاذگ  اپ  ریز  و  ( 5  ) هجنکش موش  هدیدپ  ود  زا  لیصفت  هب 
زا هک  تسا  يا  هیاـپ  یب  ياـعدا  نیا  اـما  ( ، 7  ) درک یم  یفن  ار  شتموکح  نارود  رد  هجنکـش  هنوگره  دوجو  شیوـخ ، تاـیح  ياـهزور 
مه زونه  اهنآ  زا  یلیخ  هک  هیـضق  نیا  رب  ینیع  دهاش  هنومن  نارازه  اهدص و  رب  هوالع  هک  ارچ  تسین ، شریذپ  لباق  یلقاع  درف  چـیه  هیحان 

، ما هدوـب  بلطم  نیا  دـهاش  هتیمک  نادـنز  رد  یـسمش  ههد 1350  ياـهلاس  رد  هک  روطـس  نیا  مـقار  هـلمج  زا  دنـشاب ، یم  تاـیح  دـیق  رد 
رد ( 8 . ) دـندوبن نآ  نامتک  هب  رداق  اتقیقح  زین  يولهپ  رابرد  هاش و  یلخاد  یجراـخ و  ناـیماح  یتح  هک  دوب  يدـح  رد  بلطم  یگدرتسگ 

. تسا لاونم  نیمهب  ابیرقت  عضو  زین  رـسپ ، ای  ردـپ و  يولهپ  تموکح  نارود  زا  معا  يولهپ ، میژر  یبهذـم  ینید -  درکلمع  تاـین و  دروم 
 - ینید ياهداهن  اب  يدـج  تفلاـخم  و  ( 9  ) ییادز مالـسا  هنیمز  رد  ناشیا  دـصاقم  رب  یجراخ  نارگـشهوژپ  نارظان و  همه  هک  انعم  نیدـب 
ره ( 11 . ) تسا هتفرگ  رارق  زین  هاش  صخـش  دییات  دروم  احیولت  ندوب ، راکـشآ  طرف  زا  هک  یلطم ، ( 10  ) دنا هدز  دییات  رهم  هعماج  یبهذـم 
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ات فرطنیا  هـب  دادرخ 1342  مهدزناـپ  زا  بـالقنا  خـیرات  صوصخب  يوـلهپ و  نارود  رد  ناریا  رـصاعم  خـیرات  اـب  هک  یناـسک  يارب  دـنچ 
انیقی هکیئاجنآ  زا  دیامنب ، روآ  تلالم  يرارکت و  تسا  نکمم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یبهذـم  لماوع  للع و  نایب  دنتـسه  انـشآ  يدودـح 

رد یناوج  نس و  ياضتقا  هب  هک  داد  دنهاوخ  لیکـشت  یمالـسا  نهیم  رـصاعم  ناوج و  لسن  ار  تالاقم  نیا  ناگدنناوخ  زا  يا  هدمع  شخب 
هب هلمح  باجح ، فشک  داشرهوگ ، دجـسم  هعقاو  زا  يزیچ  املـسم  و  دنا ، هدوبن  رـسپ -  ردپ و  اه -  يولهپ  یبهذم  دض  تامادـقا  ناروک 

اضر دمحم  نامز  رد  مق  هیضیف  هسردم  هب  هلمح  دادرخ و  هعقاو 15  ای  و  ناخاضر ، نامز  رد  مق  رد  س )  ) هموصعم ترضح  سدقم  نحص 
زا یـضعب  رـصتخم  رارکت  دیاش  دنرادن ، شیوخ  هرطاخ  دای و  رد  ار  ناضمر  رهظ  رد  يولهپ  رابرد  رد  تشترز  دـلوت  نشج  يرازگرب  ای  و 

تربع دـنپ و  زا  یلاخ  دـهدن ، رارق  ییوگ  هدایز  هغلابم و  ماهتا  ناظم  رد  ار  ام  هک  یجراـخ  عباـنم  دانتـسا  هب  افرـص  مه  نآ  ثداوح -  نیا 
نیا هک  دنک  اعدا  دناوخب و  هایـس »  عاجترا   » ار یمالـسا  هزرابم  و  عجترم »   » ار یبهذم  ياملع  تشاد  تداع  هاش  میناد  یم  هچنانچ  دـشابن .

. دریگب ار  وا  ياهیزاسون  يولج  ات  هدش  ناتسادمه  تسدمه و  دوب -  اهتسینومک  نامه  شروظنم  هک  خرس - »  عاجترا   » اب هایـس »  عاجترا  »
نیمه زا  ( 13 . ) دوب هتفرگ  رارق  زین  ناریا  زور  نآ  عاـضوا  یجراـخ  نارظاـن  ناـیب  هجوت و  دروم  دوب  هدـش  رارکت  سب  زا  هک  یماـهتا  ( 12)

ياهتبـسانم هب  تشاد  تسد  رد  ار  هاـش  هیلع  رب  هزراـبم  ینید  تضهن  يربـهر  ـالمع  ناـمز  نآ  رد  هک  ینیمخ  یمظعلا  هللا  تیآ  مه  تهج 
لتق و هجنکـش و  یـسایس ، دادبتـسا  فلاخم  هکلب  میتسین ، هعماج  يزاسون  ای  تفرـشیپ و  هنوگچیه  فلاخم  ام  : » دومرف یم  اررکم  فلتخم 
هک تسا  تهج  نیا  زا  میتسه و  یـساسا  نوناق  یعقاو  يارجا  و  یـسارکومد ، يدازآ ، لابند  هب  ام  ، » هکنیا ای  و  ( 14  « . ) میشاب یم  اهمادعا 
هن ساسا  یب  ماهتا  نیا  اما  ( 16  « . ) ندـمت فلاخم  هن  میتسه و  رامعتـسا  فلاخم  ام  ، » هکنیا ای  و  ( 15 « . ) دنناوخ یم  هایـس  نیعجترم  ار  ام 

شیوخ راثآ  رد  یگلمج  دـندوب و  ناتـسادمه  ینیمخ  ماما  اب  زین  ناـیجراخ  هکلب  دز ، یمن  لوگ  ار  یناـسک  نادـنچ  ناریا  لـخاد  رد  اـهنت 
هنیمز رد  ار  يددـعتم  راثآ  هک  ییاـکیرمآ  ققحم  رـشیف ، لـیئاکیم  هچناـنچ  دـندرک . یم  شهوکن  ار  هاـش  یبهذـم  دـض  تامادـقا  هنوگنیا 

هلـسلس کی  هب  اهنآ  هنابـصعتم  کسمت  افرـص  تموکح  اب  مدرم  یبهذـم  تفلاخم  : » دـسیون یم  هدروآ ، رد  ریرحت  هتـشر  هب  ناریا  بالقنا 
اهفرح تفلاخم  نیا  رد  هکلب  و  دنالوبقب -  ناگمه  هب  تساوخ  یم  هاش  هک  يروط  نآ  دوبن -  اه  هتـشذگ  هب  مدرم  یمیدق  دـیاقع  لوصا و 

هب هاش  اضر  هلمح  نوچ  یبهذم  دض  ياهدادـیور  دوخ ، هبون  هب  زین  یجراخ  ناگدنـسیون  ( 17 « . ) دوب هدیباوخ  يرایـسب  یقطنم  بلاطم  و 
تموکح طسوت  باجح  ندرک  مـالعا  ینوناـق  ریغ  ( 18 ، ) هاـنگیب عاـفد و  یب  مدرم  زا  رفن  اهدـص  راتـشک  هجیتن  رد  داـش و  رهوگ  دجـسم 
يرایـسب و  ( 19 ، ) دوـب هدـش  ماـجنا  هـیکرت  رد  كروـت  اـتآ  طـسوت  راـکنیا  هـکنیا  زا  سپ  ناریا  رد  باـجح  فـشک  هجیتـن  رد  هاـشاضر و 

هب يدرف  هاش  اضر  دندقتعم  ناشیا  رثکا  هکیروطب  ( 20 ، ) دنا هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  یبهذم  ياهتنـس  ینید و  ياملع  اب  رگید  ياهتفلاخم 
زین رـسپ  يولهپ  تموکح  نامز  رد  ( 21 . ) درک یمن  نامتک  هجوچیهب  تیناحو  هفیاـط  زا  ار  شیوخ  یلیم  یب  هک  دوب  دـنوخآ  دـض  تیاـغ 

ای یجراــخ و  دارفا  هار  نـیا  رد  و  ( 22  ) دوب تیناحور  مالـسا و  فلاـخم  تدـشب  ردـپ ، لـثم  هک  وا  دوبن . رتهب  هتـشذگ  زا  هجوچیهب  عضو 
سرادم رب  يدایز  راشف  شیوخ  تموک  نامز  رد  ( 23 ، ) داد یم  حیجرت  شیوخ  ناملـسم  نانطومه  رب  ار  نایئاهب  هژیوب  یبهذم و  ياهتیلقا 

یهاشنهاش لاس  نیمدصناپ  رازه و  ود  هنیزه  رپ  لمهم و  ياهنشج  هعماج و  ینید  هقباس  فیعـضت  روظنمب  ( ، 24  ) هتخاس دراو  ینید  مولع 
یـسمش يرجه  ادـبم  رب  هک  ار  نایناریا  یلم  یمالـسا  میوقت  یهجوت  یب  یمهف و  ژک  لاـمک  رد  هکنیا  رتدـب  همه  زا  و  ( 25 ، ) هدرک ملع  ار 

 - تسین مولعم  هجوچیهب  نآ  قیقد  خـیرات  هک  ناریا  رب  یـشنماخه  هاشداپ  ریبک  شوروک  تنطلـس  نامز  یموهوم -  يادـبم  هب  تشاد  رارق 
. دوب نیمز  ناریا  مدرم  یبهذـم  تادـقتعم  هیلع  يرگید  هنارـسکبس  لوقعمان و  مادـقا  زنوسراپ ، ینوتنآ  نخـس  رب  انب  هک  يراک  دـینادرگرب .
(27 . ) دـشاب یم  مالـسا  ندرک  نک  هشیر  ددـص  رد  هاش  هک  تخاس  باجم  ار  مدرم  همه  ابیرقت  هک  دوب  هدیجنـسن  هتخپاـن و  ناـنچ  و  ( 26)

شیوخ مدرم  یبهذم  میوقت  هک  تسا  هدوب  قمحا  دح  نآ  ات  ملاع  رس  ات  رـس  رد  یمیژر  رتمک  رـصاعم ، نارود  رد  : » دسیون یم  نایماهاربآ 
Harvard Universituy Press, ص 427 . بالقنا ، ود  هلصاف  رد  ناریا : نایماهاربآ ، . 1 اه : تشون  یپ  ( 28 « . ) دنکفا رود  هب  ار 

هشیر يدک : . 1980, p . 190 2 .Fischer, Michael M ., Iran : From Religious Dispute to Revoluton, 3
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،143 ، 98 صــص 94 ، اـه ، . . . هـشیر  يدــک ، یکین  ص 5 ، رکذـلا ، قباـس  باـتک  رـشیف ، . 4 ص 177 . یـسیلگنا ، نتم  بـالقنا ، ياـه 
.6 دعب . هب  صص 31  رکذلا ، قباس  باتک  زنوسراپ ، ینوتنآ  ص 94 ، رکذلا ، قوف  باتک  يدک ، . 5 هریغ . و  ص 138 ، ناریا . . . نایماهاربآ ،
Pahlavi, Mohammad Roz, . 7 ص 3 . قباس ، باتک  زنوسراپ ، ای  و  یللملا ، نیب  وفع  نامزاس  لاس 1975  شرازگ  هب  دینک  هاگن 
، دعب هب  ص 31  زنوسراپ ، باتک  هب  دـینک  هاگن  الثم  . Answer to Histoty, Stein and Day Publishers,1980.p.20. 8
ص 94. ياه ، . . . هشیر  يدک ، رکذلا  قباس  باتک  هب  دینک  هاگن  هنومن  ناونع  هب  . 9 هریغ . و  ، 58 ، 45 تارطاخ ، . . . یجار ، زیورپ  باتک 
، قباس باتک  يدک ، یکین  ص 90 ، یـسیلگنا ، نتم  ناریا ، رد  تیرومام  ناویلوس ، ص 90 ، رکذلا ، قباس  باتک  رـشیف ، هب  دینک  هاگن  . 10

تارطاخ یجار ، زیورپ  هب  دینک : هاگن  . 12 هریغ . و  ، 56 ، 50 صص 42 ، یسیلگنا ، هخـسن  خیرات ، هب  خساپ  يولهپ ، اضر  دمحم  . 11 ص 1 .
هب دینک  هاگن  . 14 ص 25 . طوقس ، رورغ و  زنوسراپ ، ینوتنآ  . 13 ص 103 . خیرات ، هب  خساپ  يولهپ ، اضر  دمحم  ص 163 ، نیرخآ ، . . .

.18 ص 9 . یبهذـم ، . . . هعزانم  زا  رـشیف ، . 17 ص 76 . نامه ، . 16 . 70 صـص 72 ، نامه ، . 15 . 67 صص 68 - دـلج 1 ، رون ، هفیحص 
ص 54، رکذـلا : قباـس  باـتک  زنوسراـپ ، . 20 ص 108 . هــشیر . . . يدــک ، . 19 ص 152 . بـالقنا ، ود  هلــصاف  رد  ناریا : ناــیماهاربآ ،
ص 55، خیرات ، هب  خـساپ  ص 6 ، هشیر . . . يدـک  هب  دـینک  هاگن  یلبق  عبانم  رب  هوـالع  . 21 دعب . هب  صـص 140  قباس ، باتک  نایماهاربآ ،

باتک رد  هچنانچ  درک ، یم  نامتک  ار  دوخ  تفلاخم  نیا  رهاـظب  هک  دـنچ  ره  . 22 ص 135 . نایماهاربآ ، و  ص 82 ، ادـخ ، حور  يرهاط ،
هب صص 9  رکذلا ، قوف  باتک  رشیف ، . 24 ص 342 . هشیر ، . . . يدـک ، . 23 دوش . یم  یعدم  هریغ  143 و  ، 57 ص 55 ، خیرات ، هب  خساپ 

، نایماهاربآ . 28 ص 241 . هـشیر ، . . . يدـک ، . 27 ص 64 . رکذـلا ، قباس  باتک  زنوسراـپ ، . 26 ص 241 . هـشیر ، . . . يدـک ، . 25 دعب .
؛ میحرلا دبع  یهاوگ ، يراج ، هعرج  هلاقم : عبانم  ص 444 . ناریا . . .

يولهپ میژر  رب  مکاح  یعامتجا  یسایس و  داسف 

تیامح . دـندرک یم  تیلاعف  یـصوصخ  شخب  رد  نایرابرد  مظعا  شخب  رگید  يوس  زا  يولهپ  میژر  رب  مکاح  یعامتجا  یـسایس و  داـسف 
، دـمآ رد  رپ  رـس و  درد  یب  لغاشم  نتخاس  مهارف  تفگنه و  يایازم  قوقح و  تخادرپ  هار  زا  اـت  تخاـس  یم  رداـق  ار  هاـش  راـبرد ، یلاـم 
، نآ یلـصا  عبنم  دمآ : یم  تسد  هب  هدـمع  عبنم  راهچ  زا  رابرد  ياه  ییاراد  دـنک . یفالت  ار  دوخ  نانابیتشپ  ناوریپ و  تامدـخ  اه و  شالت 

تاحالـصا زا  سپ  هزیناکم  تشک  هب  لسوت  اب  اه  نیمز  نیا  هدـمع  تمـسق  دوب . هاش  اضر  نامز  رد  هدـش  فرـصت  يزرواشک  ياـه  نیمز 
ینایاپ ياه  لاس  رد  یبرغ  ناد  داصتقا  کی  هتشون  هب  انب  . دوب تفن  رابرد ، تورث  عبنم  نیمود  دنام . یقاب  رابرد  تسد  رد  نانچ  مه  یـضرا 

ياه کناب  رد  یتنطلس  نادناخ  ياضعا  یفخم  ياه  باسح  هب  یتفن  ياهدمآ  رد  لحم  زا  میقتـسم  روط  هب  یتفگنه  ياه  لوپ  میژر ، رمع 
کناب زا  بسانم  طیارش  اب  ار  یتفگنه  غلابم  یتنطلـس  نادناخ  ياضعا  . دوب رابرد  دمآ  رد  عبنم  نیموس  تراجت ، تسا . هدش  لقتنم  یجراخ 
يولهپ داینب  رابرد ، تورث  عبنم  نیرخآ  دـندرک . يراذـگ  هیامرـس  یتعنـص  يراجت و  هدرتسگ  ياـه  هزوح  رد  دـنتفرگ و  ماو  یتلود  ياـه 
یتایلام هنازخ  هلزنم  هب  درک و  یم  تفاـیرد  یلاـم  کـمک  رـالد  نویلیم  زا 40  شیب  هنـالاس  داـینب  نیا  یبرغ  ناراد  کـناب  هتفگ  هب  اـنب  . دوب

یم رارق  هدافتسا  دروم  هار  هس  رد  هیریخ  داینب  نیا  زمیات  كرویوین  هتشون  هب  . دوب يولهپ  هداوناخ  ياه  ییاراد  كالما و  زا  یـشخب  نئمطم 
نانابیتشپ هب  نداد  شاداپ  يارب  یهار  يداصتقا و  يدیلک  ياه  شخب  رد  ذوفن  يارب  يا  هلیـسو  یتنطلـس ، هداوناخ  يارب  یلام  عبنم  تفرگ ،

صص 140- ج 1 ، طوقس ، ات  روهظ  زا  یسوساج ، هنال  دانسا  هعومجم  صص 537 و 538 و  نیشیپ ، نایماهاربآ ، .1 تشون : یپ  ( 1 . ) میژر
؛  ناگدنسیون زا  یعمج  نآ ، دادخر  یگنوگچ  ییارچ و  یمالسا و  بالقنا  هلاقم : عبانم  . 15

نویناحور بهذم و  اب  میژر  هزرابم 

تنطلس زا  يرگید  هصخشم  یمالسا ، ياهشزرا  اب  هلباقم  هعماج و  تادقتعم  اهـشزرا و  هب  یهجوت  یب  نویناحور  بهذم و  اب  میژر  هزرابم 
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هعیش بهذم  وریپ  اهنآ  دصرد  زا 90  شیب  ناملسم و  نآ  تیعمج  دصرد  هک 98  ناریا  دننام  يا  هعماج  رد  . تسا هرود 57 1342  رد  هاش 
اما . دریگب هدیدان  ار  شخب  تدحو  لماع  نیا  دـناوت  یمن  یتلود  چـیه  تسا و  مالـسا  تلم ، كرتشم  شزرا  نیرتمهم  نیلوا و  ( 1 ، ) دنتسه

نیمه رب  . تفرگ رارق  مدرم  ترفن  مشخ و  دروم  هدش ، یهجوت  یب  نیا  قادصم  ( 2 ، ) تیناحور بهذم و  هیلع  دوخ  یخاتسگ  اب  هاش  میژر 
یعامتجا نیرید  ياهلبمس  اهشزرا و  نتشاذگ  اپ  ریز  رد  هاش  شالت  یمالسا ، بالقنا  زورب  هدمع  لماوع  زا  یکی  هک  دوش  یم  هتفگ  ساسا 

زا یگرزب  شخب  دش و  رت  حضاو  رایسب  دعب  هب  ياهلاس 1340  زا  هاش ، شالت  تکرح و  نیا  ( 3 . ) دنتشاد بهذم  رد  یقیمع  هشیر  هک  دوب 
، یمالـسا ثاریم  یفن  مسیرالوکـس ، زا  هاش  سابتقا  دیلقت و  دنتـساخرب . يو  اب  هلباقم  هب  بهذم  مالـسا و  هب  کسمت  اب  هاش  میژر  نیفلاخم 

ياه هژاو  زا  یسراف  نابز  شیاریپ  يداژن ، یموق و  مزیلانویـسانرب  دح  زا  شیب  دیکأت  مالـسا ، زا  شیپ  هتـشذگ  زا  لیلجت  بارعا و  زا  ترفن 
نیناوق و رد  رییغت  تنطلـس ، تیعورـشم  يارب  یخیرات  يرظن و  ياه  هیاپ  يوجتـسج  یهاشنهاش و  خـیرات  هب  یمالـسا  خـیرات  رییغت  یبرع ،

ياهیژولوئدیا تخیگنا . یمرب  ار  یبهذم  تاقبط  راشقا و  شنکاو  هک  دندوب  یلیاسم  ... اهنآ و رد  مالـسا  هب  طوبرم  داوم  فذح  تاررقم و 
هدـع هک  اجنآ  ات  دوب ، هدرک  ادـیپ  هطلـس  ذوفن و  ناـیناریا  یگدـنز  رهاوظ  رد  مک  تسد  ههد 1350 ، رد  صوصخب  یمسر ، یتسیلانویـسان 

لاحشوخ رایـسب  دندرک ، یمن  دادملق  یمالـسا  ناهج  ياهروشک  زا  یکی  هرمز  رد  رگید  ار  ناریا  هک  تباب  نیا  زا  یبرغ  نارظان  زا  يریثک 
« میتسین برع  ام  هک  دینکن  شومارف  یلو  میناملسم ، ام  هک  تسا  تسرد  : » هک دنتخادرپ  یم  یناریا  تاماقم  زا  هلمج  نیا  رارکت  هب  دندوب و 
رد دـنک و  یبرغ  هعماج ، نویـسازینردم  زا  یـشخب  ناونع  هب  مه ، ار  نید  هک  تفر  یم  یتمـس  هب  هدـش  باسح  همانرب  کی  یط  هاـش  ( 4 . )
ود یخیرات  یگنهرف و  ياه  هنیمز  توافت  هب  هک  نیا  نودـب  دـهد ، لزنت  برغ  ناهج  دـننامه  ار  نید  شقن  یبهذـم ، تدـشب  هعماج  کـی 

يایند تسین ، يژولوئدـیا  يایند  زورما  يایند  : » هک درک  یم  مالعا  تحارـص  هب  راـگزومآ  دیـشمج  . دـشاب هتـشاد  هجوت  نید  ود  هعماـج و 
وحم رد  میژر  دـح  زا  شیب  رارـصا  هاـش ، تنطلـس  رخآ  ههد  رد  مالـسا  هـب  مدرم  هدرتـسگ  لاـبقا  لـیالد  زا  یکی  ( 5 « . ) تسا يژوـلونکت 
رخآ ياهلاس  رد  هدرتسگ ، جوم  نیا   . دـندش یم  ساسح  رتشیب  مدرم  درک ، یم  شـالت  رتشیب  میژر  هچ  ره  تسا ، هدوب  یمالـسا  ياهـشزرا 

بالقنا داد و  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  اه  هیاریپ  اهراعـش و  همه  دش و  مکاح  مدرم  تاضارتعا  بالقنا و  دـنور  رب  لماک  روط  هب  هاش  تنطلس 
لیلد نیمه  هب  دش . ماجنا  ( 6 « ) ادخ مان  هب  بالقنا   » يریبعت هب  تفرگ و  رارق  یبهذم  ياهرئاعش  اهلبمس و  مالـسا و  بلاق  رد  یلمع  روط  هب 
زامن دننامه  یبهذم  رئاعش  مسارم و  زا  مدرم  دش و  هدیـشک  اه  هینیـسح  ربانم و  دجاسم و  هب  یمالـسا  یـسایس  ياهینارنخـس  هرود ، نیا  رد 

زا ار  زیچ  همه  هدومن ، هدافتـسادوخ  كرحت  يارب  یـششوپ  هلیـسو  ناونع  هب  اروشاع  اعوسات و  نیعبرا ، تداهـش ، رطف ، دیع  زامن  تعامج ،
رد يو  تنطلس  رخآ  ياهلاس  رد  صوصخب  هاش ، هیلع  تلم  هزرابم  رد  یبهذم  یمالـسا و  ياهلمحم  . دندوب هتخاس  جراخ  هاش  میژر  تسد 

مالـسا و هب  دوخ  داقتعا  هقالع و  ناریا ، تلم  تسین . یفرط  یب  ققحم  چـیه  راکنا  دروم  هدـمآ و  یمالـسا  بـالقنا  هب  طوبرم  عباـنم  بلغا 
هب تسناد و  یم  مالـسا  يدانم  ار  تیناحور  طقف  طیارـش ، نآ  رد  دوب و  هدز  دـنویپ  ماما  نآ ، سأر  رد  تیناحور و  هب  هقالع  اـب  ار  بهذـم 

تمرح کته  لباقم  رد  تفریذپ ، یمن  ار  یمالـسا  ياهـشزرا  بهذم و  کته  هک  نیا  رب  هوالع  ببـس ، نیمه  هب  . داد یم  خساپ  نآ  يادـن 
رد مدرم  لمعلا  سکع  . داد یم  ناشن  شنکاو  ناملسم  نارکفنشور  یمالسا و  ياهتیـصخش  زین  و  هر ،)  ) ماما صوصخب  تیناحور ، تحاس 
رد لاس 1356  رد  ماما  صخـش  هب  تاعالطا  همانزور  نیهوت  زین  ماما و  دـنزرف  تداهـش  یتعیرـش ، رتکد  مهبم  زومرم و  تشذـگرد  لباقم 
رد باتش  لماع  نیققحم ، زا  یخرب  رظن  هب  هام 1357  يد  رد 17  تاعالطا  همانزور  زیمآ  نیهوت  هلاقم  . تسا حیضوت  لباق  بوچراچ  نیمه 

ياه نیعبرا  اهراتـشک و  تارهاظت و  اـب  دـش و  مدرم  كرحم  هنـالهاج ، نیهوت  نیا  اریز  ( 7 ، ) دور یم  رامـش  هب  هاش  میژر  ییاـهن  طوقس 
، يدمحم رهچونم  .1 اه : تشون  یپ  دوب . دیعب  نآ  ناکما  هلاقم ، نیا  نودب  هک  تخادنا  هار  هب  ار  يرـسارس  يا  هریجنز  همانرب  کی  یلاوتم ،

دماح .4 76  . ص نامه ، .3 21  . ص تکرح ، ود  رد  ناریا  بالقنا  هب : دوش  عوجر  . تسا ناـگرزاب  سدـنهم  زا  تراـبع  .2 74  . ص نیشیپ ،
تسا هشنالبریپ  ریربرلک و  باتک  ناونع  زا  یـشخب  .6 1356 / . هخروم 27/1 زیخاتـسر ، همانزور  هب : دوش  عوجر  .5 32  . ص نیشیپ ، راگلا ،

، يدمحم رهچونم  .7 میا . هدروآ  نیا  زا  شیپ  ار  نآ  لماک  تاصخشم  تسا و  هدش  هتـشون  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هلـصافالب  هک 
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؛ دمحم رف ، یعیفش  نآ ، ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  رب  یلخدم  هلاقم : عبانم   24  . ص نیشیپ ، ناگرزاب ، زین  ص 127 و  نیشیپ ،

هاش یسایس  دادبتسا 

زا لمع  رد  تفرگ و  یم  رارق  يو  هدافتـسا  ءوس  دروم  لـماک  روط  هب  یـساسا  نوناـق  هاـش ، اـضر  دـمحم  ناـمز  رد  هاـش  یـسایس  دادبتـسا 
باصتنا و دننام  مهم ، تامیمصت  همه  یلو  دوب ، رتراکشآ  یجراخ  یماظن و  ياه  تسایس  رب  هاش  هطلـس  دنچ  ره  . دوبن يربخ  اوق  لالقتـسا 

نتخادـنا هقرفت  اب  هاش  نارود ، نیا  رد  دـش . یم  هتفرگ  وا  هلیـسو  هب  نارادناتـسا ، الاب و  ياه  تسپ  نابحاص  ارزو ، ریزو ، تسخن  يرانک  رب 
نامزاس ( 1 . ) درک یم  تموکح  اه  نآ  نایم  تداسح  ینمـشد و  کیرحت  داجیا و  لخادـتم و  فیاظو  ياراد  ياه  ناـمزاس  دارفا و  ناـیم 

يداصتقا و تردق  صاخ و  ذوفن  يذ  دارفا  یماظن ، ياه  هاگداد  یهاشنهاش ، حلـسم  ياهورین  كاواس ، یهاشنهاش ، یـسرزاب  دـننام  ییاه 
هتساوخ عفانم و  تهج  رد  تاعوبطم  سلجم و  يارزو  يریزو ، تسخن  رتفد  نوچ  ییاهداهن  تیاده  ياتسار  رد  یتنطلس  هداوناخ  یـسایس 

يارب ارزو  هک  نیا  رثکادـح  . تفرگ یمن  یمهم  میمـصت  چـیه  هنیباک  . دـنداد یم  ماجنا  ار  اه  نیا  فیاظو  دوخ ، هاگ  . دـندرک یم  لمع  هاش 
تمس نیا   1344 لاس 1355 - زا  هک  ادیوه ، تساوخ و  یم  یتافیرشت  ریزو  تسخن  کی  هاش  . دندرک یم  تروشم  هاش  تامیمـصت  يارجا 

، راک رـس  رب  ندـنام  یقاـب  يارب  ارزو  هک  دوب  نیا  هاـش  دادبتـسا  جـیاتن  زا  یکی  درک . یم  اـفیا  ار  شقن  نیا  یبوخ  هب  تشاد ، راـیتخا  رد  ار 
یم تسد  قیاقح  رامآ و  رد  دنتـساوخ  یم  هک  هنوگ  ره  نیا ، ربانب  . دـنک بلج  ار  هاش  قفاوم  رظن  اه  نآ  هناـخترازو  دندیـشوک  یم  هشیمه 
ارزو ای  ریزو  تسخن  ندرگ  هب  ار  شیاه  تسایـس  هانگ  تشاد ، زاین  ینابرق  هب  هاش  تقو  ره  نیا ، دوجو  اب  . دـنداد یم  رییغت  ار  نآ  دـندرب و 
قرب ياه  یشوماخ  دننام  مجنپ ، ینارمع  همانرب  یلاوتم  ياه  تسکش  لوؤسم  ادیوه  لاثم  يارب  درک ، یم  رانک  رب  ار  اه  نآ  تخادنا و  یم 
ياـه ناـمزاس  هـب  هتــسباو  دارفا  ناـیم  زا  رت  شیب  ناریزو ، ریزو و  تـسخن  رگید ، يوـس  زا  دـش . یفرعم  لاس 1356 ، ناتـسبات  راـهب و  رد 

هدش هتخانـش  دارفا  ياه  یگتـسباو  زا  هک  يرامآ  اه : هتـشون  زا  یکی  ساسا  رب  . دندش یم  هدـیزگرب  يرنوسامارف  اکیرما و  هاش ، یـسوساج 
ایس و وضع  %24 نوسامارف ، هک %38 دراد  نآ  زا  تیاکح  ، ... هدـمآ تسد  هب  يراهزا  و  یماما ، فیرـش  راگزومآ ، ادـیوه ، ناریزو ، تایه 
یسایس و رظن  زا  هک  هژیو ، هداوناخ  دودح 40  هاش ، اضر  دمحم  نامز  رد  ناگبخن  لرتنک  مادختـسا و  . 3 ( 2 . ) دنا هدوب  كاواس  وضع  %21

یم هدیزگرب  اه  هداوناخ  نیا  زا  یسایس  ناگبخن  ای  ( Elite  ) تیلا دادعت  نیرت  شیب  تشاد و  دوجو  دندوب ، دنمورین  رایسب  يداصتقا  تورث 
یـسایس مادختـسا  هتبلا  دنا . هتـشاد  ذوفن  يذ  يدنواشیوخ  کی  مک  تسد  یـسایس ، ناگبخن  هک %75 دهد  یم  ناشن  یـسررب  کی  . دـندش

هقبط ياـه  تارکونکت  زا  یکچوک  هورگ  هکلب  دوبن ، دودـحم  قوف  ياـه  هداوناـخ  ياـضعا  هب  ناـگبخن  ( Political recruitment)
هب هجوت  نودـب  وا ، يدامتعا  یب  هاش و  تینما  مدـع  ساسحا  لیلد  هب  رت ، مهم  یـسایس  ناگبخن  دـندش . هتفریذـپ  يراـکمه  هب  زین  طـسوتم 
هب . تفای یم  شهاک  دنـشابن ، میژر  يارب  يدیدهت  دـنوش و  لرتنک  دـش  یم  هک  یناسک  هب  اه  نآ  دادـعت  دـندش و  یم  نیچ  تسد  تیفیک 

ياه هتـسر  ياج  هب  یتموکح ، یلومعم  میمـصت  نارازه  دوب و  یتموکح  سناژآ  نامزاس و  سییر 26  حرف ، هکلم  لاثم ، يارب  لـیلد  نیمه 
« ، راکاطخ  » ناگبخن يارب  تازاجم  زا  یفلتخم  عاونا  اب  ناگبخن  لرتنک  ياه  شور  رگید ، يوس  زا  . دش یم  هتفرگ  هاش  هلیـسو  هب  رت ، نییاپ 

تـسایر هب  بیقر  دارفا  ندرامگ  دـننام  ناـنآ ، نیب  هقرفت  داـجیا  اـه و  نآ  زا  یمدرم  تیاـمح  زورب  زا  يریگولج  يارب  دارفا  بواـنتم  رییغت 
هب ار  اه  نآ  ناگبخن ، یلغـش  تینما  مدع  . دش یم  لیمکت  هاش ، هلیـسو  هب  اهنآ  نیب  هنزاوم  شقن  نتفرگ  هدـهع  هب  یتموکح و  ياه  نامزاس 

کی هب  هک  تفن ، تمیق  ندـش  نارگ  زا  یـشان  يداصتقا  تـالوحت  لـیلد  هب  دـناشک . یم  اداـبم  زور  يارب  لوپ  يروآ  عمج  داـسف و  تمس 
لوغ یتموکح  یسارکوروب  کی  ناشدادعت  شیازفا  لیلد  هب  هک  نارکفنـشور ، يور  هب  اهرد  تشاد ، زاین  رهام  صـصختم و  یـسارکوروب 

نانخس رد  هاش  تسکـش . ار  میژر  تشپ  يروشک  تامدخ  فقوت  بالقنا ، تفرـشیپ  زاغآ و  اب  نامز  مه  . دش هدوشگ  دندروآ ، دیدپ  رکیپ 
یتعنـص یـضرا و  تاحالـصا  دیفـس ، بالقنا  گرزب ، ندـمت  ياه  هزاورد  هب  ندیـسر  ریظن  یـصاخ  تاعوضوم  يور  ررکم  روط  هب  دوخ 

هتـسخ دـندید ، یم  ار  شیاه  همانرب  جـیاتن  هک  مدرم  يارب  نانخـس  نیا  ندینـش  ینایاپ ، ياه  هام  اه و  لاس  رد  . داد یم  رونام  روشک  ندـش 
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دنلب هناهلبا و  يردق  هب  گرزب  ندـمت  ياه  هزاورد  هب  ندیـسر  هدـعو  ناگدنـسیون : زا  یکی  لوق  هب  . دیـسر یم  رظن  هب  زیگنا  رفنت  هدـننک و 
یگتسخ رفنت و  نیا  ( 3 . ) درک یم  دیمون  هدنیآ  زا  نیگمـشخ و  ار  يا  هدنونـش  ره  هکلب  تخیگنا ، یمن  رب  دـیدما  طقف  هن  هک  دوب  هنازاورپ 

یم مشچ  هب  زین  دـش  یم  هدینـش  یتاغیلبت  ياه  هاگتـسد  زا  ناوارف  هک  ناراد ، شترا  گرزب  رهم و  ایرآ  دـننام  یباقلا  ندـش  وگزاب  ماـگنه 
 - اه هدعو   » هک یلوایکام  هشیدـنا  نیا  فالخ  رب  اما ، دـیازفیب ، شتردـق  ماکحتـسا  رب  دیـشوک  یم  رایـسب  ياه  هدـعو  نداد  اب  هاش  دروخ .

تلود یسایس  تامادقا  اه و  یگژیو  هعومجم  دیشخب . سوکعم  راثآ  تیاهن  رد  نانخس  نیا  دنتسه ، » تخت  جات و  تابث  ببـس  یلوقدب - 
قیمع بالقنا  هدیدپ  هب  هک  عبانم  زا  یخرب  دننام  یتسیابن  یلو  داتفا  رثؤم  یمومع  ياه  یتیاضران  تیوقت  داجیا و  رد  دمآ  نیا  زا  شیپ  هک 

هب هژیو  هب  یعامتجا و  يداصتقا ، لماوع  تامادـقا و  هب  دـیاب  هطبار  نیا  رد  . دومن طلـسم  ای  قلطم  ار  یـسایس  لماع  شقن  ( 4 . ) دنرگن یمن 
، راگزومآ دیـشمج  ییاراد و  ریزو  يراصنا ، گنـشوه  ذوفن  هب  ادیوه  الثم  . 1 اه : تشون  یپ  دومن . هجوت  زین  یگنهرف  لـماوع  تامادـقا و 
، ماهرپ . 2 دوب . هدش  بزح  تقوم  لک  ریبد  وا  دوخ  دـیزرو ، یم  تداسح  دنـشاب ، زیخاتـسر  بزح  حانج  ناربهر  دوب  رارق  هک  روشک  ریزو 
، يداصتقا یسایس ، رتالاب  ياه  هدر  رد  هک  تسا  یناسک  ینعم  هب  مه  تیلا  . تسا هدش  همجرت  هبخن »   » یـسراف هب  هژاو  نیا  ص 26 . نیشیپ ،
، نارکفتم هدــنریگ  رب  رد  مـه  دــننک و  یم  رکف  اــیاضق  دروـم  رد  نـیا  رباــنب  . دــنراد تـسد  رد  ار  روــما  هرادا  یگنهرف  يرکف و  يرادا ،
See Mohsen . 4 . 11 صص 12 - هلاقم ، یس  هعومجم  توکـس ، گنهرف  ماهرپ ، يدهم  . 3 دشاب . یم  نادنمشناد و ... نارکفنـشور ،

عبانم . Nodjomi, Dictatorship and Rise of political Movement : The case of Iran,pp 178 -179
؛  ناگدنسیون زا  یعمج  نآ ، دادخر  یگنوگچ  ییارچ و  یمالسا و  بالقنا  هلاقم :

مدرم یتیاضران  هاش و  دادبتسا 

شیازفا ناریا  تسایـس  هعماـج و  رب  ار  دوخ  لرتنک  میاد  روط  هب  دوخ  هلاـس  تموکح 37  نارود  یط  هاش  مدرم  یتیاضران  هاـش و  دادبتـسا 
زاغآ يارب  ار  هنیمز  هک  يرگید  مهم  لماع  دـیوگ : یم  ناریا ) لیاسم  سانـشراک  اـکیرمآ و  یلم  تینما  ياروش  وضع   ) کیـس يراـگ  . داد

يداصتقا یـسایس و  دـشر  نیب  یبسانت  داجیا  روشک و  یـسایس  راتخاس  رییغت  هب  هجوت  مدـع  تخاس ، مهارف  ناریا  رد  یبالقنا  ياه  تکرح 
ياقب هک  دندوب  اه  تارکونکت  نایرابرد و  زا  یکچوک  هورگ  وا  تموکح  رازبا  هتفایزکرمت و  هاش  صخـش  رد  اه  تردـق  مامت  . دوب هعماج 

یگتـسب وا  ياه  تساوخ  راکفا و  زا  ارچ  نوچ و  یب  يوریپ  هاش و  صخـش  هب  نانآ  قلطم  يرادافو  هب  یتلود  یـسایس و  تاماقم  رد  ناـنآ 
دارفا و همه  هدومن و  تلاخد  هعماج  تاـنوؤش  همه  رد  هک  درک  یم  شـالت  یبزح  کـت  يارگرادـتقا  متـسیس  داـجیا  اـب  هاـش  ( 1 . ) تشاد

هکبـش کی  هدروآ و  رد  دوخ  لرتنک  تحت  ار  زیچ  همه  . دوب هاش  هدارا  طـقف  مکاـح ، هدارا  . دروآرد دوخ  تعاـطا  هب  ار  یعاـمتجا  تاـقبط 
هکیناسک يرورض  ریغ  ياه  تشادزاب  هیور و  یب  راشف  اب  كاواس )  ) هاش تینما  نامزاس  . درک داجیا  نایضاران  بوکرس  يارب  ردتقم  یسیلپ 

كاواس طسوت  هک  يدارفا  بلغا  . دوزفا یم  مدرم  فلتخم  تاـقبط  رد  ییاـضران  جوم  رب  دوخ  دنتـشادن ، میژر  يارب  يداـیز  رطخ  عقاو  رد 
یم نافلاخم  نایـضاران و  فص  هب  زین  نانآ  ناگتـسب  هدـش و  لیدـبت  میژر  تخـسرس  ناـفلاخم  هب  دـنداتفا  یم  نادـنز  هب  هدـش و  ریگتـسد 

يوزرآ رد  هشیمه  هتشادن و  میژر  هب  يا  هقالع  هنوگ  چیه  ناشیا  هک  دوب  هدش  ببس  مدرم  نایم  رد  تینما  مدع  ساسحا  شرتسگ  . دنتسویپ
نیا دـش . هتفرگ  راک  هب  تموکح  هیلع  نارحب ، داـجیا  ناـمز  رد  یناور  تیعـضو  نیا  . دـنرب رـسب  یعاـمتجا  يدرف و  تینما  ندروآ  تسدـب 

روصت هک  یلاح  رد  یـسایس ، زاب  ياضف  ای  يزاسدازآ  تسایـس  بلاق  رد  يدودحم  يدازآ  ياطعا  اب  هاش  هک  دش  رت  نشور  یتقو  عوضوم 
نآ اب  دروخرب  رد  میژر  هک  ار ، يا  هدرتسگ  زیمآ  ضارتعا  ياه  تکرح  دیامن ، مارآ  ار  نایضاران  نافلاخم و  دناوتب  يدایز  دح  ات  درک  یم 

میژر و اب  تیدض  مالعا  نانآ  يدازآ  اب  اما  دندش ، دازآ  ینادـنز  نارازه  لاس 56  رد  . دومن هدهاشم  دوب ، هدیدرگ  لصاتـسم  لماک  روط  هب 
تلود فرط  زا  هک  دوب  یمیقتـسم  راشف  هجیتن  یـسایس  ياـه  يدازآ  يارجا  تفگ  ناوت  یم  هچ  رگا  . تفرگ جوا  يولهپ  راـبرد  دوخ  یتح 

زا اکیرمآ  دباین ، دوبهب  ناریا  رد  رشب  قوقح  تیعـضو  رگا  هک  درک  یم  دیدهت  ار  هاش  رتراک ، هک  يا  هنوگ  هب  دش ، یم  دراو  هاش  هب  رتراک 
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. دوب هدمآ  دوجوب  اکیرمآ  یجراخ  تسایس  يارب  هک  دوب  یطیارـش  ریثات  تحت  زین  رتراک  تسایـس  نیا  اما  ( 2 ، ) درک دهاوخن  تیامح  يو 
: هلاقم عبانم  ص 71 . نامه ، - 2 ص 47 . ، 1372 نارهت ، هاگشناد  نارهت ، ج 1 ، یسایس ، جیسب  بالقنا و  هیریشب ، نیسح  - 1 اه : تشون  یپ 

؛  نآ ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  رانیمس  تالاقم 2 ،) هعومجم   ) نآ ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا 

یتلادع یب  ضیعبت و 

زا هک  مه  یناسک  یتح  هدرک و  ادـیپ  رایـسب  جاور   - اه بالقنا  یتاقبط  اشنم  يور  رب  هیکت  - هلئـسم نیا  ام  ناـمز  رد  یتلادـع  یب  ضیعبت و 
یگدش فاعضتسا  يرگفاعضتسا و  ، نیفعضتسم هلئسم  يور  دایز  یلیخ  دننزیم ، یمالسا  گنهرف  زا  مد  دنیوگیم و  نخس  یمالـسا  میهافم 

نادقتعم هچنآ  فالخب  ، دـنیوگیم مود  هیرظن  ناوریپ  تسا . هدـش  هدیـشک  فارحنا  فیرحت و  یعونب  طارفا  نیا  هک  يروطب  دـننکیم . هیکت 
رظن زا  هعماج  ندش  یبطق  ود  اهبالقنا  زا  يا  هراپ  هشیر  تسا  نکمم  هتبلا  . درادن فرـص  يدام  هشیر  اه  بالقنا  همه  ، دـننکیم اعدا  لوا  رظن 

. دومرف داریا  تفالخ  زاغآ  تبسانمب  هک  يا  هبطخ  رد  تسا  (ع ) ریما ترـضح  ریبعت  درومنیا  رد  لاثم  دهاش  کی  ،و  دشاب يدام  يداصتقا و 
یبطق ود  ینعی  . دربیم مان  - مولظم ندنام  هنسرگ  - مولظم بغـس  -و  ملاظ عابـشا  يریـس و  - ملاظ هظک  زا  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  (. 1)

ءوس  ) همخت حالطصاب  هدرک و  لقث  يروخرپ  تدش  زا  هک  يریـس  . هنـسرگ دارفا  يریثک  ریـس و  دارفا  يدودعمب  نآ  میـسقت  هعماج و  ندش 
میـسقت ، اه بالقنا  هرابرد  مود  رظن  قبط  رب  دبـسچ . یم  شتـشپ  هب  شمکـش  تیمورحم  تدـش  زا  هک  يا  هنـسرگ  دـنکیم و  ادـیپ  ( همـضاه
تلصخ یبالقنا  تسا  نکمم  اسب  . تسین بالقنا  شیادیپ  يرورـض  طرـش  هفرم  مورحم و  بطق  ود  هب  يداصتقا  یعامتجا و  رظن  زا  هعماج 

هیلع هک  تسه  اسب  دنامب  هنـسرگ  یلیخ  رگا  مه  ناویح  درادـن . ناسناب  صاصتخا  ، یگنـسرگ تهج  هب  نایغط  . دـشاب هتـشاد  ضحم  یناسنا 
هتـشاد یناسنا  تلـصخ  افرـص  اهبالقنا  دراوم  يرایـسب  رد  هکنآ  لاح  . دـنکیم نایغط  شبحاـص  هیلع  یتح  اـی  رگید و  ياـهناویح  اـی  ناـسنا 
ناکما نیا  نوچ  . يداصتقا یتیهام  هن  دشاب  هتشاد  یـسایس  یتیهام  هناهاوخیدازآ و  یتیهام  هک  دشاب  یناسنا  دناوت  یم  یماگنه  بالقنا  . دنا

قح ، دنهدن يدازآ  قح  مدرمب  یلو  ، دنربب نیب  زا  یلک  روطب  ای  يدح و  ات  ار  اه  یگنـسرگ  دـننکب و  ریـس  ار  اه  مکـش  يا  هعماج  رد  تسه 
لماوع هب  لئاسم  نیا  زا  مادـک  چـیه  هک  میناد  یم  . دـننکب بلـس  اهنآ  زا  ار  هدـیقع  راهظا  رظن و  راـهظا  قح  دوخ و  تشونرـس  رد  تلاـخد 

نیا هب  دـنزادنایم و  هارب  بالقنا  دـننکیم و  مایق  هتفر  تسد  زا  قوقح  نیا  بسک  يارب  مدرم  ، يا هعماج  نینچ  رد  دنتـسین . طوبرم  يداصتقا 
رضاح هوبنا  تیعمج  نآ  رگا  - 1 تشون : یپ  دـنروآیم . دوجوب  یلاربیل  کیتارکمد و  یتیهام  اب  هکلب  يداصتقا  تیهام  اب  هن  یبالقنا  بیترت 

رب ، دـنوشن یـضار  ات  هتفرگ  نایاناد  زا  املع و  زا  یلاعت  يادـخ  هک  يدـهع  دوبن  رگا  ،و  دوش مامت  تجح  ات  دـندادیمن  يراـی  دـندش و  یمن 
؛ یضترم يرهطم ، یمالسا ،  بالقنا  نوماریپ  هلاقم : عبانم  هیقشقش ) هبطخ  ...) مولظم ندنام  هنسرگ  ملاظ و  يریس 

نآ طوقس  للع  زا  یکی  میژر  یهاو  ياه  هاگ  هیکت 

زا هاش ، اضر  دـمحم  تشادرب  هک  میزادرپ  یم  عوضوم  نیا  یـسررب  هب  هلاقم  نیا  رد  نآ  طوقـس  للع  زا  یکی  میژر  یهاو  ياه  هاـگ  هیکت 
هاگ هیکت  يرـصانع  هچ  درک ، یم  تموکح  یتردـق  هچ  هب  ءاکتا  اـب  یمدرم ، هاـگیاپ  نادـقف  مغر  هب  و  دوب ، هنوگچ  يدازآ  یـسارکومد و 
زا وا  تشادرب  یـسارکومد و  زا  هاش  اـضر  دـمحم  هیرظن  تشاد ؟ ناـنیمطا  اـههاگ ، هیکت  نیا  يراوتـسا  هب  دـح ، هچ  اـت  و  دـندوب ، وا  میژر 

، درک یم  ریبعت  يوحن  هب  ار  يدازآ  یـسارکومد و  دوخ ، تنطل  زا  هرود  ره  رد  يو ، . دوب اـهروتاتکید  همه  دـننام  مدرم ، رب  مدرم  تموکح 
هیلع نارهت  هب  نوخیبش  اـب  دنفـسا 1299  موس  بش  رد  هک  ناخ ، اضر  شردـپ  زا  دیفـس ، بالقنا  عادـبا  اب  ناـمزمه  ههد 1340 ، لـیاوا  رد 
دای هتشاد  یگرزب  مهس  ناریا  رد  یسارکومد  ینابم  رارقتسا  رد  هک  یسک  ناونع  هب  تخادنارب ، ار  هطورشم  ماظن  درک و  مایق  یـساسا  نوناق 
یم دناد و  یم  یسارکومد  ینابم  ياه  هناشن  زا  یکی  ار  سلجم »  تردق  فیعضت  ، » دوخ ياعدا  نیا  تابثا  يارب  هاش  اضر  دمحم  . دنک یم 

ار سلجم  تردق  دومن ، سیسات  ار  يولهپ  هلـسلس  تنطلـس  هکنآ  زا  سپ  و  تشاد ، ار  ناریزو  تئیه  تسایر  مردپ  هک  یماگنه  : »... دیوگ
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حالصا هلیـسو  هب  دیقف  ترـضحیلعا  تشاد )....(  یگرزب  مهـس  ناریا  رد  یـسارکومد  ینابم  رارقتـسا  رد  رگید ، فرط  زا  درک و  فیعـضت 
هرابرد هـهد 1350  رد  هاـش ، اـضر  دـمحم  ریبـعت  تـشادرب و  ( 1 ..« . ) دوـمن تیوـقت  ناریا  رد  ار  یـسارکومد  ساـسا  یتـلود ، تالیکـشت 

یم یهاوخاوه  یبزح  ود  متـسیس  زا  ههد 1340  فـالخ  رب  نارود ، نیا  رد  يو  . تسا يرگید  عون  گرزب »  ندـمت   » عادـبا یـسارکومد و 
، دعب يدنچ  ( 2 « . ) دننک هلخادم  دوخ  تشونرس  رد  دیاب  مدرم  دوش ، یم  هرادا  یـسارکومد  نیزاوم  رب  هک  يروشک  رد  : » دیوگ یم  دنک و 
هب  » باتک رد  يو ، . دنک یم  تکلمم  زا  جارخا  هب  دیدهت  ار  نافلاخم  . دـناد یم  یـسارکومد  طرـش  ار  زیخاتـسر »  » دـحاو بزح  داجیا  موزل 
هک دنک  یم  باجیا  ناریا  یهاشنهاش  صاخ  عضو  : »... دیوگ یم  ناریا  رد  تنطلس  میژر  یـسارکومد و  حیرـشت  رد  گرزب »  ندمت  يوس 

تلم يارب  ملعم  کی  لاح  نیع  رد  دـشرم و  کی  هکلب  تکلمم ، سیئر  اهنت  هن  روشک ، نیا  رد  یعقاو  هاشداپ  کـی  نس  نیتسیرک  هتفگ  هب 
وا نآ  زا  تلود  هاگتسد  نانکراک  همه  ناریفـس و  ناریزو ، بصن  لزع و  رایتخا  هاش ، اضر  دمحم  یـسارکومد  میژر  رد  ( 3 « . ) دشاب دوخ 

ار دوخ  و  دندوب ، تکلمم  دارفا  نیرت  تیـصخش  یب  بلغا  هک  شناریزو ، هب  داد  یم  هزاجا  دوخ  هب  ملعم ، دشرم و  ربهر ، ناونع  هب  يو  . دوب
ياج زا  منزب ، باکر  رگا  دیتسه ، وبای »  » دننام اهامـش ، : » دیوگب اهنآ  هب  دنک و  یـشاحف  نیهوت و  دنتـسناد ، یم  وا  رکاچ  راثن و  ناج  مالغ 
لاس زا   ) شتموکح رخآ  لاس  هدزناپ  یط  هاش  اـضر  دـمحم  هاـگ  هیکت  ( 4 !« ) دـینک یمن  تکرح  اج  زا  مناـمب ، مارآ  رگا  دـینک ، یم  دوخ 

كاواس و حلسم -  ياهورین  دوب - : ریز  رصنع  راهچ  يور  رب  روشک ، نآ  یبرغ  نیدحتم  اکیرمآ و  ینابیتشپ  زا  هدافتسا  اب  ات 1357 )  1342
ناوترپ لماع  تنطلـس و  تخت  جات و  ظفاح  یماظتنا ، ياهورین  شترا و  زیخاتـسر  بزح  میژر -  نایماح  رابرد و  یتاعالطا -  ياـهنامزاس 

ههجو ار  حلـسم  ياهورینرتشیب  هچ  ره  ندش  دنمتردق  تیوقت و  هاش ، اضر  دـمحم  . دوب نافلاخم  رگبوکرـس  يورین  میژر و  دـصاقم  يارجا 
لاـس رد  نت  هب 000،410  لاـس 1342 ، رد  نت  زا 000،200  اـهناگی  دارفا  دادـعت  شترا ، ناـمزاس  دـیدجت  رد  دوب ، هداد  رارق  دوـخ  تمه 

دـش و هداد  شرافـس  يرادـیرخ و  دـیدج  ناگوان  تفای ، شیازفا  نت  هب 000،60  نـت ، زا 000،25  يرمرادناژ  دارفا  دادـعت  دیـسر ،  1356
لاس 1352 رد  رالد  نویلیم  هب 1800  لاس 1342  رد  رالد  نویلیم  زا 293  شترا  هجدوب  تفای ، هعـسوت  یهاشنهاش  دراگ  ياهناگی  نامزاس 
ات ياهلاس 1349  نیب  ( 5 . ) دیدرگ رالد  درایلیم  رب 3/7  غلاب  لاس 1356  رد  شترا  هجدوب  تفن ، تمیق  ندـش  ربارب  راهچ  زا  سپ  و  دیـسر ،

لاس رد  . دیدرگ درایلیم  رب 12  غلاب  لاس 1356  رد  ناریا  یتاحیلست  ياهشرافس  . دش يرادیرخ  رازفا  گنج  رالد  درایلیم  زا 12  شیب   1352
، لیئارـسا زا  سپ  ناریا  ییاوه  يورین  . دوب سراـف  جـیلخ  رد  هناـیمرواخ ، ياـهروشک  نیب  ییاـیرد ، يورین  نیرتگرزب  بحاـص  ناریا   1356

يارب رالد ، درایلیم  غلبم 20  ناریا  یمتا  يژرنا  هیهت  هنیمز  رد  . تفر یم  رامـش  هب  کیدزن  رواخ  هنایم و  رواخ  ییاوه  يورین  نیرتدـنمتردق 
، نردم تاحیلـست  دیرخ  شرافـس و  هب  اهنت  هاش ، اضر  دمحم  هجوت  هقالع و  دوب . هدش  هتفرگ  رظن  رد  دعب  لاس  یط 10  حرط ، ثادحا 12 
، بساـنم لزاـنم  یتشادـهب ، تاسیـسات  داـجیا  ناراد ، هجرد  نارـسفا و  یگدـنز  شزوـمآ ، شترا ، روـما  هـیلک  هـب  يو  دـش ، یمن  دودـحم 

نارسفا هب  زین  یماظن  ریغ  ياهتیلوئسم  لغاشم و  زا  یخرب  تشاد ، تراظن  الاب  تاجرد  رد  صوصخب  نارسفا ، عیفرت  ددعتم و  ياههاگشورف 
شاداپ و دندوب ، هتخاس  مهارف  ار  وا  تشگزاب  تابجوم  هدرک و  تکرـش  اتدوک  رد  لاس 1332  رد  هک  ینایماظن  هورگ  نآ  هب  . دش راذـگاو 
تشونرس و هاش  . درک یم  بوصنم  یتلود  ياهنامزاس  یتسرپرـس  تراظن و  هب  یگتـسشنزاب ، زا  سپ  یتح  ار ، رظن  دروم  نارـسفا  . داد عیفرت 

تالایا ياههاگـشناد  ناداتـسا  زا  یکی  اب  هبحاـصم  رد  يو ، . تسناد یم  حلـسم  ياـهورین  تردـق  دوجو و  رد  ار  تنطلـس  روشک و  هدـنیآ 
هاگ هیکت  ( 6 !« ) منم شترا  میوگ : یم  نم  منم ! تلود  تفگ : یم  هک  متـسین  هسنارف  هاشداپ  یئول 14  دننام  نم   » دوب هتفگ  اکیرمآ  هدـحتم 

نامزاس « ) داسوم  » يرای و  ایـس »  » يراـکمه اـب  لاس 1336  رد  ناـمزاس  نیا  . دوب كاواـس )  ) روشک تینما  تاـعالطا و  ناـمزاس  هاـش ، مود 
 « شوگ مشچ و   » كاواس . تشاد تقو  همین  رومام  یـصخشمان  دادعت  تقو و  مامت  رومام  كاواس 5300  دش ، لیکشت  لیئارسا ) یتاعالطا 

و حلسم ، ياهکیرچ  صوصخب  فلاخم ، ياههورگ  ربارب  رد  هاش  زا  تسارح  كاواس  یلـصا  هفیظو  . دش یم  بوسحم  هاش  مکحم  تشم  و 
یلو دوب ، ریزو  تسخن  نواـعم  كاواـس ، سیئر  يریـصن  هللا  تمعن  دبهپـس  . دوب یجراـخ  یلخاد و  ياهدادـیور  دروـم  رد  تاـعالطا  هئارا 
دروم ياهحرط  مامت  تسناوت  یم  هک  دوب  رادروخرب  یمیظع  هجدوب  نانچ  زا  كاواس ، . درک یم  میلست  هاش  هب  ار  دوخ  ياهشرازگ  امیقتسم 
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هک یناسک  همه  دروم  رد  داد ، یم  دومنهر  ناشتالاقم ، رابخا و  جرد  دروم  رد  تالجم  اـه و  هماـنزور  هب  كاواـس  . دـنک ارجا  ار  هاـش  رظن 
زیگنا هرطاخم  میژر  هیلع  هک  ار  يدارفا  همکاـحم  ییوجزاـب و  درک . یم  قیقحت  سلجم  ناگدـنیامن  هلمج  زا  دنـسرب ، یتاـماقم  هب  دوب  رارق 

و یتلود ، تارادا  رد  راک  يارب  نابلطواد  همه  مادختسا  تیحالـص  تشاد . روسناس  ریز  ار  نویزیولت  ویدار و  تفرگ ، یم  هدهع  هب  دندوب ،
نافلاخم هجنکـش  و  تشادزاب ، يریگتـسد ، بیقعت و  يارب  مزـال  تاـناکما  همه  زا  . درک یم  نییعت  ار  یـصوصخ  شخب  يدراوم ، رد  یتح 

كاواس نارومام  هجنکـش  ریز  ناریا  مدرم  زا  نت  اههد  دش ، بکترم  يدایز  تایانج  دوخ ، رمع  لاس  یط 22  كاواس  ( 7 . ) دوب رادروخرب 
: ياهمان هب  يرگید  ياهنامزاس  كاواس ، زا  هتـشذگ  ( 8 . ) دـندش تسین  هب  رـس  یمنهج ، نامزاس  نآ  نامیخژد  تسد  هب  ای  دـنتخاب و  ناج 

نامزاس سیئر  تسودرف  نیـسح  . دـندوب میژر  یتینما  ياهداهن  زا  تاعالطا ، دـض  رتاـفد  و  شترا ، داتـس  مود  نکر  یهاـشنهاش ، یـسرزاب 
ياه هئطوت  كاواس و  تاـیلمع  بقارم  يو  . دـش یم  بوسحم  هاـش  اـضر  دـمحم  یکدوک  نارود  ناتـسود  زا  دوب و  یهاـشنهاش  یـسرزاب 

نآ رب  هاش  هک  یمرها  نیموس  داد . یم  عـالطا  وا  هب  ار  یتنطلـس  هداوناـخ  هب  طوبرم  ياهـشرازگ  یتح  دوب ; هاـش  هیلع  شترا ، رد  یلاـمتحا 
صخـشم نآ  نازیم  قیقد  روط  هب  هک  تشاد  راـیتخا  رد  ینـالک  تورث  هورگ  نیا  . دـندوب نآ  ناگتـسباو  یتنطلـس و  هداوناـخ  تشاد ، هیکت 

يریگ هرانک  اب  هک  دوب  هاش  اضر  كالما  تسخن  دوب ، هدـمآ  درگ  عبنم  راـهچ  زا  نآ ، ناگتـسباو  یتنطلـس و  هداوناـخ  ییاراد  . تسا هدـشن 
ار نآ  هرابود  هاش  اضر  دمحم  دادرم 1332  ياتدوک 28  زا  سپ  یلو  تفرگ  رارق  تلود  راـیتخا  رد  لاس 1320  رد  تنطلس  زا  وا  يرابجا 

يارجا نایرج  رد  . دـنادرگرب هاش  هب  تلود  ار  نآ  ياـهب  یلو  دـیدرگ ، راذـگاو  نیعراز  هب  کـمک  ناونع  هب  نآ  زا  یـشخب  . درک بحاـصت 
، ناشنادنزرف زین  و  هاش ، ناردارب  نارهاوخ و  ناس  نیدب  . دنتشاد هاگن  ار  كالما  هدمع  تمسق  یتنطلـس  هداوناخ  یـضرا ، تاحالـصا  همانرب 
زا لصاح  دـیاوع  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  دوب ، تفن  یتنطلـس  هداوناخ  هاـش و  دـمآرد  رگید  عبنم  دـندوب . ناریا  ناـکلام  نیرتدـنمتورث 

اهرالد اجنآ  زا  دش و  یم  هتخیر  كرویوین  رد  سیچ »   » کناب هبعش  رد  ناریا  تفن  یلم  تکرـش  صوصخم  باسح  هب  ناریا ، تفن  شورف 
ناریا و يزکرم  کناب  هاـم  ره  بیترت  نیدـب  تفاـی ، یم  لاـقتنا  ناـهج  رـسارس  رد  سیچ »   » تابعـش رد  یلم  تکرـش  رگید  ياـهباسح  هب 

تفن یلم  تکرش  صاخ  تقد  ظاحل  هب  دندرک . یم  تبث  دوخ  رتافد  رد  ار  تفن  یلم  تکرـش  ياهتخادرپ  تابـساحم  سیچ ، »   » ياهکناب
طوبرم تابساحم  رتافد و  هب  یسرتسد  هاش ، صوصخم  رتفد  تاماقم  زا  نت  هس  ود  المتحم  دوخ ، یکناب  تابساحم  رارـسا  ظفح  رد  ناریا ،

هدرک زیراو  هنامرحم  ياهباسح  هب  ای  يزکرم و  کناب  هب  ار  تفن  دمآرد  زا  غلبم  هچ  تفن  یلم  تکرـش  دنمهفب  دنتـسناوت  یم  دنتـشاد و  ار 
یتاقیقحت هدش ، هتخیر  هنامرحم  ياهباسح  هب  هک  یغلابم  ناریا و  تفن  دمآرد  نازیم  زا  عالطا  يارب  نارهت ، رد  اکیرمآ  ترافس  ( 9 . ) تسا

تسا هدش  هتفگ  لیروآ 1976  خـیرات 5  رد  هدـحتم  تالایا  هجراخ  ترازو  هب  ناریا  رد  اکیرمآ  ریفـس  شرازگ  رد  تسا ; هدروآ  لمع  هب 
یلو هدرک  تفایرد  رالد  درایلیم  غلبم 7/1  هیوناژ 1976  سرام 1975 و  نیب  تفن  رودص  تباب  ناریا ، تفن  یلم  تکرش  دروم  کی  رد  هک 

. تسا هدـش  دـیدپان  رالد ، درایلیم  کی  زا  شیب  یغلبم  ینعی  هیقب ، هدـش و  روظنم  دـمآرد  باسح  هب  غلبم ، نیا  زا  رالد  نویلیم  طقف 8/558 
(1356  ) یلام 1977 لاس  نایاپ  رد  ناریا  یلم  تکرـش  تابـساحم  رد  یـشحاف  فـالتخا  هب  اـکیرمآ  ترافـس  رگید ، دروم  کـی  رد  ( 10)

هدروآ تسد  هب  یجراـخ  زرا  رـالد  دراـیلیم  غلبم 4  دوـب  هتخورف  امیقتـسم  هک  یتـفن  تباـب  یلم  تکرـش  هک  بیترت  نیدـب  درک ، دروـخرب 
هب رتمک  رالد  درایلیم  کی  القا  یجراخ ، زرا  غلبم  نیا  زا   » دـیوگ یم  هدـحتم  تالایا  هجراخ  ترازو  هب  شرازگ  رد  اـکیرمآ  ترافـس  . دوب

لصاح یناهگان  دمآرد  اب  دوب ، یناگرزاب  تایلمع  یتنطلس ، هداوناخ  دمآرد  عبنم  نیموس  ( 11  « . ) تسا هدش  لیوحت  ناریا  يزکرم  کناب 
يراجت و فلتخم  روما  رد  دـنتفرگ و  اهکناب  زا  ینالک  ياهماو  یتنطلـس  هداوناخ  ياـضعا  يداـصتقا ، ياـهتیلاعف  هعـسوت  تفن و  شورف  زا 

دنچ کلام  اصخـش  هاش  دندش ، یم  بوسحم  ناریا  نارگادوس  نیرتدـنمتورث  اهیولهپ  ههد 1950  یط  رد  . دندرک يراذگ  هیامرـس  یتعنص 
ونیزاک و يزاـس و  لـته  يزاـس ، موینیمولآ  هناـخراک  اـهکناب ، لـماش  تکرـش ، هاـجنپ  دـصکی و  رد  يو  ناگتـسب  . دوب ندـعم  هناـخراک و 
لمح و یفاب و  هچراپ  نامیس ، همیب ، ینامتخاس ، تکرش  تشه  هدمع  رادماهس  ییاهنت  هب  فرـشا  رـسپ  مارهـش ، . دندوب میهـس  اه  هناخرامق 

رالد نویلیم  زا 40  شیب  هنـالاس  داـینب ، نیا  یبرغ ، نارادـکناب  ياـعدا  هب  . دوب يولهپ  داـینب  اـهیولهپ ، دـمآرد  عبنم  نیرخآ  ( 12 . ) دوب لـقن 
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يولهپ داینب  . دوب یتنطلس  هداوناخ  ياضعا  زا  یخرب  تایلام  زا  رارف  دنب و  دز و  يارب  ینما  بسانم و  لحم  درک و  یم  تفایرد  یلام  کمک 
، ونیزاک لته و   25 همیب ، ياهتکرش  کناب و   17 نامیس ، تکرش   10 یندعم ، تکرش  اهنآ 8  نیرت  هدمع  هک  تشاد  مهس  تکرش  رد 207 

ناونع هب  يولهپ ، داینب  زمیات ، كرویوین  هتشون  هب  . دندوب ینامتخاس  تکرـش  يراجت و 45  يزرواشک  دـحاو   25 زلف ، نامتخاس  تکر   25
مهم ياهشخب  رد  ذوفن  لامعا  عبنم  يولهپ ، هداوناخ  يارب  یلوپ  عبنم  دوب ، يرادرب  هرهب  يارب  مهم  عبنم  هس  هماع ، عفن  هب  هیریخ و  ياهتیلاعف 

هب یلو ، دش  یم  هیریخ  روما  فرـص  نآ  ياهدـمآرد  هک  دوب  یعدـم  يولهپ  داینب  ( 13 . ) میژر نایماح  هب  شاداـپ  عبنم  روشک و  يداـصتقا 
هداوناخ ياضعا  هب  داینب ، ياهدمآرد  دـصرد  ات 40  دودـح 20  رد  یمقر  نارهت ، رد  اکیرمآ  ترافـس  نئوژ 1972  يرس  شرازگ  دانتـسا 

داجیا نآ  دوزفا و  قوف  هناگ  هس  ناکرا  هب  ار  يرگید  داـهن  هاـش ، اـضر  دـمحم  لاس 1353  رد  زیخاتـسر  بزح  ( 14 . ) دیـسر یم  یتنطلس 
، دـش رارقرب  مدرم  نویلم و  یبزح  ود  متـسیس  لاـبقا ، رهچونم  تموـکح  هرود  رد  ینعی  نآ ، زا  شیپ  . دوـب زیخاتـسر »  » یتـلود دـحاو  بزح 

نیون ناریا  بزح  ادیوه ، سابع  ریما  روصنم ، ندش  هتشک  زا  سپ  . دیدرگ داجیا  نیون  ناریا  بزح  روصنم ، يریزو  تسخن  هرود  رد  سپس 
هاوخاوه ار  دوخ  دروم  دنچ  رد  هاش ، اضر  دمحم  دوب ، رارقرب  مدرم  نویلم و  یبزح  ود  متـسیس  هک  ینارود  یط  تفرگ . دوخ  لرتنک  ریز  ار 

هتکن نیا  هب  منطو  يارب  تیرومام  باـتک  رد  يو  . دـنک رارقرب  یبزح  کـی  متـسیس  درادـن  دـصق  تفگ  تسناد و  روشک  رد  بازحا  ددـعت 
، اهروتاتکید دننام  مشابن و  بازحا  لیکشت  قوشم  هک  منیب  یمن  یلیلد  متسه ، هطورشم  روشک  هاش  نوچ  نم  : »... تسا هتفگ  هدرک و  هراشا 

لودع بازحا  لیکشت  موزل  دروم  رد  شیاه  هتفگ  زا  هاش  لاس 1354  رد  ( 15 ..« . ) میامن ینابیتشپ  دوخ  هدـناشن  تسد  بزح  کی  زا  اهنت 
دوجو بزح  کی  هدـنیآ  رد  : » تفگ هاش  . دـیدرگ مـالعا  زیخاتـسر  بزح  تیدوجو  دـش و  لـحنم  نیون  ناریا  بزح  يو ، روتـسد  هب  . درک

رد ( 16 « . ) دنـشاب هدوت  بزح  هاوخاوه  یناهنپ  روط  هب  دیاب  دـننک ، عانتما  زیخاتـسر  بزح  هب  نتـسویپ  زا  هک  ییاهنآ  تشاد )....(  دـهاوخ 
دیاب ای  نانئاخ  نیا   » تفگ دننک  يراددوخ  یساسا  نوناق  تنطلس و  لوصا  هب  تبسن  يرادافو  زاربا  رد  هک  یناسک  هب  راطخا  اب  رگید ، ياج 
ياه هتفگ  اب  هاش ، نخـس  نیا  هک  دـندش  روآدای  یجراخ  ناراگن  همانزور  یتقو  دـنوش ». جراخ  روشک  زا  ادرف  نیمه  اـی  دـنورب ، نادـنز  هب 
لاس جنپ  اب  ! .... یـسارکومد رکف ! يدازآ  هدیقع ! يدازآ  : » تفگ تسا  ریاغم  درک ، یم  یهاوخاوه  یبزح  ود  متـسیس  زا  هک  شا ، هتـشذگ 
بزح کی  داـجیا  رکف  ( 17 ( . ».. ؟ تسیچ اهفرح  نیا  ياـنعم  تسا ! يدازآ  یـسارکومد و  نیا  ! ... اـهنابایخ رد  شیاـمن  باـصتعا و  نس ،

نارواشم کلـس  رد  دندوب و  هتفرگ  ارف  یعامتجا  یـسایس -  مولع  اکیرمآ  ياههاگـشناد  رد  هک  ینایناریا  نت  دنچ  يوس  زا  ریگارف »  » دحاو
یسایس مولع  داتـسا  ( 18  ) نوتگنیتناه لئوماس  تایرظن  ریثاـت  تحت  ناـنیا ، . دـش اـقلا  هاـش  هب  دـندوب ، هدـمآرد  هاـش  داـمتعا  دروم  یـسایس 
داجیا هعسوت ، لاح  رد  ياهروشک  رد  تفرشیپ ، یـسایس و  تابث  هب  ندیـسر  هار  هک  دندوب  هدیقع  نیا  رب  دنتـشاد و  رارق  دراوراه  هاگـشناد 

نابیتشپ تیاهن  رد  درک و  دـهاوخ  لمع  هعماـج  تلود و  نیب  دـنویپ  لـماع  تروص  هب  هک  تسا  ریگارف  مجـسنم و  دـنمورین و  بزح  کـی 
یـسایس و ياهیگتفـشآ  ریگرد  هک  هاـش  يوـس  زا  هیرظن ، نیا  . دوـب دـهاوخ  وا  یعاـمتجا  یـسایس و  ياـه  هماـنرب  يارجا  رد  مکاـح  تـئیه 

لفاغ هتکن  نیا  زا  هاش ، رواشم  ياهگولوئدیا  تفرگ . رارق  لوبق  دروم  تشاد ، زاین  یـسایس  دـنمورین  تردـق  زکرم  کی  هب  دوب و  یعامتجا 
مکاح تئیه  تامادقا  نارکفنـشور ، صوصخب  مدرم ، هک  ناریا ، نوچ  يروشک  رد  یهاشنهاش »   » یتلود و مه  نآ  بزح ، کی  هک  دندوب 
ناسب هکلب  تسین ، رظن  دروم  تهج  رد  اهنآ  ندروآرد  تکرح  هب  اه و  هدوت  لرتنک  رازبا  هلیـسو و  دنتـسیرگن ، یم  نظ  ءوس  دیدرت و  اب  ار 

کی متسیس  ندوب  یـشیامرف  هب  خساپ  يارب  دنک . یم  لقتنم  مکاح  تئیه  هب  ار  اهنآ  یتیاضران  هعماج و  راب »  » ینیگنـس هک  تسا  يا  همـست 
روبزم حانج  ود  ناربهر  راگزومآ ، دیـشمج  يراصنا و  گنـشوه  هک  دـندرک ، داجیا  هاوخیقرت  راک و  هظفاحم  حاـنج  ود  نآ ، يارب  یبزح ،

يدادبتـسا متـسیس  هب  هاش ، هداتفا  راک  زا  یماظن  يروتاتکید  لیدبت  دش ، یم  هصالخ  هلمج  کی  رد  زیخاتـسر  بزح  یـساسا  فده  . دندوب
هب مدرم  ناریا و  یلاعت  تفرشیپ و  بزح ، همانرب  درک ، مالعا  دایز  يادص  رـس و  اب  ار  دوخ  تیدوجوم  زیخاتـسر  بزح  یتلود ! یبزح  کت 
نک هشیر  ناریا  هعماج  زا  ار  هقبط »   » هشیدنا رهمایرآ ، هاشنهاش  دوب  هدش  هتفگ  ناریا »  بالقنا  هفـسلف   » هیرـشن رد  . دوب گرزب  ندمت  يوس 

 )....( تسین ناریا  یـسایس  ربهر  کی  اهنت  هاشنهاش  تسا )....(  هدرک  لصف  لح و  ار  یعامتجا  ياهداضت  یتاقبط و  لئاسم  همه  هتخاـس و 
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هفسلف : » تفگ یسیلگنا  راگنربخ  کی  هب  هبحاصم  نمـض  هاش  اضر  دمحم  ( 19  )!(« ) دـشاب یم  دوخ  تلم  یبلق  يرکف و  یحور ، ربهر  وا ،
دوجو تلم  ربهر و  نیب  یگتسباو  هطبار و  نینچ  ناهج  ياج  چیه  رد  هدش و  انب  دیفس  بالقنا  لوصا  کیتکلاید  ساسا  رب  زیخاتسر  بزح 

ءابآ نهیم  رد  یگدنز  قح  ای  دننک  یسیونمان  وا  زیخاتسر  بزح  رد  ای  هک  درک  یم  دیدهت  ار  مدرم  اهاعدا ، نیا  مغر  هب  هاش  ( 20 « . ) درادن
ای یـصخش  نینچ  دراد ، شیپ  رد  هار  ود  دوشن ، یـسایس  دیدج  بزح  دراو  هک  یـسک  : » تفگ دروم  کی  رد  يو  . دنرادن دوخ  يدادجا  و 

یکی رد  شیاج  يدرف  نینچ  نیا  . تسا نئاخ  کی  رگید  نایب  هب  و  هدوت ، ینوناق  ریغ  بزح  هب  ای  تسا ، ینوناق  ریغ  نامزاس  کی  هب  هتسباو 
دهاوخب اج  ره  دهدب و  جورخ  ضراوع  هکنآ  یب  دنک ، كرت  ار  روشک  ادرف  نیمه  دناوت  یم  دـشاب  لیام  رگا  ای  تسا ، ناریا  ياهنادـنز  زا 

رد زیخاتسر  بزح  ( 21  « . ) تسا تازاجم  بجوتـسم  ینوناق و  ریغ  نوناق  قبط  وا ، ياهتیلاعف  تسین و  تلم  ءزج  تسین ، یناریا  اریز  دورب ،
ابیرقت دیزگرب ، یلکریبد  هب  ار  ریزو  تسخن  ادیوه ، بزح ، يزکرم  هتیمک  . داد هعسوت  اهناتـسرهش  نارهت و  رد  ار  دوخ  نامزاس  لاس 1354 

زیخاتـسر همانزور : جنپ  دوب . يرابجا  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوضع  یتلود ، تارادا  اه و  هناخترازو  رد  . دندش بزح  وضع  ناگدنیامن  همه 
درک دیدهت  يزکرم  هتیمک  دندوب . بزح  ناگرا  زیخاتـسر ، هشیدنا  ناناوج و  زیخاتـسر  نازرواشک ، زیخاتـسر  نارگراک ، زیخاتـسر  هیموی ،
همه زیخاتـسر ، بزح  لیکـشت  ماـگنه  ( 22 . ) دنـشاب بزح  يوگخـساپ  دـیاب  دـننک ، يراددوـخ  بزح  رد  تیوـضع  لوـبق  زا  هک  یناـسک 

ینیمخ هللا  تیآ  . دندرک موکحم  ار  بزح  نویـسیزوپا  ياهورین  روشک ، زا  جراخ  رد  یلو  دوب ، هدـش  بوکرـس  ناریا  رد  فلاخم  ياهورین 
، یلم ياروـش  سلجم  هرود 24  تاـباختنا  تاـباختنا  نیرخآ  ( 23 . ) تـسناد مالـسا  ناریا و  حـلاصم  فلاـخم  ار  نآ  يا ، هیمـالعا  یط  زین 

نیـسح دبهپـس  هاش ، تاعالطا  اب  سیئر  دـییات  كاواـس و  رظن  ریز  یگدـنیامن ، ياـهدزمان  . دوب يولهپ  تموکح  نارود  تاـباختنا  نیرخآ 
بزح یناتـسا  ياـهاروش  ار  اـهنآ  همه  هک  دـندوب  هدـش  دزماـن  نـت  دـنچ  سلجم ، ياهیـسرک  زا  کـی  ره  يارب  . دـندش باـختنا  تـسودرف 
هدرک انس  یسرک  اروش و 30  سلجم  یسرک  دزمان 268  ار  دوخ  نت  زا 000،10  شیب  ( 24 . ) دندوب هدرک  دییات  یتینما  تاماقم  و  زیخاتسر ،

ریز هزاجا  يا  هدنیامن  چیه  . دش دییات  یتاباختنا  هزرابم  يارب  دـندوب ، هتـشذگ  كاواس  لابرغ  زا  هک  هدـع  نیا  زا  نت  تیحالص 841  . دندوب
ناریگب قوقح  يارب  صوصخب  نداد ، يار  يارب  مان  تبث  . تشادن ار  مدرم  هاش و  بالقنا  یجراخ و  تسایس  تفن ، عوضوم  ندیشک  لاؤس 

يار يارب  یتاباختنا  ياه  هزوح  رد  روضح  مدـع  هک  درک  مالعا  زیخاتـسر  بزح  لک  ریبد  ادـیوه ، سابع  ریما  . دوب يرابجا  اـبیرقت  یتلود ،
يار يارب  نت  نویلیم  دودح 8/6  بیترت  نیدب  . دـش یم  هدز  رهم  ناگدـنهد  يار  همانـسانش  رد  . دوش یم  یقلت  بزح  هب  یهجوت  یب  نداد ،
هداد يار  سلجم  یگدـنیامن  ياهادـیدناک  هب  نـت  نوـیلیم  دادـعت 1/5  هک  درک  مـالعا  تلود  تاـباختنا  ناـیاپ  رد  . دـندرک ماـن  تبث  نداد 

(25 . ) دـنا هدرکن  تکرـش  يریگ  يار  رد  ناگدـننک ، مان  تبث  زا  نت  نویلیم  دادعت 5/1  اهیریگتخـس ، مغر  هب  دش  مولعم  بیترت  نیدب  . دـنا
نیمه رد  . دوب هدـش  يراکتـسد »   » راـبرد ریزو  ملع ، ذوفن  قیرط  زا  تاـباختنا  دـصرد  لقا 10  هک ال  تسا  یکاح  اـکیرمآ  ترافـس  دانـسا 
ذوفن دقاف  تسا  یتئیه  ناملراپ  هک  دهد ، یمن  رییغت  ار  تیعقاو  نیا  هاگ  چیه  یتاباختنا ، دـنور  رد  رییغت  لاح ، ره  هب   » تسا هدـمآ  شرازگ 
يارب میژر  هک  یـشالت  همه  اـب  ( 26 ..« . ) دـنک یم  لـمع  یکیتسـالپ »  رهم   » کـی تروص  هب  اـهنت  اهتـسایس و  يارجا  يدـنب و  لومرف  رد 
هلمح دروم  لاس 1357  رد  هک  دندوب  ییاهفده  نیتسخن  بزح  ياه  هبعـش  رتافد و  دروآ ، لمع  هب  یلم  زیخاتـسر  بزح  راتخاس  ماکحتـسا 

يولهپ هاش  اضر  دمحم  . 1 اه : تشون  یپ  درک . مالعا  ار  دوخ  لالحنا  میژر  ياهداهن  رگید  زا  رتدوز  زیخاتـسر ، بزح  . دـنتفرگ رارق  مدرم 
هحفص 335. باتک ، نامه  . 2 تاحفص 322 و 323 . ، 1348 مراهچ ، پاچ  باتک ، رـشن  همجرت و  هاگنب  منطو ، يارب  تیرومام  رهماـیرآ ،

تامدخ هسـسؤم  هنحـص ، رد  لاس  لاهچ  تارطاخ ، هدبع ، لالج  رتکد  . 4 هحفـص 7 . گرزب ، ندمت  يوس  هب  يولهپ ، هاش  اضر  دـمحم  . 3
Ervand Abrahamian; Iran Between Two Revolutions, pp. 433 - . 5 هحفـص 604 . ، 1368 اـسر ، یگنهرف 

دانـسا طوقـس ، ات  روهظ  زا  . 434. 6. B.Bayne, Persian Kingship in Transition (New York, 1968) ,p.186. 7
New York Times, . 8 تاحفص 164 و 165 . ، 1366 ماما ، طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  میظنت  یـسوساج ) هنال   ) اکیرمآ ترافس 
Sep. 21, 1972, Newsweek Apr.28, 1972. 9. Supplemental Affidavit in Support of Motion for
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Preliminary Ingection.by Alan Delsman. The Chase Manhattan Bank N.A.,vs.The State of
Iranet al., beforeSouthern District court of New York, Jan. 23, 1980, Docket Number 79
Civ.6644, Paragraphs 21 -38. 10. United States Department Airgram (Iran gold andForeign
Exchange Holdi - 0231, Apr. 8, 1976, (Interlock, Mark Hulbert,pp.66 -67). 11. United States
Airgram, (Iran Blance of Payments - Nin Months, Year 25 ndForecast 2536) CERP - 0102,

؛ اضرمالغ یتاجن ، ج 1 ، ناریا ، هلاس  جنپ  تسیب و  خیرات  هلاقم : عبانم  (. Feb.10. 1977, (Ibid;p.67

ناگناگیب تیمکاح  ذوفن و  اب  مدرم  تفلاخم 

صوصخب یجراخ  ياهتردق  هطلس  ذوفن و  هرود 57 1342 ، مهم  تاصخـشم  زا  رگید  یکی  ناگناگیب  تیمکاح  ذوفن و  اب  مدرم  تفلاخم 
هـضبق ار  تارایتخا  همه  نشخ ، دادبتـسا  هقلطم و  يروتاتکید  کی  شیامن  اب  روشک  لخاد  رد  هک  هاـش  . تسا ناریا  رد  سیلگنا  اـکیرمآ و 

تسا و یلخاد  دادبتـسا  هنیرق  یجراخ  يالیتسا  رامعتـسا و  رظن ، نیا  زا  . دوب میلـست  لیلذ و  راوخ و  رایـسب  ناگناگیب  لـباقم  رد  دوب ، هدرک 
مه هناگیب  ياهتردق  ذوفن  هیلع  لالقتـسا  گنج  کی  دوب ، يروتاتکید  دادبتـسا و  هیلع  یبالقنا  هک  هزادـنا  نامه  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا 

ناریا عبانم  ریاخذ و  دیدش  رامثتـسا  هرود  راگلا  دـماح  ریبعت  هب  ناریا و  رب  اکیرمآ  لماک  تیمکاح  نارود  هلاس 57 1332 ، هرود 25  دوب .
، اکیرمآ تیامح  هیاس  رد  هاش  دش و  یم  طوبرم  اکیرمآ  ذوفن  هب  يدایز  رادقم  هب  هاش ، تنطلس  ماود  يو ، رظن  هب  ( 1 . ) تساکیرمآ طسوت 

هظحالم مینک ، هاگن  ياهلاس 57 1342  عیاقو  تالوحت و  دـنور  هب  رگا  ( 2 . ) دنک ییانتعا  یب  یـساسا  نوناق  مدرم و  هب  هک  دوب  هدـش  رداق 
اهلاربیل يوس  زا  هچ  و  هر )  ) ینیمخ ماما  نآ  سأر  رد  و   ) اهیبهذم يوس  زا  هچ  هاش ، میژر  اب  هزرابم  یـساسا  ياهلحم  زا  یکی  هک  مینک  یم 

لباقم رد  هاش  یگدرپسرـس  هب  دوخ ، ياه  هیمالعا  رد  ررکم  روط  هب  ماما  . تسا هدوب  اـکیرمآ  زا  هاـش  تیعبت  اـکیرمآ و  هلأـسم  اـه ، یپچ  و 
هب عوضوم  نیا  . دنتخادرپ مدرم  تاساسحا  کیرحت  هب  یمالسا ، روشک  رب  بناجا  هطلس  ذوفن و  یفن  اب  هتسج و  کسمت  لیئارـسا  اکیرمآ و 

اکیرمآ و هب  تبـسن  داقتنا  هنوگره  لباقم ، رد  مه  هاش  میژر  دـنداد و  یم  ناـشن  شنکاو  تدـشب  نآ  هب  تبـسن  مدرم  هک  دوب  مهم  يردـق 
، اـکیرمآ صوصخب  اهتردـق ، ربا  ربارب  رد  هدارا  یب  هرهم  کـی  ار  هاـش  هک  تسین  نیا  اـم  دـصق  هتبلا  دوب . هدرک  مـالعا  عوـنمم  ار  لیئارـسا 
زا برغ  تیامح  لثم  لماوع  زا  يا  هعومجم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  . تسا دورطم  زین  برغ  زا  وا  لالقتسا  هیرظن  هک  روطنامه  مینک ، دادملق 

یلصا و دحتم  هک  دوب  هتخاس  یتیـصخش  شمیژر  وا و  زا  لاکیدار ، ياهـشیارگ  زا  هاش  ترفن  سرت و  برغ ، هب  هاش  یـصخش  داقتعا  هاش ،
يرگید عوضوم  ( 3 . ) دوبن هقطنم  نیا  رد  قرـش  اب  ییارآ  فص  نارگن  برغ  وا  دوجو  اب  دوب و  سراف  جـیلخ  هقطنم  رد  برغ  کـیژتارتسا 

هب یـسایس  ياهتینوصم  اهتیفاعم و  ياطعا  نویـسالوتیپاک و  دوزفا ، ییاـکیرمآ  دـض  تاـساسحا  تدـش  رب  دـش و  ثداـح  هرود  نیا  رد  هک 
زا ناریا  مـیقم  ياـهییاکیرمآ  زا  رفن  رازه  دودـح 40  نویـسالوتیپاک ، هحیال  بیوصت  اب  دوب ، ناریا  رد  اکیرمآ  یماظن  يراشتـسم  ياـضعا 

دمآ و یم  رامش  هب  ناریا  یسایس  تیمکاح  ییاضق و  لالقتسا  ضقن  حوضوب  رما  نیا  و  ( 4  ) دنتفای یم  لماک  تیفاعم  ناریا  نیناوق  لومش 
درک هلمح  هاش  میژر  رب  داد ، رارق  اکیرمآ  تراسا  تحت  ار  ناریا  هک  هلأسم  نیمه  هب  لسوت  اب  هر )  ) ماما . دوب ناریا  تلم  ریقحت  گنن و  هیام 

رب اکیرمآ  تیمکاح  هرود  رگید ، يوس  زا  ( 5 . ) دننک مادـقا  نآ  هیلع  هدرکن ، لوبق  ار  ریقحت  گنن و  نیا  هک  دنتـساوخ  مدرم  شترا و  زا  و 
یم ناشن  زین  ار  اکیرمآ  يداصتقا  هطلـس  یـسایس ، هطلـس  رانک  رد  هک  تساکیرمآ  طسوت  ناریا  عبانم  ریاخذ و  دیدش  رامثتـسا  هرود  ناریا ،

هچ ره  تشاد  یعـس  اکیرمآ  هک  تسا  يداصتقا  تیمکاح  نیا  زا  يدومن  ناریا ، رب  يداصتقا  ياه  همانرب  تاحالـصا و  عاونا  لیمحت  . دـهد
بالقنا یلم و  همان  بیوصت  ای  یتیالو و  یتلایا و  ياهنمجنا  هحیال  عوضوم  . دـنزب دـنویپ  يراد  هیامرـس  هاـگودرا  هب  ار  ناریا  داـصتقا  رتشیب 

مدرم زین  یسایس و  ياههورگ  و  هر )  ) ینیمخ ماما  تفلاخم  لیالد  زا  یکی  اقافتا  دندوب و  اکیرمآ  ياهحرط  همه  همه و  دیفـس ، حالطـصاب 
یم اهنآ  يارو  رد  ار  اکیرمآ  هطلـس  ذوفن و  دنتـسناد و  یم  اکیرمآ  يوس  زا  هدش  هتکید  و  ییاکیرمآ »  » ار اهنآ  هک  دوب  نیا  اهحرط ، نیا  اب 
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، دش هاش  هقلطم  تنطلـس  اب  ناریا  تلم  زیتس  هضراعم و  بجوم  هک  یلماوع  زا  یکی  دوش  هتفگ  رگا  تسین  فازگ  ییاعدا  نیا  ربانب  دندید .
ياهتردـق رمتـسم  ياهتلاخد  رگا  هک  تسا  دـقتعم  راگلا  دـماح  . دوب یجراخ  ياهتردـق  اب  ناریا  هقلطم  تنطلـس  نوزفا  زور  قافتا  داحتا و 

زا شیب  تسناوت  یم  زیرگ  گنج و  تازرابم و  همه  نیا  ياج  هب  ناریا  دوبن ، لیئارـسا  و  اـکیرمآ ، سیلگنا ، هیـسور ، صوصخب  یجراـخ ،
شبنج رد  ورـشیپ  تیناحور  شقن  راگلا ، دـماح  .1 اـه : تشون  یپ  ( 6 . ) دـنک هبرجت  ار  یناـملراپ  یعقاو و  هطورـشم  تموکح  نرق  کـی 

، ناریا رصاعم  یسایس  خیرات  یندم ، .4 117  . ص 119 یمالسا ، بالقنا  رب  يا  همدقم  مالک ، ابیز  .3 37  . ص نامه ، .2 35  . ص تیطورشم ،
32  . ص نیشیپ ، راگلا  دماح  .6 دش . رجنم  ناشیا  دیعبت  هب  هک  هام 1343  نابآ  رد  تبسانم  نیا  هب  ماما  ینارنخس  هب : دوش  عوجر  .5 81  . ص

؛ دمحم رف ، یعیفش  نآ ، ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  رب  یلخدم  هلاقم : عبانم 

يولهپ میژر  یشاپورف  رد  زاس  تشونرس  هثداح  ود 

ات 7 ربماسد 1977   31  ) هام 1356 يد  ات 17  ياهزور 11  نیب  هتفه ، کی  هلصاف  رد  يولهپ  میژر  یـشاپورف  رد  زاس  تشونرـس  هثداح  ود 
، ضارتعا زا  نآ ، هنماد  دیدرگ و  وربور  ناریا  مدرم  زا  یعیـسو  ياهرـشق  دـیدش  شنکاو  اب  هک  داد  يور  ناریا  رد  هعقاو  ود  هیوناژ 1978 )

یکی دادیور ، ود  نیا  . دـیدرگ يولهپ  میژر  یـشاپورف  هب  رجنم  هام ، هدزیـس  زا  سپ  دـش و  هدیـشک  بالقنا  هب  شروش ، تمواقم و  هزرابم ،
هاش اضر  دمحم  زا  شیاتس  رد  نارواین ، خاک  رد  هامید 1356 )  11  ) لاس 1978 زاغآ  رد  اکیرمآ  يروهمج  سیئر  رتراک  یمیج  تاراهظا 
هب هاش  رفـس  زا  سپ  هتفه  شـش  ناریا  زا  رتراک  دـیدزاب  دوب . ینیمخ  هللا  حور  هللا  تیآ  هیلع  تاـعالطا ، هماـنزور  يد  هلاقم 17  يرگید  و 

نارهت هب  هیوناژ 1978  لوا  بش  رد  یلهد ، هب  دوخ  هار  رس  رد  ایسآ ، اپورا و  رد  روشک  دنچ  زا  دیدزاب  نمض  رتراک ، تندیزرپ  نتگنیشاو ،
دروم رد  اکیرمآ ، يروهمج  سیئر  . دروآ لمع  هب  هاش  اب  نتگنیـشاو  ياهوگتفگ  بیقعت  رد  یتارکاذـم  شا  هتعاـس  تماقا 18  یط  دـمآ و 
شترا زاین  دروم  تازیهجت  حالـس و  زا  یتسرهف  هاش ، دـش  رارق  نینچمه  . درک تقفاوم  یهافـش  روط  هب  ناریا  هب  یمتا  ياههاگورین  شورف 

اب ناریا  . دوـب لیئارـسا  بارعا و  تاـفالتخا  ثحب ، دروـم  رگید  عوـضوم  ( 1 . ) دـنک اکیرمآ  تلود  میلـست  هدـنیآ ، لاـس  جـنپ  یط  ار  ناریا 
حلـص تارکاذـم  رد  لیئارـسا ، اب  کیدزن  طباور  و  نیـسح ، کلم  تاداسرونا و  اب  هاـش  یتسود  یماـظن و  صاـخ  تیعقوم  زا  يرادروخرب 

اکیرمآ و يروهمج  سیئر  زا  ییاریذـپ  دـنک . افیا  یمهم  شقن  تسناوت  یم  دوش ، زاغآ  نتگنیـشاو  رد  يدوز  هب  دوب  رارق  هک  هناـیمرواخ ،
همانزور ( 2  ) رجنیلاس ریپ  . دوب هدـمآ  نارهت  هب  هاش  توعد  هب  زین  ندرا  هاـشداپ  نیـسح ، کـلم  تفرگ . ماـجنا  نارواـین  خاـک  رد  ناـهارمه 

رـس رد  : »... تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیدـب  ار  مسارم  يرازگرب  یگنوگچ  دوب ، بش  نآ  ماش  تفای  نیوعدـم  زا  هک  ییاکیرمآ  فورعمراگن 
 « نوگـش  » ار ون  لاس  رد  نامهیم  نیلوا  رادـید  نیرید ، ياهتنـس  ساسا  رب  ام ، روشک  رد  تفگ : نینچ  نابزیم  ناونع  هب  هاش  ادـتبا  ماـش ، زیم 
رد ار  قفوم  تین و  نسح  اب  هتسجرب ، نامهیم  نیا  روضح  بشما ، یلو  تسا ، راهب  زاغآ  اب  نراقم  ام  ون  لاس  دنچ  ره  . دنناد یم  دیدج  لاس 

شیاتـس نآ  مدرم  هناهاوخیدازآ  یـشم  اکیرمآ و  گرزب  تلم  زا  هاش  هاگنآ  میریگ »... یم  کـین  لاـف  هب  يرت  هتـسیاش  وحن  هب  ناـمروشک 
زا وا ، روظنم  اسب  هچ  . » دومن يرازگـساپس  ناریا  هتـشذگ  نارحب  رد  هدـحتم ، تالایا  تلود  یندـشن »  شومارف   » شقن زا  صوصخب  درک و 
زا يراع  زین  وا  ياـه  هتفگ  . دیـسر رتراـک  تبون  سپـس  ( 3 « . ) دوب ایـس »  » کـمک اـب  لاـس 1953  رد  تردـق  هب  يو  تشگزاـب  مـالک ، نیا 

يربهر رد  هاش  یگتـسیاش  نوهرم  ناریا ، : » دوب یـسایس  نارگ  لیلحت  زین  اکیرمآ و  مدرم  نت  اـهنویلیم  راـظتنا  فـالخ  رب  یعقاو و  ياوتحم 
تـسا یلیلحت  نیا  . دروآ رد  ناهج  طاقن  نیرت  بوشآرپ  زا  یکی  رد  تابثا  هریزج  تروص  هب  ار  ناریا  تسا  هتـسناوت  اریز  دشاب  یم  روشک 
يابیز ياهنابایخ  زا  روبع  ماگنه  هاش ، هارمه  زورما ، . دراد امش  هب  تلم  هک  یقشع  شیاتس و  مارتحا و  امش و  يربهر  ترضحیلعا و  امش  زا 
نارازه دیاش  اهدص و  نینچمه  . دنتفگ دماشوخ  ام  هب  هناتـسود  اهنابایخ ، نیفرط  رد  هک  میدوب  یناریا  نارازه  ییوگدماشوخ  دهاش  نارهت ،

هناخ رد  هکنیا  ساسحا  اب  دنا و  هتفریذپ  تیمیمـص  اب  ار  اهنآ  هک  يروشک  رد  دوخ ، يروهمج  سیئر  هب  زین  اهنآ  هک  میدـید  ار  ییاکیرمآ 
ینادردق لباقتم و  یماظن  تینما  هب  طوبرم  لئاسم  رشب و  قوقح  عوضوم  اکیرمآ ، يروهمج  سیئر  هاگنآ  دنتفگ ». دماشوخ  دنتـسه ، دوخ 
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تایرظن تسا )....(  ام  روشک  ود  ناربهر  ام و  ياهتلم  قیمع  هقالع  دروم  عوضوم  رـشب  قوقح  : » تفگ درک و  ناونع  ار  هاـش  اـب  یتسود  زا 
نیا هاش ، دننام  يربهر  چیه  هب  تبـسن  نم  تسین و  کیدزن  ناریا  هزادنا  هب  يروشک  چیه  اب  لباقتم ، یماظن  تینما  هب  طوبرم  لئاسم  رد  ام ،

زا زین  نانامهیم  رگید  تساخ ، اپ  هب  هاش  رتراک ، نانخـس  نتفای  نایاپ  زا  سپ  مرادن ». هنامیمـص  یتسود  قیمع و  یـسانش  قح  ساسحا  همه 
درـشف و تدش  هب  تفرگ و  ار  يروهمج  سیئر  تسار  تسد  تسد ، ود  اب  هاش  هاگنآ  . دنتخادرپ ندز  فک  هب  وا  هارمه  دنتـساخرب و  ياج 
. دوب هدرکن  شیاتس  وا  زا  یمرگ  نینچ  اب  اکیرمآ ، يروهمج  ياسؤر  زا  کی  چیه  اریز ، دیـسر ، یم  رظن  هب  دنـسرخ  داش و  يو ، . داد ناکت 

هدش هدز  تفگش  رتراک  ینارنخس  زا  تفایـض ، نآ  رد  رـضاح  ییاکیرمآ  ياهتاملپید  : » دیوگ یم  تیاور  نیا  حرـش  همادا  رد  رجنیلاس  ریپ 
هب تحارـص  اب  يروهمج  سیئر  یتاباختنا  تازراـبم  رد  رتراـک ، یمیج  اریز  دـننک ، تریح  وا  ياـه  هتفگ  زا  هک  دنتـشاد  قح  اـهنآ  . دـندوب

ضرف رب  . دوب هدش  موکحم  للملا  نیب  وفع  هلیسو  هب  رشب  قوقح  ددعتم  دراوم  ضقن  لیلد  هب  ناریا ، دوب و  هدرک  هیکت  رـشب ، قوقح  تسایس 
فلاخم نایناریا  هجنکـش  دروم  رد  اکیرمآ ، ياهتاملپید  ياهـشرازگ  زا  درک ، یمن  دـییات  ار  لـلملا  نیب  وفع  شرازگ  يروهمج  سیئر  هک 

دوخ هیرظن  يدنک ، ناج  يروهمج  تسایر  نارود  یتاعوبطم  رتفد  سیئر  رجنیلاس ، ( 4 « . ) دوب هاگآ  تشاد ، جاور  لومعم  روط  هب  هک  هاش 
هدش هدز  تفگش  شنانخس  رد  رتراک  ییوگ  قارغا  همه  نآ  زا  دوخ ، هبون  هب  نم  : » تسا هدرک  نایب  وحن  نیدب  رتراک  نانخـس  دروم  رد  ار 
رواب نیا  رب  نم  درک ، مالعا  ار  دوخ  رـشب  قوقح  تسایـس  تندـیزرپ ، هک  يزور  دوبن ، هاـش  زا  شیناـبیتشپ  رطاـخ  هب  نم ، تریح  نیا  . مدوب

ره متـسناد  یم  یـصخش  براجت  اب  نم  . درک دهاوخ  ادیپ  ضراعت  ام ، یلم  عفانم  اب  تسایـس  نیا  يارجا  هک  دیـسر  دهاوخ  ارف  ینامز  مدوب 
میهاوـخ راـنک  ناـم ، یلم  عفاـنم  رطاـخ  هب  میـشاب ، هدرک  ناوـنع  هناـقداص  هکنآ  وـلو  ار ، روـبزم  تسایـس  دـهد ، يور  ضراـعت  نیا  ناـمز 

ظفح رد  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  زاین  رـشب و  قوقح  تسایـس  نایم  دوب  یـضراعت  رتراک ، ربماسد  بش 31  نانخـس  بیترت ، نیدب  . تشاذگ
ریذپان راکنا  تیعقاو  کی  زین  برغ  يژتارتسا  حرط  رد  ناریا ، تیمها  دوب . ناریا  دنمتردق ، دحتم  نیا  و  هنایمرواخ ، رد  يدـنمتردق  دـحتم 
 )....( دوب هنایمرواخ  رد  برغ  عفانم  ظفاح  زین  تفن و  نیمات  نماض  لقتـسم ، ناریا  دوجو  شنیدـحتم ، اکیرمآ و  هدـحتم  تـالایا  يارب  . دوب
اکیرمآ زا  هعتما  رالد  درایلیم  ود  رب  غلاب  هنالاس  ناریا  . دوب نایم  رد  یناگرزاب  دتـس  داد و  عوضوم  یتینما ، یکیژتارتسا و  لئاسم  زا  هتـشذگ 

هدـش ینیب  شیپ  رالد  درایلیم  زا 12  زواجتم  هدـنیآ  لاـس  هد  یط  ناریا ، هب  اـکیرمآ  یمتا  ياـههاگورین  يژولونکت و  شورف  . درک یم  دراو 
(5 « . ) دریگب هدیدان  اکیرمآ ، هدحتم  تالایا  اب  ار  ناریا  طباور  تیمها  تسناوت  یمن  يروهمج  سیئر  چیه  اهتخادرپ ، هنزاوم  ظاحل  زا  . دوب
زا رتـمک  اـهتارکومد ، تیاـمح  هـب  تبــسن  وا  تـسناد  یم  هـک  درک  هغلاـبم  هاــش ، زا  شیاتــس  رد  ظاــحل  نیدــب  رتراــک  تـسا  لــمتحم 

تنطلس هب  هرابود  یـسمش )  1332  ) لاـس 1953 رد  هاوخیروهمج  بزح  زا  رواـهنزیآ ، تموکح  رد  يو ، . دراد ناـنیمطا  ناـهاوخیروهمج 
ات 1357)  1352  ) ات 1977 ياهلاس 1973  یط  دـش و  دـنمتردق  نآ  زا  دـعب  نوسکین و  دراچیر  تموکح  هرود  رد  ناریا  شترا  . تشگزاب
يدـنم و هقالع  زا  اهتارکومد ، رگید  يوس  زا  . درک يرادـیرخ  اکیرمآ  زا  یماظن  تازیهجت  حالـس و  رالد  دراـیلیم  دودـح 20  ناریا  تلود 

لئاسم هرابرد  دـنداد و  یم  رارق  راشف  ریز  یـسارکومد  داـجیا  يارب  ار  وا  هراومه  دنتـشادن و  تیاـضر  رازفا ، گـنج  هیهت  رد  هاـش  رارـصا 
هرکاذـم هب  دـنتفر و  يرگید  قاطا  هب  هاش  نیـسح و  کلم  رتراک ، یمـسر ، مسارم  ناـیاپ  رد  دندیـشک . یم  لاؤس  ریز  ار  يو  رـشب ، قوقح 

روط هب  لیئارـسا ، ندرا و  تافالتخا  عفر  يارب  يو  . دنک افیا  يرثؤم  شقن  هنایمرواخ  حلـص  تارکاذم  رد  دناوتب  دوب  راودیما  هاش  . دنتخادرپ
لوا بش  دوب . روظنم  نیمه  هب  رتراک ، اب  ناشتارکاذـم  و  بش ، نآ  ینامهیم  رد  ندرا  هاشداپ  روضح  دوب و  هداد  ماجنا  یتامادـقا  هناـمرحم 

ات تفر  دابآرهم  هاگدورف  هب  رتراک  هارمه  دـعب ، زور  حبـص  . داد بیترت  نارواـین  خاـک  رد  هاـش  هک  دوب  یمـسر  ماـش  نیرخآ  هیوناژ 1978 
، ینیمخ هللا  تیآ  هیلع  تاعالطا  همانزور  رد  يا  هلاقم  راشتنا  دـعب ، هتفه  کـی  . دـنک هقردـب  دوب  ناتـسودنه  مزاـع  هک  ار  يروهمج  سیئر 
، ترضحیلعا هیوناژ 1979 - )  16  ) يد 1357  26 دـعب -  لاس  کی  هک  ینافوط  دـش ، یم  کـیدزن  ناـفوط  . دـیناشک بوشآ  هب  ار  روشک 

ياهروشک زا  یکی  رد  یهاگهانپ  نتفای  وا  يوزرآ  نیرتگرزب  هک  راـمیب ، اـهنت و  هراوآ ، هدروخ ، تسکـش  يدرم  هب  ار  رهماـیرآ  هاـشنهاش 
بلق و توق  نارواین ، خاک  رد  هیوناژ 1978  لوا  بش  رد  رتراک  زیمآ  شیاتس  نانخـس  تاعالطا  همانزور  هلاقم  تخاس . لیدبت  دوب ، ناهج 
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راشف و تسایس  دناوت  یم  هک  تخادنا  رکف  نیدب  ار  وا  اکیرمآ ، طرش  دیق و  یب  ینابیتشپ  درک . تیوقت  ار  هاش  اضر  دمحم  سفن  هب  دامتعا 
هنحـص زا  درک  یم  تیلاـعف  میژر  هیلع  فجن  رد  ناـنچمه  هک  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  صوصخب  فلاـخم ، ناربـهر  دـهد و  همادا  ار  بوکرس 

اـضر دمحم  یکیتکات  هابتـشا  نیرتگرزب  ناریا ، زا  اکیرمآ  يروهمج  سیئر  دـیدزاب  زا  سپ  هتفه  کی  تاعالطا ، هلاقم  راشتنا  . دـنک جراخ 
هب هایس »  خرـس و  رامعتـسا  ناریا و   » ناونع تحت  يا  هلاقم  تاعالطا ، همانزور  رد  هیوناژ 1977 )  7  ) هامید 1356 زور 17  رصع  دوب . هاش 

نیدب روبزم  هلاقم  نتم  . دوب هتفرگ  رارق  تناها  هلمح و  دروم  ینیمخ ، هللا  تیآ  تدش  هب  نآ  رد  هک  تفای  راشتنا  قلطم  يدیـشر  دـمحا  ملق 
هایس و رامعتسا  هجوتم  ناهذا  رگید  راب  ینیسح  ياروشاع  مرحم و  هام  تبسانم  هب  همانزور  نیا   » هایس خرس و  رامعتـسا  ناریا و  تسا : حرش 

لواپچ طلـست و  زواجت و  حور  شیون  هنهک و  شهایـس ، خرـس و  رامعتـسا  . تسا هدـش  ون  نهک و  رامعتـسا  داحتا  يرگید  ریبعت  هب  ای  خرس 
رگیدکی اب  خـیرات  هدـش  هتخانـش  رامعتـسا  ود  نیا  هک  تسا  هداتفا  قافتا  مک  یلیخ  تسا ، دـننامه  اهنآ  یتاذ  تیـصوصخ  هکنیا  اب  دراد و 

بالقنا ربارب  رد  رامعتـسا  ود  ره  هناقداص  هنامیمـص و  کیدزن و  يراـکمه  اـهنآ  زا  یکی  هک  یـصاخ ، دراوم  رد  رگم  دـنیامن ، يراـکمه 
یهاشنهاش هام 2520  نمهب  مشـش  زور  رد  تلم  هاش و  بالقنا  زاغآرـس  . تسا ناریا  رد  یـضرا  تاحالـصا  یقرتم  همانرب  صوصخب  ناریا 

نیا رهظم  هک  تخاس ، دحتم  رگیدکی  اب  دنتـشاد  یـصاخ  شقن  همانرب و  ام  روشک  رد  مادک  ره  ارهاظ  هک  ار  ناریا  هایـس  خرـس و  رامعتـسا 
دادرخ موش 15  ياولب  زا  سپ  دش . راکـشآ  نارهت  رد  روظنم 1342 )  ) هام 2522 دادرخ  ياهزور 15 و 16  ياولب  رد  هنامیمـص  يراکمه 

یم هعلاطم  ار  هعقاو  هک  یناسک  ادـتبا  دوب ، هدـش  يزیر  هیاپ  تلم  هاش و  ناـشخرد  بـالقنا  ندـنام  ماـکان  نتخاـس و  فقوتم  روظنم  هب  هک 
خرس رامعتسا  تشگنا  رثا  رگید  ياج  رد  هایس و  رامعتسا  ياپ  در  اج  کی  رد  اریز  دندوب ، هدش  یبیجع  یجیگرـس  عون  کی  راچد  دندرک 

نتفیرف يارب  ار  دوخ  ياهدیما  همه  یضرا  تاحالصا  همانرب  يارجا  اب  هک  يا  هدوت  لماوع  وسکی  زا  . دش یم  هدید  حوضو  هب  هلئاغ  نیا  رد 
ناـکلام رگید  يوـس  زا  دـندز و  بوـشآ  هب  تسد  بـالقناربارب  رد  دـندید  یم  بآ  رب  شقن  یناـقهد ) ياـه  نمجنا   ) نتخاـس ناـناقهد و 

لوپ و  تسا ، قباس  عضو  هب  تعجر  همانرب و  نیا  نتـسکش  دیما  هب  دندوب و  هدرک  تراغ  ار  یناریا  ناقهد  اهنویلیم  زارد  نایلاس  هک  گرزب 
دنناوت یم  دنتـشاد  رواب  هک  یناسک  زا  هتـسد  نیا  هکنیا  بلاج  دندوب و  هدراذگ  یـسایس  رگید  ناگتـسکشرو  يا و  هدوت  لماوع  تسد  رد 

تیناحور ملاع  نماد  هب  تسد  دـنزاس  جراخ  اهنآ  تسد  زا  ار  ناناقهد  هب  هدـش  راذـگاو  یـضارا  دـنراد و  زاب  تکرح  زا  ار  بالقنا  خرچ 
همانرب اهنت  هن  دـناوت  یم  تسا ، رادروخرب  یـصاخ  مارتحا  زا  ناریا  هعماـج  رد  هک  تیناـحور  ملاـع  تفلاـخم  هک  دنتـشادنپ  یم  اریز  دـندز 
یبصغ نیمز  ناونع  هب  ار  اه  نیمز  ناناقهد   ) دوب هدرک  روصت  گرزب  ناکلام  زا  یکی  هک  روطنامه  هکلب  دزاس ، لکـشم  راـچد  ار  بـالقنا 
روظنم هب  یمالـسا و  میلاعت  لوصا و  اب  قبطنم  هک  تلم  هاش و  بـالقنا  هیلع  هک  دوب  نآ  زا  رترایـشوه  تیناـحور  ملاـع  یلو  دـنهدب )! سپ 

دوخ طلست  همادا  يارب  هک  ناکلام  . دزیخرب دوب  هدش  یحارط  ناریا  بالقنا  ربهر  طسوت  درف  زا  درف  رامثتسا  ندش  فوقوم  تلادع و  يارجا 
لکـشم هجیتن  رد  تیناحور و  ملاع  هجوت  مدـع  اب  یتقو  دنتـشاد  رایتخا  رد  ار  شکوقاـچ  اـت  ناوخ  هضور  زا  ریزو ، اـت  مرادـناژ  زا  هراومه 

( یناحور  ) کی نتفای  ددـصرد  دـندشن  اهنآ  اب  يراکمه  هب  رـضاح  هتـسجرب  نویناـحور  دـندش و  وربور  بـالقنا  هیلع  جرم  جره و  داـجیا 
ار اهنآ  دوصقم  دناوتب  دشاب و  بلط  هاج  صوصخب  يرامعتسا و  زکارم  هب  هدرپسرس  هتـسباو و  داقتعا و  یب  وجارجام و  يدرم  هک  دندمآرب 

دوب هتسباو  رامعتسا  لماوع  نیرت  عجترم  نیرت و  يرـشق  هب  دوب و  لوهجم  شا  هقباس  هک  يدرم  . دنتفای ناسآ  ار  يدرم  نینچ  دیامن و  نیمات 
ره هب  هک  تشگ  یم  تصرف  یپ  رد  دوب  هدرواین  تسدـب  یتیعقوم  صاخ  ياهتیامح  همه  اب  روشک  ماقم  یلاع  نویناـحور  ناـیم  رد  نوچ  و 

دوب و روظنم  نیا  يارب  یبساـنم  لـماع  ینیمخ  هللا  حور  دـنک . ادـیپ  یترهـش  مسا و  دـنک و  یـسایس  ياـهارجام  دراو  ار  دوخ  تسه  یتمیق 
هتخانش دادرخ  زور 15  نیگنن  هعقاو  لماع  هک  دوب  یسک  وا  دنتفای و  ناریا  بالقنا  اب  هلباقم  يارب  درف  نیرتبسانم  ار  وا  هایس  خرس و  عاجترا 

یلوق هب  دنرادن ، یحیـضوت  شناسک  نیرتکیدزن  یتح  زونه  دنه  هب  وا  باصتنا  هرابرد  دوب  يدنه ) دیـس   ) هب فورعم  ینیمخ  هللا  حور  دش .
( يدنه دیـس   ) مان هب  تهج  نیمه  هب  تسا و  هتـشاد  یتاطابترا  سیلگنا  يرامعتـسا  زکارم  اب  اجنآ  رد  هدرب و  رـسب  ناتـسودنه  رد  یتدم  وا 

نیمه هب  تسا و  هدرک  یم  صلخت  يدنه )  ) مان هب  هدورـس و  یم  هناقـشاع  راعـشا  یناوج  رد  وا  هک  دوب  نیا  رگید  لوق  تسا  هدش  فورعم 
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تهج نآ  زا  ار  يدنه  لیماف  هدوب  ناتسودنه  رد  وا  تامیلعت  نوچ  هک  دنراد  هدیقع  مه  يا  هدع  تسا و  هدش  فورعم  يدنه  مان  هب  تهج 
رطاخ هب  دادرخ  زاس 15  هلئاغ  مان  هب  وا  ترهش  تسا  ملسم  هچنآ  تسا  هدوب  ملعم  کی  تامیلعت  تحت  یکدوک  زا  هک  تسا  هدرک  باختنا 

صاخ و لماوع  تسدب  تسب و  رمک  هایـس  خرـس و  رامعتـسا  هشقن  يارجا  روظنم  هب  ناریا و  بالقنا  هیلع  هک  یـسک  تسا ، هدـنام  ناگمه 
زونه دنتسه  داد ، ناشن  تخیر و  ار  ناهانگیب  نوخ  دش و  هزرابم  دراو  اهلگنج  ندش  یلم  نانز ، يدازآ  كالما ، میسقت  هیلع  هدش  هتخانش 
شقن دادرخ و  هعقاو 15  زا  یبای  هشیر  يارب  دـنراذگب . یلم  دـض  رـصانع  نارگ و  هئطوت  رایتخا  رد  هناقداص  ار  دوخ  دنرـضاح  هک  یناسک 
دادرخ هلئاغ 15  زا  لبق  هتفه  دـنچ  درک ، دـهاوخ  رثؤم  کمک  هبحاصم  کی  هیمالعا و  کـی  شرازگ و  کـی  داـفم  هب  هجوت  نآ ، ناـمرهق 
یلوپ عومجم  ربارب  دـنچ  ناریا  تفن  زا  سیلگنا  تلود  دـمآرد   ) دوب هدـش  رکذ  نآ  رد  هک  دـش  رـشتنم  کپوا  نامزاس  فرط  زا  یـشرازگ 

مان هب  برع  يوجارجام  کی  هک  دـش  شاف  نارهت  رد  يا  هیمـالعا  هلئاـغ  زا  لـبق  زور  دـنچ  ( ... دـش یم  ناریا  دـیاع  تقو  نآ  رد  هک  تسا 
رد لوپ  نیا  دوب  رارق  هک  هدـش  ریگتـسد  دابآرهم  هاگدورف  رد  دـقن  لوپ  لایر  نویلیم  هد  يوتحم  نادـمچ  کی  اـب  یـسیقلا ) قیفوت  دـمحم  )

نـشور ام  رب   ) درک شاف  یتاعوبطم  هبحاصم  کـی  رد  تقو ، ریزو  تسخن  هلئاـغ  زا  سپ  زور  دـنچ  . دوش هدراذـگ  ینیعم  صاخـشا  راـیتخا 
هدش یم  میسقت  فلتخم  تاجتسد  نیب  دیلپ  ياه  هشقن  يارجا  هار  رد  هدیسر و  یم  صاخـشا  تسدب  هدمآ و  یم  جراخ  زا  یلوپ  هک  تسا 

تفرشیپ و يارب  هار  دش و  هتـسکش  مه  رد  يا  هدوت  لماوع  گرزب و  ناکلام  تمواقم  نیرخآ  دش  زوریپ  ناریا  بالقنا  هناتخبـشوخ  تسا )
ناریا تلم  نانمـشد  زا  كاندرد  يا  هرطاخ  ناونع  هب  دادرخ  زور 15  ناریا  خیرات  رد  . دش راومه  یعامتجا  تلادـع  لوصا  يارجا  یلاعت و 

رگیدکی اب  دنک  اضتقا  ناشعفانم  تقو  ره  ناریا  نانمـشد  هنوگچ  هک  دروآ  دنهاوخ  رطاخ  هب  یناریا  ناملـسم  اهنویلیم  دنام و  دـهاوخ  یقاب 
نیا هیهت  جراخ ، ناریا و  یتاعوبطم  یسایس و  لفاحم  قلطم ». يدیـشر  دمحا  . یناحور مرتحم  سدقم و  سابل  رد  یتح  دنوش  یم  تسدمه 
یم نآ  هدنــسیون  ار  هاوـخکین  داــهرف  یخرب ، ( 6 . ) دـنهد یم  تبـسن  راـگزومآ  هنیباـک  تاـعالطا  ریزو  نویاـمه ، شوـیراد  هـب  ار  هلاـقم 

هک تسا  یعدم  درک  رـشتنم  يولهپ  میژر  یـشاپورف  للع  هرابرد  ناریا ، زا  جراخ  رد  اهدعب ، هک  ییاهتـشاددای  رد  نویامه  شویراد  . دـنناد
شنکاو اب  تاعالطا  همانزور  هلاقم  راشتنا  تاعالطا  هماـنزور  هلاـقم  هب  ضارتعا  ( 7 . ) تسا هدش  هیهت  ادـیوه  رتفد  رد  هاش  روتـسد  هب  هلاقم 
اهنابایخ رد  تارهاظت  ییاپ  رب  اب  دـندرک و  لیطعت  ار  سرد  مق  هیملع  ياه  هزوح  بالط  يد ، زور 18  . دش وربور  مق  یبهذم  لفاحم  يروف 

تاعالطا همانزور  زور ، نآ  رصع  . دنتفر نویناحور  عجارم و  لزانم  فرط  هب  تلود  هیلع  ینیمخ و  هللا  تیآ  دوس  هب  ییاهراعش  نداد  رس  و 
مق مدرم  زا  یهورگ  بالط و  يد )  19  ) زور نآ  يادرف  . دنداد راعش  نآ  ناگدنسیون  ریدم و  هیلع  دندرک و  هراپ  اه  یشورف  همانزور  رد  ار 

لحم هب  مدرم  . داد يور  دروخ  دز و  یماظتنا  نیروماـم  مدرم و  نیب  هطقن  دـنچ  رد  . دـش لـیطعت  رازاـب  . دـنتخادرپ تارهاـظت  هب  اـهنابایخ  رد 
شتآ اهنآ  يور  هب  سپـس  . درک کیلـش  ییاوه  ریت  دنچ  تسخن  ناگدننک  رهاظت  ندرک  قرفتم  يارب  سیلپ  . دـندرک هلمح  زیخاتـسر  بزح 

زور ( 8 . ) دندیدرگ دیعبت  ریگتسد و  نویناحور  زا  يرامش  . دندش حورجم  يدایز  هدع  هتشک و  نت  هدراهچ  دروخ ، دز و  نایاپ  رد  دوشگ و 
صوصخب اهرهـش ، رگید  رد  مدرم  ضارتعا  اب  مق ، راتـشک  ربخ  . داد يور  مدرم  یماظتنا و  نیرومام  نیب  هدـنکارپ  ياهدروخرب  زین ، يد   20

نویناحور زا  يرامش  دیعبت  يریگتسد و  مدرم و  زا  یهورگ  ندش  حورجم  لتق و  مغر  یلع  مق ، هثداح  . دش وربور  دهشم  ناهفصا و  زیربت ،
رد شترا ، ياهورین  سیلپ و  . دش هدیشک  ناریا  رسارس  رد  رگید  ياهرهـش  هب  یمارآان  میژر و  هیلع  ضارتعا  هنماد  تفاین و  نایاپ  بالط ، و 

رتشیب يزیرنوخ  تیاـهن  رد  هزاـت و  ياـهدروخرب  هب  رجنم  تارهاـظت  هنماد  یلو  دـندش ، لـسوتم  روز  هب  هدـنیازف  ياـه  یمارآاـن  اـب  هلباـقم 
زا یعیـسو  ياهرـشق  دوبن و  مق  هیملع  ياه  هزوح  بالط  مق و  یبهذـم  لفاحم  هب  رـصحنم  تاعالطا ، هماـنزور  هلاـقم  هب  ضارتعا  دـیدرگ .
هب ییاه  هیمـالعا  رودـص  اـب  ناریا ، رـسارس  رد  ینید  مولع  بـالط  زا  یهورگ  نیـسردم و  نویناـحور ، عجارم و  . تخیگنارب ار  ناریا  مدرم 
زا شیب  هک  يا  هیمالعا  رد  . دندومن موکحم  مق  مدرم  راتـشک  رد  ار  تلود  مادقا  دـندرک و  ضارتعا  تاعالطا  همانزور  زیمآ  تناها  بلاطم 

هبنش 17 زور  هحفـص 7  رد  تاعالطا  همانزور  زیمآ  تناها  بلطم  : »... دوب هدش  هتفگ  ( 9  ) دندوب هدرک  اضما  ار  نآ  نویناحور  نت  دـصکی 
ماد ینیمخ  ياـقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  اـصوصخم  دـیلقت ، ردـقیلاع  عجارم  تیناـحور و  خـماش  ماـقم  هب  مرحم 1398  قباـطم 27  يد 1356 
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لیطعت هب  مق  رد  هینید  مولع  بالط  نیـسردم و  ماظع و  عجارم  ناـیاقآ  تامادـقا  . دـیدرگ ناناملـسم  هبطاـق  قیمع  فساـت  بجوم  مهلـالظ 
ماقم زا  لیلجت  همانزور و  تاجردنم  زا  راجزنا  زاربا  ناونع  هب  یمومع  لیطعت  هب  مق ، رویغ  نیدتم و  مدرم  نیـسحت  روخ  رد  مادقا  سورد و 
يارب يدج  مادـقا  ياج  هب  لوئـسم  تاماقم  هک  تسا  فسات  لامک  ياج  . تسا ینادردـق  لامک  بجوم  هعیـش ، عجارم  تیناحور و  خـماش 

، دنا هدرک  مادقا  مق  رد  دوخ  ینادـجو  ینید و  هفیظو  يادا  يارب  هک  یهانپ  یب  ناملـسم و  مدرم  يور  هب  هناروسج  ناگدـننک ، نیهوت  هیبنت 
نمض ام  . تسا هدش  دومناو  يرگید  هنوگ  هب  فیرحت و  دیارج  رد  بلطم  هنافساتم  حورجم و  لوتقم و  ار  هانگ  یب  یعمج  هدوشگ و  شتآ 

هادـف و انحاورا  مظعالا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  سدـقم  هاگـشیپ  هب  ار  راوگان  ثداوح  نیا  یناـسنا ، دـض  هنایـشحو و  لـمع  نیا  ندرک  موکحم 
یلاو میئامن  یم  ضرع  تیلـست  هدیدغاد  ياه  هداوناخ  صخالاب  مق و  رویغ  ناملـسم و  مدرم  صوصخب  نیملـسم  مومع  ردقیلاع و  عجارم 

تسخن هب  باطخ  يد 1356  خـیرات 21  هب  يا  همان  رد  رـشب  قوقح  زا  عاـفد  یناریا  هتیمک  مارحلا 98 ». مرحم  خلس  خیراتب  . یکتـشملا هلا 
ینیمخ هللا  تیآ  هب  تناـها  تاـعالطا و  هماـنزور  رد  جردـنم  هلاـقم  هب  دـش ، هداتـسرف  لـلم  ناـمزاس  لـک  ریبد  هب  نآ  تشوـنور  هک  ریزو ،

تاعالطا همانزور  هرامش 15506  هحفـص 17  رد  ریزو ، تسخن  ياقآ  بانج  : » تسا حرـش  نیدـب  روبزم  همان  زا  ییاهتمـسق  . درک ضارتعا 
یمان دـسر  یم  رظن  هب  هک   ) قلطم يدیـشر  دـمحا  ملق  هب  هایـس »  خرـس و  رامعتـسا  ناریا و   » ناونع تحت  يا  هلاقم  هامید 1356  خروم 17 

هللا حور  ياقآ  ترـضح  نایعیـش ، صاخ  هقالع  دروم  مظعم و  ياوشیپ  دنمجرا  تحاس  نآ  یط  هک  تفای  راشتنا  تسا ) راعتـسم  لوعجم و 
نارگ اسرف و  تقاط  یـسب  ناریا ، ناملـسم  مدرم  یماـمت  يارب  هک  يروط  هب  دوب ، هتفرگ  رارق  تمرح  کـته  تناـها و  ارتفا و  دروم  ینیمخ 

بـالط و تیبرت  عمجت و  لـحم  هعیـش و  تیناـحور  مهم  زکارم  زا  هک  مق ، ناتـسرهش  رد  تخیگنارب . ار  یموـمع  راـجزنا  ترفن و  هدـمآ و 
مدرم رتـشیب  رفنت  کـیرحت و  بجوـم  روکذــم  هلاـقم  دــنا ، هدوـب  نآ  دــیتاسا  عـجارم و  زا  یکی  ینیمخ  هللا  تـیآ  تـسا و  نـید  ياـملع 
هامید زور 19  رـصع  مدرم ، دش )....(  لیطعت  ضارتعا  ناونع  هب  هامید  ياهزور 18 و 19  یبهذم  یملع و  ثحب  سرد و  سلاجم  . دـیدرگ

دندمآرد تکرح  هب  املع ، نایاقآ  زا  یکی  هناخ  مرح و  تمـس  هب  شمارآ  تناتم و  لامک  اب  عامتجا و  تلاح  هب  ییاشگ  هدقع  اعد و  يارب 
سیلپ دندش )...(  هجاوم  سیلپ  دارفا  زیمآ  تنوشخ  تعنامم  اب  یهجوم  تلع  هنوگره  نودب  رهش ، لامش  هب  بونج  زا  دوخ  ریـسم  رد  یلو 

رد هک  دـیاشگ  یم  شتآ  هانگ  یب  هانپ و  یب  مدرم  يور  هب  هنامحریب  سپـس  ددرگ و  یم  لـسوتم  نوتاـب  بوچ و  اـب  برـض  داریا  هب  اودـب 
بعر و داجیا  نآ  فده  هک  يزادناریت  تدـم  یط  سپـس  دـنوش و  یم  هتـشک  تجح  هسردـم  لباقم  رد  رفن  تشه  لوا  ياه  هظحل  نامه 

یم هدیشوپ  حورجم  هتشک و  يدایز  هدع  زا  اهنابایخ  حطس  دنوش و  یم  هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  رفن  اههد  دندوب ، مدرم  یبوکرـس  سرت و 
قوقح یناهج  هیمالعا  یـساسا و  نوناق  هزاجا  اب  هک  يروشک  رد  ریزو ، تسخن  ياقآ  : » دوب هدـش  هتفگ  همان  زا  يرگید  شخب  رد  دوش »....

هب دـهد و  لیکـشت  زیمآ  تملاسم  تاعامتجا  عماـجم و  هنادازآ  دـناوت  یم  دراد و  یـصخش  تینما  يدازآ و  یگدـنز ، قح  سک  ره  رـشب ،
هک يروشک  رد  دـننک ؟ یم  يریگولج  زیمآ  تملاسم  تکرح  کـی  زا  ارچ  دوش ، رادروخرب  یعاـمتجا  تینما  قح  زا  عاـمتجا  وضع  ناونع 

تکرح و نیرتمک  زا  یتلود  تاماقم  ارچ  تساهنآ ، هاـنپ  تشپ و  ناریا  تلم  هک  دنتـسه  یعدـم  نآ  یتلود  دـحاو  بزح  همکاـح و  تئیه 
هتیمک همان ، نایاپ  رد  دنوش ؟ یم  لسوتم  لسلسم  قامچ و  بوچ و  هب  هک  دندرگ  یم  بارطـضا  تشحو و  شوختـسد  نانچ  مدرم  عامتجا 
رغـصا یلع  رتکد  دوب . هدش  مق  مدرم  راتـشک  لامع  هلاقم و  هدنـسیون  تازاجم  بیقعت و  راتـساوخ  تلود  زا  رـشب  قوقح  يدازآ و  زا  عافد 

يا هتـشون  ار  تاعالطا  همانزور  هلاـقم  هئطوت »  کـی  ناتـساد   » ناونع تحت  يد 1356  خـیرات 27  هب  يا  هیمالعا  رد  يداوج ، دیـس  جاـح 
لتق دومن ، حیبقت  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  تناها  تسناد ، قالخا  يدنمتفارـش و  هناشن  زا  يراع  هنادرمان و  هنازوت ، هنیک  یناسنا ، ریغ  لذـتبم ،

تقادص و داد . رادشه  ناریا  مدرم  ياهیدازآ  قوقح و  ندرک  لامیاپ  رد  یللملا  نیب  عجارم  هب  درک ، موکحم  ار  مدرم  راکـشآ  ینلع و  ماع 
اه و یتلادع  یب  همه  لوئسم  ار  تلود  دیشک و  لاؤس  ریز  رـشب ، قوقح  هب  طوبرم  لوصا  هب  تبـسن  ار  اکیرمآ  يروهمج  سیئر  تیمیمص 

تیاهن رد  يا  هلاقم  هاـمید ، زور 17  : »... تسا ریز  حرـش  هب  يا  هحفـص  هیمالعا 12  نیا  زا  یئاهتمـسق  . درک یفرعم  ناریا  ياـه  یناـماسبان 
رـشتنم تاعالطا  همانزور  رد  ینیمخ  ياقآ  هعیـش ، ناهج  عجرم  نیرتگرزب  هب  هلمح  رد  یناسنا  ریغ  هنیک  دقح و  تیاهن  زا  یکاح  لاذـتبا و 
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هنادرمان اپارـس  موش و  ياوتحم  زا  هیریرحت  تئیه  ياضعا  زا  کی  چیه  دوبن و  تاعالطا  همانزور  هیریرحت  تئیه  زا  هلاقم  نیا  هک  دوش  یم 
تاغیلبت نآ و  تاعالطا  ریزو  راگزومآ و  تلود  اـیآ  تشادـن )....(  عـالطا  نآ ، قـالخا  يدنمتفارـش و  تمـالع  نیرتکچوک  زا  يراـع  و 

هلیـسو هلاقم  نیا  هکنیا  ای  دنتـشادن و  عالطا  درک  دـهاوخ  زورب  هتـشون  نیا  پاچ  لابند  هب  هک  يا  هعجاف  زا  ناریا  يدادبتـسا  میژر  ياـهیچ 
هک يا  هعجاف  زا  نآ  تاعالطا  ریزو  راگزومآ و  تلود  هک  دـنک  رواب  دـناوت  یم  یـسک  اـیآ  دوب )....( ؟ هتخاـس  شیپ  زا  يا  هئطوت  راـجفنا 

موجه هکرعم  رد  هدز  ناجیه  هدـش و  کیرحت  هانگ و  یب  مدرم  زا  یمخز  اهدـص  هتـشک و  اـههد  درک و  دـهاوخ  داـجیا  هلاـقم  نیا  پاـچ 
تاـعالطا و یتلود  ياـه  هماـنزور  رد  هعجاـف ، نیا  ربخ  دوب )...( ؟ ربخ  یب  دراذـگ ، دـهاوخ  ياـجب  عاـفد  یب  مدرم  يوس  هب  حلـسم  سیلپ 

نیا قیاقح  همه  نآ  رد  دوش و  یم  هداد  اه  هماـنزور  هب  تاـعالطا  ترازو  هلیـسو  هب  ناـسکی  تروص  هب  زیخاتـسر ، ناگدـنیآ و  ناـهیک و 
یم نوگژاو  هاـنگ  یب  مدرم  ماـع  لـتق  رد  حلـسم  نیروماـم  لـمع  ندوب  ینوناـق  تقیقح و  ناـمتک  مدرم و  ندرک  مهتم  تهج  رد  تیاـنج 

دنک و یم  دیدرت  زاربا  ناگدنیامن  تیعورـشم  دروم  رد  دـشک و  یم  لاؤس  ریز  ار  یئاضق  هوق  سلجم و  هیمالعا ، هدنـسیون  سپـس  دوش »...
راک رد  دیاب  یـساسا  نوناق  قبط  دنتـسه و  مدرم  یعقاو  بختنم  رگا  سلجم ، ناگدـنیامن  ایآ  : »... دـیوگ یم  نینچ  دوخ  هیرظن  تابثا  يارب 

اه و هتـشک  نازیم  نآ و  یگنوگچ  تلع و  مق و  هعجاف  دروم  رد  تلود  زا  دنرداق  دـننک ، شـسرپ  صحفت و  تراظن و  نآ  لامعا  تلود و 
عالطا هب  رابتیانج ، هعجاف  نیا  تقیقح  زا  یـشرازگ  هک  دـنهاوخب  يرتسگداد  ترازو  زا  اـصوصخم  تلودزا و  دـننک و  لاوئـس  نیحورجم 

یم اکیرمآ  يروهمج  سیئر  رتراک  رفـس  هناتـسآ  رد  نارکفنـشور ، بوکرـس  رد  تلود  هزات  هویـش  هب  هدنـسیون  هاگنآ  دـناسرب ».... ؟ اهنآ 
زاربا رـشب  قوقح  هب  طوبرم  لصا  هب  تبـسن  رتراک  تقادص  هب  نینچمه  دناد ، یم  رـشب  قوقح  هب  تبـسن  ییانتعا  یب  هناشن  ار  نآ  دزادرپ و 

هب رشب  قوقح  هب  تبسن  ناریا  مارتحا  زا  یجیهم  رایسب  شیامن  اکیرمآ ، يروهمج  سیئر  رتراک  ياقآ  رفـس  هناتـسآ  رد  : »... دنک یم  دیدرت 
یب ینادنز  اهدص  هکلب  هدـشن ، یلاخ  موکحم  ینادـنز و  هانگ  یب  نارازه  دوجو  زا  هکنیا  هن  ناریا ، ياهنادـنز  نونکا  دـش و  هدروآ  هنحص 

يارب یمارتـحا  هنوگ  چـیه  دوخ  ياـعدا  فـالخ  رب  یلبق و  تلود  ریظن  راـگزومآ ، تلود  تسا )...( . هدـیدرگ  هفاـضا  اهنادـب  رگید  هاـنگ 
هک تسا  نینچ  نیا  .و  درک لیطعت  یلکب  ار  یگنهرف  زکارم  رد  ینارنخـس  یناوخرعـش و  سلاجم  لیکـشت  تسین . لـئاق  ناـیب  ملق و  يدازآ 

ندز کـتک  هلولگ و  کیلـش  بوـچ و  قاـمچ و  اـب  یـسیلپ  تـالمح  راـنک  رد  دـیدهت ، ینز و  تمهت  ییوگازـسان و  یـشاحف و  سلاـجم 
، اکیرمآ يروهمج  سیئر  رتراک  ياـقآ  هک  دـنام  یم  توهبم  یمدآ  تسا )...(  زاـجم  دازآ و  ـالماک  اـهنآ  ندرک  ینادـنز  نارکفنـشور و 

تیمیمـص تقادص و  ایآ  دنک ؟ یم  ادا  ناتـسودنه  رد  دنزیم ، ناریا  رد  رـشب  قوقح  یـسارکومد و  هنیمز  رد  دـیاب  هک  ار  ییاهفرح  هنوگچ 
».... ؟ دنزب ناریا  ناملراپ  رد  دـنه ، ناملراپ  ياجب  ار  فرح  نیا  رتراک ، ياقآ  هک  درک  یمن  مکح  رـشب  قوقح  هب  طوبرم  لوصا  هب  تبـسن 

بجوم هک  تسناد  ییارـس  هوای  ار  نآ  درک و  موکحم  ار  تاعالطا  هماـنزور  هلاـقم  هرامـش 4  هیمالعا  رد  ناریا  یلم  ههبج  ياهورین  داـحتا 
هبنش زور  : »... دوب هدش  هتفگ  تفای  راشتنا  هامید 1356  زور 21  هک  هیمالعا  نیا  رد  . دیدرگ ناریا  رسارس  رد  مدرم  ترفن  مشخ و  يریگارف 
نامگ هب  هایـس »  خرـس و  رامعتـسا  ناریا و   » ناونع ریز  زیمآ ، تناها  يا  هلاقم  راشتنا  اب  تاعالطا ، لاحلا  مولعم  همانزور  ناهگان  هامید ،  17
زکارم ياراد  هک  ار  ییاهرهـش  هژیوب  ناریا  رـسارس  ترفن ، مشخ و  جوم  ییارـس ، هوای  نیا  لابند  هب  دزاس ! هدولآ  ار  ایرد  اـت  تساوخ  دوخ 

ناگدنیوگ تعامج و  زامن  هماقا  زا  ماظع  تایآ  دش و  لیطعت  يرگید  زا  سپ  یکی  هیملع  ياه  هزوح  تفرگ . ارف  تسا  یبهذم  یـشزومآ 
دیلقت عجرم  ینیمخ ، یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  اـب  ار  شیوخ  یگتـسبمه  رگید ، راـب  هلیـسو  نیدـب  دـندرک و  يراددوخ  ربـنم  هب  نتفر  زا 

ياه همانزور  دـنداد )....(  ناشن  دوب ، هدـش  یناحور  گرزب  ياوشیپ  نیا  هب  هک  ییاهتراسج  زا  ار  ناشدـیدش  ییاـضران  ناـهج و  ناـیعیش 
دـنهد و طابترا  هامید  ياهزور 17 و 19  هقباس  هب  ار  مدرم  هزور  دنچ  نیا  ياهرهاظت  دنـشوک  یم  هناقمحا  دادبتـسا ، هاگتـسد  هدـش  ریجا 

نوگژاو تسا ، هدوب  یلم  نازرابم  ماگـشیپ  هراومه  ناریا  لالقتـسا  يدازآ و  هب  لماک  داقتعا  اب  هک  ار ، تیناحور  هعماج  ياهفدـه  تیعقاو 
همانزور هلاقم  يا ، هیمالعا  رد  نارهت  رازاب  نارو  هشیپ  ناناگرزاب و  هعماج  ناریا  یلم  ههبج  ياهورین  داـحتا  هامید 1356 -  21 دنهد . هولج 

، مق مدرم  راتـشک  رد  تلود  هب  ضارتعا  هناـشن  هب  دومن  تساوخرد  ناـیرازاب  زا  درک و  موکحم  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  تناـها  تاـعالطا و 
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تیطورشم گرزب  ياهتضهن  ندناسر  رمث  هب  رد  هک  نارهت  رازاب  : ».... دوب هدش  هتفگ  هیمالعا  نیا  زا  یشخب  رد  . دننک لیطعت  هامید  زور 29 
، ینونک ساسح  ریطخ و  طیارـش  رد  هدوب ، تیناحور  هعماج  نابیتشپ  هراومه  هتـشاد و  يدنمـشزرا  ياهـششوک  تفن  تعنـص  ندش  یلم  و 

یم هاگآ  نایرازاب  همه  زا  ام  دریگب )...(  هدـهع  هب  دـشاب  نآ  ناـشخرد  هقباـس  روخ  رد  هک  ار  يا  هنـالاعف  شقن  رگید  راـب  کـی  تساـجب 
نارو هشیپ  ناناگرزاب و  هعماج  هامید 1356 -  27 دریگ »... ماجنا  رهاظت  هنوگره  زا  رود  لماک و  مظن  اـب  یمومع  لـیطعت  نیا  هک  میهاوخ 
تیآ زور  نیا  رد  . دنداد بیترت  یعیـسو  تارهاظت  زیربت  مدرم  مق ، يادهـش  ملهچ  تبـسانم  هب  نمهب ، زور 29  زیربت  تارهاظت  نارهت  رازاـب 

یلاها عامتجا  . دـندرک توعد  متخ  سلجم  يرازگرب  یمومع و  لیطعت  هب  ار  مدرم  ییاه  هیمالعا  یط  یـضاق  هللا  تیآ  يرادمتعیرـش و  هللا 
هار هب  اهنابایخ  رد  نت  نارازه  . دـیدرگ یهتنم  یگرزب  شروش  تارهاظت و  یئاـمیپهار ، هب  دـش و  عورـش  دـجاسم  رد  یناوخ  هحتاـف  زا  رهش 

اهکناب و هب  . دندیبوک مهرد  ار  اه  یشورف  بورشم  اهامنیس و  میژر ، هیلع  ینیمخ و  هللا  تیآ  زا  يرادفرط  ياهراعش  نداد  رـس  اب  دنداتفا و 
رارق مجاهت  دروم  زیخاتـسر  بزح  لحم  سیلپ و  هاـگرارق  دـنچ  . دـنتخاس دراو  اـهنآ  رب  یتاراـسخ  دـندرک و  هلمح  یتلود  ناـمتخاس  دـنچ 
همادا بش  همین  ات  هک  یماظتنا  ياهورین  مدرم و  نیب  دروخ  دز و  رد  دندمآ و  هنحـص  هب  شترا  ياهکنات  تارهاظت ، نتفای  تدـش  اب  . تفرگ

نایم رد  هک  دومن  مالعا  درمـش و  ناگناگیب  کیرحت  ار  زیربت  مدرم  نایغط  راگزومآ )  ) تلود . دندش حورجم  هتـشک و  يدایز  هدـع  تفای ،
. تسناد هایـس »  خرـس و  سدقمان  داحتا   » هجیتن ار  زیربت  مق و  ياهـشروش  هاش  اضر  دمحم  تسا ! هدوبن  یعقاو  يزیربت  نت  کی  نارگبوشآ 

نکاما هب  هک  تسا  هتـسناد  ناراکیب  ناناوج و  ار  زیربت  نمهب  ناگدـننک 29  رهاظت  رتشیب  دوخ  شرازگ  رد  زیربت  رد  اکیرمآ  لوسنک  ( 10)
هک دـندرک  لـمع  عیرـس  ناـنچ  یبهذـم  یلم و  ياـهورین  هک  دومن  فارتعا  نینچمه  . دـندرک هلمح  اهیـشورف  بورـشم  اهامنیـس و  یتلود ،

ردنکـسا دبهپـس   ) ناـجیابرذآ رادناتـسا  رییغت  زیربـت ، مدرم  شروش  ربارب  رد  هاـش  شنکاو  ( 11 . ) دوب راوشد  اـهنآ  تاـیلمع  زا  يریگوـلج 
ملهچ تبـسانم  هب  يرگید  تارهاظت  زیربت ، مدرم  شروش  تارهاظت و  لاـبند  هب  دوب . سیلپ  كاواـس و  ناروماـم  هیبنت  خـیبوت و  و  هدومزآ )

نیا نایرج  رد  . دـش اپ  رب  رگید  رهـش  دـنچ  هیئاضر و  هناـیم ، داـبآ ، فجن  ناهفـصا ، نیمخ ، دهـشم ، مق ، دزی ، ياهرهـش  رد  زیربت  يادـهش 
ملهچ مسارم  ییاپرب  رگید و  يا  هدـع  ندـش  یمخز  هتـشک و  هب  رجنم  هک  داد  يور  یماظتنا  ياهورین  مدرم و  نیب  ییاهدروخرب  تارهاظت 

، رهشمرخ زاوها ، زیربت ، ناهفصا ، دهشم ، لیبق  زا  ناریا ، گرزب  رهش  دنچ  رد  راهب 1357  یط  . دیدرگ نینوخ  تارهاظت  اب  ماوت  اهرهش ، رد 
رد مدرم  ضارتعا  همادا  نامز ، تشذـگ  اب  . دـندش حورجم  هتـشک و  يدایز  هورگ  دـیماجنا و  شروش  هب  میژر  هیلع  تارهاظت  ناجنز ، دزی ،

رخآ ههام  هس  ثداوح  یسررب  نتگنیشاو  نارهت -  يریگلفاغ  دیدرگ . لیدبت  بالقنا  شروش و  ینامرفان و  هب  تفرگ و  الاب  ناریا  ياهرهش 
ناریا یلخاد  ياهتیعقاو  زا  اکیرمآ  تلود  يربخ  یب  زین  نارود و  نآ  ثداوح  ربارب  رد  هاش  يریگلفاغ  زا  یکاح  راهب 1357 ، لاس 1356 و 
سیئر دیدزاب  یط  زین  اکیرمآ و  رد  رتراک ، هاش -  تارکاذـم  نایرج  رد  هک  يروط  هب  . دوب هاش  میژر  تیهام  ییاسانـش  رد  طلغ  یبایزرا  و 

رد رتراک ، . دوب یللملا  نیب  لئاسم  اکیرمآ و  ناریا و  طباور  میکحت  هب  دودـحم  روشک ، ود  نارـس  ياهوگتفگ  نارهت ، زا  اکیرمآ  يروهمج 
زا زین  هاش  دـیمان . تابث  هریزج  ار  ناریا  درک و  داـی  تلم  ود  یتسود  تیمها  زا  دوتـس و  ار  هاـش  اـضر  دـمحم  يربهر  یگتـسیاشدوخ  قطن 

تارکاذم : » تشون تفای ، راشتنا  دعب  لاس  ود  هک  یباتک  رد  يو  . دوب دونـشوخ  یـضار و  نارهت ، رد  اکیرمآ  يروهمج  سیئر  اب  تارکاذم 
هب هتـشذگ ، يروهمج  سیئر  هس  تموکح  نارود  یط  ام  یتسود  هدـحتم و  تالایا  ناریا و  طباور  دوب ، زیمآ  تیقفوم  يروهمج  سیئر  اـب 
هب تبسن  نم  ساسحا  نیا  . دومن یم  دنمـشوه  يدرم  رتراک ، دیـسر )....(  یم  رظن  هب  یعیبط  نامیراکمه  همادا  هک  دوب  هتفای  هعـسوت  يدح 
رد اکیرمآ  هدحتم  تالایا  ریفس  ناویلوس ، ( 12 .« ) دیدرگ رت  قیمع  رتشیب و  درک ، دـیدزاب  نارهت  زا  هک  یماگنه  اکیرمآ ، يروهمج  سیئر 

. تسا هدرک  دییات  نارهت ، زا  رتراک  دـیدزاب  زا  سپ  ار  هاش  يدنـسرخ  تیاضر و  اکیرمآ ، هجراخ  روما  ترازو  هب  دوخ  شرازگ  رد  ناریا ،
تردق رب  هیکت  اکیرمآ و  تیامح  هب  یمرگ  تشپ  اب  هاش  ناریا ، ياهرهش  رگید  نارهت و  رد  یمارآان  تارهاظت و  يریگ  جوا  مغر  هب  ( 13)

اب هبحاصم  رد  هاش  . تشادـنپ یم  راوتـسا  مکحم و  ار  دوخ  میژر  ياه  هیاپ  يو  تشادـن ، ینیـشن  بقع  دـصق  یماـظتنا ، ياـهورین  شترا و 
همه دـنک ، یم  یناـبیتشپ  نم  زا  حلـسم ، ياـهورین  نت   700 ، 000. دـنک رانکرب  ارم  دـناوت  یمن  یتردـق  چـیه   » تفگ ناراـگنربخ  زا  یکی 
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اه همانزور  رد  ار  هاش  نانخـس  هنوگ  نیا  یجراـخ  ناراـگن  هماـنزور  ( 14 .« ) مدـنمتردق نم  . دنتـسه مرـس  تشپ  مدرم  تیرثکا  نارگراک و 
الماک هزات  ياهضارتعا  جوم  مغر  هب  هاش ، ناونع : ریز  زین  دوخ  یساسا  هلاقم  رد  تسپ  نتگنیشاو  لاس 1357  راهب  رد  دندرک . یم  سکعنم 

هیلع دیدهت  عون  ره  عفد  يارب  هاش ، یئاناوت  تردق و  هک  دـنرواب  نیا  رب  نافلاخم  یـسایس و  نارظان  رتشیب  : » تشون تسا ، طلـسم  عاضوا  رب 
(15 .« ) تسا هاش  لرتنک  رد  عطاق  روط  هب  ناریا  تسپ ، نتگنیـشاو  رگـشرازگ  لادـنار ، ناتاناوج  هدـیقع  هب  تسا . هزادـنا  زا  شیب  شمیژر 
، دنتشادن ناریا  مدرم  شروش  دنور  قمع و  زا  یتسرد  كرد  نویـسیزوپا ، ياههورگ  اب  طابترا  نتـشادن  لیلد  هب  هدحتم ، تالایا  تاعوبطم 

یشاپورف يدودعم  اهنت  دنتـسناد و  یم  دیعب  ار  هاش  تسکـش  ناتـسبات 1357  لیاوا  راهب و  رد  هاش  ناـفلاخم  زا  يرایـسب  زین  ناریا  رد  یتح 
ارجا تروص  هب  لاس 1357  ياهدادـیور  تلع  هب  قفاوت ، دروم  عوضوم  ود  زا  کی  چـیه  . 1 اه : تشون  یپ  دنتـشادنپ . یم  یمتح  ار  میژر 

pierre salinger. 3. pierre salinger;america Held Hostage.Doubleday and.2 دـــــماین . رد 
company.INC.Garden city,new york,1981,pp.4 -5. 4. pierre salinger,p.5. 5. salinger;Ibid,p.5. 6.
stample, (inside the iranian Revolution) ,p.90,and Rubin,paved With good lntentions,p.206.

نیا اصخش  نم  : » تسا هتـشون  نینچ  ادرف » زورید و   » باتک هحفـص 92 و 93  سیونریز  رد  دوخ ، ياعدا  حیـضوت  رد  نویامه  شویراد  . 7
رد دوب و  تاهابتشا  زارد  هلسلس  کی  رد  هابتشا  نیرخآ  هن  نیتسخن و  هن  هک  تاعالطا ، همانزور  هلاقم  . منویدم ناسیون  خیرات  هب  ار  سیوناپ 

رتـفد رد  هاـش و  روتـسد  هب  دوـب ، هدـش  هراـشا  يدـنه )  ) یناریا ریغ  بسن  لـصا و  ياراد  هایـس و  عاـجترا  هدـنیامن  ناوـنع  هب  ینیمخ  هب  نآ 
تاعوبطم رد  راشتنا  يارب  یتالاقم  شیپ  اهلاس  زا  ابترم  هک  دـیدرگ ، هیهت  دوب  يریزو  تسخن  رد  البق  هک  رابرد ، ریزو  ادـیوه ، یتاـعوبطم 

هک دوب  اهنامه  هلاقم  یساسا  بلاطم  . دش هتشون  رتدنت  تفای و  رییغت  هاش  دوخ  روتسد  هب  هلاقم ، هیلوا  نتم  . دناسریم پاچ  هب  درک و  یم  هیهت 
هرکاذـم زا  سپ  رابرد ، ریزو  رتفد  زا  هلاقم  دوب . هتفگ  ینیمخ  هرابرد  ییاکیرمآ  هلجم  کی  اب  يا  هبحاصم  رد  شیپ  یلاـس  دـنچ  هاـش  دوخ 
هلصافالب ابیرقت  ار  نآ  دوبن ، مه  هلاقم  ندناوخ  ناکما  هک  یطیارش  رد  نم ، دش و  هداتسرف  یبزح  هرگنک  کی  رد  نم ، يارب  وا  دوخ  ینفلت 

نتفرگ سامت  زا  سپ  دوب ، مق  رد  دوخ  تیعقوم  نارگن  هک  تاعالطا  همانزور  . مداد دوب  اهیکیدزن  نآ  رد  اقافتا  هک  تاعالطا ، راـگنربخ  هب 
تسد دوب ) دوخبدوخ  یعیبط و  يرما  هاش ، صخش  روتـسد  هب  هجوت  اب  هک   ) بلطم دییات  ریزو و  تسخن  يدرگناهج و  تاعالطا و  ریزو  اب 

ترازو يوس  زا  نآ  زا  شیپ  رامـشیب  تالاقم  دـننام  هلاقم  هک  تقیقح ، نیمه  دـماین و  همانزور  رب  یـصاخ  راشف  چـیه  . دز هلاقم  راـشتنا  هب 
هدیـسر مه  تلود  يالاب  تاماقم  دـییات  هب  هکنآ  رب  هوالع  درک ، تیافک  نآ  پاچ  يارب  دوب ، هدـش  هداتـسرف  نیـشیپ  ریزو  تسخن  رابرد و 

نآ هرابرد  هک  یبلاطم  رتشیب  . دـندناوخ ار  نآ  نم ) دوخ  هلمج  زا   ) یمک هدـع  دـش و  پاچ  تاعالطا  همانزور  زا  يا  هشوگ  رد  هلاقم ، دوب .
همانزور ناگدنسیون  زا  یکی  طسوت  راگزومآ  هنیباک  يافعتـسا  زا  سپ  يزور  دنچ  هک  مه  یحرـش  . تسا زیمآ  قارغا  داتفا ، اهنابز  رب  هلاقم 

زا رپ  تخادـنا ، هدنـسیون ) نیا   ) تقو يدرگناهج  تاعالطا و  ریزو  ندرگ  هب  ار  تیلوئـسم  همه  دـش و  هتـشون  هماـنزور  نآ  رد  تاـعالطا 
بالقنا هاگداد  ياهیسرداد  زا  هک  یقیاقح  هب  دانتسا  دوخ و  لوا  تسد  یهاگآ  هب  هجوت  اب  ادعب  هدنسیون ، نآ  دوخ  . دوب یعقاو  ریغ  بلاطم 

تلع درک -  نایب  تسا  هدمآ  اجنیا  رد  هکنانچ  شیب ، مک و  ار  تیعقاو  تشون و  یمالـسا  يروهمج  همانزور  رد  يا  هلاقم  دوب ، هدـش  شاف 
راک يور  زا  سپ  يا  هتفه  دنچ  زین ، تاعالطا  همانزور  دوخ  رد  . دـندوب هدرک  دادـملق  هلاقم  نآ  لوئـسم  ار  وا  دوخ  شنانمـشد  هک  دوب  نآ 

رد داد . حرـش  هدمآ ، اجنیا  رد  هک  تروص  نیمه  هب  ار ، ثحب  دروم  هلاقم  عوضوم  يرگید  هدنـسیون  یمالـسا ، يروهمج  تموکح  ندمآ 
، ور نیا  زا  . دش یم  هاش  دوخ  هب  ندروخ  همطل  میژر و  رتشیب  یناوتان  هیام  تسد ، نیا  زا  یحیـضوت  هنوگره  میژر ، طوقـس  زا  شیپ  نارود 
هک دزاس  نئمطم  تباب  نیا  زا  ار  هاش  رطاخ  هک  متفگ  زین  هاش  صوصخم  رتفد  سیئر  هب  مدادـن و  تاـعالطا  تاـماهتا  هب  یخـساپ  چـیه  نم 

، ادرف زورید و  زا : لـقن  .« ) تـسین ناـیم  رد  تاـظحالم  نآ  رگید  نوـنکا  . دــنام دــهاوخ  ظوـفحم  هلاـقم  نآ  پاـچ  هـب  طوـبرم  تاــیعقاو 
، یمارگ يرون ، نیسح  مراکم ، رـصان  ینامرک ، میهف  دندوب : دارفا  نیا  ناگدش  دیعبت  زا  یخرب  . 8 ( . 1360 نویامه ، شویراد  ياهتشاددای 
، يزاریش ینابر  یلاخلخ ، یشلما ، ینابر  ینامرک ، یتجح  داوج  دمحم  ینارهت ، یلع  خیـش  يا ، هنماخ  یلع  دیـس  هللا ) تیآ  ، ) يدزی دمحم 
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ینیـسحلا دـمحا  یناـیتشآ ، رقاـب  دـمحم  یئوـخ ، رغـصا  یلع  دیـس  دـندوب : هیمـالعا  ناگدـننک  اـضما  زا  یعمج  دارفا ، نـیا  . 9 هاوخیداعم .
، یناشاک یماما  دمحم  ینک ، يودهم  اضر  دمحم  یلیبدرا ، يوسوم  میرکلا  دبع  دیس  يراونا ، نیدلا  یحم  يرهطم ، یـضترم  یناتـسرهش ،

يدهم دیـس  یلاخلخ ، قداص  ینارامج ، ماما  يدهم  دیـس  ینیئوخ ، يوسوم  دمحم  دیـس  ینامرک ، يدحوم  یلع  دـمحم  یکلم ، یفطـصم 
رد ناریا  روما  ناسانشراک  دودعم  زا   Michel Merinco وکنریم لکیام  . Answer to History,p.154. 11 . 10 يراز ... . هلال 

يریگ ناگورگ  ناـیرج  رد  ربماون 1979  رد  دـش و  لقتنم  نارهت  رد  اـکیرمآ  ترافـس  هب  دـعب  يدـنچ  يو ، . دوب اـکیرمآ  هجراـخ  ترازو 
answer to History,p.9. 13. Viliam H.Sullivan;Mission to . 12 دوب . تشادزاـب  زور  تدم 444  دیدرگ و  ریگتـسد 
Iran,new York,norton,1981,p.10, 14. Washington post,March 6,1978. 15. Washington

؛  اضرمالغ یتاجن ، ج 2 ، ناریا ، هلاس  جنپ  تسیب و  یسایس  خیرات  هلاقم : عبانم  . post,MaY 29,1978

فلتخم ياههاگدید  زا  ناریا  بالقنا  للع 

اب فلتخم  لماوع  نراقت  هجیتن  دادیور  نیا  هک  دننآ  رب  یمالسا  بالقنا  نارگلیلحت  زا  يرایـسب  فلتخم  ياههاگدید  زا  ناریا  بالقنا  للع 
کی رب  دـیکات  هب  لیامت  رتمک  يراـثآ  رد  هتبلا  . تسا هدوب  کیژولوئدـیا  یگنهرف -  و  یـسایس ، يداـصتقا ، ياـهروحم  لوط  رد  رگیدـکی 

هب هجوت  موزل  رب  یخرب  اما  . دـننک یم  هراشا  فلتخم  للع  هب  ناگدنـسیون  المع  دراد و  دوجو  بـالقنا  نییبت  لـماع  ناونع  هب  صاـخ  تلع 
زا ناریا  باتک  رد  رـشیف  لکیام  دـنراد . يرتشیب  دـیکات  هداد ، لکـش  بالقنا  عوقو  هب  رگیدـکی  اب  اهنآ  نراـقت  هک  لـماوع  زا  يا  هعومجم 
رثا ناوتب  دیاش  هداد و  صاصتخا  ناریا  یبهذم  گنهرف  یـسررب  هب  ار  دوخ  لیلحت  مظعا  شخب  هک  يدوجو  اب  بالقنا  ات  یبهذم  فالتخا 
للع  » هک تسا  نآ  رب  دوخ  اـما  دـنراد ، دـیکات  یمالـسا  بـالقنا  عوـقو  یگنهرف و  لـلع  تیمها  رب  هک  داد  رارق  يراـثآ  ناـیم  رد  زین  ار  وا 

ضارتعا تنس  هجیتن  يدایز  دح  ات  نآ  عوقو )  ) لحم بالقنا و  لکـش  لباقمرد ) ، ) دندوب یـسایس  يداصتقا و  نآ  عوقو )  ) نامز بالقنا و 
یم حرطم  یمالـسا  بالقنا  نییبت  يارب  ار  فلتخم  حطـس  رد  تالوحت  ناریا ، بالقنا  ياه  هشیر  باتک  رد  يدک  . رآ یکین  دوب . » یبهذم 

زا یعامتجا  فلتخم  تاقبط  اههورگ و  رب  نآ  یفنم  ریثات  لاح  نیع  رد  يداصتقا و  ییافوکـش  دـشر و  اـب  هارمه  تاحالـصا  ماـجنا  دـنک :
هشیدنا و رد  لوحت  لاح  نیع  رد  اما  دندوب ، بالقنا  زاس  هنیمز  رگید  يوس  زا  يدازآ  نادـقف  یـسایس و  ياههورگ  بوکرـس  و  وس ، کی 

 - یـسایس ياه  هنیمز  نیا  رب  هوالع  . تسا تیمها  زیاح  درک  لیدبت  بالقنا  يژولوئدـیا  هب  ار  نآ  هک  عیـشت  نتفای  لاکیدار  یبالقنا و  هبنج 
دشر و زا  هرود  کی  زا  سپ  يداصتقا  تالکشم  زورب  ینعی  اهبالقنا  زا  لبق  کیسالک  تلاح  دوجو  هب  کیژولوئدیا  يرکف -  یعامتجا و 

يرظن دـید  دـقاف  یخیرات و  الک  وا  لیلحت  اما  دـهد . یم  رارق  هجوت  دروم  زین  ار  تایعقاو  تاراظتنا و  نایم  فاکـش  هجیتن  رد  ییاـفوکش و 
عوقو یلـصا  تلع  یبهذـم »  ییارگ  مدرم  نوزوماـن و  هعـسوت  ناریا : بـالقنا   » ناوـنع تحت  يا  هلاـقم  رد  زین  يدـیلاه  درف  تسا . صاـخ 

رد مواقم  یمدرم  ياهراتـسیا  یعاجترا و  ياهداهن  دوجو   » يراد و هیامرـس  هعـسوت  رد  ضراعت  داضت و  زورب  نراـقت  رد  ار  ناریا  بـالقنا 
گنهامهان و هعسوت  زا : دنترابع  هک  دنک  یم  ییاسانـش  ناریا  بالقنا  رد  ار  یلـصا  تلع  جنپ  يو  . دنک یم  وجتـسج  لوحت »  دنیارف  لباقم 

جیـسب رد  مالـسا  شقن  فلاخم ، ياـهورین  هدرتسگ  تاـفالتئا  یهاـشنهاش ، میژر  یـسایس  فعـض  ناریا ، رد  يراد  هیامرـس  داـصتقا  عیرس 
یخیرات يرظن و  ظاحل  هب  تسا  مزال  لماوع ، نیا  راکنا  لباق  ریغ  تیمها  دوجو  اب  ( 73 . ) یللملا نیب  طیحم  مولعمان  ریغتم و  هنیمز  اهورین ،

هلاـقم رد  یهرف  هدـیرف  درک . ماـغدا  یلک  بوچ  راـهچ  کـی  رد  ار  اـهنآ  ناوت  یم  هنوگچ  تسیچ و  لـماوع  نیا  اـشنم  هک  دوش  صخـشم 
هب هچ  یعامتجا -  تاقبط  زا  تلود  لالقتسا  موهفم  اوگاراکین » ناریا و  يا  هسیاقم  لیلحت  اهرهـش : رد  یبالقنا  نارحب  تلود و  یـشاپورف  »

ذخا لوپچاکـسا  زا  ار  طلـسم -  هقبط  عفانم  زا  ادـج  دوخ  صاخ  عفانم  بیقعت  ناکما  ياـنعم  هب  هچ  نآ و  صاـخ  قطنم  تیماـمت و  ياـنعم 
دشوک یم  رگید  لماع  ود  ندوزفا  اب  اما  . دزاس یم  حرطم  ار  یجراخ  نارگیزاب  یعامتجا و  تاقبط  لباقم  رد  تلود  يریذپ  بیسآ  هدرک ،

يارب یناهج  حطس  رد  يراد  هیامرس  نوزومان  هعسوت  رثا  رب  یتاقبط  ياهورین  ریغتم  هنزاوم  ( 1 دور : رتارف  لوپچاکسا  يرظن  بوچ  راهچ  زا 
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ناریا یصخش  بلط و  رادتقا  تلود  يژولوئدیا . زا  يرتعیـسو  كرد  ( 2 نآ ، رب  دراو  یجراخ  ياهراشف  تلود و  یلخاد  ياهـشیوپ  كرد 
یجراخ هلخادم  اب  هک  تلع  نیا  هب  دوب و  وربور  دازام  جارختـسا  اب  ینوماریپ  روشک  ناونع  هب  یللملا  نیب  يداصتقا  تخاس  رد  وس  کی  زا 

صاخ راتخاس  . دوب لقتسم  یلخاد  یعامتجا  تاقبط  زا  رگید ، يوس  زا  دشاب و  یلم  تاساسحا  يوگخساپ  تسناوت  یمن  دوب ، هتفرگ  لکش 
Prominent  « ) قوفتم تاـقبط   » ناونع هب  دـیدج ) یتنـس و   ) طـساو تاـقبط  دـشر  ثعاـب  ینوماریپ  هعماـج  ناوـنع  هب  ناریا  یعاـمتجا 
رب هیکت  زین  املع  . دـندرک ذـخا  ار  یمالـسا ) ینیب  ناهج  ینعی   ) طلـسم یـشزرا  ماظن  زا  ییازجم  الماک  یـشزرا  ماـظن  هک  دـش  ( classes
هک يدوجو  اب  ( 74 . ) دنریگ تسد  هب  ار  بالقنا  يربهر  دنتـسناوت  دندز و  تسد  يرهـش  فلتخم  ياههورگ  جیـسب  هب  یبهذم  تاعامتجا 

بوچ راهچ  لک  رد  اما  دور ، رتارف  لوپچاکـسا  هیرظن  زا  یناهج  ماظن  راتخاس  زین  يژولوئدیا و  شقن  رب  رتشیب  دـیکات  اب  دـشوک  یم  یهرف 
یمن اهب  نادـنچ  یعامتجا  ياهراتخاس  هب  تلود ، رب  دایز  دـیکات  اب  یهرف  نروف ، رظن  هب  هوالع  هب  دـنک . یمن  اهر  ار  وا  يراتخاس  تفاـیهر 

تیعقوم يانبم  رب  اـت  دـنک  یم  لـیلحت  تلود  ساـسا  رب  رتشیب  ار  یعاـمتجا  راـتخاس  دـنک و  یمن  هیارا  یعماـج  يراـتخاس  لـیلحت  دـهد و 
وج تسج و  لماع  نیدنچ  نراقت  رد  دیاب  ار  یمالـسا  بالقنا  تیقفوم  هک  تسا  نآ  رب  مدـقم  نیتنلاو  ( 75 . ) یناهج راتخاس  رد  یگتسباو 

رگید ياـهداهن  دجـسم و  رازه  داتـشه  زا  بکرم  هکبـش  درک ، مهارف  جیـسب  يارب  ار  مزـال  هنیمز  هوبنا  ترجاـهم  يداـصتقا و  نارحب  درک :
هنیمز تشاد  هبذاج  یعامتجا  ياههورگ  همه  يارب  هک  ییاهاضاقت  رب  دیکات  ینیمخ و  ماما  يربهر  دومن ، نیمات  ار  ینامزاس  ناینب  یبهذـم 

ار میژر  یمومع  باصتعا  و  داد ، یم  رارق  نآ  رایتخا  رد  شبنج  موادـت  يارب  ار  مزال  یلام  عبانم  لوپ و  رازاـب  دوب ، یمدرم  جیـسب  بساـنم 
رخاوا زا  یسایس  نامتفگ  هک  دهد  یم  ناشن  دزادرپ و  یم  زین  ناریا  بالقنا  یسایس  یگنهرف و  ياه  هشیر  هب  لاح  نیع  رد  وا  اما  . درک جلف 

یمالـسا نامتفگ  زین  اهتیلقا و  یبلط  لالقتـسا  مسیلاربیل ، یهاوخیدازآ و  یتسینومک ، یتسیلایـسوس -  ياهنامتفگ  ریثات  تحت  مهدزون  نرق 
تئارق راهچ  لماش  دوخ  یمالـسا  نامتفگ  لاثم  يارب  . دـندش یم  یفلتخم  ياهتئارق  لماش  دـندوبن و  هچراپکی  کـیچیه  اـهنامتفگ  نیا  . دوب

وا دید  زا  بالقنا  یلصا  نامتفگ  اما  . دنتشاد هبذاج  هعماج  زا  یصاخ  ياهشخب  يارب  کی  ره  هک  دوب  یتنـس  لاربیل و  وج ، هزیتس  لاکیدار ،
ریاس رانک  رد  هک  دوب  یتسیلاـیرپما  دـض  يروتاـتکید و  دـض  یناـمتفگ  لکـش  هب  هاـش  هیلع  مدرم و  روحم  لوح  ارگ  مدرم  ناـمتفگ  کـی 

دیکات نامتفگ  نیا  ندوب  ییانعم  دنچ  ماهبا و  رب  زنرب  دننام  زین  مدقم  . دش لیدبت  هعماج  ياهشخب  اههورگ و  همه  بذج  روحم  هب  اهنامتفگ 
روصنم دناد . یم  یبالقنا  عیـسو  فالتئا  کی  نتفرگ  لکـش  هجیتن  رد  نآ و  هب  فلتخم  ياهرـشق  بذـج  لماع  ار  هصیـصخ  نیمه  دراد و 

رب ار  نآ  جـیاتن  زین  ناریا و  بالقنا  ياهدـنیارف  اهتلع و  دـنک  یم  شالت  ناریا  بالقنا  رد  يژولوئدـیا  و  تسایـس ، هقبط ، باتک  رد  لدـعم 
بالقنا ياهلیلحت  همه  هک  تسا  نآ  رب  وا  . دـنک لـیلحت  ياتدوک 1953  زا  دـعب  هرود  رد  يژولوئدـیا  تسایـس و  هقبط ، نایم  لماعت  ساسا 

رب ای  دارفا  يارب  نآ  یتخانـشناور  ياهدرکراک  نوچ  يرگید  لماوع  ساسا  رب  ار  نآ  دنتـسه و  لباق  يژولوئدیا  يارب  ارگ  لیلقت  یعـضوم 
عیـشت ینعی  يژولوئدیا -  هب  دیاب  وا  رظن  هب  هکنآ  لاح  . دننک یم  نییبت  یتاقبط  داضت  ای  تردق  يارب  هتفای  نامزاس  هزرابم  ياهییایوپ  ساسا 
تسا یخیرات  شنک  زا  یصاخ  لکـش  بالقنا  تسیرگن . دنک  یم  فیرعت  ار  یمالـسا  بالقنا  هک  یلماع  ناونع  هب  یمالـسا -  بالقنا  رد 

لوصا و زا  يا  هعومجم  زا  بکرم  ار  نآ  دنک و  یم  فیرعت  نامتفگ  ناونع  هب  ار  يژولوئدـیا  وا  . تسا هداد  لکـش  نآ  هب  يژولوئدـیا  هک 
اب یخیرات  صاخ  هرود  کی  رد  هک  یتالکشم  هب  نتخادرپ  يارب  اهنآ  زا  یعامتجا  نارگـشنک  هک  دناد  یم  کسانم  اهداهن و  ماع ، میهافم 

تیوه کی  ناونع  هب  نامز  کی  رد  هک  تسا  یخیرات  يراتخاس  موهفم  کی  لدعم  دید  زا  هقبط  . دننک یم  هدافتـسا  دـنوش ، یم  وربور  نآ 
يوس زا  تسا و  یبالقنا  هزرابم  عوضوم  وس  کی  زا  تلود  . دوش یم  فیرعت  دیلوت  یعامتجا  طباور  ساسا  رب  دـیآ و  یم  دوجو  هب  یعمج 
نییعت رد  تسا و  حرطم  تورث و )... دـمآ و  رد  عیزوت  دـیدج ، تاقبط  داجیا  هعـسوت ، دربهار  نییعت  اـب   ) نارحب زاـس  هنیمز  ناونع  هب  رگید 

دنهد و یمن  حیضوت  ار  یبالقنا  نارحب  ییاهنت  هب  یعامتجا  ياهیتیاضران  يداصتقا و  تالکشم  اما  . دراد شقن  زین  یبالقنا  شبنج  ياوتحم 
نامتفگ نیا  . دـهد لکـش  یـضاران  ياههورگ  ياهـشنک  هب  عیـشت ) ناریا ، بالقنا  رد   ) یبـالقنا یناـمتفگ  هک  دـهد  یم  يور  یتقو  نارحب 

زا شیپ  تنطلـس  ثاریم  رب  هیکت  اب  هک  یتلود  يژولوئدـیا  دـنداد ، یم  لیکـشت  ار  املع  یعامتجا  هاگیاپ  هک  یتاـقبط  تدـحو  ریثاـت  تحت 
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دشر تفرگ و  لکش  مسینومک  مسیلاربیل و  ریظن  بیقر  ياهیژولوئدیا  لوفا  زین  درک و  فیرعت  ار  نویسیزوپوا  تیوه  دوخ  عقاو  رد  مالـسا 
يژولوئدیا نینچمه  تلود و  يارب  هک  یـشقن  هژیو  هب  رتشیب و  لماوع  هب  هجوت  لیلد  هب  لدـعم  یلبق  لیلحت  تبـسن  هب  رثا  نیا  لک  رد  درک .

مک زا  یـشان  نیا  تسا و  بالقنا  يزوریپ  حیـضوت  دوش  یمن  هدید  وا  لیلحت  رد  هچنآ  هتبلا  . تسا رت  لوبق  لباق  هدش ، لیاق  دوخ  لیلحت  رد 
اب دشوک  یم  زین  نروف  ناج  تسا . دوخ  دوس  هب  تردـق  نزاوت  ندز  مهرب  رد  فلاخم  ياهورین  تردـق  عبانم و  جیـسب  دـنیارف  هب  نداد  اهب 
هب هیبش  رایـسب  وا  يرظن  تفایهر  هتبلا  . دـبای تسد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  ینییبت  هب  فلتخم  ياـه  هیرظن  اـهتفایهر و  زا  يداـهن  مه  هیارا 

هیامرـس لبق  ام  دیلوت  ياه  هویـش  نایم  لماعت  ساسا  رب  ار  نآ  دراد و  یعامتجا  راتخاس  رب  رتشیب  دیکات  وا  يراتخاس  حطـس  رد  . تسا یهرف 
رد لماعت  نیا  هجیتن  . دـنک یم  يدـنب  موهفم  یناهج -  ماظن  رد  زکرم  ياهتردـق  یجراخ -  يداصتقا  و  یماظن ، یـسایس ، ياهورین  يراد و 

مزلتـسم هتـسباو »  هعـسوت   » صاخ تشابنا  دنیارف  دوب . يراد  هیامرـس  لبقام  دیدج و  تاقبط  زا  بکرم  يا  هدیچیپ  یعامتجا  راتخاس  ناریا ،
(agent  ) رازگراک ینراقت و  لماوع  . دنک ظفح  ار  یعامتجا  لرتنک  هک  دوب  يا »  هتسب  بلط و  رادتقا  یصخش ،  » رگبوکرس تلود  دوجو 
هب يژولوئدـیا  حطـس  رد  هک  دـنیب  یم  مزال  تمواـقم »  تفلاـخم و  یـسایس  ياـهگنهرف   » ناونع تحت  ار  گـنهرف  لـماع  هب  هجوت  نروف  ، 

یتیاضران مشخ و  لماش  كرتشم  تاساسحا  حطـس  رد  درک و  روهظ  مسیلوپوپ ) و  مسیلایـسوس ، مسیلانویـسان ، بهذـم ،  ) فلتخم لاکـشا 
World systemic  « ) یناـهج ماـظن  رد  شیاـشگ   » وا هچنآ  لـخاد و  رد  يداـصتقا  لوـفا  نراـقت  هـک  تـسا  نآ  رب  وا  هوـالع  هـب  . دوـب
رد شیاشگ  رگبوکرـس ، هتـسب و  تلود  هتـسباو ، هعـسوت  لماع  راهچ  دوجو  نیاربانب  . دـش یهتنم  بالقنا  عوقو  هب  دـمان ، یم  ( opening
دـض فالتئا  نورد  هب  ار  فلتخم  نارگیزاب  تفلاخم  یـسایس  ياهگنهرف  دوجو  دـش و  نارحب  روهظ  ثعاب  يداصتقا  لوفا  یناهج و  ماـظن 

یمالـسا بالقنا  عبانم و  جیـسب  هیرظن  هلاقم  رد  یتمـس  يداه  دمحم  هک  يدوجو  اب  دش . یهتنم  بالقنا  يزوریپ  هب  درک و  تیادـه  یتلود 
لماوع دـنک  یم  داجیا  نآ  رد  هک  یتالیدـعت  اـب  اـما  دـهد ، یم  رارق  یلیت  زلراـچ  عباـنم  جیـسب  هیرظن  ار  دوخ  یلیلحت  یلـصا  يوگلا  ناریا 
ثحب رد  وا  . دـهد یم  هیارا  ناریا  بالقنا  هب  یتلع  دـنچ  یتفایهر  بیترت  نیا  هب  دـیامن و  یمدوخ  لـیلحت  دراو  ار  يرتشیب  هدـنهد  حیـضوت 

يرالاسناوید کی  اب  هک  يا  هیتن  ار  تلود  ياهیریذپ  بیسآ  هب  لوپچاکـسا  نایماهاربآ و  ياهلیلحت  زا  قیفلت  یعون  هیارا  اب  دوخ  يراتخاس 
تسد يراد  هیامرس  یناهج  ماظن  لباقم  رد  يریذپ  بیـسآ  یندم و  هعماج  زا  لالقتـسا  طیارـش  رد  یتفن ، ياهدمآ  رد  هب  اکتا  اب  هدرتسگ ،

نیا اما  . دهد یم  ناشن  زین  ار  هعماج  يدنب  رشق  راتخاس  رب  تلود  ياهتسایس  ریثات  دنک و  یم  هراشا  دز  یعامتجا  يداصتقا و  ياهیزاسون  هب 
یلیت جیسب  یسایس و  هعماج  لدم  زا  هدافتسا  اب  دناد و  یمن  یفاک  یعامتجا  ياهشروش  لباقم  رد  میژر  یـشاپورف  يارب  ار  يراتخاس  هنیمز 
ياـه هکبـش  جیـسب و  یلـصا  عباـنم  هب  میژر  هیلع  زراـبم  یلـصا  هورگ  جـنپ  هراـبرد  ثحب  رد  . دزادرپ یم  یعمج  شنک  دـنیارف  حیـضوت  هب 
هیرظن هک  ار  يژولوئدیا  شقن  دـنک و  یم  هراشا  تفرگ  لکـش  اهنآ  نایم  هک  ییاهفالتئا  تشاد و  رارق  اههورگ  نیا  رایتخا  رد  هک  یطابترا 
تبسن رگشلاچ  ياههورگ  ضراعتم  يواعد  هناگدنچ -  تیمکاح  هرابرد  ثحب  دنک . یم  گنر  رپ  دهد ، یم  اهب  رتمک  نآ  هب  عبانم  جیـسب 

هک دهد  یم  ناشن  یتمـس  دـنک ، یم  وج  تسج و  جیـسب  دـنیارف  دوخ  رد  ار  نآ  نتفرگ  لکـش  یلیت  هک  یـسایس -  تیعورـشم  راصحنا  هب 
قلطم تیعورشم  يوعد  نتفرگ  لکـش  هب  دنناوت  یم  دهد ، یمن  مزال  تیمها  اهنآ  هب  یلیت  هک  امزیراک  يژولوئدیا و  نوچ  یلماوع  هنوگچ 
ییاهن یشاپرف  یبالقنا و  دنیارف  رد  هک  يرگید  لماع  ماجنارس  . دنوش رجنم  جیسب  دنیارف  زا  شیپ  یتح  نارگشلاچ  يوس  زا  یـسایس  تردق 

فیعـضت يارب  نافلاخم  يدمع  شالت  نآ ، هندـب  هدـنهد  لیکـشت  ياهورین  تفاب  لیلد  هب  میژر  حلـسم  ياهورین  یـشاپورف  دوب  رثؤم  میژر 
هدحتم تالایا  هب  تلود  یگتسباو  زا  یشان  يریذپ  بیـسآ  و  هاش ، بذبذم  تیـصخش  بالقنا ، لوط  رد  جیـسب  يالاب  ناوت  شترا ، هیحور 

یعامتجا راتخاس  ات  یعامتجا  ياههورگ  دارفا و  زا   ) نالک درخ و  لیلحت  حوطس  هب  نآ  تیانع  هب  هجوت  اب  ار  یتمـس  لیلحت  ناوت  یم  دوب .
کیژولوئدیا یگنهرف -  لماوع  زین  يرازگراک و  يراتخاس و  لماوع  نایم  لماعت  رگید  ترابع  هب  و  للملا ) نیب  ماظن  راتخاس  یسایس و  و 

عبانم تسناد . یمالسا  بالقنا  رد  یبالقنا  دنیارف  حیضوت  زین  یلع و  نییبت  يارب  قفوم  یـشالت  يرظن  بوچراچ  کی  رد  اهنآ  نداد  رارق  و 
؛  ناگدنسیون زا  یعمج  بالقنا ، ثیدح  هلاقم :
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يولهپ میژر  طوقس  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  للع 

ظاحل زا  ناهج ، ياهبالقنا  رگید  اب  هسیاقم  رد  زین  و  دوخ ، عون  رد  ناریا ، بـالقنا  يولهپ  میژر  طوقـس  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ  لـلع 
ناـسکی شیب  مـک و  اـهبالقنا ، هـمه  شیادـیپ  كرتـشم  هـجو  . دوـب يریظن  مـک  ياـهیگژیو  ياراد  نآ  هجیتـن  دــنور و  تـکرح ، نیوـکت ،

تکرح هب  اه  هدوت  دش ، ریذـپان  لمحت  مکاح  ماظن  یتیافک  یب  داسف و  ملظ و  هک  یماگنه  دـنراد ، یعامتجا  یتاقبط و  هشیر  یگمه  . تسا
ات دنبوک  یم  مهرد  دراد ، رارق  ناشهار  رـس  رب  هک  ار  یعناوم  دننز و  یم  رانک  ار  دوخ  یتنـس  ناگدـنیامن  دـننک ، یم  نایغط  دـنیآ ، یم  رد 
هک تسا  یبالقنا  رتمک  دنزاس . اپ  رب  دـنک ، نیمات  ار  اهنآ  ياهتـساوخ  لایما و  هک  يدـیدج  ماظن  نآ  ياج  هب  دـنزادنا و  رب  ار  مکاح  میژر 

یبالقنا چیه  . تسین هدنسب  بالقنا ، شروش و  نتخیگنارب  يارب  هعماج ، رد  يداصتقا  ياهتیمورحم  دوجو  فرـص  . دشاب ینهیم  ای  یلم  افرص 
نآ هکنیا ، ای  دـیامن و  فیعـضت  ار  اهورین  نآ  ییاراک  یحور و  ناوت  ای  دـنک ، ادـیپ  طلـست  حلـسم  ياـهورین  رب  هکنآ  رگم  دوش  یمن  قفوم 

تدش يداصتقا و  یعامتجا و  ياهیراگزاسان  تیفارشا ، زا  يرازیب  دشخب ، یم  باتش  ار  بالقنا  هک  یلماوع  . دندنویپب نویبالقنا  هب  اهورین ،
ریغ دادـیور  کی  لعفلاب  بالقنا ، دـشاب . یم  دـنروآ ، یم  تسد  هب  هچنآ  دـنهاوخ و  یم  مدرم  هچنآ  ناـیم  ریذـپان ، لـمحت  ياـهتیمورحم 

هعماج تیرثکا  ياهتـساوخ  هدـنریگرب  رد  بالقنا ، ياهفدـه  دـنراد ، تکرـش  هعماج  ياهرـشق  همه  لیـصا ، بالقنا  کـی  رد  . تسا هبقرتم 
یمن بـالقنا  هصرع  هـب  دـیدج ، هعماـج  ماـظن و  راـتخاس  يارب  هدـش ، هـیهت  شیپ  زا  نودـم و  هماـنرب  کـی  اـب  اـه  هدوـت  زاـغآ ، رد  تـسا ،

يزاسزاب همانرب  بالقنا ، نازاتـشیپ  ناربهر و  . دنتـسین نآ  لمحت  هب  رداق  رگید  هک  تسا  یماظن  يزادنارب  زاغآ ، رد  اه ، هدوت  هزیگنا  . دـنور
، بالقنا ود  هتـشذگ ، نرق  کی  یط  ناریا  تلم  دنراذگ . یم  ارجا  هب  ار  نآ  مدرم  دییات  زا  سپ  دننک و  یم  هیهت  هدـنیآ  ماظن  رد  ار ، هعماج 
تفن 32- تعنـص  ندـش  یلم  شبنج  يدالیم ،)  1906  ) لاس 1285 تیطورـشم  بـالقنا  تسا ، هدرک  هبرجت  ار  اـتدوک  ود  شبنج و  کـی 
یئابطابط و نیدلا  ءایض  دیس  يربهر  هب  دنفسا 1299  یکی 3  اهاتدوک ، (، 1978 - 79  ) لاس 1357 بالقنا  و  يدالیم )  1950 - 53  ) 1329
زا ماهلا  اب  یـساسا ، نوناق  نیلوا  تیطورـشم ، بـالقنا  رد  دادرم 1332 . ییاکیرمآ 28  یـسیلگنا -  ياتدوک  يرگید ، جـنپریم ، ناـخاضر 

ار هعماج  راتخاس  روشک و  ماظن  دندوب  راودیما  نارکفنـشور  دش . بیوصت  هیهت و  برغ  مسیلایـسوس  مسیلاربیل و  مسیلانویـسان ، يژولوئدیا 
شبنج تفر . ناـیم  زا  دنفـسا 1299  ياتدوک  اب  لاس ، هدراهچ  زا  سپ  دوب و  هاتوک  هطورـشم  نیا  رمع  اما  دـننک ، ییاـپورا  عماوج  دـننامه 
يایحا ریبک ، يایناتیرب  نهک  رامعتـسا  درط  نآ  هدـمع  فدـه  . دوب لیـصا  يرامعتـسا  دـض  یـسیلانویسان و  شبنج  کـی  لاـس 1329 ، یلم 

ندش یلم  اب  شبنج ، دنچ  ره  . دوب یعامتجا  يدرف و  ياهیدازآ  همه  نیمات  لاس 1285 و  یساسا  نوناق  لماک  يارجا  قیرط  زا  یسارکومد ،
اب یلو  تفای ، تس  یگرزب  ياهیزوریپ  هب  ناریا ، زا  اهیسیلگنا  جارخا  یسیلگنا و  تفن  تکرـش  زا  دی  علخ  ناریا و  رـسارس  رد  تفن  تعنص 
هللا حور  هللا  تیآ  يربهر  هب  دش و  عورش  ناریا  مدرم  عیسو  ياهرشق  مایق  اب  لاس 1357  بالقنا  دروخ . تسکش  دادرم 1332  ياتدوک 28 

دیدج یساسا  نوناق  . دیدرگ یتنطلس  ماظن  نیزگیاج  یمالـسا ، يروهمج  میژر  نیدرورف 1358  یسرپ  همه  رد  . دیـسر يزوریپ  هب  ینیمخ 
یسرپ همه  رد  سپس  . دیسر بیوصت  هب  دنداد ، یم  لیکشت  اهقف  نویناحور و  ار  نآ  ياضعا  دصرد  زا 90  شیب  هک  ناگربخ »   » سلجم رد 

بیوصت و مدرم  عطاق  تیرثکا  اب  ینیمخ ، هللا  تیآ  يربهر  تیعجرم و  ماقم  زین  یـساسا و  نوناق  لاـس ، ناـمه  هاـمرذآ  ياهزور 11 و 12 
ینیمخ هللا  تیآ  تیصخش  یـسررب  نودب  لاس 1357  بالقنا  عیرـس  يزوریپ  للع  لیلحت  هعلاطم و  ینیمخ  ماما  تیـصخش  دـش . هتفریذـپ 

، هیـسور ریبـک  بـالقنا  رد  نینل  هک  درک  اـفیا  ار  یـشقن  ناـمه  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  رد  ینیمخ  ماـما  . تسا نکمماـن  یتـح  راوشد و 
تشاد و دوخ  رـس  تشپ  ار  تسینومک  بزح  نینل  هک  توافت  نیا  اب  . ابوک بالقنا  رد  ورتساک ، لدـیف  نیچ و  بالقنا  رد  گـنوت  هستوئاـم 
اب اههام  هک  يزهجم  حلسم و  ياهورین  هب  دوب و  نیچ  تسینومک  بزح  ربهر  وئام  . دش دارگنینل  دراو  هیروف 1917  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 

، هاوخاوه کیرچ و  نارازه  اب  زین ، ورتساک  لدـیف  تشاد ، یهدـنامرف  دـندوب ، هدـیگنج  نیچ  كاخ  زا  یئاهـشخب  رد  کچیاکنایچ  شترا 
عون چیه  ینیمخ  ماما  هک  یتروص  رد  . دوب هتـشاذگرس  تشپ  اتـسیتاب  میژر  اب  ار  يراوشد  هناحلـسم  هزرابم  ( 1956  - 59  ) لاـس هس  هبرجت 
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تمواقم و رگنـس  ناونع  هب  دجـسم »  » زا دوب ، ناریا  زا  جراخ  رد  وا ، يربهر  داتـس  تشادـن ، رایتخا  رد  یماظن  ياهورین  یـسایس و  نامزاس 
نادب ات  اه ، هدوت  جیـسب  بلج و  رد  ار  ینیمخ  ماما  تیقفوم  تابجوم  یلماوع  هچ  دش . ناریا  دراو  بالقنا ، جوا  رد  درک و  هدافتـسا  هزرابم 
ربارب رد  ار  دوخ  هنیـس  دنتخیر و  یم  اهنابایخ  هب  مدرم ، ياه  هدوت  ناریا ، يرتمولیک  رازه  دنچ  زا  مایپ ، کی  رودـص  اب  هک  درک  نیمات  دـح 

ناریا و روـما  رد  هلخادـم  ماـهتا  هب  ار ، یقرـش  یبرغ و  ياـهروشک  ناربـهر  ییورین ، هچ  هـب  ءاـکتا  اـب  دـنداد ؟ یم  رارق  اـه  لسلـسم  شتآ 
وا هب  دوخ ، هتفگ  هب  دیبوک و  یم  ار  اکیرمآ  يروهمج  سیئر  رتراک ، یمیج  تفرگ ، یم  هلمح  داقتنا و  داب  هب  هاش  اضر  دمحم  زا  ینابیتشپ 

تـشونرس ناریا و  هدنیآ  هرابرد  وتاشول ، لفون  رد  هسنارف ، هدحتم و  تالایا  ياهتلود  نارـس  ناگدنیامن  اب  تارکاذـم  رد  دز ! یم  یلیـس »  »
نیرت هتسجرب  درک ؟ یم  رارکت  دورب »! دیاب  هاش   » هک ار  دوخ  یگـشیمه  فرح  تسـشنن و  بقع  دوخ ، یگـشیمه  عضوم  زا  مدق  کی  هاش ،

نویناحور و ناـیم  رد  هک  دـح ، نادـب  اـت  دوب ، شریظن  مک  هداـعلا و  قوف  تعاجـش  ییاورپ و  یب  ناـیب ، تحارـص  ینیمخ ، ماـما  هصیـصخ 
، نایارگ پچ  نویلم ، زا  معا  نافلاخم ، همه  هاش ، اضر  دمحم  هک  ینارود  رد  . دیسرن وا  ياپ  هب  سک  چیه  ناریا ، ریخا  نرق  ود  نارگتـسایس 

ملع دق  وا  هیلع  اهنت ، هکی و  ینیمخ ، ماما  دوب ، هدومن  جراخ  هنحـص  زا  ای  هدرک و  بوکرـس  ار  یتنـس  ناگبخن  گرزب و  ناکلام  اهیا ، هدوت 
ات هک  تفرگ ، هلمح  شنزرـس و  داب  هب  یتدح  تدش و  نانچ  اب  ار  هاش  اضر  دـمحم  اروشاع 1383 )  ) دادرخ 1342 ینارنخس  رد  يو  . درک

. دناوخ اکیرمآ »! ربنامرف   » و لیئارسا »! رکون  !« ، » هراچیب !« ، » تخبدب  » ار هاش  ینیمخ  ماما  یخیرات  ینارنخس  نآ  رد  . تشادن هقباس  زور  نآ 
، یتسردان داسف و  ییارگ ، لمجت  يزودـنا ، لام  هک  ینارود  رد  . دوب ناشیا  رگید  هتـسجرب  صیاصخ  زا  یـسانش ، عقوم  يرایـشه ، یکریز ،

فلکت نودب  هداس و  رایـسب  یگدنز  نامه  ینیمخ ، هللا  تیآ  دوب ، هتفای  جاور  نویناحور ، زا  یخرب  نایم  یتح  هعماج ، يالاب  هقبط  نایم  رد 
نارود رد  . داد صیخشت  یبوخ  هب  ار  هلمح  هزرابم و  عورش  نامز  تشاد و  یصاخ  رحبت  ناریا ، هعماج  ییاسانـش  رد  . درک ظفح  ار  هتـشذگ 

هاش و فعض  طاقن  زا  ار  ناهج  ناریا و  مدرم  تساک ، هلیـسو  هب  یهافـش  یبتک و  ياهمایپ  لاسرا  اهینارنخـس ، داریا  اب  دیعبت ، هلاس  هدراهچ 
هب ناریا  یماظن  یـسایس و  يداصتقا ، یگتـسباو  بصاغ ، لیئارـسا  اب  ناریا  تلود  يراـکمه  تخاـس ، هاـگآ  وا ، میژر  يرگدادـیب  داـسف و 

، نکـسم دوبمک  اهتمیق ، نتفر  الاب  يزرواشک ، يدوباـن  رازفا ، گـنج  نوزفا  زور  دـیرخ  لاـملا ، تیب  تراـغ  اـکیرمآ ، هب  صخـالاب  برغ ،
روسناس یـساسا ، نوناـق  ندرک  لاـمیاپ  رـشب ، قوقح  نیناوق  ضقن  نافعـضتسم ، ندـش  رتریقف  اـینغا و  ندـش  رتدـنمتورث  گـنهرف ، یهاـبت 
ياهمایپ تانایب و  رد  هک  دوب  يدراوم  زا  .... روشک و نوئش  همه  رد  داسف  يریگجوا  نافلاخم ، بوکرـس  مدرم ، ياهیدازآ  وحم  تاعوبطم ،

هزرابم همادا  يارب  ار  هعماج  ياهرـشق  همه  داحتا  موزل  تسناد و  یم  اهیناماسبان ، همه  لماع  ار  هاـش  دـش و  یم  دانتـسا  نادـب  ینیمخ  ماـما 
زا نوگانوگ ، دیاقع  راکفا و  اب  یسایس ، ياههورگ  بازحا ، همه  تایرظن  اه و  هتـساوخ  ساکعنا  ینیمخ ، ماما  ياه  هتفگ  درک . یم  دیکات 

ياهیدازآ یعاـمتجا ، تلادـع  نیماـت  . دوب یکیرچ  ياـههورگ  هدوت و  بزح  یتسیـسکرام ، ياـههورگ  يدازآ ، تضهن  یلم ، ههبج  هلمج 
ياـهورین هـک  دوـب  ییاـه  هتــساوخ  .... دازآ تاـباختنا  ماــجنا  قـیرط  زا  مدرم  رب  مدرم  تموـکح  تاــعوبطم ، يدازآ  یعاــمتجا ، يدرف و 

هک ییاهورین  دـندوب . هدیـسرن  هجیتن  هب  هدرک و  هزرابم  نآ ، ققحت  يارب  اهلاس  لاس 1332 ، رد  قدصم  تلود  طوقس  زا  سپ  نویـسیزوپا ،
نوناک اهنت  . دندوب هدـش  بوکرـس  میژر ، فلاخم  یـسایس  ياههورگ  همه  ههد 1340 ، رخآ  ياـهلاس  رد  دـندرک  نشور  ار  بـالقنا  شتآ 

، وا مـیژر  هاـش و  هـب  فـجن  رد  ینیمخ  هللا  تـیآ  هدـنبوک  تـالمح  دوـب ، هدــنام  یقاـب  ناـمز  نآ  ناریا  ناـقفخ  ياـضف  رد  هـک  یتمواـقم 
رد نوناک ، هس  نیا  زا  کی  ره  . دوب ناش  هناحلـسم  هزرابم  رد  اهکیرچ ، هلولگ  ریفـص  داشرا و  هینیـسح  رد  یتعیرـش  یلع  رتکد  ياهینارنخس 

سانش مالسا  یبهذم ، یسایس -  هتسجرب  دنمشیدنا  کی  ناونع  هب  یتعیرش ، دوب . هعماج  ياهرشق  زا  یشخب  تالیامت  هتـساوخ و  هدنریگرب 
نارازه درک و  ناونع  تداهش »   » هعیش و مالسا  زا  يا  هزات  فیرعت  دوخ ، ياه  هتشون  اهینارنخس و  رد  یمالـسا ، مسیلاکیدار  ملعم  یقرتم و 

اب اهکیرچ ، . تخاس انـشآ  دوب ، یبالقنا  راکفا  اب  یمالـسا ، ياهتنـس  زا  یبیکرت  هک  شا ، یـسایس  هفـسلف  اـب  ار  وجـشناد  ناوج  رتخد  رـسپ و 
حرطم ار  ینیون  میهاـفم  اهـشزرا و  دوـخ ، یناـشفناج  يراکادـف و  اـب  دـندرک و  داـجیا  يا  هزاـت  یـسایس  ياـضف  دوـخ ، هناحلـسم  هزراـبم 

نآ زا  هاش ، میژر  هیلع  هزرابم  رد  تخاس و  گنهامه  ار  هاگیاپ  هس  نیا  تاـیلمع  صاـخ ، تیارد  تراـهم و  اـب  ینیمخ ، هللا  تیآ  . دـنتخاس
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یماح يدادبتـسا ، میژر  ریذـپان  یتشآ  نمـشد  ار  هللا  تیآ  نایرازاب ، و  هبـسک ، نییاپ ، حطـس  ناـناگرزاب  هعماـج ، طـسوتم  هقبط  درب . هرهب 
یم یناحور  يربهر  ار  وا  نایوجشناد ، و  ناگدرک ، لیصحت  نارکفنشور ، . دنتـسناد یم  یتنـس  یمالـسا و  ياهـشزرا  یـصوصخ و  تیکلا 

روشک هب  ار  يدازآ  تلادع و  دـناهرب و  داسف  متـس و  ملظ و  زین  و  برغ ، تاراصحنا  هب  یگتـسباو  زا  ار  تکلمم  دراد  دـصق  هک  دـنتخانش 
اب دراد  دصق  هتـساخرب و  تلم  نایم  زا  هک  دنتـسناد  یم  یناحور  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  اه ، هناخراک  نارگراک  تلود و  نانکراک  . دـنادرگزاب
زا . دنک رارقرب  ناریا  رـسارس  رد  ار  یعامتجا  تلادع  دنادرگزاب و  تلم  هب  هتفرگ و  نادنمروز  اینغا و  زا  ار  تردق  مالـسا ، میلاعت  زا  يوریپ 

يارب دنک و  یم  عافد  شکتمحز  رـشق  عفانم  زا  هتـسویپ  هک  تسا ، یـشوکتخس  زرابم و  یناحور  تیـصخش  هللا  تیآ  نازرواشک ، هاگدید 
، ار ینیمخ  هللا  تیآ  ناریا ، مدرم  زا  یعیـسو  ياهرـشق  ناس  نیدـب  . دزاـس یم  مهارف  تشادـهب  زکارم  هداـج و  هسردـم ، بآ ، نیمز ، اـهنآ ،

تارقف نوتـس  دنتـسناد . یم  يربارب  يدازآ و  هدننک  ایحا  دوخ و  ياهوزرآ  اهدیما و  شخبماهلا  نامورحم و  عفادم  تلادـع ، قح و  يدانم 
مورحم و ياهرـشق  زا  یـشخب  نایرازاب و  یبهذم ، ياهداهن  رد  ناوج  نویناحور  تشاد ، هدهع  هب  ینیمخ  ماما  ار ، نآ  يربهر  هک  یـشبنج 

هدیناسر تابثا  هب  دوخ ، یبهذـم  ربهر  هب  تبـسن  ار  دوخ  يارچ  نوچ و  یب  يرادافو  دادرخ 1342  مایق 15  رد  نانیا  . دـندوب هعماج  طسوتم 
، دادرخ راتـشک 15  زا  سپ  . دوب هیواعم  هیلع  هزرابم  رد  ع )  ) یلع ماما  تمواقم  تراسج و  تئرج ، زا  یمـسجت  ینیمخ  اهنآ ، رظن  هب  . دـندوب

يور وا ، يوس  هب  جـیردت  هب  دـندوبن ، یـسایس  روما  رد  نویناحور  هلخادـم  قفاوم  هک  املع  زا  يرامـش  و  میژر ، یبهذـم  ور  هنایم  نافلاخم 
شیاهروتسد اهمایپ و  دجاسم ، قیرط  زا  و  یفخم ، ياه  هکبش  هعسوت  اب  دنتفاتـش و  شیرای  هب  یلام  ياهکمک  نداد  اب  زین  نایرازاب  . دندروآ

کی ناونع  هب  زاریش ، ناهفـصا و  دهـشم ، مق ، رد  یبهذم  ياهداهن  نویناحور و  زا  یـشخب  رازاب و  دنچ  ره  دندرک . یم  ارجا  تفایرد و  ار 
رــس زا  ار  هزراـبم  هاـجنپ ، هـهد  لوا  ياـهلاس  رد  یهاگــشناد ، رکفنــشور  هـقبط  اـما ، دنتــشاد ، تیلاـعف  اـهلاس  مـیژر ، فلاـخم  ناــمزاس 

يدازآ ندوبن  هب  ضارتعا  رد  ییاه ، هیمالعا  هداشگرس و  ياه  همان  راشتنا  اب  تاضق ، نانادقوقح ، نادنمرنه ، ناگدنـسیون ، تسخن  . دنتفرگ
ار نایوجشناد  . دنداد نامزاس  ار  رشب  قوقح  رادفرط  تیعمج  دندش و  یساسا  نوناق  يارجا  یسایس و  زاب  ياضف  راتـساوخ  یـسارکومد ، و 
. دندرک رتدنلب  دنلب و  هاش ، میژر  ياهیرگمتـس  ملاظم و  هب  تبـسن  ار  دوخ  ضارتعا  دایرف  ناس  نیدب  دنتـشاد و  او  یهاگـشناد  تارهاظت  هب 

حورجم لوتقم و  مدرم و  دـیدش  ضارتعا  تاـعالطا ، هماـنزور  رد  ناتـسمز 1356  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  تبـسن  زیمآ  تناها  همان  راـشتنا 
هناحلـسم دروخرب  رگید و  ياهرهـش  رد  اهـضارتعا ، هنماد  شرتسگ  سپـس  یماـظتنا ، ياـهورین  هلیـسو  هب  مق  ناتـسرهش  رد  یهورگ  ندـش 

سپـس تاکرمگ ، اـهکناب ، ناـنکراک  تلود ، نادـنمراک  . دیـشخب موادـت  تعـسو و  ار  یمدرم  تفلاـخم  شبنج  مدرم ، اـب  یتینما  ياـهورین 
و نازومآ ، شناد  نایوجـشناد ، هاگنآ ، . دندرک جـلف  ار  روشک  داصتقا  دوخ ، باصتعا  ضارتعا و  اب  تفن ، تعنـص  اه و  هناخراک  نارگراک 
ار بـالقنا  شتآ  ناـیماظن ، اـب  یناـبایخ  ياـهدروخرب  اهرهـش و  رد  تارهاـظت  ییاـپرب  اـب  هعماـج  فـلتخم  ياهرـشق  زا  ناـنز  نادرم و  زین 
يرازاب و یبهذـم ، طسوتم  تاقبط  رگا  درک . هدز  تفگـش  ار  همه  هک  دندیـسر  ییاهیزوریپ  ناـنچ  هب  یهاـتوک  تدـم  یط  دـنتخورفارب و 
اب اهرهـش ، هموح  رد  هک  راکیب ، نیمز و  نودـب  نازرواشک  نت  رازه  اـههد  رگراـک و  هقبط  دـندوب ، بـالقنا  راوتـسا  راوید  هدرک ، لیـصحت 

نیشنریقف تالحم  نانکاس  ناناوجون  ناناوج و  اب  هارمه  نانیا ، . دنتشاد هدهع  هب  ار  تبرـض »   » يورین شقن  دندرک ، یم  یگدنز  تیمورحم 
یمخز ای  دیهش  نایماظن ، اب  دروخ  دز و  رد  هک  یناسک  زا  يرایـسب  . دنداد یم  لیکـشت  ار  ینابایخ  ناگدننک  رهاظت  تیرثکا  نارهت ، بونج 

یمالسا يروهمج  ماظن  رارقتسا  تنطلس و  میژر  يزادنارب  ناگدننکرهاظت  فده  هتساوخ و  نارحب ، زاغآ  رد  دندوب . اهناوج  نیمه  دندش ،
هیلع ناگدننک  رهاظت  نارود  نآ  رد  . دـندوب لاس 1288  یـساسا  نوناق  يارجا  هاش و  هقلطم  تردق  ندرک  راهم  راتـساوخ  نیـضرتعم  دوبن ،

رد رویرهش 1357 )  13  ) رطف دیع  زامن  زا  دعب  گرزب  ییامیپهار  رد  ناگدننک  تکرـش  یتح  دنداد ، یمن  راعـش  هاش  اضر  دـمحم  صخش 
، ربخ یب  هک  یناگدننک  رهاظت  نت  اهدص  راتشک  هلاژ و  نادیم  رویرهش  زور 17  هثداح  دندرکن . هلمح  هاش  هب  دوخ ، ياهراعـش  رد  هیرطیق ،
، دندوب هدرک  عامتجا  تلود ، يوس  زا  تارهاظت  عنم  هب  ضارتعا  رد  فارطا ، ياهنابایخ  لحم و  نآ  رد  یماظن  تموکح  مالعا  زا  ربخ  اب  ای 

ياـهییامیپهار تارهاـظت و  رد  سپ ، نآ  زا  . تخیگنارب دنتـسناد ، یم  زور  نآ  ماـع  لـتق  رمآ  لوئـسم و  ار  وا  هک  هاـش ، هیلع  ار  مدرم  مـشخ 
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رب ینیمخ ، ماما  یسایس  هشیدنا  راکفا و  ینیمخ  ماما  یسایس  هفسلف  دش . هتفرگ  راک  هب  یلصا  راعش  ناونع  هب  هاش ، دض  ياهراعش  ینابایخ ،
شیپ اهلاس  . دوبن لوهجم  هتخانشان و  روشک ، زا  جراخ  لخاد و  نارکفنشور  زا  يرایـسب  زین ، نویـسیزوپا و  لفاحم  زا  یخرب  ياعدا  فالخ 

، هیقف تیالو  یمالسا و  تموکح  یـسایس و  هفـسلف  نوماریپ  فجن ، رد  سیردت  قارع و  رد  تماقا  نارود  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  بالقنا ، زا 
، یباجنس میرک  رتکد  . دوب هدش  ناونع  تاعامتجا ، اهییامیپهار و  تارهاظت و  رد  یمالسا ، »  تموکح   » راعـش . دوب هدرک  ینارنخـس  ثحب و 
(1 . ) دوب هدرک  اضما  هیهت و  ار  فورعم  يا  هدام  هس  هینایب  سیراپ ، رد  ینیمخ  ماـما  اـب  هام 1357  نابآ  رادـید 14  رد  زین ، یلم  ههبج  ربهر 

نوناـق نیودـت  یگنوگچ  نوماریپ  فجن ، رد  نمهب 1348 )  1  ) هدـعقیذ 1389 هبنـشراهچ 13  خروـم  سرد  هـسلج  رد  ینیمخ ، هللا  تـیآ 
دیاب هک  روط  نآ  مالسا  رد  اضق  ماکحا  الثم  . تسا صقان  مالسا  ماکحا  هک  دوش  یم  هتفگ  یهاگ  : »... تسا هتفگ  نینچ  لاس 1288  یساسا 

 - تسا تسد  رد  هک  يدانسا  دهاوش و  قبط  مه -  ار  ام  تفرگ و  يزاب  هب  ار  هطورشم  ساسا  دوخ  لامع  تسد  هب  سیلگنا  . تسین دیاش  و 
زا ار  هطورشم  نوناق  و  دندرک )...(  ضرق  کیژلب  ترافس  زا  دوب  اه  یکیژلب  لام  هک  یباتک  دنـسیونب  نوناق  دنتـساوخ  یم  یتقو  . داد يزاب 
ام دروخ  هب  دـندرک و  ذـخا  اـهنآ  زا  ار  نیناوق  ساـسا  نکل  دـندرک ، همیمـض  ار  مالـسا  ماـکحا  ضعب  تل  هیمعت  يارب  دنتـشون و  نآ  يور 
هب نارگرامعتسا )  ) اهنیا : »... دیوگ یم  مالسا  نیناوق  يارجا  یگنوگچ  یمالـسا و  تموکح  تیفیک  حیرـشت  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  دنداد »...

مالسا هصالخ  درادن و  يرجم  دشاب  هتشاد  یماکحا  هکنیا  ضرف  رب  . درادن یتموکح  تالیکشت  درادن ، یتموکح  مالسا  هک  دندروآ  ام  رظن 
نایب تسا ؟ ماکحا  نایب  يارب  ایآ  دـنک  نییعت  هفیلخ  دـیاب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  مییوگ  یم  هک  ام  منک ، ضرع  ار  بلطم  نیا  . تسا رازگنوناـق 
لمع اـت  دـنداد  یم  مدرم  تسد  رد  دنتـشون و  یم  ار  ماـکحا  همه  درک ، یم  ماـکحا  ناـیب  ترـضح  نآ  دوخ  دـهاوخ ، یمن  هفیلخ  ماـکحا 

رد . دراد مزال  يرجم  نوناق  دـنک . نیناوق  يارجا  ات  میهاوخ  یم  هفیلخ  ام  . تسا تموکح  يارب  دـنک ، نییعت  هفیلخ  تسا  مزـال  هکنیا  . دـننک
کی رد  . دشاب هیرجم  هوق  دـیاب  نوناق  عیرـشت  زا  سپ  دـنک ، یمن  نیمات  ار  رـشب  تداعـس  اهنت  نوناق  تسا )...(  روط  نیا  ملاع  کلامم  همه 

هداد رارق  مه  هیرجم  هوق  هدرک ، نیناوق  لعج  هک  روط  نامه  مالـسا  تسا . دراو  صقن  دـشابن  هیرجم  هوق  رگا  تموکح  کی  رد  ای  عیرـشت ،
فصن . تسا هدیناسرن  نایاپ  هب  ار  دوخ  تلاسر  ۀلاسر ) غلب  ام   ) دنکن نییعت  هفیلخ  مرکا  ربمغیپ  رگا  . تسا نیناوق  هیرجم  هوق  رما  یلو  تسا ،

، دـندیرب یم  تسد  . دـننارذگب نوناق  طقف  هک  دوبن  روط  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ، لوسر  ناـمز  تسا .... هتـشاذگ  نیمز  ار  رما 
ماـکحا هک  تسا  نآ  يارب  هفیلخ  تسین ، ماـکحا  لـعاج  هفیلخ  . تسا روما  نیا  يارب  مه  هفیلخ  و  دـندرک )...(  یم  مجر  دـندز » یم  دـح  »

یفرعم نوماریپ  ینیمخ  هللا  تیآ  دـنک »... ارجا  تسا  هداتـسرف  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  تسا و  هدروآ  ص )  ) مرکا لوسر  هک  ار  یمالـسا 
دب ار  مالـسا  امـش  دض  رب  نانآ  هک  روط  نامه  دینک ، هجوت  تسرد  : » دـیوگ یم  دراد و  دـیکات  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  موزل  مالـسا و 

دیاب امش  . دینک تسرد  ار  ناتدوخ  دینک ، رشتنم  دیسیونب و  ار  شدیاوف  دینک . یفرعم  تسه  هک  روط  نآ  ار  مالسا  مه  امـش  دندرک ، یفرعم 
زا . دندرک هیهت  ار  هنیمز  شیپ  لاس  دصراهچ  دصیس  زا  نارگرامعتـسا )  ) اهنآ . میناوت یمن  ام  دینکن  لایخ  . دینک سیـسات  یمالـسا  تموکح 

نارگرامعتسا همغن  ار  تسایس  زا  نید  کیکفت  ینیمخ  هللا  تیآ  دینک ». عورش  رفـص  زا  مه  امـش  . دندیـسر اجنیا  هب  ات  دندرک  عورـش  رفص 
اهدنوخآ نیا  هک  دننکن  نامگ  ام  ياه  هچب  ات  دینک  یفرعم  مدرم  هب  ار  مالـسا  : » دـنک یم  راهظا  نینچ  هیرظن  نیا  در  هیجوت  رد  دـناد و  یم 

ار نیا  اهنید  یب  دشاب ! ادج  دیاب  تسایس  زا  نید  دنراد ! راکچ  تسایس  هب  . دنناوخ یم  سافن  ضیح و  ماکحا  دنراد  مق  ای  فجن  هشوگ  رد 
نامز دوب ؟ ادج  نید  زا  تسایـس  ص )  ) مرکا ربمغیپ  نامز  دشاب ! ادج  تسایـس  زا  نید  دـیاب  هک  دـنتفگ  نارگرامعتـسا )  ) اهنآ . دـنیوگ یم 

زا ار  نید  ات  دـندرک  تسرد  اهنآ  زا  ار  اهفرح  نیا  دوب ؟ ادـج  تناـید  زا  تسایـس  ریما ، ترـضح  تفـالخ  ناـمز  قح ، ریغ  اـی  قح  ياـفلخ 
، میشاب هتشادن  يراک  نتفگ  رکذ  ندناوخ و  اعد  ندناوخ ، زامن  زج  نیملسم  ام  رگا  . دنهاوخ یم  ار  ایند  اهنآ  . دننزب رانک  ایند  روما  فرـصت 

يارب دـیوگ ، یم  ناذا  هنذام  يالاب  رد  هکنیا  تفگ : قارع ) لاغـشا  رد  یـسیلگنا  یماظن   ) كدرم نآ  دـنرادن )...(  ام  هب  يراک  چـیه  اـهنآ 
ار امـش  تفن  اهنآ  دیناوخب ، زامن  دیهاوخ  یم  هچ  ره  امـش  دیوگب )...( ! دهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ  . هن دـنتفگ  درادررـض ؟ سیلگنا  تسایس 
زا ای  دنتشک ، ای  دش ، ادیپ  یمدآ  تقو  ره  دنسرت )...(  یم  مدآ  زا  میشابن ، مدآ  ام  دهاوخ  یم  اهنآ  دنراد ؟ راکچ  امـش  زامن  هب  . دنهاوخ یم 
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هک تسا  یئوس  غیلبت  نیا  . دوب یسایس  مه  ص )  ) ربمغیپ تسا ... یسایس  دنوخآ  نیا  تسا ! یـسایس  هک  دندرک  شراد  هکل  ای  دندرب ، شنیب 
، دنهد ماجنا  دنهاوخ  یم  يراک  ره  ناشدوخ  دنراذگب و  رانک  یتلود  روما  رد  تلاخد  زا  . دنراذگب رانک  تسایس  زا  ار  امش  ات  دندرک  اهنآ 

ندناسانـش مدرم و  نتخاـس  رادـیب  رد  ار  تاـغیلبت  تیمها  دوخ ، ياهینارنخـس  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  ( 2 ..« . ) دـننکب دـنهاوخ  یم  یطلغ  ره 
ضرع یمالـسا ) تموکح   ) ثحب لوا  رد  هک  یبلطم  نآ  : » دیوگ یم  نویناحور  بالط و  هب  باطخ  دنک و  یم  دـیکات  یمالـسا  تموکح 

رد . دییایب شیپ  تاغیلبت  هار  زا  . تسا تاغیلبت  مدق  نیلوا  رد  نآ  هار  دینک ، تیدج  یمالسا  تموکح  لیکـشت  يارب  دیفظوم  امـش  هک  مدرک 
یم تاغیلبت  نآ  لابند  دنتشاذگ و  یم  رارق  دنتسشن  یم  مه  اب  رتشیب  ای  رتمک  رفن ، راهچ  رفن ، ود  هک  تسا  هدوب  روطنیمه  هشیمه  ملاع  همه 

ازریم یلع  دمحم  . دندرک یم  طقاس  ار  نآ  هدرک و  هنخر  گرزب  تموکح  کی  رد  هجیتن  رد  دـش و  یم  هدوزفا  تارفن  رب  مک ، مک  . دـندرک
هار زا  طـقف  تسا و  هدوبن  راـک  رد  یتردـق  نوـشق و  لوا  زا  هشیمه  دـنداد . یم  لیکـشت  هطورـشم  تموـکح  دـندرب و  یم  مدرم  نیب  زا  ار 
نیا هک  دندنامهف  یم  مدرم  هب  دنتخاس و  یم  هاگآ  ار  تلم  دندرک . یم  موکحم  ار  اه  یئوگروز  اه و  يردلق  دـنا ، هتفر  یم  شیپ  تاغیلبت 

هجیتن هب  دندش و  یم  رادـیب  مدرم  . تفرگ یم  ارف  ار  هعماج  تاقبط  همه  تفای و  یم  هعـسوت  تاغیلبت  هنماد  مک ، مک  . تسا طلغ  اه  يردـلق 
رود امش  فارطا  رد  تسامش و  تسد  تاغیلبت  نکیل  . دیآ یم  امش  زا  يراک  هن  و  يرکشل ، هن  دیراد و  يروشک  هن  نآلا  امش  دندیـسر . یم 

نارگید ار  اهنیا  تسا ، مالـسا  یقوقح  يداصتقا و  لئاسم  تسا ، یمالـسا  لئاسم  مهم ، نکیل  دـیهدب ، دای  هتبلا  ار  يداـبع  لـئاسم  . دـنز یم 
هقح تلود  کی  يزیر  هدولاش  يارب  نونکا  مه  زا  میفظوم  ام  . میهد رارق  روحم  ار  لئاسم  نیا  دـیاب  مه  ام  دـنا ، هداد  رارق  دوخ  راـک  روحم 

هفیظو هاگآ و  یتما  مک ، مک  دیآ و  دیدپ  اهجوم  دنک و  ادـیپ  بجوم  هک  اجنآ  ات  مینک  غیلبت  مینک ، ادـیپ  رکفمه  مینک ، شـشوک  یمالـسا 
تموکح حیرـشت  رد  هللا  تیآ  ( 3 « . ) دهد لیکـشت  یمالـسا  تموکح  دـنک و  مایق  دوش  ادـیپ  مدآ  رفن  کی  هکنیا  ات  دـیآ  دوجو  هب  سانش 

نوناـق دراد و  نوناـق  زا  تیعبت  هک  تسا  یتـموکح  بتارم ، زا  يا  هبترم  ره  رد  مالـسا  : »... دـیوگ یم  نوناـق  تموکح  ناوـنع  هب  یمالـسا 
لوسر ترـضح  اج  ره  . تسا دـنوادخ  فرط  زا  هدـش  هداد  تیالو  و  ص )  ) مرکا لوسر  هب  یتارایتخا  هک  مه  اجنآ  تسا  هعماج  رب  مکاـح 

هک تسا  ینیناوق  هلـسلس  کی  زا  ترابع  مالـسا  سپ  . تسا هدوب  یهلا  نوناـق  زا  يوریپ  هب  دـنا  هدومرف  نییعت  ار  یمکح  اـی  ناـیب  ار  یبلطم 
یتلاخد نآ  رد  دناوت  یم  یسک  هن  تسا و  يروهمج  هن  دادبتسا و  هن  هطورشم ، هن  مالـسا  تموکح  دننک و  لمع  نآ  هب  دنفظوم  رـشب  مامت 

اوعیطا و  دـیامرف : یم  هک  تسا  یهلا  مکح  هب  مه  ص )  ) مرکا لوسر  زا  تیعبت  موزل  تسا و  عبتم  یهلا  مکح  سوـئرم  سیئر و  ربارب  . دـنک
زا يرایسب  رد  . دوش رجنم  بالقنا  هب  هک  دوبن  يدح  رد  اهضارتعا ، دنور  لاس 1357  راهب  رد  دادبتسا  داسف و  دنور  باتش  ( 4 ..« . ) لوسرلا
هب هکنآ  یب  دـهد ، یم  يور  یـسایس  یهافر -  زیمآ  ضارتعا  تارهاظت  تسا ، مکاح  اهنآ  رب  يروتاتکید  دادبتـسا و  میژر  هک  ییاهروشک 

دادبتـسا و . دنـشاب یم  داسف » دادبتـسا و   » تلـصخ ود  ياراد  امومع  هدناشن ، تسد  هماکدوخ و  ياهمیژر  ددرگ . یهتنم  بالقنا  شروش و 
زا یعیسو  ياهرشق  یقطنم  عورشم و  ياه  هتـساوخ  و  تفرگ ، یـشیپ  دادبتـسا »  » زا داسف »  » هک یماگنه  اما  . دنرگیدکی موزلم  مزال و  داسف ،

هتـسیاش نادرم  هلیـسو  هب  تکرح »   » نیا هچنانچ  دوش و  یم  لیدبت  تکرح  هب  اه ، هدوت  ضارتعا  دایرف  دش ، ور  هبور  یئانتعا  یب  اب  هعماج ،
هبنج تـسخن  لاـس 1357  لوا  ياـههام  رد  ناریا ، مدرم  تارهاــظت  ددرگ . یم  یهتنم  يزوریپ  هـب  ددرگ ، يربـهر  مدرم  داــمتعا  دروـم  و 

اب دـمآرد و  يا  هدوت  تکرح  هب  هاگنآ  دـش ، لیدـبت  یـسایس  یهافر -  ياه  هتـساوخ  هب  سپـس  تشاد ، هاـش  میژر  یلک  شور  هب  ضارتعا 
. درک هدز  تفگش  ار  نایناهج  ناریا و  مدرم  هک  دیـسر  يزوریپ  هب  یباتـش  نانچ  اب  دیماجنا و  بالقنا  شروش و  هب  ینیمخ  هللا  تیآ  يربهر 

دوز ای  رید  هک  دنام ، یم  یکاخ  دس  ناسب  دوب و  بارخ  نورد  زا  یلو  تشاد ، يدنمورین  راوتـسا و  رهاظ  ههد 1350  لیاوا  رد  هاش ، میژر 
رد یتح  یگدروخرـس  یئاضران و  داقتنا ، . دوب هدـناود  هشیر  نآ  رد  یکانتـشحو  داعبا  اب  داسف ، . تخیر یم  ورف  ایرد ، جاوما  راـشف  ربارب  رد 
اب وگتفگ  رد  ندنل ، رد  رهمایرآ » هاشنهاش   » ریفـس یجار ، زیورپ  دوب . هدش  رهاظ  تکلمم  هرادا  ناراکردـنا  تسد  یـسایس و  ناگبخن  نایم 

: دـیوگ یم  دـنک و  یم  داقتنا  میژر  يرگدادـیب  زا  تسا ، هدوب  ریفـس  اپورا  ياهروشک  اـکیرمآ و  رد  اـهلاس  زین  وا  هک  راـشفا ، نالـصا  ریما 
زا نم  . دوش یم  هتفگ  نآ  لابند  هب  داسف »  » و هجنکـش »   « ، » كاواس  » دـننام یتاملک  هلـصافالب  دـیآ ، یم  نایم  هب  ناریا  مان  اـج ، ره  ارچ  »...

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


زیورپ دـنام »... شوماخ  ناوت  یم  اهداقتنا ، هنوگ  نیا  لـباقم  رد  دـح  هچ  اـت  مناد  یمن  منک و  یم  تراـقح  ساـسحا  عاـضوا  نیا  هدـهاشم 
دور و یم  دوخ  کیدزن  ناتـسود  زا  یکی  لزنم  هب  اهرهظ  زا  دـعب  راـب ، هس  يا  هتفه  هاـش  تسا  عیاـش  : » دـیوگ یم  رگید  ياـج  رد  یجار ،
اب تسا ، هتـشاد  یجار  زیورپ  اب  دادرم 1357  زور 12  هک  یـصوصخ  رادید  رد  رابرد ، ریزو  ادـیوه ، سابع  ریما  ( 5 ..« . ) دشک یم  كایرت 

دنک و یم  دای  یتنطلس  هداوناخ  دارفا  زا  یـضعب  شترا و  يارما  كاواس ، يالاب  حطـس  هقبط  نایم  رد  داسف  یگدرتسگ  زا  زیگنارفنت ، ینحل 
يروا ( 6 ...« ) مرادـن راک  همادا  ناوت  رگید  هدیـسر و  نایاپ  هب  متمواـقم  هک  منک  یم  ساـسحا  هاـگ  عضو ، نیا  هدـهاشم  اـب  : »... دـیوگ یم 

هدرک لقن  ار  ریز  ناتساد  تشاد  شیک  هریزج  رد  هاش  اضر  دمحم  اب  هک  یتاقالم  زا  سپ  نارهت ، رد  لیئارـسا  یـسایس  هدنیامن  ( 7  ) یناربول
رادـید زا  دیـسرپ : نم  زا  يو  . مدرک دروخرب  دوب ، زین  هاش  کیدزن  رواشم  هک  میژر ، ناگیاپ  دـنلب  زا  یکی  اب  هاـش ، تاـقالم  زا  سپ  : » تسا

، مدینـش وا  نابز  زا  هچنآ  يدـید ؟ اجنآ  رد  ار  یناریا  طاطحنا  لاوز و  لبمـس  یتسرد  هب  اـیآ  تفگ : يرآ . متفگ : دـییآ ؟ یم  ترـضحیلعا 
دادبتسا زا  داسف  ( 8 .« ) تشاد هیکت  نآ  رب  هاش  هک  دوب  يدـساف  هاگتـسد  هشیر  نورد و  عضو  هب  هراشا  يو  روظنم  دوبن ، یندرک  رواب  میارب 

هب 38 تفای و  شیازفا  ناهگان   1353 ياهلاس 56 - رد  دمآرد  نیا  . دوب رالد  نویلیم  تفن 1200  دمآرد   1349 لاس 50 - رد  تفرگ  یشیپ 
هلاسهد 1343 دمآرد  هسیاقم  اب  دشاب و  یم   1354 لاس 55 -  هب  طوبرم  دمآرد  نیا  زا  رالد  درایلیم  اهنت 20  هک  دیدرگ  غلاب  رالد  درایلیم 

تلود یتارداص  تفن  دمآرد  لاس  یط 13  رگید  نایب  هب  . دوش یم  صخشم  ریگمشچ  شیازفا  نیا  دوب  رالد  درایلیم  اعمج 13  هک  ات 1353 
يارجا فرـص  دمآرد ، نیا  هدمع  شخب  ( 9 . ) تسا هدوب  ات 1356  لاـس 1353  هس  یط  نآ  دراـیلیم  هک 38  هدوب  رالد  دراـیلیم  ناریا 51 

ناریا یهاتوک  تدم  فرظ  تشاد  دصق  هنابلط ، هاج  ياهحرط  عادبا  اب  هاش ، اضر  دمحم  . دیدرگ مدرم »  هاش و  بالقنا   » مروفر ياه  همانرب 
تسد رد  اهتردق  همه  نارود ، نیا  رد  درادرب . مدق  يزاسدازآ  یسایس و  هنحص  رد  هکنآ  یب  دنک ، لیدبت  نردم  یتعنص  تردق  کی  هب  ار 

اه و هتـساوخ  عبات  اه ، همانرب  اهحرط و  . دوب درف  کـی  تلاـسر »   » دـش و یم  هدرمـش  یـصخش  رما  لـیامت و  تفرـشیپ ، هعـسوت و  دوب ، هاـش 
هاـشنهاش  » رظن هب  . دـندرک یم  ارجا  ارچ ، نوـچ و  یب  ار ، باـبرا »   » رماوا هک  دـندوب  ییاـهتارکونکت  شنارواـشم  . تـشاد رارق  وا  ياهـسوه 

ندـمت  » تهج رد  تفرگ و  یم  لکـش  یخیرات »  تیـصخش   » کی ناونع  هب  وا ، ياهتـسد  رد  دـیاب  هک  دوب  يرازبا  ناریا  هعماـج  رهماـیرآ »
هعـسوت و همانرب  تکلمم و  روما  رد  اهنآ  تکراـشم  مدرم و  رظن  هتـساوخ و  . درک یم  نیمـضت  يدـبا  راـختفا  شمیژر ، وا و  يارب  گرزب » 
زا لصاح  ياهدمآرد  زا  یـشخب  دنچ  ره  . دنار شیپ  دوب ، هدرک  باختنا  وا  هک  یتهج  رد  روز »  » هب دیاب  ار  تلم  . تشادن تیمها  تفرـشیپ ،

شزومآ و يزاسون و  تامدخ ، يداصتقا ، دشر  یتعنص و  تادیلوت  هنیمز  رد  دش و  تفرشیپ  هعـسوت و  همانرب  يارجا  فرـص  تفن ، شورف 
نآ هیهت  هک  نردم ، ياهرازفا  گنج  دیرخ  فرـصم  هب  نآ  هدمع  شخب  یلو  دمآ ، تسد  هب  ییاهتیقفوم  یلاع ، سرادـم  داجیا  شرورپ و 

. تفر ناراکردنا  تسد  بیج  هب  ای  دـش و  لیم  فیح و  زین  رالد  نویلیم  اهدـص  . دیـسر دوب ، راوشد  وتان »  » وضع ياهروشک  زا  یخرب  يارب 
نآ زا  رتشیب  تشاد ، يرتشیب  یـسرتسد  راـبرد ، هاـش و  هب  یـسک  ره  دوب ، هدـش  هتخاـس  اـمغی  ناوخ  کـی  روشک  يزیر  هماـنرب  هاگتـسد  زا 

ناراک هعطاقم  لیخ  . دنتـسناد یم  دوخ  یـصخش  ییاراد  ار ، تکلمم  یلام  عباـنم  اـه ، هماـنرب  ناراکردـنا  تسد  ناـیرجم و  . دوب رادروخرب 
، امغی ناوخ  نیا  زا  دـندوب ، هدرک  رارقرب  طابترا  عفنیذ  تاماقم  یتنطلـس و  هداوناخ  دارفا  اب  هک  اهنآ ، نیطبار  نـالالد و  یلخاد ، یجراـخ و 

هاش هب  هک  دش ، یم  هدید  یناسک  نایم  رد  یتنطلـس ، هداوناخ  ياضعا  ياوس  داسف ، دراوم  نیرتگرزب  هک  تشادن  بجعت  . دندرب ناوارف  هرهب 
يا هقبط  ناریا  رد  دیفـس » بالقنا   » مـالعا زا  سپ  مین  ههد و  کـی  دودـح  دوب ! هتفرگ  تقبـس  دادبتـسا  زا  داـسف ، . دـندوب رتکیدزن  راـبرد  و 

تراغ دح  ات  يزودـنا ، لام  تردـق و  زکرم  هب  ندـش  کیدزن  نآ  فدـه  اهنت  هک  دـمآ  دوجو  هب  دـساف  و  هفطاع ، یب  صیرح ، دـنمتورث ،
نآ هب  هک  ار  یمیژر  تیاهن ، رد  تخاس و  روراب  هدـنکارپ و  هعماج  نایم  رد  ار  یتسردان  یناـمیا و  یب  داـسف ، مخت  هقبط ، نیا  . دوب تکلمم 
هک دندقتعم  ناریا  یسایس  لئاسم  هب  ناهاگآ  زا  يرایـسب  هاش  یتیافک  یب  فعـض و  درک . رابتعا  یب  فیعـض و  شیپ  زا  شیب  دوب ، هتـسباو 
لاس ياتدوک  هاش ، تیصخش  هئارا  دوخ و  ياعدا  تابثا  يارب  نانیا  . دوب ممصمان  نوبز و  فیعض ، درم  شردپ  فالخ  رب  هاش ، اضر  دمحم 

شردپ یگتسیاش  تردق و  هیاس  رد  اضر  دمحم  دنیوگ  یم  دنروآ و  یم  لاثم  ار  يو  تشگزاب  یگنوگچ  روشک و  زا  ار  شرارف  1332 و 
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ياهدادـیور اـب  ار  وا  دروخ  رب  هورگ ، نیا  . داد ناـشن  فعـض  اـهنارحب ، ربارب  رد  هراومه  یهاـشداپ ، نارود  یط  رد  یلو  دیـسر  تنطلـس  هب 
نواعم کیـس ، يرگ  دـنناد . یم  وا  یتیاـفک  یب  فعـض و  زراـب  هناـشن  دـیدرگ ، بـالقنا  شروش و  هب  رجنم  هک  و 1357 ، ياهلاس 1356 
نیرخآ ماگنه  لاـس 1977 ، رد  دوخ  هب  تبـسن  هاـش  يداـمتعا  یب  زا  نم  : »... دـیوگ یم  دیفـس  خاـک  یلم  تینما  ياروش  رد  یکـسنیژرب ،

ریفـس نیرخآ  هیرظن  . دـنک یم  یفرعم  ناوتان  فیعـض و  يدرم  ار  هاش  زین  ناویلوس  ماـیلیو  ( 10 .« ) مدش هدز  تفگـش  اکیرمآ ، زا  شرادید 
، قدصم رتکد  تقو ، ریزو  تسخن  ربارب  رد  ( 1332  ) لاس 1953 نارحب  رد  هاش  : ».... تسا حرش  نیدب  وا ، هرابرد  نیـشیپ  میژر  رد  اکیرمآ 

یم تاـقالم  ار  وا  راـب  دـنچ  يا  هتفه  شتنطلـس  رخآ  ینارحب  ياـههام  رد  هک  نـم ، رظن  زا  داد )...(  ناـشن  دوـخ  زا  یگدارا  یب  فـعض و 
هصالخ . دوب توافتم  دندوب ، هتخاس  وا  زا  نافلاخم  ای  نایرابرد ، هک  دبتسم ، ردتقم و  ناطلـس  کی  هرهچ  اب  یلکب  هاش ، یعقاو  هرهچ  مدرک ،

نینچ اب  هاش ، اضر  دمحم   1 ( 11 ....« ) دشاب هتـشاد  ینارحب  طیارـش  رد  ار  شروشک  يربهر  تیلباق  ییاناوت و  هک  دوبن  يرادمامز  وا  هکنآ ،
ناج دصق  ءوس  ود  زا  دوب ، هتشاذگ  رس  تشپ  ار  یسایس  نارحب  دنچ  وا ، . دنایامنب ممصم  ردتقم و  ار  دوخ  تشاد  یعـس  یتیـصخش ، داهن و 
بزح يدازآ و  تضهن  یلم ، ههبج  دننام  نویسیزوپا ، ياههورگ  زین  و  یـسایس ، نافلاخم  گرزب و  ناکلام  هیلع  هزرابم  رد  . دوب هدرب  رد  هب 

يا و هویش  نینچ  اب  و  دوب ، هدرک  بوکرـس  تنوشخ  اب  ار  یکیرچ  شبنج  دادرخ 1342 و  مایق 15  . دوب هدش  زوریپ  روز ، هب  لسوت  اب  هدوت ،
یگدـیچیپ و زا  يراکـشآ  مئالع  هاجنپ  ههد  لیاوا  زا  اما ، دوب ، هدرک  تنطلـس  لاس  تفه  یـس و  تدـم  اکیرمآ  یناـبیتشپ  زا  يرادروخرب 
هاش و بالقنا   » فادـها ققحت  دوب ، هدـش  رهاظ  تشادـن ، ار  نآ  راظتنا  هک  یعامتجا ، يداصتقا و  مروفر  ياه  همانرب  يارجا  رد  تالکـشم 

هچیرد  » ندرک زاب  روظنم  هب  یلم ، زیخاتسر  بزح  داجیا  نامرف  . دوب هتفرگ  رارق  دیدهت  ضرعم  رد  گرزب »  ندمت   » يایؤر سپس  و  مدرم » 
بیرف هدعو و  یشیامن ، تاغیلبت  فرص  اهـشالت ، همه  سپ  نآ  زا  . دوب میژر  یگدنامرد  یـسایس و  عاضوا  یناماسبان  زراب  هناشن  نانیمطا » 
نارحب ناـیرج  رد  هاـش ، یناوتاـن  فعـض و  رد  هک  يرگید  مهم  لـماع  دـیدرگ . لـماک  تسب »  نب   » زا يریگوـلج  يارب  دـیدهت ، اـب  هارمه 

همادا رد  شا  هنادرخباـن  تجامــس  ینیب و  گرزب  دوـخ  یهاوـخ ، دوـخ  دوـب ، وا  یتمالــس  عـضو  تـشاد ، ریثاـت  شتنطلــس  رخآ  ياـههام 
همه دراد . هاگن  یفخم  شرـسمه  یتح  همه ، زا  دوب ، هدـش  نآ  راـچد  لاس 1353  زا  هک  ار  یکلهم  يراـمیب  هک  دـش  بجوم  یئاورناـمرف ،

رد ای  دنا و  هتـشاد  تاقالم  رادید و  وا  اب  شتنطلـس  رخآ  لاس  هس  ود  رد  هک  هاش  نارواشم  ناکیدزن و  زین  یجراخ و  یـسایس  ياهتیـصخش 
، دـش یم  نیگمـشخ  بلغا  یتکلمم ، لئاسم  رـس  رب  ناریزو ، اب  وگتفگ  رد  يو  . دـندوب هدـش  وا  راتفر  لاح و  رییغت  هجوتم  دـنا ، هدوب  سامت 

رگا دینک ، یم  ياج  زا  منزب  باکر  رگا  دـیتسه ! وبای »  » لثم اهامـش ، : » تفگ یم  اهنآ  هب  هک  ییاج  ات  درک ، یم  تمالم  یتخـس  هب  ار  اهنآ 
دیاوع شهاک  هلئسم  هجدوب ، همانرب و  نامزاس  سیئر  يدیجم ، نیسحلا  دبع  هک  یماگنه  رابکی ،  1 ( 12 .« ) دینک یمن  تکرح  منامب ، مارآ 

رخآ ياهزور  رد  عولخم ، هاش   1 ( 13 . ) تفرگ لیوحت  وش »! هفخ   » خـساپ درک ، ناونع  هاـش  روضح  رد  ار  طوبرم  ياـهباسحتروص  تفن و 
هـشیدنا رد  زین ، اـهزور  نـیا  رد  : »... دـیوگ یم  دـنک و  یم  فارتـعا  شتنطلـس  نارود  تاهابتـشا  هـب  اـه ، هتـشذگ  يروآداـی  اـب  یگدـنز ،

ساسا اهاطخ ، نآ  هک  متشادن  رواب  اما  مدوب ، هدش  بکترم  یتاهابتشا  عطق  روط  هب  نارود  نآ  رد  . مدوب منهیم  لاح  هتـشذگ و  ياهدادیور 
ناریا بالقنا  اب  ندش  هجاوم  هدامآ  سک  چیه  : » دیوگ یم  کیس  يرگ  ناریا  بالقنا  اکیرمآ و   1 ( 14 ...« ) دزاس مهارف  ارم  طوقس  هیاپ  و 

زا زین  شنایفارطا  هاش و  دـش )...(  ریگلفاـغ  ناریا  یهاـشنهاش  میژر  عیرـس  یـشاپورف  بـالقنا و  يریگجوا  ربارب  رد  زین  رتراـک  تلود  . دوبن
يزوریپ زا  سپ  هتفه  دـنچ  اـت  یتـح  دنتـشادن ، یتـسرد  روـصت  داد ، يور  ناریا  رد  یـسمش )  1357  ) لاـس 1978 رخآ  ياـههام  رد  هچنآ 
ریگلفاغ بالقنا  ربارب  رد  هک  هتکن ، نیا  لوبق  ام ، يارب  دـنروآ )...(  لمع  هب  یقطنم  لیلحت  میژر ، طوقـس  للع  هرابرد  دنتـسناوتن  بـالقنا ،

نادـب الومعم  هک  دوب  ییاهلیلحت  دروآرب و  تاشرازگ ، هیاپ  رب  اـم ، تاراـظتناو  تیعقاو  نیب  قیمع ، ضراـعت  . تسا راوشد  ـالمتحم  میدـش ،
لماوع زا  یکی  ناریا  عاضوا  زا  حیحص  دروآ  رب  رد  ار  داسوم » « ، » ایـس  » ياهنامزاس تیقفوم  مدع  اه ، ییاکیرمآ   1 ( 15 ...« ) میدوب یکتم 

زا ندنام  ربخ  یب  نویـسیزوپا ، اب  سامت  يرارقرب  رد  هدحتم ، تالایا  یتاعالطا  ياهـسناژآ  یناوتان  نینچمه  . دنناد یم  دوخ  ندنام  ریگلفاغ 
يریگلفاغ نیا  رگید  مهم  لماوع  زا  دیعبت ، نارود  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  ياهینارنخس  هعلاطم  طبض و  دجاسم و  یبهذم و  سرادم  ياهتیلاعف 
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ینیمخ هللا ) تیآ   ) ماـن هب  دـجاسم  رد  شبنج ، یهدـنامزاس  دـش  موـلعم  هکنآ  زا  سپ  یتـح  : » کیـس تیاور  هب  تـسا . هدـمآ  باـسح  هـب 
تسا هاش  يرانکرب  یبهذم ، ياهورین  فده  هک  دندرک  یم  ینیب  شیپ  نارظان  تسا ، هتفرگ  رب  رد  ار  اه  هدوت  بالقنا  دریگ و  یم  تروص 
شهاک دوب ، بالقنا »  همست   » هلزنم هب  هک  دجسم »  » شقن تیمها  دش و  دهاوخ  دودحم  رایسب  یسایس  ورملق  رد  اهنآ  تیلاعف  نآ  زا  سپ  و 

تسا یندرکن  رکف  هچنآ  هب  ندرک  رکف   » ناونع تحت  نتگنیشاو ، هب  ناویلوس  رذآ 1357 )  ) ربماون 1978 مایپ  رد   1 ( 16 ...« ) تفای دیهاوخ 
یسایس روما  هب  ینادنچ  هجوت  تشاد و  دهاوخ  ار  يدناگ »   » ریظن یـشقن  ناریا ، هب  تشگزاب  زا  سپ  ینیمخ  هللا  تیآ  هک  دوب  هدش  هتفگ  « 
ربماسد  ) رذآ 1357 رد  ییاـکیرمآ  ققحم  هدنـسیون و  لـیب ، زیمج   1 ( 17 . ) دوـمن دـهاوخن  دریگ ، تسد  هب  ار  تردـق  یـسک  هچ  هکنیا  و 

يا هحفص  لیلحت 20  رد  يو  درک » دنهاوخن  تکراشم  تلود ، راتخاس  رد  امیقتـسم  نویناحور   » هک دوب  هدرک  دـیکات  يا  هلاقم  رد  ( 1978
هب يا  هراشا  دوب و  هدرب  مان  لاس 1343 ، رد  يو  دیعبت  دروم  رد  مه  نآ  هللا  تیآ  زا  راب ، کی  اهنت  نآ ، دنور  ناریا و  بالقنا  نوماریپ  دوخ 

قوقح نامزاس  نالاعف  زا  یکی  نوتـسنیرپ ، ییاکیرمآ  هاگـشناد  سانـشرس  داتـسا  کلاف ، دراچیر   1 ( 18 . ) دوب هدرکن  یمالـسا  يروهمج 
رد هک  يا  هلاـقم  رد   1 ( 19  ) دومن تاقالم  ینیمخ  ماما  اـب  سیراـپ  رد  سپـس  دوب و  هدرک  رفـس  ناریا  هب  هیوناژ 1979  لیاوا  رد  هک  رـشب ،

شنایفارطا هللا و  تیآ  هک  درک  دـیکات  هتکن  نیا  رب  داد و  رارق  شیاتـس  دروم  ار  وا  شبنج  ینیمخ و  هللا  تیآ  تفای  راشتنا  زمیات  كرویوین 
صاخ هجوت  هقالع و  ناریا  یعامتجا  يداـصتقا و  ياهتفرـشیپ  رـشب و  قوقح  لوصا و  هنیمز  رد  صوصخب  . دنتـسه یقرتم  ور و  هناـیم  دارفا 

(20 .« ) دیآرد موس  ناهج  ياهروشک  نایم  رد  یمدرم  هنومن  میژر  کی  تروص  هب  ناریا  دور  یم  راظتنا   » دوب هتفگ  نایاپ  رد  کلاف  . دنراد
نارود زا  دـعب  یتسیرورت  میژر  نیرتدـب  ار ، یمالـسا  يروهمج  میژر  یهاگـشناد ، دونـش  تفگ و  کی  رد  کلاف  دراچیر  دـعب ، لاـس  هس 

ناگدرک و لیـصحت  زا  يرایـسب  یمالـسا ، يروهمج  میژر  يرارقرب  هاـش و  نتفر  زا  سپ  هنادنـسپ  ماوع  ياـهلیلحت   2 ( 21 . ) تسناد رلتیه 
طوبرم ياهلیلحت  رد  دندرک ، ترجاهم  اکیرمآ  صوصخب  یبرغ و  ياهروشک  هب  فلتخم  نیوانع  هب  هک  ینایناریا  صوصخب  نارکفنـشور ،

رد یلوحت  رییغت و  عون  چیه  هکنیا  رب  ینبم  ار ، نیشیپ  همغن  نامه  یمالسا ، يروهمج  داجیا  بالقنا و  يزوریپ  تنطلـس و  میژر  طوقـس  هب 
هدش هیهت  شیپ  زا  هشقن  حرط و  ار ، ناریا  میژر  رییغت  هاش و  نتفر  دندرک و  زاس  تسین ، یندش  ماجنا  نایجراخ  رظن  هتـساوخ و  نودب  ناریا 
کی رد  هاـش ، رهاوخ  يولهپ ، فرـشا  دـندرک . غـیلبت  ساـنلا  ماوـع  ناـیم  رد  ار  اوـتحم  یب  چوـپ و  رکف  نیا  دنتـسناد و  اـکیرمآ  سیلگنا و 

تـسد نآ  رد  زین  نایجراخ  هک  دوب  يا  هدـش  گنهامه  تکرح  نیا  . دـندوبن اهنت  اـهالم  هک  متـسه  نئمطم  نم  : » تفگ ییویدار  هبحاـصم 
یلیخ دراد  ناریا  هک  دـندید  یم  ناگناگیب  . دـندرک لمع  لاونم  نیمه  هب  زین  مردارب  اب  . دـنک یم  قدـص  مردـپ  هرابرد  عضو  نیمه  . دنتـشاد

2 ( 22 .« ) دننک لمحت  ایـسآ  رد  ار  يرگید  نپاژ  دنتـسناوت  یمن  اهنآ  دـش ، یم  يرگید  نپاژ  ناریا  رگید ، لاس  هد  دوش )...(  یم  دـنمتردق 
هکنیا زا  تسا  رتناسآ  دشاب ، یم  ناگناگیب  هتخادرپو  هتخاس  ناریا  بالقنا  هک  مدرم ، نیب  هشیدنا  نیا  ءاقلا  رگید ، يرایـسب  فرـشا و  يارب 

مدرم اهنویلیم  و  دنـسانشب ، ار  دوخ  یعقاو  نانمـشد  ناتـسود و  دـنیآرب ، بالقنا  يزوریپ  يولهپ و  میژر  یـشاپورف  للع  كرد و  ددـصرد 
هتفگ رب  انب  دـنا و  هتـشاد  تسد  ناریا  میژر  رییغت  و  ام ، تشونرـس  نییعت  رد  ناگناگیب  هک  میـشاب  هتـشاد  رواـب  رگا  دـننکن . ریقحت  ار  ناریا 
دوش یم  حرطم  لاوئس  نیا  هلصافالب  تشاد ، رارق  اهنآ  عفانم  ياتسار  رد  هاش ، طوقس  دوب و  نایجراخ  نایز  هب  ناریا  ندش  دنمتردق  فرشا 

یماظن دنمورین  دحتم  تشاد و  مامت  مات و  یگتـسباو  نآ  اب  یماظن  یـسایس و  يداصتقا ، ياه  هبنج  زا  هک  یمیژر  ندرک  طقاس  اب  برغ  هک 
يروهمج ماظن  يرارقرب  هاش و  فذح  اب  درب و  یم  يدوس  هچ  دوب ، سراف  جیلخ  هنایمرواخ و  رد  وا ، یکیژتارتسا  عفانم  ظفاح  یسایس و  و 

زارد جیاتن  بالقنا و  يزوریپ  زا  دعب  ياهدمایپ  یسررب  اب  یناسآ ، هب  ناوت  یم  ار  لاوئس  نیا  خساپ  دروآ ؟ تسد  هب  يا  هجیتن  هچ  یمالـسا 
، یـسایس طباور  عطق  اکیرمآ ، نیدـحتم  هگرج  زا  ناریا  ندـش  جراخ  دروآ ، تسد  هب  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  برغ و  عفاـنم  رب  نآ  تدـم 

جیلخ رد  یماظن  يریگرد  يریگناگورگ ، ناریا ، لامـش  زا  اکیرمآ  یتاعالطا  ياههاگیاپ  ندـش  هدـیچرب  روشک ، نآ  اب  یماظن  يداصتقا و 
جراخ : » دـیوگ یم  رتراک  تلود  هجراخ  ریزو  سنو  سوریاس  دوب . یمالـسا  يروهمج  میژر  يرارقرب  هاش و  طوقـس  جـیاتن  مها  .... سراـف

، ام یکیژتارتسا  یتینما و  یـسایس ، عفانم  هب  تسین ، ام  تسود  هک  یمیژر  هلیـسو  هب  روشک  هرادا  اکیرمآ و  نیدحتم  هگرج  زا  ناریا  ندـش 
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سیئر يارب  ار  هاش  طوقـس  رتراـک ، یتینما  رواـشم  یکـسنیژرب ، وینگیبز   2 ( 23 ....« ) تخاـس دراو  همطل  تخـس  ایـسآ ، یبرغ  بوـنج  رد 
یثـنخ ار  لیئارـسا ) رـصم و  حلـص  دادرارق   ) دـیوید پمک  هماـن  تقفاوم  یـسایس  جـیاتن  هک  هتـسناد  یگرزب  تبیـصم  اـکیرمآ ، يروـهمج 

ربهر کی  ناونع  هب  رتراک  تندیزرپ  یسایس  تیصخش  هب  تخاس و  رثا  یب  نیچ  اب  اکیرمآ  طباور  نتخاس  يداع  رد  ار  وا  ياهششوک  . درک
تـسکش تابجوم  اهییاکیرمآ ، ندش  هتفرگ  ناگورگ  هب  ماجنارـس  درک و  دراو  همطل  وا  يروهمج  تسایر  هرود  نیلوا  طساوا  رد  یناهج ،

نینچ مود  رود  یتاباختنا  نازرابم  رد  تسکـش  زا  سپ  اکیرمآ  يروهمج  سیئر  رتراک ، یمیج  تندیزرپ  ( 24 . ) دومن مهارف  ار  وا  یسایس 
ییاکیرمآ بیقر  اب  یتاباختنا ، تخـس  تازرابم  رد  يروهمج  سیئر  کی  تشونرـس  هک  تسا  هجوت  بلاـج  رایـسب  هتکن  نیا  : » دـیوگ یم 

لوئـسم سک  ره  زا  شیب  ار  هاش  اـهییاکیرمآ ،  2 ( 25 !« ) دوش نییعت  ناریا ، رد  هکلب  كرویوین ، رد  ای  ایناولیـسنپ و  اـی  ناگیـشیم  رد  هن  شا 
یم لکـشم  ار  یـسایس  دـنور  رد  حیحـصت  رییغت و  عون  ره  وا  دـنیوگ ، یم  دوخ  ياعدا  هیجوت  رد  دـنناد و  یم  ناریا  نارحب  ندـش  رتمیخو 

رد ار  شیاهوزرآ  دیما و  همه  دوب و  هتـشاذگ  رامق »  » ضرعم رد  ار  شروشک  هدنیآ  تشونرـس  هبرجت ، لاس  تفه  یـس و  اب  يو  . تشادـنپ
هب دش و  هتشاذگ  وا  باسح  هب  تسایس  نیا  تسکش  هجیتن ، رد  . دوب هدرک  هصالخ  یماظن  هینب  ندرک  دنمتردق  عیرس و  تفرـشیپ  هعـسوت و 
ور هبور  لکشم  اب  وا  بالقنا »   » همانرب هک  تفایرد  لاس 1355  لیاوا  رد  هاش ،  2 ( 26 ... ) دیماجنا وا  طوقس  مدرم و  دیدش  یتیاضران  ياهب 
زاب ییاضف  داجیا  هنیمز  رد  دیامن و  دـنک  ار  يداصتقا  تفرـشیپ  ياهحرط  دـنور  درک  یعـس  عقوم  نیا  رد  . تسین هار »  هبور   » اهراک هدـش و 

هیامرـس نآ  يارب  لاس  تسیب  یط  هک  دوب  يژتارتسا  رد  یلک  رظن  دـیدجت  هب  زاـین  اـهراک ، نیا  ماـجنا  اـما  دـهد ، ماـجنا  یتامادـقا  یـسایس 
میمصت تامادقا و  یسررب  . دوب هدیسر  نایاپ  هب  تالکشم ، اب  هلباقم  يارب  وا ، ییاناوت  هینب و  دوب و  رامیب  رگید  يوس  زا  دوب ، هدرک  يراذگ 

راتخاس رییغت  تهج  رد  يدیدج  تسایـس  باختنا  يارب  هک  دهد  یم  ناشن  شیرادـمامز  رخآ  هام  هدزناپ  یط  هاش  ضیقن  دـض و  ياهیریگ 
اب هک  دوب  ییوگ  نابرق  هلب  عیطم و  حـلاصان و  نارواشم  هرـصاحم  رد  نارواین ، خاک  راوید  راـهچ  رد  يو  . تشادـن ییاـناوت  روشک  یـسایس 

ناتـسبات راهب و  رد  هدرتسگ  تارهاظت  مغر  هب  دـندوب . روشک  زا  رارف  و  جراـخ ، هب  دوخ ، ییاراد  لاوما و  لاـقتنا  ددـص  رد  رطخ ، ساـسحا 
میژر هیلع  یمومع  تفلاخم  ییاـضران و  قمع  هب  هلاژ  نادـیم  رد  رویرهـش  هعجاف 17  زا  سپ  هاش  هک  تسا  یکاـح  دوجوم  دـهاوش   1357

، لومعم هویش  هب  ینابایخ ، ياهدروخ  دز و  لرتنک  و  دوب ، هتفر  تسد  زا  یـسایس  نارحب  لح  يارب  تصرف  عقوم  نآ  رد  یلو  درب ، یپ  دوخ 
هک یـسایس  راتخاس  رد  دیاب  ای  دوب ، ور  هبور  يراوشد  رایـسب  هلئـسم  اب  هاش  عقوم  نیا  رد  . تشادـن دربراک  زین ، یماظتنا  ياهورین  هلیـسو  هب 

يزیرنوخ هب  نآ  ظفح  يارب  ای  دـنک و  رظن  دـیدجت  یلک  هب  دوب ، هتخادرپ  یفازگ  ياـهب  نآ  داـجیا  يارب  هتـشذگ ، لاـس  جـنپ  تسیب و  یط 
دیما هب  ار ، رخآ  هام  دـنچ  هجیتن ، رد  تشادـن ، ار  لح  هار  ود  نیا  زا  کی  چـیه  باختنا  هب  لیامت  ییاناوت و  عقوم  نآ  رد  هاش  . دوش لـسوتم 
هتفرگ رب  رد  ار  متـسیس  لـک  درک و  یم  ادـیپ  يرتعیـسو  داـعبا  نارحب ، تخادرپ . ضیقن  دـض و  ياـهرونام  تقولا و  عـفد  هب  عاـضوا  رییغت 

، تسین دراو  دوب ، هدرک  جلف  نارحب  اب  هلباقم  رد  ار  هاش  رونام  تردق  رتراک ، تلود  رشب  قوقح  تسایس  دنیوگ  یم  هک  یناسک  ياعدا  . دوب
اـه و هبحاـصم  زا  کـی  چــیه  رد  یلو  دوـب ، تحاراـن  یــضاران و  رــشب  قوـقح  تسایــس  يریگراــک  هـب  ندرک و  حرطم  زا  وا  دــنچ  ره 

نارحب ربارب  رد  نتگنیـشاو  شنکاو  دیـسر  یم  تسب  نب  هب  هک  یهار  تسنادـن . دوخ  میژر  طوقـس  لماع  ار ، عوضوم  نیا  شیاـهوگتفگ ،
هب وا  یـسایس  نارواشم  رتراک و  تندـیزرپ  هجوت  دروم  مهم و  لئاسم  زا  سراف ، جـیلخ  رد  یتینما  عفانم  زا  عافد  ظفح و  دوبن ، زیچاـن  ناریا 

يریگ میمـصت  شور  دندرب ، یپ  نآ  تیمها  هب  هک  یماگنه  دندرک و  كرد  ار  رطخ  قمع  تعـسو و  جیردت  هب  اهنآ  یلو  تفر ، یم  رامش 
ياهتلود تسایـس  ثراو  رتراک ، تلود  . 1 دوب : ریز  حرـش  هب  لماع  دـنچ  زا  یـشان  هلئـسم  نیا  تشادـن . بیترت  مظن و  یگنهامه و  اـهنآ ،

رد اکیرمآ  یتینما  عفانم  ظفح  تیلوئـسم  ندرپس  رد  ( 1972  ) لاس 1351 رد  رجنیسیک  يرنه  نوسکین و  دراچیر  تامیمـصت  دوب ، هتـشذگ 
زا شخب  نیا  رد  هدـحتم ، تالایا  تلود  لمع  يدازآ  رگید ، ناـیب  هب  . دوب هیجوت  لـباق  ریغ  مهم و  هقباـس ، یب  يرما  هاـش ، هب  سراـف  جـیلخ 

لاقتنا ات  دوب و  هتشذگ  لاس  جنپ  ثاریم  تسایس ، نیا  . تشاد طابترا  هاش  میژر  فعض  توق و  ناریا و  یلخاد  تالوحت  عاضوا و  اب  ناهج ،
تاـعالطا بـسک  زا  ار  هدـحتم  تـالایا  هاـش ، هـب  داـمتعا  . 2 تفاـی . همادا  یهجوت  لـباق  لکـشم  اـب  دروـخرب  نودـب  رتراـک ، هب  تموـکح 
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یسایس لئاسم  اب  نتگنیشاو  يریگرد  نینچمه  دوب ، هدرک  مورحم  ناریا  یلخاد  عاضوا  هجیتن  رد  و  اکیرمآ ، یتاعالطا  لقتسم  ياهـسیورس 
ناریا نارحب  یگنوگچ  زا  اکیرمآ ، تلود  ندـنام  لفاغ  بجوم  دـیوید ، پمک  رد  لیئارـسا  رـصم و  حلـص  تارکاذـم  صوصخب ، یناهج ،

تاشرازگ زین ، ناریا و  هرابرد  يریگ  میمـصترس  رب  دیفـس ، خاک  رد  یلم  تینما  ياروش  اب  هجراخ ، روما  ترازو  رظن  فالتخا  . 3 دیدرگ .
یکـسنیژرب دوب . اهیریگ  میمـصت  رد  یگنهامهان  رگید  لماوع  زا  هاش  نتفر  زا  شیپ  هام  ود  ات  اـکیرمآ ، ریفـس  ناویلوس  ماـیلیو  هناـنیبشوخ 

یلـصا لماوع  زا  يدـهاز ، هللا  لضف  رکـشلرس  شردـپ  يدـهاز و  دوب ، نتگنیـشاو  رد  ناریا  ریفـس  يدـهاز ، ریـشدرا  تاـیرظن  ریثاـت  تحت 
، ناریا بالقنا  جوا  رد  يدهاز ، ریـشدرا  . دندوب قدصم  یلم  تلود  يزادنارب  رد  دادرم 1332 ، ییاکیرمآ 28  یسیلگنا -  هنانئاخ  ياتدوک 

تسناد رسکبس  نادان و  يدرم  ار  وا  زین  هاش  اضر  دمحم  هک  دوب  رود  تایعقاو  زا  دح  نادب  ات  تشاد و  رـس  رد  ار  يرگید  ياتدوک  يایؤر 
هنایم تایعقاو ، اب  دنک و  یمن  كرد  ار  ناریا  یلخاد  عاضوا  يدهاز  هک  دهد  عالطا  نتگنیشاو  هب  درک  هیصوت  ناویلوس  هب  دروم  کی  رد  و 
نایم رد  . دوب یماظن  ياتدوک  موزل ، تروص  رد  و  یماظن ، تلود  ای  یماظن  قیرط  زا  ناریا  نارحب  لح  رادـفرط  يدـهاز   2 ( 27 . ) درادن يا 

ابا يزیرنوخ  تنوشخ و  لاـمعا  زا  دـش ، یم  هداد  ناـشن  زبـس » غارچ   » اـهنآ هب  رگا  هک  دـندوب  ینارـسفا  ناریا ، شترا  نارـس  ناهدـنامرف و 
یکسنیژرب تقفاوم  اب  زییاپ 1357  رخاوا  رد  يدهاز  . دندوب هورگ  نیا  زا  دادورسخ ، رهچونم  رکشلرس  یسیوا و  یلعمالغ  دبشترا  دنتشادن ،

هاش نتفر  زا  سپ  تشاد . مظنم  ینفلت  طابترا  یکسنیژرب  اب  درک و  یم  قیوشت  بوکرس  تسایس  يارجا  هب  ار  هاش  هتـسویپ  دمآ و  نارهت  هب 
هبنج زا  ناریا  شترا  هب  تبـسن  هنانیبشوخ  ياهـشرازگ  رب  هیکت  اب  یکـسنیژرب  . تشاد همادا  نانچمه  اتدوک ، هرابرد  ثحب  يد 1357 )  26)

تندـیزرپ میتفگ ، هک  يروط  هب  ناریا  نارحب  رتراک و  تشاد ! یماظن  لح  هار  رد  رارـصا  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  یتح  یکیتکات ، تیلباق 
میژر اب  یکیژتارتسا  هبنج  زا  اکیرمآ  شیپ  اهلاس  هک  دوب  یتسایـس  ثراو  وا ، . دوبن ناریا  هدـحتم و  تالایا  یکیژتارتسا  طباور  حارط  رتراک 

هدـحتم تالایا  بیـصن  هاـش ، طوقـس  اـب  هک  ار  یجیاـتن  رتراـک ، . دوب دونـشخان  تسایـس  نیا  هب  تبـسن  هراومه  يو  . دوب هدرک  طوبرم  هاـش 
هب تبـسن  دوب ، هتفرگ  هدـهع  هب  رـصم  يروهمج  سیئر  تاداسرونا  زا  ینابیتشپ  رد  هک  ار  يدـهعت  نامز ، نامه  رد  اـما  . تفریذـپ دـیدرگ ،

(28 .« ) دهعت ساسحا  ات  تشاد  فیلکت  هفیظو و  هبنج  رتشیب  ناریا ، نارحب  لوط  رد  رتراک  شور   » کیـس يرگ  هتفگ  هب  . تشادن هاش  ظفح 
يارب ناریا ، نارحب  هلئـسم  . درک یمن  غیرد  یـششوک  چـیه  زا  هار ، نیا  رد  دوب و  بلط  حالـصا  هاوخیقرت و  وج ، حلـص  يدرم  اتاذ  رتراک   2

ار نآ  اـب  ندـش  ریگرد  لـیامت  يروهمج  سیئر  هک  یعوضوم  دوب ، تردـق  هنزاوم  یماـظن و  يژتارتسا  عوضوم  اـکیرمآ ، هدـحتم  تـالایا 
اکیرمآ عضوم  زا  تیامح  رد  وا ، نتخاس  دعاقتم  يارب  رگنیزلـش  یکـسنیژرب و  دننام  تلود ، رد  یماظن  يژتارتسا  ناحارط  شالت  تشادن .

یم یگدیـسر  ار  یـسایس  رگید  لئاسم  هک  روط  نآ  ناریا ، نارحب  لوط  رد  رتراـک ، تندـیزرپ  دـنام . رمث  یب  رطخ ، لوبق  ناریا و  لاـبق  رد 
تالایا شقن  هک  تخاـس  ناـشنرطاخ  تحارـص  اـب  دروم  دـنچ  رد  يو  . درک یمن  يریگیپ  هنازور  و  يدـج ، روط  هب  ار ، ناریا  لـئاسم  درک 

عانتما دوبن ، نآ  ماجنا  يارب  هدامآ  هاش ، هک  ییاهیریگ  میمـصت  رد  تیلوئـسم  لوبق  زا  یلو  دشاب  یم  وا  تاجن  يارب  هاش  هب  کمک  هدحتم ،
جیاتن زا  اکیرمآ ، هدحتم  تالایا  ( 29 . ) دوب فلاخم  دیدرگ ، یم  هدحتم  تالایا  یماظن  هلخادم  هب  رجنم  هک  ییاهتسایس  اب  نینچمه  تشاد ،
سراف جیلخ  رد  یماظن  ياهدروخرب  يریگناگورگ و  نارحب  ناریا ، بالقنا  ییاکیرمآ  دض  تیهام  . دـید ناوارف  بیـسآ  هاش  میژر  طوقس 

عفانم رب  زارد  نایلاس  ناریا  بالقنا  جـیاتن  دـیدرت ، نودـب  . دوب روشک  ود  هتـشذگ  طـباور  زا  یـشان  ياهدـمایپ  هلمج  زا  یلیمحت  گـنج  رد 
ار نآ  یلم  ههبج  درک و  اضما  یباجنـس  میرک  هک  يا  هیناـیب  داوم 2 و 3  نتم  . 1 اه : تشون  یپ  درک . دـهاوخ  ییامندوخ  برغ  اـکیرمآ و 

بیکرت چیه  اب  ینوناق ، ریغ  یتنطلـس  ماظن  ءاقب  دوجو  اب  دناوت  یمن  ناریا  یمالـسا  یلم  شبنج  ( - 2  ) دنب دوب : حرش  نیدب  تخاس ، رـشتنم 
هب هعجارم  هلیسو  هب  لالقتسا ، یسارکومد و  مالسا و  نیزاوم  ساسا  رب  دیاب  ناریا  یلم  تموکح  ماظن  ( - 3  ) دنب دیامنب . تقفاوم  یتموکح 
(، نمهب 1348  1  ) هدعقیذ 1389  13 هیقف ، تیالو  هلئسم  نوماریپ  هعیـش ، هعماج  مظعم  عجرم  زا  ییاهـسرد  . 2 ددرگ . نییعت  یموـمع  ءارآ 
(، نمهب 1348  7  ) هدعقیذ 1389  19 مجنپ ، سرد  هیقف ، تیـالو  نوماریپ  هعیـش ، هعماـج  مظعم  عجرم  زا  ییاهـسرد  . 3 ات 9 . تاحفص 1 
RadJi,parviz;in the Service . 5 هحفص 180 . نمهب 1348 ،)  5  ) هدعقیذ 1389 موس 17  سرد  نامه ، . 4 . 33 تاحفص 34 -
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of the peacock Throne (London,Hamish Hamilton,1983) ,pp.52 and 118. 6. RadJi;Ibid.,p.47. 7.
.9 دش . ارجا  سرام 1983  خیرات 16 و 23  رد  هک  هاش  طوقـس  ناونع : تحت  یـس ، . یب . یب ویدار  همانرب  رد  هبحاصم  . Uri Lubrani. 8
Sick;op.cit.,p.163. 11. . 10 . 1356 هنــالاس ، شرازگ  نداــعم ، یتعنــص و  هعــسوت  کــناب  هجدوـب 1356 و  هماـنرب و  ناــمزاس 

هحفص ، 1368 اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسسؤم  هدبع ، لالج  رتکد  تارطاخ  هنحص ، رد  لاس  لهچ  . Sullivan;op.cit.,p.44 -57. 12
تخت راذـگتمدخ  ناونع ، ریز  باتک  نیا  هیوناژ 1977 )  10  ) يد 1355 هبنـشود 20  سوواط ، تخت  تمدخ  رد  یجار ، زیورپ  . 13 . 604

pahlavi;op.cit.,p.34. 15. Sick;Ibid.,pp.157.14 تسا . هدش  همجرت  یسراف  هب  لاس 1364  رد  نارهم ، هلیسو ح.ا. هب  سوواط 
حرش . -162. 16. Sick;ibid.,p.164. 17. Sick;p.165. 18. Foreign Affairs,winter 1978 -1979,pp.323 -324. 19

trusting Khomeini,New York . 20 تـسا . هدــمآ  ینیمخ  ماـما  اـب  یجراـخ  ياهتیــصخش  رادــید  شخب  رد  تاـقالم  نـیا 
.23 ربماتپس 1982 . 16 و 23  یس ، . یب . یب ویدار  رد  فرـشا  هبحاصم  زا  لقن  . Times,Feb.16,1979. 21. Sick;Ibid.,p.166. 22
vance;Hard choices.p,374. 24. Brzezinski;power and principle,p.398. 25. Hamilton

Jordan;crisis.p.362. 26. Sick;op.cit.,p.169. 27. Sullivan;op.cit.,p,193. 28. Sullivan;op.cit.,p.193.
؛ اضرمالغ یتاجن ، ج 2 ، ناریا ، هلاس  جنپ  تسیب و  یسایس  خیرات  هلاقم : عبانم  . 29.Sick;Ibid.,174

ناریا یمالسا  بالقنا  يداصتقا  یتعنص -  للع 

رظن ود  یلک  روطب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يداصتقا  یتعنـص -  لماوع  للع و  دـعب  رد   ) ناریا یمالـسا  بـالقنا  يداـصتقا  یتعنـص -  لـلع 
ندرک یتعنص  لمحت  لباق  ریغ  دح و  زا  شیب  تعرس  رطاخ  هب  ناریا  رد  بالقنا  عوقو  هکنیا  یکی  تسا : هدش  زاربا  نیمز  برغم  رد  هدمع 

، یسایس یعامتجا ، یگنهرف ، تالکشم  لئاسم و  ریاس  ياوس  هکنیا ، يرگید  و  ( 1 ، ) تسا هدوب  يولهپ  میژر  هاش و  صخش  طسوت  هعماج 
يداصتقا ییافوکـش  دشر و  نآ  عبت  هب  ناریا و  تعنـص  ( 2  ) يزاسون يزورما  حالطـصا  هب  ای  ندرک و  یتعنـص  نیا  دوخ  یتح  یبهذـم ، و 

دودعم دنچ  ره  لوا ، رظن  اب  ام  هک  تسا  یعیبط  تسا . هدوب  يدـج  ياهـشلاچ  تالکـشم و  شوختـسد  يولهپ  تموکح  نارود  رد  روشک 
لثم يا  هدنـسیون  یتقو  هک  ارچ  . میـشاب هتـشاد  تقفاوم  میناوت  یمن  هجوچیهب  دراد ، نیمز  برغم  نیرکفتم  ءاملع و  نیب  رد  مه  ینارادفرط 

یتعنص و / يداصتقا هعسوت  هنیمز  رد  هاش  یلک  ياهتسایس  هک  دش  نشور  یبوخ  هب  هجیتن ، رد  : » دسیون یم  ( Amin Saikal  ) لکیس نیما 
يو نخس  شریذپ  ( 3 « . ) دراد رارق  دوب  هدرک  ینیب  شیپ  هاش  هک  حطس  نآ  رد  نایناریا ، بذج  تردق  زا  رتالاب  هک  تسا  يدح  رد  یماظن 

یتعنـص نیون  میهاـفم  هب  انـشآ  ریغ  هدـنام و  بقع  يدارفا  ناریا  مدرم  تیرثـکا  اـی  مومع و  ناـمز  نآ  رد  مینک  روصت  هک  تساـنعم  نیدـب 
تفلاخم تمواقم و  هب  نآ  لباقم  رد  هدـنام و  زجاع  میژر  تبثم  ياهتـسایس  تیهام  كرد  زا  اذـل  دـنا و  هدوب  يداـصتقا  هعـسوت  يزاـس و 

ان دـسافم و  اـب  ماوت  تدـشب  روـبزم  ياـه  هماـنرب  دـید  میهاوـخ  ـالیذ  هکیروـطب  هکلب  هدوـبن و  نینچ  اـتقیقح  هک  یلاـح  رد  . دـنا هتـساخرب 
رد هک  يا  هدـمع  تالاکـشا  اما  .و  تسا هدروآ  مهارف  ار  مدرم  بالقنا  لآملاب  تفلاخم و  هنیمز  زین  نیمه  دـنا و  هدوب  ددـعتم  ياهیراجنهب 

دسر یم  رظنب  يدام : نالک  ياه  هدافتسا  ءوس  . 1 زا : دنترابع  دنروخ  یم  مشچب  هاش  يداصتقا  یتعنص -  هعـسوت  ياه  همانرب  رد  لوا  هاگن 
، يزرواشک یتعنص ، ياه  هژورپ  لک  زا  يولهپ  هاگتسد  رد  ذوفن  تردق و  نابحاص  و  هاش ، نایفارطا  هرابرد  یلام  ياه  هدافتـسا  ءوس  هنماد 

نارگـشهوژپ زا  کی  چیه  دید  زا  اهنت  هن  هک  تسا  هدوب  عیـسو  هدرتسگ و  دـح  نآ  ات  هتـشذگ  میژر  نامز  یماظن  يزاسهار و  ینامتخاس ،
هاش ناکیدزن  نایفارطا و  صاوخ  یتح  هکلب  تسا ، هدـنامن  ناهنپ  دـنا  هدرک  یـسررب  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  لماوع  للع و  هک  یجراـخ 

باتک رد  یجار  زیورپ  و  ص 103 ) ( ) 4  « ) هنییآ رد  اه  هرهچ   » باتک رد  يولهپ  فرـشا  هچنانچ  دنا ، هدرک  فارتعا  نآ  هب  ارابجا  زین  قباس 
باتک رد  زین  هاش  دوخ  نیا ، رب  هوالع  . دـنا هدرک  هراـشا  نادـب  هریغ ) و  ، 269 ، 230 صـص 186 ،  « ) ندنل رد  هاش  ریفـس  نیرخآ  تارطاخ  »
ناریا رد  دوخ  ترافس  نارود  تارطاخ  رد  زین  سیلگنا  ریبک  ریفس  زنوسراپ  ینوتنآ  . دنک یم  ناعذا  ار  یبلطم  نینچ  ( 5  « ) خیرات هب  خساپ  »
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مان میژر  تنوشخ  و  بوکرـس ، یلام ، داسف  دادبتـسا ، زا  يولهپ  میژر  طوقـس  لماوع  رکذ  رد  تسا  هدوب  بالقنا  ياهلاس  اب  فداـصم  هک 
رابرد يولهپ و  هداوناخ  هب  طوبرم  یلام  داسف  دراوم  نیرتشیب  هک  دـیوگ  یم  رکذـلا ) قوف  باـتک  ص 28   ) رگید ياـج  رد  و  ( 6  ) درب یم 
یتعنص ياه  هژورپ  يارجا  هوحن  دروم  رد  یجراخ  نارگشهوژپ  نارظان و  هک  يداصتقا  ياهیئاسران  هلمج  زا  ریذبت : فارـسا و  . 2 دوب . هاش 
يولهپ رابرد  ياه  همانرب  زا  یـضعب  ای  اه و  هژورپ  ماجنا  هنیزه  رد  ریذـبت  فارـسا و  هلاـسم  مه  یکی  . دـنا هدرک  رکذ  هتـشذگ  میژر  نارود 

عباـنم نیا  زا  یکی  لـقن  رباـنب  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب  یم  اـهنآ  ریاـظن  و  ( 7  ) یهاشنهاش هلاـس  دـصناپ  رازه و  ود  ياهنـشج  يرازگرب  ریظن 
يارجا يروص  هنیزه  یهاگ  یتاعلاطم ، عبانم  هنیزه  ربارب  نیدنچ  هب  یتعنـص  هژورپ  ای  حرط و  کی  يارجا  يروص  هنیزه  یهاگ  یتاعلاطم ،
یقیقح یگدیسر  یسرزاب و  هنوگچیه  یتقو  تسا  یهیدب  . دیدرگ یم  غلاب  نآ  یعقاو  هنیزه  ربارب  نیدنچ  هب  یتعنص  هژورپ  ای  حرط و  کی 

یسک هب  ناریا  زور  نآ  یسایس  یتموکح و  متسیس  تشادن و  دوجو  يولهپ  رابرد  تفگنه  تورث  هجیتن  رد  جراخم و  دمآ و  رد  هب  تبـسن 
لاملا تیب  روشک و  دـمآ  رد  فرـصم  هتـشر  رـس  دـیامن و  صحفت ، قیقحت و  هب  دـسر  هچ  رظن ، راهظا  اه  هنیمز  نیا  رد  اـت  داد  یمن  هزاـجا 

هنوـگنیا لـحم  زا  هک  تشاد  راـظتنا  مه  دـیاب  دوـب ، اـهنآ  عـیطم  يـالکو  ءارزو و  زا  يا  هدـعو  هراـبرد  هاـش و  تسد  رد  هرـسکی  یموـمع 
بجعت هک  دنشاب  هدش  ینالک  هدروآ  داب  ياهتورث  بحاص  اضر  دمحم  شرسپ  اهدعب  ناخاضر و  صخش  هژیوب  يولهپ و  رابرد  اهدمآرد ،

نارگـشهوژپ هک  يرگید  دراوم  زا  یتاقبط : فـالتخا  . 3 ( 8 . ) تسا هتخیگنارب  ار  اه  يولهپ  نامز  رد  ناریا  عاـضوا  یجراـخ  نارظاـن  همه 
هدرک رکذ  يولهپ  نارود  رد  ناریا  هعماج  ندش  یتعنص  يزاسون و  ياه  همانرب  زا  لصاح  یعامتجا  يداصتقا و  ياهیئاسران  هب  عجار  یبرغ 
ناریا  » و بالقنا »  ياه  هشیر   » باتک ود  ره  رد  هک  يروطب  تسا ، يولهپ  دهع  رد  ناریا  هعماج  رد  یتاقبط  قیمع  هلـصاف  داجیا  هلاسم  دـنا 

يدودعم نیب  یتاقبط  میظع  فالتخا  فاکش و  يولهپ  تموکح  نامز  رد  مدرم  یتیاضران  هدمع  لیالد  زا  یکی  بالقنا ، »  ود  هلـصاف  رد 
رد یلم  ياهدـمآ  رد  عیزوت  هوحن  ناشیا -  معز  هب  هک -  ارچ  دوش ، یم  رکذ  مدرم  هدوت  میظع  تیرثکا  هعماج و  هفرم  ینغ و  رایـسب  راشقا 

هنیمز نیا  رد  اکیرمآ  سلجنآ  سول  هاگشناد  خیرات  داتسا  يدک  روسفورپ  مناخ  ( 9 . ) تسا هدوب  هنالداع  ریغ  اراکشآ  يولهپ  میژر  نارود 
کی عفن  هب  مورحم و  تاقبط  بیج  زا  اتدمع  هاشاضر  تاحالصا  هک  دشاب  هتـشادن  دوجو  یکـش  هنوگچیه  دسر  یم  رظنب  : » دراد یم  نایب 

رد يولهپ  میژر  ناگتـسباو  زا  یـضعب  فرط  زا  اریخا  هک  يراثآ  زا  یـضعب  رد  هک  میراذـگن  هتفگان  ( 10 « . ) دوب کچوک  هدـیزگرب  هقبط 
هک اجنآ  زا  اما  ( 11 ، ) تسا هدش  رتدب  هتـشذگ  زا  یمالـسا  تموکح  نامز  رد  ینغ  ریقف و  تاقبط  هلـصاف  هک  هدش  اعدا  هتفای  راشتنا  برغ 

هجدوب همانرب و  ترازو  تاشرازگ  قبط   » هدش هتفگ  یمهبم  روطب  افرص  هدشن و  ینتبم  يدامتعا  لباق  يرامآ  شرازگ  چیه  رب  ناشیا  نخس 
ياه همانرب  هب  ناوت  یم  هک  يا  هدـمع  تادریا  هلمج  زا  يداـصتقا : یتعنـص -  یگتـسباو  . 4 دـشاب . یمن  انتعا  لباق  نادـنچ  ام  رظنب  اذـل  « ، 

هنیب و هک  دندوبن  يروط  اعون  هدش  ارجا  گرزب  ياه  هژورپ  رتشیب  هک  تسا  تیعقاو  نیا  تفرگ  هتشذگ  میژر  يداصتقا  یتعنـص -  هعـسوت 
افک دوخ  لقتسم و  ییانبریز  ياه  هژورپ  یتعنـص و  رظن  زا  ار  تکلمم  نیا  نامز ، لوط  رد  تیوقت و  ار  ناریا  يداصتقا  یتعنـص -  ياهناینب 

رد نپاژ  شحاف  تسکـش  تقیقح  رد  گنج و  ناـیاپ  زا  سپ   ) يدـالیم ياهلاس 1950  ههدرد  نپاژ  لثم  ییاهروشک  هک  يراـک  دـنزاس ،
زا دیلقت  هب   ) يدالیم ياهلاس 1980  ههد  رد  يزنودنا  يزلام و  و  نپاژ ) زا  دیلقت  هب   ) يدالیم ياهلاس 1970  ههد  رد  یبونج  هرک  و  گنج )

، يزاس یتشک  نیگنس ، عیانص  رد   ) دنداد رارق  یتعنص  همین  یتعنص و  ياهروشک  هرمز  رد  ار  دوخ  تاهج  يرایـسب  زا  دنداد و  ماجنا  هرک )
بالقنا يزوریپ  زا  سپ  هللا  دـمحب  هک  يراک  هریغ ) يراوس و  یتعنـص ، نیگنـس  تـالآ  نیـشام  تخاـس  يزاـسوردوخ ، يزاـس ، اـمیپاوه 

یلم گرزب  ياه  هژورپ  يارجا  یتعنص و  تاقیقحت  يور  يراذگ  هیامرس  هدش و  عورـش  یمالـسا  يروهمج  رد  يدایز  دودح  ات  یمالـسا 
زاغآ هریغ  يزاس و  امیپاوه  یعافد ، نیگنس  تاحیلست  تخاس  يزاس ، یتشک  وردوخ ، تخاس  یحارط  یتعنص ، تالآ  نیشام  تخاس  ریظن 

زا و  یبرغ ، يرامعتـسا  ياهتردق  هب  يولهپ  تموکح  دیدش  یگتـسباو  تهجب  هک  تفگ  ناوت  یم  عطاق  سرـض  اب  ریدقت  ره  هب  . تسا هدش 
هک مه  دنتـشاذگن  دنتـشاذگ و  یمن  زگره  نایبرغ  لیئارـسا ، زا  لماک  يرادبناج  للملا و  نیب  مسینویهـص  هب  اهتردـق  نآ  یگتـسباو  یفرط 
هب دـناوتب  يزور  هوقلاب ، روطب  دـنچ  ره  ظاحل ، نیا  زا  دوش و  لیدـبت  هقطنم  ... و یماظن ، یتعنـص ، لقتـسم  تردـق  کی  هب  هاش  ناـمز  ناریا 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


يدک یکین  مناخ  لوق  هب  اذل ، . دنتـسه نآ  لابندب  تدشب  مه  زونه  هک  یفده  دنک ، ملع  دـق  لیئارـسا  ربارب  رد  ناملـسم  روشک  کی  ناونع 
یب ياهحرط  هاش  نامز  يداصتقا  یتعنص -  ياه  هژورپ  ( UCLA  ) سلجنآ سول  رد  اینرفیلاک  هاگشناد  داتسا  ییاکیرمآ و  روهـشم  خروم 
زین هدمع  روط  هب  و  دندوب ، جرخرپ  نارگ و  فارـسا  دح  رد  دندوب و  هدشن  یحارط  ناریا  طیارـش  قباطم  نادـنچ  هک  دـندوب  یگرزب  تهج 

یبرغ و ياهتردـق  هزورما  هک  تسا  يراک  نامه  تسرد  نیا  هک  تسین  يروآ  دای  هب  مزـال  ( 12 . ) دندروآ یمن  رابب  يداصتقا  یماکان  زج 
ناردارب هنافساتم  دننک و  یم  هریغ  تاراما و  ناتسبرع ، رطق ، تیوک ، لثم  ییاهروشک  یتعنـص  ياهیراذگ  هیامرـس  اب  اکیرمآ  نآ  سار  رد 

یم فرـصم  یتروصب  هکنیا  لقادـح  ای  و  دـنزیر ، یم  رود  المع  ار  دوخ  یلخاد  ياه  هیامرـس  زرا و  دنتـسین و  بلطم  هجوتم  مه  اـم  برع 
یم ناعذا  هنافصنم  يدک  مناخ  هچنانچ  درک ، دهاوخن  یتعنص  روشک  کی  یبونج  هرک  ای  نیچ و  نپاژ ، دنه ، لثم  ار  نانآ  زگره  هک  دننک 
دش یم  يرادیرخ  هک  ینارگ  هدیچیپ و  قوف  ياه  هحلـسا  هارمه  هب  هتـشاد و  یـشیامن  هبنج  رتشیب  هاش  نامز  یتعنـص  ياه  هژورپ  هک  دیامن 

بیج هب  اتدـمع  اهنآ  عفانم  داد و  یم  شیازفا  تدـشب  ار  برغ  هب  ناریا  يداصتقا  ياکتا  یفرـصم ، یلمجت  سکول و  ياهالاک  زین  و  ( 13)
هک میریگب  دادمتـسا  یبرغ  دنمـشیدنا  نیا  مالک  زا  مهزاب  دییامرفب  هزاجا  ثحب  نیا  يدـنبعمج  رد  ( 14 . ) تفر یم  ییاکیرمآ  ياـهتکرش 
دز یم  نماد  مدرم  دشر  هب  ور  یتیاضران  هب  رتشیب  الامتحا  دوب ، هنالداع  ریغ  یعیسو  راکشآ و  وحن  هب  هک  دمآ  رد  میسقت  مدع  : » دیوگ یم 
keddie,nikkir., . 1 اـه : تشون  یپ  ( 15  « . ) هعماـج عیرـس  ندرک  یتعنـص  ینعی  دوش ، یم  هتفگ  برغ  رد  هک  يرادناتـسا  لـماع  اـت 
roofs of Revolution, Yale University. 1981, p. 53; Parsonsp.. anthony,the pride and the fall :
Iran 1974 -1979,1984, London, pp.151 -156. 2. Modernization. 3. Saikal, Amin, The Rise andFall
of the shah,Princeton University Press,1980, P. 183. 7. 4. Faces in a Mifror, 1980. 5. Answer to

هاگن روبزم  ياهنشج  يرازگرب  روآ  ماسرس  ياه  هنیزه  دروم  رد  . 7 ص 15 . زنوسراپ ، زا  رکذلا  قباس  باتک  هب  دینک  هاگن  . History. 6
باتک هب  دینک  هاگن  تنطلـس  كرت  ماگنه  هب  ناخاضر  تورث  دروم  رد  . 8 دعب . هب  ص 114  باتفآ ، ریـسفت  یمیکح ، اضر  دمحم  هب  دینک 

هب دینک  هاگن  تنطلـس  زا  علخ  ماگنه  هب  اضر  دمحم  تورث  دروم  رد  و  صص 104 و 149 ، یلـصا ، نتم  بالقنا ، ياه  هشیر  يدک ، یکین 
، بالقنا ود  هلصاف  رد  ناریا : ، 170 صـص 148 ، بالقنا ، ياه  هشیر  ر.ك : . 9 بالقنا ص 437 . ود  هلـصاف  رد  ناریا  نایماهاربآ ، باتک 

صـص بالقنا ، ياه  هشیر  . 12 یمالـسا . بالقنا  ینیمخ و  ادـخ ، حور  يرهاـط ، ر.ك : . 11 ص 112 . ناـمه ، . 10 دـعب . هب  صص 447 
رد اکیرمآ  رد  زونه  هک  دوب  ییاهامیپاوه  يارب  تخادرپ  شیپ  هلمجنآ  زا  هک  هاش  یماظن  زیمآ  نونج  ياهیراذگ  هیامرـس  . 13 . 102 ، 148
هب دـینک  هاـگن  دـیناوت  یم  دروـم  نیا  رد  . دـجنگ یمن  رـصتخم  هلاـقم  نیا  رد  نآ  لیـصفت  هک  تسا  يا  هلوـقم  تشاد  رارق  یحارط  هـلحرم 

تارطاخ  » یجار باتک  و  ، 68 ص 70 - ( ، Inside, the Iranian Revolution ، ) ناریا بالقنا  نورد  ( ، » Stempel  ) لپمتسا
، نایماهاربآ ، 111 صـص 93 ، نامه ، . 15 . 172 صـص 143 ، بالقنا ، ياه  هشیر  يدـک ، . 14 ص 93 . ندـنل ، »  رد  هاـش  ریفـس  نیرخآ 

؛  میحرلا دبع  یهاوگ ، يراج ، هعرج  هلاقم : عبانم  . 149 صص 103 ، بالقنا ، ود  هلصاف  رد  ناریا :

یمالسا بالقنا  هناتسآ  رد  ناریا  یسایس  تیعضو 

ریز یلک  عوضوم  ود  رد  ار  یمالسا  بالقنا  عوقو  هناتسآ  رد  ناریا  یسایس  تیعـضو  یمالـسا  بالقنا  هناتـسآ  رد  ناریا  یـسایس  تیعـضو 
دزنابز راکشآ و  يرما  یناریا ، نادرمتلود  وا  عبت  هب  هاش و  دیدش  دادبتـسا  نآ  جیاتن  رازبا و  اه ، شور  دادبتـسا و  فلا ) مینک : یم  یـسررب 
یمدرم ذوفن  يرادـقم  زا  يدرف  درک  یم  ساسحا  هاگره  . دوبن لمحت  لباق  شیارب  يرگید  تردـق  شیوخ  تردـق  زج  هب  يو  . دوب ناگمه 

دوبان ار  وا  یتح  مدرم ، زا  هچ  دـشاب  تاماقم  زا  هچ  درک و  یم  رانک  رب  ار  وا  گنردالب  تشاد  یمـسر  یماـقم  رگا  تسا ، هدـش  رادروخرب 
دادبتـسا شهاک  يارب  یللملا -  نیب  ياهداهن  راشف  هلمجنم  یجراخ -  ای  یلخاد  ياـهراشف  لـباقم  رد  تسناوت  یم  اـت  هاـش  ( 1 . ) دومن یم 

نودب هدرک و  هیفـصت  دـندوب ، هداد  جرخ  هب  تمواقم  شربارب  رد  هک  ار  یناسک  مامت  هک  دوب  نیا  هب  رورغم  یتح  هاش  درک . یم  یگداتـسیا 
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، هاش اضر  دمحم  نامز  رد  وا  ياه  شور  تردق و  زا  هاش  هدافتسا  ءوس  ( 2 . ) تسا رفنتم  یسارکومد  زا  هک  درک  یم  فارتعا  گنرین  ایر و 
هلمج زا  و  مهم -  تامیمـصت  مامت  دوبن و  يربخ  اوق  لالقتـسا  زا  ـالمع  تفرگ و  یم  رارق  يو  هدافتـسا  ءوس  دروم  ـالماک  یـساسا  نوناـق 

رب هاش  هطلـس  هتبلا  . دـش یم  ذـخا  هاش  طسوت  هریغ -  نارادناتـسا و  الاب ، ياه  تسپ  ناـبحاص  ءارزو ، ریزو و  تسخن  يراـنکرب  باـصتنا و 
فیاظو ياراد  ياهنامزاس  دارفا و  نیب  نتخادـنا  هقرفت  اب  هاش  نارود ، نیا  رد  دوب . رتراکـشآ  هیقب  زا  روشک  یجراخ  یماـظن و  ياهتـسایس 

، كاواس یهاشنهاش ، یسرزاب  دننام  ییاهداهن  نینچمه  ( 3 . ) درک یم  تموکح  اهنآ  نیب  تداسح  ینمشد و  کیرحت  داجیا و  لخادتم و 
تیاده ياتسار  رد  یتنطلس  هداوناخ  یـسایس  يداصتقا و  تردق  صاخ و  ذوفنیذ  دارفا  یماظن و  ياههاگداد  یهاشنهاش ، حلـسم  ياهورین 

، دوخ هاگ  دندرک و  یم  لمع  هاش ، هتـساوخ  عفانم و  تهج  رد  هریغ و  تاعوبطم و  سلجم ، ءارزو ، يریزو و  تسخن  رتفد  دننام  ییاهداهن 
یم تروشم  هاش  تامیمصت  يارجا  يارب  ارزو  هکنیا  رثکا  دح  تفرگ و  یمن  یمهم  میمـصت  چیه  هنیباک  . دنداد یم  ماجنا  ار  اهنیا  فیاظو 
نیا یبوخب  تشاد ، رایتخا  رد  ار  تمس  نیا  ات 1355 - لاس 1344  زا  هک  ادیوه -  تساوخ و  یم  یتافیرشت  ریزو  تسخن  کی  هاش  . دندرک
اهنآ هناخ  ترازو  دندرک  یم  شالت  هشیمه  راکرـس  رب  ندنام  یقاب  يارب  ارزو  هک  دوب  نیا  هاش  دادبتـسا  جـیاتن  زا  یکی  دومن . افیا  ار  شقن 

ياهتـسایس هانگ  تشاد ، زاین  ینابرق  هب  تقو  ره  هاش  دوجو ، نیا  اب  . دـش یم  بلق  قیاقح  راـمآ و  نیارباـنب  دـنک و  بلج  ار  هاـش  قفاوم  رظن 
ینارمع همانرب  یلاوتم  ياه  تسکـش  لوئـسم  ادـیوه  الثم  . درک یم  رانک  رب  ار  اهنآ  تخادـنا و  یم  ارزو  اب  ریزو  تسخن  ندرگ  هب  ار  دوخ 

اتدمع ناریزو  ریزو و  تسخن  باختنا  رگید ، يوس  زا  دـیدرگ . یفرعم  لاس 1356 - ناتسبات  راهب و  رد  قرب  ياه  یـشوماخ  دننام  مجنپ - 
يربهر ینابم  ناریا و  بالقنا  باتک  رد  . تفرگ یم  تروص  يرنوسامارف  اـکیرمآ و  هاـش و  یـسوساج  ياـهنامزاس  هب  هتـسباو  دارفا  نیب  زا 

هدـمآ هطبار  نیا  رد  دـش ، یم  رـشتنم  اه  همانزور  زا  یکی  رد  یقرواپ  تروصب  بالقنا  نامز  ياه  يریگرد  مرگامرگ  رد  هک  ینیمخ ، ماما 
تــسد هـب  يراـهزا  و  یماـما ، فیرــش  راـگزومآ ، ادـیوه ، ناریزو  تـئیه  هدـش  هتخانــش  دارفا  ياـه  یگتــسباو  زا  هـک  يراـمآ  : » تـسا

رد ( 5  ) ناگبخن لرتنک  مادختـسا و  ( 4 « . ) دـنا هدوب  كاواس  وضع  ایس و %21 وضع  %24 نوسامارف ، هک %38 دراد  نآ  زا  تیاکح  ... هدـمآ
زا ییالاب  تیرثکا  . تشاد دوجو  دـندوب -  دـنمورین  یلیخ  تورث  یـسایس و  رظن  زا  هک  هژیو -  هداوناـخ  دودـح 40  بالقنا ، زا  شیپ  ناریا 

دنواشیوخ کی  لقا  دح  یسایس ، ناگبخن  هک %75 دهد  یم  ناشن  یـسررب  کی  دندش و  یم  هدیزگرب  اه  هداوناخ  نیا  زا  یـسایس  ناگبخن 
هقبط ياهتارکوکنت  زا  یکچوک  هورگ  هکلب  دوبن ، قوف  ياه  هداوناخ  ياضعا  هب  دودحم  ناگبخن  یسایس  مادختسا  هتبلا  . دنا هتـشاد  ذوفنیذ 

رما هب  هجوت  نودـب  وا ، يدامتعا  یب  هاش و  تینما  مدـع  ساسحا  لیلدـب  رت  مهم  یـسایس  ناگبخن  . دـندش هتفریذـپ  يراکمه  هب  زین  طـسوتم 
نیمه هب  . تفایم شهاک  دنشابن  میژر  يارب  يدیدهت  دنوش و  لرتنک  هک  دش  یم  هک  یناسک  هب  اهنآ  دادعت  دندش و  یم  نیچ  تسد  تیفیک 

رت نییاپ  ياه  هتسر  ياج  هب  یتموکح  یلومعم  میمـصت  نارازه  دوب و  یتموکح  نامزاس  سیئر 26  حرف ، هاش ، رسمه  لاثم : ناونع  هب  لیلد 
بوانتم رییغت  راکاطخ ، »  » ناگبخن يارب  تازاجم  زا  یفلتخم  عاونا  اب  ناگبخن  لرتنک  ياه  شور  رگید ، يوس  زا  دش . یم  ذخا  هاش  طسوت 

ياه سناژآ  تسایر  هب  بیقر  دارفا  ندراـمگ  دـننام  ناـنآ  نیب  هقرفت  داـجیا  و  اـهنآ ، يارب  یمدرم  تیاـمح  زورب  زا  يریگولج  يارب  دارفا 
لوپ يروآ  عمج  داسف و  ثعاب  ناگبخن  یلغـش  تینما  مدع  . دـش یم  لیمکت  هاش ، طسوت  اهنآ  نیب  هنزاوم  شقن  نتفرگ  هدـهعب  یتموکح و 
کی هب  هک  تفن  تمیق  ندش  نارگ  زا  یـشان  يداصتقا  تالوحت  لیلد  هب  اهنآ  شقن  يرادا و  ناگبخن  دش . یم  ادابم  زور  يارب  اهنآ  طسوت 
لوغ تموکح  یسارکوروب  کی  ناشدادعت  شیازفا  لیلدب  هک  نارکفنـشور -  يوس  هب  اهرد  تشاد ، زاین  رهام  صـصختم و  یـسارکوروب 
تشپ يروشک  تامدخ  فقوت  بالقنا ، تفرـشیپ  اب  هارمه  دش و  زاغآ  بالقنا  یتقو  . دش زاب  دندیدرگ -  طلـسم  نآ  رب  هدروآ  دیدپ  رکیپ 
هزاورد هب  ندیسر  دننام  یصاخ  تاعوضوم  يور  ررکم  روط  هب  دوخ  نانخس  رد  هاش  مدرم  یگتسخ  يرارکت و  نانخس  تسکش . ار  میژر 

نیا ندینـش  ینایاپ ، ياههام  اهلاس و  رد  . داد یم  رونام  روشک  ندـش  یتعنـص  یـضرا و  تاحالـصا  دیفـس ، بـالقنا  گرزب ، ندـمت  ياـه 
هدعو  » ناگدنسیون زا  یکی  لوق  هب  . دیسر یم  رظن  هب  زیگنا  رفنت  هدننک و  هتـسخ  دندید ، یم  ار  وا  ياه  همانرب  جیاتن  هک  مدرم  يارب  نانخس 

ار يا  هدنونـش  ره  هکلب  تخیگنا ، یمن  رب  يدـیما  طـقف  هن  هک  دوـب  هنازاورپ  دـنلب  هناـهلبا و  ردـقب  گرزب  ندـمت  ياـه  هزاورد  هب  ندیـسر 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


رهم ایرآ  دننام  دوب -  هدش  هداد  هاش  هب  هک  یباقلا  ندش  وگزاب  ماگنه  هب  یگتسخ ، رفنت و  نیا  ( 6 « . ) درک یم  دیمون  هدنیآ  زا  نیگمشخ و 
هدعو نداد  اب  هاش  دروخ . یم  مشچ  هب  زین  دش  یم  هدینـش  یتاغیلبت  ياههاگتـسد  زا  ناوارف  ررکم و  باقلا  نیا  هک  ناراتـشترا -  گرزب  ای 

جات و تابث  ثعاب  یلوقدب )  ) اه هدعو  هک  یلوایکام -  هشیدنا  نیا  فالخ  رب  اما  . دیازفیب شتردق  ماکحتـسا  رب  درک  یم  شالت  رایـسب  ياه 
هک كاواس ، يریگ  لکش  رد  كاواس )  ) روشک تینما  تاعالطا و  نامزاس  دیشخب . سوکعم  تارثا  تیاهن  رد  نانخس  نیا  دنتسه -  تخت 

تیمکاح ناـمز  رد  هژیوب  ناـمزاس  نیا  ( 7 . ) دنتـشاد يا  هدـمع  شقن  لیئارـسا  اـکیرمآ و  درک ، زاـغآ  ار  دوخ  راـک  لاـس 1335  رخاوا  زا 
رد عونتم  ياه  هویـش  زا  يریگ  هرهب  نیچربخ و  يداـیز  رایـسب  دادـعت  یمـسر و  روماـم  نارازه  اـب  ادـیوه ) يریزو  تسخن  هرود   ) يریـصن
رد هک  كاواس  هلیـسونیدب ، . تشاد هدـهع  هب  ار  نونظم  دارفا  زکارم و  اهداهن ، اهنامزاس ، لفاحم ، یمامت  لرتنک  راـک  یبوکرـس ، هجنکش و 
رد . دـندوب تبقارم  تحت  همه  تارادا  رد  . درک یم  هتکید  ار  بلاطم  ای  تشون  یم  هلاـقم  رـس  اـهنآ  يارب  . تشاد روضح  اـه  هماـنزور  ماـمت 
زا هک  ییاه  همان  یتح  اهباتک و  دوب . هدش  هتشاذگ  راک  نوفورکیم  اه ، لته  ياهقاطا  رد  . دوب نامگدب  دوخ  رواجم  درف  هب  سک  ره  اهتفایض 

هورگ کی  يریگتـسد  يارب  هاگ  كاواس  دش . یم  هتخود  قاجنـس  اب  دعب  زاب و  دایز  یتقد  یب  اب  اه  همان  . دـش یم  لرتنک  دیـسر  یم  جراخ 
ياهورین زا  يریگ  هرهب  رب  هوالع  هاش  میژر  درک . یم  ریگتـسد  ار  رفن  اـههد  دـننکن ، رارف  رظن  دروم  دارفا  اـی  درف  هکنیا  روظنم  هب  کـچوک 

هوالع ( 8 . ) درب یم  هرهب  زین  ینابرهش  يرمرادناژ و  شترا ، ياهورین  زا  اه  یبوکرـس  رد  هاگـشناد ) دراگ  یهاشنهاش و  دراگ  دننام   ) دراگ
داجیا درک . یم  شالت  یتباث ) یتینما -  ماقم  ياه  هبحاـصم  اـب  ـالثم   ) سرت ياـقلا  مدرم و  راـکفا  رد  یمئاد  روضح  يارب  كاواـس  نیا ، رب 

، بیترت نیدـب  دیـشخب . یم  يرتشیب  راکـشآ  روضح  كاواـس  هب  لاس 1350  رد  ینابرهـش  کـمک  اـب  يراـکبارخ »  دـض  كرتشم  هتیمک  »
نینچمه دـناسرتب . ار  همه  جراـخ  هب  ناگدـشدیعبت  نارکفنـشور و  زا  یخرب  یبهذـم و  ناربـهر  زا  يدادـعت  زج  هب  دوـب  هتـسناوت  كاواـس 

هب درک و  یم  لاـسرا  جراـخ  رد  كاواـس  ياـسؤر  يارب  یتفگنه  ياـه  لوپ  روشک ، زا  جراـخ  رد  نیفلاـخم  لرتـنک  ياتـسار  رد  كاواـس 
اعومجم ( 9 . ) داد یم  توکسلا  قح  يرایسب  غلابم  یجراخ  هیرشن  همانزور و  دصکی  هلمج  زا  یجراخ و  نارادمتسایس  ای  یلخاد  صاخشا 

رد لوا  رفن  دندش : بوصنم  كاواس  تسایر  ناونع  هب  بیترت  هب  مدقم -  يریـصن و  ناورکاپ ، رایتخب ، رومیت  زا  دندوب  ترابع  هک  رفن -   4
ار يو  ياج  دیسر . لتق  هب  قارع  رد  كاواس  نیرومام  زا  یکی  تسدب  سپس  دش و  رانک  رب  يو ، زا  هاش  رطخ  ساسحا  لیلد  هب  لاس 1340 

يرانکرب رومام  البق  هک  يریـصن  دـش و  لزع  زین  ناورکاـپ  رمرم ، خاـک  رد  نیدرورف 1344  رد 21  هاش  هب  هلمح  لابندـب  . تفرگ ناورکاـپ 
نایرج رد  يریـصن  . دیـسر كاواس  تسایر  هب  دوب ، هاش  نئمطم  ياه  هرهم  زا  دادرخ و  مایق 15  نایرج  رد  نارهت  یماظن  رادنامرف  قدـصم ،

ریگتـسد بالقنا  يزوریپ  اب  ریخا ، رفن  هس  ره  نیا  . دـش بوصنم  شیاج  هب  مدـقم  دـش و  هاش  ینابرق  تشاد ، زاین  ینابرق  هب  هاش  هک  بالقنا 
هدـش بوکرـس  رفنت  ثعاـب  طرفم  سرت  ياـقلا  یلک ، روطب  ( 10 . ) دـندش مادـعا  همکاحم و  یمالـسا  بالقنا  ياههاگداد  طسوت  هدـش و 

، دـمآ دـیدپ  یبـالقنا  هیحور  دـش و  داـجیا  لزلزت  سرت  نیا  رد  و 1357  لاس 1356  رد  یبالقنا  تـالوحت  اـب  هک  یماـگنه  دوب ، هدـیدرگ 
ناهد هب  ناهد  كاواس  یمسج  یحور و  ياه  هجنکش  لامعا و  هدرتسگ  ياشفا  دش و  لیدبت  نویبالقنا  تالمح  فده  هب  مجاهم  كاواس 

ياه هنیمز  تیوقت  داجیا و  رد  دش ، حیرـشت  نونک  ات  هک  یـسایس  عاضوا  تالوحت و  هعومجم  . دوزفا یم  یمومع  ياه  نایغط  رب  هدـش  لقن 
اهنت ار  ناریا  یمالسا  بالقنا  هشیر  دومن و  قلطم  ار  یسایس  لماع  شقن  ( 11  ) عبانم زا  یضعب  نوچمه  ناوت  یمن  اما  . داتفا رثؤم  یتیاضران 

، يداصتقا یـسایس ، فلتخم  ياه  هبنج  رد  اقیمع  هاش  میژر  ناگناگیب  هب  یگتـسباو  ب ) تسناد . هتـشذگ  میژر  يروتاتکید  دادبتـسا و  رد 
، دوبن هبناج  ود  ملاس  هطبار  کی  دـنویپ  نیا  . دوب هدروخ  دـنویپ  دـندوب ، روشک  نیا  يودرا  رد  هک  ییاهروشک  اکیرمآ و  هب  ... هریغ یماظن و 

یم رارق  نیفلاخم  داقتنا  دروم  ررکم  روط  هب  یگتـسباو  نیا  هک  ناگناگیب -  هب  میژر  نیا  هدرتسگ  یگتـسباو  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هکلب 
رب دنتـساخرب -  هلباقم  هب  رتیور  زایتما  ياطعا  اب  املع  هک  ینامز  نرق 19 - نایاپ  هب  ناریا  رد  هناگیب  ذوفن  اب  هزرابم  دوب . هدـیماجنا  تفرگ - 
هب و  سیلگنا -  ياج  هب  اکیرمآ  ینیزگیاج  قدصم و  رتکد  طوقس  زا  سپ  زا  ناریا ، رد  یجراخ  ذوفن  اب  تفلاخم  ینیبدب و  نیا  . ددرگ یم 

تفای و همادا  نایئاکیرمآ  هیلع  ییاکیرمآ -  هاش  راعـش  اب  دنتـسیرگن و  یم  روشک  یئرمان  مکاح  ناونع  هب  اکیرمآ  هب  نایناریا  هک  لیلد  نیا 
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رد اکیرمآ  برغ ، قرـش و  نیب  درـس  گنج  دـیدشت  اـب  ناـمزمه  یناـهج و  مود  گـنج  زا  سپ  دیـسر . دوخ  جوا  هب  یمالـسا  بـالقنا  رد 
ياهورین جورخ  رد  کمک  الثم   ) یـسایس ياهکمک  هب  تسد  ادتبا  دوخ ، عفانم  ظفح  مزینومک و  يوروش و  هعـسوت  زا  يریگولج  ياتـسار 

نیا رد  . تخاس ریزارـس  روشک  هب  ار  هاش  میژر  هب  دوخ  یماظن  يداصتقا و  ياهکمک  اهکمک ، نیا  اب  هارمه  سپـس  دز و  روشک ) زا  هیـسور 
 - ناریا شترا  ییاراک  دشر  ناونع  تحت  ییاکیرمآ -  یماظن  تیرومام  کی  لاس 1947  رد  هبناج  ود  یماظن  نامیپ  کی  ساسا  رب  هطبار ،

رتکد تموکح  ینوگنرس  رد  نینچمه ، اکیرمآ  . تفای همادا  هاش  اضر  دمحم  تنطلـس  نایاپ  ات  داد  رارق  نیا  . تفرگ رارق  هاش  میژر  هدهع  رب 
هب ات  دومن ، يداصتقا  کمک  هاش  میژر  هب  رالد  درایلیم  کی  دودـح  اکیرمآ  لاس 1967 ، ات  ینوگنرـس  نیا  زا  سپ  . تشاد هلخادم  قدصم 

فارطا رد  يدنب  دس  تسایـس  ياتـسار  رد  نینچمه  اکیرمآ ، . ددرگن ناریا  رد  اهـسور  مزینومک و  ذوفن  ثعاب  يداصتقا  فعـض  اهنآ  هتفگ 
عبانم نیا ، رب  هوالع  دومن . دش -  روهشم  ( CENTO  ) وتنـس ای  يزکرم  نامیپ  مان  هب  ادعب  هک  دادغب -  نامیپ  دراوار  ناریا  يوروش ، داحتا 

زواجت عوقو  تروص  رد  اکیرمآ  نآ  ساسا  رب  هک  دـنراد  هراشا  لاس 1959  رد  ناریا  اکیرمآ و  نیب  یماظن  يرـس  دادرارق  کی  ياضما  هب 
یم تروص  کمک  ناونع  تحت  ارهاظ  ناریا ، هنیمز  رد  نایئاکیرمآ  ياـه  شـالت  دـنچ  ره  اـما  ( 12 . ) تفاتـش یم  ناریا  يراـی  هب  ناریا  هب 

زا اکیرمآ  . درک دیدشت  ار  دـنور  نیا  زین  یناریا  نادرمتلود  هاش و  یگتخاب  دوخ  یهارمه و  درک . هتـسباو  اکیرمآ  هب  ار  ناریا  المع  تفرگ ،
هب ناریا  نوسکین ، نیرتکد  ساسا  رب  درب : یم  هرهب  ناریا  زا  کیژتارتسا  یماظن و  يداصتقا ، یسایس ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  یگتسباو  نیا 

ریاس اکیرمآ و  یللملا  نیب  عفانم  زا  تیامح  يارب  يا  هقطنم  ياهتردـق  داـجیا  نیرتکد  نیا  دـصق  . دـش لیدـبت  هقطنم  رد  اـکیرمآ  مرادـناژ 
ناریا هب  موسرم  تاحیلـست  عون  ره  شورف  اـب  نوـسکین -  اـکیرمآ -  روـهمج  سیئر  هجیتـن ، رد  . دوـب اهـسور  لـباقم  رد  یبرغ  ياـهروشک 

، هاش طوقس  نامز  ات  لاس 1950  زا  . دوب هدش  لیدبت  ییاکیرمآ  تاحیلـست  رادیرخ  نیرتگرزب  هب  ناریا  ههد 1350  طساوا  ات  . دومن تقفاوم 
اکیرمآ رگید ، يوس  زا  . درک اضما  اکیرمآ  اـب  رـالد  دراـیلیم  دودـح 20  شزرا  هب  یماظن  تامدـخ  تازیهجت و  دـیرخ  ياـهداد  رارق  ناریا 

زین اکیرمآ  ناریا و  نیب  يداصتقا  طباور  . دومن مادقا  ناریا  رد  اه  يراذگ  هیامرـس  ماسقا  هب  دروآ و  تسدب  ار  یتفن  مویـسرسنک  ماهـس  %40
زا ناریا  هک  يرالد  ره  يارب  لاثم ، ناونعب  . درک یم  دـییات  تسا ، یتسیلایرپما  اتیهام  اـکیرمآ  ناریا -  طـباور  هک  ار  اـه  یناریا  تشادرب  نیا 

هاگودرا ياهروشک  ریاس  اکیرمآ و  اهنیا ، رب  هوالع  تخادرپ . یم  ییاکیرمآ  ياهالاک  يارب  رالد  ود  دروآ  یم  تسدـب  اکیرمآ  اب  تراجت 
ناـیم زا  دـندروآ . یم  لـمع  هب  زین  ار  هنیمز  نیا  رد  دوـخ  ياـهکمک  هتـشاذگ ، زاـب  زین  نیفاـخم  یبوکرـس  هـنیمز  رد  ار  هاـش  تـسد  برغ 

تساوخرد زا  ناوت  یم  تخاس -  یم  دقتعم  شیپ  زا  رتشیب  اکیرمآ  هب  هاش  یگتسباو  هب  ار  نایناریا  هک  ناریا -  هنیمز  رد  اکیرمآ  ياهـشالت 
لابند هب  ار  هر »   » ینیمخ ماما  دـیدش  هلباقم  هک  نآ  بیوصت  ناریا و  رد  ییاکیرمآ  عابتا  يارب  کـیتاملپید  تینوصم  بسک  يارب  اـکیرمآ 

دـندرک و یم  قـیرزت  روـشک  هب  دارفا  نیا  هک  يدـیدج  ياـه  شزرا  زا  مدرم  رفنت  ییاـکیرمآ و  یماـظن  صـصختم  نارازه  دورو  تـشاد ،
تایلمع یلاموس ، رد  ناریا  یماظن  يریگرد  ریئز ، ندرا ، شکارم ، هب  هاش  طسوت  یماظن  تازیهجت  لاسرا  رافظ ،)  ) ناـمع رد  هاـش  هلخادـم 

همه هک  درب  مان  ویت -  نا  و  یبونج -  مانتیو  روهمج  سیئر  ظفح  يارب  موتناف  ياهتج  لاـسرا  ناتـسکاپ و  رد  چولب  نایـضاران  هیلع  یماـظن 
یم تروص  روـشک  نیا  یللملا  نیب  عفاـنم  ياتـسار  رد  اـکیرمآ و  روتـسد  هب  یلاـسرا  تازیهجت  اـی  یماـظن  ياـهیریگرد  تالخادـم و  نیا 

لیئارسا هاش و  طباور  یبونج  ياقیرفآ  لیئارسا و  اب  طباور  دش . یم  هتسیرگن  ییاکیرمآ  رصنع  کی  ناونع  هب  هاش  هب  بیترت ، نیدب  . تفرگ
يدوبان راتساوخ  هک  برع  ناهج  رد  یمومع  راکفا  ناریا و  مدرم  مومع  رظن  فالخ  رب  دوب ، هاش  میژر  اب  یمومع  تفلاخم  لماوع  زا  یکی 

ینونک فدـه  : » دوب هدـمآ  هاـش  میژر  رادـفرط  عباـنم  زا  یکی  رد  . تشاد لیئارـسا  اـب  هدرتـسگ  یطباور  هاـش  میژر  دـندوب ، لیئارـسا  میژر 
برع مسیلانویسان  تسا . لاکیدار  مزیلایسوس  سراف و  جیلخ  هقطنم  رد  مسیبرع  ناپ  شرتسگ  لیئارـسا ، نتخاس  دوبان  ... برع مسیلانویـسان 

تقباطم ... ناریا ینونک  نیرتکد  اب  لئاسم  نیا  زا  کیچیه  . درادرب رد  ار  هدـحتم  تالایا  اـیناتیرب و  اـصوصخ  ناـگناگیب  اـب  تفلاـخم  بلغا 
كاواس و . دوب ریزارس  ناریا  يوس  هب  یلیئارسا  ياهالاک  . درک یم  نیمات  ار  لیئارـسا  زاین  دروم  تفن  هاش %65 بیترت ، نیدب  ( 13 « . ) درادن

یگدنیامن رتفد  نارهت  رد  تسا  نیطسلف  هب  نایدوهی  ترجاهم  شا  هدمع  تیلاعف  هک  دوهی  سناژآ  دنتشاد و  يا  هدرتسگ  يراکمه  داسوم 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


هب مرآ  گنر و  رییغت  زا  سپ  هدمآ ، دورف  ناریا  رد  ییاکیرمآ  ياهامیپاوه  لاس 1967  گنج  رد  هک  تسا  روهشم  نینچمه ، . دوب هدرک  زاب 
تـسرپ داژن  میژر  اب  اقیرفآ ، هنکـس  رفن  درایلیم  مین  داقتنا  هلمج  نآ  زا  یناهج و  یلخاد و  ياه  تفلاخم  مغریلع  هاـش  دـنتفر . یم  لیئارـسا 

نیرت هناروهتم  یلک ، روطب  ( 14 . ) درک یم  نیمات  ار  میژر  نیا  زاین  دروم  تفن  تشاد و %95 هنـسح  طباور  زین  یبونج  ياقیرفآ  دیاتراپآ ) )
هیمالعا اه و  ینارنخـس  رد  ررکم  روط  هب  ادیدش و  ناشیا  . تفرگ یم  تروص  هر »   » ینیمخ ماما  فرط  زا  لیئارـسا  اکیرمآ و  هیلع  تالمح 

(. 15  ) دنداد یم  رارق  شهوکن  دروم  لیئارسا  اب  هطبار  اکیرمآ و  هب  یماظن  يداصتقا و  یسایس ، یگتـسباو  لیلد  هب  ار  هاش  میژر  دوخ  ياه 
گرم هک  تسا  نـیا  رب  مدرم  یموـمع  رظن  . 1 نارهت . هاگـشناد  یـسایس  مولع  قوقح و  هدکـشناد  یملع  تئیه  وضع  اـه )×( : تشوـن  یپ 

زین ارزو  . تسا هتفرگ  تروص  هاش  طسوت  یتعیرش  رتکد  ینیمخ و  یفطصم  اقآ  جاح  یتخت ، دننام  مان  بحاص  دارفا  زا  يرایـسب  كوکـشم 
، ادخ مان  هب  بالقنا  ناریا : هشنالب ، ریپ  ریربرلک ، . 2 دندرک . یم  توافت  یب  ار  دوخ  يرکف  رظن  زا  دیاب  دننامب  تردق  رد  دنتساوخ  یم  رگا 

ریزو راگزومآ  دیشمج  ییاراد و  ریزو  يراصنا  گنشوه  ذوفن  هب  ادیوه  الثم  . 3 ص 121 . باحس ،) باتک  نارهت :  ) يوعنص مساق  همجرت 
سوریس . 4 دوب . هدـش  بزح  تقوم  لک  ریبد  وا  دوخ  . دـیزرو یم  تداسح  دنـشاب ، زیخاتـسر  بزح  حاـنج  ود  ناربهر  دوب  رارق  هک  روشک 

موهفم هرابرد  احالطصا  هبخن  هملک  . 5 ص 26 . (، 1357 ریبک ، ریما  تاراشتنا  نارهت :  ) ینیمخ ماما  يربهر  ینابم  ناریا و  بـالقنا  ماـهرپ ،
نارکفنشور و دوخ  یلک  يانعم  رد  هژاو  نیا  . دنراد هدهع  رب  ار  روما  هرادا  هک  تسا  یناسک  ینعم  هب  اجنیا  رد  هک  دور  یم  راکب  بدخژح 
.11 ص ص 12 - ( 1357 ات ، یب  نارهت ،  ) هلاقم یس  هعومجم  توکـس ، گنهرف  ماهرپ ، يدهم  . 6 دوش . یم  لماش  زین  ار  يرکف  ياهورگ 

داـجیا رد  لیئارـسا  سیلگنا و  اـکیرمآ ، شقن  كاواـس و  یهدـنامزاس  لیکـشت و  یگنوـگچ  هراـبرد  حورـشم  تاـعالطا  بـسک  يارب  . 7
دلج ( 1370 تاعالطا ، همانزور  تاراشتنا  نارهت : دلج ،  2  ) يولهپ تنطلس  طوقس  روهظ و  تسودرف ، نیسح  هب  دینک  عوجر  نآ  شزومآ 

روطب دوب ، هاش  یماظن  يورین  نیرت  نئمطم  تشاد و  رارق  نارـسفا  نامزاس  نآ  زکرم  رد  هک  یهاشنهاش  دراـگ  . 8 . 381 ص ص 476 - ، 1
18 و ص ص 26 - ( 1358 هدنسیون ، رـشان  نارهت :  ) ناریا رد  يرگتراغ  یگنژرا ، نیـسح  . 9 تشاد . هدـهع  رب  ار  هاش  زا  تظاـفح  صخا 
، شرورپ شزومآ و  ترازو  یـسرد  يزیر  همانرب  تاقیقحت و  رتفد  نارهت :  ) ناریا یمالـسا  بالقنا  زا  یلیلحت  يرداق ، متاح  . 10 . 40 - 42
See Mohsen Nodjomi,Deictaorship and rise of popular Movement . 11 . 53 ص 54 - ص  (، 1366

ناریا رصاعم  یسایس  خیرات  یندم ، نیدلا  لالج  دیـس  . :the case of iran (ann arbor :u.m.i,1986) ,p p.178 -179. 12
زاغآ زا  ناریا  یجراخ  تسایس  یخیرات  لیلحت  نایئامرفنامرف ، ظفاح  . 13 ص 176 . دلج 1 ، (، 1361 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق : دلج ،  2)

.14 ص 62 . (، 1355 نارهت ، هاگــشناد  یللملا  نـیب  یلاـع  تاـعلاطم  زکرم  تاراــشتنا  نارهت :  ) يرکاــش لیعامــسا  هـمجرت  زورما ، اــت 
: هب دینک  عوجر  لاثم  ناونع  هب  . 15 ص 112 . (، 1358 افلآ ، تاراشتنا  نارهت :  ) ناریا رد  اکیرمآ  یبلط  هعسوت  خیرات  یکسفرادنوب ، گ.ل.
یـسررب و یناحور ، دیمح  . 41 ص 63 - ص  (، 1363 ریبک ، ریما  تاراـشتنا  نارهت :  ) مهدزون رتفد  ماـما ،) مـالک   ) مزینویهـص نیطـسلف و 
: هلاقم عبانم  726 و ... ، 716 ، 692 ، 457 تاحفص 413 ، ج 1 ، (، 1360 ماما ، هار  تاراشتنا  نارهت : دلج ،  2  ) ینیمخ ماما  تضهن  زا  یلیلحت 

؛  یفطصم نایتوکلم ، يراج ، هعرج 

بالقنا رب  رثؤم  لماوع  للع و 

فلتخم ياه  ینوگرگد  ثداوح و  رادرب  عوقو ، لماوع  للع و  اه و  هنیمز  هبنج  زا  بالقنا  یضایر ، نابز  هب  بالقنا  رب  رثؤم  لماوع  للع و 
هلخادـم یـسایس  يداصتقا و  یعامتجا ، یگنهرف ، يرکف ، طیارـش  تالوحت و  هعومجم  هدـیدپ ، نیا  عوقو  رد  تسا . روشک  کی  یخیراـت 

قطنم زا  دراگنیب ، هعاسلا  قلخ  ای  یلماع  کت  يا  هدـیدپ  ار  نآ  هتفرگ ، هدـیدان  ار  تیعقاو  نیا  هک  یتفاـیهر  لـیلحت و  ره  دـیدرت  یب  دراد .
نیا اب  دنـشاب ، هتـشاد  زراب  شقن  ای  یلـصا  شقن  طیارـش  تالوحت و  زا  يدادعت  ای  کی  تسا  نکمم  یبالقنا  ره  رد  هتبلا  تسا . رود  یملع 

دیدپ قوف  طیارـش  تالوحت و  رثأت  ریثأت و  هیاس  رد  هک  تسا  كدنا  یلماوع  دزاس ، یم  ریذپانزیرگ  ار  بالقنا  عوقو  تیاهن  رد  هچنآ  لاح 
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. دراد دوجو  لماوع  نیا  هب  ندیـسر  رد  یتوافتم  ياهریـسم  اهروشک ، تالوحت  تیعقوم و  هب  هجوت  اب  نیاربانب ، دبای . یم  شرتسگ  هدـمآ و 
دیدج ياه  هشیدنا  ای  هشیدنا  شریذپ  مکاح ، طیارـش  زا  قیمع  یتیاضران  زا : تسا  ترابع  دوش ، یم  هدید  یبالقنا  ره  رد  هک  لماوع ، نیا 

ياهراتخاس دوجو  هعماج ، زا  یشخب  ای  مامت  يدونشخان  تروص : رد  ساسا  نیا  رب  یسایس  یعامتجا  راتخاس  یبالقنا و  هیحور  نیزگیاج ،
یللملا نیب  تیامح  زا  يرادروخرب  الاب و  یماظن  يداصتقا  ناوت  یبالقنا ، هیحور  ندوب  ریگارف  دیدش و  ناگمه ، نامرآ  ندوب  دـحاو  رثؤم ،

، دنـشابن رادروخرب  مزال  يدنمورین  زا  هدـش  دای  هناگراهچ  لماوع  رگا  و  دـنک . يریگولج  بالقنا  عوقو  زا  دـناوت  یمن  دراوم  رتشیب  رد  زین 
دادـعت  ) سوسحم يداـم و  رـصانع  قـیرط  زا  زین  یموـمع  ناوـت  دـنک . یم  صخـشم  فرط  ود  یموـمع  ناوـت  ار  ناـیبالقنا  میژر و  هدـنیآ 

اه و یگژیو  فرط ، ود  تیریدم  تردـق   ) سوسحمان يدام و  ریغ  رـصانع  و  یجراخ و .).. تیامح  یماظن ، يداصتقا و  تردـق  ناهارمه ،
کی رد  نیفرط ، یمومع  ناوت  شجنـس  هتبلا  ددرگ . یم  نییعت  تردـق  نیفرط و .).. ناهذا  رب  مکاح  يژولوئدـیا  ياـه  یگژیو  ربهر ، ناوت 
ناوت شجنـس  لکـشم  تردـق  سوسحمان  يدام و  ریغ  رـصانع  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هارمه  يددـعتم  تالکـشم  اب  یبالقنا ، تیعـضو 

تخانش روظنم  هب  دوش ، یم  هدرمش  ام  ثحب  دروم  شور  زا  يریگ  هرهب  هدمع  ياه  تیدودحم  زا  رما  نیا  دنک و  یم  فعاضم  ار  یمومع 
ره دسر . ماجنا  هب  يرتشیب  یملع  ياه  شهوژپ  اه و  شالت  تردق  سوسحم  يدام و  رـصانع  تخانـش  ياتـسار  رد  دـیاب  رـصانع  نیا  رتهب 

دوجوم طیارش  دوبهب  زا  دارفا  هک  دیآ  یم  دیدپ  یتقو  یتیاضران  نیا  تسا . هارمه  مکاح  طیارش  زا  قیمع  یتیاضران  اب  وس  کی  زا  یبالقنا 
ار نایبالقنا  نهذ  نیزگیاج ، دـیدج  ياه  هشیدـنا  ای  هشیدـنا  یبالقنا  ره  رد  رگید ، يوس  زا  دـنبایب . لـمحت  لـباق  ریغ  ار  نآ  هدـش ، دـیماان 
زا یـشخب  اه  هشیدنا  مطالت  تسا . هدادن  يور  دیدج  ياه  هشیدنا  شرتسگ  نودب  یبالقنا  چیه  دبای . یم  هطلـس  اه  نآ  راتفر  رب  ریخـست و 

یعضو هیحور  نیا  زا  روظنم  تسا . هارمه  یبالقنا  هیحور  شرتسگ  اب  یبالقنا  ره  نیا ، رب  نوزفا  دهد . یم  لکـش  ار  بالقنا  زا  شیپ  عضو 
دربشیپ هب  اهنت  اـه ، میژر  یتسیمرفر  اـی  هنارگبوکرـس  تامادـقا  هب  هجوت  یب  اـهنآ ، دوش ، یم  دارفا  رد  سفن  هب  داـمتعا  ببـس  رد  هک  تسا 

ره دـنراد . یمرب  ماگ  تسا ، نیون  یـسایس  راتخاس  ياـنب  دوجوم و  میژر  ینوگژاو  هک  دوخ ، فدـه  ياتـسار  رد  دنـشیدنا و  یم  بـالقنا 
یبالقنا تیعـضو  شیادـیپ  زا  شیپ  اه  تدـم  تسا  نکمم  هک  اهراتخاس ، نیا  تسا . هارمه  زین  یـسایس  یعامتجا  ياهراتخاس  اـب  یبـالقنا 

رد یبالقنا  هیحور  شرتسگ  داجیا و  دیدج و  ياه  هشیدـنا  غیلبت  هئارا و  مکاح ، تیعقوم  زا  يدونـشخان  شرتسگ  رد  دـشاب ، هتـشاد  دوجو 
رد دوجوم  عضو  زا  هژیو  یتیاـضران   1 داد : ناشن  نآ  دـنمورین  عون  رد  ار  هدـش  دای  لماع  راهچ  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دراد . شقن  هعماج 

رادتقا ياه  هیاپ  طوقس  میژر و  زا  یناگمه  رفنت  یمومع ، ياه  باصتعا  اه و  يریگرد  تارهاظت ، دننام  ییاه  صخاش  اب  یمالسا  بالقنا 
رتشیب ای  همه  فالخ  رب  دوب ، راکشآ  يرادا و ... ياهرداک  نارکفنشور و  یمومع  زیرگ  تسسگ و  ماظن ، درط  رد  نایبالقنا  ياهراعش  نآ ،
يولهپ میژر  زا  روشک  تیعمج  قافتا  هب  بیرق  رثکا  ناریا  رد  دنتشاد ، تکرش  اه  نآ  رد  یصاخ  ياه  هورگ  اهنت  هک  رصاعم ، ياه  بالقنا 

نیا رد  یتدـیقع و  يرکف و  ياه  هبنج  هب  نآ  ندوب  کـیدزن  نازیم  هب  يدونـشخان  قمع  تدـش و  هک  میریذـپب  رگا  دـندرک . یم  رفنت  زاربا 
ياه بالقنا  رگید  زا  ناریا  رد  یتیاضران  تفگ  ناوت  یم  تسا ، هتـسباو  يوق  یگنهرف  تلاصا  ياراد  راـکفا  اـب  نآ  طاـبترا  هب  زین  هرتسگ 
نایب رد  نایبالقنا  ياهراعـش  دننام  ییاه  صخاش  اب  زین  یمالـسا  بالقنا  رد  نیزگیاج  یـسایس  هشیدنا   2 دوب . رت  قیمع  رتدیدش و  رـصاعم 

یساسا نوناق  یمالـسا و  يروهمج  ياه  مدنارفر  هرـس و  سدق  ینیمخ  ماما  زا  لابقتـسا  ریظن  یب  مسارم  دوش . یم  صخـشم  دیدج  نامرآ 
، زین یمالـسا  بالقنا  ياه  نامرآ  هدـنریذپ  تیعمج  دادـعت  دـنوش . هدرمـش  یمالـسا  بالقنا  دـیدج  نامرآ  ياه  صخاـش  دـنناوت  یم  زین 

یلاربیل ای  یتسیسکرام  دیاقع  اب  هک  نارکفنشور  زا  یشخب  زج  تفگ ، ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، رایسب  رصاعم ، ياه  بالقنا  فالخرب 
دنویپ رگید ، يوس  زا  دندرک . یم  يرادـفرط  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  ياه  هشیدـنا  مالـسا و  زا  مدرم  مومع  دنتـشاد ، تکرـش  بالقنا  رد 

اب یمالـسا  بالقنا  توافت  هدـمع  تاکن  زا  نآ  یگنهرف  تلاصا  رگید  ترابع  هب  روشک و  یمومع  گنهرف  اـب  ناریا  بـالقنا  يژولوئدـیا 
داـهن زا  دـیاب  ناـیم  نآ  زا  هـک  تـشاد  دوـجو  زین  شقن  ياراد  ياـهراتخاس  یمالــسا  بـالقنا  رد   3 تـسا .  رـصاعم  ياـه  بـالقنا  رگید 

ماما عطاق  هنادنمـشوه و  يربهر  زین  مدرم و  تیناحور و  یخیرات  هژیو  دـنویپ  درب . مان  یمالـسا  ياه  نمجنا  دـجاسم و  هکبـش  تیناـحور ،
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داجیا و یمالسا ، بالقنا  نامرآ  شرتسگ  یتیاضران ، نتخیگنارب  رد  عیرس  تیقفوم  هب  دروآ و  دیدپ  ییانثتسا  یعـضو  هرـس  سدق  ینیمخ 
صخاش اب  یمالـسا  بالقنا  رد  یبالقنا  هیحور   4 دـیماجنا . مدرم  ندروآ  هنحـص  هب  یمومع و  جیـسب  هجیتن  رد  یبالقنا و  هیحور  شرتسگ 

لرتنک ياه  يدازآ  یسایس و  ناینادنز  يدازآ  ناریزو ، تسخن  رییغت   ) میژر یتسیمرفر  تامادقا  ربارب  رد  نایبالقنا  میلست  مدع  نوچ  ییاه 
نیا دوش . یم  صخـشم  نامرآ  هار  رد  يراکادـف  یبلط و  تداهـش  هیحور  دوجو  بوکرـس و  ياه  هویـش  هب  یهجوت  یب  تاـعوبطم ) هدـش 
یپ دومن . یم  تشگرب  لباق  ریغ  اراکـشآ  دـش و  یم  هدـهاشم  يرتزراب  وحن  هب  ناریا  رد  اما  دوب ، دـیدش  زین  رگید  ياه  بالقنا  رد  هیحور 

ینارود و شخرچ  ینعم  هـب  یــسانشرتخا  تاحالطــصا  زا  ادـتبا  هـک  تـسا   Revolution هـملک لداـعم  بـالقنا  هژاو   1 : . اـه تشون 
بالقنا هژاو  نیزورما  ینعم  رد  دنچ  ره  هک  دنرواب  نیا  رب  ناگدنسیون  زا  يرایـسب  تسا . هدوب  لوا  ياج  هب  ناگراتـس  كالفا و  تشگزاب 
هتخانشان نرق 18  نایاپ  ياه  بالقنا  زا  شیپ  ات  روصت  نیا  اما  تسا ، هتفهن  خیرات  زا  يدیدج  یناهگان و  زاغآ  ون و  رسارس  یناتـساد  زاغآ 

زیچ اه  نآ  رظن  رد  اه  ینوگرگد  نیا  اما  دندوب ، انشآ  یبوخ  هب  بالقنا  هارمه  تنوشخ  اه و  ینوگرگد  اب  ناتساب  راگزور  مدرم  هتبلا  دوب .
رود زا  رگید  يا  هلحرم  رد  زاب  هکلب  ددرگ ، یمن  زاغآ  ون  أدـبم  زا  زگره  خـیرات  هک  دـندوب  دـقتعم  اـه  نآ  دروآ .  یمن  دوجو  هب  يا  هزاـت 

اما تسا ، هتشاد  دوجو  زین  یناتساب  عماوج  رد  یتح  هتشذگ و  رد  نآ  زا  ثحب  بالقنا و  هدیدپ  هرابرد  رکفت  دنچ  ره  دریگ . یم  رارق  دوخ 
یم دـیدپ  بالقنا  هک  یتارییغت  نازیم  ساسا  رب  ناگدنـسیون ، زا  یخرب  تسا . هدـشن  لـصاح  یقفاوت  هدـیدپ  نیا  ياـنعم  هراـبرد  نونک  اـت 

یگژیو اب  ناوت  یم  ار  بالقنا  قفاوت ، دروم  فیرعت  کی  نادـقف  مغر  هب  دـنا . هدرک  میـسقت  یعامتجا  یـسایس و  هب  ار  اـه  بـالقنا  دروآ ،
ياراد یـسایس  یعامتجا  ياهراتخاس  یبالقنا ، هیحور  دیدج ، ياه )  ) يژولوئدیا شرتسگ  مکاح ، طیارـش  زا  قیمع  یتیاضران  دننام  ییاه 

هب دیدج  يژولوئدیا  اب  یهورگ  یناهگان  ینیشناج  راب و  تنوشخ  هزرابم  مدرم ،) زا  یشخب  دنچ  ره   ) یمدرم تکراشم  رگ ، جیسب  شقن و 
36 و  . ص نیـشیپ ، تنرآ ، اناه  هب : لاح  هتـشذگ و  رد  بالقنا  هژاو  يانعم  هرابرد  دنناوت  یم  نادنمقالع  تسناد . هارمه  رگید  هورگ  ياج 
،1372 نارهت ، هاگپ ، تاراشتنا  یـسایس ، جیـسب  بـالقنا و  هیریـشب ، نیـسح  ریز : عبنم  هب  هلمج  زا  بـالقنا  یـساسا  ياـه  یگژیو  هنیمز  رد 
cambridge university press, 1979, p.33 : 2. theda skocpol, states and دـننک .  عوـجر  صص 10 1 ،
زا یعمج  لوا ، تساریو  نآ ، دادـخر  یگنوگچ  ییارچ و  یمالـسا و  بالقنا  هلاقم : عباـنم   social revolutions , combridge

؛  ناگدنسیون

( هر ) ینیمخ ماما  مالک  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  لماوع 

ندرب نیب  زا  يارب  ناریا  مدرم  تسا  ریظن  یب  ایند  رد  ناریا  مدرم  تمواقم   » نیا هر ) ) ینیمخ ماما  مالک  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  لماوع 
يدازآ لالقتـسا و  هب  هرخالاب  هک  ینینوخ  تازرابم  دش ، قرـش  برغ و  تریح  بجوم  هک  دندرک  هزرابم  هناروالد  نانچ  یمنهج  دادبتـسا 

زمر ناـمیا  میزادرپ : یم  نآ  هب  هر )  ) لـحار ماـما  نانخـس  زا  ماـهلا  اـب  هک  تـسا  یلماوـع  دروآ  هر  يزوریپ  نـیا  و  ( 1 .«) دش دـهاوخ  رجنم 
همه مهاب ، همه  تکلمم  نیا  رـساترس  هک  دروآ  هملک  تدحو  نامیا ، دروآ . نامیا  ار ، هملک  تدحو  نآ  دوب . نامیا  يزوریپ  زمر  يزوریپ 

يروهمج دندز  دایرف  ادص و  تفر  تسا  تکلمم  عاعـش  اج  ره  ات  زکرم  زا  دـندرک  عامتجا  دنتـساوخ . ار  بلطم  کی  دـندز و  دایرف  مه  اب 
هبلغ اه ، پوت  اه و  کنات  رب  دندرک  هلمح  زیچ ، همه  زا  دندرک  یم  رارف  هک  ییاهنآ  دنتسناد . زوف  ناشدوخ  يارب  ار  تداهش  یمالـسا . ... 

نامیا نیا  ( 2 .) دینک ظفح  ار  هملک  تدحو  نیا  دینک ، ظفح  ار  تضهن  نیا  دینک ، ظفح  ار  زمر  نیا  توغاط .  رب  ناطیش ، رکـشل  رب  دندرک 
تدحو ( 3 .) دوب يزوریپ  زمر  دش ، ادیپ  اجنیا  نیملسم  سوفن  رد  هک  یلوحت  دش و  ادیپ  هک  یلدبت  نیا  دش ، افوکش  تلم  نیا  رد  هک  خسار 

 . دوب مه  هب  ام  یگتسویپ  مه  هملک و  تدحو  نیمه  ام  يزوریپ  زمر  میشاب .  دیاب  مه  اب  همه  میتسه و  ردارب  همه  ام  یگتـسویپ  مه  هملک و 
نیا دـینک ، ظـفح  ار  تدـحو  نیا  دـینک ، ظـفح  ار  زمر  نیا  دوـب . مالـسا  يرادـساپ  یلاـعت و  كراـبت و  يادـخ  هب  هجوـت  اـم  يزوریپ  زمر 

تـسایس يارب  تسایـس ، يارب  هن  دـنهد ، یم  نوخ  مالـسا  يارب  مدرم  تداهـش  هب  قشع  مالـسا و  هب  ياکتا  ( 4 .) دینک ظفح  ار  یگتـسبمه 
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نیا تفر  شیپ  تداهـش  هب  قشع  اب  دوب  تداهـش  قشاـع  اـم  تلم  درب . شیپ  ار  تضهن  نیا  مالـسا  هب  ءاـکتا  هطـساو  هب  اـم  تلم  یمالـسا . 
همه هک  دوب  نیا  لابند  اـم  يزوریپ  میدـش .  یمن  زوریپ  تردـق  همهنآ  لـباقم  رد  اـم  زگره  دوبن  هقـالع  قشع و  نیا  هچناـنچ  رگا  تضهن ،

هکنیا زا  دندیـسرت  یمن  رگید  هک  دوـب  نیمه  اـم  تـلم  يزوریپ  زمر  گرم  زا  ندیـسرتن  ( 5 .) دیتشاد تناید  هب  هجوت  همه  دـیدوب  یمالـسا 
(6 .) دندش زوریپ  اهربکا  هللاو  اهداد  اهدایرف و  نیمه  اب  مه  هرخالاب  دندش ، یم  هتشک  مه  یلیخ  دنتفر ، یم  ناشدنشکب ، نابایخ  يوت  دنورب 

نیا ام  يزوریپ  زمر  میتشاد .  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  هب  ءاـکتا  هک  تسا  نیا  اـم  زورما  يزوریپ  زمر  تضهن  ندوب  يونعم  ادـخ و  هب  اـکتا 
تداهـش يوزرآ  ام  ناناوج  دوب ، یمالـسا  دوب ، يونعم  هبنج  هبنج ، دوبن ، اهنیا  لاثما  تفن و  يارب  طـقف  دوبن ، یـسایس  طـقف  هبنج  هک  تسا 

. دندرک یم  لابقتسا  ار  تداهـش  مالـسا  ياهزابرـس  مالـسا  ردص  رد  هک  روطنامه  دندرک  یم  لابقتـسا  ار  تداهـش  ام  ناناوج  دندرک ، یم 
يارب دنناد و  یم  تداعس  ار  تداهش  ام  نازابرـس  دنناد . یمن  ندش  انف  زیچ  کی  ار  ندرم  هکنیا  يارب  دنرادن  كاب  تداهـش  زا  ام  نازابرس 
فوخ هدوب ، دندرک ، یم  لابقتسا  ار  تداهش  هک  سدقم  هعیش  هویـش  نیا  نآرق و  هب  ءاکتا  يزوریپ ، زمر  دننک . یم  شـشوک  تداعـس  نیا 
تشم دنتشادن . فوخ  دندرک ، یم  لابقتـسااهنآ  دوشگ  یم  شتآ  اهنآ  يور  هب  اه  لسلـسم  اه و  کنات  هک  لاح  نیع  رد  دوبناهنآ ، لد  رد 

دینک ظفحات  ار  يزوریپ  زمر  نیا  دـینک ، ظفح  ار  زمر  نیا  درک . هبلغ  اهتردـقربا  رب  تشم  درک  هبلغ  لسلـسم  رب  تشم  درک ، هبلغ  کنات  رب 
تـسام تلم  رـس  زارفرب  ات  نآرق  مچرپ  تسا .  زوریپ  تسا  مالـسا  وا  هاگهانپ  ات  ام  تلم  تسا .  زوریپ  تسادخ  اب  ات  ام  تلم  دیتسه . زوریپ 
تضهن یمالسا .  همین  ای  دوب  یـسایس  ای  هک  دوب  ییاه  تضهن  قباس  تضهن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دینک ، ظفح  ار  زمر  نیا  تسا .  زوریپ 

تسا زمر  نیا  مالـسا  يروهمج  دننز  یم  دایرف  همه  مالـسا ، دننز  یم  دایرف  همه  تسادخ ، ياربزورما  تضهن  تسا ، یمالـسا  مامت  زورما 
امـش هب  تخادنا و  هار  ار  امـش  هک  دوب  مالـسا  يونعم  تردق  ادـخ و  تیانع  ( 7 .) دـینک ظفح  ار  زمر  نیا  مه  امـش  درک و  زوریپ  ار  اـم  هک 

هک امالا  داد و  امـش  هب  ادخ  هک  دوب  یتریغ  نیا  دیدیـسرتن ، دیداتـسیا و  گرزب  یناطیـش  ياه  تردق  نیا  لباقم  رد  هک  داد  یتردق  وچمه 
ار ادخ  تیانع  نیا  دیاب  درک و  تیانع  امش  هب  ادخ  هک  دوب  يزیچ  نیا  دوب ، ادخ  تردق  نیا   ... ... میرادن يزیچ  میتسه و  یفیعـض  ناگدنب 

ینابیتشپ مه  اب  همه  دـیرادرب ، مه  يرگید  ياهمدـق  هک  تسا  نیا  هب  تساه  يزوریپ  همه  ءاشنم  هک  ادـخ  تیانع  نیا  ظـفح  دـینک . ظـفح 
کی هک  دش  ببس  دوب  ناتلدر  هک د  ینامیا  هطساو  هب  امـش  همه  عامتجا  تفر و  شیپ  نامیا  اب  تضهن  نیا  لوا ، رد  هک  يروطنامه  مینک ،

هار امش  هک  يزور  نآ  یلاعت ...  كرابت و  يادخ  زا  دوب  یـصاخ  تیانع  دوب ، یتیانع  کی  نیا  دیدیبوک . مهرد  ار  یناطیـش  تردق  وچمه 
حرطم قوقح  تسا ، مک  مقوقح  هک  دیدوبن  نآ  رکف  هب  چیه  تشم ، اب  امـش  رکیپ و  لوغ  رازبا  اب  اهنآ  اه ، نابایخ  يوت  نادیم و  هب  دـیداتفا 
یحور لوحت  ( 8 .) دیزوریپ امش  تسه  وا  هک  یمادام  داد  هبلغ  ار  امـش  هک  يزیچ  نیا  داد ، هبلغ  ارامـش  هیحور  نیا  دوبن . حرطم  ناج  دوبن ،

ادیپ یحور  لوحت  کی  دندوب ، مادقا  هب  لوغشم  دندوب و  بالقنا  هب  لوغـشم  هک  یتقو  نآ  رد  تضهن ، لاح  رد  هک  یلوحت  نآ  يونعم و  - 
یلوحت نآ  زا  دش  لصاح  تلم  يارب  هک  یحور  لوحت  نآ  نم  رظن  هب  تشاد و  تیمها  یلیخ  لوحت  نآ  هک  اهرـشق  همه  يارب  زا  دوب  هدش 

مه هب  تبـسن  همه  مدرم  دوب ، يونعم  لوـحت  کـی  نآ  هکنیا  يارب  تسا  رتـشیب  شتیمها  نآ  دـندرک ، نوریب  ار  میژر  دـندرک و  داـجیا  هک 
، دـندرک یم  رهاظت  نابایخ  يوت  دـندمآ  یم  صاخـشا  نآ  هک  یتقو  هکنیا  دـنا  هداد  عالطا  ارارک  نم  هب  هک  يرارق  زا  دـندرک . یم  تبحم 

دومرف تمحرم  تلم  نیا  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  دوب و  ادخ  رظن  دروم  نواعت  نسح  نیا  هک  دوب  هدش  ادـیپ  مدرم  رد  ینواعت  سح  کی 
هدرک ادیپ  نواعت  حور  کی  تلم  نیا  هکنیاالا  دوبن  نیا  درک . هبلغ  تشاد  زیچ  همه  هک  یتردق  کیرب  دوب ، یلاخ  تسد  هک  یتلم  کی  هک 
تین هک  یمادام  املسم  مدرم  رد  یحور  لوحت  نوهرم  يزوریپ  ( 9 .) درک زوریپ  ار  امش  هک  دوب  نامیا  نیا  دوب . هدرک  ادیپ  نامیا  کی  دوب ،
لباقم رد  هک  یگرزب  تردق  هار  نیا  رد  هچنانچ  دش ، میهاوخ  زوریپ  تسام و  اب  یلاعت  كرابت و  يادخ  تسادخ ، يارب  تسا و  صلاخ  ام 
یمدرم نآ  هب  دندوب  هدـش  لوحتم  مدرم  دوب و  تین  نسح  نوچ  نکل  دـندوب  هریغ  اهتردـقربا و  زا  معا  اه  تردـق  مامت  وا  نابیتشپ  دوبام و 
هحلـسا هن  هک  اـم  ـالا  دـش و  ادـیپ  مدرم  رد  هک  تسا  یحور  لوحت  وچمه  نوهرماـم  يزوریپ  نیا  تهج  نیازا  دوب ... مالـسا  ردـص  رد  هک 

دوب و مدرم  رد  نامیا  دوب  هک  يزیچ  طقف  دشاب ، اهنیا  یگنج و  لوصا  قباطم  هک  میتشاد  ییاهراک  کی  هن  راک و  رد  دوب  ماظن  هن  میتشاد و 
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لح نامتالکشم  مامت  هللا  ءاشناو  دنامب  ظوفحم  هملک  تدحو  نیا  هک  یلاعت  كرابت و  يادخزا  مهاوخ  یم  نم  هملک و  تدحو  هللادمحب 
دیاب توغاط و  رب  یناطیش و  دونج  رب  داد  هبلغ  ار  امـش  هک  دوب  نامیا  توق  حور و  توق  نآ  یناطیـش  دونج  رب  نامیا  توق  هبلغ  ( 10 .) دوش

نامیا تردق  ( 11 .) دنک اوغا  دهاوخ  یم  ار  ناسنا  ناسنا ، نطاب  رد  هک  یناطیش  دونج  رب  دهدب  هبلغ  ار  امش  ینطاب ، توق  نامیا و  توق  نآ 
يرگیماظن چیه  تشادن و  یگنج  رازبا  چیه  تشادن و  هحلـسا  چیه  مک و  شددع  هک  یتلم  کی  هک  دیدید  امـش  ناطیـش  تردـق  ربارب  رد 

، اه تردق  ربا  نامه  هن  دندوب ، وا  لابند  اه  تردق  همه  هک  یناطیـش  تردـق  کی  رب  درک  هبلغ  نامیا  رازبا  اب  تشاد و  نامیا  رازبا  تشادـن 
رد هک  دوب  یتردـق  نامه  نیا  داد ، هبلغ  دنتـشادن  چـیه  هک  ار  مدرم  تشم  کی  هک  دوب  نامیا  تردـق  نیا  دـندوب  وا  لابند  اه  تردـق  همه 

یهت اهنآ  زیچ ، نآ  اب  رازبا و  همهنآ  اب  ناریا  يروطارپما  رب  طاسب  نآ  اب  مور  رب  دندرک  هبلغ  مک  ددع  کی  مک و  رازبا  کی  اب  مالـسا  ردص 
هک دیدرک  هظحالم  امش  تلم  هب  اههورگ  همه  نتـسویپ  ادخ و  هدارا  ( 12 .) دندرک هبلغ  نامیا ، رد  دندوب  رپ  تسد  اهنیا  نامیا و  زا  دـندوب 
هک یـشترا  کی  الاو  دـنادرگرب  ار  اه  بلق  نیا  یلاعتو  كرابت  يادـخ  ار  نیاو  تلم  فرط  هب  تشگرب  ناتبولق  همه  امـش  بالقنا ، نیا  رد 

دیدرک هظحالم  امـش  نکل  دشاب ، شدوخ  لباقم  ریـسم  فالخ  رب  دیاب  دراد ، شترا  هک  یعـضو  نآ  بسح  هب  دیاب  دوب ، يرگید  فرط  رد 
دندشادصمه و دندش ، مدقمه  تلم  ابو  تلم  هب  دنتـسویپ  فلتخم  ياه  هورگ  هک  دش  نیا  بابـسا  فرط و  نیا  هب  تشگرب  ناتیاه  لد  هک 

دیاب اـم  درک و  زوریپ  ار  اـم  هک  دوب  ادـخ  هدارا  نیا  تشاد .  زیچ  همه  فرط  نآ  تشادـن و  چـیه  هک  یتلم  دـش ، تلم  يزوریپ  بجوم  نیا 
دناسر و اجنیا  ات  ار  ام  هکنآ  دصقم  ندوب  یمالـسا  هملک و  تدـحو  ( 13 .) ام يارب  دـنامب  ظوفحم  یهلا  تیانع  نیا  هک  مینک  لمع  يروط 

رهش نیبام  یقرف  میهاوخ ، یم  یمالسا  يروهمج  هک  دندرک  یم  دایرف  مه  اب  همه  دنتشادن ، فالتخا  اهرـشق  مه  اب  هک  دوب  نیا  درک  زوریپ 
هک تهج  ود  نیا  میهاوخ و  یم  یمالـسا  يروهمج  ام  هک  دـندرک  داـیرف  دـنداد و  مه  هب  تسد  همه  دوبن ، تادحرـس  زکرم و  دوبن ، هد  و 
اب اـم  تلم  هک  هچنآ  ( 14 .) درک زوریپ  ار  امـش  دوب ، یمالـسا  دصقم  دصقم ، مه  یکی  دـندوب و  مه  اب  ارثکا  دوب ، همه  هملک  تدـحو  یکی 

مالـسا و نامیا و  هب  ءاکتا  دـندوب ، هتفایرد  نیملـسم  مالـسا  ردـص  رد  هک  دوب  یبلطم  نیمه  تفایرد ، دوب  تتـشت  فعـض و  لاح  رد  هکنیا 
هک یگرزب  لوحت  نیا  دنوشب . دیهـش  اهنآ  ات  مینک  اعد  ام  هک  دننک  یم  اضاقت  زاب  مه  الاح  بالقنا و  لاح  رد  ام  ياهناوج  هملک .  تدحو 

اهتردقربا همه  وا  نابیتشپ  هک  گرزب  یناطیـش  تردق  کی  رب  اهنآ  يزوریپ  بجوم  دش ، ادیپ  تلم  نیا  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  هدارا  هب 
تسین هدیشوپ  دنراد ، عالطا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  هک  نانآ  زا  کی  چیه  رب  يزوریپ  زمر  بالقنا و  هزیگنا  مالـسا  ( 15 .) دیدرگ دندوب 

ود دش  ام  تلم  بیـصن  هک  يزوریپ  نیا  تدحو  نامیا و  دـصقم ، ندوب  یهلا  ( 16 .) دوب مالـسا  نآ  يزوریپ  زمر  بـالقنا و  نیا  هزیگنا  هک 
هحفص  22: دلج رون  هفیحص  ( . 1 .) دوب مالسا  هزیگنا  دوب ، یهلا  دصقم  همه  دصقم  هکنیا  تسا  رتالاب  زیچ  همه  زا  هک  یکی  دوب ، رث  ؤم  زیچ 
هحفص  5: دلج رون  هفیحـص  ( . 3  ) 25/3/58  : ینارنخس خیرات   118  : هحفص  7: دلج رون  هفیحـص  ( . 2  ) 25/10/57  : ینارنخـس خیرات   168:
هحفص  5: دلج رون  هفیحـص  ( . 5  ) 7/1/58  : ینارنخـس خیرات   213  : هحفص  5: دلج رون  هفیحـص  ( . 4  ) 16/12/57  : ینارنخـس خیرات   174:

17  : هحفص  6: دلج رون  هفیحص  ( . 7  ) 24/4/58  : ینارنخس خیرات   126  : هحفص  8: دلج رون  هفیحص  ( . 6  ) 16/1/58  : ینارنخس خیرات   244:
238  : هحفص  7: دلج رون  هفیحـص  ( . 9  ) 28/3/58  : ینارنخـس خیرات   143  : هحفص  7: دلج رون  هفیحـص  ( . 8  ) 26/1/58  : ینارنخس خیرات 
255  : هحفص  7: دلج رون  هفیحص  ( . 11  ) 10/7/58  : ینارنخس خیرات   244  : هحفص  9: دلج رون  هفیحص  ( . 10  ) 10/4/58  : ینارنخس خیرات 
158  : هحفص  8: دلج رون  هفیحص  ( . 13  ) 10/8/58  : ینارنخس خیرات   93  : هحفص  10: دلج رون  هفیحـص  ( . 12  ) 12/4/58: ینارنخس خیرات 
235  : هحفص  8: دلج رون  هفیحـص  ( . 15  ) 15/4/58  : ینارنخس خیرات   45  : هحفص  8: دلج رون  هفیحـص  ( . 14  ) 26/4/58  : ینارنخس خیرات 
رد ناشیاهراعـش ، رد  هـک  میدـید  یم   28/5/58  : ینارنخـس خیرات   255  : هحفـص  8: دـلج رون  هفیحـص  ( . 16  ) 25/5/58  : ینارنخـس خیرات 
زا دعب  رانک و  دنورب  دنتسناد  یم  مالسا  فلاخم  هک  ار  اهنآ  هک  دوب  نیا  دصقم  ربکا » هللا   » ياهدایرف دوب ، یمالسا  ياهراعـش  ناشیاهدایرف 

دوب نیا  ناتدایرف  نات  همه  هک  دوب  نیا  تهج  تهج ، کی  سپ  دنکب  ادیپ  ققحت  تسا  نیا  همدقم  نآ  هک  یقیقح  دصقم  نآ  هللا  ءاشنا  نآ 
ینعی دوب  اهرشق  همه  تدحو  دوب  هدمآ  نآ  عبت  هب  هک  مه  شرگید  تهج  میهاوخ .  یمن  ار  اهنیا  یهاشنهاش و  میهاوخ و  ار  مالـسا  ام  هک 
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کی هب  همه  دنتشاذگ و  رانک  دوب  صخش  لام  هک  یبلاطم  دنتشاذگ  رانک  ار  ناشدوخ  دصاقم  مهاب  دنتساخاپب و  روشک  نیا  رـساترس  تلم 
امـش زمر  نیا  اب  یلاعتو .  كرابت  يادخ  هب  نامیا  دوب ، نامیا  فلتخم و  ياهرـشق  هملک  تدحوام  يزوریپ  زمر  سپ  دندش . هجوتم  دصقم 
دوب ییزوریپ  ینعی  درک ، باسح  دوشب  هک  يزوریپ  کی  یناـسآ ، يزوریپ  کـی  يزوریپ  هن  دوب ، اـسآ  هزجعم  هک  ییزوریپ  دـیدش و  زوریپ 
مزال هک  یلئاسم  زا  اهرـشق و  همه  داحتا  مدرم و  یهاوخ  مالـسا  ( 1  .) تشادن ققحت  ناکما  چـیه  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هدارا  اب  زج  هک 

بلطم کـی  دوـب  بلطم  ود  رثا  رد  شیزوریپ  بـالقنا  نیا  دـش ، لـصاح  ناریا  رد  هک  یبـالقنا  نیا  هک  تسا  نیا  مهدـب ، رکذـت  نم  تسا 
ام هک  دوب  نیا  دایرف  ناشدایرف ، تکلمم  نیا  رـساترس  ینعی  دـنتفر ، شیپ  مالـسااب  مدرم  هک  دوب  نیادوب  رتـالاب  بلاـطم  همه  زا  هک  شمهم 

ناشرمع مامت  رد  ام  ياه  ناوج  ناشرمع ، لوط  رد  دندید  يدـب  مدرم  دوب ، دـساف  میژر  کی  هک  قباس  میژر  نآ  زا  میهاوخ  یم  ار  مالـسا 
دنتشاد هدیقع  مالـسا  هب  دندوب ، ناملـسم  فرط  نآ  زا  و  دنتـسناد ، یم  دساف  ار  میژر  نیا  دندید و  يدب  دندرک ، زاب  مشچ  هک  تقو  نآ  زا 

یم هچ  تلم  نیا  هک  میمهفب  ات  تسیچ  تلم  ناـبز  هک  مینیبب  دـیاب  مینکب ، ذـخا  میهاوخب  یتلم  کـی  زا  ار  یبلطم  ره  اـم  تهج . ...  نیا  زا 
نالف ام  تلم  نیا  هک  مینکب  مکح  میهاوخب  نامدوخ  دهاوخیم ، هچ  تلم  نیا  هک  میمهفب  ات  تسیچ  تلم  نابز  هک  مینیبب  دـیاب  دـهاوخ . ... 
تلم يادـص  هب  میهدـب  شوگ  تلم ، لاح  رد  مینک  هعلاطم  اـم  هک  تسا  نیا  حیحـص  فرح  تسا ، یطلغ  فرح  نیا  دـهاوخ ، یم  ار  زیچ 

قح رگید  ام  یبرغ . ...  هن  یقرـش و  هن  میهاوخ ، یم  یمالـسا  يروهمج  ام  هک  دـننز  یم  دایرف  همه  هک  یتلم  کی  دـهاوخ ؟ یم  هچ  مینیبب 
تسه زیچ  همه  مالسا  رد  دشاب ، یـسارکومد  هک  دنا  هدرک  مایق  نیا  يارب  دنا ، هدرک  مایق  هک  یتلم  نیا  هن ، هک  مییوگب  مینیـشنب  هک  میرادن 

مینک لیوأت  هک  میرادن  قح  ام  میهاوخ ، یم  یمالـسا  يروهمج  ام  هک  دنیوگ  یم  دنراد  مدرم  همه  هک  مینیب  یم  ام  اما  شملاس ، يانعم  هب 
ناشندرگ ام  ار  رگید  زیچ  کی  دننز ، یم  دنراد  ار  اه  فرح  نیا  هک  مدرم  ریخن ، هک  مییوگب  دهاوخ  یم  ناملد  هچ  ره  نامدوخ  مینیشنب  و 

رگا دندوب ، دحتم  همه  هلءاسم  نیا  رد  دندش ، دـحتم  مه  اب  اهرـشق  همه  هک  دوب  نیا  دوب ، هک  یمود  رما  تسا .  عقاو  فالخ  نیا  میراذـگب 
اب همه  دندرک ، یمن  ینکشراک  دندوب ، تکاس  اهنآ  دنتشاد ، مدرم  هک  يروش  نیا  رد  دنتشاد ، یفارحنا  کی  هک  دندوب  مه  یصاخشا  کی 

(2 .) دوـب تکلمم  نیا  يزوریپ  ساـسا  بلطم  اـت  ود  نیا  دنتـساوخ ، یم  ار  مالـسا  مه  اـب  همه  دـنتفر و  شیپ  دـندرک و  لـمع  اـعمتجم  مه 
نادناخ تردق  لثم  یناطیـش  تردق  کی  دناشن و  بقع  ار  ایند  گرزب  ياه  تردـق  هک  ام  تیقفوم  زمر  راشقا  نیب  یگتـسبمه  تدـحو و 

هب تساوخ  یم  اـهنت  یناـحور  رـشق  هک  دوب  اـنب  رگا  دوب . هملک  تدـحو  راـشقا و  تدـحو  نیمه  تیقفوم  زمر  نیا  تخیر ، ورف  ار  يوـلهپ 
نیا تساوخ  یم  یهاگشناد  دندرب ،. یم  نیب  زا  ار  اهنآ  دورب  اهنآ  گنج  هب  تساوخ  یم  هدنسیون  ار ، وا  دندرک  یم  هفخ  دورب  اهنیا  گنج 

ام ار  زیچ  همه  هکنیا  دـش . یمن  دـنکب  تساوخ  ناقهد  دـش ، یمن  دـنکب  اهنت  ار  راک  نیا  تساوخ  یم  يرازاب  تسناوت ، یمن  دـنکب  ار  راک 
نیا دیاب  ام  دش و  لصاح  تلم  راشقا  نیب  هک  تسا  یگتـسویپ  مه  نیمه  يارب  نیا  میروآ ، یم  تسدب  مه  دعب  هللا  ءاشنا  میدروآ و  تسدب 

ور ادـخ  هب  درک  تشپ  شدوـخ  هب  اـم  تلم  هک  تسا  نیا  تقیقح  نتـسویپ ...  ادـخ  هب  نتـشذگ و  دوـخ  زا  ( 3  .) میراد هگن  ار  یگتـسبمه 
نیا دنک ، داجیا  ار  یمالسا  يروهمج  هک  دوب  نیا  هب  شهجوت  همه  تشادن ، نآ  هب  هجوت  تشاد  شهاوخ  شسفن  هک  ییاهزیچ  نآ  دروآ ،

ود هک  دیدید  ادخ  يارب  مایق  ( 4  .) تسا يزوریپ  زمر  زمر ، نیا  دوب ، زمر  نیا  دوب  هتـسویپ  ادخ  هب  دوب  هتـشذگ  دوخ  زا  دوب ، ادـخ  هب  هجوت 
دوبن حرطم  تقو  نآ  ادـبا  دنتـساوخ  یم  ناشدوخ  هک  ییاـهزیچ  نآ  زا  هکنیا  یکی  دوب ، اـم  تلم  يزوریپ  زمر  هک  دوب  تلم  نیا  رد  تهج 

، تسا يروج  هچ  معـضو  نم  هک  دوبن  نیا  لابند  زور  نآ  رد  سک  چـیه  یمالـسا . ...  يروهمج  مه  اب  همه  ربکا » هللا   » دـنتفگ مه  اب  همه 
هدش روطنیا  تسین .  اهفرح  نیا  تقو  الاح  هک  دیدنخ  یم  وا  هب  شقیفر  درک  یم  تیاکـش  دـینک  ضرف  مه  شقیفر  شیپ  یـسک  کی  رگا 
یم داـیرف  اـج  ره  دـندمآ و  یم  یه  هکنیا  دـهاش  هدوب  ادـخ  يارب  دـندش ، عمتجم  مه  اـب  هک  اـهنیا  همه  هکنیا  مه  تهج  کـی  عضو ، دوب 
ادخ يارب  هکنیا  یکی  دوب : يزوریپ  نیا  رد  تهج  ود  سپ  تسادخ .  يارب  هک  دوب  یبلطم  کی  میوشب ، دیهـش  میهاوخ  یم  ام  هک  دـندرک 

ادـصکی دـندوب ، عمتجم  مه  اب  هکنیا  مه  یکی  میهاوخ ، یم  یمالـسا  يروهمج  مینکب ، میهاوخ  یم  ار  راک  ادـخ  يارب  ام  ربکا و  هللا  دایرف 
کی دندروآ و  رد  رس  اه  نمشد  تسکـش  قباس  میژر  دس  نیا  هک  یلوا  زا  دندرک . فده  ار  رگنـس  ات  ود  نیا  ام  ياه  نمـشد  و  دندوب ... 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


دروم هک  تسام  دوهـش  شیود  ره  بلطم  ات  ود  هک  دـینک  هجوت  تسرد  ینکـشراک ، دـندرک  عورـش  یمالـسا  تهج  هب  عجار  ناش  هتـسد 
یم شمالـسا  راـبریز  هک  دوب  شتیمالـسا  تهج  هب  هلمح  نیا  دـنتفگ ، دـش ، عـقاو  هلمح  دروـم  شتیمالـسا  تهج  دوـب ، هدـش  عـقاو  هلمح 

تداهش هب  دنیآ  یمن  يروهمج  يارب  مدرم  تسا  مالـسا  زا  يزوریپ  نیا  هک  دندوب  هدیمهف  اه  نکـشراک  نآ  هکنیا  يارب  دنورب ، دنتـساوخ 
يارب نفک  هن  مالـسا ، يارب  دنـشوپ  یم  نفک  دـنیوگ ، یم  مه  نـالا  میوشب  میهاوخ  یم  دیهـش  اـم  دـنیوگ  یم  مالـسا  يارب  مدرم  دنـسرب ،

ام بالقنا  يزوریپ  نیا  هک  دنـشاب  انعم  نیا  رکذتم  همه  دیاب  مدرم  مایق  اب  دـنوادخ  یهارمه  ( 5  .) کیتارکومد يروهمج  يارب  يروهمج ،
ای یـصاخشا  هک  دنکن  نامگ  یـسک  دمآ . تسد  هب  يزوریپ  نیا  ربکا  هللا  دایرف  اب  مالـسا و  هب  شیارگ  مالـسا و  تکرب  هب  هک  دوب  يزوریپ 

یهارمه اهنآ  اب  دنا ، هدرک  مایق  وا  هار  رد  مدرم  دید  یتقو  هک  دوب  لاعتم  يادخ  نیا  ریخ ، دندرک . لیصحت  ام  يارب  ار  يزوریپ  ییاه  هورگ 
ینورد بالقنا  نامه  دـش و  ادـیپ  بالقنا  نیا  هک  دـش  بجوم  تلم  نیا  ینورد  بالقنا  دـنوادخ  تیانع  اب  مدرم  ینطاب  بالقنا  ( 6 .) درک

یلوا زا  میتسه ، نآ  رد  ام  هک  يا  هرود  نیا  مامت  رد  هک  دش  بجوم  یلاعت  كرابت و  يادخ  هب  اهنآ  هجوت  مالسا و  زا  اهنآ  تخانش  اهنآ و 
شیازفا هب  ور  تلم  دهعت  تلم و  روضح  هک  دینیب  یم  زور  هب  زور  نالا ، ات  دش و  زوریپ  دعب  دـش و  لدـبم  بالقنا  نیا  دـعب  دـش و  مایق  هک 
بالقنا نیا  تسا .  هدوب  اـهاج  زا  يرایـسب  تسا ، هدوب  اـج  همه  بـالقنا  تسا .  ینورد  بـالقنا  يارب  تسا ، بـالقنا  يارب  هن  نیا  تسا . 

ره میرادن ، يزیچ  دوخ  زا  ام  یلاعت .  كرابت و  يادخ  تایانع  هبالا  تسین  و  تکلمم ، نیا  رد  روشک و  نیا  رد  دش  ادـیپ  هک  تسا  ینورد 
رد دـنناد  یم  ام  تلم  دوخ  همه  هک  یتلاح  نآ  زا  دوشب و  ادـیپ  ینطاب  بالقنا  نیا  هک  دـش  بجوم  تایانع  نیا  هک  دوب  وا  تایانع  دوب  هچ 

بالقنا زا  دـیاب  ام  ار  يزوریپ  دـش . زوریپ  بالقنا  هک  دـش  بجوم  نیا  تسا ، هدـش  لوحتم  دـننیب  یم  ـالاح  هک  تلاـح  نیا  هب  دوب ، قباـس 
عـضو رگید و  تردـق  هب  وا  زا  تردـق  لیوحت  ياه  بالقنا  کی  اه  بالقنا  دوشن ، لصاح  انعم  نیا  ات  مینک و  وجتـسج  مدرم  ینورد . ... 

تسا و يزوریپ  زمر  نامه  یمالسا  بالقنا  ءاقب  زمر  دیدرت  یب  دصقم  هزیگنا و  رد  هملک  تدحو  ( 7 .) دشاب دوب  هک  روج  نامه  تلم  يارب 
تموکح یلاع  دصقم ، یهلا و  هزیگنا  نآ ؛ یلصا  نکر  ود  هک  دناوخ  دنهاوخ  خیرات  رد  هدنیآ  ياه  لسن  دناد و  یم  تلم  ار  يزوریپ  زمر 

هحفص  9: دلج رون  هفیحص  ( . 1 ( ) 8 (.) دشاب یم   ) دصقم هزیگنا و  نامه  يارب  هملک  تدحو  اب  روشک  رـسارس  رد  تلم  عامتجا  یمالـسا و 
010  : هحفص  5: دلج رون  هفیحص  ( . 3  ) 29/7/58  : ینارنخس خیرات   12  : هحفص  10: دلج رون  هفیحص  ( . 2  ) 28/6/58: ینارنخس خیرات   163:
110  : هحفص  11: دلج رون  هفیحص  ( . 5  ) 1/10/58  : ینارنخس خیرات   73  : هحفص  11: دلج رون  هفیحص  ( . 4  ) 30/11/57  : ینارنخس خیرات 
269  : هحفص  19: دلج رون  هفیحص  ( . 7  ) 29/12/58  : ینارنخس خیرات   16  : هحفص  12: دلج رون  هفیحص  ( . 6  ) 10/8/65  : ینارنخس خیرات 

 - ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم   14/3/68  : ینارنخس خیرات   176  : هحفص  21: دلج رون  هفیحص  ( . 8  ) 21/11/64: ینارنخس خیرات 
( هر ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یعامتجا و  تالوحت 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  ماما و  یخیرات  تازرابم  ریس 

 - ینیمخ ماما  تازرابم  ياهلـصفرس  نیرتمهم  راتـشون  نیا  ماما  یخیرات  هزرابم  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  ماـما و  یخیراـت  تازراـبم  ریس 
کی ناونع  هب  ینیمخ  هللا  حور  هللا  تیآ  مان  لاس 1963  ات  درادرب . رد  ماما  لاحترا  عطقم  ات  ار  نآ  زا  لصاح  یمالسا  مایق  و  هرـس -  سدق 

بوذـجم هک  ار  ینید ) موـلع   ) نایوجـشناد هوـبنا  مق ، رد  ناـشیا  سرد  تاـسلج  دوـب . هداـتفا  اـهنابز  رـس  رب  هاـش  مـیژر  هتـسجرب  فلاـخم 
قداص رفعج  ماما  تداهش  درگلاس  رد  مق  هیـضیف  دنفسا 1342 )  ) سرام 1963 رد  درک . یم  بلج  دـندش ، یم  هاش  میژر  زا  شیاـهداقتنا 

رد ماما  دندش . ...  هتـشک  ینید ) مولع   ) نایوجـشناد زا  يا  هدـع  تفرگ و  رارق  نازابرتچ  كاواس و  ياهورین  هلمح  دروم  مشـش  ماما  (ع ،)
، دـندرک یم  يرادازع  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  اهنابایخ  رد  هک  یمدرم  هب  ربخ  نیا  یتقو  دـش . تشادزاب  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  درگلاـس 

کیلـش رفن  رازه  هب 15 یتینما  ياـهورین  دـش . رازگرب  ناـشاک  زاریـش و  دهـشم ، ناهفـصا ، نارهت ، رد  يو  يدازآ  يارب  یتارهاـظت  دیـسر ،
، ربتکا رد  دش . دازآ  نادنز  زا  ( 1343 دادرخ  ) هم 1964 رد  ینیمخ  هللا  تیآ  : 1964  - 70 دش . ...  ینادنز  توا  هام  ات  ینیمخ  ماما  دندرک .

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


يرالد نویلیم  ماو 200  کی  نتفریذـپ  هب  يار  داد و  کیتاملپید  تینوصم  ییاـکیرما  یماـظن  نارواـشم  هب  يا  هحیـال  بیوصت  اـب  سلجم 
هیکرت هب  دـعب  یمک  درک و  هلمح  سلجم  تامادـقا  نیا  هب  يا  هیمالعا  رودـص  اب  ینیمخ  ماـما  داد . یماـظن  تازیهجت  دـیرخ  يارب  اـکیرما 
ناونع هب  ار  دوخ  اجنآ  رد  دوب و  يو  هناخ  فجن  سدقم  رهش  دعب ، لاس  هدزیـس  یط  تفر . قارع  هب  اجنآ  زا  لاس 1965  رد  هک  دش  دیعبت 

ناناملسم يارب  شیاهمایپ  تفای و  یم  راشتنا  ناریا  رد  هنایفخم  يولهپ  میژر  زا  وا  ياهداقتنا  درک . تیبثت  هتـسجرب  یبهذم  تیـصخش  کی 
رد بآ  زا  هعجاف  یضرا  تاحالـصا  دوب . یـساسا  ناریا ، تلود  ياهتـسایس  زا  وا  ياهداقتنا  دش . یم  شخپ  هکم  رد  جح  مسارم  رد  ناهج 

تصرف گرزب  ناکلام  هب  دندوب و  هدرک  فاعم  یضرا  تاحالصا  نوناق  زا  ار  هزیناکم  يزرواشک  اههاگارچ و  عتارم ، هویم ، ياهغاب  دمآ ،
زا فاعم  ياهنیمز  هورگ  رد  ار  اهنآ  تیعـضو  لیدـبت  اب  ای  دـنهد  داقتنا  شیوخ  ماوقا  هب  ینوناقریغ  روط  هب  ار  دوخ  كالما  دوب  هدـش  هداد 

کمک دـیلوت  شیازفا  يارب  مه  هدـع  نیمه  هب  یتح  تلود  و  دـندش ، نیمز  بحاص  ناریا  نازرواـشک  دـصرد  طقف 9  دنهد . رارق  میـسقت 
یب راکیب و  ناییاتـسور  ترجاهم  لیـس  دش . یمن  کمک  یناریا  زرواشک  هب  اما  دش ، یم  دراو  جراخ  زا  ییاذـغ  داوم  ریاس  مدـنگ و  درکن .

نادنمتورث هب  باسح  یب  یتورث  تفن ، ياهدمآرد  زا  هدافتسا  دش . ناور  اهرهـش  هب  راک  يوجتـسج  رد  لاس ، رد  دصرد  تبسن 8  هب  نیمز 
زا سپ  لاح ، نیا  رد  تفاـی . شیازفا  اـهیتیاضران  دـندنارذگ و  یم  راـگزور  راـشف  اـب  مدرم  میظع  تیرثکا  هک  دوب  یطیارـش  رد  نیا  داد و 
هللا تیآ  اب  لیئارسا  هیلع  كرتشم  شالت  زاغآ  لامتحا  يارب  ینیمخ  هللا  تیآ  اکیرما ، لیئارـسا و  زا  لاس 1967  گنج  رد  بارعا  تسکش 

گرزب تردق  جنپ  زا  یکی  يدوز  هب  ناریا  هک  درک  مالعا  هاش  تفن  تمیق  دـیدش  شیازفا  اب  : 1970-77 تخادرپ . تروشم  هب  ردص  رقاب 
برغ ناهج  تفرگ ، یم  هدیدان  ار  نارهت  رد  تیعمج  يدایز  دیدش و  ياهیدنب  هار  ییاذغ ، داوم  دوبمک  تیعقاو  وا و  دـش ! دـهاوخ  ناهج 

اکیرما تشاد و  یـسیلگنا  نتفیچ "  " ياـهکنات سیلگنا ، زا  شیب  ناریا  هک  يروط  هب  درک ، یم  لیدـبت  هحلـسا  هب  ار  هاـش  یتـفن  ياـهرالد 
ناگدنـشورف تخورف . یم  هاـش  هب  دوش ، دـییات  اـهنآ  ندوب  زاـسراک  اـی  دـتفیب  دـیلوت  طـخ  هب  هک  نیا  زا  لـبق  ار  دوخ  یگنج  ياـهامیپاوه 

دش و یم  یماظن  ياههاگیاپ  نتخاس  فرـص  ینامتخاس  حلاصم  نامیـس و  دندوب ، ناریا  داصتقا  رد  مهم  تیعقوم  ياراد  اکیرما  تاحیلـست 
مـسارم ، ) دوب اکیرما  لرتنک  تحت  تدش  هب  ناریا  تاحیلـست  يرادکناب و  تفن ، دندوب . وربور  حلاصم  دوبمک  اب  مدرم  هناخ ، نتخاس  يارب 
خیراـت هـک  هیــضق  نـیا  تاـبثا  هـنیمز  رد  هاـش  ياـهیزادرپ  لاـیخ  يارب  جرخ  رپ  مـسارم  و  ( 1350  ) لاـس 1971 رد  يراذـگجات  زورلاـس )

نیا زا  ینیمخ  هللا  تـیآ  درک . رت  ینلع  ناریا  رد  ار  ینغ  ریقف و  نـیب  مـیظع  فاکــش  ددرگ ، یمرب  شیپ  لاــس  هب 2500  ناریا  یهاـشنهاش 
زا جراخ  رد  نافلاخم  زکرمت  هب  هوقلاب  تفلاـخم  یتح  تاـعوبطم و  ناـیب ، يدازآ  هنوگره  بوکرـس  درک . یم  داـقتنا  تدـش  هب  تامادـقا 

ناریا رد  املع  زا  ینیمخ  ماما  درک . یم  قیوشت  ار  نافلاخم  نیا  تساک ، راون  لکـش  هب  ینیمخ  هللا  تیآ  ياـهمایپ  عیزوت  دـش . رجنم  روشک 
اب تفر  نتگنـشاو  هب  رتراـک  اـب  رادـید  يارب  رد 1977  یتـقو  هاـش  دـننک . موکحم  ار  ناریا  عباـنم  نداد  داـبرب  یـسایس و  ناـقفخ  تساوخ 

یبهذم تفلاخم  کی  دندرک و  باجح  زا  هدافتسا  هب  عورش  اددجم  وجـشناد  نانز  ناریا  رد  دش . هجاوم  یمیظع  زیمآ  تموصخ  تارهاظت 
لاس 1978: دندناسر . تداهش  هب  ار  ینیمخ  ماما  رسپ  یفطصم  اقآ )  ) كاواس نارومام  ( 1356  ) ربتکا 1977 رد  درک . ییامندوخ  هب  عورش 

دعب زور  دوب . هدش  هلمح  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  تدش  هب  نآ  رد  هک  تفای  راشتنا  تاعالطا  همانزور  رد  يا  هلاقم  هاش ، کیرحت  هب  هیوناژ  رد 
دـنداد و ناشن  شنکاو  تنوشخ  اب  یتینما  نارومام  دـندرک ، نصحت  هب  مادـقا  دـنداد و  بیترت  زیمآ  تملاسم  ضارتعا  کی  مق  رد  اه  هبلط 

يارب یهاشنهاش  ینوگنرـس  يارب  تساوخ  مدرم  زا  ینیمخ  هللا  تیآ  تفای . راشتنا  روشک  رـسارس  هب  تارهاظت  دـندرک . دیهـش  ار  يا  هدـع 
رد مدرم  دندش . یم  دیهـش  یتینما  نارومام  هلیـسو  هب  يرتشیب  هدع  ادهـش ، ملهچ  مسارم  زا  کی  ره  رد  دننک . هزرابم  یمالـسا  تلود  کی 

هاگیاپ کی  نتـشادن  هک  دیما  نیا  هب  هاش  ربماتپـس : دـندش . ینیمخ  هللا  تیآ  تشگزاب  راتـساوخ  حلـسم  نازابرـس  لباقم  رد  دوخ  تارهاظت 
هب تسا  هدامآ  تفگ  ینیمخ  هللا  تیآ  دنک . جارخا  ار  هللا  تیآ  تساوخ  قارع  زا  دش  دـهاوخ  ینیمخ  ماما  يربهر  تردـق  يدوبان  بجوم 

دراو ینیمخ  ماما  ربتکا : دادن . ار  يو  تیلاعف  همادا  نیمـضت  نتفریذپ و  داهنـشیپ  یتلود  چیه  اما  دـشابن ، هاش  ذوفن  تحت  هک  دورب  يروشک 
تموکح مالعا  هب  رجنم  میظع  زیمآ  ضارتعا  تارهاظت  کی  ناـضمر  هاـم  ناـیاپ  رد  ربماتپـس : دـش . سیراـپ  یکیدزن  رد  وتاـشول " لـفون  "
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يور هب  یتینما  ياهورین  دندرک ، عامتجا  هلاژ  نادیم  رد  یماظن  تموکح  مالعا  زا  ربخ  یب  مدرم  یتقو  دعب  زور  حبص  دش . ناریا  رد  یماظن 
، اههاگـشناد سرادـم ، اهرازاب ، اـهباصتعا ، درک و  ماـیق  هاـش  هیلع  هدز  تشحو  تلم  کـی  دنتـشک . ار  رفن  نارازه  دـندرک و  کیلـش  اـهنآ 

برغ هب  رالد  دراـیلیم  اب 5/1  هام  هس  یط  هاش ، دـنمتورث  ناتـسود  ماوقا و  دـناشک و  لیطعت  هب  ار  تفن  ياه  هزوح  اـه و  هناـخراک  تارادا ،
راهچ اـبیرقت  مرحم : ) 9و10   ) ربماسد 10و11  داتـسرف . یم  ناریا  هب  شخپ  يارب  ار  دوخ  ياـهمایپ  سیراـپ  زا  ینیمخ  هللا  تیآ  دـنتخیرگ .

ناگدننک رهاظت  زا  رفن  نارازه  دندش . ینیمخ  ماما  يربهر  تحت  یمالـسا  تلود  کی  لیکـشت  راتـساوخ  دـندمآ و  اهنابایخ  هب  رفن  نویلیم 
لمحت راشف  دندرک . یم  ماع  لتق  اهناتسرامیب  ياهتخت  رد  ار  ناحورجم  و  دندش ، یم  هجنکش  ناگدش  تشادزاب  دندش . هتـشک  حلـسم  ریغ 

ندرک یثنخ  يارب  رایتخب ) روپاش   ) ریزو تسخن  کی  باختنا  هب  قیوشت  ار  هاش  ات  درک  راداو  ار  اکیرما  یمومع ، راکفا  ناـیاپ  یب  ریذـپان و 
رد ار  هتـساخاپب  یمدرم  تردـق و  یب  تلود  کـی  تـفر و  رـصم  هـب  درک و  رارف  ناریا  زا  هاـش  هیوناژ 1979 :  16 دـنک . ینیمخ  ماما  ذوفن 

سپ دوش . لیکشت  یمالسا  تقوم  تلود  داد  روتـسد  ماما  دمآ . ناریا  هب  هقباس  یب  یلابقتـسا  اب  ینیمخ  ماما  هیروف : لوا  درک . اهر  اهنابایخ 
یهاشنهاش دراگ  موجه  دروم  ناهگان  نارهت  یماظن  ناگداپ  کی  دندرک ، تیامح  ماما  زا  ییاوه  يورین  ياضعا  زا  رفن  اهدـص  هک  نیا  زا 

ناشیاه هناخزابرس  هب  تشگزاب  هب  روبجم  ار  اهیدراگ  دنداد و  خساپ  ییاوه  يورین  کمک  ياضاقت  هب  حالـس  یب  مدرم  هوبنا  تفرگ . رارق 
: هیروف  11 دمآ . رد  نایبالقنا  فرـصت  هب  یتلود  تارادا  شترا و  ياههاگیاپ  اهنادـنز ، سیلپ ، ياههاگـساپ  هیلک  نآ  زا  دـعب  و  دـندرک ... 

هاش ریزو  تسخن  ادـیوه  لیروآ : لوا  درک . مالعا  ار  یمالـسا  تلود  لیکـشت  ینیمخ  ماما  سرام : لوا  درک . طوقـس  هاـش  میژر  ماـجنارس 
ناراکتیانج و يانثتـسا  هب  ماـما  هیئوژ : یمالـسا 9  بالقنا  يزوریپ  ماجنارـس  و  دـش . یلم  یـصوصخ  گرزب  عیانـص  هیئوژ :  5 دش . مادـعا 
رد یناریا  نایوجـشناد  ربماون :  4 دـش . يرتسب  كرویوین  ناتـسرامیب  کی  رد  قباس  هاـش  ربتکا :  23 درک . وـفع  ار  نارگید  نارگ ، هـجنکش 

هلیـسو هب  یـسوساج " هنـال   " هب فورعم  نارهت ، رد  اـکیرما  ترافـس  دـندرک . تارهاـظت  اـکیرما  رد  عولخم  هاـش  روـضح  هیلع  كروـیوین 
هدش هدیدزد  ياهییاراد  ندنادرگرب  هاش و  لیوحت  لباقم  رد  زور  تدم 444  ار  ییاکیرما  اهنآ 52  دش . فرصت  ماما  طخ  وریپ  نایوجشناد 

ياهیهدـب هیلک  داـصتقا ، هجراـخ و  ترازو  ربماون :  23 داد . افعتـسا  يریزو  تـسخن  زا  ناـگرزاب  ربـماون :  6 دنتـشاد . هگن  ناـگورگ  ناریا ،
زا سپ  قباس  هاش  ربماـسد :  15 دش . بیوصت  یـساسا  نوناق  مودنارفر ، لابند  هب  ربماسد :  4 درک . مالعا  نکی " مل  ناک   " ار ناریا  یجراـخ 
هب للم  نامزاس  لکریبد  میاهدـلاو " تروک  هیوناژ 1980" :  4 دـش . اماناپ  رد  دـیعبت  مزاع  اـکیرما  زا  دورب ، کـیزکم  هب  تسناوتن  هک  نیا 

لکریبد هیروف :  17 تشاذـگ . مامتان  ناریا  رد  ار  شتیرومام  ییاکیرما ، ياهناگورگ  اب  تاقالم  يارب  شیاـضاقت  اـب  تقفاوم  مدـع  لاـبند 
یتقو تفگ  ماما  طخ  يوگنخـس  کی  سراـم :  10 درک . لیمکت  ار  قباس  هاش  ياهتیلاعف  یـسررب  يارب  ینویـسیمک  لیکـشت  لـلم  ناـمزاس 

ددرگرب و ناریا  هب  دناوت  یم  تسا  راکتسرد  ناریا و  رادفرط  هک  داد  ناشن  داد و  راشتنا  ار  دوخ  ياهیـسررب  جیاتن  للم  نامزاس  نویـسیمک 
ناریا دوب ، رارق  هک  نیا  زا  لبق  تعاـس  تسرد 24  قباس  هاش  سراـم :  23 سلجم . تاباختنا  نیلوا  هم : سرام ، دـنک . تاقالم  اهناگورگ  اب 

ییودناموک هلمح  لیروآ :  25 دـش . عطق  ناریا  اب  اکیرما  کیتاملپید  طباور  لیروآ :  9 تفر . هرهاق  هب  اماناپ  زا  دـنک ، اضاقت  ار  وا  دادرتسا 
نادرم لیروآ :  30 دوب . هناقمحا  یمادقا  تیرومام  نیا  تفگ  ینیمخ  ماما  دروخ . تسکـش  نافوط  کی  رد  اهناگورگ  تاجن  يارب  اکیرما 
ندـنل رد  ناریا  ترافـس  هب  سیلگنا  یتینما  ياـهورین  هم :  5 دـنتفرگ . ناگورگ  ندـنل  رد  ناریا  ترافـس  رد  ار  یناریا  تسیب  برع ، حلـسم 

هاش هیئوژ :  27 دش . ناریو  نارهت  یکیدزن  رد  قباس  هاش  ردپ  ناخاضر  روگ  هم :  11 دنتشک . ار  حلسم  درم  جنپ  زا  رفن  راهچ  دندرک و  هلمح 
نامزاس روشنم  هب  شا  هدش  مالعا  دهعت  مغر  یلع  قارع  ربماتپس :  22 دش . ریزو  تسخن  ییاجر  یلع  دمحم  توا :  11 درم . هرهاق  رد  قباس 

. درک هلمح  ناریا  هب  تسا ، هدرک  هراشا  اهتلود  نیب  تافالتخا  زیمآ  تملاسم  لـح  هب  هک  قوف  روشنم  هدام 33  لوا  ترابع  فالخرب  للم و 
يداهنشیپ طرش  راهچ  سلجم  ربماون :  2 دیشک . شتآ  هب  ار  نادابآ  تفن  هاگشیالاپ  درک و  هلمح  رهـشمرخ  نادابآ و  هب  قارع  ربماتپـس :  24

ياـهناگورگ رتراـک  يروـهمج  تساـیر  زور  نیرخآ  رد  هیوـناژ 1981 :  2 درک . بیوـصت  ییاـکیرما  ياـهناگورگ  يدازآ  يارب  ار  ماــما 
. دش زاغآ  ردص  ینب  حاضیتسا  نئوژ :  20 درک . دی  علخ  اوق  لک  یهدنامرف  زا  ار  ردـص  ینب  ینیمخ  ماما  نئوژ :  10 دندش . دازآ  ییاکیرما 
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رد یمالـسا  يروهمج  بزح  رتفد  راجفنا  رد  روشک  هتـسجرب  ماـقم   72 نئوژ :  28 دـش . لزع  يروهمج  تساـیر  زا  ردـص  ینب  نئوژ :  21
: توا  30 درک . رارف  هسنارف  هب  ردـص  ینب  هیئوژ : 29 دش . باختنا  يروهمج  تسایر  هب  ییاجر  یلعدـمحم  هیئوژ :  24 دندش . دیهش  نارهت 
رد ناریا  یماظن  ناهدنامرف  زا  نت  راهچ  ربماتپس :  29 دناسر . تداهش  هب  ار  وا  ریزو  تسخن  رنهاب  داوج  ییاجر و  یلعدمحم  بمب ، راجفنا 

يریزو تسخن  هب  ار  يوسوم  نیـسحریم  دش و  باختنا  يروهمج  تسایر  هب  يا  هنماخ  یلع  هللا  تیآ  ربتکا : دندش . هتـشک  امیپاوه  طوقس 
یبالقنا ياـهورین  هم :  24 تفای . تسد  یـشزرا  اب  ياهیزوریپ  هب  گـنج  ياـهدربن  نیرتدـیدش  رد  ناریا  سرام 1982 :  28 درک . بوصنم 

ماما هیئوژ :  14 دش . هتفرگ  سپزاب  دوب ، هدمآ  رد  قارع  فرصت  هب  گنج  هیلوا  لحارم  رد  هک  ناریا  ياهتمسق  رتشیب  دندش . رهشمرخ  دراو 
هدزناپ دودح  ات  دندرک و  هلمح  قارع  هب  ناریا  ياهورین  دنیامن . نوگنرـس  ار  مادص  دـننک و  مایق  تساوخ  قارع  مدرم  زا  یمایپ  رد  ینیمخ 

یتایلمع نئوژ :  11 دندش . حورجم  رفن  هتشک و 700  رفن  نارهت 60  رد  یتسیرورت  راجفنا  کـی  رد  ربتکا :  2 دنتفر . شیپ  هرصب  يرتمولیک 
قارع ياهورین  ناریا  هلمح  هیئوژ : دندمآ 22  رد  تراسا  هب  قارع  زابرـس  رازه  زاغآ و 50  ناریا  كاخ  زا  يرگید  ياهتمـسق  يدازآ  يارب 

یناجنـسفر 5/1 یمـشاه  مالـسالا  تجح  دش . ماجنا  مود  سلجم  تاباختنا  لـیروآ 1984 : درک . نوریب  ناتـسدرک  رد  نارمع  جاـح  زا  ار 
18 دـنک . عطق  ار  ناریا  ینوکـسم  قطانم  هب  هلمح  تساوخ  قارع  زا  للم  ناـمزاس  لـکریبد  راـیئوکد " زرپ  : " نئوژ  12 دروآ . يار  نوـیلیم 
14 دـنتخادنا . رطخ  هب  ار  دادـغب  هداج  هتـشذگ و  یقارع  ياهورین  طوطخ  زا  هرـصب  لامـش  رد  يا  هلمح  رد  ناریا  ياـهورین  سرام 1985 :

هدزای هلمح  کی  رد  ناریا  ياـهورین  هیروف 1986 :  19 دـش . باختنا  يروهمج  تساـیر  هب  مود  راـب  يارب  يا  هنماـخ  یلع  هللا  تیآ  توا :
4 تفرگ . سپ  ار  نارهم  يزرم  رهـش  ناریا  هـیئوژ :  2 درک . هدافتـسا  لدرخ  زاگ  زا  هلمح  نیا  رد  قارع  دـنتفرگ . ار  واـف  هریزج  هبـش  هزور 

هیوناژ  18 دـش . المرب  نانبل  رد  ییاکیرمآ  ياه  ناگورگ  يدازآ  ربارب  رد  هحلـسا  لدابت  يارب  اکیرما  هلماـعم  تیگ ، ناریا  ییاوسر  ربماون :
اب لـلم  ناـمزاس  تینما  ياروـش  هیئوژ :  20 دـش . لـیطعت  نارهت  رد  هسنارف  ترافـس  هـیئوژ :  17 دندیـسر . هرـصب  هب  ناریا  ياـهورین  : 1987
زا شیب  هیئوژ :  31 تفریذـپن . ار  نآ  دوب ، زواجتم  ناونع  هب  قارع  یفرعم  ناهاوخ  هک  ناریا  اما  دـش  يروف  سب  شتآ  ناهاوخ  يا  همانعطق 
رد ییاکیرما  ياهرتپوکیله  يریگهر  لابند  هب  ربماتپس :  29 دندیسر . تداهش  هب  جح  مسارم  رد  دندوب ، یناریا  ناشرفن  هک 275  ریاز   400
ود ییاکیرما  نکـشوان  راهچ  ربتکا :  18 داد . شیازفا  زمره  هـگنت  رد  ار  دوـخ  ياـهیتشک  ناریا  رجا ؛ ناریا  یتـشک  یـسرزاب  زمره و  هـگنت 

گنج هیروف 1988 :  28 دندرک . دراو  اهنآ  هب  ینیگنس  تاراسخ  دندیشک و  شتآ  هب  هلولگ  رازه  کیلـش  اب  ار  ناریا  یلحاس  یتفن  يوکس 
تشک و هچبلح  رد  ار  رفن  رازه  جـنپ  زا  شیب  قارع  ییایمیـش  ناراـبمب  سراـم : 17 دـش . دـیدشت  نارهت  هب  کشوم  کیلـش 135  اب  اهرهش 
، درک قرغ  سراـف  جـیلخ  رد  ار  ناریا  یتـشک  دــنچ  اـکیرما  لـیروآ : 18 درک . حورجم  تدــش  هـب  ار  رگید  رفن  رازه  تــشه  زا  زواــجتم 

نیـشناج سلجم ، سیئر  یناجنـسفر  یمـشاه  نئوژ :  2 دـنتفر . اـهیقارع  کـمک  هب  واـف  هب  قارع  هـلمح  رد  اـکیرما  رادـپوت  ياـهرتپوکیله 
درک و 290 هلمح  ناریا  يربرفاـسم  ساـبریا  ياـمیپاوه  هب  ییاـکیرما  واـن  هیئوژ :  3 دش . اوق ) لک  یهدـنامرف   ) حلـسم ياهورین  یهدـنامرف 

هدنشک میمـصت  نیا  وا  يارب  تفگ  ینیمخ  ماما  تفریذپ . ار  همانعطق 598  یلیم  یب  اـب  ناریا  هیئوژ :  18 دناسر . تداهش  هب  ار  نآ  نیـشنرس 
تفگ ریزو  تسخن  يوـسوم  دـش . عورـش  قارع  ناریا و  نـیب  هرکاذـم  اـه و  هـهبج  رد  سب  شتآ  توا :  20 تـسا . رهز  ندیـشکرس  زا  رت 
رطاخ هب  يدـشر " ناملـس   " درک مالعا  ینیمخ  ماما  هیروف 1989 :  15 دـنام . دـهاوخ  هتـسب  برغ  ذوفن  یناگرزاب و  يور  هب  ناریا  ياهرد 

: سرام  19 دـش . عطق  ناریا  سیلگنا و  کیتاملپید  طباور  سراـم :  7 دوش . هتـشک  دـیاب  دوخ ، یناطیـش " ياه  هیآ  باتک "  رد  ییوگرفک 
تلع هب  ینیمخ  ماـما  هم :  23 دندش . باختنا  یـساسا  نوناق  حالـصا  هتیمک  ياضعا  لیروآ :  24 دش . يروهمج  تسایر  دزمان  یناجنـسفر 

Imam-khomeini.com تشذگرد . ینیمخ  ماما  نئوژ :  3 تفرگ . رارق  یحارج  لمع  تحت  یلخاد  يزیرنوخ 
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يدازآ لالقتـسا و  هب  هرخالاب  هک  ینینوخ  تازرابم  دش ، قرـش  برغ و  تریح  بجوم  هک  دندرک  هزرابم  هناروالد  نانچ  یمنهج  دادبتـسا 
زمر ناـمیا  میزادرپ : یم  نآ  هب  هر )  ) لـحار ماـما  نانخـس  زا  ماـهلا  اـب  هک  تـسا  یلماوـع  دروآ  هر  يزوریپ  نـیا  و  ( 1 .«) دش دـهاوخ  رجنم 
همه مهاب ، همه  تکلمم  نیا  رـساترس  هک  دروآ  هملک  تدحو  نامیا ، دروآ . نامیا  ار ، هملک  تدحو  نآ  دوب . نامیا  يزوریپ  زمر  يزوریپ 

يروهمج دندز  دایرف  ادص و  تفر  تسا  تکلمم  عاعـش  اج  ره  ات  زکرم  زا  دـندرک  عامتجا  دنتـساوخ . ار  بلطم  کی  دـندز و  دایرف  مه  اب 
هبلغ اه ، پوت  اه و  کنات  رب  دندرک  هلمح  زیچ ، همه  زا  دندرک  یم  رارف  هک  ییاهنآ  دنتسناد . زوف  ناشدوخ  يارب  ار  تداهش  یمالـسا . ... 

نامیا نیا  ( 2 .) دینک ظفح  ار  هملک  تدحو  نیا  دینک ، ظفح  ار  تضهن  نیا  دینک ، ظفح  ار  زمر  نیا  توغاط .  رب  ناطیش ، رکـشل  رب  دندرک 
تدحو ( 3 .) دوب يزوریپ  زمر  دش ، ادیپ  اجنیا  نیملسم  سوفن  رد  هک  یلوحت  دش و  ادیپ  هک  یلدبت  نیا  دش ، افوکش  تلم  نیا  رد  هک  خسار 

 . دوب مه  هب  ام  یگتسویپ  مه  هملک و  تدحو  نیمه  ام  يزوریپ  زمر  میشاب .  دیاب  مه  اب  همه  میتسه و  ردارب  همه  ام  یگتـسویپ  مه  هملک و 
نیا دـینک ، ظـفح  ار  تدـحو  نیا  دـینک ، ظـفح  ار  زمر  نیا  دوـب . مالـسا  يرادـساپ  یلاـعت و  كراـبت و  يادـخ  هب  هجوـت  اـم  يزوریپ  زمر 

تـسایس يارب  تسایـس ، يارب  هن  دـنهد ، یم  نوخ  مالـسا  يارب  مدرم  تداهـش  هب  قشع  مالـسا و  هب  ياکتا  ( 4 .) دینک ظفح  ار  یگتـسبمه 
نیا تفر  شیپ  تداهـش  هب  قشع  اب  دوب  تداهـش  قشاـع  اـم  تلم  درب . شیپ  ار  تضهن  نیا  مالـسا  هب  ءاـکتا  هطـساو  هب  اـم  تلم  یمالـسا . 
همه هک  دوب  نیا  لابند  اـم  يزوریپ  میدـش .  یمن  زوریپ  تردـق  همهنآ  لـباقم  رد  اـم  زگره  دوبن  هقـالع  قشع و  نیا  هچناـنچ  رگا  تضهن ،

هکنیا زا  دندیـسرت  یمن  رگید  هک  دوـب  نیمه  اـم  تـلم  يزوریپ  زمر  گرم  زا  ندیـسرتن  ( 5 .) دیتشاد تناید  هب  هجوت  همه  دـیدوب  یمالـسا 
(6 .) دندش زوریپ  اهربکا  هللاو  اهداد  اهدایرف و  نیمه  اب  مه  هرخالاب  دندش ، یم  هتشک  مه  یلیخ  دنتفر ، یم  ناشدنشکب ، نابایخ  يوت  دنورب 

نیا ام  يزوریپ  زمر  میتشاد .  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  هب  ءاـکتا  هک  تسا  نیا  اـم  زورما  يزوریپ  زمر  تضهن  ندوب  يونعم  ادـخ و  هب  اـکتا 
تداهـش يوزرآ  ام  ناناوج  دوب ، یمالـسا  دوب ، يونعم  هبنج  هبنج ، دوبن ، اهنیا  لاثما  تفن و  يارب  طـقف  دوبن ، یـسایس  طـقف  هبنج  هک  تسا 

. دندرک یم  لابقتسا  ار  تداهـش  مالـسا  ياهزابرـس  مالـسا  ردص  رد  هک  روطنامه  دندرک  یم  لابقتـسا  ار  تداهـش  ام  ناناوج  دندرک ، یم 
يارب دنناد و  یم  تداعس  ار  تداهش  ام  نازابرـس  دنناد . یمن  ندش  انف  زیچ  کی  ار  ندرم  هکنیا  يارب  دنرادن  كاب  تداهـش  زا  ام  نازابرس 
فوخ هدوب ، دندرک ، یم  لابقتسا  ار  تداهش  هک  سدقم  هعیش  هویـش  نیا  نآرق و  هب  ءاکتا  يزوریپ ، زمر  دننک . یم  شـشوک  تداعـس  نیا 
تشم دنتشادن . فوخ  دندرک ، یم  لابقتـسااهنآ  دوشگ  یم  شتآ  اهنآ  يور  هب  اه  لسلـسم  اه و  کنات  هک  لاح  نیع  رد  دوبناهنآ ، لد  رد 

دینک ظفحات  ار  يزوریپ  زمر  نیا  دـینک ، ظفح  ار  زمر  نیا  درک . هبلغ  اهتردـقربا  رب  تشم  درک  هبلغ  لسلـسم  رب  تشم  درک ، هبلغ  کنات  رب 
تـسام تلم  رـس  زارفرب  ات  نآرق  مچرپ  تسا .  زوریپ  تسا  مالـسا  وا  هاگهانپ  ات  ام  تلم  تسا .  زوریپ  تسادخ  اب  ات  ام  تلم  دیتسه . زوریپ 
تضهن یمالسا .  همین  ای  دوب  یـسایس  ای  هک  دوب  ییاه  تضهن  قباس  تضهن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دینک ، ظفح  ار  زمر  نیا  تسا .  زوریپ 

تسا زمر  نیا  مالـسا  يروهمج  دننز  یم  دایرف  همه  مالـسا ، دننز  یم  دایرف  همه  تسادخ ، ياربزورما  تضهن  تسا ، یمالـسا  مامت  زورما 
امـش هب  تخادنا و  هار  ار  امـش  هک  دوب  مالـسا  يونعم  تردق  ادـخ و  تیانع  ( 7 .) دـینک ظفح  ار  زمر  نیا  مه  امـش  درک و  زوریپ  ار  اـم  هک 

هک امالا  داد و  امـش  هب  ادخ  هک  دوب  یتریغ  نیا  دیدیـسرتن ، دیداتـسیا و  گرزب  یناطیـش  ياه  تردق  نیا  لباقم  رد  هک  داد  یتردق  وچمه 
ار ادخ  تیانع  نیا  دیاب  درک و  تیانع  امش  هب  ادخ  هک  دوب  يزیچ  نیا  دوب ، ادخ  تردق  نیا   ... ... میرادن يزیچ  میتسه و  یفیعـض  ناگدنب 

ینابیتشپ مه  اب  همه  دـیرادرب ، مه  يرگید  ياهمدـق  هک  تسا  نیا  هب  تساه  يزوریپ  همه  ءاشنم  هک  ادـخ  تیانع  نیا  ظـفح  دـینک . ظـفح 
کی هک  دش  ببس  دوب  ناتلدر  هک د  ینامیا  هطساو  هب  امـش  همه  عامتجا  تفر و  شیپ  نامیا  اب  تضهن  نیا  لوا ، رد  هک  يروطنامه  مینک ،

هار امش  هک  يزور  نآ  یلاعت ...  كرابت و  يادخ  زا  دوب  یـصاخ  تیانع  دوب ، یتیانع  کی  نیا  دیدیبوک . مهرد  ار  یناطیـش  تردق  وچمه 
حرطم قوقح  تسا ، مک  مقوقح  هک  دیدوبن  نآ  رکف  هب  چیه  تشم ، اب  امـش  رکیپ و  لوغ  رازبا  اب  اهنآ  اه ، نابایخ  يوت  نادیم و  هب  دـیداتفا 
یحور لوحت  ( 8 .) دیزوریپ امش  تسه  وا  هک  یمادام  داد  هبلغ  ار  امـش  هک  يزیچ  نیا  داد ، هبلغ  ارامـش  هیحور  نیا  دوبن . حرطم  ناج  دوبن ،

ادیپ یحور  لوحت  کی  دندوب ، مادقا  هب  لوغشم  دندوب و  بالقنا  هب  لوغـشم  هک  یتقو  نآ  رد  تضهن ، لاح  رد  هک  یلوحت  نآ  يونعم و  - 
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یلوحت نآ  زا  دش  لصاح  تلم  يارب  هک  یحور  لوحت  نآ  نم  رظن  هب  تشاد و  تیمها  یلیخ  لوحت  نآ  هک  اهرـشق  همه  يارب  زا  دوب  هدش 
مه هب  تبـسن  همه  مدرم  دوب ، يونعم  لوـحت  کـی  نآ  هکنیا  يارب  تسا  رتـشیب  شتیمها  نآ  دـندرک ، نوریب  ار  میژر  دـندرک و  داـجیا  هک 

، دـندرک یم  رهاظت  نابایخ  يوت  دـندمآ  یم  صاخـشا  نآ  هک  یتقو  هکنیا  دـنا  هداد  عالطا  ارارک  نم  هب  هک  يرارق  زا  دـندرک . یم  تبحم 
دومرف تمحرم  تلم  نیا  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  دوب و  ادخ  رظن  دروم  نواعت  نسح  نیا  هک  دوب  هدش  ادـیپ  مدرم  رد  ینواعت  سح  کی 

هدرک ادیپ  نواعت  حور  کی  تلم  نیا  هکنیاالا  دوبن  نیا  درک . هبلغ  تشاد  زیچ  همه  هک  یتردق  کیرب  دوب ، یلاخ  تسد  هک  یتلم  کی  هک 
تین هک  یمادام  املسم  مدرم  رد  یحور  لوحت  نوهرم  يزوریپ  ( 9 .) درک زوریپ  ار  امش  هک  دوب  نامیا  نیا  دوب . هدرک  ادیپ  نامیا  کی  دوب ،
لباقم رد  هک  یگرزب  تردق  هار  نیا  رد  هچنانچ  دش ، میهاوخ  زوریپ  تسام و  اب  یلاعت  كرابت و  يادخ  تسادخ ، يارب  تسا و  صلاخ  ام 
یمدرم نآ  هب  دندوب  هدـش  لوحتم  مدرم  دوب و  تین  نسح  نوچ  نکل  دـندوب  هریغ  اهتردـقربا و  زا  معا  اه  تردـق  مامت  وا  نابیتشپ  دوبام و 
هحلـسا هن  هک  اـم  ـالا  دـش و  ادـیپ  مدرم  رد  هک  تسا  یحور  لوحت  وچمه  نوهرماـم  يزوریپ  نیا  تهج  نیازا  دوب ... مالـسا  ردـص  رد  هک 

دوب و مدرم  رد  نامیا  دوب  هک  يزیچ  طقف  دشاب ، اهنیا  یگنج و  لوصا  قباطم  هک  میتشاد  ییاهراک  کی  هن  راک و  رد  دوب  ماظن  هن  میتشاد و 
لح نامتالکشم  مامت  هللا  ءاشناو  دنامب  ظوفحم  هملک  تدحو  نیا  هک  یلاعت  كرابت و  يادخزا  مهاوخ  یم  نم  هملک و  تدحو  هللادمحب 
دیاب توغاط و  رب  یناطیش و  دونج  رب  داد  هبلغ  ار  امـش  هک  دوب  نامیا  توق  حور و  توق  نآ  یناطیـش  دونج  رب  نامیا  توق  هبلغ  ( 10 .) دوش

نامیا تردق  ( 11 .) دنک اوغا  دهاوخ  یم  ار  ناسنا  ناسنا ، نطاب  رد  هک  یناطیش  دونج  رب  دهدب  هبلغ  ار  امش  ینطاب ، توق  نامیا و  توق  نآ 
يرگیماظن چیه  تشادن و  یگنج  رازبا  چیه  تشادن و  هحلـسا  چیه  مک و  شددع  هک  یتلم  کی  هک  دیدید  امـش  ناطیـش  تردـق  ربارب  رد 

، اه تردق  ربا  نامه  هن  دندوب ، وا  لابند  اه  تردق  همه  هک  یناطیـش  تردـق  کی  رب  درک  هبلغ  نامیا  رازبا  اب  تشاد و  نامیا  رازبا  تشادـن 
رد هک  دوب  یتردـق  نامه  نیا  داد ، هبلغ  دنتـشادن  چـیه  هک  ار  مدرم  تشم  کی  هک  دوب  نامیا  تردـق  نیا  دـندوب  وا  لابند  اه  تردـق  همه 

یهت اهنآ  زیچ ، نآ  اب  رازبا و  همهنآ  اب  ناریا  يروطارپما  رب  طاسب  نآ  اب  مور  رب  دندرک  هبلغ  مک  ددع  کی  مک و  رازبا  کی  اب  مالـسا  ردص 
هک دیدرک  هظحالم  امش  تلم  هب  اههورگ  همه  نتـسویپ  ادخ و  هدارا  ( 12 .) دندرک هبلغ  نامیا ، رد  دندوب  رپ  تسد  اهنیا  نامیا و  زا  دـندوب 
هک یـشترا  کی  الاو  دـنادرگرب  ار  اه  بلق  نیا  یلاعتو  كرابت  يادـخ  ار  نیاو  تلم  فرط  هب  تشگرب  ناتبولق  همه  امـش  بالقنا ، نیا  رد 

دیدرک هظحالم  امـش  نکل  دشاب ، شدوخ  لباقم  ریـسم  فالخ  رب  دیاب  دراد ، شترا  هک  یعـضو  نآ  بسح  هب  دیاب  دوب ، يرگید  فرط  رد 
دندشادصمه و دندش ، مدقمه  تلم  ابو  تلم  هب  دنتـسویپ  فلتخم  ياه  هورگ  هک  دش  نیا  بابـسا  فرط و  نیا  هب  تشگرب  ناتیاه  لد  هک 

دیاب اـم  درک و  زوریپ  ار  اـم  هک  دوب  ادـخ  هدارا  نیا  تشاد .  زیچ  همه  فرط  نآ  تشادـن و  چـیه  هک  یتلم  دـش ، تلم  يزوریپ  بجوم  نیا 
دناسر و اجنیا  ات  ار  ام  هکنآ  دصقم  ندوب  یمالـسا  هملک و  تدـحو  ( 13 .) ام يارب  دـنامب  ظوفحم  یهلا  تیانع  نیا  هک  مینک  لمع  يروط 

رهش نیبام  یقرف  میهاوخ ، یم  یمالسا  يروهمج  هک  دندرک  یم  دایرف  مه  اب  همه  دنتشادن ، فالتخا  اهرـشق  مه  اب  هک  دوب  نیا  درک  زوریپ 
هک تهج  ود  نیا  میهاوخ و  یم  یمالـسا  يروهمج  ام  هک  دـندرک  داـیرف  دـنداد و  مه  هب  تسد  همه  دوبن ، تادحرـس  زکرم و  دوبن ، هد  و 
اب اـم  تلم  هک  هچنآ  ( 14 .) درک زوریپ  ار  امـش  دوب ، یمالـسا  دصقم  دصقم ، مه  یکی  دـندوب و  مه  اب  ارثکا  دوب ، همه  هملک  تدـحو  یکی 

مالـسا و نامیا و  هب  ءاکتا  دـندوب ، هتفایرد  نیملـسم  مالـسا  ردـص  رد  هک  دوب  یبلطم  نیمه  تفایرد ، دوب  تتـشت  فعـض و  لاح  رد  هکنیا 
هک یگرزب  لوحت  نیا  دنوشب . دیهـش  اهنآ  ات  مینک  اعد  ام  هک  دننک  یم  اضاقت  زاب  مه  الاح  بالقنا و  لاح  رد  ام  ياهناوج  هملک .  تدحو 

اهتردقربا همه  وا  نابیتشپ  هک  گرزب  یناطیـش  تردق  کی  رب  اهنآ  يزوریپ  بجوم  دش ، ادیپ  تلم  نیا  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  هدارا  هب 
تسین هدیشوپ  دنراد ، عالطا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  هک  نانآ  زا  کی  چیه  رب  يزوریپ  زمر  بالقنا و  هزیگنا  مالـسا  ( 15 .) دیدرگ دندوب 

ود دش  ام  تلم  بیـصن  هک  يزوریپ  نیا  تدحو  نامیا و  دـصقم ، ندوب  یهلا  ( 16 .) دوب مالـسا  نآ  يزوریپ  زمر  بـالقنا و  نیا  هزیگنا  هک 
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هحفص  5: دلج رون  هفیحـص  ( . 5  ) 7/1/58  : ینارنخـس خیرات   213  : هحفص  5: دلج رون  هفیحـص  ( . 4  ) 16/12/57  : ینارنخـس خیرات   174:
17  : هحفص  6: دلج رون  هفیحص  ( . 7  ) 24/4/58  : ینارنخس خیرات   126  : هحفص  8: دلج رون  هفیحص  ( . 6  ) 16/1/58  : ینارنخس خیرات   244:
238  : هحفص  7: دلج رون  هفیحـص  ( . 9  ) 28/3/58  : ینارنخـس خیرات   143  : هحفص  7: دلج رون  هفیحـص  ( . 8  ) 26/1/58  : ینارنخس خیرات 
255  : هحفص  7: دلج رون  هفیحص  ( . 11  ) 10/7/58  : ینارنخس خیرات   244  : هحفص  9: دلج رون  هفیحص  ( . 10  ) 10/4/58  : ینارنخس خیرات 
158  : هحفص  8: دلج رون  هفیحص  ( . 13  ) 10/8/58  : ینارنخس خیرات   93  : هحفص  10: دلج رون  هفیحص  ( . 12  ) 12/4/58 ینارنخس : خیرات 
235  : هحفص  8: دلج رون  هفیحـص  ( . 15  ) 15/4/58  : ینارنخس خیرات   45  : هحفص  8: دلج رون  هفیحـص  ( . 14  ) 26/4/58  : ینارنخس خیرات 
رد ناشیاهراعـش ، رد  هـک  میدـید  یم   28/5/58  : ینارنخـس خیرات   255  : هحفـص  8: دـلج رون  هفیحـص  ( . 16  ) 25/5/58  : ینارنخـس خیرات 
زا دعب  رانک و  دنورب  دنتسناد  یم  مالسا  فلاخم  هک  ار  اهنآ  هک  دوب  نیا  دصقم  ربکا » هللا   » ياهدایرف دوب ، یمالسا  ياهراعـش  ناشیاهدایرف 

دوب نیا  ناتدایرف  نات  همه  هک  دوب  نیا  تهج  تهج ، کی  سپ  دنکب  ادیپ  ققحت  تسا  نیا  همدقم  نآ  هک  یقیقح  دصقم  نآ  هللا  ءاشنا  نآ 
ینعی دوب  اهرشق  همه  تدحو  دوب  هدمآ  نآ  عبت  هب  هک  مه  شرگید  تهج  میهاوخ .  یمن  ار  اهنیا  یهاشنهاش و  میهاوخ و  ار  مالـسا  ام  هک 
کی هب  همه  دنتشاذگ و  رانک  دوب  صخش  لام  هک  یبلاطم  دنتشاذگ  رانک  ار  ناشدوخ  دصاقم  مهاب  دنتساخاپب و  روشک  نیا  رـساترس  تلم 
امـش زمر  نیا  اب  یلاعتو .  كرابت  يادخ  هب  نامیا  دوب ، نامیا  فلتخم و  ياهرـشق  هملک  تدحوام  يزوریپ  زمر  سپ  دندش . هجوتم  دصقم 
دوب ییزوریپ  ینعی  درک ، باسح  دوشب  هک  يزوریپ  کی  یناـسآ ، يزوریپ  کـی  يزوریپ  هن  دوب ، اـسآ  هزجعم  هک  ییزوریپ  دـیدش و  زوریپ 
مزال هک  یلئاسم  زا  اهرـشق و  همه  داحتا  مدرم و  یهاوخ  مالـسا  ( 1  .) تشادن ققحت  ناکما  چـیه  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هدارا  اب  زج  هک 

بلطم کـی  دوـب  بلطم  ود  رثا  رد  شیزوریپ  بـالقنا  نیا  دـش ، لـصاح  ناریا  رد  هک  یبـالقنا  نیا  هک  تسا  نیا  مهدـب ، رکذـت  نم  تسا 
ام هک  دوب  نیا  دایرف  ناشدایرف ، تکلمم  نیا  رـساترس  ینعی  دـنتفر ، شیپ  مالـسااب  مدرم  هک  دوب  نیادوب  رتـالاب  بلاـطم  همه  زا  هک  شمهم 

ناشرمع مامت  رد  ام  ياه  ناوج  ناشرمع ، لوط  رد  دندید  يدـب  مدرم  دوب ، دـساف  میژر  کی  هک  قباس  میژر  نآ  زا  میهاوخ  یم  ار  مالـسا 
دنتشاد هدیقع  مالـسا  هب  دندوب ، ناملـسم  فرط  نآ  زا  و  دنتـسناد ، یم  دساف  ار  میژر  نیا  دندید و  يدب  دندرک ، زاب  مشچ  هک  تقو  نآ  زا 

یم هچ  تلم  نیا  هک  میمهفب  ات  تسیچ  تلم  ناـبز  هک  مینیبب  دـیاب  مینکب ، ذـخا  میهاوخب  یتلم  کـی  زا  ار  یبلطم  ره  اـم  تهج . ...  نیا  زا 
نالف ام  تلم  نیا  هک  مینکب  مکح  میهاوخب  نامدوخ  دهاوخیم ، هچ  تلم  نیا  هک  میمهفب  ات  تسیچ  تلم  نابز  هک  مینیبب  دـیاب  دـهاوخ . ... 
تلم يادـص  هب  میهدـب  شوگ  تلم ، لاح  رد  مینک  هعلاطم  اـم  هک  تسا  نیا  حیحـص  فرح  تسا ، یطلغ  فرح  نیا  دـهاوخ ، یم  ار  زیچ 

قح رگید  ام  یبرغ . ...  هن  یقرـش و  هن  میهاوخ ، یم  یمالـسا  يروهمج  ام  هک  دـننز  یم  دایرف  همه  هک  یتلم  کی  دـهاوخ ؟ یم  هچ  مینیبب 
تسه زیچ  همه  مالسا  رد  دشاب ، یـسارکومد  هک  دنا  هدرک  مایق  نیا  يارب  دنا ، هدرک  مایق  هک  یتلم  نیا  هن ، هک  مییوگب  مینیـشنب  هک  میرادن 

مینک لیوأت  هک  میرادن  قح  ام  میهاوخ ، یم  یمالـسا  يروهمج  ام  هک  دنیوگ  یم  دنراد  مدرم  همه  هک  مینیب  یم  ام  اما  شملاس ، يانعم  هب 
ناشندرگ ام  ار  رگید  زیچ  کی  دننز ، یم  دنراد  ار  اه  فرح  نیا  هک  مدرم  ریخن ، هک  مییوگب  دهاوخ  یم  ناملد  هچ  ره  نامدوخ  مینیشنب  و 

رگا دندوب ، دحتم  همه  هلءاسم  نیا  رد  دندش ، دـحتم  مه  اب  اهرـشق  همه  هک  دوب  نیا  دوب ، هک  یمود  رما  تسا .  عقاو  فالخ  نیا  میراذـگب 
اب همه  دندرک ، یمن  ینکشراک  دندوب ، تکاس  اهنآ  دنتشاد ، مدرم  هک  يروش  نیا  رد  دنتشاد ، یفارحنا  کی  هک  دندوب  مه  یصاخشا  کی 

(2 .) دوـب تکلمم  نیا  يزوریپ  ساـسا  بلطم  اـت  ود  نیا  دنتـساوخ ، یم  ار  مالـسا  مه  اـب  همه  دـنتفر و  شیپ  دـندرک و  لـمع  اـعمتجم  مه 
نادناخ تردق  لثم  یناطیـش  تردق  کی  دناشن و  بقع  ار  ایند  گرزب  ياه  تردـق  هک  ام  تیقفوم  زمر  راشقا  نیب  یگتـسبمه  تدـحو و 

هب تساوخ  یم  اـهنت  یناـحور  رـشق  هک  دوب  اـنب  رگا  دوب . هملک  تدـحو  راـشقا و  تدـحو  نیمه  تیقفوم  زمر  نیا  تخیر ، ورف  ار  يوـلهپ 
نیا تساوخ  یم  یهاگشناد  دندرب ،. یم  نیب  زا  ار  اهنآ  دورب  اهنآ  گنج  هب  تساوخ  یم  هدنسیون  ار ، وا  دندرک  یم  هفخ  دورب  اهنیا  گنج 

ام ار  زیچ  همه  هکنیا  دـش . یمن  دـنکب  تساوخ  ناقهد  دـش ، یمن  دـنکب  اهنت  ار  راک  نیا  تساوخ  یم  يرازاب  تسناوت ، یمن  دـنکب  ار  راک 
نیا دیاب  ام  دش و  لصاح  تلم  راشقا  نیب  هک  تسا  یگتـسویپ  مه  نیمه  يارب  نیا  میروآ ، یم  تسدب  مه  دعب  هللا  ءاشنا  میدروآ و  تسدب 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


ور ادـخ  هب  درک  تشپ  شدوـخ  هب  اـم  تلم  هک  تسا  نیا  تقیقح  نتـسویپ ...  ادـخ  هب  نتـشذگ و  دوـخ  زا  ( 3  .) میراد هگن  ار  یگتـسبمه 
نیا دنک ، داجیا  ار  یمالسا  يروهمج  هک  دوب  نیا  هب  شهجوت  همه  تشادن ، نآ  هب  هجوت  تشاد  شهاوخ  شسفن  هک  ییاهزیچ  نآ  دروآ ،

ود هک  دیدید  ادخ  يارب  مایق  ( 4  .) تسا يزوریپ  زمر  زمر ، نیا  دوب ، زمر  نیا  دوب  هتـسویپ  ادخ  هب  دوب  هتـشذگ  دوخ  زا  دوب ، ادـخ  هب  هجوت 
دوبن حرطم  تقو  نآ  ادـبا  دنتـساوخ  یم  ناشدوخ  هک  ییاـهزیچ  نآ  زا  هکنیا  یکی  دوب ، اـم  تلم  يزوریپ  زمر  هک  دوب  تلم  نیا  رد  تهج 

، تسا يروج  هچ  معـضو  نم  هک  دوبن  نیا  لابند  زور  نآ  رد  سک  چـیه  یمالـسا . ...  يروهمج  مه  اب  همه  ربکا » هللا   » دـنتفگ مه  اب  همه 
هدش روطنیا  تسین .  اهفرح  نیا  تقو  الاح  هک  دیدنخ  یم  وا  هب  شقیفر  درک  یم  تیاکـش  دـینک  ضرف  مه  شقیفر  شیپ  یـسک  کی  رگا 
یم داـیرف  اـج  ره  دـندمآ و  یم  یه  هکنیا  دـهاش  هدوب  ادـخ  يارب  دـندش ، عمتجم  مه  اـب  هک  اـهنیا  همه  هکنیا  مه  تهج  کـی  عضو ، دوب 
ادخ يارب  هکنیا  یکی  دوب : يزوریپ  نیا  رد  تهج  ود  سپ  تسادخ .  يارب  هک  دوب  یبلطم  کی  میوشب ، دیهـش  میهاوخ  یم  ام  هک  دـندرک 

ادـصکی دـندوب ، عمتجم  مه  اب  هکنیا  مه  یکی  میهاوخ ، یم  یمالـسا  يروهمج  مینکب ، میهاوخ  یم  ار  راک  ادـخ  يارب  ام  ربکا و  هللا  دایرف 
کی دندروآ و  رد  رس  اه  نمشد  تسکـش  قباس  میژر  دس  نیا  هک  یلوا  زا  دندرک . فده  ار  رگنـس  ات  ود  نیا  ام  ياه  نمـشد  و  دندوب ... 
دروم هک  تسام  دوهـش  شیود  ره  بلطم  ات  ود  هک  دـینک  هجوت  تسرد  ینکـشراک ، دـندرک  عورـش  یمالـسا  تهج  هب  عجار  ناش  هتـسد 

یم شمالـسا  راـبریز  هک  دوب  شتیمالـسا  تهج  هب  هلمح  نیا  دـنتفگ ، دـش ، عـقاو  هلمح  دروـم  شتیمالـسا  تهج  دوـب ، هدـش  عـقاو  هلمح 
تداهش هب  دنیآ  یمن  يروهمج  يارب  مدرم  تسا  مالـسا  زا  يزوریپ  نیا  هک  دندوب  هدیمهف  اه  نکـشراک  نآ  هکنیا  يارب  دنورب ، دنتـساوخ 

يارب نفک  هن  مالـسا ، يارب  دنـشوپ  یم  نفک  دـنیوگ ، یم  مه  نـالا  میوشب  میهاوخ  یم  دیهـش  اـم  دـنیوگ  یم  مالـسا  يارب  مدرم  دنـسرب ،
ام بالقنا  يزوریپ  نیا  هک  دنـشاب  انعم  نیا  رکذتم  همه  دیاب  مدرم  مایق  اب  دـنوادخ  یهارمه  ( 5  .) کیتارکومد يروهمج  يارب  يروهمج ،
ای یـصاخشا  هک  دنکن  نامگ  یـسک  دمآ . تسد  هب  يزوریپ  نیا  ربکا  هللا  دایرف  اب  مالـسا و  هب  شیارگ  مالـسا و  تکرب  هب  هک  دوب  يزوریپ 

یهارمه اهنآ  اب  دنا ، هدرک  مایق  وا  هار  رد  مدرم  دید  یتقو  هک  دوب  لاعتم  يادخ  نیا  ریخ ، دندرک . لیصحت  ام  يارب  ار  يزوریپ  ییاه  هورگ 
ینورد بالقنا  نامه  دـش و  ادـیپ  بالقنا  نیا  هک  دـش  بجوم  تلم  نیا  ینورد  بالقنا  دـنوادخ  تیانع  اب  مدرم  ینطاب  بالقنا  ( 6 .) درک

یلوا زا  میتسه ، نآ  رد  ام  هک  يا  هرود  نیا  مامت  رد  هک  دش  بجوم  یلاعت  كرابت و  يادخ  هب  اهنآ  هجوت  مالسا و  زا  اهنآ  تخانش  اهنآ و 
شیازفا هب  ور  تلم  دهعت  تلم و  روضح  هک  دینیب  یم  زور  هب  زور  نالا ، ات  دش و  زوریپ  دعب  دـش و  لدـبم  بالقنا  نیا  دـعب  دـش و  مایق  هک 
بالقنا نیا  تسا .  هدوب  اـهاج  زا  يرایـسب  تسا ، هدوب  اـج  همه  بـالقنا  تسا .  ینورد  بـالقنا  يارب  تسا ، بـالقنا  يارب  هن  نیا  تسا . 

ره میرادن ، يزیچ  دوخ  زا  ام  یلاعت .  كرابت و  يادخ  تایانع  هبالا  تسین  و  تکلمم ، نیا  رد  روشک و  نیا  رد  دش  ادـیپ  هک  تسا  ینورد 
رد دـنناد  یم  ام  تلم  دوخ  همه  هک  یتلاح  نآ  زا  دوشب و  ادـیپ  ینطاب  بالقنا  نیا  هک  دـش  بجوم  تایانع  نیا  هک  دوب  وا  تایانع  دوب  هچ 

بالقنا زا  دـیاب  ام  ار  يزوریپ  دـش . زوریپ  بالقنا  هک  دـش  بجوم  نیا  تسا ، هدـش  لوحتم  دـننیب  یم  ـالاح  هک  تلاـح  نیا  هب  دوب ، قباـس 
عـضو رگید و  تردـق  هب  وا  زا  تردـق  لیوحت  ياه  بالقنا  کی  اه  بالقنا  دوشن ، لصاح  انعم  نیا  ات  مینک و  وجتـسج  مدرم  ینورد . ... 

تسا و يزوریپ  زمر  نامه  یمالسا  بالقنا  ءاقب  زمر  دیدرت  یب  دصقم  هزیگنا و  رد  هملک  تدحو  ( 7 .) دشاب دوب  هک  روج  نامه  تلم  يارب 
تموکح یلاع  دصقم ، یهلا و  هزیگنا  نآ ؛ یلصا  نکر  ود  هک  دناوخ  دنهاوخ  خیرات  رد  هدنیآ  ياه  لسن  دناد و  یم  تلم  ار  يزوریپ  زمر 

هحفص  9: دلج رون  هفیحص  ( . 1 ( ) 8 (.) دشاب یم   ) دصقم هزیگنا و  نامه  يارب  هملک  تدحو  اب  روشک  رـسارس  رد  تلم  عامتجا  یمالـسا و 
010  : هحفص  5: دلج رون  هفیحص  ( . 3  ) 29/7/58  : ینارنخس خیرات   12  : هحفص  10: دلج رون  هفیحص  ( . 2  ) 28/6/58: ینارنخس خیرات   163:
110  : هحفص  11: دلج رون  هفیحص  ( . 5  ) 1/10/58  : ینارنخس خیرات   73  : هحفص  11: دلج رون  هفیحص  ( . 4  ) 30/11/57  : ینارنخس خیرات 
269  : هحفص  19: دلج رون  هفیحص  ( . 7  ) 29/12/58  : ینارنخس خیرات   16  : هحفص  12: دلج رون  هفیحص  ( . 6  ) 10/8/65  : ینارنخس خیرات 
- ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم   14/3/68  : ینارنخس خیرات   176  : هحفص  21: دلج رون  هفیحص  ( . 8  ) 21/11/64 ینارنخس : خیرات 

( هر ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یعامتجا و  تالوحت 
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يولهپ سوحنم  میژر  طوقس  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  للع 

اب هسیاقم  رد  زین  و  دوخ ، عون  رد  ناریا ، بالقنا  یتاجن  اضرمالغ  : هدنسیون يولهپ  سوحنم  میژر  طوقـس  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  للع 
همه شیادـیپ  كرتـشم  هجو  . دوب يریظن  مک  ياـهیگژیو  ياراد  نآ  هجیتـن  دـنور و  تکرح ، نیوـکت ، ظاـحل  زا  ناـهج ، ياـهبالقنا  رگید 

لمحت مکاح  ماظن  یتیافکیب  داسف و  ملظ و  هک  یماـگنه  دـنراد ، یعاـمتجا  یتاـقبط و  هشیر  یگمه  . تسا ناـسکی  شیب  مک و  اـهبالقنا ،
رارق ناشهار  رـس  رب  هک  ار  یعناوم  دننزیم و  رانک  ار  دوخ  یتنـس  ناگدنیامن  دننکیم ، نایغط  دنیآیم ، رد  تکرح  هب  اههدوت  دش ، ریذپان 

. دنزاس اپ  رب  دنک ، نیمات  ار  اهنآ  ياهتـساوخ  لایما و  هک  يدیدج  ماظن  نآ  ياج  هب  دنزادنا و  رب  ار  مکاح  میژر  ات  دـنبوکیم  مهرد  دراد ،
، بالقنا شروش و  نتخیگنارب  يارب  هعماج ، رد  يداصتقا  ياهتیمورحم  دوجو  فرـص  . دـشاب ینهیم  اـی  یلم  افرـص  هک  تسا  یبـالقنا  رتمک 

فیعضت ار  اهورین  نآ  ییاراک  یحور و  ناوت  ای  دنک ، ادیپ  طلست  حلسم  ياهورین  رب  هکنآ  رگم  دوشیمن  قفوم  یبالقنا  چیه  . تسین هدنـسب 
یعامتجا ياهیراگزاسان  تیفارشا ، زا  يرازیب  دشخبیم ، باتش  ار  بالقنا  هک  یلماوع  . دندنویپب نویبالقنا  هب  اهورین ، نآ  هکنیا ، ای  دیامن و 

کی لعفلاب  بالقنا ، دشابیم . دنروآیم ، تسد  هب  هچنآ  دنهاوخیم و  مدرم  هچنآ  نایم  ریذپان ، لمحت  ياهتیمورحم  تدش  يداصتقا و  و 
تیرثکا ياهتساوخ  هدنریگرب  رد  بالقنا ، ياهفده  دنراد ، تکرش  هعماج  ياهرشق  همه  لیـصا ، بالقنا  کی  رد  . تسا هبقرتم  ریغ  دادیور 
بـالقنا هصرع  هب  دـیدج ، هعماـج  ماـظن و  راـتخاس  يارب  هدـش ، هیهت  شیپ  زا  نودـم و  هماـنرب  کـی  اـب  اـههدوت  زاـغآ ، رد  تـسا ، هعماـج 

هماـنرب بـالقنا ، نازاتـشیپ  ناربهر و  . دنتـسین نآ  لـمحت  هب  رداـق  رگید  هک  تسا  یماـظن  يزادـنارب  زاـغآ ، رد  اـههدوت ، هزیگنا  . دـنوریمن
ود هتـشذگ ، نرق  کی  یط  ناریا  تلم  دنراذگیم . ارجا  هب  ار  نآ  مدرم  دییات  زا  سپ  دـننکیم و  هیهت  هدـنیآ  ماظن  رد  ار ، هعماج  يزاسزاب 

تفن تعنص  ندش  یلم  شبنج  يدالیم ،)  1906  ) لاستیطورـشم 1285 بالقنا  تسا ، هدرک  هبرجت  ار  اتدوک  ود  شبنج و  کی  بالقنا ،
نیدلا ءایـض  دیـس  يربهر  هب  دنفـسا 1299  یکی 3  اـهاتدوک ، (، 1978 - 79  ) لاس 1357 بـالقنا  و  يدـالیم )  1950 - 53  ) 1329 - 32

اب یساسا ، نوناق  نیلوا  تیطورـشم ، بالقنا  رد  دادرم 1332 . ییاکیرمآ 28  یـسیلگنا -  ياتدوک  يرگید ، جنپریم ، ناخاضر  یئابطابط و 
راتخاس روشک و  ماظن  دندوب  راودیما  نارکفنـشور  دـش . بیوصت  هیهت و  برغ  مسیلایـسوس  مسیلاربیل و  مسیلانویـسان ، يژولوئدـیا  زا  ماهلا 

. تفر نایم  زا  دنفـسا 1299  ياتدوک  اب  لاس ، هدراهچ  زا  سپ  دوب و  هاتوک  هطورـشم  نیا  رمع  اما  دننک ، ییاپورا  عماوج  دننامه  ار  هعماج 
، ریبک يایناتیرب  نهک  رامعتـسا  درط  نآ  هدـمع  فدـه  . دوب لیـصا  يرامعتـسا  دـض  یـسیلانویسان و  شبنج  کی  لاـس 1329 ، یلم  شبنج 
اب شبنج ، دـنچ  ره  . دوب یعامتجا  يدرف و  ياهیدازآ  همه  نیماـت  لاس 1285 و  یـساسا  نوناق  لماک  يارجا  قیرط  زا  یـسارکومد ، يایحا 

یگرزب ياـهیزوریپ  هـب  ناریا ، زا  اهیـسیلگنا  جارخا  یـسیلگنا و  تـفن  تکرـش  زا  دـی  عـلخ  ناریا و  رـسارس  رد  تـفن  تعنــص  ندـش  یلم 
يربهر هب  دش و  عورش  ناریا  مدرم  عیسو  ياهرشق  مایق  اب  لاس 1357  بالقنا  دروختسکش . دادرم 1332  ياتدوک 28  اب  یلو  تفایتس ،
یتنطلـس ماـظن  نیزگیاـج  یمالـسا ، يروـهمج  مـیژر  نـیدرورف 1358  یــسرپ  هــمه  رد  . دیــسر يزوریپ  هــب  ینیمخ  هللا  حور  هللا  تــیآ 
بیوصت هب  دندادیم ، لیکـشت  اهقف  نویناحور و  ار  نآ  ياضعا  دصرد  زا 90  شیب  هک  ناگربخ   » سلجم رد  دیدج  یـساسا  نوناق  . دیدرگ

اب ینیمخ ، هللا  تیآ  يربهر  تیعجرم و  ماـقم  زین  یـساسا و  نوناـق  لاـس ، ناـمه  هاـمرذآ  و 12  ياهزور 11  یسرپ  همه  رد  سپـس  . دیـسر
لاس بالقنا  عیرـس  يزوریپ  للع  لیلحت  هعلاطم و  هیلع  هللا  تمحر  ینیمخ  ماـما  تیـصخش  دـش . هتفریذـپ  بیوصت و  مدرم  عطاـق  تیرثکا 

ار یـشقن  نامه  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  رد  ینیمخ  ماما  . تسا نکممان  یتح  راوشد و  ینیمخ  هللا  تیآ  تیـصخش  یـسررب  نودب   1357
نینل هک  توافت  نیا  اب  . ابوک بالقنا  رد  ورتساک ، لدـیف  نیچ و  بـالقنا  رد  گـنوت  هستوئاـم  هیـسور ، ریبک  بـالقنا  رد  نینل  هک  درک  اـفیا 

دوب نیچ  تسینومک  بزح  ربهر  وئام  . دش دارگنینل  دراو  هیروف 1917  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تشاد و  دوخ  رستشپ  ار  تسینومک  بزح 
لدیف تشاد ، یهدـنامرف  دـندوب ، هدـیگنج  نیچ  كاخ  زا  یئاهـشخب  رد  کچیاکنایچ  شترا  اب  اههام  هک  يزهجم  حلـسم و  ياهورین  هب  و 

هتشاذگرستشپ اتسیتاب  میژر  اب  ار  يراوشد  هناحلـسم  هزرابم  ( 1956  - 59  ) لاس هس  هبرجت  هاوخاوه ، کیرچ و  نارازه  اـب  زین ، ورتساـک 
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، دوب ناریا  زا  جراخ  رد  وا ، يربهر  داتس  تشادن ، رایتخا  رد  یماظن  ياهورین  یـسایس و  نامزاس  عون  چیه  ینیمخ  ماما  هک  یتروص  رد  . دوب
ینیمخ ماما  تیقفوم  تابجوم  یلماوع  هچ  دش . ناریا  دراو  بالقنا ، جوا  رد  درک و  هدافتسا  هزرابم  تمواقم و  رگنس  ناونع  هب  دجسم »  » زا
اهنابایخ هب  مدرم ، ياههدوت  ناریا ، يرتمولیک  رازه  دنچ  زا  مایپ ، کی  رودص  اب  هک  درک  نیمات  دـح  نادـب  ات  اههدوت ، جیـسب  بلج و  رد  ار 

هب ار ، یقرـش  یبرغ و  ياهروشک  ناربهر  ییورین ، هچ  هب  ءاـکتا  اـب  دـندادیم ؟ رارق  اهلسلـسم  شتآ  ربارب  رد  ار  دوخ  هنیـس  دـنتخیریم و 
ار اکیرمآ  يروهمج  سیئر  رتراک ، یمیج  تفرگیم ، هلمح  داقتنا و  داب  هب  هاش  اـضر  دـمحم  زا  یناـبیتشپ  ناریا و  روما  رد  هلخادـم  ماـهتا 
، وتاشول لفون  رد  هسنارف ، هدـحتم و  تالایا  ياهتلود  نارـس  ناگدـنیامن  اـب  تارکاذـم  رد  دزیم ! یلیـس   » وا هب  دوخ ، هتفگ  هب  دـیبوکیم و 
!« دورب دیاب  هاش   » هک ار  دوخ  یگشیمه  فرح  تسـشنن و  بقع  دوخ ، یگـشیمه  عضوم  زا  مدق  کی  هاشتشونرـس ، ناریا و  هدنیآ  هرابرد 
هک دح ، نادب  ات  دوب ، شریظن  مک  هداعلا و  قوف  تعاجش  ییاورپ و  یب  نایبتحارص ، ینیمخ ، ماما  هصیصخ  نیرتهتسجرب  درکیم ؟ رارکت 
زا معا  نافلاخم ، همه  هاش ، اضر  دمحم  هک  ینارود  رد  . دیـسرن وا  ياپ  هب  سک  چیه  ناریا ، ریخا  نرق  ود  نارگتـسایس  نویناحور و  نایم  رد 

هکی و ینیمخ ، ماما  دوب ، هدومن  جراخ  هنحـص  زا  ای  هدرک و  بوکرـس  ار  یتنـس  ناگبخن  گرزب و  ناکلام  اهیاهدوت ، نایارگ ، پچ  نویلم ،
شنزرـس و داب  هب  یتدح  تدش و  نانچ  اب  ار  هاش  اضر  دمحم  اروشاع 1383 )  ) دادرخ 1342 ینارنخـس  رد  يو  . درک ملع  دق  وا  هیلع  اهنت ،
و لیئارـسا »! رکون  !« ، » هراچیب !« ، » تخبدـب  » ار هاش  ینیمخ  ماما  یخیراـت  ینارنخـس  نآ  رد  . تشادـن هقباـس  زور  نآ  اـت  هک  تفرگ ، هلمح 

لمجت يزودـنا ، لام  هک  ینارود  رد  . دوب ناشیا  رگید  هتـسجرب  صیاصخ  زا  یـسانش ، عقوم  يرایـشه ، یکریز ، دـناوخ . اکیرمآ »! ربنامرف  »
یگدـنز نامه  ینیمخ ، هللا  تیآ  دوب ، هتفای  جاور  نویناحور ، زا  یخرب  نایم  یتح  هعماج ، يالاب  هقبط  نایم  رد  یتسرداـن ، داـسف و  ییارگ ،

هب ار  هلمح  هزرابم و  عورـش  نامز  تشاد و  یـصاخ  رحبت  ناریا ، هعماج  ییاسانـش  رد  . درک ظفح  ار  هتـشذگ  فلکت  نودـب  هداـس و  رایـسب 
ناریا و مدرم  تساک ، هلیـسو  هب  یهافـش  یبتک و  ياهمایپ  لاسرا  اهینارنخـس ، داریا  اب  دیعبت ، هلاس  هدراهچ  نارود  رد  . داد صیخـشت  یبوخ 
، يداصتقا یگتسباو  بصاغ ، لیئارسا  اب  ناریا  تلود  يراکمه  تخاس ، هاگآ  وا ، میژر  يرگدادیب  داسف و  هاش و  فعض  طاقن  زا  ار  ناهج 

نتفر الاب  يزرواشک ، يدوبان  رازفا ، گنج  نوزفا  زور  دـیرخ  لاملا ، تیب  تراـغ  اـکیرمآهب ، صخـالاب  برغ ، هب  ناریا  یماـظن  یـسایس و 
نوناق ندرک  لامیاپ  رشب ، قوقح  نیناوق  ضقن  نافعـضتسم ، ندش  رتریقف  اینغا و  ندش  رتدنمتورث  گنهرف ، یهابت  نکـسم ، دوبمک  اهتمیق ،

رد هک  دوب  يدراوم  زا  .... روشک و نوئش  همه  رد  داسف  يریگجوا  نافلاخم ، بوکرـس  مدرم ، ياهیدازآ  وحم  تاعوبطم ، روسناس  یـساسا ،
يارب ار  هعماج  ياهرـشق  همه  داحتا  موزل  تسنادیم و  اهیناماسبان ، همه  لماع  ار  هاش  دشیم و  دانتـسا  نادب  ینیمخ  ماما  ياهمایپ  تانایب و 
دیاقع راکفا و  اب  یـسایس ، ياههورگ  بازحا ، همه  تایرظن  اههتـساوخ و  ساکعنا  ینیمخ ، ماـما  ياـههتفگ  درکیم . دـیکات  هزراـبم  همادا 

، یعامتجا تلادـع  نیمات  . دوب یکیرچ  ياههورگ  هدوت و  بزح  یتسیـسکرام ، ياههورگ  يدازآ ، تضهن  یلم ، ههبج  هلمج  زا  نوگانوگ ،
ياهورین هک  دوب  ییاههتـساوخ  .... دازآ تاباختنا  ماجنا  قیرط  زا  مدرم  رب  مدرم  تموکح  تاعوبطم ، يدازآ  یعامتجا ، يدرف و  ياـهیدازآ 

هک ییاهورین  دـندوب . هدیـسرن  هجیتن  هب  هدرک و  هزرابم  نآ ، ققحت  يارب  اهلاس  لاس 1332 ، رد  قدصم  تلود  طوقس  زا  سپ  نویـسیزوپا ،
نوناک اهنت  . دندوب هدـش  بوکرـس  میژر ، فلاخم  یـسایس  ياههورگ  همه  ههد 1340 ، رخآ  ياـهلاس  رد  دـندرک  نشور  ار  بـالقنا  شتآ 

، وا مـیژر  هاـش و  هـب  فـجن  رد  ینیمخ  هللا  تـیآ  هدـنبوک  تـالمح  دوـب ، هدــنام  یقاـب  ناـمز  نآ  ناریا  ناـقفخ  ياـضف  رد  هـک  یتمواـقم 
رد نوناک ، هس  نیا  زا  کی  ره  . دوب ناشهناحلـسم  هزرابم  رد  اهکیرچ ، هلولگ  ریفـص  داشرا و  هینیـسح  رد  یتعیرـش  یلع  رتکد  ياـهینارنخس 

سانش مالسا  یبهذم ، یسایس -  هتسجرب  دنمشیدنا  کی  ناونع  هب  یتعیرش ، دوب . هعماج  ياهرشق  زا  یشخب  تالیامت  هتـساوخ و  هدنریگرب 
نارازه درک و  ناونع  تداهش   » هعیـش و مالـسا  زا  ياهزات  فیرعت  دوخ ، ياههتـشون  اهینارنخـس و  رد  یمالـسا ، مسیلاکیدار  ملعم  یقرتم و 

اب اهکیرچ ، . تخاس انـشآ  دوب ، یبالقنا  راکفا  اـب  یمالـسا ، ياهتنـس  زا  یبیکرت  هک  شایـسایس ، هفـسلف  اـب  ار  وجـشناد  ناوج  رتخد  رـسپ و 
حرطم ار  ینیوـن  میهاـفم  اهـشزرا و  دوـخ ، یناـشفناج  يراکادـف و  اـب  دـندرک و  داـجیا  ياهزاـت  یـسایس  ياـضف  دوـخ ، هناحلـسم  هزراـبم 

نآ زا  هاش ، میژر  هیلع  هزرابم  رد  تخاس و  گنهامه  ار  هاـگیاپ  هس  نیا  تاـیلمع  صاـختیارد ، تراـهم و  اـب  ینیمخ ، هللا  تیآ  . دـنتخاس
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یماح يدادبتـسا ، میژر  ریذـپان  یتشآ  نمـشد  ار  هللا  تیآ  نایرازاب ، و  هبـسک ، نییاپ ، حطـس  ناـناگرزاب  هعماـج ، طـسوتم  هقبط  درب . هرهب 
یناـحور يربـهر  ار  وا  نایوجـشناد ، و  ناـگدرک ، لیـصحت  نارکفنـشور ، . دنتــسنادیمیتنس یمالــسا و  ياهــشزرا  یــصوصختیکلا و 

روشک هب  ار  يدازآ  تلادع و  دناهرب و  داسف  متس و  ملظ و  زین  و  برغ ، تاراصحنا  هب  یگتسباو  زا  ار  تکلمم  دراد  دصق  هک  دنتخانشیم 
اب دراد  دـصق  هتـساخربتلم و  نایم  زا  هک  دنتـسنادیم  یناحور  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  اههناخراک ، نارگراـک  تلود و  ناـنکراک  . دـنادرگزاب
زا . دنک رارقرب  ناریا  رـسارس  رد  ار  یعامتجا  تلادع  دنادرگزابتلم و  هب  هتفرگ و  نادنمروز  اینغا و  زا  ار  تردـق  مالـسا ، میلاعت  زا  يوریپ 

يارب دنکیم و  عافد  شکتمحز  رـشق  عفانم  زا  هتـسویپ  هک  تسا ، یـشوکتخس  زرابم و  یناحور  تیـصخش  هللا  تیآ  نازرواشک ، هاگدـید 
، ار ینیمخ  هللا  تیآ  ناریا ، مدرم  زا  یعیـسو  ياهرـشق  ناـس  نیدـب  . دزاـسیم مهارف  تشادـهب  زکارم  هداـج و  هسردـم ، بآ ، نیمز ، اـهنآ ،

تارقف نوتـس  دنتـسنادیم . يربارب  يدازآ و  هدننک  ایحا  دوخ و  ياهوزرآ  اهدیما و  شخبماهلا  نامورحم و  عفادـم  تلادـع ، قح و  يدانم 
مورحم و ياهرـشق  زا  یـشخب  نایرازاب و  یبهذم ، ياهداهن  رد  ناوج  نویناحور  تشاد ، هدهع  هب  ینیمخ  ماما  ار ، نآ  يربهر  هک  یـشبنج 

هدـیناسر تابثا  هب  دوخ ، یبهذـم  ربهر  هبتبـسن  ار  دوخ  يارچ  نوچیب و  يرادافو  دادرخ 1342  مایق 15  رد  نانیا  . دـندوب هعماج  طسوتم 
، دادرخ راتـشک 15  زا  سپ  . دوب هیواعم  هیلع  هزرابم  رد  ع )  ) یلع ماما  تمواقم  تراسج و  تئرج ، زا  یمـسجت  ینیمخ  اهنآ ، رظن  هب  . دـندوب

يور وا ، يوس  هبجـیردت  هب  دـندوبن ، یـسایس  روما  رد  نویناحور  هلخادـم  قفاوم  هک  املع  زا  يرامـش  و  میژر ، یبهذـم  ور  هنایم  ناـفلاخم 
شیاهروتسد اهمایپ و  دجاسم ، قیرط  زا  و  یفخم ، ياههکبش  هعـسوت  اب  دنتفاتـش و  شیرای  هب  یلام  ياهکمک  نداد  اب  زین  نایرازاب  . دندروآ

کی ناونع  هب  زاریـش ، ناهفـصا و  دهـشم ، مق ، رد  یبهذم  ياهداهن  نویناحور و  زا  یـشخب  رازاب و  دنچ  ره  دندرکیم . ارجا  تفایرد و  ار 
رــس زا  ار  هزراـبم  هاـجنپ ، هـهد  لوا  ياـهلاس  رد  یهاگــشناد ، رکفنــشور  هـقبط  اـما ، دنتــشاد ، تیلاـعف  اـهلاس  مـیژر ، فلاـخم  ناــمزاس 

يدازآ و ندوبن  هب  ضارتعا  رد  ییاههیمالعا ، هداشگرس و  ياههمان  راشتنا  اب  تاضق ، نانادقوقح ، نادنمرنه ، ناگدنسیون ، تسخن  . دنتفرگ
هب ار  نایوجشناد  . دنداد نامزاس  ار  رشب  قوقح  رادفرط  تیعمج  دندش و  یساسا  نوناق  يارجا  یسایس و  زاب  ياضف  راتـساوخ  یـسارکومد ،

. دـندرک رتدـنلب  دـنلب و  هاش ، میژر  ياهیرگمتـس  ملاظم و  هبتبـسن  ار  دوخ  ضارتعا  دایرف  ناس  نیدـب  دنتـشاد و  او  یهاگـشناد  تارهاظت 
ندش حورجم  لوتقم و  مدرم و  دیدش  ضارتعا  تاعالطا ، همانزور  رد  ناتسمز 1356  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  هبتبسن  زیمآتناها  همان  راشتنا 

ياهورین هناحلسم  دروخرب  رگید و  ياهرهـش  رد  اهـضارتعا ، هنماد  شرتسگ  سپـس  یماظتنا ، ياهورینهلیـسو  هب  مق  ناتـسرهش  رد  یهورگ 
نارگراک سپـس  تاکرمگ ، اهکناب ، ناـنکراک  تلود ، نادـنمراک  . دیـشخب موادـت  تعـسو و  ار  یمدرم  تفلاـخم  شبنج  مدرم ، اـب  یتینما 

نادرم و زین  و  نازومآ ، شناد  نایوجشناد ، هاگنآ ، . دندرک جلف  ار  روشک  داصتقا  دوخ ، باصتعا  ضارتعا و  اب  تفن ، تعنـص  اههناخراک و 
یط دـنتخورفارب و  ار  بالقنا  شتآ  نایماظن ، اب  ینابایخ  ياهدروخرب  اهرهـش و  رد  تارهاظت  ییاپرب  اب  هعماـج  فلتخم  ياهرـشق  زا  ناـنز 

راوید هدرک ، لیـصحت  يرازاب و  یبهذم ، طسوتم  تاقبط  رگا  درک . هدزتفگـش  ار  همه  هک  دندیـسر  ییاهیزوریپ  نانچ  هب  یهاتوک  تدم 
یگدـنز تیمورحم  اـب  اهرهـش ، هموح  رد  هک  راـکیب ، نیمز و  نودـب  نازرواـشک  نت  رازه  اـههد  رگراـک و  هقبط  دـندوب ، بـالقنا  راوتـسا 

، نارهت بونج  نیـشنریقف  تالحم  ناـنکاس  ناـناوجون  ناـناوج و  اـب  هارمه  ناـنیا ، . دنتـشاد هدـهع  هب  ار  تبرـض   » يورین شقن  دـندرکیم ،
نیمه دندش ، یمخز  ای  دیهـش  نایماظن ، اب  دروخ  دز و  رد  هک  یناسک  زا  يرایـسب  . دندادیم لیکـشت  ار  ینابایخ  ناگدـننک  رهاظت  تیرثکا 

، دوبن یمالـسا  يروهمج  ماظن  رارقتـسا  تنطلـس و  میژر  يزادـنارب  ناگدـننکرهاظت  فدـه  هتـساوخ و  نارحب ، زاـغآ  رد  دـندوب . اـهناوج 
صخش هیلع  ناگدننک  رهاظت  نارود  نآ  رد  . دندوب لاس 1288  یساسا  نوناق  يارجا  هاش و  هقلطم  تردق  ندرک  راهم  راتساوخ  نیـضرتعم 

رد هیرطیق ، رد  رویرهش 1357 )  13  ) رطف دیع  زامن  زا  دعب  گرزب  ییامیپهار  رد  ناگدننک  تکرش  یتح  دندادیمن ، راعش  هاش  اضر  دمحم 
زا ربخ  اب  ای  ربخیب ، هک  یناگدننک  رهاظت  نت  اهدص  راتشک  هلاژ و  نادیم  رویرهـش  زور 17  هثداح  دـندرکن . هلمح  هاش  هب  دوخ ، ياهراعش 

مدرم مشخ  دندوب ، هدرک  عامتجا  تلود ، يوس  زا  تارهاظت  عنم  هب  ضارتعا  رد  فارطا ، ياهنابایخ  لحم و  نآ  رد  یماظن  تموکح  مالعا 
، یناـبایخ ياـهییامیپهار  تارهاـظت و  رد  سپ ، نآ  زا  . تـخیگنارب دنتـسنادیم ، زور  نآ  ماـع  لـتق  رمآ  لوئــسم و  ار  وا  هـک  هاـش ، هـیلع  ار 
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ماما یـسایس  هشیدنا  راکفا و  هیلع  هللا  تمحر  ینیمخ  ماما  یـسایس  هفـسلف  دش . هتفرگ  راک  هب  یلـصا  راعـش  ناونع  هب  هاش ، دـض  ياهراعش 
لوهجم هتخانـشان و  روشک ، زا  جراـخ  لـخاد و  نارکفنـشور  زا  يرایـسب  زین ، نویـسیزوپا و  لـفاحم  زا  یخرب  ياـعدا  فـالخ  رب  ینیمخ ،
یمالسا تموکح  یـسایسهفسلف و  نوماریپ  فجن ، رد  سیردت  قارع و  رد  تماقا  نارود  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  بالقنا ، زا  شیپ  اهلاس  . دوبن

رتکد . دوب هدـش  ناونع  تاعامتجا ، اهییامیپهار و  تارهاظت و  رد  یمالـسا ،  تموکح   » راعـش . دوب هدرک  ینارنخـس  ثحب و  هیقف ، تیـالو  و 
اـضما هیهت و  ار  فورعم  ياهدام  هس  هینایب  سیراپ ، رد  ینیمخ  ماما  اـب  هام 1357  نابآ  رادید 14  رد  زین ، یلم  ههبج  ربهر  یباجنـس ، میرک 

یگنوگچ نوماریپ  فـجن ، رد  نمهب 1348 )  1  ) هدعقیذ 1389 هبنـشراهچ 13  خروـم  سرد  هسلج  رد  ینیمخ ، هللا  تـیآ  ( 1 . ) دوب هدرک 
نآ مالسا  رد  اضق  ماکحا  الثم  . تسا صقان  مالسا  ماکحا  هک  دوشیم  هتفگ  یهاگ  : »... تسا هتفگ  نینچ  لاس 1288  یساسا  نوناق  نیودت 
رد هک  يدانـسا  دهاوش و  قبط  مه -  ار  ام  تفرگ و  يزاب  هب  ار  هطورـشم  ساسا  دوخ  لامع  تسد  هب  سیلگنا  . تسین دیاش  دیاب و  هک  روط 

نوناق و  دـندرک )...(  ضرق  کیژلب  ترافـس  زا  دوب  اهیکیژلب  لام  هک  یباتک  دنـسیونب  نوناق  دنتـساوخیم  یتقو  . داد يزاب  تسا -  تسد 
هب دندرک و  ذخا  اهنآ  زا  ار  نیناوق  ساسا  نکل  دندرک ، همیمض  ار  مالـسا  ماکحا  ضعبتل  هیمعت  يارب  دنتـشون و  نآ  يور  زا  ار  هطورـشم 

اهنیا : »... دــیوگیم مالــسا  نیناوـق  يارجا  یگنوـگچ  یمالــسا و  تموـکحتیفیک  حیرــشت  رد  ینیمخ  هللا  تـیآ  دــنداد »... اــم  دروـخ 
يرجم دشاب  هتـشاد  یماکحا  هکنیا  ضرف  رب  . درادن یتموکح  تالیکـشت  درادـن ، یتموکح  مالـسا  هک  دـندروآ  ام  رظن  هب  نارگرامعتـسا ) )

يارب ایآ  دـنک  نییعت  هفیلخ  دـیاب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  مییوگیم  هک  ام  منک ، ضرع  ار  بلطم  نیا  . تسا رازگنوناق  مالـسا  هصالخ  درادـن و 
مدرم تسد  رد  دنتـشونیم و  ار  ماکحا  همه  درکیم ، ماکحا  نایب  ترـضح  نآ  دوخ  دـهاوخیمن ، هفیلخ  ماکحا  نایب  تسا ؟ ماکحا  ناـیب 

يرجم نوناق  دنک . نیناوق  يارجا  ات  میهاوخیم  هفیلخ  ام  . تسا تموکح  يارب  دنک ، نییعت  هفیلختسا  مزال  هکنیا  . دننک لمع  ات  دـندادیم 
هیرجم هوق  دـیاب  نوناق  عیرـشت  زا  سپ  دـنکیمن ، نیمات  ار  رـشب  تداعـس  اهنت  نوناق  تسا )...(  روط  نیاملاع  کـلامم  همه  رد  . دراد مزـال 
هیرجم هوق  هدرک ، نیناوق  لعج  هک  روط  نامه  مالـسا  تسا . دراو  صقن  دشابن  هیرجم  هوق  رگا  تموکح  کی  رد  ای  عیرـشت ، کی  رد  . دشاب

هدیناسرن نایاپ  هب  ار  دوختلاسر  ۀلاسر ) غلب  ام   ) دنکن نییعت  هفیلخ  مرکا  ربمغیپ  رگا  . تسا نیناوق  هیرجم  هوق  رما  یلو  تسا ، هداد  رارق  مه 
تـسد . دـننارذگب نوناق  طقف  هک  دوبن  روط  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ، لوسر  ناـمز  تسا .... هتـشاذگ  نیمز  ار  رما  فصن  . تسا

هک تسا  نآ  يارب  هفیلخ  تسین ، ماکحا  لعاج  هفیلخ  . تسا روما  نیا  يارب  مه  هفیلخ  و  دندرکیم )...(  مجر  دندزیم » دـح  ، » دـندیربیم
نوماریپ ینیمخ  هللا  تیآ  دـنک »... ارجا  تسا  هداتـسرف  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  تسا و  هدروآ  ص )  ) مرکا لوسر  هک  ار  یمالـسا  ماـکحا 

ار مالسا  امش  دض  رب  نانآ  هک  روط  نامه  دینک ، هجوت  تسرد  : » دیوگیم دراد و  دیکات  یمالسا  تموکح  لیکـشت  موزل  مالـسا و  یفرعم 
امش . دینک تسرد  ار  ناتدوخ  دینک ، رشتنم  دیـسیونب و  ار  شدیاوف  دینک . یفرعم  تسه  هک  روط  نآ  ار  مالـسا  مه  امـش  دندرک ، یفرعم  دب 
هیهت ار  هنیمز  شیپ  لاس  دـصراهچ  دصیـس  زا  نارگرامعتـسا )  ) اـهنآ . میناوتیمن اـم  دـینکن  لاـیخ  . دـینک سیـسات  یمالـسا  تموکح  دـیاب 
همغن ار  تسایـس  زا  نید  کیکفت  ینیمخ  هللا  تیآ  دـینک ». عورـش  رفـص  زا  مه  امـش  . دندیـسر اجنیا  هب  ات  دـندرک  عورـش  رفـص  زا  . دـندرک

نیا هک  دننکن  نامگ  ام  ياههچب  ات  دینک  یفرعم  مدرم  هب  ار  مالسا  : » دنکیم راهظا  نینچ  هیرظن  نیا  در  هیجوت  رد  دنادیم و  نارگرامعتسا 
! دـشاب ادـج  دیابتسایـس  زا  نید  دـنراد ! راکچ  تسایـس  هب  . دـنناوخیم ساـفن  ضیح و  ماـکحا  دـنراد  مق  اـی  فجن  هشوگ  رد  اهدـنوخآ 

ادج نید  زا  تسایس  ص )  ) مرکا ربمغیپ  نامز  دشاب ! ادج  تسایـس  زا  نید  دیاب  هک  دنتفگ  نارگرامعتـسا )  ) اهنآ . دنیوگیم ار  نیا  اهنیدیب 
نید ات  دندرک  تسرد  اهنآ  زا  ار  اهفرح  نیا  دوب ؟ ادج  تناید  زا  تسایـس  ریما ، ترـضحتفالخ  نامز  قح ، ریغ  ای  قح  يافلخ  نامز  دوب ؟

هتـشادن يراک  نتفگ  رکذ  ندناوخ و  اعد  ندناوخ ، زامن  زج  نیملـسم  ام  رگا  . دـنهاوخیم ار  ایند  اهنآ  . دـننزب رانک  ایند  روما  فرـصت  زا  ار 
، دیوگیم ناذا  هنذام  يالاب  رد  هکنیا  تفگ : قارع ) لاغـشا  رد  یـسیلگنا  یماظن   ) كدرم نآ  دـنرادن )...(  ام  هب  يراک  چـیه  اهنآ  میـشاب ،
ار امشتفن  اهنآ  دیناوخب ، زامن  دیهاوخیم  هچ  ره  امش  دیوگب )...( ! دهاوخیم  هچ  ره  تفگ  . هن دنتفگ  درادررض ؟ سیلگنا  تسایس  يارب 
زا ای  دنتـشک ، ای  دش ، ادیپ  یمدآ  تقو  ره  دنـسرتیم )...(  مدآ  زا  میـشابن ، مدآ  ام  دهاوخیم  اهنآ  دنراد ؟ راکچ  امـش  زامن  هب  . دنهاوخیم
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هک تسا  یئوس  غیلبت  نیا  . دوب یسایس  مه  ص )  ) ربمغیپ تسا ... یـسایس  دنوخآ  نیا  تسا ! یـسایس  هک  دندرک  شرادهکل  ای  دندرب ، شنیب 
، دنهد ماجنا  دنهاوخیم  يراک  ره  ناشدوخ  دنراذگب و  رانک  یتلود  روما  رد  تلاخد  زا  . دنراذگب رانک  تسایس  زا  ار  امـش  ات  دندرک  اهنآ 

ندناسانـش مدرم و  نتخاـس  رادـیب  رد  ار  تاـغیلبت  تیمها  دوـخ ، ياهینارنخـس  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  ( 2 ..« . ) دـننکب دـنهاوخیم  یطلغ  ره 
ضرع یمالـسا ) تموکح   ) ثحب لوا  رد  هک  یبلطم  نآ  : » دـیوگیم نویناحور  بالط و  هب  باطخ  دـنکیم و  دـیکات  یمالـسا  تموکح 

رد . دییایب شیپ  تاغیلبت  هار  زا  . تسا تاغیلبت  مدق  نیلوا  رد  نآ  هار  دینک ، تیدج  یمالسا  تموکح  لیکـشت  يارب  دیفظوم  امـش  هک  مدرک 
تاـغیلبت نآ  لاـبند  دنتـشاذگیم و  رارق  دنتـسشنیم  مه  اـب  رتشیب  اـی  رتمک  رفن ، راـهچ  رفن ، ود  هک  تسا  هدوب  روطنیمه  هشیمه  ملاـع  همه 

ازریم یلع  دمحم  . دندرکیم طقاس  ار  نآ  هدرک و  هنخر  گرزبتموکح  کی  رد  هجیتن  رد  دشیم و  هدوزفا  تارفن  رب  مکمک ، . دـندرکیم
تاغیلبت هار  زا  طقف  تسا و  هدوبن  راک  رد  یتردق  نوشق و  لوا  زا  هشیمه  دندادیم . لیکشت  هطورشم  تموکح  دندربیم و  مدرم  نیب  زا  ار 

اهيردـلق نیا  هک  دـندنامهفیم  مدرم  هب  دـنتخاسیم و  هاگآ  ار  تلم  دـندرکیم . موکحم  ار  اهیئوگروز  اهيردـلق و  دـناهتفریم ، شیپ 
. دندیـسریم هجیتن  هب  دـندشیم و  رادـیب  مدرم  . تفرگیم ارف  ار  هعماج  تاقبط  همه  تفاییم و  هعـسوت  تاغیلبت  هنماد  مکمک ، . تسا طـلغ 

لئاسم . دنزیم رود  امش  فارطا  رد  تسامشتسد و  تاغیلبت  نکیل  . دیآیم امش  زا  يراک  هن  و  يرکـشل ، هن  دیراد و  يروشک  هن  نآلا  امش 
دوخ راک  روحم  نارگید  ار  اهنیا  تسا ، مالـسا  یقوقح  يداصتقا و  لئاسم  تسا ، یمالـسا  لئاسم  مهم ، نکیل  دـیهدب ، داـی  هتبلا  ار  يداـبع 

شـشوک یمالـسا  هقحتلود  کی  يزیرهدولاش  يارب  نونکا  مه  زا  میفظوم  ام  . میهد رارق  روحم  ار  لئاسم  نیا  دـیاب  مه  اـم  دـناهداد ، رارق 
دیآ دوجو  هب  سانـشهفیظو  هاگآ و  یتما  مکمک ، دیآ و  دیدپ  اهجوم  دنک و  ادیپ  بجوم  هک  اجنآ  ات  مینک  غیلبت  مینک ، ادیپ  رکفمه  مینک ،

ناونع هب  یمالـسا  تموـکح  حیرـشت  رد  هللا  تیآ  ( 3 « . ) دـهد لیکـشت  یمالـسا  تموکح  دـنک و  مایق  دوش  ادـیپ  مدآ  رفن  کی  هکنیا  اـت 
تـسا هعماج  رب  مکاح  نوناق  دراد و  نوناق  زا  تیعبت  هک  تسا  یتموکح  بتارم ، زا  ياهبترم  ره  رد  مالـسا  : »... دـیوگیم نوناـق  تموکح 
یمکح ای  نایب  ار  یبلطم  لوسر  ترـضح  اج  ره  . تسا دنوادخ  فرط  زا  هدش  هداد  تیالو  و  ص )  ) مرکا لوسر  هب  یتارایتخا  هک  مه  اجنآ 

لمع نآ  هب  دنفظوم  رشب  مامت  هک  تسا  ینیناوق  هلسلس  کی  زا  ترابع  مالسا  سپ  . تسا هدوب  یهلا  نوناق  زا  يوریپ  هب  دناهدومرف  نییعت  ار 
سوئرم سیئر و  ربارب  . دـنک یتلاخد  نآ  رد  دـناوتیم  یـسک  هن  تسا و  يروهمج  هن  دادبتـسا و  هن  هطورـشم ، هن  مالـسا  تموکح  دـننک و 

دنور باتش  ( 4 ..« . ) لوسرلا اوعیطا  و  دـیامرفیم : هک  تسا  یهلا  مکح  هب  مه  ص )  ) مرکا لوسر  زا  تیعبت  موزل  تسا و  عـبتم  یهلا  مکح 
دادبتسا میژر  هک  ییاهروشک  زا  يرایسب  رد  . دوش رجنم  بالقنا  هب  هک  دوبن  يدح  رد  اهضارتعا ، دنور  لاس 1357  راهب  رد  دادبتسا  داسف و 

. ددرگ یهتنم  بالقنا  شروش و  هب  هکنآیب  دـهدیم ، يور  یـسایس  یهافر -  زیمآ  ضارتعا  تارهاظت  تسا ، مکاح  اهنآ  رب  يروتاتکید  و 
اما . دنرگیدکی موزلم  مزال و  داسف ، دادبتسا و  . دنشابیم داسف » دادبتـسا و   » تلـصخ ود  ياراد  امومع  هدناشن ، تسد  هماکدوخ و  ياهمیژر 

، دش ورهبور  یئانتعایب  اب  هعماج ، زا  یعیسو  ياهرـشق  یقطنم  عورـشم و  ياههتـساوخ  و  تفرگ ، یـشیپ  دادبتـسا »  » زا داسف »  » هک یماگنه 
هب ددرگ ، يربهر  مدرم  دامتعا  دروم  هتـسیاش و  نادرم  هلیـسو  هب  تکرح   » نیا هچنانچ  دوشیم و  لیدبت  تکرح  هب  اههدوت ، ضارتعا  دایرف 

، تشاد هاـش  میژر  یلک  شور  هب  ضارتـعا  هبنج  تـسخن  لاـس 1357  لوا  ياـههام  رد  ناریا ، مدرم  تارهاــظت  ددرگیم . یهتنم  يزوریپ 
بالقنا شروش و  هب  ینیمخ  هللا  تیآ  يربهر  اب  دمآرد و  ياهدوت  تکرح  هب  هاگنآ  دش ، لیدـبت  یـسایس  یهافر -  ياههتـساوخ  هب  سپس 

راوتسا رهاظ  ههد 1350  لیاوا  رد  هاش ، میژر  درک . هدز  تفگش  ار  نایناهج  ناریا و  مدرم  هک  دیـسر  يزوریپ  هب  یباتـش  نانچ  اب  دیماجنا و 
ورف اــیرد ، جاوــما  راــشف  ربارب  رد  دوز  اــی  رید  هـک  دــنامیم ، یکاــخ  دــس  ناــسب  دوــب و  بارخ  نورد  زا  یلو  تـشاد ، يدــنمورین  و 

تـسد یـسایس و  ناگبخن  نایم  رد  یتح  یگدروخرـس  یئاضران و  داقتنا ، . دوب هدـناود  هشیر  نآ  رد  یکانتـشحو  داعبا  اب  داسف ، . تخیریم
زین وا  هک  راشفا ، نالـصا  ریما  اب  وگتفگ  رد  ندـنل ، رد  رهمایرآ » هاشنهاش   » ریفـس یجار ، زیورپ  دوب . هدـش  رهاظ  تکلمم  هرادا  ناراکردـنا 
نایم هب  ناریا  مان  اج ، ره  ارچ  : »... دـیوگیم دـنکیم و  داقتنا  میژر  يرگدادـیب  زا  تسا ، هدوب  ریفـس  اپورا  ياهروشک  اکیرمآ و  رد  اـهلاس 

تراقح ساسحا  عاضوا  نیا  هدـهاشم  زا  نم  . دوشیم هتفگ  نآ  لابند  هب  داسف »  » هجنکـش و  ، » كاواس  » دـننام یتاملک  هلـصافالب  دـیآیم ،
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عیاش : » دـیوگیم رگید  ياـج  رد  یجار ، زیورپ  دـنام »... شوماـخ  ناوتیم  اـهداقتنا ، هنوگ  نیا  لـباقم  رد  دـح  هچ  اـت  منادیمن  منکیم و 
، ادیوه سابع  ریما  ( 5 ..« . ) دـشکیم كایرت  دوریم و  دوخ  کیدزن  ناتـسود  زا  یکی  لزنم  هب  اهرهظ  زا  دـعب  راـب ، هس  ياهتفه  هاـشتسا 

نایم رد  داسف  یگدرتسگ  زا  زیگنارفنت ، ینحل  اب  تسا ، هتـشاد  یجار  زیورپ  اب  دادرم 1357  زور 12  هک  یـصوصخ  رادید  رد  رابرد ، ریزو 
هاگ عضو ، نیا  هدـهاشم  اـب  : »... دـیوگیم دـنکیم و  داـی  یتنطلـس  هداوناـخ  دارفا  زا  یـضعب  شترا و  يارما  كاواـس ، يـالاب  حطـس  هقبط 

، نارهت رد  لیئارسا  یسایس  هدنیامن  ( 7  ) یناربول يروا  ( 6 ...« ) مرادن راک  همادا  ناوت  رگید  هدیسر و  نایاپ  هب  متمواقم  هک  منکیم  ساسحا 
دنلب زا  یکی  اب  هاش ، تاقالم  زا  سپ  : » تسا هدرک  لـقن  ار  ریز  ناتـساد  تشاد  شیک  هریزج  رد  هاـش  اـضر  دـمحم  اـب  هک  یتاـقالم  زا  سپ 

ایآ تفگ : يرآ . متفگ : دییآیم ؟ ترضحیلعا  رادید  زا  دیـسرپ : نم  زا  يو  . مدرک دروخرب  دوب ، زین  هاش  کیدزن  رواشم  هک  میژر ، ناگیاپ 
عضو هب  هراشا  يو  روظنم  دوبن ، یندرک  رواب  میارب  مدینـش ، وا  نابز  زا  هچنآ  يدید ؟ اجنآ  رد  ار  یناریا  طاطحنا  لاوز و  لبمـس  یتسرد  هب 
تفن دمآرد   1349 لاس 50 - رد  تفرگ  یـشیپ  دادبتـسا  زا  داسف  ( 8 .« ) تشاد هیکت  نآ  رب  هاـش  هک  دوـب  يدـساف  هاگتـسد  هشیر  نورد و 

درایلیم اهنت 20  هک  دـیدرگ  غلاب  رالد  درایلیم  هب 38  تفای و  شیازفا  ناـهگان   1353 ياهلاس 56 - رد  دـمآرد  نیا  . دوب رالد  نویلیم   1200
نیا دوب  رالد  درایلیم  اعمج 13  هک  ات 1353  هلاسهد 1343  دمآرد  هسیاقم  اب  دـشابیم و   1354 لاس 55 -  هب  طوبرم  دـمآرد  نیا  زا  رالد 

درایلیم هک 38  هدوب  رالد  درایلیم  ناریا 51  تلود  یتارداص  تفن  دـمآرد  لاس  یط 13  رگید  نایب  هب  . دوشیم صخشم  ریگمـشچ  شیازفا 
مدرم هاـش و  بـالقنا   » مروفر ياـههمانرب  يارجا  فرـص  دـمآرد ، نیا  هدـمع  شخب  ( 9 . ) تسا هدوـب  اـت 1356  لاـس 1353  هـس  یط  نآ 
لیدبت نردم  یتعنـص  تردق  کی  هب  ار  ناریا  یهاتوک  تدم  فرظ  تشاد  دصق  هنابلطهاج ، ياهحرط  عادـبا  اب  هاش ، اضر  دـمحم  . دـیدرگ

رما لیامت و  تفرشیپ ، هعسوت و  دوب ، هاشتسد  رد  اهتردق  همه  نارود ، نیا  رد  درادرب . مدق  يزاسدازآ  یسایس و  هنحص  رد  هکنآیب  دنک ،
ییاهتارکونکت شنارواشم  . تشاد رارق  وا  ياهسوه  اههتساوخ و  عبات  اههمانرب ، اهحرط و  . دوب درف  کی  تلاسر   » دشیم و هدرمش  یـصخش 

هب وا ، ياهتسد  رد  دیاب  هک  دوب  يرازبا  ناریا  هعماج  رهمایرآ » هاشنهاش   » رظن هب  . دندرکیم ارجا  ارچ ، نوچیب و  ار ، بابرا   » رماوا هک  دندوب 
هتساوخ و . درکیم نیمضت  يدبا  راختفا  شمیژر ، وا و  يارب  گرزب  ندمت   » تهج رد  تفرگیم و  لکش  یخیرات  تیـصخش   » کی ناونع 

باختنا وا  هک  یتهج  رد  روز »  » هب دیاب  ار  تلم  . تشادن تیمها  تفرـشیپ ، هعـسوت و  همانرب  تکلمم و  روما  رد  اهنآ  تکراشم  مدرم و  رظن 
هنیمز رد  دشتفرـشیپ و  هعـسوت و  هماـنرب  يارجا  فرـص  تفن ، شورف  زا  لـصاح  ياهدـمآرد  زا  یـشخب  دـنچ  ره  . دـنار شیپ  دوب ، هدرک 

یلو دـمآ ، تسد  هب  ییاهتیقفوم  یلاع ، سرادـم  داجیا  شرورپ و  شزومآ و  يزاـسون و  تامدـخ ، يداـصتقا ، دـشر  یتعنـص و  تادـیلوت 
اهدص . دیـسر دوب ، راوشد  وتان »  » وضع ياهروشک  زا  یخرب  يارب  نآ  هیهت  هک  نردم ، ياهرازفا  گنج  دیرخ  فرـصم  هب  نآ  هدمع  شخب 

، دوب هدـش  هتخاس  امغی  ناوخ  کی  روشک  يزیرهمانرب  هاگتـسد  زا  تفر . ناراکردـناتسد  بیج  هب  ای  دـش و  لیم  فیح و  زین  رالد  نویلیم 
تکلمم یلام  عبانم  اههمانرب ، ناراکردنا  تسد  نایرجم و  . دوب رادروخرب  نآ  زا  رتشیب  تشاد ، يرتشیب  یسرتسد  رابرد ، هاش و  هب  یسک  ره 

یتنطلـس و هداوناخ  دارفا  اـب  هک  اـهنآ ، نیطبار  نـالالد و  یلخاد ، یجراـخ و  ناراـک  هعطاـقم  لـیخ  . دنتـسنادیم دوخ  یـصخش  ییاراد  ار ،
ياوس داـسف ، دراوم  نیرتـگرزب  هک  تشادـن  بجعت  . دـندرب ناوارف  هرهب  اـمغی ، ناوخ  نیا  زا  دـندوب ، هدرک  رارقرب  طاـبترا  عـفنیذ  تاـماقم 
دودح دوب ! هتفرگ  تقبـس  دادبتـسا  زا  داسف ، . دندوب رتکیدزن  رابرد  هاش و  هب  هک  دشیم ، هدـید  یناسک  نایم  رد  یتنطلـس ، هداوناخ  ياضعا 

نآ فده  اهنت  هک  دـمآ  دوجو  هب  دـساف  و  هفطاعیب ، صیرح ، دـنمتورث ، ياهقبط  ناریا  رد  دیفـس » بالقنا   » مالعا زا  سپ  مین  ههد و  کی 
هعماج نایم  رد  ار  یتسردان  ینامیایب و  داسف ، مخت  هقبط ، نیا  . دوبتکلمم تراغ  دح  ات  يزودـنا ، لام  تردـق و  زکرم  هب  ندـش  کیدزن 

هاش یتیافکیب  فعض و  درک . رابتعایب  فیعـض و  شیپ  زا  شیب  دوب ، هتـسباو  نآ  هب  هک  ار  یمیژر  تیاهن ، رد  تخاس و  روراب  هدنکارپ و 
يارب نانیا  . دوب ممصمان  نوبز و  فیعض ، درم  شردپ  فالخ  رب  هاش ، اضر  دمحم  هک  دندقتعم  ناریا  یسایس  لئاسم  هب  ناهاگآ  زا  يرایسب 

دـنروآیم و لاـثم  ار  يو  تشگزاـب  یگنوگچ  روـشک و  زا  ار  شرارف  لاس 1332 و  ياتدوک  هاشتیـصخش ، هئارا  دوخ و  ياـعدا  تاـبثا 
، اهنارحب ربارب  رد  هراومه  یهاشداپ ، نارود  یط  رد  یلو  دیـسر  تنطلـس  هب  شردپ  یگتـسیاش  تردـق و  هیاس  رد  اضر  دـمحم  دـنیوگیم 
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زراب هناشن  دـیدرگ ، بـالقنا  شروش و  هب  رجنم  هک  ياهلاس 1356 و 1357 ، ياهدادـیور  اـب  ار  وا  دروخ  رب  هورگ ، نیا  . داد ناـشن  فعض 
هاش يدامتعایب  زا  نم  : »... دیوگیم دیفس  خاک  یلم  تینما  ياروش  رد  یکسنیژرب ، نواعم  کیس ، يرگ  دننادیم . وا  یتیافکیب  فعض و 

فیعـض و يدرم  ار  هاش  زین  ناویلوس  مایلیو  ( 10 .« ) مدش هدز  تفگـش  اکیرمآ ، زا  شرادید  نیرخآ  ماگنه  لاس 1977 ، رد  دوخ  هبتبسن 
(1332  ) لاس 1953 نارحب  رد  هاش  : ».... تسا حرـش  نیدب  وا ، هرابرد  نیـشیپ  میژر  رد  اکیرمآ  ریفـس  نیرخآ  هیرظن  . دنکیم یفرعم  ناوتان 

رخآ ینارحب  ياـههام  رد  هـک  نـم ، رظن  زا  داد )...(  ناـشن  دوـخ  زا  یگدارایب  فعــض و  قدــصم ، رتـکد  تـقو ، ریزو  تـسخن  ربارب  رد 
ای ناـیرابرد ، هک  دبتـسم ، ردـتقم و  ناطلـس  کـی  هرهچ  اـب  یلکب  هاـش ، یعقاو  هرهچ  مدرکیم ، تاـقالم  ار  وا  راـب  دـنچ  ياهتفه  شتنطلس 

ینارحب طیارـش  رد  ار  شروشک  يربهر  تیلباق  ییاناوت و  هک  دوبن  يرادمامز  وا  هکنآ ، هصالخ  . دوب توافتم  دندوب ، هتخاس  وا  زا  نافلاخم 
یسایس نارحب  دنچ  وا ، . دنایامنب ممصم  ردتقم و  ار  دوختشاد  یعس  یتیصخش ، داهن و  نینچ  اب  هاش ، اضر  دمحم   1 ( 11 ....« ) دشاب هتشاد 

ياـههورگ زین  و  یـسایس ، ناـفلاخم  گرزب و  ناـکلام  هیلع  هزراـبم  رد  . دوب هدرب  رد  هب  ناـج  دـصق  ءوس  ود  زا  دوب ، هتـشاذگ  رـستشپ  ار 
ار یکیرچ  شبنج  دادرخ 1342 و  مایق 15  . دوب هدش  زوریپ  روز ، هب  لسوت  اب  هدوت ، بزح  يدازآ و  تضهن  یلم ، ههبج  دننام  نویـسیزوپا ،
زا اما ، دوب ، هدرک  تنطلس  لاستفه  یـس و  تدم  اکیرمآ  ینابیتشپ  زا  يرادروخرب  ياهویـش و  نینچ  اب  و  دوب ، هدرک  بوکرـستنوشخ  اب 

، تشادن ار  نآ  راظتنا  هک  یعامتجا ، يداصتقا و  مروفر  ياههمانرب  يارجا  رد  تالکشم  یگدیچیپ و  زا  يراکشآ  مئالع  هاجنپ  ههد  لیاوا 
بزح داجیا  نامرف  . دوب هتفرگ  رارق  دیدهت  ضرعم  رد  گرزب  ندمت   » يایؤر سپـس  مدرم و  هاش و  بالقنا   » فادها ققحت  دوب ، هدش  رهاظ 

، اهشالت همه  سپ  نآ  زا  . دوب میژر  یگدنامرد  یسایس و  عاضوا  یناماسبان  زراب  هناشن  نانیمطا  هچیرد   » ندرک زاب  روظنم  هب  یلم ، زیخاتسر 
فعض و رد  هک  يرگید  مهم  لماع  دیدرگ . لماک  تسب  نب   » زا يریگولج  يارب  دیدهت ، اب  هارمه  بیرف  هدعو و  یشیامن ، تاغیلبت  فرص 
ینیب و گرزب  دوـخ  یهاوـخ ، دوـخ  دوـب ، وا  یتمالــس  عـضو  تـشاد ، ریثاـت  شتنطلــس  رخآ  ياـههام  نارحب  ناـیرج  رد  هاــش ، یناوتاــن 

یتـح همه ، زا  دوب ، هدـش  نآ  راـچد  لاـس 1353  زا  هک  ار  یکلهم  يراـمیب  هک  دـش  بجوـم  یئاورناـمرف ، همادا  رد  شاهنادرخباـنتجامس 
وا اب  شتنطلـس  رخآ  لاس  هس  ود  رد  هک  هاش  نارواشم  ناکیدزن و  زین  یجراـخ و  یـسایس  ياهتیـصخش  همه  دراد . هاـگن  یفخم  شرـسمه 

لئاسم رـس  رب  ناریزو ، اب  وگتفگ  رد  يو  . دـندوب هدـش  وا  راتفر  لاح و  رییغت  هجوتم  دـناهدوب ، ساـمت  رد  اـی  دناهتـشاد و  تاـقالم  رادـید و 
رگا دـیتسه ! وبای »  » لثم اهامـش ، : » تفگیم اهنآ  هب  هک  ییاج  ات  درکیم ، تمالم  یتخـس  هب  ار  اـهنآ  دـشیم ، نیگمـشخ  بلغا  یتکلمم ،

نامزاس سیئر  يدیجم ، نیـسحلا  دـبع  هک  یماگنه  رابکی ،  1 ( 12 .« ) دـینکیمن تکرح  منامب ، مارآ  رگا  دـینکیم ، ياج  زا  منزب  باـکر 
. تفرگ لیوحت  وش »! هفخ   » خـساپ درک ، ناونع  هاش  روضح  رد  ار  طوبرم  ياهباسحتروص  تفن و  دـیاوع  شهاـک  هلئـسم  هجدوب ، هماـنرب و 
رد : »... دیوگیم دنکیم و  فارتعا  شتنطلس  نارود  تاهابتشا  هب  اههتشذگ ، يروآدای  اب  یگدنز ، رخآ  ياهزور  رد  عولخم ، هاش   1 ( 13)

رواب اما  مدوب ، هدـش  بکترم  یتاهابتـشا  عطق  روط  هب  نارود  نآ  رد  . مدوب منهیم  لاـح  هتـشذگ و  ياهدادـیور  هشیدـنا  رد  زین ، اـهزور  نیا 
سک چـیه  : » دـیوگیم کیـس  يرگ  ناریا  بالقنا  اکیرمآ و   1 ( 14 ...« ) دزاس مهارف  ارم  طوقـس  هیاپ  ساـسا و  اـهاطخ ، نآ  هک  متـشادن 

ریگلفاغ ناریا  یهاشنهاش  میژر  عیرـس  یـشاپورف  بالقنا و  يریگجوا  ربارب  رد  زین  رتراک  تلود  . دوبن ناریا  بالقنا  اب  ندـش  هجاوم  هداـمآ 
ات یتح  دنتشادن ، یتسرد  روصت  داد ، يور  ناریا  رد  یسمش )  1357  ) لاس 1978 رخآ  ياههام  رد  هچنآ  زا  زین  شنایفارطا  هاش و  دش )...( 
هک هتکن ، نیا  لوبق  ام ، يارب  دنروآ )...(  لمع  هب  یقطنم  لیلحت  میژر ، طوقـس  للع  هرابرد  دنتـسناوتن  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  هتفه  دنچ 

ییاهلیلحت دروآرب و  تاشرازگ ، هیاپ  رب  ام ، تاراظتناو  تیعقاو  نیب  قیمع ، ضراعت  . تسا راوشد  المتحم  میدـش ، ریگلفاغ  بالقنا  ربارب  رد 
عاضوا زا  حیحـص  دروآ  رب  رد  ار  داسوم » « ، » ایـس  » ياهنامزاستیقفوم مدع  اهییاکیرمآ ،  1 ( 15 ...« ) میدوب یکتم  نادـب  الومعم  هک  دوب 

اب ساـمت  يرارقرب  رد  هدـحتم ، تـالایا  یتاـعالطا  ياهــسناژآ  یناوتاـن  نـینچمه  . دـننادیم دوـخ  ندــنام  ریگلفاـغ  لـماوع  زا  یکی  ناریا 
زا دیعبت ، نارود  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  ياهینارنخـس  هعلاطم  طبـض و  دجاسم و  یبهذم و  سرادـم  ياهتیلاعف  زا  ندـنام  ربخیب  نویـسیزوپا ،

دجاسم رد  شبنج ، یهدنامزاس  دش  مولعم  هکنآ  زا  سپ  یتح  : » کیـستیاور هب  تسا . هدمآ  باسح  هب  يریگلفاغ  نیا  رگید  مهم  لماوع 
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ياـهورین فدـه  هک  دـندرکیم  ینیب  شیپ  نارظاـن  تسا ، هتفرگ  رب  رد  ار  اـههدوت  بـالقنا  دریگیم و  تروـص  ینیمخ  هللا ) تیآ   ) ماـن هب 
هلزنم هب  هک  دجسم »  » شقن تیمها  دش و  دهاوخ  دودحم  رایـسب  یـسایس  ورملق  رد  اهنآ  تیلاعف  نآ  زا  سپ  تسا و  هاش  يرانکرب  یبهذم ،
ندرک رکف   » ناونع تحت  نتگنیشاو ، هب  ناویلوس  رذآ 1357 )  ) ربماون 1978 مایپ  رد   1 ( 16 ...« ) تفای دیهاوخ  شهاک  دوب ، بالقنا  همست  »
هجوت تشاد و  دهاوخ  ار  يدناگ   » ریظن یـشقن  ناریا ، هبتشگزاب  زا  سپ  ینیمخ  هللا  تیآ  هک  دوب  هدش  هتفگ  تسا  یندرکن  رکف  هچنآ  هب 

رد ییاکیرمآ  ققحم  هدنسیون و  لیب ، زیمج   1 ( 17 . ) دومن دهاوخن  دریگ ، تسد  هب  ار  تردق  یـسک  هچ  هکنیا  یـسایس و  روما  هب  ینادنچ 
رد يو  درک » دـنهاوخن  تکراشم  تلود ، راتخاس  رد  امیقتـسم  نویناحور   » هک دوب  هدرک  دـیکات  ياهلاـقم  رد  ربماسد 1978 )  ) رذآ 1357
مان لاس 1343 ، رد  يو  دـیعبت  دروم  رد  مه  نآ  هللا  تیآ  زا  راب ، کی  اهنت  نآ ، دـنور  ناریا و  بـالقنا  نوماریپ  دوخ  ياهحفـص  لیلحت 20 

زا یکی  نوتسنیرپ ، ییاکیرمآ  هاگشناد  سانـشرس  داتـسا  کلاف ، دراچیر   1 ( 18 . ) دوب هدرکن  یمالـسا  يروهمج  هب  ياهراـشا  دوـب و  هدرب 
1 ( 19  ) دومن تاقالم  ینیمخ  ماما  اب  سیراپ  رد  سپـس  دوب و  هدرک  رفـس  ناریا  هب  هیوناژ 1979  لیاوا  رد  هک  رـشب ، قوقحنامزاس  نالاعف 
هک درک  دـیکات  هتکن  نیا  رب  داد و  رارق  شیاتـس  دروم  ار  وا  شبنج  ینیمخ و  هللا  تیآ  تفاـی  راـشتنا  زمیاـت  كرویوین  رد  هک  ياهلاـقم  رد 

ناریا یعامتجا  يداصتقا و  ياهتفرـشیپ  رـشب و  قوقح  لوصا و  هنیمز  رد  صوصخب  . دنتـسه یقرتم  ورهناـیم و  دارفا  شناـیفارطا  هللا و  تیآ 
ياهروشک نایم  رد  یمدرم  هنومن  میژر  کـی  تروص  هب  ناریا  دوریم  راـظتنا   » دوب هتفگ  ناـیاپ  رد  کـلاف  . دـنراد صاـخ  هجوت  هقـالع و 

میژر نیرتدب  ار ، یمالـسا  يروهمج  میژر  یهاگـشناد ، دونـش  تفگ و  کی  رد  کلاف  دراچیر  دـعب ، لاس  هس  ( 20 .« ) دیآرد موس  ناهج 
زا يرایسب  یمالسا ، يروهمج  میژر  يرارقرب  هاش و  نتفر  زا  سپ  هنادنسپ  ماوع  ياهلیلحت   2 ( 21 . ) تسناد رلتیه  نارود  زا  دعب  یتسیرورت 

، دندرک ترجاهم  اکیرمآ  صوصخب  یبرغ و  ياهروشک  هب  فلتخم  نیوانع  هب  هک  ینایناریا  صوصخب  نارکفنـشور ، ناگدرک و  لیـصحت 
چیه هکنیا  رب  ینبم  ار ، نیـشیپ  همغن  نامه  یمالـسا ، يروهمج  داجیا  بالقنا و  يزوریپ  تنطلـس و  میژر  طوقـس  هب  طوبرم  ياـهلیلحت  رد 

حرط و ار ، ناریا  میژر  رییغت  هاش و  نتفر  دندرک و  زاس  تسین ، یندش  ماجنا  نایجراخ  رظن  هتـساوخ و  نودـب  ناریا  رد  یلوحت  رییغت و  عون 
، يولهپ فرـشا  دـندرک . غیلبت  ساـنلا  ماوع  ناـیم  رد  ار  اوتحمیب  چوـپ و  رکف  نیا  دنتـسناد و  اـکیرمآ  سیلگنا و  هدـش  هیهت  شیپ  زا  هشقن 

نایجراخ هک  دوب  ياهدش  گنهامه  تکرح  نیا  . دـندوبن اهنت  اهالم  هک  متـسه  نئمطم  نم  : » تفگ ییویدار  هبحاصم  کی  رد  هاش ، رهاوخ 
ناریا هک  دندیدیم  ناگناگیب  . دندرک لمع  لاونم  نیمه  هب  زین  مردارب  اب  . دنکیم قدص  مردپ  هرابرد  عضو  نیمه  . دنتشاد تسد  نآ  رد  زین 

.« دننک لمحت  ایـسآ  رد  ار  يرگید  نپاژ  دنتـسناوتیمن  اهنآ  دشیم ، يرگید  نپاژ  ناریا  رگید ، لاس  هد  دوشیم )...(  دنمتردق  یلیخ  دراد 
زا تسا  رتناسآ  دشابیم ، ناگناگیب  هتخادرپو  هتخاس  ناریا  بالقنا  هک  مدرم ، نیب  هشیدنا  نیا  ءاقلا  رگید ، يرایسب  فرـشا و  يارب   2 ( 22)

اهنویلیم و  دنـسانشب ، ار  دوخ  یعقاو  نانمـشد  ناتـسود و  دـنیآرب ، بالقنا  يزوریپ  يولهپ و  میژر  یـشاپورف  للع  كرد و  ددـصرد  هکنیا 
هتفگ رب  انب  دناهتشاد و  تسد  ناریا  میژر  رییغت  و  ام ، تشونرس  نییعت  رد  ناگناگیب  هک  میشاب  هتـشاد  رواب  رگا  دننکن . ریقحت  ار  ناریا  مدرم 

دوشیم حرطم  لاوئس  نیا  هلصافالب  تشاد ، رارق  اهنآ  عفانم  ياتسار  رد  هاش ، طوقس  دوب و  نایجراخ  نایز  هب  ناریا  ندش  دنمتردق  فرـشا 
یماظن و دنمورین  دحتم  تشاد و  مامت  مات و  یگتسباو  نآ  اب  یماظن  یسایس و  يداصتقا ، ياههبنج  زا  هک  یمیژر  ندرک  طقاس  اب  برغ  هک 

يروهمج ماظن  يرارقرب  هاش و  فذـح  اب  دربیم و  يدوس  هچ  دوب ، سراف  جـیلخ  هنایمرواخ و  رد  وا ، یکیژتارتسا  عفانم  ظـفاح  یـسایس و 
زارد جیاتن  بالقنا و  يزوریپ  زا  دعب  ياهدمایپ  یـسررب  اب  یناسآ ، هب  ناوتیم  ار  لاوئـس  نیا  خساپ  دروآ ؟ تسد  هب  ياهجیتن  هچ  یمالـسا 

، یـسایس طباور  عطق  اکیرمآ ، نیدـحتم  هگرج  زا  ناریا  ندـش  جراخ  دروآ ، تسد  هب  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  برغ و  عفاـنم  رب  نآ  تدـم 
جیلخ رد  یماظن  يریگرد  يریگناگورگ ، ناریا ، لامـش  زا  اکیرمآ  یتاعالطا  ياههاگیاپ  ندـش  هدـیچرب  روشک ، نآ  اب  یماظن  يداصتقا و 
جراخ : » دـیوگیم رتراک  تلود  هجراـخ  ریزو  سنو  سوریاـس  دوب . یمالـسا  يروهمج  میژر  يرارقرب  هاـش و  طوقـسجیاتن  مها  .... سراـف

، ام یکیژتارتسا  یتینما و  یـسایس ، عفانم  هب  تسین ، ام  تسود  هک  یمیژر  هلیـسو  هب  روشک  هرادا  اکیرمآ و  نیدحتم  هگرج  زا  ناریا  ندـش 
سیئر يارب  ار  هاش  طوقـس  رتراـک ، یتینما  رواـشم  یکـسنیژرب ، وینگیبز   2 ( 23 ....« ) تخاـس دراو  همطل  تخـس  ایـسآ ، یبرغ  بوـنج  رد 
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یثـنخ ار  لیئارـسا ) رـصم و  حلـص  دادرارق   ) دـیوید پـمک  هماـن  تقفاوـم  یـسایسجیاتن  هـک  هتـسناد  یگرزبتبیـصم  اـکیرمآ ، يروـهمج 
ربهر کی  ناونع  هب  رتراک  تندیزرپ  یـسایستیصخش  هب  تخاس و  رثایب  نیچ  اب  اکیرمآ  طباور  نتخاس  يداع  رد  ار  وا  ياهـششوک  . درک

تاـبجوم اـهییاکیرمآ ، ندـش  هـتفرگ  ناـگورگ  هـب  ماجنارــس  درک و  دراو  هـمطل  وا  يروـهمج  تساـیر  هرود  نـیلوا  طـساوا  رد  یناـهج ،
رود یتاباختنا  نازرابم  رد  تسکـش  زا  سپ  اکیرمآ  يروهمج  سیئر  رتراـک ، یمیج  تندـیزرپ  ( 24 . ) دومن مهارف  ار  وا  یـسایستسکش 

بیقر اب  یتاـباختنا ، تخـس  تازراـبم  رد  يروهمج  سیئر  کیتشونرـس  هک  تسا  هجوت  بلاـج  رایـسب  هتکن  نیا  : » دـیوگیم نینچ  مود 
سک ره  زا  شیب  ار  هاش  اهییاکیرمآ ،  2 ( 25 !« ) دوش نییعت  ناریا ، رد  هکلب  كرویوین ، رد  ای  ایناولیسنپ و  ای  ناگیـشیم  رد  هن  شاییاکیرمآ 

لکـشم ار  یـسایس  دنور  رد  حیحـصت  رییغت و  عون  ره  وا  دنیوگیم ، دوخ  ياعدا  هیجوت  رد  دننادیم و  ناریا  نارحب  ندش  رتمیخو  لوئـسم 
رد ار  شیاهوزرآ  دیما و  همه  دوب و  هتشاذگ  رامق »  » ضرعم رد  ار  شروشک  هدنیآ  تشونرس  هبرجت ، لاستفه  یـس و  اب  يو  . تشادنپیم
هب دش و  هتشاذگ  وا  باسح  هبتسایـس  نیا  تسکـش  هجیتن ، رد  . دوب هدرک  هصالخ  یماظن  هینب  ندرک  دنمتردق  عیرـستفرشیپ و  هعـسوت و 

ورهبور لکـشم  اب  وا  بالقنا   » همانرب هک  تفایرد  لاس 1355  لیاوا  رد  هاش ،  2 ( 26 ... ) دیماجنا وا  طوقـس  مدرم و  دیدش  یتیاضران  ياهب 
زاب ییاضف  داجیا  هنیمز  رد  دـیامن و  دـنک  ار  يداصتقا  تفرـشیپ  ياـهحرط  دـنور  درک  یعـس  عقوم  نیا  رد  . تسین هارهبور   » اـهراک هدـش و 

هیامرـس نآ  يارب  لاـستسیب  یط  هک  دوب  يژتارتسا  رد  یلک  رظن  دـیدجت  هب  زاـین  اـهراک ، نیا  ماـجنا  اـما  دـهد ، ماـجنا  یتامادـقا  یـسایس 
میمصت تامادقا و  یسررب  . دوب هدیسر  نایاپ  هب  تالکشم ، اب  هلباقم  يارب  وا ، ییاناوت  هینب و  دوب و  رامیب  رگید  يوس  زا  دوب ، هدرک  يراذگ 

راتخاس رییغت  تهج  رد  يدیدج  تسایـس  باختنا  يارب  هک  دـهدیم  ناشن  شیرادـمامز  رخآ  هام  هدزناپ  یط  هاش  ضیقن  دـض و  ياهیریگ 
اب هک  دوب  ییوگ  نابرق  هلب  عیطم و  حـلاصان و  نارواشم  هرـصاحم  رد  نارواین ، خاک  راوید  راـهچ  رد  يو  . تشادـن ییاـناوت  روشک  یـسایس 

ناتـسبات راهب و  رد  هدرتسگ  تارهاظت  مغر  هب  دـندوب . روشک  زا  رارف  و  جراـخ ، هب  دوخ ، ییاراد  لاوما و  لاـقتنا  ددـص  رد  رطخ ، ساـسحا 
میژر هیلع  یمومع  تفلاخم  ییاـضران و  قمع  هب  هلاژ  نادـیم  رد  رویرهـش  هعجاف 17  زا  سپ  هاش  هک  تسا  یکاـح  دوجوم  دـهاوش   1357

، لومعم هویـش  هب  ینابایخ ، ياهدروخ  دز و  لرتنک  و  دوب ، هتفر  تسد  زا  یـسایس  نارحب  لح  ياربتصرف  عقوم  نآ  رد  یلو  درب ، یپ  دوخ 
یط هک  یسایس  راتخاس  رد  دیاب  ای  دوب ، ورهبور  يراوشد  رایسب  هلئسم  اب  هاش  عقوم  نیا  رد  . تشادن دربراک  زین ، یماظتنا  ياهورین  هلیسو  هب 

لـسوتم يزیرنوخ  هب  نآ  ظفح  يارب  ای  دنک و  رظن  دیدجت  یلک  هب  دوب ، هتخادرپ  یفازگ  ياهب  نآ  داجیا  يارب  هتـشذگ ، لاسجـنپ  تسیب و 
رییغت دـیما  هب  ار ، رخآ  هام  دـنچ  هجیتن ، رد  تشادـن ، ار  لح  هار  ود  نیا  زا  کی  چـیه  باختنا  هب  لـیامت  ییاـناوت و  عقوم  نآ  رد  هاـش  . دوش

ياعدا . دوب هتفرگ  رب  رد  ار  متـسیس  لک  درکیم و  ادیپ  يرتعیـسو  داعبا  نارحب ، تخادرپ . ضیقن  دـض و  ياهرونام  تقولا و  عفد  هب  عاضوا 
وا دنچ  ره  تسین ، دراو  دوب ، هدرک  جلف  نارحب  اب  هلباقم  رد  ار  هاش  رونام  تردق  رتراک ، تلود  رـشب  قوقحتسایـس  دنیوگیم  هک  یناسک 

نیا شیاـهوگتفگ ، اـههبحاصم و  زا  کـی  چـیه  رد  یلو  دوبتحاراـن ، یـضاران و  رـشب  قوقحتسایــس  يریگراـک  هـب  ندرک و  حرطم  زا 
ظفح دوبن ، زیچان  ناریا  نارحب  ربارب  رد  نتگنیشاو  شنکاو  دیسریم  تسب  نب  هب  هک  یهار  تسنادن . دوخ  میژر  طوقس  لماع  ار ، عوضوم 

اهنآ یلو  تفریم ، رامش  هب  وا  یـسایس  نارواشم  رتراک و  تندیزرپ  هجوت  دروم  مهم و  لئاسم  زا  سراف ، جیلخ  رد  یتینما  عفانم  زا  عافد  و 
مظن و یگنهامه و  اهنآ ، يریگ  میمـصت  شور  دندرب ، یپ  نآ  تیمها  هب  هک  یماگنه  دندرک و  كرد  ار  رطخ  قمع  تعـسو و  جـیردت  هب 

تامیمـصت دوب ، هتـشذگ  ياهتلود  تسایـس  ثراو  رتراک ، تلود  . 1 دوب : ریز  حرـش  هب  لماع  دـنچ  زا  یـشان  هلئـسم  نیا  تشادـن . بیترت 
يرما هاش ، هب  سراف  جیلخ  رد  اکیرمآ  یتینما  عفانم  ظفحتیلوئسم  ندرپس  رد  ( 1972  ) لاس 1351 رد  رجنیسیک  يرنه  نوسکین و  دراچیر 

تالوحت عاضوا و  اب  ناهج ، زا  شخب  نیا  رد  هدـحتم ، تالایا  تلود  لـمع  يدازآ  رگید ، ناـیب  هب  . دوب هیجوت  لـباق  ریغ  مهم و  هقباـسیب ،
نودـب رتراک ، هبتموکح  لاقتنا  ات  دوب و  هتـشذگ  لاسجـنپ  ثاریم  تسایـس ، نیا  . تشاد طابترا  هاش  میژر  فعـض  توق و  ناریا و  یلخاد 

یتاعالطا لقتـسم  ياهـسیورس  تاعالطا  بسک  زا  ار  هدـحتم  تـالایا  هاـش ، هب  داـمتعا  . 2 تفاـی . همادا  یهجوت  لـباق  لکـشم  اـب  دروخرب 
تارکاذم صوصخب ، یناهج ، یسایس  لئاسم  اب  نتگنیشاو  يریگرد  نینچمه  دوب ، هدرک  مورحم  ناریا  یلخاد  عاضوا  هجیتن  رد  و  اکیرمآ ،
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ترازو رظن  فالتخا  . 3 دیدرگ . ناریا  نارحب  یگنوگچ  زا  اکیرمآ ، تلود  ندنام  لفاغ  بجوم  دیوید ، پمک  رد  لیئارـسا  رـصم و  حلص 
ریفـس ناویلوس  مایلیو  هنانیبشوخ  تاشرازگ  زین ، ناریا و  هرابرد  يریگ  میمـصترس  رب  دیفـس ، خاک  رد  یلم  تینما  ياروش  اب  هجراـخ ، روما 

، يدهاز ریشدرا  تایرظن  ریثات  تحت  یکسنیژرب  دوب . اهیریگ  میمصت  رد  یگنهامهان  رگید  لماوع  زا  هاش  نتفر  زا  شیپ  هام  ود  ات  اکیرمآ ،
ییاکیرمآ 28 یسیلگنا -  هنانئاخ  ياتدوک  یلصا  لماوع  زا  يدهاز ، هللا  لضف  رکـشلرس  شردپ  يدهاز و  دوب ، نتگنیـشاو  رد  ناریا  ریفس 
تشاد و رس  رد  ار  يرگید  ياتدوک  يایؤر  ناریا ، بالقنا  جوا  رد  يدهاز ، ریشدرا  . دندوب قدصم  یلم  تلود  يزادنارب  رد  دادرم 1332 ،
هب درک  هیصوت  ناویلوس  هب  دروم  کی  رد  تسناد و  رـسکبس  نادان و  يدرم  ار  وا  زین  هاش  اضر  دمحم  هک  دوب  رود  تایعقاو  زا  دح  نادب  ات 
لح رادفرط  يدـهاز   2 ( 27 . ) درادـن ياهنایم  تایعقاو ، اب  دـنکیمن و  كرد  ار  ناریا  یلخاد  عاضوا  يدـهاز  هک  دـهد  عـالطا  نتگنیـشاو 

ینارسفا ناریا ، شترا  نارس  ناهدنامرف و  نایم  رد  . دوب یماظن  ياتدوک  موزل ، تروص  رد  و  یماظن ، تلود  ای  یماظن  قیرط  زا  ناریا  نارحب 
رکـشلرس یـسیوا و  یلعمالغ  دبـشترا  دنتـشادن ، ابا  يزیرنوخ  تنوشخ و  لامعا  زا  دشیم ، هداد  ناشن  زبس » غارچ   » اهنآ هب  رگا  هک  دـندوب 

يارجا هب  ار  هاش  هتـسویپ  دـمآ و  نارهت  هب  یکـسنیژربتقفاوم  اـب  زییاپ 1357  رخاوا  رد  يدـهاز  . دـندوب هورگ  نیا  زا  دادورـسخ ، رهچونم 
، اتدوک هراـبرد  ثحب  يد 1357 )  26  ) هاـش نتفر  زا  سپ  تشاد . مظنم  ینفلت  طاـبترا  یکـسنیژرب  اـب  درکیم و  قیوشت  بوکرـستسایس 

يزوریپ زا  سپ  یتح  یکیتکات ، تیلباق  هبنج  زا  ناریا  شترا  هبتبـسن  هنانیبشوخ  ياهـشرازگ  رب  هیکت  اب  یکـسنیژرب  . تشاد همادا  نانچمه 
تالایا یکیژتارتسا  طباور  حارط  رتراک  تندـیزرپ  میتفگ ، هک  يروط  هب  ناریا  نارحب  رتراک و  تشاد ! یماظن  لح  هار  رد  رارـصا  بالقنا ،
هراومه يو  . دوب هدرک  طوبرم  هاـش  میژر  اـب  یکیژتارتـسا  هبنج  زا  اـکیرمآ  شیپ  اـهلاس  هک  دوـب  یتسایـس  ثراو  وا ، . دوـبن ناریا  هدـحتم و 

، نامز نامه  رد  اما  . تفریذـپ دـیدرگ ، هدـحتم  تالایا  بیـصن  هاش ، طوقـس  اب  هک  ار  یجیاتن  رتراک ، . دوب دونـشخان  تسایـس  نیا  هبتبـسن 
کیـس يرگ  هتفگ  هب  . تشادن هاش  ظفح  هبتبـسن  دوب ، هتفرگ  هدهع  هب  رـصم  يروهمج  سیئر  تاداسرونا  زا  ینابیتشپ  رد  هک  ار  يدـهعت 

هاوخیقرت وج ، حلص  يدرم  اتاذ  رتراک   2 ( 28 .« ) دهعت ساسحا  ات  تشاد  فیلکت  هفیظو و  هبنج  رتشیب  ناریا ، نارحب  لوط  رد  رتراک  شور  »
يژتارتسا عوضوم  اکیرمآ ، هدحتم  تالایا  يارب  ناریا ، نارحب  هلئـسم  . درکیمن غیرد  یـششوک  چیه  زا  هار ، نیا  رد  دوب و  بلط  حالـصا  و 

رد یماظن  يژتارتسا  ناحارط  شالت  تشادـن . ار  نآ  اب  ندـش  ریگرد  لیامت  يروهمج  سیئر  هک  یعوضوم  دوب ، تردـق  هنزاوم  یماـظن و 
. دـنام رمثیب  رطخ ، لوبق  ناریا و  لابق  رد  اکیرمآ  عضوم  زا  تیاـمح  رد  وا ، نتخاـس  دـعاقتم  يارب  رگنیزلـش  یکـسنیژرب و  دـننام  تلود ،

هنازور و  يدج ، روط  هب  ار ، ناریا  لئاسم  درکیم  یگدیسر  ار  یـسایس  رگید  لئاسم  هک  روط  نآ  ناریا ، نارحب  لوط  رد  رتراک ، تندیزرپ 
یلو دشابیم  وا  تاجن  يارب  هاش  هب  کمک  هدحتم ، تالایا  شقن  هک  تخاس  ناشنرطاختحارـص  اب  دروم  دـنچ  رد  يو  . درکیمن يریگیپ 

هلخادـم هب  رجنم  هک  ییاهتـسایس  اب  نینچمه  تشاد ، عانتما  دوبن ، نآ  ماجنا  يارب  هدامآ  هاش ، هک  ییاهیریگ  میمـصت  رد  تیلوئـسم  لوبق  زا 
دـض تیهام  . دید ناوارف  بیـسآ  هاش  میژر  طوقـسجیاتن  زا  اکیرمآ ، هدحتم  تالایا  ( 29 . ) دوب فلاخم  دیدرگیم ، هدـحتم  تالایا  یماظن 

زا یـشان  ياهدـمایپ  هلمج  زا  یلیمحت  گنج  رد  سراف  جـیلخ  رد  یماظن  ياهدروخرب  يریگناگورگ و  نارحب  ناریا ، بـالقنا  ییاـکیرمآ 
: تشون یپ  درک . دهاوخ  ییامندوخ  برغ  اکیرمآ و  عفانم  رب  زارد  نایلاس  ناریا  بالقنا  جیاتن  دیدرت ، نودب  . دوب روشک  ود  هتشذگ  طباور 

یلم شبنج  ( - 2  ) دـنب دوب : حرـش  نیدـب  تخاس ، رـشتنم  ار  نآ  یلم  ههبج  درک و  اضما  یباجنـس  میرک  هک  ياهینایب  و 3  داوـم 2  نتم  . 1
یلم تموکح  ماظن  ( - 3  ) دنب دیامنبتقفاوم . یتموکح  بیکرت  چیه  اب  ینوناق ، ریغ  یتنطلـس  ماظن  ءاقب  دوجو  اب  دناوتیمن  ناریا  یمالـسا 

مظعم عجرم  زا  ییاهسرد  . 2 ددرگ . نییعت  یمومع  ءارآ  هب  هعجارم  هلیسو  هب  لالقتسا ، یسارکومد و  مالـسا و  نیزاوم  ساسا  رب  دیاب  ناریا 
هعماج مظعم  عجرم  زا  ییاهـسرد  . 3 ات 9 . تاحفص 1  نمهب 1348 ،)  1  ) هدعقیذ 1389  13 هیقف ، تیالو  هلئـسم  نوماریپ  هعیـش ، هعماج 

هدعقیذ موس 17  سرد  ناـمه ، . 4 . 33 تاحفص 34 - نمهب 1348 ،)  7  ) هدـعقیذ 1389  19 مجنپ ، سرد  هیقف ، تیـالو  نوـماریپ  هـعیش ،
RadJi,parviz;in the Service of the peacock Throne . 5 هحفــــص 180 . نــــمهب 1348 ،)  5  ) 1389
رد هبحاصم  . (London,Hamish Hamilton,1983) , pp.52 and 118. 6. RadJi;Ibid.,p.47. 7. Uri Lubrani. 8
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هجدوب 1356 و همانرب و  ناـمزاس  . 9 دش . ارجا  سرام 1983  خیرات 16 و 23  رد  هک  هاش  طوقـس  ناونع : تحت  یـس ، . یب . یب ویدار  همانرب 
لهچ . Sick;op.cit.,p.163. 11. Sullivan;op.cit.,p.44 -57. 12 . 10 . 1356 هنالاس ، شرازگ  نداعم ، یتعنص و  هعـسوت  کناب 
تخت تمدـخ  رد  یجار ، زیورپ  . 13 هحفص 604 . ، 1368 اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسـسؤم  هدـبع ، لالج  رتکد  تارطاخ  هنحـص ، رد  لاس 

لاس 1364 رد  نارهم ، هلیسو ح.ا. هب  سوواط  تخت  راذگتمدخ  ناونع ، ریز  باتک  نیا  هیوناژ 1977 )  10  ) يد 1355 هبنشود 20  سوواط ،
pahlavi;op.cit.,p.34. 15. Sick;Ibid.,pp.157 -162. 16. Sick;ibid.,p.164. 17..14 تسا . هدـش  هـمجرت  یـسراف  هـب 

رادــید شخب  رد  تاـقالم  نـیا  حرــش  . Sick;p.165. 18. Foreign Affairs,winter 1978 -1979,pp.323 -324. 19
trusting Khomeini,New York Times,Feb.16,1979. 21. . 20 تـسا . هدـمآ  ینیمخ  ماـما  اـب  یجراـخ  ياهتیـصخش 
vance;Hard . 23 ربماتپــس 1982 . و 23   16 یــس ، . یب . یب وــیدار  رد  فرـــشا  هبحاــصم  زا  لــقن  . Sick;Ibid.,p.166. 22
choices.p,374. 24. Brzezinski;power and principle,p.398. 25. Hamilton Jordan;crisis.p.362. 26.

خیراـت عبنم : . Sick;op.cit.,p.169. 27. Sullivan;op.cit.,p,193. 28. Sullivan;op.cit.,p.193. 29.Sick;Ibid.,174
ج 2 ناریا ، هلاسجنپ  تسیب و  یسایس 

(1  ) يزوریپ ققحت  یمالسا و  بالقنا  عوقو  زمر 

گرزب بالقنا  نیا  هک  میناد  یم  اـم  : 1 هر ) -  ینیمخ -  ماما  همان  تیـصو  زا  یتمـسق  ( ) 1  ) يزوریپ ققحت  یمالـسا و  بالقنا  عوقو  زمر 
دنوادخ ياناوت  تسد  دوبن  رگا  دیدرگ . زوریپ  یهلا  یبیغ  تادییأت  اب  درک  هاتوک  گرزب  ناریا  زا  ار  نارگمتس  ناراوخ و  ناهج  تسد  هک 

نآ اب  ریخا و  لاسدص  نیا  رد  صوصخ  یناحور  دـض  یمالـسا و  دـض  تاغیلبت  نآ  اب  ینویلیم  شـشو  یـس  تیعمج  کی  تشادـن  ناکما 
هب یلم  دـض  یمالـسادض و  لفاحم  سلاـجم و  اـه و  ینارنخـس  تاـعوبطم و  رد  نادزم  ناـبز  ناراد و  ملق  باـسح  یب  ياـه  ینکفا  هقرفت 

همه همه و  هک  هردخم  داوم  تارکـسم و  رامق و  ءاشحف و  یـشاّیع و  زکارم  همه  نآ  اه و  ییوگ  هلذب  اهرعـش و  همه  نآ  تیلم و  تروص 
رد یتواـفت  یب  داـسف و  هب  دـنیامن  ّتیلاّـعف  دوخ  زیزع  نهیم  یقرت  یلاـعت و  تفرـشیپ و  هار  رد  دـیاب  هک  لاّـعف  ناوـج  لـسن  ندیـشک  يارب 
رب نادنمتردق  ياه  هناخترافس  فرط  زا  هک  یـشیامرف  سلاجم  اهتلود و  شگنهرف و  یب  ردپ  دساف و  هاش  تسد  هب  هک  هنانئاخ  ياهدماشیپ 
دش یم  هدرپس  نانآ  تسد  هب  روشک  تارّدقم  هک  یشزومآ  زکارم  اه و  ناتسریبد  اه و  هاگشناد  عضو  رتدب  همه  زا  دش و  یم  لیمحت  تلم 

تیّلم و مان  اب  حیحص  یلم  هکلب  یمالسا  گنهرف  مالسا و  فلاخم  دصرددص  هدز  قرش  ای  هدز  برغ  ناداتـسا  ناملعم و  نتفرگ  راک  هب  اب 
یمن یتبثم  راک  ناـشنداد  رارق  اـنگنت  رد  ناـنآ و  شحاـف  تیلقا  اـب  نکل  دـندوب  زوسلد  دـهعتم و  ینادرم  ناـنآ  نیب  رد  هچرگ  ییارگ  یّلم 

فارحنا هب  تاغیلبت  تردق  اب  نایناحور و  ندیـشک  تلزع  اوزنا و  هب  هلمج  نآ  زا  رگید  لئاسم  اههد  همه و  نیا  اب  دنهد و  ماجنا  دنتـسناوت 
هّللا دایرف  دحاو و  هدیا  اب  روشک  رساترس  رد  دننک و  مایق  هچراپکی  تیعضو  نیا  اب  تلم  نیا  دوبن  نکمم  نانآ ،  زا  يرایسب  ندیـشک  يرکف 

. دریگ تسد  هب  ار  روشک  تاردـقم  دوخ  هدز و  رانک  ار  جراـخ  لـخاد و  ياهتردـق  ماـمت  اـسآ  هزجعم  روآ و  تریح  ياهیراکادـف  ربکا و 
هزیگنا رد  مه  هزرابم و  تیفیک  رد  مه  شیادیپ و  رد  مه  تسادـج ،  اهبالقنا  همه  زا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  درک  دـیابن  کش  نیاربانب 

هدز تراغ  مولظم  تلم  نیا  رب  ناّنم  دـنوادخ  بناج  زا  هک  هدوب  یبیغ  هیدـه  یهلا و  هفحت  کـی  نیا  هک  تسین  دـیدرت  و  ماـیق .  بـالقنا و 
هب ترخآ  ایند و  رد  ار  دوخ  نادنزرف  تداعس  نآ  نتسبراک  هب  اب  هک  تسا  یهلا  هدیدپ  یمالسا  تموکح  مالـسا و  : 2 تسا .  هدش  تیانع 
هب ار  اهناسنا  دشکب و  اهزواجت  اهداسف و  اهیرگ و  لواپچ  اهیرگمتـس و  رب  خرـس  ملق  هک  دراد  نآ  تردق  دنک و  یم  نیمءات  هجو  نیرتالاب 

يونعم و يدام و  یعامتجا و  يدرف و  نوئـش  مامت  رد  يدـیحوت  ریغ  ياهبتکم  فـالخرب  هک  تسا  یبتکم  دـناسرب و  دوخ  بولطم  لاـمک 
تفرشیپ هعماج و  ناسنا و  تیبرت  رد  هک  زیچان  رایـسب  ولو  هتکن  چیه  زا  دراد و  تراظن  تلاخد و  يداصتقا  یماظن و  یـسایس و  یگنهرف و 

اهنآ عفر  هب  هدومن و  دزـشوگ  درف  عامتجا و  رد  ار  لماکت  هار  رـس  تالکـشم  عناوم و  تسا و  هدومنن  راذگورف  دراد  شقن  يونعم  يدام و 
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نیا رد  هچنآ  هدش و  يزیر  هیاپ  دـهعتم  تلم  ياناوت  تسد  اب  یمالـسا  يروهمج  دـنوادخ ، دـییءات  قیفوت و  هب  هک  کنیا  تسا .  هدیـشوک 
عیمج هب  نآ  ياوتحم  ققحت  رد  هک  تسا  ناریا  نءاـشلا  میظع  تلم  رب  تسا ،  نآ  یّقرتم  ماـکحا  مالـسا و  تسا  حرطم  یمالـسا  تموکح 

نییبنلا متاخ  ات  مالسلا  هیلع  مدآ  زا  ماظع  ءایبنا  هک  تسا ،  تابجاو  مامت  سءار  رد  مالـسا  ظفح  هک  دنـشوکب  نآ  تسارح  ظفح و  داعبا و 
هتشادن و زاب  گرزب  هضیرف  نیا  زا  ار  نانآ  یعنام  چیه  دنا و  هدومن  اسرف  ناج  يراکادف  ششوک و  نآ  هار  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

نآ ظفح  رد  دوخ  نوخ  راثن  ّدـح  ات  اسرف  ناوت  ياهـششوک  اـب  هّللا  تاولـص  مهیلع  مالـسا  هّمئا  دـهعتم و  باحـصا  ناـنآ  زا  سپ  نینچمه 
یمـسر روط  هب  ناریا  رد  هک  ار  یهلا  تناما  نیا  تسا  بجاو  امومع  ناناملـسم  عیمج  رب  اـصوصخ و  ناریا  ّتلم  رب  زورما  دـنا و  هدیـشوک 

عناوم و عفر  نآ و  ءاقب  تایـضتقم  داجیا  هار  رد  هدومن و  ظفح  ناوت  مامت  اب  هدروآ  راب  هب  یمیظع  جـیاتن  هاـتوک  یتدـم  رد  هدـش و  مـالعا 
رگیدکی اب  اهتلم  اهتلود و  مامت  هتفرگ و  ندیبات  یمالـسا  ياهروشک  مامت  رب  نآ  رون  وترپ  هک  تسا  دیما  دنیامن و  شـشوک  نآ  تالکـشم 

ناهج ناگدیدمتـس  نامولظم و  رـس  زا  دـبا  ات  ار  خـیرات  ناراکتیانج  راوخ و  ملاع  ياهتردـقربا  تسد  دـنیامن و  یتایح  رما  نیا  رد  مهاـفت 
تلاخد یهلا  هعیدو  نیا  ءاقب  ظفح و  رد  هچنآ  زا  يرطـش  هفیظو ،  بسح  هب  مشک  یم  ار  رمع  رخآ  ياه  سفن  هک  بناجنیا  دنیامن . هاتوک 

دییأت قیفوت و  منک و  یم  ضرع  هدـنیآ  ياه  لسن  رـضاح و  لسن  يارب  دـننک  یم  دـیدهت  ار  نآ  هک  ییاـهرطخ  عناوم و  زا  يرطـش  دراد و 
ار يزوریپ  زمر  تسا و  يزوریپ  زمر  نامه  یمالـسا  بالقنا  ءاقب  زمر  دیدرت  یب  فلا :  مناهاوخ .  نایملاع  راگدرورپ  هاگرد  زا  ار  ناگمه 
یمالـسا و تموکح  یلاع  دـصقم  یهلا و  هزیگنا  نآ  یلـصا  نکر  ود  هک  دـناوخ  دـنهاوخ  خـیرات  رد  هدـنیآ  ياه  لـسن  دـناد و  یم  تلم 

منک یم  ّتیصو  هدنیآ  رـضاح و  ياه  لسن  همه  هب  بناجنیا  دصقم . هزیگنا و  نامه  يارب  هملک  تدحو  اب  روشک  رـسارس  رد  تلم  عامتجا 
هزیگنا نیا  دوش  عطق  ناتروشک  زا  لخاد  جراخ و  نارگرامثتسا  رامعتـسا و  تسد  و  دشاب ، رارقرب  هّللا  تموکح  مالـسا و  دیهاوخب  رگا  هک 

ءاقب يزوریپ و  زمر  هک  هزیگنا  نیا  لباقم  رد  دـیهدن و  تسد  زا  تسا  هدومرف  شرافـس  نآ  رب  میرک  نآرق  رد  یلاـعت  دـنوادخ  هک  ار  یهلا 
نانآ یموب  ياه  هدـیلو  ناهج و  رـسارس  رد  یتاغیلبت  ياهقوب  هک  تسین  تهج  یب  تسا .  فالتخا  هقرفت و  فدـه و  یـشومارف  تسا ،  نآ 

تـسین هزیگنا  یب  دـننک . یم  فرـص  نآ  يارب  رالد  اهدرایلیم  دـنا و  هدومن  نکفا  هقرفت  ياه  غورد  اه و  هعیاش  فرـص  ار  دوخ  ناوت  مامت 
یمالسا ياهروشک  ضعب  ياهتموکح  نارادمدرـس و  زا  نانآ  نیب  رد  فس  الا  عمو  هقطنم  هب  یمالـسا  يروهمج  نافلاخم  یمئاد  ياهرفس 

هب زین  اهامن  یناحور  زا  ضعب  دوش و  یم  هدید  دنتسه  اکیرمآ  میلست  هتسب  شوگ  مشچ و  دننک و  یمن  رکف  دوخ  صخـش  عفانم  هب  زج  هک 
یثـنخ دـنریگ ، رظن  رد  ار  نآ  ّتیمها  دـشاب و  حرطم  دـیاب  ناـهج  ناناملـسم  ناریا و  تلم  يارب  هچنآ  زین  هیتآ  رد  زورما و  دـنقحلم . ناـنآ 

رد هک  تسا  نآ  رضاح  رصع  رد  هژیو  هب  نایناریا  صوصخ  نیملسم و  هب  بناجنیا  هیـصوت  تسا .  زادنارب  هناخ  نکفا  هقرفت  تاغیلبت  ندرک 
سویأم ار  ناقفانم  راّفک و  دـنهد و  شیازفا  نکمم  هار  ره  هب  دوخ  تدـحو  ماجـسنا و  هب  هداد و  ناشن  لمعلا  سکع  اـه  هئطوت  نیا  لـباقم 

خ  / hamedeh يربراک :  مان  اب  تیاس  مرتحم  وضع  طسوت  هلاقم  لاسرا  دراد * ......  همادا  دنیامن .

(2  ) يزوریپ ققحت  یمالسا و  بالقنا  عوقو  زمر 

ياه هئطوت  زا  نرق ب :  گرزب  هئطوت  هر ) -  ینیمخ -  ماـما  هماـن  تیـصو  زا  یتمـسق  ( ) 2  ) يزوریپ ققحت  یمالـسا و  بالقنا  عوقو  زمر 
راد هنماد  تاغیلبت  دروخ ، یم  مشچ  هب  اراکشآ  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هژیو  هب  رـصاعم و  ياه  ههد  رد  اصوصخ  ریخا ، نرق  رد  هک  یمهم 

ماکحا هکنیا  هب  تحارـص  اب  هنایـشان و  یهاگ  تسا ، مالـسا  زا  ناریا  راکادف  تلم  صوصخ  اهتلم و  ندومن  سویءام  يارب  فلتخم  داعبا  اب 
یعاجترا نید  کی  مالسا  هکنآ  ای  دنک  هرادا  ار  اهروشک  رضاح  رصع  رد  دناوت  یمن  تسا  هدش  عضو  لبق  لاس  دصراهچورازه  هک  مالسا 

و دنریگ ،  هرانک  نآ  رهاظم  یناهج و  ندمت  زا  اهروشک  دوش  یمن  رضاح  رصع  رد  تسا و  فلاخم  ندمت  رهاظم  يروآون و  ره  اب  تسا و 
راک رس و  یهلا  نایدا  رگید  مالـسا و  هک  مالـسا  تسادق  زا  يرادفرط  هنوگ  هب  زیمآ  تنطیـش  هنایذوم و  یهاگ  هناهلبا و  تاغیلبت  نیا  لاثما 

ار ناسنا  هک  هیعدا  راکذا و  تادابع و  هب  لاغتـشا  ایند و  كرت  هب  توعد  ییایند و  تاماقم  زا  ریذحت  سوفن و  بیذهت  تایونعم و  اب  دنراد 
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يونعم گرزب و  دوصقم  دصقم و  نآ  فالخ  رب  يراد  هتـشررس  تسایـس و  تموکح و  دنک و  یم  رود  ایند  زا  کیدزن و  یلاعت  يادخ  هب 
نایناحور زا  ضعب  رد  مود  هجو  هب  غیلبت  فس  الا  عم  تسا و  ماظع  ءایبنا  کلـسم  فلاخم  نآ  تسا و  ایند  ریمعت  يارب  مامت  اهنیا  هچ  تسا 

دیاش دنتـسناد و  یم  قسف  هانگ و  کی  هباثم  هب  ار  تسایـس  تموکح و  رد  تلاخد  یتح  هک  هتـشاذگ  ریثءاـت  مالـسا  زا  ربخ  یب  نانّیدـتم  و 
عالطا ای  تسایس  نوناق و  تموکح و  زا  تفگ  دیاب  هک  لوا  هورگ  دوب . نآ  هب  يالتبم  مالسا  هک  تسا  یگرزب  هعجاف  نیا  دننادب و  یـضعب 

تموکح يرگمتـس و  زا  يریگولج  لدـع و  طسق و  رایعم  رب  نیناوق  ءارجا  اریز  دـننز  یم  یعـالطا  یب  هب  ار  دوخ  هنادنمـضرغ  اـی  دـنرادن 
لالقتـسا و لدـع و  لقع و  راـیعم  رب  يدازآ  اـه و  يورجک  عاونا  ءاـشحف و  داـسف و  زا  عنم  یعاـمتجا و  يدرف و  تلادـع  طـسب  هنارئاـج و 

یهابت داسف و  زا  يریگولج  يارب  لدع  نازیم  رب  تاریزعت  صاصق و  دودح و  دابعتسا و  رامثتـسا و  رامعتـسا و  زا  يریگولج  ییافکدوخ و 
رد نامز  رورم  اب  هک  تسین  ییاهزیچ  لیبق ،  نیا  زا  اهدص  فاصنا و  لدـع و  لقع و  نیزاوم  هب  هعماج  ندرب  هار  تسایـس و  هعماج و  کی 

دیاب رضاح  نرق  رد  یـضایر  یلقع و  دعاوق  دوش  هتفگ  هک  تسا  نآ  هباثم  هب  يوعد  نیا  دوش . هنهک  یعامتجا  یگدنز  رـشب و  خیرات  لوط 
لواپچ و يرگمتس و  زا  دوش و  يراج  دیاب  یعامتجا  تلادع  تقلخ ،  ردص  رد  رگا  دوش . هدناشن  رگید  دعاوق  نآ  ياج  هب  دوش و  ضوع 

ناس نامه  تسا  فلاخم  اهدروآون  اب  مالـسا  هکنآ  ياعدا  هدـش و  هنهک  شور  نآ  تسا  متا  نرق  نوچ  زورما  دوش ، يریگولج  دـیاب  لـتق 
اریز تسین .  شیب  هناهلبا  ماهتا  کی  دننک ، رفـس  رـصع  نیا  رد  نایاپراچ  اب  دنهاوخ  یم  نانیا  هک  تفگ  یم  عولخم  يولهپ  اضردمحم  هک 

هاگچیه دراد ، تلاخد  رشب  نّدمت  تفرـشیپ و  رد  هک  هتفرـشیپ  ياهتعنـص  تاراکتبا و  تاعارتخا و  اهدروآون ، نّدمت و  رهاظم  زا  دارم  رگا 
رگا تسا و  دیجم  نآرق  مالسا و  دیکءات  دروم  تعنـص  ملع و  هکلب  درک  دهاوخن  هدرکن و  تفلاخم  نآ  اب  يدیحوت  بهذم  چیه  مالـسا و 

مه یتح  ءاشحف  تارکنم و  مامت  رد  يدازآ  هک  دـنیوگ  یم  يا  هفرح  نارکفنـشور  یـضعب  هک  تسا  ینعم  نآ  هب  نّدـمت  دّدـجت و  زا  دارم 
هناروکروک دیلقت  هب  ناگدز  قرـش  برغ و  هچرگ  دـنفلاخم  نآ  اب  القع  نادنمـشناد و  ینامـسآ و  نایدا  مامت  لیبق ،  نیا  زا  يزاب و  سنج 

نانادان نیا  هب  دیاب  دنناد  یم  ادـج  تسایـس  تموکح و  زا  ار  مالـسا  دـنراد و  هنایذوم  هشقن  هک  مود  هفیاط  اما  و  دـننک . یم  جـیورت  ار  نآ 
دنرادن اهزیچ  ریاس  رد  دنراد  ماکحا  تسایس  تموکح و  رد  هک  ردق  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ّتنـس  میرک و  نآرق  هک  تفگ 
لیکشت ص )   ) مالسا ربمغیپ  هدروآ .  راب  هب  ار  اهتبیصم  نیا  اهنآ  زا  تلفغ  هک  تسا  یـسایس  يدابع  مالـسا ،  يدابع  ماکحا  زا  رایـسب  هکلب 

دـنا و هتـشاد  عیـسو  ياهتموکح  یمالـسا  لوا  ءافلخ  یعامتجا و  تلادـع  طسب  هزیگنا  اب  نکل  ناهج  ياهتموکح  ریاس  لـثم  داد  تموکح 
هب نآ  زا  سپ  تسا و  خـیرات  تاحـضاو  زا  رت  هدرتسگ  رت و  عیـسو  روط  هب  هزیگنا  نامه  اـب  زین  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تموکح 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  مالـسا و  زا  يوریپ  هب  یمالـسا  تموکح  نایعّدـم  زین  نوـنکا  هدوـب و  مالـسا  مسا  هب  تموـکح  جـیردت 

 ، ناسیون خـیرات  ناسانـش و  هعماج  ناگدنـسیون و  هک  مراد  نآ  دـیما  یلو  مرذـگ  یم  هراـشا  اـب  هماـن  ّتیـصو  نیا  رد  بناـجنیا  دنرایـسب .
تموکح و دـنراد و  راک  تاـیونعم  هب  مالـسلا  مهیلع  ءاـیبنا  هک  دوش  یم  هدـش و  هتفگ  هچنآ  و  دـنروآ . نوریب  هابتـشا  نیا  زا  ار  ناناملـسم 

يروآ فسءات  هابتـشا  مینک ،  نینچ  دیاب  زین  ام  دندرک و  یم  زارتحا  نآ  زا  ناگرزب  ءایلوا و  ءایبنا و  تسا و  دورطم  ییایند  يراد  هتـشررس 
تـسا دودرم  هچنآ  اریز  تسا  راوـخنوخ  نارگرامعتـسا  يارب  هار  ندرک  زاـب  یمالـسا و  ياـهتلم  ندیـشک  یهاـبت  هب  نآ  جـیاتن  هـک  تـسا 

دنا هدومن  ریذحت  نآ  زا  هک  ییایند  فرحنم و  ياه  هزیگنا  ییوج و  هطلس  يارب  هک  تسا  يرگمتـس  يروتاتکید و  یناطیـش و  ياهتموکح 
اما و  دـنک . لفاغ  یلاعت  قح  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  ییاـیند  هرخـالاب  تسا و  ییارگ  توغاـط  یبلط و  تردـق  لاـم و  تورث و  يروآ  عمج 

ربمایپ دوواد و  نب  نامیلـس  لثم  هک  تسا  نامه  یعامتجا  تلادع  هماقا  روج و  ملظ و  زا  يریگولج  نافعـضتسم و  عفن  يارب  قح  تموکح 
زا نآ  هماـقا  تاـبجاو و  نیرتـگرزب  زا  دـندرک  یم  شـشوک  نآ  يارب  شراوـگرزب  ءایـصوا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا  نءاّـشلا  میظع 
دید اب  ناریا  رایـشه  رادـیب و  تلم  دـیاب  تسا .  همزال  روما  زا  هدوب  اهتموکح  نیا  رد  هک  ملاس  تسایـس  هچنانچ  تسا ،  تاداـبع  نیرتـالاو 
عطق ار  رگ  هئطوت  نیطایـش  تسد  دنزیخرب و  تلم  کمک  هب  دّـهعتم  ناگدنـسیون  ناگدـنیوگ و  دـنیامن و  یثنخ  ار  اه  هئطوت  نیا  یمالـسا 

رد عیـسو  ياه  هعیاش  رت  هنایذوم  دـیاش  اه و  هئطوت  شامق  نیمه  زا  و  اه ج :  بالقنا  ریاس  اـب  یمالـسا  بـالقنا  درکلمع  هسیاـقم  دـنیامن .
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فعـش قوش و  نآ  اب  مدرم  هراچیب  دادـن . ماـجنا  مدرم  يارب  يراـک  مه  یمالـسا  يروهمج  هکنیا  رب  رتشیب  اهناتـسرهش  رد  روشک و  حـطس 
نافعـضتسم رتربکتـسم و  ناربکتـسم  دـندش ، رتدـب  میژر  کـی  راـتفرگ  دـنبای ، ییاـهر  توغاـط  هناـملاظ  میژر  زا  هـک  دـندرک  يراکادـف 

 ، تسا رت  یناسنا  ریغ  رتدب و  قباس  میژر  زا  اه  هجنکش  دشاب و  یم  تسا  روشک  هیتآ  دیما  هک  ناناوج  زا  رپ  اه  نادنز  دندش  رت  فعضتسم 
ناـمز زا  ناـمز  نیا  دنتـشاذگ  یمن  يروـهمج  نیا  يور  مالـسا  مسا  شاـک  يا  و  مالـسا ،  مـسا  هـب  دـننک  یم  مادـعا  ار  يا  هّدـع  زور  ره 

هب ار  میژر  نیا  دـنراد  نارادمدرـس  دـنروخ و  یم  هطوغ  روآ  ماسرـس  ینارگ  تمحز و  جـنر و  رد  مدرم  تسا  رتدـب  شرـسپ  ناـخاضر و 
لیبق نیا  زا  رگید  يرایسب  هدش و  بلـس  تلم  زا  زیچره  رد  يدازآ  دوش و  یم  هرداصم  مدرم  لاوما  دننک ، یم  تیاده  یتسینومک  یمیژر 

ره رد  راـنک و  هشوگ و  ره  رد  رما  کـی  زور  دـنچره  هکنآ  تسا  راـک  رد  هئطوت  هشقن و  هکنآ  لـیلد  دوش و  یم  ءارجا  هشقن  اـب  هک  روـما 
نیمه زاب  هرفن  دـنچ  تاعامتجا  رد  نیمه و  زین  اهـسوبوتا  رد  دـحاو و  بلطم  نیمه  اه  یـسکات  رد  دـتفا . یم  اـه  ناـبز  رـس  نزرب  يوک و 

یب یناطیـش  ياه  هلیح  زا  هک  نویناحور  ضعب  فس  الا  عم  دوش و  یم  فورعم  رگید  یکی  دش  هنهک  يردـق  هک  یکی  دوش و  یم  تبحص 
نیا هک  نانآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  هلئـسم  ساسا  تسا و  نامه  بلطم  دـننک  یم  نامگ  هئطوت  لماوع  زا  رفن  ود  یکی  سامت  اب  دـنربخ 

بانتجا میظع  ياه  يراتفرگ  بالقنا و  زا  دـعب  ثداوح  ناهج و  ياهبالقنا  ایند و  عضو  زا  عالطا  دـننک  یم  رواـب  دنونـش و  یم  ار  لـئاسم 
ار بلاطم  نیا  لاثما  ربخ  یب  هتـسب و  مشچ  دنرادن و  تسا  مالـسا  دوس  هب  همه  هک  یتالوحت  زا  حیحـص  عالطا  هچنانچ  دنرادن . نآ  ریذـپان 

نیب هسیاقم  ناهج و  ینونک  تیعـضو  هعلاطم  زا  لبق  هک  منک  یم  هیـصوت  بناجنیا  دنا . هتـسویپ  نانآ  هب  دمع  ای  تلفغ  اب  زین  دوخ  هدینش و 
نانآ رب  ناشبالقنا  زا  سپ  بالقنا و  لاح  رد  هک  ییاهتلم  اهروشک و  تیعضو  اب  ییانشآ  زا  لبق  تابالقنا و  ریاس  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
لوط رد  هک  اضردمحم  نآ  زا  رتدـب  ناخاضر و  هیحان  زا  هدز  توغاط  روشک  نیا  ياه  يراتفرگ  هب  هجوت  زا  لبق  تسا و  هتـشذگ  یم  هچ 

تارادا و اه و  هناخترازو  عاضوا  اـت  زوس  ناـمناخ  میظع  ياـه  یگتـسباو  زا  دـنا ، هتـشاذگ  ثرا  هب  تلود  نیا  يارب  ناـشیاه  يرگلواـپچ 
تیبرت و میلعت و  عاضوا  یگدنز و  نوئش  مامت  رد  يرابودنب  یب  داجیا  یشورف و  تارکسم  ياه  هزاغم  یشاّیع و  زکارم  شترا و  داصتقا و 
نینّیدـتم و نویناحور و  تیعـضو  اه و  نز  اه و  ناوج  تیعـضو  اه و  هدکترـشع  اهامنیـس و  عاضوا  اه و  هاگـشناد  اه و  ناتـسریبد  عاضوا 

سبح هب  ناموکحم  ناگدش و  مادعا  هدنورپ  هب  یگدیسر  توغاط و  نامز  رد  دجاسم  هدیدمتس و  فیفع  ناوناب  دّهعتم و  ناهاوخ  يدازآ 
نارگ نارکتحم و  گرزب و  ناراوخ  نیمز  ناراد و  هیامرـس  لاـم  هب  یگدیـسر  نایدـصتم و  درکلمع  تیفیک  اـه و  نادـنز  هب  یگدیـسر  و 
لاـح هب  یگدیـسر  تاـضق و  يرتـسگداد و  قباـس  عضو  اـب  هسیاـقم  بـالقنا و  ياـه  هاـگداد  اـه و  يرتـسگداد  هب  یگدیـسر  ناـشورف و 

قباس و نامز  اب  هسیاقم  دنا و  هدمآ  نامز  نیا  رد  هک  نیرومءام  ریاس  اهرادناتـسا و  تلود و  ءاضعا  یمالـسا و  ياروش  سلجم  ناگدنیامن 
لوط اب  هسیاقم  هاگنامرد و  یندیماشآ و  بآ  یتح  بهاوم  همه  زا  مورحم  ياهاتسور  رد  یگدنزاس  داهج  تلود و  درکلمع  هب  یگدیـسر 

بیـسآ ادهـش و  ياه  هداوناخ  ینویلیم و  ناگراوآ  لـیبق  زا  نآ  ياهدـمایپ  یلیمحت و  گـنج  هب  يراـتفرگ  نتفرگ  رظن  رد  اـب  قباـس  میژر 
جراخ ناگتسباو  اکیرمآ و  یپ  رد  یپ  ياه  هئطوت  يداصتقا و  رصح  هب  رظن  اب  قارع و  ناتسناغفا و  ینویلیم  ناگراوآ  گنج و  رد  ناگدید 

مالـسا و نافلاخم  فرط  زا  هک  ییاه  جرم  جره و  عرـش و  یـضاق  جایتحا و  رادقم  هب  لئاسم  هب  انـشآ  غلبُم  نادقف  دینک  هفاضا  شلخاد ،  و 
یشارت لاکشا  هب  لئاسم  هب  ییانشآ  زا  لبق  هک  تسا  نیا  اضاقت  رگید . لئاسم  اه  هد  تسا و  ارجا  تسد  رد  نادان  ناتسود  یتح  نافرحنم و 

یلفط زورما  اه  هدوت  لهج  اهردلق و  يرگمتـس  لاس  اهدص  زا  سپ  هک  بیرغ  مالـسا  نیا  لاح  هب  دیزیخنرب و  یـشاحف  هدـنبوک و  داقتنا  و 
هب تسین  رتهب  ایآ  هک  دینیشنب  رکف  هب  ناشارت  لاکشا  امـش  دینک و  محر  لخاد  جراخ و  ياه  نمـشد  هب  فوفحم  تسا  يا  هدیلو  اپ و  هزات 
ادخ زا  فاصنا  یب  نارکتحم  ناراد و  هیامرس  نارگ و  متس  ناقفانم و  زا  يرادفرط  ياج  هب  دیشوکب و  کمک  حالصا و  هب  یبوکرس  ياج 
ریغ يرادـفرط  دـسفم و  ياهتـسیرورت  رگ و  بوشآ  ياه  هورگ  ياج  هب  دیـشاب و  نامورحم  ناگدیدمتـس و  نامولظم و  رادـفرط  ربخ ، یب 

یمن هتفگن و  هاگچیه  بناجنیا  دیشاب . هتـشاد  مولظم  دهعتم  نارازگتمدخ  ات  مولظم  نویناحور  زا  ناگدشرورت  هب  یهجوت  نانآ  زا  میقتـسم 
یطابـضنا یب  هدـقع و  تلاهج و  يور  زا  یـصاخشا  دوش و  یم  لمع  شداعبا  همه  اب  گرزب  مالـسا  هب  يروهمج  نیا  رد  زورما  هک  میوگ 
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رد شـشوک  اسرف  ناـج  تاـمحز  اـب  هیئارجا  هیئاـضق و  هنّنقم و  هّوق  هک  منک  یم  ضرع  نکل  دـننک ، یمن  لـمع  مالـسا  تاررقم  فـالخرب 
نکشراک شارت و  لاکشا  ّتیلقا  نیا  رگا  دنتسه و  نانآ  راکددم  رادفرط و  زین  ینویلیم  اه  هد  تلم  دننک و  یم  روشک  نیا  ندرک  یمالـسا 

رادیب ینویلیم  هدوت  نوچ  دنیاین ، دوخ  هب  نانیا  هتساوخن  يادخ  رگا  دوب و  دهاوخ  رت  عیرـس  رت و  ناسآ  لامآ  نیا  ققحت  دنباتـشب  کمک  هب 
ریگ مشچ  روط  هب  لمع  هعماج  لاعتم  دـنوادخ  تساوخ  هب  یمالـسا  یناسنا  لامآ  تسا  رـضاح  هنحـص  رد  تسا و  لـئاسم  هجوتم  هدـش و 

وـضع طسوت  هلاقم  لاسرا  دننک * . تمواقم  تسناوت  دنهاوخن  ناشورخ  لیـس  نیا  لباقم  رد  ناشارت  لاکـشا  ناورجک و  دیـشوپ و  دهاوخ 
خ  / hamedeh يربراک :  مان  اب  تیاس  مرتحم 

بالقنا ياههشیر  يرگنزاب 

نایاپ فدـه  هب  هک  1324 ق ) م /   1906 ش /   1285  ) ناریا تیطورـشم  بالقنا  يدـهاش  رفظم  هدنـسیون :  بالقنا  ياههشیر  يرگنزاـب 
راچد دوز  یلیخ  دیـسر ، يزوریپ  هب  لبق  لاس  دـصکی  زا  شیب  رد  یجراـخ  ياـهراشف  شهاـک  روظنم  هب  مود  هجرد  رد  یلخاد و  دادبتـسا 
لابند هب  نویبالقنا  هک  یفدها  ققحت  رد  هدـش  یجراخ  نوزفا  زور  تالکـشم  یلخاد و  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، هدـیدع  ياهنارحب 
ماظن رمع  هب  ًابیرقت  تموکح ، تنطلس و  ریرس  هب  ناخاضر  دوعص  سپـس  دنفـسا 1299 و  موس  ياتدوک  دش . هجاوم  یماکان  اب  دندوب ، نآ 
رگید و  هطورـشم ) ماـظن  یلـصا  داـمن  لبنــس و  ناوـنع  هـب   ) یلم ياروـش  سلجم  هاـش ، اـضر  هلاـس  يروتاـتکید 16  داد . ناـیاپ  هطورـشم 

، یعامتجا یـسایس ـ  هصرع  رد  یندز  لاثم  یتشحو  بعر و  ندش  مکاح  اب  هتفرگ و  هرخـس  هب  ار  ناریا  مدرم  هناهاوخیدازآ  ياهدرواتـسد 
زا ناخاضر  لزع  دـندش . مورحم  تیطورـشم  یـساسا  نوناق  رد  حرـصم   ) دوخ يداصتقا  یعامتجا ، یـسایس ، قوقح  ماـمت  زا  روشک  مدرم 

کیتارکومد و شور  هرابود  تشگزاب  يارب  يدـیما  هقراب  دوب ) هارمه  زواجتم  نیقفتم  يوس  زا  روشک  یماظن  لاغـشا  اب  دـنچ  ره   ) تنطلس
یعامتجا یـسایس و  تالکـشم  مامت  مغرب  دـنور ، نیا  درک . داجیا  روشک  یـسایس  نـالاعف  مدرم و  زا  يرایـسب  لد  رد  تموکح  رتیناـسنا 

ههد 1320 ياهزور  نیـسپاو  رد  ناریا  تفن  تعنـص  ندرک  یلم  اب  ناریا  تلم  هک  یلاح  رد  دنامن و  رادـیاپ  ینالوط  ینامز  تدـم  یلخاد ،
اههاـم زا  سپ  یجراـخ  یلخاد و  هدــیدع  ياـههئطوت  تاــکرحت و  دوـب ، هدــش  یللملانـیب  یلخاد و  هـصرع  رد  ینیوـن  لوـحت  ماگــشیپ 

رود نارگاتدوک  يزوریپ  اـب  دز . مقر  ار  دادرم 1332  ماجرف 28  دـب  ياتدوک  قدـصم ، دـمحم  رتکد  يازنارحب  شنت و  رپ  يریزوتسخن 
ياههورگ پچ ، ياههورگ  هدوت و  بزح   ) فلتخم راشقا  زا  تموکح  یعامتجا  یـسایس ، نافلاخم  نتخاس  يوزنم  بوکرـس و  زا  ياهزاـت 

ههد ياهلاس  مامت  رد  هدـش و  زاغآ  رتمامت  هچ  ره  تدـح  تدـش و  اـب  هریغ ) اـملع و  نایارگمالـسا و  یلم ، ههبج  هدـنهد  لیکـشت  فلتخم 
هتفرگ شیپ  رد  ار  ياهدنبای  شرتسگ  رـسارس  دادبتـسا  شور  تعرـس  هب  هک  اتدوکزا  هدمآرب  میژر  بیترت  نیدب  تفای و  موادـت  1330ش .

تیامح و اب  صخالاب  داد و  شرتسگ  نوزفا  زور  ياهنوگ  هب  فلتخم  ياههورگ  راشقا و  زا  روشک  مدرم  اب  ار  دوخ  هلـصاف  فاکـش و  دوب ،
ناریا مدرم  يدرف ) یتح  و   ) یگنهرف یعامتجا و  یسایس ، قوقح  ناتسلگنا ) سپـس  اکیرما و  لوا  هجردرد   ) یجراخ ياهتردق  ینابیتشپ 

یعامتجا و یسایس ، نارحب  ههد 1330  ياهلاس  نیـسپاو  رد  هک  یلاح  رد  داد و  رارق  دوخ  هدـعاق  فالخ  ياهتساوخ  لایما و  هچیزاـب  ار 
موسوم تلم  هاش و  دیفـس  بالقنا  هژورپ  هب  اهدـعب  هک   ) ییاکیرما تاحالـصا  عوضوم  دوب ، هدـش  تموکح  ریگنماد  ياهدرتسگ  يداصتقا 

زا ناریا  مدرم  تموکح و  نایم  ار  ياهزات  شنت  نارحب و  تسا ) هدوب  نآ  رکتبم  عدبم و  هاش  صخش  ایوگ  هک  دش  دومناو  نینچ  هدیدرگ و 
هک  ) روکذم یحالصا  داوم  زا  یخرب  مالعا  زا  لاس 1341 ش ) طساوا  رد   ) هاتوک ینامز  تدـم  زونه  دز . مقر  فلتخم  ياههورگ  راشقا و 

املع و ًاتدمع  هک   ) يرایسب یبهذم  یسایس و  ياههورگ  دارفا و  هک  دوب  هدشن  يرپس  دوب ) تیطورشم  یساسا  نوناق  نتفرگ  هدیان  نمـضتم 
رد تشحو  بعر و  ياضف  شرتسگ  اب  نامزمه  تموکح  دـنتخادرپ و  تفلاخم  هب  نآ  اـب  اراکـشآ  دنتـشاد ) رارق  نآ  سأر  رد  نویناـحور 

، اهتفلاخم اما  دمآرب . دوخ  ياههاگدید  تارظن و  لیمحت  ددصرد  نافلاخم  زا  يرایـسب  يریگتـسد  روشک و  یعامتجا  یـسایس و  هصرع 
دوب هدش  راکـشآ  کنیا  هک  ینیمخ ، ماما  هژیو  هب  درک و  ادیپ  موادـت  تموکح  اب  نویناحور  املع و  تیادـه  يربهر و  تیروحم ، اب  ًاساسا 
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فورعم 15 مایق  دـیبلط . هزرابم  شلاچ و  هب  تعاجـش  تحارـص و  اب  ار  تیمکاح  هعومجم  دراد ، ياج  تموکح  نافلاخم  ماـمت  سأر  رد 
تازرابم خیرات  رد  مهم  یفطع  هطقن  هب  يدوز  هب  دوب  مأوت  تموکح  رتشیب  مه  زاب  ياهینیرفآتشهد  يرگبوکرـس و  اب  هک  دادرخ 1342 

روشک مدرم  اب  تموکح  نایم  هلصاف  نآ  لابند  هب  دش و  لیدبت  یجراخ  هطلـس  تموکح و  هماکدوخو  يدادبتـسا  ماظن  دض  رب  ناریا  مدرم 
مکاح يدادبتسا  ماظن  هک  دندیـسر  تسرد  رواب  نیا  رب  جیردت  هب  تموکح  نافلاخم  دیـسر . تشگزاب  لباقریغ  ریذپانمایتلا و  یتیعـضو  هب 
ناونع هب  ار  روز  تنوشخ و  هبرح  هب  لـسوت  دسانـشیمن و  تیمـسر  هب  دوخ  زا  نادـقتنم  ناـفلاخم و  يارب  ار  یقوقح  هنوگچیه  روـشک  رب 

هک دنتفای  تسد  داقتعا  نیا  رب  تموکح  نافلاخم  زا  يرایـسب  لیلد  نیمه  هب  تسا . هدیزگرب  نادقتنم  ناضراعم و  اب  دروخرب  هراچ  نیرخآ 
لح هار  هنوـگره  ناـکما  دوـب ، هدـش  مأوـت  زین  یجراـخ  نوزفا  زور  هطلـس  اـب  هـک  تموـکح  ریذـپاننایاپ  یگتخیـسگ  راـسفا  طیارــش  رد 

اب ور  رد  ور  ینلع و  تفلاـخم  هزراـبم و  زج  ياهراـچ  نیارباـنب  تـسا و  هدــش  یفتنم  ًـالماک  نـیفرط  ناـیم  هناـیوجیتشآ  زیمآتملاـسم و 
ههد 1340 و طساوا  زا  صخالاب  حلـسم  یکیرچ و  ياههورگ  روهظ  زورب و  درادـن . دوجو  نآ ) ییاهن  ندـیناشک  طوقـس  هب  ات   ) تموکح

دروم ار  نادـقتنم  نافلاخم و  قوقح  درادـن  دـصق  تموکح  هک  دادیم  ناشن  نافلاخم  زا  يراشقا  تموکح و  نایم  دروخرب  ندـش  زیمارهق 
ياج رب  يولهپ  میژر  تیعقوم  لزلزت  رد  يدـج  يریثأت  هسفنیف  تموکح  اب  هناحلـسم  هزرابم  یکیرچ و  شور  دـنچ  ره  دـهد . رارق  هجوت 
لوط رد  بیترت  نیدب  دزاس . يوزنم  بوکرـس و  يرتشیب  تدح  تدش و  اب  ار  دوخ  زا  نادقتنم  نافلاخم و  تموکح  دـش  بجوم  اما  داهنن 
رگید هدوت و  بزح  نآ ، هب  هتسباو  ياههورگ  بازحا و  یلم و  ههبج  ناریا ، يدازآ  تضهن  ریظن  یسایس  ياههورگ  زا  يرایـسب  ههد 1340 

دـندش و هداـهن  يراـنک  هب  هدـش و  فذـح  روشک  یعاـمتجا  یـسایس و  هصرع  رد  يراذـگریثأت  زا  لـماک  روط  هب  ًاـبیرقت  پچ  ياـههورگ 
هک یلاح  رد  دـندروآ . تسد  هب  نانآ  ياهتیلاعف  تاـکرحت و  هعومجم  رب  یهجوت  لـباق  هرطیـس  تموکح  یتاـعالطا  یتینما و  ياـهورین 

. دـنتفر روشک  زا  جراخ  هب  راچان  هب  تموکح  نافلاخم  زا  ییاههورگ  دـشیم ، مکاح  روشک  طاقن  یـصقا  رد  ینوزفازور  تشحو  بعر و 
ياهلاس لوط  رد  دندشیم ، تیاده  يربهر و  ینیمخ  ماما  يوس  زا  ًاساسا  هک  ارگمالسا  ياههورگ  رگید  نویناحور و  املع و  نایم  نیا  رد 
تموکح اب  هزرابم  تفلاخم و  هب  هریغ  كاواس و  ياهیـشنمدد  اهراشف و  مامت  مغرب  نوگانوگ و  ءاـحنا  هب  دادرخ 1342  مایق 15  زا  سپ 

رد انس ، یلم و  ياروش  نیسلجم  رد  نویـسالوتیپاک  هب  موسوم  هحیال  بیوصت  هب  حیرـص  ضارتعا  زا  سپ  هک  مه  ینیمخ  ماما  دنداد . همادا 
اب یگنهامه  کیدزن و  طاـبترا  ههد 1340 و 1350  ياهلاس  لوط  رد  دوب ، هدـش  دـیعبت  فجن )  ) قارع سپـس  هیکرت و  هب  نابآ 1343   13

بوکرس اب  هک  دوب  روصت  نیا  رب  طلغ  هب  تموکح  هکیلاح  رد  تشاد . ناریا  زا  جراخ  لخاد و  رد  تموکح  فلاخم  نایارگمالسا  املع و 
كدنا ولو  یناکما  تصرف و  ره  زا  نافلاخم  تسا ، هدز  مقر  دوخ  يارب  ار  شمارآ  تابث و  زا  ینالوط  ینارود  نافلاخم ، نتخاس  يوزنم  و 

اب تموکح  يرشب  دض  ياهدروخرب  هجنکش و  بوکرس ، دنور  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دندربیم و  هرهب  تموکح  ندیشک  شلاچ  هب  تهج 
دهدیم ناشن  دوجوم  نیارق  دهاوش و  تشاد . هدنبای  شرتسگ  رـسارس  یموادت  ههد 1350  لیاوا  ههد 1340 و  ياهلاس  مامت  رد  ناـفلاخم 

طاقن یـصقا  رد  ناریا  ناملـسم  مدرم  نایم  رد  هدـیدع  لیالد  هب  هک  نایارگمالـسا  اـملع و  نویناـحور و  تموکح ، لـطاب  روصت  مغرب  هک 
نآ یـسایس  ناگدش  ریگتـسد  زا  یهجوت  لباق  مقر  هراومه  دنتـشاد و  ياج  نافلاخم  سأر  رد  دندوب ، کیدزن  یطابترا  دنویپ و  رد  روشک 

نافلاخم اباحمیب  ههد 1340  ياهلاس  مامت  رد  هک  تموکح  لاح  نامه  رد  دادیم . لیکـشت  فلاخم  ياـملع  نایارگمالـسا و  ار  راـگزور 
رد دوزفا . دوخ  شخب  رمث  رتمک  هتبلا  ياهيرگبوکرس  تدش  رب  ههد 1350 زاغآ  اب  درکیم ، بوکرـس  زیمآرهق  ًاساسا  ياهنوگ  هب  ار  دوخ 

راچد برغ  اکیرما و  هدـنوش  دودـحم  رتمک  ياـهتیامح  تفن و  راشرـس  تادـیاع  نوزفا  زور  شیازفا  زا  سپ  هژیو  هب  هک  هاـش  ناـیم  نیا 
ياههزاورد هب  حالطـصا  هب  ار  روشک  رود  نادنچ  هن  ياهدنیآ  رد  هک  هناکدوک  مهوت  نیا  اب  دوب ، هدـش  هدـنیازف  ینیب  گرزبدوخ  توخن و 

قوقح و نتفرگ  هدیدان  ارتفا و  نیهوت ، بوکرس ، رد  داد ، دهاوخ  رارق  ناهج  لوا  هجرد  روشک  دنچ  فیدر  رد  هدیناسر و  گرزب » ندمت  »
. درکیمن راذگورف  یـششوک  چیه  زا  دشیم ، هفاضا  ناشرامـش  رب  نوزفا  زور  ياهنوگ  هب  هک  تموکح ، نادقتنم  نافلاخم و  ياهتساوخ 
رد و   ) ناهنپ ادـیپ و  ياهنارحب  یتسرد  هب  دادیم ، ناشن  رما  رهاظ  هچنآ  مغرب  راگزور ، نامه  رد  روما  هب  ناـهاگآ  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا 
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زور داسف  زا  دـندرکیم و  كرد  ار  تموکح  روشک و  ریگنماد  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، هدـیدع  نوزفا ) زور  هدرتسگ و  لاـح  نیع 
عقو هاـش ، صخـش  اـهنآ  همه  سأر  رد  تیمکاـح و  اـما  دنتـشاد  یهاـگآ  دوب  هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  تیمکاـح  ناـکرا  هک  یقیمع  نوزفا و 

یجیردت ياهنوگ  هب  ههد 1350  لیاوا  زا  صخالاب  تیمکاح  هعومجم  هدیدع  لیالد  هب  هک  یلاحرد  دنداهنیمن . عوضوم  نیا  رب  ینادـنچ 
تابث تردـق و  مهوت  دـندزیم و  اپ  تسد و  هدرتسگ  يداـسف  رد  تموکح ) يراگدـنام  تلاـصا و  هب  يدـج  داـقتعا  نودـب   ) موادـم یلو 

مارآ مارآ  تموکح  نوزفا  زور  رامـشرپ و  ناـفلاخم  دـشیم ، عناـم  دوجوم  تیعقوم  هب  يداـقتنا  شرگن  هنوگره  زا  ار  تموکح  یـسایس ،
نویلم و مدرم ، هتخاس  تموکح  یـشیامرف و  بازحا  تیلاـعف  موادـت  سیـسأت و  اـب  هک  هاـش  دـندرکیم . هبرجت  ار  يرتشیب  ینورد  ماجـسنا 

سیـسأت زومآتسد و  بازحا  نیمه  لـالحنا  اـب  دوب ، هتفرگ  هرخـسم  هب  ار  تموکح  یناـملراپ  هطورـشم و  ماـظن  ًـالمع  نیون  ناریا  سپس 
هعوـمجم زا  یموـمع  یتیاـضران  تفلاـخم و  داـهن و  ماـگ  يدادبتـسا  هماـکدوخ و  شور  هار و  رد  شیپ  زا  شیب  زیخاتـسر  بزح  هراـبکی 

نافلاخم رب  هوالع  بیترت  نیدـب  دـیناسر . تیاهن  هب  دوب ، هارمه  تموکح  ناـکرا  رتشیب  مه  زاـب  يدـمآراکان  داـسف و  اـب  هک  ار ، تیمکاـح 
یتیاـضران و رتنوزف  هچ  ره  شرتـسگ  رد  یلیدـب  نودـب  شقن  مه  تموکح  يوگروز  دـساف و  دـمآراکان و  هاگتـسد  تموکح ، یـسایس 
تموـکح و يوـس  زا  یمالـسا  ینید و  ياـههزومآ  رئاعـش و  ندـش  هتفرگ  هدـیدان  یـسایس ، دادبتـسا  رب  هوـالع  درک . اـفیا  يزاـستفلاخم 
زا شیب  روشک ، طاـقن  یـصقا  زا  فلتخم  ياـههورگ  راـشقا و  زا  ناریا  مدرم  یگنهرف  ینید و  قیـالع  اـهتساوخ و  هب  راکـشآ  یهجوتیب 

یکیدزن یهارمه و  زین  برغ و  ناهج  اب  يولهپ  میژر  ریذپهطلـس  طـباور  دوزفا . تموکح  ناـفلاخم  شرتسگ  اـهتفلاخم و  هنماد  رب  شیپ 
هچنآ فالخ  رب  ههد 1350  همین  رد  درکیم . لزلزتم  ناریا  مدرم  دزن  رد  ار  يولهپ )  ) میژر نیا  تیعقوم  مه  زاب  لیئارسا  روفنم  میژر  اب  نآ 

ياـهنوناک رد  جـیردت  هب  نآ  ناـفلاخم  لاـح  ناـمه  رد  دوب و  هدرک  ادـیپ  ياهدننکـش  تخـس  تیعقوم  يولهپ  میژر  دادیم  ناـشن  رهاـظ 
تاـباختنا رد  اـهتارکومد  يزوریپ  هـلمج  زا  یللملانـیب و  یلخاد و  تـالوحت  یخرب  ناـیم  نـیا  رد  دـندشیم . یهدـنامزاس  يرتزکرمتم 

نیا رب  ار  هاش  دـشیم ، دراو  روشک  زا  جراخ  لخاد و  رد  تموکح  یـسایس  نافلاخم  يوسزا  هک  يراشف  زین  اـکیرما و  يروهمج  تساـیر 
دوخ هدننکش  لزلزتم و  تیعقوم  يزروتنوشخ ، يرگبوکرس و  شهاک  لدتعم و  زاب و  یسایس  ياضف  یعون  مالعا  اب  هک  داد  قوس  داقتعا 

تموکح ناگدنریگمیمـصت  تیمکاح و  هعومجم  هاش ، راظتنا  فالخ  رب  اما  دـشخب . میکحت  هدرک  میمرت  یجراـخ  یلخاد و  هصرع  رد  ار 
تموکح هعومجم  هک  یلاح  رد  بیترت و  نیدـب  دنتـشادن و  ار  هاش  هاوخلد  دروم  دـیدج و  ياضف  تیریدـم  ییاناوت  یگدامآ و  هنوگچیه 

رامـشرپ و نافلاخم  دننک ، تیاده  تیریدـم و  هاش  تاراظتنا  اهتساوخ و  بسح  رب  ار  هدـش  مالعا  دـیدج  ياضف  دندیـشوکیم  هناسویأم 
ینادنچ دـیما  رگید  هک  یلاح  رد  و   ) يولهپ میژر  راظتنا  عقوت و  فالخرب  ات  دـندشیم  هدامآ  موادـم  یلو  مارآ  مارآ  تموکح  نوزفا  زور 

نایم نیا  رد  دنهد . قوس  رتیلمع  رتدمآراک و  يدنور  رد  ار  نآ  اب  هزرابم  تفلاخم و  دنتـشادن ) تموکح  اب  یـسایس  یتشآ  هحلاصم و  هب 
ناکرا تفریم  هک  یعیرس  یعامتجا  یسایس ـ  تالوحت  دنور  دنتسناوتن  زگره  دوب  وا  تموکح  بولطم  هکنانچ  هتبلا  هاش  یجراخ  نایماح 
ردرثؤـم یلمع و  یمادـقا  ًاـنایحا  هدرک و  یماـگنه  هب  ینیبشیپ  دـهد ، رارق  لزلزت  هـلمح و  دروـم  يداـینب  يدـج و  روـط  هـب  ار  تیمکاـح 

لباق ریغ  قلطم و  ًابیرقت  ياهيربهر  تحت   ) ناریا مدرم  یبـالقنا  تاـکرحت  هک  یماـگنه  بیترت  نیدـب  دـنروآ . لـمع  هب  نآ  زا  يریگولج 
ناتـسلگنا اـکیرما ـ  صخـالاب   ) يولهپ میژر  یماـح  ياـهروشک  درک ، ادـیپ  یندـشن  راـهم  عیرـس و  یموادـت  زاـغآ و  ینیمخ  ماـما  راـکنا 
ياهکمک هب  مشچ  هراومه  هناسویأم و  وا  تموکح  هاش و  هک  یلاح  رد  رامـشرپ و  ياههدعو  مغرب  دـندش و  ریگلفاغ  تخـس  لیئارـساو )

ـ  یسایس تالوحت  هک  یلاح  رد  دننک . داجیا  انتعا  لباق  یعنام  ناریا  مدرم  یبالقنا  تاکرحت  دنور  رد  دنتسناوتن  هاگچیه  دوب ، هتخود  نانآ 
اب یسایس  ياهتفلاخم  نوزفا  زور  شرتسگ  زا  اراکشآ  لاس 1356  لیاوا  لاس 1355 و  مود  همین  ياههام  یط  روشک  رد  يراج  یعامتجا 

دنور لابق  رد  ینیمخ  ماما  حیرص  ياهيریگعـضوم  نابآ 1356 و  رد  ینیمخ  یفطصمدیس  هللاتیآ  تداهـش  درکیم ، تیاکح  تموکح 
مهارف ار  وا  تموکح  هعومجم  هاش و  صخش  یلوصا  ریغ  هتفـشآ و  ياهشنکاو  تابجوم  ناریا  رد  تموکح  یناسنا  ریغ  هدعاق و  فالخ 

زیمآنیهوت هلاقم  راشتنا  نآ  دریگب و  لکـش  يولهپ  میژر  دـض  رب  ناریا  مدرم  یبالقنا  تاـکرحت  زاـغآ  رد  فطع  هطقن  نیرتمهم  اـت  دروآ 
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همانزور ینایم  تاحفص  ياهنوتس  زا  یکی  رد  يد 1356  زور 17  رد  قلطم  يدیشر  دمحا  راعتسم  ملق  هب  هایس » خرس و  رامعتسا  ناریا و  »
هاش و راظتنا  فالخ  رب  دوب ، تیناحور  بـالقنا و  ربهر  ینیمخ  ماـما  هب  تبـسن  زیمآتناـها  یبلاـطم  يواـح  هک  هلاـقم  نیا  دوب . تاـعالطا 

صخـالاب دـش و  وربور  مدرم  شنکاو  اـب  تعرـس  هب  دنتـسه ) رادروخرب  ياهدـش  تیبثت  تیعقوم  زا  دـندرکیم  روصت  زونه  هک   ) تموکح
رگید رد  اهتفلاخم  جوم  نآ  لابند  هب  دـندز و  تسد  تموکح  هاگتـسد  دـض  رب  نینوخ  مایق  تارهاـظت و  هب  يد 1356  رد 19  مـق  مدرم 

عاضوا لرتنک  رگید  راب  دیاش  ات  دوزفا . دوخ  یتینما  تامادقا  هعومجم  رب  تموکح  لاح  نامه  رد  تفرگ و  الاب  زین  روشک  قطانم  اهرهش و 
طابترا روشک و  طاقن  یـصقا  رد  املع ) نایارگمالـسا و  صخالاب   ) نویبالقنا ینورد  ماجـسنا  زا  اراکـشآ  هعقاو  نیا  اـما  دریگ . تسد  هب  ار 

مدرم هدرتسگ  مایق  هک  دوب  مه  ساسا  نیمه  رب  دادیم . دـیون  قارع  رد  ینیمخ ، ماما  هللا  تیآ  بالقنا ، يربهر  اـب  ناـشگنهامه  کـیدزن و 
مدرم یبالقنا  ياهتفلاخم  عیـسو  هرتسگ  رب  جـیردت  هب  ار  تموکح  نمهب 1356  رد 29  مق  يادهـش  ملهچ  تبـسانم  هب  ناجیابرذآ  زیربت و 

اراکـشآ دوجوم  نیارق  دـهاوش و  نافلاخم ، ربارب  رد  ییامنتردـق  تهج  تموکح  هناسویأم  ياـهشالت  مغرب  اـما  تخاـس . فقاو  روشک 
ياـهرونام تاـکرحت و  هدـش و  یتشگزاـب  لـباق  ریغ  لاـح  نیع  رد  نیوـن و  هلحرم  دراو  ناریا  مدرم  یبـالقنا  تاـکرحت  هک  دادیم  ناـشن 

يرتشیب نامز  هچ  ره  دنادرگزاب . دوب ، نآ  دنموزرآ  يولهپ  میژر  هک  ار  ياهرابود  شمارآ  تسناوت  دهاوخن  مه  تموکح  یماظن  یسایس ،
رد ینیمخ  ماما  هنارگتیادـه  يربهر و  شقن  رتهدرتسگ و  رگیدـکی  اـب  تموکح  ناـفلاخم  یتالیکـشت  یـسایس و  طاـبترا  دـشیم  يرپس 

دنتـسویپیم نویبالقنا  فص  هب  رتنوزفا  زور  ياهنوگ  هب  فلتخم  راشقا  زا  روشک  مدرم  دشیم . رتدـمآراک  رتسوملم و  یبالقنا  تاکرحت 
يدـمآراک تلوهـس و  اب  ینیمخ  ماما  یبـالقنا  هنارگتیادـه و  ياـهتساوخ  راـثآ و  رگید  ریواـصت و  اـهسکع و  اهینارنخـس ، اـهمایپ ، و 

، كاواس شترا ، تلود ، ریظن   ) تموکح هاگتـسد  لاح  نامه  رد  تفرگیم . رارق  روشک  لـخاد  رد  وا  رامـشرپ  ناوریپ  راـیتخا  رد  يرتشیب 
نوزفازور و نویبالقنا  نافلاخم و  ربارب  رد  لبق  زا  رتناوتان  هریغ ) انـس و  یلم و  ياروش  نیـسلجم  رادـقامچ و  ياـههورگ  زیخاتـسر ، بزح 

هعومجم ربارب  رد  ار  نویبالقنا  ناـفلاخم و  تیعقوم  لاس 1357  طساوا  ات  دنور  نیا  هک  ییاج  ات  دشیم . حالس  علخ  حالطـصا  هب  رامـشرپ 
يافعتسا هب  هک  دادرم 1357  ياهزور  نیسپاو  رد  نادابآ  سکر  امنیـس  رد  يزوسشتآ  رابفـسأت  هعقاو  دیـشخب . يرترب  تخـس  تیمکاح 

رد مه  زاب  ار  تموکح  تیعقوم  دـش ، ماقم  نیا  رد  رویرهش 1357 ) رد 5   ) یمامافیرش ینیزگیاج  يریزوتسخن و  زا  راگزومآ  دیـشمج 
ریخأت هب  ار  یبالقنا  تاـکرحت  دولآباتـش  دـنور  هک  دوب  نآ  رب  یلمیتشآ ، تلود  راعـش  اـب  یماـما  فیرـش  درک . رتمیخو  ناـفلاخم  ربارب 

يوس هب  رگید  گرزب  ماـگ  دـنچار  تیمکاـح  هعومجم  رویرهش 1357  هعمج 17  زور  رد  مدرم  راتـشک  هب  ندـیزای  تسد  اب  اـما  دزادـنا ،
رد دش . يولهپ  میژر  دض  رب  ناریا  مدرم  یبالقنا  تاکرحت  خیرات  رد  يرگید  فطع  هطقن  رویرهش  هعقاو 17  داد و  طوقس  لاوز  یتسین و 

اهرازآ و لاـبند  هب  رهم 1357 و  زا  هک   ) ینیمخ ماما  اراکنا  لباق  ریغ  زاس و  تشونرـس  ياهيربهر  تحت  نافلاخم  نویبـالقنا و  هک  یلاـح 
تعرـس هب  اراکـشآ و  دـندرکیم ) يربهر  ار  بالقنا  هدرک و  ترجاهم  سیراپ  هموح  رد  وتاشوللفون  لحم  هب  قارع  یثعب  تموکح  راشف 

هاش تامادقا  یخرب  دندیناسریم ، لقادح  هب  ار  نآ  ياهیشنمدد  تمواقم و  ناوت  هدرک  حتف  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تموکح  ياهرگنس 
ندینـش رب  ینبم  هاـش  فارتعا  یـسایس ؛ ناینادـنز  يدازآ  روسناـس ؛ یجیردـت  وغل  زیخاتـسر ؛ بزح  لـالحنا  ناریزوتسخن ؛ ضیوعت  ریظن 

طاقن یـصقا  رد  یبالقنا  مدرم  راتـشک  همانرب  يزادـناهار  فلتخم و  ياهرهـش  رد  یماـظن  تموکح  يرارقرب  ناریا ؛ مدرم  بـالقنا  يادـص 
تموکح و تیعقوم  رگید ، مادـقا  اههد  و  یجراخ ؛ ياهروشک  ناگداتـسرف  ناگدـنیامن و  ياـهینزیار  نارواـشم و  زا  يریگهرهب  روشک ؛

تموکح ربارب  رد  مدرم  بالقنا  عوقولابیرق  يزوریپ  زا  يرگید  يدج  ناشن  نیا  تخاس و  رابتعا  یب  لزلزتم و  هعماج  رد  ار  يولهپ  میژر 
ياههورگ نویبالقنا ، هک  یلاح  رد  دنتفرگ و  رخـسمت  هب  ار  نآ  تموکح ، تامادقا  زا  يرایـسب  ندناوخ  هعدـخ  گنرین و  اب  نافلاخم  دوب .

زا یبالقنا  تاکرحت  زا  یمظعا  شخب  هک  تشادـن  يدـیدرت  سکچیه  لاوحا  نیا  اب  دـنتفرگیم ، رب  رد  ار  يددـعتم  یعاـمتجا  یـسایس و 
ياههورگ مامت  يوس  زا  ینیمخ  ماما  قلطم  عزانمالب و  يربهر  دوشیم و  یهدـنامزاس  تیادـه و  نویناحور  املع و  نایارگمالـسا و  يوس 

گنر ًًاساسا  ناریا  مدرم  یبالقنا  شبنج  هک  دادیم  ناشن  دوجوم  دهاوش  نیارق و  هعومجم  تسا . هدش  عقاو  شریذپ  لوبق و  دروم  یـسایس 
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هاـم دـنچ  نارود  بـیترت  نیدـب  داد . دــهاوخ  رارق  عاعــشلاتحت  ار  يرگید  یــسایس  كرحت  هنوـگره  دراد و  یمالــسا  ینید و  ییوـب  و 
هدـیناسر و لامک  هب  ار  نویبالقنا  ربارب  رد  يولهپ  میژر  لاصیتسا  يزاسناوتان و  هژورپ  يراهزا  اضرمالغ  یماما و  فیرـش  يریزوتسخن 

باصتنا دنتـشاد ، نویبالقنا  رود  نادـنچ  هن  يزوریپ  رد  یمک  رایـسب  دـیدرت  رگید  نآ  یجراخ  ناـیماح  مه  تموکح و  مه  هک  یلاـح  رد 
يد 1357 رد 26  روـشک  زا  هاـش  هنوـگرارف  جورخ  وا و  تلود  هب  یلم  ياروـش  سلجم  داـمتعا  يأر  يریزوتسخن و  هـب  راـیتخب  روپاـش 
اب دیـشوکیم  هناسویأم  هک  رایتخب  روپاش  درک . لیمکت  ناریا  رد  ار  تموکح  یهاشنهاش  ماظن  ندیـسر  اهتنم  هب  لزاـپ  ياـه  هطقن  نیـسپاو 

یهاگیاج رهاظلایلع  تموکح  نافلاخم  نایم  رد  نآ  ریاظن  یـساسا و  نوناـق  زا  عاـفد  روسناـس ؛ وغل  كاواـس ؛ لـالحنا  دـننام  ییاـهحرط 
روشک هب  ینیمخ  ماـما  هللاتیآ  تشگزاـب  ربخ  مـالعا  اـب  تفرگ و  رارق  نویبـالقنا  هکحـضم  ییاـنتعایب و  دروم  تعرـس  هب  دـننک ، بسک 

زور 12 رد  نارهت  هب  ینیمخ  ماما  هنادـنمزوریپ  دورو  دـش . رابتعایب  لزلزتم و  تخـس  نویبالقنا  ربارب  رد  تیمکاح  هعومجم  وا و  تیعقوم 
يولهپ میژر  هاش و  هب  رادافو  ریغ  یماظن و  ياهورین  رایتخب و  تلود  نمهب 1357 ، زور 16  رد  تقوم  تلود  لیکشت  مالعا  نمهب 1357 و 
يافتخا زین  یماظن و  ياهورین  شترا و  یفرطیب  میلـست و  مـالعا  اـب  هک  نمهب 1357 ، زور 22  هب  یهتنم  ياهزور  درک . سویأـم  ًـالماک  ار 

. دـش يرپـس  تعرـس  هب  دومنیم ، زاستشونرـس  ساـسح و  تخـس  هک  نآ  مغرب  دوـب ، هارمه  یمالـسا  بـالقنا  ییاـهن  يزوریپ  راـیتخب و 
زاغآ ناریا و  رد  تموکح  هدعاق  فالخ  هناماکدوخ و  يدادبتـسا ، شور  زا  ینالوط  ینارود  نایاپ  شخب  دـیون  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
پاچ دلج ،  2 گرزب ، هابتشا  زیخاتـسر  بزح  يدهاش  رفظم  هلاقم :  رد  هدافتـسا  دروم  ذخآم  عبانم و  دوب . ناریا  مدرم  يارب  دیدج  ینارود 

اضردمحم تنطلـس  ملع و  هللادسا  لوصف : مامت  يارب  يدرم  يدهاش ، رفظم  . 1382 یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسـسؤم  نارهت ، لوا ،
، مق ینیمخ ، ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  یناحور ، دیمح  . 1379 یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  نارهت ، لوا ، پاچ  يولهپ ،

تــضهن یناود ، یلع  . 1364 دیهـش ، داـینب  یگنهرف  دـحاو  نارهت ، ینیمخ  ماـما  تـضهن  یناـحور ، دـیمح  . 1356 مــلعلاراد ، رکفلاراد و 
همجرت هاش ، اکیرما و  یجراخ  تسایس  یکسورویزاگ ، ج . كرام . . 1360 اضر ، ماما  یگنهرف  هسسؤم  نارهت ، دلج ،  11 ناریا ، نویناحور 

ر. یکین . . 1371 هتخاف ، رـشن  نارهت ، نایلرب ، هدـنزورف  همجرت  باقع ، ریـش و  لـیب ، ا .  . زمیج . 1371 زکرم ، رـشن  نارهت ، یمطاف ، نودـیرف 
نیـسح قباس  دبـشترا  تارطاـخ  تسودرف ، نیـسح  . 1369 مـلق ، نارهت ، یهاوـگ ، میحرلادـبع  هـمجرت  ناریا ، بـالقنا  ياـههشیر  يدـک ،

2 ناریا ، هلاس  جنپ  تسیب و  یـسایس  خـیات  یتاجن  اضرمالغ  . 1367 تاعالطا ، هسسؤم  نارهت ، يولهپ ، تنطلس  طوقـس  روهظ و  تسودرف :
دادرم 1332، ياتدوک 28  ناریا و  تفن  تعنـص  ندش  یلم  شبنج  یتاجن ، اضرمالغ  . 1371 اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسسؤم  نارهت ، دلج ،
: طوقس . 1384 ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسـسؤم  نارهت ، لوا ، پاچ  هطورـشم ، دورف  زارف و  يوقت ، یفطـصم  . 1364 راشتنا ، نارهت ،
، یسایس ياهـشهوژپ  تاعلاطم و  هسـسؤم  نارهت ، لوا ، پاچ  يولهپ ، تنطلـس  یـشاپورف  للع  یـسررب  شیامه  نیتسخن  تالاقم  هعومجم 
، نارهت دلج ، تسایس 4  ملق و  يرفـس ، یلعدمحم  . 1370 رکفت ، رـشن  مق ، لوا ، پاچ  لوا ، دـلج  ناریا ، بالقنا  یـسررب  یقاب ، ع . . 1384

س  / یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  : عبنم ات 1380 .)  1371 ، ) کمان

ناریا یمالسا  بالقنا  يزوریپ  لماوع  تیهام و 

نورد و دارفا  یبهذم  یعامتجا و  ياهـشنیب  یـسایس ، تالیامت  یمالـسا : بالقنا  تیهام  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  لماوع  تیهام و 
هن نآ  تالوحت  هک  یبالقنا  دوش . نایب  یتوافتم  ياهخساپ  یمالسا ، بالقنا  عوقو  لیالد  لاؤس  هب  تبـسن  ات  هدیرگ  ببـس  تیمکاح  نورب 

مهم هک  هچ  نآ  دروآ . دـیدپ  یفرژ  تارییغت  للملا  نیب  تسایـس  هنایمرواخ و  هقطنم ي  یـسایس  عاـضوا  رب  هکلب  ناریا ، هعماـج  لـخاد  رد 
. دنا هدومن  هئارا  یمالسا  بالقنا  لیلحت  رد  ار  بالقنا  لماع  بهذم ، يروئت  يرهطم  دیهـش  هک  نانچ  دوب  یهلا  یبالقنا  بالقنا  نیا  تسا 

هاش هک  دوب  نیا  مدرم  مایق  یـساسا  یلـصا و  تلع  : » دسیون یم  هحفـص 88  رد  یمالـسا  بالقنا  رب  یلیلحت  باتک  رد  يدمحم  رتکد  ياقآ 
هک دوب  لیلد  نیمه  هب  درک و  ماـیق  دوب  هتفرگ  همـشچرس  اـهنآ  نیئآ  بهذـم و  زا  هک  اـهنآ  هعماـج  طلـسم  ياـه  شزرا  يدوباـن  هب  تبـسن 
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دوجو یعامتجا  تامیالمان  ریاس  لباقم  رد  ییابیکش  لمحت و  ربص و  يارب  یلاجم  رگید  ناریا  تما  یبهذم  تاساسحا  ندش  راد  هحیرجاب 
دوب و رابکتـسا  رب  یکتم  هک  هاش  هک  تسا  دقتعم  یمالـسا  بالقنا  عوقو  رد  یبهذم  لماع  رب  دـیکأت  اب  زین  یناجنز  دـیمع  ياقآ  تشادـن .»

ببس مالسا  اب  هاش  هزرابم  نیا  تخادرپ و  مالسا  اب  زیتس  هب  میژر  اذل  دشاب  یم  ییاه  تردق  نینچ  هب  تما  یگتـسباو  فلاخم  مالـسا  نوچ 
یم یناجنز  دیمع  ياقآ  دـش . لاـس 1357  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  عوقو  هجیتن  رد  و  هر )  ) ینیمخ ماـما  يربـهر  هب  یمدرم  تاـضارتعا 

هتسباو مالسا ، هب  دنبیاپ  ناملـسم و  تلم  روشک و  هک  اجنآ  زا  داهن و  هزرابم  نادیم  هب  اپ  لاس 1340  زا  تاحالصا  ششوپ  اب  هاش  : » دسیون
دندوب ناریا  ناملسم  تلم  ياه  هتساوخ  رگنایب  مالسا و  نامز  هک  تیناحور  تمواقم  اب  لوا  ماگ  نامه  رد  دوب . مالـسا  یماح  تیناحور  هب 

نآ یخیرات  ياه  هشیر  اهنامرآ و  یمالـسا و  بالقنا  تیهام  زا  جراخ  هک  یلماوع  لـلع و  يوجتـسج  هب  اـم  رگا  ییاـج  رد  و  دـش . هجاوم 
لامعا دومن . طابنتسا  نآ  يزوریپ  ات  دلوت  زا  بالقنا  نایرج  زا  ناوت  یم  لوا  لماع  یلصا و  تلع  ناونع  هب  هک  یلماع  اهنت  میزادرپب . تسا 
نیزاوم اهرایعم و  زا  يرایسب  هک  تسا  یتضهن  یمالـسا ، بالقنا  تضهن  تسا  حضاو  رپ  نیاربانب  دوب ». هاش  طسوت  ییادز  مالـسا  تسایس 

رد خسار  داقتعا  نامیا و  تردق  اب  مدرم  دوب . دجسم  مانب  يدابع  ییادخ و  یهاگیاج  تضهن  نیا  هاگیاپ  هک  ارچ  تخیر ، مه  هب  ار  یناهج 
حلص قح و  ییاهن  يزوریپ  هشیدنا ي  اریز  دوب . ناربمایپ  نوچمه  شتلاسر  هک  دنتشاد  هر »  » ینیمخ ماما  مانب  يربهر  دنتـشاد . تکرـش  نآ 

لیکـشت یناسنا ، ياه  شزرا  هبناج ي  همه  لماک و  رارقتـسا  یمالـسا ، نامیا  یناـهج  شرتسگ  ملظ ، زیتس و  لـطاب و  يورین  رب  تلادـع  و 
. تسا راهطا  همئا ي  ناربمایپ و  ياهنامرآ  خنـس  زا  هک  دوب  بالقنا  ریبک  ربهر  ياهنامرآ  ءزج  یمالـسا  لآ  هدیا  يا  هعماج  هلـضاف و  هنیدم 
( هللا يوس  هب  تکرح  . ) تسا ییاهن  دـصقم  هب  یناریا  هعماج ي  ندـناسر  ناهاوخ  هک  دوب  هدـیقع  رکف و  رد  فرژ  لوحت  یمالـسا  بالقنا 
هعماج ي یمالـسا  نیزاوم  ساسا  رب  ار  هعماج  وسکی  زا  ات  هیقف  یلو  هقلطم  يربهر  هیاس ي  رد  رگم  دـش  دـهاوخن  رـسیم  مهم  نیا  هتبلا  هک 
. دـشاب یمالـسا  یلـصا  فیاظو  زا  اههورگ و ...  فلتخم ، ياه  ناـمزاس  فارحنا  مدـع  نماـض  رگید  ییوس  زا  دـیامن و  اـنب  هوسا )  ) هنومن

تنایخ داسف و  ياشفا  تهج  رد  روشک  رـسارس  رد  ناشیا  تیعجرم ، يربهر و  عضوم  رد  ماـما  ترـضح  نتفرگ  رارق  اـب  ناـمزمه  نیارباـنب 
یتازرابم ياه  هویش  میلعت  نمض  رارسالا  فشک  باتک  راشتنا  اب  زاغآ 1341  رد  ناشیا  تخادرپ . هزرابم  هب  یهاش  متس  یتموکح  هاگتسد 

اب ناشیا  دنیامن . یم  تیامح  توعد و  یناهج  رابکتسا  اب  هزرابم  روظنم  هب  ار  نیملـسم  دننک و  یم  یفرعم  تسایـس  نیع  ار  تناید  مالـسا ،
امک هفاک  نیکرـشملا  ولتاق  دیوگ و  یم  هک  یمالـسا  نادرخ ! یب  يا  دنیامرف ...« : یم  دـنراد و  یم  نایب  ار  مالـسا  یبالقنا  مایپ  نآرق  نابز 
نم مهوجرخا  مهومتفقت و  ثیح  مهولتقاو  دیوگ : یم  هک  یمالسا  دیوش ؟ نارگید  همعط ي  ات  دینیشنب  دیوگ  یم  ایآ  ( 1  ) هفاک مکنولتاقی 
هللا لیبس  یف  اولتاق  و  دیوگ : یم  هک  یمالسا  دنوش ؟ هریچ  امش  رب  نارگید  ات  دیراذگب  تسد  يور  تسد  دیوگ  یم  ایآ  مکوجرخا ، ثیح 

ناهاوخ ناربمایپ  نوچمه  ماما  هک  دـهد  یم  ناشن  نارابع  نیا  ( 3 .... «) و دینک ؟ نارگید  میلـست  ار  دوخ  دیوگ  یم  (، 2  ) مکنولتاقی نیذلا 
ددرگ و یم  رب  نیملسم  تمظع  لالقتـسا و  هک  تسا  هبلغ  يزوریپ و  نیا  هیاس ي  رد  اریز  تسا . ییاهن  يزوریپ  نامز  ات  توغاط  اب  هزرابم 

بالقنا يزوریپ  للع  كرد  يارب  ناریا : یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  لماوع  ددرگ . یم  ناراوخناهج  بصن  يراوخ  تلذ و  رـسارس  یگدـنز 
هطورـشم تضهن  وکابنت و  شبنج  دـننام  ناریا : مدرم  تازرابم  یخیرات  هقباس ي  لوا : درک : هجوت  یـساسا  هلئـسم ي  ود  هب  دـیاب  یمالـسا 
بـالقنا رد  يژولوئدـیا ) مدرم و  يربـهر ،  ) بـالقنا مهم  یلـصا و  نکر  هس  بولطم  لاـمک  دـح  رد  گـنهامه و  ناـمزمه ، روضح  مود :

ناسنا کی  نأشلا  میظع  یناحور  نیا  هک  دوش  یم  هجوتم  تسا  هدوب  روشحم  ماـما  اـب  کـیدزن  زا  سک  ره  يربهر : فلا - ناریا . یمالـسا 
نیا یقالخا  يرکف و  یـسایس ، یحور ، هدادادـخ  ياـهیئاناوت  زا  یبیکرت  دـشاب . یم  هنـسح  ياـه  یگژیو  اـب  تافـص ، همه ي  اـب  لآ  هدـیا 

دادعتـسا شوه و  ياراد  ماما  دریگب . هدـهع  رب  ناریا  رد  ار  یمیظع  شقن  نینچ  تسناوت  هک  هداد  رارق  یتیعقوم  رد  ار  یئانثتـسا  تیـصخش 
هداس رایـسب  ماما  هزرابم  هویـش ي  دوب . لاکیدار  هویـش ي  هناراک و  شزاس  ریغ  الماک  يا  هیور  میژر  اب  ناشیا  دروخرب  عون  دوب ، يراـشرس 
لود زا  یضعب  لاؤس : هب  خساپ  رد  هر »  » ماما ترضح  دوب . هداد  رارق  یعرـش  فیلکت  يادا  ءارجا و  رد  ار  دوخ  یلـصا  فده  ادتبا  زا  دوب و 
رظن دـنرادن ، دـننک ، هرادا  ار  تکلمم  دـناوتب  هک  یـصخشم  هماـنرب  نیفلاـخم  هک  نیا  يارب  دـنامب  یتسیاـب  هاـش  هک  دـننک  یم  اـعدا  یبرغ 
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یقاب تسه  هک  یجرم  جره و  نیا  رد  تکلمم  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  هاش  نارادـفرط  تاغیلبت  اـه  نیا  دـنیامرف : یم  تسیچ ؟ یلاعترـضح 
هرادا هک  دراد  لوئـسم  دهعتم و  ياه  سانـشراک  هتـسجرب و  لاجر  ناریا  دنکب . مدرم  رب  ینوناق  ریغ  يدادبتـسا  تموکح  کی  هاش  دشاب و 

ار يدرد  چیه  دشاب ، یم  تلم  تراسج  تنایخ و  رب  ینبم  شمامت  هک  دنک  یم  هاش  هک  يا  هرادا  نیا  یلو  دنریگ . یم  هدهع  رب  ار  تکلمم 
ظاحل هب  یتح  هک  دراد  یم  ناـیب  ماـما  نینچ  مه  ( 4 ( ؟ تسا هدرک  اود  ار  يدرد  هچ  لاس  دـنچ  یـس و  نیا  رد  هاش  ـالوصا  دـنک  یمن  اود 

: درک میـسقت  ناوت  یم  تواـفتم  هلحرم ي  راـهچ  هب  هر )  ) ماـما يربهر  نارود  ( 5 . ) دراد همانرب  مالـسا  اریز  میراد . همانرب  اـم  زین  يداـصتقا 
اب نارود  نیا  دوب . مدرم  هنـشت  ياـه  هدوت  فرط  زا  ناـشیا  تیلوبقم  بسک  یبهذـم  یـسایس -  ربـهر  ناوـنع  هب  ماـما  روـهظ  لوا ؛ هرود ي 
هام ياروشاع  زور  رد  ناشیا  فورعم  ینارنخـس  رد  نآ  ییافوکـش  جوا  زاغآ و  یتیالو  یتلایا و  ياـه  نمجنا  نوناـق  اـب  تفلاـخم  هیمـالعا 

یـساسا مادـقا  راهچ  ماما ، هزرابم  زا  هرود  نیارد  دیـسر . نایاپ  هب  هیکرت  هب  ناـشیا  دـیعبت  اـب  هک  دوب  دادرخ  مایق 15  يریگتـسد و  مرحم و 
نیا دوب ، هماک  دوخ  ياهمیژر  اب  مدرم  میقتسم  تازرابم  هار  رد  عنام  نیرت  مهم  يدامتم  نایلاس  لوط  رد  هک  هیقت  میرحت  اب  . 1 دنداد : ماجنا 

هیملع هزوح  ینعی  یبهذم  ياه  تیلاعف  یلصا  نوناک  هب  هزرابم  ندناشک  اب  ماما  . 2 دنتشادرب . یمالسا  هزرابم  تموکح و  هار  رس  زا  ار  عنام 
ینعی داـسف  نوناـک  هنـال و  هب  دوخ  تـالمح  هبل  ندرک  هجوتم  اـب  . 3 دیـشک . تسایـس  زا  نید  ییادـج  زت  رب  نـالطب  طـخ  هشیمه  يارب  مق 

ره اکیرمآ )  ) یجراخ گرزب  ياه  تردق  همه  هب  میقتسم  هلمح  اب  . 4 داد . نایاپ  یغیلبت  هناراک ي  هظفاحم  هویش  هب  هاش  صخش  تنطلس و 
هویش هتسناد و  دورطم  دوب ، جیار  تفن  تعنـص  ندش  یلم  هطورـشم و  تضهن  نارود  رد  هتـشذگ و  رد  هک  ار  یـسایس  يراک  هظحالم  عون 

اب هیکرت و  هب  ماما  دـیعبت  اب  هک  تسا  هلاس  هدزناپ  ینـالوط  ترتف  هرود ي  کـی  لـماش  مود : هرود  درک . باـختنا  هزراـبم  رد  ون  ـالماک  يا 
، تشاد همادا  میژر  اب  هزرابم  اهینارنخـس  ماجنا  يواتف و  اه و  هیعالطا  راشتنا  اـب  هرود  نیا  رد  دـسر ، یم  ناـیاپ  هب  فجن  زا  ناـشیا  تمیزع 
هب هک  يوزوح  سورد  يرـس  کی  زاغآ  اب  بالقنا  گولوئدـیا  ناونع  هک  دوب  نیا  دـنداد  ماجنا  ماما  هک  یمهم  یلـصا و  ياهراک  زا  یکی 

ناشیارب نامز  نآ  ات  هک  یناسک  يارب  هتخیر و  ار  بالقنا  زا  دـعب  تموکح  یلـصا  حرط  تسا  فورعم  هیقف  تیـالو  اـی  یمالـسا  تموکح 
يربهر موس : هرود  دنـشاب . یم  یتموکح  هعماج و  عون  هچ  داجیا  ددـص  رد  هک  دـندرک  نشور  دوب  ماهبا  رد  موهفمان و  یمالـسا  تموکح 

يرید هدیدرگ و  رتسکاخ  ریز  شتآ  ندش  رو  هلعـش  بجوم  مق  رد  هامید 1356  رد  بالقنا  ياه  هقرج  نیلوا  هک  دـش  زاغآ  ینامز  زا  ماما 
يزوریپ هب  اتیاهن  يربهر و  يارب  هرود  نیا  رد  ماما  ياه  هویـش  دـنازوس . ار  ناریا  رب  یهاش  متـس  دبتـسم  ماـظن  یتسه  نمرخ  هک  تشذـگن 
تـسایس ذاختا  هب  ماما  ندرک  راداو  يارب  ار  اهور  هنایم  اه و  لاربیل  زا  يرایـسب  شالت  مامت  تیعطاق  اب  ماما  . 1 زا : دنترابع  بالقنا  ندناسر 
یهورگ ياه  هناسر  هب  یسرتسد  رظن  زا  سیراپ  رد  هک  یبسانم  اتبسن  تیعقوم  زا  ماما  . 2 دندومن . یثنخ  ماگ  هب  ماگ  حالطصا  هب  رتلدتعم و 

هرود نیرتلکـشم  نیرتساسح و  هک  مراهچ : هرود ي  دندرک . مدرم  شوگ  هب  بالقنا  مایپ  ندـناسر  يارب  ار  هدافتـسا  رثکادـح  دنتـشاد  ایند 
ناجیه یتشک  تسیاب  یم  تموکح  سیئر  ناونع  هب  مه  یعامتجا و  ربهر  ناونع  هب  مه  بالقنا  ربهر  هک  يا  هرود  دوب . يربهر  بـالقنا و 

ناجیه و لرتنک  نمـض  هداعلا  قوف  ییاناوت  تردـق و  اب  تسیاـب  یم  بـالقنا  ربهر  دـیامن . تیادـه  شمارآ  لـحاس  هب  ار  بـالقنا  هدز ي 
هناریو رب  ار  یمالـسا  تموکح  دـیدج  نامتخاس  اناوت  يرامعم  نوچمه  جرم  جره و  زا  يریگولج  مدرم و  ياـه  هدوت  یمومع  تاـساسحا 

شا هدش  میـسرت  یلـصا و  ریـسم  زا  ار  بالقنا  تسناوت  یم  یتقد  یب  تلفغ و  هنوگ  ره  هرود  نیا  رد  دیامن . انب  هدش  طقاس  تموکح  ياه 
تاباختنا یمالـسا ، يروهمج  مدـنارفر  هلمج  زا  ددـعتم  تاباختنا  ماجنا  اب  ار  یمالـسا  ماظن  هیاـپ ي  لاـسکی  لوط  رد  ماـما  دـیامن . جراـخ 

ب- دومن . میکحت  تیبثت و  یساسا ، نوناق  نتشاذگ  مدنارفر  هب  يروهمج و  تسایر  باختنا  یمالـسا ، ياروش  سلجم  ناگربخ و  سلجم 
مدرم مامت  یناهگان  روضح  هتخادنا ، تریح  هب  ار  یجراخ  نیرظان  یمالسا و  بالقنا  نارگ  لیلحت  بلغا  هک  یمهم  لئاسم  زا  یکی  مدرم :

یمالـسا تموکح  يرارقرب  هاـش و  میژر  طوقـس  ینعی  یـساسا  رییغت  لوحت و  راتـساوخ  هک  ادـص  مه  گـنهامه و  ناـمزمه و  تروص  هب 
نارگراک فانـصا ، رگراک ، زرواشک ،  ) هعماـج فلتخم  تاـقبط  راـشقا و  ماـمت  تاـبالقنا ) ریاـس  فـالخ  رب   ) ناریا رد  دـشاب . یم  دـندوب ،

ای فـالتئا  هکنآ  نودـب  دـندرک و  ماـیق  هر )  ) ینیمخ ماـما  يربهر  تحت  مه  اـب  همه  همه و  ییاتـسور و )...  يرهـش ، نایوجـشناد ، یتلود ،
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ناوت یم  ار  یگچراپکی  تدـحو و  نیا  ینیع  رولبت  دـندرک . مایق  دـندش و  ادـصمه  مه  اب  دـننک  ناشتوافتم  ياه  هتـساوخ  رـس  رب  یمهافت 
هئارا نیودت و  يربهر  مهم  فیاظو  زا  یکی  يژولوئدیا : ج - دید . نارهت  رد  لاس 57  ياروشاع  اعوسات و  رطف ، دیع  ياهزور  تارهاظترد 

ماظن و یفن  درط و  هدـنریگرب ي  رد  دـیاب  یعامتجا  عیـسو  تیلوبقم  زا  يرادروخرب  يارب  بالقنا  يژولوئدـیا  تسا . بـالقنا  يژولوئدـیا 
هدوب حرطم  يژولوئدـیا  عون  هس  ناریا  رد  زابرید  زا  دـیامن . میـسرت  نویبالقنا  يور  شیپ  رد  ار  یبولطم  هدـنیآ  هدوب و  دوجوم  ياه  شزرا 
روعش نادجو و  ای  كرتشم  ساسحا  کی  دوجو  زا  تسترابع  فیرعت  رد  مسیلانویـسان  ییارگ : یلم  ای  مسیلانویـسان  فلا - زا : دنترابع  هک 

رد هدش و  هتفرگ  ماهلا  برغ  یتسیلاربیل  هعماج ي  زا  هدیا  نیا  دنزاس . یم  ار  تلم  ای  یـسایس  دحاو  کی  هک  اه  ناسنا  زا  يا  هدع  نایم  رد 
تـسناوت يدودـح  ات  بتکم  نیا  دوب ، هدـش  ناگناگیب  نارگرامعتـسا و  هطلـس ي  ذوفن و  اب  هزرابم  يارب  يا  هلیـسو  هنایمرواخ  ياـهروشک 

تفن تعنـص  ندـش  یلم  تیطورـشم و  تضهن  رد  دـننک و  بلج  دوخب  ار  يرهـش  طسوتم  تاقبط  هدرک و  لیـصحت  رکفنـشور و  تاـقبط 
تـسد هب  یمکحم  هاگیاپ  تسناوتن  ناریا  مدرم  یبهذـم  ياه  هدوت  نایم  رد  هاگچه  بتکم  نیا  اـما  دـیامن . بسک  ار  يزیچاـن  ياـهتیقفوم 

اب یناریا  هعماج ي  صاخ  ياه  یگژیو  رگید  یفرط  زا  تشاد و  تریاغم  مدرم  یبهذم  تاداقتعا  اب  مسیلانویسان  فرط  کی  زا  اریز  دروآ ؛
یبـالقنا ياـهورین  هجوت  هیـسور  ربـتکا  بـالقنا  ققحت  زا  دـعب  هک  مسینینل ؛ مسیـسکرام -  ب - درک . یمن  قیبـطت  مسیلانویـسان  ياـهرایعم 

جاور و یفخم  تالیکـشت  داجیا  عیـسو و  تاغیلبت  هیـسور ، اب  ترواجم  رطاخ  هب  مه  ناریا  رد  و  درک ، بلج  دوخ  هب  ار  ناوج  لاـکیدار و 
لیلد ود  هب  هدوت ) بزح  تیلاـعف   ) تکرح نیا  دوـش : یم  هدـهاشم  هدوـت  بزح  لیکـشت  رد  شـالت  تکرح و  نیا  روـلبت  تشاذـگ ، ریثأـت 

رد ناریا  مدرم  یبهذم  تاداقتعا  تعیبط و  اب  مسینینل  مسیـسکرام -  يرگیدام  ساسا  يداحلا و  تیهام  - 1 دوب : مسیلانویسان  زا  رت  قفومان 
ناریا و طباور  خلت  قباوس  هب  هجوت  اب  وکـسم  هب  اهتـسیسکرام  دیدش  یگتـسباو  - 2 دـشاب . هتـشاد  ماع  تیلوبقم  تسناوت  یمن  دوب و  داضت 

ياه تسایس  تسد  هچیزاب  زین  دوخ  هکلب  دنوش  هتخانش  هناگیب  هب  هتسباو  لقتسمریغ و  یهورگ  ار  اهنآ  اهنت  هن  هک  دش  یم  بجوم  هیـسور 
ذوفن هعماج  عیسو  راشقا  ياهحور  اهبلق و  قامعا  رد  یهلا  بتکم  بهذم و  کی  ناونع  هب  هک  مالـسا ؛ ج - دنوش . یقلت  هیـسور  یللملا  نیب 
يارب يرتدایز  یگدامآ  دـننک  یم  لمع  نآ  ماکحا  هب  هتـشاد و  داقتعا  نآرق  ینامـسآ  باـتک  هب  شمدرم  هک  یمالـسا  يا  هعماـج  تشاد .
تعیبط هدام و  اـب  يواـسم  یتسه  تیعقاو و  . 1 مالـسا : يژولوئدـیا  ياه  یگژیو  تشاد . یبالقنا  يژولوئدـیا  کی  ناونع  هب  نآ  شریذـپ 

یم ملاع و ...  ربدـم و  يریدـم  أدـبم و  ياراد  دریگ و  یم  همـشچرس  قلطم  تیعقاو  یتسه و  زا  هک  تسیا  هدـیدپ  يدام  ناـهج  . 2 تسین .
دراد و رارق  یهلا  تیالو  یتسرپرـس و  تحت  یتسه  ناهج  یهلا ، ینیب  ناهج  رد  . 3 تسا . مکاح  یعیبط  لماوع  طباور و  مامت  رب  هک  دـشاب 

دازآ يدوجوم  ناسنا  . 5 دوش . یمن  دوبان  یناف و  گرم  اب  هک  تسا  ینادواج  يدـبا و  يدوجوم  ناسنا  . 4 تسوا . يوس  هب  همه  تشگزاب 
یگدنز دوخ  لمع  اب  دنک و  یم  لامک  لیـصحت  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  يا  هلحرم  ناهج  نیا  رد  یگدـنز  . 6 تسا . رایتخا  اب  لوئـسم و  و 

کی ناونع  هب  مالسا  هک  تداهش و ...  راثیا و  داهج ، يزیتس و  ملظ  نوچمه  رگید  هتسجرب  یگژیو  اهدص  و  دنک . یم  نیمأت  ار  دوخ  يدبا 
رد يداینب  تارییغت  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  یلیمحت : گنج  دزاس . یم  زیامتم  يداـم  ياـه  يژولوئدـیا  ریاـس  زا  یهلا  يژولوئدـیا 

نیفرط زا  یکی  هقطنم و  مرادـناژ  ناونع  هب  هاـش  نداد  تسد  زا  اـهنآ ، نیرت  مهم  هک  دروآ  دوجوب  هناـیمرواخ  هقطنم  رد  اـکیرمآ  تیعقوـم 
رد سراف و  جـیلخ  تینما  نداتفا  رطخب  ناریا  یتفن  عبانم  نداد  تسد  زا  وتنـس ، نامیپ  لـماک  لـالحنا  رجنیـسک ، نوسکین  هیاـپ  ود  نیرتکد 
رد یعـس  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  يادـتبا  نامه  زا  اـکیرمآ  اذـل  هقطنم . یـسایس  تـالماعم  اهیدـنب و  كولب  یماـمت  نتخیر  مهب  تیاـهن 

ياه میرحت  اب  دوزفا و  سراف  جـیلخ  هقطنم  یبرع و  ياهروشک  رد  دوخ  روضح  ذوفن و  رب  تعرـسب  درک . بالقنا  تکرح  نتخاس  فقوتم 
رد یعس  زین  همادا  رد  دهد . رارق  راشف  تحت  ار  ناریا  درک  یعـس  تشاد ، دوخ  یهارمه  هب  زین  ار  اپورا  يراکمه  نایم  نیا  رد  هک  يداصتقا 

. تخاس راداو  دوب  برع  ياه  شترا  نیرتیوق  زا  یکی  ياراد  هک  قارع  روشک  نتخیگنارب  هب  ار  اکیرمآ  سبط  تسکـش  درک . یماظن  مادقا 
رهشمرخ حتف  اب  هک  دیـشکن  یلوط  اما  دروآرد  دوخ  لاغـشا  هب  ار  روشک  یبونج  ياهرهـش  نآ ، زواجتم  شترا  درک و  زاغآ  ار  هلمح  قارع 

تسا حضاو  رپ  يریگ : هجیتن  دش . نایامن  ناریا  لابق  رد  اکیرمآ  ياه  تسایس  تسکش  رگید  راب  یناریا  ناروشحلس  طسوت  لاس 1361  رد 
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نادیهش یمالسا و  بالقنا  ریبک  ربهر  هنادواج ي  ياهدرواتسد  زا  يرادساپ  رد  بالقنا  نادنزرف  ام  تیلوئـسم  هتـشذگ  زا  شیب  زورما  هک 
ياه تسایس  ربارب  رد  ساره  نودب  یبرغ ، هن  یقرش و  هن  تسایس  اب  هک  یمالسا  ناریا  تسا . هدش  رت  نیگنـس  كاخ ، بآ و  نیا  ماقم  الاو 
نادب ناگمه  دیما  مشچ  اذل  تسا ، ناهج  نیفعضتسم  نیمورحم و  یماح  روشک  اهنت  زورما  ات  هدرک و  یگداتسیا  مالسا  نانمشد  هنامـصخ 
يور یتیانج  چـیه  زا  دوخ  تردـق  ظفح  يارب  گرزب  ناطیـش  یگدرکرـس  هب  یناهج  مسیلایرپما  هک  زورما  اـصوصخ  تسا . هدـش  هتخود 
هگن تکالف  رقف و  رد  ار  ناسنا  اهنویلیم  دنامب و  یقاب  طلسم  تورث  عبانم  رب  نانچ  مه  ات  دوش  یم  لسوتم  يا  هلیسو  ره  هب  تسین و  نادرگ 
ییوس زا  میتسه و  هجاوم  هنامـصخ  ياه  يدنب  فص  هئطوت و  نارازه  اب  وسکی  زا  مینیب  یم  هک  یمالـسا  بالقنا  ناثراو  ام  نیاربانب  دراد . 
رادیاپ هشیمه  ناوت و  رپ  مچرپ  نتشاد  هگن  لالقتـسا و  ظفح  نمـض  ات  تسا  فیلکت  تسا  حرطم  ییاهیئاسران  اهدوبمک و  لخاد  رد  رگید 

، میئامن يریگولج  ناگناگیب  ذوفن  خوسر و  هنوگره  زا  الوا  دوخ ، خـیرات  مب  ریز و  نتـسناد  اب  ات  میریگب  سرد  دوخ  هتـشذگ ي  زا  مالـسا 
یمالسا بالقنا  نیا  لزلزت  نودب  اءاشنا ... ات  میناسرب  لقادح  هب  ار  تاهابتشا  لح و  ار  تالکشم  راختفا  رپ  يا  هدنیآ  نتشاد  روظنم  هب  ایناث 

زین همدـقم  رد  هک  نانچ  میراپـسب . جـع )  ) رـصع یلو  ترـضح  تیافک  اب  تسد  هب  ار  یهلا  تناـما  نیا  دـنام و  راوتـسا  شروهظ  ناـمز  اـت 
رد یلمع  يرظن و  ياـهراک  هار  هیهت ي  روـظنم  هـب  هتـشذگ  زا  مزـال  هـبرجت ي  بـسک  یخیراـت ، ياـمنرود  نـیا  رکذ  زا  ضرغ  مـیدروآ 
رد يربهر  مظعم  ماقم  دیکأت  دروم  هراومه  هک  یعامتجا  طابـضنا  مظن و  يرارقرب  هک  میا  هدومن  ضرف  دـشاب . یم  یعامتجا  مظن  يرارقرب 
یم میئآ  لئان  مهم  نیا  هب  میهاوخب  هکنآ  يارب  نیاربانب  تسا . روما  حالصا  يارب  یلمع  تسایس  مادقا و  کی  تسا ، هدوب  زین  ریخا  ياهلاس 
راو تسرهف  تمـسق  نیا  رد  اذل  لاعف . نانمـشد  مه  تسا و  كدنا  تصرف  مه  هک  ارچ  میریگ ، دنپ  خـیرات  یفنم  تبثم و  تاکن  زا  تسیاب 

ظفح روظنم  هب  هیقف  هقلطم ي  تیـالو  هصاـخ  مالـسا و  رونا  عرـش  زا  يوریپ  . 1 میئامن : یم  هراـشا  شخب  نیا  زا  هدـمآ  تسد  هب  جـیاتن  هب 
رب مدقم  مهافت  هک  تهج  نآ  زا  تاحالـصا ، زا  دحاو  صخـشم و  یفیرعت  هب  ندیـسر  . 2 فرحنم . راکفا  خوسر  زا  يریگولج  تدـحو و 

دوخ يارب  الوا  تسیچ ؟ تاحالصا  هک )  ) دوشب فیرعت  دیاب  تاحالصا  : » دنیامرف یم  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  هک  نانچ  تسا . قفاوت 
هک دوشب  فیرعت  مدرم  يارب  اـیناث  مینک ، راـکچ  میهاوخ  یم  هک  دـشاب  صخـشم  دوشب و  فیرعت  مینکب ، تاحالـصا  میهاوـخ  یم  هک  اـم 
يا هعومجم  هک  تسا  ییاهراک  ءزج  نیا  دنک ...  انعم  ار  تاحالـصا  شدوخ  لیم  هب  دناوتن  یـسک  ره  ات  تسیچ ؟ تاحالـصا  زا  ام  روظنم 
ماقم نارگید ؛ زا  هناروکروک  يرادربوگلا  زا  باـنتجا  . 3 ( 6 « ) دنهد ماجنا  دنناوت  یم  سلجم و ...  ییاضق و  هاگتـسد  یتلود ، نالوئـسم  زا 

ناـمه درک . دـنهاوخ  هبلغ  یلیمحت  ياـهوگلا  دـنوشن  صخـشم  تاحالـصا  زا  فیرعت  رگا  دـنیامرف ...« : یم  دروم  نیا  رد  يربـهر  مظعم 
دندرب هانپ  اهنآ  هب  دنتفر و  یبرغ  ياهلدم  اهوگلا و  رد  تاحالصا  هنایشان ي  دیلقت  غارس  دنتـسناد  یمن  نوچ  داتفا ، يوروش  رد  هک  یقافتا 

هک نانچ  تسا . یقیقح  یعقاو و  ترورض  کی  تاحالصا  . 4 ( 7  ...« ) دنداد صیخشت  اهنآ  رد  ار  فعض  نیا  هنادنمشوه  ام  راوگرزب  ماما 
تاحالصا دریگ . ماجنا  ام  روشک  رد  دیاب  تسا و  يرورض  تقیقح  کی  تاحالـصا  هک  مدقتعم  هدنب  دنیامرف ...« : یم  يربهر  مظعم  ماقم 

. دنک حالصا  ار  يرانک  هشوگ و  دوشب  روبجم  دریگب و  رارق  تخـس  تابلاطم  دروم  یمکاح  نالف  هک  تسین  رارطـضا  رـس  زا  ام  روشک  رد 
هب دـش و  دـهاوخ  دـساف  ماظن  دریگن ، ماجنا  ون  هب  ون  تروص  هب  حالـصا  رگا  تسام ، ینید  یبـالقنا و  تیوه  تاذ  ءزج  تاحالـصا  ریخن ،

رظن ناعما  دروم  روشک  تالکشم  تالـضعم و  قیداصم  دیاب  تاحالـصا  رد  . 5 ( 8 .« ) تسا هضیرف  کی  تاحالـصا  تفر . دهاوخ  ههاریب 
یتاررقم نامیرادا  هاگتـسد  هک  میراد  جایتحا  ام  : » دیامرف یم  دروم  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یـصخش . ای  یهورگ و  عفانم  هن  دریگ  رارق 

هوشر و دـیاب  دوش . حالـصا  دـیاب  هک  تسا  يدـساف  هطقن ي  دوب  رگا  دـشابن ، ضیعبت  نآ  رد  دـشاب و  ناـسکی  همه  يارب  هک  دـشاب  هتـشاد 
ياههار زا  یناسک  رگا  دشاب . عورـشم  دیاب  تورث  بسک  ياههار  دوش . حالـصا  دـیاب  تسا و  داسف  دوب  رگا  دـشاب . هتـشادن  دوجو  ءاشترا 

هدروآ داب  ياهتورث  دندرک ، هدافتسا  اج  یب  تازایتما  زا  یناسک  رگا  دوشب . حالصا  دیاب  تسا و  داسف  نیا  دندرک ، تورث  بسک  عورـشمان 
اههورگ و همه ي  یلد  مه  يرایمه و  هیور  تدحو  دـیاب  تاحالـصا  رد  . 6 ( 9  ...« ) دوشب حالـصا  دیاب  تسا و  داسف  نیا  دندرک ...  ادـیپ 

ماـجنا یگنوگچ  يزیر  هماـنرب  قبط  اریز  تسا . يرورـض  تاحالـصا  ماـجنا  رد  يزیر  هماـنرب  دوجو  . 7 فالتخا . هن  دـشاب و  مدرم  داـحآ 
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تافآ زا  یگ  همانرب  یب  یگدز و  باتـش  يانعم  هب  لیجعت  دوش . یم  ینیب  شیپ  بولطم  هجیتن ي  ذخا  نامز  ات  عورـش  نامز  زا  تاحالـصا 
تسرد ماجنا  هک  دندقتعم  نآ  مزاول  تاحالصا و  ماجنا  رب  دیکأت  نمـض  دروم  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تسا . یحالـصا  مادقا  ره  مهم 
هرابرد يدنب  تیولوا  یتاحالصا : ياهتیولوا  نییعت  - 1 ( 10 . ) تسا ماظن  نالوئسم  يوس  زا  مادقا  تیعطاق و  هب  طونم  ناریا  رد  تاحالـصا 
ضیعبت داسف و  رقف ، اب  هزرابم  هلمج  زا  ار  تاحالـصا  ياهتیولوا  اهراب  يربهر  مظعم  ماقم  هراب  نیا  رد  هک  تسا  مهم  ناـنچ  تاحالـصا  ي 

اب يدج  هلباقم ي  : » دنیامرف یم  بالقنا  مظعم  ربهر  هناگیب : رـصانع  ذوفن  نایجراخ و  تلاخد  اب  يدج  هلباقم ي  - 2 ( 11 . ) دنا هدومن  نایب 
ماقم رد  ناسنا  تسا . يرگید  ثحب  یجراخ  تاطابترا  ثحب  یـساملپید و  ثحب  هتبلا  تساهنآ . هب  نظءوس  اهیبرغ و  اـهیجراخ و  تلاـخد 

اب ار  اهنآ  هراشا  تشگنا  یتسیاب  ماـظن  یـساسا  لـئاسم  رد  اـما  دـنک ؛ یم  راـک  همه  ددـنب و  یم  دادرارق  دریگ ، یم  دـهد ، یم  یـساملپید ،
: دنیامرف یم  يربهر  مظعم  ماقم  تاحالـصا : دنور  رد  يور  دنت  هنوگ  ره  اب  يدج  هلباقم ي  - 3 ( 12  ...« ) داد رارق  هظحالم  دروم  نظءوس 
اب دیاب  اههاگتـسد  همه ي  ینیـستلی ! لدم  ینعی  دننمـشد . نک  فاص  هداج  هک  تسا  یناور  دنت  ییور و  دنت  هنوگ  ره  اب  يدـج  هلباقم ي  »

تلاح زا  ار  تکرح  دیایب و  لفاغ  کی  ضرغم و  کی  هدروخ ، بیرف  کی  بلط ، هاج  کی  دنراذگن  دننک ، هلباقم  تدش  هب  ینیستلی  لدم 
نوناق اریز  دوشب . ظفح  قیقد  روط  هب  یتسیاب  یـساسا  نوناق  راتخاس  یـساسا : نوناق  راتخاس  ظفح  - 4 ( 13 .« ) دنک جراخ  شدوخ  حیحص 
باتک زا  لقن  هب  رارسالا ص 289  فشک  هرقب 19/02 3 . هروس  . 2 36  / هبوت هروس  . 1 اه : تشون  یپ  دشاب . یم  مالسا  زا  ثعبنم  یـساسا 

، عبنم نامه  ص 449 5 . هر »  » ینیمخ ماما  ترـضح  هاگدید  زا  ناریا  رـصاعم  خیرات  ینیمخ ص 84 4 . ماـما  تضهن  زا  یلیلحت  یـسررب و 
، عبنم نامه  ص 8 7 . حلسم ، ياهورین  لک  داتس  یگنهرف  تنواعم  يربهر ، مظعم  ماقم  هاگدید  زا  تاحالصا  يدابم  لوصا و  ص 449 6 .

لوصا هحفص 13 9 . حلسم ، ياهورین  لک  داتس  یگنهرف  تنواعم  يربهر ، مظعم  ماقم  هاگدید  زا  تاحالـصا  يدابم  لوصا و  هحفص 9 8 .
هحفص 16 عبنم ، نامه  هحفص 54 10 . حلـسم ، ياهورین  لک  داتـس  یگنهرف  تنواعم  يربهر ، مظعم  ماقم  هاگدید  زا  تاحالـصا  يدابم  و 
، حلسم ياهورین  لک  داتـس  یگنهرف  تنواعم  يربهر ، مظعم  ماقم  هاگدید  زا  تاحالـصا  يدابم  لوصا و  هحفص 49 12 . عبنم ، نامه  . 11

خ  / هوسا رهش  یتاقیقحت  حرط  باتک  عبنم : هحفص 54  عبنم ، نامه  هحفص 57 13 .

هعماج تیاده  ای  فارحنا  رد  بالقنا  صاوخ  شقن 

یمالـسا بالقنا  ياه  یگژیو  زا  یخرب  هب  نیـشیپ  ياـه  شخب  رد  ثحب  همدـقم  هعماج 1 . تیادـه  ای  فارحنا  رد  بـالقنا  صاوخ  شقن 
ددصرد ماظن ، هدننک ي  دیدهت  ياه  بیـسآ  هب  هجوت  اب  نآ ،  زا  سپ  دـش .  هراشا  ناهج  یـسایس  رگید  ياه  تکرح  رب  نآ  زایتما  ناریا و 

نتخاس حـقنم  يارب  زین  ماجنارـس  میدـمآرب .  تسا ، هدـش  عقاو  هچنآ  نامرد  ای  اـه  بیـسآ  نیا  زا  يریگ  شیپ  يارب  ییاـهراکهار  هئارا ي 
درف ات  دشاب  هتـشاد  روضح  مه  رانک  لماع  ود  دیاب  مالـسا ،  رظن  زا  هک  دش  دیکأت  هتکن  نیا  رب  و  رکذ ،  یتامدقم  ثحابم  زا  یخرب  ثحب ، 

 . زیارغ اه و  سوه  لرتنک  رگید ،  لماع  و  دـب ،  بوخ و  صیخـشت  يارب  شنیب  تخانـش و  لماع ،  کـی  دراد :  زاـب  تیاـنج  داـسف و  زا  ار 
رد دناوت  یمن  دنتشاد  هجوت  هلأسم  نیا  زا  یشخب  هب  اه  نآ  زا  کی  ره  هک  نوگانوگ  نادنمشناد  يوس  زا  هدش  هئارا  تایرظن  بیترت ، نیدب 

همادا ثحابم  نیا  شخب ،  نیا  رد  دـیامن .  ینایاش  کمک  تسا ،  هدـش  هعماج  زا  ییاه  هورگ  دارفا و  ریگنماد  هک  يرورـش  داسف و  ندودز 
یعامتجا ياه  بیـسآ  داجیا  رد  صاوخ  ماوع و  شقن  یـسررب  . 2 دوش .  هدامآ  الماک  یلـصا  ثحب  هئارا ي  يارب  ناهذا  ات  تفاـی  دـهاوخ 

یکی دش .  یـسررب  دنک ،  یم  دیدهت  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هک  یعامتجا  ياه  بیـسآ  يایاوز  زا  یخرب  نیـشیپ ،  ثحابم  یط 
 ، دوش یم  ماظن  هجوتم  هک  ییاه  بیـسآ  هک  تسا  نیا  داد ،  رارق  هجوت  دروم  یمالـسا  بالقنا  هنیمز ي  رد  ناوت  یم  هک  ییایاوز  زا  رگید 

نیا یهاگ  هک  دوش  یم  هتفگ  یهباشم  میـسقت  رد  تسا .  هعماـج  صاوخ  ناـگبخن و  يوس  زا  یهاـگ  مدرم و  ياـه  هدوت  فرط  زا  یهاـگ 
میـسقت عون  ود  نیا  نیب  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  هتبلا  دوش ؛  یم  ماظن  هجوتم  تلود  فرط  زا  یهاگ  تلم و  فرط  زا  اه  بیـسآ 

هک تسین  هنوگ  نیا  اریز  دنوش ؛  یمن  قبطنم  رگیدکی  رب  قیقد  روط  هب  ود  نآ  دراد و  دوجو  هجو  نم  صوصخ  مومع و  هطبار ي  يدـنب ، 
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تیریدم راکردنا  تسد  سک  ره  هک  تسین  هنوگ  نیا  تشاد و  دهاوخ  روشک  هرادا ي  رد  ار  یتیلووئـسم  امتح  دش ،  صاوخ  زا  سک  ره 
يا هنوگ  هب  نارگید ،  دنتـسه و  هعماج  صاوخ  ناگبخن و  زا  تلود  ياضعا  دراوم ،  بلاغ  رد  اما  دوش ؛  هدرمـش  صاوخ  زا  دـش ،  روشک 

مدرم مومع  تاقبط  اب  هسیاقم  رد  مکاح  هقبط ي  هعماج ،  رد  ات  دوش  یم  ببـس  رما  نیا  دـننک .  یم  دـییأت  ینابیتشپ و  تیامح ،  ار  اـه  نآ 
تیرثکا تروص ،  نیا  رد  هک  تسا  مدرم  ياه  هدوت  فرط  زا  یهاگ ،  دوش ، یم  ماظن  هجوتم  هک  ییاه  بیـسآ  دـشاب . هتـشاد  زایتما  یعون 

بیسآ تروص ،  نیا  رد  هک  تسا  صاوخ  زا  يدودحم  هورگ  يوس  زا  یهاگو ،  دنوش  یم  راچد  اه  بیـسآ  نیا  هب  امیقتـسم  هعماج  دارفا 
رارق هظحالم  دروم  دیاب  هتکن  نیا  اما  دوش ؛  یم  هدز  تفآ  هعماج  لک  دنک و  یم  تیارس  هعماج  لک  هب  نانآ  هلیسو ي  هب  هدش  داجیا  ياه 
اریز دراد ؛ يا  هشیر  یتوافت  دوش ،  یم  لصاح  ناـگبخن  فرط  زا  هچنآ  اـب  دـیآ ،  یم  دـیدپ  مدرم  ياـه  هدوت  هیحاـن ي  زا  هچنآ  هک  دریگ 
نیا یعیبط ، روط  هب  تسین و  هدـش  یهدـنامزاس  هک  تسا  نیا  دوش ،  یم  ماـظن  هجوتم  مدرم  مومع  هیحاـن ي  زا  هک  ییاـه  بیـسآ  یگژیو 

یهدنامزاس بلغا  دوش ، یم  ماظن  هجوتم  ناگبخن  صاوخ و  فرط  زا  هک  ییاه  بیـسآ  یلو  دوش  یم  تفای  مدرم  ياه  هدوت  نایم  اه  تفآ 
رب ار  هعماج  دنروآ و  دیدپ  ار  بولطمان  یلوحت  هعماج  رد  ات  دننآ  یپ  رد  دنراد ،  یـصاخ  راکفا  هک  يدودعم  صاخ و  دارفا  تسا و  هدـش 

تهج نآ  قیقد ،  ياه  يزیر  همانرب  اب  ات  دنـشوک  یم  دارفا  نیا  دـنهد .  رارق  ریثأت  تحت  شیوخ ،  یهورگ  یـصخش و  ياه  هزیگنا  ساـسا 
فارحنا داسف و  أشنم  دارفا ، زا  يرامـش  تشگنا  دادعت  هک  دیـسر  دهاوخ  ییاج  هب  راک  یهاگ  دـننک .  لقتنم  هعماج  هب  ار  داسف  فارحنا و 

يا هعماج  ره  دوب و  دـهاوخن  اج  یب  روکذـم  میـسقت  نیاربانب ،  تسا ؛  هداد  ياـج  دوخ  رد  ار  رفن  نویلیم  اـههد  هک  دـنوش  یم  يا  هعماـج 
یم همـشچرس  ناگبخن  زا  یهاگ  مدرم و  ياـه  هدوت  دوخ  زا  داـسف  یهاـگ  دریذـپ ؛  بیـسآ  هورگ ،  ود  نیا  زا  یکی  يوس  زا  تسا  نکمم 
عون نیا  هک  انعم  نیدب  نآ  ندوب  یمومع  . 1 دراد :  یگژیو  هس  دنک ،  یم  دیدهت  ار  هعماج  مدرم ،  ياه  هدوت  فرط  زا  هک  یبیـسآ  دریگ . 

اه و تلایا  اهرهش ،  اه ،  هورگ  اهرشق ،  رد  شیبامک  هکلب  دوش ،  یمن  زاغآ  یـصاخ  رـشق  ای  رهـش  هورگ ،  درف ،  زا  اه ،  فارحنا  اهداسف و 
ابیرقت هکلب  تسین ؛  هدـش  یحارط  یهدـنامزاس و  اهراتفر  هنوگ  نیا  هک  انعم  نیدـب  نآ  ندوب  یعیبط  . 2 دیآ ؛  یم  دـیدپ  نوگانوگ  قطانم 

 ، ییاهنت هب  اهداسف  نیا  هک  درک  جاتنتـسا  ود  نآ  زا  زین  ار  یگژیو  نیا  ناوت  یم  هتـشذگ  یگژیو  ود  هب  هجوت  اـب  . 3 دهد ؛  یم  خر  یعیبط 
ضرغم و دارفا  ات  دنک  یم  مهارف  ار  هنیمز  اهداسف  نیا  دنزاس .  یم  مهارف  داسف  يارب  ار  يرتسب  هکلب  دنوش ؛  یمن  هعماج  داسف  أشنم  دوخ ، 

بسانم بلطم ،  نیا  ندش  نشور  يارب  دنروآ .  دیدپ  هعماج  رد  ار  یفارحنا  هدرک ، هدافتـسا  ءوس  تیعقوم  نیا  زا  دنناوتب  فرحنم  ناگبخن 
هب هراـبرد ي  نارو ،  هشیدـنا  نارظن و  بحاـص  يوـس  زا  هک  دوـش  هتخادرپ  ییارآ  ناـیب  هـب  نآ ،  نمـض  دوـش و  هدروآ  يا  همدـقم  تـسا 

تـسایس هعماج و  تیریدـم  هرابرد ي  نوگاـنوگ  يارآ  یـسررب  . 3 تسا . هدـش  یبتاکم  داجیا  أـشنم  هئارا ،  تسایـس  هعماـج و  تیریدـم 
هتسد فلا -  درک : میسقت  یلک  هتسد ي  ود  هب  ناوت  یم  دنا  هدش  حرطم  تسایـس  هعماج و  تیریدم  هنیمز ي  رد  هک  ار  یبتاکم  تایرظن و 

هک دنراد  دوجو  هبخن  هغبان و  زاتمم ،  يدارفا  هعماج ،  دارفا  نایم  هک  دنا  هتـشاد  دوخ  نهذ  رد  ار  رکف  نیا  زاغآ ،  زا  نارو ،  هشیدـنا  زا  يا 
 . دنراد يرترب  نارگید  رب  دهد ، یم  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  هعماج  تیریدم  هک  رگید  ياهزایتما  یـضعب  تیریدم و  تردق  رکف ،  رظن  زا 

هتبلا دـنریگ ؛  هدـهع  رب  ار  هعماج  تیریدـم  دـنناوتب  هک  يروط  هب  تخاس ، مهارف  نانآ  تیلاعف  يارب  ار  هنیمز  تخانـش و  دـیاب  ار  دارفا  نیا 
ای یـشراگیلا  تموکح  مان  اه  نآ  ماـمت  يارب  ناوت  یم  اـما  تسا ؛  هداد  ياـج  دوخ  رد  ار  ینوگاـنوگ  بتاـکم  یلک ،  رکف  زرط  نیا  دوخ 

فافش همه  زا  دنا ،  هتفگ  نخس  هراب  نیا  رد  هک  ینازادرپ  هیرظن  نایم  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  نوطالفا ،  دیزگرب .  ار  ناگبخن  تموکح 
يارب رتشیب  ییاناوت  نتشاد  يارب  اریز  دنوش ؛  راد  هدهع  نامیکح  دیاب  ار  تموکح  وا ،  رظن  زا  تسا .  هتخادرپ  ثحب  نیا  هب  رت  نشور  رت و 

هب دنـشاب . زاتمم  یقالخا  یتیبرت و  ظاحل  زا  و  نوگاـنوگ ،  مولع  عماـج  هک  دـنریگر  ارق  تردـق  سأر  رد  يدارفا  دـیاب  هعماـج ،  تیریدـم 
نینچ دنـشاب .  هعماـج  ناگتـسجرب  زا  یلمع  تمکح  ظاـحل  زا  مه  یملع و  تمکح  ظاـحل  زا  مه  دـیاب  هعماـج  ناـمکاح  رگید ،  تراـبع 

تیاعر ار  هعماج  تحلصم  دنتسه ،  هتـسارآ  زین  وکین  قالخا  هب  هک  اج  نآ  زا  دننیزگرب و  دیاب  ار  یهار  هچ  دنناد  یم  همه  زا  رتهب  یناسک 
اه و هورگ  ار  نوطـالفا  هیرظن ي  هباـشم  تاـیرظن  ( 1  .) دنیامن یمن  شیوخ  یـصخش  حـلاصم  يادـف  ار  مدرم  مومع  حـلاصم  دـننک و  یم 
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هیرظن ي ناـمه  تاـیرظن ،  زا  فـیط  نیا  بطق  عـقاو ،  رد  تاـیرظن و  نیا  نیرت  صخاـش  نکیل  دـنا ،  هتخاـس  حرطم  مه  يرگید  بتاـکم 
یمن یلمع  ار  نآ  اـی  دـنتفریذپ  یمن  ار  لـبق  هیرظن ي  اـی  هک  دنتـشاد  رارق  يرگید  فـیط  فـیط ،  نـیا  ربارب  رد  ب . دـشاب .  یم  نوطـالفا 

ار هعماج  هرادا ي  دیاب  تسا ،  كدنا  رایسب  زین  اه  نآ  دادعت  هک  هعماج  زاتمم  دارفا  طقف  دوب  دقتعم  هک  نوطالفا  رظن  فالخ  رب  دنتـسناد . 
نیا هریاد ي  دیابن  دنوش و  یتموکح  بصانم  راد  هدهع  هک  دنراد  ار  قح  نیا  هعماج  دارفا  مامت  هک  دندقتعم  فیط  نیا  دـنریگ ،  هدـهع  رب 

دنشاب یلمع  یملع و  تمکح  ياراد  هک  دنـشاب  هتـشاد  ار  نارگید  رب  يرادمامز  یگتـسیاش  یناسک  طقف  هک  درک  گنت  يردق  هب  ار  دارفا 
ود نیا  عماـج  هک  تفاـی  ار  يدارفا  ناوت  یم  تردـن  هب  تسا و  لکـشم  رایـسب  دارفا  رد  یگژیو  ود  نیا  نتفاـی  هیرظن ،  نیا  ساـسا  رب  ( 2 .)

. دنریگ یم  رظن  رد  رما  نیا  نایدصتم  يارب  ار  ینس  طرش  تسا ،  ناتساب  نانوی  نآ  هاگداز  هک  هیرظن  نیا  نالئاق  هتبلا  دنشاب ؛  تیـصوصخ 
درادن دوجو  اه  نآ  نیب  یتوافت  دنربارب و  مه  اب  هعماج  تیریدم  نتفرگ  تسد  هب  رد  دنشاب ،  اراد  ار  طرـش  نیا  هک  یناسک  بیترت ،  نیدب 

نیا زا  ار  نانز  رگید ،  یخرب  ناگدرب و  ناـنآ ،  زا  یخرب  دـندرک .  یم  عنم  روما  نیا  نتفرگ  تسد  هب  زا  ار  يدارفا  زین  هیرظن  نیا  نـالئاق  . 
دوخ هب  ار  یـسارکمد »  مان «  میدـق ،  نانوی  رد  تشاد ،  دوجو  نآ  هراـبرد ي  هک  یتائانثتـسا  اـب  هارمه  هیرظن ،  نیا  دـندرک . انثتـسا  هدـعاق 
رظن زا  ای  درادن  یتاعالطا  هعماج  تیریدـم  هنیمز ي  رد  هک  داوس  یب  صخـش  رظن ،  نیاربانب  دوب .  مدرم »  تموکح  يانعم «  هب  هک  تفرگ 

تیریدم و اوقت ،   ، ملع رظن  زا  هک  يدرف  اب  درادن ،  یـصصخت  زین  یلمع  ياه  تراهم  رظن  زا  تسا و  ندوک  يدادادـخ ،  یتاذ و  دادعتـسا 
. دنرادن رگید  کی  اب  یتوافت  چـیه  هعماج ،  تشونرـس  نییعت  رد  دراد ،  یعیفر  هاگیاج  هعماج ، نوگانوگ  نووش  رد  رظن  راهظا  تیحالص 

رترب هیرظن ي  هرابرد ي  هک  دـنتخاس  مهارف  ار  ناکما  نیا  دـنتفای و  جاور  شیبامک  خـیرات ، زا  ییاه  نارود  رد  هیرظن ،  ود  نیا  زا  کی  ره 
لفاحم رد  دنام و  یم  یقاب  ذغاک  يور  رب  بلغا  تایرظن ،  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  لکـشم  نیا  خـیرات  لوط  رد  هراومه ،  اما  دوش ؛ يرواد 
یبسانم تصرف  هاگ  چـیه  نوطـالفا  هیرظن ي  هک  درک  ناـعذا  تقیقح  نیا  هب  دـیاب  زین  هراـب  نیا  رد  دوش  یم  نوفدـم  کـیمداکآ  یملع و 

دنشاب و نامیکح  زا  هراومه  نامکاح  هک  دوب  نیا  وا  بولطم  تموکح  ققحت  طرـش  اریز  دوش ؛  هبرجت  یخیرات  هرود ي  کی  رد  ات  تفاین 
تروص هب  ناـنچمه  نوطـالفا  حرط  زا  نیارباـنب ،  دنتـشاد ،  ار  اـه  یگژیو  نیا  یکدـنا  دارفا  و  دوب ، راوـشد  بلغا  یتیحالـص  نینچ  زارحا 

يوس زا  درادـن .  یجراخ  دوجو  دوش و  یم  حرطم  يرظن  هلحرم ي  رد  طقف  حرط  اب  اریز  دوش ؛  یم  دای  دابآاجکان »  ای «  هلـضاف  هنیدـم ي 
هتـشون نخـس و  طقف  دنراد ،  ار  شیوخ  تشونرـس  نییعت  قح  هدوب ،  ناسکی  مدرم  مامت  دندوب  دقتعم  هک  زین  وطـسرا  نوچ  يدارفا  رگید ،

هچیزاب ي خـیرات ،  نوگانوگ  ياه  نارود  رد  مدرم  ياه  هدوت  اریز  دـندنام ،  ناوتان  دوخ  تایرظن  تاـبثا  زا  لـمع ،  رد  دـندرک و  هدنـسب 
 ، شوه هک  یناگبخن  هکلب  درـشف ؛  یم  ياپ  نآ  رب  نوطالفا  هک  ینامیکح  ناـگبخن و  نآ  هن  مه  نآ  دـنا  هدوب  ناـگبخن  زا  يا  هدـع  تسد 
 ، ناگبخن هراومه ،  هک  تسین  نینچ  نیا  دنتفرگ .  یم  راک  هب  شیوخ  یهورگ  یـصخش و  دـصاقم  ياضرا  هار  رد  ار  دوخ  ناوت  تسارف و 
هار رد  ار  دوخ  ییاناوت  هعماج ،  ناگبخن  یهاگ ،  هکلب  دـننک ؛  هرادا  ار  هعماج  هجو  نیرتهب  هب  دـنناوتب  هک  دنـشاب  يا  هتـسیاش  هزنم و  دارفا 

یفارحنا یگتخاس و  نایدا  بهاذم و  ندمآ  دیدپ  یتح  دنوش .  یم  عماج  دارفا  نایم  ییاه  فارحنا  داجیا  ثعاب  دنریگ و  یم  راک  هب  داسف 
شقن هب  طوبرم  لـئاسم  دوـش ،  یم  طوـبرم  ناسانـش  هعماـج  راـک  هزوـح ي  هب  هک  یثحاـبم  زا  یکی  تسا .  ناـگبخن  تسد  هب  هعماـج  رد 

دننک یم  افیا  مدرم ،  ياه  هدوت  هن  و  ناگبخن ،  یناسنا  عماوج  تالوحت  رد  ار  شقن  نیرتشیب  هک  دـندقتعم  نانیا  تسا .  هعماج  رد  ناگبخن 
لزنت و داسف ،  تهج  رد  هاوخ  لامکو  یقرت  حالـص ،  تهج  رد  ناـگبخن  تکرح  هاوخ  دـنراد ؛  یلاـعفنا  شقن  مدرم  ياـه  هدوت  بلاـغ  و 
 . تسا ناگبخن  رکفت  زرط  دهد ،  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  نآ  هدرک ،  دـشر  هعماج  رد  هک  اه  تکرح  مامت  أشنم  نیاربانب ،  دـشاب ؛  طاطحنا 

دنک تیاده  یصاخ  تهج  رد  ار  اه  نآ  هداد ،  رارق  ریثأت  تحت  ار  رفن  اه  نویلیم  یهاگ  اهرازه و  اهدص و  دناوت  یم  ناگبخن  زا  يدرف  ره 
دیدـپ تالوحت  هک  تسا  سانـش  هعماج  هفیظو ي  سپ  دروآ ؛  دـیدپ  ار  یبالقنا  یهاگو  یحالـصا  تکرح  یهاـگ  لوحت و  لـمع ،  رد  و 

نینچ ساسا  رب  دزادرپب .  قیقحت  هب  مدرم ،  ياه  هدوت  رب  ناگبخن  شقن  ياهراک  هار  تیفیک و  هرابرد ي  دنک و  یسررب  ار  هعماج  رد  هدمآ 
هیرظن ي . 4 داد . هئارا  داسف ،  تهج  رد  هچ  حالـص و  تهج  رد  هچ  ار  ییاهراک  هار  یتح  درک و  ینیب  شیپ  ار  هدـنیآ  ناوت  یم  یتاـعلاطم 
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نایدا هک  تسا  نیا  مهم  هلأسم ي  دوش ،  یبایزرا  یـسررب و  هعماج  تیریدـم  هب  طوبرم  تایرظن  هک  نآ  زا  سپ  یهـالا  ناـیدا  لوبق  دروم 
رت کیدزن  یهالا  يایبنا  هاگدـید  هب  تایرظن ،  نیا  زا  کی  مادـک  اـی  دـنریگ  یم  رارق  فیط  مادـک  رد  يرکف ،  يرظن و  تهج  زا  یهـالا ، 
 ، ینید ياه  تکرح  تهج  رد  نوگانوگ ،  عماوج  اه و  تموکح  رد  یناسک  هچ  لمع ،  رد  هک  دوب  دهاوخ  نیا  زین  رگید  هلأسم ي  تسا . 

ثحب هب  ناوت  یم  هنوگ  ود  هب  اج  نیا  نیاربانب ،  دنا ؛  هتشادرب  ماگ  یبلس  یفنم و  ياه  تکرح  هاوخ  یباجیا و  تبثم و  ياه  تکرح  هاوخ 
هک تسا  یعقاو  ینیع و  ثحابم  رگید ،  شخب  دـننآ و  راد  هدـهع  نافوسلیف  هک  تسا  يرظن  ثحابم  ثحابم ،  نیا  زا  عون  کی  تسیرگن : 

دشاب و هدیـسر  ام  هب  رگید  نایدا  زا  هک  يربتعم  ینید  نوتم  دش ،  هراشا  نادب  رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه  دنزادرپ .  یم  نادب  ناسانـش  هعماج 
لیجنا تاروت و  مان  هب  رگید  باتک  ود  طقف  میرک ،  نآرق  زج  هب  ینامسآ ،  ياه  بتک  نایم  تسا .  مک  رایسب  درک ،  دامتعا  اه  نادب  ناوتب 

هیلع حیسم  ترـضح  هب  هک  دنرواب  نیا  رب  زین  نایحیـسم  دوخ  یتح  لیجنا ،  هرابرد ي  دوش .  یم  هتخانـش  ایبنا  باتک  مان  هب  هک  دراد  دوجو 
ياه فیرحت  رب  لاد  يرایـسب  دهاوش  تسا ،  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نآ  زا  نایدوهی  داقتعا  هب  هک  زین  تاروت  درادن .  قلعت  مالـسلا 

هناگی سپ  مینک ؛  نانیمطا  یهالا  ینامـسآ و  ياه  باتک  تروص  هب  اه ،  باتک  نیا  هب  میناوت  یمن  ور  نیا  زا  دراد ؛  دوجو  نآ  رد  ناوارف 
؛  تسا میرک  نآرق  هدـشن ،  عقاو  نآ  رد  زین  یفیرحت  چـیه  هدـش و  لزان  شناگدـنب  رب  لاـعتم  دـنوادخ  يوس  زا  میراد  نیقی  هک  ار  یباـتک 

یتسرد بلاطم  هک  تسین  انعم  ندب  نیا  اما  تسا ؛  مالسا  نآ ،  زا  دوصقم  دوش ،  یم  هدرب  یمان  نید  زا  ثحابم ،  نیا  رد  هاگره  نیاربانب ؛ 
نیا زا  کـی  ره  رد  فیرحت  لاـمتحا  هک  اـج  نآ  زا  درادـن .  دوجو  اـه  باـتک  نیا  رد  دریگ ؛  یم  همـشچرس  یهـالا  یحو  زا  یتح  هک  زین 

زا هتـساخرب  روآ و  نیقی  یبلاـطم  تروص  هب  اـه  نآ  بلاـطم  هب  ناوت  یمن  دـشاب ؛  نآ  رد  مه  یتسرد  بلاـطم  هچ  رگا  تسه ؛  اـه  باـتک 
هک یمالـسا  عبانم  نآرق و  تایآ  رد  ربدت  اب  دـشاب .  هتـشاد  دوجو  نآ  يارب  میرک  نآرق  زا  يدـیؤم  هک  نآ  رگم   ، درک دامتعا  یهالا  یحو 

تـسد هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم  تسا ،  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يوس  زا  میرک  نآرق  زا  يریـسفت 
رما نیا  رد  تسین . یلمع  رگید ،  هتـسیاش ي  ناـگبخن  ناـمیکح و  ماـن  هب  دارفا  زا  يدودـعم  هورگ  اـب  طـقف  هعماـج  ندرک  هرادا  هک  تفاـی 

هلحرم رد  نینچمه  تسا و  يرتشیب  هبرجت ي  لقع و  ياراد  هک  دشاب  یـسک  زا  دیاب  هعماج  تیریدم  رد  هشیدنا  هک  درادن  دوجو  يدـیدرت 
؛  دنراد يرتشیب  تاعلاطم  تسارف و  شوه ،  تیحالص ،  هبرجت ،  تراهم ،  هک  دریگ  ماجنا  یناسک  هلیـسو ي  هب  تیریدم  دیاب  زین  لمع  ي 

نآرق و تایآ  دریگ . یمن  ناماس  ناگبخن  نامیکح و  دوجو  اب  طقف  یماـظن  نینچ  یجراـخ  عوقو  هک  تشاد  هجوت  زین  رما  نیا  هب  دـیاب  اـما 
اهیف الخ  الا  همأ  نم  نا  هفیرش ي و  تایآ  ساسا  رب  تسا .  هتـشاد  دوجو  يربمایپ  یتما ،  ره  نایم  هک  دراد  تیاکح  نآ  زا  یخیرات  دهاوش 

 ، تقیقح رد  و  ( 4 ( ؛  الوسر همأ  لک  یف  انثعب  دقل  تسا و  هتـشذگ  يا  هدنهد  رادشه  نآ  رد  هک  نیا  رگم  هدوبن ،  یتما  چـیه  و  ( 3 ( ؛  ریذن
طقف هنافـسأتم  دـشاب .  هتـشادن  دوجو  نآ  يارب  يربمایپ  هک  تفای  ناوت  یمن  ار  يا  هعماـج  چـیه  میتخیگنا ،  رب  يا  هداتـسرف  یتما  ره  ناـیم 

همانرب تماقا و  لحم  یگدنز ،  حرش  مان ، زین  ام  ینید  نوتم  رد  یتح  تسا و  صخـشم  ام  يارب  ناربمایپ  زا  يدودعم  دادعت  یگدنز  خیرات 
نآرق رد  ناشموق  نانآ و  زا  يرـصتخم  حرـش  مان و  هک  یکدنا  هدـع ي  نیمه  لاوحا  رد  هعلاطم  تسا . هدـش  سکعنم  رتمک  ناربمایپ  ياه 
نآرق هفیرـش ي  تایآ  قباطم  دندشن . قفوم  دوخ  بولطم  هعماج ي  لیکـشت  هب  نانآ  زا  یکدنا  دادعت  زج  هک  دهد  یم  ناشن  تسا ،  هدمآ 

زا یهاتوک  نارود  رد  لیئارـسا ،  ینب  تموکح  دـش ،  یم  هرادا  ایبنا  تسد  هب  نآ  تموکح  مالـسا ،  زا  لـبق  هک  يا  هعماـج  هناـگی  میرک ، 
ایبنا نآ ،  رد  هک  تفای  نآرق  رد  ار  يرگید  دروم  ناوت  یمن  دروم  نیا  زج  هب  تسا .  هدوب  مالسلا  هیلع  نامیلس  دوواد و  ترضح  یناگدنز 

هعماج و ياهرشق  مامت  رد  دنناوتب  قیرط  نیا  زا  ات  دشاب  نانآ  رایتخا  رد  روما  مامت  دنـشاب و  هتفرگ  رارق  تموکح  سأر  رد  یمـسر  روط  هب 
هدوب نادنز  دیعبت و  هجنکش ، راشف ،  رد  هراومه  ایبنا ، بلاغ  هکلب  دننک ؛  ارجا  ار  شیوخ  همانرب ي  هعماج ،  یتیریدم  یتموکح و  ياهداهن 

هوت اما  دنا ؛  هدوب  يدودعم  دارفا  ایبنا  لتق  لماع  هک  تسا  رکذ  لباق  هتبلا  دندش ؛  یم  هتـشک  دارفا  زا  یخرب  تسد  هب  زین  يدراوم  رد  دـنا و 
یم طوبرم  هلأسم  نیا  یتخانـش  هعماج  ثحابم  هب  هچنآ  دـندرک .  یم  توکـس  مک  تسد  ای  يوریپ  نانآ  زا  ینادان  يور  زا  زین  مدرم  ياـه 

رد یبیع  صقن و  هک  يزاتمم  ناربهر  ناگتـسیاش و  نامیکح و  تسد  هب  تموکح  نووش  همه ي  لمع ،  رد  هاگ  چیه  هک  تسا  نیا  دوش ،
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تـسا هداد  هدعو  و  هدرک ،  ینیب  شیپ  ار  هدنیآ  میرک  نآرق  هنیمز ،  نیا  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش  تسا .  هدـشن  راذـگاو  دـشابن ،  ناشراک 
ار يزور  نینچ  دـناوتب  راکادـف  تما  نیا  دـشابن و  رود  زور  نآ  هک  تسا  دـیما  ( 5  . ) دـش دـهاوخ  ققحم  یتموکح  نینچ  هدـنیآ ،  رد  هک 

دهد یم  ناشن  ایبنا  تشذگرس  یسررب  دشاب .  هتشاد  ار  یناهج  هعماج  لک  حالصا  يارب  ترضح  رانک  تکراشم  یگتسیاش  دنک و  كرد 
هب کی  چـیه  اما  دـندرک ؛  یم  یگدـنز  مدرم  نایم  ربمایپ  نیدـنچ  روشک ،  کی  ای  رهـش  کی  رد  یتح  اـی  دـحاو  ناـمز  کـی  رد  یتح  هک 

قباطم هک  قطانم  زا  یکی  نانکاس  يارب  سی ، »  هکرابم ي «  هروس ي  تایآ  زا  یخرب  ساـسا  رب  دـندشن .  قفوم  حـلاص  تموکح  لیکـشت 
هتخیگنا رب  مدرم  تیادـه  يارب  يرگید  زا  سپ  یکی  نانآ  دـش و  لزاـن  ربماـیپ  نیدـنچ  ( 6  ، ) تسا هدوب  هیکاـطنا  رهـش  تاـیاور  زا  یخرب 

مکیلا اـنا  اولاـقف  ثلاـثب  اـنرزعف  امهوبذـکف  نـینثا  مـهیلا  انلـسرأ  ذا  نولـسرملا .  اـهءاج  ذا  هـیرقلا  باحـصأ  ـالثم  مـهل  برـضا  و  دـندش : 
میداتسرف نانآ  يوس  نت  ود  هک  هاگ  نآ  نز ،  لثم  نانآ  يارب  دندمآ ،  اج  نادب  نالوسر  هک  ار  يرهـش  نآ  مدرم  ناتـساد )  ( ) 7 .) نولسرم

هب امش  يوس  هب  ام  دنتفگ :  نالوسر )  سپ (  میدرک ؛  دییأت  ار )  نانآ  هداتـسرف ( )  نیموس (  اب  سپ  دندرک ؛ بیذکت  ار  ود  نآ  یل )  و (   ؛
ساسا رب  ار  رهـش  کی  یتح  دنتـسناوتن  یهالا  يایبنا  هجیتن ،  رد  دندرکن و  یهارمه  تکرح  نیا  اب  مدرم  یلو  میا .  هدش  هداتـسرف  يربمایپ 

يا هنوگ  هب  هعماج  تیعضو  هکلب  تسا ؛  هتشادن  دوجو  یصقن  ایبنا  ياه  همانرب  رد  هک  تسا  صخشم  دننک .  هرادا  دوخ  یهالا  ياه  همانرب 
هک دوب  نیا  مه  بلطم  نیا  یلصا  رس  دننک .  هرادا  حیحص  ياه  همانرب  ساسا  رب  هداد ،  لیکـشت  ار  دوخ  بولطم  تموکح  دنناوتب  هک  دوبن 

هفـسلف ي تروص ،  نآ  رد  اریز  دـننک ؛  لیمحت  نارگید  رب  ار  دوخ  ياه  همانرب  رابجا  روز و  قیرط  زا  ات  دـندوبن  ددـصرد  هاـگ  چـیه  اـیبنا 
تشاد یمن  ییانعم  ترخآ  ایند و  تواقش  تداعس و  رگید  تفرگ و  یم  رارق  لاؤس  دروم  هنادازآ ،  باختنا  ینعی  ناسنا ،  شنیرفآ  یلصا 
هجوت اب  دنریگ .  تسد  هب  ار  هعماج  هب  طوبرم  روما  مامت  دنناوت  یمن  حلاص  ناگبخن  لمع ،  رد  هک  دیآ  یم  تسد  هب  دـش ،  نایب  هچنآ  زا  . 

زا دـیاب  ناشیا ،  هتـسیاش ي  ناوریپ  ایـصوا و  ناماما ،  ایبنا ،  ناحلاص ،  ناگتـسیاش ،  نامیکح ،  هک  تشادـنپ  نینچ  دـیابن  تیعقاو ،  نیا  هب 
هک تسا  نیا  ناـنآ  یگـشیمه  ياـعد  هک  یناراـگزیهرپ  دـنزاس ؛  يرپـس  تلزع  هشوگ ي  رد  ار  دوخ  رمع  هدـیزگ ،  يرود  دوـخ  عـماوج 
اب یناـسک  نینچ  نک .  ناراـگزیهرپ  ياوشیپ  ار  اـم  و  ( 8 .) اماما نیقتملل  انلعجاو  دـهد :  رارق  ناراگزیهرپ  ربهار  ماـما و  ار  ناـنآ  دـنوادخ ، 

هتبلا دننک ،  یمن  یلاخ  هناش  هفیظو  زا  و  اهر ،  دوخ  لاح  هب  ار  هعماج  زگره  نانآ ،  زا  مدرم  رتشیب  يوریپ  مدع  دوجوم و  عضو  هدهاشم ي 
هک لالدتسا  نیا  اب  دندرب و  یم  هانپ  اه  هعموص  اهرید و  هب  هعماج  رد  داسف  هدهاشم ي  اب  دندیشیدنا و  یم  نیا  فالخرب  هک  دندوب  یناسک 

يوس زا  یحالـصا  یتکرح  زگره  هجیتن ،  رد  دـندمآ و  یمن  رب  هعماج  حالـصا  ددـصرد  هاگ  چـیه  تسا ،  رـش  داسف و  اه  ناسنا  رد  لصا 
هعماج حالـصا  يارب  هدش ،  جراخ  اوزنا  زا  دنک  یم  بیغرت  ار  يدارفا  نینچ  دریذپ و  یمن  ار  هشیدنا  نیا  مالـسا  اما  دمآ ؛  یمن  دیدپ  نانآ 

یم هیـصوت  ار  هعماـج  هب  طوبرم  روما  هب  ماـمتها  دـنک و  یم  در  ار  هاگدـید  نیا  هک  هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  زین  یتاـیاور  دـنرادرب .  ماـگ 
رد يریگ  هشوـگ  ( 9 . ) مالـسالا یف  هینابهر  ـال  تسا :  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  بوسنم  تیاور  زا  یـشخب  رد  دـیامرف . 

هینابهر امنا  تسا :  هتـسناد  داهج  ار  دوخ  تما  تینابهر  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  زین  يرگید  تیاور  رد  درادـن . دوجو  مالـسا 
يوگلا اـت  دیـشوک  دـیاب  هک  تسا  رکذ  لـباق  هتبلا  تسادـخ .  هار  رد  داـهج  نم  تما  تیناـبهر  اـنامه  ( 10  . ) هللا لـیبس  یف  داـهجلا  یتمأ 

ققحت تهج  رد  اهـشالت  دشاب و  رظن  دروم  داد ،  یم  هئارا  ینامرآ  هعماج ي  يارب  نوطالفا  هک  ییوگلا  ای  دنهد  یم  هئارا  ایبنا  هک  یبولطم 
هب وگلا  نآ  هک  تشاد  راـظتنا  دـیابن  یلو  درک ؛ هجوـت  بوـلطم  لـماک و  يوـگلا  نآ  هب  هراوـمه  دـیاب  رگید ، تراـبع  هب  دریگ . ماـجنا  نآ 
هانپ يا  هشوگ  هب  درک و  اهر  ار  هعماج  دیابن  دش ،  رادیدپ  یفارحنا  دمآ و  دـیدپ  یـصقن  دـنور ،  نیا  رد  رگا  دـبای و  ققحت  لماک  تروص 

يوگلا نانآ  دـیآ ،  یمرب  هعماج  زوسلد  هاگآ و  هتـسیاش ،  ناـمیکح  ریاـس  مالـسلا و  مهیلع  اـیبنا  هریـس ي  نانخـس و  زا  هک  هنوگ  نآ  درب .
ره زور و  ره  دندیـشوک  یم  هکلب  دبای ؛  تینیع  لماک  روط  هب  یهاتوک  نامز  رد  وگلا  نیا  دنتـشادن  عقوت  اما  دـنداد ؛  یم  هئارا  ار  بولطم 
هار يروآ ،  نف  بابـسا و  ندش  مهارف  اب  مه  فراعم و  مولع و  تفرـشیپ  اب  مه  هک  دور  یم  دیما  دـنوش .  رت  کیدزن  وگلا  نآ  هب  رتشیب  هچ 
يا هنیمز  دـنهد ،  یم  ماـجنا  خـیرات  لوط  رد  یگدـنز و  لوط  رد  عماوج  دارفا و  هک  ینیع  ياـه  هبرجت  اـب  دوش و  هئارا  رتـهب  تسرد  ياـه 
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لباق هدوبن و  راظتنا  فالخ  يدح ،  ات  عماوج ،  رد  دوجوم  داسف  هک :  نآ  لصاح  دـبای .  ققحت  ناکما  ینامرآ  وگلا ي  نآ  هک  دـیآ  مهارف 
دنوادـخ هک  یماـگنه  تسا .  هدوب  ینیب  شیپ  لـباق  رما  نیا  زین  ناـسنا  شنیرفآ  زا  شیپ  هک  تفگ  ناوت  یم  یتـح  تسا .  هدوب  ینیب  شیپ 

لگ زا  ار  يرـشب  نم  ( 11  . ) نیدـجاس هل  اوعقف  یحور  نم  هیف  تخفن  هتیوس و  اذاـف  نیط ،  نم  ارـشب  قلاـخ  ینا  دومرف : هکئـالم  هب  لاـعتم 
. دـیتفیب كاخ )  هب  وا (  يارب  ناـنک  هدجـس  مدـیمد ،  نآ  رد  شیوخ  حور  زا  مدرک و  تسرد  ـالماک )  ار (  وا  نوچ  سپ  دـیرفآ ،  مهاوخ 
 ، نآ رد  ایآ  ( 12  . ) کل سدقت  كدمحب و  حبـسن  نحن  ءامدلا و  کفـسی  اهیف و  دسفی  نم  اهیف  لعجتأ  دندیـسرپ : دـنوادخ  زا  ناگتـشرف 

تـسیدقت هب  مینک و  یم  هیزنت  ار )  وت  وت ( ،  شیاتـس  اب  ام  هک  نآ  لاح  دزیرب ؛  اه  نوخ  دزیگنا و  داـسف  نآ  رد  هک  يراـمگ  یم  ار  یـسک 
شیپ ناگتـشرف  دوب ؛  هدشن  هدیرفآ  یناسنا  چیه  زونه  هک  نامز  نآ  رد  میرک ، نآرق  هفیرـش ي  تایآ  زا  تمـسق  نیا  قباطم  میزادرپ .  یم 

هب خساپ  رد  زین  دنوادخ  دوب .  دهاوخن  يزیرنوخ  داسف و  نودب  يا ،  هعماج  نینچ  لیکـشت  يدوجوم و  نینچ  شیادیپ  هک  دندرک  یم  ینیب 
یب نآ  زا  امـش  هک  مـناد  یم  ار  يزیچ  نـم  اـنامه  ( 13 ( ؛  نوملعت ـال  اـم  ملعأ  ینا  نتفگ :  اـب  یتـح  هکلب  دوـمرفن : یفن  ار  رما  نیا  ناـنآ ، 

اب هک  ییاهداسف  دوجو  نیع  رد  هکدـنامهف  نانآ  هب  ترابع  نیمه  اـب  یلو  درک ؛  دـییأت  ار  ناـنآ  ینیب  شیپ  نیا  ینمـض  روط  هب  دـیعالطا ، 
اهداسف نآ  رب  اه  نآ  دوجو  تمکح  حلاصم و  هک  دش  دـنهاوخ  تیبرت  ییاه  ناسنا  دوش ،  یم  ناهج  تادوجوم  ریگنماد  ناسنا ،  شنیرفآ 
کیدزن رایـسب  بولطم ،  نامرآ  نآ  هب  هک  دـبای  ققحت  یحلاص  هعماج ي  هدـنیآ ،  رد  هک  دور  یم  دـیما  ور ،  نیا  زا  تفاـی ؛  دـهاوخ  هبلغ 

ءایبنا . 5 . 36 ( ، 16 لحن (  . 4 . 24 ( ، 35  ) رطاف . 3 ص 165 . تسایس ،  وطسرا ،  . 2 ص 315 . روهمج ،  نوطالفا ،  .1 اه : تشون  یپ  دشاب . 
13 و ( ، 36  ) سی . 7 ح 20 . ص 240 ، ج 14 ، راونالا ،  راحب  یـسلجملا ،  رقاب  دمحم  . 6 . 5 (، 28  ) صصق 55 و  ( ، 24  ) رون ، 105 ( ، 21)

یسربطلا يرونلا  ققحملا  . 10 ح 701 . ص 193 ، ج 2 ، مالسالا ،  مئاعد  یبرغملا ،  یمیمتلا  دمحم  نب  نامعن  . 9 . 74 ( ، 25  ) ناقرف . 8 . 14
.12 . 71 (، 38  ) ص . 11 ح 42 . هیلع ،  ربصلا  دالوالا و  توم  باـستحا  باـب  ص 401 ، ج 2 ، لئاسملا ،  طبنتـسم  لئاسولا و  كردتـسم  ، 

خ  / خیرات یسایس  تالوحت  رد  یشهج  یمالسا  بالقنا  باتک  عبنم : نامه .  . 13 . 30 (، 2  ) هرقب

یمالسا بالقنا  يزوریپ  املع و 

یگنهرف یـسایس و  یعامتجا و  ياهداهن  مامت  هکیروط  هب  یعامتجا  لماک  ینوگرگد  ینعم  هب  بالقنا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  اـملع و 
فیرعت مکاح  ماظن  هیلع  مدرم  نایصع  نایغط و  هب  ار  بالقنا  هیلع ) هللا  ناوضر   ) يرهطم دیهـش  موحرم  دوش . ضوع  نآ  عوقو  ریثأت  تحت 
خیراـت لوط  رد  یناـهج : تیمها  فـلا ) میزادرپیم : یمالـسا  بـالقنا  تیمها  هب  تهج  ود  زا  ( 1 :) یمالـسا بالقنا  تیمها  دنا - . هدومن 
اهبالقنا نیا  ًاعبط  دـناهتفریذپ  ماـجنا  ناـهج  فلتخم  ياـهروشک  رد  یعاـمتجا  یـسایس و  تـالوحت  هتـسویپ و  عوقو  هب  يداـیز  ياـهبالقنا 

. دـناهدوب راذـگریثأت  اهتلود  یـسایس  طباور  و  یناهج ، يراجت  یناـگرزاب و  تـالدابت  داـصتقا و  رد  ًاـضرف ، دناهتـشاد  زین  یبناـج  تاریثأـت 
ینیمخ ماما  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  يربهر  هب  ناریا  رد  هک  یمالسا  بالقنا  اما  ( 2 ....) هسنارف و هیسور ، نپاژ ، بالقنا ، ریظن  ییاهبالقنا 
بلغا بالقنا  نیا  عوقو  اب  دـشابیم  رادروخرب  یناـهج  صاـخ  تیمها  یگژیو و  زا  تازاـیتما ، زا  يرادروخرب  ظاـحل  هب  تسویپ  عوقو  هب 

تیمها ( 3 .) تفرگ رارق  ریثأت  تحت  هناـیمرواخ  هقطنم و  اـب  طـبترم  ياـهروشک  يراـجت  طـباور  دـش ، هداد  تهج  رییغت  یناـهج  تـالوحت 
تحت ياـهتلم  يوس  زا  نارگرامعتـسا  ربارب  رد  یناـهج  يرادـیب   . 1 دومن . كرد  ناوتیم  نآ  ياهدـمایپ  رد  ار  یمالـسا  بـالقنا  یناـهج 

ياهتیامح ناریا و  بالقنا  زا  ماـهلا  اـب  ناـهج  شخبیدازآ  ياهتـضهن  ددـجم  تیلاـعف  ندـش و  هدـنز   . 2 ناریا . بالقنا  زا  رثأـتم  رامعتـسا 
یتموکح يوگلا  اب  رصاعم  ناهج  رد  مالسا  يایحا  یمالسا و  هشیدنا  ددجم  يایحا   . 3 نیطسلف . مدرم  هضافتنا  تضهن  دننام  ناریا  بالقنا 

عبانم ریاـخذ و  تراـغ  فدـه  هک   ) یجراـخ هطلـس  هنوگره  یفن  يزیرگدادبتـسا و  یهاوخلالقتـسا و  هشیدـنا   . 4 ینید . يرـالاس  مدرم 
ياههشیدـنا اـب  یمالــسا  هشیدـنا  تیقفوـم  ییوراـیور و   . 5 دـندومنیم ). بـیقعت  ار  یمالـسا  ياـهروشک  ًاـصوصخ  ناـهج  ياـهروشک 

دوجو هب  ناهج  رد  اههشیدـنا  نیا  دـشر  عنام  نیرتگرزب  یمالـسا  هشیدـنا  ياـیحا  اـب  یتسینویهـص ، یتسیلارپما و  یتسیلاربیل و  یتسینومک ،
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رب هیکت  اب  هک  تسا  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  مهم  ياهدرواتسد  زا  ینید  يرالاسمدرم  و  يدازآ ، لالقتسا ، یلخاد ؛ تیمها  ب ) ( 4 .) دمآ
دندوب دادبتـسا  هطلـسریز  رد  لاس  نارازه  هک  ناریا  مدرم  مهم  لوحت  نیا  اـب  و  دـمآ ، دوجوب  ینیمخ  ماـما  يربهر  هب  هیقف  تیـالو  هشیدـنا 

نیا رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تیمها  دننک  يراذگهیاپ  دوب  ناشهاوخلد  هک  ار  یتموکح  %( 98  ) عطاق تیرثکا  اب  دنتـسناوت  هتفای و  ییاهر 
يدام ياهیژولوئدیا  ساسا  رب  یناهج  ياهبالقنا  رگا  هدش ، يراذگناینب  ینید  ینابم  اهـشزرا و  تیروحم  ساسا  رب  هک  تسا  هتفهن  یگژیو 
مدرم عطاق  تیرثکا  تساوخ  ساسارب  هک  هدش  سیسأت  يدیحوت  ینیبناهج  يژولوئدیا و  ساسا  رب  یمالسا  بالقنا  دناهدش ، يراذگناینب 

هتـشادن دوجو  یمامتها  نینچ  ناریا  خـیرات  لوط  رد  هک  دراد ، دوجو  يرامـشیب  ياهتیمها  بالقنا  يارب  ناریا  رد  ( 5 .) تسا هدوب  ناریا 
ینید و رورغ  يایحا  و  یگنهرف ، ياهشزرا  ندش  هدنز  و  یماظن ، و  يژولونکت ، يداصتقا ، ییافکدوخ  یعامتجا ، یسایس ، لالقتسا  تسا ،

تردق یـسایس : رظن  زا  دـهدیم . تیمها  یمالـسا  بالقنا  هب  هک  تسا  یمهم  دراوم  هلمج  زا  دوب . هدـش  لامیاپ  ناگناگیب  طسوت  هک  یلم 
اب هک  دوب  اهنآ  عفانم  ظفاح  رامعتسا و  هدارایب و  هدنیامن  دادبتـسا  ینعی  دوشیم  تیامح  نییعت و  ناگناگیب  فرط  زا  تیمکاح  یـسایس و 

شترا دندوب و  نارگرامعتـسا  لماک  رظن  تحت  یماظن  ناهدـنامرف  یماظن : رظن  زا  دیـشاپ . ورف  تیمکاح  متـسیس  نیا  ناریا  مدرم  تازرابم 
نیمأت يرامعتـسا  جراخ و  ياـهروشک  زا  ناریا  شترا  یماـظن  تازیهجت  ماـمت  یفرط  زا  تشادـن ، يریگمیمـصت  راـیتخا  هنوگ  چـیه  ناریا 

ریگمـشچ هک  ناریا  شترا  هتـشذگ  رد  هتفرـشیپ  يژوـلونکت  يروآنف و  عوـن  چـیه  دوـب و  یبرغ  ياهتکرـش  شورف  رازاـب  ناریا  دـشیم و 
لباق ياهتفرـشیپ  عطق و  یماظن  ياهورین  شترا و  رد  ذوفن  زا  رگرامعتـسا  ناگناگیب  تسد  بـالقنا  يزوریپ  اـب  یلو  تشادـن  دوجو  ، دـشاب
ریاخذ تخوس و  یتفن و  داوم  هدـننک  نیمأت  ناونع  هب  یمالـسا  ياهروشک  ریاس  ناریا و  روشک  يداصتقا : رظن  زا  دـمآ . دوجوب  ياهظحالم 

کت  » روشک هب  هدوب و  اهنآ  هب  هتـسباو  ًالماک  زین  دوخ  تخوس  نیمأـت  رظن  زا  هکیروطب  دـندوب  یبرغ  ياـهیناپمک  اهتکرـش و  رگید  یندـعم 
قنور زا  یتسد  عیانـص  يزرواشک و  هلمج  زا  ناریا  عیانـص  مامت  نآ  رودص  تفن و  تعنـص  هب  هجوت  اب  نوچ  دوب  هدـش  لیدـبت  یلوصحم »

یعامتجا یسایسروما و  مامت  رد  لمأت  اب  ( 6 .) دنتفای تایح  دیدجت  یمالسا  بالقنا  عوقو  اب  هک  دوب  هتفرگ  رارق  يدوبان  فرـش  رد  هداتفا و 
یگنهرف تفاب  یعامتجا و  راـتخاس   . 1 یمالـسا : بالقنا  يزوریپ  للع  درب - . یپ  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تیمها  هب  ناوتیم  ناریا  یلخاد 

ناریا هعماج  تسا  زیامتم  یتاهج  زا  رگید  ياهروشک  یگنهرف  راتخاس  اب  یگنهرف  تفاب  یعامتجا و  ظاحل  زا  ناریا  راتخاس  ناریا : هعماـج 
شخبتایح گنهرف  تسا ، رادروخرب  يریظنیب  یلدکی  تدحو و  ماجسنا و  زا  هعیـش ، یمالـسا  لیـصا  گنهرف  زا  يرادروخرب  ظاحل  هب 

مه رانک  رد  ار  یعامتجا  ماوقا  رصانع و  دوخ  هبون  هب  هک  تسا  یناریا  هعماج  هتـسجرب  تازایتما  زا  تیالو  تماما و  لصا  هب  داقتعا  هعیش و 
ناربهر اهبالقنا  يزوریپ  لـماوع  نیرتیـساسا  زا  یکی  يربهر :  . 2 ( 7 .) درادیم هگن  مجـسنم  رادیب و  اههئطوت  ربارب  رد  تسدکی  دـحتم و 

صخشم فادها  يوس  هب  مظنم  يزیرهمانرب  اب  ار  یسایس  بازحا  یعامتجا و  ياهورین  مسیناگرا ، تیاده  اب  هک  یناربهر  دنتـسه ، اهبالقنا 
تردق اهبالقنا  یمامت  ناربهر  نایم  رد  ( 8 .) ددرگیم بالقنا  يزوریپ  هب  رجنم  هناورشیپ  ياهتیاده  نیا  تیاهن  رد  هک  دنهدیم  قوس  هدش 

تسا هدوب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  دنیامنیم  ریبعت  امزیراک »  » ياهورین هب  نآ  زا  هک  ینیمخ  ماما  يونعم  ذوفن  و 
تاـقبط ماـمت  هکیروطب  ناریا ، عاـمتجا  رد  یمومع  یتیاـضران   . 3 ( 9 .) تسا هدوب  ریظنمک  رایـسب  ذوـفن  نیا  اـهبالقنا  خـیرات  لوـط  رد  هک 

جییهت ناشیاههتـساوخ  فادـها و  هب  ندیـسر  رد  را  مدرم  دوخ  صاـخ  تالیکـشت  اـب  هک  تشادیم  نآ  رب  ار  یـسایس  بازحا  یعاـمتجا و 
رید دادبتسا  هیلع  هزرابم  رد  مکحتـسم  فوفـص  اب  زین  مدرم  هجیتن  رد  دنیامنیم و  توعد  هزرابم  هب  یتازرابم  فلتخم  ياهبلاق  رد  هدومن و 

ار یمدرم  تازرابم  مدرم و  تفلاخم  زین  دادبتسا  هناملاظ  راتفر  دندومن ، ءافیا  ار  یمهم  شقن  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  رد  هدیـشوک و  ياپ 
یبهذـم و مسارم  رد  اـهنآ  يدازآ  هلمج  زا  مدرم  هدـش  فـیرعت  ياـهیدازآ  ماـمت  هکیروـطب  دـندومنیم ، رتدـیدش  مکاـح  ياـضف  هیلع  رب 

مدرم هدومن و  رادهحیرج  ار  مدرم  يدازآ  تزع و  هک  دوب . ناناوج  زا  ولمم  گرزب  ياهنادنز  ياهلولس  دوب و  هدش  هتفرگ  هدیدان  يرادازع 
دندوب لیخد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  رد  زین  يرگید  لماوع  ( 10 .) دیناشکیم هزرابم  هب  رامعتسا  هب  هتسباو  دبتـسم  میژر  نیا  لباقم  رد  ار 

: ناگرزب ءاملع و  شقن  ( - 11 .) دش دنهاوخ  نییبت  فلتخم  ياهورگ  شقن  رد  هک  دـنوشیم  بوسحم  قوف  لماوع  زا  ياهعومجم  ریز  هک 
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يرازبا دندوب . هدروآ  دوجوب  ار  یگنهرف  عیسو  هکبش  هدوب و  لصتم  رگیدمه  هب  نینهآ  ياهریجنز  مکحم  ياههقلح  نانوچ  هعیـش  ياملع 
ناگرزب یبهذم و  ياملع  زا  معا  ءاملع  فلتخم  تاقبط  تسا ، هدوبن  یعامتجا  هورگ  چیه  رایتخا  رد  دراد  دوجو  هعیش  ياملع  نایم  رد  هک 

هدوب و طـبترم  يربـهر  ینعی ، بـالقنا  رگتیادـه  یلـصا  روـحم  اـب  هتـسویپ  هک  دـندشیم  بوـسحم  يرکیپ  کـی  يازجا  روـشک  یگنهرف 
هدومن و مالعا  رگید  تاقبط  یهاگشناد و  زرواشک و  هبـسک و  يرازاب و  زا  معا  یعامتجا  راشقا  مامت  نایم  رد  ار  وا  دییأت  دروم  ياههمانرب 
رد رقتـسم  نویناحور  یهاگـشناد و  دهعتم  دـیتاسا  دـندومنیم  گنهامه  يربهر  فادـها  اب  ار  مدرم  هدومن و  ءافیا  ار  یطابترا  رازبا  شقن 
اب کیتامتـسیس  مظنم و  روط  هب  دنتـشاد  روضح  ییاتـسور  طاقن  نیرتهداتفا  رود  ات  هتف  رگ  نالک  ياهرهـش  زا  هک  روشک  رـسارس  دـجاسم 

رگید گرزب  ياهرهـش  فجن و  مق و  هیملع  ياههزوح  دیلقت  عجارم  دندومنیم ، ءاقلا  مدرم  هب  ار  یگنهرف  ياهیهاگآ  هدوب و  طبترم  مدرم 
راجت و زا  یناگرزب  دنتـشادیم  هگن  تازرابم  ناـیرج  رد  هنحـص و  رد  یعرـش  ياـههنایب  اـب  ار  مدرم  زیربت و ... ناهفـصا و  دهـشم و  نوچ 

لباقتم طابترا  ( - 12 .) دنتـشاد یمهم  شقن  مدرم  جیـسب  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  رد  تاقبط  مامت  ریاشع و  نازرواشک و  ناـناگرزاب و 
راشقا نایم  زا  ءاملع  هاگتـساخ  نوچ  دنتـشاد  مکحتـسم  اپرید و  رایـسب  يذوفن  مدرم  ناـیم  رد  ءاـملع ، دـش  هتفگ  هچناـنچ  مدرم : اـب  ءاـملع 
بالط هعیش و  ياملع  هکلب  دنـشاب ، مدرم  راشقا  زا  عطقنُم  هک  دناهتـساوخنرب  رـشق  کی  زا  نویناحور  ءاملع و  زگره  و  تسا ، هدوب  فلتخم 

مدرم نایم  هب  یملع  جرادـم  بسک  زا  سپ  هدـش و  لئان  یملع  تاـجرد  هب  هدـش و  ینید  ياـههزوح  بذـج  فلتخم  راـشقا  ینید و  مولع 
رد مدرم  ءاـملع و  نوـچ  تسا ، هعیـش  ینید  ياـههزوح  ياـپرید  تنـس  نیا  دـناهدرک ، مادـقا  مدرم  داـشرا  غـیلبت و  هـب  هراوـمه  هتـشگرب و 
زا یکی  ءاملع  لزانم  و  دناهتـشاد ، کیدزن  رایـسب  طاـبترا  ناریا  عاـمتجا  یگنهرف  تفاـب  یعاـمتجا و  راـتخاس  تلع  هب  فلتخم  ياهتـصرف 
اب مدرم  هدنهد  طابترا  زکارم  هلمج  زا  روشک  رـسارس  دجاسم  یبهذم و  يایاکت  اههینیـسح ، تسا . هدوب  مدرم  تالکـشم  لح  ياههاگهانپ 

زامن رد  هعمج  ياهزور  هتفای و  روضح  دجاسم  رد  راب  هس  هنازور  ناملـسم  مدرم  مالـسا ، لیـصا  گنهرف  ساسارب  ( 13 .) تسا هدوب  ءاملع 
ياهتبـسانم ریاس  رفـص و  مرحم و  مایا  رد  يرادازع  مسارم  یبهذـم و  تأیه  يرازگرب  دـندوب . طبترم  تیناـحور  اـب  هدـش و  رـضاح  هعمج 
ینتـسسگان رایـسب  ددعتم  لماوع  رطاخ  هب  طابترا  نیا  تسا ، هدوب  ءاملع  مدرم و  راشقا  نایم  یطابترا  ياهرازبا  هلمج  زا  زین  دایعا  یبهذم و 

و ص29 ، یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  يرهطم  دیهش  ( . 1 : ) اه تشون  یپ  دوشیم . هدید  حوضو  هب  ناریا  رد  هعیش  خیرات  لوط  رد  هک  تسا 
، یسایس جیسب  بالقنا و  هیرشب ، نیـسح  و ر.ك : ص19 ،  همئا 77 ، مق ، یمالـسا ، بالقنا  ياههنیمز  يدمحاریم ، ییازکل و  فجن  ر.ك :
، یمالـسا بالقنا  هیقفیلو ) یگدنیامن  داهن  نیودـت   ) ناگدنـسیون زا  یعمج  ( . 2 . ) بـالقنا موهفم  ص 1 ، نارهت 74 ، هاگـشناد  مود ، چ 
ناتـسمز 1377، زییاپ و  هرامـش 10 و 11  یگنهرف  تاقیقحت  همانلـصف  شهوژپ ، همان  ( . 3 . ) ص178 ، 1381، فراعم مق ، مهدـجه ، پاچ 
زا یعمج  ( . 4 . ) یلا 255 ص215  يراختفا ، رغـصا  رتکد  یجراخ ) ناگدنـسیون  هاگدـید   ) یناهج هرتسگ  رد  یمالـسا  بالقنا  تاریثأـت 

سابتقا ( . 5 . ) ص124 ، 71 اردـص ، نارهت  متـشه ، چ  یمالـسا ، بالقنا  نوماریپ  رد  يرهطم  دیهـش  و  نیشیپ ص194-182 ، ناگدنسیون 
« نیشیپ  » يرهطم دیهـش  زا  سابتقا  ص192-187 و  نیـشیپ ،»  » يدمحاریم ییازکل و  زا : سابتقا  و  ص 19 ، نیشیپ »  » ناگدنـسیون زا  یعمج 
، تسودرف نیـسح  ص 158 و  نیـشیپ »  » يرهطم دیهـش  ص 137 و  و  نیـشیپ ص 19  ناگدنــسیون  زا  یعمج  زا : ساـبتقا  ( . 6 . ) ص156

نارحب  ) هلاقم نیشیپ »  » شهوژپ همان  ص 283 و ص535 و ر.ك  لوا ، 70 ج  تاعالطا ، نارهت  موس ، چ  يولهپ ، تنطلـس  روهظ  طوقس و 
یسایس ماظن  نامه ص 163 و ص188-187 . یقلاخ ص 103 و  هموصعم  همجرت  ناریا  رد  یسایس  یمالـسا  روهظ  ینید و  ریغ  یـسایس 

ص 1530 و ناریا ) یتفن  تازایتما   ) ص 43 گنژاپ 75 ، نارهت ، موس ، پاچ  ناریا ، تفن  یقوذ ، جریا  رتکد  و  یمالسا ، بالقنا  سیلگنا و 
، موس پاچ  بالقنا ، ياههیرظن  رد  يریس  نایتوکلم ، یفطـصم  زا  سابتقا  ( . 8  ) ص 19 نیشیپ ،»  » ناگدنـسیون زا  یعمج  ( . 7 . ) ص1090

هلاقم هرامـش 13  دقن  باتک  و ر.ك : ص 29 و ص50-51 و ص48 . نیشیپ » ، » يرهطم دیهـش  و  ص26 ص151 ، ، 1380 سوق ، نارهت ،
، همجرت یمالـسا ، بالقنا  ناریا و  راگلا ، دماح  روسفرپ  ( . 9 (. ) هیلع هللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  تیصخش  ص26( ناتسمز 78 ، لداع ، دادح 

هعماج مق ، موس ، پاچ  رصاعم ، یـسایس  خیرات  یندم ، نیدلا  لالجدیـس  زا  سابتقا  ( . 10 (. ) ماما يربهر  شقن  هراـبرد   ) ص 58 و ص79
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زاسهنیمز مکاح  عضو  زا  مشخ  یتیاضران و  زورب   ) ص 55 نیشیپ » ، » يرهطم دیهش  ص317 و ص287 و  لصف 32 ، ج2 ، اتیب ، نیسردم ،
ص 444، ج 2 ، نیـشیپ »  » یندـم ر.ك : ( . 12 . ) ص 19 نیـشیپ » ، » ناگدنـسیون زا  یعمج  و  ص 8 ، ج2 ، ناـمه ، ( . 11 .( ) تسا بالقنا 

نارادـساپ هاپـس  دهـشم ، یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  رد  دـجاسم  شقن  ( . 13 . ) ص 48-49 نیـشیپ »  » يرهطم دیهــش  ص336 و  ص366 ،
،1360

یمالسا بالقنا  يریگلکش  رب  يدمآرد 

هرابرد یـشهوژپ  هیرظن  داعبا  ای  یموهفم  بوچراهچ  هدیکچ : هدیکچ : يدبع  سابع  : هدنـسیون یمالـسا  بالقنا  يریگلکـش  رب  يدـمآرد 
عیـسو هدرتسگ و  یموهفم  بوچراهچ  حرط  ددصرد  هلاقم  نیا  رد  اما  دوش ، حرطم  عیـسو  هدرتسگ و  رایـسب  ياهزوح  رد  دناوتیم  بالقنا 

لیلد نیا  هب  دریگیم . رارق  یسررب  دروم  تسا  هدش  یمالسا  بالقنا  يریگلکش  ثعاب  هک  یلماوع  رـصتخم  روط  هب  هکلب  میتسین ، بالقنا 
بالقنا يژتارتسا  اهیگژیو و  هب  هنیمز  نیا  رد  میزادرپیم . نآ  زورب  تلع  ناریا و  بالقنا  هب  طوبرم  ياهیروئت  یـسررب  هب  يدودـح  ات  اهنت 
هعلاـطم هتبلا  میزادرپیم . برغ و ... هب  مـیژر  یگتـسباو  هاـش ، درکلمع  ینیمخ و  ماـما  شقن  یهاـشنهاش ، مـیژر  ینعی  نآ  لـباقم  هـطقن  و 

نهذ و ذیحشت  تهج  زین  بلطم  نیا  تسین و  یعامتجا  ياهشهوژپ  رد  جیار  موهفم  هب  يرظن  داعبا  دنمزاین  تسا و  یفیصوت  ًافرـص  رـضاح 
تالوحت یبهذـم ، ياهداهن  یگتـسباو ، بالقنا ، يژتارتسا  یتفن ، ياهدـمآرد  ناگژاودـیلک : تسا . هدـش  هئارا  ثحب  هب  نآرتبـسانم  دورو 

رد ار  دعب  هب  ینامز 1332  عطقم  رد  هدش  داجیا  تالوحت  دـیاب  لاس 1357  رد  هداد  خر  تیعقاو  كرد  يارب  همدـقم  يداصتقا . یعاـمتجا 
بالقنا و زا  ینـشور  ًاتبـسن  كرد  هب  نآ  لالخ  زا  ات  درک  يواکاو  یبوخ  هب  یبهذـم  نایرج  هعماج و  یعاـمتجا  راـتخاس  میژر و  راـتخاس 
هک میتـسه  هجاوـم  لکـشم  نیا  اـب  هشیمه  یمالـسا  بـالقنا  لـیلحت  رد  دـمآ . لـیان  بـالقنا  ربـهر  ناوـنع  هـب  ینیمخ  ماـما  تاـیرظن  مـهف 

نیا زا  و  دننک ، یبایزرا  لیلحت و  کیـسالک  کیروئت  ياهبلاق  رد  ار  هعقاو  نیا  هک  دناهدیـشوک  هتـشذگ  هب  تداع  بسحرب  نارظنبحاص 
هنانیبهتوک ياههیـضرف  زا  يرایـسب  دنکیم : نایب  تروص  نیدب  ار  لکـشم  نیا  ینالیم  دـناهدماین . لیان  نآ  تیعقاو  كرد  هب  هک  تسا  ور 

لاس رد  هنومن ، ناونع  هب  دوب . هتـشاذگ  ریثأت  زین  یـسانشناریا  تاعلاطم  رب  یتسیـسکرام ) ياهلدـم  ای  هعـسوت و  یبرغ  ياهلدـم  رب  دـیکأت  )
رامـش هب  يولهپ  میژر  يارب  دـیدهت  نیرتگرزب  ینایم ، هقبط  هک  درک  مالعا  ناسانـشراک  رگید  زا  يرایـسب  اب  ییاونمه  رد  لیب  زمیج   1972

هب ناریا  رد  یبالقنا  تارییغت  داجیا  یلـصا  نارازگراک  ناونع  هب  ار  ارگیلم  ياههورگ  نایارگپچ و  هک  دوب  هدـش  نیا  رب  مسر  دوریم و 
، مه نارظنبحاص  زا  یخرب  (. 41 42 ـ  ینالیم 1381 :  ) دیدرگیم حرطم  یـسایس ، يورین  کی  ناونع  هب  تردن  هب  مالـسا ، دنروآ . رامش 

رـصحنم دروم   » ناونع تحت  ار  نآ  هدرک و  لودع  موسرم  لیلحت  دـعاوق  زا  هک  دـناهدش  روبجم  ناریا  بالقنا  لیلحت  رد  لویچاکـسا ، لثم 
، یمالسا بالقنا  داعبا  هک  دوشیم  شالت  راتشون  نیا  رد  نیاربانب ، (. 532 ناروف 1377 :  ) دننک جراخ  کیسالک  ياهیروئت  رامش  زا  درفب »

مها دیآ . نایم  هب  نخس  دودحم  دح  رد  اهنت  داعبا  نیا  زا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  اهبالقنا ، لیلحت  رد  کیروئت  طلسم  ياهوگلا  زا  غراف 
میژر لوا  یگتسباو  تشاد . هدننکنییعت  يریثأت  نآ  تشونرس  رد  هلوقم  ود  هب  هتشذگ  میژر  یگتسباو  یگتـسباو  . 1 زا : دنترابع  داعبا  نیا 

شیازفا زور  هب  زور  دادرم  ياتدوک 28  زا  سپ  هک  یگتـسباو  نیا  دوب . صاخ ) روط  هب   ) اکیرما هدحتم  تالایا  هب  و  ماع ) روط  هب   ) برغ هب 
يدـک ار  یگتـسباو  نیا  دنتـسناد . كانرطخ  هوقلاب  ار  نآ  مه  ییاکیرما  تاماقم  هک  دیـسر  يدـح  هب  بالقنا  زا  لبق  ياهلاس  رد  تفاییم 

يروتاتکید تموکح  لاس  رد 25  ناـنچمه  داد و  خر  لاس 1332  دادرم  ياتدوک 28  زا  سپ  هک  یلوحت  نیلوا  دـنکیم : فیـصوت  نینچ 
اب ناریا  رب  ذوفن  لرتـنک و  رما  رد  مود  گـنج  زا  سپ  لوا  ياـهلاس  رد  هک  هدـحتم  تـالایا  هک  دوـب  نیا  درک ، ظـفح  ار  دوـخ  تیمها  هاـش 

لوحت نیمود  يدک  رظن  زا  دوب . هدـش  لیدـبت  ناریا  رد  مکاح  یجراخ  تردـق  هب  نونکا  تشادـن ، یتابث  اب  نادـنچ  تکراشم  اهیـسیلگنا 
ار دیما  نیا  هاش ، زا  تلود  نآ  یمئاد  تیامح  قدصم و  ینوگنرـس  رد  هدحتم  تالایا  تکراشم  اریز  دوب ، لوا  لوحت  اب  طبترم  مه  هدـمع 
(. 217-218 يدک 1377 : . ) دومنیم فیعضت  دنک ، تیامح  ناریا  رد  رتیمدرم  تلود  کی  داجیا  رکف  زا  تسا  نکمم  هدحتم  تالایا  هک 
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تالماعم ماقرا  رامآ و  لوحت  دـنور  هب  هک  تسا  یفاک  اتـسار  نیا  رد  تفرگ . جوا  تعرـس  هب  يدالیم  داتفه  ههد  رد  یگتـسباو  نیا  دـنور 
هب هدـحتم  تالایا  یماظن  ياهکمک  شورف و  . 1 دوش : هجوت  دندرکیم  یگدـنز  ناریا  رد  هک  ییاهییاکیرما  دادـعت  زین  فرط و  ود  یماظن 

عمج 1965 0 1/49 1/49 1970 7/128 5/0 2/129 1975 1006 0 1006 1977 2425 0 ییادـها  شورف  لاس  رـالد :) نویلیم   ) ناریا
دادعت 1971 9087 1975 لاس  ناریا : رد  ناییاکیرما  دادـعت  .2 ( 102 لپمتسا 1377 :  ) 925 0 925 1979 1907 0 1907 1978 2425

تالایا هب  ناریا  یگتسباو  عیرس  دشر  هدنهدناشن  ماقرا  نیا  هک  تسا  حضاو  ( 111 لپمتسا 1377 :  ) 53941 1978 42145 1977 19134
ار دوخ  صاخ  ضراوع  راثآ و  دمآ و  دوجوب  یتفن  ياهدـمآرد  هب  ناریا  رگید  یگتـسباو  لیلد  هب  داتفه  ههد  رد  لوحت  نیا  تسا . هدـحتم 

ینتبم روشک  يداصتقا  هعـسوت  تسایـس  یتفن  ياهدمآرد  هب  اکتا  اب  دهدیم : حیـضوت  تروص  نیدب  نایزوتاک  ار  تیعقاو  نیا  درک . داجیا 
رد جراخ  زا  اهورین  نیا  نیمأت  اـب  دـش و  هجاوم  رهاـم  راـک  يورین  هلمج  زا  یلخاد  ياـههداهن  دوبمک  اـب  هک  دـش  رب  هیامرـس  ياـهتیلاعف  رب 

ناوتیم نیاربانب  (. 105 نایزوتاک 1377 :  ) تسا هداتفا  یبرغ  ياهتردق  تسد  هب  روشک  هک  دـمآ  دوجوب  رواب  نیا  ناریا  نوچ  ییاهروشک 
یعون اکتا  نیا  لیلد  هب  هاش  اریز  دش . مه  لخاد  رد  نآ  فیعضت  هب  رجنم  یلکـش  هب  هدحتم  تالایا  هب  هتـشذگ  میژر  یگتـسباو  هک  تفگ 

نیا رگید  لکشم  نینچمه ، دوب . هتفرگ  هدیدان  تیعقاو  نیا  هب  تبسن  ار  یلخاد  ياهتیـساسح  يو  اما ، درکیم . روصت  دوخ  يارب  تینوصم 
تاباختنا رد  رتراک  هک  یتقو  ور  نیا  زا  دش و  اکیرما  لخاد  رد  تسایـس  تارییغت  هب  هتـسباو  هاش  تیعـضو  هک  دش  نایامن  یتقو  یگتـسباو 

نینچ رگا  هک  یلاح  رد  دـهد . رییغت  ار  دوخ  یلخاد  تسایـس  دـش  روبجم  تفرگ و  رارق  رییغت  نیا  ریثأت  تحت  زین  هاش  راچان  هب  دـش ، زوریپ 
نآ یگتسباو  دوب  رادروخرب  ییازسب  تیمها  زا  هک  هاش  میژر  رگید  یگتسباو  دروخیم . مقر  يرگید  وحن  هب  هیـضق  تشادن ، ار  یگتـسباو 

دیدـشت بجوـم  تفاـی و  ياهتـسجرب  شقن  میژر  نیا  تموـکح  یناـیاپ  ههد  رد  هژیوـب ، یگتـسباو ، نیا  دوـب . یتـفن  ياهدـمآرد  هب  میژر 
هدوزفا شزرا  لاس  هاش  میژر  هجدوب  دیلوت و  راتخاس  رد  یتفن  ياهدـمآرد  . 3 تسا : يرما  نینچ  هدننکنایب  رامآ ، دش . زین  یلبق  یگتسباو 

7/43 1342 7/9 یلخاد 1338 29 -  صلاخان  دیلوت  زا  دصرد  تلود  ياهدـمآرد  لک  زا  یتفن  ياهدـمآرد  دـصرد  لایر ) درایلیم   ) تفن
، همانرب نامزاس   ) 3/31 5/72 7/1619 1356 3/38 1/77 7/1264 1354 6/21 5/57 1/197 1350 9/15 1/44 4/86 1346 0/12 7/47
تفن و هب  ياکتا  داهنیم . ینوزف  هب  ور  تعرـس  هب  نآ  هب  طوبرم  ياهدمآرد  تفن و  مهـس  نامز  تشذـگ  اب  هک  دوشیم  هدـهاشم  ( 1373

مه هب  هجو  هس  ياراد  دارفا  یخرب  رظن  زا  ییاـهماظن  نینچ  درک . مکاـح  ناریا  هعماـج  رب  ار  یتمینغ  ماـظن  یعون  نآ ، راشرـس  ياهدـمآرد 
فرـصم رد  صاخ  هویـش  مود  هجو  تسا . رظن  ّدم  تفن  تنار  دروم  نیا  رد  هک  تسا  دـمآرد  زا  یـصاخ  عون  نآ  لوا  هجو  تسا : هتـسویپ 

رد تسا و  هنیتنار  هک  یتینالقع  تسا . ود  نآ  هارمه  تینالقع  موس  هجو  دوشیم . لماش  ار  اهـششخب  عاونا  لمع  رد  هک  تسا  دـمآرد  نیا 
يژتارتسا تیلک  و  دوب ، ادـیوه  یبوخ  هب  هاش  تامیمـصت  رد  هنیتنار  تینـالقع  نیا  (. 73 يرباج 1384 :  ) تسا يدـیلوت  تینالقع  اب  داضت 

هعـسوت هک  تفگ  ناوتیم  رتقیقد  نایب  هب  دوب . رثأتم  نآ  اب  رظانتم  تینـالقع  یتفن و  ياهدـمآرد  زا  بـالقنا ، هب  یهتنم  ۀـهد  یط  هعـسوت ،
یمامت تسا ، یتفن  ياهدـمآرد  هدـننکهنیزه  هدـننکتفایرد و  تلود ، هک  اـجنآ  زا  اریز : دوب ، یتفن  ياهدـمآرد  زا  هتـسباو  يریغتم  روشک 
شخب يراذگهیامرـس  یـصوصخ ، شخب  یموـمع و  شخب  فرـصم  هعـسوت ، يژتارتـسا  ینعی  يداـصتقا ــ  هدـمع  ياـهریغتم  اهتــسایس و 

ــ  هریغ مروت و  خرن  اهدزمتـسد ، لاغتـشا و  راـتخاس  يراـتخاس ، رییغت  دـمآرد ، عیزوت  یباـختنا ، يژوـلونکت  یـصوصخ ، شخب  یموـمع و 
ياهدـع ناـمز  ناـمه  رد  هتبلا  (. 103 ـ  104 : 1377 ناـیزوتاک ،  ) تسا هتـشاد  یتـفن  ياهدـمآرد  درکهنیزه  بیکرت  هزادـنا و  هـب  یگتـسب 

نوتگنیتناه اما  دش ، دهاوخ  کیتارکومد  لوحت  زاسهنیمز  تیاهن ، رد  يداصتقا ، یعامتجا و  عضو  دوبهب  هک  دندرکیم  روصت  هنانیبشوخ 
ناریا ياهدمآرد  شیازفا  هک  دندوب  دقتعم  یخرب  هک : تسا  دقتعم  یتفن  ياهدمآرد  هب  یکتم  يداصتقا  هعسوت  دروم  رد  هدیقع  نیا  دقن  اب 

ای  ) تفن شورف  زا  هک  یتقو  دمآرد  شیازفا  نیا  هک  تسا  نشور  اما  دش ، دهاوخ  مه  یـسایس  راتخاس  ندش  کیتارکومد  بجوم  رورم  هب 
تردـق رب  هجیتـن  رد  دوـشیم . تلود  دـیاع  یتـفن  ياهدـمآرد  و  درادـن ، یتیـصاخ  نـینچ  دـیآیم  تسدـب  یعیبـط ) عباـنم  رگید  ًـالامتحا 
جایتحا تلود  نآ  رب  نوزفا  دـهدیم . شهاک  ار  نآ  ای  دربیم و  نایم  زا  تایلام  نتفرگ  هب  ار  نآ  زاین  اریز  دـیازفایم ، تلود  یـسارکوروب 
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دهاوخ رتمک  مدرم  ضارتعا  دشاب  رتنییاپ  تایلام  ذخا  حطـس  ردق  ره  ددنبب . تایلام  شروشک  مدرم  يرورـض  جاتحیام  هب  دـنکیمن  ادـیپ 
لاعفنا هب  یعضو  نینچ  هک  تسا  یعیبط  (. 75 نوتگنیتناه 1373 : « ) تسین ضارتعا  نودب  یتایلام  چیه  : » دیوگیم یسایس  راعش  کی  دوب .

هدروآرب ار  هنانیبشوخ  راظتنا  نآ  دش و  رجنم  تسا ــ  نویسازیتارکومد  مزال  طرـش  هک  تموکح ــ  مدرم و  يدرکراک  هطبار  عطق  مدرم و 
تـسین تایلام  هب  یکتم  هک  یمیژر  زا  مدرم  یتیاـضران  ینادرگيور و  تلع  هک  تسا  نیا  دـنکیم  روطخ  نهذ  هب  هک  یمهم  هتکن  درکن .

، دننک مهارف  ار  يرتمک  یتیاضران  تایلام ، ذخا  مدع  لیلد  هب  اهمیژر  هنوگنیا  دراد  لامتحا  هک  دناهدیقع  نیا  رب  یخرب  دشاب . دناوتیم  هچ 
ندوب ینغتـسم  لیلد  هب  اهمیژر  هنوگنیا  هکنیا  لوا  لیلد  دوشیم : يراجفنا ــ  تروص  هب  یتح  یتیاضران ــ  داجیا  ثعاب  رگید  لیلد  ود  اما 

روکذـم ياهدـمآرد  هکنآ  رگید  لـیلد  دوشیم . مدرم  یتیاـضران  أـشنم  ریقحت  نیا  دـنراد و  ناـنآ  هب  تبـسن  يزیمآریقحت  راـتفر  تلم ، زا 
میظع يراجفنا  هب  یتیاضران  دـننکیم و  لمحت  ار  يدایز  راشف  مدرم  دوشیم ، مک  اهدـمآرد  نیا  هک  یعطاقم  رد  تسین و  تباث  یمئاد و 

، وس کی  زا  تشاذگ . ياج  رب  ار  دوخ  برخم  تارثا  تلود  هجدوب  رد  یتفن  ياهدـمآرد  هک  تفگ  ناوتیم  عومجم  رد  دوشیم . لیدـبت 
تاراظتنا ندرب  الاب  یسایس ، يداصتقا و  يزاسون  نایم  داضت  هب  رگید ، يوس  زا  دش و  طسوتم  هقبط  هژیو  هب  یندم  هعماج  يریگلکش  عنام 

 ... دیلوت عیانص و  ندش  دمآراکان  تلود ، ندش  میجح  یتاقبط و  هلصاف  دیدشت  داصتقا ، ندش  ازنورب  یناهج ، رازاب  هب  یگتسباو  یمومع ،
، یبزح ماظن  يرالاسناوید و  بوکرـس ، نیـشام  رانک  رد  یتفن  ياهدـمآرد  ناروف  رظن  زا  دـش . رجنم  يدـنله  يرامیب  هب  زین  تیاهن ، رد  و 

لاـس رد  ناریا  تفن  دـمآرد  میوش  هجوتم  هک  تسا  یتـقو  تفن )  ) نآ تیمها  دوب : يوـلهپ  تنطلـس  يروتاـتکید  ياـهداهن  زا  رگید  یکی 
. دیسر رالد  درایلیم  هب 20  شیازفا  ربارب  رازه  اب  لاس 1356  ینعی  يولهپ  تنطلس  نایاپ  ياهلاس  رد  یلو  دوب  رالد  نویلیم  طقف 5/22   1322

یجراخ زرا  دـصرد  تلود و 87  دـمآرد  دـصرد   77 یلم ، صلاخان  دـیلوت  دـصرد  تفن 38  لاـس  نـیا  رد  (. 463 462 ـ  ناروف 1377 : )
دوب هتـسباو  تلود  هب  يداـیز  دودـح  اـت  زین  داـصتقا  دوب و  هتـسباو  تفن  دـمآرد  هب  هملک  یعقاو  موهفم  هب  ناریا  درکیم . نیمأـت  ار  روشک 

شیوخ مدرم  زا  زاینیب  ار  دوخ  هاش  هک  دوب  برغ ) اکیرما و  هب  تفن و  هب   ) یگتـسباو ود  نیا  لـیلد  هب  عومجم ، رد  (. 464 ناروف 1377 : )
هک دشوکیم  نایزوتاک  رتکد  دش . رتهماکدوخ  تفرگ و  هلـصاف  مدرم  هعماج و  ینورد  ياهناینب  زا  هتـشذگ  زا  شیب  زور  ره  درک و  سح 

ياهلاس هلصاف  لومعم  روط  هب  دهد : حیـضوت  رتشیب  ار  لوحت  راکوزاس  هاش  میژر  ینایاپ  ( 1332-1357  ) لاس زا 25  يدنبمیسقت  یعون  اب 
رتکچوک هرود  ود  هب  ار  نارود  نیا  دـیاب  عقاو  رد  اما  دـنناوخیم ، يروتاتکید  هرود  ار  بـالقنا  زاـغآ  اـت  اـتدوک  زا  ینعی  ات 1357   1332

یتشرس تموکح  هک  ياهلاس 1342-1357  دشیم و  رتارگرادـتقا  ای  رتروتاتکید  هچره  تموکح  هک  ياهلاس 1332-1342  درک : میسقت 
لکـش هکلب  دوـب ، مکاـح  یـسایس  جرم  جره و  هن  تشاد و  دوـجو  یـسارکومد  هن  اـتدوک  زا  سپ  تسخن  هلاـس  هد  رد  تـشاد . هماـکدوخ 
تـشاد هدهعرب  ار  هعماج  ياهـشخب  یخرب  یگدنیامن  زونه  هک  دوبن ـ  مدرم  دازآ  بختنم  دنچره  سلجم ـ  نوناق و  تموکح  زا  يدودحم 

. دروخیم مشچ  هب  یناگمه  يوگتفگ  ثحب و  تاعوبطم و  نایب و  يدازآ  زا  ییاههناشن  زونه  دوب و  رادروخرب  یـصخشم  تاراـیتخا  زا  و 
رتشیب و  يرالاسناوید ، ناگیاپدـنلب  تیناحور ، هاگتـسد  نارادنیمز ، زا  بکرم  یعامتجا  یهاگیاپ  زونه  میژر  هک  دوب  نآ  اهنیا  همه  تلع 

ياج يدرف  تموکح  تفای ، رتهماـکدوخ  هچره  یتشرـس  تموکح  مود ) هرود  رد  ... ) تشاد ون ، راـجت  دـشر  هب  ور  یلو  کـچوک  شخب 
یعامتجا هاگیاپ  هنوگره  دقاف  ًالمع  تلود  هاش ، اضر  تموکح  مود  هرود  هلمج  زا  یخیرات ، ّتنـس  قبط  تفرگ و  ار  یلومعم  يروتاتکید 

(. 202 203 ـ  : 1380 نایزوتاک ، . ) دوب هدوزفا  تلود  هب  هتسباو  ياههورگ  رامش  رب  تفن  دمآرد  راجفنا  هک  تیعقاو  نیا  مغر  هب  یتح  دوب ـ 
یعامتجا و تالوحت  . 2 دش . یعامتجا  تاقبط  یتح  مدرم و  زا  لالقتسا  يزاینیب و  هب  رجنم  برغ  تفن و  هب  یگتـسباو  هک  دوب  نینچ  نیا 

نیا داعبا  یخرب  اما  تسا ، یلـصفم  ثحب  مزلتـسم  بالقنا  هب  یهتنم  نارود  يداصتقا  یعاـمتجا و  تـالوحت  یماـمت  هب  نتخادرپ  يداـصتقا 
تباث 6 تمیق  هب  ناریا  یّلم  صلاخان  دیلوت  ات 1356  ياهلاس 1338  یط  دراد . تیمها  بالقنا  هب  یهتنم  لئاسم  كرد  ظاحل  هب  تـالوحت 

ینارمع ياههنیزه  تلود 41 و  يراج  هنیزه  تدم  نیا  یط  اما  تسا . ربارب  دودح 5/17  يراج  تمیق  هب  شیازفا  نیا  تفای . شیازفا  ربارب 
لبق ههد  دنچ  زا  هک  ار  دیدج  طسوتم  هقبط  ندش  رتگرزب  قافتا ، نیا  دنکیم . تیاکح  تلود  ندش  میجح  زا  هک  دش  ربارب  ًادودح 65  نآ 
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ار نآ  یلصا  هتسه  يرکفنشور  هعماج  داهنیم و  دوجو  هصرع  هب  اپ  يزاسون  هدیدپ  هجیتن  رد  هک  ياهقبط  دیـشخب . تدش  دوب ، هدش  زاغآ 
میژر تموکح  نایاپ  رد  داوس  ظاحل  هب  ناریا  هچرگ  دوب ، لبق  هب  تبسن  شزومآ  شرتسگ  یتفن  ياهدمآرد  راثآ  زا  یکی  دادیم . لیکشت 

ناگیار یهاگشناد و  هطـسوتم و  تالیـصحت  شرتسگ  اما  دندوب ، داوساب  مدرم  دصرد   47 طقف تشاد و  یبولطمان  تیعضو  زونه  هتـشذگ 
بالقنا نایرج  رد  ار  دوخ  صاخ  تاعبت  هک  دـش  روشک  یلاع  یـشزومآ و  ماظن  رد  دـیدج  ياههورگ  دارفا و  روضح  بجوم  اهنآ  ندـش 

لک رد  ار  ناوج  یّنـس  ياـههورگ  دـصرد  هک  يروط  هب  دـش ، روشک  تیعمج  یّنـس  راـتخاس  رییغت  بجوـم  تیعمج  دـشر  دروآ . دوـجوب 
کی یط  يرهـش  تیعمج  هک  يروط  هب  داد ، خر  يرهـش  طاقن  رد  ًامومع  روکذـم  تیعمج  شیازفا  رگید ، يوس  زا  داد . شیازفا  تیعمج 

رکذ لباق  تشاد و  قلعت  رتگرزب  تیعمج  اب  ییاهرهـش  هب  ًاتدمع  دشر  نیا  تفای . شیازفا  دصرد  ًادودح 60  بالقنا  زا  لبق  هلاس  هد  هرود 
ار ناریا  تیعمج  دـصرد  زا 50  شیب  یکدـنا  تشاد و  يددـع  قوـفت  يرهـش  تیعمج  رب  ییاتـسور  تیعمج  ناـمز ، ناـمه  رد  هک  تسا 
رد یّنس ) تخاس  ینیـشنرهش ، داوس ،  ) یعامتجا یلـصا  ياهریغتم  تیعـضو  هک  تفگ  ناوتیم  عومجم  رد  دندادیم . لیکـشت  ناییاتـسور 

ر.ك.  ) دـشیم هعماج  یتابثمک  بجوم  رما  نیمه  تشاد و  رارق  دوخ  سنایراو  رثکادـح  رد  ًادودـح  هک  دوب  ياهنوگ  هب  بـالقنا  هناتـسآ 
بیج هب  رتشیب  یتفن  ياهدمآرد  هکنآ  هژیو  هب  دش ، اهرهش  رد  ینیشنهیشاح  هدیدپ  زورب  بجوم  روکذم ، طیارـش  هعومجم  يدبع 1378 .)

يزکرم کناب  تابـساحم  قبط  تشاد ، يددـعتم  داعبا  يرباربان  نیا  دـیدرگیم . دـمآرد  رباربان  عیزوت  ثعاـب  تفریم و  رتدـنمتورث  دارفا 
قطانم رد  اهدـمآرد  یناسمهان  فلا ) دوب : ریز  حرـش  هب  يرباربان  نیا  داـعبا  دـش ، ماـجنا  ناـمز  ناـمه  رد  نارـسپ  مشاـه  طـسوت  هک  ناریا 

يرتشیب يرباربان  اب  يرهـش  قطانم  رد  اهدمآرد  ب ) دعب ) هب  لاس 1338  زا  . ) تسا هدوب  شیازفا  هب  ور  اهلاس  مامت  یط  يرهش  ییاتـسور و 
رد فاکش  نیا  هک  دراد  دوجو  رایسب  هلصاف  يرهش  ییاتـسور و  ياهراوناخ  هنیزه  نایم  ج ) تسا . هدش  عیزوت  ییاتـسور  قطانم  هب  تبـسن 

لاس 1341 رد  ربارب  زا 2/2  ییاتسور  کی  هب  يرهش  کی  هنارس  فرـصم  تبـسن  هک  يروط  هب  تسا . هدش  رتقیمع  ثحب  دروم  هرود  یط 
رد دراد ... دوجو  يرایسب  هلصاف  يدمآرد  يربارب  ظاحل  زا  روشک  فلتخم  طاقن  نایم  د ) تسا . هتفای  شیازفا  لاس 1353  رد  ربارب  هب 2/3 

ربارب هس  زا  شیب  نارهت  رد  هنارـس  دمآرد  یلحاس و  هیحان  هنارـس  دـیلوت  ربارب  دودح 6  رد  روشک  يزکرم  هیحان  هنارـس  دـیلوت  لاس 1351 
ینیج بیرـض  هک  رباربان  ًادیدش  يدمآرد  راتخاس  نیا  (. 354 اههناسر 1356 : شقن  تخاس و  نوماریپ   ) دـش روشک  یحاون  ریاس  طـسوتم 

نامزاس  ) دیسر مقر 5144/0  هب  لاس 1356  رد  دوب ــ  داـیز  يربارباـن  ياـیوگ  دوخ  يدوخ  هب  و  دوب ــ  ربارب 4701/0  لاـس 1347  رد  نآ 
کی هک  دوب  ياهنوگ  هب  يرباربان  دیدشت  رد  هاش  میژر  يداصتقا  ياهتـسایس  دوب . يرباربان  دیدشت  فرعم  هک  ( 15 هجدوب 1360 : همانرب و 

رد هریغ ، تشادـهب و  يزرواـشک ، یعاـمتجا ، نیمأـت  شزومآ ، دروم  رد  لاس 1351  رد  یتلود  ياههنیزه  هک  داد  ناـشن  يراـمآ  یـسررب 
هیلک زا  يدـمآرد  هورگ  نیرتنییاپ  هدافتـسا  نازیم  لاس  نیا  رد  ًالثم  هک  يروط  هب  تسا . هدوب  يدـمآرد  يالاب  ياههورگ  عفن  هب  تیاـهن ،

هد زا  شیب  يدـمآرد  هورگ  نیرتالاب  ياهراوناخ  يارب  مقر  نیا  هک  یلاح  رد  تسا . هدوب  لاس  رد  لایر  لداعم 1913  یشزومآ  ياههمانرب 
عیزوـت نینچ  ، 1351 لاـس 1972 /  رد  راـک ، یللملانیب  هرادا  هدـشن  رـشتنم  شرازگ  کـی  رباـنب  (. 23 یبارهـس 1360 :  ) تسا هدوـب  ربارب 

(. 551 نایماهاربآ 1377 :  ) دریگ رارق  ناـهج  رد  يربارباـن  نازیم  نیرتشیب  اـب  ییاـهروشک  فیدر  رد  ناریا  هک  دوب  هدـش  ثعاـب  یبساـنمان 
يارب يّدـج  تاعبت  ضراوع و  ياهعومجم  تفرگ  رارق  هاـش  هماـنربیب  نزاوتماـن و  هعـسوت  راـنک  رد  تـالوحت  هعومجم  نیا  هک  یماـگنه 

ییانبریز مهم  ياهیتساک  يرهـش ، یگدـنز  رد  شاشتغا  یطیحم ، تسیز  ياهیگدولآ  مروت ، ییاذـغ ، داوم  دوبمک  هک  درک  داـجیا  هعماـج 
رد دوب . يرتيروف  راثآ  ياراد  رتسوملم و  روکذم  تالکشم  ریاس  نایم  رد  مروت  دناهلمج . نآ  زا  قرب و ... ياهیـشوماخ  اههداج و  نوچ 

هب 5/6 سپس  هب 5/5 و  ادتبا  هک  میدهاش ، ار  مروت  هدنیازف  دشر  لاس 1350  زا  اما  دوب ، دصرد  زا 2  رتمک  هنالاس  مروت  طسوتم  لهچ ، ههد 
لیـشآ هنـشاپ  هک  مروت  تشگ . غلاب  مه  دصرد  مقر 25  هب  همادا  رد  دیـسر و  دـصرد  هب 5/16  لاـس 1353  رد  هب 13 و  لاـس 1352  رد  و 

هشیر هک  یلاح  رد  درک . زاغآ  ار  هبسک  اهیرازاب و  دنبب  ریگب و  اهتمیق و  تیبثت  تسایس  دیدرگ و  يو  شنکاو  بجوم  دوب ، هاش  ياهتسایس 
درایلیم هـب 2097  شیازفا  ربارب  اب 7  لایر  دراـیلیم  مقر 296  زا  ات 1356  ياـهلاس 1350  هلـصاف  رد  هک  دوب  یگنیدـقن  مجح  رد  مروت  نیا 
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تلود يوس  زا  مروت  راهم  يارب  يداصتقا  تامادـقا  لاس 1356  رد  هک  یماـگنه  رگید ، يوس  زا  (. 32 همانرب 1373 : نامزاس   ) دیسر لایر 
تیوقت اب  هک  دوب  هدیشوک  هاش  دوزفا . یلبق  تالضعم  رب  یلضعم  دش و  يراکیب  شیازفا  زاسهنیمز  رما  نیا  دش ، هتـشاذگ  ارجا  هب  راگزومآ 

شیپاشیپ ار  یتّنـس  طسوتم  هقبط  ياهتفلاخم  لیلد  نیمه  هب  دـنک . فیعـضت  ار  یتّنـس  طسوتم  ۀـقبط  دـیدج ، طـسوتم  ۀـقبط  یفیک  یّمک و 
یتح هک   ) یفاک یـسایس  هعـسوت  مدـع  لیلد  هب  زین  هتفگ و  شیپ  تالکـشم  يداصتقا و  طـلغ  ياهتـسایس  لـیلد  هب  اـما  دوب ، هدرک  لجـسم 
دوخ هب  تبـسن  زین  ار  هعماـج  يـالاب  هقبط  رگید ، يوس  زا  دـنک . هارمه  دوخ  اـب  ار  دـیدج  طـسوتم  هقبط  تسناوـتن  دوـب ) یـسایس  تفرـسپ 
هقبط نیا  دارفا  زا  یخرب  یمومع ، راکفا  دنیاشوخ  يارب  تفرگ  رارق  یشورفنارگ  اب  ههجاوم  رد  هک  یماگنه  اریز  درک ، نیبدب  دامتعایب و 

يریصن ادیوه و  يرانکرب  اب  زین  یسایس  راتخاس  رد  درک و  تشادزاب  ار  هدازباهو  نایناقلا و  نوچ  يدارفا  دیمان و  یتعنص » ياهلادوئف   » ار
يرگید وحن  هب  زین  ناریگبدزم  نارگراک و  لماش  يرهش  نییاپ  هقبط  دومن . کیلش  شدوخ  میژر  اب  هقبط  نیا  ینامیپمه  رب  ار  یصالخ  ریت 

ار دوخ  دنتسناوتیمن  نانآ  هکنیا  نمض  درکیم ، دراو  راشف  نانآ  رب  يرگید  هقبط  ره  زا  شیب  يراکیب  سپس  مروت و  دندش . لکشم  راچد 
لیلد هب  هاش  رظن  زا  دوب  رارق  هک  نارگراک  هژیو  هب  هورگ  نیا  هاش  روصت  فـالخرب  لـیلد ، نیمه  هب  دـنهد . قاـبطنا  يورشیپ  تـالوحت  اـب 

رثا رب  دنـشاب ، میژر  یماح  هریغ ، تاجناخراک و  ماهـس  دوس  رد  ندـش  میهـس  اهدزمتـسد ، حطـس  نتفر  ـالاب  لـثم  ددـعتم  ياـهیرادروخرب 
تاحالـصا دوب ، روط  نیمه  عضو  مه  اهاتـسور  رد  دـنتفرگ . رارق  میژر  ناـفلاخم  فص  رد  یعیبـط  روط  هب  هعماـج  تالکـشم  اـب  ههجاوم 

تلود وس ، کی  زا  دـندوب . هدرک  ادـیپ  ذوفن  اتـسور  رد  دـیدج  هورگ  ود  نانآ  ياج  هب  دوب و  هدرک  فیعـضت  ار  نیناوخ  ناکلام و  یـضرا 
رما نیا  هدش و  جراخ  نانآ  ذوفن  ةزوح  زا  دـندوب  نیناوخ  نیکلام و  ذوفن  تحت  ًالبق  هک  ناییاتـسور  رگید ، يوس  زا  دوب و  هدـش  نیزگیاج 

زا تیامح  رد  زین  نیـشنشوخ ) نیمزمک و  کلامهدرخ ، زا  معا   ) ناییاتـسور درک . زاب  مدرم  نایم  رد  نویناحور  رتشیب  روضح  يارب  ار  هار 
تیامح مدـع  اب  همادا  رد  اما  دنتـشاد ، یتبثم  شرگن  ادـتبا  رد  نیمز ، کلمت  لیلد  هب  ناـنآ ، زا  یخرب  هچرگا  دـندش . لکـشم  راـچد  میژر 

دشر طسوتم  ههد  کی  یط   ) يزرواشک تادراو  رب  روشک  ياههزاورد  ندرک  زاب  زین  يزرواشک و  هعـسوت  يراذگهیامرـس و  زا  تموکح 
نازرواشک بیـصن  يداصتقا  هعـسوت  زا  یعفن  هک  ارچ  دنتـسویپ  نایـضاران  ۀـگرج  هب  يزرواـشک ) يـالاک  فرـصم  رد  دـصرد  هنالاس 12 

هبرـض ریاشع  نارورپماد و  یتّنـس و  نازرواشک  گرزب ، ياهتعنـص  تشک و  زا  تیامح  تسایـس  لیلد  هب  عومجم ، رد  دشن . نیمز  بحاص 
هرهبیب اهرهش و  عفن  هب  نزاوتمان  هعسوت  نامه  هک  رگید  یلک  لیلد  کی  هب  ناییاتسور  هتبلا  دش . نانآ  تفلاخم  بجوم  زین  نیا  دندروخ و 

يدادبتـسا و یماظن  زا  هک  یماگنه  هاش  یتیـصخش  داـعبا  . 3 دـندوب . یـضاران  دوجوم  تیعـضو  زا  دوب  یتخاس  ریز  لماوع  زا  ناـنآ  ندوب 
درف یـصخش  ياهراتفر  اهـشیارگ و  دیاقع ، هب  تسیابیم  راچان  هب  تسا ، نآ  درط  یفن و  ددصرد  بالقنا  هک  مییوگیم  نخـس  هماکدوخ 

شومارف دـیابن  اما  تسا ، يراتخاس  رـصانع  هعماج  کی  رد  نارحب  زورب  یلـصا  هنیمز  هچرگا  اریز  تشاد . لوذـبم  یفاـک  هجوت  زین  مکاـح 
تخانـش هک  تساجنیا  دنـشاب و  هتـشاد  هدننکنییعت  شقن  ازنارحب  ياهدنور  فیفخت  ای  دیدشت  رد  دـنناوتیم  زین  دـنمتردق  دارفا  هک  درک 

اما دوب . ربکتم  رورغم و  رایـسب  يدرف  هاش  هک  تفگ  ناوتیم  هصالخ  روط  هب  دوشیم . عقاو  رمث  رمثم  ماّـکح  يراـتفر  یناور و  ياـهیگژیو 
هراشا زین  هاش  یـصخش  ياهیگژیو  هب  یخرب  دـیوگیم : نینچ  دوم  نیا  رد  نایزوتاک  رتکد  تشاد . مه  يرگید  يور  هاش  رد  تلـصخ  نیا 

یگتفیشدوخ زا  يرصانع  ای  دننادیم ، وا  سفن  هب  دامتعا  نادقف  ندرک  یفخم  يارب  یششوپ  ار  شايرهاظ  ربکت  ًاضعب  هک  نیا  و  دننکیم ،
(. 252-253 ناـیزوتاک 1380 : . ) دـهدیم ناـشن  ار  دوخ  دـب  بوخ و  راـثآ  لاوـحا  عاـضوا و  رد  هک  دـننیبیم  وا  تیـصخش  رد  ار  طرفم 

زکرمتم دوخ  رد  ار  تردـق  یمامت  هکنیا  هلمج  زا  درکیم ، داجیا  هاش  راتفر  رد  ار  يددـعتم  تاعبت  رورغ  سفن و  هب  داـمتعا  مدـع  بیکرت 
، هاش هجراخ  ریزو  يربتعلخ ، یتح  دندرکیم ، هراشا  هتکن  نیا  هب  میژر  تاماقم  رثکا  دراذگیم . نارگید  شود  هب  ار  تیلوئـسم  درکیم و 

ترـضحیلعا صخـش  تیمها  مک  روما  بلاغ  مهم و  دراوم  مامت  رد  تسا و  روآمایپ  کی  ًافرـص  وا  : » درکیم دـیکأت  یجراـخ  تاـماقم  هب 
ربارب رد  دوش و  يرالاسهطبار  رب  ینتبم  بتارم  هلسلس  يرادا و  ماظن  هک  دش  بجوم  یگژیو  نیا  (. 37 لپمتسا 1377 : « ) دنریگیم میمصت 

یگتسباو (. 39 لپمتـسا 1377 :  ) دـشیم ماـظن  نـیا  نداـتفا  راـک  زا  بجوـم  رما  نـیمه  دادیمن و  ناـشن  یـشنکاو  هاـش  ياـهییوجيرترب 
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دندشیم و عمج  وا  فارطا  يدارفا  نینچمه ، درک . هک  درکیم  لعفنم  ریذپانفاطعنا و  ینارحب  عقاوم  رد  ار  ماظن  درف  کی  هب  تامیمـصت 
زا ار  دوخ  هک  دـیماجنا  اجنآ  هب  هاش  ینیبگرزب  دوخ  دوب . لماک  تیعبت  يرادا و  داسف  تیلماـع  نآ  یلـصا  هصخـشم  هک  دـندنامیم  یقاـب 

هدرکن تروشم  نارگید  اب  هاگچـیه  هک  تسنادیم  نیا  ار  دوخ  راختفا  شردـپ  هچنانچ  تسنادیم . زاـینیب  نارگید  اـب  وگتفگ  تروشم و 
هاش فیرعت  هک  دنکیم  هصالخ  نینچ  سیلگنا  ریفس  اب  وگتفگ  رد  ار  يو  تلصخ  نیا  ادیوه  درکیم و  لمع  قایس  نیمه  هب  زین  وا  تسا ،

هناقداص  ) ار يو  تمظع  زین  نایفارطا  هک  دوب  يوحن  هب  هاش  ینیبگرزب  دوخ  دینک . شوگ  امش  منزیم  فرح  نم  هک  تسا  نیا  وگتفگ  زا 
دح زا  شیب  شمدرم  هب  عقاو  رد  هک  تسا  نیا  هاش  ریصقت  اهنت  دیوگیم : رابرد  ریزو  هک  تسور  نیا  زا  دندوب . هدرک  رواب  هناقداصریغ ) ای 
نیا اب  (. 515 نایماهاربآ 1377 :  ) میتسین ناشکرد  هب  رداق  هک  تسا  یلاـعتم  گرزب و  ردـقنآ  يو  ياههشیدـنا  اههدـیا و  دـنکیم . یبوخ 
جوم نیلوا  اب  هک  يروط  هب  داد  ناشن  ار  دوخ  بالقنا ، هلمج  زا  مهم ، عطاقم  رد  زین  يو  سفن  هب  دامتعا  مدع  هاش و  فعض  تلـصخ  لاح ،
مدرم یتح  روشک و  لک  هک  دوب  نیا  هاش  رگید  یگژیو  دناهتفرگ . شفذـح  هب  میمـصت  هک  درک  روصت  تخاب و  ار  هیفاق  اهییاکیرما  داقتنا 

نم و ياهدـمآرد  نم ، تفن  نم ، لوپ  نم ، تفگیم : هشیمه  هاش  همانرب ، ناـمزاس  سیئر  جاـهتبا ، لوق  هب  و  تسنادیم ، دوخ  کـلمیام  ار 
تاـماقم يدزد  اـب  وا  تشاد . ار  یگژیو  نـینچ  مـه  هاـش  ردـپ  ( 251 ناـیزوتاک 1377 :  ) تسا مدرم  لاـم  اهدـمآرد  نیا  هک  دوـبن  دـقتعم 

. تسنادیمن يدزد  دوخ  بناج  زا  ار  اتـسور  نارازه  مدرم و  لاوما  بصغ  اما  درکیم ، بوکرـس  ار  نآ  ًادـیدش  یتح  درکیم و  تفلاـخم 
نیا هب  دارفا . ندش  دنمتردق  رگید  اهداهن و  ندـش  دـنمتردق  یکی  دـنک : زیهرپ  زیچ  ود  زا  هک  دـشیم  بجوم  هاش  سفن  هب  دامتعا  نادـقف 

بجوم رما  نیا  ًاعبط  و  دوشن ، عمج  داهن  کـی  رد  تردـق  اـت  دـنک  سیـسأت  رگید  يداـهن  يداـهن ، ره  تازاوم  هب  دیـشوکیم  هاـش  لـیلد ،
نآ زارف  رب  هاش  تلم و  ردـپ  ناونع  هب  دوخ  دزادـنیب و  فـالتخا  ناـنآ  ناـیم  هک  دیـشوکیم  زین  دارفا  صوصخ  رد  دـشیم . يراـکيزاوم 

يرادا و ناگبخن  نیب  درکیم  شالت  تسایـس  ود  نیا  قیرط  زا  يو  دوش . یفرعم  تالکـشم  لاّلح  دـنک و  مادـقا  فالتخا  لح  هب  فالتخا 
راصحنا ًافرـص  دـنام و  نییاـپ  روشک  رد  یـسایس  يدـنمداهن  حطـس  قیرط  نیا  زا  دـیامن و  رارقرب  اوق  هنزاوم  يرادا  ياـهداهن  زین  یماـظن و 

نحل دومن ، رواییب  نارحب  تیعـضو  رد  ار  وا  هک  هاـش  ياـهیگژیو  زا  رگید  یکی  دـیدرگ . میژر  ياهیاـپ  لـصا  يرادـمهاش  يو و  یـسایس 
راـک هب  نارادهیامرـس  هیلع  رخاوا  نیا  رد  یتح  اـهیرازاب و  نویناـحور ، نارکفنـشور ، هیلع  هک  دوب  يو  هدـنزگ  هدـننکریقحت و  یمجاـهت و 

تالوحت یبهذـم  تالوحت  . 4 دـش . مدرم  هدوت  یتـح  شناـفلاخم و  نادـقتنم و  دزن  يو  زا  گرزب  یترفن  يریگلکـش  بجوـم  هک  دربیم 
یفن رد  نآ  یبلس  هجو  تشاد : یباجیا  یبلـس و  هجو  ود  یمالـسا  بالقنا  اریز  دراد ، يدایز  تیمها  بالقنا  هب  یهتنم  ياهلاس  رد  یبهذم 

نیزگیاج هک  نآ  یباجیا  هجو  اما ، دـشیمن . رجنم  بالقنا  هب  ًاـموزل  دـیاش  تفرگیم ، لکـش  هعماـج  رد  هجو  نیمه  اـهنت  رگا  دوب و  هاـش 
موهفم زا  یشخب  مادک  ره  هک  داد  خر  يداهن  یموهفم و  دعب  ود  رد  لوحت  نیا  تسا . ناوارف  تیمها  دجاو  دوب  یمالسا  ياهـشزرا  ندرک 
یبهذم ياهداهن  یلام  عبانم  تیوقت  بجوم  یتّنـس  طسوتم  هقبط  یلام  عبانم  شرتسگ  يداهن ، دعب  رد  دندرک . تیوقت  هعماج  رد  ار  مالـسا 

داهن روضح  تیوقت  بجوم  میژر ، هیلوا  روصت  فالخرب  یـضرا  تاحالـصا  رگید ، يوس  زا  دش . دـجاسم و ... تیناحور و  هزوح و  نوچ 
نیا ًامومع  هچنآ  اما  دوب ، هدرتسگ  عیـسو و  يرهـش  ياههیـشاح  اهرهـش و  هب  اهاتـسور  زا  ترجاهم  هوالع ، هب  دش . اهاتـسور  رد  تیناحور 

، عقاو رد  دوب . یبهذـم  ياهتأیه  نوچ  بهذـم  اـب  طـبترم  ياـهداهن  درکیم ، لـصتم  ترجاـهم  أدـبم  مدرم  هب  رگیدـکی و  هب  ار  نیرجاـهم 
يرایسب بذج  دارفا و  ندش  تیوهیب  یتح  ياهرذ و  بجوم  رهش  هب  اتسور  هدرتسگ  ترجاهم  هک  رگید  ياهروشک  زا  يرایـسب  فالخرب 

اب درف  طابترا  عطق  بجوم  رتمک  رهـش  هب  ترجاهم  یبهذـم  ياهداهن  دوجو  لیلد  هب  ناریا  رد  دوشیم ، فـالخ و ... ياهدـناب  رد  ناـنآ  زا 
مایا رد  قیقحت  کی  ماجنا  لاثم : ناونع  هب  دـنامیم . یقاب  نارگید  اب  طبترم  یعامتجا  تراظن  طباور و  زا  ياهکبـش  رد  درف  دـش و  نارگید 

لاس 1344 زا  اهنآ  بلاغ  هک  تسا  هدش  لیکـشت  نارهت  رد  اهنت  یبهذم  تأیه  زا 12300  شیب  هک  داد  ناشن  لاس 1353  ناضمر  مرحم و 
تسا و هتفرگرب  رد  ار  یعامتجا  ياههورگ  فانصا و  زا  يرایسب  هک  تسا  يوحن  هب  اهتأیه  نیا  یگدرتسگ  داعبا  دناهتفای و  لیکشت  دعب  هب 

اهتأیه نیا  یماسا  (. 161 يدسا 1355 : : ) دنشابیم هجوت  لباق  هک  دنرادروخرب  ینیوانع  زا  نارهت  رد  يرادازع  یبهذم و  تأیه  اهنت 1821 
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ات اهاتـسور  یماسا  زا  هک  اهیتیالومه  اهيرهـشمه و  مود  هورگ  ناشورفنهآ و ،)... لثم   ) فانـصا لوا  هورگ  دـجنگیم : هلوقم  راهچ  رد 
نابحم هیمطاف ، لثم  یبهذم  یماسا  هک  دندوب  یتاجتـسد  موس  هورگ  نارهت ،) میقم  ياهيدنجریب  لثم   ) دـشیم لماش  ار  اهناتـسا  اهرهش و 

دابآيزان ناناوج  لثم   ) دـندوب هداهن  دوخ  رب  ار  لحم  مان  هک  دـندوب  ییاهلحم  مه  مراهچ  هتـسد  دـندوب . هدرک  باختنا  ار  و ... ع )  ) نیـسح
رانک یتح  ای  لزنم  ای  هینیـسح  دجـسم ، اهنآ  لیکـشت  لحم  هک  یبهذـم  ياهداهن  نیا  رد  يرهـش  هیـشاح  اهرهـش و  مدرم  عقاو  رد  هک  و )...
نیا هکنیا  نمـض  دندرکیم ، بسک  هناگی  یتیوه  قیرط  نیا  زا  دندشیم و  طبترم  رگیدکی  اب  لکـشتم و  دوب  یتقوم  ياهرداچ  رد  نابایخ 

یعون دندوب و  لاعف  اهاتسور ) لثم   ) دوخ ترجاهم  أدبم  ای  لحم  ینارمع  روما  رد  یتح  دنتفاتشیم و  زین  رگیدکی  کمک  يرای و  هب  دارفا 
. تفای شیازفا  هرود  نیا  یط  زین  دجاسم  دادعت  دـندوب . هدرک  مهارف  یبهذـم  ياهداهن  بهذـم و  لالخ  زا  اتـسور  رهـش و  نایم  یگتـسویپ 

يرهش رد  دش . باب  ربارب 5389  روشک  رهش  هدودحم 233  رد  طقف  لاس 1352  رد  دوب  باب  ربارب 3653  لاس 1341  رد  هک  دجاسم  دادعت 
لاس نایاپ  رد  رگید  یسررب  رد  هچرگ  دیسر . باب  هب 700  لاس 1351  رد  یلو  دوب  باب  ربارب 293  لاس 1340  رد  دادعت  نیا  نارهت  نوچ 

بجوم هنوگچ  يداصتقا  عاـضوا  دوبهب  دوش  مولعم  هکنآ  يارب  (. 154 يدسا 1355 :  ) دوب هدش  ییاسانش  دجسم  باب  دادعت 1140   1354
ياهلاس یط  رد  مدرم  تاروذن  زا  يوضر  سدق  ناتـسآ  دـمآرد  درک . هدافتـسا  هنیرق  کی  زا  ناوتیم  دـش  یبهذـم  ياهداهن  یلام  تیوقت 

دادعت (. 157-158 يدسا 1355 :  ) دش ربارب  ًادودح 5/5  ات 1354  لاس 1351  زا  دوب ، هتفاـی  شیازفا  ربارب  زا 2  رتمک  هک  ات 1351   1345
هب زین  يژولونکت  (. 159 يدسا 1355 : . ) دیسر لاس 1340 ، رد  دادعت  نیا  ربارب  هس  ینعی  رفن ، دودح 18000  هب  لاس 1354  رد  مق  بالط 

دوخ هب  ار  یمرگ  رازاب  تیب  لها  یحادـم  ینارنخـس و  نآرق و  ياهراون  هژیو  هب  راون ، توص و  طبـض  وگدـنلب و  دـمآ و  بهذـم  کـمک 
لباـق شقن  تفرگ و  لکـش  عطقم  نیا  رد  هک  یبهذـم  ياـهداهن  زا  رگید  یکی  دـش . زاـب  زین  اهاتـسور  هب  نآ  ياـپ  یتح  داد و  صاـصتخا 

ییاهماو مدرم ، یلام  تالکـشم  مروت و  ياسفناو  نآ  رد  هک  دوب  هنـسحلاضرق  ياهقودنـص  تشاد ، مدرم  یبهذـم  یگتـسویپ  رد  یهجوت 
داجیا دندادیم ، ماو  هرهب  ساسارب  هک  تموکح  ياهکناب  تیعـضو  اب  هسیاقم  یعون  دادیم و  مدرم  هب  ار  دوس  نودب  یلو  كدـنا  دـنچره 

هقبط اما  دـش . بهذـم  لالخ  زا  ییاتـسور  يرهـش و  نییاپ  یتّنـس و  طسوتم  تاـقبط  یگتـسویپ  مه  هب  بجوم  اـهداهن  نیا  هعومجم  درک .
اب زین  روکذم  ياهداهن  لالخ  زا  اما  دنتـشاد ، ار  دوخ  صاخ  ياهداهن  اهنآ  هکنیا  وگ  درک ، ور  بهذم  هب  يرگید  قیرط  زا  دـیدج  طسوتم 

هباشم ياههداوناخ  نورد  مه  ًامومع  هک  هقبط  ود  نیا  لخادـت  هکنیا  نمـض  دـنتفرگ . رارق  طاـبترا  رد  زین  يرهـش  نییاـپ  یتّنـس و  تاـقبط 
رد نیـشیپ  ياهـشرگن  هب  تبـسن  يداقتعایب  يدامتعایب و  لاس 1342 ، دادرخ  ماـیق 15 زا  سپ  دـیماجنا . ناـنآ  رتشیب  یکیدزن  هب  دـندوب ،
مه دوب و  دوهشم  ییاتسور  یتّنـس و  تاقبط  نایم  مه  هک  یـشیارگ  دروآ ، دوجوب  مالـسا  هب  تبـسن  دیدج  شیارگ  یعون  میژر ، اب  هزرابم 

لالخ زا  دیدج  هورگ  دوب . رگیدکی  زا  توافتم  يدودح  ات  هقبط  ود  نیا  ياهتشادرب  هچرگ  دروخیم . مشچ  هب  يرهـش  طسوتم  هقبط  نایم 
نانآ نایم  رد  هک  تخادرپ  دوخ  هشیدنا  غیلبت  هب  داشرا  هینیـسح  نوچ  نکاما  یخرب  تایرـشن و  باتک و  یهاگـشناد و  یمالـسا  ياهنمجنا 

ههد 1332-1342 لک  رد  هنومن ، ناونع  هب  دنتشاد . دوجو  یتعیرـش  ناگرزاب و  زین  یناقلاط و  يرهطم و  موحرم  نوچ  الکم  ممعم و  دارفا 
هس رد  ناونع و  هب 765  لاس 1342-1346  جنپ  رد  دادعت  نیا  هک  یلاح  رد  دوب ، هدـش  رـشتنم  ناریا  رد  یبهذـم  باتک  ناونع  دادعت 567 

بتک یبسن  مهـس  قلطم ، ردـق  زا  غراف  دـش . غلاب  ناونع  دادـعت 1695  هب  لاـس 1350-1352  هس  رد  ناوـنع و  هب 755  لاس 1348-1350 
نیرتالاب هک  دیسر  لاس 1352  رد  دصرد  هب 7/33  ههد 1332-1342  رد  هرـشتنم  بتک  لک  دصرد  زا 1/10  تفای و  شیازفا  زین  یبهذـم 

یبهذم ياهباتک  ههد 1332-1342  رد  هک  یلاـح  رد  دوـب . یبهذـم  بتک  هب  طوـبرم  ات 1354  ياهلاس 1351  رد  اـهباتک  ناـیم  رد  ناونع 
اهنآ 26 نایم  زا  هک  دیدرگ  ییاسانش  یبهذم  بتک  رـشان  دودح 48  نارهت  رهش  رد  اهنت  لاس 1354 ، نایاپ  رد  دـندوب . مراهچ  هبتر  ياراد 
و ( 151-152 يدسا 1355 :  ) دندوب هدرک  زاغآ  یبهذـم  بتک  راشتنا  اب  ( 1345-1353  ) ریخا لاس  هد  رد  ار  دوخ  یتاراشتنا  تیلاعف  رـشان 
زا دوش ، هاگن  هیـضق  هب  رتیلیلحت  يرظنم  زا  رگا  نیاربانب  دـشیم . رـشتنم  پاچ و  قاچاق  تروص  هب  هک  دوب  يدایز  ياـهباتک  زا  ریغ  اـهنیا 

دورو و يارب  هار  یضرا ، تاحالصا  زا  سپ  هژیو  هب  اهاتسور ، رد  یتّنـس  ياهدنویپ  ندش  تسـس  رب  ینتبم  یلبق  روصت  فالخرب  وس ، کی 
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یلمع هزوح  تردق و  هطورشم ، زا  سپ  هرود  رد  دهدیم : حیضوت  نینچ  ار  رما  نیا  نایماهاربآ  دش . رتراومه  اهاتسور  رد  نویناحور  ذوفن 
نایفارطا هفیاط و  لیا و  ياضعا  ایاعر ، دنتـسناوتیم  هک  ییاتـسور  ناگرزب  طسوت  هکلب  يرهـش ، نارکفنـشور  بناج  زا  اهنت  هن  نویناـحور 

هدـعاقلایلع و   ) یمالـسا بالقنا  زا  سپ  اما  دوب . هدـش  دودـحم  دـنروایب ، يریگيأر  ياهلحم  هب  دنفـسوگ  ياههلگ  نوچمه  ار  ناشدوخ 
نایم یّتنس  ياهدنویپ  ریخا ، یعامتجا  يداصتقا ـ  هعـسوت  اریز  تشاد ، دوجو  نویناحور  تیلاعف  يارب  یبسانم  هنیمز  زین ) نآ  زا  لبق  یکدنا 

(. 661 نایماهاربآ 1377 :  ) دوب هدرب  نایم  زا  ار  لیابق  ياسؤر  يداـع و  ياـضعا  اـهنآ و  ياـیاعر  نارادنیمز و  اـهنآ ، ناـیفارطا  ناـگرزب و 
ياهداهن رتشیب  يراذگریثأت  يارب  هنیمز  ندش  رتدعاسم  بجوم  میژر  يوس  زا  يرهش  طسوتم  هقبط  اب  طبترم  ياهداهن  بوکرس  نینچمه ،

نوچ یکیتارکومد  ياهداهن  تفلاـخم ، زاربا  يارب  فلاـخم  ياهادـص  اـههورگ و  اـتدوک ، زا  لـبق  هرود  رد  رگا  دـش . هعماـج  رد  یبهذـم 
دیدـج ياضف  ارگرادـتقا ، یتلود  نیگنـس  راشف  ریز  اتدوک و  زا  سپ  طیارـش  رد  دـنتفاییم ، ار  یعمجطابترا  لیاسو  بازحا و  اههیداحتا ،
لکـش روشک  زا  جراخ  ياههورگ  ینیمزریز و  ياهنامزاس  اههاگـشناد ، رازاب ، هیملع ، سرادـم  دـجاسم ، رد  تفلاخم ، زاربا  يارب  یـسایس 

زا سپ  هرود  رد  یمومع  تایح  تسایـس و  ندش  رالوکـسریغ  بجوم  دمآ ، دیدپ  یـسایس  تیلاعف  هزوح  رد  هک  یناکم  رییغت  نیا  تفرگ .
یعاـمتجا یهورگ و  یگتـسبمه  هب  زاـین  دوب ، لوحتم  تدـش  هب  هک  ياهعماـج  رد  رگید ، يوس  زا  (. 124 یـساپسریم 1384 : . ) دش اتدوک 
یعاـمتجا یهورگ و  یگتـسبمه  ساـسحا  بهذـم ، دوب : فدـه  نیا  ققحت  يارب  یبساـنم  رایـسب  بلاـق  بهذـم  تشاد و  دوـجو  يرتـشیب 

هتـسبمه و ًالماک  ياهاتـسور  كرت  زا  سپ  اهنآ  هک  یـساسحا  ناـمه  درک ؛ مهارف  ار  اـهدابآیبلح  نیـشنریقف و  قطاـنم  تیعمج  زاـیندروم 
تالحم هنوگنیا  ناـنکاس  دـندوب ... هداد  تسد  زا  رکیپ  رد و  یب  دـیدج  ياـهدابآیبلح  راـجنهیب  ياـضف  هب  ندـش  دراو  دوخ و  مجـسنم 
یگدـنز دـندرکیم ، دادـملق  ناـشهتفر  تسد  زا  عـماوج  نیـشناج  ار  بهذـم  دـندوب ــ هدـش  نیمزیب  هزاـت  ناـناقهد  یگمه  هـک  ــ  يرهش

همانرب نودب  یناهگان و  موجه  دندادیم ... شوگ  یلحم  نویناحور  نانخـس  هب  قایتشا  اب  دنتخاسیم و  طوبرم  دجاسم  اب  ار  دوخ  یعامتجا 
دوبهب ار  یتنـس  هورگ  کی  تیعقوم  يزاسون  بیترت ، نیدب  درک . تیوقت  ار  ناریا  نویناحور  یعامتجا  هاگیاپ  زین  ههد 1350  رد  اهرهش  هب 
لوـفا دـش ، دـیدج  طـسوتم  هقبط  رد  هژیو  هب  مالـسا  هـب  شیارگ  تیوـقت  بجوـم  هـک  يرگید  لـماع  (. 660 نایماهاربآ 1377 :  ) دیـشخب
طباور دوبهب  رثا  رب  دـش و  هجاوم  يّدـج  نارحب  اـب  ۀهد 1350  رد  یمالـساریغ  پچ  يژولوئدیا  اریز  تسا ، یمالـساریغ  پچ  ياهـشیارگ 

تاحالصا لاس 1342 و  ماـیق  زا  سپ  (. 273 : 1377 يدـک  ) تفر تسد  زا  ناریا  رد  پچ  ياـههورگ  تیباذـج  ناریا ، اـب  نیچ  يوروش و 
یبهذم ياهداهن  تساوخیم  هاش  هکنیا  مغر  یلع  اما  دناهتفرگ ، رارق  یبیشارس  رد  تیناحور  بهذم و  داهن  هک  درکیم  روصت  هاش  یضرا 
دهدیم هئارا  زورما  برع  ناهج  زا  ایرکز  دیرف  هک  ار  یلیلحت  ریوصت و  دشن . يراک  نینچ  ماجنا  هب  قفاوم  دنک  فیعضت  یتح  فذح و  ار 

نودـب یعقاو ، یـسایس  بازحا  نودـب  نیمزرـس  تسا ، یـسایس  ریوک  کی  برع  ناهج  تسناد : قداص  مه  هاش  ماظن  يارب  ناوتیم  ًابیرقت 
اهنت یمالسا  عماوج  رد  هک  دجسم  یسایس . ثحب  يارب  دش  یناکم  دجـسم  هجیتن  رد  یـشیدنارگد ، يارب  كدنا  ناکما  و  دازآ ، تاعوبطم 

ینوزف دـش و  هتـشابنا  نآ  رد  نآ  اب  تفلاخم  تموکح و  زا  ترفن  مامت  هک  تسا  ییاـج  تفرگ ، ار  نآ  يولج  ناوتیمن  هک  تسا  یناـکم 
ایرکز  ) دوشیم روهلعـش  تعرـس  هب  لمع  رد  تسایـس  نید و  بیکرت  نیا  دش . نید  نابز  اهنیمزرـس  نیا  رد  یـسایس  تفلاخم  نابز  تفای .
هکنیا هتـسناد و  اهتموکح  ندـش  رترگبوکرـس  رتانتعایب و  رتیلاخوت ، ار  هقطنم  رد  مالـسا  هب  شیارگ  تلع  همدـقم  رد  يو  (. 168 : 1384

. دوبن نآ  یپ  رد  هنایمرواخ  رد  يربهر  چیه  هک  يزیچ  دنهدیم . انعم  فده و  ساسحا  مدرم  هب  ریغتم  مطالتم  يایند  نیا  رد  نایارگمالـسا 
ایرکز 1384:  ) دهاکیم اهنآ  یمگردرـس  زا  هک  دهدیم  دـنویپ  یتّنـس  هب  ار  مدرم  ییارگمالـسا ، تسا  صخـشمان  هدـنیآ  هک  ياهنامز  رد 

هکنیا اما  دـشوکب . اـهنآ  فیعـضت  رد  قیرط  نیا  زا  هدرک و  یفرعم  ارگـسپاو  ار  اهیبهذـم  هک  دیـشوکیم  هاـش  لاوحا  نیا  همه  اـب  (. 167
رارـصا هیقب  زا  شیب  هار  نیا  رد  هاش  و  دـنمانب ــ  ارگـسپاو  یـشبنج  ار  یمالـسا  تکرح  هناـهاگآان  اـی  هناـهاگآ  هک  دندیـشوکیم  ياهدـع 
روکذم هاگدید  دقن  رد  شبنج و  نیا  تیعقاو  زا  ار  دوخ  ریبعت  یساپسریم  دوب . هعماج  تکرح  زا  یعقاو  تخانش  مدع  زا  یـشان  درکیم ــ 

زا اما ، راب  نیا  تسا ؛ هتینردم  اب  يزاسمه  يارب  یلم  شـشوک  نامه  موادت  ندوب ، یمالـسا  تیوه  لابند  هب  دنکیم : هصالخ  حرـش  نیا  هب 
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مه ناریا  تیعـضو  یبایزرا  رد  رگید  یخیرات  لضعم  کـی  هب  خـساپ  لـیلحت  نیا  (. 124 یساپسریم 1384 :  ) یمالسا يرگحالـصا  قیرط 
رد یعامتجا  يداصتقا و  لوحت  هرود  کی  زا  سپ  متسیب و  نرق  ینایاپ  عبر  رد  ناریا و  رد  یمالـسا  شیارگ  گنهرف و  دوعـص  اریز  تسه 

یمهم شقن  دنکیم : يدنبتروص  لکـش  نیا  هب  نایماهاربآ  ار  هلأسم  نیا  درک . يرظن  لکـشم  راچد  ار  يرایـسب  هک  دوب  یعوضوم  ناریا 
طخ هک  دسریم  رظن  هب  تسخن  هاگن  رد  هکلب  دروآ ، دوجوب  ناریا  خیرات  رد  یضقانت  اهنت  هن  تشاد ، هدهعرب  بالقنا 1357  رد  مالسا  هک 
یتنس تاقبط  فیعـضت  دیدج و  تاقبط  تیوقت  هب  ینیـشنرهش  شرتسگ  ییادزنید و  هب  يزاسون  هک  دشکیم  جیار  هیرظن  نیا  رب  ینالطب 

یمالسا بالقنا  ایآ  و  درک ؟ نییبت  ار  ضقانت  نیا  ناوتیم  هنوگچ  دوشیم : ور  هب  ور  طبترم  شـسرپ  ود  اب  رگـشهوژپ  نیاربانب  دماجنایم .
يرگید هنوگ  هب  ناوتیم  ار  شـسرپ  ود  نیا  دـنکیم ؟ در  دـماجنایم ، هعماج  يزاسینید  ریغ  هب  ًاـموزل  يزاـسون  هک  ار  موسرم  هیرظن  نیا 

دوخ هب  یبهذـم  ًالماک  یکیژولوئدـیا  لکـش  تشاد ، یـسایس  يداصتقا و  یعامتجا ، ییاوتحم  رتشیب  هک  بـالقنا 1357  ارچ  درک : حرطم 
ياهشسرپ زا  یشخب  (. 654-655 نایماهاربآ 1377 : ( ؟ رادیاپ ای  دنرذگدوز  دنداد  بالقنا  هب  یمالسا  لکـش  هک  یلماوع  ایآ  و  تفرگ ؟

ریز طیارش  رد  ًالومعم  دندوب ، راوتسا  لصا  هب  تشگزاب  نامتفگ  رب  هک  ياهدوت  ياهشبنج  دهدیم : خساپ  رظنم  نیا  زا  یساپسریم  ار  قوف 
ياهکبس نتفر  نیب  زا  ینیشنرهش و  جاور  الاب ، زا  عیرـس و  نویـسازینردم  دندمآ ؛ دیدپ  تسا ــ  متـسیب  نرق  ياهبالقنا  رتشیب  طیارـش  هک   ــ
یگنهرف تیوه  کی  بلاق  رد  ار  دوخ  بلغا  اهـشبنج  نیا  لاـح  ره  هب  ندـش . یجراـخ  دـنمورین  هطلـس  بولغم  هرخـالاب  یگدـنز و  یّتنس 
هکنآیب درک . هاگن  دناهدمآ  دـیدپ  ام  هنامز  رد  هک  هتینردـم ، زا  یمهم  لاکـشا  هباثم  هب  یگنهرف »  » ياهـشبنج نیا  هب  دـیاب  دـندرک . هضرع 
ياهشبنج درک  یعس  دیاب  دش ، لسوتم  یبهذم » مسیتانف   » ای یمیدق » ياههزیگنا  يایحا   » باب رد  ياهناراگناهداس  ياهنامتفگ  هب  دشاب  مزال 

. تسا هدش  هتخادرپ  یمالـسا  يرادـیب  عوضوم  هب  مه  يرگید  رظنم  زا  (. 222 یساپسریم 1384 : . ) تخانـش ار  اهنآ  شیادیپ  للع  روبزم و 
ماو هب  اپورا  هبرجت  زا  هک  یتادراو  ياهیژولوئدیا  همه  هک  ینامز  رد  هک  دهدیم  حیـضوت  روط  نیا  ار  یمالـسا  يرادیب  مه  عیدـب  دـنارترب 

مالـسا زج  يزیچ  زین  نارگتوعد  ربارب  رد  دنامیمن و  یقاب  مالـسا  زج  يزیچ  اههدوت  لباقم  رد  دناهدش ، هجاوم  تسکـش  اب  هدـش ، هتفرگ 
يریبـعت هب  نآ ) ندوب  یمالـسا  ینعی   ) ناریا بـالقنا  هجو  نیا  عقاورد ، (. 23 يرباج 1384 : زا  لقن  هب   ) درادـن دوجو  اـههدوت  جیـسب  يارب 

یـسایس تاریثأت  رب  هوالع  مه  یللملانیب  حطـس  رد  هکلب  لخاد  رد  اهنت  هن  ناریا  بالقنا  لیلد ، نیمه  هب  دوب . بالقنا  عوقو  لصا  زا  رتمهم 
نویفا مالسا  لاـس 1978  رد   » هک تسا  دـقتعم  وـکوف  لـشیم  هک  تسور  نـیمه  زا  تـشاد . زین  يرکف  یگنهرف و  تاریثأـت  کـیتیلپوئژ ، و 

ار لوپچاکسا  مناخ  هلمج  زا  ياهدع  کیروئت  يرظن و  ظاحل  هب  هعقاو  نیا  و  دوب » حوریب  ناهج  کی  حور  هک  رطاخ  نیا  هب  دوبن ، اههدوت 
يدروـم ياهمـسیناکم  هب  نآ  حیـضوت  يارب  دـنک و  یقلت  درف  هب  رـصحنم  دروـم  ار  نآ  اـت  درک  روـبجم  دوـخ  هاگدـید  رد  رظندـیدجت  هـب 

یعیـش مالـسا  يرهـش  هکبـش  هنارگجیـسب و  يژولوئدـیا  دوجو  رجوم و  تلود  تیهام  رد  ار  اهمـسیناکم  نیا  ددرگ و  لسوتم  ینوگانوگ 
هب هک  دوب  یبالقنا  اهنت  نیا  هک  دریگیم  هجیتن  دوشیم و  رود  یـسب  یعامتجا  ياهبالقنا  اـهتلود و  يوگلا  زا  هار ، نیا  رد  دـنک و  وجتـسج 
زین طلسم  ياهیژولوئدیا  ینوگرگد  دیاب  یعامتجا ، بالقنا  فیرعت  رد  هک  دنکیم  هفاضا  و  دش » هتخاس   » مجسنم ياهویـش  هب  دمع و  روط 

رد يرثؤم  لماع  ینیمخ  ماما  یبهذـم  هاگیاج  یـصخش و  ياـهیگژیو  هکنیا  رد  بـالقنا  يربهر  . 5 (. 532 ناروف 1377 :  ) دوش هدـناجنگ 
دوجو رظنقافتا  یعون  ًابیرقت  دوب ، یمالـسا  يروهمج  ینعی  یباجیا  دعب  رد  مه  هاش و  يزادـنارب  ینعی  یبلـس  دـعب  رد  مه  بالقنا  يزوریپ 

لهچ ههد  زا  لبق  ياهلاس  زا  یعقاو  يانعم  هب  يو  تسا . هعیـش  تیعجرم  هاگیاج  زا  تکرح  هلأسم  ینیمخ  ماما  دروم  رد  هتکن  نیلوا  دراد .
رد ادـخ » يارب  ماـیق  هب  توعد   » عوـضوم تحت  ناریا  تلم  هب  باـطخ  لاس 1323  رد  ار  دوخ  ماـیپ  نیلوا  ناـشیا  تشاد . یـسایس  تیلاـعف 

عقاو رد  هک  تشون  هلاس  رازه  رارـسا  باتک  هب  خـساپ  رد  ار  رارـسالافشک  باتک  زین  نامز  نامه  رد  درک و  رداص  یگلاس  لـهچ  دودـح 
یتح راکـشآ و  ینلع و  مادقا  چیه  مق  هب  يدرجورب  هللاتیآ  ندمآ  اب  دعب و  هب  خیرات  نیا  زا  اما  دادیم ، ناشن  ار  یـسایس  يریگتهج  عون 

موحرم تماـعز  شریذـپ  ياـنعم  هب  ًاـقیقد  هلأـسم  نیا  مینکیمن . هدـهاشم  يو  زا  يدرجورب  هللاتیآ  تاـیح  ناـمز  اـت  ار  یـسایس  بوتکم 
شبنج ۀبرجت  ود  هراومه  و  دش ، تسایس  نادیم  دراو  ناشیا  درک ، توف  يدرجورب  موحرم  هک  یماگنه  اما  دوب . ناشیا  يوس  زا  يدرجورب 
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تیلاـعف ّدـح  زا  شیب  لخادـت  ینیمخ  هللاتیآ  روصت  هب  هک  دوب  نیا  سرد  نیلوا  تشاد . رظنّدـم  ار  تفن  ندـش  یّلم  شبنج  تیطورـشم و 
زورب بجوم  نانآ ، زا  نویناحور  زا  یخرب  تیعبت  ًانایحا  اهیدـنبزرم و  ندـش  گنر  مک  تیطورـشم و  شبنج  رد  نارکفنـشور  تیناحور و 

نیا يو  روصت  هب  هک  دوب  یناشاک  هللاتیآ  ياهتیلاعف  تفن و  ندش  یّلم  شبنج  زا  يدـعب  سرد  دـش . تیطورـشم  شبنج  ریـس  رد  لکـشم 
تفلاخم للع  زا  یکی  دـیاش  و  دـشیم ، هدیـشک  فارحنا  ههاریب و  هب  تیاهن  رد  دوب و  تیناحور  هزوح و  اـب  قیثو  طاـبترا  نودـب  اـهتیلاعف 

امنهر 1384، ر.ك . . ) دوب مق  تیعجرم  هب  هجوتیب  نویناحور  یـسایس  تامادـقا  نیمه  تسایـس  رد  تلاخد  اب  يدرجورب  موحرم  هزوح و 
رتشیب ماـما  هک  تسناد  یناـشاک  هللاتیآ  هب  تبـسن  یلمعلا  سکع  ناوتیم  ار  ینیمخ  هللاتیآ  شرگن  نیا  6 و 23 و .)... ، 5 ، 4 لوصف 2 ،
یـشم طخ  رد  هک  دسریم  رظن  هب  دندرک . يراددوخ  ناشیا  دییأت  زا  زین  بالقنا  زا  دعب  یتح  دننک و  توکـس  نآ  دروم  رد  دنداد  حـیجرت 
تهج زا  ینیمخ  هللاتیآ  شرگن  نیا  هک  درک  هجوت  دـیاب  عقاو  رد  تسا . هجوـت  لـباق  زراـب و  رایـسب  یگژیو  ود  نیا  ینیمخ  هللاتیآ  یلک 
مالعا هزوح  رد  لاس 1327  رد  هک  درک  شومارف  دیابن  اریز  تشاد ، تیمها  زین  تسایس  هب  تبـسن  اههزوح  رد  یمومع  ياضف  يزاسیثنخ 

رد لوـخد  یتـح  و  ( 69 اـمنهر 1384 : . ) دـنوشیم ساـبل  علخ  دـنوش  تسایـس  دراو  هک  يدارفا  تسادـج و  تسایـس  زا  نید  هک  دـندرک 
دراو تسایـس  رد  يرگید  عضوم  زا  سردـم  موحرم  فـالخرب  یناـشاک  هک  دوب  نیا  هتکن  (. 73 امنهر 1384 :  ) دنتـسناد مارح  ار  تسایس 

ار یگناـگود  نیا  اـما  دوبن ، مه  عجرم  رما  عقاو  رد  هک  یلاـح  رد  درکیم ، یفرعم  ناـهج  ناناملـسم  ربـهر  ار  دوـخ  ًاحیرـص  و  دوـب ، هدـش 
یلاح رد  نیا  و  درک ، زاغآ  ار  دوخ  یسایس  ياهتیلاعف  تشاذگ  تیعجرم  نادیم  هب  اپ  هک  یتقو  اهنت  ینیمخ  هللاتیآ  نیاربانب  تفریذپیمن .

متـسیب نرق  رـسارس  رد  هکنآ  مغریلع  راگلا ، لوق  هب  دوب . هدرک  هشیپتوکـس  تسایـس  هب  تبـسن  هیملع  ياههزوح  رد  لاس  اـههد  هک  دوب 
هاگچیه هکنیا  وگ  رگید ، يوس  زا  دندرک . هشیپ  توکـس  نرق  نیا  هتـسجرب  ياملع  زا  يرایـسب  اما  دوب ، داح  تلود  املع و  نایم  تابـسانم 

لبق زا  ياهنومـضم  تسناوت  هک  دوب  ینیمخ  هللاتیآ  نیا  طقف  اما  دوبن ، یمالـسا  مایق  کی  هوقلاب  ناکما  زا  یلاخ  نرق  نیا  رد  ناریا  هعماج 
راگلا 1375:  ) دـنک گنهامه  عماج  دـنمورین و  یبوچراهچ  رد  ار  هنالداع  تموکح  کی  يوزرآ  یبهذـم و  یتیاضران  تداهـش ، دوجوم 

ناـیب ناـیماهاربآ  هک  ناـنچمه  دوب . يو  کـیتامزیراک  هجو  ندـش  زراـب  بجوـم  زین  رگید  نارادمتـسایس  اـب  ینیمخ  ماـما  هسیاـقم  (. 324
( ینیمخ ماما   ) يو دوب ، فورعم  راگزاسان  نیبدـب و  دـساف ، رـصنع ، تسـس  نامگدـب ، ینارادمتـسایس  نتـشاد  هب  هک  ياههد  رد  دـنکیم :

رگید یکی  (. 655 نایماهاربآ 1377 :  ) تشاذگ نادیم  هب  اپ  ریذپانداسف  همه  زا  رتمهم  مدق و  تباث  ایوپ ، زرابم ، راکتـسرد ، يدرف  نوچمه 
. دوب هاش  اب  هزراـبم  رتچ  ریز  اـهورین  همه  ندرک  عمج  يارب  شـشوک  یفـالتخا و  لـئاسم  رد  ندـشن  دراو  ینیمخ  ماـما  مهم  ياـهیگژیو  زا 

ناشیا تسا و  ناشیا  زراب  تایـصوصخ  زا  اهورین  همه  رتشیب  داحتا  يارب  هعماـج  فوفـص  هدـننکهیزجت  لـئاسم  هب  دورو  زا  يو  يراددوخ 
ندرک در  موکحم و  رب  لاد  یبلطم  هلمح و  چیه  هک  دیشوکیم  زین  یصوصخ  ياهتبحص  رد  یتح  هک  تشاد  هجوت  عوضوم  نیا  هب  ردقنآ 

هک دوب  هاش  تلصخ  فالخرب  ماما ، تلـصخ  نیا  درواین . نابز  هب  دریگ ، رارق  هزرابم  فص  رد  دناوتیم  هوقلاب  هک  يراشقا  ای  دارفا  زا  یکی 
رجحتم رـشق  یتعیرـش ، ياههاگدـید  نوچ  یلئاسم  رد  ندـش  دراو  درکیمن . شدوخ  زا  راـشقا  اـههورگ و  مدرم و  ندرک  رود  زج  يراـک 

داجیا هنخر  مدرم  یگچراپکی  داحتا و  رد  تسناوتیم  مادک  ره  اهتسینومک ، اهیبهذمریغ و  یتح  و  تیعجرم ، یبالقناریغ  حانج  هزوح ،
ار تسایـس  نیا  نایماهاربآ  دش . هداد  میمعت  مه  يرکف  لئاسم  هزوح  هب  تسایـس  نیا  درکیم . زیهرپ  يّدـج  روط  هب  نآ  زا  ناشیا  هک  دـنک 

فیط يربـهر  رد  هژیو  هب  وا  يرایـشوه  ینیمخ ، ماـما  هتـسجرب  هاـگیاج  هدـننکنییبت  لـماع  نیمود  هک : دـنکیم  هصـالخ  تروـص  نیدـب 
هرابرد هیمالعا  نداد  هژیو  هب  یمومع  رظنراهظا  زا  دوب  دیعبت  رد  هک  یلاس  هدزناپ  یط  وا  تسا . یعامتجا  یسایس و  ياهورین  زا  ياهدرتسگ 

تاحالـصا دـننام  یلئاـسم  درک ، يراددوخ  هناـطاتحم  دوش ، رجنم  فلتخم  راـشقا  اهـشخب و  يرود  شجنر و  هب  تسناوـتیم  هک  یلئاـسم 
لماـع هـک  تشاذـگیم  تـشگنا  یتاـعوضوم  لـئاسم و  رب  مـیژر  زا  داـقتنا  رد  نیارباـنب  درم . نز و  يربارب  و  نویناـحور ، شقن  یــضرا ،

، یـصوصخ تیکلام  ظفاح  هکلب  يروتاتکید  هدروخمسق  نمـشد  اـهنت  هن  يو  يزاوژروب  هدرخ  هاگدـید  زا  دوب . ... هبناـجهمه  یتیاـضران 
، شندوـب یناـحور  دوـجو  اـب  يو  هـک  درکیم  روـصت  زین  رکفنــشور  هـقبط  دوـب . راـشف  تـحت  تدـش  هـب  ناـیرازاب  یتنــس و  ياـهشزرا 
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لماک ار  قدـصم  تلاسر  یلخاد ، مسیـشاف  یجراخ و  مسیلایرپما  رـش  زا  روشک  ندرک  اهر  اـب  هک  تسا  یتخـسرس  زراـبم و  تسیلانویـسان 
تردق لاقتنا  تورث و  ددجم  عیزوت  یعامتجا ، تلادع  يرارقرب  هب  دنمهقالع  یمدرم  ربهر  کی  وا  يرهش  نارگراک  هدید  هب  درک . دهاوخ 

هسردـم و هار ، قرب ، بآ ، نیمز ، تعفنم  زا  ار  ناـنآ  تساوخیم  هک  دوب  يدرم  وا  ییاتـسور  ياـههدوت  رظن  هب  دوب . ارقف  هب  نادـنمتورث  زا 
يریگلکش . 6 (. 655-656 نایماهاربآ 1377 :  ) دیامن رادروخرب  دنک ـ  نیمأت  دوب  هتسناوتن  دیفـس  بالقنا  هک  ییاهزیچ  نامه  هاگنامرد ــ 

مق و هب  نارهت  زا  نافلاخم  یسایس  يربهر  لاقتنا  هک  یهجو  دش . زاغآ  لاس 1342  زا  بالقنا  یباجیا  هجو  فرط  ود  ياهتسایس  بالقنا و 
هاش ياهتـسایس  رییغت  لولعم  زاغآ ، هطقن  نیا  دـش . دـلوتم  هرود  نیمه  زا  ًالمع  مه  بالقنا  یبلـس  هجو  لاح  نیع  رد  اما  دوب ، فجن  سپس 

تاقبط رب  دیدش  تراظن  یتنس و  تاقبط  بذج  میژر  یلک  تسایـس  لاس 1342  ات  هک  دـنکیم  هصالخ  نینچ  ار  نآ  نایماهاربآ  هک  تسا 
هب درک و  رییغت  اهیبهذم  اب  ییور  رد  ور  دیفس و  بالقنا  یضرا و  تاحالصا  زا  سپ  تسایس  نیا  اما  ( 518 نایماهاربآ 1377 :  ) دوب دیدج 

یساپسریم هک  روط  نامه  اریز  دوش  مهارف  دیدج  تاقبط  تیعـضو  رد  یـشیاشگ  هکنیا  نودب  دش ، لیدبت  یّتنـس  تاقبط  بوکرـس  درط و 
زین یـسایس  یگنهرف و  هتینردم  زا  دوشیمن و  یـسایس  تردـق  راتخاس  رد  لوحت  لماش  هاش ، نویـسازینردم  ياههمانرب  دـهدیم : حیـضوت 

. دوشیم رادروخرب  رتيوق  رتيراتخاس و  يرادتقا  زا  يدادبتسا  تلود  نویسازینردم ، ياهدنیآرف  هطـساو  هب  سکعرب ، هکلب  تسین  يربخ 
همانرب نیا  ریثأت  تحت  هک  یمدرم  زا  يرایسب  لیلد  نیمه  هب  تسرد  تس و  « وا  » تسایس حرط و  هلزنم  هب  حالـصا ، ياههمانرب  هاش ، رظنم  زا 

... دـنگنجیم نآ  ربارب  رد  ای  دـننکیم و  تمواقم  نآ  هیلع  ای  يریثک  دراوم  رد  دـننکیم و  یگناـگیب  ساـسحا  نآ  اـب  دنتـسه ، تسایـس  و 
یعقاو يانعم  هب  هتینردم ، هب  لین  رد  نآ  یناوتان  رطاخ  هب  هکلب  دوشیم ، دقن  هک  تسین  نآ  ندوب  نردم  رطاخ  هب  هاش ، نویسازینردم  همانرب 
يارب تسا  یششوک  اراکـشآ  و 1350 ، ياـهههد 1340  رد  ناریا  نویـسازینردم  دـض  شبنج  . ... دراد رارق  داـقتنا  دروـم  هک  تسا  هـملک 

هاش هک  تسا  دقتعم  هصالخ  روط  هب  مه  يرادملع  138 و 144 .) یساپسریم 1384 : «) یمالسا  » و یناریا »  » تفاب اب  هتینردم  ندرک  راگزاس 
نایرج رد  مسیلادوئف  و  داهن ، رانک  هب  ار  یتّنـس  ياهورین  تسویپ و  اکیرمآ  رادـفرط  ياهورین  هب  لـهچ  ههد  يادـتبا  زا  یـس و  ههد  زا  سپ 
دییأت مغریلع  زین  رالوکس  ياهورین  هتسویپ و  نافلاخم  فص  هب  زین  اهیبهذم  دش . هدز  رانک  هتـسباو  يرادهیامرـس  عفن  هب  دیفـس و  بالقنا 

تاحالـصا همادا  رد  و  درک ، داجیا  گنهرف  داصتقا و  رد  یقیمع  فاکـش  هاش  تامادقا  دـندوب ، فلاخم  يروتاتکید  اب  تاحالـصا  ینمض 
ثعاب ار  اهرهش  هب  ناییاتسور  ترجاهم  گرزب  جوم  هتـسباو  يرادهیامرـس  دشر  و  دش ، هتـسکشرو  ًالمع  يزرواشک  دنام ، قفومان  یـضرا 

، تنس رد  هعماج  گرزب  شخب  ندنام  یقاب  دندش . لدب  هاش  هیلع  بالقنا  ياهورین  هب  نارجاهم  ًاتیاهن  درک و  هدزاتـسور  ار  اهرهـش  هک  دش 
زا یمهـس  هک  هعماج  زا  شخب  نیا  و  دـش . ییارگون  هدزبرغ  گنهرف  اب  داـضت  سپـس  تیوه و  نارحب  زورب  یگنهرف و  فاکـش  بجوم 
هاش هتبلا  (. 496-497 يرادـملع 1380 : . ) تخادرپ هاش  میژر  ینعی  نآ  لماع  اب  هلباقم  هب  دوب ، مه  تیوه  نارحب  راچد  دربیمن ، ییارگون 
رد میژر  هجوت  دروم  ياهـشزرا  هار  نیا  رد  دـنک و  داجیا  یلوحت  گنهرف  هزوح  رد  هک  دیـشوک  دیـشیدنا و  ياهراچ  یتیوهیب  لح  يارب 

(2 دـیدج ؛ تیناریا  یگنهرف  تخاسریز  ندروآ  مهارف  فدـه  اب  یناتـساب  رنه  گنهرف و  هعاشا  ظفح و  ( 1 هجوتم : ًاتدـمع  گنهرف  هزوح 
يربکا  ) دوب نایناهج  هب  ناریا  یناتـساب  رنه  گنهرف و  ندناسانـش  ( 4 یبرغ ؛ نردـم  رنه  گـنهرف و  شرتسگ  ( 3 گنهرف ؛ ندـش  یناگمه 

هک دوب  نشور  اما  دوشیم . هدید  دـش ، عورـش  لاس 1347  زا  هک  میژر  یگنهرف  يزیرهماـنرب  رد  ًاـمومع  اهـشزرا  نیا  (. 254-258 : 1382
ارجا يزیرهماـنرب و  مـیژر  هاـش و  هـچنآ  زا  تواـفتم  يریـسم  رد  یگنهرف  هـصرع  تـیعقاو  و  دـهدیمن ، باوـج  ناریا  رد  یتسایـس  نـینچ 

هب يرجه  زا  روشک  یمـسر  خـیرات  رییغت  هلاـس و  ياهنـشج 2500  نوـچ  تامادـقا  نیا  زا  یخرب  هکنآ  هژیو  هب  تفریم . شیپ  دـندرکیم 
دیدش ياهـشنکاو  بجوم  دشاب ، رثؤم  میژر  رظندروم  يزاسگنهرف  رد  هکنآ  زا  شیب  باجحاب و ... نانز  يارب  تیدودـحم  یهاشنهاش و 

يدیـشروخ و يرجه  هب  خیرات  رییغت  تامادـقا  نیلوا  یلبق ، ياهتـسایس  زا  ینیـشنبقع  عورـش  اب  مه  لیلد  نیمه  هب  دـشیم . میژر  دـض  و 
(. 36 لپمتسا 1377 :  ) دوب هدش  هفاضا  هنیباک  هب  هاش  صخـش  روتـسد  هب  هک  دوب  هنیباک  زا  نانز » روما  رد  رواشم  ریزو   » تسپ فذح  سپس 

هقبط نیا  اما  دش ، دیدج  طسوتم  هقبط  شرتسگ  بجوم  هاش  نویسازینردم  ياهتسایس  یتّنس ، تاقبط  بوکرس  یضرا و  تاحالصا  زا  سپ 
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میژر اما  دنکیم . حرطم  عامتجا  تسایس و  هزوح  رد  ار  يرتشیب  تابلاطم  و  تسه ، زین  کیتارکومد  ياضف  دنمزاین  دوخ ، دشر  اب  نامزمه 
رما نیمه  دوب و  هقبط  نیا  رب  يرتشیب  تیدودـحم  لامعا  ناهاوخ  لیلد  نیمه  هب  درکیم و  لمحت  رتمک  ار  نانآ  رییغت ، نیا  تازاوم  هب  هاش 

کیتارکومد هاش  میژر  ارچ  هک  درک  لیلحت  ناوتیم  مه  يرگید  هیواز  زا  تشاد . ار  نآ  ياعدا  میژر  هک  دوب  یلماک  يزاسون  دـنور  عناـم 
طیارـش نآ  زا  شیپ  يولهپ و  نارود  ناریا  رد  دوب . مزال  ياهطرـششیپ  دـقاف  یعامتجا ، یتعنـص و  یبسن  هعـسوت  مغریلع  اریز  دـشیمن ،

هماکدوخ تردـق  زا  دارفا  ای  یعاـمتجا و  ياـههورگ  تینوصم  موهفم  دـشر  ، » طیارـش نیا  ّمها  دوبن ، دوهـشم  کـیتارکومد  هعـسوت  يارب 
لباقتم يدـهعت  هک  دازآ ، دارفا  نایم  دادرارق  موهفم  زین  میهافم و  نیا  دوب . رباـج  تردـق  ربارب  رد  تمواـقم  قح  موهفم  نینچمه  ماـکح و 

تشادن و دوجو  يولهپ  نارود  ناریا  رد  هک  دوب  اپورا  رد  کیتارکومد  هعـسوت  دوهـشم  ياهطرـششیپ  (. 10 روم 1369 : « ) درکیم داجیا 
تفن تنار  قیرط  زا  ار  دوخ  فعـض  يدمآراکان و  طاقن  هک  دوب  فیعـض  دـمآراکان و  یمیژر  تفاین ، هعـسوت  یکیتارکومد  وحن  هب  نوچ 

ترافـس رد  ار  بالقنا  جوا  نارود  تسا و  ناریا  رد  اکیرما  یـسایس  هتـسباو  هک  لپمتـسا  هک  دوب  حـضاو  ناـنچ  يدـمآراکان  دـناشوپیم .
رگا تسا  يراگناهداس  دـنکیم : عورـش  فارگاراپ  نیا  اب  دوخ  باـتک  رد  ار  ناریا  رد  یـسایس  لوحت  زاـغآ  دوب ، لاـعف  نارهت  رد  اـکیرما 

هک یماگنه  ياهلاس 1974-1978 ، نیب  تسا . هتـشاد  دوجو  ناریا  رد  یـسایس  دمآراک  ماظن  کی  بالقنا  زا  شیپ  نارود  رد  مینک  روصت 
رتشیب هاش  میژر  ياهلاس 1960  رد  دیشاپ . ورف  مه  زا  زیچ  همه  یناهگان ، روط  هب  سپـس  جیردت و  هب  ادتبا  دنامرد ، تاعقوت  ماجنا  زا  تلود 

یتح اهنامزاس ــ  همه  دـش ، مکاح  روشک  يزاـسون  تکرح  یـسایس و  یفخم و  روما  ناـیرج  رب  درم  کـی  هدـییارگ  يروتاـتکید  يوس  هب 
میژر يارب  ار  اهنارحب  عاونا  درکلمع  هوحن  نیا  (. 35 لپمتسا 1377 : .) دنداد تسد  زا  ار  دوخ  لالقتسا  تردق و  يرتسگداد ــ  ای  سلجم و 

ینورد و لماوع  هعومجم  دـش ، میژر  یـشاپورف  بجوم  ناـفلاخم  ماجـسنا  هارمه  هب  ینورد  ياـهنارحب  نیا  تیاـهن  رد  دروآ و  ناـغمرا  هب 
ریغ ياـهمیژر  یـشاپورف  هیریـشب  تـسا . هدـهاشم  لـباق  هاـش  مـیژر  رد  ًاـبیرقت  دوـشیم ، هدرمــشرب  اـهمیژر  یــشاپورف  رد  هـک  ار  ینوریب 
هیاپ راهچ  لوا  حطـس  رد  هک  دـنادیم . یعامتجا  ماظن  ای  هعماج  تردـق و  راـتخاس  هب  طوبرم  لـماوع  زا  هتـسد  ود  لولعم  ار  کـیتارکومد 

هطلـس و و  طلـسم ؛ تاقبط  عفانم  نیمـضت  یمومع ؛ ياهدرکراک  تامدخ و  نیمأت  تیعورـشم ؛ يژولوئدیا و  ینعی ، یتلود  تردـق  یلـصا 
رد رگید ، يوس  زا  دوش . الیتسا  هطلـس و  نارحب  مکاح و  هقبط  یگتـسبمه  يدـمآراک ، تیعورـشم ، نارحب  راهچ  دـجوم  دـناوتیم  الیتسا 

یتیاضران زا  يریگمشچ  نازیم  ( 1 دنک : لمع  کیتارکومد  ریغ  ياهمیژر  یـشاپورف  لماوع  ناونع  هب  دناوتیم  لماع  راهچ  هعماج  حـطس 
هب رظندروم  لماع  تشه  ققحت  عومجم  رد  تمواقم . يژولوئدـیا  ( 4 تمواقم ؛ شبنج  يربهر  ( 3 اهیضاران ؛ هب  یهدناماس  ( 2 یمومع ؛

همدقم زا  و 16  صص 15  ، 1383 رکورب ، . ) تسا هدوب  کیتارکومد  ریغ  ياهمیژر  یـشاپورف  طیارـش  شیادـیپ  همزـال  فلتخم  تاـجرد 
هب زین  هعماج  حطـس  رد  رثوم  لماع  راهچ  دـش و  هجاوم  نارحب  راهچ  ره  اب  ًابیرقت  هاش  میژر  هک  دـهدیم  ناشن  بالقنا  یـسررب  و  هیریـشب )

نارحب جـنپ  ره  اـب  يوحن  هب  هتـشذگ  میژر  هچرگا  اـما  دـش . هجاوم  روصتم  ياـهنارحب  هعومجم  اـب  هتـشذگ  میژر  دوـشیم . هدـید  یبوـخ 
تیعورـشم نارحب  دـیدشت  هب  اهنارحب  یماـمت  تیاـهن  رد  یلو  دوب ، هجاوم  عیزوت  نارحب  تاـطابترا و  اهـشقن و  تیوه ، ذوفن ، تیعورـشم ،

نارحب دهدیم : حرـش  نینچ  ياپ  نیـسول  ار  تیعقاو  نیا  دیدرگ . یلبق  ياهنارحب  هدنهدماوق  دوخ  هبون  هب  نارحب  نیا  سپـس  دـش و  رجنم 
هناگجنپ ياهنارحب  زا  کی  ره  زورب  دوشیم ... متخ  نآ  هب  تیاهن  رد  زین  رگید  نارحب  جـنپ  هک  تسا  یتیمها  ناـنچ  نآ  ياراد  تیعورـشم 

یـضویع 1382:  ) تسا رگید  ياهنارحب  هدنهدماوق  تیعورـشم  نارحب  نایم  نیا  رد  دهدیم . رارق  دقن  دروم  ار  ماظن  تیعورـشم  يوحن  هب 
تیعورـشم نارحب  ِسَپ  زا  هک  دوبن  رداق  کیتارکومد  ریغ  ياهمیژر  زا  یناطلـس »  » يوگلا اب  یکیدزن  لیلد  هب  هاش  ماظن  نوچ  (. 196-197

ار نآ  ادتبا  تفرگ  لکـش  هاش  ربارب  رد  ینیمخ ) هللاتیآ   ) ياهدننکلیدعت تردق  هک  یماگنه  اذل  دـنک ، مادـقا  دوخ  يزاسزاب  هب  دـیآرب و 
ار هاش  میژر  يو ، هیرظن  ناگدنهدطسب  ربو و  يدنبمیسقت  بسحرب  ناوتیم  هتشذگ  میژر  یسانشهنوگ  رد  درک . فذح  سپـس  دودحم و 
زا مکاح  نآ  رد  هک  تسا  یصخش  تموکح  زکرمتم  ًادیدش  عون  عقاو  رد  هک  درک  یفرعم  یناطلس »  » ینعی مسیلاینومیرتاپ  زا  یـصاخ  عون 

يدام ياهشاداپ  اب  دنویپ  رد  يدرف و  يرادافو  زین  یـصخش  تیمکاح  يانبم  و  تسا ، رادروخرب  روما  دیدحالـص  هوق  تارایتخا و  رثکادح 
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تردـق کـی  اـهنت  هک  دوشیم  یـصخش  رادـتقا  تردـق و  قوفت  هب  رجنم  دـمآراک  یـسایس  ياـهداهن  نادـقف  اـهماظن ، عوـن  نیا  رد  تسا .
میژر طلغ  ياهتـسایس  اهاطخ و  لولعم  طقف  هاش  میژر  فذح  اما  (. 92-95 رکورب 1383 :  ) دنادرگ دودحم  ار  نآ  دناوتیم  هدـننکلیدعت 

بالقنا زورب  للع  صوصخ  رد  هک : دهدیم  حیـضوت  ینالیم  هچنانچ  دمآ . دوجوب  لباقم  فرط  رد  مه  یلوحت  هکلب  دوبن ، هاش  هتـشذگ و 
زورب بجوم  ییاهنت  هب  ینیع  تایعقاو  تالوحت و  هک  درک  هجوت  یهیدب  هتکن  نیا  هب  دیاب  تیاهن  رد  میریذـپب  هک  ار  ياهدـیقع  ای  هدـیا  ره 

ثودح يارب  نیاربانب  دنکیم . هدامآ  تارییغت  داجیا  يارب  ار  مدرم  هک  تسا  تایعقاو  زا  ینهذ  طابنتـسا  لمع  رد  هکلب  دنوشیمن ، بالقنا 
تسا و بولطم  نکمم و  يرما  تردـق ، راتخاس  رد  ییانبریز  تارییغت  هک  تسا  يرورـض  اههدوت  بناج  زا  رما  نیا  صیخـشت  یبـالقنا  ره 

ینالیم  ) تسا ییایپوتا  رـصنع  کی  هدنرادربرد  اههدوت و  مهف  دح  رد  یبالقنا  يژولوئدـیا  کی  دوجو  مزلتـسم  ياهطقن  نینچ  هب  ندیـسر 
راـنک رد  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اـما  دـش . رادوـمن  مدرم  نـهذ  رد  رورم  هـب  ياـهلاس 1342-1357  لوـط  رد  یگژیو  نیا  و  (. 51 : 1381

تـسا زکرمتم  یهدنامزاس  یبزح و  تالیکـشت  بلاق  رد  يربهر  عون  نیا  هاگ  هک  تسا  مزال  زین  هدننکجیـسب  يربهر  یبالقنا ، يژولوئدیا 
رد يربهر  کیتامزیراک  یگژیو  اما  درادـن ، دوجو  روکذـم  يانعم  هب  تالیکـشت  ناریا  یمالـسا  بالقنا  لثم  هاگ  و  بالقنا 1917 ) لثم  )

عون نیا  اب  هزرابم  ًاقافتا  هک  دنکیم  داجیا  امزیراک  هب  بذج  تردق  اب  ار  زکرمتم  ریغ  لایـس و  تالیکـشت  یعون  هک  تسا  يوق  نانچ  اهنآ 
ییاـمزیراک هجو  قوفت  ینعی  یگژیو  نیا  ياراد  یمالـسا  بـالقنا  و  تسا ، رتتخـس  مکاـح  تموـکح  يارب  یهدـنامزاس ، تالیکـشت و 

ظاحل هب  مه  نیشیپ ، ياهبالقنا  زا  توافتم  یبالقنا  تفرگ . لکـش  بالقنا  هک  دوب  نینچ  نیا  تسا و  تالیکـشت  یهدنامزاس و  رب  يربهر 
هب شیبامک و  نیـشیپ  ياهبالقنا  رد  تنوشخ ) دربراـک   ) ریخا هجو  هک  نآ  تنوشخ  زا  زیهرپ  يژتارتسا  ظاـحل  هب  مه  نآ و  ینید  نومـضم 

هدـمع یگژیو  ار  اهمیژر  ندرک  نوگنرـس  يارب  زیمآتنوشخ  ياهـشور  يریگراکب  زا  زیهرپ  نوتگنیتناـه  هچرگ  تشاد ، دوجو  یتاـجرد 
دنادیم تسا ، هدـش  روهـشم  یـسارکومد  موـس  جوـم  هب  هـک  زا 1975  دـعب  ياـهلاس  رد  يروتاـتکید  ياـهماظن  هیلع  یـسایس  ياـهنایرج 

زا يرود  هزرابم و  هویـش  نیا  هعـسوت  میکحت و  رد  دوخ  بالقنا  رد  نایناریا  یتازرابم  شور  ًالامتحا  اـما  (. 211-227 نوتگنیتناه 1373 : )
ناشدوخ صاخ  لیلد  هب  ار  یعامتجا  تاقبط  زا  کی  ره  هک  هاش  تسا . هدوب  رثوم  اهماظن  رییغت  فده  هب  ندیـسر  يارب  حالـس  يریگراکب 

هقبط دوب . دوخ  تیوه  اقب و  نارگن  یتّنـس  طسوتم  هقبط  دـش . هجاوم  شدوخ  هیلع  یمدرم  میظع  جوم  اـب  هراـب  کـی  هب  دوب  هدـنار  دوخ  زا 
، مروت دندوب . هدربن  هعـسوت  تفن و  زا  یتعفنم  مه  نازرواشک  تسنادیم . هلأسم  ار  یـسارکومد  نادـقف  یگتفاین و  هعـسوت  دـیدج ، طسوتم 
هب تبـسن  تیـساسح  لیلد  هب  مه  هعماج  يالاب  تاقبط  یتح  دوب و  هدرک  هرـصاحم  ار  يرهـش  نییاپ  تاقبط  نارگراکزین و  رقف  يراـکیب و 
اب یـشبنج  نینچ  ندوب  یمالـسا  یفرط ، زا  دـندرک . اـهر  ار  وا  يو ، هب  يداـمتعایب  هاـش و  ياـقب  اـب  نآ  ندروخ  هرگ  شیوخ و  تشونرس 

لاس 1357-1978/8-9 بالقنا  رد  هک : دوشیم  رکذتم  ار  بالقنا  نیا  دعب  ود  ره  تیمها  راگلا  تشاد . میقتسم  طابترا  نآ  ندوب  یمدرم 
هقباسیب متسیب  نرق  یبالقنا  ياهشزیخ  نایم  رد  هک  شبنج ، نیا  رد  مدرم  عیسو  تکراشم  دروخیم : مشچ  هب  رگیدکی  هب  هتسباو  هبنج  ود 

ناریا (. 1377 . ) دناوری نایماهاربآ ، عبانم -  (. 322 راگلا 1375 :  ) يربهر یهدنامزاس و  يژولوئدیا ، ثیح  زا  نآ  یمالـسا  تیهام  و  دوب ،
. - ین رـشن  نارهت : یحاتف . میهاربادمحم  يدمحملگ و  دمحا  همجرت  رـصاعم . ناریا  یـسایس  یـسانشهعماج  رب  يدمآرد  بالقنا : ود  نیب 

یلع و يدـسا ، اـسر - . یگنهرف  تامدـخ  هسـسؤم  نارهت : یعاجـش . رهچونم  همجرت  ناریا . بـالقنا  نورد  (. 1377 . ) يد ناج  لپمتـسا ،
هعـسوت یطابترا و  مولع  هدکـشهوژپ  نارهت : رایرف .) ربکا  هتـساریو  . ) یگنهرف هعـسوت  ینابیتشپ  رد  اههناسر  شقن  (. 1355 . ) زمره دادرهم 

، راگلا یتاراشتنا - . هسـسؤم  ناریا . هماـنزور  نارهت : (. 1304-1357  ) ناریا رد  گـنهرف  تـلود و  (. 1382 .) یلعدـمحم يربکا ، ناریا - .
خیراـت تیاور  هب  یبهذـم  ياـهورین  يولهپ و  هلـسلس  رد  ربـخم  ساـبع  همجرت  متـسیب .» نرق  ناریا  رد  یبهذـم  ياـهورین  (. » 1375 . ) دماح

. یناهفـصا یعیمــس  اـضریلع  هـمجرت  کـیتارکومدریغ . ياـهمیژر  (. 1383 . ) لــپ رکورب ، وــن - . حرط  نارهت : موــس . پاــچ  جــیربمک .
: نارهت ناـینارهت . دـیجم  رظن  ریز  یمرکا . دیـشمج  شیاریو  (. 1356 . ) زاریـش شیاـمه  اـههناسر ، شقن  تخاـس و  نوماریپ  ریوک - . : نارهت
(. 1384 . ) یلع امنهر ، ون - . ماـگ  نارهت : يراوس . اضرلادـبع  همجرت  مالـسا . رد  یـسایس  لـقع  (. 1384 . ) دـباعدمحم يرباج ، شورس - .
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همجرت یـسارکومد . رب  مسیلاربیل  تیولوا  يدازآ ، هدـنیآ  دـیرف . ایرکز ، ون - . ماگ  نارهت : یلم . تضهن  تکرح  رتسب  رب  یبهذـم  ياهورین 
یلوپ و یلم ، ياهباسح  رامآ  ینامز  يرس   ) یتاعالطا هعومجم  (. 1373  ) هجدوب همانرب و  نامزاس  ون - . حرط  نارهت : يزورون . نیـسحریما 

. - تاراشتنا یعامتجا و  يداصتقا ـ  كرادـم  زکرم  هجدوب . همانرب و  نامزاس  نارهت : نالک . داصتقا  رتفد  يداصتقا ، روما  تنواـعم  یلاـم ،)
تنواـعم نارهت : ناریا . ییاتـسور  يرهـش و  قطاـنم  رد  دـمآرد  عـیزوت  يوـگلا  (. 1360 . ) هدازناجاقآ یناملـس  کـیوم  دـیمح ، یبارهس ،

ناریا رد  دـمآرد  عیزوت  ياهصخاش  هجدوب - . همانرب و  ناـمزاس  یناـسنا  يورین  یعاـمتجا و  يزیرهماـنرب  رتفد  یبایـشزرا  يزیرهماـنرب و 
. - هجدوب همانرب و  نامزاس  یناسنا  يورین  یعامتجا و  يزیرهمانرب  رتفد  یبایـشزرا  يزیرهمانرب و  تنواـعم  نارهت : (. 1360 . ) 1346-1359

بقع ناریا  ارچ  (. 1380 . ) مظاک يرادـملع ، شور - . نارهت : ناریا . رد  یگنهرف  تـالوحت  (. 1378 . ) يزردوگ نسحم  سابع و  يدـبع ،
. يولهپ میژر  تردق و  تخاس  ياهيروئت  (. 1382 . ) میحردمحم یضویع ، هعسوت - . رـشن  نارهت : مجنپ . پاچ  تفر ؟ شیپ  برغ  دنام و 

ياهلاس ات  هیوفـص  زا  ناریا  یعامتجا  تالوحت  خـیرات  هدننکـش ، تمواقم  (. 1377 . ) ناج ناروف ، یمالـسا - . بالقنا  دانـسا  زکرم  نارهت :
رد هلاـقم  هن  (. 1377 . ) یلعدـمحم نایزوتاک ، اسر - . یگنهرف  تامدـخ  هسـسؤم  نارهت : نیدـت . دـمحا  همجرت  یمالـسا . بـالقنا  زا  سپ 

تلود و داـضت  (. 1380 ( . ـــــــــــ - . زکرم رـشن  نارهت : بیط . اضریلع  همجرت  يداـصتقا . هعـسوت  تفن و  ناریا ، یخیراـت  یـسانشهعماج 
میحرلادـبع همجرت  ناریا . بالقنا  ياـههشیر  (. 1377 . ) رآ یکین  يدـک ، ین - . رــشن  نارهت : ناریا . رد  تسایــس  خـیرات و  هـیرظن  تـلم :

همانرب نامزاس  سییر  رواشم و  ریزو  يدیجملادبع  تارطاخ  (. 1380 . ) دیجملادبع يدیجم ، مود - . پاچ  ملق ، تاراشتنا  نارهت : یهاوگ .
. - ون ماگ  نارهت : دراوراه . هاگـشناد  هناـیمرواخ  تاـعلاطم  زکرم  میظنت ) هیهت و  ( ؛ يدروجـال بیبح  راتـساریو  (، 1351-1356  ) هجدوب و 
. - یهاگـشناد رـشن  زکرم  نارهت : هیریــشب . نیــسح  هـمجرت  یــسارکومد . يروتاـتکید و  یعاـمتجا  ياـههشیر  (. 1369 . ) نـتگنیرب روـم ،

مجرتم ناریا . رد  نویـسازینردم  تسایـس  يرکفنـشور و  ياهنامتفگ  هرابرد  یثحب  یناریا : هتینردـم  رد  یلمأـت  (. 1384 . ) یلع یساپسریم ،
. - ون ماگ  نارهت : هدازراطع . یبتجم  همجرت  یمالـسا . بالقنا  يریگلکـش  (. 1381 . ) نسحم ینالیم ، ون - . حرط  نارهت : نایلکوت . لـالج 

هنزور نارهت : اسهش . دمحا  همجرت  متسیب . هدس  نایاپ  رد  یسارکومد  موس  جوم  (. 1373 . ) لئوماس نوتگنیتناه ،

یمالسا بالقنا  تازایتما  اه و  یگژیو 

یمالسا بالقنا  داجیا  رد  ینیمخ  ماما  هتسجرب  هژیو و  شقن 

هب هک  دوب  هر )  ) ماما ناریا ، یمالـسا  بالقنا  دـنور  رد  مهم  لماوع  زا  یکی  یمالـسا  بالقنا  داجیا  رد  ینیمخ  ماـما  هتـسجرب  هژیو و  شقن 
کی هک  نیا  رب  هوالع  ماما  . تشاد مدرم  ياهلمعلا  سکع  رب  يا  هداـعلا  قوف  ریثأـت  شا  يونعم  یناـحور و  ماـقم  زین  مـالک و  ذوفن  هطـساو 

ياهورین همه  هک  دوب  بالقنا  هدنامرف  یسایس و  يادتقم  کی  دوب ، ناریا  تلم  تیرثکا  عاطم  ینید  یعرش و  ظاحل  هب  هک  دوب  دیلقت  عجرم 
تیـصخش ماما  زا  ود ، نیا  هعومجم  . دندرک یم  تیعبت  ناشیا  زا  دـندوب ، هجوت  یب  ماما  یبهذـم  ماقم  هب  هک  ییاهنآ  یتح  یبالقنا ، زرابم و 

لیلد نیمه  هب  دـناشکب . تارهاـظت  اـهنابایخ و  هب  ار  یناریا  اـهنویلیم  هقیقد  دـنچ  ضرع  رد  دوـب  رداـق  هک  دوـب  هتخاـس  يردـتقم  ذوفناـب و 
ناشیا روضح  دوجو و  سفن  دوب و  هدـش  هتخانـش  لـماک  روط  هب  مه  تلود  يارب  ناریا  رد  شهاـگیاج  و  ینیمخ ، ماـما  ذوفن  تیـصخش و 

هتـسجرب لماک  روط  هب  تیعقوم  نیا  دادرخ 1342 ،)  13  ) اروشاع زور  رـصع  ینارنخـس  رد  . دـمآ یم  باسح  هب  میژر  يارب  رطخ  نیرتمهم 
تیصخش  . دروآ دوجو  هب  ار  دادرخ  میظع 15  جوم  ماما  يریگتسد  ربخ  شخپ  اما  دنک ، تشادزاب  ار  ناشیا  هک  تفرگ  میمـصت  هاش  دش و 
يریگتسد يرطاخ  هب  طقف  دادرخ ، تمظع 15  هب  یمالـسا  یلم  مایق  کی  هک  دوب  مارتحا  دروم  مدرم  يارب  يدیلک و  مهم و  يردق  هب  ماما 

دادرخ میظع 15  مایق  اب  هجاوم  یتقو  هاش  میژر  درک . مالعا  نارهت  رد  یماظن  تموکح  هام  دـنچ  نآ  زا  دـعب  هاـش  میژر  دـش و  ماـجنا  ماـما 
دازآ ار  ماما  هک  دوب  نیا  . دـنک تکاس  ار  وا  هدومن ، بلج  ار  ماما  تیاضر  دـیاب  تسا و  ماما  مایق ، یـساسا  هنزو  هک  تفاـیرد  یبوخب  دـش ،
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اب ماما  هک  نیا  دـیما  هب  ( 1 ، ) دز هرخـسم  ياهمادـقا  یخرب  هب  تسد  ماما  زا  ییوجلد  يارب  داتـسرف و  ماـما  رادـید  هب  ار  روشک  ریزو  هدرک ،
ذوفن و رطاـخ  هب  طـقف  رما  نیا  دوش و  هارمه  دیفـس  بـالقنا  اـب  ماـما  هک  دوب  مهم  یلیخ  میژر  يارب  دـنک ، تقفاوم  دیفـس  بـالقنا  لوصا 

توعد نآ  هیلع  تمواقم  هب  ار  مدرم  داتـسیا و  نآ  لباقم  رد  هنت  کی  ماما  زین  نویـسالوتیپاک  هحیال  بیوصت  ماـگنه  هب  دوب . ماـما  تیعقوم 
ذوفن و زا  نتـساک  کش  یب  ماما ، دیعبت  زا  هاش  فده  . دنک دیعبت  ار  ناشیا  هک  دوب  نیا  تشاد ، دوجو  میژر  لباقم  رد  هک  یهار  اهنت  درک ،
، دوش تحار  ماما  تمحازم  زا  تسناوت  یم  قیرط  نیدـب  طقف  هاـش  ( 2 . ) دوب مدرم  يوس  زا  ناشیا  ندـش  شومارف  ماـما و  راـبتعا  ترهش و 
هب نانچمه  ماما  دیعبت ، دوجو  اب  دـماینرد و  بآ  زا  تسرد  هاش  هبـساحم  مه  زاب  اما  . دوبن تحلـصم  هب  میژر  يارب  ناشیا  مادـعا  همکاحم و 

بالقنا نوماریپ  هک  یتاعلاطم  تاقیقحت و  همه  دریگب . ار  ناـشیا  ياـج  تسناوت  یمن  سک  چـیه  دوب و  حرطم  لوا  زارط  تیـصخش  ناونع 
ناشیا رگا  هک  دومن  اعدا  ناوت  یم  هک  يروط  هب  دنا ، هدرک  ناعذا  هراشا و  ماما  هتـسجرب  شقن  هب  انثتـسا  نودب  تسا ، هدش  ماجنا  یمالـسا 

ناریا رد  میظع  لوحت  نیا  هک  دوب  دیعب  دوب و  مهبم  رایسب  یمالسا  بالقنا  تشونرس  دنتشادن ، دوجو  ناریا  رـصاعم  خیرات  زا  هرود  نیا  رد 
70  . ص تیطورشم ، شبنج  رد  ورشیپ  تیناحور  شقن  راگلا ، .2 70  . ص ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات  یندم ، .1 اه : تشون  یپ  دهدب . خر 

؛  دمحم رف ، یعیفش  نآ ، ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  رب  یلخدم  هلاقم : عبانم 

(1  ) یمالسا بالقنا  يربهر  رد  ینیمخ  ماما  شقن 

دعب دنکب و  ادـیدناک  ار  دوخ  یـسک  لوا  زور  هک  دوبن  روطنیا  يربهر  رظن  زا  نیا  ربانب  ( 1  ) یمالـسا بالقنا  يربهر  رد  ینیمخ  ماما  شقن 
هک تسنیا  تـیعقاو  . دـنک یـشم  طـخ  نـییعت  مدرم  يارب  ربـهر  نآ ، لابندـب  دـننک و  باـختنا  يربـهر  هـب  ار  وا  دـنهدب و  يأر  وا  هـب  مدرم 

بقع همه  اجیردـت  یلو  دـنریگب  هدـهعب  ار  تضهن  يربهر  هک  دـندرک  شالت  دـننک  یم  تیلوئـسم  ساسحا  هک  اهنآ  زا  يدایز  ياههورگ 
عجارم و زا  هچ  نویناحور  زا  الثم  فلتخم ، ياهرـشق  زا  دادعت  هچ  هک  دیریگب  رظن  رد  امـش  . دش باختنا  دوخ  هب  دوخ  ربهر  دندش و  هدنار 

دارفا تضهن  نیا  رد  . دنتـشاد تکرـش  بالقنا  نیا  رد  یمالـسا ، ریغ  هچ  یمالـسا و  ياـههورگ  هچ  نویناـحور  ریغ  زا  اـی  عجارم و  ریغ  اـی 
، فلتخم دارفا  نیا  همه  نایم  زا  یلو  دنتـشاد  تکرـش  همه  همه و  ناناگرزاب  نازرواشک ، اهرگراک ، وجـشناد ، یماع ، دارفا  هدرکلیـصحت ،
؟ دوب ربهر  تقادـص  لیلدـب  ایآ  ارچ ؟ اـما  . دـنتفریذپ يربهرب  ار  وا  اـههورگ  همه  هک  يربهر  دـش ، باـختنا  ربهر  ناونع  هب  رفن ، کـی  اـهنت 
هک میناد  یم  هتبلا  تشادن ؟ تقادص  رگید  یسک  دوب و  ینیمخ  ماما  صخـشب  رـصحنم  تقادص  ایآ  یلو  تشاد  تقادص  ربهر  نیا  کشیب 

ربهر ناشیا  زا  ریغ  دندوب و  یعاجـش  درف  ناشیا  اهنت  هکنیا  دوب و  ربهر  تعاجـش  لیلدب  ایآ  . دوبن ناشیا  هب  رـصحنم  تقادص  تسین و  نینچ 
نشور عون  کی  زا  ناشیا  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  ایآ  . دندوب زین  يرگید  عاجش  ناسک  هتبلا  تشادن ؟ دوجو  يرگید  عاجش  قداص و  قیدص و 

هک مینادیم  دندوب ؟ تیعطاق  دقاف  نارگید  دوب و  ربهر  تیعطاق  لیلدـب  ایآ  دـندوب ؟ ینیب  نشور  نیا  دـقاف  نارگید  دـندوب و  رادروخرب  ینیب 
اب لقا  ایازم ال  نیا  هک  تسین  نینچ  یلو  دوب ، عمج  ناشیا  رد  هجرد  یلعاب  ایازم  نیا  همه  هک  تسا  تسرد  . دوبن ناشیا  هب  رـصحنم  تیعطاق 

چیه درک و  باختنا  يربهر  هب  ار  ناشیا  طـقف  و  ار ، ناـشیا  دوخبدوخ  هعماـج  هک  دـش  هچ  سپ  دوبن ، نارگید  رد  رتمک  شرتسگ  تدـش و 
یم حرطم  خیرات  هفـسلف  رد  هک  یـساسا  لاؤس  کی  هب  ددرگ  یمرب  لاؤس  نیا  خـساپ  تفریذـپن ؟ يربهر  هب  ناشیا  رانک  رد  ار  يرگید  درف 

؟ ار تضهن  ربهر  ای  دزاس و  یم  ار  ربهر  تضهن  ایآ  ار ، خـیرات  تیـصخش  ای  دزاـسیم و  ار  تیـصخش  خـیرات  اـیآ  هک  تسا  نیا  نآ  دوش و 
کی زا  دیابیم  . تسا ربهر  تضهن و  نایم  ینعی  ود ، نیا  نایم  لباقتم  رثا  کی  هک ، تسنیا  دروم  نیا  رد  حیحـص  هیرظن  هک  مینادـیم  الامجا 
طیارش نیا  عومجم  دشاب . هتـشاد  دوجو  تضهن  رد  یتایـصوصخ  زین  رگید  فرط  زا  دشاب و  ربهر  رد  تازایتما  ایازم و  هلـسلس  کی  فرط 

اعقاو هکنیارب  هوالع  هک  دش  تضهن  نیا  ضراعم  الب  عزانم و  الب  ربهر  تلع  نیا  هب  ینیمخ  ماما  . دـناسر یم  يربهر  ماقمب  ار  درف  هک  تسا 
هک نآ  لاح  . تشاد رارق  ناریا  مدرم  ياـهزاین  یحور و  يرکف و  ریـسم  رد  ناـشیا  دوب ، عمج  ناـشیا  درف  رد  ربهر  کـی  ياـیازم  طـیارش و 

نیا نخـس  نیا  ینعم  دنتـشادن . رارق  ریـسم  نیا  رد  ناشیا  هزادـنا  هب  دـندرک  یم  شالت  تضهن  يربهر  ماقم  بسک  يارب  هک  اـهنآ  نارگید 
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هعماج دادیم و  راشف  تشاذگ و  یم  تسد  اهنآ  يور  هک  یئاهمرها  رگا  دراد  هک  یـصخش  ياهیرترب  ایازم و  همه  اب  ینیمخ  ماما  هک  تسا 
قطنم ریظن  دربیم  راکب  ناـشیا  هک  یقطنم  رگا  دـندروآ و  یم  راـشف  نآ  يور  نارگید  هک  دوب  یئاـهمرها  عون  زا  دروآـیمرد ، تکرح  هب  ار 

ار یمالسا  یبهذم و  یئاوشیپ  ناونع  ماما  رگا  (. 1  ) دنک بسک  یتیقفوم  هعماج  ندروآرد  تکرحب  رد  ناشیا  تشادن  ناکما  دوب ، نارگید 
نادناخ اب  ام  مدرم  هک  یقشع  رگا  دنتشادن و  مالسا  اب  یتفلا  سنا و  یئانـشآ و  عون  کی  ناشحور  قمع  رد  ناریا  مدرم  رگا  تشاد و  یمن 
نیـسح ماما  يادن  ای  و  ع )  ) یلع ترـضح  يادن  ربمایپ و  يادن  نیا  هک  دندرک  سح  مدرم  هک  دوبن  رگا  تشاد و  یمن  دوجو  دـنراد  ربمایپ 

ربهر تیقفوم  زمر  دیآ . دوجوب  ام  تکلمم  رد  تعسو  نیا  هب  یبالقنا  تضهن و  دوب  لاحم  دیآ ، یم  نوریب  درم  نیا  ناهد  زا  هک  تسا  (ع )
یمالـسا ياهرایعم  اب  ار  ملظ  اب  هزرابم  یلو  درک  هزرابم  ملظ  اـب  ناـشیا  . درب شیپ  هب  یمالـسا  میهاـفم  بلاـق  رد  ار  هزراـبم  هک  دوب  نیا  رد 

ناملسم کی  دهدب ، قانتخا  هب  نت  دیابن  ناملسم  کی  دورب ، ملظ  راب  ریز  دیابن  ناملسم  کی  هک  رکف  نیا  ياقلا  قیرط  زا  ماما  درک ، حرطم 
هزرابم رامثتسا  رامعتـسا و  متـس و  ملظ و  اب  ( ، 2  ) دشاب رفاک  ربنامرف  تسد و  ریز  دـیابن  نمؤم  دـشاب ، لیلذ  هک  دـهد  هزاجا  دوخ  هب  دـیابن 

اب راد  هنماد  يدج و  تفلاخم  ربهر ، نیا  یـساسا  تامادـقا  هلمج  زا  یمالـسا . نیزاوم  اهرایعم و  اب  و  مالـسا ، ياول  تحت  يا  هزرابم  درک ،
ساسحا هک  دوب  یسک  نیتسخن  دیاش  لامج  دیـس  . دشاب لامج  دیـس  اب  هنیمز  نیا  رد  مدقت  لضف  دیاش  . دوب تسایـس  زا  نید  یئادج  هلئـسم 

نیا وا  هک  دوب  نیا  تسین ، ادج  نید  زا  تسایـس  هک  دـنامهفب  اهنآ  هب  دـیاب  دـنک  داجیا  یتکرح  شبنج و  ناناملـسم  رد  دـهاوخب  رگا  درک 
تسایس نید و  هطبار  ناملسم  ياهروشک  رد  ات  دندرک  يدایز  شالت  نارگ  رامعتسا  اهدعب  درک ، حرطم  نیملسم  نایم  رد  تدشب  ار  هلئسم 

رد لامج  دیس  زا  دعب  . تسا تسایس  زا  نید  یئادج  ینعمب  هک  ( 3 « ) تیناملع  » مانب تسیا  هلئسم  حرط  اهـشالت ، نیا  هلمج  زا  دننک . عطق  ار 
هب مزیبرع  ناپ  و  مزیبرع ، یئارگ ، یلم  سابل  رد  تیموق و  رب  هیکت  اب  هک  دـندش  ادـیپ  يدایز  دارفا  رـصم  رد  صوصخب  یبرع و  ياه  روشک 

تاداس رونا  درک ، حرطم  رگید  راب  زاب  ار  هلئسم  نیمه  تاداس  رونا  هک  دیدوب  دهاش  مه  اریخا  . دنتخادرپ تسایس  زا  نید  یئادج  رکف  غیلبت 
بهذـم دـهد ، ماجنا  اجنآ  رد  ار  دوخ  راک  دـیاب  تسا و  دجـسم  لام  نید  هک  درک  یم  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  صوصخب  شریخا  ياهقطن  رد 
هتفریذپ ار  نآ  ابیرقت  مدرم  هکیروطب  دوب  هدش  حرطم  دایز  لئاسم  نیا  زین  ام  هعماج  رد  دشاب . هتـشاد  یـسایس  لئاسم  هب  يراک  دیابن  الوصا 

بادآ نیرتکچوک  ات  دننک  یم  شـشوک  ساوسو  اب  مدرم ، هک  یـسک  نابز  زا  دیلقت ، عجرم  کی  نابز  زا  یتقو  هک  میدید  همه  اما  دـندوب ،
رگا هک  دش  باطخ  مدرم  هب  تسین و  ادج  تسایس  زا  نید  هک  دش  نایب  تحارص  لامک  رد  دننکب ، قبطنم  وا  ياهروتسد  اب  ار  دوخ  یبهذم 

یمومع جیـسب  یعونب  دـنداتفا و  شوج  بنج و  هب  هنوگچ  مدرم  دـیا ، هدرک  يرود  نید  زا  عقاو  رد  دـیا ، هدرک  يرود  روـشک  تسایـس  زا 
لاح رد  يریثأت  نادنچ  لاح  نیا  اب  دوب ، حرطم  تدش  اب  هعماج  رد  یهاوخ  يدازآ  يدازآ و  هلئـسم  هک  دیریگب  رظن  رد  ای  و   . دندرک مادقا 

دنتفایرد راب  نیلوا  يارب  مدرم  تسا ، یبهذم  ینید و  ربهر  هک  یسک  ینعی  دش ، حرطم  ربهر  نابز  زا  هلئسم  نیمه  یتقو  یلو  . تشادن مدرم 
ناملسم رفن  کی  هک  دش  نشور  هتکن  نیا  تسا و  یمالسا  عوضوم  کی  نآ  زا  رتالاب  هکلب  تسین ، یسایس  افرص  عوضوم  کی  يدازآ  هک 
یـسایس يداصتقا و  ياه  هبنج  زا  هک  دـمآ  دوجوب  ناریا  رد  یلئاسم  ریخا  لاس  دـنچ  رد  دـشاب . هاوخیدازآ  دـیاب  دـنک و  تسیز  دازآ  دـیاب 

شقن تضهن  هب  نداد  جوا  رد  لـئاسم  نیا  دوخ  دوـب و  مهم  یبهذـم  رئاعـش  رظن  زا  مهنآ  یبهذـم  هبنج  زا  یلو  تشادـن ، ینادـنچ  تیمها 
دوب هدش  لصاح  ناشیارب  هک  يا  هداعلا  قوف  رورغ  لیلدب  هک  دوب  نیا  میژر  لماوع  گرزب  رایـسب  تاهابتـشا  زا  یکی  الثم  . دنتـشاد يرثؤم 

ای دـشاب  يرجه  خـیرات  هکنیا  . دـننک لیدـبت  یهاشنهاش  حالطـصا  هب  خـیرات  هب  ار  يرجه  خـیرات  هک  دـنتفرگ  میمـصت  لاـس 55  رخاوا  رد 
هحیرج ار  مدرم  یبهذم  فطاوع  تدشب  هلئـسم  نیمه  یلو  . تشادـن مدرم  لاح  رد  ینادـنچ  ریثأت  یـسایس  يداصتقا و  رظن  زا  یهاشنهاش ،

ربمغیپ و اـب  ینمـشد  یلمع  نینچ  هک  راعـش  نیا  حرط  اـب  هلـصافالب  ربهر  . داد ربـهر  تسدـب  میژر  ندـیبوک  يارب  یبوخ  هلیـسو  درک و  راد 
کیرحت زا  دنک و  داجیا  نایـصع  مدرم  رد  دـش  قفوم  مدرم ، نیا  نازیزع  زا  رفن  نارازه  ماع  لتق  اب  تسا  لداعم  تسا و  مالـسا  اب  ینمـشد 

، نآ هوحن  تیفیک و  يربهر و  هلئسم  یسررب  اب  نیاربانب  دیامن . يرادرب  هرهب  تضهن  دربشیپ  تهج  رد  وحن  نیرتهب  هب  اهنآ  یمالسا  نادجو 
یـسررب و اب  و  ( 4  ) دـندرک باختنا  ار  ربهر  مادـک  دنتـشاد  يربهر  تیحالـص  هک  يداـیز  دارفا  ناـیم  رد  مدرم  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  و 
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راکـشآ نشور و  هجیتـن  نیا  هب  دربراـک ، هب  هک  یقطنم  دوـمن و  هیکت  اـهنآ  يور  هک  یئاـهمرها  درک و  یط  ربـهر  نیا  هک  يریـسم  لـیلحت 
رد رگید  یئوـس  زا  دوـب و  تلادـع  ناـهاوخ  یئوـس  زا  تضهن  هکنآ  اـب  . تسا هدوـب  یمالـسا  تضهن  کـی  اـعقاو  اـم  تضهن  هـک  میـسریم 
هب و  درکیم ، وجتـسج  مالـسا  وترپ  رد  ار  يدازآ  لالقتـسا و  تساوخیم و  مالـسا  هیاس  رد  ار  تلادـع  یلو  لالقتـسا ، يدازآ و  يوجتـسج 
یپ ( 5 . ) دوب تلم  لـیم  تساوخ و  دروم  تهج  ناـمه  نیا ، درکیم  بلط  یمالـسا  يوـب  گـنر و  اـب  ار  زیچ  همه  اـم  تضهن  رتـهب  تراـبع 

اب یبلط  تلادع  یهاوخیدازآ و  ریظن  یمیهافم  ای  مدرم و  یهاگآ  دوخ  رد  یتاقبط  ياهداضت  ندرک  دراو  هلئـسم  رگا  الثم   ... 1 اه : تشون 
ار میهافم  نیمه  ناشیا  هکنآ  لاح  . تشاد یمن  ام  هعماج  رد  یباتزاب  دـیدرگ ، یم  هضرع  ناشیا  فرط  زا  برغ  قرـش و  بتاکم  ياهرایعم 

نل  2 دومن .  دروخرب  اهنآ  اب  یقلت  نسح  اب  زین  هعماج  درک و  هضرع  هعماج  هب  یمالسا  روراب  گنهرف  زا  هدافتسا  اب  یمالسا و  ياهرایعم  اب 
نیا  3 دومن . دهاوخن  زاب  طلـست  هار  نامیا  لها  هب  تبـسن  نارفاک  يارب  زگره  ادـخ  ءاسن 141 )  ) الیبس نینمؤملا  یلع  نیرفاکلل  هللا  لـعجی 

رب ار  دوخ  دهاوخب  ات  تشادـن  يروز  ربهر  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  صوصخ  هب  4 و  تسا .  ~«Secularism»~ تغل همجرت  هملک 
تروص دوخبدوخ  یعیبط و  روطب  شباـختنا  هکلب  دوب ، هدرکن  ادـیدناک  ار  دوخ  وا  درکن و  بوصنم  ار  وا  زین  یـسک  دـنک و  لـیمحت  مدرم 

لذـب زا  هنیمز  نیا  رد  تسا و  هدوب  میژر  اب  هزرابم  لاح  رد  هراومه  شیگدـنز  مامت  رد  هک  مراد  یتسود  منک ، رکذ  هنومن  کی   5 تفرگ .
هقالع و دنتـشاد ، میژر  فلاخم  یعـضوم  مه  اهنآ  هک  نیدـهاجم  هب  تبـسن  شـصاخ ، هیحور  لیلدـب  وا  . هتـشادن غیرد  اـعقاو  لاـم  ناـج و 

متسود نیا  لاح  نارگن  تدش  هب  نم  دمآ ، شیپ  نیدهاجم  نامزاس  یتسینوتروپا  حالطصا  هب  نایرج  هکنیا  زا  دعب  . تشاد یبیجع  شیارگ 
یمهم هلئـسم  دنا ، هدش  تسیـسکرام  دنا و  هدمآ  اهنیا  هکنیا  دیوگب  دنکیمدروخرب  نایرج  نیا  اب  یتقو  هک  دنکن  مدرک  رکف  مدوخ  اب  . مدش
هراـبرد ار  شرظن  مدرک و  تاـقالم  وا  اـب  هـک  يا  هـسلج  رد  دـعب  اـما   . تـسا هزراـبم  مـهم  هلئـسم  درک و  هزراـبم  دـیاب  ـالعف  نوـچ  تـسین 

ار تلادع  ام  هک  تسا  نیا  تقیقح  تفگ  . منکیمن شومارف  زگره  هک  تفگ  يا  هلمج  مباوج  رد  مدرک ، لاؤس  نامزاس  ندش  تسیـسکرام 
دوب یئاه  هیحور  نینچ  اب  . میرازیب یتلادع  نینچ  زا  ام  . دشابن يرثا  ادخ  مان  زا  اما  دـشاب  تلادـع  دـشاب  انب  رگا  میهاوخیم  ادـخ  هیاس  رد  مه 

؛ یضترم يرهطم ، یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  هلاقم : عبانم  دش . تمظع  نیا  اب  یمایق  ندرک  اپ  رب  هب  قفوم  ام  تلم  هک 

ینیمخ ماما  يربهر 

ام تلم  یبایدوخ  هلئـسم  اب  طابترا  رد  هلئـسم  نیا  تسین و  ادـج  بالقنا  يربهر  لیلحت  زا  بالقنا  نیا  تیهام  لیلحت  ینیمخ  ماـما  يربهر 
فلاخم بطق  رد  فده  هدـیا و  رظن  زا  هکیئاهنآ  یتح  هک  نانچ  نآ  ، دـش قلطم  ربهر  ینیمخ  ماما  دـش  هچ  هک  دیـسرپ  دـیاب  . دوشیم حرطم 

ندوبن اب  ناشیا  ياه  هیمالعا  ارچ  ؟ دیرفآیم جوم  همهنیا  ماما  نانخس  ارچ  . دنتشادن ناشیا  يربهر  هب  ناعذا  زج  يا  هراچ  ، دنتشاد ياج  ناشیا 
یگتشذگ ناج  زا  کش  یب  دشیم ؟ شخپ  روشک  رسارس  رد  تعرس  هب  اهگرم  رطخ  اه و  هجنکـش  اهقانتخا و  ندوب  اب  لئاسو و  تاناکما و 

رد ربهر  نیا  يریذپان  شزاس  تعاجـش و  تحارـص و  تقادص و  ،و  مولظم زا  هناتخـسرس  عافد  ملاظ و  ملظ و  اب  ریذپان  یگتـسخ  هزرابم  و 
زا گنهرف و  بلق  زا  ینیمخ  ماما  يادـن  هکنیا  نآ  ،و  تسا يرگید  زیچ  یـساسا  بلطم  اما  ، تسا هتـشاد  شقن  يربهر  ماـقم  هب  وا  باـختنا 
وبا ، ناملس ، بنیز ، نیـسح ارهز ، ، یلع ، دمحم هسامح  نرق  هدراهچ  لوط  رد  هکیمدرم  تساخیمرب ، تلم  نیا  حور  يافرژ  زا  خیرات و  قامعا 

موقلح زا  ار  انشآ  يادن  نامه  رگید  راب  ، دوب هدش  نیجع  ناشحور  اب  اه  هسامح  نیا  دندوب و  هدینش  ار  رگید  درم  نز و  رازه  اهدص  و  ... رذ
هچ ماما  دنداد . صیخشت  ، دوب هدش  ریقحت  هک  دوخ  گنهرف  يامن  مامت  هنیآ  ار  وا  ، دندید وا  هرهچ  رد  ار  نیسح  ار و  یلع  . دندینـش درم  نیا 

عابـستسا یگتخاب و  دوخ  تلاح  زا  ار  اهنآ  دـنادرگزاب . نانآ  هب  ار  اهنآ  یمالـسا  تیوه  یعقاو و  دوخ  . داد تیـصخش  ام  مدرم  هب  وا  درک ؟
ار اهنآ  دـنادرگزاب و  اهنآ  هب  ار  مدرم  هتفر  تسد  زا  نامیا  تسناوت  وا  ، داد تلم  هب  ربهر  هک  دوب  يا  هیدـه  نیرتگرزب  نیا  درک  جراـخ  ( 1)
فورعمب و رما  درک ، حرطم  ار  یمالسا  داهج  وا  . تسامـش شخب  تاجن  مالـسا  اهنت  هک  درک  مالعا  تحارـص  اب  وا  . دنک نمؤم  ناشدوخ  هب 
رد هک  ار  وزرآ  نیا  اهلاس  هک  یمدرم  ،و  درک حرطم  ار  نادیهـش  شاداپ  رجا و  هرخالاب  ینید و  یعون و  هفیظو  ، درک حرطم  ار  رکنم  زا  یهن 
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ار دوخ  هاگانب  امیظع  ازوف  زوفاف  مکعم  تنک  ینتیل  ای  دندرکیم  رارکت  ماش  حبص و  ره  دندنارورپیم و  رس  رد  دنشاب  نیسح  ماما  نارای  هرمز 
ار ... ،و ربیخ ، كوبت ، دحا ، ردب ، نینح ، البرک ياه  هنحـص  ام  مدرم  دندیدیم . هنیعب  ار  نیـسح  ییوگ  هکنانچنآ  دندرک  هدهاشم  يا  هنحـص  رد 
ره رب  ریبکت  کناب  هرـس  کی  دنزاسب و  وضو  ، ادخ هب  قشع  همـشچرس  زا  دنزیخ و  اپ  هب  هک  دش  ثعاب  نیمه  دندیدیم و  شیوخ  يولج  رد 

همجرت « ریگریش » ار نآ  یسراف  هب  هک  عابستسا  مان  هب  دنراد  یحالطصا  امکح  هفـسالف و  - 1 تشون : یپ  دننزب . تسا  يرگمتـس  ملظ و  هچ 
- دوشیم هجاوم  ریـش  اب  شوگرخ  یتقو  الثم  - دنوشیم وربور  يا  هدنرد  تاناویح  اب  یتقو  کچوک  تاناویح  زا  یـضعب  دنیوگیم  دـنا . هدرک 

نوـتفم هتخاـبدوخ و  . دـنهدیم تـسد  زا  ار  يریگ  میمـصت  تردـق  . دوـشیم بلـس  اـهنآ  زا  رارف  هدارا  ینعی  دـننکیم  ادـیپ  عابــستسا  تلاـح 
رقف تدش  زا  هک  دیا  هدینش  (ص) ربمایپ نامز  رد  ار  ریقف  یباحص  نآ  ناتساد  . تسا ندرک  ادیپ  دوخ  هب  نامیا  ، عابـستسا لباقم  هطقن  . دنوشیم

زا یسک  رگا  هکنیا  هب  درک  هراشا  تبحص  نمـض  رد  ، تفگیم نخـس  عمج  نایم  رد  ربمایپ  ، دنک کمک  تساوخرد  ات  تفر  ترـضحنآ  دزن 
ریقف یباحص  . درک دهاوخ  کمک  وا  هب  ادخ  دهدب  ناشن  هتـسیاش  شالت  دنک و  لکوت  ادخب  سک  ره  یلو  ، میهدیم وا  هب  دهاوخب  کمک  ام 

رد ربمایپ  اب  ار  دوخ  تساوخرد  هک  تفرگ  میمصت  راب  نیا  دروآ و  راشف  یگنسرگ  زاب  دعب  زور  . دمآ نوریب  ربمایپ  رضحم  زا  دینش  هک  ارنیا 
هدـش يروط  ره  هک  تفرگ  میمـصت  اجنامه  درم  . درک حرطم  ار  هلئـسم  نامه  عمج  نایم  رد  ربمایپ  هتـشذگ  زور  لثم  مه  زاب  . دراذـگب نایم 

زور دـنچ  ات  . تفر نابایب  هب  ینک  مزیه  مزع  هب  تفرگ و  تناما  هشیت  بانط و  يرادـقم  اه  هیاسمه  زا  تشگرب و  هناخ  هب  . دـنک ادـیپ  يراک 
زا دعب  . دروایب نوریب  ترـسع  یتخـس و  زا  ار  دوخ  یگدنز  تسناوت  درک و  ادیپ  يدـمآرد  جـیردت  هب  هکنیاات  داد  همادا  ار  راک  نیا  یلاوتم 
زا کـمک  بلط  یلو  ، میهدـیم وا  هب  دـهاوخب  کـمک  اـم  زا  یـسک  رگا  متفگ  دومرف : وا  هب  ربماـیپ  تفر و  ربماـیپ  غارـس  هب  هراـبود  یتدـم 

ناکما ورین و  دای  هب  ار  وا  تسناوت  بیترت  نیا  هب  ربمایپ  داد . تتاجن  رقف  زا  درک و  تباجا  ار  وت  توعد  زین  ادخ  هک  يدید  تسا و  رتهبادخ 
دارفا یهاگ  . تسا رارقرب  عضو  نیمه  زین  عماوج  دروم  رد  . دنک راداو  شالت  تکرح و  هب  ار  وا  قیرط  نیا  زا  ،و  دزادنایب شدوخ  دادعتـسا  و 

ار یتلاـح  نینچ  هاـش  مـیژر  نارود  رد  اـم  دوـخ  تـلم  . دـننکیم ادـیپ  عابـستسا  یگتخاـب و  دوـخ  تلاـح  رگید  لـلم  دارفا  لـباقم  رد  اـهتلم 
ندرک میدـقت  هناگیب و  يرکون  هب  یتح  هک  یئاج  اـت  دـنکیم  شومارف  ار  دوخ  ياـهتمارک  ماـمت  دـتفایم  عابـستسا  لاـح  هب  هک  یتلم  . تشاد

. تساه هنومن  نیا  زا  راشرـس  ، اهتلم يزوریپ  خیرات  ، دنروآ یم  تسدب  ار  دوخ  هب  نامیا  اهتلم  زین  یهاگ  . دـنکیم راختفا  وا  هب  دوخ  ياهتورث 
هب داقتعا  نامیا و  تسناوت  ینیمخ  ماما  تیارد  تمه و  هب  ام  تلم  . تسا یبوخ  رایـسب  دـهاش  هنیمز  نیا  رد  ، اـم نطو  مدرم  روشرپ  هساـمح 

؛ یضترم يرهطم ، یمالسا ،  بالقنا  نوماریپ  هلاقم : عبانم  دیدرگ . شیزوریپ  نماض  رما  نیمه  دروآ و  تسدب  هرابود  ار  دوخ 

( هر  ) ینیمخ ماما  تیعجرم  يربهر و  شقن 

، نید شقن  دـشاب ، یم  تسخن  یگژیو  ناـمه  زا  یـشان  هک  بـالقنا  نیا  مهم  ياـهیگژیو  زا  هر )  ) ینیمخ ماـما  تـیعجرم  يربـهر و  شقن 
نیا دوب ، اـسیلک  باـبرا  بهذـم و  نید و  لـباقم  رد  یعون  هب  رگید  تاـبالقنا  هکیلاـح  رد  . تسا بـالقنا  تیادـه  يربهر و  نید و  ءاـملع 
ینعی ینید  هاگیاج  نیرتالاب  هک  تشاد  رارق  ینیمخ  ماما  صخش  يربهر  نیا  سار  رد  . دش زاغآ  ینید  ناملاع  تیاده  يربهر و  اب  بالقنا 

نید عجرم  کی  هکنیا  اما  دـنا  هدوب  نیرفآ  شقن  هشیمه  رـصاعم  یـسایس  یعامتجا و  ياه  شبنج  رد  ام  ینید  نادرم  . دوب اراد  ار  تیعجرم 
هک تشاد  يا  هتـسجرب  دایز و  ياهیگژیو  ناـشیا  يربهر  . تسا هدـش  هدـید  رتمک  دـشاب  رادولج  یعاـمتجا  یـسایس و  ربهر  کـی  تروصب 

: ایناث تشاد . یمدرم  قیمع  عیـسو و  هاگیاپ  ماما  ینید  عجرم  کی  ناونع  هب  الوا : دـشاب . یم  سوملم  اهبالقنا  ریاس  اب  هسیاقم  رد  صوصخب 
یبالقنا یسایس و  ربهر  کی  ناونع  هب  دیعبت ، مایا  تانایرج و  نآ  رد  شدننام  یب  تیریدم  تعاجـش و  دادرخ و  هدزناپ  مایق  یناب  ناونع  هب 

حارط و مه  ناشیا  اعبار : دوب . صخـشم  رایـسب  يدـعب  هدر  ناربهر  ات  ناـشیا  هلـصاف  دوب و  ماـت  عطاـق و  وا  يربهر  اـثلاث : دـش . یم  هتخاـنش 
تمشح ناریا ، رد  یمالسا  بالقنا  تخانش  لیلحت و  يارب  یبوچراچ  هلاقم : عبانم  دش . نآ  يرجم  ریدم و  مه  دوب و  بالقنا  گیژولوئدیا 

؛  رقاب دمحم  هداز ،
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1 هر )  ) ینیمخ ماما  يربهر 

شا همیمـض  مه  ار  يوروش  رگا  یتح  اکیرمآ ، دـیدهت  زا  ، هدرک تکرح  ادـخ  يارب  ادـخ و  دـیماب  هک  یمدآ   1 هر )  ) ینیمخ ماـما  يربهر 
نیا دوشن  ناترواب  امـش  دیاش  ، میوگب ار  شتایـصوصخ  زا  رگید  یکی  گرزب  درم  نیا  دروم  رد  . داد دهاوخن  هار  لدـب  یـسرت  چـیه  ، دـننک

نانچنآ دنکیم و  زاین  زار و  شدوخ  يادـخ  اب  تعاس  کی  القا  اهرحـس  ، دـهدیم ار  نیـشتآ  ياه  هیمالعا  نیا  دنیـشنیم و  اهزور  هک  يدرم 
يور هب  گنج  نادـیم  رد  هک  دـنا  هتفگ  یلع  هرابرد  . تسا (ع) یلع هنومن  تسرد  درم  نیا  تسا . لکـشم  شرواب  هک  دزیریم  یئاـه  کـشا 

نوماریپ هلاـقم : عباـنم  مینیبـیم . درم  نیا  رد  ار  وا  هنومن  اـم  .و  دوشیم شوـهیب  يراز  تدـش  زا  تداـبع  بارحم  رد  دـنزیم و  دـنخبل  نمـشد 
؛ یضترم يرهطم ، یمالسا ،  بالقنا 

2 هر )  ) ینیمخ ماما  يربهر 

هب ار  وا  دنهدب و  يار  وا  هب  مدرم  دعب  دنکب و  ادیدناک  ار  دوخ  یـسک  لوا  زور  هک  دوبن  روطنیا  يربهر  رظن  زا   2 هر )  ) ینیمخ ماما  يربهر 
ساسحا هک  اهنآ  زا  - يدایز ياـههورگ  هک  تسنیا  تیعقاو  . دـنک یـشم  طـخ  نییعت  مدرم  يارب  ربهر  ، نآ لابندـب  دـننک و  باـختنا  يربهر 

دوخ هب  دوخ  ربهر  دـندش و  هدـنار  بقع  همه  اجیردـت  یلو  دـنریگب  هدـهعب  ار  تضهن  يربـهر  هک  دـندرک  شـالت  دـننک - یم  تیلوئـسم 
ریغ زا  اـی  -و  عـجارم ریغ  اـی  عـجارم و  زا  هچ  - نویناـحور زا  ـالثم  ، فـلتخم ياهرـشق  زا  دادـعت  هچ  هک  دـیریگب  رظن  رد  امـش  . دـش باـختنا 

دارفا ، هدرکلیــصحت دارفا  تـضهن  نـیا  رد  . دنتــشاد تکرــش  بـالقنا  نـیا  رد  ، یمالــسا ریغ  هـچ  یمالــسا و  ياـههورگ  هـچ  نویناـحور 
ناونع هب  ، رفن کی  اهنت  ، فلتخم دارفا  نیا  همه  نایم  زا  یلو  دنتـشاد  تکرـش  همه  همه و  ناناگرزاب  نازرواشک ، ، اهرگراک ، وجـشناد ، یماع
تشاد تقادص  ربهر  نیا  کشیب  ؟ دوب ربهر  تقادص  لیلدب  ایآ  ؟ ارچ اما  . دنتفریذپ يربهرب  ار  وا  اههورگ  همه  هک  يربهر  ، دش باختنا  ربهر 

هب رصحنم  تقادص  تسین و  نینچ  هک  میناد  یم  هتبلا  تشادن ؟ تقادص  رگید  یسک  دوب و  ینیمخ  ماما  صخشب  رصحنم  تقادص  ایآ  یلو 
يرگید عاجـش  قداص و  قیدص و  ربهر  ناشیا  زا  ریغ  دندوب و  یعاجـش  درف  ناشیا  اهنت  هکنیا  دوب و  ربهر  تعاجـش  لیلدب  ایآ  . دوبن ناشیا 
نارگید دندوب و  رادروخرب  ینیب  نشور  عون  کی  زا  ناشیا  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  ایآ  . دندوب زین  يرگید  عاجـش  ناسک  هتبلا  تشادـن ؟ دوجو 
ناـشیا هب  رـصحنم  تیعطاـق  هک  مینادـیم  دـندوب ؟ تیعطاـق  دـقاف  نارگید  دوب و  ربـهر  تیعطاـق  لیلدـب  اـیآ  دـندوب ؟ ینیب  نشور  نیا  دـقاف 

- رتمک شرتسگ  تدـش و  اب  لقا  -ال  ایازم نیا  هک  تسین  نینچ  یلو  ، دوب عمج  ناشیا  رد  هجرد  یلعاب  ایازم  نیا  همه  هک  تسا  تسرد  . دوبن
رانک رد  ار  يرگید  درف  چـیه  درک و  باـختنا  يربهر  هب  ار  ناـشیا  طـقف  ،و  ار ناـشیا  دوخبدوخ  هعماـج  هک  دـش  هچ  سپ  ، دوبن نارگید  رد 

هک تسا  نیا  نآ  دوش و  یم  حرطم  خیرات  هفـسلف  رد  هک  یـساسا  لاؤس  کی  هب  ددرگ  یمرب  لاؤس  نیا  خساپ  تفریذـپن ؟ يربهر  هب  ناشیا 
هیرظن هک  مینادـیم  الامجا  ؟ ار تضهن  ربهر  ای  دزاس و  یم  ار  ربهر  تضهن  ایآ  ، ار خـیرات  تیـصخش  ای  دزاـسیم و  ار  تیـصخش  خـیرات  اـیآ 

ایازم و هلـسلس  کی  فرط  کی  زا  دیابیم  . تسا ربهر  تضهن و  نایم  ینعی  ، ود نیا  نایم  لباقتم  رثا  کی  هک ، تسنیا  دروم  نیا  رد  حـیحص 
ماـقمب ار  درف  هک  تسا  طیارـش  نیا  عومجم  دـشاب . هتـشاد  دوجو  تضهن  رد  یتایـصوصخ  زین  رگید  فرط  زا  دـشاب و  ربـهر  رد  تازاـیتما 
يایازم طیارـش و  اعقاو  هکنیارب  هوالع  هک  دـش  تضهن  نیا  ضراعم  الب  عزاـنم و  ـالب  ربهر  تلع  نیا  هب  ینیمخ  ماـما - . دـناسر یم  يربهر 

هک اـهنآ  - نارگید هک  نآ  لاـح  . تشاد رارق  ناریا  مدرم  ياـهزاین  یحور و  يرکف و  ریـسم  رد  ناـشیا  ، دوب عمج  ناـشیا  درف  رد  ربهر  کـی 
ماـما هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  ینعم  دنتـشادن . رارق  ریـسم  نیا  رد  ناـشیا  هزادـنا  هب  - دـندرک یم  شـالت  تضهن  يربهر  ماـقم  بسک  يارب 

تکرح هب  ار  هعماج  دادیم و  راشف  تشاذـگ و  یم  تسد  اهنآ  يور  هک  یئاهمرها  رگا  دراد  هک  یـصخش  ياهیرترب  ایازم و  همه  اب  ینیمخ 
نارگید قـطنم  ریظن  دربـیم  راـکب  ناـشیا  هـک  یقطنم  رگا  دــندروآ و  یم  راـشف  نآ  يور  نارگید  هـک  دوـب  یئاـهمرها  عوـن  زا  ، دروآـیمرد

یمن ار  یمالـسا  یبهذـم و  یئاوشیپ  ناونع  ماما  رگا  (. 1  ) دـنک بسک  یتیقفوم  هعماج  ندروآرد  تکرحب  رد  ناشیا  تشادـن  ناـکما  ، دوب
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نادـناخ اب  ام  مدرم  هک  یقـشع  رگا  دنتـشادن و  مالـسا  اـب  یتفلا  سنا و  یئانـشآ و  عون  کـی  ناـشحور  قمع  رد  ناریا  مدرم  رگا  تشاد و 
ماـما يادـن  اـی  (ع)و  یلع ترـضح  يادـن  ربماـیپ و  يادـن  نیا  هـک  دـندرک  سح  مدرم  هـک  دوـبن  رگا  تـشاد و  یمن  دوـجو  دـنراد  ربماـیپ 

تیقفوم زمر  دیآ . دوجوب  ام  تکلمم  رد  تعسو  نیا  هب  یبالقنا  تضهن و  دوب  لاحم  ، دیآ یم  نوریب  درم  نیا  ناهد  زا  هک  تسا  (ع) نیـسح
ياهرایعم اـب  ار  ملظ  اـب  هزراـبم  یلو  درک  هزراـبم  ملظ  اـب  ناـشیا  درب . شیپ  هب  یمالـسا  میهاـفم  بلاـق  رد  ار  هزراـبم  هک  دوب  نیا  رد  ربهر 

کی ، دهدب قانتخا  هب  نت  دیابن  ناملسم  کی  ، دورب ملظ  راب  ریز  دیابن  ناملـسم  کی  هک  رکف  نیا  ياقلا  قیرط  زا  ماما  درک ، حرطم  یمالـسا 
رامثتسا رامعتسا و  متـس و  ملظ و  اب  ( ، 2  ) دشاب رفاک  ربنامرف  تسد و  ریز  دیابن  نمؤم  دـشاب ، لیلذ  هک  دـهد  هزاجا  دوخ  هب  دـیابن  ناملـسم 

ياهداضت ندرک  دراو  هلئـسم  رگا  الثم  - ... 1 اه : تشون  یپ  یمالـسا . نیزاوم  اهرایعم و  اب  ،و  مالـسا ياول  تحت  يا  هزراـبم  ، درک هزراـبم 
هضرع ناشیا  فرط  زا  برغ  قرش و  بتاکم  ياهرایعم  اب  یبلط  تلادع  یهاوخیدازآ و  ریظن  یمیهافم  ای  مدرم و  یهاگآ  دوخ  رد  یتاقبط 
روراب گنهرف  زا  هدافتـسا  اب  یمالـسا و  ياهرایعم  اب  ار  میهافم  نیمه  ناـشیا  هکنآ  لاـح  . تشاد یمن  اـم  هعماـج  رد  یباـتزاب  ، دـیدرگ یم 

- ءاسن  ) الیبس نینمؤملا  یلع  نیرفاکلل  هللا  لـعجی  نل  - 2 دومن . دروخرب  اهنآ  اب  یقلت  نسح  اب  زین  هعماج  درک و  هضرع  هعماـج  هب  یمالـسا 
؛ یضترم يرهطم ، یمالسا ،  بالقنا  نوماریپ  هلاقم : عبانم  دومن . دهاوخن  زاب  طلست  هار  نامیا  لها  هب  تبسن  نارفاک  يارب  زگره  ادخ  ( 141

3 هر )  ) ینیمخ ماما  يربهر 

ایند هـب  نـیمخ  ناتــسرهش  رد  ربماتپـس 1902 م - .  24 ه.ش -  رویرهـش 1281  زور 30  رد  ینیمخ  ماـــما   3 هر )  ) ینیمخ ماــما  يربـهر 
مولع فرشا ، فجن  رد  دنچ  ینایلاس  هک  نآ  زا  سپ  يزاریش ، يازریم  هللا  تیآ  نیرصاعم  زا  يوسوم ، یفطصم  دیس  هللا  تیآ  شردپ  . دمآ

رد . تفرگ هدـهع  رب  ار  راید  نآ  یلاها  ییاوشیپ  نیمخ ، رد  تشگزاب و  ناریا  هب  دوب  هدـمآ  لیان  داـهتجا  هجرد  هب  هتفرگ و  ارف  ار  یمالـسا 
ياه ییوگروز  هیلع  تمواقم  هزرابم و  تلع  هب  يوسوم  یفطـصم  دیـس  تشذـگ ، یمن  هللا »  حور   » تدالو زا  هام  جـنپ  زا  شیب  هک  یلاـح 
هینید ياه  هزوح  حطس  یتامدقم و  مولع  زور و  لوادتم  فراعم  زا  یتمسق  یناوجون ، نارود  رد  ینیمخ  ماما  دیـسر . لتق  هب  هقطنم ، رارـشا 

دبع خیـش  جاح  هللا  تیآ  ترجه  زا  سپ  یکدنا  . دـش كارا  هیملع  هزوح  مزاع  لاس 1298 ه.ش  رد  تفرگ و  ارف  راـید  نآ  ياـملع  دزن  ار 
لحارم تعرـس  هب  دـیدرگ و  مـق  هـیملع  هزوـح  راپـسهر  زین  ینیمخ  ماـما  زوروـن 1300 ه.ش -  مق -  هـب  كارا  زا  يدزی  يرئاـح  مـیرکلا 

یقت دـمحم  دیـس  هللا  تـیآ  ینارهت ، بـیدا  یلع  دـمحم  ازریم  هـلمج  زا  مـق ، هزوـح  ناداتـسا  دزن  ار  يوزوـح  موـلع  یلیمکت  تالیــصحت 
، تایـضایر يریگارف  هب  لوصا ، هقف و  يریگارف  اـب  ناـمز  مه  . درک یط  يدزی ، يرئاـح  هللا  تیآ  یناـشاک و  یبرثی  یلع  دیـس  يراـسناوخ ،

دوشگ ناهج  هب  هدید  یطیارـش  رد  ینیمخ  ماما  تخادرپ . نامز  نآ  روهـشم  دیتاسا  دزن  نافرع ، قالخا و  برغ ، یمالـسا و  هفـسلف  تئیه ،
یناهج گنج  ناخ ، اضر  ياتدوک  تیطورـشم ، تضهن  تسکـش  . درک یم  هبرجت  ار  شیوخ  خـیرات  راودا  نیرت  تخـس  زا  یکی  ناریا  هک 

رد تضهن  زاغآ  زا  شیپ  ات  ینیمخ  ماـما  هک  دـندوب  یمهم  عیاـقو  ثداوح و  هلمج  زا  ناریا ، تفن  تعنـص  ندـش  یلم  تضهن  مود ، لوا و 
هللا رون  اقآ  جاح  ینعی  ناخ ، اضر  یناحور  نافلاخم  اـب  کـیدزن  زا  ینیمخ  ماـما  هاـش ، اـضر  رادـتقا  نارود  رد  . تسا هدرک  هبرجت  لاس 42 
لاس رد  تخادرپ . یم  وگ  تفگ و  هب  هرود  نآ  یسایس  لیاسم  هرابرد  انشآ و  ( 3 ، ) سردم نسح  دیس  و  ( 2  ) یقفاب دهتجم  ( 1 ، ) یناهفصا

دروم زین  ار  یسایس  لئاسم  نآ  نمض  تفگ و  یم  قالخا  نافرع و  هفـسلف ، سرد  هیـضیف  هسردم  رد  ماما  هاش ، اضر  تموکح  ینایاپ  ياه 
تفرگ رارق  راشف  تحت  دوخ  سرد  ندرک  لیطعت  يارب  ناشیا  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  هرود  نآ  زیمآ  قانتخا  طیارـش  نکل  . داد یم  رارق  هجوت 

. دوب يرهطم  یـضترم  دیهـش  نوچ  مه  يدارفا  شرورپ  اه ، شالت  نیا  لوصحم  . دیدرگ افخ  رد  سیردـت  سرد و  ناکم  رییغت  زا  ریزگان  و 
یمکح هلاس  رازه  رارسا  باتک  تاهبش  هب  خساپ  رد  هک  لاس 1322 ه.ش - . رد  رارسالا  فشک  دوخ -  یسایس  نتم  نیلوا  رد  ینیمخ  ماما 

رد تخادرپ و  تاهبـش  هب  ییوگخـساپ  هب  تیناحور  مالـسا و  زا  عافد  اب  درک و  اشفا  ار  يولهپ  هلاـس  تنطلس 20  عیاجف  درک ، رـشتنم  هداز 
ماما تشهبیدرا 1323 ه.ش -  دعب -  لاس  کی  تخاس . حرطم  ار  نآ  لیکشت  يارب  مایق  ترورـض  یمالـسا و  تموکح  هدیا  باتک  نیمه 
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رب یمومع ، مایق  هب  یمالـسا  هعماج  یبهذم و  ناملاع  ندناوخارف  نمـض  هینایب ، نیا  . درک رداص  ار  دوخ  ( 4  ) یسایس هینایب  نیتسخن  ینیمخ 
يارب مایق  هک  یماگنه  اما  دوب  ادـخ  يارب  مایق  مدرم ، یعامتجا  یـسایس و  طیارـش  رییغت  يارب  ناربماـیپ  ماـیق  هک  دـنک  یم  دـیکات  هتکن  نیا 
نمض ینیمخ  ماما  ههد 30 ، زاغآ  رد  درادـن . داوس  یب  هاش  اضر  دـننام  اه  نآ  لـماوع  ناـگناگیب و  تیمکاـح  زج  يا  هجیتن  دـشاب ، سفن 

زا یکی  دـندومرف : دـهتجم ، هفیظو  نییبت  رد  دـیلقت ، داـهتجا و  ثحب  رد  ناـشیا  . تخادرپ زین  هیقف  تیـالو  هلاـسم  هب  دوخ ، هقف  ياـه  سرد 
تلحر زا  سپ  تسا . طیارشلا  عماج  هیقف  نآ  زا  تبیغ  نامز  رد  بصنم  نیا  . تسا ندوب  اورنامرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تاماقم 
هدـهع هب  ار  مق  هیملع  هزوح  یتسرپرـس  لاس  تشه  تدـم  هب  يراسناوخ  ردـص و  تجح ، ماظع  تایآ  1315 ه.ش -  يرئاـح - ، هللا  تیآ 

رما نیا  رب  ار  يدرجورب  هللا  تیآ  اهنت  هک  اج  نآ  زا  دـشاب و  ذوفن  رادـتقا و  ياراد  دـیاب  تیعجرم  هک  دوب  رواب  نیا  رب  ینیمخ  ماما  . دـنتفرگ
هزوح تیمها  شقن و  كرد  اب  ینیمخ  ماما  دیـشوک . رایـسب  يو  تیعجرم  تیبثت  مق و  رد  هتـسراو  هیقف  نآ  تماـقا  يارب  . تسناد یم  اـناوت 

، تقو ياه  تموکح  ربارب  رد  ییارگ  تحلصم  یشم  زا  زیهرپ  تایح و  نیمـضت  يارب  مق  هیملع  هزوح  هک  دیـشیدنا  یم  نانچ  هیملع ، ياه 
تیآ دنزرف  يرئاح -  یـضترم  هللا  تیآ  يراکمه  اب  لاس 1328 ه.ش  رد  فادها ، نیا  بیقعت  رد  يو ، . تسا دـنمزاین  يراتخاس  لوحت  هب 
هئارا يدرجورب  هللا  تیآ  هب  هیهت و  ار  هیملع  هزوح  راتخاس  یساسا  حالصا  حرط  مق -  هیملع  هزوح  سـسؤم  يرئاح ، میرکلا  دبع  خیـش  هللا 
يزاـس وج  ینکـشراک و  اـب  یلو  تفرگ ، رارق  تیاـمح  لابقتـسا و  دروم  ریمـض  نشور  بـالط  ماـما و  نادرگاـش  يوس  زا  حرط  نیا  . درک

زا یکی  ناونع  هب  ماما  زا  رایـسب ، دراوم  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  دیـشوپن . لمع  هماج  دـش و  ور  هب  ور  تسایـس  رد  هزوح  تلاخد  ناـفلاخم 
 - یساسا نوناق  زا  يداوم  رییغت  يارب  1328 ه.ش -  ناسسؤم -  سلجم  لیکشت  همزمز  هک  یماگنه  . درب یم  هرهب  دوخ ، هتسج  رب  نارواشم 

ریزو يدرجورب ، هللا  تیآ  تفلاخم  مدـع  زا  نانیمطا  بسک  تقفاوم و  بلج  يارب  هاش  دـش ، حرطم  هاـش -  هب  سلاـجم  لـالحنا  قح  نداد 
اب تیاهن  رد  تخادرپ و  هرکاذـم  هب  لابقا  رتکد  اب  یمـسر  روط  هب  يدرجورب  هللا  تیآ  يوس  زا  ماما  . داتـسرف مق  هب  ار  لاـبقا  رتکد  شروشک 

هنوگ نیا  اریز  میهد ، یمن  ار  یـساسا  نوناق  رد  یلیدـبت  رییغت و  نینچ  هزاـجا  زگره  امـش  هب  اـم  تفگ : روشک  ریزو  هب  عطاـق  دـنت و  ینحل 
ره تقو و  ره  هک  داد  دـهاوخ  تصرف  تلود  هب  دـش و  دـهاوخ  روشک  نیا  هعوضوم  نیناوق  هب  یـساسا  دربتـسد  تهج  يا  هیحاـتتفا  رییغت ،

ار يرگید  نوناق  یغلم و  ار  ینوناق  دوخ ، لایما  ضارغا و  قبط  دربب و  تسد  یساسا  نوناق  رد  دنک  یم  اضتقا  وا  عفانم  تسایـس و  هک  روط 
قافتا يدرجورب  ياقآ  نامز  رد  هک  یسایس  يایاضق  رثا  رب  دیوگ : یم  هراب  نیا  رد  ینیمخ  ماما  دنزرف  ینیمخ  دمحا  دیس  ( 5 . ) دیامن لعج 

دورب و يا  هدـنیامن  دوب ، نیا  املع  عجارم و  رظن  . دـنک تبحـص  هاش  اب  دـش  رومام  املع  يدرجورب و  ياقآ  موحرم  فرط  زا  ماما  دوب ، هداتفا 
ود یط  ناشیا  دیآ و  یمن  رب  ینیمخ )  ) هللا حور  اقآ  جاح  زا  ریغ  یسک  زا  راک  نیا  دنک و  لقتنم  هاش  هب  هدنک  تسوپ  حیرص و  ار  ام  فرح 

رادـشه شیاه  تسایـس  تبقاع  هرابرد  هاش  هب  دـندرک و  دـیکات  املع  عجارم و  تارظن  هطقن  رب  یباسح  دـنداد ، ماجنا  هاـش  اـب  هک  یتاـقالم 
دنفـسا رد  یناشاک  هللا  تیآ  درک و  تلحر  نیدرورف  مهد  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  . داتفا قافتا  راوگان  هثداح  ود  لاس 1340  رد  ( 6 . ) دنداد

لاقتنا تیعجرم و  هیزجت  يارب  شالت  . درک زاغآ  ار  يا  هزات  تاکرحت  هاش  میژر  اه  نآ  نادـقف  اب  . تفگ عادو  ار  یکاخ  يارـس  لاس  نامه 
رظن دروم  تارییغت  اه و  مرفر  يارجا  نوزفا  زور  نتفرگ  باتـش  رانک  رد  هک  دوب  رابرد  تاکرحت  زا  یـشخب  ناریا  زا  جراـخ  هب  نآ  نوناـک 

 - رارـسالا فشک  دوخ -  باتک  نیلوا  رد  ماما  دـش  هراشا  رت  شیپ  هچ  ناـنچ  هر )  ) ینیمخ ماـما  یـسایس  هشیدـنا  . 2 تفای . ققحت  اـکیرما 
رب طورـشم  ار  تنطلـس  داهن  باتک  نیا  رد  ماما  . تخادرپ هیقف  تیالو  یلامجا  حرط  هب  هاش ، اضر  ياه  تسایـس  هب  دـیدش  يا  هلمح  نمض 

ندرک نیزگ  ياج  ناکما  هک  ینامز  ات  طقف  دوش و  باختنا  یمالسا  هقف  ناوریپ  طیارش و  دجاو  نادهتجم  زا  یعمجم  هلیـسو  هب  هاش  هکنآ 
رـصانع رگید  تسا . هدـمآ  مهارف  یناکما  نینچ  هک  درک  مالعا  وا  دوخ  دـعب ، لاس  و 35  ( 7 . ) تسا هتخانـش  زاجم  دیآ  دـیدپ  يرتهب  ماظن 

سرد هلـسلس  تروص  هب  هک  تفای  ناوت  یم  ناشیا  یمالـسا  تموکح  ای  هیقف  تیالو  باتک  رد  ار  ماما  ترـضح  یـسایس  هشیدـنا  یـساسا 
هدزاود یسایس  رادتقا  ناثراو  املع  هک  تسا  هزومآ  نیا  نتخاس  نشور  باتک ، نیا  فده  . تسا هدش  هیارا  فجن  رد  لاس 1349  رد  ییاه 

یـساسا و روط  هب  تنطلـس  هک  نیا  .1 درک : یفرعم  هدـمع  حطـس  هس  رد  ناوت  یم  ار  باـتک  نیا  یلک  روط  هب  دنتـسه . مالـسلا  مهیلع  ماـما 
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مور یتنطلس  ياه  ماظن  ندش  هدیچ  رب  ناهاوخ  ود  ره  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترضح  . تسا موکحم  يداینب 
نیا . دراد زاین  دوخ  لامک  تداعـس و  يارب  رـشب  هک  تسا  یماـکحا  تاروتـسد و  همه  لـماش  مالـسا  نیناوق  .2 دـندوب . يوما  یناـساس و  و 

هب اهنت  مالـسا  رد  عیرـشت  رایتخا  هننقم و  هوق  . دـننک یم  تیامح  روج  ملظ و  نیناوق  لـباقم  رد  نافعـضتسم  عفاـنم  زا  دـنا و  هنـالداع  نیناوق 
یمالسا ماکحا  ندرک  هدایپ  يارب  یسلجم  يرازگ ، نوناق  ياج  هب  دیاب  یمالسا  تموکح  رد  تهج  نیا  زا  . دراد صاصتخا  لاعتم  دنوادخ 

همئا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دوجو  هب  دنمزاین  تافارحنا ، زا  يریگولج  نیناوق و  نیا  ندرک  هدایپ  يارب  یمالـسا ، هعماج  . تشاد
ياه مارم  هطـساو  هب  مالـسا  . 3 دنـشاب . اـه  نآ  نیـشناج  هک  تسا  یمالـسا  ياـهقف  هفیظو  نیا  اـه  نآ  زا  سپ  . دوـب مالـسلا  مـهیلع  یمارگ 

زا ار  مالسا  هک  دنراد  هفیظو  املع  تسا . يدج  رطخ  ضرعم  رد  دوش  یم  قیوشت  یتسیلایرپما  ياه  تردق  هلیـسو  هب  ناریا  رد  هک  یفارحنا 
هقبط نیب  صوصخ  هب  دـیاب ، ار  مالـسا  . دـننک هضرع  مدرم  رب  ار  نآرق  یهلا  مایپ  يداصتقا  یـسایس و  ياـه  هبنج  دـننک و  كاـپ  تاـفارحنا 
نارگ شهوژپ  زا  يرایـسب  يارب  تضهن  زاـغآ  زا  شیپ  ماـما  یـسایس  راـتفر  رب  یلیلحت  . 3 ( 8 . ) درک یفرعم  یهاگـشناد  هدرک و  لیـصحت 

دوخ تضهن  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  ناـمز  رد  لاس 41 و  زا  شیپ  ینیمخ  ماما  ارچ  هک  تسا  حرطم  شسرپ  نیا  ناریا ، رـصاعم  خیرات 
ترابع رصانع  نیا  . دریگ رارق  یسررب  دروم  دیاب  ماما  یسایس  راتفر  رب  رثؤم  یـساسا  رـصنع  هس  شـسرپ ، نیدب  خساپ  يارب  درکن ؟ زاغآ  ار 

زا دروآ و  مهارف  ینید  عجارم  تیمکاح  يارب  ار  هنیمز  دـیاب  هک  دوب  رواب  نیا  رب  ماما  هماع ، تیعجرم  قیرط  زا  تکرح  هب  داـقتعا  زا : تسا 
، يدرجورب هللا  تیآ  نامز  رد  هچ  يرئاح و  میرکلا  دبع  خیـش  جاح  هللا  تیآ  نامز  رد  هچ  ساسا ، نیمه  رب  . درک تیامح  تیعجرم  رادـتقا 

تیعقوم رگا  تسناد  یم  وا  . درک یم  تیامح  نانآ  زا  هتـسویپ  دـندوشگ ، یم  گرزب  عجرم  ود  نیا  زا  داقتنا  هب  بل  هک  یناسک  فـالخ  رب 
يو هاـگن  رد  . تسا هدـش  بیرخت  تفرگ ، هاـنپ  نآ  تشپ  اـه  تلود  لرتنک  يارب  دـش  یم  هک  يراوید  تقیقح  رد  دوش ، بیرخت  تیعجرم 

. دنشاب هتفریذپ  ار  شتیالو  مدرم  رت  شیب  هدز ، هیکت  هماع  تیعجرم  دنـسم  رب  هک  دمآ  یم  رب  یـسک  تسد  زا  اهنت  ناناملـسم  روما  حالـصا 
هک دوب  دـقتعم  ماما  یلو  دـنداد ، یمن  ناشن  یهجوت  لباق  یـسایس  كرحت  دوجوم ، ياـه  تیدودـحم  لـیلد  هب  عجارم ، زا  یخرب  دـنچ  ره 

ماما . دـننک لاـبند  ار  دوخ  ینید  دـض  ياـه  تسایـس  اـت  دـهد  یم  رارق  مکاـح  ياـه  میژر  راـیتخا  رد  يرت  شیب  تصرف  عجارم ، فیعـضت 
رب یحالصا ، ياه  تکرح  اه و  شبنج  تسکش  یبایماک و  ياه  هبرجت  ناریا و  هعماج  رد  رادتقا  عبانم  زا  قیمع  تخانـش  وترپ  رد  ینیمخ ،

. دومیپ ناوت  یمن  تیعجرم  بکرم  نودـب  ار  یمالـسا  تما  مالـسا و  نتخاـس  زارفرـس  ناناملـسم و  رما  حالـصا  يداو  هک  دوـب  داـقتعا  نیا 
یسایس دنوخآ  كانرطخ  بسچ  رب  دوب و  یسایس  لئاسم  اب  هناگیب  ییاضف  هزوح ، زور  نآ  ياضف  تسایـس ، اب  هیملع  ياه  هزوح  یگناگیب 
یسایس تامادقا  عنام  ار  عجارم  دنمتردق  روضح  هک  نآ ، ناگتسباو  میژر و  دمآ . یم  رامش  هب  هاگآ  نایناحور  ندرک  يوزنم  يارب  يرازبا 

یم ماما  هک  نانچ  دوب ، هداتفا  رثؤم  تیناحور  هزوح و  رد  مادقا  نیا  . دـندرک یم  غیلبت  ار  تسایـس  زا  نید  ییادـج  راعـش  دـندید ، یم  دوخ 
رگراک يا  هزادنا  ات  تیناحور  هزوح و  رد  هبرح  نیا  هنافـساتم  هک  تسا  تسایـس  زا  نید  ییادج  راعـش  ياقلا  تکرح ، نیرت  مهم  دیامرف :

یم هارمه  هب  ار  بناجا  هب  یگتـسباو  تمهت  نویـسایس ، هکرعم  رد  دورو  هیقف و  ناـش  نود  تسایـس  رد  تلاـخد  هک  ییاـج  اـت  تسا  هدـش 
، تسا هدروخ  رجحتم  هتـسد  نیا  زا  ناتریپ  ردـپ  هک  یلد  نوخ  ... دنتـسناد یم  مارح  ار  زیچ  همه  ارگـسپاو  ياـمن  سدـقم  يا  هدـع  ... دروآ

هزرابم تسخن  ماگ  ار  هزوح  نورد  رد  وج  نیا  نتـسکش  ماما  ساـسا ، نیا  رب  ( 9 . ) تسا هدروخن  نارگید  ياه  یتخـس  اهراشف و  زا  زگره 
رابرد یگماک  دوخ  اب  هزرابم  دـش ، یمن  هتـسکش  دنتـشادن ، داقتعا  تسایـس  نید و  یگتخیمآ  هب  هک  يدارفا  دـس  رگا  اریز  داد ، صیخـشت 
يزور دنک : یم  دای  نینچ  نارود  نآ  زا  یمالسا ، تموکح  باتک  رد  ینیمخ ، ماما  . تشادن راوشد  ههبج  ود  رد  نامز  مه  دربن  زج  ییانعم 

رد هرکاذـم  يارب  مهیلع -  هللا  ناوضر  يراسناوخ -  ياقآ  موحرم  ردـص و  ياقآ  موحرم  تجح ، ياـقآ  موحرم  يدرجورب ، ياـقآ  موحرم 
اب . دینک نشور  ار  اهامن  سدقم  نیا  فیلکت  راک  ره  زا  لبق  امـش  هک  مدرک  ضرع  نانآ  هب  . دندوب هدـش  عمج  ام  لزنم  رد  یـسایس  رما  کی 

ناشمسا هک  ییاه  نیا  . دشاب هتفرگ  ار  امش  ياه  تسد  مکحم  مه  رفن  کی  هدرک و  هلمح  امـش  هب  نمـشد  هک  تسا  نیا  لثم  اه  نآ  دوجو 
ماجنا يراک  دیهاوخب  رگا  دنا و  هتـسب  ار  امـش  ياه  تسد  دنتـسین ، حـلاصم  دـسافم و  هجوتم  و  یعقاو -  نیـسدقم  هن  تسا -  نیـسدقم »  »
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(10 . ) دننک یم  عیاض  هعماج  رد  ار  امـش  اه  نآ  دوش ، عقاو  دسافم  نیا  دیراذگن  هک  دینک  هضبق  ار  یـسلجم  دیریگب ، ار  یتموکح  دـیهدب ،
هزوح زا  دـیاب  تسخن  بـالقنا ، لوحت و  هنوگ  ره  هک  ترورـض  نیا  كرد  اـب  ینیمخ  ماـما  یبـالقنا ، رکفتم و  ياـهورین  تیبرت  ترورض 

، ریگارف قیمع و  يا  هزرابم  يریگ  لکش  يارب  بسانم  يرتسب  داجیا  هزوح و  نورد  رد  حالـصا  لوحت و  داجیا  يارب  دوش ، زاغآ  تیناحور 
رد ناشیا  دـیوگ : یم  هراـب  نیا  رد  یمالـسا  بـالقنا  خـیرات  نارگـشهوژپ  زا  یکی  . تخادرپ یبـالقنا  رکفتم و  هاـگآ ، ياـهورین  تیبرت  هب 

هدـنهد میلعت  شخب و  ماهلا  دـش ، یم  بوسحم  اه  هزوح  یـسرد  همانرب ي  رد  عوضوم  نیرتمهم  الومعم  هک  دوخ  هقف  سرد  ياه  سـالک 
طابترا رد  وا  بیجع  ییاناوت  وا ، ياه  سرد  زراب  هصخـشم  . دندش لیدبت  بالقنا  ناگدـنهد  نامزاس  هب  ادـعب  هک  دوب  املع  زا  یلماک  لسن 

ياه 56 و 57 لاس  رد  دـمآ  راک  یبالقنا و  رکفتم ، ياـهورین  تیبرت  هجیتن  ( 11 . ) دوب یـسایس  ینالقع و  تاظحالم  نافرع و  اـب  هقف  نداد 
تیبرت ياهورین  زا  يرادرب  هرهب  اب  تسناوت ، ماما  دوب ، یتنطلـس  میژر  یبالقنا و  ياهورین  يریگرد  جوا  هک  اـه  لاـس  نیا  رد  . دـش راکـشآ 

لکـش راتخاس  رد  ناـگناگیب  ذوفن  هار  يزوریپ ، زا  سپ  دـنک و  ظـفح  یلاـمتحا  تاـفارحنا  زا  ار  تضهن  بـالقنا ، يزوریپ  زا  شیپ  هتفاـی ،
هب ار  يا  هژیو  یتازرابم  ياه  شور  هزراـبم ، ناـیرج  رد  ینیمخ  ماـما  هر )  ) ینیمخ ماـما  یتازراـبم  ياـه  شور  . 4 ددنبب . ار  دـیدج  هتفرگ 
رد مدرم  يدیلک  شقن  هب  خسار  داقتعا  اب  ماما  یمدرم ، جیـسب  تکرح و  هب  داقتعا  دوش : یم  هراشا  اه  نآ  زا  یـشخب  هب  هک  دراذگ  شیامن 

هطبار هب  هجوت  اب  يو  . دناوخ یم  ارف  يزوریپ  ات  هزرابم  هب  ار  نانآ  تفگ و  یم  نخس  اه  نآ  اب  میقتسم  روط  هب  یهاشنهاش ، ماظن  ینوگنرس 
، بالقنا نایرج  رد  ماما  لماک ، سفن  هب  دامتعا  عطاق و  دروخرب  درک . جیسب  دوجوم  عضو  هیلع  ار  تلم  داحآ  تیعجرم ، نایعیـش و  يونعم 

ناگمه هک  يا  هنوگ  هب  دیزرو ، یم  دیکات  بالقنا  ياهراعش  رب  ینتبم  یماظن  ندروآ  دیدپ  میژر و  يدوبان  رب  درف ، هب  رـصحنم  یتیعطاق  اب 
هیحور دیدشت  لیکـشت و  رد  تفرگ و  رارق  مدرم  يوگلا  راتفر  نیا  ( 12 . ) دیآ یمن  هاتوک  يراشف  چیه  اب  هجو و  چیه  هب  يو  دنتـشاد  رواب 
مالعا عضاوم  اب  راگزاسان  ياه  همغن  ربارب  رد  داد ، یم  يزوریپ  هدـعو  هتـسویپ  بالقنا  نایرج  رد  ماما  . داـتفا دـنمدوس  اـه  نآ  رد  یبـالقنا 

مدرم هب  نآ ، ناراد  هجرد  نارـسفا و  شترا ، هندـب  هک  تشاد  رواـب  ناـنچ  ماـما  شترا ، بذـج  ( 13 . ) داد یم  رادـشه  داتـسیا و  یم  هدـش 
هب نتسویپ  نارس و  نامرف  زا  یچیپ  رس  هب  ار  نایشترا  درک و  یم  يریگولج  شترا  تلم و  يریگرد  زا  نیا  ربانب  . دنراد قلعت  روشک  ناملسم 

هورگ زین  نایـشترا  دنداد و  یم  رـس  تسام  ردارب  شترا  راعـش  دـنتخیر و  یم  لگ  شترا  ياپ  هب  مدرم  بیترت ، نیدـب  . دـناوخ یم  ارف  تلم 
ییارگمه مدع  دش . کیدزن  يزوریپ  هب  تضهن  بالقنا ، هب  ییاوه  يورین  نارفامه  نتسویپ  اب  ماجنارـس  دنتفگ . یم  كرت  ار  شترا  هورگ 

اه نآ  هب  ام  . مینک یمن  راک  اه  تسیـسکرام  اب  ام  تفگ : یم  پچ ، ياهورین  هتـشذگ  درکلمع  هب  هجوت  اـب  ماـما  یفارحنا ، ياـه  ناـیرج  اـب 
، هدوت بزح  ياه  تناـیخ  ( 14 . ) دنمالـسا نمـشد  اه  نآ  میهاوخ ، یم  ار  مالـسا  ام  . دـننز یم  رجنخ  ام  هب  تشپ  زا  اه  نآ  . میرادـن داـمتعا 

گنهرف اب  نانآ  هشیدـنا  يژولوئدـیا و  یگناگیب  ناگناگیب و  هب  پچ  رگید  ياه  هورگ  یگتـسباو  يوروش ، داحتا  هب  بزح  نیا  یگتـسباو 
هیلع هک  ینامز  ات  درک و  لمحت  ار  اه  نآ  بالقنا ، هتبلا  . تسا هدش  مدرم  يوس  زا  نانآ  درط  یمومع و  نظ  ءوس  ببـس  هراومه  ناریا  مدرم 

. داد یگنهرف  یـسایس و  تیلاع  تصرف  اه  نآ  هب  دوب  هدـشن  شاف  ناگناگیب ، يارب  ناش  یـسوساج  اـی  دـندوب  هدربن  هحلـسا  هب  تسد  مدرم 
هشقن ربارب  رد  يو  زاس  تشونرس  مایپ  دوب . اناوت  رایسب  اه  هئطوت  يزاس  یثنخ  تخانش و  رد  ینیمخ  ماما  اه ، هئطوت  يزاس  یثنخ  تخانش و 

ار رورم  روبع و  عنم  تعاس  تلود  زور  نآ  رد  دوجوم ، دانسا  ربارب  دهد . یم  یهاوگ  نخـس  نیا  یتسرد  رب  نمهب 57  رد 21  نمشد  موش 
ار تضهن  بالقنا ، نارس  مادعا  يریگتسد و  اب  دوش و  رقتـسم  رهـش  ساسح  طاقن  رد  شترا  نآ ، لالخ  رد  ات  درک  مالعا  رهظ  زا  دعب   5/4

زورما همالعا  دوب : نینچ  مایپ  دش . یثنخ  دیسر ، نارهت  مدرم  عالطا  هب  تعرس  هب  هک  ماما  یخیرات  نامرف  اب  هئطوت  نیا  ( 15 . ) دنک بوکرس 
ياملع لاـس 1306  رد  . 1 اـه : تشون  یپ  ( 16 . ) دـننکن انتعا  نآ  هب  هجو  چـیه  هب  مدرم  تسا و  عرـش  فـالخ  هعدـخ و  یماـظن  تموکح 

رهش نیا  رد  نصحت  مق و  هب  ترجه  هب  تسد  هاش ، اضر  تامادقا  هب  ضارتعا  رد  یناهفـصا  هللا  رون  اقآ  جاح  هللا  تیآ  يربهر  هب  ناهفـصا 
هب یناهفصا  هللا  رون  اقآ  كوکشم  تداهش  هاش و  اضر  يرهاظ  ینیـشن  بقع  اب  ماجنارـس  مق ، رد  املع  هزور  نصحت 105  ترجه و  دندز ،

تدش هب  هاش  اضر  طسوت  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  هب  هاش  اضر  هداوناخ  هبجحم  ریغ  دورو  هب  ضارتعا  رد  يو  . 2 دیسر . نایاپ 
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.3 دیدرگ . دیعبت  ير  رهـش  هب  دازآ و  نادنز  زا  يرئاح  هللا  تیآ  تطاسو  اب  یقفاب  دهتجم  . دش ینادنز  تفرگ و  رارق  متـش  برـض و  دروم 
یپ ار  سردم  موحرم  نانخس  سلجم و  تارکاذم  یلم ، ياروش  سلجم  رد  تکرـش  اب  تفر و  یم  نارهت  هب  یناوج  نینـس  رد  ینیمخ  ماما 

ج رون ، هفیحص  ش 9 و  روضح ، هلجم  رد  دوش  یم  يراد  هاگن  دزی  ناتـسرهش  يریزو  هناخباتک  رد  هک  هیناـیب  نیا  نتم  . 4 درک . یم  يریگ 
، رارسالا فشک  ینیمخ ، ماما  . 7 ص 9 . ش 1 ، روضح ، هلجم  . 6 ص 102 . ج 1 ، نیشیپ ، یناحور ، . 5 تسا . هدش  پاچ  ص 3 و 4 ، ، 1
.11 ص 172 . یمالسا ، تموکح  ینیمخ ، ماما  . 10 ص 38 . رثوک ، . 9 60 و 177 . ، 53 صص 33 ، یمالسا ، تموکح  ماما ، . 8 ص 176 .

یم دنمدوس  ماما  تیعطاق  زا  يا  هنومن  رکذ  اج  نیا  رد  . 12 ص 304 . نیشیپ ، جیربمک ، خیرات  تیاور  هب  یبهذم  ياهورین  يولهپ و  هلسلس 
ياضاقت . درک یم  يراددوخ  دهد ، افعتسا  تسپ  نآ  زا  هکنآ  زا  لبق  تشاد ، یـسایس  تیلوؤسم  هک  یـصخش  ره  اب  تاقالم  زا  ماما  : » دیامن

، دوب هتفر  سیراپ  هب  ماما  اب  رادـید  يارب  هک  تنطلـس  ياروش  سییر  ینارهت ، لالج  دیـس  اما  دـش ، در  لیلد  نیمه  هب  تاقالم  يارب  راـیتخب 
تاـقالم ماـما  اـب  تسناوـت  درک ، نینچ  دـناوخب و  ینوناـق  ریغ  ار  تنطلـس  ياروـش  دـهد و  افعتـسا  دـیاب  دـش  هتفگ  وا  هـب  هـک  نـیا  زا  سپ 

رطخ زا  هک  ناـگرزاب   » لاـثم يارب  . 13 دوب . » ناریا  تلم  يارب  یگرزب  يزوریپ  تنطلـس ، ياروـش  زا  ینارهت  لـالج  دیـس  يافعتـسا  . دـنک
یم وا  . دـنک یـضار  هحلاصم  هب  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  ات  دـش  سیراـپ  یهار  اصخـش  رذآ 57  رد  دوب  كاـنمیب  یماـظن  ياـتدوک  يریگرد و 
هللا تیآ  يارب  ار  باسح  دح و  یب  راتشک  یلخاد و  گنج  رطخ  مدرک ، یم  مسجم  دوخ  رظن  رد  هچ  نآ  زا  یکانتشحو  ریوصت  نم  دیوگ :

یتقو ... هدش نشور  بالقنا  شتآ  هدیـسر و  دوخ  جوا  هطقن  هب  بالقنا  تکرح  تفگ : نم  خـساپ  رد  هللا  تیآ  یلو  . مدرک حیرـشت  ینیمخ 
هللا تیآ  دیراد ؟ نانیمطا  تسا ، حلسم  نادند  ات  هک  یشترا  ربارب  رد  حالـس  یب  مدرم  يزوریپ  هب  امـش  ایآ  مدرک  لاؤس  هللا  تیآ  زا  نم  هک 
یم هک  یناسک  یماسا  زا  یتروص  اه  فرح  نیا  ياج  هب  امـش  تسا  رتهب  تفگ : داد و  ناکت  قیدصت  تمالع  هب  يرـس  يرطاخ  نانیمطا  اب 

، یمالسا بالقنا  نیئآ  . 14 ص 548 ) بالقنا ، ناتـساد  یعولط ، دومحم  « . ) دـینک هیهت  مینک ، دامتعا  اه  نآ  هب  روما  يدـصت  يارب  میناوت 
نیمهدـجه نامدای   ) ییادـخ ياهزور  نآ  ینیمخ ، دـمحا  . 16 ص 467 . نیـشیپ ، یندـم ، . 15 ص 386 . ینیمخ ،) ماـما  هدــیزگرب  ءارآ  )

؛  ناگدنسیون زا  یعمج  نآ ، دادخر  یگنوگچ  ییارچ و  یمالسا و  بالقنا  هلاقم : عبانم  ص 12 . بالقنا ،) يزوریپ  درگلاس 

س)  ) ینیمخ ماما  مایق  و  ع )  ) نیسح ماما  مایق  زا  یقیبطت  یلیلحت 

عماوج هک  ماگنه  ره  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  رشب  یگدنز  خیرات  همدقم : س )  ) ینیمخ ماما  مایق  و  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  زا  یقیبطت  یلیلحت 
حالـصا تاجن و  مدرم و  تیادـه  تهج  رد  دـنوادخ  روتـسد  هب  ناحلـصم  ناربمایپ و  تسا ، هتفرگارف  یعاـمتجا  یگنهرف و  یناـماسبان  ار 

مه ددرگ و  حالـصا  يو  نامز  هعماج  مه  ات  دـش  لزان  ص )  ) دـمحم رب  یهلا  نید  نیرتلماک  ناونع  هب  مالـسا  دـنا . هدـیزرو  مامتها  هعماج 
رد ددرگ . هعماج  تاجن  تیاده و  بجوم  دشاب و  يو  زا  سپ  نامز  ره  رد  ارجا  لباق  رشب  داحآ  يارب  هک  دشاب  ییاهروتسد  لوصا  يواح 

ماما مایق  ساسا  تلع  هک  میهد  ناشن  یخیرات  یـسانش -  هعماج  هاگدـید  زا  یقیبطت  یـسررب  کی  رد  ات  تسا  نآ  رب  یعـس  رـضاح  هتـشون 
ققحت تهج  رد  و  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  زا  ماهلا  اـب  زین  هر )  ) ینیمخ ماـما  ماـیق  تسا و  ص )  ) ربماـیپ مالـسا  دـیدجت  موادـت و  ع )  ) نیـسح

یهلا میظع  بالقنا  اروشاع و  زا  يوترپ  ناریا  یمالسا  بالقنا  : " دنا هدومرف  زین  دوخ  هر )  ) ینیمخ ماما  تسا . هتسویپ  عوقو  هب  نآ  فادها 
رییغت حالصا و  هرابرد  مالسا  یلک  ياهروتسد  زا  تیانع  اب  اهمایق  نیا  يود  ره  هک  تسا  نیا  شهوژپ  نیا  رد  ام  یساسا  ضرف  " تسا . نآ 

نگیرپسا ساموت  هک  یشور  زا  ام  یسررب  نیا  رد  تسا . قیبطت  يوریپ و  لباق  اهنامز  همه  يارب  اهروتسد  نیا  دنا و  هتسویپ  عوقو  هب  هعماج 
 - یـسانش هعماـج  هاگدـید  زا  لوا  شخب  رد  نیارباـنب  مـیا و  هدرب  هرهب  تـسا  هدرک  داهنــشیپ  ( 1"  ) یـسایس ياـه  هیرظن  مهف   " باـتک رد 
هب مود  شخب  رد  دریگ و  یم  رارق  یـسررب  دروم  یهلا  گرزب  ربـهر  ود  زا  کـی  ره  ناـمز  رد  ار  یمالـسا  هعماـج  ياـه  بیـسآ  یخیراـت 

لوا شخب  تسا . هدـش  هراشا  دـننک  یم  داهنـشیپ  هعماج  حالـصا  اهبیـسآ و  نامرد  يارب  ربهر  ود  نیا  هک  ییاه  هویـش  حالـصا و  ياـههار 
هعماج بولطم  عضو  زا  هک  يروصت  هب  هجوت  اب  یحلصم  ره  هر )  ) ینیمخ ماما  و  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  نامز  رد  یمالـسا  هعماج  ياهبیـسآ 
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یم هراشا  هعماج  نآ  رد  یـصاخ  ضارما  صقاون و  هب  دـناد و  یم  دراو  یتالاکـشا  تاداریا و  شیوخ  ناـمز  هعماـج  دوجوم  عضو  رب  دراد 
یم هراشا  هر )  ) ینیمخ ماما  مایق  و  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  نامز  رد  یمالـسا  هعماج  هدـمع  تاداریا  اهبیـسآ و  هب  راـصتخا  هب  کـنیا  دـنک و 

یبهذم يداقتعا و  ياهبیسآ  - 1 تسا . هدش  هتفرگ  رظن  رد  ص )  ) ربمغیپ نامز  یمالسا  هعماج  هتـشون  نیا  رد  هعماج  بولطم  يوگلا  دوش .
ترضح تلحر  زا  دعب  یمالسا  هعماج  طوقـس  طاطحنا و  للع  نیرتمهم  هک  دهد  یم  ناشن  ینید  ياه  هشیدناو  يرکف  ياه  هلحن  یـسررب 

يا هلیبق  ياهـشیارگ  اهیـشیدناژک و  زورب  هب  هک  یلماوع  تسا . هدوب  یمالـسا  فراعم  طلغ  مهف  نید و  زا  تسرداـن  تشادرب  ص )  ) لوسر
يدرف فادها  تموکح و  هیجوت  هلیـسو  ار  نید  دنتفای  یم  تسد  تفالخ  رداصم  هب  هک  یناسک  ات  دروآ  مهارف  ار  یتابجوم  دیدرگ  یهتنم 
رودب مالـسا  بتکم  لیـصا  ياه  هشیدناو  دـیحوت  یعقاو  نایدانم  زا  ینالوط  تدـم  يارب  ار  یمالـسا  هعماج  دـنهد و  رارق  شیوخ  یموق  و 

هتشاذگ رانک  يرافغ  رذوبا  رسای و  رامع  یسراف ، ناملس  ع ،)  ) یلع نوچمه  يدارفا  هک  دیدرگ  رـسیم  یتقو  يرما  نینچ  ققحت  دنرادهگن .
رب مکح  دنتـشگ و  یمالـسا  هعماج  مظعا  یتفم  دـندرک و  یناملـسم  ياـعدا  هریرحوبا  يدوهی و  راـبحالا  بعک  دـننامه  يدارفا  و  دـندش .
ات دندرک  یعـس  هنوراو  ریـسافت  ثیداحا و  لعج  اب  دـنداد و  يرافغ  رذوبا  ص ،)  ) هللا لوسر  هوتـسن  هباحـص  نوچ  يدارفا  قیفـست  ریفکت و 

نوچ ینازودنارز  نابلط و  تصرف  يرابرد  ياملع  رب  هوالع  دـنیامن . شوشغم  ص )  ) ربمایپ هریـس  نید و  تقیقح  هب  تبـسن  ار  مدرم  ناهذا 
اب ناورهن  جراوخ  نوچ  ینابآم  سدـقم  دـندومن و  یم  رفک  هب  مهتم  ار  ع )  ) یلع شیوخ  يداصتقا  يدام و  عفانم  ظـفح  يارب  ریبز  هحلط و 

ناملـسم مدرم  زا  یمیظع  رـشق  نامز  نآ  رد  هک  تسا  بلطم  نیا  رگناشن  اهنیا  همه  دندیـشک و  یم  ریـشمش  ع )  ) یلع رب  ادخ  تایآ  لیوات 
هب ار  یمالسا  هعماج  رد  تیمکاح  هیما  ینب  یطیارش  نینچ  رد  دنا و  هدوب  وربور  لکشم  اب  یمالـسا  فراعم  مهف  نید و  تقیقح  كرد  رد 

ساـسحا هک  يا  هشیدـنا  . دـنزادرپ یم  هناـیارگربج  يریدـقت و  هشیدـنا  یعون  جـیورت  هب  دوخ  تموـکح  هیجوـت  يارب  دـنریگ و  یم  تسد 
رهاظ رد  تشاد  يا  هدـنبیرف  تروص  یهلا  هدارا  ادـخ و  مان  هب  دانتـسا  اب  نوچ  درک و  یم  بلـس  ناسنا  زا  ار  یعاـمتجا  تیلوئـسم  هنوگره 

یتحار هب  دندوب  هتفای  شرورپ  لعج  ثیداحا  يرابرد و  ياملع  تائاقلا  اب  هک  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  هناتـسآ  رد  دمآ و  یم  رظن  هب  حـیحص 
روما ماـمز  يوما  بزح  رگا  دـنامب و  یقاـب  تموکح  دنـسم  رب  وا  اـت  هتـساوخ  یمن  ادـخ  دروـخ  تسکـش  ع )  ) یلع رگا  هک  دـنتفریذپ  یم 

دوجوم و عضو  هیلع  رب  داـقتنا  ضارتـعا و  هنوـگره  نیارباـنب  تسا و  هدرک  اـطع  ناـنآ  هب  یتـبهوم  نینچ  ادـخ  دراد  تسد  رد  ار  نیملـسم 
رب ددرگ و  یم  هصـالخ  يداـبع  يدرف و  روما  رد  نید  ناـمز  نیا  رد  تسا . یهلا  تیـشم  تردـق و  رب  ضارتـعا  داـقتنا و  يوـما  تموـکح 
هب مدرم  قافتا  هب  بیرق  رثکا  نایم  رد  یبهذـم  هیحور  شنیب و  دوش و  یم  دـیکات  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  تاـعامج  هعمج و  رهاـظ  تروص 

توکـس و تابجوم  هکلب  دـیآ  یمن  باسح  هب  هعماج  یگدـنزاس  حالـصا و  يارب  یلماع  اهنت  هن  هک  تسا  هدـش  جـلف  مومـسم و  يا  هنوگ 
يداقتعا نینچ  دنادرگ . یم  یلوتـسم  برع  هریزج  هبـش  رـساترس  رب  ار  يا  هدننک  ریدـخت  توکـس  ربص و  دزاس و  یم  مهارف  زین  ار  میلـست 

دمحم هریـس  يایحا  و  ص )  ) ربمایپ تما  حالـصا  هب  دـنهاوخ  یم  هک  رما  نیا  رب  دـیکات  دوخ  مایق  اب  ماما  تسین و  ع )  ) نیـسح ماما  بولطم 
مه هر )  ) ینیمخ ماما  مایق  زا  لبق  دنراد . یم  اور  دوخ  نامز  هعماج  رد  جیار  ینید  هشیدـنارب  ار  ضارتعا  نیلوا  دـنزادرپب  ع )  ) یلع و  (ص )
هک تسا  يا  هنوگ  هب  جیار  ینید  ياهتـشادرب  تسا . يدج  ياهبیـسآ  راچد  یبهذـم  یهلا و  دـیاقع  هنیمز  رد  هعماج  هک  دوش  یم  هظحالم 

يدرف لامعا  تادابع و  زا  یخرب  هب  هک  تسا  يرما  طقف  درادـن و  يراک  هعماج  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس ، روما  زا  کـی  چـیه  هب  نید 
مدرم نایم  رد  لطاب  ياهتموکح  هلیـسو  هب  تسا و  هدوب  هعماج  رب  مکاح  تاقبط  بولطم  هراومه  نید  زا  یتشادرب  نینچ  ددرگ و  یم  متخ 

یسایس و روما  زا  نید  ییادج  هلئسم  برغ ، قرش و  هناگیب  عماوج  هب  هعماج  یگتسباو  هب  هجوت  اب  ناشیا  مایق  هناتـسآ  رد  تسا . هتفای  جاور 
هب يرتدیدج  هرهچ  روما  نارادمامز  تموکح و  يارب  یبرغ  عماوج  نتفرگ  رارق  وگلا  یگتخابدوخ و  هب  هجوت  اب  تفای و  تدـش  یعامتجا 

جوا هب  ریخا  هرود  رد  هلئسم  نیا  تسا و  هدوب  راچد  بیـسآ  نیا  هب  مالـسا  ردص  زا  یمالـسا  هعماج  هر )  ) ینیمخ ماما  رظن  هب  تفرگ . دوخ 
تسا و هدـش  يزیر  حرط  سابع  ینب  هیما و  ینب  نامز  زا  هک  تسا  هدوب  یناطیـش  هشقن  کی  نیا  : " دـیامرف یم  هچنانچ  تسا  هدیـسر  دوخ 
، هدش زاب  یمالـسا  ياهتلود  هب  برغ  قرـش و  هار  هک  مه  اریخا  تسا و  هدرک  ار  رما  نیا  دییات  تسا ، هدمآ  هک  یتموکح  ره  مه  نآ  زا  دعب 
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رد ناملسم  دیابن  تسادج و  مالسا  زا  تسایس  تسادخ و  هدنب و  نیب  یصخش  هلئسم  کی  مالـسا  هک  تفرگ  رارق  شدوخ  جوا  رد  رما  نیا 
هنوـگره هکنیا  لـیلد  هب  تسایـس  زا  نـید  ییادـج  هشیدـنا  جاور  ( 2" . ) دـنوشب تسایـس  دراو  نویناحور  دـیابن  دـنک و  تلاـخد  تساـیس 

يارب دارفا  زا  يرایـسب  تشاد و  يراگزاس  زین  یبلط  تحار  حـماست و  هیحور  اب  درک  یم  بلـس  دارفا  زا  ار  یعامتجا  يداقتعا و  تیلوئـسم 
یناطیـش ياه  هشقن  اذـل  دـندرک و  یم  زارتحا  ددرگ  یهتنم  دوجوم  عضو  رییغت  هب  هک  يا  هشیدـنا  هنوگره  زا  دوخ  یـصخش  عفاـنم  ظـفح 
یـسایس یعامتجا -  لامعا  رد  يرثوم  شقن  ینید  تاداقتعا  ات  دش  بجوم  رگید  يوس  زا  یبلط  تحار  حـماست و  وس و  کی  زا  تموکح 

یهاوخدوخ و : " دـیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ددرگ . تلفغ  یمالـسا  هعماـج  رد  ادـخ  يارب  ماـیق  زا  دنـشاب و  هتـشادن  مدرم 
رد نارگید  ذوفن  ریز  ار  یمالـسا  ياهروشک  هدرک و  هریچ  ام  رب  ار  نایناهج  همه  دـناسر و  هایـس  راـگزور  هب  ار  اـم  ادـخ  يارب  ماـیق  كرت 

طباوض اهرایعم و  یعامتجا  یـسایس و  رظن  زا  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  یمالـسا  هعماج  یعامتجا  یـسایس و  ياهبیـسآ  - 2 ( 3" . ) دروآ
تقایل هب  دوش و  یم  هداد  حیجرت  شیرق  ریغ  رب  شیرق  راصنا و  رب  رجاهم  دریگ و  یم  رارق  يداژن  یموق و  ياهشزرا  عاعشلا  تحت  یمالسا 

زا دـعب  هک  تسا  يا  هعماج  ثراو  کنیا  ع )  ) نیـسح ماما  دوش  یمن  یتیانع  یعامتجا  یـسایس و  بصانم  بحاـصت  رد  دارفا  یگتـسیاش  و 
ار دوخ  هک  تسا  هدش  طلسم  مدرم  لام  ناج و  رب  نانچنآ  هیما  ینب  تسا ، هتفرگ  جضن  نآ  رد  تیلهاج  نارود  ياهشزرا  زا  يرایسب  ربمایپ 

هعماج رد  ار  يردارب  يربارب و  هیحور  دنهد و  یم  حـیجرت  مجع  رب  ار  برع  دـننک . یم  دادـملق  دوخ  رکون  هدـنب و  ار  مدرم  بابرا و  اقآ و 
دنا هتـشاد  يا  هداس  یگدنز  وا  زا  لبق  يافلخ  هکنیا  مغر  یلع  هیواعم  دـنرب . یم  نیب  زا  ار  تریـصب  لها  نارکفنـشور و  دـنیامن ، یم  لیاز 

تثارو مکح  هب  هلیبق  خیـش  گرم  زا  دـعب  هک  تیلهاـج  نارود  زا  يوریپ  هب  تسا و  هدرک  داـجیا  تـالمجت  زا  رپ  یتنطلـس  تموکح  کـی 
ربمایپ هریس  فالخ  هب  دنادرگ و  یثوروم  هیما  ینب  نادناخ  يارب  ار  یمالسا  تیمکاح  ات  دریگ  یم  میمصت  تفرگ  یم  ار  وا  ياج  شدنزرف 
بیترت نیا  هب  دـنک و  بوصنم  دوخ  ینیـشناج  هب  تشادـن  یگتـسیاش  تقایل و  هنوگ  چـیه  هک  ار  دـیزی  شرـسپ  وا  زا  دـعب  يافلخ  و  (ص )

يوما هریت  هلخادم  هب  شیرق  زا  يرادمامز   " هک دوب  يداژن  یلهاج و  ياهشزرا  يایحا  یمالسا و  یعامتجا  یـسایس و  ياهرایعم  زا  یطخت 
نیرتاـپرید زا  یکی  هر )  ) ینیمخ ماـما  ( 4" . ) دـش هدیـشک  قلطم  دادبتـسا  هب  یثوروم  تنطلـس  یثوروم و  تنطلـس  هب  يوما  يرادـمامز  و 

کی هطلس  تحت  هعماج  هک  دنک  یم  زاغآ  ار  دوخ  مایق  ینامز  رد  دناد و  یم  قح " تموکح  لیکـشت  مدع   " ار یمالـسا  هعماج  ياهبیـسآ 
يارب یتـح  دسانـش و  یمن  ار  يرگید  راـیعم  چـیه  دوخ  یگداوناـخ  يدرف و  عفاـنم  زج  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یهاـشنهاش  دـساف  تموکح 

دنرادن یشقن  چیه  تموکح  نیا  رد  مدرم  دهد ، شرتسگ  ناملسم  مدرم  رس  رب  زین  ار  ناگناگیب  هطلس  تسا  رضاح  دوخ  تایناسفن  ياضرا 
زا کی  چیه  دنریگ و  یم  رارق  رازآ  کته و  دروم  زین  تریـصب  اب  رکفنـشور و  دارفا  ددرگ و  یم  لامیاپ  هعماج  نامورحم  قوقح  قح و  و 

رارق مکاح  هقبط  تایناسفن  تمدخ  رد  هعماج  روما  همه  تسین و  مکاح  هعماج  یعامتجا  یـسایس و  روما  رب  یمالـسا  ياهرایعم  طباوض و 
مایق : " دیامرف یم  ناخاضر  هبلغ  هرابرد  ور  نیا  زا  تسا و  یساسا  بیسآ  کی  لطاب  تموکح  هبلغ  هر )  ) ینیمخ ماما  رظن  رد  تسا . هتفرگ 

شوختـسد ار  اهنآ  لسن  ثرح و  هک  دـنک  یم  هریچ  ینویلیم  دـنچ  هورگ  کی  رب  ار  داوس  یب  یناردـنزام  رفن  کی  هک  تسا  صخـش  يارب 
رب هک  ییاه  هنازوم  لوصا و  هب  هجوت  اب  ربمایپ  یمالـسا  هعماج  رد  لاملا  تیب  تراـغ  يداـصتقا و  ياهبیـسآ  - 3 ( 5" . ) دـنک دوخ  تاوهش 

یعامتجا و تلادـع  دـنزادرپب و  تورث  رثاکت  رامثتـسا و  هب  دنتـسناوت  یمن  فارـشا  نادـنمتورث و  دـش  مکاح  يداـصتقا  ماـظن  تیکلاـم و 
یم ربمایپ  تلحر  زا  هک  لاس  هاجنپ  زا  سپ  ع )  ) نیـسح ماما  کنیا  اما  دمآ . یم  رامـش  هب  یمالـسا  هعماج  لوصا  نیرت  هدـمع  زا  يداصتقا 

هب هیما  ینب  هژیو  هب  تفـالخ  هاگتـسد  هب  ناگتـسباو  شیرق و  وـس  کـی  زا  نآ  رد  هک  تسا  هجاوـم  ربارباـن  ـالماک  هعماـج  کـی  اـب  درذـگ 
هاپـس نیب  هک  ییاهگنج  دـنرب . یم  رـس  هب  تیمورحم  رقف و  رد  هعماج  مدرم  داحآ  رثکا  رگید  يوس  زا  دـنا و  هتفای  تسد  نـالک  ياـهتورث 

تموکح بیـصن  ار  یناوارف  لاوما  مئاـنغ و  تسویپ  عوقو  هب  ربماـیپ  تلحر  زا  دـعب  لاـس  دـنچ  مور  ناریا و  گرزب  روطارپما  ود  مالـسا و 
هب زین  اهنیمز  دـش و  میـسقت  ناناملـسم  نیب  مالـسا  رد  تقبـس  ریظن  صاخ  یتازایتما  اه و  هبتر  تیاعر  اب  میانغ  نیا  اـما  تخاـس و  یمالـسا 
هب تیلهاج  نارود  زا  هک  دـندوب  شیرق  هلیبق  زا  دـنتفای  یم  تسد  نـالک  ياـهتورث  هب  هک  هورگ  نیا  رثکا  دـمآرد . حـتاف  نازابرـس  کـلمت 
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دوخ نیشیپ  یگدنز  هویش  دیدرگ  نانآ  بیصن  يرتشیب  تورث  لاوما و  یمالسا  ماظن  رد  هک  نیمه  دنتـشاد و  یهاگآ  تراجت  یناگرزاب و 
( مالسا رد  تقبس  ریظن   ) يونعم تیفارـشا  زا  یعون  بیترت  نیا  اب  دش  هدنز  اهنآ  رد  تورث  عمج  يزودنا و  لام  هیحور  دنتفرگ و  رـس  زا  ار 

باعل گنر و  اب  فارشا  نادنمتورث و  زا  يدیدج  هقبط  نآ  زا  سپ  يدام و  تیفارشا  داجیا  رتشیب و  لام  تورث و  بسک  يارب  دش  يرایعم 
رارق يدوبان  دیدهت و  ضرعم  رد  مالسا  يداصتقا  ياه  هنزاوم  یعامتجا و  تلادع  لصا  نآ  لابند  هب  هدمآ و  دوجو  هب  هعماج  رد  یمالـسا 

تحت دنروآ  تسد  هب  یمالـسا  تفالخ  هاگتـسد  رد  يرتشیب  تردـق  ذوفن و  دنتـسناوت  هک  یماگنه  هیما  ینب  هژیو  هب  شیرق و  ( 6 . ) تفرگ
زا مهرد  رازهدصشش  ریبز  مهرد و  رازه  تسیود  هحلط  دننامه  يدارفا  دنتخادرپ . لاملا  تیب  تراغ  لواپچ و  هب  هزیاج " هبه "و"   " ناونع

نایوما و نیب  دوب ، هدـمآ  دوجو  هب  یمالـسا  هعماـج  رد  دـنمتورث  ردـتقم و  يا  هقبط  کـنیا  دـندومن . تفاـیرد  یمالـسا  تفـالخ  هاگتـسد 
رگید يوـس  زا  دـندرب  یم  رـس  هب  تیمورحم  رقف و  رد  هک  مدرم  رثـکا  وـس و  کـی  زا  دـندوب  ناوارف  ياـهتورث  ياراد  هک  اـهنآ  ناگتـسباو 
يانب هیواعم  تخادرپ و  ذوفن  يذ  دارفا  دیرخ  عیمطت و  هب  يوما  بزح  هک  دوب  یـسایس  یلام و  هرطیـس  نیا  اب  تشگ و  ادـیپ  میظع  یفاکش 

هک دوب  یلماوع  نیرتمهم  زا  لاملا  تیب  تراغ  بحاـصت و  دیـشخب . میکحت  دوخ  تردـق  هب  درک و  داـجیا  ماـش  هقطنم  رد  ار  زبس " خاـک  "

ياـهیرباربان ضیعبت و  یتاـقبط و  ماـظن  داـجیا  درک . هدافتــسا  نآ  زا  ماـش " هاپــس   " زیهجت هـیهت و  مدرم و  لاـفغا  تـهج  رد  يوـما  بزح 
مدرم يارب  مالـسا  بتکم  يداصتقا  لوصا  اهرایعم و  شریذـپ  دوش و  لوحتم  زین  هعماج  یقالخا  یتدـیقع و  ماظن  ات  دـش  ببـس  یعامتجا ،

تموکح لباقم  رد  هک  دـندوب  یهورگ  نیلوا  دـندید  یم  شیوخ  عفن  هب  يدام  رظن  زا  ار  هعماج  یلعف  عضو  هک  نادـنمتورث  ددرگن . رـسیم 
ار اهنآ  عفانم  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  مالـسا  يداـصتقا  ماـظن  داـجیا  تلادـع و  هک  دـندید  نوچ  دـندز و  تسد  بوشآ  تفلاـخم و  هب  یلع 
اب مور  ناریا و  ناهاشداپ  دننامه  هیواعم  دنتخاس . مهارف  ار  ماما  تفالخ  تسکش  تامدقم  دنتسویپ و  هیما  ینب  هاگودرا  هب  دنک  یم  دیدهت 

هوشر دـیزی  ینیـشناج  يوما و  تنطلـس  رارمتـسا  يارب  لاملا  تیب  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  درک و  یم  تموکح  مدرم  رب  تالمجت  تافیرـشت و 
هلمج زا  تخادرپ . یم  نانآ  عیمطت  هب  داد و  یم  بیرف  تورث  لوپ و  اب  ار  هفوک  مدرم  زا  يداـیز  ياـههورگ  تخادرپ و  یم  ینـالک  ياـه 
بزح ناراداوه  هب  یناوارف  لام  دـنک  راداو  دـیزی  اب  تعیب  هب  ار  هفوک  مدرم  ات  تفاـی  تیروماـم  هیواـعم  فرط  زا  هبعـش " نب  ةریغم   " یتقو
يدهع تیالو  زا  يرادفرط  مالعا  اب  ات  داتسرف  هیواعم  دزن  دوخ  رسپ  یگدرکرس  هب  ار  هفوک  مدرم  زا  یهورگ  دیشخب و  رهـش  نیا  رد  يوما 
تردپ دیسرپ : ةریغم  رسپ  زا  هیواعم  دندیسر  تموکح  رابرد  هب  هورگ  نیا  نوچ  دنشخب  یمدرم  یتیعورشم  ار  نایوما  یتنطلس  تثارو  دیزی 

هک دوش  یم  نشور  تقیقح  نیا  هجیتـن  رد  ( 7 . ) مهرد رازه  یـس  هب  ار  کی  ره  داد : باوج  يو  تسا ؟ هدـیرخ  دـنچ  هب  ار  مدرم  نیا  نید 
هیحور جاور  هزادنا  هب  اهنآ  زا  کی  چیه  اما  دـنا  هتـشاد  شقن  هعماج  رد  یمالـسا  ياهرایعم  اهـشزرا و  طوقـس  رد  ددـعتم  لماوع  هچ  رگا 

ار مدرم  نیا  تیهام  شیوخ  سدقم  مایق  هناتـسآ  رد  ع )  ) نیـسح ماما  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدوبن  رثوم  يزودـنا  لام  هب  تبغر  یبلطایند و 
هدنب مدرم  نونایدلا " لقا  ءالبلاب  اوصحم  اذاف  مهـشئاعم  هب  تردام  هنوطوحی  مهنـسلا  قعل  نیدلا  ایندلادیبع و  سانلا   : " دنک یم  نایب  نینچ 

مک رایـسب  یعقاو  نارادنید  دنوش  شیامزآ  نوچ  دنهد و  ناماس  رـس و  ار  دوخ  یگدنز  نآ  اب  هک  دنهاوخ  یم  اجنآ  ات  ار  نید  دنتـسه  ایند 
دنمتورث هقبط  ناراد و  هیامرس  یشک  هرهب  یتاقبط و  هلـصاف  هر )  ) ینیمخ ماما  مایق  هناتـسآ  رد  هعماج  مهم  ياهبیـسآ  زا  یکی  دوب . دنهاوخ 

ات دـش  ببـس  یهاشنهاش  ماـظن  هلیـسو  هب  ناریا  رد  يراد  هیامرـس  ياـه  هتـسه  داـجیا  دـشاب . یم  فعـضتسم  مورحم و  تاـقبط  زا  هعماـج 
نالک ياهتورث  هب  روشک  یعیبط  عبانم  شورف  تفن و  لوپ  زا  هدافتـسا  اب  یتیلمدنچ  ياهتکرـش  هدـناشن  تسد  يدایا  رابرد و  هب  ناگتـسباو 
مدرم داحآ  رثکا  دودحم  هدع  نیا  لباقم  رد  دنزادرپب  هعماج  فیعض  راشقا  رامثتسا  اهتورث و  لواپچ  هب  هلیسو  نیا  هب  دننک و  ادیپ  یسرتسد 

یم هدوزفا  گرزب  ياهرهش  فارطا  ياه  هلوغیب  اه و  هغاز  دادعت  هب  زور  ره  دندرب و  یم  رس  هب  تنکـسم  رقف و  رد  اهاتـسور  اهرهـش و  رد 
یـسایس لامع  تسد  هب  نارگرامعتـسا  : " دـیامرف یم  هناگیب  ياهتلود  يوس  زا  يداصتقا  ماظن  لیلحت  هب  هراشا  اب  هر )  ) ینیمخ ماـما  تشگ .

ملاظ و دنا . هدش  میسقت  هتـسد  ود  هب  مدرم  نآ  رثا  رب  دنا و  هدرک  لیمحت  ار  يا  هناملاظ  يداصتقا  تاکن  دنا  هدش  طلـسم  مدرم  رب  هک  دوخ 
زا ییاهتیلقا  رگید  فرط  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  گنهرف  تشادـهب و  زا  مورحم  هنـسرگ و  ناملـسم  نویلیم  اهدـص  فرط  کـی  رد  مولظم .
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ماکح ملظ  زا  ار  دوخ  هک  دننک  یم  شـشوک  مورحم  هنـسرگ و  مدرم  دندرگ . هزره  شایع و  هک  یـسایس  تردق  بحاص  دـنمتورث و  دارفا 
عنام رباج  یتموکح  ياههاگتـسد  مکاح و  ياهتیلقا  نکل  دراد ، همادا  شـشوک  نیا  دـننک و  ادـیپ  يرتهب  یگدـنز  ات  دـنهد  تاجن  رگتراغ 

یمالسا بالقنا  خیرات  و  ( 8" . ) میشاب ملاظ  نمـشد  نیمولظم و  نابیتشپ  میهد . تاجن  ار  مورحم  مولظم و  مدرم  میراد  هفیظو  ام  تساهنآ .
یم جـنر  تدـش  هب  ارقف ) زا  اینغا  یـشک  هرهب  طلـست و   ) رگناریو بیـسآ  نیا  زا  هک  نیفعـضتسم  نیمورحم و  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب 

یگنهرف و ياهبیسآ  - 4 دنتفاتـش . یمالـسا  تضهن  کمک  هب  دنتفگ و  کیبل  هر )  ) ینیمخ ماما  يادـن  هب  هک  دـندوب  يراشقا  نیلوا  دـندرب 
لدـبم يردارب  هب  يزوت  هنیک  دـش و  وحم  هعماـج  زا  يا  هلیبق  يودـب و  گـنهرف  تسپ  ياهتلـصخ  ص )  ) ربماـیپ تاـیح  ناـمز  رد  یقـالخا 
ییـالاو هبترم  زا  نیملـسم  هعماـج  رد  دـندمآ  یم  رامـش  هب  تسپ  یتادوـجوم  هک  ناـنز  تفر و  نیب  زا  یقـالخا  ياهیرابودـنب  یب  تـشگ .

داسف و باـقرغ  رد  هک  بارعا  هژیو  هب  يرـشب و  هعماـج  هب  مالـسا  درک . یم  تاـهابم  شیوخ  رتخد  هب  ربماـیپ  صخـش  دـندش و  رادروخرب 
، ادخ هب  نامیا  هک  تخاس  يا  هعماج  تیلهاج  رصع  برع  زا  یلاعتم  ياهشزرا  اب  داد و  یناسنا  تیوه  تیصخش و  دندرب  یم  رس  هب  یهابت 
هک دوب  اهرایعم  نیمه  شرتسگ  اب  دمآ . یم  رامش  هب  نآ  ياهیگژیو  نیرتمهم  نارگید  هطلـس  زا  ناسنا  يدازآ  يربارب ، یعامتجا و  تلادع 

دحتم ار  برع  هدنکارپ  لیابق  فرط  کی  زا  دنک و  داجیا  لوحت  نانآ  یعامتجا  طیحم  رد  نینچمه  اهناسنا و  نورد  رد  تسناوت  یهلا  نید 
يرطف ینورد و  شـشک  هبذـج و  رگید  فرط  زا  دتـسیاب و  ناریا  مور و  روطارپما  ود  لباقم  رد  يزکرم  تموکح  کی  داـجیا  اـب  دزاـس و 

اب مرکا  لوسر  تلحر  زا  دـعب  اما  دـناوخارف . یقیقح  مالـسا  يوس  هب  هورگ  هورگ  ار  اهناسنا  کیدزنو  رود  قطانم  زا  دزیگنارب و  ار  اـهناسنا 
دـش و یلوتـسم  یمالـسا  هعماج  رب  یبلط  تحار  يزودـنا و  لام  ییوج و  يرترب  هیحور  اددـجم  یناسفن  ياهاوه  يودـب و  گـنهرف  زورب 

ماما مایق  دش و  یم  فذح  هعماج  زا  مالسا  یقالخا  لوصا  اهشزرا و  جیردت  هب  دنتفای  تیمکاح  برع  هریزج  هبـش  رب  هیما  ینب  هک  یماگنه 
قالخا تایحور و  دنتخادرپ و  یم  یهلا  ياهتمرح  کته  هب  يا  هظحالم  چیه  نودب  اراکشآ و  نایوما  هک  دش  یم  زاغآ  یتقو  ع )  ) نیـسح

يدرف زا  دناوتب  هکنیا  يارب  هیواعم  دنداد . یم  شرتسگ  مدرم  نیب  رد  ار  تلذ  قلمت و  هیحور  دـندرک و  یم  ایحا  ار  تیلهاج  نارود  بارعا 
دیزی دناوخ و  یم  دوخ  یبسن  ردارب  ار  وا  نیملـسم  راظنا  رد  دنک و  یم  اپرب  یـسلجم  دنک  هدافتـسا  دوخ  تیمکاح  رد  هیبا  نبدایز  دـننامه 
لوسر نادـنزرف  ـالبرک  رد  هک  یماـگنه  رد  دـهد و  یم  جاور  مدرم  نیب  رد  ار  روجف  قسف و  دزادرپ و  یم  يراـسگیم  هب  مدرم  روـضح  رد 
نایامن هنالهاج  يا  هرعن  رد  ار  دوخ  يا  هلیبق  يودب و  يزوت  هنیک  دناشک  یم  تراسا  هب  ار  توبن  نادناخ  دناسر و  یم  تداهـش  هب  ار  ادخ 
هنوگچ هک  دـندش  یم  هاگآ  دـندوب و  یم  دـنا  هدیـسر  لتق  هب  دـمحم  اب  گنج  رد  هیما ) ینب   ) نم هلیبق  زا  هک  نانآ  شاک  يا  هک  دزاس  یم 

چیه هک  دوب  يا  هنوگ  هب  زین  هر )  ) ینیمخ ماـما  ماـیق  هناتـسآ  رد  هعماـج  یگنهرف  یقـالخا و  طیارـش  متفرگ . مشاـه  ینب  زا  ار  اـهنآ  ماـقتنا 
یگنهرف و یگتخابدوخ  زا  یعون  هب  هجوت  اب  یهاشنهاش  هتـسباو  دـساف و  تموکح  تشادـن . مالـسا  یقالخا  لوصا  طـباوض و  اـب  بساـنت 
ار هعماج  درک و  یمن  هقیاضم  یـشالت  هنوگچیه  زا  هعماج  یگنهرف  یقالخا و  ياهـشزرا  بیرخت  رد  دوب  هدش  نآ  راچد  هک  یبآم  یگنرف 
هب نز  دندش  یم  هدناشک  داسف  زکارم  هب  دنتشگ و  یم  یهت  یمالسا  قالخا  زا  ناملـسم  ناناوج  ( 9 . ) دوب هتفرگارف  اهیگزره  بعل و  وهل و 
رد یتوافت  یب  يریذپ و  هطلس  تلذ و  هیحور  هعماج . رد  داسف  هعاشا  تراجت و  ياه  هنحص  نارگیزاب  يارب  دوب  يا  هبعلم  دیدج  يا  هنوگ 

ماما دـنوش . فلت  ام  ياـهناوج  دورب و  نیب  زا  یناـسنا  يورین  اـت  دـش  یم  مهارف  ییاـه  هنیمز  فلتخم  ءاـحنا  هب  دـش و  یم  تیوقت  ناـناوج 
، دـننک دـشر  دنتـشاذگن  دـندرک  بارخ  ار  ام  یناسنا  ياـهورین  اـهنیا  : " دـیامرف یم  دـناد و  یم  یـساسا  بیـسآ  کـی  ار  نیا  هر )  ) ینیمخ

حالـصا ياههار  مود  شخب  ( 10" . ) دـندرب نیب  زا  ار  یناسنا  ياهورین  اهنیا  تسا ، يونعم  ياهیبارخ  زا  رتناـسآ  شناربج  يداـم  ياـهیبارخ 
ماما مایق  و  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  نامز  رد  یمالـسا  هعماج  ياهبیـسآ  هب  لوا  شخب  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  و  ع )  ) نیـسح ماما  رظن  زا  هعماـج 

هب ندیـسر  يارب  هک  مینادـب  ات  میزادرپ  یم  یهلا  گرزب  ربهر  ود  نیا  رظن  زا  هعماـج  حالـصا  ياـههار  کـنیا  هدـش و  هراـشا  هر )  ) ینیمخ
. دنا هتفرگ  شیپ  رد  ار  ییاه  هویش  هچ  یمالـسا  هعماج  ياهبیـسآ  نامرد  يارب  دنا . هدرک  هئارا  ار  ییاهلح  هار  هچ  یمالـسا  بولطم  هعماج 

حالص تسا و  يرشب  عماوج  رد  گنهرف  یلصا  ياه  همشچرس  زا  یکی  نید  نید  هب  تبسن  مدرم  شرگن  رییغت  ینید و  هشیدنا  حالـصا  - 1
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نامز رد  مه  یمالسا  هعماج  هک  دش  هظحالم  لوا  شخب  رد  تسا . هتسباو  هعماج  نآ  رد  ینید  هشیدناداسف  حالـص و  هب  هعماج  ره  داسف  و 
هب تبسن  مدرم  شرگن  تسا و  هدش  بیسآ  راچد  ینید  ياه  هشیدناو  دیاقع  رظن  زا  تدش  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  رصع  رد  مه  و  ع )  ) نیسح

تفـالخ تموکح و  هیجوت  يارب  يا  هلیـسو  ناونع  هب  نید  زا  روـج  ماـکح  ینارحب  ياـه  هرود  نیا  رد  تسا و  یحطـس  شرگن  کـی  نید 
زا دنا و  هدرپس  ردق  اضق و  هب  ار  زیچ  همه  هک  یمدرم  ياه  هدوت  نوکـس  توکـس و  يارب  دنناد  یم  یلماع  ارنآ  دـننک و  یم  هدافتـسا  دوخ 

اهریسفت و رب  ات  دراد  نآ  مزع  دوخ  مایق  اب  يدمحم  مالـسا  رهظم  ناونع  هب  ع )  ) نیـسح ماما  دننک . یم  زیهرپ  یعامتجا  تیلوئـسم  هنوگره 
یم اذل  دزاس  نایامن  مدرم  يارب  ار  نیا  هدنهد  تهج  هدنزاس و  ایوپ ، هوجو  یقیقح  نید  ایحا  اب  دشک و  نالطب  طخ  نید  جیار  ياهتـشادرب 
نبا یلع  یبا  يدـج و  ةریـسب  ریـسا  رکنملا و  نـع  یهنا  فورعملاـب و  رما  نا  دـیرا  يدـج  ۀـما  یف  حالــصا  بـلطل  تـجرخ  اـنا  : " دـیامرف

حالصا نید و  حالصا  اب  رگم  تسین  نکمم  تما  حالـصا  تسا و  نید  یمالـسا  تما  ماجـسنا  یلـصا  لماع  هک  تسا  حضاورپ  " بلاطیبا .
حیحـص مهف  زا  دعب  تسا و  هتفرگ  دوخ  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناونع  هک  تسا  هتـسباو  تفرـشیپ  لرتنک و  زا  یماظن  هب  زین  نید 

ددـجم و تشگزاب  نیا  دـنک و  یم  ینید  ياهـشزرا  ياـیحا  ینیرفآزاـب و  هب  فظوم  یگدـنز  زا  هظحل  ره  رد  ار  ناـسنا  لـصا  نیا  نید  زا 
رما نیاربانب  دوش . یم  طونم  دـنک  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  يا  هعماج  هب  مه  تسا و  درف  دوخ  هجوتم  مه  ینید  طباوض  اهرایعم و  هب  ررکم 

رد هچنآ  هب  تبـسن  ات  دزاس  یم  يرارقیب  زا  یعون  راـچد  ار  وا  دـنیرفآ و  یم  یعاـمتجا  تیلوئـسم  ناـسنا  يارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  دـشابن . كرحت  یب  تواـفت و  یب  درذــگ  یم  هعماـج  رد  یگنهرف  یعاـمتجا و  یــسایس و  فـلتخم  روـما 

زا ار  هعماج  دریگب  همـشچرس  مالـسا  صلاخ  ياـهرایعم  ینعی  يولع  يوبن و  هریـس  زا  دـشاب و  نید  زا  حیحـص  مهف  رب  ینتبم  هک  یماـگنه 
مالـسا هراصع  دوخ  هک  ع )  ) نیـسح ماـما  ددرگ . یم  نآ  یگدـنزاس  یگدـنلاب و  هب  رجنم  دزاـس و  یم  جراـخ  ییاتـسیا  نوکـس و  تلاـح 

بیرف یعون  هکلب  تسین  نید  دنک  یم  هیجوت  نآ  هلیسو  هب  ار  دوخ  تموکح  هیما  ینب  هچنآ  هک  دهد  ناشن  ات  دنک  یم  مایق  تسا  يدمحم 
دوش و یمن  هصالخ  كرحت  نودـب  تاعامج  هعمج و  يدرف و  تاداـبع  رد  طـقف  نید  دوش و  یم  هضرع  نید  مسا  هب  هک  تسا  گـنرین  و 

یم رارق  یمالسا  تضهن  هحولرس  ار  ینید  ياه  هشیدنا  حالصا  هر )  ) ینیمخ ماما  تسین . راگزاس  یتموکح  نینچ  دوجو  اب  یقیقح  مالـسا 
همه یعامتجا و  نید  کی  ار  مالسا  دنک و  یم  درط  ار  نید  زا  جیار  ياهتـشادرب  اهرییغت و  تسایـس  زا  نید  ییادج  هلئـسم  حرط  اب  دهد و 
نید هب  تبـسن  مدرم  شرگن  ناشیا  ددرگ . یلجتم  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، فلتخم  ياه  هصرع  رد  دیاب  هک  دیامن  یم  یفرعم  هبناج 

ناهذا زا  ار  ماهبا  نیا  ات  میزاس  فرطرب  دنا  هدروآ  دوجو  هب  مالـسا  هب  تبـسن  هک  ار  یماهبا  میفظوم  ام  : " دـیامرف یم  دـناد و  یم  مهبم  ار 
یمالـسا هعماج  رد  ناهج  ینید  بالقنا  نیرتگرزب  هک  تسا  نید  زا  ماهبا  نیا  عفر  اب  ( 11" . ) میهدب ماجنا  میناوت  یمن  يراک  چیه  مییادزن 

دـیآ و یم  رد  كرحت  هب  ییاتـسیا  تلاح  زا  هعماج  ددرگ و  یم  ایحا  هعماـج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیآ و  یم  دوجو  هب  ناریا 
لطاب و تموکح  لباقم  رد  توکـس  روج  تموکح  اب  شزاس  یفن  - 2 دهد . یم  رارق  دوخ  ریثات  تحت  ار  ناهج  یعامتجا  یـسایس و  ماظن 
هب ددرگ و  یم  نید  دض  ياهـشزرا  اهرایعم و  رتشیب  هچره  تابث  ندـش و  هنیداهن  بجوم  هعماج  دوجوم  عضو  هب  تبـسن  ندوب  توافت  یب 

تسا نیا  ددرگ  یم  هظحالم  هر )  ) ینیمخ ماما  و  ع )  ) نیسح ماما  مایق  رد  هچنآ  دشخب . یم  یسایس  یعامتجا و  تیعورشم  رباج  ياهتردق 
هب لسوت  اب  هیما  ینب  هک  یماگنه  دنوش . یم  عورـش  روج  ماکح  شریذپ  مدع  دوجوم و  عضو  هب  نتفگ  هن "  " اب ادـتبا  زا  تضهن  ود  ره  هک 

دهد شرتسگ  یمالـسا  هعماج  رب  هیواعم  تیمکاح  اب  ار  دوخ  طلـست  هک  دومن  یم  یعـس  مدرم  لافغا  رامثتـسا و  هناتـسرپداژن و  ياهرایعم 
نم ۀـمالا  هذـه  یلع  مظعا  ۀـنتف  ملعا  ینا ال  : " دـندومرف نینچ  يو  هب  باطخ  يا  هماـن  رد  دـندومن و  ضارتعا  رما  نیا  هب  ع )  ) نیـسح ماـما 

شدـنزرف ینیـشناج  هیما و  ینب  نادـناخ  یثوروم  تفالخ  يارب  ماما  زا  هللا  لوسر  هریـس  فالخ  رب  هیواعم  هک  یماگنه  اـهیلع "و  کـتیالو 
رب دـهد و  نت  یتلذ  نینچ  هب  تسا  يدـمحم  مالـسا  هوسا  هک  یتیـصخش  تسا  لاحم  دـش و  وربور  ناشیا  تفلاخم  اب  تساوخ  تعی  دـیزی 
نآ لباقم  رد  دوش و  یمن  روج  تموکح  میلـست  مالـسا  بتکم  یلک  تاروتـسد  هب  هجوت  اب  ع )  ) نیـسح ماما  دهن . دییات  رهم  یبلقت  مالـسا 

تیهام تضهن  نیا  اجنیا  ات  : " دـیوگ یم  ع )  ) نیـسح ماـما  ماـیق  هجو  نیا  هراـبرد  يرهطم  دیهـش  داتـسا  دـهد . یم  ناـشن  دوخ  زا  شنکاو 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 164 

http://www.ghaemiyeh.com


تیهام تسا ، اوقت  تیهاـم  شتیهاـم  رگید  ریبعت  هب  دراد و  عورـشمان  ياـضاقت  کـی  لـباقم  رد  یفنم  لـمعلا  سکع  مهنآ  یلمعلا  سکع 
خنـس زا  تساوقت  خنـس  زا  تضهن  هکنیا  روظنم  تسا . نتفگ  هن "  " عورـشمان ياضاقت  لباقم  رد  تسا  هلاال  ینعی  هللاالا ; هلاال  لوا  تمـسق 

، ماقم تروص  هب  توهـش ، تروص  هب  فلتخم  ياهلکـش  هب  هک  ییاهاضاقت  اب  دوش  یم  هجاوم  شدوخ  هعماج  رد  یناسنا  ره  هک  تسا  نیا 
ماما هب  ادـتقا  اب  زین  هر )  ) ینیمخ ماما  ( 12" . ) هن دـیوگب  اهنآ  همه  لـباقم  رد  دـیاب  دوش و  یم  وا  زا  باـعرا  تروص  هب  سرت و  تروص  هب 

تیعورـشم دوخ  يریذپان  شزاس  یگداتـسیا و  اب  دندرک و  لمحت  ار  اهتبیـصم  همه  رباج  تموکح  لباقم  رد  دـندرک و  نینچ  ع )  ) نیـسح
مک مدرم  رـس  زا  ار  نآ  روج  هشیمه  يارب  دـندرب و  لاوئـس  ریز  ناریا  خـیرات  رد  راب  نیلوا  يارب  ار  یهاـشنهاش  ماـظن  یـسایس  یعاـمتجا و 

: دنیامرف یم  ناشیا  دوخ  تشگ و  یلجتم  هرابود  هر )  ) ینیمخ ماما  دوجو  رد  هک  دوب  ع )  ) نیـسح ماما  هار  يزیتس  ملظ  یگدازآ و  دندرک .
نیملسم ماما  ( "13" .. ) درک دیاب  هچ  رئاج  تموکح  لباقم  رد  متس ، لباقم  رد  ملظ ، لباقم  رد  هک  تخومآ  همه  هب  ادهشلادیس  ترـضح  "

هب دشاب  گنهامهان  امش  ياوق  هچرگا  وا  لباقم  رد  دننک  یم  هنارئاج  تموکح  نیملسم  هب  نامز  نارگمتس  هک  یلاح  رد  هک  تخومآ  ام  هب 
مدرم شقن  هب  نداد  تیمها  - 3 ( 14" . ) دییامن راثن  نوخ  دینک و  يراکادف  دیدید  رطخ  رد  ار  مالسا  نایک  رگا  دینک . راکنتسا  دیزیخ و  اپ 

. دـنهد یم  رارق  دوخ  ریثات  تحت  ار  مدرم  ءارآ  راکفا و  دـننز و  یم  مهرب  ار  یعامتجا  ماظن  تابث  الومعم  یحالـصا  یبـالقنا و  ياهتـضهن 
ياهتوافت هب  هجوت  اب  یلو  دـنا  هداد  تیمها  یمالـسا  مایق  رد  اهنآ  تکراشم  مدرم و  شقن  هب  ود  ره  هر )  ) ینیمخ ماـما  و  ع )  ) نیـسح ماـما 

قیبطت هسیاقم و  لباق  رگیدکی  اب  تضهن  ود  زا  لابقتسا  تکراشم و  دراد  دوجو  مایق  ود  نیب  یعامتجا  طیارش  ینامز و  رظن  زا  هک  یـساسا 
زا یتقو  هفوک  مدرم  دوب و  مکاح  هعماج  رب  صاخ  طیارـش  دندرک  عورـش  ار  تضهن  ع )  ) نیـسح ماما  هک  يرجه  تصـش  لاس  رد  دنتـسین .
هک یطیارش  همه  اب  مدرم  لابقتـسا  نیا  هب  مه  ع )  ) نیـسح ماما  دندرک . توعد  ناوارف  ياه  همان  هلیـسوب  هب  ناشیا  زا  دنتفای  عالطا  ماما  مایق 

کی دوخ  هفوک  مدرم  توعد  دنتـسه . لئاق  تیمها  شزرا و  مدرم  تکراشم  يارب  هک  دـنهد  ناشن  ات  دـنداد  خـساپ  دوب  مکاـح  هعماـج  رب 
نآ فرط  هب  تجح  مامتا  يارب  ماما  تسا و  هتشاد  ریثات  مایق  تایه  لکـش و  رد  تسا و  هدش  یـشان  ماما  مایق  زا  هک  تسا  یعامتجا  هدیدپ 

هعماج زا  توافتم  يا  هعماج  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  دـشاب . هتفگ  خـساپ  دـندیبلط  يرای  هب  ار  ناشیا  هک  مدرم  يادـن  هب  ات  درک  تکرح  رهش 
ار هعماج  حالصا  یساسا  طرش  دنراد و  يا  هژیو  شقن  هر )  ) ینیمخ ماما  مایق  رد  مدرم  دندومن و  زاغآ  ار  دوخ  مایق  ع )  ) نیـسح ماما  نامز 

یم هک  اجنآ  ات  دـننک  یم  تیلاعف  مایق  رد  مدرم  نداد  تکراشم  ندومن و  هاـگآ  يارب  ینـالوط  هرود  کـی  رد  دـنناد و  یم  مدرم  یهاـگآ 
ام زا  هک  يراک  نیرتگرزب  تخاس . میهاوخ  هجاوم  تسکـش  اب  ار  وا  اـمتح  میزاـس ... هاـگآ  رادـیب و  ار  مدرم  میناوتب ... اـم  رگا   : " دـنیامرف

ریذپان لاوز  هک  دوب  میهاوخ  یمیظع  يورین  هچ  ياراد  هک  دـید  دـیهاوخ  تقو  نآ  تسا . مدرم  ندرک  هجوتم  ندرک و  رادـیب  تس  هتخاس 
جوم کی  دیاب  هعماج  حالـصا  يارب  هک  دنا  هدومرف  دیکات  اهراب  ناشیا  ( 15" . ) میراد شیپ  رد  یکانرطخ  راوشد  هار  لاـح  نیع  رد  تسا .

حالصا و رد  اهتموکح  شقن  یمالسا  تموکح  لیکشت  - 4 ( 16 . ) دیآ دیدپ  یعامتجا  نایرج  کی  ات  میروایب  دوجو  هب  يرکف  یتاغیلبت و 
لیکـشت نودـب  نآ  یگنهرف  يداـصتقا و  یعاـمتجا ، لوـصا  يارجا  تسا و  یعماـج  نید  مالـسا  تسین . هدیـشوپ  یـسک  رب  عـماوج  داـسف 
تموکح داجیا  مایق  نیا  ماجنا  زا  نیـسح  ماـما  هزیگنا  نیرتمهم  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  یمالـسا  ياـملع  زا  یخرب  تسین . نکمم  تموکح 

، هیلع هللا  مالـس  بحاص  ترـضح  یگدنز  ادهـشلادیس ، یگدنز  : " دـنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ( 17 . ) تسا هدوب  یمالـسا 
ار لدع  تموکح  روج ، تموکح  لباقم  رد  هک  تسا  هدوب  انعم  نیا  ناش  همه  الاح  ات  مدآ  زا  لوا ، زا  ءایبنا  همه  ملاع ، ءایبنا  همه  یگدـنز 

یم یمالسا  هعماج  ياهبیسآ  نیرتراد  هشیر  نیرتمهم و  زا  ار  قح " تموکح  لیکشت  مدع   " هک ناشیا  ( 18" . ) دننک تسرد  دنتساوخ  یم 
شنییعت هب  رما  یلاعتو  كرابت  يادخ  هک  ار  یمکاح  دهاوخ ، یم  مالـسا  هک  یتموکح  هک  دندوب  هتـشاذگ  رگا  : " دـنراد یم  راهظا  دـنناد 

یم مدرم  تقو  نآ  دشاب  یمالـسا  تموکح  دیایب  شیپ  تالیکـشت  نآ  هک  دندوب  هتـشاذگ  رگا  هدومرف ; نییعت  مرکا  لوسر  تسا ، هدومرف 
هدوت : " هک تسا  نیا  ناشیا  رظن  زا  هعماج  حیحصت  هار  نیرتهب  اذل  و  ( 19" . ) تسیچ یمالسا  تموکح  ینعم  تسیچ و  مالسا  هک  دندیمهف 

حیرـصت نییبت و  - 5 ( 20" . ) دنهد لیکـشت  یمالـسا  تموکح  دـننک و  مایق  هدـش ، لکـشتم  یمالـسا  رادـنید  سانـش و  هفیظو  هاگآ  ياه 
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هعماج نآ  ياضعا  نیب  كرتشم  تاساسحا  اهراجنه و  اهشزرا ، هطساو  هب  يرشب  عماوج  زا  کی  ره  رد  یعامتجا  ماظن  یمالـسا  ياهـشزرا 
زورب و تروص  رد  هک  تسا  ییاهراجنه  اهـشزرا و  يواـح  مالـسا  دزاـس . یم  زیاـمتم  رگیدـکی  زا  ار  فلتخم  عماوج  دـبای و  یم  ماجـسنا 

يا هژیو  ياه  هویـش  صاخ و  یناعم  اهنآ  یعامتجا  يدرف و  لامعا  زا  کی  ره  دـندرگ و  یم  لوحتم  نورد  زا  هعماج  ياضعا  اـهنآ  هعاـشا 
دنتخادرپ اهنآ  يایحا  هب  لمع  داقتعا و  رد  دوب  ییاهشزرا  نینچ  رهظم  ناشدوجو  هک  ع )  ) نیـسح ماما  و  هر )  ) ینیمخ ماما  دنیامن . یم  ادیپ 

دنراد و یهلا  اشنم  اهراجنه  اهشزرا و  نیا  تخاس . یمئاد  ییایوپ  يرارقیب و  راچد  ار  ناشدوجو  هک  دنتخیگنارب  اهناسنا  لد  رد  یقایتشا  و 
مایق تسا . توافتم  ددرگ  یم  هدـهاشم  عماوج  ریاس  رد  هچنآ  اب  تسین و  یـصاخ  ناکم  نامز و  چـیه  عبات  اهنآ  ینیرفآ  كرحت  ییاـیوپ و 

ییایوپ و یتضهن ، نینچ  اب  ربمایپ  دـنزرف  دوب و  یلاـعتم  ياهـشزرا  نیا  هاگـشیامن  هاـگنالوج و  يرجه  تصـش  لاـس  رد  ع )  ) نیـسح ماـما 
نیا تسناوت  ع )  ) نیـسح ماما  هب  يادـتقا  اب  زین  هر )  ) ینیمخ ماـما  درک . تبث  خـیرات  هشیمه  يارب  ار  دـمحم  ترـضح  نید  ینیرفآ  كرحت 

ود نیا  هک  كرتشم  ياهـشزرا  زا  ییاه  هنومن  دزادرپب . یمالـسا  هعماج  رد  اهـشزرا  نیا  يایحا  هب  اددجم  دناسر و  رمث  هب  ار  میظع  تضهن 
هیآ بسح  رب  هک  هزرابم  هدـهاجم و  حور  يایحا  هللا و  لیبس  یف  داهج  هب  ناـمیا  - 1 زا : دنترابع  دیشخب  تحارـص  اهنآ  هب  سدقم  تضهن 

ادــخ هار  رد  داـهج  يارب  ار  یقلخ  تـفرگ و  رارق  هر )  ) ینیمخ ماـما  ماـیق  هحولرــس  اوـموقت هللا " نا  ةدــحاوب  مـکظعا  اـمنا  لــق   " هـفیرش
اـتاوما "3- هللا  لـیبس  یف  اولتق  نیذـلا  نبـسحتالو  . " یلمع ناـفرع  لـحارم  نیرترب  و  ( 21  ) یبلط تداهـش  هیحور  ياـیحا  - 2 تخیگنارب .
ۀـلذلاانم "5- تاـهیه  . " يریذـپان تلذ  یگدازآ و  هیحور  ياـیحا  ترماامک "4 - مقتـساف  . " هزرابم رد  راکتـشپ  يرادـیاپ و  تمواـقم و 

الا نیملاظلا  عم  ةایحلا  ةداعسلا و  الا  توملا  يراال  ینا  . " يرگ هیجوت  یبلط و  تحار  یشیدنا و  تحلصم  زا  زیهرپ  تماهـش و  تعاجش و 
، زامن يدابع  روما  ریاس  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  - 7 درم . نز و  قوقح  يواست  يربارب و  يردارب و  هیحور  يایحا  امرب "6 -

گنهرف همجرت  یسایس " تایرظن  مهف   " ساموت نگیرپسا ، - 1 اه : تشون  یپ  راثیا و ... تورم ، یقالخا ، ياه  هبنج  يایحا  - 8 اعد . هزور ،
، هروس یتاراشتنا  هسـسوم  هعماج ، رییغت  هرابرد  هر )  ) ینیمخ ماما  هشیدنا  ، اضرمالغ یعروا ، لوا 1365 2 - پاچ  هاگآ ، تاراشتنا  ییاجر ،
، یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  رون ، هفیحـص  هر ،)  ) ینیمخ ماما  هحفص 232 3 - مهدزناش ، دلج  رون  هفیحـص  زا  لقن  هب  ، 1373 نارهت ،
-5 1367 مهدزاود ، پاچ  نارهت ، یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  ع ،)  ) ینیسح مایق  رفعج ، دیس  يدیهش ، ص 165 4 - لوا ، دلج  لوا ، پاچ 

ینیمخ ماما  - 8 نیشیپ . 46 و ص 85 7 - ص 52 - نامه ، رفعج ، دیس  يدیهـش ، - 6 3 لوا ص 4 - دلج  رون ، هفیحـص  هر ،)  ) ینیمخ ماما 
33 نامه ص 46 - رفعج ، دیس  يدیهـش ، - 9 ص 42 و 43 . فجن ،) هخـسن  تسفا   ) 1360 نارهت ، ریبکریما  تاراشتنا  هیقف ، تیـالو  هر ،) )

هسامح  " یضترم يرهطم ، ص 177 12 - هیقف ، تیالو  هر ،)  ) ینیمخ ماما  ص 23 11 - متفه ، دلج  رون ، هفیحـص  هر ،)  ) ینیمخ ماما  - 10
هـسسوم هر ،)  ) ینیمخ ماما  مایپ  مالک و  رد  اروشاع  مایق  هر ،)  ) ینیمخ ماما  - 13 186 - 189 ، 1363 لوا ، دلج  اردص ، تاراشتنا  ینیـسح "

، ماما مالک  زا  هار  يوجتـسج  رد  هر ،)  ) ینیمخ ماما  نیشیپ 15 - ص 55 14 - ، 1373 راهب لوا ، پاچ  هر ،)  ) ینیمخ ماما  راثآ  رـشن  میظنت و 
باتک هب  دـینک  هعجارم  رتشیب  عـالطا  يارب  ص 173 17 - هیقف ، تیـالو  هر ،)  ) ینیمخ ماـما  ص 46 16 - مهد ، رتفد  ریبـکریما ، تاراـشتنا 

هدنراگن یتعیرش ، یقت  دمحم  داتسا  موحرم  هتشون  درک " ؟ مایق  نیسح  ارچ   " باتک يدابآ و  فجن  یحلاص  ياقآ  هتشون  دیواج " دیهش  "

رد هک  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  زا  یلیلحت  هلاقم  هب  دیناوت  یم  نآ  زا  عالطا  يارب  هک  تسا  هتـشاد  دراو  هیرظن  نیا  رب  ار  یتالمات  رـضاح  هلاقم 
مایق هر ،)  ) ینیمخ ماما  - 18 دییامرف . هعجارم  تسا  هدیسر  پاچ  هب  یمالس " دیحو   " مان هب  یـسمش  هام 1370  دادرم  رد  مالس "  " همانزور

زا یخرب  - 21 173 هیقف ، تیـالو  هر ،)  ) ینیمخ ماـما  ص 167 20 - لوا ، دـلج  روـن ، هفیحـص  هر ،)  ) ینیمخ ماـما  ص 38 19 - اروشاـع ،
تایاور هب  دانتـسا  اب  دـننک و  یم  هئارا  نیـسح  ماما  مایق  نامز  رد  یمالـسا  هعماج  لاوحا  عاـضوا و  زا  هک  یلیلحت  هب  هجوت  اـب  نارظنبحاـص 
یتعیرش رتکد  موحرم  دننامه  دنراد ، مه  هب  تبسن  هک  یفلتخم  ياههاگدید  اب  ار  نآ  لاثما  الیتق "و  كاری  نا  ءاش  هللا  نا   " نامه يددعتم 

ار نیسح  ماما  مایق  یلصا  فده  ای  هزیگنا و  " هاگآ دیهـش   " باتک رد  یناگیاپلگ  یفاص  هللا  فطل  ياقآ  مدآ "و  ثراو  نیـسح   " باتک رد 
هتخادرپ دـش  هراشا  نآ  هب  هرامـش 17  یقرواپ  رد  هک  يا  هلاقم  رد  هتکن  نیا  لیلحت  لمات و  هب  هدنراگن  دـنا ، هتـسناد  ترـضح  نآ  تداهش 
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. تسا

( هر  ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  یمالسا  بالقنا  همشچرس  ینیسح  ياروشاع 

داتفا قافتا  يرجه  کی  تصـش و  لاس  ياروشاـع  رد  هچنآ  هر )  ) ینیمخ ماـما  يربهر  هب  یمالـسا  بـالقنا  همـشچرس  ینیـسح  ياروشاـع 
تداشر و نوخ  درک و  رادـیب  ار  هتفخ  ياهنادـجو  هک  دوب  هدـنهد  ناکت  میظع و  يا  هساـمح  اـما  دومن ، یم  هثداـح  کـی  رهاـظ  هب  هچرگ 

نیا زا  دیناروش .  ملظ  دض  رب  ار  ناگدیدمتـس  هک  دیدرگ  لیدبت  یبتکم  هب  اروشاع  عقاو  رد  دیناود .  یمالـسا  تما  ياهگر  رد  ار  یهاگآ 
یم هراومه  دنتـشاد و  دـیکات  هدـننک  جیـسب  رگاـیحا و  نیرفآ ، لوحت  يا  هماـنرب  ناونع  هب  ـالبرک  هثداـح  رب  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  ور 

ثاریم ظفح  رد  لمع و  مایق و  رد  دومنهر ، نخس و  رد  قح  هب  هک  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  دنراد .  هگن  هدنزاس  هدنز و  ار  نآ  ات  دندیـشوک 
تما قشمرس  دیاب  البرک  ضرا  لک  اروشاع و  موی  لک  هدنزومآ  روتسد  : » دومرف یم  دوب ، عیـشت  رـصاعم  خیرات  رد  یلیدب  یب  هوسا  اروشاع 
لباقم رد  گرزب  یقشع  نامیا و  لیلق و  يددع  اب  ناهاوختلادع  مایق  اروشاع  نیمزرس .  ره  رد  زور و  ره  رد  یناگمه  مایق  دشاب .  یمالـسا 

نیمزرـس ره  رد  زور و  ره  رد  تما  یگدنز  هحول  رـس  همانرب  نیا  هک  تسا  نآ  روتـسد  دوب و  رگتراغ  ناربکتـسم  نیـشن و  خاک  نارگمتس 
داتـسیا و نامز  نایدـیزی  لباقم  رد  ینیـسح  ياروشاع  زا  ماهلا  اب  درک و  هدایپ  ار  دوخ  هاگدـید  نیا  لـمع  رد  هنازرف  ربهر  نآ  ( 1  .« ) دشاب

یم نایب  هنوگنیا  شدوخ  ار  اروشاع  اب  یمالـسا  بـالقنا  یگتـسویپ  بـالقنا ، ریبک  ربهر  دـیچرب .  ناریا  نیمزرـس  زا  ار  متـس  ملظ و  طاـسب 
تخیر نآ  رد  مالسا  نادنزرف  نوخ  هک  ییاهنزرب  يوک و  اهنابایخ و  واهنادیم  دوب و  ررکم  ياروشاع  تشذگ  ام  رب  هک  ییاهزور  : » دیامرف

خاک ام  يالبرک  دیبوک .  مهرد  نوخ  اب  ار  يرگمتس  خاک  البرک  ررکم  ادهـش  نادیم  اروشاع و  ررکم  رویرهـش  هدفه  ررکم . . . ، يالبرک 
ياهقشمرس زا  يریذپریثات  اب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ینیسح  هسامح  زا  یمالسا  بالقنا  يریذپریثات  ( 2  .« ) تخیر ورف  ار  یناطیش  تنطلس 

یمالـسا بالقنا  عقاو  رد  دناسرب .  يزوریپ  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  هدرک و  يربهر  ار  ناناملـسم  تسناوت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تضهن 
زا یخرب  میـسرت  نمـض  رـصتخم  تروص  هب  هلاقم  نیا  رد  تسا .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  زا  رثاتم  اهقـشمرس  نیا  زا  يوریپ  رد  ناریا 
 . درک میهاوـخ  نییبـت  ار  ینیمخ  ماـما  يربـهر  اـب  اـهنآ  زا  یمالـسا  بـالقنا  يریذـپریثات  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  تـضهن  ياهقـشمرس 

لطاب و قح و  حانج  ود  میسرت  رب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  متـس  لطاب و  اب  يریذپان  شزاس  مالسلا 1 - هیلع  نیسح  ماما  تضهن  ياهقشمرس 
زا اتـسار  نیا  رد  شیوخ  فدـه  رد  دـیزرو و  یم  دـیکات  نآ  اب  يریذـپان  شزاس  نآ و  ماع  يانعم  هب  متـس  داسف و  لـها  اـب  عطاـق  هزراـبم 

تشاد دای  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راوتـسا  نخـس  نیا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  دوب .  رادروخرب  يریذپان  رییغت  خسار و  مزع  تیعطاق ،
! مردارب ( ; 3  ) ۀیواعم نب  دیزی  تعیاب  امل  يوام  اجلم و ال  ایندـلا  یف  نکی  مل  ول  هللاو  یخا  ای  : » دومرف هیفنح  دـمحم  شردارب  هب  باطخ  هک 
( ایآ دز . . .(« : دایرف  تهج  نیدـب  منک ».  یمن  تعیب  دـیزی  اب  زگره  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  یهاگهانپ  هانپ و  اـیند  رد  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب 
هک یمالـسا  دنکن ؟ ظفح  دناوت  یم  ایآ ) ، ) درک یم  ظفح  ار  مالـسا  دجم  دوب  هک  مه  اجنآ  ینیمخ  ملظ .  اب  دنک  مهافت  دـناوت  یم  ینیمخ 
رب هک  دـنیوگب  يزیچ  کـی  دـنناوت  یم  ینیمخ  لاـثما  ینیمخ و  اـیآ ) تسا .(  هدیـشک  تمحز  ردـق  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

یقیاقح دیوگ و  نخس  رح  نایهاپس  اب  ات  دروآ  تسدب  یتصرف  هضیب  لزنم  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ( 4 ( »؟ دشاب مالسا  حلاصم  فالخ 
لاق هللا  لوسر  نا  سانلا  اهیا  : » دومرف اجنآ  رد  ترـضح  نآ  دـنک .  مالعا  ار  دوخ  هزرابم  هزیگنا  مایق و  لیلد  دراذـگب و  نایم  رد  نانآ  اب  ار 

لعفب و ال هیلع  ریغی  ملف  ناودعلاو  مثالاب  هللا  دابع  یف  لمعی  هللا  لوسر  ۀنـسل  افلاخم  هدـهع  اثکان  هللا  مارحل  الحتـسم  ارئاج  اناطلـس  يار  نم 
هک دنیبب  ار  ییوگروز  ناطلس  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدرم ! يا  ( 5;  ) هلخدم هلخدـی  نا  هللا  یلع  اقح  ناک  لوق 
هانگ هار  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  هدمآرب ، تفلاخم  رد  زا  ادخ  ربمایپ  تنس  اب  دنکـش ، یم  مه  رد  ار  یهلا  نامیپ  هدومن و  لالح  ار  ادخ  مارح 

ار وا  هک  تسا  دنوادخ  رب  دیامنن ، تفلاخم  راهظا  يراتفگ  ای  لمع و  اب  يرئاج  درف  نینچ  لباقم  رد  وا  یلو  دریگ ، یم  شیپ  رد  توادع  و 
هعماـج و روما  هب  هک  ییاـهنیا  : » داد یم  رادـشه  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  دـنک ».  لـخاد  منهج ) شتآ   ) وگروز ناطلـس  ناـمه  لـحم  هب 
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یگدنز ندرب و  تذل  ندروخ و  مرگرس  دنتکاس و  دنلفاغ و  دوش  یم  یمالسا  روشک  رد  هک  یتایانج  زا  دنرادن و  مامتها  مدرم  ياهتبیصم 
یم دنرب و  یم  هرهب  ( ;  » 6  « ) مهل يوثم  رانلا  ماعنالا و  لکات  امک  نولکای  نوعتمتی و  : » دنا هفیرـش  هیآ  نامه  قادصم  دنتـسه ، دوخ  يدام 
هدنز ینعم  هب  اروشاع  نتشاد  هاگن  هدنز  قح  ءایحا  يارب  يراکادف  - 2 ( 7  .« ) تسا منهج  ناشیاج  دنروخ و  یم  تاناویح  هکنانچ  دنروخ 

رد شالت  اهتلاهج و  اهدادبتـسا و  اهیرگ ، هطلـس  مامت  ربارب  رد  هعماج  تینوصم  ینعی  تسا ; یناسنا  یهلا و  يالاو  ياهـشزرا  مامت  ندـنام 
نینچ یساسا  مهم و  عوضوم  نیا  رد  ار  دوخ  مایق  هزیگنا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هار .  نیا  رد  يراکادف  لیاضف و  يایحا  تهج 

ةداعـس ـالا  توملا  يرا  ـال  یناـف  هللا  ءاـقل  یف  نمؤملا  بغریل  هنع  یهاـنتیال  لـطابلا  یلا  هب و  لـمعیال  قحلا  یلا  نورت  ـالا  : » دراد یم  ناـیب 
نینچ رد   ) تسا هتـسیاش  درادن .  دوجو  ینادرگ  ور  لطاب  زا  دوش و  یمن  لمع  قح  هب  هک  دینیب  یمن  ایآ  ( 8;  ) امرب الا  نیملاظلا  عم  ةایحلاو 

یگنتلد لالم و  زج  ار  نارگمتس  اب  یگدنز  تداعـس و  زج  ار  گرم  نم  سپ  دباتـشب .  راگدرورپ  رادید  يوس  هب  نامیا  اب  ناسنا  یعـضو )
هقیاضم تدهاجم  هنوگ  ره  زا  اتـسار  نیا  رد  دیزرو و  یم  مامتها  لئاذر  وحم  تلیـضف و  شیور  رب  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  مناد ».  یمن 

مالسا يارب  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیـس  : » دومرف یم  داد و  یم  رکذت  ار  اروشاع  مایق  یـسدقم  دصقم  نینچ  هب  ندیـسر  يارب  وا  دومن .  یمن 
يارب دوب ، ادخ  تعاطا  ندش ) هتشک  نیا   ) اما دنتشک  ار  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  : » دومرف یم  و  ( 9  .« ) داد نتـشک  هب  ار  شدوخ 

رد شدوخ  تکرح  هرابرد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ( 10  .« ) دوبن راک  رد  یتسکـش  چیه  ثیح  نیا  زا  دوب .  وا  يارب  تیثیح  مامت  دوب ، ادـخ 
قح سدقم  هاگشیپ  رد  ای  مناشنب و  ناشدوخ  ياج  هب  ار  دساف  هاگتسد  ات  منیشنن  ياپ  زا  هک  متسه  ممـصم  نم  : » دیامرف یم  قح  يایحا  هار 

: دـنیامرف یم  هدومن و  مالعا  بالقنا  يزوریپ  هار  رد  تداهـش  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  رگید  ياـج  رد  و  ( 11  .« ) منک دوفو  رذـع  اب  یلاعت 
ار اهتلیضف  هک  یلماوع  وحم  تهج  رد  ماما  ( 12 ( »؟ مشابن یضار  يرما  نینچ  هب  ارچ  دسرب  دوخ  لماک  هجیتن  هب  بالقنا  نم  نتشک  اب  رگا  »

کی يارب  یتح  زگره  نم  : » دنز یم  دایرف  اهـشزرا  يایحا  عنام  تلاذر و  لماع  ناونع  هب  يولهپ  میژر  اب  هزرابم  يارب  زین  دنا و  هدرب  نیب  زا 
یحور لوحت  - 3 ( 13  .« ) دوب مهاوخ  لوئـسم  توکـس  تروص  رد  تسا و  یهلا  فیلکت  نیا  مهد .  یمن  رییغت  ار  دوـخ  عـضوم  مه  هظحل 

يراکادف و رد  مادک  ره  هک  دندومن  داجیا  يرکف  یحور و  لوحت  نانچنآ  شیوخ  باحصا  نارای و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح 
عافد وت  زا  نامیاه  هنیـس  بلق و  اب  دنتفگ  یم  همه  دندوب .  هدش  لصو  رون  نوناک  کی  هب  هکنیا  لثم  دنتفرگ ، یم  تقبـس  رگیدکی  رب  راثیا 

ناراـی دوـخ ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مرب  اـجک  لد  نآ  منکفا  هک  رب  رهم  نیا  رهم  وـت  زا  مراد  رب  وـت و  زا  لد  منک  رب  رگ  درک : میهاوـخ 
نم لضفا  لصوا و ال  ربا و ال  تیب  لها  یباحصا و ال  نم  اریخ  یفوا و ال  اباحـصا  ملعا  یناف ال  دعب  اما  : » دنک یم  یفرعم  نینچ  ار  شیوخ 
دوخ تیب  لها  زا  رتهب  رتوکین و  یتیب  لها  دوخ و  باحـصا  زا  رتهب  رتافو و  اب  ینارای  نم  دـعب ، اما  ( 14;  ) اریخ ینع  هللا  مکازجف  یتیب  لها 

نیسح ماما  تیب  لها  نارای و  يرادیاپ  راثیا و  یگتسراو ، ياه  هنومن  دهد ».  ریخ  شاداپ  امـش  هب  نم  فرط  زا  دنوادخ  سپ  مرادن .  غارس 
مکل تنذا  دـق  ینا  الا و  : » دومرف اروشاـع  بش  رد  ترـضح  نآ  یتقو  فلا ) درک : هدـهاشم  لـیذ  ياـهروحم  رد  ناوت  یم  ار  مالـسلا  هیلع 

زا یتعیب  چیه  هک  نیا  نودب  امش  همه  سپ  مداد ، هزاجا  امش  همه  هب  هک  دیشاب  هاگآ  ( 15;  ) مامذ ینم  مکیلع  سیل  لح  یف  اعیمج  اوقلطناف 
یناسک نیتسخن  رفعج  نب  هللادبع  دنزرف  ود  شردارب و  نارسپ  ماما ، ناردارب  رگید  مالسلا ، هیلع  سابع  ترضح  دیورب ، » دشاب ، امش  رب  نم 

هدنز وت  زا  دعب  ار  ام  دنوادخ  دـنام و  میهاوخن  وت  زا  دـعب  ام  درک .  میهاوخن  نینچ  ام  هک  دـنتخاس  ناشن  رطاخ  دـنتفگ و  نخـس  هک  دـندوب 
لعفی يرذا -  مث  ایح  قرحا  مث  ییحا  مث  لـتقا  ینا  تملع  ول  هللاو  : » تفگ تساـخرب و  هجـسوع  نب  ملـسم  ارجاـم ، نیمه  رد  ب ) درادـن . 

اهل ءاضقنا  یتلا ال  ۀـمارکلا  یه  مث  ۀـلتق  یه  امنا  کلذ و  لعفا  فیکف ال  کنود  یمامح  یقلا  یتح  کتقراف  اـم  ةرم -  نیعبـس  یب  کـلذ 
دننک و ما  هدنز  هرابود  موش و  هدنازوس  هدنز  هدنز  هاگنآ  موش ، یم  هدنز  سپس  موش ، یم  هتشک  هک  منادب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ( 16;  ) ادبا
اب منکن  ار  راک  نیا  هنوگچ  مبایرد .  وت  يرایرد  ار  شیوخ  گرم  ات  مرادن  رب  وت  زا  تسد  دوش ، رارکت  راک  نیا  راب  داتفه  دـنهد و  مداب  هب 
نب دـمحم  هب  ساسح  تاظحل  نامه  رد  ج ) دریذـپ ».  یمن  نایاپ  زگره  هک  تسا  یتمارک  نآ  يارب  سپـس  تسین ، نتـشک  کـی  زج  هکنیا 
هار رد  ار  دوخ  ناج  وا و  ناج  ادخ  هب  تفگ : تسا .  هدش  ریسا  ير  تادحرس  رد  ترـسپ  دنتفگ : دوب  ماما  باحـصا  زا  هک  یمرـضح  رـشب 
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تیادخ دومرف : دینش  ار  وا  نخس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یتقو  منامب ؟ هدنز  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  دعب  نم  ایآ  منک .  یم  باسح  ادخ 
نارای زا  رفن  ود  اروشاع  بش  نیـسپاو  تاظحل  رد  د ) منک ؟ اهر  ار  امـش  هنوگچ  داد : باوج  ناـهرب .  تراـسا  زا  ار  وا  ورب  دـنک .  تمحر 
شیوخ تسوپ  رد  ینامداش  تدـش  زا  ساسح  عقوم  نآ  رد  هتـسراو ، نافراع  نایاسراپ و  داهز و  زا  ریرب  دـندرک .  یم  یخوش  مه  اب  ماـما 

ار باحصا  زا  يا  هدع  داقتنا  ضارتعا و  وا  رورـس  تلاح  هک  يوحن  هب  درک ، یم  حازم  دوب و  يراج  شیاهبل  رب  دنخبل  مادم  دیجنگ و  یمن 
ادرف دنامب  نارای  باحصا و  زا  سک  ره  دومرف  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  اروشاع ، بش  رد  ه ) دش .  نانآ  بجعت  بجوم  تخیگنارب و 
تبثم خساپ  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دوب ؟ مهاوخ  ناگدش  هتشک  زا  مه  نم  ایآ  درک : ضرع  دینش ، ار  نانخـس  نیا  هک  مساق  دوش ، یم  دیهش 

»؟ تسا هنوگچ  وت  دزن  گرم  مدنزرف ! كدنع ; توملا  فیک  ینب  ای  : » دیـسرپ يو  زا  دـیوگ  خـساپ  مساق  شـسرپ  هب  هکنآ  زا  لبق  اما  داد ،
ناهارمه ناراـی و  زا  هک  ناعمـس  نب  ۀـبقع  و ) تسا ».  رت  نیریـش  لـسع  زا  ناـجومع ! ( 17;  ) لـسعلا نم  یلحا  مع  اـی  : » داد باوج  مساـق 

 . دوب بسا  رب  راوس  هک  یلاح  رد  تفرگ  ارف  یکبـس  باوخ  ار  ماما  لـتاقم  ینب  رـصق  لزنم  رد  دـیوگ : یم  دوب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناوراـک 
لاح رد  شردپ  رـس  تشپ  هک  ربکا -  یلع  ترـضح  درک .  يراج  نابز  رب  ار  عاجرتسا  هیآ  راب  هس  ای  ود  دومرف و  زاب  ار  شناگدید  يدوزب 

، مزیزع دنزرف  دومرف : ترـضح  دیـسرپ .  ار  شتلع  تسا ، هدـش  يراج  عاجرتسا  هملک  ماما  كرابم  نابز  رب  هک  دینـش  نوچ  دوب -  تکرح 
دننک و یم  تکرح  تیعمج  نیا  مهیلا ; يرست  ایانملا  نوریسی و  موقلا  : » تفگ دیشک و  ارم  بسا  نانع  يراوس  هک  متفر  باوخ  هب  یکدنا 

ماما میتسین »؟ قح  رب  ام  ایآ  قحلا ; یلع  انـسل  وا  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  دـنک ».  یم  تکرح  ناـنآ  يوس  هب  گرم ) و   ) اـهالب
ضرع مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  تسا ».  نینچنیا  تسوا ، يوس  هب  ناگدنب  تشگزاب  هکنآ  هب  دنگوس  دابعلا ; عجرم  هیلا  يذـلاو  یلب  : » دومرف
ینیمخ ماما  لوحت  لماع  نیرتیوق  میریم ».  یم  میتسه  قح  رب  هک  یلاح  رد  ام  میرادن ، یکاب  سپ  ( 18;  ) نیقحم تومن  یلابنال ، اذاف  درک :
كرد اب  تفر و  یمالسا  تما  یحور  لوحت  لماع  نیرتیوق  غارس  هب  ناریا  یمالسا  تما  رد  يداینب  یـساسا و  لوحت  داجیا  يارب  هللا  همحر 
تسناد یم  اریز  تفرگ ; راک  هب  ار  البرک  هژوس  هدنهد ، دشر  يا  همانرب  هئارا  ییاناوت  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  بتکم  زا  قیمع  حیحص و 

يراوگوس هتخیرن و  کشا  نازیم  نیا  هب  يا  هعقاو  چـیه  رد  نانآ  تسا .  هدرکن  ذوفن  نایعیـش  ناـج  قاـمعا  رد  نآ  دـننام  یعوضوم  چـیه 
، راثیا جوا  تسا و  يونعم  یناسنا و  ياهشزرا  يامن  مامت  هنییآ  مایق  نیا  هوالع  هب  دنا .  هدماین  نادیم  هب  هنوگنیا  یمسارم  چیه  رد  هدرکن و 

میلاعت اب  دوب ، هدرک  دـشر  ءادهـشلادیس  ترـضح  یتیبرت  بتکم  رد  هک  ماما  دراذـگ .  یم  شیامن  هب  ار  یتوکلم  قوش  تدابع و  هساـمح ،
رد متس و  لباقم  رد  ملظ ، لباقم  رد  هک  تخومآ  همه  هب  ءادهـشلادیس  ترـضح  : » دومرف یم  وا  دومن .  لوحتم  ار  مدرم  شیوخ  ییاروشاع 
رد غیلبت  نادیم ، رد  يراکادف  ار ، فیلکت  دـنتخومآ  وا  تیب  لها  باحـصا و  ءادهـشلادیس و  ( » 19  .« ) درک دـیاب  هچ  رئاج  تموکح  لباقم 

جیسب رد  ماما  ماجنارس  ( 20  .« ) دنـسرتب اهدرم  دیابن  دنـسرتب .  اهنز  دیابن  روج  تموکح  لباقم  رد  هک  دندینامهف  ام  هب  اهنآ  نادیم .  جراخ 
ماما دیدرگ .  البرک  ناشوج  همشچ  زا  هدافتسا  اب  مدرم  رد  یحور  لوحت  هب  قفوم  يدعت ، متس و  بابـسا  وحم  روج و  تموکح  هیلع  مدرم 
ادیپ ام  تلم  رد  یـساسا  لوحت  کی  هک . . .  منک  یم  رکـش  ار  ادخ  نم  : » دنیامرف یم  دنراد و  هراشا  مدرم  ینورد  ینوگرگد  نیا  هب  دوخ 
ماما یتح  ( 21  .« ) دوب ادخ  تسد  هب  هک  نیا  الا  میراذگب ، شیور  یمـسا  میناوت  یمن  ار  اهلوحت  نیا  هک  دـش  ادـیپ  يونعم  ياهلوحت  دـش . 

رب هک  يا  هبلغ  زا  هک  یحور  لوحت  هدش ، ادیپ  ناریا  رد  لوحت  : » دیامرف یم  دناد و  یم  رتمهم  يدادبتـسا  میژر  رب  يزوریپ  زا  ار  لوحت  نیا 
یحور لوحت  هنوگنیا  زا  ماما  ( 22  .« ) دش ادیپ  تلم  رد  هک  یحور  لوحت  زا  دندش  ریحتم  ایند  مامت  رتمهم و  دز  بقع  ار  وا  دوب و  توغاط 

هدرک و رکـشت  ناریا  تلم  يراکادـف  زا  بناجنیا  : » دـیامرف یم  دـیامن و  یم  ریدـقت  زواجت  متـس و  ربارب  رد  مدرم  تمواـقم  تماقتـسا و  و 
رد رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  - 4 ( 23  .« ) مناهاوخ عرـضت  اب  لاعتم  دنوادخ  زا  مالـسا  ماکحا  نآرق و  هانپ  رد  ار  وا  تمظع  تردـق و 

نیسح ماما  زا  هک  دنتشاد  رارصا  يوما  تموکح  لماوع  تعیب : - 1 دنراد : یساسا  شقن  عوضوم  هس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  مایق 
 . دیدرگن دیزی  اب  تعیب  هب  رضاح  هجو  چیه  هب  دومن و  تمواقم  اضاقت  نیا  لباقم  رد  تدش  اب  ترضح  نآ  اما  دنریگب ، تعیب  مالـسلا  هیلع 

صتخم ياهیهاگآ  بسح  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هچرگ  هفوک : مدرم  توعد  - 2 درک .  نشور  ار  اروشاع  لعشم  تعیب  زا  عانتما  نیمه 
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 - یعاـمتجا لـئاسم  ظاـحل  هب  دوبن و  نیبشوخ  هفوک  مدرم  یناوخارف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  شدـج  ياهیئوگـشیپ  تماـما و 
نایفوک توعد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ددرگ و  یم  حرطم  تجح  مامتا  عوضوم  دوجو  نیا  اب  تخانـش ، یم  یبوخب  ار  رهـش  نیا  یـسایس 
ترضح ( 24  . ) دـشاب یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم  تساروشاع ، ماـیق  هکرحم  يورین  هک  لـماع  نیموس  - 3 دریذپ .  یم  ار 

هیلع هللا  یلص  دمحم  ترضح  تلاسر  دنوادخ و  یگناگی  هب  تداهش  زا  سپ  هیفنح  دمحم  شردارب  هب  تیصو  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
نا دیرا  يدج ; ۀما  یف  حالصالا  بلطل  تجرخ  امنا  املاظ و  ادسفم و ال  ارطب و ال  ارـشا و ال  جرخا  مل  ینا  و  : » دندومرف ازج ، زور  هلآ و  و 
مایق متـس  داـسف و  ربکت و  حـیرفت و  يارب  نم  ( 25;  ) بلاـط یبا  نب  یلع  یبا  يدـج و  ةریـسب  ریـسا  رکنملا و  نـع  یهنا  فورعملاـب و  رمآ 

دج و تنس  هریـس و  هب  منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخ  یم  نم  دشاب .  یم  مدج  تما  حالـصا  يارب  نم  جورخ  هکلب  مدرکن ،
دیاب میتسه  ءادهشلادیس  ترـضح  عبات  هک  ام  : » دومرف یم  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  منک ».  راتفر  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردپ 

هیـضق هلمج  نم  دورب  نیب  زا  دـیاب  يرکنم  ره  هک  دوـب  رکنم  زا  یهن  شا  هزیگنا  شماـیق ، تشاد .  یگدـنز  رد  یعـضو  هـچ  ناـشیا  مینیبـب 
هجوت ینیـسح  هسامح  هب  صوصخ  نیا  رد  یمالـسا  بـالقنا  يربهر  نینچمه  ( 26  .« ) دورب نیب  زا  دـیاب  روج  تموکح  روـج ، تموـکح 

: دننک عطق  دنتسه -  یگرزب  تارکنم  هک  ار -  تنایخ  متس و  هشیر  اروشاع  زا  هدافتـسا  اب  هک  دنک  یم  رارـصا  نابیطخ  ناغلبم و  هب  هدرک و 
ماقم یلاع  نایعیش  مرتحم و  يابطخ  مظعم و  نویناحور  مالـسا و  نازابرـس  تسد  رد  یهلا  ياهریـشمش  نوچ  تسا ، مرحم  هام  هک  نونکا  »
عطق ار  يراکمتس  تخرد  نیا  هدنام  یقاب  ياه  هشیر  یهلا  تردق  هب  اکتا  اب  دنیامنب و  ار  نآ  زا  هدافتسا  يالعا  دح  دیاب  تسادهـشلادیس ،
هدرک هچ  مه  ام  دز و  مهب  ار  یملظ  طاسب  هچ  درک و  هچ  ءادهـشلادیس  : » دـیوگ یم  رگید  ياج  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ( 27  .« ) دنیامن

(28  .« ) تسا یگرزب  تمعن  کی  نیا  درادن .  دوجو  هریغ  دـسافم و  همه  نآ  میدرک . . .  نوریب  تکلمم  نیا  زا  ار  اضردـمحم  ام  میا . . . 
میلست مدع  يدنلبرس و  دنراد و  شزرا  ناسنا  تفارش  تمارک و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بتکم  رد  يریذپان  تسکـش  ینیرفآ و  تزع  - 5

: دومرف تفرگ  رارق  يدیلپ  هاپس  لماک  هرـصاحم  رد  یتقو  مامه  ماما  نآ  دشاب .  یم  يراوتـسا  مهم و  لصا  نارگمتـس  نابلطایند و  ربارب  رد 
دننام زگره  داد و  مهاوخن  امـش  هب  تلذ  تسد  نم  دنگوس ، ادخ  هب  هن  ( 29;  ) دیبعلا رارف  رفا  لیلذلا و ال  ءاطعا  يدـیب  مکیطعا  هللاو ال  «ال 

دق یعدلا  نب  یعدلا  نا  الا و  : » دومرف يوما  ناراکهبت  لذارا و  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اروشاع ، زور  منک ».  یمن  رارف  ناگدرب 
دیشاب هاگآ  ( 30;  ) ترهط تباط و  روجح  نونمؤملاو و  هلوسر  انل و  کلذ  هللا  یبای  ۀلذلا  انم  تاهیه  ۀـلذلا و  ۀلـسلا و  نیب  نیتنثا  نیب  زکر 

ناـمیا و اـب  ياـهناسنا  شلوـسر و  ادـخ و  تسا .  رود  اـم  زا  تلذ  یلو  تسا ، هداد  رارق  تلذ  گرم و  ناـیم  ارم  راـکانز  رـسپ  راـکانز  هک 
نوچمه دوب  نانیرفآ  هسامح  هوسا  نآ  لسن  زا  هک  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  دـننک ».  یم  عانتما  ام  يارب  نآ  لوبق  زا  هزیکاپ  كاپ و  ياـهنماد 

کی ترـسح  یلو  تشگ  ایهم  یناج  تارطخ  يارب  تفریذپ و  ار  یگراوآ  دیعبت و  جـنر  وا  تفرن .  تلذ  راب  ریز  زگره  شنیرهاط  دادـجا 
تزع ياه  هزومآ  ارارک  یمالسا  بالقنا  يربهر  و  زواجت ، متس و  اب  هزرابم  ریسم  رد  وا  داهن .  رابکتـسا  توغاط و  لد  رب  ار  یئزج  شزاس 

نارازگراـک هب  باـطخ  دوـخ  تاـنایب  زا  یکی  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  داد .  یم  رارق  يزوـمآ  سرد  دـیکات و  دروـم  ار  اروشاـع  نیرفآ 
لباقم رد  عوضخ  اهیئوگروز و  لوبق  يارب  یلو  ما  هدرک  رضاح  امش  نیرومام  ياه  هزین  رس  يارب  ار  دوخ  بلق  نونکا  نم  : » دومرف توغاط 
لباـقم رد  تشادـن و  رب  تسد  دوخ  یلوصا  عضاوم  زا  یطیارـش  چـیه  رد  یـسدق  حور  نآ  ( 31  .« ) درک مهاوخن  رـضاح  امـش  ياهیرابج 

میرک و نآرق  میرح  هب  نارفاک  ناکرشم و  ناتریس و  وید  زواجت  ربارب  رد  ینیمخ  هک  تاهیه  : » دروآرب دایرف  قافن  كرش و  لها  رابکتسا و 
دشاب ناناملسم  تراقح  تلذ و  ياه  هنحص  رگ  هراظن  ای  دنامب و  مارآ  تکاس و  فینح  میهاربا  ناوریپ  دمحم و  تما  ادخ و  لوسر  ترتع 

 . متداهـش میظع  زوف  راظتنا  رد  ما و  هدومن  هدامآ  ناناملـسم  زا  عافد  هضیرف  قح و  بجاو  يادا  يارب  ار  شیوخ  لـباقان  ناـج  نوخ و  نم  . 
كرـش و ملظ و  رفک و  اب  هزرابم  هار  هک  دوخ  هار  هب  دنامب ، اهنت  هکی و  ینیمخ  رگا  هک  دنـشاب  نئمطم  نانآ  نارکون  اهتردقربا و  اهتردق و 
هب هک  یناگدرپسرس  ناراوخناهج و  ناگدید  زا  ار  باوخ  مالسا  ناهج  نایجیـسب  رانک  رد  ادخ  يرای  هب  مهد و  یم  همادا  تسا  یتسرپ  تب 

ياه هبطخ  اروشاع و  هسامح  زا  يریذـپریثات  اب  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ( 32  .« ) درک مهاوخ  بلـس  دنیامن  یم  رارـصا  شیوخ  ملظ  متس و 
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نایناهج رگا  هک  منک  یم  مالعا  تیعطاق  اب  ایند  مامت  هب  نم  : » دهد یم  رادشه  نینچ  رابکتـسا  يایند  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناجیهرپ 
میوش و یم  دازآ  همه  ای  تسشن ; میهاوخن  ياپ  زا  نانآ  يدوبان  ات  داتسیا و  میهاوخ  نانآ  لباقم  رد  ام  دنتسیاب ، ام  نید  لباقم  رد  دنهاوخب 
اب تیقفوم  يزوریپ و  لاح  ره  رد  یلو  مینک  یم  لابقتسا  هنادنمتفارش  گرم  زا  و  میسر . . .  یم  تسا  تداهـش  هک  يرتگرزب  يدازآ  هب  ای 

لتقم ص 54 و  ملاوع ، لتقم  ص 329 ; ج 44 ، راونالا ، راحب  ( 3 نامه .  ( 2 ص 57 .  ج 9 ، رون ، هفیحص  ( 1 اه : تشون  یپ  ( 33  .« ) تسام
ج 3، فارشالا ، باسنا  ص 208 ; ج 3 ، ریثا ، نبا  خـیراتلا ، یف  لماکلا  ( 5 ص 70 .  ج 1 ، رون ، هفیحص  ( 4 ص 188 .  ج 1 ، یمزراوخ ،

فحت ص 22 ; یلحامن ، نبا  نازحالاریثم ، ( 8 ص 498 .  مهدزناش ، رتفد  ماما ، مالک  زا  هار  يوجتـسج  رد  ( 7  . 12/ دمحم ( 6 ص 171 . 
مالک زا  هار  يوجتسج  رد  ( 11 نامه .  ( 10 ص 212 .  مهدزای ، رتفد  یعوضوم ،) راثآ   ) ناـیبت ( 9 ص 69 .  فوهل ، ص 174 و  لوقعلا ،

ص 285 ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 418 ; ج 5 ، يربط ، خیرات  ( 14 ص 61 .  نامه .  ( 13 ص 60 .  نامه .  ( 12 ص 55 .  مشش ، رتفد  ماما ،
ثیدح 295; ص 214 ، ج 4 ، زجاعملا ، ۀنیدم  ( 17 نامه .  ( 16  . 227 صص 228 - مومهملا ، سفن  ( 15 ص 227 .  موـمهملا ، سفن  و 

راصبا ( 18 ص 402 .  مالـسلا ، هیلع  مولعلا  رقاب  هدکـشهوژپ  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  مامالا  تاملک  ۀـعوسوم  ص 230 و  موـمهملا ، سفن 
ج 17، نامه ، ( 20 ص 225 .  ج 3 ، رون ، هفیحص  ( 19 ص 873 .  مثعا ، نبا  حوـتفلا ، ص 33 و  يرهاوج ، نازحالا ، ریثم  ص 86 ; نیعلا ،

تابوتکم زا  يا  هعومجم  ( 23 ص 224 .  مهن ، رتفد  ماما ، مالک  زا  هار  يوجتسج  رد  ( 22  . 20/2/1358 تاعالطا ، همانزور  ( 21 ص 59 . 
رد رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رصنع  باتک  رد  هللا  همحر  يرهطم  دیهش  ياهثحب  زا  هدافتـسا  اب  ( 24 ص 370 .  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما 

هفیحص ( 26 ص 602 .  ج 11 ، قحلا ، قاقحا  تاـقحلم  ص 188 و  ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 54 ; ملاوع ، لتقم  ( 25 ینیسح .  تضهن 
(29  . 548 صص 549 - مهدزناش ، رتفد  نامه ، ( 28 ص 224 .  مهد ، رتفد  ماما ، مالک  زا  هار  يوجتـسج  رد  ( 27 ص 189 .  ج 20 ، رون ،
(31 ص 302 .  ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 149 ; مومهملا ، سفن  ( 30  . 100 صص 101 - ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرالا ،
ج 20، رون ، هفیحـص  زا  لقن  هب  هدنراگن ، زا  نازورف ، ياهزارف  ( 32 ص 228 .  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  اهزردنا ،) اهدـنپ و   ) راصق تاملک 

 . ص 118 ج 20 ، رون ، هفیحص  ( 33 ص 227 . 

یمالسا بالقنا  هرابرد  فلتخم  ياه  يروئت 

متسیب نرق  میظع  فرگـش و  تالوحت  زا  یکی  لاس 1979/1357  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یمالـسا  بالقنا  هرابرد  فلتخم  ياه  يروئت 
يزوریپ زا  لاس  تسیب  تشذگ  زا  سپ  هزورما  . تسا هدرک  هدز  تفگش  ار  بالقنا  هدیدپ  نازادرپ  يروئت  زا  يرایـسب  دور و  یم  رامـش  هب 

رد ناخاضر  ياتدوک  اـب  ( 1285/1960  ) تیطورـشم تضهن  ارچ  . تسا هتـشگن  نشور  نآ  ياهیگژیو  داعبا و  لماوع ، لـلع  زونه  بـالقنا 
تکرح هکنانچمه  دش ، وربور  تسکش  اب  دادرم 1332  ياتدوک 28  اب  ههد 1320  نایاپ  ياهلاس  رد  تفن  ندش  یلم  تضهن  لاس 1299 و 

رد میظع  لوحت  نیا  یلو  دـیدرگ  بوکرـس  زین  دـعب  هب  ياـهلاس 1342  رد  هیلع ) یلاـعت  هللا  ناوضر   ) ینیمخ ماـما  يربهر  هب  مدرم  روشرپ 
یلو دنتـسین  لماع  کی  هدـییاز  یعامتجا  ياه  هدـیدپ  هتبلا  دروآ ؟ ناغمرا  هب  ار  يزوریپ  نیا  یللع  لماوع و  هچ  تفای ؟ ققحت  لاس 1357 

اـقب و رد  هثدـحم  تلع  ناوـنع  هب  بـالقنا  یلـصا  تلع  تخانـش  تیمها  تفگ و  نخـس  لـماع  نیرت  یلـصا  نیرت و  یـساسا  زا  ناوـت  یم 
نیرت یساسا  یبهذم  ینید و  ياهنارحب  يداصتقا ، تالکشم  یسایس ، هعـسوت  مدع  بالقنا ، ياهریغتم  نایم  زا  ایآ  . تسا رثؤم  نآ  رارمتـسا 

رد لاس 1356  رذآ  رد  يولهپ  اضر  دـمحم  هکنیا  هجوت  بلاج  تسا ؟ هدوب  رثؤم  رگید  لماوع  هکنیا  اـی  تسا  یعاـمتجا  هدـیدپ  نیا  تلع 
شخب نازرواشک و  نارگراک ، تیامح  زا  نم  دنک  نوگنرس  ارم  دناوت  یمن  یـسک  : » درک مالعا  يرـسفا  هاگـشناد  یلیـصحتلا  غراف  مسارم 

(1  « ) مراد روخرب  ناریا  يرفن  رازه  دصتفه  حلسم  ياهورین  يارچ  نوچ و  یب  ینابیتشپ  زا  هوالع  هب  نارکفنشور  يداع و  مدرم  زا  یعیسو 
میژر تیعقوم  زا  یبایزرا  رد  دـیامن  یم  یتاعالطا  هیذـغت  ار  اکیرمآ  حلـسم  ياهورین  عافد و  ترازو  هک  یعافد  تاعالطا  لیلحت  نامزاس 

هک دوب  نیا  رد  تریح  ( 2 « . ) دنامب تردق  رد  لاعف  تروص  هب  نانچمه  زین  هدنیآ  لاس  هد  رد  هاش  دور  یم  راظتنا  : » دنک یم  راهظا  يولهپ 
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اـضر دمحم  تابث  اب  ردتقم و  میژر  دـندش و  بلاغ  دـنمورین  میژر  رب  یلاخ  تسد  اب  مدرم  تشگ و  لدـب  نکمم  هب  نکممان  روما  هنوگچ 
رد ناریا  یمالـسا  بالقنا  ییارچ  ياه  يروئت  یلک  روط  هب  داد ؟ تسد  زا  ار  دوخ  يدمآ  راک  تیلوبقم و  وا  هنوگچ  دندیـشاپ ؟ ار  يولهپ 

یجراخ هدش  نییعت  شیپ  زا  يزیر  حرط  دنا و  هتـسناد  بالقنا  شیاز  اشنم  ار  هئطوت  يروئت  یهورگ  - 1 دوش : یم  هصالخ  لیذ  هتسد  جنپ 
، یتعنـص تادـیلوت  رد  ناریا  يداصتقا  هبناج  همه  ياه  تفرـشیپ  اریز  دـنا ، هدرمـش  هدـیدپ  نیا  رثؤم  ار  ناتـسلگنا  اکیرمآ و  اـصوصخ  اـه 

رطخ هب  ار  یبرغ  ياه  تردـق  عفاـنم  ههد 1350 ، لوا  همین  رد  تـفن  ياـهب  شیازفا  زین  یللملا و  نـیب  ياـهرازاب  رد  يزرواـشک  یندـعم و 
رد هاـش  مـیژر  باتـش  دـنا و  هدرک  ریـسفت  ار  یمالـسا  بـالقنا  ییارچ  تـلع  نویـسازینردم  يروـئت  اـب  يرگید  هتــسد  - 2 ( 3 . ) تخادنا

شیادـیپ اشنم  ار  تیوه  نارحب  شیادـیپ  هجیتن  رد  هعماج و  یتنـس  تفاب  اـب  نآ  يراـگزاسان  يداـصتقا و  یعاـمتجا و  نردـم  تاحالـصا 
مناخ ( 4 . ) دنا هتـسناد  هیرظن  نیا  دیؤم  ار  لاس 1342  رد  نایغط  ياه  هشیر  هاش و  تاحالـصا  ینامز  نارتقا  هورگ  نیا  . دنا هتـسناد  بالقنا 

يارجا هک  دوب  رواب  نیا  رب  يولهپ  اضر  دـمحم  میژر  يراجت  یتعنـص و  ياـه  هژورپ  نوماریپ  يروئت و  ود  ره  دـقن  ماـقم  رد  يدـک  یکین 
یماـکان دـندوب و  جرخ  رپ  نارگ و  هزادـنا  یب  هدـشن و  یحارط  ناریا  طیارـش  قباـطم  هک  دـندوب  یگرزب  ياـهحرط  هدـش  داـی  ياـه  هژورپ 

قوف بلاطم  ساسا  رب  يدـک  مناخ  نوچمه  يرگید  هفیاـط  - 3 ( 5 . ) دروآ راب  هب  یلام  فارـسا  داسفو و  هنالداع  میـسقت  مدـع  يداصتقا و 
عقاو ناققحم  زا  يرگید  هورگ  - 4 ( 6 . ) دنک یم  یفرعم  ناریا  یمالسا  بالقنا  زورب  یلصا  لماع  ار  يداصتقا  ياه  يراجنهان  تالضعم و 

: دـنک یم  لالدتـسا  نینچ  اتـسار  نیا  رد  ناـیماهاربآ  . دـنداد هجوت  یبهذـم  صوـصخ  هب  یگنهرف و  یـسایس ، یعاـمتجا ، لـماوع  هب  هناـنیب 
رد يزاسون  تهج  رد  اما  دز ، تسد  ییاه  يزاـسون  هب  يداـصتقا  یعاـمتجا -  حطـس  رد  هاـش  هک  تسویپ  عوقو  هب  تهج  نیا  زا  بـالقنا  »

يدوباـن هب  تبـسن  هاـش  هک  دوـب  نیا  مدرم  ماـیق  ساـسا  یلـصا و  تلع  : » هـک دـننآرب  ناـققحم  زا  یخرب  ( 7 « . ) دـنام ماکان  یـسایس  حـطس 
ندـش راد  هحیرج  اب  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  هدرک و  مایق  دوب ، هتفرگ  همـشچرس  اهنآ  نیئآ  بهذـم و  زا  هک  اهنآ  هعماـج  طلـسم  ياهـشزرا 

يداصتقا یعامتجا و  تامیالمان  ریاس  لباقم  رد  ییابیکـش  لـمحت و  ربص و  يارب  یلاـجم  رگید  ناریا ، ناملـسم  تما  یبهذـم  تاـساسحا 
یم هاش  میژر  تسکـش  طوقـس و  یلـصا  لماع  نییعت  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نازادرپ  يروئت  زا  رگید  يا  هراـپ  ( 8  « . ) تشادـن دوجو 

، میزادرپب تسا  نآ  یخیرات  ياه  هشیر  اه و  نامرآ  یمالسا و  بالقنا  تیهام  زا  جراخ  هک  یلماوع  للع و  يوجتسج  هب  ام  رگا  : » دنـسیون
مالسا تسایس  لامعا  دومن ، طابنتسا  نآ  يزوریپ  ات  دلوت  زا  بالقنا ، نایرج  زا  ناوت  یم  لوا  لماع  یلصا و  تلع  ناونع  هب  هک  یلماع  اهنت 

تنطلـس و رت  قیمع  هچ  ره  میکحت  یجراخ و  تیامح  ندومن  بلج  رتشیب  هچ  ره  روظنم  هب  ار  دوخ  میژر  همادا  هک  دوب  هاش  طسوت  ییادز 
رد ار  مالـسا  میلاعت  شقن  دنک و  یم  دیکات  مالـسا  تیعماج  رب  رگید  يروئت  - 5 ( 9 . ) دـید یم  نآ  ورگ  رد  روشک ، لخاد  رد  يروتاتکید 

ییانعم ندوب ، یمالسا  ریسفت  رد  دنک و  یم  زاربا  ار  يا  هدیقع  نینچ  يرهطم  داتـسا  . دیامن یم  رت  گنررپ  ناریا  یمالـسا  بالقنا  شیادیپ 
یم هیارا  تسا  یعامتجا  یـسایس و  يداـصتقا ، لـیاسم  نمـضتم  هک  ار  یمالـسا  نید  زا  تیعماـج  یعون  دـنک و  یم  جرد  تیونعم  زا  معا 

داتسا . دهد یم  رارق  یمالـسا  تامیلعت  نتم  رد  ار  یتاقبط  ياه  فاکـش  یعامتجا و  ياهـضیعبت  ندوبن  تلادع ، يدازآ ، تیرح و  دیامن و 
يدام رگید  لماع  ودنآ  هکلب  هتـشاد  هیکت  تیونعم  لماع  هب  اهنت  هن  هک  تسا  هدوب  نیا  رد  زین  ام  تضهن  تیقفوم  زار  دیامرف : یم  همادا  رد 
میلاعت زا  یتاقبط ، ياهفاکـش  ندرک  رپ  يارب  هزرابم  لثملا ، یف  . تسا هداد  رارق  دوخ  رد  اهنآ ، ياوتحم  ندرک  یمالـسا  اب  زین  ار  یـسایس  و 

مامت رد  تیرح  یهاوخ و  يدازآ  حور  رگید  يوس  زا  . تسا هارمه  ماوت و  قیمع  یتیونعم  اـب  هزراـبم  نیا  اـما  دوش ، یم  بوسحم  یمالـسا 
نآ یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، فلتخم  داعبا  نییبت  مالـسا و  نید  زا  هنارگن  عماج  ریـسفت  ( 10 . ) دروخ یم  مشچ  هب  یمالسا  تاروتـسد 

يریگ لکش  اشنم  هک  دوب  یتعیرش  رتکد  يرهطم و  دیهش  ییابطابط ، همالع  نوچمه  رصاعم  نارکفتم  ناروشیدنا و  یملع  شالت  نیرتمهم 
همجرت ناریا ، رد  تیرومام  ناویلوس ، مایلیو  . 2 رذآ 1356 .  14 زیخاتسر ، همانزور  هب  ر.ك  . 1 اه : تشون  یپ  دش . ناریا  یمالـسا  بالقنا 

رورغ و زنوسراـپ ، ینوـتنآ  . 4 ج 1 . بـالقنا ، ياـه  هشیر  . 3 مجنپ . لـصف  نارهت 1361 ، موس ، پاـچ  هتفه ، تاراـشتنا  یقرـشم ، دوـمحم 
دبع رتـکد  همجرت  ناریا ، بـالقنا  ياـه  هـشیر  يدـک ، یکین  . 5 نارهت 1363 . هتفه ، تاراـشتنا  نیتـسار ، رهچونم  رتـکد  همجرت  ... طوـقس
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ص بالقنا ، ود  هلصاف  رد  ناریا  نایماهاربآ ، . 7 نامه . . 6 صص 177 و 148 و 111 و 102 . یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  یهاوگ ، میحرلا 
دیمع یلعسابع  . 9 ص 88 . نارهت 1370 ، موس  پاچ  ریبک ، ریما  تاراشتنا  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  رب  یلیلحت  يدـمحم ، رهجونم  . 8 . 427

.10 ص 572 . نارهت 1368 ، مود ، پاـچ  یمالـسا ، داـشرا  گـنهرف و  ترازو  تاراـشتنا  نآ ، ياـه  هشیر  یمالـسا و  بـالقنا  یناـجنز ،
؛  نیسحلا دبع  هانپ ، ورسخ  يراج ، هعرج  هلاقم : عبانم  . 42 صص 41 - یمالسا ، بالقنا  نوماریپ 

یمالسا بالقنا  رد  مدرم  هچراپکی  روضح 

بلج دوخ  هب  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  نارگ  لـیلحت  بلغا  رظن  هک  یمهم  لـئاسم  زا  یکی  یمالـسا  بـالقنا  رد  مدرم  هچراـپکی  روضح 
نامزمه و  » ابیرقت مدرم  یمامت  ناهگان  هب  بالقنا  نیا  رد  هنوگچ  هک  دوب  تیعقاو  نیا  دوب ، هتخادـنا  تریح  هب  ار  یجراخ  نیرظان  هدرک و 

یمالـسا تموکح  يرارقرب  هاـش و  میژر  طوقـس  ینعی  یـساسا  رییغت  لوحت و  راتـساوخ  ادـصمه  دـندرک و  ماـیق  هتـشادربرس و  گـنهامه 
هاش میژر  ماود  هب  یگتـسب  اهنآ  ياقب  عفانم و  هتـشاد و  هاش  میژر  هب  کیدزن  رایـسب  یگتـسباو  هک  يدودعم  هدع  زج  هب  ناریا  رد  دـندش ».

، ییاتسور يرهـش و  نازومآ  شناد  نایوجـشناد و  و  تلود ، نانکراک  فانـصا ، رگراک ، زرواشک ، زا  هعماج  تاقبط  راشقا و  رگید  تشاد 
همه دوش  ادـیپ  يزاین  اههورگ  توافتم  ياه  هتـساوخ  رـس  رب  مهافت  ای  فـالتئا  هب  هکنآ  نودـب  هدرک و  ماـیق  مه  اـب  روشک ، طاـقن  همه  رد 
لاس تارهاظت  رد  ناوت  یم  ار  یگچراپکی  تدحو و  نیا  ینیع  رولبت  دنتشادرب . ار  میژر  هیلع  رب  هزرابم  مچرپ  دحاو  ياهراعـش  اب  ادصمه 

یبهذـم هرهچ  هاش  ياهتکرح  رثا  رد  هک  يرهـش  نارهت ، مدرم  ناهگان  هب  دـید . نارهت  رد  اروشاع  و  اعوسات ، رطف ، دـیع  ياهزور  رد   1357
ياهرهـش زا  یکی  هب  ات  تشاد  تهابـش  رتشیب  اهرهـش  نآ  هب  دوب و  هدش  نییزت  هتخاس و  ییاپورا  ياهرهـش  هنومن  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ 

یبهذم نادـنچ  هک  ییاهنآ  یتح  مه ، اب  همه  دنـسانش . یم  زاب  بهذـم  تیناحور و  رد  ار  دوخ  ياهنامرآ  هدومن و  مایق  یمالـسا ، کلامم 
رد نارهت  رطف  دـیع  زور  رد  دـنبای . یم  بهذـم  رد  ار  دوخ  هدـش  نوفدـم  تیوه  هداد و  رـس  ربکا » هللا   » دایرف تلم  مامت  اـب  هارمه  دـندوبن ،
ءزج هک  ار  هچنآ  هتفاـی و  زاـب  ار  دوخ  تیوه  یناـفرع  یباـت  بت و  رد  هتفرگرب و  رد  ار  روشک  رـساترس  هک  دریگ  یم  رارق  یتکرح  هناتـسآ 

زا یتمـسق  اهریپ و  اهناوتان و  ناکدوک و  رگا  اروشاع  تارهاـظت  رد  دـنکفا . یم  رود  هب  یبارـس  نوچمه  تسا  يزورما  عماوج  يداـع  مظن 
يانثتـسا هب   ) همه دز  یم  دایرف  ار  هاش »  رب  گرم   » راعـش هدوب و  اهنابایخ  رد  نارهت  مامت  میراذـگب ، راـنک  دـننام  یم  هناـخ  رد  هک  ار  اـهنز 

هارمه ینالوط  ياهتدم  هک  يدارفا  یتح  دندرک ) یم  هیذغت  یگدنز و  وا  لبق  زا  هتشاد و  هاش  میژر  هب  کیدزن  رایسب  یگتسباو  هک  ییاهنآ 
مدرم ياه  هدوت  یبالقنا  ياهتکرح  الوصا  دندیشک . یم  هاش  رب  گرم  دایرف  دندوب ، هطورشم  تنطلس  رادفرط  شیپ  يدنچ  ات  هدوب و  میژر 

يا هروطـسا  یعمج  هدارا  دوش . یم  ادیپ  یتیعقوم  نینچ  رتمک  ایند  ياهتلم  خـیرات  رد  دـنک و  یم  راکـشآ  ار  یعمج  هتـسد  اقلطم  يا  هدارا 
هدارا نیا  دننک . هیجوت  ای  لیلحت  ار  نآ  یهدـنامزاس  تالیکـشت و  ات  دنـشوک  یم  هفـسالف  ای  نانادـقوقح  نآ  کمک  هب  هک  تسا  یـسایس 

هدید مشچ  هب  زگره  دیاش  حور  ای  ادخ  دننام  وکوف  لشیم  لوق  هب  تسا و  هدـش  هدـید  مشچ  هب  رتمک  هک  دراد  کیروئت  هبنج  کی  یعمج 
نیا هب  دـنام و  یقاب  تباث  نشور و  ( 1  ) اقلطم تینیع  کی  هدـش و  هدـهاشم  یتلم  یعمج  هدارا  نینچ  ناریا  مامت  رد  نارهت و  رد  اـما  دوشن .
هتفرگ لکـش  یلئاسم  رد  تاساسحا  نیا  دمآ . دوجو  هب  یبهذـم  يوق  تاساسحا  هیاپ  رب  ناریا و  تلم  خـیرات  رد  یناهگان  یتدـحو  بیترت 

تسایس یلم ، ياه  هیامرس  عبانم و  لواپچ  تراغ و  زا  ترفن  ساسحا  ناگناگیب ، ذوفن  هطلـس و  زا  جنر  دوب ، جنر  رد  نآ  زا  تلم  اهلاس  هک 
ياهـشزرا همه  درط  هکلب  درک  حرطم  قوف  لئاسم  درط  رب  اهنت  هن  ار  تلم  هتـساوخ  اکیرمآ  راکـشآ  اـج  همه  رد  ذوفن  و  هتـسباو ، یجراـخ 

هدارا نینچ  داجیا  . تسا هتشاد  لابند  هب  ار  اهتراقح  اهیتخبدب و  هدروآ و  دیدپ  ار  اهنآ  یسایس  تشونرـس  شیپ  اهنرق  اهلاس و  زا  هک  طلـسم 
یعامتجا تاقبط  نایم  شزاـس  هجیتن  نینچمه  تسا و  هدوبن  یـسایس  فلتخم  ياـههورگ  ناـیم  داـحتا  هجیتن  مدرم  داـحتا  یعمج و  هتـسد 

ای دننک  لیدعت  يدراوم  رد  هدومن و  شزاس  دوخ  نوگانوگ  ياه  هتـساوخ  هب  طوبرم  دراوم  رد  مادـک  ره  هرخالاب  هک  تسا  هدوبن  توافتم 
یـسایس رظن  زا  هک  مدرم  یعمج  هدارا  یکی  دوب : لماع  ود  درک  یم  صخـشم  ناریا  رد  ار  بالقنا  قمع  تدـش و  هک  هچنآ  دـنوش . میلـست 
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ماظن رد  نیداینب  یـساسا و  رییغت  رد  اهنآ  هدارا  تساوخ و  يرگید  دوبن و  مه  هاش  نانمـشد و  یتح  سک  چیه  دیدرت  دروم  هتفرگ و  لکش 
، يوعنص مساق  همجرت  ادخ ، » مانب  بالقنا  ناریا  ، » هشنالب ریپ  ریربولک ، . 1 تشون : یپ  دوب . هعماج  رب  مکاح  ياهشزرا  یعامتجا و  یسایس 

؛  رهچونم يدمحم ، هیسور ، هسنارف و  ياهبالقنا  اب  هسیاقم  رد  یمالسا  بالقنا  هلاقم : عبانم  ص 255 . باحس ، تاراشتنا 

یمالسا بالقنا  رد  مدرم  شقن  ینیمخ و  ماما  يربهر 

لیکو و داتـسا ، وجـشناد و  زرواشک ، رگراـک و  يرهـش ، یئاتـسور و  هک  یتضهن  یمالـسا  بـالقنا  رد  مدرم  شقن  ینیمخ و  ماـما  يربهر 
ار یبالقنا  نینچنیا  دناوتیم  ورین  مادک  مالـسا ، دننام  یبهذـم  مه  نآ  بهذـم و  زا  ریغ  اساسا  . دـنراد تکرـش  نآ  رد  همه  همه و  دـنمراک ،
رب رد  ار  ناملـسم  نویلیم  دص  تفه  دنامیمن ، دودحم  ناریا  هب  بالقنا  نیا  هک  دوشیم  هدنز  ملد  رد  دـیما  نیا  جـیردتب  نم  دروایب ؟ دوجوب 
ریز ار  یمالـسا  ياهروشک  مامت  دوشب و  عورـش  ناریا  زا  یمالـسا  بالقنا  کی  هک  دوب  دهاوخ  ناریا  يارب  يراختفا  هچ  تفرگ و  دـهاوخ 

هب عجار  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  رتراک  شیپ ، زور  دـنچ  دـنا  هداد  عالطا  نم  هب  هک  يرارق  زا  تفرگ . دـهاوخ  انئمطم  هک  دریگب ، شدوخ  ذوفن 
گرزب درم  نیا  اـما  دـینکب .  ار  ناـتدوخ  راـک  باـسح  امـش  دـنراد و  قفاوت  تلود  نیا  يور  رب  تردـقربا  ود  ره  هک  درک  راـطخا  راـیتخب 
سیراپ هب  ریخا  رفـس  رد  هکیتقو  زاب  ما ، هدرک  لیـصحت  گرزب  درم  نیا  تمدخ  رد  لاس  هدزاود  بیرق  هک  نم  درکن . دـیدهت  نیاب  یئانتعا 

یتـقو . درک هفاـضا  زین  مناـمیا  رب  هکلب  نم ، تریح  رب  طـقف  هن  هک  مدرک  كرد  وا  هیحور  زا  یئاـهزیچ  متفر ، ناـشیا  تراـیز  تاـقالم و  هب 
ار وا  دناوتیمن  دوشب  عمج  رگا  ایند  . دراد نامیا  شفدهب  هفدهب ، نمآ  مدید . نمآ »  » ات راهچ  متفگ  يدید ؟ هچ  دندیسرپ  مناتسود  متـشگرب ،

نامه هیبش  . درک فرـصنم  هار  نیا  زا  ار  وا  ناوتب  درادن  ناکما  . دراد نامیا  هدرک  باختنا  هکیهارب  هلیبسب ، نمآ  دـنک . فرـصنم  شفدـه  زا 
مدرم هیحور  هب  ناشیا  لثم  يدـحا  مراد  غارـس  هکیناتـسود  اـقفر و  همه  ناـیم  رد  هلوقب ، نمآ  تشاد . شهارب  شفدـهب و  ربمغیپ  هکیناـمیا 

هن دیوگیم  دنیآیم ، رد  ياپ  زا  دنراد  مدرم  دـنوشیم ، درـس  دـنراد  مدرم  رتشاوی ، یمک  اقآ  هک  دـننکیم  تحیـصن  ناشیاب  . درادـن نامیا  ناریا 
راکشآ رتشیب  ناشیا  نخس  تحص  زور  هب  زور  هک  مینیبیم  یگمه  ام  و   . مسانشیم رتهب  ار  مدرم  نم  . دیئوگیم امـش  هک  دنتـسین  روجنیا  مدرم 

تسد نم  . مینکیم نینچ  هک  میتسین  ام  نیا  ینالف  تفگیم  نمب  ناشیا  یصوصخ  هسلج  کی  رد  هبرب ، نمآ  همه  زا  رتالاب  هرخالاب  و  دوشیم .
نا قادـصمب  مه  ادـخ  درادـیمرب ، مدـق  ادـخ  هار  رد  دـنکیم و  سح  ار  ادـخ  تیاـنع  ادـخ و  تسد  هکیمدآ  . منکیم سح  حوضوب  ار  ادـخ 

ینادرمناوج اهنآ  دیوگیم  نآرق  دوشیم ، حرطم  فهک  باحصا  ناتساد  رد  هک  نانچنآ  ای   . دنکیم هفاضا  وا  ترصن  رب  مکرصنی  هللا  اورـصنت 
ادخ دندرک و  مایق  ادخ  يارب  اهنآ  (. 1  ) دوزفا ناشنامیا  رب  مه  ادخ  دندرک ، هیکت  دامتعا و  واب  دندروآ و  نامیا  ناشراگدرورپ  هب  هک  دندوب 

يادـخ هدرک و  ماـیق  ادـخ  يارب  وا  . منیبـیم درم  نیا  رد  حوضوب  نم  ار  يدـییأت  تیادـه و  نینچ  نیا  (. 2  ) درک مکحم  ار  اـهنآ  ياـهلد  مه 
دنچ داتـشه و  درم  ریپ  نیا  اریخا  هک  هسنارف  ءابطا  . درادـن هار  نآ  رد  سرت  لزلزت و  الـصا  هک  تسا  هدرک  تیانع  واـب  يوق  یبلق  مه  لاـعتم 

، هداد تسد  زا  ار  دـنمورب  نانچنآ  یناوج  مه  اریخا  تسا و  یحور  یتحاران  باصعا و  گنج  راچد  تسا  لاس  هدزناپ  لقا  ـال  هک  ار  هلاـس 
تسا هداد  هدعو  نآرق  ار  هچنآ  هتـشادرب  مدق  ادخ  هار  رد  هک  وا  . تسا هلاس  تسیب  ناوج  کی  بلق  ریظن  وا  بلق  دنداد  رظن  دندرک ، هنیاعم 

هناخ يوت  رگا  . دینیبیم ار  ادخ  تیانع  تقو  نآ  دینک ، لمع  ادخ  يارب  دینک ، مایق  ادـخ  يارب  هک  تسا  هداد  هدـعو  نآرق  هتفایرد . هبرجت  هب 
ار وا  تیانع  ار و  ادـخ  هک  تسا  تقونآ  نک  تکرح  ادـخ  يارب  ینیبیمن . ار  ادـخ  تیانع  یـشاب ، تکاس  رگا  . ینیبیمن ار  ادـخ  ینیـشنب  تا 

لدب یسرت  چیه  دننک ، شا  همیمض  مه  ار  يوروش  رگا  یتح  اکیرمآ ، دیدهت  زا  هدرک ، تکرح  ادخ  يارب  ادخ و  دیماب  هک  یمدآ  ینیبیم . 
دنیشنیم اهزور  هک  يدرم  نیا  دوشن  ناترواب  امش  دیاش  میوگب ، ار  شتایـصوصخ  زا  رگید  یکی  گرزب  درم  نیا  دروم  رد  . داد دهاوخن  هار 

هک دزیریم  یئاه  کشا  نانچنآ  دـنکیم و  زاین  زار و  شدوخ  يادـخ  اب  تعاس  کی  القا  اهرحـس  دـهدیم ، ار  نیـشتآ  ياـه  هیمـالعا  نیا  و 
رد دنزیم و  دنخبل  نمشد  يور  هب  گنج  نادیم  رد  هک  دنا  هتفگ  یلع  هرابرد  . تسا ع )  ) یلع هنومن  تسرد  درم  نیا  تسا . لکشم  شرواب 

. يده مهاندز  مهبرب و  اونمآ  هیتف  مهنا   1 اهتشون : یپ  مینیبیم .  درم  نیا  رد  ار  وا  هنومن  ام  .و  دوشیم شوهیب  يراز  تدش  زا  تدابع  بارحم 
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، يرهطم یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  هلاقم : عبانم  فهک 14   . ضرألا تاومسلا و  بر  انبر  اولاقف  اوماق  ذا  مهبولق  یلع  انطبر  13 2 و   . فهک
؛ یضترم

یمالسا بالقنا  ندوب  یناگمه  یمدرم و 

رایسب ناریا  یمالسا  بالقنا  رد  یلو  دراد  دوجو  شیب  مک و  مه  رگید  ياهبالقنا  رد  رصنع  نیا  یمالـسا  بالقنا  ندوب  یناگمه  یمدرم و 
یهاشنهاش و ماـظن  ینوگژاو  راتـساوخ  دـندمآ و  هنحـص  هب  تلم  نیا  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  دـندوب  دـهاش  همه  دـشاب ، یم  رت  هتـسجرب 

میهس نآ  رد  همه  همه و  یئاتسور ، يرهـش ، ملعم ، وجـشناد ، یناحور ، زرواشک ، دنمراک ، رگراک ، یماظن ، . دندش یمالـسا  ماظن  يرارقرب 
طقاـس ار  مـیژر  یمدرم  هناحلــسم  دربـن  زور  هـس  ود  یط  زین  تیاـهن  رد  تاـباصتعا و  تارهاـظت و  یئاــمیپهار و  تروـصب  مدرم  . دــندوب

لکـشتم ياهورین  هزرابم ، یلـصا  رـصنع  رگید  ياهبالقنا  رثکا  رد  هکیلاح  رد  دشاب  یم  صخاش  بالقنا  ندوب  یمدرم  زا  هجو  نیا  . دندرک
اما تسا  هدوب  اهنآ  زا  ینابیتشپ  تیامح و  رتشیب  مدرم  شقن  دندرک و  مامت  ار  راک  هناحلسم  گنج  قیرط  زا  هک  دندوب  یماظن  هبش  یبزح و 

دیاش يوروش  هسنارف و  بالقنا  هکیلاح  رد  تردـق ، تدـش و  کی  اب  ابیرقت  روشک  رـسارس  رد  دنتـشاد و  شقن  مدرم  همه  اـم  بـالقنا  رد 
تبسن هب  بالقنا  نیا  ندوب  يرسارس  ندوب و  یمدرم  هصیصخ  هک  تسا  هنوگچ  لاح  تسا  هدوب  نایرج  رد  تختیاپ  رد  زکرم و  رد  اتدمع 

نیدب . ددرگ یم  زاب  بالقنا  نیا  یلـصا  یلوا و  هصیـصخ  هب  یناوارف  دودح  ات  لاؤس  نیا  خـساپ  دراد ؟ يرتشیب  یگتـسجرب  تابالقنا  رگید 
دوب و هدرک  هناـخ  تلم  نیا  يدرف  یعاـمتجا و  نادـجو  قمع  رد  مالـسا  نرق  هدراـهچ  دوب و  یبـتکم  یهلا و  بـالقنا ، نیا  نوچ  هک  ینعم 
يرکف و يانبم  مه  تسا و  ناسنا  نوریب  نورد و  رب  رظان  دراد و  راک  هعماج  ناسنا و  داعبا  مامت  اب  هک  ریگارف  عماـج و  تسا  یبتکم  مالـسا 

هدـننک توهبم  ایند  يارب  هک  دـش  یمیظع  شزیخ  نانچنآ  هب  رجنم  یبتکم  نید و  نینچ  هب  ءاکتا  اب  ور ، نیا  زا  دـشاب  یم  لـمع  ءاـشنم  مه 
؛  رقاب دمحم  هداز ، تمشح  ناریا ، رد  یمالسا  بالقنا  تخانش  لیلحت و  يارب  یبوچراچ  هلاقم : عبانم  دوب .

ینیمخ ماما  يربهر 

ام تلم  یبایدوخ  هلئـسم  اب  طابترا  رد  هلئـسم  نیا  تسین و  ادـج  بالقنا  يربهر  لیلحت  زا  بالقنا  نیا  تیهام  لیلحت  ینیمخ  ماـما  يربهر 
فلاخم بطق  رد  فده  هدـیا و  رظن  زا  هکیئاهنآ  یتح  هک  نانچ  نآ  ، دـش قلطم  ربهر  ینیمخ  ماما  دـش  هچ  هک  دیـسرپ  دـیاب  . دوشیم حرطم 

ندوبن اب  ناشیا  ياه  هیمالعا  ارچ  ؟ دیرفآیم جوم  همهنیا  ماما  نانخس  ارچ  . دنتشادن ناشیا  يربهر  هب  ناعذا  زج  يا  هراچ  ، دنتشاد ياج  ناشیا 
یگتشذگ ناج  زا  کش  یب  دشیم ؟ شخپ  روشک  رسارس  رد  تعرس  هب  اهگرم  رطخ  اه و  هجنکـش  اهقانتخا و  ندوب  اب  لئاسو و  تاناکما و 

رد ربهر  نیا  يریذپان  شزاس  تعاجـش و  تحارـص و  تقادص و  ،و  مولظم زا  هناتخـسرس  عافد  ملاظ و  ملظ و  اب  ریذپان  یگتـسخ  هزرابم  و 
زا گنهرف و  بلق  زا  ینیمخ  ماما  يادـن  هکنیا  نآ  ،و  تسا يرگید  زیچ  یـساسا  بلطم  اما  ، تسا هتـشاد  شقن  يربهر  ماـقم  هب  وا  باـختنا 
وبا ، ناملس ، بنیز ، نیـسح ارهز ، ، یلع ، دمحم هسامح  نرق  هدراهچ  لوط  رد  هکیمدرم  تساخیمرب ، تلم  نیا  حور  يافرژ  زا  خیرات و  قامعا 

موقلح زا  ار  انشآ  يادن  نامه  رگید  راب  ، دوب هدش  نیجع  ناشحور  اب  اه  هسامح  نیا  دندوب و  هدینش  ار  رگید  درم  نز و  رازه  اهدص  و  ... رذ
هچ ماما  دنداد . صیخشت  ، دوب هدش  ریقحت  هک  دوخ  گنهرف  يامن  مامت  هنیآ  ار  وا  ، دندید وا  هرهچ  رد  ار  نیسح  ار و  یلع  . دندینـش درم  نیا 

عابـستسا یگتخاب و  دوخ  تلاح  زا  ار  اهنآ  دـنادرگزاب . نانآ  هب  ار  اهنآ  یمالـسا  تیوه  یعقاو و  دوخ  . داد تیـصخش  ام  مدرم  هب  وا  درک ؟
ار اهنآ  دـنادرگزاب و  اهنآ  هب  ار  مدرم  هتفر  تسد  زا  نامیا  تسناوت  وا  ، داد تلم  هب  ربهر  هک  دوب  يا  هیدـه  نیرتگرزب  نیا  درک  جراـخ  ( 1)
فورعمب و رما  درک ، حرطم  ار  یمالسا  داهج  وا  . تسامـش شخب  تاجن  مالـسا  اهنت  هک  درک  مالعا  تحارـص  اب  وا  . دنک نمؤم  ناشدوخ  هب 
رد هک  ار  وزرآ  نیا  اهلاس  هک  یمدرم  ،و  درک حرطم  ار  نادیهـش  شاداپ  رجا و  هرخالاب  ینید و  یعون و  هفیظو  ، درک حرطم  ار  رکنم  زا  یهن 

ار دوخ  هاگانب  امیظع  ازوف  زوفاف  مکعم  تنک  ینتیل  ای  دندرکیم  رارکت  ماش  حبص و  ره  دندنارورپیم و  رس  رد  دنشاب  نیسح  ماما  نارای  هرمز 
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ار ... ،و ربیخ ، كوبت ، دحا ، ردب ، نینح ، البرک ياه  هنحـص  ام  مدرم  دندیدیم . هنیعب  ار  نیـسح  ییوگ  هکنانچنآ  دندرک  هدهاشم  يا  هنحـص  رد 
ره رب  ریبکت  کناب  هرـس  کی  دنزاسب و  وضو  ، ادخ هب  قشع  همـشچرس  زا  دنزیخ و  اپ  هب  هک  دش  ثعاب  نیمه  دندیدیم و  شیوخ  يولج  رد 

همجرت « ریگریش » ار نآ  یسراف  هب  هک  عابستسا  مان  هب  دنراد  یحالطصا  امکح  هفـسالف و  - 1 تشون : یپ  دننزب . تسا  يرگمتـس  ملظ و  هچ 
- دوشیم هجاوم  ریـش  اب  شوگرخ  یتقو  الثم  - دنوشیم وربور  يا  هدنرد  تاناویح  اب  یتقو  کچوک  تاناویح  زا  یـضعب  دنیوگیم  دـنا . هدرک 

نوـتفم هتخاـبدوخ و  . دـنهدیم تـسد  زا  ار  يریگ  میمـصت  تردـق  . دوـشیم بلـس  اـهنآ  زا  رارف  هدارا  ینعی  دـننکیم  ادـیپ  عابــستسا  تلاـح 
رقف تدش  زا  هک  دیا  هدینش  (ص) ربمایپ نامز  رد  ار  ریقف  یباحص  نآ  ناتساد  . تسا ندرک  ادیپ  دوخ  هب  نامیا  ، عابـستسا لباقم  هطقن  . دنوشیم

زا یسک  رگا  هکنیا  هب  درک  هراشا  تبحص  نمـض  رد  ، تفگیم نخـس  عمج  نایم  رد  ربمایپ  ، دنک کمک  تساوخرد  ات  تفر  ترـضحنآ  دزن 
ریقف یباحص  . درک دهاوخ  کمک  وا  هب  ادخ  دهدب  ناشن  هتـسیاش  شالت  دنک و  لکوت  ادخب  سک  ره  یلو  ، میهدیم وا  هب  دهاوخب  کمک  ام 

رد ربمایپ  اب  ار  دوخ  تساوخرد  هک  تفرگ  میمصت  راب  نیا  دروآ و  راشف  یگنسرگ  زاب  دعب  زور  . دمآ نوریب  ربمایپ  رضحم  زا  دینش  هک  ارنیا 
هدـش يروط  ره  هک  تفرگ  میمـصت  اجنامه  درم  . درک حرطم  ار  هلئـسم  نامه  عمج  نایم  رد  ربمایپ  هتـشذگ  زور  لثم  مه  زاب  . دراذـگب نایم 

زور دـنچ  ات  . تفر نابایب  هب  ینک  مزیه  مزع  هب  تفرگ و  تناما  هشیت  بانط و  يرادـقم  اه  هیاسمه  زا  تشگرب و  هناخ  هب  . دـنک ادـیپ  يراک 
زا دعب  . دروایب نوریب  ترـسع  یتخـس و  زا  ار  دوخ  یگدنز  تسناوت  درک و  ادیپ  يدـمآرد  جـیردت  هب  هکنیاات  داد  همادا  ار  راک  نیا  یلاوتم 
زا کـمک  بلط  یلو  ، میهدـیم وا  هب  دـهاوخب  کـمک  اـم  زا  یـسک  رگا  متفگ  دومرف : وا  هب  ربماـیپ  تفر و  ربماـیپ  غارـس  هب  هراـبود  یتدـم 

ناکما ورین و  دای  هب  ار  وا  تسناوت  بیترت  نیا  هب  ربمایپ  داد . تتاجن  رقف  زا  درک و  تباجا  ار  وت  توعد  زین  ادخ  هک  يدید  تسا و  رتهبادخ 
دارفا یهاگ  . تسا رارقرب  عضو  نیمه  زین  عماوج  دروم  رد  . دنک راداو  شالت  تکرح و  هب  ار  وا  قیرط  نیا  زا  ،و  دزادنایب شدوخ  دادعتـسا  و 

ار یتلاـح  نینچ  هاـش  مـیژر  نارود  رد  اـم  دوـخ  تـلم  . دـننکیم ادـیپ  عابـستسا  یگتخاـب و  دوـخ  تلاـح  رگید  لـلم  دارفا  لـباقم  رد  اـهتلم 
ندرک میدـقت  هناگیب و  يرکون  هب  یتح  هک  یئاج  اـت  دـنکیم  شومارف  ار  دوخ  ياـهتمارک  ماـمت  دـتفایم  عابـستسا  لاـح  هب  هک  یتلم  . تشاد

. تساه هنومن  نیا  زا  راشرـس  ، اهتلم يزوریپ  خیرات  ، دنروآ یم  تسدب  ار  دوخ  هب  نامیا  اهتلم  زین  یهاگ  . دـنکیم راختفا  وا  هب  دوخ  ياهتورث 
هب داقتعا  نامیا و  تسناوت  ینیمخ  ماما  تیارد  تمه و  هب  ام  تلم  . تسا یبوخ  رایـسب  دـهاش  هنیمز  نیا  رد  ، اـم نطو  مدرم  روشرپ  هساـمح 

؛ یضترم يرهطم ، یمالسا ،  بالقنا  نوماریپ  هلاقم : عبانم  دیدرگ . شیزوریپ  نماض  رما  نیمه  دروآ و  تسدب  هرابود  ار  دوخ 

( هر  ) ینیمخ ماما  يربهر 

تلود نیا  يور  رب  تردـقربا  ود  ره  هک  درک  راطخا  رایتخب  هب  عجار  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  رتراک  ، شیپ زور  دـنچ  هر )  ) ینیمخ ماـما  يربهر 
تمدخ رد  لاس  هدزاود  بیرق  هک  نم  درکن . دیدهت  نیاب  یئانتعا  گرزب  درم  نیا  اما  دینکب . ار  ناتدوخ  راک  باسح  امـش  دـنراد و  قفاوت 

كرد وا  هیحور  زا  یئاـهزیچ  ، متفر ناـشیا  تراـیز  تاـقالم و  هب  سیراـپ  هب  ریخا  رفـس  رد  هکیتقو  زاـب  ، ما هدرک  لیـصحت  گرزب  درم  نیا 
. مدید  « نمآ » ات راهچ  متفگ  ؟ يدید هچ  دندیـسرپ  مناتـسود  ، متـشگرب یتقو  . درک هفاضا  زین  منامیا  رب  هکلب  نم ، تریح  رب  طقف  هن  هک  مدرک 

نامیا هدرک  باختنا  هکیهارب  ، هلیبسب نمآ  دنک . فرـصنم  شفدـه  زا  ار  وا  دـناوتیمن  دوشب  عمج  رگا  ایند  . دراد نامیا  شفدـهب  ، هفدـهب نمآ 
همه نایم  رد  ، هلوقب نمآ  تشاد . شهارب  شفدـهب و  ربمغیپ  هکینامیا  نامه  هیبش  . درک فرـصنم  هار  نیا  زا  ار  وا  ناوتب  درادـن  ناـکما  . دراد
مدرم ، رتشاوی یمک  اقآ  هک  دننکیم  تحیـصن  ناشیاب  . درادـن نامیا  ناریا  مدرم  هیحور  هب  ناشیا  لثم  يدـحا  مراد  غارـس  هکیناتـسود  اقفر و 

ام .و  مسانـشیم رتهب  ار  مدرم  نم  . دیئوگیم امـش  هک  دنتـسین  روجنیا  مدرم  هن  دـیوگیم  ، دـنیآیم رد  ياپ  زا  دـنراد  مدرم  ، دـنوشیم درـس  دـنراد 
یـصوصخ هسلج  کی  رد  ، هبرب نمآ  همه  زا  رتالاب  هرخالاب  و  دوشیم . راکـشآ  رتشیب  ناـشیا  نخـس  تحـص  زور  هب  زور  هک  مینیبیم  یگمه 

ار ادـخ  تیانع  ادـخ و  تسد  هکیمدآ  . منکیم سح  حوضوب  ار  ادـخ  تسد  نم  . مینکیم نینچ  هک  میتسین  ام  نیا  ینالف  تفگیم  نمب  ناشیا 
ناتساد رد  هک  نانچنآ  ای  . دنکیم هفاضا  وا  ترصن  رب  مکرـصنی  هللا  اورـصنت  نا  قادصمب  مه  ادخ  ، درادیمرب مدق  ادخ  هار  رد  دنکیم و  سح 
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، دندرک هیکت  دامتعا و  واب  دندروآ و  نامیا  ناشراگدرورپ  هب  هک  دـندوب  ینادرمناوج  اهنآ  دـیوگیم  نآرق  دوشیم ، حرطم  فهک  باحـصا 
نم ار  يدییات  تیاده و  نینچ  نیا  (. 2  ) درک مکحم  ار  اهنآ  ياهلد  مه  ادخ  دندرک و  مایق  ادخ  يارب  اهنآ  (. 1  ) دوزفا ناشنامیا  رب  مه  ادخ 
نآ رد  سرت  لزلزت و  الـصا  هک  تسا  هدرک  تیانع  واب  يوق  یبلق  مه  لاعتم  يادـخ  هدرک و  مایق  ادـخ  يارب  وا  . منیبیم درم  نیا  رد  حوضوب 

یحور یتحاران  باصعا و  گنج  راچد  تسا  لاس  هدزناپ - لقا  هک ال  ار  هلاس  دنچ  داتـشه و  درم  ریپ  نیا  اریخا  هک  هسنارف  ءابطا  . درادن هار 
هک وا  . تسا هلاس  تسیب  ناوج  کی  بلق  ریظن  وا  بلق  دنداد  رظن  ، دندرک هنیاعم  ، هداد تسد  زا  ار  دـنمورب  نانچنآ  یناوج  مه  اریخا  تسا و 

. يدـه مهاـندز  مهبرب و  اونمآ  هیتف  مهنا  - 1 اه : تشون  یپ  هتفاـیرد . هبرجت  هب  تسا  هداد  هدـعو  نآرق  ار  هچنآ  هتـشادرب  مدـق  ادـخ  هار  رد 
، یمالـسا بالقنا  نوماریپ  هلاقم : عباـنم   14- فهک  . ضرـالا تاومـسلا و  بر  اـنبر  اولاـقف  اوماـق  ذا  مهبولق  یلع  اـنطبر  و  - 2 . 13- فهک

؛ يرهطم یضترم ،

تضهن فلتخم  لحارم  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  يربهر 

يو 5 دمآ  ایند  هب  نیمخ  رد  یبهذـم  هداوناخ  کی  رد  یـسمش  لاس 1281  رد  ماما  تضهن  فلتخم  لـحارم  رد  هر )  ) ینیمخ ماـما  يربهر 
تالیـصحت ماما  تشاد . هدـهع  رب  ناشردام  ار  ماما  یتسرپرـس  سپ  نآ  زا  و  دیـسر . لتق  هب  نیکالم  زا  یکی  طسوت  شردـپ  هک  دوب  ههاـم 

هزوح سـسؤم   ) يرئاح ياقآ  نادرگاـش  زا  درک و  تمیزع  كارا  هب  لاس 1298  رد  دناوخ و  هدیدنـسپ  ياقآ  شردارب  شیپ  ار  یتامدـقم 
لاس رد  داد و  همادا  لیـصحت  هب  يرئاح  ياقآ  جراـخ  سرد  رد  لاس 1306  رد  دـش و  مق  دراو  ناشیا  هارمه  هب  دـعب  لاس  دـش . مق ) هیملع 

لوقعم و مولع  سیردت  لیصحت و  رانک  رد  سفن  بیذهت  هب  نتخادرپ  نمض  یناوج  ناوفنع  رد  ماما  ( 1 . ) دمآ لئان  داهتجا  ماقم  هب   1315
یم لابند  ار  یللملا  نیب  یلخاد و  یـسایس  عاضوا  هزوح ، ناریا و  زور  نآ  طیارـش  رد  هتخادرپ و  هعلاطم  هب  زین  یـسایس  لـئاسم  رد  لوقنم ،

هرهچ يرگاشفا  یبالقنا و  یـسایس و  هشیدنا  جیورت  هب  هیملع ، هزوح  رد  قالخا  سیردـت  بلاق  رد  یتح  بسانم ، ياهتیعقوم  رد  دـندرک و 
هدرک یط  ار  هلحرم  نیدـنچ  زورما  ات  ماجرف و  اـت  زاـغآ  زا  ینیمخ  ماـما  تضهن  ریدـقت ، رهب  ( 2 . ) دنتخادرپ یم  رامعتـسا  دادبتـسا و  هیرک 
ینلع یمـسر و  زاـغآ  زا  شیپ  اـت  ماـما  تضهن : نوـکت  يزادرپ و  هیرظن  هلحرم  فـلا  میزادرپ . یم  نآ  ناـیب  هب  لاـمجا  روـط  هب  هک  تـسا 

بـسک تهج  رد  شـالت   1 دـندرک . ترداـبم  یگنهرف  یـسایس  مهم  راـک  دـنچ  ماـجنا  هب  ییاـنب  ریز  روـط  هـب  ياـهلاس 41 43 )  ) تضهن
ره زا  ار  دوخ  شیپاشیپ  دیاب  دوش  تسایـس  عامتجا و  هنحـص  دراو  هکنآ  زا  شیپ  ناسنا  دنتـشاد  داقتعا  ماما  یقالخا : یملع و  ياهیگدامآ 

. دـشاب مه  رتشیب  هعماج  دوخ و  يارب  وا  یبیرخت  راثآ  اسب  هچ  تشاد ، دـهاوخن  تبثم  ریثأت  اهنت  هن  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنک . هدامآ  ظاـحل 
اهیگدامآ نیا  زا  یـشخب  يونعم  یملع و  هیلاع  تاماقم  هب  لین  رد  شالت  یتسیز و  هداس  دهز و  ینتورف ، عضاوت و  يوقت ، تفرعم و  بسک 

لوا يولهپ  هرهچ  ياشفا   2 دندرک .  یم  هرادا  ماما  ار  سیردت  یسرک  نیرت  شوج  بنج و  رپ  زا  یکی  یناوج  نینس  رد  هک  ییاج  ات  دندوب 
باتک هدنسیون  تاهبش  هب  خساپ  رد  و  ( 3  ) زا 1320 سپ  ياهلاس  رد  رارـسا  فشک  دنمـشزرا  باتک  فیلأت  اب  ماما  نئاخ : نادزم  هب  ملق  و 

رد هدرک و  حرطم  ار  مالـسا  ناهج  روشک و  تالکـشم  باتک  ياج  ياـج  رد  هطوبرم ، تاهبـش  هب  ییوگخـساپ  نمـض  هلاـس ، رازه  رارـسا 
رد ینید  یب  جورم  هک  یتاعوبطم  نئاخ و  نادزم  هب  ملق  تناـیخ  هب  هراـشا  اـب  باـتک  نیا  زا  یـشخب  رد  ماـما  دـمآرب . لـح  هار  هئارا  ددـص 

دنتـسه اشحف  قالخا و  داسف  شخپ  نوناک  زکرم و  يراب  فسا  تروص  هب  هک  تالجم  اه و  همانزور  زا  یخرب  دـسیون : یم  دـندوب  روشک 
نیا دـنک ، یمن  کمک  نیگنن  قاروا  نیا  زا  رتشیب  زیچ  چـیه  اه  یگتخیـسگ  راسفا  اه و  یتفع  یب  رـشن  يارب  هک  ارچ  دـنوش  حالـصا  دـیاب 

باجح فشک  نیا  زا  تسد  یقرت  مان  هب  زین  زورما  دـندرک و  یم  ار  ناخاضر  هنادرخیب  ظاـفلا  راـکفا و  رـشن  زور  نآ  رد  هک  نیگنن  قاروا 
ار هدوت  کی  زیمآ  فرـش  تاساسحا  اهنیا  تسا . رتشیب  روشک  هدوت و  يارب  يراتخم  يدـمحا و  اهدـص  زا  ناشررـض  دـنراد  یمنرب  نیگنن 
اب باتک  زا  رگید  شخب  رد  ماـما  ( 4 . ) تسا اهیدمحا  لوپمآ  نزوس  كون  زا  رتدب  رت و  مومـسم  راب  اهدـص  اهنیا  ملق  كون  دـننک  یم  هفخ 

تفرـشیپ يارب  هک  یتلود  میئوگ  یم  ام  دـسیون : یم  وا  یماح  نارکفنـشور  رودزم و  ناتـسدب  ملق  ياهتیامح  هاش و  اضر  تایانج  هب  هراشا 
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ریت و تصش  اب  ناناملـسم  لداع  ماما  راوج  نیملـسم و  گرزب  دبعم  رد  ار  روشک  مولظم  دارفا  رازه  نیدنچ  بناجا  هدروخ  مین  ینگل  هالک 
میئوگ یم  ام  تسا . رفک  زا  رتدب  رفک و  لیدـع  نآ  تناعا  تسا و  ملظ  رفک و  تلود  تلود  نیا  دـنک  هراپ  هراپ  خاروس و  خاروس  هزین  رس 
ياهنز ناج  هب  هد  رهـش و  ره  رد  ینابرهـش  نابـساپ  مان  هب  ار  راوخ  مدآ  ناوید  هورگ  کی  لدـع  نوناق  روشک و  نوناق  فالخرب  هک  یتلود 

ار تسرپرس  یب  تامرحم  دربب و  لواپچ  تراغب و  دیابرب و  اهنآ  رس  زا  هزین  رس  روز  اب  ار  تفع  باجح  دزیرب و  ناناملـسم  مرج  یب  فیفع 
.« تسا رفک  لیدـع  نآ  رب  تناعا  هناملاظ و  تلود  تلود  نیا  دـیامن  طقـس  ار  نانآ  مولظم  ياه  هچب  دـنک و  دروخ  همکچ  دـگل و  ریز  رد 

نیا اب  وا  نوخ  تشوگ و  دوب و  هدـش  گرزب  يزابرـس  عضو  اب  وا  میرادـن  یعقوت  نادـنچ  ناخاضر  زا  اـم  دـنیامرف : یم  همادا  رد  ماـما  ( 5)
يارب ات  تسا  رتشیب  شتیمها  زابرـس  کی  يارب  یتسرد  تناما و  ینمادکاپ و  تفع و  هک  دـمهفب  تسناوت  یمن  وا  دوب ، هدـش  تیبرت  عیاجف 
نخس دنروآ  یم  باسح  هب  دنمـشناد  ار  دوخ  هک  اهراذگنوناق  اب  نکل  نارگید ، زا  تسا  رتدنمزاین  يرادنید  هب  زابرـس  و  هدوت ، دارفا  رگید 

: دندومرف روشک  تالکشم  لح  هار  هئارا  ماقم  رد  ماما  یمالسا : ) تموکح  لیکشت  يولهپ و  میژر  طوقـس   ) لح هار  هئارا   3 ( 6 ...« ) میراد
اهنت دید . دیهاوخ  يرتدب  راگزور  نیا  زا  هنرگ  دوش و  ضوع  روشک  ات  دـنوش  ضوع  دـیاب  درخ  یب  ای  نئاخ  نارادـمامز  نیا  هکنآ  هلمج  »

تکلمم نیا  رد  مالـسا  نیناوق  رگا  تسا و  یهلا  نوناـق  تموکح  ینعی  ادـخ ، تموکح  دـناد  یم  قـح  ار  نآ  عرـش  درخ و  هک  یتـموکح 
اهقف تراظن  نودب  دشابن  مه  هیقف  تسدب  رگا  تموکح  عون  نیا  دشاب و  ناهج  ندمت  رد  مدقـشیپ  هک  دـسر  یم  يزور  دـنک  ادـیپ  نایرج 

یم هزاجا  دوخ  ناوریپ  هب  هاگچیه  ینییآ  نآرق و  نینچ  ایآ  دـندومرف : داهج  هب  طوبرم  تایآ  نایب  اب  نایاپ  رد  ماـما  ( 7 .« ) درادن ناکما  مه 
( یمومع جیـسب   ) تاقبط همه  یماظن  شزومآ  اب  زج  هک  تسا  شخب  ییاهر  داهج  ییاـهر  هار  اـهنت  نیارباـنب  دـنورب ؟ تلذ  راـب  ریز  دـنهد 
يزکرم و هتسه  لیکشت  دنمزاین  نآ  هرادا  ریگارف و  تضهن  کی  عورش  دنتسناد  یم  ماما  يزکرم : هتسه  لیکشت   4 ( 8 . ) تسین ریذپ  ناکما 
، سرد یـسرک  لیکـشت  اب  ار  فده  نیا  ماما  دنـشاب ، تلم  يربهر و  نایم  یلاصتا  هقلح  روشک  ساسح  زکارم  رد  هک  تسا  هدبز  ياهورین 

تمـس رد  اهدـعب  میظع  هورگ  نیمه  هکیئاج  اـت  دـندرک  نیمأـت  رگراـثیا  هتـسراو و  ناـسنا  اهدـص  اـههد و  تیبرت  و  قـالخا ، سرد  هژیوب 
دنتفاتـش و بالقنا  تضهن و  کمک  هب  یماظن  یملع و  یـسایس ، ساـسح  زکارم  رد  بـالقنا  زا  سپ  اهناتـسا و  زکارم  رد  ماـما  یگدـنیامن 

سیردت ای  تیعجرم و  یسرک  رد  ای  رضاح  لاح  رد  زین  یهورگ  دندیسر و  تداهش  هب  یناهج  رابکتسا  لماوع  طسوت  زین  نانآ  زا  يرایـسب 
متس و ملظ و  دض  هشیدنا  هکنآ  اب  مارآ  تروص  هب  تضهن  يریگ  لکش  زاغآ  ب  دنتسه . بالقنا  ياهشزرا  نارادساپ  وزج  يوزوح  مولع 

فـشک باتک  نیودت  بلاق  رد  یناوج و  زاغآ  زا  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  یلخاد و  دادبتـسا  یجراخ و  رامعتـسا  رابکتـسا و  اب  هزرابم 
رد ار  هزرابم  ملع  اـنلع  ـالمع و  لاسب 1340 )  ) يدرجورب هللا  ۀـیآ  تلحر  نامز  ات  ادـخ  درم  نآ  لاح ، نیا  اـب  دوب  حرطم  ماـما  يارب  رارـسا 

ار تفن  ندش  یلم  مالـسا و  نایئادف  ياهتـضهن  یناشاک  هللا  ۀیآ  يوفـص و  باون  نوچمه  یناگرزب  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـنتفرگن ، تسد 
ات ماما  يوس  زا  عطاق  حیرص و  شنکاو  مدع  ریدقت ، رهب  دندیسر ، تداهش  هب  اضعب  هتفرگ و  رارق  رازآ  تیذا و  دروم  دندرک و  یم  يربهر 

میژر وس ، کی  زا  هک  يدرجورب  هللا  ۀیآ  نوچمه  قلطم  عجرم  دنمتردق و  درم  دوجو  لیبق  زا  تسا  یلماوع  لولعم  هدش  دای  خیرات  زا  شیپ 
ياقآ تیالو  زا  تیعبت  زین  يدرگاش و  داتـسا و  هطبار  لیلد  هب  زین  ماما  رگید ، بناج  زا  داد و  یمن  ماجنا  ینلع  روط  هب  ار  مالـسا  اب  هزراـبم 
دراد مدرم  يرادـیب  ناـمز و  هب  زاـین  یـسایس  یگنهرف  راـک  هکنیا  رب  اـفاضم  دـنوش  راـک  هب  تسد  دنتـسناد  یمن  اور  شیوخ  رب  يدرجورب 
ادـعب اـه  هنیمز  نیا  دراد و  زاـین  دوش ، یم  طوبرم  مصخ  درکلمع  هب  نآ  فرط  کـی  هک  ییاـه  هنیمز  يرـس  کـی  زا  یتـضهن  ره  هچناـنچ 

ار نآ  هک  یتردق  زین  دهاوخ و  یم  داوم  هیام و  یناشفـشتآ  نوچ  تضهن ، مایق و  دندوب  دقتعم  ماما  هکنیا  رتمهم  همه  زا  دوب  هدـمآ  دوجوب 
يافرژ زا  هک  دناسرب  رمث  هب  ار  یمالسا  بالقنا  مایق و  دناوت  یم  يربهر  دنتسه ، مدرم  بتکم و  رصنع  ود  مایق  هیام  دروآ و  یم  شورخ  هب 
لوبقم وا  تیالو  هماع  تیعجرم  دنسم  رد  هک  دیآ  یمرب  لداع  یهیقف  تسد  زا  راک  نیا  و  دشاب . هتـساخرب  مدرم  ياه  هدوت  هدارا  بتکم و 

، دراد تما  هدارا  نامیا و  بتکم و  قمع  رد  هشیر  هک  عیفر  هاگیاج  نیا  هب  ندیـسر  دنـشاب . یمالـسا  هعماج  هجوت  لباق  تیرثکا  ای  ناگمه 
. دنیشنب رمث  هب  دریگب و  لکش  یـصاخ  دنیارف  کی  رد  دیاب  هک  دراد  ناوارف  لعفلاب  هوقلاب و  تاناکما  طیارـش و  نامز ، هب  جایتحا  کش  یب 
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بیوصت اب  طابترا  رد  میژر  ماما و  نایم  ینلع  یـسایس  ییورایور  نیلوا  ماـما : شنکاو  یتیـالو و  یتلاـیا و  ياـه  نمجنا  هحیـال  بیوصت   1
بوصم 1285 ش یساسا  نوناق  ممتم  لوصا 91 و 92  بجوم  هب  هک  روکذـم  نمجنا  لیکـشت  تسا . یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  هحیال 

قبط ناگدنوش  باختنا  ناگدـننک و  باختنا  طیارـش  دوب . هدـنام  توکـسم  نانچمه  دوب  هدـش  ینیب  شیپ  تیطورـشم  سلجم  هرود  نیلوا 
داسف دنشاب و  مالـسا  فینح  نید  هب  نیدتم  دیاب  الوا  دوب . هدیـسر  لوا  سلجم  بیوصت  هب  ریز  حرـش  هب  زین  نمجنا  همانماظن  نیتدام 7 و 9 

. دنمورحم ندش  باختنا  ندرک و  باختنا  زا  ناوناب  اثلاث  دننک  دنگوس  نایتا  دیجم  نآرق  هب  دیاب  دنگوس  ماگنه  ایناث  دنـشاب  هتـشادن  هدیقع 
روهمج سیئر  يوس  زا  هدش  هتکید  یحالـصا  رهاظ  هب  تامادقا  یخرب  ددـص  رد  میژر  یجراخ  یلخاد و  صاخ  لیالد  هب  هک  لاس 39  زا 

هحیال یتآ ، تامادقا  يارب  تیناحور  يورین  ندومزآ  روظنم  هب  زین  مق و  رد  زکرمتم  تیعجرم  ألخ  زا  هدافتسا  اب  دوب  هدمآرب  اکیرمآ  تقو 
طرـش شیپ  اب  زین  سلجم  هک  ملع  هللادسا  طسوت  تلود  لیکـشت  ینیما و  يافعتـسا  اب  یلو  دندرک  حرطم  ینیما  تلود  رد  ادتبا  ار  روکذـم 

همانماظن رد  روکذم  طرش  هس  ره  دیدج  نتم  رد  داتفا ، نایرج  هب  روکذم ) هحیال  ، ) دوب هدش  لحنم  هاش  طسوت  تلود ، لیکشت  يارب  ناشیا 
تیناحور اب  تساوخ  یم  الوا  صاخ ، ینامز  عطقم  نآ  رد  راک  نیا  ماجنا  اـب  میژر  نوناـق : رییغت  يارب  میژر  لـیالد   1 1 دش . فذح  یلبق 

المع هک  نآرق  مالـسا و  هب  دـقتعم  ریغ  ذوفن  بحاص  ياههورگ  هب  اـیناث  دـنک  ییاـمزآروز  دـندرب  یم  رـسب  يربهر  نارحب  طیارـش  رد  هک 
ندنام بقع  لیلد  نانز  يدازآ  ندرک  ناونع  اب  اثلاث  دننک ، مالعا  ار  دوخ  تیدوجوم  ات  دـهد  تصرف  دنتـشاد  رایتخا  رد  ار  روشک  تسایس 

. درادرب نیب  زا  تسا  برغ  هب  لماک  یگتسویپ  هار  رد  هک  ار  یعنام  نیرخآ  هرخالاب  دراذگب و  مالسا  هدهع  هب  ار  اهنآ  هتشذگ  تیمورحم  و 
تسایس هنحـص  دراو  ار  املع  مدرم و  همه  دننک و  زاغآ  ار  يداینب  لوحت  کی  ات  دندوب  تصرف  رظتنم  هک  ماما  ماما : لمعلا  سکع   2 1 ( 9)
دنتـشاد مالعا  دندش و  راک  هب  تسد  هلـصافالب  دـنریگب  مه  ار  امن  یناحور  ياهبآم  سدـقم  ضارتعا  يولج  نمـض  رد  دـنیامن و  هزرابم  و 

ناوناب باختنا  دروم  رد  تسا و  یعرـش  فیلکت  کی  نآ  اب  هزرابم  تسا و  هتـساخرب  مالـسا  اب  گنج  هب  نآرق ، مالـسا و  فذـح  اب  تلود 
دنراد يدازآ  تکلمم  نیا  رد  اهدرم  رگم  میفلاخم ، طلغ  ياهراک  نیا  اب  میفلاخم . اشحف  نیا  اب  ام  میتسین  فلاخم  نانز  یقرت  اب  اـم  دومرف :

اب يرئاح و  هللا  ۀـیآ  لزنم  رد  يا  هسلج  ماما  توعد  اـب  ( 10 ( ؟ دوش یم  تسرد  ظفل  اب  نز  دازآ  درم و  دازآ  رگم  دنـشاب ؟ هتـشاد  اـهنز  هک 
هذختم میمصت  يارجا  رد  عجارم  اتیاهن  ( 11 . ) ددرگ ذاختا  گنهامه  یضتقم و  میمصت  دروم  نیا  رد  ات  دش  لیکـشت  تقو  عجارم  روضح 
هناروزم تروص  هب  هتفه  کی  زا  سپ  هاش  دنک . مادقا  همانبیوصت  ياغلا  رد  ات  دنتساوخ  هاش  زا  هناهاوخریخ  میالم و  نحل  اب  یفارگلت و  یط 

دح رد  ار  اهنآ  دیوگب  احیرص  ات  دهد  یم  رارق  بطاخم  مالسالا » ۀجح   » ترابع اب  ار  عجارم  الوا  نآ  رد  هک  دهد  یم  خساپ  زیمآ  تناها  و 
دروم ار  مق  عجارم  هدرک و  هرباخم  میکح  ياقآ  يارب  فجن  هب  تیلـست  مایپ  زین  يدرجورب  ياقآ  توف  رد  هچناـنچ   ) دسانـش یمن  تیعجرم 

هک تفگ  یم  اهنآ  هب  میناهاوخ » ماوع  راکفا  تیادـه  رد  ار  یلاع  باطتـسم  بانج  تاقیفوت   » تراـبع اـب  اـیناث  دوب .) هداد  رارق  ییاـنتعا  یب 
خـیرات و هناـمز و  تیعـضو  هب  ار  یلاـعبانج  هجوت   » تراـبع اـب  اـثلاث  روشک . یـسایس  روما  رد  تلاـخد  هن  تسا  ماوع  تیادـه  امـش  هفیظو 

ارچ دـیربخ و  یب  ایند  زا  دـیتسه و  یعاجترا  امـش  دـیوگب  تساوخ  یم  مییامن » یم  بلج  اـیند  یمالـسا  کـلامم  ریاـس  عضو  هب  نینچمه 
دیاب تلود  هدش و  بیوصت  تلود  طسوت  هحیال  تشاد  راهظا  هیباوج  نایاپ  رد  هرخالاب  دیهاوخ .  یم  یمالـسا  ياهروشک  زا  ریغ  یمالـسا 
عناق اهنت  هن  هاش  خـساپ  ( 12 . ) مرادن یتیلوؤسم  چیه  اذـل  تموکح و  هن  منک  یم  تنطلـس  نم  دـیوگب  تساوخ  قیرط  نیا  زا  دـنک و  مادـقا 
ملع زا  دـنتفرگ  میمـصت  دوب  هدـش  ماـجنا  ماـما  توعد  هب  هک  يدـیدج  تسـشن  رد  مق  عجارم  اذـل  دوـب  زین  زیمآ  تناـها  هکلب  دوـبن  هدـننک 

دنت و رایسب  دنیامن  باطخ  ریزو  تسخن  ناونع  اب  ار  ناشیا  هکنآ  یب  ملع  هب  ناشمایپ  رد  ماما  ( 13 . ) دنک مادقا  همانبیوصت  وغل  رد  دنهاوخب 
لوا دنب  ود  هب  تبـسن  دـهد و  یم  هللا  ۀـیآ  ناونع  اب  ار  مق  عجارم  باوج  زور  لهچ  زا  سپ  ملع  ( 14 . ) دندرک نایب  ار  بلاطم  زیمآ  دـیدهت 

ناگدنیامن رظن  هب  ار  ناوناب  باختنا  دروم  رد  يریگ  میمـصت  اما  دهد  یم  دـعاسم  لوق  نآرق ) هب  دـنگوس  مالـسا و  طرـش  فذـح   ) هحیال
زا لفاغ  دنک ، داجیا  هقرفت  مق  عجارم  نایم  رد  دوخ  معز  هب  ات  دـهد  یمن  ار  ماما  فارگلت  خـساپ  لاح  نیع  رد  دـنک و  یم  لوکوم  سلجم 

ریزارس ماما  يوس  هب  نایرازاب  اه و  هزوح  تائاتفتسا  اهفارگلت و  لیس  تخاس  زاتمم  نارگید  زا  يزراب  وحن  هب  ار  ماما  وا  مادقا  نیمه  هکنیا 
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ماگ کی  ای  تضهن  هنماد  شرتسگ   2 تفرگ . دوخ  هب  زیمآ  ضارتعا  یتلاح  روشک  دنتساخرب ، ضارتعا  هب  نارهت ، هژیوب  اهرهش ، مدرم  دش .
ماما اما  دندرک  يزوریپ  مالعا  یخرب  دنتسنادن و  يرورض  ار  يرگید  مادقا  دش  هدروآرب  ناشیاه  هتساوخ  هک  روصت  نیا  اب  عجارم  شیپ : هب 

تـسا تیلوؤسم  زا  رارف  هلزنم  هب  تسا ، لیطعت  سلجم  هک  یطیارـش  رد  سلجم  هب  راک  هلاحا  الوا  دـش  رکذـتم  ناـنآ  زا  ددـجم  توعد  اـب 
بیوصت تلود  هک  يا  هحیال  ایناث  درادـن . ارنآ  بیوصت  قح  مه  سلجم  دـشاب  یـساسا  نوناق  عرـش و  فالخ  راک  لـصا  رگا  هکنآ  نمض 

ینلع لماک و  ياغلا  راتـساوخ  یمایپ  لاسرا  یط  عجارم  اددـجم  دـهدب ، يراکمه  لوق  هکنآ  هن  دـنک  مالعا  ار  نآ  ياغلا  امـسر  دـیاب  درک 
دروم رد  مق  فانـصا  لاؤس  خـساپ  رد  اذـل  درکن  روبزم  هحیال  هب  دودـحم  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  هلحرم  نیا  رد  ماما  اما  دـندش  هماـنبیوصت 

یم رطخ  مالعا  ناهج  نیملسم  ناریا و  تلم  هب  یعرـش  هفیظو  بسح  بناجنیا  : » دندومرف هدرک  رت  هدرتسگ  ار  تازرابم  هریاد  ملع  شنکاو 
یتدـم تسا و  مسینویهـص  هضبق  ضرعم  رد  نآ  داـصتقا  ماـمت  تـکلمم و  لالقتـسا  تـسا . رطخ  ضرعم  رد  مالـسا  مـیرک و  نآرق  مـنک ،

ار ناملسم  تلم  دننک و  یم  هضبق  دوخ  لامع  دییأت  اب  ار  تکلمم  نیا  داصتقا  مامت  نیملـسم ، رابگرم  توکـس  نیا  اب  هک  تشذگ  دهاوخن 
مدرم هبناج  همه  ینابیتشپ  مق و  ماظع  عجارم  ماـما و  ریگیپ  ياهـشالت  اـب  ریدـقت ، رهب  ( 15 .« ) دـنیامن یم  طقاس  نوؤش ، ماـمت  رد  یتسه  زا 

خـساپ ییامزآروز و  مه  زاب   3 ( 16 . ) دـش وغل  لاس  ناـمه  هاـمرذآ  رد  دوب  هدیـسر  تلود  بیوصت  هب  لاس 41  هاـمرهم  رد  هک  يا  هحیـال 
يد تبسانم 17  هب  تفرگ  میمصت  میژر  یتیالو ، یتلایا و  ياه  نمجنا  هحیال  نایرج  رد  تلود  هناحضتفم  تسکش  لابند  هب  نکش : نادند 
هیلع میقتـسم  ریغ  روطب  هک  تارهاظت ، یناـبایخ و  هژر  يارب  باـجح  یب  ناـنز  زا  لاس 1314  رد  ناخاضر  طسوت  باـجح  فشک  زورلاـس 
یط ارجام ، زا  یهاگآ  زا  سپ  ماما  دـشخب . مایتلا  دودـحم  دـنچ  ره  ار  دوخ  مخز  ات  دـنک  يرادرب  هرهب  دـش  یم  ماـمت  تیناـحور  مالـسا و 

دجـسم هعجاف  تبـسانم  هب  ار  زور  نامه  الباقتم  مالـسا  ياملع  يا ، هثداح  نینچ  عوقو  تروص  رد  هک  داد  رادـشه  تلود  هب  یمایپ  لاسرا 
تارهاـظت هب  تسد  هک  تساوخ  دـنهاوخ  تلم  مومع  زا  هدومن و  مـالعا  یلم  يازع  دوب ) هتفرگ  ماـجنا  ناـخاضر  طـسوت  هک   ) داـش رهوگ 

، بیترت نیدـب  درک  ینیـشن  بقع  دوخ  عضوم  زا  راچان  هب  میژر  ماما ، دـیدهت  نیا  اـب  دـنیامن ، راـجزنا  زاربا  نآ  نیلماـع  هب  تبـسن  دـننزب و 
تیناـحور و هیلع  تاـغیلبت   4 دوـب . يدـعب  ثداوـح  يارب  يزاـغآ  دوـخ  هک  دـمآ  تسد  هـب  تـضهن  يریگ  لکـش  لاـح  رد  مود  يزوریپ 
، دوب هدمآ  دوجو  هب  میژر  يارب  قیرط  نیا  زا  هک  یتینابـصع  تیناحور و  اب  فاصم  رد  میژر  ررکم  ياهتـسکش  لابندـب  ماما : يریگعـضوم 
هب ار  ناـنآ  مق ، عجارم  اـملع و  اـب  وگتفگ  زا  سپ  ماـما  دـنتخادنا .  هار  هب  تیناـحور  هیلع  ار  يا  هدرتسگ  تاـغیلبت  دـندرک  راداو  ار  دـیارج 

یکی دمآ ، لمع  هب  مق  مظعا  دجـسم  رد  هدرتسگ  عمجت  تروص  هب  هک  ضارتعا  نیا  رد  درک . قیوشت  دروم  نیا  رد  یعمج  هتـسد  ضارتعا 
هیلع تاعوبطم  مومـسم  تاـغیلبت  زا  يریگولج  رد  مادـقا  مدـع  تروص  رد  درک  دـیکأت  تخادرپ و  ینارنخـس  هب  نارهت  فورعم  ظاـعو  زا 

ینارنخـس و نیا  داد . دنهاوخ  همادا  اددجم  ار  یلبق  تازرابم  ریزگان  ییوگخـساپ ، در و  هب  تیناحور  هب  هزاجا  مدـع  تیناحور و  مالـسا و 
تشحو بجوم  هتـشاد و  مدرم  نایم  رد  يا  هدرتسگ  باتزاب  تفرگ  لکـش  ماما  داهنـشیپ  اب  مق و  عجارم  فرط  زا  هک  زیمآ  ضارتعا  هسلج 

هلأسم هک  داد  نانیمطا  عجارم  هب  دیارج ، زا  یخرب  ياه  هتشون  زا  فسأت  راهظا  نمض  هدش  مق  یهار  ریزو  تسخن  نواعم  اذل  تشگ  تلود 
هاش میژر  ماما : يریگعـضوم  هناگـشش و  حیاول  مودنارفر   5 دـهد . یمن  ار  تیناحور  هیلع  بیذاکا  راـشتنا  هزاـجا  رگید  هدرک و  بیقعت  ار 

بالقنا ییاکیرمآ  حرط  نامه  هک  ار  شیوخ  دـنفرت  نیرخآ  درک و  ور  ار  دوخ  تسد  ماجنارـس  یلاوتم ، تسکـش  نیدـنچ  لـمحت  زا  سپ 
، یـضرا تاحالـصا  لیبق  زا  یتاعوضوم  حـیاول  نیا  رد  داد . رارق  یمومع  راکفا  ضرعم  رد  روشک  تراـسا  تلم و  بیرف  يارب  دوب  دـیفس 

ماجنا اـه و  هیناـیب  رودـص  اـب  ماـما  دـش . حرطم  هدـش ...  داـی  ماهـس  زا  نارگراـک  ندوب  میهـس  تاـجناخراک و  ماهـس  شورف  شناد ، هاـپس 
موهفمان مدرم  يارب  هک  یلوصا  ایناث  دراد  ار  مودـنارفر  يرازگرب  تیحالـص  یماـقم  هچ  دوش  نشور  دـیاب  ـالوا  دومرف : دوخ  ياـهینارنخس 

اهنیا رگا  اعبار  درادن ، دوجو  نونکا  هک  تسا  يدازآ  مودنارفر  کی  یلـصا  طرـش  اثلاث  دریگ  رارق  بیوصت  دروم  دـناوت  یم  هنوگچ  تسا 
هعجارم نآ  ناسانـشراک  مالـسا و  همانرب  هب  ارچ  دـنهد  ماجنا  يراک  تلم  يارب  دـنهاوخ  یم  دـنراد و  تین  نسح  تاحالـصا  يارجا  يارب 

روط هب  زین  میژر  ( 17 . ) تسا یمالـسا  لوصا  ندرب  نیب  زا  يارب  يا  همدقم  يرابجا  مودنارفر  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  اسماخ  دـننک ؟ یمن 
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يارب مدرم  دش و  میرحت  مودنارفر  ریدـقت ، رهب  درک . یم  یفرعم  نیکالم  لامع  اتیاهن  يدازآ و  فلاخم  عجترم ، ار  نویبالقنا  هنادرمناوجان 
درک ینارنخس  هناتسآ  نادیم  رد  درک و  رفس  مق  هب  نمهب 41 )  4  ) مودنارفر هناتسآ  رد  هاش  دندادن . ناشن  ینادنچ  لابقتـسا  نآ  رد  تکرش 

. درک یمن  ددرت  نآ  رد  یسک  دوب و  لیطعت  هچراپکی  هدز  متام  تروص  هب  رهش  دندرواین و  لمع  هب  وا  زا  یلابقتسا  املع  هن  مدرم و  هن  یلو 
ینارنخـس داریا  نمـض  لوفزد  یتدحو  هاگیاپ  رد  مایا  نامه  رد  دمآرب . ماقتنا  ددـص  رد  هدروخ  مخز  یعفا  نوچمه  هدـش و  ینابـصع  هاش 

اب تضهن  لاس 41  رد  دـنچ  ره  تضهن  نینوخ  هلحرم  اـی  هراـبود  زاـغآ  ج  درک ! گرم  بوکرـس و  هب  دـیدهت  ار  مق  عجارم  نویناـحور و 
هدمآرب ماقتنا  ددص  رد  هدش و  ینابـصع  میژر  هدمآ ، تسدب  ياهیزوریپ  رطاخ  هب  هتبلا  دوبن  هارمه  يزیرنوخ  اب  اما  دوب  هدش  زاغآ  تیدـج 

لاسرا یط  ماما  و  ع . )  ) قداص ماـما  تداهـش  ماـیا  اـب  دوب  فداـصم  لاـس 42  زورون  دـمآ . رد  ارجا  هب  لاـس 42  رد  يدژارت  نیا  هک  دوـب 
تـصرف زا  تساوخ  نانآ  زا  هدرک  مالعا  یمومع  يازع  ار  دـیع  میرادـن و  دـیع  لاسما  ام  دومرف  دالب  ياملع  هب  باطخ  هناگادـج  ياهمایپ 

قداص ماما  تداهش  اب  فداصم  دیع  مود  ( 18 . ) دنهد رارق  هاش  ياهیراکفالخ  تایانج و  نایرج  رد  ار  مدرم  هدرک  هدافتـسا  هدمآ  تسدب 
هدز تشحو  مدرم  دندز  مه  رب  ار  سلجم  هدش و  هسلج  دراو  لدبم  سابل  اب  میژر  نارودزم  دش . رازگرب  هیـضیف  هسردـم  رد  یمـسارم  (ع )

رد ار  تیانج  نیا  دندومن و  حورجم  دیهـش و  ار  بالط  زا  يدایز  عمج  دنتخیر  اه  هرجح  هب  اهودـنامک  هاگماش  دـندرک  كرت  ار  هسردـم 
هب تشحو  وج  نیا  شرتسگ  ددص  رد  هاش  تفرگ  ارف  ار  مق  رهش  تشحو  بعر و  راتـشک  هلمح و  نیا  اب  ( 19 . ) دندرک رارکت  زین  دعب  زور 

روشک فلتخم  طاقن  هب  ار  مایق  ادهـش ، ملهچ  متفه و  مسارم  يرازگرب  بلاق  رد  ات  تفرگ  میمـصت  زین  ماما  ـالباقتم  دـمآرب  روشک  رـسارس 
ار هاش  صخش  يا  هینایب  رودص  اب  هیضیف  يادهـش  ملهچ  تبـسانم  هب  ماما  دندش . راک  نیا  ماجنا  هب  قفوم  ماما  ماجنارـس  هک  دهدب  شرتسگ 

رثا یب  دوب  هتفرگ  ماجنا  تیناحور  عجارم و  هیلع  زور  لهچ  تدم  رد  هک  ار  یموش  تاغیلبت  همه  داد و  رارق  دیدهت  هلمح و  دروم  تدش  هب 
دنتفای يا  هژیو  تیرومأم  مسارم  يرازگرب  نایدصتم  نویناحور و  هیـضیف ) نینوخ  هعجاف  زا  زور  زا 65  سپ   ) لاس 42 مرحم  مایا  رد  درک .

دنیوگن و يزیچ  لیئارـسا  هاش و  هیلع  دنتفرگ  یم  دهعت  یمازعا  نویناحور  زا  میژر  لامع  دننک . يرادرب  هرهب  نآ  زا  يا  هتـسیاش  وحن  هب  ات 
هلمح دروم  ار  ( 20  ) لیئارسا هاش و  هدرک و  داریا  ار  دوخ  یخیرات  ینارنخـس  اروشاع  رـصع  رد  زین  ماما  تسا . رطخ  رد  مالـسا  هک  دنیوگن 

مهاوخ یمن  نم  : » دندومرف نایاپ  رد  ماما  تسا ؟ يدوهی  هاش  رگم  دنراد ، مه  اب  يا  هطبار  هچ  لیئارسا  هاش و  رخآ  درک : هفاضا  هداد و  رارق 
هب دننک و  تنوریب  ناریا  زا  ات  يرفاک ، میوگب  نم  هک  دـننک  یفرعم  دوهی  ار  وت  دـنهاوخ  یم  اه  نیا  یـشب ، تردـپ  لثم  تشونرـس ) رد   ) وت

ار ناشیا  ماما ، يریگتسد  اب  دنتخیر و  ماما  لزنم  هب  بش  ياه  همین  میژر  نارومأم  هک  دوب  ینارنخـس  نیا  زا  سپ  ( 21 .« ) دنسرب وت  فیلکت 
نارهت مق و  هژیوب  ناریا ، ياهرهش  مامت  ماما ، يریگتسد  ربخ  راشتنا  اب  دنتشاد . هگن  هرصاحم  رد  ای  نادنز  رد  هام  هد  تدم  هدرب و  نارهت  هب 

، دـندش دوخ  عجرم  يدازآ  ناهاوخ  زیمآ  ضارتعا  هدـنبوک و  ياهدایرف  اب  مدرم  دـش  لیدـبت  یلم  شورخ  یمومع و  ضارتعا  هب  نیمارو  و 
ار هانگ  یب  ناسنا  نارازه  هجیتن  رد  دنتـسب و  رابگر  هب  ار  مدرم  میژر  نامیخژد  دـندمآ  رد  تکرح  هب  شوپ  نفک  تروص  هب  نیمارو  مدرم 

قارع فلتخم  ياهرهش  نویناحور  فجن و  مق و  عجارم  دندناسر . تداهـش  هب  لاس 42  دادرخ  همین  رد  و  مرحم )  ) تداهـش نوخ و  هام  رد 
مالعا یللملا  نیب  ياهنامزاس  یبرع و  ياهروشک  نارـس  هب  ار  هاـش  تاـیانج  مدرم و  ماـیق  تیهاـم  ضارتعا و  داـیرف  دنتـسویپ و  بـالقنا  هب 

مایق و اب  هارمه  ماما  تعجارم  مسارم  دندرک . یم  تعجارم  مق  هب  هدش و  دازآ  تشادزاب  لاس  کی  هب  کیدزن  زا  سپ  ماما  هرخالاب  دندرک .
يارب ار  دادرخ   15 تخادرپ ، ینارنخـس  هب  دوخ  ماما  دـیرفآ ، روش  رگید  راب  دادرخ  هدزناپ  هیـضیف و  يادهـش  درگلاس  دـش . رگید  یبالقنا 

ناـیماظن نآ  بجوـم  هب  هـک  دـش  بیوـصت  نویـسالوتیپاک »  » نـیگنن دادرارق  لاـس 43  هاـمرهم  ( 22 . ) درک مــالعا  یموـمع  يازع  هـشیمه 
هب نیا  زا  سپ  میژر  دندرک .  حرطم  ناشفورعم  ینارنخـس  بلاق  رد  ار  دوخ  ضارتعا  ماما  دندش  رادروخرب  ییاضق  تینوصم  زا  ییاکیرمآ 

تیادـه تیلاعف و  زا  يا  هظحل  یتح  ماما  اـما  درک . دـیعبت  فجن  هب  سپـس  هیکرت و  هب  ار  ماـما  تشادرب و  هار  رـس  زا  ار  عناـم  دوخ  ناـمگ 
ار یلکشم  دیشک و  یتحار  سفن  میژر  ارهاظ  لاس 46  ات  ماما  دیعبت  زا  سپ  ( 57 46  ) تضهن ییافوکـش  دشر و  د  دندرکن . غیرد  تضهن 

سیردت اب  لاح  نیع  رد  دنتشاد و  رظن  ریز  ار  روشک  عاضوا  اهمایپ  اه و  هینایب  لاسرا  اب  ماما  مایا  نیمه  رد  هک  یلاح  رد  درک  یمن  ساسحا 
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هب ياهلاس 46  زا  دندرک . یم  هیذغت  يرکف  ظاحل  زا  ار  تضهن  هدـنیآ  هیقف  تیالو  یمالـسا و  تموکح  ناونع  تحت  فجن  رد  هقف  جراخ 
یساسا نوناق  ممتم  رییغت  یهاشنهاش ، هلاس  لذتبم 2500  نشج  حرف ، هاش و  يراذگجات  نشج  لیبق : زا  هدمآ  دوجوب  طیارـش  لیلد  هب  دـعب 
دجـسم ندز  شتآ  لیئارـسا ، بارعا و  هزور  شـش  گـنج  یتـخت ، ناولهپ  ناـهج  كوکـشم  لـتق  هنطلـسلا ، بیاـن  ناونع  هب  حرف  نییعت  و 

اقآ جاح  تداهـش  لاس 54 و  رد  هیـضیف  هسردـم  هب  هلمح  زیخاتـسر ، بزح  حرط  يرافغ ، هللا  ۀـیآ  يدیعـس و  هللا  ۀـیآ  تداهـش  یـصقالا ،
تضهن يربهر  تیاده و  هب  اپورا  میقم  یناریا  نایوجشناد  ياه  همان  هب  خساپ  ینارنخـس و  داریا  مایپ ، لاسرا  اب  ماما  لاس 56 ، رد  یفطصم 

یم یـشایع  لابند  هب  دـندید  یم  سپ  ار  اوه  ات  هک  یناسک  فالخ  رب   ) دـندرک ظـفح  مدرم  يربهر  رد  ار  یگتـسویپ  لـصا  دـنداد و  همادا 
تبسانم هب  دندش . ) راکبلط  هدرک ، نوریب  هنحص  زا  ار  تلم  مامت  ییوررپ  اب  هدمآ و  تلم  نایم  هب  دش  دارم  قفو  رب  عاضوا  هکنیمه  دنتفر و 
سلاجم ربانم و  رب  ینلع  روط  هب  ماما  مان  لاس  زا 15  سپ  دش و  رازگرب  روشک  رسارس  رد  یمسارم  لاس 56  رد  یفطصم  اقآ  جاح  تداهش 
یـسایس عاضوا  رب  ییازـسب  ریثأت  تشاد  همادا  ملهچ  ات  هک  هدـش  دای  مسارم  دـندرک . لابقتـسا  نآ  زا  تاولـص  رکذ  اب  زین  مدرم  دـش و  هدرب 

ار ماما  يا  هلاقم  یط  قلطم  يدیـشر  راعتـسم  مان  اب  تاعالطا  همانزور  عاضوا ، ندـش  مارآ  ملهچ و  مسارم  مامتا  زا  سپ  اـما  تشاد  روشک 
راجزنا مالعا  ضارتعا و  ناونع  هب  بالط  دش . عجارم  مق و  هیملع  هزوح  بالط  یمومع  ضارتعا  بجوم  رما  نیا  هک  داد  رارق  تناها  دروم 

رد دنتـسب  رابگر  هب  ار  تیعمج  هاش  نارومأم  مق  يادهـش  نادیم  رد  هامید 56  زور 19  بورغ  رد  هکنآ  ات  دـنتفر  اهقف  عجارم و  لزاـنم  هب 
رد دش  رازگرب  روشک  طاقن  ریاس  مق و  رد  یمسارم  اددجم  بالط  تداهش  اب  دنتخاس . حورجم  ار  يدادعت  دیهـش و  ار  يدایز  هورگ  هجیتن 

دجسم رد  یهوکش  اب  مسارم  زیربت  يادهش  نیعبرا  تبسانمب  دندش ، هتسب  رابگر  هب  نامیخژد  طسوت  زیربت  مدرم  مق ، يادهش  ملهچ  مسارم 
تـسا مزال  عجارم  همه  مارتحا  تیاعر  تشاد  مالعا  يرادمتعیرـش  ياقآ  يوس  زا  یگدنیامن  هب  نانارنخـس  زا  یکی  دش ، رازگرب  مق  مظعا 

رارق اب  نویناحور  زا  رگید  یکی  نآ ، یپ  رد  دوش . رارکت  ناگرزب  نیا  زا  کـی  ره  ماـن  ندینـش  اـب  دـیاب  تسا  تاولـص  رکذ  رباـنب  رگا  اذـل 
تاولـص عجارم  همه  مان  ندینـش  اب  تسانب  رگا  اذل  دراد  يا  هژیو  هاگیاج  ماما  اما  تسا  مزال  عجارم  مارتحا  تشاد  نایب  هاگیاج  رد  نتفرگ 

تاولص هس  هرخالاب   ) دندرک لابقتسا  داهنشیپ  نیا  زا  تاولص  اب  تیعمج  هوبنا  هک  میتسرف  یم  تاولـص  راب  هس  ماما  مان  يارب  دوش  هداتـسرف 
دش و یم  هدوزفا  تضهن  هنماد  رب  تشذـگ  یم  نامز  هچ  ره  ریدـقت ، ره  هب  ( 23 ( . ) تسا سلاجم  شخبامرگ  نانچمه  ماما  ماـن  مارتحا  هب 
فجن و رد  ماما  رب  قییـضت  نینوخ و  راتـشک  اهیرگیـشحو و  همه  مغر  یلع  لاس 57  رد  ات  دـندروخ  هرگ  رگیدـکی  هب  یناوارف  ياه  ملهچ 

ماود تلم  ناشورخ  هدـنفوط و  لیـس  ربارب  رد  دنتـسناوتن  وا  نابابرا  هن  میژر و  هن  اه  هرهم  ضیوعت  اهتلود و  رییغت  سیراپ و  هب  ناشیا  دـیعبت 
یهلا تاکرب  یمالـسا  نهیم  هب  ماما  زیمآ  تیقفوم  دورو  اب  دیآرد ». هتـشرف  دور  نوریب  وچ  وید  . » دمآ زاب  ماما  تفر و  هاش  اتیاهن  دنروایب و 
نمهب رد 22  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  اب  ( 24 . ) دندش دنم  هرهب  مالسا  نارکیب  سونایقا  تایح  بآ  زا  رگید  راب  دش و  لزان  تلم  نیا  رب  زین 

، دنمراک یهاگـشناد ، یناحور ، زا  معا  راشقا ، همه  داحتا  ناریا و  يافواب  تلم  ياهیراکادف  ماما ، هنادنمدرخ  ياهیربهر  نیهر  هک  لاس 57 
هلحرم دوب ، جع )  ) رصع ماما  تاهجوت  لاعتم و  دنوادخ  ياهدادما  همه  سأر  رد  و  درم و ... نز و  ییاتـسور ، يرهـش و  زرواشک ، رگراک ،

مدرم دندش . رادروخرب  زوسلد  يردپ  فاطلا  زا  نافعـضتسم  دیـشچ  ار  يدازآ  يزوریپ و  معط  تلم  دـش ، زاغآ  ناریا  خـیرات  رد  يدـیدج 
مـسق نانمـشد  لباقم ، رد  ددرگ . مالـسا  نیناوق  يارجا  هب  قفوم  ناشدارم  ریپ و  ات  دنراذگب  صالخا  قبط  رد  دـنراد  هچ  ره  دـندش  رـضاح 
عاونا اب  اهتیـصخش  رورت  بالقنا ، ناگتـسجرب  رورت  یلخاد ، ياهگنج  دنداد . لکـش  بالقنا  هیلع  ار  دوخ  سدـقمان  دـنویپ  بالقنا  هدروخ 
ماظن رب  زوسنامناخ  گنج  لیمحت  ناریا ، هب  اهیئاکیرمآ  هلمح  يداصتقا ، هرصاحم  اتدوک ، حرط  عرازم ، ندز  شتآ  هنادرمناوجان ، ياهتمهت 

رـس يالاب  یهلا  ددـم  تسد  عطاقم  نیا  همه  رد  اما  تسا . موش  داحتا  نیا  جـیاتن  زا  ییاه  هنومن  رگید  يرامـشیب  دراوم  یمالـسا و  ياـپون 
. دـندش ور  نانمـشد  ياـه  هشقن  دـساف و  رـصانع  زا  يرایـسب  ماـما  طـخ  نایوجـشناد  طـسوت  یـسوساج  هنـال  ریخـست  اـب  دوب . ماـما  تلم و 

... دنا هدش  يوزنم  تسایس  هنحـص  زا  اهلاربیل  دندنام ، ماکان  دوخ  فادها  هب  لین  رد  نایمادص  دنتخوس ، یهلا  باذع  شتآ  رد  اهیئاکیرمآ 
یناـحور دـیمح  دیـس  ناریا ، رد  ینیمخ  ماـما  تـضهن  ك : 352 2 ر .  . ص ناریا ، بـالقنا  ياـه  هـشیر  رآ ، یکین  يدـک ،  1 اهتـشون : یپ 
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لاس 1323 هب  ار  نآ  يدـک  مناـخ  تسا ، فـالتخا  باـتک  نیا  نیودـت  خـیرات  صوصخ  رد   3 84  . ص 24 ص  ، 1361 ج 1 ، یتراـیز ) )
زا سپ  هک  ددرگ  یم  طابنتسا  باتک  نتم  زا  اما  دنناد . یم  طوبرم  ناخاضر  تموکح  نارود  هب  ار  نآ  خیرات  یضعب  یلو  دناد  یم  طوبرم 

ص نامه ،  5 283  . ص یب م ، ات ، یب  هر )  ) ینیمخ ماما  رارـسا ، فشک   4 تسا . هدش  نیودت  باتک  نیا  اهیـسیلگنا ، طسوت  ناخاضر  لزع 
376  . ص 375 ج 1 ، ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات  نیدلا ، لالج  یندم ،  9 نامه .  8 238  . ص 222 و نامه ،  7 243  . ص نامه ،  6 239.
ج 1 ص نیدلا ، لالج  یندم ،  12 442  . ص نآ ، ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  یناجنز ، دیمع   11 53  . ص 32 و ج 1 ، رون ، هفیحص   10

سپ ماما   16 33  . ص ج 1 ، رون ، هفیحص  ص 176 و 177 و  كردم ، نامه   15 30  . ص نامه ،  14 29  . ص ج 1 ، رون ، هفیحص   13 377.
. درک راذـگاو  مدرم  دوخ  هب  ار  نآ  همادا  هدرک و  کیرـش  تضهن  نیا  رد  المع  ار  نانآ  مدرم ، زا  زیمآ  رکـشت  مایپ  لاسرا  اب  هحیـال  وغل  زا 

يادهش نیلوا  بیترت  نیدب   19 21  . ص 20 كردـم ، نامه  ك : 13 18 ر .  . ص 12 ج 2 ، نیـشیپ ، یندم ،  17 ص 22 ) كردم ، نامه  )
قح راید  هب  مامه  ماما  نآ  مولع  لیـصحت  زکرم  رد  ماما و  نآ  نادرگاـش  ناـیم  زا  قداـص  ماـما  تداهـش  زورلاـس  رد  ینیمخ  ماـما  تضهن 

هاش و دـنک  تباث  تساوخ  ینارنخـس  نیا  اب  ماما   20 دز . سدـح  یتحار  هب  ناوت  یم  ار  هدـنیآ  هار  عوضوم  مکح و  بساـنت  هب  دـنتفاتش و 
نیا رد  هـچنآ   23 62  . ص 44 ناـمه ،  22 40  . ص ناـمه ،  21 43  . ص 38 نیـشیپ ، ك : ر .  دـنا . هکـس  کی  يور  تشپ و  اهتـسینویهص 
نایب شیب  مک و  زین  هطوبرم  ياهباتک  رد  دنچ  ره  تسا  روطـس  نیا  هدنـسیون  ینیع  تادهاشم  دوش  یم  لقن  نایاپ  ات  نیا  زا  سپ  تمـسق و 

ون یـشهوژپ  هلاقم : عبانم  دوش  هجوت  هاش  میژر  ياهزور  نیـسپاو  ثداوح  دروم  رد  سالک  تاحیـضوت  هب  تمـسق  نیا  رد   24 تسا . هدش 
؛  دیمح ناقهد ، یمالسا ، بالقنا  نوماریپ 

یمالسا بالقنا  رد  تیناحور  و  هر )  ) ینیمخ ماما  يربهر 

صخاش و هرهچ  کی  اب  اهنت  نآ  يزوریپ  زا  لبق  لاس  زا 15  یمالسا  بالقنا  رد  یمالسا  بالقنا  رد  تیناحور  و  هر )  ) ینیمخ ماما  يربهر 
نامز ات  هتشاد و  تسد  رد  یتنطلـس  ماظن  طوقـس  رد  ار  بالقنا  عزانم  الب  يربهر  نمـشد  تسود و  فارتعا  هب  هک  مینک  یم  دروخرب  زراب 

رد ار  دوخ  تیعقوم  تیلوبقم و  یناـحور  ریغ  یناـحور و  زا  معا  بـالقنا  ناربـهر  ریاـس  دوب و  رادروخرب  هژیو  تیعقوم  نیا  زا  مه  تلحر 
رکذ هب  يزاین  اذـه  یلع  دـندش . جراـخ  هنحـص  زا  بـالقنا  ربهر  دـییات  تیعبت و  نودـب  هدروآ و  تسد  هب  ناـشیا  دـییات  تیاـمح و  هیاـس 

یسایس یگدنز  ینیوکت  ریس  افرـص  دش  دهاوخ  یعـس  اجنیا  رد  دور و  یمن  ینیمخ  ماما  زا  لقتـسم  تروص  هب  بالقنا و  رد  اهنآ  تیعقوم 
ربهر هچ  نآ  هب  عجار  هک  میتسین  نآ  رب  اج  نیا  رد  ام  میهد . رارق  یـسررب  دروم  راصتخا  هب  مه  نآ  بـالقنا و  يربهر  نارود  رد  ار  ناـشیا 

زا سک  ره  مینک . یم  تبحـص  وا  فاـصوا  اـهیگژیو و  تسه و  وا  هچنآ  هب  عجار  هکلب  مینک . تبحـص  دـهد ، یم  اـی  هداد  ماـجنا  بـالقنا 
زا یبیکرت  دـشاب . یم  هنـسح  ياهیگژیو  تافـص و  همه  اب  لآ  هدـیا  ناسنا  کی  درم  نیا  هک  دـش  یم  هجوتم  هدوب ، روشحم  ماما  اب  کیدزن 

ار یمیظع  شقن  نینچ  تسناوت  هک  داد  رارق  یتیعقوم  رد  ار  ییانثتسا  تیصخش  نیا  یقالخا  و  يرکف ، یسایس ، یحور ، دادادخ  ياهییاناوت 
مامت هنییآ  هنومن و  درک . یم  زواجت  دـیلقت  عجرم  دـح  کی  زا  بتارم  هب  دـیدرت  یب  وا  ییاناوت  تردـق و  دریگب . هدـهع  رب  زورما  ناریا  رد 

وا رد  مه  یناریا  ریغ  ناناملـسم  یتح  دوب -  هدـش  یعقاو ) ناملـسم  کی  ناونع  هب   ) دوخ هب  تشگزاب  ییاسانـش  دوخ  لـماک  موهفم  ياـمن 
دنچ فرظ  تسناوت  یم  هک  دوب  یسک  وا  هک  نآ  دوجو  اب  اهیگژیو و  نیا  اب  دندید . یم  یمالسا  لآ  هدیا  ناسنا  زا  یـشزرا  اب  رایـسب  هنومن 

، دینک یم  هدهاشم  ار  وا  تنوکـس  راک و  لحم  وا و  یگدـنز  هک  یتقو  اذـه  عم  دـناشکب  تارهاظت  هب  اهنابایخ  رد  ار  یناریا  اهنویلیم  هقیقد 
قاطا تازیهجت  لک  هک  تسـشن  یم  دوخ  ریرحت  کچوک  زیم  تشپ  نیمز  يور  وا  دینک . یمن  هدـهاشم  یگیاریپ  یب  یگداس و  زج  يزیچ 

رد وا  هک  مینک  یم  هدـهاشم  میهد ، یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  يو  تیـصخش  ماـما و  اـم  هک  یتقو  دوب . یم  کـچوک  زیم  ناـمه  يو  راـک 
یسایس و روما  رد  عیسو  عماج و  لماک و  روصت  قوف  تردق  ذوفن و  رطاخ  هب  اهنت  هن  رما  نیا  دشاب و  یم  هعیش  ياملع  یتنس  رولبت  تقیقح 
رد تهاقف  زاتمم  ماقم  رب  هوالع  ینیمخ  ماما  تسا . هدوب  مه  ناشیا  یتنـس  صلاخ  یملع  دعب  هب  هجوت  اب  نینچمه  هکلب  دشاب  یم  یعامتجا 
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خیـش هللا  تیآ  نوچمه  يدـیتاسا  دزن  رد  هک  دوب  یم  لـماک  یـصصخت  هژیو و  یتراـهم  ياراد  ناـفرع ، و  تمکح ، هفـسلف ، تئیه ، موـلع 
اب نامزمه  هدومن و  هارمه  ار  لمع  ملع و  یناوج  زاغآ  نامه  زا  يزاسدوخ  سفن و  بیذهت  رظن  زا  دوب . هتفرگ  ارف  يدابآ  هاش  یلع  دـمحم 

ناـیم رد  زین  تهج  نیا  زا  تخادرپ و  یناـحور  یناـسنا و  لـیاضف  بـسک  رظن  زا  هژیو  هـب  اـهنآ  يارجا  ماـقم  رد  یمالـسا  موـلع  لیـصحت 
زا ات  دـش  قفوم  دومن و  بسک  یجرا  رپ  هژیو و  تلزنم  ماـقم و  مق  مدرم  هماـع  و  یبهذـم ، لـفاحم  یناـحور  یملع و  گرزب  ياهتیـصخش 

ار دوخ  یگدنز  مه  طابضنا  مظن و  رظن  زا  دنامب . رود  ددرگ ، یم  یناحور  تاماقم  زا  یضعب  ریگنماد  هک  ینوزومان  ياه  هویش  اهتلصخ و 
، تحارتـسا ناـمز  تفاـی . ناوت  یمن  یبهذـم  لاـجر  ناـیم  رد  يا  هنوـمن  ظاـحل  نیا  زا  ـالوصا  هداد و  رارق  صاـخ  نیلپیـسید  مظن و  تحت 

همانرب يور  ار  دوخ  همانرب  هداوناخ  ياضعا  ریاس  هک  يروط  هب  دوب ، یصاخ  مظن  يور  همه  همه و  و  ندز ، مدق  سیردت ، هعلاطم ، تدابع ،
بالقنا رد  یـسایس  رظن  زا  ناشیا  يربهر  شقن  هک  تسا  نیا  ناشیا  هرابرد  هجوت  بلاج  ياهیگژیو  زا  یکی  دـندرک . یم  میظنت  ماما  ياـه 

هداد رارق  عاعـشلا  تحت  فراع  کی  و  فوسلیف ، کی  زاتمم ، داتـسا  کی  ناونع  هب  ار  ناشیا  هتـسجرب  ياهتیقفوم  درادـن ، هقباس  خـیرات  رد 
ددرگ و یم  رود  هعماج  تایعقاو  زا  فراع  فوسلیف و  کی  زغم  رکف و  هک  هدـش  تشادرب  روط  نیا  نردـم  ناناملـسم  نایم  رد  بلغا  دوب .

دوجوم لئاسم  اب  ینیع  طابترا  یبهذـم  لئاسم  هک  روصت  نیا  اب  دـشک ، یم  رانک  ار  دوخ  یعاـمتجا  یـسایس و  شقن  عون  ره  لوبق  زا  ـالک 
همانرب هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناشن  هدوب و  قوف  لئاسم  طابترا  رب  یحضاو  لیلد  سکع  رب  ماما  یگدنز  دنرادن ، مالسا  ناهج  ناناملسم و 

تفگ ناوت  یم  ینافرع  رظن  زا  دشاب . یم  یهلا  تسرد  هاگدید  کی  لاح  نیع  رد  هکلب  دوبن  یکیژتارتسا  یسایس و  تکرح  کی  افرص  وا 
لآ هدیا  ناملسم  کی  زراب  تایصوصخ  زا  يا  هعومجم  الاو  ناسنا  کی  وا  زا  هک  دوب  ماما  یحور  یقالخا و  تایـصوصخ  تقیقح  رد  هک 

هدرک و یگدنز  تافیرشت  لمجت و  هنوگ  چیه  نودب  هویش و  نیرت  هداس  اب  هک  تسا  يدوجولا  ردان  یبالقنا  ناربهر  زا  یکی  ماما  تخاس .
هتـشون يولهپ  يروتاتکید  زا  داقتنا  رد  رارـسالا » فشک   » مان هب  یباتک  ناشیا  ناخاضر  هرود  رد  درب . یم  رـس  هب  يا  هداس  رایـسب  ياذـغ  اب 

رد يو  يریذپ  میلـست  هلئـسم  صوصخ  هب  نآ  رد  هداد و  رارق  داقتنا  دروم  ار  ناخاضر  میژر  رتمامت  هچ  ره  تعاجـش  اب  باتک  نیا  رد  دنا .
لاکیدار يا  هویـش  هناراکـشزاس و  ریغ  الماک  يا  هیور  میژر  اب  ماما  دروخرب  عون  تسا . هتفرگ  رارق  هلمح  دروم  یجراخ  ياهتردـق  لباقم 

نیا یلو  دـمآ  یم  باسح  هب  ناشیا  تروشم  فرط  ناکیدزن و  زا  ماما  تشاد . ار  هماـت  تیعجرم  يدرجورب  هللا  تیآ  هک  يا  هرود  رد  دوب .
موحرم هک  یناـمز  اـت  دـشاب . یطلـسم  تارظن  يدرجورب  موحرم  نیرواـشم  هقلح  رد  ناـشیا  تارظن  هک  دوـبن  ینعم  نادـب  اـموزل  عوـضوم 

لابند هب  لاس 1341  رد  هکنیا  ات  دوب  هدشن  هتخانـش  یبهذم  یـسایس  هرهچ  کی  ناونع  هب  امیقتـسم و  ماما  دندوب ، تایح  دیق  رد  يدرجورب 
دوجوم ءالخ  زا  هدافتـسا  اب  تساوخ  داد و  ناشن  رتراکـشآ  ار  دوخ  هرهچ  هاش  یناشاک ، موحرم  دعب  لاس  يدرجورب و  موحرم  تشذـگرد 

هدـش و هنحـص  دراو  ماما  ساسح  تاظحل  نیا  رد  درک . یمن  قیبطت  یبهذـم  یعرـش و  نیزاوم  اـب  هک  دـنکب  یتامادـقا  یبهذـم  يربهر  رد 
زا هطـساو  یب  تاداقتنا  میقتـسم و  هلمح  اب  درک و  زاغآ  میژر  اب  ار  ناما  یب  يا  هزرابم  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  نوناق  اب  تفلاخم  نمض 

رداص غلب ،»  ام  غلب  ولو   » بجاو قیاـقح  راـهظا  تسا و  مارح  هیقت  هکنیا  رد  ار ، دوخ  یخیراـت  ياوتف  دنتـسکش و  ار  هیقت  تنـس  هاـش  میژر 
اب شزاس  مدـع  تیعطاق و  انامه  هک  صاخ  دروخرب  اب  هدومن و  راکـشآ  ار  دوخ  یـسایس  يربهر  زراب  هرهچ  ماما  نامز  نیا  زا  ( 1 . ) دندرک

. دندرک بلج  دوخ  هب  دندوب ، يربهر  نینچ  هنـشت  هک  ار ، مدرم  هماع  راکفا  تعرـس  هب  دندومن و  ادـج  نیریاس  زا  ار  دوخ  هار  دوب ، نمـشد 
رد اهنت  هن  يدیدج  هحفص  ربهر ، ناونع  هب  ماما  روهظ  اب  ناریا  یعامتجا  یسایس -  تالوحت  هنحص  رد  هک  هداد  ناشن  يدعب  ثداوح  ریسم 

تکرح یلماکت  ریـس  میناوت  یم  ینـشور  هب  میدرگرب ، بقع  هب  نرق  کی  رگا  دـیدرگ . حوتفم  هعیـش  زراـبم  تیناـحور  هکلب  ناریا  خـیرات 
همه فده  مینک . هدهاشم  دوخ  نامز  لاوحا  عاضوا و  ریثات  تحت  مه  نآ  توافتم و  ياه  هویـش  اب  یلو  فدـه  کی  اب  ار  زرابم  تیناحور 
دیـس تسا . هدوب  نارگرامعتـسا  ناگناگیب و  تسد  ندرک  هاـتوک  و  یهلا ، لدـع  تموکح  يرارقرب  مالـسا ، تعیرـش  ماـکحا  يارجا  اـهنآ 

داجیا رد  یمالـسا  ياهروشک  ماکح  قیوشت  و  تیاده ، تحیـصن ، رد  ار  دوخ  شالت  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  يدابآدسا  نیدلا  لامج 
ار اهنآ  هدومن و  تحیـصن  ار  رـصم  ینامثع و  ناروتارپما  ناریا و  ناهاش  هک  درک  یم  شالت  هدوهیب  دوب و  هداد  رارق  مالـسا  ناهج  تدـحو 
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تیناحور دنرب . هانپ  یمالـسا  ندمت  گنهرف و  مکحتـسم  ژد  هب  اددجم  یبرغ  ندمت  گنهرف و  نک  ناینب  لیـس  لباقم  رد  هک  دـیامن  راداو 
دودحم ددص  رد  ییابطابط  یناهبهب و  موحرم  نوچمه  يا  هتـسد  هدش ; میـسقت  هتـسد  ود  هب  دندوب  هدیرب  ناهاش  زا  هک  تیطورـشم  ردـص 

هک دیما  نیدب  دندوب ، نیدهتجم  هب  وتو »  » قح نداد  اب  کیتارکمد  یماظن  يرارقرب  نیمـضت  بسک و  هماکدوخ و  ناهاشداپ  تردق  ندرک 
دوخ هدرپس و  اه  هدز  برغ  اـهلاربیل و  هب  ار  نادـیم  لاـح  ناـمه  رد  یلو  ددرگ . يریگولج  مالـسا  عرـش  فـالخ  نیناوق  يارجا  عضو و  زا 

ات درک  یم  شالت  دوب ، نارگن  هتـشاد و  تشحو  مسیلاربیل  تیمکاح  زا  هک  يرون  هللا  لضف  خیـش  موحرم  نوچ  رگید  هتـسد  دـنتفرگ  هرانک 
تدعاسم یهارمه و  رد  ار  هار  یناشاک  هللا  تیآ  موحرم  درک . ادف  ار  دوخ  ناج  نآ  رس  رب  زین  تبقاع  هدش و  رارقرب  مالسا  عرـش  تیمکاح 

اب تموکح  داجیا  رد  ابقاعتم  دوخ  شالت  تراظن و  اب  هک  دیما  نیا  هب  هدید ، ناگناگیب  تسد  ندرک  هاتوک  يدازآ و  بسک  يارب  اهلاربیل  اب 
زا دنسرب و  دوخ  هتساوخ  هب  ات  داد  دنهاوخن  مالسا  نایئادف  وا و  هب  یتصرف  رگید  اهلاربیل  هک  نآ  زا  لفاغ  یلو  ددرگ  قفوم  یمالـسا  نیناوق 

هبرجت زا  رپ  خیرات  هک  ماما  درک . دنهاوخ  هدافتسا  تردق  ندرک  هضبق  مدرم و  يربهر  هب  ندیـسر  يارب  ینابدرن  ناونع  هب  افرـص  تیناحور 
اهلاربیل هلمج  زا  نارگید  هک  دادن  هزاجا  تفرگ و  تسد  هب  ار  يربهر  اسار  دوخ  نامز  نیا  رد  دوب ، هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  زرابم  تیناحور 
یـسایس مخ  چـیپ و  عون  ره  زا  رود  هداس و  رایـسب  ماـما  هزراـبم  هویـش  دـنوش . کیرـش  مدرم  تازراـبم  هرمث  زا  يرادرب  هرهب  يربهر و  رد 
یعرـش فیلکت  يادا  ارجا و  رد  هکلب  مدرم  دوخ و  ياه  هتـساوخ  ققحت  يزوریپ و  رد  هن  ار  دوخ  فدـه  ادـتبا  زا  وا  دوب . هزورما  ياهیراک 

ره رد  هک  میوش  یم  هتـشک  اـی  میوش  یم  زوریپ  اـی  مینک  یم  لـمع  دوـخ  یعرـش  یهلا و  فـیلکت  هب  افرـص  اـم  هک  تفگ  یم  وا  داد . رارق 
یبرغ یسایس  ياهکیتکات  لامعا  دندوب و  هدرک  تداع  یلوایکام  یسایس  ياهشور  هب  هک  یناسک  يارب  هزرابم  هویش  نیا  میزوریپ . تروص 
مـشخ هب  ار  ناشیا  نیفلاخم  اهیتلود و  اهنت  هن  دوب و  دنیاشوخان  رایـسب  دندیدنـسپ ، یم  دوخ  یـسایس  تالداعم  یعامتجا و  تازرابم  رد  ار 

زا شیب  هک  دـندوب  یناسک  زا  شلاربیل  نارای  ناگرزاب و  سدـنهم  دوب . روآ  تفگـش  زین  ناشیا  ناهارمه  ناـکیدزن و  يارب  هکلب  دروآ  یم 
رداک اب  مجسنم  تالیکشت  بزح و  کی  هویـش  نیمه  اب  لیلد و  نیمه  هب  ماما  ( 2 . ) دندوب جیگ  ینابصع و  ماما  دروخرب  هویـش  نیا  زا  همه 

رب هیکت  شیوخ و  تیبذاج  غوبن و  زا  هدافتـسا  اب  اهنت  وا  تشادن . يا  هدـش  میظنت  شیپ  زا  همانرب  کی  نینچمه  درواین و  دوجو  هب  طبـضنم 
کی هب  ندیـسر  يارب  دوخ  فادـها  دربشیپ  تهج  رد  ار  مزال  ياهکیتکات  دوخ ، صاخ  تیعطاـق  یمالـسا و  نشور  ياـهرایعم  اـهراعش و 
یـسک رتمک  زا  هک  تشاد  یـصاخ  غوبن  مدرم  ياه  هدوت  راشقا و  اب  طابترا  داـجیا  رد  ماـما  تفرگ . یم  راـک  هب  یمالـسا  لآ  هدـیا  هعماـج 

 - یـسایس لئاسم  نیرت  هدـیچیپ  اـهناسنا ، نیرتداوسیب  یتح  همه  يارب  كرد  لـباق  هداـس و  رایـسب  یمـالک  اـب  وا  تسا . هدـیدرگ  هدـهاشم 
يربهر هویش  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  دومن . یم  ذوفن  نمؤم  دقتعم و  ياهناسنا  بولق  قامعا  رد  دوخ  نایب  اب  درک و  یم  حرطم  ار  یعامتجا 

نآرق و زا  قیمع  تخانش  كرد و  اب  ماما  دشاب . یم  مالـسا  ردص  زا  ینالوط  یخیرات  تنـس  کی  هجیتن  یمالـسا  بالقنا  رد  ماما  هزرابم  و 
ناریا و صوصخ  هب  مالـسا و  ناهج  یعامتجا  یـسایس  تـالوحت  یخیراـت  ریـس  یـسررب  و  س )  ) نیرهاـط همئا  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تنس 

دوب هزرابم  هار  رس  رب  هک  یعناوم  ادتبا  درک . باختنا  ار  دوخ  هزرابم  هویش  رصاعم ، نامز  یعامتجا  یسایس  لاوحا  عاضوا و  هعلاطم  نیچمه 
مدع حرط  اب  تنطلـس ، ینعی  هعماج  داسف  نوناک  هب  ناما  یب  هلمح  هزرابم و  هک  ار  دوخ  هیلوا  فدـه  هاگنآ  درک . عفترم  ار  هیقت  هلمج  زا  و 

شزاس يارب  شالت  اهراشف و  همه  مغر  یلع  دوب ، یمالسا  تموکح  يرارقرب  هک  ییاهن ، فده  مالعا  اب  سپس  داد و  رارق  نآ ، تیعورشم 
ناوت یم  توافتم  هلحرم  راهچ  هب  ار  ماما  يربهر  نارود  دومن . تمواـقم  يزوریپ  هب  لـین  اـت  داتـسیا و  دوخ  عضوم  رد  هناـعطاق  هحلاـصم  و 
هنشت ياه  هدوت  فرط  زا  ناشیا  عیرـس  تیلوبقم  بسک  یبهذم و  یـسایس -  يربهر  ناونع  هب  ینیمخ  ماما  روهظ  لوا : هرود  دومن : میـسقت 

زور رد  فورعم  ینارنخـس  رد  نآ  ییافوکـش  جوا  زاغآ و  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  نوناق  اب  تفلاـخم  هیمـالعا  اـب  نارود  نیا  دوب . مدرم 
هب يرادمتعیرـش  هلمج  زا  نویناحور  زا  یـضعب  تنایخ  ناشیا و  دـیعبت  اب  هک  دوب  دادرخ  مایق 15  ماما و  يریگتـسد  مرحم و  هام  ياروشاـع 

نیرتمهم اهلاس  لوط  رد  هک  يا  هلئـسم  هیقت ، میرحت  اـب  . 1 داد : ماجنا  یـساسا  مادـقا  راهچ  تما  ماما  هزرابم  زا  هرود  نیا  رد  دیـسر . نایاپ 
تکرح و هار  رس  زا  دوب  ناراکشزاس  زیواتسد  لاح  نیع  رد  هماکدوخ و  ياهمیژر  اب  مدرم ، زیمآ  تنوشخ  میقتسم و  تازرابم  هار  رد  عنام 
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رب نالطب  طخ  هشیمه  يارب  مق ، هیملع  هزوح  ینعی  یبهذم ، ياهتیلاعف  یلصا  نوناک  هب  هزرابم  ندناشک  اب  ماما  . 2 تشادرب . یمالسا  هزرابم 
ياهتیلاعف هب  دورو  زا  هک  ار  یناسک  یتح  و  دیشک . دش  یم  يدایز  شالت  غیلبت و  نآ  نتخادنا  اج  تهج  رد  هک  تسایس  زا  نید  ییادج  زت 

ندرک هجوتم  اب  . 3 دنتسکش . ار  مق  هیملع  هزوح  رب  مکاح  هنیرید  تنس  هلیـسو  نیدب  و  درک . عضوم  ذاختا  هب  راداو  دنتـشاد  هارکا  یـسایس 
هتشذگ رد  داد . نایاپ  هزرابم  رد  یلبق  هناراک  هظفاحم  هویش  هب  هاش ، صخـش  تنطلـس و  ینعی  داسف ، یلـصا  نوناک  هب  دوخ  تالمح  زیت  هبل 

هاـش تنطلـس و  هب  میقتـسم  هلمح  زا  دـندرک . یم  یعـس  یبهذـم  نیزراـبم  زا  یـضعب  یتـح  اـهلاربیل و  هژیو  هب  میژر  نیفلاـخم  نیزراـبم و 
اربـم و اـهاطخ  میارج و  رد  تلاـخد  زا  ار  راـبرد  تلود ، تاـیه  ناریزو و  تسخن  هلمج  زا  هاـش ، ناـیفارطا  هب  هلمح  اـب  دـننک و  يراددوخ 

هنیمز نیا  رد  ار  نامز  جیار  يراک  هظفاحم  عون  ره  تنطلـس  تردق  تیعورـشم و  ندیـشک  لاؤس  ریز  هب  نمـض  تما  ماما  دـنرادب . نوصم 
مه نارگید  هب  هداد و  رارق  هاش  و  نایرابرد ، تنطلـس ، ینعی  دسافم  همه  یلـصا  لماع  هب  هلمح  رد  ار  هزرابم  یلـصا  روحم  هدراذگ و  رانک 

تایانج تسا ، هدرک  اهتیانج  هچ  دوخ  شیادیپ  زاغآ  زا  ناریا  تنطلـس  هک  دناد  یم  ادـخ  طقف  . » دـننک نینچ  ات  دیـشخب  تراسج  تارج و 
ساوسو نیرتمک  نودـب  دـنداد و  یم  نامرف  قیالخ  ماع  لتق  هب  هک  دـندوبن  ناهاشداپ  رگم  تسا . هدرک  هایـس  ار  ام  خـیرات  مامت  ناهاشداپ 

اب یمالسا  لوصا  تسا . دنوادخ  دزن  رد  تاملک  نیرتزیگنا  ترفن  كولملا  کلم  هملک  مالسا  ربمغیپ  رظن  زا  دنداد . یم  ندیرب  رس  روتسد 
اهعاـجترا نیرت  تسپ  نیرتروآ و  مرـش  زا  یکی  تنطلـس  دـینک . ناریو  ار  ناریا  یهاـشنهاش  يدادبتـسا  ياـهخاک  تسا . فلاـخم  تنطلس 

رد هک  ار  یـسایس  يراک  هظحالم  عون  ره  اکیرمآ  اهنآ  سار  رد  یجراخ و  گرزب  ياهتردـق  همه  هب  میقتـسم  هلمح  اـب  . 4 ( 3 ...« . ) تسا
باختنا هزرابم  رد  ون  الماک  يا  هویش  هتسناد و  دورطم  دوب ، جیار  تفن  تعنص  ندش  یلم  هطورشم و  تضهن  نارود  رد  هژیو  هب  هتـشذگ و 

 « همیخف  » حالطـصا هب  تلود  یناـبیتشپ  بلج  رد  یعـس  سیلگنا  ترافـس  رد  نصحت  اـب  ناـهاوخ  هطورـشم  هطورـشم ، نارود  رد  دـندرک .
ندش یلم  تضهن  نارود  رد  دش . تیطورـشم  مان  هب  ناریا و  تلم  تشونرـس  رب  يرنوسامارف  تیمکاح  نآ  هجیتن  دـندرک و  یم  ناتـسلگنا 

دنچ دـندرک و  یلم  ار  تفن  اـکیرمآ  تلود  کـمک  اـب  ینعی  دـندرب ، هرهب  گرزب  تردـق  ود  عفاـنم  داـضت  زا  قدـصم  رتـکد  لوق  هب  تفن 
تفن عیانص  رب  اهنت  هن  لاس  يارب 25  روشک  ود  نیا  دوخ  ییاذک  ياتدوک  اب  اکیرمآ  سیلگنا و  تلود  مهافت  رثا  رد  هک  تشذگن  یحابص 

زا اکیرمآ   » فورعم نایب  اـب  لاس 1343  رد  هتـشذگ  تایبرجت  زا  قیقد  تخانـش  اب  تما  ماما  دـنتفای . هطلـس  ناریا  روشک  روما  همه  رب  هکلب 
اب تسا ، اهثیبخ  نیا  اب  ام  راـک  رـس و  زورما  اـما  رتدـیلپ . مه  زا  همه  رتدـب و  ود  ره  زا  يوروش  رتدـب و  اـکیرمآ  زا  سیلگنا  رتدـب ، سیلگنا 

تازرابم هرمث  ندیدزد  هزرابم و  رد  تکرـش  يارب  یجراخ  ياهتـسایس  هب  ناگتـسباو  رب  ار  دـیما  ذوفن و  عون  ره  هار  ( 4  « . ) تسا اـکیرمآ 
ینعی دوخ  صاـخ  تیعقوم  زا  هدافتـسا  اـب  مدرم و  ياـهدرد  مـالآ و  حیحـص  كرد  اـب  تسناوت  ماـما  هک  دوب  هویـش  نیدـب  و  دنتـسب . مدرم 

هللا تیآ  موـحرم  زا  دـعب  درک  یم  یعـس  هک  میژر  شـالت  مغر  یلع  داد  یم  یبهذـم  تیعورـشم  ناـشیا  تارظن  راـتفگ و  هب  هک  تیعجرم 
دنداد صاصتخا  دوخ  هب  ماع  تیلوبقم  بسک  اب  ار  ماقم  نیا  تعرـس  هب  دیامن ، لقتنم  روشک  زا  جراخ  هب  ار  همات  تیعجرم  ماقم  يدرجورب 
هزرابم هنشت  ناسنا  حور  لد و  رد  دیما  رون و  زا  يا  هقراب  يدیماان  سای و  زا  يا  هرود  رد  ناریا  دیدج  یـسایس  یبهذم -  ربهر  ناونع  هب  و 

هرود دنتفای . شیوخ  دیدج  ربهر  ياه  هتـشون  مالک و  رد  ار  دوخ  ياهوزرآ  لامآ و  هتفای و  ناشیا  رد  ار  دوخ  هتـشگ  مگ  مه  مدرم  دنابات .
هب فجن  زا  ناشیا  تمیزع  اب  زاغآ و  هیکرت  هب  ناشیا  دـیعبت  اب  هک  تسا  هلاس  هدزناپ  ینالوط  ترتف  هرود  تما  ماـما  يربهر  هرود  نیا  مود :

راشتنا اب  هداد  یم  خر  ناریا  رد  هک  یتاقافتا  ثداوح و  هب  هجوت  اب  نامز و  ياضتقم  هب  یهاگ  هاـگ  هچ  رگا  هرود  نیا  رد  دـسر . یم  ناـیاپ 
ظفح مدرم  اب  ار  دوخ  يونعم  طابترا  هکلب  دـنداد  یم  همادا  میژر  اب  هزرابم  تفلاخم و  هب  اهنت  هن  اهینارنخـس ، ماجنا  يواتف و  اـه و  هیمـالعا 

هب هک  دوب  نیا  دـنداد  ماجنا  هرود  نیا  رد  ماما  هک  یمهم  یلـصا و  راک  نکل  دـندرک ، یم  ییامنهار  داشرا و  هرود  نیا  رد  ار  اهنآ  هدرک و 
یلـصا حرط  تسا  فورعم  هیقف  تیالو  ای  یمالـسا و  تموکح  هب  هک  يا  هزوح  سورد  يرـس  کـی  زاـغآ  اـب  بـالقنا  گولوئدـیا  ناونع 

هک دندرک  نشور  دوب ، ماهبا  رد  موهفمان و  یمالـسا  تموکح  ناشیارب  نامز  نآ  ات  هک  یناسک  يارب  هتخیر و  ار  بالقنا  زا  دـعب  تموکح 
رهاظ و تروص  هس  هب  بالقنا  يربهر  دـش  حرطم  لوا  لصف  رد  هک  روط  ناـمه  دنـشاب . یم  یتموکح  هعماـج و  عون  هچ  داـجیا  ددـص  رد 
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ای رامعم  ناونع  هب  اـتیاهن  و  بـالقنا ، ناـمرهق  اـی  هدـنامرف  ناونع  هب  بـالقنا ، گولوئدـیا  ناونع  هب  ربهر  زا  دـنترابع  هک  ددرگ  یم  یلجتم 
هچ رگا  دـندرک . ارجا  هتفرگ و  هدـهع  رب  هتـسیاش  يوـحن  هـب  ار  بـالقنا  گولوئدـیا  شقن  هرود  نـیا  رد  ماـما  یبـالقنا . تموـکح  سیئر 

یلو دوبن  کش  دیدرت و  دروم  ثیداحا  و  تنس ، نآرق  ینعی  نآ  یلصا  عبانم  ذخام و  ساسا  رب  مالسا و  بتکم  هیاپ  رب  بالقنا  يژولوئدیا 
تبیغ رد  هژیو  هب  تشذـگ و  یم  هدوب ، رارقرب  یلمع  ینیع و  تروص  هب  یعقاو  یمالـسا  تموکح  هک  ینامز  زا  نرق  هدراـهچ  هک  اـجنآ  زا 

تموکح نآ  هک  دوبن  نشور  مدرم  رب  تسا  هداد  خر  نرق  هدراهچ  لوط  رد  هک  یعاـمتجا  میظع  تـالوحت  هب  هجوت  اـب  و  ع )  ) يدـهم ماـما 
هدـیدپ صوصخ  هب  فلتخم و  لئاسم  اب  تسا و  یتموکح  هنوگچ  دوش ، يزیر  هیاپ  یتنطلـس  میژر  ياه  هبارخ  رب  تسیاب  یم  هک  یمالـسا 

رب تیلوئسم  يدنب  میـسقت  تموکح و  راتخاس  يربهر و  باختنا  هویـش  دوبن  مولعم  و  درک . دهاوخ  راتفر  هنوگچ  رـضاح  رـصع  نیون  ياه 
اب ماما  هک  دوب  یطیارـش  نینچ  رد  دـشاب . یم  مسینایرتیلاتوت  ای  یبرغ  یـسارکومد  ای  یـسارکوئت  تموکح  زا  یعون  ایآ  تسا . يا  هیاـپ  هچ 

موس هرود  موس : هرود  داد . هئارا  مدرم  هب  هدومن و  صخـشم  ار  یمالـسا  تموـکح  یلـصا  هبوچراـچ  هیقف  تیـالو  تموـکح  لوـصا  حرط 
هدیدرگ رتسکاخ  ریز  شتآ  ندش  رو  هلعش  بجوم  مق  رد  هام 1356  يد  رد  بالقنا  ياه  هقرج  نیلوا  هک  دش  زاغآ  ینامز  زا  ماما  يربهر 

هلاس ینـالوط 2500  ماـظن  هب  هشیمه  يارب  دـنازوس و  ار  ناریا  رب  مکاـح  ماـظن  یتـسه  نمرخ  دوـخ  ياـه  هلعـش  اـب  هک  تشذـگن  يرید  و 
زیاج ار  لمات  گنرد و  مدرم  تکرح  يرادـیب و  اب  بسانم و  تیعقوم  صیخـشت  اب  تما  ماما  هرود  نیا  رد  دیـشک . نالطب  طخ  یهاشنهاش 

زا حیحـص  كرد  اب  یبلط و  تحلـصم  شزاـس و  هنوگ  چـیه  نودـب  تفرگ و  شود  رب  ار  بـالقنا  یهدـنامرف  يربهر و  مچرپ  هتـسنادن و 
هب یتلود  نیرومام  اب  يریگرد  تارهاظت و  ياه  هنحص  رد  يراکادف  ناج و  راثیا  تاساسحا و  روش و  اب  هک  مدرم  ناوت  هدارا و  هتـساوخ و 
اب دـندرک . لابند  مالعا و  هاش  میژر  ینوگنرـس  ات  ناما  یب  هزرابم  همادا  رد  ار  دوخ  ریذـپان  لـلخ  عطاـق و  مزع  دـندناسر ، یم  روهظ  هصنم 

اهنت هن  سیراـپ  رد  ماـما  تماـقا  لـحم  وتاـشول ، » لـفون   » ناـشیا هب  ناقـشاع  ناقاتـشم و  رتشیب  یـسرتسد  ناـکما  هسنارف و  هب  ماـما  تمیزع 
تختیاپ رتهب ، یترابع  هب  ای  ناریا ، مود  تختیاپ  تروص  هب  هلحم  نیا  یتدـم  يارب  هکلب  دوب  بـالقنا  ربهر  رادـید  يارب  ناـیناریا  هاـگترایز 

رد هک  يا  هویش  دنکرب . ناینب  زا  ار  هاش  میژر  و  دمآرد . لمع  هب  فرح  هلحرم  زا  یمالسا  بالقنا  هک  دوب  اجنیا  رد  دمآ و  رد  ناریا  یعقاو 
اب هک  یناسک  همه  ذوفن  هنخر و  زا  . 1 زا : دوب  ترابع  دنتفرگ  راک  هب  بالقنا  ندناسر  يزوریپ  هب  اتیاهن  يربهر و  يارب  تما  ماما  هرود  نیا 

ماما . » دـندرک يریگولج  دـندرک ، یم  يربهر  ماقم  هب  ندـش  کیدزن  رد  یعـس  هدرک و  ساسحا  ار  عوقولا  بیرق  يزوریپ  دوخ  يوق  هماش 
ره زا  ماما  هلیـسو  نیدـب  و ...  تسا »  مدرم  اب  ام و  اب  دـنزب ، ار  ام  فرح  سک  ره  میا . هدرکن  مهافت  فالتئا و  یـسک  اب  ام  درادـن . وگنخس 

تـشذگ شزاس و  مدع  لئاسم و  اب  ناشیا  عطاق  دروخرب  . 2 درک . يریگولج  بالقنا  ياهدرواتسد  ناشیا و  تیعقوم  زا  هدافتـسا  ءوس  عون 
حالطـصا هب  و  رتلدتعم ، تسایـس  ذاختا  هب  ماما  ندرک  راداو  يارب  ار  اهور  هنایم  اهلاربیل و  زا  يرایـسب  شالت  هزرابم ، فادها  ققحت  هار  رد 

درک یم  مالعا  هراومه  هدرک و  در  ار  اهنآ  همه  تیعطاق  اب  ماما  دومن . یثنخ  رگنـس ، هب  رگنـس  ناگرزاب  سدـنهم  مالک  رد  ای  ماگ ، هب  ماگ 
هب یسرتسد  رظن  زا  سیراپ  رد  هک  یبسانم  تیعقوم  اب  . 3 ددرگ . رارقرب  یمالـسا  يروهمج  مدرم  يار  اب  وا و  ياج  هب  دورب و  دیاب  هاش  هک 

ار هدافتـسا  رثکادـح  ناهج  مدرم  شوگ  هب  بالقنا  مایپ  ندـناسر  يارب  تیعقوم  نیا  زا  ماما  دوب ، هدـمآ  تسد  هب  ایند  یهورگ  ياه  هناـسر 
تالاوئـس هب  هدرک و  تکرـش  ینویزیولت  یتاعوبطم و  هبحاصم  نیدـنچ  رد  هنازور  دوخ  نس ، ياضتقا  مدـع  مغر  یلع  هک  يروط  هب  دومن 

نیب حطـس  رد  يرگید  باب  هداد و  بالقنا  فادـها  هب  یناهج  عسو  دـندش  قفوم  ماما  هلیـسو  نیدـب  داد . یم  خـساپ  ناراگنربخ  نوگانوگ 
دیامن تیاده  يربهر و  نانچنآ  ار  مدرم  هدارا  ناجیه و  روش و  تسناوت  ماما  بیترت  نیدب  دیاشگب . شنایماح  هاش و  اب  هزرابم  يارب  یللملا 
تکرح گنهآ  هچ  ره  دشخب . ققحت  بالقنا  فادها  هب  تنوشخ ، لامعا  هحلـسا و  هب  يزای  تس  نودـب  نکمم  تدـم  نیرتهاتوک  رد  هک 

ناریا و زا  هاش  جورخ  اب  هک  دوب  ینامز  هرود  نیا  جوا  دـیدرگ و  یم  رهاـظ  رتشیب  يربهر  رد  ماـما  تردـق  عونت و  دـش ، یم  رتعیرـس  مدرم 
ماما هک  نمهب  هبنش 21  زور  تفرگ و  ینوزف  هب  ور  تدش  هب  بالقنا  بلق  شپط  ضبن و  نابرض  مدرم  شوغآ  هب  ماما  هنادنمرفظ  تشگزاب 
هرود دوب . هدیـسر  بالقنا  يزوریپ  هاش و  میژر  رمع  تاعاس  نیرخآ  رگید  درک ، رداص  ار  یماظن  تموکح  تیاـعر  زا  فاکنتـسا  روتـسد 
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یعامتجا و ربهر  ناونع  هب  مه  بالقنا  ربهر  هک  يا  هرود  دوب ، بالقنا  يربهر  هرود  نیرتلکـشم  نیرتساـسح و  هک  مراـهچ  هرود  مراـهچ :
تردق هک  یلاح  رد  و  دیامن . تیاده  نوکس  شمارآ و  لحاس  هب  ار  بالقنا  هدز  ناجیه  یتشک  تسیاب  یم  تموکح  سیئر  ناونع  هب  مه 
ناکما دش و  دازآ  دنب  زا  دوب ، هناگیب  هب  هتـسباو  میژر  تیقر  تراسا و  دنب  رد  هک  ناسنا  اهنویلیم  هدرک و  طوقـس  یتوغاط  ماظن  یـسایس و 
هداعلا قوف  ییاـناوت  تردـق و  اـب  تسیاـب  یم  بـالقنا  ربهر  تشاد . دوجو  يربهر  لرتنک  زا  تکرح  ندـش  جراـخ  جرم و  جره و  عون  ره 
دیدـج نامتخاس  اناوت  لباق و  يرامعم  نوچمه  جرم  جره و  زا  يریگولج  مدرم و  ياه  هدوت  یمومع ، تاـساسحا  ناـجیه و  لرتنک  نمض 

هنوگ ره  هک  دوب  هرود  نیا  رد  دیامن . انب  هدش  طقاس  تموکح  ياه  هناریو  رب  تسا ، هداد  البق  ار  نآ  هدیا  حرط و  هک  ار  یمالسا  تموکح 
ترارح و هک  مدرم  ناـجیه  روش و  رد  روتف  توخر و  هدـش ، هداد  ياـهیدازآ  زا  هدافتـسا  ءوس  تاـبجوم  تسناوـت  یم  یتـقد  یب  تلفغ و 

تما ماما  یلو  دیامن . مهارف  شا ، هدش  میـسرت  یلـصا و  ریـسم  زا  نآ  فارحنا  بالقنا و  ياهدرواتـسد  ندش  هدـیدزد  دوب ، بالقنا  روتوم 
دوب و هدیزرو  يراددوخ  زورما  کبس  هب  يراک  یـسایس  عون  ره  زا  دوب و  هدرب  راک  هب  هاش  میژر  اب  هزرابم  هوحن  رد  ینـشور  هداس و  هویش 
ار وا  ینوگنرـس  میژر و  اب  هزرابم  ییاناوت  تسا  نکمم  ماما  تیناحور و  هک  دوب  هدرک  داـجیا  نارگ  لـیلحت  زا  يرایـسب  يارب  ار  مهوت  نیا 

دنهاوخ اهتارکونکت  ناسانـشراک و  هب  ار  راک  الومعم  هدوب و  زجاـع  نآ  زا  دـعب  تموکح  هعماـج و  هرادا  نتخاـس و  زا  یلو  دنـشاب  هتـشاد 
تراهم و هدرک و  لیدبت  سای  هب  ار  اهتارک  ونکت  نارکفنشور و  زا  يرایسب  دیما  دوخ  صاخ  ییاناوت  غوبن و  اب  ماما  زین  راب  نیا  نکل  درپس .

نینچ مه  دـیدج و  نویبالقنا  دـض  قباس و  میژر  يایاقب  تسکـش  بیقعت و  يارب  مدرم  هزرابم  تکرح و  يربهر  همادا  رد  ار  دوخ  ییاناوت 
ماظن یسایس  يربهر  هرادا  و  فرط ، کی  زا  اهتردقربا  هژیو  هب  یجراخ  یلخاد و  نوگانوگ  ددعتم و  ياه  هئطوت  اب  عطاق  ناما و  یب  هزرابم 

اب مدرم و  ياهیگدامآ  اهتیعقوم و  زا  هدافتـسا  اب  ریذـپان و  فصو  يا  هلـصوح  اب  وا  داد . ناـشن  رگید ، فرط  زا  یمالـسا  يروهمج  ياـپون 
مودـنارفر هلمج  زا  ددـعتم  تاباختنا  ماجنا  اب  ار  یمالـسا  ماظن  هیاـپ  لاـس  کـی  لوط  رد  تسا ، هقباـس  یب  اـیند  ياـهبالقنا  رد  هک  یتعرس 

ندراذگ مودنارفر  هب  نیودت و  و  یمالسا ، ياروش  سلجم  يروهمج و  تسایر  تاباختنا  ناگربخ ، سلجم  تاباختنا  یمالـسا ، يروهمج 
. داد ناشن  بالقنا  زا  دعب  هعماج  هرادا  یگدنزاس و  رد  ار  دوخ  ریظن  یب  ناوت  تیلباق و  هلیسو  نیدب  دومن و  میکحت  تیبثت و  یساسا  نوناق 

عضاوم  » رد راگلآ  دماح  اب  ناگرزاب  سدنهم  هبحاصم  هب  دوش  هعجارم  هنیمز  نیا  رد  . 2 ص 40 . لوا ، دلج  رون ، هفیحص  . 1 اه : تشون  یپ 
هفیحص . 4 ص 13 . ادـخ » مانب  بالقنا  ناریا : . » 3 ص 124 . ناملـسم ، نانز  تضهن  تاراشتنا  یمالـسا »  بـالقنا  ربارب  رد  يدازآ  تضهن 

؛  رهچونم يدمحم ، هیسور ، هسنارف و  ياهبالقنا  اب  هسیاقم  رد  یمالسا  بالقنا  هلاقم : عبانم  ص 105 . لوا ، دلج  رون ،

ع)  ) موصعم ناماما  زا  ماهلا  ینیمخ  ماما  يربهر 

بوخ ار  ناریا  دنتسه . هعیش  یناریا ، رفن  نویلیم  جنپ  یـس و  زا  رفن  نویلیم  یـس  دودح  رد  ع )  ) موصعم ناماما  زا  ماهلا  ینیمخ  ماما  يربهر 
یم رارق  تشادـگرزب  دروم  تعیبط  راکوکین  ياهتردـق  اه و  همـشچ  زونه  اه  نآ  رد  هک  ییاه  هدـکهد  اـب  لادوئف  یهاـگ  میتخانـش . یمن 
راو جوم  هک  یتفن  دوخ ، سکول  شترا  اب  نردم  ناریا  یهاگ  اه . يرایتخب  اه و  یئاقـشق  اه ، چولب  اهدرک ، دننام  یغای ، لیابق  ناریا  دریگ ،
هب ستیروم  نس  رد  یتیاسوس  تج  هارمه  دـشاب و  یبرغ  هتـساوخ  یم  هک  یهاشداپ  تموکح  تحت  و  گرزب ، ياهدـس  اـب  تسا ، يراـج 

هعیش زا  نردم ، ناریا  گنهرف  هلمج  زا  قیمع ، گنهرف  همه ، نیا  اب  هشیلک . ود  هتفرگ  رارق  مه  يور  ریوصت  ود  تسا . هدروآ  يور  یکـسا 
اعدا پچ  رکفنـشور  کی  یگنهرف . یبهذـم و  ینایغط  تسا . هتفرگ  نآ  زا  مه  ار  دوخ  نایغط  ساسا  تسا . هتفرگ  ماـهلا  تردـق و  یناریا 

نیا يارب  میتسه  یناریا  ام  دوب : نیا  اروشاع  زور  دنویپ  و  میتسه . هعیـش  ام  دنک : یم  دیکات  رابرد  يانـشآ  کی  میتسه . هعیـش  ام  دـنک : یم 
، دوب هدش  دمحم  نیشناج  یبونج ، نیرهنلا  نیب  هیروس و  یبرع ، هریزج  هبش  بحاص  هفیلخ ، ناونع  هب  هک  رمع  لاس 634 ، رد  میا . هعیش  هک 
و نینموملا ) ریما   ) یناحور ناربهر  افلخ ، طلـست  هب  دوب  هدـش  برع  يروتارپما  لمکم  ءزج  هک  سراپ  سپ ، نآ  زا  درک . ریخـست  ار  سراـپ 

رهوش ربمایپ ، داماد  یلع ، سپـس  دش و  هفیلخ  لاس 644  رد  نامثع  درپس . نت  یمالـسا  هدرتسگ  هطخ  یتقوم -  نیاربانب  یـسایس -  ناربهر 
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، هیروس ماکح  هیما ، ینب  هداوناخ  دمآرد . ياپ  زا  رجنخ  برـض  هب  یلع  دعب ، لاس  جنپ  دیـسر  تفالخ  هب  لاس 656  رد  ربمغیپ  رتخد  همطاف 
نآ زا  دندیـسر . لتق  هب  نایوما  تسد  هب  ود  ره  دـندرک . ینیـشناج  ياعدا  نیـسح ، نسح و  ینعی  یلع ، نادـنزرف  دـنتفای . تسد  تفالخ  رب 

عقوت دیاب  طقف  وا  زا  تسا و  هعماج  ربهر  هفیلخ  نآ  ربانب  هک  ننست  لها  تشادرب  ربارب  رد  دمآ . دیدپ  یلع  رادفرط  ینعی  یلع  هعیـش  ماگنه 
یناهنپ و هناربمایپ ، یبهذـم  نایعیـش  تشاد ، ار  هاپـس  يربهر  هرادا و  يراذـگ ، نوناق  یعاـمتجا ، مظن  زا  یناـبیتشپ  نآرق ، نیناوق  هب  مارتحا 

تناما زار  هک  دیآ  یمرد  یبهذـم  هعماج  کی  ربهر  تروص  هب  تسا ، یلع  اهنآ  نایم  زا  نت  نیتسخن  هک  اه  ماما  دـنهد . یم  رارق  ار  یفخم 
، مشش ماما  دیآ . یم  درگ  دسانش  یم  زاب  ار  دوخ  دنک  ظفح  دیاب  هک  يزار  فارطا  رد  هعماج  نیا  و  دنک ، یم  غالبا  هعماج  نیا  هب  ار  یهلا 
هب سپس  داهنن . ام  زج  یسک  رب  ار  نآ  ینیگنـس  دنوادخ  هک  يزار  میریگ ، یم  يزار  راگدرورپ  زا  ام  تقیقح  رد  دیوگ : یم  قداص  رفعج 

شنادنزرف یلع و  قیرط  زا  اه ، ماما  هلسلس  رد  زار  ییانـشور و  ناماما  مینک . یم  غالبا  ار  نآ  ام  و  مینک . غالبا  ار  زار  نیا  هک  داد  نامرف  ام 
حیسم يدهملا ، مئاقلا  دمحم  مهدزاود ، ماما  ات  نیسح  میقتسم  نانیـشناج  قیرط  زا  سپـس  دنک . یم  یگدنز  ربمایپ ، نوخ  نیـسح  نسح و 

. تسا هدش  دیدپان  ردپ  گرم  زور  نامه  رد  هدش و  دـلوتم  لاس 869  رد  هرماس  رد  وا  بئاغ . ماما  دوش ، یم  هدیـشک  شراظتنا  هک  یـسک 
دراد هدنیامن  راهچ  لاس ، داتفه  تدم  رد  بئاغ ، ماما  ددرگ . یم  زاب  ناهج  راک  نایاپ  رد  هک  حیـسم ، يافخا  تسا  تبیغ  رتس و  نامه  نیا 
اریز دنیزگنرب  ینیـشناج  رگید  هک  دهد  یم  روتـسد  هدنیامن  نیرخآ  هب  وا  دننک . ادیپ  طابترا  ماما  اب  دـنناوت  یم  نایعیـش  اه ، نآ  طسوت  هک 
یم هعیـش  تنـس  هب  ار  دوخ  يانعم  هک  دوش  یم  زاغآ  مهدزاود  ماـما  یناـهنپ  يارجاـم  سپ ، نیا  زا  تسا . هدیـسر  ارف  يربک  تبیغ  نارود 

هلسلس رب  دوش ، یم  راکشآ  رگلاغشا  يروشک  بهذم  ناونع  هب  هک  ینس ، مالـسا  هک  اج  نآ  تسا . ینافرع  لاح  نیع  رد  يرـس و  هک  دهد 
هک مالسا  دننک . یم  زاغآ  ار  ناماما  هلسلس  يا ، هزات  هلـسلس  سکع ، هب  نایعیـش  تسا ، ایبنالا  متاخ  دمحم  هک  اریز  دهن ، یم  متخ  ناربمایپ 

، اه نیئآ  نایم  رد  یگناگی  داجیا  ییاناوت  نیا  دریگ . یم  ياج  سراپ  نهک  تنـس  بلاق  رد  هدش ، لیدـبت  یگنهرف  تمواقم  هلیـسو  کی  هب 
ریخـست يارب  هک  ینانوی  ناوج  نامرهق  ردنکـسا ، ددرگ . یم  زاب  ردنکـسا  راـگزور  هب  لقادـح  تسا . سراـپ  نیرید  ياـه  تیـصوصخ  زا 

ششخرد ببس  هب  درک ، مگ  ار  دوخ  ردنکسا  هک  دنسیون  یم  خیرات  ياه  باتک  رد  دوش . یم  یناریا  ماجرف  رد  و  دتفا ... یم  هار  هب  سراپ 
نایوجگنج ناخزیگنچ و  كانلوه  ياهلوغم  دندرک : ادـیپ  ار  وا  تشونرـس  نامه  يرگید  نارگلاغـشا  دـش . هریخ  دیـشمج  تخت  شوش و 

نیشنرهش وا  نانیشناج  دیدرگ  یناریا  ینعی  دش  ندمتم  گرزب ، ناخ  رتکچوک  ردارب  وکاله ، دندرک ، تراغ  ار  ناریا  ياهرهـش  يو  نشخ 
زا هلاس ، رازه  سراپ  رد  حیسم  کی  روهظ  هب  داقتعا  دوب . شتختیاپ  زیربت  هک  دیدرگ  هنایم  يروتارپما  کی  ناریا  نیچ ، هار  رس  رد  دندش و 

زیخاتسر اب  ایند  ینوخ ، نامرهق  نیرخآ  ییاورمکح  نارود  رد  نآ  ربانب  هک  ادزم ، نیئآ  ادتبا  تسا . هدرک  هیذغت  ار  عیشت  عبنم  نورق  قامعا 
یگنهرف و هوجو  زا  يرایـسب  شخب  ماهلا  نیمز ، ناریا  بهاذم  نیرت  یمیدـق  زا  یکی  یتشترز ، یتسرپ  ادزم  دـش . دـهاوخ  هجاوم  اه  نامز 
، تسا هدش  مالعا  ییاه  یئوگشیپ  رثا  رب  شدلوت  هک  تشترز  رب  ییانشور ، یبوخ و  يادخ  ادزم ، اروها  تسا . هدوب  یمالسا  هعیـش  یبهذم 
تخادرپ و هزرابم  هب  تاملظ  يدب و  لصا  نمیرها ، هیلع  یتسیاب  دنک . یم  اطعا  وا  هب  ار  دوخ  شناد  لاس  تفه  تدم  ددرگ و  یم  راکشآ 
رد دزی ، رد  دناوخ . ار  اه  هتـشون  نیتسخن  ینعی  اتـسوا  هیعدا  درک ، ظفح  ار  سدقم  شتآ  دـیاب  ادزم ، شتـسرپ  رد  درک ! درط  ار  شیاهوید 
هس زا  دنیوگ  یم  هک  یـسدقم  هلعـش  رود  هب  ییادزم  هعماج  نیرت  هوبنا  زونه  دنک ، یم  هطاحا  ار  يریوک  رهـش  هک  یتخـس  ناراسهوک  لد 
هار رد  یگدنز  دنک . یم  یگدـنز  دـنراد ، یـسرتسد  نادـب  نادـبوم  اهنت  دوش و  یم  يرادـهگن  غرفم  زا  گرزب  یفرظ  رد  شیپ  لاس  رازه 

ماما ییادزم ، یکین  نیا  زا  یئانـشور ، نیا  زا  دـننک . یم  لدـب  ینورد  یبهذـم  هب  ار  مسیئادزم  هدـیچیپ ، ياه  نییآ  هچ  نآ  زا  شیب  تسار ،
هتفای رارقتسا  یلم  بهذم  ناونع  هب  یتشترز ، مسیئادزم  بارعا ، حتف  ماگنه  هب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دنرب . یم  ثرا  هب  ار  یتمسق  هعیـش ، ياه 
هرود روپاش  یهاشداپ  نارود  هک  ردق  ره  دنک . یم  رییغت  ناهاشداپ  رب  انب  هک  یلابقا  تخب و  اب  و  ات 638 . )  226  ) نایناساس نامز  زا  تسا .

اهدعب يرگ . ینام  ربمایپ  ینام ، ندرک  بولصم  رازآ و  دوش : یم  هنایشحو  وا ، نیـشناج  نارود  هزادنا ، نامه  هب  تسا ، ضامغا  تشذگ و 
تدـش هب  هک  غم  یبهذـم  تاماقم  ادزم ، نیئآ  نویناحور  ناـنز . هلمج  زا  یئاراد ، میـسقت  جـیورت  دـنک : یم  غیلبت  ار  يا  هزاـت  نیئآ  كدزم 
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دروم هک  كدزم  نیئآ  زا  نیمز ، ناریا  نانکاس  دـنزیگنا . یمرب  ار  نایناریا  یگتـسراو  یگتـسخ و  دنتـسه ، بتارم  هلـسلس  ياراد  دبتـسم و 
بهذم رد  ار  شتآ  ییانـشور و  هزات ، ینوخ  لاقتنا  نوچ  یگنهرف ، تایـصوصخ  یـضعب  یلو  دننک ، یمن  عافد  هتفرگ  رارق  رازآ  بیقعت و 

. جوربلا هقطنم  یکلف  تروص  هدزاود  نوچمه  لاس ، هام  هدزاود  نوچمه  تسا ، هدزاود  اه  ماـما  دادـعت  دـنک . یم  يراـج  یمالـسا  دـیدج 
نانمؤم غورف  نایامنهار و  اه ،  هتـشرف  رادـید  ناـکم  اـه  ماـما  تسا . هدیـسر  ثاریم  هب  سراـپ  میدـق  راـصعا  زا  هک  ملع  نیوکت  ملع  ماـمت 

یسک یهلا ، هعیبطلا  ءاروام  زار  يانـشآ  تسا ، زار  يانـشآ  کی  ماما  تسا . هدش  بوصنم  شیالآ  یب  یکاپ  يادخ  فرط  زا  ماما  دنتـسه .
ماما صخـش  رد  وحن  نیرتهب  هب  تسا و  يدـبا  ییوج  هزیتس  نوچ  هتخانـشان  رما  نیا  ساسحا  و  دراد . تکرـش  یهلا  هتخانـشان  روما  رد  هک 

تسا و هتفرگ  رارق  شرورپ  دروم  ناریا  رد  صوصخب  هک  دیـشک  نورب  ار  يرگید  تیـصوصخ  دـیاب  تسا . یلجتم  بئاغ ، ماما  مهدزاود ،
تیصوصخ رت ، قیقد  روط  هب  نامتک . ای  هناگود ، نابز  تیصوصخ  تسا : هدش  هتشون  ناوارف  بلطم  هدش و  هتفگ  رایـسب  نخـس  نآ  هرابرد 

هرهچ نم  منیـسپاو . نیتسخن و  نم  مناهنپ . راکـشآ و  نم  دوش . یم  هدناوخ  داقتعا  نتـشاد  ناهنپ  ای  هیقت  یبهذـم  نابز  رد  هک  ینهذ  دـییقت 
نیا ماـما ، نیتـسخن  یلع ، دراد . یم  هاـگن  ار  ادـخ  هداتـسرف  زار  هک  منآ  نم  مدـنوادخ ..... هاـگولهپ  نم  مدـنوادخ ، تسد  نم  مدـنوادخ ،

رد اه ، ماما  دـنبای  یم  دـهد  یم  نامرف  يرادزار  هب  هک  ار  یـشرافس  نآ  رد  رگید  نایعیـش  ناحراش و  دوب . هدرک  داریا  هفوک  رد  ار  هظعوم 
: تسا هعیـش  نامیا  ساسا  لاح  نیع  رد  شیوخ و  ظفح  طورـش  زا  یکی  هک  دـنراذگ  یم  داینب  ار  هیقت  ناـهنپ ، ياـنعم  ناگدـنراد  راـیتخا 

هجاوم درادـن ، ار  نآ  تفایرد  تیلها  هک  یـسک  هب  نآ  ندرک  میلـست  دـنک . یم  فشک  هدرپ  رد  هدیـشوپ و  ار  یهلا  نامرف  اـی  حرـش  یمدآ 
يا هدیاف  تسا . هدش  هتفرگ  راک  هب  زیمآرفک  هاگ  داضتم و  ددعتم ، جیاتن  دصق  هب  امومع و  نامتک  لصا  تسا . یهلا  نوناق  بضغ  اب  ندـش 

ار دوخ  هتـشذگ  بش  ياه  فرح  سکع  دوخ ، زورما  ياه  فرح  رد  هک  دـینک  ناشن  رطاخ  یناریا ، رکفنـشور  کی  هب  یتسرد ، هب  درادـن 
یمن یـضایر  نیناوق  تحت  اـم  تسا . هدرک  دودـحم  ار  یکریز  شوـه و  تراـکد  هفـسلف  هک  تفگ  دـهاوخ  امـش  باوـج  رد  وا  دـنز . یم 

تقیقح کی  لباقم  رد  دناوت  یم  طقف  تقیقح  ره  دـیتسه . فلاخم  ای  قفاوم  هشیمه  امـش  تسا . اه  یبرغ  امـش  ياه  هویـش  نیا  میـشیدنا ،
هب هتسب  مه ، رـس  تشپ  ای  مینک ، رکف  داضتم  زیچ  ود  هب  دحاو  نآ  رد  میرداق  اهیناریا  ام  دوب . دهاوخ  کی  ماگنه  نیا  زا  دریگ و  رارق  رگید 

دناوت یمن  ناـسنا  هک  دراد  یم  مـالعا  ینیمخ  ههد 1960  رد  اما  زگره . هجو  کـی  دوب . دـهاوخ  بلاـغ  اـم  لـقعت  هجو  ود  زا  یکی  هظحل 
هیقت دهد و  یم  یبهذـم  ياوتف  کی  هراب  نیا  رد  لاس 1963  رد  یتح  داد . نایاپ  هیقت  نامتک و  هب  دـیاب  درادـب و  ناهنپ  ار  دوخ  ياهداقتعا 

هک ندز  زیرگ  رنه  رد  اـی  حطـس  هس  اـی  ود  رد  ییوگ  خـساپ  رنه  داتـسا  ناونع  هب  هک  يرادمتعیرـش  سکع  هب  ـالماک  دـنک . یم  عوـنمم  ار 
توافت اهیرازاب  زا  یهورگ  ناجیابرذآ ، رد  عقاو  زیربت ، رد  تسا . هدش  هتخانـش  دیوگ ، یمن  هنارهام  ترابع  کی  زا  رتزارد  ینخـس  یهاگ 

دروم و  یبهذم ، داتسا و  ياه  ناگرزاب  شوپهایـس ، همه  دندوب . هداد  رارق  ریـسفت  دروم  ربماتپـس  هام  رخاوا  رد  ار  هللا  تیآ  ود  نایم  دوجوم 
یم باوج  اه  هناسفا  اه و  هصق  اب  ینعی  یناریا ،  هویـش  هب  طقف  میقتـسم  یلیخ  ياهلاؤس  یـضعب  هب  اه  نآ  دـندوب ، رهـش  یلاها  ماـمت  مارتحا 
یم ناشیاه  مشچ  هک  یلاـح  رد  اـه  نآ  تخادـنا . یم  هدـنخ  هب  هاـق  هاـق  ار  اـه  نآ  دـندوب  هنادازآ  یلیخ  هک  اـه  نآ  زا  یـضعب  هک  دـنداد 
هایـس هالکبـش  دیفـس و  شیر  وم و  اـب  يدرم  دز ، یم  فرح  هک  یـسک  مینک . یم  فـیرعت  یناتـساد  ناـتیارب  ـالاح  دـنتفگ : یم  دیـشخرد 

عورـش وا  دوب ، هدنکفا  نیچ  شتروص  رب  یناتـسهوک  ياوه  بآ و  هدنخ و  دناشوپ ، یم  ار  شا  یناجیابرذآ  الماک  هرهچ  هک  دوب  یکچوک 
هک میریذـپ  یم  ار  ییاـهرامیب  نآ  رد  زور  ره  دـنا و  هدرک  تسرد  ار  نآ  اـه  يرازاـب  دوـخ  هک  مـیراد  یناتـسرامیب  اـم  درک : تبحـص  هـب 

. دوب هدش  راچد  یتخس  يرامیب  هب  شپچ  ياپ  هک  دندروآ  اج  نآ  هب  ار  يدرم ، يرامیب ، شیپ  زور  هد  مینک . یم  کمک  اه  نآ  هب  نامدوخ 
رامیب هب  دمآ و  يرگید  کشزپ  اما  درک . عطق  ار  اپ  دـیاب  تشاد : زاربا  یعطاق  هیرظن  مینک  یم  تروشم  وا  اب  هک  زیربت  رهـش  يابطا  زا  یکی 
نارهت رد  دــشاب و  هـتفرگ  تروـص  یهابتــشا  يراـمیب  صیخــشت  رد  دراد  ناـکما  تـشاد  داــقتعا  اریز  دورب  نارهت  هـب  درک  هیــصوت  اــم 

بوخ لمع  کی  اب  داد : نانیمطا  وا  هب  کشزپ  تفر و  نارهت  هب  ام  راـمیب  دوش  یم  ادـیپ  نردـم  زهجم و  یلیخ  یلاـع  ياـه  تسیژولویدار 
. دیشک لوط  تعاس  هن  تسرد  داد . رارق  ینالوط  یحارج  لمع  دروم  ار  وا  یکـشزپ  نارهت ، زا  تعجارم  رد  دش . دهاوخ  هجلاعم  امـش  ياپ 
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یعیبط روط  هب  الاح  دش و  بوخ  رامیب  لاح  هتفه  دـنچ  زا  سپ  مداد . ماجنا  اناجم  ار  نآ  نم  اما  دراد ، جرخ  ناموت  رازه  یـس  یلمع  نینچ 
: يرادمتعیرـش لـثم  رگید  کـشزپ  تسا و  ینیمخ  لـثم  لوا  رتـکد  بوخ ، درک : یم  يریگ  هجیتـن  روط  نیا  ریپ  يوـگ  هصق  دور . یم  هار 

هعماج تسا . هدرمن  نامتک  لاح  ره  هب  نآ . یهاگ  نیا ، یهاـگ  ناـمرد ؟ اـی  تسا  رتهب  ندرک  عطق  هجلاـعم . يرگید  دـنک و  یم  عطق  یکی 
زا دنتسه و  رت  لدتعم  هک  اهالم ، یضعب  اه ، هللا  تیآ  یـضعب  دراد . ییاه  توافت  اه و  فالتخا  مه  زاب  هتـشادرب  نایغط  هب  رـس  هک  یبهذم 

حیجرت ار  شزاس  اه  نآ  دنرادن . تسود  ار  یطارفا  ياهزت  یلیخ  عطق  روط  هب  دـنا ، هتفرگ  هشیر  هعیـش  هیقت  تنـس  رازاب و  یناگرزاب  تنس 
یم هتفگ  یناریا  الماک  هویش  هب  ریخا ، هتـسد  هرابرد  دنهد . یم  حیجرت  سدقم  گنج  کی  رد  نتخیر  نوخ  رب  ار  ندوب  بظاوم  دنهد . یم 
ماما نسح  دننام  تسرد  دنراد ، یم  تسود  ار  یگدنز  تاذـل  دنتـسه ، تاذ  تنایـص  یتشآ و  حلـص و  لها  ینعی  ینـسح  اه  نیا  هک  دوش 

نیـسح گنـس  خرـس ، گنـس  قیقع ، رتشیب  اهدرم  اما  تسا . هزوریف  نسح  تمالع  تشذـگرد . تیمومـسم  رثا  رب  هک  نیـسح ، ردارب  مود ،
مدرم هک  یگرزب  ماما  زا  سپ  نرق  هدزیس  مرحم ، هام  لوا  بش  رد  وا  تسا و  ینیمخ  گنس  نیا  سپ  نیا  زا  و  دننک . یم  رایتخا  ار  وجگنج 

نادیهـش رورـس  تسا . هلحرم  نیرخآ  نیا  دـیروآرد . زازتها  هب  ار  ادهـش  مچرپ  نیـسح ، نوخ  مچرپ  تشاد : مـالعا  دـنوش ، یم  هیبش  وا  هب 
لبق دنام  یم  یقاب  هعیش  خیرات  يزکرم  يامیس  نوخ ، قیقع و  ناشن  اب  موس ، ماما  نیسح ، نادیهش . ) رورس  نیسح ،  ) ادهشلا دیـس  نیـسح ،

انئمطم تسا . نارورس  رورس  تخیمآرد ، ربمایپ  رتخد  همطاف  رکیپ  اب  ار  دوخ  رکیپ  هک  یلع  رسپ  نیسح ، ینوخ ، هطبار  ببـس  هب  زیچ  ره  زا 
ماما تفرگ  میلعت  دمحم  دوخ  زا  امیقتـسم  هک  تسا  یـسک  تماما و  راذـگناینب  تسا  ماما  نیتسخن  هفیلخ و  نیتسخن  وا  تسا ، مرتحم  یلع 

یترایز طاقن  نیرتالاو  زا  یکی  ینعی  دهـشم ، رد  ناریا ، كاخ  رد  هک  نیا  يارب  متـشه ، ماـما  اـضر ، تسا : داـیز  مارتحا  دروم  مه  يرگید 
هلاه اب  مرن ، دنلب  شیر  مرن ، دنلب  ياهوم  تسا ، یندـید  دوش ، یم  هتخورف  ناریا  ياهرازاب  رد  هک  اضر  یلع و  ياه  لیامـش  تسا . نوفدـم 
زور رد  یـسیع  نوچ  ار  اضر  ناوت  یم  زیربت ، رازاب  رد  دـنک . هولج  حیـسم  ریوصت  تسا  نکمم  یلیامـش  نینچ  رگید ، طاقن  رد  رون . زا  يا 

يارحـص رد  هدـش  دیهـش  رکیپ  طـقف  نسح ، اـما  هلاـه . ياراد  ینامـسآ و  هدـش ، ادـج  نیمز  زا  اـهاپ  درک : هدـهاشم  روـگ  زا  ندروآربرس 
ياه هرز  اهریـشمش و  زا  یهجوت  لباق  هعومجم  هک  روتامآ  کی  هناخ  رد  تسا . البرک  نامه  نیـسح  زگره . درادـن . يریوصت  تسالبرک .
هدرک يروآدرگ  ردان  ياهروتاینیم  رمرم و  غرفم و  ياه  فرظ  ناهفـصا ، ناشخرد  رـصع  ياه  یـشاک  يوفـص ، ياهدوخ  هالک  یناساس ،

تمـسق نیرتشزرااب  هعطق  نیا  تشاد : یباوج  نینچ  دـمآ  لمع  هب  توکـس  رد  هک  یلاؤس  تشاد . رارق  سار  رد  البرک ، زا  یپک  کی  دوب ،
مامت تقد  اب  هک  ار  دیزی  راوس  رازه  یـس  نیب ، هرذ  کمک  هب  رورغ ، اب  هعومجم ، بحاص  اما  تسا  دب  یگنر  یـشاقن  کی  تسا . هعومجم 

. دـنکفا هرـصاحم  هب  ار  نیـسح  هنامحر  یب  هک  بصاغ ، درف  يوما ، هفیلخ  رـسپ  دـیزی ، و  دـهد . یم  رارق  نیـسحت  دروم  دـنا ، هدـش  یـشاقن 
، نادیهش روآدای  لماک ، زیگنا و  تریح  هنومن ، يامیس  نیا  نیسح ، دیسر . ماجرف  هب  یگنشت  هجنکش  رد  اجنیا ، رد  شتشونرس  هک  نیسح ،
، مرحم هام  مسارم  تسا ، وا  گوس  روآدای  هک  یمـسارم  تشادـن . ندروآرب  روگ  زا  رـس  وا  ياتجلج  تشذـگرد . دـیدش  ياـهجنر  اـب  هک 

دنوادـخ جات  تنیز  زا  رتالاب  نیـسح  دـمآ . دـهاوخن  لابند  هب  یحـصف  دـیع  زگره  تسا . وا  گرم  صاخ  ناـگدرم ، صاـخ  یعقاو  مسارم 
نیتسخن نیـسح  تسا . جـنر  یگنتلد و  مسجت  ای  ناـگدرم  رورـس  وا  دـنک ، یم  ناور  اـه  مشچ  زا  کـشا  هک  تسا  یـسک  زا  رتـالاب  تسا .

اب نیسح  دریذپ . یم  سدقت  ماما  نیتسخن  ناونع  هب  یلع ، شردپ  هک  تسا  تباقر  یعون  رثا  رب  تسا  یمالـسا  رـصع  رد  ناریا  یلم  نامرهق 
، تخیرگ یم  نیچ  هب  شا  هدش  دیعبت  رـسپ  لاح  نآ  رد  تشذگرد و  لاس 651  رد  هک  موس  درگدزی  ینعی  یناساس  هاـشداپ  نیرخآ  رتخد 

لامک وا  هلسلس  ياقتلم  رد  تخیمآرد  یتنطلـس  ینوخ  اب  یناریا ، نوخ  اب  ار  نآ  تشاد  قورع  رد  ار  ربمایپ  نوخ  هک  نیـسح  درک . جاودزا 
: دلان یم  البرک ، رد  نیسح  رس  ندیرب  رومام  ینارصن  دنادرگ . یم  الاو  ار  یلام  نامرهق  هعیش ، نامرهق  نیسح ، وا ، تداهش  و  تفریذپ . یم 

هدش هاش  ناطلـس ، رورـس ، نیـسح  دنز . تسد  عینـش  لمع  نیا  هب  تسناوت  دهاوخن  زگره  وا  ریذپب  دوخ  هاگرد  هب  ارم  گرزب ، يا  هاش ، يا 
یم نیـسح  لابند  هب  ام  دـنا : هتـشادرب  گناب  نانک  عیطقت  ناریا  ياهرهـش  مامت  رد  ناگدـننک  رهاظت  سرتسد . زا  رود  نونکات  یجوا  تسا ،

، تسا نیسح  سوکعم  لصا  طقف  هاش  دیزی  رب  گرم  هاش ، رب  گرم  تسا . نیـسح  ثراو  ینیمخ  مینک . یم  لابند  ار  نیـسح  هار  ام  میور ،
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: تسا بصاغ  صوصخب  و  اکیرمآ ) يریجنز  گس  هاش   ) تسا وا  رادـهگن  یجراخ  هک  یلم  نامرهق  دـض  لب  یتشز  يدـبا و  لصا  طقف  هن 
رارق وا  لباقم  رد  ار  نیـسح  ندوب  یلم  ندوب و  یبهذـم  ندوب ، قح  رب  بصاغ  تسا . هدـش  ادا  ینیمخ  فرط  زا  اهراب  اهراب و  ریفکت  نعل و 

یم تسا  نآ  فرعم  موس  ماما  هک  يا  هلـسلس  هناگود  لوصا  ییانـشور  اب  طقف  اه  نیا  هداز . مارح  دـننز : یم  داـیرف  زونه  مدرم  دـنهد . یم 
ياشفا تنوشخ  زا  دوخ  هک  تداهش ، رثا  رب  گرم  تنوشخ  دوش : یم  طوبرم  عیـشت  هب  قلعتم  يرگید  تنـس  هب  نیـسح  دوش . هیجوت  دناوت 

نامیاهزار تناما  ام  تسا : نانآ  هقالع  دروم  ياه  مت  زا  یکی  هتفای ، شرتسگ  هعیـش  ناحراش  طسوت  هک  عوضوم  نیا  دوش . یم  یـشان  زار 
ناسنا نکل  دندمآرد ، هزرل  هب  نآ  نتفریذپ  زا  همه  دندز ، زاب  رـس  نآ  نتفریذـپ  زا  همه  میتشاد . هضرع  اه  هوک  نیمز و  اه و  نامـسآ  رب  ار 

تمظع و ناماما ، نایعیـش و  هدـیدرگ . نادان  ملاظ و  ناسنا  دـیوگ : یم  يرگید  همجرت  ( 1 . ) تسا هاگآان  نشخ و  ناـسنا  ار . نآ  تفریذـپ 
زار زمر و  هب  زار  زمر و  هلیـسو  هب  نتـشاد و  ار  یهلا  تناما  نتفریذپ  يارای  دنا : هداهن  ناینب  هیآ  نیا  ساسا  رب  ار  ناملـسم  ناسنا  نونج  ولع 
وا هک  تسا  یمدآ  ینادان  ملظ و  نیا  اما  دریذپب . ار  تناما  نیا  تسناوت  یمن  یتسرد  هب  دوبن  هاگآان  ملاظ و  یمدآ  رگا  ندش . طوبرم  یهلا 

هداز يرشب  تشونرس  زیگنا  مغ  يارجام  نایعیش ، رظن  رد  هک  تسا  شحاف  ملظ  نیا  زا  دراد . اور  تنایخ  تناما  نیا  هب  هک  هتـشاد  نآ  رب  ار 
هب هجنکش . اب  نیسح  رهز ، اب  نسح  رجنخ ، برـض  هب  یلع ، تسا . تداهـش  ناماما ، تشونرـس  يرـشب ، ياه  تشونرـس  زا  یکی  دوش . یم 

ریما رـسپ  ادـخ ، هداتـسرف  رـسپ  نسح ، يا  وت  رب  مالـس  راختفا و  دـندیدرگ . دوبان  رهز  اب  مهدزاود  نرق  اـت  اـه  ماـما  هدـش ، لـقن  هک  يروط 
هک ینالوط  ینهذ  همانترایز  کی  رد  اضر  يارب  و  يدرک . فشک  ار  درد  تنحم و  يدـب ، هک  دـیما ... ماـما  ناـشخر  همطاـف  رـسپ  ناـنمؤم ،
رب مالـس ...  راختفا و  نم  يادـخ  يا  تسا : هدـمآ  نینچ  هدـیدرگ  نیودـت  موصعم  هدراهچ  راـختفا  هب  موس  نرق  رد  یـسوط  ریـصن  طـسوت 

داجیا يارب  هناحلسم  حتف  گنج و  صوصخب  گنج ، نیا  ملظ ، نیا  هدمآرد . ياپ  زا  رهز  رثا  رب  دیهش  هدیدمتس ، ماما  رهطم ، رایسب  ناطلس 
دوش یم  راکشآ  نآ  زا  هتشگ  دیدهت  راچد  هعماج  زا  عافد  هتفرگ ، رارق  طلـست  تحت  نامیا  زا  عافد  عافد ، رتشیب  لب  تسین ، ادخ  يروتارپما 

زا لبق  نآرق ، تفگ : یم  اه  هللا  تیآ  زا  یکی  رسپ  دنریگ . یم  هرهب  یناسکی  ینآرق  عبانم  زا  همه  ننست ، لها  عیشت و  لها  هنیمز ، نیا  رد  و 
مالسالا خیش  یلع  دشاب . یلاخ  تسد  اب  یگنج  هک  نیا  ولو  هاش  هیلع  ناملسمان . هیلع  هعیـش  ناناملـسم  گنج  تسا . گنج  باتک  زیچ  ره 

زا لب  دش ، یمن  یشان  ریخست  حتف و  زا  دندنار  یم  نخـس  نآ  زا  ناگدننکرهاظت  هک  يداهج  دنک : یم  هفاضا  نارهت  هاگـشناد  قباس  سیئر 
هک تسا  نیا  اقیقد  ناملسم  ره  گرزب  هفیظو  تسا . هداد  تداهش  ناهج ، نایاپ  ات  نایعیش  همه  يارب  نیسح ، تفرگ . یم  همشچرس  داقتعا 
هب دوخ  تارطاخ  رد  هک  ییالم  دنک . یم  لمع  نایعیش  تنس  نیمه  تهج  رد  ینیمخ  دزادرپب . تلاخد  هب  یعامتجا  یـسایس و  یگدنز  رد 
هک دوـب  نیا  مرحم ، هاـم  رد  نآ  زا  شیب  هعمج و  زور  زاـمن  رد  هلمج  زا  دجـسم ، تنـس  وزج  دـنک : یم  فـیرعت  دزادرپ  یم  وـج  تسج و 
نآ رد  نآرق  دـیکا  تامیلعت  يارو  رد  اهیناریا  هک  یلوبمـس  دورب . ربنم  يور  هب  کیلوبمـس ، الماک  یلکـش  هب  هتبلا  لغب ، ریز  گنفت  ظعاو ،

رکیپ میلـست  اب  هتفرگ ، رارق  دیدهت  دروم  هک  یمالـسا  زا  عافد  ریـشمش . گنفت و  نودب  هحلـسا ، نودب  یلو  سدقم ، گنج  دنا . هدش  قرغ 
هدنـسیون کی  تسا . نیمه  تسا ، نیـسح  نآ  هراعتـسا  نیرت  يوق  هک  نایعیـش ، توافت  مامت  دوخ . یگدنز  هضرع  اب  اه ، هجنکـش  هب  دوخ 

، کشخ ياهزادنا  مشچ  ریثات  دنهاوخ  یم  اه  یـضعب  دراد . ار  ام  روشک  رمع  هک  صاخ  گنهرف  کی  دزادرپ : یم  ریـسفت  هب  نینچ  یناریا 
، اریذـپان هتخوس ، ياه  ناتـسهوک  نازوس ، ياه  نیمز  دـنیوجب . نیا  رد  ار  دوخ  تکرح  یب  یـشحو و  شـشخرد  و  یندـعم ، لـصاح ، یب 

یمن لایخ  نم  مینک ... یم  اشامت  لاس  اهرازه  زا  ار  اه  نیا  ام  دـیوگ : یم  ناتـسود  زا  یمناخ  کمن . زا  دیفـس  هدـیکرت ، فاـص ، توهرب ،
سح ار  كانلوه  تعیبط  نیا  يرادـیاپ  لابق  رد  دوخ  یگدننکـش  روآ  بارطـضا  ساـسحا  يزور  یفوص  نیرتمک  یتح  یناریا  چـیه  منک 

ام وت  دناوخ : تسا  هتـشذگرد  شیپ  لاس  جنپ  هک  يرـسپ  هب  باطخ  ینالعا  ناوت  یم  ناوارف  روط  هب  یناریا  ياه  همانزور  رد  دشاب . هدرکن 
ناهنپ ار  دوخ  ناگدرم  هک  نآ  ياج  هب  اه  یناریا  تسویپ . میهاوخ  وت  هب  يدوز  هب  مه  ام  تسا ، ناـیرگ  هتـسویپ  اـم  بلق  يدرک ، كرت  ار 
ياهانب ناسکی ، روط  هب  رهـش  بونج  لامـش و  رد  دـننک . یم  مالعا  اه  هناـخ  اـه و  هزاـغم  لـباقم  ور ، هداـیپ  ناـبایخ ، رد  ار  اـه  نآ  دـننک ،

یم اه  نابایخ  رد  اه  بش  زبس ، ياه  هخاش  لگ و  زبس ، دیفس و  خرس و  ياه  پمال  زا  رپ  گرزب ، ياهدبنگ  ای  لگ  جات  لکش  هب  يدوبدای 
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هتخاس هدرم  یناوج  دای  هب  هک  دنتـسه  رون  زا  ییاهانب  دنتـسه ، هلجح  اه  نیا  هن ، تسا ؟ ینـشج  يارب  یجاودزا ، يارب  اه  نیا  ایآ  دـشخرد .
گوس هب  گوس  زا  یناریا  لاس  تسا . هدـش  هتـشاذگ  شیالاب  زین  هدرم  ناوج  زا  یـسکع  هک  تسا  وا  فافز  قاـتا  اـقیقد  هلجح  دـنا  هدـش 

مق ياهدـبنگ  ریز  رد  شا  هربقم  هک  اـضر  ماـما  رهاوخ  ( 2  ) هیمطاـف تلحر  درگلاـس  نسح . تلحر  درگلاـس  یلع ، تلحر  دـبای . یم  همادا 
هار نیا  ناضمر . هدش . نوفدم  تسا  عونمم  ناملـسم  ریغ  رب  شدورو  هک  دهـشم  رد  ییاضف  رد  هک  اضر  تلحر  درگلاس  تسا . هدش  ناهنپ 
لاس نشج  زورون ، دنفـسوگ و  نشج  ای  نابرق  دیع  ناضمر ، نایاپ  تبـسانم  هب  رطف ، دیع  دنک : یم  صخـشم  دیع  دنچ  طقف  ار  گرم  زارد 

ناتسروگ كاخ  ناگدنروخ  ابیرقت  شیانعم  هک  یمان  هب  ار  اه  نآ  دنیآ  یمن  نوریب  ازع  زا  زگره  اه  هداوناخ  یـضعب  هک  دننک  یم  لقن  ون .
اهازع دوش . یم  اپرب  یمـسارم  یتنـس ، ملهچ  زور  متفه ، زور  موس ، زور  نآ  زا  سپ  تسا ، یبهذـم  يازع  زور  کی  دـنناوخ . یم  دوش  یم 

دراشف و یم  مه  يور  نادند  يدهاش  هتشذگرد . لبق  لاس  هک  ییومع  يازع  هدرم ، شیپ  لاس  هس  هک  ییومع  رـسپ  يازع  دنـسر . یم  دنت 
، دشاب هتشاد  يا  هنومن  یگدنز  رگا  مه  يداع  هدرم  کی  ام ، راید  رد  دنزیمآ . یمرد  مه  اب  تداهـش  گرم و  دوش . یم  رابگرم  دیوگ : یم 

هدیـسر لتق  هب  اه  یناروت  تسد  هب  وا  هک  دنیوگ  یم  دوبن ؟ یناریا  دیهـش  نیرت  یمیدق  تشترز  دوخ  رگم  دوش . یم  هتفرگ  رظن  رد  دـیهش 
رد هک  دروآ  یم  رابب  يا  هرکاب  ناکرتخد  اج  نآ  رد  تسا  هدنام  یقاب  يا  هچایرد  قامعا  رد  هک  وا  رذـب  یلو  دـیوگ : یم  هناسفا  زاب  تسا .

نایئادزم دننامب ، نوصم  یگدولآ  زا  تسا -  هدننک  كاپ  لماع  دوخ  هک  یشتآ  شتآ -  نیمز و  بآ ، هک  نآ  يارب  دنروخ . یم  هطوغ  نآ 
هک هاپـس  یب  هاش  يا  دنا . هدـش  انب  اه  هوک  هلق  رب  هک  ییاسآ  لوغ  ياه  جرب  دـنراذگ . یم  یـشوماخ  ياه  جرب  رد  ار  دوخ  ناگدرم  داسجا 

ناردارب نارای و  تیامح  هک  ناوج ، نامرهق  اریز  تسا ، هنومن  تسا . نیـسح  ناشخرد  تبیـصم  هوکـش ، اب  گرم  دنا ... هدرک  تیاهر  همه 
همطاف و  تسا . هدرک  هاگآ  عوضوم  زا  ار  همطاـف  یلع و  دـمحم ، تسا . تکرح  رد  زیگنا  مغ  یتشونرـس  يوس  هب  هک  هتـسناد  یم  دراد ، ار 

گنر خرـس  تفای ... یهاوخ  يا  هتـسبرد  هچقودنـص  دـیوگ : یم  یلع  هب  وا  دراد ، یم  نایب  ار  دوخ  هتـساوخ  نیرخآ  دوخ ، گرم  رتسب  رد 
ار يدادرارق  تمایق  زور  رد  مهاوخ  یم  اریز  راذگب . ما  هنیس  يور  روایب  رطاخ  هب  ار  هبعج  نیا  متـشذگرد  یتقو  گنر . نوخ  خرـس  تسا .

ياپ رد  دـش ، دـنهاوخ  هدیـشخب  اه  نآ  نیرتراکهانگ  یتح  مموق ، دارفا  ماـمت  نآ ، يراـی  هب  تسا و  نیـسح  نوخ  مرـسپ ، نوخ  تمیق  هک 
. دتفا یم  هار  هب  البرک  يوس  هب  دوخ  نارای  هداوناخ و  دارفا  اب  هارمه  هدش ، نییعت  شیپاشیپ  شتـشونرس  هک  نیـسح  مراذگب . دنوادخ  تخت 
دنریگ و یم  هرـصاحم  رد  ار  موس  ماما  کچوک  هورگ  هک  محر  یب  دیزی  ناراوس  رازه  یـس  لباقم  رد  نت  داتفه  دنتـسه ، نت  داتفه  اه  نآ 
زا تیمها  یب  یگنج  البرک ، هجنکـش  زور  هد  دـننک  یم  لیمحت  وا  هب  ار  یگنـشت  هجنکـش  اه ، هجنکـش  نیرت  كانلوه  زور ، هد  بش و  هد 
یم نیـسح ، هارمه  سابع ، تسا . هتـشگ  لدـب  قرـش  ياـیند  يدژارت  نیرتگرزب  هب  هوکـشاب ، یلاـع و  يا  هناـسفا  هب  یخیراـت ، تیعقاو  رظن 
عطق ار  وا  تسار  تسد  دیزی  دارفا  زا  یکی  یلو  درب  یم  ورف  همـشچ  رد  ار  کشم  دروایب . بآ  دوخ ، تسود  شطع  نیکـست  يارب  دهاوخ 
لاح رد  هک  نیسح  اب  بنیز  دنک  یم  عطق  مه  ار  وا  پچ  تسد  هلصافالب  نمشد  دشکب ، ریـشمش  دهاوخ  یم  سابع  هک  یماگنه  دنک . یم 
یم وا  رب  روآ  ناجیه  يا  هثاغتـسا  اب  هارمه  بنیز  دـنا . هتفخ  كاخ  رب  وا  فارطا  رد  دـنا  هدرم  هک  وا  نارای  دـنک . یم  عادو  تسا  راـضتحا 

. تسا منابل  رب  نم  ناج  دـنازوس ... یم  ارم  ناج  هک  تسا  یـشتآ  نوچ  وت  ياـه  هآ  دـنا ، هدرک  تیاـهر  همه  هک  هاپـس  یب  هاـش  يا  دـیرگ :
ردارب يا  بنیز : دزیخ . یمرب  اه  نآ  هدیکـشخ  ياه  بل  زا  گرم  قشع و  البرک  يارحـص  ياهنـش  نایم  رد  هتفیـش . رهاوخ  روـالد ، رهاوخ 

يا هظحل  هک  وگب  هدنرد  ریـش  نیا  هب  یلع ، مردپ ، هب  ورب و  فجن  هب  رذگب و  ارحـص  نایم  زا  نانکوهایه  ابـص ، يا  نید ... هاش  يا  یمارگ ،
رد قرغ  ياـه  هنوـگ  مهاوـخ  یم  هاـگ ، هیکت  یب  يدـیعبت و  هاـش  يا  زیزع ، يا  دـنکفیب ... نیـسح  هب  یهاـگن  دـیایب و  موـش  تشد  نیا  هـب 
ارت يولگ  رطع  راذگب  مناشفیب ... تیاپ  رد  ناج  منک و  هراظن  ارت  هوکـش  اب  تبیه  مه  زاب  راذگب  مسوبب . ارت  يوبـشوخ  رکیپ  ارت ، ییانـشور 
مه نم و  مساق  مه  زورما  وت  يردارب ، هن  و  يراـی ، هن  مراد و  يرواـی  هن  نونکا  نم  اونیب  رهاوخ  يا  نم ، ناگدـید  غورف  يا  نیـسح : میوبب .

يریدـقت تابرـض  ریز  رد  هک  نیـسح  دوخ  رـسپ  رب  ات  دـیآ  یم  ریز  هب  اه  نامـسآ  زا  شوپهایـس ، ربماـیپ ، رتخد  همطاـف ، و  یتسه . نم  ربکا 
مه سپ  زا  زیمآ ، هوکش  راعشا  اه ، ییوگشیپ  هضور ، تاسلج  مرحم ، لوا  زور  هن  لالخ  رد  دیرگب . راز  راز  دمآ  دهاوخرد  ياپ  زا  هناملاظ 
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یم هتشک  نیسح  اروشاع ، زور  مهد ، زور  رد  دننام . یم  دهاش  ار  راضتحا  يوس  هب  يورشیپ  زور ، هب  زور  بیترت ، نیا  هب  نانمؤم  دنیآ : یم 
رهاظت نیـسح . هاش  دننز : یم  دایرف  مدرم  هتـشذگرد  تسا . هدـش  فیـصوت  البق  تسا  اروشاع  تارهاظت  هارمه  هک  يرابگرم  مسارم  دوش ،

، نارهت لمآ و  اهرازاب ، همه  رد  وا  ریواصت  ینیمخ . هاش  دـنیوگ : یم  ناـنک  عیطقت  ربماسد 1978 ، رد  مرحم  يرادازع  ماگنه  هب  ناگدـننک 
ریوصت تسا . هدرتسگ  هیاس  رهش  رب  دجسم ، يالاب  زا  دنلب ، تماق  اب  نامرک ، رد  هدش ، هدز  اج  همه  جدننس  رد  بهذم ، ینس  ناتـسدرک  رد 

ماما دریگ : یم  بقل  نیـسح  ثراو  ـالماک  دوش ، یم  یـشاقن  دادـم  اـب  هلجع  اـب  اـی  ددـنب  یم  شقن  اـهراوید  رب  رهم  تروص  هب  هک  ینیمخ 
هک ینیمخ  هللا  تیآ  زا  تاملک  نیا  اب  تفرگ  یم  تروص  ربتکا 1971  رد  هک  يا  هبحاصم  رد  ناریا ، هاش  نایغط  هفیظو  ای  ینیمخ  ینیمخ .
اریز دراد ، یجراخ  بسن  لصا و  هک  ار  ینیمخ  دننام  یـصخش  ناریا  تلم  درک : یم  ییوگدب  دوب  هدش  دیعبت  قارع  هب  شیپ  لاس  تفه  زا 

رومام وا  هک  دوش  یم  هتفگ  یتح  دنک  یم  ریقحت  دراد ، یم  اور  تیانج  هتفریذپ  هک  ینهیم  هب  نیا  زا  هتشذگ  و  تسا ، هدش  گرزب  دنه  رد 
يروشک ناریا  هک  دـنک  یم  فـشک  لاـس 1978  رد  هدز ، تریح  برغ ، اـما  تسه . مه  قارع  ریجا  وا  تـسا . ناتـسلگنا  هدـش  يرادـیرخ 

هب هملک  هک  دـنک  یم  پاچ  نویامه  شویراد  ملق  هب  يا  همان  تاعالطا  گرزب  همانزور  هک  يزور  هیوناژ . متفه  زور  اقیقد  تسا . ناملـسم 
طسو رد  ار  تاعالطا  یناحور ، هللا  تیآ  سدقم ، رهش  مق ، رد  هیوناژ  مهن  زور  دنک . یم  وگزاب  ار  هاش  شیپ  لاس  تفه  ياه  فرح  هملک 

دـنک و یم  يزادـناریت  سیلپ  دـننک . یم  ملع  دـق  رهـش  نایم  رد  شوماخ ، ضارتعا  ناونع  هب  رهـش ، مدرم  اهالم و  دـنک ، یم  هراـپ  دجـسم 
، سپ نیا  زا  دراذگ . یم  ياج  رب  دور ، یم  ورف  نوخ  رد  شیپ  زا  شیب  هک  ار  يا  هرود  يادهش  دزادنا . یم  هار  هب  ار  لاس  راتـشک  نیتسخن 

ینابرق ادهش و  رکذت  گنهآ  دوش . یم  يزادناریت  مه  زاب  دنتـسیا . یم  اپرب  دننک و  یم  يرادازع  ناریا  ياهرهـش  زور ، لهچ  هب  زور  لهچ 
ياراد تیصخش  (. 3  ) تسا هدـش  باـترپ  هزراـبم  هب  توـعد  شکتـسد  دـهد . یم  نوـخ  مسج و  میژر  ناـفلاخم  هب  ماـگنه  نیا  زا  نداد ،

رب تسا ، هدش  ادا  دایرف  هب  ناریا  ياه  نابایخ  اه و  هچوک  مامت  رد  شمـسا  هک  يدرم  دنک ، یم  ریفکت  درغ و  یم  هک  يدرم  یهلا ، تبهوم 
ياه لاس  هب  دیاب  هدوبن ، شرظتنم  سک  چیه  هک  ینادرگرب  قرو  نیا  هیجوت  يارب  تسا . ینیمخ  هللا  تیآ  نامه  خیرات ، تفگش  صاقت  رثا 

نارهت ياه  نابایخ  رد  ییاه  بوشآ  توکـس ، لاـس  هد  زا  سپ  مرحم ، زور  نیمهدزاود  رد  هیئوژ 1963 ، هام  رد  تشگرب .  1962 - 1963
ار ینیمخ  دـنتفرگ . ار  ینیمخ  دـنداد : یم  ربخ  مدرم  هب  دـندوب  هدیـشک  نییاپ  ار  دوخ  ياه  هشیـش  مامت  هک  یـسکات ، ياهرفوش  تفرگرد .

يرتسگداد ترازو  يولج  اضرهاش ، نابایخ  كرا ، نادیم  سلجم ، لباقم  ير ، نابایخ  رهش : هطقن  نیدنچ  رد  اه  ینارهت  تقو  نآ  دنتفرگ .
ظعو دجاسم  رد  مرحم ، هام  رد  ینیمخ  دوب . هداتفا  هار  قیرح  اه  هد  تخوس ، یم  رازاب  هاگشناد . فارطا  رد  مه  دعب  زور  دندرک ... عامتجا 

تـسد رـس  ار  ینیمخ  ياه  سکع  هدـننک  رهاظت  رفن  رازه  هاجنپ  دودـح  رد  روتاتکید  رب  گرم  هاـش ، رب  گرم  دـیزی . رب  گرم  دوب : هدرک 
اه هبارا  داد . کیلش  روتسد  شا  هدیزگرب  دحاو  یتنطلـس ، دراگ  هب  هاش  تقو  نآ  دوش . ریخـست  دوب  کیدزن  ویدار  نامتخاس  دندوب . هتفرگ 
مه زاب  دز و  تسد  يزوس  شتآ  هب  هدش ، دیمون  هدوت  دش . کیلش  هراپمخ  دندمآرد . تکرح  هب  ناگدننک  رهاظت  يوس  هب  اه  شوپ  هرز  و 
هاش كراپ  رازاب و  دودح  رد  صوصخب  دـیدش ، عمق ، علق و  دـیدرگ . مالعا  یماظن  تموکح  دـش . دود  رد  قرغ  نارهت  نامـسآ  دز . شتآ 
دهد یم  نانیمطا  يدهاش  دندش . هجاوم  تشونرس  نیمه  اب  ناگدننکرهاظت  زاریش ، ناشاک و  دهشم ، مق ، رد  دش . زاغآ  هتخیسگ  نانع  ( 4)
لاس هدزناپ  زا  وا ، تیبوبحم  ینیمخ ، هللا  تیآ  رابعا  نیاربانب ، تسا . هدوب  هنایـشحو  دنک  یمن  یقرف  هدوب . رفن  رازه  جنپ  ات  راهچ  دادـعت  هک 

. داتفا لزلزت  هب  زیچ  همه  دوب ، ناریا  رد  یبهذـم  گرزب  تردـق  مایا  نآ  رد  هک  يدرجورب  هللا  تیآ  گرم  نامز  زا  هدـش  یم  راوتـسا  شیپ 
هناسفا هک  مییوگب  دـیاب  رتشیب  حوضو  يارب  . ) تسا هدوب  لـئاق  مارتحا  وا  يارب  مه  تموکح  هک  دـنیوگ  یم  و  دوبن ، فلاـخم  هللا  تیآ  نیا 

رـسمار و هب  رارف  هدامآ  هک  هاش  لاس ، نآ  توا  هام  رد  يزور  هک  دـننک  یم  فیرعت  دوش . یم  زاغآ  قدـصم  نامز  لاس 1953 ، زا  ینیمخ 
هب هتـسشن و  یلاق  يور  اه  یناریا  تداع  هب  هک  الم  لـهچ  دودـح  رد  دـنک . تروشم  وا  اـب  هک  دور  یم  يدرجورب  رادـید  هب  هدـش ، یم  مر 

: دنا هدرک  میظعت  هتساخرب و  شیاهالم  يدرجورب و  هللا  تیآ  هاشنهاش ، ندیسر  اب  دنا . هدوب  وا  اب  تبحص  مرگرـس  دندوب ، هداد  هیکت  یتشپ 
نیا وا  هدوب  ینیمخ  وا  تسا : هدـنام  یقاب  هتـسشن  روطنامه  تجامـس ، اب  هدوب ، مه  هتخانـشان  ناـمز  نآ  رد  هک  یکی ، يانثتـسا  هب  مـالس ... 
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یبهذم تالیـصحت  زا  سپ  هک  ینیمخ  تسا . بهذـم  فالخرب  يراک  وا  هب  نتـشاذگ  مارتحا  تسا . بصاغ  هاش  نیا  هداد : حیـضوت  هنوگ 
رد وا  دوب -  رامیب  تدـش  هب  يدرجورب  لاس 1960  رد  دوب ). یلومعم  يالم  کی  طقف  ماگنه  نآ  رد  هتـشاد ، تماقا  ریمـشک  رد  اه  تدـم 
زا دشک . یم  لوط  لاس  شش  ای  جنپ  گرزب  ياملع  زا  یکی  ینیـشناج  دش و  زاغآ  نیـشناج  رـس  رب  دربن  تقو  نآ  تشذگرد . لاس 1961 

تقو نآ  دنیآ . یم  درگ  گرزب  دجسم  دبنگ  ریز  رد  مدرم  املع و  رهظ ، دودح  رد  دنوش . یم  رادازع  اهرهش  مامت  تشذگرد ، زور  يادرف 
دور و یم  ربنم  يالاب  الم  دـشاب ، ادـص  کی  باختنا  رگا  درک ؟ تیعبت  دـیاب  یـسک  هچ  زا  دـنزادرپ : یم  تروشم  هب  نویناحور  اب  ناـنمؤم 
اب رهش ، هب  رهش  هلحم ، هب  هلحم  هعیـش ، مدرم  تروص  نیا  رد  و  تسین . میقتـسم  هداس و  ردق  نیا  هشیمه  راک  نیا  دنک . یم  مالعا  ار  یمـسا 

. دوش لصاح  یبسن  یلک  تقفاوم  هک  دنـشک  یم  راظتنا  و  دننک . یم  تروشم  دنریگب ، روتـسد  اه  نآ  زا  دنراد  تداع  هک  ییاملع  ای  اهالم 
هب باصتنا و  نیب  یـشور  تسا . دـیلقت  عجرم  ناونع  هتـسیاش  الم  مادـک  دـنهدب  رظن  ات  دـنزود  یم  مشچ  یبهذـم  ناگرزب  راتفر  هب  نانمؤم 

نیا و  دنراد . دوخ  نایم  رد  دیدج  درف  نتفریذپ  يارب  يرایسب  رادتقا  دوخ  مهـس  هب  یبهذم  ناربهر  اریز  تسا . میقتـسم  نتخانـش  تیمـسر 
شوه و ياهزایتما  مه  زونه  هک  یـسک  يدرجورب ، نکمم  نانیـشناج  نایم  رد  دـنزب . نماد  اه  تباقر  شتآ  هب  دـناوت  یم  يدراوم  رد  رما ،
اب درف  نیرت  هتفای  قباطت  نیرت  لضاف  نیرت ، ناوج  وا  ياه 1960  لاس  رد  تسا . يرادمتعیرش  دوش  یم  هتشاد  یمارگ  وا  گنهرف  تفارظ و 

فرط زا  تـسا و  زیربـت  یبهذـم  ربـهر  لاـس 1946  اـت  هک  يرادمتعیرـش  دور . یم  مسینردـم  يوـس  هب  هـک  تـسا  يا  هعماـج  تاـیرورض 
ینهذ ملاع  اب  شا  يرایشوه  یکریز و  هک  تسا  يرهش  ياه  هللا  تیآ  هنومن  نیرت  یلاع  دراد ، رارق  هنهادم  مارتحا و  دروم  اه  یناجیابرذآ 

یبهذم همان  هتفه  کی  دنک و  سیـسات  نردم  هسردم  کی  هک  دنک  یم  لیامت  راهظا  اراکـشآ  لاس 1960  رد  وا  دزیمآ . یمرد  اه  يرازاـب 
. دــنناوخب سرد  مـه  هاگــشناد  رد  هـک  دراد  یم  نآ  رب  ار  ینآرق  ياـه  هسردــم  نایوجــشناد  گـنج  ياــهلاس  زا  سپ  وا  دــهد  راــشتنا 

فوسلیف تسا ، یبهذم  هک  هزادنا  نامه  هب  وا  دنک . یم  هضرع  نشور  يالم  کی  زا  ییامیس  مه  زونه  تسه ، هک  نانچ  نآ  يرادمتعیرش 
تبون نآ  زا  سپ  تسا . یناریا  ياهروتاینیم  رد  ناگنازرف  یتنس  شیامن  روآدای  وا ، هنارایشوه  هاگن  وا ، دیفـس  شیر  وا ، یهبرف  تسه ، مه 

عقاو فجن  رد  وا  مایا  نآ  رد  دوش . یم  کیدزن  هاش  هب  تسا و  ریپ  یلیخ  وا  اـما  تسا . هرامـش 2  یعون  هب  هک  دسر  یم  میکح  هللا  تیآ  هب 
درط نید  زا  تسا . نوریب  نید  زا  هاش  دـنک : یم  مالعا  ماـیا  ناـمه  رد  تسا و  رت  کـیمانید  هک  ( 5  ) یحور سپـس  دراد . تماقا  قارع  رد 

دسوبب و ار  وا  تسد  ات  دروآ  یم  دورف  رـس  دیآ و  یم  حرف  ونابهـش  لاس 1978  رخاوا  رد  هک  تسا  هللا  تیآ  نیمه  لـباقم  رد  تسا . هدـش 
گرزب هللا  تیآ  ینالیم ، وا ، زا  سپ  تسا . هدمآ  لقع  رس  رب  دوخ  نایفارطا  قارع و  تموکح  راشف  رثا  رب  یحور  هلـصاف  نیا  رد  دنک . اعد 
رادفرط لاـس 1953  رد  دوش ، یم  هطورـشم 1906  شبنج  نالوؤسم  زا  یکی  هک  نآ  زا  سپ  وا  تسا . تسایـس  لـها  هاوخیدازآ و  دهـشم ،

لالخ رد  وا  تسا . یفسلف  الصا  مالسا  هب  وا  یگتسبلد  هک  دنک  یم  فارتعا  دوخ  یمیمص  نارای  دزن  ینالیم  ددرگ . یم  قدصم  ترارحرپ 
زاجم ار  طلتخم  ياه  هدکـشناد  درک و  هزرابم  ندرکرـس  رداچ  اب  ناوت  یم  جـیردت  هب  هک  دـنک  یم  دـییات  یـصوصخ  الماک  ياه  تبحص 

. دنتـسه یـشعرم  یفجن  هللا  تیآ  و  دراد ) ذوفن  نامز  نآ  رازاب  رد  یلیخ  هک   ) یناگیاپلگ هللا  تیآ  يالاو  شقن  یعدم  مه  يا  هدع  درمش .
هعقاو ود  تسا ، حرطم  ینیشناج  لئاسم  نیا  هک  یماگنه  دریگ . یم  رارق  متفه  مشش و  فیدر  رد  وا  دوش ، یمن  یتبحص  نادنچ  ینیمخ  زا 
حرط و  دیوگ . یم  نخس  تایالو  ياه  نمجنا  تاباختنا  زا  تلود  راب  نیتسخن  يارب  دناشک . یم  بوشآ  هب  ار  رهش  دهد و  یم  يور  مق  رد 

. دـننک یم  تفلاـخم  یناـگیاپلگ  يدرجورب و  دراد . دـعاسم  رظن  ینـالیم  تسا . هدرک  ینیب  شیپ  ار  اـه  نز  تکرـش  هنیمز  نـیا  رد  نوناـق 
یتدم نآ  زا  سپ  دوش . یم  هدوزفا  نیمز  تیکلام  ندرک  دودحم  هرابرد  یمود  حرط  لوا ، حرط  هب  تسا . هدرکن  باختنا  یعـضوم  ینیمخ 

زا اهلاس  یبهذم ، ناربهر  دوش . یم  ثحب  هدش  نیودت  ینیما  یلع  فرط  زا  هک  یضرا  تاحالـصا  هب  عجار  اه  یبهذم  عضوم  هرابرد  زارد 
، عضوم نیا  رد  نافلاخم ، ضوع  رد  دـننک . یم  عافد  اه  لادوئف  زا  دـنا  هدرک  باـختنا  یعاـجترا  عضوم  هک  دـنوش  یم  مهتم  تلود  فرط 

مرح یضارا  دریگ : یم  رارق  یـسررب  دروم  یـصاخ  تارابع  اب  هلاسم  ماگنه ، نآ  رد  دنهد . یم  زیمت  ار  میژر  لباقم  رد  نایعیـش  یـشکرس 
هب اه  نآ  عفانم  تسا و  هدـش  راذـگاو  هداوناخ  کـی  هب  شیپ  نرق  تفه  زا  اـه  نآ  تیلوت  تسا و  یـصاخ  همانـساسا  عباـت  هک  دراد  دوجو 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


سرادـم ظفح  یناـگمه و  تاقدـص  هب  زین  و  تسا -  نوفدـم  دهـشم  رد  هک  اـضر ، متـشه ، ماـما  رهاوخ  ( 6  ) هیمطاف سدـقم  ناکم  ظـفح 
هیمطاف درف  نیرت  كاپ  فرط  زا  کیلوبمـس ، يوحن  هب  نآ ، لوصحم  هک  تسا  سدـقم  نیمز  یعون  مرح  تسا . هتفاـی  صاـصتخا  یبهذـم 
فرعم سدقم ، ياه  ناکم  هک  ار  کیرات  قطانم  نیا  دنک و  یبهذم  ریغ  ار  ناریا  دراد  لیم  ردـپ ، هاش  اضر  دـننام  رابرد ، دوش . یم  عیزوت 

يدرجورب دـننک . یم  لیطعت  زور  هس  ای  ود  يارب  رازاـب  اـهناکد و  دراد . یمرب  شروش  هب  رـس  مق  رهـش  دـنادرگ . دودـحم  دنتـسه ، اـه  نآ 
فالخ رب  دـنک و  یم  رایتخا  يا  هناعطاق  عضو  تلود  تقو  نآ  درذـگ . یم  رد  دـنک و  یم  هرباـخم  هاـش  ناونع  هب  يزیمآ  ضارتعا  مارگلت 
نودب ار  مرح  یلوتم  هداوناخ  دنک ، یم  نییعت  دـیدج  رادـنامرف  کی  سیلپ ، سیئر  کی  لوا -  هللا  تیآ  اب  تروشم  لومعم -  الماک  تنس 

هب دریذـپ و  یم  شرتسگ  مق  ضارتعا  درامگب . هاش  هب  رادافو  یناحور  ریغ  ریدـم  کی  هیمطاف  كالما  رب  ات  دـنک  یم  علخ  همکاـحم  یعون 
یم موجه  هیضیف  ( 7  ) دجسم هب  سیلپ  هک  نآ  زا  سپ  تسا . ارجام  نیا  هدنهد  طبر  ینیمخ  دروخ . یم  دنویپ  تختیاپ  نایوجشناد  ضارتعا 
دنچ نایلوتم  هب  ار  مرح  ياهنیمز  دادرتسا  لوا  مارگلت  رد  دتـسرف . یم  هاش  يارب  مارگلت  ود  ینیمخ  دـشک  یم  ار  ناوج  يالم  هدـجه  درب و 
دریگ یم  رظن  رد  یشک  مدآ  لوئسم  ناونع  هب  ار  وا  دنک و  یم  مهتم  اراکـشآ  ار  مق  سیلپ  سیئر  مود ، مارگلت  رد  دنک . یم  بلط  شا  هنرق 

. دننک یم  ریثکت  ار  الم  کی  هیمالعا  نارهت  هاگشناد  فلاخم  نایوجشناد  راب  نیتسخن  يارب  دهد : یم  يور  روآ  تریح  يا  هعقاو  تقو  نآ 
رد درادن . ریقحت  زج  یساسحا  دنتسه  دهشم  ای  مق  ینآرق  سرادم  رد  هک  ناوج  یبهذم  دارفا  يارب  هاگـشناد  یلو  هخـسن  رازه  تسیود  رد 
یم لگنا  ای  یلاباال  ار  یبهذم  دارفا  هدوبن : يزیچان  هناسفا  دننک . یم  رس  یعقاو  تراقح  هدقع  اب  دوخ ، رد  هتفر  ورف  ناوج ، ياهالم  ضوع 

، دنک نردم  روز  هب  ار  سراپ  دوب  هتفرگ  میمـصت  ههد 1930  لیاوا  رد  هک  هاش  اضر  ياه  تنوشخ  دـییات  اب  اه  نآ  مه . راـکایر  دـندناوخ .
راولش اه  یناریا  دوب  هدرک  لیمحت  نادرم  هب  ار  ییاپورا  سابل  ندیشوپ  هاش  اضر   1925 ياه 1928 - لاس  دودح  رد  دنرادن . يدایز  هلصاف 

هک وپاـش ، ناـفلاخم  ار . هالکبـش  هماـمع و  زین  و  دـندرک . اـهر  دـش ، راکـشآ  هراـبود  قدـصم  ناـمز  رد  هـک  ار  یعقاو  یلم  ساـبل  داـشگ ،
ساـبل روز  هب  دروآ و  درگ  ار  اـهالم  درک ، راـتفر  تحارـص  هـب  تـلود  دهـشم  رد  دـندرک . ضارتـعا  دـندوب ، اـه  نآ  سار  رد  نویناـحور 

، یمـسر هیحاتتفا  مسارم  کی  لـالخ  رد  و  رداـچ . دروآ : يور  يرتراوشد  تمـسق  هب  هاـشاضر  نآ  زا  سپ  دـنک . ناـشنت  زا  ار  نویناـحور 
اه یناریا  همه  هک  دش  هداد  روتسد  دش و  هتشادرب  یمسر  سکع  تفای . روضح  شا  هنهرب  رـس  نارتخد  نز و  اب  هاش  دش . قشمرـس  شدوخ 

اه و سوبوتا  رد  يرداچ  ياهنز  نارهت  رد  دز . کتک  دوب  هدرک  ضارتعا  مق  رد  هک  ار  املع  زا  یکی  دوخ  تسد  اب  دـننک . دـیلقت  اه  نآ  زا 
دز یم  ار  اه  نآ  نابایخ  طسو  رد  سیلپ  هرخالاب  دش . عونمم  اه  نآ  رب  ناکد  امنیس و  دنتشادن . ییاج  اه  هکشرد  رد  اه و  یـسکات  رد  دعب 

هزورما هک  يدرم  دـنورب . نوریب  هناخ  زا  دنتـسناوتن  لاس  هس  ای  ود  هک  دـننک  یم  فیرعت  اـه  نز  یـضعب  تشاد . یمرب  ناشرـس  زا  رداـچ  و 
هتفرگ رارق  اه  هیانک  اه و  تفخ  هچ  فدـه  هاگـشناد  رد  زاـمن  تاـعاس  رد  ياه 1960  لاـس  رد  هک  دـنک  یم  فیرعت  تسا  يدرم  لـماک 

يدجـسم هب  تسا ، فارطا  بقارم  هک  یلاح  رد  هناـیفخم و  اـت  دـنک  یط  يزارد  هار  نارهت  رد  دوب  هدرک  تداـع  وا  تهج  نیمه  هب  تسا .
یم هدیمان  ینیمخ  هقعاص  دریگ و  یم  تروص  تمواقم  هاش  لباقم  رد  قدصم  ینعی  ریپ ، یصم  زا  سپ  راب  نیتسخن  يارب  نونکا  اما  دسرب .
درگ باقـشب  لثم  بجعت  زا  اهالم  ياه  مشچ  دنیوگ  یم  دننک  یم  ندـید  وا  زا  دـنور و  یم  مق  هب  هتـسد  هتـسد  نارهت ، نایوجـشناد  دوش .

يرازاب دننک  یم  یبهذم  تاعلاطم  تاقیقحت و  هک  دوش  یم  ینایوجـشناد  زا  رپ  مق ، سرادم  صوصخب  ینآرق ، سرادم  سپ ، نیا  زا  دـش .
ای مرحم  مهد  بش  رد  درادـن . يا  هلـصاف  هعجاف  اب  نامز  نیا  رد  يداصتقا  عضو  دـنا  هتفای  ار  دوخ  يوگنخـس  دنتـسه  یـضاران  هک  مه  اـه 
هک تسا  مارتحا  زا  یلاخ  دنت و  نانچ  وا  تاملک  دـنک . یم  ظعو  مق  دـبنگ  ریز  رفن  رازه  دـص  لباقم  رد  ینیمخ  هیئوژ 1963  رد  اروشاع ،

نامگ کچوک  یلومعم  درف  نیا  دـیوگ : یم  نینچ  دـنک  یم  تبحـص  هاشنهاش  زا  یتقو  وا  دزیگنا . یمرب  ار  هاـش  تموکح . مشخ  هقعاـص 
رد دـنک . وراج  ار  وا  تلم  ات  تسا  یفاک  ام  تشگنا  هراشا  کی  دـناد . یم  تکلمم  بحاص  ار  دوخ  تسا و  زاجم  يراـک  ره  هب  دـنک  یم 
هللا تیآ  دشک  یم  ار  وا  نایفارطا  زا  رفن  راهچ  تسیب و  دنک و  یم  يزادناریت  درب  یم  موجه  ینیمخ  هاگتماقا  هب  سیلپ  اروشاع ، بش  نامه 

دهاوخ یم  قـلخ  هرطاـخ  مق ، رد  تسا . نوـخ  شتآ و  قرغ  نارهت  مرحم ، مهدزاود  زور  رد  تسا . یتوراـب  هتـشر  نیا  دوـش . یم  فـیقوت 
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ریغ یتح  یناریا ، چیه  دنا . هدش  هدنکفا  سدقم  رهـش  يرتمولیک  دنچ  رد  عقاو  کمن  هچایرد  نورد  هب  اهرتپوکیله  زا  ییاهالم  هک  دـیوگب 
تـسکش هب  نوخ  اب  اه  شروش  تسا ، نادـنز  رد  ینیمخ  دـنکن . فیرعت  ناتیارب  ار  نیا  درذـگب و  هداج  نیا  زا  هک  درادـن  دوجو  یبهذـم ،

نارهت رد  هام  هس  اه  نآ  دنتفا . یم  هار  هب  ینالیم ، تیاده  هب  یبهذم ، ناربهر  تسا . یماظن  تموکح  تحت  رگید  راب  کی  نارهت  هدیماجنا 
دجسم ياه  تبحص  هک  دننک  یم  تواضق  نینچ  اه  نآ  دنتسه . نیگمـشخ  اه  نآ  تقیقح  رد  دنوش . ینیمخ  يدازآ  ناهاوخ  ات  دننام  یم 
یطرش نیا  دنک . توکس  وا  يروف : طرش  کی  هب  دنک . یم  دازآ  ار  یشوج  هللا  تیآ  تموکح  هرخالاب ، تسا . هدوب  کیرحت  زا  یـشان  مق 

مزاع دنا . هتفرگ  شیپ  رد  تملاسم  هار  یلیخ  هک ، يرادمتعیرش  ینالیم و  زا  نیگمـشخ  ینیمخ ، تسا . هدش  مه  رگید  ياملع  اب  هک  تسا 
رس هب  نآ  رد  وا  هک  ار  ( 8  ) هیدواد رد  يا  هناخ  نمؤم ، نارازه  شا ، يدازآ  زا  سپ  تعاس  کی  تسا . هتفای  سیدـقت  وا  یلو  دوش . یم  مق 
زا ناریا  میقم  ياه  ییاکیرمآ  دادرارق ، نیاربانب  دنک . یم  دقعنم  اکیرمآ  اب  يدادرارق  تلود  دعب ، هام  هس  ای  ود  دنک . یم  هرـصاحم  درب  یم 
مه یکی  رگید ، يایازم  هلمج  زا  تسا و  اه  نآ  هب  یـسایس  تینوصم  ياطعا  يانعم  هب  رما  نیا  و  دننک . یم  هدافتـسا  نیو  همانتقفاوم 1928 

شرغ هب  مق  دجـسم  رد  رگید  راب  ینیمخ  دـننک . یمن  تازاجم  ار  اه  نآ  یناریا  مکاـحم  دـنوش ، یمرج  بکترم  اـه  نآ  رگا  هک  تسا  نیا 
ار هاش  ییاکیرمآ  رفن  کی  رگا  اـما  دوش . همکاـحم  تسا  نکمم  تشک  ار  ییاـکیرمآ  گـس  کـی  یناریا  رفن  کـی  ادرف  رگا  دـیآ : یمرد 

یم بولطماـن  ار  يو  اـجنآ  رد  دـنک و  یم  دـیعبت  هیکرت  هب  ار  وا  تلود  دوش . یم  دـیعبت  وا  راـب  نیا  درک . همکاـحم  ار  وا  ناوت  یمن  تشک 
ناربهر ریاس  ادـتبا  رد  دـنام . یم  اج  نآ  رد  لاس  هدراـهچ  وا  یلع . هاـگمارآ  راوج  رد  دوش . یم  رقتـسم  قارع  فجن  رد  هرخـالاب  دـنناوخ :

هتفای یهوکش  تایه و  ثداوح 1963  زا  سپ  تسا و  رادافو  میژر  هب  هک  میکح  لوا  هجرد  رد  دننک . یم  راوشد  وا  رب  ار  یگدنز  یبهذـم 
زا ات  دنرذگ  یم  زرم  زا  هک  دنراد  دوجو  ینایوجـشناد  تسا  رفنتم  وا  زا  دـهد . یم  بیترت  ینیمخ  يارب  یمنهج  یگدـنز  زین  یحور  . تسا

تاقدص زا  هک  ار  یسرادم  ربانم و  یبهذم  دارفا  اما  دنوش . الم  دنریگب و  میلعت  تسین ) نادقوقح  وا   ) دراد صصخت  يروئت  رد  هک  ینیمخ 
رگید ياه  هللا  تیآ  دـیوج ، تکرـش  ینیمخ  سالک  رد  دـهاوخب  يا  هبلط  هک  نیا  ضحم  هب  دـنراد . راـیتخا  رد  دـنریگ  یم  هرهب  یمالـسا 

و هدش . زاغآ  يداصتقا  عضو  دوبهب  ناریا  رد  . دوش یم  هدینش  رتمک  ینیمخ  يادص  دودح 1965  زا  دننک . یم  عطق  ار  شا  یلیصحت  هنیزه 
توکس ياه  لاس  زا 1963  دـعب  ياه  لاس  دوش . یم  ناکیپ  کی  سک  ره  زور  راعـش  دـننک  یم  فیرعت  اـه  یناریا  زا  یلیخ  هک  روط  نآ 

هناحلـسم دربن  هب  ار  دیمون  ياه  کیرچ  هک  دراد  دوجو  یـسایس  ءالخ  فرـصم . توکـس  زین  و  راشف ، روسناس و  توکـس  تسا . یکانلوه 
زا اه ، هیمالعا  زا  يرایـسب  رد  ياه 1970 و  مادـعا  هیلع  دـناسر . یم  اه  شوگ  هب  ار  شیادـص  فجن ، زا  ینیمخ  هاگ ، هب  هاگ  دنـشک . یم 

، مدع فدارتم  هک  ار  هیقت  وا  دوش . یم  یهتنم  گرزب  یتلم  یـشکدوخ  طوقـس و  هب  توکـس  دیوگ : یم  1973 و 1975  رد 1971 ، هلمج 
. تسا رطخ  رد  هعماج  و  درک ، هزرابم  يور  رد  ور  هک  هدیسر  نآ  تقو  هک  دراد  هدیقع  وا  دهد . یم  رارق  هدافتسا  دروم  تسا  هدش  تیلعاف 

ربهر ماما ، اب  ار  دوخ  شقن  وا  تسا . هدروآ  نابز  رب  دنک ، ادا  دناوت  یم  یمظع  هللا  تیآ  لوا ، هللا  تیآ  طقف  هک  ار  مکح  گرزب ، يادـن  وا 
رد دیابن  هک  دـنا  هدرک  رارکت  ام  يارب  سب  زا  تسا . هدـش  نایعیـش  ربهر  ینیمخ ، يوسوم  هللا  حور  تسا . هدـنادرگ  یکی  هعماج ، یماح  و 

هزرابم تلود  هیلع  یتسیابن  ام  تسا و  ام  تیلوؤسم  هناگی  نیا  تسا و  ام  هفیظو  نیا  هک  دـنا  هدـنالوبق  ام  هب  درک  تلاـخد  تلود  ياـهراک 
لاس 1977 رد  يدـیعبت ، درم  دـنگنجب . يدادبتـسا  ياه  ماظن  اب  دـننک و  نایغط  هک  هدوب  نیا  املع  تیروماـم  ادـتبا  زا  هک  یلاـح  رد  مینک ،

فیرعت يدهاش  هک  یتشذگرس  دریم  یم  یکوکشم  طیارش  رد  شرسپ  ار . دیهش  ناونع  دراد : یم  تفایرد  ار  یگدازلیصا  نیوانع  نیرخآ 
وا مه  اج  نآ  رد  و  تفر ، هناخباتک  هب  دعب  . دوب تمالس  نیع  رد  درک . یم  تبحص  ام  اب  وا  بش  هدزای  هد و  تعاس  ات  تسا : نینچ  دنک  یم 
هک دـنچ  ره  یتعیرـش ، گرم  منک  روصت  مناوت  یم  هزادـنا  نامه  هب  میتفای -  هناخباتک  رد  يدـسج  طقف  دـعب ، زور  مدـید . يداع  الماک  ار 

ینیمخ هدـش . هتـشک  وا  هک  تسا  نیا  نم  یبلق  داـقتعا  منادـب ، یعیبط  ار  ینیمخ  رـسپ  گرم  هک  هدوب  یعیبـط  هدرک ، دیهـش  ار  وا  كاواـس 
رد وا  یئاراد  هدننک  هرادا  هچ  ردپ و  رواشم  ناونع  هب  هچ  رسپ  نیا  اما  تسا . نآ  فلاخم  مالسا  هک  نیا  يارب  هدرک ، در  ار  حیرشت  هنوگره 

لاس 1977، رد  دوب . رثؤم  شوهاب و  یلیخ  وا  درک . یم  لمع  تسرد  وا ، نداد  رارق  فده  اب  تلود  تشاد . یمهم  شقن  دـیعبت ، ياه  لاس 
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اه و ملاظ  يدب ، لماوع  فرط  زا  هدش  لامعا  گرم  ياهرازآ  نیـسح ، ماما  دننام  لب  تسا ، اه  ماما  دـننام  كاپ ، یلیخ  درف  اهنت  هن  ینیمخ 
انا : » دوش یم  لقن  الیذ  هک  تسا  بازحالا ) هروس   ) هروس 33 زا  هیآ 72  همجرت  روطس  نیا  . 1 اه : تشون  یپ  تسا . هتخانـش  زین  ار  اهرفاک 
رد . 2 مجرتم ) .« ) الوهج امولظ  ناک  هنا  ناسنالا  اهلمح  اهنم و  نقفشا  اهنلمحی و  نا  نیباف  لابجلا  ضرالا و  تاومسلا و  یلع  ۀنامالا  انضرع 

، هزرابم هب  بیقر  توعد  يارب  صخـش  هک  تسا  هتـشذگ  نورق  ياه  ییاپورا  لئود  هب  هراـشا  . 3 تسا . هدـش  رکذ  تروص  نیمه  هب  لصا 
دارم دور  یم  روـصت  . 5 تسا . هدوب  رهـش  كراپ  باتک  ناگدنـسیون  دارم  دور  یم  روصت  . 4 دـنکفا . یم  وا  تروص  هب  ار  دوخ  شکتـسد 

هیضیف دجسم  لصا  رد  . 7 هدش . رکذ  تروص  نیمه  هب  لصا  رد  . 6 دشابن . شیب  یهابتشا  یحور  رکذ  دشاب و  ییوخ  هللا  تیآ  ناگدنسیون 
ریپ ریرب  رلک  ادـخ ، مان  هب  بالقنا  ناریا ، هلاـقم : عباـنم  دـسر . یمن  رظن  هب  تسرد  هک  هدـش  رکذ  هیروطیق »   » لـصا رد  . 8 تسا . هدـش  رکذ 

؛ هشنالب

(1  ) یمالسا بالقنا  يربهر  رد  ینیمخ  ماما  شقن 

دعب دنکب و  ادـیدناک  ار  دوخ  یـسک  لوا  زور  هک  دوبن  روطنیا  يربهر  رظن  زا  نیا  ربانب  ( 1  ) یمالـسا بالقنا  يربهر  رد  ینیمخ  ماما  شقن 
هک تسنیا  تـیعقاو  . دـنک یـشم  طـخ  نـییعت  مدرم  يارب  ربـهر  نآ ، لابندـب  دـننک و  باـختنا  يربـهر  هـب  ار  وا  دـنهدب و  يأر  وا  هـب  مدرم 

بقع همه  اجیردـت  یلو  دـنریگب  هدـهعب  ار  تضهن  يربهر  هک  دـندرک  شالت  دـننک  یم  تیلوئـسم  ساسحا  هک  اهنآ  زا  يدایز  ياههورگ 
عجارم و زا  هچ  نویناحور  زا  الثم  فلتخم ، ياهرـشق  زا  دادعت  هچ  هک  دیریگب  رظن  رد  امـش  . دش باختنا  دوخ  هب  دوخ  ربهر  دندش و  هدنار 

دارفا تضهن  نیا  رد  . دنتـشاد تکرـش  بالقنا  نیا  رد  یمالـسا ، ریغ  هچ  یمالـسا و  ياـههورگ  هچ  نویناـحور  ریغ  زا  اـی  عجارم و  ریغ  اـی 
، فلتخم دارفا  نیا  همه  نایم  زا  یلو  دنتـشاد  تکرـش  همه  همه و  ناناگرزاب  نازرواشک ، اهرگراک ، وجـشناد ، یماع ، دارفا  هدرکلیـصحت ،
؟ دوب ربهر  تقادـص  لیلدـب  ایآ  ارچ ؟ اـما  . دـنتفریذپ يربهرب  ار  وا  اـههورگ  همه  هک  يربهر  دـش ، باـختنا  ربهر  ناونع  هب  رفن ، کـی  اـهنت 
هک میناد  یم  هتبلا  تشادن ؟ تقادص  رگید  یسک  دوب و  ینیمخ  ماما  صخـشب  رـصحنم  تقادص  ایآ  یلو  تشاد  تقادص  ربهر  نیا  کشیب 

ربهر ناشیا  زا  ریغ  دندوب و  یعاجـش  درف  ناشیا  اهنت  هکنیا  دوب و  ربهر  تعاجـش  لیلدب  ایآ  . دوبن ناشیا  هب  رـصحنم  تقادص  تسین و  نینچ 
نشور عون  کی  زا  ناشیا  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  ایآ  . دندوب زین  يرگید  عاجش  ناسک  هتبلا  تشادن ؟ دوجو  يرگید  عاجش  قداص و  قیدص و 

هک مینادیم  دندوب ؟ تیعطاق  دقاف  نارگید  دوب و  ربهر  تیعطاق  لیلدـب  ایآ  دـندوب ؟ ینیب  نشور  نیا  دـقاف  نارگید  دـندوب و  رادروخرب  ینیب 
اب لقا  ایازم ال  نیا  هک  تسین  نینچ  یلو  دوب ، عمج  ناشیا  رد  هجرد  یلعاب  ایازم  نیا  همه  هک  تسا  تسرد  . دوبن ناشیا  هب  رـصحنم  تیعطاق 

چیه درک و  باختنا  يربهر  هب  ار  ناشیا  طـقف  و  ار ، ناـشیا  دوخبدوخ  هعماـج  هک  دـش  هچ  سپ  دوبن ، نارگید  رد  رتمک  شرتسگ  تدـش و 
یم حرطم  خیرات  هفـسلف  رد  هک  یـساسا  لاؤس  کی  هب  ددرگ  یمرب  لاؤس  نیا  خـساپ  تفریذـپن ؟ يربهر  هب  ناشیا  رانک  رد  ار  يرگید  درف 

؟ ار تضهن  ربهر  ای  دزاس و  یم  ار  ربهر  تضهن  ایآ  ار ، خـیرات  تیـصخش  ای  دزاـسیم و  ار  تیـصخش  خـیرات  اـیآ  هک  تسا  نیا  نآ  دوش و 
کی زا  دیابیم  . تسا ربهر  تضهن و  نایم  ینعی  ود ، نیا  نایم  لباقتم  رثا  کی  هک ، تسنیا  دروم  نیا  رد  حیحـص  هیرظن  هک  مینادـیم  الامجا 
طیارش نیا  عومجم  دشاب . هتـشاد  دوجو  تضهن  رد  یتایـصوصخ  زین  رگید  فرط  زا  دشاب و  ربهر  رد  تازایتما  ایازم و  هلـسلس  کی  فرط 

اعقاو هکنیارب  هوالع  هک  دش  تضهن  نیا  ضراعم  الب  عزانم و  الب  ربهر  تلع  نیا  هب  ینیمخ  ماما  . دـناسر یم  يربهر  ماقمب  ار  درف  هک  تسا 
هک نآ  لاح  . تشاد رارق  ناریا  مدرم  ياـهزاین  یحور و  يرکف و  ریـسم  رد  ناـشیا  دوب ، عمج  ناـشیا  درف  رد  ربهر  کـی  ياـیازم  طـیارش و 

نیا نخـس  نیا  ینعم  دنتـشادن . رارق  ریـسم  نیا  رد  ناشیا  هزادـنا  هب  دـندرک  یم  شالت  تضهن  يربهر  ماقم  بسک  يارب  هک  اـهنآ  نارگید 
هعماج دادیم و  راشف  تشاذگ و  یم  تسد  اهنآ  يور  هک  یئاهمرها  رگا  دراد  هک  یـصخش  ياهیرترب  ایازم و  همه  اب  ینیمخ  ماما  هک  تسا 
قطنم ریظن  دربیم  راکب  ناـشیا  هک  یقطنم  رگا  دـندروآ و  یم  راـشف  نآ  يور  نارگید  هک  دوب  یئاـهمرها  عون  زا  دروآـیمرد ، تکرح  هب  ار 

ار یمالسا  یبهذم و  یئاوشیپ  ناونع  ماما  رگا  (. 1  ) دنک بسک  یتیقفوم  هعماج  ندروآرد  تکرحب  رد  ناشیا  تشادن  ناکما  دوب ، نارگید 
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نادناخ اب  ام  مدرم  هک  یقشع  رگا  دنتشادن و  مالسا  اب  یتفلا  سنا و  یئانـشآ و  عون  کی  ناشحور  قمع  رد  ناریا  مدرم  رگا  تشاد و  یمن 
نیـسح ماما  يادن  ای  و  ع )  ) یلع ترـضح  يادن  ربمایپ و  يادن  نیا  هک  دندرک  سح  مدرم  هک  دوبن  رگا  تشاد و  یمن  دوجو  دـنراد  ربمایپ 

ربهر تیقفوم  زمر  دیآ . دوجوب  ام  تکلمم  رد  تعسو  نیا  هب  یبالقنا  تضهن و  دوب  لاحم  دیآ ، یم  نوریب  درم  نیا  ناهد  زا  هک  تسا  (ع )
یمالـسا ياهرایعم  اب  ار  ملظ  اب  هزرابم  یلو  درک  هزرابم  ملظ  اـب  ناـشیا  . درب شیپ  هب  یمالـسا  میهاـفم  بلاـق  رد  ار  هزراـبم  هک  دوب  نیا  رد 

ناملسم کی  دهدب ، قانتخا  هب  نت  دیابن  ناملسم  کی  دورب ، ملظ  راب  ریز  دیابن  ناملسم  کی  هک  رکف  نیا  ياقلا  قیرط  زا  ماما  درک ، حرطم 
هزرابم رامثتسا  رامعتـسا و  متـس و  ملظ و  اب  ( ، 2  ) دشاب رفاک  ربنامرف  تسد و  ریز  دـیابن  نمؤم  دـشاب ، لیلذ  هک  دـهد  هزاجا  دوخ  هب  دـیابن 

اب راد  هنماد  يدج و  تفلاخم  ربهر ، نیا  یـساسا  تامادـقا  هلمج  زا  یمالـسا . نیزاوم  اهرایعم و  اب  و  مالـسا ، ياول  تحت  يا  هزرابم  درک ،
ساسحا هک  دوب  یسک  نیتسخن  دیاش  لامج  دیـس  . دشاب لامج  دیـس  اب  هنیمز  نیا  رد  مدقت  لضف  دیاش  . دوب تسایـس  زا  نید  یئادج  هلئـسم 

نیا وا  هک  دوب  نیا  تسین ، ادج  نید  زا  تسایـس  هک  دـنامهفب  اهنآ  هب  دـیاب  دـنک  داجیا  یتکرح  شبنج و  ناناملـسم  رد  دـهاوخب  رگا  درک 
تسایس نید و  هطبار  ناملسم  ياهروشک  رد  ات  دندرک  يدایز  شالت  نارگ  رامعتسا  اهدعب  درک ، حرطم  نیملسم  نایم  رد  تدشب  ار  هلئسم 

رد لامج  دیس  زا  دعب  . تسا تسایس  زا  نید  یئادج  ینعمب  هک  ( 3 « ) تیناملع  » مانب تسیا  هلئسم  حرط  اهـشالت ، نیا  هلمج  زا  دننک . عطق  ار 
هب مزیبرع  ناپ  و  مزیبرع ، یئارگ ، یلم  سابل  رد  تیموق و  رب  هیکت  اب  هک  دـندش  ادـیپ  يدایز  دارفا  رـصم  رد  صوصخب  یبرع و  ياه  روشک 

تاداس رونا  درک ، حرطم  رگید  راب  زاب  ار  هلئسم  نیمه  تاداس  رونا  هک  دیدوب  دهاش  مه  اریخا  . دنتخادرپ تسایس  زا  نید  یئادج  رکف  غیلبت 
بهذـم دـهد ، ماجنا  اجنآ  رد  ار  دوخ  راک  دـیاب  تسا و  دجـسم  لام  نید  هک  درک  یم  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  صوصخب  شریخا  ياهقطن  رد 
هتفریذپ ار  نآ  ابیرقت  مدرم  هکیروطب  دوب  هدش  حرطم  دایز  لئاسم  نیا  زین  ام  هعماج  رد  دشاب . هتـشاد  یـسایس  لئاسم  هب  يراک  دیابن  الوصا 

بادآ نیرتکچوک  ات  دننک  یم  شـشوک  ساوسو  اب  مدرم ، هک  یـسک  نابز  زا  دیلقت ، عجرم  کی  نابز  زا  یتقو  هک  میدید  همه  اما  دـندوب ،
رگا هک  دش  باطخ  مدرم  هب  تسین و  ادج  تسایس  زا  نید  هک  دش  نایب  تحارص  لامک  رد  دننکب ، قبطنم  وا  ياهروتسد  اب  ار  دوخ  یبهذم 

یمومع جیـسب  یعونب  دـنداتفا و  شوج  بنج و  هب  هنوگچ  مدرم  دـیا ، هدرک  يرود  نید  زا  عقاو  رد  دـیا ، هدرک  يرود  روـشک  تسایـس  زا 
لاح رد  يریثأت  نادنچ  لاح  نیا  اب  دوب ، حرطم  تدش  اب  هعماج  رد  یهاوخ  يدازآ  يدازآ و  هلئـسم  هک  دیریگب  رظن  رد  ای  و   . دندرک مادقا 

دنتفایرد راب  نیلوا  يارب  مدرم  تسا ، یبهذم  ینید و  ربهر  هک  یسک  ینعی  دش ، حرطم  ربهر  نابز  زا  هلئسم  نیمه  یتقو  یلو  . تشادن مدرم 
ناملسم رفن  کی  هک  دش  نشور  هتکن  نیا  تسا و  یمالسا  عوضوم  کی  نآ  زا  رتالاب  هکلب  تسین ، یسایس  افرص  عوضوم  کی  يدازآ  هک 
یـسایس يداصتقا و  ياه  هبنج  زا  هک  دـمآ  دوجوب  ناریا  رد  یلئاسم  ریخا  لاس  دـنچ  رد  دـشاب . هاوخیدازآ  دـیاب  دـنک و  تسیز  دازآ  دـیاب 

شقن تضهن  هب  نداد  جوا  رد  لـئاسم  نیا  دوخ  دوـب و  مهم  یبهذـم  رئاعـش  رظن  زا  مهنآ  یبهذـم  هبنج  زا  یلو  تشادـن ، ینادـنچ  تیمها 
دوب هدش  لصاح  ناشیارب  هک  يا  هداعلا  قوف  رورغ  لیلدب  هک  دوب  نیا  میژر  لماوع  گرزب  رایـسب  تاهابتـشا  زا  یکی  الثم  . دنتـشاد يرثؤم 

ای دـشاب  يرجه  خـیرات  هکنیا  . دـننک لیدـبت  یهاشنهاش  حالطـصا  هب  خـیرات  هب  ار  يرجه  خـیرات  هک  دـنتفرگ  میمـصت  لاـس 55  رخاوا  رد 
هحیرج ار  مدرم  یبهذم  فطاوع  تدشب  هلئـسم  نیمه  یلو  . تشادـن مدرم  لاح  رد  ینادـنچ  ریثأت  یـسایس  يداصتقا و  رظن  زا  یهاشنهاش ،

ربمغیپ و اـب  ینمـشد  یلمع  نینچ  هک  راعـش  نیا  حرط  اـب  هلـصافالب  ربهر  . داد ربـهر  تسدـب  میژر  ندـیبوک  يارب  یبوخ  هلیـسو  درک و  راد 
کیرحت زا  دنک و  داجیا  نایـصع  مدرم  رد  دـش  قفوم  مدرم ، نیا  نازیزع  زا  رفن  نارازه  ماع  لتق  اب  تسا  لداعم  تسا و  مالـسا  اب  ینمـشد 

، نآ هوحن  تیفیک و  يربهر و  هلئسم  یسررب  اب  نیاربانب  دیامن . يرادرب  هرهب  تضهن  دربشیپ  تهج  رد  وحن  نیرتهب  هب  اهنآ  یمالسا  نادجو 
یـسررب و اب  و  ( 4  ) دـندرک باختنا  ار  ربهر  مادـک  دنتـشاد  يربهر  تیحالـص  هک  يداـیز  دارفا  ناـیم  رد  مدرم  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  و 

راکـشآ نشور و  هجیتـن  نیا  هب  دربراـک ، هب  هک  یقطنم  دوـمن و  هیکت  اـهنآ  يور  هک  یئاـهمرها  درک و  یط  ربـهر  نیا  هک  يریـسم  لـیلحت 
رد رگید  یئوـس  زا  دوـب و  تلادـع  ناـهاوخ  یئوـس  زا  تضهن  هکنآ  اـب  . تسا هدوـب  یمالـسا  تضهن  کـی  اـعقاو  اـم  تضهن  هـک  میـسریم 
هب و  درکیم ، وجتـسج  مالـسا  وترپ  رد  ار  يدازآ  لالقتـسا و  تساوخیم و  مالـسا  هیاس  رد  ار  تلادـع  یلو  لالقتـسا ، يدازآ و  يوجتـسج 
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یپ ( 5 . ) دوب تلم  لـیم  تساوخ و  دروم  تهج  ناـمه  نیا ، درکیم  بلط  یمالـسا  يوـب  گـنر و  اـب  ار  زیچ  همه  اـم  تضهن  رتـهب  تراـبع 
اب یبلط  تلادع  یهاوخیدازآ و  ریظن  یمیهافم  ای  مدرم و  یهاگآ  دوخ  رد  یتاقبط  ياهداضت  ندرک  دراو  هلئـسم  رگا  الثم   ... 1 اه : تشون 
ار میهافم  نیمه  ناشیا  هکنآ  لاح  . تشاد یمن  ام  هعماج  رد  یباتزاب  دـیدرگ ، یم  هضرع  ناشیا  فرط  زا  برغ  قرـش و  بتاکم  ياهرایعم 

نل  2 دومن .  دروخرب  اهنآ  اب  یقلت  نسح  اب  زین  هعماج  درک و  هضرع  هعماج  هب  یمالسا  روراب  گنهرف  زا  هدافتسا  اب  یمالسا و  ياهرایعم  اب 
نیا  3 دومن . دهاوخن  زاب  طلـست  هار  نامیا  لها  هب  تبـسن  نارفاک  يارب  زگره  ادـخ  ءاسن 141 )  ) الیبس نینمؤملا  یلع  نیرفاکلل  هللا  لـعجی 

رب ار  دوخ  دهاوخب  ات  تشادـن  يروز  ربهر  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  صوصخ  هب  4 و  تسا .  ~«Secularism»~ تغل همجرت  هملک 
تروص دوخبدوخ  یعیبط و  روطب  شباـختنا  هکلب  دوب ، هدرکن  ادـیدناک  ار  دوخ  وا  درکن و  بوصنم  ار  وا  زین  یـسک  دـنک و  لـیمحت  مدرم 

لذـب زا  هنیمز  نیا  رد  تسا و  هدوب  میژر  اب  هزرابم  لاح  رد  هراومه  شیگدـنز  مامت  رد  هک  مراد  یتسود  منک ، رکذ  هنومن  کی   5 تفرگ .
هقالع و دنتـشاد ، میژر  فلاخم  یعـضوم  مه  اهنآ  هک  نیدـهاجم  هب  تبـسن  شـصاخ ، هیحور  لیلدـب  وا  . هتـشادن غیرد  اـعقاو  لاـم  ناـج و 

متسود نیا  لاح  نارگن  تدش  هب  نم  دمآ ، شیپ  نیدهاجم  نامزاس  یتسینوتروپا  حالطصا  هب  نایرج  هکنیا  زا  دعب  . تشاد یبیجع  شیارگ 
یمهم هلئـسم  دنا ، هدش  تسیـسکرام  دنا و  هدمآ  اهنیا  هکنیا  دیوگب  دنکیمدروخرب  نایرج  نیا  اب  یتقو  هک  دنکن  مدرک  رکف  مدوخ  اب  . مدش
هراـبرد ار  شرظن  مدرک و  تاـقالم  وا  اـب  هـک  يا  هـسلج  رد  دـعب  اـما   . تـسا هزراـبم  مـهم  هلئـسم  درک و  هزراـبم  دـیاب  ـالعف  نوـچ  تـسین 

ار تلادع  ام  هک  تسا  نیا  تقیقح  تفگ  . منکیمن شومارف  زگره  هک  تفگ  يا  هلمج  مباوج  رد  مدرک ، لاؤس  نامزاس  ندش  تسیـسکرام 
دوب یئاه  هیحور  نینچ  اب  . میرازیب یتلادع  نینچ  زا  ام  . دشابن يرثا  ادخ  مان  زا  اما  دـشاب  تلادـع  دـشاب  انب  رگا  میهاوخیم  ادـخ  هیاس  رد  مه 

؛ یضترم يرهطم ، یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  هلاقم : عبانم  دش . تمظع  نیا  اب  یمایق  ندرک  اپ  رب  هب  قفوم  ام  تلم  هک 

(2  ) یمالسا بالقنا  يربهر  رد  ینیمخ  ماما  شقن 

رد هلئـسم  نیا  تسین و  ادـج  بالقنا  يربهر  لـیلحت  زا  بـالقنا  نیا  تیهاـم  لـیلحت  ( 2  ) یمالـسا بـالقنا  يربهر  رد  ینیمخ  ماـما  شقن 
رظن زا  هکیئاهنآ  یتح  هک  نانچ  نآ  دش ، قلطم  ربهر  ینیمخ  ماما  دش  هچ  هک  دیسرپ  دیاب  . دوشیم حرطم  ام  تلم  یبایدوخ  هلئـسم  اب  طابترا 

؟ دیرفآیم جوم  همهنیا  ماما  نانخس  ارچ  . دنتشادن ناشیا  يربهر  هب  ناعذا  زج  يا  هراچ  دنتشاد ، ياج  ناشیا  فلاخم  بطق  رد  فده  هدیا و 
شخپ روشک  رـسارس  رد  تعرـس  هب  اهگرم  رطخ  اه و  هجنکـش  اهقانتخا و  ندوب  اب  لئاسو و  تاناکما و  ندوبن  اب  ناشیا  ياه  هیمـالعا  ارچ 

تحارـص و تقادـص و  و  مولظم ، زا  هناتخـسرس  عافد  ملاظ و  ملظ و  اب  ریذـپان  یگتـسخ  هزراـبم  یگتـشذگ و  ناـج  زا  کـش  یب  دـشیم ؟
هکنیا نآ  و  تسا ، يرگید  زیچ  یساسا  بلطم  اما  تسا ، هتـشاد  شقن  يربهر  ماقم  هب  وا  باختنا  رد  ربهر  نیا  يریذپان  شزاس  تعاجش و 
هـسامح نرق  هدراهچ  لوط  رد  هکیمدرم  تساخیمرب ، تلم  نیا  حور  يافرژ  زا  خـیرات و  قاـمعا  زا  گـنهرف و  بلق  زا  ینیمخ  ماـما  يادـن 

نیجع ناشحور  اب  اه  هسامح  نیا  دندوب و  هدینـش  ار  رگید  درم  نز و  رازه  اهدص  و  ... رذ وبا  ناملـس ، بنیز ، نیـسح ، ارهز ، یلع ، دمحم ،
ياـمن ماـمت  هنیآ  ار  وا  دـندید ، وا  هرهچ  رد  ار  نیـسح  ار و  یلع   . دندینـش درم  نیا  موقلح  زا  ار  انـشآ  يادـن  ناـمه  رگید  راـب  دوـب ، هدـش 

هب ار  اهنآ  یمالـسا  تیوه  یعقاو و  دوخ  . داد تیـصخش  ام  مدرم  هب  وا  درک ؟ هچ  ماما  دنداد . صیخـشت  دوب ، هدش  ریقحت  هک  دوخ  گنهرف 
تسناوت وا  داد ، تلم  هب  ربهر  هک  دوب  يا  هیده  نیرتگرزب  نیا  درک  جراخ  ( 1  ) عابستسا یگتخاب و  دوخ  تلاح  زا  ار  اهنآ  . دنادرگزاب نانآ 

شخب تاجن  مالـسا  اهنت  هک  درک  مالعا  تحارـص  اب  وا  . دنک نمؤم  ناشدوخ  هب  ار  اهنآ  دـنادرگزاب و  اهنآ  هب  ار  مدرم  هتفر  تسد  زا  نامیا 
شاداـپ رجا و  هرخـالاب  ینید و  یعوـن و  هـفیظو  درک ، حرطم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  درک ، حرطم  ار  یمالـسا  داـهج  وا  . تساـمش

ماش حبـص و  ره  دـندنارورپیم و  رـس  رد  دنـشاب  نیـسح  ماما  نارای  هرمز  رد  هک  ار  وزرآ  نیا  اـهلاس  هک  یمدرم  و  درک ، حرطم  ار  نادـیهش 
هنیعب ار  نیـسح  ییوگ  هکنانچنآ  دـندرک  هدـهاشم  يا  هنحـص  رد  ار  دوخ  هاگانب  امیظع  ازوف  زوفاـف  مکعم  تنک  ینتیل  اـی  دـندرکیم  رارکت 

اپ هب  هک  دـش  ثعاب  نیمه  دـندیدیم و  شیوخ  يولج  رد  ار  ... و ربیخ ، كوبت ، دـحا ، ردـب ، نینح ، البرک ، ياه  هنحـص  ام  مدرم  دـندیدیم .
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هفسالف  1 تشون : یپ  دننزب . تسا  يرگمتس  ملظ و  هچ  ره  رب  ریبکت  کناب  هرـس  کی  دنزاسب و  وضو  ادخ ، هب  قشع  همـشچرس  زا  دنزیخ و 
اب یتقو  کچوک  تاناویح  زا  یضعب  دنیوگیم  دنا .  هدرک  همجرت  ریگریش »  » ار نآ  یسراف  هب  هک  عابستسا  مان  هب  دنراد  یحالطصا  امکح  و 

بلـس اهنآ  زا  رارف  هدارا  ینعی  دننکیم  ادیپ  عابـستسا  تلاح  دوشیم  هجاوم  ریـش  اب  شوگرخ  یتقو  الثم  دنوشیم  وربور  يا  هدـنرد  تاناویح 
ندرک ادـیپ  دوـخ  هـب  ناـمیا  عابــستسا ، لـباقم  هـطقن  . دـنوشیم نوـتفم  هتخاـبدوخ و  . دـنهدیم تـسد  زا  ار  يریگ  میمــصت  تردـق  . دوـشیم

، دـنک کمک  تساوخرد  ات  تفر  ترـضحنآ  دزن  رقف  تدـش  زا  هک  دـیا  هدینـش  ص )  ) ربمایپ ناـمز  رد  ار  ریقف  یباحـص  نآ  ناتـساد  . تسا
سک ره  یلو  میهدیم ، وا  هب  دهاوخب  کمک  ام  زا  یسک  رگا  هکنیا  هب  درک  هراشا  تبحص  نمـض  رد  تفگیم ، نخـس  عمج  نایم  رد  ربمایپ 

زور . دمآ نوریب  ربمایپ  رضحم  زا  دینش  هک  ارنیا  ریقف  یباحص  . درک دهاوخ  کمک  وا  هب  ادخ  دهدب  ناشن  هتسیاش  شالت  دنک و  لکوت  ادخب 
ربمایپ هتـشذگ  زور  لثم  مه  زاب  . دراذگب نایم  رد  ربمایپ  اب  ار  دوخ  تساوخرد  هک  تفرگ  میمـصت  راب  نیا  دروآ و  راشف  یگنـسرگ  زاب  دعب 

هیاسمه زا  تشگرب و  هناخ  هب  . دنک ادیپ  يراک  هدش  يروط  ره  هک  تفرگ  میمـصت  اجنامه  درم  . درک حرطم  ار  هلئـسم  نامه  عمج  نایم  رد 
جیردـت هب  هکنیاات  داد  همادا  ار  راک  نیا  یلاوتم  زور  دـنچ  ات  . تفر نابایب  هب  ینک  مزیه  مزع  هب  تفرگ و  تناما  هشیت  بانط و  يرادـقم  اـه 

وا هب  ربمایپ  تفر و  ربمایپ  غارس  هب  هرابود  یتدم  زا  دعب  . دروایب نوریب  ترـسع  یتخـس و  زا  ار  دوخ  یگدنز  تسناوت  درک و  ادیپ  يدمآرد 
ار وت  توعد  زین  ادـخ  هک  يدـید  تسا و  رتهبادـخ  زا  کـمک  بلط  یلو  میهدـیم ، وا  هب  دـهاوخب  کـمک  اـم  زا  یـسک  رگا  متفگ  دومرف :
وا قیرط  نیا  زا  و  دزادـنایب ، شدوخ  دادعتـسا  ناکما و  ورین و  دای  هب  ار  وا  تسناوت  بیترت  نیا  هب  ربمایپ  داد . تتاجن  رقف  زا  درک و  تباـجا 

دوخ تلاح  رگید  للم  دارفا  لباقم  رد  اهتلم  دارفا  یهاـگ  . تسا رارقرب  عضو  نیمه  زین  عماوج  دروم  رد   . دـنک راداو  شـالت  تکرح و  هب  ار 
ماـمت دـتفایم  عابـستسا  لاـح  هب  هک  یتـلم   . تشاد ار  یتلاـح  نینچ  هاـش  میژر  نارود  رد  اـم  دوخ  تلم  . دـننکیم ادـیپ  عابـستسا  یگتخاـب و 

اهتلم زین  یهاگ  . دنکیم راختفا  وا  هب  دوخ  ياهتورث  ندرک  میدـقت  هناگیب و  يرکون  هب  یتح  هک  یئاج  ات  دـنکیم  شومارف  ار  دوخ  ياهتمارک 
دهاش هنیمز  نیا  رد  ام ، نطو  مدرم  روشرپ  هسامح  . تساه هنومن  نیا  زا  راشرـس  اهتلم ، يزوریپ  خیرات  دنروآ ، یم  تسدب  ار  دوخ  هب  نامیا 
نماض رما  نیمه  دروآ و  تسدـب  هرابود  ار  دوخ  هب  داـقتعا  ناـمیا و  تسناوت  ینیمخ  ماـما  تیارد  تمه و  هب  اـم  تلم  . تسا یبوخ  رایـسب 

؛ یضترم يرهطم ، یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  هلاقم : عبانم  دیدرگ . شیزوریپ 

( هر  ) ینیمخ ماما  تیعجرم  يربهر و  شقن 

، نید شقن  دـشاب ، یم  تسخن  یگژیو  ناـمه  زا  یـشان  هک  بـالقنا  نیا  مهم  ياـهیگژیو  زا  هر )  ) ینیمخ ماـما  تـیعجرم  يربـهر و  شقن 
نیا دوب ، اـسیلک  باـبرا  بهذـم و  نید و  لـباقم  رد  یعون  هب  رگید  تاـبالقنا  هکیلاـح  رد  . تسا بـالقنا  تیادـه  يربهر و  نید و  ءاـملع 
ینعی ینید  هاگیاج  نیرتالاب  هک  تشاد  رارق  ینیمخ  ماما  صخش  يربهر  نیا  سار  رد  . دش زاغآ  ینید  ناملاع  تیاده  يربهر و  اب  بالقنا 

نید عجرم  کی  هکنیا  اما  دـنا  هدوب  نیرفآ  شقن  هشیمه  رـصاعم  یـسایس  یعامتجا و  ياه  شبنج  رد  ام  ینید  نادرم  . دوب اراد  ار  تیعجرم 
هک تشاد  يا  هتـسجرب  دایز و  ياهیگژیو  ناـشیا  يربهر  . تسا هدـش  هدـید  رتمک  دـشاب  رادولج  یعاـمتجا  یـسایس و  ربهر  کـی  تروصب 

: ایناث تشاد . یمدرم  قیمع  عیـسو و  هاگیاپ  ماما  ینید  عجرم  کی  ناونع  هب  الوا : دـشاب . یم  سوملم  اهبالقنا  ریاس  اب  هسیاقم  رد  صوصخب 
یبالقنا یسایس و  ربهر  کی  ناونع  هب  دیعبت ، مایا  تانایرج و  نآ  رد  شدننام  یب  تیریدم  تعاجـش و  دادرخ و  هدزناپ  مایق  یناب  ناونع  هب 

حارط و مه  ناشیا  اعبار : دوب . صخـشم  رایـسب  يدـعب  هدر  ناربهر  ات  ناـشیا  هلـصاف  دوب و  ماـت  عطاـق و  وا  يربهر  اـثلاث : دـش . یم  هتخاـنش 
تمشح ناریا ، رد  یمالسا  بالقنا  تخانش  لیلحت و  يارب  یبوچراچ  هلاقم : عبانم  دش . نآ  يرجم  ریدم و  مه  دوب و  بالقنا  گیژولوئدیا 

؛  رقاب دمحم  هداز ،

یمالسا بالقنا  داجیا  رد  ینیمخ  ماما  هتسجرب  هژیو و  شقن 
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هب هک  دوب  هر )  ) ماما ناریا ، یمالـسا  بالقنا  دـنور  رد  مهم  لماوع  زا  یکی  یمالـسا  بالقنا  داجیا  رد  ینیمخ  ماـما  هتـسجرب  هژیو و  شقن 
کی هک  نیا  رب  هوالع  ماما  . تشاد مدرم  ياهلمعلا  سکع  رب  يا  هداـعلا  قوف  ریثأـت  شا  يونعم  یناـحور و  ماـقم  زین  مـالک و  ذوفن  هطـساو 

ياهورین همه  هک  دوب  بالقنا  هدنامرف  یسایس و  يادتقم  کی  دوب ، ناریا  تلم  تیرثکا  عاطم  ینید  یعرش و  ظاحل  هب  هک  دوب  دیلقت  عجرم 
تیـصخش ماما  زا  ود ، نیا  هعومجم  . دندرک یم  تیعبت  ناشیا  زا  دـندوب ، هجوت  یب  ماما  یبهذـم  ماقم  هب  هک  ییاهنآ  یتح  یبالقنا ، زرابم و 

لیلد نیمه  هب  دـناشکب . تارهاـظت  اـهنابایخ و  هب  ار  یناریا  اـهنویلیم  هقیقد  دـنچ  ضرع  رد  دوـب  رداـق  هک  دوـب  هتخاـس  يردـتقم  ذوفناـب و 
ناشیا روضح  دوجو و  سفن  دوب و  هدـش  هتخانـش  لـماک  روط  هب  مه  تلود  يارب  ناریا  رد  شهاـگیاج  و  ینیمخ ، ماـما  ذوفن  تیـصخش و 

هتـسجرب لماک  روط  هب  تیعقوم  نیا  دادرخ 1342 ،)  13  ) اروشاع زور  رـصع  ینارنخـس  رد  . دـمآ یم  باسح  هب  میژر  يارب  رطخ  نیرتمهم 
تیصخش  . دروآ دوجو  هب  ار  دادرخ  میظع 15  جوم  ماما  يریگتسد  ربخ  شخپ  اما  دنک ، تشادزاب  ار  ناشیا  هک  تفرگ  میمـصت  هاش  دش و 
يریگتسد يرطاخ  هب  طقف  دادرخ ، تمظع 15  هب  یمالـسا  یلم  مایق  کی  هک  دوب  مارتحا  دروم  مدرم  يارب  يدیلک و  مهم و  يردق  هب  ماما 

دادرخ میظع 15  مایق  اب  هجاوم  یتقو  هاش  میژر  درک . مالعا  نارهت  رد  یماظن  تموکح  هام  دـنچ  نآ  زا  دـعب  هاـش  میژر  دـش و  ماـجنا  ماـما 
دازآ ار  ماما  هک  دوب  نیا  . دـنک تکاس  ار  وا  هدومن ، بلج  ار  ماما  تیاضر  دـیاب  تسا و  ماما  مایق ، یـساسا  هنزو  هک  تفاـیرد  یبوخب  دـش ،

اب ماما  هک  نیا  دـیما  هب  ( 1 ، ) دز هرخـسم  ياهمادـقا  یخرب  هب  تسد  ماما  زا  ییوجلد  يارب  داتـسرف و  ماـما  رادـید  هب  ار  روشک  ریزو  هدرک ،
ذوفن و رطاـخ  هب  طـقف  رما  نیا  دوش و  هارمه  دیفـس  بـالقنا  اـب  ماـما  هک  دوب  مهم  یلیخ  میژر  يارب  دـنک ، تقفاوم  دیفـس  بـالقنا  لوصا 

توعد نآ  هیلع  تمواقم  هب  ار  مدرم  داتـسیا و  نآ  لباقم  رد  هنت  کی  ماما  زین  نویـسالوتیپاک  هحیال  بیوصت  ماـگنه  هب  دوب . ماـما  تیعقوم 
ذوفن و زا  نتـساک  کش  یب  ماما ، دیعبت  زا  هاش  فده  . دنک دیعبت  ار  ناشیا  هک  دوب  نیا  تشاد ، دوجو  میژر  لباقم  رد  هک  یهار  اهنت  درک ،
، دوش تحار  ماما  تمحازم  زا  تسناوت  یم  قیرط  نیدـب  طقف  هاـش  ( 2 . ) دوب مدرم  يوس  زا  ناشیا  ندـش  شومارف  ماـما و  راـبتعا  ترهش و 
هب نانچمه  ماما  دیعبت ، دوجو  اب  دـماینرد و  بآ  زا  تسرد  هاش  هبـساحم  مه  زاب  اما  . دوبن تحلـصم  هب  میژر  يارب  ناشیا  مادـعا  همکاحم و 

بالقنا نوماریپ  هک  یتاعلاطم  تاقیقحت و  همه  دریگب . ار  ناـشیا  ياـج  تسناوت  یمن  سک  چـیه  دوب و  حرطم  لوا  زارط  تیـصخش  ناونع 
ناشیا رگا  هک  دومن  اعدا  ناوت  یم  هک  يروط  هب  دنا ، هدرک  ناعذا  هراشا و  ماما  هتـسجرب  شقن  هب  انثتـسا  نودب  تسا ، هدش  ماجنا  یمالـسا 

ناریا رد  میظع  لوحت  نیا  هک  دوب  دیعب  دوب و  مهبم  رایسب  یمالسا  بالقنا  تشونرس  دنتشادن ، دوجو  ناریا  رـصاعم  خیرات  زا  هرود  نیا  رد 
70  . ص تیطورشم ، شبنج  رد  ورشیپ  تیناحور  شقن  راگلا ، .2 70  . ص ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات  یندم ، .1 اه : تشون  یپ  دهدب . خر 

؛  دمحم رف ، یعیفش  نآ ، ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  رب  یلخدم  هلاقم : عبانم 

ندوب یمالسا 

یئاتـسور و هک  یتـضهن  تساـه . يرهـش  بونج  اـهنزریپ و  اـهدرمریپ و  لاـم  طـقف  بهذـم  دـنیوگیم  هکیئاـهنآ  دـنیاجک  ندوـب  یمالـسا 
یبهذم مه  نآ  بهذـم و  زا  ریغ  اساسا  . دـنراد تکرـش  نآ  رد  همه  همه و  ، دـنمراک لیکو و  ، داتـسا وجـشناد و  ، زرواشک رگراک و  ، يرهش

ناریا هب  بالقنا  نیا  هک  دوشیم  هدنز  ملد  رد  دـیما  نیا  جـیردتب  نم  دروایب ؟ دوجوب  ار  یبالقنا  نینچنیا  دـناوتیم  ورین  مادـک  مالـسا ، دـننام 
زا یمالـسا  بالقنا  کی  هک  دوب  دهاوخ  ناریا  يارب  يراختفا  هچ  تفرگ و  دهاوخ  رب  رد  ار  ناملـسم  نویلیم  دص  تفه  ، دـنامیمن دودـحم 

بـالقنا نوماریپ  هلاـقم : عباـنم  تفرگ . دـهاوخ  اـنئمطم  هک  ، دریگب شدوخ  ذوـفن  ریز  ار  یمالـسا  ياـهروشک  ماـمت  دوـشب و  عورـش  ناریا 
؛ یضترم يرهطم ، یمالسا ،

مالسا تیعماج 

دوش هداهن  نآ  رب  یمالـسا  دـنوسپ  هک  دـیآ  یم  نایم  هب  نخـس  یمالـسا  يا  هزومآ  ای  هشیدـنا  هرابرد  هک  یماگنه  هزورما  مالـسا  تیعماج 
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ارگ یبسن  هناسانش  تفرعم  لیلحت  اب  هاگ  و  مالسا ؟ زا  ریسفت  تئارق و  مادک  مالسا و  مادک  هک  ددرگ  یم  حرطم  هلـصافالب  یجیار  شـسرپ 
نایم هب  نخس  توافتم  ياه  تشادرب  اه و  تئارق  ددعت  زا  سدقم ، عراش  مالک  یحو و  زا  نتفگ  نخـس  ياجب  نمونف ، زا  نمون  کیکفت  و 

راگزور رد  تواـفتم  ـالماک  شرگن  ود  ینید ، تفرعم  تیبسن  یتسرداـن  باـب  رد  حیـضوت  يدـیلک و  هتکن  نیا  زا  رظن  فرـص  . دـنروآ یم 
نارکفتم نادنمـشیدنا و  طسوت  يداـمتم  نورق  رد  هک  رگن » عماـج  مالـسا   » شرگن دراد . هتـشاد و  جاور  مالـسا  باـب  رد  لاـح  هتـشذگ و 

شیپ اب  رگن  عماج  مالسا  تسا . هتفای  جاور  ریخا  ههد  رد  هک  رگ » شنیزگ  یمالسا   » شرگن هتفرگ و  رارق  يزاسزاب  هجوت و  دروم  یمالـسا 
هب قوثو  زا  سپ  ار  موصعم  ناماما  ربمایپ و  تاـیاور  تاـیآ و  هعومجم  نید ، ناـیاوشیپ  ادـخ و  مـالک  تیجح  باـب  رد  یمـالک  ياهـضرف 
نآ لباقم  رد  دنک . یمن  راذگورف  یقثوم  دنـسلا و  حیحـص  تیاور  هیآ و  چیه  زا  دهد و  یم  رارق  نید  نوتم  هریاد  رد  نآ  تهج  رودص و 
زا یمهم  شخب  دهد و  یم  ناشن  يرهم  یب  ینید  ياه  هزومآ  زا  يا  هراپ  هب  تبسن  یهاو  تسـس و  لیالد  هب  هک  تسا  رگ  شنیزگ  مالـسا 

ظافلا میهافم  یسانش و  نابز  دعاوق  هب  ینید  ياه  هرازگ  مهف  ماقم  رد  رگن  عماج  نارسفم  دزاس . یم  جراخ  نید  نوتم  هریاد  زا  ار  تایاور 
زا لیلد  نیمه  هب  دریگ  یمن  هرهب  ینظ  ياهـضرف  شیپ  زا  یعطق  ینید  تفرعم  بسک  رد  دنیوج و  یم  کسمت  یعطق  يدابم  تامدقم و  و 

ماـمت نـید ، مـهف  حیحـص  شور  هـب  هجوـت  طاـیتحا و  تیاـعر  نودـب  رگ  شنیزگ  نارــسفم  نـکل  دـنا و  ناـما  رد  یلقادـح  نـید  ریــسفت 
كرد نید  زا  ار  شیوخ  دودـحم  تاراظتنا  ساسا  نیا  رب  دـنهد و  یم  شزیر  نید  نوتم  ریـسفت  رد  ار  ینظ  یبرجت و  مولع  ياهدرواتـسد 
مالـسا نارادفرط  . دنزادرپ یم  نید  ورملق  ندرک  دودـحم  هب  رـشب  ینید  ياهزاین  لماک  كرد  زا  دوخ  یناوتان  هب  هجوت  نودـب  دـننک و  یم 

رایعم هک  يا  هنوگ  هب  دنناد  یم  اهنآ  تیصخش  گنر و  هب  مئاق  نارسفم و  ینورد  ياهتلصخ  زا  رثاتم  الماک  ار  ینید  فراعم  رگ ، شنیزگ 
مقس تحص و  رایعم  ياریذپ  اقیقد  رگن  عماج  مالسا  ناعفادم  لباقم  رد  دنناتس و  یم  نارواد  زا  ار  هرسان  زا  هرس  مقس  تحـص و  صیخـشت 

اب نید  دنویپ  رب  ار  مزیرالوکـس  رگ  شنیزگ  مالـسا  رد  . دنـسانش یم  یـصخش  ینهذ و  هن  یعقاو  ینیع و  ار  ینید  مهف  دـنا و  ینید  فراعم 
ینطاب نوچمه  دنریذپ و  یمن  ار  نید  ندرک  يژولوئدـیا  دـنناد و  یم  عماوج  ياهدرد  نامرد  هخـسن  اهنت  ار  نآ  دـنهد و  یم  حـیجرت  ایند 

، ایند نید و  نایم  رگن  عماج  مالـسا  نکل  و  دـنیامن . یم  هجوت  نید  یـصخش  يدابع و  هرهچ  هب  اهنت  مالـسا ، هیوناث  هیلوا و  نارود  ناـیارگ 
رگن عماج  مالسا  تسا . لیاق  ینتـسسگان  يدنویپ  داصتقا ، نید و  تینما ، نید و  هعـسوت ، نید و  یعامتجا ، لیاسم  نید و  تسایـس ، نید و 

یملع و لـماکت  دـشر و  دزادرپ ، یمن  ینید  نورد  يوجتـسج  هب  یـشسرپ  ره  خـساپ  يارب  دـهد و  یمن  ناـشن  يرهم  یب  لـقع  سح و  هب 
يروئت یلو  درامـش  یم  ترخآ  تداعـس  ایند و  هعـسوت  يارب  لاب  ود  ار  ناـمیا »  لـقع و   » و نید »  ملع و  ، » دـناد یم  دـنمدوس  ار  ینـالقع 

عبات برغ ، يرظن  يرکف و  ياهداینب  هب  هجوت  نودـب  دـنهد و  یم  ناشن  رابدا  ینید  ياه  هزومآ  زا  يا  هراپ  هب  رگ  شنیزگ  مالـسا  نازادرپ 
شیادیپ اشنم  رگن  عماج  مالسا  هک  بلطم  نیا  قیقد  نییبت  يارب  لاح  دندرگ . یم  راگزور  نآ  یسایس  یعامتجا و  یگنهرف ، داعبا  تسبرد 

هتـشاد ارذـگ  يا  هراشا  بالقنا  يریگ  لکـش  رد  اهنآ  شقن  ود  نآ  یلـصا  ياه  هصخاـش  هب  میراـچان  تسا  هدـش  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 
رد ینید  تاروتـسد  نیناوق و  هیارا  اب  ترخآ  ادـخ و  هب  نامیا  رب  هوالع  نید ، کـی  ناونع  هب  مالـسا  يژولوئدـیا  هباـثم  هب  نید  - 1 میشاب .

ناوت یم  یلمع  تاروتسد  يرظن و  ياه  هزومآ  نآ  یهدناماس  اب  هک  تسا  هدومن  نایب  ار  يدنمشزرا  بلاطم  يویند  تایح  میظنت  ياتـسار 
زا روظنم  هک  تسا  رکذ  نایاش  تفای  تسد  ... مالسا و يداصتقا  بتکم  مالـسا ، یـسایس  ماظن  مالـسا ، یتیبرت  ماظن  مالـسا ، یقوقح  ماظن  هب 

رشب یتیبرت  یعامتجا و  یگنهرف و  ياهزاین  هدش و  لیکشت  یمالسا  لوصا  فادها و  زا  هک  تسا  یمظنم  یمتسیس و  هاگتـسد  يژولوئدیا ،
مالسا دسیون : یم  داصتقا  اب  مالسا  دنویپ  باب  رد  يرهطم  داتسا  داصتقا  مالـسا و  نید  . 1 - 1 دهد . یم  خساپ  هبرجت  لقع و  دادمتـسا  هب  ار 

تاررقم هلـسلس  کی  امیقتـسم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  داصتقا  اب  مالـسا  میقتـسم  دـنویپ  . میقتـسم ریغ  میقتـسم و  دراد : داصتقا  اـب  دـنویپ  ود 
هریغ تورث و  هـنیمز  رد  یلاـم  ياـهتازاجم  فـقو ، تاقدــص ، تاـبه ، ثرا ، اـهرجح ، تاـیلام ، تـالدابم ، تیکلاــم ، هراــبرد  يداــصتقا 

مالسا . دنشاب یم  نینچ  شیب  مک و  زین  رگید  بهاذم  یخرب  ته  نیا  رد  . تسا قالخا  قیرط  زا  داصتقا  اب  مالـسا  میقتـسم  ریغ  دنویپ  ... دراد
(1 . ) تسا تورث  هنیمز  رد  اـهنیا  همه  هوشر ، تناـیخ ، يدزد ، عنم  راـثیا و  ناـسحا ، تلادـع ، تفع ، تناـما ، هب  دـنک  یم  هیـصوت  ار  مدرم 
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نامز و تایـضتقم  هب  فادـها  نیا  يارجا  یگنوگچ  هک  تسا  هدرک  نایب  ار  یـصاخ  فادـها  دوخ ، ققحت  تهج  یمالـسا  داـصتقا  بتکم 
یم میسقت  یباجیا  یبلس و  هبنج  ود  هب  ار  یمالسا  داصتقا  فادها  تایاور ، تایآ و  دنک . یم  ادیپ  توافت  طیارـش ، عاضوا و  رییغت  ناکم و 
هبنج رگنایب  هک  یتایآ  دـنراد و  هراشا  ییاهن  فدـه  ناونع  هب  تورث  لام و  نتـشاد  یفن  هب  دـنراد  هجوت  یبلـس  هبنج  هب  هک  یتاـیآ  دـننک :

، یقالخا يونعم و  ياهـشزرا  میکحت  یعامتجا ، تلادع  يداصتقا ، هعـسوت  دـشر و  رادـتقا ، یئافک ، دوخ  لالقتـسا ، هب  دنـشاب  یم  یباجیا 
تایقابلا ایندـلا و  ةویحلا  ۀـنیز  نونبلا  لاملا و  یمالـسا  داـصتقا  بتکم  فادـها  یبلـس  هبنج  هب  طوبرم  تاـیآ  ( 1 - 1 دـنزرو -. یم  تیانع 

دزن شاداپ  رظن  زا  راگدـنام  ياهیکین  دـنیایند و  یگدـنز  رویز  نارـسپ  لام و  ( 46 فهک ،  .) الما اریخ  اباوث و  کبر  دـنع  ریخ  تاـحلاصلا 
کئلواف کلذ  لعفی  نم  هللا و  رکذ  نع  مکدالوا  مکلاوما و ال  مکهلت  اونمآ ال  نیذـلا  اهیا  ای  تسا . رتهب  دـیما  رظن  زا  رتهب و  تراـگدرورپ 

دنک نینچ  هک  یسک  دزاسن و  لوغشم  ادخ  دای  زا  ار  امـش  ناتدالوا  لاوما و  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ( 9 نوقفانم ، . ) نورساخلا مه 
كدی لعجت  يداصتقا و ال  لداعت  نزاوت و  فلا : یمالـسا  داصتقا  بتکم  فادها  یباجیا  هبنج  هب  طوبرم  تایآ  ( 1 - 1 - 2 تسا . راکنایز 

زاب ارنآ  یمامت ، هب  هن ، هدن و  رارق  ندرگ  هب  هتسب  ار  تتـسد  و  ( 9 ءارسا ،  ) اروسحم امولم  دعقتف  طسبلا  لک  اهطـسبت  کقنع و ال  یلا  ۀلولغم 
یلع نیرفاکلل  هللا  لـعجی  نل  يداـصتقا و  یگتـسباو  مدـع  لالقتـسا و  ب : نیـشنب . تمـالم  تلاـح  هب  تسد  یهت  تقو  نآ  سپ  راد ، هگن 
انلزنا تانیبلاب و  انلـسر  انلـسرا  دقل  تلادع  ج : دهد . یمن  رارق  نانمؤم  هیلع  نارفاک  يارب  یهار  ادخ  زگره  و  ( 141 ءاسن ،  ) الیبس نینمؤملا 
میدرک لزان  نازیم  باتک و  اهنآ  اب  میداتـسرف و  نشور  لیالد  اب  ار  ناربمایپ  ام  ( 25 دیدح ،  ) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم 

یلع اعیسوت  سانلا و  نع  افافعتسا  ایندلا  نم  قزرلا  بلط  نم  دیامرف : یم  ع )  ) رقاب ماما  يداصتقا  هعـسوت  د : دنیامن . مایق  تلادع  هب  مدرم  ات 
يارب ار  ایند  هک  یسک  ص 78 ) ج 5 ، یفاک ، عورف   ) ردـبلا ۀـلیل  رمقلا  لثم  ههجو  همایقلا و  موی  لج  زع و  هللا  یقل  هراج  یلع  افطعت  هلها و 

تاقالم تمایق  زور  رد  ار  لج  زع و  دنوادخ  دـنک  بلط  شا  هیاسمه  هب  تبحم  زاربا  شا و  هداوناخ  رب  شیاشگ  مدرم و  زا  دوخ  يزاین  یب 
يدازآ هب  مه  مالـسا  يداصتقا ، لوصا  باـب  رد  اـما  و  ( 1 - 1 - 3 تسا . ینارون  هاـم  لـماک  صرق  نوچمه  وا  هرهچ  هکیلاـح  رد  دـنک  یم 

همرحم و بساـکم  يراذـگ ، خرن  رد  فاـحجا  راـکتحا و  زا  يریگوـلج  هلمج  زا  ییاهتیدودـحم  هب  مه  تـسا و  لـیاق  يداـصتقا  تیلاـعف 
(10 فارعا ،  ) نورکـشت ام  الیلق  شیاعم  اهیف  مکل  انلعج  ضرالا و  یف  مکاـنکم  دـقل  و  هنومن : يارب  دزرو . یم  دـیکات  یقـالخا  ياـهتمرح 

لطابلاب مکنیب  مکلاوما  اولکات  ال  دیراذگ . یم  ساپس  كدنا  یلو  میداد  رارق  اهتشیعم  اجنآ  رد  امـش  يارب  میداد و  ناکم  نیمز  رد  ار  امش 
امـش زا  رگیدکی  یـضارت  اب  يدتـس  داد و  هکنآ  رگم  دروخم  اوران  هب  ار  رگیدمه  لاوما  ءاسن 29 )  ) مکنم ضارت  نع  ةراجت  نوکت  نا  ـالا 

هلـصاف يداـصتقا ، ياهیتلادـع  یب  هک  ددرگ  یم  نشور  روکذـم  ینید  ياـه  هزوـمآ  هب  هجوـت  اـب  ( 1 - 1 - 4 دـشاب . هتفرگ ) ماجنا   ) لاـفطا
یتیاضران رد  تسا ، هدش  عقاو  سدـقم  عراش  یهن  دروم  یگلمج  هک  لوپ  هرقن و  تمیق  شزرا  لزنت  نارگراک ، دزمتـسد  شهاک  یتاقبط ،

ناریا رد  برغ  اب  سامت  رثا  رد  هک  یـسایس  يداصتقا و  ياهییاج  هب  اج  دسیون : یم  هراب  نیا  رد  يدک  مناخ  . دـتفا یم  رثؤم  مدرم  يداصتقا 
یم راک  يزیچان  دزمتـسد  يارب  هک  ینارگراـک  هب  شرف  ناگدـنفاب  لیدـبت  ناریا ، یتسد  عیانـص  رثکا  لاوز  لـماش  هلمج  زا  دـمآ  دوجو  هب 

هدـیدپ نیا  . دوب ناریا  جـیار  لوپ  هک  هرقن ، تمیق  كانتـشحو  تفا  اپورا و  زا  تادراو  ياهب  لباقم  رد  ناریا  تارداص  ياهب  لزنت  دـندرک ،
زور یتیاضران  تلود ، تیامح  تحت  ياه  هناخراک  داجیا  ناکما  مدـع  زین  اپورا و  زا  لقتـسم  یناگرزاب  کی  داجیا  لکـشم  هارمه  هب  اه ،

داصتقا بتکم  ياه  هزومآ  ریثاـت  رگید  هنومن  ( 2 . ) دش بجوم  ار  ییاپورا  يابقر  هب  تبـسن  يدونـشخان  هجیتن  رد  مدرم و  يداصتقا  نوزفا 
هب ترفاسم  نیا  . دشاب یم  لاس 1889  رد  اپورا  هب  هاش  نیدلا  رـصان  ترفاسم  نیموس  هب  طوبرم  یبالقنا ، ياهـشبنج  اهتکرح و  رب  یمالـسا 
هچ ره  شرتسگ  رفـس  نیا  هب  هاـش  قیوشت  زا  فلو  فدـه  . تفرگ ماـجنا  فلو  دـنمورد  يرنه  رـس  ناریا ، رد  سیلگنا  راـتخم  ریزو  قیوشت 

ياطعا درک  اضما  ناتسلگنا  رد  هاش  هک  یتازایتما  زا  یکی  . دیسر تیقفوم  هب  يدایز  دودح  ات  هک  دوب  ناریا  رد  ناتـسلگنا  یلام  عفانم  رتشیب 
ناریا هب  هاـش  یتـقو  . درک یم  يرادـبناج  نآ  زا  زین  ناـخ  مکلم  هک  دوب  ناریا  رد  یـشک  هعرق  اـی  ییاـمزآ و  تخب  هاـگنب  کـی  داـجیا  قح 
يزاب رامق  هک  دوب  ینیدتم  دارفا  فرط  زا  اضعب  هک  دش  ور  هب  ور  ییامزآ  تخب  زایتما  ياطعا  دروم  رد  یعیـسو  تفلاخم  اب  درک  تعجارم 
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عماـج شرگن  زا  يرگید  هنومن  وکاـبنت  میرحت  هصق  ( 3 . ) درک وغل  ار  روبزم  زاـیتما  هاـش  . دنتـسناد یم  مارح  نآرق  ياهروتـسد  بسح  هب  ار 
سیلگنا هعبت  کـی  هب  فل  بیغرت و  هب  ار  ناریا  وکاـبنت  تارداـص  شورف و  دـیلوت ، زاـیتما ، راهب 1890  رد  هاـش  . دوب مالـسا  نید  هب  هنارگن 
يوکابنت مامت  شورف  يارب  ار  ینیعم  ياهنامز  هدش و  دراو  ناریا  هب  وکابنت ، تکرـش  نیرومام  هک  ینامز  لاس 1891  راهب  رد  درک  راذگاو 

يزیگنا زاجعا  وحن  هب  وکاـبنت  شبنج  ربماسد 1891  رد  . دش عورش  روبزم  زایتما  هب  یمومع  تاضارتعا  دنتـشاد ، مالعا  تکرـش  هب  يدیلوت 
ناملسم ریغ  هاش و  نارسمه  یتح  ار  روبزم  میرحت  دیماجنا . لوصحم  نیا  لامعتـسا  شورف و  دض  رب  یمومع  میرحت  کی  هب  تفرگ و  جوا 

دش روبجم  لیاوا 1892  رد  تلود  دوب . هدرک  رداص  يزاریـش  يازریم  صخـش  هک  دوب  ییاوتف  رب  انب  قوف  میرحت  دـندرک  یم  تاـعارم  زین 
دش زاغآ  ص )  ) دمحم ترضح  صخش  نامز  زا  مالسا  رد  تسایس  نید و  ماغدا  تسایس  نید و  ( 1 - 2 ( 4 . ) دنک وغل  ار  روبزم  زایتما  لک 
هب ربمایپ  یلمع  تسایـس  هنیدـم ، هب  دورو  هکم و  رهـش  زا  ربماـیپ  ترجه  زا  سپ  درک . ادـیپ  یـصاخ  تهج  یقوقح  یـسایس و  نیناوق  اـب  و 

دهاش مالـسا  خیرات  ( 5 . ) تشاد هدـهع  رب  ار  شیوخ  هعماـج  ینید  لاـح  نیع  رد  یـسایس و  يربـهر  وا  تشگ و  رهاـظ  تموکح  تروص 
رکفت ینابم  هب  یخیرات  ياه  هنومن  نایب  زا  لـبق  . تسا هتـشاد  یمالـسا  ینید و  اـشنم  هک  تسا  هدوب  یناوارف  یـسایس  ياـهتکرح  اهـشبنج و 

مهنفلختسیل تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذلا  هللا  دعو  ناسنا  یهلا  تفالخ  ( 1 - 2 - 1 مینک . یم  هجوت  مالسا  ینید  نوتم  رد  یسایس 
نیا رد  ار  نانآ  امتح  هک  تسا  هداد  هدـعو  دـنا  هدرک  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  ادـخ  رون 55 )  ) ضرالا یف 

ةولصلا ماقا  تاریخلا و  لعف  مهیلا  انیحوا  انرماب و  نودهی  ۀمئا  مه  انلعج  يربهر و  تماما و  ( 1 - 2 - 2 دهد . رارق  دوخ )  ) نیشناج نیمزرس 
دندرک یم  تیادـه  ام  نامرف  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ ) و   ) ناماما ار  ناربمایپ )  ) نانآ و  ءایبنا 73 : )  ) نیدـباع انل  اوناک  ةوکزلا و  ءاتیا  و 

رد ع )  ) نیـسح ماما  دندوب . ام  هدنتـسرپ  نانآ  میدرک و  یحو  ار  تاکز  نداد  زامن و  نتـشاد  اپ  رب  کین و  ياهراک  نداد  ماجنا  ناشیا  هب  و 
مناج رب  ( 6  ) قحلا نیدب  نئادـلا  طسقلاب و  مئاقلا  باتکلاب و  لماعلا  مامالا  ام  يرمعلف  دـیامرف : یم  یـسایس  تیمکاح  تماما و  نییبت  ماقم 

ترـضح تسین . دیامیپ ، یم  ار  قح  هار  دیامن و  یم  مایق  تلادع  طسق و  هب  و  دـنک ، یم  لمع  ادـخ  باتک  هب  هک  یـسک  زج  ماما  دـنگوس 
ماظن نیدلا و  مامز  مامالا  نا  ... هلوسر ۀفالخ  هللا و  ۀـفالخ  ۀـمامالا  نا  دزادرپ : یم  تماما  فیـصوت  هب  نینچ  زین  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع 

ضرتفم ۀـسائرلل ، قحتـسم  ۀسایـسلاب ، ملاع  مامالا  ... یماسلا هعرف  یهانلا و  مالـسالا  سا  مامالا  نینمؤملا ، زع  ایندـلا و  حالـص  نیملـسملا و 
شخب ماظن  تسا و  نید  رادـمامز  ماما  ... تسا شربمایپ  ادـخ و  ینیـشناج  تفـالخ و  تماـما ، ( 7  ) هللا دابعل  حـصان  هللا ، رماب  مئاق  ۀـعاطلا ،

اه و هخاش  هدنیازف ، هدنهد و  دشر  نید ، یساسا  ناینب  ماما  . دشخب یم  تزع  نینمؤم  هب  دنک و  یم  دابآ  ار  مدرم  يایند  هک  تسوا  نیملـسم 
ادخ رما  هدنراداپب  تسا و  بجاو  وا  زا  تعاطا  تسا  يرادمامز  هتسیاش  تسایس و  هب  هاگآ  ماما  دوش ، یم  رهاظ  ماما  هلیسو  هب  نید  تارمث 

لوسر لاق  لیذ : ثیداحا  هلمج  زا  دنا  هتشاد  دیکات  مالـسا  ياملع  تیمکاح  يربهر و  باب  رد  یناوارف  ثیداحا  تسوا . ناگدنب  زوسلد  و 
یتنـس و یثیدـح و  نووری  يدـعب و  نم  نوتای  نیذـلا  لاق  کئافلخ ؟ مه  نم  هللا  لوسر  ای  لیق  و  تارم ) ثـالث   ) یئاـفلخ محرا  مهللا  هللا :
هک نانآ  دومرف  امـش  نانیـشناج  دنا  یناسک  هچ  ادخ  لوسر  يا  دش  لاؤس  داب  نم  نانیـشناج  رب  ادـخ  دورد  ( 8  ) يدـعب نم  سانلا  اهنوملعی 

(9  ) سانلا یلع  ماکح  ءاملعلا  دندومرف : ع )  ) یلع ماما  دنهد . یم  میلعت  ار  مدرم  دننک و  تیاور  ارم  تنس  ثیدح و  دنیآ و  یم  نم  زا  سپ 
تسد هب  مدرم  روما  مامز  همارح  هلالح و  یلع  ءانمالا  هللااب  ءاملعلا  دیب  رومالا  يراجم  دندومرف : ع )  ) نیسح ماما  دنمدرم . رب  نامکاح  ءاملع 

رظنی دومرف : ع )  ) قداص ماما  ( 10 . ) دنـشاب ادخ  مارح  لالح و  رب  نیما  دشاب و  هدش  هتفرگ  یحو  همـشچرس  زا  ناشملع  هک  تسا  یناملاع 
(11  ) امکاح مکیلع  هتلعج  دق  یناف  امکح  هب  اوضریلف  انماکحا  فرع  انمارح و  انلالح و  یف  رظن  انثیدح و  يور  دق  نمم  مکنم  ناک  نم  نا 
هب دنـسانشب  ار  ام  ماکحا  دـننک و  تقد  ام  مارح  لالح و  رد  دـننک و  تیاور  ار  ام  ثیداـحا  هک  یناـسک  ناـیم  زا  دـننک و  تقد  دـیاب  مدرم 

اهیف اوعجراف  ۀعقاولا  ثداوحلا  اما  و  دندومرف : فیرش  عیقوت  رد  جع )  ) رصع ماما  مداد . رارق  مکاح  امش  رب  ار  وا  نم  دنشاب  یـضار  وا  مکح 
نانآ اریز  دینک  عوجر  ام  ثیدح  نایاور  هب  اهدـماشیپ  ثداوح و  رد  ( 12  ) هللا ۀجح  انا  مکیلع و  یتجح  مهناف  انثیداحا )  ) انثیدـح ةاور  یلا 
موقب هللا  دارا  اذا  مهـسفناب و  ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  ناسنا  تیلوئـسم  ( 1 - 2 - 3 میادخ . تجح  نم  دنیامـش و  رب  نم  تجح 
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دنهد و رییغت  ار  دوخ  لاح  نانآ  ات  دـهد  یمن  رییغت  ار  یموق  لاح  ادـخ  تقیقح  رد  دـعر 11 )  ) لاو نم  هنود  نم  مهلام  هل و  درم  الف  اءوس 
لصا ( 1 - 2 - 4 دوب . دـهاوخن  نانآ  يارب  يرگتیامح  وا  زا  ریغ  تسین و  نآ  يارب  یتشگرب  چـیه  دـهاوخب  یبیـسآ  یموق  يارب  ادـخ  نوچ 

هب یعامتجا )  ) رما رد  ار  ناـنمؤم  ( 159 نارمع ، لآ   ) نیلکوتملا بحی  هللا  نا  هللا  یلع  لـکوتف  تمزع  اذاـف  رمـالا  یف  مهرواـش  تروـشم و 
نوملظت و ییادز ال  ملظ  ( 1 - 2 - 5 دراد . تسود  ار  نالکوتم  دنوادخ  هک  نک  لکوت  ادـخ  رب  يدرک  هدارا  هک  هاگنآ  سپ  ریگب  تروشم 

ءایلوا نم  هللا  نود  نم  مکل  ام  رانلا و  مکسمتف  اوملظ  نیذلا  یلا  اونکرت  و ال  دینیب . یم  متس  هن  دینک و  یم  متس  هن  ( 279 هرقب ،  ) نوملظت ال 
یناتسود امش  يارب  ادخ  ربارب  رد  دسر و  یم  امش  هب  شتآ  هک  دیوشم  لیامتم  دنا  هدرک  متـس  هک  یناسک  هب  و  دوه 113 )  ) نورصنت مث ال 

اذا اـهلها و  یلا  تاـنامالا  اودؤت  نا  مکرماـی  هللا  نا  تلادـع  شرتـسگ  قـقحت و  ( 1 - 2 - 6 دش . دـیهاوخن  يرای  ماجنارـس  دوب و  دـهاوخن 
نایم نوچ  دینک و  در  اهنآ  نابحاص  هب  ار  اه  هدرپس  هک  دـهد  یم  نامرف  امـش  هب  ادـخ  ( 58 ءاسن ،  ) لدـعلاب اومکحت  نا  سانلا  نیب  متمکح 
یغبلا رکنملا و  ءاشحفلا و  نع  یهنی  یبرقلا و  يذ  ءاتیا  ناسحالا و  لدعلاب و  رمای  هللا  نا  دینک . يرواد  تلادع  هب  دـینک ، یم  يرواد  مدرم 

راک زا  دـهد و  یم  ناـمرف  نادـنواشیوخ  هب  شـشخب  يراـکوکین و  يرگداد و  هب  ادـخ  تقیقح ، رد  لحن 90 )  ) نورکذـت مکلعل  مکظعی 
یلع قحلاب  فذقن  لب  لطاب  هیلع  قح  هزرابم  ( 1 - 2 - 7 دیریگ . دنپ  هک  دشاب  . دهد یم  زردنا  امش  هب  دراد  یم  زاب  متس  دنـسپان و  تشز و 

یم مهرد  ار  نآ  سپ  مینکفا ، یم  ورف  لطاب  رب  ار  قح  هکلب  ( 18 ءایبنا ،  ) نوفصت امم  لیولا  امم  لیولا  مکل  و  قهاز ، وه  اذاف  هغمدیف  نطابلا 
ول ال انءاقل  نوجری  نیذلا ال  لاق  رابکتـسا و  یفن  ( 1 - 2 - 8 دینک . یم  فصو  هچنآ  زا  امـش  رب  ياو  . ددرگ یم  دوبان  نآ  هاگ  انب  دـنکش و 

دنتفگ دـنرادن ، دـیما  ام  ياقل  هب  هک  یناسک  و  ( 21 ناقرف ،  ) اریبک اوتع  اوتع  مهـسفنا و  یف  اوربکتـسا  دقل  انبر  يرن  وا  ۀـکئالملا  انیلع  لزنا 
-2 - 9 دندومن . یشکرس  تخـس  دندیزرو و  ربکت  دوخ  دروم  رد  اعطق  مینیب »؟ یمن  ار  نامراگدرورپ  ای  دندشن  لزان  ام  رب  ناگتـشرف  ارچ  »

ۀعساو هللا  ضرا  نکت  ملا  اولاق  ضرالا  یف  نیفعـضتسم  انک  اولاق  متنک  میف  اولاق  مهـسفنا  یملاظ  ۀکئالملا  مهیفوت  نیذلا  نا  فاعـضتسا  ( 1
ار ناشناج  ناگتشرف  یتقو )  ) دنا هدوب  راکمتس  نتـشیوخ  رب  هک  یناسک  ( 97 ءاسن ،  ) اریـصم تءاس  منهج و  مهیوام  کئلواف  اهیف  اورجاهتف 
ات دوبن  عیسو  ادخ  نیمز  رگم  دنیوگ  یم  میدوب  نافعـضتسم  زا  نیمز  رد  ام  دنهد : یم  خساپ  دیدوب ؟ لاح )  ) هچ رد  دنیوگ  یم  دنریگ ، یم 
هللا لزنا  ام  يرادـمامز  تموکح و  ( 1 - 2 - 10 تسا . یماجنارـس  دب  خزود  تسا و  خزود  ناشهاگیاج  نانآ  سپ  دـینک  ترجاهم  نآ  رد 

مکح نامرف و  تسا  هدرکن  لزان  اهنآ  تیناقح )  ) رب یلیلد  دـنوادخ  ( 40 فسوی ،  ) هایا الا  اودـبعت  الا  رما  هللا  الا  مکحلا  نا  ناطلـس  نم  اهب 
مه ... نوملاظلا مه  ... نورفاکلا مه  کـئلوا  وهف  هللا  لزنا  اـمب  مکحی  مل  نم  و  دـیتسرپن . ار  وا  زج  هداد  روتـسد  تسین  ادـخ  نآ  زا  زج  ینار 

ناـنآ ... دـننارفاک ناـنآ  دـننکن  مکح  يرواد و  هدرک  لزاـن  دـنوادخ  هـچنآ  بجوـم  هـب  هکیناـسک  و  و 47 ) و 45   44 هدئام ،  ) نوقـسافلا
نمم کلملا  عزنت  ءاشت و  نم  کلملا  یتؤت  کلملا  کلام  مهللا  لق  ءایبنا  دـنوادخ و  تیمکاـح  ( 1 - 2 - 11 دننامرفان . نانآ  ... دننارگمتس

، ییامرفنامرف هک  ییوت  ایادخ ، راب  وگب  ( 26 نارمع ، لآ   ) ریدق یـش ء  لک  یلع  کنا  ریخلا  كدـیب  ءاشت  نم  لذـت  ءاشت و  نم  زعت  ءاشت و 
هک ره  یشخب و  تزع  یهاوخ ، ار  هک  ره  یناتسزاب و  ار  ییاورنامرف  یهاوخ ، هک  ره  زا  یـشخب و  ییاورنامرف  یهاوخ ، هک  ار  سک  نآ  ره 

، هرقب  ) ءاشت امم  هملع  همکحلا و  کـلملا و  هللا  هاـتا  و  ییاـناوت . زیچ  همه  رب  وت  تسوت و  تسد  هب  اـهیبوخ  همه  ینادرگ  راوخ  یهاوخ ، ار 
نانمشد اب  هلباقم  ( 1 - 2 - 12 تخومآ . وا  هب  تساوـخ  یم  هچنآ  زا  تشاد و  ینازرا  تمکح  یهاـشداپ و  دواد )  ) وا هب  دـنوادخ  و  ( 251
مهملعی هللا  مهنوملعت  مهنود ال  نم  نیرخآ  مکودـع و  هللا و  ودـع  هب  نوبهرت  لیخلا  طاـبر  نم  ةوق و  نم  متعطتـسا  اـم  مهل  اودـعا  ادـخ و 

ناتدوخ و نمـشد  ادـخ و  نمـشد  اب  تاکرادـت )  ) نیا اب  ات  دـینک  جیـسب  هدامآ  ياهبابـسا  ورین و  زا  دـیراد  ناوت  رد  هچ  ره  و  ( 60 لافنا ، )
نیذلا نا  ادـخ  هار  رد  داهج  ( 1 - 2 - 13 دیناسرتب . دسانـش -  یم  ار  نانآ  ادخ  دیـسانش و  یمن  امـش  هک  ناشیا  زج  ار  يرگید  نانمـشد ) )
یناسک هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  ( 218 هرقب ،  ) میحر روفغ  هللا  هللا و  تمحر  نوجری  کئلوا  هللا  لیبس  یف  اودهاج  اورجاه و  نیذـلا  اونما و 
نیذلا نونمؤملا  امنا  تسا . نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دنراودیما و  ادخ  تمحر  هب  نانآ  دنا  هدومن  داهج  ادخ  هار  رد  هدرک و  ترجه  هک 
نانمؤم تقیقح ، رد  ( 15 تارجح ،  ) نوقداصلا مه  کئلوا  هللا  لیبس  یف  مهـسفنا  مهلاوماب و  اودـهاج  اوباـتری و  مل  مث  هلوسر  هللااـب و  اونما 
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. دنرادرک تسار  هک  دننانیا  دـنا  هدرک  داهج  ادـخ  هار  رد  ناشناجو  لام  اب  هدرواین و  کش  هدـیورگ و  وا  ربمایپ  ادـخ و  هب  هک  دـنا  یناسک 
ادخ و سک  ره  و  ( 56 هدئام ،  ) نوبلاغلا مه  هللا  بزح  ناف  اونما  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  لوتی  نم  ینید و  تالیکـشت  رب  دـیکات  ( 1 - 2 - 14

طلست یفن  ( 1 - 2 - 15 دننادنم . زوریپ  نامه  ادخ  بزح  هک ) ارچ  تسا  زوریپ   ) دنادب دوخ  یلو  دنا  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  وا و  ربمایپ 
رارق یطلـست  هار  نارفاک  يارب  نانمؤم ، ناـیز  رب  زگره  دـنوادخ  و  ءاسن 141 )  ) الیبس نینمؤملا  یلع  نیرفاـکلل  هللا  لـعجی  نل  ناـگناگیب و 

ام هللا و  لیبس  یف  مهباصا  امل  اونهو  اـمف  ریثک  نویبر  هعم  لـتاق  یبن  نم  نیاـک  یعاـمتجا و  یـسایس و  تماقتـسا  ( 1 - 2 - 16 تسا . هدادن 
رد دـندرک و  رازراک  هوبنا ، ياه  هدوت  وا  هارمه  هک  یناربمایپ  رایـسب  هچ  و  ( 146 نارمع ، لآ   ) نیرباصلا بحی  هللا  اوناکتـسا و  ام  اوفعض و 

تسود ار  نایابیکـش  دنوادخ  دندیدرگن و  نمـشد )  ) میلـست و  دندشن ، ناوتان  دندیزرون و  یتسـس  دیـسر ، ناشیدب  ادخ  هار  رد  هچنآ  ربارب 
هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  ( 146 نارمع ، لآ   ) نیرـساخ اوبلقنتف  مکباقعا  یلع  مکودری  اورفک  نیذلا  اوعیطت  نا  اونما  نیذلا  اهیا  ای  دراد .

حلص ( 1 - 2 - 17 تشگ . دیهاوخ  راکنایز  دننادرگ و  یم  زاب  نات  هدیقع  زا  ار  امـش  دینک  تعاطا  دنا  هدیزرو  رفک  هک  یناسک  زا  رگا  دـیا 
يریگ هرانک  امش  زا  رگا  سپ  ( 90 ءاسن ،  ) الیبس مهیلع  مکل  هللا  لعج  امف  ملسلا  مکیلا  اوقلا  مکولتاقی و  ملف  مکولزتعا  ناف  مالـسا  یهاوخ 

-2 - 18 تسا . هدادن  رارق  نانآ  رب  زواجت ) يارب   ) یهار امـش  يارب  ادخ  رگید  دندنکفا ، حلـص  حرط  امـش  اب  دندیگنجن و  امـش  اب  دندرک و 
رومالا ۀـبقاع  رکنملا و هللا  نع  اوهن  فورعملاب و  ورما  ةوکزلا و  وتآ  ةولـصلا و  اوماقا  ضرالا  یف  مهنکم  نا  نیذـلا  یهلا  دودـح  يارجا  ( 1

یماو هدیدنـسپ  ياهراک  هب  دنهد و  یم  تاکز  دـنراد و  یم  اپ  رب  زامن  میهد  ییاناوت  نانآ  هب  نیمز  رد  نوچ  هک  یناسک  نامه  ( 41 جح ، )
ضرـالا و یف  ـالع  نوعرف  نا  ضیعبت  یفن  ( 1 - 2 - 19 تسادـخ . نآ  زا  اهراک  همه  ماجرف  دـنراد و  یم  زاب  دنـسپان  ياهراک  زا  دـنراد و 
رس رصم )  ) نیمزرس رد  نوعرف  ( 4 نارمع ، لآ   ) نیدسفملا نم  ناک  هنا  مهءاسن  ییحتسی  مهءانبا و  مهنم  ۀفئاط  فعضتسی  اعیش  اهلها  لعج 

هرهب يارب   ) ار ناـشنانز  دـیرب و  یم  رـس  ار  ناشنارـسپ  تشاد : یم  نوبز  ار  ناـنآ  زا  يا  هقبط  تخاـس  هقبط  هقبط  ار  نآ  مدرم  تشارفارب و 
هللا و اوعیطا  اونما  نیذلا  اهیا  ای  یمالسا  ماظن  رد  مدرم  فیاظو  ( 1 - 2 - 20 دوب . ناراک  داسف  زا  يو  هک  تشاذگ  یم  ياج  رب  هدنز  یشک )

نسحا ریخ و  کلذ  رخالا  مویلا  هللااب و  نونمؤت  متنک  نا  لوسرلا  هللا و  یلا  هودرف  یش ء  نم  متعزانت  ناف  مکنم  رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا 
رد هاگره  سپ  دینک  تعاطا  زین )  ) ار دوخ  رما  يایلوا  ربمایپ و  دینک و  تعاطا  ار  ادخ  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ( 59 ءاسن ،  ) الیوات

. تسا رت  ماجرف  کین  رتهب و  نیا  دیرادب  هضرع  ربمایپ  ادخ و  هب  ار  نآ  دیراد  نامیا  نیسپ  زاب  زور  ادخ و  هب  رگا  دیتفای  رظن  فالتخا  يرما 
کلذ یلا  امف  سانلا  ۀماع  اهرـضحی  یتح  دقعنت  ۀمامالا ال  تناک  نال  يرمعل  و  دـیامرف : یم  مدرم  تعیب  شریذـپ و  باب  رد  ع )  ) یلع ماما 
دقعنم تماما  هک  مناج  هب  دنگوس  ( 13  ) راتخی نا  بئاغلل  عجری و ال  نادـهاشلل  سیل  مث  اهنع  باغ  نم  یلع  نومکحی  اهلها  نکل  لیبس و 

لها هک  اهنآ  نکل  درادـن و  دوجو  یلمع  هار  يراک  نینچ  يارب  هک  تسادـیپ  دـنیامن ، تعیب  دـنبای و  روضح  مدرم  همه  هکنیا  ات  دوش  یمن 
رضاح هک  اهنآ  رگید  سپ  نآ  زا  دوب و  دهاوخ  نابیاغ  هرابرد  یمکح  اهنآ  باختنا  دننک و  یم  باختنا  تواضق و  دنتسه  صیخشت  رظن و 

نا سانلا  اهیا  دیامرف : یم  تما  ماما و  لباقتم  قوقح  نایب  ماقم  رد  نانمؤم  ریما  دـنا . هدوب  بیاغ  هک  اهنآ  هن  دـنراد و  عوجر  قح  دـنا  هدوب 
اوملعت و امیک  مکبیدات  اولهجت و  الیک  مکمیلعت  مکیلع و  مکئیف  ریفوت  مکل و  ۀحیـصنلاف  یلع  مکقح  اماف  قح  یلع  مکل  اقح و  مکیلع  یل 

امش رب  ارم  مدرم  يا  ( 14  ) مکرمآ نیح  ۀعاطلا  مکوعدا و  نیح  ۀباجالا  بیغملا و  دهشملا و  یف  ۀحیصنلا  ۀعیبلاب و  ءافولاف  مکیلع  یقح  اما 
فرـص امـش  هار  رد  ار  امـش  لاملا  تیب  مزرون و  غیرد  امـش  یهاوخ  ریخ  زا  هک  تسا  نآ  نم  رب  امـش  قح  اما  تسا  یقح  نم  رب  ار  امـش  و 
تعیب رد  هک  تسا  نیا  امـش  رب  نم  قح  اما  .و  دـیریگ ارف  ات  منک  ناـتتیبرت  دـیبای و  تاـجن  یناداـن  لـهج و  زا  اـت  مهد  میلعت  ار  امـش  منک و 
نامرف هاگ  ره  دیئامن و  تباجا  مناوخب  ار  امـش  تقو  ره  . دیهدن تسد  زا  ار  یهاوخریخ  ناهن  راکـشآ و  رد  دیـشاب و  رادافو  نم  اب  شیوخ 
خیرات رد  یمالسا  ياهتضهن  زا  ارذگ  هعلاطم  مالـسا و  یعامتجا  یـسایس و  ياه  هزومآ  یخرب  زا  یلامجا  نایب  زا  سپ  دینک . تعاطا  مداد 

ياه هنومن  هب  کـنیا  دوش و  یم  راکـشآ  نیمزرـس  نیا  ریخا  تـالوحت  مالـسا و  یـسایس  هشیدـنا  هطبار  یبوخ  هب  ناریا  ریخا  نرق  یـسایس 
تفلاخم ناتسلگنا ، اصوصخ  برغ  رگرامعتسا  لود  ییاشگهار  هاش و  نیدلا  رصان  يدادبتـسا  تنطلـس  - 1 دوش . یم  هراشا  لیذ  یخیراـت 
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، یئابطابط دمحم  دیـس  ینایتشآ ، يازریم  ینیئان ، يازریم  یناسارخ ، مظاک  دـمحم  الم  يزاریـش ، يازریم  هلمج  زا  یعیـش  ياملع  عجارم و 
، ناخ مکلم  ازریم  نوچمه  بآم  یبرغ  رالوکس و  رکفنشور  حانج  نارود  نیا  رد  هکنیا  اب  تفـشآ و  رب  ار  نارگید  یناهبهب و  هللا  دبع  دیس 

اپورا یـسایس  رکفت  یبرغ و  يژولوئدیا  جیورت  رد  تشاد و  دوجو  فوبلاط  هلودلا و  ریـشم  ناخ  نیـسح  ازریم  هدازدنوخآ ، یلعحتف  ازریم 
زیگنارب و ساسحا  نانخـس  هب  دـندومن و  يرتشیب  دامتعا  تیناحور  حاـنج  ياـه  هیمـالعا  اـه و  هیناـیب  هب  مدرم  یلو  دـندومن  ناوارف  شـالت 

يربهر هب  وکاـبنت  شبنج  . دوب مالـسا  هب  اـهنآ  يرگن  عماـج  شرگن  مدرم ، لاـبقا  یـساسا  تلع  دـندومنن و  هجوت  رالوکـس  حاـنج  تاـغیلبت 
تموکح نارود  رد  تیطورشم  تضهن  نینچمه  - 2 تسا . هیرظن  نیا  دیؤم  دش  دای  نآ  زا  لبق  تاحفـص  رد  هک  يزاریـش  گرزب  يازریم 
سیـسات مالـسا و  نیناوـق  يارجا  تهج  میظعلا  دـبع  ترـضح  مرح  رد  لاـس 1323 ه.ق  رد  مدرم  نصحت  هاـش و  نیدـلا  رفظم  يدادبتـسا 

مرح رد  مدرم  نصحت  اهناتـسرهش و  رگید  نارهت و  رد  مدرم  ياهمایق  شرتسگ  دوخ و  ياه  هدعو  زا  تلود  فلخت  سپـس  هناخ و  تلادع 
ياروـش سلجم  لیکـشت  یناثلا 1324 ه.ق و  يداـمج  رد 16  هاش  میلـست  یمظعاردـص و  ماـقم  زا  هلودـلا  نیع  لزع  هموصعم و  ترـضح 
گرزب ياملع  عجارم و  ياهلمعلا  روتـسد  دـییات  رد  نارهت  و  ناهفـصا ، تشر ، زیربت ، رد  ریغـص  دادبتـسا  اب  مدرم  تفلاـخم  زین  یمالـسا و 

یلم ياروش  سلجم  نیمود  حاتتفا  ریغـص و  دادبتـسا  زا  سپ  هاش  یلع  دمحم  علخ  - 3 ( 15 . ) تفرگ ماجنا  ناریا  دـالب  رگید  مق و  فجن و 
ياملع ياـه  هیناـیب  مالـسا و  نید  ياـه  هزومآ  زا  رثاـتم  زین  يرمق  يرجه  هدـعقیذ 1327  مود  اـب  ربارب  هاـم 1228  نیدرورف  خیرات 24  رد 

ناگروم رتسم  اـصوصخ  یجراـخ  ناراشتـسم  مادختـسا  هداز و  یقت  نسح  نوچ  رالوکـس  رکفنـشور  حاـنج  روضح  دوب و  مالـسا  گرزب 
لالحنا هنیمز  هیـسور  ناتـسلگنا و  يرامعتـسا  تلود  ود  رانک  رد  اکیرما  ینعی  یجراـخ  موس  تلود  هلخادـم  ذوفن و  ییاـکیرمآ و  رتسوش 

هلمج زا  اهینابرق  نداد  اب  هک  تیناحور  ددـجم  هزرابم  - 4 ( 16 . ) دمآ مهارف  هجحیذ 1329 ه.ق  اب 29  ربارب  هامید 1289  موس  رد  سلجم 
هب رجنم  تلم  دنمهوکـش  تمواقم  ینیـسح و  ياروشاع  مایا  رد  مالـسالا  ۀـقث  موحرم  زیربت  فورعم  زرابم و  یناحور  ندـش  هتخیوآ  رادـب 

قباطم 17 هامرذآ 1293  خیرات 14  رد  موس  سلجم  تاباختنا  نابعش 1332 و  اب 27  ربارب  هام 1293  ریت  خیرات 30  رد  تقو  تلود  طوقس 
رب دوخ  لرتـنک  میکحت  تهج  رد  ییاهمدـق  ( 1279 - 1300 ( ) 1918 - 21  ) ياـهلاس لـالخ  رد  سیلگنا  - 5 دـیدرگ . حاتتفا  مرحم 1333 
هک يا  هدهاعم  ياضما  اب  ات  دندوب  راودیما  ( Corzon  ) نوزرک ياقآ  تقو  هجراخ  ریزو  صوصخ  هب  ناتسلگنا و  تلود  تشادرب ، ناریا 

يارب اهـسور ، اـب  هلباـقم  يارب  زین  تفن و  نداـعم  ببـس  هب  ناریا  دروآ و  یم  رد  سیلگنا  هیاـمحلا  تحت  روشک  کـی  تروـص  هب  ار  ناریا 
خیـش مایق  ناجیابرذآ  رد  . درک ادیپ  دشر  هدش  دای  هدـهاعم  هب  تبـسن  اهیناریا  لمعلا  سکع  لاس 1919  رد  تشاد  يدیفم  شقن  ناتـسلگنا 

ینابایخ دنک  جارخا  زیربت  زا  ار  يزکرم  تموکح  لامع  تسناوت  تشهبیدرا 1299  لیروآ 1920 ، رد  دش و  يراذگ  هیاپ  ینابایخ  دمحم 
هب لگنج  تضهن  ياهورین  دادرخ 1299  نئوژ 1920 ، رد  . داد رییغت  ناتسدازآ  هب  ار  تلایا  نآ  مان  لیکـشت و  ار  راتخم  دوخ  یلحم  تلود 
هب فورعم  نیسح  خیـش  يربهر  هب  زین  اهیناتـسگنت  مایق  . دنتفرگ تسد  رد  ار  نالیگ  تلایا  همه  لرتنک  یلگنج  ناخ  کچوک  ازریم  يربهر 

یگتـسخ دهاجم  گرزب و  یناحور  روضح  ( - 17 . ) دوب رگن  عماج  مالـسا  شرگن  هدـییاز  اه  تضهن  نیا  هلمج  داتفا  قافتا  مالـسا  رالاس 
ریاس تشحو  بعر و  لباقم  رد  ناتـسلگنا  يوروش و  تسای  ذوفن  اب  يو  تفلاخم  مراهچ و  سلجم  رد  سردم  نسح  دیـس  موحرم  ریذپان 
ریثات زا  يرگید  هنومن  تقو  گنج  ریزو  ناـخاضر  درکلمع  اـب  هوتـسن  یناـحور  نیا  تفلاـخم  زین  تسار و  پچ و  رکفنـشور  ناگدـنیامن 

شالت يرامعتسا و  يدادبتسا و  دض  ياهتکرح  یناشاک و  هللا  تیآ  تفلاخم  - 7 ( 18 . ) تسا ریخا  یسایس  ياهتکرح  رب  رگن  عماج  مالسا 
نایئادف تضهن  نینچمه  و  ( 19  ) رامعتـسا زیگنارب  هقرفت  تسایـس  لباقم  رد  تلم  یگچراپکی  تدحو و  داجیا  تفن و  ندرک  یلم  رد  يو 
یمالسا فادها  هب  ندیسر  يارب  هناحلسم  ياهتکرح  تفن و  تعنـص  ندش  یلم  ياتـسار  رد  يوفـص  باون  یبتجم  دیـس  يربهر  هب  مالـسا 

، یسایس تضهن  - 8 ( 20 . ) دوب هتفرگ  تاشن  نید  نایاوشیپ  تاـیاور  نآرق و  تاـیآ  زا  هک  دوب  تسایـس  نید و  دـنویپ  ماـیپ  هدـییاز  اـقیقد 
مالـسا تسایـس  ياشفا  اب  تسیب  ههد  رد  رارـسالا  فشک  باتک  راشتنا  نینچمه  دـیدرگ و  زاغآ  لاس 1342  رد  هک  ینیمخ  ماـما  یگنهرف 
یـسایس هشیدـنا  هیارا  ملظ و  تلود  رب  تناعا  ندـناوخ  رفک  رگ و  شنیزگ  مالـسا  اـب  هلباـقم  رگن و  عماـج  مالـسا  نییبت  ناریا و  رد  ییادز 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 208 

http://www.ghaemiyeh.com


هاش هب  دوخ  هیضارتعا  فارگلت  رد  ینیمخ  ماما  دشاب  یم  تسایس  نید و  قیثو  دنویپ  زا  هتـساخرب  زین  یمالـسا  تموکح  رب  دیکات  مالـسا و 
زا فلخت  همیخ  بقاوع و  زا  دیهن و  ندرگ  لاعتم  دنوادخ  تعاطا  اب  هک  منک  یم  تحیـصن  امـش  هب  دسیون : یم  نابآ 1341  خیرات 15  رد 
زا امش  هرابرد  مالـسا  ياملع  الا  دیزادناین و  رطخ  هب  ار  تکلمم  بجوم ، نودب  دیـسرتب و  نیملـسم  يامعز  تلم و  ياملع  ماکحا  نآرق و 

تلود هبحاـصم  هیباوج و  فارگلت  دروم  رد  مق  ناتـسرهش  فانـصا  ياتفتـسا  هب  نینچمه  و  ( 21 . ) درک دنهاوخن  يراددوخ  هدـیقع  راهظا 
رد مالـسا  میرک و  نآرق  . منک یم  رطخ  مـالعا  ناـهج  نیملـسم  ناریا و  تلم  هب  یعرـش  هفیظو  بسح  بناـجنیا  : » دـنهد یم  خـساپ  نـینچ 

توکس نیا  اب  هک  تشذگ  دهاوخن  یتدم  تسا و  مسینویهـص  هضبق  ضرعم  رد  نآ  داصتقا  مامت  تکلمم و  لالقتـسا  تسا . رطخ  ضرعم 
یم طقاس  نوئش ، مامت  رد  یتسه  زا  ار  ناملـسم  تلم  دننک و  یم  هضبق  دوخ  لامع  دییات  اب  ار  تکلمم  نیا  داصتقا  مامت  نیملـسم ، رابگرم 

رد هیضیف  هسردم  نینوخ  هعجاف  نایرج  رد  هل  مظعم  يریگ  عضوم  يد و  تبسانم 17  هب  باجح  یب  نانز  هژر  اب  ماما  هلباقم  ( 22 « . ) دنیامن
، مق ياهراتـشک  دادرخ و  مایق 15  نینچمه  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماـما  تداهـش  زورلاـس  لاوش  مجنپ  تسیب و  اـب  فداـصم  نیدرورف  مود 
رد هام 1343  رهم  مهدزیـس  رد  ناریا  رد  اکیرمآ  هعبت  ناراشتـسم و  تینوصم  هحیال  اب  ماما  تفلاـخم  اهناتـسرهش و  ریاـس  دهـشم و  نارهت ،

هصخاش مالسا ، يرگن  عماج  رب  هوالع  - 2 دـشاب . یم  رگن  عماج  مالـسا  شرگن  رگید  راثآ  زا  یلم ، ياروش  سلجم  رد  ملع  هنیباک  نارود 
لیذ تاکن  هب  هک  تسا  هتشاد  ناریا  یمالسا  بالقنا  يریگ  لکـش  شیادیپ و  رد  يرثوم  شقن  نایناریا  یمالـسا  گنهرف  رد  يرگید  ياه 

زا سپ  نیعبرا  تنـس  همه  زا  شیب  رطف و  دیع  نابرق ، دـیع  نیعبرا ، اعوسات ، اروشاع ، نوچمه  یـسدقم  مایا  : 2 - 1 تشاد : هراشا  ناوت  یم 
رد دجاسم  شقن  : 2 - 2 ( 23 . ) تشگ هاش  میژر  طوقـس  هرخالاب  تضهن و  شرتسگ  موادت و  بجوم  هک  يد 1356  رد 19  تضهن  عورش 

داشرا لحم  نآ  زا  سپ  مالسا و  ردص  رد  دجاسم  . تسا ریگمـشچ  نید  نایاوشیپ  یعامتجا  ياهتیلاعف  دنور  مالـسا و  یـسایس  تایح  لوط 
ياه نوتـس  . دـیدرگ هنارگداهج  ياهتکرح  زاغآ  یعامتجا و  يراکددـم  زکرم  یعمج ، طابترا  نوناک  ءاضق ، هاگیاپ  یتلود ، داـهن  ءاـفلخ ،

، عونتم ياهینارنخـس  رد  زین  ینیمخ  ماما  دناربمایپ . یللملا  نیب  یعامتجا و  یـسایس و  ياهتیلاعف  هدنهد  ناشن  یبنلا  دجـسم  رد  هریغ  ریرس و 
ياـهتکرح كرحم  یبـلط  تداهـش  راـثیا و  هـیحور  : 2 - 3 ( 56 ( 24 . ) تـسا هداد  هجوـت  یهلا  نوناـک  نـیا  دجــسم  تـیمها  هـب  ار  مدرم 

نوهرم یماظن  يداصتقا و  یسایس ، یعامتجا ، فلتخم  داعبا  رد  یمالسا  بالقنا  رارمتـسا  شیادیپ و  دوب و  یمالـسا  نادهاجم  هنارگداهج 
يریگ لکش  رد  زین  نیسحلا  هللا  دبع  یبا  مایق  رد  نآ  شقن  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رـصنع  : 2 - 4 ( 25 . ) دشاب یم  یگژیو  ود  نیا 

تاراشتنا مالـسا ، يداصتقا  ماظن  هب  يرظن  يرهطم ، یـضترم  دیهـش  . 1 اه : تشون  یپ  تسا . هتـشاد  یناوارف  ریثاـت  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 
.6 ص 26 . يدک ، یکین  هب  ر.ك  . 5 نامه ص 125 . . 4 ص 120 . نامه ، . 3 . 120 صص 119 - يدک ، یکین  . 2 . 17 صص 16 - اردص ،

ملکلا ررد  مـکحلا و  ررغ  . 9 ص 65 . ج 18 ، هعیـشلا ، لئاسو  . 8 و 324 . صـص 323  لوقعلا ، فحت  . 7 ص 183 . دیفم ، خیـش  داشرالا 
، هغالبلا جهن  هبطخ 173 14 . هغالبلا  جـهن  . 13 ص 101 . نامه ، . 12 ص 99 . ج 18 ، هعیـشلا ، لیاسو  . 11 ص 172 . لوقعلا ، فـحت  .10
يدـک ص 149- کین  هب  ر.ك  . 17 كردم . نامه  . 16 330 ص 90 - نایناریا ، يرادیب  خـیرات  ینامرک ، مالـسالا  مظان  . 15 هبطخ 34 .

سردم یکم ، نیسح  هب  ر.ك  . 18 ناریا ص 370 . رد  يوروش  تسایس  یناگرگ  روشنم  لگنج ص 56 و  رادرس  ییارخف  میهاربا  153 و 
تیناـحور و هب  ر.ك  . 19 سردم ص 298 . یـسایس  یگدنز  يرهاط  نیدـلا  ردـص  دیـس  زین  و 474 و  ص 102  ج 1 ، يدازآ ، ناـمرهق 

يردارب روشنم  تاراشتنا  زا  وا  تداهش  تازرابم و  اه ، هشیدنا  يوفص  یبتجم  دیس  هب  ر.ك  . 20 تفن ص 49 . تعنص  ندش  یلم  تضهن 
هب ر.ك  . 24 ص 243 . يدک ، یکین  نامه 23. . 22 ص 158 و ص 179 . ینیمخ ج 1  ماما  تضهن  یناحور  دـیمح  دیـس  . 21 ص 83 .

ج 15 ص 158 و ج 18 ص 286. ج 7 ص 127 ، ج 1 ص 148 ، ج 12 ص 149 و ص 217 ، ج 9 ص 136 ، رون ج 2 ص 84 ، هفیحص 
؛  نیسحلا دبع  هانپ ، ورسخ  يراج ، هعرج  هلاقم : عبانم  نآ ص 29 . ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  هب  ر.ك  . 25

یمالسا بالقنا  رد  بهذم  شقن 
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ذوفن هعماج  عیـسو  راشقا  ياهحور  اهبلق و  قامعا  رد  یهلا  بتکم  بهذـم و  کی  ناونع  هب  مالـسا  اما  یمالـسا  بـالقنا  رد  بهذـم  شقن 
لقادح رکفنشور  و  وجشناد ، دنمراک ، زرواشک ، رگراک ، ینغ  ریقف و  تاقبط  نایم  رد  اهرهـش  اهاتـسور و  رد  هک  یبهذم  تشاد . یخیرات 

رثکا دنتسه و  ناملسم  یتنس  تروص  هب  دصرد  لقادح 98  هک  يا  هعماج  دوب . مکاح  اهنآ  هیـصخش  لاوحا  دارفا و  یگدنز  مسر  هار و  هب 
يژولوئدـیا نتفریذـپ  يارب  يرتدایز  یگدامآ  دـننک ، یم  لمع  نآ  ماکحا  تروص  هب  هتـشاد و  داقتعا  ینامـسآ  باتک  تاروتـسد  هب  اهنآ 

ریاس زا  ار  مالـسا  يژولوئدـیا  هک  ییاهیگژیو  دنتـشاد . بالقنا  هلمج  زا  یعامتجا و  یـسایس -  رییغت  لوحت و  يژولوئدـیا  ناونع  هب  روبزم 
نآ هصخـشم  طوطخ  هک  تسا  هتفهن  مالـسا  ینیب  ناهج  رد  دـهد ، یم  یـصاخ  هولج  زاـیتما و  نآ  هب  دـیامن و  یم  ادـج  یـسایس  بتاـکم 

يدام ناهج  . 2 تسا ). يدام  ریغ  قلطم  تیعقاو  زا  يوترپ  هداـم   ) تسین تعیبط  هداـم و  اـب  يواـسم  یتسه  تیعقاو و  . 1 زا : تسا  ترابع 
مامت رب  هک  دـشاب  یم  رداـق  و  میکح ، ملاـع ، يربدـم  ادـبم و  ياراد  دریگ و  یم  همـشچرس  قلطم  تیعقاو  یتسه و  زا  هک  تسا  يا  هدـیدپ 
یلجت رهظم و  دـنوادخ و  لعف  هدام ، رد  تالاعفنا  لعف و  اهتکرح و  یعیبط و  لماوع  لماع و  همه  تسا و  مکاـح  یعیبط  لـماوع  طـباور و 
ریبدـت تیالو و  اب  يدام  تادوجوم  دراد و  رارق  یهلا  تیالو  یتسرپرـس و  تحت  یتسه  ناهج  یهلا ، ینیب  ناهج  رد  . 3 تسوا . هدارا  هاگ 
تسین يدام  دعب  ياراد  اهنت  ناسنا  ینیب  ناهج  نیا  رد  . 4 تسوا . يوس  هب  همه  تشگزاب  دنتکرح و  رد  لامک  يوس  هب  صقن  زا  دـنوادخ 

.5 تسا . هللا  ءاقل  رد  شلاـمک  تسا و  تکرح  رد  یتسه ، هدـننیرفآ  ینعی  قلطم ، لاـمک  يوس  هب  ناـسنا  نیا  دراد و  مه  يونعم  دـعب  هکلب 
جیاتن راثآ و  ملاوع  نآ  رد  هک  دراد  شیپ  رد  يرگید  ملاوع  دوش و  یمن  دوبان  یناف و  گرم  اب  تسا و  ینادواج  يدـبا و  يدوجوم  ناسنا 
نایاپ هب  ار  دوخ  یلماکت  تکرح  رایتخا  اب  هک  لوئسم  دازآ و  تسا  يدوجوم  ناسنا  . 6 تفای . دهاوخ  ار  دوخ  ناهج  نیا  یگدنز  لامعا و 

نیا یگدنز  . 7 دنک . یم  تکرح  ناطیـش  يوس  هب  یهاگ  دنک و  یم  باختنا  ار  وا  يوس  هب  تکرح  یهاگ  تسا ، دازآ  نوچ  دناسر و  یم 
(1 . ) دیامن یم  نیمات  ار  ینادواج  تایح  يدبا و  یگدنز  دوخ  لمع  اب  دنک و  یم  لامک  لیصحت  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  يا  هلحرم  ناهج 

غیلبت رثا  رد  زارد  نایلاس  . 1 دوب : ریز  لئاسم  بالقنا  يژولوئدیا  ناونع  هب  يژولوئدـیا  نیا  يریگراک  هب  رد  تالکـشم  عناوم و  نیرتگرزب 
 - یـسایس لـئاسم  هب  یطاـبترا  بهذـم  تسادـج و  تسایـس  زا  بهذـم  هک  دوـب  هدـش  نیقلت  مسیلاربـیل  بتکم  رب  هیکت  اـب  برغ  رامعتـسا 

تاقبط نایم  رد  غیلبت  نیا  درادـن و  رایتخا  رد  زور  یعامتجا  یـسایس -  هدـیچیپ  تالـضعم  لح  يارب  ییوراد  هخـسن و  درادـن و  یعامتجا 
دهدب ناشن  تساوخ  یم  مالسا  هک  یبولطم  لامک  هعماج  . 2 دوب . هدراذگ  ریثات  زین  یبهذم  ياملع  نویناحور و  زا  یضعب  یتح  فلتخم و 

هب رصع  هتفرشیپ و  یتعنص  عماوج  رد  نآ  ماکحا  ندرک  هدایپ  ناکما  هک  تفر  یمن  روصت  يرایسب  يارب  هک  دوب  لبق  نرق  هدراهچ  هب  قلعتم 
هیقت و لصا  هلمج  زا  یمالـسا  لوصا  زا  یـضعب  رب  هیکت  اب  . 3 دشاب . زورما  هدیچیپ  لئاسم  يوگخساپ  هدوب و  یلمع  رـضاح  متا  حالطـصا 
بالقنا و يژولوئدیا  ناونع  هب  دناوت  یم  مالـسا  هک  روصت  نیا  تنـس ، لها  نایم  رد  رما  یلو  زا  تعاطا  لصا  عیـشت و  نایم  رد  جرف  راظتنا 

دوـجو مه  دـقتعم  ناناملـسم  زا  یـضعب  یتـح  مدرم  زا  يرایـسب  يارب  دریگ ، رارق  هدافتـسا  دروـم  مکاـح  ياهـشزرا  ینوـگرگد  تهج  رد 
تسیز نآ  اب  هتشاد و  داقتعا  نآ  هب  مدرم  هبطاق  هدوب و  سونام  مدرم  اب  هدش و  دراو  ناریا  هب  لبق  لاس  زا 1400  هک  مالسا  بتکم  تشادن .

ینیب ناهج  هب  هجوت  اب  هکلب  تشادـن  هعماج  ياهـشزرا  اب  یـضراعت  اـهنت  هن  دوب  هدرک  خوسر  ذوفن و  اـهنآ  یگدـنز  دوپ  راـت و  رد  هدرک و 
داد یم  دـیون  دوخ  نیدـقتعم  همه  هب  ار  يورخا  تداعـس  هکنآ  رب  هوـالع  هدرک  مهارف  دوخ  ناوریپ  يارب  ار  یعیـسو  رایـسب  قفا  دوخ  یهلا 

یعامتجا يدرف و  یگدنز  هرمزور  روما  يارب  ار  مزال  ياهییامنهار  اهلمعلاروتسد و  ایند  نیا  رد  زین  یگدنز  تدم  هاتوک  هرود  نیمه  يارب 
. تسا رادروخرب  يا  هژیو  تمظع  زا  رگید  بتکم  ود  اـب  هسیاـقم  رد  دوب و  هدرک  مهارف  يوـیند  تداعـس  نیماـت  تهج  رد  هعماـج  هرادا  و 

يژولوئدیا نیا  دوب . ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  ینیب  ناهج  هزیمم  تمالع  دنمـشزرا و  يرما  نوچمه  مالـسا  یبالقنا  يژولوئدـیا  تیقفوم 
هرهب نیع  رد  يژولوئدیا  نیا  دوب . يدام  بیتاکم  زا  هدش  سویام  لاح  نیع  رد  رصاعم و  هدش  یـسایس  ياه  هتـساوخ  هب  دنمتردق  یخـساپ 

نیا رگید  تراـبع  هب  دـش . هـتفرگ  راـک  هـب  برغ  یـسایس  یکیژولوئدـیا و  ياهتـضهن  هـبرجت  یکیژوـلونکت و  تازاـیتما  هـمه  زا  يرادرب 
بهذم يارب  يدیدج  ینیزگیاج  کی  هکنیا  ياج  هب  دراد . تسا ، ضراعت  رد  بهذـم  اب  هک  مسینومک  رب  یهجوت  لباق  زایتما  يژولوئدـیا 
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رازبا اب  هتفرگ و  راک  هب  تشاد  دوجو  هک  ار  یمجاهت  شالت و  رپ  بهذم  یمالـسا  بالقنا  دندرک ، اهتـسینومک  هک  روط  نامه  دـننک  قلخ 
ناهج خیرات  هب  يزاتمم  گرزب و  کمک  اهنآ  لمع  نیا  اب  دیدرگ . زهجم  یمدرم  تسایس  هنحص  رد  گنج  يارب  زاین  دروم  یکیژولوئدیا 

یم تیرشب  خیرات  رد  میظع  تکرح  ود  دنویپ  لاصتا و  هطقن  تقیقح  رد  یمالـسا ، بالقنا  هک  دهد  یم  ناشن  ام  هب  خیرات  هبرجت  دندرک .
هیاـپ ار  یهلا  ياـهبتکم  يرخا  اـیند و  رد  رـشب  تداعـس  قـقحت  يارب  ادـخ و  ناـمرف  هب  هک  تسا  یهلا  ياـیلوا  اـیبنا و  تکرح  یکی  دـشاب .

روج ملظ و  رـش  زا  لاح  نیع  رد  داسف  یهاـبت و  بـالجنم  رد  طوقـس  زا  تیرـشب  تاـجن  بجوم  یناـمز  رـصع و  ره  رد  هدرک و  يراذـگ 
 - یهلا بتکم  رب  هیکت  اب  یمالسا  بالقنا  تسا . مالسا  شخب  تایح  بتکم  اهنآ  نیرت  هتفای  لماکت  نیرخآ و  هک  دنا  هدش  نامز  تیغاوط 

ریخا نرق  دـنچ  رد  یهلا  بیتاـکم  رب  هیکت  نودـب  رـشب  رگید  فرط  زا  دـشاب . یم  زاـسخیرات  تـکرح  نـیا  شخب  موادـت  مالـسا  ینامـسآ 
ناهج اب  یناسنا و  رکف  هتخادرپ  هتخاس و  یسایس  یفسلف -  ياهبتکم  هیاپ  رب  ماکح  روج  ملظ و  و  دادبتسا ، اهیتلادع ، یب  هیلع  رب  ار  یتکرح 

فورعم یعاـمتجا  یـسایس -  ياـهبالقنا  هب  هک  درک  زاـغآ  داد ، یم  اـیند  نیمه  رد  ار  بولطم  لاـمک  هعماـج  دـیون  هک  دوخ  صاـخ  ینیب 
تاـبجوم هدوـب و  یمدرم  یماـیق  درواتـسد  تسا ، ینامـسآ  یهلا و  ياـهبتکم  شخب  موادـت  هک  لاـح  نـیع  رد  یمالـسا  بـالقنا  دنتـسه .

نیع رد  یعامتجا و  یسایس  ياهبالقنا  شخب  موادت  تسا ، هدرک  مهارف  ار  بولطم  لامک  هعماج  يرارقرب  مکاح و  یسایس  ماظن  ینوگنرس 
تـسا هداد  یمالـسا  بالقنا  هب  یـصاخ  تیعقوم  ماقم و  بیجع  لاح  نیع  رد  ریظن و  یب  دنویپ  نیا  دشاب . یم  اهنآ  نیرت  هتفای  لماکت  لاح 

: هلاقم عبانم  . 19 - 18 يدابآ ) مرخ  يرهاط   ) تلم تیمکاـح  اـی  هیقف  تیـالو  . 1 تشون : یپ  تسا . هعلاـطم  هجوـت و  لاـمک  روـخ  رد  هک 
؛  رهچونم يدمحم ، هیسور ، هسنارف و  ياهبالقنا  اب  هسیاقم  رد  یمالسا  بالقنا 

یمالسا بالقنا  یمدرم  تیهام 

، ناریا رـصاعم  ياهـشبنج  اهبالقنا و  فالخرب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  بالقنا : یگدرتسگ  تیلومـش و  یمالـسا 3  بالقنا  یمدرم  تیهام 
نآ رد  مدرم  داحآ  تکرـش  ظاحل  هب  مه  اهنامرآ و  اهفده و  ظاحل  هب  مه  تسا ، هراشا  لباق  هبنج  ود  زا  نیا  دوب و  لماش  ریگارف و  یبالقنا 

نوگانوگ لماوع  للع و  يراکمه  زا  یشان  یمالسا  بالقنا  هک  هنوگ  نامه  ( 1 . ) دندوب هدمآ  درگ  هبناج  همه  ودنلب  فده  کی  لوح  هک 
یمالسا ياهفده  ياراد  یناسنا ، یگنهرف و  يداصتقا ، یسایس ، فادها  نیع  رد  ینعی  دوب ، هدرتسگ  ریگارف و  زین  نآ  نامرآ  فده و  دوب ،

نادـقف یلخاد ، دادبتـسا  يداصتقا ، رامعتـسا  یـسایس ، يالیتسا  هیلع  مایق  اهنت  ناریا  تلم  هزراـبم  ساـسا ، نیا  رب  تسا . هدوب  زین  یبهذـم  و 
رارقتـسا روظنم  هب  اهنیا و  همه  هیلع  یبالقنا  هکلب  دوبن ، یبرغ  ياهیژولوئدیا  گنهرف و  یتاقبط و  ماظن  تسایـس ، زا  نید  ییادـج  هعـسوت ،

گنهرف و رهم  هدرک ، صخـشم  ار  دوخ  ياهنامرآ  اهفدـه و  همه  دوخ ، ياهراعـش  رد  مدرم  دوب و  یلم  یمدرم و  یمالـسا ، لقتـسم ، ماظن 
اهشزرا تیبثت  يدوخ ، تیوه  تابثا  یبلط ، لالقتسا  یهاوخیدازآ ، یهاوختلادع ، یپ  رد  یمالسا ، بالقنا  . دندز یم  نآ  هب  ار  دوخ  تیوه 

روط هب  یصاخ  هقبط  رشق و  چیه  اهنامرآ ، اهفده و  لومش  نیمه  ياتسار  رد  دوب . ... مالـسا و یتموکح  ماظن  رارقتـسا  یبتکم ، ياهرایعم  و 
همه مدرم ، ياهرـشق  همه  رب  هوالع  . دـندوب لـیخد  نآ  رد  ریگارف  هچراـپکی و  روط  هب  مدرم  درکن و  دوخ  هب  رـصحنم  ار  بـالقنا  صخـشم 

نایرج رد  يا  هملک  تدـحو  ناـنچ  ( 2 . ) دنتـشاد لاعف  تکرـش  نآ  رد  فلتخم  ياهـشیارگ  اه و  هقیلـس  اب  یـسایس  ياههورگ  اـهنایرج و 
رد مدرم  ینویلیم  شیامن  . تسین روصت  لباق  یـسایس  ياهیـشیدنا  تحلـصم  یبزح و  فالتئا  چیه  رد  هک  دوب  هدش  داجیا  یمالـسا  بالقنا 

بالقنا ساسا  نیمه  رب  . دوب یگتسبمه  یلدمه و  نیا  زا  کچوک  يا  هنومن  نارهت  رد  لاس 1357  ياروشاع  اعوسات و  رطف ، دیع  ياهزور 
هدـننک تیادـه  زیامتم  هدـمع و  زکرم  هس  هک  دوب  ریگارف  نانچ  یلدـمه  تدـحو و  دـنا . هدـناوخ  ناهج  بالقنا  نیرت  یمدرم  ار  یمالـسا 

، فلتخم توافتم و  رهاظ  دوجو  اب  دنتشاد و  رظن  دم  ار  يدحاو  فده  مدرم ، هب  یشخب  یهاگآ  نمض  ناسکی  گنهامه و  الماک  هزرابم ،
فـالتئا کـی  رد  هک  دـندوب  بـالقنا  یلـصا  هاـگیاپ  هس  هاگـشناد  هیملع و  هزوـح  دجـسم ، اتـسار  نیمه  رد  . دـنتفرگ رارق  اتـسار  کـی  رد 

یگنهامه و ماـیپ و  تدـحو  نیمه  دـنداد . مدرم  هب  ار  تلاـسر  کـی  ماـیپ و  کـی  و  ( 3  ) دـندمآ درگ  يدـحاو  روحم  لوح  کـیژتارتسا 
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، یگژیو هس  نیا  دوب . یمالـسا  بالقنا  ندـش  راد  هشدـخ  فارحنا و  لـباقم  رد  یمهم  دـس  شخب  یهاـگآ  زکارم  مدرم و  راـشقا  یلدـمه 
یم دادـملق  زین  صاخ  طیارـش  نآ  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  لماوع  ناونع  هب  یتح  هک  تسا  یمالـسا  بالقنا  ياه  هصخاـش  نیرتمهم 

. دندرگ یمرب  تیصوصخ  هس  نیمه  هب  يوحن  هب  هک  درک  هفاضا  زین  ار  يرگید  ياهیگژیو  ناوت  یم  اه  هصیـصخ  نیا  رانک  رد  ( 4 . ) دنوش
26  . ص نآ ، ياه  هشیر  یمالـسا و  بالقنا  یناجنز ، دیمع  .2 35  . ص یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  يرهطم ، یـضترم  .1 اه : تشون  یپ  ( 5)
رب یلیلحت  يدـمحم ، رهچونم  هب : 28 4.ر.ش.  . ص ص 42 ناـمه ، هب : دوش  هعجارم  هاـگیاپ  هس  نیا  شقن  نوـماریپ  رتـشیب  هعلاـطم  يارب  .3

ص نیشیپ ، یناجنز ، دیمع  هب : .ر.ش. یمالـسا بالقنا  صیاصخ  اهیگژیو و  هنیمز  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  .5 114  . ص 82 یمالسا ، بالقنا 
؛  دمحم رف ، یعیفش  نآ ، ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  رب  یلخدم  هلاقم : عبانم   56  . 23

هسنارف هیسور و  ياهبالقنا  اب  هسیاقم  رد  یمالسا  بالقنا  یلک  ياهیگژیو 

رتشیب هچ  ره  تخانـش  رد  دناوت  یم  هباشم  ياه  هدیدپ  هسیاقم  هسنارف  هیـسور و  ياهبالقنا  اب  هسیاقم  رد  یمالـسا  بالقنا  یلک  ياهیگژیو 
ثحب . دـشاب هتـشاد  دوجو  یناوارف  تاهباشت  اـهبالقنا  نیا  نیب  تس  نکمم  هداد و  خر  یئاـهبالقنا  ناـهج  خـیرات  رد  دوش  عقاو  دـیفم  اـهنآ 

ار بالقنا  هدیدپ ، هک  یبرغ  نیققحم  زا  یخرب  نایم  نیا  رد  . دش حرطم  هیـسور ، بالقنا  زا  سپ  متـسیب و  نرق  رد  بالقنا  دـنور  ای  لحارم 
بجوم نیا  هک  دراد  دوجو  ییاهتهابش  ... دنله و ناتسلگنا ، هسنارف ، ياهبالقنا  هیـسور و  بالقنا  نیب  هک  دندش  هجوتم  دندرک  یم  یـسررب 

ار یهباشم  دنور  شیب  مک و  هتـشذگ  ياهبالقنا  هک  دندقتعم  بتکم  نیا  ناگدنـسیون  دیدرگ . بالقنا  یعیبط  خیرات  مانب  یبتکم  شیادـیپ 
 « یتبدراودا  » و نوتنیرب »  نیرک   » بتکم نیا  ناگدنـسیون  نیرتمهم  زا  تسا . ریذپان  بانتجا  یعیبط و  يدنیآ  رب  دنور  نیا  دنا و  هدرک  یط 

هجو اهبالقنا  رگید  اب  یمالسا  بالقنا  دراوم  یضعب  رد  هچ  رگا  دیشک ، بتکم  نیا  تایرظن  رب  نالطب  طخ  یمالسا  بالقنا  اما  . دنـشاب یم 
ترثک هک  اجنآ  زا  دـهد و  یم  ناشن  ار  یـساسا  ياهتوافت  اهنآ  یعامتجا  یـسایس ، لاوحا  عاـضوا و  طیارـش و  لاـح  نیع  رد  دراد ، هباـشت 

ود ناونع  هب  ار  هیسور  هسنارف و  بالقنا  راتـشون  نیا  رد  ام  دزاس  یم  هدیچیپ  لکـشم و  ار  قیبطت  شجنـس و  راک  هسیاقم  دروم  ياه  هدیدپ 
یبهذـم و ياهنامرآ  هک  یمالـسا  بالقنا  اب  هسیاـقم  يارب  هدـش ، هتخانـش  تواـفتم  يژولوئ  هدـیا  ود  قرـش و  برغ و  ماـظن  ود  زا  لـبمس 
ود نیا  هسیاقم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  میا . هدـیزگرب  دـهد  یم  دـیون  ار  نیربکتـسم  نیفعـضتسم و  تیمکاـح  مالـسا و  یناـهج  تیمکاـح 

نیا زا  . تفای تسد  مهم  نیا  هب  ناوت  یمن  رصتخم  راتشون  نیا  رد  هک  دراد  حورشم  عیسو و  قیقحت  کی  هب  زاین  یمالـسا  بالقنا  اب  بالقنا 
بالقنا رد  یـسایس  تکراشم  نازیم  - 1 میهد . هئارا  رگیدـکی  اـب  بـالقنا  هس  نیا  هسیاـقم  يارب  یلک  بوچ  راـهچ  کـی  میهاوخ  یم  ور 

رد . دندوب لاعف  سیراپ  ییایفارغج  هقطنم  رد  طقف  دندرکن و  يراکمه  ماظن  اب  اهاوژروب  فارـشا و  هقبط  زا  يدودـحم  تیعمج  زج  هسنارف 
نارگراک و نامه  هدـننک  تکرـش  ياههورگ  دـندوب و  لاعف  نازابرـس  تاـجناخراک و  نارگراـک  زا  يدودـحم  هدـع  زین  هیـسور  بـالقنا 

تلم راشقا  مامت  ناریا  یمالسا  بالقنا  اما  دندوب ، لاعف  وکسم  گروبزرطپ -  ییایفارغج  هقطنم  رد  طقف  دوب و  کیوشلب  بزح  نازابرس و 
تکراشم اهرهـش  رد  هدمع  روطب  یلو  نامزمه  روشک  طاقن  مامت  رد  ... نویناحور و نایرازاب ، نایهاگـشناد ، نادنمراک ، نارگراک ، زا  معا 

هسیاقم رد  هک  دشاب  یم  نآ  رد  مدرم  عیسو  تکرش  یمالسا  بالقنا  ياه  هصخشم  زا  یکی  تفگ : ناوت  یم  ساسا  نیا  رب  دنتـشاد و  لاعف 
بـالقنا تازیمم  زا  یکی  : » دـیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  راـگلا  دـماح  روسفورپ  تسا . هدوـب  رتریگارف  رتریگمـشچ و  رایـسب  اـهبالقنا  رگید  اـب 

...« دوب هارمه  یلخاد  گنج  اب  هشیمه  بالقنا  نیچ  هیـسور و  هسنارف ، ياه  بالقنا  رد  . دوب مدرم  ياه  هدوت  عیـسو  تکرـش  ناریا  یمالـسا 
-2 تسا . خیرات  بالقنا  نیرت  میظع  یمالـسا  بالقنا  مدرم ، عیـسو  راشقا  ندـناشک  هنحـص  هب  ظاحل  زا  هک  تسا  دـقتعم  زین  يدـیلاه  درف 

بالقنا رد  دنتـشاد و  یتاقبط  یگتـسباو  دنتفرگ و  رارق  ماقم  نیا  رد  ۀـعاسلا  قلخ  روطب  بالقنا  یلـصا  ناربهر  هسنارف  بالقنا  رد  يربهر 
مشچ هب  ... نیراخوب و نیلاتسا ، یکـستورت ، نینل ، مان  ربتکا 1917  رد  دروخ و  یمن  مشچ  هب  يربهر  چـیه  ماـن  هیروف 1917  رد  زین  هیسور 

رد یلو  دنتخانـش . یمن  ار  نینل  مدرم  ياه  هدوت  دنتـشادن و  ینادـنچ  یمدرم  هاگیاپ  هسنارف  بالقنا  ناربهر  دـننام  مه  نانیا  هک  دروخ  یم 
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مه گولوئدیا و  مه  حارط ، مه  وا  . دوب رادروخرب  عزانم  الب  یبهذـم و  قیمع  عیـسو و  هاگیاپ  کی  زا  بالقنا  ربهر  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
رد يژولوئدـیا  .. دـش هتخانـش  ناونع  نیا  هب  يزوریپ  زا  دـعب  هچ  لبق و  هچ  بالقنا  لحارم  همه  رد  هک  دوب  بالقنا  يرجم  ریدـم و  رامعم ،

بالقنا زا  دعب  ماظن  يریگ  لکش  رد  یلو  تشادن  یـشقن  بالقنا  دربشیپ  رد  دنچ  ره  هک  دوب  مسیلاربیل  يژولوئدیا ، ساسا  هسنارف  بالقنا 
هچ رگ  مسیلاربیل  دنک . یم  غیلبت  ار  یهاوخ  يدازآ  هک  تسا  يروحم  ناسنا  مسیناموا و  زا  يا  هخاش  عقاو  رد  تسا و  هتشاد  یـساسا  شقن 

تسکش اب  یناسنا  لئاضف  یقالخا و  تبثم  ياهشزرا  جیورت  رد  یلو  هدوب  قفوم  يدودح  ات  رهاظ  رد  یـسایس  يداصتقا و  داعبا  دربشیپ  رد 
رد یشکدوخ  نوزفا  زور  شیازفا  یناور و  ياهیرامیب  هعسوت  یحور و  یمگ  رد  رـس  داجیا  یعون  بجوم  رما  نیمه  هک  تسا  هدش  هجاوم 
هب ار  یبرغ  نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب  نهذ  یناور ، یعامتجا  میظع  نارحب  نیا  هزورما  هک  اجنآ  اـت  تسا  هدـیدرگ  یتعنـص  هتفرـشیپ  عماوج 
ات و  دروف ، لدـپ  مورف ، کیرا  یب ، نیوت  دـلونرآ  نوچ  یخرب  . دـنهد هئارا  یلح  هار  تسب  نب  نیا  زا  ییاهر  دـیما  هب  ات  هدرک  لوغـشم  دوخ 

رتراس لپ  ناژ  نوچ  رگید  یخرب  دنناد و  یم  نامز  تایـضتقم  ساسا  رب  بهذم  رـصنع  ءایحا  رد  ار  نآ  هراچ  هزوکرام ، تربره  يدودـح 
درف درف  هب  مزـال  تاـناکما  اهتـصرف و  نداد  جـالع ، هار  اـهنت  درادـن و  دوـجو  ناـسنا  نارحب  نیا  يارب  یـساسا  يدـج و  ناـمرد  دـندقتعم 

يژولوئدیا ساسا  دنهد . قیبطت  دوجوم  طیارش  اب  ار  دوخ  دننادب  مزال  هک  نانچنآ  دوخ  يدرف  ياه  هتساوخ  حلاصم و  قبط  هک  تساهناسنا 
بـالقنا و زا  دـعب  ماـظن  يریگ  لکـش  رد  یلو  تشادـن  یـشقن  بـالقنا  رد  زین  يژولوئدـیا  نیا  هک  دوب  مسینینل  مسیـسکرام -  هیـسور  رد 
اهنت و يدازآ  بسک  يارب  هسنارف  ریبک  بالقنا  دننامه  ناریا  یمالسا  بالقنا  یلو  . تسا هتـشاد  هدهع  هب  ار  یـساسا  شقن  يدعب  تالوحت 

بتکم میلاعت  رب  هیکت  اب  مالـسا  يژولوئدـیا  رب  دـیکات  یمالـسا  بالقنا  رد  هکلب  دوبن  يرگراک  بالقنا  کی  هیـسور  ربتکا  بالقنا  لثم  ای 
هیکت اب  بالقنا  زا  دعب  تالوحت  يریگ  لکش  رد  زین  یهاشنهاش و  ماظن  طوقس  اتیاهن  یمدرم و  تازرابم  لکشت  جییهت و  رد  هک  دوب  عیـشت 

رد . درادـن دوـجو  تسا  حرطم  برغ  رد  هک  ینعم  نآ  هب  يدازآ  یمالـسا  بـالقنا  رد  . تسا هتـشاد  ییاـنب  ریز  شقن  هیقف  تیـالو  لـصا  رب 
ناـسنا بتکم  نیا  رد  . رگباـختنا راـتخم و  ینعم  هب  هکلب  راـب  دـنب و  یب  دـیق و  ـال  اـهر و  ینعمب  هن  اـما  تسا  دازآ  يدوجوم  ناـسنا  مالـسا 
نیناوق هدودـحم  رد  هعماـج  دارفا  یمالـسا  يروـهمج  رد  دـیامن . يریگ  میمـصت  دـیاب  شیوـخ  تشونرـسرد  هنادازآ  هک  تسا  يدوـجوم 

ماظن رد  ... هدیقع يدازآ  مه  نایب و  يدازآ  مه  یسایس ، يدازآ  مه  دراد و  دوجو  یبهذم  يدازآ  مه  هعماج  حلاصم  هب  هجوت  اب  یمالسا و 
لمع دوخ  شور  هار و  هماـنرب و  هب  دنـشاب و  دـنب  ياـپ  شیوـخ  تادـقتعم  نیئآ و  هب  دـندازآ  بهاذـم  رگید  ناوریپ  اـه و  تیلقا  یمالـسا 

بالقنا رد  دنتـشادرب و  مسیرالوکـس  ینعی  نید  زا  تسایـس  لماک  ییادـج  تهج  رد  ییاهماگ  بالقنا  ناربهر  هسنارف  بالقنا  رد  . دـنیامن
تشگزاب ناریا  یمالـسا  بالقنا  رد  یلو  دندومن ، یفرعم  اه  هدوت  نویفا  ار  نید  دندرک و  دروخرب  نید  اب  دیدش  تیدض  دانع و  اب  هیـسور 

بـالقنا ياـهیگژیو  نیرت  هدـیچیپ  لاـح  نیع  رد  نیرتزیگنا و  تفگـش  زا  یکی  عقاو  رد  تسا و  بـالقنا  ساـسا  حور و  مالـسا  نید و  هب 
ناـهج یماـمت  زا  یمالـسا  بـالقنا  زیمم  لوصف  نیرتمهم  زا  یکی  نید  هب  تشگزاـب  ینعی  یگژیو  نیمه  و  تسا . نآ  ینید  دـعب  یمالـسا 

نآ یبهذـم  هشیر  هسنارف ، هیـسور و  ياهبالقنا  ناریا و  بالقنا  نیب  زیامت  هجو  نیرتمهم  دـسیون : یم  هرابنیا  رد  راگلا  دـماح  ياـقآ  تسا .
زا بالقنا  شتآ  تفر و  یم  رامش  هب  بالقنا  یلـصا  هکرحم  هوق  بهذم  ناریا  رد  درادن  رگید  بالقنا  ود  هب  یتهابـش  هنوگچیه  هک  تسا 
رد یلماع  ناونع  هب  بهذم  هب  زین  ناگدنـسیون  مامت  دش . ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  هب  رجنم  ماجنارـس  دیـشک و  هنابز  دـجاسم  نورد 

طوقس هدننک  نییعت  یلـصا و  لماع  ناونع  هب  ار  امـش  ییادز  مالـسا  تسایـس  دننک و  یم  هاگن  ینویلیم  ياه  هدوت  جییهت  کیرحت و  تهج 
ثاریم زا  یمهم  شخب  یلاوت  موادت و  اهبالقنا  همه  سکع  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دسیون : یم  راگلا  دـماح  ياقآ  دـنناد . یم  هاش  میژر 
لماوع زا  یکی  ددرگ و  یم  رب  مالـسا  يور  هب  ناریا  ندـش  هدوشگ  يدالیم و  متفه  نرق  هب  ثاریم  نیا  زاغآ  ینعم  کـی  هب  تسا  یمالـسا 

نیا هک  تسا  یقیمع  ياه  هشیر  نیمه  دزاس  یم  زیاـمتم  رگید  زاـس  نوگرگد  ياـهبالقنا  یماـمت  زا  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هک  یمهم 
نیمه دهد  یم  رارق  دیدهت  دروم  ار  یبرغ  گنهرف  هچنآ  نارظن  بحاص  داقتعا  هب  هک  مینیب  یم  هزورما  دراد . یخیرات  هتـشذگ  رد  بالقنا 

. دـنناد یم  بهذـم  رـصنع  ءایحا  رد  ار  نارحب  نیا  زا  ییاهر  هار  اـهنت  هزورما  دـشاب و  یم  هسنارف  بـالقنا  زا  مهلم  هک  تسا  مسیرـالوکس 
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یم ار  یبرغ  گـنهرف  یناریو  هطقن  دوخ  نورد  رد  یبرغ ، هرکمین  رب  مکاـح  هتخیـسگ  ناـنع  مسیرالوکـس  دـیوگ : یم  یگـسنیژرب  ياـقآ 
هک تفرگ  هجیتـن  ناوـت  یم  سپ  تسا . مسیرالوکـس  نـیمه  دـهد  یم  رارق  لاوز  ضرعم  رد  ار  اـکیرمآ  یتردـق  ربا  هـچنآ  ورنیا  زا  درورپ 
رد ار  هراچ  هار  اهنت  تسا و  هدش  تسیـسکرا  یبرغ و  نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب  يارب  ییاکتا  هطقن  ناونع  هب  بهذم  رـصنع  هب  هجوت  هلاسم 

هدییاز هسنارف  بالقنا  زا  مهدزون  نرق  مسیلانویسان  دوب و  مسیلانویسان  هسنارف  بالقنا  رگید  لوصا  زا  یکی  دنناد . یم  بهذم  رـصنع  ءایحا 
راکفا و اب  هارمه  یسایس ، تضهن  کی  ناونع  هب  دیدرگ و  دادملق  یلم  ياه  تموکح  یساسا  لوصا  طیارـش و  زا  یکی  سپ  نآ  زا  هدش و 

وگلا ناونع  هب  ارنآ  سپس  دیشخب و  تکرح  روش و  ار  یلم  تموکح  موهفم  ادتبا  هسنارف  بالقنا  . دومن ادیپ  جاور  اپورا  رد  يا  هژیو  دیاقع 
میهافم جورم  دوب  هسنارف  بالقنا  نایرج  فقوت  لماع  دوخ  هک  نوئلپان  یتقو  تفای و  همادا  شذوفن  نرق  ود  ات  هک  درک  یفرعم  قشم  رـس  و 
راتساوخ زین  هیسور  بالقنا  . تشاد هضرع  ار  مسیرالوکس  مسیلانویسان و  ییارگنامرآ ، زا  يا  هزیمآ  دش و  اپورا  رسارس  رد  یـسایس  دیدج 

اب هن  یمالـسا  بالقنا  اما  . درک یم  زیوجت  غیلبت و  لومـشناهج  الماک  یفدـه  ناونع  هب  ارنآ  دوب و  مسیلایـسوس  لانویـسان  رتنا  ماظن  رارقتـسا 
اب ام  هک  تسا  ینعم  نیدب  هکلب  يراد ، هیامرس  یگنهرف  یب  یتسینومک و  مسیلانویسان  رتنا  اب  هن  دراد و  يا  هنایم  یئارگ  یلم  مسیلانویسان و 

یصخش چیه  مالسا  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  میفلاخم و  تسا  هتفای  شرتسگ  طسب و  ناکما  هدمآ و  دیدپ  نآ  رد  مسیلانویـسان  هک  یملاع 
یئاج نآ  رد  ار  يرگید  مسیا  چیه  مسیلانویسان و  رتنا  مسیلایسوس ، مسیلاربیل ، مسیلانویـسان ، دنک  یمن  تموکح  نارگید  رب  يا  هفیاط  ای  و 
ییارگ یلم  نیملـسم  یتخبدب  ساسا  دنیامرف : یم  تابـصعت  ییارگ و  یلم  زا  یـشان  ياهدمایپ  هب  هجوت  اب  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  تسین .

-4 تسا . هدـش  دراو  ییارگ  یلم  هار  زا  یمالـسا  رکیپ  رب  ریذـپان  ناربـج  ياـهتراسخ  اـه و  هبرـض  هچ  هک  دـناد  یم  بوـخ  وا  اریز  تـسا 
یم هیـسور  هسنارف و  بالقنا  هلمج  زا  اهبالقنا  مامت  هک  ارچ  تسا  درف  هب  رـصحنم  هدـیدپ  کی  یمالـسا  بالقنا  فدـه  تیهام و  فادـها 
یلو دوب  مدرم  نایم  رد  تورث  نیا  عیزوت  رتشیب و  تورث  دیلوت  اهنآ  فده  دـنزاسب و  ناسنا  يارب  يدام  رظن  زا  رتهب  هعماج  کی  دنتـساوخ 

فادها عقاو  رد  دـشاب . یم  ادـخ  تیمکاح  هللا و  ماظن  يرارقرب  ناریا  بالقنا  فدـه  دـشاب و  یم  رت  یلاعتم  یفادـها  ياراد  ناریا  بالقنا 
یسایس ماظن  رارقتسا  یعامتجا 3 - تلادع  رارقتسا  نآ 2 - يارجا  مالـسا و  ماکحا  ندرک  هدـنز  ءایحا و  - 1 زا : دنترابع  یمالـسا  بالقنا 
یناسنا ماظن  کی  دنتساوخ  یم  رگید  ياهبالقنا  مامت  دیوگ : یم  هراب  نیا  رد  ربوه  دمحا  ياقآ  هعماج  یگنهرف  یلمع و  تیوقت  مالسا 4 -

ار هللا  ماظن  دهاوخ  یم  یمالسا  بالقنا  هکیتروص  رد  ار ، نینل  سکرام ، ماظن  ای  ار  وسور  كاژ  ناژ  ماظن  ینعی  دنهد ، رارقتسا  نیمز  رد  ار 
ریغ ناهج  يور  رب  درک و  دهاوخ  زاب  مالسا  يایند  مامت  يوس  هب  ار  دوخ  هار  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  دقتعم  و  ... دنک و رقتـسم  نیمز  رد 

ام اب  هک  ییاهنآ  تسادـخ و  تایونعم و  رب  یکتم  ام  بالقنا  دـنیامرف : یم  هر )  ) ینیمخ ماما  دراذـگ و ... دـهاوخ  ار  دوخ  ریثاـت  زین  مالـسا 
هیـسور و ياهبالقنا  اب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  رگید  ياـهتوافت  زا  یکی  تیوه  دنقفاوم 5 - يدـیحوت  طخ  اب  هک  دنتـسه  ییاهنآ  دـنقفاوم 

يروهمج کـی  يرارقرب  یتنطلـس و  ماـظن  ینوگژاو  نآ  جـئاتن  زا  يراوژروب و  لاربیل  بـالقنا  کـی  هسنارف  بـالقنا  هک  تسا  نیا  هسنارف 
دوب مسیلایسوس  ماظن  طلست  اتیاهن  يرازت و  تموکح  ینوگنرـس  نآ  جئاتن  زا  یتسیلایـسوس و  بالقنا  کی  هیـسور  بالقنا  دوب و  یناملراپ 

رد یبالقنا  عقاو  رد  هدرکن و  افتکا  دادبتـسا  لماک  ینوگژاو  هب  اهنت  هک  تسا  يرابکتـسا  دض  ینید و  بالقنا  کی  یمالـسا  بالقنا  یلو 
تیهام رطاخب  درک و  رارقرب  ار  یمالسا  تموکح  نوگنرس و  ار  یهاشنهاش  میژر  یمالسا  بالقنا  دروآ  دوجوب  ناهج  ياهبالقنا  گنهرف 
يرگید هار  یمالسا  بالقنا  دسیون : یم  راگلا  دماح  ياقآ  . تسا هدوب  وربور  اهتردقربا  مامت  ینمشد  اب  ادتبا  نامه  زا  دوخ  يرابکتسا  دض 

یتسیلاربیل ياـهبالقنا  رد  تلادـع  يدازآ و  تسا 6 - هدوب  هجاوم  اهتردـقربا  ماـمت  كرتـشم  ینمـشد  اـب  لوا  ناـمه  زا  تسا و  هدومیپ  ار 
لامعا اب  ار  یعاـمتجا  تلادـع  یتسیـسکرام  ياـهبالقنا  رد  دوش و  یم  حرطم  یعاـمتجا  تلادـع  ندرک  ادـف  تمیق  هب  دارفا  يدازآ  یبرغ ،

یعامتجا تلادـع  یمالـسا  یـسایس  متـسیس  رد  یلو  دـنهد  یم  دـیون  يدرف  ياهیدازآ  نداد  تسد  زا  تمیق  هب  يروتاـتکید و  تنوشخ و 
یب هب  هک  ار  یتـسیلاربیل  يدازآ  مالـسا  دـنوش . یم  حرطم  گـنهامه  روطب  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  اـت  نزاوتم و  روطب  يدرف  يدازآ  هارمه 

ياهدادعتسا تایـصوصخ و  هب  هجوت  نودب  يربارب  تاواسم و  هکنانچ  دنک  یم  یفن  دوش  یم  یهتنم  یتاقبط  دایز  ياه  هلـصاف  اهیتلادع و 
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ضیعبت اج و  یب  تازایتماو  جـیورت  ار  يردارب  حور  . دریذـپ یمن  تسا  يروتاتکید  روز و  اب  هارمه  دراد و  یلیمحت  تلاح  هک  زین  ار  يدرف 
تاواسم هلاسم  دـیوگ : یم  ورهن  تسا . هتفرگ  رارق  اـیند  مورحم  مدرم  زا  يرایـسب  هجوت  دروم  ور ، نیا  زا  دـنک و  یم  بیذـکت  ار  یتاـقبط 

يداژن تازایتما  یتاقبط و  تافالتخا  طاسب  مالسا  اریز  تسا  هدیشخب  قیمع  ریثات  ناشمورحم  هقبط  اصوصخ  اهودنه ، راکفا  يور  یمالسا 
نیمه میوش  رکذـتم  دـیاب  نایاپ  رد  دزاس . یم  رارقرب  تاواسم  لدـع و  ساسا  رب  هنـسح  طباور  فلتخم  للم  نایم  تسا و  هدرب  ناـیم  زا  ار 

بالقنا دومن  بلج  دوخ  هب  ار  داوساب  رکفنـشور و  رـشق  هژیوب  ایند  مدرم  زا  يرایـسب  هجوت  هک  دوب  یمالـسا  بـالقنا  هتـسجرب  ياـهیگژیو 
یطیحم ات  دمآ  هکلب  دنک  هدایپ  ار  هیسور  بالقنا  یتسیلایسوس  ياه  همانرب  اب  ار  هسنارف  کیتارکومد  بالقنا  ياه  همانرب  ات  دماین  یمالـسا 

رب هدنزاس  ایوپ و  عماج  بتکم  نیا  دراد  یعس  دزاس و  مهارف  متـسیب  نرق  رخآ  عبر  اب  بسانم  نیون و  ياه  هدیا  یئافوکـش  دشر و  يارب  ار 
ياج دـیوگ : یم  تسا  هداد  ماجنا  اهبالقنا  یقیبطت  یـسررب  هنیمز  رد  یعیـسو  تاعلاطم  هک  لپ  چاکـسا  دـنامن . اپ  رب  مالـسا  لوصا  ساسا 

، دراد شحاف  تافالتخا  هدوب و  توافتم  داد ، خر  نیچ  هیـسور و  هسنارف ، ياهبالقنا  رد  هچنآ  اب  ناریا  بالقنا  زورب  لـلع  هک  تسین  دـیدرت 
اـصوصخم بالقنا  هسورپ  کلاذ  عم  تسا  یعامتجا  بالقنا  کی  اققحم  بالقنا  نیا  دوب  تعیبط  فالخ  الماک  يا  هدـیدپ  ناریا  بـالقنا 

ریز دوب ، هدرک  حرطم  نیچ  هیـسور و  هسنارف ، ياهبالقنا  زا  دوخ  یقیبطت  هعلاطم  رد  هک  ار  ییاهتلع  دش ، هاش  طوقـس  هب  رجنم  هک  یثداوح 
رد ار  یعامتجا  يداصتقا -  یعامتجا و  یگنهرف -  هیاپ  یـساسا و  طـباور  ردـقنآ  دوب و  یمدرم  ردـقنآ  اراکـشآ  ناریا  بـالقنا  . درب لاؤس 

یـسایس همانتیـصو  زا  زارف  نیا  دـیاب  نایاپ  رد  دـشاب ... یم  گرزب  یخیرات  یعامتجا -  ياهبالقنا  ياه  هنومن  زا  اتقیقح  هک  داد  رییغت  ناریا 
رد مه  شیادیپ و  رد  مه  تسادـج  اهبالقنا  همه  زا  یمالـسا  بالقنا  هک  درک  دـیابن  کش  : ... دـیوگ یم  هک  میوش  رکذـتم  ار  ینیمخ  ماما 

دزاس یم  زیامتم  اهبالقنا  ریاس  زا  ار  ناریا  بالقنا  هک  ییاـهیگژیو  هکنیا  نخـس  هاـتوک  ماـیق ... بـالقنا و  هزیگنا  رد  مه  هزراـبم و  تیفیک 
تسایس 5- نید و  نیب  طابترا  تلم 4 - راشقا  مامت  یگتسبمه  تدحو و  ربهر 3 - يونعم  تردق  ذوفن و  هللا 2 - تیمکاح  - 1 زا : دنترابع 
برغ 10- قرش و  هب  یگتـسباو  مدع  يریذپان 9 - شزاس  یهاوخ 8 - يدازآ  یبلط 7 - لالقتسا  مدرم 6 - یبلط  تداهـش  راثیا و  هیحور 
زا زیهرپ  يداـینب و  تارییغت  يزیرنوخ 12 - تراسخ و  نیرتمک  اـب  يزوریپ  هب  ندیـسر  راوشد 11 - طیارـش  رد  یتح  بالقنا  لوصا  ظفح 

ندرک لابند  ناهج 15 - هدازآ  للم  يوس  زا  نآ  شریذپ  بالقنا و  یمدرم  هاگیاپ  يداصتقا 14 - یئافک  دوخ  يارب  شالت  مسیروفر 13 -
یگناگی مهافت و  ینید 17 - تیعورـشم  اب  بالقنا  ندوب  هارمه  يداصتقا 16 - يدام و  فادـها  رانک  رد  يونعم  یناسنا و  قیمع  فادـها 
تخانـش لیلحت و  يارب  یبوچراچ  هلاقم : عبانم  یعامتجا . یناسنا  داعبا  همه  هب  تبـسن  یمالـسا  بالقنا  تیعماج  تلم 18 - تلود و  نایم 

؛  رقاب دمحم  هداز ، تمشح  ناریا ، رد  یمالسا  بالقنا 

نایناهج يارب  ییوگلا  یمالسا  بالقنا 

ساسح هقطنم  ياوق  لداعت  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  اب  ناهج -  هقطنم و  لداعت  ندز  مه  رب  فلا ) نایناهج  يارب  ییوگلا  یمالسا  بالقنا 
.و دشیم حرطم  رتشیب  هچ  ره  تردق  اب  ناملـسم  ياهتلم  اهروشک و  بلق  رد  یهاوخ  مالـسا  راعـش  . دروخ مه  هب  هنایم  رواخ  سراف و  جـیلخ 
، مکارتم يورین  نیا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب  هک  دندوب  هدـمآ  رد  هدرـشف  مکارتم و  يورین  کی  تروصب  نآ  روحم  رب  ناناملـسم 

یعاجترا رد  . دـنوش طقاس  ناشمدرم  تسدـب  ناریا  زا  ماهلا  اب  هقطنم  ياهماظن  زا  يرایـسب  هک  تفریم  .و  تفای يرتراکـشآ  رتعیـسو و  دومن 
دوب نینوخ  دربن  هناحلـسم و  دروخرب  اهنآ  نیرتمیظع  تسویپ و  عوقوب  يریگمـشچ  ياه  شروش  ناتـسبرع ، ینعی  هقطنم  ياـهروشک  نیرت 

دجسم هب  هک  ار  ناملسم  نویبالقنا  یبرغ ، ياهورین  کمک  هب  ناتسبرع  شترا  داتفا و  قافتا  مارحلا  دجـسم  لخاد  رد  بالقنا  لئاوا  رد  هک 
یبوکیاپ هاش  طوقـس  يداش  رد  ناریا  ناملـسم  مدرم  ياپمه  ناملـسم  مدرم  قارع  رد  . درک بوکرـس  اـجنامه  رد  دـندوب  هدرب  هاـنپ  مارحلا 

، دراد رارق  قرـش  تردق  ربا  یگیاسمه  رد  هک  ام  هقطنم  .و  دندش كانمیب  دوخ  هدنیآ  رب  عضو  نیا  ندید  زا  ثعب  بزح  مادص و  دندرک و 
یم یمالـسا  بالقنا  هقطنم ، نیا  لداعت  ندروخ  مه  رب  اـب  .و  دوب رادروخرب  یـصاخ  تیـساسح  زا  تفن  عباـنم  یکیتلپوئژ و  تیعقوم  تلعب 
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درک و هلمح  ناتـسناغفا  هب  هناـبلط  تصرف  يوروش  هک  دوـب  تلع  نیدـب  دـشاب  هتـشاد  ناـهج  لداـعت  ندز  مه  رب  رد  یمهم  ریثاـت  تسناوـت 
یمالسا بالقنا  زارثاتم  دنتشاد ، يوق  هزیگنا  یسور  نامجاهم  ربارب  رد  شیوخ  كاخ  بآ و  زا  عافد  رد  هک  یناغفا  نیدهاجم  ناناملسم و 

ورف رگید ، لماوع  اهیماکان و  هفاضا  هب  ناتسناغفا  رد  يوروش  یماظن  میقتسم  يریگرد  لاسهد  کیدزن  دش و  نادنچ  ود  هزرابم  يارب  ناریا 
الماک یمالـسا  بـالقنا  لـباقم  رد  هقطنم  ماـکح  رگید  يوس  زا  . تشاد لابندـب  ار  تسینومک  ناـهج  قرـش و  كولب  لالحمـضا  یـشاپ و 
رگشل نیرتگرزب  اکیرمآ  مانتیو ، گنج  زا  سپ  دندروآ و  مهارف  ار  هقطنم  رد  اکیرمآ  روضح  يارب  یفاک  هناهب  دنداد و  ناشن  ار  ناشتیهام 
تمظع تردق و  تبیه ، جوا  ار  عضو  نیا  يا  هدع  تسا  نکمم  . داد ماجنا  هقطنم  نیا  هب  تفن  گنج  یلیمحت و  گنج  نایرج  رد  ار  یشک 
اکیرمآ بالقنا ، زا  لبق  اریز  تسا ، تردق  ربا  نیا  لالحمـضا  طوقـس و  زاغا  مه  نیا  سکع  رب  میئوگب  دیاب  عقاو  رد  یلو  دننادب ، اکیرمآ 
ندـیبوک يارب  ار  مادـص  ناـشدوخ  نوچ  اـما  دـیچ ، یم  دوخ  هاوخلدـب  ار  اـه  هرهم  همه  یـساملپید ، هار  زا  افرـص  میقتـسم و  ریغ  تروصب 

هدرک هیلخت  ار  قارع  يژرنا  دوب  مزال  سب  شتآ  همانعطق و  شریذپ  زا  سپ  دندوب ، هدرک  تیوقت  زیهجت و  هزادنا  زا  شیب  یمالـسا  بالقنا 
اکیرمآ هک  ار  يراک  نیا ، رب  انب  . دوبن رودـقم  اکیرمآ  یماظن  روضح  هیاس  رد  زج  نیا  دـننادرگرب و  هقطنم  هب  ار  لداـعت  اددـجم  یعون  هب  و 
تردـق هناشن  هکنآ  ياجب  نیا  دـهد و  ماجنا  میقتـسم  تلاخد  رایع و  مامت  یماظن  مرها  اب  دـیاب  الاح  داد  یم  ماجنا  یـسایس  يورین  اـب  ـالبق 

طوقس و تیاهن  رد  رتشیب و  ياهفعض  زاس  هنیمز  دروخرب  هنوگنیا  هک  دهد  یم  ناشن  هبرجت  هکلب  یلعف  فعض  دوجو  رب  لیلد  اهنت  هن  دشاب 
طاقن زا  يرایسب  رد  ناریا ، رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  شخب -  یئاهر  ياهتـضهن  شرتسگ  دشر و  ب -  دوب . دهاوخ  لالحمـضا 

ياهتکرح تازرابم و  اهـشالت ، شیوخ  ییاهر  يدازآ و  يارب  دـنتفرگ و  هزات  یناج  نافعـضتسم  نامورحم و  هژیوب  دـنب  رد  ياهتلم  ناهج 
ترواجم و رد  اهنت  هن  هک  دوب  ناملـسم  ياهروشک  هنایم و  رواـخ  هقطنم  رد  تازراـبم  نیا  زارف  جوا و  یلو  دـندرک . زاـغآ  ار  ینوگاـنوگ 

دوخ نیا  هک  دـندوب  رادروخرب  زین  یگنهرف  ینید و  عیـسو  قیمع و  یگنهامه  زا  تلم  نیا  اب  هکلب ، دنتـشاد  رارق  یبالقنا  ناریا  یگیاـسمه 
یبالقنا و تازرابم  اهتکرح و  نیا  ياه  هنومن  نیرتزراب  دـشاب و  هتـشاد  یمالـسا  بالقنا  هعـسوت  شرتسگ و  رد  یقیمع  ریثات  تسناوت  یم 
، اهتردق ربا  تهبا  تلوص و  نتسکش  مه  رد  . درک هدهاشم  ناوت  یم  هریغ  رصم و  ریازجلا و  ناتسناغفا ، نیطـسلف ، نانبل ، رد  ار  شخب  یئاهر 

ندـش دازآ  تسینومک و  ناـهج  قرـش و  كولب  یـشاپ  ورف  یمالـسا ، فـلتخم  ياـه  هقرف  ناناملـسم و  ناـیم  رد  توـخا  تدـحو و  دـشر 
بالقنا راثآ  هرمز  رد  زین  لیبق  نیا  زا  يرگید  ياه  هنومن  تردـق و  ربا  نیا  يروتاتکید  هطلـس و  تحت  زا  نیـشن  ناملـسم  ياـه  يروهمج 
تخانـش لیلحت و  يارب  یبوچراچ  هلاقم : عبانم  تسا . هتـشاد  يریگمـشچ  ریثات  اهنآ  ققحت  رد  بالقنا  نیا  دـنور و  یم  رامـش  هب  یمالـسا 

؛  رقابدمحم هداز ، تمشح  ناریا ، رد  یمالسا  بالقنا 

یمالسا تموکح  هشیدنا  رگایحا  ینیمخ  ماما 

هک گنهرف  تسایس و  داصتقا ، تسا . هعماج  ره  یلـصا  ناکرا  رد  یـساسا  رـصنع  هشیدنا ، یمالـسا  تموکح  هشیدنا  رگایحا  ینیمخ  ماما 
. دوب دنهاوخن  نکمم  هشیدنا  نودب  دنرادروخرب ، ییالاب  هاگیاج  زا  یناسنا  تاعامتجا  هرادا  رد  دنتسه و  هتفرگ  رارق  مه  رانک  رد  علض  هس 
. دنک یم  راتفر  نآ  ساسا  رب  دنیزگ و  یمرب  ار  يریـسم  قرط ، هوبنا  نایم  زا  دنک و  یم  یگدـنز  دـنک ، یم  راک  ناسنا  هک  تسا  هشیدـنا  اب 

موقم هک  دیـسر  میهاوخ  هتکن  نیا  هب  تسا ، هعماج  رد  یگدنز  یـسایس و  یگدنز  ناسنا ، یگدنز  هدمع  هرهچ  هک  مینک  هجوت  رگا  کنیا 
یـسایس یگدنز  داجیا  یپ  رد  دـش ، دونـشخان  یـسایس  یگدـنز  عون  کی  زا  رگا  یناسنا  هعماج  تسا . یـسایس  هشیدـنا  یـسایس  یگدـنز 

رییغت و رد  یلـصا  هدمع و  هاگیاپ  نیاربانب  تسا . یـسایس  هشیدنا  کی  یـسایس  یگدنز  ره  داینب  دش ، هتفگ  هکنانچ  دیآ و  یمرب  يدـیدج 
هشیمه یسایس  ماظن  کی  نیفلاخم  تسا . هشیدنا  نآ  زا  يرشب  عماوج  تالوحت  رییغت و  اهبالقنا و  رد  رگید  نخس  هب  ای  یسایس و  تالوحت 

لوبق رگا  دیدج  یسایس  هفسلف  نیا  هک  تسا  یهیدب  دننک ، هئارا  یسایس  هفسلف  يور  رد  ور  ار  يدیدج  یسایس  هفـسلف  ات  دننک  یم  شالت 
گنهرف و  تسایس ، داصتقا ، یسایس ، هفـسلف  ره  هک  تسا  یعیبط  دناسر . دهاوخ  رمث  هب  ار ، یبالقنا  یتح  و  ار ، یتالوحت  رییغت و  دبایب  ماع 
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، دریگ تروص  یقیمع  هدرتسگ و  تاقیقحت  اهشهوژپ و  نآ  هب  تبسن  تسا  هتسیاب  هک  يروما  زا  یکی  ( 1 .) دنک هئارا  ار  شیوخ  اب  بسانتم 
دوش و هضرع  تسرد  رگا  هک  رظن  نیا  زا  هژیو  هب  صخا ، روطب  یسایس  هشیدنا  معا و  ینعم  هب  یسایس  هفسلف  تسا . مالسا  یـسایس  هفـسلف 
هب هجوت  اب  تسا . رادروخرب  يدایز  رایسب  تیمها  زا  دشاب ، بولطم  یـسایس  مظن  بجوم  دجوم و  دناوت  یم  دریگ ، رارق  هعماج  لوبق  دروم 

داجیا هب  ماجنارـس  رد  تسا و  هدش  ایحا  هر )  ) ینیمخ ماما  طسوت  هک  یـسایس  هشیدـنا  زا  یهوجو  هئارا  راد  هدـهع  رـضاح  هلاقم  هتکن ، نیا 
ترضح یمالسا  يروهمج  راذگناینب  هک  تسا  نآ  هلاقم  نیا  رد  هدنراگن  مهم  هیضرف  دوب . دهاوخ  تسا ، هتـشگ  رجنم  یمالـسا  تموکح 

درک زاغآ  مالسا ، یتموکح  يروئت  يایحا  هژیو  هب  مالسا ، یـسایس  هشیدنا  يایحا  اب  ار  شیوخ  یمالـسا  تضهن  مایق و  هر ، )  ) ینیمخ ماما 
هناهاوخ مالسا  ياهتضهن  رگید  هب  تبسن  هر )  ) لحار ماما  نآ  شخب  تایح  هنارگرادیب و  تضهن  یساسا  ياهتوافت  زا  یکی  عقاو  رد  نیا  و 

هوالع هر )  ) ینیمخ ماما  دش . یمالسا  بالقنا  يزوریپ  تیقفوم و  مهم  لماوع  زا  یکی  یـساسا  توافت  نیمه  تسا و  ناهج  رد  ریخا  نورق 
هک یسایس  هفسلف  مهم  یساسا  شسرپ  ود  نیا  هب  عقاو  رد  تخادرپ و  مالسا  یسایس  هفسلف  هئارا  هب  دادبتسا  رامعتسا و  یفن  يارب  هزرابم  رب 

هشیدنا نیا  ندرک  هدایپ  هب  زین  لمع  رد  داد و  ینشور  حیرص و  ياهخساپ  دنک ، ؟ تموکح  دیاب  هنوگچ  و  دنک ؟ تموکح  دیاب  یسک  هچ 
شیب هبرجت  هر )  ) ینیمخ ماما  هر )  ) ینیمخ ماما  یـسایس  هشیدنا  میریگ . یم  یپ  هلاقم  نیا  همادا  رد  ار  قوف  ياعدا  نومزآ  دـیزرو . مامتها 

ار یـساسا  تالـضعم  تالکـشم و  درک . نییبت  لیلحت و  یبوخ  هب  ار  ناروخناهج  اب  هلباقم  رد  ناناملـسم  یماکان  تسکـش و  نرق  کـی  زا 
رد تفرگ ، شیپ  رد  ار  مالسا  ینافرع  یفـسلف -  یمالک و  یهقف ، لیاسم  نییبت  رد  عیدب  یـشور  هویـش و  قیقد ، لیلحت  کی  رد  تفایرد و 

دوب يا  هقطنم  یناهج و  لیاسم  هب  یهجوت  یب  تموکح و  زا  زیرگ  تسایـس ، زا  نید  ییادـج  رکفت  نآ  زا  بلاغ  وج  هار  نیا  رد  هک  یلاح 
رد راوشد ، یتیعـضو  رد  ار ، مالـسا  یـسایس  هشیدـنا  هر )  ) ینیمخ ماما  يرآ ، تشاد و . . . طیحم  وج و  زا  ماما  هک  اهدرد  اهدایرف و  هچ  و 

تموکح داـجیا  ترورـض  هکلب  دـنوشن ، جراـخ  هقف  لوصا  هقف و  بوچراـچ  زا  هک  دوـبن  هنوـگنیا  اـما  درک . حرطم  یهقف  ثحاـبم  لـالخ 
یلمآ يداوج  هللا  هیآ  دروم  نیا  رد  تخاس . بورـشم  هشیدـنا  نیا  اب  ار  هقف  هاگنآ  درک و  تباث  مـالک  رد  ار  هیقف  یلو  يربهر  هب  یمالـسا 

زا هک  دوب  نویرابخا  دـننام  هن  یـسانش  هقف  نید و  رد  ینیمخ  ماما  راکتبا  دوش . یم  لقن  انیع  نآ  تیمها  ظاـحل  هب  هک  دـنراد  ینـشور  رظن 
ظافلا ثحابم  يانگنت  زا  هک  دوب  نویلوصا  ریاس  دننام  هن  دـنرگن و  یم  نآ  هب  یـشومخ  دومج و  رون  مک  هنزور  هبقث  رجحت و  نوبز  هنزور 

رد حلطصم  هقف   ) رغـصا هقف  رد  وا  یـسانش  نید  هکلب  دوب . . . ، نافراع  نامیکح و  ریاس  ياتمه  هن  دنیامن و  یم  رظن  نآ  رد  هیلمع  لوصا  و 
بیغ و ياـیواز  همه  رد  ار  نید  سدـقم  تاوذ  نآ  هک  تسا ، هدوـب  ع )  ) موـصعم ناـماما  یـسانش  نید  عباـت  ربـکا  طـسوا و  و  اـه ) هزوـح 

ماما هک  يراک  ( 2 .) تسا یمالسا  تموکح  سیسات  نآ  ندومن  یلمع  هار  اهنت  دندوب و  نآ  همه  يارجا  ددصرد  دنتخانـش و  یم  شدوهش 
هاگنآ دـناشن . تسا  یمالک  هلاسم  هک  شیلـصا  هاگیاج  هب  دروآ و  نوریب  هقف  ورملق  زا  ار  مولظم  هیقف  تیالو  ثحب  هک  دوب  نیا  درک ، هر ) )
فشک شراگن  اب  هر )  ) ینیمخ ماما  ( 3 .) داد رارق  نآ  عاعش  شبات  رد  ار  هقف  رسارس  و  درک . افوکش  ار  هلاسم  نیا  یمالک  یلقع و  نیهارب  اب 

میژر هب  هلمح  دندوب ، هدز  مالسا  هب  نارگید  هلاس و  رازه  رارسا  هدنـسیون  هک  یتاماهتا  هب  ییوگخـساپ  نمـض  لاس 1323 ش ، رد  رارسالا 
یمن ار  ناـملاظ  تموکح  هب  نداد  نت  زگره  لداـع  يادـخ  دـندوب : هدروآ  باـتک  نیمه  رد  ( 4 .) درک زاـغآ  يزراـب  وحن  هب  زین  ار  يولهپ 

هب رگا  تموکح  عون  نیا  و  تسا ؛ یهلا  نوناق  تموکح  ینعی  ادخ ، تموکح  دناد ، یم  قح  ار  نآ  عرـش  درخ و  هک  یتموکح  اهنت  دریذپ .
نودب یتموکح  نینچ  دوش و  هرادا  تسا ، نآ  رد  مدرم  روشک و  حالـص  هک  یهلا  نوناق  ساسا و  اب  تموکح  دـیاب  دـشابن ، مه  هیقف  تسد 

، دوب هر )  ) ماما ترضح  رظن  دروم  تازرابم  زاغآ  زا  یمالسا  تموکح  سیسات  هشیدنا  بیترت ، نیا  هب  ( 5 .) تسین ریذپ  ناکما  اهقف  تراظن 
نامز هب  زاین  مه  تساوخ و  یمتعاجـش  مه  زور  نآ  وج  رد  هک  يراک  دوب . لدـمه  نارای  هاگآ و  رـصانع  تیبرت  نتخاس و  اب  تیولوا  یلو 
يارب تسا و  مالـسا  فلاخم  اساسا  هک  یتالیکـشت  ناونع  هب  تلود  یفرعم  نمـض  نیدرورف 1342 ، رد 22  هیـضیف ، هثداح  زا  دعب  تشاد .

. غلب ام  غلب  ولو  دوشب  دوش  یم  هچ  ره  دبای ، همادا  هار  نیا  دیاب  دومرف : ( 6 .) تسا هدرک  تدحو  هدحتم  تالایا  لیئارسا و  اب  نآرق  اب  ینمشد 
یم نآ  زا  عنام  ایناث  داد و  یم  رارق  يولهپ  یهاش  متـس  ماظن  لباقم  رد  ار  شناوریپ  و  هر )  ) ماـما ـالوا  یمالـسا  تموکح  سیـسات  رکف  ( 7)
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هفـسلف کی  هئارا  موزل  رانک  رد  همه ، نیا  دوش . رارکت  هرابود  داتفا ، قافتا  نآ  ریغ  هطورـشم و  تضهن  رد  هچنآ  ریظن  ییاهتـسکش  اـت  دـش 
ثحب يانثا  رد  لاس 1348 ، نمهب  لوا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  يوس  زا  ات  دش  ببس  مکاح ، ماظن  یسایس  هفـسلف  لباقم  رد  یـسایس 

رب ناـنآ  شیپاـشیپ  ناناملـسم و  ماـمت  رب  دومرف : هک  دوب  سرد  نیا  رد  دریگ . رارق  سیردـت  روـحم  هیقف  تیـالو  عوـضوم  بساـکم  یهقف 
، دننک مایق  نکمم ، هلیسو  ره  هب  مالسا ، نانمشد  ياه  یشاپمس  هیلع  هک  تسا  بجاو  یمالـسا  هیملع  ياه  هزوح  بالط  یناحور و  ياملع 

تیالو باتک  بلاق  رد  سورد  نیا  راـشتنا  ( 8 . ) تسا هدمآ  رتسگ  لدع  یتموکح  هماقا  يارب  مالـسا  هک  دوش  راکـشآ  ناگمه  رب  هکنیا  ات 
هشیدنا هزوح  رد  یقیمع  لوحت  رتعیسو  حطـس  رد  درک و  يدیدج  هلحرم  دراو  ار  تازرابم  رگید  نیوانع  ای  یمالـسا و  تموکح  ای  هیقف و 

دنچ هب  لیصفت ، زا  زیهرپ  يارب  دروآ . مهارف  یتموکح  فلتخم  داعبا  رد  فلتخم  ياه  حرط  يارب  ار  هنیمز  دروآ و  دوجو  هب  مالسا  یسایس 
: هک دندوب  هدش  رکذتم  یمالسا  تموکح  ییاپرب  موزل  دروم  رد  مینک . یم  هراشا  راصتخا  هب  دش ، حرطم  اهـسرد  نیا  رد  هک  یـساسا  هتکن 

یگـشیمه ماود  اقب و  نیا  تسا . . . . ارجالا  مزال  یقاـب و  تماـیق  زور  اـت  یقوقح ، یـسایس و  يداـصتقا و  نیناوق  زا  معا  یمالـسا ، ماـکحا 
ماکحا يارجا  هچ ، دوش ، اهنآ  يارجا  راد  هدـهع  هدرک ، نیمـضت  ار  ماکحا  نیا  تسایـس  رابتعا و  هک  دـنک  یم  باجیا  ار  یماـظن  ماـکحا ،

روظنم هب  تموکح  موزل  دـنا : هدومرف  تموکح  فادـها  هراـبرد  ( 9 . ) تسین ریذـپ  ناکما  یمالـسا  تموکح  ییاپرب  رذـگهر  زا  زج  یهلا 
یهیدـب زا  ناگناگیب ، زواجت  زا  يریگولج  روشک و  ياهزرم  تسارح  ملظ و  عفر  هعماـج و  ماـظن  ظـفح  تیبرت و  میلعت و  تلادـع و  طـسب 

هماقا سپ  هک : دنریگ  یم  هجیتن  و  ( 10 . ) دـشاب یقرف  روشک  نآ  روشک و  نیا  ماما و  تبیغ  روضح و  نامز  نیب  هکنآ  یب  تسا ، روما  نیرت 
فلکم اهقف  هر )  ) ماما هشیدـنا  رد  هک  دوب  هنوگنیدـب  و  ( 11 . ) تسا ییافک  بجاو  لداع ، ناـهیقف  رب  یمالـسا  تلود  لیکـشت  تموکح و 

هک تسا  مزال  اهقف  ریاس  رب  تفای ، قیفوت  تموکح  لیکشت  هب  نامز  ناهیقف  زا  یکی  رگا  هتبلا  دننک و  شالت  تموکح  لیصحت  يارب  دندوب 
، دوب هدش  مهارف  نآ  ندش  ریگارف  ياه  هنیمز  دادرخ  مایق 15  اب  هک  هر ، )  ) ماما ترضح  یسایس  هشیدنا  لباقم  رد  ( 12 . ) دننک يوریپ  وا  زا 
سیـسات و دوب . شیوخ  تنطلـس  ظفح  ددـصرد  اه ، هلیح  اههار و  ماسقا  عاونا و  هب  لسوت  اب  يولهپ ، تیعورـشم  دـقاف  ینوناـقریغ و  میژر 

مـسیلانویسان رب  ءاکتا  یبیرف و  ماوع  اکیرما ، هب  رتشیب  رتشیب و  هچره  یگتـسباو  یتاعالطا ، یـسیلپ و  ياهدـحاو  شرتسگ  كاواس ، تیوقت 
ارم دـننیب  یمن  نارگید  هک  یئورین  تفگ : یم  مدرم  هدوت  بیرف  روـظنم  هب  هک  لاـح  ناـمه  رد  يوـلهپ  دوـب . اـه  هویـش  نیا  مها  زا  یطارفا 

رواب ادـخب  متـسه . یبهذـم  یلیخ  نم  یبهذـم ، ياهمایپ  منک ! یم  تفایرد  ییاهمایپ  نم  یهگناو  ینافرع ، يورین  کی  دـنک ، یم  یهارمه 
زا منک  یم  یگدنز  ادخ  اب  یگلاس  جـنپ  زا  نم  میدرک . . . یم  فارتعا  دـیاب  تشاد  یمن  دوجو  ادـخ  مه  رگا  هک  ما  هتفگ  هراومه  مراد و 

. . . داد ياج  هرخـص  نم و  نایم  ار  دوخ  وا  مدـش . . . هثداح  کی  راچد  نم  مدـید  ار  مئاق  ترـضح  نم  هدـش . . . نم  هب  یتاماهلا  هکینامز 
یهاـشنهاش خـیرات  هب  ار  يرجه  خـیرات  درک ، رازگرب  ار  هلاـس  ياهنـشج 2500  لاـح  نیمه  رد  ( 13 .) دـیدن ار  وا  دوب  مهارمه  هک  یـسک 

يارب ییاکتا  لباق  یسایس  هفسلف  نتفای  نمض  ات  دوب  ددصرد  اهیراذگنوناق  اهمان و  ضیوعت  یهاشداپ و  یسیون  خیرات  ءایحا  اب  دنادرگرب و 
هللا هیآ  ( . 1 .) دـسرب دـیمان ، یم  ندـمت  هزاورد  ار  نآ  يو  هک  يزیچ  هب  رتدوز  هچ  ره  درادرب و  شهار  رـس  زا  ار  مالـسا  دوـخ ، تموـکح 

ثحب زا  يریگ  هجیتن  رد  ناشیا  . 93  - 111 صص : ، 1366 ءاجر ، یگنهرف  رشن  زکرم  ج 4 ، دیجم ، نآرق  یعوضوم  ریسفت  یلمآ ، يداوج 
هب تمدخ  يرگید  دناد ، یم  تمارغ  ار  مالـسا  هب  تمدخ  یکی  دراد ؛ دوجو  يرـشب  عماوج  دارفا و  رد  رکفت  زرط  ود  سپ  هک : دـنا  هدروآ 

،61 هرامش 62 -  يداصتقا ، یسایس ، تاعالطا  همانهام  ام ، هلکـشم  تسایـس و  هفـسلف  یئاجر ، گنهرف  هب : دینک  هاگن  زین  تمینغ . ار  نید 
ماظن يانب  دیدجت  رد  ینیمخ  ماما  شقن  یلمآ ، يداوج  هللا  هیآ  ( . 3 . ) ص 23 دیحوت ، ياوآ  یلمآ ، يداوج  هللا  هیآ  ( . 2 . ) 4  - 10 صص :

: صـص ربخم ، سابع  همجرت  جیربمک ، خیرات  تیاور  هب  یبهذـم  ياهورین  يولهپ و  هلـسلس  ( . 4 . ) ص 8 ش 24 ، هشیدـنا ، ناهیک  تماما ،
ياهورین يولهپ و  هلـسلس  ( . 6 . ) ص 435 یبوط ، رـشن  نآ ، ياه  هشیر  یمالـسا و  بالقنا  یناجنز ، دـیمع  یلعـسابع  ( . 5 . ) 303  - 304

همجرت  ) هیقف یلو  تارایتخا  نوئـش و  ینیمخ ، ماما  یمظعلا  هللا  هیآ  ( . 8 . ) ص 16 نامه ، هشیدنا ، ناهیک  ( . 7 . ) ص 306 نامه ، یبهذم ،
ص 24. نامه ، ( . 10 . ) ص 23 نامه ، ( . 9 . ) ص 20 یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  عیبلا ، ) باتک  زا  هیقف  تیـالو  ثحبم 
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ص یمالسا ، تاراشتنا  ج 2 ، ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات  یندم ، نیدلا  لالج  دیس  ( . 13 . ) ص 33 نامه ، ( . 12 . ) ص 33 نامه ، ( . 11)
تاریثات دش . يزوریپ  نیا  دهاش  نمهب 57  تشگ و 22  زوریپ  مالسا  هشیدنا  رفک ، مالسا و  لطاب و  قح و  تملظ ، رون و  دربن  نیا  رد  . 122
بالقنا ریبک  ربهر  طسوت  مالـسا ، یـسایس  هشیدـنا  يایحا  اب  یمالـسا  بالقنا  لصا  شیادـیپ  هک  هنوگنامه  ینیمخ  ماـما  یـسایس  هشیدـنا 

ینید يربهر  اب  ناریا  ناملـسم  مدرم  يرادیب  هکنانچ  دوب و  دهاوخ  هشیدنا  نیا  موادـت  اب  زین  نآ  رارمتـسا  دوب ، هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح 
. تسا بالقنا  رودـص  يانعم  نامه  نیا  تسا و  ریذـپ  ماجنا  ینید  تیادـه  اب  زین  موب  زرم و  نیا  زا  جراخ  مدرم  مایق  يرادـیب و  دـش ، زاغآ 
ییایوپ و موادت ، زا  ریغ  يزیچ  نیا  و  ( 1 .) تسا یهلا  فراعم  هنشت  رشب  يرکف  ياهلاوئـس  هب  نداد  خساپ  يانعم  هب  بالقنا  رودص  نیاربانب 

دنور تاریثات و  لاقم ، نیا  همادا  رد  تسین . دوب ، نآ  رگایحا  هر )  ) لحار ماما  هک  مالسا ، یسایس  هشیدنا  هژیو  هب  یمالسا  هشیدنا  یگدنلاب 
-1 میهد . یم  رارق  هراشا  دروم  للملا ) نیب  ماظن  مالـسا و  ناهج  ناریا ،  ) حطـس هس  رد  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ار ، هشیدـنا  نیا 
، یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دوب ، تنطلس  اب  اتدمع  یمالسا  هشیدنا  ییورایور  دروخرب و  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  رگا  ناریا 

هـشیدنا شرتسگ  ءایحا و  ببـس  ییورایور  نیا  تفرگ . رارق  مالـسا ، یـسایس  هشیدـنا  هژیوب ، یمالـسا  هشیدـنا  يوراـیور  يرگید  لـئاسم 
لقتسم ياهثحب  هب  زاین  اه  هزوح  نیا  همه  رد  هلئسم  یسررب  . ) دیدرگ یهقف  یعامتجا و  یفسلف ، یمالک ، ياه  هزوح  رد  یمالـسا  یـسایس 
رایـسب هدش ، هتـشادرب  اهـشیارگ  نیا  رد  هک  ییاهماگ  دوب ) . دـهاوخ  یهقف  هزوح  رب  دـیکات  هتـشون  نیا  رد  ساسا  نیمه  رب  دراد ، لصفم  و 

هفـسلف و سیردـت  تسا . هدرک  مهارف  اـه ، هزوـح  نیا  رد  يدـعب  ياهـشهوژپ  تاـعلاطم و  يارب  ار  هنیمز  تفگ  دوـش  یم  تسا و  یـساسا 
زا نید  ییادج  شیارگ  نآ  زا  بلاغ  وج  يزور  رگا  تسین . هنوگنیا  هزورما  دـمآ ، یم  باسح  هب  رفک  يزور  رگا  یجراخ  نابز  يریگدای 

دروم نیا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  نخـس  تسین . نینچ  زورما  دوب ، یندوشخبان  یبقل  یـسایس  دـنوخآ  هر )  ) لحار ماما  ریبعت  هب  دوب و  تسایس 
ناهاگآان قطنم  رد  تهاقف  داتفا و  اج  تسایس  زا  نید  ییادج  راعش  یتقو  دنک . یم  زاین  یب  لیصفت  زا  ار  يرگشهوژپ  ره  هک  تسا  يدنس 

ینامز تیناحور  دارفا ، یـضعب  معزب  دش . تلیـضف  مدرم  اب  ترـشاعم  رد  یناحور  تقامح  دـش . . . يدابع  يدرف و  ماکحا  رد  ندـش  قرغ 
هساک مین  ریز  يا  هساک  كریز  نادراک و  یناحور  یسایس و  ملاع  الاو  درابب  شدوجو  ياپ  ورـس  زا  تقامح  هک  دوب  میرکت  مارتحا و  لباق 
نافرع هفـسلف و  رفک و  یجراخ  نابز  نتفرگ  دای  دوب . رت  نیدـتم  تفر ، یم  هار  سک  ره  هک  دوب  اـه  هزوح  جـیار  لـیاسم  زا  نیا  و  تشاد .

نیا اب  ناشیا  دوب  هقف  هزوح  رد  لوحت  دروآ ، دوجو  هب  ار  نآ  هر )  ) ماما هک  یمهم  تالوحت  زا  یکی  ( 2 . ) تفر یم  رامش  هب  كرش . هانگ و 
تـسناد یمن  زیاج  ار  نآ  زا  فلخت  دوب و  يرهاوج  داهتجا  یتنـس و  هقف  هب  دـقتعم  اه . . . هزوح  رد  قیقحت  لیـصحت و  شور  دروم  رد  هک 

نامز داد : هجوت  ناکم  نامز و  رصنع  ود  شقن  رب  ساسا  نیمه  رب  ( 3 .) دشابن ایوپ  مالسا  هقف  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  هک  دوب  دقتعم  یلو 
رب مکاح  طباور  رد  هلاسم  نامه  رهاظ ، هب  تسا  هدوب  یمکح  ياراد  میدق  رد  هک  يا  هلاسم  دنداهتجا . رد  هدننک  نییعت  رـصنع  ود  ناکم  و 

يداصتقا و طـباور  قیقد  تخانـش  اـب  هک  ینعم  نادـب  دـنک . ادـیپ  يدـیدج  مکح  تسا  نکمم  ماـظن ، کـی  داـصتقا  عاـمتجا و  تساـیس و 
مکح ارهق  هک  تسا  هدـش  يدـیدج  عوضوم  اعقاو  تسا ، هدرکن  یقرف  میدـق  اب  رهاظ  رظن  زا  هک  لوا  عوضوم  نامه  یـسایس ، یعاـمتجا و 

هفـسلف یعقاو ، دـهتجم  رظن  رد  تموـکح ، تسناد : هقف  یماـمت  یلمع  هفـسلف  ار  تموـکح  هکنیا  رتـمهم  همه  زا  و  ( 4 .) دبلط یم  يدـیدج 
تالـضعم یماـمت  اـب  دروخرب  رد  هقف  یلمع  هبنج  هدـنهد  ناـشن  تموکح  تسا . تیرـشب  یگدـنز  ياـیاوز  یماـمت  رد  هقف  یماـمت  یلمع 

اه و هلیح  اب  دروخرب  شور  هب  ییانشآ  درمشرب : هنوگنیا  ار  یعقاو  دهتجم  ياهیگژیو  و  ( 5 .) تسا یگنهرف  یماظن و  یسایس و  یعامتجا و 
نانآ و هدش  هتکید  ياهلومرف  نویسایس و  یتح  اهتسایس و  تخانش  يداصتقا ، دید  تریـصب و  نتـشاد  ناهج ، رب  مکاح  گنهرف  ياهریوزت 

دای هب  ار  يرهطم  داتسا  نخـس  هک  یتروص  رد  همه  نیا  اب  ( 6 . ) تسا عماج  دهتجم  کی  ياهیگژیو  زا  فعـض . . . طاقن  تیعقوم و  كرد 
هیعامتجا و هیلوصا و  هیرکف و  هیلمع و  هلاـسر  اـههد  هیلمع . . . هلاـسر  کـی  ره  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  قح  دوب : هدومرف  هک  میـشاب  هتـشاد 
ات میهار و  يادتبا  رد  زونه  هک  میریذپب  دیاب  ( 7 .) دوش هتشون  زین  نامز . . . ناش  مدرم و  لوبق  كرد و  جایتحا و  قبط  رب  هیسایس  هیداصتقا و 

تما بلق  رد  يدـیما  غارچ  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  اب  مالـسا : ناهج  - 2 میراد . يدایز  هلـصاف  دوب  هر )  ) ماـما يوزرآ  هچنآ  هب  ندیـسر 
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دنروآ و يور  يرگید  تردقربا  هب  دیاب  تردقربا  کی  زا  ییاهر  يارب  دندرک  یم  رکف  ماگنه  نآ  ات  هک  یناناملـسم  دـش و  نشور  مالـسا 
لوحتم یلک  روطب  ناشرکف  هشیدـنا و  تسین ، هنامز  رـصع و  نیا  رد  یمالـسا  تموکح  يرارقرب  ناکما  دـندرک ، یم  نامگ  هک  یـضعب  ای 

هتساک ناناملسم  نایم  رد  نآ  ریغ  یتسیسکرام و  ياه  هشیدنا  ذوفن  زا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  اعدا  نیا  دهاش  دش .
رصم و ریازجلا و  نادوس و  نانبل و  مدرم  یهاوخ  مالـسا  دایرف  هنوگنیدب  دیدرگ . باختنا  لمع  يامنهار  ناونع  هب  مالـسا  ضوع  رد  دش و 

يزیچ دش  هتفگ  هچنآ  دیآ . یم  باسح  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  هشیدنا  یمالسا و  بالقنا  زا  رثاتم  ناهج  طاقن  یصقا  ریمـشک و  ناتـسناغفا و 
هدیاف زا  یلاخ  دروم  کی  هب  هراشا  دنا . هدرک  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  زین  ناگناگیب  یتح  دروم  نیا  رد  دشاب . هدیـشوپ  یـسک  رب  هک  تسین 
ناربهر بجعت  ناسنا ، اهنویلیم  هدـش  شومارف  ياهـشزرا  يایحا  اـب  هک  دوب  وا  دراد و  ینیمخ  ماـما  زا  ار  دوخ  ددـجم  دـلوت  مالـسا  تسین :

نتخادنا هار  هب  بهذم و  ءایحا  مالـسا ، ناهج  حطـس  رد  یمالـسا  بالقنا  هشیدنا  كاوژپ  هنوگنیدب ، ( 8 . ) تخیگنارب ار  ناـیناهج  برغ و 
غوی ریز  زا  مالـسا  ناـهج  يدازآ  تهج  رد  هر )  ) ماـما ياـهوزرآ  درک ، کـمک  هشیدـنا  نیا  ذوفن  هب  هک  يزیچ  دوـب . یمالـسا  ياهـشبنج 

یهاگآ مالـسا ، ناهج  رد  یموق  یلم و  یبهذـم ، یـسایس ، ياه  هقرفت  نتفر  نیب  زا  ناناملـسم ، تزع  دـجم و  ناـیتوغاط ، نارگرامعتـسا و 
زا میرادن  مک  ناشیا  تاشیامرف  نایم  رد  دوب . نیملسم  تاجن  مالک  کی  رد  ینید و  رکفت  تاجن  يزاسزاب و  ناهج ، ناناملـسم  هب  یـشخب 

رکف رد  مالسا ، ناهج  نایجیسب  دیاب  زین  و  ( 9 .) دوش هریچ  رامعتسا  رب  یکیدزن  هیتآ  رد  یمالـسا ، للم  هک  میراد  قثاو  دیما  ام  هک : لیبق  نیا 
رد ار  تمواقم  ياه  هتسه  دیاب  تسین . یمالسا  ناریا  هب  رـصحنم  اهنت  جیـسب ، هک  ارچ  تسا ؛ یندش  نیا  دنـشاب و  یمالـسا  تموکح  داجیا 

مادـعا مکح  زا  ناهج  ناناملـسم  هبناج  همه  تیامح  رد  هر )  ) ماما هشیدـنا  ریثات  ذوفن و  قیمع  تارمث  ( 10 . ) دروآ دوجو  هب  ناهج  یماـمت 
مالسا ناهج  تردق  زا  شیپ  زا  شیب  ار  مالسا  نانمـشد  تشگ و  نشور  یبوخ  هب  دش ، رداص  هر )  ) ینیمخ ماما  طسوت  هک  يدشر ، ناملس 

زا سپ  تساه ، . هدوت  نویفا  نید  هک  دـش  یم  هتفگ  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  اـت  رگا  لـلملا : نیب  ماـظن  - 3 تخادـنا . تشحو  هب 
هدمع للع  زا  یکی  دسر  یم  رظن  هب  دش . هدرپس  هشیدنا  خیرات  ياه  هزوم  هب  نخس  نیا  ناریا ، رد  ینید  هشیدنا  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ 

زا یکی  دوب . ینید  هشیدنا  نید و  زا  اهنآ  طلغ  تاروصت  یمالـسا ، بالقنا  عوقو  ینیب  شیپ  رد  یقرـش  یبرغ و  نارگلیلحت  ندـش  ریگلفاغ 
رد 12 بالقنا ، عوقو  ات  بالقنا  هب  هدـنام  لاـسهد  یناـمز  هلـصاف  رد  ناریا  ياهدادـیور  یـسررب  هب  یقیقحت  یط  یبرغ  ناراـگن  هماـنزور 

مادک چیه  هک  تسا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  نایاپ  رد  يو  تسا . هتخادرپ  دنوش ، یم  رشتنم  یللملا  نیب  حطـس  رد  هک  یناهج  روهـشم  همانزور 
هشیدنا ذوفن  هب  هک  یلماوع  زا  یکی  ( 11 . ) دننک هدامآ  بالقنا  عوقو  ربخ  مالعا  يارب  ار  ناشناگدنناوخ  دندوب  هتسناوتن  اه  همانزور  نیا  زا 

ار ناهج  مامت  هک  یناهج ، هشیدنا  کی  تروص  هب  ار  نآرق  دیشخب و  توق  للملا  نیب  ماظن  حطس  رد  مالسا ) نید  رب  هوالع   ) مالسا یسایس 
هب ص )  ) مالـسا ربماـیپ  ياـه  هماـن  روآداـی  هک  يا  هماـن  دوب ، فچاـبروگ  هب  هر )  ) ماـما هماـن  دروآرد ، دـنک  یم  توعد  شیوخ  يوـس  هب 

( هر  ) ماما دوب و  هدش  یفرعم  ادخ  هب  یعقاو  داقتعا  مدع  قباس  يوروش  روشک  یلصا  لکشم  تحارص  هب  همان  نیا  رد  دوب ؛ ناهج  ناهاشداپ 
لکـشم دروآ . يور  تقیقح  هب  دـیاب  فچابروگ . . . ! ياقآ  دـنک . قیقحت  يدـج  روط  هب  مالـسا  هراـبرد  هک  تساوخ  یم  فچاـبروگ  زا 

مه ار  برغ  هک  یلکشم  نامه  تسادخ ؛ هب  یعقاو  داقتعا  مدع  امش  لکشم  تسین ، يدازآ  داصتقا و  تیکلام و  هلاسم  امش ، روشک  یلـصا 
و دینک ؛ صحفت  قیقحت و  يدج  تروص  هب  مالسا ، هرابرد  مهاوخ  یم  امش  زا  نونکا  دیشک . . . دهاوخ  ای  هدیـشک و  تسب  نب  لاذتبا و  هب 

تاجن یتحار و  هلیسو  ناوت  یم  هک  تسا  مالسا  لومش  ناهج  الاو و  ياهشزرا  تهج  هب  هک  امش ، هب  نیملـسم  مالـسا و  زاین  رطاخب  هن  نیا 
زا یکی  زورما ، ناهج  رد  یبهذم  ینید و  هشیدنا  حرط  بیترت ، نیا  هب  ( 12 . ) دنک زاب  ار  تیرشب  یساسا  تالکشم  هرگ  دشاب و  اهتلم  همه 

هدننک ریدخت  هکلب  هدش و  شومارف  لئاسم  فیدر  رد  بالقنا  زا  لبق  ات  هک  يزیچ  دشاب ، یم  نآ  راذگناینب  هشیدـنا  بالقنا و  مهم  تارمث 
تسا رادروخرب  یتیدج  نانچ  زا  ناهج  حطـس  رد  یمالـسا  هشیدنا  ندش  حرطم  هک  تسا  هجوت  لباق  ینتفگ و  دمآ . یم  باسح  هب  عماوج 
لیلحت لباق  اتـسار  نیا  رد  اهندـمت  ییورایور  نوچمه  ییاهیروئت  حرط  تسا . هتخاس  روبجم  شنکاو  لامعا  هب  ار  یناهج  دوجوم  ماظن  هک 

لوـحت و هنوـگره  ساـسا  گـنهرف ، ریبـعت  کـی  هب  هشیدـنا و  هک  میـسر  یم  هتکن  نیا  هب  تشذـگ  هچنآ  رد  لـمات  اـب  هجیتـن  ( 13 . ) تسا
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کی نایاپ ز  یب  قلخ  نوگنرس  مد  کی  هب  ددرگ  ناهج  دص  نورد  دیآ  هک  هشیدنا  کی  زا  رعاش : يابیز  رایـسب  ریبعت  هب  تسا . ینوگرگد 
تاجن شخبتایح و  يا  هشیدنا  هک  یمالـسا ، هشیدـنا  فلتخم  داعبا  نییبت  ناس  نیدـب  ( 14  ) نیمز رب  هناور  یلیـس  نوچ  هتـشگ  نیب  هشیدنا 

مایپ زا  ( . 2 . ) ص 21 دـیحوت ، ياوآ  ( . 1 .) تسا رادروخرب  ییالاب  رایسب  تیولوا  زا  تسا ، رصاعم  ناهج  تالـضعم  يوگخـساپ  هدنهد و 
( . 7 . ) ص 11 نامه ، ( . 6 . ) ص 12 نامه ، ( . 5 . ) ص 10 نامه ، ( . 4 . ) ص 9 ، 37 ش 38 -  هزوح ، ( . 3 . ) 3/12/67 تیناحور ، هب  ماما 

همانزور کی  ( . 8 . ) ص 26 هیملع ) ياه  هزوح  لئاسم  هرابرد  هزوح  هلجم  يداهنـشیپ  یقیقحت و  ياه  هلاقم  هعومجم   ) اـه هلاـقم  هدـیزگ 
ناهج ياهتردق  رکاو ، نیترام  ( . 11 . ) ص 41 نامه ، ( . 10 . ) ص 13 ش 32 ، هزوح ، ( . 9 . ) ص 94 ش 58 ، هزوح ، زا  لقن  هب  ینیتناژرآ ،

، تلو يد  دـنومول ، زمیات ، دـنرارق : نیا  زا  تسا  هداد  رارق  یـسررب  دروم  باتک  نیا  فلوم  هک  ییاه  همانزور  دـئاق . همجرت م . تاعوبطم ،
، لیمدنا بولگ  تسپ ، نتگنشاو  زمیات ، كرویوین  هدنناوخ ، ) ! نویلیم  نویلیم  اب 35   ) نوبمیش یهاسآ  مارهالا ، ادوارپ ، ارسالد ، هر  هیروک 

عماوج هک  تسا  نیا  دشاب  هتشاد  راوگان  يا  هتکن  باتک  نیا  ياهیـسررب  رگا  هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  يو  لیم . یلید  دنار  نروبلم و  جیا 
مایپ زا  ( . 12 . ) تسا ایوگ  رایسب  یبرغ  راگن  همانزورکی  زا  فارتعا ، نیا  و  ص 42 . دنرادن . ناش  یگتسیاش  روخرد  ییاه  همانزور  يرشب 

، يریما یبتجم  هب : ك . نوتگنیتناـه ر . لـئوماس  رثا  اهندـمت  ییوراـیور  هیرظن  هعلاـطم  يارب  ( . 13 . ) 11/10/67 فچابروگ ، هب  هر )  ) ماـما
اب ص 122 . تاساسحا ، لقع و  رظن  زا  ناوج  یفـسلف ، راتفگ  ( . 14 . ) 73 69 و 74 -  هرامش 70 -  يداصتقا ، یسایس -  تاعالطا  همانهام 

شود رب  هزورما  هک  ینیگنـس  رایـسب  هفیظو  تسا ، هعماج  دهعتم  لسن  هیملع و  ياه  هزوح  هدـهع  هب  یمالـسا  هشیدـنا  نییبت  هکنیا  هب  هجوت 
هزوح دومرف : هک  میونشب  ناملحار  ماما  نابز  زا  ار  هفیظو  نیا  تسا  بوخ  تسین . نامتک  لباق  دراد ، رارق  ناملسم  نادنمشیدنا  اه و  هزوح 
يایهم ثداوح ، زا  رتولج  مدق  دنچ  هراومه  دنـشاب و  هتـشاد  دوخ  تسد  رد  هشیمه  ار  هعماج  هدنیآ  زاین  رکفت و  ضبن  دیاب  تیناحور  اه و 

دوخ تالکشم  لح  يارب  يرـشب  عماوج  دنک و  رییغت  هدنیآ  ياهلاس  رد  روما  هرادا  جیار  ياه  هویـش  اسب  هچ  دنـشاب . بسانم  لمعلا  سکع 
يارب زورما  هزوح  ( 1 . ) دننک يرکف  عوضوم  نیا  يارب  دیاب  نونکا  مه  زا  مالـسا ، راوگرزب  ءاملع  دنک . ادـیپ  زاین  مالـسا  دـیدج  لئاسم  هب 

اب هک  یناملاع  دـنک ؛ تیبرت  یناهج و . . . داصتقا  گنهرف و  تسایـس ، هب  هاگآ  یناملاع  دـیاب  دـنک  لـمع  يا  هفیظو  نینچ  هب  دـناوتب  هکنیا 
اب توعد  لصا  هک  مینادب  دنشاب و  هدش  ایحا  هر )  ) ینیمخ ماما  طسوت  هک  توعد ، لصا  هدنهد  موادت  مالسا ، شخبتاجن  بتکم  رب  فارشا 

نیا اب  یتح  يرهطم  داتـسا  ریبعت  هب  نآ  نودب  هک  يزیچ  دروآ . یم  راب  هب  ار  یگنهرف  لالقتـسا  نسحا ، لادـج  تمکح و  هظعوم ، رب  هیکت 
دروخ و میهاوخ  تسکـش  میباین ، تسد  یگنهرف  لالقتـسا  هب  رگا  میروآ ، تسد  هب  ار  يداـصتقا  لالقتـسا  یـسایس و  لالقتـسا  هک  ضرف 
. تسا نمـشد  یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  ياههار  نیرتهب  زا  یکی  نیا  هک  تسا  یهیدب  و  ( 2 .) میناسرب رمث  هب  ار  بالقنا  تسناوت  میهاوخن 

یمالـسا ورملق  تسا ، هدـمآ  مهارف  نآ  طسب  هنیمز  هر )  ) ینیمخ ماما  يرکف  تضهن  اـب  هک  یمالـسا ، هشیدـنا  ذوفن  نازیم  هب  بیترت  نیا  هب 
 - ییاز کـل  فـجن  ص 130 . یمالـسا ، بـالقنا  نوـماریپ  يرهطم ، یـضترم  ( . 2 . ) ص 20 هرامـش 42 ، هزوـح ، ( . 1 . ) تشاد میهاوـخ 

( صیخلت یکدنا  اب   ) imam-khomeini.com

( هر ) ینیمخ ماما  مالک  رد  یمالسا  بالقنا  یگژیو  تیهام و 

، دـینک هظحالم  ار  خـیرات  رگا  امـش  یهلا  همانرب  کی  بالقنا  ندوب  ریگارف  هر ) ) ینیمخ ماما  مالک  رد  یمالـسا  بالقنا  یگژیو  تیهاـم و 
، دهدب هتـشک  تلم  فرط  نیا  زا  دـنتفیب و  مدرم  ناج  هب  یـسیلبا  دونج  فرط  نآ  زا  هک  تروص  نیا  هب  نکل  تسا ، هدوب  یتابالقنا  ردـقنآ 
هک تفگ  دـیاب  تسا ، بالقنا  دـینکب  هظحالم  هک  ار  شیاج  ره  هک  تسا  روط  نیا  ناریا  عضو  نالا  هدوبن . دـنک  تمواـقم  دـهدب و  ناوج 
هک دنک  رادیب  ار  مدرم  روط  نیا  هک  درادن  تردق  نینچ  رشب  تسد  تسا . هدوب  راک  رد  یهلا  همانرب  کی  دیورب ...  هک  اجره  ناریا  بالقنا 
زا تسا  هدیشوج  تضهن  تلم  نتم  زا  هدیشوج  یهلا و  تضهن  ( 1 .) دنورب هار  کی  هب  مه  اب  اهنیا  اه ، گرزب  اه و  هچب  همه  تاقبط و  همه 

، دهدب رییغت  ار  یتلم  روج  نیا  دناوت  یمن  یتسد  چیه  درادن .... قح  سک  چـیه  تسا ، نم  لام  هک  دـیوگب  یـسک  دـناوت  یمن  تلم ...  نتم 
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هار هک  تسا ، هدـش  لصاح  ام  تلم  رد  اـم ، تکلمم  رد  هک  یلیدـبت  لوحت و  زا  تسادـخ . ...  تسد  نیا  تسا ، هدرک  راـک  نیا  تسادـخ 
هک تفگ  دوـش  یمن  دوـش ، یمن  نیا  دـشاب .  رمع  دـیز و  تسد  اـب  هک  دوـش  یمن  هتـشاذگ ، اـپ  ریز  ار  لاـس  ینعی 2500  هتفر ، لاس  دـص 

دیما اذهلو  ادخ ، رما  هب  نیا  تسادخ و  تسد  ریخ ، تسا .  هدرک  ار  راک  نیا  رازاب  مدرم  تفگ  دوش  یمن  دنا ، هدرک  ار  راک  نیا  نویناحور 
لیکشت هک  سدقم  تضهن  نیا  رد  مرتحم !  نارادرب  سدقم  تضهن  هرمث  فده و  ( 2  .) تسا شخب  دیما  تسا ، یهلا  نوچ  تسا .  شخب 

نتم زا  هتساخرب  تکرح  ( 3 .) دیشاب روبص  نآ ، تارمث  زا  لالقتسا  يدازآ و  زا  تنامـض  تسا و  نآ  فادها  هحولرـس  یمالـسا  تموکح 
يوق هیحور  زا  تسین و  یصاخشا  ای  صخش  هب  یکتم  تسا و  هتساخرب  اهناسنا  ترطف  هعماج و  نتمزا  تکرح  نیا  یناسنا  ترطف  هعماج و 

یسایس تالیکشت  کی  ینیزگیاج  هدننک  نیمضت  دوخ  لماع ، نیا  تسا و  رادروخرب  ناریا  هعماج  مدرم  مهف  اب  انـشآ  یـسایس  تالیکـشت 
هک تسا  نـیا  تـضهن  نـیا  صیاـصخ  زا  رگید  یکی  هعماـج  داـعبا  هـمه  رد  یـساسا  تارییغت  ( 4 .) دـشاب یم  هاش  میژر  ياـج  هب  دـنمورین 

رارقتسا یهاشنهاش و  ماظن  ندش  هدیچرب  هاش ، طوقس  زا  تسا  ترابع  هک  دشاب  یم  یناریا  هعماج  داعبا  همه  رد  یساسا  یتارییغت  راتساوخ 
، تضهن نیا  ناریا ، تلم  یناـگمه  یمالـسا  تـضهن  نداد  ناـمزاس  اـما  یناـگمه  شبنج  يرکف و  لوـحت  داـجیا  ( 5  .) یمالـسا تموکح 

رمث هب  ات  ار  تضهن  نیا  هک  تسا  نیا  هب  شداقتعا  دریگ و  یم  همشچرس  مدرم  اهنآ و  زا  دوش و  یم  لماش  ار  مدرم  همه  هک  تسا  یـشبنج 
هللادمحب نویناحور ، يرگنـشور  میدرک و  ءاشفا  ار  میژر  مئارج  مامت  میدرک و  تیاده  ار  مدرم  نویناحور  ام  هتبلا  داد  همادا  دیاب  ندیـسر 

لابند هب  ادص  کی  مه  اب  همه  هک  يروط  هب  دمآ ، دوجو  هب  ناریا  هعماج  يارب  يرکف  لوحت  کی  دـندش و  نشور  مدرم  دـش و  عقاو  دـیفم 
نیا تسا و  یمالـسا  تموکح  يرارقرب  یهاشنهاش و  ماظن  ندـش  هدـیچرب  ناـمدود و  نیا  يدوباـن  نآ  دـنتکرح و  رد  دـصقم  هار و  کـی 

ار عوضوم  نیمه  مه  برغ  قرش و  بونج و  لامـش و  رد  دنهاوخ ، یم  ار  بلطم  نیمه  زکرم ، رد  تسامرف  مکح  ناریا  رـسارس  رد  فده 
بالقنا ندوب  یناسنا  یمالسا و  ( 6 .) دنهاوخن ارچ  دنهاوخ ، یم  دنا و  هداد  رس  ار  یمالـسا  تموکح  يدازآ ، لالقتـسا ، دایرف  همه  دنبلاط 
بالقنا هکنیا  باب  زا  بالقنا  نیا  دراد . قرف  تسا  هدـش  عقاو  ایند  رد  هک  یتابالقنا  ریاس  اـب  ناریا  بـالقنا  نیا  هک  دـنادب  ناریا  تلم  دـیاب 

هللادمحبام تسا و  هدوب  دایز  رایسب  تاعیاض  تسا  هدش  عقاو  ایند  رد  هک  یتابالقنا  رد  دروآ . راب  هب  یمک  تاعیاض  دوب  یناسنا  یمالـسا و 
یتمه اب  تشم و  اب  ناریا  تلم  امـش  ار  هلاس  دـصناپ  رازه و  ود  ملاظ  یهاشنهاش  کی  میدـش .  لیان  گرزب  يزوریپ  هب  تاـعیاض  یمک  اـب 

یناسنا یمالسا  بالقنا  رد  مظن  ظفح  ( 7 .) دیدرکن دش  یم  وا  زا  هک  ییاه  ینابیتشپ  هب  هجوت  دیدرک و  نوگنرـس  خـسار  ینامیا  گرزب و 
يردـق هب  تسا  هدـش  عقاو  ایند  رد  هک  یتابالقنا  درک . هریخ  ار  ایند  ياه  مشچ  هک  درک  مظن  ظـفح  ناـنچ  شبـالقنا  رد  هک  یتلم  رب  دورد 
بـالقنا نیا  رد  امـش ، یبهذـم  بـالقنا  نیا  رد  تفرگ .  هدـیدان  ناوـت  یمن  هک  تسا  هدـش  نآ  رد  يزیر  نوـخ  يردـق  هب  تسا و  دـیدش 

زا ناطیش  دینک ، تفلاخم  ملظ  اب  دوب  هدرک  راداو  ار  امش  نامیا  ظفح  هکنیا  يارب  دوب  مک  رایـسب  تاعیاض  هللا  دمحب  امـش  یناسنا  یمالـسا 
رد مالـسا  يایحا  ( 8 .) دوب امـش  اب  هیلع -  هللا  مالـس  نامز -  ماما  رظن  دوب ، امـش  اب  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  رظن  دوب ، رود  امـش  لـمع  نیا 
یم نیب  زااه  همکچ  ریز  دنتشاد  ار  نآرق  دندرک  یم  مدهنم  دنتشاد  ار  مالسا  دش ، یم  شومارف )  ) یـسنم تشاد  مالـسا  ناریا  یهلا  تضهن 

، درک هدـنز  ار  مالـسا  درک ، هدـنز  ار  نآرق  دوب ، یهلا  تضهن  دوب ، یهلا  مایق  هک  ناریا  تلم  امـش  مایق  ناریا ، ياـهناوج  امـش  ماـیق  دـندرب ،
هک دش  ادیپ  یهلا  تضهن  کی  یتضهن ، کی  ریخا  تاونـس  نیا  رد  ناریا  رد  هللادمحب  دصقم  رد  تدحو  ( 9 .) دیشخب مالسا  هب  هزات  تایح 

، دـندوب مه  اب  ریبک  ياهدرمریپ  اب  شریغـص  ياـه  هچب  هک  یتضهن  دوب ، یهلا  تضهن  نیا  هکنیا  ـالا  مراذـگب  شیور  یمـسا  مناوت  یمن  نم 
، هملک تدحو  ادخ و  يارب  ادـخ ، هب  لاکتا  هک  دوب  نیمه  ناریا  يزوریپ  زمر  ار . توغاط  نیا  دـندرک  درط  مه  اب  همه  دـندوب و  مه  اب  همه 
هک دوـب  نیا  همدـقم  دـشاب ، مالـسا  تموـکح  هک  دوـب  نیا  دـصقم  دندیـسرپ ، یم  سک  ره  زا  دـصقم ، ضرغ ، تدـحو  هـملک و  تدـحو 

نیا يرسارس  جیسب  لماع  نامیا  هوق  ( 10 .) دشاب یمالسا  تموکح  هانپ  رد  يدازآ  لالقتسا و  هک  دوب  نیا  دصقم  دشابن ، توغاط  تموکح 
هک یفیعـض  تلم  کی  تسا .  یمالـسا  مایق  مایق ، نیا  تسا ، ینآرق  مایق  مایق ، نیا  تسین ، یلم  مایق  مایق ، نیا  هک  دشاب  ظوفحم  دـیاب  راعش 

دناوت یمن  تیلم  هوق  هب  دندوب ، حلسم  نادند  ات  دنتشاد و  زیچ  همه  هک  یناطیـش  تردق  نیا  لباقم  رد  اهتردقربا و  لباقم  رد  تشادن ، چیه 
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مسق ارم  دندرک و  یم  بلط  ار  تداهـش  نم  زا  نم ، اهناوج ي  یـضعب  دوب . وا  وزرآ ي  تداهـش  هکنیا  يارب  درک  هبلغ  هک  یتلم  دنک . هبلغ 
هک نآ  میا و  هداد  دیهـش  هک  دـندرک  نیارب  راختفا  دـنداد ، ار  ناشدوخ  ياهناوج  هک  ییاه  نز  میوشب ، دیهـش  هک  نک  اـعد  هک  دـنداد  یم 

تردـق نیا  تسا ، نامیا  تردـق  نیا  تسین  تیلم  تردـق  نیا  منک .  یم  ءادـها  مه  ار  نیا  تفگ  یم  زاب  دوب  هدـنام  یقاب  وا  زا  رـسپ  کی 
بغار تداهش  هب  وا  نادنزرف  هک  تسا  مالسا  نیا  اه ، تردق  ربا  رب  درک  هبلغ  هک  تسا  مالسا  نیا  دننکن . هابتشا  دننکن ، طبخ  تسا ، مالسا 

تضهن کی  نوچ  تضهن  نیا  يزوریپ  لماع  تضهن  ندوب  یهلا  ( 11 .) درک جیسب  ناریا  رساترس  ار  مدرم  هک  تسا  نامیا  هوق  نیا  دنتسه .
(12 .) دـش زوریپ  تهج  نیا  زا  دوب  یمالـسا  تضهن  کی  یهلا ، تضهن  کی  یلم ، تضهن  اـی )  ) ییارگ يداـم  تضهن  کـی  هن  دوب ، یهلا 

تـضهن هک  ییاهنآ  ای  دـنرادن  داقتعا  ادـخ  هب  هک  ییاهنآ  ياه  تضهن  لـثم  تضهن  دوب . یهلا  یتضهن  کـی  نیا  تلم  ماـیق  هزیگنا  مالـسا 
تشاد و شقن  نآ  رد  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  دوب  یتضهن  ناریا  تضهن  تسا  هدوبن  تسا .  هدوب  يداـم  تهج  ياـه  تضهن  ناـشیاه 

یمن ار  میژر  نیا  اـم  دـنتفگ  همه  دـنتخیر و  اـه  ناـبایخرد  مالـسا  ماـکحا  ناونع  هب  مالـسا ، ناونع  هب  یمالـسا ، يروهمج  ناونع  هب  مدرم 
یـضعبالا اهرـشق  همه  هزیگنا  دوب ، تلم  نیا  هزیگنا  هک  يزیچ  نیا  میهاوخ .  یم  یمالـسا  يروهمج  یمالـسا و  لدع  تموکح  میهاوخ و 

یلوحت کی  دش ، ادیپ  تلم  نیا  رد  هک  یمیظع  لوحت  نیا  دندمآ . ...  اه  هچب  دنتخیر ، نابایخرد  اهدرم  دنتخیر ، اه  نابایخ  رد  اه  نز  اه .
دوب نآ  ساسا  دوب ، وا  ساسا  دشاب ، یمالـسا  تموکح  دـشابن ، میژر  تشاد ؟  هلابند  ای  دـشابن ؟ میژر  الثم  هک  انعم  نیا  يارب  طقف  هک  دوب 

اب یمالـسا  مایق  ( 13) دـشاب یمالـسا  تموکح  تموکح ، هک  دنتـشادرب  ار  عـناوم  روـشک . نیا  رد  دـنک  تموـکح  نآرق  دنتـساوخ  یم  هک 
، دهاوخ یم  ار  مالـسا  تلم  تلم .  ریاس  هن  ام و  هن  دـیدرک و  یم  تیلاعف  ردـقنیا  امـش  هن  دوب ، یلم  تضهن  کی  نیا  رگا  دـنوادخ  تیانع 

تضهن نیا  دندز و  یم  مالسا  دایرف  همه  اهدرمریپ  ات  کچوک  ياه  هچب  زا  تسا .  مالسا  يارب  دهاوخ  یم  هک  مه  ار  شدوخ  روشک  تلم 
دنتساوخ یم  ار  مالسا  هک  یناسک  دض  رب  مایق  توغاط ، دض  رب  مایق   ) دوب و مالـسا  دصقم  هک  نیمه  يارب  شیمالـسا و  هغیـص  نیمه  يارب 

هک دومرف  ددم  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  دوب  یمایق  کی  دنراپسب ، یـشومارف  هب  دنتـساوخ  یم  ار  مالـسا  هک  دندرک  ییاهراک  دننکـشب و 
دندش لصتم  دندوب ، ام  دـض  رب  هک  اه  یـشترا  دـیدش ، عمتجم  مه  اب  همه  دـیدوب ، ادـج  مه  زا  همه  دـیدوب ، قرفتم  همه  هک  یتیعمج  امش 

و ار ، امـش  درک  دییءات  ادخ  ینعی  دوب . ییادخ  دوب ، یهلا  هلأسم  کی  نآ  دـندش ،) دراو  دنتـشادن  لئاسم  نیا  هب  يراک  شلـصا  هک  ییاهنآ 
، تفر یم  یتکلمم  کی  تشاد  يدوباـن  هب  ور  هک  يا  هلحرم  کـی  رد  هک  میناد  یم  راـختفا  ناـمدوخ  يارب  ناـتدوخ و  يارب  یلیخ  ار  نیا 
تلم و فرط  هب  درک  زارد  ار  شتمحر  تسد  درک و  تیانع  دنوادخ  يا  هلحرم  نینچ  کی  رد  دورب ، تساوخ  یم  یشومارف  هب  ور  مالـسا 

شدوخ دناوتب  یسک  کی  هک  دوبن  یبلطم  کی  نیا  هن ، میژر  هن ، توغاط  مالـسا ، دز  یم  داد  دمآ  یم  اج  ره  زا  سک  ره  مه  اب  همه  تلم 
نیا تاکرب  زا  یکی  تضهن ، نیا  رد  دصقم  ندوب  یهلا  مه و  هب  راشقا  همه  یکیدزن  ( 14 ( .) تسا  ) هدرک تسرد  ادخ  ار  نیا  دنک  تسرد 

، دندش کیدزن  مه  اب  اهنیا  یناحور ، ناوج  هقبط  یناحور و  رشق  اب  یهاگشناد  رشق  درک ، کیدزن  مه  هب  ار  اهرشق  نیا  هک  دوب  نیا  تضهن 
کی دیاب  دشاب و  دیابن  یتوغاط  میژر   » هملک نیا  رد  اهنیا  همه  دندش و  راکمه  دندش ، کیدزن  مدرم  تاقبط  ریاس  اب  همه  دندش و  راکمه 

نیا ندـش  کـیدزن  نیا  دوب . اـنعم  نیا  همه  دوصقم  دوب و  همه  ضرغ  نیا  دـندش . كرتشم  مه  اـب  همه  دـشاب ،» یمالـسا  لدـع  يروهمج 
دـصقم کی  ناشدصقم  همه  هکنیا  اب  یلاعت و  كرابت و  يادخ  دییأت  اب  دندوب ، ادج  مه  زا  هک  ییاهرـشق  نیا  ندـش  دـحتم  مه ، هب  اهرـشق 

2: دلج رون  هفیحص  ( . 1 () 15  .) تسکـش ار  دس  نیا  دوشب ، هتـسکش  دس  نیا  هک  دنتـسناد  یمن  نکمم  همه  هک  میظع  دـس ، نیا  دوب ، یهلا 
3: دلج رون  هفیحـص  ( . 3  ) 10/8/57  : ینارنخس خیرات   138  : هحفص  22: دلج رون  هفیحـص  ( . 2  ) 17/7/57  : ینارنخـس خیرات   116  : هحفص

هحفص  4: دلج رون  هفیحص  ( . 5  ) 20/8/57  : ینارنخس خیرات   210  : هحفص  3: دلج رون  هفیحص  ( . 4  ) 14/8/57  : ینارنخس خیرات   2  : هحفص
75  : هحفص  5: دلج رون  هفیحـص  ( . 7  ) 16/9/57  : ینارنخس خیرات   40  : هحفص  4: دلج رون  هفیحـص  ( . 6  ) 14/9/57  : ینارنخـس خیرات   23:
140  : هحفص  5: دلج رون  هفیحـص  ( . 9  ) 26/11/57  : ینارنخس خیرات   81  : هحفص  5: دلج رون  هفیحـص  ( . 8  ) 23/11/57  : ینارنخس خیرات 

هحفص  5: دلج رون  هفیحـص  ( . 11  ) 16/12/57  : ینارنخـس خیرات   173  : هحفص  5: دلج رون  هفیحـص  ( . 10  ) 14/12/57  : ینارنخس خیرات 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 223 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص  7: دلج رون  هفیحص  ( . 13  ) 11/3/58  : ینارنخس خیرات   44  : هحفص  7: دلج رون  هفیحص  ( . 12  ) 18/12/57  : ینارنخس خیرات   184:
هحفص  7: دلج رون  هفیحـص  ( . 15  ) 20/3/58  : ینارنخـس خیرات   66  : هحفص  7: دلج رون  هفیحـص  ( . 14  ) 16/3/58  : ینارنخـس خیرات   60:

دـش ماغدا  اهدایرف  مامت  اه و  لوق  مامت  هورگ و  کی  رد  دـش  ماغدا  اـه  هورگ  ماـمت  تضهن  تیهولا  هبنج   6/4/58  : ینارنخس خیرات   216:
هجوت مه و  رد  اه  هورگ  ماغدا  نآ  میهاوخ .  یم  یمالـسا  يروهمج  هک -  منکب  ضرع  میژر و -  نیا  رب  گرم  دایرف  نآ  دایرف و  کـیرد 
دندرک یم  ار  هدام  تعیبط و  ملاع  باسح  اهنآ  درک ، لطاب  ار  نییدام  باسح  همه  تسکش و  ار  یناطیش  گرزب  دس  نیا  هک  دوب  مالسا  هب 

دننک و باسح  دنناوت  یمن  ار  نآ  دراد ، یتردـق  هچ  نامیا  هک  دـندرک  یمن  باسح  ار  شنامیا  دـندرک ، یمن  ار  نآ  تیهولا  هبنج  باسح 
نیبشوخ نآ  هب  یلیخ  ار  بالقنا  نیا  نم  هک  دش  ادـیپ  ناریا  رد  هک  یبالقنا  نیا  هللادـمحب  یناسنا  بالقنا  ( 1  .) تسا هچ  دنناد  یمن  نامیا 
تسکش ار  قرـش  برغ و  هک  باب  نیا  زا  هن  و  دوب ، میظع  یلیخ  دوب ، دایز  مه  نیا  داد ، تسکـش  ار  اضردمحم  هک  باب  نیا  زا  هن  متـسه ،

هزیگنا دوب ، یهلا  دـصقم  همه  دـصقم  دـصقم  ندوب  یهلا  ( 2 .) دنتخانـش ار  ناشدوخ  دـش ، ادـیپ  یناسنا  بالقنا  کی  هک  باـب  نیا  زا  داد ،
هک ار  اهنآ  هک  دوب  نیا  دصقم  ربکا .» هللا   » ياهدایرف دوب ، یمالسا  ياهراعش  ناشیاهدایرف  رد  ناشیاهراعش ، رد  هک  میدید  یم  دوب . مالـسا 

تضهن ( 3 .) دنکب ادیپ  ققحت  تسا  نآ  همدقم  نیا  هک  یقیقح  دصقم  نآ  هللا  ءاشنا  نآ  زا  دـعب  رانک و  دـنورب  دنتـسناد  یم  مالـسا  فلاخم 
نارگن چیه  دور و  یم  ولج  يزوریپ  اب  تسا و  هدمآ  يزوریپ  اب  ام  تضهن  هک  منکب  ضرع  امـش  هب  دـیاب  نم  قح  هبلاطم  يارب  اهرـشق  مامت 

مامت هک  یتلم  کی  تساهتلم ، قح  تسا ، قح  هک  یبلطم  مه  نآ  تساوخ  ار  یبلطم  کی  هک  یتقو  یتلم  کی  هکنیا  يارب  دیـشابن  انعم  نیا 
ار لالقتـسا  درک ، یم  هبلاطم  ار  يدازآ  درک ، هبلاطم  ار  شدوخ  قح  هک  دوب  یمایق  مه  ماـیق  نیا  تساـخ و  اـپب  درک و  تضهن  شیاهرـشق 

ياهلاس اهتردـقربا  نیا  دنتـسناوتن  هک   ) دـش نیا  بابـسا  نیمه  شدوخ ، قح  هبلاطم  يارب  هتـساخاپب  تلم  وچمه  کی  درک . ...  یم  هبلاـطم 
،( دوـب یتنطلـس  ینوناـق  ریغ  میژر  میژر ، دوـبن ، لالقتـسا  دوـبن ، هجو  چـیه  هب  يدازآ  دـندوب و  هدرک  بلـس  تلم  نیا  زا  ار  قـح  نیا  زارد 

دـنراد و شهگن  زاـب  تکلمم ، نیا  رد  تشاد  هقباـس  دوـب و  قباـس  هک  یقاـنتخا  نآ  دنتـسناوتن  ار و  میژر  نآ  دـننک  ظـفح  هـک  دنتـسناوتن 
ریظن ملاع  رد  ام  بالقنا  هک  میتسه  یعدـم  ام  ملاع  رد  یمالـسا  بـالقنا  ندوب  ریظن  یب  ( 4 .) دننک ظفح  ریغ  هب  ار  ام  یگتسباو  دنتـسناوتن 

هک دوبن  یبالقنا  کی  دنتـشاد ، رما  نیا  رد  تکرـش  تلم  دارفا  ماـمت  دوب و  یمالـسا  نوچ  تسا و  هدوب  یمالـسا  هکنیا  يارب  تسا  هتـشادن 
هک یتلم  درک و  مایق  یتلم  کی  دوبن  روطنآ  دنک ، طقاس  ار  یتموکح  کی  دیایب و  یماظن  کی  ای  دربب ، ار  یتموکح  دیایب و  یتموکح  کی 

نوریب ار  ناشدوخ  فیرح  دـندرک و  مایق  اهنیا  دـناد ، یم  تسناد و  یم  مالـسا  دـنبیاپ  قالخا و  دـنبیاپ  ار  شدوخ  هک  یتلم  دوب ، یمالـسا 
نیرتالاب شدوخ  دـح  رد  تسا و  هدوب  یگرزب  بالقنا  ام  بالقنا  اهبالقنا  رگید  زا  زیامتم  ناریا  گرزب  بالقنا  ( 5 .) دندرک هبلغ  دندرک و 

بالقنا هک  يروط  نآ  تسا .  زیچان  شیاه  یگتفـشآ  نآ  رـس  تشپ  میدوب و  دـهاش  ام  تسا و  رـضاح  هک  یعـضو  اب  تسا ، هدوب  بالقنا 
نیا مه  مهم  میرادن و  ار  اه  يراتفرگ  نآ  ام  دنتـسه  راتفرگ  زاب  لاس  دنچ  زا  دعب  لاس ، تصـش  لاس ، هاجنپ  زا  دـعب  هک  دـندوب  رگید  ياه 
روط نآ  شرـس  تشپ  دـشاب  روطنیا  هک  یمایق  ره  مالـسا و  يارب  تسا  هدرک  مایق  ملـسم  تلم  یلم ، تسا و  یمالـسا  ام  بـالقنا  هک  تسا 
تلم ياهرشق  ریاس  اب  داحتا  اب  اه  ناوج  امش  هک  يا  يزوریپ  رفک  رب  مالسا  هبلغ  ( 6 . ) دوش یمن  ادیپ  اه  يرگیشحو  روط  نآ  اه ، يزیرنوخ 
نودب ادخ ، ریغ  هب  ءاکتا  نودب  ملسم  تلم  کی  يزوریپ  دوب . هدشن  ادیپ  تیفیک  نیا  اب  يزوریپ  روط  نیا  خیرات  لوط  رد  دیدروآ  تسد  هب 

کی نآ  رب  هوالع  یماظن ، تامیلعت  ياراد  یماظن ، تازیهجت  ياراد  زهجم ، ياه  تردق  کی  رب  یماظن ، تامیلعت  نودب  یماظن ، تازیهجت 
ماجسنا ( 7 .) رفک نتم  رب  مالـسا  نتم  هبلغ  رفک ، رب  دوب  مالـسا  هبلغ  هبلغ  روطنیا  دندوب . وا  لابند  مه  اه  تردق  همه  هک  یتردـق  کی  یتلم ،
لیصحت لوغـشم  زیزع  ناناوج  امـش  یماظن ، تامیلعت  ام  تلم  هن  میتشاد و  یماظن  تردق  هن  ام  هک  دیناد  یم  امـش  یتوکلم  يادص  اب  تلم 

ام دندوب ، ناشدوخ  مولع  لیـصحت  لوغـشم  مه  نویناحور  دندوب . ناشدوخ  صوصخم  ياهراک  لوغـشم  مه  اهرـشق  ریاس  دـیدوب و  شناد 
، رگید زیچ  کی  نآ  لابند  میتشاد و  زیچ  کی  نکل  میتشاد  یتازیهجت  کی  هن  دـشاب و  هدـید  یماظن  تامیلعت  هک  یتیعمج  کـی  میتشادـن 
ام ار  میظع  يورین  ود  نیا  دوب . مالـسا  قریب  ریز  رد  اهرـشق  همه  ندش  عمج  نآ  لابند  هک  ادخ  يارب  مایق  ادخ ، هب  نامیا  مالـسا ، هب  هدـیقع 
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ادخ رکذ  اه  نابز  همه  زا  قح  سدقم  تاذ  هب  لاکتا  ادخ ، هب  هجوت  نامیا ، يورین  لیـصا ، يورین  وا  لابند  یکی  لیـصا و  یکی  هک  میتشاد 
ادص و کی  تفر  رانک  ضارغا  همه  دندش و  عمتجم  مه  اب  اهرـشق  همه  لیـصا  بلطم  نیا  لابند  دنتفر و  ولج  ربکا  هللا  اب  دـمآ ، یم  نوریب 

يادص دوب . مالـسا  يادص  نیا  دمآرد و  مالـسا  نادنزرف  امـش  موقلح  زا  هک  ادص  کی  نیا  میهاوخ ، یم  یمالـسا  يروهمج  ام  هکنیا  نآ 
رب یلاـخ  تسد  اـب  هک  داد  تلم  هب  یتردـق  وچمه  درک و  مجـسنم  ار  تلم  نیا  وچمه  ادـص  نیا  دوب و  بیغ  ملاـع  يادـص  دوـب ، توـکلم 

بالقنا ( 8  .) ماجـسنا نیا  هب  جاـیتحا  میراد و  یهلا  یتوـکلم  يادـص  نیا  هب  جاـیتحا  اـم ، مه  دـعب  هب  نیا  زا  دـندرک . هبلغ  گرزب  تردـق 
دشاب و هدیـشوج  مدرم  دوخ  نتم  زا  هک  یبالقنا  کی  دینک  ادیپ  مک  خـیرات  لوط  رد  دـیاش  امـش  يونعم  تردـق  اب  مدرم  نتم  زا  هدیـشوج 
، مدرم هدوت  نیمه  دشابن ، راک  رد  یماظن  تامیلعت  دـشاب ، هتـشادن  هحلـسا  دـشاب ، هتـشادن  یجراخ  تردـق  هب  یماظن ، هوق  هب  ییاکتا  چـیه 

هدوب مولعم  شلغش  هک  زرواشک  هدوب ، بسک  شلغش  هک  يرازاب  هدوب ، لیـصحت  شلغـش  هک  هبلط  هدوب ، لیـصحت  شلغـش  هک  یهاگـشناد 
یماظن تامیلعت  هن  هدوبن ، راک  رد  یماظن  لصا  دنتـشاد و  یـصاخ  ياه  لغـش  کی  همه  دـندرک ، یم  راک  هناخراک  رد  هک  ییاهنآ  تسا و 

ام بالقنا  ( 9 .) دـش يونعم  ناسنا  هب  يدام  ناسنا  زا  لیدـبت  کی  يونعم  تردـق  کی  اـب  دنتـشاد ، یماـظن  گرب  زاـس و  هن  دـندوب ، هدـید 
همه تسا ، یمالـسا  بالقنا  ام  بالقنا  اما  تسا  هدوب  اهداسف  روج  رازه  شلابند  هدوبن  یمالـسا  ایند  رگید  تابالقنا  یمالـسا ...  بـالقنا 

هک تفریذپ  ینعی  یمالـسا ، يروهمج  هب  داد  يأر  تلم  اما  دـندادن  يأر  هن ، يدودـعم  هدـع  کی  دـیداد  يأر  یمالـسا  يروهمج  هب  امش 
یمالسا هکنیا  يارب  تضهن  نیا  تلم  رد  یهلا  لوحت  ( 10  .) تسا هداد  نآ  هب  يأر  تسا و  هتفریذپ  تلم  ار  نیا  دشاب ، یمالسا  ماظن  ماظن ،

، ناتنمشد تسکـش  هب  عجار  ییادتبا  لحارم  رد  درک  کمک  شلحارم ، همه  رد  درک  کمک  یلاعت  كرابت و  يادخ  دوب ، ادخ  يارب  دوب و 
تـسکش ار  اهنآ  لوا  هلحرم  رد  تفر و  نادیم  هب  نامیا  تردق  اب  گرب ، زاس و  یب  یماظن و  تامیلعت  یب  ام  تلم  دوب . ...  ادـخ  دـییات  نیا 

هب تشگرب  فوخ  لاح  زا  هک  دش  ادیپ  تلم  رد  هک  یلوحت  نآ  ینعی  مالـسا .  تردق  یلاعت و  كرابت و  يادـخ  دـییات  زج  دوبن  نیا  داد و 
بالقنا اتدوک  اب  یمالسا  بالقنا  ندوب  توافتم  ( 11 .) دوب یهلا  لوحت  لوحت ، نیا  تردق ، لاح  هب  تشگرب  فعـض  لاح  زا  تردق ، لاح 

دوش دراو  درادن  ناکما  يدـحا  زغم  رد  اتدوک  رکف  یتح  هک  دـننادب  دـیاب  ناریا  مدرم  تسین ، ناتـسناغفا  لثم  ناریا  دراد ، قرف  اتدوک  اب  ام 
هک دهاوخ  یم  یتامدقم  اتدوک  تسا ؟  باوخ  ام  تلم  رگم  دوش . یم  دوبان  شدوخ  لوا  دـیایب  شرـس  رد  لایخ  نیا  هکنیا  ضحم  هب  اریز 
هب بیرق  تیرثـکا  هک  ناریا  شترا  هن  دـشاب ، تسد  تلآ  هک  دـهاوخ  یم  یـشترا  هکنیا  رگید  تـسا و  تـلم  ندوـب  باوـخ  اـهنآ  زا  یکی 
زا ای  دوش ، یم  عقاو  نیا  زا  سپ  ای  هدش  عقاو  ایند  رد  هک  ییاهبالقنا  یبتکم  یمدرم و  بالقنا و  ( 12  .) تسا تلم  لدمه  هارمه و  شقافتا 

، هدوب ییاتدوک  تابالقنا  ارثکا  دـنداد . یم  ماجنا  یبالقنا  کی  اتدوک  وحن  کی  هب  هک  اـه  تموکح  قیرط  زا  اـی  تسا و  هدوب  اـهتلم  قیرط 
امـش دشاب . هدشن  عقاو  نیعم  تاجتـسد  بازحا و  تیاده  هب  هک  دوشب  ادیپ  یبالقنا  مک  دـیاش  تسا  هدوب  تلم  لیبق  زا  هک  مه  بالقنا  نآ 
تلم زا  هکنیا  یکی  دشاب ، هتـشاد  ار  تیـصاخ  ود  نیا  هک  یبالقنا  درک  ادیپ  دیهاوخن  تسا ، هدش  عقاو  هک  یتابالقنا  مامت  رد  دـیدرگب  رگا 
کی مه  نآ  دـشاب و  یبتکم  هکنیا  رگید  یکی  اهنیا و  لاـثما  یـسایس و  تاجتـسد  اـه و  هورگ  بازحا و  تلاـخد  نودـب  دـشاب  هدـش  عقاو 

یمالـسا تهج  کی  ناریا  بالقنا  درک . دـیهاوخن  ادـیپ  ناریا  بالقنا  لثم  تسا ، هدـش  عقاو  ایند  رد  هک  یتاـبالقنا  همه  رد  یهلا .  بتکم 
بالقنا نیا  . دندرک مایق  یمالسا  هدیا  نامه  هب  اهنیا  يردان )  رگم   ) دنتسه ناملـسم  هک  ناریا  رـساترس  هکنیا  نآ  دراد و  مه  الاح  تشاد و 

یم ار  ییاذک  میژر  نالف  الثم  ام  هک  دنیوگب  نوریب و  دـنزیرب  ام  تلم  هک  دوبن  روطنیا  نکل  دراد  زیچ  همه  مالـسا  دوب . یمالـسا  هدـیا  عبت 
ياه هورگ  زا  کی  چـیه  یمالـسا و  يروهمج  مالـسا و  هملک  رد  دـیتشاد  عامتجا  همه  میهاوخ .  یم  ار  مالـسا  اـم  دـنتفگ  همه  میهاوخ . 

یمالسا هیضق  نیمه  درک  تفرشیپ  اسآ  هزجعم  روط  هب  هکنیا  تشادن و  تضهن  نیا  رد  یتلاخد  چیه  یـسایس  ریغ  هچ  یـسایس و  هچ  رگید 
، درادن گرم  زا  فوخ  هکنیا  يارب  درب  یم  شیپ  تلم  نیا  دوب  ادخ  ناشرظن  مه  همه  دـندرک و  مایق  ناش  همه  تلم  کی  یتقو  دوب . ندوب 

یـسک کی  دـندرک ، بالقنا  ناشدوخ  مدرم  هک  تسا  نیا  بالقنا  نیا  مهم  یگژیو  بالقنا  مهم  یگژیو  ندوب  یمدرم  ( 13  .) تسا یهلا 
اـصوصخ يداع و  مدرم  نیمه  ورازابو  هچوک  نیمه  مدرم  دوخ  بالقنا ، يارب  هدرکن  یـشکرکشل  یـسک  کی  دـنکب ، ار  بـالقنا  هدـماین 
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مناوتیم نم  هن  دـنداد ، ماجنا  ار  راک  دـندرک و  ار  بالقنا  هک  دـندوب  اهنیا  دوخ  ام ، رظن  هب  العا ، هقبط  اهنآ و  حالطـصا  هب  فعـضتسم  هقبط 
ار ناشلد  ار  اهنآ  درک و  يوق  ار  اهنیا  لد  هک  تسادـخ  دـننکب ، يراـک  وچمه  کـی  دـنناوت  یم  رگید  دارفا  هن  منکب ، يراـک  وچمه  کـی 

ینارنخس خیرات   31  : هحفص  9: دلج رون  هفیحـص  ( . 2  ) 7/4/58  : ینارنخـس خیرات   229  : هحفص  7: دلج رون  هفیحـص  ( . 1 .) درک فیعض 
ینارنخس خیرات   130  : هحفص  10: دلج رون  هفیحـص  ( . 4  ) 28/6/58  : ینارنخس خیرات   163  : هحفص  9: دلج رون  هفیحـص  ( . 3  ) 12/6/58:
ینارنخس خیرات   51  : هحفص  11: دلج رون  هفیحـص  ( . 6  ) 8/9/58  : ینارنخـس خیرات   246  : هحفص  10: دلج رون  هفیحـص  ( . 5  ) 13/8/58:
ینارنخس خیرات   72  : هحفص  11: دلج رون  هفیحـص  ( . 8  ) 30/9/58  : ینارنخـس خیرات   68  : هحفص  11: دلج رون  هفیحـص  ( . 7  ) 28/9/58:

خیرات  170  : هحفـص  11: دـلج رون  هفیحـص  ( . 10  ) 11/10/58  : ینارنخـس خـیرات   166  : هحفـص  11: دـلج روـن  هفیحـص  ( . 9  ) 1/10/58:
96  : هحفص  12: دلج رون  هفیحـص  ( . 12  ) 10/1258  : ینارنخـس خیرات   176  : هحفص  11: دلج رون  هفیحـص  ( . 11  ) 11/10/58  : ینارنخس
زاس و همه  اب  امـش  زا  دندیـسرت  اهنآ   27/3/59  : ینارنخـس خیرات   186  : هحفص  12: دلج رون  هفیحـص  ( . 13  ) 28/2/59  : ینارنخس خیرات 

یمالسا تضهن  کی  تیصاخ  تضهن  ندوب  شوجدوخ  ( 1 .) دش عقاو  بالقنا  یلاخ ، تشم  اب  اهنآ  زا  دیدیسرتن  امش  دنتـشاد و  هک  یگرب 
هب بـالقنا  هکنیا  زا  دـعب  ناریا  رـساترس  هعفدـکی  دـش . عقاو  ناریا  رد  هک  تسا  ییاـه  نیمه  هتـساخرب  تلم  دوخ  اـه و  هدوـت  دوـخ  زا  هک 

ناشدوخ دننک ، هاگآ  ار  مدرم  دنهاوخب  یصاخشا  کی  دشاب و  راک  رد  یمظن  کی  هکنیا  نودب  روشک  رساترس  دیسر  يدودح  ات  يزوریپ 
، يرهـش ره  رد  درک و  تسرد  هاگداد  تلم  دوخ  ناریا  رـساترس  دندرک . تسرد  ییاه  هورگ  دـندرک و  تسرد  ییاه  نامزاس  دنتـشادرب و 

رـساترس دشاب و  هدش  نییعت  کی  زکرم  زا  هکنیا  نودب  کلذ  لاثما  ناتـسداد و  مه  يرفن  دنچ  دـش و  یـضاق  ییالم  کی  يا  هیحان  ره  رد 
هب هک  تسا  یبالقنا  ام  یمالـسا  بـالقنا  هک  تسا  نیا  مهم  مدرم  دوخ  هب  یکتم  بـالقنا  ( 2 .) دیـشوج دش ، ادیپ  فلتخم  ياهداهن  روشک 

هدرک و نوریب  ار  هاـش  دـنا ، هدرک  ماـیق  مدرم  دـنناسرب .  رخآ  هب  ار  نآ  دـیاب  مدرم  دـنا و  هدرک  بـالقنا  مدرم  هتفرگ ، تروص  مدرم  تسد 
هدرک هک  يراک  ياپ  دیاب  مدرم  سپ ، دنا ، هدرک  نآ  نیزگیاج  تسا  نیفعضتسم  عفن  هب  هک  ار  یمالسا  ماظن  هدومن و  نوگنرس  ار  وا  میژر 

، تسا ناریا  مالـسا و  دض  رب  یتاغیلبت  ياه  قوب  مامت  هک  زورما  تسا .  رتگرزب  رتشیب و  شنمـشد  دشاب ، گرزب  لمع  هچ  ره  دنتـسیاب . دنا 
هن قرـش و  تردق  هن  تسین ، یتردـق  چـیه  هب  یکتم  تسا و  میظع  ام  بالقنا  دنـشکب . میلـست  شزاس و  هب  ار  ناریا  هک  تسا  رطاخ  نیدـب 
هب یکتم  تسا  یبالقنا  ام  مدرم  بالقنا  یلو  تسا  یکتم  تردـقربا  ود  نیا  زا  یکی  هب  دوش ، یم  ایند  رد  هک  ییاه  بـالقنا  برغ  تردـق 

تمحز اذل  تسا ، هداتـسیا  شدوخ  ياپ  يور  ناریا  روشک  زورما  دنـشاب . هتـشادن  هلگ  ناشبالقنا  ياهدمایپ  زا  دیاب  مدرم  سپ  مدرم ، دوخ 
شتیمها هک  يزیچ  نآ  زورما  هک  دیشاب  هجوتم  يریذپ  بیـسآ  زا  عنام  تضهن  ندوب  یمالـسا  ( 3 .) دنک لمحت  دـیاب  مه  ار  اه  هئطوت  اه و 

مه اجنیا  اـت  دوب و  یمالـسا  شلوا  زا  تضهن  نیا  مینکب .  ار  تضهن  نیا  تیمالـسا  ظـفح  اـم  هک  تسا  نیا  تسا  رگید  ياـهزیچ  زا  رتشیب 
هک دـشاب  نیا  ناشمه  دـیاب  همه  تلود و  تلم و . ...  همه  امـش و  همه  ام و  همه  دـشاب و  یمالـسا  مه  رخآ  ات  هللا  ءاشنا  تسه و  یمالـسا 

بالقنا رد  يریذپان  تسکـش  ( 4 .) دـینیب یمن  بیـسآ  رگید  دـشاب ، ظوفحم  تضهن  ندوب  یمالـسا  رگا  دـنربب . شیپ  یمالـسا  ار  تضهن 
صاخـشا ای  یهورگ و  هک  یتابالقنا  اب  یمالـسا ، هدیا  اب  مه  نآ  دشاب ، یمدرم  بالقنا  یتقو  هک  دـنناد  یمن  اهنآ  یمالـسا  هدـیا  اب  یمدرم 

تاجن يارب  مک  مک  دنا ، هدـید  زارد  نایلاس  رد  هک  ییاهراشف  رثا  رب  مدرم  همه  یمدرم ، بالقنا  رد  دراد  دایز  ياه  قرف  مه  اب  دـننک ، یم 
نتم زا  بالقنا  یتقو  دنتـشاد  یـساسا  شقن  مدرم  يرادـیب  رد  ابطخ  نویناحور و  ام  بالقنا  رد  هک  دـننک  یم  بـالقنا  ناـشروشک  دوخ و 
یم رگید  گرزب  تردـق  کی  ای  اکیرمآ و  الثم  داد  تسکـش  ار  نآ  ییاهرکـشل  یتح  ای  يا و  هتـسد  ای  یهورگ  اب  دوش  یمن  دـشاب  مدرم 
یم رظن  هب  دش و  وربور  تسکـش  اب  يوروش  ناتـسناعفا ، رد  هکنانچ  دهد  تسکـش  ار  بالقنا  دناوت  یمن  یلو  دنک ، لاغـشا  ار  ناریا  دناوت 

اب ار  اهنآ  مدرم  هچ ؟  دش  ناریا  دراو  یتقو  یلو  دنک ، نارابمب  ار  ام  ياهرهـش  شیاهامیپاوه  اب  دـناوت  یم  اکیرمآ  تسا  نامیـشپ  هک  دـسر 
هتخانش ار  مالسا  هن  هک  تسا  نیا  باب  زا  دنهد ، تسکـش  ار  ام  بالقنا  دنناوت  یم  دندرک  لایخ  هک  ینانآ  دنرب  یم  نیب  زا  نادند  گنچ و 

یم لیلحت  یتقو  و  ار ، امـش  یمالـسا  بالقنا  نیا  دننیبب  دـنناوت  یمن  اهنیا  بالقنا  دربشیپ  لماع  مالـسا  بتکم  ( 5 .) ار ناریا  مدرم  هن  دـنا و 
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نم دیوگ  یم  دـنک و  یم  يربهر  يوعد  یکی  مه  اج  همه  دـنمدآ ، ود  ره  هک  رگید  ياهاج  مدآ  اب  اجنیا  مدآ  دـش ، هچ  بوخ ، هک  دـننک 
اـسآ هزجعم  تعرـس  نیا  هب  تعرـس ، نیا  هب  هک  دوب  هچ  ناریا  نکل  بزح ، نم  هک  دـیوگ  یم  دوش و  یم  ادـیپ  یبزح  کی  اج  همه  ربهر ،

ار راک  نیا  هک  تسا  مالـسا  بتکم  نیا  درک ، ار  راک  نیا  هک  دوب  بتکم  هک  دننیب  یم  ار  اهزیچ  همه  دـننک  یم  لیلحت  یتقو  درک ؟ دربشیپ 
ات تلم  نیا  تسا ، هدرک  مایق  مالسا  ادخ و  يارب  هک  یتلم  يده  همئا  ءایبنا و  مایق  اب  تهباشم  ( 6 .) دندرک ار  راک  نیا  ادخ  يارب  مدرم  درک .
دش هتفرگ  شناوج  هچنانچ  رگا  هک  تسا  هدرکن  مایق  ایند  يارب  تلم  نیا  دنک . یم  تمدخ  تسا و  هداتـسیا  شدوخ  ياج  هب  تسه  مالـسا 

هزیگنا هک  یتلم  تسا .  دهـشلادیس  هللادبع  یبا  ترـضح  مایق  ریظن  تسا ، يدـه  همئا  مایق  ایبنا و  مایق  ریظن  شمایق  تلم  نیا  دـنادرگرب . ور 
ناشدوخ و دـصقم  زا  ار  اهنیا  دـنا ، هدرک  مایق  دـننکب و  مایق  شدـض  رب  هک  مه  ملاع  ياه  تردـق  همه  تسا . ...  ناـمیا  مالـسا و  شماـیق 

هدوبن روطنیا  هدوب  یمالسا  لوا  زا  هکنیا  باب  زا  یمالسا  بالقنا  اهتردق  همه  لباقم  رد  تلم  مایق  ( 7 .) دنادرگرب دنهاوخن  ناشدوخ  هزیگنا 
اتدوک دشاب ، هدرک  بالقنا  هب  توعد  ار  مدرم  دشاب و  هدرک  بالقنا  دشاب و  هدمآ  هدز  قرـش  ای  هدزبرغ  هک  دینک  ضرف  رفن  کی  هک  تسا 

کی مایق  تسا  هدـمآ  گنت  هب  جراخ  لخاد و  ملظ  تسد  زا  هکنیا  يارب  تلم  کی  ماـیق  هلءاـسم  تسا ، هدوبن  اـتدوک  هلءاـسم  دـشاب  هدرک 
اکیرمآ هک  میرادن  ام  عقوت  چیه  دننک و  مجاهت  وا  هب  اه  تردق  همه  هکنیا  يارب  دشاب  دـیاب  مه  ایهم  اه ، تردـق  همه  لباقم  رد  تسا  تلم 
تساوخ هک  يروطنآ  دسرب و  رمث  هب  هللا  ءاشنا  ناریا  رد  بالقنا  نیا  رگا  هک  دننیب  یم  اهنیا  همه  يوروش  ای  دشاب  هتشاد  هحلاصم  رـس  ام  اب 

ار راک  نیا  دورب  مه  یـسک  هک  تسین  نیا  هب  یجایتحا  چیه  دوش ، یم  رداص  جراخ  هب  بالقنا  نیا  راچان  دـنکب ، ادـیپ  ققحت  تسا  مالـسا 
یمدرم و نوچ  بالقنا  نیا   ... تسا ص )  ) ربماـیپ فدـه  ناـمه  بـالقنا  فدـه  ( 8 .) اـج همه  دوشب  توعد  هک  تسا  فـیلکت  هتبلا  دـنکب 

بالقنا مالـسا و  ظفح  يارب  هک  دننادب  دیاب  ام  یبالقنا  مدرم  تسا و  رت  هعیاض  مک  رترمثرپ و  ناهج  ياه  بالقنا  همه  زا  تسا ، یمالـسا 
ربمایپ فدـه  نامهام  بالقنا  فدـه  دـنهد ... ناشن  یبالقنا  يرابدرب  دوخ  زا  تسا  مزال  نادیهـش  نوخ  ساپ  نآ و  تارمث  زا  یناـبهگن  و 

رطاخ يارب  ام  روهظ  همدقم  یمالسا  بالقنا  ( 9 .) زیزع مالـسا  یهلا و  لدع  شرتسگ  ات  شیپ  هب  یبالقنا  لمحت  ربص و  اب  تسا  ناشلامیظع 
بالقنا نیا  یهلا  تردق  اب  نامیا و  دشر  اب  هللادمحب  ام  تلم  میدرک و  لابند  ار  تضهن  همادا  نیا  ار و  تضهن  نیا  یلاعت  كرابت و  يادخ 

 - ءادـفلا هلاـنحاورا  هللا -  هیقب  ترـضح  روـهظ  يارب  همدـقم  دوـشب و  یناـهج  بـالقنا  کـی  بـالقنا  نیا  هـک  میراودـیما  درب  شیپ  هـب  ار 
دش دنلب  وا  يادن  لوا  زا  هک  يروط  نآ  بسح  هب  ار  نیا  درک ، ام  تلم  میدرک و  هک  یبالقنا  نیا  ام  مالسا  تاجن  يارب  بالقنا  ( 10 .) دشاب

تموکح کی  ندروآ  تسد  هب  يارب  هن  تلم ، يارب  هن  روشک ، يارب  هن  تسا  هدوب  مالـسا  يارب  بالقنا  نیا  تسا ، دنلب  ادن  نیا  مه  نالا  و 
وترپ ( 11 .) دهدب تاجن  یمالسا  لخاد  یلخاد  جک  ياه  هقیلس  رش  زا  یجراخ و  ياهراکتیانج  اهتردقربا و  رـش  زا  ار  مالـسا  هک  نیا  يارب 

اهنآ هب  داد ، نامیا  اهنآ  هب  هک  یلاعت  كرابت و  يادخ  يایلوا  تیانع  یلاعت و  قح  تیانع  اب  هللادـمحب  ام  تلم  ملاع  همه  رد  بالقنا  ینکفا 
نیمه هب  رگا  میهاوخ و  یم  ام  ار  يدازآ  میهاوخ .  یم  ام  ار  لالقتـسا  تفگ  داتـسیا و  دز و  همه  هنیـس  هب  در  تسد  تلم  نیا  داد ، تردق 
اهنیا امش و  مایق  امش و  تضهن  رگا  ملاع  رد  بالقنا  جوم  ( 12  .) تفرگ دهاوخ  ار  ملاع  همه  شوترپ  هک  دیشاب  نئمطم  دورب ، شیپ  عضو 

ینازرا هک  دیدوب  هدرک  مایق  دـشاب ، یناوارف  هک  دـیدوب  هدرک  مایق  دوب ، يویند  ياهزیچ  کی  هب  ندیـسر  يارب  هک  دوب  رگید  ياه  مایق  لثم 
هک دیراد  قح  بوخ  دیدرک ، مایق  اهنیا  يارب  رگا  دشاب ، بعل  وهل و  سلاجم  هک  دیدوب  هدرک  مایق  دشاب ، هافر  هک  دیدوب  هدرک  مایق  دـشاب ،

وهل و سلاجم  نآ  زا  هک  تسا  ییاهنآ  دراد ، هک  ینآ  دنرادن ، هوکـش  مدرم  هدوت  هتبلا  دننک  هوکـش  دننک ، هوکـش  دنهاوخ  یم  هک  ییاهنآ 
رگید میدرک ، مایق  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  يارب  ام  هکنیا  زا  ریغ  مه  لوا  زا  تسا و  هدرک  مایق  هک  يا  هدوت  نکل  دـنا ، هدـنامزاب  بعل 

نامراک غارس  میورب  سپ  نآ ، هب  میدیسرن  هک  الاح  دیوگب  هک  تسین  روطنیا  تلم  نیا  دوش  یمن  هتسخ  تلم  نیا  میرادن  ییوزرآ  لامآ و 
هیاس امـش  يزوریپ  جوم  نیا  ایند  ياج  همه  رد  تسا ، هتفر  جوم  نیا  ملاع  رد  تضهن . ...  نیا  جوم  نـالا  نآ  هب  هدیـسر  دـننیبیم  تلم  نیا 
تلم کی  بالقنا  همزال  هک  یتالاح  بالقنا و  یسررب  هب  رگا  امش  تدم  نیرتهاتوک  رد  یمظن  یب  جرم و  جره و  راهم  ( 13  .) تسا نکفا 

رـسارس رد  ییاه  یگتخیـسگ  جرم و  جره و  هچ  هک  دید  دیهاوخ  دـیزادنا ، رظن  نآ  هب  يرظن  یب  یفرط و  یب  قمعت و  اب  دـیزادرپب و  تسا 
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یتدـم رد  لقاال  دـشک و  یم  ازارد  هب  ینالوط  ياـهلاس  نآ  ندومن  راـهم  مظن و  لقادـح  هب  ندیـسر  هک  دـیآ ، یم  دوجوب  یبـالقنا  روشک 
ياهداسف اه و  يدزد  اه و  تراـغ  لـتق و  اـه و  لواـپچ  روشک و  حطـس  رد  ياـه  يریگرد  ریگیپ و  ياـه  ضرم  اـه و  یطحق  اـب  ینـالوط 

گرزب تردـق  دـنچ  ای  کی  هب  یکتم  بالقنا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تسا و  ناـبیرگ  هب  تسد  رگید  رایـسب  ياـه  يراـتفرگ  یقـالخا و 
هکنآ زا  لبق  دوب ، لقتسم  یمدرم و  بالقنا  دوب و  یناگمه  همانرب  مالـسا  هک  تشاد  یمالـسا  بالقنا  هک  یتفاب  اب  ناریا  روشک  یلو  دشاب .

نینچمه داد و  لیکـشت  ار  بالقنا  ياروش  دهعتم ، دارفا  زا  لیلق  يا  هدع  اب  دوب ، رارقرب  قباس  میژر  تلود  هکنآ  اب  دـسرب  ییاهن  يزوریپ  هب 
چیه یطحق  زا  دش و  رارقرب  يروهمج  ماظن  تفرگ و  ماجنا  تاباختنا  مدنارفر و  نیدنچ  هاتوک  رایـسب  تدـم  رد  ار و  یلاقتنا  تقوم  تلود 

هک هچنآ  دش و  هدـیچرب  قرب  تعرـس  هب  عورـشم  ریغ  روما  اه و  هناخرامق  اه و  هدکترـشع  اه و  هناخیم  قالخا و  داسف  زکارم  دوبن ، يربخ 
یب لاوما  تامهم و  هحلـسا و  يدزد  يروآ و  عمج  هب  دندومن و  بالقنا  دراو  ار  دوخ  قفاوم ، يا  هرهچ  اب  نیقفانم  اصوصخ  اه ، کهورگ 

نادنچ هن  یتدم  رد  دندروآ ، دوجوب  دنداد ، رارق  مدرم  لباقم  ار  دوخ  اه  حالس  نامه  اب  دندز و  تسد  هناراکایر  یتروص  هب  مدرم  باسح 
عون نیا  اب  ایند  شمارآ  لاحرد  کچوک  گرزب و  ياهروشک  هک  تسا  يزیچ  نامه  نانآ  هدنامیقاب  ياهراک  دـش و  هتـسکش  مه  رد  دایز 

اکیرمآ و اپورا و  ندمتم  حالطـصا  هب  ياهروشک  زا  يروشک  رد  هک  تسین  يزور  دـننک و  یم  مرن  هجنپ  تسد و  اهراجفنا  اه و  يریگرد 
يونعم و يزوریپ  نیا  رتمک  رایـسب  یمجح  اب  هتبلا  تساـهنآ ، هباـشم  روما  نیا  رد  مه  ناریا  روشک  دریگن و  تروص  يراـجفنا  هراـق  ریاـس 
، تلم نیا  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یمیظع  یحور  لوحت  مالـسا و  هب  مدرم  هجوت  ندوب و  یمدرم  بـالقنا و  ندوـب  یمالـسا  نوـهرم  يداـم 
187  : هحفص  12: دلج رون  هفیحص  ( . 2  ) 19/5/60  : ینارنخس خیرات   91  : هحفص  15: دلج رون  هفیحص  ( . 1 () 14 .) دومرف داجیا  اسآ  هزجعم 
191  : هحفص  12: دلج رون  هفیحـص  ( . 4  ) 18/6/63  : ینارنخس خیرات   58  : هحفص  19: دلج رون  هفیحـص  ( . 3  ) 27/3/59  : ینارنخس خیرات 
195  : هحفص  12: دلج رون  هفیحـص  ( . 6  ) 14/11/60  : ینارنخس خیرات   26  : هحفص  16: دلج رون  هفیحـص  ( . 5  ) 1/4/59  : ینارنخس خیرات 
10  : هحفص  16: دلج رون  هفیحـص  ( . 8  ) 26/7/60  : ینارنخـس خیرات   195  : هحفص  15: دلج رون  هفیحـص  ( . 7  ) 4/4/59  : ینارنخس خیرات 
88  : هحفص  16: دلج رون  هفیحص  ( . 10  ) 22/11/60  : ینارنخس خیرات   45  : هحفص  16: دلج رون  هفیحص  ( . 9  ) 30/10/60  : ینارنخس خیرات 
178  : هحفص  20: دلج رون  هفیحص  ( . 12  ) 21/11/65  : ینارنخس خیرات   64  : هحفص  20: دلج رون  هفیحص  ( . 11  ) 1/1/61  : ینارنخس خیرات 

هحفص  17: دلج رون  هفیحـص  ( . 14  ) 25/7/61  : ینارنخـس خیرات   63  : هحفص  17: دلج رون  هفیحـص  ( . 13  ) 21/11/66  : ینارنخس خیرات 
هب یکتم  تسین و  يداع  بالقنا  کی  یمالسا  بالقنا  نیا  هچنانچ  برغ  قرش و  لباقم  رد  یگداتـسیا   21/11/61  : ینارنخس خیرات   188:

میقتـسم ال طارـص  ندومیپ  اب  دراد و  هتـشاد و  ار  دوخ  صاخ  ياه  یگژیو  تهج  نیا  زا  دشاب  یمن  برغ  قرـش و  بطق  ود  زا  کی  چـیه 
يزوریپ بجوم  نیمه  هک  تسا  هدیسارهن  يا  هناسفا  ياه  تردق  زا  کی  چیه  زا  تسا و  هداتـسیا  بطق  ود  ره  لباقم  رد  هیبرغ  هیقرش و ال 

بقع يا  هلحرم  چـیه  رد  نکل  دـش  مه  شدوخ  هیلع  ناوارف  ياه  يزورفا  شتآ  اه و  هئطوت  بجوم  هچرگ  دـیدرگ ، شیاسآ  هزجعم  ياه 
. دراد قرف  تسا ، هداتفا  قافتا  ایند  رد  هک  ییاه  بـالقنا  اـهروشک و  ریاـس  ياـه  بـالقنا  اـب  بـالقنا  نیا  ینورد  بـالقنا  ( 1 .) درکن درگ 
ای هک  يرگید  رباج  کی  تسد  هب  رباج ، کی  دـنمتردق ، کی  تسد  زا  ار  تردـق  تسا ، هداتفا  قافتا  نونکاـت  اـیند  رد  هک  ییاـه  بـالقنا 
ره هک  ییاهاتدوک  ای  تسا  هدش  ادـیپ  ایند  رد  هک  ییاه  بالقنا  لاح  رد  دـینک  هعلاطم  امـش  دـندرک . لقتنم  تسا  نیا  زا  رتالاب  ای  نیا  لثم 

تسا و هدش  ادیپ  بالقنا  کی  مدرم  لافغا  اب  هک  تسا  نیا  زج  تسا ، روطچ  اج  نآ  عضو  ایآ  هک  دینیبب  تسا ، هدـش  دوش و  یم  عقاو  زور 
تسا هدشن  لصاح  قرف  اهتلم  لاح  رد  چیه  دنا .  هدروآ  راک  رـس  ار  وا  زا  رتدب  ای  وا  هباشم  تردق  کی  دنا ، هتـشاذگ  رانک  ار  یتردق  کی 

هچ اه  بالقنا  نیا  زا  لبق  ایآ  هک  دننیبب  صاخـشا  دننک  هعلاطم  يوروش ، بالقنا  نآ  هسنارف ، بالقنا  نیا  تسا .  هدـش  رتدـب  اهتلم  لاح  ای 
روز لامعا  شا  همه  ای  دـنا  هدرک  ناشاهتلم  يارب  يرکف  تسا ، هدـش  لصاح  يرثا  کی  اهتلم  لاح  هب  اـیآ  تسه و  یچـالاح  تسا و  هدوب 

یمالـسا هب  تلم  راشقا  شیارگ  بالقنا  نآ  ، ) دش لصاح  مدرم  نطاب  رد  یبالقنا  کی  دش ...  عقاو  ناریا  رد  هک  یبالقنا  تردق ؟  تسا و 
لاح هب  چـیه  هک  کشخ  بادآ  کی  زج  مالـسا  زا  دوب و  هدـش  هدرپس  نایـسن  قاط  هب  رخآ  ياه  هدـس  نیا  رد  اـصوصخ  رـصع  نیا  اـت  هک 
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تایانع اب  یلاعت و  كرابت و  يادخ  تساوخ  هب  تلم  نیا  دوب .) هدنام  یقاب  نیمه  دـندوبن ، اهتلم  رکف  رد  چـیه  تشادـن و  يررـض  نارگید 
دشاب دیاب  هچ  مالسا  هک  دندیمهف  یمالـسا و  لاح  کی  هب  دنتـشگرب  قباس  لاح  نآ  زا  اه )  ) ناوج تایونعم ، رد  دش  بلقنم  لوا  وا  هصاخ 

ياه بالقنا  زا  یکی  لثم  مه  اج  نیا  بالقنا  دوب ، هدـشن  لصاح  هلءاسم  نیا  رگا  دـش . لـصاح  بـالقنا  نیا  وا  لاـبند  دـنکب ، دـیاب  هچ  و 
نامه مینکب ، باسح  ام  تازجعم  ءزج  ار  وا  دیاب  دـش و  لصاح  اج  نیا  رد  هک  يزیچ  نآ  دـیدید . دـینیب و  یم  ار  ناشلاح  هک  دوب  يرگید 

هک گرزب  بالقنا  نیا  هک  میناد  یم  ام  هزیگنا  هزرابم و  تیفیک  شیادـیپ ، رد  اـهبالقنا  همه  زا  ییادـج  ( 2 .) دوب تلم  نیا  ینورد  بالقنا 
دنوادـخ ياناوت  تسد  دوبن  رگا  دـیدرگ . زوریپ  یهلا  یببیغ  تادـییات  اب  درک . هاـتوک  گرزب  ناریا  زا  ار  نارگمتـس  ناراوخناـهج و  تسد 

اب ریخا و  لاس  دص  نیا  رد  صوصخ  هب ) ، ) یناحور دض  یمالسا و  دض  تاغیلبت  نآ  اب  ینویلیم  شش  یس و  تیعمج  کی  تشادن  ناکما  )
هب یلمدـض  یمالـسادض و  لفاحم  سلاجم و  اه و  ینارنخـس  تاعوبطم و  رد  نادرم  نابز  نارادـملق و  باـسح  یب  ياـه  ینکفا  هقرفت  نآ 

همه همه و  هک  هردخم  داوم  تارکـسم و  رامق و  ءاشحف و  یـشایع و  زکارم  همه  نآ  اه و  ییوگ  هلذب  اهرعـش و  همه  نآ  تیلم و  تروص 
شیپ رد  یتوافت  یب  داسف و  هب  دنیامن ، تیلاعف  دوخ  زیزع  نهیم  یقرت  یلاعت و  تفرـشیپ و  هار  رد  دـیاب  هک  لاعف  ناوج  لسن  ندیـشک  يارب 

رب نادنمتردق  ياه  هناخترافس  فرط  زا  هک  یـشیامرف  سلاجم  اه و  تلود  شگنهرف و  یب  ردپ  دساف و  هاش  تسد  هب  هک  هنانئاخ  ياهدمآ 
اب دش ، یم  هدرپس  نانآ  تسد  هب  روشک  تاردقم  هک  یشزومآ  زکارم  اه و  ناتسریبد  اه و  هاگـشناد  عضو  رتدب  همه  زا  دش و  لیمحت  تلم 

تیلم و مان  اب  حیحص ، یلم  هکلب  یمالسا  گنهرف  مالسا و  فلاخم  دص  رد  دص  هدز  قرش  ای  هدز  برغ  ناداتـسا  ناملعم و  نتفرگ  راک  هب 
یمن یتبثم  راـک  ناـشندادرارق  اـنگنت  رد  ناـنآ و  شحاـف  تیلقا  اـب  نکل  دـندوب  زوسلد  دـهعتم و  ینادرم  ناـنآ  نیب  رد  هچرگ  ییارگ  یلم 

فارحنا هب  تاغیلبت  تردق  اب  نایناحور و  ندیـشک  تلزع  اوزنا و  هب  هلمج  نآ  زا  رگید  لئاسم  اه  هد  همه و  نیا  اب  دنهد و  ماجنا  دنتـسناوت 
هللا دایرف  دحاو و  هدیا  اب  روشک  رساترس  رد  دننک و  مایق  هچراپکی  تیعضو ، نیا  اب  تلم  نیا  دوبن  نکمم  نانآ ،) زا  يرایسب  ندیشک  يرکف 
دریگ تسد  هب  ار  روشک  تاردقم  دوخ  هدز و  رانک  ار  جراخ  لخاد و  ياه  تردـق  مامت  اسآ  هزجعم  روآ و  تریح  ياه  يراکادـف  ربکا و 

هزیگنا رد  مه  هزرابم و  تیفیک  رد  مه  شیادیپ و  رد  مه  تسادج ، اه  بالقنا  همه  زا  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  درک  دیابن  کش  نیاربانب 
هدز تراغ  مولظم  تلم  نیا  رب  نانم  دـنوادخ  بناـج  زا  هک  هدوب  یببیغ  هیدـه  یهلا و  هفحت  کـی  نیا  هک  تسین  دـیدرت  ماـیق و  بـالقنا و 

خیرات  269  : هحفص  19: دلج رون  هفیحـص  ( . 2  ) 7/3/63  : ینارنخس خیرات   5  : هحفص  19: دلج رون  هفیحـص  ( . 1 ( ) 3  .) تسا هدـش  تیانع 
- ینیمخ ماـما  راـثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم   14/3/68  : ینارنخـس خیرات   175  : هحفـص  21: دـلج رون  هفیحـص  ( . 3  ) 21/11/64  : ینارنخس

( هر ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یعامتجا و  تالوحت 

یمالسا بالقنا  سرد  نایوگروز  لباقم  یگداتسیا 

هدامآ لماک  ینوگرگد  کی  يارب  ار  دوخ  ناریا  لبق  لاس  یفرعم 30  دمحم  مجرتم : یمالسا  بالقنا  سرد  نایوگروز  لباقم  یگداتـسیا 
ار هاش  لاس  کی  یط  دنتـسناوت  زیمآ  ضارتعا  ياه  ییامیپهار  اب  ناریا  مدرم  تساخ . اپ  هب  يولهپ  هاش  اضردمحم  میژر  دـضرب  درک و  یم 

شقن زین  دـنا ، هتـشاذگ  نس  هب  اپ  نونکا  هک  یناناوج  نهذ  رد  هکلب  دوبن ، یندـش  شومارف  ناـیناریا  يارب  اـهنت  هن  لاس 1978  دننک . طقاس 
یگدنز رامعتسا  هطلس  ریز  رد  یتخـس  جنر و  اب  لاس  تدم 70  هب  هک  مالـسا  ناهج  رد  ناریا  یمدرم  بالقنا  فلتخم  عطاقم  تسا . هتـسب 

دیفس و نساحم  اب  یگلاس  نارود 80  رد  یناحور  درم  کی  دوب ؛ بالقنا  نآ  يربهر  هوحن  رت  بیجع  همه  زا  دوب . هقباـس  یب  دـندرک ، یم 
هاگتسیا و  تنرتنیا ، سکاف و  هتفرشیپ  ياه  هاگتسد  هک  یطیارش  رد  درک و  یم  یگدنز  قارع  فجن  ياه  هناخ  زا  یکی  رد  هک  هایس  همامع 

رد دنک . تیاده  ار  بالقنا  اه  هینایب  تساک و  راون  زا  هدافتـسا  اب  تسناوت  تشادـن  دوجو  يا  هراوهام  هدرتسگ  شـشوپ  اب  ینویزیولت  ياه 
تارهاظت اب  یبالقنا  ياهزور  درک ، یم  لابند  هتفرشیپ  یعمج و  ياه  هناسر  قیرط  زا  ار  نآ  ناهج  هک  ناریا  رد  زاس  تشونرـس  هام  نآ 12 

ییاوه يورین  حلسم و  ياهورین  هب  سپس  تفای . همادا  تفن  تکرش  نارگراک  هلیسو  هب  دش و  زاغآ  اه  هبلط  اب  بالقنا  دش . هارمه  هدرتسگ 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 229 

http://www.ghaemiyeh.com


تسایس رب  هک  دش  یم  ثداح  ایند  رد  یـسایس  مالـسا  هنیمز  رد  يا  هزات  ون و  فرح  داد و  یم  خر  هک  دوب  يریظن  یب  هبرجت  دش . هدیـشک 
ناهج رد  هک  یـسایس  فلتخم  ياه  میژر  هک  ارچ  دـشن  رارکت  رگید  هبرجت  نیا  دوبن . رارکت  لـباق  هبرجت  نیا  دوب و  راذـگریثات  لـلملا  نیب 
دیرخ اهنآ و  ندرک  راوخ  گنرین و  اب  و  بوکرـس ، هلمج  زا  نوگانوگ  لیاسو  اب  ار  اـه  تلم  مشخ  دنتـسناوت ، دـننک  یم  تموکح  مالـسا 
هرهب یجراخ  ناسانشراک  زا  هچ  ره  هک  ارچ  دندرکن ، هدنسب  یتینما  ياه  هاگتـسد  هب  طقف  رگید  هتـشذگ  دننام  نامکاح  دنناشنب . ورف  دارفا 

هب روز  رازبا  زا  رتشیب و  ار  ییارگ  طارفا  راک  نیا  رگید  فرط  زا  تفای و  یم  شیازفا  زین  اهنآ  یـسایس  یتینما و  تالکـشم  دـننک ، يرادرب 
یبالقنا تایح  نانچمه  تسا ، هتـشذگ  نامز  نآ  زا  لاس   30 دـش . یم  يرادرب  هرهب  نافلاخم  طسوت  اه  تموکح  لباقم  رد  یعناـم  ناونع 

ياه تسایـس  دنتـسناوت  دـندرک ، اـپرب  ار  دوخ  تموکح  هیقف  تیـالو  هیاـپ  رب  هک  اـه  یناریا  تسا و  يراـج  ناـیناریا  هرمزور  یگدـنز  رد 
نداد نت  يارب  برغ  هئطوت  هنوگره  اهنآ ، دنشاب . رادافو  بالقنا  ياهراعـش  هب  دنهد و  رارق  نآ  يانبم  رب  ار  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس ،

نیا دنا . هدش  هجاوم  یجراخ  یلخاد و  گرزب  عناوم  اب  هتشذگ  دننامه  هک  دوب  عوضوم  نیا  رطاخ  هب  دندرک و  در  ار  ناش  ياه  هتساوخ  هب 
نتفای همادا  رد  برغ  هک  دوب  نآ  هلابند  درک  زاغآ  قارع  میژر  هک  یلیمحت  گنج  دـش و  زاغآ  ینید  یـسایس و  ناگرزب  رورت  اب  اـه  هئطوت 

زا دعب  لوا  لاس  جنپ  رد  دـمآ . نآ  هلابند  یـسایس  يداصتقا و  هرـصاحم  دـش و  لصو  يا  هتـسه  يژرنا  عوضوم  هب  هکنیا  ات  دوب . میهـس  نآ 
خاـک رد  ریزو  تسخن  رنهاـب  داوجدـمحم  روهمج و  سیئر  یئاـجر  یلعدـمحم  هلمج  زا  ماـظن  ناربـهر  زا  يداـیز  عمج  بـالقنا  يزوریپ 

بوسحم بالقنا  ياه  نوتـس  هک  يروهمج  بزح  ياضعا  زا  رفن  زا 70  شیب  نینچمه  دندش و  هتـشک  توا 1981  رد  يروهمج  تسایر 
ياه تاملپید  نارحب  دندش . رورت  زین  املع  اهقف و  هلمج  زا  نارگید  دندیسر و  تداهـش  هب  رد 1981  گرزب  راجفنا  کی  رثا  رب  دندش  یم 

تدم 444 هب  ار  اکیرمآ  ترافس  ییاکیرمآ  تاملپید  نایوجشناد 44  هک  دوب  یماگنه  نآ  دش و  زاغآ  لاس 1979  رد  زین  اکیرمآ  ترافس 
تـسایر هب  اکیرمآ  تموکح  هک  ارچ  تسا  ناریا  اـب  ینمـشد  يارب  تلع  نیرتگرزب  عوضوم  نیا  اـکیرمآ  دـید  زا  دـنتفرگ . ناـگورگ  زور 

رت قیمع  اهنآ  يارب  ینامز  ساسحا  نیا  تسا . هدوب  هقباـس  یب  ًـالبق  هک  تسا  اـکیرمآ  يارب  ریقحت  یعون  نیا  درک  ساـسحا  رتراـک  یمیج 
نآ 8 یط  داد و  خر  لیروآ 1980  رد  امیپاوه  ود  يدوبان  اب  سبط  يارحـص  رد  اه  ناگورگ  تاجن  يارب  اکیرمآ  یماظن  تایلمع  هک  دش 

ياج رتراک  یمیج  هکنیا  ات  تفاین  دوبهب  اکیرمآ  ناریا و  طباور  دـعب ، هب  هثداـح  نآ  زا  دندیـسر . تکـاله  هب  ییاـکیرمآ  ياـهورین  زا  رفن 
ار اکیرمآ  لوا ، زور  زا  زین  اه  یناریا  دـش . لصف  لح و  ییاـکیرمآ  ياـه  ناـگورگ  عوضوم  ریازجلا  تطاـسو  اـب  داد و  ناـگیر  هب  ار  دوخ 

تسایس رد  سپس  اهنآ  دروآ . راک  يور  ار  وا  هرابود  قدصم  تموکح  هیلع  اتدوک  اب  ایـس  لاس 1953  رد  هک  ارچ  دنتسناد  یم  هاش  یماح 
هطلس هلمج  زا  دندرک . تلاخد  ناریا  یلخاد  روما  رد  دیـسر  یم  رفن  رازه  هب 40  اهنآ  دادعت  هک  یماظن  ناسانـشراک  قیرط  زا  ناریا  روشک 

رارقرب طباور  رگلاغـشا  میژر  اب  یـسایس  رظن  زا  هاـش  تموکح  دوب و  لیئارـسا  نیطـسلف و  عازن  زا  روشک  نیا  ندرک  رود  ناریا ، رب  اـکیرمآ 
، نیا رب  هوالع  تشاد . یبوخ  طباور  هاش  نامز  نآ  رد  یبونج  ياقیرفآ  تسرپداژن  میژر  اـب  هکناـنچمه  درک ، یم  رداـص  تفن  وا  هب  درک و 
هک دـش  یعوضوم  نویـسالوتیپ ، اک  نوناق  تشاد . یم  نوصم  ناریا  ییاضق  نوناق  لباقم  رد  ار  اه  ییاکیرمآ  هک  دوب  نویـسالوتیپاک  نوناق 

داقتعا اه  یناریا  دش و  زاغآ  بالقنا  اب  اکیرمآ  ینمـشد  هک  دوب  سپ  نآ  زا  دـنک . زاغآ  نآ  اب  لاس 1964  رد  ار  دوخ  تضهن  ینیمخ  ماما 
رالد نویلیم  هنایلاس 75  صاصتخا  اب  زین  اکیرمآ  دـهد . رییغت  ناریا  یمالـسا ) بالقنا   ) لباقم رد  ار  دوخ  تسایـس  دـیاب  اکیرمآ  هک  دـنراد 
ناریا یمالسا  يروهمج  هک  تسا  دقتعم  اکیرمآ  تموکح  درا . ناریا د  یمالسا  يروهمج  يزادنارب  رد  یعس  ماظن ، نافلاخم  يارب  هجدوب 

رت مهم  همه  زا  دسانش و  یمن  تیمـسر  هب  ار  یتسینویهـص  میژر  .و  دنک یم  تیامح  داهج  سامح و  هللا ، بزح  دننام  تمواقم  ياهورین  زا 
ناریا دـیکات  صوصخ  هب  تالوحت ، نیا  هلمج  زا  تسا . هدـش  هقطنم  رد  یمالـسا  ياه  تضهن  داجیا  ثعاب  هک  تسا  ناریا  تموکح  دوخ 

ناریا و روشک  ود  طـباور  رد  تارییغت  مدـع  هدـنهد  ناـشن  رما  نیمه  هک  نارگلاغـشا  لـباقم  رد  يریگ  عضوم  تسا و  یمالـسا  تیوـه  رب 
ود هک  تسا  قارع  عوضوم  نآ  رب  هوالع  تفای ، دـهاوخ  همادا  ینالوط  تدـم  يارب  اـکیرما  ناریا و  تاـفالتخا  هجیتن ، رد  تسا و  اـکیرمآ 

روشک نآ  تسایـس  رد  نارگیزاـب  بوخ  يراـکمه  زا  تسا و  يرگلاغـشا  فلاـخم  ناریا  دـنهد . یم  ناـشن  یـصاخ  هجوـت  نآ  هب  روـشک 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 230 

http://www.ghaemiyeh.com


رد یعـس  ییاناوت  همه  اب  درامـش و  یم  دودرم  ار  نآ  دنک ، هدـهاشم  ار  ناریا  ياپ  ياج  هک  اج  ره  اکیرما  لباقم  رد  درب . یم  هرهب  قارع ) )
هدش لیدبت  ینادیم  هب  رـضاح  لاح  رد  قارع  تفگ  دـیاب  هغلابم  نودـب  تشاد ؟ دـهاوخ  ییاناوت  نآ  ماجنا  رد  ایآ  اما  دراد . ار  نآ  اب  هلباقم 

رب تدم  ینالوط  يارب  دنک  یم  شالت  قارع  لاغشازا  سپ  اکیرما  دنراد . رارق  مه  لباقم  رد  نتگنشاو  نارهت و  داضتم  يورین  ود  هک  تسا 
هک تسا  ناریا  عضوم  فلاـخم  لـئاسم  نیا  همه  دـبای . طلـست  تفن )  ) يژرنا ظاـحل  زا  مه  یـسایس و  رظن  زا  مه  گرزب  یبرع  روشک  نیا 

نیدـهاجم نامزاس  دـیاب  هک  دـندقتعم  اه  یقارع  لاثم  روط  هب  تسا . اکیرما  هطلـس  زا  قارع  يدازآ  یجراخ و  ياـهورین  جورخ  راتـساوخ 
، لباقم رد  دربب . دوس  ناریا  دض  رب  راشف  مرها  ناونع  هب  اهنآ  دوجو  زا  دراد  رارـصا  اکیرما  هک  یلاح  رد  دوش ، جارخا  قارع  كاخ  زا  قلخ 

لمع هب  توـعد  قارع  هب  رفـس  يارب  داژن  يدـمحا  روـهمج  سیئر  زا  دـندرک و  ندـید  ناریا  زا  اـهراب  قارع  نادرمتلود  نالوئـسم و  هـمه 
اب نانچمه  بالقنا  زاغآ  زا  لاـس  سپ ا ز 30  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تسا . هدش  نتگنـشاو  ناوارف  يدونـشخان  ثعاب  نیا  هک  دـندروآ 

ناریا طباور  اما  تسا . یجراخ  تسایس  رد  یلصا  عوضوم  کی  ناونع  هب  اکیرما  اب  شنت  زین  نونکا  تسا ، هجاوم  یجراخ  یلخاد و  عناوم 
ياهروشک اب  دوخ  طباور  دوبهب  رد  یعـس  ناریا  تسخن  ماگ  رد  تسا . هدوب  يدایز  تالوحت  دـهاش  یللملا  نیب  راوجمه و  ياـهروشک  اـب 

هیروس روشک  اب  کیژتارتسا  طباور  ياراد  ناریا  هکنیا  رب  فاضم  دراد . هیکرت  ناتسناغفا و  ناتـسکاپ ، سراف ، جیلخ  ياروش  دننام  هیاسمه 
سیلگنا و هسنارف ، دـننام   ) اهروشک یخرب  یفنم  عضاوم  مغر  هب  اـپورا  هیداـحتا  اـب  ار  دوخ  طـباور  هک  دـنک  یم  شـالت  ناریا  ًاـیناث  تسا ،
اب تلود  ود  نیا  هک  ارچ  درب ، یم  هرهب  هیـسور  نیچ و  اب  دوخ  هناتـسود  طباور  زا  ناریا  دـشخب . دوبهب  يا  هتـسه  عوضوم  دروم  رد  ناملآ )

ینامز زا  ار  دوخ  تیمها  عوضوم  نیا  دـننک . یم  تفلاخم  میرحت  قیرط  زا  نارهت  هب  راـشف  ندرک  دراو  دروم  رد  اـکیرما  اـپورا و  هیداـحتا 
مالعا لاس 2003  زا  ناریا  يا  هتـسه  ياه  تیلاعف  ندوب  زیمآ  حلـص  دروم  رد  اکیرما  یـسوساج  ياه  ناـمزاس  شرازگ  هک  دـنک  یم  ادـیپ 

ار دوخ  تیلاعف  يراجلاس  رد  دوش  یم  ینیب  شیپ  هک  رهـشوب  يا  هتـسه  هاگورین  زاـین  دروم  تخوس  لـبق  ياـه  هتفه  یط  زین  هیـسور  دـش .
هک دنتـسه  راشف  يارب  ییاه  مرها  ياراد  یبرغ  ياهروشک  هک  دـنک  یم  كرد  ار  عوضوم  نیا  زین  ناریا  درک . لاسرا  ناریا  هب  دـنک  زاـغآ 

مویناروا و يزاس  ینغ  تهج  رد  تیلاعف  هک  دوب  هتفگ  یبظوبا  رد  وتان  لکریبد  رفیـش  پوهد  باـب   » لاـثم روط  هب  دوب . لـفاغ  نآ  زا  دـیابن 
يارب دـیدج  ياهرازبا  ندرک  لابند  نآ  دراد و  دوجو  طقف  خـساپ  کی  دوزفا : يو  تساـم . يارب  میاد  ینارگن  عبنم  ناریا  یکـشوم  هماـنرب 

نآ تینما  يژرنا و  ام  يارب  تفگ : يو  هک  دـش  نایب  یماگنه  وتان  لکریبد  يوس  زا  یـساسا  نکر  ناونع  هب  ینارگن  نیا  یتینما . يراکمه 
ياروش ریبد  هدننک و  هرکاذم  میت  سیئر  یلیلج  دیعـس  دراد . نادنچ  ود  تیمها  میـشاب  هدننک  فرـصم  ای  هدـننک  دراو  ام  هکنیا  زا  يادـج 

دوبهب يارب  يدـیدج  داهنـشیپ  تادـیدهت  نیا  هب  خـساپ  رد  لسکورب  رد  اپورا  ناـملراپ  رد  دوخ  ینارنخـس  رد  زین  ناریا  یلم  تینما  یلاـع 
نیا درک . ناونع  یعیبط  ياه  تورث  تینما و  يژرنا ، یـسارکومد ، لصا ، يانبمرب 4 ار  دـیدج  طباور  نیا  يو  درک . هئارا  فرط  ود  طـباور 

-2 دـنک . يراکمه  مالـسا  ناهج  اب  يواسم  روط  هب  هک  تفر  دـهاوخن  هلئـسم  نیا  رابریز  برغ  - 1  : تسین ریذـپ  ناکما  لـیلد  ود  هب  حرط 
لمع دننک ، یم  افیا  شقن  نآ  رد  اه  تسینویهص  عقاوم  يرایسب  هک  ناریا  هدنورپ  درومرد  اکیرمآ  هتکید  نودب  دناوت  یمن  مه  زونه  اپورا 

ینـالوط هار  یـسایس  یتدـیقع و  هنیمز  رد  یتح  یگدـنزاس و  تفرـشیپ و  یگنوگچ  هوحن و  درومرد  ناریا  رد  یلخاد  هنیمز  رد  اـما  دـنک .
یـسایس و ياـه  هماـنرب  ینیمخ و  ماـما  هار  هکنیا  رب  ینبم  دوش  یم  ناـهنپ  رهاـظ و  یهاـگ  هک  دراد  دوـجو  يدربـن  اـجنآ  رد  دراد . دوـجو 

یمالسا ییارگلوصا  نارادفرط  نیرت  مهم  زا  يا  هنماخ  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  بالقنا  ینونک  ربهر  اما  ریخ . ای  دشاب  هتشاد  همادا  یمالـسا 
ناریا یجراخ  یلخاد و  یـشم  طخ  رد  تسا  هتـسناوتن  فلاـخم  فرط  نونکاـت  زین  رظن  نیا  زا  درادـن . دوجو  ینارگن  تباـب  نیا  زا  تسا و 

هک دـیدج  لسن  صوصخ  هب  ناریا و  هعماج  رد  تسا و  يراذـگریثأت  يوق و  ینایرج  فلاخم  فرط  لاحره  هب  اما  دراذـگب . یـساسا  ریثأت 
ریوصت هک  دنراد  یعـس  نآ  هلیـسو  هب  اه  یبرغ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دراد . ریثأت  تسا ، هدرکن  كرد  ار  نآ  رکفت  لئاسم و  بالقنا ، نارود 

لیاوا اب  دایز  هک  تسا  هجاوم  یعناوم  اب  زورما  ناریا  دننک . یم  لابند  دوخ  فدـه  هب  ندیـسر  ییارگ و  مالـسا  فیعـضت  فدـه  اب  یمهبم 
زا هک  تشاد  یعـس  دیگنج و  یم  ناریا  یقرـش  ياهزرم  رد  ناتـسناغفا و  رد  يوروش  نامز  نآ  رد  هک  تسا  هدرکن  قرف  عناوم  نیا  بالقنا 
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ییاکیرمآ ياـهورین  اـب  دوخ  یبرغ  ياـهزرم  رد  ناریا  زین  زورما  دـنک . يریگولج  یمالـسا  میژر  کـی  سیـسأت  هللا و  بیجن  میژر  طوقس 
درادن قارع  رد  یعمط  چـیه  ناریا  دـنک . ادـج  مالـسا  برع و  ناهج  زا  ار  روشک  نآ  دـبای و  طلـست  قارع  رب  دراد  شالت  هک  تسا  هجاوم 

هب ناریا  بالقنا ، زا  لاـس  تشذـگ 30 زا  سپ  تسا . یعیبط  عفاـنم  ياراد  راوجمه  ياـهروشک  هیقب  هیکرت و  هیروس و  قارع ، دـننامه  یلو 
تاباختنا رد  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  ارگ  یلم  ارگلوصا و  حانج  نیب  یفخم  هزرابم  میدرک ، رکذ  هکنانچمه  تفر ؟ دهاوخ  وس  نیمادـک 

تـسا نیا  راتـساوخ  اکیرمآ  دنک . یم  ناهنپ  یتشیعم  لئاسم  تشپ  رد  ار  دوخ  ارگ  یلم  حانج  زین  عقاوم  رتشیب  رد  دـهد . یم  ناشن  ار  دوخ 
هب اما  دشاب . رود  هب  اهنآ  ياه  ینارگن  مالـسا و  ناهج  لئاسم  زا  روصحم و  دوخ  یبهذم  ییایفارغج و  ياهزرم  رد  یمالـسا  يروهمج  هک 

جرج تسا . هدرک  رطاخ  هدرزآ  دنک ، یم  تیامح  لیئارسا  زا  هک  ار  نتگنشاو  هزغ  هرـصاحم  نتـسکش  درومرد  ناریا  عضوم  هنومن ، ناونع 
لیئارسا شروشک و  يارب  یسوملم  هجیتن  وا  يا  هنایمرواخ  تسایـس  هک  دوب  هدش  هدرزآ  نیا  زا  زین  هقطنم ، هب  دوخ  ریخا  رفـس  رد  زین  شوب 

یـسک هچ  اـما  درک ، ناونع  تنوشخ  مسیرورت و  یماـح  ار  نآ  ناریا و  هجوتم  ار  دوخ  ترفن  مشخ و  هک  دوب  رطاـخ  نیا  هب  تسا . هتـشادن 
ساسحا دوخ  رد  ار  نآ  هب  ییوگخساپ  یگدامآ  اکیرمآ  هک  تسا  یـساسا  يا  هلئـسم  نیا  تسا ؟ هنوگچ  عورـشم  عافد  تسا و  تسیرورت 

ناریا طقف  اما  شیپ  ههد  هس  زا  تسا . رثؤمریغ  هنایمرواخ  رد  شتـسایس  دیوگن  یـسک  هقطنم  رد  هک  دهاوخ  یم  ار  نیا  اکیرمآ  دـنک . یمن 
تیوه رد  یـساسا  تارییغت  زا  دوجوم  لـیالد  تسا . هتفرگ  رارق  اـکیرمآ  هنیک  دروم  رطاـخ  نیا  هب  درک و  یم  رارکت  ار  عضوم  نیا  هک  دوب 

کیژتارتسا لئاسم  اب  یهارمه  ای  فلتخم  عضاوم  هنیمز  رد  یتح  دـنک . یمن  تیاکح  یجراـخ  تسایـس  تیمالـسا و  هنیمز  رد  ناریا  ماـظن 
تباث و تسایـس  دننامه  دوش و  یمن  هدـید  ناریا  تسایـس  رد  یـصاخ  رییغت  قارع ) نیطـسلف و  رد  صوصخ  هب   ) يرگلاغـشا دـننام  هقطنم 

هدنیآ ات  دراد و  همادا  هک  تسا  ههد  هس  هدش و  عورش  لبق  زا  ناریا  هب  برغ  مجاهت  هک  تسا  اج  نیمه  زا  تسا . بالقنا  هتـشذگ  ياجرباپ 
لالقتـسا و زا  ینیمخ  ماما  دـننامه  نآ ، ناربهر  دوب و  دـهاوخ  دـنمتردق  ناریا  تسا  ملـسم  هک  هچنآ  اما  تفای . دـهاوخ  همادا  مولعماـن  يا 

یبرعلا سدقلا  همانزور  عبنم : درک . دنهاوخ  تظفاحم  ییارگلوصا 

نادیهش مالک  رد  یمالسا  بالقنا 

اههجنکـش و نادنز و  دـیعبت و  تقـشمو و  تمحز  جـنر و  لاس  هجیتن 1400  ناریا  یمالـسا  بالقنا   » نادیهـش مالک  رد  یمالـسا  بالقنا 
زورما ام  تسا و  هدیـسراجنیا  هب  بالقنا  نیا  ات  دناهدرک  ادف  ار  دوخ  زیزع  ناج  اهيرهطم و ... نوچ  يدارفا  دـشابیم . اهتداهـش  اهگنج و 

 : زا یئولاخ  دـمحم  دیهـش  راگزومآ  تسا ». رتراوشد  نآ  ندروآ  تسدهب  زا  يزیچ  ره  ظفح  دـینادیم  امـش  میتسه . یبالقنا  نینچ  ثراو 
لاعتم دنوادخ  فرطنآ ، زا  دراد . ناحبـس  دنوادخ  هب  رازگتمدـخ  قشاع و  ناناوج  نوخ  هب  یمربم  جایتحا  یمالـسابالقنا  هرجـش   » نارهت

لوا رد   » نارهت زا :  یبارهـس  دواد  دیهـش  زومآ  شناد  دـنکیم ». نیچلگ  تداهـش )  ) هلیـسو هب  ار  اوقتاـب  هتـسیاش و  دـنمورب و  ناـناوج  مه 
ملاس ياضف  رد  میوشجراـخ و  توغاـط  فیثک  ماـظن  زا  هک  درک  يربهر  يراـی و  ار  اـم  هک  منکیم  ضرع  مالـس  زیزع  ماـماهب  همانتیـصو 

هک سدقم  ناکم  نیا  رد  الاح  دـشیمن ، بالقنا  رگا  هک  مروآ  اجبهنوگچ  ار  تمعن  نیا  رکـش  منادیمن  مینک . یگدـنز  یمالـسا  بالقنا 
چیه هک  مدوب  رودردقنآ  ادخ  زا  مدوب و  دنوادختیـصعم  لوغـشم  اهاج  نیرتفیثک  نیرتدب و  رد  هکلب  مدوبندراد  لماک  تیانع  دـنوادخ 
رهظم هک  ار  اـکیرمآ  میدرک و  بـالقنا  یتـقو   » نارهت زا :  يدـمحم  زرواـشک  ناـسحا  دیهـش  زومآ  شناد  درک ». ناوـتیمن  مه  ار  شرکف 

دنلبرـس هک  میتساوخیتقو  میـشاب . زین  اهیراوشد  بیاصم و  ياریذپ  دیاب  میدرک  نوریب  دوخ  یمالـسا  كاخزا  ماما  يربهر  هبتسا  ناطیش 
 : زا یقازر  دیمح  دیهـش  زومآ  شناد  مینک ». هزرابم  لمحت و  ار  یناوارفتقـشم  جـنر و  دـیاب  مینک  توعد  قح  هب  مییوگب و  قح  میـشاب و 

بالقنا نیا  مراودیما   » زگ ردنب  زا :  یحایر  مساق  دمحم  دیهش  یجیـسب  تسا ». یمالـسا  بالقنا  لام  مه  نآ  مراد و  ناج  کینم   » نارهت
.« دـشاب ءادـفلا  همدـقم  بارتل  انحاورا  هللا  هیقب  ترـضح  روضح  يارب  همدـقمو  دوش  یناهج  بالقنا  کیتسا  یمالـسا  بـالقنا  کـی  هک 
راب کی  دندش و  زوریپ  اهحالس  نیرتنردمرب  نامیا  هحلسا  اب  طقف  حالس ، نودب  مدرم  نیا   » نارهت زا :  تسود  قیفر  یلع  دیهش  يوجـشناد 
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رهچونم دیهش  سدنهم  دوب ». دهاوخ  خیرات  نادهلابز  رد  ناشیاج  دوبان و  رافک  كرـشمو و  تسا  زوریپ  نآرق  هک  درک  تابثا  خیرات  رگید 
تـسا يزیچان  رادـقم  هک  دوخ  نوخ  اب  ات  موریمدراد  نوخ  هب  جایتحا  هک  ناوج  تسا  یتخرد  دـننام  بـالقنا  نیا   » نیمخ زا :  ینارجاـهم 

رد هکنادرمتلود  يا   » راوزبس زا :  یعیفر  لوسر  دیهـش  رگراک  دـنربب ». هدافتـسا  ناگدـنیآ  نآلوصحم  زا  اـت  منک  يراـیبآ  ار  تخرد  نیا 
هدش هک  يوحن  ره  هب  ار  هداس  یگدنز  مدرم  يارب  دیابدیـشاب  مدرم  رکف  هب  دیاب  دیراد  هدـهع  هب  یتیلووسم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن 

رهـشمرخ زا :  يدارم  اضر  دـمحم  دیهـش  دـینک » . تمدـخ  دیـشاب و  مدرم  تمدـخ  رد  دـیابتسا  نامورحمبالقنا  بـالقنا ، دـییامن  هیهت 
ناگنـسرگ و نافعـضتسم ، دـیما  مشچ  نوـنکامه  هـک  یبـالقنا  تـسا ، اـهتیلووسم  نیرتتخـس  هـفیظو و  نیرتـگرزب  بـالقنا  يرادـهگن  »
 : زا يدیعس  اضر  دمحا  دیهـش  رادساپ  دینک ». یگدیـسر  مدرم  روما  هب  دریگ  رارق  شمارآرد  نم  حور  دیهاوخیم  رگا  تسا ... ناگنهرباپ 

نارهت

یمالسا بالقنا  رد  ناریا  تلم  یسایس  يرکف -  تیاده  زرابم و  تیناحور 

زا سپ  یعاـمتجا  یـسایس -  تـالوحت  هعلاـطم  یـسررب و  یمالـسا  بـالقنا  رد  ناریا  تلم  یـسایس  يرکف -  تیادـه  زراـبم و  تیناـحور 
رد ار  شقن  نیرت  قیمع  نیرت و  گرزب  تیناـحور  يربـهر  هب  یمالـسا  ناـیرج  هک  دوـش  یم  نوـمنهر  لـصا  نیا  هب  ار  اـم  رویرهش 1320 

بیان يربهر  نودـب  هک  تفگ  دـیاب  تأرج  اب  تسا . هتـشاد  يولهپ  يدادبتـسا  میژر  هیلع  بالقنا  هب  ندز  تسد  يارب  ناریا  تلم  تیادـه 
زرابم و تیناحور  یگتـشذگدوخ  زا  راـثیا و  و  هر )  ) ینیمخ يوسوم  هللا  حور  ماـما  عیـشت ، ملاـع  گرزب  دـیلقت  عجرم  جـع ،)  ) ناـمز ماـما 
، یتسیـسکرام ياهنایرج  زا  کی  چـیه  نارگید ، يرگراک و  يرازاـب ، يزومآ ، شناد  یهاگـشناد ، زا  معا  مدرم ، فلتخم  راـشقا  یهارمه 

تیامح اکیرمآ  صوصخ  هب  اهتردقربا و  يوس  زا  هکنآ  هژیو  هب  دنتـشادن ؛ ار  حلـسم  نادـند  ات  یمیژر  تسکـش  ناوت  یطاقتلا  ارگ و  یلم 
یمدرم عاجـش و  هاگآ و  یبالقنا  رداک  ینغ ، یبتکم  دنمـشوه ، يربهر  دنمزاین  میظع  بالقنا  کی  نتخادنا  هار  هک  تسا  نشور  دش . یم 

دنک و جیسب  میژر  هیلع  اهاتسور  نیرترود  ات  تختیاپ  زا  ار  هعماج  لک  ات  دبلط  یم  يرـسارس  عیـسو و  یتالیکـشت  نینچمه  تسا . راکادف 
اهنت رویرهـش 1320 زا  سپ  ناریا  رد  يرکف  یـسایس - فلتخم  ياهنایرج  ناـیم  زا  دراد . اـنمت  يدـنمتردق  یلاـم  هناوتـشپ ي  هکنآ  رت  مهم 

هبذاجرپ و یتیـصخش  اـب  هر )  ) ینیمخ ماـما  نوچمه  تشاد  يربهر  - 1 تشاد : بیـصن  قوف  تازایتما  همه ي  زا  هک  دوب  یمالـسا  ناـیرج 
لیدـب و یب  دوب  یـسانش  مالـسا  تشادـن ، شزاس  رـس  توغاط  اب  هک  دوب  يزراـبم  وا  يداـع . مدرم  دـننامه  شیـالآ  یب  هداـس و  یگدـنز 

عیـشت ینعی  عماـج  رامعتـسا و  دادبتـسا و  نمـشد  زیتس و  ملظ  باـن ، یبـتکم  زا  - 2 ادـخ .» درم   » مالک کـی  رد  دنمـشوه و  يرادمتـسایس 
یم لیکـشت  یعاجـش  زرابم و  نویناحور  ار  نآ  يربهر  یلـصا  رداـک  - 3 تشاد . ناریا  مدرم  دوـجو  قاـمعا  رد  هشیر  هک  دوـب  رادروـخرب 

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  یمالـسا  بالقنا  نأشلا  میظع  ربهر  دندرک . مدرم  هب  تمدخ  فقو  ار  دوخ  هنازوسلد  ایند ، هب  انتعا  یب  هک  دنداد 
فرح تیناحور و  فرح  اب  مدرم  دوشب  بجوم  هک  میتشاد  يزیچ  هچ  الثم  ابق ، کی ال  اب  ام  دـیوگ : یم  هراب  نیا  رد  هللظدـم )  ) يا هنماـخ 

كرابم نارود  لاس  هد  سپـس  دـنناسرب و  يزوریپ  هب  ار  نآ  يراکادـف  اب  دـعب  دـنیامن و  هزرابم  لاس  هدزناپ  دـننک ، تکرح  روط  نآ  ماـما ،
تیناحور هک  مدرم  لد  رد  داقتعا  نیا  زج  تیونعم و  زج  ایآ  روطنیمه : شدعب  دننک و  یگداتسیا  هئطوت  همه  نیا  لباقم  رد  ماما ، ترـضح 

لاـس دـنچ  ؟ تـسا هدوـب  يرگید  زیچ  دــنک ، یم  رجا  ار  ادــخ  رما  تـسا و  مدرم  ریخ  ادــخ و  يارب  هـکلب  دــنک  یمن  راـک  شدوـخ  يارب 
. دیسر يزوریپ  هب  هعیش  تیناحور  يونعم  ذوفن  لاس  رازه  هناوتشپ ي  هب  بالقنا  نیا  هک  مدرک  ضرع  ناشیا  هب  متفر و  ماما  تمدخ  ... شیپ

مالـسا يالتعا  يارب  ار  دوخ  یتسه  همه ي  دندوب  رـضاح  هک  دندرک  یم  شا  ینابیتشپ  بالقنا ، ینابم  هب  دقتعم  راکادف و  یمدرم  - 4 ( 1)
زا بازحا  اه و  نامزاس  زا  کی  چیه  هک  دوب  رادروخرب  روشک  رـسارس  رد  یلاعف  عیـسو و  تالیکـشت  زا  یمالـسا  نایرج  - 5 دننک . ینابرق 
هللا تیآ  هلمج  زا  يدـعب ، ماظع  عجارم  مق و  هیملع  هزوح ي  سیـسأت  رد  يدزی  يرئاح  میرکلادـبع  هللا  تیآ  شقن  دـندوبن . رادروخرب  نآ 

هتشگ نایامن  لاس 1341  زا  هک  دوب  یمالسا  بالقنا  يارب  یمیظع  هناوتشپ ي  کش  نودب  هیملع  هزوح ي  شرتسگ  ظفح و  رد  يدرجورب 
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ياه شزومآ  تخاـس و  مهارف  ار  هر )  ) ینیمخ ماـما  هلمج  زا  صلخم  راکادـف و  بـالط  تیبرت  يارب  مزـال  رتسب  هک  دوب  هزوح  نیمه  دوب .
زا ینیمخ  ياقآ  دیوگ : یم  شقن  نیا  هب  هراشا  رد  یکارا  یمظعلا  هللا  تیآ  داد . ناماس  ار  یمالـسا  بالقنا  لوا  زارط  ياهرداک  زاین  دروم 

ربکا یلع  هللا  تیآ  ( 2 . ) دوب هزوح  نآ  جیاتن  زا  یکی  نیا  دوب و  هدرک  دقعنم  يرئاح  ياقآ  هک  يا  هیملع  هزوح ي  رثا  رد  دـش ، ثوعبم  مق 
نیا نایرج  رد  دیوگ : یم  یمالسا  بالقنا  يارب  مدرم  تیاده  رد  نآ  شقن  تیناحور و  هدرتسگ  تالیکشت  هرابرد ي  یناجنسفر  یمشاه 

مولعم اریز  تسا . بازحا  بویع  دقاف  دراد و  ار  رایع  مامت  بزح  کی  ياه  یگژیو  ناریا  رد  هعیـش  تیناحور  هک  دش  نشور  المع  هزرابم 
یبهذم نکاما  اه و  هینیـسح  دـجاسم و  رد  شهاگیاپ  تسه -  تکلمم  همه ي  رد  یعیبط  روط  هب  هک  يا -  هدرتسگ  هکبـش  کی  هک  دـش 

مکاح حور  دندش . یم  عمج  یعیبط  روط  هب  مدرم  هک  دوب  تایفو  دایعا و  مرحم و  ناضمر و  هام  مه ، شبسانم  ياه  نامز  تسا و  هدنکارپ 
ماما نانخـس  رد  تسا . هتفهن  ع )  ) نیـسح ماما  یخیرات  مایق  رد  توغاط  اب  هزرابم  رکف  دوب . ع )  ) نیـسح ماما  ياروشاع  تاـعامتجا ، نیا  رب 
يوت شا  هجدوب  هک  دوب  یتالیکشت  نیا  تشاد . یم  هگن  هدنز  ار  راکفا  نیا  هک  تشاد  دوجو  یتاماهلا  س )  ) بنیز ترضح  و  ع )  ) نیـسح
هکنیا يارب  درک . یم  هرادا  هضور  سلاجم  نیمه  ار  اه  هزوح  الـصا  داد . یم  مه  يا  هجدوب  هکلب  درب  یمن  يا  هجدوب  اهنت  هن  دوب . شدوخ 
یفرط زا  دوب . یتشرد  مقر  کی  عومجم  رد  هک  دروآ  یم  ماما  مهـس  رادـقم  کی  رفـس  زا  تشگزاـب  رد  تفر  یم  غیلبت  هب  هک  يا  هبلط  ره 

یناضمر هام  ره  رد  دش . یم  لقتنم  هزوح  هب  هعماج  قامعا  زا  مدرم  ياه  هتساوخ  راکفا و  هک  دوب  نآ  تالیکـشت  نیا  يوق  رایـسب  هطقن ي 
هزوح میدرک . یم  دراو  هزوح  هب  دوب ، مدرم  ياهزاین  هیحور و  رگنایب  هک  ار  هعماـج  لـیاسم  نیرت  هزاـت  تعجارم  رد  میتفر  یم  غیلبت  هب  هک 

اهزاین و لدابت  یلاـم و  تاـناکما  يروآ  عمج  يارب  دوب  یناـکم  بزح -  کـی  يزکرم  ياروش  لـثم  هیـضیف -  هسردـم ي  هژیوب  مق  هیملع 
هب تشگزاب  رد  اه  هبلط  انمـض  دوزفا . یم  اهنآ  يرکف  دـشر  رب  داد و  یم  شیازفا  ار  اه  هبلط  ینیب  عقاو  اـهنیا  همه ي  مدرم . يرکف  لـیاسم 

دعب دوب  حرطم  هزوح  يوت  يوق  یسایس  هلئـسم  کی  رگا  اعبط  دندرک ، یم  شخپ  روشک  رـسارس  رد  هرابود  ار  هزوح  راکفا  یغیلبت ، زکارم 
قودنص ماما ، مهـس  ینعی  نانمؤم  سمخ  زا  یبالقنا  تازرابم  یلام  هناوتـشپ ي  - 6 ( 3 . ) دیـسر یم  روشک  همه ي  هب  هام  شـش  جنپ -  زا 
یمالسا ریغ  ياهنایرج  یخرب  هک  اهکناب  تقرـس  زا  هن  دش  یم  نیمأت  ناملـسم  نایرازاب  ياه  کمک  شوج و  دوخ  هنـسحلا ي  ضرق  ياه 

هورگ کی  نوچمه  کی  ره  روشک  فلتخم  ياهرهـش  رد  تیلاعف  اب  زرابم  ياـملع  هک  تسا  یندرکداـی  رایـسب  دـندیزای . یم  تسد  نادـب 
يودـهم يزاریـش ، ینابر  يرظتنم ، یناقلاط ، هللا  تیآ  تازرابم  زا  ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  دـندوب . دـمآ  راک  يوق  تالیکـشت  یـسایس و 
یمالـسا بالقنا  جوم  نویناحور  نیا  زا  مدرم  یهارمه  تیامح و  درب . مان  نارگید  يا و  هنماخ  هللا  تیآ  زین  و  یناجنـسفر ، یمـشاه  ینک ،

زا يرایسب  تسا . هدشن  طبض  تبث و  اهنآ  ياهتیلاعف  زا  يرایسب  دنتشادن ، یسایس  هورگ  ناونع  اه  لکشت  نیا  نوچ  دیناشک . يوس  ره  هب  ار 
ینیرفآ شقن  زا  هنومن ، ناونع  هب  دوب . یمالـسا  بـالقنا  يوـس  هب  مدرم  تیادـه  میژر و  هیلع  هزراـبم  نوناـک  روـشک  رـسارس  رد  دـجاسم 

اب  ) کمران عماج  دجسم  يرهطم ،) یضترم  یناشاک و  یماما  یناجنسفر ، یمـشاه  رنهاب ، یناقلاط ، نایاقآ  ینارنخـس  اب  « ) تیاده دجـسم  »
(، ینک يودـهم  هللا  تیآ   ) یلیلج دجـسم  حـتفم ،) دیهـش  ینارنخـس  اب   ) دـیواج دجـسم  یلعزخ ،) يا و  هنماـخ  هللا  تیآ  ناـیاقآ  ینارنخس 

روشک رسارس  رد  نآ  هنومن  نارازه  و  ( 4 ( ) دعب هب  لاس 1350 زا  يرهطم  دیهش   ) داوجلا دجسم  یلیبدرا ،) يوسوم  هللا  تیآ   ) دیحوت نوناک 
املع و زا  یعمج  هک  دوب ، نیسردم » هعماج ي   » مق هیملع  هزوح ي  لاعف  ياه  لکشت  زا  مق  هیملع  هزوح ي  نیـسردم  هعماج  درک . دای  دیاب 

زاغآ اب  دوب و  یفخم  تالیکـشت  کی  کی  تسخن  نیـسردم ، هعماج ي  دندرک . يراذگ  هیاپ  ار  نآ  لاس 1340  رد  هزوح  گرزب  دـیتاسا 
و هر )  ) ینیمخ ماما  ياه  هیعالطا  شخپ  ریثکت و  پاچ ، رد  ناوت  ماـمت  اـب  هتفگ ، کـیبل  ار  هر )  ) ینیمخ ماـما  توعد  ناناملـسم  تلم  ماـیق 
اب یهارمه  نیـسردم  هعماج ي  ياضعا  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشوک . یم  نارنخـس  مازعا  اهناتـسرهش و  هب  اـه  هیعـالطا  لاـسرا  اـملعریاس ،

تینوصم یـساسا  نوناـق  قبط  دـیلقت  عجارم  نوچ  دوـب . يریگتـسد  زا  سپ  لاـس 1342  رد  هر )  ) ینیمخ ماـما  تیعجرم  دـییأت  رد  عـجارم 
سپس لاس 1343 و  رد  هیکرت  هب  هر )  ) ماما دیعبت  زا  سپ  ( 5 .) دش مادعا  یماظن و  هاگداد  رد  هر )  ) ماما همکاحم  زا  عنام  مادقا  نیا  دنتشاد ،

ار هر )  ) ینیمخ ماما  تیعجرم  هریاد ي  ات  دندیـشوک  نایهاگـشناد  زرابم و  ياملع  رگید  اب  ماگمه  نیـسردم  هعماـج ي  ياـضعا  قارع ، هب 
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( هر  ) ماما دیعبت  نامز  زا  نیـسردم  هعماج ي  ياه  تیلاعف  نیرت  مهم  دننک . يرگاشفا  میژر  هیلع  دنراد و  هاگن  هدنز  ار  وا  مان  دـننارتسگب و 
ياملع مق و  عجارم  اهقف و  اب  سامت  دومنهر - ؛ ذخا  نکمم و  قیرط  ره  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  اب  سامت  زا - : دوب  ترابع  بالقنا  يزوریپ  ات 

داریا اهناتـسرهش - ؛ رد  اـه  هیمـالعا  شخپ  ریثکت و  بساـنم - ؛ ياهتـصرف  رد  هیمـالعا  هیهت ي  تازراـبم - ؛ زا  تیاـمح  ياـضاقت  دـالب و 
شخپ تارهاظت - ؛ رد  تکرـش  یلیطعت و  هب  مدرم  توعد  ینارنخـس - ؛ يارب  اـه  ناتـسرهش  هب  بـالط  مازعا  مزـال - ؛ عقاوم  رد  ینارنخس 

- ؛ ادهش ناگدش و  دیعبت  ناینادنز و  هداوناخ  ناگدننک و  باصتعا  هب  یگدیسر  ناشیا - ؛ تیعجرم  جیورت  ینیمخ و  ماما  هلاسر  سکع و 
نیا ( 6 . ) خیرات 1357/9/21 رد  یمالـسا  تموکح  سیـسأت  داهنـشیپ  تنطلـس و  زا  يولهپ  هاش  اضردـمحم  علخ  رب  ینبم  هیمالعا  رودـص 

شقن یمالسا  يروهمج  ماظن  تیبثت  رد  يدیلک  ياهتیلوئسم  نتفریذپ  اب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  یناحور  هتـسجرب ي  تالیکـشت 
زرابم و ناملاع  زا  یـشخب  زرابم  تیناحور  هعماج  دـنک . یم  افیا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  مالـسا ، زا  عاـفد  رد  ار  دوخ 

میژر اب  رت  هتفاـی  ناـمزاس  هزراـبم ي  فدـه  اـب  هتـشذگ و  تاـیبرجت  هب  هجوت  اـب  لاـس 1356  مود  هـمین ي  رد  نارهت  یبـالقنا  نویناـحور 
ترابع نانآ  دنداهن . ناینب  ار  زرابم » تیناحور  هعماج ي   » تالیکـشت دـندمآ و  مه  درگ  یمالـسا  تموکح  سیـسأت  يولهپ و  يدادبتـسا 
يوسوم يا ، هنماخ  هللا  تیآ  يربهر  مظعم  ماقم  یتالحم ، دیهش  رنهاب ، دیهش  حتفم ، دیهش  يرهطم ، دیهـش  یتشهب ، دیهـش  تایآ  زا  دندوب 
بـالقنا يزوریپ  زا  سپ  ( 7 . ) یناجنز دیمع  یلعـسابع  ینامرک و  يدحوم  یناشاک ، یماما  یناجنـسفر ، یمـشاه  ینک ، يودـهم  یلیبدرا ،

رد ار  زرابم » نویناحور  عمجم   » تفای و باعـشنا  نآ  زا  یحانج  زرابم ، تیناحور  هعماـج  ياـضعا  نیب  رظن  فـالتخا  هب  هجوت  اـب  یمالـسا 
یلع ردـیح  ییاعد و  دومحم  دیـس  یبورک ، يدـهم  مالـسا  جـجح  زا : دـندوب  ترابع  باعـشنا  نیا  ياضعا  داد . لیکـشت  نیدرورف 1367 

كرتـشم مه  اـب  لوصا  رد  ناـشیا ، ریبـعت  هب  نوچ  دومرف ؛ دـییأت  ار  حاـنج  ود  ره  هر )  ) ینیمخ ماـما  باعـشنا ، زا  سپ  ( 8 . ) ینیمخ یلالج 
(9 . ) تسا يراگتسر  بجوم  دوخ  هدیقع ي  هب  هک  دنتـشاد  يرظن  حرط و  ناناملـسم  هب  تمدخ  مالـسا و  دشر  يارب  کی  ره  یلو  دندوب ؛
نیرت و گرزب  یبالقنا  تیناحور  و  هر )  ) ینیمخ ماما  لصا  فراع و  يربهر  هب  یمالسا  نایرج  هک  میرـشف  یم  ياپ  هتکن  نیا  رب  رگید  راب 

هتـشاد یمالـسا  يروهمج  ماظن  ییاپ  رب  یهاشنهاش و  هلاـس  هنهک ي 2500  ماـظن  ینوگنرـس  يارب  مدرم  تیادـه  رد  ار  شقن  نیرت  قـیمع 
یناحور ياهتیـصخش  ناشن  ماـن و  یب  ياهلکـشت  تسا . هدـنام  یفخم  خـیرات  مدرم و  رب  زونه  تیلاـعف  نیا  ياـیاوز  زا  يرایـسب  اـما  تسا ؛

دنتشاد شقن  یمالـسا  بالقنا  دربشیپ  رد  ییاتـسور  يرهـش و  هعماج ي  رد  روشک  فلتخم  راشقا  زا  یناوارف  زرابم  ياه  هرهچ  ناملـسم و 
بلطم قح  تسا ، هتسیاش  هک  ناس  نآ  دنک  یم  فارتعا  رـضاح  فلؤم  ور  نیا  زا  دبلط . یم  يا  هدرتسگ  تاقیقحت  اهنآ  تیلاعف  حرـش  هک 

هعماج ي نیسردم ، هعماج  تیناحور ، داهن  یمالسا  يروهمج  رصع  رد  یمالسا  يروهمج  رصع  یمالسا  ياه  لکـشت  تسا . هدرکن  ادا  ار 
شیب امک  نانچمه  دندوب ، لاعف  بالقنا  زا  شیپ  زا  هک  هیتجح  نمجنا  یمشاه و  يدهم  هورگ  یمالـسا ، هفلتؤم  تیعمج  زرابم ، تیناحور 

راصتخا هب  ار  اهنآ  کـنیا  هک  دـندمآ  دـیدپ  زین  يرگید  ياـه  هورگ  فلتخم  یناـمز  لـصاوف  رد  اـما  دـنتخادرپ . دوخ  تکرح  رارمتـسا  هب 
 - زرابم نویناحور  عمجم  یمالسا و  يروهمج  بزح  یمالـسا ، بالقنا  نیدهاجم  نامزاس  1367 ش . لاـس 1357 - رد  مینک . یم  یفرعم 

بالقنا نیدـهاجم  نامزاس  یمالـسا  بالقنا  نیدـهاجم  نامزاس  دـنداهن . دوجو  هصرع  هب  اـپ  یمالـسا -  ناـیرج  هدـمع ي  ياـه  هورگ  زا 
یـشم اب  یهاشنهاش  ماظن  هیلع  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  هک  دوب  ناملـسم  حلـسم  کچوک  هورگ  تفه  زا  هدـمآ  مهارف  یمالـسا ،

فص و يدـیحوت  ردـب ، حالف ، نیدـحوم ، هدـحاو ، تما  نوروصنم ، هورگ  زا : دـندوب  تراـبع  اـه  هورگ  نیا  دـندرک . یم  لـمع  هناحلـسم 
فده دندرک . سیسأت  ار  یمالسا  بالقنا  نیدهاجم  نامزاس  نیدرورف 1358ش . رد  یفخم  همین  تروص  هب  اه  هورگ  نیا  قلف . يدـیحوت 

ماما یگدـنیامن  هب  یناشاک  یتسار  نیـسح  هللا  تیآ  نامزاس ، لیکـشت  زا  سپ  دوب . یمالـسا  بالقنا  زا  هناحلـسم  عافد  عطقم  نآ  رد  اـهنآ 
یتـسار هللا  تیآ  حاـنج  - 1 دـش : میـسقت  حانج  هس  هب  نامزاس  ماجنارـس  اـما  تفرگ ؛ هدـهع  رب  ار  نآ  ياـضعا  تیادـه  تیرومأـم  ینیمخ 
حیجرت تیالو  هدنیامن ي  مکح  رب  ار  نامزاس  مکح  هک  فلاخم  حانج  - 2 درک ؛ یم  دیکأت  ماما  هدنیامن ي  يأر  تیمکاح  رب  هک  یناشاک 

ياه هاگدید  رـس  رب  رتشیب  نامزاس  یلخاد  فالتخا  دش . نامزاس  لالحنا  راتـساوخ  تافالتخا  تدـش  لیلد  هب  هک  هنایم  حانج  - 3 داد ؛ یم 
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نامزاس رب  دراو  لاکـشا  نیرت  مهم  دـیدرگ . لـحنم  رهم 1365 رد  ناـمزاس  دندیـسرن ، يا  هجیتـن  هب  نآ  لـح  يارب  نوچ  دوـب و  يداـصتقا 
هتـشذگ ي ياضعا  زا  رفن  دنچ  لاس 1370 رد  دوب . هیقف  یلو  زا  نآ  ياضعا  زا  یـشخب  يریذپ  تعاطا  نادقف  یمالـسا  بالقنا  نیدـهاجم 

نامزاس نآ ، ناونع  رب  ناریا  هملک  ندوزفا  اب  یماظن و  ریغ  راکـشآ و  یـشم  اب  رگید  راب  يوبن  دازهب  یتمالـس و  دـمحم  يربهر  هب  ناـمزاس 
تبسن توافتم  رایـسب  یتیوه  زا  تسا ، لاعف  زین  نونکا  مه  هک  دیدج ، نامزاس  ( 10 . ) دندرک سیسأت  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نیدهاجم 
نامزاس رد  ماما  هدـنیامن ي  ياه  هاگدـید  اب  هک  تسا  یحاـنج  ناـمه  زا  لکـشتم  يزورما  ناـمزاس  تسا . رادروخرب  هتـشذگ  ناـمزاس  هب 

مود ههبج ي  رد  مهم  شقن  يافیا  یمتاخ و  دمحمدیـس  قباـس  يروهمج  سیئر  زا  تیاـمح  دوجو  اـب  ناـمزاس  نینچمه  دـندوب . فلاـخم 
هرابرد لاس 1381  رد  يرجاغآ  مشاه  زیمآ  تناها  نانخس  یپ  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش  ( 11 . ) درکن یهجوت  زین  وا  ياه  هیصوت  هب  دادرخ ،

بالقنا نیدهاجم  نامزاس  يا  هیعالطا  یط  مق  هیملع  هزوح ي  نیسردم  هعماج ي  وا ، نانخـس  زا  نامزاس  عافد  تیعجرم و  تیناحور و  ي 
، یتشهب دیهش  هلیسو  هب  لاس 1358  رد  یمالسا ، يروهمج  بزح  یمالـسا  يروهمج  بزح  ( 12 . ) درک مالعا  عورشمان  ار  ناریا  یمالـسا 

یلک ریبد  هب  بزح  نیا  دش . سیسأت  یناجنـسفر  یمـشاه  هللا  تیآ  یلیبدرا و  يوسوم  هللا  تیآ  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  رنهاب ، دیهش 
ياه هورگ  اه و  لاربیل  تیهام  ياشفا  بـالقنا ، نانمـشد  ياـه  هئطوت  ندرک  یثنخ  نارحب و  ياـه  لاـس  رد  ماـظن  تیبثت  رد  یتشهب  دـیهش 
نیرت مهم  زا  دنتـشاد . هدـهع  رب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  ار  يدـیلک  ياه  تیلوئـسم  بزح  نیا  ناربهر  ( 13 . ) دوب رثؤم  رایـسب  زادنارب 
بزح دوب . یمالـسا  يروهمج  ماظن  زا  عافد  یمالـسا و  تموکح  رارقتـسا  يارب  شـالت  هیقف ، تیـالو  زا  تعاـطا  بزح  نیا  يرکف  یناـبم 
نوناق راک ، نوناق  يرهش ، نیمز  نوناق  دنب ج  هرابرد ي  هلمج  زا  یلخاد  تافالتخا  يرـس  کی  زورب  زا  سپ  ماجنارـس  یمالـسا ، يروهمج 

یگدیسر يارب  بزح  ناربهر  ندرکن  تصرف  و  ( 14  ) يوسوم نیسح  ریم  سدنهم  يریزو  تسخن  تیکلام ، دودح  يدیلوت ، ياه  ینواعت 
(15 . ) داد نایاپ  دوخ  ياه  تیلاـعف  هب  هر )  ) ینیمخ ماـما  تقفاوم  اـب  لاس 1366  رد  ییارجا ، یـسایس و  مهم  لـغاشم  لـیلد  هب  نآ  روما  هب 

دیـس دـناب   » ناونع اب  تشاد ، ذوفن  تیناحور  داهن  رد  یعون  هب  هیتجح  نمجنا  رب  هوـالع  هک  يرگید  یفارحنا  هورگ  یمـشاه  يدـهم  هورگ 
سمـش موحرم  لـتق  مرج  هب  بـالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  یمـشاه  يدـهم  دوش . یم  هتخانـش  يرظتنم  هللا  تیآ  ناراداوه  و  یمـشاه » يدـهم 

تیآ تیب  رد  ذوفن  اب  دناب  نیا  تشگ . دازآ  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  اما  دش ، ینادنز  ریگتسد و  ناهفصا  دیس  دجـسم  تعامج  ماما  يدابآ 
. دز یم  نوناق  عرش و  فالخ  لامعا  هب  تسد  وا  تیعقوم  زا  هدافتسا  ءوس  و  یمالـسا -  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  نازرابم  زا  يرظتنم -  هللا 

يدهم لاس 1366  رد  ماجنارـس  و  ( 16  ) دندش ریگتـسد  شهورگ  یمـشاه و  يدهم  تقو ، تاعالطا  ریزو  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  روتـسد  اب 
جراخ كاواس ، اب  هطبار  ییابر ، مدآ  رورت و  ياـه  هورگ  يربهر  یهدـنامزاس و  یبهذـم ، هرهچ ي  دـنچ  لـتق  هب  فارتعا  زا  سپ  یمـشاه 

تسایس هیلع  مادقا  روشک و  هیلع  يرگاشفا  دانسا ، تقرس  اه و  ناگرا  رد  ذوفن  هکبـش  داجیا  هاپـس ، زا  تامهم  حالـس و  ینوناق  ریغ  ندرک 
تشادزاب يریگتسد و  ( 17 . ) دـش موکحم  مادـعا  هب  نالوئـسم  نیب  رد  فالتخا  داجیا  ینکارپ و  هعیاش  یمالـسا ، يروهمج  یجراخ  ياه 

( هر  ) ینیمخ ماما  دز . وا  هب  ار  هبرـض  نیرتگرزب  ماجنارـس  دوب ، هدـش  وربور  يرظتنم  ياقآ  تفلاخم  اب  ادـتبا  ناـمه  زا  هک  یمـشاه  يدـهم 
اما دوب ؛ یماقم  ره  رد  مرجم  هنالداع ي  همکاحم  راتـساوخ  داد و  رکذـت  يذوفن  لماوع  هرابرد ي  وا  هب  درک و  تحیـصن  ار  يرظتنم  ياـقآ 

خیرات رد  بالقنا  ظـفح  يارب  وا و  تیب  رد  اـه  لاربیل  ناـقفانم و  ذوفن  هدـش و  داـی  لـیلد  هب  زین  بـالقنا  ربهر  تفریذـپن و  يرظتنم  ياـقآ 
هجوت نوـچمه  يرکف  تاـفارحنا  رب  هوـالع  هورگ  نیا  ياـضعا  ( 18 . ) درک لزع  يربـهر  یماـقم  مئاـق  زا  ار  يو  يا  هماــن  یط   1368/1/6

ود زا  يدازآ ، تضهن  نیقفانم و  دـننام  یفارحنا  ياه  هورگ  اب  هطبار  دوخ و  ياه  هاگدـید  هراـب ي  رد  یـشیدنا  قلطم  تسایـس ، هب  یطارفا 
تعاطا يرگید ، عرـش و  نوناـق و  فـالخ  هنارـسدوخ ي  تامادـقا  یلمع و  تاـفارحنا  یکی  دـندوب : رادروخرب  زین  رگید  گرزب  فارحنا 

. تفایزاب زین  یمشاه  يدهم  دوخ  نانخس  تافارتعا و  زا  اراکشآ  ناوت  یم  ار  اه  يورژک  نیا  یمالسا . بالقنا  ربهر  هیقف و  یلو  زا  ندرکن 
زرابم و تیناحور  هعماـج ي  ياـضعا  رظن  فـالتخا  لاـبند  هب  لاس 1367ش . رد  زرابم ، نویناـحور  عمجم  زراـبم  نویناـحور  عمجم  ( 19)

نیا فده  رد  كارتشا  رب  یمالـسا  بالقنا  راذگناینب  تفرگ . رارق  زین  هر )  ) ینیمخ ماما  دییأت  دروم  باعـشنا  نیا  دمآ . دیدپ  نآ  باعـشنا 
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ینیمخ ماما  تسناد ، فادها  هب  لوصو  یگنوگچ  اهراکهار و  هقیلس ، رد  ار  هبعش  ود  نیا  فالتخا  درـشف و  ياپ  یناحور  مهم  لکـشت  ود 
یسایس افرـص  دشاب . مه  رظن  فالتخا  رگا  بالقنا  هب  هتـسباو  دوجوم  ياه  حانج  دارفا و  نیب  هک  تسا  نشور  هلئـسم  نیا  و  : ... دومرف هر ) )

دییأت ار  اهنآ  نم  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  دنکرتشم و  مه  اب  لوصا  رد  همه  هک  ارچ  دوش . هداد  نآ  هب  مه  یتدیقع  لکـش  هکنیا  ولو  تسا 
هب تمدـخ  مالـسا و  دـشر  يارب  مادـک  ره  دزوس و  یم  روشک  مدرم و  يارب  ناشلد  دـنرادافو و  نآرق  مالـسا و  هب  تبـسن  اهنآ  میامن . یم 

حانج ود  زرابم ، نویناـحور  عمجم  لیکـشت  زا  سپ  ( 20 . ) تسا يراگتـسر  بجوم  دوخ  هدـیقع ي  هب  هک  دـنراد  يرظن  حرط و  نیملـسم 
ياقآ يزوریپ  زا  سپ  لکشت  نیا  ( 21 .) دندرک هارمه  دوخ  اب  ار  وسمه  رکفمه و  ياه  لکشت  کی  ره  هک  تفرگ  لکش  روشک  رد  یساسا 
بزح تفر . یم  رامـش  هب  ههبج  نیا  مـهم  ناـکرا  زا  دادرخ ، مود  هـهبج  لیکـشت  و  يروهمج 1376 ش . تسایر  رد  یمتاـخ  دـمحمدیس 

. تسا یگدـنزاس  نارازگراک  بزح  تسا ، هداهن  تسایـس  نادـیم  هب  اـپ  هک  یهورگ  نیرت  مهم  ات 1376  زا 1367 یگدـنزاس  نارازگراک 
گنج زا  سپ  یگدنزاس  نارود  اب  هطبار  رد  تقو  روهمج  سیئر  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  ياه  تسایـس  موادت  بزح  لیکـشت  هزیگنا ي 
دـشن رـضاح  زرابم  تیناحور  هعماج ي  یمالـسا ، ياروش  مجنپ  سلجم  تاباختنا  هناتـسآ ي  رد  هک  یماگنه  دوب . تردق  رـس  رب  ندنام  و 

، روهمج سیئر  نواـعم  راـهچ  ریزو ، هد  زا  بکرم  رفن  هدزناـش  دـهد ، رارق  كرتـشم  تسرهف  رد  ار  یمـشاه  ياـقآ  نارادـفرط  زا  رفن  جـنپ 
ینادابآ یگدنزاس و  موادت  یمالسا ، تزع  راعش  اب  یگدنزاس » نارازگراک  زا  یعمج   » مان اب  نارهت ، رادرهـش  يزکرم و  کناب  لک  سیئر 

هب راچان  ریزو  هد  تاباختنا  رد  ذوفن  لامتحا  لیلد  هب  یمومع  راـکفا  يربهر و  مظعم  ماـقم  تفلاـخم  اـب  دـندرک . تیدوجوم  مـالعا  ناریا ،
ترازو یمسر  زوجم  اب  لاس 1378  رد  بزح  دنداد و  لیکـشت  ار  یگدنزاس  نارازگراک  بزح  هدـنام ، یقاب  دارفا  دـندش و  يریگ  هرانک 

یم ياـپ  يداـصتقا  هعـسوت ي  رب  تسا و  يرـالاس  نف  اـی  یـسارکونکت  هورگ ، نیا  يرکف  ياـنبم  نیرت  مـهم  ( 22 . ) تفای تیمـسر  روشک 
لمع رد  اما  دـنراد ، دـیکأت  زین  هیقف  تیالو  تیمالـسا و  تیروهمج و  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  لصا  رب  دـنچ  ره  بزح  ياـضعا  دراـشف .

هعـسوت رد  يراد  يامرـس  هبـش  درکیور  هورگ  نیا  رب  دراو  لاکـشا  نیرت  مهم  دنـشیدنا . یم  يداصتقا  هعـسوت  هب  رتشیب  هک  دـنا  هداد  ناشن 
هب داقتعا  مدـع  دـنناد . یم  یـساسا  نوناق  هب  دودـحم  ار  هیقف  یلو  تارایتخا  نینچمه  تسا . هبناج  همه  هعـسوت  هب  هجوت  مدـع  يداـصتقا و 
رد تباـث  عـضوم  نتـشادن  یگنهرف و  حـماست  لـهاست و  تسایــس  يریگ  شیپ  رد  بزح ، دارفا  زا  یخرب  نـیب  رد  هـیقف  هـقلطم ي  تیـالو 

دادرخ 1376 ش. ینامز  عطقم  زا  دادرخ  مود  ههبج ي  ( 23 . ) تسا نارازگراک  بزح  رب  لاکـشا  رگید  دراوم  هلمج  زا  فلتخم  تاباختنا 
مود ههبج ي  هدـش  داجیا  لکـشت  نیرت  مهم  يروهمج -  تسایر  تاباختنا  هرود ي  نیمتفه  رد  یمتاخ  ياـقآ  يزوریپ  زا  ینعی  دـعب -  هب 

یندم هعماج ي  یسایس و  هعسوت ي  ياه  تسایس  زا  دوب و  هدش  لیکـشت  یمتاخ  روهمج  سیئر  روحم  لوح  هک  ههبج ، نیا  تسا . دادرخ 
هناخ ي ناریا ، یمالـسا  بالقنا  نیدـهاجم  ناـمزاس  زراـبم ، نویناـحور  عمجم  هک  دوب  هورگ  هدـجه  زا  بکرم  درک ، یم  تیاـمح  ناـشیا 

تکراشم بزح  یمالسا و  يروهمج  نانز  تیعمج  تدحو ، میکحت  رتفد  یمالسا ، ناریا  یگتـسبمه  بزح  راک ، یمالـسا  بزح  رگراک ،
رد دوب . کیژولوئدیا  تتـشت  ياراد  سناجتمان و  تالیکـشت  کی  دادرخ  مود  ههبج ي  دـندوب . نآ  فورعم  ياه  هورگ  زا  یمالـسا  ناریا 
رب دش . یم  تفای  یمالسا  يروهمج  ماظن  دض  یبهذم و  یلم -  ياهورین  ات  هتفرگ  ارگ  لوصا  یـشزرا و  ياهورین  زا  نآ  اه ي  هورگ  نایم 

ههبج ي بزح  دادرخ ، مود  ههبج ي  رد  ار  شقن  نیرت  مهم  ( 24 . ) دنتشادن يداقتعا  هیقف  تیالو  هب  ههبج  نیا  ياضعا  یخرب  ساسا  نیمه 
اب دوب ، یمتاخ  روهمج  سیئر  یتاباختنا  ياهداتـس  لاعف  ياضعا  زا  هدمآ  مهارف  هک  بزح ، نیا  تشاد . هدهع  رب  یمالـسا  ناریا  تکراشم 
رد يو ، تلود  زا  تیامح  يارب  دیامن و  ظفح  ار  یمتاخ  ياقآ  راداوه  فلتخم  ياه  هقیلس  اه و  شیارگ  هک  یسایس  یلکشت  داجیا  فده 

یـساسا تسا . قباس  روهمج  سیئر  ردارب  یمتاخ  اضردـمحم  هدـهع ي  رب  بزح  نیا  یلک  ریبد  ( 25 . ) درک تیدوجوم  مالعا  1377/9/14
ماظن فلاخم  ياهورین  یخرب  روضح  یمالـسا - ؛ يروهمج  ماظن  ياهزمرق  طـخ  زا  روبع  زا - : دـنترابع  تکراـشم  ههبج  تالاکـشا  نیرت 
ياـج هب  هیقف  یلو  یمدرم  تیعورـشم  رب  يراـشف  ياـپ  برغ - ؛ لاربـیل  یـسایس  هفـسلف ي  زا  يریذـپ  ریثأـت  نآ - ؛ رد  یمالـسا  يروهمج 

شزرا ورملق  هب  حماست  لهاست و  نداد  هار  اضعا - ؛ يارآ  فالتخا  کیژولوئدیا و  سناجت  مدـع  یمدرم - ؛ تیلوبقم  یهلا و  تیعورـشم 
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بازحا و اه ، هورگ  تسا  رکذ  نایاش  ناریا - . یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  هر )  ) ینیمخ ماـما  يرکف  یناـبم  زا  راذـگ  یمالـسا - ؛ ياـه 
نایرج نیا  يرکف  ینابم  هب  هک  تسا  حیحص  اهنآ  رب  یمالسا  ناونع  قالطا  ینامز  ات  دنا ، هتفرگ  ياج  یمالسا  نایرج  رد  هک  ییاه  لکشت 

، دای همانلصف ي  کن : . 2 . 304 ص302 -  ج 5 ، تیالو ، ثیدح  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  .1 تشون :  یپ  دنشاب . هتشاد  یلمع  يداقتعا و  مازتلا 
زییاپ 1367، موس ، لاس  ش 12 ، دای ، همانلصف ي  . 3 . 30 ص 23 -  زییاپ 1365 ، هرامش 4 ، لوا ، لاس  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  خیرات  داینب 

نیسردم هعماج ي  تیلاعف  هچخیرات ي  کن : . 5 . 337 ص 335 -  ناریا ، یسایس  یبهذم -  ياه  شبنج  نایرج و  کن : . 4 . 50 ص 49 - 
هعماج ینب ، یمیلس  قداص  کن : . 7 نیشیپ . . File: //A: jameeh - files / moarfi. htm. 6 تنرتنیا تیاس  مق ، هیملع  هزوح ي 

 - ص 46 ج 21 ، رون ، هفیحـص ي  ینیمخ ، ماما  . 9 ص 63 . نامه ، . 8 ص 62 . زرابم ، تیناحور  هعماـج  ش 1 ، بازحا ، یسایس  یـسانش 
هب . 11 یمالسا . بالقنا  نیدهاجم  نامزاس  هرامش 4 ، بازحا  یسایس  یـسانش  هعماج  یفیطل ، یلع  فطل  کن : رتشیب  عالطا  يارب  . 10 . 47
www. jameeh. تنرتنیا رد  نیـسردم  هعماـج  تیاـس  هب  کـن : . 12 مشـش . سلجم  رخاوا  رد  نـصحت  هـب  نداد  ناـیاپ  هنوـمن  ناوـنع 
.71 ص 70 -  یسایس ، ياه  حانج  بازحا و  ولداش ، سابع  کن : . 14 ص 50 . یسایس ، یسانش  نایرج  روپرظن ، يدهم  کن : . com. 13

دمحم کن : ص 145 ؛ ج 20 ، رون ، هفیحـص ي  هر ،)  ) ینیمخ ماما  . 16 . 93 ص 92 -  ج 20 ، رون ، هفیحـص ي ء  هر ،)  ) ینیمخ ماـما  . 15
.18 . 141 ص 135 - یـسایس ، تارطاخ  يرهـش ، ير  يدمحم  دمحم  کن : . 17 . 59 ص 52 -  یسایس ، تارطاخ  يرهـش ، ير  يدمحم 
، یجترم تجح  کن : . 21 . 47 ص 46 -  ج 21 ، رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما  . 20 . 280 ص 245 -  نامه ، . 19 . 290 ص 283 -  نامه ،

نارازگاـک بزح  بازحا 5 ، یـسایس  یـسانش  هعماـج  یـسمش ، هللادـبع  کـن : . 22 ص 23-11 . زورما ، ناریا  رد  یــسایس  ياـه  حاــنج 
.25 . 81 ص 80 -  یـسایس ، یـسانش  نایرج  روپرظن ، يدهم  کن : . 24 . 71  - 48 و63 ص 45 -  ناـمه ، . 23 . 32 ص 18 - یگدنزاس ،

س  / رصاعم ناریا  یسایس  یسانش  نایرج  باتک  عبنم : ص 77 . نامه ،

بالقنا ياههیرظن  هب  یهاگن 

یـشهوژپ ياههزوح  نیرتمهم  زا  یعامتجا  یـسایس و  ياهبالقنا  هعلاطم  همدقم  يدالوف  دـمحم  هدنـسیون : بالقنا  ياههیرظن  هب  یهاگن 
هب بالقنا  ياههیرظن  حالـصا  نومزآ و  حرط ، یملع ، تاقیقحت  يارب  یبسانم  هنیمز  عماوج ، رد  اهبالقنا  عوقو  تسا . یعامتجا  مولع  رد 
رد یمالـسا  بالقنا  روهظ  اـما  دوب ، فوطعم  ریبک  ياـهبالقنا  هعلاـطم  هب  بـالقنا  نازادرپهیرظن  هجوت  شیپ ، ههد  دـنچ  اـت  دروآ . دوجو 

یباـیزرا هنیمز  موس ، ناـهج  هژیوب  نوگاـنوگ ، ياـهروشک  رد  اـهبالقنا  تیاـهن ، رد  اـهشروش و  اـهیمارآان ، عوقو  نآ ، یپ  رد  ناریا و 
هب رجنم  هـک   ، 1357-1356 ياهلاس رد  یمدرم  هدرتسگ  شزیخ  دـیدرتیب ، دروآ . مهارف  ار  بـالقنا  باـب  رد  دوجوم  ياـههیرظن  ددـجم 
ورف ماهبا  زا  ياهلاه  رد  ار  بالقنا  باب  رد  دوجوم  ياههیرظن  دـش ، ناریا  رد  یمالـسا  يروهمج  لیکـشت  یمالـسا و  بالقنا  يریگلـکش 

ار بالقنا  ياههیرظن  نیرتهدمع  لامجا ، هب  دراد . بالقنا  باب  رد  نوگانوگ  ياههیرظن  اهتفایهر و  رب  یلامجا  يرورم  راتشون ، نیا  درب .
نیا بالقنا  باـب  رد  دوجوم  تاـیرظن  همه  یـساسا  ضرفشیپ  ( 1 . ) دومن میـسقت  یتخانـشناور  یتخانـشهعماج و  ياههیرظن  هب  ناوتیم 

يرما تابث  تسا و  لصا  داضت  سکعب ، ایتسا  یـضراع  يرما  داضت  لوحت و  رییغت ، تسا و  تاـبث  يرـشب  عماوج  رد  لـصا  اـیآ  هک  تسا 
رب هک  تسا  يرما  تاـبث  وا ، رظن  زا  هجیتن ، رد  دـنادیم و  داـضت  ار  يرـشب  عماوج  كرحم  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  سکراـم  یـضراع ؟
زا ( 2 . ) نآ فالخ  ار  داضت  دـننادیم و  لصا  يرـشب  عماوج  رد  ار  تابث  نازادرپ ، هیرظن -  رگید  اـمومع  دوشیم . ضراـع  يرـشب  عماوج 

هیرظن میزادرپیم : نآ  لیـصفت  حرـش و  هب  لاـقم  نیا  رد  هک  تسا  راوهدوت » هعماـج   » هیرظن بـالقنا  هنیمز  رد  هدـش  حرطم  تاـیرظن  هلمج 
هئارا رزواه  نروک  مایلیو  ياقآ  تنرآ و  اناه  مناخ  هلیسو  هب  ( Theory of Mass Society  ) راوهدوت هعماج  هیرظن  راوهدوت  هعماج 

رد ینیعم  ياـهراتخاس  ارگدرکراـک ، نازادرپهیرظن  هاـگن  زا  یلک ، روـط  هب  تسا . هناـیارگدرکراک  ياـههیرظن  زا  هیرظن  نیا  تـسا . هدـش 
تـسا مکاح  هعماج  رب  یـصاخ  يراتخاس  تابیترت  حالطـصا ، هب  اهراتخاس و  نیا  هک  ینامز  ات  دوشیم و  نآ  یمیاد  تابث  بجوم  هعماـج 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 238 

http://www.ghaemiyeh.com


عون زا  بالقنا  هثداح  زورب  لامتحا  دورب ، نایم  زا  هعماج  يراتخاس  تابیترت  نیا  هک  ینامز  اما  دمآ . دـهاوخن  دوجو  هب  هعماج  رد  یلکـشم 
مایلیو دـباییم . شیازفا  ( totaliter  ) ياهدوت یمیژر  تموـکح و  سیـسات  لاـمتحا  نآ ، یپ  رد  دـباییم و  شیازفا  هعماـج  رد  ياهدوـت 

نآ رد  هک  دنادیم  یعامتجا  یماظن  ار  ياهعماج  نینچ  ( 3  ) ياهدوت هعماج  تسایـس  باتک  رد  راوهدوت ، هعماج  زادرپهیرظن  رزواه ، نروک 
ياههورگ هلیسو  هبجیسب  دعتسم  زین  اههدوت  دنریگیم و  رارق  اههدوت  ذوفن  ضرعم  رد  یناسآ ، هب  ( elites  ) ناگبخن هتسجرب و  ياههورگ 
ياههورگ هب  دـح  هچ  ات  قلعت  یگتـسبمه و  دـقاف  هعماج  ياضعا  هک  تسا  نیا  ورگ  رد  اـههدوت  يریذپجیـسب  دنتـسه . یعاـمتجا  هتـسجرب 

زین دارفا و  یـصخش  طباور  یگتـسسگ  دناهتـسباو . یلغـش  ياههورگ  بازحا و  دازآ ، ياهنمجنا  اهتیعمج و  یلحم ، تاـعامج  لقتـسم ،
نینچ رد  تسا . راوهدوـت  هعماـج  ياـهیگژیو  رگید  زا  تلود  درف و  ناـیم  هطـساو  ياـههورگ  یناوـید و  يرادا و  ياـهنامزاس  شرتـسگ 

تیامح ياهدوت  ياهشبنج  زا  تدـش  هب  زین  هعماـج  نییاـپ  یعاـمتجا  تاـقبط  دـباییم . شیازفا  ياهدوت  یـشبنج  عوقو  لاـمتحا  یطیارش 
تاقبط هک  اجنآ  زا  لاح ، نیا  اب  دنـشابیم . دوخ  ياضعا  ناـیم  رد  یعاـمتجا  طـباور  نیرتمک  ياراد  هک  دنتـسه  یتاـقبط  اـهنیا  دـننکیم .

راشقا نایم  زا  ابیرقت  نیاربانب ، دناهداد ، تسد  زا  ار  شیوخ  یعامتجا  ماجسنا  یگتسبمه و  دناهتسسگ و  مه  زا  هعماج  رد  دوجوم  یعامتجا 
ناناگرزاب و ای  هتـسباو  ریغ  نارکفنـشور  دـننام  دـنوشیم ، تفای  يدارفا  ياهدوت  شبنج  رد  ناگدننکتکرـش  نایم  رد  هعماـج  نوگاـنوگ 

شبنج رد  نارحب ، نارود  رد  نانیا  دنتسین . هتسباو  هعماج  رد  دوجوم  تاقبط  زا  کیچیه  هب  هک  يوزنم ، نارگراک  ياهیـشاح و  نازرواشک 
نانآ تسا ، دارفا  یعامتجا  یگتـسبمه  یهورگ و  رطاخ  قلعت  یگتـسباو و  نداد  تسد  زا  هجیتن  هک  دارفا ، یگنوگهرذ  دـنریگرد . ياهدوت 

هیرظن نیا  یساسا  میهافم  زا  دنکیم . هدامآ  تسا ، هتفر  تسد  زا  یهورگ  یگتسبمه  نیشناج  هک  دیدج ، ياهيژولوئدیا  شریذپ  يارب  ار 
عفانم و ساسحا  كرتشم ، تیوه  دـقاف  هدـش و  لیکـشت  مه  زا  ادـج  دارفا  زا  هک  دـنادیم  یلکـشیبتیعمج  ار  هدوت   » تنرآ تسا . هدوت  »
ای یتاقبط  ای  یمومع  تحلـصم  چیه  روحم  لوح  اههدوت  نآ  رد  هک  دـنادیم  ياهعماج  ار  ياهدوت  هعماج  تنرآ  تسا . يدرف  ياهیهاگآ 

شیادیپ بجوم  هچنآ  وا ، رظن  هب  دنتـسین . توافتیب  تیوهیب و  دارفا  زا  ياهعومجم  زا  شیب  يزیچ  اههدوت  اریز  دنیآیمن ; درگ  یهورگ 
حالطـصا زا  ياهدوت ، هعماج  حالطـصا  ياج  هب  هاگ  تنرآ  لیلد ، نیمه  هب  تسا . یتاـقبط  ياـهزرم  یگتخیرورف  دوشیم  ياهدوت  هعماـج 

هب ناملآ  رد  اهيزان  ندیـسر  تردـق  هب  زا  سپ  راوهدوت  هعماج  هیرظن  راوهدوت  هعماج  هیرظن  هنیـشیپ  ( 4 . ) دنکیم هدافتـسا  هقبطیب  هعماج 
، برغ ناـهج  هژیوـب  ناـیناهج ، يارب  یللملانیب  هصرع  رد  يزاـن  ناـملآ  ریگمـشچ  عیرـستیقفوم و  دـمآ . دوـجو  هـب  يدـالیم   1933 لاس
، حالطـصا هب  هتفرـشیپ و  یتعنـص و  يروشک  هک  دوب  راوشد  رایـسب  نانآ  يارب  بلطم  نیا  كرد  اریز  دوب ; روصت  لباق  ریغ  زیگناباجعا و 
هب یهاتوک ، نامز  تدمرد  دیمانیم ، ماوع  ار  دوخ  هک  اهيزان  ياهدوت -  شبنج  دنک . هدوت  يربهر  میلـست  ار  دوخ  دناوتب  يدازآ  رادفرط 

زتیو وروه  دوب . اـیلاتیا  رد  ( Fascism  ) مسیـشاف ياهدوت ، شبنج  ياههنومن  رگید  زا  دـمآ . لیان  یناهج  هصرعرد  یگرزبياهتفرـشیپ 
رد مسیـشاف  تسا . هدـمآرد  راک  زا  قفوم  هک  تسا  متـسیب  نرق  رد  درف  هب  رـصحنم  ربتعم و  ياهدوت  شبنج  اـهنت  مسیـشاف  هک  تسا  دـقتعم 

یعامتجا راتخاس  رگا  هک  دوب  ناگبخن  طسوت  نانآ  نتفرگ  يزاـب  هب  اـههدوت و  تاـساسحا  زا  ییاـتمهیب  بیکرت  رگناـیامن  اـپورا  رـسارس 
شیادیپ ياههگر  نیاربانب ، ( 5 . ) دنک ادـیپ  ماود  هک  تخاس  رداق  ار  نآ  مکتسد ، تخاسن ، افوکـش  هشیمه  يارب  ار  دوجوم  هنارادهیامرس 
راوهدوت هعماج  هیرظن  ياهیگژیو  درک . وجتسج  مزینیلاتـسا  زین  مسیـشاف و  مسیزان ، نوچییاهشبنج  نایم  رد  دیاب  ار  ياهدوت  ياهشبنج 

يدازآ تیهاـم  دروـم  رد  اههشیدـنا  یخرب  نتـشاد  دراد ، راوهدوـت  هعماـج  هیرظن  يارب  ارگترثـک  يدازآ  هشیدـنا  هک  یتـیمها  ظاـحل  هـب 
زا نیاربانب ، تسا . هدیدرگ  جاتنتـسا  هعماج  هنایارگترثک  يوگلا  زا  راوهدوت  هعماج  هیرظن  لیلد ، نیمه  هب  تسا و  تیمها  زیاح  ارگترثک 

ییارگترثـک رب  ینتبم  هیرظن  نیا  دـنراد . یـسارکومد )  ) يدازآ رب  ناـنآ  هک  تسا  یـصاخ  دـیکات  راوهدوت  هیرظن  ياـهیگژیو  نیرتمهم 
نیدب تسین ; نکمم  هیرظن  نیا  لماک  تسرد و  كرد  ارگترثک ، يدازآ  لوصا  هب  هعجارم  نودب  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، ( Pluralism)
تباقر رگیدـکی  اـب  هعماـج  رد  دوجوم  بصاـنم  اـهتیعقوم و  بسک  يارب  هک  دـنراد  دوجو  ینوگاـنوگ  ياـههورگ  عماوج ، رد  هک  ناـیب 

ياـههزیگنا یخرب  لـیلد  هب  تیلقا ، اـی  تیرثـکا و  هاوخ  نادنورهـش ، زا  يدادـعت  هک  تسا  تروـص  نیدـب  اـههورگ  نیا  تباـقر  دـننکیم .
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اهيدنبهتسد نیاللع  دنوشیم . دحتم  دشاب ، هعماج  یعمج  یمیاد و  عفانم  ای  نادنورهش و  ریاس  قوقح  اب  ریاغم  هک  یتعفنم ، ای  كرتشم و 
نیا ناهنپ  لـلع  نیارباـنب ، دـنراد . دـحاو  يار  همه  هک  هتکن  نیا  لوبق  اـی  يدازآ و  ندرب  نیب  زا  دـشاب : زیچ  ود  دـناوتیم  اهيدـنبفص  و 

يروهمج تموکح  هیرظن ، نیا  رد  تسا . ییارگترثک  بتکم  یـساسا  لوصا  زا  رما  نیا  تساهدـش . هداـهن  رـشبتعیبط  رد  اهيدنبهتـسد 
باسح ياهتیدودـحم  اب  هارمه  اهدروخرب ، موادـت  بیترت ، نیدـب  تسا . هدـش  حرطم  قوف  لکـشم  يداهنـشیپ  لح  هار  ناونع  هب  لاردـف 

، تسا یگدنیامن  رب  ینتبم  هک  تموکح ، نیا  اریز  دوشیم ; هداد  هزاجا  تسا ، تاعزانمرد  یهورگیگـشیمه  يزوریپ  زا  عنام  هک  ياهدش 
. دنکیم مهارف  ناگدنیامن  باختنا  رد  ار  مدرم  تکراشم  ناکما  رگید ، يوس  زا  تراظن و  ار  اههورگ  زیمآطارفا  نشخ و  راتفر  ییوس ، زا 

دحاو زکرم  ياج  هب  ینعی  تسا ; مدرم  قلطم  تموکح  یفن  زین  همکاحتئیه و  هقلطم  تردـق  یفن  رب  لـصا  ارگترثک ، تموکح  رد  ( 6)
. دنرادن لماک  قلطم و  تیمکاح  مادکچیه  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  تردق  ددعتم  زکارم  دـیاب  مکاح ، هقلطم  تردـق  ياراد  يریگمیمـصت 

مکاح دیابن  زگره  زین  مدرم  یتح  ارگترثک ، زادنامشچ  رد  اما  دنتـسه ، مدرم  تموکح  نیا  رد  عورـشم  یعقاو و  مکاح  دـنچره  نیاربانب ،
ياـهيرادافو هک  یماـگنه  ینعی  تسا ; یعاـمتجا  ندـش  هزیمتا )  ) ياهرذ راوهدوتهعماـج ، هیرظن  ياـهیگژیو  رگید  زا  ( 7 . ) دنـشاب قلطم 

هک ینامز  - 1 ( 8 : ) تسا تیمها  زیاح  اههدوت  ندش  ياهرذ  رد  دنچ  یتاکن  دیآیم . دـیدپ  راوهدوت  هعماج  دورب  نیب  زا  یلیالد  هب  یهورگ 
ندش ياهرذ  - 2 دـهدیم . تسد  نانآ  هب  عامتجا  نادـقف  سح  ای  دارفا  ندـش  ياهرذ  دـنهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  یهورگ  یگتـسویپ  دارفا 
ياج هب  دـیدج  ياهعماج  يوجتـسج  زین  دـیدج و  ياهيژولوئدـیا  شریذـپ  هدامآ  ار  نانآ  هک  دوشیم  دارفا  رد  یتلاـح  شیادـیپ  بجوم 
هطلـس هعماج  رب  ناگبخن  زا  یهورگ  نآ  رد  هک  دـیآیم  دوجو  هب  بذاک  هعماج  اـی  ( 9  ) مزینایراتیلاتوت - 3 دـنکیم . هتفر  تسد  زا  هعماج 

یتوافتیب و لیلدهبهک  دنـشابهدمآ  دـیدپ  مدرمزایمیظع  ياـههدوت  هک  دـنیآیم  دوجو  هب  ییاـج  رد  ياهدوت  ياـهشبنج  دـنراد . لـماک 
لیامت یهاگآ و  رب  ینتبم  قوف  لکشت  اریز  دنهد ; هورگ  ای  بزح  لیکشت  دنوش و  بذج  بازحا  یتنـس و  ياههورگ  رد  دنناوتن  یلیامتیب 
میسرت نینچ  ناوتیم  ار  راوهدوت  هعماج  یگژیو  اتدمع  هکنآ ، لصاح  دنتسه . لیامت  یهاگآ و  نیا  دقاف  نانآ  هک  تسا  ینیعم  دصاقم  رد 

اب دارفا  دنویپ  فیعـضت  ینید ;2 - یتاقبط و  یلحم ، یلم ، یموق ، زا  معا  یعامتجا  ماجـسنا  یگتـسبمه و  فیعـضت  اـی  نادـقف و  - 1 دومن :
رانک ار  هقبط  ای  فنص  کی  دارفا  هک  یفنص ، یسایس و  عونتم  ياهلکشت  فیعضت  ای  نادقف و  یعامتجا ;3 - ياهتنس  هعماج و  ياهداهن 
دارفا ياوزنا  یگتـشگرس و  ساسحا  یتاقبط ;5 - یعامتجا و  تازیامت  یعامتجا و  راتخاس  فیعـضت  اـی  نادـقف و  دـنکیم ;4 - عمج  مه 
هیرظن نیا  رد  یساسا  هتکن  ياهدوت  شبنج  زورب  يارب  مزال  طرـش  اههدوت . هب  یـسایس  ناربهر  ناگبخن و  هطـساویب  یـسرتسد  هعماج ;6 -

; دورب نیب  زا  یهورگ  يرادافو  حالطـصا ، هب  یعامتجا و  ياهيدـنبهورگ  یعمج و  قافو  دـیاب  راوهدوت  هعماـج  ققحت  يارب  هک  تسا  نیا 
، یتاـقبط یعاـمتجا و  ياهيدـنبهورگ  طوقـس  اـب  دنـشاب و  هتـشادن  دوـجو  اتدـمع  ياهعماـج  نینچ  رد  بازحا  اـههورگ و  اههتـسد ، ینعی 
هب دناهدوبن ، تسایـس  هب  دنمهقالع  زگره  هک  یـشومخ  توافتیب و  نایماح  دوش و  هتـشادرب  نایم  زا  بازحا  هبتبـسن  یتنـس  ياهيرادافو 

دارفا ار  رتیلاـتوت )  ) ياهدوت شبنج  ناربـهر  بیترت ، نیدـب  دـنوش . دـنمهقالع  یـسایس  ياههنحـص  رد  روـضح  تسایـس و  دوـجوم و  ماـظن 
طوقـس هعماج  رد  ياهدوت  یـشبنج  زورب  مزال  طرـش  نازادرپهیرظن ، نیا  هاـگن  رد  دـنهدیم . لیکـشت  قباـس  میژر  رد  يوزنم  ياهیـشاح و 

هب يارب  ياهیـشاح ، دارفا  نایم  زا  لکـشتم  یهورگ  ندـش  هدامآ  اـب  تسا . مدرم  طـسوت  ناـنآ  شریذـپ  مدـع  یـسایستیعجرم و  رادـتقا و 
هیرظن لدم  وگلا و  عقاو ، رد  دوشیم . مهارف  ياهدوت  بالقنا  یفاک  طرش  حالطـصا ، هب  ققحت و  هنیمز  دیدج ، هعماج  يربهر  نتفرگتسد 

رادــتقا و طوقــس  همکاـح  تاـیه  داـسف  رثا  رد  مکاـح  ماــظن  شریذــپ  نـتفر  تـسد  زا  دوـشیم : میــسرت  هنوگنیدــب  راوهدوـت  هعماــج 
شبنج بالقنا و  اههدوت  يربهر  نتفرگ  تسد  هب  يارب  لکـشتم  هدامآ و  قفتم ، یفاـک ، ياهدـع  دوجو  مزـال + ) طرـش   ) یـسایستیعجرم

يرادـفرط راعـش  اب  شبنج  نیا  اریز  تسا ; رادروخرب  یبسن  لادـتعا  زا  رظن  نیا  رهاظ ، رد  دـنچره  راوهدوت  هعماج  هیرظن  یباـیزرا  ياهدوت 
نیا هک  میباییم  رد  نآ ، هنیـشیپ  هچخیرات و  هب  ارذگ  یهاگن  اب  تقد و  یمک  اب  اما  هدمآ ، هدـیدپ  مورحم  يوزنم و  ياهیـشاح و  ياههدوت 

رد مسیـشاف  زین  و  قباس )  ) يوروش رد  نیلاتـسا  ناملآ ، رد  اهيزان  روهظ  تساهشبنج . زا  هنومن  دنچ  ای  کی  ینیع  هبرجت  هعلاطم و  هیرظن 
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هک تسا  نیا  یـساسا  لاؤس  اـما  تسا . راوهدوت  شبنج  ینیع  يوگلا  روـبزم  ياـهبالقنا  تسا . هیرظن  نیا  ینیع  قیداـصم  هلمج  زا  اـیلاتیا 
ییارگترثک یعون  لصاح  راوهدوت  هعماج  هک  دوریم  لامتحا  نینچ  تسا ؟ هدوب  ياهدوت  شبنج  روهظ  رب  مدـقم  اجک  زا  راوهدوت  هعماج 

تموکح اههدوت  هیلوا ، راعش  فالخ  رب  يزوریپ ، زا  سپ  تفگ ، میهاوخ  هک  هنوگنامه  ياهدوت و  یـشبنج  روهظ  هن  دشاب ، هتخیـسگماجل 
. درک دـهاوخ  مادـقا  تموکح  لیکـشت  هب  ناملآ -  رد  يزان  بزح  ریظن  اههدوت -  نایم  زا  یبزح  ای  هقبط و  ای  هورگ  کی  هکلب  دـننکیمن ،

یپ رد  ییاهن ، لیلحت  رد  اهنیا  هک  تسا  نیا  دـشابیم  دراو  بالقنا  باب  رد  هباـشم  ياـههیرظن  رگید  هیرظن و  نیا  رب  هک  ياهدـمع  لاکـشا 
، یـصاخ ینامز  عطقم  رد  اههدوت  ارچ  هک  تسا  فوطعم  هلاسم  نیا  هب  ناشهجوت  سکعب ، هکلب  دنتـسین ، یعامتجا  ینوگرگد  هلاـسم  نییبت 

تروص بالقنا  ارچ   » هک دـهدیمن  ار  لاؤس  نآ  خـساپ  نخـس  نیا  دـنوشیم ؟ لـسوتم  راـبتنوشخ  ياـهرازبا  هب  یـسایس ، ناـگبخن  هیلع 
، دوشیم اهبالقنا  شیادـیپ  بجوم  هک  یعامتجا ، يرتسب  هنیمز و  اهبالقنا و  زورب  للع  یـسررب  هب  اـههیرظن  هنوگنیا  ( 10 ( »؟ دریگیم
نامکاح و هیلع  صاخ  یطیحم  رد  صاخ و  ینامز  رد  مدرم  ياـههدوت  زیمآتنوشخ  راـتفر  لـلع  یـسررب  یپ  رد  اـهنت  هکلب  دـنزادرپیمن ،

ياهدـنویپ نتـسسگ  زا  يریگولج  عماوج ، رد  بالقنا  زورب  زا  يریگولج  هار  ياهدوت ، شبنج  نازادرپهیرظن  هاگن  رد  دنایـسایس . ناگبخن 
نیا زا  درک و  تیوقت  ار  یهورگ  يرادافو  دیاب  شبنج ، زا  يریگولج  يارب  تساههدوت و  نتشگ  ياهرذ  اههورگ و  ندش  درفتم  یهورگ و 
نایب دروم  رد  هیرظن  کی  هکنآ  زا  شیپ  هیرظن  نیا  عقاو ، رد  دومن . يریگولج  ناـنآ  ندـش  ياهرذ  زا  دومن و  مدرم  جیـسب  هب  مادـقا  قیرط ،
هعماج کی  رد  ار  یعامتجا  تابث  هک  یلماوع  هک  دـندقتعم  نانیا  اریز  تسا ; تابث  هیرظن  کی  دـشاب ، اهبالقنا  یعامتجا و  تارییغت  للع 

یعامتجا تابث  لماوع  نادـقف  دـهد و  شیازفا  زین  ار  اجنآ  یعامتجا  تاـبث  دـشاب و  رثؤم  زین  رگید  عماوج  رد  دـناوتیم  دـهدیم ، شیازفا 
هک تسا  نیا  نازادرپهیرظن ، نیا  یلـصا  هیلوا و  ياهراعـش  فادـها و  هلمج  زا  رگید ، يوس  زا  دوـشیم . هعماـج  یتاـبثیب  بجوـم  قوـف ،

تکراشم ناکما  تردـق ، يریگمیمـصت  زکرم  کی  ياج  هب  دـنناسرب و  تابثا  هب  ار  اههدوت  حالطـصا ، هب  مدرم و  تیمکاح  تیعورـشم و 
قلطم تیمکاح  ياراد  کیچیه  هک  دنهدیم  ار  يریگمیمصت  ددعتم  زکارم  داجیا  داهنشیپ  هجیتن ، رد  دیآ . مهارف  تسایس  رد  اههدوت  همه 
مدرم یعقاو  مکاح  ایآ  ینعی  دشوپیم ؟ لمع  هماج  یفده  نینچ  اعقاو  ایآ  اما  دنتسه . مدرم  عورشم ، مکاح  اهنت  اهنیا  رظن  زا  ینعی  دنـشابن ;
قلطم مکاح  دیابن  زگره  مه  مدرم  یتح  ییاکیرما ، عون  ییارگترثک  زادـنامشچ  رد  ( ، R.Daul  ) لاد تربار  ياقآ  ریبعت  هبانب  دنتسه !؟

، نانآ هب  یگقالعیب  مکاح و  تایه  اب  يراـگزاسان  لـیلد  هب  اـههدوت  دارفا و  دراد . تاـفانم  ناـنآ  هیلوا  فادـها  اـب  رما  نیا  و  ( 11 . ) دنشاب
نیا دننزیم . زیمآتنوشخ  مادقا  هبتسد  دنیامنیم و  عطق  مکاح  ماظن  اب  ار  دوخ  طابترا  دـننکیم و  یتنـس  ياهدـنویپ  نتـسسگ  هب  مادـقا 

، تیاهن رد  دارفا و  ندـش  ياهرذ  یهورگ و  يرادافو  نتـسسگ  زا  سپ  ایآ  دوشیم . یـسایس  بازحا  لالحنا  بجوم  نشخ  لـمع  راـتفر و 
ياههدوت نایم  ياهقبط  حالطـصا ، هب  دننک و  تموکح  لیکـشت  هب  مادقا  هک  دـشابیم  زاین  هبخن  ياهدـع  ددـجم  روهظ  هب  يزوریپ ، زا  سپ 

مه زاـب  بـالقنا ، زا  سپ  روهظون ، هقبط  نیا  اـیآ  و  دزادرپب ؟ یبـالقنا  ياـههدوت  مدرم و  یـسایس  روما  هرادا  هب  هک  دـیآ  دوجو  هب  یبـالقنا 
ساسا اب  بلطم  نیا  دراد ؟ قلعت  نادـب  هک  دوب  دـهاوخ  یهورگ  رادـفرط  هتـسباو و  دوخ  هکنیا  ای  دوب  دـهاوخ  اـههدوت  رادـفرط  هاوخاوه و 

درف و هب  بالقنا ، هبتبسن  هناسانـشناور  تفایهر  بالقنا  هناسانـشناور  تفایهر  تسا . راگزاسان  ياهدوت  شبنج  راوهدوت و  هعماج  هیرظن 
کی هب  يو  ندش  لیدبت  بجوم  ای  وا  نایصع  بجوم  دناوتیم  هک  درف ، کی  صاختیـصخش  ای  یعامتجا  تیعـضو  زا  يو  ياهتشادرب 

هب هک  یتاعلاطم  - 1 ( 12 : ) درک میسقت  ریز  هورگ  راهچ  هب  ناوتیم  ار  هناسانشناور  تفایهر  اتدمع ، دراد . هجوت  دوش ، لاعف  یبالقنا و  درف 
. زیارغ بوکرـــس  هــیرظن  یبـــسن ;4 - تــیمورحم  هــیرظن  هدـــنیازف ;3 - تاــعقوت  هــیرظن  دــنزادرپیم ;2 - ناـیبالقنا  داــحآ  هنــشیپ 
هب ارذگ  یهاگن  همادا ، رد  ( 13 . ) تشذگ بالقنا  هنیمز  رد  هناسانـشهعماج  تایرظنهلمجزارزواهوتنرآ  ، نوسناج ، سکرامهیرظنهسحرش

دنمشیدنا (، 1859-1805  ) لـیوکوتود یـسکلا  هدـنیازف  تاـعقوت  هیرظن  فلا  تشاد : میهاوـخ  بـالقنا  باـب  رد  هناسانـشناور  تاـیرظن 
رد میدـق  یتنـس و  ماظن  ياهداهن  هعومجم  هک  یطیارـش  رد  ارچ  دـسرپیم : وا  تسا . هدرک  هئارا  بـالقنا  باـب  رد  ار  هیرظن  نیا  يوسنارف ،

نییبـت یپ  رد  وا  تساـپورا ؟ زا  يوزج  هسنارف  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دـهدیم  خر  بـالقنا  هسنارف  رد  دـنایناریو ، یـشاپورف و  لاـح  رد  اـپورا 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 241 

http://www.ghaemiyeh.com


يدازآ دقاف  ياهعماج  ناونع  هب  هسنارف ، بالقنا  زا  شیپ  هعماج  زا  يو  لیلحت  دیآیمرب . هسنارف  رد  اهدادخر  هدننکنییبت  یلـصا  ياهدومن 
ییوجهراچ دوخ  تالکـشم  لح  يارب  دنناوتب  هک  دندوبن  یتیعقوم  رد  اهيوسنارف  هدش و  فیعـض  تدش  هب  نآ  تلود  هک  تسا  تلادع  و 

زین روشک  رد  تموکح  هرادا  هویـش  هرابرد  دنتـشادن ، مهافت  رگیدـکی  اـب  هکنآ  نیع  رد  زین  هسنارف  هعماـج  نارازگراـک  ناـگبخن و  دـننک .
دوجو لیلد  هب  دومن و  بلس  نانآ  زا  ار  یگتـسبمه  سح  هسنارف ، هعماج  رد  یـسایس  يدازآ  نادقف  وترپ  رد  رما  نیا  دنتـشاد . رظن  فالتخا 

کیتارکومد ياهشبنج  دوجو  نیاربانب ، دندوبن . دـیدج  یعامتجا  طیارـش  اب  دوخ  قیبطت  هب  رداق  نانآ  هسنارف ، هعماج  رد  یتنـس  ياهداهن 
نارحب رطخ  اب  ار  هسنارف  یعاـمتجا ، دـیدج  طیارـش  اـب  ناـنآ  قیبطت  مدـع  رگید و  يوس  زا  یتنـس  ياـهداهن  تمواـقم  وس و  کـی  زا  نیون 

نیناوق و دوجو  يدنمتداعـس ، ساـسحا  هدرتـسگ  شیازفا  دروم  رد  هجوت  بلاـج  هتکن  لـیوکوتود ، هیرظن  رد  ( 14 . ) دومن هجاوم  بـالقنا 
یلو دوب ، یمیدق  دمآراک و  ریغ  تموکح  هاگتـسد  نیاربانب ، دندوب . هسنارف  دیدج  هعماج  يداصتقا  دشر  زا  عنام  هک  دوب  ینهک  ياهتنس 

دبتـسم هک  لاح  نیع  رد  تموکح  الوا ، دـهد : همادا  دوخ  تاـیح  هبتسناوت  دوب ، دوخ  یـساسا  هفیظو  ود  نتخاـس  هدروآرب  هب  رداـق  نوچ 
هقبط نیرتنشور  نیرتیلاع و  هک  دوب  ییالاب  هقبط  ياراد  مه  روشک  ایناث ، تشاد . ار  روشک  رـسارس  رد  مظن  ظـفح  ییاـناوت  مه  زاـب  دوبن ،

فیفخت هبتموـکح  شیارگ  يدنمتداعــس و  شیازفا  مـغریلع  اـما  تـشاد . یعاـمتجا  یمظن  مـه  دــشیم و  بوـسحم  شیوـخ  رــصع 
ار میژر  اریز  دندیزرویم ; تموصخ  میژر  هبتبـسن  ياهدنیازف ، وحن  هب  سکعب ، دـندوبن و  عناق  ای  یـضار و  نانآ  مدرم ، ياهتیدودـحم 
نآ مدرم  يداصتقا  دوبهب  هب  ور  تیعـضو  هسنارف ، هعماج  رد  بالقنا  زورب  ياـههنیمز  رگید  زا  ( 15 . ) دنتسنادیم ییاطسو  نورق  یمیدق و 

دندوبن یضار  تیعضو  نیا  هب  شیوخ و  مهـس  هب  نانآ  تفاییم ، دوبهب  یبسن  روط  هب  مدرم  يداصتقا  يدام و  تیعـضو  ردق  ره  دوب ; راید 
هعـسوت دـشر و  زا  عناـم  هسنارف ، هعماـج  نهک  یتنـس و  نیناوق  اـهداهن و  رگید ، يوس  زا  دـندوب . يرتـهب  رتبولطم و  تیعـضو  ناـهاوخ  و 

هبتبـسن مدرم  تموصخ  رب  زور  هب  زور  دوب و  دـمآراک  ریغ  زین  تموکح  هاگتـسد  دوب . مدرم  يداصتقا  تیعـضو  دوبهب  رتشیب و  يداصتقا 
يوس زا  يداصتقا  تیعضو  دوبهبتساوخرد  هسنارف ، هعماج  رد  بالقنا  زورب  مزال  طرش  یلـصا و  لیلد  عقاو ، رد  دشیم . هدوزفا  تموکح 

هب دـبای ، همادا  ناـنچمه  دوبهب  دـنور  هک  دـنراد  راـظتنا  هعماـج  دارفا  مدرم ، یگدـنز  یلک  روط  هب  يداـصتقا و  دوبهب  اـب  هارمه  دوـب . مدرم 
، دزاس فقوتم  ار  نآ  الامتحا  ای  دنک  رتهتـسهآ  ار  روبزم  دوبهب  دنور  دناوتیم  دمآراک  ریغ  تموکح  دننک  ساسحا  مدرم  رگا  هک  ياهنوگ 
، دـشابتموکح روبزم  عنام  رگا  یتح  دـش و  دـنهاوخ  راک  هبتسد  تفرـشیپ ، هار  رد  هوقلاـب  عناـم  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  تروص ، نیا  رد 
هب ندوب  دـب  زا  روما  هک  دـنهد  خر  ینامز  هشیمه  اهبالقنا  هکتسیننینچنیا  لیوکوتود ، رظنهب  دـنرادرب . ناـیم  زا  ار  نآ  دـننکیم  یعس 

لمحت ار  دبتـسم  رگبوکرـس و  یتموکح  یـضارتعا  چیه  نودب  ینالوط ، ياهرود  یط  هک  یمدرمابلاغسکعب  هکلب  دورب ، ندش  رتدبتمس 
ریبـعتهب . دـنزیخیمرب نآابتیدـض  تفلاـخم و  هب  تسا ، هتـساک  دوـخ  راـشف  زا  تموـکح  دـننک  ساـسحا  ناـهگان  هـک  یناـمز  دـناهدرک ،

نآ دیآرب . دوخ  راک  هویش  حالـصا  ددص  رد  تموکح  نآ  هک  تسا  ياهظحل  تموکح  کی  يارب  هظحل  نیرتزیمآهرطاخم  الومعم  ، نهوک
رنه لامک  طقف  دریگب  دوخ  عابتا  تشونرس  ندرک  رتهب  هب  میمصت  هنارگبوکرـستموکح ، زا  ینالوط  ياهرود  زا  سپ  یهاشداپ  هک  ماگنه 

رد ینیع  ياهبرجت  عـقاو ، هب  هیرظن  نیا  هک  اـجنآ  زا  ( 16 . ) دزاس دوختخت  جات و  ظفح  هب  رداـق  ار  يو  دـناوتیم  هک  تسا  يرادمتـسایس 
هنیمز رد  ار  لماع  دنچ  ناوتیم  راصتخا ، هب  مینک . نایب  ار  هسنارف  بالقنا  زا  شیپ  یعامتجا  رتسب  اههنیمز و  تساجب  تسا ، هسنارف  بالقنا 

ییاضق تردـق  دـندوب ; هجاوم  يرایـسب  ياهيراوشد  اب  لمع  رد  يوسنارف  هدـش  دازآ  ناـناقهد  - 1 ( 17 : ) درمـشرب هسنارف  بـالقنا  زورب 
هچرگ - 2 دنهدب . ناکلام  هب  ار  دوخجـنرتسد  لصاح  تادـیلوت و  زا  يرایـسب  ریداقم  دـندوب  روبجم  ناناقهد  دوب و  یقاب  يدـح  ات  نابابرا 

هب هسنارف  فارشا  یپایپ ، ياههدس  رد  - 3 دنکشب . مهرد  ار  نایوسنارف  حور  دوب  هتسناوتن  زگره  یلو  تشاد ، قلطم  طلست  روما  ربتموکح 
رسارس رد  یتایلام  يرباربان  هچرگ  - 4 دوب . اهنآ  یکلم  تالغتسم  ندش  هعطقهعطق  زا  یشان  رما  نیا  هک  دندشیم  ریقف  يدیازت ، هب  ور  روط 

ییازون رصع  راکفا  - 5 دـشاب . ترفن  دروم  يرباربان  اراکـشآ ، نینچ  نآ  رد  هسنارف  دـننام  هک  دوب  يروشک  رتمک  اما  تشاد ، جاور  اـپورا 
هجدوب رب  یلم  هافر  شیازفا  هنیمز  رد  تلود  ياهششوک  - 6 دوب . هدرک  هنخر  يوسنارف  ناییاتسور  ياهاعدا  رد  جیردت  هب  زین  سناسنر ) )
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زاسپ نازادرپهیرظن  ناـققحم و  هلیـسو  هب  هدـنیازف  تاـعقوت  هیرظن  دوبن . یفاـک  زین  اهدـمآرد  رگید ، يوس  زا  درکیم . دراو  راـشف  روشک 
رد اهبالقنا  هک  تسا  دـقتعم  يو  تفرگ . رارق  دـییات  دروم  بالقنا  راهچ  یفاکـشدبلاک  باتکرد  نوتنیرب  نیرک  هلمجزا  زین  لـیوکوتود 

ظاحل زا  هک  دنیآیم  دیدپ  یعماوج  رد  اهبالقنا  سکعب  هکلب  دنشاب ، ییارقهق  ریس  ياراد  يداصتقا  ظاحل  زا  هک  دنهدیمن  خر  یعماوج 
عقوت نازیم  هب  طوبرم  ینحنم  دـباییم ، شیازفا  ناشتاعقوت  ياهرود  یط  یمدرم  هک  ینامز  عقاو ، رد  ( 18 . ) دنراد تفرشیپ  هب  ور  يداصتقا 

ياضرا یعقاو  نازیم  هب  طوبرم  ینحنم  نآ ، ترواجم  رد  اضاقت و  ینحنم  شیازفا  تازاوم  هب  دراد . يدوعـص  ریـس  نانچمه  اهزاین  ياضرا 
عوـقو لاـمتحا  دـنروآیم  تسد  هب  دـنراد ، راـظتنا  ار  هچنآ  زا  ياهظحـالم  لـباق  شخب  مک ، تسد  مدرم  هک  یناـمز  اـت  دراد . رارق  اـهزاین 

ریـس نانچمه  اهزاین  ياضرا  عقوت  دروم  نازیم  لاح ، نیع  رد  دـنک و  لزنت  هب  عورـش  اهزاین  یعقاو  نازیم  هچناـنچ  یلو  تسا . مک  بـالقنا 
نایم فاکش  یتقو  دنکیم . شرتسگ  هب  عورش  یعیـسو  فاکـش  هتـساوخ ) هتـشاد و  ، ) ود نیا  نیب  تروص ، نیا  رد  دشاب ، هتـشاد  يدوعص 

ناشیاههتساوخ هار  رس  رد  هچنآ  ره  نتشادرب  نایم  زا  يارب  نانآ  دوش ، لمحت  لباق  ریغ  دنروآیم  تسد  هب  هچنآ  دنهاوخیم و  مدرم  هچنآ 
، دشاب عیـسو  اهزاین  ياضرا  عقوت  دروم  حطـس  اهزاین و  یعقاو  حطـس  نایم  فاکـش  هچره  و  دش . دنهاوخ  لسوتم  بالقنا  مایق و  هب  دـشاب ،
زا ياهرود  دوجو  درک : میـسرت  نینچ  ار  هدنیازف  تاعقوت   » هیرظن يوگلا  ناوتیم  هکنآ  لصاح  ( 19 . ) دوب دهاوخ  رتمیظع  بالقنا  الامتحا 

تاراظتنا هب  خـساپ  رد  تلود  ناوت  مدـع  هتـساوخ  هتـشاد و  نیب  فاکـش  تاراظتنا  هدـنیازف  يریگلکـش  هعماج  رد  يداصتقا  دـشر  هافر و 
هیرظن نیا  هصالخ  - 1 درک : یبایزرا  نینچناوتیمار  هدنیازف  تاعقوت  هیرظن  یلکروطهب ، هدـنیازف  تاعقوت  هیرظن  یبایزرا  بالقنا  هدـنیازف 
یسایس تابث  ياراد  هعماج  دهد ، همادا  دوخ  بوکرس  دادبتسا و  هب  ینالوط  ياهرود  یط  دبتسم  رگبوکرـس و  یتموکح  رگا  هک  تسا  نآ 

هلمج زا  یلماوع  تسا . بوکرـس  زا  ریغ  هعماج  کی  تاـبث  لـماوع  ـالوا ، هک  یلاـح  رد  داد ، دـهاوخن  خر  نآ  رد  بـالقنا  نارحب  تسا و 
يرـشب عماوج  خیرات  هبرجت  ایناث ، تسا . هعماج  کی  تابث  لماوع  هلمج  زا  نانآ  تاراظتنا  هب  عقوم  هب  خـساپ  مدرم و  ياهزاین  هافر و  نیمات 

خساپ رد  - 2 دـش . دـنهاوخ  نوگنرـس  دوز  ای  رید  دـنرادن و  ماود  دبتـسم  رگبوکرـس و  ياـهتموکح  ـالومعم  هک  تسا  هتکن  نیا  رگناـیب 
بالقنا نارحب  بجوم  رما  نیا  دنوش ، مورحم  نآ  زا  مدرم  سپـس  دهد ، خر  تاراظتنا  ادتبا  ياهعماج  کی  رد  رگا  : » دیوگیم هک  سیوید 

هنیمز نادب  مامتها  مدع  نانآ و  ياهزاین  مدرم و  تساوخ  هب  یهجوتیب  افرـص  هکلب  درادـن ، تیلک  يزیچ  نینچ  دـسریم  رظن  هب  دوشیم ،»
تموکح فیعـضت  بجوم  بوکرـس ، زا  ینالوط  ینارود  یپ  رد  میژر ، ياهراشف  شهاک  هک  دـندقتعم  ناـنیا  - 3 تسا . بالقنا  شیادیپ 

اب هلباقم  رد  نآ  ناوت  ندوب  الاب  درادیم  هگن  تابث  اب  رادـیاپ و  اپ و  رـس  ار  تموکح  هچنآ  اریز  تسین ; قداص  هشیمه  هیـضق  نیا  دوشیم .
هنیمز دشاب ، نایشروش  تردق  ناوت و  شیازفا  زا  یشان  رگا  میژر  راشف  شهاک  تروص  کی  رد  هلب ، ینالوط . بوکرس  هن  تساهشروش ،

يـالاب ناوت  زا  ریغ  يرگید  لـماوع  هب  هتـسباو  تموـکح  راـشف  شهاـک  تاـقوا  يرایـسب  یلو  دـمآ ، دـهاوخ  دوـجو  هب  بـالقنا  شیادـیپ 
هیرظن نیا  یبـسن  تیمورحم  هیرظن  ب  ( 20 . ) تسا دـیعب  بالقنا  زورب  لامتحا  تروص ، نیا  رد  هک  تسا  میژر  فیعـضت  اـی  نایـشروش و 

، وویآ راگ ، ناـیاقآ : هیرظن  نیا  ماـنب  نازادرپهیرظن  دـمآ . دوجو  هب  ههد 1960  طساوا  لـیاوا و  رد  اـکیرمآ  رد  یندـم  تاـشاشتغا  زا  سپ 
یعاـمتجا تارییغت  یندـم و  شکمــشک  شیادـیپ  لـماوع  نییبـت  یپ  رد  هـک  دنتــسه  ( Nesvold  ) دــلوسن ( ، Fierabend  ) دـنیارف

یـشان تسا ، یندم  رابتنوشخ  بالقنا  شکمـشک و  زیتس و  شیادیپ  یلـصا  تلع  هک  ار ، یبسن  تیمورحم  نازادرپهیرظن  نیا  دناهدمآرب .
(capabilities Value  ) یعمج یـشزرا  ياهتیلباق  اب  ( Expectations Value  ) یـشزرا تاعقوت  نایم  فالتخا  فاکـش و  زا 

یهجوم روط  هب  ار  دوخ  مدرم ، هک  دـنادیم  یگدـنز  طیارـش  اهالاک و  زا  هتـسد  نآ  ار  یـشزرا  تاعقوت  راگ  نهوک ، لقن  رباـنب  دـننادیم .
: درک وجتـسج  ار  نآ  دیاب  یکیزیف  یعامتجا و  طیحم  رد  اتدمع  هک  دـنراد  يروما  هب  هراشا  زین  یـشزرا  ياهتیلباق  دـنیبیم . نآ  قحتـسم 
هب راظتنا  عورـشم  ینوناق و  روط  هب  دارفا  هک  دـننکیم  نییعت  ییاهشزرا  ظفح  ای  لیـصحت  هنیمز  رد  ار  مدرم  يروصت  سناش  هک  یطیارش 

تاناکما زا  هدافتـسا  قح  انوناق  صاخ  یعاـمتجا  رتسب  طـیحم و  کـی  رد  یمدرم  هک  یناـمز  عقاو ، رد  ( 21 . ) دـنراد ار  نآ  ندروآ  تسد 
. دننزیم یندـم  رابتنوشخزیتس  هبتسد  نانآ  تروص ، نیا  رد  دـنوش ، مورحم  نآ  زا  یلیلد  ره  هب  ، لاح نیع  رد  دنـشاب ، هتـشاد  ار  صاخ 
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لصا کی  رب  ینتبم  یبسن  تیمورحم   » هیرظن تسا . نانآ  هتشاد  اب  تاراظتنا  هتساوخ و  نایم  فاکش  زا  یشان  رابتنوشخ  زیتس  نیا  ، نیاربانب
راـتفر زورب  سکعب ، دوـشیم . يو  يرگـشاخرپ  هـب  رجنم  يزیچ  زا  درف  یماـکان  ییوجــشاخرپ . یفاـکان -  هیــضرف  تـسا : یــسانشناور 

هچ ره  تسا ; یماکان  نازیم  رب  ینتبم  هنایوجـشاخرپ  راـتفر  نازیم  نیارباـنب ، تسا . يو  یماـکان  دوجو  مزلتـسم  هراومه  درف  هنایوجـشاخرپ 
هنوگنامه تسا . تباث  لصا  نیا  زین  هعماج  رد  نالک و  حطس  رد  دوب . دهاوخ  رتشیب  هنایوجـشاخرپ  راتفر  زورب  دشاب ، رتشیب  یماکان  نازیم 

دوجو مزلتـسم  یندـم  نشخ  راتفر  تنوشخ و  عوقو  بیترت ، نامه  هب  دـننزیم ، هنایوجـشاخرپ  یـشنکاو  هبتسد  یماکان  ماـگنه  مدرم  هک 
تدـش لامتحا  دـشاب ، رتدـیدش  یبسن  تیمورحم  هک  نازیم  ناـمه  هب  تسا و  عاـمتجا  دارفا  زا  يرایـسبتیعمج  ناـیم  رد  یبسن  تیمورحم 
یلـصا تلع  نیاربانب ، تسا . دایز  یبسن  تیمورحم  دوجو  رگنایب  دـیدش  یندـم  تنوشخ  لـباقم ، رد  دوب و  دـهاوخ  رتشیب  یندـم  تنوشخ 

يراتخاس یعامتجا و  تلوهـستیعورشم  ریظن  یلماوع  وا  لاح ، نیع  رد  اما  تسا . یبسن  تیمورحم  راگ  رظن  زا  یندـم  شکمـشک  زیتس و 
یـسک رگا  هیرظن  نیا  ساـسا  رب  تسا . یبسن  تیمورحم  زا  یقادـصم  هدـنیازف  تاـعقوت  هیرظن  ( 22 . ) دـنادیمن دوخ  هیـضرف  رد  ریثاتیب  ار 

قیداصم زا  یکی  زین  بـالقنا  ددرگیم . لـسوتم  راـبتنوشخ  شنکاو  هب  دوشیم و  ماـکان  درواـین ، تسد  هب  ار  نآ  دـشاب و  يزیچ  بلاـط 
هیرظن ساسا  رب  اریز  تسا ; یبسن  تیمورحم  قیداصم  زا  یکی  هدنیازف  تاعقوت   » هیرظن هک  تفگ  ناوتیم  نیا ، ربانب  تسا . یندم  تنوشخ 

دارفا رد  كدـناكدنا  دوریم و  يدوبهب  هب  ور  دارفا  يداصتقا  عضو  يداصتقا ، قنور  طیارـش  ندـمآ  دوجو  هب  زا  سپ  هدـنیازف ،  تاعقوت  »
يداصتقا قنور  رگا  دارفا ، راظتنا  عقوت و  شیازفا  تازاوم  هب  دراذگیم . شیازفا  هب  ور  دنیارف  نیا  دوشیم و  ادـیپ  رتهب  عضو  راظتنا  عقوت و 

، یعقاو يرادروخرب  حطـس  اب  عقوت  راظتنا و  حطـس  نیب  ددرگ  هارمه  دوکر  اب  ای  دوش و  رتهتـسهآ  یکدـنا  اـی  دور و  شیپ  یتباـث  دـنور  اـب 
هب رجنم  دریگیم و  تدش  یماکان  تیمورحم و  دـبای  شیازفا  هتـساوخ ) هتـشاد و   ) نیب فاکـش  یتقو  دـیآیم . دوجو  هب  هلـصاف  فاکش و 

یبسن تیمورحم  یمیاد .)  ) رمتـسمو یبسن  : تساهنوگود تیمورحم  دوشیم . بالقنا  هجیتن ، رد  راـبتنوشخ و  هنارگـشاخرپ و  راـتفر  زورب 
لاس 1375 و اب  هسیاقم  رد   1376 لاس يراکیب  نازیم  شیازفا  دننام : دیآیم ; تسد  هب  ینامز  عطقم  ود  رد  هسیاقم  زا  هک  تسا  یتیمورحم 

ضیعبت هـــلمج : زا  یلماوـــع  زا  یــــشان  یمیاد  رمتــــسم و  تـــیمورحم  اـــما  قوـــف . یناــــمز  عـــطقم  رد  مروـــت  نازیم  شیازفا  اــــی 
نیا ( 23 . ) تسا نآ  دننام  یبهذم و  ياهيریگرد  یلغش و  ياهتصرف  نادقف  یجراخ ، ياههیامرس  هب  روشکیگتسباو  ، یـسایس ، يداصتقا

یلخاد گنج  ياهدـیدپ و  زین  نالک  حطـس  رد  قوف ، هدـیدپ  لومـش  رب  هوالع  هکلب  تسین ، بالقنا  مان  هب  ياهدـیدپ  لـیلحت  افرـص  هیرظن ،
نوچمه یثداوح  لـماش  دـناوتیم  تساـهشروش ، اـهمایق و  عون  نیرتهتخیگنادوخ  هک  بوـشآ ، دریگیم . رب  رد  ار  ( internal war)

، اتدوک دـننام  ياهتفای  نامزاس  ياهتیلاعف  هب  هراشا  تسا ، بالقنا  هنیمز  دوخ  دـنچره  هئطوت  دوش . تارهاظت  ای  اـهشروش و  تاـباصتعا ،
میظع یندـم  ياهشکمـشک  دوش ، بالقنا  بجوم  هوقلاب  دـناوتیم  هک  یلخاد ، گـنج  دراد . یکیرچ  کـچوک  ياـهگنج  اـی  و  رورت ،

ياهشروش یلخاد و  یکیرچ  میظع  ياهگنج  مسیرورت و  هلمج  زا  دیدشتنوشخ  اب  ابیرقت  هک  دراد  رب  رد  ار  يزکرمتم  هتفای و  نامزاس 
شکمـشک مهم  هبنج  هس  هب  نتخادرپ  یکیرچ  گنج  ای  بالقنا و  کیتمظع  نییعت  يارب  راگ  رظن  زا  بیترت ، نیدب  تسا . هارمه  گرزب 

. داد رارق  یـسررب  دروم  دـنراد  تکرـش  نآ  رد  هک  ار  يدارفا  دادـعت  نیعم و  شکمـشک  يریگارف  ای  مجح  دـیاب  الوا ، تسا : تیمها  زیاح 

. تشاد رظن  رد  يرشب  تاعیاض  نازیم  رظن  زا  ار  شکمـشک  تدش  دیاب  اثلاث ، تسا . هدیماجنا  لوط  هب  تدم  هچ  شکمـشک  دید  دیاب  ایناث ،
زا هدافتسا  راظتنا  یگدنز +  طیارش  تاناکما و  زا  مدرم  ینوناق  هدافتـسا  قح  درک : نایب  نینچ  ناوتیم  ار  هیرظن  نیا  يرظن  يوگلا  الامجا ،
هک تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوتیم  یبایزرا  ناونع  هب  یبسن  تیمورحم  هیرظن  یبایزرا  بـالقنا )  ) یندـم زیتس  تنوشخ و  یبسن  تیمورحم  نآ 
رد هدرتـسگ و  تنوشخ  هکلب  یتـنوشخ ، عون  ره  هن  هتبلا  تسا ; بـالقنا  زورب  دـمآردشیپ  تنوشخ ، هک  تسا  نیا  اـم  یـساسا  ضرفشیپ 

يدرف نشخ  لمعلاسکع  راتفر و  لماش  هدـش  نایب  هیرظن  نیا  رد  هچنآ  اما  دـنکیم . مهارف  ار  هعماج  رد  بالقنا  زورب  هنیمز  نالک ، حـطس 
نوچمه ناسکی -  هدافتـسا  قح  لزنم  رد  هک  يدنزرف  دننام  هتـشاد ; ار  نآ  هب  ندیـسر  راظتنا  انوناق  هک  تسا  يزیچ  زا  تیمورحم  لیلد  هب 

نـشخ يراـتفر  هبتسد  ، تاـناکمانآ زاتیمورحمو  نیدـلاو  ضیعبت  لـیلد  هـب  یلو  دراد ، ار  تاـناکما  زا  ناردارب -  اـی  نارهاوـخ و  ریاـس 
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هکلب دوشیمن ، بوسحم  يدیدج  هیرظن  اذـل ، تسین . هدـنیازف  تاعقوت   » هیرظن زج  يزیچ  هیرظن  نیا  هکنیا  رگید  هجوت  لباق  هتکن  دـنزیم .
اب یـشزرا  ماظن  لداعت  مدع  نایب  نوسناج و  زرملاچ  یتخاس  لداعت  مدـع  زا  يرگید  نایب  یبسن  تیمورحم   » هیرظن ییارگدرکراک ، نایب  هب 

نالک یعامتجا  ياههدـیدپ  دـسریم  رظن  هب  هرخالاب ، دـننزیم و  یندـم  راـبتنوشخ  شکمـشک  هبتسد  مدرم  هک  تسا  یطیحم  طـیارش 
نوـچمه یئزج  يدرف و  یناور ، لـماع  اـب  ناوـتیمن  دروآیم ، مـهارف  ار  یعاـمتجا  مـیظع  ياـهنارحب  تاــبجوم  هـک  بــالقنا  نوـچمه 
یمجاهت هب  گنهامهان  دارفا  یگدروخرس  هنوگچ  هک  تسا  حرطم  یتخانشناور  تایرظن  همه  هبتبسن  لاکشا  نیا  درک . نییبت  تیمورحم 

نیا هنوگچ  هکنیا  اما  دـنناوارف ، هدروخرـس  دارفا  عماوج ، همه  رد  رگید ، نایب  هب  دوشیم . لیدـبت  تردـق  ناـبحاص  هیلع  هدرتسگ  یعمج و 
ناوـتیم رگید ، یهاـگن  رد  اـهتشونیپ 1 - ( 24 . ) تسا مهبم  هـیرظن  نـیا  رد  دـننزیم ، یعمج  هتـسد  تنوـشخ  هـبتسد  ناـگدروخرس 

، لـیوکوت سکراـم ، هیرظن  دومن . میـسقت  ینییبت  یفیـصوت و  زین  دـیدج و  کیـسالک و  تاـیرظن  هب  ار  بـالقنا  باـب  رد  دوجوم  تاـیرظن 
سیلگنا و هسنارف ، قباس ،)  ) يوروش بالقنا  راهچ  یفاکـشدبلاک  رد  نوتنیرب  نیرک  رثا  تسا . کیـسالک  تایرظن  هلمج  زا  ربو  میکرود و 
هب بالقنا  هراب  رد  دوجوم  تایرظن  یلک ، روط  هب  تسا . ینییبت  تایرظن ، هیقب  اتدـمع  و  تسا . بالقنا  هراـب  رد  یفیـصوت  دروآهر  اـکیرمآ 

ر. دراد . رارق  نالک  حطس  رد  یتخانشهعماج  تایرظن  درخ و  حطس  رد  یتخانشناور  تارظن  هک  دنوشیم  میـسقت  نالک  درخ و  حطـس  ود 
ص اههاگشناد ، رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  نآ ،  ياههشیر  یمالسا و  بالقنا  ، » هدازریشم اریمح  تالاقم 1 ، هعومجم  هب : ك .
بالقنا و هیریشب ، نیـسح  هب : ك . ر . ص56 3 - ش10 ،  هدـنراگن ، رثا  بالقنا ،  ياهیروئت  هب  یهاـگن  ، » تفرعم هلجم  هب : ك . ر . - 2 35
، نارهت نادـیواج ، مود ، چ  یثالث ، نسحم  همجرت  مسیراـتیلاتوت ، تنرآ ، اـناه  ص 95 4 - ، 1372 نارهت ، نارهت ، هاگشناد  یـسایسجیسب ،
، نارهت ناریا ، کـیپ  موـس ، چ  بیط ، اـضریلع  همجرت  بـالقنا ، ياـهیروئت  نهوـک ، دروفناتـسا  هب : ك . ر . ص 42-43 5-6و7 -  ، 1366
رد اهشبنج  نیا  ص 115 9 - ، 1372 نارهت ، سموق ، بالقنا ، ياههیرظن  رد  يریس  نایتوکلم ، یفطـصم  ;ص 160 8 - ص153  ، 1370
زا نادنورهش -  ربتلود  قلطم  هرطیس  يانعم  هب  مسیراتیلاتوت -  هک  دندش  رهاظ  مزینیلاتسا  مسیشاف و  مسیزان ، هناگهس  عاونا  رد  متسیب  نرق 

يانبم رب  ایلاتیا  مسیـشاف  ناملآ و  رترب  داژن   » يانبم رب  ناملآ  مسیزان  تسا . هدـش  فیرعت  یعیبط  قوقح  یفن  بوکرـس و  تنوشخ و  قیرط 
یفطـصم هب : ك . ر . . ) تسا هدـش  هداهن  اـنب  اـیراتلورپ » يروتاـتکید   » ياـنبم رب  زین  مزینیلاتـسا  ناتـساب و  مور  ياـیحا  یمور و  تیلم  همادا  »

هلجم هب  نوسناج ، سکرام و  هیرظن  ود  حرش  يارب  ص 18 و 158;183 13 - نامه ، نهوک ، 10 و 12-11 - ص113 ) نیشیپ ، نایتوکلم ،
: هب ك . ر . ص 200 16 - نامه ، نهوک ، ص39 15 - نیشیپ ، تالاقم 1 ، هعومجم  هب : ك . ر . - 14 دینک . هعجارم  هدنراگن  رثا  تفرعم 10 
، بالقنا راهچ  یفاکـش  دـبلاک  نوتنیربنیرک ، : هب ر.ك. ص129 18 - نامه ، نایتوکلم ، یفطـصم  و 210 17 - ص 200  ناـمه ، نهوک ،
ص129 21 و نامه ، نایتوکلم ، یفطـصم  هب : ك . ر . ناـمه 20 - نهوک ، هب : ك . ر . - 19 1370 نارهت ، ون ، رـشن  یثالث ، نسحم  همجرت 

فلا  / هرامش 21 تفرعم  همانلصف  ص56  نیشیپ ، تالاقم 1 ، هعومجم  ص 205 و207 24 - نامه ، نهوک ، 22 و23 -

ناهج گرزب  ياهبالقنا  نایم  رد  یمالسا  بالقنا 

اب ناریا  یمالـسا  بالقنا  هسیاقم  هب  هلاقم  هراشا :  يدـمحم  رهچونم  رتکد  هدنـسیون : ناـهج  گرزب  ياـهبالقنا  ناـیم  رد  یمالـسا  بـالقنا 
رد یتسیلایسوس  یتسیلاربیل و  نامتفگ  جاور  ءاشنم  هدش و  هدناوخ  ناهج  اپورا و  رـصاعمتابالقنا  نیرتگرزب  هک  هیـسور  هسنارف و  بالقنا 
ود نآ  زا  رتیمدرم  رتيدج و  رتقیمع ، ، ددعتم تاهج  زا  ناریا ، یمالسا  بالقنا  هنوگچ  هک  دهدیم  ناشن  هتخادرپ و  دندش ، هتـشذگنرق 

هیسور هسنارف و  ياهبالقنا  اب  یمالسا  بالقنا  هک  هدش  یعس  هلاقم  نیا  رد  تسا . هدرکهضرع  رصاعم  تیرـشب  هب  ار  یموس  نامتفگ  هدوب و 
يداصتقا تیعقوم  ء1 . دوشهسیاقم . یعاـمتجا  یـسایس و  يداـصتقا ، هوجو  رد  دنـشابیم  ناـهج  ياـهبالقنا  نیرتفورعم  ونیرتگرزب  زا  هک 

ره زا  يداـصتقا  تیعقوم  تماـخو  رب  لاد  ینـشور  ياـههناشن  بـالقنا 1789  زا  لـبق  نارود  رد  هـسنارف  رد  بـالقنا : زا  شیپ  ياــهمیژر 
رب زوربزور  هکدوب  یناوارف  يداصتقا  یلام و  ياهنارحب  تالکـشم و  راچد  بالقنا ، زا  لبق  لاس  هاجنپ  زا  روشک  نیا  هتـشاد و  دوجوظاـحل 
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یبولطم عضو  متـسیب  نرق  لوا  ههد  زاـغآ  زا  بـالقنا ، زا  لـبق  زین  هیـسور  رد  يداـصتقا  طیارـش  ( 1 . ) تشگیم هدوزفا  نآ  داـعبا  هـنماد و 
ماود لاس 1909 ات  هک  يداصتقا  دوکر  دوزفا ، يداصتقا  ياهیناماسبان  تدـش  رب  داتفا  قاـفتا  هرود  نیا  رد  هک  یجراـخگنج  ود  تشادـن .

طیارش رگید  يوس  زاو  دزیم  نماد  تخـس  ار  يراکیب  وس  کی  زا  دوب ، هدرک  داجیا  ناناقهد  نانکراک و  يارب  ار  يراوگان  طیارـشتشاد 
دنتخادـنایم هار  نارگراک  نارود  نیا  ردهک  یتاباصتعا  دوب  هتخاس  لمحت  لباق  ریغ  اـسرف و  تقاـط  ار  هقبط  ود  نیا  دـمآرد  نازیم  راـک و 

رد هکنآ  لاح  ( 2 . ) تشگیم هدوزفا  تاباصتعا  رد  ناگدننک  تکرشهرامش  تاباصتعا و  دادعت  رب  ابترم  تشاد و  يداصتقا  تیهام  اتدمع 
هقباسیب يولهپ  میژر  هلاس  تنطلـسمامت 57  رد  هک  يداصتقا  تردـق  زا  حطـس  نیرتبولطم  رد  ناریا  میژر ، هاشتموکح  رخاوا  رد  ناریا ،

دوب هدش  دنمتورث  ياهتلود  زا  یکی  هب  لیدبت  اهنت  هن  ناریا  میژر   ، تفن دـمآرد  ینیبشیپ  لباق  ریغ  عیرـس و  شیازفا  اب  دربیم . رـس  هب  دوب 
هسنارف و ياهتلود  هک  یلاح  رد  ددرگیم  هظحالم  بیترت  نیدب  ( 3 . ) دوب هدرک  لیدبت  یفرصمالماک  هعماج  کی  هب  ار  یناریا  هعماج  هکلب 

شیازفا هبهجوت  اب  ناریا  تلود  دنتشاد  رارق  ییاهن  یگتسکشرو  هلحرم  رد  تقیقح  رد  دندوب و  طیارش  نیرتدب  رد  يداصتقارظن  زا  هیـسور 
خیرات رد  يداصتقا  طیارـش  نیرتبـسانمو  نیرتبولطم  رد  یلام  ياهیئاناوت  يزرا و  رئاخذ  رظن  زا  تفن  تمیق  ینیبشیپ  لباق  ریغ  یناـهگان و 

تیمکاح لامعا  تردـق و  رازبا  نیرتسوسحم  لاح  نیع  رد  نیرتمهم و  زا  بالقنا :  زا  شیپ  ياهمیژر  یماـظن  رادـتقا  . 2 تسا . هدوب  دوخ 
بوکرـس اـنایحا  باـعرا و  دـیدهت و  هب  زاـین  دنـشابیم و  هجاوـم  یلخاد  ياـهراشف  اـهنارحب و  اـب  هکییاـهماظن  هژیو  هب  یـسایس  میژر  ره 
ماجـسنا زا  یماظن  تردـق  یـسایس ، ماظن  کی  رد  هاـگ  ره  دـشابیم . اـهنآ  یماـظن  تردـق  دـنراد  ار  دوخ  فلاـخمو  ضراـعم  ياـهتکرح 

ناکما يداصتقا  تالکـشمرطاخبتلود  نینچمه  دهدبتسد و  زا  یپ  رد  یپ  ياهیتسکـش  رثا  رد  ار  دوخ  هیحور  دنـشابن و  رادروخربمزال 
هن دهدبتسد  زا  یسایس  میژر  هب  ار  دوخ  نامیاو  داقتعا  یماظن  تردق  تیاهن  رد  دشاب و  هتـشادن  ار  اهنآ  ياههتـساوخ  تاکرادت و  نیمات 

تروصب دوخ  هکلب  دوب ، دهاوخن  ضراعم  یعامتجا  تردق  بوکرـس  ياربیماظن  يورین  نینچ  زا  يرادربهرهب  هب  رداق  یـسایس  تردق  اهت 
ادـیدش ار  یـسایس  تردـق  طوقـس  لامتحا  تسویپ و  دـهاوخ  فلاخم  یعامتجا  ياههورگهب  اـنایحا  هدـمآرد و  كاـنرطخ  یعدـم  کـی 

نیا ردو  تسا  هدوب  یللملانیب  مهم  تاعزانم  گنج و  رد  لاـس  تدم 26  بالقنا  زا  لبق  لاس  هاجنپ  لوط  رد  هسنارف  داد . دـهاوخ  شیازفا 
لباق هتـشاد و  هارمه  هب  یـضراو  یناج  یلام ، میظع  ياهتراسخ  اهتـسکش و  هکلب  هدرواین ، تسدب  يزیچ  اهنت  هن  تلایا ، کی  زج  تاعزانم 

دنشاب هقالعیب  دوب  هتفای  شیازفا  یتلود  تاماقم  هیلعربنارحب  هک  ياهرود  رد  تمواقم  بوکرس  هبتبسن  شترا  نارسفا  هک  دوب  ینیبشیپ 
هاشداپ و نیفلاخم  بوکرس  يارب  ار  يدودحم  تکرح  ره  اتیاهن  هک  يروط  هب  دشیعامتجا  یـسایس و  داضت  فالتخا و  بجوم  رما  نیا  و 

اپورا رد  زین  هیـسور  یماظن  تیعقوم  درک . ایهم  هسنارف  بالقنا  يزوریپ  يارب  ار  هنیمز  تخاسیم و  نکممریغ  طلـسم  راک  هظفاحم  تاقبط 
رظن هب  زا 1848  دـعب  دوب و  اپورا  هراق  يوق  تردـق  اهنت   1815 رد هک  يروشک  دوـب . هدرک  رییغت  گنج 1905  همیرک و  ياهگنج  لیلدـب 

تفای و لزنت  يواسم ، تردق  دنچ  زا  یکی  دح  هب  همیرک  گنج  زا  دعبتشاد  ییاپوراياهتردق  ریاس  اب  يدایز  هلـصاف  زونه  هک  دیـسریم 
تدـم و تعــسو و  رظن  زا  لوا  یناـهج  گـنج  درکن . ادـیپ  ار  تیعقوم 1815  زگره  دوـب  مکاـح  گروـبزرطپنس  رد  رازت  هک  یناـمز  اـت 

ياوق هکیروطبتشاذگ  ياج  رب  روشک  لخاد  رد  يرتشیب  ریثات  دوب و  رتمهم  بتارم  هب  نپاژ  سور و  گنج  زا  هیـسور  ياهزرمهب  یکیدزن 
مکاح یسایس  تردق  يارب  ینایعدمتروصب  ار  ههبج  زا  هتـشگزاب  هدروختسک و  نازابرـس  هدرب و  لیلحت  هب  الماک  ار  روشک  نیا  یماظن 
ماظن هک  ددرگیم  هظحالم  بیترت  نیا  اب  دمآ . دوجوب  لوایناهج  گنج  لاعتشا  جوا  رد  هیـسور  بالقنا  هک  دوبتلع  نیمه  هب  دروآرد و 
هکلب دنتـشادن  دوخ  اب  یـسایس  تردـق  هب  رادافو  دـنمورین و  حلـسمياوق  یماظن و  يورین  اهنت  هن  بالقنا  زا  لبق  هیـسور  رب  مکاـح  یـسایس 

بالقنا يزوریپ  رد  مهم  یـشقن  یباصتعا  نارگراک  هب  نتـسویپ  اب  ماـظن  زا  هدـش  یـصاعو  هداد  تسد  زا  هیحور  هدروختسکـش ، یـشترا 
گنج چـیهرد  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  لاـس  لقادـح 57  لوط  رد  هیـسور  هسنارف و  فالخ  رب  ناریا  یهاشنهاش  شترا  اما  دـندرک . يزاـب 

هدـنامرف ناونعب  وا  تشاد . هجوتحلـسم  ياهورین  هب  هاـش  اضردـمحم  ناریا  رد  یهاـشداپ  ره  زا  شیب  دوب . هدرکن  تکرـش  یمهم  یجراـخ 
رد ار  وا  یسایس  ماظن  دناوتیم  اهنت  هن  هاشداپ ، هب  رادافولاح  نیع  رد  دنمورین و  يوق و  شترا  کی  هک  درکیم  ساسحا  حلـسم ، ياهورین 
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هـقطنم و روـما  رد  تلاـخد  يارب  ار  مزـال  مرها  رازبا و  دــناوتیم  شیاـهیبلطهاج  هـب  هجوـت  اـب  هـکلب  دــنک  ظـفح  یلخاد  نیفلاـخم  لاــبق 
هب هجوت  اب  یماظن  رظن  زا  هیـسور  هسنارف و  رد  درک  اـعدا  تیعطاـق  اـب  ناوتیم  دـیامن . مهارف  وایللملانیب  فادـها  دربشیپ  شناـگیاسمه و 

ماظن زا  ار  مزال  تیامح  اهنت  هن  اهنآ  ياهـشترا  هدوبتیعـضو و  نیرتنئمطماـن  نیرتفیعـض و  ددـعتمياهگنج  رد  یپ  رد  یپ  ياهتـسکش 
نیرتهبرد ناریا  شترا  هکیلاح  رد  دنتـسویپیم ، اهنآ  هب  اـضعب  هداد و  ناـشن  شیارگ  نویبـالقنا  هبتبـسن  هکلب  دـندرکیمنمکاح  یـسایس 
هبتبـسن هاش  میژر  رمع  تاظحلنیرخآ  ات  هدـنکارپ ، تروص  هب  مه  نآ  ییانثتـسا و  دراوم  رد  زج  هدوب و  تازیهجت  ورین و  رظن  زا  طـیارش 

ییاهروشک هلمج  زا  هس  ره  ام  یسررب  دروم  ياهروشک  ( 4 . ) دندرکن یهاتوک  زین  نویبالقنا  بوکرـس  رد  ارثکا  هدنام و  یقاب  رادافو  ماظن 
دنوشیم بوسحم  گرزب  هوقلاب  ای  لعفلاب  ياهتردق  ناونعب  هکلب  دنـشابیم  ساسحو  مهم  یکیژتارتسا  تیعقوم  ياراد  اهنت  هن  هک  دنتـسه 

یبالقنا تالوحت  لابق  رد  هکتسا  یهیدـب  دـننکیم . هدرک و  يزاب  ياهقطنم  یناهج و  للملانیب  طباور  ردیلاـعف  شقن  خـیرات  لوط  رد  و 
هب هداد و  ناشنلمعلاسکع  عفنیذ  هیاسمه و  ياـهروشک  هژیوب  رگید  ياـهروشک  يزوریپزا  دـعب  هچ  يزوریپ و  زا  لـبق  هچ  اـهروشک  نیا 

هلئــسم هجیتـن  رد  دــندرگیم . لاـعف  ضراـعم  یعاـمتجا  ياـههورگزا  تیاـمحتهج  رد  سکعلاـب  اــی  مکاــح و  یــسایس  تردــق  عـفن 
هک دراد  ترورض  بالقنا  زا  لبق  مکاح  یسایس  میژرياهیئاناوت  تردق و  یـسررب  رد  هک  تسا  یمهم  لماوع  هلمج  زا  یللملانیبشنکاو 

هیاسمه ياهروشک  اب  مهدزناشو  مهدزناپ  ییول  هک  ینالوط  ياهگنج  هب  هجوت  اـب  نرق 18  هسنارف  رد  دریگ . رارقیفاک  تقد  هجوت و  دروم 
همه هکلب  دوبن  رادروخرباهنآ  تیامح  زا  بـالقنا  نارود  ینارحب  طیارـش  رد  اـهنت  هن  تشاد  ایناپـساو  سیلگنا  هیـسور ، شرتا ، هلجنم  دوخ 

هیسور دنتساوخربفلاخم . ضراعم و  ياههورگ  زا  تیامح  هب  الباقتم  هدرک و  شالت  مهدزناشییول  فیعضت  تهج  رد  هیاسمه  لود  نیا 
اب گـنج  رد  يرازت  هیــسور  میقتــسم  يریگرد  لوا و  یناـهج  گـنجهک  اـنعم  نیدـبتشادن  هـسنارف  اـب  ینادـنچ  تواـفت  رظن  نـیا  زا  زین 

تیاـمح و اـب  نینل  هکیروط  هبتشاد  دوخ  هیلعربار  ناـملآ  ياـپون  دـنمتردق و  تلود  هژیوـب  اـهتلود  نیا  ینمـشد  نپاژ  یناـمثع و  ، ناـملآ
اب رگید  فرط  زا  دزیرب . ار  ربتکایکیوشلب 1917  بالقنا  هیاپ  و  هدش ، قحلم  هیـسور  نویبالقنا  هبتسناوت  تلودنیا  هدش  مهارف  تاناکما 

یتیامح عون  چیه  ناکمادندوب  ریگرد  شنیدحتم  ناملآ و  اب  امیقتـسم  دوخ  سیلگنا  هسنارف و  ینعیيرازت  هیـسور  ياهتلود  هکنیا  هب  هجوت 
ود طیارش  دوجو  مغریلع  دوخ  طوقسزا  لبق  ههد  کی  لقادح  زا  هاش  میژر  ناریا و  تلود  اما  دنتشادن . ینارحب  طیارش  رد  هیـسور  رازت  زا 

گرزبياهتردق و  تردقربا ، ود  لماک  تیامح  زا  زیمآتملاسمیتسیزمه  و  ( 5  ) شمارآ هرود  زاغآ  درس و  گنج  نایاپهب  هجوت  اب  یبطق 
اب دـندوبن . رادروخرب  یللملانیبتیامح  هنوگچیه  زا  ناریا  نویبالقنا  الباقتم  دوبرادروخرب و  شتموکح  ياـهزور  نیرخآ  اـت  ياهقطنم ، و 

بلغا ییاـپورا  لود  دندربیمرـس و  هب  بساـنمان  طیارـش  رد  یللملانیبتیاـمح  رظنزا  هیـسور  هـسنارف و  نیتـلود  هکیلاـح  رد  بـیترت  نـیا 
یتیامح هنوگچیه  اهنت  هن  دـندوب و  مصاخت  اـضعبو  هتـشادن  يدـعاسم  رظن  بـالقنا  زا  لـبق  طیارـش  رد  روشکود  نیا  ياـهمیژر  هبتبـسن 
یبولطم طیارـشرد  رظن  نیا  زا  ناریا  تلود  دنتخادرپ  نویبالقنا  زا  تیامحهب  يدراوم  رد  هکلب  دندرکن  طیارـش  نآ  رد  یـسایس  ياهماظنزا 

هلمج زاتردـق  ياـهرازبا  دوجو  یـسایس  متـسیس  ماـظن و  ره  رد  بـالقنا :  زا  لـبق  ياـهمیژر  ماکحتـسا  یگدـیچیپ و  . 3 دربیم . رـس  هب 
زاسراک و مکاح  یـسایس  تردـقتیبثت  میکحت و  تهج  رد  دـناوتیمن  هسفن  یف  هوقلابیللملانیبتیامح و  یماظن و  يداصتقا ، ياهتردـق 
هب هوق  زا  ار  تردق  ياهرازبا  ینارحب  عقاوم  رد  دـناوتیمهک  تسا  یـسایس  ماظن  رد  بولطم  تیریدـم  تراهم و  ، ییاناوت هکلب  دـشاب  دـیفم 

هدیسر تابثا  هب  رمانیا  بلغا  یماظن  ياهدربن  رد  دهد  رارق  هدافتـسا  دروم  ناکم  نامز و  نیرتبـسانم  رد  هجو و  نیرتهب  هب  هدروآردلعف و 
اب لاـح  نیع  رد  ناوتاـن و  قیـالان و  یهدـنامرفرب  ورین  تازیهجت و  تاـناکما ، نیرتمک  اـب  دـناوتیم  دـمآراک  قیـال و  یهدـنامرف  هک  تسا 

ناهاشداپ و ياهیتیافکیب  رطاخ  هب  مکاح  دادبتسا  دوجو  مغریلع  هیسورو  هسنارف  یسایس  ياهماظن  هکیلاح  رد  دوش . زوریپ  عیسو  تاناکما 
میژر تیعقوم  تابث و  ظفحتهج  رد  هداد و  صیخـشت  ار  دوخ  عفانم  دنتـسناوتن  زگره  دنتـشادروضح ، رابرد  رد  هک  یحلاصان  دارفا  ذوفن 

38 خیرات زا  یمطالترپ  هرود  ندـنارذگ  زا  دـعب  هاش  میژر  دـننک . لامعا  ار  مزال  تارییغت  هدومن و  رارقرب  ییاناوت  بسانمتیریدـم و  دوخ 
یلخاد و هدـیزرو  ناراشتـسمزا  يرادروخرب  اب  هدیـسر و  هقلطم  تیمکاح  سفن و  هب  داـمتعا  زا  ياهلحرم  هب  اجیردـت  دوختموکح  هلاـس 
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رادروخرب دوخ  هدبتسم  تردق  موادت  ظفح و  ياربمزال  ییاناوت  زا  كاواس  نوچمه  ینشخ  یفخم  سیلپ  زا  يرادروخرب  هژیو  هب  یجراخ 
بـسک یقیفوتدناوتب  یمدرم  یبالقنا  ياهتکرح  هکنیا  ات  دشاب  هدش  فیعـض  تسیابیم  هدبتـسم  ياهتلود  ماظن  يروئت  رد  ( 6 . ) تسا هدوب 

. دننک نوگژاو  ار  هدبتـسم  ياهتلوددناهدوبن  رداق  دوخ  يدوخ  هب  یمدرم  ياهـشروش  یخیرات ، رظن  زا  تقیقح  رد  دنک . زورب  یتح  ای  دنک 
هتـشاد دوجو  تسیابیم  مه  تازاوم  هبتلود  طلـسم و  هقبطنایم  یـسایس  ياهباعـشنا  اهداضت و  اب  بلغا  جراخ  زا  یماظن  راشف  ضوع  رد 
هسنارف بالقنا  رد  هک  دوب  اهفعض  نیمه  رطاخ  هب  دننک . زاب  یبالقنا  ياهتضهن  اهشروشيارب و  ار  هار  هدرک و  فیعضت  ار  دادبتـسا  ات  دشاب 

 - یـسایس يداصتقا و  تالـضعم  لح  رد  لماک  لاـصیتسا  تلع  هب  اـهنت  هکلبیمدرم  ياـهورین  تفلاـخم  تلع  هب  هن  مکاـح  یـسایس  ماـظن 
بیکرت یمدرم و  ياـهتکرح  هـک  دوـب  هاـگنآ  درک و  اـهنآ  میلــست  ار  دوـخ  دروآ و  يور  هناـگهس  تاـقبط  سلجم  هـب  روـشک  یعاــمتجا 
فلاخم ياهورین  هچرگا  زین  هیسور  بالقنا  رد  روط  نیمه  و  داد . ياهدنیازف  باتـش  بالقنا  دنور  هب  تفرگلکـش و  یعامتجا  ياههورگ 

هتفرگ لکـش  متـسیب  نرق  لئاوا  زا  دوخ  توافتم  صاخ و  فادـها  اـهنامرآ و  اـب  هک  فلتخمیـسایس  بازحا  اهینبهتـسد و  دنتـشاد ، دوجو 
يروتارپـما ماـظن  یگداـس  نیدـب  هک  دـندرکیمن  مه  روـصت  هکلب  دنتـشادن  اـهفونامور  ماـظن  طوقـس  رد  یـشقنهنوگچیه  اـهنت  هن  دـندوب ،

تلم میلـست  ار  دوخ  اسار  هنابلطواد و  درکیم  لمحت  هک  يداـیز  راـشف  لاـصیتسا و  مغریلع  هیـسور  رازت  تلود  هتبلا  دـنک . طوقـسهیسور 
تارهاـظت و تروـص  هـبو  دوـب  يداـصتقا  نارحب  دوـجو  راـجفنا و  زا  یـشان  هـک  یمدرم  شروـش  تـکرح و  نـیلوا  لـباقم  رد  یلو  درکن 

بالقنا هکیلاح  رد  دیدرگ . بوذ  یخی  هوکنوچمه  هدیدرگ و  میلـست  دـش ، رولبتم  دارگورتپ  رهـش  رد  عیانـص  تاجناخراک و  تاباصتعا 
اـهتفلاخم و لـباقم  رد  دـیدیم و  هدـشتیبثتو  ماکحتـسا  تردـق و  جوا  رد  ار  دوـخ  یهاـشنهاش  ماـظن  هـک  دـش  زوریپ  یطیارـش  رد  ناریا 

ساسا ربتسیابیم  یماـظن  نینچ  ندروآرد  وناز  هب  يارب  یعاـمتجاياههورگ  درکیم و  تمواـقم  دوخ  ناوت  دـح  نیرخآ  اـت  اـههضراعم 
تردـق یعامتجا  تردـق  دزاس . نوگنرـس  ار  مکاح  دـنمتردق  ماظن  اهناسنا  زا  يرایـسب  ندرکینابرق  اهورین و  ماـمت  جیـسب  يزیرهماـنرب و 

هک ینامز  دناهدش و  کیدزن  مههب  كرتشم  طلسم و  ياهرواب  اهشزرا و  هیاپ  رب  هک  تسا  یلاعف  یعامتجا  ياههورگ  زا  لکشتم  یعامتجا 
ياههورگ دنک  نیمات  ار  اههتـساوخ  اهـشزرا و  نیا  دهاوخنای  دشاب  هتـشادن  ار  اهنآ  ياههتـساوخ  اهـشزرا و  نیمات  ییاناوت  یـسایس  تردق 

رد درک  دنهاوختکرح  دنیامن  نیمات  بیقعت و  ار  اهنآ  تارظن  اههتـساوخ و  دنناوتیمهک  یناربهر  ای  ربهر  لابند  هب  هدش  سویام  یعامتجا 
یلاح رد  یمدرم  تکراشم  فلا -  يژولوئدیا . يربهر و  مدرم ، دنتسه : کیکفت  لباق  یـساسا  نکر  هس  یعامتجاتردق  لکـشت  داجیا و 

هک روطنامه  هسنارف  رد  یتح  هدوبكدـنا و  رایـسب  مکاح  هدبتـسم  ياهمیژر  يزادـنارب  رد  مدرم  تکراشم  نازیم  هیـسور  هسنارف و  رد  هک 
نارگراک زا  يدودـحم  دادـعت  هیـسور  رد  هدـش و  میلـستامازلا  دوخ  ياهفعـض  رطاـخ  هب  هسنارف  میژر  و  ( 7  ) دناهتـشادن یـشقن  دش ، هتفگ 

دندرک مهارف  ار  اهفونامور  هداوناخ  طوقـس  تابجوم  هتـشادرب و  شروشهب  رـس  رهـش  نامه  ناگداپ  نازابرـس  گروبزرطپ و  تاجناخراک 
تاقبط همه  زا  مدرم  راشقا  همه  دندوب  ماظن  هب  هتسباو  هک  شترا  مظعا  شخب  يدودحم و  تیلقايانثتسا  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رد  ( 8)

هـمه و فانــصا و ...  نازرواـشک ، نادــنمراک ، نارگراــک ، اهاتــسور ، اهرهــش و  زا  مـعا  روـشک  رــسارس  رد  یعاــمتجاياههورگ و  و 
طقاس ار  نآ  دنداتسیایلاختسد و  اب  مه  نآ  حلسم  نادند  ات  میژر  لباقم  رد  هتخادنا و  راک  زا  ار  روشک  يرادا  يداصتقا و  ياهخرچهمه 

بسانم هنیمز  هدشهتسسگ و  يروتاتکید  دادبتسا و  ياهریجنز  هک  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  یتح  هک  داد  ناشن  مه  يدعب  تاعلاطم  دندرک .
زا معا  بالقنا  زا  دعب  ياهتیمکاح  یلیمیبتلع  هب  جـیردت و  هب  دوب  هدـش  مهارف  مدرم  ياههدوت  تکراشم  یـسایس و  یهاگآ  داجیا  يارب 
رد مدرم  تکراـشم  راـمآ  خـیرات و  تسا . هداـهن  شهاـک  هبور  تکراـشم  نیا  هیـسور ، هـسنارف و  بـالقنا  ود  رد  اـهلاکیدار  اـهورهنایم و 

ياهتاباختنا رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  ناریا  تلم  ياههدوت  لباقم  رد  دـنکیم . تباث  ار  هیرظن  نیا  بالقنا  زا  دـعب  تاـباختنا 
ياـهتیلاعف موادـت  يارب  مزـال  تاـباختنا  زا  کـیچیه  اهرهـش  ناراـبمب  ینارحب و  طیارـش  رد  یتـح  دناهدرکتکرــش و  یپ  رد  یپ  ررکم و 

تاباختنا تسیبزا  شیب  رد  ام  روشک  مدرم  هتـشذگ  لاس  هد  لوط  رد  داـتفاین . ریخاـت  هب  اـی  هدـشن  فقوتم  یمالـسا  يروهمج  ماظنیـسایس 
و تموکح ، عون  تاباختنا  کی  ناگربخسلجم ، باختنا  هس  یمالـسا ، ياروش  سلجم  باختنا  جـنپ  يروهمج ، تسایر  باـختنا  تشه  )
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نیا رد  مدرم  نوزفازور  تکراـشم  راـمآ  دـناهدرک . تکرـش  ( یمالـسا ياـهاروش  تاـباختنا  ود  یـساسا و  نوناـق  مودـنارفر  تاـباختنا  ود 
درگلاس رطاخ  هب  هک  ینویلیم  تارهاظت  تاعامتجا و  رد  مدرم  هلاس  همه  روضحرتمهم  همه  زا  و  تسا . هجوت  بلاج  ریگمـشچ و  تاباختنا 

هژیو هب  ربهر  تیـصخش  شقن و  يربهر  ب -  دـشابیم . ناـشبالقنا  زا  مدرم  تیاـمح  يرادـیب و  روضحهناـشن ، دریگیم  تروص  بـالقنا 
نآ یهدـنامزاس  ای  دـشاب  مجـسنم  ریغ  هدـنکارپ و  یبالقناياههورگ  یکیژولوئودـیا  تالـسوت  هک  دوشیم  رتهتـسجرب  رتنشور و  ینامز 

ناربهر شقن  رگید  فرط  زا  دـباییم . هعـسوت  ناـمز  لوط  رد  یبـالقنا و  هسورپرد  يربهر  تیمها  شقن و  تروص  نیا  رد  دـشاب  فیعض 
ربهر اتیاهن  هدنامرف و  ناونعب  ربهر  بالقنا ، گولوئهدیا  ناونعب  ربهر  زا  تسا  ترابع  هک  درک  هدهاشمناوتیم  مهم  دعب  هس  رد  ار  بالقنا 

میهاوخ هدهاشم  ثحب  دروم  بالقنا  هس  رد  ناربهر  شقن  نایم  یلامجا  هسیاقم  یـسررب و  رد  بالقنا . يزوریپ  زا  دـعب  ماظن  رامعمناونعب 
هدوبییانثتـسا هداعلاقوف و  ییاهیگژیو  تازایتما و  تردـق ، ياراد  یمالـسا  بالقنا  مدرم  نکر  دـننام  زین  بالقنا  زا  نکرنیا  رد  هک  درک 

يالاب طسوتم و  تاقبط  زا  بالقنا  ناربهر  هیسور  هسنارف و  ياهبالقنا  رد  - 1 دناهدوب . هرهبیب  نآ  زا  هیسور  هسنارف و  بالقنا  ود  هک  تسا 
رد - 2 دـناهدوب . هعماج  ریقف  مورحم و  تاقبط  هب  قلعتم  هتـسباو و  بالقنا  ناربهر  ناریا  یمالـسا  بـالقنارد  هکیلاـح  رد  دـناهدوب  هعماـج 
رد دـندوبن  هقبط  نآ  هب  قلعتمدوخ  هک  دـندوب  ياهقبط  هدـنیامن  عفادـم و  ناربـهر  هیـسور  بـالقنا  رد  هژیو  هب  هیـسور  هسنارف و  ياـهبالقنا 

هیسور هسنارف و  ياهبالقنا  رد  - 3 دندوب . هتساخرب  هقبطنآ  زا  هک  دندوب  ياهقبط  عفادم  اقیقد  بالقنا  ناربهر  یمالـسا  بالقنا  رد  هکیلاح 
رد هکیلاح  رد  دنتـشاد  ار  بالقنا  دض  شقن  نویناحور  وفارـشا  هتـشاد و  هدـهع  رب  ار  بالقنا  يربهر  هدرک  لیـصحت  رکفنـشور و  هقبط 

هرهچ هب  ام  هیسور  هسنارف و  بالقنا  رد  - 4 دنتشاد . هدهع  ربتسار  پچ و  هبهتسباو  نارکفنشور  ار  بالقنا  دض  يربهر  یمالـسا  بالقنا 
زا دعب  یگدنزاس  بالقنا و  یهدنامرف  يژولوئدـیا ، هئارا  رظن  زا  هتـشادعمج و  دوخ  رد  ار  يربهر  هناگ  هس  ياهیگژیو  همه  هک  یـصخاش 

دننام ییاههرهچ  هسنارف  بالقنا  رد  مینکیمن . دروخرب  دشاب  یمالـسا  بالقنا  رد  يربهر  نوچمهیتردق  غوبن و  دادعتـسا ، ياراد  بالقنا 
عماج روطبنآ  يزوریپ  يریگلکـش و  نارود  مامت  رد  ار  بالقنا  يربهر  مادکچیه  هک  دنتـسه  حرطم  نائلروا  كود د . ریپسبور ، ، تیافال
عقاو رد  يو  دــشابیم  بـالقنا  نـیا  خــیرات  هتــسجرب  صخاــش و  ياــههرهچ  زا  نـینل  هرهچ  هیــسور  بــالقنا  رد  دنتــشادن . تـسد  رد 

فورعم  1917 ربـتکا بـالقنا  هب  هک  ار  هچنآ  ندروآرد  لـمع  هلحرم  هبتهج  رد  هک  دوب  یـصخشم  غوبن  اهدادعتـسا و  تازاـیتماياراد و 
دننام ییاههرهچ  تشادـن  یـشقن  اقلطملاس  نامه  هیروف  رد  اهفونامور  میژر  طوقـس  رد  هکیلاح  رد  تشاد . يروحم  یلـصا و  شقن  تسا 
میژر طوقـس  رد  یتلاخد  مه  اـهنآ  یلو  دنتـسه  رادروخربياهژیو  ترهـش  زا  مه  یکـسنرک  یکـستورت و  نیلاتـسا ، فنماـک ، فیوونیز ،
ناشن ام  تاعلاطم  هصالخ  روطب  تفرگ . تروص  يربهر  نودب  شوجدوختکرحکی و  رثا  رد  يرازت  میژر  طوقستقیقح  رد  دنتـشادن .

ار ییاهنآ  مینکیمن  دروخرب  بالقنا  هدنامرف  گولوئدیاياهیگژیو و  اب  ياهرهچ  هب  هیـسور  بالقنا  رد  هن  هسنارف و  بالقنا  رد  هن  دهدیم 
اهنآ دندوب . بالقنا  زا  دعب  ياهتلود  نارامعم  ناگدـنزاس و  هکلب  نآ  هدـنامرفهن  دـندوب و  بالقنا  گولوئدـیا  هن  مادـکچیه  میدرب  مان  هک 

رد هکیلاح  رد  دندراذگ . رثا  يدعب  تالوحت  ریـس  رد  هدـش و  راوس  ماظن  طوقـس  زا  دـعب  تالوحتشکرـس  بسا  رب  هک  دـندوب  یـصاخشا 
تردــق و غوـبن ، اـب  ینید و  تـیعجرم  هاـگیاج  زا  يرادروـخرب  اــب  هژیوـب  هر ) ) ینیمخ ماــما  ترــضح  بــالقناربهر  یمالــسا  بــالقنا 

عبر لوطرد  نسحا و  وحن  هب  ار  بالقنا  يرامعم  هدنامرف و  گولوئدیا ، شقن  دوب  ریظنیب  دوخ  عون  رد  هک  دنتشاد  هک  یـصاخياهیگژیو 
هعماج و رد  ماجسنا  تیعورشم و  لماع  اهنت  هکنیا  هب  هجوت  اب  يژولوئدیا  ج -  دندرک . ءافیا  هتفرگ و  هدهع  رب  دوختکربرپ  تایح  زا  نرق 

حرطم بالقنا  ياهیژولوئدـیا  نیاربانب  دـندوب  هدـش  رابتعایب  یبالقنا  تیعقوم  رد  هک  هدوبیهاشداپ  ياهداهن  روشک  هس  ره  رد  یلبق  ماظن 
هب هدـش  حرطم  بتاـکم  انمـض  دـننک . لالدتــسا  هیجوـت و  يدـیدج  ياـنبم  رب  ار  یتـلود  تردـق  لاـمعا  انبدـیدجت و  هـکنآ  اـت  دـنوشیم 
اب دنشخب . ققحتیسایس  ياهتیلاعف  تازرابم و  تهج  رد  اههدوت  تکرح  يارب  ار  مزال  لکشت  ماجسنا و  ات  دنکیم  کمک  یبالقناناگبخن 

هسنارف و رد  مسیـسکرام  ومسیلاربیل  ياهبتکم  هک  یلاح  رد  میباییمرد  رظن  دروم  ياهبالقنا  رب  مکاـح  ياهیژولوئدـیا  زا  یلاـمجا  یـسررب 
مه یمهم  شقن  دندرکیم ، مهارف  هیواز  کی  زا  اهنتو  ایند  نیمه  رد  دوخ  ناوریپ  يارب  ار  يدودحم  قفا  دوخ  يدام  ياهتشادرب  اب  هیـسور 
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زا دعب  دوخ  ياهرایعم  اهشزرا و  ندرک  هدایپ  رد  یتح  دناهتشادن و  هیسور  وهسنارف  یهاشداپ  ياهمیژر  يزادنارب  رد  مزال  هزیگنا  داجیا  رد 
ود ره  رگید  فرط  زا  دـندرک . لامعا  دوخ  یکیروئت  تایرظن  رب  يدایز  تارییغت  امازلا  هدـش و  هجاوملکـشم  اـب  دورطم  ياـهماظن  طوقس 

اهیژولوئدیانیا اذل  دوب  ضراعت  رد  دوب  یبهذم  ابلاغ  هک  مدرم  هماعیتدیقع  ياهناینب  اب  دوب و  سونامان  هیـسور  هسنارف و  مدرميارب  بتکم 
ناونع هب  اـهنت  دـننک و  مهارفدوخ  عـماوج  ياـههدوت  راـشقا و  تدـحو  و  ماجـسنا ، لکـشتداجیا ، رد  ار  مزـال  هیاـمریمخ  دنتـسناوتن  زگره 

هدـش دراو  ناریاهب  لبق  لاس  زا 1400  هک  مالـسا  بتکم  هک  یلاح  رد  دندنام . یقاب  توافتم  ریباعت  اب  رکفنـشورصاخ و  هقبط  يژولوئدـیا 
دوب و هدرک  خوسر  ذوفن و  اهنآ  یگدنز  دوپورات  رد  هدرک و  تسیز  نآ  اب  هتـشاد و  داقتعا  نآ  هبمدرم  هبطاق  هدوب و  سونام  مدرم  اب  دوب و 

يارب دادیم  دـیون  ار  يورخا  تداعـس  هکنآ  رب  هوـالع  هدرک  مـهارف  دوـخ  ناوریپ  يارب  یعیـسو  رایـسب  قـفا  یهلاینیبناـهج  هـب  هجوـت  اـب 
هعماج هرادا  ویعامتجا  يدرف و  یگدنز  هرمزور  روما  يارب  مزال  ياهییامنهار  اهلمعلاروتـسد و  زین  ایند  نیا  رد  یگدنز  هاتوک  هرودنیمه 

رد هکنآ  هژیوب  تسا . رادروـخربياهژیو  تمظع  زا  رگید  بتکم  ود  اـب  هسیاـقم  رد  دوـب و  هدرک  مهارف  يوـیند  تداعـس  نیماـت  تهج  رد 
هـسورپ رد  دنمتردق  بتکم  کی  زا  يدـنمهرهب  ياربيدـعاسم  الماک  ياههنیمز  یبالقنا  مزال  ياههرهوج  زا  يرادروخرب  اب  عیـشت  بتکم 

رد اـسیلک  دوـب . اـسیلک  تیناـحور و  هیلعرب  هکلبتلود  هیلعرب  اـهنت  هن  هیـسور  هسنارف و  ياـهبالقنا  دوـبمهارف . ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا 
یمالـسا بالقنارد  هک  یلاح  رد  دش  روهقم  دورطم و  هیـسور  رد  دیدرگ و  جراخ  ناکیتاو  رد  پاپ  رادتقا  هطیح  زا  هدش ، يوسنارفهسنارف 

دنمـشزرا و يرما  نوچمه  مالـسا  یبـالقنا  يژولوئدـیا  تیقفوم  دومن . يربهر  ار  بـالقنا  درک و  ماـیق  تلود  هیلعرب  هعیـشتیناحو  ماـمت 
سویام لاح  نیع  رد  رصاعم و  هدش  یسایس  ياههتساوخ  هب  دنمتردق  یخساپ  يژولوئدیا  نیا  . دوب ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  هزیمم  تمالع 
یسایسو یکیژولوئدیا  ياهتـضهن  هبرجت  یکیژولونکت و  تازایتما  همه  زا  يرادربهرهب  نیع  رد  يژولوئدیا  نیا  دوب . يدامبتاکم  زا  هدش 

هب تشاد . تسا ، ضراعترد  بهذـم  اب  هک  مسینومک  رب  یهجوت  لـباق  زاـیتما  يژولوئدـیا  نیا  رگید  تراـبع  هب  دـش . هتفرگ  راـک  هب  برغ 
شالترپ و بهذـم  یمالـسا  بالقنا  دندرکاهتـسینومک ، هک  روط  ناـمه  دـنک  قلخ  بهذـم  يارب  يدـیدج  ینیزگیاـج  کـی  هکنیا  ياـج 

نیا اب  دیدرگ . زهجم  یمدرم  تسایس  هنحـص  رد  گنج  يارب  زایندروم  یکیژولوئدیا  رازبا  اب  هتفرگ و  راک  هبتشاد  دوجو  هک  ار  یمجاهت 
رد هک  دسرپب  یـسک  زورما  رگا  ییاکیرمآ ، هدنـسیون  نیروگاز ، هتفگ  هب  انب  دندرکناهج . خـیرات  هب  يزاتمم  یگرزب و  کمک  اهنآ  لمع 

خیرات هتـشذگ و  هب  رگید  يروئت  نآ  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  باوج  دـشابیم ، راـبتعایب  زیچ  هچ  ربتعميزیچ و  هچ  سکراـم  بـالقنا  يروئت 
یبرغياهروشک نیرتهتفرـشیپ  رد  اهبالقنا  سکرام  ینیبشیپ  فـالخرب  هک  دـش  راکـشآ  هاـگنآ  سکراـم  هیرظن  بسانتمدـع  دراد . قلعت 

يور قیقحت  دشر  اب  دـمآردارجا . هلحرم  هب  نیچ  هیـسور و  يزرواشک  عماوج  نیرتهداتفا  بقع  رد  مسیلایـسوس  ضوع  رد  تفاین و  ققحت 
رد تسا و  يرادربهرهب  لباق  ریغ  نآ  دـح  زا  شیبيراگناهداس  رطاـخ  هب  سکراـم  لدـم  هک  دیـسر  تاـبثا  هب  رما  نیا  اـهبالقنا  زا  يرایـسب 
رد ناوتیم  اهنت  ار  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زمر  هک  ددرگیم  هظحالم  بیترت  نیدب  ( 9 . ) تسا اهبالقنا  رتشیب  كرد  يارب  یعنام  تقیقح 

اهینیبشیپفالخربتسناوت و هک  درک  وجتـسج  بتکم  يربهر و  مدرم ، ینعی  بالقنا  نکر  هس  هدرتسگ  لامعا  نازیمو  تیریدم  تمظع و 
يزوریپ دزاـس . نوگنرـس  ارنآ  هدروآرد و  وـناز  هـب  ار  یهاـشنهاش  نـهک  دـنمتردق و  ماـظن  ناـیناهج  تریح  نارگلـیلحت و  تابــساحم 
ياهمیژر نیداینب  فعض  رطاخ  هبهکلبتسا  هدوب  یبالقنا  ياهورین  تردق  و  ماکحتـسا ، ماجـسنا ، زا  یـشان  هن  هیـسور  هسنارف و  ياهبالقنا 

هدرک دـیدشت  ار  فیعـض  نیا  یللملانیب  ياهراشف  يداـصتقایماظن و  ياـهنارحب  هدـناسوپ و  ادـیدش  ار  یتموکح  راـتخاس  هک  دوب  مکاـح 
تردق و ءالخ  زا  یشان  وج  رد  بیقر  یعامتجا  ياههورگ  عقاو  رد  تخاس . ریذپانبانتجايرما  ار  یسایس  ماظن  طوقس  هکیروط  هب  دندوب 

وهتـساخربتباقر شالت و  هب  یبالقنا  ياهورین  ناونع  هب  هدـش و  هنحـص  زا  رود  هدیـشاپ و  مه  زا  ماظن  ناثراو  ناونعهب و  یـسایستیمکاح 
هسنارف و ياهبالقنا  ابهسیاقم  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  ددرگیم  هظحالم  هک  تسا  اههسیاقم  نیمه  ساـسا  رب  دـنتفرگ . تسد  هب  ار  تردـق 

تریح بجوم  یهاگـشناد  یـسایس و  ياهنوناک  رد  رتشیب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  تسا . رادروخرب  يرتشیب  بتارم  هبتمظع  زا  هیـسور 
. دـتفا قاـفتا  ناریا  رد  ياهثداـح  نـینچ  هـک  دـننک  روـصت  دنتـسناوتیمن  زگره  هتــشذگ  ياـهبالقنا  زا  دوختاـعلاطم  ساـسا  رب  هـک  دـش 
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رد هن  ناریاهک  دوب  هدیـسر  يدـنبعمج  نیا  هب  هاش  میژر  طوقـس  زا  لـبق  هاـم  راـهچ  اپآ  اپآ و  اـکیرمآ  یتاـعالطا  ياـهنامزاستاعلاطم 
طوقـس : » دـیوگیم هنیمز  نیا  رد  لیچاکـسادت  تسا . اجرباپ  هاش  میژر  هدـنیآ  لاس  هد  يارب  تسا و  بالقنا  زا  شیپ  هن  یبالقنا و  طیارش 

ات هاش  ناتسود  زا  معا  یجراخ  نیرظانيارب  یناهگان  یتفگش  کی  ناونع  هب  ات 1979 ، نیبام 1977  ناریا  یبالقنا  تضهن  زاغآ  هاش ، میژر 
، میتسه ياهبالقنا  ناسانـشراک  زا  حالطـصا  هب  نم  نوچمه  هک  ییاهنآهلمج  زا  یعاـمتجا  یـسایس و  مولع  نادنمـشناد  ناراـگنهمانزور و 
هدـعاق و فالخ  ـالماک  ياهدـیدپ  ناریا  بـالقنا  همه  زا  رتـالاب  میدرکیم . هراـظن  يرواـبان  وتاریح  اـب  ار  بـالقنا  ثداوح  اـم  همه  دوب .

هاـش طوقـس  هب  رجنم  هک  یثداوـح  اـصوصخم  بـالقنا  هسورپ  کلاذـعم  تسا . یعاـمتجا  بـالقنا  کـی  اـققحمبالقنا  نـیا  دوبتعیبـط .
اراکـشآ ناریا  بالقنا  . درب لاوئـس  ریز  دوب ، هدرک  حرطم  نیچ  هیـسور و  هسنارف ، ياهبالقنا  زا  دوخ  یقیبطت  هعلاطم  رد  هک  ار  ییاهتلع  ، دوب

زا اتقیقح  هک  داد  رییغت  ناریا  رد  ار  یعامتجا   - يداـصتقا یعاـمتجا و  یگنهرف -  هیاـپ  یـساسا و  طـباور  ردـق  نآ  دوب و  یمدرم  ردـق  نآ 
ار هیـسور  هسنارف و  ياهبالقنا  رگا  هک  ددرگیم  حرطم  لاوئـس  نیا  کـنیا  ( 10 .« ) دـشابیم گرزب  یخیرات  یعامتجا -  ياـهبالقنا  هنومن 
هسنارف و رد  هک  ار  هچنآ  تسا ، رایع  مامت  یعقاو و  یبالقنا  یمالـسا ، بالقنا  رگا  میمانب و  هچ  اریمالـسا  بالقنا  میمانب ، ریبک  ياـهبالقنا 

دندمآ هیـسور  هسنارف و  ياهبالقنا  هک  دـنکیم  قدـص  لیچاکـسا  هتفگ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـیمان ؟ دـیاب  هچتسا  هداد  خر  هیـسور 
همه زیهجت  اب  هکلبیگداس  هب  هن  مه  نآ  دـش  هتخاس  دوجوم  طیارـش  هب  هجوت  اب  هکلب  دـماین  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  یلو  دـندشن  هتخاـسو 

ندرک ینابرق  انامه  هک  فازگ  ییاهبتخادرپ  يوق و  يربهر  اـب  یعاـمتجا و  تاـقبط  راـشقا و  همه  زا  روشک و  رـسارس  یمدرم  تاـناکما 
رب ناـگمه  یتفگـش  تریح و  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپروهظ  هک  هدوب  لـیلد  نیمه  هب  و  دوب ، بـالقنا  قشاـع  ياـهناسنا  رازه  دـص  دـنچ 

هلمج زا  . 1 اهتـشونیپ : دـشابیم . تیرـشب  خـیرات  رد  ریظنیب  یبالقنایمالـسا  بـالقنا  هـک  درک  اـعدا  ناوـتیم  نـیقی  هـب  و  تـخیگنارب .
نائلرواد كود  . 2 درب . ماـن  ناریا  ابوک و 1979 و   1959 نیچ ،  1949 هیسور ،  1917 هسنارف ، بالقنا 1789  زا  ناوتیم  قفوم  ياـهبالقنا 
نیرتمزـال هک  میرادـنتادیاع  ياهقودنـص  یتنطلـس و  نیازخ  رد  دـقن  هجو  يراـنید   " دـیوگیم هنیمز  نـیا  رد  رد 1715  هنطلـسلابیان ) )

مودـعم ابیرقت  یتلود  دـیاوع  ، هدـش هتخورف  یتلود  تاجـصلاخ  منیبیم  منکیم ، یگدیـسر  یلام  روما  هب  نوچ  تخادرپ  ناوتب  ار  فراصم 
هب هک  تسا  مدرم  تسد  رد  یتلودیلام  روآدهعت  دانسا  ماسقا  عاونا و  هدیـسر و  فرـصم  هب  هدعاسم  ناونعب  زین  يداع  تادیاع  هدیدرگ و 

مهدجیه و نرق  خیرات  ، " كازیا لاوژ  هلامربلآ و  .") تسا جراخ  ناکما  زا  زین  نآ  نازیم  نییعت  هبـساحم و  یتح  هدـش و  غلابتفگنه  غلابم 
كازیا هتـشون  هیـسور  مامتان  بالقنا  باتک  هب  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  . 3 ص 9 ) انیـسنبا / تاراشتنا  لوادلج / " هسنارف / بالقنا 

باـتک هب  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  هعلاـطم  يارب  . 4 دینک . هعجارم  لوا  دلج  دـنوگیب / تاراشتنا  / يوروش هیـسور  خـیرات  باتک  نینچمه  رچیود 
ینامز  " دنکیم اعدا  نیقی  اب  لاس 1943  رد  یلروچ  نیرتاک  . 5 دینک . هعجارم  هدنراگن  هتشون  ناریا  هیـسور و  هسنارف ، بالقنا  هس  هسیاقم 

زا 6. لـقن  هب  دـسر ". دـهاوخن  يزوریپ  هب  یبـالقنا  چـیه  دریگراـک ، هب  شروش  اـی  شزیخ  لـباقم  رد  ار  دوـخ  ياهتردـق  همه  یـشترا  هک 
فلا  / هرامش 13 دقن  باتک  همانلصف   Detence d> Revelution" Theory Society. USA,1982 Voi, 11 NO3, 284

ناریا بالقنا  يزوریپ  نیوکت و  رد  مالسا  شقن 

1979  ) لاس رد  ناریا  بالقنا  ققحت  همدقم  يزورون  داوجدمحم  مالسالاۀجح  هدنسیون : ناریا  بالقنا  يزوریپ  نیوکت و  رد  مالـسا  شقن 
بالقنا نازادرپهیرظن  زا  يرایـسب  متـسیب ، نرق  ینایاپ  ياهلاس  رد  هثداح  نیا  عوقو  دوشیم . بوسحم  فرگـش  تالوحت  زا  م/1357 ش )

موب زرم و  نیا  ناناملـسم  یتـح  ناـهج و  مدرم  يارب  نآ  داـعبا  زا  يرایـسب  زونه  ههد ، ود  تشذـگ  مغریلع  نوـنکا  درک . هدزتفگـش  ار 
 - فلا درک : میسقت  هتـسد  ود  هب  یلک  شرگن  کی  رد  ناوتیم  تسا  هدش  هتـشاگن  مهم  دادخر  نیا  هرابرد  هک  ار  يراثآ  تسا . هتخانـشان 

نیشیپ میژر  نارازگراک  تارطاخ  دهدیم . لیکشت  راثآ  نیا  ار  ناریا  بالقنا  هب  طوبرم  راثآ  زا  ياهدمع  شخب  یخیرات : یفیصوت -  راثآ 
يدانـسا ماخ و  داوم  یخرب  هدـنرادربرد  یلو  درادـن ، یملع  شزرا  راثآ  نیا  تسا . هتـسد  نیا  هب  طوبرم  راثآ  هلمج  زا  یجراخ  نارومام  و 
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ثحب دروم  نوگانوگ  يایاوز  زا  بالقنا  هدیدپ  شخب  نیا  رد  یلیلحت : یملع -  راثآ  ب  تسا . هدیاف  دیفم  بالقنا  لیلحت  رد  هک  دشابیم 
کی رد  دـهدیم . رارق  یبایزرا  دروم  ار  هدـیدپ  نیا  دوخ  ینهذ  ياهضرفشیپ  هقباـس و  ساـسا  رب  هدنـسیون  ره  دریگیم . رارق  هعلاـطم  و 

داـصتقا و لـماع  هب  بـالقنا  هب  طوبرم  راـثآ  یخرب  درک . يدنبهتـسد  هدر  دـنچ  رد  ناوتیم  ار  هنیمز  نیا  رد  بوتکم  راـثآ  یلک ، درکیور 
هراشا بالقنا  نیوکت  رد  يژولوئدیا  گنهرف و  شقن  هب  یخرب  ناگناگیب و  شقن  هب  یخرب  یتخانشناور ، لماوع  شقن  هب  یخرب  هعـسوت ،

نیا هب  خساپ  تسا  نآ  نییبت  خـساپ و  ددـص  رد  راتـشبن  نیا  هدوبتیمها و  زیاح  ماقم  نیا  رد  هچنآ  دـش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  دـناهدرک .
بالقنا نییبت  يارب  هک  یلماوع  ناـیم  رد  اـیآ  رگید ، تراـبع  هب  تسیچ ؟  1357 لاس رد  بالقنا  يزوریپ  یلـصا  لماع  هک  دـشابیم  لاؤس 

، هنیمز نیا  رد  بوـتکم  راـثآ  هب  هجوـت  اـب  لاؤـس ، نیا  هب  خـساپ  رد  تسا ؟ هتـشاد  ياهدـننک  نـییعت  شقن  مالـسا  دوـشیم ، ناـیب  یمالـسا 
هک تسا  نیا  دـشابیم  نآ  نایب  یـسررب و  ددـص  رد  لاـقم  نیا  رد  هدـنراگن  هک  ياهیـضرف  اـما  درک . رکذ  ناوتیم  يددـعتم  ياههیـضرف 

تسا عیشت  بتکم   » هلاقم نیا  رد  مالسا   » زا روظنم  تسا ». هتـشاد  هدننک  نییعت  یـساسا و  شقن  بالقنا  نیوکت  يریگلکـش و  رد  مالـسا  »
. دشابیم دوخ  صاخ  یقالخا  یـسایس و  یقوقح ، یهقف ، ماظن  ینیبناهج و  رب  لمتـشم  دوشیم و  دادملق  ناریا  هعماج  یمـسر  بهذم  هک 

نآ بالقنا  فیرعت  رد  ناشیا  دنهدیم . هئارا  هژاو  نیا  زا  هللا  همحريرهطم  یضترم  دیهش  داتـسا  هک  تسا  یفیرعت  زین  بالقنا   » زا دوصقم 
هجوت اب  ( 1 . ) دننکیم یفرعم  بولطم  یمظن  داجیا  يارب  دوجوم  مکاح  ماظن  هیلع  نیمزرس  کی  ای  هیحان و  کی  مدرم  نایصع  نایغط و   » ار
وگتفگ بـالقنا  نید و  تشرـس  فـلا -  میریگیم : یپ  لـیذ  ياـهروحم  رد  ار  ثحب  قوـف ، هیـضرف  نییبـت  روـظنم  هب  دـش ، هتفگ  هچنآ  هب 

ود نیا  تسا و  هتخیمآ  تسایس  اب  مالسا  هک  بلطم  نیا  شریذپ  هلمج  زا  تساهضرف ; هلسلس  کی  رب  ینتبم  راتشون  نیا  عوضوم  نوماریپ 
بالقنا یعاـمتجا و  تارییغت  هبتبـس  نید  تیهاـم  تشرـس و  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  تسا . نید  ورملق  ثحب  رگید  هلاـسم  دنتـسه . یکی 

هدننازیگنارب ایتسا  بالقنا  عنام  نید  ایآ  و  دوشیم ؟ زین  بالقنا  نوچ  ییاههدیدپ  لماش  نید  هرتسگ  ورملق و  ایآ  نخس ، رگید  هبتسیچ 
دادملق يدرف  یحور و  ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  يارب  افرـص  ار  بهذم  یخرب  دراد . دوجو  هلاسم  نیا  نوماریپ  يددعتم  ياههاگدـید  نآ ؟

ياههدیا اهرواب و  زا  یماظن  نید  درکیور ، نیا  رد  تسا . زردنا  دـنپ و  یقالخا و  میلاعت  هلـسلس  کی  نید  رادـنپ ، نیا  ساسا  رب  دـننکیم .
زا سپ  تـالوحت  تیحیـسم و  هدـش  فـیرحت  نییآ  اـب  رتـشیب  یقلت  نیا  تسا . هعماـج  یـسایس  یعاـمتجا و  ياـهتیعقوم  زا  غراـف  ازجم و 

هبتبسن رگید  هاگدید  دشابیم . فلاخم  تدش  هب  شرگن  نیا  اب  مالـسا  تسا . قبطنم  دشتسایـس ، زا  نید  ییادج  هب  رجنم  هک  سناسنر ،
رد اهنت  نید  درکیور ، نیا  ساسا  رب  تسا . یبایزرا  لباق  بوچراچ  نیا  رد  نید  زا  یتسیـسکرام  لیلحت  دراد . هناراـکهظفاحم  شرگن  نید 

، تفایهر نیا  ساسا  رب  ( 2 . ) تسا نید  هبتبـس  قالخ  تبثم و  شرگن  اههاگدید  زا  رگید  یکی  دـشابیم . هعماج  راشقا  زا  یخربتمدـخ 
یگتـسبمه و رب  يراذـگریثات  روظنم  هب  ییاهدربهار  هدـنرادربرد  دراذـگیم و  یقاب  عامتجا  هصرع  رد  دوخ  زا  يرثؤم  ياـهدرکراک  نید 

نایرج رد  تنوشخ  نازیم  دناوتیم  بهذم  هاگدید ، نیا  ساسا  رب  تسا . عامتجا  هصرع  رد  ناسنا  یگدـنز  میظنت  یعامتجا و  یگچراپکی 
تیحیـسم نییآ  بالقنا ، نیا  نیوکت  رد  اذل ، تفرگ . تروص  تسایـس  زا  نید  ییادج  فدـه  اب  هسنارف  بالقنا  دـهد . شیازفا  ار  بالقنا 

تالوحت زا  جتنم  گنهرف  ساسا  رب  هکلب  دندرکیم ، عنم  یسایس  روما  رد  ار  بهذم  تلاخد  اهنت  هن  بالقنا  نیا  ناربهر  تشادن و  یـشقن 
هک میتسه  هلاـسم  نیا  نییبـت  ددـص  رد  نینچمه  ( 3 . ) دـندرک دادـملق  یـصخش  لئاسم  ورملق  رد  افرـص  ار  بهذـم  ییازون ، رـصع  زا  سپ 

ینید ياهشزرا  تیمکاح  نید و  يایحا  فده  اب  تسا و  مالسا  زا  بالقنا  نیا  هشیر  تسا . هسنارف  بالقنا  لباقم  هطقن  یمالـسا  بالقنا 
ماظن نیا  رد  تسا . یـشزرا  ماـظن  کـی  رب  ینتبم  مالـسا  یمالـسا  بـالقنا  مالـسا و  یلک  طوطخ  ب -  تفرگ . لکـش  عاـمتجا  هصرع  رد 

ياهراکهار اههویش و  یشزرا ، ماظن  ساسا  رب  ینید  ناربهر  تسا . هدش  هضرع  ینامرآ  یسایس  هعماج  ياههصخشم  اهیگژیو و  یـشزرا ،
رد اههویـش ، اـهشور و  يزادرپراـک  رد  مالـسا  دـنهدیم . هئارا  ار  یناـمرآ  هعماـج  هب  یباـیتسد  تهج  رد  هعماـج  يزاـسنوگرگد  یلمع 
رد تکرح  دـشابیم . توافتم  تسا ، لوادـتم  ناهج  رد  هزورما  هچنآ  اب  هک  دراد  ياهژیو  ياهرایعم  اهكالم و  بتاکم ، ریاس  اـب  هسیاـقم 

طوطخ زا  درمـشیمن ، زاجم  ار  فدـه  هب  یبایتسد  تهج  رد  هلیـسو  ره  زا  هدافتـسا  مالـسا  هکنیا  قالخا و  تیمکاح  مالـسا و  بوچراـچ 
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زین هعیش  هزرابم  رسارس  خیرات  تسا . هدرک  صخشم  ار  مالسا  ینامرآ  ماظن  داعبا  زا  يرایـسب  میرک  نآرق  تساههویـش . نیا  رب  مکاح  یلک 
ینوگرگد بجوم  لوحت ، مالسا و  خیرات  زا  هدنزاس  قیقد و  حیحص ، كرد  هئارا  دوب . یمالـسا  بالقنا  قلخ  رد  یناریا  هعماج  شخبماهلا 

یمالسا ینیبناهج  رکفت و  رب  مکاح  حور  ناریا  رد  بالقنا  داجیا  یلـصا  كرحم  ناققحم ، زا  یخرب  داقتعا  هب  تسا . مدرم  هشیدنا  رکف و 
هعماج مدرم و  دـیامرفیم : میرک  نآرق  ( 4 . ) دـهدیم خر  نورد  رد  يدرف  بالقنا  عامتجا ، هصرع  رد  یعمج  بالقنا  داـجیا  زا  شیپ  دوب .

رد دـیاب  هشیدـنا ، رد  بـالقنا  داـجیا  تهج  رد  هـک  اـجنآزا  ( 5 . ) دـنبای لوـحت  رییغت و  کـیاکی  دارفا  دوـخ  هـکنآ  رگم  دــننکیمن ، رییغت 
رکف و ینوگرگد  مالـسلامهیلعیهلا  ناربـهر  ناربماـیپ و  مهم  ياـهتلاسر  زا  دوش ، داـجیا  لوـحت  هعماـج  یحور  تیعـضو  ینیبناـهج و 
زا هعماج  ياهرواب  تاداقتعا و  هچ  ره  دراد . عامتجا  هصرع  رد  ناسنا  يریگعضوم  رد  یمهم  شقن  مالـسا  يداـقتعا  ماـظن  تسا . هشیدـنا 

یفن دـیحوت  یقیقح  حور  دـنکیم ، افیا  بیاـصم  تالکـشم و  اـب  ههجاوم  رد  يرتلاـعف  شقن  دـشاب  رادروخرب  يرتشیب  یقطنم  ماکحتـسا 
ناگدنـسیون زا  یکی  دـهدیم . يرادـیاپ  تمواقم و  تردـق  ملظ  كرـش و  اب  هزرابم  ییوراـیور و  رد  دراد و  یپ  رد  ار  تیغاوط  هنعارف و 

دراد و دوجو  نآ  رد  يریگمـشچ  وحن  هب  یبالقنا  يورین  یتازرابم و  رـصانع  هک  تسا  ياهنوگهب  عیـشت  دـیاقع  هک  تسا  دـقتعم  یجراـخ 
یبلطتداهـش و نامرآ  بوچراچ  رد  هزرابم  شخبماـهلا  يورخا ، تاـیح  هب  داـقتعا  ( 6 . ) دنکیمهیجوتاراهملاظنیرتردتقمهیلع تمواقم 

ناربهر يراتفگ  يراتفر و  هریـس  ياـیوگ  زین  تماـما  توبن و  تسا . ناـهج  رد  یهلا  دودـح  يارجا  يزوریپ و  اـی  میظع و  زوف  هب  ندیـسر 
، عیشت راختفارپ  خیرات  رد  مالسلامهیلعراهطا  همئا  داهج  هزرابم و  رسارس  یگدنز  دوریم . رامـش  هب  مدرم  يامنهار  هوسا و  ناونع  هب  ینید 

ماـیق رد  هشیر  تبیغ  رـصع  زا  سپ  خـیرات  لوط  رد  بـالقنا  تـالوحت  ورنیا ، زا  تسا . خـیرات  لوط  رد  ناـنآ  ناوریپ  يارب  یگرزب  سرد 
داجیا هعماج و  رد  یهلا  تیمکاـح  ترورـض  مالـسا ، یقوقح  ماـظن  دراد . مالـسلامهیلعهمئا  یتازراـبم  یـسایس -  يریگعضوم  اروشاـع و 

رد یبالقنا  ياهشور  ذاختا  رد  یمهم  شقن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، نوچ  یباوبا  تیعجرم ، داهن  داهتجا و  رصنع  تموکح ،
همحريرهطم دیهش  داتسا  دراد . دوجو  تیغاوط  اب  ههجاوم  يارب  یمهم  رصانع  زین  مالسا  یتیبرت  ماظن  رد  دراد . ینیدریغ  ماکح  اب  ههجاوم 

نایصع و مهم  ياههنیمز  زا  راکنا  درط و  ندوب ، يرگـشاخرپ  هیحور  دجاو  لباقم ، رد  شزاس و  نیکمت و  هیحور  یفن  هک  تسا  دقتعم  هللا 
زا یهاوختلادع  يردارب و  يربارب ، يدازآ ، لیبق  زا  مالـسا  ینامرآ  ياهراعـش  ( 7 . ) دوریم رامـش  هب  ینید  دض  ياهمیژر  هیلع  تمواقم 

. دهدیم يرای  یگدرب  تراسا و  ياهریجنز  نتسسگ  رد  ار  هعماج  دارفا  صخشم ، فادها  اب  هک  تسا  مالسا  یتیبرت  ماظن  مهم  ياهكالم 
میـسرت رگید ، يوس  زا  هعماج و  دوجوم  عضو  ندـیبلط  شلاـچ  هب  ییوس ، زا  نید  کیژولوئدـیا  مهم  ياـهدرکراک  یلک  شرگن  کـی  رد 

. تـــسا بوــــلطم  عــــضو  هــــب  دوــــجوم  عــــضو  زا  تــــکرح  يارب  ییاــــهراکهار  هــــئارا  یناــــمرآ و  بوــــلطم و  ياهدــــنیآ 
زا یکی  هباثم  هب  هتشذگ  میژر  ییادزمالـسا  ناریا ، رد  بالقنا  يریگلکـش  دنور  رد  یبهذمياهورینشنکاووهتـشذگمیژرییادزمالساج 
اب دنـشابیم . ینارمکحتیعورـشم  دـقاف  یـسایس ، ماـکح  یعیـش ، هشیدـنا  ساـسا  رب  دوریم . رامـش  هـب  نآ  هدـننک  زیاـمتم  ياـهصخاش 
هب دادبتسا  رامعتسا و  اب  هلباقم  رد  هدمع  عناوم  زا  مالسا  ریخا ، لاس  دص  یط  ینید ، يایحا  حالـصا و  ياهتضهن  اهشبنج و  يریگلکش 

ییادزمالـسا و دوب ، هدـمآ  راک  يور  سیلگنا  رگرامعتـسا  تدـعاسم  اب  هک  میژر ، نیا  يولهپ ، تیمکاح  رـصع  رد  تسا . هتفریم  راـمش 
لیذ ياهعوضوم  رد  ناوتیم  ار  هتـشذگ  میژر  ییادزمالـسا  هدـمع  ياهروحم  دـشیم . بوسحم  شایـسایستباث  لوصا  زا  يزیتستنس 

، اذـل دوبن ، راگزاس  هتـشذگ  میژر  لاـیما  اـب  تفریم و  رامـش  هب  یگتـسبمه  لـماع  هعماـج  رد  نید  هک  اـجنآ  زا  ییارگیلم  - 1 درمشرب :
افیا مالـسا  نید  هباشم  ییاهدرکراک  یلم ، یگتـسبمه  رد  هک  ار  يرگید  نامرآ  مسیلانویـسان ،)  ) ییارگیلم رب  دـیکات  اـب  دـمآرب  ددـصرد 
هبنج ود  ياراد  ییارگیلم  دوب . هدسدرگ  راوتـسا  ییارگیلم  ساسا  رب  میژر  نآ  یـسایس  هفـسلف  ورنیا ، زا  دیامن . نآ  نیزگیاج  دـنکیم 
مهم ياـهروحم  تخادرپیم . ییارگناتـساب  غیلبت  هب  رگید ، يوـس  زا  دادیم و  رارق  دوـختمه  ههجو  ار  ییادزمالـسا  ییوـس ، زا  تشاد :

هنیشیپ رب  هیکت  یلم : يزاسهروطـسا  فلا  دوب : راوتـسا  لیذ  ياهتسایـس  رب  تسا ، هدش  حرطم  يزیتسمالـسا  تهج  رد  هک  ییارگناتـساب ،
. دیدرگیم یفرعم  نیمزناریا  ظفاح  یلم و  تدحو  رهظم  ناونع  هب  هاش  دشیم و  یقلت  میژر  تیعورشم  بسک  تهج  رد  یهار  یخیرات ،
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یناریا تیلم  یسراف ، نابز  رب  دیکات  فده  اب  یسودرف  هرازه  دوبدای  لوا ، يولهپ  رصع  رد  یهاو : ياهدوبدای  اهنشج و  يرازگرب  ب  ( 8)
تاغیلبت اب  هلاس  ياهنشج 2500  مود ، يولهپ  رصع  رد  تفرگ و  رارق  دیکات  دروم  مالـسا  تناید  لباقم  رد  یهاشنهاش  یتشترز و  نییآ  و 

هللا و همحرینیمخ  ماما  ترـضح  دیدش  شنکاو  هب  رجنم  هک  دـش  رازگرب  دیـشمج  تخت  رد  تفگنه  هنیزه  اب  یجراخ و  یلخاد و  ناوارف 
گنهرف ریقحت  یشومارف و  تهج  رد  هتشذگ  میژر  ناتساب : خیرات  یـسیونزاب  ج  ( 9 . ) دیدرگ جراخ  لخاد و  رد  یبهذـم  لفاحم  عماجم و 
یمالـسا هرود  هک  دوش  هتـشون  ياهنوگهب  هلاـس  خیرات 2500  دیـشوک  درک و  مادقا  ناتـساب  خـیرات  راثآ  یـسیونزاب  هب  یمالـسا ، ندـمت  و 

داـعبا زا  یکی  یبرع : ياـههژاو  فذــح  یــسراف و  ناـبز  رب  دــیکات  د  ددرگ . دادــملق  هعماـج  یگدــنامبقع  لـماع  ریقح و  گــنرمک ،
. دوب نآ  ینید  هنیشیپ  اب  هعماج  یگنهرف  عاطقنا  مادقا ، نیا  زا  فده  دوب . یبرع  ياههژاو  فذح  نهک و  یسراف  نابز  يایحا  ییارگناتساب 

هجاوم مدرم  ینید و  نادنمـشیدنا  تمواقم  اب  ناریا  رد  اما  دـش ، لامعا  هیکرت  هلمج  زا  یمالـسا و  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  تسایـس  نیا 
تامادقا زا  یکی  ینید  گنهرف  فیعضت  فده  اب  ههبـش  ياقلا  مدرم  نامیا  فیعـضت  دیاقع و  بیرخت  - 2 دیماجنا . تسکـش  هب  دیدرگ و 

اب تفرگیم و  ازهتـسا  هب  ناتـساد  نامر و  نوچ  یتابوتکم  بلاـق  رد  ار  ینید  ماـکحا  ناگدنـسیون ، مادختـسا  اـب  میژر  دوب . هتـشذگ  میژر 
رگید زا  تشاد . شالت  ههبـش  ییارگچوپ و  ینیدیب ، ياقلا  رد  دـشیم ، هتـشون  ناـگدزبرغ  ناقرـشتسم و  طـسوت  هک  ییاـهباتک ، راـشتنا 
هلمج زا  لاس 1351  رد  بالقنا  ربهر  هب  هلمح  رد  قلطم  يدیشر   » هلاقم شراگن  دوب . عجارم  ینید و  نادنمشیدنا  فیعضت  میژر ، تامادقا 

. تـشگ ناریا  رد  بـالقنا  نـتفرگ  باتــش  يد و   19 ماـیق دادـخر  یمدرم و  شنکاو  بجوـم  هلاـقم  نیا  شراـگن  دـشابیم . تامادـقا  نیا 
لاـس زا  هک  دوب  ییادزمالـسا  تهج  رد  میژر  تامادـقا  رگید  زا  ییاـضق ، مکاـحم  رد  یمالـسا  نیناوق  ياـج  هب  یفرع  نیناوق  ینیزگیاـج 
نیا رد  لـبق  میژر  تامادـقا  رگید  زا  اـشحف  داـسف و  هب  ندزنماد  ( 10 . ) تفای قیمعت  موادـت و  بالقنا  يزوریپ  اـت  دـیدرگ و  زاـغآ   1305

ياهتیلقا کیرحت  یگتخاس و  نایدا  تیوقت  ( 11 . ) تفرگیم لکش  هعماج  ناوج  لسن  لاعفنا  يزاستوافتیب و  فده  اب  هک  دوبتهج 
مهم ياهتسایس  زا  زین  ناییاهب  زا  تیامح  لیئارـسا و  اب  طباور  شرتسگ  تفریم . رامـش  هب  میژر  نآ  ییادزمالـسا  رهاظم  رگید  زا  ینید 
عبانم رد  هک  یلاح  رد  یگدزبرغ  یگتـسباو و  - 3 تفرگ . رارق  هرـس  سدقینیمخ  ماما  ترـضح  دیدش  ضارتعا  بجوم  هک  دوب  میژر  نآ 

رب رافک  يـالیتسا  ذوفن و  هب  رجنم  هک  یطباور  زا  ناناملـسم  میرک ، نآرق  رد  تسا و  هدـش  دـیکات  ناناملـسم  رب  راـفک  هطلـس  یفن  رب  ینید 
دوب و هتسباو  اهنآ  هب  ورنیا ، زا  دمآ . راک  يور  يرامعتسا  لود  تیامح  اب  نیشیپ  میژر  ( 12 ، ) دناهدش هتشاد  رذحرب  دشاب  یمالسا  عماوج 

هللا همحرینیمخ  ماما  هدرتسگ  ضارتعا  بجوم  هک  ، 1343 لاس رد  نویسالوتیپاک  نوناق  بیوصت  دادیم . جاور  ناریا  رد  ار  برغ  گنهرف 
بوسحم ناریا  بـالقنا  رد  مالـسا  ياـهصخاش  رگید  زا  يربهر  يربـهر  د -  دوریم . رامـش  هب  رما  نیا  مهم  ياـههنومن  زا  دـش ، مدرم  و 

هدـننکگنهامه شقن  یبـالقنا ، تکرح  رد  يربـهر  دوب . هتفاـی  رولبت  هللا  همحرینیمخ  ماـما  تیـصخش  رد  بـالقنا  نیا  يربـهر  دوشیم .
یخرب دراد . دوجو  یتوافتم  ياههاگدـید  اهبالقنا  رد  يربهر  شقن  هرابرد  يرظن ، درکیور  رد  دـنکیم . افیا  ار  ریگرد  ياـهورین  یلـصا 
يرکف رظن  زا  ار  هعماج  مدرم  نورآ  نومیر  تسا . دیورف  يواکناور  زا  رثاتم  هک  دنهدیم  رارق  یبایزرا  دروم  یتخانـشناور  هبنج  زا  ار  نآ 
یناسک نآ و  ناگدنهدراشتنا  مود : هتسد  یبالقنا ; نازادرپهیرظن  هشیدنا و  ناگدننکدیلوت  لوا : هتـسد  دنکیم : میـسقت  یلک  هتـسد  هس  هب 

تسا و بـالقنا  زادرپهیرظن  ربـهر ، نآ . ناگدننکفرـصم  موس : هتـسد  دـنزادرپیم . نارگید  ياههشیدـنا  عیزوت  جـیورت و  هعاـشا ، هب  هک 
هشیدنا ینابم  رد  يربهر  دوجو  ترورـض  ( 13 . ) دشابیممدرميرادافوبلجمهملماوعزاشمالکذوفنوتردق وا ، یتیصخش  ياهیگژیو 

نیب زا  تسین . نکمم  نآ  زا  ندرک  رظنفرـص  هک  دنایتایرورـض  زا  ود ، ره  اوشیپ ، تموکح و  تسا . ریذـپانراکنا  يرما  مالـسا ، یـسایس 
كرد لباق  هعماج  دارفا  يارب  یمالسا  میهافم  بلاق  رد  تازرابم  دربشیپ  و  يرهق ) یلیمحت و  هن   ) عورشم ياههویش  زا  هدافتسا  عناوم  ندرب 
ناونع هب  هفیظو  هب  لـمع  دوبتیونعم و  نید و  هیاـپ  رب  شبـالقنا  هزراـبم و  هک  دوب  نآ  ناریا  بـالقنا  يربهر  ياـهیگژیو  زا  ( 14 . ) تسا
ییادج  » هناسفا هب  نداد  نایاپ  دوب . راوتـسا  یمدرم  قیمع  شریذپ  دنوادخ و  هب  لاکتا  رب  يربهر  تردـق  تشاد . تلاصا  مکاح  لصا  کی 

ياههدوت يربهر ، ناـبطاخم  درک . فوطعم  هاـش  ینعی  یلـصا  نوناـک  هب  ار  هزراـبم  هک  دوب  يربهر  ياـهیگژیو  رگید  زا  تسایـس  زا  نید 
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اکیرمآ و لاس 1342 ، رد  بالقنا  نیزاغآ  ياهزور  زا  هرـس  سدـقینیمخ  ماما  صاخ . ياـههورگ  بازحا و  هن  دـندوب ، یبـالقنا  ناملـسم 
زا بالقنا ، زا  شیپ  ياهتضهن  اب  هسیاقم  رد  دندومن . يراشفاپ  نآ  ربتضهن  نایاپ  ات  دندرمشرب و  هعماج  ياهیتخبدب  ساسا  ار  لیئارـسا 

بـالقنا و ربـهر  دوب . رادروخربتیعجرم  تهاـقف و  عـضوم  زا  هک  دوـب  نآ   1357 لاس بالقنا  زاـیتما  تفن ، ندـش  یلم  هطورـشم و  هلمج 
تهج رد  يربهر  دـندرک . داجیا  بالقنا  ینید و  رکف  يایحا  رد  یمهم  شقن  نید ، زا  یعقاو  يریوصت  میـسرت  اب  ناـشیا  يرکف  نادرگاـش 

ءوس دروم  هک  ینید ، میهافم  زا  يرایـسب  تشاذـگ . ياج  رب  دوخ  زا  یمهم  ریثاـت  مکاـح  یـشزرا  ماـظن  ینیبناـهج و  رد  بـالقنا ، داـجیا 
دیدرگ و عقاو  يرگنزاب  دروم  دوب -  رادروخربتیعما  زا  رصع و  تالکشم  يوگخساپ  هک  نید  زا  ياههجو  دشیم -  عقاو  میژر  هدافتـسا 

داجیا یبالقنا  تکرح  دربشیپ  رد  تسا  نکمم  هک  یلامتحا ، عناوم  ندرب  نایم  زا  رگید ، يوس  زا  دش . هئارا  نآ  زا  يدیدج  حیحص و  یقلت 
تـضهن زاغآ  ياهلاس  رد  یبالقنا  تکرح  ندرک  دـنک  يارب  هیقت   » هب کسمت  اتـسار ، نیا  رد  دـش . هدز  رانک  يربهر  يوس  زا  دـنک ، دـس 

يربهر هک  یطابترا  اب  دوب . مدرم  رد  یگتخابدوخ  اب  هلباقم  سفن و  هب  دامتعا  حور  ندیمد  يربهر  هژیو  ياهراک  رگید  زا  دـیدرگ . میرحت 
، دنروشک نوگانوگ  طاقن  رد  يربهر  رکف  هشیدنا و  هدننکنایب  جورم و  هک  ییاهورین  زا  یعیسو  هکبـش  تشاد ، تیناحور  اب  ناریا  بالقنا 

یخیرات هبرجت  تشادـن . ار  بزح  يرهاظ  ياهیگژیو  هک  یلاـح  رد  درک ، لـمع  ناریا  رد  یـسایس  بزح  کـی  هباـثم  هب  تفرگ و  لـکش 
میهافم بلاق  رد  يربهر  ياهمایپ  تسا . یعامتجا  تالوحت  رد  تیناحور  ینید و  نادنمشیدنا  شقن  رگناشن  زین  ناریا  هتشذگ  لاس  دصکی 

رد نآ  طسوت  هک  یجوم  اهمایپ و  نیا  ياوتحم  لیلحت  تسا . هتشاد  بالقنا  يریگلکـش  لوط  رد  یمدرم  جیـسب  رد  یمهم  شقن  یمالـسا 
نادـب اههیمالعا  زا  يرایـسب  رد  يربهر  هک  یفدـه  نیرتمهم  تسا . بالقنا  نیا  يرکف  ياوتحم  تیهام و  رگنایب  دـشیم  داـجیا  مدرم  نیب 

هب یهاگن  اب  ( 15 . ) دیشوکیم اهنآ  يدوبان  وحم و  ددص  رد  هتشذگ  میژر  هک  دوب  ینید  ینابم  ماکحتسا  قح و  هملک  يالعا  درشفیم  ياپ 
دیق نآ  رد  هک  هرـس ، سدقینیمخ  ماما  يوس  زا  اهتفلاخم  نیتسخن  هک  مینکیم  هدهاشم  تضهن ، يریگلکـش  دـنور  رد  يربهر  عضاوم 

نآ یـسرپهمه  نایرج  رد  دش . زاغآ  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا   » هحیال هب  ضارتعا  رد  دوب ، هدش  فذح  میرک  نآرق  هب  دنگوس  مالـسا و 
هسردم راتشک  هعجاف  دیدرگنوگانوگياهرهـشردمدرم . عیـسو  تاضارتعا  هب  رجنم  هک  دش  زاغآ  يربهر  يوس  زا  یعیـسو  تاضارتعا  زین 

یمالـسا دض  ياهتسایـس  لابق  رد  يربهر  شنکاو  هجیتن  دش ، نت  اهدص  تداهـش  هب  رجنم  هک  دادرخ ، مایق 15  لاس 1342 و  رد  هیضیف 
هب یثداوح  فطع  طاقن  زا  لاس  نامه  رد  هاـش  هب  بـالقنا  ربهر  ضارتعا  1356 و  لاس رد  هللا  همحرلحار  ماما  دنزرف  تداهـش  دوب . میژر 

افیا بالقنا  نایرج  رد  دجاسم  هک  یشقن  دجاسم  شقن  ه - دیدرگ .  1357 لاس رد  هاش  میژر  طوقس  هب  رجنم  تیاهن ، رد  هک  دوریم  رامش 
ياهمایپ لدابت  عمجت و  مهم  ياهنوناک  زا  یکی  دجاسم  دوریم . رامش  هب  بالقنا  نیوکت  رد  مالـسا  ياههصخـشم  زا  رگید  یکی  دندرک 

زا یخرب  هـک  تـسا  يرــصانع  زا  لکــشت  یهدــنامزاس و  يرظن ، درکیور  رد  دــندشیم . بوـسحم  بـالقنا  ناـیرج  قـیمعت  بــالقنا و 
یعون رد  یبالقنا  ياههورگ  هزرابم ، يارب  ینامزاس  بوچراچ  کی  نودـب  ناـنیا ، رظنم  زا  دـناهدرک . دـیکات  نآ  رب  بـالقنا  نازادرپهیرظن 

یگتخیـسگ ساسا  رب  اهبالقنا  هک  تسا  دـقتعم  بـالقنا ، نازادرپهیرظن  هلمج  زا  یلیت ، زلراـچ  درب . دـنهاوخ  رـس  هب  ریحت  یگتـشگرس و 
طابترا هک  دشاب  رداق  دـیاب  نامزاس  ( 16 . ) دراد يرایـسب  دیکات  بالقنا  داجیا  رد  یهدنامزاس  شقن  رب  يو  دـناهدماین . دوجو  هب  یعامتجا 

غالبا یناسرعالطا و  نامزاس ، رگید  تلاسر  دـنک . داجیا  يربهر  اب  ود  نیا  مدرم و  هدوت  اب  نایبالقنا  رگیدـکی ، اب  ناـیبالقنا  ناـیم  یمظنم 
تیمک و زا  ربهر  هک  نازیم  ره  هب  دراد . مدرم  هدوت  تیادـه  يزیرهمانرب و  رد  یمهم  شقن  اهنآ ، هب  ماگنهب  یـسرتسد  هک  تسا  ییاـهمایپ 
درک و دهاوخ  لمع  رتقیقد  دشاب ، هتشاد  یفاک  تاعالطا  زین  میژر  باتزاب  زا  نانآ و  تامادقا  هنماد  تعسو و  یبالقنا و  ياهورین  تیفیک 
ار میژر  اب  ریگرد  ياهورین  یهدنامزاس  شقن  دجاسم  نوچ  ییاهداهن  یمالسا ، بالقنا  نیوکت  رد  تشاد . دهاوخ  يرتمک  ياطخ  بیرض 

هکنآ رب  هوالع  زین ، مالسا  ردص  رد  اهنآ  هیلوا  ياقب  رد  دنوشیم ، بوسحم  یمالسا  گنهرف  تایلجت  زا  یکی  هک  دجاسم ، دندرکیم . افیا 
تالمح رد  رگید ، يوس  زا  دـندمآیم . باسح  هب  زین  یعاـمتجا  ياـهتیلاعف  زکرم  دـندشیم ، بوسحم  تاداـبع  يارب  ینوناـک  هباـثم  هب 

لوط رد  دجسم  ( 17 . ) دناهتفرگ رارق  تمرح  کته  بیرخت و  دروم  هک  دناهدوب  ییاهنوناک  نیلوا  زا  دجاسم  زین  مالسا  ناهج  هب  نانمشد 
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رابخا و لدابت  یعمج و  طابترا  يارب  ینوناک  تاعزانم ، يرواد  ییاضق و  هاگیاپ  شزومآ ، تدابع ، نوناک  زاـغآ ، ناـمه  زا  مالـسا  خـیرات 
ياهدرکراک یمالـسا ، ندـمت  لوفا  لابند  هب  ینید و  میهافم  رد  رییغت  اههفارخ و  جاور  اب  تسا . هدوب  یبالقنا  ياهتکرح  داهج و  هاـگیاپ 

. دیدرگ عامتجا  هصرع  رد  يزیتسنید  هب  رجنم  زین  برغ  رد  ییازون  رصع  زا  سپ  یگنهرف  تالوحت  هتبلا  دش . ینوگرگد  راچد  زین  دجسم 
هک هللا ، همحرینیمخ  ماما  ترـضح  يرگایحا  تضهن  تسا . هدـشیم  یقلت  تدابع  تهج  رد  ینوناـک  افرـص  ریخا ، نرق  دـنچ  رد  دجـسم 
هک دـیدرگ  ياهیلوا  ياهشقن  نامه  يافیا  نید و  درکراک  رد  لوحت  بجوم  دوب ، یمالـسا  ياهلیلحت  اهدامن و  میهافم ، ياـیحا  بجوم 

هدوب یمالـسا  ياهتکرح  شبنج  زکرم  هشیمه  مالـسا  ردص  رد  دجـسم  : » دـندومرف هنیمز  نیا  رد  هرـس  سدـقلحار  ماما  تشاد . دجـسم 
قریب ریز  رد  اهنآ  ندرک  دراو  رافک و  یبوکرس  يارب  یمالسا  ياوق  دجـسم  زا  تسا و  هدشیم  عورـش  یمالـسا  تاغیلبت  دجـسم  زا  تسا .

، يربهر هاگدید  زا  ( 18 .« ) تسا هدوب  اهشبنج  زکرم  تاکرح و  زکرم  دجسم  مالسا ، ردص  رد  هشیمه  و  تسا ) هدرکیم  تکرح   ) مالسا
ياهزامن يارب  یعمجت  زکرم  ینعی  يدرف ; بـالقنا  يارب  یلحم  ( 19 ، ) دز نوخیبش  نمـشد  هب  اجنآ  زا  دیاب  هک  دنرگنـس  هلزنم  هب  دجاسم 

یگنهرف و یـسایس -  شنیب  قیمعت  هعماج و  رابخا  لداـبت  يارب  یلحم  و  ( 21 ، ) تسا نانمؤم  یلدمه  تدـحو و  زا  یـشیامن  هک  تعامج ،
بیاصم دنراد  هفیظو  دجاسم  رد  ناگدنیوگ  هک  دـننکیم  مالعا  یمایپ  رد   1357 لاس رد  هنیمز  نیا  رد  هللا  همحرتما  ماما  مدرم . یبهذـم 

لحم دجاسم  مالـسا  ناهج  رد  هزورما  ( 22 . ) دـننک هاگآ  ار  اهنآ  دـنناسرب و  مدرم  عالطا  هب  يولهپ  تنطلـس  لاس  هاـجنپ  لوط  رد  ار  میژر 
لرتنک تحت  ار  دجاسم  دنشوکیم  اهروشک  ریاس  ریازجلا و  رـصم ، ریظن  ییاهروشک  رب  مکاح  ياهمیژر  ورنیا ، زا  تسا . نایبالقنا  عمجت 

مرگ نتخاـس و  روهلعـش  رد  دـجاسم  هک  یـشقن  هک  نآ  هجیتـن  دـنیامن . بوصنم  تلود  قیرط  زا  ار  دـجاسم  نانارنخـس  دـنروآرد و  دوـخ 
یخرب نتـسب  یلیطعت و  هب  رجنم  هک  تشاد ، دـجاسم  یخرب  هب  میژر  هک  یـضرعت  دنتـشاد و  هدـهع  هب  نآ  يزوریپ  اـت  بـالقنا  نتـشادهگن 

نیوکت و رد  مالـسا  شقن  رگید ، تراـبع  هب  بـالقنا و  تیهاـم  هدـنهدناشن  دـیدرگ ، اـهنآ  زا  یـضعب  ندزشتآ  دـجاسم و  اههینیـسح و 
نایبالقنا روضح  یبالقنا و  نانارنخـس  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  دجاسم  زا  یخرب  بالقنا ، زا  شیپ  ياهلاس  رد  تسا . بالقنا  يریگلکش 

دوب و نایبالقنا  عمجت  زکرم  یلـصا و  نوناک  یـصاخ  دجاسم  اهناتـسا  زکارم  اهرهـش و  رد  دندوب . رادروخرب  ياهژیو  ترهـش  زا  اهنآ ، رد 
بوسحم هعماج  یگتـسبمه  هناشن  یمالـسا  ياهدامن  یمالـسا  ياهدامن  و  درکیم . افیا  ار  لاعف  همین  ياههاگیاپ  شقن  رتکچوک  دجاسم 

هب ار  يراذگجات  نشج  نوچ  ییاهزور  تساوخیم  نیشیپ  میژر  دنتسه . اهدامن  نیا  هلمج  زا  یمالـسا  دایعا  اروشاع و  اعوسات ، دنوشیم .
ياهدامن دربب . نیب  زا  دـهد و  هولج  گنرمک  تشاد ، ناریا  گنهرف  مالـسا و  رد  هشیر  هک  ار ، اهدامن  نیا  دـنک و  یفرعم  نیزگیاج  ناونع 

رد بالقنا  لوط  رد  یمدرم  تاضارتعا  نیرتگرزب  تسا . بالقنا  نیوکت  رد  مالـسا  شقن  رگنایب  هک  تسا  ییاهصخاش  رگید  زا  یمالـسا 
رد رفن  نویلیم  ود  زا  شیب  ، 1357 لاس رد  دوب . اروشاع  مایا  اب  فداصم  زین  دادرخ  مایق 15  تسا . هتفرگ  لکش  ینیسح  ياروشاع  اعوسات و 

رگید زا  ادهش  يارب  دوبدای  مسارم  يرازگرب  ( 23 . ) دش یجراخ  نارظان  یتفگش  بجوم  هک  دندرک  تکرش  زور  نیا  ییامیپهار  رد  نارهت 
هنیمز نیا  رد  یجراخ  هدنسیون  کی  دیدرگ . عورـش   1356 لاس زا  راک  نیا  دـش . بالقنا  تکرح  موادـت  بجوم  هک  تسا  ینید  ياهدامن 
ماما ترضح  ( 24 .« ) دوب یسایس  فادها  تهج  رد  یعیش  ياهتنـس  زا  هدافتـسا  ياههنومن  نیرتهب  زا  ملهچ  مسارم  يرازگرب  : » دسیونیم

دنتشاد و یناوارف  دیکات  نآ  ياهتنس  ظفح  رب  تشاد ، بالقنا  موادت  نیوکت و  رد  رفـص  مرحم و  هک  یـشقن  هب  هجوت  اب  هللا  همحرینیمخ 
هلاتم ره  زا  شیب  دـیاش  ینیمخ  ماما  : » دـسیونیم هنیمز  نیا  رد  زین  تیانع  دـیمح  ( 25 . ) دندرمـشیم بالقنا  موادـت  ظفح و  نماض  ار  نآ 

نیا هب  ( 26 .« ) تفرگ راک  هب  یـسایس  ترورـض  زا  يراج  ساسحا  اب  ار  البرک  هرطاخ  دـشاب ، يو  اـب  ساـیق  لـباق  یتلزنم  ياراد  هک  هعیش ،
. تفرگیم دوخ  هب  ياهدـنیازف  باتـش  بالقنا  نآ  رد  هک  دوب  یمایا  اـهتیعقوم و  بـالقنا ، زاـغآ  هطقن  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  بیترت ،

هیحور ح -  دوـب . لـیبق  نـیا  زا  مالـسلاهیلعنیسح  ماـما  نـیعبرا  اروشاـع و  اـعوسات ، ریظن  مالــسا  هـب  قـلعتم  یبهذـم  ياـهتیعقوم  ماـیا و 
يرادیاپ دنکیم . توعد  لام  ناج و  اب  داهج  هب  ار  دوخ  ناوریپ  تقیقح ، قح و  زا  عافد  ملظ و  اب  ههجاوم  رد  مالـسا  راثیا  یبلطتداهش و 

مالـسا خـیرات  دوشیم . ریبعت  تداهـش   » هب نآ  زا  یمالـسا ، گنهرف  رد  هک  ددرگیم  گرم  هب  رجنم  هاگ  يزوریپ و  هب  رجنم  هاگ  داهج  رد 
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هک ندـش ، هتـشک  گرم و  مالـسا ، شخبتایح  بتکم  هیاس  رد  تسا . هدوب  نآ  زا  عافد  دوختیمکاحتهج و  رد  نایعیـش  مایق  زا  راشرس 
راثآ بالقنا ، نایرج  لوط  رد  دـیدرگ . یقلت  میظع  يزوف  تداهـش  دـیدرگ و  دـنیاشوخ  یتفاـیهر  دـشیم ، یقلت  كاـندرد  يرما  هراومه 

رد درک ، دای  هراب  نیا  رد  هللا  همحريرهطم  دیهش  باتک  زا  ناوتیم  اهنآ  هلمج  زا  دیـسر ; روهظ  هصنم  هب  دیهـش »  » و داهج »  » هرابرد یمهم 
رگید هللا و  همحرینیمخ  ماـما  رگاـیحا  تضهن  ریثاـت  رگناـشن  رما  نیا  تفاـی . ناوـتیم  يرثا  رتـمک  هنیمز  نیا  رد  نیا ، زا  شیپ  هـک  یلاـح 

زا تسا . داهج ،»  » تداهـش و  » هنیمز رد  صوصخب  تایاور ، تاـیآ و  زا  يرایـسب  ناـمجرت  یمالـسا  بـالقنا  تسا . یمالـسا  نادنمـشیدنا 
. تسا یبـالقنا  تکرح  موادـت  كرحم  هزیگنا و  دوخ ، یبلطتداهـش ، دیهـش و  هراـبرد  يربـهر  ياـهمایپ  ياوـتحم  لـیلحت  رگید ، يوـس 
. دوب بالقنا  موادت  ییازتکرح و  رد  رثؤم  لماوع  زا  زین  بالقنا  موادـت  ظفح  يارب  مدرم  زا  نانآ  توعد  بالقنا و  يادهـش  همانتیـصو 

تابث هب  ار  نانمؤم  دشیم و  زاغآ  نیتداهش  زا  تفرگیم ; هیام  مالسا  زا  دندوب ، بالقنا  يادهش  حور  بلق و  نابز  هک  اههمانتیصو ، نیا 
یگدنز و رد  ناوتیم  ار  یبلطتداهـش  زراب  هنومن  یخیرات ، ظاحل  هب  درکیم . توعد  مالـسا  يایحا  تهج  رد  يربهر  زا  يوریپ  هدیقع و 

یمالسا ياهتضهن  اهشبنج و  یبالقنا و  ياهتکرح  زا  يرایسب  تفای . نایعیش ، موس  ياوشیپ  مالسلاهیلعنیسح ، ماما  هنامولظم  تداهش 
ماما دـنزرف  تداهـش  درکیم . داجیا  ماـیق  كرحت و  زا  یجوم  ناـیبالقنا  زا  یخرب  تداهـش  بـالقنا ، لوط  رد  تساروشاـع . ماـیق  زا  مهلم 

رـصنع هب  یمالـسا  بالقنا  لـیلحت  رد  زین  نیـشیپ  میژر  نارازگراـک  زا  یکی  تسا . دراوم  نیمه  زا  یکی   1356 لاـس رد  هللا  همحرینیمخ 
یلـصا رـس  هدمآ  دوجو  هب  ناریا  رد  ناناوج  يورین  بهذم و  زا  هک  ياهتخیمآ  هب  هجوت  : » دـسیونیم يو  تسا . هدرک  هراشا  یبلطتداهش 

هب امتح  دشاب  هتشاد  یهاگآ  زین  هعیش  بهذم  رد  یبلطتداهش  شقن  تیمها  هب  یسک  رگا  نایم ، نیا  رد  دنکیم . فوشکم  ار  هاش  طوقس 
(27 .« ) دوب دهاوخ  رتنوزفا  بتارم  هبتسا  هتـشک  ار  وا  هک  یـسک  زا  شتردق  دوش  هتـشک  یـسک  رگا  بهذم ، نیا  رد  هک  دـنادیم  یبوخ 

لـصا هب  داـقتعا  تماقتـسا و  ربص ، تداهـش ، رب  ددـعتم  عضاوم  رد  بـالقنا  يربهر  هک  دـهدیم  ناـشن  بـالقنا  ياـهلاس  ثداوح  دـنور 
ادا ار  دوخ  یهلا  فیلکت  ام  هک  دـندرک  مالعا  هللا  همحرتما  ماما  یهلا ، فیلکت  ماجنا  لصا  ساـسا  رب  دـننکیم . دـیکات  نیینـسحلايدحا  »

هعماج يالاو  ياهنامرآ  اهرواب و  زا  هتساخرب  هراومه  اهراعـش  بالقنا  ياهراعـش  ط -  دش . میهاوخ  لیان  نیینـسحلايدحا  هب  مینکیم و 
تیهام زا  تیاکح  دـشیم  هئارا  میژر  اب  يریگرد  لوط  رد  هک  ییاهراعـش  تفگ : ناوتیم  لیلحت ، هیزجت و  يدـنبعمج و  کـی  رد  تسا .
مالسا نید  گنهرف  نانآ  یلوغـشملد  ینارگنلد و  هکلب  دندماین ، نادیم  هب  هافر  سکـس و  نان ، راعـش  اب  نایبالقنا  تشاد . بالقنا  يرکف 

تموکح داجیا  اهنآ  هتساوخ  نیرتمهم  مالـسا و  زا  هتـساخرب  بالقنا  يریگلکـش  ياهلاس  یط  نایبالقنا  ياهراعـش  قافتا  هب  بیرق  دوب .
1077 عومجم زا  هک  دـهدیم  ناشن  تسا ، هدـش  هیهت   1357 لاس ياههتـشون  راوید  زا  هک  يرامآ  لیلحت  کی  دوب . نید  ياـیحا  یمالـسا و 

يادهش یمالسا ، تموکح  مالسا ، دییات  ماما ، زا  تیامح  نآ ، نارازگراک  نیـشیپ و  میژر  هب  هلمح  رد  اهراعـش  دصرد  زا 90  شیب  دروم ،
روحم هک  تسا  هقرفتم  ياهراعـش  دـصرد   8/5 هیقب ، دـصرد  زا 10  تسا . هزراـبم  موادـت  يارب  مدرم  تدـحو  تهج  رد  شـالت  مالـسا و 
دروم یتوافتم  ياههاگدـید  زا  ناریا  بالقنا  يریگهجیتن  ( 28 . ) تسا میژر  بیرخت  تهج  رد  ییوس ، زا  فصو ، نیا  اب  درادـن و  یـصاخ 

يریگلکـش رد  مهم  لـئاسم  زا  یکی  میدـمآرب . ینید  گـنهرف  مالـسا و  شقن  نییبت  ددـصرد  هلاـقم ، نیا  رد  تسا . هتفرگ  رارق  یباـیزرا 
زا یکی  لوق  هب  دـش . داجیا  دـندوب ، مالـسا  گنهرف  نارگنلد  هک  ناملـسم  تلم  هدارا  ساسا  رب  ناریا  بالقنا  هک  تسا  نآ  ناریا  بـالقنا 

یتکرح اهبالقنا  ریاس  نوچمه  ناریا  بالقنا  هک  دـننکیم  اقلا  یخرب  هک  دوبن  نینچ  دـش ، هتخاس  ناریا  بـالقنا  بـالقنا ، نازادرپهیرظن 
هب الوصا  تسا و  ینعمیب  چوپ و  يرما  بالقنا  رودـص  راعـش  رذـگهر ، نیا  رد  دـمآ و  هعماج  غارـس  هب  یخیراـت  عطقم  کـی  رد  هک  دوب 

تسا یتخانشهعماج  ییارگراتخاس  شرگن  تیمکاح  زا  یشان  نخس  نیا  هتبلا  تسین . ناملسم  للم  رگید  هب  هیـصوت  لباق  وگلا  کی  ناونع 
بالقنا ( 29 . ) دـنوریم دـنیآیم و  اـهبالقنا  ناـنآ ، زا  یکی  لوـق  هب  شرگن و  نیا  ساـسا  رب  تسا . طلـسم  نازادرپهیرظن  یخرب  رب  هـک 

. دش هتخاس  ریظنیب  ياهنوگهب  بالقنا  ناریا ، رد  هک  دـنکیم  فارتعا  زین  روبزم  هدنـسیون  هچنانچ  تسا ، هدـعاق  نیا  رب  ییانثتـسا  یمالـسا 
ینید گنهرف  یلو  دوشیمن ، رگید  لماوع  یفن  بجوم  دراد  هدننکنییعت  شقن  نآ  رد  مالـسا  تسا و  یگنهرف  بالقنا  نیا  تیهام  هکنیا 
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، ییادزمالـسا میتخاس : حرطم  صخاـش  شـش  هیرظن  نیا  نییبت  يارب  یعرف . ياهیـشاح و  ياهمیمـض ، رگید  لـماوع  دوب و  یـساسا  یلماـع 
، یخیرات ياههداد  هب  هجوت  اـب  کـی  ره  هک  بـالقنا  ياهراعـش  یبلطتداهـش و  راـثیا و  هیحور  ینید ، ياـهدامن  دـجاسم ، شقن  يربهر ،
اب ارچ  تسا  بالقنا  لماع  مالـسا  رگا  هک  دراد  دوجو  ههبـش  نیا  ياج  کـنیا  تسا . یخیراـت  لوحت  نیا  داـجیا  رد  مالـسا  شقن  رگناـشن 

یفلتخم ياههنوگهب  ار  لاؤس  نیا  خـساپ  تسا ؟ هتفریذـپن  تروص  یبالقنا  ناریا ، رد  هتـشذگ  نرق  هدراهچ  یط  رد  نآ ، یناشفارون  دوجو 
، دعب هب  یس  ياهههد  یط  ناریا ، رد  میتسه . ینید  حالصا  شبنج  جضن  دهاش  یمالـسا ، ندمت  لاوز  زا  سپ  ییوس ، زا  درک : نایب  ناوتیم 

ییارگیلم اب  قیمع  ییانـشآ  شیپ و  ياهههد  رد  یبالقنا  ياهتکرح  ندز  کـحم  زا  سپ  یناریا  هعماـج  تفاـی . تاـیح  دـیدجت  مالـسا 
; دندرک روهظ  ناریا  هعماج  رد  یناگتخیهرف  اتسار ، نیا  رد  تشگزاب . دوخ  یلـصا  تیوه  هب  یقرـش  مسیلایـسوس )  ) ییارگعامتجا یبرغ و 

گنهرف هرهچ  زا  باقن  هک  هللا  همحرینیمخ  ماما  ترـضح  ناشیا و  نادرگاـش  يو ، زا  سپ  هللا و  همحریئاـبطابط  همـالع  موحرم  هلمج  زا 
نیرفآكرحت و هک  دـیدرگ  دـیکات  مالـسا  زا  ییاههبنج  رب  دـش و  درط  ینید  میهافم  زا  تسردان  ياهلیلحت  دـنتفرگرب . هعماـج  رد  جـیار 

ناگدزبرغ برغ و  گنهرف  اب  دروخرب  لصاح  هک  یگنهرف ، ضراعت  هرود  کی  نتشاذگ  رستشپ  زا  سپ  هعماج  نیاربانب ، دوب . ازبالقنا 
ددرگ و ینید  گنهرف  هبتشگزاب  هب  یهتنم  نارحب  نیا  هک  دش  بجوم  مالـسا  حیحـص  هرهچ  هئارا  دیدرگ . تیوه   » نارحب هب  یهتنم  دوب ،
هک تسا  نیا  درک  تلفغ  نآ  زا  دـیابن  بالقنا  داجیا  رد  هک  يرگید  هتکن  دـش . ناریا  رد  تکرح  داجیا  یلـصا  هراصع  ینید  گـنهرف  نیا 

هنحـص هب  هدید  ایهم  ار  هنیمز  هتفایتصرف و  هاگره  ریخا ، هدس  یط  یلخاد ، دادبتـسا  برغ و  رامعتـسا  روضح  لابند  هب  ناریا  ینید  هعماج 
مایق لگنج ، تضهن  تیطورشم ، تضهن  وکابنت ، تضهن  فودیابیرگ ، هیضق  ات  هیراجاق  رـصع  رد  هیـسور  ناریا و  ياهگنج  تسا ; هدمآ 

. تسا یعامتجا  ینیرفآتکرح  رد  نید  شقن  رگناـشن  همه  لاس 1342  مایق  تفن و  ندش  یلم  تضهن  داشرهوگ ، دجـسم  هعقاو  ینابایخ ،
لماوع دوجو  مغریلع  اـهنآ  زا  یکی  نادـقف  هک  دـنالیخد  مظنم  روط  هب  یلماوع  هعوـمجم  بـالقنا ، ره  نیوـکت  رد  هک  نیا  یناـیاپ  هتکن 

: میدرمشرب رـصنع  راهچ  يرظن ، يانبم  رب  هلاقم  نیا  رد  ار  لماوع  نیا  ددرگیم . بالقنا  تسکـش  ای  يریگلکـش و  مدع  هب  یهتنم  رگید ،
دروم مالسا  هیامریمخ  اب  راتشبن  نیا  رد  هک  لماوع ، نیا  زا  یکی  نادقف  مدرم . ياههدوت  یهدنامزاس و  يربهر ، مالـسا ، نید  ای  يژولوئدیا 

نوماریپ يرهطم ، یـضترم  اـهتشونیپ 1 - ددرگ . بـالقنا  تسکـش  اـی  يریگلکـش و  مدـع  هب  رجنم  دوـب  نکمم  تفرگ ، رارق  یـسررب 
یـسایس تاعالطا  ، » ولنادضع دیمح  همجرت  بالقنا ، بهذـم و  نلکنیل ، سورپ  هب : ك . ر . ص29 2 - اتیب ، اردص ، مق ، یمالـسا ، بالقنا 

، هسنارف هیسور و  ياهبالقنا  اب  هسیاقم  رد  یمالسا  بالقنا  يدمحم ، م . هب : ك . ر . ص23 3 - نمهبو 1374 ،) يد   ) ش88-87 يداصتقا ، 
بالقنا هفـسلف  یـسراف ، نیدلالالج  نآرق / رد  یخیرات  ياهتنـس  ردـص ، رقابدـمحم  دیـس  هب : ك . ر . ص327 4 - اتیب ، دیعـس ، نارهت ،

هللا نا  - » ص242 5 ، 1372 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  خیرات ، هعماج و  حابـصم ، یقتدمحم  ص 350 / ، 1368 ریبکریما ، نارهت ، یمالسا ،
Islam in the ؤTheda skocpul, Reihter state and shi - 6 ( 11 دـعر :  ) مهـسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  اـم  ریغیـال 

نیسح ص 55 8 ) نامه ، يرهطم ، یـضترم  - Iranianrevolution, theory and society, vol. 11, 1982, pp. 265 7
زا یلیلحت  یـسررب و  یناحور ، دیمح  دیـس  ص57 و ص72 9 - ، 1368 تاـعالطا ، نارهت ، يولهپ ، تنطلـس  طوقـس  روهظ و  تسودرف ،

، هلبق نارهت ، ینیمخ ، ماما  یـسایس  یگدـنز  یبجر ، نسحدـمحم  هب : ك . ر . ص 18 10 - ، 1365 ماـما ، هار  نارهت ، ینیمخ ، ماـما  تضهن 
نامزاس نارهت ، یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  هاش و  طوقـس  اهمرها ، یناحور ، رخف  هب : ك . رتشیب ر . یهاگآ  يارب  ص36 11 - ج 4 ، ، 1374

هللا لعجی  نل   ) لیبس یفن  هیآ  هلمج ، زا  دراد ; دوجو  میرک  نآرق  رد  يرایـسب  تایآ  هنیمز  نیا  رد  ص137 12 - ، 1370 یمالسا ، تاغیلبت 
نآ ياههشیر  یمالـسا و  بـالقنا  ، » یمالـسا بـالقنا  رد  یـسایسجیسب  دـنیارف  دـنودمحا ، عاجـش  - 13 ـالیبس ) نینمؤملا  یلع  نیرفاـکلل 

، یناحور دیمح  دیس  - 15 1370 حابصم ، یقتدمحم  داتسا  ص72 14 - ، 1374 هیقف ، یلو  یگدـنیامن  داهن  نارهت ،  تالاقم ،) هعومجم  )
، دهشم ییایفارغج ، ياههدیدپ  یمالسا و  شنیب  یناوضر ، دیعس  سابع  ص 75 17 - نامه ، دنودمحا ، عاجش  ص417 16 - ج 1 ، نامه ،
ص ص 148 ،  ج 1 ،  نیشیپ ، ص276 19 - ج 18 ، رون ، هفیحص  هر ،)  ) ینیمخ ماما  ترـضح  ص 35 18 - ، 1368 يوضر ، سدق  ناتسآ 
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رلک ص 84 23 - ج 2 ، نیشیپ ، ص136 22 - ص149 و ج9 ، ج 12 ، نیشیپ ، ص217 21 - ج 12 ،  نیشیپ ، ص 158 20 - 190 و ج 15 ، 
ياههشیر يدک . را . یکین . ص 41 24 - ، 1358 باحـس ، نارهت ، يوعنـص ، مساق  همجرت  ادخ ، مان  هب  بالقنا  ناریا : رـشنالب ، ریپ  دیرب و 

ص 204 26- ج 15 ، نیـشیپ ، هر ،) ) ینیمخ ماما  ترـضح  ص243 25 - ، 1369، ملق نارهت ، یهاوگ ، میحرلادـبع  همجرت  ناریا ، بـالقنا 
همجرت هاش ، طوقـس  رارـسا  ادیوه ، نودیرف  ص 245 27 - ، 1361 یمزراوخ ، نارهت ، رـصاعم ، مالـسا  رد  یـسایس  هشیدنا  تیانع ، دیمح 

ش هناسر ،  همانلصف  ، » بالقنا نارود  ياههتشونراوید  یسررب  دارناینسحم ، يدهم  ص 110 28 - ج 1 ، ، 1371 تاعالطا ، نارهت ، نارهم ،
فلا  / هرامش 21 تفرعم  همانلصف   Theda skocpul, Ibid. P. 265 ص 24 29 - (، 1369 ناتسمز  ) 4

ناریا یمالسا  بالقنا  ياه  یگژیو 

خیرات زیگنا  تفگـش  مهم و  عیاقو  زا  یکی  یناهفـصا  رـصن  یلع   - یناهفـصا رـصن  دـمحم  : هدنـسیون ناریا  یمالـسا  بالقنا  ياـه  یگژیو 
. دوب متسیب  نرق  مود  همین  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هدیدپ  تشاد ، ناهج  یـسایس  تابـسانم  رییغت  رد  يا  هدرتسگ  شقن  هک  ناریا  رـصاعم 
، یـسایس موـلع  نارکفتم  تسایـس ، ملاـع  نازادرپ  هیرظن  نارگـشهوژپ و  اـت  دـش  ثعاـب  ناـهج  حطـس  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تـیمها 
هب کی  ره  یناهج ، تسایـس  ياه  هنحـص  نارگیزاب  ناسانـش و  هعماج  ناسانـش ، نید  ناسانـش ، گنهرف  یعامتجا ، تـالوحت  ناصـصختم 

هنیمز ي رد  هلاقم  باتک و  اهدص  راشتنا  دنهد . رارق  یـسررب  دروم  ار  نآ  جیاتن  شیادیپ و  لماوع  دـنزادرپب و  هدـیدپ  نیا  ریـسفت  لیلحت و 
هزرابم تیفیک  رد  مه  هزیگنا و  رظن  زا  مه  شیادیپ ، رظن  زا  مه  ناریا  یمالسا  بالقنا  تسا . تیعقاو  نیمه  يایوگ  ناریا  یمالـسا  بالقنا 

ياه ییاـناوت  تخانـش  رد  يرثؤم  کـمک  نآ  زا  یهاـگآ  هک  يزیاـمت  ( 1 .) دراد یـساسا  زیامت  ناهج  ياه  بـالقنا  رگید  اـب  هسیاـقم  رد 
يارب تـسا . رایـسب  تـیمها  ياراد  روـشک  رد  یـساسا  تاحالـصا  تـهجرد  نآ  زا  يرادرب  هرهب  دراد و  ناریا  هعماـج  یـسایس  یگنهرف و 

نیا ندوب : یبهذم  فلا - مینک : یم  هراشا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  مهم  ياه  یگژیو  زا  یخرب  هب  نآ  تیمها  زیامت و  نیا  ندـش  رت  حـضاو 
ياه هشیدنا  دومن . یم  نکممان  ناهج  رب  مکاح  یـسایس  گنهرف  لیلد  هب  یبهذم  تیهام  اب  بالقنا  ماجنا  هک  داتفا  قافتا  یماگنه  بالقنا 

دش هدیمان  اه » ِژولوئدیا ي  لباقت   » رـصع هکنیا  دوجو  اب  رـصع  نیارد  ناهج  دوب . تسایـس  ناهج  ریگارف  ياه  هشیدنا  رالوکـس ، کیئال و 
اپورا ییارگون  لوصحم  رکفت  نیا  دیامن . تلاخد  تسایس  رد  دیابن  دناوت و  یمن  بهذم  هک  تشاد  دوجو  هیرظن  تدحو  قافو و  نیا  یلو 
گنج زا  دـعب  لبق و  ناهج  رد  هناـبلط  حالـصا  ياـه  تکرح  رثکا  ادـتبا ، رد  درک . تیارـس  زین  موس  ناـهج  ياـهروشک  هب  اهدـعب  هک  دوب 

يزکرم و ياقیرفآ  اقیرفآ و  خاش  یبونج ، ياکیرمآ  رد  یـسایس  ياه  شبنج  دوب . یبرغ  مسیلاربیل  مسیلانویـسان و  ریثأت  تحت  لوا  یناهج 
یتعنـص رامثتـسا  یبرغ و  نارگرامعتـسا  تاـیانج  حرط  مسیــسکرام و  هشیدـنا ي  ندـش  حرطم  دـندوب . تـسد  نـیا  زا  هـمه  هناـیم  رواـخ 

زا نیچ  خرـس  بالقنا  نآ  لابند  هب  هیـسور و  رد  یکیوشلب  بـالقنا  يزوریپ  وس و  کـی  زا  موس  ناـهج  ياـهروشک  رد  برغ  مسیلاـیرپما 
توافت نیا  اب  دنوش  مسیئوئام  مسینینل و  مسیـسکرام  مسیـسکرام ، هجوتم  دوخ  ییاهر  يارب  اه  تلم  زا  يرایـسب  ات  دـش  ثعاب  رگید  يوس 

دوخ راعـش  ار  يرگ  يدام  مسیلایرتام و  هدـمآ و  نادـیم  هب  تساه » هدوت  نویفا  نید   » راعـش اب  تشاد و  تیدـض  بهذـم  اب  ون  ناـیرج  هک 
هب لیامتم  دوجوم ، عضو  ظفح  راتـساوخ  راک ، هظفاحم  ياه  ماـظن  دـش . میـسقت  برغ  قرـش و  بطق  ود  هب  ناـهج  نینچ  نیا  دوب . هتخاـس 

تلود متـس  ملظ و  مالـسا ، ناهج  رد  اما  دندش . هجوتم  قرـش  كولب  هب  متـس ، تحت  هاوخ و  یقرت  ياه  تضهن  اهروشک و  برغ و  كولب 
راک زا  ار  یمالسا  تفالخ  یمیدق  یسایس و  هشیدنا  داد و  مه  تسد  هب  تسد  برغ ، رامعتـسا  ياه  هسیـسد  اه و  هویـش  یناوتان  ینامثع و 

ندنادرگزاب حرط  سیلگنا و  رامعتسا  اب  هزرابم  تهج  رد  يدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیـس  هنابلط  حالـصا  هنایارگون و  ياه  شالت  تخادنا .
. تشگ یم  غورف  یب  مک  مک  قزارلادبعو  یبکاوک  نمحرلادبع  اضر ، دیشر  هدبع ، دمحم  نوچ  وا  نادرگاش  شالتو  ناناملسم  هب  تدحو 

مالسا ناهج  هب  دنور  نیا  هکلب  دوبن  برغ  رد  مکاح  تارکفت  هب  رـصحنم  یعامتجا  یـسایس -  ياه  نایرج  رد  بهذم  روضح  اب  تفلاخم 
رب مالـسا  ناهج  رد  ینامثع  تموکح  طوقـس  درک ، دراو  یحیـسم  یـسایس  تناـید  رب  اـسیلک  طوقـس  هک  ییـالب  ناـمه  درک . تیارـس  زین 
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یتسیلانویـسان و یـسایس  ياه  شیارگ  ات  دـش  ثعاب  یبهذـم  قیرط  هب  تاحالـصا  زا  يدـیماان  سأـی و  دومن . دراو  تنـس  لـها  ناناملـسم 
یبهذم شبنج  درک . دیدشت  ار  یمالسا  تکرح  زا  اهورین  ییادج  لیئارسا  زا  بارعا  تسکـش  دنک . دشر  ناناملـسم  نیب  رد  یتسیـسکرام 

دح نیرت  فیعـض  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نامز  رد  دوب ، هعیـش  یـسایس  یبهذـم -  ياه  تکرح  شخب  ماهلا  يراگزور  هک  تنـس  لها 
زا يرایـسب  تـشاد . هطورـشم  تـضهن  زا  دـعب  لـبق و  تـالوحت  رد  یمهم  شقن  نـیمز  برغم  یـسایس  رکفت  ناریا  رد  دوـب . هدیـسر  دوـخ 
رد هطورشم  زا  سپ  یسایس  تازرابم  ساسا  دندوب . برغ  گنهرف  زا  رثأتم  نارود  نیا  رد  لوحتم ، یموب  رکف  نادقف  لیلد  هب  نارکفنـشور 

زرابم ناوج  ياهورین  زا  يدایز  شخب  یلاربیل ، یتسیلانویـسان و  شبنج  ییآراک  زا  سای  مک  مک  اما  دوب  گنهرف  نیا  رب  ینتبم  ابلاغ  ناریا ،
هب مسیسکرام  مالسا و  نیب  کیژولوئدیا  دیدش  داضت  مغر  یلع  رین  زرابم  ناملسم  ياه  هورگ  زا  یشخب  تخاس . لیامتم  مسیسکرام  هب  ار 

داد و يژولوئدیا  رییغت  امـسر  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  يزکرم  رداک  لاسرد 54  لاثم  يارب  دندروآ . يور  یتسیـسکرام  پچ  ياه  نایرج 
. دز یم  جوم  نآرق  ریـسافت  یتـح  اـه  ینارنخـس  اـه و  هتـشون  زا  يرایـسب  رد  ییارگ  هداـم  دوـمن . فذـح  ناـمزاس  مرآ  زا  ار  نآرق  هیآ ي 
للع و یـسررب  هب  يارگ » يدام  هب  شیارگ  للع   » باتک رد  يرهطم  دیهـش  دوب . ییارگ  هدام  نیا  زا  لـماک  يدومن  ناـقرف  هورگ  تایرـشن 
دوب و تسرپادخ  دـیاب  ای  هک  تسا  هتفر  ورف  ناناوج  زغم  رد  نینچ  نیا  شیب  مک و  زورما  دـسیون : یم  هتخادرپ و  اهـشیارگ  عون  نیا  لیالد 
رامثتـسا و رامعتـسا و  نمـشد  رگـشاخرپ و  دوب و  تسیلایرتام  دـیاب  ای  توافت و  یب  نکاس و  تکاس و  بلط و  تیفاع  اـی  وج و  تملاـسم 
زا رگنـس  نیا  دناد : یم  نید  نیغورد  نایاوشیپ  ار  مهم  لماوع  زا  یکی  تیعـضو ، نیا  زا  بجعت  راهظا  زا  سپ  يرهطم  دیهـش  ( 2 .) دادبتسا
زا هدیدپ  نیا  رت ، حیحـص  ترابع  هب  هدمآ و  دیدپ  یبلط  تیفاع  حور  ینید ، ییاوشیپ  نایعدم  رد  هک  دـش  یلاخ  هاگنآ  ناتـسرپادخ  فرط 

ینید ناـیاوشیپ  ناربماـیپ و  ياـج  هب  اـیند  لـها  نید ، دوخ  ریبـعت  هب  هرمزور و  یگدـنز  لـها  بلط و  تیفاـع  یمدرم  هک  داد  خر  تقو  نآ 
رد یهباشت  رگا  دنتشاد و  اهنآ  یعقاو  ناگدش  تیبرت  ناماما و  ناربمایپ و  هیحور ي  دض  رب  يا  هیحور  هک  ار  اهنیا  طلغ  هب  مدرم  دنتسشن و 
یم هدرک و  هیجوت  نانچ  نآ  ار  ینید  میهاـفم  اـهنیا  ( 3 .) دنتـسناد اهنآ  نیـشناج  رهظم و  هدنیامن و  دوب ، سابل  هفایق و  رد  یکدـنا  دوب  راک 

هتسنادن ای  هتـسناد  دشاب ، هتـشادن  یمداصت  داضت و  نیرت  کچوک  یبلط  تیفاعاب  دنکن و  باجیا  داجیا و  ناشدوخ  يارب  یفیلکت  هک  دننک 
هسامح زا  ینید  میهافم  ندش  یلاخ  مالسا و  زا  طلغ  ریسفت  ار  مود  لماع  ناشیا  ( 4 .) دندرب راکب  نید  دوخ  هیلع  دنداد و  رییغت  ار  یمیهافم 
حالصا دیاب  ام  ینید  رکف  دسیون : یم  دناد و  یم  مالسا  زا  طلغ  ریسفت  نیمه  زا  یشان  ار  مالـسا  هب  ناناوج  یهجوت  یب  هتـسناد و  هزرابم  و 

، تالماعم زا  مه  ییات  دـنچ  تادابع ، رد  مه  نآ  عورف ، هلئـسم  راهچ  زا  میوگ  یم  تأرج  هب  طلغ . تسا ، طلغ  نید  هرابرد  ام  رکفت  دوش .
نید تسا ... طلغ  مالسا  هرابرد ي  نامرکف  هک  میتسه  ییاه  ناملسم  ام  میرادن ... مالسا  هرابرد ي  یتسرد  رکف  رگید  میرذگب  هک  اهنیا  زا 

ره زا  ام  رـصع  رد  ینید  میهاـفم  هک  منک  فارتعا  دـیاب  ( 5 .) میا هتخاس  زورما  ام  هک  ینوجعم  نآ  نید ؟ مادـک  اـما  تسا  عاـمتجا  كاـیرت 
ار یبهذـم  تکرح  زا  ینیع  تسیاشان  طیارـش  هک  يروشک  يا و  هقطنم  یناهج ، عاضوا  نیارباـنب  ( 6 .) تسا هتـشگ  یهت  يا  هسامح  هنوگ 
روشرپ و ياـه  هرازگ  دـقاف  ار  نید  هک  یبـالقنا  ناـناوج  زا  يرایـسب  تسرداـن  تینهذ  رگید ، يوس  زا  و  وـس ، کـی  زا  دوـب  هدوـمن  مهارف 

یگژیو زا  رگید  یکی  دـمآراک : يربهر  ب - دـنایامن . یم  دـیعب  ام  روشک  رد  ار  یبهذـم  بالقنا  کی  ماجنا  لامتحا  تسناد ، یم  یبالقنا 
وا دوب . تسود  مدرم  عطاق و  یقتم ، صالخا ، اب  يربهر  ینیمخ  ماما  دوب . نآ  دمآراک  رثؤم و  يربهر  ناریا  یمالسا  بالقنا  تفگـش  ياه 
زا يریذـپان  شزاس  یتسیز و  هداس  تشاد . هداعلا  قوف  یتعاجـش  ناـیب و  تحارـص  هک  دوب  ریظن  یب  یـسانش  مدرم  هاـگآ و  يرادمتـسایس 

قمر یب  مسج  رد  هزات  یناج  نآ ، یسامح  یبلط و  تلادع  حور  نداد  ناشن  لیـصا و  مالـسا  يایحا  اب  ماما  دوب . ناشیا  ياه  یگژیو  رگید 
هب ءاکتا  اب  اهنت  ینازیتراپ ، یماظن و  ياهورین  یـسایس و  نامزاس  نتـشاد  نودـب  اه ، بالقنا  رگید  فالخ  رب  وا  دـیمد . ناناملـسم  مالـسا و 

شزرا درط  اب  دوب و  بالقنا  گولوئدیا  ینیمخ  ماما  دش . زوریپ  هقطنم  یتاحیلـست  یماظن و  تردق  نیرت  گرزب  رب  یمدرم  ياهورین  وادخ 
ینوگنرـس يزوریپ و  ات  ار  بالقنا  مزال ، ياه  کیتکات  نییبت  يژتارتسا و  حرط  اب  وا  تخادرپ . دـیدج  ياه  شزرا  هئارا  هب  باوصان  ياـه 

شقن زین  یمالـسا  ماظن  راتخاس  نیوکت  رد  هکلب  تشاد  هدـهعرب  ار  بالقنا  نارود  يربهر  اـهنت  هن  ماـما  دومن . تیادـه  یهاـشنهاش  ماـظن 
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غوبن و زا  هدافتسا  اب  اهنت  وا  دوب . لومعم  ياه  يراک  یسایس  یگدیچیپ و  زا  رود  هداس و  ماما  هزرابم ي  هویش  تشاد . هدهعرب  يا  هتـسجرب 
هک ار  یعناوم  ادتبا  ماما  دومن . يربهر  ار  بالقنا  دوخ  صاخ  تیعطاق  یمالـسا و  نشور  ياهرایعم  اهراعـش و  رب  هیکت  شیوخ و  تیبذاج 

مهارف یناـگمه  تازراـبم  يارب  ار  مزـال  تدـحو  مدرم ، یمومع  كرتـشم  يدنـسرخان  هب  هجوت  اـب  دومن و  عفترم  دوـب  هزراـبم  هار  رـس  رب 
یهاشنهاش ماظن  تیعورشم  مدع  حرط  اب  داد و  رارق  تنطلـس  ینعی  داسف  نوناک  هب  ناما  یب  هلمح ي  هزرابم و  ار  یلـصا  فده  وا  تخاس .

مغر یلع  تخادرپ و  تلم  جیـسب  هب  دوب  یمدرم  رالاس  نید  تموکح  يرارق  رب  هک  ییاهن  فدـه  مالعا  اب  ماما  ( 7 .) دومن رابتعا  یب  ار  نآ 
هاش هک  ینارود  رد  وا  دـیناسر . يزوریپ  هب  ار  بالقنا  مدرم  ياه  هدوت  کمک  هب  هزراـبم ، ندـناشک  شزاـس  هب  يارب  اـه  شـالت  اـهراشف و 

يایوگ نابز  دروآ و  رد  تکرح  هب  ار  همه  تشارفاربدـق و  هنت  کـی  دزاـس ، عیطم  اـی  بوکرـس  ار  یـسایس  فلاـخم  ناربهر  دوب  هتـسناوت 
ناشیا دیوگ : یم  ماما  تیـصخش  هرابرد  سیراپ ، رد  ماما  رادید  زا  تشگزاب  رد  يرهطم  دیهـش  دش . یـسایس  ياه  هورگ  بازحا و  مدرم ،

هدرک باختنا  هک  یهار  هب  دنک ... فرـصنم  شفده  زا  ار  وا  دناوت  یمن  دوشب  عمج  رگا  ایند  . دراد نامیا  شفده  هب  هک  مدید  یتیـصخش  ار 
زا رتالاب  هرخالاب  درادن ... نامیا  ناریا  مدرم  هیحور  هب  ناشیا  لثم  يدحا  درک ... فرـصنم  هار  نیا  زا  ار  وا  ناوتب  درادـن  ناکما  دراد . نامیا 

ادنواری ( 8 ...) درادن هار  نآ  سرت ر  لزلزت و  الـصا  هک  تسا  هدرک  تیانع  وا  هب  يوق  یبلق  مه  لاعتم  يادخ  هدرک و  مایق  ادخ  يارب  وا  همه 
نیبدـب و دـساف ، رـصنع ، تسـس  نامگدـب ، ینارادمتـسایس  نتـشاد  هب  هک  يا  ههد  رد  دنـسیون : یم  ماـما  تیـصخش  دروـم  رد  ناـیماهاربآ 
رد تشاذـگ  نادـیم  هب  ياپ  ریذـپاندساف  همه  زا  رت  مهم  مدـق و  تباث  ایوپ ، زرابم ، راکتـسرد ، يدرف  نوچمه  يو  دوب ، فورعم  راگزاسان 
رد هن  هک  ادخ  نادرم  نوچمه  دندوب  ریذـپان  حالـصا  یتسرپدـنواشیوخ  دـنب و  دز و  لها  هرهچ و  رازه  نآ  یـسایس  ناربهر  هک  يا  هعماج 

يوسنارف و روهشم  فوسلیف  وکوف » لشیم   » دروم نیمهرد  ( 9 .) درک یم  لمع  دنتسه  يونعم  رادتقا  یپ  رد  هکلب  يرهاظ  تردق  يوجتسج 
ربـهر چـیه  یتـلود و  سیئر  چـیه  دـنز . یم  هناـسفا  يولهپ  هب  ولهپ  ینیمخ  هللا  تیآ  تیـصخش  دـسیون : یم  مسینردـم  تسپ  هیرظن  رکتبم 

دنمورین نینچ  یـصخش و  نینچ  يدـنویپ  وا  اب  شمدرم  هک  دـنک  اعدا  دـناوت  یمن  شروشک  ياـه  هناـسر  همه  یناـبیتشپ  هب  یتح  یـسایس ،
ار یعامتجا  تالوحت  نیـصصختم  نارگ و  لیلحت  رثکا  هک  یمالـسا  بـالقنا  ياـه  هصخـشم  زا  یکی  یمدرم : تکراـشم  ج - ( 10 .) دنراد
. دوب هقباـس  یب  رگید  ياـهبالقنا  رد  يرما  نینچ  دـندش . یهاـشنهاش  ًاـبیرقت  ناـهگان  هب  ناریا  رد  هنوگچ  هک  دوب  تیعقاو  نیا  دومن  ریحتم 

یهورگ دنتشادن . اهنوبروب »  » میژر طوقس  رد  یعطاق  شقن  مدرم  دیـسر  يزوریپ  هب  لاس 1789  رد  هک  هسنارف  ریبک  بالقنارد  لاـثم  يارب 
هسنارف روشک  تیعمج  دودح 1/5 % نامز  نآ  رد  هک  دننک  یم  بستنم  يزاوژروب  هب  ار  هسنارف  بالقنا  هروژ »  » و وزیگ »  » دننام نیققحم  زا 
لیکشت ار  هسنارف  تیعمج  دودح 1 % هک  دـنناد  یم  ابجن  فارـشا و  هقبط  شروش  هجیتن  ار  بالقنا  نیا  زیتام »  » دـننام رگید  یخرب  دـندوب .

رثا رد  اهفونامور »  » یسایس ماظن  هیسور  رد  ( 11 .) دشن هتشک  مه  رفن  کی  یتح  هسنارف  بالقنا  رد  اهنوبروب »  » میژر طوقـس  رد  دنداد . یم 
نیلوا اب  هک  دوب  هدـش  هدننکـش  فیعـض و  نانچ  نآ  يداصتقا  ياه  نارحب  تالکـشم و  لوا و  یناهج  گنج  رد  یپ  رد  یپ  ياه  تسکش 

نتـسویپ نارگراک و  مایق  یبوکرـس  يارب  رهـش  نیا  ناگداپ  نازابرـس  نیکمت  مدـع  و  دارگورتپ »  » رهـش رد  اه  هناخراک  نارگراک  تکرح 
رد هیسور  بالقنا  ناربهر  زا  یکستورت  درک . طوقس  مود  يالکین  يافعتسا  اب  اهفونامور »  » هلاس میژر 300 ضرتعم ، نارگراک  هب  نازابرس 

يوریپ تیعبت و  نآ  زا  تکلمم  هیقبو  تفاـی  ققحت  دارگورتـپ  طـسوت  هیروف  بـالقنا  هک  میئوگب  رگا  تسین  قارغا  دـیوگ : یم  دروـم  نیا 
زج هب  رگید  ياج  رد  هزرابم  دندرک و  يوریپ  تیعبت و  نآ  زا  تکلمم  هیقب  تفای و  ققحت  دارگورتپ  زج  هب  رگید  ياج  رد  هزرابمو  دندرک 

. داد یم  لیکـشت  ار  روشک  تیعمج  رثکادـح 1/75  هک  تفرگ  تروص  رهـش  کی  تردـق  راکتبا و  تکرح و  اب  بالقنا  دوبن ... دارگورتپ 
ناریا رد  اما  دوب . رفن  بالقنا 1400  ینوگرگد و  نیا  رد  ناگدش  هتـشک  دادعت  ( 12 .) تفرگ رارق  هدـش  ماجنا  لمع  لباقم  رد  روشک  مامت 

راشقا و رگید  دوب  هدروخ  هرگ  مه  هب  میژر  تیدوجوم  اب  نانآ  عفانم  ای  دنتـشاد و  هاش  میژر  هب  کیدزن  یگتـسباو  هک  يدودعم  هدـع  زجب 
یحور یئوگ  ناوجو  ریپ  درم ، نز و  ناملسمریغ  ناملـسم و  رل ، ودرک  كرت ، سراف و  یئاتـسور ، يرهـش و  ینغ ، ریقفزا و  هعماج  تاقبط 

ياهرهش رگید  نارهت و  رد  ياروشاع 1357  اعوسات و  رطف ، دیع  ياهزور  رد  ناوت  یم  ار  یگتـسبمه  نیا  ینیع  رولبت  دندوب . هتفای  دـحاو 
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دننام  » يا هدارا  نینچ  وکوف » لشیم   » لوق هب  دوبن و  مضه  لباق  یسایس  نارگ  لیلحت  نارسفم و  يارب  یعمج  هدارا  نیا  تفرگ . غارـس  ناریا 
: يزوریپ تعرس  د - ( 13 .«) دش هدهاشم  یعمج  هدارا  نینچ  ناریا  مامت  رد  نارهت و  رد  اما  دوشن  هدید  مشچ  هب  زگره  دـیاش  حور ، ای  ادـخ 
. دوبن ینیب  شیپ  لباق  یسایس  نارگ  لیلحت  ناراکردنا و  تسد  زا  کی  چیه  يارب  هک  تفای  ققحت  یتعرـس  نانچ  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا 

رورغ نانیمطا و  اب  يرسفا  هاگشناد  یلیـصحتلا  غراف  مسارم  رد  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  لاس  کی  دودح  ینعی  لاس 1356  هام  رذآ  رد  هاش 
هب نارکفنشور ، يداع و  مدرم  زا  یعیسو  شخب  نازرواشک و  نارگراک ، تیامح  زا  نم  . دنک نوگنرـس  ارم  دناوت  یمن  یـسک  دومن : مالعا 
هب دوخ  رفـس  رد  رتراک »  » دعب هام  کی  ( 14 .) مرادروخرب ناریا  يرفن  رازه  دـصتفه  حلـسم  ياهورین  يارچ  نوچ و  یب  ینابیتشپ  زا  هوـالع 
رد ایس )  ) اکیرمآ یـسوساج  نامزاس  ( 15 .) تفگ کـیربت  ناریا  هاـش  هب  رما  نیا  رد  درک و  داـی  تاـبث » هریزج   » ناوـنع هـب  ناریا  زا  نارهت ،
رد مه  بالقنا  ندوب  کیدزن  زا  یمئالع  راثآ و  یتح  هکلب  درادـن  رارق  یبالقنا  تیعقوم  کی  رد  اـهنت  هن  ناریا  : » داد شرازگ  رویرهش 57 
لاس هد  رد  هاش  دور  یم  راظتنا  : » دـنک یم  مالعا  دـعب  هام  کی  اکیرمآ  یعافد  تاعالطا  لـیلحت  ناـمزاس  ( 16 .«) دروـخ یمن  مشچ  هب  نآ 

نارحب دـیوگ : یم  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  رتراک  یتینما  رواشم  یکـسینژرب  ( 17 .«) دنامب تردـق  رد  لاعف  تروص  هب  نانچمه  زین  هدـنیآ 
طوقـس ات  اکیرمآ  یتاعالطا  نامزاس  تخانـشن . دیاب  هک  روط  نآ  ار  نآ  اکیرمآ  اما  دوب  ندرک  امن  دـشر و  لاح  رد  لاس  رـسارس  رد  ناریا 

دـنک و یم  تموکح  تردـق  اب  تکلمم  لخاد  رد  هاش  هک  داقتعا  نیا  ( 18 . ) درک یم  ینیب  شیپ  ناریا  رد  ار  یـسایس  تایح  موادـت   1978
یتح نایناریا  زا  يرایسب  دوب . رتداح  یبهذم  نیفلاخم  هب  تبسن  رواب  نیا  دوب و  ملسم  یللملا  نیب  یـسایس  لفاحم  رد  درادن ، يدج  فلاخم 

شترا و هن  دراد و  یتالیکـشت  هن  هک  نسم  یناحور  کی  دـنتفگ : یم  یـصوصخ  لفاحم  رد  دـندوب  ایـسآ  یـسایس  لـئاسم  هب  هک  یناـسک 
ياه نامزاس  ياراد  حلـسم و  نادند  ات  یمیژر  اب  دـناوت  یم  هنوگچ  دـنک ، یمن  تیامح  وا  زا  زین  یجراخ  تردـق  چـیه  یماظن و  نامزاس 

نویزیولت ویدار و  نوچ  یتاغیلبت  عیسو  هکبـش  اب  فوخم  كاواس  نادیواج و  دراگ  ینابرهـش ، يرمرادناژ ، شترا ، نوچمه  یماظن  ددعتم 
یبش هک  دراد  دای  هب  یبوخ  هب  درک  یم  بیقعت  ار  نآ  ثداوح  دوب و  بالقنا  نایرج  نتم  رد  دوخ  هک  هدنـسیون  دـنک !؟ هلباقم  تاعوبطم  و 

ياهورین اما  تفگ : هاش  میژر  اب  هلباقم  رد  اهنآ  همه  یناوتان  ناـیب  ناریا و  نویـسزوپا  ياـه  هورگ  زا  لـیلحت  لاـبند  هب   B.B.C ویدار رسفم 
يزوریپ ققحت  زین  بالقنا  ناربهر  یتح  دـنوش . یمن  بوسحم  ناریا  هاش  میژر  يارب  یهجوت  لباق  كانرطخ و  يورین  اهنآ  ناریا ، یبهذـم 

دیدج ياهداهن  ینیب  شیپ  مدع  تموکح و  هرادا  يارب  بالقنا  ناربهر  یگدامآ  مدع  دندرک . یمن  ینیب  شیپ  یتعرس  نینچ  اب  ار  بالقنا 
رکف مه  اهنآ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  يایوگ  اه ، ینارنخـس  رد  هدـش » نیرازـس  بالقنا   » ای سردوز » بالقنا   » نوچ یتارابع  نایب  بالقنا و 

ياهلسن يارب  صوصخ  هب  نآ ، ینابم  بالقنا و  نیا  قیمع  مهف  تخانـش و  دشاب . هدیـسوپ  یلاشوپ و  دح  نیا  ات  هاش  میژر  هک  دندرک  یمن 
هک نایوجـشناد  هژیوب  ناوج ، هدرک  لیـصحت  لسن  يارب  عوضوم  نیا  ترورـض  تسا . يرورـض  نوگانوگ  ياه  تهج  زا  بـالقنا  زا  دـعب 

هفیظو ي شهوژپ  میلعت و  رانک  رد  هعماج  یسایس  یگنهرف و  یملع ، ننس  زا  يرادساپ  اهنآ و  هصیـصخ ي  یهاوخ  نامرآ  يرگـشسرپ و 
تادهعت و ماجنا  دوجوم و  عضو  تخانش  هک  ارچ  تسا ؛ كرد  لباق  رتشیب  تساهنآ ، هدنیآ ي  روشک  يرازگ  تسایـس  تیریدم و  اهنآ و 
رد رثؤم  لماوع  بالقنا و  زا  هنارگشهوژپ  هناهاگآ و  یلیلحت  هانپ  رد  طقف  روشک  رد  هدنیآ  لاح و  رد  یـسایس  یعامتجا و  ياه  تیلوؤسم 

یمالسا بالقنا  هک  ییاهورین  لماوع و  هک  میتسه  ددص  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  هناسانش  هعماج  هعلاطم  رد  ام  تسا . ریذپ  ناکما  نآ 
و بـالقنا »  » ییارچ یتسیچ و  نییبت  رد  یعـس  راتـشون  نیا  اذـل  میهد  رارق  یباـیزرا  لـیلحت و  دروم  میـسانشب و  دـندروآ  دوجو  هب  ار  ناریا 

ناریا یمالسا  بالقنا  هک  درک  دیابن  کش  ینیمخ : ماما  همانتیصو  - 1 تشون : یپ  دراد . ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  ندمآ  دوجو  هب  هنوگچ 
ماما همانتیـصو  بالقنا ، هفیحـص ي  مایق . بالقنا و  هزیگنا  رد  مه  هزرابم و  تیفیک  رد  مه  شیادیپ و  رد  مه  تسادج . اه  بالقنا  همه  زا 

ص یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  رشن  مق ، يرگیدام ، هب  شیارگ  للع  يرهطم ، یـضترم  - 2 ص 7 . تاراشتنا 1369 ، پاچ و  نامزاس  ینیمخ ،
یضترم - 5 ص 123 . يرگیدام ، هب  شیارگ  للع  يرهطم ، یضترم  - 4 ص 123 . يرگیدام ، هب  شیارگ  للع  يرهطم ، یضترم  - 3 . 120

ج2، رون ، هفیحص  - 7 ص 120 . يرگیدام ، هب  شیارگ  للع  يرهطم ، یضترم  - 6 . 147 ص 150 -  اردص ، تاراشتنا  راتفگ ، هد  يرهطم ،
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دنواری - 9 و 18 . ص 17  یمالـسا ، رـشن  رتـفد  نارهت ، یمالـسا ، بـالقنا  نوماریپ  يرهطم ، دیهـش  - 8 و ...  274 ، 268 ، 267 ص 257 ،
، ینادمه یموصعم  نیـسح  همجرت  دنراد ؟ رـس  رد  ییایؤر  هچ  اه  یناریا  وکوف ، لشیم  - 10 ص 655 . بالقنا ، ود  نیب  ناریا  ناـیماهاربآ ،
ص ، 1374 فلؤم ، نارهت ، مود ، پاچ  هیـسور ، هسنارف و  بالقنا  اب  هسیاـقم  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يدـمحم ، رهچونم  - 11 ص 64 .
، ربربوـلک - 13 ص 128 . هیــسور ، هـسنارف و  بـالقنا  اـب  هسیاــقم  رد  ناریا  یمالــسا  بــالقنا  يدــمحم ، رهچوـنم  - 12 . 901  - 119
، يوعنـص مساق  همجرت  ادخ » مانب  بالقنا  ناریا  ، » هشن ناریا  یمالـسا  بالقنا  ياه  ناینب  : عبنم ناریا  یمالـسا  بالقنا  ياه  ناینب  : عبنمالبریپ
، یقرش دومحم  همجرت  ناریا ، رد  تیرومأم  ناویلوس ، مایلیو  - 15 هام 1356 . رذآ  زیخاتسر 14  همانزور  - 14 ص 255 . باحس ، تاراشتنا 

سورد دـیتاسا  روما  تنواعم  مالک ، اـبیز  قداـص  تـالاقم ، هعومجم  نآ ، ياـه  هشیر  یمالـسا و  بـالقنا  - 16 ص 96 . هتفه ، تاراـشتنا 
همجرت هاش ، طوقس  رارسا  یکسینژرب ، - 18 نامه ص 87 . - 17 ص 86 . فلتخم ، ياه  هیرظن  نوماریپ  یقیبطت  هسیاقم  یمالـسا ، فراعم 

خ ( / www.rasekhoon.net  ) نوخسار تیاس  عبنم :  ناریا  یمالسا  بالقنا  ياه  ناینب  ص 21 . یماج ، نارهت ، يدمحا ، دیمح 

بالقنا تیهام 

رییغت لوحت و  ندش ، ور  وریز  ینوگرگد ، ینعم  هب  بلق  زا  بالقنا  یناهفصا  رصن  یلع   - یناهفصا رـصن  دمحم  هدنـسیون : بالقنا  تیهام 
ینارود تکرح  يارب  هژاو  نیا  ادتبا  رد  . دراد يدیدج  دربراک  تسا ،  revolution لداعم نآ  یسایس  يانعم  رد  بالقنا  هژاو  (1 . ) تسا

طلست هب  رجنم  هک  ناتـسلگنا  رد   1668 دـنم » هوکـش  بالقنا  .» تفر یم  راک  هب  نیمز  هرک ي  رود  هب  اه  هراتـس  شدرگ  ینامـسآ و  مارجا 
تخاس رد  يداینب  تارییغت  هب  هراعتسا  هژاو  نیا  (2)و  دوش تسایس  نابز  دراو  بالقنا  ظفل  هک  دش  ثعاب  دیدرگ  تنطلس  ماقم  رب  ناملراپ 

هقف رد  . تسا هتشاد  توافتم  ياهدربراک  زین  یـسراف  نابز  رد  بالقنا  هژاو  دوش . قالطا  يداصتقا  ای  یـسایس  یعامتجا ، ماظن  ياه  هزاس  و 
تارییغت يانعم  هب  نافرع  رد  ءیـش ، تقیقح  تاذ و  ینوگرگد  يانعم  هب  هفـسلف  رد  سوسحم ، يرهاظ و  ینوگرگد  هلاحتـسا و  ياـنعم  هب 

هژاو هکنیا  اب  « بالقنا  » ظفل تسا . هتفر  یم  راک  هب  یمسج  تالاح  ینوگرگد  رییغت و  يانعم  هب  هنایماع  نابز  رد  یحور و  تالاح  یـساسا 
هژاو اـب  ار  اـنعم  نـیا  یبرع  ناـبز  رد  دوـش و  یم  لامعتـسا  دوـخ  دـیدج  ياـنعم  یـسایس و  راـب  اـب  یــسراف  ناـبز  رد  اـما  تـسا  یبرع  يا 

متبلقنا لتق  وا  تام  نئأفا  :» دیامرف یم  هک  اجنآ  . یـسایسراب اوتحم و  اب  هن  اما  تسا  هدمآ  زین  نآرق  رد  بالقنا  هژاو  دـنهد . یم  ناشن  « هروثلا »
؟ دـیدرگ یم  رب  دوخ  دادـجا  نید  هب  دوش  هتـشک  ای  دریمب و  ربمایپ  رگا  اـیآ  (3 ( ؛ ائیـش هللارـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباـقعا و  یلع 

مکباقعا یلع  مکودری  اورفک  نیذلا  اوعیطت  نا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای   » و دـناسر ». یمن  يررـض  چـیه  دـنوادخ  هب  ددرگ  رب  نآ  هب  هک  یـسک 
رابنایز یتشگزاب  سپ  دننادرگ ، یم  زاب  ناتدادجا  نید  هب  ار  امـش  دـینک  تعاطا  رافک  زا  هک  یتروص  رد  نینمؤم  يا  (4 (؛ نیرساخ اوبلقنتف 

رما عـماوج  بلاـغ  هتـشذگ  گـنهرف  رد  تسا ، دـیدج  يا  هدـیدپ  نآ  يزورما  ياـنعم  رد  هک  بـالقنا  یـسایس  بـالقنا  تشاد ». دـیهاوخ 
، دـش یم  نآ  هرابرد  زین  کیروئت  ثحب  رگا  . دنتـسناد یم  ربارب  ماکح  دـض  رب  شروش  نایغط و  ، مایق اب  ار  نآ  دـش و  یم  دادـملق  یبولطمان 

نایرج دراو  مدرم  ياه  هدوت  زونه  هک  ماکح » لباقت   » یخیرات نارود  مامت  رد  بـالقنا  هب  یفنم  شرگن  نیا  . دوب يراـجنه  قـالخا و  رتشیب 
بالقنا يریگ  لکـش  اب  مهدـجیه ، نرق  رخاوا  زا  تشاد . دوجو  عماوج  بلغا  رد  مهدزون  نرق  زا  لبق  ات  ینعی  دـندوب  هدـشن  یـسایس  ياه 

راداوه نادنمشیدنا  یخرب  تفر و  لاؤس  ریز  تموکح  زا  تعاطا  فیلکت  دمآ  نایم  هب  اه  تموکح  ربارب  رد  رشب  قح  زا  نخـس  هک  هسنارف 
دنومدا  » نوچ راک  هظفاحم  نادنمـشیدنا  زا  يا  هدـع  هک  يدوجو  اـب  ( 5 .) دـندومن دـییأت  تحارـص  هب  ار  مدرم  شروش  قح  یعیبط ، قوقح 

جرم جره و  زا  رتهب  ار  اه  تموکح  نیرترگمتـس  زباه »  » دـنتفگ و یم  نخـس  صوصخ  نیا  رد  يرتشیب  طایتحا  اب  زباه » ساـموت   » و كرب »
موهفم هک  دوـب  ینادنمـشیدنا  نیتـسخن  هلمج  زا  بیلپ » . » دوـمن یم  یقلت  هجوماـن  لاـح  ره  هب  ار  بـالقنا  تسناد و  یم  بـالقنا  زا  یـشان 

راب نیتسخن  يارب  سکرام » لراک   » مهدزون نرق  رد  ( 6 . ) درک ریسفت  هتشذگ  تسرد  لداعتم و  عضو  هب  روما  تشگزاب  ینعم  هب  ار  بالقنا 
ثحب سپ  نآ  زا  ( 7 .) دناوخ خیرات  يداینب  ینوگرگد  یلـصا  هلیـسو  ار  بالقنا  دیـشک و  شیپ  ار  بالقنا  هدـیدپ  یملع  نییبت  هشیدـنا ي 
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موس ناهج  ياهروشک  رد  هک  یـسایس  گرزب  کچوک و  ياه  بالقنا  دیدج  نورق  رد  دش . تسایـس  ملع  هدمع  ثحابم  زا  یکی  بالقنا 
موهفمو ینعم  دروم  رد  ات  دـیدرگ  بجوم  بالقنا  هدـیدپ ي  یگدـیچیپ  ( 8 . ) دومن زیگنا  ثحب  رایـسب  ار  بـالقنا  عوـضوم  داد ، یم  خر 
فالتخا نیا  یلصا  تلع  دوش . داجیا  رظن  فالتخا  یعامتجا  نادنمشیدنا  نیب  رد  یعامتجا  یـسایس و  مهم  میهافم  رگید  نوچمه  بالقنا 

قرو بجوم  هک  یـسایس  تالوحت  اـهنت  یخرب  درک . وجتـسج  بـالقنا  هدـیدپ  تواـفتم  داـعبا  رب  ناگدنـسیون  دـیکأت  رد  دـیاب  یم  ار  رظن 
. دـنروآ یم  رامـش  هب  بالقنا  ار  ددرگ  یم  یتنـس  مظن  اب  توافتم  الماک  ياه  شزرا  اه و  شرگن  هعـسوت ي  ای  شیادـیپ  خـیرات ، ندروخ 

ینعی بالقنا  زا  یـصاخ  عون  اـهنت  ار  قوف  ياـنعم  هب  بـالقنا  و  ( 9  ) دنتـسه لئاق  توافت  یعامتجا  بالقنا  یـسایس و  بالقنا  نیب  یـضعب 
تـسایس رد  رییغت  ثعاب  دیآ و  یم  دوجو  هب  رگید  تالوحت  یخرب  لابند  هب  هک  یـسایس  مهم  تالوحت  یلو  دنناوخ  یم  یعامتجا  بالقنا 

دننام بالقنا  موهفم  بالقنا  فیرعت  دـنناد . یم  یـسایس  بالقنا  ار  ددرگ  یم  همکاح  هورگ  يژولوئدـیا  یعاـمتجا و  ياـه  هاـگیاپ  اـه و 
هب نآ  هرابرد ي  هک  ینادنمـشیدنا  دادعت  هب  دیاش  . تسین همه  نایم  قفتم  دـحاو و  فیرعت  ياراد  رگید  یعامتجا  ياه  هدـیدپ  زا  يرایـسب 

ياـج هتـسد  هس  رد  ناوـت  یم  ار  تـسا  هدـش  هـئارا  بـالقنا  زا  هـک  یفیراـعت  . تـسا هدـش  هـئارا  فـیرعت  بـالقنا  زا  دـنا ، هـتخادرپ  ثـحب 
نآ ياهدـمایپ  جـیاتن و  ساسا  رب  ار  بالقنا  مود ، هورگ  دـنا . هدرک  فیرعت  نویبالقنا  تاین  ساسا  رب  ار  بالقنا  فیراـعت ، زا  یهورگ  : داد

تاین ساسارب  ( 10 .) تسا هتفرگ  یم  رارق  فیرعت  یـسررب و  دروم  دنیارف ، کی  ناونع  هب  بالقنا  موس ، هورگ  رظن  زا  دنا و  هدرک  ییاسانش 
زا ار  بالقنا  دنـشوک  یم  هک  لاح  نیع  رد  نادنمـشیدنا  زا  یهورگ  تسین ، هارمه  تیقفوم  اب  هشیمه  یبالقنا  مادقا  هک  اجنآ  زا  : نویبالقنا

ياه بالقنا  لماش  هک  دـننک  حرطم  يا  هنوگ  هب  ار  بـالقنا  فیرعت  دـنراد  یعـس  دـنزاس ، زیاـمتم  زیمآ  تنوشخ  تـالوحت  لاکـشا  ریاـس 
ای قفوم  ياه  شالت  زا  ترابع  ار  اه  بالقنا  « رئوابروترآ .» دـننک یم  دـیکأت  اهنآ  فادـها  هارمه  هب  نویبالقنا  تاین  رب  اذـل  دوشب  زین  قفومان 
زین يرهطم  دیهـش  ( 11 .«) دریگ یم  ماـجنا  تنوشخ  لاـمعا  قیرط  زا  هعماـج  تخاـس  رد  یتارییغت  داـجیا  روظنم  هب  هک  دـناد  یم  یقفوماـن 
نیا (. 12 «) بولطم یمظن  یمظن و  يرارقرب  روظنم  هب  مکاح  عضو  دوجوم و  مظن  هیلع  تسا  نایغط  نایـصع و  یعون  بالقنا  :» تسا دقتعم 

، اهتـسایس ای  ناگبخن  حطـس  رد  رییغت  یـسایس و  ياه  بالقنا  لماش  دـناوت  یم  دـنک ، یمن  صخـشم  ار  تارییغت  هنماد  هک  اجنآ  زا  فیرعت 
هرتسگ ي هب  هک  اج  نآ  زا  دـشاب و  يداصتقا  یگنهرف و  یـسایس ، یعامتجا ، ياهراتخاس  هیلک  رد  قیمع  تارییغت  اـی  یعاـمتجا و  بـالقنا 

بالقنا فیراعت  هورگ  نیا  اهدمایپ : ساسا  رب  دوش . یم  لماش  زین  ار  اتدوک  نوچ  یتالوحت  دزادرپ ، یمن  هدننک  مادقا  رـصانع  ای  تکراشم 
رظن هب  تسا . « نوتگنیتناـه لـئوماس   » نآ زا  فیراـعت  نـیا  نـیرت  فورعم  زا  یکی  . دـننک یم  فـیرعت  نآ  ياهدـمایپ  جـیاتن و  ساـسا  رب  ار 

راتخاس یـسایس ، ياهداهن  هعماج ، طلـسم  ياه  هروطـسا  اهـشزرا ، رد  یلخاد  زیمآ  تنوشخ  نیداینب و  عیرـس ، ینوگرگد  کی  بالقنا  :» وا
نیا تدم  زارد  ای  تدم  هاتوک  ياه  هشیر  ًالوا  فیرعت  نیا  رد  ( 13 .«) تسا نآ  ياه  تسایس  یتموکح و  ياه  تیلاعف  يربهر ، یعامتجا ،

و هن ؟ ای  تسه  نیداینب  ایآ  هک  درک  نشور  ار  لوحت  کی  قمع  ناوت  یمن  یگداس  هب  اـیناث  . تسا هدادـن  رارق  هجوت  دروم  ار  عیرـس » لوحت  »
. دـنوش یمن  فلتخم  داعبا  رد  رییغت  هب  قفوم  الومعم  نویبالقنا  هدوبن و  داـعبا  همه ي  رد  تاـبالقنا  زا  يرایـسب  رد  ینوگرگد  نیا  هکینا  اـی 
. تـسا تنوـشخ  روز و  دربراـک  رب  هـیکت  اـب  یـسایس  تردـق  لاـقتنا  یگنوـگچ  هلئـسم  رب  فیراـعت  نـیا  دـیکأت  یـسایس : لدـم  ساـسارب 
ره هک  شخب  دنچ  ای  کی  هب  نیمزرـس  کی  رد  یتموکح  رادتقا  هیزجت  اب  بالقنا  : دنتـسه دـقتعم  سیلگنا » شیردـیرف   » و یکـستورتوئن » »
اب يراصحنا  تردـق  هب  يزوریپ  اب  فالتئا  ای  هورگ  کی  هک  دـبای  یم  همتاخ  یماگنه  دوش و  یم  عورـش  دـنراد ، تیعورـشم  ياعدا  کـی 
ار هدش  جیـسب  یـسایس  نازرابم  تساوخ  رد  تردق ، نابحاص  هک  تسا  یتقو  هناگدنچ  تیمکاح  زاغآ  تشادرب  نیا  ساسارب  . دـسرب تابث 

یم تسد  زا  دوخ  دروم  رد  ار  مدرم  زا  یعیـسو  شخب  یمـسر  یئاسانـش  تیمکاح  هزرابم ، نیا  رد  . دننک یم  در  رادـتقا  رد  تکرـش  يارب 
نیا زا  مود  هورگ  یلو  تسا  هدوب  هورگ  کی  تسد  رد  تایلام  ذـخا  تردـق و  تنوشخ ، دربراک  تیمکاح  راصحنا  نیا ، زا  لبق  اـت  دـهد .
یم هجیتن  هب  يرادیاپ  اب  هک  تسا  تلود  تردق  راصحنا  تدـم  ینالوط  ای  یتقوم  یـشاپورف  همدـقم  نیا  . دریذـپ یمن  ار  دوجوم  مظن  نامز 
یب زا  ینارود  قباس 2 - رادتقا  یناریو  - 1 تسا : هدش  هتفرگ  ربارب  دنور  هس  زا  يا  هعومجم  اب  یبالقنا  تیعضو  نایب  فیرعت  نیا  رد  دسر .
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بالقنا يزوریپ  تدم  هاتوک  دنور  هب  رتشب  فیرعت  نیا  دش  هظحالم  هچنانچ  ( 14 .) نیون مظن  داجیا  نارود  - 3 تردق زکارم  ددعت  یمظن و 
یتسرد هب  زین  نآ  جیاتن  بالقنا و  ياهدمایپ  دـهد ، یمن  رارق  هجوت  دروم  ار  بالقنا  تدـم  زارد  للع  دراد و  هجوت  یـسایس  شکمـشک  و 

جیاتن راثآ و  هب  ندش  لئاق  تسین و  بالقنا  هدیدپ ي  هدـننک ي  نییبت  ییاهنت  هب  نویبالقنا  تاین  دـش  نایب  هچنآ  ساسا  رب  دوش . یمن  نییبت 
یماگ اه  بالقنا  فیرعت  رد  دـنیارف  یقلت  دـسر  یم  رظن  هب  . درادـن یناوخ  مه  ناهج  ياه  بالقنا  تیعقاو  اب  یبالقنا  تالوحت  يارب  قلطم 

. دوش ظاحل  نآ  رد  زین  بالقنا  دـنیارف  رد  قیمع  تـالوحت  تدـم و  زارد  لـلع  هک  یطرـش  هب  تسا ، بـالقنا  موهفم  نییبت  يارب  رت  یعقاو 
يا هلباقم  مکاح و  ماظن  زا  تسـسگ  ثعاب  هک  تسا  مکاح  ماظن  تیعورـشم  هب  تبـسن  مدرم  ياه  هدوت  تینهذ  رد  لوحت  بالقنا  نیاربانب 
نایب هچنآ  ساسا  رب  بالقنا  یـساسا  ياه  یگژیو  دوش . بجوم  ماظن  زا  ییاـه  راـتخاس  رد  ار  ریگمـشچ  یتـالوحت  هتـشگ و  راـب  تنوشخ 
اجنآ زا  ناـیغط : تنوشخ و  - 1 درک : نایب  هنوگ  نیا  هب  ناوت  یم  ار  یعامتجا  تالوحت  رگید  زا  بالقنا  هدـیدپ  زیمم  یلـصا و  رـصانعدش 
هیلع ینوناقریغ  یسایس  تردق  لامعا  زج  يا  هراچ  دنبای و  تسد  دوخ  ياه  هتـساوخ  هب  دنناوت  یمن  مدرم  مکاح  نوناق  بوچراهچ  رد  هک 

نویبالقنا میلـست  تمواقم  نودب  تموکح  هن  یبالقنا ، هعزانم  رد  ( 15 .) دنا هتسناد  تنوشخ  ار  بالقنا  یلصا  هصخـشم  دنرادن ، تموکح 
ینالوط شیب  مک و  راب و  تنوشخ  يا  هزراـبم  بـالقنا  اذـل  . دـننک یم  زیهرپ  تنوشخ  لاـمعازا  موزل  تروص  رد  نویبـالقنا  هن  دوش و  یم 

-2 ددرگ . یم  همکاح  هورگ  یـسایس و  ياهداهن  تخاس و  رد  ینوگرگد  بجوم  تیقفوم  تروصرد  هک  تسا  تردق  ندرک  هضبق  يارب 
یگژیو دـنوش . یم  جیـسب  رثوم  یتروص  هب  تیعمج  زا  يا  هدـمع  شخب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هعزاـنم  یبـالقنا ، هعزاـنم ي  ندوـب : یمدرم 
یتاقبط ای  اه و  هورگ  هیلک  اج  نیا  رد  هدوت  زا  روظنم  تسا . رگید  تاعزانم  زا  بالقنا  زیمت  بجوم  یبالقنا  هعزانم  رد  يا  هدوت  تکراشم 

شقن ربهر  نامزاس : يربهر و  - 3 دنتسه . یسایس  تردق  دقاف  رگید  یترابع  هب  ای  دیآ و  یمن  رامشب  همکاح  هقبط  ای  هورگ  وزج  هک  تسا 
اب يربهر  تسا . يا  هژیو  یـسایس  یگنهرف و  يداصتقا ، یعامتجا ، بولطمان  طیارـش  دوجو  دـنمزاین  اـه  هدوت  جیـسب  دراد و  هدـننک  جیـسب 

نآ و حیبقت  تهج  دوجوم  طیارـش  ریـسفت  ریبعت و  يژولوئدـیا : - 4 ( 16 .) دـهد تروص  ار  جیـسب  لمع  دـناوت  یم  اه  يراجنهان  نیا  حرط 
(17 . ) دهد یم  لیکشت  ار  یبالقنا  يژولوئدیا  یساسا  رصانع  ددرگ  یم  نیودت  یبالقنا  ناربهر  طسوت  الومعم  هک  رتهب  يا  هعماج  میـسرت 

یگژیو هب  هجوت  اب  ( 18 .) دـنک یم  نیبت  ار  بالقنا  هدـنیآ  يامنرود  دـشخب و  یم  ینعم  تهج و  یبالقنا  هعزانم  هب  مهبم  ولو  يژولوئدـیا 
. دومن صخشم  ار  حالصا  شبنج و  تضهن ، مایق ، شروش ، اتدوک ، بالقنا ، نیب  یـساسا  ياه  توافت  ناوت  یم  بالقنا ، زا  هدش  نایب  ياه 
هویـش ي هک  تسا  تموکح  هیلع  رگ  هئطوت  یهورگ  هلیـسوب  همکاح  تئیه  یناهگان  جارخا  بجوم  زیمآ ، تیقفوم  یماظن  ياتدوک  اتدوک 

اتدوک رد  دوش . یم  ماجنا  عیرس  یتروص  هب  يداع  عضو  هب  تشگزاب  بالقنا ، فالخ  رب  اتدوک  عوقو  زا  سپ  تسا . هناراک  ناهنپ  الومعم  »
کیرحت اب  هاگ  یجراـخ و  کـیرحت  اـب  هاـگ  اـتدوک  درادـن . دوجو  یمومع  تکراـشم  نآ  رد  نوچ  تسین  هجوت  دروم  تیلوبقم  عوضوم 

زا يا  هنوـــمن  ناریا  رد  دادرم 1332  ياـتدوک 28  تـسا . راوـشد  بـالقنا  یجراـخ  کـیرحت  هـک  یلاـح  رد  دریگ . یم  تروـص  یلخاد 
یفادـها اب  یعمج  طسوت  هک  يراب  تنوشخ  تکرح  ره  هب  شروش  تسا . هدوب  ریگمـشچ  نآ  رد  یجراخ  کیرحت  هک  تسا  ییاـهاتدوک 
تکراشم ای  مدرم  زا  یهورگ  ای  نایماظن  بناج  زا  تسا  نکمم  شروش  . دـنیوگ یم  شروش  دوش  ماـجنا  یـسایس  تیمکاـح  هیلع  دودـحم 

. تسا دوجوم  تیعضو  هب  تبسن  هعماج  زا  يراشقا  زیمآ  تنوشخ  ضارتعا  یعامتجا و  یشروش  مایق  مایق  دریگ . تروص  مدرم  زا  يرایـسب 
، اه یتساک  دنهاوخ  یم  اهنت  اه  یـشروش  درادن . هدنیآ  يارب  یحرط  درادن و  یلم  هبنج ي  تسا و  تسا  یـصخش  الومعم  اه  ضارتعا  نیا 

ياه هورگ  تازایتما  هداعا  یساسا و  نوناق  تیاعر  يارب  اضاقت  لکـش  رد  دراوم  بلاغ  رد  اذل  دنرادرب  نایم  زا  ار  نآ  لماوع  تالکـشم و 
رـصاعم خـیرات  ياه  مایق  زا  ییاه  هنومن  دادرخ 1342  مایق 15  ریت 1331 و  مایق 30  ناجیابرذآ ، مایق  ددرگ . یم  رهاظ  صاـخ  یعاـمتجا 
تنوـشخ دربراـک  هاـگ  يژولوئدـیا و  یعوـن  یعاـمتجا و  جیــسب  دـنمزاین  هـک  دنتــسه  یلم  ياـه  شروـش  تـضهن  تـضهن  تـسا . ناریا 

یلو دنتـسین  بالقنا  هچرگ  یلم  ياه  شروش  دـنا . هدوب  رامعتـسا  هدـیدپ ي  اب  هزرابم  خـیرات  زا  یـشخب  اساسا  یلم  ياـه  شروش  . دنتـسه
هنومن تفن  تعنـص  ندـش  یلم  تضهن  هطورـشم و  تضهن  وکابنت ، تضهن  تسا . لیخد  نآ  يژولوئدـیا  رد  ییارگ  یموب  رـصنع  ـالومعم 
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هیلع نیمزرس  کی  مدرم  هک  تسا  یتازرابم  الومعم  هنابلط  لالقتـسا  ياه  شبنج  شبنج  تسا . ناریا  رـصاعم  خیرات  ياه  تضهن  زا  ییاه 
هب حالـصا  ای  مرفر  حالـصا  و ... قارع ، ناتـسودنه ، ریازجلا ، مدرم  تازرابم  دـننام  دـنهد . یم  ماجنا  دوخ  روشک  لالقتـسا  يارب  رامعتـسا 

. دوش یم  ماجنا  تنوشخ  زا  بانتجا  اب  روشک  یعامتجا  یـسایس و  تخاس  رد  رییغت  تهج  هک  دوش  یم  هتفگ  يا  هناطاتحم  ياـه  شـشوک 
دریگ و یم  ماجنا  مکاح  تئیه  طسوت  تردـق و  كولب  لخاد  زا  الومعم  تسا و  ییانبور  ماگ و  هب  ماـگ  بـالقنا ، فـالخ  رب  تاحالـصا 

تاحالصا یخرب  تسا . توافتم  دوجوم  تیعضو  ياه  یتساک  هب  هجوت  اب  تاحالصا  زا  یقلت  تسا . یمدرم  ینابیتشپ  تکراشم و  دنمزاین 
هب هک  يا  هتشذگ  بولطم  عضو  هب  تشگزاب  ار  تاحالصا  رگید  يا  هدع  دنناد و  یم  هتـشذگ  فیعـض  ای  دنـسپان  راتفر  رد  رظن  دیدجت  ار 

داوم ساسا  رب  هعماج  فلتخم  داعبا  يزاسزاب  ار  تاحالـصا  یهورگ  دـننک و  یم  قـالطا  تسا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تیمها  ناـمز  رورم 
یلماکت ریس  رد  یعامتجا  هعسوت  دشر و  دنک  تکرح  هب  ندیشخب  تعرس  طقف  تاحالصا  یضعب  رظن  زا  دنناد . یم  هتـشذگ  بولطم  ماخ 

رد دـشاب  هتـشاد  ار  بالقنا  یـسایس  یعامتجا ، راب  هک  ار  يا  هژاو  میـشاب  هتـساوخ  رگا  تسا ؛ دـقتعم  يرهطم  دیهـش  موحرم  تسا . هعماج 
. تسا تنـس  باتک و  رد  نآ  دربراک  ناشیا  راتفگ  دـهاش  ( 19 .) تسین حالـصا  هژاو  زا  رت  بسانم  يا  هژاو  چـیه  مینزب  لاثم  ینید  گنهرف 

قیفوت دنوادخ  زا  مرادن . تاحالصا  ماجنا  زج  یمیمصت  ناوت  دح  ات  نم  : » هک دنک  یم  لقن  هنوگنیا  ار  بیعـش  ترـضح  مالک  میرک  نآرق 
یم مالعا  حالصا  ار  دوخ  یسایس  ماظن  فده  ع )  ) نینمؤملاریما ( 20 .«) تسوا يوس  هب  نم  تشگزاب  هک  منک  یم  لکوت  وا  هب  مبلط و  یم 

دنتـسه وت  هار  ياه  هناشن  هک  ار  وت  ننـس  هک  دوب  نیا  يارب  هکلب  دوبن  یبلط  نوزف  تردق و  بسک  يارب  ام  مایق  ایادخ  دـیامرف : یم  دـنک و 
هدنام نیمز  تاررقم  دنبای و  ناما  مورحم  مولظم و  ناگدنب  ات  میروآ  لمع  هب  وت  ياهرهش  رد  ریگمـشچ  راکـشآ و  حالـصا  مینادرگ و  زاب 

میـسرت هنوگنیا  ار  شیوخ  مایق  هزیگنا  دنرب و  یم  راکب  ار  ریبعت  نیمه  البرک  نایرج  رد  زین  ع )  ) ءادهـشلادیس ( 21 .« ) دنوش هتشاد  اپ  هب  وت 
دج هریـس  هب  منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ما  هدرک  هدارا  دریذپ . یم  ماجنا  مدج  تما  راک  حالـصا  تهج  رد  نم  مایق  دـنراد : یم 

لداعم هک  زورما  یـسایس  گنهرف  رد  حالـصا  اب  دراد و  عیـسو  یموهفم  ینآرق  حالـصا  دـش  هظحالم  هچنانچ  ( 22 .) میامن راتفر  مردـپ  وپ 
تسا یحطس  ینوناق و  هناراک ، هظفاحم  تاحالـصا  یبالقنا و  تکرح  زا  معا  ینآرق ، حالـصا  تسا . توافتم  تسا  بالقنا  لباقم  مرفر و 

.1360 ریبکریما ، نارهت ، ج1 ، یـسراف ، گنهرف  نیعم ، رتکد  - 1 تشون : یپ  ( 23 .) دریگ یم  رارق  هدافتـسا  دروم  داسفا  قلطم  لـباقم  رد  و 
لآ هروس  - 4 هیآ ي 144 . نارمع -  لآ  هروس  - 3 ص 36 . ، 1369 سیو ، رشن  نارهت ، یـسایس ، مولع  گنهرف  ییاباب ، یلع  اضر  مالغ  - 2
رقاب همجرت  يدارتساوئل ، هتشون  خیرات  یعیبط و  قوقح  باتک  زا  ار  نآ  هچخیرات  یعیبط و  قوقح  لصفم  ثحب  - 5 هیآ ي 149 . نارمع - 

؟ص 105 دراد دوجو  یعیبط  قوقح  هنوگچیه  ایآ  هلاقم : يدعـسا  یـضترم  همجرت : نتنیئوک ، ینوتنآ  یـسایس  هفـسلف  هاگآ و  رـشن  ماـهرب 
هعلاطم ص7 ، یئاجر ، گـنهرف  همجرت  يدارتساوئل  تسیچ ، یـسایس  هفـسلف  هرامـش 12 ، گنهرف  هلجم  يدـهملا و  یللملا  نیب  تاراـشتنا 

، یسایس جیسب  بالقنا و  هیرشب ، نیـسح  - 7 ص 1 . نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  یسایس ، جیسب  بالقنا و  هیرـشب ، نیـسح  ر.ك ، - 6 دینک .
بالقنا و هیرـشب ، نیـسح  دینک : عوجر  رتشیب  حیـضوت  يارب  - 9 تسخن ص 358 . ج  تسایـس ، ینابم  دـمحلاوبا ، دـیمحلادبع  - 8 ص 2 .

هـشیر یمالـسا و  بالقنا  یعامتجا ، مولع  رد  بالقنا  ياه  هیرظن  هب  یلامجا  یـشرگن  ، » هدازریـشم اریمح  - 10 . 4  - ص 5 یسایس ، جیـسب 
ریبک ریما  یـسایلا ، دـیمح  یبالقنا ، لوحت  نوسناج ، زرملاچ  - 11 ص 15 . مق ، دـیتاسا ، روما  تنواـعم  (، 1  ) تالاقم هعومجم  نآ ،» ياـه 

یشرگن ، » هدازریشم اریمح  - 13 ص 141 . ، 1368 اردص ، تاراشتنا  یمالسا ، يروهمج  نوماریپ  يرهطم ، یـضترم  - 12 ص 17 . ، 1363
اریمح - 14 ص 19 . (، 1  ) تـالاقم هعومجم  نآ ،» ياـه  هشیر  یمالـسا و  بـالقنا  یعاـمتجا ، مولع  رد  بـالقنا  ياـه  هیرظن  هب  یلاـمجا 

ص 21 (، 1  ) تالاقم هعومجم  نآ ،» ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  یعامتجا ، مولع  رد  بالقنا  ياه  هیرظن  هب  یلامجا  یشرگن  ، » هدازریشم
هدـنهد رازآ  تردـق  لاـمعا  هب  یفرع  ياـنعم  رد  دراد . دوـجو  تواـفت  نآ  یحالطـصا  ياـنعم  تنوـشخ و  یفرع  ياـنعم  نیب  - 15 . 20 - 

یگ ر.ك . - 16 دوش . یم  قالطا  تنوشخ  ینوناقریغ  یـسایس  تردـق  لامعا  هب  طقف  یـسایس  حالطـصا  رد  یلو  دوش  یم  هتفگ  تنوشخ 
ر.ك. - 18 . 95 ص 118 -  یعاـمتجا ، تارییغت  هـشور ، یگ  ر.ك . - 17 دـعب . هب  ص 145  یقوثو ، رهجوـنم  یعاـمتجا ، تارییغت  هشور ،
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، اردص تاراشتنا  یمالسا ، يروهمج  نوماریپ  يرهطم ، یضترم  - 19 یعامتجا . تارییغت  هشور  یگ  ص 6 و 7 . یسایس ، جیسب  بالقنا و 
مهللا - » 21 هیآدوه ي 88 ) هروس  .) بینا هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب ، الا  یقیفوت  ام  تطعتـسا و  ام  حالـصالا  الا  دـیرا  نا  - » 20 ص6 . ، 1374

(131 هبطخ -  هغالبلا ، جهن  ( .»؛ كدودـح نم  ۀـلطعملا  ماقت  و  كدابع ، نم  نومولظملا  نمأیف  كدالب  یف  حالـصالا  رهظن  و  ملعت ... کنا 
. یمزراوخ لتقم  یبا » يدج و  ةریسب  ریسا  رکنملا و  نع  یهنا  فورعملاب و  رمآ  نا  دیرا  يدج ، ۀما  یف  حالصالا  بلطل  تجرخ  امنا  - » 22

تیاـس ناریا  یمالــسا  بـالقنا  ياـه  ناــینب  عـبنم : هــیآ ي 220 . هرقب ، هروــس  حلــصملا ». نــم  دــسفملا  مــلعی  هللاو  - » 23 ص 188 .
خ ( / www.rasekhoon.net) نوخسار

نرق بالقنا  نیرخآ 

بوچراچ رد  صاخ و  يا  هیرظن  لیذ  رد  بالقنا  زا  يریـسفت  ره  هشیدنا  هاگـشاب  تیاس  عبنم : عراز  سابع  هدنـسیون : نرق  بالقنا  نیرخآ 
هیرظن رد  لمأت  ترورض  ، هژیو ییاه  يروئت  اه و  هیرظن  هب  بالقنا  دادخر  لیلحت  ندوب  قوبـسم  زا  یهاگآ  دریگ . یمرارق  يا  هژیو  يروئت 

يداو رد  ندیتلغ  هب  ار  بالقنا  هدیدپ  هدننک  لیلحت  رگریـسفت و  دـعبنیا ، زا  تلفغ  هک  نآ  هچ  دـنایامن . یم  زاب  ار  بالقنا  باب  رد  يزادرپ 
دنمـشور هناهاگآهدافتـسا و  هچرگ  دومن ; دهاوخ  راچد  دحاو  يریـسفت  رد  بالقنا ، هدیدپ  نوگمهان  ياه  يروئتو  ضراعتم  ياه  هیرظن 

يروئت ياه  هصخشم  رب  يرورم  تسخن  باتک ، نیا  رد  تسا . عافدلباق  يرما  دحاو  یلیلحت  رد  یقیفلت ، یتروص  هب  فلتخم  ياه  هیرظن  زا 
باـب نیا  ردـلماک  و  عماـج » يا  هیرظن   » هب لوصو  ناـکما  هلئـسم  یمالـسا و  بـالقنا  هلمج  زا  اـه و  بـالقناصوصخ  رد  يزادرپ  يروئت  و 

ود نینچمه  دوش . یم  عقاو  یبایزرا  دروم  ملع  هناسانـش » تفرعم   » و یتسیویتیزوپ »  » هاگدـید ود  اتـسار  نیا  رد  و  تفرگ ، دـهاوخ  تروص 
موـلع هزوـحیور  شیپ  تالکـشم  هب  هتفرگ ، رارق  لـمأت  دروـم  نآ  تازیاـمت  اـهتوافت و  یعاـمتجا و  موـلع  ویعیبـط  موـلع  تاـعلاطم  هزوـح 

یمالسا و بالقنا  اب  قیبطت  ماقم  رد  بالقنا ، ناتساد  ود  ناونعهب  یلیتزلراچ »  » و لپچاکـساادت »  » هیرظن ود  نییبت  دوش . یم  هراشا  یعامتجا 
يزوریپلماوع هتـشذگ و  میژر  یـشاپورف  ياـه  هنیمز  رب  يرورم  اـب  نآ  نمـض  رد  هک  تسا  راـتفگ  نیا  رگیدلـصف  اـه  نآ  یـسررب  دـقن و 

راتفر ندوب  دنم  لیلد  ناریا ، بالقنا  رد  يدنمفده  ، نآ ياهدمایپ  هب  بالقنا  فیرعت  تالکشم  اه ، بالقنا  ندوب  درف  هب  رـصحنم  بالقنا ،
هیرظندربراک هدـیاف و  زا  ثحب  همتاخ  رد  و  دـش . دـهاوخ  وگتفگ  ناریا و ... بالقنا  رد  نایز  ودوس  هبـساحم  تیونعم و  رـصنع  نویبالقنا ،

یم ار  بالقنا  زا  ثحب  دمآ . دـهاوخ  نایم  هب  نخـسنآ  هناسانـش  تفرعم  هاگدـید  زا  ملع و  یتسیویتیزوپ  رظنم  زا  بالقنا  باب  رد  يزادرپ 
و ینهذ ،» لماوع   » هب ار  لیالد  دـینادرگزاب و  یجراخ  و  ینیع » لماوع   » هب ار  للع  تفرگ ;و  یپ  بالقنا  لیالد »  » و للع »  » یـسررب اب  ناوت 
زا یئزج  زین  ار  ینهذ  لماوع  ، ناـققحم زا  يا  هراـپ  هچرگ  داد . رارق  یـسانشزاب  ریـسفت و  دروم  ار  بـالقنا  ینهذ  ینیعلماوع و  ناـس  نیدـب 

ینهذ لماوع  رد  اهنت  ار  بالقنا  لیالد  للع و  همه  رگید ، يا  هراپ  اـیو  دـنهاک  یم  ورف  يراـتخاس  لـلع  هب  ار  نآ  دنرامـش و  یم  اـه  تلع 
رظنم زا  و  یگنهرف » يا  هدیدپ   » هباثم هب  بالقنا  هعلاطم  اب  رضاح  باتک  دنراذگ . یمن  یقاب  ینیع  لماوع  يارب  ییاجو  دنیامن  یم  وجتـسج 
لوط رد  یتموکح  ياه  ماظن  همهندومن  یقلت  اب  دنیـشن و  یم  ینید » تموکح   » رد لـمأت  هب  ار  ثحب  زاـغآ  ینید ،» ياـه  هزیگنا   » لـیالد و
نمـض و  دـنیب . یم  یلجتم  ینافرع ) یموهفم  هباـثم  هب  « ) تیـالو  » موهفمرد ار  مالـسا  رد  تموکح  ینید ، ياـه  تموکح  ناونع  هب  خـیرات 

رد دوجوم  رشتنم و  ار  موهفمنیا  یناطیش »  » و ینامحر »  » هب تیالو  موهفم  کیکفت  اب  یعیش » یفراع   » ناونع هب  ینیمخماما  تیصخش  ریسفت 
زین هعیش و  ریگارف » يزکرم و  تموکح   » ناونع هب  هیوفص »  » تموکح زاثحب  اب  هاگنآ  دسانش . یم  رصاعم  يایند  رد  تموکح  لاکـشا  همه 

رد ار  ریخا  ياه  هدس  ردناریا  دوکر  فقوت و  لماوع  ناریا ، هب  مسیرالوکس  یبرغ و  مسیـسیئال » نایرج  خوسر   » هباثمهب هطورـشم »  » ریـسفت
ماظن  » حوطس رد  بالقنا  للع  اه و  هنیمز  یسررب  دسانش . یم  زاب  تیناحورنایم  رد  يرگیرابخا » جاور   » هلاسدص و ینماان  و  جرم » جره و  »

یم لابندـبالقنا  زا  شیپ  ياه  ههد  رد  ار  هعماج »  » و تلود »  » نایم طباور  اه و  تخاس  هعلاطم  هکیعاـمتجا  ياـهورین  و  هعماـج » «، » یـسایس
يداصتقا لـلع  اـه و  هنیمز   » رد شهوژپ  دـبای . یملیـصفت  طـسب و  یگنهرف  یـسایس و  یعاـمتجا ، يداـصتقا ، طـباور  رد  شواـک  هب  دـنک ،
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رد وگتفگ  یلـصا  زکرمت  تسا . هتفریذـپ  تروص  ینوگانوگ  ياه  تفایهر  اه و  شرگن  ابهک  تسا  لیلحت  مهم  حوطـس  زا  یکی  بـالقنا »
داصتقا  » رظنم زا  هعـسوت ـ  مجنپ  اتمود  همانرب  يارجا  ياه  لاـس  ات 1355 ـ  ياه 1335  لاس  زا  ناریا » يداصتقا  تیعـضو   » هعلاطم ، رتفد نیا 

، ساسا نیا  رب  تسا . یـسایس  یعامتجا  ياهدـنیآرف  رب  يداصتقا  تالوحت  يراذگریثأتیـسررب  زین  داصتقا و  رد  تلود  درکراک  و  یـسایس »
عوقو برغ ، يارب  ناریا  نتفایتیمها  و  یبطق » ود  ماظن   » روهظ تلود ، یتاـقبط  هاـگیاپ  نتفر  تسد  زا  هعماـج و  تموکح و  ناـیم  قاقـشنا » »
لمأت عوضوم  نآ  زا  یشان  یعامتجا  ياه  نارحب  و  یضرا » تاحالصا   » ماجنا ، یللملا نیب  فادها  ياتـسار  رد  يداصتقا » يزاسون   » دنیآرف

ياه یگتخیـسگ  زورب  ، هاجنپ ههد  رد  یتعنـص  گرزب  ياه  هژورپ  يارجا  و  یتفن » دمآ  رد  راجفنا  ، » همادا رد  نینچمه  دـشاب . یم  رتفد  نیا 
ياهوگلا زا  يوریپ  يراتخاس ، فاکش  شیادیپ  یسایس و  هعـسوتاب  يداصتقا  هعـسوت  يزافمهان » «، » تلاصا يوجتـسج   » نارحب یگنهرف و 

هک تسا  يرگید  تـالوقم  هعماـج ، ندـش  یـسایس  یبهذـم و  قیمع » یهاـگآ   » روهظ دـمآرد ،» عیزوت   » نارحب زورب  از و  نورب  يداـصتقا 
تـسرهف دیـشک . دـهاوخ  حیـضوت  هب  اریمالـسا  بالقنا  هب  یهتنم  یـسایس  يداصتقا ـ  ياهدـنیآرف  یـسررب  لـیلحت و  عوضوم  رتفد ، نیارد 

يزادرپ هیرظن  نمهب ؛ بالقنا  لوا : رتفد  هاگن ? ؟ مادـک  زا  نمهب  بـالقنا  زاغآرـس : راـتفگ ?  شیپ  تسا ? : ریز  حرـش  هب  باـتک  بلاـطم 
، ینید بـالقنا  مود : راـتفگ  ناـیداه  رـصان  یتمـس و  يداهدـمحم  اـب  وگ  تفگ و  يزادرپ / هیرظن  تحاـس  رد  ناریا  بـالقنا  لوا : راـتفگ 
اب وگ  تفگ و  بالقنا / يرظن  لیلحت  رد  یتـالمأت  موس : راـتفگ  ناـییوچک  نیـسح  اـب  وگ  تفگ و  کیـسالک / يزادرپ  هیرظن  رد  یـشلاچ 

، يرظن شـسرپ  مادـک  هب  خـساپ  ناریا ؛ بـالقنا  لوا : راـتفگ  یگنهرف  يرکف و  ياـه  هنیمز  نـمهب ؛ بـالقنا  مود : رتـفد  یمیظع ?  نیـسح 
اب وگ  تفگ و  ینامحر / يا  هولج  یسدق و  يا  هدیدپ  بالقنا ؛ مود : راتفگ  يرداق  متاحاب  وگ  تفگ و  یگنهرف / هلئـسم  مادک  هب  شنکاو 

بالقنا يداصتقا  رتسب  لوا : راتفگ  یناـسنا  ياـهورین  هعماـج و  تلود ، یلخاد ؛ ياـه  هنیمز  نمهب ؛ بـالقنا  موس : رتفد  روپددـم ?  دـمحم 
، يولهپ ماظن  رادتقا  تخاس  مود : راتفگ  يرصان  اضریلع  ینموم و  داشرف  یمیظع ، نیـسح  اب  وگ  تفگ و  یـسایس /) داصتقا  رظنم  زا   ) ناریا
اب وگ  تفگ و  ناریا / یمالسا  بالقنا  يژولوئدیا  موس : راتفگ  یقازر  بارهـس  نایراجح و  دیعـس  اب  وگ  تفگ و  نارحب / زورب  ياه  هنیمز 
وگ تفگ و  یتخانـش /) هعماج  رظنم  زا   ) بالقنا دادـیور  یعامتجا  رتسب  مراهچ : راتفگ  یحریف  دوواد  یقازر و  بارهـس  نایراجح ، دـیعس 

دیعـس اـب  وگتفگ  ((/ 1) بـالقنا يربهر  یـسانش  هعماـج  رظنم  زا   ) یمالـسا بـالقنا  رد  يربـهر  شقن  اـهتشونیپ : یلـسوت  ساـبعمالغاب 
نایراجح

( هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  ) ینیمخ ماما  تضهن  يروحم  رصانع 

هللا ناوضر   ) لحار ماـما  تضهن  يروحم  رـصانع  زا  یخرب  لـیلحت   ، نونکا هیلع ) یلاـعت  هللا  ناوضر  ) ینیمخ ماـما  تضهن  يروحم  رـصانع 
هللا ناوضر  ) لحار ماما  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) ینیمخ ماـما  ماـمتها  فدـه و  مکی : ددرگ : یم  هیارا  هتکن  دـنچ  نمـضرد  هیلع ، ) یلاـعت 

راهچ هب  مّلـسو ، ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) يدّمحم بان  مالـسا  یتوکلم  هرهچ ي  زا  باقن  فشک  توغاط و  تیلهاج  مْدَهرد  هیلع ، ) یلاعت 
؛ دوبن رگید  زیچ  یهلا  يایلع  هملک ي  يایحاو  ادـخ  ياضر  زج  هیلع ، ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) لحار ماما  فدـه  - 1 دنتشاد : مامتها  لیذ  رما 

تّما زا  يدرف  ره  1 ؛  (( هللا نم  سیلف  هللا  ریغ  هتّمهو  یتّم   ُ نم أ حبـصأ  نم  دومرف (( :  نینچ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  اریز 
یمن یهلا  یـصخش ،  نینچ  تسا و  هناـگیب  ادـخ  زا  دـشاب ، دـنوادخ  زا  ریغ  يزیچ  شدادـماب ،  ره  ماـمتهاو  هـنازور  تّـمه  رگا  یمالـسا ،
ّمعا  ، نیملسم روما  هب  مامتها  - 2 دوب . دهاوخ  ییادخریغ  موهوم  هزیگنا ي  اب  زین  وا  رـشح  هجیتن ، ردو  دنک  یمن  راک  ادخ  يارب  دـشیدنا و 
نینچ مّلـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  اریز  دوـب ؛ ترـضح  نآ  يرکف  لـغاش  نیرت  مهم  ناریا ،  ریغ  ناریا و  ناـنکاس  زا 
نانآ داحآ  ای  یمالسا  هعماج ي  ياه  يراوشد  لح  يارب  یـسکره  ینعی  2 ؛  (( ملسمب سیلف  نیملسملا  روم   ُ أب ّمتهیال  حبـصأ  ْنَم  دومرف (( :

 ، ناملسم ریغ  ناملـسم و  زا  ّمعا  یناسنا ، هعماج  روما  هب  مامتها  - 3 تسین . لماک  وا  مالسا  تسا و  جراخ  نیملـسم  ورملق  زا  دزرون ، تّمه 
: دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  تشاد ؛ یناوارف  هبذاج ي  هیلع ) یلاـعت  هللا  ناوضر  ) لـحار ماـما  يارب 
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یمالـسا هعماـج ي  زا  هک  دونـشب  ار  يدرف  تیمولظم  يادـن  سکره  3 ؛  (( ٍملـسمب سیلف  ْهبُِجی  ملف  نیملـسملل  ای  يدانی  ًالجر  عمـسی  نم  ))
هزوح ي زا  دهدن ، وا  هب  يدنمدوس  تبثم و  باوج  و  ناملسمریغ - هچ  دشاب و  ناملسم  هدننک  هثاغتسا ي  نآ  هچ  دیامن - یم  بلط  کمک 

ياه یگژیو  زا  یجراخ ، هچ  یلخاد و  هچ  راّبج ، مکاحو  رگنایغط  تلود  ربارب  رد  تّزع  لالقتـسا و  ظـفح  - 4 تسا . نوریب  لماک  مالسا 
ّرقأ نَم  دیامرف (( : یم  نینچ  هراب  نیارد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  هک  ارچ  دوب ؛ هّرـس ) سّدق   ) ینیمخ ماما  تضهن 

اب ددرگ ، میلـست  متـس  ربارب  رد  تبغر  عْوَط و  اب  دنک و  ّتلِذَـم  راهظا  ملاظ ، ربارب  رد  سکره  ینعی  4 ؛ (( تیبلا لهأ  اّنم  سیلف  ًاعئاط  ّلذـلاب 
هدومرف و  دنا ، يزیتس  متس  یهاوخ و  تّزع  يالعا  لَثَم  ینارون ، تاوذ  نآ  اریز  تسا ؛ هناگیب  مالـسلا ) مهیلع   ) تراهط تمـصع و  نادناخ 

یهلا دـیحوت  نیوکت ، ماظنرد  هک  هنوگ  نامه   . 5 ُلیلذلا )) َْمیَـضلا  عنمَیال  : )) دنک یمن  لمحت  یـسک  هیامورف  زج  ار  يراوخ  میَـض و  دنا :
میلعت نینچ  مه  ماکحا و  عیرشت  ماظن  یلصا  روحم   ، 6? نطابلاو رهاظلاو  رخالاو  لّوألا  وه  تسا ? : يزیچره  يورو  ریز  ماجنا و  زاـغآ و  ،
ناکرا رد  یلـصا  رـصنع  نیاربانب ،  تسا و  دـنوادخ  دـیحوت  هب  داـقتعا  زین  نارگید  حالـصا  دوخ و  حالـص  داـهتجا و  داـهج و  تیبرت و  و 

يراوشد لح  ینعی  رگید  هناگ ي  هس  رـصانع  نآ ، هیاس ي  رد  هک  تسوا  ياضر  بلج  ادـخ و  يارب  مامتها  نامه  هتـشذگ ، هناگراهچ ي 
دوش یم  نیمأت  یغاط  مکاح  ربارب  رد  تّزع  ظفحو  نیملـسمریغ ، نیملـسم و  زا  ّمعا  یناسنا ، هعماج ي  ياـهزاین  عفر  یمالـسا ، تّما  ياـه 
ادـخ ياـضر  بلج  ياـتمه  يزیچ  عیرـشت ، هقطنم ي  رد  اریز  یـضْرَع ؛ ))  )) هن تسا  یلوط )) ، )) روبزم هناـگراهچ ي  رـصانع  ریثأـت  اذـلو 

هئاضرل مامتهإلا  لثمک  سیل   : )) هجیتن رد  ?7 و  ٌءیش هلثمک  سیل  : ? دوب دهاوخن  ادخ  کیرش  يزیچ  نیوکت ، ماظن  رد  هک  نیا  هچ  تسین ؛
مهیلع ) تیب لها  دوخ  دـندرک ، هماقا  ار  نارگید  دـندومن و  مایق  یهلا  فینح  نید  ّتیمامت  بتکم و  تماـقا  يارب  هک  یناـسک  لّوا  ٌءیش .))

زا هن  تشاد و  ادخ  زا  ریغ  یتّمه  هن  هک  ترضح  نآ  دندوب . مالسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  نادیهـش ، رالاس  هژیو  هبو  مالـسلا )
، ناملـسم ریغ  ناملـسم و  زا  معا  یناسنا ، هعماج ي  ياه  يراوشد  ّلح  هب  ندرامگ  تّمه  زا  هن  دیزرو و  یم  لّلعت  نیملـسم  روما  هب  مامتها 

اّنم تاهیه  مالّسلا (( : ) هیلع   ) هللادبعابا ترـضح  ریذپلد  راعـش  دش . یم  میلـست  یغاط  مکاح  ربارب  رد  هنو  تشاد  یم  اور  ار  يراگنا  لهس 
مکیطع  ُ ـال أ هللاو  ـال  دومرف (( :  هک  ناـشیا  زیگنا  لد  يادـنو   8 (( ترهطو تباط  روجح  نونمؤملاو و  ُهلوسر  کلذ و  اـنل  هللا  َیباـی  ـُۀ ، لّذـلا

زین یهلا  دیحوت  هب  ترـضح  نآ  مامتها  راصحنا  رد  تسا . لالقتـسا  ظفح  تّزع و  هرابرد ي   ، 9 (( دیبعلا ِراِرف  ِّرفأ  الو  لیلذلا  َءاطعإ  يدـیب 
ینعی 10 ؛  (( فرُعی اهب  فراـعملا ال  فرعت  هب  تافـصلا و  فیـصوت  هب  تسا (( : هدومرف  نینچ  دـنوادخ  تخانـش  هلأـسمرد  هک  سب  نیمه 

دنوادـخ سدـقا  تاذ  طسوت  یفورعمره ، هکلب  دوش ، یمن  هتخانـش  یفورعم  هلیـسو  هبو  دوش  یمن  فصو  فاـصوا ، هلیـسو ي  هب  دـنوادخ 
طقف تخانـش ، لصارد  وا  تّمه  هک  يا  هنوگ  هب  تفایراب ، يدـیحوت  تفرعم  عیفر  هاگراب  هب  یکلاس  حـلاص  ناسنا  رگا  ددرگ . یم  هتخانش 
لحار ماـما  دـهد . یمن  رارق  شیوخ  تّمه  ههجو ي  ار  وا  ریغ  زگره  تخانـش ،  ار  وا  ریغ  یهلا ،  ناـفرع  وترپ  ردو  دـش  دـنوادخ  فوطعم 
یتسه هرهچ ي  دومن و  ادـتقا  مالّـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلادّیس ناهج  ناگدازآ  رورـس  هب  يدـیحوت ، ّمهم  رما  نیا  رد  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر  )
مادـقا لحارم  مامت  رد  يدـیحوت ، شنیب  نیاو  دادـن  رارق  دوخ  مایق  رایعم  ار  وا  ریغ  يدونـشخ  درک و  یهلا  ياـضر  بلج  هّجوتم  ار  شیوخ 

رد هچ  تراسا و  رد  هچ  تّزعرد ،  هچو  َتبْرُک  رد  هچ  ءاّرَـض ،  رد  هچ  ءاّرَـس و  رد  هچ  تبرق ، رد  هچ  تبرغرد و  هچ  ناـشیا ، هناـصلاخ ي 
هللا ناوضر  ) ینیمخ ماـما  يرود  مود : دوب . دوهـشم  ادـخ  يارب  لـمع  صوـلخ  يرهاـظ ،  ضیـضحرد  مه  یعقاو و  جوارد  هکلب ، تراـما و 

هک تسا  نامه  دوب ، مالّـسلا ) هیلع   ) موصعم ماما  عبات  عیطم و  هک  هرـس ) سدـق   ) لحار ماما  تضهن  هزیگنا ي  ییارگ  اـیند  زا  هیلع ) یلاـعت 
هدش نایب  ینارون  تاوذ  نآ  مایق  نییبت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دّیـس  دنمدوس  تانایب  و  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما رابرهگ  نانخـسرد 

رهظن کنید و  نم  ملاعملا  يرنل  نکلو  ماطحلا  لوضف  نم  ًاسامتلا  الو  ناطلـس  یف  ًاسفانت  انم  ناک  ام  نکی  مل  هنا  ملعت  کنا  مهللا  تسا (( :
مایق و هک  ینادـیم  وت  اراگدرورپ ! 11 ؛ (( کماکحا کننـس و  کضئارفب و  لمُعی  كدابع و  نم  نوملظملا  نمأیو  كدالب  یف  حالـص  ـالا 

ندـید يارب  هکلب  دوبن ، ایند  هدرمژپ ي  هدیـسوپ و  دـئاز و  عاتم  زا  يرادرب  هرهب  يّدام و  تنطلـس  رد  تبغر  يارب  اـم ، هنادـهاجم ي  مادـقا 
دنشاب و ناما  رد  تا  هدیدمتس  ناگدنب  هک  نآ  ياربو  دوبوت ؛ ياهرهشرد  حالصا  يارب  وت و  نید  ياه  تمالع  ندنادرگرب  نداد و  ناشنو 
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ـۀ ملظل َيِوَق  انوفِصُنت  انوُرُصنت و  ناف  : )) دومرف نینچ  مالّسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  ترضح  هاگنآ  دوش . لمع  وت  ماکحا  ننس و  ضئارف و  هب 
هب ام  اب  دیدرکن و  يرای  ار  ام  امش  رگا  سپ  12 ؛ (( ریصملا هیلإو  انبنا  هیلإ  انلّکوت و  هیلع  هللا و  اُنبسح  َو  مکّیبن . رون  ءافطإ  یف  اولِمَعو  مکیلع 

غارچ یحو و  رون  ندرک  شوماخرد  هک  تسا  نیا  نانآ  رطخ  نیلّواو  دـنوش  یم  هریچ  امـشرب  ناـملاظ  دـیدومنن ،  راـتفر  فاـصنا  لدـع و 
یفاک بیـسح و  ار  دنوادخ  هک  ارچ  دومن ؛ مایق  یمدرم  تدعاسم  نودب  دوخ  مالـسلا ، ) امهیلع   ) یلع نب  نیـسح  هتبلا  دنـشوک . یم  تّوبن 

ياه هماـنرب  هب  نایانـشآ  يارب  تسادـخ . يوس  هب  ءایـشا ،  همه ي  لوحت  تروْریَـص و  هک  دومن  عوجر  وا  هب  درک و  لّـکوت  وارب  تسناد و 
متخ ات  مایق  ءدـب  زا  تعجارم ، نایاپ  ات  ترجاهم  زاغآ  زا  نآ ، هقاس ي  ات  تضهن  ردـص  زا  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) ینیمخ ماما  یتازراـبم 

سفانت هنوگره  حـتف ، مْزَهردو و  جَرَف ، بْرَک و  رد  ـالغ ، صخر و  طـحق و  بصَخ و  رد  و  ءاـجر ، فوخ و  رد  تولج ، تولخ و  رد  رَفَظ ،
یهلا دودـح  ماکحا و  هلْطُع ي  زا  درک و  یم  موکحم  ار  یبلط  هافر  فارِتا و  فارـسا و  هنوگ  ره  تسناد و  یم  دورطم  ار  ماـقم  هاـج و  رد 

ناگدـید جـنر  دومن و  یم  لماک  تیامح  نافعـضتسم  نامورحم و  زاو  درک  یمن  غیرد  یتدـعاسم  چـیه  زا  اهنآ  يارجارد  درب و  یم  جـنر 
رطخزا هرامه ، تسناد و  یم  یمالـسا  بالقنا  ناتمعن  یلو  ار  سّدـقم  عاـفد  بـالقنا و  ناـمز  هوتـسن  نادـهاجم  يولهپ و  تیلهاـج  رـصع 

هار دروآ و  یم  نایم  هب  نخس  دنراد ، هتشاد و  غیلب  یعس  تلاسر  غارچ  یحو و  رون  ءافِطا  رد  هک  للملا  نیب  تسینویهص  یناهج و  رابکتسا 
تضهن و صولخ  موس :  تخومآ . یم  نارگید  هب   ، شیوخ يدایق  کیرحت  اب  ار  نآ  دومیپ و  یم  دوخ  مارک  دادجا  نانوچ  ار  يزیتس  متس 

کیرحت لّطَعُم و  دودح  لیـصحت  زج  یفده  دوخ  ناهن  رد  اهنت  هن  هّرـس ) سّدـق   ) لحار ماما  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) ینیمخ ماما  ناروای 
، دوخ نوچ  مه  هک  تفریذـپ  یم  ار  نانآ  تدـعاسم  داهنـشیپ  ای  دـیبلط  یم  يراـی  هب  ار  یناـسک  تشادـن ، مالـسا  نکاـس  دـکار و  ماـکحا 
طسق و ماظن  يرارقرب  ای  هطلـس و  نایغط و  ماـظن  يزادـنارب  رد  هک  ار  یهورگ  اـی  درف  زگره  دنتـشادن و  یهلا  لاـمج  بذـج  زج  يدـصقم 
ار يدارفا  نینچ  تکرـش  داهنـشیپ  تفریذـپ و  یمن  يراـی  هب  دندیـشیدنا ، یم  هناـهاوخدوخ  اـی  دـندرک  یم  هزراـبم  هنارادـم  سوه  لدـع ،

یتدیقع طاقتلا  ای  يرکف  فارحنا  هک  دارفا  یخرب  روضح  اب  نیملسم ، هناصلاخ ي  مایق  داد  یمن  هزاجاو  دومن  یم  درط  یمالـسا  تضهنرد 
ماما يربهر  هب  نیملسم  هدنفوت  ینویلیم و  لیس  رد  دارفا  یخرب  هتساوخ ي  ان  تلاخد  هتبلا  ددرگ . هدولآ  بوشَم و  دنتـشاد  یقالخا  داسف  ای 

زین تردـق و  ورملق  زا  جراخ  دـیامن ، یحاّرط  ار  اوقت  صوصرم  ساـسا  دَـنَکرب و  ار  اوغَط  ناـینب  اـت  تفر  یم  هک  هیلع ) یلاـعت  هللا  ناوضر  )
هک دـنتفر  یم  نایم  زا  یمالـسا  تّما  راّوَف  بآ  شورخ  اب  لیـس ، يور  دـَبَز  و  بابُع ، ِباـبُح  نوچ  ناـنآو ،  تسا  ثحب  هقطنم ي  زا  نوریب 

تسا نآ  مهم  هتکن ي   . 13? ًءافُج بهذیف  دبزلا  اّماف  : ? دنک یم  دای  دُرب )  بآ  ءافُج ( ))  )) هژاو ي اب  نانآ  لاوز  تیفیک  زا  ناحبس  يادخ 
یبا نب  یلع  نب  نیسح  ترـضح  نادیهـش ، رالاس  زا  ار  توغاط  دض  رب  مایق  لصا  هک  هنوگ  نامه  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) لحار ماما  هک 

ءادهـشلا دیـس  ینارون  دوجو  اریز  تفرگ ؛ ارف  دوخ  موصعم  ماـما  زا  زین  ار  نآ  یمدرم  صولخ  هوحن ي  تخومآ ، مالـسلا ) اـمهیلع  ) بلاـط
نینچ البرک ، سدقم  عافد  هنحـص ي  رد  روضح  زا  راذتعا  یلام و  کمک  شریذپ  يارب  ّرُح  نب  هللادیبع  داهنـشیپ  ماگنه  رد  مالّـسلا ) هیلع  )

داضتعا نانآ  هبو  مهد  رارق  وزاب  دُضَع و  ناونع  هب  ار  ناهارمگ  هک  متـسین  نآ  نم  ینعی  14 ؛  (( ًادضَع نیّلضُملا  ذختم  ُتنک  امو   : )) دومرف
 ، شنیرفآ رد  نم  دومرف : هک  تسا  فهک  هروس ي  رد  ناحبس  يادخ  هدومرف ي  نخس ، نیا  لصا  میوج . دوس  نانآ  تدضاعم  زا  میامن و 

طارص زج  يا  هلیسو  قح ، هب  لوصو  يارب  هک  تسا  نآ  فرحنم  ياه  هورگ  يرای  زا  نتسج  يرود  ّرس  . 15 مریگ یمن  کمک  ناهارمگزا 
یهار هلیـسو و  ره  اب  ینعی  تسا ؛ رارقرب  يدوجو  صاخ  طبر  هار ،  دصقمو و  هلیـسو ،  فدـه و  نایم  اریز  درادـن ؛ دوجو  یقیقح  میقتـسم 

یم صخشم  فده  هب  نیعم ، هار  دبلط و  یم  صّخـشم  هار  نیعم ، فده  دیـسر ؛ نآ  هبو  تفای  تلـصو  يدصقم  فده و  ره  هب  ناوت  یمن 
یم مالّسلا ) هیلع   ) نادیهـش رالاس  رابرهگ  نانخـس  زا  ار ، قیمع  بلطم  نیا  دنک . هیجوت  زیربت و  ار  هلیـسو  دناوت  یمن  زگره  فده ، دسر و 

اب دهاوخب  یسک  رگا  16 ؛  (( رذحی ام  ءیجمل  عرسأو  وجری  امل  توفأ  ناک  هللا  ـۀ  یـصعمب ارمأ  لواح  نم   : )) دومرف هک  دومن  تفایرد  ناوت 
دورب نایم  زا  رتدوز  تسا ، يو  يراودیما  دروم  هچ  نآ  هک  دوش  یم  ببـس  یخلت  دادـخر  نینچ  دـیآ ، لیان  يزیچ  هب  راگدرورپ  تیـصعم 

یـسایس ياهریگ  عضومرد  مالـسلا ، ) امهیلع   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  یـشم  طخ  نیمه  دسر . ارف  رتدوز  تسوا ، ساره  دروم  هچ  نآو 
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هنازاب تسایـس  ياهدنفرت  زا  سدقم ، فدـه  هب  لین  يارب  داد  یمن  هزاجا  زگره  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ؛ دوهـشم  هرـس ) سدـق  ) ماما ترـضح 
ِلقع هیلع ، ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) ینیمخ ماما  مراهچ : دوش . هدافتسا  ْبئاص  فده  هب  ندیسر  يارب  باوصان ، هلیـسو ي  زا  دوش و  دادمتـسا 

هزادـنا ي هب  یـسکره  يارب  میکح ، نآرق  فراعم  تسا و  میرک  نآرق  تایآ  ددـع  هب  ندـع ، تشهب  تاجرد  هک  هنوگ  ناـمه  هناـمز  رترب 
حطـس کـی  رد  ناـگمه  هچ  رگا  تسوا ؛ تفرعم  ورملق  هزادـنا ي  هب  سکره ، يارب  زین  یهلا  فیلاـکت  دراد ، یلّجت  يو  يدوـجو  هعس ي 

دراد و دوجو  ءالقع  هدوت ي  رد  هک  تسا  فراعتم  لقع  نامه  كرتشم ، فیلکت  لصا  يارب  مزال  باصن  دـنکرتشم و  رگیدـکی  اب  صاـخ 
مدرم طاسوا  ِفراعتم )) لقع   )) اهنت لوقعلاّریحم ،  ياهراثن  یخیرات و  ياهراثیا  رد  تسا . یهلا  یهن  رما و  رد  رجز  ثعب و  تّحص  هیام ي 

زا یناسفن  ياه  ّتیصوصخ  هتبلا  دهد - یم  نآ  دننام  و  هّیقت ، توکـس ، عاجترا ، روتـسد  ای  دنام  یم  زاب  اوتف  زا  دوش و  یم  ّریحتم  هک  تسا 
هّلق ي هب  غلاب )) لقع   )) اّما دراد - ییازـسب  مهـس  دراوم ، هبـساحم ي  یبایزرا و  هوحن ي  رد  زین  ندرک  تشحو  ساسحا  ندوب و  نابَج  لیبق 
؛  دریگ یمن  تروشم  هب  ار  هتسب  رادم  دودحم و  ِفراعتم  لقع  زین  مْهَو و  زگره  لماک ، یبایزرا  قیقد و  هبـساحم ي  نیعرد  قوشو ،  قشع 

روهت و هنو  يرورپ ، هّیقت  ساره و  هن  تسا  يروشحلس  تماهش و  قوش  انامه  قاتـشم ، ِقشاع  ناسنا  یناسفن  ياه  تیـصوصخ  هک  نیا  هچ 
 )) دش و تفای  وارد  تقیقح )) )) وحن هب  روبزم ، لامک  لصا  هک  دوب  مالّـسلا ) هیلع   ) نادیهـش رالاس  یتلیـضف ،  نینچ  يالعا  لَثَم  یکاب . یب 

هّلق ي هب  غلاب  لقع  اب  فراعتم  لقع  فاصَمرد  يو  هک  دمآ  دیدپ  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر  ) تما ماما  ینعی  وا  نیتسار  وریپرد  نآ ، تقیقر ))
شوگ ياون  نینچ  تخاس و  راکـشآ  غََلب ، )) ام  َغََلب  ولو  تسا  مارح  هّیقت   )) يادـن اب  ار  هّیقت  نالطب  دـیزگرب و  ار  نیرب  لـقع  بناـج  قشع ،

17? دیهش وهو  عمّـسلا  یقلأ  وأ  بلق  هل  ناک  نمل  همیرک ي? قادصم  هک  نانآ  همه  رد  تساوخرب ، قاتـشم  ِقشاع  لدبحاص  زا  هک  يزاون 
يربهر نودـب  بالقنا ، يزوریپ  رفظ و  هچ  رگا  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر  ) ینیمخ ماـما  تضهن  ندوب  یمدرم  مجنپ : داـهن . تبثم  رثا  دـندوب ،

مزال زین  نانآ  زا  یـسانش  قح  دشاب و  یم  نآ  يرورـض  طرـش  زین  هاگآ  ّتلم  مزاع و  تّما  روضح  یلو  تسین ، رـسیم  مّمـصم  لداع و  ماما 
ٍرمأ یلع  هعم  اوناک  اذإ  هلوسر و  هللااـب و  اونما  نیذـّلا  نونمؤملا  اـّمنإ  : ? دـیامرف یم  نینچ  نیتسار  نینمؤم  هراـبرد ي  ناحبـس  يادـخ  تسا .

هدروآ نامیا  وا  ربمایپو  ادـخ  هب  داقتعا ،  ثیح  زا  هک  دـنا  یناسک  نیتسار  نانمؤم  نامیا و  اـب  نادرم  ?18 ؛  هونذأتسی یتح  اوبهذی  مل  عماج 
رگا یتح  هدومنن و  كرت  ار  هنحـص  زگره  دیـسر ، ارف  یمالـسا  تّما  عماج  مکح  یعامتجا و  ّمهم  بلطم  هاـگره  لـمع ، ثیحزا  دنـشاب و 

هیآ ي نیا  هب  لمع  اب  ناریا ، یمالسا  تّما  دنوش . یمن  جراخ  عامتجا  هنحـصزا ي  نیملـسم ، ربهر  نذا  لیـصحت  نودب  دنـشاب ، مه  روذعم 
تیامح ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) يدّمحم بان  مالـسا  زا  دوخ ، سیفن  سْفَن و  لذب  اب  درکن و  كرت  ار  هزرابم  هنحـص  زگره  همیرک ،
زارفارـس رَـسراثن ، اـب  دومن و  ماـمت  نارگید  رب  ار  تّجح  شیوخ ، تَجهُم  لذـب  اـب  درکن و  تلفغ  زگره  ناـیغاط ، نعَط  درط و  رد  دوـمن و 

راصنا راثیا  زا  میرک  نآرق  هک  هنوگ  نامه  اذـلو  دـش  نیـسحت  هتـسیاش ي  سّدـقم ، عافد  یمالـسا و  بالقنا  يامنراک  هیارا ي  اب  تشگ و 
مهب ناـک  ولو  مهـسفنأ  یلع  نورثوی  اوتو و   ُ اّـمم أ ـَۀ  جاـح مهرودـص  یف  نودـجی  ـالو  مهیلإ  رجاـه  نم  نوـّبحی  دوـمن ? :  لـیلجت  هنیدـم 

یم ریدـقت  ناریا  راکادـف  مدرم  زا  ًارّرکم  زین  هرـس ) سدـق   ) ینیمخ ماـما  ترــضح  ناریا ، یمالــسا  يروـهمج  راذـگناینب  ـۀ?19 ، صاصخ
دنوادخ هژیو  فطل  نوهرم  ار  اه  تسارح  اه و  تیاده  اه و  تیامح  نیا  همه ي  هیلع ،) یلاعت  هللا  ناوضر  ) ینیمخ ماما  ترضح  دندومرف .

و زارفارـس ، ناگدازآ  صلخم ، نازابناج  دـهاش ، نادیهـش  رْجَا  ْجرَا و  هتبلاو   20? ضرـألا تاومّـسلا و  دونج  هللا  : ? هک تسناد  یم  ناـحبس 
حلاص ناگدنب  ادخ و  دزن  ، نانآ ردقنارگ  نادـناخ  نایک  تمرح و  هک  نیا  هچ  تسا ؛ ظوفحم  نانچ  مه  نانم  يادـخ  دزن  دـجاو ، نادوقفم 

همه تیامح  زا  هتشذگ  تفرگرارق ، ناریا  یمالـسا  يروهمج  راذگناینب  نأشلا و  میظع  ربهر  هار  ارف  هک  یهلا  قیفوت  دوب . دهاوخ  نوصموا 
دییـشت تیوقت و  دـیدست و  دـییأت و  ینید و  ياه  هزوح  یملع  لِـحاطف  دـیلقت و  ردـقنارگ  عجارم  هدرتسگ ي  یناـبیتشپ  یمدرم ، هبناـج ي 

قح ناگرزب  نآ  زا  هرامه  هّرـس ، ) سّدق  ) لحار ماما  هک  دوب  هادف ) انحاورا  ) رـصع ّیلو  ترـضح  نابیان  تهاقف و  نارادمچرپ  ریذـپانراکنا 
ح120. ص 339 ، ج71، ناــمه ؛ . 3 ؛ج71،ص337،ح116 . راحب .2 ،ج70،ص243،ح12 . راـحب . 1 تشوــن : یپ  دوــمرف . یم  یــسانش 

فحت .8 هیآ ي 11 . يروش ، هروس ي  .7 هیآ ي3 . ، دیدح هروس ي  .6 . 3 دنب هبطخ ي29، هغالبلا ، جهن  . 5 ح181 . ؛ج74،ص 162 ، نامه .4
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رد يرـصتخم  توافت  اب  تـالمج  نیا  .) ص239 ناـمه ، . 11 ،ص 245 . لوقعلا فـحت  . 10 ؛ج44،ص191،ج4 . راحب .9 ،ص241 . لوقعلا
هروس ي . 13 ص 239 . لوقعلا ، فحت  .12 تسا .) ناراوگرزب  نآ  فده  تدـحو  رگنایب  هک  تسا  هدـمآ  زین  هغالبلا  جـهن  ي 131  هبطخ 

هیآ هروـس ي ق، . 17 ؛ج75،ص116،ح2 . راحب . 16 هیآ ي51 . ، فهک هروـس ي  . 15 . 37 باب ؛ج44،ص315، راحب . 14 هیآ ي17 . دعر ،
یلمآ يداوـج  هللا  تـیآ  : هدنـسیون هـیآ ي4 . حــتف ، هروـس ي  . 20 هـیآ ي9 . رــشح ، هروـس ي  . 19 هیآ ي62 . ، روـن هروـس ي  .18 ي37 .

( تلادع تهاقف و  تیالو   ) هیقف تیالو  : عبنم

ناریا یمالسا  بالقنا  داعبا  رد  یلمات 

درف هب  رـصحنم  ثداوحزا  یکی  هرمز  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  عوقو  کش  یب   ? ینامز ـ حـلاص  ناریا  یمالـسا  بالقنا  داـعبا  رد  یلماـت 
اب ون  یحرط  نتخادـنا  رد  نمـض  هک  دـمآ  یم  رامـش  هب  یتسیلاتیپاک  یتسیـسکرام و  ياه  يژولوئدـیا  زا  هدـنکآ  یناـهج  یـسایس  خـیرات 
رد ام  هک  داد  خر  ینامز  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هچرگا  . تخاس هریخ  دوخ  هب  ار  ناـگمه  هاـگن  یبرغ " هن  ، یقرـش هن   " راعـش تیروحم 

لیلحت لقث  زکرم  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  یخیرات  هبرجت  اما  میدوب  مه  يرگید  یسایس  تالوحت  دهاش  ناهج  نیا  زا  رگید  يا  هشوگ 
یـسایس تمظع  يارب  یکچوک  ياعدـم  دوخ  نیا  . تسا هدوب  ناریا  یـسایس  تالوحت  هب  فوطعم  یگمه  ایند  کیژتارتسا  یـسایس و  ياه 
تیوقت دیلوت و  هک  یمالـسا  بالقنا  هدش  ققحم  ياه  نامرآ  هدمع  هب  هب  تشاددای  نیا  رد  ات  مینک  یم  شالت  . دـشاب یم  یمالـسا  بالقنا 

تلم یبلط  لالقتسا  هعیش و  یـسایس  هشیدنا  ییاراک  ، بالقنا رودص  ، يربهر شقن  ینید و  يرالاس  مدرم  ، ییارگ لوصا  نوچمه  یمیهافم 
. ? ــ میسانشب رتهب  ار  ینیمخ  ماما  ترضح  ناریا  رصاعم  خیرات  یسایس  تیصخش  نیرت  زاسراک  شقن  میشاب و  هتشاد  هراشا  ، دشاب یم  ناریا 
رد عامتجا  تسایـس و  هصرع  رد  ینیون  میهافم  دیلوت  بجوم  ، دوش بوسحم  نیداینب  یـسایس  رییغت  کی  هک  نآ  زا  شیپ  یمالـسا  بالقنا 

هـشیر . دروـخ یمن  مشچ  هب  یـسایس  میهاـفم  هنوـگ  نیا  هیـسور  اـی  هسنارف و  بـالقنا  ریظن  یـسایس  ياـه  بـالقنا  ریاـس  رد  هک  دـش  ناریا 
زاب متسیب  نرق  نردم  ددجتم و  ياه  ماظن  میهافم  اب  لباقت  هب  مدرم  ياه  هدوت  روطنیمه  ناریا و  رد  بالقنا  نارگـشنک  ییورایور  یعامتجا 

یمالـسا بالقنا  ياه  هشیر  زا  هبنج  نیمه  هب  اقیقد  هک  تسا  یمیهافم  زا  یکی  ییارگداینب  يریبعت  هب  ای  ییارگ و  لوصا  موهفم  . ددرگ یم 
یم رد  مینک  هجوت  ناریا  هب  یبرغ  نردم  ياه  ماظن  ياه  هفلوم  ذوفن  هلئـسم  نوماریپ  یتخانـش  هعماج  لیلحت  کی  هب  یمک  رگا  . دراد هراشا 

هب تشگزاـب  هدـیا  هناـبلطایحا و  يارگ  لوصا  درکیور  کـی  تیوقت  زج  تسا  هدوـبن  روـصت  لـباق  ناریا  مدرم  يارب  یهار  چـیه  هک  میباـی 
یم یمالسا  بالقنا  يریگ  لکـش  رد  رثوم  ياه  هبنج  زا  هلئـسم  نیا  هک  ناریا  تلم  یـسایس  یگنهرف و  ، یعامتجا ياه  هنیمز  رد  نتـشیوخ 

نایناریا قفومان  یـسایس  ياه  شنک  ناونع  هب  دادرم  ياتدوک 28  هطورـشم و  بالقنا  زا  ناوت  یم  یلخاد  تایبرجت  هزوح  رد  لقادح  . دشاب
اب دـش و  جراخ  دوخ  یبهذـم  يانعم  هریاد  زا  تسیب  نرق  رخاوا  رد  ییارگداینب  موهفم  هک  دومن  زاربا  ناوت  یم  تیعطاق  اب  نیاربانب  . درک دای 

دوخ هب  یـسایس  تروص  رتشیب  موهفم  نیا  هزورما  درک و  ادیپ  تسایـس  هزوح  تمـس  هب  يدـیدج  ینامتفگ  شهج  یمالـسا  بالقنا  عوقو 
ناهج رد  یمالـسا  ياه  شبنج  تیحیـسم و  نییآ  یبهذم  ياه  شبنج  هب  اضعب  هک  بهذـم  هزوح  رد  يرگ  یطارفا  يانعم  ات  تسا  هتفرگ 
شقن هب  رگید  هفلوم  . ? تسا ــ ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  يریذپ  ریثات  زا  یـشان  یموهفم  شخرچ  نیا  نامگ  یب  دوش و  یم  قالطا  مالـسا 

کی لکـش  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  عوقو  زا  شیپ  ات  یـسایس  ياه  ماظن  تیریدـم  رد  هچنآ  . ددرگ یم  زاب  ینید  يرالاس  مدرم  يربهر و 
يارب یکیتکات  یعطقم و  ياه  يزاس  بزح  اضعب  کیتارکومد و  ریغ  صقان و  مسیناکم  کی  رب  ینتبم  تسا  هدوب  حرطم  بلاغ  بوچراچ 

زا يرایسب  رد  یتسیلایسوس  ای  لاربیل و  ياه  یسارکومد  تروص  هب  نانچمه  اه  شور  نیا  هک  دوب  تسایس  هصرع  رد  لاعف  رصانع  باختنا 
یـسایس ناگبخن  باختنا  يارب  یـسایس  رازبا  کی  زا  ینیون  لکـش  ات  دـش  ببـس  ناریا  یمالـسا  بالقنا  عوقو  اما  دوش  یم  لابند  اهروشک 

اب یـسایس  باه  بالقنا  رد  راد  هقباس  حالطـصا  هب  ياهروشک  یتح  . درک لیمکت  ار  راکتبا  نیا  هلکاش  ینید  يرـالاس  مدرم  هک  دوش  هئارا 
مامت یشبنج  افرص  ار  بالقنا  تسردان  هب  نویبالقنا  هکارچ  ، دننک ادیپ  یقطنم  قابطنا  دنتسناوتن  بالقنا  زا  سپ  دوخ  ياهراعش  زا  يرایسب 
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ياحما هب  طونم  ار  يدازآ  يربارب و  هب  ندیـسر  دندرک و  یم  یقلت  اه  هزوح  ریاس  یعامتجا و  یگدـنز  زا  بهذـم  ندودز  تهج  رد  رایع 
هتبلا هک  دوش  یمن  یگدناماو  بجوم  اهنت  هن  هعماج  رتسب  رد  بهذم  اقافتا  دـنتفایرد  بالقنا  زا  سپ  اه  لاس  هک  دنتـسناد  یم  ینید  رهاظم 

رد تخاس . لفاغ  یعامتجا  ياه  تیعقاو  هدـمع  شخب  زا  ار  اهنآ  نویبالقنا  یطارفا  هاگن  نیا  تسا و  هدروآ  مهارف  ار  یگدـنلاب  تاـبجوم 
یگدـنز فلتخم  ياه  هزوح  رد  یقطنم  هبناـج و  همه  تارییغت  عماـج  هنومن  قح  هب  یمالـسا  بـالقنا  هک  مینک  اـعدا  میناوت  یم  هنیمز  نیا 

ریزگان هب  نآ  تخانش  يارب  دنرادن و  نآ  اب  یتبـسن  یـسایس  یـسانش  هعماج  رد  طلـسم  تایرظن  زا  يرایـسب  هک  دوش  یم  بوسحم  یناسنا 
هیرظن بلاق  رد  یـسایس  ماظن  تیریدم  يارب  کیروئت  هدیا  کی  يریگراک  هب  اب  تسناوت  یمالـسا  بالقنا  . میهد رییغت  ار  لیلحت  رازبا  دـیاب 

لدـم هک  دـنک  هئارا  ناـیناهج  هب  ار  عیدـب  يا  هیرظن  ینید  يربـهر  یمدرم و  هناوتـشپ  کـی  یمالـسا و  يروهمج  روطنیمه  هیقف و  تیـالو 
هیاپ ناونع  هب  ینیمخ  ماما  . تفای یمن  ققحت  یمدرم  یمالـسا  بالقنا  کـی  عوقو  هیاـس  رد  زج  ینید  يرـالاس  مدرم  یمالـسا و  يروهمج 

نتخاسرب . دنتفرگ ددم  هب  ناماوت  ار  رصنع  ود  نیا  دنتشاد و  رظن  دم  ار  ماظن  تیمالسا  تیروهمج و  رب  دیکات  اهراب  یسایس  ماظن  نیا  راذگ 
هتینردم رهاظم  هیلع  مسیشاف  نایغط  زا  یشان  ای  ار  یسایس  شلاچ  هنوگ  ره  ناگبخن  یخرب  هک  يرـصاعم  ناهج  رد  یـسایس  بوچراچ  نیا 

دـنوادخ و تردـق  هب  اکتا  ابدنتـسناوت  نایناریا  ، دنتـسناد یم  يراد  هیامرـس  ياهداهن  هب  تبـسن  یتسینومک  ياهورین  شنکاو  زا  یـشان  ای  و 
تـسبراک رد  یهلا  یندم و  تیعورـشم  قیفلت  دنراذگب .  شیامن  هب  نایناهج  يارب  ار  يرگید  نیون  یـسایس  هبرجت  یمدرم  ینید و  يربهر 

ریغ دراوـم  یخرب  رد  بـیجع و  يا  هلئـسم  دارفا  يرایـسب  يارب  مـه  ناریا  لـخاد  رد  بـالقنا و  لـیاوا  رد  یتـح  یمالــسا  بـالقنا  هـیرظن 
یـسایس هعـسوت  دشر و  يارب  نادواج  يا  هدولاش  الوا  ات  دـش  ببـس  ماما  یـسایس  هاگن  ینیب  نشور  ینیب و  زیت  اما  دـش  یم  یقلت  يدربراک 

زا يرایسب  يرظن  شالت  ایناث  دیامن و  یحارط  ار  مدرم  روهمج  رب  ینتبم  نردم  تلود  کی  یـسایس و  یبهذم ـ  يربهر  کی  هیاس  رد  ناریا 
باب رد  یـسایس  راکتبا  کی  هب  میناوت  یم  دروم  نیا  رد  تیاهن  رد  . دـسرب ییارجا  هلحرم  هب  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  يارب  ینید  ياهقف 
ماظن کی  موادـت  ظفح و  عقاو  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  هراشا  یـسایس  لمع  رد  ینید  تایح  دـیدجت  هتبلا  یـسایس و  تیریدـم  ياهراکوزاس 

نیا دـنک و  یم  بسک  یندـم  یهلا و  عبانم  زا  نامزمه  ار  دوخ  تیعورـشم  ياه  هیاپ  هک  تسا  یکیتارکومد  ياهداهن  هب  هتـسباو  یـسایس ،
کمک ناملـسم  ياهروشک  یخرب  هقطنم و  رد  یـسارکومد  شرتسگ  دشر و  هب  تسناوت  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  اشگهار  شور 

یف هک  تسا  یموهفم  بالقنا  رودص  . تسا بالقنا  رودص  هژورپ  هب  فوطعم  یمالـسا  بالقنا  میهافم  هزوح  رد  رگید  عوضوم  . ? دـنک ــ
هب نامیا  ، يراکادـف ، راـثیا ریظن  یمالـسا  بـالقنا  ناـیرج  دربشیپ  رد  رت  یئزج  رـصانع  لـماش  هک  تسا  رادروخرب  یعیـسو  هرتسگ  زا  هسفن 

تسا هتفریذپ  ریثات  یمالسا  بالقنا  زا  شیب ، زا  شیب  هلئسم  نیا  رد  هچنآ  اما  . دشاب یم  یتسیز و ...  هداس  ، صالخا ، يربهر زا  تیامح  ، ادخ
داد ناشن  یمالـسا  بالقنا  . دشاب یم  ایند  رـسارس  رد  هناهاوخ  يدازآ  یمالـسا و  ياه  شبنج  دشر  رب  زکرمتم  ، هدش رکذ  رـصانع  رب  هوالع 
نیا رد  تخیر و  ورف  مه  رد  دروآ و  رد  هزرل  هب  ار  یمدرم  دـض  ارگرادـتقا و  ياـه  میژر  ناـینب  یمدرم  ياـهورین  رب  هیکت  اـب  ناوت  یم  هک 

رد یمالـسا  ياه  تضهن  رد  يرهطم  موحرم  . میرخب ناج  هب  ار  ریذپان  یگتـسخ  ياه  شالت  يدنلبرـس  تزع و  هب  یبایتسد  رد  دـیاب  ریـسم 
رـشب ترطف  قامعا  رد  شا  هشیر  هک  تسا  یهاگآدوخ  کی  زا  یـشان  یمالـسا  تضهن  بالقنا و  هک  دـننک  یم  حیرـصت  ریخا  لاـس  دـص 
تهج رد  یعمج  ششوک  تسا و  یمالسا  یناریا و  ارف  موهفم  کی  ياراد  ناریا  مدرم  تکرح  هک  میـسر  یم  هجیتن  هب  قطنم  نیا  اب  تسا .
ناسنا يوج  تقیقح  ترطف  كاپ و  ریمض  هک  ارچ  تسا  رشب  عون  يارب  یخیرات  يا  هدشمگ  هک  تسارشب  یقالخا  یناسنا و  تمارک  دشر 

ياه تلم  هک  دریگ  یم  دوخ  هب  یناـهج  يا  هبنج  بـالقنا  رودـص  ثحب  هیرظن  نیا  اـب  اـساسا  . تسا بلط  تلادـع  هاوخ و  يدازآ  هراومه 
نافعـضتسم ناهج  رد  ار  بالقنا  رودص  يامنرود  زورما  ام  : دندومرف ماما  هک  روطنامه  . دنیامن يرادرب  وگلا  نآ  زا  دنناوت  یم  ناهج  هدازآ 

رون هفیحـص  .) تسا شرتسگ  لاح  رد  هدـش  عورـش  ناربکتـسم  هیلع  نامولظم  نافعـضتسم و  فرط  زا  هک  یـشبنج  مینیب و  یم  ناـمولظم  و 
یم اتـسار  نیمه  رد  هک  تسا  بالقنا  رودص  موهفم  زا  رگید  يا  هرمث  " یمالـسا يرادیب   " موهفم رب  ینبم  يربهر  مظعم  ماقم  ریبعت  ?? ج )

هک تسا  یمالسا  بالقنا  يرابکتسا  دض  ياه  نامرآ  زا  هتفرگ  ماهلا  نیون و  یتکرح  یمالسا  يرادیب  نایرج  . تخادرپ نآ  لیلحت  هب  ناوت 
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هب ار  دوخ  شوجدوخ  تکرح  نیا  تسا و  يریگ  لکش  لاح  رد  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  زا  معا  ناهج  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  هزورما 
یمالسا بالقنا  نامزاس  بلاق  رد  هک  تسا  یشبنج  نامه  نیا  تسا . هتخاس  نایامن  اه  تلود  يارب  یعامتجا  یسایس و  هلئـسم  کی  لکش 

، نیرحب يدازآ  يارب  یمالـسا  ههبج  ، نمی نایعیـش  شبنج  ، قارع یمالـسا  بالقنا  يالعا  سلجم  ریازجلا ، یمالـسا  تاجن  ههبج  ، ناتـسبرع
ياههورگ تمواقم  نایرج  رد  زورما  ام  هچنآ  . تسا هدـش  رولبتم  ههد  هس  نیا  لوط  رد  نیطـسلف  یمالـسا  داهج  سامح و  ، ناـنبل هللا  بزح 

یمن لصاح  یمالـسا  بالقنا  تکرب  هب  زج  هک  تسا  ناملـسم  ياه  تلم  رد  يرادـیب  یهاگآدوخ و  تیوقت  زا  یـشخب  مینیب  یم  یمالـسا 
زا جراخ  رد  بالقنا  ياه  نامرآ  باتزاب  اـمنرود و  عقاو  رد  هک  یمالـسا  بـالقنا  هژورپ  ییاـنب  ریز  داـعبا  زا  رگید  یکی  . ? تسا ــ  هدـش 
ات المع  . دشاب یم  یسایس  هعماج  رد  موهفم  نیا  ییاراک  عیـشت و  یـسایس  هفـسلف  ثحب  ، تسا حرطم  یمالـسا  ياهروشک  اصوصخ  ناریا و 

تداهـش و ، يربهر ، تیالو ، تعاطا ، داهج ریظن  هعیـش  شخب  یلاعت  میهافم  يایحا  زا  یقفوم  هنومن  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ 
بالقنا يریگ  ماهلا  . تخاس مهارف  میهافم  نیا  ینیرفآزاـب  دـشر و  يارب  ار  یبساـنم  رتسب  یتسار  هب  یمالـسا  بـالقنا  میرادـن و  غارـس  ... 

اروشاع مایق  نیرفآ  تزع  ياه  شزرا  هعیش و  تمواقم  ياه  هروطسا  زا  بالقنا  يزوریپ  ات  تضهن  زاغآ  زا  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  یمالسا 
هبرجت . تخاس راومه  تضهن  ياـه  ناـمرآ  هعاـشا  شرتسگ و  يارب  ار  هار  نارود ، دـیزی  روطنیمه  ناـمز و  ماـما  نتخانـش  نآ و  رهاـظم  و 
ربمایپ نیموصعم و  همئا  نیتسار  هار  ناوت  یم  مه  زونه  هک  داد  ناـشن  یمالـسا  بـالقنا  رد  عیـشت  ياـیوپ  هشیدـنا  زا  یـسایس  شنک  بسک 

زا يدـنزرف  راب  نیا  دوب و  یبلط  تلادـع  يدازآ و  ، لالقتـسا يدانم  ، یقالخا ریغ  ياـه  تسایـس  ناـهج  رد  تفرگ و  شیپ  ار  مالـسا  مرکم 
اب هراشا  بالقنا  ياه  نامرآ  یلیمکت  هبنج  . ? دیشخب ــ  یعقاو  يانعم  رظن  نیا  قمع  هب  ، دوب هعیش  تیناقح  رادمچرپ  هک  نادناخ  نیا  هلالس 
هب یمک  دـیاب  ناریا  مدرم  يرامعتـسا  دـض  هیحور  روطنیمه  موهفم و  نیا  ددـعتم  داـعبا  هب  هجوت  زا  شیپ  . دراد ناریا  تلم  یبـلط  لالقتـسا 

يارب رامعتسا  ياه  هشقن  يرگ  اشفا  قیاقح و  نایب  رد  ناشیا  تراسج  تعاجش و  . مینک هجوت  تلم  هب  هیحور  نیا  قیرزت  رد  ماما  تیصخش 
ماما ترضح  یخیرات  ینارنخـس  . تشاد ناریا  تلم  غولب  یگتخپرد و  یمهم  شقن  ناریا  یگنهرف  يداصتقا و  ، یـسایس تیدوجوم  ریخـست 

راوگرزب ماما  ياورپ  یب  هدرپ و  یب  نایب  زا  یکچوک  ياه  هنومن  اهنت  نویسالوتیپاک  هلئسم  دروم  رد  ناشیا  تیساسح  دادرخ و  مهدزناپ  رد 
ناوت یم  دروم  نیا  رد  هک  يا  هتکن  . تشادـن مدرم  يارب  یبلط  لالقتـسا  سح  زج  یمایپ  تضهن  لوط  رد  ناشیا  هناعطاق  شنم  نیمه  . تسا
ریخا هلاس  دص  ياه  شبنج  یتح  . تسا هدوب  یگنهرف  يداصتقا و  ، یسایس لالقتـسا  هب  نایناریا  یبایتسد  یخیرات  هلئـسم  ، دومن هجوت  نآ  هب 
دشن یـسایس  ياه  تردق  هرمعتـسم  هاگ  چیه  ناریا  كاخ  هچرگا  دیامن . داجیا  ناریا  مدرم  لالقتـسا  يارب  يدیما  هنزور  تسناوتن  نایناریا 

رد دادرم )  ?? ياتدوک زا  سپ  ) هدـحتم تالایا  سیلگنا و  ياهورین  اصوصخ  رامعتـسا و  تلاخد  زا  روشک  یـسایس  یتیریدـم و  ناـیک  اـما 
ریـسم یمالـسا  بالقنا  یخیرات ، یماکان  نیا  نایم  رد  . تشگ لدبم  روشک  نیا  یخیرات  يایور  هب  ناریا  تلم  لالقتـسا  المع  دنامن و  ناما 

مه يا  هظحل  يارب  یتح  تفرگ و  شیپ  رد  تقو  یـسایس  تیمکاح  اب  يدـج  لباقت  هضراعم و  رد  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  ار  دوخ  هناـعطاق 
ینازرا ناریا  مدرم  هـب  ار  یبـلط  لالقتــسا  یخیراـت  ناــغمرا  ، نارود نـیا  یط  زا  سپ  ماجنارــس  دــشن و  هحلاــصم  وـگتفگ و  هـب  رــضاح 

نتفرگ تمدخ  هب  اب  مه  تخاس و  دودسم  ملاع  نابلط  تردق  يور  هب  ار  یسایس  يداصتقا و  رامعتسا  ياه  هار  مه  یمالسا  بالقنا  . تشاد
شوماخ هفطن  رد  بالقنا  هیلوا  ياه  لاس  نامه  رد  یگنهرف  رامعتـسا  بلاـق  رد  ار  تلم  نانمـشد  هشقن  یـسایس  ینید ـ  يژولوئدـیا  کـی 

لحار ماما  یبالقنا  ياه  شزرا  اه و  نامرآ  ریگیپ  نانچمه  دوخ  تبالـص  رپ  تزع و  اـب  تاـیح  زا  ههد  هس  تشذـگ  زا  سپ  زورما  درک و 
هبنشکی  ، www.ayandenews.com عبنم :  . * دیامن یم  قیرط  یط  ریـسم  نیا  رد  دمحم  لآ  يدهم  روهظ  ات  تسا و  ناشلا  میظع 

يد 1387  29

يزوریپ زا  لبق  بالقنا  خیرات 

ماما دیعبت  لیالد 
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ارچ دوب ؟ هچ  دنک  دیعبت  ار  ماما  ترـضح  هاش  میژر  دـش  بجوم  هک  یعامتجا  یـسایس و  طیارـش  روضح : یلاعت  همـسب  ماما  دـیعبت  لیالد 
ناوریپ و راکتـشپ  یمدرم و  ياهراشف  یعاـمتجا و  طیارـش  لاس 1343  رد  دـندرک - ؟ باختنا  ار  قارع  سپـس  هیکرت و  ادـتبا  دـیعبت  يارب 

نارهت رد  رصح  نادنز و  هام  هد  زا  سپ  ار  ماما  ترضح  هک  دش  ببس  مق  هیملع  هزوح  نیسردم  بالط و  مالـسا و  تیناحور  ماما و  نارای 
همادا ار  هناهاوخمالسا  تکرح  تضهن و  رصح  نادنز و  زا  يدازآ  زا  سپ  هل  مظعم  هک  دندرک  یم  روصت  نانچ  دندرک و  دازآ  مق  رهـش  و 
هلاقم رد  زور  نآ  تاعالطا  همانزور  هک  مق  رد  هزور  دـنچ  یمدرم  ياهنـشج  تصرف  رد  مق و  هب  دورو  ودـب  رد  ناشیا  یلو  داد ، دـنهاوخن 

دندرک و يریگعضوم  مامت  تحارـص  اب  ماما  ترـضح  هک  دندوب  هدرک  دادملق  ناشیا  يدازآ  ببـس  تاماقم  اب  ار  عجارم  املع و  مهافت  يا 
نینچ مدرم  هنرگو  دـننک  مالعا  تسا  هدرک  مهاـفت  اـهنآ  اـب  هک  یـسک  دوش  هتـساوخو  دوش  در  یمهاـفت  نینچ  ربنم  رد  هک  دـنداد  روتـسد 

ییاعدا مهافت  در  رد  يا  هدنبوک  حیرـص و  ینارنخـس  سرد  عورـش  رد  هل  مظعم  دوخ  نآ  رب  هفاضا  درک و  دـنهاوخ  میرحت  ار  يا  همانزور 
ناکما دنک ؟ مهافت  امـش  اب  ینیمخ  دینک . . . مالعا  دـنا ؟ هدرک  مهافت  امـش  اب  یناسک  هچ  یمهافت ! ؟ هچ  تاماقم ؟ ! اب  مهافت  : " دـندومرف

. " دننک یم  شنوریب  دننک و  یمن  لمحت  مالسا  تلم  هک  تسا  يروطنآ  امش  عضو  دنک  مهافت  امش  اب  ینیمخ  مه  رگا  و  انعم ! ! نیا  درادن 
هامرهم رد  ات  دش  یم  هدوزفا  رابج  دساف و  میژر  اب  ماما  ترضح  تازرابم  تدش  رب  تشذگ  یم  هک  زور  ره  دوب و  لاس 1343  زاغآ  نیا  و 

رد نوناق  نآ  دض  رب  ار  فورعم  ینارنخس  نآ  ماما  ترـضح  تشذگ و  سلجم  بیوصت  زا  اکیرما  یماظن  ناراشتـسم  تینوصم  هک   1343
هدننک و حیـشوت  ناگدننک و  بیوصت  هحیال و  هدننک  میظنت  دندومرف و  دوب  نابآ 1343  مراهچ  اب  ربارب  هک  س )  ) ارهز ترـضح  دلوت  زور 

دنتشاد اکیرما  روهمج  سیئر  هب  هژیوب  اکیرما  هاش و  میژر  هب  ار  تالمح  نیرتدیدش  دنتسناد و  روشک  مالسا و  هب  نئاخ  ار  ناگدننک  ارجا 
طیارـش هک  دـنداد  شخپ  روتـسد  هدرتسگ  تروص  هب  یمالـسا و  هفلتوم  طسوت  هب  هیمـالعا  تروص  هب  زین  ار  ینارنخـس  دـش . هداـیپ  نتم  و 
رارمتسا هاش و  میژر و  ظفح  يارب  يزیرگ  هار  چیه  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) ماما ترضح  دیعبت  زج  هک  دش  ببس  ار  یعامتجا  یـسایس و 

اکیرما هب  هیکرت  زور  نآ  مکاح  نایماظن  یطارفا  یگتسباو  لیلد  هب  زین  هیکرت  باختنا  دوب و  هدنامن  اکیرمآ  نیگنن  طرـش و  دیق و  یب  هطلس 
رتروآ ناینمطا  اکیرما  يارب  ماما  ندرک  دودـحم  فدـه  يارب  زور  نآ  قارع  نامکاح  دـندرک  سویام  ار  اکیرما  هیکرت ، مدرم  نوچ  دوب و 

یم دیدپ  ماما  ترضح  تازرابم  رارمتسا  هار  رد  يدج  تالکشم  تیناحور  هزوح و  رب  مکاح  گنهرف  زور  نآ  یسایس  عاضوا  مه  و  دوب !
، لوا شسرپ  هب  خساپ  زا  باوج : دنتشاد ؟ یشقن  هچ  ماما  ترـضح  دیعبت  هیـضق  رد  اکیرما  صوصخب  يرابکتـسا  ياهتلود  روضح : دروآ .
يوروش و ریظن  رگید  يرابکتـسا  ياهتلود  شقن  یلو  تسین ، حیـضوت  هب  يزاین  تسا و  نشور  س )  ) ماما ترـضح  دیعبت  رد  اکیرما  شقن 

ناکما دـیاش  يوروش  هرابرد  اـصوصخ  تسا و  كرد  لـباق  یبوخ  هب  دنتـشاد  هراـب  نیا  رد  هک  يراـبتبکن  توکـس  زا  ییاـپورا  ياـهتلود 
هچ دوش  مولعم  دـشاب و  ینونک  طیارـش  رد  اکیرما  بلط  هطلـس  ناـمکاح  اـب  يوروش  زور  نآ  نارادمدرـس  هناـمرحم  شزاـس  هب  یباـیتسد 
هچ رد  یهاوخمالـسا  راذـگناینب  رگرادـیب و  ربهر  هک  تفرگ  ماجنا  صخا  روط  هب  ناریا  تلم  هقطنم و  لـلم  هیلع  يا  هناراـکتنایخ  شزاـس 
- ؟ دنک دیعبت  ار  ماما  ترـضح  داد  حـیجرت  سبح  ای  رورت  ياج  هب  هاش  میژر  ارچ  روضح : دـش . دـیعبت  دوخ  نطوم  زا  ییاهگنرین  هئطوت و 

تـضهن ناشیا ، رورت  هلمح و  هنوگره  هاـش ، فارطا  یتینما  یتاـعالطا و  تاـماقم  تینهذ  رد  هکلب  دوبن  ناـسآ  هاـش  میژر  يارب  ماـما  رورت 
یم عنم  رطخ  نیمه  لیلد  هب  مه  اکیرما  بناج  زا  اسب  هچ  دنتـشاد و  ساره  تخـس  تهج  نیا  زا  درک و  یم  بالقنا  هب  لیدـبت  ار  یمالـسا 

ناشدوخ يارب  يذوفن  چیه  ماما  ترـضح  نایفارطا  نارای و  تیب و  رد  اریز  دننک ، ارجا  ار  رورت  حرط  ای  ماما  هب  هلمح  تامدـقم  هک  دـندش 
نامه رثا  رد  هک  دوب  هدش  هبرجت  لاس 1342  رد  ماما  ندرک  سبح  هشقن  اما  دنهد . ناماس  ار  یلخاد  ياه  هئطوت  ات  تشادن  یـضرف  ناکما 

دوب سوملم  کیدزن و  يا  هبرجت  ماما  ترـضح  ندرک  دازآ  ات  نآ  همادا  دادرخ و  مهدزناپ  یمدرم  مایق  دادرخ  مهدزناپ  بش  رد  تشادزاـب 
ناشن لـمعلا  سکع  هنوگچ  ار  دـیدج  تشادزاـب  هتـشذگ  لاـس  رد  هدـید  هبرجت  مدرم  هک  دوبن  ینیب  شیپ  لـباق  میژر  يارب  نآ  رارکت  هک 

هار اهنت  ار  ناشیا  ندرپس  یـشومارف  هب  ندرک و  دودـحم  گـنهآ  اـب  دـیعبت  دومن و  یم  كاـنرطخ  ود  ره  سبح  رورت و  اذـل  داد ، دـنهاوخ 
قیال ار  دوخ  سک  ره  تسین و  یندش  شوماخ  ادخ  رون  نوچ  دهد  رارق  ادخ  رون  وترپ  رد  ار  دوخ  سک  ره  هکنیا  زا  لفاغ  دنتسناد ، جالع 
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ياهتیدودحم اهـشرافس و  مامت  اب  هیکرت  رد  فیرـشلا -  هرـس  سدق  ماما -  و  تسین . یندـش  شومارف  یندـش و  شوماخ  دـنک  نتفرگ  رون 
بـسانم شالت  راک و  هب  س )  ) رمالا بحاص  ترـضح  هژیوب  ع )  ) تیب لها  و  ص )  ) ربمایپ رب  لـسوت  دـنوادخ و  رب  لـکوت  اـب  هدـمآ  دـیدپ 

رت یمدرم  هچ  ره  رد  دـندومرف و  شالت  عافد و . . . رکنم و  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  هیهقف  لـئاسم  تاـقحلم  ندرک  هداـمآ  رد  دـنتخادرپ و 
يارب هک  دنداد  یناماس  نانچ  تشاد  ناماس  هعیـش  هیملع  ياه  هزوح  رد  لاس  اهدـص  هک  یثحب  هتـشامگ و  تمه  هیقف  تیالو  ثحب  ندرک 
ببـس اهدـیعبت  اهنت  هن  هک  داد  تکرب  تکرح  نیا  هب  ناـنچ  ـالع  لـج و  دـنوادخ  دـش و  یمالـسا  تموکح  هماـنرب  وجقح  ناهاوخمالـسا 

ضارتعا هب  نابز  هیکرت  مدرم  هک  اجنآ  ات  تفاـی  ینوزف  ناـشیا  نیبج  رب  ادـخ  رون  یگدنـشخرد  زور  ره  هکلب  دـشن  ناـشیا  ندـش  شومارف 
انب یتح  دنداد .  رارق  حاضیتسا  لاوئـس و  دروم  ار  هیکرت  یتینما  تاماقم  هیکرت و  شترا  هیکرت ، سلجم  ناگدنیامن  زا  يدادعت  دـندوشگ و 

ناریا رد  دـندز و  کتک  هیکرت  سلجم  رد  ار  هیکرت  شترا  داتـس  سیئر  هیکرت  سلجم  ناگدـنیامن  زا  يدادـعت  اهیرازگربخ  یخرب  لقن  هب 
نوگ هنوگ  ياهتروص  هب  يدنره  افص  داژن و  کین  یناما ، ییاراخب ، دیهش  ناردارب  بناج  زا  دش و  یبالقنا  مادعا  روصنم ، مه  نامیمالـسا 

نارودزم مادعا  رظتنم  دـیاب  زور  ره  تسا  دـیعبت  رد  ناهج  نایعیـش  دـیلقت  عجرم  ات  دـش  مالعا  همکحم  یـسرپزاب و  ییوجزاب و  لحارم  رد 
هللا ناوضر  ماما -  ترـضح  تداهـش  داهج و  ياه  هوسا  نیا  تداهـش  همکاحم و  زا  سپ  هک  دیـشاب  ناشیا  هب  هدننک  نیهوت  هدننک و  دیعبت 

. دندرب نوریب  هیکرت  زا  ار  هیلع -  یلاعت 

ماما ترضح  دیعبت  نامز  رد  اه  هزوح  عضو 

راذـگناینب س )  ) ماـما ترـضح  حوتف  رپ  حور  هب  ناوارف  دورد  اـب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ماـما  ترـضح  دـیعبت  ناـمز  رد  اـه  هزوح  عضو 
رد ار  دوخ  روضح  هک  روضح  ياوتحم  رپ  هلجم  س )  ) ماما ترـضح  راـثآ  رـشن  میظنت و  هسـسوم  زا  رکـشت  اـب  ناریا و  یمالـسا  يروهمح 
زا دـعب  دـنک . دـیعبت  ار  ماما  ترـضح  هاش  میژر  هک  دـش  بجوم  یطیارـش  هچ  هک  لوا  لاوئـس  اب  هطبار  رد  هدومن  هضرع  تاعوبطم  هنحص 

نامیـشپ دوخ  راک  زا  مالـسا  مظعا  دئاق  هکنیا  مهوت  هب  دندومن  دازآ  رـصح  نادنز و  زا  نیدرورف 43  خیرات 18  رد  ار  ماما  ترـضح  هکنآ 
ترضح - 1 دـش : بجوم  هک  دوب  روما  نیا  دـش  لصاح  تیناحور  تلود و  نیب  مهافت  لیبق  زا  یتالمج  مه  دـیارج  زا  یـضعب  رد  تسا و 

تلم دـنک  شزاس  امـش  اب  مه  ینیمخ  رگا   " هکنیا رب  دـیکات  دـندومن و  اه  همانزور  تالمج  بیذـکت  تعجارم  زا  دـعب  قطن  نیلوا  رد  ماما 
دینادب ملاع  يا  مدرم ، يا  : " دندرک عورش  ار  بصاغ  لیئارسا  اب  طابترا  هیلع  تالمح  ماما  ترضح  - 2 دنک " . یمن  شزاس  امش  اب  مالسا 
نینوخ درگلاس  نیلوا  ندیسر  ارف  تبسانم  هب  تسین "3 - ام  تیناحور  نیا  تسین ، ام  تلم  نیا  لیئارـسا ، اب  نامیپ  اب  تسا  فلاخم  ام  تلم 
نیلوا نیا  دش و  مالعا  یلم  يازع  زور  زور ، نآ  هک  دـیدرگ  رداص  رگید  ياملع  زا  یـضعب  ياضما  اب  ماما  فرط  زا  يا  هیمالعا  دادرخ   15
مالعا ناشدوخ  تیب  رد  يرادازع  مسارم  دوب  دادرخ 42  زورلاس 15  هک  ار  مرحم  زور 12  نیا  رب  هوالع  دوب و  يدازآ  زا  سپ  ماما  هیمالعا 

رد هبترم  کی  یلاس  نییناحور  ییامهدرگ  رب  ینبم  ماما  داهنـشیپ  تشاد  تیمها  رایـسب  رابج  هاگتـسد  يارب  هک  رگید  هلئـسم  - 4 دندومرف .
کی يا  هتفه  داهنشیپ  ماما  یلو  دشن  یلمع  تشگ و  وربور  نایاقآ  زا  یـضعب  تفلاخم  اب  مهم  داهنـشیپ  نیا  هچرگ  مق ، هیملع  هزوح  زکرم 
يرهش ره  زکرم  رد  هبنشکی  بش  ره  رد  هک  دنداد  روتسد  اهرهش  یمامت  هب  دنداد و  لیکشت  مق  لوا  زارط  نویناحور  اب  مق  رد  ار  هسلج  راب 

میژر هاگتسد  يارب  هک  تشاد  همادا  یتدم  دوش  رشتنم  نآ  ربخ  هکنآ  نودب  هتسب  رد  هسلج  نیا  هتبلا  دنشاب . هتشاد  ییامهدرگ  دالب  ياملع 
دارفا هدوبن و  قفوم  تکلمم  رد  دوخ  دیفـس  حالطـصا  بالقنا  رد  هاش  هک  درک  ساسحا  یتقو  اکیرمآ  یفرط  زا  دوب . لـمحت  لـباقریغ  هاـش 

رد لـمع  هلحرم  هب  تسا  هداد  ناریا  تلود  هب  لاس 40  رد  هک  ار  يداهنـشیپ  داتفا  رکف  هب  دنا  هتـشادنرب  تضهن  بالقنا و  زا  تسد  یبالقنا 
اذـهل یلم . ياروش  انـس و  نیـسلجم  رد  نآ  بیوصت  يارب  هاش  میژر  نداد  رارق  راشف  تحت  نویـسالوتیپاک و  ياـیحا  راتـساوخ  نآ  دروآ و 

رد دوب ، هدیسر  بیوصت  هب  رهم 42  خیرات 13  رد  ملع  هنیباک  رد  نوچ  دیناسر . انس  يالکو  بیوصت  هب  دادرم 43  خیرات  رد  روصنم  تلود 
نتم هک  سلجم  یلخاد  هلجم  زور  دـنچ  زا  دـعب  دـیناسر . بیوصت  هب  دوعق  ماـیق و  کـی  اـب  درب و  یلم  ياروش  سلجم  هب  خیرات 21/7/43 
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تفـشآرب و تخـس  ناریا  یلم  تیثیح  نتفر  داب  نیا  زا  ماما  دیـسر  ماما  ترـضح  تس  هب  دوب  هدرک  جرد  ار  اهوگتفگ  اهینارنخـس و  لماک 
مک دنک . المرب  ناریا  تلم  يارب  ار  گنن  نیا  هک  تفرگ  میمـصت  اذهل  دش ، ادیپ  ناشیا  رد  يدیدش  ینارگن  بارطـضا و  دـیدرگ و  بلقنم 
هاش دلوت  نشج  زور  هک  نابآ 43 ) 4 ، ) يدامج 84 زور 20  رد  اذهل  دراد ، یمهم  ینارنخـس  داریا  يانب  ماما  هک  دش  عیاش  مدرم  نیب  رد  مک 

ات دوب و  تیعمج  زا  رپ  ماما  لزنم  طایح  هکنیا  زا  هتـشذگ  دوب ، يربا  زور  نآ  ياوه  مراد  دای  هب  دـندومن . داریا  یمهم  ینارنخـس  ماـما  دوب ،
هفایق هتخورفارب و  هرهچ  اـب  ماـما  هک  دوب  تعاس 5/8  دوب . هدـش  بصن  ددـعتم  ياهوگدـنلب  دوب  تیعمج  ماحدزا  زا  رپ  مه  فارطا  ياـهغاب 

رد هیرگ  نویـش و  يادص  نوعجار " هیلاانا  هللاانا و  هفیرـش  هملک  ندینـش  ماما و  هرهچ  ندید  اب  مدرم  هک  مشخ  زا  رپ  ینامـشچ  یلو  باذج 
 . . . دندرک ازع  ار  ناریا  دیع  درادن ، دیع  رگید  ناریا  تسا . . .  راشف  رد  نم  بلق  " دوب . . . . نیا  ماما  هلمج  نیلوا  دـش . هدـنکفا  نینط  اضف 

، تفر نیب  زا  ناریا  تمظع  مدرک . . .  یم  عنم  ار  اهیناغارچ  نیا  مدوب  اهنیا  ياج  هب  نم  رگا  دش . . .  بوکیاپ  ام  تزع  دـنتخورف . . .  ار  ام 
ره زا  اهنیا  ناشیاه . . .  هداوناخ  ییاـکیرمآ و  ناراشتـسم  ماـمت  دـندرب . . .  سلجم  رد  ینوناـق  دـندرک ، بوکیاـپ  ار  ناریا  شترا  تمظع 

یصخش دنراد  عوضوم  نیا  رد  ینارنخـس  يانب  ماما  هک  دندش  هجوتم  هک  یتقو  البق  هکنیا  اب  دنتـسه " . نوصم  دننکب  ناریا  رد  هک  یتیانج 
موحرم اب  دـنک  تاقالم  ماما  اب  تسناوتن  نوچ  دراد و  رذـح  رب  اـکیرمآ  هب  میقتـسم  هلمح  زا  ار  ماـما  دـنناوتب  هکلب  هک  دـندومن  مق  هناور  ار 

نانآ لمعلا  سکع  اب  اعطق  تسا و  هاش  صخـش  زا  رتکانرطخ  اکیرمآ  هب  هلمح  هک  تشاد  راهظا  دومن و  تاقالم  یفطـصم  اقآ  جاح  دیهش 
هیلع مدرم  ندـناروش  هاـش  فعـض  هـطقن  دـیمهف  دـش و  هجوـتم  ار  هاگتـسد  فعـض  هـطقن  حیحــص  كرد  اـب  ماـما  دـش . دـیهاوخ  هجاوـم 

: دومرف ماما  ار  یخیرات  هلمج  نیا  دنتـسه و  مه  اب  اهنیا  هکنیا  تیناحور و  ذوفن  هرابرد  ار  دوخ  نانخـس  زا  یتمـسق  ماما  اذهل  تساکیرمآ "
تـسد زورما  مدیـسوب  ار  عـجارم  تسد  رگا  زور  نآ  مسوـب . یم  ار  نویناـحور  ماـمت  تسد  منک ، یم  میظعت  ار  نییناـحور  ماـمت  زاـب  نم  "

یم رطخ  مـالعا  نم  ناریا  شترا  يا  منک . یم  رطخ  مـالعا  نم  اـقآ  ( 1  ) مسوب یم  مه  ار  لاـقب  تسد  زورما  نم  مسوـب . یم  مه  ار  بـالط 
يا نارهت  يا  دهـشم  يا  مق  يا  فـجن  يا  بـالط  يا  الـضف  يا  منک ، یم  رطخ  مـالعا  نم  مالـسا  عـجارم  يا  ناریا ، ياـملع  يا  منک . . . 

هلولو هچ  تالمج  نیا  اب  هک  تسا  نم  شوگ  رد  لحار  دـئاق  نآ  يادـص  ایوگ  نالا  هک  دـناد  یم  ادـخ  منک " . یم  رطخ  مالعا  نم  زاریش 
، دز یم  هلاـن  داـیرف و  يردـق  هب  دوـب  هتـسشن  نم  راـنک  رد  هک  مراد  داـی  هب  ار  یناـحور  هلاـس  داتـشه  درمریپ  دـش . داـجیا  تـیعمج  رد  يا 

داد هب  مق  ياملع  يا  دیسرب ، مالسا  داد  هب  فجن  ياملع  يا  دیسرب ، مالسا  داد  هب  مالسا  نارـس  يا  دومرف " : ماما  هک  یعقوم  رد  صوصخب 
، ام تلم  شیپ  تسایند  دارفا  نیرتروفنم  هک  ار  انعم  نیا  دنادب  دنادب ، اکیرمآ  روهمج  سیئر  : " دومرف دـعب  مالـسا " . تفر  دیـسرب ، مالـسا 
. " تسا مصخ  وا  اـب  نآرق  زورما  تسا ، هدرک  یمالـسا  تلود  هب  یملظ  وـچمه  کـی  اـم ، تـلم  شیپ  تـسا  رـشب  دارفا  نیرتروـفنم  زورما 
اب دش و  شخپ  نامزمه  اهناتـسرهش  ریاس  نارهت و  رد  یهاتوک  تدم  رد  هک  دندومرف  رداص  هنیمز  نیا  رد  مه  هیمالعا  قطن  نیا  زا  هتـشذگ 

داهنـشیپ هب  سلجم  تشذـگ . . . ؟ هچ  سلجم  رد  اهزور  نیا  رد  دـناد  یم  ناریا  تلم  اـیآ  هللا . . .  لـعجی  نل  هیآ "  دـش  زاـغآ  هلمج  نیا 
نینچ راظتنا  زگره  هک  هاش  میژر  دنتـسین " . تلم  لیکو  نیـسلجم  يالکو   " هک اجنآ  اـت  درک " اـضما  ار  ناریا  تلم  یگدرب  دبتـسم  تلود 
دادرخ زا 15  لبق  ماما  نامه  ماـما  هک  دـیمهف  دراد و  ناـهنپ  مدرم  رظن  زا  ار  تناـیخ  نیا  دـناوت  یم  درک  یمن  رکف  تشادـن و  ار  یـشنکاو 

اما دـنک ، دـیعبتار  ماما  هکنیا  زج  دـیدن  هراچ  هدـیمد و  اهنآ  رد  هزات  حور  راب  نیمدـنچ  يارب  ناریا  تلم  هیمالعا  نیا  قطن و  نیا  اب  تسا و 
هدش تیبثت  دادرخ  هلئاغ 15  زا  دعب  ماما  ترـضح  تیعجرم  ماما -  دیعبت  حیجرت  داد ؟ حیجرت  ار  دیعبت  ارچ  دش و  دـیعبت  هیکرت  هب  ماما  ارچ 

زا تلم  فلتخم  راشقا  رد  هکلب  نیدـتم  مدرم  رـشق  رد  طقف  هن  دوب ، نوزفازور  مدرم  هدوت  ياـهلد  رد  هل  مظعم  سدـقم  ذوفن  زور  ره  دوب و 
اهنآ يارب  هار  نیرتهب  اذهل  دوبن . انعم  نیا  لمحت  ناکما  میژر  يارب  هک  دوب  يدـح  هب  رگراک  ناقهد و  هقبط  ات  رکفنـشور  هقبط  وجـشناد و 

اکیرمآ هاگیاپ  لحم  مه  هیکرت  دوب  اکیرما  ذوفن  ریز  ناریا  هک  روط  نامه  ایناث  دوب و  ناریا  نانامیپمه  زا  الوا  هیکرت  اما  دوب . دـیعبت  باختنا 
ياهروشک همه  زا  اجنآ  رب  اکیرمآ  طلـست  دوبن و  يربخ  چیه  نید  بهذم و  راثآ  زا  یلو  ناملـسم  ارثکا  اجنآ  مدرم  هچرگ  دوب  يروشک  و 

بالقنا و نازوس  ياه  هلعش  دیعبت ، زا  دعب  تفرگ . ماجنا  اکیرما  روتـسد  تساوخ و  هب  ماما  دیعبت  هک  دوبن  ههبـش  ياج  دوب . رتشیب  راوجمه 
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ماما يدازآ  تساوخرد  ماما و  زا  يرادـفرط  ناونع  هب  زور  ره  نارهت  دیـشر  مدرم  هیملع و  ياه  هزوح  رد  دـشن . هتـساک  ماما  زا  يرادـفرط 
سویام مدرم  یتقو  هتفرگ  ار  ماما  تکرح  لابند  تفر  یم  راظتنا  هک  نویناحور  زا  يا  هدع  توکـس  صوصخب  تشگ . یم  رو  هلعـش  رتشیب 

يارب مک  مک  دیاش  اجنآ  هب  مظعا  دئاق  دیعبت  زا  هیکرت  ناملسم  مدرم  ندش  هاگآ  هیکرت و  يوس  هب  ناریا  زا  تامارگلت  لیس  دش  نارگید  زا 
اب دنک  دـیعبت  قارع  هب  رگا  ار  ماما  هک  درک  رکف  رابج  میژر  ددرگ ، مهارف  ناملـسم  مدرم  هدوت  نایم  رد  تکرح  تابجوم  مه  هیکرت  تلود 
زا لوحف  هدوب و  هعیـش  تیناحور  هزوح  زکرم  هک  قارع  هب  ماـما  نداتـسرف  اـب  دـناوت  یم  هتـشاد  هیملع  ياـه  هزوح  رد  هشیمه  هک  یلیاـسو 
زا دـعب  ارهق  دـشاب ، هتـشاد  يریگمـشچ  روضح  اجنآ  ياملع  نیب  رد  دـناوت  یمن  دوش  اجنآ  دراو  ماما  رگا  دنتـسه  اجنآ  رد  مالـسا  ياـملع 

لابقتـسا فـجن و  هب  ماـما  دورو  زا  دـعب  نوـچ  دـش . بآ  رب  شقن  مه  میژر  هشقن  نیا  یلو  دوـش . یم  هدرپـس  یـشومارف  تـسد  هـب  یتدـم 
یصاخ ياج  فجن  ناوج  بالط  بولق  رد  داد  ناشن  دوخ  زا  هزوح  نآ  رد  ماما  هک  یصاخ  تیارد  دمآ و  لمع  هب  ماما  زا  هک  یهوکـشاب 

زا لفاغ  یلو  دـندوب ، طابترا  رد  اهنآ  اب  هک  دنتـسناد  یم  یناسک  ار  تیناحور  اهنآ  نوچ  دوب ، هجوم  دـیاش  میژر  لیلحت  رد  هتبلا  درک . زاـب 
هیرظن دنـشاب و  گرزب  عجارم  تیب  رد  يذوفن  لماع  دنتـسناوت  یم  دندوب و  اهنآ  هب  هتـسباو  يدودعم  هدع  هکنیا  ولو  هک  دندوب  هلئـسم  نیا 
دوجوم یمالـسا  بالقنا  دانـسا  زکرم  رد  اهنآ  هدنورپ  هللادمحب  هک  دـنهد  هولج  عقاو  ریغ  ماما  ترـضح  سدـقم  تحاس  هب  تبـسن  ار  اهنآ 

زا صوصخب  دراد ، دوجو  دوخ  نامز  هب  يانـشآدرد  هتـسراو و  دارفا  دنتـسه و  تیلقا  رد  دارفا  هنوگنیا  اـه  هزوح  رد  هشیمه  نکیلو  تسا .
هلحرم نیرخآ  ات  دـندرک و  يوق  مظعا  دـئاق  اب  ار  ناشدوخ  طابترا  دارفا  هنوگنیا  ماما  تضهن  يادـتبا  زا  هک  روط  نامه  بالط  ناوج  لسن 
بناوج همه  یملع  تردق  ندوب و  سوه  يوه و  یب  تناتم و  حیحص و  یشم  یتقو  مه  فجن  هیملع  هزوح  رد  دندرک  تماقتـسا  اهنیا  مه 

درک راداو  ار  اهنآ  دنتشادن  یتدارا  ماما  هب  تبـسن  مومـسم  تاغیلبت  رثا  رد  هک  يدارفا  زا  یـضعب  هک  دندش  هتفیرف  نانچ  دندرک  هدهاشم  ار 
اهنآ ناـبابرا  ریاـس  میژر و  هکنیا  دـننک . یفرعم  فجن  ياـملع  ياـقتا  ملعا و  ناونع  هب  ار  هل  مظعم  میکح  ياـقآ  موحرم  توـف  زا  دـعب  هک 

دیعبت هلئـسم  اهنآ  يدام  رظن  زا  دیاش  دنرادن . داقتعا  هاگچیه  ملاع  نیا  هدرپ  تشپ  لئاسم  هب  اهنآ  دندرک  یم  لیلحت  يدام  دید  زا  ار  ایاضق 
دوخ زا  ریغ  هب  ار  هجیتن  دنراد  رظن  رد  ار  یهلا  فیلاکت  ماجنا  هک  ماما  ترضح  لثم  يدارفا  یلو  دنتـساوخ  یم  دش و  یم  هنوگ  نامه  ماما 

ترـضح دیعبت  تسا " رتهب  امـش  يارب  وا  یلو  دیناد  یم  دـنیاشوخان  امـش  ار  يزیچ  اسب  هچ   " دراد هراشا  نآرق  هک  يروطنامه  دـنناد . یم 
رابکتـسا هک  دوب  قارع  رد  ماـما  يونعم  ذوفن  تخانـش و  ار  ماـما  مه  فجن  هیملع  هزوح  یلو  دوب  دـنیاشوخان  نیـصلخم  يارب  هچرگ  ماـما 

دـصق چـیه  نم  تسا و  يرگید  تسد  رد  روما  هک "  لحار  ماما  شیامرف  دـنک  لـمحت  فجن  رد  ار  ماـما  ندوب  تسناوتن  سرت  زا  یناـهج 
ناوارف باتش  تضه  دسرب و  رمث  هب  رتدوز  تضهن  هسنارف و  روشک  هب  ربهر  نتفر  يارب  دشاب  همدقم  دیاب  اهنیا  مامت  و  متشادن " . ار  هسنارف 

زا رت  هدـننکراودیما  یمک  اه  هزوح  عاضوا  تضهن  نیا  رثا  رد  ماما : ترـضح  دـیعبت  نامز  رد  هیملع  ياه  هزوح  عضو  اما  دـنک . ادـیپ  يرت 
دراو دنتـشاد  ینعم  نیا  رد  تلاخد  ناگناگیب  اعطق  هک  تشز  تاغیلبت  رثا  رد  نامزرید  زا  دـیاب و  هک  نانچنآ  هن  یلو  دوب ، لبق  ياـه  هزوح 
نیا درک  یم  تسایس  زا  تبحص  یملاع  رگا  اذهل  دوب و  رتدب  مه  ناهانگ  زا  دیاش  يا  هدع  رظن  زا  تسایـس  رد  نید  ملاع  یناحور و  ندش 
زور نآ  فجن  هیملع  هزوح  دنتـسناد . یمن  مه  تعامج  ماما  یتح  يارب  قیال  راوازـس و  ار  وا  دیاش  دوب و  نینیدـتم  هجوت  دروم  رتمک  ملاع 

ار یمالـسا  تموکح  ثحب  فجن  هیملع  هزوح  رد  تسناوت  هک  دوب  ماـما  يوـنعم  تردـق  نیا  دوـب و  ـالتبم  درد  نیا  هب  یعمج  رظن  رد  مه 
ماما لد  نوخ  اذهل  دـشاب . ناریا  يروهمج  يارب  یـساسا  هیاپ و  هک  دـیوگب  نخـس  یمالـسا  تموکح  هب  عجار  هام  نیدـنچ  دـنک و  ناونع 

یناعم نیا  راهظا  تئرج  یلو  دـندوب ، انـشآ  لـئاسم  نیا  هب  هک  دـندوب  مه  یلیلق  عمج  هتبلا  دوب . تریـصب  نودـب  رجحتم  دارفا  نیا  زا  رتشیب 
هنیمز دوب . مالسا  یساسا  لئاسم  هب  ندش  دراو  رد  يدارفا  ندرک  ادیپ  تئرج  فجن  رد  ماما  ندوب  دیاوف  راثآ و  زا  یکی  هک  دوبن  اهنآ  يارب 

رد هچ  دندوب ، نایوجشناد  دنتشاد  هنالاعف  تکرش  يرابکتسادض  ياهتکرح  رد  هک  يراشقا  زا  یکی  یـسوساج  هنال  ریخـست  ياه  هزیگنا  و 
تیریدـم هنافـساتم  هک  ییاجنآ  زا  یلو  دوب  هاش  تموکح  هیلع  تیلاعف  زکرم  هاگـشناد  هشیمه  لبق  ياـهنارود  رد  هچ  ماـما ، تضهن  ناـمز 

هب یهاگـشناد  ناناوج  لابقا  تضهن و  عورـش  زا  دعب  یلو  دـش  یم  زاغآ  اهتکرح  یمالـساریغ  ياهریـسم  رد  دوب  رتمک  اهنآ  رد  نویناحور 
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هب تبـسن  وجـشناد  ناناوج  هشیمه  نویـسالوتیپاک  هحیـال  بیوصت  زا  دـعب  صوصخب  ناریا  رد  اـکیرما  هرطیـس  موش  راـثآ  هب  هجوت  ماـما و 
رد ماما  ياهینارنخـس  هاگـشناد و  هزوح و  مکحم  دنویپ  ناریا و  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  یلو  دـندوب . ساسح  ناریا  رد  اهییاکیرمآ  روضح 
رـس ریز  ناملـسم  ياهتلم  یتخبدـب   " هکنیا ياتـسار  رد  ماما  ياهیرگنـشور  دندیـسر و  یم  ماـما  تمدـخ  هب  اهوجـشناد  هک  یفلتخم  دراوم 

زا دـعب  یهاـتوک  تدـم  رد  هکنآ  هژیوب  دوب ، هدرک  ادـیپ  یـصاخ  تیـساسح  گرزب  ناطیـش  هب  تبـسن  ناریا  ناملـسم  تلم  تساـکیرمآ "
نایوجشناد نامز ، نآ  نادرمتلود  زا  یضعب  یناهنپ  ياهسامت  اب  تشگ و  رهاظ  ناتـسزوخ  رد  ناتـسدرک و  رد  اکیرمآ  ياه  هئطوت  بالقنا 

هـشیر دیاب  دنامب  یقاب  دهاوخب  بالقنا  رگا  هک  دندیمهف  تساکیرما و  ترافـس  رد  اه  هئطوت  نیا  هشیر  هک  دندرک  ساسحا  ماما  طخ  وریپ 
نیا يارب  هئطوت  قمع  هدنهد  ناشن  دش  رـشتنم  نازیزع  نیا  تسد  هب  هک  يدانـسا  یـسوساج  هنال  ریخـست  زا  دـعب  دیناکـشخ . ار  هئطوت  ياه 

رد داصتقا  هدکـشناد  نایوجـشناد  عمج  رد  ماما  ترـضح  دـندومن ، داسف  هنال  هب  ریبعت  ار  اجنآ  لحار  ماما  هک  دوبن  تهج  یب  دوب ، بـالقنا 
دنتفرگ و دندوب  اجنآ  رد  هک  مه  اهیئاکیرما  دنا و  هتفر  اهناوج  ار  اکیرمآ  داسف  زکرم  نالا  هک  دینیب  یم  امـش  : " دـندومرف خیرات 16/8/58 

راـک نیا  زور  نآ  نادرمتلود  زا  يا  هدـع  يارب  هتبلا  دـنکب " . دـناوت  یمن  یطلغ  چـیه  مه  اـکیرمآ  دـندروآ و  تسد  هـب  ار  داـسف  هنـال  نآ 
زا دـعب  زور  ود  هلـصاف  هب  تقوم  تلود  اذـهل  دـندوب و  هداد  ار  اکیرما  اب  ناریا  مکحم  طابترا  هدـعو  هک  یناسک  صوصخب  دوب ، یتسردان 
یم مولعم  ماما  مالک  زا  یسوساج  هنال  ریخست  رد  نایوجشناد  تکرح  قمع  دومن . ماما  میدقت  ار  شدوخ  يافعتسا  یـسوساج  هنال  ریخـست 

هب دانـسا  زا  تفرگ  یمن  ماجنا  تکرح  نیا  رگا  دوب و  لوا  بـالقنا  هدـننک  لـیمکت  نوچ  تسا " . مود  بـالقنا  نیا  دـندومرف " : هک  دوش 
زا یلکب  بالقنا  ياهدرواتسد  مامت  دوب  نکمم  هک  دش  یم  يزیرحرط  داسف  هنال  نیا  رد  هنانئاخ  ياه  هشقن  هچ  دیدرگ  مولعم  هدمآ  تسد 

جنپ راهچ  زا  دعب  اهنآ  رظن  رد  تسا  هدوب  مهم  هک  ینآ  ار  شدانـسا  : " دـندومرف ياهتبحـص 17/8/58  رد  ماما  هک  دوبن  تهجیب  دورب و  نیب 
رگید اهنآ  رظن  هب  هدشن و  لاجم  هک  مه  شرادقم  کی  دندرب ، نیب  زا  دـننک  یبایتسد  اهنآ  هب  دنتـسناوتن  اهنیا  هک  یتعاس  دـنچ  نآ  تعاس ،

ینارون هرهچ  اهناوج و  نیا  هرهچ  دنهاوخ  یم  یـشاپمس و  هب  دندرک  عورـش  اهوج  هدسفم  : " دندومرف زاب  و  هدنام " . یقاب  دوبن  مهم  یلیخ 
يرگاـشفا يارب  یـسوساج  هنـال  نآ  رد  نـالا  هک  ییاـهنآ  زا  و  : " دـندومرف رگید  ياـج  رد  و  دـننک " . راد  هکل  تلم  شیپ  ار  اـهناوج  نیا 

رکشت ناشیاهیراکادف  رثا  رد  مدرم  راشقا  همه  زا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  اهراب  هک  روطنامه  ماما  . " منک یم  رکـشت  رایـسب  دنتـسه  نینئاخ 
نیا مهم  ياهدرواتسد  زا  و  دندومن . هلئسم  قمع  هجوتم  ار  مدرم  دندرک و  رکشت  نایوجشناد  نیا  زا  یسوساج  هنال  ریخـست  نیا  رد  دندرک 

رد دـناوتب  یـسک  دوب  ندرک  رواب  لباقریغ  زور  نآ  مدرم  عون  يارب  هک  ییاکیرمآ  دوب . ایند  رد  اکیرما  تلود  تهبا  نتـسکش  مود  بالقنا 
هب ار  روبزم  لحم  ترافـس ، رد  ییاذک  نارادگنفت  دوجو  اب  هتـشذگ  دوخ  زا  ياهناوج  زا  يا  هدـع  هبترمکی  دـنک  یمادـنا  ضرع  وا  لباقم 

یطلغ چیه  مه  اکیرمآ   " دندومرف ماما  دـنک و  یماظن  هلخادـم  تسا  نکمم  هک  دـنتخادنا  هار  وهایه  نیا  لابند  دـندروآرد . دوخ  فرـصت 
هـشیدنا ماما و  هار  هکنیا  زج  يا  هراچ  میهد  رارمتـسا  هدنیآ  ياهلـسن  رد  ار  يزیتس  رابکتـسا  حور  میهاوخب  هچنانچ  و  دنکب " . دـناوت  یمن 

يادـخ هچنانچ  دورب و  نیب  زا  اه  هشیدـنا  نیا  میراذـگن  هدومن و  ظفح  ایند  مدرم  فلتخم  ياهرـشق  نایم  رد  ار  لحار  ماـما  كاـنبات  ياـه 
میهاوخ هدهاشم  المع  ار  بالقنا  زا  لبق  نامز  هب  تشگرب  هک  دیشک  دهاوخن  ینالوط  ینامز  میـشاب  اهنآ  ندومن  گنرمک  رکف  رد  هدرکان 

زورما مینک . . .  هاگن  مینیـشنب و  ام  هک  تسین  يزور  زورما  : " دـندومرف یـسوساج  هنال  ریخـست  زا  دـعب  زور  رد  ماـما  تهج  نیا  زا  دومن و 
تـسرد دراد  شتـسه  هک  اه  هناخترافـس  نیمه  رد  ینیمزریز  ياه  هئطوت  هک  تسا  ینیمزریز  ياه  هئطوت  کی  تسا ، ینیمزریز  ياهتنایخ 

دنیشن و یمنر  اکیب  تسا  هدروخ  ماما  زا  ار  مهم  هبرـض  نیا  اکیرما  نوچ  و  تسا " . گرزب  ناطیـش  لام  شا  هدمع  شمهم و  هک  دوش  یم 
رد مینک  حبـص  هک  ار  يزور  نآ  درواین  ادخ  دـهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  يدوخ  هلیـسو  هب  دراد  يزومرم  یناهنپ و  ياهتـسد  اب  تسا  نکمم 
رد لحار  ماما  زارد  ینایلاس  هک  یمهم  هلئـسم  نیا  رد  تلم  دـشاب و  هتفر  نیب  زا  تلم  يرابکتـسادض  ییاکیرمآدـض و  حور  نآ  هک  یلاح 

نتسکش عضاوت ، نیا  زا  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  ترضح  ضرغ  ( 1 تشون : یپ  دنامب . توافت  یب  تشاد  يراشفاپ  نآ  اب  هطبار 
دـش و ریگیاج  اهلد  رد  نانچ  نایب  نیمه  اب  تما  ماما  دوب و  رابکتـسا  شالت  اـهنرق  لـصاح  هک  تسا  مدرم  تیناـحور و  نیب  میخـض  راوید 
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ناکرا تسکش  هک  ار  تسکـش  نیا  ماما  ترـضح  دیعبت  زا  دعب  یتح  تسناوتن  زگره  میژر  هک  دنتـسکش  ار  هاش  تهبا  تلوص و  سکعرب 
یتح ماما و  سکع  ماما و  دای  مان و  اب  دوب  هدیـسرن  بولطم  هجیتن  هب  تما  ماما  دیعبت  زا  هک  میژر  لیلد  نیمه  هب  دـشخب ، مایتلا  دوب  تنطلس 
ماهلا دراد  ار  ماـما  يوب  گـنر و  هچره  هک  تسناد  یم  میژر  هک  ارچ  ماـما . دوخ  اـب  هک  درک  یم  راـتفر  هنوگناـمه  مه  ماـما  هیلمع  هلاـسر 

. تسا یهاشمتس  میژر  اب  ناما  یب  هزرابم  هصالخ  ازتکرح و  شخب ،

یمالسا بالقنا  يزوریپ  ماما و  یخیرات  هزرابم 

هرس سدق  ینیمخ -  ماما  تازرابم  ياهلصفرس  نیرتمهم  راتشون  نیا  ماما  یخیرات  هزرابم  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ماما و  یخیرات  هزرابم 
فلاخم کـی  ناونع  هب  ینیمخ  هللا  حور  هللا  تیآ  ماـن  لاس 1963  ات  درادرب . رد  ماما  لاحترا  عطقم  ات  ار  نآ  زا  لـصاح  یمالـسا  ماـیق  و  - 

یم هاش  میژر  زا  شیاهداقتنا  بوذـجم  هک  ار  نایوجـشناد  هوبنا  مق ، رد  ناشیا  سرد  تاسلج  دوب . هداتفا  اهنابز  رـس  رب  هاش  میژر  هتـسجرب 
هلمح دروم  مشش  ماما  ع ، )  ) قداص رفعج  ماما )  ) تداهش درگلاس  رد  مق  هیـضیف  دنفسا 1342 )  ) سرام 1963 رد  درک . یم  بلج  دندش ،

تـشادزاب کی  زا  سپ  يو  دـش . فیقوت  ینیمخ  هللا  تیآ  هتـشک و  نایوجـشناد  زا  يا  هدـع  تفرگ و  رارق  نازابرتچ  كاواـس و  ياـهورین 
یتقو دش . تشادزاب  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  درگلاس  رد  رگید  راب  ماما  داد . همادا  ناریا  رب  اکیرما  لرتنک  زا  داقتنا  هب  دـش و  دازآ  هاتوک 

، ناهفـصا نارهت ، رد  يو  يدازآ  يارب  یتارهاظت  دیـسر ، دـندرک ، یم  يرادازع  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  اهنابایخ  رد  هک  یمدرم  هب  ربخ  نیا 
زا سپ  يو  دـش . ینادـنز  توا  هام  ات  ینیمخ  ماما  دـندرک . کیلـش  رفن  رازه  هب 15 یتینما  ياهورین  دـش . رازگرب  ناشاک  زاریـش و  دهـشم ،

هــم 1964 رد  ینیمخ  هللا  تـــیآ  : 1964  - 70 دــش . فـیقوت  هراـبود  دــننک و  مـیرحت  ار  ربـتکا  تاــباختنا  تـفگ  شناوریپ  هـب  يدازآ 
يار داد و  کیتاملپید  تینوصم  ییاکیرما  یماظن  نارواشم  هب  يا  هحیال  بیوصت  اب  سلجم  ربتکا ، رد  دش . دازآ  نادـنز  زا  ( 1343 دادرخ )

تامادـقا نیا  هب  يا  هیمالعا  رودـص  اب  ینیمخ  ماما  داد . یماـظن  تازیهجت  دـیرخ  يارب  اـکیرما  يرـالد  نویلیم  ماو 200  کی  نتفریذـپ  هب 
فجن سدقم  رهـش  دعب ، لاس  هدزیـس  یط  تفر . قارع  هب  اجنآ  زا  لاس 1965  رد  هک  دش  دـیعبت  هیکرت  هب  دـعب  یمک  درک و  هلمح  سلجم 

ناریا رد  هنایفخم  يولهپ  میژر  زا  وا  ياهداقتنا  درک . تیبثت  هتـسجرب  یبهذـم  تیـصخش  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  اـجنآ  رد  دوب و  يو  هناـخ 
، ناریا تلود  ياهتـسایس  زا  وا  ياهداقتنا  دـش . یم  شخپ  هکم  رد  جـح  مسارم  رد  ناـهج  ناناملـسم  يارب  شیاـهمایپ  تفاـی و  یم  راـشتنا 

تاحالـصا نوناق  زا  ار  هزیناکم  يزرواـشک  اـههاگارچ و  عتارم ، هویم ، ياـهغاب  دـمآ ، رد  بآ  زا  هعجاـف  یـضرا  تاحالـصا  دوب . یـساسا 
اب ای  دنهد  داقتنا  شیوخ  ماوقا  هب  ینوناقریغ  روط  هب  ار  دوخ  كالما  دوب  هدش  هداد  تصرف  گرزب  ناکلام  هب  دندوب و  هدرک  فاعم  یضرا 

تلود و  دـندش ، نیمز  بحاص  ناریا  نازرواشک  دـصرد  طقف 9  دنهد . رارق  میـسقت  زا  فاعم  ياهنیمز  هورگ  رد  ار  اهنآ  تیعـضو  لیدـبت 
کمک یناریا  زرواشک  هب  اما  دش ، یم  دراو  جراخ  زا  ییاذغ  داوم  ریاس  مدنگ و  درکن . کمک  دیلوت  شیازفا  يارب  مه  هدع  نیمه  هب  یتح 

زا هدافتـسا  دش . ناور  اهرهـش  هب  راک  يوجتـسج  رد  لاس ، رد  دصرد  تبـسن 8  هب  نیمز  یب  راکیب و  ناییاتـسور  ترجاهم  لیـس  دش . یمن 
دندنارذگ و یم  راگزور  راشف  اب  مدرم  میظع  تیرثکا  هک  دوب  یطیارـش  رد  نیا  داد و  نادنمتورث  هب  باسح  یب  یتورث  تفن ، ياهدـمآرد 

لامتحا يارب  ینیمخ  هللا  تیآ  اکیرما ، لیئارسا و  زا  لاس 1967  گنج  رد  بارعا  تسکش  زا  سپ  لاح ، نیا  رد  تفای . شیازفا  اهیتیاضران 
درک مالعا  هاش  تفن  تمیق  دـیدش  شیازفا  اب  : 1970-77 تخادرپ . تروشم  هب  ردـص  رقاب  هللا  تیآ  اب  لیئارـسا  هیلع  كرتشم  شالت  زاغآ 

يداـیز دـیدش و  ياهیدـنب  هار  ییاذـغ ، داوـم  دوـبمک  تیعقاو  وا و  دـش ! دـهاوخ  ناـهج  گرزب  تردـق  جـنپ  زا  یکی  يدوز  هب  ناریا  هک 
زا شیب  ناریا  هک  يروـط  هب  درک ، یم  لیدـبت  هحلـسا  هب  ار  هاـش  یتـفن  ياـهرالد  برغ  ناـهج  تـفرگ ، یم  هدـیدان  ار  نارهت  رد  تـیعمج 

ندوب زاسراک  ای  دـتفیب  دـیلوت  طخ  هب  هک  نیا  زا  لبق  ار  دوخ  یگنج  ياهامیپاوه  اکیرما  تشاد و  یـسیلگنا  نتفیچ "  " ياـهکنات سیلگنا ،
حلاـصم نامیـس و  دـندوب ، ناریا  داـصتقا  رد  مهم  تیعقوم  ياراد  اـکیرما  تاحیلـست  ناگدنـشورف  تخورف . یم  هاـش  هب  دوش ، دـییات  اـهنآ 

يرادـکناب و تفن ، دـندوب . وربور  حـلاصم  دوبمک  اب  مدرم  هناخ ، نتخاس  يارب  دـش و  یم  یماظن  ياـههاگیاپ  نتخاـس  فرـص  یناـمتخاس 
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رد هاش  ياـهیزادرپلایخ  يارب  جرخ  رپ  مسارم  و  ( 1350  ) لاس 1971 رد  يراذگجات  دوب ، اکیرما  لرتنک  تحت  تدـش  هب  ناریا  تاحیلـست 
رت ینلع  ناریا  رد  ار  ینغ  ریقف و  نیب  میظع  فاکـش  ددرگ ، یمرب  شیپ  لاـس  هب 2500  ناریا  یهاشنهاش  خیرات  هک  هیـضق  نیا  تابثا  هنیمز 
هب هوقلاب  تفلاـخم  یتح  تاـعوبطم و  ناـیب ، يدازآ  هنوگره  بوکرـس  درک . یم  داـقتنا  تدـش  هب  تامادـقا  نیا  زا  ینیمخ  هللا  تیآ  درک .

. درک یم  قیوشت  ار  نافلاخم  نیا  تساک ، راون  لکـش  هب  ینیمخ  هللا  تیآ  ياهمایپ  عیزوت  دـش . رجنم  روشک  زا  جراخ  رد  ناـفلاخم  زکرمت 
اب رادـید  يارب  رد 1977  یتقو  هاش  دـننک . موکحم  ار  ناریا  عباـنم  نداد  داـبرب  یـسایس و  ناـقفخ  تساوخ  ناریا  رد  اـملع  زا  ینیمخ  ماـما 

باجح زا  هدافتـسا  هب  عورـش  اددـجم  وجـشناد  نانز  ناریا  رد  دـش . هجاوم  یمیظع  زیمآ  تموصخ  تارهاظت  اـب  تفر  نتگنـشاو  هب  رتراـک 
ار ینیمخ  ماما  رسپ  یفطـصم  اقآ )  ) كاواس نارومام  ( 1356  ) ربتکا 1977 رد  درک . ییامندوخ  هب  عورـش  یبهذم  تفلاخم  کی  دندرک و 

تیآ هب  تدـش  هب  نآ  رد  هک  تفای  راشتنا  تاعالطا  همانزور  رد  يا  هلاقم  هاـش ، کـیرحت  هب  هیوناژ  رد  لاس 1978 : دندناسر . تداهش  هب 
یتینما نارومام  دندرک ، نصحت  هب  مادقا  دنداد و  بیترت  زیمآ  تملاسم  ضارتعا  کی  مق  رد  اه  هبلط  دعب  زور  دوب . هدـش  هلمح  ینیمخ  هللا 

تـساوخ مدرم  زا  ینیمخ  هللا  تیآ  تفای . راشتنا  روشک  رـسارس  هب  تارهاظت  دندرک . دیهـش  ار  يا  هدع  دنداد و  ناشن  شنکاو  تنوشخ  اب 
نارومام هلیسو  هب  يرتشیب  هدع  ادهش ، ملهچ  مسارم  زا  کی  ره  رد  دننک . هزرابم  یمالسا  تلود  کی  دوس  هب  یهاشنهاش  ینوگنرـس  يارب 

هب هاش  ربماتپـس : دندش . ینیمخ  هللا  تیآ  تشگزاب  راتـساوخ  حلـسم  نازابرـس  لباقم  رد  دوخ  تارهاظت  رد  مدرم  دندش . یم  دیهـش  یتینما 
تیآ دنک . جارخا  ار  هللا  تیآ  تساوخ  قارع  زا  دش  دهاوخ  ینیمخ  ماما  يربهر  تردق  يدوبان  بجوم  هاگیاپ  کی  نتـشادن  هک  دیما  نیا 

ار يو  تیلاعف  همادا  نیمضت  نتفریذپ و  داهنشیپ  یتلود  چیه  اما  دشابن ، هاش  ذوفن  تحت  هک  دورب  يروشک  هب  تسا  هدامآ  تفگ  ینیمخهللا 
میظع زیمآ  ضارتعا  تارهاظت  کی  ناضمر  هام  نایاپ  رد  ربماتپس : دش . سیراپ  یکیدزن  رد  وتاشول " لفون   " دراو ینیمخ  ماما  ربتکا : دادن .

عاـمتجا هلاژ  نادـیم  رد  یماـظن  تموکح  مـالعا  زا  ربـخ  یب  مدرم  یتـقو  دـعب  زور  حبـص  دـش . ناریا  رد  یماـظن  تموکح  مـالعا  هب  رجنم 
، اـهباصتعا درک و  ماـیق  هاـش  هیلع  هدزتشحو  تلم  کـی  دنتـشک . ار  رفن  نارازه  دـندرک و  کیلـش  اـهنآ  يور  هب  یتـینما  ياـهورین  دـندرک ،
اب هام  هس  یط  هاش ، دنمتورث  ناتسود  ماوقا و  دناشک و  لیطعت  هب  ار  تفن  ياه  هزوح  اه و  هناخراک  تارادا ، اههاگشناد ، سرادم ، اهرازاب ،

9و10  ) ربماسد 10و11  داتسرف . یم  ناریا  هب  شخپ  يارب  ار  دوخ  ياهمایپ  سیراپ  زا  ینیمخ  هللا  تیآ  دنتخیرگ . برغ  هب  رالد  درایلیم   5/1
رفن نارازه  دندش . ینیمخ  ماما  يربهر  تحت  یمالسا  تلود  کی  لیکشت  راتـساوخ  دندمآ و  اهنابایخ  هب  رفن  نویلیم  راهچ  ابیرقت  مرحم : )
یم ماع  لتق  اهناتـسرامیب  ياهتخت  رد  ار  ناحورجم  و  دندش ، یم  هجنکـش  ناگدش  تشادزاب  دندش . هتـشک  حلـسم  ریغ  ناگدننک  رهاظت  زا 

روپاش  ) ریزو تسخن  کی  باـختنا  هب  قیوشت  ار  هاـش  اـت  درک  راداو  ار  اـکیرما  یمومع ، راـکفا  ناـیاپ  یب  ریذـپان و  لـمحت  راـشف  دـندرک .
تردـق و یب  تلود  کی  تفر و  رـصم  هب  درک و  رارف  ناریا  زا  هاـش  هیوناژ 1979 :  16 دـنک . ینیمخ  ماما  ذوفن  ندرک  یثنخ  يارب  رایتخب )

تقوم تلود  داد  روتـسد  ماما  دـمآ . ناریا  هب  هقباس  یب  یلابقتـسا  اـب  ینیمخ  ماـما  هیروف : لوا  درک . اـهر  اـهنابایخ  رد  ار  هتـساخاپب  یمدرم 
ناهگان نارهت  یماظن  ناگداپ  کی  دـندرک ، تیامح  ماما  زا  ییاوه  يورین  ياـضعا  زا  رفن  اهدـص  هک  نیا  زا  سپ  دوش . لیکـشت  یمالـسا 

هب روبجم  ار  اهیدراگ  دـنداد و  خـساپ  ییاوه  يورین  کمک  ياضاقت  هب  حالـس  یب  مدرم  هوبنا  تفرگ . رارق  یهاشنهاش  دراگ  موجه  دروم 
، سیلپ ياههاگـساپ  هیلک  یتینما ، ياـهورین  رتـشیب  فرط  زا  ینیمخ  ماـما  يربـهر  نتفریذـپ  اـب  دـندرک . ناـشیاه  هناخزابرـس  هب  تشگزاـب 

راهچ هیروف :  16 درک . طوقس  هاش  میژر  ماجنارـس  هیروف :  11 دمآ . رد  نایبالقنا  فرـصت  هب  یتلود  تارادا  شترا و  ياههاگیاپ  اهنادـنز ،
تـسخن ادـیوه  لیروآ : لوا  درک . مالعا  ار  یمالـسا  تلود  لیکـشت  ینیمخ  ماما  سرام : لوا  دـندش . نارابریت  قباس  هاش  ناـظفاحم  زا  رفن 

ناراـکتیانج و يانثتـسا  هب  ماـما  هیئوژ : یمالـسا 9  بـالقنا  يزوریپ  دـش . یلم  یـصوصخ  گرزب  عیانـص  هیئوژ :  5 دـش . مادـعا  هاش  ریزو 
رد یناریا  نایوجـشناد  ربماون :  4 دـش . يرتسب  كرویوین  ناتـسرامیب  کی  رد  قباس  هاـش  ربتکا :  23 درک . وـفع  ار  نارگید  نارگ ، هـجنکش 

هلیـسو هب  یـسوساج " هنـال   " هب فورعم  نارهت ، رد  اـکیرما  ترافـس  دـندرک . تارهاـظت  اـکیرما  رد  عولخم  هاـش  روـضح  هیلع  كروـیوین 
هدش هدیدزد  ياهییاراد  ندنادرگرب  هاش و  لیوحت  لباقم  رد  زور  تدم 444  ار  ییاکیرما  اهنآ 52  دش . فرصت  ماما  طخ  وریپ  نایوجشناد 
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ياهیهدـب هیلک  داـصتقا ، هجراـخ و  ترازو  ربماون :  23 داد . افعتـسا  يریزو  تـسخن  زا  ناـگرزاب  ربـماون :  6 دنتـشاد . هگن  ناـگورگ  ناریا ،
نیا زا  سپ  قباس  هاش  ربماسد :  15 دش . بیوصت  یساسا  نوناق  مدنارفر ، لابند  هب  ربماسد :  4 درک . ملعا  نکی " مل  ناک   " ار ناریا  یجراـخ 
لابند هب  للم  نامزاس  لکریبد  میاهدـلاو " تروک  هیوناژ 1980" :  4 دـش . اماناپ  رد  دـیعبت  مزاع  اکیرما  زا  دورب ، کیزکم  هب  تسناوتن  هک 

نامزاس لکریبد  هیروف :  17 تشاذـگ . مامتان  ناریا  رد  ار  شتیرومام  ییاکیرما ، ياهناگورگ  اب  تاقالم  يارب  شیاضاقت  اب  تقفاوم  مدـع 
نویـسیمک یتقو  تفگ  ماما  طخ  يوگنخـس  کی  سرام :  10 درک . لیمکت  ار  قباس  هاش  ياهتیلاعف  یـسررب  يارب  ینویـسیمک  لیکـشت  للم 

اب ددرگرب و  ناریا  هـب  دـناوت  یم  تـسا  راکتـسرد  ناریا و  رادـفرط  هـک  داد  ناـشن  داد و  راـشتنا  ار  دوـخ  ياهیـسررب  جـیاتن  لـلم  ناـمزاس 
ناریا دوب ، رارق  هک  نیا  زا  لـبق  تعاـس  تسرد 24  قباس  هاش  سراـم :  23 سلجم . تاباختنا  نیلوا  هم : سرام ، دـنک . تاـقالم  اـهناگورگ 

ییودناموک هلمح  لیروآ :  25 دـش . عطق  ناریا  اب  اکیرما  کیتاملپید  طباور  لیروآ :  9 تفر . هرهاق  هب  اماناپ  زا  دـنک ، اضاقت  ار  وا  دادرتسا 
: لیروآ  30 دوب . هناقمحا  یمادـقا  تیرومام  نیا  تفگ  ینیمخ  ماـما  دروخ . تسک  نش  ناـفوط  کـی  رد  اـهناگورگ  تاـجن  يارب  اـکیرما 
رد ناریا  ترافـس  هب  سیلگنا  یتینما  ياـهورین  هم :  5 دنتفرگ . ناگورگ  ندـنل  رد  ناریا  ترافـس  رد  ار  یناریا  تسیب  برع ، حلـسم  نادرم 

27 دـش . ناریو  نارهت  یکیدزن  رد  قباس  هاش  ردـپ  ناـخاضر  روگ  هم :  11 دنتـشک . ار  حلـسم  درم  جنپ  زا  رفن  راهچ  دندرک و  هلمح  ندـنل 
هب شا  هدش  مالعا  دـهعت  مغر  یلع  قارع  ربماتپـس :  22 دـش . ریزو  تسخن  ییاجر  یلع  دـمحم  توا :  11 درم . هرهاق  رد  قباس  هاـش  هیئوژ :
هب تسا ، هدرک  هراشا  اهتلود  نیب  تافالتخا  زیمآ  تملاـسم  لـح  هب  هک  قوف  روشنم  هدام 33  لوا  ترابع  فالخرب  للم و  ناـمزاس  روشنم 

راهچ سلجم  ربماون :  2 دیشک . شتآ  هب  ار  نادابآ  تفن  هاگشیالاپ  درک و  هلمح  رهشمرخ  نادابآ و  هب  قارع  ربماتپس :  24 درک . هلمح  ناریا 
رتراک يروهمج  تساـیر  زور  نیرخآ  رد  هیوناژ 1981 :  2 درک . بیوصت  ییاکیرما  ياـهناگورگ  يدازآ  يارب  ار  ماـما  يداهنـشیپ  طرش 

ینب حاـضیتسا  نئوژ :  20 درک . دـی  علخ  اوق  لک  یهدـنامرف  زا  ار  ردـص  ینب  ینیمخ  ماـما  نئوژ :  10 دـندش . دازآ  ییاکیرما  ياهناگورگ 
يروهمج بزح  رتفد  راجفنا  رد  روشک  هتسجرب  ماقم   72 نئوژ :  28 دش . لزع  يروهمج  تسایر  زا  ردص  ینب  نئوژ :  21 دش . زاغآ  ردص 

. درک رارف  هسنارف  هب  ردص  ینب  هیئوژ : 29 دش . باختنا  يروهمج  تسایر  هب  ییاجر  یلعدمحم  هیئوژ :  24 دندش . دیهش  نارهت  رد  یمالسا 
یماظن ناهدنامرف  زا  نت  راهچ  ربماتپس :  29 دناسر . تداهش  هب  ار  وا  ریزو  تسخن  رنهاب  داوج  ییاجر و  یلعدمحم  بمب ، راجفنا  توا :  30
تسخن هب  ار  يوسوم  نیسحریم  دش و  باختنا  يروهمج  تسایر  هب  يا  هنماخ  یلع  هللا  تیآ  ربتکا : دندش . هتشک  امیپاوه  طوقس  رد  ناریا 
ياهورین هم :  24 تفای . تسد  یـشزرا  اب  ياهیزوریپ  هب  گـنج  ياـهدربن  نیرتدـیدش  رد  ناریا  سرام 1982 :  28 درک . بوـصنم  يریزو 

14 دش . هتفرگ  سپزاب  دوب ، هدـمآ  رد  قارع  فرـصت  هب  گنج  هیلوا  لحارم  رد  هک  ناریا  ياهتمـسق  رتشیب  دـندش . رهـشمرخ  دراو  یبالقنا 
ات دـندرک و  هلمح  قارع  هب  ناریا  ياهورین  دـنیامن . نوگنرـس  ار  مادـص  دـننک و  مایق  تساوخ  قارع  مدرم  زا  یمایپ  رد  ینیمخ  ماما  هیئوژ :
رد ربتکا :  2 دنک . یم  زاغآ  ار  قارع  هیلع  هلمح  ناریا  گنج ، لاس  نیموس  عورش  اب  ربتکا : لوا  دنتفر . شیپ  هرصب  يرتمولیک  هدزناپ  دودح 

كاخ زا  يرگید  ياهتمـسق  يدازآ  يارب  یتایلمع  نئوژ :  11 دندش . حورجم  رفن  هتشک و 700  رفن  نارهت 60  رد  یتسیرورت  راجفنا  کـی 
نوریب ناتـسدرک  رد  نارمع  جاـح  زا  ار  قارع  ياـهورین  ناریا  هلمح  هیئوژ : دـندمآ 22  رد  تراسا  هب  قارع  زابرـس  رازه  زاـغآ و 50  ناریا 

زرپ : " نـئوژ  12 دروآ . يار  نوــیلیم  یناجنـسفر 5/1  یمـشاه  مالـسالا  تجح  دـش . ماـجنا  مود  سلجم  تاـباختنا  لـیروآ 1984 : درک .
هلمح رد  ناریا  ياهورین  سرام 1985 :  18 دنک . عطق  ار  ناریا  ینوکـسم  قطانم  هب  هلمح  تساوخ  قارع  زا  للم  نامزاس  لکریبد  رایئوکد "
راـب يارب  يا  هنماـخ  یلع  هللا  تیآ  توا :  14 دنتخادنا . رطخ  هب  ار  دادـغب  هداج  هتـشذگ و  یقارع  ياهورین  طوطخ  زا  هرـصب  لامـش  رد  يا 

رد قارع  دـنتفرگ . ار  واف  هریزج  هبـش  هزور  هدزای  هلمح  کی  رد  ناریا  ياهورین  هیروف 1986 :  19 دـش . باختنا  يروهمج  تسایر  هب  مود 
اکیرما هلماـعم  تیگ ، ناریا  ییاوسر  ربماون :  4 تفرگ . سپ  ار  نارهم  يزرم  رهـش  ناریا  هـیئوژ :  2 درک . هدافتـسا  لدرخ  زاگ  زا  هلمح  نیا 

رد هسنارف  ترافس  هیئوژ :  17 دندیسر . هرصب  هب  ناریا  ياهورین  هیوناژ 1987 :  18 دش . المرب  هناگورگ  يدازآ  ربارب  رد  هحلسا  لدابت  يارب 
فرعم ناهاوخ  هک  ناریا  اـما  دـش  يروف  سب  شتآ  ناـهاوخ  همانعطق 598  اب  لـلم  ناـمزاس  تینما  ياروش  هیئوژ :  20 دـش . لیطعت  نارهت 
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تداهـش هب  جح  مسارم  رد  دـندوب ، یناریا  ناشرفن  هک 275  ریاز  زا 400  شیب  هـیئوژ :  31 تفریذـپن . ار  نآ  دوب ، زواـجتم  ناونع  هب  قارع 
رد ار  دوخ  ياهیتشک  ناریا  رجا ; ناریا  یتشک  یسرزاب  زمره و  هگنت  رد  ییاکیرما  ياهرتپوکیله  يریگهر  لابند  هب  ربماتپـس :  29 دندیسر .

دندیشک و شتآ  هب  هلولگ  رازه  کیلش  اب  ار  ناریا  یلحاس  یتفن  يوکس  ود  ییاکیرما  نکـشوان  راهچ  ربتکا :  18 داد . شیازفا  زمره  هگنت 
نارابمب سرام : 17 دش . دیدشت  نارهت  هب  کشوم  کیلش 135  اب  اهرهش  گنج  هیروف 1988 :  28 دندرک . دراو  اهنآ  هب  ینیگنس  تاراسخ 

: لیروآ 18 درک . حورجم  تدـش  هـب  ار  رگید  رفن  رازه  تـشه  زا  زواـجتم  تـشک و  هـچبلح  رد  ار  رفن  رازه  جــنپ  زا  شیب  قارع  ییاـیمیش 
2 دـنتفر . اهیقارع  کمک  هب  واف  هب  قارع  هلمح  رد  اکیرما  رادـپوت  ياهرتپوکیله  درک ، قرغ  سراف  جـیلخ  رد  ار  ناریا  یتشک  دـنچ  اکیرما 

يربرفاسم سابریا  يامیپاوه  هب  ییاکیرما  واـن  هیئوژ :  3 دش . حلسم  ياهورین  یهدنامرف  لیفک  سلجم ، سیئر  یناجنـسفر  یمـشاه  نئوژ :
يارب تفگ  ینیمخ  ماما  تفریذپ . ار  همانعطق 598  یلیم  یب  اب  ناریا  هیئوژ :  18 دناسر . تداهش  هب  ار  نآ  نیشنرس  درک و 290  هلمح  ناریا 

يوسوم دـش . عورـش  قارع  ناریا و  نیب  هرکاذـم  اـه و  ههبج  رد  سب  شتآ  توا :  20 تسا . رهز  ندیشکرس  زا  رت  هدنـشک  میمـصت  نیا  وا 
ناملس  " درک مالعا  ینیمخ  ماما  هیروف 1989 :  15 دنام . دـهاوخ  هتـسب  برغ  ذوفن  یناگرزاب و  يور  هب  ناریا  ياهرد  تفگ  ریزو  تسخن 

عطق ناریا  سیلگنا و  کیتاملپید  طباور  سراـم :  7 دوش . هتـشک  دیاب  دوخ ، یناطیـش " ياه  هیآ  باتک "  رد  ییوگرفک  رطاخ  هب  يدشر "
ماما هم :  23 دندش . باختنا  یـساسا  نوناق  حالـصا  هتیمک  ياضعا  لیروآ :  24 دـش . يروهمج  تسایر  دزمان  یناجنـسفر  سرام :  19 دش .

ندنل پاچ  ایدم -  ملسم  تشذگرد . ینیمخ  ماما  نئوژ :  3 تفرگ . رارق  یحارج  لمع  تحت  یلخاد  يزیرنوخ  تلع  هب  ینیمخ 

ترجه ياهزور  نیلوا  رد  س )  ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  هدشن  رشتنم  طخ  تسد  هس 

روضح هلجم  مرتحم  ناگدـنناوخ  میدـقت  هک  هچنآ  ترجه  ياهزور  نیلوا  رد  س )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  زا  هدـشن  رـشتنم  طخ  تسد  هس 
هداتـسرف ناریا  هب  ناشیمارگ  هداوناخ  يارب  هیکرت  هب  دورو  ضحم  هب  ماما  ترـضح  هک  تسا  يا  هماـن  نیمود  نیلوا و  لـماک  نتم  دوش  یم 

تیاده قاتا 514  مراهچ  هقبط  سالاپ  لته  هب  امیقتسم  دنا و  هدش  اراکنآ  دراو  نابآ  زور 13  ماما ، ترضح  كاواس  ياهشرازگ  قبط  دنا .
هب ار  ناشیا  طیحم ، ندرک  یقلت  كوکـشم  نارومام و  سرت  تلع  هب  تماـقا ، تعاـس  زا 24  سپ  اما  دنا ; هدـیزگ  تماقا  اجنآ  رد  هدـش و 
طخ تسد  دنا . هدومرف  موقرم  سکع  کی  تشپ  رد  هک  لحار  ماما  نآ  زا  تسا  یطخ  تسد  همان ، نیموس  دنیامن . یم  لقتنم  رگید  یلحم 

تحار بوخ و  ملاح  دیـشابن ، نارگن  هجو  چـیه  هب  مدـش  هیکرت  ياراکنآ  دراو  تمالـس  اب  مق  ناریا -  ینیمخ  یفطـصم  یمـشچ  رون  لوا 
نم هزعا  یلاعت و  هللا  مهدیا  یفطصم  مرتحم  مشچ  رون  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تسا  رفص  مهن  هبنـش  بش  مود  طخ  تسد  ینیمخ  متـسه 

يادخ بناج  زا  تسا  ردقم  هچنآ  دیـشابن . نم  نارگن  تسا  بوخ  ملاح  منک و  یم  یگدنز  تمالـس  اب  هللادـمحب  هیکرت  اسروب  رد  نونکا 
رد دییامن و  معلطم  ناتدوخ  تمالس  زا  نامزاس  هلیسو  هبامـش  نتـشون  يذغاک  مدرک و  یفارگلت  البق  تسا و  رکـشت  دروم  لیمج و  یلاعت 
دنچ اب  دیتسرفب  مه  ار  یناتسمز  يابع  رگا  دیتسرفب . ار  لئاسو  هیـشاح و  هلیـسو  اب  ار  نآ  یـشاوح  بساکم و  باتک  اهنآ  تقفاوم  تروص 

تمدخ اصوصخم  دییامن  راتفر  تفوطع  ینابرهم و  لامک  اب  نیقلعتم  ردام و  اب  دـیاب  هک  تسین  رکذـت  هب  مزال  تسین . دـب  راولـش  نهاریپ و 
دیـشابن نارگن  هجو  چیه  هب  نم  يارب  تروص  ره  رد  تسا . رتهب  ناریا  زا  اجنیا  ياوه  تسا . نآ  رد  یلاعت  يادخ  ياضر  هک  ردام  هب  دـینک 

تیصو رد  هک  تسا  نامه  نم  تیـصو  مکحلا  معن  تسا و  مکاح  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دییامن . ثبـشت  سک  چیه  هب  متـسین  یـضار  و 
زامن لاس  هس  ود  هزور و  لاـس  ( 10  ) دـنچ توف ، زا  سپ  نم  يارب  تسا . امـش  لام  مه  بتک  تسا . ردام  لام  مه  لزنم  ثاثا  متـشون . همان 

نیا یلاعت -  همـسب  موس  طخ  تسد  ینیمخلا  يوسوملا  هللا  حور  مراتـساوخ  ار  ناتدییات  امـش و  قیفوت  یلاعت  دـنوادخ  زا  دـییامن . راجیتسا 
زا دش . هتشادرب  مدوب  هدش  لقتنم  اجنآ  هب  یثداوح  هطساو  هب  هک  یعقوم  رد  لوبناتسا  رهـش  رد  مظعملا 1384  نابعش  رخآ  رشع  رد  سکع 

يوسوملا هللا  حور  كرابملا 1384  ناضمر  رهش  یعرش  خیرات 29  هب  مراتساوخ . ار  مالسا  تمظع  نیملسم و  لاح  حالـص  یلاعت  دنوادخ 
مـشک دایرف  هدـکیم  نیا  رد  تسود  مغ  زا  مشک  دادرخ  همین  زا  جرف  راظتنا  س )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  زا  يا  هدـشن  رـشتنم  رعـش  ینیمخلا 
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داد میداش  مشک  دادیب  داد ز  مرب  هوکش  شرب  هک  تسین  يدنر  ام  لفحم  رد  هک  دادیب  داد و  مشک  داد  شخر  رجه  رد  هک  تسین  یسرداد 
داش لد  هب  تلاصو  نارجه و  راب  يرگد  زیچ  هنوت  يور  قشاع  مشاع  مشک  داد  نم  هب  هک  ار  نآ  تنم  افـص  اـب  اـفو  داد و  اـفج  داد و  ممغ 

زا جرف  راظتنا  دیآ  یم  اه  هثداح  درذگ  یم  اهلاس  مشک  داتسا  رب  دیاب  هک  تسا  يرـس  هفرط  یتسه  نم  اب  هک  وت  یب  یگدنز  زا  مدرم  مشک 
مشک دادرخ  همین 

ناریا هب  ینیمخ  ماما  تشگزاب 

یـسایس و لـفاحم  ثحب  دروـم  سیراـپ  رد  وا  تماـقا  يادـتبا  زا  ناریا ، هب  ینیمخ  ماـما  تشگزاـب  هلئـسم  ناریا  هب  ینیمخ  ماـما  تشگزاـب 
: دوب نیا  ناگدننک  هبحاصم  همه  هب  ماما  خـساپ  و  دـش ، یم  ناونع  اه  هبحاصم  رتشیب  رد  لاوئـس  نیا  هاش  نتفر  زا  سپ  یلو  دوب ، تاعوبطم 
زور 2 . تفای راشتنا  يربخ  ياه  هناـسر  رد  ینیمخ  ماـما  عوقولا  بیرق  تشگزاـب  ربخ  يد 1357  رخآ  ياـهزور  رد  تصرف . »  نـیلوا  رد  »

شترا تلود و  زور  نآ  يادرف  . دـنتفر هژر  یجراخ  ناراگنربخ  روضح  رد  دوخ ، تردـق  شیامن  يارب  یهاشنهاش ، دراگ  ياـهناگی  نمهب 
نارهت و مدرم  تارهاظت  عقوم  نیمه  زا  . دـش فقوتم  جراخ  هب  ناریا  زا  ناریا و  هب  اهامیپاوه  یمامت  زاورپ  دنتـسب و  ار  روشک  ياههاگدورف 
دندروآ و يور  دابآرهم  هاگدورف  يوس  هب  يریثک  تیعمج  نمهب  زور 4  تفای و  تدش  اههاگدورف  ندش  هتسب  هب  ضارتعا  رد  اهناتسرهش 

نانابلخ زا  نت  دـنچ  اهامیپاوه ، زاورپ  ندـنام  فقوتم  اههاگدورف و  ندـش  هتـسب  مغر  هب  دـندش . نطو  هب  ینیمخ  ماـما  تشگزاـب  ناـهاوخ 
رد دروآ . دنهاوخ  نارهت  هب  يامیپاوه 707  اب  ار  ینیمخ  ماما  تفر و  دـنهاوخ  سیراپ  هب  هک  دـندرک  مالعا  ناریا  یلم  ییامیپاوه  تکرش 

ثحب دروم  ار  ینیمخ  ماما  تشگزاب  زا  يریگولج  هلئـسم  رزیاه ، لارنژ  روضح  اب  نمهب ، زور 3  ییامهدرگ  رد  شترا  نارـس  ناوا ، نیمه 
: درک داهنــشیپ  هار  هـس  وا ، دوـب  نارهت  رد  اـهامیپاوه  دورف  زا  يریگوـلج  روـظنم  هـب  یتامادـقا  رادــفرط  یعیبر  لارنژ  : »... دــنهد یم  رارق 

هار دـنک ، دوبان  ار  نآ  ددـنبب و  اـمیپاوه  رب  ار  هار  يرگید  روشک  مینک  یعـس  نآ ، نتخاـس  فرحنم  اوه و  رد  اـمیپاوه  زاورپ  زا  يریگولج 
هک داد  یم  ناشن  اریز  دوب ، يرت  هنالقاع  هار  هاـگدورف  دـناب  ندرک  دودـسم  رزیاـه )  ) نم رظن  هب  هاـگدورف )....(  دـناب  ندرک  دودـسم  موس 

ریـسم رییغت  هب  طوبرم  تاعالطا  رابخا و  رب  هوالع  دـهد »... ناشن  ار  دوخ  تیمکاح  تردـق و  دـناوت  یم  دراد و  لرتنک  هاگدورف  رب  تلود 
عوضوم نیا  هب  شترا  نارـس  اب  شتارکاذـم  رد  زین  رزیاه  . تفای راشتنا  وا ، ناج  هیلع  دـصق  ءوس  هرابرد  یتاشرازگ  ینیمخ ، ماما  يامیپاوه 

شهاگتماقا ناظفاحم  دادعت  ینیمخ ، ماما )  ) ناج هیلع  دیدج  ياهدیدهت  زا  سپ  هک  دـنداد  یم  ربخ  تاعوبطم  : » دـیوگ یم  هدرک و  هراشا 
راشف ریز  ار  اـهلارنژ  نم  . دوش یم  ماـمت  نارگ  رایـسب  اـهنآ  يارب  راـک  نیا  هک  دـندرک  یم  هلگ  اـهیوسنارف  . تسا هدـش  ربارب  ود  سیراـپ  رد 
دنتفگ اهنآ  . مدینـشن ینـشور  خـساپ  یلو  مدرک ، تفایرد  یتایانک  دـنا ، هدرک  عورـش  ینیمخ  ناج  هیلع  یتامادـقا  اـیآ  منادـب  اـت  متـشاذگ 
سامت نارـسفا  اب  هورگ  نآ  هک  منک  تواضق  مناوت  یمن  نم  اـما  دـهد ، یم  ماـجنا  ار  لاـمعا  عون  نیا  هک  دراد  دوجو  سیئوس  رد  یهورگ 

نیا رد  يو  . دنک یم  دییات  ار  ینیمخ  ماما  هیلع  هئطوت  عوضوم  زین  رتراک  تندـیزرپ  یتینما  رواشم  یکـسنیژرب  ياهتـشاددای  ( 1 « . ) دنتشاد
يو تشگزاب  ماگنه  ینیمخ ، اب  هلباقم  هدامآ  رایتخب  هک  هداد  عـالطا  وا  هب  رزیاـه  درک ، شرازگ  نوارب  هیوناژ  رد 22  : »... دیوگ یم  دروم 

یگدامآ ام ، ایآ  هک  دوب  نیا  ام  لاوئـس  . دـش دـهاوخ  تشادزاب  يرابجا ، دورف  زا  سپ  فرحنم و  زاورپ  ریـسم  زا  وا ، ياـمیپاوه  دـشاب ، یم 
نم نوارب و  سنو ، نایم  دعب ، زور  ود  یط  عوضوم  نیا  . میشخب توق  ار  وا  میمـصت  مینک و  قیوشت  لمع  نیا  ماجنا  رد  ار  رایتخب  هک  میراد 
دوب هدـش  هتـساوخ  ماـیپ  نیا  رد  . میدرک تفاـیرد  ناویلوس  رزیاـه و  يوس  زا  یماـیپ  هیوناژ  زور 23  تفرگ ... رارق  یـسررب  ثـحب و  دروـم 
نیا . دننک مادـقا  یبهذـم  رـصانع  نایماظن و  نایم  فالتئا  يرارقرب  ناکما  يارب  میهد  هزاجا  اهنآ  هب  میهد و  رییغت  ار  یلبق  ياهلمعلا  روتـسد 

یگنوگچ هنیمز  رد  نامدوخ  نیب  یتح  ام ، . مدوب فلاخم  تخس  نم  دوب و  راک  نیا  قفاوم  ایوق  سنو ، درک . رت  هدیچیپ  ار  نامراک  داهنـشیپ 
هب دـیاب  تشاد  هدـیقع  سنو  . میتشاد يدـج  رظن  فالتخا  ینیمخ ، هللا ) تیآ   ) تشگزاـب زا  يریگولج  دروم  رد  راـیتخب  میمـصت  هب  خـساپ 

دهاوـخ راـب  هب  هعجاـف  فرط ، ود  ره  يارب  يریگرد  دروـخرب و  اریز  دـنکن ، تـعجارم  ناریا  هـب  هللا  تـیآ  مـینک  هیـصوت  ینیمخ  راـیتخب و 
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3  ) هیوناژ ياهزور 23 و 24  مینک . تیامح  وا  زا  دیاب  دراد ، یگداتسیا  هب  میمـصت  رایتخب  هک  الاح  میدوب  هدیقع  نیا  رب  نوارب  نم و  . دروآ
یماگنه . میتشاد يروهمج  سیئر  روضح  اب  زین  ناـمدوخ و  نیب  دروم ، نیا  رد  وگتفگ  ثحب و  يارب  يددـعتم  تاـسلج  نمهب 1357 ) و 4 
تفلاخم تدش  هب  سنو  اما  . تسا یلاع »   » تفگ دوب و  تبثم  رایـسب  شا  هیلوا  شنکاو  متخاس ، هاگآ  رایتخب  حرط  زا  ار  تندـیزرپ  نم  هک 

ثداوح و  دسرب ، لتق  هب  ینیمخ  ماما )  ) تسا لمتحم  یتح  دش و  دهاوخ  یعیـسو  یمظن  یب  لالتخا و  هب  رجنم  رما  نیا  جیاتن  تفگ  درک و 
فیقوت ار  ینیمخ  دراد  دـصق  رایتخب  رگا  میتفگ  نم  نوارب و  . میداد همادا  وگتفگ  هب  زور  نآ  مامت  ام  دـنک . دـمآ  شیپ  يراـظتنا  لـباق  ریغ 

لیلد هب  ماجنارـس  . دوب دـهاوخ  یگرزب  هابتـشا  ام ، يوس  زا  نآ  هیلع  یفلاخم  هراشا  هنوگره  مدوزفا : دوش و  قیوشت  راک  نیدـب  دـیاب  دـنک ،
هب فلتخم  لـح  هار  دـنچ  ریزگاـن ، نم  مینک و  هیهت  ار  یـصخشم  لـمعلا  روتـسد  سیون  شیپ  میتسناوتن  عوضوم ، نیا  هراـبرد  قفاوت  مدـع 

حرط درکن و  تقفاوم  راـیتخب  حرط  ندرکن  ارجا  رب  ینبم  سنو  داهنـشیپ  سیون  شیپ  اـب  روهمج  سیئر  مدرک . داهنـشیپ  يروـهمج  سیئر 
. دـش هداد  زبـس  غارچ  شداهنـشیپ ، يارجا  يارب  راـیتخب ، هب  تقیقح  رد  دوـمن ، باـختنا  یتارییغت  رـصتخم  اـب  ار  نوارب  نـم و  سیوـن  شیپ 
، تفای تسد  يدودحم  یناور  يزوریپ  هب  هیلوا  ياهـشکمشک  رد  رایتخب  دنچ  ره  تخادنین ، ریخات  هب  ار  دوخ  تشگزاب  ینیمخ  هنافـساتم ،

ناریا هب  ینیمخ  هللا  تیآ  دورو  زا  يریگولج  هوحن  هرابرد  نارهت  نتگنیشاو و  هک  یلاح  رد  ( 2 « . ) دنام یقاب  لحنی  نانچمه ال  عوضوم  اما 
فیرح تشاد  دصق  لمع ، تعرس  هناروهتم و  يریگ  میمـصت  اب  دوب و  ناریا  هب  تشگزاب  هدامآ  ینیمخ ، ماما  دندرک ، یم  هرکاذم  ثحب و 

هچ مدوب  ریحتم  نم  هک  تفرگ  یم  ماجنا  هنادنمـشوه  يدـح  هب  ینیمخ  حانج  تامادـقا  تاکرح و   » رزیاه لارنژ  هتفگ  هب  . دـنک تام »   » ار
شخپ اههاگدورف و  ندوب  هتسب  مغر  هب  ( 3  « . ) ما هدرکن  ادیپ  ار  لاوئـس  نیا  خساپ  مه  زونه  دهد و  یم  ماجنا  ار  اهنآ  يزیر  همانرب  یـسک 

هب دـهاوخب  نامز  ره  درک ، مالعا  ماما  يو ، لماح  ياـمیپاوه  نتخاـس  فرحنم  زین  ینیمخ و  ماـما  ناـج  هب  دـصق  ءوس  هب  طوبرم  ياـهربخ 
هک درک  مالعا  رایتخب  ناـهگان  نمهب  زور 9  دوب . هدید  هیهت  وا  زا  لابقتـسا  يارب  یلـصفم  همانرب  لابقتـسا ، هتیمک  . دـنک یم  تعجارم  ناریا 

، مدید یم  لکـش  نیا  هب  ار  هیـضق  نم  : »... دـیوگ یم  دوخ  میمـصت  رییغت  هیجوت  رد  رایتخب  . تسا زاب  ینیمخ  هللا  تیآ  دورو  يارب  هاگدورف 
حلاص و ياههاگداد  طسوت  دنزب ، رـس  وا  زا  یفالخ  رگا  یلو  ددرگزاب ، ناریا  هب  دـناوت  یم  تسین ، یکـش  شندوب  یناریا  رد  هک  الم ، نیا 
وا متشاذگ  ارچ  هک  دنا  هتفرگ  داریا  نم  هب  دش )...(  دهاوخ  هدناشک  همکاحم  هب  تسا  هدرک  ینیب  شیپ  نوناق  هک  ییاهنیمـضت  مامت  اب  اعبط 
هب دورو  قح  تلود  هزاجا  نودب  نایناریا  مامت  هک  مدوب  هتفگ  میدن  میدق و  زا  هوالع  هب  مراذگن )....( ؟ متـسناوت  یم  ایآ  . ددرگزاب ناریا  هب 

نیا تیعقاو  ( 4 ..« . ) تسا يدنورهـش  ره  یعیبط  قوقح  وزج  هک  مدـقتعم  نآ  هب  مه  زورما  متـشاد و  داـقتعا  لـصا  نیا  هب  . دـنراد ار  ناریا 
ناراـگنربخ نت  اـه  هد  يواـکجنک  اـههاگدورف ، نتـسب  . دراد هگن  هتـسب  ار  اـههاگدورف  دودـحمان  روـط  هب  تسناوـت  یمن  راـیتخب  هک  تسا 
تـشگزاب عنام  تسناوت  یمن  وا  رایتخب ، هتفگ  هب  . دوب هدرک  رتشیب  دـندوب ، ربخ  تفایرد  راظتنا  رد  ماما ، هاگتماقا  فارطا  رد  هک  ار  یجراـخ 

رگید يوس  زا  دوب ، رایتخب  ررض  هب  ینیمخ و  ماما  عفن  هب  یتاغیلبت  هلیسو  کی  اههاگدورف  نتـسب  هلئـسم  . دوش شروشک  هب  یناریا  هعبت  کی 
. تخاس رتعیـسو  ار  اهیمارآان  داعبا  دروآرد و  ناجیه  هب  ار  ناریا  مدرم  رایتخب ، تلود  تعنامم  نهیم و  هب  تشگزاب  يارب  یگداـمآ  مـالعا 

نمهب زور 12  يارب  ینیمخ  ماما  تشگزاب  همانرب  تفای و  نایاپ  اههاگدورف  ندـش  زاب  رایتخب و  ینیـشن  بقع  اب  یتاغیلبت ، هزراـبم  ماـجنارس 
يامیپاوه 747 اب  دیعبت  هام  دنچ  لاس و  زا 14  سپ  ینیمخ  ماما  هیروف 1979 )  1  ) نمهب 1357 زور 12  هنادنمزوریپ  تشگزاب  دش . مالعا 

یم لیکـشت  ار  ایند  يربخ  هکبـش  نیرت  هدـمع  هک  یجراخ  راـگنربخ  نت   150. دـیدرگ ناریا  مزاع  سنارفریا )  ) هسنارف ییاـمیپاوه  تکرش 
مدرم و يزاون  نامهیم  زا  هسنارف ، تلم  هب  یمایپ  نمـض  ماما  سیراپ ، هاگدورف  رد  . دنتـشاد روضح  بالقنا »  زاورپ   » رد ماما  هارمه  دـنداد ،

رارکت ار  دوخ  یلبق  عضاوم  رایتخب ، تلود  دروم  رد  . داد خساپ  ناراگنربخ  لاوئس  دنچ  هب  سپس  درک ، رکشت  وتاشول ، لفون  یلاها  تلود و 
اب نارهت  رد  هک  ییاهـسامت  دـییات  نمـض  شترا ، دروم  رد  دورب » رانک  دـهدب و  افعتـسا  هکنآ  رگم  مریذـپ ، یمن  ار  تاـقالم   » تفگ درک و 
هب رتدوز  هچ  ره  هک  میهاوخ  یم  شترا  زا  ام  : » دوزفا و  درک » میهاوخ  لصاح  سامت  مه  زاب  مینادب ، یضتقم  رگا   » تفگ تسا  هدوب  شترا 

تبحم اهنآ  هب  ام  دنتـسه ، ام  نادـنزرف  اهنآ  دوش . دازآ  دوش ، جراخ  بناجا  دـیق  زا  و  دـشاب ، لقتـسم  شترا  میهاوخ  یم  ام  . دوش لصتم  ام 
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وا اب  ار  ناشفیلکت  مدرم  ات  دورب ، رانک  بصاغ  تلود  زا  دیاب  شترا  . دنتـسه رگیدـمه  زا  تلم  شترا و  دـنیایب و  تلم  نماد  هب  دـیاب  میراد 
، دندوب هدرک  هرـصاحم  ار  دابآرهم  هاگدورف  یهاشنهاش ، دراگ  ياهناگی  هک  یلاح  رد  هاش ، اضر  دمحم  شیپ ، زور  هدزناش  دـننک »... نیعم 

نویلیم مین  شترا  دـیدهت  المتحم  روضح و  اب  ینیمخ  ماـما  نونکا ، درک و  كرت  هشیمه  يارب  ار  ناریا  باتـش  اـب  یمـسر ، ریغ  مسارم  یط 
(5 . ) تشاد هدـهع  هب  ار  یماـظتنا  روـما  تیلوئـسم  لابقتـسا  هتیمک  . تشگ یم  زاـب  ناریا  هب  شناـهارمه ، نت  هاـجنپ  اـب  هارمه  مـیژر ، يرفن 

يامیپاوه دـش . شخپ  نویزیولت  ویدار و  زا  هدـنز  روط  هب  هللا ، تیآ  دورو  مسارم  . دوب هقباس  یب  ناریا  رـصاعم  خـیرات  رد  ماما ، زا  لابقتـسا 
زا رکـشت  زاربا  زا  سپ  ینیمخ ، ماما  . تسـشن نیمز  هب  دابآرهم  هاگدورف  رد  حبـص  تعاس 30/9  رد  ناـهارمه  هللا و  تیآ  لـماح  سنارفریا 

ار تلود  نیا  ام  : »... تفگ تسناد و  بصاغ  ینوناق و  ریغ  ار  رایتخب  تلود  دوخ ، یسایس  همانرب  رارکت  اب  یهاتوک ، نانخس  یط  نیلبقتسم ،
یم ینوناـق  ار  تموکح  هن  میراد و  لوـبق  ار  سلجم  هن  اـم  نیارباـنب ، . تسا هداد  تنطلـس  طوقـس  رب  يار  ناریا  تلم  . میریذـپب میناوـت  یمن 

مودنارفر تامدقم  هک  دوب  دهاوخ  فظوم  تقوم  تموکح  . درک دـهاوخ  نییعت  ار  تموکح  بالقنا  ياروش  . دورب رانک  تلود  دـیاب  . میناد
نوناـق يروـهمج و  میژر  دـننک ، لوـبق  مدرم  رگا  هک  دوـش ، یم  هتـشاذگ  یموـمع  ءارآ  هب  دـش ، نیودـت  هک  یـساسا  نوناـق  . دـنک هیهت  ار 
لوئـسم دنک  تجاجل  نیا  زا  رتدایز  رگا  تسا و  ینوناق  ریغ  تسا و  بصاغ  یلعف  تلود  هک  منک  یم  مالعا  نم ، دوب ... دـهاوخ  يروهمج 

ندوب ینوناق  ریغ  دوخ ، تشونرـس  نییعت  رد  مدرم  شقن  یلم و  تیمکاح  رب  دـیکات  اـب  ینیمخ ، ماـما  ارهز ، تشهب  رد  ( 6 ....« ) دوب دهاوخ 
تموکح و نآ  دـشاب و  هدوب  مدرم  يار  اب  هلحرم  کی  رد  يدرف ، یتلود و  تنطلـس  تموکح و  هچنانچ  تفگ : درک و  حرطم  ار  نیـسلجم 

تـسردان ار  میمـصت  نآ  نامز  ره  هک  درب  یمن  نیب  زا  ار  يدعب  ياهلـسن  مدرم و  نآ  قح  رما ، نیا  دشاب ، هتـشاد  ینوناق  تیعورـشم  تلود 
هک دـنداد  يار  ناشمامت  یتلم  کی  هک  مینک  یم  ضرف  ام  : »... تشاد راهظا  هیرظن  نیا  هیجوت  رد  ینیمخ ، ماـما  دـننک . وغل  ار  نآ  دـندید ،

نکل . تسا لمع  لباق  اهنآ  يارب  اهنآ  يار  دنتسه ، ناشدوخ  تشونرس  رب  طلسم  هکنیا  باب  زا  اهنیا  بوخ ، رایسب  دشاب ، ناطلس  يرفن  کی 
نیا زا  شیپ  لاس  هاجنپ  تلم  یقح  هچ  هب  دـشاب ، ناطلـس  مه  ناطلـس  نیا  باـقعا  هکنیا  هب  ناـشمامت ، ولو  دـنداد ، يار  یتلم  هچناـنچ  رگا 

نآ رگم  دنتـسه ، اـم  یلو  اـم ، ياهردـپ  رگم  تسا )....(  شدوـخ  تس  هب  یتـلم  ره  تشونرـس  دـنک ؟ یم  نـیعم  ار  دـعب  تـلم  تشوـنرس 
یم ادیپ  دوجو  اهدعب  هک  ار  یتلم  کی  تشونرـس  دـنناوت  یم  دـندوب ، نیا  زا  شیپ  لاس  داتـشه  نیا ، زا  شیپ  لاس  دـص  رد  هک  یـصاخشا 
یم مه  الاح  دنتفگ ، دنتـشاد  هک  ار  یفرح  تلم  نیا  : »... تفگ رایتخب  تلود  دییات  رد  نیـسلجم  يار  دروم  رد  دننکب »؟ نییعت  اهنآ  دـننک ،

هک یـسک  ایآ  . میناد یم  ینوناق  ریغ  ار  تلود  نیا  . میناد یم  ینوناق  ریغ  ار  انـس  سلجم  نیا  میناد ، یم  ینوناق  ریغ  ار  الکو  نیا  اـم  دـنیوگ 
؟ دشاب ینوناق  هک  دوش  یم  دنتسه ، ینوناق  ریغ  اهنیا  همه  تسا و  بوصنم  هاش  هیحان  زا  و  انـس ، سلجم  هیحان  زا  سلجم ، هیحان  زا  شدوخ 

يوت نم  : » تفگ رایتخب  تلود  ياج  هب  هدـنیآ  تلود  نییعت  هرابرد  ینیمخ  ماما  دـیورب »... دـیاب  دـیتسه و  ینوناق  ریغ  امـش  مییوگ  یم  اـم 
هک اقآ ، نیا  دراد )...(  لوبق  ارم  تلم  نیا  هکنیا  هطـساو  هب  نم  . منک یم  نییعت  تلود  تلم ، نیا  ینابیتشپ  هب  نم ، منز ، یم  تلود  نیا  نهد 
وا زا  اـکیرمآ  طـقف  . دـنرادن شلوبق  مه  شترا  . دـنرادن شلوبق  مه  تلم  . دـنرادن لوبق  مه  شیاـقفر  درادـن ، لوبق  ار  شدوـخ  مه  شدوـخ 
وا زا  دـیاب  هک  هتفگ  هدرک و  یناـبیتشپ  نیا  زا  مه  سیلگنا  دـننکب ، یناـبیتشپ  وا  زا  هک  هداد  روتـسد  شترا  هب  هداتـسرف و  هدرک و  یناـبیتشپ 
رد هک  دـیوگ  یم  : » تشاد راهظا  دوش ، یمن  تلود  ات  ود  تکلمم  رد  هک  دوب  هتفگ  هک  رایتخب  نخـس  نیا  ربارب  رد  ماما  دـینکب ». ینابیتشپ 

دیاب ینوناق  ریغ  تلود  نکل  . درادـن تلود  اـت  ود  تکلمم  کـی  نیا  تسا ، حـضاو  نیا  بوخ ، دوش ، یمن  تلود  اـت  ود  هک  تکلمم  کـی 
ادخ ای  دیاب  وت  . تسادـخ مکح  هب  یکتم  تسا ، تلم  ءارآ  هب  یکتم  هک  تسا  یتلود  مییوگ  یم  ام  هک  یتلود  یتسه ، ینوناق  ریغ  وت ، . دورب

ياقآ . دـشاب لقتـسم  ام  شترا  هک  میهاوخ  یم  : » تفگ نآ  نارـسفا  شترا و  هب  باطخ  ینیمخ  ماما  هاگنآ  ( 7 .« ) ار تلم  ای  ینک ، راـکنا  ار 
دیهاوخ یم  امش  دیشاب ؟ لقتسم  دیهاوخ  یمن  امش  رکـشلرس ، ياقآ  دیـشاب ؟ لقتـسم  هک  دیهاوخ  یمن  امـش  دیهاوخ ؟ یمن  امـش  دبـشترا !

 )...( میـشاب لقتـسم  دیاب  ام  دییوگب  دـیوگ ، یم  تلم  هک  نامه  تلم ، شوغآ  رد  دـییایب  هک  منک  یم  تحیـصن  امـش  هب  نم  دیـشاب ؟ رکون 
نیا ناتدوخ  يارب  مه  امش  ار ، بلطم  نیا  مییوگ  یم  امش  يارب  ام  . تسا یبنجا  زا  رتهب  امش  يارب  تلم  . تسا رفک  زا  رتهب  امش  يارب  مالسا 
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نارگید هک  تسا  ییاهزیچ  نیا  . مینز یم  راد  هب  ار  امـش  مییآ  یم  ام  دـیدرک ، اهر  رگا  هک  دـینکن  لایخ  . ار نیا  دـینکب  اهر  دـینکب ، ار  راک 
اب رزیاه ، لارنژ  ناریا ، هب  ینیمخ  هللا  تیآ  تشگزاب  زا  شیپ  زور  کی  ماما  تشگزاـب  زا  سپ  نتگنیـشاو  عضوم  ( 8 ...« ) دنا هدرک  تسرد 

تیامح رایتخب  رتکد  زا  شترا  : » تفگ اکیرمآ  يروهمج  سیئر  هداتسرف  هب  یغاب  هرق  . درک تاقالم  كرتشم  داتس  سیئر  یغاب  هرق  دبشترا 
نایاپ يارب  شترا  دنـسرب ، شزاس  هب  ینیمخ  ماما )  ) اب شتارکاذم  رد  رایتخب  رگا  دوزفا : دومن و  دـهاوخ  ارجا  ار  وا  تاروتـسد  دـنک و  یم 
عانتما مهافت  هب  ندیـسر  يارب  هرکاذـم  زا  ینیمخ  رگا  یلو  دـنک  یم  ینابیتشپ  رایتخب  زا  شمارآ ، حلـص و  نیمات  دوجوم و  تسب  نب  نتفای 
دهاوخ یعافد  عضوم  نآ ، طوقـس  زا  يریگولج  تلود و  زا  تیامح  روظنم  هب  شترا  دـیآرب ، بیقر  تلود  کـی  نییعت  ددـص  رد  دـنک و 

فیلکت بسک  هجراـخ ، ترازوزا  یـسایس  ياـهحانج  هـب  تبـسن  اـکیرمآ  تـلود  عـضوم  هراـبرد  نارهت  رد  اـکیرمآ  ریفـس  ( 9 .« ) تفرگ
ینیمخ اب  تساوخ  ریفس )  ) وا زا  رایتخب  رگا   » دوب رایتخب  تلود  اب  کیدزن  هرواشم  یساسا و  نوناق  دنور  زا  ینابیتشپ  نتگنیشاو  خساپ  . درک

هب دنک . تروشم  رایتخب  اب  ادتبا  دیاب  دش ، ریفس )  ) وا اب  رادید  راتساوخ  ینیمخ  رگا  . دهد ماجنا  ار  راک  نیا  دیاب  وا  دنک ، هرکاذم  تاقالم و 
کی ای  نامزاس و  کی  ناونع  هب  اروش  ییاسانـش  هناشن  هب  رما  نیا  اریز  دیامن ، هرکاذم  بالقنا  ياروش  اب  دیابن  دـش ، هداد  روتـسد  ناویلوس 

تـشاد سامت  اهنآ  اب  ینیمخ  تشگزاب  زا  لبق  هک  نویـسیزوپا ، رـصانع  اب  ار  دوخ  سامت  دیاب  ریفـس  لاح  نیا  اب  دش ، دـهاوخ  یقلت  تلود 
غالبا ناویلوس  هب  نارهت -  هب  ینیمخ  ماما  تشگزاب  زا  دـعب  زور  هیروف -  مود  رد  دـیدج ، لـمعلا  روتـسد  نیا  ( 10 .« ) دنک ظفح  نانچمه 

هب صخـش  نیا  . تفرگ سامت  ناریا  يدازآ  تضهن  ياضعا  زا  یکی  اب  اکیرمآ ، ترافـس  یـسایس  ماـقم  ( 11  ) لپمتـسا ناج  دعب ، زور  . دش
رضاح طرش ، ود  اب  رایتخب  هجیتن  رد  دنا  هدرک  هرکاذم  تعاس  ود  تدم  تاقالم و  رایتخب  اب  شیپ  بش  تضهن  ياضعا  هک  تفگ  لپمتـسا 

همه نیا  رد  . دنک مهارف  ار  یسرپ  همه  کی  بیترت  رتدوز  هچ  ره  دنامب و  یقاب  ریزو  تسخن  ناونع  هب  رایتخب  ( 1 تسا : هدش  هحلاصم  يارب 
همه نایاپ  ات  یلو  دـنک  افعتـسا  يریزو  تسخن  زا  راـیتخب  ( 2 درک . دـنهاوخ  باختنا  ار  یمالـسا  يروهمج  ای  تنطلـس  میژر  مدرم  یـسرپ 
طرش ود  ره  شنارواشم ، ناوارف  هیصوت  رارصا و  مغر  هب  ینیمخ  هللا  تیآ  کیس ، يراگ  هتفگ  هب  . دشاب روشک  روما  هرادا  راد  هدهع  یسرپ 

ینوناق ریغ  زین  تنطلـس  ياروش  . تسا هدرک  رداص  هاش  ار  وا  يریزو  تسخن  نامرف  اریز  دورب ، دیاب  رایتخب   » تفگ درک و  در  ار  يداهنـشیپ 
1 ( 12 .« ) دـشکب رانک  ار  دوخ  دـیاب  زین  شترا  . تسا مودـنارفر  يارجا  رب  تراظن  يارب  تقوم  ریزو  تسخن  کی  نییعت  لح ، هار  اهنت  . تسا

يوس زا  قفاوت »  لوصح  يارب  ار  تلود  اب  تارکاذم   » هیـصوت داهنـشیپ و  تشاد ، تماقا  سیراپ  رد  هک  ینارود  رد  یتح  ینیمخ ، هللا  تیآ 
یهیدـب . تسناد یم  نارحب  لح  هار  ار  هاش  يریگ  هرانک  اـهنت  درک و  در  اـیوق  دـندرک  یم  هرادا  ار  بـالقنا  دـندوب و  ناریا  رد  هک  یناراـی ،

هلباقم یتح ، تفریذپ و  یمن  دوخ ، يوس  زا  تلود  نییعت  زج  ار  یلح  هار  هنوگ  چیه  ناریا ، هب  شا  هنادنمزوریپ  تشگزاب  زا  سپ  هک  تسا 
دعب زور  هد  هنانیب ، عقاو  ینیب  شیپ  نیا  تسناد و  یم  یعطق  بالقنا ، يزوریپ  حلـسم و  ياـهورین  تیقفوم  مدـع  هب  داـقتعا  اـب  ار ، شترا  اـب 

نمهب 1357)  15  ) نارهت هب  دورو  زا  سپ  زور  راـهچ  ینیمخ  هللا  تیآ  يریزو  تسخن  دنـسم  رد  ناـگرزاب  دیـسر . توـبث  هب  نـمهب )  22)
يارب : » تفگ بالقنا  تقوم  تلود  ریزو  تسخن  یفرعم  ماگنه  ینیمخ  ماما  . درک بوصنم  يریزو  تسخن  هب  ار  ناگرزاب  يدـهم  سدـنهم 

هک دینیب  یم  امـش  و  یمومع ، ءارآ  باستحا  هب  ام ، تسام و  رب  هک  یمومع  ءارآ  ءاکتا  هب  رتدوز ، هچ  ره  عضو  نیا  هب  میهدـب  همتاخ  هکنیا 
ار یتلود  سیئر  . منک یم  یفرعم  ار  یتلود  کی  دـنراد ، لوبق  يربهر  ناونع  هب  ای  تلاـکو و  ناونع  هب  ار  اـم  تساـم و  اـب  هک  یمومع  ءارآ 
، تسا ناسـسؤم  سلجم  هک  ینونک  لئاسم  نیا  مه  دهدب و  همتاخ  اهیگتفـشآ  هب  مه  هک  دـیهدب  لیکـشت  ار  یتلود  اتقوم  منک ، یم  یفرعم 

مه سلجم  تاباختنا  دوشب و  سیسات  ناسسؤم  سلجم  دنک و  تسرد  ار  نآ  تامدقم  دهدب و  ار  ناسـسؤم  سلجم  تاباختنا  بیترت  ینعی 
 )...( دراذگب مودنارفر  هب  ار  یمالـسا  يروهمج  دش ، لیکـشت  هک  ناسـسؤم  سلجم  دـننکب و  باختنا  ار  ینوناق  تلود  اهنآ  دوشب و  ماجنا 

شباصتنا لیالد  و  وا ، یسایس  قباوس  ناگرزاب و  سدنهم  تیصخش  هرابرد  ینیمخ  ماما  سپس  ( 13 .« ) میدرک نییعت  ار  تقوم  تلود  اذهل ،
تـسا يدرم  مسانـش ، یم  کـیدزن  زا  هک  تسا  ینـالوط  ياـهلاس  ار  ناـگرزاب  سدـنهم  ياـقآ  باـنج  نوچ  و  : » تفگ يریزو  تسخن  هب 

یم یفرعم  ار  ناشیا  نم  . تسا عرش  تاررقم  فالخ  هک  يزیچ  هب  شیارگ  نودب  یلم و  تلم و  هب  نیما  تسایر و  ظاحل  زا  نیدتم  لضاف ،
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تموکح کی  تسین ، يداع  تموکح  کی  دـنک ، عاـبتا  وا  زا  دـیاب  تلم  تسا ، عاـبتالا  بجاو  ناـشیا  . دـشاب تلو  سیئر  ناـشیا  هک  منک 
يریزو تسخن  هب  ناگرزاب  سدنهم  یفرعم  ( 14 ....« ) تسا عرش  اب  تفلاخم  تموکح  نیا  اب  تفلاخم  دنک ، عابتا  وا  زا  دیاب  تسا ، یعرش 

: تفگ تقوم  تلود  لیکشت  هب  تبسن  شنکاو  رد  رایتخب ، رتکد  . دش ور  هبور  میظع  ياهییامیپهار  مدرم و  عیسو  لابقتـسا  اب  تقوم ، تلود 
دنتفا یم  هار  هب  اهنابایخ  رد  هک  هدز  ناجیه  مدرم  یهورگ  طسوت  هن  دریگ ، تروص  دازآ  تاباختنا  قیرط  زا  دـیاب  تموکح  رییغت  هنوگره  »

، ام . دوب دهاوخ  باذج  نیا  . داد مهاوخ  هزاجا  دهد  لیکـشت  مق  سدقم  رهـش  رد  یتلود  نینچ  دـهاوخ  یم  ینیمخ ) هللا  تیآ   ) وا رگا  )....( 
داد مهاوخن  یعقاو  تلود  کی  لیکـشت  هزاجا  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  هک  میوگب  يدج  روط  هب  اما  تشاد ، میهاوخ  ار  دوخ  کچوک  ناکیتاو 

مامت رد  نم  . تسا ناریا  تلود  اهنت  نم  تلود  متـسه و  نوناـق  نم  هک  دـنک  كرد  دـیاب  ینیمخ  هللا  تیآ  دـناد )....( . یم  ار  نیا  زین ، وا  و 
(15 ...« ) يرگید یسک  اب  هن  درک و  مهاوخ  شزاس  ینیمخ  هللا  تیآ  اب  هن  مدیاقع ، لوصا و  رد  ما و  هدرک  هزرابم  یـسارکومد  هار  رد  رمع 

سدـنهم ياقآ  باـنج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب   15/11/1357 14/6/1399 دوب : حرـش  نیدـب  ناگرزاب  سدـنهم  ریزو  تسخن  نامرف  نتم 
یط هک  ناریا  تلم  قافتا  هب  بیرق  عطاـق  تیرثکا  ءارآ  زا  یـشان  ینوناـق  یعرـش  قح  بسح  رب  بـالقنا  ياروش  داهنـشیپ  هب  اـنب  ناـگرزاب 

نامیا هب  هک  يدامتعا  بجوم  هب  تسا و  هدش  زاربا  شبنج  يربهر  هب  تبسن  ناریا  رسارس  رد  ددعتم  عیـسو و  تارهاظت  میظع و  تاعامتجا 
نتفرگ رظن  رد  نودـب  ار  یلاعبانج  مراد ، یلم  یمالـسا و  تازرابم  رد  ناتقباوس  زا  هک  یتاـعالطا  مالـسا و  سدـقم  بتکم  هب  امـش  خـسار 
ماـجنا اـصوصخ  تکلمم و  روما  هرادا  بیترت  هب  اـت  میاـمن  یم  تقوم  تلود  لیکـشت  روماـم  صاـخ  یهورگ  هب  یگتـسب  یبزح و  طـباور 

نیبختنم زا  ناسـسؤم  سلجم  لیکـشت  یمالـسا و  يروهمج  هب  روشک  یـسایس  ماظن  رییغت  هرابرد  تلم  یمومع  ءارآ  هب  عوجر  مودنارفر و 
تسا یـضتقم  . دیهدب ار  دیدج  یـساسا  نوناق  قبط  رب  تلم  ناگدنیامن  سلجم  باختنا  دیدج و  ماظن  یـساسا  نوناق  بیوصت  تهج  مدرم 

شترا و تلود ، نادنمراک  . دـییامن یفرعم  نییعت و  ما  هدومن  صخـشم  هک  یطیارـش  هب  هجوت  اب  رتدوز  هچ  ره  ار  تقوم  تلود  ياضعا  هک 
روما نتفای  نامزاس  بالقنا و  سدقم  فادها  هب  لوصو  يارب  ار  طابضنا  تیاعر  هدومن و  لماک  يراکمه  امـش  تقوم  تلود  اب  تلم  دارفا 

هللا حور  میاـمن . یم  تلئـسم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  یخیراـت  ساـسح  هلحرم  نیا  رد  ار  تقوم  تلود  امـش و  تیقفوم  . دومن دـنهاوخ  روـشک 
چیه : » تفگ دیـشک و  لاوئـس  ریز  ار  ینیمخ  ماما  يوس  زا  هدـش  ناونع  یمالـسا  يروهمج  تیهاـم  راـیتخب ، دـعب  زور  ینیمخلا  يوسوملا 

، نویناحور دهاوخ  یم  وا  . دریذپ یم  ار  یسارکومد  هن  یـسایس و  ییارگ  ترثک  هن  وا ، تسیچ ؟ وا  یمالـسا  يروهمج  هک  دناد  یمن  سک 
هک میوگب  مناوت  یم  هدنب  . دیا هتفرگ  هاش )  ) ناشیا زا  ار  ناتنامرف  امـش  دنیوگ  یم  . تسا نیمه  اهنآ  فرح  همه  دـننک و  ارجا  ار  یهلا  نوناق 

ههبج يارزو  نیا  مامت  دـنا و  هدرک  ار  راک  نیمه  دـنا ، هدوب  رتگرزب  ام  زا  هک  صاخـشا  یلیخ  و  اه ، کلامملا  یفوتـسم  اه ، قدـصم  رتکد 
نیا دیـسر ، نم  تسد  هب  یتقو  نامرف  نیا  ارچ  منیبب  مناوت  یمن  هدنب  . دـنا هتـشاد  ار  نیمارف  نیمه  مه ، نماد  كاپ  تاضق  نیا  یمامت  یلم و 

ای تساوخن  دوـخ ، يریزو  تسخن  تیعورـشم  هیجوـت  رد  راـیتخب ، رتـکد   1 ( 16 .« ) دوش یم  یقلت  روفنم  اـی  هدـش ، هتـساک  شـشزرا  ردـق 
طیارش اب  دیدرگ ، تشهبیدرا 1330  رد  قدـصم ، دـمحم  رتکد  يریزو  تسخن  هب  رجنم  هک  ار  یعاضوا  طیارـش و  فالتخا  دوب ، هتـسناوتن 

يارب ناریا ، تلم  يرامعتـسا  دـض  تضهن  ربهر  ناونع  هب  قدـصم  رتکد  دـنک ، كرد  تفرگ  يریزو  تسخن  ناـمرف  وا  هک  هام 1357  يد 
رد یتردق  چیه  هاش  اضر  دمحم  فارتعا  هب  . درک یم  ینابیتشپ  وا  زا  یمدرم  میظع  يورین  و  دوب ، هدمآ  نادـیم  هب  تفن  تعنـص  ندرک  یلم 

یتروص رد  داد ، رد  نت  وا ، يرادمامز  هب  ریزگان  هاش  سلجم ، لیامت  يار  بسک  زا  سپ  و  ( 17  ) تشادن ار  وا  اب  هلباقم  ناوت  ناریا ، لخاد 
یم كرادت  روشک  زا  جراخ  هب  ار  دوخ  رفس  هاش  دوب ، یشاپورف  فرش  رد  بالقنا ، میظع  نافوط  ربارب  رد  ناریا ، میژر  هام 1357 ، يد  هک 

هب مارتحا  موزل  یلم ، ياروش  سلجم  رد  رایتخب  داد . دامتعا  يار  وا  هب  سلجم  دعب  تفرگ و  ار  يریزو  تسخن  نامرف  ادـتبا  رایتخب  و  دـید ،
نم : » دنام دهاوخ  يریزو  تسخن  ماقم  رد  نوناق  مکح  هب  هک  دش  روآدای  درک و  دـیکات  ار  تکلمم  نیناوق  رگید  زا  عافد  یـساسا و  نوناق 

نوناق اب  دـیایب و  نوناق  اب  یتموکح  دـیاب  . موش یمن  میلـست  دـیآ ، دوجو  هب  مدرم  لیخت  رد  هک  ییاهتموکح  لاجنج  وه و  داـیرف و  داد و  اـب 
زا ای  هک  دـیتسه  دازآ  زین  ناگدـنیامن  امـش  . تفر دـهاوخ  سلجم  ناگدـنیامن  يار  اب  طقف  هدـمآ ، سلجم  ناگدـنیامن  يار  اب  هک  نآ  . دورب
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ات مناـم  یم  تکلمم  ینوناـق  ریزو  تسخن  ماـقم  رد  نم  یلو  . دـینامب ناـملراپ  رگنـس  رد  اـی  دـیهد و  افعتـسا  دـینک و  رظنفرـص  یگدـنیامن 
زا ناـنچمه  راـیتخب  بـالقنا ، يزوریپ  ناـگرزاب و  سدـنهم  باـصتنا  نیب  زور ، تـفه  یط  ( 18 .« ) مهدـب ماجنا  ار  هدـنیآ  دازآ  تاـباختنا 
هک ینامز  اـت  : » تفگ نمهب  زور 18  يو  دومن ، یم  دـیدهت  ار  ناگرزاب  درک و  یم  عافد  دوخ  يریزو  تسخن  ندوب  ینوناـق  تیعورـشم و 
رد يو  ( 19 .« ) دش دهاوخ  هداد  اهنآ  خساپ  نوناق  تردق  هب  دـنهن ، رتارف  نیا  زا  ار  اپ  رگا  اما  مرادـن ، يراک  اهنآ  اب  . دراد همادا  اهیخوش  نیا 
یب ياهراعش  ینابایخ و  يوهایه  يوجتسج  رد  اهنآ  دنرادن )...(  ار  ریزو  تسخن  نییعت  قح  ینیمخ  هللا  تیآ  : » هک دش  یعدم  رگید  ياج 

هک یلاح  رد  میراد ، تیرثکا  ام  دـنیوگب  دـنهاوخ  یم  بیترت  نیا  هب  اهنآ  . دنتـسه دوش ، یم  رارکت  شارخ  شوگ  ياـهدایرف  اـب  هک  ینعم ،
مدرم زا  نت  رازه  اههد  روضح  رد  یقطن  یط  نمهب 1357  زور 20  رد  ناگرزاب  سدنهم  ( 20 .« ) دشاب شوماخ  مارآ و  نیتم ، دیاب  تیرثکا 

داد خساپ  لیصفت  هب  وا  يریزو  تسخن  دندوب  ینوناق  ياعدا  رایتخب و  تایرظن  نوماریپ  دندوب ، هدرک  عامتجا  نارهت  هاگشناد  رد  هک  نارهت 
ناـمه ياـج  رـس  ناـشنتفگ  ناشنتـسشن و  ناـشیا و  تلود  ندوب  ینوناـق  داریا  تسا ، فـالتخا  داریا و  لاکـشا و  دروـم  هچنآ  : »... تفگ و 

ار وا  هکنیا  لیلد  هب  دناد ، یم  ینوناق  تلود  ار  شدوخ  . تسا بالقنا  تلم و  هتـساوخ  هب  ندرکن  لماک  نیکمت  تلم و  نانمـشد  نیبصاغ و 
نیمه ات  هک  رایتخب ، رتکد  ياقآ  هک  تسا  نیا  زا  بجعت  . دـنا هداد  ناـشیا  هب  داـمتعا  يار  سلجم  اـیناث  تسا و  هدـیزگرب  ماـقم  نیا  هب  هاـش 

یلیمحت و ار  یلم  ياروش  سلجم  انـس و  سلجم  زیخاتـسر و  بزح  درک ، یم  یـساسا  نوناـق  ندـش  لاـمیاپ  هب  ضارتعا  فارتـعا و  رخاوا 
تعاس زا  دعب ، زور  ( 21 ...« ) تساجنیا لاکـشا  تساجنیا ، فالتخا  . دبـسچ یم  اهنآ  هب  یتسد  ود  الاح  تسناد ، یم  یکاواس  یـشیامرف و 

هیمالعا راطخا و  نیا  لابند  هب  . دـننکن انتعا  تلود  روتـسد  هب  تساوخ  مدرم  زا  ینیمخ  ماما  . دـش مالعا  یماظن  تموکح  رهظ  زا  دـعب  راهچ 
نآ يادرف  . دش عورش  هپت  ناشود  ناگداپ  رد  یتنطلس  دراگ  دارفا  اب  نارفامه ، يریگرد  بش  نامه  . دنتخیر اهنابایخ  هب  مدرم  تقوم ، تلود 

تـسد هب  یماظن  هاگیاپ  ناگداپ و  دنچ  سیلپ و  ياههاگـساپ  زا  يرایـسب  دعب ، تعاس  دنچ  درک ، یفرط  یب  مالعا  شترا  نمهب )  22  ) زور
General Robert E.Huyser;Mission . 1 اه : تشون  یپ  درک ... طوقـس  رایتخب  هزور  تلود 37  بیترت ، نیدـب  و  داتفا ، مدرم 
to Tehran,p.182. 2. Zbigniew Brezinski;power and principle,pp.388 -389. 3.
: دوب حرش  نیدب  کی  ره  فیاظو  لابقتـسا و  هتیمک  ياضعا  یماسا  . 5 . 212 تاحفص 213 - یگنرکی ، . Huyser;op.cit.,p,184. 4

تجح تاکرادت ، ینیسح ، هاش  نیسح  يزیر ، همانرب  نایغابص ، تاغیلبت ، یلـسوت ، دمحم  تاماظتنا ، لوئـسم  یچنارهت ، رغـصا  یلع  نایاقآ 
12 اه ، همانزور  . 6 تسرپرس . يرهطم ، هللا  تیآ  تیناحور ، طبار  یتالحم  هللا  لضف  خیش  مالسالا  تجح  وگنخس ، حتفم ، دمحم  مالـسالا 
Sick;op.cit.,p.150. 10. . 9 نــمهب 1357 . خروـم 12  اـه ، هماــنزور  . 8 . 280 - 283 دـلج 4 ، روـن ، هفیحــص  . 7 نـمهب 1357 .
تاحفـص 195- اهزور ، نیرخآ  رد  اهـشالت ، نیرخآ  . Sick;Ibid.,p.150. 11. John Stempel. 12. Sick,Ibid,p.150. 13

اضر دمحم  . 17 نمهب 1357 .  16 ناهیک ، همانزور  . 16 نمهب 1357 .  15 ناهیک ، همانزور  . 15 . 192 تاحفـص 195 - نامه ، . 14 . 192
.20 نمهب 1357 .  18 ناهیک ، همانزور  . 19 نمهب 1357 .  16 ناهیک ، همانزور  . 18 یـسیلگنا . ) نتم  زا   ) هحفـص 84 خیرات ، هب  خساپ  هاش ،
ج 2، ناریا ، هلاس  جـنپ  تسیب و  یـسایس  خـیرات  هلاقم : عباـنم  نمهب 1357 .  20 ناهیک ، هماـنزور  . 21 نـمهب 1357 .  21 ناهیک ، هماـنزور 

؛  اضرمالغ یتاجن ،

ناریا یمالسا  بالقنا  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  يربهر  يریگلکش  دنور 

ماما يربهر  يریگلکـش  دـنور  یـسررب  هب  رـضاح ، هلاـقم  هدـیکچ  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  رد  هر ) ) ینیمخ ماـما  يربهر  يریگلکـش  دـنور 
، ریخا ياهتکرح  اهتضهن و  نایم  یلامجا  يا  هسیاقم  اب  ات  تسا ؛ نآ  یپ  رد  راتشون  نیا  دزادرپ ، یم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رد  هر ) ) ینیمخ

بـالقنا هب  مه  یتاراـشا  زین  هنیمز  نیا  رد  و  دـیامن ، ناـیب  یلم  اـی  يا و  هقطنم  حطـس  رد  ار  اهـشبنج  اهتـضهن و  نیا  یماـکان  مـهم  لـماوع 
يریگلکش دنور  ندوب  یجیردت  هرابرد  عماج  يریسفت  اب  ات  دراد  دصق  هدنسیون  نیاربانب ، دراد . تفن  تعنص  ندش  یلم  نایرج  هطورشم و 
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نیا رد  يو  دیامن . رکذ  ار  هر ) ) ینیمخ ماما  ندیسر  يربهر  هب  رد  رثؤم  لماوع  دزادرپب و  ماما  یـشم  زراب  تایـصوصخ  هب  هر ) ) ماما يربهر 
نیا رد  تسا و  بـالقنا  ندـناشن  راـب  هب  رد  ناـشیا  ذوفن  و  هر ) ) ینیمخ ماـما  هویـش  ياـهیگژیو  دـییأت  تاـبثا و  يوـجو  تسج  رد  هتـشون ،

؛ دنک یم  دای  مه  دروخ ، یم  مشچ  هب  یعامتجا  تازرابم  هصرع  رد  ماما  تیلاعف  اب  نامزمه  هک  یبزح ، توافتم  تانایرج  زا  زین  بوچراچ 
فده نیا  اههورگ ، نیا  هرابرد  یلامجا  یحیـضوت  اب  هدنراگن  دندش . یم  بوسحم  بیقر  یعون ، هب  تیناحور  تضهن  يارب  هک  یتانایرج 

رد هلاقم ، نیا  دیامن . نایب  ار  هر ) ) ماما يربهر  يژتارتسا و  ياهیگژیو  بازحا ، نیا  نوگانوگ  ياهدرکلمع  ربارب  رد  هک  دنک  یم  بیقعت  ار 
تیناقح و ریظن ؛ یلیالد  رباـنب  ماـما  هویـش  هک  دریگ ؛ یم  هجیتن  نینچ  هر ،) ) ینیمخ ماـما  يربهر  ياـهیگژیو  نیرتمهم  ندرمـشرب  اـب  ناـیاپ 
، لیبق نیا  زا  يرایسب  ریبادت  نینچمه  یسایس و  راتفر  رد  يو  يراوتـسا  تیعطاق و  ماما ، یـسایس  صولخ  تقادص و  عضاوم ، ندوب  یقطنم 

یـسأت ماما و  يونعم  تایـصوصخ  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ  زین ، تیاهن  رد  تسا . هتـشاد  هارمه  هب  يزاسراک  قفوم و  یـشم  طخ 
لکـش لماوع  نیرت  یـساسا  نیرت و  مهم  زا  همدـقم  تسا . هدـش  یم  بوسحم  هر ) ) ماما يربهر  تاـکن  نیرترثؤم  زا  یهلا ، فاـطلا  رب  يو 
ینییعت هاگچیه  شبنج ، کی  يریگ  لکـش  نایرج  رد  يربهر »  » هلوقم تسا . شبنج  نآ  يربهر  یعامتجا ، شبنج  کی  یباـیماک  يریگ و 

يارب صخش  کی  ای  نامزاس و  بزح ، هورگ ، کی  يزاس  هتـسجرب  رد  ینوگانوگ  لماوع  اه و  هنیمز  هکلب  تسین ، هدش  یحارط  شیپ  زا  و 
اب ههجاوم  رد  نآ  يدنمناوت  تیفرظ و  نازیم  يربهر و  یـسایس  راتفر  رگید ، يوس  زا  دنتـسه . راذگریثأت  شبنج ، نآ  تیادـه  يزاتـشیپ و 

افیا نآ  ینیزگیاج  ییاج و  هیاج  ای  يربهر  رارقتسا  رارمتـسا و  رد  یـساسا  شقن  شبنج ، يورارف  هدشن  ینیب  شیپ  ون و  هب  ون  ياه  شلاچ 
شفن تیمها  تیـساسح و  نیداینب  هبناج و  همه  ریگارف ، یبالقنا  مه  نآ  دوش  لیدبت  بالقنا  کی  هب  یعامتجا ، شبنج  نیا  رگا  دـنک . یم 
لیدبت زاس  تشونرس  يرصنع  هب  بالقنا ، هدنیآ  تکرح و  دنور  رب  شبنج ؛ یلـصا  يورین  نآ و  نایم  هدنیازف  یجیردت و  لماعت  يربهر و 

ریخا هلاس  دـص  یعامتجا  ياهـشبنج  یـسایس و  ياه  تکرح  رد  دروخ . یم  دـنویپ  رـصنع  نیا  هب  بـالقنا  نآ  تاـیح  گرم و  دوش و  یم 
هراومه یمالـسا ، بالقنا  يریگ  لکـش  زا  شیپ  ات  مینک . یم  هظحالم  اراکـشآ  ار  يربهر  رـصنع  یفنم  تبثم و  تاریثأت  هنماد  نامروشک ،

نایرج رد  مه  تسا . هدوب  روشک  رد  یلم  اـی  يا  هقطنم  ياـه  شبنج  اـه و  تضهن  یماـکان  مهم  لـماوع  زا  يربهر ، رـصنع  فعـض  طاـقن 
دـض يدادبتـسا و  دـض  ریگارف  یـساسا و  تکرح  شزیخ و  ود  هک  تـفن  تعنـص  ندـش  یلم  شبنج  ناـیرج  رد  مـه  هطورـشم و  تـضهن 

یلیلحت رد  نیاربانب  تسا . هتشاد  ریذپانراکنا  یساسا و  شقن  شبنج ، یبایماک  مدع  رد  یتساک ، نیمه  تسام  روشک  خیرات  رد  يرامعتـسا 
هب هک  هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  تیاده  تیناحور و  يربهر  هب  ات 43  ياهلاس 41  یمالسا  شبنج  اب  هسیاقم  رد  شبنج ، ود  نیا  زا  یقیبطت 

، یـسررب دـقن و  يوزارت  رد  دـیاب  هک  تسا  هجوت  لباق  نآ ، فعـض  توق و  طاقن  يربهر و  رـصنع  دـش ، یهتنم  لاس 57  یمالـسا  بالقنا 
، هتـسجرب شقن  نانآ  ياه  لیلحت  رد  ًابلاغ  هدـنامن و  رود  یمالـسا  بالقنا  نارگ  لیلحت  ناققحم و  هاگن  زا  هتکن  نیا  هتبلا  ددرگ . یباـیزرا 

نایم نیا  رد  هچنآ  تسا . هدـش  حرطم  ًاحیرـص  یمالـسا ، بالقنا  زیمآ  تیقفوم  دـنور  رب  نآ  ریذـپانراکنا  ریثأت  و  هر ) ) ینیمخ ماما  يربهر 
هاگیاج ینیمخ ، ماما  يوزوح  هاگتـساخ  عیـشت ، يداقتعا  رـصانع  ینید ، گنهرف  ياـه  هنیمز  زا : تستراـبع  هتفرگ ، رارق  هجوت  دروم  رتشیب 

هتخادرپ نادـب  رتمک  هچنآ  نیاربانب  ینافرع . يونعم و  داـعبا  رد  صوصخب  هر ؛) ) ماـما یـصخش  تایـصوصخ  هرخـالاب  تیعجرم و  هتـسجرب 
هدیچیپ ياضف  یسایس و  هدرـشف  ياه  تباقر  هصرع  رد  زین  و  بالقنا ، لاح  رد  هعماج  تایعقاو  نتم  رد  هک  تسا  یلماوع  اه و  هنیمز  هدش ،

ردـتقم و يربهر  دنـسم  هب  ار  ماما  اه ، هئطوت  عناوم و  زا  يرایـسب  مغر  یلع  درک و  تیبثت  ار  هر ) ) ماما يربهر  ات 57 ، ياهلاس 40  یتازرابم 
قیفوت يِربِو ، یتخانش  هعماج  ياههاگدید  ریثأت  تحت  هاگ  هک  هدش  بجوم  هلئسم ، نیا  هتـسیاب  حرط  لمأت و  مدع  دناشن . بالقنا  عزانمالب 

یقطنم و دـنور  دوشرـصحنم و  کیتامزیراک  ياه  یگژیو  هب  هنارگن  یحطـس  هناشیدـنا و  هداس  يا  هنوگ  هب  بالقنا ، يربهر  رد  هر )  ) ماما
ندوب یجیردـت  میـشاب . هتـشاد  عوضوم  نیا  هب  یتاراشا  هک  مینآرب  لاجم  نیا  رد  دوش . هتـشاگنا  هدـیدان  هر ) ) ماما يربهر  نیوکت  ییـالقع 
ناـفوط زورب  روـهظ و  نیزاـغآ  هطقن  هاـم 56  يد  اـت 19  لاـس 40  رد  تیناـحور  تضهن  زاـغآ  زا  هر :) ) ماـما يربهر  يریگ  لکـش  دـنور 

قطنم و دوب  هتـسناوت  شوجدوخ ، ًابلاغ  هدرتسگ و  ياه  شالت  اب  ماما  وریپ  یبالقنا و  تیناحور  هدرتسگ  هکبـش  یمالـسا  بالقنا  نیگمهس 
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روتاتکید میژر  اب  زیتس  یبالقنا  شنک  شرگن و  دهد و  لاقتنا  نیدـتم  نمؤم و  مدرم  فلتخم  راشقا  هب  ار  هر ) ) ینیمخ ماما  یتازرابم  هزیگنا 
راشقا رد  هزرابم  ياضف  داجیا  رد  یـسایس  يرکف و  ياه  نایرج  رگید  ياه  شالت  هتبلا  دـنک . داـجیا  هعماـج  رد  ار  يولهپ  هتـسباو  دـساف و 

يا هزراـبم  يریگ  لکـش  هنیمز  هاوخاـن  هاوخ  هعماـج ، رد  ناـهنپ  یـسایس  يرکف و  ياـه  تباـقر  تشاد و  یناوارف  ریثأـت  هعماـج ، فـلتخم 
، نایوجشناد نایرازاب ، فانصا و  نایم  رد  زرابم  شوجدوخ  ياه  هورگ  یجیردت  يریگ  لکـش  تخاس . یم  دعاسم  میژر  هیلع  ار  یناگمه 

رثؤم راشقا  نوزفازور  هجوت  اب  زین  و  هر ) ) ماما ياه  هشیدـنا  مالـسا و  یـسایس  یعامتجا و  ياه  هبنج  هب  داقتعا  اـب  ناـیماظن  یتح  ناـملعم و 
ار هر ) ) ماـما يربـهر  ذوفن  هطیح  مالـسا  یعاـمتجا  ياـه  هزومآ  هب  تبـسن  یهاـگآ  ناـمیا و  قـیمعت  یمالـسا و  رکفت  هشیدـنا و  هب  هعماـج 
. دز یم  مقر  هر ) ) ماما هار  ناوریپ  يارب  يولهپ  میژر  اب  هلباقم  رد  ار  رترب  یعامتجا  تردـق  بیقر ، ياه  نایرج  نایم  رد  داد و  یم  شرتسگ 

یتازرابم نامتفگ  یتسرد  تیناقح و  دوب ، هدز  راـنک  میژر  هرهچ  زا  ار  گـنرین  يراـکایر و  هدرپ  هک  دادرخ 42  زاس 15  تشونرس  هبرجت 
، اکیرمآ ياپون  رامعتـسا  هبناج  همه  ذوفن  ياه  هیاپ  میکحت  ناقفخ ، دـیدشت  نارود  نیا  رد  دوب . هدـناسر  تابثا  هب  لمع  هنحـص  رد  ار  ماما 
دادبتـسا و یگماکدوخ و  دـشر  یـسایس ، يداصتقا و  راکـشآ  ياه  ضیعبت  اه و  یتلادـع  یب  قیمعت  طاطحنا ، لاذـتبا و  گنهرف  شرتسگ 

هلباقم رد  هر ) ) ینیمخ ماما  هک  دوب  یهار  یتسرد  مئالع  زا  یگمه  هعماج ، رد  ییادز  مالسا  يزیتس و  مالسا  تهج  رد  هبناج  همه  تامادقا 
ار يا  هدرتسگ  يا  هدوت  هاگیاپ  هک  مدرم  ینید  تاداقتعا  قیالع و  زا  رظن  فرص  دندوب . هتفرگ  شیپ  رد  روشک ، رب  مکاح  یتنطلـس  ماظن  اب 

یتکرح بسانم  رتسب  هک  هعماج  رد  ریگارف  قیمع و  یتیاضران  لماوع  اه و  هنیمز  زین  و  درک ، یم  داجیا  هر ) ) ماـما مـالک  ریثأـت  ذوفن و  يارب 
تشاد دوجو  هر ) ) ماما یتازرابم  نامتفگ  رد  ییاه  یگژیو  تایـصوصخ و  هچ  هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  تخاس  یم  مهارف  ار  یبالقنا 

نیا یسررب  تخاس ؟ یم  راومه  بالقنا ، رد  ناشیا  عزانمالب  يربهر  يریگ  لکـش  يارب  ار  هار  یـسایس ، ياه  نایرج  تباقر  هصرع  رد  هک 
اهنایرج هک  یطیارش  رد  تسا و  هتفرگ  لکش  ینالقع  یقطنم و  ًالماک  بوچراچ  کی  رد  هر ) ) ماما يربهر  هک  دهد  یم  ناشن  اه ، یگژیو 

یم حرطم  هر ) ) ینیمخ ماما  يربهر  یمالسا و  هزرابم  نایرج  اب  تباقر  يارب  ار  دوخ  يا  هدش  هتخانـش  راد و  هقباس  هتـسجرب ، ياه  هرهچ  و 
! دـنداد رارق  ناشیا  يربهر  ماما و  نامتفگ  عضوم  رد  مه  ار  ابقر  جـیردت  هب  دـندنادرگرب و  نانآ  زا  يور  هعماج ، ناگبخن  هدوت و  دـندرک ،
يزوریپ و هب  هدـنام  هام  دـنچ  اـی  بـالقنا و  جوا  رد  سیراـپ  رد  هر ) ) ینیمخ ماـما  اـب  بیقر  ياـه  ناـیرج  فورعم  ناربهر  یخرب  تاـقالم 

عزانمالب يربهر  یلیمکت  ياه  هقلح  نیرخآ  ناشیا ، يربهر  هب  یلمع  ناعذا  ماما و  یبالقنا  یـسایس و  همانرب  يژتارتسا و  یمـسر  شریذـپ 
یلم ياه  یشیدنا  تحلصم  زا  هتساخرب  هچ  دشاب و  هدوب  ماما  يربهر  یشم و  یعقاو  شریذپ  زا  یـشان  هچ  مادقا  نیا  دوب . هر ) ) ینیمخ ماما 

اه هرهچ  نیا  طسوت  هر )  ) ماما يربهر  رد  تایصوصخ  اه و  یگژیو  نامه  زارحا  هدنهد  ناشن  یصخش ، یبزح و  ياهدیدحالص  یتح  ای  و 
یسایس يربهر  یـشم و  هب  هعماج  ناگبخن  نتـسویپ  هتبلا  دنک . یم  تباث  ار  هر ) ) ماما عزانمالب  يربهر  نیوکت  ندوب  یجیردت  تسا و  هدوب 

يارب روشک  زا  جراـخ  رد  نایوجـشناد  یمالـسا  ياـه  نمجنا  طـسوت  هر ) ) ماـما زا  ماـیپ  تساوخرد  تسا . هتفرگ  لکـش  ًاجیردـت  زین  ماـما 
هک یناوارف  ياه  تاقالم  قارع و  رد  ماما  دـیعبت  لوط  رد  هتـسجرب  ياه  هرهچ  یخرب  ياه  تاقالم  تابتاکم و  ای  هنالاس  ياه  ییاـمهدرگ 

ياهنامزاس اههورگ و  ناگداتـسرف  ای  رثؤم و  ياـه  تیـصخش  اـب  سیراـپ  رد  دوخ  ههاـم  راـهچ  دودـح  تماـقا  هرود  رد  هر ) ) ینیمخ ماـما 
لباق شقن  مه  هعماج  نادـهعتم  ناگبخن و  مدرم ، هدوت  تما و  اب  ماما  دـنویپ  رد  ـالوا : هک  دراد ؛ تقیقح  نیا  زا  تیاـکح  دنتـشاد  فلتخم 

نتـسویپ و  هر ) ) ماما هب  نانآ  داقتعا  ًایناث  و  تسا ، هدوب  هجوت  دروم  حرطم و  هعماج  يارب  نانآ  رظن  یعیبط  روط  هب  دنا و  هتـشاد  يا  هظحالم 
ناشیا يربهر  یشم و  قفوم  نشور و  هدنیآ  هب  تبسن  شخب  نانیمطا  يرواب  هب  ندیـسر  زا  سپ  یبایزرا  لمات و  اب  ناشیا ، ناوریپ  هگرج  هب 
هچرگا تخاس . مهارف  ناشیا  يارب  ار  يربهر  تیعقوم  ماما ، یتهاقف  يوزوح و  هاـگیاپ  تیعجرم و  اـهنت  هک  درک  ناـمگ  دـیابن  تسا . هدوب 
بالقنا نارود  تایعقاو  مه  ام و  خیرات  رد  یعامتجا  ياه  شبنج  اه و  تضهن  یخیرات  ياه  هبرجت  مه  یلو  دوب ، رثؤم  رایـسب  هاگیاج  نیا 

زارحا رد  يریثاـت  چـیه  دوـش ، هظحـالم  رگید  ياـه  یگژیو  تایـصوصخ و  زا  يادـج  رگا  یگژیو  نیا  هک  دـنک ، یم  دـییات  ار  هتکن  نـیا 
رد زین  يرگید  راوگرزب  عجارم  ام ، روشک  رد  بالقنا  يریگ  لکـش  اب  نامزمه  تشاد . دـهاوخن  یعامتجا  شبنج  بـالقنا و  کـی  يربهر 
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مک بالقنا  نادیم  رد  زین  نانآ  زا  يرامش  و  دوبن ، ماما  زا  رتمک  نانآ ، زا  یخرب  نادلقم  هرتسگ  هک  دنتـشاد  روضح  يوتف  تهاقف و  هصرع 
هّجوم و ياـه  هرهچ  یخرب  یتـح  دـندرکن . بلج  دوخ  هب  يربـهر  ناونع  هب  ار  هعماـج  لد  نهذ و  هاـگچیه  یلو  دنتـشاد ، روـضح  شیب  و 

یم ناـشیا  يراـی  هب  هر ،)  ) ماـما هار  یتسرد  هب  ناـنیمطا  داـمتعا و  لوصح  زا  سپ  دـندوب ، ماـما  نیرید  ناراـی  نادرگاـش و  زا  هک  هتخیهرف 
ققحت هک  دراد  تلالد  تیعقاو  نیا  رب  یگمه  تاکن  نیا  دنهن . یم  ناشیا  رایتخا  رد  بالقنا ، فادها  ققحت  رد  ار  دوخ  تاناکما  دنباتش و 
یشان هن  تسا ، هدوب  ناشیا  يربهرو  یسایس  یشم  تایـصوصخ  اه و  یگژیو  یعیبط  یقطنم و  هجیتن  هر )  ) ماما ترـضح  عزانم  الب  يربهر 
هبذاج رب  یکتم  هنایفوص و  عون  زا  يونعم  ذوفن  ینامسج و  ياهیگژیو  زا  هتـساخرب  ای  هنابـصعتم و  قطنم و  یب  يدارم  دیرم و  ياهدنویپ  زا 

تادـییأت و هتبلا  یقطنم !! ریغ  يدارا و  ریغ  ياه  شـشک  تسا و  هدـش  حرطم  رب  سکام و  ياههاگدـید  رد  هک  یعون  زا  ییامرفراک  ياـه 
هب هجوت  یلو  ریذپانراکنا ، تسا  یتیعقاو  دوش  لیلحت  یسررب و  دیاب  دوخ  ياج  رد  هک  هدیدپ  نیا  يریگ  لکش  رد  یهلا  صاخ  ياهدادما 

يربـهر زارحا  هصرع  رد  ماـما  یـسایس  ياـبقر  تسین . عوـضوم  یعیبـط  ياـه  هنیمز  لـماوع و  نتفرگ  هدـیدان  ینعم  هب  زگره  تیعقاو ، نیا 
روضح هصرع  رد  تسیرگن و  یمن  هنابلط  تردق  هنارادم و  ایند  ياههاگدـید  هیواز  زا  تسایـس  هلوقم  هب  زگره  هر )  ) ماما هچ  رگا  تضهن 
هتخانـش یلومعم و  ياه  میاد  ار  اپ  بوچراهچ  زا  اساسا  درک و  یمن  تباقر  ساسحا  یهورگ  ای  صخـش  چـیه  هب  تبـسن  زین  دوخ  یبالقنا 

. دننکن تباقر  ساسحا  وا  اب  یسایس  حرطم  ياه  تیصخش  بازحا و  اه ، نایرج  هک  دش  یمن  عنام  نیا  یلو  دوب ، هزنم  ًالماک  تسایـس  هدش 
، درک یم  دشر  یـشهج  تروص  هب  یبالقنا ، تکرح  زیخ  هک  لاس 56  مود  همین  زا  صوصخ  هب  و  یمالـسا ، تضهن  دشر  هب  ور  دـنور  رد 

تایرظن اه و  هشیدـنا  یبزح ، یهورگ و  هاگ  هیکت  یتازراـبم ، هقباـس  تاـیبرجت و  رب  هیکتاـب  هک  هتـشاد  دوجو  ییاـه  لکـشت  اـی  اـه  هرهچ 
دوخ يارب  مدرم  تازرابم  يربهر  شقن  يافیا  ردار  یهجوت  لباق  مهـس  دوخ ، یتاـقبط  هاگتـساخ  یللملا و  نیب  ياـه  تیاـمح  هناـیارگون ،
لیلد هب  تیناحور  يربهر  زا  تحارص  هب  هاگ  یتح  دندرک ، یمن  روصت  هصرع  نیا  رد  هر )  ) ماما يارب  یساسا  یـشقن  اهنت  هن  دندوب و  لئاق 

یبایزرا تضهن  اب  اه  هدوت  هدننک  جیـسب  لماوع  طبار و  هقلح  ناونع  هب  رثکادح  ار  نآ  شقن  دـندرک و  یم  داقتنا  اراکـشآ ، ندوب » یتنـس  »
هک دزاـس  یم  نشور  رظن  لـها  يارب  ار  هتکن  نیا  لقادـح  تضهن ، يربهر  زارحا  يارب  هر )  ) ماـما ياـبقر  تسرهف  رب  يرورم  دـندومن . یم 

طاقن اه و  یگتـسجرب  دوجو  نودـب  هدوبن و  لهـس  هداس و  يرما  بالقنا ، نایرج  رد  هر )  ) ماما هناردـتقم  عزانمالب و  يربهر  يریگ  لـکش 
مدرم و اب  يربهر  لماعت  رد  ناـشیا  لـماک  قیفوت  زین  و  هر )  ) ماـما یتیریدـم  ياـه  هویـش  يراـتفر و  لوصا  يرظن ، یناـبم  رد  راکـشآ  توق 

يارب هدمع  بیقر  هس  یعامتجا ، تازرابم  هصرع  رد  هر ) ) ماما زراب  لاّعف و  یـسایس  روضح  هناتـسآ  رد  دبای . ققحت  تسناوت  یمن  ناگبخن ،
یلاربیل و تسار  نایرج  ( 2 ناریا . هدوت  بزح  یگدـنیامن  هب  یتسینومک  يداحلا و  پچ  نایرج  ( 1 ددرگ : یم  هدهاشم  تیناحور  تضهن 
يداحلا و پچ  نایرج  ناریا .  يدازآ  تضهن  یگدنیامن  هب  ینید  يرکفنـشور  یعدم  نایرج  ( 3 ناریا . یلم  ههبج  یگدنیامن  هب  ارگ  یلم 
هب قرـش  كولب  هناوتـشپ  اـب  یـسایس و  تـالوحت  هنحـص  رد  هدرتسگ  لاـعف و  روضح  ههد  ود  هقباـساب  هدوت ، بزح  یتسینینل  تسیـسکرام 

شقن و یعامتجا ، یـسایس  تکرح  هصرع  رد  تیناحور  بهذـم و  يارب  اساسا  قباس ،)  ) یتسیلایـسوس يوروش  ریهامج  داحتا  یگدرکرس 
سپاو يرـشق  ار  تیناحور  زین  اه و  هدوت  بیرخت  بیرف و  لماع  ار  بهذـم  دوخ ، کیژولوئدـیا  ياه  هزومآ  ربانب  هدوبن و  لئاق  یهاگیاج 
نورد زا  نآ  ياه  تنایخ  ياـشفا  تلع  هب  دادرم 1332 ، ياـتدوک 28  زا  سپ  هدوت  بزح  هچ  رگ  درک . یم  یقلت  لالحمـضا  هب  ور  ارگ و 

رد هعماج  يربهر  شقن  يافیا  يارب  یتسیلایسوس  ياهروشک  ياه  تیامح  ناماد  رد  نآ  ناربهر  نارـس و  یلو  دوب ، هدش  یـشاپ  ورف  راچد 
نیا کیژولوئدـیا  يرکف و  ناراداوه  نآ  زا  رت  مهم  دـندرب . یم  رـس  هب  بساـنم  یتصرف  راـظتنا  رد  یتسیلایـسوس  يا  هعماـج  ققحت  تهج 

ناریا مدرم  یـسایس  یعامتجا و  شبنج  دندرک  یم  شالت  دـنداد  یم  ناشن  تفلاخم  مه  هدوت  بزح  درکلمع  عضاوم و  اب  ارثکا  هک  نایرج 
ناشن هدوت  بزح  هناراکایر  هرهچ  ياشفاو  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ثداوح  دـنهد . قوس  دوخ  ياه  لیلحت  اـهرواب و  يوس  تمـس و  هب  ار 

، ارگ یلم  یلاربیل و  تسار  نایرج  تسا . هدوب  ام  تلم  یسایس  تشونرس  رد  ینیرفآ  شقن  يادوس  رد  نانچ  مه  بزح  نیا  هنوگچ  هک  داد 
تسناد و یم  شبنج  یلوتم  ار  دوخ  قدصم ، رتکد  تیبوبحم  ترهش و  زا  هدافتسا  ات 32 و  ياهلاس 28  رد  دوخ  ینیع  تایبرجت  رب  هیکت  اب 
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، برغ هب  نایرج  نیا  شیارگ  . دننک ظفح  نانچمه  ار  یلم  ههبج  شقن  دندرک  یم  شالت  ینورد ، ياهتباقر  تافالتخا و  همه  اب  نآ  ناربهر 
زا یخرب  طباور  هعماج و  عاضوا  رد  تبثم  یلّوحت  داجیا  يارب  هناراک  ظفاحم  یتسیلاربیل و  ياـه  شور  اـه و  هدـعو  هب  ناـنآ  رواـب  دـیما و 

یتاغیلبت تیامح  نیا  هک  دش ، یم  نانآ  يارب  یـسایس  یتاغیلبت و  ياه  تیامح  بلج  بجوم  یبرغ ، ياه  هناخترافـس  رـصانع  اب  نآ  نارس 
تفای و یم  روهظ  زورب و  یـس  یب  یب  ویدار  صوصخب  هناگیب  ياه  هناـسر  يربخ  ياـه  شرازگ  اـه و  لـیلحت  رد  ياه 56 و 57  لاس  رد 

ياهزور نیرخآ  رد  يولهپ  میژر  يریزو  تسخن  تسپ  شریذـپ  دوب . دوهـشم  یلم  ههبج  ناربهر  ییامنگرزب  يارب  اـه  هناـسر  نیا  شـالت 
یعس یلم  ههبج  ناربهر  هچرگ  دوب ، شبنج  يربهر  يوزرآ  ققحت  ياتـسار  رد  یلم ، ههبج  هتـسجرب  ياه  هرهچ  زا  یکی  طسوت  نآ  تایح 

مالـسا  » زت لمع ، رظن و  رد  ینید ك  يرکفنـشور  یعدم  نایرج  دنهد . ناشن  یلم  ههبج  زا  لقتـسم  صخـشم و  مادقا  کی  ار  نآ  دـندرک 
بذـج ار  هدرکلیـصحت  راشقا  دـناوتب  هک  درادـن  ناوت  تیفرظ و  نانچنآ  تیناحور  هک  نامگ  نیا  اب  درک ، یم  لابند  ار  تیناـحور » ياـهنم 

«، يربهر ندوب  یتنـس   » رطاخ هب  دوب و  دهاوخ  مهبم  نآ  هدنیآ  دشاب ، تیناحور  رایتخا  رد  رگا  شبنج  يربهر  نآ ، زا  رترب  و  دـنک ، شبنج 
نیلوا هک  نایرج  نیا  هتسجرب  رصانع  زا  یکی  تسناد . یم  يربهر  زارحا  يارب  هنیزگ  نیرتهب  ار  دوخ  دش ، دهاوخن  شبنج  بیـصن  یقیفوت 

ینثتسم اب  هتبلا  تخادرپ و  تیناحور  يربهر  دقن  هب  ًاحیرص  بالقنا  يزوریپ  هب  یهتنم  ریخا  ياهلاس  رد  دش  بالقنا  زا  سپ  روهمج  سیئر 
هرهچ شالت  درک . زاس  شبنج ، يربهر  زا  ار  تیناحور  نداـهن  راـنک  همغن  هناـمرحم  یبـالقنا ، هتـسجرب  ياـه  هرهچ  زا  رفن  ود  یکی  ندرک 
مدـع هعماج و  دـنور  هب  دوخ  رظن  بولطم  یهد  تهج  يارب  تقوم ، تلود  بلاق  رد  بالقنا و  يزوریپ  جوا  رد  نایرج  نیا  صخاش  ياـه 
نیرت یلـصا  نایرج ، هس  نیا  هتبلا  تسا . ماما  يربهر  اب  نانآ  تباقر  رب  راکـشآ  یلیلد  هعماج ، تیریدـم  رد  هر ) ) لحار ماما  یـشم  هب  مازتلا 

دندیزرو یم  تباقر  هر ) ) ینیمخ ماما  نیوکت  هب  ور  يربهر  اب  بالقنا ، هار  يادتبا  تیناحور و  تضهن  هناتـسآ  رد  هک  دـندوب  ییاه  نایرج 
قیمعت شرتسگ و  دشر و  ِلاس  لوط 15  رد  اهنیا  رب  هوالع  اما  دنداد . یم  همادا  تباقر  نیا  هب  مه  نآ  زا  سپ  یمالسا  بالقنا  هناتـسآ  ات  و 
هصالخ نایرج  هس  رد  ناوت  یم  مه  ار  دیدج  يابقر  نیا  دنتسویپ . روهظ  هب  تباقر  هنحص  رد  مه  يرگید  يابقر  هر ،) ) ینیمخ ماما  تضهن 

نایرج  2 تیعجرم . یعدـم  حطـس  رد  صخاش  ياـه  هرهچ  یخرب  يرادمدرـس  هب  تیناـحور ، رد  هنارجحتم  راکـشزاس و  ناـیرج   1 درک .
هب یتسینومک  يداحلا و  یبالقنا  لاکیدار و  ناـیرج   3 ناریا . قلخ  نیدهاجم  نامزاس  یگدـنیامن  هب  یمالـسا  رهاظ  هب  یبالقنا  لاکیدار و 

نادنزرف بیترت  هب  یتازرابم ، هاگتساخ  زین  یـشنیب و  ینابم  رظن  زا  ریخا  نایرج  هچرگا  ناریا . قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  یگدنیامن 
جیردت هب  دادرخ 42  مایق 15  زا  سپ  طیارش  ریثأت  تحت  هک  دندمآ  یم  رامـش  هب  يداحلا  پچ  نایرج  ینید و  يرکفنـشور  یعدم  نایرج 

نانآ فیصوت  اب  هدرک و  تشپ  دوخ  فالسا  هب  يولهپ ، هتسباو  كافـس و  دساف ، میژر  اب  هزرابم  يژتارتسا  ظاحل  هب  یلو  دوب  هتفرگ  لکش 
یحطـس و اتدـمع  ياه  لیلحت  هئارا  اب  هناراک ، هظفاحم  یبزح و  ياهدـنب  ودز  رد  هدـش  لیـسف  یتنـس  نازراـبم  ناراـک و  شزاـس  ناونع  هب 

هتبلا دندش . ناریا  تلم  یـسایس  هزرابم  ریـسم  رد  ینیون  هار  يراذگ  هیاپ  یعدـم  ارگ ، پچ  هناحلـسم  ياه  شبنج  زا  ماهلا  اب  یتاساسحا و 
هب یکتم  قوش و  روشرپ و  ِناوج  یعمج  لبق  ههد  ود  زا  تسناد . رصحنم  نایرج  ود  نیا  هب  ار  زیمآرهق  هناحلسم و  هزرابم  یـشم  ناوت  یمن 

يور اه  هویش  نیا  هب  یمالـسا  تموکح  ییاپرب  يارب  هیملع ، ياه  هزوح  تیناحور و  اب  طبترم  ینید و  دصرددص  ياه  هزیگنا  اه و  هزومآ 
تعنـص ندش  یلم  تضهن  نارود  رد  تلم  يرامعتـسا  دض  تازرابم  دربشیپ  يارب  ار  هار  نانآ ، مهم  تامادقا  زا  یخرب  هب  دـندوب و  هدروآ 

ار قلخ  نیدهاجم  نامزاس  يرکف  تافارحنا  هک  شوجدوخ  نیدـتم و  ناناوج  یخرب  ههد 40 ، رخاوا  زا  نینچمه  دوب . هتخاـس  راومه  تفن 
همه اهنیا  یلو  دندش ، هناحلـسم  هزرابم  هنحـص  دراو  هناراکادف  يولهپ ، میژر  اب  هزرابم  يارب  دـندروآ و  يور  هویـش  نیا  هب  دـندوب  هتفایرد 

لیاوا رد  ناریا ، قلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس  هچرگا  دـندرک . یم  یقلت  یمالـسا  شبنج  ناـیرج  زا  یـشخب  و  هر ) ) ینیمخ ماـما  دـلقم  ار  دوخ 
رد ار  نامزاس  نیا  دوخ ، تاراهظا  عضاوم و  رد  دوب و  هدرک  بلج  ار  هر ) ) ماـما وریپ  یناـحور  نازراـبم  زا  یـشخب  تیاـمح  دوخ ، تیلاـعف 

، نآ نارادمدرـس  یخرب  يونعم  یقالخا و  ياه  فعـض  زین  یـشنیب و  يرکف و  تافارحنا  یلو  درک ، یم  دومناو  هر ) ) ماـما تازراـبم  ریـسم 
نامزاس ود  نیا  تشادرب . نانآ  رب  مکاح  قافن  زا  هدرپ  دش و  رجنم  نآ  يداقتعا  عضاوم  حیرص  رییغت  نامزاس و  یمسر  هلاحتسا  هب  هرخالاب 
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مامز نتفرگ  تسد  رد  يارب  ار  دوخ  اهنت  اهنآ  هک  ینعم  نیدب  هتـشاد ؛ كارتشا  رگیدکی  اب  هتکن  کی  رد  هناحلـسم ، یـشموریپ  لاکیدار و 
هنوگره یبالقنا ، دـنت و  رهاظ  هب  یحطـس و  يراعـش و  ياه  لـیلحت  رباـنب  دنتـسناد و  یم  هتـسیاش  هاـش ، میژر  هیلع  قلخ  یمدرم و  هزراـبم 

مهتم يراک  هظفاحم  يراگنا و  هداس  هب  نانآ  رظن  زا  رگید  ياه  هویش  نآ  هک  ارچ  دندومن ، یم  موکحم  هزرابم ، يارب  ار  يرگید  يژتارتسا 
یـسایس هزرابم  هنحـص  رد  هر ) ) ماما نوچمه  یـسک  يربهر  يارب  ییاج  یتازرابم ، نایرج  ود  نیا  هاگدید  زا  یعیبط ، روط  هب  نیاربانب  دوب .

روضح تباقر  هنحص  رد  رت  هدرتسگ  رت و  يوق  هدرب  مان  نایرج  ود  نیا  زا  بتارم  هب  یفیک ، یّمک و  رظن  زا  هک  ینایرج  اما  تشادن . دوجو 
زاغآ زا  سپ  لاـس  لوط 15  رد  تفرگ و  لکـش  تیناـحور  هیملع و  ياـه  هزوح  رد  هک  دوب  يا  هنارجحتم  هناراکـشزاس و  ناـیرج  تشاد ،

اب نایرج  نیا  تشاد . رارق  هر ) ) ماما تضهن  لباقم  رد  يولهپ ، میژر  راکـشآ  ناهنپ و  ياـهتیامح  اـب  بـالقنا ، يزوریپ  اـت  یمالـسا  تضهن 
فادها تمدخ  رد  نامز ، تائاضتقا  اب  بسانتم  هنابآمددجتم و  هنارکفنـشور و  ياه  هویـش  ذاختا  اب  هاگ  و  يوزوح ، ینید و  ًالماک  يرهاظ 

. تخاس یم  حرطم  هر ) ) ینیمخ ماما  يربهر  شوداشود  ار  دوخ  نآ  زا  سپ  اهلاس  ات  یتح  بالقنا و  يزوریپ  ات  تشاد و  رارق  يولهپ  میژر 
اب نایرج  نیا  شلاچ  قمع  رگناشن  دـنا ، هدومن  اه  هزوح  رد  يرکف  رجحت  نایرج  يارب  دوخ ، ندروخ  لد  نوخ  هب  هر ) ) ماـما هک  يا  هراـشا 

میژر ینوگنرـس   » يژتارتسا هر ) ) لحار ماما  هک  یناـمز  هنومن ، ناونع  هب  درب . یپ  یعاـمتجا ، یـسایس و  هزراـبم  هصرع  رد  هر ) ) ماـما یـشم 
اهنیا رب  هوالع  دندروآ !! یم  نایب  هب  ار  هطورشم » یمالسا  نوناق  يارجا   » زا نخـس  نایرج ، نیا  نارادمدرـس  تخاس ، یم  حرطم  ار  يولهپ »

تسایـس و هناوتـشپ  یلم و  تورث  میظع  عباـنم  هب  اـکتا  اـب  يرنه و  یگنهرف و  یغیلبت ، ياـهرازبا  همه  نتـشاد  راـیتخا  رد  اـب  يوـلهپ  مـیژر 
، تردق تسایـس و  هنحـص  رد  هر ) ) ماما ياوزنا  يارب  اهـشور ، اهدرگـش و  همه  زا  اکیرمآ ، هب  یگدرپسرـس  هانپ  رد  اه و  تردقربا  تیامح 
، نایم نیا  رد  درب . یم  راک  هب  ار  دوخ  شالت  همه  یمالسا ، بالقنا  نایرج  يریگ  لکـش  مدع  يارب  ناوت  مامت  اب  اعبط  درک و  یم  هدافتـسا 
ای هدافتـسا  دروم  اکیرمآ  يرامعتـسا  فادها  ققحت  يولهپ و  میژر  ضارغا  يارب  يرازبا  ناونع  هب  اتدمع  هدش ، هتفگ  شیپ  زا  ياه  نایرج 

شالت هنوگچ  يولهپ ، میژر  یتاغیلبت  ناحارط  هک  دـهد  یم  ناشن  كاواس  كرادـم  دانـسا و  دـنتفرگ . یم  رارق  يولهپ  میژر  هدافتـساءوس 
يرادرب هرهب  تیناحور ، ماما و  يربهر  فیعضت  تهج  رد  دننک و  هدافتسا  اه  تباقر  نیا  نتخیگنارب  يارب  یعوضوم  ره  زا  هک  دندرک  یم 

هزیگنا اب  فدـه  نیا  يارب  هدـش  هتفرگراک  هب  ياه  تیـصخش  اه و  هرهچ  همه  هک  درک  یقلت  هنوگنیا  ناوت  یمن  هک  تسا  یهیدـب  دـنیامن .
طیارـش بالقنا و  هناتـسآ  رد  داح ، هدرـشف و  ياه  تباـقر  نیا  دوب . یکی  هجیتن  لاـحره  هب  یلو  دـنداتفا ، یم  ماد  نیا  رد  هناـهاگآ  ءوس و 

رد ییاه  هنیمز  لماوع و  هچ  اـما  دزاـس . هجاوم  یماـکان  اـب  ار  مدرم  یمالـسا  تکرح  تسناوت  یم  و 57 ، ياه 56  لاس  راوشد  هدـیچیپ و 
يربهر يژتارتسا و  ياهیگژیو  دز . مقر  ار  هر ) ) ماـما هناردـتقم  عزاـنمالب و  يربهر  نادـیم ، نیا  رد  هک  دوب  هتفهن  هر ) ) ینیمخ ماـما  يربهر 

نتم زا  هتساخرب  یعطقم ، ره  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  یبالقنا  ياهراعش  یسایس و  عضاوم  عضاوم : ندوب  یقطنم  تیناقح و   1 هر ) ) ینیمخ ماما 
بوچراچ رد  یعرـش  ملـسم  ینابم  دوب ، مهم  هر ) ) ماما يارب  هچنآ  عضاوم ، نیا  ذاختا  رد  دوب . لوبق  لـباق  لدتـسم و  ـالماک  هعماـج و  زاـین 

ربارب رد  دنتـسناوت  یمن  هعماج  ناگبخن  بآـم . لاـکیدار  اـی  هناراـک  هظفاـحم  تاـظحالم  هن  دوب ، اهراعـش  عضاوم و  نآ  یقطنم  لدتـسم و 
مه مدرم  هدوت  هعماج و  یمومع  نادجو  دـنزاس . دراو  نآ  رب  یـصقن  ای  ضقن  ینیع ، تایهیدـب  رب  ینتبم  فافـش و  مکحم ، ياه  لالدتـسا 

، بیقر نارادمدرـس  اه و  نایرج  زا  يرایـسب  فالخرب  هر ) ) ماما هک  یماگنه  داد . یم  صیخـشت  ار  نآ  یتسرد  عضاوم و  نیا  ندوب  یقطنم 
ناگبخن يارب  راعـش ، نیا  دـنتخاس ، حرطم  ار  دورب » دـیاب  هاش   » راعـش دـندومن و  یفرعم  تالکـشم  دـسافم و  همه  ءاشنم  ار  اکیرمآ  هاـش و 

راعش نیا  ربارب  رد  نارگید ، ياه  يریگعضوم  هک  دندید  یم  همه  كرد . لباق  ینتفریذپ و  زین ، مدرم  يارب  دوب و  یقطنم  لدتسم و  هعماج 
ياه لیلحت  زا  هتـساخرب  هک  اـههورگ ، یخرب  هناحلـسم  هزراـبم  يژتارتسا  ربارب  رد  هک  هنوگناـمه  تسا . يراـک  هظفاـحم  سرت و  زا  یـشان 

اه و هیـصوت  ریثأت  تحت  هاگچیه  دـیزرو و  يراددوخ  يریثأـت  هنوگره  زا  هر ) ) ماـما دوب ، یتاـساسحا  یقطنمریغ و  ياـه  هزیگنا  یحطس و 
، عضاوم نیا  هک  دوب  نینچ  هر ) ) ماما یـسایس  شور  اه و  يریگ  عضوم  زا  زین  هعماج  یمومع  تفایرد  تفرگن ؛ رارق  نانآ  نایماح  ياهراشف 
هعماج و بالقنا و  یمومع  تحلصم  زاین و  اب  قبطنم  الماک  یگدزوج و  یگدز و  وهایه  زا  رود  لالدتسا ، رب  ینتبم  یقطنم ، يدج ، هتخپ ،
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یم ادـج  نارگید  زا  ار  هر ) ) ماـما هچنآ  یـسایس : صوـلخ  تقادـص و   2 تسا . یمالـسا  ياـه  شزرا  یناـبم و  لوـصا ، رب  یکتم  نـینچمه 
هبئاش مدـع  یـسایس و  صولخ  تشاد ، هارمه  هب  نیـسحت  مارتحا و  زین  دـندوبن  قفاوم  ناشیا  یـشم  اب  هک  مه  یناسک  يارب  یتح  تخاـس و 

هتسجرب نالاعف  زا  يرایسب  لد  نهذ و  رد  هچنآ  اب  تسایس ، هلوقم  هرابرد  هر )  ) ماما یـشنیب  ياضف  ًاساسا  دوب . ناشیا  رد  هنابلط  تردق  ياه 
بالقنا کی  يربهر  تیلوئسم و  نتفرگ  هدهعرب  تسایس و  هصرع  رد  دورو  زا  ماما  هزیگنا  دوب . توافتم  تشاد ، دوجو  یسایس  روهـشم  و 

یخرب فـالخرب  درادـن . تاـفانم  يرگن  هدـنیآ  یـشیدنارود و  ریبدـت ، اـب  زگره  هزیگنا ، نیا  هتبلا  دوـب . یهلا  فـیلکت  ماـجنا  اـهنت  گرزب ،
اب هر ) ) ینیمخ ماما  رد  هزیگنا  نیا  دوجو  دوش  یم  عوضوم  در  دـقن و  بجوم  هک  يرادـم » فیلکت   » هراـبرد طـلغ  صقاـن و  ياـه  تشادرب 

ماما درک . یم  داجیا  ناشیا ، یـسایس  شور  تامیمـصت و  رد  ار  اه  يرگن  هدنیآ  اه و  یـشیدنارود  نیرت  قیمع  نآ ، تسرد  ینعم  هب  هجوت 
تضهن اه و  شبنج  ناربهر  رگدیدهت  هک  ار  ییاه  بیسآ  تافآ و  زا  يرایسب  زین  هزیگنا  نیمه  دوب و  دوخ  یهلا  فیلکت  ماجنا  هشیدنا  رد 

زا جراخ  ای  لخاد  رد  یتاغیلبت  یعونـصم  ياه  يزاساضف  اـه و  يزاـسوج  هظحـالم  طـیرفت ، طارفا و  درک . یم  عفر  ار  تسا  یمدرم  ياـه 
ساسحا زا  سپ  یصاخ ، صیخشت  ای  میمـصت  رب  ندیزرو  دومج  یـسایس ، جیار  ياه  ناتـسب  هدب و  اهدنب و  ودز  ماد  رد  نداتفاورف  روشک ،

هب هنحص  زا  ابقر  جورخ  يارب  شالت  یگماکدوخ ، يروحمدوخ و  اه ، يریگ  میمـصت  رد  یـصخش  عفانم  يراذگریثأت  نآ ، رییغت  ترورض 
زارف رد  تسب  نب  ساسحا  یگدزلد و  سأی و  فادها ، ندرک  شومارف  صاخ ، نایرج  هورگ و  بزح و  راصح  رد  ندش  ینادنز  تمیق ، ره 

بوچراچ رد  ینید و  يا  هفیظو  ناونع  هب  ار  دوخ  یـسایس  شالت  هک  یـسک  يارب  لیبق ، نیا  زا  ییاـه  بیـسآ  تاـفآ و  و  اـه ...، بیـشن  و 
هب زگره  یسایس ، تقادص  هتبلا  ددرگ . یم  بوسحم  شزرا  یب  اهب و  مک  رایـسب  يدیدهت  تسا ، هدرک  میظنت  فیرعت و  یهلا ، ياه  شزرا 

، یسایس صولخ  تقادص و  داد  یمن  هزاجا  هاگچیه  هر ) ) ماما یهلا  تسارف  راشرـس و  شوه  و  تسین ، یـشیدنا  هداس  یحول و  هداس  ینعم 
زا یهجوت  لـباق  شخب  عضاوم  رییغت  هک  دوب  ماـما  رد  یگژیو  نیمه  دوجو  دوـش . لیدـبت  یـشیدنا  هداـس  يرواـبدوز و  یحوـل و  هداـس  هب 

شترا ندرک  ورردور  بالقنا و  هیلع  اتدوک  ییاکیرمآ  هئطوت  هجیتن  رد  و  تشاد ، لابند  هب  ار  دـندوب  يولهپ  میژر  تمدـخ  رد  هک  يدارفا 
فیلکت زین  تامیمـصت و  عضاوم و  ندوب  یقطنم  یعیبط  هجیتـن  یـسایس : راـتفر  رد  يراوتـسا  تیعطاـق و   3 تخاـس . یثنخ  ار  نویبـالقنا  و 

هب يزاس  تشونرس  ساسح و  عطاقم  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  تساه . همانرب  ققحت  فادها و  هب  ندیسر  يارب  یگداتـسیا  يراوتـسا و  يرادم ،
، دوب هداد  صیخشت  ار  هچنآ  تیعطاق  يراوتسا و  اب  تفرگ و  یم  رارق  بالقنا  هار  رس  رب  بالقنا  باتـش  يریگ و  جوا  نارود  رد  صوصخ 
. دش یمن  دیدرت  یتسس و  راچد  زگره  دوب ، یهلا  هزیگنا  نامیا و  يوق  هناوتشپ  رب  یکتم  هک  اجنآ  زا  درک و  یم  لابند  هناعاجـش  اورپ و  یب 

ياهدـیدهت ای  یکیتکات و  ياه  ینیـشن  بقع  ای  هاش  میژر  ياه  شور  رییغت  اـب  یـسایس ، ياـه  ناـیرج  اـههورگ و  یخرب  هک  یطیارـش  رد 
هک دوب  ماما  هناعطاق  رادـشه  بیهن و  دـنداد ، یم  تیاضر  میژر  لماوع  اب  هحلاصم  هرکاذـم و  یناـیم و  ياـههار  ندرک  ادـیپ  هب  یجراـخ ،

یـسررب لیلحت و  هک  دراد  دوجو  تیعطاق  ماکحتـسا و  نیا  زا  يزراـب  ياـه  هنومن  درک . یم  زاـب  ار  هار  دروآ و  یم  رد  تکرح  هب  ار  مدرم 
ماـما يربـهر  رد  یگژیو  نیا  دراد . یم  او  یتفگـش  هـب  ار  ناـسنا  نارود  نآ  تاـیعقاو  طیارـش و  هـمه  هـب  هجوـت  اـب  مادـک  ره  هنافاکـشوم 

روشک و هب  تشگزاب  يارب  ماما  یخیرات  میمـصت  دومن . یم  زیگنا  تفگـش  مه  ناشیا  کیدزن  نادرگاش  نارای و  يارب  یهاگ  هر ،) ) ینیمخ
هک تسا  يا  هنومن  اههد  زا  هنومن  ود  تشاد  یـساسا  شقن  بالقنا  يزوریپ  قّقحت  رد  هک  نمهب 57  رد 21  یماظن  تموکح  وغل  مالعا  زین 

هئارا  4 تشاد . يزراب  ریثأت  زین  ناوارف  ياه  هاگترپ  اه و  هندرگ  زا  نآ  روبع  بالقنا و  دربشیپ  رد  دوب و  ماما  تیعطاق  يراوتسا و  زا  یـشان 
ترورـض زرابم ، یبالقنا و  ياـهورین  هک  یطیارـش  رد  دادرخ 42 و  ماـیق 15  تیناـحور و  تـضهن  يریگ  جوا  زا  سپ  هدـنیآ : يارب  حرط 

نهذ رد  ماکان  هبرجت  ود  لقادـح  دوب . هدـنیآ » حرط  ، » اه هغدـغد  نیرت  مهم  زا  یکی  دـندرک ، یم  ساـسحا  هعماـج  رد  ار  یـساسا  یلوحت 
عفن هب  نآ  فارحنا  تیطورـشم و  هرود  تازراـبم  دیـشک . یم  شلاـچ  هـب  ار  هزراـبم  يارب  یحرط  ره  هـک  تـشاد  دوـجو  هعماـج  یموـمع 
ًالمع هک  فادها  هب  لین  رد  نآ  قفوم  تیریدم  مدع  تفن و  تعنـص  ندـش  یلم  تازرابم  زین  يولهپ و  میژر  رارقتـسا  سیلگنا و  رامعتـسا 

. تخاس یم  يراوشد  اب  هجاوم  ار  نآ  فده  هزرابم و  يژتارتسا  تشاد  یپ  رد  اکیرمآ  هب  ار  هاش  طرـش  دیق و  یب  یگتـسباو  يروتاتکید و 
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حرط رگید ، يوس  زا  دومن و  یم  قفوماـن  یتنطلـس ، میژر  یـساسا و  نوناـق  بوچراـچ  رد  هاـش  یگتـسباو  دادبتـسا و  اـب  هزراـبم  یفرط  زا 
يوروش و اب  ناریا  راوید  هب  راوید  یگیاسمه  للملا و  نیب  یـسایس  راـتخاس  رد  یبطق  ود  ماـظن  تیمکاـح  طیارـش  رد  ینیزگیاـج  هنوگره 

هیرظن نایم  نیا  رد  دـش . یم  یقلت  ریطخ  ساّسح و  رایـسب  روشک  گنهرف  تسایـس و  داصتقا و  فلتخم  ياه  هیـال  رد  اـکیرمآ  قیمع  ذوفن 
رپ ار  نیزگیاج  حرط  ءالخ  دش و  رشتنم  هنایفخم  لاس 49  رد  یمالسا ،» تموکح  ای  هیقف  تیالو   » باتک بلاق  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  یسایس 

نمؤم و ياهورین  نیب  تسد  هب  تسد  كاواس و  نارومأم  مشچ  زا  رود  دوب  فرـشا  فجن  رد  ماما  ياهـسرد  بلاطم  هک  باـتک  نیا  درک .
ندرک راد  تهج  يارب  نامز  نآ  رد  باتک  نیا  راشتنا  تیمها  درک . یم  ءاقلا  ار  مالـسا  یـسایس  ماظن  راوتـسا  هشیدنا  تشگ و  یم  یبالقنا 
هبرجت نامز و  تائاضتقا  هب  هجوت  اـب  ینید ، تموکح  کـی  لیکـشت  یگنوگچ  نوماریپ  یملع  یتاـقیقحت و  ثحاـبم  نتخیگنارب  هزراـبم و 

باتک نیا  هتبلا  تسا . ریذپانراکنا  هزرابم ، یمالـسا  ياه  هزیگنا  تیوقت  دیدشت و  زین  و  فدـه ، نیا  نداد  ناشن  لمع  لباق  و  يرـشب ، ياه 
هدـنیآ زا  ییاـمنرود  هئارا  رد  ناـکرا ، لوصا و  نیمه  یلو  دوب ، نآ  تاـیلک  ناـکرا و  هلئـسم و  تاـبثا  يارب  یهقف  ياـه  لالدتـسا  يواـح 

یم ناشن  دوب و  رثؤم  قفوم و  رایسب  تسا  رادروخرب  هتسجرب  يدیلقت  عجرم  دییأت  دیکات و  يداقتعا و  ینید و  يا  هناوتشپ  زا  هک  ییامنرود 
هبنج ياراد  یبلـس ، هبنج  زا  رتارف  هر ) ) ماما تکرح  تسا و  تدـمزارد  هنانیب و  عقاو  رگن ، هدـنیآ  يا  يژتارتسا  ماما ، هزراـبم  يژتارتسا  داد 

میسرت هزرابم  يارب  ار  ینـشور  زادنا  مشچ  دوب و  رثؤم  ماما  عزانمالب  يربهر  يریگ  لکـش  رد  ًاعطق  لماع  نیا  تسه . مه  یباجیا  یتابثا و 
یهلا ینید و  قیمع  تفرعم  نامیا و  زا  هتساخرب  هر ) ) ماما یـسایس  شور  شنیب و  هزیگنا ، هک  اجنآ  زا  هر :)  ) ماما يربهر  هویـش   5 درک . یم 

بذـج و ناشیا و  يربهر  رتچ  شرتسگ  بجوم  اه ، هویـش  نیمه  لامعا  هک  تشاد ، يا  هژیو  تاصتخم  زین  ناـشیا  يربهر  هویـش  دوب ، يو 
سپ تایعقاو  هچرگ  تشاد . یم  او  یهارمه  يراکمه و  هب  مه  ار  ناشیا  يابقر  جیردت  هب  یتح  دش و  یم  یبالقنا  ياهورین  راشقا و  بلج 

زا تیاـکح  اـه ، هرهچ  نیا  نداد  ناـشن  یهارمه  سفن  یلو  تشادرب ، اـه  یهارمه  نیا  زا  يرایـسب  ياـه  هزیگنا  يور  زا  هدرپ  بـالقنا ، زا 
رد ردـص  هعـس  اههاگدـید ، همه  ندینـش  رظن و  لها  اب  تروشم  اه ، يریگ  میمـصت  رد  ریبدـت  لمأت و  تشاد . ناـشیا  يربهر  هویـش  قیفوت 

نارای و رارـسا  ظفح  يرادتناما و  تارظن ، نایم  رد  تحارـص  دزاسن  دراو  يا  همطل  اه  نامرآ  لوصا و  هب  هک  ییاج  ات  نافلاخم  اب  دروخرب 
یفطاع و هناعـضاوتم ، دروخرب  نانآ ، هب  روما  ندرپس  رد  تیحالـص ، لقادـح  ياراد  ياـهورین  همه  زا  يرادرب  هرهب  هدافتـسا و  ناـهارمه ،

هویش زا  شیب  یقالخا  یتیبرت و  ياه  هویـش  لامعا  ناراکردنا ، تسد  یعامتجا  تمرح  تیثیح و  تیاعر  ناراکمه ، ناهارمه و  اب  یقالخا 
لمع عنام  روما ، نیا  زا  مادـکچیه  هتبلا  دوش . یم  هظحالم  ماما  يربهر  شور  رد  هک  تسا  یتاـکن  نیرت  مهم  زا  یتموکح ؛ يارادا و  ياـه 

رظن و یمالسا  يروهمج  ماظن  يریگ  لکـش  زا  سپ  هچ  لبق و  هچ  اسب  هچ  دش و  یمن  دنداد ، یم  صیخـشت  فیلکت »  » ار نآ  هچنآ  هب  ماما 
رظن فالخرب  یمیمـصت ، صیخـشت و  هب  زین  يدراوم  رد  یلو  دـنداد ، یم  ماـجنا  ار  مزـال  ياـه  تروشم  دندینـش و  یم  ار  نارگید  هدـیقع 

میکحت و هب  هراومه  يربهر  هویـش  لوصا و  نیا  دـنتخاس . یم  یلمع  ار  نامه  حـلاصم ، تاـئاضتقا و  هب  هجوت  اـب  دندیـسر و  یم  نارواـشم 
ریبادت تیقفوم   6 دوب . رثؤم  ناشیا  عزانمالب  يربهر  يریگ  لکش  رد  درک و  یم  کمک  هر ) ) ماما يربهر  ناوت  تیفرظ و  هب  دامتعا  شیازفا 

ار دوخ  قیفوت  يدـمآراک و  هبرجت ، نادـیم  لمع و  هنحـص  رد  هک  تسا  قفوم  هاـگنآ  بـالقنا ، کـی  يربهر  لـمع : هنحـص  رد  هر )  ) ماـما
ار نآ  ات  دنرداق  هعماج  صخاش  ياه  هرهچ  ناگبخن و  صوصخب  یبالقنا  راشقا  مدرم و  هدوت  هک  تسا  یتیعقاو  يدمآراک  نیا  و  دنایامنب ،

ياهورین نویبالقنا و  اب  لـباقتم  دـنویپ  لـماعت و  رد  و  یمالـسا ، بـالقنا  يریگ  لکـش  لوط  رد  هر ) ) ینیمخ ماـما  دـنبایرد . دـننک و  سمل 
اهرادشه و مه ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  هنوگ  نامه  دـندناسر . یم  روهظ  هصنم  هب  زین  ار  دوخ  تامیمـصت  يژتارتسا و  یتسرد  زرابم ،

رظن قافتا  عامجا و  ًابلاغ  هصرع ، نیا  رد  هتبلا  دـنایامن . یم  ار  دوخ  یتسرد  ناقتا و  دـنلب ؛  ای  هاتوک  ینامز  تدـم  رد  ناشیا ، ياـهدومنهر 
دوخ هرخالاب  تقیقح  یلو  دـنبات ، یمن  رب  ار  اه  تیقفوم  زگره  ابقر  نافلاخم و  اریز  دـیآ ، یمن  دوجو  هب  هعماج  داحآ  راشقا و  نیب  یقیقح 

یتسرد دراد و  یم  رب  بالقنا  دربشیپ  رد  يربهر  هک  ییاه  ماگ  تیقفوم  بالقنا ، کی  دشر  يریگ و  لکـش  نایرج  رد  دهد . یم  ناشن  ار 
هب ار  یمومع  دامتعا  جیردتب ، هتـشاد و  یـساسا  یـشقن  يربهر ، میکحت  نیوکت و  رد  دوخ  هب  دوخ  وا ، ياهدومنهر  اهرادشه و  اه ، لیلحت 
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یماگنه هژیوب  یعامتجا  شبنج  کی  يربهر  يریگ  هجیتن  داد . دهاوخ  ناشن  ار  وا  یگتسیاش  یگتـسجرب و  زین  ًالمع  دیامن و  یم  بلج  وا 
يریگ لکش  نایرج  رد  تسا . بالقنا  شبنج و  نآ  یماکان  ای  قیفوت  لماوع  رصانع و  نیرت  مهم  زا  دوش  لیدبت  یعقاو  بالقنا  کی  هب  هک 
هقباس هجوم و  ياه  هرهچ  اه و  تیـصخش  اه ، هورگ  هچرگ  دـش ، زاغآ  تیناحور  تضهن  اـب  لاس 40  زا  هک  یمالـسا ، بالقنا  شرتسگ  و 

يربهر هتـسیاش  ار  دوخ  همه  هک  دمآ  دوجو  هب  هلاس  هرود 15  نیا  رد  مه  يرگید  ياه  نایرج  دنتـشاد و  روضح  شیب  مک و  یـسایس  راد 
اب تباقر  هب  یجراخ ، یتاغیلبت  ياه  تیامح  ای  یهورگ و  یبزح و  ياه  هناوتشپ  زا  يرادروخرب  اب  یتح  دنتسناد و  یم  ناریا  مدرم  تکرح 
هب بالقنا ، عزاـنمالب  يربهر  باتـش ، هبور  یجیردـت  ریـسم  کـی  رد  یلو  دـندش ، هتخیگنارب  هر ) ) ینیمخ ماـما  يربهر  یمالـسا و  ناـیرج 

تایصوصخ زین  و  هر ) ) ماما تیعجرم  نأش  یهقف و  هاگیاج  ًاعطق  هدیدپ  نیا  رد  دش . رولبتم  ینیمخ  ماما  صخش  رد  هتسجرب ، زراب و  یلکش 
يربـهر هیرظن  بوچراـچ  رد  ار  مدرم  هدوت  ناـگبخن و  عاـمجا  نیا  شیادـیپ  ناوت  یمن  زگره  یلو  تسا ، هدوـبن  ریثأـت  یب  ناـشیا  يوـنعم 

، صولخ تقادـص و  یـسایس ، عضاوم  ندوب  یقطنم  تیناـقح و  نوـچمه  یلماوـع  هکلب  تخاـس ؛ رـصحنم  لـماوع  نیمه  هب  کـیتامزیراک 
لیلحت هدوب و  رثؤم  يربهر  نیا  نیوکت  رد  هزرابم ، يژتارتسا  یلمع  قیفوت  يربهر و  هویـش  هدنیآ ، يارب  یحرط  هئارا  يراوتـسا ، تیعطاق و 

. تسا هتشاد  ینالقع  یقطنم و  ًالماک  يریـسم  هر ،) ) ماما عزانمالب  يربهر  يریگ  لکـش  هک  دهد  یم  ناشن  یجیردت ، دنور  نیا  هنانیب  عقاو 
هناوتـشپ ییاسآ  هزجعم  روط  هب  هراومه  زورما  هب  ات  یمالـسا  بالقنا  دنور  هعومجم  رد  هک  یهلا  فاطلا  تادییأت و  نودـب  دـنور  نیا  هتبلا 
؛ یلع ملعوذ ، هرامش 2 ، یمالسا ، بالقنا  هشیدنا  هلجم  هلاقم : عبانم  مالسلاو  هّللدمحلاو  تفای . یمن  ققحت  تسا  هدوب  بالقنا  نیا 

ناریا هب  ینیمخ  ماما  تشگزاب 

یـسایس و لـفاحم  ثحب  دروـم  سیراـپ  رد  وا  تماـقا  يادـتبا  زا  ناریا ، هب  ینیمخ  ماـما  تشگزاـب  هلئـسم  ناریا  هب  ینیمخ  ماـما  تشگزاـب 
: دوب نیا  ناگدننک  هبحاصم  همه  هب  ماما  خـساپ  و  دـش ، یم  ناونع  اه  هبحاصم  رتشیب  رد  لاوئـس  نیا  هاش  نتفر  زا  سپ  یلو  دوب ، تاعوبطم 
زور 2 . تفای راشتنا  يربخ  ياه  هناـسر  رد  ینیمخ  ماـما  عوقولا  بیرق  تشگزاـب  ربخ  يد 1357  رخآ  ياـهزور  رد  تصرف . »  نـیلوا  رد  »

شترا تلود و  زور  نآ  يادرف  . دـنتفر هژر  یجراخ  ناراگنربخ  روضح  رد  دوخ ، تردـق  شیامن  يارب  یهاشنهاش ، دراگ  ياـهناگی  نمهب 
نارهت و مدرم  تارهاظت  عقوم  نیمه  زا  . دـش فقوتم  جراخ  هب  ناریا  زا  ناریا و  هب  اهامیپاوه  یمامت  زاورپ  دنتـسب و  ار  روشک  ياههاگدورف 
دندروآ و يور  دابآرهم  هاگدورف  يوس  هب  يریثک  تیعمج  نمهب  زور 4  تفای و  تدش  اههاگدورف  ندش  هتسب  هب  ضارتعا  رد  اهناتسرهش 

نانابلخ زا  نت  دـنچ  اهامیپاوه ، زاورپ  ندـنام  فقوتم  اههاگدورف و  ندـش  هتـسب  مغر  هب  دـندش . نطو  هب  ینیمخ  ماـما  تشگزاـب  ناـهاوخ 
رد دروآ . دنهاوخ  نارهت  هب  يامیپاوه 707  اب  ار  ینیمخ  ماما  تفر و  دـنهاوخ  سیراپ  هب  هک  دـندرک  مالعا  ناریا  یلم  ییامیپاوه  تکرش 

ثحب دروم  ار  ینیمخ  ماما  تشگزاب  زا  يریگولج  هلئـسم  رزیاه ، لارنژ  روضح  اب  نمهب ، زور 3  ییامهدرگ  رد  شترا  نارـس  ناوا ، نیمه 
: درک داهنــشیپ  هار  هـس  وا ، دوـب  نارهت  رد  اـهامیپاوه  دورف  زا  يریگوـلج  روـظنم  هـب  یتامادـقا  رادــفرط  یعیبر  لارنژ  : »... دــنهد یم  رارق 

هار دـنک ، دوبان  ار  نآ  ددـنبب و  اـمیپاوه  رب  ار  هار  يرگید  روشک  مینک  یعـس  نآ ، نتخاـس  فرحنم  اوه و  رد  اـمیپاوه  زاورپ  زا  يریگولج 
هک داد  یم  ناشن  اریز  دوب ، يرت  هنالقاع  هار  هاـگدورف  دـناب  ندرک  دودـسم  رزیاـه )  ) نم رظن  هب  هاـگدورف )....(  دـناب  ندرک  دودـسم  موس 

ریـسم رییغت  هب  طوبرم  تاعالطا  رابخا و  رب  هوالع  دـهد »... ناشن  ار  دوخ  تیمکاح  تردـق و  دـناوت  یم  دراد و  لرتنک  هاگدورف  رب  تلود 
عوضوم نیا  هب  شترا  نارـس  اب  شتارکاذـم  رد  زین  رزیاه  . تفای راشتنا  وا ، ناج  هیلع  دـصق  ءوس  هرابرد  یتاشرازگ  ینیمخ ، ماما  يامیپاوه 

شهاگتماقا ناظفاحم  دادعت  ینیمخ ، ماما )  ) ناج هیلع  دیدج  ياهدیدهت  زا  سپ  هک  دـنداد  یم  ربخ  تاعوبطم  : » دـیوگ یم  هدرک و  هراشا 
راشف ریز  ار  اـهلارنژ  نم  . دوش یم  ماـمت  نارگ  رایـسب  اـهنآ  يارب  راـک  نیا  هک  دـندرک  یم  هلگ  اـهیوسنارف  . تسا هدـش  ربارب  ود  سیراـپ  رد 
دنتفگ اهنآ  . مدینـشن ینـشور  خـساپ  یلو  مدرک ، تفایرد  یتایانک  دـنا ، هدرک  عورـش  ینیمخ  ناج  هیلع  یتامادـقا  اـیآ  منادـب  اـت  متـشاذگ 
سامت نارـسفا  اب  هورگ  نآ  هک  منک  تواضق  مناوت  یمن  نم  اـما  دـهد ، یم  ماـجنا  ار  لاـمعا  عون  نیا  هک  دراد  دوجو  سیئوس  رد  یهورگ 
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نیا رد  يو  . دنک یم  دییات  ار  ینیمخ  ماما  هیلع  هئطوت  عوضوم  زین  رتراک  تندـیزرپ  یتینما  رواشم  یکـسنیژرب  ياهتـشاددای  ( 1 « . ) دنتشاد
يو تشگزاب  ماگنه  ینیمخ ، اب  هلباقم  هدامآ  رایتخب  هک  هداد  عـالطا  وا  هب  رزیاـه  درک ، شرازگ  نوارب  هیوناژ  رد 22  : »... دیوگ یم  دروم 

یگدامآ ام ، ایآ  هک  دوب  نیا  ام  لاوئـس  . دـش دـهاوخ  تشادزاب  يرابجا ، دورف  زا  سپ  فرحنم و  زاورپ  ریـسم  زا  وا ، ياـمیپاوه  دـشاب ، یم 
نم نوارب و  سنو ، نایم  دعب ، زور  ود  یط  عوضوم  نیا  . میشخب توق  ار  وا  میمـصت  مینک و  قیوشت  لمع  نیا  ماجنا  رد  ار  رایتخب  هک  میراد 
دوب هدـش  هتـساوخ  ماـیپ  نیا  رد  . میدرک تفاـیرد  ناویلوس  رزیاـه و  يوس  زا  یماـیپ  هیوناژ  زور 23  تفرگ ... رارق  یـسررب  ثـحب و  دروـم 
نیا . دننک مادـقا  یبهذـم  رـصانع  نایماظن و  نایم  فالتئا  يرارقرب  ناکما  يارب  میهد  هزاجا  اهنآ  هب  میهد و  رییغت  ار  یلبق  ياهلمعلا  روتـسد 

یگنوگچ هنیمز  رد  نامدوخ  نیب  یتح  ام ، . مدوب فلاخم  تخس  نم  دوب و  راک  نیا  قفاوم  ایوق  سنو ، درک . رت  هدیچیپ  ار  نامراک  داهنـشیپ 
هب دـیاب  تشاد  هدـیقع  سنو  . میتشاد يدـج  رظن  فالتخا  ینیمخ ، هللا ) تیآ   ) تشگزاـب زا  يریگولج  دروم  رد  راـیتخب  میمـصت  هب  خـساپ 

دهاوـخ راـب  هب  هعجاـف  فرط ، ود  ره  يارب  يریگرد  دروـخرب و  اریز  دـنکن ، تـعجارم  ناریا  هـب  هللا  تـیآ  مـینک  هیـصوت  ینیمخ  راـیتخب و 
3  ) هیوناژ ياهزور 23 و 24  مینک . تیامح  وا  زا  دیاب  دراد ، یگداتسیا  هب  میمـصت  رایتخب  هک  الاح  میدوب  هدیقع  نیا  رب  نوارب  نم و  . دروآ

یماگنه . میتشاد يروهمج  سیئر  روضح  اب  زین  ناـمدوخ و  نیب  دروم ، نیا  رد  وگتفگ  ثحب و  يارب  يددـعتم  تاـسلج  نمهب 1357 ) و 4 
تفلاخم تدش  هب  سنو  اما  . تسا یلاع »   » تفگ دوب و  تبثم  رایـسب  شا  هیلوا  شنکاو  متخاس ، هاگآ  رایتخب  حرط  زا  ار  تندـیزرپ  نم  هک 

ثداوح و  دسرب ، لتق  هب  ینیمخ  ماما )  ) تسا لمتحم  یتح  دش و  دهاوخ  یعیـسو  یمظن  یب  لالتخا و  هب  رجنم  رما  نیا  جیاتن  تفگ  درک و 
فیقوت ار  ینیمخ  دراد  دـصق  رایتخب  رگا  میتفگ  نم  نوارب و  . میداد همادا  وگتفگ  هب  زور  نآ  مامت  ام  دـنک . دـمآ  شیپ  يراـظتنا  لـباق  ریغ 

لیلد هب  ماجنارـس  . دوب دـهاوخ  یگرزب  هابتـشا  ام ، يوس  زا  نآ  هیلع  یفلاخم  هراشا  هنوگره  مدوزفا : دوش و  قیوشت  راک  نیدـب  دـیاب  دـنک ،
هب فلتخم  لـح  هار  دـنچ  ریزگاـن ، نم  مینک و  هیهت  ار  یـصخشم  لـمعلا  روتـسد  سیون  شیپ  میتسناوتن  عوضوم ، نیا  هراـبرد  قفاوت  مدـع 

حرط درکن و  تقفاوم  راـیتخب  حرط  ندرکن  ارجا  رب  ینبم  سنو  داهنـشیپ  سیون  شیپ  اـب  روهمج  سیئر  مدرک . داهنـشیپ  يروـهمج  سیئر 
. دـش هداد  زبـس  غارچ  شداهنـشیپ ، يارجا  يارب  راـیتخب ، هب  تقیقح  رد  دوـمن ، باـختنا  یتارییغت  رـصتخم  اـب  ار  نوارب  نـم و  سیوـن  شیپ 
، تفای تسد  يدودحم  یناور  يزوریپ  هب  هیلوا  ياهـشکمشک  رد  رایتخب  دنچ  ره  تخادنین ، ریخات  هب  ار  دوخ  تشگزاب  ینیمخ  هنافـساتم ،

ناریا هب  ینیمخ  هللا  تیآ  دورو  زا  يریگولج  هوحن  هرابرد  نارهت  نتگنیشاو و  هک  یلاح  رد  ( 2 « . ) دنام یقاب  لحنی  نانچمه ال  عوضوم  اما 
فیرح تشاد  دصق  لمع ، تعرس  هناروهتم و  يریگ  میمـصت  اب  دوب و  ناریا  هب  تشگزاب  هدامآ  ینیمخ ، ماما  دندرک ، یم  هرکاذم  ثحب و 

هچ مدوب  ریحتم  نم  هک  تفرگ  یم  ماجنا  هنادنمـشوه  يدـح  هب  ینیمخ  حانج  تامادـقا  تاکرح و   » رزیاه لارنژ  هتفگ  هب  . دـنک تام »   » ار
شخپ اههاگدورف و  ندوب  هتسب  مغر  هب  ( 3  « . ) ما هدرکن  ادیپ  ار  لاوئـس  نیا  خساپ  مه  زونه  دهد و  یم  ماجنا  ار  اهنآ  يزیر  همانرب  یـسک 

هب دـهاوخب  نامز  ره  درک ، مالعا  ماما  يو ، لماح  ياـمیپاوه  نتخاـس  فرحنم  زین  ینیمخ و  ماـما  ناـج  هب  دـصق  ءوس  هب  طوبرم  ياـهربخ 
هک درک  مالعا  رایتخب  ناـهگان  نمهب  زور 9  دوب . هدید  هیهت  وا  زا  لابقتـسا  يارب  یلـصفم  همانرب  لابقتـسا ، هتیمک  . دـنک یم  تعجارم  ناریا 

، مدید یم  لکـش  نیا  هب  ار  هیـضق  نم  : »... دـیوگ یم  دوخ  میمـصت  رییغت  هیجوت  رد  رایتخب  . تسا زاب  ینیمخ  هللا  تیآ  دورو  يارب  هاگدورف 
حلاص و ياههاگداد  طسوت  دنزب ، رـس  وا  زا  یفالخ  رگا  یلو  ددرگزاب ، ناریا  هب  دـناوت  یم  تسین ، یکـش  شندوب  یناریا  رد  هک  الم ، نیا 
وا متشاذگ  ارچ  هک  دنا  هتفرگ  داریا  نم  هب  دش )...(  دهاوخ  هدناشک  همکاحم  هب  تسا  هدرک  ینیب  شیپ  نوناق  هک  ییاهنیمـضت  مامت  اب  اعبط 
هب دورو  قح  تلود  هزاجا  نودب  نایناریا  مامت  هک  مدوب  هتفگ  میدن  میدق و  زا  هوالع  هب  مراذگن )....( ؟ متـسناوت  یم  ایآ  . ددرگزاب ناریا  هب 

نیا تیعقاو  ( 4 ..« . ) تسا يدنورهـش  ره  یعیبط  قوقح  وزج  هک  مدـقتعم  نآ  هب  مه  زورما  متـشاد و  داـقتعا  لـصا  نیا  هب  . دـنراد ار  ناریا 
ناراـگنربخ نت  اـه  هد  يواـکجنک  اـههاگدورف ، نتـسب  . دراد هگن  هتـسب  ار  اـههاگدورف  دودـحمان  روـط  هب  تسناوـت  یمن  راـیتخب  هک  تسا 
تـشگزاب عنام  تسناوت  یمن  وا  رایتخب ، هتفگ  هب  . دوب هدرک  رتشیب  دـندوب ، ربخ  تفایرد  راظتنا  رد  ماما ، هاگتماقا  فارطا  رد  هک  ار  یجراـخ 

رگید يوس  زا  دوب ، رایتخب  ررض  هب  ینیمخ و  ماما  عفن  هب  یتاغیلبت  هلیسو  کی  اههاگدورف  نتـسب  هلئـسم  . دوش شروشک  هب  یناریا  هعبت  کی 
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. تخاس رتعیـسو  ار  اهیمارآان  داعبا  دروآرد و  ناجیه  هب  ار  ناریا  مدرم  رایتخب ، تلود  تعنامم  نهیم و  هب  تشگزاب  يارب  یگداـمآ  مـالعا 
نمهب زور 12  يارب  ینیمخ  ماما  تشگزاب  همانرب  تفای و  نایاپ  اههاگدورف  ندـش  زاب  رایتخب و  ینیـشن  بقع  اب  یتاغیلبت ، هزراـبم  ماـجنارس 

يامیپاوه 747 اب  دیعبت  هام  دنچ  لاس و  زا 14  سپ  ینیمخ  ماما  هیروف 1979 )  1  ) نمهب 1357 زور 12  هنادنمزوریپ  تشگزاب  دش . مالعا 
یم لیکـشت  ار  ایند  يربخ  هکبـش  نیرت  هدـمع  هک  یجراخ  راـگنربخ  نت   150. دـیدرگ ناریا  مزاع  سنارفریا )  ) هسنارف ییاـمیپاوه  تکرش 

مدرم و يزاون  نامهیم  زا  هسنارف ، تلم  هب  یمایپ  نمـض  ماما  سیراپ ، هاگدورف  رد  . دنتـشاد روضح  بالقنا »  زاورپ   » رد ماما  هارمه  دـنداد ،
رارکت ار  دوخ  یلبق  عضاوم  رایتخب ، تلود  دروم  رد  . داد خساپ  ناراگنربخ  لاوئس  دنچ  هب  سپس  درک ، رکشت  وتاشول ، لفون  یلاها  تلود و 

اب نارهت  رد  هک  ییاهـسامت  دـییات  نمـض  شترا ، دروم  رد  دورب » رانک  دـهدب و  افعتـسا  هکنآ  رگم  مریذـپ ، یمن  ار  تاـقالم   » تفگ درک و 
هب رتدوز  هچ  ره  هک  میهاوخ  یم  شترا  زا  ام  : » دوزفا و  درک » میهاوخ  لصاح  سامت  مه  زاب  مینادب ، یضتقم  رگا   » تفگ تسا  هدوب  شترا 

تبحم اهنآ  هب  ام  دنتـسه ، ام  نادـنزرف  اهنآ  دوش . دازآ  دوش ، جراخ  بناجا  دـیق  زا  و  دـشاب ، لقتـسم  شترا  میهاوخ  یم  ام  . دوش لصتم  ام 
وا اب  ار  ناشفیلکت  مدرم  ات  دورب ، رانک  بصاغ  تلود  زا  دیاب  شترا  . دنتـسه رگیدـمه  زا  تلم  شترا و  دـنیایب و  تلم  نماد  هب  دـیاب  میراد 

، دندوب هدرک  هرـصاحم  ار  دابآرهم  هاگدورف  یهاشنهاش ، دراگ  ياهناگی  هک  یلاح  رد  هاش ، اضر  دمحم  شیپ ، زور  هدزناش  دـننک »... نیعم 
نویلیم مین  شترا  دـیدهت  المتحم  روضح و  اب  ینیمخ  ماـما  نونکا ، درک و  كرت  هشیمه  يارب  ار  ناریا  باتـش  اـب  یمـسر ، ریغ  مسارم  یط 

(5 . ) تشاد هدـهع  هب  ار  یماـظتنا  روـما  تیلوئـسم  لابقتـسا  هتیمک  . تشگ یم  زاـب  ناریا  هب  شناـهارمه ، نت  هاـجنپ  اـب  هارمه  مـیژر ، يرفن 
يامیپاوه دـش . شخپ  نویزیولت  ویدار و  زا  هدـنز  روط  هب  هللا ، تیآ  دورو  مسارم  . دوب هقباس  یب  ناریا  رـصاعم  خـیرات  رد  ماما ، زا  لابقتـسا 

زا رکـشت  زاربا  زا  سپ  ینیمخ ، ماما  . تسـشن نیمز  هب  دابآرهم  هاگدورف  رد  حبـص  تعاس 30/9  رد  ناـهارمه  هللا و  تیآ  لـماح  سنارفریا 
ار تلود  نیا  ام  : »... تفگ تسناد و  بصاغ  ینوناق و  ریغ  ار  رایتخب  تلود  دوخ ، یسایس  همانرب  رارکت  اب  یهاتوک ، نانخس  یط  نیلبقتسم ،

یم ینوناـق  ار  تموکح  هن  میراد و  لوـبق  ار  سلجم  هن  اـم  نیارباـنب ، . تسا هداد  تنطلـس  طوقـس  رب  يار  ناریا  تلم  . میریذـپب میناوـت  یمن 
مودنارفر تامدقم  هک  دوب  دهاوخ  فظوم  تقوم  تموکح  . درک دـهاوخ  نییعت  ار  تموکح  بالقنا  ياروش  . دورب رانک  تلود  دـیاب  . میناد

نوناـق يروـهمج و  میژر  دـننک ، لوـبق  مدرم  رگا  هک  دوـش ، یم  هتـشاذگ  یموـمع  ءارآ  هب  دـش ، نیودـت  هک  یـساسا  نوناـق  . دـنک هیهت  ار 
لوئـسم دنک  تجاجل  نیا  زا  رتدایز  رگا  تسا و  ینوناق  ریغ  تسا و  بصاغ  یلعف  تلود  هک  منک  یم  مالعا  نم ، دوب ... دـهاوخ  يروهمج 

ندوب ینوناق  ریغ  دوخ ، تشونرـس  نییعت  رد  مدرم  شقن  یلم و  تیمکاح  رب  دـیکات  اـب  ینیمخ ، ماـما  ارهز ، تشهب  رد  ( 6 ....« ) دوب دهاوخ 
تموکح و نآ  دـشاب و  هدوب  مدرم  يار  اب  هلحرم  کی  رد  يدرف ، یتلود و  تنطلـس  تموکح و  هچنانچ  تفگ : درک و  حرطم  ار  نیـسلجم 

تـسردان ار  میمـصت  نآ  نامز  ره  هک  درب  یمن  نیب  زا  ار  يدعب  ياهلـسن  مدرم و  نآ  قح  رما ، نیا  دشاب ، هتـشاد  ینوناق  تیعورـشم  تلود 
هک دـنداد  يار  ناشمامت  یتلم  کی  هک  مینک  یم  ضرف  ام  : »... تشاد راهظا  هیرظن  نیا  هیجوت  رد  ینیمخ ، ماـما  دـننک . وغل  ار  نآ  دـندید ،

نکل . تسا لمع  لباق  اهنآ  يارب  اهنآ  يار  دنتسه ، ناشدوخ  تشونرس  رب  طلسم  هکنیا  باب  زا  اهنیا  بوخ ، رایسب  دشاب ، ناطلس  يرفن  کی 
نیا زا  شیپ  لاس  هاجنپ  تلم  یقح  هچ  هب  دـشاب ، ناطلـس  مه  ناطلـس  نیا  باـقعا  هکنیا  هب  ناـشمامت ، ولو  دـنداد ، يار  یتلم  هچناـنچ  رگا 

نآ رگم  دنتـسه ، اـم  یلو  اـم ، ياهردـپ  رگم  تسا )....(  شدوـخ  تس  هب  یتـلم  ره  تشونرـس  دـنک ؟ یم  نـیعم  ار  دـعب  تـلم  تشوـنرس 
یم ادیپ  دوجو  اهدعب  هک  ار  یتلم  کی  تشونرـس  دـنناوت  یم  دـندوب ، نیا  زا  شیپ  لاس  داتـشه  نیا ، زا  شیپ  لاس  دـص  رد  هک  یـصاخشا 
یم مه  الاح  دنتفگ ، دنتـشاد  هک  ار  یفرح  تلم  نیا  : »... تفگ رایتخب  تلود  دییات  رد  نیـسلجم  يار  دروم  رد  دننکب »؟ نییعت  اهنآ  دـننک ،

هک یـسک  ایآ  . میناد یم  ینوناق  ریغ  ار  تلود  نیا  . میناد یم  ینوناق  ریغ  ار  انـس  سلجم  نیا  میناد ، یم  ینوناق  ریغ  ار  الکو  نیا  اـم  دـنیوگ 
؟ دشاب ینوناق  هک  دوش  یم  دنتسه ، ینوناق  ریغ  اهنیا  همه  تسا و  بوصنم  هاش  هیحان  زا  و  انـس ، سلجم  هیحان  زا  سلجم ، هیحان  زا  شدوخ 

يوت نم  : » تفگ رایتخب  تلود  ياج  هب  هدـنیآ  تلود  نییعت  هرابرد  ینیمخ  ماما  دـیورب »... دـیاب  دـیتسه و  ینوناق  ریغ  امـش  مییوگ  یم  اـم 
هک اقآ ، نیا  دراد )...(  لوبق  ارم  تلم  نیا  هکنیا  هطـساو  هب  نم  . منک یم  نییعت  تلود  تلم ، نیا  ینابیتشپ  هب  نم ، منز ، یم  تلود  نیا  نهد 
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وا زا  اـکیرمآ  طـقف  . دـنرادن شلوبق  مه  شترا  . دـنرادن شلوبق  مه  تلم  . دـنرادن لوبق  مه  شیاـقفر  درادـن ، لوبق  ار  شدوـخ  مه  شدوـخ 
وا زا  دـیاب  هک  هتفگ  هدرک و  یناـبیتشپ  نیا  زا  مه  سیلگنا  دـننکب ، یناـبیتشپ  وا  زا  هک  هداد  روتـسد  شترا  هب  هداتـسرف و  هدرک و  یناـبیتشپ 
رد هک  دـیوگ  یم  : » تشاد راهظا  دوش ، یمن  تلود  ات  ود  تکلمم  رد  هک  دوب  هتفگ  هک  رایتخب  نخـس  نیا  ربارب  رد  ماما  دـینکب ». ینابیتشپ 

دیاب ینوناق  ریغ  تلود  نکل  . درادـن تلود  اـت  ود  تکلمم  کـی  نیا  تسا ، حـضاو  نیا  بوخ ، دوش ، یمن  تلود  اـت  ود  هک  تکلمم  کـی 
ادخ ای  دیاب  وت  . تسادـخ مکح  هب  یکتم  تسا ، تلم  ءارآ  هب  یکتم  هک  تسا  یتلود  مییوگ  یم  ام  هک  یتلود  یتسه ، ینوناق  ریغ  وت ، . دورب

ياقآ . دـشاب لقتـسم  ام  شترا  هک  میهاوخ  یم  : » تفگ نآ  نارـسفا  شترا و  هب  باطخ  ینیمخ  ماما  هاگنآ  ( 7 .« ) ار تلم  ای  ینک ، راـکنا  ار 
دیهاوخ یم  امش  دیشاب ؟ لقتسم  دیهاوخ  یمن  امش  رکـشلرس ، ياقآ  دیـشاب ؟ لقتـسم  هک  دیهاوخ  یمن  امـش  دیهاوخ ؟ یمن  امـش  دبـشترا !

 )...( میـشاب لقتـسم  دیاب  ام  دییوگب  دـیوگ ، یم  تلم  هک  نامه  تلم ، شوغآ  رد  دـییایب  هک  منک  یم  تحیـصن  امـش  هب  نم  دیـشاب ؟ رکون 
نیا ناتدوخ  يارب  مه  امش  ار ، بلطم  نیا  مییوگ  یم  امش  يارب  ام  . تسا یبنجا  زا  رتهب  امش  يارب  تلم  . تسا رفک  زا  رتهب  امش  يارب  مالسا 

نارگید هک  تسا  ییاهزیچ  نیا  . مینز یم  راد  هب  ار  امـش  مییآ  یم  ام  دـیدرک ، اهر  رگا  هک  دـینکن  لایخ  . ار نیا  دـینکب  اهر  دـینکب ، ار  راک 
اب رزیاه ، لارنژ  ناریا ، هب  ینیمخ  هللا  تیآ  تشگزاب  زا  شیپ  زور  کی  ماما  تشگزاـب  زا  سپ  نتگنیـشاو  عضوم  ( 8 ...« ) دنا هدرک  تسرد 

تیامح رایتخب  رتکد  زا  شترا  : » تفگ اکیرمآ  يروهمج  سیئر  هداتسرف  هب  یغاب  هرق  . درک تاقالم  كرتشم  داتس  سیئر  یغاب  هرق  دبشترا 
نایاپ يارب  شترا  دنـسرب ، شزاس  هب  ینیمخ  ماما )  ) اب شتارکاذم  رد  رایتخب  رگا  دوزفا : دومن و  دـهاوخ  ارجا  ار  وا  تاروتـسد  دـنک و  یم 
عانتما مهافت  هب  ندیـسر  يارب  هرکاذـم  زا  ینیمخ  رگا  یلو  دـنک  یم  ینابیتشپ  رایتخب  زا  شمارآ ، حلـص و  نیمات  دوجوم و  تسب  نب  نتفای 
دهاوخ یعافد  عضوم  نآ ، طوقـس  زا  يریگولج  تلود و  زا  تیامح  روظنم  هب  شترا  دـیآرب ، بیقر  تلود  کـی  نییعت  ددـص  رد  دـنک و 

فیلکت بسک  هجراـخ ، ترازوزا  یـسایس  ياـهحانج  هـب  تبـسن  اـکیرمآ  تـلود  عـضوم  هراـبرد  نارهت  رد  اـکیرمآ  ریفـس  ( 9 .« ) تفرگ
ینیمخ اب  تساوخ  ریفس )  ) وا زا  رایتخب  رگا   » دوب رایتخب  تلود  اب  کیدزن  هرواشم  یساسا و  نوناق  دنور  زا  ینابیتشپ  نتگنیشاو  خساپ  . درک

هب دنک . تروشم  رایتخب  اب  ادتبا  دیاب  دش ، ریفس )  ) وا اب  رادید  راتساوخ  ینیمخ  رگا  . دهد ماجنا  ار  راک  نیا  دیاب  وا  دنک ، هرکاذم  تاقالم و 
کی ای  نامزاس و  کی  ناونع  هب  اروش  ییاسانـش  هناشن  هب  رما  نیا  اریز  دیامن ، هرکاذم  بالقنا  ياروش  اب  دیابن  دـش ، هداد  روتـسد  ناویلوس 

تـشاد سامت  اهنآ  اب  ینیمخ  تشگزاب  زا  لبق  هک  نویـسیزوپا ، رـصانع  اب  ار  دوخ  سامت  دیاب  ریفـس  لاح  نیا  اب  دش ، دـهاوخ  یقلت  تلود 
غالبا ناویلوس  هب  نارهت -  هب  ینیمخ  ماما  تشگزاب  زا  دـعب  زور  هیروف -  مود  رد  دـیدج ، لـمعلا  روتـسد  نیا  ( 10 .« ) دنک ظفح  نانچمه 

هب صخـش  نیا  . تفرگ سامت  ناریا  يدازآ  تضهن  ياضعا  زا  یکی  اب  اکیرمآ ، ترافـس  یـسایس  ماـقم  ( 11  ) لپمتـسا ناج  دعب ، زور  . دش
رضاح طرش ، ود  اب  رایتخب  هجیتن  رد  دنا  هدرک  هرکاذم  تعاس  ود  تدم  تاقالم و  رایتخب  اب  شیپ  بش  تضهن  ياضعا  هک  تفگ  لپمتـسا 

همه نیا  رد  . دنک مهارف  ار  یسرپ  همه  کی  بیترت  رتدوز  هچ  ره  دنامب و  یقاب  ریزو  تسخن  ناونع  هب  رایتخب  ( 1 تسا : هدش  هحلاصم  يارب 
همه نایاپ  ات  یلو  دـنک  افعتـسا  يریزو  تسخن  زا  راـیتخب  ( 2 درک . دـنهاوخ  باختنا  ار  یمالـسا  يروهمج  ای  تنطلـس  میژر  مدرم  یـسرپ 
طرش ود  ره  شنارواشم ، ناوارف  هیصوت  رارصا و  مغر  هب  ینیمخ  هللا  تیآ  کیس ، يراگ  هتفگ  هب  . دشاب روشک  روما  هرادا  راد  هدهع  یسرپ 

ینوناق ریغ  زین  تنطلـس  ياروش  . تسا هدرک  رداص  هاش  ار  وا  يریزو  تسخن  نامرف  اریز  دورب ، دیاب  رایتخب   » تفگ درک و  در  ار  يداهنـشیپ 
1 ( 12 .« ) دـشکب رانک  ار  دوخ  دـیاب  زین  شترا  . تسا مودـنارفر  يارجا  رب  تراظن  يارب  تقوم  ریزو  تسخن  کی  نییعت  لح ، هار  اهنت  . تسا

يوس زا  قفاوت »  لوصح  يارب  ار  تلود  اب  تارکاذم   » هیـصوت داهنـشیپ و  تشاد ، تماقا  سیراپ  رد  هک  ینارود  رد  یتح  ینیمخ ، هللا  تیآ 
یهیدـب . تسناد یم  نارحب  لح  هار  ار  هاش  يریگ  هرانک  اـهنت  درک و  در  اـیوق  دـندرک  یم  هرادا  ار  بـالقنا  دـندوب و  ناریا  رد  هک  یناراـی ،

هلباقم یتح ، تفریذپ و  یمن  دوخ ، يوس  زا  تلود  نییعت  زج  ار  یلح  هار  هنوگ  چیه  ناریا ، هب  شا  هنادنمزوریپ  تشگزاب  زا  سپ  هک  تسا 
دعب زور  هد  هنانیب ، عقاو  ینیب  شیپ  نیا  تسناد و  یم  یعطق  بالقنا ، يزوریپ  حلـسم و  ياـهورین  تیقفوم  مدـع  هب  داـقتعا  اـب  ار ، شترا  اـب 

نمهب 1357)  15  ) نارهت هب  دورو  زا  سپ  زور  راـهچ  ینیمخ  هللا  تیآ  يریزو  تسخن  دنـسم  رد  ناـگرزاب  دیـسر . توـبث  هب  نـمهب )  22)
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يارب : » تفگ بالقنا  تقوم  تلود  ریزو  تسخن  یفرعم  ماگنه  ینیمخ  ماما  . درک بوصنم  يریزو  تسخن  هب  ار  ناگرزاب  يدـهم  سدـنهم 
هک دینیب  یم  امـش  و  یمومع ، ءارآ  باستحا  هب  ام ، تسام و  رب  هک  یمومع  ءارآ  ءاکتا  هب  رتدوز ، هچ  ره  عضو  نیا  هب  میهدـب  همتاخ  هکنیا 

ار یتلود  سیئر  . منک یم  یفرعم  ار  یتلود  کی  دـنراد ، لوبق  يربهر  ناونع  هب  ای  تلاـکو و  ناونع  هب  ار  اـم  تساـم و  اـب  هک  یمومع  ءارآ 
، تسا ناسـسؤم  سلجم  هک  ینونک  لئاسم  نیا  مه  دهدب و  همتاخ  اهیگتفـشآ  هب  مه  هک  دـیهدب  لیکـشت  ار  یتلود  اتقوم  منک ، یم  یفرعم 

مه سلجم  تاباختنا  دوشب و  سیسات  ناسسؤم  سلجم  دنک و  تسرد  ار  نآ  تامدقم  دهدب و  ار  ناسـسؤم  سلجم  تاباختنا  بیترت  ینعی 
 )...( دراذگب مودنارفر  هب  ار  یمالـسا  يروهمج  دش ، لیکـشت  هک  ناسـسؤم  سلجم  دـننکب و  باختنا  ار  ینوناق  تلود  اهنآ  دوشب و  ماجنا 

شباصتنا لیالد  و  وا ، یسایس  قباوس  ناگرزاب و  سدنهم  تیصخش  هرابرد  ینیمخ  ماما  سپس  ( 13 .« ) میدرک نییعت  ار  تقوم  تلود  اذهل ،
تـسا يدرم  مسانـش ، یم  کـیدزن  زا  هک  تسا  ینـالوط  ياـهلاس  ار  ناـگرزاب  سدـنهم  ياـقآ  باـنج  نوچ  و  : » تفگ يریزو  تسخن  هب 

یم یفرعم  ار  ناشیا  نم  . تسا عرش  تاررقم  فالخ  هک  يزیچ  هب  شیارگ  نودب  یلم و  تلم و  هب  نیما  تسایر و  ظاحل  زا  نیدتم  لضاف ،
تموکح کی  تسین ، يداع  تموکح  کی  دـنک ، عاـبتا  وا  زا  دـیاب  تلم  تسا ، عاـبتالا  بجاو  ناـشیا  . دـشاب تلو  سیئر  ناـشیا  هک  منک 

يریزو تسخن  هب  ناگرزاب  سدنهم  یفرعم  ( 14 ....« ) تسا عرش  اب  تفلاخم  تموکح  نیا  اب  تفلاخم  دنک ، عابتا  وا  زا  دیاب  تسا ، یعرش 
: تفگ تقوم  تلود  لیکشت  هب  تبسن  شنکاو  رد  رایتخب ، رتکد  . دش ور  هبور  میظع  ياهییامیپهار  مدرم و  عیسو  لابقتـسا  اب  تقوم ، تلود 

دنتفا یم  هار  هب  اهنابایخ  رد  هک  هدز  ناجیه  مدرم  یهورگ  طسوت  هن  دریگ ، تروص  دازآ  تاباختنا  قیرط  زا  دـیاب  تموکح  رییغت  هنوگره  »
، ام . دوب دهاوخ  باذج  نیا  . داد مهاوخ  هزاجا  دهد  لیکـشت  مق  سدقم  رهـش  رد  یتلود  نینچ  دـهاوخ  یم  ینیمخ ) هللا  تیآ   ) وا رگا  )....( 

داد مهاوخن  یعقاو  تلود  کی  لیکـشت  هزاجا  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  هک  میوگب  يدج  روط  هب  اما  تشاد ، میهاوخ  ار  دوخ  کچوک  ناکیتاو 
مامت رد  نم  . تسا ناریا  تلود  اهنت  نم  تلود  متـسه و  نوناـق  نم  هک  دـنک  كرد  دـیاب  ینیمخ  هللا  تیآ  دـناد )....( . یم  ار  نیا  زین ، وا  و 

(15 ...« ) يرگید یسک  اب  هن  درک و  مهاوخ  شزاس  ینیمخ  هللا  تیآ  اب  هن  مدیاقع ، لوصا و  رد  ما و  هدرک  هزرابم  یـسارکومد  هار  رد  رمع 
سدـنهم ياقآ  باـنج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب   15/11/1357 14/6/1399 دوب : حرـش  نیدـب  ناگرزاب  سدـنهم  ریزو  تسخن  نامرف  نتم 

یط هک  ناریا  تلم  قافتا  هب  بیرق  عطاـق  تیرثکا  ءارآ  زا  یـشان  ینوناـق  یعرـش  قح  بسح  رب  بـالقنا  ياروش  داهنـشیپ  هب  اـنب  ناـگرزاب 
نامیا هب  هک  يدامتعا  بجوم  هب  تسا و  هدش  زاربا  شبنج  يربهر  هب  تبسن  ناریا  رسارس  رد  ددعتم  عیـسو و  تارهاظت  میظع و  تاعامتجا 
نتفرگ رظن  رد  نودـب  ار  یلاعبانج  مراد ، یلم  یمالـسا و  تازرابم  رد  ناتقباوس  زا  هک  یتاـعالطا  مالـسا و  سدـقم  بتکم  هب  امـش  خـسار 
ماـجنا اـصوصخ  تکلمم و  روما  هرادا  بیترت  هب  اـت  میاـمن  یم  تقوم  تلود  لیکـشت  روماـم  صاـخ  یهورگ  هب  یگتـسب  یبزح و  طـباور 

نیبختنم زا  ناسـسؤم  سلجم  لیکـشت  یمالـسا و  يروهمج  هب  روشک  یـسایس  ماظن  رییغت  هرابرد  تلم  یمومع  ءارآ  هب  عوجر  مودنارفر و 
تسا یـضتقم  . دیهدب ار  دیدج  یـساسا  نوناق  قبط  رب  تلم  ناگدنیامن  سلجم  باختنا  دیدج و  ماظن  یـساسا  نوناق  بیوصت  تهج  مدرم 

شترا و تلود ، نادنمراک  . دـییامن یفرعم  نییعت و  ما  هدومن  صخـشم  هک  یطیارـش  هب  هجوت  اب  رتدوز  هچ  ره  ار  تقوم  تلود  ياضعا  هک 
روما نتفای  نامزاس  بالقنا و  سدقم  فادها  هب  لوصو  يارب  ار  طابضنا  تیاعر  هدومن و  لماک  يراکمه  امـش  تقوم  تلود  اب  تلم  دارفا 

هللا حور  میاـمن . یم  تلئـسم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  یخیراـت  ساـسح  هلحرم  نیا  رد  ار  تقوم  تلود  امـش و  تیقفوم  . دومن دـنهاوخ  روـشک 
چیه : » تفگ دیـشک و  لاوئـس  ریز  ار  ینیمخ  ماما  يوس  زا  هدـش  ناونع  یمالـسا  يروهمج  تیهاـم  راـیتخب ، دـعب  زور  ینیمخلا  يوسوملا 

، نویناحور دهاوخ  یم  وا  . دریذپ یم  ار  یسارکومد  هن  یـسایس و  ییارگ  ترثک  هن  وا ، تسیچ ؟ وا  یمالـسا  يروهمج  هک  دناد  یمن  سک 
هک میوگب  مناوت  یم  هدنب  . دیا هتفرگ  هاش )  ) ناشیا زا  ار  ناتنامرف  امـش  دنیوگ  یم  . تسا نیمه  اهنآ  فرح  همه  دـننک و  ارجا  ار  یهلا  نوناق 

ههبج يارزو  نیا  مامت  دـنا و  هدرک  ار  راک  نیمه  دـنا ، هدوب  رتگرزب  ام  زا  هک  صاخـشا  یلیخ  و  اه ، کلامملا  یفوتـسم  اه ، قدـصم  رتکد 
نیا دیـسر ، نم  تسد  هب  یتقو  نامرف  نیا  ارچ  منیبب  مناوت  یمن  هدنب  . دـنا هتـشاد  ار  نیمارف  نیمه  مه ، نماد  كاپ  تاضق  نیا  یمامت  یلم و 

ای تساوخن  دوـخ ، يریزو  تسخن  تیعورـشم  هیجوـت  رد  راـیتخب ، رتـکد   1 ( 16 .« ) دوش یم  یقلت  روفنم  اـی  هدـش ، هتـساک  شـشزرا  ردـق 
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طیارش اب  دیدرگ ، تشهبیدرا 1330  رد  قدـصم ، دـمحم  رتکد  يریزو  تسخن  هب  رجنم  هک  ار  یعاضوا  طیارـش و  فالتخا  دوب ، هتـسناوتن 
يارب ناریا ، تلم  يرامعتـسا  دـض  تضهن  ربهر  ناونع  هب  قدـصم  رتکد  دـنک ، كرد  تفرگ  يریزو  تسخن  ناـمرف  وا  هک  هام 1357  يد 

رد یتردق  چیه  هاش  اضر  دمحم  فارتعا  هب  . درک یم  ینابیتشپ  وا  زا  یمدرم  میظع  يورین  و  دوب ، هدمآ  نادـیم  هب  تفن  تعنـص  ندرک  یلم 
یتروص رد  داد ، رد  نت  وا ، يرادمامز  هب  ریزگان  هاش  سلجم ، لیامت  يار  بسک  زا  سپ  و  ( 17  ) تشادن ار  وا  اب  هلباقم  ناوت  ناریا ، لخاد 

یم كرادت  روشک  زا  جراخ  هب  ار  دوخ  رفس  هاش  دوب ، یشاپورف  فرش  رد  بالقنا ، میظع  نافوط  ربارب  رد  ناریا ، میژر  هام 1357 ، يد  هک 
هب مارتحا  موزل  یلم ، ياروش  سلجم  رد  رایتخب  داد . دامتعا  يار  وا  هب  سلجم  دعب  تفرگ و  ار  يریزو  تسخن  نامرف  ادـتبا  رایتخب  و  دـید ،
نم : » دنام دهاوخ  يریزو  تسخن  ماقم  رد  نوناق  مکح  هب  هک  دش  روآدای  درک و  دـیکات  ار  تکلمم  نیناوق  رگید  زا  عافد  یـساسا و  نوناق 

نوناق اب  دـیایب و  نوناق  اب  یتموکح  دـیاب  . موش یمن  میلـست  دـیآ ، دوجو  هب  مدرم  لیخت  رد  هک  ییاهتموکح  لاجنج  وه و  داـیرف و  داد و  اـب 
زا ای  هک  دـیتسه  دازآ  زین  ناگدـنیامن  امـش  . تفر دـهاوخ  سلجم  ناگدـنیامن  يار  اب  طقف  هدـمآ ، سلجم  ناگدـنیامن  يار  اب  هک  نآ  . دورب
ات مناـم  یم  تکلمم  ینوناـق  ریزو  تسخن  ماـقم  رد  نم  یلو  . دـینامب ناـملراپ  رگنـس  رد  اـی  دـیهد و  افعتـسا  دـینک و  رظنفرـص  یگدـنیامن 
زا ناـنچمه  راـیتخب  بـالقنا ، يزوریپ  ناـگرزاب و  سدـنهم  باـصتنا  نیب  زور ، تـفه  یط  ( 18 .« ) مهدـب ماجنا  ار  هدـنیآ  دازآ  تاـباختنا 
هک ینامز  اـت  : » تفگ نمهب  زور 18  يو  دومن ، یم  دـیدهت  ار  ناگرزاب  درک و  یم  عافد  دوخ  يریزو  تسخن  ندوب  ینوناـق  تیعورـشم و 
رد يو  ( 19 .« ) دش دهاوخ  هداد  اهنآ  خساپ  نوناق  تردق  هب  دـنهن ، رتارف  نیا  زا  ار  اپ  رگا  اما  مرادـن ، يراک  اهنآ  اب  . دراد همادا  اهیخوش  نیا 
یب ياهراعش  ینابایخ و  يوهایه  يوجتسج  رد  اهنآ  دنرادن )...(  ار  ریزو  تسخن  نییعت  قح  ینیمخ  هللا  تیآ  : » هک دش  یعدم  رگید  ياج 

هک یلاح  رد  میراد ، تیرثکا  ام  دـنیوگب  دـنهاوخ  یم  بیترت  نیا  هب  اهنآ  . دنتـسه دوش ، یم  رارکت  شارخ  شوگ  ياـهدایرف  اـب  هک  ینعم ،
مدرم زا  نت  رازه  اههد  روضح  رد  یقطن  یط  نمهب 1357  زور 20  رد  ناگرزاب  سدنهم  ( 20 .« ) دشاب شوماخ  مارآ و  نیتم ، دیاب  تیرثکا 

داد خساپ  لیصفت  هب  وا  يریزو  تسخن  دندوب  ینوناق  ياعدا  رایتخب و  تایرظن  نوماریپ  دندوب ، هدرک  عامتجا  نارهت  هاگشناد  رد  هک  نارهت 
ناـمه ياـج  رـس  ناـشنتفگ  ناشنتـسشن و  ناـشیا و  تلود  ندوب  ینوناـق  داریا  تسا ، فـالتخا  داریا و  لاکـشا و  دروـم  هچنآ  : »... تفگ و 

ار وا  هکنیا  لیلد  هب  دناد ، یم  ینوناق  تلود  ار  شدوخ  . تسا بالقنا  تلم و  هتـساوخ  هب  ندرکن  لماک  نیکمت  تلم و  نانمـشد  نیبصاغ و 
نیمه ات  هک  رایتخب ، رتکد  ياقآ  هک  تسا  نیا  زا  بجعت  . دـنا هداد  ناـشیا  هب  داـمتعا  يار  سلجم  اـیناث  تسا و  هدـیزگرب  ماـقم  نیا  هب  هاـش 

یلیمحت و ار  یلم  ياروش  سلجم  انـس و  سلجم  زیخاتـسر و  بزح  درک ، یم  یـساسا  نوناـق  ندـش  لاـمیاپ  هب  ضارتعا  فارتـعا و  رخاوا 
تعاس زا  دعب ، زور  ( 21 ...« ) تساجنیا لاکـشا  تساجنیا ، فالتخا  . دبـسچ یم  اهنآ  هب  یتسد  ود  الاح  تسناد ، یم  یکاواس  یـشیامرف و 

هیمالعا راطخا و  نیا  لابند  هب  . دـننکن انتعا  تلود  روتـسد  هب  تساوخ  مدرم  زا  ینیمخ  ماما  . دـش مالعا  یماظن  تموکح  رهظ  زا  دـعب  راهچ 
نآ يادرف  . دش عورش  هپت  ناشود  ناگداپ  رد  یتنطلس  دراگ  دارفا  اب  نارفامه ، يریگرد  بش  نامه  . دنتخیر اهنابایخ  هب  مدرم  تقوم ، تلود 

تـسد هب  یماظن  هاگیاپ  ناگداپ و  دنچ  سیلپ و  ياههاگـساپ  زا  يرایـسب  دعب ، تعاس  دنچ  درک ، یفرط  یب  مالعا  شترا  نمهب )  22  ) زور
General Robert E.Huyser;Mission . 1 اه : تشون  یپ  درک ... طوقـس  رایتخب  هزور  تلود 37  بیترت ، نیدـب  و  داتفا ، مدرم 
to Tehran,p.182. 2. Zbigniew Brezinski;power and principle,pp.388 -389. 3.
: دوب حرش  نیدب  کی  ره  فیاظو  لابقتـسا و  هتیمک  ياضعا  یماسا  . 5 . 212 تاحفص 213 - یگنرکی ، . Huyser;op.cit.,p,184. 4

تجح تاکرادت ، ینیسح ، هاش  نیسح  يزیر ، همانرب  نایغابص ، تاغیلبت ، یلـسوت ، دمحم  تاماظتنا ، لوئـسم  یچنارهت ، رغـصا  یلع  نایاقآ 
12 اه ، همانزور  . 6 تسرپرس . يرهطم ، هللا  تیآ  تیناحور ، طبار  یتالحم  هللا  لضف  خیش  مالسالا  تجح  وگنخس ، حتفم ، دمحم  مالـسالا 
Sick;op.cit.,p.150. 10. . 9 نــمهب 1357 . خروـم 12  اـه ، هماــنزور  . 8 . 280 - 283 دـلج 4 ، روـن ، هفیحــص  . 7 نـمهب 1357 .
تاحفـص 195- اهزور ، نیرخآ  رد  اهـشالت ، نیرخآ  . Sick;Ibid.,p.150. 11. John Stempel. 12. Sick,Ibid,p.150. 13

اضر دمحم  . 17 نمهب 1357 .  16 ناهیک ، همانزور  . 16 نمهب 1357 .  15 ناهیک ، همانزور  . 15 . 192 تاحفـص 195 - نامه ، . 14 . 192
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.20 نمهب 1357 .  18 ناهیک ، همانزور  . 19 نمهب 1357 .  16 ناهیک ، همانزور  . 18 یـسیلگنا . ) نتم  زا   ) هحفـص 84 خیرات ، هب  خساپ  هاش ،
ج 2، ناریا ، هلاس  جـنپ  تسیب و  یـسایس  خـیرات  هلاقم : عباـنم  نمهب 1357 .  20 ناهیک ، هماـنزور  . 21 نـمهب 1357 .  21 ناهیک ، هماـنزور 

؛  اضرمالغ یتاجن ،

سیراپ هب  هر )  ) ینیمخ ماما  تمیزع 

، یبهذـم یـسایس و  ياهحانج  تیامح  بلج  روظنم  هب  یماـما  فیرـش  ياـهرونام  تسکـش  زا  سپ  سیراـپ  هب  هر )  ) ینیمخ ماـما  تمیزع 
نوزفازور ذوفن  هب  هجوت  اب  زین  قارع  میژر  . دـیدرگ زاغآ  فجن  زا  وا  جارخا  ای  ینیمخ و  هللا  تیآ  ندرک  تکاـس  يارب  یـسایس  ياـهتیلاعف 

هدهاشم زین  دنهد و  یم  لیکشت  نایعیش  ار  نآ  تیعمج  تیرثکا  هک  قارع ، رد  یبهذم  زرابم  هتسجرب  تیصخ  نیرتزراب  ناونع  هب  هللا  تیآ 
ینیمخ و هللا  تیآ  ندرک  تکاس  رـس  رب  قفاوت  . دوب هدش  نارگن  اه ، هدوت  ندروآرد  تکرح  هب  رد  هللا  تیآ  شقن  ناریا و  رد  بالقنا  راثآ 

للم نامزاس  یمومع  عمجم  سالجا  رد  تکرـش  يارب  هک  قارع ، ناریا و  هجراخ  يارزو  نیب  هک  یتارکاذـم  رد  فجن  زا  ناشیا  جارخا  اـی 
گنهامه هنیمز  رد  یقارع  تاماقم  اـب  یتارکاذـم  تفر و  دادـغب  هب  نارهت  زا  یتئیه  سپـس  ( 1 . ) تفرگ تروص  دـندوب  هتفر  كرویوین  هب 

مهارف ماـما  يارب  ییاهتیدودـحم  تامادـقا ، نیا  بقاـعتم  . دـمآ لـمع  هب  ینیمخ  هللا  تـیآ  هراـبرد  قارع  ناریا و  نیتـلود  تسایـس  نتخاـس 
قارع تلود  تایرظن  زا  تیعبت  هب  رـضاح  هللا  تیآ  نوچ  ماجنارـس  . دـندرک هرـصاحم  ار  هللا  تیآ  لزنم  یتینما ، ناروماـم  یتح ، دـنتخاس و 

قارع و طـباور  نوـچ  یلو  دورب ، هیروـس  هب  تشاد  رظن  رد  ادـتبا  ینیمخ  هللا  تیآ  ( 2 . ) تفرگ روشک  نآ  كاخ  كرت  هب  میمـصت  دـشن ،
، دـش هتفرگ  رظن  رد  تیوک  قیرط  زا  هیروس ، هب  تمیزع  داد ، یمن  جورخ  هزاـجا  قارع  تلود  ـالمتحم  دوب و  هدـش  هریت  تدـش  هب  هیروـس 

تیوـک زا  يرهم ، دـمحا  دیـس  ار  تیوـک  يازیو  . دـیدرگ مهارف  یـصاخ  بیترت  هب  یئاـعد  ياـقآ  هلیـسو  هـب  جورخ  هـب  طوـبرم  تامادـقا 
مزاع لـیبموتا  اـب  ناـهارمه  ینیمخ و  هللا  تیآ  رهم ، زور 13  حبـص  دـش و  فـجن  دراو  يدزی  میهاربا  رتـکد  تکرح  زا  لـبق  بش  . تفرگ

تیوـک كاـخ  لـخاد  هب  ناـهارمه  وا و  دورو  زا  تیوـک  تلود  دوـب ، ربـتعم  يازیو  ياراد  ینیمخ  ماـما  هـکنآ  اـب  ( 3 . ) دـندیدرگ تیوک 
نادرگرـس تیوک  زرم  رد  یتدـم  کچوک  هلفاق  نیا  ناس  نیدـب  . دادـن قارع  هب  ار  اهنآ  تشگزاـب  هزاـجا  زین  قارع  تلود  . درک يریگولج 

هسنارف مزاع  دعب ، زور  دنورب و  دادغب  هب  دش  هداد  زاجا  دننک  ترفاسم  سیراپ  هب  دنتفرگ  میمـصت  ناهارمه  هللا و  تیآ  نوچ  ماجنارـس  . دوب
قارع تیوک و  زرم  رد  هللا  تیآ  هک  یماگنه  دیفس ، خاک  یلم  تینما  ياروش  سیئر  یکسنیژرب  نواعم  کیـس ، يرگ  هتفگ  هب  ( 4 . ) دنوش

ترفاسم لکـشم  عفر  يارب  اکیرمآ  تلود  اـت  تسا  هدرک  هیـصوت  نفلت و  وا  هب  ناریا ، هناـیمرواخ و  روما  سانـشراک  متاـک ، دراـچیر  دوب ،
امیپاوه اب  ناهارمه  ینیمخ و  هللا  تیآ  هامرهم  زور 15  ( 5  « . ) مینک یمن  هلخادم  ام   » دوب هتفگ  کیـس  يرگ  یلو  دنک ، هلخادـم  هللا  تیآ 

تـسا لمتحم  . درک تقفاوم  هسنارف  كاخ  هب  ناشیا  دورو  اب  ناریا ، تلود  اب  تروشم  زا  سپ  هسنارف  تلود  . دـندش سیراپ  هاـگدورف  دراو 
ترفاـسم ندـش  رتلکـشم  ناریا و  زا  هللا  تیآ  ندـش  رترود  لـیالد  هب  هـسنارف ، رد  ینیمخ  هللا  تـیآ  تماـقا  اـب  هاـش  ناریا و  تـلود  قـفاوت 

، هسنارف ناریا و  نیب  يرتمولیک  رازه  راـهچ  تفاـسم  مغر  هب  دوب ، هابتـشا  هبـساحم  نیا  هک  یتروص  رد  . تسا هدوب  نارادـفرط  نویناـحور و 
اب مظنم  روط  هب  تشاد ، راـیتخا  رد  سیراـپ  هموح  رد  دوخ  تماـقا  لـحم  ( 6  ) وتاـشول لـفون  رد  هک  ینفلت  زا  هدافتـسا  اـب  ینیمخ  هللا  تیآ 
رد ار  هسنارف  تلود  میمصت  نینچمه  سیراپ ، هب  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  دورو  یگنوگچ  ( 8  ) نتسدراکسیژ يرلاو  ( 7 . ) دوب طابترا  رد  نارهت 

ربتکا 1978 زور 6  يو  . دوـب هرظتنم  ریغ  هسنارف  هب  ینیمخ  هللا  تـیآ  دورو  : » تـسا هدرک  لـقن  حرـش  نیدـب  وا ، تماـقا  اـب  تقفاوـم  هـنیمز 
رد هدنهانپ  ناونع  هب  لاس 1966  زا  هللا  تیآ  . دوب هدرک  هئارا  دادغب ، رواجم  یـسآور ، هاگدورف  سیلپ  نارومام  هب  ار  دوخ  ینوناق  همانرذگ 

جارخا ار  هللا  تیآ  ناریا ، اب  شطباور  ندروآرد  يداع  تلاح  هب  روظنم  هب  یسایس و  لیالد  هب  نیـسح ، مادص  تلود  . درب یم  رـس  هب  قارع 
ساسا رب  هسنارف ، تلود  دیدرگ )....(  هسنارف  مزاع  ماجنارـس  تشاد و  دیدرت  سیراپ  ای  ریازجلا  هب  تمیزع  يارب  ادـتبا  يو  دـش  هتفگ  . درک

دنک و یم  اطعا  یگدنهانپ  دـنریگ  یم  رارق  متـس  ملظ و  دروم  ناشروشک  رد  یـسایس  للع  هب  هک  یناسک  همه  هب  لومعم ، دـعاوق  لوصا و 
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یـسایس یگدنهانپ  جوبماک  مانتیو و  زا  زین  لوا و  هجرد  رد  یلیـش ، مدرم  زا  يدایز  دادعت  هب  نم ، يروهمج  تسایر  هلاس  تفه  نارود  رد 
ریفـس دـعب ، زور  حبـص  دـهد )....(  یمن  تماقا  هزاجا  دـنراد ، هنارگزیتس  هزرابم  دـصق  هک  يدارفا  هب  هسنارف  تلود  یلو  تسا ، هدـش  هداد 

تفلاخم و هنوگ  چـیه  راتـساوخ  ناریا  تلود  هک  دـهد  یم  عالطا  هسنارف  هجراـخ  روما  ریزو  هب  یمـسر  روط  هب  ناریا ، یهاـشنهاش  تلود 
رد داد ، عالطا  یفارگلت  شرازگ  رد  ناریا ، رد  اـم  ریفـس  ربتکا  زور 15  دـشاب . یمن  هسنارف ، رد  ینیمخ  هللا  تیآ  تماـقا  يارب  یتیدودـحم 

نیناوق و تیاعر  اـب  هسنارف ، رد  ینیمخ  هللا ) تیآ   ) تماـقا روضح و  اـب  تسا  هدـش  هتفگ  وا ، هب  هتـشاد  ناریا  ریزو  تسخن  اـب  هک  يرادـید 
هب طوبرم  تاعالطا  رابخا و  هک  تسا  نیا  ناریا  ریزو  تسخن  ياضاقت  اـهنت  درادـن ، یتفلاـخم  هنوگ  چـیه  روشک ، نآ  رد  لومعم  تاررقم 

هسنارف تلود  میمصت  هسنارف  يروهمج  سیئر  سپس  ( 9 .« ) میدرک لمع  وحن  نیمه  هب  زین  ام  و  میناسرب ، وا  عالطا  هب  ار  هللا  تیآ  ياهتیلاعف 
رخاوا رد  : ».... تسا هدرک  تیاور  حرـش  نیدب  هاش  تفلاخم  ناریا و  میژر  دض  ياهتیلاعف  تلع  هب  سیراپزا  ینیمخ  هللا  تیآ  جارخا  رد  ار 

يدصتم ( 10  ) هیاش ياقآ  هب  نم  . دوش یم  هداتـسرف  ناریا  هب  نانچمه  هللا ، تیآ  مایپ  ياه  تساک  هک  داد  عـالطا  اـم  هب  ناریا  ریفـس  ربماون ،
دهاوخن لمحت  ار  عضو  نیا  هسنارف  تلود   » هک دنک  راطخا  امسر  دورب و  وتاشول  لفون  هب  مداد  روتـسد  هجراخ  ترازو  رد  اهدادرارق ، روما 

رد دش ، شخپ  لاسرا و  نارهت  هب  هللا  تیآ  مایپ  يواح  يا ، هزات  ياه  تساک  هبنـشود ، زور  دش .... ارجا  روتـسد  نیا  ربماسد  زور 4  « . درک
هب مارتحا  دوبن ، ناریا  هب  طوبرم  اهنت  هلئـسم  اجنیا ، رد  تشادن ، ناکما  رگید  عضو  نیا  لمحت  دوب . هدـش  هیـصوت  هاش  لتق  یتح  اهمایپ ، نیا 

مدرک راضحا  يروهمج ) سیئر  خاک   ) هزیلا هب  ار  روشک  ریزو  گنرد  یب  دوب . نایم  رد  ناـمروشک  تیثیح  زین  هسنارف و  یگدـنهانپ  نیناوق 
ناـمروشک زا  ار  هللا  تیآ  جارخا  بیترت  عوضوم ، تحـص  تروص  رد  دروآ و  لـمع  هب  یـضتقم  ینیب  شیپ  تامادـقا و  متـساوخ ، وا  زا  و 

زا یـشان  رطخ  شنکاو و  لامتحا  روشک ، ریزو  . دزاس مهارف  هتفه  نایاپ  ات  ار  وا  جارخا  هب  طوبرم  تامدـقم  مدرک  دـیکات  نم  . دـیامن مهارف 
میمـصت متفگ : وا  هب  نم  درک )....(  حیرـشت  هسنارف  عفانم  زین  ناریا و  رد  ناـمنانطومه  اـب  هطبار  رد  نارهت ، رد  ار  نآ  جـیاتن  میمـصت و  نیا 

هب طوبرم  تابیترت  هبنشراهچ ، دوش .... یمارآان  بوشآ و  هنحص  هسنارف  مهدب  هزاجا  مناوت  یمن  هک  متخاس  ناشنرطاخ  ما و  هتفرگ  ار  دوخ 
روشک نآ  هب  تمیزع  دصق  زین  هتشذگ  رد  اریز  دش ، یم  هداتـسرف  ریازجلا  هب  هللا  تیآ  . دش شرازگ  نم  هب  هعمج ، زور  حبـص  يارب  جارخا ،

هاگآ يرورض ، تامادقا  نیرخآ  ( 11 . ) مدوب هدرک  بیوصت  ار  نآ  نم  دوب و  هدـش  ماـجنا  وا  تمیزع  يارب  مزـال  تامادـقا  همه  . تشاد ار 
ماجنا زین  راک  نیا  . دوش هداد  عالطا  هاـش  هب  هبنـش  جـنپ  زور  رد  اـم  میمـصت  ناریا ، رد  نامریفـس  قیرط  زا  مدرک  هیـصوت  دوب ، هاـش  نتخاـس 
نایرج رد  ار  وا  هکنیا  زا  يو  . دوب هاش  صخـش  هدننک  نفلت  . منک تبحـص  هزیلا  يروف  نفلت  اب  دـیاب  هک  دـش  هتفگ  نم  هب  دـعب  یمک  . تفرگ

یتیلؤسم هنوگ  چیه  ناریا  تلود  تسا و  هسنارف  هب  طوبرم  هللا ، تیآ  جارخا  هب  میمصت  : » تفگ درک و  رکشت  میدوب  هتشاذگ  دوخ  میمـصت 
هاگنآ تسا ». هدوبن  قفاوم  مادقا  نیا  اب  تفگ  دـهاوخ  دوش  لاوئـس  يو  زا  رما  یگنوگچ  وا ، جارخا  زا  سپ  رگا  یلو  دریگ ، یمن  هدـهع  هب 

هاش  » هک دسر  یم  هجیتن  نیدب  دزادرپ و  یم  ینیمخ  هللا  تیآ  جارخا  اب  تفلاخم  رد  هاش  هزیگنا  للع و  یـسررب  هب  هسنارف  يروهمج  سیئر 
( هسنارف روهمج  سیئر   ) وا هکنیا  ای  دریگن ، هدهع  هب  ار  هللا  تیآ  جارخا  تیلوئـسم  تشاد  دصق  دوب و  نارهت  رد  بوشآ  نتفرگ  الاب  نارگن 

رطخ ییاهنت  هب  دیابن  هسنارف   » هک دـسر  یم  هجیتن  نیدـب  يروهمج  سیئر  ماجنارـس  دزاس . فرـصنم  دوب ، هدرک  ذاختا  هک  یمیمـصت  زا  ار 
رد نارهت  تساوخرد  نودـب  ینیمخ ، هللا  تیآ  جارخا  رد  هسنارف ، تلود  مادـقا  نیا  هیجوـت  رگید ، يوـس  زا  . دریگ هدـهع  هب  ار  راـک  ماـجنا 
رد اه ، شـالت  نیرخآ  .1 اـه : تشوـن  یپ   1 ( 12 .« ) دـش وغل  جارخا  هب  طوبرم  روتـسد  بیترت  نیدـب  . دوب نکمماـن  یمومع ، راـکفا  لـباقم 

یگنوگچ هدوب ، فجن  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  کیدزن  ناهارمه  زا  اهلاس  هک  یئاـعد  دومحم  مالـسالا  تجح  .2 هحفص 25 . اهزور ، نیرخآ 
ماما اما  دنشاب ، هتشاد  توکس  عضوم  رد  ار  ماما  دنتساوخ  یم  اهیقارع  : »... تسا هدرک  لقن  حرش  نیدب  تیوک ، هب  قارع  زا  ار  ماما  تمیزع 

ارم قارع  تینما  نامزاس  سیئر  رکاش  نودعـس  دادن )...(  هدیاف  ماما  ناکیدزن  اب  سامت  یتح  دوبن و  راک  نیا  هب  رـضاح  یطیارـش  چـیه  رد 
تبسن مه  ام  هرخالاب  تفگ : یم  دنک و  توکـس  هام  کی  ماما  هک  تساوخ  نم  زا  هنایذوم  هناسمتلم و  نحل  اب  نودعـس  درک )....(  راضحا 

زا يوحن  هب  هک  تساوخ  نم  زا  رکاش  نودعـس  دـنوش )...(  جراخ  قارع  زا  ناشیا  هک  تسین  حیحـص  نیا  میراد و  یتادـهعت  هاـش  میژر  هب 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 304 

http://www.ghaemiyeh.com


مراد ماما  زا  نم  هک  یتخانـش  اب  متفگ  . دوش عیزوت  قارع  زا  جراخ  رد  یلو  دـننک ، رداص  هیمـالعا  دـننک )....(  تیلاـعف  رتمک  مهاوخب  ماـما 
رد هکنیا  ای  دوش  دودـحم  رابج  تردـق  کی  عفن  هب  یحانج  ای  میژر  کی  راشف  ریز  ناشیاهتیلاعف  مه  هظحل  کی  یتح  داد  دـنهاوخن  هزاجا 

ناشندنام رگید  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  ماما  مدرک )....(  نایب  ماما  دزن  ار  اهنآ  سامتلا  حیرـصت و  نم  دننک )....(  رظن  دیدجت  ناشـشور 
هبحاصم رهم 1359 و  خروم 14  یمالسا ، يروهمج  همانزور  زا  لقن  ...« ) دنوش جراخ  قارع  زا  دنتفرگ  میمصت  تسین و  حالـص  قارع  رد 

، دـندشن ناشیا  تیوه  هجوتم  ینیمخ ، هللا  تیآ  يارب  ازیو  رودـص  ماگنه  یتیوک  نیلوئـسم  .3 یئاعد . ) دومحم  مالـسالا  تجح  اـب  فلؤم 
یم تیافک  ردـپ  مان  مان و  هدـننک ، تساوخرد  یفرعم  يارب  تشادـن و  ترورـض  لیماف  مان  مالعا  یبرع  ياهروشک  رد  عقوم ، نآ  رد  اریز 

اب ینیمخ  هللا  تیآ  تاصخـشم  . دروآ فجن  هب  تفرگ و  تیوـک  رد  يرهم  دـمحا  دیـس  ار  ناـهارمه  هللا و  تیآ  يارب  تیوـک  يازیو  . درک
هتفگ هب  . دـش هتفرگ  جورخ  هناورپ  و  ازیو ، ردـپ ) مان  ماـن و   ) وحن نیمه  هب  زین ، نارگید  يارب  . دـش مـالعا  یفطـصم  دـنزرف  هللا  حور  ناونع :

هب هللا  تیآ  رادـید  روظنم  هب  ناریا  زا  هک  یناسک  يارب  جورخ  هزاجا  تماقا و  هناورپ  هیهت  هب  طوبرم  روما  لوئـسم   ) یئاعد مالـسالا  تجح 
تکرح زا  لبق  تعاس  تشه  یقارع ، تاـماقم  هک  تفرگ  تروص  يوحن  هب  هللا  تیآ  جورخ  هناورپ  ذـخا  بیترت  دـندش ،) یم  دراو  فجن 

دادرخ هبنـش 25  فلؤم ، اب  یئاعد  دومحم  مالـسالا  تجح  هبحاصم   ) دـندش هاگآ  ناشیا  ترفاـسم  ربخ  زا  تیوک  هب  ناـهارمه  هللا و  تیآ 
Sick;All fall Down,p.57..5 دـنوش . دراو  هسنارف  هب  دنتـسناوت  یم  ازیو )  ) دـیداور نودـب  نایناریا  عقوم  نآ  رد  .4 نارهت . ) ، 1370
رهم 1357 زور 13  تسا : هدوب  وحن  نیدب  سیراپ  هب  قارع  زا  ینیمخ  هللا  تیآ  ترفاسم  یگنوگچ  .6.Nauphel - le - chateau 7
اب یئـالما ) روپ و  یـسودرف  ناـیاقآ  يرهم و  ناردارب  يدزی ، میهاربا  رتـکد  ینیمخ ، دـمحا  مالـسالا  تجح   ) ناـهارمه ینیمخ و  هللا  تیآ 

نتـشاد مغر  هب  تیوک -  كاـخ  لـخاد  هب  ینیمخ ، هللا  تیآ  دورو  زا  تیوک ، زرم  هب  ندیـسر  زا  سپ  دـنوش ، یم  تیوـک  مزاـع  لـیبموتا 
هب هک  دـنهد  یم  عـالطا  هللا  تیآ  هب  بش  هدزاـی  تعاـس  نراـقم  . دوش یم  يریگولج  یتلود  تاـماقم  زا  هزاـجا  بسک  اـت  ازیو ،)  ) دـیداور

تیآ هب  نافص  يزرم  رهـش  رد  قارع  كرمگ  يزرم و  نارومام  ناوا ، نیمه  رد  . درادن ار  روشک  نآ  هب  دورو  هزاجا  تیوک  تلود  روتـسد 
لیبموتا زا  هدافتـسا  دنک ، یم  عانتما  فجن  هب  تشگزاب  زا  ینیمخ  هللا  تیآ  . تسا عنامالب  فجن  هب  ناشیا  تعجارم  هک  دنهد  یم  عالطا  هللا 

( یئالما روپ و  یسودرف  ینیمخ ، دمحا  دیس   ) ناهارمه نت  هس  و  يرهم ، لیبموتا  اب  دریذپ و  یمن  هرـصب ، هب  ترفاسم  يارب  ار  قارع  تلود 
تلود نارومام  . ددرگ یم  رب  تیوک  هب  دوب ، تیوک  میقم  هک  يرهم ، ناردارب  زا  یکی  . دننارذگ یم  لته  رد  ار  بش  دـنور و  یم  هرـصب  هب 

هب تمیزع  هب  میمـصت  هرـصب  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  . دـنرب یم  هرـصب  هب  دـعب ، زور  حبـص  دـنراد و  یم  هاگن  نافـص  رد  ار  يدزی  رتکد  قارع 
یم هدرب  دادـغب  هب  یقارع  يامیپاوه  اب  نارفاسم  رهم  زور 14  رهظ  زا  دعب  دننک . یم  لابقتـسا  میمـصت  نیا  زا  زین  اهیقارع  دریگ ، یم  سیراپ 
یم ار  هللا  تیآ  راوز ، مرح ، رد  دـنور ، یم  نیمظاک  هب  ترایز  يارب  هللا  تیآ  بش  نامه  . دـنبای یم  رارقتـسا  مالـسلا  راد  لته  رد  دـنوش و 

زور 15 رهظ  زا  شیپ  دننادرگ . یم  رب  دادغب  هب  ار  ناشیا  باتش  اب  یقارع ، نارومام  . دنوش یم  عمج  ناشیا  رود  یهوبنا  تیعمج  دنـسانش و 
يامیپاوه اب  یئالما ) روپ و  یسودرف  نایاقآ  يدزی و  میهاربا  رتکد  ینیمخ ، دمحا  دیـس  مالـسالا  تجح   ) ناهارمه ینیمخ و  هللا  تیآ  رهم 

رد . دوش یم  هداد  اج  نارفاسم  ریاس  دـید  زا  رود  تج ، يامیپاوه  یناقوف  تمـسق  رد  هرفن  جـنپ  ناوراک  هب  . دـنوش یم  هسنارف  مزاع  یقارع ،
ات ناهارمه  هللا و  تیآ   » دـیوگ یم  دـنک و  یم  نفلت  سیراپ  رد  یبیبح  نسح  رتکد  هب  يدزی  میهاربا  رتکد  ونژ ، رد  اـمیپاوه  هاـتوک  فقوت 

، یبیبح رتکد  سیراپ ، هاگدورف  رد  میا »... هدرک  ادیپ  يراتفرگ  دش ، ینالوط  ریخات  رگا  . دنشاب سیراپ  هاگدورف  رد  دیاب  رگید  تعاس  کی 
نامهیم دنتسین  لیام  ینیمخ  هللا  تیآ  دننک ، یم  لابقتسا  هللا  تیآ  زا  یهللا  تیآ  نایتمالـس و  دمحا  ردص و  ینب  رتکد  روپ ، رفنـضغ  رتکد 

رتکد زور ، دـنچ  زا  سپ  . دـنور یم  روپرفنـضغ  رتکد  لزنم  هب  دوش و  یمن  هداد  صیخـشت  بسانم  مه  لـته  رد  تماـقا  یلو  دنـشاب  یـسک 
. دـننک یم  تماقا  اجنآ  رد  دـنک و  یم  هراجا  سیراـپ ، هموح  وتاـشول ، لـفون  رد  يا  هقاـطا  هس  لزنم  یماـس ) رتکد  ناتـسود  زا   ) يرگـسع
valery.9 يوـسنارف ) نتم  زا  همجرت   ) valery Giscardd|Estaing.8 دادرخ 1370 . ) نارهت ، يدزی ، میهاربا  رتکد  اب  هبحاـصم  )
Giscardd|Estaing,Le pouvoir et la vie,paris,compagnie 12,1988.|pp.113 -115. 10.Chayet
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: هلاقم عبانم  . Le pouvoir et la vie,op.cit,p.115 -116.12 تسا . تسویپ  هسنارف  زا  ینیمخ  هللا  تیآ  جارخا  مکح  ریوـصت  .11
؛  اضرمالغ یتاجن ، ج 2 ، ناریا ، هلاس  جنپ  تسیب و  یسایس  خیرات 

نارهت رد  رزیاه  یفخم  تیرومأم 

تروص رد  هک  دـنادب  تساوخیم  اکیرمآ  عافد  ریزو  نوارب  دـلوراه  نیمن ...  یمیلـس  سابع  هدنـسیون :  نارهت  رد  رزیاه  یفخم  تیرومأم 
دیاش ناسنا  نویلیم  کی  ناـج  تاـجن  يارب  مدرک  هفاـضا  تسـالاب و  مرظن  هب  متفگ  تسا ؟ ردـقچ  يزیرنوخ  نازیم  ناریا  رد  اـتدوک  عوقو 

تیمها هب  ندرب  یپ  يارب  ناتسمز 1357  نارهت ـ  هب  اکیرمآ  هژیو  هداتسرف  رزیاه  لارنژ  تاراهظا  زا  دشاب ... يرورـض  رفن ، رازه  گرم 10 
ریـسفت لیلحت و  هب  تسیرگن و  متـسیب  نرق  ینایاپ  عبر  رد  فرگـش  هدـیدپ  نیا  هب  ناوتیم  فلتخم  يایاوز  زا  یمالـسا ، بالقنا  تمظع  و 
یسررب کشیب  نایم  نیا  رد  تخادرپ . دناهدمآ ، لصاح  ای  هتفرگ  لکش  هعقاو  نیا  نوماریپ  هک  یفلتخم  ياهدرواتسد  اهدادیور و  عیاقو ،

يارب یبوخ  رایـسب  عبنم  دـناوتیم  زین  دـناهتفرگ  رارق  ای  هدوب  گرزب  تضهن  نیا  نایرج  رد  ءاحنا  زا  يوحن  هب  هک  ییاهتیـصخش  تارطاـخ 
ادابم ات  تشاد  ار  مزال  رظن  تقد  دیاب  فلتخم ، ياهتیـصخش  تارطاخ  رورم  رد  هراومه  دـنچره  دـیآ ، رامـش  هب  یمالـسا  بالقنا  یبایزرا 

رد یعقاوریغ  يریوصت  نتسب  شقن  بجوم  لئاسم ، نایب  رد  يوهـس  ای  يدمع  ياهدایز  مک و  ای  اهییامنکچوک ، اهییامنگرزب و  یخرب 
يارب اکیرمآ  شالت  تیاهن  وس  کی  زا  ناوتیم  نآ  رد  هک  تسا  یعبانم  هلمج  زا  رزیاـه » چاد  تربور ا. لارنژ  تارطاـخ  . » دـنوش اـم  نهذ 

شزرا تفگ  دیاب  لیلد  نیمه  هب  تسشن ؛ هراظن  هب  ار  یمالسا  بالقنا  میظع  تردق  رگید  يوس  زا  لاس 57 و  رد  ناریا  مدرم  تضهن  راهم 
تکرح و عطقم  زا  نتفرگ  هلـصاف  زا  سپ  اّما  تسا ، هدـیدرگن  صخـشم  راشتنا  شراـگن و  ناـمز  رد  نآ ، لاـثما  رزیاـه و  لارنژ  تارطاـخ 

ناگناگیب دـنمتردق  یتاغیلبت  هاگتـسد  هدرتسگ  تیلاعف  اب  نامزمه  دنیـشنیم و  ناهذا  رب  یـشومارف  رابغ  هک  یطیارـش  رد  بالقنا ، يزوریپ 
رگنـشور دناوتیم  تارطاخ  نیا  تسا -  هدوبن  ایاضق  دـهاش  کیدزن  زا  دوخ  هک  ناوج  لسن  هژیوب  یمومع -  راکفا  رد  ینیرفآهبئاش  يارب 

نورد زا  میزادرپب و  ییاکیرمآ  هراتـسراهچ  لارنژ  نیا  تارطاخ  نتم  هب  هک  نآ  زا  لبق  دـشاب . اههبئاش  تـالاؤس و  يوگخـساپ  تاـماهبا و 
هب انب  رزیاه  مییامنب ؛ ار  مزال  هجوت  تارطاخ  هدنراگن  تیعقوم  تیـصخش و  هب  دراد  اج  مینزب ، یمالـسا  بالقنا  قیاقح  يوس  هب  یبقن  نآ ،
رد ناهج  فلتخم  طاقن  رد  یماظن  ياهتیرومأم  رد  رمتـسم  تکرـش  لاـس  تسیب  زا  سپ  درادیم ، ناـیب  شتارطاـخ  يادـتبا  رد  دوخ  هچنآ 

ترابع هک  نوگاتنپ  رد  ار  شدیدج  تیلاعف  يرکـشلرس ، هجرد  بسک  اب  لاس 1972  زا  اکیرمآ ، تلود  هنارگهطلس  ياهتسایس  بوچراچ 
گنج نارود  جوا  اهلاس ، نیا  درک . زاغآ  فلتخم ،» ياـهروشک  هب  ییاوه  يورین  یماـظن  تازیهجت  شورف  ياـههمانرب  رب  تراـظن   » زا دوب 

اب زین  یگنتاـگنت  طاـبترا  ریزگاـن  دوخ ، دـیدج  تیعقوم  رد  رزیاـه  هک  تفاـیرد  ناوتیم  یتـحارب  اذـل  دوب ، يوروش  اـکیرمآ و  ناـیم  درس 
ار يو  ناوتیمن  سپ  نیا  زا  دـنکیم و  ادـیپ  فلتخم  ياهروشک  رد  یعامتجا  یـسایس و  تالوحت  لئاسم و  نینچمه  للملانیب و  تساـیس 

سپس روهمجسیئر و  طسوت  هراتسراهچ  لارنژ  هب  لاس 1975  رد  رزیاه  هجرد  ياقترا  یفرط ، زا  دروآ . رامش  هب  یماظن  هرهچ  کی  ًافرص 
(، وتان لک  یهدـنامرف  ) گیه ردـناسکلا  لارنژ  تنواعم  عقاو  رد  اپورا و  رد  ییاکیرمآ  ياهورین  لک  یهدـنامرف  تنواـعم  هب  يو  باـصتنا 

نینچ تسپ  نیا  رد  ار  دوخ  تیلوئـسم  هزوح  رزیاه  دوب . هلوحم  ياهتیرومأم  ماجنا  رد  ییاکیرمآ  لارنژ  نیا  یـصخش  ياهتیلباق  زا  یکاـح 
ياههمانرب یجراخ و  یماظن  ياهشورف  مامت  تیلوئسم  ییاکیرمآ ، لنـسرپ  رازه  زا 320  شیب  هرادا  تراظن و  رب  هوالع  : » دـنکیم وگزاب 

رد اکیرمآ  یجراخ  یماظن  ياهشورف  دصرد  دودح 85  تسپ  نیا  يدصت  لالخ  رد  متشاد . هدهع  هب  مه  ار  روشک  هب 44  یماظن  کمک 
داعبا راک  نیا  میدرکیم . هلماعم  نم  تیلوئـسم  تحت  ياهروشک  اب  رالد  دراـیلیم  دودح 12  هنالاس  ًابیرقت  تفرگ . تروص  اپورا  هدودـحم 
رـصنع کی  هب  دوخ ، صاخ  تیلوئـسم  لیلد  هب  رزیاـه  لارنژ  هک  تسادـیپ  بیترت  نیا  هب  ص29 ) .« ) تشاد یعیسو  کیتاملپید  یـسایس و 

رد گیه -  لارنژ  يو -  هدنامرف  هک  دوش  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  هلئـسم  نیا  رتهب  كرد  يارب  دوشیم . لیدـبت  یـسایس  یماظن - هدـیزرو 
هتکن تفرگ . هدـهعرب  روشک  نیا  همکاـح  تئیه  رد  ار  هجراـخ  روـما  ترازو  هلمج  زا  یـسایس  مهم  رایـسب  ياهتیلوئـسم  يدـعب ، ياـهلاس 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 306 

http://www.ghaemiyeh.com


زا سپ  ياهلاس  زا  هک  ارچ  تسا ؛ ناریا  یـسایس  یماـظن و  لـئاسم  اـب  يو  ییانـشآ  تشاد ، هجوت  نآ  هب  دـیاب  رزیاـه  دروم  رد  هک  يرگید 
رد روشک و  نیا  لوا  هجرد  هتـسباو  لماوع  زا  یکی  هب  هدـحتم  تالایا  یللملانیب  نالک  ياهتـسایس  ياـنبم  رب  هاـش  دادرم 32 ، ياتدوک 28 

شیازفا اـب  هارمه  نوـسکین ، نیرتـکد  هـئارا  زا  سپ  هژیوـب  دوـشیم ، لیدـبت  ییاـکیرمآ  تاحیلــست  یلــصا  نارادـیرخ  زا  یکی  هـب  هجیتـن 
سرافجیلخ ساسح  هقطنم  رد  اکیرمآ  یلـصا  هاگیاپ  هب  ار  نآ  ات  ددرگیم  ام  روشک  هناور  یماظن  تازیهجت  لیـس  ناریا ، یتفن  ياهدمآرد 

نیرتیلاع رد  ناریا  اب  هدرتسگ  تاطابترا  ياراد  شیوخ  تیلوئـسم  هب  انب  رزیاه  همانرب ، نیا  بوچراچ  رد  ًاتدـعاق  دزاس . لدـبم  هنایمرواخ  و 
داجیا یهدنامرف و  لرتنک و  متـسیس  کی  داجیا  يارب  ار  وا  ات  تساوخ  اکیرمآ  زا  هاش  لاس 1978  لیاوا  رد  : » دوب یسایس  یماظن و  حوطس 

اب يراکمه  يارب  ارم  عافد  ترازو  لیروآ 1978  طساوا  رد  دنک ... کمک  حلـسم  ياهورین  نامزاس  یتایلمع  فیاظو  لوصا و  نیرتکد و 
هجوت هک  تسا  یتیمهارپ  هتکن  يواح  درادیم ، نایب  يو  هب  رزیاه  اب  تاـقالم  رد  هاـش  هچنآ  ص31 ) .« ) تشاد مازعا  ناریا  هب  ترضحیلعا 
تسا لاحـشوخ  مراد  هدهع  هب  ار  هژورپ  نیا  یتسرپرـس  هک  نیا  زا  هک  تفگ  نم  هب  هاش  : » تسا يرورـض  ًالماک  ثحب  نیا  همادا  رد  نآ  هب 
كرد ار  ناریا  رد  تنطلـس  ییاـکیرمآ و  متـسیس  نیب  تواـفت  هتفاـیرد و  ار  وا  حلـسم  ياـهورین  تموـکح و  هویـش  نم  دـنکیم  رکف  اریز 

( يدادبتسا  ) قلطم لماک و  لرتنک  وا  هک  تسا  نیا  یهدنامرف  لرتنک  متسیس  یحارط  رد  وا  یلصا  ياهیدنمزاین  زا  یکی  هک  تفگ  ماهدرک .
نیا هجیتـن  ص32 ) .« ) دـنک ظـفح  اـتدوک  ربارب  رد  دـصرددص  ار  وا  هک  تساوخیم  یمتـسیس  کـی  وا  دـیامن . ظـفح  اـهورین  رب  ار  دوـخ 

روظنم هب  هک  ارچ  تخاس ؛ فقاو  ناریا  یعامتجا  یـسایس و  زین  یماظن و  روما  رب  شیپ  زا  شیب  ار  يو  هک  دوب  نآ  رزیاـه ، يارب  تیروماـم 
رارق يو  رایتخا  رد  هدرک و  يروآعمج  ار  مزال  تاعالطا  هیلک  هدش ، ناریا  مزاع  یهورگ  متسیس ، نیا  یحارط  يارب  مزال  تاعالطا  بسک 

مات و شریذپ  دنکیم . نیودت  ار  ناریا  یماظن  ياهورین  يارب  بسانم  یتایلمع » میهافم  نیرتکد و   » ًاصخش رزیاه  نآ  لابند  هب  دندوب . هداد 
یماظن روما  ياهداعلاقوف  تیـساسح  اب  هک   ) اضردمحم ماجنارـس  یهاشنهاش و  شترا  هبتریلاع  ناهدـنامرف  یمامت  يوس  زا  حرط  نیا  مامت 
تیاکح رزیاه ، یتایلمع  یماظن و  يزیرهمانرب  ياهتراهم  زا  هتـشذگ  دوب ،) نآ  رب  شیوخ  قلطم  تیمکاح  راتـساوخ  درکیم و  يریگیپ  ار 

هدرک هدز  تفگش  ارم  زورما  ات  مه  زونه  نم  شرازگ  يور  هاش ، تواضق  : » تشاد زین  ناریا  یسایس  لئاسم  يایاوز  رب  يو  لماک  ۀطاحا  زا 
.« داـتفایم درکیم ، راـک  هاـش  اـب  هک  یـسک  يارب  تردـن  هب  قاـفتا  نیا  تفریذـپ . يرییغت  هنوگره  نودـب  یلک و  روـط  هب  ار  نآ  وا  تسا .
زین یقیمع  یفطاع  يراک و  تاطابترا  دوب  هتـسناوت  هاش ، یماظن  هیاپدنلب  تاماقم  اب  دوخ  تاطابترا  لوط  رد  رزیاه  نیا ، رب  هوالع  (ص36 )

: درکیم دادـملق  وا  رتکچوک  ردارب »  » ار دوخ  ییاوه ) يورین  هدـنامرف   ) یعیبر دبهپـس  شدوخ ، هتفگ  هب  هک  ییاج  ات  دزاـس  رارقرب  اـهنآ  اـب 
رایـسب دنویپ  دوب . تسپ  نیا  رادهدهع  هک  دوب  لاس  ود  تدم  وا  دوب . یعیبر  نیـسحریما  راسمیت  نم  یمیدق  تسود  یئاوه  يورین  هدـنامرف  »

لک لوئسم  گنج و  ریزو  نواعم  ناینافوط ، دبشترا  ص61 ) .« ) تسنادیم نم  رتکچوک  ردارب  ار  دوخ  وا  تشاد و  دوجو  اـم  نیب  یکیدزن 
درک و یسرپلاوحا  مالس و  یمیدق  تسود  کی  تروص  هب  نم  اب  وا  : » تشاد رزیاه  هب  تبسن  هباشم  یتاساسحا  زین  ناریا  یماظن  ياهدیرخ 

یـصخش ياهیدنمناوت  زا  لئاسم -  نیا  عومجم  نتفرگ  رظن  رد  اب  ص66 ) .« ) دیسوب ار  میاههنوگ  هتفرگ و  شوغآ  رد  ارم  یناریا  کبـس  هب 
تشاد راهظا  ناوتیم  تیعطق  هب  ناریا - یماظن  یسایس و  لئاسم  اب  شعیسو  ییانـشآ  زین  شناهدنامرف و  هاش و  اب  وا  طباور  ات  هتفرگ  رزیاه 

نیرتدـمآراک و وا  کش  نودـب  دوب و  هدـش  باسح  قیقد و  ًالماک  ناریا ، رد  ساـسح  رایـسب  تیرومأـم  کـی  ماـجنا  يارب  وا  باـختنا  هک 
زا دشیم . بوسحم  ناریا ، رب  اکیرمآ  هطلس  هب  یشخبموادت  یمالـسا و  بالقنا  عوقو  زا  يریگولج  تیرومأم  ماجنا  يارب  درف  نیرتبرجم 
زور رد  رزیاـه  دوـب . زین  ناریا  رد  دوـجوم  یبـالقنا  تضهن  اـب  هلباـقم  يارب  دیفـس  خاـک  ماـمتها  جوا  رگناـیب  يدرف ، نینچ  باـختنا  یفرط 

یهاشنهاش نادرمتلود  فک  زا  اهراک  هتـشررس  دربیم و  رـس  هب  ینوزفازور  باـهتلا  رد  روشک  هک  یطیارـش  رد  هاميد 1375 ، مهدراهچ 
دوب نکمم  هک  یتارطخ  نتـشاد  رظن  رد  اب  ینارحب  تیعقوم  کی  نورد  هب  ياهیاپدـنلب  ماـقم  نینچ  مازعا  دـمآ . ناریا  هب  دوب ، هدـش  جراـخ 

رزیاه هک  میشاب  هتشاد  رظن  رد  مه  ار  هتکن  نیا  رگا  یتح  دراد . دیفـس  خاک  يارب  هلئـسم  هداعلاقوف  تیمها  زا  ناشن  دوش ، يو  ناج  هجوتم 
یکدنا هلصاف  هب  اما  ص53 )  ) دزادرپب دوخ  تیرومأم  ماجنا  هب  ات  دـش  ناریا  دراو  یتظافح  یتینما و  لئاسم  هیلک  تیاعر  اب  یناـهنپ  روط  هب 
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هدز ییاهنامگ  سدح و  زین  يو  تیرومأم  هرابرد  یتح  درک و  ادیپ  زرد  تاعوبطم  هب  ناریا ، رد  ییاکیرمآ  هیاپدنلب  لارنژ  نیا  روضح  ربخ 
زا یـشخب  ایوگ  هک  تسا  یتیمها  ناـنچنآ  ياراد  زین  وکـسم  تاـماقم  رظن  زا  وا  تیرومأـم  رزیاـه و  روضح  هک  نیا  بلاـج  ص89 ) . ) دش

دنزاسیم و زکرمتم  اکیرمآ  هژیو  رومأم  زا  يدج  تبقارم  بیقعت و  رب  ار  دوخ  تیلاعف  ناریا ، رد  اهنآ  هتسباو  لماوع  یسوساج و  هاگتـسد 
هک ار  هچنآ  دننک و  بسک  ناریا  رد  وا  تیرومأم  هب  عجار  ار  رابخا  نیرتقیقد  تقو  عرـسا  رد  دنناوتب  ات  دـننکیم  لابند  ار  وا  هیاس  هب  هیاس 

دنکیم باجیا  هک  دراوم  نیا  رد  یتظافح  دعاوق  لوصا و  فالخرب  دسریم  رظن  هب  اما  دنزاس . رشتنم  فلتخم  قرط  هب  دننیبیم  تحلـصم 
دیکأت ناریا  رد  رزیاه  روضح  رب  نانچمه  دیفـس  خاک  دریگب ، ار  وا  ياج  يرگید  درف  جراخ و  نادـیم  زا  هتخوس »  » حالطـصا هب  رومأـم  اـت 

هتبلا دـنزابیم . گنر  نآ  لباقم  رد  لئاسم  هیقب  هک  تسا  رادروخرب  اکیرمآ  يارب  یتیمها  ناـنچ  زا  یمالـسا  بـالقنا  راـهم  هک  ارچ  دراد ؛
رادروخرب یتراهم  تقد و  نانچ  زا  یمالـسا ، بـالقنا  عوقو  زا  يریگولج  يارب  نارهت  رد  رزیاـه  ياـههمانرب  اـهحرط و  هک  دـنامن  هتفگاـن 

بالقنا میظع  جوم  لباقم  رد  رزیاه  تیرومأم  هک  تسا  تسرد  دـنزیم . دـییأت  رهم  دیفـس  خاک  يوس  زا  يو  باختنا  یتسرد  رب  هک  تسا 
کی تیرومأم  تدم  رد  ار  رزیاه  راک  تیفیک  یمالسا ،) بالقنا  هب  دوخ  قئالع  زا  غراف   ) ام دوش  ثعاب  دیابن  نیا  اما  دنام ، ماکان  یمالسا 

زین روشک و  یمومع  لاوحا  عاضوا و  هب  یهاگن  میزادرپب ، تامادقا  نیا  یبایزرا  هب  میناوتب  هک  نآ  يارب  میریگب . هدیدان  نارهت  رد  شاههام 
، ناریا ناملـسم  مدرم  یبالقنا  تکرح  درگلاس  رد  ًابیرقت  رزیاه  تسا : يرورـض  ههرب  نآ  رد  تلود  راـبرد و  حلـسم و  ياـهورین  تیعـضو 
رد دروآ . نابز  رب  هاش  هب  تبـسن  يزیمآقارغا  بلاطم  رتراکیمیج  لاس 1978 ، هیوناژ  بش  رد  نیا ، زا  شیپ  لاس  کی  دـش . روشک  دراو 
ود تارطاخ  . ) دـناوخ هقطنم  رد  تابث  هریزج  کـی  ار  ناریا  درب و  ماـن  شتلم  بوبحم  ربهر  ناونع  هب  هاـش  زا  يو  هک  دوب  ینارنخـس  نیمه 

راـشتنا لاـبند  هب  نآ ، زا  سپ  زور  دـنچ  هلـصاف  هب  اـهنت  ص128 ) مـلع ، رـشن  نارهت ، ، 1375 موس ، پاـچ  یعوـلط ، دوـمحم  همجرت  ریفس ،
دساف يدادبتسا ، ماظن  لباقم  رد  هعماج  نطب  زا  یبالقنا  زیمآضارتعا و  یتکرح  همانزور ، کی  رد  ینیمخ  ماما  ةرابرد  زیمآنیهوت  ياهلاقم 

ناضرتعم راتـشک  دیدش و  بوکرـس  ادتبا  تکرح ، نیا  لابق  رد  نآ  هب  هتـسباو  نایماظن  رابرد و  هیور  راتفر و  دـش . زاغآ  يولهپ  هتـسباو  و 
تموکح مالعا  زا  سپ  هام  رویرهـش  مهدفه  رد  هک  دش  هدوزفا  زین  بوکرـس  تدـشرب  تاضارتعا ، تارهاظت و  يریگجوا  اب  نامزمه  دوب .

نیا دندرکیم ، روصت  یتینما  نالوئسم  نایماظن و  نایرابرد ، هاش ، هچنآ  فالخرب  اما  دیسر . دوخ  جوا  هب  روشک  گرزب  رهش  هد  رد  یماظن 
زین اهتلود  ناریزوتسخن و  لیدـبت  رییغت و  دوزفا . زین  نآ  تدـش  قمعرب و  هکلب  دـهاکب  تاـضارتعا  هرتسگ  زا  تسناوتن  اـهنت  هن  اهراتـشک 

هاگن زا  مه  يداصتقا  داسف  مرج  هب  میژر  یتینما  یـسایس و  تاماقم  زا  یعمج  تشادزاب  يریگتـسد و  تشادـن و  یپ  رد  يرثا  نیرتکچوک 
داـسف لـماوع  نیرترثؤم  نیرتـگرزب و  هک  اـهنآ  یمـشچرون  ياـههرهم  یتنطلـس و  نادـناخ  ياـضعا  اریز  دوبن ، يراـکبیرف  کـی  زج  مدرم 
لاقتنا هشیدنا  رد  کی  ره  یمدرم ، تکرح  يریگجوا  اب  دندوب و  اهر  دازآ و  دنتفریم ، رامش  هب  روشک  رد  یقالخا  یـسایس و  يداصتقا و 

لاجنج و نآ  نوماریپ  هک  نایماظن  هب  تموکح  ندرپس  دندربیم . رـس  هب  روشک  زا  جراخ  هب  تلم  هنازخ  زا  هدرب  امغی  هب  ياهییاراد  لاوما و 
هلولگ و روز  برـض و  هب  لـئاسم  همه  ناـیماظن ، یبایتردـق  تروص  رد  هک  دـشیم  دومناو  نینچ  دوب و  هداـتفا  هار  هب  يرایـسب  يوهاـیه 

دبـشترا ریبعت  هب  بیترت ، نیا  هب  تساکن . يولهپ  میژر  هدز  تفآ  رکیپ  زا  يدرد  هک  دوب  يرثایب  ًالماک  يوراد  زین  دش  دهاوخ  لح  شتآ ،
دوجو اب   ) ریزوتسخن يراهزا  دبـشترا  لمع  زرط  : » دروخ گنـس  هب  زین  اضردـمحم  شکرت » ریت  نیرخآ  ، » شیوخ تارطاخ  رد  یغاـبهرق 

مامت هب  نینچمه  نیفلاخم و  ناریا و  مدرم  هب  ًالمع  دندش  ببـس  روشک  رد  یماظن  تموکح  مولعمان  شور  همادا  و  یماظن ) تلود  لیکـشت 
داتـس سیئر  يریزوتسخن  هب  یماظن  تلود  لیکـشت  ینعی  ترـضحیلعا  مهم  یـسایس  یماظن  مادـقا  نیرخآ  یتح  هک  دوش  هداد  ناشن  ایند 

.« دریگب ار  نارگبوشآ  نیفلاـخم و  ياـهبوشآ  تاـباصتعا و  تاـشاشتغا ، وـلج  دـناوتیمن  مه  اـهورین  ناهدـنامرف  تیوـضع  اـب  گرزب و 
مامت هاـش  هک  تسا  حـضاو  نیارباـنب  ص65 ) ینرـشن ، نارهت ، ، 1365 موس ، پاچ  یغابهرق ، ساـبع  دبـشترا  تارطاـخ  لارنژ ، تاـفارتعا  )

یتح و  اهنآ » بالقنا  يادص  ندینش   » نایب ات  مدرم  دیدش  بوکرس  زا  دوب ؛ هتخادنا  لاس  کی  هب  کیدزن  لوط  رد  ار  دوخ  شکرت  ياهریت 
، رفن نارازه  ندش  یمخز  هتشک و  زا  سپ  وا  یفرط  زا  نامه ) .« ) دشابن نم  ینابیتشپ  دروم  دناوتیمن  امـش  بالقنا  « ؛ نآ زا  ینابیتشپ  مالعا 
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یکاـب هلولگ  زا  اـهنت  هن  مدرم  درادـن و  دوجو  زیمآتنوشخ  قرطزا  شبنج  نیا  بوکرـس  ناـکما  هک  دوب  هدرب  یپ  هتکن  نیا  هب  تیاـهن  رد 
لعفنم و یتلاح  اب  دشاب ، هدرب  یپ  عاضوا  تماخو  هب  ناهگان  یئوگ  هک  هاش  عقوم  نیا  رد  : » دنوریم زین  تداهـش  لابقتـسا  هب  هکلب  دـنرادن 
، راگنا یتح  درک ، ناوتیم  راک  هچ  دنرادن ، یـساره  گرم  زا  هک  یناگدننکرهاظت  نیا  اب  : » تفگ دـش و  مخ  نم  تمـس  هب  هدـش ، میلـست 

هسسوم تاراشتنا  ، 1382 مجنپ ، پاچ  يرذآ ، دیعـس  همجرت  نیوا ، نادنز  ات  هاش  خاک  زا  یقارن ، ناسحا  .« ) دـنکیم بذـج  ار  اهنآ  هلولگ 
، دندوب هدنام  زجاع  بالقنا  بوکرس  راهم و  زا  نایماظن  نایرابرد و  هاش و  هک  یطیارـش  رد  رزیاه  لارنژ  ص154 ) اسر ، یگنهرف  تامدخ 

همادا دوخ  تکرح  هب  لبق  زا  رتطاشنرپ  رتدـیمارپ و  دـندوب ، هدـش  یناوارف  تافلت  تاراـسخ و  لـمحتم  هچرگا  مدرم  اـّما  دـش ، نارهت  دراو 
یتخـس تیرومأم  رزیاه  هک  درک  ناـعذا  دـیاب  دـندرکیم . ساـسحا  دوخ  یکیدزن  رد  ار  يدادبتـسا  هتـسباو  میژر  رب  يزوریپ  دـندادیم و 

نیا رد  تسا . دیدج  ریزوتسخن  ناونع  هب  سلجم  هب  هاش  يوس  زا  رایتخب  یفرعم  اب  نامزمه  ًابیرقت  نارهت  هب  رزیاه  دورو  تشاد . هدـهعرب 
طیارش هب  هجوت  اب  هلئسم  نیا  تسا . هتفرگ  روشک  زا  جورخ  هب  میمـصت  هاش  دراذگیم ؛ ریثأت  روشک  لاوحا  عاضوا و  رب  یمهم  قافتا  نامز 

هتبلا زین  نیا  زا  شیپ  داد . رارق  ریثأت  تحت  تدـشب  ار  اهنآ  هدارا  هیحور و  اذـل  تشاد و  نایماظن  نایرابرد و  يارب  یـصخشم  يانعم  ناـمز ،
اهتدـم زا  نالک ، ياههیامرـس  هارمه  هب  روشک  زا  میژر  ناگتـسباو  جورخ  جوم  لیلد  نیمه  هب  دوبن ، ادـیپان  نادـنچ  روشک  عیاقو  يامنرود 

ریثأـت هاـش  یماـظن  دـشرا  تاـماقم  هیحور  رب  صوصخب  ناـیم  نیا  رد  هچنآ  تفرگیم . يرتشیب  تدـش  ناـمزره  دوب و  هدـش  عورـش  شیپ 
ار ناراتـشترا » گرزب  داتـس   » تسایر اهلاس  هک  يراهزا  راسمیت  دوب . نوگانوگ  ياههناهب  هب  روشک  زا  اـهنآ  ناـیاتمه  یخرب  رارف  دراذـگ ،

هناهب ار  شایبلق  هضراع  بصنم ، نیا  زا  يریگهرانک  زا  سپ  دوب ، هدـش  لیکـشت  وا  يریزوتسخن  هب  مه  یماـظن  تلود  تشاد و  هدـهعرب 
رادنامرف یسیوا -  یلعمالغ  دبـشترا  رارف  درک ، فیعـضت  ار  نایماظن  هیحور  تدشب  نیا ، زا  لبق  هک  ياهعقاو  اما  دش . اکیرمآ  یهار  درک و 

يارب يدیما  هطقن  مدرم ، هدرتسگ  بوکرس  میژر و  نافلاخم  راتـشک  رد  ییاورپیب  بلق و  تواسق  لیلد  هب  اسب  هچ  هک  دوب  نارهت -  یماظن 
تاظحل نیرخآ  ات  نم  : » دوب هتـشون  دوخ  یماظن  يرادـنامرف  هیمالعا  نیتسخن  رد  هک  يو  دـمآیم . رامـش  هب  نایماظن  رگید  هاـش و  صخش 

مهاوخ شالت  هموح  نارهت و  رد  مظن  يرارقرب  يارب  تایح  هظحل  نیرخآ  ات  دوب و  مهاوخ  راداـفو  ماهدرک  داـی  هک ... يدـنگوس  هب  تاـیح 
، درب یپ  نآ  نداد  سوکعم  هجیتن  یتح  بوکرس و  ندوب  هجیتنیب  هب  همادا  رد  دش و  بکترم  ار  رویرهـش  تیانج 17  هک  نآ  زا  سپ  درک »

سابع دبـشترا  تارطاخ  لارنژ ، تاـفارتعا  . ) دـش جراـخ  روشک  زا  اضردـمحم  تقفاوم  بسک  اـب  و  ناـموت ، نویلیم  ندرب 280  امغی  هب  اـب 
ینیمز يورین  هب  صوصخب  شترا و  تیثـیح  هب  يدـیدش  همطل   » هک ياهعقاو  ناوـنع  هب  هلئـسم  نیا  زا  یغاـبهرق  هچرگا  ص107 ) یغابهرق ،

ات تاـماقم  نیرتـالاب  زا  شترا -  لنـسرپ  هیحور »  » رب نآ  ریثأـت  نیرتـشیب  تـفگ  دـیاب  اـما  دـنکیم ، داـی  ناـمه ) « ) دروآ دراو  یهاـشنهاش 
رارف و زا  يریگولج  يارب  شالت  ار  مادقا  نیرتيرورـض  نیلوا و  نارهت ، هب  دورو  ضحم  هب  رزیاه  لیلد  نیمه  هب  دوب ؛ اههدر –  نیرتنییاپ 
ام دوب . هاش  نتفر  دشیم  رکف  نآ  هب  دیاب  هک  ياهلئـسم  نیلوا  : » دنیبیم هاش  صخـش  یپ  رد  یهاشنهاش  شترا  هبتریلاع  ناهدـنامرف  جورخ 

. تشاد عاضوا  زا  یحیحـص  یبایزرا  نتگنـشاو  دننکیم . هچ  ناربهر  زا  کی  ره  یقافتا  نینچ  تروص  رد  هک  میدزیم  سدح  یتسیابیم 
تاقالم هسلج  نیلوا  رد  هک  ینانخس  ص85 ) .« ) میریگب ار  اهنآ  كرت  يولج  هک  دوب  نیا  يروهمجسیئر  تامیلعت  ساسارب  ام  راـک  نیلوا 

هارمه هب  روشک  زا  جورخ  يارب  ناشهنازجاع  تساوخرد  اهنآ و  رب  مکاح  دیدش  سرت  زا  یکاح  دیآیم ، نایم  هب  ناهدـنامرف  نیا  اب  رزیاه 
تفگ یغابهرق  : » دنکیم ریوصت  دوب ، هجاوم  نآ  اب  رزیاه  هک  ار  یمیخو  تیعضو  یبوخب  تسوا و  زا  سپ  تصرف  نیلوا  رد  ای  اضردمحم 

ترضحیلعا رگا  تفگ  و  دنک ... ظفح  تعرـس  نیا  اب  مه  نآ  هاش  طسوت  روشک  كرت  تروص  رد  ار  شترا  ماجـسنا  تسناوت  دهاوخن  هک 
: دـشیدنایمن نتفر  زج  يزیچ  هب  رزیاـه  اـب  تاـقالم  رد  زین  ناـینافوط  ص91 ) .« ) تفر مهاوـخ  وا  هارمه  هـب  زین  نـم  دـنک  كرت  ار  روـشک 

تـشحو بارطـضا و  اـب  ار  بلطم  نیا  وا  تسا . ماـمت  اـم  راـک  ددرگزاـب  روـشک  هب  ینیمخ  ماـما )  ) رگا هک  تسا  نیا  نـم  یلـصا  ینارگن  »
هدنامرف یعیبر  دبهپس  ص102 ) .« ) میزیرب ار  روشک  كرت  همانرب  دیاب  درادـن . دوجو  ندـنام  هدـنز  يارب  یهار  چـیه  داد  همادا  تفگیم و 

تفگ نم  هب  نازرل  ییادص  اب  تشاذـگ  ار  یـشوگ  هک  یتقو  : » دربیم رـس  هب  هداعلاقوف  یتشحو  سرت و  رد  زین  یهاشنهاش  ییاوه  يورین 
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. دورب دیاب  مه  وا  هک  تفگ  دیکات  اب  دوب . هدیسر  نونج  زرم  هب  یعیبر  منک . مهارف  ار  وا  تمیزع  همانرب  هک  داد  روتـسد  نم  هب  ترـضحیلعا 
ار روشک  كرت  يارب  رارصا  عوضوم  شتارطاخ  رد  ناینافوط  دبـشترا  ص78 ) .« ) تشذگیم شناج  زا  تسیابیم  دـنامب  تساوخیم  رگا 

ترـضحیلعا متفگ  رمع  کـی  نم  هک  یتـقو  رگید . مرادـن  ینهیم  هفیظو  چـیه  نم  ترـضحیلعا  متفگ  : » تسا هتـشاد  ناوـنع  تحارـص  هـب 
حرط ناینافوط ، نسح  دبشترا  تارطاخ  .« ) مورب دیاب  مه  نم  تکلمم ، نیا  وت  منامیمن  نم  نوریب  دیورب  ترضحیلعا  رگا  اوق ، لک  هدنامرف 
روط هب  زین  هاش  جورخ  زا  يریگولج  حرط  هلئـسم  نیا  رانک  رد  اما  ص81 ) ابیز ، تاراشتنا  ، 1381 دراوراه ، هاگشناد  ناریا ، یهافش  خیرات 

هب ترفاسم  زا  اضردمحم  فارـصنا  يارب  دوخ  ررکم  شالت  زا  شتارطاخ  رد  یغابهرق  تشاد . رارق  یماظن  تاماقم  راک  روتـسد  رد  يدج 
تهج رد  دوب  رودقم  هک  یتصرف  ره  رد  دش  حرطم  روشک  زا  جراخ  هب  ترضحیلعا  ترفاسم  هلئسم  هک  ینامز  زا  : » دیوگیم نخـس  جراخ 
تروص رد  هک  یتالکـشم  حرـش  زا  سپ  لوا  ياهزور  ياهیبایفرـش  زا  یکی  رد  مدرکیم ... ضرع  یبلطم  ترفاـسم  زا  ناـشیا  فارـصنا 
حلـسم ياـهورین  یحور  عـضو  تـسین  موـلعم  مدرک ... ضرع  دوـب  دـنهاوخ  وربور  نآ  اـب  حلـسم  ياـهورین  ناریا ، زا  ترــضحیلعا  جورخ 

اب دـنیامن . رظنفرـص  ترفاسم  زا  هک  مدرک  اعدتـسا  دوب و  دـهاوخ  یعـضو  هچ  هب  ترـضحیلعا  ترفاسم  زا  دـعب  تیفیک  نیا  اب  یهاـشنهاش 
ترفاسم تعاس  زور و  زا  عالطا  تاقالم  زا  ناشروظنم  دندوب و  اجنیا  رزیوه  لارنژ  اکیرمآ و  ریفـس  نالا  دییوگیم  هچ  دـندومرف : بجعت 

، یغابهرق سابع  دبشترا  تارطاخ  لارنژ ، تافارتعا  .« ) دنهاوخیم هچ  تسیچ و  اهنیا  روظنم  میمهفیمن  دندرک : هفاضا  یتحاران  اب  دوب و  ام 
عاضوا دوبهب  هب  یکمک  چیه  اهنت  هن  ناریا  رد  وا  روضح  دوجو و  هک  تسنادیم  یـسکره  زا  رتهب  دوخ  اضردمحم  هتبلا  ( 154-155 صص

نآ هب  زین  ییاپورا  ییاـکیرمآ و  نارادمتـسایس  هک  دوب  ياهتکن  نیا  دـش و  دـهاوخ  یمدرم  تاـضارتعا  يریگجوا  ثعاـب  هکلب  دـنکیمن ،
زا شتاجن  تهج  رد  یمادـقا  هکلب  دـشیمن  بوسحم  وا  دـضرب  یماگ  اهنت  هن  روشک  زا  اضردـمحم  جورخ  حرط  نیاربانب  دـندوب ، هدیـسر 
زا دوب . شیوخ  تلم  روشک و  هب  تناـیخ  اـهلاس  رطاـخ  هب  همکاـحم  مدرم و  تسد  هب  يو  نداـتفا  زا  يریگولج  دوـجوم و  میخو  تیعـضو 

ياتدوک هعقاو  رد  هک  نیا  امک  تشاد ، رارق  اضردـمحم  لدزب  وسرت و  هیحور  اب  لماک  قابطنا  رد  طیارـش ، نآ  رد  روشک  زا  جورخ  یفرط ،
یهار داد و  حیجرت  رارقرب  ار  رارف  تیعـضو ، ندـش  ینارحب  دادرم و  رد 25  اتدوک  لوا  جوم  تسکـش  زا  سپ  هلـصافالب  يو  زین  دادرم   28

زج تیاهن  رد  دوشیم ، حرطم  روشک  زا  جورخ  يارب  هاش  رب  اپورا  اکیرمآ و  راشف  ناونع  تحت  هچنآ  یمامت  نیاربانب  دش . روشک  زا  جراخ 
هب مدروـخرب  هاـش ، شیپ  متفریم  نم  يزور  هی  یقارن : ناـسحا ) : ») تـسین يوـلهپ » ناگیادـخ   » هرهچ يور  نآ  نداد  رارق  شـشوپ  تـحت 
رد هیئوسرت  مدآ  نیا  اههرب ، نیراذـن  تفگ  هرآ ، متفگ  هاش ؟ شیپ  يوریم  تفگ  تفرگ  ونم  تسد  دوب ، يدراو  نشور و  مدآ  ناورکاـپ ،

بالقنا یهافـش  خـیرات  ...« ) دوب نتفر  هب  شلیم  نیارباـنب  تخانـشیم  ار ) هاـش  وا   ) هنک تسرد  اـت  هنومب  دـیاب  نیا  هرب ، نیراذـن  اـههریم ،
رد زین  ینیما  یلع  ص399 ) رکفت ، رشن  ، 1373 یقاب ، ع. ششوک : هب  یسیبیب ، ویدار  زا  بالقنا  ناتـساد  همانرب  هعومجم  ناریا ، یمالـسا 

فعـض ًاعقاو  یلو  دوب  مهف  اب  دوب  یـشوهاب  مدآ  دزرویم « : دـیکات  ینارحب  عقاوم  رد  هاـش  یگتخاـبدوخ  سرت و  رب  یـسیبیب  اـب  وگتفگ 
، دروخیم رب  یلکشم  هی  هب  هکنیا  ضحم  هب  یلو  دوب  لآهدیا  تکلمم  يارب  شمارآ  عقاوم  رد  دوب  یمدآ  هی  تشاد ، تیـصخش )  ) رتکاراک

ًاعقاو مه  رخآ  ياهزور  نیا  رد  درک . رارف  دعب  تخاب و  وشدوخ  تابیترت  نیا  قدصم و  ياهلاس  نومه  رد  هک  نیا  امک  تخابیم ، وشدوخ 
جورخ تامدقم  ندروآ  مهارف  نمض  هک  دوب  نآ  رزیاه  لارنژ  تیرومأم  تسخن  ماگ  ص396 ) نامه ، .« ) تخاب وشدوخ  دوب  مه  شوخان 

وا تیاـهن  رد  دروآ و  لـمع  هب  يریگوـلج  دنتـشادن  هاـش  زا  یمک  تسد  هـک  شترا  نارـس  رارف  زا  روـشک ، زا  ییوـسرت  تیـصخش  نـینچ 
، دوب هدـشن  مازعا  ناریا  هب  اـکیرمآ  روهمجسیئر  يوس  زا  رزیاـه  هچناـنچ  درک  اـعدا  ناوـتیم  نیارباـنب  دوـش ؛ قـفوم  رما  نیا  هب  تسناوـت 

نداد تسد  زا  اب  رایتخب  تموکح  دندمآیمرب و  روشک  زا  جورخ  ددص  رد  وحن  ره  هب  زین  شترا  ناهدنامرف  هاش ، جورخ  زا  سپ  هلصافالب 
ار یتنطلـس –  ماظن  رتهب  ترابع  هب  رایتخب -  تموکح  ياقب  تصرف  تقیقح  رد  رزیاـه  دیـشاپیم . ورف  تعرـسب  شیوخ ، یماـظن  هناوتـشپ 

مایلیو طسوت  تسخن  طخ  دـندرک ؛ لابند  ار  اکیرمآ  عفانم  ظفح  دـجب  ناـیرج ، طـخ و  ود  تصرف ، نیا  رد  دروآ . مهارف  هاـش  رارف  زا  سپ 
هک نیا  تسا  روهـشم  هچنآ  دوب . هداهن  هار  نیا  رد  ماگ  رزیاه  يربهر  هب  مود  طخ  هدرک و  زاـغآ  ار  دوخ  تیلاـعف  شیپ  یتدـم  زا  ناویلوس 
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هکلب دندوبن و  رگیدکی  اب  گنهامه  اما  دندرکیم ، شالت  هدـحتم - تالایا  عورـشمان  عفانم  ظفح  فدـه - کی  يارب  هچرگا  طخ  ود  نیا 
: دـیوگیم نتگنـشاو  رد  ناشدـشرا  تاماقم  اب  رزیاه  دوخ و  زور  ره  ياهـسامت  هب  هراشا  اب  ناویلوس  مایلیو  دنتـشاد . رارق  مه  اب  داـضت  رد 

هجراخ روما  ترازو  تاماقم  اب  نم  طـخ  ود  نیا  زا  یکی  رد  میتسـشنیم . نتگنـشاو  هب  یـصاصتخا  نفلت  طـخ  ود  زا  یکی  ياـپ  کـیره  »
ای زنوج » دـیوید   » اکیرمآ حلـسم  ياهورین  لک  داتـس  سیئر  هب  ار  دوخ  هنازور  تاشرازگ  رزیاـه  رگید  ینفلت  طـخ  اـب  مدرکیم و  تبحص 
هب دوب  هدش  هداد  رزیاه  نم و  هب  هک  یتاروتسد  تاقوا  یضعب  تفرگیم ... اهنآ  زا  ار  مزال  تاروتـسد  دادیم و  نوارب » دلوراه   » عافد ریزو 

، ریفـس ود  تارطاخ  « ) میاهدرک تبحـص  فلتخم  روشک  ود  تاـماقم  اـی  فلتخم و  رهـش  ود  اـب  اـم  ییوگ  هک  دوب  تواـفتم  مه  اـب  يردـق 
ارجام تیلک  هب  نالک  یهاگن  تافالتخا ، نیا  يارو  زا  هچنانچ  اـما  تفریذـپ ، ار  ییاـهرظنفالتخا  نینچ  دوجو  ناوتیم  هچرگا  ص208 )

هنوگنامه رزیاه  درک . هدهاشم  یمالـسا  بالقنا  راهم  يارب  شناگدنیامن  اکیرمآ و  يوس  زا  ار  هبناجهمه  تکرح  کی  ناوتیم  میزادنیب 
نآ ماجنا  هب  قفوم  هرخالاب  داد و  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  شترا  ناهدنامرف  رارف  زا  يریگولج  يراکره ، زا  شیپ  تسا  هتشاد  نایب  هک 

شترا و هطبار  ندومن  مکحتـسم  تاـباصتعا ، نتـسکش  : » تخادرپ یلـصا  هلئـسم  هس  هب  راـیتخب  تلود  زا  تیاـمح  تهج  رد  سپـس  دـش .
ساــسارب هـچرگا  زین  ناوـیلوس  رگید  يوــس  زا  ص127 ) « ) یماـظنریغ تـلود  تسکـش  تروـص  رد  یطاـیتحا  تامادـقا  ذاـختا  راـیتخب ،

نتم رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اما  تشاد  هدهعرب  ار  رایتخب  تلود  سپس  هاش و  زا  تیامح  هفیظو  دیفس  خاک  يوس  زا  هرداص  ياهلمعلاروتسد 
رد : » درادن ار  یمالسا  بالقنا  تردقرپ  ناشورخ و  جوم  ربارب  رد  یگداتـسیا  ناوت  رایتخب  تلود  هک  تسنادیم  دوب ، اهدادیور  ثداوح و 

لیـس ناریا ، هب  ینیمخ  هللاتیآ  تشگزاـب  زا  سپ  هک  دـنادیمن  تسین و  شیب  یتوـشیک  نود  نم  رظن  هـب  راـیتخب  هـک  متـشون  شرازگ  نآ 
هک تفگ  نم  هب  ینفلت  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  دـشرا  ماقم  کـی  ماـیپ  نیا  هرباـخم  زا  سپ  درب . دـهاوخ  دوخ  اـب  ار  شتلود  وا و  بـالقنا ،
.« تـسا راـیتخب  تموـکح  زا  تیاـمح  رب  ینتبم  ناـنچمه  اـکیرمآ  تـلود  یمـسر  تسایـس  هدرکن و  لابقتـسا  نـم  تارظن  زا  دیفـس  خاـک 

يارب شالت  ناریا ، رد  اکیرمآ  تدـم  زارد  عفانم  ظفح  يارب  ار  هار  نیرتهب  ناویلوس  یبایزرا ، نیا  ساـسارب  ص215 ) ریفس ، ود  تارطاخ  )
میژر نآ  موتحم  ینوگنرـس  زا  سپ  اـت  تسنادیم  اـهنآ  اـب  هطبار  یعون  يرارقرب  يولهپ و  میژر  فلاـخم  ياـهورین  تفاـب  نورد  هب  ذوـفن 
میهد رارق  رگیدکی  رانک  رد  ار  ناویلوس  همانرب  رزیاه و  همانرب  رگا  لاح  دیآ . دراو  اکیرمآ  تیعقوم  هاگیاج و  هب  بیسآ  هبرـض و  نیرتمک 

نوگانوگ تالاح  رد  اکیرمآ  يارب  ار  يداـیز  روناـم  تردـق  هک  دـیآیم  تسد  هب  عماـج  ياهماـنرب  ود ، نآ  عومجم  زا  مینکیم  هظحـالم 
اب دـنامیم و  یقاـب  راـک  رـس  رب  راـیتخب  تموـکح  ًاـعبط  دـشیم ، دوـخ  هماـنرب  زیمآتیقفوـم  يارجا  هب  قـفوم  رزیاـه  رگا  دروآیم . مهارف 

يزیچ نیا  درکیم . ایحا  هرابود  ار  هتفر  تسد  زا  تیمکاح  دمآیم و  قئاف  تارهاظت  تاباصتعا و  رب  جیردتب  شترا  يورین  زا  يرادروخرب 
اهیزیرهمانرب و ساسارب  هاگنآ  دروخ - هک  دروخیم - تسکـش  رزیاه  همانرب  رگا  اما  دـشاب . هتـشاد  یتفلاخم  نآ  اـب  مه  ناویلوس  هک  دوبن 
تاناکما و هک  دوب  هدش  هدـید  كرادـت  شیپ  زا  هتفای ، رارقتـسا  هزات  تلود  اب  یبسانم  ًاتبـسن  یطابترا  ياههار  ناویلوس ، نیـشیپ  ياهتیلاعف 
زا یکاح  اهتیعقاو  دروآیم . مهارف  روشک  نیا  عفانم  ظـفح  تهج  رد  تیلاـعف  روظنم  هب  اـکیرمآ  کـیتاملپید  هاگتـسد  يارب  ییاـهراکهار 

رگا رگید  ترابع  هب  تشاد . لابند  هب  هدحتم  تالایا  يارب  ار  يرایسب  ياهدرواتسد  هرود ، نیا  رد  ناویلوس  ياهتیلاعف  تاطابترا و  هک  دننآ 
يزوریپ زا  سپ  دوب ، هدـش  هدـیچ  رایتخب  زا  قلطم  تیامح  بوکرـس و  یماظن و  ياتدوک  زت  رزیاه و  دبـس  رد  اکیرمآ  ياهغرممخت  ماـمت 
بالقنا يزوریپ  زا  شیپ  تاطابترا  هنوگنیا  يانبمرب  ًاقیقد  اما  تشادن ، دیدج  نادرمتلود  هب  نتفگ  يارب  یفرح  چـیه  دیفـس  خاک  بالقنا ،

يارب یلصا  رطخ  ناونع  هب  ار  يوروش  دنک و  رارقرب  ياهناتسود  ًاتبسن  طابترا  تقوم  تلود  اب  دناوتیم  يدعب  عطاقم  رد  ناویلوس  هک  تسا 
عفن هب  اـهنآ  راـک  همادا  تبقارم و  ياـهتسپ  نیا  يرادـهاگن  هک  مدرک  عناـق  ار  تقوم  تلود  سیئر  ناـگرزاب  نم  : » دزاـس رگهولج  ناریا 

تفایرد اهنآ  یکشوم  تاشیامزآ  يوروش و  یماظن  ياهورین  لاقتنا  لقن و  هرابرد  اههاگتسد  نیا  هلیسو  هب  هک  یتاعالطا  اریز  تسا ، ناریا 
هاگدـید هب  هجوت  اب  هتبلا  اهلیلحت ، هنوگنیمه  ياـنبمرب  سپـس  يو  ص244 ) ریفـسود ، تارطاخ  .« ) تسا دـیفم  ناریا  تینما  يارب  دوشیم 

رد هتبلا  دیدج ، یبالقنا  طیارش  رد  اکیرمآ  یماظن  ناراشتسم  تیعقوم  تیبثت  هب  رداق  یللملانیب ، لئاسم  هرابرد  وا  ناراکمه  ریزوتسخن و 
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شقن ياـفیا  هب  میهد و  قیبـطت  بـالقنا  زا  هلـصاح  جـیاتن  اـهتیعقاو و  اـب  ار  دوـخ  تسیاـبیم  اـم  : » ددرگیم لـبق  زا  رتدودـحم  یـسایقم 
یلباقتم دامتعا  يراکمه و  دیاب  هک  مدوب  یقاب  داقتعا  نیا  رب  نم  ناریا  رد  اکیرمآ  یلک  تسایـس  هرابرد  مینک . افتکا  ناریا  رد  يرتدودحم 

هب مسینومک  رطخ  اب  هزرابم  يارب  هک  درک  عناق  ار  ناریا  دیدج  ناربهر  دروآ و  دوجو  هب  ناریا  حلـسم  ياهورین  دـیدج و  مکاح  هورگ  نیب 
تیدودحم ناکما  ناریا و  رد  ام  يراشتـسم  تئیه  فیلکت  نییعت  تشاد  تیولوا  نم  يارب  هک  ياهلئـسم  دنراد ... جایتحا  يوق  شترا  کی 

ياضعا دادعت  لیلقت  دروم  رد  ام  ماجنارس  رایسب  تاثحابم  زا  سپ  دوب ... ناریا  حلسم  ياهورین  ندش  هدیشاپ  مه  زا  هب  هجوت  اب  اهنآ  تیلاعف 
يرتنییاپ هجرد  یلعف  سیئر  هب  تبسن  مه  تئیه  نیا  سیئر  دش  رارق  میدیـسر و  قفاوت  هب  رفن  جنپ  تسیب و  هب  ناریا  رد  دوخ  یماظن  تئیه 

قیرط زا  یمالـسا  بـالقنا  ربارب  رد  اـکیرمآ  تسکــش  دوـشیم  یعــس  هـچنآ  فـالخرب  نیارباـنب  ص245-246 ) نامه ، .« ) دـشاب هتـشاد 
ناونع و دیفـس ، خاک  رد  سنو  یکـسنیژرب و  زین  ناریا و  رد  ناویلوس  زریاه و  ياههمانرب  اههیور و  فلاخت  داضت و  یعقاوریغ  ییامنگرزب 

يارب ياهمانرب  ناکما و  چیه  شور و  هار و  چیه  تفگ  دیاب  دوش ، هتـشاد  هاگن  موتکم  رودقملایتح  یمالـسا  بالقنا  تمظع  قیرط  نیدب 
اب همه ، نیا  رگا  دـنامن . رود  ییاـکیرمآ  ناـیماظن  نارادمتـسایس و  رظن  زا  ینیمخ  ماـما  يربـهر  هب  ناریا  مدرم  یبـالقنا  تکرح  اـب  هلباـقم 

عقاو رد  ییاکیرمآ . تاماقم  ياهشنیب  اهـشور و  فالتخا  ياهراپ  هن  درک و  وجتـسج  يرگید  ياج  رد  دیاب  ار  شلیلد  دش ، هجاوم  تسکش 
زا دیفـس  خاک  غیردیب  ياهتیامح  غالبا  رد  هک  دوبن  انعم  نادـب  تشاد ، داقتعا  رایتخب  وا  زا  سپ  هاش و  تیعقوم  يرادـیاپان  هب  ناویلوس  رگا 

، تسا دوهشم  يو  تارطاخ  رد  هک  هنوگنامه  دشوکب . اهنآ  تیعقوم  رتشیب  لزلزت  ریـسم  رد  ای  دنک  یهاتوک  شریزوتسخن  اضردمحم و 
ظفح رد  دیفـس  خاک  هک  دیـشخب  رطاخ  نانیمطا  وا  هب  دومن و  غالبا  يو  هب  ًاصخـش  ار  اضردـمحم  زا  اکیرمآ  عطاق  تیامح  اهراب  ناویلوس 

لزلزت و زا  يدـح  هب  يو  تموکح  رابرد و  هاش و  هک  دوب  اجنیا  هلئـسم  اـما  دوب . دـهاوخن  راذـگ  ورف  یمادـقا  چـیه  زا  دوخ  هدـناشن  تسد 
هب یـضار  ار  نتگنـشاو  تاماقم  تشادیماو  يو ، دوخ  ریبعت  هب  ار  ناویلوس  اذل  تشادن ، دوجو  نآ  ظفح  ناکما  هک  دندوب  هدیـسر  یتسس 

نود رب  ینبم  ناوـیلوس  هاگدـید  زین  راـیتخب  هزور  تـفه  یــس و  تموـکح  نارود  رد  دــنکب . تـسا » یندرکن  رکف  هـچنآ  هـب  ندرک  رکف  »
اهکمک و یمامت  هکلب  دوبن ، رزیاه  تیرومأم  رد  لالتخا  داجیا  يانعم  هب  يو ، تموکح  ياـههیاپ  ندوب  تسـس  تارکفت و  ندوب  یتوشیک 

هلئـسم نیا  حوضوب  زین  رزیاه  تارطاخ  رد  هک  نیا  امک  دـش ، شتیرومأم  رد  تیقفوم  يارب  ییاکیرمآ  لارنژ  نیا  هب  زین  مزال  ياهتدـعاسم 
شودخم ار  تایعقاو  ناگدروخ ، تسکـش  رارف  تمیزه و  زا  سپ  ياهاعدا  تاراهظا و  ادابم  ات  درک  تقد  دیاب  نیاربانب  دوشیم ، هدهاشم 

راتـشک اب  هاش  تفلاخم  ًاحیرـص ، ای  ًاحیولت  هک  تسا  یتاراهظا  دوش ، هتخادرپ  نآ  هب  دـیاب  هک  یلئاسم  زا  یکی  بوچراچ ، نیمه  رد  دزاس .
ناریا رب  تنوشخ  بوکرس و  دادبتسا و  تیاهن  رد  لاس  هک 25  یسک  زا  رادمدرم  یناسنا و  ياهرهچ  دراد  یعس  دزاسیم و  حرطم  ار  مدرم 

هب نارهت  ياهنابایخ  رد  رفن  نارازه  نابآ  هبنشکی 14  زور  : » دیوگیم دوخ  تارطاخ  رد  ابید  حرف  هنومن ، ناونع  هب  دهد . هئارا  دنار ، مکح 
تارهاظت زا  يریگولج  روتـسد  نمـض  دوب ، هدـش  بلقنم  رثاتم و  تخـس  هلاژ  نادـیم  شیپ  هام  ود  راتـشک  زا  هک  هاشداپ  دـنتخادرپ . رهاظت 
تاراشتنا سیراـپ ، ، 2004 يولهپ ، حرف  تارطاـخ  اراـیدنهک ، .« ) دوـش يراددوـخ  موزل ، تیاـهن  رد  رگم  يزادـناریت  زا  هک  دوـمن  دـیکأت 

ًانمـض : » درادیم ناـیب  نینچ  روـشک  زا  جورخ  ماـگنه  ار  اضردـمحم  ياههیـصوت  نـیرخآ  زا  یکی  یغاـبهرق  دبـشترا  اـی  ص278 ) دازرف ،
يزیرنوخ زا  يریگولج  دروم  رد  هدومرف و  هراشا  یـسایس  قیرط  زا  تلود  هلیـسو  هب  تکلمم  لکـشم  لح  عوضوم  هب  ًاددجم  ترـضحیلعا 

اتدوک رکف  هب  دننکن و  یگناوید  تقو  کی  ناهدنامرف  هک  دیـشاب  بظاوم  دندرک : رارکت  دندوب ، هدومرف  ًالبق  هک  يرماوا  دندومن و  دـیکأت 
دوبن يزیرنوخ  راتـشک و  هب  لیام  یتسارب  ترـضحیلعا !»  » رگا تفگ  دیاب  تاراهظا  تسد  نیا  هرابرد  ص181 ) لارنژ ، تافارتعا  .« ) دنتفین

ار یتاروتسد  نینچ  هعقاو ، نیا  زا  عالطا  زا  سپ  هلـصافالب  يد 1356 ، ینعی 19  مق  رد  مدرم  تکرح  نینوخ  بوکرـس  يادتبا  نامه  دـیاب 
رب نوکـس  توکـس و  هک  دـیما  نیا  هب  تشگ  هدوزفا  اهراتـشک  اهبوکرـس و  تدـش  رب  زور  ره  هکلب  دـشن  نینچ  اهنت  هن  اما  درکیم ، رداص 

ریگتـسد و ار  اهراتـشک  نیا  نالوئـسم  زا  دـنچ  ینت  مکتـسد  دوب ، مدرم  راتـشک  فلاـخم  يو  رگا  رگید ، يوـس  زا  ددرگ . لـیمحت  هعماـج 
هزاجا بسک  اب  یتحارب و  رویرهش ، باصق 17  یسیوا ، دبـشترا  هک  نیا  بلاج  دشن و  یمادقا  چیه  زین  هنیمز  نیا  رد  اما  درکیم ، تازاجم 
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رتمهم اما  دوش . جراخ  روشک  زا  دمآیم - رامـش  هب  یتفگنه  مقر  نامز  نآ  رد  هک  لوپ –  ناموت  نویلیم  اب 280  تسناوت  ترضحیلعا »  » زا
تفرگیم تروص  ینامز  رد  اههیـصوت  هنوگنیا  تسا ، هتـشاد  مه  یتاراهظا  نینچ  يولهپ  اضردـمحم  میریذـپب  رگا  یتح  هک  نیا  همه  زا 
ياهتسایس ذاختا  ًایناث  دیازفایم ، عاضوا  تماخو  رب  درادن و  يرمث  يزیرنوخ  راتشک و  دوب  هدیـسر  تابثا  هب  يو  دوخ  همه و  يارب  ًالوا  هک 

رد دوب . هدراذـگ  اهنآ  زا  یمیظع  شخب  هیحور  رب  يدـج  تاریثأت  شترا ، اب  یفطاع  دـنویپ  داجیا  يارب  نویبالقنا  ماـما و  يوس  زا  هناربدـم 
ندرک هدازماما  رذـن  ار  هتخیر  نغور   » زج عقاو  رد  یغاـبهرق  هب  اضردـمحم  هیـصوت  تشادـن و  دوجو  اـتدوک  ناـکما  هجو ، چـیه  هب  نمض 

ناینافوط دبـشترا  هک  یماـگنه  دراد . یهجوت  روخرد  ياـههتکن  زین ، اـتدوک  يارب  شترا  ییاـناوت  نازیم  دروم  رد  رزیاـه  تارطاـخ  دوبن .»
هداس لاوئـس  کی  اب  اهنت  دنکیم ، ناونع  اتدوک  کی  هب  شترا  ندز  تسد  اضردمحم ، رارف  زا  سپ  روشک  رد  ندـنام  يارب  ار  دوخ  طرش 
نیا نم  ندنام  هار  اهنت  : » تسا رادروخرب  ماکحتـسا  زا  يدح  هچ  ات  یگرزب  تساوخرد  اعدا و  نینچ  يانبریز  هک  دوشیم  صخـشم  رزیاه 

تقادص اب  یمارآ و  هب  وا  دنتـسه ؟ يراک  نینچ  هدامآ  شترا  ناربهر  ایآ  مدیـسرپ  هلـصافالب  دنک . اتدوک  شترا  هاش ، نتفر  زور  هک  تسا 
زین شترا  ناهدنامرف  رگید  هک  تسا  یخساپ  نیا  ص103 ) .) درادن دوجو  اتدوک  يارب  يا  همانرب  چیه  ریخ ، داد  خـساپ  دوخ  هب  صوصخم 

دـنرادیم و نایب  رزیاه  هداـس  لاؤس  لـباقم  رد  اـتدوک ، هب  ندز  تسد  ترورـض  هراـبرد  ترارح  رپ  یـساسحا و  نانخـس  یخرب  مغریلع 
اتدوک موهفم  انعم و  یتح  یهاشنهاش  شترا  هبتریلاع  تاماقم  هکلب  درادن  دوجو  اتدوک  يارب  ياهمانرب  چیه  اهنت  هن  هک  ددرگیم  صخشم 

یتخانـشرب ینتبم  زین  ناریا  هب  رزیاه  دننام  یـسانشراک  هبتریلاع و  رومأم  مازعا  هک  دسریمن  رظن  هب  دیعب  نادنچ  دننادیمن . یتسردـب  زین  ار 
روما رد  ییالاب  تراهم  شناد و  حطـس  زا  دارفا  نیا  رگا  عقاو  رد  دناهتـشاد . یهاشنهاش  ناهدـنامرف  زا  ییاـکیرمآ  تاـماقم  هک  تسا  هدوب 

نالوئـسم اب  هورگ  نیا  طبار  زین  هدننک و  گنهامه  ناونع  هب  مه  ییاکیرمآ  یلومعم  لارنژ  کی  دیاش  دندوب ، رادروخرب  یـسایس  یماظن و 
حطـس یتیـصخش ، ياـهیگژیو  اـما  دزاـس ، هدروآرب  ار  هدـحتم  تـالایا  يروهمجسیئر  رظن  دروم  فدـه  تسناوتیم  ییاـکیرمآ  هطوبرم 

هب دوبن . اتدوک » رامعم   » کی مازعا  زج  ياهراچ  هک  دوب  كدنا  لزان و  يدـح  هب  ناهدـنامرف  نیا  یـسایس  شناد  نازیم  یماظن و  ياهتراهم 
روشک رد  ندنام  هب  اهورین  ناهدـنامرف  ندرک  یـضار  قیرط  زا  رایتخب  تلود  ياقب  همادا  يارب  هک  یتصرف  رد  تسیابیم  رزیاه  بیترت  نیا 

. دروآیم مهارف  نآ ) ییارجا  تایلمع  ات  ییانبریز  لئاسم  زا   ) ار اتدوک  کی  تاـبیترت  دوب  هدروآ  مهارف  تلود  زا  اـهنآ  یناـبیتشپ  مـالعا  و 
هبتریلاع ناهدـنامرف  ندروآ  مهدرگ  هتفگ و  نخـس  قفوم  ياتدوک  کی  يزیریپ  یگنوگچ  هرابرد  لیـصفت  هب  دوخ  تارطاـخ  رد  رزیاـه 

زا بکرم  اروش  کی  تروص  هب  هورگ  نیا  هک  مدرک  داهنشیپ  : » تسا هدرمش  رب  هنیمز  نیا  رد  ماگ  نیتسخن  ار  هورگ  کی  لیکشت  شترا و 
هک دوب  نیا  مدوب  شلابند  عقاو  رد  نم  هک  يزیچ  دیدنـسپ ... ار  رکف  نیا  دـیآرد و  هناـگهس  ياـهورین  ناهدـنامرف  شترا و  داتـس  تساـیر 

نارود لوط  رد  اضردمحم  هک  دوب  يراک  نیا  ص85 ) .« ) دننک راک  نآرد  مه  اب  همه  هک  منک  داجیا  نامدوخ  كرتشم  داتـس  هیبش  يداهن 
زاجم دوخ  اب  ًافرـص  ار  یماظن  دـشرا  تاماقم  اهورین و  ناهدـنامرف  زا  کـی  ره  طاـبترا  هدرک و  يریگولج  نآ  زا  تدـشب  شیوخ  تنطلس 

يریزوتسخن اب  نامزمه  كرتشم ، تسایر  هب  باـصتنا  زا  سپ  وا  هک  تسا  یعدـم  شتارطاـخ  رد  زین  یغاـبهرق  دبـشترا  هتبلا  تسنادیم .
هب نارحب  هتیمک  ماـن  هب  ییاروـش  ورین ، ناهدـنامرف  اـب  تروـشم  یـسررب و  زا  سپ  : » تسا هدرک  نارحب » هتیمک   » لیکـشت هب  مادـقا  راـیتخب ،

تاـشاشتغا و زا  هلـصاح  تالکـشم  یهاـشنهاش و  شترا  هب  طوبرم  لـئاسم  هیلک  هک  مداد  لیکـشت  اـهورین  نیب  یگنهآمه  داـجیا  روـظنم 
.« ددرگ ذاـختا  مزـال  تامیمـصت  لـیلحت ، هیزجت و  زا  سپ  اـت  میدرکیم )  ) حرطم هتیمک  نیا  رد  ار  شترا  رد  روـشک  یموـمع  تاـباصتعا 
هک دسریم  رظن  هب  دیعب  مکاح ، نیلپـسید  زا  دشرا  ناهدنامرف  تیعبت  ناریا و  رد  دوجوم  هیور  هب  هجوت  اب  هتبلا  ص126 ) لارنژ ، تافارتعا  )

روشک رد  نانچمه  هاـش  دوشیم ، بوصنم  كرتشم  داتـس  تساـیر  هب  يو  هک  یناـمز  اریز  دـشاب  هدوب  هورگ  نیا  عدـبم  ًاصخـش  یغاـبهرق 
فالخرب یمادقا  ات  دهد  تئرج  دوخ  هب  یتح  یغابهرق  تلاح  نیا  رد  هک  دـسریم  رظن  هب  نکممریغ  هکلب  دـیعب و  رایـسب  هتـشاد و  روضح 

طیارـش و هب  ًاساسا  هک  نآیب  روشک  زا  اضردمحم  جورخ  تاظحل  نیرخآ  ات  یغابهرق  یفرط  زا  دریگ . شیپ  رد  ار  هتـشذگ  لاس  هیور 25 
رد ناراتـشترا » گرزب  داتـس  سیئر   » تارایتخا دروم  رد  هتـشذگ  ياههیور  تابیترت و  يارجا  یپ  رد  تدـشب  دـنک  رکف  دوجوم  تیعـضو 
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راک رد  یتشگزاب  ًاساسا  دیدج ، طیارش  رد  هک  تسا  فقاو  یبوخب  دوخ  اضردمحم  هک  یلاح  رد  تسا ، روشک  رد  هاش  روضح  مدع  نامز 
نامرف هک  مدرک  ضرع  ترـضحیلعا  هب  تاشرازگ  مامتا  زا  دـعب  زور ، نامه  یبایفرـش  رد  : » دـشاب هتـشذگ  هیور  ذاختا  هب  يزاین  اـت  تسین 

مدرکیم رکف  هک  نم  دیـشاب !» هتـشاد  جاـیتحا  هک  مـینکیمن  رکف  : » دـندومرف تـسا . هدـیدرگن  غـالبا  لاـح  هـب  اـت  داتـس  سیئر  تاراـیتخا 
ار یباوج  نینچ  راـظتنا  دوـمرف ، دـنهاوخ  زین  ییاـهییامنهار  هشیمه ، لوـمعم  تاراـیتخا  رب  هوـالع  ینارحب  تیعـضو  نیا  رد  ترـضحیلعا 
زا یکی  هک  دـیآیمنرب  یتـینهذ  تیـصخش و  نینچ  زا  تـسا  یهیدـب  ص159 ) لارنژ ، تافارتعا  .« ) مدـش بجعتم  یلیخ  نیارباـنب  متـشادن 

نتفریذپ دسریم  رظن  هب  بیترت  نیا  هب  درادرب . نآ  ضقن  ریسم  رد  یماگ  دراذگاپ و  ریز  ار  ترضحیلعا !»  » ملسم مکحم و  دعاوق  لوصا و 
هدش ناریا  دراو  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  يریگولج  یهاشنهاش و  میژر  تاجن  تایلمع  ناکـس  يریگتسد  هب  يارب  هک  رزیاه  نخس 

كرتشم هجو  زا  هک  ياهتکن  اما  دـشاب . ینتفریذـپ  اضردـمحم ، روضح  نامز  رد  یماـظن  ناهدـنامرف  كرتشم  هورگ  لیکـشت  دروم  رد  دوب 
ات مکتسد  هک  تسا  نیا  رایتخب - يریزوتسخن  اب  نامزمه  ناهدنامرف ، يراک  هورگ  لیکشت  دیآیم - تسد  هب  یغابهرق  رزیاه و  تاراهظا 

، لیبق نیا  زا  یلئاسم  اتدوک و  زا  يریگولج  ترورـض  هب  نارگید  هاش و  ياههیـصوت  ای  اتدوک  دروم  رد  ییاعدا  هنوگره  نامز ، نیا  زا  لبق 
رگیدکی اب  كرتشم  هسلج  کی  یتح  دشرا  ناهدـنامرف  نیا  زا  شیپ  ات  ًاساسا  هک  ارچ  تسین ؛ شیب  یلاخوت  هیـصوت  ای  اعدا  کی  زج  ًافرص 

ياهیگنهامه اهیزیرهمانرب و  دنمزاین  هک  اتدوک  ماجنا  هب  دـسر  هچ  ات  دـنرادن  یـسایس  یماظن و  لئاسم  نیرتهداس  هرابرد  یگنهامه  يارب 
يارجا يزیرحرط و  یپ  رد  تیدج  اب  رزیاه  ییانبریز ، مادـقا  کی  ناونع  هب  هورگ  نیا  لیکـشت  یپ  رد  تسا . هدـش  باسح  قیقد و  رایـسب 

اـضردمحم جورخ  زا  سپ  راـیتخب  زا  شترا  تیاـمح  بلج  زا : دـنترابع  هصـالخ  روـط  هب  هک  دـیآیمرب  دوـخ  تیرومأـم  ياهـشخب  رگید 
راـیتخب تلود  تیمکاـح  تیبـثت  روظنم  هب  یتعنـص  يداـصتقا و  ساـسح  زکارم  لرتـنک  يریگتسد  هب  تاـباصتعا و  نتـسکش  (ص112 ،)

نایرج اب  هلباقم  يارب  هناگهس  ياهورین  نیب  فیاظو  میسقت  ص167 ،)  ) تخوس دوبمک  هلمج  زا  شترا  تالکشم  لئاسم و  لح  (ص92 ،)
ییاکیرمآ رـسفا  کی  هب  نآ  يربهر  ندرپس  یناور و  یتاغیلبت و  مزـال  تامادـقا  یحارط  زین  و  ص147 )  ) اتدوک يارب  یگدامآ  بـالقنا و 

ندز تسد  یماظن و  نشخ  دروخرب  کی  ترورض  یتح  هعماج ، ینیع  طیارش  هب  هجوت  اب  دوخ و  تامادقا  بوچراچ  رد  رزیاه  (ص185 .)
. دـنادب اتدوک  عوقو  تروص  رد  يزیرنوخ  نازیم  زا  ار  دروآرب  تساوخیم  نوارب  : » دوب هتـشادن  رود  رظن  زا  زین  ار  گرزب  راتـشک  کـی  هب 

رایسب میمـصت  ناسنا  کی  ناج  ندرک  ادف  تشاد . رظن  رد  هدنیآ  يارب  دیاب  ار  هتکن  نیا  هک  مدرک  هفاضا  تسالاب . ًاتبـسن  مرظن  هب  هک  متفگ 
دناوتب نت  رازه  هد  گرم  دیاش  مینک . هسیاقم  رگید  ياهتراسخ  اب  ار  تاراسخ  دیاب  دوشیم  گنج  کی  زا  تبحـص  یتقو  اما  تسا  یتخس 

ییاکیرمآ نادرمتلود  هاگره  هک  دراد  رارق  یتایبدا  نامه  بلاق  رد  ًاقیقد  رزیاه  نانخـس  نیا  ص237 ) .« ) دهد تاجن  ار  نویلیم  کی  ناج 
رزیاه زغن ! نخـس  نیا  رد  هک  یقطنم  اب  عقاو  رد  دـنریگیم . هرهب  نآ  زا  دـنراد ، ار  نآ  هیجوت  گرزب و  تیانج  کـی  هب  ندز  تسد  دـصق 

اههد هدنیآ  رد  اسب  هچ  دندشیمن ، هتشک  هدع  نیا  رگا  هک  درک  هیجوت  نینچ  سپس  تشک و  ار  اهناسنا  زا  دادعت  ره  ناوت  یم  دراد ، دوجو 
یکازاکان امیـشوریه و  رهـش  ود  یمتا  نارابمب  زوجم  رودص  يارب  دیفـس  خاک  تاماقم  تاهیجوت  يانبم  دـنوش . دوبان  تسیابیم  نآ  ربارب 

، دهدیم هئارا  ار  یحیضوت  نینچ  اکیرمآ  عافد  ریزو  هب  رزیاه  هک  یماگنه  نیاربانب  دادیم ؛ لیکـشت  چوپ  و  قطنمیب ! مالک  نیمه  ار  نپاژ 
، یمالـسا بـالقنا  يزوریپ  زا  يریگولج  روـظنم  هب  هک  دـننکیم  قـفاوت  كرد و  ار  نآ  تشپ  رد  هتفهن  ياـنعم  یبوـخب  ود  ره  تقیقح  رد 
هب یبایتسد  يارب  یماظن ، روما  هیاپدنلب  صصختم  کی  ماقم  رد  رزیاه  همانرب  حرط و  نیاربانب  تسا . زاجم  نازیم ، ره  هب  ناریا  مدرم  راتـشک 

هدایپ تیلباق  اما  دروخیم ، مشچ  هب  نآ  ندرک  ییارجا  هار  رـس  رد  یتالکـشم  دنچره  دوب و  رادروخرب  يرگنهبناج  همه  زا  ًارهاظ  فدـه ،
مان هب  دوب  ياهدـیدپ  تخاس ، هجاوم  تسکـش  اب  ار  رزیاه  نآ  هژیو  رومام  اکیرمآ و  هچنآ  نایم  نیا  رد  تشاد . ار  تیقفوم  بسک  ندـش و 

، اکیرمآ يارب  مولعم  فراعتم و  ياه  بلاـق  رد  هجو  چـیه  هب  تکرح  نیا  دوب و  هدرک  زاـغآ  ادـخ  ماـن  هب  ار  یتکرح  هک  ینیمخ » هللاحور  »
نیرتمهم و روشک ، زا  هاش  جورخ  زا  سپ  درادیم ، ناـیب  شتارطاـخ  رد  رزیاـه  هک  هنوگناـمه  دـیجنگیمن . شنارگلیلحت  نآ و  تاـماقم 

نیا دـنبای . تسد  مزـال  ياـهیگدامآ  هب  هماـنرب ، قبط  دـنناوتب  اـت  دوب  ناـمز » ، » شرظن تحت  یهدـنامرف  میت  وا و  يارب  هلئـسم  نیرتساـسح 
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ار ناریا  هب  تشگزاب  تفایرد و  یبوخب  دوب ، دـنوادخ  هب  لاکتا  نامیا و  رب  ینتبم  هک  دوخ  صاـخ  تسارف  اـب  ینیمخ  ماـما  هک  دوب  ياهتکن 
بلاـغ روصت  رد  زین  روـشک -  زا  هاـش  جورخ  ینعی  يزوریپ -  زا  هلحرم  نیمه  اـت  هک  دوـب  یلاـح  رد  نیا  داد . رارق  شیاـههمانرب  سأر  رد 

نیاربانب دندروآیم ؛ باسح  هب  نکمم  يزوریپ  تیاهن  دح  ار  رادقم  نیمه  هک  اسب  هچ  دـیجنگیمن و  زین  یبالقنا  یـسایس و  ياهتیـصخش 
لیلد هب  هک  یناسک  دـندوبن  مک  نینچمه  دنتـسنادیمن . يرورـض  ار  نآ  رد  لـیجعت  اـما  دـندوب ، ناریا  هب  ماـما  تشگزاـب  ناـهاوخ  هچرگا 

ار روشک  هب  ناشیا  دورو  ناشیا ، ناج  ظفح  رطاخ  هب  ماما و  هب  تدارا  يزوسلد و  رـس  زا  اسب  هچ  ینارحب ، طیارـش  نآ  رد  دوجوم  تارطخ 
- نوارب : » دراد لئاسم  نیا  زا  یخرب  هب  ياهراشا  دوخ  تارطاخ  رد  رزیاه  دنتـسنادیم . ياهژیو  تامدقم  تادیهمت و  ندـمآ  مهارف  مزلتـسم 

دارفا زا  یکی  دوب ، هدـش  ماجنا  هسنارف  قیرط  زا  هک  اکیرمآ  ياهشالت  رثا  رد  تشاد . ياهدـننک  لاحـشوخ  ربخ  دروم  نیا  رد  عاـفد - ریزو 
متفگ دزادـنایب ... ریخأت  هب  زور  دـنچ  لقاال  ار  دوخ  تعجارم  هک  دوب  هدرک  قیوشت  ار  وا  دوب ) يدزی  میهاربا  نم  رظن  هب  هک   ) ینیمخ ماما ) )

رد روشک  ياههاگدورف  نتسب  هب  رایتخب  مادقا  رگید  يوس  زا  ص 207 ) .« ) دش دنهاوخ  لاحشوخ  ربخ  نیا  ندینش  زا  نم  یناریا  ناراکمه 
دوب و هدرب  نیب  زا  ار  روشک  هب  ماما  تشگزاب  ناکما  ًـالمع  یماـظن ، یـسایس و  تاـماقم  يوسزا  هدـش  ذاـختا  یلک  تامیمـصت  بوچراـچ 

راشف روشک ، هب  تشگزاب  رب  ناشیا  ررکم  دیکأت  ماما و  مزع  یطیارـش  نینچ  رد  دربیم . شیپ  هب  رزیاههورگ  دوخ و  عفن  هب  ار  نامز  هلئـسم 
اب هناحلسم  هلباقم  هب  نویبالقنا  يدج  دیدهت  ماجنارس  زیمآتنوشخ و  ياهیریگرد  هدرتسگ ، تارهاظت  قیرط  زا  ار  رایتخب  تلود  رب  یلخاد 

لابق رد  دوخ  تارطاخ  رد  یغابهرق  هتبلا  دنامن . یقاب  هاگدورف  ییاشگزاب  روتسد  زج  رایتخب  يارب  ياهراچ  هک  داد  شیازفا  يدح  هب  تلود 
بالقنا نایرج  اب  یهارمه  دصق  هدرک و  لمع  هنارـسدوخ  هنیمز  نیا  رد  يو  ییوگ  هک  دنکیم  يریگعـضوم  یعون  هب  رایتخب  میمـصت  نیا 

یتاـعوبطم هبحاـصم  رد  دـیامن  یتروشم  یلم  تینما  يراوش  شترا و  تنطلـس ، ياروش  اـب  هک  نیا  نودـب  راـیتخب  ياـقآ  : » تسا هتـشاد  ار 
یتعنامم چـیه  دـش و  دـهاوخزاب  زورما  دابآرهم  هاگدورف  : » تشاد راهظا  یجراخ  یلخاد و  ناراگنربخ  اب  دوخ  هام 1357  نمهب  هخروم 9 

رد رایتخب  هک  دیازفایم  زین  ار  نیا  یغابهرق  ص277 ) لارنژ ، تافارتعا  ...« ) دمآ دهاوخن  لمع  هب  ینیمخ  هللاتیآ  ترـضح  تشگزاب  يارب 
شهاک بجوم  ار  ناریا  هب  ماما  دورو  سیلگنا ، اکیرمآ و  يارفس  اب  تروشم  هب  هراشا  نمـض  میمـصت ، نیا  تلع  هرابرد  وا  لاؤس  هب  خساپ 

هک دـید  دـنهاوخ  دـمآ  یتقو  اما  تسا ، ماما  ًاعقاو  ناشیا  هک  دـننکیم  لایخ  الاح  مدرم  : » درکیم یباـیزرا  مدرم  نیب  رد  ناـشیا  تیبوبحم 
میمصت لابند  هب  روشک  هب  ماما  دورو  لاح ، ره  هب  ص278 ) نامه ، .« ) دیباوخ دهاوخ  نایلغ  روش و  تسا ، تایآ  ریاس  لثم  تسین و  يربخ 

یلبق و ياهـشالت  یمامت  مغریلع  دز و  دـیلک  شترا  ناهدـنامرف  رزیاه و  رایتخب ، لباقم  رد  ار  اتدوکدـض  همانرب  تقیقح  رد  ناشیا ، عطاق 
ياههمانرب ندیـسر  رمث  هب  زا  شیپ  ناریا  زا  رزیاه  جورخ  دناتـس . اهنآ  زا  ار  تیقفوم  هب  یبایتسد  ناکما  اهنآ ، يارجا  لاـح  رد  ياـههمانرب 

. تفرگ تروص  اکیرمآ  ياهیزیرهمانرب  رد  يدج  تالالتخا  داجیا  روشک و  رد  ماما  روضح  زا  یـشان  تالوحت  ریثأت  تحت  دـیدرتیب  يو ،
ندیـسر رمث  هب  ات  رزیاه  دیدرتیب  دـشیمن ، روشک  دراو  دادیم و  همادا  ار  سیراپ  رد  تماقا  لیلد - ره  هب  ماما - هچنانچ  رگید ، ترابع  هب 

دوب مزال  هچنآ  مامت  ماجنا  زا  سپ  ناریا  زا  شجورخ  هک  دنک  دومناو  تشاد  یعس  هتبلا  رزیاه  درکیمن . كرت  ار  ناریا  كاخ  شیاهحرط 
ار دوخ  هدروخ  تسکش  هرهچ  وا  بیترت  نیدب  تسا ؛ هتفرگ  تروص  دیفس  خاک  تاماقم  روتـسد  هب  اهتیـساسح ، زا  نتـساک  رطاخ  هب  زین  و 

دزادنایم یناهدـنامرف  هدـهع  هب  ار  تسکـش  تیلوئـسم  رگید  يوس  زا  دزاسیم و  ناهنپ  تارابع  نیا  تشپ  رد  ناریا  هب  ماما  دورو  زا  سپ 
ایآ دیـسرپ  سپـس  زنوج  لارنژ  : » دنتـشادن ییاهن  هبرـض  ندروآ  دراو  يارب  ار  مزال  ریبدـت  ناوت و  مزال ، تامدـقم  ندوب  اـیهم  مغریلع  هک 
هب رداق  هک  منکیم  رکف  نم  اما  دـنزب ، یـسدح  دـناوتیم  سکره  متفگ  ریخ ؟ ای  تسه  یماظن  ياتدوک  هب  رداـق  نم  روضح  نودـب  شترا 

دزرویم دیکأت  هتکن  نیا  رب  نینچمه  يو  ص419 ) .« ) درک دنهاوخ  مادقا  راک  نیا  هب  دهدب  روتـسد  اهنآ  هب  رایتخب  رگا  دنتـسه و  راک  نیا 
يرگید صاخـشا  ناهدـنامرف  نیب  رد  لاح  ره  هب  اما  تسا ، هدادیم  صیخـشت  راـک  نیا  ماـجنا  يارب  یفیعـض  درف  ار  یغاـبهرق  هچرگا  هک 

 )!( مردارب تفگ  درک و  زاب  ناهد  هبترم  کی  درکیم ، باطخ  ردارب  ارم  اهلاس  هک  یعیبر  راسمیت  : » دـنیآرب راک  نیا  هدـهع  زا  هک  دـناهدوب 
مهاوخ هدـهع  هب  ار  راک  تیلوئـسم  داد و  مهاوخ  ماجنا  ار  مزال  مادـقا  نم  میهد  تاـجن  ار  روشک  دـشاب  مزـال  دـتفایب و  یقاـفتا  نینچ  رگا 
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اما ص428 ) .« ) دنهد ماجنا  دشاب ، مزال  هک  يراک  ره  دندوب  هدامآ  زین  ياهردب  راسمیت  ناینافوط و  راسمیت  هک  مدرکیم  ساسحا  تفرگ ...
زا ناریا  هب  ماما  دورو  زا  سپ  رزیاه  هک  دـیآیمرب  یبوخب  نارهت  رد  اکیرمآ  ریفـس  ناویلوس  ياقآ  تاراهظا  زا  اـهاعدا ، هنوگنیا  مغریلع 

، نارحب دـیدشت  اب  : » دـیدن ناریا  زا  رتعیرـس  هچره  جورخ  زج  ياهراچ  تشادـن ، دوخ  ياهحرط  يزوریپ  هب  ینادـنچ  دـیما  رگید  هک  اـجنآ 
يو تیرومام  همتاخ  اب  درکیم  تساوخرد  نتگنشاو  هب  دوخ  هنازور  تاشرازگ  رد  درکیم و  يرارقیب  ناریا  زا  تشگزاب  يارب  مه  رزیاه 

وا هک  دوب  دقتعم  زونه  دیفـس  خاک  یلو  تسین  رمث  رمثم  نارهت  رد  رزیاه  روضح  رگید  هک  مدرکیم  رکف  مه  نم  دننک . تقفاوم  ناریا  رد 
دندروآ و تسد  هب  ناریا  زا  جورخ  يارب  ار  نتگنشاو  تقفاوم  ماجنارس  دوبرامنف  رزیاه و  دنک ... یتسرپرـس  نارهت  رد  ار  اهراک  دناوتیم 
یـسایس و روما  رد  شتایبرجت  قباوس و  یماـمت  مغریلع  اـتدوک  راـمعم  بیترت  نیا  هب  ( 222  - 225 صص .« ) دنتفر نارهت  زا  ادصورـسیب 

رارف زین  وا  دش و  لمحتم  ار  یتخس  تسکش  بالقنا ، رامعم  ربارب  رد  دوب  هدش  هداد  يو  هب  ناریا  رد  هک  یعیـسو  تارایتخا  هزوح  یماظن و 
رد ینیمخ  ماما  روضح  اب  بالقنا  دـنور  يریگجوا  هامنمهب و  رد 14  رزیاه  جورخ  زا  سپ  هک  دـنامن  هتفگان  هتبلا  داد . حـیجرت  رارق  رب  ار 

رخآ ياهزور  رد  یتکرح  لاح  ره  هب  اما  دـماین ، مهارف  رزیاه  ياههمانرب  اهحرط و  قبط  رب  اتدوک  ماجنا  ناکما  هک  دـنچره  روشک ، لـخاد 
هب هتـسویپ  نایماظن  مدرم و  زا  یعمج  تداهـش  هب  هچرگا  هک  تفرگ  تروص  مدرم  راتـشک  دیدش و  بوکرـس  فدـه  اب  يولهپ  میژر  رمع 

مالعا یماظن  تموکح  هب  ییانتعایب  اهنابایخ و  رد  مدرم  روضح  نامرف  رودـص  ماما و  ترـضح  يرایـشوه  لیلد  هب  اما  دـیماجنا ، بـالقنا 
هینایب رودص  زج  ياهراچ  شترا  دشرا  ناهدـنامرف  دـش و  هجاوم  تسکـش  اب  زین  حرط  نیا  نمهب 57 ، زور 21  رهظادعب  تعاس 4  زا  هدش 

، متفه شخب  یغابهرق ، سابع  دبـشترا  تارطاخ  لارنژ ، تافارتعا  هب  ر.ك  . ) دـندیدن دوخ  يور  شیپ  رد  نمهب  زور 22  رد  یفرطیب  مالعا 
هب اما  تخادرپ  ناوتیم  رزیاه  تارطاخ  رد  یفلتخم  تشرد  زیر و  لئاسم  هب  هک  دـنچره  راتـشون ، نیا  ناـیاپ  رد  یلا 387 ) تاحفص 293 

هجوت بلج  تارطاخ ، نیا  رد  هک  یلئاسم  زا  یکی  دوشیم : هراشا  رـصتخم  روط  هب  دروم  ود  هب  بلطم  دح  زا  شیب  لیوطت  زا  زیهرپ  روظنم 
رد اکیرمآ  عفانم  نیمأت  نآ  زا  فده  هک  تسا  يولهپ  میژر  رمع  رخاوا  ینارحب  ساسح و  طیارـش  رد  دبرامنف  کیرا  تیرومام  دیامنیم 
اب وا  ناریا . اب  مهافت  تشاددای  کی  داقعنا  هیهت و  دوب : حـضاو  ًالماک  کیرا  هب  نتگنـشاو  تاروتـسد  : » دوب ناریا  هب  یتاحیلـست  ياهـشورف 

هدرک یلاع  رایـسب  راک  کی  دـشیم  رجنم  هنیزه  شهاک  هب  دوب و  فقوت  لباق  هک  ییاههژورپ  ندرک  صخـشم  اههمانرب و  ددـجم  یـسررب 
اهنت هن  هک  دوب  هنابلط  تعفنم  يدح  هب  اکیرمآ  هیور  نیا  ص337 ) .« ) دنکن ءاضما  ار  تشاددای  نیا  یـسک  هک  مدوب  نارگن  نیا  زا  اما  دوب .

داقعنا دروم  رد  هک  متـساوخ  اهنآ  زا  : » تشاد یپ  رد  زین  ار  رزیاه  دوخ  یتیاضران  هکلب  درک  دنلب  مه  ار  شترا  ناهدنامرف  ضارتعا  يادص 
دنتسین هجوتم  نتگنشاو  رد  اهیضعب  هک  تسا  نیا  لثم  متفگ  دروم  نیا  رد  دنیایب . هاتوک  یماظن ، شورف  ياههمانرب  يارب  مهافت  تشاددای 

میژر یگدز  نارحب  یگدـنامرد و  نامز  رد  اکیرمآ  تلود  هک  یماـگنه  ص368 ) .« ) تسا هدش  هدـنامرد  جـلف و  هنوگچ  ناریا  تلود  هک 
ياهدمآرد بسک  میژر و  نیا  رارقتسا  نوکـس و  نامز  رد  تفایرد  ناوتیم  دراد ، رارـصا  دوخ  عفانم  رثکادح  بسک  رب  نانچمه  يولهپ ،

هچرگا تسا . بـالقنا  تکرح  اـب  شترا  هندـب  لـماعت  هوحن  رگید ، هجوـت  لـباق  هتکن  تسا . هدـمآ  روـشک  نیا  رـس  رب  هچ  یتـفن ، تفگنه 
یـسوکعم تکرح  شترا  هندب  رد  ًاملـسم  اما  دندوب ، مدرم  راتـشک  يزیرنوخ و  هشیدنا  رد  رزیاه  اب  یگنهامه  رد  شترا  دشرا  ناهدنامرف 
ناراشتسم اب  نارفامه  راتفر  هوحن  هب  دوخ  تارطاخ  رد  رزیاه  هک  یتاراشا  دشیم . هدوزفا  نآ  هرتسگ  تدش و  رب  زور  ره  هک  تشاد  دوجو 

زورب زا  تیاـکح  رگید  ماـیپ  : » دراذـگیم شیاـمن  هب  ار  تیعقاو  نیا  زا  ياهشوـگ  دـنکیم ، ناهفـصا  ییاوـه  هاـگیاپ  رد  اـکیرمآ  یماـظن 
هدرک یـسرزاب  ار  اهنآ  نارفامه  دـندرکیم  كرت  ار  هاگیاپ  اـم  دارفا  هک  یتقو  درکیم . یمتاـخ  هاـگیاپ  رد  يرتشیب  ثداوح  تالکـشم و 

ياههرود ًاتدـمع  هک  شترا  ياهورین  زا  يرـشق  نیب  رد  هیحور  نیا  دوجو  ص395 ) .« ) دنربب دوخ  هارمه  ياهعطق  ای  هلیـسو  ادابم  ات  دندوب 
قمع زا  یکاح  دـندوب ، رادروخرب  یـشترا  ياهورین  رگید  هب  تبـسن  يرتهب  يایازم  قوقح و  زا  هدـنارذگ و  اکیرمآ  رد  ار  دوخ  یـشزومآ 

ییاههشوگ دناوتیم  رزیاه » تارطاخ   » یلک روط  هب  تسا . ماگنه  نآ  رد  شترا  هندـب  نورد  هب  یبالقنا  ياههزیگنا  هشیدـنا و  رکفت ، ذوفن 
ناشن اریز  دـشک ، ریوصت  هب  دـناهدوبن ، گرزب  هعقاو  نیا  دـهاش  کـیدزن  زا  دوخ  هک  ییاهلـسن  يارب  هژیوب  ار  یمالـسا  بـالقنا  تمظع  زا 
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هـسسوم عبنم : دروخ . تسکـش  تیاـهن ، رد  اـما  تفرگ ، راـک  هب  بـالقنا  هار  ندرک  دـس  يارب  تشاد  ناوـت  رد  هچنآره  اـکیرمآ  دـهدیم 
س  / یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و 

(1  ) یئاکیرمآ تاملپید  کی  تافارتعا 

،1978 ياهلاس 1980 ـ  نیب  اکیرما ، هجراخ  روما  ترازو  رد  ناریا  شخب  ریدـم  تچرپ ،» يرنه  ( » 1  ) یئاکیرمآ تاملپید  کی  تافارتعا 
ترافـس رد  یماظن  یـسایس ـ  رومأم  ماقم  رد  ات 1976  ياهلاس 1972  نیب  نآ ، زا  شیپ  تشاد . يدـیلک  یتُسپ  ناریا ، بـالقنا  ناـیرج  رد 
شزومآ نمجنا  یهافش  خروم  يدنک ، تراوتـسا  زلراچ  اب  يو  هبحاصم  زا  ياهدیزگ  اج  نیا  رد  دوب . هدرک  هفیظو  ماجنا  نارهت  رد  اکیرما 

هدهع رب  ار  اکیرما ) هجراخ  روما  ترازو  رد   ) ناریا شخب  تیریدم  نئوژ 1978  هام  رد  امش  درذگیم . ناترظن  زا  کیتاملپید  تاعلاطم  و 
هدافتـسا بالقنا  ظفل  زا  یـسک  زونه  نامز  نآ  رد   ) ناریا تالکـشم  دینک * ؟ فیـصوت  ار  ناریا  نامز  نآتیعـضو  دیناوت  یم  ایآ  دیتفرگ 

بالط و  دـندرک ، نیهوت  هر )  ) ینیمخ ماما )  ) هللاتیآ هب  هاش  ياههمانزور  اهمدآ و  هک  ینامز  ینعی  دـش ، عورـش  هیوناژ  هاـم  رد  درکیمن )
اهنابایخ هب  نارادازع  هک  دش  بجوم  رما  نیمه  ودندش  هتشک  هلولگ  برـض  هب  اهنآ  زا  يدادعت  دندز . ییامیپهار  هب  تسد  مق  هیملع  هزوح 

رگید ياهرهـش  زیربت و  نارهت ، رد  نارادازع  ناـینابرق ، تشادـگرزب  ملهچ  موس و  زور  رد  دـش و  عورـش  هیوناژ  هاـم  رد  عقاو  نیا  دـنزیرب .
يارب يرتـشیب  مسارم  و  دنتـشکیم ) ار  ياهدـع  و   ) دـندرکیم هلمح  مدرم  هب  شروـش  دـض  ياـهورین  راـب  ره  دـندز . ییاـمیپهار  هب  تسد 

یمیژر هدـعو  سپـس  وا  دوب . هدـش  یبصع  زین  هاش  دـشیم و  جراخ  لرتنک  زا  تشاد  روشک  دـشیم . رازگرب  ناگدشهتـشک  تشادـگرزب 
. مدوب ناریا  عیاقو  نارگن  نم  دندادیمن . شوگ  شیاهفرح  هب  رگید  مدرم  هنافسأتم  یلو  داد ، مدرم  هب  رتشیب ) ياهيدازآ  ياطعا   ) رت لاربیل 
، دنتـشادن نارهت  رد  يراگنربخ  چـیه  نامز  نآ  رد  هک  اکیرما )  ) تاعوبطم اـما  درکیم ، ینارگن  زاربا  دروم  نیا  رد  زین  اـکیرما )  ) تراـفس
زا میدرکیم  رکف  هشیمه  ام  دـندوب و  ياهقطنم )  ) یلحم یناراگنربخ  ياراد  ییاکیرما  ياههمانزور  دـندادیم . هولج  تیمهامک  ار  عیاـقو 

ینامز دوبن . دیدش  نادـنچ  اهینارگن  حطـس  نیاربانب ، هاش .)  ) یفخم سیلپ  نامه  ای  كاواس ، زا  ینعی  دـنریگیم  دزم  مه  رگید  ياج  کی 
ره و  دوب ، هدیـسر  نایاپ  هب  يرادازع  مسارم  دوب و  هدـش  مارآ  عاضوا  عقاو ، رد  مدـش ، بوصنم  ناریا  شخب  تیریدـم  هب  نئوژ  هاـم  رد  هک 

یـصخش رظن  نینچمه  نارگید و  تشادرب  ایآ  نامز  نآ  رد  دیـشکیمن . ررکم  ياـهتنوشخ  هب  اـما  تشاد ، دوجو  ییاـهشنت  زونه  دـنچ 
رد ًـالوصا ، * ؟ رتیبهذـم رت و  راـکهظفاحم  اـی  و  دـهدب ) مدرم  هب  يرتشیب  ياـهيدازآ   ( دوش رتلاربیل  دـیاب  اـی  هاـش  هک  دوب  نیا  ناـتدوخ ،

رکف یخرب  دشاب . رطخ  رد  ًاعقاو  دوب ، هدش  هجاوم  ياهدیدع  تالکـشم  اب  دـعب  هب  لاس 1941  زا  هک  هاش ، درکیمن  رکف  نتگنـشاو  نامزنآ 
یلو دـنکیم ؛ لح  ار  لکـشم  مدرم ، بوکرـس  زا  يراددوخ  ینعی  مدرم ،) هب  رتشیب  ياـهيدازآ  ياـطعا   ) هاـش ندـش  رتلاربیل  دـندرکیم 
ذوفن نویبهذـم  هلحرم  نآ  رد  اریز  دـشاب ، لکـشم  لـحهار  هریغ  دـجاسم و  هب  کـمک  اـی  وا و  ندـش  یبهذـم  هک  درکیمن  رکف  سکچیه 

نآ رد  هژیو  هب  اهییاکیرمآ ، هک  نیا  مینک و  تبحـص  اهالم  اب  میتساوخیمن  هک  دوبن  لیلد  نیا  هب  ایآ  دنتـشادن . اکیرمآ  رکفت  رب  ینادـنچ 
دینکن شومارف  میدرگیم * . رالوکـس  ياهلحهار  لابند  یلیلد  نیمه  هب  میتسه و  رالوکـس  یمدرم  ام  دنتـشادن ؟ یبهذم  يرکفت  اهزور ،

ًالبق نویناحور  هتبلا  دوب . هدادـن  خر  یمالـسا  بالقنا  کـی  زگره  نآ  زا  شیپ  مینکیم . هاـگن  هداد  خر  هتـشذگ  رد  هک  یلیاـسم  هب  میراد 
نآ رد  هک  هر ،)  ) ینیمخ ماـما )  ) يربهر هب  بـالقنا  زا  شیپ  لاـس  ییامیپهار 25  نامه  ًالثم  دـندوب ، هدرک  يربهر  ار  اـهییامیپهار  یخرب 

یلصا روحم  ًالصا  لاس 1978  راهب  رد  هیـضق  یبهذم  دُعب  عقاو  رد  دش . دیعبت  قارع  هب  اج  نآ  زا  هیکرت و  هب  سپـس  داتفا و  نادنز  هب  نامز 
سیلپ کی  ياراد  هاش  اریز  دنک ؛ ادیپ  همادا  مدرم  مایق  هک  دـندرکیمن  رکف  اهیلیخ  یتح  میدوب . هجاوم  یمدرم  مایق  کی  اب  ام  هکلب  دوبن ؛

تنوشخ هب  یمدرم  مایق  نیا  دـیاش  هک  دـشیم  روصت  هنوگ  نیا  تسا . رادافو  وا  هب  دـندرکیم  رکف  همه  هک  دوب  یـشترا  محریب و  یفخم 
اکیرمآ  ) ترافس هک  میراد  رطاخ  هب  دننکیم . بوکرس  ار  اهنآ  هاش )  ) شترا یفخم و  سیلپ  تشاد و  دهاوخن  يرمع  یلو  دوش ، هدیـشک 

کیرحت لماوع  زا  یکی  نامز  نآ  رد  دنچ  ره  هک  درب ، مان  هر )  ) ینیمخ ماما )  ) زا نآ  رد  درک و  هرباخم  یمایپ  هم 1978  هام  رد  نارهت ) رد 
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( اکیرما  ) ترافـس هک  هلأسم  نیا  فرـص  دوب . هدرکن  ادـیپ  تفای ، ربهر  ناونع  هب  اهدـعب  هک  ار  یتلزنم  نأش و  زونه  اما  دوب  اـهیمارآان  نیا 
یلخاد یسایس  لیاسم  دروم  رد  ردقچ  ام  هک  دهدیم  ناشن  دناسانشب  نتگنشاو  تاماقم  هب  ار  هر )  ) ینیمخ ماما )  ) مایپ کی  ةرباخم  اب  دیاب 

زا یکی  دـمآ ، مندـید  هب  تسپ  نیا  هب  مباصتنا  زا  سپ  هک  یناسک  نیلوا  زا  یکی  میتشاد . عـالطا  نآ  رد  هر ) ) ینیمخ ماـما )  ) شقن ناریا و 
رس هب  هاش  نارود  رگید  : » تفگ نم  هب  وا  تشاد . هدهع  رب  ار  هنایمرواخ  روما  تیلوئـسم  هک  دوب  اکیرما ) رد   ) لیئارـسا ترافـس  نادنمراک 

منکیم رکف  تسا . هداتفا  ریگ  يدب  هصمخمرد  هاش  درکیم  رکف  وا  دوب . هتفگن  نم  هب  يزیچ  نینچ  يرگید  سک  چـیه  ًالبق  تسا .» هدـمآ 
تواضق دیسریم ، وا  هب  نارهت  رد  لیئارسا  یمسر  ریغ  ترافـس  قیرط  زا  هک  ناریا  تیعـضو  زا  شتاعالطا  ساسارب  یلیئارـسا  دنمراک  نیا 

قباس ریزو   ) رجنیـسیک يرنه  هک  دنتفگ  نم  هب  وداتفا  زین  رگید  قافتا  کی  مدش ، مدـیدج  تیلوئـسم  رادهدـهع  نآ  زا  سپ  یمک  درکیم .
وا هب  هاش  تسا . هتفرگ  سامت  هجراخ  روما  ترازو  اب  هاـش ، اـب  شیاهتبحـص  شرازگ  هیارا  روظنم  هب  هتـشگزاب و  ناریا  زا  هجراـخ ) روما 

رگید يورین  کی  ًامتح  دننک ؛ يربهر  ار  رثؤم  مظنم و  نینچ  نیا  ییامیپهار  دـنناوتیم  دـنوخآ ...  تشم  کی  هنوگچ  دـنادیمن  دوب  هتفگ 
دوب هدیسرپ  رجنیسیک  يرنه  زا  هاش  تسایاضق . نیا  تشپ  ایـس  نامزاس  ًامتح  هک  دوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  وا  دنکیم . يربهر  ار  اهنآ  دراد 
نیا دوب ، هدرک  ادیپ  باوج  ود  لاوس ، نیا  يارب  شدوخ  دننک . هئطوت  هاش  هیلع  اهنآ  دیاب  ارچ  دـنکیم . ياهلماعم  نینچ  وا  اب  دراد  ایـس  ارچ 

نهآ و بوذ  هناخراک  راـبگرم ، ریغ  یماـظن  تازیهجت  دـیرخ  يارب  يوروش  اـب  شریخا  تـالماعم  اـب  هاـش  دـننکیم  رکف  اـهییاکیرما  هک 
هداد ناشن  یمرن  دوخ  وا  دـننکیم  رکف  اهییاکیرما  هک  لاح  تسا ؛ هدـش  کیدزن  يوروش  هب  دـح  زا  شیب  يردـق  لیبق ، نیا  زا  ییاهزیچ 

يرتشیب تیامح  راهم  تسایـس  زا  دنتـسه و  تسینومک  دض  يرتشیب  یتخـسرس  اب  ناریا )  ) نویبهذـم هک  تسا ) دـقتعم  ایـس   ) دـیاش تسا ،
هب ار  ناریا  دـنراد  میمـصت  نرق ، لیاوا  رد  هیـسور  ایناتیرب و  دـننامه  اهسور ، اـهییاکیرما و  هک  دوب  نیا  هاـش  رگید  هیرظن  درک . دـنهاوخ 

هتـشذگ نوچمه  زین ، يوروش  دریگب و  ذوفن  تحت  تشاد ، ار  تفن  نیرتـشیب  هک  ار  ناریا  بونج  اـکیرما  دـننک . میـسقت  ذوـفن  ياـههزوح 
حیـضوت يارب  هاش  ياهيروئت  اهنیا   * لوا یناهج  گنج  زا  لبق  يدنبمیـسقت  نامه  ًـالوصا  ینعی  دـشاب . هتـشاد  راـیتخا  رد  ار  ناریا  لاـمش 

رد ناممهم  رایـسب  عفانم  تاجن  يارب  هک  دوب  يدرم  نامه  نیا  دمآ . دـنب  منابز  بجعت  زا  دوب . ایـس  نامزاس  يوس  زا  مدرم  کیرحت  لیالد 
نآ زا  رتلکشم  یلیخ  مراک  متفایرد  مدرکیم . راک  وا  اب  دیاب  هک  دوب  یـصخش  نامه  نیا  . دوب هناوید  کی  وا  میدوب . هتـسب  لد  وا  هب  ناریا 

، دوب هدـش  ناریا ) رد  اکیرمآ   ) ریفـس يروهمج ، تسایر  هب  رتراک  باختنا  زا  سپ  هک  ناویلوس ، لیب  سپـس ، مدرکیم . رکف  ًـالبق  هک  تسا 
و دوب ، نارگن  ًادیدش  وا  ندیسر  تردق  هب  زا  دوش  يروهمج  تسایر  دزمان  رتراک  هکنآ  زا  شیپ  یتح  هاش  دمآ . اکیرمآ  هب  تالیطعت  يارب 
، دـش باـختنا  رتراـک  یتـقو  منکیم  رکف  دوـش . رتلاربـیل  هک  درواـیب  راـشف  وا  هب  يدـنک  روـهمجسیئر )  ) نوـچمه زین  رتراـک  دیـسرتیم 

تاحیلـست هیوریب  شورف  رـشب و  قوقح  زا  شایتاباختنا  تازرابم  رد  رتراک  روهمجسیئر  دـنچ ، ره  اما  دـش . رتشیب  مه  هاش  ياهینارگن 
تساوخیمن شلد  ًالـصا  وا  عقاو  رد  دنک . ارجا  ار  لاههمانرب  نیا  شايروهمج  تسایر  نارود  رد  تشادن  دصق  ًاعقاو  دوب ، هدرک  تبحص 

يوروش و راهم  لییارـسا و  بارعا و  هلأسم  نامز  نآ  رد  دشکب . مه  ار  ناریا  رـسدرد  تساوخیمن  رتراک  دیایب . شیپ  یلکـشم  ناریا  يارب 
ياهفرح ًالماک  تاملپید  کی  نیبعقاو و  مدآ  کی  هک  ار  ناویلوس  لیب  رتراک ، دوب . هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  اکیرما  یفاک  هزادـنا  هب  نیچ 
تاقالم رد  ددرگرب ، ناریا  هب  ناویلوس  هکنآ  زا  شیپ  تسوا . یماح  نانچمه  اکیرما  هک  دـهد  نانیمطا  هاش  هب  ات  دوب  هداتـسرف  ناریا  هب  دوب 

اب ار  یطباور  نامه  اکیرما  تساوخیم  وا  دوش . دراو  هاش  هب  رـشب  قوقح  اب  طابترا  رد  يراشف  هنوگ  چـیه  دـهاوخیمن  هک  تفگ  رتراک  اب 
قوقح اب  طابترا  رد  دیابن  اما  طایتحا ، يردق  اب  هتبلا  میتخورفیم ، حالس  وا  هب  میتسناوتیم  هچ  ره  دیاب  تشاد . هشیمه  هک  دشاب  هتشاد  هاش 
ناریا رد  ار  لاس  کی  هب  کیدزن  نئوژ 1978  هام  ات  هک  ناویلوس  میدادیم . همادا  ار  هتشذگ  لاور  نامه  دیاب  میدروآیم . راشف  وا  هب  رشب 

یمارآان نارگن  یگمه  نامز  نآ  رد  و  هدمآ ، هجراخ  روما  ترازو  هب  هرواشم  يارب  وا  تشگزاب . اکیرما  هب  تالیطعت  يارب  دوب ، هدـنارذگ 
هاـش ياـهمدآ  . تسا هار  هب  ور  زیچ  همه  تفگیم  ناویلوس  متـشاد . روضح  ناوـیلوس  ياهرادـید  رثـکا  رد  ًاـبیرقت  نم  میدوـب . ناریا  ياـه 

رد دـنوشیم : تکاس  دـندرگیم و  رب  دـجاسم  هب  مه  اهالم  دناهتـسب . ار  ناشناهد  اهنآ  هب  لوپ  نداد  اب  دـناهدرک و  ادـیپ  ار  اـهالم  سردآ 
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ناریا رد  ياهدـننک  نارگن  زیچ  چـیه  نامز  نآ  رد  اما  دوب ، هناـنیب  شوخ  یلیخ  وا  شرازگ  دـناهدیرخ . ار  اـهنآ  هکدوب  نیا  شروظنم  عقاو ،
تفر و ناریا  هب  نوسناج » درب  يدـیل   » منکیم رکف  دـش . وحم  اه  هناسر  زا  هاش  مان  سپـس  تفر . کیزکم  هب  هام  ود  ناویلوس  داتفین . قافتا 

هدرب نویزیولت  رد  اههمانزور و  رد  هاش  زا  یماـن  رگید  دوب  هدـش  ریگهشوگ  ا و  درب . هاـش  تاـقالم  هب  ار  وا  ، DCM لوئسم سن ،» یلراچ  »
ییاهشیامزآ نامز  نآ  رد  دـیاش  منکیم  رکف  منکیم ، هاگن  هتـشذگ  هب  هک  لاح  تسا . هداـتفا  شیارب  یقاـفتا  هچ  میتسنادیمن  دـشیمن .

یتمالـس تیعـضو  دروم  رد  يزیچ  زگره  تسا . نامگ  سدح و  طقف  نیا  هتبلا  تسنادیم . ار  شایتمالـس  دـب  تیعـضو  دوب و  هداد  ماجنا 
هب بالقنا  ناـیرج  رد  ياهدـنورپ  نینچ  * ؟ دـیدوب هدرک  تفاـیرد  ایـس  زا  یناور  هدـنورپ  هب  هیبش  يزیچ  ًالـصا  اـیآ  دـشن . هتفگ  اـم  هب  هاـش 

. تشگرب شراکرـس  هدش و  شیادـیپ  توا  لوا  زور  هاش  تشادـن . یـشزرا  چـیه  هک  دوب  رـصتخم  یحطـس و  ردـقنآ  اما  دیـسر ، نامتـسد 
كاواس راک  نیا  هک  دندرکیم  رکف  مدرم  دش و  هتـشک  هارگرزب  کی  رد  یفداصت  رد  فورعم  دـنوخآ  کی  هک  دوب  توا  طساوا  کیدزن 

سپ ناضمر . هام  اب  دوب  فداصم  نامز  نآ  رد  توا  هام  دـش . مالعا  یماظن  تموکح  اجنآ  رد  دـنتخیر و  اهنابایخ  هب  ناهفـصا  مدرم  تسا .
رفن منکیم 700  رکف  اهرد  ندوب  لفق  لیلد  هب  دش ، يزوسشتآ  نادابآ  ياهامنیـس  زا  یکی  رد  هک  دوب  توا  هام  رخاوا  هب  کیدزن  نآ ، زا 

بلغا نایناحور  زین  لبق  ياههام  ياهییامیپهار  نایرج  رد  دنتسنادیم . رصقم  ار  اهالم  هاش ، ياهمدآ  دوب . یشارخلد  هعجاف  دندش . هتـشک 
كاواس نیاربانب ، دنهدیم . ناشن  عرش  فالخ  یبرغ  ياهملیف  اهامنیـس  هک  دنتفگیم  دندادیم و  رارق  داقتنا  دروم  ار  اهامنیـس  تیعـضو 

رکف مدرم  هـمه  . درکیمن رواـب  ار  يزیچ  نـینچ  ناریا  رد  سک  چـیه  اـما  تساـهالم . راـک  مـه  نـیا  هـک  دـنالوبقب  مدرم  هـب  درکیم  یعس 
دامتعایب میژر  هب  ردـقچ  مدرم  دادیم  ناشن  هلأـسم  نیمه  دزادـنایم . اـهالم  ندرگ  هب  ار  نآ  دراد  هدرک و  ار  راـک  نیا  میژر  دـندرکیم 

زا یکی  زا  هلـصاو  تاعالطا  ساسا  رب  دوب  هدش  هتفگ  نآ  رد  هک  دیـسر  نامتـسد  هب  ایـس  زا  یهاتوک  رایـسب  شرازگ  نامز  نآ  رد  دنتـسه .
. ریخ ای  تشاد  تحـص  تاعالطا  نیا  ایآ  دـنادیمن  سک  چـیه  هتبلا  تسا . هدوب  كاواس  راک  يزوسشتآ  كاواس ، رد  ایـس  ياهنیچربخ 

روما ترازو  هب  مه  زاـب  نیا ، دوجو  اـب  تفاـی . یمارآاـن  قرغ  ار  ناریا  تشگرب و  تـالیطعت  زا  ناویلوس  هک  دوـب  اـهزور  نیمه  رد  ًاـبیرقت 
تینما رواشم   ) یکـسنیژرب ناویلوس و  رادـید  رد  دـنک . هار  هب  ور  ار  عاضوا  شدوخ  دـناوتیم  هاش  دـنتفگیم  ینیبشوخ  اب  تفر و  هجراخ 

چیه هک  تفگ  یکـسنیژرب  مینک . تیامح  وا  زا  هدش  هک  یتمیق  ره  هب  دیاب  تسام و  ياهمدآ  زا  هاش  تفگ ، ناویلوس  هب  یکـسنیژرب  یلم )
زا رتهناتخـسرس  یلیخ  یکـسنیژرب  عضوم  میهد . ماجنا  هاش  زا  تیاـمح  يارب  میناوتیم  هک  يراـک  ره  دـیاب  اـم  تسین و  راـک  رد  یـشزاس 

نیا درک  هک  ییاهراک  نیلوا  زا  یکی  ناضمر ، هاـم  رخاوا  رد  ینعی  دـش ، ناریا  دراو  هک  یناـمز  تشگرب و  ناریا  هب  ناویلوس  دوب . ناویلوس 
دقتعم هاش  دـناهدرک . مایق  وا  هیلع  شتلم  ارچ  دـمهفب  تسناوتیمن  هاش  دورب . دوب ، هدرـسفا  ًادـیدش  نامز  نآ  رد  هک  هاش ، ندـید  هب  هک  دوب 

، تفگ درک  هرباخم  اکیرما  هب  هک  یمایپ  رد  ناویلوس  دـندوب . افویب  سانـشنردق و  مدرم  یلو  دوب  هدرک  يدایز  ياهراک  اهنآ  يارب  هک  دوب 
. داتـسرف نامیارب  درک و  هیهت  ار  هاش  هب  روهمجسیئر  زا  مایپ  کی  نتم  لیلد ، نیمه  هب  . میهدـب هیحور  هاش  هب  يردـق  منیکب و  يراـک  دـیاب 

روشک کی  هتـسیاش  اریز  مدرک  فذـح  دوب  هدـش  نیـسحت  دـیجمت و  هاـش  تنطلـس  زا  نآ  رد  هک  ار  ییاـههلمج  نم  هتبلا  دوب ، یبوخ  نتم 
. دـشیم اـپرب  ناریا  رـساترس  رد  یمیظع  ياـهییامیپهار  ناـمز  نـیا  رد  مداد . تـلود  رد  طـبریذ  نیلوئـسم  هـب  ارنآ  و  دوـبن ، کـیتارکومد 

هام لوط  رد  هک  منک  ناشن  رطاخ  دـیاب  دـندرکیم ، تارهاظت  يراـبتنوشخ  ریغ  روط  هب  دـنتخیریم و  اـهنابایخ  هب  مدرم  زا  رفن  اـهنویلیم 
. دوب دـیوید  پمک  سنارفنک  هنیمز  ندرک  هدامآ  لوغـشم  تخـس  کیدزن ) رواخ  روما  رد   ) هجراخ روما  ریزو  نواعم  زردـناس ، لـه  توا ،
رد يدایز  زیچ  دوب و  سانشبرع  کی  وا  تشاد . هدهع  رب  ار  نم  رب  تراظن  ناریا و  روما  تیلوئسم  دوب ، زردناس  نواعم  هک  دروفارک ، لیب 

خاک هب  ار  نآ  دـش  دـییأت  ناویلوس  همان  سیونشیپ  یتقو  دوب . هدرک  لوحم  نم  هب  ار  اـهراک  همه  لـیلد  نیمه  هب  تسنادیمن . ناریا  دروم 
ناهج اب  ناشهطبار  اجنآ  رد  دنتفریم و  دیوید  پمک  هب  دنتشاد  هک  دنتـشاذگ  ییاهمدآ  فیک  نورد  رد  ار  همان  اجنآ  رد  مداتـسرف . دیفس 

رکف تفاـی . همادا  زین  ربماتپـس  هاـم  رد  اـهییامیپهار  دـنام . فیک  کـی  رد  هتفه  ود  ناویلوس  هماـن  هک  دوب  نیا  هجیتـن  دـشیم . عطق  جراـخ 
. دـنک تارهاظت  اهنابایخ  رد  تشادـن  هزاجا  سک  چـیه  درک . مالعا  یماظن  تموکح  نارهت  رد  هاش  هک  دوب  ربماتپـس  متفه  زا  لـبق  منکیم 
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تموکح زا  يزیچ  هک  یمدرم  دـش » هدـیمان  هایـس  هعمج  ًادـعب  هک   » هعمج زور  رد  و  دـش ، مالعا  هبنـشجنپ  زور  کـی  رد  یماـظن  تموکح 
هدرک ضقن  ار  یماظن  تموکح  هک  ار  یمدرم  هاش )  ) نایماظن نارهت ، بونج  رد  هلاژ  نادیم  رد  دنتخیر . اهنابایخ  هب  دـندوب ، هدینـشن  یماظن 

هاش ياهمدآ  زا  رگا  رفن و  رازه  زا  رتشیب  یلیخ  دنیوگیم  دیـسرپب ، هاش  نافلاخم  زا  رگا  دندش ؟ هتـشک  رفن  دنچ  دنتـسب .  هلولگ  هب  دـندوب ،
یناریا راگنربخ  زا  ار  نآ  هک  ، درک مالعا  رفن  ار 125  اههتشک  دادعت  ًاتیاهن  اکیرما  ترافس  رفن . دص  زا  رتمک  یلیخ  دنتفگیم  دندیسرپیم ،

مدرم هک  دوب  نیا  رب  روصت  نیا ، دوجو  اب  دـناهدش . هتـشک  رفن  دـنچ  تسنادیمن  سک  چـیه  ًاـعقاو  دوب . هدروآ  تسد  هب  نادـیم  ردرـضاح 
مامت هاش  راک  هک  داد  تسد  نم  هب  ساسحا  نیا  هک  دوب  ماع  لـتق  نیا  يادرف  تسا . هداـتفا  هزرل  هب  میژر  ناـکرا  دـناهدش و  هتـشک  يداـیز 

هنوگچ نامز و  هچ  ًاقیقد  متـسنادیمن  اما  دشاب . زوریپ  یگنج  نینچ  رد  تسناوتیمن  ًاملـسم  و  دوب ، هدـش  گنج  دراو  شتلم  اب  اریز  تسا ؛
اما دشیم . هتساک  شتردق  زا  ًاملـسم  هک  دنک ، شزاس  اهنآ  اب  يوحن  هب  دناوتیم  ایآ  هک  دوبن  صخـشم  میارب  نیا ، رب  هوالع  تفر ؛ دهاوخ 

يرتکچوک شقن  هاش  رتگرزب و  شقن  فلاخم  رصانع  دوب . دهاوخن  زورید  ناریا  نامه  زگره  ادرف  ناریا  هکنیا  دوب ، نشور  میارب  زیچ  کی 
هک اجنآ  ات  دوب . ریاغم  ًالماک  اکیرما  ياهتسایـس  اب  هاگدـید  نیا  هتبلا  میهد . فقو  تقیقح  نیا  اب  ار  نامدوخ  دـیاب  اـم  و  تشاد ، دـهاوخ 

ار دوخ  ياهيریگهجیتن  رگا  متـسنادیم  تشادن . يرظن  نینچ  یکـسنیژرب  رتکد  هژیو  هب  اکیرما  تلود  رد  يرگید  سک  چـیه  متـسنادیم 
دیاب نیاربانب ، مزادرپب . دوبن ، یـسراف  ًاملـسم  هک  رگید ، نابز  کی  يریگدای  هب  ات  دنتـسرفیم  یجراخ  تامدخ  هسـسؤم  هب  ارم  منک ، مالعا 
مهد رییغت  ياهنوگ  هب  ار  نامیاهتسایس  مدرکیم  یعس  دیاب  مدرکیم . حرطم  هیشاح  رد  اهنت  ار  تارظن  نیا  متفریم و  شیپ  هتسهآ  یلیخ 

راک زا  دوش ، ضوع  يزیچ  هکنیا  زا  لبق  و  منک ، تفلاخم  نآ  اـب  ناـهگان  هکنیا  هن  دـشاب ، هتـشاد  یناوخمه  تیعقاو  زا  نم  تشادرب  اـب  هک 
هب هک  ریزو ) نواعم   ) موسوین وید  تسایر  هب  متفه  هقبط  رد  ياهسلج  زور  نامه  نایاپ  رد  میدرگرب . هعمج  زور  هب  دـییایب  اما  موش . راـنکرب 

، هعقاو نیا  هک  دوب  نشور  مینک . ادـیپ  ماع  لتق  نیا  هب  شنکاو  يارب  یهار  اـت  دـش ، لیکـشت  دوب  رـضاح  ماـقم  نیرتهبتر  یلاـع  نم  داـقتعا 
زا زردـناس  له  زور ، نامه  يادرف  میریگب . سامت  هاش  اب  نفلت  قیرط  زا  میتفرگ  میمـصت  نیاربانب  درکیم ، یفتنم  ار  ناویلوس  هماـن  لاـسرا 

ریزو نایادهشوم  و  لییارـسا ) ریزوتسخن   ) نیگب مخانم  و  رـصم ) روهمج  سیئر   ( تاداس رونا  هک  تفگ  وا  دز . نفلت  نم  هب  دیوید  پمک 
رد دیوگب ؟ هاش  هب  دـیاب  يزیچ  هچ  اما  دـنزب . نفلت  هاش  هب  دراد  دـصق  مه  روهمج  سیئر  و  دـناهدرک ، نفلت  هاش  هب  لییارـسا ، هجراخ  روما 

. مینک تیامح  وا  زا  دیاب  نم  رظن  هب  : » متفگ زردناس  هب  متـشاذگ . شیامزآ  هتوب  رد  ار  مدوخ  دیدج  هاگدـید  راب  نیلوا  يارب  هک  دوب  اجنیا 
رـصتخم و یلیخ  دیاب  مایپ  هکنیا  و  مینکیم . كرد  ار  ناریا  عاضوا  دهد  ناشن  هک  مییوگب  يزیچ  دـیاب  اما  میراذـگب . اهنت  ار  وا  میناوتیمن 

مالعا هاش  زا  ار  نامدوخ  عطاق  تیامح  فارگاراپ  کی  رد  اما  ریخ ، ای  مدرک  هتکید  نفلت  تشپ  زا  ار  مایپ  ایآ  دیآیمن  مدای  دـشاب ». هاتوک 
رتراک دـنزب . مقر  ناریا  يارب  يرتهب  ةدـنیآ  دـناوتیم  مدرم  هب  رتشیب  ياهيدازآ  نداد  ام  داقتعا  هب  هک  میتفگ  مود  فارگاراپ  رد  میدرک و 
رشتنم ار  مایپ  نتم  دعب  زور  هک  دش  دونشوخ  مایپ  نیا  تفایرد  زا  يردق  هب  هاش  مدینـش  ناویلوس  زا  . درک لاسرا  هاش  يارب  ار  مایپ  نیمه  مه 

زا دنتـسه و  هاش  تشپ  اهییاکیرما  هک  دوب  ینعم  نیا  هب  نابایخ  هچوک و  مدرم  يارب  مایپ  نیا  دـشن . میتشاد ، دـیما  هک  روطنآ  اما  تخاـس .
، دشن جراخ  لرتنک  زا  ًالماک  عاضوا  دنچ  ره  دش . ام  ررـض  هب  عقاو  رد  مایپ  لیلد ، نیمه  هب  دناهدرک ، تیامح  هلاژ  نادیم  رد  مدرم  راتـشک 
هب ار  اهیـضعب  میژر  طقف  تشادـن . دوجو  ناریا  رد  شایعقاو  يانعم  رد  يرگراک  ياـههیداحتا  نیا ، زا  شیپ  دـشیم . رتدـب  زور  ره  اـما 

فادـها زا  هک  میدوب  یعقاو  يرگراک  ياههورگ  يریگلکـش  دـهاش  ـالاح  اـما  درکیم . بوصنم  يرگراـک  ياـههیداحتا  ناربهر  ناونع 
يزکرم و کناب  تلود و  نادنمراک  دعب  تفن ، تعنص  نارگراک  لوا  دندرک . یم  باصتعا  هدع  کی  زور  ره  دندرکیم . تیامح  بالقنا 

هاش دـنتخیریم . اهنابایخ  هب  زور  ره  مدرم  یماظن ، تموکح  مغر  هب  نیا ، رب  هوالع  دوب ، هدرک  لیطعت  ار  روشک  ًالمع  تاـباصتعا  نارگید .
، مدرم رظن  بلج  يارب  رگید ، يوس  زا  دوب . هتـسب  هلولگ  هب  ار  يداـیز  مدرم  میژر ، وس  کـی  زا  درکیم . لاـبند  ار  هناـگود  تسایـس  کـی 

هتـشادنپ دـساف  هک  زین  ار  يرگید  ياهمدآ  نیا ، رب  هوالع  دـناشن . نآ  ياج  دـیدج  ریزوتسخن  کـی  درک و  ینادـنز  ار  یلبق  ریزوتسخن 
تفوطع هاش  ایآ  دیدشیم . جیگ  ًالماک  دیدوبن  یناریا  کی  رگا  درک . دازآ  نادنز  زا  ار  نافلاخم  زا  یخرب  تخادنا . نادـنز  هب  دـندشیم ،
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نیا لوط  رد  درکیم . ار  راک  ود  ره  دوب ، هصمخم ) زا  جورخ  يارب   ) یلح هار  نتفای  یپ  رد  هک  هاش  عقاو ، رد  تنوشخ ؟ اـی  دـهدیم  ناـشن 
دیاب رتراک )  ( روهمج سیئر  ًالثم  داتسرفیم ، ییاهکیربت  ناریا  يارب  دیاب  نتگنـشاو  هک  دوب  ییاهتبـسانم  ربتکا ، ربماتپـس و  ینعی  هرود ،

ات دوب  یتنس  یتافیرـشت  مسارم  عون  نیا  درکیم . لاسرا  هاش  يارب  ینلع  کیربت  مایپ  کی  ناریا ، دهعیلو  ای  هاش ، دلوت  درگلاس  تبـسانم  هب 
رظن هب  تسین ؟ روطنیا  میدادیم ، ناشن  ساوسو  یلیخ  ام  هاـش  دروم  رد  اـما ، دنتـسه . یمیمـص  رایـسب  یناتـسود  میژر  ود  هک  میهد  ناـشن 

یتیـصخش وا  تسا . روطنیمه  هلب ، میدرکیم * . هاش  زا  یـسولپاچ  فرـص  ار  يدایز  تقو  ام  ناهج ، ناربهر  رگید  اب  هسیاقم  رد  دـسریم 
زا يردق  مدرک  یعـس  هاش  هدنیآ  دروم  رد  ما  یـصخش  دیدج و  هاگدـید  هب  هجوت  اب  اما  میتفریم . شا  هقدـص  نابرق  دـیاب  میاد  هک  تشاد 
راک نیا  هک  مدرکیم  رکف  نم  و  درکیم ، شخپ  نویزیولت  ویدار و  زا  ار  ام  کیربت  ياهمایپ  نانچمه  هاش  مهاکب . اهمایپ  هناـسولپاچ  نحل 

هجراخ و روما  ترازو  هن  میسانشب . ار  نویسیزوپا  جیردت  هب  دیاب  مدرکیم  رکف  نیا ، رب  هوالع  تسین . ياهنالقاع  راک  نامیارب  یسولپاچ ) )
هک گربزتیپ ) هاگشناد   ) یسیاس مولع  داتـسا  متاک ، دراچیر  دنتـشادن . یـسامت  چیه  اهنآ  اب  نامز  نآ  هب  ات  نارهت ) رد  اکیرما   ) ترافـس هن 
اب درک  داهنشیپ  تفرگ و  سامت  یلم ، تینما  ياروش  رد  ناریا  روما  لوئسم  کیـس ، يرگ  اب  دوب ، هجراخ  روما  ترازو  رد  ياهدناوخان  درف 

. دـنک تبحـص  تفریم ، سیراپ  اب  هر )  ) ینیمخ ماما )  ) اـب يراـکمه  يارب  تشاد  دوب و  سازگت  رد  یناریا  رتکد  کـی  هک  يدزی ، میهاربا 
رایـسب شاهبتر  هک  درکیم  رکف  کیـس  يرگ  اما  دوب ، یبوخ  رکف  نم  هدـیقع  هب  درکیم . روبع  نتگنـشاو  زا  سیراپ  هب  شرفـس  رد  يدزی 

رارق متفریذـپ و  ًاروف  مه  نم  منک . تبحـص  يدزی  اب  نم  هک  درک  داهنـشیپ  نیاربانب ، دـنک . تاقالم  يدزی  اب  دـهاوخب  هک  دوب  نآ  زا  رتـالاب 
. منک رادید  يدزی  اب  دیابن  هک  تفگ  نم  هب  دش و  رادربخ  تاقالم  رارق  نیا  زا  ریزو ) نواعم   ) رفوتسیرک نراو  سپس  دش . هتشاذگ  یتاقالم 
اب سامت  يارب  یهار  دیاب  هرخالاب  مدرکیم ، رکف  یلو  مدش ، سویأم  یلیخ  دنک . تبحـص  ییاکیرمآ  تاماقم  زا  کی  چیه  اب  دـیابن  يدزی 

لیاوا ربماتپس و  طساوا  ات  تشادن . نویسیزوپا  اب  يدیفم  سامت  چیه  ناریا ) رد  اکیرمآ   ) ترافس نامز ، نآ  رد  میدرکیم . ادیپ  اهمدآ  نیا 
دادرارق ناریا   » دز رتیت  حبـص  زور  کی  تسپ  نتگنـشاو  نیا ، دوجو  اب  دنتـشادن ، ناریا  ياهدادیور  هب  يدـج  هجوت  زونه  تاعوبطم  ربتکا ،
يارجا هب  رداـق  اـهیناریا  يرگراـک  ياـهشروش  لـیلد  هب  اـما  دوب ، دادرارق  نیا  رد  يداـیز  لوپ  درک ». وغل  ار  ياهتـسه  هاـگورین  تخاـس 

متفه هقبط  زا  نیا ، دوجو  اب  دوب . هداد  ربخ  ام  هب  نآ  دروم  رد  شیپ  زور  دنچ  ترافس  اریز  میتسنادیم ، ار  نیا  ام  هتبلا  دندوبن . ناشدادرارق 
زا یـصاخ  هرود  رد  هک  دوب  نیا  نم  يروئت  دـناهدرک ؟ وغل  ار  دادرارق  اـه  یناریا  ارچ  و  تسا ، ربـخ  هچ  هک  دندیـسرپ  دـندز و  نفلت  نم  هب 

تساوخیم اکیرما  ییایرد  يورین  هک  ربتکا  هام  رد  دراد . هدهع  رب  ار  روما  لماک  تیلوئسم  روشک  کی  روما  لوئـسم  نارحب ، يریگلکش 
رب هرکاذم  يارب  تشاد  دصق  عافد ، ترازو  يود  هرامـش  درم  نکنود ، ياقآ  دـشورفب و  ناریا  هب  ار  فا 14  ياهامیپاوه  زا  يرتشیب  دادعت 
زا يرتشیب  دادعت  شورف  تشادن ، یتابث  ناریا  هک  لاح  دناهدش و  هناوید  متفگ  اهنآ  هب  دنک ، رفـس  ناریا  هب  هاش  اب  اهامیپاوه  نیا  شورف  رس 

ياهيریگرد لیلد  هب  یلو  دنتفر  دندوب ، رقتـسم  اهامیپاوه  هک  ییاج  ینعی  ناهفـصا ، هب  اهنآ  ، لاح ره  هب  دوب . یگناوید  روشک  نیا  هب  اهنآ 
اب هک  تخاـس  دـعاقتم  ار  نتگنـشاو  جـیردت  هب  هک  دوـب  یتاـقافتا  نینچ  دـنیایب . نوریب  ناـشتماقا  لـحم  لـته  زا  یتـح  دنتـسناوتن  یناـبایخ 
ار هاش  هکنیا  لیلد  هب  ناریا ) رد  اکیرمآ   ) ترافـس هک  میدرک  تبحـص  هلأسم  نیا  دروم  رد  ًًـالبق  تسا . هجاوم  ناریا  رد  يدـج  تالکـشم 

ناریا تالوحت  اب  طبترم  ياه  شرازگ  هک  دـیتسنادیم  هنوگچ  درکیم . يراددوخ  ناریا  تیعـضو  هراـبرد  شرازگ  هیارا  زا  دـنکن ، نارگن 
يردق دیاب  هک  میتفگ  شرازگ  هیهت  یلخاد  رومأم  هب  نیاربانب  دوب ، حاضتفا  ًامومع  ترافس ، ياهشرازگ  دنکیم * ؟ دییأت  ار  امـش  تارظن 

اهنآ هدروآ و  راشف  ترافس  نادنمراک  هب  نم  زا  شیپ  زین  ناویلوس  دهدب . ناریا  عیاقو  هب  يرتهب  يربخ  ششوپ  دنک و  رتشیب  ار  دوخ  شالت 
هک دوب  ربماون  هام  منکیم  رکف  دننک . تبحص  نویسیزوپا  ناربهر  یخرب  اب  دنهد و  شرازگ  يداع  ترافـس  کی  لثم  دوب  هدرک  روبجم  ار 

کی روما  لوئـسم  يارب  ًاعقاو  نیا ، دوجو  اب  دوبن . بوخ  ناشراک  نم  داقتعا  هب  اما  دـنهد ، ماجنا  ار  يراک  نینچ  دـنتفرگ  میمـصت  هرخـالاب 
تعاـس مین  تفه و  نارهت  نتگنـشاو و  دـنک . ییاـمنهار  دنتـسه ، روـشک  نآ  رد  هک  ار  دوـخ  ناراـکمه  هک  تـسا . تخـس  رایـسب  روـشک 

ای سن  یلراچ  و  دندوب ، هدرک  لیطعت  ار  ناشراک  ترافس  نادنمراک  مدمآیم . مراک  رس  هک  حبص  تشه  تعاس  دنتشاد . تعاس  فالتخا 
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زین ییاهشنت  نارحب ، ندـش  رتمیخو  نتفرگ و  لکـش  تازاوم  هب  میدرکیم . رورم  دوب ، هداتفا  قاـفتا  زور  لوط  ردار  هچنآ  نم  ناویلوس و 
خاک ناراکهظفاحم  رـشب و  قوقح  رتفد  ياهلاربیل  میراذـگب ، اهنآ  يور  یمـسا  نینچ  میناوتب  رگا  دـمآ . دوجو  هب  اکیرما  تلود  نورد  رد 

ره هک  تفرگ  هجیتن  داد و  ماجنا  ناریا  دروم  رد  یلم  یتاعالطا  دروآرب  کی  ایس  نامزاس  توا ، هام  رد  دنتشاد . فالتخا  رگیدکی  اب  دیفس 
تالمج زا  یکی  رد  دراد . لرتنک  تحت  ار  عاضوا  هاش  دـنکیمن . دـیدهت  ار  نآ  يدـج  يرطخ  اما  تسا ، هجاوم  یتالکـشم  اب  ناریا  دـنچ 

رد متشادن و  لوبق  ار  شرازگ  نیا  هجوچیه  هب  نم  بخ  تسین . زین  بالقنا » عوقو  زا  شیپ  تیعضو   » رد یتح  ناریا  هک  دوب  هدمآ  شرازگ 
طابترا رد  هژیو  هب  دنکیمن . دییأت  ار  شرازگ  نیا  هجراخ  روما  ترازو  هکنیا  متسین و  قفاوم  نآ  يریگهجیتن  اب  هک  متـشون  شرازگ  نییاپ 

رد هـک  یناـمز  زا  دریگیم . ـالاب  دراد  کیــس  يرگ  نـم و  نـیب  شنت  هـک  مدرکیم  ساـسحا  ناریا ،) يارب   ) ررکم کـیربت  ياــهمایپ  اــب 
ترازو رد   ) ناریا روما  تیلوئـسم  هک  ینامز  متخانـشیم . ار  وا  دوب ، هرهاق  رد  ییاـیرد  يورین  هب  هتـسباو  کیـس  يرگ  مدوب و  هیردنکـسا 

کی هب  یلم  تینما  ياروش  نادـنمراک  یخرب  زویتـم و  اکیـسج  هارمه  هب  ار  مرـسمه  نم و  وا ، دـش ، هتـشاذگ  نم  هدـهع  رب  هجراـخ ) روما 
عاضوا هک  ینامز  ینعی  ًادعب  اما  درک . یفرعم  نانامهیم  هب  دسانـشیم  ار  ناریا  ًاعقاو  هک  یـسک  ناونع  هب  ار  نم  درک و  توعد  ماش  تفایض 

ار دـننکیم ». طوقـس  همه   » مان هب  کیـس  يرگ  باتک  رگا  میداـتفا . پچ  رگیدـکی  اـب  مه  اـم  داـهن ، تماـخو  هب  ور  لاس 1987  زییاـپ  رد 
هب مدیشکیم  داد  شرس  مدرکیم و  داقتنا  وا  زا  عقاو  رد  یلو  دهد ، ناشن  یمیمص  رایسب  یناتسود  ار  ام  دراد  رارصا  هک  دینیبیم  دیناوخب ،
هب دـنکیم و  تیامح  یکـسنیژرب  تارظن  زا  وا  مدـیدیم  هکنیا  زا  اریز  مدیـشکیم  داد  شرـس  هلب ، تفرگن . سامت  نم  اب  رگید  هک  يوحن 

مدوخ حطس  رد  ییاهمدآ  هجراخ ، روما  ترازو  رد  اما  مدوب . ینابصع  هدروخرـس و  یلیخ  دهدیمن ، شوگ  يرگید  سک  چیه  نم  فرح 
ار هاش  تالکـشم  میتشاد ، هک  یتاسلج  رد  میدوب . هداد  لیکـشت  یهورگراک  کی  یعون  هب  ام  بیترت  نیدـب  دـندرکیم و  تیاـمح  نم  زا 

نامه رد  دندرکیم . تیامح  متارظن  زا  هک  دندش  ادیپ  اهیضعب  جیردت ، هب  دندادیم . شوگ  میاهفرح  هب  هشیمه  مداد . یم  حیضوت  ًالماک 
لیام تفگ  تفرگ و  سامت  هجراخ  روما  ترازو  اب  سا ، یب  یپ  یهاگنابـش  رابخا  زا  ررل ، لین  لکم  همانرب  زا  رفن  کی  هک  دوب  زییاپ  لصف 
دیسر نم  هب  تیاهن  رد  هکنیا  ات  تفریذپن  ار  تساوخرد  نیا  سک  چیه  دنزب . فرح  ناریا  دروم  رد  دناوتب  هک  دنک  هبحاصم  یسک  اب  تسا 

ار ياـکیرما  ياهتسایـس  اـکیرمآ ، مدرم  مشچ  لـباقم  رد  منیـشنب و  اـجنآ  مورب  مهاوـخیمن  دوـب  موـلعم  بخ  مدرک . تقفاوـم  مه  نم  و 
مدرم لایخ  متشاد  یعـس  درکیم . زاربا  هاش  تیعـضو  زا  ار  دوخ  قیمع  ینارگن  تشاد  دوب و  اجنآ  راگنربخ  تفارک  فزوج  منک . موکحم 

هجو چـیه  هب   » متفگ لمأت  ياهظحل  نودـب  مه  نم  و  دـنکیم ». كرت  ار  ناریا  هاش  امـش ، رظن  هب  ایآ  ، » دندیـسرپ راـب  کـی  منک . تحار  ار 
کی راتفرگ  اریز  میدرکیم  ارراک  نیا  دیاب  متفگ . غورد  عقاو  رد  . متـشاد يرگید  رظن  مدوخ  دنچ  ره  درادـن » دوجو  يزیچ  نینچ  لامتحا 

ار وا  میتـساوخ  یمن  تشادـن . دوجو  يرگید  نیزگیاـج  راـتخاس  چـیه  اریز  مینک . یلاـخ  ار  هاـش  ياـپ  ریز  میتـسناوتیمن  میدوـب . لـضعم 
رد اکیرمآ  تیعقوم  ظفحاب  ار  ام  هک  دوب  یجیردـت  شنکاو  کی  میدوب  شلابند  هب  هچنآ  میراداو . لوقعم  ریغ  يراک  هب  مینک و  همیـسارس 
نآ رد  هنایمرواخ  رابخا  دیلوت  ریدـم  اب  هک  دوب  هبحاصم  نیمه  رد  درکیم . ییامنهار  دـیدج  تیعـضو  کی  هب  يزیمآحلـص  روط  هب  هچنآ 

تفگ اهرادـید ، نیارب ، هوالع  دـندمآیم . هجراخ  روما  ترازو  هب  هبحاـصم  يارب  يداـیز  ناراـگنربخ  ناـمز ، نآ  رد  مدـش . انـشآ  هماـنرب 
ًالومعم نم  دوب . هدش  راک  هب  تسد  تلود  رگید  الاح  نیاربانب  دشیم . ماجنا  هجراخ  ترازو  دیفـس و  خاک  رد  زین  ییالاب  حطـس  ياهوگو 

یهاگ تشاد و  هدهع  رب  ار  تاسلج  تسایر  یکسنیژرب  یهاگ  مدشیم . رضاح  دیفس  خاک  نارحب  قاتا  تاسلج  رد  زردناس  له  هارمه  هب 
رتدشرا نم  زا  یگمه  هک  متخادنا ، یهاگن  راضح  هب  مدوب ، ياهسلج  نینچ  رد  زور  کی  دـیآیم  مدای  روهمجسیئر .) نواعم   ) لونوم مه 

ناریا دروم  رد  نم  تاـعالطا  هک  متـسنادیم  و  دـنادیمن ، ناریا  دروم  رد  يزیچ  سکچیه  نم ، زج  هب  هک  مدرک  رکف  مدوـخ  اـب  و  دـندوب ،
س  / یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  : عبنم میدوب . هداتفا  همصخم  رد  ًاعقاو  ام  نارحب ، لوط  رد  نیاربانب  تسا . صقان  رایسب 

(2  ) یئاکیرمآ تاملپید  کی  تافارتعا 
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مامز رتارگلمع  ياـهمدآ  هکنیا  لاـمتحا  دـشاب ، رتگرزب  نارحب  هچ  ره  دـیوگیم  نم  هب  ماهبرجت  ( 2  ) یئاکیرمآ تاملپید  کی  تاـفارتعا 
هب همه  یناـمز  تسا . روـطنیمه  ًاـقیقد  تسا * . رتـشیب  دـننارب ، هیـشاح  هب  دـندوب  نتم  رد  ًـالبق  هک  ار  ییاـهنآ  دـنریگب و  تسد  رد  ار  روـما 
وا دوب . هاش  رسپ  دلوت  نشج  ربتکا  هام  رخاوا  رد  دنناریم . هیـشاح  هب  ار  وا  سپـس  و  دنهدیم ، شوگ  روشک  کی  روما  لوئـسم  ياهفرح 

طبـض و متـسیس  کی  بوخ ، يالیو  کی  اجنآ  رد  دـید و  یم  ینابلخ  شزومآ  سازگت ، ِكابال  رد  وا  هاش ، تساوخ  هب  دـشیم . هلاس   18
رد دـشاب ، هتـشاد  دـیاب  هدازهاـش  یگنج و  ياـمیپاوه  ناـبلخ  کـی  هک  يزیچ  ره  هصـالخ  و  يدـئوس ـ  رتخد  تسود  کـی  یلاـع ، شخپ 
نم هب  ناریا  روما  تیلوئـسم  هک  ینامز  داد . یناـمهیم  کـی  تبـسانم  نیمه  هب  اـکیرما ) رد   ) ناریا ریفـس  يدـهاز ، ریـشدرا  دوب . شراـیتخا 

. درک توعد  دلوت  نشج  هب  زین  ار  نم  نایرام و  وا  متفر . وا  ندـید  هب  ناریا  للجم  ترافـس  رد  و  مدـش ، انـشآ  ناریا  ریفـس  اب  دـش  راذـگاو 
ینامهیم اما  دندوبن ، اجنآ  نتگنـشاو  دبـسرس  ياهلگ  دـنچ  ره  دوب . هدـش  توعد  مه  راگنربخ )  ) نوور لراک  دوب . اجنآ  مه  یکـسنیژرب 

اما دیـسریم . رظن  هب  ياهتخپ  مدآ  شمک ، نس  مغر  هب  تشاد و  یبوخ  تاعالطا  ًارهاظ  دـمآ . مشوخ  ناوج  هدازهاش  زا  یلیخ  دوبن . يدـب 
همادا نانچمه  اهباصتعا  اهییامیپهار و  تفگن . ناریا  يدـج  تالکـشم  دروم  رد  يزیچ  یناـمهیم  نآ  رد  يرگید  سک  چـیه  هن  وا و  هن 

درگلاس ربماون ، مراهچ  زور  نیا ، دوجو  اب  دوب . هتـشاذگ  دازآ  ار  تاعوبطم  نانیمطا ، پاپوس  کی  نتـشاد  يارب  هاـش  ًـالامتحا  اـما  تشاد .
یماظن تموکح  رگید  راب  دش  روبجم  هاش  دندوب ، هدرک  شروش  مدرم  رهش  مامت  رد  هک  ییاجنآ  زا  و  دوب ، هاگشناد  رد  نایوجشناد  راتشک 

هک دش ـ  بوصنم  دیدج  ریزوتسخن  کی  نامز  نآ  رد  تسا . هتخادنا  هار  هب  ار  شروش  نیا  شدوخ  هاش  دنتفگیم  اهیـضعب  دنک . مالعا 
يزیچ نینچ  هک  دوب  هدیـسر  ربخ  لبق  زور  دـنچ  دوب . هاش  هب  رادافو  نابرهم و  مدآ  کی  شترا ، هدـنامرف  يراهزا ، اضرمالغ  لارنژ  راب  نیا 

ایناتیرب ریفـس  زنوسراپ ، ینوتنآ  هارمه  هب  بلغا  نویلوس  نامز ، نآ  رد  دوش . لیمحت  روشک  هب  یماظن  میژر  کی  و  دتفیب ـ  قافتا  دهاوخیم 
رد مینک . شاییامنهار  تساوخیم  وا  دنکب . دیاب  راکچ  دـنادیمن  تفگیم  هشیمه  زین  هاش  تفریم و  هاش  تاقالم  هب  ًاررکم  ناریا ،) رد  )
مه نادنچ  هک  رظن  کی  تشاد . دوجو  رکف  زرط  ود  ًالوصا  تشادن . دوجو  هاش  ییامنهار  یگنوگچ  دروم  رد  يدـحاو  رظن  مه  نتگنـشاو 

نایماظن نداتسرف  ینعی  دوب ؛ نینهآ  تشم  زا  هدافتـسا  مود  رظن  اما  دوب . نآ  دنور  عیرـست  رتشیب و  ياهيدازآ  ياطعا  همادا  تشادن  رادفرط 
سیئر یلو  درکیم ، تیامح  نینهآ  تشم  زا  یکـسنیژرب  رتکد  دبای . همتاخ  هشیمه  يارب  شروش  هک  ینامز  ات  مدرم  نتـشک  اهنابایخ و  هب 

و درکیم ، مالعا  هاش  هب  ار  دوخ  تارظن  يدهاز  قیرط  زا  یکسنیژرب  نیاربانب ، دیدنـسپیمن . ار  یتسایـس  نینچ  هجوچیه  هب  رتراک  روهمج 
ياـهناگرا یماـمت  هب  ار  دوخ  ياهلمعلاروتـسد  میدوب ، یمظنم  بوـخ و  کـیتارکوروب  ياـهمدآ  هک  هجراـخ ، روـما  ترازو  رد  مه  اـم 

يوس هب  ار  هاش  هک  میدرکیم  داهنشیپ  وا  هب  و  میدناسریم ، ناویلوس  تسد  هب  لومعم  ياهلاناک  زا  ار  نامیاهمایپ  میداتـسرفیم و  یتلود 
و دزیم ، فرح  کی  وا  هب  یکـسنیژرب  دوب . هدـش  جـیگ  ضیقن  دـض و  ياههیـصوت  نیا  زا  هاش  هراـچیب  دـنک . قیوشت  ییوخمرن  لادـتعا و 

هاش هک  مینیبیم  مینکیم ، هاـگن  هتـشذگ  هب  هک  لاـح  دـنکب . دـیاب  راـکچ  هک  دوب  هدـش  لصأتـسم  هاـش  و  دزیم ، يرگید  فرح  ناویلوس 
تـساوخیم وا  درذگب . ثرا  هب  شرـسپ  يارب  ار  تابث  اب  راگدـنام و  تنطلـس  کی  تساوخیم  طقف  تسا و  رامیب  مکاح  کی  تسنادیم 

ناوجون کی  هب  ار  تخت  جات و  سپس  دنک و  یباصق  اهنابایخ  رد  ار  مدرم  رگا  دیـسرتیم  هاش  دربب . ثرا  هب  ار  یهاش  تخت  جات و  شرـسپ 
يالاب هک  داتـسرف  نامیارب  یمایپ  ناویلوس  ربماون ، مهن  زور  رد  تفر . دهاوخ  داب  هب  تنطلـس  و  دوب ، دـهاوخن  تموکح  هب  رداق  وا  دراپـسب ،
یقافتا دراد  هک  دوب  نیا  متـشادرب  اما  دیدناوخیم ، ارنآ  تقد  اب  یلیخ  مایپ  ندیمهف  يارب  دیاب  دینک » رکف  اهنکممریغ  هب  ، » دوب هتـشون  نآ 
فیعـض دراد  تسا ، دـصرد  دـص  میدرکیم  رکف  ًالبق  هک  هاش ، زا  مدرم  تیامح  هک  دوب  هتفگن  حـضاو  روط  هب  وا  هتبلا  دـتفایم . هاش  يارب 

مایپ نیا  هتبلا ، دهد . رارق  یسررب  دروم  ار  لیاسم  رتقالخ  يردق  هک  دنک  راداو  ار  نتگنـشاو  تشاد  یعـس  ناویلوس  منکیم  رکف  دوشیم .
مایپ درکن و  يریگیپ  ار  عوضوم  مه  ناویلوس  دادن و  ناشن  یـشنکاو  چیه  سک  چـیه  داتفین ـ  قافتا  زیچ  چـیه  یلو  دیـسر ، الاب  تاماقم  هب 

رب ینبم  مدرک  هیهت  یمایپ  نیاربانب ، دـیایب . رد  ارجا  دروم  هب  نینهآ  تشم  تسایـس  مدیـسرتیم  هک  دوب  اهنامز  نامه  رد  داتـسرفن . يرگید 
تسبیم لد  یـشترا  هب  هاش  رگا  دنک . هرادا  ار  روشک  کی  دناوتیمن  یماظن  يربهر  دهد . همتاخ  مدرم  شروش  هب  دناوتیمن  شترا  هکنیا 
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ار نآ  دـنک ، تیوقت  ار  میژر  هک  نیا  ياج  هب  دوب ، لاؤس  ریز  نآ  يراداـفو  ًاـتیاهن  دوب و  هدادـن  سپ  ار  دوخ  شیاـمزآ  راـک  نیا  يارب  هک 
نیا هب  دوب  نکمم  ینامز  هچ  ات  اما  دنـشکب . ار  دوخ  ناردارب  ناشیاهگنفت ، اب  دندوب  روبجم  نازابرـس  تروص ، نیا  رد  درکیم . فیعـضت 

، منکیم رکف  و  مدرک ، هرباخم  ار  نآ  یمـسر  ریغ  تروص  هب  هتبلا  ریخ . ای  دـش  هرباخم  ًاعقاو  مفارگلت  ایآ  دـیآیمن  مدای  دـنهد ؟ همادا  راک 
اب مه  یمرگ  رایـسب  طباور  هک  اکیرما  یماظن  ۀتـسباو  زا  شرازگ  چـیه  نامز  نآ  رد  ایآ  دـنداتفا ؟ یماظن  ریغ  لحهار  کی  رکف  هب  مه  اهنآ 

و ناریا ، شترا  اب  یماظن  یسایس /  تایبرجت  ساسارب  نم  تارظن  دیـسریمن * ؟ امـش  تسد  هب  ناریا  شترا  دروم  رد  تشاد ، ناریا  شترا 
، اـهیناریا زا  يرایـسب  هلمج  زا  تاـماقم  زا  يرایـسب  هک  تسا  يزیچ  دـیدرک ، میـسرت  امـش  هک  یتـیعقوم  دوـب . دـشرا ، ياـهلارنژ  ًاتدـمع 

اما دـنادیم . نآ  ةرابرد  ار  زیچ  همه  تسا و  ناریا  شترا  ناتـسلگ  هبامرگ و  تسود  ام  شترا  هک  دـندرکیم  ساسحا  اـهنآ  دنتـشادنپیم .
هب ياهقالع  چیه  دیابن  هک  دـندرکیم ، ضرف  یـسایس  ریغ  يورین  کی  ار  دوخ  اهنآ  سب . تشاد و  ار  رواشم  شقن  طقف  ناریا  رد  ام  شترا 

ار  4 ـ  فا هدنگنج  کی  دنناوتیم  اهیناریا  ایآ  هک  دندوب  دنمهقالع  نیا  هب  طقف  اهنآ  دنشاب . هتـشاد  یـسایس  تالاؤس  عون  ره  ای  يرادافو و 
رارقرب هطبار  ناریا  ياهیـشترا  اب  یماظن  ياهطیحم  رد  زج  هب  و  دنتـشادن ، ینابز  ییاناوت  هنوگچیه  اهنآ  دننک . زاورپ  نآ  اب  دنزادنیب و  هار 

مه اهیناریا و  مه  اما  دروآ ، تسد  هب  یناریا  ياهورین  زا  یتسرد  كرد  هک  دوب  نیا  ناریا  رد  ام  یماظن  ۀتـسباو  ۀفیظو  هتبلا ، دـندرکیمن .
رد يروخب  درد  هب  ذوفن  چـیه  مه  ایـس  نامزاس  دوب . فرـصمیب  ام  شترا  نیاربانب  دـندرکیم ، يریگولج  راک  نیا  زا  ییاکیرمآ  نارواشم 

تروص ینامز  ساـمت  نیلوا  تفرگ . ساـمت  نویـسیزوپا  ياـهمدآ  اـب  ترافـس  متفگ ، هک  هنوگناـمه  تیاـهن  رد  و  تشادـن ، ناریا  شترا 
ناربهر اب  هک  درک  رارصا  تفر و  ترافس  هب  دوب ، مه  یهاش  دض  مدآ  هک  ام  رـشب  قوقح  شخب  تاماقم  زا  یکی  نهوکویتسا ، هک  تفرگ 

زا شیب  يردق  مدرک  یم  ساسحا  مورب . ررل » لین  کم   » همانرب هب  دنتساوخ  نم  زا  رگید  راب  هک  دوب  ربماون  هام  رد  دنک . رادید  نویـسیزوپا 
میهاربا دـناوتیم  هک  متفگ  همانرب  دـیلوت  ریدـم  هب  یلو  مدرک  در  ار  اهنآ  تساوخرد  لیلد  نیمه  هب  دـنربیم  ماـن  نم  زا  اـههناسر  رد  دـح 

زا یکی  هب  موشیم . رـضاح  یناـمهیم  نآ  رد  مه  نم  دـنک و  توعد  ماـش  هب  ار  وا  هماـنرب  ناـیاپ  زا  دـعب  دـنک ، توعد  هماـنرب  رد  ار  يدزی 
زا یـشرازگ  سپـس  میدرک . تبحـص  رگیدـکی  اب  مدوب و  اج  نآ  مه  نم  يدزی و  همانرب ، ناـنامهیم  زا  يدادـعت  نتگنـشاو . ياهناروتـسر 

هدرک تاـقالم  ناـمز  نآ  اـت  هک  دوب  نویـسیزوپا  صخـش  نیرتهبتر  یلاـع  وا  مداد . حیـضوت  ار  وا  عضوم  و  مدرک ، هیهتار  ناـمیاهتبحص 
هاش تاقالم  هب  اهنآ  يود  ره  دوب . اجنآ  مه  دِرب  تربار  روتانـس  تفر . ناریا  هب  ییاراد ، ریزو  لاتنمولب ، کیام  ربماون  هاـم  رخاو  ارد  میدوب .

. درک یم  تبحـص  شنز  رتشیب  دوب . هدـنامن  شیارب  یقمر  ًـالمع  دروخیم و  صرق  تشادـن و  یـشوخ  لاـح  دوب ، راـهن  زیم  رـس  وا  . دـنتفر
زا اهنت  ام  تسام و  زا  هاش  هک  دوب  هتفگ  ناراگنربخ  هب  دیفـس ) خاک  نارواشم  زا  یکی   ) ندروج نوتلیماه  دندوب . هدـش  هکوش  ِربو  لاتنمولب 

نیا اریز  مینک ، ادیپ  ار  رفن  کی  رتدوز  هچ  ره  تسا  رتهب  میرادن  ار  یـسک  رگا  تفگ  هک  دوب  لاتنمولب  منکیم  رکف  مینکیم . تیامح  هاش 
هاش عقاو ، رد  درک . زیوجت  هاش  يارب  رتلاعف  يربهر  شقن  نآ  رد  درک و  هیهت  یشرازگ  کیـس  يرگ  نیا ، دوجو  اب  درادن . ار  شاهیام  مدآ 
ردپ کی  شقن  دیاب  وا  دادیم . ناشن  مدرم  هب  نویزیولتزا  ای  کیدزن و  زا  دوب  نکمم  هک  اج  نآ  ات  دوخ  دشیم و  يدیفس  بسا  راوس  دیاب 

ار اـهنآ  مه  وا  ندـید  یتح  دـندوب و  رجزنم  هاـش  زا  مدرم  دوب . ترپ  هلحرم  زا  ًـالماک  کیـس  يرگ  نم  رظن  هب  درکیم . يزاـب  ار  تهبا  اـب 
هک رگید  ياهزیچ  زا  يرایسب  لثم  دشاب . یسک  رگماهلا  دناوتب  هک  دوبن  ياهنوگ  هب  هاش  یناور  تیعضو  نیا ، رب  هوالع  درکیم . نیگمشخ 

نانیمطا مه  سک  چیه  تشادن و  یبوخ  ةدیا  سک  چیه  دیمهفن . ار  کیس  يرگ  ياههدیا  سک  چیه  دشیم ، هتفگ  هتـشون و  هرود  نآ  رد 
، ربماـسد هاـم  لـیاوا  رد  دوـب . لـعفنم  تـلود  کـی  اـم  تـلود  تشادـن . نارگید  ياهداهنـشیپ  ّدر  اـی  شریذـپ  يارب  ار  یفاـک  تاـعالطا  و 
هب زردناس  له  و  دراددوجو ، شنت  دیفس  خاک  نم و  نیب  هک  دوب  حضاو  ًالماک  نامز ، نآ  رد  مورب . شرتفد  هب  تساوخ  نم  زا  یکـسنیژرب 
مه اب  یمسر  یلیخ  متفر و  شرتفد  هب  . دنک تاقالم  اهنت  ار  نم  تسا  لیام  هک  تفگ  یکسنیژرب  دنکیم . یهارمه  ار  نم  هک  دوب  هتفگ  نم 
رد هر )  ) ینیمخ ماـما )  ) رگا دوب  هتفگ  وا  هب  ناریا  ریفـس  منکیم  رکف  اریز  دیـسرپ  ناریا  ةدـنیآ  دروم  رد  یتـالاؤس  نم  زا  میدرک . تبحص 

رخآ رد  مدوـبن . قـفاوم  نـم  رگید .  فرط  کـی  اـهچولب  دـنوریم و  فرط  کـی  اـهدرک  دـش ـ  دــهاوخ  هـیزجت  ناریا  دوـش ، زوریپ  ناریا 
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ناریا رد  یقافتا  هچ  ییوگب  نم  هب  هناـقداص  دـیاب   » میوگب مراذـگب و  تایناـشیپ  يور  گـنفت  کـی  رگا  بُخ ،  » تفگ نم  هب  یکـسنیژرب 
نامز نآ  ات  رگا  دراد . تقو  رگید  هام  هس  رثکادح  هاش  میوگیم  : » متفگ مه  نم  ییوگیم »؟ يزیچ  هچ  منکیم ،» کیلش  هنرگو  دتفایم ،

ـ  ماهتفگ هفاضا  هتفه  ود  دش ، مولعم  ًادعب  هتبلا  تسا ». مامت  شراک  هام  هس  فرظ  هاش  میسرن ، ياهلماعم  هب  هاش  نویـسیزوپا و  نیب  يوحن  هب 
شقن دراد  مدرکیم  رکف  ریخ ، تسا * ؟ هدش  لد  ود  يردق  یکـسنیژرب  رتکد  دـیدرکیمن  رکف  ایآ  دـش . مامت  هیروف  طساوا  رد  زیچ  همه 

زا هک  دوب  یناتـسهل  کی  یکـسنیژرب  دوب . درـس  گنج  نارود  يوجگنج  ًاتاذ  وا  دـشکب . فرح  مناهدزا  ات  دـنکیم  يزاـب  ار  اـهروسفورپ 
زا يریگولج  يارب  هک  ینعم  نیدـب  دوش ؛ فیعـض  يوروـش  راـهم  ةریجنز  رد  ناریا  ۀـقلح  تساوـخیمن  و  تشاد ، ترفن  يوروـش  داـحتا 

اهشروش نیا  رد  یشقن  ناریا  رد  هدوت  تسینومک  بزح  يوروش و  داحتا  ایآ  میتشاد . زاین  هاش  هب  سراف  جیلخ  تمس  هب  يوروش  تکرح 
هب یقرـش  ناملآ  زا  زین  اهنآ  زا  يدادعت  درک و  دازآ  نادـنز  زا  ار  هدوت  بزح  هدروخلاس  ياضعا  زا  يدادـعت  هاش  منکیم  رکف  دنتـشاد * ؟

يراک هچ  دننادیمن  دناهدش و  جیگ  ام  ةزادنا  هب  مه  اهسور  دیسریم  رظن  هب  دنتـشادن . یـشقن  هلماعم  نیا  رد  اهنآ  اما  دنتـشگزاب ، روشک 
هب هتبلا  دندوب . ام  زا  رتولج  يردـق  اهنآ  منکیم  رکف  نیا ، دوجو  اب  میتشاد . اهنآ  اب  ناریا  رـس  رب  يزیچان  رایـسب  ياهسامتام  دـننکب . دـیاب 

ار ناشتاعالطا  یلو  دندوب  ام  زا  رتولج  یلیخ  زین  اهيوسنارف  منکیم  رکف  دندوب . رتولج  ام  زا  زین  رگید  ياهتلود  زا  يرایـسب  نم ، داقتعا 
یلو دیـسریم . نامـشوگ  هب  يوسنارف  تاـماقم  تارظن  دروم  رد  ییاـهزیچ  هتخیرگ  هتـسج و  روـط  هب  طـقف  دنتـشاذگیمن  اـم  راـیتخا  رد 

ماجنا یلاع  ار  شراک  وا  منکیم  رکف  دنتـشاذگیم و  ام  رایتخا  رد  ار  زنوسراـپ ، ینعی  ناریا ، رد  ناشریفـس  شرازگ  هشیمه  اـه  ییاـیناتیرب 
نادرمتلود هجوت  مدرک  یعس  دوب . هدرک  بلج  ناریا  میخو  تیعـضو  هب  ار  ندنل  هجوت  دوب و  یتریـصب  اب  رایـسب  اما  طاتحم  درم  وا  دادیم .

لیئارـسا تلود  داتـسرفیمن . نامیارب  ییاهشرازگ  نینچ  ناریا ) رد   ) اکیرما ترافـس  اریز  منک ، بلج  زنوسراپ  ياهشرازگ  هب  ار  اـکیرما 
تیعضو زا  لیئارسا  تلود  هک  دوب  حضاو  میارب  درک . ضوع  ار  دوخ  هاگدید  دوب ، هدرب  یپ  ناریا  رد  شدوخ  هاش و  هایـس  ةدنیآ  هب  هک  زین 

مدرم بوکرس  هب  راداو  ار  هاش  دهاوخب  اهییاکیرما  زا  هنارصم  ات  تسا  هداد  روتسد  نتگنشاو  رد  دوخ  ریفس  هب  تسا و  نارگن  رایسب  ناریا 
دیهش ناماما  يارب  يرادازع  تهج  يددعتم  ياهتبسانم  نایعیش  دوب . مرحم  هام  ناریا  رد  ربماسد ، مهد  زا  لبق  هتفه  کی  هب  کیدزن  دنک .

هنیس رس و  هب  دنیآیم و  اهنابایخ  هب  يرادازع  ياههتسد  بلاق  رد  مه  مدرم  دوشیم . هدینـش  ازع  هحون و  يادص  طقف  ویدار  زا  دنراد . دوخ 
رد ربماسد  هام  رد  هک  ياهسلج  رد  دزادـنیب . رطخ  هب  ار  ناریا  لـخاد  ياـهییاکیرمآ  تینما  تیعـضو ، نیا  میدیـسرت  یم  دـنبوکیم . دوخ 
وا دناوخ . نامیارب  دوب ، هداتسرف  تسپ  نتگنشاو  همانزور  يارب  ییاکیرما  نابهورگ  کی  رسمه  هک  ار  ياهمان  رفن  کی  میتشاد ، دیفس  خاک 

رکف هتبلا  «. ) تسا رطخ  رد  اهییاکیرما  ناج  دندنبیم و  هلولگ  هب  ار  ناگدننک  رهاظت  هک  مینکیم  یگدنز  يروشک  رد  اجنیا  : » دوب هتشون 
: دوب هداد  همادا  وا  دوب .) هدشن  رازبا  اهییاکیرما  هب  تبـسن  یتموصخ  ًالمع  یلو  دوب ، هدش  هتـشک  ییاکیرما  کی  طقف  نامز  نآ  ات  منکیم 
رد رگا  تفگ  دناوخ و  هسلج  نآ  رد  ار  همان  نیا  رفن  کی  تسا ». رطخ  رد  ام  مامت  ناج  میاهدرکن و  تفایرد  ترافـس  زا  یتاعالطا  چـیه  »

رتهب دیاش  میتسه . لوسم  ام  دنوش ، هتـشک  دنریگب و  رارق  ضرعت  دروم  اهییاکیرما  شجوا ، هطقن  هب  نآ  ندش  کیدزن  يرادازع و  نارود 
هاش تسد  یـشوگ  دـینکب ، ار  راک  نیا  رگا  : » متفگ مینک . جراخ  نارهت  زا  ار  ناميرورـض  ریغ  لنـسرپ  نینچمه  ناکدوک و  نانز و  دـشاب 

ار رطخ  نیا  دیاب  دورب . هسنارف ) رد   ) سین هب  ددنبب و  ار  شیاهنادمچ  دیاش  میاهداد و  تسد  زا  وا  هب  ار  دوخ  دیما  هک  دمهفیم  دـیآیم و 
هیهت ناریا ) زا   ) اه ییاکیرما  جورخ  تهج  یمایپ  مورب و  مرتفد  هب  هک  دـنتفگ  نم  هب  دـینک ». ظفح  اـجنآ  رد  ار  ناـتدوخ  عضوم  دریذـپب و 

زا تسا ، هتـشون  همان  تسپ  نتگنـشاو  هب  هک  ار  ینز  طقف  منکیم ، يراک  ره  یلو  مسیونب ، هنارهام  ار  ماـیپ  مناوتیم  هک  اـجنآ  اـت  و  ، » منک
يارب یماـیپ  چـیه  : » تفگ وا  دوب . قـفاوم  نم  اـب  مه  وا  مدز . نفلت  ناوـیلوس  هب  متـشگرب و  مرتـفد  هب  مه  نم  نیارباـنب ، منک ». جراـخ  ناریا 

( تیریدم روما  رد  ریزو  نواعم   ) دیر نب  رتفد  هب  لیلد  نیمه  هب  دروآیم .» راب  هب  هعجاف  کی  نوچ  تسرفن ، ناریا ) زا  اهییاکیرما   ) جورخ
هنوگچ دـنک . جراـخ  نارهت  زا  ار  اـهییاکیرمآ  دـهاوخیم  دیفـس  خاـک  هک  متفگ  و  مدرک ، نفلت  هجراـخ  روما  ترازو  تارادا  شخب  رد 

رد امیپاوه  طیلب  میهدب و  یصخرم  زور  دنچ  اهنآ  یمامت  هب  میناوتیم  ایآ  مینکب ؟ راک  نیا  میهدب ، جورخ  روتسد  هک  نیا  نودب  میناوتیم 
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ینامز طقف  اکیرما  تاررقم  نیناوق و  ساسارب  اریز  تسین  نکمم  راک  نیا  تفگ ، وا  مینک ؟ اـکیرما  هناور  ار  اـهنآ  میراذـگب و  ناـشرایتخا 
ًالثم میراذگب ، نآ  يور  يرگید  مسا  میناوتیمن  : » متفگ دشاب . هتشاد  جورخ  روتسد  هک  میراذگب  یسک  رایتخا  رد  امیپاوه  طیلب  میناوتیم 

هیهتار فارگلت  نتم  نیاربانب ، دـشاب . هیلخت )  ) جورخ روتـسد  دـیاب  طقف  هک  تفگ : وا  اما  رگید »؟ شـشوپ  کی  ای  اهیـصخرم  نداتفا  ولج 
نیا هب  اهییاکیرما  رگا  مدرک  رکف  مدوخ  اب  ًاـتیاهن  متـشگرب . هناـخ  هب  متـشاذگ و  مرتفد  قودنـص  رد  ار  نآ  متفرگ و  ار  نآ  دـییأت  مدرک ،

رایـسب راک  نیا  درادـن . دوجو  راک  نیا  يارب  یهیجوت  چـیه  منک ، تظافح  یجراـخ  هاـش  کـی  زا  مهاوخیم  نم  هک  دـنوش  هتـشک  رطاـخ 
وا میهد . ربخ  هاش  هب  هیلخت ، روتـسد  زا  شیپ  تسا  رتهب  هک  متفگ  وا  هب  متفرگ و  سامت  ناویلوس  اب  دعب  زور  حبـص  نیاربانب ، دوب . یهابتـشا 

هتبلا مینک . جراخ  نارهت  زا  دـنلیام ، هک  ار  یناکدوک  نانز و  يرورـض و  ریغ  نادـنمراک  میراد  دـصق  هک  تفگ  وا  هب  تفر و  هاـش  دزن  مه 
رگید و  ممهفیم » هلب  : » داد خساپ  زین  هاش  دش . دهاوخ  ماجنا  ادص  رـس و  نودب  راک  نیا  دنوشیم . جراخ  ناریا  زا  دنلیام ، هک  ییاهنآ  طقف 
یلیخ ترافـس  ام  دوب . هجوت  لباق  اهنآ  دادـعت  یلو  دـندشن ، جراخ  ناریا  زا  اهییاکیرما  همه  هتبلا  دزن . عوضوم  نیا  دروم  رد  یفرح  چـیه 

هرخالاب اما  دوب ، ترافـس  يارب  طقف  هیلخت  روتـسد  هتبلا  دوب . ناریا  زا  اهییاکیرما  ياسآلیـس  جورخ  زاـغآ  نیا  متـشاد . ناریا  رد  یگرزب 
نیا دندنامیم . ناشیاهراک  رس  دیاب  دنتشاد  هک  يدادرارق  قبط  اهنآ  اما  تسا ، روطنیمه  هلب ، دندشیم * . علطم  نآ  زا  مه  رگید  ياهیلیخ 
لاب جرج  زا  رتراک  هک  دوب  نامز  نیمه  رد  دوب . هدش  رداص  اکیرما  کیتاملپید  تأیه  یماظن  ناگتـسباو  اهیماظنریغ و  يارب  طقف  روتـسد 

هجراخ و روما  ترازو  هک  تسنادیم  روهمج  سییر  دهد . ماجنا  ناریا ) تیعضو  دروم  رد   ) ییاهیسررب دیایب و  نتگنـشاو  هب  ات  تساوخ 
کی هک  تساوخیم  وا  دسریمن . شنهذ  هب  یبوخ  لح  هار  مه  سک  چیه  و  دناهداتفا ، پچ  دنراد و  رظن  فالتخا  رگیدکی  اب  یکسنیژرب 
روما ترازو  هتـسجرب  قباس و  نواعم  لاب  جرج  نیاربانب ، دبایب . بسانم  یلح  هار  دنک و  یبایزرا  ار  ناریا  تیعـضو  هرابود  هتـشک  راک  مدآ 

تبحـص سک  ره  اب  مناوتیم  هک  تفگ  نم  هب  مه  وا  متفر و  یکـسنیژرب  ندید  هب  دـسیونیم ، شباتک  رد  لاب  دـمآ . نتگنـشاو  هب  هجراخ 
هناسانـشراک و رظن  کی  ناریا  تیعـضو  دروم  رد  و  ـ  دیآیم شدـب  هاش  زا  هک  هجراخ ) روما  ترازو  رد   ) ناریا روما  لووسم  زا  ریغ  منک ـ 

لحم هب  ار  زردناس  نم و  لاب ، .« متفرگ سامت  وا  اب  هک  دوب  یسک  نیلوا  ناریا  روما  لووسم  ًاعبط  : » دسیونیم شباتک  رد  لاب  مهدب . لقتسم 
هک کیـس ، يرگ  متفگ . ار  مرظن  مدرک و  تبحـص  ناریا ، دروم  رد  يا  هظحالم  چیه  نودب  مه  نم  درک . توعد  نسیدم  لته  رد  شتماقا 

رابتیناریا ياهییاکیرما  دروم  رد  لاب  نآ ، زا  سپ  درکیم . تشاددای  ییاهزیچ  تشاد و  روضح  اج  نآ  رد  زین  دوب  یکـسنیژرب  اهمدآ  زا 
شرازگ دـشیم ، رتمیخو  عاضوا  زونه  هک  یلاح  رد  تشگرب و  رگید  هتفه  ود  ای  کی  لاب  درک . تبحـص  كرویوین  رد  رگید  ياهمدآ  و 

ةوحن دروم  رد  اـت  دوش  لیکـشت  فلتخم  ياـهشخب  زا  یناریا  ناـگرزب  زا  ییاروش  دوب  هدـش  داهنـشیپ  شرازگ  نیا  رد  داد . هیارا  ار  دوـخ 
، نویـسیزوپا ناربهر  زا  يدادـعت  مان  لاب  يداهنـشیپ  تسرهف  رد  دـنریگب . میمـصت  دـننک و  هرواـشم  نویـسیزوپا  اـب  شمیژر  هاـش و  قیبطت 

رگید اما  دننیـشنب . زیم  کی  رـس  دندوبن  رـضاح  زگره  دنتـشاد و  ترفن  رگیدـکی  زا  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  دوب  يرگید  دارفا  هاش و  نایماح 
زا میتشادن  یعـس  ایآ  تشادن . راک  نیا  يارب  یلوقعم  حرط  ًاعقاو  نتگنـشاو  نامز  نآ  رد  دوب و  لاس  ینایاپ  ياهزور  دوب . هدـش  رید  یلیخ 
رد ار  يدزی  هک  نآ  زا  دـعب  میریگب * ؟ سامت  دوب ، سیراپ  رد  هک  هر )  ) ینیمخ ماما )  ) ینعی نویـسیزوپا ، اب  سیراـپ  رد  نامترافـس  قیرط 
وا اب  نم  تشاد . دوجو  ام  نیب  یطابترا  لاناک  کی  نیاربانب ، متشاد . ار  شانفلت  هرامش  نم  تفر و  سیراپ  هب  وا  مدرک ، تاقالم  نتگنشاو 
رد ام  یسایس  لوسنک  نمرمیز  نراو  تشاد . ار  هطساو  شقن  طسو  نیا  رد  زین  ترافـس  اما ، تشاد . سامت  نم  اب  زین  وا  متفرگیم و  سامت 

لاـناک ود  نیارباـنب  دـیوگیم : هچ  وا  هک  دـنیبب  دـنک و  تبحـص  وا  اـب  دـنیبب و  ار  يدزی  دورب  هک  میدزیم  فارگلت  نراو  هب  دوـب ، اـج  نآ 
ياهیناریا هتبلا  ملزنم . نفلت  قیرط  زا  یمـسر  ریغ  يرگید  و  درک ، یم  راک  یلاع  ًاعقاو  هک  نراو ، قیرط  زا  یمـسر  یکی  میتشاد ، یطاـبترا 

رد ماـتوک  روسفورپ  تفرگیم . ساـمت  اـهنآاب  جـیردت  هب  تشاد  ترافـس  و  میتشاد ، ساـمت  اـهنآ  اـب  هک  دـندوب  يدزی  زا  ریغ  زین  يرگید 
نیا لوط  رد  درک . انـشآ  میتخانـشیم ، هک  یناحور  نیرتهبتریلاع  یتشهب ، هللاتیآ  اب  ار  ترافـس  تفر و  نارهت  هب  سمـسیرک  تـالیطعت 

ام نیب  هک  نامیلخاد  ياوعدرطاخ  هب  هکلب  تشذـگیم ، ناریا  رد  هچ  نآ  رطاخ  هب  هن  هتبلا  دـندوب . هنـشت  ام  نوخ  هب  زین  تاعوبطم  تدـم ،
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. دیـسریم پاچ  هب  تسپ  نتگنـشاو  ای  زمیات و  كرویوین  رد  ای  دـعب  زور  میدرکیم ، تفایرد  نارهت  زا  هک  یماـیپ  ره  دوب . هتخادـنا  هقرفت 
رکف لح  هار  نیا  هب  نیاربانب  درکیم . زرد  هلـصافالب  اهمایپ  اریز  میـسیونب  ندـش  پاچ  يارب  ار  نامیاهمایپ  هک  دوب  هدـش  نیا  هدـعاق  رگید 

لیاسم دروم  رد  مه  ار  فارگاراپ  دـنچ  میداتـسرفیم و  يرادا  مایپ  کی  سپـس  هدـشن ، يدـنبهقبط  مایپ  کی  هک  بیترت  نیدـب  میدرکیم 
هار هب  تایلمع  زکرم  رد  یمتـسیس  زین  ًاتیاهن  دـناوخیمن . ار  اهزیچ  نیا  سک  چـیه  اریز  میدرکیم ، هفاضا  ساسح  یلیخ  هن  هتبلا  ساـسح ،

پیات هک  ار  یباوج  ره  زین  اـهنآ  دـمآیم و  هحفـص  يور  نارهت  رد  میدرکیم  پیاـت  هک  یماـیپ  ره  دوب . ( online  ) نیالنآ هک  میتخادنا 
يارب يرگید  دیفـس و  خاک  هب  یکی  هک  میدرکیم ، هیهت  نآ  زا  هخـسن  ود  سپـس  میدرکیم . هدهاشم  نامیاههحفـص  يور  ام  دندرکیم ،

س  / یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  : عبنم مدوب . رضاح  یعقاوم  نینچ  رد  ًالومعم  نم  دشیم . لاسرا  نسوین  دیوید 

(3  ) یئاکیرمآ تاملپید  کی  تافارتعا 

هب اج  نیمه  رد  اما  دوب  نونظم  نم  هب  دیفس  خاک  دادیم * ؟ زرد  ار  اهمایپ  یـسک  هچ  دینادیم  ایآ  ( 3  ) یئاکیرمآ تاملپید  کی  تافارتعا 
نامتسایس ام  دنتـشاد  لیامت  ًادیدش  هک  دندوب  رـشب  قوقح  رتفد  نادنمراک  رگید  نینونظم  مدوبن .  نم  هک  مهدیم  نانیمطا  ناراگنخیرات 

روما ترازو  هب  یمایپ  هک  یناـمز  دـنادیم ؟ یـسک  هچ  دـندرک . ناـمتک  ار  راـبخا  نداد  زرد  زین  اـهنآ  یلو  مینک ، ضوع  ناریا  لاـبق  رد  ار 
هک نآ  زا  سپ  دهد . زرد  ار  نآ  تسا  نکمم  یسک  هچ  تفگ  ناوتیمن  ًَاعقاو  هک  دوشیم  يرادربیپک  نآ  زا  يردق  هب  دیسریم ، هجراخ 

درک و هیهت  ناریا  تیعضو  دروم  رد  یهاگنابـش  يربخ  همانرب  بلاک » نیورام  ، » دش ریزوتسخن  رایتخب  روپهاش  درک و  كرت  ار  ناریا  هاش 
اهنآ دیـسرپب ، هجراخ  روما  ترازو  تاماقم  زا  رگا  اما ، تسا . راـیتخب  تلود  زا  تیاـمح  هدـحتم  تـالایا  یمـسر  تسایـس  : » تفگ نآ  رد 

نآ زا  دنـسانشیم  ار  ناریا  هک  یناسک  تسا و  یلاخ  وت  ًاعقاو  قوف  تسایـس  نیاربانب ، درادن . اقب  يارب  یـسناش  چیه  رایتخب  هک  دـنیوگیم 
هب زردناس  له  هارمه  هک  دوب  بیترت  نیا  هب  ییایب .» دیفـس  خاک  هب  نم  اب  دـیاب  : » تفگ نم  هب  زردـناس  له  دـعب ، زور  دـننکیمن ». تیامح 

، دندوب هتـسشن  زیم  تشپ  هک  ییاهنآ  همه  دوب . نآ  طسو  گرزب  رایـسب  درگ  زیم  کی  هک  مدـش  یقاتا  دراو  اج  نآ  رد  متفر و  دیفـس  خاک 
يدوج ندروج و  نوتلیماه  یکـسنیژرب ، سپـس  دـندوب . اج  نآ  زین  سنَو )  ) ریزو نانواعم  نارواشم و  یمامت  دـندوب و  نم  ياهیتسد  ـالاب 

يارب بشید  همانرب  دنکیم و  هیذغت  ار  بلاک »  » دراد رفن  کی  : » تفگ وا  دوب . نیگمشخ  رایـسب  رتراک  دندش . قاتا  دراو  زین  رتراک  لواپ و 
رگا میوگیم  اج  نیمه  مینک . ارجا  ار  نامیاهتسایـس  میناوتیمن  ام  دـهدیم و  تاعالطا  وا  هب  دراد  رفن  کی  دوب . هعجاف  کی  ام  تسایس 

جارخا مه  ار  وا  قوفاـم  هکلب  منکیم ، جارخا  ار  یطاـخ  درف  اـهنت  هن  و  منکیم ، جارخا  ار  یطاـخ  درف  دـتفیب ، قاـفتا  يزیچ  نینچ  هراـبود 
زا دیفس  خاک  تاماقم  یمامت  وا و  نآ ، زا  سپ  منک .» لمحت  ار  تنایخ  نیا  مناوتیمن  میریگب . ار  راک  نیا  يولج  نالا  نیمه  دیاب  منکیم .

. میهد همادا  يروطنیا  میناوتیمن  میراد . لکـشم  دیفـس  خاک  اب  ام  تفگ « : تشاد ، هناردـپ  ياهرهچ  هک  سنو ، ياقآ  دـندش . جراخ  قاـتا 
کیل ینوت  بلگ و  ِسل  ریظن  يدارفا  دننکیم . هاگن  نم  هب  دنراد  همه  هک  مدـید  مدرک و  هاگن  فارطا  هب  مینک ». لح  ار  لکـشم  نیا  دـیاب 

یم دـیدهت  ار  ام  هنوگنیا  دـهدیم و  زرد  ار  اهربخ  دراد  یـسک  هچ  دـنادیمن  وا  درکن . لـمع  هنافـصنم  روهمجسییر  اـم  رظن  هب  : » دـنتفگ
هتبلا دروآرد . ارجا  هب  ار  یتسایس  دشیمن  هجو  چیه  هب  تاعالطا  ندرک  زرد  اب  نم  داقتعا  هب  مدوب . قفاوم  روهمج  سییر  اب  نم  هتبلا  دنک .»

زیچ چـیه  یلو  مدوب ، هدرک  تبحـص  وا  اب  ًـالبق  مدوخ  دـناهداد . عـالطا  بلک » نیوراـم   » هب ار  نم  رظن  اهیـضعب  ًـالامتحا  هک  متـشاد  لوبق 
تیامح ناریا  لابق  رد  اکیرما  تسایـس  زا  ناریا  روما  لووسم  هک  دنـشاب  هتفگ  اهیـضعب  دـیاش  نیا ، دوجو  اـب  مدوب . هتفگن  وا  هب  یـساسح 

هک دـش  پاچ  رپراه  ای  یلثنام  کیتنالتآ  رد  یهاتوک  ۀـلاقم  دـعب ، هتفه  هس  ای  ود  مدادیم . زرد  ار  تاـعالطا  هک  مدوبن  نم  اـما  دـنکیمن .
ره عاضوا  میدرگرب . ربماسد  رخاوا  هب  دییایب  بُخ ، دوب . هدـش  فیـصوت  نآ  رد  ًاقیقد  تاعالطا  زرد  زا  يریگولج  يارب  دیفـس  خاک  هسلج 

ییاکیرما ماقم  کی  دیاب  يدزی ، اب  مایپ  میقتـسمریغ  لدابت  رب  هوالع  تفگ  هک  دوب ، ناویلوس  منکیم  رکف  ناویلوس ، دوشیم . رتمیخو  زور 
زا یکی  وا  میدرک . باختنا  راک  نیا  يارب  ار  تویلا  دت  ام  درک . تقفاوم  داهنـشیپ  نیا  اب  نتگنـشاو  دنک . تاقالم  هر )  ) ینیمخ ماما )  ) اب زین 
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رد اکیرما  ریفـس  ینامز  تشاد ، هدهع  رب  ار  ناریا  روما  تیلوؤسم  يدالیم  ۀهد 60  رخاوا  رد  هک  دوب  یجراخ  سیورس  هتـسشنزاب  تاماقم 
تفگ وا  هب  تفر و  هاش  ندید  هب  ناویلوس  مدرک . نییعتوا  يارب  ار  ثحب  روحم  دوب . رچلف  هدکـشناد  سییر  نامز  نآ  رد  و  دوب ، ناتـسناغفا 

تظافح دوخ  عفانم  زا  نارحب  نیا  رد  دـنهاوخب  اهییاکیرما  هک  تسا  مهف  لباق  ًالماک  تفگ  هاش  میراد . ار  يراـک  نینچ  ماـجنا  دـصق  هک 
رتراک دمآ ، شیپ  کینیترام  يداصتقا  سالجا  سپس  دوب . ایهم  زیچ  همه  دیروایب . لقع  رـس  ار  هناوید  درم  نیا  دیناوتب  دیاش  تفگ  دننک و 

تشگرب رتراک  یتقو  دنادیمن . یبوخ  ةدیا  ار  تویلا  دت  رفس  یکسنیژرب  مدرکیم  رکف  دندرک . تکرش  سالجا  نیا  رد  زین  یکـسنیژرب  و 
نیا یقمحا  هچ  : » دیـسرپ نم  زا  نفلت  تشپ  وا  دـشیم . هناوید  تشاد  ناویلوس  میداتـسرف . ناویلوس  يارب  یماـیپ  اـم  درک . وغل  ار  هشقن  نیا 

هدروخ مه  هب  زیچ  همه  ـالاح  یلو  میهد ، ماـجنا  نارحب  نیا  رد  میتسناوتیم  هک  دوب  یتکرح  نیرتمهم  نیا  دـیاش  تسا ؟ هتفرگ  ار  میمـصت 
وا دوب .» روهمج  سییر  میمـصت  نیا  نک ، شوگ  : » میوگب وا  هب  میریگب و  سامت  ناویلوس  اـب  نفلت  هناـمرحم  طـخ  اـب  مدـش  روبجم  تسا .»
هب ناویلوس  لاح ، ره  هب  دوش . جراخ  ناریا  زا  اکیرما  ریفـس  نامز  نآ  رد  هک  دوبن  تسرد  اـما  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  شراـک  ناـمه  ًاـبیرقت 

. تسا هدشن  هتفرگ  یبوخ  میمـصت  زین  وا  داقتعا  هب  هک  تفگ  ناویلوس  هب  زین  هاش  تسا . هدـش  وغل  رفـس  هک  تفگ  وا  هب  تفر و  هاش  ندـید 
نینچ اـب  تقفاوم  هب  ار  رتراـک  تسناوـتیمن  یلو  تشاد  دـیکأت  مدرم  بوکرـس  نینهآ و  تشم  هدـیا  رب  زوـنه  یکـسنیژرب  لاـح ، نیع  رد 

يربهر اب  ات  میتسرفیم  ار  اکیرما  یماظن  تاماقم  زا  یکی  ام  نیبب ، : » تفگ وا  هب  یکـسنیژرب  ندرک  مارآ  يارب  رتراک  دزاس . دعاقتم  يراک 
زین ًالبق  هک  رزیاه  لارنژ  دنراد ». ار  عاضوا  لرتنک  یگدامآ  هزادنا  هچ  اتاهنآ  تخیر ، مه  هب  عاضوا  رگا  دنیبب  دریگب و  سامت  ناریا  یماظن 

هک يدشرا  ياهلارنژ  ای  ناریا و  دروم  رد  یصاخ  تاعالطا  وا  هتبلا  دش . باختنا  نارهت  هب  رفس  يارب  دوب ، هدرک  رفـس  ناریا  هب  راب  نیدنچ 
رد رگید  بیقر  کی  ناویلوس  نامز  نآ  رد  اریز  دـمآیمن ، شـشوخ  یلیخ  هدـیا  نیا  زا  ناویلوس  تشادـن . دـنک ، تاقالم  اهنآ  اب  دوب  رارق 

تبحـص اهلارنژ  اب  رزیاه  دوب . هدـنزاس  رایـسب  هک  دندیـسر  یقفاوت  هب  ناویلوس  وا و  نارهت ، هب  رزیاه  دورو  زا  سپ  تساوخیمن . ترافس 
. دنکیم راکچ  دراد  رزیاه  میتسنادیمن  ًاعقاو  ام  زا  کی  چیه  نیا ، دوجو  اب  تشاد . هدـهع  رب  ار  ارجام  لک  لرتنک  زین  ناویلوس  و  درکیم ،

کی ماجنا  يارب  موزل  تروص  رد  ار  دوخ  دیاب  هک  تفگیم  اه  لارنژ  هب  دیاب  ًالامتحا  دـنک ، لمع  یکـسنیژرب  هشقن  قبط  تساوخیم  رگا 
. تسا هدش  مامت  يزاب  هک  دوب  حضاو  رگید  داتـسیا . ناریا  رد  تسا  رطخ  رد  شناج  درک  ساسحا  هک  ینامز  ات  رزیاه  دـننک . هدامآ  اتدوک 

ناریا رد  ام  یعافد  دشرا  هدـنیامن  دـُبرام  نف  کیرا  مدوب ، نارهت  رد  هک  ینامز  رد  تفر . ناریا  هب  زین  عافد  ترازو  تاماقم  زا  رگید  یکی 
دنتـــسناوتیمن اــهنآ  دوــب . هدــش  لــتخم  ییاراد  ترازو  يزکرم و  کــناب  رد  باــصتعا  لــیلد  هــب  ناریا  ياــهتخادرپ  ماــظن  دوــب .

ُدبرام ُنف  نیاربانب ، دنریگب . لیوحت  ار  هدش  يرادیرخ  یماظن  تازیهجتزا  یخرب  دندوبن  لیام  نینچمه  دنزادرپب و  ار  ناشیاهباسحتروص 
یخرب نآ  ساسارب  هک  درک  اضمااهیناریا  اب  ییالاب  دنلب  مهافت  تشاددای  وا  دهد . ناماس  رـس و  عاضوا  هب  يردـق  ات  دنداتـسرف  ناریا  هب  ار 

زا یتاعالطا  هک  نیا  نودـب  وا  تفاییم . صاصتخا  رگید  تـالماعم  هب  اـهنآ  یلاـم  عباـنم  و  داـتفا ، قیوعت  هب  یخرب  دـشیم ، وغل  اـهشورف 
شورف نیا  هک  نیا  تسا ، ههال  هاگداد  رد  هحورطم  يواعد  وزج  زونه  داد  ماجنا  وا  هچ  نآ  داد . ماجنا  ار  اهراک  نیا  ًاصخش  دریگب ، یسک 

کی ای  دوب  ناویلوس  منادیمن  هیوناژ 1979 ، لیاوا  رد  تفرگ . دهاوخ  سپ  ار  یلوپ  ناریا  ایآ  دـبای و  ماجرف  دـیاب  هنوگچ  فیلکتالب  ياه 
هب دـهاوخیم  هک  تفگ  هاش  اما  تفرگ . یمیمـصت  نینچ  هاش  دوخ  هک  نیا  ای  دوش و  جراـخ  روشک  زا  درک  داهنـشیپ  هاـش  هب  هک  رگید  رفن 

نیاربانب دـنوشیم ، لاحـشوخ  ناریا  مدرم  نم  داقتعا  هب  هک  متفگ  ریخ . ای  مقفاوم  هدـیا  نیا  اـب  اـیآ  دندیـسرپ  نم  زا  دورب . هدـحتم  تـالایا 
، مینک هدافتـسا  وا  كالما  زا  هام  کی  میناوتیم  هک  تفگ  گربننآ  میدرک . ادـیپ  وا  يارب  اـینرفیلاک  رد  گربننآ  رتلاو  تراـمع  رد  ییاـج 

شیارب ییاج  هک  میتفگ  هاش  هب  میدرک . لوبق  مه  ام  میهد ، سپ  ار  نآ  دیاب  هام  کی  زا  دعب  دریگب ، یـسورع  نآ  رد  دهاوخیم  نوچ  یلو 
کی دـش ، جراخ  ناریا  زا  هاش  یتقو  درک . زاورپ  رـصم  هب  هیوناژ  مهدزناپ  دودـح  رد  یلو  تسب  ار  شیاـه  نادـمچ  زین  وا  میاهدرک و  ادـیپ 

اریز دنامب  هقطنم  نامه  رد  هک  دنتفگ  وا  هب  دوشن . جراخ  هنایمرواخ  زا  هک  درک  داهنـشیپ  وا  هب  یکـسنیژرب  مه  دـیاش  يدـهاز ، دـیاش  رفن ،
ار راک  نیا  دنتـسناوتیم  مه  راب  نیا  و  دندوب ، هداد  تاجنار  وا  اهییاکیرما  دوب ، هتفر  مُر  هب  ناریا  زا  لاس 1953  رد  هک  زین  رگید  راب  کی 
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هقطنم نامه  رد  دوب  رتهب  نیاربانب  میراد . شتخت  جات و  تاجن  يارب  ياهماـنرب  اـم  ًـالامتحا  هک  دوب  دـقتعم  هاـش  منکیم  رکف  دـننک . رارکت 
نیرتـهب زا  یکی  تاداـسرونا  روهمج  سییر  ددرگزاـب . روشک  هب  هنادـنمزوریپ  دـننک ، هزجعم  دنتـسناوت  اـهییاکیرما  هک  یناـمز  اـت  دـنامب 

هب هاش  دوب ، هدرک  ادیپ  لکشم  شروشک  نایارگمالسا  اب  مه  تاداس  هک  اجنآ  زا  اما  دنام . رصم  رد  ار  يزور  دنچ  هاش  و  دوب ، هاش  ناتسود 
ناونع هب  تشاد  رایتخب  لاح ، نیع  رد  تسکـش . مه  رد  ار  هاش  ماـظن  هیروف  مهدزاـی  زور  رد  بـالقنا  هک  دوب  اـجنامه  رد  تفر و  شکارم 

هک ینامز  دوب . یعقاو  بلط  تصرف  کی  نم ، داقتعا  هب  و  یلم ، ههبج  مدق  تباث  ياضعا  زا  یکی  رایتخب  درکیم . دوجو  زاربا  ریزوتسخن 
. تفرگیمن يدـج  ار  وا  سک  چـیه  نیا ، دوجو  اب  درادـن . دوجو  یهاش  رگید  ییوگ  هک  درک  لمع  ياهنوگ  هب  دـش ، ریزوتسخن  راـیتخب 
زا یگرزب  عمج  اـب  هارمه  هر ) ) ینیمخ ماـما )  ) هک یناـمز  ددرگرب . ناریا  هب  هیروـف  مکی  زور  رد  هر ) ینیمخ  ماـما )  ) هک داد  هزاـجا  راـیتخب 

ییاهنشجزا یتح  لابقتسا  نیا  دندرک . وا  زا  يروشرپ  لابقتسا  نارهت  مدرم  دمآ ، ناریا  هب  سنارفریا  زاورپ  اب  دوخ  ناهارمه  ناراگنربخ و 
ینامز رد  تخاس . رقتسم  نارهت  رد  ار  دوخ  دوز  یلیخ  هر )  ( ینیمخ ماما ) . ) دوب رتهوکـشاب  زین  دندوب  هتفرگ  هاش  جورخ  رطاخ  هب  مدرم  هک 

رد تلود  ود  ًاـبیرقت  دـندش . ریزارـس  نارهت  هب  هر )  ) ینیمخ ماـما )  ) ياـهمدآ درکیم ، ـالقت  شايریزوتسخن  تُسپ  رد  زونه  راـیتخب  هک 
هک ییاهمدآ  ینعی  اهنیـسینکت ، زا  یهورگ  دوب . هدـش  يریگرد  نارهت  یقرـش  بونج  رد  هپتناشود  ییاوه  هاگیاپ  رد  . تشاد دوجو  ناریا 
هب يرادافو  زاربا  يارب  هیروف  مهد  مهن و  زور  رد  دنتشاد  دندوب ، رتشوهاب  یلیخ  يداع  ياهورین  زا  و  دندوب ، هدید  شزومآ  هدش و  بذج 

، متـشاد هشیمه  نم  هک  ار  یلیلحت  اهمدآ  نیا  دوب . هدـش  يریگرد  هاگیاپ  یهدـنامرف  اهنآ و  نیب  دـندرکیم . ترهاظت  هر )  ) ینیمخ ماـما ) )
نارـسفا همه  اهگنهرـس و  اهدرگرـس ، هجرد  ياقترا  اب  هدرک و  مادختـسا  يرادافو  ساسارب  ار  دوخ  شترا  ياهورین  هاـش  دـندرک . دـییأت 

غارس هب  ودنک  ضقن  ار  لصا  نیا  دش  روبجم  هدرک  ییاکیرمآ  ةدیچیپ  تازیهجت  ندیرخ  هب  عورش  هک  ینامز  اما  دوب . هدرک  تقفاوم  رگید 
هک دوب  يراک  نامه  ًاقیقد  نیا  دـننکیم و  رکف  لقتـسم  دـنراد  ینف  تراـهم  هک  ییاـهمدآ  دنتـشاد . ینف  ياـهتراهم  هک  دورب  ییاـهمدآ 

يور هب  ار  دوخ  ياههناخ  هحلـسا  یمامتاهنآ  دروخ . تسکـش  شترا  دـش و  يریگرد  ییاوه  هاـگیاپ  رد  دـندرکیم . دنتـشاد  اهنیـسینکت 
لرتنک هر )  ) ینیمخ ماما )  ) هورگ درک و  رارف  روشک  زا  رایتخب  دش . یلاخ  اههناخهحلـسا  تعاس  دنچ  ای  زور  دـنچ  فرظ  دـندوشگ و  مدرم 

بالقنا دنداتفا . نادنز  هب  دندش و  ریگتـسد  ای  دـنتخیرگ و  روشک  زا  ای  دـندش ، ناهنپ  ای  شترا  ياهورین  تفرگ . تسد  هب  ار  روشک  لماک 
تفگ وا  مدرک . تبحـص  ناویلوس  اب  ینفلت  دندوب ، رگیدکی  اب  شترا  ياهدـحاو  زونه  هک  ییاجنآ  زا  دـش . زوریپ  هیروف  مهدزای  زور  رد 

، ناریا رد  نایماظن  دـشرا  رومأم  سییر MAAG و  تساـگ ، لارنژ  هب  دوب  هتفگ  نم  هب  وا  هدرکیم و  تبحـص  یکـسنیژرب  اـب  نـالا  نیمه 
تـسد رد  ار  روشک  لرتنک  دـننک ، نوگنرـس  ار  رایتخب  دـیاباهنآ  تسا . هدیـسر  ارف  اتدوک  ناـمز  دـهد  عـالطا  ناریا  يربهر  هب  هک  دـیوگب 

یناتسهل يراد  ًامتح  ممهفیمن ، : » دوب هتفگ  یکسنیژرب  هب  زین  ناویلوس  دنهد . ماجنا  مظن  ةداعا  يارب  تسا  مزال  هک  ار  يراک  ره  دنریگب و 
هک نیا  هب  دسر  هچ  دهد ، تاجن  ار  شدوخ  دـناوتیمن  یتح  هداتفاریگ و  یلاع  یهدـنامرف  رقم  نیمزریز  رد  ساگ  لارنژ  یکیم . تبحص 

ار نم  دوخ  باتک  رد  یکـسنیژرب  تخیر . ورف  نامز  نامه  رد  ناریا  میژر  اریز  دوب ، سفن  نیرخآ  نیا  دهد ». تاجنار  روشک  نیا  دهاوخب 
سرد ناتسریبد  رخآ  ياهلاس  رد  نامز  نآ  رد  هک  مرسپ  رگید ، يوس  زا  تسین . تسرد  فرح  نیا  تسا . هدرک  یفرعم  هاش  دض  مدآ  کی 

یکـسنیژرب هک  مشاـب  يزیچ  ناـمه  لـثم  تشاد  تسود  دوـب ، بلاـج  یلیخ  شیارب  هریغ  رـشب و  قوـقح  لاربـیل ، يژولوئدـیا  ودـناوخیم 
ار وا  رـشب  قوقحو  کیتارکومد  لوصا  زا  هاش  يزوریپ  مدـع  رطاخ  هب  هک  میوگیمن  دـنچ  ره  مدرک . شدـیماان  اما  تسا ، هدرک  فیـصوت 

ندش لیدبت  اب  متسناوتیم  شاک  دوب . ناریا  رد  اکیرما  عفانم  ظفح  نارود ، نیا  رد  نم  هغدغد  مدوبن . هاش  دضًاعقاو  اما  مدرکیم ، نیـسحت 
ایآ نارود  نیا  لوط  رد  مدوب . یکسنیژرب  رتکد  مرـسپ و  نیب  ییاج  نم  دوبن . روطنیا  اما  منک ، دونـشخ  ار  مرـسپ  رـشب ، قوقح  لاعف  کی  هب 

، هلب دوب * ؟ هدرک  داـجیا  یلکـشم  امـش  يارب  هلأـسم  نیا  اـیآ  و  دـنادیم ، هاـش  دـض  ار  امـش  یلم  تینما  ياروـش  هک  دـیدرکیم  ساـسحا 
يراکمه مدع  میدوب . هدرک  ادـج  ار  نامهار  نم  کیـس و  يرگ  منک . هراشا  نآ  هب  متـساوخیم  هک  دوب  يزیچ  نیمود  نیا  دوب . روطنیمه 

یکسنیژرب سنَو و  نیب  هک  متـسنادیمن  زونه  نامز  نآ  رد  هتبلا  دوب . هعجاف  کی  اکیرما  تسایـس  يارب  ییارجا  حطـس  رد  لووسم  درف  ود 
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سامت رد  هاش  صخـش  ای  يدـهاز  اب  ًامیقتـسم  سنو  اب  یگنهامه  نودـب  بالقنا  نارود  لوط  رد  یکـسنیژرب  دراد . دوجو  كاکطـصا  مه 
سنَو هب  لاس 1978  زییاپ  رد  ًارهاظ  هتبلا  درکیم . هتکید  اهنآ  هب  بالقنا  رد  میژر  راتفر  ةوحن  دروم  رد  ار  شدوخ  یصخش  تارظن  و  دوب ،

هب هاش  ماهدینش  ناویلوس  زا  هک  متفگ  زردناس  له  هب  زور  کی  متشادن . عالطا  ارجام  نیا  زا  نم  دنکن . ار  راک  نیا  رگید  هک  دوب  هداد  لوق 
ابوا میتـفر . سنو  رتـفد  هـب  هلـصافالب  اـم  اـیب .» نـم  هارمه  : » تـفگ زردـناس  هدرکیم . تبحـص  یکــسنیژرب  اـب  ینفلت  هـک  تـسا  هـتفگ  وا 

. مدرک رارکت  ار  میاهفرح  مه  نم  و  وگب .» مه  ریزو  هب  یتفگ  نم  هب  هک  يزیچ  ره  الاح  : » تفگ نم  هب  زردناس  تشاد . هسلج  شنادنمراک 
دـندوب و نارگن  اـهنآ  دـندرکیم . هاـگن  ار  نیمز  دنتـشاد  اـهنآ  همه  دـندرکن . هاـگن  نم  هـب  دـندوب  هـسلج  رد  هـک  ییاـهنآ  زا  مادـک  چـیه 

دوجو هقرفت  زین  هجراـخ  روما  ترازو  رد  نیا ، رب  هوـالع  تشاد . دوجو  شنت  نیا  دـمهفب . ار  ناـش  ینارگن  هبیرغ  رفن  کـی  دنتـساوخیمن 
ار دوخ  زاس  زین  ایـس  نامزاس  عاـفد و  ترازو  و  دـندزیم ، زاـس  کـی  زین  رگید  ياـهشخب  دزیم ، زاـس  کـی  رـشب  قوقح  شخب  تشاد .

يارب یبوخ  هنوـمن  ًاـعقاو  دادیم . زرد  ار  تاـعالطا  شفادـها  هب  ندیـسر  يارب  و  درکیم ، راـک  شدوـخ  يارب  تشاد  سک  ره  دـندزیم ،
نوگنرس نیپیلیف  رد  سوکرام  دنانیدرف  میژر  هک  ینامز  دعب ، لاس  دنچ  مینکن . ارجا  ار  نامیـساملپید  هنوگچ  هک  دوب  بلطم  نیا  یـسررب 

مارآ و راذـگ  هنوگچ  هک  مدیـسرپ  دنتـشاد ، هدـهع  رب  دیفـس  خاک  رد  ار  نیپیلیف  نارحب  تیریدـم  تیلووسم  هک  یتاـماقم  زا  یکی  زا  دـش ،
ام میتفرگ . تربع  سرد  وت  ۀتشذگ  زا  يرنه ، : » تفگ وا  دنداد . قفو  اکیرما  یجراخ  تسایس  اب  ار  يو  نیشناج  هب  سوکرام  زا  رسدردیب 

هکلب میدادن ؛ زرد  ار  تاعالطا  رابخا و  میدیگنجن و  نامدوخ  اب  رگید  ام  میتخومآ . يدایز  ياهزیچ  میدرک ، ناریا  رس  رب  هک  یتاهابتشا  زا 
هتبلا «. میدنارذگرس زا  یبوخ  هب  ار  نیپیلیف  رد  یـسایس  راذگ  نیاربانب ، دوب . مجـسنم  دحتم و  تلود  و  میدرک ؛ لح  ار  نامیاهرظن  فالتخا 

يرامیب کی  هب  التبم  سوکرام  هک  تقیقح  نیا  درک و  کمک  نیپیلیف  نارحب  اـب  اـم  دروخرب  ةوحن  هب  زین  رگید  تقیقح  کـی  منکیم  رکف 
هک ییاهنآ  میتسنادیمن . هاش  دروم  ردار  یتقیقح  نینچ  یلو  دـنام . دـهاوخن  یقاـب  تردـق  هکیرا  رب  يداـیز  ناـمز  تدـم  تسا و  هدنـشک 

مهدزای هب  لاح ، ره  هب  تسا . هدش  مامت  مه  وا  فرـصم  خیرات  دیاش  دندرکیمن  رکف  زگره  تسا ، يرورـض  هرهم  کی  هاش  دندوب  دـقتعم 
یلو مدوب ، هدشن  توعد  نآ  هب  نم  هک  دش  رازگرب  دیفس  خاک  رد  ياهسلج  هاش ، میژر  ندش  نوگنرـس  زا  سپ  یمک  میدرگیم . رب  هیروف 

يداع یطباور  ناریا  اب  هتفرگ  میمـصت  تلود  هک  تفگ  نم  هب  تشگرب  هسلج  زا  زردناس  یتقو  تشاد . روضح  هسلج  نیا  رد  زردـناس  له 
. میدرکیم رارقرب  هطبار  اـهنآ  اـب  يوحن  هب  دـیاب  میـشوپب . مشچ  نآ  زا  میتـسناوتیمن  هک  دوـب  مهم  ناـمیارب  يردـق  هب  ناریا  دـشاب . هتـشاد 

میمـصت مدرکیمن  رکف  میوگب ، هناقداص  اما  دوب ، یگرزب  راک  مدوب ، لاحـشوخ  هلب ، یلاحـشوخ »؟ میمـصت  نیا  زا  ًاـمتح  : » تفگ زردـناس 
رگم بُخ ، دـندرکیم . روصت  ناشدوخ  فلاخم  هاش و  رادـفرط  ار  ام  هر ،)  ) ینیمخ ماما )  ) ياهورین ینعی  نویـسیزوپا ، دـشاب . ياهنانیبعقاو 

وا زا  ضیقن  دـض و  هنایـشان و  يوحن  هب  میتشاد  یعـس  اما  میاهدرک ، یلاـخ  ار  وا  تشپ  درکیم  رکف  هاـش  دـنچ  ره  میدوب . ارچ ، میدوبن * ؟
ۀعقاو نیلوا  منکیم  رکف  میدرکیم . ار  راک  نیا  دیاب  روتـسد  قبط  یلو  دوب ، يراوشد  هزادنایب  راک  رفـص  زا  ندرک  عورـش  مینک . تیامح 

رد نامز ، نآرد  دوب . حبص  جنپ  تعاس  کیدزن  مدوب . هدیباوخ  هناخ  رد  نم  دوب . هیروف  زور 14  داتفا ، قافتا  هسلج  نیا  زا  سپ  هک  یمهم 
نادنمراک هک  دوب  هناخ  نفلت  کی  تایلمع  زکرم  رد  هک  تسا  نیا  مروظنم  دوب ، راک  هب  لوغشم  زین  بش  تفیش  کی  هجراخ  روما  ترازو 

نم اب  نادنمراک  زا  یکی  دنتفرگیم . سامت  ام  اب  روشک  جراخو  لخاد  زا  مادم  دندرکیم . تفایرد  ار  مایپ  اهنآ  قیرط  زا  دیاب  بش  تفیش 
کیلش ترافس  نامتخاس  هب  دنراد  اهنآ  : » تفگ یلکشم »؟ هچ  : » مدیسرپ هدمآ .» شیپ  یلکـشم  نارهت  رد  يرنه ، : » تفگ تفرگ و  سامت 

.»؟ منکب مناوتیم  يراک  هچ  تسا . حبـص  جنپ  تعاس  نالا  دوشیم . کیلـش  ترافـس  نامتخاس  هب  هک  تسا  هتفه  دنچ  : » متفگ دـننکیم .»
يادـص متـسناوت  یم  میاهدـش .» هرـصاحم  فرط  همه  زا  دوشیم و  کیلـش  ام  هب  ماهدیـشک ، زارد  نیمز  يور  ریفـس  رتفد  رد  نالا  : » تفگ

»؟ دیایب هناخترازو  هب  دشاب  رتهب  دینکیمن  رکف  : » تفگ هدمآ و  طخ  يور  هرابود  تایلمع  زکرم  دنمراک  نامه  سپس  مونشب . ار  اههلولگ 
سنو ياقآ  : » تفگ وا  مباوخب .» يردق  دیاب  مه  نم  تسا . هدنامن  يدایز  تقو  راک  عورش  تعاس  ات  دراد ، ياهدیاف  هچ  نم  ندمآ  : » متفگ

رد اکیرما )  ) ریفـس دوب ، یکانتـشحو  بش  متـسه .» اج  نآ  رگید  تعاس  مین  ات  : » متفگ فرح  نیا  ندینـش  اب  دـیآیم .» هناـخترازو  هب  دراد 
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تیلووسم هب  ناتسناغفا  روما  هژیو  هورگ  راک  قاتا  کی  رد  تایلمع ، زکرم  رد  نیاربانب ، دوب . هتفرگ  رارق  هلولگ  تباصا  دروم  زین  ناتسناغفا 
و دوب ، هدش  لاغشا  ناریا  رد  ام  ترافـس  میدوب . هدش  عمج  ناریا  هورگ  راک  نم و  رگید  قاتا  کی  رد  و  ریزو ،) نواعم  رایتسد   ) نوک نیج 

جراخ رد  هک  نام  یئایرد  يورین  هتـسباو  نارایتسد  زا  یکی  اب  میتسناوت  یلو  دش ، عطق  ترافـس  نادنمراک  اب  ام  یطابترا  ياهلاناک  یمامت 
. مینک رارقرب  ساـمت  دـشاب ، هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناـمتخاس  ـالاب  زا  تسناوتیم  هک  تشاد  رارق  یناـکم  رد  ناـمز  نآ  رد  دوب و  ناـمتخاس  زا 

اهنآ دش  روشک  هجراخ  روما  ریزو  دوز  یلیخ  هک  يدزی ، یلو  دناهتفرگ ، تراسا  هب  ار  ترافس  نادنمراک  یمامت  مدرم  هک  میدیمهف  اهدعب 
رگید ياهاج  ای  نیمزریز  رد  هاش  میژر  ياـهمدآ  دـندرکیم  رکف  دـندوب ، هدرک  لاغـشا  ار  ترافـس  هک  یمدرم  . دروآرد مدرم  تسد  زا  ار 

. مینک اتدوک  دارفا ، نیا  زا  هدافتـسا  اب  میهاوخیم  ام  هک  دندیـسرتیم . اهنآ  دننک . ریگتـسد  ار  اهنآ  دنتـساوخیم  و  دناهدش ، ناهنپ  ترافس 
هنالووسم یطیارش  نینچ  رد  ار  کیزکم  هب  نتفر  اریز  دنک ، وغل  ار  شرفس  تشاد  دصق  وا  دورب . کیزکم  هب  ای 9 تعاس 8  سنو  دوب  رارق 

مدوبن نئمطم  ًالـصا  هتبلا  تسا . هاربور  عاضوا  هک  نیا  رب  ینبم  میدرک  لاسرا  یمایپ  یماـظن  هتـسباو  نیمه  قیرط  زا  نیارباـنب ، تسنادیمن .
نابهگن نیرخآ  دعب ، يدنچ  درکن . وغل  ار  شدوخ  رفـس  زین  سنو  دشیم . هاربور  تشاد  عاضوا  ًارهاظ  یلو  دشاب ، هاربور  عاضوا  ًاعقاو  هک 

لیب دش . يداع »  » عاضوا و  دش ، هدنادرگزاب  ترافـس  هب  دوب ، هدش  هداد  لاقتنا  ناتـسرامیب  هب  هدش و  حورجم  هلمح  نایرج  رد  هک  ترافس 
زا ترافـس  نادنمراک  دادعت  دنهد . شهاک  رفـص  هب  ًالمع  ار  نادنمراک  دادعت  هک  دنتفرگ  میمـصت  سن  یلراچ  و  اکیرما ، ریفـس  ناویلوس ،

دوجو مه  ًالبق  دنور  نیا  هتبلا  دندش . جراخ  ناریا  زا  اهییاکیرما  یمامت  نآ  زا  سپ  هلـصافالب  تفای و  شهاک  رفن  اههد  هب  رفن  رازه  دـنچ 
رد هاش  ینالوط  تماقا  دوب . هتفر  شکارم  رـصم و  هب  دوب و  هدرک  كرت  ار  روشک  هاش  ناـمز  نیا  رد  دوب . هدـش  دـیدشت  ـالاح  یلو  تشاد ،

. دوـب یـضاران  هاـش  تماـقا  زا  هک  تشاد  شروـشک  رد  یمالـسا  ناـیرج  کـی  زین  وا  دوـب . هدرک  نارگن  يردـق  ار  نسح  کـلم  شکارم ،
تالایا هب  دریذـپب و  ار  ام  هیوناژ  هام  توعد  تسا  رتهب  درک  رکف  هاـش  دورب . يرگید  روشک  هب  هک  تساوخ  هاـش  زا  نسح  کـلم  نیارباـنب ،
اکیرما هب  دهاوخیم  هاش  ًارهاظ  : » تفگ سپـس  منامب . تفگ  نم  هب  نسوین  هک  دوب  تاسلج  نیمه  زا  یکی  زا  دعب  نیاربانب ، دـیایب . هدـحتم 
اکیرما هب  هاش  رگا  تسین . هیوناژ  هک  نالا  دـیایب . اکیرما  هب  هاش  میهدـب  هزاجا  دـیابن  : » متفگ تفرگ .» یمیمـصت  دروم  نیا  رد  دـیاب  دـیایب ،

هب سپـس  دیرپ . شگنر  ًابیرقت  درک .» رارقرب  هطبار  اهیناریا  اب  ناوت  یمن  رگید  دتفیب  یقافتا  نینچ  رگا  دنوشیم . ینابـصع  اهیناریا  دیایب ،
هار اکیرما  هب  ار  هاش  رگا  : » تفگ ناویلوس  دیایب  اکیرما  هب  هاش  دنراذگب  دـنهاوخیم  اهنآ  هک  متفگ  مدز و  نفلت  ناویلوس  هب  متفر و  مرتفد 
هاش رتراک  دیـسر . مه  رتراک  شوگ  هب  يوحن  هب  هک  دناسر  مه  سنو  ای  نسوین  شوگ  هب  ار  فرح  نیمه  وا  تسا .» هدناوخ  ام  متخ  دنهد ،
مه يدایز  ذوفن  هک  دـش  اکیرما  رد  شناتـسود  نماد  هب  تسد  هاش  تفر . کیزکم  هب  سپـس  اماهاب و  هب  لوا  هاش  نیاربانب  و  تفریذـپن ، ار 

دراو هاش  شریذپ  يارب  يدایز  راشف  رگید  ةدع  کی  دیفس و  خاک  رد  یکـسنیژرب  رجنیـسیک ، يرنه  رلفکار ، دیوید  لثم  یناسک  دنتـشاد ـ 
وا ینکب »؟ یناوتیم  يراک  هچ  دـنریگیم ، ار  ترافـس  یتقو  : » تفگ وا  دادیمن . شوگ  مفرح  هب  رتراـک  یلو  مدوب  فلاـخم  نم  دـشیم .

. میتشاد دییوگب ، هک  یلکشم  ره  یبالقنا  دیدج  میژر  کی  اب  طابترا  رد  ام  یلو  دوب ، نامتالکـشم  زا  یکی  نیا  دوب . هتفرگ  ار  شمیمـصت 

. مدرکیمن ساسحا  دوب ، دیفس  خاک  نم و  نیب  هک  ار  ییاهشنت  رگید  تفای . دوبهب  یلیخ  نتگنشاو  رد  تیعـضو  نم  رظن  هب  نیا ، دوجو  اب 
یکـسنیژرب و رگید  دـندوب . هدرپـس  هجراـخ  روـما  ترازو  هب  ار  ناریا  روـما  دـندوب و  هدیـشک  هراـنک  اـهنآ  دـیآیم ، مداـی  هـک  اـج  نآ  اـت 

ًادـیدش اهیناریا  اریز  دوبن ، مه  ياهداس  راک  ًاعقاو  دـنچ  ره  مدرکیم ، متـساوخیم ، هک  يراـک  ره  ًاـبیرقت  دـندزیمن . یفرح  کیـسيرگ 
اب يداع  یطباور  تشاد  یعـس  ترافـس  نارود ، نیا  یمامت  رد  دندوب . زاس  لکـشم  مه  اکیرما  تاعوبطم  هتبلا  دندوب . نونظم  ام  هب  تبـسن 

هیثاثا بابـسا و  اهوردوخ و  مامت  میدوب  روبجم  هک  انعم  نیدب  دـهد ، لقیـص  ار  یمیدـق  طباور  دوب  روبجم  ترافـس  دـنک . رارقرب  اهیناریا 
تخادرپ یلوپ  رگید  اهیناریا  دوب . مه  یماـظن  ریغ  یماـظن و  ددـعتم  ياـهدادرارق  میربب . ناریا  زا  جراـخ  هب  دوب ، هدـنام  یقاـب  هک  ار  لزنم 

لح زین  ار  اـهرظن  فـالتخا  يوحن  هب  دـیاب  نیا ، رب  هوـالع  دندیـشک ، نوریب  ناریا  زا  ار  دوـخ  نادـنمراک  اهتکرـش  یلیخ  و  دـندرکیمن ،
دنتـسب هلولگ  هب  ار  اهدرکزا  رفندنچ  اهیناریا  یتقو  ًالثم  تشاد . دوجو  يدامتعایب  شنت و  هشیمه  ناریا  دیدج  میژر  ام و  نیب  میدرکیم .
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هک هنوگنامه  ًاقیقد  ینعی  تسا ؛ هدرک  کیرحت  ار  تاعوبطم  اکیرما  تلود  دندرکیم  رکف  اهنآ  دندرک ، داقتنا  اهنآ  زا  اکیرما  تاعوبطم  و 
ار اکیرما  تاعوبطم  ات  تساوخیم  میلـشروا  زا  هلـصافالب  دشیم ، هتفگ  دـب  وازا  اکیرمآ  تاعوبطم  رد  تقو  ره  درکیم . رکف  هشیمه  هاش 
هب و  دـندرکیم ، رکف  روط  نیمه  مه  ناریا  نویبالقنا  دـننکیم . لرتنک  ار  نآ  اهیلیئارـسا  اـهيدوهی و  هک  درکیم  رکف  اریز  دـنک ، لرتنک 

لیئارـسا ترافـس  هچ  نآ  ای  لیئارـسا ، ترافـس  لیئارـسا ، دروم  رد  اما  دـننکیم . لرتنک  ار  تاعوبطم  كرویوین  ياهيدوهی  اهنآ ، هدـیقع 
ترافس نیا  نادنمراک  رس  رب  ییالب  هچ  تسنادیمن  سک  چیه  دش ، زوریپ  بالقنا  هک  یتقو  اما ، دنام ، شیاجرس  نایاپ  ات  دشیم ، هدناوخ 

یلراچ زا  دیـسر و  مه  نم  هب  ربخ  نیا  دـنراد . جایتحا  کـمک  هب  هک  دـندوب  هداد  ربخ  سن  یلراـچ  هب  لیئارـسا  ترافـس  زا  دـمآ . دـهاوخ 
دیدج میژر  درک . جراخ  ناریا  زا  ار  اهنآ  هجراخ  روما  ترازو  کمک  اب  زین  یلراچ  دنوش . جراخ  ناریا  زا  ات  دنک  کمک  اهنآ  هب  متساوخ 

لح يروط  کی  دیاب  هک  دوب  يدایز  ياهزیچ  دوب . اپورا  اکیرما و  اب  نداتفارد  يانعم  هب  اریز  دتفیب ، رد  اهيدوهی  اب  تشادـن  تسود  ناریا 
اهنآ ادص  رس و  نودب  دندادن  هزاجا  ام  هب  اهیناریا  دوب . هداتفا  نویبالقنا  تسد  هب  هک  روشک  رد  ایس  نامزاس  دونش  ياهتسپ  ًالثم  دشیم .

يدـهم دـیدج ، ریزوتسخن  عقاو  رد  دـندرکن . اپ  هب  تباب  نیا  زا  يداـیز  يادـص  رـس و  اـهنآ  مینک . جراـخ  ار  نامنادـنمراک  میدـنبب و  ار 
رـس زا  طباور  نیا  يوحن  هب  دنتـساوخیم  اهنآ  دـندوب . هدـحتم  تالایا  اب  يدـنموربآ  طباور  ناـهاوخ  شرالوکـس ، ناراـکمه  ناـگرزاب و 
هتبلا دوش . هتفرگ  رس  زا  ام  هتشذگ  يراجت  طباور  یمامت  دنتساوخیم  نینچمه  اهنآ  دنشاب . هتشاد  زین  ار  دوخ  لالقتـسا  دنناوتب  هک  دنریگب 

اریز دنتفیبرد  ام  اب  دنتـشادن  مه  دصق  یلو  دـننک ، اههژورپ  فرـص  يدایز  لوپ  ای  دـنرخب و  ام  زا  يدایز  یماظن  تازیهجت  دنتـشادن  دـصق 
( ماما  ) اب یمـسر  یتاقالم  مه  وا  تسین  دـب  هک  تفگ  سَن  یلراچ  هم ، هاـم  رد  دـنراد . لکـشم  روشک  رد  یفاـک  هزادـنا  هب  هک  دنتـسنادیم 
( ماما  ) اب نارهت  رد  رـضاح  یجراخ  ياهتاملپید  یمامت  ًارهاـظ  دـنک . لـح  ار  ناریا  رد  دـیدج  ریفـس  لکـشم  دـشاب و  هتـشاد  هر ) ) ینیمخ
. دـندوب نآ  فلاخم  یکـسنیژرب  رتراک /  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  میدوب ، هدرکن  ار  راک  نیا  لاح  هب  ات  رگا  دـندوب . هدرک  تاقالم  هر )  ) ینیمخ

تلاو تلود  تشاذگ . هر )  ) ینیمخ ماما )  ) اب یتاقالم  رارق  يدزی  قیرط  زا  یلراچ  مینک ، بوصنم  ناریا  رد  يدیدج  ریفس  هک  نآ  زا  شیپ 
نیا يارب  درف  نیرتهب  وا  نم  داقتعا  هب  دوب . هدـنارذگ  زیربت  رد  مه  یتدـم  دوب و  وگنک  رد  اکیرما  ریفـس  ًـالبق  هک  تشاد ، رظن  رد  ار  رلتاـک 

هاش اب  یکیدزن  طباور  هک  ار  دنمتورث  يدوهی  کی  اهیناریا  سپـس  درک . باختنا  ناریا  رد  تمدـخ  يارب  زین  ار  ینادـنمراک  وا  دوب . تُسپ 
موکحم ار  ناریا  ياهتسایـس  ياهماـنعطق  بیوصت  اـب  ستیواـج ، بوکاـج  روتانـس  تساـیر  هب  اـکیرما  يانـس  و  دـندرک ، مادـعا  تشاد ،

اما میدوب  راودـیما  زونه  ام  هتبلا  دـش . بآ  رب  شقن  يداع  طباور  يرارقرب  يارب  دـیما  هنوگره  دـندش . ینابـصع  رایـسب  اـهیناریا  تخاـس .
س  / یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  عبنم : دناکشخ . ار  اهدیما  مامت  يریگناگورگ  نارحب 

نادابآ سکر  امنیس  هعجاف  يرگنزاب 

يزور و نینچ  رد  لاس 1357 تسا . ناداـبآ  سکر  امنیـس  رد  يزوسشتآ  زورلاـس  دادرم  زور 28  نادابآ  سکر  امنیـس  هعجاف  يرگنزاـب 
زا 400 شیب  اب  نادابآ  سکر  يامنیـس  دش ، هدیـشک  شتآ  هب  هاش  میژر  لماوع  طسوت  دهـشم  يایرآ  امنیـس  هک  يزور  يادرف  رد  تسرد 

نیا یتـلود ، ياـههناسر  یلخاد و  تاــعوبطم  دــنامن . ياــج  رب  رتسکاــخ  زا  یلت  زج  نآ  زا  تخوـس و  شتآ  رد  نآ  ناــیچاشامت  زا  رفن 
درم و رفن  هک 700  یلاح  رد  تعاس 22 ، : » تشون هثداح  نیا  دروم  رد  تاعالطا »  » ۀـمانزور  1 دنداد . تبـسن  نویبالقنا  هب  ار  يزوسشتآ 
اب امنیـس ، رادیارـس  يراکمه  اب  یناسنا ، لوصا  هب  دـقتعم  ریغ  راکبارخ و  یهورگ  دـندوب ، اهنزوگ »  » ملیف ياـشامت  مرگرـس  كدوک  نز و 

نانز و نادرم و  تفرگرب . رد  ار  امنیس  نلاس  مامت  قیرح  دیشک و  هنابز  شتآ  ياههلعـش  دندیـشک . شتآ  هب  ار  امنیـس  نلاس  ازشتآ ، داوم 
نیا رد  دندش . هجاوم  هتسب  ياهرد  اب  اما  دندرب ، موجه  یجورخ  يدورو و  ياهرد  فرط  هب  شتآ  ياههلعـش  ندید  اب  یچاشامت  ناکدوک 

زا رفن   377 دنتفرگ . رارق  شتآ  ياههلعش  لماک  ةرصاحم  رد  هجض  هلان و  اب  نایچاشامت  تفرگربرد و  ار  نلاس  مامت  شتآ  ياههلعش  نایم ،
عورش زا  سپ  هلصافالب  دنتخوس . شتآ  ياههلعـش  نایم  رد  يرابتقر ، عیجف و  روط  هب  هدنز و  هدنز  یچاشامت ، ناکدوک  نانز و  نادرم و 
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یناشنشتآ نارومأم  دش . هتـساوخ  کمک  ناریا  تفن  یلم  تکرـش  نادابآ و  يرادرهـش  یناشنشتآ ، نارومأم  زا  نآ  يافطا  يارب  قیرح ،
هتخوس و شتآ  رد  هک  یناـیچاشامت  زا  رفن  داسجا 377  نتخاس  جراخ  يارب  شالت  دننک . راهم  ار  شتآ  دادـماب  تعاس 2  رد  دندش  قفوم 

سیئر رادرهـش ، رادنامرف ، ناتـسزوخ ) رادناتـسا   ) يزامن روپاش  سکر  امنیـس  يزوسشتآ  زا  سپ  هلـصافالب  دراد ». همادا  دـناهدش  هتـشک 
راهم يارب  ییامنهار و  ار  نالوؤسم  یناشنشتآ و  نارومأم  هک  دندیـشوک  اـهنآ  دـندرک . عاـمتجا  لـحم  رد  لوؤسم  تاـماقم  یناـبرهش و 

تلاـح بش  نآ  ناداـبآ  دـنناسرب . ناتـسرامیب  هب  رتدوز  ار  ناـحورجم  هک  دوب  نیا  رب  یعـس  هژیو  هب  دـننک ، عیرـست  ناـنآ  رب  ار  راـک  شتآ 
، دوب هتفر  سکر  امنیس  هب  ناشیا  ياضعا  زا  یکی  ای  نادنزرف و  هک  ییاههداوناخ  دنتفرن . باوخ  هب  مدرم  زا  يرایسب  تشاد و  ياهداعلاقوف 

يراکمه ناراکبارخ  اب  يزوسشتآ  نیا  داجیا  رد  هک  امنیـس  رادیارـس  دـندرکیم . نویـش  يراز و  هدرک ، عاـمتجا  امنیـس  فارطا  رد  همه 
ۀعجاف نیا  مغ  رد  رهـش  دـمآدوجو و  هب  هداعلاقوف  تلاح  نادابآ  رهـش  رد  دـش  ریگتـسد  نارومأم  يوس  زا  یتسم  تلاح  رد  تسا ، هتـشاد 

، داـتفا قاـفتا  هـک  ياهعجاـف  زا  مدرم  عــالطا  ناداــبآ و  سکر  امنیــس  رد  يزوـسشتآ  عوـقو  زا  سپ  دربیم . رــسب  یلم  يازع  گرزب و 
دنچ نادابآ ، سیلپ  ياهماقم  ۀتفگ  هب  دنتخیر . اهنابایخ  هب  دناهدش ، هتشکيزوس  شتآ  نیا  رد  هک  یناکدوک  نادرم و  نانز و  ياههداوناخ 
نلاس لخاد  دنتـسب و  ار  امنیـس  یجورخ  يدورو و  ياهرد  بش ، یکیرات  زا  هدافتـسا  اب  سانـشان  دـنچ  ملیف ، شیامن  عورـش  زا  سپ  هظحل 
يادص اب  هک  يزوسشتآ  دنتخیرگ . دندیشک و  شتآ  هب  ار  امنیـس  تیربک ، نتخورفا  اب  سپـس  دندرک و  هتـشغآ  ازشتآ  داوم  اب  ار  امنیس 

یلع دیشک . هنابز  نامسآ  هب  وس  ره  زا  شتآ  دود و  ياهنوتس  تفرگ و  ارف  ار  امنیس  نلاس  رسارس  ینامز  كدنا  رد  دوب ، هارمه  یکانتشهد 
هک سکر  امنیـس  : » تفگ هعجاف ، نیا  زا  فسأت  راهظا  اب  تاعالطا ،»  » راگنربخ اب  وگ  تفگ و  رد  نادابآ ) سکر  امنیـس  بحاـص   ) يرداـن

دـصهن نآ  نلاس  تیفرظ  تشاد و  شزرا  ناموت  نویلیم  شـش  زا  شیب  هدـش ، هتخاس  نادابآ  يرادرهـش  ناـبایخ  رد  شیپ  لاـس  دودح 20 
ارق ژاساپ  کی  يور  يرادرهـش و  نابایخ  رد  نادابآ  سکر  امنیـس  تسا ». هدوب  همیب  يزوسشتآ  ربارب  رد  امنیـس  ناـمتخاس  دوب . یلدـنص 
ملیف رخآ  تبون  درک  هفاـضا  تاـعالطا »  » راـگنربخ دـید . بیـسآ  زین  امنیـس  نلاـس  ریز  ةزاـغم  اـههد  يزوسشتآ  ناـیرج  رد  دوـب  هتفرگر 

كدوک و نز و   377 تشذـگیم .  ملیف  شیامن  زا  تعاس  کی  دودـح  هک  داد  يور  ینامز  يزوسشتآ  دوب و  بش  تعاس 9  اهنزوگ » »
ملیف ۀبذاجرپ  ياههنحـص  ياشامت  مرگرـس  هتـسشن و  دوخ  ياهیلدنـص  يور  شارخلد ، ۀعجاف  هنوگره  زا  ربخیب  ساره و  چیه  نودب  درم 

ياهنوتس شتآ و  ياههلعش  نآ  یپ  رد  و  تساخرب ، امنیس  نلاس  فرط  راهچ  ره  زا  ینیگمهس  يادص  ناهگان  هک  دندوب ، اهنزوگ »  » يرنه
دوب رهشمرخ  نارهت ـ  راطق  رد  يردان ) یلع  ياقآ   ) امنیس بحاص  داد ، خر  يزوسشتآ  هک  یماگنه  دیشک . هنابز  نامـسآ  هب  شتآ  دود و 
طقف يزوسشتآ ، نایرج  رد  دـندوب ، ملیف  ياـشامت  لوغـشم  هک  ناداـبآ  سکر  امنیـس  رگاـشامت  دـصتفه  زا  تفریم . ناداـبآ  يوس  هب  و 

زا هک  دنتخوس ، شتآ  زا  یمنهج  نایم  رد  رگید  رفن  دصـشش  دننک و  رارف  نوریب  هب  دنهد و  تاجن  هکلهم  زا  ار  دوخ  دنتـسناوت  رفن  دصکی 
رب دـندنام و  اپ  تسد و  ریز  ای  دـنداد ، ناـج  شارخلد  هعجاـف  نیا  رد  هک  یناـسک  رتشیب  دـنداد . تسد  زا  ار  دوخ  ناـج  رفن  هدع 377  نیا 

نیـسح رتکد  و  ینابرهـش ) سیئر  یمزر ( راسمیت  رادنامرف ،) ) ایندیعـس دـنتخوس . شتآ  ياههلعـش  نایم  رد  ای  دـندش و  هفخ  یگدزدودرثا 
رایهب و راتـسرپ ، کشزپ ، رگدادما ، اههد  دـنتفای و  روضح  هثداح  لحم  رد  نادابآ ) خرـس  دیـشروخ  ریـش و  تیعمج  لماع  ریدـم   ) يراسی

ياههلعـش نایم  رد  هک  اهناسنا  ندیـشک  نوریب  يارب  رگدادما  یناشنشتآ و  ینابرهـش ، رومأم  اهدـص  دـندش . رقتـسم  لحم  رد  سنالوبمآ 
سیلپ دوشب . کیدزن  اههلعـش  هب  دوبن  رداق  یـسک  قیرح ، ندوب  هنمادرپ  لیلد  هب  اما  دـندرک ، يداـیز  شـالت  دـندوب ، هدـمآ  راـتفرگ  شتآ 
سیلپ يوس  زا  امنیس  يزوسشتآ  نیلماع  يریگتسد  ییاسانـش و  يارب  یعیـسو  يوجتـسج  تفرگ و  رظن  ریز  ار  امنیـس  فارطا  ياهنابایخ 

رکذ هب  هعجاف  نیا  دروم  رد  كاواس   2 تسشن ». ورف  دادماب  تعاس 4  شتآ  ياههلعش  نیرخآ  یناشنشتآ  نارومأم  شالت  اب  تشاد . همادا 
هک دندیشک  شتآ  هب  ار  نادابآ  رهش  سکر ، امنیس  رگلالخا  رـصانع  زا  نت  دنچ  . » درک افتکا  دوخ  ياهبون  يربخ  نتلوب  رد  هلمج  کی  اهنت 

رتفد یمالسا ، بالقنا  رامشزور  زا : لقن  هب   3 دنداد ». تسد  زا  ار  دوخ  ناج  دـنتخوس و  شتآ  رد  نایچاشامت  زا  نت  بیرق 400  هجیتن  رد 
رد اما  تسناد ، كانلوه  تیانج  نیا  لوؤسم  ار  یعاجترا  یطارفا و  ناناملسم  تلود ، « ـ 1 تشون :  یپ  مراهچ  ج  یمالسا ، بالقنا  تایبدا 
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عوقو زا  سپ  تعاس  تشاد 2  رارق  نآ  رد  ناهج  هاگشیالاپ  نیرتگرزب  هک  يرهش  یناشن  شتآ  اریز  تشاد ، دوجو  رایـسب  ماهبا  ياج  عقاو 
بآ زین  امنیس  هب  کیدزن  یناشنشتآ  بآ  ریش  اهنت  و  دوب ، بآ  دقاف  ناشهیلقن  لیاسو  هک  یلاح  رد  مه  نآ  دش و  رـضاح  لحم  رد  هثداح 

هب تعاس  کی  تدم  هب  سک  چـیه  امنیـس ) يرتم  ۀلـصاف 300  رد  ینعی   ) سیلپ ةرادا  ندوب  کـیدزن  هب  هجوت  اـب  رتمهم ، همه  زا  تشادـن .
هک دوب  مق  سیلپ  قباس  سیئر  یمزر ، راسمیت  نادابآ ، رهـش  سیلپ  سیئر  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  نینچمه  دـیدرگن . کیدزن  هثداح  لحم 

2ـ ناریا )» بـالقنا  يامیـس  « ـ  روسفرپ نامزلادـیحو ، .« ) دوب هدـش  لـقتنم  ناداـبآ  هب  هتفاـی ، ماـقم  ياـقترا  مق  تارهاـظت  بوکرـس  زا  سپ 
ص 266. ، 1371 نارهت ، ج 1 ، تیناحور ، كاواس و  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  يرنه  ةزوح  3 ـ ص 4 . ، 29/5/57 ش 15691 ، تاعالطا ،

س  / یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  : عبنم

نارهت رد  دادرخ  مایق 15  ینیوکت  ریس 

تعـسو تاضارتعا  هنماد  نارهت  رد  مق ، رد  ماما  يریگتـسد  یپ  رد  ینیـسح  يدهمدیـس  هدنـسیون : نارهت  رد  دادرخ  ماـیق 15  ینیوکت  ریس 
مالـسالاتجح دوـب . نارهت  بوـنج  رهـش و  زکرم  نآ  تیروـحم  هک  دـمآ  دوـجوب  تـکرح  ياـهنوناک  نارهت  هـطقن  نیدـنچ  رد  تفاـی و 

تعاس : » دـنکیم فیرعت  نینچ  ار  زور  نآ  يارجام  هدوب ، رفعجالم  هسردـم  ياههبلط  زا  یکی  نامز  نآ  رد  هک  یمـشتحم ، ربکایلعدـیس 
هدرک و ریگتـسد  ار  ماـما  ترـضح  دـناهداد  ربـخ  مـق  زا  تـفگ : دـمآ و  یکی  مدـید  ناـهگان  هـک  مدوـب  هتـسشن  ماهرجح  رد  حبـص  تـفه 
اب اهنابایخ  هچوک و  رد  مدش و  هخرچود  راوس  متـساخرب ، هلـصافالب  مدش و  دوخیب  دوخ  زا  ربخ  نیا  ندینـش  اب  دننک . مادعا  دـنهاوخیم 

سپـس اهراّجن و  رازاب  دراو  لیعامـسادیس  نادـیم  زا  دـننک ! مادـعا  ار  وا  دـنهاوخیم  دـنتفرگ و  ار  ینیمخ  ياقآ  مدز : دایرف  دـنلب  يادـص 
ار ماما  مادعا  هعیاش  يریگتسد و  ربخ  متفر و  سودرف  غاب  نابایخ  ناطلسلانیما و  رازاب  يولوم ، نابایخ  هب  اجنآ  زا  مدش و  یترضح  هزاورد 

فلتخم طاقن  رد  دوب  مرحم  مهدزاود  زور  اب  فداـصم  هک  زور ، نآ   1 .« دنتسبیم ار  اههزاغم  رایتخایب  مدرم  متفگیم و  نویـش  هیرگ و  اب 
ياـضعا زا  یکی  قیفـش  هللابیبح  موحرم  دوب . اـپرب  یناوخهضور  يرادازع و  سلاـجم  مسارم و  رازاـب  ياـههیکت  دـجاسم و  رد  صوصخب 

هب نم  دنتفرگ . ار  ماما  ترـضح  هک  دیـسر  ربخ  اجنآ  رد  میدوب . نیـسحلاراصنا  هسلج  رد  ام  : » دـهدیم حیـضوت  هراب  نیا  رد  هفلتؤم  تئیه 
هب هلـصافالب  دش . دییات  ربخ  میتفرگ . سامت  مق  اب  ینفلت  اجنآ  زا  میدمآ و  سوریـس  هارراهچ  دنوامد ، يارـس  هب  اهردارب  زا  رفن  دنچ  هارمه 

سامت ناطلـسلانیما  نادـیم  زا  هرجح  ناردارب  اب  یقارع  ياقآ  دـنتخیر . اهنابایخ  هب  همه  دـش و  لیطعت  هسلج  میداد . عالطا  تأیه  ياضعا 
ینابـصع مدرم  هک  مدوب  دهاش  مدوخ  نم  سوریـس . هارراهچ  رـس  دش  عمج  تیعمج  نآ  زا  دعب  دندرک ، تکرح  اجنآ  زا  یهورگ  دنتفرگ .

هاش هنادبتسم  میمصت  هیلع  نارهت  مدرم  تکرح  بجوم  هک  يرگید  زکرم   2 دوبن . يربخ  سیلپ  زا  زونه  هتبلا  دنتسکشیم . ار  اه  کسویک 
یقتدمحمدیس دوب . رادروخرب  يوق  رایسب  ناوت  زا  هک  دوب  نآ  هموح  شوش و  نادیم  ير و  نابایخ  فارطا  رد  رابهرت  هویم و  نادیم  دیدرگ 

هوـیم تشاد  هک  مدرک  ادـیپ  ار  مق  لـها  ياـه  ینادـیم  زا  یکی  یلو  متفاـین ، نـفلت  شوـش  نادـیم  رد  : » دـیوگیم ییوـگتفگ  رد  هدازناـیب 
یلاها زا  یـسک  ره  هب  نفلت  تشپ  دـناشن و  درب و  ياهرجح  هب  ارم  دراذـگب . مرایتخا  رد  نفلت  متـساوخ  وا  زا  متفگ و  ار  نایرج  تسـشیم .

هک یماگنه  دندمآ و  مغارس  هب  یکییکی  اههدنـشورف  شوش و  ياهيرازاب  مدناسر . ار  ربخ  مدز و  گنز  متخانـشیم  هک  نارهت  تریغاب 
« هعیش تیعجرم  زیتس  لاس   3  » باتک رد  ناینیسح  هللاحور  مالسالاتجح  3 يرادازع ». هیرگ و  هب  دنتسشنیم  اهیضعب  دندینـشیم ، ار  ربخ 

هفلتؤم تیعمج  اهنت  دوب . هدرکن  هدامآ  تارهاظت  تیاده  يارب  ياهمانرب  لبق  زا  دوب و  هدـش  ریگلفاغ  زین  نارهت  تیناحور  : » تسا دناهتـشون 
لیکشت ياهسلج  رازاب  نامه  رد  دندینش  ار  ماما  ترـضح  يریگتـسد  ربخ  یتقو  دندوب  نایرازاب  زا  نآ  نارـس  دوب و  هدش  لیکـشت  هزات  هک 

علطم تارهاظت  يارب  ار  یبهذـم  ياههورگ  ات  دـش  فظوم  سک  ره  دـندرک و  ذاختا  زین  یتامیمـصت  دـندرک و  رداص  ياهیمالعا  دـنداد و 
.« دننک علطم  ار  اهینادیم  دنورب و  ناشورفراب  نادیم  هب  ات  دندش  رومأم  هتشارفا  یقت  روپیمشتحم و  دومحمدیس  یقارع ، يدهم  جاح  دنک .

تقو فالتا  نودـب  هفلتؤم  ناردارب  : » هداد حرـش  نینچ  ار  زور  نآ  يارجام  دوخ  تارطاخ  رد  ییوگتفگ  رد  روپیمـشتحم  دومحمدیـس   4
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ياقآ نم و  دادیم . ار  ماما  يریگتـسد  ربخ  مدرم  هب  هک  دـندرک  رداص  ياهیمالعا  دـنداد و  لیکـشت  ياهسلج  رازاب ، رد  ام  هزاـغم  کـیدزن 
زا رفن  دنچ  هک  نیا  زا  دعب  مینک . علطم  ماما  ترـضح  يریگتـسد  ربخ  زا  ار  مدرم  ات  میتفر  نادیم  هب  قافتا  هب  هتـشارفا  یقت  موحرم  یقارع و 

درکیم نادیم  دراو  راب  هک  ییاهنیـشام  زا  یکی  فقـس  يور  هتـشارفا  ياقآ  اجنآ  میدمآ . نادـیم  طسو  هب  میدرک  علطم  ار  نادـیم  ناگرزب 
ار ماما  يریگتسد  ربخ  یتقو  دندش . عمج  شرود  مدرم  نیا  ات  تفگ  امالسا » او   » ردقنآ دز . شرـس  يوت  درک و  دنلب  ار  شیاهتـسد  تفر و 
ات اجنآ  زا  و  ّتنج ، غاب  نادیم  هب  هّلغ  رابنا  نادیم  زا  دـمآرد . تکرح  هب  نادـیم  زا  تیعمج  بیترت ، نیا  هب  داتفا . هار  ییوهایه  داد  مدرم  هب 

ینادنز يریگتسد و  هب  تبسن  هک  يرگید  راشقا   5 دماین ». شیپ  یعنام  كرا  نادیم  ات  كرا ، نادیم  تمـس  هب  مایق  نادیم  زا  مایق و  نادیم 
كرت ار  سرد  سالک  ندش  علطم  ضحم  هب  اهنآ  زا  ياهدع  دندوب . نارهت  هاگـشناد  نایوجـشناد  زا  يدادـعت  دـندرک  ضارتعا  ماما  ندـش 

ياهورین كاواس و  دانـسا  زا  یـشرازگ  دنچ  هب  طقف  هطبار  نیا  رد  دندز . زیمآضارتعا  تارهاظت  هب  تسد  هاگـشناد  هطوحم  رد  دـندرک و 
يولبات ًانمـض  دـناهدرک ... عامتجا  نایوجـشناد  زا  رفن  دـصکی  دودـح  ياهدـع  ابیز  ياـهرنه  ولج  تعاـس 11:55  . » ددرگیم اـفتکا  یتینما 
يرگید شرازگ  رد  تسا .»... هدش  بصن  هاگـشناد  برد  يولج  دناهتفرگ » بشید  ار  ینیمخ   » تسا هدـش  هتـشون  نآ  يور  رب  هک  یگرزب 

دنتسه و هاگشناد  ياهنابایخ  لخاد  رد  ندز  رود  لوغشم  عامتجا  تلاح  هب  هاگـشناد  نایوجـشناد  زا  يرفن  هتسد 150  کی  : » تسا هدمآ 
مه تعاس 15:17  شرازگ  رد  نینچمه  و  دننک »... تکرح  رازاب  فرط  هب  سپـس  هدومن و  عمج  دوخ  رود  هب  ار  يرتشیب  هدع  دـنراد  یعس 

يراعش اهنآ  هدومن و  هاگشناد  ياهنفلت  عطق  هب  مادقا  یتارهاظت  نمض  هاگشناد  نایوجـشناد  زا  رفن  لهچ  یـس ـ  دودح  یعمج   » هدش رکذ 
راعش هدرک و  عامتجا  هدکشناد  لخاد  يزرواشک  هدکـشناد  نایوجـشناد  دراد . همادا  تضهن  نئاخ  هاش  لزع  ات  دنهدیم : نومـضم  نیا  هب 

اب هارمه  زیمآضارتعا  یعمجهتـسد  تاـکرح  نارهت  ياـههلحم  رد  نیا ، رب  هوـالع   6 دـنهدیم ». تسا » تلم  هب  نیهوـت  ینیمخ  هب  نیهوـت  »
تنوشخ دنوشیم و  هتـشک  مدرم  زا  ياهدع  ددرگیم . هارمه  يزادناریت  يریگرد و  اب  يددعتم  دراوم  رد  دنکیم و  ادـیپ  نایرج  تنوشخ 
ياهورین ياهـشرازگ  هب  دانتـسا  اب  ینیمخ  ماما  تضهن  باتک  هدنـسیون  دـنهدیم . رارق  موجه  دروم  ار  یتلود  زکارم  مدرم  دریگیم و  ـالاب 

هلیـسو هب  یبونج  یلامـش و  يدعـس  : » دوشیم هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدومن  میظنت  يروآعمج و  ار  یعماـج  تاـعالطا  یتـینما 
، نارذگهر ای  عامتجا و  عون  هب  هجوت  نودب  یماظتنا  نیرومأم  لوبمالسا  يدعـس و  نابایخ  رد  دناهتـسب . ًامومع  اههزاغم  لاغـشا و  نازابرس 

هجیتن رد  دنیامنیم . بورضم  دنوریم  دوخ  لزانم  فرط  هب  هک  ار  بساک  هچب و  نز و  ياهدع  هدرک و  دس  نیرباع  رب  ار  هار  تهج  نودب 
مادعا و نادیم  فرط  هب  رازاب  فرط  زا  رفن  دصناپ  بیرق  ياهدـع   » 7 دناهدش .»... مودصم  هچب  نز و  ياهدع  تسا و  دـیازت  هب  ور  تیعمج 

يزادـناریت تیعمج  فرط  هب  یتسد  لسلـسم  اب  يرتنالک 8  سیئر  دـنهدیم و  هاش » داب  هدرم   » راعـش دنتـسه و  تکرح  رد  روپهاش  نادـیم 
يزادناریت اهنآ  هب  اهمرادناژ  فرط  زا  دندومن و  هلمح  ویدار  نامتخاس  هب  كرا  نادیم  رد  ویدار  هرادا  لاغـشا  يارب  يدایز  هدـع  دـنکیم .

رهاظت ینیمخ و  هللاتیآ  سکع  هب  قصلم  مچرپ  لمح  اب  رفن  دودح 200  رد  ياهدع  كدنبولگ  نابایخ  كرمگ و  نادیم  رد   » 8 دوشیم ».
تـسد يور  زین  هزاـنج  کـی  دنـشابیم و  نتـسب  لوغـشم  نیکاـکد  دـباییم . شیازفا  بترم  اـهنآ  هدـع  دنتـسه و  تکرح  رد  يو  عـفن  هب 
ههجاوم سیلپ  يزادناریت  اب  هدز و  مه  هب  ار  هناخپوت  مظن  هک  نآ  زا  سپ  رفن ، رازه  کی  دادعت  هب  وقاچ  بوچ و  اب  زهجم  ياهتـسد  .«» دنراد
یناقوف تاقبط  زا  هدع  نیا  يارب  هدیدرگ ، رازهلال  دراو  دنهدیم  تکرح  دوخ  شیپاشیپ  رد  ار  ینوخب  هتـشغآ  هچراپ  هک  یلاح  رد  دندش ،
ياهزانج هک  یلاح  رد  يرفن  هدـع 500  کی  تسین ». يربخ  سیلپ  ياوق  زا  اجنیا  رد  دوشیم  هتخیر  هتخت  بوچ و  رازهلال  ياـهنامتخاس 

مادعا و نادیم  تمـس  هب  تانق  هچرازاب  تمـس  زا  دوشیم ، هدید  اهنآ  تسد  رد  ییاهبوچ  ینوخ و  نانآ  ياهسابل  دـنراد و  شود  هب  ار 
زا سپ  تشدلارـصق  نوراک و  ناجیابرذآ و  نابایخ  هبـسک  زا  رفن  رازه  کی  هب  بیرق  ياهدـع  ( 16  ) تعاس نیا  رد  ...« » دـنتکرح رد  رازاب 
داب هدـنز  هاـش و  رب  گرم  دـنهدیم : راعـش  تکرح و  یبونج  تشدلارـصق  فرط  هب  تسد  هب  بوچ  الوکیـسپپ ، هناـخراک  ندرک  بارخ 

هلولگ تباصا  دروم  هچبرـسپ  رفن  ود  مداصت و  نیرهاظتم  یماظتنا و  نیرومأـم  نیب  هنمارا  ناـبایخ  لوا  ( 20/16  ) تعاـس نیا  رد  .« » ینیمخ
: تسین ناسآ  نآ  نایب  فیـصوت و  هک  دـناهتفگ  نخـس  ياهعجاف  زا  مه  ینیع  نادـهاش  تارطاـخ   9 دـندرب »... ار  اهنآ  یـسکات  اب  هک  عقاو 
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هب ار  شاهزانج  دـنداد و  رارق  فدـه  دروم  ار  يدّیـس  هبلط  کی  رازاب ، قاـط  يـالاب  زا  هک  مدـید  نم  تشاد . همادا  روطنیمه  يزادـناریت  »
نآ  » 11 دندیـسر . تداهـش  هب  يدایز  دادـعت  سلجم  ولج  رازاب و  ولج  يرهمجرذوب  نابایخ  رد   10 دندروآ ». هلودـلا  ازریم  یجاح  هچمیت 

نابدرن کی  يور  دوب  هدرب  ار  شرـس  فصن  هلولگ  هک  يدیهـش  هزانج  میدرک . تکرح  كرا  نادـیم  فرط  هب  دابآیناخ  فرط  زا  ام  زور 
دنیآیم و دنراد  ياهدع  مدید  میتشذگ  هک  مادـعا  نادـیم  زا  میدرک . تکرح  هاش  رب  گرم  راعـش  اب  میتفرگ و  شود  رب  ار  نآ  میتشاذـگ ،

دنتفگیم دنتـشگیمرب . يرتشیب  تیعمج  نیدلارـصندیس  ياه  یکیدزن  دنزیریم . نیمز  رب  تخرد  گرب  لثم  ار  مدرم  دنراد  دـنتفگ  اهنآ 
هک ياهدع  دوب . هدننک  نارگن  هداعلاقوف  يزور  زور  نآ  دوشیم . هتـشک  دریگیم و  رارق  فده  دوش  در  فرط  نآ  زا  هک  سک  ره  ًالـصا 

ار ماما  ترضح  هک  يزور  حبص   12 دندوب ». هدش  هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  دننک  فرـصت  كرا  نادیم  رد  ار  ویدار  نامتخاس  دندوب  هتفر 
مکتسد دنتفرگ و  رارق  هلولگ  فده  رفن  تصـش  هاجنپ  هب  کیدزن  دوب و  يدـیدش  يزادـناریت  كرا  نادـیم  رد  رهظ  ات  دـندرک  ریگتـسد 

ار وا  دروخ و  شزغم  هب  هلولگ  تفرگ ، رارق  هلولگ  فدـه  يدـنمونت  ناوج  نم  رانک  هنومن ، يارب  دندیـسر . تداهـش  هب  دادـعت  نیا  فصن 
نیـشام هلیـسو  هب  ار  اـهنآ  تداـشر  لاـمک  اـب  درکیم و  یگدیـسر  اـه  یمخز  هب  بترم  ناتـسود ، زا  یکی  ناـیم  نآ  رد  درک . نیمز  شقن 

دروم رد  كاواس  هک  يدنس  قبط   13 درکیم ». لقتنم  دندوب  هتشاذگ  باوختخت  ناشلخاد  هک  فارطا  ياههناخ  ای  ناتسرامیب و  هب  شدوخ 
، رازاب دوخ  هلمج  زا  دـندوب  رازاـب  فارطا  قطاـنم  هب  طوبرم  ادهـش  رتشیب  تسا  هدرک  هیهت  رهظزادـعب  تفه  تعاـس  اـت  دادرخ  يادهش 15 
. روپاش نابایخ  اهشافک و  رازاب  اهرگنهآ ، رازاب  يولج  ورـسخرصان ، نابایخ  يوسوم ، نابایخ  داـبآتانق ، ناـبایخ  يرهمج ، رذوب  ناـبایخ 

نادنچ شـسرپ  نیا  يارب  دندرک . نفد  دندرب و  اهاجک  هب  ار  اهنآ  تبقاع  دندرک و  هچ  ادهـش  هزانج  اب  هک  تسا  نیا  یـساسا  لاؤس  اما   14
میدوب و هنحـص  رد  هک  ام  : » دنرادیم راهظا  هک  درک  دانتـسا  ناوتیم  ینیع  نادـهاش  زا  یخرب  هب  طقف  دـیآیمن و  تسدـب  ینـشور  خـساپ 
رد دندربیم . دابآرگـسم  هب  دـنتخیریم و  اهنویماک  لخاد  هدـنز  هدرم و  دـندرکیم و  عمج  ار  اههزانج  هک  دـندید  مه  ناتـسود  میدـید ،

يارجام دنورب ». نیب  زا  رتدوز  ات  دندیشاپیم  نآ  يور  يردوپ  سپس  دنتخیریم و  نآ  لخاد  ار  اههزانج  دندوب و  هدنک  یلاناک  دابآرگسم 
هثداح زا  دـعب  بش  تفه  ای  شـش  رهـش ، بونج  ياهنابایخ  رد  صوصخب  دـشیم ؛ يزادـناریت  اهبـش  یلو  دوب  هدـش  ماـمت  دادرخ  هدزناـپ 

بش ینایاپ  تاعاس   15 دنربیم . اجک  ار  شاهزانج  هک  میدشیمن  هجوتم  ام  دشیم  هتشک  یـسک  اهبش  نیا  رگا  تشاد . همادا  يزادناریت 
تعاس 8 زا  ار  هموح  تختیاپ و  رد  دـمآ  تفر و  هنوگره  ياهیعالطا  رد  مالعا و  ار  یماـظن  تموکح  يرارقرب  ياهسلج  یط  تلود  تئیه 

يارب : » دـش مالعا  هنوگنیا  تقو  ریزوتسخن  فرط  زا  یماظن  تموکح  دروم  رد  تلود  تئیه  همانبیوصت  درک . مالعا  عونمم  رهظزادـعب 
هام دادرخ  مهدزناپ  هخروم  هسلج  رد  ناریزو  تئیه  تختیاپ  نانکاس  راـک  بسک و  يدازآ  نیمأـت  نارهت و  مدرم  شیاـسآ  تینما و  ظـفح 

دافم يارجا  رومأم  گنج  ترازو  ددرگ . رارقرب  زور  هاجنپ  تدـم  يارب  یماظن  تموکح  تاررقم  هموح  نارهت و  رد  هک  دـندومن  بیوصت 
یط یماظن  يرادنامرف  یهورگ  ياههناسر  زا  نآ  مالعا  تلود و  بناج  زا  یماظن  تموکح  بیوصت  یپ  رد  16 دشابیم »... همانبیوصت  نیا 

رد هک  دراد  راظتنا  مالعا و  تختیاپ  مرتحم  یلاها  عالطا  تهج  ار  ریز  دراوم  دـنادیم  مزال  کنیا  درک ...« : مالعا  هدام  هس  رد  ياهیمـالعا 
ات 5 تعاس 22  زا  يوناث  هیمالعا  رودـص  ات  خـیرات  نیا  زا  1 ـ دـنیامرف : يراکمه  هجرد  تیاهن  یماظتنا  نیرومأم  اب  شمارآ  مظن و  ظـفح 

ناـنآ يوس  هب  دـنیامنن  هجوت  یماـظتنا  نیرومأـم  فقوت  روتـسد  هب  هچناـنچ  تسا و  عونمم  ًاـقلطم  هموـح  رهـش و  رد  رورم  روـبع و  حـبص 
هک يدارفا  3 ـ هتشادن و ... ار  رباعم  رد  عامتجا  فقوت و  قح  صاخـشا  دارفا و  تسا و  نغدق  یلک  هب  تاعامتجا  2 ـ دش . دهاوخ  يزادناریت 

رادنامرف زا  صوصخم  هزاجا  دـیاب  هریغ  نازاسوراد و  اّبطا ، لیبق  زا  دـنوش و  جراخ  هناخ  زا  بش  ماگنه  دـنکیم  باجیا  اهنآ  راک  لغش و 
ص یمالـسا ، بالقنا  تایبدا  رتفد  نارهت ، لوا ، دلج  یمـشتحم ، ربکایلعدیـس  تارطاخ  1 ـ اـه : تشون  یپ   17 دنیامن »... لیـصحت  یماظن 

وگتفگ نامه ، ص 97 3 ـ قیفش ، هللابیبح  ياقآ  اب  وگتفگ  یمالسا ، بالقنا  تایبدا  رتفد  نارهت ، موس ، رتفد  دادرخ ، تارطاخ 15  280 2 ـ
ص روپیمشتحم ، دومحمدیس  اب  وگتفگ  موس  رتفد  دادرخ ، تارطاخ 15  ص 302 5 ـ باتک ، نامه  ص 35 4 ـ هدازنایب ، یقتدمحمدیس  اب 
اب وـگتفگ  موـس  رتـفد  دادرخ ، تارطاـخ 15  ناـمه 10 ـ و 9 ــ و 8  اـت 532 7  تاحفـص 530  لوا ، رتـفد  ینیمخ ، ماـما  تـضهن  204 6 ـ
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ص 225 13ـ يدوصقم ، داوج  اـب  وگتفگ  ناـمه ، ص 97 12 ـ قیفـش ، هللابیبح  اب  وگتفگ  ناـمه ، ص 78 11 ـ فابيرز ، لیعامـسادیس 
دانـسا زکرم  نارهت ، ناینیـسح ، هللاحور  هعیـش ، تیعجرم  زیتس  لاـس  باتک 3  ص 204 14 ـ روپیمـشتحم ، دومحمدیـس  اب  وگتفگ  ناـمه ،

، ینیمخ ماما  تضهن  ص 60 16 ـ لدمّرخ ، رفعج  دـمحم  اب  وگتفگ  موس  رتفد  رازاب ، دادرخ ، تارطاخ 15  ص 306 15 ـ یمالسا ، بالقنا 
خ  / تاعالطا همانزور  : عبنم ص 537  نامه ، ص 536 17 ـ جورع ، نارهت ، یناحور ، دیمحدیس  لوا ، رتفد 

ناویلوس

دـش و نییعت  ناریا  رد  اـکیرما  ریفـس  ناونع  هب   ???? نیدرورف  ?? زور  ناریا ، رد  اـکیرما  ریفـس  نیرخآ  ناویلوس » یلیه  ماـیلیو  ناوـیلوس 
تـسکش روشک  نآ  ناهاوخیروهمج  ددـجم  يزوریپ  هب  کمک  يارب  دوخ  یلاـم  يراذگهیامرـس  رد  هاـش  هک  یطئارـش  رد  دادرخ   18 زور

هیلع اکیرما  رد  اهتارکومد  هب  لیامتم  تاـعوبطم  زیمآرخـسمت  تـالاقم  راـشتنا  همادا  طئارـش  رد  ناویلوس  دـش . نارهت  دراو   1، دوب هدروخ 
يروهمج تسایر  تاباختنا  رد  رتراک  یمیج  هاوخیروهمج  بیقر  زا  يولهپ  اضردـمحم  ماجرفیب  یلام  تیامح  رطاـخ  هب  ناریا  تموکح 

ریفـس يدهاز  ریـشدرا  قیرط  زا  رالد  نویلیم  اکیرما 120  لاس 1355  تاباختنا  يرازگرب  هناتـسآ  رد  هاـش  دـمآیم . نارهت  هب  روشک ،  نآ 
کمک رتراـک  یمیج  بـیقر  دروـف  دـلارج  يزوریپ  هـب  اـتدوب  هداد  رارق  ناـهاوخیروهمج  یتاـباختنا  داتـس  راـیتخا  رد  نتگنـشاو  رد  دوـخ 

نامه رد  رتراک  تموکح  رد  تینما  ياروش  هدـنیآ  سیئر  یکـسنیژرب »  » هک يروط  هب  تخیگنارب  ار  اهتارکمد  مشخ  اـهکمک  نیا  2. دنک
رد اکیرما  ترافـس  نیا ، زا  شیپ  دوب ، هلاس  نارهت 56  هب  دورو  ماـگنه  هک  تارکمد  ناویلوس   3 دیمان . گنن » هیام   » ار يدـهاز  راتفر  نامز 
هب دورو  زا  لبق  دوب  هدش  نییعت  ناریا  رد  اکیرما  ترافـس  تمـس  هب  نیدرورف 1356  زور 20  هک  وا  تشاد . هدـهع  رب  ار  نیپیلیف  سوئـال و 
یم نینچ  رادـید  نآ  دروم  رد  ناویلوس  تشاد . اکیرما  تقو  هجراخ  روما  ریزو  سنو  سوریاس  اـب  یحیرـشت  یحیـضوت ـ  يرادـید  ناریا ،

هبرجت و هنوگ  چـیه  هک  يروـشک  رد  ترافـس  تسپ  يارب  نم  باـختنا  لـیلد  هک  مدیـسرپ  يو  زا  سنو  اـب  تاـقالم  نیتـسخن  رد  دـسیون :
هک تسا  هدوب  نیا  تمـس  نیا  هب  ناویلوس ـ  نم ـ  باختنا  تلع  تفگ : خساپ  رد  هجراخ  ریزو  تسا ؟ هدوب  هچ  مرادـن  نآ  ةرابرد  ياهقباس 

دنوشیم هرادا  يدادبتسا  زکرمتم و  ياهتموکح  اب  هک  ییاهروشک  رد  هک  دناهدوب  یتاملپید  يوج  تسج و  رد  ناریا  ترافـس  تسپ  يارب 
لومعم مسر  کی  قبط  ناریا  رد  اکیرما  دیدج  ریفس  ناویلوس   4 دنک . راک  هماکدوخ  ردتقم و  رادمامز  کی  اب  دناوتب  هتشاد و  یفاک  هبرجت 

دوخ تبحـص  رد  رتراک  دسیونیم : زین  دروم  نیا  رد  يو  دش . هدناوخارف  رتراک  اب  تاقالم  هب  تیرومأم ، هزات  لحم  هب  دوخ  ندـمآ  زا  لبق 
لماع کی  ناونع  هب  ار  ناریا  تیمها  نینچمه  رتراک   . درک دـیکات  اکیرما  يارب  دامتعا  لـباق  دـحتم  ناونع  هب  ناریا  کـیژتارتسا  تیمها  رب 
هقالع دروم  لئاسم  ریاس  تفن و  تمیق  عوضوم  همتاخ  رد  داد و  رارق  ددـجم  دـیکأت  دروم  سراف  جـیلخ  ساسح  ۀـقطنم  تینما  يارب  تابث 
لیام هن  تشاد و  ناریا  هب  تبـسن  یقیقد  تاعالطا  هن  شدوخ  لوق  هب  هک  دوب  یتاملپید  ناویلوس  مایلیو  دش . رکذـتم  ار  اکیرما  ناریا و  نیب 

یمالـسا بالقنا  رثا  رب  هاش  یتموکح  ماـظن  نارهت  رد  ناویلوس  ماـیلیو  کـیتاملپید  تیرومأـم  لوط  رد   5 دوب . تیرومأـم  نیا  نتفریذـپ  هب 
هب شیپ  زا  شیب  دـندرکن ، تیامح  بالقنا  جوم  ربارب  رد  يو  زا  ًادـمعت  اـهیئاکیرما  هکنآ  روصت  هب  يولهپ  اضردـمحم  تخیر و  ورف  ناریا 

تـشاد ناوت  رد  هچ  ره  رتراک  تلود  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـش . نیبدـب  نارهت  رد  اهنآ  ریفـس  شقن  نتگنـشاو و  رد  تارکمد  ياهتـسایس 
يزوریپ زا  يریگولج  يارب  یماظن  ياـتدوک  حرط  يولهپ  میژر  طوقـس  زا  لـبق  ياـههام  رد  یتح  تسب و  راـک  هب  هاـش  میژر  ظـفح  يارب 

شالت ندوب  هدوهیب  هب  بالقنا  جاوما  ربارب  رد  دوخ  زین  ناویلوس  لاـح  نیع  رد  اـما   6 دوب . هداد  رارق  رظن  دـم  زین  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
رازه زا 35  شیب  نارهت  هب  ناویلوس  دورو  ماگنه   7. تسنادیم بانتجا  لباق  ریغ  ار  هاش  طوقس  دوب و  هدش  دقتعم  يولهپ  میژر  ظفح  يارب 

نانکراک يریگناگورگ  يارجام  نابآ 1358 و  رد  اکیرما  ترافس  ریخـست  اب  ناویلوس  تیرومأم  دندوب . راک  مرگرـس  ناریا  رد  ییاکیرما 
زا لـبق  وا  دوـب . هتفر  نتگنـشاو  هب  دادـیور  نـیا  عوـقو  زا  شیپ  وا  دوـبن . نارهت  رد  ناوـیلوس  يریگناـگورگ ، ناـیرج  رد  تفاـی . ناـیاپ  نآ 
زین دندوب  رقتسم  نارهت  رد  روشک  نآ  ترافس  رد  هک  یلیئارسا  تاملپید  نداد 32  يرارف  رد  بالقنا ، شکاشک  رد  اکیرما و  هب  تشگزاب 
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باـتک 296 رد  ناوـیلوس   8 درک . جراـخ  ناریا  زا  اـکیرما  عاـبتا  اـب  هارمه  هژیو  زاورپ  کـی  اـبار  اهیلیئارـسا  يو  تـشاد . ار  یلـصا  شقن 
رتراک هژیو  رواشم  یکسنیژرب »  » اب هک  تسا  هتـشون  هداد و  تسد  هب  یتاعالطا  بالقنا  ياههشیر  هرابرد  ناریا » تیرومأم   » دوخ ياهحفص 
لارنژ یکـسنیژرب ، ناویلوس و  رظن  فالتخا  هرابرد  تسا . هتفریذپن  ار  وا  تاماهتا  یکـسنیژرب  هتـشاد و  رظن  فالتخا  ناریا  عاضوا  لابق  رد 

. تسا هتـشون  ددـعتم  بلاطم  تیرومأم  نیا  هرابرد  دوخ  تارطاخ  باـتک  رد  بـالقنا  ناـیرج  رد  ناریا  هب  رتراـک  یماـظن  هداتـسرف  رزیاـه 
دراچیر دوب . هاش  ناتسود  زا  ناریا و  رد  اکیرما  ریفـس  زا 1351  هک  دوب  هدش  نارهت  رد  ایس ) قبـسا  ریدم   ) زمله دراچیر  نیـشناج  ناویلوس 

هتفه کی  يد 1355  رد 5  دش و  نارهت  دراو  اکیرما ، قبسا  ریفـس  دنلراف » فزوژ   » تمیزع زا  سپ  هتفه  کی  دنفسا 1351 ، زور 26  زمله 
هب اکیرما  ترافس  نارهت ، هب  ناویلوس  دورو  ات  نامز  نآ  زا  درک . كرت  ار  نارهت  شتیرومأم  مامتا  یپ  رددیفس  خاک  هب  رتراک  دورو  زا  لبق 

دلارج دوخ  هاوخیروهمج  بیقر  رب  اـکیرما  نابآ 1355  تاباختنا  رد  رتراـک  یمیج  . 1 تشون :  یپ  دوب . ریفـس  نودـب  مین  هاـم و  تدم 5 
.2 دش . دیفس  خاک  دراو  اکیرما  روهمج  سیئر  نیمهن  یس و  ناونع  هب  يد 1355 ـ  هیوناژ 1977 ـ  لوا  رد  تفای و  تسد  يزوریپ  هب  دروف 
رد ناریا  یجراخ  تسایس  . 3 دوش . هعجارم  یسایس  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسـسؤم  تیاس  رد  يدهاز  ریـشدرا  هب  طوبرم  دانـسا  شخب  هب 

، یساملپید خیرات  دانـسا و  زکرم  اکیرما ، ناریا و  طباور  رامـشزور  . 4 ص 462 . زربلا ، رـشن  يودهم ، گنـشوه  اضرلادبع  يولهپ ، نارود 
همان 22 هژیو  یخیرات ، تاـعلاطم  همانلـصف  . 6 ص 26 . يودـهم ، گنـشوه  اضرلادـبع  سارکوش ، مایلیو  هاش ، رفـس  نیرخآ  . 5 ص 240 .
، نامه هاش ، رفـس  نیرخآ  . 8 ص 239 . نامه ، همانلـصف ، . 7 ص 240 . پولداوگ ، هلاقم  یسایس ، ياهـشهوژپ  تاعلاطم و  هسـسؤم  نمهب ،

س  / www.ir-psri.com: عبنم ص 181 .

كاواس یفخم  هاگ  هجنکش 

نیزرابم راتشک  هجنکش و  اه ، یخرس  بیلص  روضح  مغر  یلع  راتشک  هجنکـش و  روپ  نسح  مساق  هدنـسیون : كاواس  یفخم  هاگ  هجنکش 
فورعم روپ  يردان  نمهب  تافارتعا  زا  یتمسق  رورم  اب  تشاد . همادا  نانچمه  كاواس ، نما  ياه  هناخ  اههاگ و  یفخم  نیوا ، نیمزریز  رد 

یم نشور  یبوخ  هب  تقیقح  نیا  بـالقنا ، يزوریپ  زا  لـبق  هب  طوبرم  ناـهیک  هماـنزور  زا  یـشرازگ  ینوـیزیولت و  هبحاـصم  رد  ینارهت  هب 
نیا هب  تفرگ . شیپ  رد  ار  يدـیدج  شور  كاواس  دـش ، مالعا  ناریا  رد  یـسایس  زاـب  ياـضف  رـشب و  قوقح  هلئـسم  هک  لاـس 56  زا  دوش :

دشاب نک  هفخ  ادص  هب  زهجم  ًالامتحا  هک  لیاسو  ریاس  رونایس و  اب  هجنکش  زا  سپ  دندش ، یم  ریگتسد  رگا  ار  یفخم  ياهرداک  هک  بیترت 
یم دـنراد  میژر  يارب  ار  رطخ  نیرتـشیب  دـندرک  یم  رکف  هک  یفخم  ياـهرداک  زا  هک  هدوـب  تلع  نیا  هـب  دـیاش  نـیا  دـندرب و  یم  نـیب  زا 

هس هک  بیترت  نیا  هب  داتفا : قافتا  ام  يارب  مه  يدروم  نینچ  کی  صاخ  دروم  کی  رد  دندرب . یم  نیب  زا  ار  اهنآ  هلیسو  نیا  هب  دندیسرت و 
تبقارم و بیقعت و  قیرط  زا  هک  يرتنالک  اضردـمحم  يدـیحو و  دومحم  ولروچارق ، درک  دیعـس  یماسا  هب  ناـمزاس  کـی  ياـضعا  زا  رفن 

دنا هتفگ  هک  تفگ  ام  هب  يدنغزا  گنشوه  دعب  هک  میدوب  اهنیا  زا  يداع  ییوجزاب  لوغـشم  ادتبا  ام  هک  دندوب ، هدش  ریگتـسد  ینفلت  دونش 
درک ناونع  يدنغزا  گنشوه  زور  ود  زا  دعب  دنداد . تاعالطا  يرصتخم  اهنآ  میدرک و  هجنکش  ار  اهنآ  ام  اذل  دیروایب ، راشف  اهنیا  هب  دیاب 

میتفگ تفرگ و  رارق  يدیعـس  هب  فورعم   110 یئارخفریم دیعـس  نم و  ضارتعا  دروم  ادتبا  هلئـسم  نیا  هک  دنورب  نیب  زا  دـیاب  دارفا  نیا  هک 
نوچ هتفریذپن و  اهنآ  هدرک و  تبحـص  یتباث  اب  ار  بلاطم  نیا  تفگ  يدنغزا  تسین . حیحـص  هجو  چیه  هب  داد و  ماجنا  دـیابن  ار  لمع  نیا 

سیئر ناونع  هب  نم  یتقو  و  مراد ، تکرـش  عوضوم  نیا  رد  مه  نم  دوخ  ًانمـض  دیربب و  نیب  زا  ار  اهنآ  دیاب  دیتسه ، هیـضق  نایرج  رد  امش 
نیوا هطوحم  نامه  رد  میدناشوپ و  ار  اهنیا  ياهسابل  زور  ود  ای  کی  زا  دعب  دیروبجم . مه  امش  مراد  تکرـش  نیوا ) هتیمک  روظنم   ) هتیمک
متسد مهزاب  یگدنمرـش  لامک  اب  میداد و  رفن  هس  نآ  هب  ییارخفریم  دیعـس  نم و  ار  اه  صرق  نیا  هک  داد  رونایـس  صرق  ددع  هس  يدنغزا 

نم هتبلا  هک  تسه  دوجوم  مه  يرگید  ياـه  هنومن  دندیـسر . تداهـش  هب  بیترت  نیا  هب  مه  اـهنیا  دـش و  هدولآ  نیزراـبم  زا  یکی  نوخ  هب 
رد هک  ینیمزریز  هب  ییوجزاب  يارب  ار  يدارفا  نایوجزاب  زا  يدادعت  تاقوا  زا  یـضعب  هک  مدوب  دـهاش  نم  یلو  مسانـش  یمن  مان  هب  ار  اهنآ 
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نیا هب  دیورب و  نیمزریز  لخاد  دیابن  دـندوب  هتفگ  ام  هب  هتبلا  دـنتفر . یم  زور  دـنچ  زا  دـعب  دـندرب و  یم  دوب  نیمهتم  ییوجزاب  لحم  نیوا 
111. دنشاب هدیـسر  تداهـش  هب  ینمیرها  یناطیـش و  هقیرط  نیا  هب  مه  دارفا  نیا  هک  منک  یم  روصت  نم  دیـشاب . هتـشادن  يراک  مه  اه  هچب 
ار یفخم  ياهرداک  : » دش رداص  هاش (  ( امن مدآ  سیلبا  هیحان  زا  يرگید  دیدج  روتسد  روشک  رد  یسایس  ياضف  ندش  زاب  حالطصاب  مالعا 
112 «. دنا هدیـشون  تداهـش  تبرـش  بیترت  نیا  هب  رفن  دنچ  دناد  یم  ادخ  دـینک . تسین  هبرـس  دوش  هجوتم  یـسک  هکنیا  نودـب  ریگتـسد و 

شتآ هب  نارهت  ینابایخ  ياهدروخ  دز و  نایرج  رد  كاواس  گنهرـس  کی  هناـخ   113 دـش فشک  نارهت  رد  كاواس  یفخم  هاگ  هجنکش 
ددـعتم و ياه  لولـس  نآ ، رد  هک  دـندش  ینیمزریز  لنوت  کی  فشک  هب  قفوم  دـنتفر ، هناـخ  لـخاد  هب  مدرم  هک  یماـگنه  دـش و  هدیـشک 

نابایخ رد  دنا ، هداد  مان  تشحو « هناخ   « نآ هب  مدرم  هک  هناخ  نیا  دش . یم  هدید  ناسنا  هدیسوپ  ياه  ناوختسا  يرادقم  هجنکـش و  لیاسو 
اجنآ رد   ) ناگدـش ریگتـسد  زا   ( يرایـسب هک  دوب  كاواس «  « زا يا  هرادا  رایتخا  رد  زین  یتدـم  هناخ  نیا  تشاد . رارق  ناهج «  « نابایخ راـهب ،

ینوکسم لحم  کی  هک  میدرک  یم  رکف  ادتبا  میدش  هناخ  دراو  هک  یماگنه  دنتفگ ؛ ناهیک  راگنربخ  هب  ینیع  نادهاش  دنا . هدش  ییوجزاب 
لخاد هب  هک  مدرم  زا  يا  هدـع  قافتا  هب  تسا . هیبش  رتشیب  هاگ  هجنکـش  کـی  هب  هناـخ  نیا  هک  میدـش  هجوتم  بجعت  لاـمک  اـب  یلو  تسا ،

هلـصاف رد  يرگید  هناخ  هب  یگرزب  لنوت  طسوت  هک  نیمز  ریز  کی  هب  میدرک و  لحم  نیا  یـسرزاب  هب  عورـش  دـندوب ، هدروآ  موجه  هناـخ 
دوب دولآ  نوخ  زونه  هجنکش  لئاسو  نیا  زا  یضعب  دش  یم  هدید  هجنکش  لیاسو  عاونا  لنوت  نیا  رد  میدیسر . تشاد ، هار  رتم  یبیرقت 150 

هک هنادرم  هنانز و  ریز  ياه  ساـبل  يداـیز  رادـقم  لـنوت  نیا  رگید  هشوگ  رد  تسا . هتفرگرارق  هدافتـسا  دروم  یگزاـت  هب  هک  دوب  مولعم  و 
ياه لولـس  لنوت  نیا  رد  دش . یم  هدید  ندب  فلتخم  تمـسق  ياه  ناوختـسا  زا  هکت  دنچ  دوب و  هدش  هتـشابنا  مه  يور  دوب  نوخ  زا  ولمم 
یمن يوق  ياه  هوق  غارچ  رون  هک  دوب  کیرات  ردـقنآ  لنوت  دنتـسیاب . نآ  رد  دـنا  هتـسناوت  یم  طـقف  ناـمهتم  هک  دـش  یم  هدـید  یکچوک 

بـصن اه  قاتا  راوید  هب  دندوب  هدش  هجنکـش  هک  ینارتخد  نانز و  هدز  كال  ياه  نخان  ياهرتسوپ  ریوصت  زا  دنک . نشور  ار  نآ  تسناوت 
هب یناور  هجنکـش  يارب  ًارهاظ  ریواصت  نیا  داد . یم  ناشن  ندش  هجنکـش  لاح  رد  ار  رفن  دنچ  هک  دوب  مه  يرگید  ياه  ریوصت  دوب و  هدش 

يزادناریت و زا  دـعب  یماظن  يرادـنامرف  نارومأم  ات  دـش  ثعاب  هاگ  هجنکـش  نیا  ياشامت  يارب  مدرم  هقباس  یب  موجه  تسا . هتفر  یم  راک 
هناخ نیا  بحاص  هک   114 ییابیز گنهرـس  دـندرک . لقتنم  یمولعمان  هطقن  هب  جراخ و  لحم  نآ  زا  ار  تالآ  نیـشام  مدرم ، ندرک  قرفتم 

بـالقنا يزوریپ  هناتـسآ  رد  كرتـشم  هتیمک  سیئر  نـیرخآ  ینارهت  ناـبز  زا  اـهزور  نیـسپاو  درک . رارف  هناـخ  ندز  شتآ  ماـگنه  تـسا ،
تلع هب  هک  كاواس  اریز  دوب  هدنامن  یقاب  يزیچ  هتیمک  زا  رگید  دـش ، كرتشم  هتیمک  سیئر  وا  هک  یماگنه  دوب .  115 مریآ زمره  یمالسا 
عمج يارب  یلحم  هب  دوب  هدش  لیدبت  ناکم  نیا  دوب و  هدرک  لقتنم  دابآ  تنطلس  ناگداپ  هب  ار  كرادم  دانسا و  هیلک  دیدش ، رطخ  ساسحا 

یکتپ نوچمه  تشادرب  رد  ار  نویبالقنا  هظحل  هب  هظحل  يورـشیپ  ربخ  هک  زور  رابخا  ندومن  لابند  نمـض  هک  نادنمراک  اهوجزاب و  ندـش 
دنچ یماظن  تموکح  مالعا  زا  سپ  دندوب . هتخادرپ  ندش  هدنهانپ  اجک  هب  رارف و  هرابرد  يریگ  میمـصت  هب  اذل  دمآ و  یم  دورف  ناشرـسرب 

يرادـنامرف هب  نیمهتم  زا  ییوجزاب  يارب  یلامک )  ) رگنامک یفیـس  هللا  جرف  يوفطـصم ،)  ) داریه یفطـصم  لـثم  كاواـس  نادـنمراک  زارفن 
يارب هتیمک  ياه  پیکا  بوسحم و  يرادنامرف  تاعالطا  مود  نکر  زین  كرتشم  هتیمک  و  رابجا ) هب  هتبلا  . ) دـندش رومأم  هاشغاب  رد  یماظن 

تـسیل هراچ ، هار  نیرخآ  ناونعب  موس  لک  هرادا  زین  رخاوا  نیا  رد  دـنتفرگ . رارق  یماظن  يرادـنامرف  راـیتخا  رد  رظن  دروم  دارفا  يریگتـسد 
رد هک  زرابم  نامزاس  ياـضعا  دـنتخادرپ ، یم  میژر  هیلع  تیلاـعف  هب  ناـنچمه  هک  راد  هقباـس  دارفا  نویناـحور ، زا  رفن  دودح 600  یماسا 

هداد كرتشم  هتیمک  هب  دوب  تسد  رد  هک  ییاهسردآ  اب  هیهت و  ار  دنشاب  هدمآ  ناریا  هب  دنداد  یم  لامتحا  هتشاد و  تیلاعف  روشک  زا  جراخ 
رتفد رد  هتفر و  موس  لـک  هرادا  هب  دـندش  یم  دازآ  دـیاب  هک  ناینادـنز  تسیل  هیهت  يارب  هک  راـب  نیدـنچ  دـنیامن . ریگتـسد  ار  اـهنآ  اـت  دوب 

، دندیسرپ یم  مه  زا  همه  دنتشاد  روضح  زین  ینایواک  نویامه  داژنرف و  زیورپ  يرصان ، نسحدمحم  يدنغزا ، گنشوه  یلاح  رد  روپراطع 
هک دش  یم  ساسحا  ًالماک  یلو  دندوب ، گرزب  ياهراتـشک  یتح  لمع و  تدش  تنوشخ و  رادفرط  روپراطع  يرـصان و  هک  درک  دیاب  هچ 
زا دعب  دهدب .  يروتسد  تسناوت  یمن  ًاسأر  مدقم  دبهپس  هزاجا  نودب  زین  یتباث  زیورپ  یتح  درادن و  رادیرخ  ناشفرح  هتـشذگ  دننام  رگید 
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یم راک  رـس  موس  کی  تروص  هب  هرادا  نادنمراک  دـش و  لیطعت  ًابیرقت  كاواس  نیزنب ، ندوبن  لکـشم  تفن و  تعنـص  نانکراک  باصتعا 
دندیسر یم  مه  رگا  دنیایب و  هرادا  هب  عقوم  هب  دنتسناوت  یمن  نادنمراک  دشن و  یلمع  مهنآ  هک  نادنمراک  موس  کی  زور  ره  ینعی  دندمآ .
لوئـسم هک  ینادنمراک  تارادا و  ياسؤر  شخب ، ياسؤر  زا  يدادعت  يارب  دنتـشادن . یتمدـخ  هرهب  هک  دوب  حبـص  ای 11  تعاس 10  يارب 

. دوب لیطعت  ًابیرقت  زین  لک  ترادا  ریاس  دـنیایب . هرادا  هب  عقوم  هب  دـنناوتب  نیزنب  زا  هدافتـسا  اب  ات  نییعت  نیزنب  هریج  دـندوب  اـه  نتلوب  نتـشون 
هیلک اه  كاواس  زا  یخرب  دندوب . هداد  ءافعتـسا  ای  هدرک و  یگتـسشنزاب  ياضاقت  هدمآ و  نارهت  هب  اهناتـسرهش  نادنمراک  زا  يدایز  دادـعت 

هب يا  هدـع  دـندوب . هتفر  اه  ناگداپ  لخاد  هب  زین  ناشنارـسمه  نادـنمراک و  یتح  هدرب و  اه  ناگداپ  لخاد  هب  ار  يرادا  كرادـم  لیاسو و 
نادنمراک رثکا  كاواس  لالحنا  اب  نامزمه  ای  كاواس و  لالحنا  زا  دعب  دندوبن . دوخ  تمدخ  لحم  هب  تشگزاب  هب  رـضاح  هدـمآ و  نارهت 

دنزرف ییارخفریم  دیعس  دیس   - 110 دنتفر . یمن  ناتسرهش  هب  یناج  نیمأت  نتشادن  تلع  هب  هدمآ و  نارهت  هب  اهناتسرهش ، هب  هلقتنم  كاواس 
رد موس و  لک  هرادا  رد  دـش و  مادختـسا  كاواس  رد  ملپید  كردـم  اب  لاس 1337  رد  دش . دـلوتم  نارهت  رد  لاس 1304  رد  هلارـصن  دیس 

ناونع اب  كرتشم  هتیمک  رد  دوب . تایلمع  ربهر  هریاد و  سیئر  مه  یعطقم  رد  دـش . لوغـشم  راک  هب  مادـقا  لوئـسم  هریاد و  سیئر  توسک 
ياهزور نیرخآ  ات  ییارخفریم  تشاد . یبسن  طلـست  یـسیلگنا  هسنارف و  ياـه  ناـبز  هب  تشاد . لاغتـشا  تیلاـعف  هب  شخب 5  میت 1  سیئر 

نیمه ك : ر .  - 112 لاس 1358 . ینویزیولت  تاـفارتعا   - 111 یـصخش .) هدـنورپ  . ) تسا هتـشاد  يراکمه  كاواس  اب  هاش  میژر  تایح 
هدکشناد يوجشناد  ییابیز  یلع  گنهرس   - 114 هرامش 29 ) دنس  . ) هام 1357 يد  خروم 16  ناهیک ، هماـنزور  ص 253 113 -  باتک ،

رومیت اب  یماظن  يرادـنامرف  رد  يو  تسویپ . شترا  هب  هراـبود  اهدـعب  دـش و  جارخا  هدکـشناد  زا  یقـالخا  داـسف  لـیلد  هب  هک  دوب  يرـسفا 
دوب و شیرتا  رد  ناریا  ترافـس  لوا  ریبد  لاس 1339  رد  ییابیز  تشاد . همادا  مه  كاواس  رد  يراکمه  نیا  درک و  یم  يراـکمه  راـیتخب 

رایهم رتکد  زا  لقن  هب  . ) داد یم  ماجنا  دوب  شیرتا  رد  نآ  زکرم  هک  ار  اپورا  رد  اـه  تسینومک  تاـطابترا  صوصخ  رد  كاواـس  ياـهراک 
دلوتم قداـص ، دـمحم  دـنزرف  مریآ  زمره   - 115 يولهپ .» كرتـشم  هتیمک  رد  هجنکـش   » و هجنکـش » خـیرات   » ياـه باـتک  فلؤم  یلیلخ ،

طـساوا اـت  يو  دوب . ازج  قوقح  رد  سناـسیل  قوف  يرـسفا و  هدکـشناد  زا  یئاـضق  قوقح  هتـشر  رد  سناـسیل  ياراد  نارهت و  لـها  ، 1318
رد درک و  تیلاعف  زیربت  رد  ییاـضق  رـسفا  یناتـسداد و  هبعـش 8  سرپزاب  رایداد ، سرداد ، ياه  تمـس  اـب  هاـش  شترا  رد  لاس 50  دادرخ 

نیب سیلپ  ياه  هرود  تفر و  اکیرمآ  هب  لاس 1351  رد  مریآ  دیدرگ . رومأم  كاواس  هب  كرتشم  هتیمک  لیکشت  زا  لبق  لاس 1350  دادرخ 
تفایرد اکیرما  یلاع  هاگداد  زا  يراختفا  ملپید  دش  قفوم  دید و  شزومآ  ار  تاعالطا  دض  تاعالطا و  تظافح  هیجوت و  للملا J.A.G و 

تایلمع و هرادا  نواـعم  نارهت ، هاگـشناد  نایوجـشناد  روما  شخب 321  سیئر  زا :  دـنترابع  كاواـس  رد  وا  ياـه  تسپ  لـغاشم و  دـیامن .
، ینیما همطاف  یمالسا - . بالقنا  يزوریپ  ات  يراکبارخ  دض  كرتشم  هتیمک  تسایر  مهن و  لک  هرادا  نواعم  نیوا ، هتیمک  سیئر  یـسررب ،
. تسا هدش  هتشک  نیوا  رد  هجنکـش  رثا  رب  ای  هجنکـش  ریز  نیوا  هتیمک  رد  وا ، تسایر  نامز  رد  ییابطابط و ...  یعیفر  لیلخ  یمیحر ، یلع 

يزوریپ هناتـسآ  رد  وا  تسا . هتـشاد  تکرـش  دـش ، يرایادـخ  زیورپ  ندـش  هتـشک  نایهانپ و  یلعحتف  تداهـش  هب  رجنم  هک  یتاـیلمع  رد  - 
. تخیرگ روشک  زا  دوخ  ناراکمه  زا  رفن  دنچ  هارمه  هب  نآ  لابند  هب  هدومن و  جراخ  روشک  زا  ار  دوخ  نادنزرف  رسمه و  یمالـسا  بالقنا 

هرامـش دنـس  مریآ ؛ هرابرد  یلامک  تاراهظا  هب :  ك : رتشیب ر . تاـعالطا  يارب  ( ) هرامش 30 دنـس  ینارهت ، تافارتعا  یـصخش و  هدنورپ  ))
ناونع هنوگ  نیا  كرتشم  هتیمک  رخآ  ياهزور  هراـبرد   116 ینک يودـهم  هللا  تیآ  روپ  نسح  مساق  ملق :  هب  كرتشم  هتیمک  ریخـست  ( 31

( كرتشم هتیمک   ) اجنیا هب  تشادزاب و  دوب  زابرـس  ناـبایخ  رد  عقوم  نآ  هک  لزنم  زا  ارم  هک  دوب  هامید 57  ياه  بش  زا  یکی  رد  دـنک : یم 
هنهک یلیخ  ياه  شرف  کیرات و  فیثک و  همه  لاس 53 )  ) نامز نآ  رد  اجنیا  ياهلولس  دوب . هدرک  رییغت  ًارثکا  اه  لولس  نیا  هتبلا  دندروآ .

هدرک و زیمت  ار  اهراوید  اه و  لولس  دوب  هدرک  قرف  يا  هزادنا  ات  تیعضو  لاس 57  رد  یلو  دوب  لولس  ره  لخاد  يدایز  تیعمج  هتخادنا و 
. دـندوب هدرک  رارف  هیقب  رگید  رفن  دـنچ  شرآ و  دوب و  یلوسر  مه  اهوجزاب  زا  دـندوب . هدروآ  ون  ياه  کشت  دـندوب ، هدرک  يزیمآ  گـنر 

تیآ ترضح  رخآ  دنا . هتفرگ  ارچ  ار  امش  اه  هدش  نالف  نالف  نیا  هک  تفگ  دید  ارم  هک  لوا  نامه  زا  یلوسر  یلو  ینارهت و ... يدضع و 
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سپـس دنتـشاذگ . یم  مارتـحا  دـییامرفب . هللا  تیآ  ترـضح  تفگ  یم  راـب  نیا  یلو  دـنتفگ  یم  خیـشآ  یلبق  ياـه  تشادزاـب  رد  ار . هللا ...
ادیپ مدرگ  یم  هچ  ره  هک  دنا  هتـشاذگ  اجک  ارم  هداجـس  مناد  یمن  اه  هدـش  نالف  نالف  نیا  تفگ  دـنک و  هیهت  هداجـس  نم  يارب  تساوخ 

هک تسه  مدای  دندرک . یم  هراختـسا  دـندش و  یم  عمج  نم  رود  دـعب  دومن و  يدایز  مارتحا  دروآ و  نم  يارب  نآرق  هداجـس و  منک ، یمن 
زا یلیخ  هک  هسنارف و ... هیکرت ، ناـملآ ، میورب  دـنتفگ  یم  و  دـندرک . یم  هراختـسا  رارف  يارب  رگید  رفن  ود  یکی  یلوسر و  نیمه  شرآ و 

، جراخ دنتفر  دنتسب و  ار  ناشدوخراب  یلبق ) ياهوجزاب  ، ) اه هدش  نالف  نالف  نیا  تفگ  نم  هب  یلوسر  سپس  دمآ . یم  دب  مه  اه  هراختـسا 
نآ ار ... مدوخ  ار ، ما  هداوناخ  منک ، راک  هچ  هک  ما  هدنام  نآلا  مراد و و  هنایهام  قوقح  طقف  هراچیب  نم  یلو  دنراد  لوپ  اجنآ  ياهکناب  رد 

درک و یهاوخرذـع  دـمآ  يرهچونم  نینچمه  دـندومن  داـیز  یهاوخرذـع  نم  زا  زور  نآ  يادرف  درک ، مارتـحا  نم  هب  یلیخ  یلوـسر  بش 
ریخست و دندرک . دازآ  ارم  مه  دعب  و  دننک و ... ریگتسد  ار  امش  دنتشادن  قح  تسا ، هدرک  ریگتسد  ار  امـش  يدوخیب  یماظن  رادنامرف  تفگ 

مود تسیب و  رد  ناریا  ناملـسم  مدرم  تادهاجم  ماجنارـس  تسا . يدوبان  هب  موکحم  یملظ  يانب  ره  عطق  روط  هب  كرتشم  هتیمک  فرـصت 
هتیمک انثا  نیا  رد  دـیدرگ . حـتف  مدرم  تیافک  اب  تسد  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  قافن  رفک و  ياهرگنـس  تسـشن و  راب  هب  هام 1357  نمهب 

117 ناهیک همانزور  درک . یم  تمواـقم  ناـنچمه  تلم  تساوخ  ربارب  رد  متـس  روج و  هدـکتملظ  نیا  كاواـس  يراـکبارخ  دـض  كرتشم 
اه کیرچ  دش . عورـش  ینابرهـش  هب  بالقنا  ياهورین  هلمح  رهظ  تعاـس 12  زا  تسا : هدومن  شرازگ  هنوگنیا  ار  كرتـشم  هتیمک  ریخـست 
رد ینابرهـش  رود  ات  رود  دنتـشاد . رارق  حلـسم  مدرم  سپـس  ییاوه و  يورین  نویبالقنا  اهنآ  رـس  تشپ  دـندوب و  بـالقنا  يورین  شیپاـشیپ 

نویبالقنا شتآ  هب  ًالباقتم  مه  ینابرهـش  نارومأم  دـیراب . یم  شتآ  ینابرهـش  فرط  هب  وس  ره  زا  دوب و  بالقنا  حلـسم  ياهورین  هرـصاحم 
. دندوب راک  هجیتن  نارگن  دربن  لحم  فارطا  رد  زین  يداع  مدرم  دندوب . هتفرگ  رگنـس  اه  نامتخاس  ماب  تشپ  رد  نویبالقنا  دنداد . یم  خساپ 

عورـش زا  شیپ  ینابرهـش  نارومأم  هک  دوش  یم  هتفگ  دـندرک . یم  يداش  دوب ، نویبالقنا  يزوریپ  یکیدزن  زا  یکاح  هک  يربخ  ره  اب  اهنآ 
هفرح زادناریت  يا  هدع  طقف  دـندوب و  هدرک  لقتنم  يرگید  ياج  هب  ار  تامهم  اه و  هحلـسا  نینچمه  كرادـم و  دانـسا و  نویبالقنا ، هلمح 

نامتخاس لحم  رد  نارهت  یماظن  رادنامرف  ینابرهش و  سیئر  یمیحر  دبهپس  دندوب . هتـشاذگ  یقاب  لحم  رد  نامتخاس  زا  تظافح  يارب  يا 
ناعفادـم راب  ود  دـشن ، عطق  يا  هظحل  راـبریت  هلولگ و  کیلـش  هک  هتعاـس  راـهچ  ًاـبیرقت  گـنج  نیا  رد  داـتفا . بـالقنا  ياـهورین  تسد  هب 

ریگلفاغ کیلش  اب  دنورب ، ینابرهش  فرط  هب  هک  دندش  جراخ  ناشاهرگنس  زا  بالقنا  ياهورین  هک  راب  ره  دندرک و  میلـست  مالعا  ینابرهش 
لسلسم کی  دیسر . دربن  لحم  هب  بالقنا  ياهورین  شوپ  هرز  نیتسخن  رهظ  زا  دعب  تعاس 3  دودح  دندش . وربور  ینابرهش  ناعفادم  هدننک 

هیحور فیعـضت  رب  يدایز  ریثأت  تشاد ، یبیهم  يادـص  هک  لسلـسم  نیا  کیلـش  اب  بالقنا  ياـهورین  دوب و  راوس  شوپ  هرز  يور  نیگنس 
هب هک  دوب  رهظ  زا  دـعب  راهچ  تعاس  کیدزن  تفر  الاب  دیفـس  مچرپ  دـندش . اـهنآ  میلـست  عیرـست  بجوم  دنتـشاذگ و  ینابرهـش  ناعفادـم 

ار بالقنا  ياهورین  شتآ  تردق  ربارب  رد  تمواقم  بات  هک  ینابرهـش  ناعفادم  تفای و  شهاک  فرط  ود  يوس  زا  هلولگ  کیلـش  جـیردت 
هطوحم دراو  بالقنا  ياهورین  ینابرهش ، نیرومأم  میلست  لابند  هب  دندرک . میلست  مالعا  عطق  روط  هب  دیفـس ، هچراپ  نتـشارفارب  اب  دنتـشادن ،
ریگتسد دارفا  نایم  رد  دندرک . لقتنم  کباتا ) هچوک  رس   ) ناطلسلا نیما  دجـسم  هب  ظفحلا  تحت  یکی  یکی  ار  ینابرهـش  ناعفادم  دندش و 

هداس رومأم  ای  دندوب و  نابساپ  ای  ناشدوخ  هتفگ  هب  دندروخ و  یم  مشچ  هب  ناورس  گنهرس و  پیترـس ، هلمج  زا  یـشترا  رـسفا  دنچ  هدش 
هتیمک هب  ندـش  دراو  زا  سپ  یبـالقنا  مدرم  دـندش . هدرب  تسا  عـقاو  هتیمک  یکیدزن  رد  هک  ناطلـسلا  نـیما  دجـسم  هـب  دار  ـ فا نـیا  هـتیمک .

ریز هک  یـسایس  ناینادـنز  هزانج  زا  سکع  يدایز  رادـقم  هتیمک  كانتـشحو  ياـهقاتا  رومن و  ياـه  لولـس  كاواـس  ینابرهـش و  كرتشم 
ياهرازبا زا  يدایز  دادعت  دندرک . ادیپ  دندوب  هدیـسر  تداهـش  هب  ینابایخ  ياهدروخرب  رد  هک  ینیزرابم  ای  دـندوب و  هدـش  دیهـش  هجنکش 

لیاسو هلمج  زا  زاـگ  دـض  ياـه  کـسام  زین  راد و  کـسام  ياـهدوخ  هـالک  داـتفا . بـالقنا  ياـهورین  تسد  هب  هلمح  نیا  رد  زین  هجنکش 
لیوحت ناطلـسلا  نیما  دجـسم  هب  ار  اهنآ  دـعب  یتاـظحل  زین  مدرم  داـتفا و  مدرم  تسد  هب  ینابرهـش  هب  نویبـالقنا  هلمح  رد  هک  دوب  يرگید 

. دش هدرب  ینیمخ  ماما  هتیمک  هب  ریگتـسد و  دوب  هدش  ناهنپ  هدروآرد و  نت  زا  ار  دوخ  یماظن  مروفینا  هک  یناجیرال  یمیحر  راسمیت  دنداد .
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یتح صخش  نیا  هب  هک  دش  هیصوت  دنتسناد . یم  هانگ  یب  ياه  ناسنا  نینوخ  ياهراتشک  لوئسم  ار  وا  دنتفگ و  یم  ازسان  یمیحر  هب  مدرم 
یناسک زا  رفن  دنچ  دسرب . تازاجم  هب  همکاحم و  یمالـسا  يروهمج  هاگداد  رد  دوش و  نشور  وا  فیلکت  ات  دننک ، زارتحا  ییوگازـسان  زا 

: دنتفگ ناراگنربخ  هب  هراب  نیا  رد  دنتـشاد ، تکرـش  نارهت  یماظن  رادـنامرف  یمیحر  يریگتـسد  ینابرهـش و  رد  يزادـناریت  نایرج  رد  هک 
رد مدرم  مشخ  مغریلع  وا  یلو  میدرک . ریگتسد  دوب ، هدرک  ناهنپ  دمک  لخاد  رد  ار  دوخ  هحلسا  هدروآرد و  ار  دوخ  ياهسابل  هک  یمیحر 

ياهوردوخ زا  يدادـعت  لک  ینابرهـش  هب  هلمح  نمـض  تسا . رادافو  هاش  هب  نانچمه  هک  تفگ  داد  یم  ناشن  درـسنوخ  ار  دوخ  هک  یلاـح 
داـتفا و مدرم  تسد  هب  تسا  یناـبایخ  ياـه  شروـش  اـب  هلباـقم  صوـصخم  هک  يرهـش  کـچوک  ياـهربرفن  اـه و  شوـپ  هرز  زین  شترا و 

تکرح هاشغاب  ناگداپ  فرط  هب  دندمآ و  نوریب  نامتخاس  زا  اهنآ  رب  راوس  دندوب ، حلـسم  فلتخم  ياه  هحلـسا  هب  هک  یلاح  رد  نویبالقنا 
هدش وربور  ناگداپ  حلـسم  نارومأم  دیدش  تمواقم  اب  هاشغاب  رد  بالقنا  هدـننک  هرـصاحم  ياهورین  هک  دوب  هدیـسر  ربخ  هک  ارچ  دـندرک .

نابایخ رد  گنج  ترازو  نامتخاس  يوس  هب  حلـسم  ریغ  دارفا  هچ  دندوب و  حلـسم  هک  اهنآ  هچ  تیعمج  لیـس  هک  دوب  قیاقد  نیمه  رد  دنا .
يزابرس ياه  هالک  و  « 3 «ژ -  گنفت يدایز  يدادعت  دعب  یکدنا  دش و  ریزارـس  دوب  هدمآرد  بالقنا  ياهورین  فرـصت  هب  ًالبق  هک  یغورف 

ياـهورین رتـگرزب ، ياـه  يزوریپ  بسک  هدـمآ و  تسد  هب  ياـه  يزوریپ  ظـفح  بـالقنا و  زا  يرادـساپ  يارب  اریز  داـتفا . مدرم  تسد  هـب 
لحم رد  نمهب  زور 22  رد  دوخ  هک  تاعالطا  همانزور  راگنربخ  ساکع و  یمزر  ریگناهج  ياـقآ   118. دنتشاد زاین  لیاسو  نیا  هب  بالقنا 
مدوخ هلصافالب  دش . هدینش  ینابرهش  یلاوح  زا  يزادناریت  يادص  هک  میدوب  تاعالطا )  ) همانزور لحم  رد  دراد : یم  راهظا  هتـشاد  روضح 

ود نیب  ار  منیبرود  دوب ، هدش  هدیشک  اه  هدرپ  هک  یلاح  رد  متشاد  ینابرهش  رب  هک  یفارشا  هب  هجوت  اب  مدناسر و  نامتخاس  متفه  هقبط  هب  ار 
هجاوم هلولگ  زا  يرابگر  اـب  ینابرهـش  نیظفاـحم  طـسوت  نآ ، ندروخ  ناـکت  هدرپ و  اـب  نیبرود  ساـمت  ضحم  هب  یلو  مدرک  رقتـسم  هدرپ 
مراهچ هقبط  هب  ار  دوخ  هک  یمدرم  ياهورین  زا  یکی  مدـش  هجوتم  لاح  نیا  رد  مدـش . يریگرد  لـحم  یهار  هتـشادرب و  ار  نیبرود  مدـش .

یب رکیپ  هتفرگ و  رارق  تباصا  دروم  كرتشم  هتیمک  نیظفاحم  طسوت  دوب ، هدـش  رقتـسم  نکلاب  رد  هدـناسر و  تاعالطا  همانزور  نامتخاس 
هب هنحص  نیا  زا  سکع  هیهت  اب  دندوب . وا  دسج  ندیشک  الاب  لاح  رد  بانط  هلیسو  هب  مدرم  دوب و  هداتفا  نییاپ  هقبط  یناوریـش  يور  شناج 

وردوخ کی  لاح  نیا  رد  مدناسر . تسا -  يراکبارخ  دض  كرتشم  هتیمک  مدـش  هجوتم  اهدـعب  هک  يریگرد -  لحم  هب  ار  مدوخ  تعرس 
یمن قفوم  هک  تشاد  ار  نامتخاس  لخاد  هب  دورو  دصق  دیـسر و  هتیمک  رد  هب  دندوب  راوس  نآ  رب  مدرم  زا  رفن  نیدنچ  هک  یلاح  رد  یهرز 

نآ تشپ  ار  نویماک  هاگتـسد  کی  لخاد  زا  نامتخاس  نیظفاحم  دش  مولعم  ًادعب  هک  ار  رد  دش  قفوم  دایز  شالت  رارـصا و  رثا  رب  یلو  دـش 
نآ يور  هک  يدارفا  زا  رفن  کی  هجیتن  رد  ریزارس و  روبزم  وردوخ  فرط  هب  هلولگ  رابگر  رد ، ندش  زاب  ضحم  هب  دنک . زاب  دنا ، هداد  رارق 

سکع مهم  دادـیور  نیا  هظحل  هظحل  زا  نینچمه  هظحل و  نیا  زا  نم  دـش . حورجم  تفرگ و  رارق  تباصا  دروم  اپ  هیحان  زا  دـندوب  هتـسشن 
یبهذم يا  هداوناخ  رد  نارهت  عباوت  زا  نک  رد  لاس 1310  هب  ینک ، يودهم  اضردـمحم  هللا  تیآ   - 116 ددرگ . تبث  خیرات  رد  ات  متفرگ 

. تخادرپ ینید  مولع  لیصحت  هب  نارهت  هدازرل  هسردم  رد  ات 1327  لاس 1325  زا  دیناسر . مامتا  هب  نک  رد  ار  ییادتبا  نارود  دمآ . ایند  هب 
 ، یناگیاپلگ ییاـبطابط ، همـالع  ینیمخ ، ماـما  يدرجورب ، ماـظع ؛ تاـیآ  رـضحم  رد  مق و  رد  هیـضیف  هسردـم  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  يو 

تیعضو رد  لوحت  نآ  زا  فده  هک  ار  یسایس  عمجم  نویناحور  زا  رگید  يدادعت  اب  وا  دیـسر . داهتجا  هجرد  هب  داد و  همادا  دامادریم و ... 
 ، يورم هسردم  رد  سیردـت  رب  هوالع  دـمآ و  نارهت  هب  لاس 1340  رد  دـنداهن . ناینب  دوب  یـسایس  لئاسم  هب  هزوح  ندرک  دراو  یـسرد و 

لاس رد  تشاد . هدهع  هب  دش  لیدبت  یسایس  ياه  نوناک  زا  یکی  هب  دادرخ 1342  مایق 15  نایرج  رد  هک  ار  یلیلج  دجسم  تعامج  تماما 
شا ینادنز  هداد  لاقتنا  نارهت  هب  ار  وا  ًاددجم  هام ، ود  تشذگ  زا  سپ  اما  دیدرگ  موکحم  ناکوب  رد  دـیعبت  لاس  هس  هب  تشادزاب و   1353
يوس زا  بالقنا  يزوریپ  هناتـسآ  رد  دـش . دازآ  زور  دـنچ  زا  سپ  ریگتـسد و  یماظن  تموکح  طسوت  هام 1357  يد  رد  رگیدراب  دـندرک .

وا دش . بوصنم  بالقنا  ياه  هتیمک  یتسرپرس  هب  ماما  ترـضح  نامرف  هب  نآ  زا  سپ  دمآرد و  بالقنا  ياروش  تیوضع  هب  ماما  ترـضح 
ياروش رد  تیوضع  ع ،)  ) قداص ماما  هاگشناد  سیسأت  تسا . هدوب  نآ  لک  ریبد  اه  لاس  زرابم و  تیناحور  هعماج  سسؤم  وضع  نینچمه 
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ترـضح يوس  زا  بصن   ) یـساسا نوناـق  يرگنزاـب  تأـیه  رد  تیوضع  ناـبهگن ،  ياروش  رد  تیوضع  (، 1363  ) یگنهرف بالقنا  یلاـع 
يریزو تسخن  تسپ  راد  هدهع  ات 26.7.1360  زا 11.6.1360  رنهاب ، ییاجر و  تداهـش  زا  سپ  تسا . هدوب  يو  يدـعب  لغاشم  زا  ماما ،)
بالقنا تایبدا  رتفد  نسحم ، یمظاک  . ) تسا زرابم  تیناحور  هعماج  یلک  ریبد  و  ع )  ) قداـص ماـما  هاگـشناد  تساـیر  نونکا  مه  يو  دوب .

ص 5 خروم 23.11.1357 ، ناهیک ، هماـنزور   - 117 و 529 .) صـص 528  لوا ، پاچ  یهاش ، تزع  تارطاـخ   ، 31  . تارطاخ یمالسا ،
روپ نسح  مساـق  ملق :  هب  تفرگ  مارهب  روگ  هنوگچ  هک  يدـید  ص 5 .  هخروم 23.11.57 ،  ناهیک . هماـنزور  شرازگ  زا  صیخلت   - 118

هتیمک فارطا  رد  مدرم  ماحدزا  تفه ) هاـجنپ و  نمهب  مود  تسیب و   ) زورما  119 هتیمک رد  هجنکـش  ياهرازبا  زا  دیدزاب  يارب  مدرم  موجه 
رد حبص  زا  دندوب ، هدش  عالطا  اب  هتیمک  ریخـست  زا  بشید  هک  مدرم  زا  يریثک  ياه  هورگ  دیـسر . دوخ  جوا  هب  یغورف  نابایخ  رد  كاواس 

ندید نآ  ددعتم  ياهدنب  اه و  لولـس  زا  دـنبای و  هار  هتیمک  هطوحم  هب  دنتـسناوت  يدودـعم  هورگ  اهنت  اما  دـندرک و  عامتجا  هتیمک  فارطا 
. دوش یم  تظفاحم  نازابرس  یئاوه و  يورین  نارسفا  مدرم و  نارادساپ  هلیـسو  هب  دمآرد ، زرابم  ناناوج  لاغـشا  هب  بشید  هک  هتیمک  دننک .
. دنهد یم  ار  هتیمک  هطوحم  هب  ندش  لخاد  هزاجا  تراک  هئارا  دارفا و  یئاسانش  اب  اهنت  دنا و  هداتـسیا  حلـسم  رادساپ  دنچ  يدورو  رد  ولج 
سابل و هفحلم ، وتپ ، بتک ، عاونا  زا  ولمم  هطوحم  لخاد  دندروآ . یم  لمعب  دـیدش  تبقارم  هتیمک  ساسح  طاقن  مامت  زا  حلـسم  نارادـساپ 

اما تسا . یـسایس  ناینادنز  هب  قلعتم  دسر و  یم  ناونع  زا 200  شیبو  دلج  رازه  دـنچ  هب  ناشدادـعت  هک  یی  اه  باتک  تسا . یماظن  هالک 
نیما نایفوک  «، » یتعیرـش رتکد  جـح  تسا و  همطاف  همطاف ، «، » تیادـه قداص  روک  فوب  .» تسین یـسایس  ًالـصا  اهباتک  نیا  رتشیب  ياوتحم 

هطوحم رد  دنا . هدش  دیهش  هجنکش  ریز  ای  هجنکش و  هدوب و  دنب  رد  اهلاس  نآ  رطاخ  هب  اهنآ  نابحاص  هک  تسا  ییاه  باتک  زا  120 يریقف »
هدمآ و لحم  هب  هتیمک  نادنمراک  زا  ییاههورگ  نینچمه  زورما  دوش . یم  هدـید  زین  متـسیس  نیرخآ  كالیداک  زنب و  لیبموتا  اههد  هتیمک 

هتیمک قرب  سدـنهم  ار  دوخ  هک  يا  هلاـس   35 ياقآ 36 -  دـندوب . اهنآ  راک  عنام  نارادـساپ  اما  دـندوب  دوخ  ياهراک  قتف  قتر و  راتـساوخ 
ناشیکی دندرک . یم  تفلاخم  نارادساپ  دنک ... ریمعت  ار  نآ  دیاب  هدیـسر و  بیـسآ  قرب  تاسیـسأت  هب  هک  تشاد  رارـصا  درک ، یم  یفرعم 

شدنمونت ناراکمهزا  یکی  اجنیا  رد  تخادنا و  نییاپ  ار  شرس  سدنهم  ياقآ  تساههاگ ؟ هجنکش  دنب  اه و  لولـس  قرب  ناتروظنم  تفگ 
یعدم دهد ، ناشن  رثأتم  ار  دوخ  درک  یم  یعس  هک  اهدنمونت  نیمه  زا  رگید  یکی  راسمیت . شیپ  میورب  ایب  ناورس  بانج  هکدمآ  فرح  هب 

دح زا  شیب  روضح  دنک ! شرـس  هب  یکاخ  هچ  هک  تسا  هدنام  وا  دنا و  هدرب  امغی  هب  ار  هتیمک  نانکراک  نادرگ  هاوخنت  ناموترازه  دوب 16 
دیدزاب هزاجا  دندوب و  هدنام  اه  هلیم  تشپ  هک  دـش  مدرم  زا  ییاههورگ  ضارتعا  بجوم  هتیمک ، هطوحم  لخاد  رد  هتیمک  ياضعا  زا  هورگ 

لحم هب  ار  دوخ  فلتخم  ياه  هناهب  هب  هک  ار  هتیمک  نانکراک  هیلک  نارادساپ ، زا  یکی  هک  دش  بجوم  ضارتعا  نیا  دنتـشادن . ار  هتیمک  زا 
هتیمک ياهلولـس  اهدنب و  تاقبط و  زا  دیدزاب  دـنهد . رارق  یـسرب  دروم  ار  نانآ  لئاسم  جـیردت  هب  ات  دـنک ، سبح  قاتا  رد  دـندوب  هدـناسر 

یمدرم حالطـصاب  ياضعا  ندرگ  يروطق  هب  ییاه  هلیم  رومن ، رون و  یب  ياهدـنب  دـیماجنا . دـهاوخ  لوط  هب  زور  کـی  زا  شیب  مک  تسد 
ات درک  لیدـبت  هاگـشیامن  هب  ار  اجنیا  نارگاشامت  زا  یکی  لوق  هب  دـیاب  دـید . تقد  هب  دـیاب  ار  اهنیا  همه  هجنکـش . ددـعتم  لیاسو  و  هتیمک !

باتک یتح  هلیـسو  هنوگره  تشادرب  زا  هتیمک  نارادساپ  تسا . هتفر  ام  زرابم  ناناوج  رب  هچ  اهلاس  نیا  رد  دننادب  مدرم  فلتخم  ياههورگ 
دنچ هب  حبص  تعاس 10  نیا  ات  مدرم  عامتجا  دـننک . یم  یـسرزاب  ار  ناگدـننک  دـیدزاب  جورخ  ماگنه  دـندروآ و  یم  لمع  هب  يریگولج 

شیپ يا  هثداح  هظحل  نیا  ات  دـنراد  روضح  مه  هتیمک  ناـنکراک  زا  يا  هدـع  هک  لـخاد  رد  صوصخ  هب  ماـحدزا  نیا  دـسر . یم  رفن  رازه 
دیاش هک  داتفا  قافتا  عیرـس  يردق  هب  عیاقو  زا  یخرب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  رد  تفرگ  مارهب  روگ  هنوگچ  هک  يدـید  تسا ... . هدرواین 

ینارهت یلامک ، نوچمه  ینایوجزاب  تشونرـس  عوضوم ، نیا  ینیع  قادصم  دشابن . روصت  لباق  دنا  هدوبن  نآ  دـهاش  دوخ  هک  یناسک  يارب 
رد هک  يا  یـسایس  ینادـنز  یهاش )  ) يرهطم هللا  تزع  دـندش !!! دوخ  ینادـنز  ینادـنز  رود ، نادـنچ  هن  یناـمز  رد  هک  تسا  شرآ و ... و 

طسوت رصق  نادنز  ادتبا  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  دیوگ .: یم  هراب  نیا  رد  دوب ، نایوجزاب  هجنکـش  تحت  كرتشم  هتیمک  رد  اههام   50 ههد
نادنچ هن  یتدم  تشذـگ  زا  سپ  هک  نیا  بلاج  دـش . هدرپس  نم  هب  تیلوئـسم  نیا  لاس 58  لیاوا  دش . یم  هرادا  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس 
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یلامک ینارهت ، شرآ ، نوچمه  يدارفا  مدوب .!! اهنآ  تسد  ریـسا  ینادـنز و  نم  لبق  زور  دـنچ  ات  هک  دـندوب  نم  ینادـنز  یناسک  ینـالوط 
دندوب لولس  کی  رد  مه  اب  اهزور  اهنآ  لاثم  روط  هب  میامن . راتفر  مارتحا  اب  اهنآ  اب  مدرک  یم  یعس  یمالسا  ياه  هزومآ  ساسا  رب  نم  و ....

نیگمـشخ مدرم  ضرعت  دـید و  زا  اهنآ  هاگداد ، هب  لاقتنا  ماگنه  هک  میدوب  هدیـشیدنا  یحرط  دوب . مهارف  ناشیارب  لزنم  اب  سامت  ناکما  و 
ار كاواس  كرتشم و  هتیمک  هتفگان  موتکم و  قیاقح  زا  يرایـسب  اـهنآ  هک  دـش  ببـس  اـهراتفر  نیا  عومجم  مدـقتعم  نم  دنـشاب . ناـما  رد 

یم یـصاخ  یکریز  اب  ینارهت  یلو  دـش  دـهاوخ  مادـعا  ًاعطق  هک  تسناد  یم  دوب  هداد  ماجنا  هک  یلامعا  هب  هجوت  اب  شرآ  دـنیامن . وگزاـب 
هتیمک هب  ریگتـسد و  هک  یماگنه  تازرابم  نامز  رد  دینک . هدافتـسا  یتاعالطا  ياههاگتـسد  داجیا  يارب  نم  تایبرجت  زا  دـیناوت  یم  تفگ 

، یلیعامـسا یلوسر ، ینارهت ، هیحان  زا  دش . میوجزاب  شرآ  نآ  زا  دعب  دوب . یلامک  هام  شـش  ات  نم  یلـصا  يوجزاب  مدش ، لقتنم  كرتشم 
يولهپ میژر  ياه  نادنز  رد  تسین . فیصوت  لباق  هک  متفرگ  رارق  یناوارف  ياهرازآ  تیذا و  دروم  يدمحم  ًاص  . وصخ یماهت و  گنـشوه 

دوجو یتالضعم  تالکـشم و  تشادن و  دوجو  یتاقالم  تفرگ . یمن  رارق  ینادنز  رایتخا  رد  یتاناکما  هنوگچیه  كرتشم  هتیمک  ًاصوصخ 
هملاکم میهد : رارق  ناشرایتخا  رد  دندوب ، هدرک  غیرد  ام  زا  اهنآ  هک  هچنآره  میدرک  یعس  ام  دبلط . یم  رگید  یتصرف  نآ  حرش  هک  تشاد 

تاناکما نیرتمک  نداد  لابق  رد  اهوجزاب  كرتشم  هتیمک  رد  رـسمه و ....  اب  یـصوصخ  تاقالم  هداوناخ ، اـب  تاـقالم  هداوناـخ ، اـب  ینفلت 
زا هدافتـسا  هویم و  نامرد ، تشادهب و  وراد ، هلمج  نم  ار  مزال  تاناکما  هیلک  ام  یلو  دنتـشاد ، مهتم  زا  يراکمه  عقوت  راگیـس ، کی  یتح 
دنم هرهب  تاناکما  نیا  زا  کی  چـیه  زا  هکنیا  رب  هوـالع  ناـمز  نآ  هک  یلاـح  رد  میتشاذـگ . یم  اـهنآ  راـیتخا  رد  ار  نادـنز  طاـیح  ياـضف 

زا نت  ود  يوـلهپ  میژر  ناـیوجزاب  ناـیم  رد  یفرعم  مشـش  لـصف  میدـش . یم  هجوـتم  اذـغ  ندروآ  زا  مه  ار  زور  بش و  نارذـگ  میدوـبن ،
ینادـنز رتـمک  دـندوب . هدوـبر  كاواـس  رد  نارگید  زا  ار  تقبـس  يوـگ  یمحر  یب  تواـسق و  رد  نیوا ، كرتـشم و  هتیمک  نارگ  هجنکش 

رد هنادجم  اه  لاس  شرآ )  ) يرگناوت نودیرف  و  ینارهت )  ) روپ يردان  نمهب  دشاب . هدیـشچن  ار  ود  نآ  ياه  هجنکـش  معط  هک  دوب  یـسایس 
هب فورعم  روپ  يردان  نمهب  ینارهت  وجزاـب : ود  نیا  همانیگدـنز  رب  هاـتوک  تسا  يرورم  دـیآ  یم  یپ  رد  هچنآ  دـندوب . كاواـس  تمدـخ 

روشک تاعالطا  تینما و  نامزاس  رد  ملپید  كردـم  اب  لاس 1346  رد  يو  دیدرگ . دـلوتم  نارهت  رد  لاس 1324  رد  سابع  دـنزرف  ینارهت 
ربـخ يروآ  عمج  شا  هفیظو  هک  شخب 311  هب  سپـس  دوب و  راک  هب  لوغـشم  شیف  یناگیاب و  تارادا  رد  یتدم  دش . مادختـسا  كاواس ) )

هب يو  رفاو  يدنم  هقالع  داد . همادا  سناسیل  عطقم  ات  ار  دوخ  تالیـصحت  تمدـخ  نیح  رد  يو  دـش . لقتنم  دوب  یتسینومک  ياههورگ  رد 
شخب تیلوئسم  یهاتوک ، تدم  تشذگ  زا  سپ  دش  بجوم  هک  دوب  هتخاس  دعتسم  يدرف  يو  زا  یگدرپسرـس ، راشرـس و  دادعتـسا  راک ،

هتیمک وضع  لاس 1349  رخاوا  رد  ددرگ . تایلمع  ربهر  لاس 1348  رد  نآ  لابند  هب  دوش و  راذگاو  يو  هب  یتسینومک  تاجتسد  بازحا و 
كرتشم هتیمک  رد  لاس 1351  دادرخ  رد  وا  دوب . اههاگـشناد  يرـسارس  تارهاظت  لماوع  ییاسانـش  نآ  هفیظو  هک  دـش  موس  هرادا  رد  يا 

هک دوب  ساسا  نیمه  رب  درک و  بلج  ار  دوخ  قوفام  دارفا  هجوت  هجو  نیرتهب  هب  تیدج ، راکتـشپ و  اب  دومن و  زاغآ  ار  دوخ  دیدج  تیلاعف 
ياهنـشج لادـم  شـشوک ، ود  هجرد  ناشن  اهنآ :  هلمج  زا  هک  دومن  تفایرد  فلتخم  ياه  لادـم  هتفرگ و  رارق  قیوشت  دروم  راـب  نیدـنچ 

اکیرمآ و مزاـع  یـصصخت  ياـه  هرود  ندـنارذگ  تهج  لاـس 1355  رد  ینارهت  ینویاـمه و . ...  مـجنپ  ناـشن  یهاـشنهاش ، هلاـس   2500
هب لاس 1356  رد  دوب . مهن  هدر  دـنمراک  كاواس  رد  هبتر  رظن  زا  يو  دـیامن . یم  یط  ار  هطوبرم  فلتخم  ياـه  هرود  هدـیدرگ و  لیئارـسا 

ياـهزور نیرخآ  اـت  وا  دـش . لـقتنم  نیوا  رد  رقتـسم  هتیمک  هب  كرتـشم ) هتیمک  سیئر   ) يا هدجـس  يرـصان و  اـب  يراـگزاس  مدـع  تـلع 
یـششوک شـالت و  چـیه  زا  داد و  یم  همادا  هنادـجم  ار  ینادـنز  زراـبم  نادرم  ناـنز و  هجنکـش  ییوجزاـب و  رما  يوـلهپ  مـیژر  تموـکح 

دروآ و يور  یفخم  یگدنز  هب  یتدم  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  يو  دوب . یتباث  زیورپ  دامتعا  دروم  تدش  هب  درک و  یمن  راذگورف 
ًافرص یصاخ  یکریز  اب  دومن  یعس  یمالـسا ، بالقنا  تیهام  لیلد  هب  ینارهت  دش . ریگتـسد  بالقنا  ياهورین  طسوت  لاس 1358  لیاوا  رد 
هدوب هدروآ  یبهذم  نیزرابم  رـس  رب  هک  هچنآ  زا  دـیامن و  نایب  دوب  یبهذـم  ریغ  ياههورگ  اب  هطبار  رد  هک  ار  شیاه  تیلاعف  زا  يرـس  نآ 

مه یبهذـم  نیزرابم  هجنکـش  ییوجزاب و  هب  يو  یبهذـم  ناینادـنز  زا  يرایـسب  تاراهظا  هب  انب  هک  یلاح  رد  تسا  هدرواین  نایم  هب  ینخس 
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رد حیـضوت  زا  یلو  دراد  یتاراـشا  لیئارـسا  اـکیرمآ و  رد  شزوـمآ  يریگارف  هـب  دوـخ  تاـفارتعا  رد  نـینچمه  يو  دـیزرو . یم  ترداـبم 
: دـنک یم  فیـصوت  هنوگنیا  ار  دوخ  وا  دور . یم  هرفط  دوب ، هتخومآ  هجنکـش  ییوجزاـب و  اـب  هطبار  رد  هک  ییاـه  شزومآ  عون  صوـصخ 

همه يارب  مدوب ، تسود  نیرتهب  ناتـسود  يارب  نم  تسا . یتقیقح  نیا  متـشاد ، مدرم  هیلع  كاواس  رد  هناقداص  ریذپان و  یگتـسخ  شالت  »
نمهب خروم 24  هبنـش  هس  ناهیک ، همانزور   - 119 121 ». مدوب یبوخ  دالج  مه  كاواس  يارب  هنافـسأتم  مدوب و  بوخ  ما  هداوناخ  ءاـضعا 

، ینیمخ ماما  رارسالا  فشک  ینیمخ ، ماما  هلاسر  هب :  ناوت  یم  كاواس  رظن  زا  نامز  نآ  هرـضم  ياه  باتک  هلمج  زا  ص 4 120 -  ، 1357
نیسح دمحم  خیش   ) مالسارد یقالخا  ياه  هنومن  (، 1343 یناجنسفر -  یمشاه  ربکا  یلع   ) رامعتسا هایس  همانراک  ای  نیطـسلف  تشذگرس 

تایهاکف اـیک ،) رهچونم  همجرت   ) ماـنتیو زا  تشگزاـب  ناـمرک ،) یتجح  یلع   ) يداژن تاـضیعبت  مالـسا و  لاس 1344 ،) ءاطغلا -  فشاـک 
هرظانم ناگرزاب ،) يدهم   ) دلوم زرابم و  بتکم  يرهطم ،) یـضترم  ییابطابط ، همالع   ) تیناحور تیعجرم و  (، 1347 تلاح -  مساقلاوبا  )

. دومن هراشا  و ...  یناقلاط ) هللا  تیآ   ) نآرق زا  يوترپ  يا ، ) هنماخ  یلع  دیـس   ) زامن يافرژ  داژن ،) یمـشاه  میرکلادبع  دیهـش   ) ریپ رتکد و 
هدنورپ ص 117 ، هرامش 5 ، ، 1383 یخیرات -  تاعلاطم  همانلصف  یسایس ، ياهـشهوژپ  تاعلاطم و  هسـسؤم  ك : رتشیب ر . تاعالطا  يارب 

خ  / دجاس : عبنم ص 5 . دادرخ 58 ، هبنش 26  ناهیک ، همانزور   - 121 یبهذم ) هرضم  بتک 

كاواس تارطاخ 

ایندب یناحور  هداوناخ  کی  رد  هدنب  يولهپ  ياه  هاگ  هجنکش  زا  کلاس " دمحا   " نیملسملاو مالـسالا  تجح  تارطاخ  كاواس  تارطاخ 
وسانـشرس یناحور  مردـپ  دـجنگیمن . ثحب  نیا  رد  نآ  داـیو  رکذ  هک  متـشاذگ  رـس  تشپ  ار  ینارود  هعماـج  دارفا  همهدـننام  مدـمآ و 

هر ماما  ترـضح  ابناشیا  نینچمه  درکیم . هزرابم  رگنـس  کـی  رد  ناـشیا  اـب  یناـشاک  هللاتیآ  تازراـبم  تاـنایرج و  رد  و  دوب ، یلـضاف 
يولهپ میژر  متـس  ملظ و  یناشاک و  هللاتیآتازرابم  زا  ناـشیا  دـندشیم ، عمج  مه  رود  اـههچب  هکییاهبـش  تشاد و  یتسود  ییانـشآ و 
هـسردم رد  هکیعقوم  تسه  مدای  دوب . هتـسب  شقن  نامنهذ  رد  ینیمخياـقآ  ماـن  یناوجون  نارود  ناـمه  زا  تفگیم و  ییاـهزیچنامیارب 

ناشیا دوب . مردـپ  صخـش  دوب ، هدـشهدنب  رد  هشیدـنا  رکفت و  ثعاب  هک  ییاهتلع  زا  یکی  دادیمیـسایس . يوب  نم  ءاشنا  متـشونیم  ءاـشنا 
ناشیا . دوب یمهم  هتکن  دوخ  نیا  و  دهدب ، ناشن  ار  شدوخ  دنزرفدادیم  نادیم  دنورب و  رکفت  هشیدنا و  لابند  هک  درکیمراداو  ار  شدالوا 

ردام و ردـپ و  هب  مارتحا  مهم  یلیخ  لئاسم  زا  دـندادیم . قوس  نآ  يوس  هب  ار  اـههچبهمه  دـندوب و  هدرک  میظنت  هناـخ  رد  ياهماـنرب  کـی 
نتسش تهجدشیم  ایهم  دوخ  اذغ ، فرـص  زا  دعب  ناشیا  تاقوا  یهاگًالثم  دوب  یگدنز  روما  همه  رد  تکراشم  نادنزرف و  قوقحتیاعر 

اب اهیـضعب  هک  ینامز  رد  دوب . تیبرتلماع  لمع  ًالـصا  دـندرکیم و  لمع  دوب ، ناشهدـهعرب  هکیفیاظو  هب  ناشدوخ  اههچب  هتبلا  اـهفرظ .
روـطنیمه مـه  اـهرتخد  اـب  دـیناوخب ، ًاـمتح  اردـیدج  سورد  هـک  دــندومرفیم  اـم  هـب  ناـشیا  دــندوب ، فلاخمدــیدج  سورد  ندــناوخ 

نیا دنک . انشآ  دنتشادییادخ ، هرهچ  تیصخش و  هک  ینانآ  تلیضف و  ملعلها و  دارفا  اب  ار  اههچب  تشاد  یعـس  هشیمه  درکیمدروخرب و 
میوـگب ار  نیا  دـنکیم . انـشآ  يدارفا  هچ  اـب  ار  شدـنزرف  ، ردـپ کـی  هک  تسا  مهم  نیا  دـنک و  ادـیپ  تیـصخشناسنا  دـشیم  ثعاـب  رما 

مود هتکن  دوب . نمنهذ  ندرک  رادـیب  نشور و  ثعاب  نیا  دوب و  هدـنب  هیحوررد  ردام  ردـپ و  شقن  یـسایس  تازراـبم  يارب  هیلوا  هزیگناهک 
ابیز ساـبل  اذـل  دـنک ؛ هدافتـسااهییابیز  زا  دـهدب و  ناـشن  ار  دوـخ  دـهاوخیم ، ناوـج  درادار . دوـخ  شهج  یناوـج  نارود  هک  تسا  نیا 

هب درف  ًامتح  دوش ، لمع  نیا  فـالخ  رگا  یلو  درکهدافتـسا ، بوخ  ناوتیم  نیا  زا  دـهدب و  ناـشن  ار  ییاـبیزنیا  دـهاوخیم  دـشوپیم و 
ردیتاـیآ لاـثم  ناونع  هب  تشاد  شقن  یلیخ  نیا  دوب و  نآرقتاـیآ  مهف  مالـسا و  نتم  اـب  اـم  طاـبترا  موس  هتکن  دوشیم . هدیـشکفارحنا 

هک دوب ، ام  دوخ  طسوت  مالکمهف  زا  دعب  شقادصم  تسیک و  نامز  نوعرف  هک  دشیمهداد  حیـضوت  تسیک  نوعرف  دوب و  نوعرف  اب  طابترا 
درک و رتنـشور  ار  هـنییآ  نـیا  ناوـتیم  هنییآلـثم و  تـسا  كاـپ  فاـص و  ناوـج  نـهذ  هـک  تساـجنیا  مـهمهتکن  هنوـعرف و  یـسک  هـچ 

هتکن نیرخآدـندرکیم  نیقفانم  هک  دوب  يراـک  ناـمه  تسرد  نیا  درکهایـس . ار  نآ  تخیر و  نآ  يور  رب  يرهوج  هکل  ناوتیمسکعرب 
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نیدیب ار  يرفن  سالک 60  کی  دناوتیمملعم  کی  ینعی  تشاد  ام  تیبرت  رد  ياهدـننک  نییعتشقن  رایـسب  هک  دوب ، ملعم  داتـسا و  هلئـسم 
لدلها و هک  متفر  یناداتـسا  لابند  هب  متفر  لیـصحت  يارب  مقهب  یتقو  هک  دش  بجوم  رما  نیا  دنک و  تیاده  تسار  هار  هبهکنیا  ای  دـنک و 

هورگ کیاب  ناتسریبد  رد  ار  دوخ  یسایس  ياهتیلاعف  تازرابمهدنب و  داد و  مه  تسد  هب  تسد  ایاضق  نیا  هعومجم  دندوب . هزرابم  نافرع و 
رما نیمه  مدوب  قـفوم  يدروـنهوکو  لاـبیلاو  لاـبتوف و  ياههتـشر  رد  متـشاد و  یبوـخهبتر  یـسرد  رظن  زا  نوـچ  مدرک و  عورـش  هرفن  هس 

لـصو ام  هک  دندرکیم ، یـسایس  تیلاعفناهفـصا  رد  یبهذم  بوخ  ياههچب  زا  یهورگ  کی  دوب . هدـش  هزرابم  رماتهج  یبوخ  شـشوپ 
ردـپ ابناشیا  نوچ  دوب . نم  يارب  یتبثم  هتکن  نیا  دوب ، یتشهبرتکد  مولظم  راوگرزب و  دیهـش  هورگ  نیا  سأر  رد  نوچ  . اهنآ هب  میدوبهدـش 

ناهفـصا هیمراصناتـسریبد  رد  هرفن  هس  هورگ  ام  متفگ  هک  روط  ناـمه  متـشاد  شیارگاـهنیا  يوس  هب  تهج  نیا  زا  دـندوب و  تسود  هدـنب 
هدیسر نامتسد  هب  ناتسود  طسوت  هک  ار  هر  ماماترضح  ياههیمالعا  هک  دوب  نیا  میدادیم  ماجناهک  ییاهراک  هلمج  زا  میدرکیم  تیلاعف 

مداخ هک  یلاحرد  میدـشیم و  ناتـسریبد  لخاد  دوشن ، هجوتم  یـسک  هکيروط  هب  دوز  حبـص  بسانم  یتصرف  رد  یگنهامه  کـیاب  دوب ،
هکنیا زا  لبق  میتشاذـگیم  هیمالعااههچب  ياهزیم  لخاد  سالک  هب  سالک  وا ، رـس  تشپ  مهام  دوب ، اهـسالک  ندرک  زیمت  لوغـشم  هسردـم 

میدمآیمهسردم هب  رید  مه  زور  نآ  میتفریم و  نوریب  هسردمزا  دوشن ، هجوتم  یسک  هکنیا  هب  هجوت  اب  مه  زاب  دنوشبهسردم . دراو  اههچب 
، دندمآیم هسردم  طایح  هب  اههچب  هکلوا  گنز  میدیرخیم  ناج  هب  تفرگیم  ماجنا  هسردـمریدم  طسوت  هک  ار  ندـمآ  رید  هیبنت  دـیاب  و 

یبلاج ياهزیچهچ  : دشیم عورـش  ام  راک  اجنیا  دندرکیم . بلج  ارهسردم  مظان  ریدـم و  هجوت  تسد  هب  هیعالطا  زومآشناد  ناهگان 750
عمج رد  یعـس  هسردـم  مظان  ریدـم و  هک  یعقومو  مینک  بلج  هیمالعا  هب  ار  اههچب  هجوت  میدرکیمیعـس  هیک و  هللاحور  اقآ  جاح  هتـشون 

دودـح 600 دـنتفریمهناخ ، هب  اـههچب  هک  یعقوم  دـندرکیم و  عـمج  ار  هیمـالعا  ًالثم 100 دـیاش  میتفگیم  دـندرکیم ، اـههیمالعاندرک 
رارق راب  کی  دوب . نیریـش  بلاج و  ام  يارب  یلیخنیا  مینک و  ذوفن  مه  اههناخ  رد  ام ، هک  دشیم  ثعابنیا  و  دندربیم ، دوخ  اب  ار  هیمالعا 

میدرک و عورش  ار  نامدوخ  راک  مه  ام  مینکتکرح  لابقتسا  تهج  ات  درک  عمج  ار  اههچب  هسردمریدم  دیایب . ناهفصا  هب  نوعلم  هاش  دوب .
اههچب زا  رفن  دودح 100 میدشیم  رقتـسم  دیاب  هک  ییاج  هب  میدیـسریتقو  دـمهفب . یـسک  هکنیا  نودـب  میداد  يرارف  ار  اههچبیکی  یکی 

هرهچ هظحل  نیا  رد  هاش .  دیوج   » ای هاش و  دیپاچ  : » دندزیم ادص  همه  هاش  دیواج   » مییوگبهکنیا ياجب  دـمآ ، هاش  هک  یتقو  دـندوب . هدـنام 
شرافـس میدادیم  ماـجنا  هک  يرگید  ياـهراک  زا  میدرکیميزوریپ  ساـسحا  مه  اـم  دوب و  هدـش  یندـید  بلاـج و  یلیخهسردـم  ریدـم 

ماـما ه و ترـضحهلاسر  شخپ  و  دـشیم ، شخپ  دادـغب  ویدار  زا  هک  دوب  زراـبمنایناحور  يادـص  هماـنرب  شخپ  تعاـس  نداد و  شوگهب 
روطچ هک  دوب ، هدش  یلکشم  نم  يارب  نیاو  مدیسرتیم  نابساپ  زا  یلیخ  هک  مراد  دایب  تسرد  دوبینابرهـش . كاواس و  ياهرقم  ییاسانش 

زا ارسرت  نیا  رارکت ، هبترم  نیدـنچ  اب  متـشذگ و  نابـساپ  رانکزا  زرل  سرت و  اـب  مدـش و  ياهخرچود  راوس  منک  رود  دوخزا  ار  سرت  نیا 
هک ار  یـضایر  ملپید  مدادناتـسود  هب  ار  هشقن  هدرک و  ییاسانـش  ار  نآ  ياهقاتا  مامتو  مدش  يرتنالک  دراو  يدنفرت  اب  مدرک و  نوریب  دوخ 
دش ثعاب  يرگید  لئاسم  تفرگ و  رارق  نم  شودرب  یگدنز  راب  مامت  درک و  توف  مردپ  یلو  موشب  هاگـشناددراو  متـشاد  میمـصت  متفرگ 
نیا رد  مدش  مقدراو  لیـصحت  همادا  تهج  یتدم  زا  دعب  متفرگ  شیپ  رد  اریگبلط  سورد  همادا  منک و  ادـیپ  هار  هاگـشناد  هب  متـسناوتنهک 
مدـش ریگتـسد  هک  ییاهاج  هلمج  زا  مدـشتشادزاب  ریگتـسد و  راب  نیدـنچ  هزرابم  لوط  رد  دیـسردوخ . جوا  هب  مایـسایس  ياهتیلاعف  ءانثا 

نیرتکانرطخ ، درکرهش نجورب و  كاواس  دوب . ناهفـصا  نورادو  يرایتخب  لاحمراهچ و  ناتـسا  نجورب  درک ، رهـش  ناماس  همیم  ناقـشوج 
هاگشناد ای  دجسم  رد  ینارنخـستهج  زاریـش ، هب  هدابآ  زا  هک  یعقوم  مه  راب  کی  دندرکیملمع . يوق  یلیخ  دندوب و  ناتـسا  رد  كاواس 

هتیمک ، دـندرب ار  هدـنب  هک  ییاـج  نیلوا  يریگتـسد  زا  سپ  دـندرک . ریگتـسد  ار  نم  دـیایب ، زاریـش  هب  هاـش  دوب  رارقنوـچ  متفریم و  زاریش 
يود ره  دندرک . نم  ییوجزاب  هبعورش  ناقهد ،   » نامرآ و  » مانب زاریش  كاواس  فورعمرگهجنکش  ود  دوب . كاواسو  ینابرهـش   ) كرتشم
دارفا دنناوتب  هکنیا  موس  و  دننک ، فیعضت  ار  هیحور  مود  ، دنریگب فرح  لوا  هک  دوب  نیا  اهنیا  فده  دندوب . هدنردمه  محریب و  مه  اهنآ ،
زاریـش هب  دابآ  لداعنادـنز  زا  ار  هدـنب  زور  ره  دوب و  نیمه  رطاخب  هجنکـشنیا  دـنوشب . اهنآ  لماع  هجیتن  رد  دـننکب و  ناـشدوخ  میلـستار 
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دشیم عورش  هجنکـش  بش  هن  تشه و  تعاس  زا  دشیم . هفاضا  ماهدنورپ  هب  روطنیمه  دوب ، هتفر  ولهک  يزیچ  کی  هعفد  ره  دندروآیم و 
هزاجا دندرک و  هجنکشار  هدنب  زور  هنابـش  هلحرم 12  نیلوا  رد  تسه  مدای  . درکیم ادـیپ  همادا  بش  فصن  زا  دـعب  ود  ات  تاـقوا  یهاـگو 

نم يور  رب  هجنکـش  ماسقا  عاونا و  زور ، دـنچنیا  رد  دـنروایب . رد  اپ  زا  ار  نم  دنتـساوخیم  راک ، نیا  اب  . دـندادیمن تحارتسا  هظحل  کـی 
لابتوفپوت یناپق و  دنبتـسدندز  ندب  ندنازوس  فقـس  زا  ندرکنازیوآ  یقرب  موتاب  ای  قالـش  ندز  تخت و  هب  ندـش  هتـسب  . دـندرک ءارجا 

مدای بوخ  دوب . نیزرابم  اب  میژرلامع  دروخرب  زا  یکچوک  هنومن  اـهنیا  ندرک  ییاریذـپدگل  تشم و  اـب  رگهجنکـش و  رفن  نیب 14  ندش 
هچ ره  هک  دوب  نآ  يارب  اهنیا  همه  دوب . نوریبتخت  هبل  زا  میاـهاپ  فک  دنتـسب . تشاد  ینهآ  ياـهرنفهک  یتخت  يور  رب  ارم  روز  هب  تسه 

كاواس فورعم  نارگهجنکـشزا  نت  ود  ناـمرآ  ناـقهد و  . ) دـندوب هدرکن  بسکیتاـعالطا  هنوگچیه  مدرکیم و  راـکنا  دندیـسرپیمار ،
ار راک  دشیم ، هتـسخ  مادک  ره  دندزیم . دوب ، هتـسبتخت  هبل  يور  هک  میاهاپ  فک  رب  لباک  اب  یتبون  دوخراک . هب  دـندرک  عورـش  زاریش ،
زا هتساوخان  مدیسرهک  داتفه  هب  چنپ ..  یـس و  تسیب ..  ود ... ـ  کی ـ  لباکتابرـض  ندرمـش  هب  مدرک  عورـش  درکیم . راذگاو  يرگیدهب 

ياهمیـسرس مندروآ  شوهب  يارب  هک  مدشهجوتم  ًادعب  دش . دراو  مندـب  رب  یتخـس  كوش  هک  تشذـگنياهظحل  مدـش  شوهیب  درد  راشف 
. دندیـشاپمیاپ فک  ياهمخز  يور  رب  تسا  کمن  بآ  مدـیمهفهک  یعیاـم  ناـهگان  دـناهدرک . ورف  میاـهاپ  مّروت  لـحم  ردار  لـباک  یـسم 

اهاپ نامهيور  هک  دندرک  مروبجم  دندرک ، زاب  هک  ار  میاپ  تسد و  دوب . هتفرگ  ار  مدوجويدـیدش  درد  دـندوب و  هدرک  داب  چـم  ات  میاهاپ 
هب اهاپ  درد  دنتـشاداو . نتفرهار  هب  دندرک و  دـنلب  تخت  زا  ارم  دـندز . متروص  رـس و  رب  دـگلاب  یکاواس  دـنچ  متـشادن  ار  شناوت  مورب  هار 

ار تسوپياههکت  نوخ و  ياههتخل  دوخ  لابند  هب  دشیمهدیشک ، نیمز  يور  رب  هک  ممروتم  ياهاپ  دروآیمراشف . زین  مرمک  تارقف  نوتس 
تـشپ زا  ار  شیاپ  رگهجنکـشتاقوا  یهاگ  دندناسریم و  مهب  روز  هب  تشپ  زا  ار  تسدود  هجنکـش  يدـعب  هلحرم  رد  تشاذـگیم  ياج 

هب يدنبتـسد  دـعب  دـشیم . عورـش  هنیـس  هسفق  اهفتکرد و  يدـیدش  درد  عقوم  نیا  رد  دـنوش ، کیدزن  مهب  تسدود  نیا  هک  دادیم  راـشف 
شک مگارفایدهدرپ  ءاشحا و  اـعما و  ماـمت  نوچ  دادیم . تسد  ناـسنا  هبيدـب  تلاـح  دـندرکیم . نازیوآ  فقـس  زا  دـندزیم و  تسدود 
یمک مدرکیم  شزرو  مدوبمادـنا و  رغـال  نوچ  نم  یلو  دـندرکیم ؛ لـمحت  هقیقد  یلا 20  دودح 10 دـندوب ، قاچ  هک  ییاهنآ  دـمآیم .

شوهب یلاح  رد  متفر  لاـح  زا  تخوس و  متروصماـمت  تفرگ و  منـساحم  ریز  ار  ینـشور  كدـنف  یـسک  نیحنیا  رد  مدرک  لـمحت  رتشیب 
لداع نادنز  رد  هک  رگید  يایاضق  زا  دنادرگ . زاب  دوخ  هیلوا  تلاحهب  دوب ، هدش  جراخ  یعیبط  تلاح  زا  هک  ارم  فتک  یـصخشهک  مدـمآ 
راکنا دشیمنهک  دوب  يزیچ  نیا  بخ  هیچ  قودنـص  هیـضق  دندرکلاؤس  دـندروآ و  ار  هدـنب  زور  کی  هک  دوب  نیا  داتفا ، قافتازاریـش  دابآ 
ناونع هب  هدنب  نوچ  و  دوب ، هتفر  ول  نیا  ودنتـشاذگیم  لوپ  نآ  رد  هزرابم  ياههنیزه  يارب  اههچبهک  میتشاد  یقودنـص  کی  ام  نوچ  درک .

ار یصخش  نآ  زا  دعب  منزیمن  فرح  نم  هک  دندش  هجوتم  لاؤسدنچ  اب  ییوجزاب  لوا  هلحرم  رد  مشاب  وگباوج  دیاب  مدوبقودنص  لوئسم 
همادا ار  نآ  هلابند  مه  نم  تفگیمهچ  ره  نتفگ  هغالبلاجهن  زا  درک  عورش  دندروآ و  دوبطلـسم ، هغالبلاجهن  رب  دوب و  نساحم  ياراد  هک 

مهنامرآ و  هدمآ »  لقع  رـس  کلاس  ياقآ   » تفگ وا  هب  دشدراو . نامرآ  عقوم  نیا  رد  درک . تحیـصن  ار  نم  تعاس  کیتسرد  مدادیم 
یلاح رد  متفگن »  غورد  امـش  هب  الاح  ات   » متفگ ییوگب »  ار  شتـسار  دـش  رارق  شرخآکلاس  هللاتیآ  هللاكراب   » تفگ هرخـسم  یتلاح  هب 

تیبرت بذک  اپاترـسياضف  يوت  نوچ  دنکیمن . رواب  ییوگب  تسار  مه  رگاو  تسا  بذک  شیاپاترـس  كاواس  هک  دوب  نیا  نم  داقتعاهک 
هرابود مدرک  راکنا  ار  زیچ  همه  نم  هک  نوچ  تمـشکیم  تفگ  تشاذگ و  نم  رـس  يور  رب  یتلک  هحلـسانامرآ  نیا  زا  دعب  ـد . ندوب هدش 

رد تشذگیمتخس  یلیخ  دندزیم . مندب  رب  قالش  اب  مفرطود و  رد  يراخب  ود  دنتـشاذگ و  متروص  يولج  ینکفارون  دشزاغآ . هجنکش 
اهنآ مه  بش  نآ  درکیم . رتشیب  ارم  تماقتسانیا  دحا و  دحَا ... تفگیم  طقف  هجنکش  ریز  رد  هکمداتفا  یـشبح  لالب   » دای هب  تاظحل  نآ 
تنز یتـقو  درادـن ، ياهـصغ  هـکنیا  میوـشیم  دراوشهار  زا  مـه  اـم  ینزیمن  فرح  : » دـنتفگیم اـهنآ  دـنریگب . یفرح  نـم  زادنتـسناوتن 

یعیجف زرط  هب  ار  اهنزاهنیا  داتفایم و  قافتا  دایز  دراوم  نیا  زا  نوچ  دوبن . دیعباهنیا  زا  هتبلا  یتسه »  هراکچ  هک  دوشیم . مولعم  میدروآار 
ابمه نم  هن »  ای  ینزیم  فرح   » تفگ همدـقم  نودـب  دـشدراو و  نامرآ  دـندرب . رگید  یلولـس  هب  ارم  زور  نآ  يادرف  دـندرکیم . هجنکش 
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میاهتفرگ ار  تنز  تردام و   » تفگ عقوم  نیمه  رد  ماهدز و  ار  میاهفرح  مرادن و  نتفگيارب  یفرح   » متفگ متـشاد  هشیمه  هک  یتلاح  نامه 
يدش ریگتسد  رگا  هک  مدوبهدرک  تبحص  ًالبق  مرسمه  اب  نم  هتبلا  تسا  هدش  بارخمرس  يور  ایند  راگنا  داتفا . ممادنا  رب  ياهزرل  ناهگان  . 

ینز نویـش  هجـض و  يادص  دیچیپ . هطوحم  رديراون  يادص  دـعب  دـشابن . هتخاس  نم  تسد  زا  يراک  دـیاشو  ینک  تمواقم  دـیاب  تدوخ 
: درکیم ماهسوسو  هظحل  ره  ناطیـش  مشاب  طلـسم  دوخ  رب  متـسناوتیمن  مدوب  هدش  هدارایب  دوب . هدنهد  رازآ  هدـننک و  تحارانیلیخ  دوب .

متشاد کشمه  زاب  یلو  دوبن . مرسمه  يادص  راگنا  مدرک  تقد  یمکهظحل  کی  رد  نک  مکمک  تدوخ  منک  راکچ  ایادخ  مگن »  مگب ..  »
رد ینادیم  تدوخ  دعب  هب  اجنیازا  مدرک  ضرع  ترضح  هب  و  اهیلع ، هللامالس  ارهز  ترضح  ملاع  ود  یب  یب  هب  مدش  لسوتم  هک  دوب  اجنآ 

ءاـنثا نیا  رد  مدرک  نیهوت  واهب  و  نکب »..  یهاوـخیم  یطلغ  ره  دراد ، ییادـخ  مه  منزو  مراد  ییادـخ  نم   » متفگ ناـمرآ  هب  هظحل  نیمه 
یهلا ناـحتما  زا  زارفارـس  هکنیا  زا  مدروآ و  اجبرکـش  هدجـس  مدـمآ  شوه  هب  یتقو  متفر  شوه  زا  هک  ندزهب  دـندرک  عورـش  ییاـت  دـنچ 

دوب اههجنکـش  عیاـقو و  اـهزیچ و  یلیخ  نوچ  دوب  نتفگلـباق  هک  دوب  تارطاـخ  زا  ییاـه  هشوگ  اـهنیا  هتبلا  مدوـب  لاحـشوخ  مدـمآنوریب 
س  / دجاس عبنم : دشابن . فیرعت  فصو و  لباق  دیاشهک 

یس . یب . یب ویدار  تیاور  هب  ناریا  بالقنا 

تیاور هب  ناریا  بالقنا  هدیکچ : يودهم  گنـشوه  اضرلادبع  رتکد  رگـشهوژپ : رذآ 1387  یـس 5  . یب . یب ویدار  تیاور  هب  ناریا  بالقنا 
تشاد بالقنا  نایرج  رد  يریذپانراکنا  مهم و  شقن  نانچ  روبزم  ییویدار  هاگتـسیا  هک  تسا  تیمها  زئاح  رظن  نیا  زا  یـس  یب  یب  ویدار 
تیمها نآ  ياهریـسفت  اـهراتفگ و  هب  مدرم  دـشیم و  تولخ  اـهنابایخ  درکیم ،  شخپ  یـسراف  ناـبز  هب  هماـنرب  هک  ییاـهتعاس  رد  هک 
تسایس ناراکردناتسد  زا  يدادعت  اب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  لاس  هد  یـس  یب  یب  ویدار  هک  ییاههبحاصم  ور  نیا  زا  دندادیم .  يدایز 

. تسا یندناوخ  هجوت و  بلاج  يداع  مدرم  رصاعم و  خیرات  نارگشهوژپ  زا  معا  مدرم  يهمه  يارب  تسا ،  هدروآ  لمع  هب  روشک  زور  نآ 
لاـس 1927 رد  تـسا ، یــس  . یب . یب نآ  فـفخم  هـک   British Broadcasting Corporation ناتـسلگنا ینکارپنخـس  هاگنب 

نیا ياههنیزه  يهیلک  زاغآ  رد  دیدرگ . راذگاو  نآ  هب  ناتـسلگنا  رـسارس  رد  نویزیولت  سپـس  ویدار و  ياههمانرب  راصحنا  دش و  سیـسأت 
هریل کی  لداعم  یتایلام  دعب  ایهلاس  رد  یلو  دشیم ، تخادرپ  هجراخ  ترازو  يهلیسو  هب  روظنم و  روشک  یمومع  هجدوب ي  رد  نامزاس 

اب تسناوت  نامزاس  نیا  دـش و  تخادرپ  یـس  . یب . یب هب  ذـخا و  مدرم  زا  نویزیولت  هاگتـسد  ره  زا  هریل  هس  ویدار و  هاگتـسد  ره  زا  لاـس  رد 
نآ هب  تلود  يهنیزه  کمک  نیاربانب  دنک و  نیمأت  ار  دوخ  هجدوب  زا  یشخب  نوگانوگ ، تاراشتناو  يربخ  ياهنتلوب  هجو و  نیا  تفایرد 
راک هب  عورـش  اب  زین  رد 1970  دـش و  هتفرگ  سپ  زاب  یـس  . یب . یب زا  ینویزیولت  ياـههمانرب  شخپ  راـصحنا  لاس 952  رد  تفای . شهاـک 

ياهویدار اب  دناوتب  یـس  . یب . یب هکنیا  يارب  اما  دیدرگ . بلـس  نآ  زا  ییویدار  ياههمانرب  شخپ  راصحنا  یلحم ،  یـصوصخ و  ياهویدار 
هب زاغآ  زا  سپ  يدنچ  یـس  . یب . یب ویدار  دش . هداد  نآ  هب  يربخ  ياهریـسفت  اهراتفگ و  رد  لمع  يدازآ  يدودـح  ات  دـنک ، تباقر  روبزم 

. دوریم رامش  هب  نآ  يزرم  نورب  شخب  عقاو  رد  هک  تخادنا  راک  هب  دراد  مان   World Service هک ار  دوخ  یللملانیب  يهمانرب  راک ،
ياههمانرب نیا  يهلمج  زا  تفای . یناهج  رابتعا  تدـش  دـش و  شخپ  ناـهج  رـسارس  رد  ناـبز  هاـجنپ  زا  شیب  هب  هتفر  هتفر  روبزم  يهماـنرب 

نهذ ندرک  هدامآ  نآ  فده  دش و  سیسأت  ناریا  هب  نیقفتم  يهلمح  اب  نراقم  رویرهش 1320 ، رد  هک  دوب  یسراف  نابز  هب  همانرب  یجراخ 
: دـسیونیم شتارطاخرد  سیلگنا  تقو  راتخم  ریزو  درالوب  ردـیر  رـس  دوب . روشک  یـسایس  عاضوا  لوحت  هاش و  اضر  يرانکرب  هب  نایناریا 
دنزادرپب و ام  شنزرـس  هب  اهنآ  میتشاد ، ناریا  مدرم  تدعاسم  یهارمه و  هب  جایتحا  ام  هک  ینامز  رد  تسرد  هک  دوب  روآفسأت  اعقاو  نیا  »

شخپ زاـغآ  اـب  میتـسناوت  اـم  اریز  دـییاپن ، يرید  عضو  نیا  یلو  دـنیامنب . يدـنمهلگ  راـهظا  میدوـب ، ناـشرفنت  ردوـم  هاـش  یماـح  هکنیا  زا 
خـساپ ندومن و  حرطم  ساسایب و  تاعیاش  بیذکت  اب  مییآ و  قیاف  لکـشم  نیا  رب  يدایز  دودـح  ات  یلهد  ندـنل و  زا  یـسراف  ياههمانرب 

ياـهشرازگ یـصوصخ و  ياـههمان  مینک .» نشور  قیاـقح  هب  تبـسن  ار  مدرم  نهذ  هاـش ، اـضر  هب  طوبرم  تـالاؤس  زا  يرایـسب  هب  نتفگ 
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ویدار زا  هاش  اـضر  هیلع  ماـگنه  نآ  رد  هک  یبلاـطم  دـهدیم  ناـشن  دـش . رـشتنم  ندـنل  رد  لاس 1991  رد  هک  درالوب  ردـیر  رـس  هناـمرحم 
هدش لاسرا  ندنل  هب  هیهت و  نارهت  رد  سیلگنا  ترافس  یتاعوبطم  يهتسباو  نوتبمل  نآ  هزیشود  يهلیسو  هب  البق  دشیم ، رشتنم  یس  . یب . یب
ویدار یسراف  شخب  مود ، یناهج  گنج  نارود  رد  دیامن . شخپ  ار  اهنآ  هک  دشیم  هداد  روتـسد  یـس  . یب . یب هب  یـضتقم  عقاوم  رد  دوب و 

عقاو رد  تخادرپیم و  ایناتیرب  تلود  گنج  نامز  ياهتسایـس  هیجوت  رد  ییاهراتفگ  یگنج و  ياههیمالعا  راـشتنا  هب  افرـص  یـس  . یب . یب
ویدار یگدـنیوگ  دازرف  دوعـسم  يرهاط و  مساقلاوبا  يونیم ،  یبتجم  دـننام  یـصاخشا  اهلاس  نیا  رد  دوب . تلود  نآ  یتاغیلبت  يوگدـنلب 

چیه زا  دادیم و  همادا  ار  تسایـس  نیمه  زاـب  یـس  . یب . یب ویدار  زین  تفن  ندـش  یلم  تضهن  نارود  رد  دنتـشاد . هدـهع  رب  ار  یـس  . یب . یب
یکی درکیمن . راذگورف  تلود  نافلاخم  کیرحت  نایناریا و  نایم  رد  ینکفا  قافن  قدصم و  رتکد  یلم  تموکح  هب  تبـسن  ینمـشد  هنوگ 
سییر صوصخم  يهدـنیامن  نمیره  لـیروآ  دوـب  رارق  هک  درک  شخپ  ریت 1330  زور 23  حبـص  رد  هک  تسا  يراـتفگ  نآ  ياـههنومن  زا 
زورما : » تـفگ یـس  . یب . یب يوـیدار  دزادرپـب . يرگیجناـیم  هـب  سیلگنا  ناریا و  نـیب  فـالتخا  رد  دوـش و  نارهت  دراو  اـکیرمآ  روـهمج 

یتارهاظت هدوت  بزح  زور  نامه  دش .» دنهاوخ  حورجم  هتـشک و  يدایز  دادعت  داد و  دـهاوخ  يور  نارهت  رد  ینینوخ  ثداوح  رهظزادـعب 
ياهورین اب  بزح  ياضعا  دروخ  دز و  يهجیتن  رد  هک  درک  اپ  رب  تفن  يهلئـسم  رد  اکیرمآ  تلود  يهلخادـم  ناریا و  هب  نمیره  دورو  هیلع 

هبنشکی زور  يهعجاف  : » تفگ ناریا  عیاقو  ریسفت  نمض  یس  . یب . یب ویدار  زور ، نآ  يادرف  دندش . یمخز  رفن  اههد  هتشک و  رفن  هن  یماظتنا 
رگا دـنعلبب و  ار  ناریا  هک  دنتـسه  نـیمک  رد  اـهتسینومک  تـسین و  عاـضوا  رب  طلـسم  مکاـح و  قدـصم  رتـکد  هـک  داد  ناـشن  نارهت  رد 

رارکت و نانچمه  دوب ـ  تیعقاو  زا  رود  رایسب  هک  ار ـ  دوخ  رظن  نیا  اهیسیلگنا  تسا .» مامت  ناریا  راک  دشکب ، رانک  ار  دوخ  ياپ  ناتسلگنا 
هیلع ییاتدوک  اـب  ار  ناـنآ  دـننالوبقب و  ناـییاکیرمآ  هب  ار  نآ  دنتـسناوت  موادـم  شـالت  لاـس  ود  زا  سپ  ماجنارـس  هکنیا  اـت  دـندرک  لاـبند 

زا لبق  بش  دـمآ . رد  ارجا  يهلحرم  هب  دادرم 1332  رد 28  هک  دـنزاس  قفاوم  دـندوب ، هدرک  هیهت  ناشدوخ  ار  نآ  حرط  هک  یلم  تموکح 
، دوب هدناوخ  رویرهش 1320  موس  بش  رد  شیپ  لاس  هدزاود  هک  ار  یسودرف  رعش  نیا  دوخ ، یسراف  يهمانرب  رد  یس  . یب . یب ویدار  اتدوک ،

میژر رگــشیاتس  یــس  . یب . یب زارد ، ناـیلاس  اـت  سپ  نآ  زا  بایــسارفا  نادـیم و  زرگ و  نـم و  باـتفآ  دـنلب  دـیآرب  ادرف  وـچ  درک : رارکت 
یهاشنهاش يهلاس  دـصناپ  رازه و  ود  ياهنشج  تبـسانم  هب  رهم 1350  رد  هک  تفر  شیپ  هار  نیا  رد  ناـنچ  نآ  دوب و  هاـش  يهماـکدوخ 

قلعت ندـنل  هب  رفـس  يهرـس  ود  طیلب  کـی  نآ  هدـنرب ي  هب  هک  داد  بیترت  ناریا  یهاـشنهاش  ماـظن  تشادـگرزب  رد  رعـش  يهقباـسم  کـی 
يرادـنامز اب  نراقم  لاـس 1355  رخاوا  زا  یلو  دـناوخب .» یـس  . یب . یب ویدار  نوفورکیم  ربارب  رد  ار  دوخ  يهموظنم  اصخـش  اـت   » تفرگیم

داقتنا هب  رتشیب  تدش  اب  سپس  تمیالم و  اب  ادتبا  درک و  رییغت  یس  . یب . یب نحل  هاش ، بناج  زا  یسایس  زاب  ياضف  مالعا  رتراک و  تندیزرپ 
نیا دش . ناریا  رد  رشب  قوقح  تیاعر  یسارکومد و  يرارقرب  راتـساوخ  دوخ  ياهراتفگ  رد  تخادرپ و  هاش  يهماکدوخ  میژر  ياهراک  زا 

رد زنوسراپ  درک . تیاکـش  ناریا  رد  سیلگنا  ریفـس  زنوسراـپ  ینوتنآ  رـس  رب  صوصخ  نیا  رد  تفرگ و  رارق  هاـش  ضارتعا  دروم  عوضوم 
: » تشون شتارطاخ  رد  اهدعب  وا  دریگیمن . روتـسد  تلود  زا  تسا و  لقتـسم  ییویدار  يهدنتـسرف  کی  یـس  . یب . یب تشاد : راهظا  خساپ 
رد یس  . یب . یب ویدار  یسراف  شخب  هک  دندوب  هدرکن  شومارف  زگره  نییاپ ، تسد  نارادمتـسایس  نادرمتلود و  ات  هتفرگ  هاش  زا  اهیناریا 

لهچ تشذگ  زا  سپ  یتح  تسا و  هدش  سیسأت  تنطلـس  زا  وا  يرانکرب  هاش و  اضر  فیعـضت  ینمـض  فده  اب  یناهج  مود  گنج  لیاوا 
رظن هب  نکمم  ریغ  تسین ، سیلگنا  تلود  يادـص  ندـنل ـ  وـیدار  اـهیناریا  لوـق  هب  اـی  یـس ـ  . یب . یب هکنیا  هـب  ناـیناریا  ندرک  عناـق  لاـس ،
اهنآ هب  ار  بلطم  نیا  مدرک  یعـس  مدرب و  راـک  هب  دروم  نیا  رد  شناریزو  هاـش و  ندرک  عناـق  يارب  متـشاد  ناوـت  رد  هچنآ  نم  دیـسریم . 

بلاـطم اـهنآ  هک  ار  هـچنآ  دـنکیمن و  نـییعت  ار  نآ  یـشم  طـخ  اـیناتیرب  تـلود  تـسا و  یلقتـسم  تالیکـشت  یـس  . یب . یب هـک  منـالوبقب 
هتسباو ریغ  دازآ و  ییویدار  هاگتـسیا  کی  يهنافرطیب  يداع و  لیلحت  ریـسفت و  زج  يزیچ  دنمانیم ، هنارگهئطوت  تاغیلبت  زیمآکیرحت و 
روتسد ندنل  رد  دوخ  ریفس  یجار  زیورپ  هب  هدشن و  عناق  هجو  چیه  هب  تاحیـضوت  نیا  زا  هاش  دوب .»  هدیافیب  اههتفگ  نیا  يهمه  اما  تسین .

یلو دـش ، لسوتم  یـسیلگنا  تاماقم  يهیلک  به  زین  یجار  دریگب . ار  یـس  . یب . یب ياهراتفگ  يولج  تسا  نکمم  هک  ياهلیـسو  ره  هب  داد 
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ار یس  . یب . یب ياهریسفت  رابخا و  زور  ره  دشکب و  یصوصخم  میس  ناریا  ترافس  رد  داد  روتـسد  یجار  هب  هاش  هاگ  نآ  تفرگن . ياهجیتن 
موزل تروص  رد  ضارتعا و  نآ  عقاو  فالخ  ياهراتفگ  بلاطم و  هب  تبـسن  ردوم  ره  رد  دـنک و  شوگ  دـشیمن ـ  هدینـش  ندـنل  رد  هک   ـ
روما ناریزو  راـشفا  يربتعلخ و  هب  رذآ 1357  نیدرورف و  رد  درکن و  افتکا  مه  نیا  هب  هاـش  دوبن . یلمع  الـصا  هک  يراـک  دـنک ؛ بیذـکت 

زا يریگولج  رد  داد  روتسد  دندوب ، هتفر  ندنل  هب  یتیرومأم  ماجنا  يارب  مادک  ره  هک  هکلم  رتفد  سییر  رـصن  نیـسح  دیـس  رتکد  هجراخ و 
هک دوب  نیا  سیلگنا  ینکارپنخس  هاگنب  ياسؤر  سیلگنا و  تاماقم  یگـشیمه  خساپ  دننک . مادقا  یـس  . یب . یب میژر  دض  ياههمانرب  رـشن 

مدرم یمومع و  راکفا  درادن . ار  شیاههمانرب  رد  رظن  لامعا  تردق  ایناتیرب  يهجراخ  ترازو  لقتـسم و  الماک  تسا  ینامزاس  یـس  . یب . یب
زا یشخب  دوب و  افکدوخ  لقتسم و  نامزاس  کی  یس  . یب . یب رگا  دنتسنادیم . سیلگنا  تلود  رظن  ار  یس  . یب . یب تایرظن  اهریسفت و  ناریا 

نایناریا يارب  اما  دـنریذپب . یـسایس  لئاسم  رد  ار  نآ  يأر  لالقتـسا  دوب  نکمم  درکیمن ، نیمأت  ایناتیرب  يهجراخ  ترازو  ار  نآ  يهجدوب 
رارق میژر  رایتخا  رد  تسیب  رد  دـنوشیم . هرادا  تلود  يهجدوب  اب  هک  ییاههاگتـسد  یهورگ و  يهناسر  يهیلک  دـندوب  دـهاش  هشیمه  هک 

هب دشاب . تلود  لرتنک  زا  غراف  دوشیم ، هرادا  سیگلنا  تلود  یلام  کمک  اب  هک  ینامزاس  هک  دوب  راوشد  عوضوم  نیا  ندرک  رواب  دنراد ،
رفن یـس 24  . یب . یب ویدار  یـسراف  شخب  رد  هک  دش  مولعم  دروآ ، لمع  هب  دادرخ 1357  رد  ندنل  رد  ناریا  ترافـس  هک  یقیقحت  بجوم 

رد نوچ  دنراد و  هاش  میژر  دض  تالیامت  ناشرتشیب  هک  دننکیم  راک  هدـنیوگ  مجرتم و  هدنـسیون ، رگلیلحت ، راگنربخ ،  ناونع  هب  یناریا 
نیا ندینش  اب  مدرم  دننکیمن . راذگورف  میژر  هیلع  زیگناناجیه  غاد و  رابخا  راشتنا  هیهت و  زا  دنرادروخرب . یبسن  لمع  يدازآ  زا  ناشراک 
دوب یلاح  رد  نیا  و  دننکیم . يرادبناج  يو  نافلاخم  زا  هدرک و  اهر  ار  هاش  اهیسیلگنا  هک  دندرکیم  يریگهجیتن  نینچ  اهریسفت  رابخا و 

رد 20 ریزوتسخن  ناهالاک  زمیج  دـندرکیم :  مالعا  وا  میژر  هاش و  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  یپ  رد  یپ  سیلگنا  تلود  یمـسر  تاـماقم  هک 
هچ ره  تقیقح  نابآ 1357 .  رد 10  ناملراپ  حاتتفا  مسارم  رد  مود  تبازیلا  هکلم  رهم و  رد 30  هجراخ  ریزو  نئوا  دیوید  رتکد  رویرهش ، 

یناـبیتشپ هاـش  میژر  زا  امـسر  هک  لاـح  نیع  رد  ینعی  دـننکیم ؛  يزاـبهزود  ود  دـنراد  اهیـسیلگنا  هک  دـش  ادـیپ  مدرم  رد  رکف  نیا  دوـب 
ددرگرب ناریا  عاضوا  هاگ  ره  ات  دننکیم  ییادصمه  نافلاخم  اب  یس  یب  یب  ویدار  یسراف  شخب  قیرط  زا  یمسر و  ریغ  روط  هب  دننکیم ، 

تیمها زئاح  رظن  نیا  زا  یـس  یب  یب  ویدار  تیاور  هب  ناریا  بالقنا  دنـشاب .  هتـشاد  هدـنیآ  میژر  رد  ییاپ  ياج  دـنوش ،  زوریپ  نویبالقنا  و 
ناـبز هب  هماـنرب  هک  ییاـهتعاس  رد  هک  تشاد  بـالقنا  ناـیرج  رد  يریذـپانراکنا  مهم و  شقن  ناـنچ  روبزم  ییویدار  هاگتـسیا  هک  تسا 

ییاههبحاصم ور  نیا  زا  دندادیم .  يدایز  تیمها  نآ  ياهریسفت  اهراتفگ و  هب  مدرم  دشیم و  تولخ  اهنابایخ  درکیم ،  شخپ  یـسراف 
يارب تسا ،  هدروآ  لمع  هب  روشک  زور  نآ  تسایس  ناراکردناتسد  زا  يدادعت  اب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  لاس  هد  یس  یب  یب  ویدار  هک 

هبحاـصم ياهتبحـص  ناـیم  رد  هتبلا  تسا .  یندـناوخ  هجوـت و  بلاـج  يداـع  مدرم  رـصاعم و  خـیرات  نارگـشهوژپ  زا  معا  مدرم  يهـمه 
زا صاخـشا  نیا  يرود  يدامتم  ياهلاس  تلع  هب  یـشخب  هک  دروخیم  مشچ  هب  تقیقح  زا  رود  عقاو و  فالخ  ياهرظنراهظا  ناگدنوش 
؛  دنراد ناریا  بالقنا  هب  تبسن  هک  تسا  ياهنیک  ضغب و  زا  یشان  رگید  شخب  تسا و  روشک  یـسایس  ياهتیعقاو  زا  یعالطایب  ناریا و 
ره هک  اجنآ  زا  یلو  دـیدرگ .  ناهج  طاقن  یـصقا  رد  نانآ  یگراوآ  بجوم  تخیر و  مه  رد  ار  اهنآ  يدزد  تراـغ و  طاـسب  هک  یبـالقنا 

دنربب یپ  قیاقح  هب  تسناوت  دنهاوخ  باتک  نیا  تاحفص  يالهبال  زا  ناگدنناوخ  دشابیم ،  شدوخ  ياهرظنراهظا  راتفگ و  لوئـسم  سک 
اهنآ ناوتیمن  هک  تسا  هیاپ  یب  روآتفگش و  ياهزادنا  هب  اهرظنراهظا  زا  یـضعب  همه ،  نیا  اب  دنهد .  صیخـشت  تسردان  زا  ار  تسرد  و 

 : دیوگیم تسا ،  نیشیپ  میژر  صرق  اپ  رپ و  ناعفادم  زا  هک  يدهاز  ریشدرا  مینکیم :  هراشا  دروم  دنچ  هب  ریز  رد  هک  تشاگنا  هدیدان  ار 
 « ) دیـسریمن هدیـسر  ام  تکلمم  زورما  هک  یتخبدـب  نیا  هب  عضو  دـندشیمن ،  جراـخ  ناریا  زا  ترـضحیلعا  رگا  هک  متـسه  دـقتعم  نم  » 

نابابرا روتـسد  هب  شردپ  وا و  هک  دش  زاغآ  يزور  زا  تکلمم  یتخبدب  هک  دـنادیمن  زونه  ای  دـنکیم  لهاجت  يدـهاز  يهحفص 330 . ) 
یط اتدوک  زا  یشان  میژر  دندرک و  نوگنرـس  ار  قدصم  رتکد  یلم  تموکح  دندز و  اتدوک  هب  تسد  دادرم 1332  رد 28  ناشییاکیرمآ 

بالقنا نیا  ردام  اتدوک  نآ  عقاو  رد  تشاداو .  بالقنا  هب  درک و  یـصاع  ار  مدرم  هک  دروآ  دوجو  هب  یعاضوا  يدـعب  لاس  جـنپ  تسیب و 
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هحفص دنچ  اما  تشادن ،  یگتسباو  دحتم  تالایا  هب  دوب و  رادروخرب  لماک  لالقتـسا  زا  هاش  نامز  رد  ناریا  هک  تسا  یعدم  يدهاز  دوب . 
 ، سیلگنا ریفـس  اکیرمآ ،  ریفـس  هک  مدرک  داهنـشیپ  مدناسر ،  ترـضحیلعا  ضرع  هب  هک  ییاهفارگلت  زا  یکی  رد  نم  دـیوگیم « :  دـعب 

 « . ) درذـگیم هچ  ناریا  رد  هک  دـنمهفب  اهنیا  ات  دـنوش  جراـخ  ناریا  زا  میهاوخب  تعاـس  ضرع 48  رد  ار  يوروـش  ریفـس  هسنارف و  ریفس 
دنتسه اهیجراخ  هک  درکیم  لایخ  تفگیم و  هک  دوب  نیا  هاش  ياهفرح  زا  یکی  دیوگیم « :  زین  یقارن  ناسحا  رتکد  يهحفص 227 ) 

يهحفـص درکیم ( . »  رارکت  بلغا  ار  نیا  هسلج ،  تشه  نیا  رد  مدیدیم ،  ار  وا  نم  هک  یتدـم  مامت  دـناهدش .  ثعاب  ار  نایرج  نیا  هک 
نیتسخن ياهلاس  رد  هاش  دـیوگیم « :  مج  نودـیرف  دبـشترا  تسا .  هدـش  تباث  نونکا  ییاعدا  نینچ  ندوب  فیخـس  ساـسا و  یب  (. 313

ارزو و ینعی  تخاـس .  تلم  دوخ  ار  روتاـتکید  تشاد .  داـیز  یهاوختلم  یهاوخيدازآ و  راـکفا  دوب .  شنم  تارکومد  یلیخ  تنطلس ، 
نوچ دـنکیمن ؛  قیبطت  تیعقاو  اب  اعدا  نیا  يهحفـص 139 . ) دندرک ( . »  ادخ  هب  لیدبت  ار  اعدا  یب  شنمدازآ و  هاش  نآ  هک  دـندوب  الکو 

هاش دـض  رب  یـساسا  نوناق  نیا  هک «  دوب  هدرک  زاـس  ار  همغن  نیا  ياهلاس 1321 و 1322  زا  دوب و  تردـق  بسک  ددـصرد  زاغآ  زا  هاـش 
دنک رارقرب  ار  تموکح  عون  نامه  تشاد  دصق  ادتبا  زا  دوب و  شردپ  يروتاتکید  تموکح  وا  يهقالع  دروم  يوگلا  تسا . »  هدش  هتشون 

 ، دروآ تسد  هب  نمهب 1327  رد 15  هاگـشناد  رد  ندروخ  ریت  ناجیابرذآ و  يهلئاغ  عفد  زا  سپ  هک  يرذگدوز  تیبوبحم  لابند  هب  اذـل  . 
زا سپ  دوزفا .  شتردـق  هب  داد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نیـسلجم  لالحنا  رایتخا  ناسـسؤم  سلجم  لیکـشت  اـب  درکن و  فلت  ار  تقو  رگید 

یـساسا و نوناق  نداهن  اپ  ریز  اب  درک و  اـپ  رب  ار  هماـکدوخ  میژر  هرـسکی  زین  یلم  تموکح  ندرک  نوگنرـس  دادرم و  نیگنن 28  ياتدوک 
داسف ملظ و  ینوناق و  یب  يهعاشا "  اب  نابآ 1357  قطن 15  رد  شدوخ  فارتعا  هب  یتح  یمومع و  لاوما  تراـغ  مدرم و  زا  يدازآ  بلس 

تکراشم یـسارکومد و  هب  يداقتعا  چـیه  ابلق  وا  دنتـشادن .  ياهراچ  بالقنا  هب  لـسوت  زج  مدرم  هک  دـناسر  ییاـج  هب  ار  تکلمم  راـک  " 
 : » دیوگیم قطان  امه  رتکد  دراذـگب .  ثرا  هب  شنیـشناج  يارب  انیع  ار  هماکدوخ  میژر  نیا  تساوخیم  تشادـن و  روشک  روما  رد  مدرم 

 « . ) دناهدوبن رتشیب  رفن  دصراهچ  الصا  ناگدننکرهاظت  هک  دش  مولعم  میدروآ ،  تسد  هب  ار  شدانسا  هک  اهدعب  رویرهش ،  يهعقاو 17  رد 
ینیع دـهاش  هک  یناسک  یجراخ و  یلخاد و  نارادربملیف  ناراگنربخ و  هوبنا  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  اـعدا  نیا  بذـک  يهحفص 234 )
رتکد ياهرظنراهظا  دناهداد .  شرازگ  رفن  رازه  راهچ  ات  تسیود  نیب  یمقر  بورغ ،  ات  ار  زور  نآ  تافلت  دناهدوب ،  هایس  يهعمج  راتـشک 

يهیمالعا ياضما  زا  سپ  یلم  يههبج  ربهر  تسا .  زیگناتربع  هجوت و  لـباق  بـالقنا  نارود  رد  دوخ  درکلمع  هیجوت  رد  یباجنـس  میرک 
وا یقارن «  ناـسحا  رتـکد  لوـق  هب  دوـشب .  هاـش  ریزوتـسخن  هـک  دـتفایم  رکف  نـیا  هـب  هزاـت  ناریا ،  هـب  تشگزاـب  سیراـپ و  ياهداـم  هـس 

رتکد هاش  دـسریمن و  شروظنم  ود  زا  کی  چـیه  هب  یتقو  اما  ینیمخ »  هللاتیآ  ریزوتسخن  مه  دوشب و  هاش  ریزوتسخن  مه  تساوخیم 
رتکد دزادرپیم .  شزورید  نارای  اب  يزوتهنیک  ینمـشد و  هب  دوشیم و  یمگردرـس  راچد  دـهدیم ،  حـیجرت  وا  هب  ار  راـیتخب  یقیدـص و 

یناـیمرداپ اـب  مه  نآ  بـالقنا ،  يزوریپ  زا  سپ  هک  یمهـس  اـهنت  دوشیمن و  هدـیزگرب  زین  بـالقنا  ياروـش  تیوـضع  هب  یتـح  یباـجنس 
يدـصت دوشیم ،  هداد  وا  هب  ناـگرزاب  یناـیمرداپ  اـب  مه  نآ  بـالقنا ،  يزوریپ  زا  سپ  هک  یمهـس  اـهنت  دوـشیم و  هداد  وا  هب  ناـگرزاب 

لاس ود  دوشیم و  جراخ  تسایـس  يهنودرگ  زا  یباجنـس  نآ  زا  سپ  تسا .  هام  ود  تدـم  هب  طـقف  تقوم  تلود  يهجراـخ  روما  ترازو 
اکیرمآ هب  دـنکیم و  رارف  لتک  هوک و  قیرط  زا  دـنکیم ،  رداـص  ار  یلم  يههبج  دادـترا  ياوتف  ینیمخ  هللاتیآ  هک  دادرخ 1360  رد  دعب 

يهدروخ بیرف  بقل "  یباجنـس  رتکد  هب  وراگیف  يوسنارف  يهماـنزور  تقو  ریبدرـس  ندراژد  يریت  هک  دوبن  تهج  یب  دوشیم .  هدـنهانپ 
یعـس مادـک  ره  هک  تسا  رایتخب  روپاش  یغابهرق و  سابع  دبـشترا  تاراهظا  باتک  نیا  کـیمک  يدژارت –  شخب  داد .  ار  خـیرات "  ریقح 

هدرک و رارقرب  طابترا  نافلاخم  اب  هک  دـنکیم  مهتم  ار  رایتخب  یغابهرق  دـنزادنیب .  يرگید  ندرگ  هب  ار  میژر  ینوگنرـس  ریـصقت  دـننکیم 
تنایخ یلاخ و  ار  وا  ياـپ  ریز  نمهب  رد 22  شترا  یفرطیب  مالعا  اب  یغاب  هرق  هک  دیوگیم  رایتخب  تسا .  هتـشاد  يروهمج  مالعا  دـصق 

زا يروهمج  مالعا  هن  دوبن ؛  هتخاس  ناشتسد  زا  يراک  چیه  بالقنا  يهدنفوت  جاوما  ربارب  رد  هک  دـننکیم  شومارف  ود  نیا  تسا .  هدرک 
باتک نیا  رد  دنتسویپیم .  نویبالقنا  فص  هب  دنتخیرگیم و  شنازابرس  زا  رفن  رازه  يزور  هک  شترا  یفرط  یب  مالعا  هن  رایتخب و  بناج 
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روـط هب  مه  نآ  يدراوـم ،  رد  هتبلا  تسا .  هدـمآ  ذـغاک  يور  هب  اـنیع  اـهراون  هدـشن و  هداد  يرییغت  نیرتکـچوک  اـههبحاصم  نـتم  رد  ، 
هوالع هب  تسا .  هدـش  هفاضا  نتم  هب  بالق )(  لخاد  یبلاطم  ای  سیونریز  تروص  هب  یتاحیـضوت  بلطم ،  ندـش  رتنشور  يارب  دودـحم ، 

نیا زا  ات  هدـش  باختنا  رتهاتوک  رطـس  لوط  رتکچوک و  فورح  اب  اههبحاصم  یـس  یب  یب  ویدار  تیاور  زا  اههبحاصم  نتم  کـیکفت  يارب 
 . تساههبحاصم نتم  لمکم  یعون  هب  عقاو  رد  هک  دراد  صاصتخا  یلـصفم  ياـهتسویپ  هب  باـتک  یناـیاپ  شخب  دـشاب .  زیاـمتم  بلاـطم 

مها زا  هدـش ،  هراشا  اهنآ  هب  نتم  رد  هک  ییاـهمان  دارفا و  یفرعم  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  هطورـشم و  یـساسا  نوناـق  یخیراـت ،  دانـسا 
خیراـت زا  ییاـههشوگ  ندرک  نشور  یـس  یب  یب  ویدار  تیاور  هب  ناریا  بـالقنا  راـشتنا  زا  ضرغ  لاـح  ره  رد  تسا .  شخب  نیا  بلاـطم 

فالخ رب  ولو  نانآ ،  نایرظن  يهدروخن  تسد  لماک و  راشتنا  اب  زج  راـک  نیا  تسا و  نآ  نارگیزاـب  ناراکردـناتسد و  ناـبز  زا  رـصاعم 
یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  عبنم : تسین .  ریذپناکما  دشاب ،  تقیقح 

رویرهش 1357  17

یلاح رد  یماما ) فیرش  تلود  رویرهش و  راتشک 17  كاواس ،  ) هدننکنییعت فطع  هطقن  کی  يدهاش  رفظم  : هدنسیون رویرهش 1357   17
تیعقوم زا  میژر  دـنک  دومناو  درکیم  شالت  دادرم  ياتدوک 28  تشادـگرزب  مسارم  يرازگرب  اب  تموکح  دادرم 1357  زور 28  رد  هک 
دیـشمج تلود  دراد ، تسد  نآ  رد  كاواـس  دـش  عیاـش  يدوز  هب  هک  ناداـبآ ، سکر  امنیـس  يزوسشتآ  تسا ، رادروـخرب  یمکحتـسم 

هب هجوت  اب  هک  درک  ناشنرطاخ  هاش  اب  یتاـقالم  رد  كاواـس  تقو  سیئر  مدـقم  رـصان  دبهپـس  درک . هجاوم  يدـج  نارحب  اـب  ار  راـگزومآ 
هیصوت هب  هاش  درادن . یناوت  تموکح  تالکشم  لح  يارب  رگید  وا  هدمآ و  رس  هب  راگزومآ  دیشمج  يریزوتسخن  رمع  طیارش ، هعومجم 

اب هرابنیا  رد  شیپاشیپ  مدقم  رصان  درک . هنیباک  لیکـشت  رومأم  ار  یماما  فیرـش  رفعج  یجراخ ، یلخاد و  یـسایس  لفاحم  یخرب  مدقم و 
رد هک  رتهنایوجتملاسم ، ياهراعش  اب  يدرف  روضح  هک  دوب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  هدرک و  تروشم  زین  يرادمتعیرش  هللاتیآ  نوچ  يدارفا 

هئارا نارحب  زا  تموکح  تاجن  يارب  ییاههدـعو  دـشاب و  هتـشاد  یتاطابترا  زین  تموکح  ورهنایم  نافلاخم  زا  یلفاحم  اب  دـناوتب  لاـح  نیع 
فیرـش رفعج  هنیباک  دارفا  زا  یهجوت  لباق  دادعت  دوب ؛ دهاوخ  بولطم  يریزوتسخن  تسپ  لاغـشا  يارب  يرگید  هنیزگ  ره  زا  شیب  دهد ،

يزیرهمانرب مدـقم  ینزیار  يراکمه و  اب  ار  تلود  ياـهحرط  زا  يرایـسب  یماـما  فیرـش   1 دـندادیم . لیکـشت  كاواس  ياضعا  ار  یماما 
نیا بلغا  رد  هک  تشاد  یماـظن  ناهدـنامرف  اـب  يددـعتم  كرتـشم  ياهتـسشن  نارحب ، راـهم  يارب  یماـما  فیرـش  تلود  تئیه   2. درکیم

ياضعا نیب  تموکح ، تلود و  هبالتبم  تالکـشم  اب  ههجاوم  یگنوگچ  هرابرد  وا  ياهراکهار  تشاد و  روضح  زین  مدـقم  رـصان  تاسلج 
اب ار  دوخ  تفلاخم  ماعألم  رد  يرادمتعیرـش  هللاتیآ  هکلب  ات  درک  شـالت  مدـقم   3. دشیم ورهبور  لابقتـسا  اب  یماظن  ناهدنامرف  هنیباک و 

، دوب نارگن  كاواس  هتـساوخ  ءوس  تاعبت  زا  تشاد و  عالطا  مدرم  نیب  رد  ماما  راـبتعا  تردـق و  زا  هک  يو  اـما  دـنک ، مـالعا  ینیمخ  ماـما 
زا يرگید ، شور  هب  هک  درکیم  يراودـیما  راهظا  دوخ  ددـعتم  ینالوط و  ياهوگوتفگ  تارکاذـم و  رد  اما  درک . در  ار  مدـقم  ياضاقت 
مان هب  یطبار  زا  يرادمتعیرـش  اب  هرکاذـم  يارب  كاواس  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  دـنک . داقتنا  يولهپ  میژر  اب  هزراـبم  رد  ینیمخ  ماـما  شور 

یکیدزن طباور  زین  تموکح  فلاـخم  ورهناـیم  ياـههورگ  ریاـس  زین  نارهت و  رد  اـکیرما  ترافـس  اـب  هک  دربیم  هرهب  اینیمالـسا  تیادـه 
نیرتمهم ماونع  هب  یلم  ياروش  سلجم  هرابود  یبایتردق  تیطورشم و  یـساسا  نوناق  لوصا  ندش  هدایپ  راتـساوخ  يرادمتعیرـش  تشاد .
شنزرـس ار  تقو  ياـهتلود  تفرگیم ، تروـص  تارهاـظت  رد  هک  ییاـهماعلتق  لـیلد  هب  هاـگ  زا  ره  نـینچمه  يو  دوـب . هطورـشم  نـکر 

هک دشیم  روصت  نینچ  طلغ  هب  دوب و  نویناحور  املع و  زا  رفن  اههد  یجیردـت  يدازآ  هرود ، نیا  رد  كاواس  تامادـقا  رگید  زا  درکیم .
یماما فیرش  تلود  هب  مدقم  تاداهنشیپ  رگید  زا   4. دش دهاوخ  هتساک  نویناحور  املع و  نیب  رد  اهیتیاضران  هنماد  زا  دارفا ، نیا  يدازآ  اب 

ياهزور رد  كاواس  داهنـشیپ  هب  دوب . فلتخم  ياهتبـسانم  رد  یـسایس  ناینادنز  زا  يرامـش  يدازآ  هدش  باسح  حرط  هاش ، صخـش  زین  و 
ناینادنز زا  یهجوت  لباق  رامش  رشب ) قوقح  یللملانیب  زور  هاش و  دلوت  ياهزور  اب  فداصم   ) رذآ 1357 سپس 19  نابآ 1357 و  مراهچ 
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شالت هرود  نیا  رد  كاواس  تامادـقا  رگید  زا   5 تخادنا . هار  هب  ییادصورـس  رپ  تاغیلبت  تامادقا ، نیا  هرابرد  تموکح  دـندش و  دازآ 
روشک یمسر  میوقت  یماما  فیرش  دوب . یماما  فیرـش  تلود  زا  یبهذم  ینید و  ياهـشزرا  لوصا و  یماح  عفادم و  ياههرهچ  هئارا  يارب 

یمالسا ياهشزرا  رئاعش و  یخرب  هب  ثبشت  اب  درکیم  شالت  كاواس  داد . رییغت  یـسمش  يرجه  خیرات  هب  یهاشنهاش  لوعجم  خیرات  زا  ار 
ياملع نویناحور و  ینیمخ و  ماما  ياهیریگعـضوم  تامادقا و  هک  دنک  اقلا  نینچ  دنک و  ینکفافالتخا  نویناحور  املع و  نیب  یبهذـم ، و 

یعامتجا و یـسایس ، ياههاگدـید  فلاخم  نویناحور ، املع و  زا  يرایـسب  دراد و  تریاغم  ینید  یمالـسا و  ياهـشزرا  لوصا و  اب  وا  وریپ 
تموکح مالعا  تشاد ، یمهم  شقن  نآ  رد  كاواس  سیئر  مدقم  رصان  هک  یماما  فیرـش  تلود  تامادقا  هلمجزا  دنتـسه . ناشیا  یبهذم 

هلاژ نادیم  رد  رویرهش 1357  هعمج 17  هعجاف  مادـقا  نیا  اب  دوب . رویرهش 1357  زور 16  هاگماش  رد  رگید  رهـش  نارهت و 11  رد  یماـظن 
زور 13 رد  لبق و  زور  دنچ  دش . لیدـبت  يولهپ  تموکح  اب  یمومع  ياهتفلاخم  شرتسگ  رد  یفطع  هطقن  هب  دروخ و  مقر  نارهت  ادهـش ) )

نآ همادا  تاـعبت  ثداوح و  دـنور  زا  كاواـس  داد و  يور  اهرهـش  ریاـس  نارهت و  رد  ياهدرتسگ  تارهاـظت  رطف ــ  دـیع  رویرهش 1357 ــ 
هب هراشا  اـب  تفر و  هاـش  رادـید  هب  رویرهش 1357 )  13  ) رطف دـیع  زور  تارهاظت  زا  سپ  مدـقم  رـصان  دبهپـس  درکیم . ینارگن  ساـسحا 

يارب ار  هاـش  تقفاوم  دروآ ، راـب  هب  تیمکاـح  ناـکرا  يارب  تسناوتیم  هک  یئوـس  تاـعبت  زا  ینارگن  زاربا  روـشک و  يراـج  ياـهیمارآان 
ياروش هسلج  رویرهش 1357  زور 16  هاـگماش  رد  نآ ، لاـبند  هب  دروآ . تسد  هـب  اهرهـش  یخرب  نارهت و  رد  یماـظن  تموـکح  يرارقرب 

رد یماظن  تموکح  يرارقرب  ترورـض  هب  ًاتیاهن  مدـقم ، ینادرگراک  هب  یتارکاذـم  یط  دـش و  لیکـشت  یماـما  فیرـش  تلود  یلم  تینما 
، اهرهـش ریاس  نارهت و  رد  اهیمارآان  دـیدج  جوم  زاغآ  هراـبرد  یتاـعیاش  راـبخا و  رکذ  اـب  مدـقم  دـش . هداد  يأر  رگید  رهـش  و 11  نارهت 
رد تسا ) هدرک  مالعا  نآ  اب  ار  شتقفاوم  زین  هاش  نآ  زا  شیپ  هک   ) وا حرط  اب  تقفاوم  زج  ياهراچ  هک  درک  دعاقتم  ار  هسلج  رد  نارـضاح 

زور 17 حبـص  اـت  هدـنامیقاب  دودـحم  تاـعاس  رد  هک  دـندرک  لالدتـسا  هسلج  رد  نارـضاح  زا  یخرب  دـنرادن . یماـظن  تموـکح  يرارقرب 
رارصا اب  مدقم  اما  تشاد ، دنهاوخن  ار  تلود  دیدج  میمـصت  نیا  زا  یهاگآ  ناکما  مدرم  یماظن ) تموکح  يرارقرب  زاغآ  نامز   ) رویرهش
عالطا هب  ررکم  روط  هب  ار  تلود  میمصت  نیا  نویزیولت ) ویدار و   ) اههناسر هک  درک  حیرصت  یماظن  تموکح  عیرـس  يرارقرب  ترورـض  رب 

زور 17 حبــص  زا   6، دـنریگب رارق  تلود  میمـصت  نایرج  رد  دنتـسناوتن  مدرم  دـشیم ، ینیبشیپ  هک  ناـنچمه  اـما  دـناسر . دـنهاوخ  مدرم 
هرابرد هک  ییاهراطخا  هب  هجوت  نودـب  هتخیر و  اهنابایخ  هب  مدرم  زا  يرایـسب  اهرهـش  ریاـس  نارهت و  طاـقن  زا  يرایـسب  رد  رویرهش 1357 
نادیم رد  ینارهت  ناکدننکرهاظت  یلـصا  هاگداعیم  دنتخادرپ . تارهاظت  هب  میژر  دـض  رب  دـشیم ، هداد  یماظن  تموکح  تاررقم  يرارقرب 

، دندوب هدمآ  درگ  فارطا  ياهنابایخ  نادیم و  نیا  رد  هک  يرایسب  مدرم  يور  هب  اباحمیب  كاواس  یماظتنا و  ياهورین  هک  تشاد  رارق  هلاژ 
زا رفن  اهدـص  تحارجو  تداهـش  رب  هوالع  زور  نیا  رد  دندیـسر . تداهـش  هب  زین  يریثک  دادـعت  حورجم و  يدایز  رامـش  هدوشگ و  شتآ 

دــش و دراو  مدرم  ياـهلیبموتا  اـههزاغم و  لزاـنم ، هـب  یهجوـت  لـباق  يداــصتقا  یلاــم و  تاراــسخ  كاواــس ، طــسوت  ناگدــننکرهاظت 
ياهورین ریاس  كاواس و  زین  روشک  ياهرهـش  رگید  رد  دش . هتخادـنا  هار  هب  رهـش  فلتخم  ياهـشخب  رد  يرایـسب  يدـمع  ياهیزوسشتآ 

يریثک دادعت  دوشگ و  شتآ  دندوب ، هتخیر  اهنابایخ  هب  هتفرگ و  هدیدان  ار  یماظن  تموکح  هک  یناگدـننک  رهاظت  يور  رب  یتینما  یماظن و 
رویرهش راتشک 17  تاعبت   7. دش كاواس  هجوتم  رویرهش 1357  زور 17  هعجاف  هب  طوبرم  تاماهتا  نیرتشیب  دـندرک . حورجم  دیهـش و  ار 

يارب تقو  ریزوتسخن  یماما  فیرـش  نایم  نآ  رد  دـش . يدـیدج  هلحرم  دراو  اهیمارآان  سپ  نآ  زا  دـش ؛ ماـمت  نارگ  يولهپ  میژر  يارب 
دروم ار  رویرهش  ناگتخاب 17  ناج  ناگدشهتشک و  درک و  فسأت  زاربا  هلاژ  نادیم  هعقاو  زا  یقطن  یط  روشک ، ینارحب  ياضف  ندرک  مارآ 
شقن نآ  رد  هک  نارهت ، كاواس  يوس  زا  یماما  فیرـش  يریگعضوم  نیا  تفگ . تیلـست  هعجاف  نیا  لـیلد  هب  مدرم  هب  هداد و  رارق  میرکت 

يریگعـضوم نیا  هب  مدـقم ، هب  باـطخ  ياهماـن  یط  نارهت ــ  كاواـس  سیئر  رف ــ  ناـینرپ  دـش و  عـقاو  ضارتـعا  دروـم  تشاد ، يروـحم 
دییأت دروم  رویرهش  يادهش 17  ناگدشهتـشک و  هب  مارتحا  يادا  رد  یماما  فیرـش  نخـس  رگا  هک  درک  هفاضا  هدرک و  داقتنا  ریزوتسخن 
راتـشک نیا  بکترم  زور  نآ  رد  تموکح  روتـسد  هب  هک  یماـظتنا  یتـینما و  ياـهورین  ناـیم  نیا  رد  سپ  دـشاب ، هدوب  تموکح  هعوـمجم 
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هیحور فیعـضت  رد  یئوس  تاعبت  راثآ و  ریزوتسخن  نانخـس  هک  داد  رادـشه  رفناـینرپ  تفرگ . دـنهاوخ  رارق  یهاـگیاج  هچ  رد  دـندش ،
كاواس و رب  هوالع  هک  دـش  عیاـش  ناـمز  ناـمه  رد   8. تشاذـگ دـهاوخ  ياج  رب  یماظتنا  یماظن و  ياـهورین  رگید  كاواـس و  ياـهورین 
راتــشک 17 زا  سپ  زور   9. دناهتشاد تسد  رویرهش 1357  راتـشک 17  نایرج  رد  زین  یلیئارـسا  نازابرـس  زا  ییاهدـحاو  یماظن ، ياهورین 

نیا اب  تخادرپ . ثحب  هب  هعقاو  هرابرد  داد و  هسلج  لیکـشت  رگید  راب  مدقم ، روضح  اب  یماما  فیرـش  تلود  یلم  تینما  ياروش  رویرهش ،
رد نارضاح  هجوت  دروم  بوکرس  تسایس  همادا  ترورض  ینمض  روط  هب  روشک ، فلتخم  طاقن  رد  نارحب  هنماد  شرتسگ  لیلد  هب  لاوحا ،

رتراک رویرهش ، هعقاو 17  زا  سپ   10. دش رارقرب  یماظن  تموکح  تاررقم  زین  روشک  ياهرهـش  زا  يرگید  دادـعت  رد  تفرگ و  رارق  هسلج 
هب  11. دنکیم تیامح  نافلاخم  اب  دروخرب  رد  وا  عطاق  زیمآرهق و  شور  زا  هک  داد  نانیمطا  هاش  هب  یـسامت ، رد  اکیرما ــ  روهمج  سیئر   ــ

مالعا يولهپ  تموکح  زا  ار  دوخ  راجزنا  بتارم  ینارنخـس  هئارا  هیناـیب و  هیمـالعا ، رودـص  اـب  میژر  ناـفلاخم  رویرهـش ، راتشک 17  لابند 
لیلد هب  ار  یتـموکح  ياـهورین  درکیم ، توعد  شمارآ  هب  ار  مدرم  هک  ياهیمـالعا  یط  زین  يرادمتعیرـش  هللا  تیآ  ناـیم  نیا  رد  دـندرک .

رد نآ  نـتم  هدـش و  يرادرب  هرهب  كاواـس  طـسوت  يرادمتعیرـش  هللا  تـیآ  هیمـالعا  دوـشیم  هـتفگ  درک . شهوـکن  رویرهـش  راتشک 17 
تیعضو زا  یماما  فیرش  تلود  یلم  تینما  ياروش  تاسلج  زا  یکی  رد  مدقم  رویرهش ، هعقاو 17  زا  سپ   12. دش شخپ  رایسب  ناگرامش 

ندروآرب زا  نویزیولت  ویدار و  هک  درک  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  هدرک و  داقتنا  تموکح  ياهناـسر  یتاـغیلبت و  ياهاگتـسد  دـمآراکان  میخو و 
مدقم تسا . ناوتان  زجاع و  دنک ، ذاختا  نافلاخم  ربارب  رد  دیاب  هاگتـسد  نیا  ًاترورـض  هک  یـشقن  تموکح و  یتاغیلبت  ياهزاین  اهتـساوخ و 
ناوتان اههمانزور  تایرـشن و  تیادـه  لرتنک و  رد  هک  درک  داقتنا  مه  یماما  فیرـش  تلود  يدرگناـهج  تاـعالطا و  ترازو  زا  نینچمه 

روشک يراـج  ياهدادـخر  ثداوح و  راـبخا ، ساـکعنا  هب  تسا  تموکح  ناـفلاخم  هاوخلد  هک  ناـنچ  اـههمانزور  دـهدیم  هزاـجا  هدوب و 
رد مدـقم  ینیزگیاـج  مغر  هب  دیـسریم  رظن  هب  بیترت  نیدـب   13. دـنزاس ور  هب  ور  یفعاضم  تالکـشم  اـب  ار  تموکح  دـننک و  ترداـبم 

شراتفر ءوس  لیلد  هب  ناکامک  نامزاس  نیا  هدـماین و  دوجو  هب  مدرم  اب  كاواس  دروخرب  شور  رد  یـسوسحم  تالوحت  كاواس ، تساـیر 
یتالیکشت و راتخاس  رد  لوحت  داجیا  رب  ینبم  ییاههدعو  یماما  فیرش  تلود  لاوحا ، نیا  اب  دوب . تاضارتعا  تاداقتنا و  نیرتشیب  ياریذپ 

يدوز هب  هک  دـش  عیاش  یعامتجا  یـسایس و  لفاحم  رد  جـیردت  هب  نآ ، لاـبند  هب  داد . ناـمزاس  نیا  ماندـب  رگبوکرـس و  ياـهورین  فذـح 
رتماندب دارفا  زا  رفن  هد  دنچ  زا  یتسرهف  مدقم  رـصان  نآ ، لابند  هب  دش . دنهاوخ  جارخا  نامزاس  نیا  زا  كاواس  ماندب  ياهورین  زا  يدادـعت 

محر یب  ماندـب و  لکریدـم  یتباث  زیورپ  دارفا  نیا  نیرتروهـشم  داد . رارق  تلود  هاش و  رایتخا  رد  كاواـس  زا  جارخا  يارب  ار  ناـمزاس  نیا 
كاواس رد  لوحت  رییغت و  هنماد  لاوحا  نیا  اـب  تخیرگ . روشک  زا  نابآ 1357  رد  ًاتیاهن  یتباث  زیورپ  دوب ؛ یلخاد ) تینما   ) موس لـک  هرادا 

، كاواس تسایر  زین  تلود و  هک  دوب  نآ  زا  رت  باتشرپ  رایسب  یعامتجا  یسایس و  تالوحت  تعرس  دوبن و  انتعا  لباق  نادنچ  هرود  نآ  رد 
كاواس هیفـصت  موزل  نوچ  یلئاسم  حرط  دنبایب . نامزاس  نیا  رد  يراتخاس  تالوحت  رییغت و  داجیا  يارب  يدج  لاجم  زین  تصرف و  ناکما ،

ياهورین هیحور  فیعـضت  تابجوم  شیپ  زا  شیب  نآ ، تالیکـشت  راتخاس و  رد  یتالوحت  داجیا  رگبوکرـس و  بایان و  ماندـب و  رـصانع  زا 
كاواس ياهورین  هجوتم  نافلاخم ، يوس  زا  هزور  همه  هک  یلعفلاـب  تارطخ  تادـیدهت و  نآ ، اـب  ناـمزمه  دروآ و  مهارف  ار  ناـمزاس  نیا 

هک یماما  فیرـش  تلود  تامادقا  هک  دش  راکـشآ  جیردت  هب   14. تخاسیم فعاضم  ار  اهورین  نیا  یناور  یحور و  تالکـشم  دـشیم ،
راـب هب  میژر  يارب  یبولطم  هجیتـن  هک  نیا  رب  هوـالع  دوب ، بوکرـس  زین  هناـیوجیتشآ و  زیمآتملاـسم و  حالطـصا  هب  ياـهحرط  زا  یقیفلت 

ياهنیباک اب  نآ  رییغت  زج  ياهراچ  تشاد و  تموکح  يارب  ياهدننک  دیمون  همانراک  یماما  فیرش  تلود  دوزفا . زین  نارحب  هنماد  رب  درواین ،
هاش كاواس ، نیشیپ  ياهیزاس  هنیمز  اب  یطیارش  نینچ  رد  درکیمن . روطخ  مدقم  رـصان  هژیو  هب  تموکح و  ناریگ  میمـصت  نهذ  رد  رگید 

، دریگیپ ار  نافلاخم  رتشیب  بوکرـس  هک  یماظن ، يدرف  ندمآ  راک  يور  يریزوتسخن و  زا  یماما  فیرـش  يرانکرب  زج  هک  دش  دـعاقتم 
اب نینوخ  ياهیریگرد  داجیا  اب  دوزفا و  اهرهـش  ریاـس  نارهت و  رد  دوخ  تاـیانج  رب  نابآ 1357  زور 13  زا  كاواس  تسین . يرگید  هراـچ 

بقاوع زا  ار  هاش  ینارگن  تابجوم  شیپ  زا  شیب  نارهت ، رهـش  زا  یعیـسو  حطـس  رد  يدـمع  ياهبیرخت  اـهندز و  شتآ  ناگدـننکرهاظت و 
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اـضرمالغ دبـشترا  باصتنا  تاـبجوم  هاـش  اـب  یتاـقالم  رد  مدـقم  زین  ًاـتیاهن  دروآ . مهارف  یماـما  فیرـش  رفعج  يریزو  تسخن  همادا  ءوس 
رد ناریا  یتوملا ، یفطصم  . 1 _______________________________  15. دروآ مهارف  يریزوتسخن  هب  ار  يراـهزا 

، یعولط دومحم  همدقم  اب  مردارب ، نم و  يولهپ ، فرشا  و  ص183 . رویرهش 1371/1992 م ، اکپ ، ندنل ، لوا ، پاچ  ج13 ، يولهپ ، رصع 
ص ، 1374 نادیواج ، نارهت ، مشـش ، پاچ  رایتخب ، ات  ءایـض  دیـس  زا  دونهب ، دوعـسم  . 2 ص 345ـ346 . ، 1375 ملع ، نارهت ، لوا ، پاـچ 
، زربـلا نارهت ، لوا ، پاـچ  شیاتـس ، دومحم  شـشوک  هب  نارهت ، رد  هاـش  ياـهزور  نیرخآ  داـب : رد  اهورـس  راـشفا ، نالـصا  ریما  . 3 . 744

رـشن زکرم  نارهت ، لوا ، پاچ  مود ، شخب  ج 12 ، اکیرمآ ، یسوساج  هنال  دانـسا  هعومجم  . 4 . 221 197 و ص 220 ـ  1378،ص 169 ـ 
، نایفطل ریـشدرا  همجرت  يولهپ ، نامدود  دورف  زارف و  راـگزومآ ، ریگناـهج  و  . 24 ص 22 ـ ، 1366 1365 ـ اکیرمآ ، یسوساج  هنال  دانـسا 
، يرذآ دیعـس  همجرت  نیوا ، نادـنز  ات  هاش  خاک  زا  یقارن ، ناـسحا  . 5 ص 533 . ، 1375 باـتک ، رـشن  همجرت و  زکرم  نارهت ، لوا ، پاـچ 

دانسا یسررب  زکرم  نارهت  لوا ، پاچ  ج5 ، كاواس ، دانسا  تیاور  هب  یمالـسا  بالقنا  و  ص 141ـ143 . ، 1372 اسر ، نارهت ، لوا ، پاچ 
و . 255 ص 254 ـ ، 1370 رکفت ، رـشن  مق ، لوا ، پاچ  لوا ، ج  ناریا ، بـالقنا  یـسررب  یقاـب ، نیدـلادامع  . 6 ص 250 . ، 1378 یخیرات ،
.25 ص 2 ـ  ، 1364 ین ، رشن  نارهت ، لوا ، پاچ  نمهب 57 ،) دادرم ـ   ) یغاب هرق  شابع  دبـشترا  تارطاخ  لارنژ ، تافارتعا  یقاب ، هرق  سابع 

تارطاخ تسودرف : نیـسح  94 و  ص 93 ـ ، 1362 ان ، یب  نارهت ، مود ، پاچ  دهـشم ، مدرم  یمالـسا و  بـالقنا  يرکاـش ، یلعناـضمر  . 7
ـ  ص 578 ، 1370 تاعالطا ، هسـسؤم  نارهت ، موس ، پاچ  لوا ، دـلج  يولهپ ، تنطلـس  طوقـس  روهظ و  تسودرف : نیـسح  قباس ، دبـشترا 

هاگن زا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یقیدـص ، نامزلا  دـیحو  . 9 كاواس .) دانـسا   ) یـسایس ياهـشهوژپ  تاعلاطم و  هسـسؤم  یناگیاب  . 8 . 589
بالقنا رامشزور  . 10 . 73 ص 72 ـ  ، 1378 تاـعالطا ، هسـسؤم  نارهت ، لوا ، پاـچ  نت ، نییور  دـیجم  همجرت  شـشوک و  هـب  نارگید ،

پاچ نینوخ ، هعمج  موش : میمصت  و  . 309 ص 306 ـ  ، 1378 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  يرنه  هزوح  نارهت ، لوا ، پاچ  دلج 5 ، یمالسا ،
، یعاجش رهچونم  همجرت  ناریا ، بالقنا  نورد  لپمتـسا ، يد  ناج  . 11 . 100 ص 97 ـ  ، 1376 یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  نارهت ، لوا ،
ـ  ص 123 نامه ، . 13 . 102 ص 101 ـ  نینوخ ،  هعمج  موش : میمـصت  . 12 . 169 ص 166 ـ  ، 1377 شراگن ، اسر و  نارهت ، لوا ، پاـچ 

،1377 یخیرات ، دانسا و  یسررب  زکرم  نارهت ، لوا ، پاچ  كاواس ، دانسا  تیاور  هب  یقیدص  دمحم  خیش  جاح  هللا  تیآ  دیهـش  . 14 . 124
، نارهت لوا ، پاچ  ج2 ، ناریا ، هلاس  جنپ  تسیب و  یـسایس  خـیرات  یتاجن ، اضرمالغ  و  . 273 ص 264 ـ  یقاب ، نیدـلادامع  . 15 ص 498 .

ناریا رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسوم  : عبنم . 126 ص 116 ـ  ، 1371 اسر ،

دادرخ 1342  15

، یـسایس هدـیدع  ياهنارحب  راچد  اراکـشآ  يولهپ  میژر  هک  ههد 1330ش  ياهلاس  نیـسپاو  زا  يدهاش  رفظم  : هدنـسیون دادرخ 1342   15
تالکـشم یحالـصا  حالطـصا  هب  تامادـقا  یخرب  ماجنا  اب  دـندمآرب  ددـصرد  نآ  ییاکیرمآ  نایماح  هژیو  هب  دـش  یعامتجا  يداـصتقا و 

دیدـهت ار  نآ  هک  یلعفلاب  هوقلاب و  تارطخ  ربارب  رد  ار  میژر  رمع  دـنرادرب و  نایم  زا  ار  میژر  يور  شیپ  یعامتجا  يداـصتقا و  یـسایس ـ 
هللاتیآ ترـضح  ياهتفلاخم  رطاخ  هب  ًاتدـمع  یتامدـقم  هیلوا و  تامادـقا  یخرب  ماجنا  مغر  هب  لاوحا و  نیا  اب  دـنزاس . رتینالوط  درکیم 

اب داتفا . قیوعت  هب  ههد 1340ش  زاغآ  رد  ناشیا  تشذـگرد  ماگنه  ات  اهحرط  نیا  دربشیپ  نایعیـش  قـالطالایلع  عجرم  يدرجورب  یمظعلا 
هب هک   ) رظندروم یحالـصا  ياهحرط  ندرک  هدایپ  يارب  مزال  طیارـش  دندرک  ساسحا  نآ  ییاکیرمآ  نایماح  يولهپ و  میژر  ناشیا  نادـقف 

يارب اهماگ  نیلوا  تشهبیدرا 1340  رد  ینیما  یلع  يریزوتسخن  زاغآ  اب  تسا . هدمآ  دوجو  هب  دیدرگ ) موسوم  دیفـس  بالقنا  هب  يدوز 
زاـغآ ینیما و  يریزوتـسخن  نارود  ناـیاپ  زا  سپ  طـقف  هدـیدع  لـیالد  هـب  اـما  دـش  هتـشادرب  روکذـم  یحالـصا  ياـهحرط  ندرک  هداـیپ 
ناونع تحت  ار  اهییاکیرمآ  هدش  هتکید  یحالصا  ياهحرط  دمآرب  ددصرد  يولهپ  میژر  هک  دوب  هام 1341  ریت  رد  ملع  هللادسا  يرادمامز 

، ههرب نآ  رد  هک  دـندوب  روصت  نیا  رب  وا  یجراخ  نایماح  هاش و  عقاو  رد  دـنک . هدایپ  روشک  رد  تلم » هاش و  بالقنا   » اـی دیفـس » بـالقنا  »
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زا ياهدرتسگ  راشقا  دومنیم و  طلغ  تخـس  روصت  نیا  اما  تسا . هدامآ  یحالـصا  حالطـصا  هب  تامادـقا  نیا  يارب  روشک  یلخاد  طـیارش 
یگداتـسیا تموکح  یحالـصا  ياـهحرط  ربارب  رد  يدوز  هب  دـندشیم ، تیادـه  يربـهر و  نویناـحور  اـملع و  يوس  زا  هک  روـشک  مدرم 

ملع هللادـسا  اکیرمآ و  هاش ، مادـقا  تسد  رد  ياـهحرط  ناـفلاخم  ردـص  رد  ینیمخ  ماـما  هللاتیآ  ترـضح  هژیو  هب  ناـیم  نیا  رد  دـندرک .
هب دادرخ 1342  مایق 15  نایرج  رد  ًاتیاهن  هک  تفرگ  لکش  يدنور  هام 1341  رهم  زا  لقادح  بیترت  نیدب  تفرگ . رارق  تقو  ریزوتسخن 
زا نارحب  دـش . لیدـبت  نآ  یجراـخ  ناـیماح  يوـلهپ و  میژر  ربارب  رد  ناریا  تلم  تازراـبم  رد  میظع  یفطع  هـطقن  هـب  دیـسر و  دوـخ  جوا 
هب تلود  رد  هک  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  هحیال  قبط  : » داد عـالطا  هام 1341  رهم  خـیرات 16  رد  ناهیک  همانزور  هک  درک  زورب  یماگنه 

لاـح نیع  رد  رتـشیب و  تاـیئزج  دوـبن و  ارجاـم  ناـیاپ  نیا  اـما   1« دوشیم هداد  يأر  قـح  ناـنز  هب  هدـش  رـشتنم  زورما  هدیـسر و  بیوـصت 
ناگدـننکباختنا و طیارـش  زا  مالـسا  دـیق  ًـالوا  دوـب . هدـش  روـظنم  تـلود  تأـیه  دـیدج  هماـنبیوصت  رد  زین  يرگید  رتهدـننککیرحت 

ًاثلاث دوب . هدش  دیق  ینامـسآ » باتک   » دـیجم نآرق  ياج  هب  ندروخ  مسق  فیلحت و  مسارم  رد  ًایناث  دوب و  هدـش  هتـشادرب  ناگدـنوشباختنا 
حالصا و عون  کی  قوف  همانبیوصت  عقاو  رد  دوب . هدش  هتشون  داوس » اب   » هژاو نآ  ياج  هب  هدش و  فذح  روکذم  طیارـش  زا  تیروکذ  دیق 

ضرعت لاح  ره  هب  هک  قوف  همانبیوصت   2. دوب تیطورشم  ردص  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  تاباختنا  نوناق  رد  ضرعت  رگید  ترابع  هب  ای 
اب تیناحور  يدج  ضراعت  زاغآ  نیا  دروآ و  لابند  هب  نویناحور  نایم  رد  ار  يدیدش  ینارگن  دوب  تیطورشم  یـساسا  نوناق  هب  يراکـشآ 

لیکـشت قوف  ربخ  راشتنا  زا  سپ  یهاـتوک  تدـم  یناـگیاپلگ  هللاتیآ  ینیمخ و  هللاتیآ  ریظن  مق  گرزب  ياـملع  دوب . ملع  هللادـسا  تلود 
ءاغلا مالـسا و  ءاغلا   » ار دیفـس  بالقنا  تاحالـصا  یلـصا  فده  ینانخـس  یط  ینیمخ  ماما  دندمآرب . ییوجهراچ  ماقم  رد  دـنداد و  هسلج 

هک یلاح  رد  .4 و  داد رادـشه  تموکح  تلود و  تامادـقا  نیا  ءوس  بقاوع  هب  تبـسن  هاش  هب  باطخ  ياهمان  یط  3 و  درک یبایزرا  نآرق »
ار یحالـصا  تامادـقا  نیا  يو  دـندرک ، مـالعا  تاحالـصا  نیا  اـب  ار  دوـخ  تفلاـخم  هاـش  هـب  یتالـسارم  یط  زین  رگید  ياـملع  زا  یخرب 

ماـما هژیو  هب  نویناـحور 6 و  اـملع و  نآ  لاـبند  هب   5. تسا اـشوک » ینید  رئاعـش  ظـفح  رد   » هک دـش  یعدـم  تسناد و  یلومعم  یعوضوم 
ياروش نیـسلجم  یلیطعت  طیارـش  رد  ار  تلود  یحالـصا  تامادقا  هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  ملع  هللادسا  نحللادیدش  ياهمان  یط  ینیمخ 
تکاس وا  یمالـسا  دض  تامادـقا  ربارب  رد  مالـسا  ياملع  هک  داد  رادـشه  هدومن  یبایزرا  تیطورـشم  یـساسا  نوناق  فالخرب  انـس  یلم و 

یط زین  هریغ  ناناگرزاب و  اهتیعمج ، فانـصا ، یعامتجا ، ياههورگ  زا  رگید  یخرب  نارهت و  نویناحور  لاح  ناـمه  رد   7. تسشن دنهاوخن 
هک یلاــح  رد  .8 و  دـندش نآ  فقوت  راتـساوخ  هدرک  مـالعا  تموکح  یحالـصا  حالطـصا  هب  تامادـقا  اـب  ار  دوـخ  تفلاـخم  یتالـسارم 

گرزب ياهرهـش  یخرب  مق و  نارهت و  رد  يدیدش  یتینما  ریبادت  یمدرم  هدرتسگ  تاضارتعا  اب  یلامتحا  ههجاوم  تهج  تلود  تموکح و 
هللادسا تلود  یمالسا  دض  تامادقا  ءوس  بقاوع  هب  تبسن  هاش  هب  باطخ  رگید  ياهمان  یط  ینیمخ  ماما  دوب ، هتشاذگ  ارجا  دروم  هب  رگید 

هب هداشگرس  همان  رد  مریزگان   » درادرب تسد  دوخ  ياهحرط  يارجا  زا  دهاوخن  تموکح  هاگره  هک  درک  دیدهت  داد و  رادشه  تخس  ملع 
هب موسوم  تاحالصا  رگید  راب  ریزوتسخن  ملع  هللادسا  هب  باطخ  رگید  ياهمان  یط  ناشیا   9 .« مهد رکذت  ار  يرگید  بلاطم  ترضحیلعا 
هک دومن  دیدهت  درک و  یبایزرا  تیطورشم  یساسا  نوناق  لوصا  ضقان  زین  ینید و  یمالـسا و  تاررقم  نیناوق و  اب  ریاغم  ار  دیفـس  بالقنا 
اب نامزمه   10. دـش دـهاوخ  ور  هبور  مالـسا  ياملع  تیناحور و  دـیدش  تفلاخم  اب  دزرو  رارـصا  اـهحرط  نیا  يارجا  رب  تموکح  هاـگره 

نوناق مالـسا و  نیناوق  بوچراچ  رد  ار  دوخ  تلود  یحالـصا  تامادقا  ات  داد  ماجنا  یقفومان  شالت  ملع  هللادـسا   11، تاضارتعا شرتسگ 
یمومع تفلاخم  دـنور  نآ  لاـبند  هب  13 و  دـش یقلت  ینوناق  شزرا  دـقاف  ینیمخ  ماـما  يوس  زا  ملع  حرط  نیا  اـما   12. دنک هیجوت  یساسا 

رذآ رد 5  دـش  روبجم   14، دوب هدـش  هتفرگ  هدـیدان  نویناحور  املع و  يوس  زا  ملع  تاهیجوت  هک  یلاـح  رد  تفاـی و  ینوزفازور  شرتسگ 
زور دنچ   16 یمدرم هدنیازف  ياهراشف  تحت  »15 و  دوب دهاوخن  ارجا  لباق   » یتیالو یتلایا و  ياهنمجنا  هب  طوبرم  هحیال  دـنک  مالعا   1341

مهارف ار  مدرم  املع و  رطاخ  تیاضر  تابجوم  تلود  ینیـشنبقع  نیا  هکنیا  وگ   17. تسا هدش  یغلم  روکذم  هبوصم  هک  درک  مالعا  دـعب 
رد تفاین و  ینالوط  یماود  تموکح  تلود و  ینیـشنبقع  نیا  اما   19. دبای همتاخ  عوضوم  درک  يراودـیما  راهظا  ینیمخ  ماما  18 و  دروآ
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ماما نآ  لابند  هب  تشاذـگ . دـهاوخ  مودـنارفر  هب  ار  دیفـس  بالقنا  تاحالـصا  درک  مالعا  ملع  يولهپ  میژر  زا  اکیرمآ  یناـبیتشپ  طـیارش 
يرازگرب ینوناـق  یمالـسا و  هدـیدع  لـیالد  هب  دوب  رادروخرب  زین  يوـق  یقطنم  لالدتـسا و  زا  هک  طوـسبم  لـصفم و  یتاـنایب  یط  ینیمخ 

ناشن تخـس  شنکاو  تموکح  مادقا  نیا  ربارب  رد  مالـسا  ياملع  هک  داد  رادشه  ملع  هاش و  هب  تسناد و  رابتعا  شزرا و  دقاف  ار  مودنارفر 
یحالـصا ياهحرط  اب  تفلاخم  هنوگره  هب  تبـسن  نارهت  مق و  رد  یـسیلپ  یتینما و  دیدش  ریبادـت  يرارقرب  اب  تموکح  اما   20. داد دنهاوخ 

نمهب 1341 رد 3  ینیمخ  ماما  نآ  لابند  هب  تفرگ . دهاوخ  تروص  دیدش  دروخرب  نیـضرتعم  اب  هک  درک  دـیدهت  داد و  رادـشه  رظندروم 
هلاجر ياهدـع  زور  لـئاوا  زا  تسا  ( 1341/11/3  ) نابعش هک 26  زورما  درک ... : ضارتـعا  نینچ  تموـکح  تامادـقا  نیا  هب  ینانخـس  یط 

ار يرایـسب  دندومن و  تناها  هدرک و  هلمح  نویناحور  بالط و  مق و  هانپیب  مدرم  هب  دنداتفا و  هار  هب  مق  سدـقم  رهـش  رد  تلود  نیرومأم 
بوچ و اب  دندرک و  يزادناریت  هتخیر و  رهطم  مرح  رواجم  هیـضیف  هسردم  هب  هلاجر  نیرومأم و  زا  یعمج  دندرب . نادنز  هب  دـندز و  کتک 

داد هب  هک  دـشن  ادـیپ  سک  چـیه  دـندرک . تراغ  ار  اهناکد  یـضعب  هتخیر و  مق  نابایخ  رازاب و  هب  دـندز و  کتک  ار  مولظم  بالط  قاـمچ 
تـسا نیا  دـش . دـهاوخ  هچ  تسین  مولعم  رما  تبقاع  تسا و  رهظ  هک  تعاس  نیا  رد  ام  لاح  تسا  نیا  دـسرب . تیناـحور  نیدـتم و  مدرم 

زین نارهت  رد   21. ینیمخلا يوسوملا  هللاحور  ناگدنهديأر ... يأر و  يدازآ  يانعم  تسا  نیا  تینما  تناید و  زا  تلود  يرادـفرط  يانعم 
یماظتنا و ياهورین  نارومأم و  هام 1341  نمهب  تسخن  ياهزور  دش . هتشاذگ  ارجا  ضرعم  هب  قطانم  رگید  زا  رتدیدش  بتارم  هب  يریبادت 

يرازگرب يارب  ار  رهش  یعامتجا  یسایس و  ياضف  ات  دنتفرگ  رظنریز  ار  فلتخم  دارفا  راتفر  لامعا و  رقتسم و  رهش  ساسح  قطانم  رد  هریغ 
نویناحور ضراعت  تفلاخم و  زا  يریگولج  زین  اهیریگتخـس  نیا  لیلد  نیرتشیب  دـنزاس . هدامآ  لاس  ناـمه  نمهب  مشـش  زور  رد  مودـنارفر 

هراب نیارد  ینیمخ  ماما  ترضح  هک  دوب  يدح  ات  اهیریگتخس  نیا  دوب . تلود  تامادقا  دض  رب  فلتخم  راشقا  نتخیگنارب  رهـش و  هتـسجرب 
دنوشیم عنام  ار  نیغلبم  بالط و  نایاقآ  دـننک . تناها  نویناحور  ءاملع و  هب  هک  دـننکیم  کیرحت  ار  شابوا  لذارا و  دنتـشاد ... : راـهظا 

نیا نم  لاعتم  يادخ  هب  دـننکیم . یطـسو  نورق  ناگدرب  هلماعم  ام  اب  دـننک . ماکحا  غیلبت  دـنورب و  ناریا  یحاون  رد  مالـسا  غیلبت  يارب  هک 
هک تسنآ  نیملسم  ریاس  مالسا و  ياملع  مرج  طقف  مشاب . هتـشادن  فیلکت  ات  دنریگب  ارم  دنیایب و  نیرومأم  شاک  مهاوخیمن ... ار  یگدنز 
هچ یناجنسرا  ملع و  ياقآ  ات  ام  لاح  تسنیا  دنراد . تفلاخم  رامعتـسا  اب  دنیامنیم و  تکلمم  لالقتـسا  مالـسا و  سومان  نآرق و  زا  عافد 

هتـشاذگ یمومع  ءارآ  هب  دیفـس  بالقنا  هب  موسوم  تاحالـصا  نمهب 1341  رد 6  لاوـحا  نیا  اـب   22 ینیمخلا يوسوملا  هللاحور  دـنیوگب .
ماما  24. دـندرک مالعا  مودـنارفر  يرازگرب  زا  ار  دوخ  رطاخ  تیاضر  نارهت  رد  اـیناتیرب  ترافـس  اـکیرمآ و  تلود  نآ  لاـبند  هب  23 و  دش

فالخ  » ار نآ  درک و  یبایزرا  مالـسا » هسدقم  ماکحا   » هب زواجت  مکح  رد  ار  مودـنارفر  يرازگرب  نحللادـیدش  دـنت و  یتانایب  یط  ینیمخ 
ياـملع مدرم و  زا  25 و  داتـسیا دهاوخ  تموکح  هدـعاق  فالخ  تامادـقا  نیا  ربارب  رد  هک  درک  دـیدهت  تسناد و  یـساسا » نوناق  عرش و 

ملع هللادـسا  لاـح  ناـمه  رد   26. دـنوش نآ  يارجا  زا  عناـم  دـننک و  تمواـقم  تموـکح  تامادــقا  نـیا  ربارب  رد  درک  اـضاقت  زین  مالــسا 
28 درک دهاوخ  بوکرـس  تدش  هب  ار  یلامتحا  تاضارتعا  اهتفلاخم و  درک ك  دیدهت   27 دوخ تلود  راتخاس  دیدجت  نمض  ریزوتسخن 
زا تموکح  تلود و  هب  رادـشه  نمـض  رد 1/12/1341 )  ) یتانایب یط  ینیمخ  ماـما  اـما   29. تخادرپ نافلاخم  اـب  هلباـقم  هب  يدراوم  رد  و 

دنـسرتن و هدزگـنز  ياههزینرـس  نیا  زا  دنتـسیاب و  تموکح  هناـیوگروز  تامادـقا  اههتـساوخ و  ربارب  رد  تساوـخ  مدرم  فـلتخم  راـشقا 
رد تفر و  رتارف  مه  نیا  زا  ینیمخ  ماما  هللاتیآ  ترضح   30. دراداو توکس  هب  ار  تیناحور  دوب  دهاوخن  رداق  تموکح  هک  دومن  حیرصت 
هب دیدج  لاس  زورون  دـیع  زا  یناحور  ياملع  هب  باطخ  یمایپ  یط  دوب ، یقاب  دـیدج  لاس  ات  زور  طقف 7  هک  یلاح  رد  دنفسا 1341 ،  23

: »... دـنناوخارف تلود  اـب  تفلاـخم  هب  ار  مدرم  هدرک و  يوریپ  يو  زا  هراـب  نیا  رد  اـت  تساوخ  ناـنآ  زا  درک و  ریبعت  یمومع  يازع  ناونع 
مامت اب  دـهاوخیم  همکاح  هاگتـسد  دـیراد  عالطا  هچنانچ  مهتاکرب ... تماد  مالـسا  جـجح  مـالعا  ءاـملع  تارـضح  تفارـش  يذ  تمدـخ 

هب ار  زورون  دیع  بناجنیا  اذل  دزادنایم . رطخ  هب  ار  مالـسا  هک  تسا  یبلاطم  نآ  لابند  هب  مایق و  مالـسا  هیرورـض  ماکحا  مده  هب  شـشوک 
نایاقآ تارضح  تسا  یـضتقم  میامنیم . رطخ  مالعا  مدرم  هب  منکیم و  سولج  هجرف ، یلاعت  هللالجع  رـصع  ماما  هب  تیلـست  ازع و  ناونع 
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هب شنکاو  رد   31 ...« دـنیامن لصاح  عالطا  نیملـسم  مالـسا و  رب  هدراو  ياهتبیـصم  زا  ناملـسم  تلم  اـت  دـنیامرف  ذاـختا  ار  هیور  نیمه  زین 
هیملع هزوح  ریظن  نانآ  عمجت  زکارم  نویناحور و  دض  رب  دوخ  ياهیریگتخـس  رب  ریزوتسخن  ملع  هللادسا   32 نویناحور ریخا  يریگعضوم 
نوناک هک  مق  رهـش  رد  صخالاب  یتینما  ریبادـت  دـندش . رقتـسم  روشک  ساسح  زکارم  رد  هریغ  یماظن و  ياهورین  دوزفا و  قطانم  ریاس  مق و 
دیدـج لاـس  لولح  اـب  دیـسر و  ارف  دوعوم  ناـمز  هرخـألاب  هکنیا  اـت  تشاد . دومن  رتـشیب  دوـب  یناـحور  ناربـهر  روـضح  زکرم  ضارتـعا و 
رقتـسم رهـش  نیا  رد  لبق  زا  هک  یماظتنا  ياهورین  دندز . تارهاظت  هب  تسد  ملع  تلود  تامادـقا  دـض  رب  مق  رهـش  رد  بالط  نویناحور و 

هلصافالب ینیمخ  ماما  هللاتیآ  ترضح  دندز . مه  رب  رهـش  نیا  رد  ار  يراوگوس  سلاجم  تارهاظت و  هام 1342  نیدرورف  مود  زور  دندوب 
لباقم رد  رتشیب  يرادـیاپ  هب  ار  مدرم  درک و  رداص  ملع  تلود  دـض  رب  ینحللادـیدش  هیمـالعا  هیـضیف  هسردـم  هب  اهودـنامک  هلمح  زا  سپ 

رود دوخ  زا  ار  ساره  سرت و  دیدرگن . برطـضم  دیوشن  نارگن  تحاران و  تسا ...« : هدمآ  ناشیا  تانایب  زا  یـشخب  رد  دـناوخارف . تلود 
هاگتـسد داد . ناشن  یبوخ  هب  ار  دوخ  يزیگنچ  تیهام  تخاس و  حضتفم  اوسر و  ار  دوخ  تیانج  نیا  باکترا  اب  همکاح  هاگتـسد  دـینک ...
هاگتـسد نیا  هک  میتساوخ  ادـخ  زا  ام  میوشیم . زوریپ  ام  تخاـس . یمتح  ار  دوخ  يدوباـن  تسکـش و  هعجاـف  نیا  هب  ندز  تسد  اـب  راـبج 

میژر یتینما  ياهورین  هلمح  نارهت  نویناحور  املع و  تیلست  خساپ  رد  ینیمخ  ماما   33 ...«. دنک اوسر  ار  دوخ  دهد و  زورب  ار  دوخ  تیهام 
شنزرـس و دروم  تدش  هب  ار  ریزوتسخن  ملع  هللادسا  نحللادیدش  ياهمان  یط  .34 و  درک یبایزرا  لوغم » تارطاخ   » دیدجت ار  هیـضیف  هب 

هفیظو مدرم  بوکرـس  يراکمتـس و  زج  تموـکح  هک  تسناد  تیاکـش » يارب  يراد  تیحالـص  عـجرم   » دـقاف ار  روـشک  هداد  رارق  داـقتنا 
ياهمان یط  ناـشیا   35. دـناوخ هعجاف  ار  مق  رازاـب  هیـضیف و  هب  هلمح  مدـنارفر ، يرازگرب  رد  تلود  مادـقا  دسانـشیمن و  هدـهع  رب  يرگید 

رد  36. تسشن دهاوخن  ياپ  زا  شایناسنا  فالخ  تامادقا  زا  تموکح  دساف » هاگتسد   » ینیشنبقع ات  درک  حیرصت  دزی  ياملع  هب  باطخ 
هب دتـسرفب . يزابرـس  تمدـخ  هب  ار  نویناحور  بالط و  دـمآرب  ددـص  رد  نویناحور  املع و  نداد  رارق  راشف  تحت  يارب  ملع  لاـح  ناـمه 

تمدـخ نارود  رد  تساوخ  ناـنآ  زا  درک و  توعد  يرادـیاپ  ربـص و  هب  ار  ناـنآ  بـالط  هب  باـطخ  یتاـنایب  یط  ینیمخ  ماـما  نآ  لاـبند 
ملهچ تبـسانم  هب  تـشهبیدرا 1342  رد 12  ینیمخ  ماــما   37. دـنزاس يوـق » ار  دوـخ  یمـسج  رظن  زا  مه  یحور و  رظن  زا  مـه   » يزاـبرس

ناگدنامزاب تسا  زور  لهچ  تشذگ ، ام  نازیزع  حرج  برـض و  گرم و  زا  زور  لهچ  دنتـشاد ... : راهظا  نینچ  هیـضیف  هسردـم  يادـهش 
فلاخم مالـسا  ماکحا  اب  هتـشاد و  تین  ءوس  تلود  نیا  هک  میاهداد  رکذت  ًارارک  دـننکیم ... يراوگوس  دوخ  نازیزع  رب  هیـضیف  ناگتـشک 
نانمـشد يراصن و  دوهی و  نیملـسم ، سوفن  ضارعا و  رد  دیاب  دـعب  هب  نیا  زا  دوشیم ... رهاظ  يرگید  زا  سپ  یکی  نآ  ياههنومن  تسا ،

راکرـس یغای  بصاغ  تلود  نیا  ات  تسا ، مالـسا  ماکحا  وحم  نآ  ياـضعا  یـضعب  تلود و  نیا  قطنم  دـننک . تلاـخد  نیملـسم  مالـسا و 
زا يدای  مالـسا  گرزب  هعجاف  ملهچ  زور  ناریا  ریغ  ناریا و  رد  ناملـسم  تلم  تسا  بساـنم  دـید ... دـنهاوخن  شوخ  زور  نیملـسم  تسا ،
رب دنشاب و  هتشاد  يراوگوس  سلاجم  دنوشن  عنام  تلود  لامع  هک  یتروص  رد  دننکب و  یمالـسا  ياههزوح  مالـسا و  رب  هدراو  ياهتبیـصم 
اب ًانلع  تساوخ  نانآ  زا  مدرم  فلتخم  راشقا  هب  باطخ  ياهمان  یط  ناـشیا   38. ینیمخلا يوسوملا  هللاحور  دننک . نیرفن  عیاجف  نیا  نیببسم 

يدحا يارب  رابج  هاگتـسد  دنناسرب ...« : هریغ  مالـسا و  ناهج  مامت  هب  ار  دوخ  تفلاخم  ضارتعا و  يادص  دنوش و  هزرابم  دراو  ملع  تلود 
رطخ ضرعم  رد  مالـسا  تیناحور و  منکیم  مدرک و  رطخ  مالعا  ًارارک  ناملـسم  تلم  يا  امـش  هب  نم  تسین ... لـئاق  يدازآ  تلم  دارفا  زا 

ار اهینکشنوناق  دینک . نایب  ار  دسافم  یمالـسا  يوق  قطنم  اب  تسا . گنن  مالـسا  تلم  يارب  رابج  دساف  هاگتـسد  لباقم  رد  توکـس  تسا .
هاگآ نانیا  یناسناریغ  لامعا  زا  ار  ملاع  دـیناسرب و  یمالـسا  للم  هب  ار  دوخ  يادـص  دـینک . رـشتنم  هیمـالعا  دـینک . ضارتعا  دـینک . ـالمرب 
مدـه رب  هوالع  رابج  هاگتـسد  لباقم  رد  توکـس  هک  تسین  ههبـش  ياج  نم  يارب  دنتـشاد ...« : راهظا  زین  رگید  یمایپ  رد  ناـشیا   39 «. دینک
قطانم رگید  نویناحور  هیضیف  هسردم  هثداح  ملهچ  تبسانم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ  لابند  هب   40 «. تسا گنن  اب  يدوبان  عیشت  بهذم  مالسا و 

املع ياهتفلاخم  زا  تخس  هک  تموکح  تلود و  لاح  نامه  رد   41. دندرک موکحم  ار  ملع  تلود  مادقا  ییاههیمالعا  رودص  اب  زین  روشک 
کیدزن مرحم  هام  هک  یلاـح  رد  دـندوزفا و  رگید  ياهرهـش  یخرب  مق و  نارهت و  رد  دوخ  یتینما  ریبادـت  رب  دوب  هدـش  نارگن  نویناـحور  و 
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رد ینیمخ  ماما  دـننک . زارتحا  یتموکح  دـض  یـسایس و  لئاسم  راهظا  زا  ایاکت  ربانم و  رد  دادیم  رادـشه  نویناـحور  ظاـعو و  هب  دـشیم 
شیپ زا  شیب  مرحم  لوط  رد  داد  رکذت  ربنم  لها  ظاعو و  نویناحور  املع و  هب  حیرـص  یتانایب  یط  دادرخ 1342  مرحم 1283 ق /  هناتسآ 

هک یلاـح  رد  42 و  دنـشوکب يولهپ  رباج  تموکح  یمالـسا  دض  نوناق و  هدـعاق و  فالخ  تامادـقا  اهیرگبوکرـس و  تایانج ، ياشفا  رد 
تالمح ینانخس  یط  دادرخ 1342  رد 6  هاش  دوب  هدش  يرتساسح  هلحرم  دراو  تموکح  اب  روشک  مدرم  املع و  ياهتفلاخم  تاضارتعا و 

دادرخ رد 13  ینیمخ  ماما  هاش  نانخـس  نیا  هب  شنکاو  رد  تفرگ . داقتنا  داب  هب  ار  ناـنآ  نهوم  یتاراـبع  اـب  درک و  تیناـحور  هب  يدـیدش 
تحیـصن وت  هب  نم  هاش ، بانج  يا  هاش ، ياـقآ  يا  منکیم . تحیـصن  امـش  هب  نم  اـقآ  تفگ : نینچ  وا  هب  باـطخ  اروشاـع ) رـصع   ) 1342

رکـش همه  يورب  وت  دـنهاوخب  رگا  زور  کی  هک  مرادـن  لـیم  نم  ار ، وت  دـننکیم  دـنراد  لاـفغا  اـقآ  اـهراک ، نیا  زا  رادرب  تسد  منکیم .
؟ ییوگیم وت  هک  دنتسه  سجن  ناویح  اهنیا  تلم  رظن  رد  دنتسه ؟ سجن  ناویح  اهنیا  مالسا ، نویناحور  ایآ  مالسا ، تیناحور  ایآ  دننکب ...

سجن ناویح  اـم  اـقآ  دنـسوبیم ؟... ار  سجن  ناویح  تسد  دـسوبیم ، ار  اـهنآ  تسد  تلم  نیا  ارچ  سپ  دنتـسه  سجن  ناوـیح  اـهنیا  رگا 
زارتحا اهنآ  زا  دیاب  تلم  دنتـسه و  سجن  ناویح  لثم  هایـس  نیعجترم  زا  تدارم  هک  دنک  ادخ  دشابن ، نیا  تدارم  هک  دنک  ادـخ  میتسه ؟...

دراذـگیمن تلم  ینک ، یگدـنز  یناوتیمن  دوشیم ، لکـشم  وت  فیلکت  دوشیم و  لکـشم  ام  فیلکت  ـالا  دنـشابن و  اـملع  تدارم  دـنک ،
دنهاوخیم ار  تلم  حالص  اهنیا  نویناحور ... زا  ونشب  نم ، زا  ونشب  روطنیا ، نکن  اقآ  ونشب ... ارم  تحیـصن  ار ، راک  نیا  نکن  ینک ، یگدنز 

بالقنا هایس ، بالقنا  وت  تسا ؟ هایس  عاجترا  مه  نآ  تسا ؟ عاجترا  مالسا  ماکحا  میتسه ؟ عجترم  ام  دنهاوخیم . ار  تکلمم  حالـص  اهنیا 
بیذاکا رـشن  ارچ  دـینکیم ؟ لافغا  ار  مدرم  ارچ  اقآ ؟ يدرک  ار  بالقنا  مادـک  دـیدرک ؟ اپ  هب  دیفـس  بالقنا  امـش  يدرک ؟ تسرد  دـیفس 

هار هک  یطیارش  رد  بیترت  نیدب   43. دروخیم وت  درد  هب  نآرق  دروخیمن ، وت  درد  هب  لیئارسا  هللاو  ار ؟ تلم  ینکیم  لافغا  ارچ  دینکیم .
مق و ياهرهـش  رد  ار  يراوگوس  یبهذم و  مسارم  داد  روتـسد  ملع  هللادسا  دوب ، هدش  هتـسب  زیمآتملاسم  يوگتفگ  ای  هرکاذـم و  هنوگ  ره 

یناود یلع  دندرک . ریگتـسد  ار  نویناحور  ظاعو و  زا  يدایز  دادعت  دادرخ 1342  ياهزور 13 و 14  یط  دـنهد . رارق  مجاهت  دروم  نارهت 
، يزاریـش مراکم  يرهطم ، یـضترم  زا : دندوب  ترابع  ناگدشریگتـسد  زا  یخرب  دنکیم . مالعا  رفن  ار 53  هدش  ریگتـسد  نویناحور  دادعت 

رغـصایلع یناجنز ، نیدلازع  يدابآقدنخ ، نیـسح  یمالـسا ، یلعـسابع  یمق ، ییابطابط  یفطـصم  يدـحاو ، یقتدـمحم  يرافغ ، نیـسح 
، يرها یـسیع  ییاکب ، نسحدمحم  یجواس ، دحوم  یلع  ینادمه ، ینیـسح  دـمحا  یظعاو ، هللاجرف  داژنیمـشاه ، میرکلادـبع  هدازدامتعا ،
ضارتـعا و هنماد  دارفا  نیا  ندـش  ریگتـسد  لاـبند  هب  یفـسلف . یقتدـمحم  ینارکنل و  نیـسح  خیـش   44، يردص دمحم  دیـس  يرـشع ، ینثا 

ملع تلود  اب  تفلاخم  رد  هتسویپ و  ناضراعم  فص  هب  نارهت  هاگشناد  نایوجـشناد  نارهت ، رد  صخالاب  تفای  يرتشیب  شرتسگ  تارهاظت 
تارهاظت نارهت  رهش  رد  دوب ، مرحم 1383 ق  اب 11  فداصم  هک  دادرخ ، مهدراهچ  زور  یط  بیترت  نیدب  دندش . ادصمه  يولهپ  میژر  و 

يوـس زا  ملع  تـلود  لاـبق  رد  يو  عـضوم  ینیمخ و  هللا  تـیآ  زا  يرادـفرط  هـب  ییاهراعـش  دـش و  اـپرب  فـلتخم  راـشقا  زا  یهجوـت  لـباق 
دراد دوجو  لح  هار  کی  اهنت  تارهاظت  شرتسگ  زا  يریگولج  تهج  هک  درک  ساسحا  ریزوتسخن  ملع  هللادسا  دش . هدادرـس  نایامیپهار 

ياهورین رگید  اهودـنامک و  دادرخ 1342  بش 15  رد  ریزوتسخن  روتـسد  هب  بیترت  نیدـب  تسا . ناـفلاخم  ربـهر  يریگتـسد  مه  نآ  و 
دندرب و نارهت  هب  ریگتسد و  ار  ینیمخ  هللاتیآ  ترـضح  زور  نامه  هاگحبـص  رد  دندرک و  هرـصاحم  ار  مق  رهـش  فلتخم  قطانم  یماظتنا ،

ياههورگ نآ  لابند  هب  دش و  شخپ  مق  رهـش  رـسارس  رد  كدنا  یتدم  رد  ینیمخ  ماما  يریگتـسد  ربخ  دنتخاس . ینادنز  رـصق  ناگداپ  رد 
مق رهش  رد  دادرخ 1342  فورعم 15  مایق  بیترت  نیدـب  دـندرک . ضارتعا  ناشیا  يریگتـسد  هب  هتخیر  اهنابایخ  هب  مدرم  زا  یمیظع  ًاتبـسن 

موجه اهنابایخ  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  ینیمخ  ماما  هللاتیآ  ترضح  يریگتـسد  ربخ  شخپ  زا  سپ  هلـصافالب  زین  نارهت  رد  تفرگ . لکش 
نیدـب تفرگ . رارق  ناگدـننکرهاظت  مجاهت  دروم  زین  یتلود  زکارم  زا  یخرب  دـناهداد و  رـس  تلود  دـض  رب  ناشیا و  هل  ییاهراعـش  هدروآ 

رد ار  هدـمآ  شیپ  نارحب  اب  دروخرب  هار  اهنت  ملع  هک  دوب  یطیارـش  نینچ  رد  دـش . ماگمه  مق  رهـش  اب  میژر  دـض  مایق  رد  زین  نارهت  بیترت 
اب تقو  عرسا  رد  هاگره  دشیم  ساسحا  هک  دوب  هدش  هدرتسگ  يدح  هب  قوف  شروش  هکنیا  صخألاب  درک . وجتسج  نآ  زیمآرهق  بوکرس 
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هب تیناحور  تـالمح  زیت  هبل  زین  زاـغآ  ناـمه  زا  عقاو  رد   45. دـشاب هتـشاد  لابند  هب  مه  ار  میژر  طوقـس  رطخ  دـناوتیم  دوشن ، هلباقم  نآ 
میژر تامادـقا  یلـصا  لوئـسم  ار  وا  دوـب و  ریزوتسخن  ملع  هللادـسا  هجوـتم  يرگید  سک  ره  زا  شیب  ینیمخ  هللاتیآ  ترـضح  يربـهر 
هرود نآ  زا  شتارطاـخ  يروآداــی  رد  دادرخ  هعقاو 15  زا  سپ  اهلاس  ینیمخ  ماـما  هللاتیآ  ترـضح  هکناـنچ  دـندرکیم . دادـملق  يولهپ 
شیپ دندمآ  هک  هعفد  کی  دوشب  یمهافت  کی  هک  دـندرکیم  اپ  تسد و  ( 1342  ) تضهن لیاوا  نآ  اضردمحم  نامز  رد  : » دنتـشاد راهظا 

ملع لوا  امش  میوشیمن . هرکاذم  دراو  ام  شتـسه  ملع  ات )  ) هک متفگ  ناشیا  هب  نم  دوش . حرطم  يزیچ  یتاقالم  ًالثم  هک  میهاوخیم  هک  ام 
رد یقیقد  عـالطا  دادرخ  مایق 15  تافلت  دادـعت  هرابرد  دـنچ  ره   46 «. مییوگیم هچ  مینیبب  میوشب ، هرکاذـم  دراو  دـعب  دـیراذگب و  رانک  ار 

ندناشنورف رد  ملع  هللادـسا  هک  یلمع  تدـش  مامت  اب   47. دهدیم ربخ  نت  اهدـص  تداهـش  زا  دوجوم  دـهاوش  لاوحا  نیا  اب  تسین ، تسد 
شتآ مکح  دادرخ  مایق 15  دوبن . ارجام  نایاپ  موهفم  هب  هزرابم  هنحص  زا  نویناحور  تقوم  ینیـشنبقع  داد ، ناشن  دوخ  زا  دادرخ  مایق 15 

روط هب  ار  يولهپ  هلـسلس  تیمکاح  ساسا  دـش و  روهلعـش  دـعب  لاس  هدزناپ  دودـح  یجیردـت  دـنور  کی  رد  هک  تشاد  ار  يرتسکاخ  ریز 
ات دادرخ  دادـماب 15  رد  يریگتـسد ، زا  سپ  هک  زین  ینیمخ  هللاتیآ  ترـضح  دـنک . رب  هشیر  زا  معا  روط  هب  ار  یهاـشنهاش  میژر  صخا و 

يولهپ میژر  اب  هزرابم  رد  دوخ  يریذپانیگتـسخ  رب  سبح  زا  يدازآ  زا  سپ  دربیم ، رـس  هب  نادنز  رد  روصنم  یلعنـسح  يرادمامز  لیاوا 
ارم هک  دادرم 1342  خروم 12  همانزور  رد  دنتـشاد ...« : راهظا  هراب  نیا  رد  نیدرورف 1343  زور 21  رد  یتانایب  یط  هلمج  زا  درک . دـیکأت 
هک متسین  اهدنوخآ  نآ  زا  نم  درک ... دهاوخن  هلخادم  تسایـس  رد  تیناحور  هک  دوب  نیا  شموهفم  هک  دنتـشون  دندروآ  هیرطیق  نادنز  زا 

مدوخ يارب  تاقوا  هیقب  مهد و  ماجنا  یمـسارم  هبنـشکی  ياـهزور  طـقف  هک  متـسین  پاـپ  نم  مریگب . تسد  رد  حـیبست  منیـشنب و  اـجنیا  رد 
تاجن يراتفرگ  نیا  زا  ار  تکلمم  نیا  دـیاب  تساجنیا ، یمالـسا  لالقتـسا  هاـگیاپ  مشاـب ، هتـشادن  يراـک  رگید  روما  هب  مشاـب و  یناـطلس 

.2 رهم 1341 . هبنـشود 16  ناهیک ، هماـنزور  . 1  __________________________________ هحفـص 1   48 ...«. داد
، یـسایس ياهـشهوژپ  تاـعلاطم و  هسـسؤم  نارهت ، يولهپ ، اضردـمحم  تنطلـس  ملع و  هللادـسا  لوصف : ماـمت  يارب  يدرم  يدـهاش ، رفظم 

تضهن یناود ، یلع  . 4 ص 10 . ، 1361 یمالسا ، داشرا  ترازو  نارهت ، لوا ، دلج  رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما  . 3 . 404 ص 403 ـ  ، 1379
، موس دلج  نامه ، . 6 ص 36 . موس ، دـلج  نامه ، . 5 . 34 ص 23 ـ  ات ، یب  اضر ، ماما  یگنهرف  داینب  اج ، یب  موس ، دـلج  ناریا ، نویناـحور 

دلج ینیمخ ، ماما  . 10 . 92 ص 91 ـ  موس ، دلج  نامه ، . 9 . 54 ص 53 ـ  موس ، دلج  نامه ، . 8 ص 40 . موس ، دلج  نامه ، . 7 . 39 ص 38 ـ 
.14 . 113 ص 112 ـ  موس ، دلج  نامه ، . 13 ص 110 . موس ، دلج  نامه ، . 12 . 142 ص 125 ـ  موس ، دلج  یناود ، یلع  . 11 ص 15 . لوا ،
ص 143 موس ، دلج  نامه ، . 16 ص 120 . موس ، دلج  یناود ، یلع  . 15 ص 55 . زییاپ 1374 ، ش9 ، وگتفگ ، یعامتجا  یگنهرف ـ  همانلصف 

همانزور . 18 ص 32 . ، 1375 یمالـسا ، تاغیلبت  يرنه  هزوح  نارهت ، لوا ، پاچ  يرهاط ، یلعبجر  تارطاخ  يرهاط ، یلعبجر  . 17 . 145  ـ
ص 26. لوا ، دلج  نامه ، . 21 . 24 ص 23 ـ  لوا ، دلج  نامه ، . 20 ص 18 . لوا ، دلج  ینیمخ ، ماما  . 19 رذآ 1341 . هبنش 10  تاعالطا ،

اـضر دـمحم  هب : دـیرگنب  دیفـس  بالقنا  فادـها  اههمانرب و  تایئزج  زا  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب  . 23 ص 25 . لوا ، دـلج  ناـمه ، . 22
نارود رد  ناریا  یجراخ  تسایس  يودهم ، گنـشوه  اضرلادبع  . 24 . 1345 یتنطلس ، هناخباتک  نارهت ، لوا ، پاچ  دیفـس ، بالقنا  يولهپ ،

ص لوا ، دلج  نامه ، . 26 . 28 ص 27 ـ  لوا ، دلج  ینیمخ ، ماما  . 25 ص 304 . ، 1373 زربلا ، نارهت ، لوا ، پاچ  ، 1357 – 1300 يولهپ :
رفظم . 29 ع . 16ـ17ـ2ـ794 ـ دنس : ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  دانسا  زکرم  . 28 . 429 ص 428 ـ  يدهاش ، رفظم  . 27 . 32 29 ـ 

ص موس ، دلج  یناود ، یلع  . 32 ص 37 . لوا ، دلج  نامه ، . 31 ص 36 . لوا ، دلج  نیـشیپ ، ینیمخ ، ماما  . 30 . 433 ص 431 ـ  يدهاش ،
، نامه . 36 ص 40 . لوا ، دلج  نامه ، . 35 ص 39 . لوا ، دلج  نامه ، . 34 ص 38 . لوا ، دـلج  ینیمخ ، ماما  . 33 . 254 246 و ص 250 ـ 

دلج نیشیپ ، ینیمخ ، ماما  . 38 ص 382 . ، 1367 ملع ، رـشن  نارهت ، مود ، پاچ  خیرات ، ناریا و  یبایـسارفا ، مارهب  . 37 ص 45 . لوا ، دلج 
ماما . 42 . 260 ص 257 ـ  موس ، دلج  یناود ، یلع  . 41 ص 50 . لوا ، دلج  نامه ، . 40 ص 49 . لوا ، دلج  نامه ، . 39 . 48 ص 46 ـ  لوا ،

ياهتشاددای ملع ، هللادسا  . 45 ص 40 . موس ، دلج  یناود ، یلع  . 44 . 56 ص 55 ـ  لوا ، دلج  نامه ، . 43 . 53 ص 52 ـ  لوا ، دلج  ینیمخ ،
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ص 165. مهد ، دلج  ینیمخ ، ماما  . 46 ص 276 . موس ، دلج  نامه ، 49 و  ص 48 ـ  ، 1371 ارـسباتک ، نارهت ، لوا ، پاچ  لوا ، دلج  ملع ،
ناریا رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسوم  : عبنم ص 65 . ینیمخ ، ماما  . 48 . 450 ص 449 ـ  يدهاش ، رفظم  . 47

يولهپ میژر  بوکرس  تردق  یناوتانو  یمالسا  بالقنا 

هراومه هک  یسایس  تسا  يا  هدیدپ  بالقنا  هدیکچ : روپ  هتسیاش  دیمح  هدنسیون : يولهپ  میژر  بوکرس  تردق  یناوتانو  یمالسا  بالقنا 
شسرپ نوطالفا ، نامز  زا  يرایسب  نادنمشیدنا  تسا و  هدوب  تسایس  ملع  یعامتجا و  مولع  نادنمشناد  نانادخیرات ، هفـسالف ، هجوت  دروم 
تراـبعب دـنا ؛ هداد  هئارا  دروم  نیا  رد  یتواـفتم  ياهخـساپ  هدومن و  حرطم  بـالقنا  عوقو  هوحن  تلع و  صوصخرد  ار  يرامـش  یب  ياـه 

هاتوک للع  هرابرد  نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب  دراوم ، یخرب  رد  لاحنیا  اب  درادـن . دوجو  بـالقنا  فیک  مک و  صوصخ  رد  یعاـمجا  رگید ،
میژر یگدنرادزاب  ناوت  نویبالقنا و  بوکرـس  تردق  هب  طوبرم  دراوم ، نیا  زا  یکی  دنا ؛ هداد  هئارا  یهباشم  تارظن  بالقنا ، عوقو  تدـم 

يریگولج بالقنا  عوقو  زا  دناوت  یم  دشاب ، هتشاد  نیفلاخم  بوکرس  رد  لماک  مزع  مکاح ، میژر  رگا  هک  تروص  نیدب  دشاب . یم  مکاح 
، نویبالقنا هاش و  نیب  تردـق  کیتکلاید  هاش و  میژر  طسوت  تردـق  لامعا  هوحن  یبایزرا  اب  ات  درک  میهاوخ  شـالت  هلاـقم  نیا  رد  دـیامن .

هجوت دروم  هراومه  هک  یـسایس  تسا  يا  هدـیدپ  بالقنا  میئامزایب . دـقن  هتوب  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  صوصخ  رد  ار  هیرظن  نیا  توق 
یب ياه  شسرپ  نوطالفا ، نامز  زا  يرایـسب  نادنمـشیدنا  تسا و  هدوب  تسایـس  ملع  یعامتجا و  مولع  نادنمـشناد  نانادخیرات ، هفـسالف ،

، رگید تراـبعب  دـنا ؛ هداد  هئارا  دروم  نیا  رد  یتواـفتم  ياهخـساپ  هدوـمن و  حرطم  بـالقنا  عوـقو  هوـحن  تلع و  صوـصخرد  ار  يراـمش 
تدـم هاتوک  للع  هرابرد  نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب  دراوم ، یخرب  رد  لاحنیا  اب  درادـن . دوجو  بـالقنا  فیک  مک و  صوصخ  رد  یعاـمجا 

مکاح میژر  یگدنرادزاب  ناوت  نویبالقنا و  بوکرـس  تردق  هب  طوبرم  دراوم ، نیا  زا  یکی  دنا ؛ هداد  هئارا  یهباشم  تارظن  بالقنا ، عوقو 
يریگولج بالقنا  عوقو  زا  دـناوت  یم  دـشاب ، هتـشاد  نیفلاـخم  بوکرـس  رد  لـماک  مزع  مکاـح ، میژر  رگا  هک  تروص  نیدـب  دـشاب . یم 

، نویبالقنا هاش و  نیب  تردـق  کیتکلاید  هاش و  میژر  طسوت  تردـق  لامعا  هوحن  یبایزرا  اب  ات  درک  میهاوخ  شـالت  هلاـقم  نیا  رد  دـیامن .
(1342-57  ) ياـهلاس یط  هاـش ، میژر  عون  صوصخ  رد  میئاـمزایب . دـقن  هتوب  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  صوصخ  رد  ار  هیرظن  نیا  توق 

تلود برغ ، هب  یگتـسباو  يرورپ ، یماح  نوچمه  یلیاصخ  اب  هاش  میژر  اهنآ ، نیرت  هدـمعرد  هک  تسا  هدـیدرگ  هئارا  یفلتخم  تاـیرظن 
نکیل دنتـسین ، ناسکی  الماک  تایرظن  نیا  ياه  یگژیو  هکنیا  دوجو  اـب  تسا . هدـش  یفرعم  لاـینومیرتاپ )  وئن  یناطلـس 1 (  میژر  ریتنار و 

: زا دنترابع  اه  یگژیو  نیا  نیرت  هدمع  دشاب . یم  هاش  میژر  طسوت  تردق  لامعا  هوحن  هب  طوبرم  هک  دـنراد  رگیدـکی  اب  یکرتشم  لوصف 
هب تبـسن  يو  يدـیق  یب  هاش و  تسد  رد  تردـق  هداـعلا  قوف  زکرمت  یگماـکدوخ و  زیمآرابجا 2 ـ هبناج و  کـی  تردـق  لاـمعا  هوحن  1 ـ

تـسد رد  هژیوب  هنـالداعان  تورث  عیزوت  4 ـ هاـش . تسد  رد  تنار  تادـیاع  زا  یـشان  تورث  هداـعلا  قوـف  زکرمت  3 ـ یتنـس . ياهتیدودحم 
مهبم 6 ـ تردق . زا  رثؤم  یندـم  ياههورگ  هیلک  فذـح  صخـشم و  یعامتجا  هاگیاپ  نادـقف  5 ـ میژر . ناگیامحلا  تحت  نادـنواشیوخ و 

بوکرس 8 ـ مدرم . یعقاو  تکراـشم  مدـع  هجیتن  رد  یـسایس و  ياـضف  ندوب  دودـسم  7 ـ میژر . ییارجا و  ياههاگتـسد  نیب  زیاـمت  ندوـب 
هاش و صخـش  هب  یتینما  یتاعالطا –  یماظن و  ياهورین  یگتـسباو  9 ـ یتینما . یتاعالطا –  یماظن و  ياههاگتـسد  طسوت  نیفلاخم  دـیدش 
اب میژر  درکلمع  هوحن  عاـنقا ) قیوشت و  بوکرـس ،  ) تردـق 2 هناگ  هس  ياهرازبا  صوصخ  رد  يو . طسوت  اـهورین  نیا  رب  دـیدش  تراـظن 
رد نیفلاخم ، لاـبق  رد  تردـق  زا  عون  نیا  دربراـک  نیرت  هدـمع  بوکرـس  تردـق  دوب : ریز  تروص  هب  تردـق  هبناـجکی  تخاـس  هب  هجوت 
هس هب  هک  دشاب  یم  هدیقع و ...  نایب ، يدازآ  مدع  شنزرس ، خیبوت و  دح ، نیرتمک  رد  مادعا و  نادنز و  ینامسج ، تازاجم  دح ، نیرتالاب 
 “ روز هژاو ”  اب  فدارتم  دریگ و  یم  ماجنا  نافلاخم  ینامسج  یکیزیف و  بوکرـس  قیرط  زا  هک  يرازبا :  رابجا  دیدرگیم . لامعا  تروص 

دراـگ ینابرهـش ، يرمرادـناژ ، شترا ،  ) نوچمه یماـظن  ياههاگتـسد  زا  معا  يرازبا  راـبجا  لـماوع  ياـهلاس 1342-57  یط  دــشاب .  یم 
نامزاس تاـعالطا ، هژیو  رتفد  يراـکبارخ ، دـض  كرتشم  هتیمک  مود ، هرادا  كاواـس ،  ) یتینما یتاـعالطا –  ياههاگتـسد  و  یهاـشنهاش )

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 361 

http://www.ghaemiyeh.com


طابترا رد  اههاگتسد  نیا  دندیدرگ . تیوقت  نکمم  دح  نیرتالاب  رد  هجرد 2 ) هجرد 1 و  یگنهامه  یلاع  ياروش  یهاشنهاش و  یسرزاب 
جراخ نیفلاخم  یتح  هنوگ  نیدب  ات  دنتشاد  رارق  لییارسا 4  سیلگنا و  اکیرمآ ، یماظن 3  یتینما و  یتاعالطا –  ياههاگتسد  اب  یگنتاگنت 

هن اهلاس  نیا  یط  هکیروطب  دوب ؛ نیفلاخم  بوکرس  هار  نیرت  هدمع  بوکرس ، زا  هجو  نیا  دنیامن . تازاجم  ییاسانـش و  ار  میژر  روشک  زا 
رارق بیقعت  تحت  نارکفنـشور ، هفرم و  ياه  هداوناـخ  فورعم و  نارادمتـسایس  زا  يرایـسب  هکلب  هدـش ، هتخانـش  زراـبم  ياـه  هورگ  اـهنت 
ياه تسایس  لامعا  دندش . یم  هتشک  هجنکش  ریز  ناینادنز  زا  يرایسب  دوب و  هدمآرد  يداع  يرما  تروصب  اهنادنز  رد  هجنکـش  دنتـشاد ،

هب روبجم  ار  دارفا  زا  يرایـسب  هک  يوحنب  دوب ، هدـیدرگ  یـسایس  ياه  يدازآ  ياضف  ندـش  دودـسم  بجوم  وسکی  زا  میژر ، هنارگبوکرس 
یم شیازفا  ار  دوخ  بوکرس  ياهرازبا  تیعـضو ، نیا  هب  خساپ  رد  هاش  میژر  رگید ، يوس  زا  دوب و  هدرک  میژر  اب  هزرابم  شور  ندیزگرب 

هرادا يارب  بسانم  هار  اهنت  ناریا  رد  نادـنز  هجنکـش و  هک  درک  یم  مـالعا  تحارـص  هب  هاـش  هک  دوب  دـح  نادـب  بوکرـس  هوحن  نیا  داد .
عون نیا  ددرگ . یم  لاـمعا  میژر  ناـفلاخم  هیلع  تاررقم  نیناوـق و  عـضو  قـیرط  زا  راـبجا ، زا  هوـحن  نیا  يراـتخاس : راـبجا  تسا . روـشک 

5. دمآ یم  رد  ارجا  هب  میژر  ياه  سوه  لایما و  عیطم  هنیباک  طسوت  نآ  تابوصم  يارجا  یشیامرف و  سلاجم  لیکشت  هلیـسو  هب  بوکرس ،
ییاسانـش فدـه  اـب  تشادـهب  شناد و  هاپـس  داـجیا  نیفلاـخم ، هیلع  تازاـجم  دـیدشت  نیناوق  ناوت  یم  بوکرـس  هنوگنیا  دراوم  هلمج  زا 
ندیشخب تیعورشم  تهج  یـسایس ، روما  رد  مدرم  تکراشم  ندرک  هزیلاناک  فده  اب  زیخاتـسر  دحاو  بزح  داجیا  تیاهن  رد  نیفلاخم و 

، تسین یناریا  دوشن  بزح  نیا  دراو  هک  یـسک  تفگ  یم  هدومن و  مـالعا  يراـبجا  ار  بزح  نیا  هب  نتـسویپ  هاـش ، دوب . میژر  تامادـقا  هب 
زا هجو  نیا  زا  فده  کیژولوئدیا : رابجا   6 درک . تازاجم  ار  وا  ناوت  یم  تسا  ینوناقریغ  شیاه  تیلاعف  هکنیا  ساـسا  رب  درادـن و  نطو 

ینتفریذپ لمحت و  لباق  مدرم  يارب  ارنآ  هداد و  هولج  عورشم  ار  نیفلاخم  بوکرس  هلیسو ، نیدب  ات  هدوب  میژر  ییوگروز  هیجوت  بوکرس ،
داجیا نیفلاخم و  يژولوئدیا  ینابم  هیلع  غیلبت  1 ـ تفرگ : یم  ماجنا  هنوگ  ود  هب  رابجا  زا  هجو  نیا  هاش ، میژر  بوکرس  هاگتـسد  رد  دزاس .
ناکم نیرتزراب  مالسا . زا  شیپ  گنهرف  رب  هیکت  اب  یعاجترا  مسیلانویسان  تنطلس و  تیعورشم  يور  رب  دیدش  تاغیلبت  2 ـ دیدش . روسناس 
یماظن ياهناگداپ  رد  هاگحبص  ره  رد  نهیم “ هاش ، ادخ ، نوچمه ”  ییاهراعش  حرط  دندوب . حلـسم  ياهورین  میژر ، يژولوئدیا  غیلبت  يارب 

رییغت هلاس و  ياهنشج 2500  يرازگرب   7 دش . یم  لامعا  تهج  نیا  رد  هک  دوب  ییاه  شالت  هلمج  زا  هاش  هب  ناگیادخ “ ناونع ”  قالطا  و 
یقیوشت تردق  رد  یقیوشت  تردق  دندوب . میژر  فادـها  هنوگنیا  ياتـسار  رد  همه  یهاشنهاش  خـیرات  هب  یـسمش  يرجه  زا  خـیرات  ادـبم 

عون نیا  لامعا  يارب  اذـل  دـنک ، یم  دوخ  زا  تعاطا  هب  راداو  ار  نارگید  يدام ، ياه  شاداپ  ياـطعا  قیرط  زا  تردـق  هدـنراد  هکنآ  تلعب 
زا یشان  ياهدمآرد  شیازفا  نارود ، نیا  یط  روشک  يداصتقا  فعـض  هب  هجوت  اب  دشاب . یم  زاین  دروم  یتفگنه  اتبـسن  یلام  عبانم  تردق ،

بوکرـس تهج  رد  یتفن  ياهرالد  زا  هاش  میژر  ات  دیدرگ  بجوم  ههد 1350  هژیوب  ههد 1340 و  یط  تلود  ندش  یتنار  تفن و  رودـص 
ناراداوه رتشیب  عیمطت  یتینما و  یتاعالطا –  یماظن و  ياهورین  یگدـنز  حطـس  شیازفا  فلا ـ  دـنک : هدافتـسا  ریز  ياه  تروصب  نیفلاخم 

نیب بسانم  ههجو  بسک  ج ـ  یـسارکوروب . هاگتـسد  رد  نیفلاخم  بذـج  يریگرای و  تیفرظ  ناوت و  شیازفا  ب ـ  يرورپ .) یماح   ) میژر
. تسیـسکرام نیفلاـخم  يارب  اـهروشک  نیا  هبذاـج  ندرب  نیب  زا  يوروش و  نیچ و  قرـش ، كولب  اـب  دوخ  طـباور  هعـسوت  قیرط  زا  یللملا 

نیا رد  یعانقا  تردق  درک . یم  هدافتسا  نیفلاخم  يادص  ندرک  شوماخ  بوکرس و  تهج  رد  زین  تردق  رازبا  نیا  زا  هاش  رگید ، ترابعب 
، تردـق عون  نیا  رد  دراد . طابترا  رتشیب  ینهذ  کیلبمـس و  عبانم  اب  تردـق  نیا  دـنراد . هدـننک  نییعت  یـشقن  یمومع  راـکفا  تردـق ، عون 
، تردـق عون  نیا  کیژولوئدـیا ، رابجا  فالخرب  تسا و  تعاطا  بلج  تهج  مزال  طرـش  تیعورـشم ، قالخا و  تمالـس  یبهذـم ، شناد 
رد ار  نایناریا  هک  تسا  یگنهرف  لماع  هناگی  بهذـم ، هک  عوضوم  نیا  زا  یهاگآ  اب  هاش  میژر  دراد . مدرم  ياهرواب  تاداقتعا و  رد  هشیر 

هولج گنر و  زورون ، دـیع  دـننام  لبق ، زا  هدـش  ظفح  یبهذـمریغ  ننـس  هب  یتح  مدرم  تسا و  هتخاـس  طـبترم  مه  هب  روشک  طاـقن  یـصقا 
یبهذم یتیعورشم  ات  دومن  یم  شـشوک  دننک 8 ،  یم  رازگرب  یبهذم  نکاما  رد  یبهذـم  هیعدا  ندـناوخ  اب  ار  مسارم  نآ  هداد و  یبهذـم 

ویدار زا  هک  یبهذـم  ياـهراتفگ  رد  یتح  هک  يوحنب  دـندوب  یبهذـم  اتدـمع  يو  نیفلاـخم  نیرت  هدـمع  نکیل  دـنک 9 .  داجیا  دوخ  يارب 
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تسایس يو  هک  دیدرگ  بجوم  یبهذم ، تیعورـشم  بسک  رد  هاش  ياه  یناوتان   10 دمآ . یمن  نایم  هب  ینخـس  هاش  زا  زین  دش  یم  شخپ 
دوجو زین  تردق  عبنم  هس  تردـق ، هناگ  هس  ياهرازبا  سپ  رد  تردـق  عبانم  دـهد . رارق  دوخ  راک  هحولرـس  دـح ، نیرتالاب  رد  ار  بوکرس 

اب کیره  هک  نامزاس . تیکلام و  تیـصخش ، زا : دنترابع  عبنم  هس  نیا  دزاس . یم  زیامتم  رگیدکی  زا  ار  تردق  ناگدننک  لامعا  هک  دنراد 
یقیوشت و تردـق  اب  تیکلام  تسا ، مزالم  یعانقا  تردـق  اب  نامزاس  دراد : يراصحناریغ  يوق و  رایـسب  يا  هطبار  تردـق ، زا  ینیعم  رازبا 
رد ار  لیذ  ات  ردـص  زا  ماظن  ییزج  یلک و  ياه  تسایـس  همه  رایتخا  هاش  تردـق ، عبانم  طاحل  زا  بوکرـس . رابجا و  تردـق  اب  تیـصخش 
یم مالعا  اهنآ  هب  امیقتسم  ار  مزال  ياهلمعلا  روتسد  هتشاد 11 و  میقتسم  ياهتاقالم  زین  یناریا  ياهتاملپید  ارفـس و  اب  یتح  تشاد و  تسد 

بجوم هاش  صخش  طسوت  یمسر  تردق  عبانم  مامت  نتفرگ  رایتخا  رد  دنتشاد . یفدارتم  یناعم  روشک  هاشداپ و  میژر ، یترابع ، هب  دومن و 
دیدـش فیعـضت  رب  هوالع  شترا و )...  یـسارکوروب ، هناگ ، هس  ياوق  زا  معا   ) ینامزاس تردـق  عبانم  لالقتـسا  نتفر  نیب  زا  اب  اـت  دـیدرگ 

تموکح هویـش  ددرگ . مورحم  لاعف  شترا  تردق و  هاگیاپ  نتـشاد  زا  هاش  تسا ، دنویپ  رد  نامزاس  اب  زیچ  ره  زا  شیب  هک  یعانقا  تردـق 
رب هوالع  تشاد ، روشک  زا  جراخ  لخاد و  رد  میژر  ياه  تسایـس  نیدـقتنم  نیفلاخم و  یمامت  بوکرـس  هب  لیم  هک  زین  هاش  هنارالاسردـپ 

عبانم میژر و  تیلک  هکنیا  هب  هجوت  اـب  نارحب و  ناـمز  رد  اـت  دـیدرگ  بجوم  تخاـس ، یم  يو  هجوتم  ار  نیفلاـخم  تـالمح  زیت  هبل  هکنیا 
ره تردق  کیتکلاید  دندرگن . یضار  میژر ، ینوگنرس  زج  يزیچ  هب  نیفلاخم  دیدرگ ، یم  یلجتم  هصالخ و  هاش ، صخش  رد  نآ  تردق 
هک دریگ  یم  تروص  یفلتخم  ياه  هنوگ  هب  اهـشنکاو  نیا  دنک  یم  داجیا  نآ  فلاخم  تهج  رد  شنکاو  هنوگ  کی  یتردق ، لامعا  هنوگ 

تردق لامعا  عبانم  رازبا و  نیب  یساسا  یتاذ و  نراقت  کی  هدننک  نایب  لومعم ، روطب  هک  نراقتم : شنکاو  1 ـ زا : دنترابع  اهنآ  نیرت  هدمع 
تیصخش یقیوشت ، تردق  لباقم  رد  یقیوشت  تردق  بوکرـس ، تردق  ربارب  رد  هناحلـسم  هزرابم  هک  يوحنب  دشاب ؛ یم  نآ  اب  تفلاخم  و 

یم بوکرـس  تردق  هیلع  هزرابم  ردان  دراوم  ءزج  شنکاو ، زا  هوحن  نیا  نراقتمان : شنکاو  2 ـ دنک . یم  ملع  دق  تیـصخش و ...  لباقم  رد 
رد دریگ . یم  تروص  یعانقا  تردق  رازبا  اب  هناحلسم و  تازرابم  زا  ریغ  ییاهرازبا  قیرط  زا  بوکرس ، تردق  هیلع  هزرابم  هک ، ارچ  دشاب ؛

نراـقتم شنکاو  درک : هدـهاشم  ناوت  یم  نیفلاـخم  يوس  زا  ار  اـهدرکلمع  هوـحن  نیا  زین ، نیفلاـخم  هاـش و  میژر  نیب  تردـق  کـیتکلاید 
هناحلـسم یکیرچ و  تازرابم  يریگ  جوا  دعب و  هب  ههد 1340  ياهلاس  یط  قانتخا  وج  دـیدشت  ناریا ، رد  هناهاوخیدازآ  تازراـبم  قباوس 

تردـق يریگجوا  اب  ات  دـیدرگ  رجنم  دوب  هدـیدرگ  ابوک و ...  مانتیو ، ریازجلا ، نوچمه  يرامعتـسا  دـض  تاـبالقنا  هب  رجنم  هک  ناـهج  رد 
ار اه  هورگ  نیا  دـنهد . رارق  دوخ  هزرابم  يوگلا  ار  نارگید  یکیرچ  بالقنا  ياه  سرد  یبالقنا ، ناوج  ياـه  هورگ  هاـش ، میژر  بوکرس 

هفلتؤم ياه  تایه  یمالسا ، للم  بزح  نوچمه  یمالـسا : ياههورگ  فلا ـ  دومن : میـسقت  هتـسد  ود  هب  ناوت  یم  یلک  بوچراچ  کی  رد 
تموکح کـی  داـجیا  تهج  يزاـس  هنیمز  تشاد و  یکیتکاـت  هبنج  هناحلـسم  هزراـبم  زا  ناشفدـه  هک  نوروصنم و ...  رذوـبا و  یمالـسا ،

شقن دوب و  ناشیا  تدمزارد  فده  هر ) ینیمخ  ماما  يربهر  تیناحور و  نامزاس  یعانقا  تردـق  زا  ماهلا  اب  مدرم  ندرک  هاگآ  یمالـسا و 
قلخ نیدهاجم  نامزاس  قلخ و  ناییادف  نامزاس  نوچمه  یطاقتلا  یتسیسکرام و  ياه  هورگ  ب ـ  دندومن . افیا  یمالـسا  بالقنا  رد  یمهم 
هبنج مه  هناحلـسم  هزرابم  زا  ناشفدـه  دـنتخادرپ و  میژر  اب  هزرابم  هب  یتسیـسکرام  یـشم  اب  هک  ناشیا  زا  بعـشنم  ياـه  ناـمزاس  ریاـس  و 

اب کیژولوئدیا  يداقتعا و  نیداینب  داضت  یعانقا ، تردق  فعـض و  لیلد  هب  ناشیا  هزرابم  نکیل ، کیژتارتسا ؛ هبنج  مه  تشاد و  یکیتکات 
میژر تاغیلبت  اهروشک 12 ، نیا  هبذاج  نتفر  نیب  زا  قرـش و  كولب  اب  هاش  میژر  طباور  دوبهب  مدرم ، هدوت  هب  تبـسن  يدامتعا  یب  هعماـج ،
هجاوم تسکـش  اب  اـتیاهن  ناـشیا ، مارم  زا  ینیمخ  ماـما  تیناـحور و  يرازیب  اـتیاهن  و  ناملـسم ، ياـه  تسیـسکرام  ناونع  تحت  اـهنآ  هیلع 
تردق رازبا  دش ، ماجنا  هر )   ) ینیمخ ماما  طسوت  هک  میژر  بوکرـس  تردق  لباقم  رد  شنکاو  زا  هوحن  نیا  رد  نراقتمان  شنکاو  دیدرگ .

ماما تیصخش  هزرابم ، زا  هوحن  نیا  رد  دوب . یعیش  یمالـسا –  گنهرف  زا  هتـساخرب  یعانقا  تردق  بلاغ ، عیاش و  تروصب  هدافتـسا  دروم 
نیرت هدمع  دوب . هدرب  نایم  زا  شیوخ  یصخش  تردق  عفنب  ار  دوجوم  ینامزاس  ياه  تردق  هک  تشاد  رارق  هاش  تیصخش  لباقم  رد  هر ) )

ـ  13 ب عیـشت . یـسایس  گنهرف  زا  هتـساخرب  یعانقا  تردـق  رازبا  زا  هدافتـسا  فلا ـ  زا : دـندوب  ترابع  ینیمخ  ماما  هزرابم  ياـه  یگژیو 
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ماما تیـصخش  زا  دعب  نیا  دنمهرف . تیـصخش  کی  ناونعب  هر )  ) ماما تیـصخش  14 ج ـ  نایعیش . دیلقت  عجرم  ناونعب  هر )  ) ماما تیـصخش 
یعانقا تردـق  ریثات  هعیـش و  تیناحور  نامزاس  يریگراک  هب  15 د ـ تسا . هداد  رارق  ریثاـت  تحت  ار  ارگراـتخاس  نازادرپ  هیرظن  یتح  هر ) )
یمالسا تموکح  حرط  هئارا  قیرط  زا  یسایس  مالسا  ءایحا  16 ه ـ ـ روشک . طاقن  یصقا  ات  مدرم  هب  هر )  ) ماما ياه  هشیدنا  لاقتنا  رد  ناشیا 

مدع یفنم ، هزرابم  هاش ، میژر  هیلع  هر )  ) ماما هزرابم  یلصا  یـشم  هزرابم : یلـصا  یـشم  ناونعب  یفنم  هزرابم  17 و ـ  تنطلس . لیدب  ناونعب 
ریگارف اب  دومن . یم  زیوجت  هلحرم  نیرخآ  رد  ار  هناحلـسم  هزرابم  دوب و  ییارجا  تاماقم  هاش و  تاروتـسد  زا  ندرکن  تعاـطا  يراـکمه و 

دنم هرهب  هاش  یقیوشت  تردـق  زا  الماک  هک   ) نایماظن اهتارکوروب و  نوچمه  میژر  تردـق  یلـصا  ناـکرا  اـه و  هیاـپ  یتح  هزراـبم ، ندـش 
اهنآ تازرابم  ربنم و  هب  اهنآ  نتفرن  يراودا و  تاباصتعا  هب  نویناحور  توعد  زا  هزرابم  یشم  نیا  دنتسویپ . نازرابم  هب  زین  دندوب ) هدیدرگ 

نوجمه یبهذم  تامـسارم  رد  تکرـش  قیرط  زا  هاش  میژر  هیلع  تردق  شیامن  تهج  زیمآ  تملاسم  ياه  ییامیپهار  ماجنا  اه ، هباطخ  رد 
زا نازابرـس  رارف  ات  هتفرگ  نایرازاب  و  تفن ) تکرـش  نانکراک  هژیوب   ) تلود نانکراک  باصتعا  نیعبرا و ،...  اروشاع ، اعوسات و  رطف ، دیع 

ماجنارـس نیزرابم ، هب  نتـسویپ  رد  اهنآ  عانقا  یماظن و  ياهورین  شترا و  رد  یناور  گنج  داجیا  شیوخ و  ياهحالـس  اـب  هارمه  اـهناگداپ 
1ـ تشون :  یپ  دیدرگ . یمالسا  بالقنا  يزوریپ  هاش و  میژر  بوکرس  تردق  لماک  تسکـش  شترا و  یفرطیب  مالعا  هاش و  رارف  هب  رجنم 
 : هب دینک  هاگن  صوصخ  نیا  رد  1380 2 ـ هزاریش ، نارهت : يروبص ، رهچونم  همجرت  یناطلس  ياه  ماظن  نآوخ : زنیل ، گنـشوه و  یباهش ،

ناج تیاربلاگ ،  - 1374 للملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  نارهت : هدازریشم ، اریمح  همجرت  اهتلم  نایم  تسایس  یج : سناه  اتنگروم ، - 
باقع و زمیج : لـیب ، هب - : دـینک  هاـگن  صوصخ  نیا  رد  - 3 . 1370 شراگن ، نارهت : اسهـش ، دمحا  همجرت  تردق ، یـسانش  دبلاک  تنک :
: اج یب  يدازآ ، تیعمج  همجرت  كاواس ، هرابرد  دـلاراه ، رگربناریا : . - 1371 تاعالطا ، نارهت : یمالغ ، شوهم  همجرت  لوا ، دـلج  ریش ،

تاعالطا هسسؤم  نارهت ، لیئارسا ، یتاعالطا  هاگتسد  كاواس و  نمحرلادبع : يدمحا ، هب - : دینک  هاگن  صوصخ  نیا  رد  4 ـ ات . یب  ان ، یب 
، ملع 5 ـ . 1369 تاــعالطا ، نارهت : لوا ، ج  يوـلهپ ، تنطلــس  طوقــس  روـهظ و  نیــسح : تـسودرف ، . - 1381 یـسایس ، ياهـشهوژپ  و 
، نایماهاربآ هب - : دینک  هاگن  6 ـ ص 327 . ، 1371 ون ، حرط  نارهت : نامجرتم ، هورگ  همجرت  لوا ، دلج  هاش ، اب  نم  ياهوگتفگ  هللادساریما :
، ستینوز ص 541 - . ، 1375 ین ، رـشن  نارهت : یحاـتف ، میهاربا  دـمحم  يدـمحم و  لـگ  دـمحا  همجرت  بـالقنا ، ود  نـیب  ناریا  دـناوری :

بـالقنا رب  یلیلحت  رهچونم : يدـمحم ، و 138 7 ـ ص 139  ، 1371 ون ، حرط  نارهت : ربـخم ، ساـبع  همجرت  هناـهاش ، تسکـش  نیوراـم :
، یکلم زوریپ  همجرت  خـیرات ، اب  هبحاصم  انایروا : یچالاف ، 9 ـ ص 133 . نیـشیپ ، يدمحم ، 8 ـ ص 76 . ، 1366 ریبکریما ، نارهت : یمالـسا ،
، سوواط تخت  رازگتمدـخ  زیورپ : یجار ، هب : دـینک  هاـگن  11 ـ ص 392 . ج 2 ، نیـشیپ ، ملع ، 10 ـ و 5 . ص 6  ، 1357 ریبکریما ، نارهت :

كرادم نامزاس  نارهت : لوا ، دلج  رون ، هفیحـص  ماما ،)  ) يوسوملا هللا  حور  ینیمخ ، 12 ـ . 1364 تاعالطا ، نارهت : نارهم ، ا .  همجرت ح . 
، ناولهپ زیگنچ  همجرت  ناریا ، رد  تلود  هیرظن  سا : یک  نآ  نوتبمل ، هب - :  دـینک  هاـگن  13 ـ 1378 ص 590 .  یمالسا ، بالقنا  یگنهرف 
، باتک باحـس  نارهت : يدوعنـص ، مساق  همجرت  ادـخ ، مانب  بالقنا  ناریا  ریپ : هشفـالب ، رلک و  ریرب ، ص 114 - . ، 1379 ویگ ، رـشن  نارهت :
14ـ ص 221 . ، 1374 تاعالطا ، نارهت : نایبارتوبا ، نیـسح  همجرت  سوواط ، تخت  ياـه  هدرپ  تشپ  ونیم ، یمیمـص ، ص 259 - . ، 1358

هرق ص 177 - .  یمالـسا ،  بالقنا  رب  يرظن  ياهتفایهر  رد  یمالـسا  بالقنا  لویچاکـسا و  ادـت  هیرظن  رـصان : نایواه ، هب - :  دـینک  هاگن 
همجرت رادلیـصحت ، تموکح  ادت : لوپچاکـسا ، هب - : دـینک  هاگن  15 ـ ص 103 .  1368 ین ، رـشن  نارهت : لارنژ ، تافارتعا  ساـبع : یغاـب ،

، لـکیه . - 1377 یمالـسا ، فراـعم  سورد  دـیتاسا و  روـما  تنواـعم  مق : یمالـسا ، بـالقنا  رب  يرظن  ياـهتفایهر  رد  هداز  نـیما  نـسحم 
ص نیشیپ ، لوپچاکسا ، 16 ـ ص 258 . ، 1382 ماهلا ، باچ  نارهت : يدمحا ، دیمح  همجرت  دنام ، هتفگان  هک  یتیاور  ناریا ، نینـسحدمحم :

هسسؤم نارهت : هیقف ، تیالو  ص 186 و 185 . ، 1323 ان ، یب  اج : یب  رارسالا ، فشک  ماما ،)  ) يوسوملا هللا  حور  ینیمخ ، 203 و 202 17 ـ
س  / یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  تیاس  : عبنم ص 9 و 8  ، 1374 ماما ، راثآ  رشن  میظنت و 

بالقنا اب  تعیب  راد  هیالط  شترا  ییاوه  يورین 
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يورین لنـسرپ  هناعاجـش  تکرح  یهاـشنهاش ، میژر  رکیپ  رب  تابرـض  نیرتهدننکـش  زت  بـالقنا  اـب  تعیب  راد  هیـالط  شترا  ییاوه  يورین 
ساـبل رد  ییاوه  يورین  دـهعتم  ناـیماظن  زور ، نیا  رد  دـیمان . هللا  ماـیا  زا  ار  نآ  ناوتیم  قحب  هک  دوـب  نمهب 1357  رد 19  شترا  ییاوـه 

 ، هسامح راختفا ،  زا  يدنـس  ماما ،  ترـضح  اب  تعیب  هاـفر و  هسردـم  رد  یمالـسا  بـالقنا  گرزب  ربهر  هاـگتماقا  رد  روضح  اـب  یمـسر ، 
هتـسجخ هعیلط  شترا ، هناعطاق  تعیب  روضح و  هسامح  نیا  دـندیناسر . تبث  هب  یمالـسا  بالقنا  نیرز  ياهگرب  رد  ار  ناـمیا  تداـشر و 

هب ياکتا  اب  دومنیم و  يولهپ  يدادبتسا  میژر  هناوتشپ  نیرتمهم  هک  یـشترا  هک  دوب  هنوگنیا  دوب . یبالقنا  ناملـسم و  تلم  اب  شترا  دنویپ 
دیدـپ اه  ناسنا  حور  رد  بالقنا  هک  یلوحت  تلعب  دنتـسنادیم ، تابث  هریزج  ار  ناریا  یناـهج ، رابکتـسا  یبرغ و  نارادمدرـس  شترا ، نیا 

رد يروش  رپ  ياههسامح  سدقم  عافد  لاس  رد 8  اصوصخ  زین  بالقنا  لوط  رد  دمآرد و  یمالسا  بالقنا  نامرآ  تمدخ  رد  دوب ، هدروآ 
ییاوه ياهورین  لنـسرپ  عمج  رد  نمهب 57  زور 19  رد  ینیمخ  ماما  توغاط :  هب  تمدـخ  نایاپ  دـیرفآ . بالقنا  مالـسا و  ناـیک  زا  عاـفد 

هک یتوغاط  دیدوب ، توغاط  تمدخ  رد  نونکات  دیدز ، دایرف  هک  روطنامه  هیلع ، هللا  مالس  رصع  ماما  نازابرس  امـش  رب  دورد  رد  : » دندومرف
نآرق تمدخ  رد  هیلع و  هللا  مالـس  رـصع  ماما  تمدخ  رد  زورما  زا  درک و  اهیجراخ  هدرب  ار  ام  هک  یتوغاط  درک ، طقاس  ار  ام  یتسه  همه 
لدـع تموکح  کی  وا  ياج  هب  میربب و  نیب  زا  رخآ  ات  ار  اه  توغاط  نیا  میناوتب  مهاب  یگتـسویپ  اب  مهاب  هک  میراودـیما  ام  دـیتسه . میرک 
نییعت نامدوخ  ار  ام  تشونرـس  هک  میهاوخ  یم  ام  دـشاب .  نامدوخ  تسد  هب  ام  زیچ  همه  دـشاب و  نامدوخ  يارب  اـم  تکلمم  هک  یمالـسا 

ام لییارـسا .  اه و  يدوهی  هن  مینک  ریمعت  نامدوخ  ار  نامدوخ  تکلمم  هک  میهاوخ  یم  ام  يوروش .  ترافـس  اـکیرمآ و  ترافـس  هن  مینک 
 ، دنکن فرصت  نآ  رد  لییارسا  دشاب ،  دازآ  ام  شترا  میهاوخ  یم  ام  دشابن .  ام  تکلمم  رد  قانتخا  مینکدازآ ،  ار  نامتکلمم  میهاوخ  یم 

دیدرک كرت  هک  امـش  هب  دورد  دیتسویپ .  نآرق  نماد  هب  دیتسناد و  ار  ادخ  تمعن  ردـق  هک  امـش  رب  دورد  دـنکن .  فرـصت  نآ  رد  اکیرمآ 
لباقم رد  یماظن  مالـس  تعیب و  ماگنه  هب  شترا  ییاوه  يورین  لنـسرپ  تعیب  ریوصت  دـیتسویپ ».. .  هللا  تموکح  هب  ار و  توغاط  تموکح 

ار مدرم  یبالقنا  ناشورخ  جاوما  دـیما و  ان  شیپ  زا  شیب  ار  میژر  نامیخژد  دـش ، پاچ  زور  نآ  يادرف  ياـههمانزور  رد  هک  ینیمخ  ماـما 
هطقن یخیراـت و  یمادـقا  یللملا ، نیب  یـسایس  تاـنایرج  نارظاـن  نارگ و  لـیلحت  يوسزا  ییاوـه  يورین  لنـسرپ  تعیب  هعقاو  درک . رتـنوزف 
یقاب یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اـت  زور  هس  اـهنت  نونکا  دـش . یقلت  ناریا  شترا  تاـیح  زین  مدرم و  یبـالقنا  یتازراـبم و  خـیرات  رد  یفطع 

یم دراو  میژر  یـشالتم  لاح  رد  توترف و  رکیپ  رب  كانلوه  يا  هبرـض  دوش . یم  نادنچ  دص  يزوریپ  هب  مدرم  دیما  رگید  ییوس  زا  تسا .
راودیما دننک ، تعیب  رادید و  هر )  ) ینیمخ ماما  اب  ییاوه  يورین  لنـسرپ  هکنیا  زا  لبق  هام و  نمهب  زور 19  زا  لبق  ات  هک  میژر  لامع  دوش .

مایق دوخ  ریبعت  هب  ای  دننک و  راهم  دندوب ، عامتجا  ياه  هیال  همه  زا  هک  ار  یمدرم  هدرتسگ  ریگ و  همه  شزیخ  تسناوت  دـنهاوخ  هک  دـندوب 
تدش هب  يولهپ  میژر  نارـس  تسا . طلغ  یتینهذ  هک  دنتفایرد  يدوز  هب  اما  دـننک ، مارآ  ار  هعماج  بوکرـس و  ار  مدرم  سدـقم  یمومع و 

سدـنهم ماما و  زا  يریواصتهکیلاح  رد  اهورین  دـندمآرب . ییاوه  يورین  لنـسرپ  راتـشک  ماـقتنا و  ددـصرد  اذـل  دـندوب و  هدـش  نیگمـشخ 
میتسه وت  شترا  زا  ياهرطق  ام  : » دندادیم راعـش  دندرکیم ، لمح  ماما  زا  تیامح  نیماضم  اب  ییاهدراکالپ  دنتـشاد و  تسد  رد  ناگرزاب 
يادرف هلصافالب  دندرکهیهت و  هنحص  نیا  زا  يریواصت  دنتـشاد ، روضح  هنحـص  رد  هک  ییاهساکع  دنتـسب . يرادافونامیپ  ماما  اب  ینیمخ 
راشتنا زا  دعب  هلـصافالب  دش . رـشتنم  اههمانزور  رد  یماظن  مروفینوی  سابلاب و  ماما  روضح  رد  یماظن  لنـسرپ  روضح  ياهسکع  زور ، نآ 

زور بورغ  : » دیوگیم هنیمزنیا  رد  یغابهرق  دبـشترا  دیمان . هدـش  ژاتنوم  یلعج و  ار  نآ  تخادرپ و  نآ  بیذـکت  هب  شترا  اهسکع ، نآ 
زا ياهدـع  سکع  : » درک راهظا  هن .   » متفگ دـیاهدید »؟ ار  ناهیک  يهمانزور  » دومن لاؤس  هدز  نفلت  نم  هب  رایتخب  ياـقآ  هاـم  نمهب  مهدزون 

ار قباس  مسارم  ياهسکع  زا  یکی  هک  تسا  مولعم  :» دومن هفاضا  تسا و  هدرک  پاـچ  ینیمخ  ياـقآ  هاـگتماقا  رد  ار  ییاوه  يورینلنـسرپ 
مدرک لاؤس  مه  یعیبر  دبهپسزا  ًانمض  تسا  نشور  ًالماک  : » داد باوج  دناهدرک .» ژاتنوم  دیدیمهف  هنوگچ   » مدومن لاؤس  دناهدرک .» ژاتنوم 
ياـقآ دـننک .» بیذـکت  اـههمانزور  رد  هک  میداد  روتـسد  تسا و  هدـش  ژاـتنومسکع  نـیا  مـیدرک  یـسررب  اـم  دوـمن : راـهظا  مـه  ناـشیا 
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هدـش و ژاتنوم  سکع  درک : مالعا  ياهیمالعا  یط  شترا  سپـس  دـننک ». بیذـکت  دـیهدب  روتـسد  مه  امـش  راـسمیت ، : » دومن هفاـضارایتخب 
نازادـناهقرفت موـش  دـصاقم  تسا و  موـلعم  هتـشاد  ییانـشآ  ژاـتنوم  یـساکعيهیلوا و  لوـصا  هب  هک  یـسک  ره  يارب  نآ  ندوـب  یعقاوریغ 

، دنـسرب دوخ  ياـهوزرآ  اـهنامرآ و  هب  هار  نیازا  هدرک و  هنخر  شترا  مکحتـسم  هتـسویپ و  مه  هب  فوفـص  رد  دـنهاوخیم  هک  ییاـهنآو 
ماهتا هب  ار  ناراکردـناتسد  هنادرمناوجان  لامعا  هنوگنیا  هب  زیزع  نانهیممه  هجوت  بلج  اـب  ناراتـشتراگرزب  داتـس  تسا  راکـشآ  ًـالماک 

رفیک نوناق و  تاررقم  ربارب  تسا  یـسایس  روما  رد  تلاخد  زا  اربم  هک  شتراماقم  هب  تناـها  کـیرحت و  روظنم  هب  بیذاـکا  رـشن  لـعج و 
نیـسح تشادـن  دوجو  سکع  نیا  ندوـب  یعقاو  رد  يدـیدرت  هنوـگ  چـیه  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  داد . دـنهاوخ  رارق  بیقعت  تحتشترا 

: دیوگیم هنیمز  نیا  رد  داد  ماجنا  هامنمهب 1372 ، مهدزناش  رد  ثداوح  يهمانهتفه  اب  هک  ياهبحاـصم  رد  سکع ـ  نیا  ساـکع  يوترپ ـ 
تشه تعاس  تسا  تولخ  اهنابایخ  مدید  مدیسر  اجنآهب  یتقو  متفر  هافر  يهسردم  هب  هک  دوب  حبـص  مین  تفه و  ات  تفه  تعاس  دودح  »

هدش ایوج  ار  تلع  میدوب  داتـسنالوئسم  زا  هک  ام  باوج  رد  دنورب . نوریب  هافر  يهسردـم  زا  ات  دنتـساوخ  اهساکع  يهمه  زا  حبـصمین  و 
نیبرود متفگ  متفر و  تارباخم  ِافتا  هب  نم  دنورب .» هژر  ماما  لباقم  رد  اهرفامه  تسا  رارق  دشاب . اجنیا  دیابن  یساکع  چیه  : » دنتفگ میدوب 

اهنآ ناهدـنامرف  زا  یکی  اب  دـندمآ ، ییاوه  يورین  نارـسفا  یتقو  مریگیمن  سکع  منامیم و  امـش  شیپ  مه  مدوخ  دـشاب ، امـش  شیپ  نم 
. دـنکیم بیذـکت  ارنآ  تقو  تلود  ادرف  دوـشن ، هتفرگ  یـسکع  رگا  دـینکیم  یگرزب  راـک  نینچ  نیا  هک  امـش   » متفگ مـتفرگ و  ساـمت 
رد نالا  ام   » تفگ دمآ و  نم  شیپ  دعب  درک و  تبحـص  مه  رگید  رفندنچ  اب  رـسفا  نآ  مریگب »..  سکع  دنچ  هنحـص  نیا  زا  نم  دـیراذگب 
رد دیآیم .» شیپ  اهنآ  يارب  یتالکشمو  دننکیم  ریگتسد  ار  يو  هلصافالب  دنوش ، هتخانش  نارسفا  دارفا و  زا  یکی  رگا  هکمیتسه  یطیارش 

ياربنکلاب يـالاب  ماـما  هک  یتقو  تسا  نیا  نآ  منکیم و  داهنـشیپ  امـش  هب  ار  یلحهار  نم  دراد . جـالع  راـک  نیا   » متفگ رـسفا  نآ  باوج 
هک دنتفگیم  باوج  رد  اهنآ  مریگیم .  سکع  ناشرس  تشپ  زا  نم  دنتسه  ناشیا  نانخس  هجوتم  اهرفامه  دننکیم و  ینارنخـس  اهرفامه 

سکع رد  اهنآ  زا  یـضعب  تسانکمم  هک  تفگ  درک و  لرتنک  ناشندش  هتخانـش  زا  يریگولج  يارب  ار  نارـسفا  يهمه  دوشیمن  مه  زاب 
شرستشپ هب  یـسک  هک  دنداد  صیخـشت  اهنآ  هک  ینامز  دنتـسیاب و  نم  رانک  رد  اهرفامه  زا  رفن  ود  هک  دش  نیا  رب  رارق  دنوش . ییاسانش 

سکع میرف  تشه  تفه  دودـح  رد  مدرک  ار  راک  نیمه  نم  دـنداد و  تیاضر  اـهنآ  یطیارـش  نینچ  اـب  مریگب  سکع  نم  دـنکیمن  هاـگن 
اب هلصافالب  متسنادیم  ارسکع  تیمها  هک  اجنآ  زا  مدش  جراخ  هافر  يهسردم  زا  لابقتـسا  يهتیمک  نالوئـسم  زا  هزاجا  بسک  اب  متفرگ و 

سکع تیمها  هب  اهنآ  یگمه  مدرک ،  فیرعت  يریبدرـس  ياروش  يارب  ار  هعقاو  یتقو  متفر و  ناهیک  يهمانزور  هب  تسبرد  یـسکات  کـی 
تفه سکع  کی  دندرک و  ضوع  ار  نآ  دوب ، هدش  هتسب  همانزور  يهحفص  هک  نیا  مغرهب  دش  رـضاح  اهسکع  هک  نیا  زا  دعب  دندربیپ .

هب ار  نآ  تسین  ژاـتنوم  اـم  سکع  هک  دوـش  تباـث  هـک  نـیا  يارب  دـندرک .... پاـچ  ماـما  لـباقم  رد  ییاوـهيورین  نارـسفا  هژر  زا  ینوـتس 
هبرقع تعیب :  زا  سپ  تداهـش  میاهدرکن »  ژاتنوم  ار  سکع  ام  هکدوش  تباث  ات  میداد  دـشیم ، پاچ  اهزور  نآ  هک  ناگدـنیآ  يهماـنزور 

هک یناراد  هجرد  نارفامه و  نازابرس ، ییاوه ، يورین  شزومآ  زکرم  يروخاذغ  نلاس  رد  دیـسر . یم  بش  همین  هب  مارآ  مارآ  تعاس  ياه 
ملیف ياشامت  لوغـشم  هدرک و  عامتجا  قوش  روش و  اب  دـندوب ، هدرک  تعیب  هر )  ) ینیمخ ماـما  دوخ  ربهر  اـب  دـندوب و  هتـسب  بـالقنا  هب  لد 
نیا هرطاخرپ  ابیز و  هوکـشاب و  سکع  زور  نامه  دـنتفگ . یم  نخـس  بالقنا  کیدزن  يزوریپ  زا  دـندوب و  روشک  هب  ناـشربهر  تشگزاـب 

هاگباوخ برد  هاگان  دوب و ......  هدش  پاچ  اه  همانزور  لوا  هحفص  رد  دنداد  یم  مالس  ناشراوگرزب  ربهر  ماما و  هب  هک  یبالقنا  ياهورین 
. دش زادنا  نینط  ییاوه  يورین  شزومآ  زکرم  رد  ییوهایه  همهمه و  يا  هظحل  يارب  دـش . زاب  یهاشنهاش  دراگ  رـسفا  کی  مکحم  دـگل  اب 

یهاشنهاش نادـیواج  دراگ  ياهورین  ربارب  رد  هدامآ  ياهحالـس  اب  ییاوه  يورین  همه  تعرـس  هب  دـندرک . هلمح  اه  يدراگ  دیـشاب ، هدامآ 
یب یمدرم  ياهورین  درک و  ادص  رهـش  رد  یبمب  لثم  نانآ  گنج  ياغوغ  ناهگان  تفرگ . ندیراب  وس  ره  زا  اهـسلسم  رابگر  دـنتفرگ . رارق 

يریگرد یتقو  دندرک ........ تکرح  نارهت  قرش  رد  ییاوه  يورین  ناگداپ  يوس  هب  هدرک  هرگ  ياه  تشم  یبالقنا و  مشخ  اب  یلو  هحلسا 
يورین رارقتـسا  لحم  هبدیـسرب  نارفامه  داد  هب  هک  ربخ  نیا  اب  مدرم  دـش ، زاغآ  ییاوه  يورین  لنـسرپ  اـب  یهاـشنهاش  دراـگ  ياـهورین  نیب 
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نینوخ گنج  دنتـشون : اه  هماـنزور  زور  نآ  يادرف  دـندیزرو . ترداـبم  دراـگ  ياـهورین  ندـنار  بقع  عفد و  هب  دـندروآ و  موجه  ییاوه 
مدرم و رثوم  تلاخد  ییاوه و  يورین  ناگداپ  هب  دراگ  ياهورین  موجه  دیوگ : یم  یماظن  هدنامرف  کی  ییاوه ....... يورین  اب  دراگ  رکـشل 
هب رادافو  حلسم  ياهورین  یماح  مدرم ، هک  درک  تباث  رگید  رابکی  تشاد و  یپ  رد  ینیریش  هجیتن  ییاوه ، يورین  بالقنا  ياهورین  زا  عافد 

ینتـسسگان و دـنویپ  رتشیب  هچره  تیفافـش  بجوم  هعقاو  نیا  دـنا . هتـسویپ  مدرم  فوفـص  هب  زین  حلـسم  ياهورین  دنتـسه و  يربهر  تلم و 
تعیب بالقنا ، يربهر  اب  ناریا  شترا  هک  داد  ناشن  اـیند  هب  نمهب 1357  عیاق 19 و 20  دوب و و  یمدرم  ياه  هدوت  هب  حلـسم  ياوق  لاـصتا 

زا يربنامرف  یگتـسباو و  دیق  زا  ناریا  شترا  ياهورین  یمالـسا  القنا ب  يزوریپ  اب  تسا . هتفرگ  رارق  ینویلیم  ياه  هدوت  فص  رد  هدرک و 
يورین لنسرپ  یخیرات  هژر  دروم  رد  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  دنداهن . یپ  ار  یلقتسم  تیوه  یگدنز و  هتفای و  ییاهر  ییاکیرما  ناراشتـسم 

اب اهراک و  نیرتگرزب  تیونعم  ثیح  زا  دـیداد  ماجنا  نمهب  زور 19  رد  اهزور  نیا  رد  نازیزع  امـش  هک  يراک  دـندومرف ... : نینچ  ییاوه 
رد امـش  دـشاب و  نانیمطا  دروم  هک  دوب  هدیـسرن  اج  نآ  هب  يزوریپ  زاـب  هک  يزور  نآ  دوب . اـه  شزرا  نیرتگرزب  مه  ییاـیند  ياـه  شزرا 

دنک و ظفح  امش  يارب  ار  راختفا  نیا  دنوادخ  دیدش . مالـسا  هاپـس  زا  دیتسویپ و  مالـسا  هب  هتـشذگ و  ناج  زا  دیدوب ، گرزب  رطخ  ضرعم 
دیدرک ظفح  مالسا  هب  ار  ناتدوخ  دهعت  امش  ات  هک  تسا  نیا  منک  ضرع  امـش  هب  دیاب  هک  هچنآ  دیامرف و  دنمتداعـس  ناهج  ود  رد  ار  امش 

زیزع دارفا  هک  ناتدوخ  ناردارب  اب  امش  دنام و  دهاوخ  ظوفحم  بالقنا  نیا  دیدرک ، هناردارب  تلم  ياهرشق  همه ي  اب  اری  ناتدوخ  طباور  و 
همه ي رد  اج ، همه  رد  یلاعتی  هللا  ءاش  نای  ار  مالـسا  ماکحا  تفر و  دیهاوخ  شیپ  هب  بالقنا  نیا  دربشیپ  يارب  شودمه  دنتـسه  تلم  نیا 

دنک ادیپ  تایح  اج  همه  رد  مالسا  هللا  ءاش  نا  هک  ناهج  نافعـضتسم  اه و  تلم  همه ي  يارب  دشاب  ییوگلا  نیا  دومرف ، دیهاوخ  ارجا  ناریا 
نیب رد  یشترا و  ياهورین  همه ي  نیب  رد  شترا ، نیب  رد  زورما  هللا  دمحب  . » دیشاب هتـشاد  هارمه  ار  دیواج  تداعـس  نیا  هللا  ءاش  نا  امـش  و 

رد هتـساوخن  يادخ  رگا  دنتـسه و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هب  یکتم  مالـسا و  هب  یکتم  هللادـمحب  دارفا  همه ي  یتلود ، ياهناگرا  همه ي 
یم ادیپ  تماقتسا  مه  نآ  نازیزع ، امش  تماقتسا  اب  تلم ، تماقتسا  اب  ًارهق  دوشب ، ادیپ  یفرحنم  درف  کی  دوشب ، ادیپ  يردان  کی  اهنآ  نیب 
امـش هب  ترـصن  هدعو ي  دنوادخ  تسا . روصنم  دراد  ادخ  هب  اکتا  هک  سک  نآ  دیراد . ادخ  هب  اکتا  هک  نیا  هب  دیـشاب  مرگلد  امـش  دنک و 
دهع نیا  هب  امش  تسادخ . نمؤم  ناگدنب  ترصن  ادخ  نید  ترصن  ادخ و  ترصن  دینکب و  ار  ادخ  ترصن  مه  امش  هک  یمادام  تسا  هداد 

تلم و همه ي  تداعـس  تمالـس و  یلاعت  كرابت و  يادخ  زا  نم  درک . دهاوخ  لمع  ار  دوخ  دهع  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دیـشاب و  یقاب 
تلأسم یلاعت  كرابت و  يادخ  زا  دیدرک ، داجیا  راختفا  شترا  يارب  هک  ار  زیزع  ناناوج  امش  صخالاب  یماظتنا و  یماظن و  ياوق  ًاصوصخ 

زا يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  اوق  لک  مظعم  هدنامرف  يربهر :  مظعم  ماقم  ( 19/11/1360 ص 35 ، دلج 16 ، رون ، هفیحص ي  .« ) منک یم 
مان نیا  اب  ار  ییاوه  يورین  میروآ و  یم  باسح  هب  عطقم  کی  ار  نمهب  مهدزون  زور  ام  هک  نیا  : » دـنا هدرک  داـی  نینچ  ییاوه  يورین  زور 

رد زورما  هک  نانچ  مه  درک ، دهاوخ  تواضق  خیرات  ًانیقی  هک  تسا  یشزرا  هلأسم ي  کی  يور  رب  هیکت  تقیقح  رد  نیا  مینک ، یم  یفرعم 
یم تواضق  ام  تلم  رادـیب  ياه  لد  زاب و  ياـه  مشچ  مه  زورما  نیمه  دـیمهف . تسناد و  ار  نآ  داـعبا  دوش  یم  رتمک  لـیاسم  هعومجم ي 
همه مغر  یلع  یمیژر ، کی  یلگوس  ییاوه  يورین  هک  تسا  مهم  یلیخ  نیا  دندرک . تواضق  ار  هتـشذگ  لاس  دنچ  هک  روط  نامه  دننک ،

ًاحیرـص نایغط  ملظ و  اب  هک  دـنک  ادـیپ  ار  یهاگآ  نآ  ار و  تعاجـش  نآ  ساسح ، ههرب ي  کی  رد  تسا  هدـش  هک  یتانیقلت  تاغیلبت و  ي 
يورین ممصم  ناوج و  ياه  هرهچ  نآ  داتفا . قافتا  نمهب  مهدزون  زور  رد  نیا  و  دنک ، لصتم  قح  مالـسا و  حانج  هب  ار  دوخ  دنک و  هلباقم 
تداهش هب  مه  اهنآ  زا  یضعب  دنراد و  روضح  ورین  رازگراک  لوؤسم و  رصانع  دادع  رد  هللادمحب  زورما  نیمه  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  ییاوه 

نآ نم  تشاد . یبیجع  رایـسب  رثا  راک  نیا  دندومن . مرگلد  ار  مدرم  دـندرک و  عضوم  مالعا  يولهپ  هتـسباو ي  میژر  هیلع  اه  نیا  دندیـسر ،
یم ادـیپ  ققحت  ام  روشک  ماظن  ناکرا  رد  دراد  سوسحم  تروص  هب  هک  ار  یلوحت  نیا  مدـید  مدوب و  اـیاضق  دـهاش  ماـما  تمدـخ  رد  زور 

شزرا نیا  هک  تسا  یشزرا  کی  تقیقح ، ندیمهف  رد  تقبس  یمالـسا و  یهلا و  ياه  شزرا  شریذپ  رد  تقبـس  داهج ، رد  تقبـس  دنک .
. رطخ ياه  نادیم  رد  لوق  قدص  یگداتـسیا و  زا : تسا  ترابع  مه  نآ  هک  درک ، بسک  يرگید  شزرا  کی  اب  هارمه  ام  ییاوه  يورین  ار 
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روعـش هدـنهد ي  ناشن  میژر ، تسکـش  لالحمـضا و  رد  ییاوه  يورین  ًاصوصخ  شترا و  لنـسرپ  هوکـش  اب  یگتـسبمه  هدـنزرا ي  شقن 
بجوم هک  دوب  نیمزرـس  نیا  رد  تلم  هناهاوخ ي  يدازآ  سدقم و  ياه  نامرآ  هب  ندیزرو  قشع  راکادف و  نازیزع  نیا  یبالقنا  ینامیا و 

اب ادص  کی  هتـشادرب و  يولهپ  ماظن  روج  ملظ و  اب  هزرابم  نادیم  رد  ماگ  نازیزع  نیا  زور ، نآ  دـیدش  قانتخا  اهراشف و  مغر  یلع  ات  دـش 
هوکش اب  دادیور  تمظع  . دنیامن تبث  یمالسا  بالقنا  خیرات  تاحفص  رد  ار  تعیب  نیا  هوکشرپ  هسامح ي  نمهب 1357 ،  9 رد روالد  تلم 

نادـیواج هسامح ي  کی  ناونع  هب  هشیمه  زین  روشک  نیا  یتآ  ياه  لسن  ناهذا  رد  هکلب  بـالقنا ، لـسن  هرطاـخ ي  رد  اـهنت  هن  نمهب   19
لاس رد 8  ورین  نیا  درکلمع  هراب  رد  يراتـس  رکـشلرس  دیهـش  سدقم :  عافد  لوط  رد  یئاوه  يورین  درکلمع  دنام . دهاوخ  رّونم  یلجتم و 

ياهنوتـس هیلع  ار  تالمح  نیرتنیگنـس  نمـشد ، یمزر  ناوت  اب  دروخ  رب  رد  لاس 59 ،  رخآ  ات  رهم  همین ي  زا  دـیوگ : یم  سدـقم  عافد 
تکرح هنوگ  چـیه  دـندرک و  یم  لمع  یکیرچ  ياهگنج  لثم  ام  یمدرم  یماظن و  ياهورین  عقوم  نآ  رد  نوچ  میتشاد . نمـشد  یماـظن 

. دنک يورشیپ  شیپ  زا  شیب  دراذگن  ات  دوب  نمشد  تیبثت  رومأم  ییاوه  يورین  تشادن ، دوجو  نمـشد  هیلع  يا  هدش  باسح  کیـسالک و 
ینیمز يورین  ینعی  میتشاد . هدـهع  رب  ام  ار  نمـشد  هدایپ ي  ياـهورین  یماـظن و  ياهنوتـس  اـهکنات ،  هب  هلمح  تیلووئـسم  اتـسار  نیا  رد 
يورین هجوتم  اهزاورپ  نیا  رثکا  دوب و  الاب  هداعلا  قوف  عقوم  نآ  رد  اهنارابمب  مجح  میدوب . هدرک  راهم  ییاوه  يورین  هلیسو ي  هب  ار  قارع 

زور نیمه  رهظ  زا  دـعب  دـنداد . رارق  فدـه  دروم  ار  اـم  ياوه  ياـههاگیاپ  قارع  ياـهامیپاوه  گـنج ، لوا  زور  رهظ  دوـب . نمـشد  ینیمز 
هلمح زا  سپ  تعاس  تفگ 2  ناوت  یم  هک  دندرک  هلمح  قارع  ییاوه  ياههاگیاپ  هب  یمالـسا  يروهمج  شترا  ییاوه  يورین  ياهامیپاوه 

دنورف مه 140  زور  نآ  يادرف  میتـخیر . نمـشد  كاـخ  يور  هب  ار  اـهبمب  نیلوا  میدوـب و  قارع  رد  دوـخ  فادـها  يور  اـم  نمـشد ، ي 
يورین زور  نیا  یط  دوب . هام 59  رذآ  متفه  زور  گنج ، مهم  ياهزور  رگید  زا  دندرک . تایلمع  قارع  رد  نامز  مه  روط  هب  ًابیرقت  امیپاوه 

دنامن و یقاب  ییایرد  يورین  مان  هب  يزیچ  قارع  يارب  رگید  تشاد و  تایلمع  سراف  جیلخ  نامسآ  رد  بورغ  ات  حبـص  هدیپس ي  زا  ییاوه 
ياههچوان رب و  ورین  روانـش  دنورف  دادعت 11  زور  نیا  رد  دـنک . یهدـنامزاس  ار  شدوخ  ییایرد  يورین  تسناوتن  رگید  مه  گنج  رخآ  ات 

نمشد يراکش  يامیپاوه  دنورف  تفه  دادعت  قرغ و  شترا  ییاوه  يورین  ياهنکفا  بمب  يراکش  هلیـسو ي  هب  زادنا  کشوم  پ – 6 و 
دنورف زا 22  شیب  و  ریگمشچ ، رایـسب  ییاوه  يورین  روضح  نیبملا  حتف  تایلمع  رد  دندش . نوگنرـس  وخوس – 22  گیم – 23 و  عون  زا 

. دش زاغآ  توص  تعرـس  زا  شیب  یتعرـس  اب  الاب و  عافترا  رد  نارابمب  تایلمع ، نیا  رد  درک . طوقـس  تایلمع  نیا  یط  نمـشد  يامیپاوه 

. دوب ریگمشچ  رایسب  ییاوه  يورین  روضح  رهـشمرخ ، تمـس  هب  ندش  ریزارـس  دیمح و  ناگداپ  حتف  زا  دعب  مه  سدقملا  تیب  تایلمع  رد 
رد ار  يریگتخوس  دروکر  میدروآ . تسد  هب  ار  اهدروکر  نیرتالاب  هتخیر و  مه  هب  ار  زاورپ  ياهدرادناتسا  مامت  ًابیرقت  ام  گنج ، لوط  رد 
رد يریگتخوس  تایلمع  ماجنا  میداد . ماجنا  ییاوه  يریگتخوس  راب  دـنچ  تایلمع  نیا  رد  میتشاد . ندرا  زرم  رد  دـیلولا »  » هاـگیاپ ناراـبمب 

ياهدروکر زا  یکی  نیا  و  داد ، ماجنا  ار  نآ  اهراب  ییاوه  يورین  هک  تسا  يراوشد  رایـسب  راـک  قرب ، دـعر و  یناـفوط و  ياوه  رد  بش و 
، دـش هتـشاذگ  ياـج  رب  یمالـسا  يروهمج  شترا  ییاوـه  يورین  ناـنابلخ  طـسوت  هک  رگید  يزاورپ  ياـهدروکر  هلمج  زا  تسا . يزاورپ 

نودب تعاس  ام 9  نانابلخ  ینعی  دشاب . یم  تعاس  هک 9  هدوب  یتایلمع  هنحـص ي  رد  هدنگنج  کی  نیباک  رد  نانابلخ  روضح  نامز  تدم 
یمالـسا روشک  زا  تسا و  ییاسرف  تقاط  لکـشم و  راک  یلیخ  هتبلا  هک  دنتـشاد  زاورپ  نییاپ  عافترا  رد  یتاـیلمع و  هقطنم ي  زارف  رب  هفقو 

عون دادعت و  هک  ییاهرامآ  هب  دیاب  میا ، هداد  رارق  فده  دروم  قارع  زا  هک  ییاهامیپاوه  دادـعت  دروم  رد  دـندرک . یم  تسارح  تظافح و 
هدـش ضرقنم  ناشلـسن  گنج  لوط  رد  ًالـصا  اهامیپاوه  زا  یـضعب  مینک . هعجارم  دـهد  یم  ناشن  گنج  عورـش  رد  ار  قارع  ياـهامیپاوه 

یـضعب تسا . هدش  ضرقنم  ام  طسوت  اهنآ  لسن  هکلب  تسا ، هدرک  جراخ  هدر  زا  هن  هتخورف و  امیپاوه  هن  گنج  لوط  رد  قارع  هتبلا  تسا .
تاریمعت لکشم  ًالصا  گنج  لوط  رد  قارع  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  یلو  دنک . یم  زاورپ  هدشن و  ضرقنم  زونه  هتبلا  مه  اهنآ  عاونا  زا 

ياهراک رگید  زا  درک . یم  تفایرد  هدـش ، ریمعت  داتـسرف و  یم  رداـم  ياـهروشک  هب  ار  دوخ  ریمعت  لـباق  ياـهامیپاوه  همه ي  تشادـن و 
تایلمع نیا  حبص  تعاس 10  زور  ره  ام  تفرگ . یم  تروص  تایلمع  ره  رد  هک  دوب  ییاوه  یـساکع  گنج ، رد  ییاوه  يورین  یـسامح 
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زور ره  ـالاب ،  عاـفترا  رد  توص و  ربارب  ود  هب  کـیدزن  یتعرـس  اـب  دـنکب . تسناوـت  یمن  يراـک  یلو  تسناد  یم  مه  قارع  میتـشاد و  ار 
یم دید و  یم  هک  دوب  نمـشد  يارب  يا  هدنبوک  یحور و  گرزب  تسکـش  نیا  میداد و  یم  ماجنا  هطبار  نیا  رد  ار  يا  هژیو  ياهتیرومأم 
هتبلا تشاد . هاپس  اب  نیگنـس  گنتاگنت و  تکراشم  ییاوه  يورین  مه  ربیخ  ردب و  تایلمع  رد  دنکب . تسناوت  یمن  يراک  چیه  یلو  دیمهف 

هلاس ي تشه  نارود  رد  ییاوه  يورین  تامدـخ  رگید  زا  دوب . ییاوه  يورین  رد  فطع  هطقن ي  کی  یعقاو  ياـنعم  هب  رجفلاو 8  تایلمع 
، تشاد تفن  شورف  رودص و  اب  میقتـسم  طابترا  گنج  هنیزه ي  نیمأت  هک  اج  نآ  زا  دوب . اهشکتفن  زا  تسارح  تظافح و  سدـقم  عافد 

فیعـضت تاـبجوم  اـهشکتفن ،  كراـخ و  هریزج ي  هب  هلمح  قـیرط  زا  ناریا  تفن  رودـص  عـطق  اـب  دوـب  هتفرگ  میمـصت  قارع  ور  نیا  زا 
هک درادـناتا  رپوس  ياهامیپاوه  اهیبرغ  لاثم ، ناونع  هب  درک . وا  هب  يرایـسب  ياهکمک  برغ  هار ، نیا  رد  و  دروآ ، مهارف  ار  ام  ياـهورین 

يدـج و تادـیدهت  بش  ای  زور  رد  تسوزگا "  " یتشک ِدـض  ياهکشوم  باترپ  اـب  تسناوت  یم  دـش و  یم  دـیلوت  ییاـیرد  يورین  يارب 
یتشک ياهناوراک  شکتفن و  ياهیتشک  هاگرگنل  كراخ و  هریزج ي  هجوتم  ناریا ، تفن  رودص  عطق  يژتارتسا  اب  طابترا  رد  ار  یعیـسو 

رد راوشد  ياهزاورپ  رد  قارع  فعـض  طاقن  عفر  تهج  نینچ  مه  دنداد . رارق  قارع  ثعب  میژر  رایتخا  رد  دیامنب  سراف  جیلخ  رد  یتراجت 
ياهامیپاوه نتفرگ  رارق  اب  ییاوه ، يورین  لرتنک  یهدنامرف و  زکارم  زا  رود  رایسب  يا  هلصاف  رد  اهامیپاوه  نیا  تیاده  بآ ، يور  رب  بش 

هطقن تروـص  هب  ًـالمع  هک  هدـش  نییعت  طاـقن  رد  ییاـکیرما  ياهنکـشوان  روـضح  نینچ  مه  هکبـش و  رد  ناتـسبرع  اـکیرما و  سکاوآ » »
رد دنتـشاد . هدهع  هب  ار  قارع  نانابلخ  زاورپ  زا  ییاهتمـسق  تیاده  بش ، زور و  رد  يربوان  کمک  ياههاگتـسد  بآ و  يور  ياههناشن 

یقارع ياهامیپاوه  تمـس  هب  فیرح  اب  ییورایور  يریگرد و  يارب  ناریا  يراکـش  ياـهامیپاوه  یتقو  هک  دوب  يروط  تیعـضو  ناـمز  نآ 
میرح رد  نتفرگ  هانپ  اب  هتفر و  سراف  جیلخ  یبونج  لحاوس  ییاکیرما و  ياهنکـشوان  تمـس  هب  یقارع  ياهامیپاوه  دـندش ، یم  تیادـه 

یمالـسا يروهمج  مارتحا  زا  هدافتـسا  ءوس  سراف و  جیلخ  یبونج  لَود  ییاضف  ورملق  دودح  زا  يریگ  هرهب  هناگیب و  ياهروانـش  رارقتـسا 
رد ینیگنـس  رایـسب  تیلوؤسم  گنج  زا  عطقم  نیا  رد  ام  ییاوه  يورین  دـندش . یم  جراـخ  هکرعم  زا  یللملا ، نیب  نیناوق  لوصا و  هب  ناریا 

، دـش یم  هقطنم  رد  قارع  یگنج  يژتارتسا  لک  زا  هک  ییاهتیامح  همه ي  اب  تشاد . هدـهع  هب  ییایرد  تاـیلمع  زا  یناـبیتشپ  تیاـمح و 
يروهمج تفن  تارداـص  عطق  هب  قفوم  قارع  دوجو  نیا  اـب  روشک ،  نآ  ییاوـه  يورین  زا  یللملا  نیب  ریگمـشچ  ياـهتیامح  صوـصخب 

كراخ هریزج  هب  نارابمب  هلمح و  تبون  ماجنا 40  اب  زییاپ 1363 ، ات  لاس 1361  راهب  زا  دوجوم  رامآ  قبط  لاثم ، روط  هب  دیدرگن . یمالسا 
زا یهجوت  لباق  دادعت  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دیامن . داجیا  کیژتارتسا  هریزج  نیا  زا  تفن  نایرج  رودـص  رد  یمهم  للخ  تسناوتن  قارع  ، 

يدایز رایسب  ياههلمح  هداد ، تسد  زا  هریزج  نیا  ییاوه  عافد  هکبش ي  اب  فاصم  رد  ار  دوخ  نکفا  بمب  يراکـش  رو  هلمح  ياهامیپاوه 
ياهامیپاوه زا  دنورف  کی  دوب . هدـیدرگ  یثنخ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  ییاوه  يورین  طسوت  یمادـقا  ره  زا  لبق  زین  هریزج  نیا  هب 

، دشاب زاس  تشونرـس  قارع  يارب  يدودح  ات  هدز و  مه  رب  ار  اوق  لداعت  اهشکتفن  گنج  رد  دناوتب  دش  یم  ینیب  شیپ  هک  درادـناتا  رپوس 
تفرگ و رارق  ناریا  یمالسا  يروهمج  ییاوه  يورین  ریگهر  يراکش  ياهامیپاوه  ياهکشوم  تباصا  دروم  ناشتایلمع  يادتبا  نامه  رد 
هک دومن  یم  تیاکح  زین  امیپاوه  نیمود  ینوگنرـس  تباصا و  زا  يا  هدـشن  دـییأت  شرازگ  دـیدرگ . نوگنرـس  سراف  جـیلخ  ياـهبآ  رد 

عافترا ياهنارابمب  رد  داتـسرف . سپزاب  هسنارف  هب  ار  يراجیتسا  ياهامیپاوه  عومجم  زا  هدـنام  یقاب  درادـناتارپوس  دـنورف  ریزگان 2  قارع 
تاسیسأت و مادهنا  هب  قفوم  دندرک  یم  ینیب  شیپ  یماظن  ناسانـشراک  هک  يروط  نآ  تسناوتن  قارع  زین ،  گیم 25  يامیپاوه  طسوت  الاب 

يارب ییاوه ، ياهورین  ياهریگهر  يراکـش  اب  فاصم  رد  گیم 25  دـنورف  کی  نداد  تسد  زا  اب  ددرگ و  كراخ  هریزج ي  ياههلکـسا 
رد دـش . دـهاوخن  رـسیم  قارع  ییاوه  يورین  طسوت  اههویـش  نیا  زا  هدافتـسا  اب  ناریا  تفن  رودـص  عطق  هک  تفای  تیعطق  یماظن  ناـهاگآ 

یّمک يرباربان  مغر  یلع  هک  داد  ناشن  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ییاوه  يورین  اهشکتفن ، گنج  رد  روشک ، ود  ییاوه  ياهورین  یبایزرا 
تخانـش راـثیا ، یگدـنگنج و  هیحور ي  ياـهروتکاف  زا  يرادروخرب  اـب  قارع ، زا  یللملا  نیب  غیرد  یب  ياـهتیامح  نمـشد و  لـباقم  رد 

لباقم رد  یبوخ  هب  هفقو ، یب  ریذـپان و  یگتـسخ  شالت  یقارع و  ییاوه  يورین  اب  هلباقم  يارب  بسانم  ياـهکیتکات  ینیب  شیپ  حـیحص و 
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ناریا ردانب  رد  هلیلخت  يریگراب و  يراجت ،  ياهیتشک  روبع  دومن و  نکمم  ریغ  ار  ناریا  تفن  رودـص  عطق  هدرک و  یگداتـسیا  تامجاهت 
تامدـخ رگید  زا  تفای . موادـت  ایوپ  تروص  هب  ظفح و  ناکامک  سب  شتآ  يرارقرب  زور  ات  ناریا  رد  گنج  داـصتقا  ریجنز  نیمـضت و  ار 

تهج رد  تکرح  یگتـسباو و  گنج  دـشاب ، ورین  نیا  یتایلمع  ياهگنج  زا  رت  شزرا  اـب  دـیاش  هک  ییاوه  يورین  مهم  رایـسب  هدـنزرا و 
زا اهییاکیرما  هک  يزور  تشاد . رایتخا  رد  ییاکیرما  هتفرـشیپ ي  تازیهجت  ییاوه  يورین  دـیناد  یم  هک  يروط  نامه  تسا . ییافکدوخ 
رب هرابود  اهزور  نیمه  دنتفگ  یم  رخسمت  اب  اهنآ  دوب و  هتفرگن  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  زونه  تازیهجت  نیا  زا  یضعب  دنتفر ، تکلمم  نیا 

، تسا هدیچیپ  كاه »  » یکـشوم متـسیس  ای  تسا و  یبوخ  رایـسب  يامیپاوه  فا 14 ، ياـمیپاوه  مینک  یم  ناونع  اـم  هک  یتـقو  میدرگ . یم 
نوگنرس ار  نمـشد  يامیپاوه  کشوم ،  کیلـش  اب  فا 14 ، نآ  هک  تسا  نیا  رد  كاـه »  » یکـشوم تیاـس  شزرا  و  فا 14 ، نیا  شزرا 
یکشوم متسیس  نآ  ای  و  دوش ، یم  طوبرم  نمـشد  يامیپاوه  ندرک  طقاس  هب  هک  یتایلمع  نآ  رد  دوش  یم  هصالخ  امیپاوه  نیا  سپ  دنک .

یم راک  زا  نآ  هعطق ي  کی  رگا  هک  دنتـسه  هدیچیپ  رایـسب  یمالقا  رـصنع  ود  نیا  دنک . طقاس  ار  نمـشد  يامیپاوه  دـیاب  هک  اوه  هب  نیمز 
ای لاس و  هس  ره  ای  لاس و  ود  ره  دیاب  دنوش  یم  هدیمان  راد » نامز  مالقا  هک «  مالقا  نیا  دـش . یم  لکـشم  ام  يارب  راک  ماجنا  همادا ي  داتفا 

دیاب هلصافالب  دنور و  یم  نیب  زا  وراد  لثم  هک  دنراد  ییایمیـش  ریغ  ای  ییایمیـش و  يداوم  اهنیا  دوش . ضوع  هام  کی  یتح  ای  هام و  شش 
نیا مامت  يور  ًاتیاهن  دریگ . یمن  دوخ  هب  ار  مزـال  تعرـس  نآ  هجیتن  رد  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  شدوخ  تلاـح  نآ  هنرگ  دـنوش و  ضوع 
تقو اهلاس  نآ  هعطق ي  ره  يارب  دیاش  دش . راک  روشک  فلتخم  ياهشخب  رد  ییاوه و  يورین  رد  هریغ  یکینورتکلا و  راد و  نامز  مالقا 

نآ ات  هار  نیا  رد  ییاوه  يورین  رکتبم  ققحم و  لنسرپ  دش . هتخاس  روشک  رد  هک  نیا  ات  تفریذپ  تروص  ییالاب  رایسب  تاقیقحت  فرص و 
هب هک  اجنادـب  ات  دـننکب ،  دـیدج  یحارط  سپـس  دنـسرب و  تاعطق  یحارط  هشقن ي  هب  دنتـسناوت  دراوم  ضعب  رد  یتح  هک  دـنتفر  شیپ  اج 
یم ماجنا  ار  راک  هدوب و 5  هاگتـسد  کی  رد  هک  هعطق  تسا 5  نکمم  هک  تروص  نیا  هب  دندز ، تسد  هنیمز  نیا  رد  يا  هتفرـشیپ  تارییغت 

نآ 5 راک  تسا و  رتمک  اهنآ  کت  کـت  زا  یتح  هعطق و  نآ 5  زا  شمجح  هک  دنتخاس  هعطق  کی  ییاوه  يورین  ینف  لنـسرپ  تسا ،  هداد 
ار صاخ  کشوم  عون  کی  تسناوت  یم  ییاوه  يورین  يامیپاوه  کـی  دـش ، زاـغآ  گـنج  یتقو  دـهد . یم  ماـجنا  ییاـهنت  هب  زین  ار  هعطق 
زا کشوم  عون  ره  هک  تروص  نیدب  دیگنج ، یم  هدش و  هتسب  شریز  هب  کشوم  عون  شـش  گنج  رخاوا  امیپاوه ، نامه  یلو  دنک ، لمح 

نینچ رابکتسا  ناهج  نمشد و  تاغیلبت  گنج  نارود  رد  دندوب . هداد  قیبطت  امیپاوه  نیا  اب  هدرک و  گنهامه  ار  يدنفادپ  ات  هتفرگ  يدنفآ 
تردـق زا  ییاههناشن  دـش و  یم  ماجنا  یتاـیلمع  هک  راـب  ره  اـما  تسا ، هتفر  نیب  زا  هدـش و  فیعـض  اـم  ياوه  يورین  هک  درک  یم  دومناو 

تروص اهراکتبا  نیا  هک  دـنا  هدـش  ادـیپ  ینیپیلیف  يا و  هرک  ناراشتـسم  نیرواشم و  ًالامتحا  دـنتفگ  یم  دـندرک ، یم  هدـهاشم  ار  بـالقنا 
ییاوه ششوپ  اب  تسناوت  یمن  ناریا  لثم  يروشک  هک  دوب  هدش  یحارط  يوحن  هب  اهییاکیرما  طسوت  روشک  دنفادپ  متـسیس  تسا . هتفرگ 

عورش یطیارش  نینچ  رد  گنج  دنک . عافد  رادار  ییاوه و  هاگیاپ  زا  تسناوت  یم  متسیس  نیا  طقف  دنک و  عافد  دوخ  ياهزرم  زا  يا  هقطنم 
دـش و یم  یحارط  یجراخ  ناراشتـسم  طسوت  اهراک  نیا  همه ي  ًالبق  میتشادـن و  هطبار  نیا  رد  یـشزومآ  چـیه  ام  رگید  يوس  زا  و  دـش ،

رـساترس دنتـسناوت  یلخاد  نیـصصختم  گنج  ياهلاس  لوط  رد  دوجو  نیا  اب  دنتـشادن . هدهع  رب  یلخاد  ياهورین  مه  ار  هداس  ریمعت  کی 
قارع هب  رادار   ِ دض لیاسو  نردـم و  ياهامیپاوه  يژولونکت و  ردـق  نآ  هک  یطیارـش  رد  لاثم  ناونع  هب  دـنهدب . یعافد  شـشوپ  ار  روشک 
دارفا يدادـعت  قافتا  هب  ییاباب  رکـشلرس  دیهـش  دروخ ، یمن  اهنآ  اـب  هلباـقم  درد  هب  مه  کیـسالک  لومعم  ياهـشور  هک  دوب  هدـش  قیرزت 

هب رجفلاو 8  تایلمع  رد  نآ  هجیتن ي  هک  دـننک ،  داـجیا  هلوقم  نیا  رد  یلوحت  دنتـسناوت  کیـسالک  ياـهشور  رییغت  اـب  دـهعتم  زوسلد و 
ییاوه يورین  دش . یم  نوگنرـس  هقطنم  رد  یقارع  يامیپاوه  دـنورف  هد  ات  تشه  هک  تشاد  دوجو  ییاهزور  تایلمع  نیا  رد  دـمآ . تسد 

رد بالقنا  یگنهرف ، یهدنامزاس و  رظن  زا  ًالمع  درک و  عورـش  همانعطق ي 598 ، لوبق  زا  لبق  لاس  ود  دودـح  ار  دوخ  يزاسزاب  همانرب ي 
اکیرما ییاوه  يورین  رد  هک  یتارییغت  ره  مه  ًالبق  دوب . ییاکیرما  متسیس  ياراد  اهصصخت ، یهدنامزاس و  رد  ورین  نیا  دمآ . دوجو  هب  نآ 

اب دوب  هدش  هیهت  اج  نآ  رد  هک  كرادـم  بتک و  مامت  مه  اهشزومآ  رد  دـش . یم  هدایپ  اهنامزاس  يور  رب  ًانیع  لقتنم و  ناریا  هب  دـش  یم 
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. دش نامزاس  دیدجت  يا  هشیر  روط  هب  راب  دنچ  تدم  نیا  لوط  رد  ییاوه  يورین  تفرگ . یم  رارق  هدافتسا  دروم  ناریا  رد  یتارییغت  كدنا 
شزومآ و ییاقترا  متـسیس  درک و  رییغت  یلک  هب  یلبق  ییاکیرما  متـسیس  هک  دیـسر  ییاج  هب  هعلاطم  لاـس  زا 5  سپ  شزوـمآ  هنیمز ي  رد 

دوجو هب  ورین  نیا  رد  یبالقنا  تفگ  ناوت  یم  هک  دـمآ  دوجو  هب  زاـین  دروم  طیارـش  روشک و  تاـناکما  هب  هجوت  اـب  اـهتراهم  هب  ندیـسر 
شزومآ دوخ  هب  لماک  ياکتا  يانبم  رب  ار  ییاوه  يورین  زاین  لصا  زورما  هک  ییاوه  هاگـشناد  يراذـگ  هیاـپ  لاـثم  ناونع  هب  تسا . هدروآ 

. درک هراـشا  ناوـت  یم  تازیهجت  يزاـسزاب  هب  اـهراک  نیا  همه ي  راـنک  رد  دوـش . ورین  نـیا  رد  نیداـینب  رییغت  أـشنم  دـناوت  یم  دـهد ، یم 
رب تسا  یهاوگ  دوخ  هدـش ، رـشتنم  ییاوه  يورین  رد  هدـید  هحناس  ياهامیپاوه  یبایزاب  يزاسزاب و  هرابرد ي  هک  يددـعتم  ياـهشرازگ 

هدش يزاسزاب  ناریا  رد  دـنا  هتخوس  شتآ  رد  تعاس  مین  یهاگ  هک  ییاهامیپاوه  دریگ . یم  هتفرگ و  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهتیلاعف 
، هدرک طوقـس  امیپاوه  نیا  هدیرپ و  نوریب  نآ  زا  نابلخ  هدـش و  اهر  نامـسآ  رد  هک  ییاهامیپاوه  دـننک . یم  زاورپ  رـضاح  لاح  رد  دـنا و 

کی ناونع  هب  هللادمحب  زورما  هدوب  ییاکیرما  متـسیس  ياراد  هک  ام  لوا  طخ  دوجوم  ياهامیپاوه  دنک . یم  زاورپ  زورما  هدـش و  يزاسزاب 
هدـمآرد ییاوه  يورین  تمدـخ  هب  ناهج  لوا  طخ  ياهامیپاوه  نیرتهب  هزورما  تسا و  زاورپ  لاـح  رد  بوخ  یلیخ  تالیکـشت  متـسیس و 

هتفرگ تمدـخ  هب  شزومآ ، نامز  نیرتمک  رد  تیعطاـق و  اـب  تعرـس ، هب  بوخ ، رایـسب  ییاوه  يورین  هک  دنتـسه  یتاـناکما  اـهنیا  تسا .
ییاوه يورین  زا  ریدـقت  دـشاب ». هنومن  ناـهج  رد  دـیدج ، تازیهجت  لـیاسو و  شزومآ  رد  تعرـس  رظن  زا  دـیاش  اـم  ییاوـه  يورین  تسا .

زا ییاهر  تهج  رد  ییاوه  يورین  هدـنزرا ي  تامدـخ  دروم  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  اوق  لک  مظعم  ماقم  اوق  لک  هدـنامرف  طسوت 
یم ماجنا  دیراد  ییاوه  يورین  لخاد  رد  امش  زورما  هک  ار  یتاراکتبا  زا  يرایـسبی  دنیامرف : یم  نینچ  نآ  زا  سپ  گنج و  رد  اهیگتـسباو 

تاعطق میتشاد ، رایسب  امیپاوه  گنج  لوا  زور  الا  و  دمآ ، دوجو  هب  گنج  نارود  رد  هک  تسا  ییافکدوخ  هیحور ي  نامه  نوهرم  دیهد ،
نم دمآ . دوجو  هب  رورم  هب  یـشوجدوخ  نیا  دوب و  یـشوجدوخ  میتشادـن  هک  هچنآ  اما  میتشاد ، مه  هدامآ  يامیپاوه  میتشاد ، دایز  یکدـی 
نیا دـنداد . نم  تسد  هب  یتسرهف  کی  ییاوه  يورین  نالوؤسم  هک  دوب  هتـشذگ  یلیمحت  گنج  عورـش  زا  يزور  دـنچ  منک  یمن  شومارف 

دنهاوخ ریگ  نیمز  نامیاهامیپاوه  مامت  دـش ، یم  زور  دـنچ  یـس و  دودـح  رثکادـح  هک  ینامز  عطقم  نیا  ات  ام  هک  داد  یم  ناـشن  تسرهف 
کی ام  دوب  مولعم  میدرک  یم  هاگن  تسرهف  نیا  هب  یتقو  هک  روط ، نیمه  مه   C-130 يامیپاوه يربارت و  ياهامیپاوه  ناماه ، فا 14 دش .

یم لایخ  زور  نآ  يا  هدـع  کی  تسا . تبیـصم  تلم  کی  يارب  اهنیا  تشادـن . میهاوخن  يزاورپ  لباق  ياـمیپاوه  چـیه  رگید  مین  هاـم و 
، هام شـش  رثکادـح  هام و  ود  یکی  فرظ  گنج  نیا  هدـش و  مامت  راک  دـندرک  یم  رکف  مه  اهییاکیرما  میتسه . ینتفر  نیب  زا  اـم  دـندرک 

نکیل دربب . الاب  ار  شیاهتسد  دوش  یم  روبجم  تلم  نیا  دعب  درب و  دهاوخ  نیب  زا  ار  یمالـسا  يروهمج  ییاوهریغ  ییاوه و  لیاسو  مامت 
امـش زورما  تخادرپ . یـشوجدوخ  يزاـس و  نورد  يزاـسدوخ و  هب  اـههئطوت  همه ي  لـباقم  رد  تلم  نیا  هک  تسا  نیا  نـشور  تـقیقح 
یتاذ تردق  یناسفن و  ینورد و  تردق  فشک  سفن و  هب  ياکتا  نآ  دروآ و  یمن  تسد  هب  ار  نآ  یناسآ  هب  تلم  کی  هک  دـیراد  يزیچ 

خیراـت نارود  رد  شترا  ییاوـه و  يورین  هتـشذگ  همه  زا  اـهزور و  نآ  زا  رت  يوـق  رایـسب  زورما  امـش  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هـب  و  تـسا ،
اپ زا  ار  تلم  نیا  دنتشاد  میمـصت  ًادج  هک  اهتردقربا –  لباقم  رد  هیحور  نیمه  اب  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  ریذپان  راکنا  تقیقح  دیتسه .

يامیـس ادص و  هاگیاپ  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دانـسا  زکرم  هاگیاپ  عبانم :  دندنام . ماکان  اهتردقربا  دـش و  زوریپ  داتـسیا و  دـنروایب –  رد 
عالطا هاگیاپ  نایبت  هاگیاپ   19/11/1360 ص 35 ، دلج 16 ، رون ، هفیحص ي  نامـسرپ  یعامتجا  یگنهرف  هاگیاپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

دوواد هتـشون  گرزب  يزوریپ  همدـقم  ییاوه  يورین  نارفامه  هژر   ) مدرم يادـص  ناـمدای  هاـگیاپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  یناـسر 
نوخسار ا عبنم :  یفجن  نسح  هدننک :  هیه  روپ ) مساق 

تشگزاب یب  رفس  رد  هاش 

رد هک  دادرم 1359  ات 5  تخیرگ  ناریا  زا  یمالسا  بالقنا  هحوبحب  رد  يولهپ  اضردمحم  هک  يد 1357  زا 26  تشگزاب  یب  رفس  رد  هاش 
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رصم ناوسآ  دراو  دوخ  تشگزاب  نودب  رفـس  زا  هلحرم  نیلوا  رد  وا  دوب . یگراوآ  ینادرگرـس و  رد  تشذگرد ، هرهاق  يدامر  ناتـسرامیب 
هب ار  نانامهیم  تاداس ، تفرگ . رارق  روشک  نیا  روهمجسیئر  تاداسرونا  یتافیرشت  یمسر و  لابقتسا  دروم  رصم  هب  دورو  ماگنه  هب  دش و 
اب نمهب 1357  مود  رد  سپـس  درک . تماقا  لته  نیا  رد  هتفه  کـی  هاـش  داد . لاـقتنا  لـین  دور  طـسو  رد  یعونـصم  هریزج  کـی  رد  یلته 
زا طابر »  » رد یلو  تفر  روشک  نآ  هب  شکارم  هاشداپ  توعد  هب  هاش  هچرگ  درک . كرت  شکارم  دصق  هب  ار  رـصم  تاداس ، یمـسر  هقردب 

يو و لاقتنا  بیترت  هاش ، اب  یمـسر  هاتوک و  يرادـید  زا  سپ  نسح  کلم  دوبن . يربخ  دـمآ  لمع  هب  رـصم  رد  هک  یمـسر  تافیرـشت  نآ 
لوط رد  دنام . دوب ، هدش  انب  یگرزب  غاب  طسو  رد  هک  خاک  نیا  رد  زور  هاش 67  داد . تختیاپ  هموح  رد  ریبکلانانج »  » خاک هب  ار  شناهارمه 

زا دیسر و  يزوریپ  هب  نمهب 1357  رد 22  یمالـسا  بالقنا  دعب  زور  دـمآ و 10  نارهت  هب  وتاش  وللفون  زا  ینیمخماما  وسکی  زا  تدـم  نیا 
زا رـصم و  هب  ناریا  زا  جورخ  رد  ار  يو  هک  هاش  نایفارطا  نایرابرد و  رثکا  شکارم ، رد  هاش  تماـقا  ههاـم  ود  ناـمز  تدـم  رد  رگید  يوس 

ار هاش  هک  دندوب  همدخ  زا  یعمج  اهنت  دندش . اکیرما  اپورا و  راپـسهر  هدرک و  اهر  ار  وا  جیردت  هب  دندوب ، هدرک  یهارمه  شکارم  ات  اجنآ 
يروهمج اب  یـسایس  طباور  دوب  هتفرگ  میمـصت  هکنآ  لـیلد  هب  زین  شکارم  تلود  رگید  يوس  زا  دـندرک . یهارمه  شکارم  كرت  ماـگنه 
تاعوبطم تالاقم  ياوحف  زا  زین  شنایفارطا  هاش و  دوخ  ار  عوضوم  نیا  دوش . ینالوط  هاش  تماقا  دوبن  لیام  دـنک  ظـفح  ار  ناریا  یمالـسا 

طباور رد  یـسایس  نارحب  يریگجوا  لیلد  هب  یئاکیرمآ  تاماقم  اما  دوش  اـکیرمآ  راپـسهر  تشاد  میمـصت  هاـش  دـندوب . هدـیمهف  شکارم 
نتفای يارب  شالت  رد  ًامئاد  اهزور  نآ  رد  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  يدـهاز  ریـشدرا  دـندوبن . يو  زا  یئاریذـپ  هب  لیام  نتگنـشاو ، نارهت و 

دوب هتفرگ  میمصت  تشاد  یئالیو  هناخ   2 ونژ ، هچایرد  رانک  رد  نینچمه  سیئوس و  ستیرومنـس »  » رد هک  وا  دوب . هاش  تماقا  تهج  یئاج 
تلود کی  سیئر  هب  يرادافو  رطاخ  هب  ناریا  دـیدج  تلود  اب  ناشطباور  دـندوبن  لیام  سیئوس  نادرمتلود  اما  دـهد  لاقتنا  اجنآ  هب  ار  هاش 

كرتشم داهنـشیپ  هب  دبایب ، هاگهانپ  ناونع  هب  ار  يروشک  دوب  هتـسناوتن  هک  یطئارـش  رد  يولهپ  اضردـمحم  دـتفیب . رطخ  هب  هدـش  نوگنرس 
تروص یـشکارم  نسح  هاش  یـصاصتخا  يامیپاوه  اب  رفـس  نیا  دورب .  1، يزکرم ياکیرمآ  رد  اماهاب »  » هب دـش  روبجم  رجنیـسیک  ورلفکار 

كرت نارهت  دصقم  هب  ار  شکارم  هاش ، تقفاوم  اب  دناسر ، طابر  هب  ار  شناهارمه  هاش و  هکنآ  زا  سپ  زور  دـنچ  يزعم  نابلخ  اریز  تفرگ 
زا کی  چـیه  اماهاب  هاگدورف  رد  درک . كرت  اـماهاب  ریازج  دـصقم  هب  ار  طاـبر  هاـگدورف  نیدرورف 1358  زور 10  حبـص  امیپاوه   2 درک .

يولهپ فرـشا  تسود  و  ایـس »  » دشرا وضع  وئامرآ » تربار   » طسوت ناهارمه  هاش و  دنتفاین و  روضح  هاش  زا  یئاریذپ  يارب  یتلود  تاماقم 
رگید هریزج  هب  ناهارمه  هیقب  ریازج و  زا  یکی  هب  تمدخـشیپ  کی  شرـسمه و  هاش ، دندش . تیاده  هدـش  يزیرهمانرب  شیپ  زا  دـصقم  هب 

يرارقرب هب  طوبرم  ياهربخ  راـشتنا  درب . رـس  هب  هریزج  نیا  رد  زور  هاش 70  دـشن . هداد  هریزج  زا  جورخ  هزاجا  حرف  هاش و  هب  دـندش . هدرب 
، ناریا رد  هاش  شترا  يارما  ادیوه و  مادـعا  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یناهج  یئاسانـش  نیدرورف 1358 ، رد 12  یمالـسا  يروهمج  ماظن 

ظفح يارب  یتینما  ياهتبقارم  هقباسیب  دیدشت  هاش و  یللملانیب  بیقعت  نیطسلف ، ترافس  هب  لیئارـسا  ترافـس  لیدبت  نارهت ، هب  تافرع  دورو 
هدش هجاوم  اهنآ  اب  اماهاب  رد  دوخ  تماقا  هتفه  یط 7  هاش  هک  دوب  یئاهدادیور  اهربخ و  نیرتدب  يو ، ندـش  هدوبر  زا  تعنامم  هاش و  ناج 

هاش  3 دش . علطم  شیوافنل  ناطرـس  نارامیب  زا  هسنارف ، زا  یمازعا  ناکـشزپ  طسوت  هاش  هک  دوب  ریازجلاعمجم  نیمه  رد  نیا ، رب  هوالع  دوب .
ًالبق هک  یئالیو  هناخ  کی  رد  دـندش و  کیزکم  یهار  اماهاب  زا  ياهیارک  يامیپاوه  کـی  اـب  دادرخ 1358  زور 20  ناهارمه  هدنامیقاب  و 
زپول هزوخ   » اما دوبن  هاش  دورو  هب  لیام  کیزکم  هجراخ  ترازو  دوشیم  هتفگ  دـندش . رقتـسم  دوب ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  نانآ  تماـقا  يارب 

هاش و دـهد . تماقا  یتدـم  يارب  یتیـسوکیزکم  هموح  رد  ار  يو  دوب ، هدـش  روبجم  اکیرمآ  راـشف  تحت  روشک  نآ  روهمجـسیئر  ولیتروپ »
زا تاداسرونا  ریت 1358 ـ  مود  کیزکم ـ  رد  نانآ  تماقا  زور  نیمهدزاود  رد  دـندنام . هاگتماقا  نیا  رد  هام  تدم 4  يو  ناهارمه  دودعم 
رد دنامب . رـصم  رد  هشیمه  يارب  یـسایس » هدنهانپ   » ناونع هب  ات  دـهد  هزاجا  هاش  هب  دـنک و  بیوصت  ياهمانعطق  درک  اضاقت  رـصم  ناملراپ 

کی وا  دـش . دـیدشت  يو  يرامیب  کیزکم  هب  هاش  دورو  زا  سپ  هتفه   4 دش . لابقتسا  رایسب ، ياهندزفک  اب  داهنـشیپ  نیا  زا  رـصم  ناملراپ 
هک دـش  علطم  يو  کیزکم  رد  تماقا  هاـم  زا 4  سپ  دربیم . جـنر  زین  دـیدش  ناقری  زا  تشاد و  ندرگ  هیحاـن  رد  میخدـب  یناطرـس  روموت 
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هب ار  یتیـسوکیزکم  رهم ، رد 30  ور  نیا  زا  تسا . هدرک  تقفاوم  شیرامیب  هجلاعم  فدـه  اـب  ًافرـص  اـکیرمآ  هب  وا  رفـس  اـب  رتراـک  تلود 
نآ رد  یهباـشم  يراـمیب  هـب  راـبرد  نیــشیپ  ریزو  مـلع  هللادـساریما  شیپ  هاـم  هک 17  یناتـسرامیب  ناـمه  كروـیوین ـ  ناتـسرامیب  دـصقم 

رارق ارفـص  هسیک  لاحط و  یحارج  لمع  تحت  راب  ود  تدـم  نیا  رد  دـش  يرتسب  اجنآ  رد  زور  تدـم 54  هب  درک و  رت ك   4 ـ  تشذگرد
ماما طخ  وریپ  ناملسم  نایوجـشناد  فرـصت  هب  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  ناتـسرامیب ، نیا  هب  هاش  دورو  زا  سپ  هتفه  ود  زا  رتمک  تفرگ .

دودـسم روتـسد  درک . دـعاقتم  دـیایب ، اکیرمآ  هب  هاش  دوبن  لیام  هک  شیاههاگدـید  تحـص  هب  ار  رتراـک  شیپ  زا  شیب  رما  نیا  دـمآ و  رد 
دـض مشخ  هدهاشم  درک . رتهدـیچیپ  ار  عاضوا  هک  دوب  يرگید  هعقاو  نابآ 1358 ـ   22 یئاکیرمآ ـ  ياهکناب  رد  ناریا  ياهیئاراد  نتخاـس 
هاش ياهینارگن  نیرتمهم  هلمج  زا  كرویوین  ناتـسرامیب  قاتا  نویزیولت  زا  هاش ، نتفرگ  لیوحت  يارب  نانآ  رارـصا  ناریا و  مدرم  یئاکیرمآ 

. دنک كرت  ار  اکیرمآ  كاخ  دـیاب  یبسن  يدوبهب  ضحم  هب  دـش  هداد  عالطا  هاش  هب  هک  دوب  نیا  رگید  هدـنهدرازآ  ربخ  نیا  رب  هوالع  دوب .
رطاخ هب  یتیسوکیزکم  تلود  نارهت ، رد  اکیرما  ترافس  فرصت  زا  دعب  هک  داد  عالطا  هاش  ناهارمه  هب  زین  کیزکم  ریفس  لاح  نیمه  رد 

رد 11 هک  دوب  ینامز  شرـسمه  هاش و  هظحل  نیرتدب  دـشابیمن . هاش  ددـجم  ینابزیم  هب  لیام  نارهت  تموکح  اب  دوخ  یـسایس  طباور  ظفح 
یئاوه يورین  يامیپاوه  کی  اب  نانآ  هجیتن  رد  دنتـشادن . رفـس  يارب  يدصقم  زونه  یلو  دـندش  صخرم  كرویوین  ناتـسرامیب  زا  رذآ 58 

رد اما  دننارذگب . کچوک  ینامتراپآ  لخاد  رد  اجنآ  رد  ار  دوخ  دیداور  زا  هدنام  یقاب  هتفه  ات 2  دندرک  زاورپ  سازکت  دصقم  هب  اکیرمآ 
مولعم ًادـعب  هک  یناکم  هب  شرـسمه  هاش و  هجیتن  رد  تسین . هدامآ  رونه  روبزم  نامتراپآ  هک  دیـسر  ربخ  یئاـکیرمآ  ناـهارمه  هب  هار  نیح 

هب دایرف  داد و  اب  راب  نیتسخن  يارب  هاش  رـسمه  ناکم  نیا  هب  دورو  اب  دـندش . هدرب  تسا  یناور  نارامیب  يرادـهگن  يارب  یناتـسرامیت  دـش ،
اج نیا  رد  ام  تسا ؟ هدرک  ینادـنز  ار  ام  رتراک  ایآ  میتسه ؟ ینادـنز  اجنیا  رد  اـم  اـیآ  : » تفگ درک و  ضارتعا  دوخ  یئاـکیرمآ  ناـهارمه 

تـسناوت وا  دندراذگ و  يو  رایتخا  رد  نفلت  هاش  رـسمه  تاضارتعا  ندناشنورف  يارب   ..........« میورب و ? نوریب  دـیاب  دـش ؟ میهاوخ  هناوید 
هدرب سازکت  دـنل » کل   » یماظن ياههاگیاپ  رد  رظن  دروم  نامتراپآ  هب  نانآ  تعاـس  دـنچ  زا  سپ  دـهد . رارق  ناـیرج  رد  ار  دوخ  ناگتـسب 

اکیرمآ ترافس  فرصت  زا  یشان  بقاوع  لیلد  هب  هک  دنداد  عالطا  يو  هب  اکیرمآ  رد  هاش  تماقا  تلهم  نایاپ  اب  یئاکیرمآ  تاماقم  دندش .
هتفرگ رظن  رد  شرـسمه  يو و  تماقا  يارب  بسانم  یئاج  اماناپ  رد  لـیلد  نیمه  هب  درادـن و  دوجو  يو  دـیداور  دـیدمت  ناـکما  نارهت  رد 

زا اکیرمآ  یئاوه  يورین  يامیپاوه  اـب  رذآ 1358  رد 24  شرـسمه  قافتا  هب  تشادن  يرگید  هراچ  نتفریذـپ ، زا  ریغ  هک  هاش  تسا . هدـش 
زا یتیس  اماناپ  رد  دراوه »  » یئاوه هاگیاپ  هاگدورف  رد  شرـسمه  هاش و  یتقو  دندش . هدرب  يزکرم  یئاکیرمآ  رد  اماناپ  هب  سازکت  هاگدورف 
رد یسک  اکیرمآ  ریفس  »6 و  سوخیروت رمع   » نارایتسد یتینما ،  نارـسفا  اماناپ ، یلم  دراگ  نازابرـس  زا  یعمج  زج  دندشیم  جراخ  امیپاوه 
هب قلعتم  ارود » اتنوک   » مان هب  ياهریزج  رد  هاگیاپ  کی  هب  هاگدورف  زا  رتپوکیله  اب  اهنآ  صوصخم  کشزپ  شرسمه و  هاش ، دوبن . هاگدورف 

دننام هاش   » تفگ شنیرواشم  زا  یکی  هب  تاقالم  نیا  نایاپ  رد  وا  دـمآ . هاش  تاقالم  هب  رذآ  زور 25  سوخیروت  دندش . هداد  لاقتنا  اماناپ 
هک تسا  یـسک  ماجنارـس  نیا  دروخیمن . مه  اهکوخ  ياذغ  درد  هب  یتح  شاهلافت  دـناهتفرگ و  ار  شبآ  هرطق  نیرخآ  ات  هک  تسا  یلاقترپ 

رـسدرد ود  اب  اماناپ  رد  شرـسمه  هاش و   7 .« دناهتخادنا رود  ار  شاهلافت  دناهدیـشک و  ار  شاهریـش  دـناهدنالچ ، ار  وا  گرزب  ياهروشک 
شیرامیب قمع  تیهام و  زا  عالطا  نودـب  یئاماناپ  ناکـشزپ  دوبن  لیام  يو  هک  هاـش  يراـمیب  نتفرگ  تدـش  تسخن  دـندش . هجاوم  هدـمع 

هک دوـب  یتاـعالطا  يرگید  تشاد . ربـخ  یحارج  بقاوـع  زا  یئاـماناپ  ناکـشزپ  ینارگن  زا  هژیوـب  وا  دـننک ؛ عورـش  رفـص  زا  ار  تاـجلاعم 
8. دنبایب هاش  دادرتسا  يارب  یهار  دـنناوتب  ات  دـندوب  یئاماناپ  تاماقم  اب  موادـم  سامت  رد  ناریا  تلود  هجراخ  ترازو  تاماقم  نآ  ساسارب 
دندنام و اماناپ  رد  زور  شرسمه 100  هاش و  تالکـشم ، نیا  همه  اب  دوب . اماناپ  زا  شرـسمه  هاش و  جورخ  رـسدرد ، ود  نیا  زا  یئاهر  هار 

زین راب  نیا  دندش . هرهاق  راپـسهر  یئاماناپ  يامیپاوه  کی  اب  نیدرورف 1359  موس  زور  شرسمه ، رـصم و  روهمج  سیئر  رارـصا  هب  سپس 
تحت هرهاق  يداعم  ناتسرامیب  رد  نیدرورف  زور 8  هاش  دندروآ . لمع  هب  هاش  زا  یمسر  لابقتسا  شرسمه  تاداسرونا و  رصم  هاگدورف  رد 

دبک نوخ و  متـسیس  یمامت  میخدب  ناطرـس  دادیم  ناشن  اهتفاب  يور  رب  هدـش  ماجنا  ياهـشیامزآ  تفرگ . رارق  دـبک  لاحط و  یحارج  لمع 
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ياـطعا حرط  بیوـصت  دروـم  رد  روهمجـسیئر  روتـسد  زین  روـشک  نیا  ناگدـنیامن  سلجم  رـصم  هب  هاـش  دورو  اـب  تسا . هتفرگ  ارف  ار  يو 
زا تخیگنارب و  ار  رـصم  تموکح  اکیرمآ و  هیلع  ناریا  مدرم  مشخ  وسکی  زا  نینچمه  هاـش  دورو  دروآ . رد  ارجا  هب  ار  هاـش  هب  یگدـنهانپ 
هب تلود  نتشاداو  فده  اب  رگید  رهش  دنچ  هرهاق و  رد  ار  یتارهاظت  دیدرگ و  رصم  یمالسا  ياههورگ  رطاخ  شجنر  ببـس  رگید  بناج 

لماوع زا  یکی  دوخ  فلتخم ، ياهلحهار  زیوجت  هاش و  نامرد  هب  عجار  یکـشزپ  فلتخم  ياهورگ  ياهـصیخشت  تخادنا . هارب  هاش  جارخا 
رایتخا رد  الومعم  هک  هبق  خاک  رد  وا  تفاین . دوبهب  تفرگ و  رارق  یحارج  لمع  دروم  راـب  ود  رـصم  رد  هاـش  دوب . هاـش  يارب  هدـننک  نارگن 

خاک نیمه  رد  دادرخ 1359  رد  شگرم ، زا  لبق  هاش  هبحاصم  نیرخآ  دـش . هدرب  دریگیم  رارق  رـصم  زا  هدـننک  دـیدزاب  ياـهروشک  نارس 
ناربهر يرهمیب  زا  داد ، ماجنا  تسپ  نتگنـشاو  یتاعوبطم  هسـسؤم  ریدـم  ماـهارگ » نیرتاـک   » اـب هک  هبحاـصم  نیا  رد  يو  تفرگ . تروص 

هب تسد  ناریا  بـالقنا  ربارب  رد  هکنیا  زا  یـسیلگنا و  یئاـکیرمآ و  نادرمتلود  یبلطتـصرف  زا  دـندوبن ، يو  نتفریذـپ  هب  لـیام  هـک  اـهتلود 
رتمیخو هام  هب  هام  هتفه و  هب  هتفه  رصم  رد  شمود  تماقا  رد  هاش  یمومع  لاح  تسا . هدرک  فسات  راهظا  دزن  رت  هنامحریب  رتشیب و  راتـشک 

نیلوا رد  تسا . هدرک  هطاحا  ار  يو  ندـب  یماـمت  تنوفع  هک  دادـیم  ناـشن  ریت 1359  دادرخ و  ياههام  رد  هدـش  ماجنا  تاـشیامزآ  دـش .
مود رفس  زا  سپ  هام  يولهپ 4  اضردمحم  درک و  يدیماان  راهظا  هاش  ناج  تاجن  هب  تبسن  هسنارف  زا  یمازعا  یکـشزپ  میت  دادرم  ياهزور 
نفد نآ  رد  رـصم  ناهاشداپ  داسجا  ًالومعم  هک  یئاج  یعافرلادـیز ، دجـسم  رد  هاش  دـسج   . تشذـگرد دادرم 1359  رد 5  رـصم  هب  دوخ 

رد رصم و  رد  لاس  تدم 6  يارب  تشذگرد  یبونج  ياقیرفآ  رد  رد 1323  هک  زین  هاش  ردپ  ناخاضر  هزانج  دش . هدرپس  كاخ  هب  دـشیم ،
تشذـگیم و نارهت  رد  یئاکیرمآ  ياـهتاملپید  يریگناـگورگ  زا  هاـم  هک 9  تشذـگرد  یلاح  رد  هاش  دـشیم ?. يرادـهگن  دجـسم  نیمه 
. دوبن هاش  نتفریذپ  هب  رضاح  اهروشک  زا  کی  چیه  ور  نیا  زا  دوب . هدش  مالعا  اهتاملپید  ندرک  دازآ  طئارـش  هلمج  زا  ناریا  هب  هاش  دادرتسا 
، ناوـیلوس ماـیلیو  ناریا ، رد  تیروماـم  زربـلا ـ . رـشن  سارکوـش ، ماـیلیو  هاـش ، رفـس  نیرخآ  وـن ـ . رـشن  ندرج ، نوتلیماـه  نارحب ، عباـنم ـ :

ـ . ملع رـشن  یعولط ، دومحم  بـالقنا ، ناتـسداد  تاـعالطا ـ . تاراـشتنا  زریاـه ، لارنژ  تارطاـخ  نارهت ، رد  تیروماـم  هتفه ـ . تاراـشتنا 
، سلطا سونایقا  رد  گرزب  کـچوک و  هریزج  زا 700  لکـشتم  اماه » اب   » ریازجلاعمجم 1 ـ تشون :  یپ  راشتنالاریثک . ياههمانزور  ویـشرآ 
. دوریم رامش  هب  یللملانیب  نایچقاچاق  طسوت  ردخم  داوم  دتس  داد و  هدمع  زکارم  زا  دراد و  رارق  اکیرمآ  يادیرولف  بونج  ابوک و  قرش  رد 

یغورد اعدا  نیا  اما  تسا . لاحـشوخ  هتـشگزاب  شنطو  هب  هکنیا  زا  دـش  یعدـم  دابآرهم  هاگدورف  هب  دورو  ماـگنه  هب  يزعم  گنهرـس  2 ـ
زاب رگید  درب و  هسنارف  هب  امیپاوه  نامه  اب  ار  ردصینب  و  نیقفانم ـ  قلخ ـ  نیدهاجم  نامزاس  هدرک  رـس  يوجر  دعب ، یمک  يو  دوبن و  شیب 

هجلاعم زا  سپ  نیدرورف 1353  رد 30  ًالبق  دـش ، رکذـتم  يو  هب  ار  هاش  ناطرـس  يرامیب  هک  يوسنارف  سانـشنوخ  رانرب » ناژ  « ـ 3 تشگن .
رد 25 ملع  هللادـسا  4 ـ تفرگن . يدـج  ار  تباـبط  نیا  هاـش  یلو  دوب ، هدرک  علطم  نوخ  ناطرـس  یعوـن  هب  ءـالتبا  زا  ار  يو  نارهت  رد  هاـش 

هـسسؤم تیاس  رد  تسیک »؟ ملع  هللادـسا  ریما   » هلاقم هب  تشذـگرد . كرویوین  ناتـسرامیب  رد  نوخ  ناطرـس  يراـمیب  هب  نیدرورف 1357 
ص زربلا ، رشن  يودهم ، گنشوه  اضرلادبع  همجرت : سارکوش ، مایلیو  هاش ، رفس  نیرخآ  5 ـ دوش . هعجارم  یسایس  ياهشهوژپ  تاعلاطم و 

طوقس هحناس  رثا  رب  رد 1981  وا  دیسر . تردق  هب  سایرآ »  » تموکح هیلع  اتدوک  اب  رد 1968  اماناپ  ربهر  سوخیروت  رمع  لارنژ  6 ـ . 381
ص نامه ، هاش ، رفس  نیرخآ  7 ـ تفرگ . تسدب  روشک  نیا  رد  ار  تردق  اماناپ  یلم  دراگ  هدنامرف  اگهیرون  لارنژو  دـش  هتـشک  رتپوکیله 

سامت بقاـعتم  مـالعا  نیا  تسا . هدـش  تشادزاـب  اـماناپ  رد  هاـش  هک  درک  مـالعا  ناریا  هجراـخ  ترازو  نـمهب 1358  موـس  زور  8 ـ . 414
. دراد رارق  رظن  تحت  هاش  دوب  هداد  لوق  ناریا  هجراخ  ریزو  هب  روبزم  ماقم  نآ  یط  هک  تفرگ  تروص  یئاماناپ  تاماقم  زا  یکی  اب  هدازبطق 

دعب زور  ود  تاباختنا  دوب . ناریا  يروهمج  تسایر  تاباختنا  نیلوا  رد  شدوخ  تیعقوم  تیوقت  غورد ، ربخ  نیا  راشتنا  زا  هدازبطق  فدـه 
هلاقم هب  درم . گروبـسناهوژ  رد  دوخ  هاگدیعبت  رد  دادرم 1323 رد 4  زین  هاشاضر  9 ـ دیـسر . يروهمج  تسایر  هب  ردصینب  دش و  رازگرب 

. دوش هعجارم  یسایس  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  تیاس  رد  ناخاضر » هدنورپ  »

لاس 1357 نمهب  مهدزناش  عیاقو 
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تختیاپ نارهت ،  ات  اتسور  رهش و  نیرترود  زا  روشک  رـسارس  تسا  هدنام  نمهب  هللا 22  موی  ات  زور  شش  لاس 1357  نمهب  مهدزناش  عیاقو 
روپهاش دـنهد .  یم  راعـش  رایتخا )  یب  رک  ون  راـیتخب (  ینوناـق  ریغ  تلود  هیلع  هچراـپکی  ناوج  ریپ و  درمو و  نز   ، بـالقنا بلق  روشک و 
کمک لوغـشم  تخـس  یمدرم  ياه  هتیمک  دـنراد .  تیمکاح  اه  رهـش  رب  اـما  مدرم  دـنک .  یم  دـیدهت  ار  همه  دـناوخ و  یم  زجر  راـیتخب 

هب تارهاظت  ییامیپهار و  اهناتـسرهش  مامت  رد   . * تشاد ار  هزات  عیاقو  راظتنا  دـیاب  تعاـس  ره  دـنا . فعـضتسم  ياـه  هداوناـخ  هب  یناـسر 
هب نارهت  يولع  هسردـم  رد  ینیمخ  ماما   . * دراد همادا  نانچمه  راـیتخب  تلود  میژر و  هیلع  ینیمخ و  ماـما  یمظعلا  هللا  تیآ  زا  يرادـفرط 

یلخاد و ناراگنربخ  زا  نت  دـص  راهچ  زا  شیب  روضح  رد  تقوم و  تلود  ریزو  تسخن  ناونع  هب  ناگرزاب  يدـهم  ياقآ  یفرعم  تبـسانم 
ناشنانخـس زا  یـشخب  رد  ناـشیا  دندرمـش .  بجاو  ار  تقوم  تلود  زا  تعاـطا  دنتـسناد و  ینوناـق  ریغ  یمیژر  ار  يوـلهپ  میژر  یجراـخ 

عـضو تسا ،  هدش  جلف  یتلود  یلم و  ياههاگتـسد  مامت  هک  دنعلطم  دنناد .  یم  ار  ام  تلم  هلاس  دنچ  یگتفـشآ  نایاقآ  دـندرک :  حیرـصت 
اه رازاب  تسا ،  لیطعت  ام  یملع  سرادـم  دـنا ،  لـیطعت  اههاگـشناد  تسا ،  بارخ  اـم  گـنهرف  عضو  تسا ،  يدوباـن  هب  ور  اـم  يداـصتقا 

عالطا اه  نیا  زا  تسه  ام  تکلمم  رد  هک  ییاه  یگتفـشآ  تسا و  هدـش  نونک  ات  هک  ییاه  يزیرنوخ  هب  افاضم  اـهنیا  ماـمت  تسا .  لـیطعت 
ار لیاسم  نیا  همه  ام  دنوربر .  انک  دننک و  رکف  ار  ءایـشا  لقعت  اب  يراک و  غولـش  زا  دنرادرب  تسد  نیا ،  هب  دنطوبرم  هک  یناسک  دـنراد و 

عاضوا میناد و  یم  ینوناق  ریغ  مه  ار  تلود  میناد و  یم  ینوناق  ریغ  ار  سلجم  نوچ  اذهلو   ... درک میهاوخ  لح  تلم  ینابیتشپ  اب  هللا  ءاشنا 
یم نالا  امـش  هک  یمومع  يارآ  نیا  هب  ياکتا  هطـساو  هب  ام  روشک ، هتفـشآ  عضو  هب  میهدب  همتاخ  هکنیا  يارب  مینیب  یم  هتفـشآ  ار  روشک 

تهج نیا  زا  دنراد ،  لوبق  همه  يربهر  ناونع  هب  دییامرفب  ای  تلاکو  ناونع  هب  ار  ام  تسام و  اب  یمومع  يارآ  هک  نونک  ات  دیدید  دـینیب و 
دهدب و همتاخ  اه  یگتفشآ  نیا  هب  مه  هک  دهدب  لیکـشت  یتلود  اتقوم  ات  مینک  یم  یفرعم  ار  یتلود  سییر  مینک ،  یم  یفرعم  ار  یتلود  ام 

سلجم دنک و  تس  رد  ار  نآ  تامدقم  دـنک و  تسرد  ار  ناسـسوم  سلجم  تاباختنا  تسا ،  ناسـسوم  سلجم  هک  یمهم  هلاسم  کی  مه 
يروهمج  ... ناسسوم سلجمو  دننکب .  باختنا  ار  یمئاد  تلود  اهنآ  دوشب و  تسرد  مه  تاباختنا  روط  نیمه  و  دوشب .  سیسات  ناسسوم 

کی دـنک .  عاـبتا  وا  زا  دـیاب  تلم  تسا ،  عاـبتالا  بجاو  مداد  رارق  نم  هـک  ار  ناـگرزاب )  ناـشیا (  دراذـگب ...  مودـنارفر  هـب  ار  یمالـسا 
هیلع رب  مایق  تسا ،  عرش  اب  تفلاخم  تموکح  نیا  اب  تفلاخم  دننک .  عابتا  وا  زا  دیاب  تسا ،  یعرش  تموکح  کی  تسین  يداع  تموکح 

هب مهد  یم  هبنت  نم  تسادایز .  رایسب  نآ  يازج  تسه ،  ام  هقف  رد  تسه ،  ام  نوناق  رد  شیازج  عرـش  تموکح  هیلع  رب  مایق  تسا .  عرش 
 ، دننکب تموکح  نیا  دض  رب  مایق  تقو  کی  هتـساوخن  يادخ  هک  نیا  ای  دـننکب  ینکـش  راک  هک  دـننک  یم  ار  ینعم  نیا  لیخت  هک  یناسک 

مایق تسادخ ،  دض  رب  مایق  ییادخ ،  تموکح  دض  رب  مایق  مالـسا .  هقف  رد  تسا  تخـس  رایـسب  اهنآ  يازج  هک  اهنآ  هب  منک  یم  مالعا  نم 
ار گرزب  يادـخ  تفگ : نارـضاح  عمج  عمج  رد  يریزو  تسخن  نامرف  تفاـیرد  زا  سپ  ناـگرزاب  سدـنهم  تسا * .  رفک  ادـخ  دـض  رب 

تبهوم نیمه  هتـشاد و  ینازرا  نم  هب  متـشادن  ار  نآ  تقایل  تیلها و  هجو  چـیه  هب  هک  ار  یترهـش  نسح  رابتعا و  نینچ  هک  منک  یم  رکش 
منک یم  ناریا  تلم  زا  رکـشت  نینچمه  دنیامرفب و  تیانع  هدنب  هب  ار  یتیرومام  نینچ  عاج  را  دامتعا و  زاربا  هللا  تیآ  هک  هدـش  ثعاب  یهلا 
نیا هدرک .  دنلب  هتـشادرب و  ار  دوخ  ياه  ادـص  اهماگ و  تلم  يارب  تلم و  يادـص  مه  تلم ،  مان  هب  هک  هدومرف  دـیکات  ررکم  هللا  تیآ  هک 
لاح نیع  رد  هفیظو و  لغش و  نیرتمیظع  كان  رطخ  راوشد و  رایسب  طیارش  رد  تموکح  لیکشت  تقوم و  تلود  تسایـس  ینعی  تیرومام 
لوط رد  هک  تسا  يراک  هفیظو و  نیرتراوشد  هک  میوگب  مشاب  هتشاد  قح  دیاشو  تسا  هدش  راذگاو  هدنب  هب  هک  تسا  يراختفا  نیرتگرزب 

هثج هب  هجوت  اب  ات  دـعاق  دـشاب .  هدـش  هداد  رگید  ياه  يریزو  تسخن  ناروماـم  اـهدزمان و  هب  ناریا  تیطورـشم  هلاـس  ود  داـتفه و  خـیرات 
هب انب  فرط  کی  زا  یلو  مشاب .  هتفر  يرما  نینچ  راـب  ریز  هدرک و  ار  تیلووسم  نیا  لوبق  یتسیاـب  یمن  مدوخ  بیاـعم  صقاون و  فیعض و 

تلود سییر  ناگرزاب  سدـنهم  منک * ...  لوبق  مدـش  راچ  اـن  مدوب  روبجم  دنتـشاد  هک  يراـظتنا  یعیبط و  تیلووسم  هفیظو و  ترورض و 
دیدهت رگا  مسرت  یمن  راطخا  نیا  زا  تفگ :  منک ،  یم  ریگتـسد  ار  تقوم  تلود  سییر  دوب  هتفگ  هک  رایتخب  هبحاصم  هب  خساپ  رد  تقوم 
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موش یم  نونمم  یلیخ  اصخـش  هدنب  دوش  یلمع  رگا  تسا و  یکچوک  یلیخ  زیچ  نیا  دننک  دیدهت  ار  ام  يرگید  زیچ  هب  دننکب  دهاوخ  یم 
هدـمع فیاـظو  زا  تفگ :  درک و  حیرـشت  ار  تقوم  تلود  فیاـظو  هماـن و  رب  تقوم ،  ریزو  تسخن  ناـگرزاب   . * موـش یم  تحار  نوـچ 

یمالـسا کیتارکومد  يروهمج  هب  نآ  لوحتو  میژر  رییغت  هراب  رد  ار  مدرم  رظن  ات  دـنک  اپرب  یـسرپ  همه  کی  هک  تسا  نیا  تقوم  تلود 
نیودت ار  هدنیآ  یـساسا  نوناق  هک  یـسلجم  دنک .  رازگرب  ار  ناسـسوم  سلجم  تاباختنا  هک  تشاد  دهاوخ  ار  هفیظو  نیا  سپـس  دـسرپب . 
لیکشت زا  سپ  دوش و  یم  لیکـشت  دیدج  یـساسا  نوناق  بجوم  هب  هک  دوب  دهاوخ  سلجم  يارب  تاباختنا  زین  موس  هفیظو  درک و  دهاوخ 

 . * تفگ کیربت  تقوم  تلود  تسایر  هب  ار  ناگرزاب  باختنا  یفجن ، یشعرم  هللا  تیآ   . * دش دهاوخ  نییعت  یمـسر  تلود  سلجم  نیا 
سلجم رتفد  هب  ناگدـنیامن  يوس  زا  افعتـسا  دادرتسا  رب  ینبم  يا  هم  ان  ادرف  ات  رگا  دوش .  یم  فذـح  یلم  ياروش  سلجم  هدـنیامن  مان 22 

هب بتارم  فذح و  يراذگنوناق  هرود  نیمراهچ  تسیب و  ناگدنیامن  تسیل  زا  یفعتـسم  هدـنیامن  یماسا 22  زور  نیا  تعاس 12  رد  دسرن 
روشک تینما  تاعالطا و  نامزاس  لالحنا  حیاول  دوخ  یـشیامن ) ) ینلع هسلج  رد  یلم  ياروش  سلجم  دش * .  دهاوخ  مالعاروشک  ترازو 
يریزو تسخن  دـییات  يارب  مدرم  اهناتـسرهش  نارهت و  رد  دـناسر * .  بیوصت  هب  ار  هبتریلاع  تاماقم  ناریزو و  ریزو ،  تسخن  همکاـحم  و 

یلو صاخ  تروص  هب  زور  ره  یتکلمم  لیاسم  تفگ :  یلم  ياروش  سلجم  ینلع  هسلج  رد  رایتخبروپاش  دـندرک * .  ییامیپهار  ناگرزاب 
 . تسا نشور  ینکـش  نوناـق  ره  ربارب  رد  تلود  شور  تفر .  میهاوخ  شیپ  هب  اـم  تسا و  تفرـشیپ  هبور  تشگزاـب  لـباق  ریغ  یتروص  هب 

يروتاتکید کی  يوس  هب  دیابن  ینکـش  نوناق  يروتاتکید و  نیا  زا  یلو  دـندوب  روتاتکید  ردـلق و  يا  هدـع  كاواس  زورید  نانکـش  نوناق 
تلم مارآ ،  تارهاظت  تاعوبطم و  قیرط  زا  دنتـشاد :  راهظا  تقوم  تلود  تسایر  هب  ناگرزاب  نییعت  زا  دعب  ینیمخ  ماما  میورب * .  دیدج 
هعماج توعد  هب   . * تسا تخـس  یلیخ  دـننک  ماـیق  ناـگرزاب  تموکح  هیلع  هک  اـهنآ  يازج  دـهدب .  رظن  دـیاب  ناـگرزاب  تلود  هراـب  رد 

ماما دـش * .  دـهاوخ  رازگرب  اهناتـسرهش  نارهت و  رد  نمهب  مهدزون  هبنـشجنپ ،  زور  یگرزب  ییاـمیپهار  ناـگرزاب  دـییات  يارب  تیناـحور 
ناگرزاب باختنا  لابند  هب  رایتخب  روپاش  دندرک * .  رکشت  نطو  هب  تشگزاب  تبـسانم  هب  مدرم  كاپ  تاساسحا  زا  يا  هیعالطا  رد  ینیمخ 

اهنت رایتخب  رگا  تسا .  ریذـپان  هیزجت  ناریا  تخاس  تشاد .  دـهاوخ  دوجو  تموکح  کی  اهنت  ناریا  رد  تفگ :  تقوم  تلود  تساـیر  هب 
تسیب زا  سپ  ییاقشق  ورـسخ  تسا * .  يرگید  هلاسم  دنزب  یلمع  هب  تسد  دهاوخب  رگا  اما  تسا و  هلاسم  کی  دنک  افتکا  ندز  فرح  هب 

رد 25 الاب  هب  لک  ریدـم  زا  ماقم  رازه  هس  دـنراد .  رارق  تشادزاب  ضرعم  رد  یلاع  ماقم  تسیود   . * تشگزاب ناریا  هب  دـیعبت  لاس  جـنپ  و 
زایتما وغل  فاقوا و  زیخاتـسر ،  بزح  ناگیار ،  هیذغت  ياه  هدنورپ  هب  طوبرم  اه  یتشادزاب  زا  ياهورگ  دـندش .  جورخلا  عونمم  ریخا  هلاس 

تموکح دنک .  داهج  ناملسم  هیلع  ناملسم  ما  هدینشن  نونکات  تسا .  لوهجم  نم  يارب  یمالسا  يروهمج  رایتخب :   . * دنتـسه اه  همانزور 
هللا تیآ  دنتفرگ * .  مه  وا  يرازو  قدـصم و  رتکد  هک  متفرگ  نامرف  یـسک  زا  نم  تسین .  یبیل  يروهمج  هاش و  يروتاتکید  میژر  نم و 

تارهاظت نمـض  ییاوه  ییورین  ناینادنز  ياه  هداوناخ  زین  دنهدب .  یبسانم  خـساپ  مدرم  هب  دـیاب  ییاوه  ياههاگیاپ  ناهدـنامرف  یناقلاط : 
 : تختیاپ يردادرهـش  نانکراک  هرامـش 1  هینایب  دـندش * . دوخ  ناینادـنز  رتدوز  هچ  ره  يدازآ  راتـساوخ  تاعالطا  هماـن  زور  رد  عمجتو 

دوب درک ه  ینیمخ  ماما  میدقت  ار  دوخ  يافعتـسا  رتشیپ  يو  تسا .  يرادرهـش  نانکراک  دـییات  دروم  یناتـسرهش  سدـنهم  یبالقنا  تکرح 
ثداوح مسرت  یم  اکیرمآ :  هجراخ  روما  قبـسا  ریزو  رجنیـسیک ،  داد * .  ناشن  ینیمخ  ماـما  زا  ار  دوخ  يرادـفرط  نازابرـس  زا  يا  هدـع  *

نطاب تقیقح  رد  اکیرمآ  یجراخ  تسایس  تسیژتارتسا  ورکفتم  زغم  نخـس  نیا  . ) دنک تیارـس  اکیرمآ  تسود  ياه  روشک  ریاس  هب  ناریا 
هدحتم تالایا  قیمع  تشحو  سرت و  هاتوک  هلمج  نیا  رد  دنک .  یم  راکشآ  یمالـسا  بالقنا  هب  تبـسن  ار  دیفـس  خاک  هنیک  مشخ و  زا  رپ 

یم هک  يرادمتـسایس  ناونع  هب  رجنیـسیک  دورب .  نیب  زا  اکیرمآ  عورـشمان  عفاـنم  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هتفهن  ناریا  یمدرم  بـالقنا  زا 
حاسمت کشا  شروشک  اتـسود ن  يادرف  يارب  هک  تسا  راچ  ان  دراد  یتسیلایرپما  عورـشم و  ان  عفانم  هقطنم  رد  اکیرمآ  هزادـنا  هچ  ات  دـناد 

 . دش دوخ  زور  نیمود  دراو  هجراخ  روما  ترازو  نادنمراک  نصحت  تسوا * ).  هودنا  عبنم  یتفن  عفانم  نتفر  تسد  زا  هک  یلاح  رد  دزیرب 
راتفگ رد  وکسم  ویدار  تسا * .  هتفرگ  تروص  اکیرمآ  رد  ناریا  ترافس  هب  يدهاز  ریـشدرا  ددجم  تشگزاب  هب  ضارتعا  رد  نصحت  نیا 
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ریخا ياهدادـیور  دـنوش  یم  رکذـتم  نارظان  هکیرارق  هب  تفگ :  شترا  هب  میژر  نیاراداوه  ناوارف  ياه  دـیما  هب  هراشا  نمـض  دوخ  هناـبش 
يا هبرح  نوچمه  شترا  ایوگ  هکنیا  رب  ینبم  دوخ  دیاقع  رد  دنروبجم  نآ  ییاکیرمآ  نایماح  ناریا و  یلخاد  عاجترا  دهد  یم  ناشن  ناریا 
رظن دـیدجت  دزاس ،  دوبان  ار  زیچ  همه  دـشکب و  ار  همه  روشک  رد  شا  ییاکیرمآ  نایماح  عاـجترا و  عضاوم  ظـفح  رطاـخ  هب  تسا  هداـمآ 
دید بیـسآ  تفرگ و  رارق  دنمان  یم  نیدهاجم  ار  دوخ  هک  یهورگ  هلمح  دروم  بشید  نارهت  رد  سرپ  دتنیانوی  يرازگربخ  رتفد  دنک * . 

زا سپ  زور  کی  ینعی  هتـشذگ  هعمج  اـهنت  ویوآ  لـت  پاـچ  ویراـعم  هماـن  زور  هتـشون  هب  دـندرک .  هیلخت  ار  ناریا  يدوهی  رازه  تشه  . * 
یتعنـص هاگـشناد  ياروش  دـندش * .  نویروگ  نب  یللملا  نیب  هاـگدورف  دراو  ناریا  ناـیدوهی  زا  رفن  رازه  داـبآ  رهم  هاـگدورف  ندوشگزاـب 

بزح ناـگرا  ثعبلا  هماـن  زور  تسا * .  راداـفو  برغ  هب  ناریا  میژر  یگتـسباو  یناـبم  هب  راـیتخب  تلود  درک  مـالعا  يا  هیناـیب  رد  فیرش 
 . * دنک هلخادم  میقتسم  ریغ  روط  هب  مک  تسد  ناریا  رد  اکیرمآ  ماجنارس  تسا  نکمم  تشون :  ناریا  ثداوح  ریسفت  نمض  هیسور  مکاح 

یمدرم دض  لمع  ینتخوس  داوم  ندیرخ  نارگ   : تشاد مالعا  يا  هیعالطا  یط  زیخ  تفن  قطانم  هب  ینیمخ  یمظعلا  هللا  تیآ  یمازعا  تایه 
. * تسا هدـش  کـیدزن  یعطق  زاـین  عفر  هلحرم  هب  یلخاد  تخوـس  نیماـت  يارب  ینیمخ  ماـما  تاروتـسد  هک  درک  مـالعا  تئیه  نیا  تسا . 

اب مامت  لاس  تسیب  ینیمخ  هللا  تیآ  تفگ :  اکیرمآ  پاچ  كویزوین  هلجم  اب  هبحاصم  رد  ناریا  هدوت  بزح  لک  ریبد  يروناـیک  نیدـلارون 
ندـیچ رب  یمالـسا ،  يروهمج  نوچ  یتامادـقا  مینک .  یم  ینابیتشپ  ناشیا  تامادـقا  زا  ام  تسا .  هدـیگنج  مسیلایرپما  رهاظم  مامت  هاـش و 

مسیلایرپما هطلـس  هب  زین  نآ  ددرگ و  یلم  تلود  هب  رجنم  هک  دیدج  یـساسا  نوناق  نتـشون  تهج  رد  ناسـسوم  سلجم  لیکـشت  تنطلس و 
یسیلگنا همان  زور  دیامن * ...  هدافتسا  یمومع  حلاصم  يارب  ام  یلم  ياه  تورث  زا  یسارکومد  لاکشا  هیلک  نیمضت  نمـض  دهد و  همتاخ 

يونـش فرح  اهنآ  زا  وا  هک  ییاه  تلود  دـنادرگزاب و  ناریا  رد  ار  مظن  دـناوتب  هاـش  صخـش  هک  دراد  دوجو  ناـکما  نیا  زونه  نیدراـگ : 
رد يا  هلاقم  رد  ناریا  لیاسم  سانشراک  سازگت و  هاگشنادداتسا  لیب  زمیج  درگزاب د * .  ناریا  هب  هک  دنا  هدرک  هیـصوت  يو  هب  ایوق  دنراد 

هعیش نویناحور  ذوفن  تردق و  هکار  هاش  شحاف  هابتشا  دیابن  دیآ و  رانک  ینیمخ  هللا  تیآ  اب  دیاب  اکیرمآ  تلود  هک  داد  رادشه  کیوزوین 
نآ ياج  هب  دـندنک و  قشمد  رد  ار  ناریا  ترافـس  ردرـس  يولبات  هیروس  نکاـس  ناـیناریا  زا  یهورگ  دـنک * .  رارکت  تفرگ  مک  تسد  ار 

شمارآ ابو  ترافس  اضعا  تفلاخم  نودب  راک  نیا  دندرک .  بصن  تسا  هتشون  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ترافـس  نآ  يور  هک  ار  ییولبات 
هسنارف و رد  هچ  ینیمخ  هللا  تیآ  یلـصا  نارایتسد  زا  يدادعت  اب  ییاکیرمآ  ياه  تاملپید  هک  تشون  میات  ییاکیرمآ  هلجم  دـش * .  ماجنا 

نافلاخم اب  هک  تسا  هدرک  بیغرت  ار  دوخ  ناراکمه  زین  ناریا  رد  اکیرمآ  رفـس  ناویلوس  مایلیو  دـنا .  هتفرگ  ار  ییاه  ساـمت  ناریا  رد  هچ 
ساـت يرازگ  ربخ  دـننک * .  حیرـشت  ار  اـکیرمآ  ترافـس  تسایـس  دننیـشنب و  وگتفگ  هب  ناریا  نایعیـش  ربـهر  ناراـیتسد  ناریا و  رد  میژر 
یتیوک همانز  ور  تسا * .  هدـش  رارقرب  ناریا  رد  فعاضم  تردـق  کـی  ـالمع  نارهت  هب  ینیمخ  هللا  تیآ  تشگزاـب  زور  زا  داد :  شرازگ 

رگیدکی هب  ار  اه  نآ  دـهد و  شهاک  ار  سراف  جـیلخ  یلحاس  ياه  ریما  ياه  فالتخا  تسا  نکمم  ناریا  ینونک  نارحب  تشون :  هسایـسلا 
هکنیا هب  فارتعا  اب  یـس  یب  نا  نویزیولت  اب  ییوگتفگ  رد  ایـس ) اکیرمآ ( یـسوساج  نامزاس  سییر  رنرت  دـیف  رالاسای  رد   . * دـنک کیدزن 

ار نامزاس  نیرتهب  میهاوخ  یم  ام  تسا  یهیدـب  تفگ :  تسا  هدوب  ماکان  يدـج  روط  هب  ناریا  یـسایس  نارحب  ینیب  شیپ  رد  ناـمزاس  نیا 
فیاظو نیرتراوشد  زا  تاباختنا  هرظتتنم  ریغ  جیاتن  یماظن  ياهاتدوک  یسایس و  میظع  ياه  نارحب  ینیب  شیپ  میوگب  دیاب  اما  میشاب  هتشاد 

زا جورخ  هب  روبجم  هاش  درک  یمن  رکف  يراگن  همان  زور  ای  رادمتـسایس  ای  یناهج  یـسوساج  نامزاس  چـیه  تسا .  یتاعالطا  ياه  نامزاس 
 . دشاب ناریا 

روصنم یلعنسح 

ـ  روصنم یلعبجر  شردپ ، دش . دلوتم  نارهت  رد  تشهبیدرا 1302  مود ، يولهپ  رصع  ناریزوتسخن  زا  روصنم  یلعنسح  روصنم  یلعنسح 
رد تشاد و  ياج  ساسح  لـغاشم  رد  ریدـم  ناـیلاس  هاـشاضر  نارود  رد  هک  دوب  ناـیناریا » يرادـیب   » ژل هیلوا  ياـضعا  زا  کـلملاروصنم ـ 
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یلعنسح شرسپ  دوب . یـسیلگنا  نارومأم  زا  روصنم  یلع  دسیونیم : تسودرف  دبـشترا  ( 1 .) دیسر تاردص  هب  وا  تنطلـس  ياههام  نیرخآ 
اهدعب هچ  و  ( 2 «) راهچ لصا   » رد هچ  وا  دندش . لصو  اهییاکیرمآ  هب  هک  دوب  هورگ  نآ  زا  یلو  دوب . اهیـسیلگنا  هتفای  شرورپ  ردپ  دـننام 
یسایس مولع  قوقح و  هدکـشناد  زا  رد 1324  روصنم  یلعنـسح  ( 3 .) دشیم تیوقت  تدـش  هب  اهییاکیرمآ  فرط  زا  دـش  ریزوتسخن  هک 

رادهدهع ار  ریزوتسخن  تنواعم  لابقا  رهچونم  تلود  رد  روصنم  یلعنـسح  هک  رد 19/4/1337  كاواس  تفرگ . سناسیل  نارهت  هاگشناد 
سناسیل هدربمان  دراد . تورث  ناـموت  نویلیم  دودح 50  رد  هک  لومتم  هزادـنایب  شردـپ  تسا ...« : هدومن  تبث  نینچ  ار  وا  یفارگویب  دوب ،

ییانشآ جایتحا  عفر  هزادنا  هب  یسیلگنا  اب  دنادیم و  بوخ  هسنارف  تسا . هدوب  لاس 24  رد  یسایس  هتشر  نارهت  قوقح  هدکشناد  زا  قوقح 
تالیـصحت تسا . دـنمهقالع  ماقم  نز و  هب  دـنکیم . هعلاطم  ار  يداصتقا  بتک  ياهزادـنا  ات  يداع و  تـالجم  هماـنزور و  ماـمت  يو  دراد .

شردپ و ذوفن  تلعهب  هدومن و  هک  یتهجیب  یقرت  تلعهب  یتح  درادن و  یگتسیاش  تقایل و  هدنارذگ . رهشناریا  ناتـسریبد  رد  ار  هطـسوتم 
رد ادـتبا  تفرگ . رارق  ناـناوج  هبطاـق  رفنت  دروم  هک  درک  بوصنم  تمـس  نیا  هب  ار  وا  دوـب ، نویدـم  وا  ردـپ  هب  تبـسن  لاـبقا  رتـکد  هکنیا 

تفایرد جات  ناشن  ردـپ  ذوفن  تلعهب  یـسایس . مراهچ  هرادا  سیئر  سپـس  هجراخریزو و  یـشنم  دـعب  دوب ، ندـنل  رد  هجراـخروما  ترازو 
ناراـی تیعمج  وـضع  تسا . سیلگنا  تسایـس  لوا  هجرد  لاـمع  زا  شردـپ  یلو  دـشاب ، هتـشاد  یلیاـمت  اـت  درادـن  یتیـصخش  يو  هتـشاد .

مک دشابیم . شردپ  ذوفن  يور  وا  یقرت  مامت  درادن و  هجوچیه  هب  یلاع  راکفا  تیـصخش ، یب  یلو  عضاوتم  هدوب ، رهـشناریا )  ) یناتـسریبد
نایاپ زا  سپ  وا  دوب . يولهپ  هاگتسد  رد  شردپ  ذوفن  ببس  هب  رتشیب  روصنم  یلعنسح  یقرت  دشر و  (« 4 ... ) تهجیب زیزع  هبرجتیب و  زغم ،
هجراخ ترازو  یسایس  مراهچ  هرادا  تسایر  سپس  دش و  ندنل  رد  ناریا  ریفس  ادتبا  دمآرد و  هجراخروما  ترازو  مادختسا  هب  تالیصحت 
تسایر هب  یقرتم » نوناک   » سیسأت اب  يو  یسایس  ياهتیلاعف  دش . ریزوتسخن  نواعم  لابقا  رهچونم  تلود  رد  روصنم  تفرگ . هدهعرب  ار 

ياهحرط یضرا و  تاحالصا  هب  کمک  فده  اب  اکیرما  تیامح  دروم  یـسایس  هعومجم  کی  نوناک  نیا  دش . زاغآ  رد 1340  شدوخ و 
« نیون ناریا  بزح   » هب رد 1342  نوناک  نیا  ( 5 . ) دش سیـسأت  برغ » هب  لیامتم  هدرکلیـصحت  ناگبخن   » تیوضع اب  هک  دوب  هاش  يداصتقا 
ار يو  بلس و  ار  ینیما  یلع  رتکد  زا  اکیرمآ ـ  روهمج  سیئر  يدنک ـ  تیامح  تسناوت  هک  دوب  یتالیکـشت  یقرتم » نوناک  . » داد مان  رییغت 
 : میناوخیم يولهپ  تنطلس  طوقس  روهظ  باتک  مود  دلج  رد  هراب  نیا  رد  دزاس . دعاقتم  روصنم  یلعنـسح  دننام  ییاههرهچ  زا  تیامح  هب 

ناریا رد  هک  دوب  ییوتردوت  هناکریز و  ياهدـنفرت  دوبن ، هتخانـش  نتگنـشاو  تارکمد »  » ياهتسیژتارتسا يدـنک و  ناج  يارب  هک  یلماـع  )
حرط کـی  هب  ییاـکیرمآ  هناـیوجارجام »  » حرط نیا  هلاحتـسا  هب  دـش و  یحارط  رتروپیر  روپاـش  دـلیچوردرل ـ  یتسینویهـص  هکبـش  طـسوت 

و یقرتم » نوناک   » سیـسأت ام ، داقتعا  هب  دوب . هلاحتـسا  نیا  دامن  رولبت و  روصنم  یلعنـسح  دـیماجنا . یـسیلگنا  ییاکیرمآ ـ  هدـش » لیدـعت  »
هک دوب  یحرط  ناریا ، يارگبرغ  ناگدرکلیـصحت  و  ناـگبخن »  » ربـهر ناونعهب  روصنم  یلعنـسح  ندرک  مَلَع  و  نیون ،» ناریا  بزح   » سپس
رد یفاک  نئارق  دانـسا و  هزورما  دش . هتخیر  ناریا ، رد  ایـس »  » سیئر چیوستای ، نایتارگ  یتسدمه  اب  ملع و  هللادسا  رتروپیر و  روپاش  طسوت 

ناشن ام  هب  هرود  نیا  دانـسا  هوبنا  رد  واکو  دـنک  هک  يریوصت  مینک . يزاسزاب  ار  حرط  نیا  تایئزج  یتح  بوچراچ و  ات  تسا  ام  سرتسد 
. دش سیسأت  رتروپیر » ریشدرا  ةداوناخ   » هب هتسباو  هدرک  لیصحت  رصانع  تکرش  اب  یقرتم » نوناک  « ـ 1 تسا : نینچ  هصالخ  روطهب  دهدیم 
« ییاـکیرمآ یگدـنز  هویـش   » راداوـه ناـگبخن »  » زا یلکـشت  ناوـنعهب  و  ییاـکیرمآ »  » ناـیرج کـی  لبمــس  ناوـنعهب  یقرتـم » نوناـک  « ـ 2

لامعا بوچراـچ  رد  تسناوت  نوناـک  نیا  3 ـ دـش . هسنال »  » نتگنـشاو يرکفنـشور  یـسایس و  لفاحم  رد  ( American Way Life)
تینما ياروش   » يدنک و نهذ  چیوستای ،  نایتارگ  زمله و  دراچیر  نوچ  ایس ،»  » رظنبحاص رـصانع  اهدلیچور و  ندنل و  تائاقلا  اهذوفن و 
فلتخم ياهحانج  عیجشت  کیرحت و  اب  4 ـ دزاس . رگهولج  يدنک  ياهحرط  يرجم  نیرتهب  ار  دوخ  دنک و  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  وا  یلم »

لیلحت نیا  ءاقلا  اب  دیدرگ و  فرحنم  یلم » ههبج   » ای ینیما  یلع  رتکد  زا  دیفـس » خاک   » ياه « تارکمد  » يدنک و نهذ  ینیما ، هیلع  یـسایس 
وا نوناک  روصنم و  یلعنـسح  دـش ، دـهاوخ  ناریا  رد  مسینومک  هعـسوت  روما و  ةزاریـش  یـشاپورف  ببـس  یلعف  عضو  ماود  ینیما و  ءاقب  هک 

تـسد هب  ار  تردق  ملع  هللادـسا  ینیما ، يرانکرب  اب  5 ـ دـش . تیبثت  ینیما  لابق  رد  ویتانرتلآ )  ) نیزگیاـج نیرتهنـالقاع »  » نیرتهب و ناونعهب 
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نیدب 6 ـ تخاس . مهارف  ناریا  يرالاسناوید  سأر  هب  ار  يدنک  بوبحم  ناگبخن »  » دوعص ياههنیمز  للحم »  » تلود کی  ناونعهب  تفرگ و 
يدنک وتـسور ـ  تاحالـصا  حرط  دنتفای و  تسد  دوخ  فادها  هب  يولهپ  رابرد  مه  اهدلیچور و  ندـنل و  مه  يدـنک ،  تلود  مه  بیترت ، 

ارجا دندشیم ،  بوسحم  هاش  ربارب  رد  تیصخشیب » عیطم و «  ياهرهچ  هتفای و  شرورپ  سیورس  سنجیلتنیا  بتکم  رد  هک  یلـسن  طسوت 
دهاش ههد 1340  رد  هک  تسا  حرط  نیا  هیاـپرب  دیـسر . دوـخ  جوا  هب  هکلب  دـشن ، فیعـضت  اـهنت  هـن  وا  هـقلطم  تنطلـس  ساـسا  دـیدرگ و 
مکاح دیدج  ناگبخن » ، » عقاو رد  میتسه و  اکیرمآ  مسیلایرپما  ياهتسایـس  يوس  هب  اهنآ  نادـنزرف  لیفولگنا و  لاسنهک  لاجر  هلاحتـسا » »

نیـشیپ لـسن  لـیفولگنا  لاـجر »  » دولوم دـیاب  يدـنواشیوخ  ياهدـنویپ  یتـح  یگنهرف و  تخاـس  یعاـمتجا ، یگتـسباو  رظن  زا  ار  ناریا  رب 
نآ روصنم  دش . هنیباک  لیکـشت  رومأم  ملع  هللادـساریما  زا  سپ  دنفسا 1342  رد 17  روصنم  یلعنـسح  بیترت  نیدب  ( 6 .( ) میراد بوسحم 
انس سلجم  هب  ملع  هرود  رد  هدحاو  هدام  ناونع  هب  هک  ار  ییاکیرما » یماظن  ناراشتـسم  تینوصم   » حرط درک و  زاغآ  ار  دوخ  تامادقا  هاگ 
زا سپ  انس  سلجم  دناسرب . بیوصت  هلحرم  هب  ار  حرط  هک  دوب  نآ  ددص  رد  هناخاتـسگ  روصنم  درب . انـس  سلجم  هب  هرابود  دوب  هدش  هئارا 
نآ اب  تفلاخم  هب  ناگدـنیامن  سلجم  رد  اما  درک ، لاسرا  یلم  ياروش  سلجم  هب  ار  نآ  بیوصت و  ار  هحیـال  ماجنارـس  یـسررب  هاـم  دـنچ 
رد نانآ  هب  دمع  هب  اراکشآ و  نافلاخم  ندرک  تکاس  اضف و  ندرک  مارآ  دصق  هب  درک و «  عافد  هحیال  نیا  زا  یتخس  هب  روصنم  دنتخادرپ ،

دـناوخ و یماظن  ناراشتـسم  لاح  لماش  اهنت  ار  تینوصم  نیا  تفگ و  غورد  زین  ناراـگنربخ  هب  یتح  وا  تفگ ». غورد  هحیـال  داـفم  دروم 
نیا رد  لوکار  دش و  ناریا  رد  اکیرما  ترافس  دیدرت  بجوم  يو  تاراهظا  نیا  تسنادن . نوناق  نیا  لماش  ار  ناراشتـسم  رگید  ناگتـسب و 

ياهـشالت داد . رارق  دـییأت  دروم  ار  دادرارق  دافم  درک و  راـکنا  ار  دوخ  نانخـس  رادـید  نیا  رد  روصنم  اـما  تساوخ ، حیـضوت  يو  زا  هنیمز 
ماما دروآ و  مشخ  هب  ار  تیناحور  هدام  نیا  بیوصت  ربخ  دش . رهم 1343  رد  هحیال  نیا  بیوصت  هب  رجنم  هنیباک  ياضعا  رگید  رد  روصنم 

هن لمع  نیا  دوب . هیکرت  هب  ناشیا  دیعبت  ینارنخـس ، نیا  دـمایپ  درک و  موکحم  ار  لمع  نیا  يدـنت  ینارنخـس ِ  رد  نابآ 1343  رد 4  ینیمخ 
زا زین  قدـصم  رتکد  دـش و  رـشتنم  نآ  دـض  رب  دـنت  ياه  هیمالعا  اه و  هینایب  تخیگنارب ، ار  هعماج  راشقا  هیلک  هکلب  تیناـحور ، مشخ  اـهنت 
هب نادنز  رد  تسا  لاس  زا 11  زواجتم  هک  نونکا  روصنم  ياقآ  بانج  نابآ 1343  دابآدمحا 22  تشون : روصنم  هب  يا  همان  رد  دابآدمحا 

تانایب منک . عافد  دوخ  زا  رطـس  دنچ  نیا  هلیـسو  هب  لقاال  هک  دـیئامرف  یم  هزاجا  میامن  عافد  دوخ  نطو  عفانم  زا  متـسین  رداق  مرب و  یم  رس 
هب عجار  يدادرارق  بناـج  نیا  يدـصت  عقوم  رد  هک  نیا  هب  عـجار  یلم  ياروـش  سلجم  رد  ناـبآ  هبنـش 19  هس  زور  هسلج  رد  باـنج  نآ 
هک مدوب  یـسک  لوا  بناج  نیا  هک  نوچ  دیدرگ  بجعت  لامک  بجوم  ما ، هدومن  اضما  ناریا  رد  اکیرما  تلود  نایماظن  یـسایس  تینوصم 

هیکرت تلود  هک  دوب  یللملا  نیب  لوا  گنج  لیاوا  رد  نآ  مدوشگ و  هناگیب  لود  عاـبتا  ياـهتینوصم  هب  ضارتعا  هب  ناـبز  تکلمم ، نیا  رد 
رشتنم هخسن  رازه  دادـعت 5  هب  ناریا " نویـسالوتیپاک و   " مان هب  يا  هلاسر  بناـج  نیا  دومن و  ءاـغلا  روشک  نآ  رد  ار  نویـسالوتیپاک  میژر 

. یمجن رـصان   ) قدـصم دـمحم  رتکد  مدومن ...  تساوخرد  ار  تکلمم  لالقتـسا  يدازآ و  فلاخم  میژر  نیا  ياـغلا  روما  ياـیلوا  هدرک و 
ینیمخ ماما  شنکاو  نویـسالوتیپاک و  حرط  صص 381-380 ).  . 1373 نیتشنا ، نارهت  یهاش . اضردـمحم  یهاشاضر و  رـصع  نارگیزاب 

حرط نیا  بیوصت  یلم و  ياروش  سلجم  هب  نویسالوتیپاک  حرط  هیارا  روصنم  یلعنسح  تدم  هاتوک  تموکح  یـسایس  زارف  نیرتمهم  هر ) )
موکحم نمـض  رد  ناـبآ 1343 ـ  مراـهچ  ینانخـس ـ  رد  ینیمخ  ماـما  هبوصم  نیا  یپ  رد  دوـب . مکیو  تسیب  سلجم  رد  رهم 1342  رد 13 

مناوتیمن ار  مدوخ  یبلق  تارثأت  نم  راضح ) هیرگ   ) نوعجار هیلااـنا  هللااـنا و  دـندومرف : ماـما  دـنتخادرپ . هحیـال  داـعبا  ءاـشفا  هب  نآ ، ندرک 
رد مبلق  متـسه ، تحاران  راضح ،) هیرگ   ) هدش مک  مباوخ  مدینـش ، ار  ناریا  ریخا  لیاسم  هک  يزور  زا  تسا . راشف  رد  نم  بلق  منک . راهظا 

ناریا دیع  درادن ، دیع  رگید  ناریا  راضح .) دیدش  هیرگ   ) دیایب شیپ  گرم  تقو  هچ  منکیم : يرامشزور  یبلق  تارثأث  اب  نم  تسا ، راشف 
ام لالقتـسا  دنتخورف ،  ار  ام  دندیـصقر ،  یعمج  هتـسد  دندرک و  ازع  دندرک ،  یناغارچ  دندرک و  ازع  راضح ، ) هیرگ  همادا   ) دندرک ازع  ار 

تمظع راضح ، ) هیرگ   ) تفر نیب  زا  ناریا  تمظع  دش ،  بوک  ياپ  ام  تزع  دـندرک ... یبوکیاپ  دـندرک ، یناغارچ  مه  زاب  دـنتخورف ،  ار 
اکیرمآ ریـسا  رگید  زور  سیلگنا و  ریـسا  زور  کی  تلم  نیا  دراذـگیمن  دـشاب  نویناحور  ذوفن  رگا  دـندرک ... بوک  ياپ  ار  ناریا  شترا 
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ـ  كرمگ نودب  مه  نآ  لیئارسا ـ  ياهالاک  دراذگیمن  دنک ، هضبق  ار  ناریا  داصتقا  لیئارـسا  دراذگیمن  دشاب  نویناحور  ذوفن  رگا  دشاب .
نوریب نیـسلجم  زا  ار  الکو  دنزیم ، سلجم  نیا  نهد  وت  دـنزیم ، تلود  نیا  نهد  وت  دـشاب  نویناحور  ذوفن  رگا  دوش ... هتخورف  ناریا  رد 

رگا دننک . تموکح  یتکلمم  تشونرـس  رب  هدش ، لیمحت  تلم  رب  لیکو  مسا  هب  ياهدـع  دراذـگیمن  دـشاب  نویناحور  ذوفن  رگا  دزیریم .
هب رـضم  یناحور  ذوفن  دننکیم . شنوریب  ناریا  زا  دـنکب ، ار  اهطلغ  نیا  ییاکیرمآ  ةدـناشنتسد  کی  دراذـگیمن  دـشاب  نویناحور  ذوفن 

. منکیم رطخ  مالعا  نم  نایاقآ ! تلم ... لاح  هب  رضم  هن  تساهنئاخ ، امـش  لاح  هب  رـضم  تسامـش . لاح  هب  رـضم  ریخن  تسا ؟ تلم  لاح 
يا منکیم . رطخ  مالعا  نم  ناریا !  ناناگرزاب  يا  منکیم . رطخ  مالعا  نم  ناریا !  نویسایس  يا  منکیم . رطخ  مالعا  نم  ناریا !  شترا  يا 
يا دهشم ! يا  مق ! يا  فجن ! يا  هیملع ! ياههزوح  يا  بالط ! يا  الـضف !  يا  منکیم . رطخ  مالعا  نم  مالـسا !  عجارم  يا  ناریا !  ياملع 

دنزن داـیرف  هک  یـسک  تسا  هریبک  بکترم  هللاو  دـنزن ، داد  هک  یـسک  تسا  راـکهانگ  هللاو  منکیم ... رطخ  مـالعا  نم  زاریـش ! يا  نارهط !
یلعنسح ماما ،  دیعبت  زا  سپ  هام  هس  دندش . دیعبت  هیکرت  هب  تشادزاب و  نانخـس  نیا  یپ  رد  ینیمخ  ماما  ( 7 (... ) راضح دیدش  تاساسحا  )

رارق ییاراخب ـ  دـمحم  مالـسا ـ  ناییادـف  ياضعا  زا  یکی  يزادـناریت  فدـه  یلم  ياروش  سلجم  لـباقم  رد  نمهب 1343  لوا  رد  روـصنم 
کمک وا  ناـمرد  يارب  یـسیلگنا  يوسنارف و  ییاـکیرما و  ناکـشزپ  زا  دـندرک و  لـقتنم  سراـپ  ناتـسرامیب  هب  هلـصافالب  ار  وا  ( 8) تفرگ
نیدلا ماظن  رتکد  رتخد  ییوخ  یماما  هدیرف  اب  روصنم  تشذـگرد . نمهب 1343  رد 6  روصنم  دادن و  يا  هجیتن  تامادقا  نیا  اما  دنتـساوخ ،

تسا هتفرگ  تروص  هاش  میقتسم  تسد  هب  روصنم  رورت  هک  دوب  دقتعم  روصنم  رـسمه  دوب . دنزرف  بحاص 2  يو  زا  درک و  جاودزا  ییوخ 
یلعنـسح دـش . جراخ  ناریا  زا  روصنم  نیفدـت  مسارم  زا  سپ  هاـش  روتـسد  هب  اـنب  تهج  نیمه  هب  تشادـن  يا  همهاو  هدـیقع  نیا  زاربا  زا  و 

دوب و ریزوتسخن  هام  زا 11  رتمک  (، 10  ) درک جاودزا  راـب  هس  وا  ( 9 . ) دوب یلام  يرادا و  یقالخا ،  دـسافم  زا  ياهدـنورپ  ياراد  روصنم 
ریزوتسخن ناخاضر ـ  طوقـس  نامز  رویرهش 1320 ـ  ات 5  ریت 1319  زا 4  روـصنم  یلع  1 ـ اهتشونیپ : تشاد . لاـس  گرم 41  ماگنه 

. دوش هعجارم  یـسایس  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسـسؤم  تیاس  رد  نمورت  راهچ  لصا  هلاقم  هب  تسا . نمورت » اهچ  لـصا   » دوصقم 2 ـ دوب .
ج 2، نامه ، طوقس ، روهظ و  ص 250 4 ـ ج 1 ، یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  تسودرف ، يولهپ ، تنطلـس  طوقـس  روهظ و  3 ـ
، نامه طوقس ، روهظ و  ص 419 6 ـ ملق ، بارحم  یتاراشتنا  یگنهرف و  هسسؤم  يدجاس ، دمحا  متسیب ، نرق  یـسایس  ریهاشم  ص 356 5 ـ

ییاراخب دمحم  722 8 ـ صص 716 ـ  ج 1 ، یناحور ، دـیمح  دیـس  ینیمخ ، ماما  تضهن  ماما ، یخیراـت  قطن  هدـیزگ  ص 358 7 ـ ج 2 ،
زور 26 هرداص  مکح  دش و  موکحم  مادـعا  هب  همکاحم و  تشهبیدرا 1344  رد  مالـسا  ناییادف  تیعمج  ياضعا  زا  يرگید  عمج  اب  هارمه 

مادـعا داژنکین  یـضترم  یناما و  قداص  يدـنره ، رافـص  ياهمان  هب  رگید  رفن  هس  ییاراخب  اب  هارمه  دـمآرد . ارجا  هب  لاـس  ناـمه  دادرخ 
یلعنسح لوا  رسمه  21 10 ـ صص 14 ـ لوا ، ج  یخیرات ، دانسا  یسررب  زکرم  كاواس ، دانسا  تیاور  هب  روصنم  یلعنسح  هنیباک  9 ـ دندش .

وا موس  رسمه  و  ادیوه ـ  رسمه  یماما  الیل  رهاوخ  یماما ـ  هدیرف  وا  مود  رـسمه  ناخاضر ، رابرد  ریزو  شاترومیت  نارتخد  زا  یکی  روصنم 
سراف يرازگربخ  باتفآ  تیاس  ناریا  رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسوم  عبانم :  دوب . هرادا  نیا  يدصت  نامز  همیب ، هرادا  رد  يو  یشنم 

دنفسا 1299 موس  ياتدوک  زا  سپ  روشک  لاجر  زا  یهورگ  تشادزاب 

نیدلاءایـضدیس اـتدوک  هناتـسآ  رد  يدـهاش  رفظم  هدنـسیون : دنفــسا 1299  موـس  ياـتدوک  زا  سپ  روـشک  لاـجر  زا  یهورگ  تشادزاـب 
ریگتسد و اتدوک  ماجنا  زا  سپ  هلـصافالب  ات  داد  رارق  جنپریم  ناخاضر  رایتخا  رد  ار  روشک  لاجر  زا  نت  اههد  یماسا  زا  یتسرهف  ییابطابط 

یهورگ يریگتسد   1299 دنفسا )  ) توح مراهچ  هاگماش  تاعاس  نیـسپاو  زا  اتدوک و  زا  سپ  یهاتوک  تدم  بیترت  نیدب  دنوش . ینادنز 
لاجر زا  نت  داتفه  هب  بیرق  زور  شـش  دودح  یط  رد  دـش و  زاغآ  فلاخم  ياملع  یخرب  ناهاوخیدازآ و  نیذـفنتم ، فارـشا ، نایعا و  زا 

هنطلسلاماوق ناخدمحا  ازریم  سردم ، نسحدیس  دروخیم :  مشچ  هب  ریز  دارفا  یماسا  ناگدشریگتسد  نایم  رد  دندش . ینادنز  ریگتـسد و 
، هلودلاماوق هلودلاتمـشح ، هلودلاماهـس ، هلودلادعـس ، هلودـلانیع ، هلودلاترـصن ، امرفنامرف ، دـش ،) ریگتـسد  دـعب  یتدـم  هنطلـسلاماوق  )
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رادرس کلملانیمی ، کلملاناسل ، کلملازاتمم ، هنطلـسلاقوثو ، هنطلـسلاراشم ، هنطلـسلاریصن ، هنطلـسلامشتحم ، هلودلازاتمم ، هلودلادجم ،
دمحم دیـس  هدازبارهـس ، دعـسا  هدازبارهــس ، یلقدـمحم  سناـی ، ازریم  رهلک ، ماـظنریما ، وـگیگ ، گنهرــس  دـضتعم ، رادرــس  دیــشر ،
دمحم دیس  ءایضاقآ و  يدابآرتسا ، نیسحدمحم  خیش  يدزی ، نیسحدمحم  خیش  رکشل ، رالاس  رالاسهپـس ، ناخ  یلودمحم  یچلوبمالـسا ،

زا يرایـسب  تـسا . هدـش  هـیهت  نارهت  رد  اـیناتیرب  ترافــس  اـب  یگنهاـمه  رد  شیپاـشیپ  ناگدـشتشادزاب  تـسرهف  دـشیم  هـتفگ  نیدـت .
قافتا هب  بیرق  لاوحا  نیا  اب  تفای . دـنهاوخ  زاب  ار  دوخ  يدازآ  تفگنه  یغلابم  تخادرپ  لابق  رد  هک  دـنداد  هدـعو  ار  ناگدـشتشادزاب 

اب ناـنآ  تفلاـخم  زا  يریگـشیپ  يریگولج و  يارب  ار  ناگدـشتشادزاب  زا  رگید  یهورگ  دـندرک . يراددوخ  لوپ  تخادرپ  زا  نیـسوبحم 
هب زین  رگید  نت  اههد  روکذم  هعقاو  هب  ضارتعا  رد  اتدوک  تلود  رمع  تسخن  ههام  کی  یط  هکنانچ  دـندوب . هدرک  ریگتـسد  اتدوک  هنیباک 

ازریم ماوق ، ازریم  نویامه ، بدؤم  هنطلـسلاناسل  يدزی ، یخرف  یتشد ، یلع  دـندش . نادـنز  یهار  هدرک  دـماشیپ  عاضوا  اب  تفلاخم  رطاـخ 
ناخـسابع ییادـف ، امنهر ، همانزور  ریدـم  امنهر  ایاعرلانیعم ، نیـسحدمحم  جاح  فوعـشم ، رتکد  ناخ ، نیـسحمالغدیس  ینایتشآ ، مشاه 

زا رتمک  هلصاف  رد  دندوب . راگزور  نآ  ناگدشریگتسد  رگید  زا  یناسارخ  مظعم  رادرس  راهب و  ارعشلاکلم  یـشابازریم ، ربکا  روای  تفأر ،
زا ياهدع  دندش  روبجم  هک  ییاج  ات  دش  ناینادنز  زا  ولمم  نارهت  ياههاگتـشادزاب  اهنادنز و  مامت  تشذگیم  اتدوک  رمع  زا  هک  یهام  ود 

نایاپ ات  هک  دش  ینادنز  رهـش  نآ  رد  دیعبت و  نیوزق  هب  سردم  نسحدیـس  هکنانچ  دننک . دـیعبت  يرگید  قطانم  اهرهـش و  هب  ار  نیـسوبحم 
تورث نابحاص  لماش  راگزور  نیا  ناینادنز  زا  یهورگ  یـسایس  نالاعف  نافلاخم و  رب  هوالع  دوب . سوبحم  اجنآ  رد  هایـس  ياتدوک  نارود 

برـضلانیما و اقآ  نیـسح  جاح  دـنادرگزاب . نانآ  هب  ار  ناشیدازآ  تفگنه  یغلابم  ذـخا  اـب  دوب  راودـیما  تموکح  هک  دـندوب  ینیلومتم  و 
ار نادـنز  هتفه  کی  زا  سپ  ناـموت  رازه  تخادرپ 25  اب  ریخا  رفن  هک  دـندوب  ناینادـنز  زا  هورگ  نیا  نیرت  صخاـش  زا  ینادـمه  ماـظنریما 
هک  ) درک ینادـنز  ار  نیذـفنتم  ناهاوخیدازآ و  ناـگدازهاش و  فارـشا و  ناـیعا و  رظنم «  نآ  زا  ءایـضدیس  هک  دـناهتفگ  زین  و  درک . كرت 
هب  ) دوخ شیپ  اذـل  دـندرکیم . روصت  هدازدـنوخآ  سیونهمانزور و  رفن  کی  ار  وا  مدرم  دوبن و  ياهتـسجرب  تیـصخش  ياراد  دوخ ) نوچ 

تاردقم تشونرـس و  هک  دراذگ  دنهاوخن  دـش و  دـنهاوخن  وا  هدارا  میلـست  یگداس  نیا  هب  نیذـفنتم  لاجر و  هک  دوب  هدرک  رکف  یتسرد )
ازریمربـکا هنطلـسلاماوق و  ناخدـمحاازریم  دـندش  ریگتـسد  هرود  نیا  رد  هک  یناـسک  نیرتـمهم  زا  ددرگ »... نییعت  وا  تـسد  هـب  يروـشک 

ره يریگتسد  تهج  تموکح  دنتشاد و  هدهعرب  ار  هاشنامرک )  ) برغ ناسارخ و  يرگیلاو  بیترت  هب  ماگنه  نآ  رد  هک  دندوب  هلودلامراص 
مادعا ار  تردق  بحاص  ذـفنتم و  ناینادـنز  زا  یهورگ  دراد  دـصق  ءایـضدیس  هک  دـش  عیاش  نامز  نامه  رد  دـش . لسوتم  روز  هب  اهنآ  رفن 

ضارتعا لابند  هب  دوب  هداتفا  اهنابز  رـس  رب  نانآ  زا  یهوجو  ذـخا  ًـالامتحا  ناینادـنز و  نتخاـس  بوعرم  يارب  اـیوگ  هک  ربخ  نیا  اـما  دـنک .
هک دیراذگن  دییامن و  يریگولج  حیبق  لامعا  نیا  زا  ًاروف  دوب «  هتفگ  هک  هاش  روتـسد  قبط  ناخاضر  درک و  شکورف  تعرـس  هب  هاشدمحا 

تشادزاب رد  ناکامک  نیسوبحم  هایس  هنیباک  هرود  نایاپ  ات  بیترت  نیدب  تخاب . گنر  تعرس  هب  زین  روکذم  ربخ  دهدب » خر  یقافتا  نینچ 
ماـقم هب  باـصتنا  زا  سپ  زور  کـی  دوب  نیـسوبحم  زا  دوخ  هک  هنطلـسلاماوق  ناخدـمحا  ازریم  ههاـم  هس  نارود  نیا  ناـیاپ  زا  سپ  دـندوب .

ياروش  ) سلجم هب  دومنیم  نوزحم  ار  ياهدننیب  ره  هک  يروآرثأت  تلاح  اب  ناگدشدازآ  درک « :  دازآ  ار  ناینادـنز  مامت  ییارزولاتسایر 
، لسک هراچیب و  ناوتان و  ریپ و  رگید  یخرب  سردنم و  ناشیاهـسابل  دـنلب و  ناشرـس  ياهوم  اهنآ  زا  یخرب  هک  یتلاح  رد  هدـش  دراو  یلم )

مه هب  روضح  زین  نویلم  ناهاوخیدازآ و  نیسوبحم و  ناسک  زا  ياهدع  هوالع  هب  دندوب . هتشگ  عمتجم  سلجم )  ) مود نحـص  رد  نانزاصع 
...«. دندیناسر

1350ش یضرا 1330 - تاحالصا  هناگهس  لحارم 

رثا رد  يولهپ  اضردمحم  1959م  لاس 1338ش /  رد  هدازيردخ  ربکایلع  : هدنسیون 1350ش  یضرا 1330 - تاحالصا  هناگهس  لحارم 
رهچونم زا  ساسا  نیا  رب  دـنزب  يداصتقا  یعامتجا ـ  تاحالـصا  هب  تسد  هک  دـش  دـعاقتم  روشک  یلخاد  ياهنارحب  اکیرما و  تلود  راـشف 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 381 

http://www.ghaemiyeh.com


نینچ بیوصت  ًاـتعیبط  دـنک . هداـمآ  سلجم  هب  هئارا  يارب  ار  یـضرا  تاحالـصا  هحیـال  سیونشیپ  هک  تساوـخ  تقو  ریزوتسخن  لاـبقا 
رظندـیدجت ناکلام  تاجن  هار  اهنت  تشاد ، لرتنک  تحت  ار  سلجم  تموکح  هک  اجنآ  زا  اما  دـشیم  ور  هب  ور  ناکلام  تفلاخم  اب  ینوناـق 

تاحالصا هدش  حالصا  هخـسن  1960م  لاـس 1339ش / لـیاوا  رد  دزاـس . نکمماـن  ار  شیارجا  هک  دوـب  یبـیترت  هب  نآ  رییغت  هحیـال و  رد 
نیمأت ار  ناکلام  عفانم  روبزم  نوناق  تهج  نیمه  هب  تشذگ . دندادیم ــ  لیکشت  ناکلام  ار  نآ  تیرثکا  هک  سلجم ــ  بیوصت  زا  یـضرا 

، عومجم رد  دراد . هاـگن  دوخ  يارب  ار  مید  نیمز  راـتکه  ای 800  یبآ  نیمز  راـتکه  ات 400  تسناوتیم  کلام  ره  نوناـق ، نیا  رباـنب  درک .
. تخادرپ ناکلام  عفانم  زا  يرادبناج  هب  دش و  یضرا  تاحالصا  یعقاو  ققحت  زا  عنام  ناکمالایتح  هک  درک  ینیبشیپ  ار  ياههار  سلجم 
ـ  یـسایس نارحب  زورب  لامتحا  هجیتن  رد  دـنک  داـجیا  یعاـمتجا  یـضرا و  تابـسانم  رد  یـساسا  رییغت  تسناوتیمن  ینوناـق  نینچ  بیوصت 
هب دــشیم  تیاـمح  اــهییاکیرما  فرط  زا  هـک  ار  ینیما  یلع  هاــش ، تـشهبیدرا 1340 ، رد  ور  نـیا  زا  تـفریم و  روــشک  رد  یعاــمتجا 
رد هک  درک  رداص  ریزوتسخن  هب  باطخ  ینامرف  هاـش  نابآ 1340 ، رد 24  دوش . یضرا  تاحالـصا  يرجم  ات  درک  بوصنم  ریزوتسخن 

تاحالـصا هماـنرب  ناـمه  نیا  درک . یفرعم  نآ  يارجا  لوئـسم  ار  ینیما  تـلود  دوـب و  هدـش  حیرـشت  تاحالـصا  دـیدج  هماـنرب  داوـم  نآ 
بیوصت هب  يد 1341  رد 19  یـضرا  تاحالـصا  هحیال  دش . هدناوخ  دیفـس  بالقنا  مان  هب  دعب  هام  دـنچ  هک  دوب  يدـنک  تلود  رظندروم 
نیتسخن روبزم  همانبیوصت  دـمآرد . راک  زا  دـیدج  نوناق  کی  ًالمع  اما  دوب  لاس 39  نوناق  رب  ياهیحالصا  ًافرص  هچرگا  هحیال  نیا  دیـسر .

گناد شش  ای  گناد ، شش  هد  کی  هب  ار  یـضرا  تیکلام  دودح  نآ ، بجوم  هب  هک  دوب  یـضرا  تاحالـصا  همانرب  ققحت  تهج  رد  ماگ 
، ياچ ياهزارتشک  هویم ، تاغاب  دشورفب . تلود  هب  نیعم  تمیق  هب  ار  دوخ  كالما  دازام  ات  داد  هزاجا  کلام  هب  درک و  دودحم  هد  دنچ  زا 

ياروش ماـن  هب  ییاروـش  روـبزم ، نوناـق  بیوـصت  اـب  دـندش . ینثتـسم  نوناـق  نیا  لومـش  زا  یفقو  ياـهنیمز  هزیناـکم و  عرازم  اـهرازهشیب ،
هک ییاجنآ  زا  دش . سیـسأت  یـضرا  تاحالـصا  نامزاس  مان  هب  ینامزاس  اروش ، نیا  میمـصت  ساسارب  تفای و  لیکـشت  یـضرا  تاحالـصا 

ریزو یناجنـسرا  تفرگ . تروـص  هقطنم  هب  هـقطنم  تروـص  هـب  راـک  نـیا  دوـب ، نکمماـن  روـشک  رـسارس  رد  نوناـق  نـیا  ناـمزمه  يارجا 
یـضرا زین  هدـمع  کلام  دنتـسیزیم و  دوخ  كالما  زا  رود  نآ  ناـکلام  بلغا  هکنآ  تلع  هب  ار  هغارم  رهـش  فارطا  تسخن  يزرواـشک ،

اما دمآرد . ارجا  هب  یضرا  تاحالصا  حرط  زین  ناتسدرک  سراف و  ياهناتـسا  هاشنامرک و  رها ، لیبدرا ، قطانم  رد  دعب  هام  دنچ  دش و  مالعا 
دندوب یضارا  میسقت  راظتنا  رد  هدرک  عانتما  هناکلام  هرهب  تخادرپ  زا  نازرواشک  دوب ، هدشن  یضرا  تاحالصا  لومشم  هک  ییاهاتسور  رد 

هاش رگید  يوس  زا  دیآرب . يرگید  همانرب  نیودت  ددصرد  دهاکب و  یضرا  تاحالصا  تعرس  زا  ات  دش  هاش  میژر  يارب  يزیواتسد  رما  نیا 
ملع هللادسا  تلود  ینیما ، يافعتـسا  اب  درک . يریگهرانک  هب  راداو  ار  وا  هام 1341  ریت  رد  دوب ، هدش  نیبدب  ینیما  ياهیبلطهاج  هب  تبـسن  هک 

زا هک  زین  وا  دعب  هام  دنچ  اما  دوب . یضرا  تاحالصا  يرجم  يزرواشک  ریزو  ناونع  هب  نانچمه  یناجنسرا  ملع ، هنیباک  رد  دمآ . راک  يور 
لیعامـسا دبهپـس  یناجنـسرا ، يرانکرب  زا  سپ  داد . افعتـسا  دوخ  ماقم  زا  هاش  تساوخرد  هبانب  دوب ، هدـش  رادروخرب  یهجوت  لباق  تردـق 

روشک رد  یـضرا  تاحالـصا  مود  هلحرم  يارجا  اب  نراقم  روبزم  تمـس  هب  یحایر  باصتنا  دـش . بوصنم  يزرواشک  ترازو  هب  یحاـیر 
رد هک  دوب  یتاعزانم  لح  هوـالع  هب  دـندوب . هدـشن  لوا  هلحرم  لومـشم  هک  دوب  ینازرواـشک  یتیاـضران  فیفخت  مود ، هلحرم  فدـه  دوب .

رد 27 راب  نیتسخن  تفای . ترهـش  یفاضا  تاقاحلا  نوناق  هب  هک  مود  هلحرم  نوناق  دوب . هدـمآ  دوجو  هب  ناعراز  ناـکلام و  نیب  لوا  هلحرم 
دنفسا 1343 خیرات 3  زا  زین  نآ  یلمع  يارجا  تشذگ . سلجم  بیوصت  زا  دادرخ 1342  رد 13  یتارییغت  زا  سپ  دش و  رشتنم  يد 1341 

نیمه هب  و  دیدرگ . ناکلام  اهنآ و  نیب  يریگرد  نارادهراجا و  دیدش  یتیاضران  بجوم  زین  یـضرا  تاحالـصا  مود  هلحرم  اما  دـش . زاغآ 
هک یلیالد  نیرتهدمع  دش . زاغآ  یلم  ياروش  سلجم  هب  ياهزات  هحیال  میدـقت  اب  هام 1347  رهم  رد  یضرا  تاحالـصا  موس  هلحرم  تهج 

ندوب رثؤمریغ  ناکلام 2 . اهنآ و  نیب  هدـنیازف  ياهشنت  دوجو  نارادهراجا و  یتیاـضران  . 1 زا :  دوب  ترابع  دـش  هلحرم  نیا  يارجا  ثعاـب 
. يزرواشک دیلوت  حطسرب  مود  لوا و  هلحرم  یضرا  تاحالصا 

نمهب 1318 نادنز  رد  ینارا  یقت  لتق 
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لاـس رخاوا  زا  هک  دوـب  یهورگ  هتـسجرب  ياـضعا  زا  ینارا  یقت  رتـکد  يدـهاش  رفظم  : هدنـسیون نـمهب 1318  نادـنز  رد  ینارا  یقت  لـتق 
مهتم دندش  فورعم  رفن  هورگ 53  هب  هک  هورگ  نیا  دندش . ینادنز  رصق  نادنز  رد  ریگتـسد و  جیردت  هب  لاس 1316ش  لیاوا  ات  1315ش 

نآ رب  مکاح  یـسایس  ماظن  يوروش و  زا  يرادفرط  دوصقم  هک   ) ناگناگیب اب  دـننکیم و  يوریپ  یتسینومک  یکارتشا و  مارم  زا  هک  دـندوب 
ینابرهش تانیمأت )  ) یهاگآ هرادا  نارومأم  هاکناج  ياههجنکش  ریز  ًاتدمع  هورگ  نیا  دناهدرک . ادیپ  يّرس  رـس و  هتفای  طابترا  دوب ) روشک 

دندش و موکحم  یتدملالیوط  ياهنادنز  هب  دوب  تیعقاو  هب  نورقم  رتمک  هک  ییاهیزاسهدـنورپ  اب  دـندرک و  فارتعا  دوخ  مرج  هب  هاشاضر 
یناکم و یتشادهب ، رابفـسا  رایـسب  تیعـضو  زین  یناور و  یمـسج و  رابگرم  ياههجنکـشو  عیاجف  یـسررب  دـندیدرگ . رـصق  نادـنز  یهار 
رد هک  یمین  لاس و  ود  زا  شیب  یط  ینارا  یقت  رتکد  هک  تسا  رکذ  لباق  هزادـنا  نیمه  طقف  دـبلطیم . رگید  یلاجم  رـصق  نادـنز  ییاذـغ 

عاضوا درک و  لمحت  ار  نادنز  نارومأم  رامـشرپ  هناحیقو  ياهتناها  تفرگ و  رارق  اههجنکـش  نیرتدـیدش  تحت  اهراب  دوب  سوبحم  نادـنز 
یکوکـشم زرط  هـب  هاـم 1318  نـمهب  اـت 14  ياـهزور 10  نیب  ینارا  یقت  رتـکد  دـش . مـه  وا  لـماش  نادـنز  ییاذـغ  یتشادـهب و  رابفـسا 

رـصع فوخم  ياهنادنز  عیاش  رایـسب  ضرم  هک   ) سوفیت يرامیب  هب  التبا  رثا  رد  وا  هک  دنداد  یهاوگ  نادـنز  يرادـهب  يایلوا  تشذـگرد .
مینکیم لابند  يولع  گرزب  ياههتـشون  يال  هب  زا ال  ار  ینارا  رتکد  گرم  يارجام  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  دوب ) ریبک  هاشاضر 

مان نیمه  هب  یباتک  رد  ار  شتارطاخ  اهدعب  دوب و  سوبحم  رصق  نادنز  رد  هک  دشیم  بوسحم  يرفن  وزج 53  دوب و  وا  نارای  زا  دوخ  هک 
کی ای  هدینش و  ار  وا  مسا  هدوب و  نادنز  رد  هک  یناسک  هیلک  هک  تسا  ییاهتبیصم  نآ  زا  ینارا  رتکد  گرم  درک .... : رشتنم  رفن ”   53 “ 

؛ درم ینارا  رتکد  روطچ  درک ... دـنهاوخن  شومارف  زگره  دـندوب  هدـید  تقوم  نادـنز  راهچ  هس و  ردـیرک  بوطرم  ياهلولـس  رد  ار  وا  راب 
تلم هک  يزور  ره  تسا . مأوت  ناریا  تلم  تشونرس  اب  نآ  لح  هک  تسا  ییاهزمر  وزج  دش ، دهاوخ  فشک  ًادعب  هک  تسا  يرارـسا  وزج 
کی دیامن  لامعا  اهنآ  هرابرد  تسا  شابوا  مدرم  هنوگ  نیا  هتسیاش  هک  ار  یتازاجم  دناسرب و  رفیک  هب  ار  ینارا  رتکد  نیلتاق  تسناوت  ناریا 

کیدزن ناتسود  زا  یکی  دندرب . هناخلاسغ  هب  ار  ینارا  رتکد  شعن  نمهب 1318  مهدراهچ  زور  هداهن .... رتارف  لماکت  یقرت و  ریس  رد  مدق 
صیخشت وا  دسج  رد  تیمومسم  میالع  درک و  هنیاعم  ار  وا  شعن  دوب ، قیفر  رشاعم و  ناتسگنرف  رد  یگچب  زا  وا  اب  هک  یبیبط  ینارا ، رتکد 

دوخ رسپ  هشال  نمهب 1318  مهدراهچ  زور  هدرک ، مهارف  ار  شرسپ  لیـصحت  لیاسو  لد  نوخ  اب  هک  يریلد  نز  ینارا ، رتکد  ریپ  ردام  داد .
هبترم نیدنچ  ردام  نیمه  دندوب  هتخادنا  لکش  زا  هداد و  رجز  ار  وا  روط  نیا  تسین . نم  رسپ  نیا  هک  دوب  هتفرگ  نابز  هراچیب  تخانـشن . ار 

شرـسپ يارب  اذـغ  اود و  دـهد  هزاجا  وا  هب  دـهد و  تاـجن  ار  شرـسپ  هک  دوب  هتـساوخ  وا  زا  هتفرگ و  ار  ینارا  رتکد  جـلاعم  کـشزپ  نماد 
رتکد ردام  منکن . هجلاعم  ار  وا  هک  دناهداد  روتسد  نم  هب  هکنآ  يارب  تسین . رـسیم  راک  نیا  هک  دوب  هتفگ  باوج  رد  نادنز  رتکد  دتـسرفب .

يدصق چیه  دندرک  ینارا  رتکد  اب  هک  يراتفر  زا  ینابرهـش  نادنز و  يایلوا  نیا  ربانب  دتـسرفب ... شاهچب  يارب  یبالگ  یتح  تشادـن  هزاجا 
يرگید زیچ  چـیه  رازآ  هجنکـش و  نیا  زا  اهنآ  روظنم  عطق  روط  هب  تسین  ملـسم  ینارا  رتکد  ندرک  مومـسم  رگا  دناهتـشادن . ار  وا  لتق  زج 

هایـس تموکح  نادـنز و  میاهداد ، تسد  زا  ار  دوخ  ةوـق  نیرتـگرزب  هک  میدرک  ساـسحا  زور  نآ  اـم  تسا ....  هدوـبن  وا  ندرک  دوباـن  زج 
. تسا نوفدم  هللادبع  هدازماما  رد  ینارا  رتکد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  درک .... دراو  ام  رب  ار  تبرض  نیرتگرزب 

مدرم بزح  درکلمع  یسررب 

بزحت دشر  دنور  رد  ناوتیم  ار  بزح  نیا  يریگلکـش  ياههشیدنا  هدـیکچ : شخبحور  میحر  هدنـسیون : مدرم  بزح  درکلمع  یـسررب 
( فـلتخم ياهکلـسم  اـهمارم و  اـب   ) ددـعتم ياـههورگ  بازحا و  یـسایس  ياـهتیلاعف  زا  مهم  هرود  کـی  ناوـنع  هب  هک  هـهد 1320  رد 

هدوت بزح  یلم و  ههبج  رادتقا  رد  ناوتیم  ار  هرود  نیا  يرهـش  مدرم  زا  یـشخب  یـسایس  یهاگآ  دشر  هدرک  وجتـسج  دوشیم ، بوسحم 
دید زا  دادرم 1332  ياـتدوک 28  تیقفوـم  زا  دـعب  تسناوـتیمن  لـقتم  یـسایس  ياـهتیلاعف  هـب  یموـمع  درکیور  نـیا  هدرک  هدـهاشم 
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هب ههد 1320 ، رد  يژرنا  نیا  ندـش  دازآ  ياهدـمایپ  هعماج و  یبزح  ياـهورین  لیـسناتپ  زا  یبوخ  هب  هاـش  دـنامب . ناـهنپ  هاـش  اضردـمحم 
نمـض اتدوک  زا  دعب  اذل  تشاد ، یهاگآ  تشاد ) لابند  هب  يو  يارب  ار  يدیدش  ياهنارحب  هک  قدصم (  ندناسر  تردق  هب  رد  صوصخ 

بازحا لیکشت  اب  روظنم  نیمه  هب  دیدیم و  روکذم  یسایس  تانایرج  یتیهام  ندناشک  فارحنا  هب  ار  راک  هراچ  اهورین ، نیا  دیدش  لرتنک 
رگید رهاظم  زا  یکی  داجیا  هب  اریخا  . » درک بذج  دوخ  عفانم  ياتسار  رد  ار  قباس  یسایس  تانایرج  هدروخرـس  رـصانع  زا  یـشخب  یتلود ،

لیکـشت يولهپ  اضردـمحم  تسا » یـسایس  بازحا  لیکـشت  هلئـسم  نآ  دراد و  یگزاـت  اـم  روـشک  رد  اـبیرقت  هک  ماهتخادرپ  کـیتارکومد 
مغریلع یـسایس  بازحا  تـسا . هدـش  دراو  برغ  زا  یـسارکومد  ناـکرا  ریاـس  لـثم  درادـن ؛ ینـالوط  هچخیراـت  ناریا  رد  یـسایس  بازحا 

دیاش دنبایب . ار  دوخ  هاگیاج  ياج  يدودح ، ات  رـصاعم  خیرات  عطاقم  زا  یخرب  رد  دنتـسناوت  دنتـشاد ، ناریا  یتنـس  ماظن  اب  هک  ییاهشلاچ 
ناریا یسایس  بازحا  لیکـشت  رد  رثؤم  دادخر  هس  ناونع  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  عوقو  هاش و  اضر  رارف  هطورـشم ، یخیرات  عطقم  هس  ناوتب 
يارب يدـعاسم  ياـههنیمز  ( 1340-1341  ) ینیما یلع  يریزو  تــسخن  رود  ریظن  رگید  یخیراــت  عطاــقم  یخرب  رد  هــتبلا  درک . دادــملق 

رد اـما  دـنرادروخرب . یـصاخ  تیمها  زا  رکذـلاقوف  عطقم  هس  يراذـگریثأت ،  تیعماـج و  رظن  زا  یلو  دـمآ . دوجوب  بازحا  يریگلـکش 
مادـقا نآ  لیکـشت  هب  دوخ  ای  دـشیم و  بازحا  لیکـشت  عناـم  اـی  تقو  تلود  هک  دوب  ياهنوگ  هب  تیعـضو  روکذـم ، دادـخر  هس  لـصاوف 
توافت دنتساوخیم  رب  هعماج )  ) نییاپ زا  هک  یبازحا  اب  دندشیم  لیکشت  تموکح )  ) الاب زا  هک  بازحا  هنوگنیا  هک  تسا  یهیدب  درکیم .

هب هک  دراد  شالت  هلاقم  نیا  درمش . رب  بازحا  عون  ود  فادها و ....  راتخاس ، يریگلکـش ،  رد  ناوتیم  ار  اهتوافت  نیا  دنتـشاد ، يوهام 
تشهبیدرا 1336 خـیرات 26  رد  هاـش  اضردـمحم  روتـسد  هب  بزح  نیا  دزادرپـب ، تسا  لوا  عوـن  بازحا  زا  یکی  هـک  مدرم  بزح  یفرعم 

نآ سسوم  هک  یلم  ياروش  سلجم  مهدراهچ  هرود  مدرم » بزح   » ریظن یبازحا  اب  دیابن  ار  بزح  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دش . سیسأت 
هک یلم  هـهبج  هدــنهد  لیکــشت  بازحا  زا  یکی  ناریا » مدرم  بزح   » و ( 1) دـش باختنا  زین  سلجم  تسایر  هب  ییاـبطابط ) قداصدـمحم  )

لباـقم رد  تـیلقا ، بزح  شقن  رد  بزح  نـیا  ( 1336-1353  ) هلاس تیلاـعف 18  مغریلع  دومن . هابتـشا  دوب ، بشخن  دـمحم  نآ  سـسؤم 
ياـههرود ماـمت  رد  یناـملراپ  نویـسکارفا  زا  نآ  يرادروـخرب  و  ( 1343-1353  ) نیوــن ناریا  1339-13369 و   ) نویلم تیرثـکا  بازحا 

رد تفگ  ناوتیم  تأرج  هب  هک  يروط  هب  هدـنام ، رود  هب  رـصاعم  خـیرات  نارگـشهوژپ  دـید  زا  نآ  تیمها  انـس ، یلم و  ياروش  نیـسلجم 
تسا دوجوم  هنیمز  نیا  رد  عبانم  زا  ياهراپ  رد  هک  مه  يرصتخم  تراشا  و  تسا ، یلاخ  بزح  نیا  ياج  ناریا  رصاعم  خیرات  ياهشهوژپ 
بزح نیا  هب  طوبرم  كرادـم  دانـسا و  هب  یـسرتسد  مدـع  رطاـخب  وس  کـی  زا  هلئـسم  نیا  دـشابیمن . رادروخرب  مزـال  تقد  تیعمج و  زا 

. دوشیم طوبرم  هعماج  یـسایس  تالوحت  رد  نآ  ریثأت  مدـع  يدودـح  ات  نآ و  ندوب ) یتلود   ) تیهام رطاخ  هب  رگید  يوس  زا  دـشابیم و 
یخرب تارطاخ  ریظن  عباـنم ، ریاـسو  یمالـسا  بـالقنا  دانـسا  زکرم  رد  دوجوم  دانـسا  هب  دانتـسا  اـب  هک  میاهتـشاد  یعـس  هلاـقم  نیا  رد  اذـل 

نآ لـالحنا  اـه و  تیلاـعف  فادـها ، يریگلکـش ، یگنوـگچ  زا  یلیلحت  هب  نآ  یفرعم  نمـض  مود ، يوـلهپ  هرود  یـسایس  ياهتیـصخش 
زا مـهم  هرود  کـی  ناوـنع  هـب  هـک  هـهد 1320  رد  بزحت  دـشر  دـنور  رد  ناوـتیم  ار  بزح  نـیا  يریگلکــش  ياههشیدــنا  میزادرپـب .

یهاـگآ دـشر  هدرک  وجتـسج  دوشیم ، بوسحم  فلتخم ) ياهکلـسم  اـهمارم و  اـب   ) ددـعتم ياـههورگ  بازحا و  یـسایس  ياـهتیلاعف 
هب یموـمع  درکیور  نـیا  هدرک  هدـهاشم  هدوـت  بزح  یلم و  هـهبج  رادــتقا  رد  ناوـتیم  ار  هرود  نـیا  يرهــش  مدرم  زا  یــشخب  یــسایس 
زا یبوخ  هب  هاش  دنامب . ناهنپ  هاش  اضردـمحم  دـید  زا  دادرم 1332  ياتدوک 28  تیقفوم  زا  دـعب  تسناوتیمن  لقتم  یـسایس  ياهتیلاعف 
هک قدـصم (  ندـناسر  تردـق  هب  رد  صوـصخ  هب  ههد 1320 ، رد  يژرنا  نیا  ندـش  دازآ  ياهدـمایپ  هعماـج و  یبزح  ياـهورین  لیـسناتپ 
هب ار  راک  هراچ  اهورین ، نیا  دـیدش  لرتنک  نمـض  اتدوک  زا  دـعب  اذـل  تشاد ، یهاگآ  تشاد ) لاـبند  هب  يو  يارب  ار  يدـیدش  ياـهنارحب 

هدروخرـس رـصانع  زا  یـشخب  یتلود ، بازحا  لیکـشت  اب  روظنم  نیمه  هب  دـیدیم و  روکذـم  یـسایس  تانایرج  یتیهام  ندـناشک  فارحنا 
ههبج ياضعا  اب  هلباقم  موادت  نمـض  اتدوک ، زا  دعب  لاس  کی  هک  دوب  نیا  درک . بذج  دوخ  عفانم  ياتـسار  رد  ار  قباس  یـسایس  تانایرج 

هبو هعماج  يرکف  ءالخ  ندرک  رپ  روظنم  هبنامز  نیا  زا  يو  درب ، یپ  رطخ  قمع  تیمها و  هب  هدوت  بزح  نارسفا  ياضعا  يریگتسد  اب  یلم ،
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دنه و اپورا و  ياهروشک ) یـضعب   ) اکیرمآ و ینعی  لاس 1335 ،  رد  یجراخ  روشک  دـنچ  هب  دوخ  ياههرفـس  رد   » تخادرپ و ییوجهراچ 
تیرثکا یبزح  ود  ياهماظن  زا  دیلقت  هب  اتسار و  نیمه  رد  (. 2) تخادرپ اهروشک  نیا  یناملراپ  ياهداهن  هرابرد  هعلاطم  هب  اصخـش  هیکرت ،

مه یـسایس  فرع  رد  هلومعم  داد . لیکـشت  ار  تیرثکا )  ) نویلم و  تیلقا )  ) مدرم بزح  ود  هاـش  هک ، دوب  اـکیرمآ  ناتـسلگنا و  رد  تیلقا  و 
رد صوصخ  هب  لصا  نیا  درک . لمع  توافتم  یتیهام  اب  نآ  لدـب  داجیا  اب  ناوتیم  ياهدـیدپ  ره  اب  هلباقم  يارب  هک  هدـش  هدهـشم  رما  نیا 

بازحا زا  یخرب  لیکـشت  ناوتب ، دیاش  هک  يروط  هب  دراد . قادصم  دروم  دنچ  ام ، روشک  رـصاعم  خـیرات  رد  هتـسباو ، بازحا  لیکـشت  درم 
بزح  » هنطلـسلا و ماوق  ناریا » تارکومد  بزح   » لثم بازحا  دومن . یقلت  پچ ، بازح  اب  هلباـقم  روظنم  هب  ار  يولهپ  هرود  یتلود  تسار و 

زا دعب  دندمآ و  دیدپ  صاخ  ياهرود  رد  صاخ  یتیرومأم  ماجنا  يارب  بازحا  نیا  دناهتسد . نیا  زا  ییابطابط  نیدلاءایض  دیـس  یلم » هدارا 
درکیور کی  زاغآ  میژر  يوس  زا  یتلود  بازحا  لیکـشت  اـب  لاس 1336 ، رد  اما  دنتفر . رانک  یـسایس  تیلاعف  هنحـص  زا  مزال  شقن  يافیا 
دیدـهت ار  نآ  هک  یتارطخ  اب  هلباقم  يارب  میژر  یناوتاـن  قمع  هب  ناوتیم  لاـس ، ناـمه  رد  كاواـس  لیکـشت  هب  هجوت  اـب  يدـج  دـیدج و 

دوب هدـش  شیامزآ  زین  هاش  اضر  نامز  رد  هک  دـیدش ، یتینما  ریبادـت  يریگراـک  هب  میژر  هک  درک  طابنتـسا  نینچ  ناوتیم  دربیم . درکیم 
کی ذاختا  یتینما ،  ریبادـت  دـیدشت  رب  هوالع  هک  دوب  نیا  درکیم ، ساسحا  هعماج ، یـسایس  ياهنایرج  لرتنک  رد  ار  دوخ  یناوتاـن  ـالمع 

زا یکی  رد  هاش  اضردمحم  دوب . یسایس  بازحا  لیکشت  راکهار  نیا  دیدیم . مزال  دوجوم ، عضو  اب  هلباقم  يارب  ار  دیدج  یسایس  راکهار 
اهلاس : » دـیوگیم نینچ  يو ، اب  روکذـم  بزح  لیکـشت  هناتـسآ  رد  نویلم ) تیرثکا  بزح  لکریبد   ) یمـساک هللارـصن  رتکد  ياهتاقالم 

ياپ هنهک و  سابل  اب  اهزابرس  هک  دش  یشالتم  يروط  تعاس  یط 48  لاس 1320  رویرهش  رد  تکلمم  ماظن  لیلد  هچ  هب  هک  مدرکیم  رکف 
هک تشادـن  دوجو  ینامزاس  تالکـشت و  تکلمم  لخاد  رد  هک  متفایرد  دـعب  دـندرکیم ....  کمک  ياضاقت  رازاـب  هچوک و  رد  هنهرب ... 

یشالتم دراذگن  دراد و  هگن  ار  دوجوم  تالیکشت  تخـسی  اهزور  رد  دناوتب  هک  دشاب  هتـشاد  مدرم  راکفا  هب  یکتم  یمکحم  ساسا  هیاپ و 
بزح  ) هدش لیکـشت  یبزح  البق  دوش . یلمع  مروظنم  ات  دوش  داجیا  یبزح  تالیکـشت  تکلمم  رد  دـیاب  هک  مداتفا  رکف  هب  ور  نیا  زا  دوش .

درکیور نیا  رد  یلک  روط  هب  ( 3 «.) تسامـش هدهع  هب  ار  راک  نیا  دوش و  لیکـشت  تیرثکا  بزح  دیاب  الاح  تسا ، تیلقا  بزح  هک  مدرم )
، کیتارکومد هجو  زارحا  هب  یبزح ، ياهلکـشت  بلاق  رد  هتـسباو  ياههورگ  یهدنامزاس  رب  هوالع  دناوتب  هک  دوب  نیا  میژر  شالت  دیدج ،
: دـیوگیم اهروتانـس  هب  باطخ  تشهبیدرا 1336  رد  دوـخ  ینارنخـس  رد  يو  دـیآ . لـیان  تیعورـشم  بسک  یمدرم و  تکراـشم  بـلج 
. میراد یـسارکومد  میاهداد ، لیکـشت  ار  بازحا  هک  الاح  تسا و  بازحا  لیکـشت  هدـیقع و  راـهظا  رد  مدرم  يدازآ  یـسارکومد ، موهفم  »
یناـملراپ و مـیژر  ساـسا  رب  هـک  اــم  عاــمتجا  رد  : » دــیوگیم رگید  ياــج  رد  و  ( 4) ناریا رـصاعم  یـسایس  خیرات  یندـم ، نیدـلالالج 
رد (. 5 («) دراد رارق   ) تلود تفلاخم  بزح  تلود و  قفاوم  بزح  یبزح ، ود  متسیس  روحم ) رب  راک  ساسا   ... ) دوشیم هرادا  کیتارکومد 

تیرثکا شقن  يافیا  روظنم  هب  هک  نویلم  بزح  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  دوب . مدرم  نویلم و  بزح  ود  روکذـم ، بازحا  زا  هاـش  روظنم  عقاو 
، دش لیکشت  یمساک  هللارصن  یلک  ریبد  هب  و  تقو 1336-1339 ) ریزو  تسخن   ) لابقا رهچونم  يربهر  هاش و  روتـسد  هب  هام 1336  يد  رد 
« نیون ناریا   » بزح دـمآ و  رـس  يو  بزح  هارمه  هب  لاـبقا  تلود  رمع  یلم ، ياروش  سلجم  تیرثکا  تلود و  تیلاـعف ، لاـس  هس  لوط  رد 

یلکریبد هب  هاش و  روتسد  هب  تشهبیدرا 1336  رد 26  مدرم  بزح  تخادرپ . تیرثکا  بزح  شقن  ياـفیا  هب  نآ  ياـج  هب  ( 1343-1353)
« ، يروتـسد  » بزح نیوانع  اب  بزح ، نیا  عباـنم  رد  دومن ، يریگوضع  هب  عورـش  لاـس  نیمه  هاـمریت  زا  دـش و  لیکـشت  ملع  لهلادـساریما 

اهتدـم زا  دـعب  بزح  نیا  لیکـشت  تسا . هتفر  راک  هب  دـمتعم » نارازگراـک  بزح   » و ياهماـنرب » « ، » یتلود « ، » هتخاـس هس  « ، » یـشیامرف »
یلک روط  هب  دش . هجاوم  يدایز  ياهبیـشن  زارف و  اب  تیلاعف  لاس  لوط 18  رد  بزح  نیا  تفرگ .  تروص  تموکح  نارازگراـک  ینزیار 

تـشهبیدرا زا  ملع  هللادساریما  یلکریبد  هب  هرود  نیا  تیبثت : هرود  1 ـ دومن . میـسقت  هلحرم  هس  هب  ار  بزح  نآ  ياهتیلاعف  دـنور  ناوتیم 
تشهبیدرا 1350 ات  رویرهـش 1339  زا  لدع ، ییحی  روسفرپ  یلکریبد  هب  هرود  نیا  لزلزت : هرود  2 ـ دیشک . لوط  رویرهش 1339  ات   1336

بیترت هب  هک  تفرگیم  رب  رد  ار  لاس 1353  رخاوا  تیاغل  تشهبیدرا 1350  زا  هرود  نیا  لالحنا : فیعضت و  هرود  3 ـ دوشیم . لماش  ار 
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يرماـع رــصان  مود 4/5/1351-5/4/135 ، ) هرود   ) لدـــــع ییحی  روــــسفرپ  ( ، ) 3/5/1351ـ28/2/1350  ) ینک یقنیلع  یلکریبد  اـــــب 
دحاو بزح  لیکشت  یمسر  مالعا  اب  تیاهن  رد  تفای و  موادت  ( 22/10/1353-12/1353 /؟(  یلیاضف دمحم  و  ( 6/4/1352-8/10/1352)
روظنم هب  تشگ . مالعا  لحم  تموکح  فرط  زا  تقو ، یمسر  بازحا  ریاس  هارمه  هب  بزح  نیا  نیدرورف 1354 ، رد  ناریا  تلم  زیخاتسر 

: تیبثت هرود  1 ـ مییامنیم . حیرـشت  رـصتخم  روطب  ار  هرود  ره  هب  طوبرم  ياـهتیلاعف  مها  مدرم ، بزح  ياـهتیلاعف  یخیراـت  ریـس  نییبت 
هرود نیرتناشخرد  ناونع  هب  تفای  یهدنامزاس  لیکشت و  ملع  هللادساریما  یلکریبد  اب  هک  بزح  تیلاعف  ( 1336-1339  ) هلاس راهچ  هرود 

کلملا تکوش  هب  فورعم  ملع  میهاربادمحم  دنزرف  ناسارخ و  بونج  ناکالم  زا  ملع  هللادساریما  دوشیم . بوسحم  مدرم  بزح  تیلاعف 
رد دوب  هدروآ  تسدب  اهیسیلگنا  هاش و  اضر  اب  یکیدزن  طباور  ناتسچولب  ناتـسیس و  هقطنم  رد  تینما  داجیا  اب  زابرید  زا  هک  تانئاک  ریما 

هنیباک رد  يو  تفرگ . هدهع  هب  ار  شردپ  كالما  یتسرپرس  دنجریب  رد  دناسر و  نایاپ  هب  ار  دوخ  تالیصحت  جرک ، تحالف  یلاع  هسردم 
هب هاش  اضردـمحم  شرافـس  هب  لاس 1328  رد  اهدـعب  دـش و  باختنا  ناتـسچولب  ناتـسیس و  لک  رادـنامرف  ناونع  هب  ( 1324-1326  ) ماوق

تیلاعف ریزو  تمـس  اب  يدـعب  ياههنیباک  رثکا  رد  هرود  نیا  زا  و  دـش . باـختنا  ( 1327-1329  ) دـعاس هنیباک  رد  يزرواـشک  ریزو  ناونع 
(1330-1332  ) قدصم يریزو  تسخن  هرود  رد  دش و  بوصنم  يولهپ  تالغتسم  كالما و  تسرپرـس  ناونع  هب  لاس 1331  رد  درکیم .
دادرم 1332 ياتدوک 28  تیقفوم  لابند  دومن . تعجارم  دنجریب  هب  دوخ  كالما  رـس  رب  دش و  هدنار  رابرد  زا  نایرابرد ، زا  یخرب  دـننامه 

الع نیـسح  هنیباک  رد  هکنیا  ات  دـیدرگ  بوصنم  يولهپ  تالغتـسم  كالما و  یتسرپرـس  ینعی  دوخ  یلبق  تمـس  هب  هاش  بناـج  زا  اددـجم 
هب ناسک  نیرتمرحمز  یکی ا  ناونع  هب  ملع  نامز  نیا  رد  دـش . باختنا  روشک  ریزو  ناونع  هب  هاـش  هیـصوت  هب  ( 17/1/1334-15/1/1336)

يارب زاـغآ  ناـمه  زا  ملع  ( 6 .) دومن مدرم  بزح  لکیـشت  رومأـم  ار  يو  هاـش  اذـل  دـشیم ، بوسحم  روشک  رد  دارفا  نیرتذـفنتم  زا  هاـش و 
يدایز ياهشالت  ییاقب  رفظم  ناشکتمحز  بزح  نوچ  یمهم  بازحا  اب  فالتئا  یتح  بزح و  رد  تیوضع  تهج  ذفنتم  صاخشا  بذج 

لیکـشت اب  رگید  يوس  زا  دوب و  تنطلـس  هب  شنادـناخ  یگتـسباو  رطاخب  وس  کی  زا  ملع  یعامتجا  ذوفن  هرامش 2 ) دنـس  . ) دروآ لمع  هب 
یقنیلع يرلناخ ، لیان  زیورپ  ریظن  یعامتجا  یبدا و  یـسایس ، ياهتیـصخش  زا  ياهدع  بذج  اب  تسناوت  شلزنم  رد  ياهنوگ  مزب  تاسلج 

يزیورپ و لوسر  يرهاب و  دضتعم  دمحم  ریظن  پچ  ياهشیارگ  اب  یـصاخشا  یتح  یلـضفت و  ریگناهج  ینابیـش و  يدهم  سدـنهم  ینک ،
، داهرف دمحا  رتکد  یناویدبحاص ، یفطـصم  زا  ناوتیم  رکذلاقوف ،  صاخـشا  رب  هوالع  هتبلا  ( 7 .) دریگب هرهب  بزح  سیسأت  رد  نارگید 

ربکایلع رتکد  يدـنجریب ، ریما  رتکد  یهلا ، دـمحم  راشفا ، نسح  رتکد  یفراعم ، یلع  رهاظم ، نسحم  ملعا ، دیـشمج  لدـع ، ییحی  روسفرپ 
نیتسخن زا  یکی  درب . مان  مدرم  بزح  نیسسؤم  ياضعا  ناونع  هب  دیمع  یـسوم  رتکد  رفظدابق و  سدنهم  ینارهت ، هدوتـس  نسح  رتکد  انیب ،

هک بزح  همانـساسا  دوـب . راوتـسا  ود  نیا  روـحم  رب  مدرم  بزح  هماـنمارم  همانـساسا و  نـیلوا  نیودـت  شنارکفمه  هورگ  مـلع و  تامادـقا 
بزح هب  هتسباو  ياهنامزاس  یفرعم  و  هرامش 1 ) دنس   ) دارفا تیوضع  یگنوگچ  ياههنیمز  رد  تفرگ  رارق  حالصا  ضرعم  رد  راب  نیدنچ 

 ، يداـصتقا یـسایس ،  دـیاقع  لوصا  حیرـشت  صوصخ  رد  زین  بزح  هماـنمارم  درکیم . نییبـت  ار  بزح  یلاـخاد  لـیاسم  یلک  روط  هب  دوب 
یـسایس ییایفارغج  یـضرا و  تیمامت  لالاقتـسا و  ظفح  یـسایس ؛ میژر  ظاـحل  زا  ار  بزح  فدـه  ملع  . » دوب بزح  یگنهرف  یعاـمتجا و 
ظاـحل زا  و  هداد ، دارفا  همه  هب  رـشب  قوقح  هیملعا  دـحتم و  لـلم  ناـمزاس  روـشنم  یـساسا و  نوناـق  هک  ییاـهيدازآ  هیلک  ظـفح  روـشک ،
مارتحا ام  روشک  یضرا  تیمامت  لالقتـسا و  هب  هک  ییاهروشک  هیلک  اب  لماک  مهافت  نسح  هنـسح و  هطبار  داجیا  ظفح و  یجراخ  تسایس 

یگنهرف یعامتجا و  يرادا  یناگرزاب و  یتعنص ، يزرواشک ، روما  رد  تاحالـصا  يداصتقا ، میژر  ظاحل  زا  و  تشاد ، مالعا  دنراذگیم ،
لاس ود  ره  تسیابیم  بزح  همانـساسا  قبط  رب  هک  دوب  مدرم  بزح  هگرنک  نیلوا  يرازگرب  ملع ، تامادـقا  زا  رگید  یکی  ( 8 «) درک مالعا 

زا ریغ  هب  هتبلا  دش . رازگرب  نارهت  رد  هام 1338  يد  مهن  تسیب و  ات  مشش  تسیب و  زا  زور  هس  تدم  هب  هرگنک  نیلوا  دوش . لیکـشت  رابکی 
لیکشت هام 1353  دنفـسا  رد  مراـهچ  هرگنک  دنفـسا 1343 و  مراـهچ  رد  موس  هرگنک  دنفـسا 1340 ، متـسیب  رد  مود  هرگنک  هرگنک ، نیا 

لوصا يارجا  یتنطلـس ، هطورـشم  تموکح  رب  دـیکأت  روکذـم ، ياههرگنک  ياههمانعطق  كرتشم  یلـص و  تاـکن ا  یلک  روط  هب  دـیدرگ .
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روما رد  ناگناگیب  هلخادـم  رد  روشک ، یتعنـص  هعـسوت  یـضرا ، تاحالـصا  مدرم ، یمومع  یگدـنز  دوبهب  موزل  رب  دـیکأت  یـساسا  نوناـق 
هتبلا دوب . و ...  دعب ) هب  مود  هرگنک  زا  دیفس ، بالقنا   ) تلم هاش و  نوناق  يارجا  رب  دیکأت  نارگراک ، تیعضو  هب  یگدیـسر  روشک ، یلخاد 

. تفرگیم تروص  اههرگنک  نیا  رد  لکریبد  باختنا  زین  یهاگ  يزکرم و  ياروش  ياضعا  باختنا  یـشم ، طخ  بزح ، هدنیآ  ياه  همانرب 
مکاح بزح  هیلع  یمسر  بزح  بوچراچ  رد  هعماج  نایـضاران  بذج  يارب  شالت  ملع ، هرود  رد  مدرم  بزح  تامادقا  نیرتمهم  زا  اما  و 
اتـسار نیمه  رد  دوب ، اهنآ  یطارفا  ياهتیلاعف  رد  لیدـعت  داجیا  ای  هعماج و  دارفا  زا  هورگ  نیا  تیادـه  لرتنک و  روظنم  هب  تیرثکا  یتلود 

ناینادنز زا  یخرب  يدازآ  هب  میژر  میمصت  ینامزمه  زا  تسا . لمأت  لباق  مدرم  بزح  رد  هدوت  هلحنم  بزح  قباس  ياضعا  زا  یشخب  بذج 
توعد نآ  لاـبند  هب  مدرم و  بزح  لیکـشت  اـب  دـندوب ، هدـش  ریگتـسد  میرژ  يزادـنارب  ماـهتا  هب  لـبق  ياـهلاس  رد  هک  هدوت  بزح  وـضع 

شیپ زا  ییویرانـس  هباثم  هب  اههمانرب ، نیا  هک  درک  طابنتـسا  نینچ  ناوتیم  بزح ، رد  تیوضع  تهج  روکذـم  رـصانع  زا  بزح  نیلوؤسم 
تنم اهنآ  رب  دوخ  یـسایس  نافلاخم  هتـشذگ  درکلمع  زا  ضامغا  اب  فرط  کی  زا  اـهنآ  يارجا  رد  تیقفوم  اـب  میژر  هک  دوب  هدـش  هتـشون 

زا هدافتـسا  نمـض  یبزح  یـسایس و  ياـهتیلاعف  ماـجنا  هزاـجا  مدرم و  بزح  رد  اـهنآ  تیوضع  لوـبق  اـب  رگید  فرط  زا  و  تشاذـگیم ،
هک تسا  لمأت  لباق  تهج  نیا  زا  میژر  قیفوت  تخاسیم . لعفلاب  ناتـسود  دوخ ، هوقلاب  نانمـشد  زا  اـهنآ ، یبزح  یهدـنامزاس و  براـجت 

. دندون ار  مدرم  بزح  رد  تیوضع  ياضاقت  ماظن ، هب  دوخ  يرادافو  مالعا  يارب  نادنز ، زا  هدوت  بزح  هدـش  دازآ  ياضعا  نیمه  زا  یخرب 
تفگ زاریـش  رد  مدرم  بزح  گـینتیم  ناـیرج  رد  دوـخ  ینارنخـس  رد  تساوـخرد  نـیا  زا  لابقتــسا  نمــض  مدرم ) بزح  لـکریبد   ) مـلع

بکترم بزح  نآ  رد  تیوـضع  هدوـت و  بزح  مارم  نتفریذـپ  اـب  هتـسنادن  هتـشذگ  رد  رگا  اـم  هدرک  لیــصحت  رکفنـشور و  ياـهناوج  »
ار دوخ  یعامتجا ، یـسایس و  ياهتیلاعف  يارب  مدرم  بزح  تیوضع  نتفریذـپ  اـب  تاـفام  ناربج  هب  دـنناوتیم  کـنیا  دـناهدش  یتاهابتـشا 
 ) دـندمآ رد  مدرم  بزح  تیوضع  هب  هدوت  بزح  يداع  ياضعا  نالاعف و  زا  یخرب  بسانم ، طیارـش  نیا  داجیا  لابند  هب  ( 9 «) دنزاس هدامآ 
هب یهاتوک  تدم  رد  رصانع  نیمه  دنداد و  رارق  مدرم  بزح  رایتخا  رد  یبزح  لکشت  یهدنامزاس و  رد  ار  دوخ  براجت  و  هرامش 4 ) دنس 

نیا هرامـش 6 ) دنـس   ) دنداد لیکـشت  يرهاب  دضتعم  دـمحم  يربهر  هب  ار  مدرم  بزح  تیلقا )  ) پچ حانج  یبزح  مهم  بصانم  هب  یبایتسد 
هناراـکتنایخ قباوس  رب  ینبم  تیرثکا )  ) تسار حاـنج  يوس  زا  هدراو  ماـهتا  مغریلع  مدرم ، بزح  تیلاـعف  هیلوا  ياـهلاس  لوط  رد  حاـنج 

. درادرب نارگراک  هوبنا  قوقح  قاقحا  ياتـسار  رد  يدـیفم  ياهماگ  تسناوت  ملع  میقتـسم  تیامح  اب  نطو ، و  هاـش ، هب  حاـنج  نآ  رـصانع 
يراداـفو زا  لاـس 1325  رد  هک   ) هدوـت بزح  رد  تیوـضع  اـب  لـبق  ياـهلاس  زا  هـک  يرگراـک  ياـههورگ  نارگراـک و  نـیا  زا  يرایـسب 

لاس نیمه  رد  هک   ) اتـسور اضر  یلکریبد  هب  هدـحتم  ياروش  ریظن  يرگراک  پچ  ياهلکـشت  ریاس  ای  و  دوب ) رادروخرب  رگراک   000/300
اب هسیاقم  رد  ییالاب  یسایس  ياهیهاگآ  زا  دنتسناوت  دوب ) يرگراک  فلتخم  فونص  هیداحتا و  زا  لکشتم  رگراک  وضع  ياراد 000/400 
زا نارگراـک » ياـههیداحتا  شبنج  هدوت و  بزح   » ثحب هب  ناوتیم  رتشیب  یهاـگآ  بسک  يارب   ) دنـشاب 3 رادروخرب  هعماج  تاقبط  ریاس 

اههورگ و نیا  يدـعب  ياهلاس  رد  هعماج  یـسایس  تـالوحت  رد  دـنچ  ره  درک .) هعجارم  حـیبذ  رهپـس  ناریا  رد  یتسینومک  شبنج  باـتک 
تیعمج  » ریظن یششوپ  ياهنامزاس  بلاق  رد  اهنآ  زا  یخرب  یلو  دندش  هجاوم  تیلاعف  تیعونمم  اهتیدودحم و  اب  يرگراک  ياهلکـشت 

تاجناخراک و نارگراک  زا  يرایـسب  عیرـس  یهدنامزاس  لکـشت و  دنداد . همادا  دوخ  تیلاعف  هب  رگید  هب  هباشم  زکارم  و  حلـص » نارادفرط 
ریبعت هب  دوب ، لبق  ياهلاس  رد  اهنآ  یمسر  ریغ  تیلاعف  موادت  رگناشن  مدرم ، بزح  تراظن  ششوپ و  تحت  تیلاعف ، تهج  يدیلوت  زکارم 

رد ینوناق  شـشوپ  رد  ات  دـندوب  یمـسر  تیلاعف  يارب  يرفم  لابند  هب  لبق  اهتدـم  زا  يرگراک  فونـص  اههورگ و  نیا  زا  يرایـسب  رگید 
رب رارصا  زا  هرود  نیا  رد  روکذم  يرگراک  ياهلکـشت  هکنیا  لمأت  لباق  هتکن  دنروآ . لمع  هب  یهدنامزاس  مظن و  دوخ  ياهتیلاعف  دنور 

تلود هب  ياهناهب  مه  قیرط  نیا  زا  ات  دندوب  دوخ  هورگ  یفنص  عفانم  بسک  لابند  هب  الومعم  هتساک و  یتسیلایـسوس  يژولوئدیا  تاشیارگ 
لاح ره  هب  دننک ، ظفح  دوخ  یفنـص  قوقح  قاقحا  تهج  ار  دوخ  یمـسر  تیلاعف  يدازآ  مه  دـنهدن و  مدرم  بزح  تاماقم  صوصخب  و 

ياروـش  » یمــسر قاـحلا  لاـبند  هـب  هـک  تفاـی  شیزاـفا  يدـح  هـب  مدرم  بزح  رد  يرگراـک  یفنــص و  تالکــشت  نارگراـک و  بذـج 
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دیابن هتکن  نیا  زا  هتبلا  ( 10 .) دمآ نایم  هب  رگراک » بزح   » هب مدرم  بزح  مان  رییغت  زا  نخس  بزح ، هب  يرگراک » ياکیدنـس  ياهيراکمه 
قاقحا رد  بزح  نآ  یناملراپ  نویـسکارف  ياهتیلاعف  مدرم ، بزح  هب  يرگراک  ياهاکیدنـس  زا  يرایـسب  درکیور  لـماع  هک  درک  تلفغ 

هب هتـسباو  يرگراک  ياکیدنـس  شقن  تیمها  هب  هجوت  اب  لاح  ره  هب  ( 11 .) دوب راک  نوناـق  حرط  بیوصت  صوصخ  هب  نارگراـک و  قوقح 
دحاو تکرش  نامیس 3 ـ هناخراک  نارگراک  ياکیدنس  نهآهار 2 ـ نارگراک  ياکیدنس  1 ـ میهدیم . هئارا  اـهنآ  زا  یتسرهف  مدرم ،  بزح 

ناگدننار 7ـ کمک  ناگدننار و  ياکیدنس  اههناخپاچ 6 ـ نارگراک  ياکدنس  دیارج 5 ـ ناگدنشورف  هیداحتا  وضع 4 ـ اب 800  ینارسوبوتا 
نارگراک ياکیدنـس  راـخف 11 ـ فنـص  ناگدـننار 10 ـ هیداـحتا  اهشورف 9 ـ هماـنزور  یمـس  هیداـحتا  اهشورفراب 8 ـ نادـیم  نارگراـک 

نارادهباـمرگ 15ـ ياکیدنـس  اـههناخزپهروک 14 ـ نارگراـک  ولیـس 13 ـ ياکیدنـس  هموـح 12 ـ نارهت و  يزاـس  کـیتسالپ  تاـجناخراک 
ظاحل زا  نامیس  هناخراک  نارگراک  ياکیدنـس  اهلکـشت ، نیا  نایم  زا  نایاونان  فنـص  هموح 16 ـ نارهت و  یـسرپمک  نابحاص  ياکیدنس 
همانزور هخسن  هنازور 100  هک  يروط  هب  ( 12 .) دوب رادروخرب  یصاخ  تیمها  زا  نآ  ياضعا  قافتا  هب  بیرق  ندوب  ياهدوت  وضع و  ترثک 

ریظن يرگراک  تالکشت  یخرب  هک  تسا  رکذت  لابق  زین  هتکن  نیا  هتبلا  دشیم . عیزوت  هناخراک  نیا  رد  مدرم ) بزح  ناگرا   ) مدرم هشیدنا 
رطاـخ هب  یـسایس ، روما  رد  مدرم  بزح  زا  يوریپ  مـالعا  مغریلع  دوب  وضع  رفن  بیرق 1000  ياراد  هک  نارهت » تاجناخراک  نارگراـک  »
مدرم بزح  طباوض  بوچراچ  رد  وضع  يرگراک  ياهلکشت  نیا  ( 13 .) دندومنیم يراددوخ  مدرم  بزح  رد  تیوضع  زا  حلاصم  یخرب 

ناـمزاس ، » مدرم بزح  وضع  يرگراـک  ياـههورگ  ترثـک  رطاـخ  هب  یبزح  نیلوئـسم  یتـح  دـنهد و  همادا  دوخ  ياـهتیلاعف  هب  دنتـسناوت 
رد روکذـم  يرگراـک  تالکـشت  يوـس  زا  هـحورطم  تالکـشم  لـیاسم و  هدـمع  عـقاو  رد  دـندومن ، سیــسأت  ار  مدرم » بزح  نارگراـک 

يرگراک تالیکـشت  تاسلج  اتـسار  نیمه  رد  دوب . هریغ  نارگراک و  همیب  يراـک ، تعاـس  اـیازم ، قوقح و  نارگراـک ، جارخا  ياـههنیمز 
لح و تهج  رگراک » هناخ   » لحم رد  بزح  يرگراک  ياهاکیدنـس  ناریبد  تکرـش  اب  يرهاب و  دـضتعم  دـمحم  تیلوئـسم  اب  مدرم  بزح 

فنـص مینکیم : هراشا  يرگراک  لکـشت  ود  تالکـشم  زا  رگید  دروم  ود  هب  لاـثم  يارب  ( 14 .) دشیم لیکشت  نارگراک  تالکـشم  لصف 
زا مدرم ، بزح  هـب  نتـسویپ  نمــض  اـه ، ییاوناـن  نارگراـک  زا  رفن  زا 1000  شیب  تیوضع  اـب  ولناـخ  لـیلج  باـبرا  تساـیر  هب  ناـیاونان 

نیا ياضعا  اریز  دیبلط ،  دادمتسا  نارهت ، رد  تلود  فرط  زا  يزپنان  هناخراک  سیسأت  زا  يریگولج  صوصخ  رد  بزح  ناراکردناتسد 
مدرم بزح  نیلوئسم  هک  یتقو  مود  دروم  رد  تسشن .» دنهاوخ  هایس  زور  هب  اهاونان   » تلود میمصت  ندش  یلمع  اب  هک  دندوب  دقتعم  فنص 

هب دـندرک ، مادـقا  بزح  رد  اـهنآ  تیوضع  بلج  روظنم  هب  لیاوا 1337  رد  نارهت  یـسکات  ناگدـننار  هزور  دـنچ  باصتعا  زا  تیامح  هب 
تلاخد زا  نویلم )  ) مکاح بزح  لباقم  رد  تمواقم  زا  یناوتان  رطاخ  هب  بزح  نیلوئـسم  راچان  هب  دندش ، مهتم  تلود  روما  رد  ینکـشراک 

هب يدازآ  تیعمج  ریظن  یـسایس  ياههورگ  یخرب  روکذـم ، يرگراک  ياهلکـشت  زا  ریغ  هب  هتبلا  دـندومن . يراددوخ  اـهنآ ، باـصتعا  رد 
حیلم ياورـش  ریظن  یلحم  ياهنمجنا  نینچمه  اـهرادواگ و ...  تیعمج  قفتم و  ناردارب  تیعمج  اـمار ، هورگ  یناجنـسرا ، نسح  یلکریبد 

رد تیوضع  اب  درک ، یسایس  نالاعف  یخرب  ناتسدرک ، رد  نینچمه  دنتـسویپ . مدرم  بزح  هب  زین  هیداوج و ...  یلحم  نمجنا  هیرـسفا ، يوک 
نویناحور هطبار  دروم  رد  ( 15 .) دـنتخادرپیم دوخ  هنابلطهیزجت  ياههمانرب  تایرظن و  هعاشا  هب  یبزح  تاسلج  شـشوپ  رد  مدرم و  بزح 

ياهدوت رـصانع  ذوفن  ناوتب  دیاش  دنتـشادن ، یبوخ  هنایم  بزح  نیا  اب  یتلود  ذفنتم  نویناحور  زا  یخرب  تفگ  دـیاب  مدرم ،  بزح  اب  یتلود 
هب هطوبرم  ياهنویسیمک  مدرم و  بزح  ياهنامزاس  تیبثت  سیسأت و  رد  دوخ  یخیرات  شقن  يافیا  اب  ملع  تسناد . رثؤم  اتـسار  نیا  رد  ار 

ماکان يریزو  تسخن  تسپ  يوزرآ  هب  لین  زا  هک  یلاح  رد  ( ، 1339  ) یلم ياروش  سلجم  متسیب  هرود  تاباختنا  رد  بزح  تسکش  لابند 
يارب لماک  یگدامآ  بسک  اب  ات  دیـشک  رانک  بزح  زا  ار  دوخ  راچان  هب  ( 1340-1341  ) ینیما هرود  ياهتیدودحم  اب  ههجاوم  رد  دـنام ،

زا يریگهراـنک  مغریلع  هتبلا  دـنک . بحاـصت  ار  يریزو  تسخن  تسپ  دیفـس ) بـالقنا  هناگـشش  لوصا  يارجا   ) رتگرزب یتیرومأـم  ماـجنا 
بزح پچ  حانج  فیعـضت  بزح ، زا  ملع  يریگهرانک  ینآ  هجیتن  دـنام . یقاب  دـعب  ياههرود  رد  بزح  مهم  یماـح  ناونع  هب  يو  بزح ،
نامز زا  صوصخ  هب  دـبای و  هرطیـس  بزح  ياهنامزاس  مامت  رب  يو ، یناـبیتشپ  تیاـمح و  اـب  دوب ، هتـسناوت  ملع  هرود  رد  حاـنج  نیا  دوب .
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یبزح هدمع  بصانم  رثکا  تسناوت  لاس 1338 ، نابآ  رد  بزح  تیوضع  زا  انیب ) ربکایلع  ملع و  دیشمج   ) تسار حانج  ردیل  ود  يافعتسا 
زا بزح  ياضعا  زا  یخرب  و  يزیورپ ) لوسر  يرهاب و  دضتعم  دمحم  پچ 0 جانج  ردیل  ود  ملع  يافعتـسا  لابند  هب  اما  دیامن . بحاصت  ار 

بزح يارب  افوکـش  هدـنلاب و  يا  هرود  ناوـنع  هـب  مـلع ، یلکریبد  هرود  هـکنیا  نخـس  لـصح  اـم  دـندرک . يریگهراـنک  بزح  رد  تیلاـعف 
اب راـتخاس  نیا  تفرگ و  لکـش  هرود  نیا  رد  بزح  ینورد  ارتخاـس  یهدـنمزاس  تیبـقت و  دـش ، هتفگ  هـک  روطناـمه  دوـشیم . بوـسحم 

، دـش هجاوم  يددـعتم  ياهنارحب  اب  بزح  ملع ، زا  دـعب  هکنیا  دوجو  اب  دـیدرگ . ظفح  رگید  لاس  هدراـهچ  بیرغ  يارب  یتارییغت  رـصتخم 
ینیما درب . ردـب  ملاس  ناج  نیما  ریزو  تسخن  هرود  نارحب  هلمج  زا  اهنارحب  نیا  همه  زا  هک  دوب  هتفای  میکحت  ياهنوگ  هب  نآ  راتخاس  یلو 

زا ملع  اذل  تشادن ، هاش  یـشیامرف  بازحا  هب  يزاین  اعبط  درک ، تساوخرد  هاش  زا  تاباختنا  نوناق  حالـصا  تهج  ار  نیـسلجم  لالحنا  هک 
مامت هک  دراد  نیا  زا  تیاکح  هرود  نیا  ياهشرازگ  زا  یکی  دناشک . طوقـس  زرم  ات  ار  بزح  هلئـسم  نیا  تفرگ و  هرانک  بزح  یلکریبد 

هب خـسار  یمزع  اـب  نآ  راداـفو  ياـضعا  زا  رفن  طـقف 28  تفرگیمن . تروـص  بزح  هب  يدـمآ  تفر و  دـیدرگ و  لـیطعت  بزح  تاـبعش 
ياهلاس رد  بزح  ياهتیقفوم  نییبت  رد  دـنهد . تاجن  ینارحب  هلحرم  نیا  زا  ار  بزح  دنتـسناوت  دندیـشخب و  موادـت  بزح  ياـهتیلاعف 

هراشا زین  مل  دوخ ع  تیـصخش  هب  تسیابیم  یـسایس ،  ياهشیارگ  ظاحل  زا  هعماج  صاخ  ياهتیعقوم  رب  هوالع  نآ ،  لیکـشت  نیزاغآ 
ـ  نویلم تیرثکا  مکاح  بزح  اـب  تیمها ، تردـق و  ظاـحل  زا  تیلقا  ناونع  زا  يرادروخرب  مغریلع  هرود  نیا  رد  بزح  ياـهتیلاعف  درک .

لباقم رد  رونام  هب  رداـق  مدرم ) بزح  یناـملراپ  نویـسکارف  ردـیل   ) رفظ داـبق  درکیم . يربارب  دوب ـ  دـنمهرهب  یتلود  تاـناکما  همه  زا  هک 
رب هک  مینک  هظحالم  هک  دوشیم  راکـشآ  یتقو  مدرم  بزح  ياقب  تیبثت و  لکـشت و  رد  ملع  هللادسا  شقن  دوب . تیرثکا  بزح  ناگدنیامن 
هب زین  يو  بزح  رمع  لاس 1339 ،  رد  ریزو  تسخن  تسپ  زا  نویلم ) بزح  ربهر   ) لابقا رهچونم  نتشاذگ  رانک  اب  هک  نویلم  بزح  فالخ 

نیا ياههیاپ  اهنآ ، نتفر  رانک  اب  هتشاد و  یگتسب  یتکلمم  تیـصخش  دنچ  دوجو  هب  افرـص  یتلود )  ) بازحا نیا  تیدوجوم  ، » دیـسر نایاپ 
، مدرم بزح  زا  يریگهرانک  اـب  یلو  ( 16 «.) تسا هدـیدرگ  فقوتم  یلک  هب  نویلم ) بزح  دـننام   ) اهنآ تیلاعف  اضعب  لزلزتم و  تاج  هتـسد 

تسناوت لک  ياهيرادنامرف  اهناتسا و  رد  ددعتم  تابعـش  داجیا  مجـسنم و  تالیکـشت  یهدنامزاس و  زا  يرادروخرب  رطاخ  هب  بزح  نیا 
لوط لدـع  ییحی  روسفرپ  یلکریبد  اب  تشهبیدرا 1350  ات  رویرهـش 1339  زا  هک  هرود  نـیا  لزلزت : هرود  2 ـ دـهد . همادا  دوخ  تیلاعف  هب 
رظن رد  بزح  نیا  يارب  هک  یتلاـسر  هب  هجوت  اـب  دوشیم ، بوسحم  مدرم  بزح  ياـهتیلاعف  دـنور  رد  لزلزتـم  ياهرود  ناونع  هب  دیـشک ،

هاش هک  هچنآ  . تفرگ رظن  رد  بسانم  یباختنا  ناونع  هب  شايراکهظفاحم  هیحور  هب  تیانع  اب  ار  لدع  باختنا  ناوتب  دیاش  دوب  هدـش  هتفرگ 
اذل درکیم . افیا  نتخادنا » هار  ادـص  رـس و   » اب زین  ار  شقن  نیا  تسیابیم  دوب و  ندروآ » رد  تیلقا  بزح  يادا  تشاد « عقوت  بزح  نیا  زا 

یتـسود رطاـخ  هب  یلو  دوبن  رادروخرب  بزح  لـکریبد  کـی  مزـال  تیعطاـق  زا  دوـب و  رود  هب  یـسایس  تاـنایرج  زا  لدـع  هکنیا  مغریلع 
روسفورپ ، » دوب تمـس  نیا  يارب  بولطم  يدرف  يو  تموکح ، نارازگراکرظنم  زا  يو ، هب  هاـش  صاـخ  داـمتعا  عبت  هب  هاـش و  اـب  شکیدزن 

مدرم بزح  یلکریبد  هب  هضیرع  ندوبن  یلاـخ  يارب  ار  لدـع  روسفورپ  هاـش  دوـب ...  تسایـس  تشادـن  هتـشر  رـس  هک  يزیچ  اـهنت  زا  لدـع 
ار دوخ  صصخت  يو  هک  دهدیم  ناشن  لدع  قباوس  ( 17 «) دوش ظفح  تیرثکا  تیلقا و  بزح  بلاق  رد  يزاب  بزح  رهاظ  ات  درک  باختنا 

انیس ناتسرامیب  تسایر  سپس  یکشزپ و  هدکشناد  داتـسا  ناونع  هب  تشگرب و  ناریا  هب  لاس 1318  رد  ذخا و  هسنارف  زا  یحارج  هتـشر  رد 
، اهنیا همه  رب  هوالع  درک . تیلاعف  یباصتنا  روتانـس  ناونع  هب  تیاهن  رد  هاـش و  صوصخم  کـشزپ  ناونع  هب  یملع  رحبت  رطاـخ  هب  ادـعب  و 

هدرپ تشپ  رد  دنتـشاد و  ذوفن  وا  رد  دح  زا  شیب  هک  هاش  نایفارطا  زا  دشیم «  بوسحم  هاش  مراحم  رامـش  تشگنا  صاخـشا  زا  یکی  يو 
 ، ملع رشن  نارهت :   ) يولهپ رصع  نارگیزاب  یعولط ، دومحم  . 2  ) درب مان  لدع و ...  ییحی  روسفورپ  زا  ناوتیم  دندرکیم  افیا  یمهم  شقن 

.3  ) تسا هدرب  مان  هاـش  هنابـش  ياـهمزب  رد  ناگدـننک  تکرـش  زا  یکی  ناونع  هب  لدـع  زا  زین  تسودرف  نیـسح  ص 891 ».) ج 2  ( 1347
بزح نیسسؤم  زا  یکی  نینچمه  يو  ص 263 ). ( 1371 تاعالطا ، تاراشتنا  نارهت :  ) يولهپ تنطلس  طوقس  روهظ و  تسودرف ،  نیـسح 
ناونع زین  ( 1350-1351  ) ینک یقنیلع  یلکریبد  هرود  رد  لهچ ، ههد  رد  بزح  یلکریبد  يدصت  رب  هوالع  لدـع  دـشیم . بوسحم  مدرم 
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یلکریبد رگید  ( 1351-1352  ) لاسکی تدـم  هب  يو  اددـجم  زین  ینک  لزع  زا  دـعب  تشاد و  هدـهع  هب  ار  بزح  لـک  تساـیر  یتافیرـشت 
زا درک . يریگهراـنک  مدرم  بزح  زا  یلک  روـط  هـب  ( 1352-1353  ) يرماـع رـصان  یلکریبد  هرود  رد  هکنیا  اـت  تفرگ  هدـهع  هب  ار  بزح 
هک رد 20/12/1340 و 4/12/1344 (  بیترت  هب  بزح  هرگنک  رابود  يرازگرب  هب  ناوتیم  بزح  رب  لدع  یلکریبد  لوا  هرود  هدمع  عیاقو 
رد ییاتسور » روما  یسررب  رانیمس  » ریظن بزح  ياهسنارفنک  اهرانیمس و  یخرب  يرازگرب  نینچمه  و  میدرک ) هراشا  نآ  هب  یلبق  ثحب  رد 

رهش و ياهنمجنا  تاباختنا  یلم و  ياروش  سلجم  هرود 22  تاباختنا  رد  بزح  تکرش  زا  یشان  ياهنارحب  صوصخ  هب  12/2/1346 و 
یخرب رد  بزح  هرود  نیا  ياـهتیلاعف  رد  لـمأت  لـباق  هتکن  درک . هراـشا  زور  ياهتبـسانم  هب  فلتخم  ياـهمسارم  زا  يرایـسب  يرازگرب 

نامه هب  دشیم  تیریدم  تردـق و  فعـض  راچد  بزح  هک  نازیم  نامه  هب  رگید  ریبعت  هب  دوب . تلود  ياهتسایـس  زا  يور  هلابند  عقاوم ،
يزیواتسد تلم » یگچراپکی  یلم و  داحتا  ظفح   » راعش دشیم . هتساک  تیرثکا  بزح  تلود و  هیلع  يریگعضوم  رد  شاییاناوت  زا  نازیم 

بزح يزاـب  هلحرم  نیمود  درکیم . ملع  ( 1343-1353  ) نیون ناریا  تیرثکا  بزح  اب  وسمه  نآ  هب  لـسوت  اـب  مدرم  بزح  اـهراب  هک  دوب 
یلعنـسح یقرتـم » نوناـک   » نیون ناریا  بزح  هیلوا  هتـسه  دـشیم . بوـسحم  نیوـن  ناریا  بزح  اـب  مدرم  بزح  تباـقر  تیرثـکا ، تیلقا و 

هورگ يراکمه  اـب  یبزح ، ود  ماـظن  موادـت  ياتـسار  رد  هاـش  روتـسد  هب  ( 1342-1343  ) يریزو تسخن  يدـصت  اـب  روصنم  دوـب ، روـصنم 
نیا درک ، سیـسأت  یتلود  مکاـح  تیرثـکا  بزح  ناونع  هب  ار  نیون  ناریا  بزح  روکذـم ، نوناـک  وضع  ناگدرکلیـصحت  نارکفنشور و 
بزح لباقم  رد  ههد  کی  تدـم  هب  دوب ) لاـبقا  رهچونم  ( 1336-1339  ) نویلم بزح  نآ  نیلوا   ) تیرثـکا بزح  نیمود  ناوـنع  هب  بزح 
يدعب ریزو  تسخن  ( 1343-1356  ) ادیوه سابعریما  نمهب 1343 ، لوا  رد  روصنم  رورت  زا  دعب  دـنچ  ره  تساخرب . تباقر  هب  مدرم  تیلقا 
تیلقا بزح  لـباقم  رد  تیرثکا ، مکاـح  بزح  شقن  رد  ( 18  ) بزح نیا  یلـصا  نایماح  زا  یلو  دوبن  نیون  ناریا  بزح  لکریبد  امیقتـسم 
فطع طاقن  زا  یکی  دوب . دیفـس ) بالقنا   ) تلم هاـش و  بـالقنا  لوصا  يارجا  نیون  ناریا  بزح  یلـصا  روحم  راعـش و  تشاد . رارق  مدرم 

دوـب و لاـس 1346  رد  انــس  یلم و  ياروـش  سلجم  هرود 22  تاـباختنا  رد  یلاـجنج  تسکــش  هرود ، ناریا  رد  مدرم  بزح  ياـهتیلاعف 
نورد تافالتخا  دیدشت  هب  رجنم  هک  دعب  لاسدر  ناتسرهش  رهش و  ياهنمجنا  تاباختنا  رد  بزح  رگید  تسکش  نآ ، لابند  هب  صوصخب 
هدروخ تسکـش  ياهادیدناک  دش . روشک  ياهناتـسرهش  رد  بزح  ياههتیمک  ياضعا  یخرب  یعمج  هتـسد  يافعتـسا  تیاهن  رد  یبزح و 

ياهيراکشزاس اب  هک  دنتخاس  مهتم  ار  بزح  دنتسناد و  بزح  نیلوئسم  درکلمع  فعض  رد  ار  تسکش  نیا  تلع  روکذم ، تاباختنا  رد 
نیلوئـسم یلو  تسا . هدـش  اهتسکـش  نیا  لماع  اهناتـسرهش  رد  بزح  تیعقوم  هب  هجوت  مدـع  زکرم و  رد  تیرثکا  بزح  اـب  هدرپ  تشپ 

، لئاسم نیا  لابند  هب  دـندرک ، ناونع  نیفرط  نارودـقم  تاناکما و  بساـنت  مدـع  رد  ار  تسکـش  یلـصا  تلع  ماـهتا  نیا  رد  نمـض  یبزح 
هداد و لیکشت  بزح ) یلاع  ياروش  وضع   ) يداجس دومحم  دیس  يربهر  هب  ار  مدرم » بزح  ورـشیپ و  حانج   » نایـضاران نیمه  زا  یهورگ 

دـضتعم دـمحم  رتکد  هک  دومن  داهنـشیپ  حانج  نیا  ( 19 .) دـنتخادرپ بزح  تاماقم  یخرب  هیلع  يرگاـشفا  هب  ییاـههیمالعا  رودـص  نمض 
وکاله داهنشیپ  هب  بزح  رثؤم  ياضعا  زا  رفن  زین 6  هلـسم  نیا  زا  لبق  هتبلا  دریگب . هدهع  هب  ار  بزح  یلک  ریبد  لدع  ییحی  ياج  هب  يرهاب 
روسفرپ ياقا   » هک دندیسر  هجیتن  نیا  هب  هنامرحم  ياهسلج  یط  رد  یلم ) ياروش  سلجم  رد  مدرم  بزح  یناملراپ  نویـسکارف  ردیل   ) دبمار

تسا و دامعا  دروم  تسودهاش و  قیدص و  يدرم  نوچ  یفرط  زا  یلو  دـشابیمن  بزح  يربهر  همادا  هب  رداق  تسین و  یـسایس  درم  لدـع 
نیا رد  ندنام  هب  لیام  زین  لدع  دوخ  ( 20 .) درک يراکمه  وا  اب  ریزگان  دیاب  تسا  مدرم  بزح  روما  هرادا  لوئـسم  هاشنهاش  فرط  زا  انمض 
نیا لابند  هب  ( 21 «) دناهتشاذگ نم  ندرک  رابجا  هب  ار  بزح  نیا   » درک مالعا  تحارص  هب  راب  کی  ییوگخساپ  ماقم  رد  یتح  دوبن و  تمس 

باختنا 15 قح  لکریبد  هب  هلمج  زا  دومن  هئارا  بزح  تیعضو  میمرت  رب  ینبم  یتاداهنشیپ  عجرم ) نیرتالاب   ) بزح یلاع  ياروش  اهنارحب ،
هداد افعتـسا  بزح  یتاباختنا  ياهتسکـش  زا  یـشان  نارحب  رطاـخ  هب  يزکرم  هتیمک  ياـضعا  بزح ـ  يزکرم  هتیمک  تیوضع  تهج  رفن 

رادهنماد یفالتخا  هب  ود  نآ  فیاظو  کیکفت  مدع  رطاخ  هب  رییغت  نیا  ( 22  ) ماقم مئاق  کی  ياج  هب  نواعم  ود  باختنا  نینچمه  و  دندوب ـ 
نویـسکارف ردـیل   ) يدورفج مظاـک  و  یلم ) ياروـش  سلجم  رد  مدرم  بزح  یناـملراپ  نویــسکارف  ردـیل   ) دـبمار وکـاله  نواـعم  ود  نـیب 
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اهیماکان و للع  هدش ، هیهت  خیرات 2/10/1349  رد  هک  كاواس  ياهنتلوب  زا  یکی  ( 23 .) دش رجنم  انس ) سلجم  رد  مدرم  بزح  یناملراپ 
داجیا بزح ، تاردقم  رب  صاخ  دارفا  يدادعت  هرطیس  رطاخ  هب  بزح  ياضعا  يدرسلد  يربهر ، نادقف  هدرمـش : رب  نینچ  ار  بزح  فعض 

قح تخادرپ  مدـع  رطاـخ  هب  یلاـم  فعـض  دنـشابیم ، نیون  ناریا  بزح  تیوـضع  ارثـکا  هک  یتـلود  تاـماقم  فرط  زا  ياهتیدودـحم 
تاـباختنا رد  تشاد ) رارق  ادـیوه  تلود  تیاـمح  تحت  نیون  ناریا  بزح   ) یبزح تلوذ  ذوفن  لاـمعا  بزح  ياـضعا  فرط  زا  تیوـضع 

يربهر و رداـک  یهدـنامزاس  یتیریدـم و  فعـض  بزح ،  هب  رکفنشور  هقبط  درکیور  مدـع  يژولوئدـیا و  نادـقف  نیـسلجم ، ناگدـنیامن 
روکذـم لـماوع  نییعت  هک  تسا  نیا  رما  تیعقاو  ( 24 .) یـسایس بازحا  تیلاعف  ظاحل  زا  ناریا  هعماـج  صاـخ  عضو  تیاـهن  رد  ییارجا و 

زین روکذم  تامادـقا  هک  یتقو  لاح  ره  هب  دـشابیم . ماظن  هاش و  هب  بزح  یگتـسباو  انامه  هک  یعقاو  تلع  زا  زیرگ  يارب  تسا  یـشوپرس 
لح و تهج  یـسایس » رتفد   » ناونع تحت  يدـیدج  رتفد  بزح  ینامزاس  تراچ  فـالخ  رب  دـنتفرگ  میمـصت  یبزح  تاـماقم  درکن ، هماـقا 
زا یکی  رد  هک  یماـگنه  و  دـندومن . نیودـت  زین  ياهماـننییآ  رتـفد  نیا  يارب  دـنیامن و  سیـسأت  بزح  تالکـشم  لـئاسم و  ییاـهن  لـصف 

دوش تبحص  یتسیابن  یسایس  رتفد  هب  عجار  داد  خساپ  لدع  دومن  لاؤس  رتفد  نیا  ینوناق  ریغ  لیکشت  هرابرد  اضعا  زا  یکی  یبزح  تاسلج 
نیا رد  رکذـلاقوف  ياهتیلاعف  رب  هوالع  ( 25 «) دیآ دوجوب  مدرم  بزح  رد  یـسایس  رتفد  هک  دناهتـساوخ  رهمایرآ  هاشنهاش  صخـش  نوچ 

ماـمت رد  اـهمسارم  هنوگنیا  هتبلا  دومن  هراـشا  زور  ياهتبـسانم  هب  هژیو  ياـهمسارم  يرازگرب  تهج  بزح  ياـههمانرب  رب  ناوت  یم  هرود 
ياـههنیمز رد  هک  اـهمسارم  نیا  دوـب . رادروـخرب  يداـیز  تیمها  زا  هرود  نـیا  رد  اـهنآ  ماـجنا  یلو  دـشیم  ماـجنا  بزح  تیلاـعف  نارود 

روطب تفرگیم  رارق  عاعـشلاتحت  مسارم  فده  تیرثکا  بزح  اب  تباقر  رد  اضعب  دـندشیم  رازگرب  یـصاخ  عیاقو  زورلاس  تشادـگرزب 
بزح ناگرا  ریبدرس   ) رقوم نسحم  اب  نیون ) ناریا  بزح  لکریبد   ) نیاورـسخ هللاءاطع  نیب  یظفل  هرجاشم  زورب  هراشا  دانـسا  زا  یکی  لاثم 
نمهب مشـش  مدنارفر  زورلاس  تشادـگرزب  تبـسانم  هب  نمهب  مشـش  نادـیم  رد  هطوبرم  بزح  ترـصن  قاط  بصن  رد  مدـقت  رطاخب  مدرم )

دیع زورلاس  نشج   ) دادرم 1285  14 1 ـ دوب : لیذ  رارق  هب  هدمع  ياهتبـسانم  یلک  روط  هب  هدنورپ 168 ص 59 ) نامه ، . 3  ) دراد  1341
زورلاس نشج   ) رذآ 1325  21 3 ـ هاش ) اضر  طسوت  باجح  فشک  نانز ، هب  يدازآ  ياـطعا  زورلاـس  نشج   ) 17 ي 1314 2 ـ تیطورشم )

هاش اضردـمحم  قفومان  رورت  زور  هاش ، یتمالـس  شیاین  مسارم   ) نمهب 1327  15 4 ـ ناجیابرذآ ) تاجن  تهج  يولهپ  اضردـمحم  نامرف 
رد هاـش  طختـسد  نتم  هرامـش 14  دنـس  ( ) ابید حرف  اـب  هاـش  اضردـمحم  جاودزا  زورلاـس   ) نـمهب 1328  15 5 ـ ییارآرخف ) رـصان  طـسوت 

فارـصنا تلم ، » زور   » مسارم  ) دنفسا 1331  9 6 ـ بزح .) نآ  رطاـخ  هب  مدرم  بزح  لـکریبد  ناونع  هب  ملع  هللادـسا  زا  رکـشت  صوصخ 
نابآ  4 8 ـ قدصم ) هیلع  یلم  مایق  نشج  مسارم   ) دادرم 1332  28 7 ـ تنطلس .) نارادفرط  تساوخرد  هب  جراخ  هب  رفس ! زا  هاش  اضردمحم 

21 10 ـ هناگـشش ) حـیاول  مودـنارفر  تلم ، هاش و  بالقنا  زورلاـس  نشج   ) نمهب 1341  6 9 ـ دـهعیلو ) يولهپ ،  اـضر  دـلوت  نشج   ) 1339
نشج  ) نابآ 1346  4 11 ـ يدابآسمـش ) اضر  طسوت  هاش  قفومان  رورت  زورلاس  هاش : اضردمحم  یتمالـس  شیاین  مسارم   ) نیدرورف 1344

و اهرفس و ....  زا  هاش  تشگزاب  زا  لابقتسا  هلمج  زا  فلتخم  ياهتبسانم  هب  رگید  ياهمسارم  زا  يرایسب  و  دهعیلو ) ونابهش و  يراذگجات 
بزح هجدوب  زا  ياهدـمع  شخب  عقاو  رد  دوب . رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  رهم 1350  رد 19  هلاس  يانشج 2500  مسارم  صوـصخ  هب 

اضعا و تیوضع  قح  تخادرپ  قیرط  زا  بزح  جراـخم  یلاـم ، ظاـحل  زا  دـشیم ، هنیزه  یتلود  ياـهنشج  مسارم و  لـیبق  نیا  يارب  مدرم 
عجار بزح  یلام  ياهشرازگ  زا  یکی  رد  دیدرگیم . نیمأت  ملع  هللادسا  دوخ  هلمج  زا  نکمتم  صاخشا  یخرب  یلام  ياهکمک  اب  هژیوب 
بزح يراج  ياههنیزه  تخادرپ  يارب  هک  دـشابیم  لایر  رب 000/360/1  غلاب  لاس 1345  رد  بزح  هجدوب  تسا : هدـمآ  بزح  هجدوب  هب 

هجدوب شرازگ  نیمه  رد  تسا . هدش  جرخ  رکذلاقوف  ياهنشج  مسارم  يرازگرب  و  یتامدخ ، روما  تایرشن و  نادنمراک ، قوقح  لیبق  زا 
يراذـگجات 4 نشج  مسارم  يرازگرب  رطاخب  وس  کی  زا  هجدوب  شیازفا  نیا  هک  تسا  هدـش  ینیب  شیپ  لایر  غلبم 00/980/3  لاس 1346 

رـساترس رد  بزح  تابعـش  شیازفا  يارب  هکنیا  رگید  دوب و  هدش  هداد  نآ  هب  صاصتخا  لایر  غلبم 000/000/1  هک  دوب  لاس  نیارد  ناـبآ 
رداص یتاروتسد  بزح  هب  یلام  ياهکمک  ماجنا  يارب  هاش  هک  دهدیم  ناشن  رگید  يدانـسا  هتبلا  ( 26 .) دوب هدش  هنیزه  ینیبشیپ  روشک 
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نونکا هدمآ  لمع  هب  هک  ییاهکمک  هرقف  ود  رد  دوش و  یلام )  ) کمک مدرم  بزح  هب  تفای  وردص  فرـش  تلود  هب  يرما  وا   » دوب هدرک 
هیلع يرگاـشفا  هبنج  هـک  رگید  يدنـس  رد  (. 27 «) تسا هدـیدرگ  هراجا  لایر  هنایهام 000/120  بزح ) يارب   ) يدـنموربآ عیـسو و  لـحم 

دـهدیم و لوپ  مدرم  بزح  هب  ( 28) ناموت نویلیم  هنایهام 15  طقف  تلود  دنفسا 1352 )  ) رـضاح لاح  رد   » تسا هدمآ  نینچ  دراد  بزح 
تخادرپ بزح  هب  لاـیر  نوـیلیم  هنایهام 9  طـقف  تلود  لاـس 1353  لوا  هک  دـناهداد  عـالطا  مدرم ) بزح  یلکریبد   ) يرماـع هب  تاـماقم 

رد هاش  هرخالاب  بزح ، یلکریبد  زا  يریگهرانک  تهج  لدـع  ياضاقت  راب  نینچ  لابند  هب  لالحنا : فیعـضت و  هرود  3 ـ ( 29 «) درک دهاوخ 
هبترم  ) لدـع ییحی  ینک ، یقنیلع  یلکریبد  اب  بیترت  هب  بزح  ياهتیلاعف  موس  هرود  سپـس  درک . تقفاوم  يو  يافعتـسا  اـب  رخاوا 1350 

دومن و داهنشیپ  بزح  لکریبد  ناونع  هب  تشهبیدرا 1350  رد  ار  ینک  یقنیلع  لدع ،  دش ، عورـش  یلیاضف  دمحم  يرماع و  رـصان  مود ، )
مدـع مغریلع  اما  دومن . تیلاعف  هب  عورـش  لاس  نیمه  تشهبیدرا  زا 28  امـسر  ینک  دش و  دییأت  بزح  یلاع  ياروش  طسوت  داهنـشیپ  نیا 

ار وا  بزح ، همانساسا  فالخ  رب  دندادیم  صیخـشت  مزال  ار  يو  روضح  هک  تموکح  نارازگراک  بزح ، رد  تیلاعف  همادا  هب  مدع  لیامت 
دنور رب  هیلاع  رظان  کی  ناونع  هب  يو  گنر  مک  یلو  یمـسر  روضح  اـیوگ  دـندومن . باـصتنا  بزح  لـک  تساـیر  یتافیرـشت  تمـس  هب 
بزح رد  یمسر  روط  هب  هلصافالب  دوش  جراخ  هدش  میسرت  بوچراچ  زا  بزح  تیلاعف  دنور  هچنانچ  هک  دشیم  ثعاب  بزح  ياهتیلاعف 

ياورپیب تاداقتنا  رد  لبقام  هرود  ود  اـب  موس  هرود  زیاـمت  دریگب . هدـهع  هب  دوخ  صوصخم  لاـناک  رد  ار  بزح  تیادـه  هتفاـی و  روضح 
یمومع راکفا  بیرف  اهنآ  ییاغ  فدـه  یلو  تفرگیم  تروص  تاداـقتنا  هنوگنیا  زین  ـالبق  عقاو  رد  دوب . تیرثکا  بزح  هیلع  تیلقا  بزح 

هنک هب  دنراد  افو  نآ  هب  زونه  هک  بزح  ياضعا  زا  يرایسب  ایوگ  هک  داد  ناشن  بزح  ینایاپ  هلاسراهچ  هرود  نیا  هناداقن  درکلمع  یلو  دوب 
تفای شیازفا  يدح  هب  هرود  نیا  رد  تاداقتنا  تدش  نازیم و  اذل  دنشاب و  هتشاد  یعنصت  يراتفر  هک  دنتسین  رضاح  رگید  هدرب و  یپ  هیضق 

راهچ بزح  هلاس  راهچ  تیلاعف  لوط  رد  ياهقباسیب  روطب  هک  دـش  ثعاب  دـیدرگ و  الاب  تاماقم  بناج  زا  نآ  فیعـضت  بجوم  المع  هک 
زا لـبق  يو  دوب . يرتـسگداد  ترازو  نیلغاـش  زا  قوقح و  یـسایس و  مولع  يرتـکد  كردـم  ياراد  ینک  یقنیلع  دـش . ضیوـعت  لـکریبد 

یبزح نیـسسؤم  نیلاعف و  زا  دش و  بزح  وضع  ملع  بیغرت  اب  دـشیم و  بوسحم  ملع  هللادـسا  نارای  ناهارمه و  هورگ  زا  بزح  لیکـشت 
دهعیلو یگنهرف  داـینب  یلماعریدـم  تمـس  هب  تیاـهن  رد  دـش و  هدـیزگرب  يریزو  تسخن  تسپ  يدـصت  اـب  دـشیم ، بوـسحم  لوا  هرود 

نیرتـالاب  ) بزح یلاـع  ياروش  يوس  زا  تسیاـبیم  لـکریبد  باـختنا  بزح  همانـساسا  قبط  هکیا  رکذ  لـباق  هتکن  ( 30 .) دیدرگ بوصنم 
هب بزح ، یلکریبد  يدـصت  زا  دـعب  ینک  اـما  تفرگیم  تروـص  بزح  يزکرم  هـتیمک  ياـضعا  زا  یکی  ناـیم  زا  و  مدرم )  بزح  عـجرم 

رثؤم ياضعا  زا  یخرب  تفلاخم  هنیمز  ناوا  نامه  زا  هدـعاق ، فالخ  لمع  نیمه  دـمآ . رد  بزح  یلاع  ياروش  يزکرم و  هتیمک  تیوضع 
دوخ تمـس  زا  لمع  نیا  هب  ضارتعا  رد  لکریبد  يدورفج ) مظاک  دـبمار و  وکـاله   ) نواـعم ود  هلمج  زا  تخاـس  مهارف  ینک  اـب  ار  بزح 

قباوس اـیوگ  ینک ، دروم  رد  هچناـنچ  دنتـشاد ، تسد  بزح  زا  جراـخ  یلماوـع  تاـباصتنا ،  نوـگنیا  رد  هک  اـجنآ  زا  هتبلا  دـنداد . افعتـسا 
هرادا مدرم )  ) ار وا  بزح  اـت  دوب  هدـش  رومأـم  ملع  يوـس  زا  ینک ...   » دـسرب تمـس  نیا  هب  يو  هک  دوـب  هدـش  ثعاـب  ملع  اـب  يو  یتـسود 
لدـع هرود  نوکـس  دروکر و  ههد  کی  هب  يو  روضح  دوب و  هارمه  يدایز  شوج  بنج و  لوحت و  اـب  ینک  هرود  لاـح  ره  هب  ( 31 «.) دنک
راـکفا هجوـتم  ار  بزح  يوزنم  یلو  لاـعف  دارفا  زا  يرایــسب  شایلکریبد  لـیاوا  رد  يو  ياـههبحاصم  اهینارنخــس و  دـشیم . بوـسحم 

بلج ییاناوت  ینک و  ییاورپیب  وس  کی  زا  تشاد . لابند  هب  یمومع  راکفا  رد  يو  يارب  يدایز  تیبوبحم  رما ، نیا  دومن و  يو  یلاکیدار 
ره ندا  رارق  هناهب  اب  هک  درکیم  داجیا  يدـعاسم  هنیمز  يو  يارب  هعماج  تالکـشم  تالـضعم و  شیازفا  رگید  يوس  زا  یمومع و  راـکفا 

يروط هب  دنک  دادملق  نادرمتلود  یتیافکیب  هناشن  ار  تالضعم  نآو  دیامن  غیلبت  مکاح  بزح  تلود و  هیلع  يزیواتسد  ناونع  هب  یلضعم ،
افعتسا هب  روبجم  يو  تشاداقتنا ، تدش  تحارـص و  زا  هاش  يدنـسرخان  زاربا  لابند  هب  هک  دوب  هتـشذگن  يو  یلکریبد  زا  هام  زونه 14  هک 

یتیاضران روشک ، زیمآناقفخ  وج  يرادا ، داسف  ياههنیمز  رد  تلود  زا  يو  زیمآداقتنا  ياهینارنخـس  هوحن  هاـش  رظن  زا  اریز  ( 32 .) دیدرگ
هک دوب  ماـیپ  نیا  ياراد  مدرم  رظنم  زا  ینک  يافعتـسا  اذـل  ( 33 .) دوبن بولطم  اکیرمآ  عفانم  نیمأـت  ياتـسار  رد  تلود  تلاـسر  یمومع و 
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رد هدرک و  رکذ  مدرم  بزح  تیلاعف  تایح  دیدجت  ناونع  هب  ینک  هرود  زا  ملع  هللادسا  لاحره  هب  درادن . ار  يداقتنا  چیه  لمحت  تموکح 
میدـقت ار  مدرم  بزح  لکریبد  ینک ، رتکد  تیاکـش  شرازگ  هاـتوک  یبایفرـش  : » تسا هدروآ  نینچ  دوخ  دادرخ 1351  زور 15  تارطاخ 

ناتسریبد کی  ریدم  هلمج  زا  دوشیم ، رانکرب  راک  زا  وا  بزح  هب  نتسویپ  ضحم  هب  دراد ، یتلود  یماقم  سک  ره  تسا  یعدم  هک  مدرک ،
نیا هاش  اـقباس  تسا  هدوب  ققحم  شتیاکـش  رد  ینک  هک  دز  نفلت  ریزو  تسخن  هب  هلـصافالب  دـش و  تحاراـن  یلیخ  هش  درب . ماـن  ار  یتلود 

، ون حرط  نارهت :  ) يودهم گنـشوه  اضرلادـبع  همجرت  هاش ، اب  نم  ياهوگتفگ  ملع  هللادـساریما  . ) درکیم در  ییانتعایب  اب  ار  لئاسم  لیبق 
زا هک  يرفن  دـنچ  اهدـعب   » دوب هتـشاذگ  رتزارد  دوخ  میلگ  زا  ار  شیوخ  ياـپ  ینک  تموکح ، نارازگراـک  هاگدـید  زا  ص 352 ) پ371 
اب يو  هک  تـفرگ  تروـص  یلاـح  رد  ینک  لزع  ( 34 «) ینک یقنیلع  دـننام  دـندش  رانکرب  بزح  زا  دـندوب  هدرک  یطخت  مدرم  زاـجم  دوح 
رد تکرـش  هب  بزح  ياـضعا  بیغرت  روـظنم  هب  اهرهـش  هب  یغیلبت  ياهرفـس  یط  رد  ادـیوه  تـلود  هـیلع  هـک  ياهنادـقتنم  ياـهینارنخس 

یبزح ياه  هتیمک  زا  يرایـسب  دـشیم ، هجاوم  یمومع  لابقتـسا  اب  اهرفـس  همه  رد  دادیم ، ماجنا  ناتـسرهش  رهـش و  ياهنمجنا  تاباختنا 
يارب ار  دوخ  دـندروآیم و  يور  يآهزات  كرحت  هب  ینک  دورو  اب  دـندوب ، هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  دوکر  زا  ياینالوط  نارود  هک  اـهرهش 

تــسد تفاـییم ، شیازفا  بزح  دـیاع  ياـضعا  ناـیم  رد  ینک  تیبوـبحم  هکیلاـح  رد  دـندومنیم . هداـمآ  دـیدج  تاـباختنا  رد  تـکرش 
زا جراخ  یـسایس  تاماقم  زا  یخرب  هارمه  هب  دـبمار  وکاله  لدـع و  ییحی  يربهر  اب  حانج  ود  لیکـشت  اب  بزح  راک  هظفاحم  ناراکردـنا 
زا يریگولج  يارب  رگید  يوس  زا  دـنزاس و  مهارف  ار  يو  لزع  ياـههنیمز  فرط  کـی  زا  اـت  دـندومن  يریگعضوم  ینک  هیلع  ( 35  ) بزح

بزح راب  نیلوا  يارب  اـیوگ  دوب  هداد  خر  ياهقباـسیب  هرظتنم و  ریغ  رما  عقاو  رد  دـنیامن . ییوجهراـچ  هلوحم  تیرومأـم  زا  بزح  فارحنا 
دوب هدـیمد  ياهزات  حور  تیلقا  یعقاو  بزح  کی  ینامرآ  تلاسر  هب  ینک  ایوگ  تخادرپیم . شقن  يافیا  هب  دوخ  یعاـقو  شقن  رد  تیلقا 

وگزاب نینچ  ار  يو  لزع  نایرج  دانـسا ، زا  یکی  دندرکیم . يرامـش  هظحل  نآ  راظتنا  رد  بزح  ياضعا  زا  يرایـسب  شیپ  اهتدـم  زا  هک 
تلود هب  ادـیدش  اجنآ  رد  هک  داد  لیکـشت  نویامه  غاب  رد  ناهفـصا  رد  هک  دوب  یگنیتیم  رطاخ  هب  ینک ... )  ) لـکریبد يافعتـسا   » دـنکیم

ار بتارم  هدش و  تحاران  رایسب  ادیوه  ياقآ  هک  تسا  عیاش  و  هتـسناد ...  یفیثک  طیحم  کی  تروص  هب  ار  مکاح  بزح  و  دومن ....  هلمح 
دوش رانکرب  بزح  یلکریبد  زا  هدربمان  هک  دوش  ذاختا  یبیترت  دـندومرف  ررقم  ینویامه  ترـضحیلعا  دینـسار و  ینویاـمه  ضرع  فرـش  هب 

لامعا يو و  لزع  لانبد  هب  اریز  دروآ . لابند  هب  تیلاعف  لاـس  لوط 15  رد  ار  مدرم  بزح  گرزب  ياـهنارحب  زا  یکی  ینک ، لزع  ( 36 ...)
يدازآ و بلـس  هجیتن  رد  رهـش و  ياهنمجنا  تاباختنا  یگدنیامن  تهج  رظن  دروم  صاخـشا  ینیعت  دروم  رد  زکرم  بزح  نیلوئـسم  ذوفن 
، نادهاز زاوها ، مدرم  بزح  ياههتیمک  ریظن  اهناتـسرهش  یبزح  ياههتیمک  زا  يدایز  دادعت  اهناتـسرهش ،  یبزح  ياههیتمک  لمع  راکتبا 

ناریا بزح  هب  یعمج  هتـسد  تروص  هب  اهنآ  زا  یخرب  یتح  دـنداد و  افعتـسا  بزح  زا  یعمجهتـسد  تروص  هب  دابآزوریف و ...  رهـشمرخ ،
 ، یعیمس يدهم  دبمار ،  وکاله  نویامه ،  شویراد  رظن  یـصاخشا  یلکریبد  لامتحا  رب  ینبم  یتاعیاش  نارحب  نیا  لابند  هب  دنتـسویپ . نیون 
رد یلو  دـمآ  دوجوب  مدرم  بزح  رب  نایناریا ) بزح  لکریبد   ) ردـص هللالضف  ینمؤم و  دـمحم  يدورفج ، مظاک  يرهاب ،  دـضتعم  دـمحم 

يدورفج و مظاک  هب  ار  یعقاو  تردق  لمع  رد  اما  تفرگ  هدـهع  هب  ار  بزح  روما  امیقتـسم  خیرات 3/5/1351  زا  لدع  ییحی  دوخ  تیاهن 
دوشیم بوسحم  بزح  يارب  هتفـشآ  ياهرود  ناونع  هب  دیـشک  لوط  ات 6/4/1352  لاـسکی  بیرق  هک  هرود  نیا  درپس . يو  هتـسباو  هورگ 

يداع ياهتیلاعف  زا  يدودـح  ات  اهنت  هن  بزح  هرود  نیا  رد  دـشیم  بوسحم  بزح  رد  دوکر  ددـجم  تشگزاـب  ناونع  هب  لدـع  روضح 
ینک و يرانکرب  لابند  هب  بزح  رب  مکاح  يدیماان  سأی و  رطاخ  هب  رما  نیا  داد  تسد  زا  ار  دوخ  یهدنامزاس  لکـشت و  هکلب  دنامزاب  دوخ 

دنور رد  ترتف  هرود  ناونع  هب  ناوتیم  ار  دلع  ددجم  یلکریبد  هلاسکی  هرود  دـمآ . دوجوب  اهناتـسرهش  ياههتیمک  زا  يدادـعت  يافعتـسا 
زاو دندوب  یـصخش  عفانم  نیمأت  ظفح و  ناهاوخ  فرط  کی  زا  هک  بزح  رب  ناراکهظفاحم  حانج  هطلـس  دـیمان ، مدرم  بزح  ياه  تیلاعف 
مه ترتف ، هرود  لاحره  هب  دـشیم . بوسحم  روتف  نیا  یلـصا  لماع  دنتـشادن  تیرثکا  بزح  رطاخ  ندـیناجنر  هب  یلیامت  زین  رگید  فرط 

هظفاحم درکیور  و  ینک ) هرود   ) يداقتنا درکیور  سوملم  هسیاـقم  زا  ياهنحـص  هعماـج ، ناـیرج  نارظاـن  يارب  مه  بزح و  ياـضعا  يارب 
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، تیلقا بزح  تیلاعف  يارب  مزال  طرـش  نیلوا  هک  تفاـیرد  ار  هتکن  نیا  یمومع  راـکفا  تشاذـگیم . شیاـمن  هب  ار  لدـع ) هرود  هناراـک ( 
موادت دنتـسین . تیلقا  بزح  لالقتـسا  هب  لیام  اذل  دنرادن  ار  دقتنا  لمحت  تموکح  نارازگراک  هک  اجنآ  زا  دـشابیم و  نآ  لمع  لالقتـسا 

نیا همادا  هکیلاح  رد  تشاذـگ  شیامن  هب  هاـش  رظن  دروم  یـسارکومد ! ماـظن  رد  ار  تیلقا  بزح  یفیلکتـالاب  رگید  راـب  هرود  نیا  هلاـسکی 
رین زاب  نیا  لبق ، تاعفد  هباـثم  هب  دربب ، لاؤس  ریز  میژر  نارازگراـک  دوخ  هاگدـید  زا  ار  تیلقا  بزح  تیدوجوم  هفـسلف  دوب  نکمم  دـنور 
دیاب تیلقا  بزح  تفگ « اهنآ  هب  باطخ  يو ، اب  مدرم  بزح  رثؤم  ياضعا  تاقالم  نایرج  رد  هاـش  درک . نیعم  ار  بزح  فیلکت  هاـش  دوخ 
بزح یلاع  ياروش  دـلع  یحی  داهنـشیپ  هب  دومنهر  نیا  لاـبند  هب  ( 37 «) دـیوگب دوب  یبیع  رگا  انایحا  ات  دـشاب  هیرجم  هوق  ياـهراک  بقارم 

زا یهاگـشناد  تالیـصحت  مامتا  زا  دـعب  يو  هک  دـهدیم  ناشن  يرماـع  یلغـش  قباوس  دـیزگرب . بزح  یلکریبد  هب  اریرماـع  رـصان  مدرم ،
( ناریا هب  اکیر  ياهکمک آ« لصا 4 ، هب  هتـسباو  ياهنامزاس  زا   ) ناـمرک نارمع  ناـمزاس  رد  تشگرب و  ناریا  هب  لاس 1333  رد  اکیرمآ 

یط روشک  ترازو  رد  تاهد  ینارمع  عیامتجا  روما  یلکریدم  ات  ار  یتیریدـم  يرادا و  بتارم  هلـسلس  تمـس  نیا  رد  دـش و  راک  لوغـشم 
ناونع هب  يو  زا  رگید  يدنـس  ( 38 . ) دوب ناریا  يزکرم  کناب  تنواـعم  بزح  یلکریبد  تسپ  يدـصت  زا  لـبق  يو  تمـس  نیرخآ  درک و 

نارمع و لوئـسم  ار  يو  رگید  یعبنم  تسا . هدرب  مان  يزرواشک  هعـسوت  قودنـص  تساـیر  و  ( 39  ) يزرواشک تارابتعا  قودنـص  تسایر 
ياهتیلاعف قباوس  ظاـحل  زا  اـما  ( 40 .) تـسا هدرک  یفرعم  ( Youta  ) اـتوی هاگـشناد  ناـگدرک  لیـصحت  زا  روشک و  ترازو  رد  هعـسوت 

لکریبد ماقم  مئاق  ناونع  هب  رد 1348  دش و  هتفریذپ  رهش  نامه  رد  مدرم  بزح  تیوضع  هب  نامرک ، رد  تیلاعف  نارود  رد  يرماع  یبزح ،
رد اددـجم  ینک  يرانکرب  اب  تسویپ . نیون  ناریا  بزح  هب  یفعتـسم و  مدرم  بزح  زا  یلکریبد  لوا  هرود  رخاوا  رد  دـش و  باـختنا  بزح 

فالخ رب  ار  يو  لدـع  مدرم ، بزح  ياـهماقم  هب  هاـش  هیـصوت  اـب  و  ( 41) دروآ يور  مدرم  بزحرد  یبزح ، ياـهتیلاعف  هـب  ترتـف  هرود 
وضع يرماع  هک  اجنآ  زا  دومن . دییأت  ار  يو  بزح  یلاع  ياروش  رد 6/4/1352 ، دومن  باصتنا  بزح  نیا  یلکریبد  هب  مدرم  بزح  هدعاق 

زا نیا  هدـعاق  نیا  زا  لودـع  لاـح  ره  هب  دوش  باـختنا  لـکریبد  ناونع  هب  تسناوـتیمن  ینک  دـننامه  زین  يو  دوـبن . بزح  یلاـع  ياروـش 
دندرکیم تیلاعف  بزح  رد  حاـنج  هس  ناـمز  نیا  رد  دروآ . دوجوب  نآ  تیلاـعف  ياـهلاس  نیرخآ  رد  ار  بزح  ياـهنارحب  نیرتینـالوط 

هورگ درک . دروخرب  ضامغا  اب  لدـع  ینوناقریغ  لمع  هب  تبـسن  هک  مدرم ) بزح  یناملراپ  نویـسکارف  ردـیل   ) دـبمار وکـاله  هورگ  یکی 
باتـش یمادـقا  رد  زین  يرماع  و  درکی . ریگعضوم  يرماع  حانج  هیلع  مامت  تدـش  اب  زاغآ  ناـمه  زا  هک  دوب  يدورفج  مظاـک  هورگ  رگید 

(42 .) تشاد لابند  هب  بزح  يارب  یگرزب  حانج  لمع  نیا  هک  داد . بزح  زا  يدورفج  هورگ  جارخا  مکح  یبزح ، هاگداد  لیکـشت  اـب  هدز 
و تسنادیم ، یلکریبد  قحتـسم  ار  دوـخ  تشاد  هدـهع  هـب  ار  انـس  سلجم  رد  مدرم  بزح  نویـسکارف  ردـیل  ناوـنع  یناـمز  هـک  يدورفج 

هکنیا دنتـشاد ، تسد  رد  ار  یبزح  هدـمع  تاـماقم  زا  يرایـسب  دـندشیم  بوسحم  بزح  ذـفنتم  میدـق و  ياـضعا  زا  هک  زین  شنارادـفرط 
بزح نابلطحالصا   » ناونع تحت  یهورگ  لیکـشت  یهدنامزاس و  اب  اذل  دندوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یعامتجا  تیثیح  یبزح و  تیعقوم 

باختنا دـنتخادرپ و  یبزح  نیلوئـسم  ریاس  يرماع و  هیلع  يرگاشفا  هب  مادـقا و  هورگ  لزاـنم  رد  یبزح  مظنم  تاـسلج  يرازگرب  هب  مدرم »
بزح و  ( 43  ) اکیرمآ یتینما  ناـمزاس  يارب  یـسوساج  هب  مهتم  ار  يرماـع  یقلت و  تلود  بناـج  زا  یلیمحت  یمادـقا  ناونع  هب  ار  يرماـع 
بزح یلکریبد  یگتـسیاش  دراد  ار  مدرم  بزح  بیقر  بزح  رد  تیوضع  هقباس  هک  یـسک  هک  دندش  یعدم  دندومن و  نیون  ناریا  مکاح 

زا یخرب  يوـتحم  ناوـنع و  دـنتخادرپ ، يرماـع  هیلع  روـشک  ياـههمانزور  رد  ناوارف  ياـههیمالعا  رـشن  هـب  اذـل  دـشابیمن و  اراد  ار  مدرم 
مدرم بزح  دریگیم ، روتـسد  تیرثـکا  زا  تیلقا  دـشابیم ، نیوـن  ناریا  بزح  وـضع  مدرم  بزح  لـکریبد  زا : دـندوب  تراـبع  اـههیمالعا 
يارب گرزب  ییاوسر  اهنت  هن  نیماضم  نیا  اـب  ییاـههیمالعا  یبزح ...  کـت  ماـظن  يوس  هب  هعماـج  دـشابیم ، نیون  ناریا  بزح  زا  ياهبعش 

موادـت ار  دوخ  ياههمانرب  روحم  شباختنا  ناوا  رد  هک  يرماع  درکیم . اشفا  زین  ار  یبزح  ماظن و  تلاسر  تیهاـم و  هکلب  دوب  تیلقا  بزح 
ار بزح  درکلمع  فعض  دنچ  ره  ( 44 ، ) درک مالعا  یسایس  تکراشم  هب  مدرم  بلج  یمومع و  هافر  داسف ، اب  هزرابم  یـضرا ، تاحالـصا 

هورگ جارخا  هب  مادـقا  اـب  يو  دوخ  یلو  ( 45  ) تسنادیم بزح  ینورد  تافالتخا  اهيدـنب و  هتـسد  رطاخب  دوخ ، فادـها  هب  ندیـسر  رد 
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ایوگ ینک ، زا  يوریپ  هب  زین  يرماع  هکنیا ،  لمأت  لباق  هتکن  دـیدرگ . یبزح  ياهيدـنبحانج  نیرتدـیدش  زا  یکی  ثعاب  یناب و  يدورفج ،
ریظن یلیاسم  زا  دوخ  ياهيریگعضوم  نیلوا  رد  تخادرپ و  تلود  هیلع  دیدش  تاداقتنا  هب  درک و  یقلت  يدج  ار  مدرم  بزح  ياهتیلاعف 

هلـصافالاب یلو  تخاس  يو  هجوتم  ار  یمومع  راکفا  رما  نیا  دنچ  ره  دومن . داقتنا  يرتسگداد  تیعـضو  يرادا و  بالقنا  سرادـم ، هیرهش 
تدم اریز  دوب . راظتنا  رد  یخلت  تشونرس  يرماع  يارب  اما  دش  لزع  یلکریبد  زا  « 8/10/1353  » رد دش و  راچد  ینک  تشونرس  هب  زین  يو 

فداصت ایوگ  هک  درک  داجیا  یمومع  راکفا  رد  یناوارف  تاعیاش  هثداح ، نیا  دـش . هتـشک  نالیگ  رد  فداصت  کی  رد  يو  دـعب ، یهاتوک 
ار ییاهتسایـس  دروم  دنچ  رد  دون و  هبرجت  ار  یعقاو  داقتنا  ياهتیدودحم  يرماع   » دـندومن يو  لتق  هب  مهتم  ار  تلود  و  دوب . یگتخاس 
زا سپ  یهاتوک  تدم  دش و  جارخا  بزح  زا  يرماع  درک . ینیبشیپ  دشیم  ار  هاش  خساپ  دـندشیم ، طوبرم  هاش  هب  الماک  هک  درک  داقتنا 

دوب نیا  رما  تیعقاو  ( 46 «) تسا هدوبن  یفداصت  يرماع  لتق  هثداح  هک  دـندرکیم  رکف  مدرم  دیـسر . لتق  هب  لیبموتا  فداصت  کـی  رد  نآ 
اهدعب  » دشیم هاش  دوخ  هجوتم  تلود  زا  داقتنا  هنوگ  ره  یسایس  ناهاگآ  دزن  رد  دوب  هاش  تسد  هب  روشک  تانایرج  مامت  خنرـس  نوچ  هک 

اهکناب ياسؤر  زا  یکی  هک  يرامع  رـصان  دننام ...  دندش  رانکرب  بزح  زا  دندوب  هدرک  یطخت  مدرم  بزح  زاجم  دـح  زا  يرفن  دـنچ  هک 
داجیا بزح  ياضعا  نیب  رد  یتشحو  هثداـح  نیا  ( 47 «) درپس ناج  نالیگ  رد  يزومرم  روطب  دیدرگ و  التبم  يرتدـب  تشونرـس  هب  زین  دوب 

یلکریبد  ) نئمطمان لغـش  نیا  ندـش  رادهدـهع  بلطواد  یـسک   » دـندوبن بزح  یلکریبد  لوبق  هب  رـضاح  یبزح  نالاعف  زا  يرایـسب  درک و 
، دومن بوصنم  بزح  یلکریبد  هب  ار  یلیاضف  دـمحم  خـیرات 22/10/1353  رد  بزح  یلاع  ياروش  تیاهن  رد  اما  ( 48 .) دوبن مدرم ) بزح 
رد زاریش  يرادنامرف  تمـس  رد  دادرم 1332  ياتدوک 28  نایرج  رد  يو  هک  دـهدیم  ناشن  یلیاضف  یبزح  ياـهتیلاعف  یلغـش و  قباوس 

ناریا تیرثکا  بزح  فرط  زا  تسویپ و  تنطلس  نارادفرط  هب  اهدعب  دوب و  هدیشک  نییاپ  ار  هاش  اضردمحم  همـسجم  قدصم  زا  يرادفرط 
نوسامارف ياضعا  زا  دـبمار  وکـاله  هارمه  هب  يو  هک  دوب  هعیاـش  نینچ  ( 49 .) دـش باختنا  یلم  ياروش  سلجم  یگدـنیامن  هب  رابود  نیون 
فـالتخا لـح  تأـیه  وضع  ریظن  یبزح  فـلتخم  ياهتمـس  دوـب و  مدرم  بزح  یمیدـق  ياـضعا  زا  یلیاـضف  لاـح  ره  هب  ( 50 .) دنشابیم

هرود رد  بزح  یلاع  ياروش  تسایر  بزح ، یلکریبد  يدـصت  زا  لبق  يو  تمـس  نیرخآ  تشاد و  مدرم  بزح  رد  ار  امرفراک  رگراـک و 
، زاغآ نامه  زا  تشاد  یهاگآدوخ  زا  لبق  لکریبد  ود  تشونرـس  زا  دوب و  هدروآ  تسد  هب  عاضوا  زا  هک  یتخانـش  اب  یلیاضف  دوب . يرماع 

داقتنا هب  تبـسن  تسا و  تکلمم  هلاـس  ریزو 12  تسخن  ادـیوه  نوچ   » درک مالعا  تلود  مکاح و  بزح  اـب  مهاـفت  ار  دوخ  يراـک  هماـنرب 
ددرگ ناونع  داح  بلاطم  اههمانزور  رد  ارچ  دیامن ....  مهافت  نسح  داجیا  مدرم  بزح  فرط  زا  يو  اب  هک  رتهب  هچ  دراد  تیساسح  دیدش 
لیلد درادـن و  یبولطم  هجیتن  تیلقا  بزح  يارب  لاـحره  هب  هک  دوش  ریو  تسخن  ترودـک  بجوم  مه  دـنزب و  همطل  بزحت  رما  هب  مه  هک 
ماقم رد  اـقبا  هب  طورـشم  هک  درک  مـالعا  يو  نانخـس  ناـی  اـب  ( 51 .«) تسا يرماـع ) ینک و   ) قباـس ياـهلکریبد  اـب  تلود ، هیور  مـه  نآ 

ياضعا هاگدـید  زا  یلیاضف  طـسوت  هذـختم  هیور  درک . دـهاوخ  يراددوخ  تیرثکا  بزح  ادـیوه و  تلود  هیلع  داـقتنا  زا  بزح  یلکریبد 
هک مدرم ) بزح  نابلط  حالـصا   ) يدورفج هورگ  تشگ . یقلت  ( 52 «) مدرم بزح  لالحنا  تهج  تلود  اب  یلیاضف  یناـبت   » ناونع هب  بزح 

-1332  ) قدـصم هرود  رد  یلیاضف  هقباس  هب  هجوت  اـب  هک  اـعدا  نیا  اـب  زین  هرود  نیا  رد  دـشیم  بوسحم  يرماـع  تخـسرس  نیفلاـخم  زا 
یلکریبد هدمع  عیاقو  زا  یکی  دـنتخادرپ . يو  اب  تفلاخم  هب  ( 53) درک لضاح  دیدرت  هاش  هب  تبـسن  يو  تادص  رد  تسا  نکمم  ( ، 1331

يدییأت رهم  هرگنک  هسییر  تأیه  تاقالم  تساوخرد  شریذپ  مدـع  اب  هاش  هک  ( 54) دوب بزح  مراهچ  هرگنک  يرازگرب  یلیاضف ، ههام  هس 
؛ تقو رگید  بزح  هس  هارمه  هب  دنفسا 1353  رد  نآ  یناب   ) روتسد هب  یسارکومد  رهظم  نیا  ماجنارس  و  ( 55 .) دز مدرم  بزح  رمع  نایاپ  رب 

ياهب هب  ردـص  هللالضف  یلکریبد  هب  نایناریا  بزح  رهورف و  شویراد  يربهر  هب  تسیناریا  ناـپ  بزح  ( ، 1343-1353  ) ینون ناریا  بزح 
بزح نیا  درکلمع  زا  یبایزرا  لیلحت و  هنوگره  يریگهجیتن : یبایزرا و  دنتـشگ . مالعا  لحنم  ناریا  تلم  زیخاتـسر  دـحاو  بزح  لیکـشت 
لباق یعقاو و  يراتفر  بزح  کی  ناونع  هب  ات  دوبن  دازآ  بزح  کی  مدرم ، بزح  دریگ . ماجنا  نآ ، ندوب  هتـسباو  تیهام  هب  هجوت  اـب  دـیاب 

هار هاگ  ره  بزح  نیا  دوب . تیمکاح  رظن  ریز  هدش و  هتکید  دش ، نآ  بذج  هک  يرشق  ره  درک و  افیا  هک  یشقن  ره  دشاب . هتـشاد  یبایزرا 
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بزح داجیا  یبزح و  ود  ماظن  ییاهن  لـالحنا  دـشیم . فیعـضت  تدـش  هبا  تفرگ ، شیپ  رد  ار  یعقاو  تیلقا  شقن  ياـفیا  یعقاو و  داـقتنا 
دوخ هب  ار  نآ  زا  یلامتحا  هدافتـساءوس  بزح و  لرتنک  تمحز  تساوخیمن  یتح  هاش ، هک  دنکیم  راکـشآ  ار  هتکن  نیا  زیخاتـسر ، دحاو 

ياههتساوخ قوقح و  قاقحا  تهج  عورـشمان ) و   ) تقو یتلود  ياهلاناک  زا  یتح  اهنآ  هدافتـسا  هعماج  يرادیب  هدنهد  ناشن  نیا  و  دهدب .
یلاناک المع  دهد ، رارق  داقتنا  دروم  ار  مکاح  تیرثکا  دشاب و  تیلقا  هاگ  هدعو  هکنآ ، ياج  هب  مدرم ، بزح  لاح  نیا  اب  دشابیم . عورشم 

زا یخرب  دـشیم . بوسحم  بزح  نیا  هب  دارفا  بذـج  لماوع  زا  یکی  زین  هناـبلط  تعفنم  تـالیامت  دوب . ناـبلطتصرف  یبلط  تعفنم  يارب 
ره دنتسناوتیم  بزح  رد  تیوضع  قیرط  زا  دندوب ، الاب  یلغش  بصانم  بسک  یپ  رد  هک  روشک  زا  جراخ  ابلاغ  لخاد و  ناگدرک  لیصحت 
 ، مدرم  ) یـسایس بزح  ود  ره  . » دـنبای تسد  دوخ  رظن  دروم  یلغـش  بسانم  هب  هدـش و  کـیدزن  هعماـج  یـسایس  نارازگراـک  هب  رتشیب  هچ 

اهنت هن  روکذم ، بازحا  ندوب  یشیامرف  ( 56 «) دندوب هتشابنا  ترهش  تورث و  ناگنشت  تردق و  ناگتفیش  زا  هک  دندوب  ییاههاگشاب  نویلم )
بلس ثعاب  یبزح  هنایارگادوس  هنایارگدوس و  ياهتباقر  اب  هکلب  دیدرگ  یسایس  تکراشم  رد  مدرم  ياههدوت  بذج  زا  یناوتان  هب  رجنم 

، دوب هدش  میظنت  تکلمم  هب  تمدخ  عفن و  هب  ارهاظ  اهنآ  همانـساسا  مارم و  هک  نویلم  مدرم و  بازحا  . » دش بازحا  زا  مدرم  یمومع  دامتعا 
هب دندشیم و  هدناشک  ناریا  یـسایس  هنحـص  رد  رهاظت  هب  دوخ ، هتـسبرد  ياهقاتا  نورد  زا  یـسایس  تامازلا  اب  بسانتم  رابکی ،  دـنچ  ره 
زیم بسک  يارب  بازحا ) نیا   ...) دنتفاین مدرم  هدوت  رد  ياهشیر  ذوفن و  چیه  بزح  ود  نیا  دنتخادرپیم ....  رگیدـکی  اب  یبزح  ياهتباقر 

دارفا تیوضع  یلصا  لماع  ناوتب  دیاش  ( 57 .) دیشاپیم مه  زا  تعاس  فرظ 24  رد  ناربهر  نتفر  رانک  اب  هک  دندوب  سلجم  تلاکو  ماقم  و 
هک دانـسا  زا  یکی  رد  تسناد . یلم  ياروـش  سلجم  یگدـنیامن  بسک  ياتـسار  رد  نوـیلم  اـی  مدرم  بزح  رد  ار  اهناتـسرهش  رد  نکمتم 

ياههتیمک یلام  عضو   » تسا هدمآ  نینچ  تسا  یلم  ياروش  سلجم  یگدنیامن  بسک  اب  بزح  تابعـش  سیـسأت  دنویپ  یگنوگچ  يایوگ 
لحم نآ  رد  بزح  تاـیح  همادا  هب  دـندوب  تلاـکو  لاـبند  اهرهـش  رد  هک  يدارفا  زا  کـی  ره  هک  تفرگیم  ماـجنا  تروـص  نیدـب  یبزح 

دندیـشوکیم دندوب  هدش  هدنیامن  اجنآ  زا  هک  ياهتیمک  ظفح  رد  يرتشیب  هقالع  روش و  ابدـندشیم  لیکو  رگا  دـندومنیم و  ییاهکمک 
زین ناتسرهش ) نآ  مدرم  بزح  ياضعا   ) اهنآ تفریم  رانک  یلک  هب  اهنآ  هدروخ  تسکش  يادیدناک  یتقو  هک  دندوب  مه  یتابعش  زین  و  .... 

و ( 58 «) دندروآیم نییاپ  ار  بزح  يولبات  دـننک  لمع  ار  ییاههنیزه  نینچ  دنتـشادن  لیم  ای  دـندوبن و  بزح  هنیزه  تخادرپ  هب  رداق  نوچ 
يراذـگاو روظنم  هب  روشک  رـساترس  رد  تنطلـس  هب  رادافو  دارفا  ییاسانـش  بزح ، ود  نیا  تلاسر  زین  تموکح  نارازگراک  رظنم  زا  ایوگ 

ود نیا  تیدوجوم  مـالعا   » اذـل دوب و  بزح  فیاـظو  زا  زین  اـهنآ  يرکف  شزومآ  تیبرت و  يدـعب  ماـگ  رد  دوب و  اـهنآ  هب  یلحم  تاـماقم 
نیا ایوگ  تساجک ، رد  اهنآ  توافت  دنتـسناد  یمن  نآ  یلـصا  ياضعا  ناربهر و  دوخ  هک  دوب  هرخـسم  ياهزادنا  هب  نویلم ) مدرم و   ) بزح

هک يزیچ  اهنت  مه  بازحا  نیا  نامیایب  ياضعا  هدرک و  تردابم  بزح  سیـسأت  هب  ینویاـمه  رماوا  يارجا  رد  لاـبقا ) ملع و   ) صخـش ود 
اهنآ دوـخ  راـیتخا  رد  مه  بزح  ود  زا  یکی  باـختنا  اـیوگ  ددرگ و  اـهنآ  دـیاع  هک  دوـب  ههجو  زاـیتما و  اـی  ماـقم و  تسپ و  دنتـساوخیم 

ياتـسار رد  بزح  نیا  هک  بیترت  نیا  هب  دـشابیم ، نآ  هب  تیلقا  شقن  ياطعا  بزح  نیا  یـسررب  رد  لمأت  لباق  تاـکن  زا  یکی  ( 59 «) دوب
لیکـشت هنیباک  اـی  دروآ و  تسد  هب  ار  سلجم  یناـملراپ  تیرثکا  تسناوتیمن  زگره  هلاـس  تیلاعف 18  لوط  رد  هلوحم  تیرومأـم  يارجا 

یتباقر هب  هک  دش  لصاح  نآ  يارب  دـیما  نیا  لاس 1339  رد  یلم  ياروش  سلجم  متـسیب  هرود  یلاجنج  تاباختنا  رد  رابکی  هچ  رگا  دـهد .
لیکشت لوئـسم  زوریپ  بزح  دوب و  دهاوخ  دازآ  تاباختنا  نیا  هک  دوب  هدرک  دیکأت  اصوصخم  هاش  نوچ  دزادرپب . تیرثکا  بزح  اب  تخس 

اب تفگ  ناوتب  دیاش  هک  يروطب   » دز تسد  سلجم  ياهیسرک  تیرثکا  ندروآ  تسدب  يارب  یعیسو  تاغیلبت  هب  مدرم  بزح  تسا . هنیباک 
ببـس یتاباختنا ، هزرابم  هار  زا  ترادص  دنـسم  رب  نتـسشن  يارب  تباقر  اما  دیـسریم ، رظن  هب  یعنـصت  الماک  دـیدج  یبزح  ود  ماظن  هکنیا 

اما ( 60 «) دریگ ناـج  هراـبود  دوب  هتفر  نیب  زا  دادرم 1332 )  28  ) رد 1953 قدـصم  میژر  طوقـس  ناـمز  زا  هک  يداآ  هیحور  هک  دـیدرگ 
وغل راتـساوخ  یلم  ههبج  هدوـت و  بزح  اـباهرمه  مدرم  بزح  دـش و  تاـباختنا  رد  بلقت  هـب  مـهتم  تـلود  نوـیلم ،  بزح  يزوریپ  بـسک 

رد ندوب  تیلقا  رد   ) ینیع تیعقاو  کی  زا  مدرم  بزح  يارب  تیلقا »  » ناونع اذـل  درک . مالعا  لطاب  ار  تاباختنا  زین  هاش  دـیدرگ . تاـباختنا 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 396 

http://www.ghaemiyeh.com


قبط اذـل  دوب ، بزح  نیا  نتـشاد  هگن  تیلقا  هب  هاش  میمـصت  هدارا و  زا  یـشان  رما  نیا  هکلب  تفرگیمن  تأشن  نویلم ) مکاح  بزح  لـباقم 
بح یناملراپ  نویـسکارف  رد  تیوضع  ياضاقت  ملع  هللادـسا  زا  یلم  ياروش  سلجم  درفنم  ياـضعا  یخرب  یتقو  دانـسا ، زا  یکی  شرازگ 

روکذم ناگدنیامن  هب  یبایفرـش  زا  سپ  هرخالاب  هدرک و  هناکولم  هاگـشیپ  زا  هزاجا  بسک  هب  لوکوم  ار  عوضوم  نیا  يو   » دندومن ار  مدرم 
حالـص مدرم  بزح  هـب  ار  درفنم  ناگدـنیامن  زا  کـی  چـیه  دورو  هاـشنهاش ، نویاـمه  ترـضحیلعا  رـضاح  لاـح  رد  هنافـسأتم  داد  خـساپ 

زا ( 61 «.) درک دـهاوخ  لزلزتم  ار  لاـبقا  رتـکد  تلود  عضو  هدـمآ و  رد  تیرثـکا  تروص  هب  تیلقا  تروص  نیا  رد  دـندقتعم  دـننادیمن و 
رس و مدرم ) تیلقا  بزح  سیـسأ  زا تـ  ) نم دوصقم   » يو دوخ  ریبعت  هب  دروآ ، رد  ار  تیلقا  بزح  يادا  دوب  فظوم  بزح  نیا  هاش  هاگدید 

دوخ روتـسد  هب  دمایم  شیپ  نارحب  داجیا  ناکما  تفییم و  رتارف  زمرق  طخ  زرم  زا  ادص  رـس و  نیا  رگا  اما  ( 62 «) تسا نتخادنا  هار  ادص 
اب یـسارکومد  لوصا  زا  هدـمآ  دوجوب  تاضقانت  هب  ییوگخـساپ  ماقم  رد  یهاـگ  هک  يو  دـشیم . جارخا  بزح  زا  نارحب  نیا  لـماع  هاـش 

فـص هب  اـم  میتسین . نادرگ  يور  فلاـخم  يادـص  ندینـش  زا  اـم   » تخادرپیم ییوگ  ضقاـنت  هب  دـشیم ، زجاـع  یتلود  بازحا  تیلاـعف 
. میراد مدرم  بزح  لثم  یبازحا  فلاخم  فص  رد  منکیم ، قیوشت  دنراد  یگدنزاس  تین  هک  ار  ینافلاخم  مدوخ  میدـنمزاین ، مه  فلاخم 
ار بزح  ود  لیکشت  يرگید  راتفگ  رد  يو  هکیلاح  رد  ( 63 .) درادن دوجو  تفلاخم  يارب  يرما  ام  روشک  رد  هک  تسا  نیا  بلاج  هتکن  اما 
ود لیکشت  زا  يرفاو  هقالع  اب  نم  دوخ  دروآ  دیدپ  یتابث  ام  روشک  یسایس  عاضوا  هک  فرط  نیا  هب  لاسزا 1366  دنادیم  بستنم  دوخ  هب 
در ار  بلطم  نیمه  مـنطو  يارب  تیرومأـم  باـتک  رد  ( 64 «) مدروآ رد  لـمع  هلحرم  هب  اررکم  هدرک و  یناـبیتشپ  تـیلقا  تیرثـکا و  بزح 
زا هدشن و  يراذگناینب  مدرم  فرط  زا  بزح  ود  نیا  هک  انعم  نیا  هب  دنکیم  داقتنا  ام  بازحا  زا  دارفا  زا  یـضعب   » دـیوگیم نینچ  هدرک و 

تنطلـس و ماقم  هدـناشن  تسد  بازحا  نیا  هک  دنتـسه  یعدـم  نایوگدـب  زا  یخرب  یتح  دناهتـشگ و  لیمحت  روشک  هیلاـع  تاـماقم  فرط 
ناوتان هلـصاح  ياهشلاچ  هب  ییوگخساپ  زا  ار  دوخ  نوچ  نانخـس  نیا  هدنیوگ  لاس 1353  رخاوا  رد  دعب  لاس  دـنچ  ( 65 «) دنتسه تلود 

دوب هدیمان  یتسیـشاف  ار  یبزح  کت  ياهمیژر  روکذم  باتک  رد  هکیلاح  رد  درک ، مالعا  لحنم  ار  یـسایس  بازحا  مامت  هراب  کی  هب  دـید 
بلاق رد  ار  یتلود  یبزح  نالاعف  مامتان  دومن ، سیـسأت  ار  ناریا  تلم  زیخاتـسر  دـحاو  بزح  تخاس و  هشیپ  ار  یبزح  کت  تسایـس  دوخ 
تروص هلوحم  شقن  يافیا  زا  تیلقا  تیرثکا و  بازحا  یناوتان  زا  مادقا  نیا  عقاو  ررد  دیامن . زکرمتم  هچراپکی  دحتم و  دحاو  بزح  کی 

لاـس 1352 هب  طوـبرم  شرازگ   ) ریخا ياـهلاس  یـسایس  يرکف و  ءـالخ  تلع  هب  دراد  هدـهع  هب  ار  تـیلقا  لر  هـک  مدرم  بزح  ، » تـفرگ
تاـغیلبت تاـکیرحت و  لـباقم  رد  تکلمم  تحاراـن  یـضاران و  هقبط  يارب  هدومن و  لـمع  ار  دوخ  یعقاو  شقن  هدـیدرگن  رداـق  دـشابیم )

بزح ود  ره  همانـساسا   » دوب یکی  زین  نویلم  مرم و  هب  یبزح  ود  مسیـس  تیهام  عقاو  رد  دنچ  ره  ( 66 «) دشاب یهاگهانپ  ءاجلم و  ناگناگیب 
تسین و یصاخ  يژولوئدیا  ياراد  الوصا  مدرم  بزح  دنتـشاد «  هدهع  هب  يدحاو  تلاسر  ود  ره  و  ( 67 «) تشادن یقرف  رگیدکی  اب  الوصا 

هزرابم تیرثکا  تیلقا و  بزح  تسا و  تلم  هاش و  بالقنا  لوصا  ساـسا  هب  یتلود )  ) بازحا يژولوئدـیا  دـناهتفگ  اـهراب  یبزح  تاـماقم 
یبالقنا ياههمانرب  يارجا  هب  دراق  رتهب  رگید  بزح  زا  دنراد  هدـیقع  مادـک  ره  هک  دنتـسه  ياهمانرب  بازحا  نیا  هکلب  دـنرادن  يژولوئدـیا 

زا لبق  دنچ  ره  هک  درک  تواضق  نینچ  ناوتب  دـیاش  عقاو  رد  ( . 68 «) تساکیرمآ ریظن  ناریا  بازحا  تیلاعف  هک  دندروآیم  لیلد  دنتـسه و 
ناوتیم اهنآ ، تلاسر  درکلمع و  نداد  رارق  رظن  دم  اب  یلو  میتشاد  تیلقا  تیرثکا و  بزح  ود  امسا  زیخاتسر ،  تلم ، دحاو  بزح  سیسأت 

ناریا تلم  زیخاتسر  بزح  ورشیپ »  » و هدنزاس »  » حانج ود  ناوتیم  رگید  ریبعت  هب  هچنانچ  درک  یقلت  دحاو  بزح  کی  ياهحانج  ار  ود  نآ 
راـظتنا هنوگ  ره  بازحا ، تیلاـعف  دـنور  نیا  اـب  درک . یقلت  نیون ) ناریا  مدرم و   ) ادـعب و  نوـیلم ) مدرم و   ) قباـس بزح  ود  هباـثم  هب  زین  ار 

بزح لـکریبد   ) ملع هللادـسا  و  نویلم ) بزح  ربهر   ) لاـبقا رتـکد   » عقاو رد  دوبن ، شیب  ییوراـیور  هرود  نآ  رد  بزحت  گـنهرف  شیادـیپ 
یکی لوق  هب  ( » 69 «) تشاذگیمن ياجب  میژر  عض  رد و  يریثأت  يرگید  رب  بزح  کی  يزوریپ  دندوب و  هاش  ناگدرپسرس  زا  ود  ره  مدرم )
یلصا نارازگراک  هکنیا  نخس  لصحام  ( 70 «) نابرق هتبلا  بزح  نابرق و  هلب  بزح  میراد ، بزح  ود  ناریا  رد  ام  یسیلگنا ، ياههمانزور  زا 

زا دعب  دانـسا  زا  کی  رد  هرامـش 3 ) دنـس  ، ) درکیم نییعت  هاش  دوخ  ار  تیلقا  تیرثکا و  بزح  یـشم  طخ  دوب و  هاـش  دوخ  بزح  ود  نیا 
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ياروش سلجم  هسییر  تأـیه  تاـباختنا  رد  نویلم  بزح  اـب  تباـقر  موزل  هب  عجار  مدرم  بزح  يربهر  رداـک  هذـختم  تامیمـصت  شرازگ 
مدرم بزح  دنیامرف  هزاجا  هک  دنیامن  اضاقت  بایفرـش و  ملع  ياقآ  ندـنل  زا  هاشنهاش  تعجارم  زا  سپ  تسا  رارق   » تسا هدـمآ  نینچ  یلم ،

هک یسایس  ياهداهن  زا  یکی  تشونرس  دوب  نیا  ( 71 .) دراد زاربا  دوخ  زا  يرتشیب  تیلاعف  یلم ) ياروش   ) سلجم هسییر  تأیه  تاباختنا  رد 
هعماـج ینارحب  طیارـش  رد  مجـسنم  یبزح  تیاـمح  زا  دـیاش  اـت  داد  لیکـشت  تسا  يرورـض  یتنطلـس  تاـبث  يارب  هک  مهوـت  نیا  اـب  هاـش 

بزح نوچمه  بازحا  هنوگنیا  يدـمآ  راکان  بالقنا ، زاغآ  ینارحب  ياهزور  هعلط  اب  داد  ناشن  خـیرات  هک  روظناـمه  اـما  دوش ، رادروخرب 
، یمجن رصان  1 ـ تشون : یپ  دـش . موـلعم  تشگ ـ  مـالعا  لـحنم  هک  دوـب  تموـکح  هب  هتـسباو  یـسایس  ياـهداهن  نیلوا  زا  هک  زیخاتـسر ـ 

دمحم همجرت  ناریا ، رـصاعم  خیرات  يروآ ، رتیپ  ص 258 2 ـ ( 1373 نتـشینا ، تاراشتنا  نارهت :  ) یهاش اضردمحم  یهاش  اضر  نارگیزاب 
یسایس بازحا  رواب و  ناینابرق  یباجنـس ،  یتبرت  دومحم  ص 72 3 ـ ج 3 ، ( 1368 یئاطع ،  یتاعوبطم  هسـسؤم  نارهت :  ) يدابآرهم یعیفر 
بالقنا دانسا  ویشرآ  صص 587-586 5 ـ ج 1 ، ( 1361 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق :  ص 295 4 ـ ( 1375 ایسآ ، تاراشتنا  نارهت :  ) ناریا

، يدازهب یلع  ص 452-422 7 ـ ( 1374 ملع ، رشن  نارهت :  ) يولهپ رـصع  نارگیزاب  یعولط ، دومحم  ص 21 6 ـ هدنورپ 155 ،  یمالسا ، 
ج ج 2 ، ( 1373 کمان ، رشن  : نارهت  ) تسایس ملق و  يرفس ، یلعدمحم  ص 147-145 8 ـ ( 1375 نیرز ، تاراشتنا  نارهت :  ) تارطاخ هبش 

زکرم ویسرآ  ص 159 11 ـ هدنورپ 151 ، یمالسا ، بالقنا  دانسا  ویشرآ  هدنورپ 140 ص 36 10 ـ یمالسا ، بالقنا  دانسا  ویشرآ  271 9 ـ
یمالسا بالقنا  دانسا  ویشرآ  ص 88 13 ـ هدنورپ 156 ، یمالسا ، بالقنا  دانسا  ویشرآ  ص 16 12 ـ هدنورپ 156 ، یمالسا ،  بالقنا  دانسا 

دانسا ویشرآ  ص 19 16 ـ هدنورپ 15 ، نامه ، ص 126 15 ـ هدنورپ 156 ، یمالسا ،  بالقنا  دانـسا  ویـشرآ  ص 34 14 ـ هدنورپ 135 ، ، 
ياهشهوژپ تاعلاطم و  هسـسؤم  نارهت ؛  ) طوقـس زا  سپ  يراصنا ،   ) يدوعـسم یلع  دمحا  ص 68 17 ـ هدنورپ 155 ، یمالـسا ، بالقنا 

 ، نامه هدنورپ 162 ص 165-151 20 ـ نامه ،  ص 46 19 ـ هدنورپ 162 ، یمالسا ،  بالقنا  دانسا  ویشرآ  ص 55 18 ـ ( 1371 یسایس ، 
هدنورپ 162 ص 125- نامه ،  هدنورپ 162 ص 249-247 23 ـ نامه ،  هدنورپ 154 ص 11 22 ـ نامه ،  هدنورپ 162 ص 82-81 21 ـ

بالقنا دانسا  ویـشرآ  ص 86 26 ـ هدـنورپ 166 ،  نامه ،  ص 278-272 25 ـ هدنورپ 162  یمالـسا ،  بالقنا  دانـسا  ویـشرآ  124 24 ـ
ویشرآ دشابیم 29 ـ حیحص  لایر  نویلیم  غلبم 15  الامتحا  ص 240 28 ـ هدنورپ 168 ، نامه ،  هدنورپ 145 ص 204-203 27 ـ یمالسا ، 

زا دونهب ،  دوعسم  هدنورپ 154 ص 43 31 ـ یمالسا ،  بالقنا  دانسا  ویـشرآ  ص 312-311 30 ـ هدنورپ 163 ،  یمالسا ،  بالقنا  دانـسا 
دانسا ویشرآ ،  ص 40 33ـ هدنورپ 166 ،  یمالسا ،  بالقنا  دانسا  زکرم  ویشرآ  ص 545 32 ـ ( 1368 انیب ،  نارهت : رایتخب (  ات  ءایض  دیس 

ص اسر 1367 ) یگنهرف  تامدخ  هسـسؤم  نارهت : هنحـص (  رد  لاس  لهچ  هدبع ، لالج  هدنورپ 166 ص 65-58 34 ـ یمالسا ،  بالقنا 
ییحی يدارفنا  هدنورپ  یمالسا ،  بالقنا  دانسا  ویـشرآ  37 ـ ص 198 )  ) هدنورپ 64 نامه ،  ص 198 36 ـ هدنورپ 64 ،  نامه ،  574 35 ـ

یسوساج هنال  دانسا  234 40 ـ هدنورپ 164 ص 235 ، نامه ،  ص 205 39 ـ هدنورپ 150 ،  نامه ، هرامش 167 ص 173 38 ـ دک  لدع ،
 ، یمالسا بالقنا  دانسا  ویـشرآ  ص 42 41 ـ  ( 1366 اکیرمآ ، یـسوساج  هنال  دانـسا  رـشن  زکرم  نارهت :   ) ناریا یـسایس  بازحا  اکیرمآ ،

هدـنورپ 164 ص 222-221 44ـ نامه ،  ص 11-8 43 ـ هدنورپ 155  یمالسا ،  بالقنا  دانـسا  ویـشرآ  ص 235-234 42 ـ هدنورپ 166 
کلرـس هتـشرف  همجرت  ناریا ، رد  مسیلانویـسان  متاک ، دراچیر  ص 79 46 ـ هدـنورپ 154  نامه ،  ص 81-69 45 ـ هدـنورپ 154  نامه ، 

ص ( 1368 اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسسؤم  نارهت :  ) هنحص رد  لاس  لهچ  هدبع ، لالج  صص 486-485 47 ـ  ( 1371 راتفگ ،  رشن  نارهت :
هدنورپ 164 ص یمالسا ،  بالقنا  دانـسا  ویـشرآ  ص 545 49 ـ ( 1368 انیب ، نارهت :  ) رایتخب ات  ءایـض  دیـس  زا  دونهب ، دوعـسم  574 48 ـ
هدنورپ 164 یمالسا ،  بالقنا  دانسا  ویشرآ  هدنورپ 166 ص 122-121 52 ـ نامه ،  هدنورپ 163 ص 8-7 51 ـ نامه ،  235-224 50 ـ
هدنورپ 164 ص 203=201 نامه  هدنورپ 164 ص 220-219 55 ـ نامه  هدـنورپ 164 ص 251-250 54 ـ نامه ،  ص 205-204 53 ـ

ناریا يدـنزام ، فسوی  ص 286 57 ـ ( 1371 للملانیب ، رـشن  زکرم  نارهت :  ) ناریا یـسایس  بازحا  يرادـیاپان  للع  اـینزیربت ، نیـسح  56 ـ
رکاذ میحرلادبع  هدنورپ 155 ص 238-237 59 ـ یمالسا ، بالقنا  دانسا  ویشرآ  ص 556 58 ـ ( 1373 زربلا ،  رشن  نارهت ،  ) نرق تردقربا 
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شبنج خیرات  حیبذ ، رهپس  ص 303 60 ـ ( 1370 نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  نارهت :  ) تیطورشم رصع  رد  ناریا  یسایس  تاعوبطم  نیـسح ، 
بالقنا دانسا  ویـشرآ  ص 362 61 ـ ( 1364 ییاطع ، یتاـعوبطم  هسـسؤم  نارهت :   ) يداـبآرهم یعیفر  دـمحم  همجرت  ناریا  رد  یتسینومک 

هدنورپ 167 یمالسا ،  بالقنا  دانسا  ویشرآ  هدنورپ 167 ص 51 63 ـ یمالسا ،  بالقنا  دانسا  ویشرآ  هدنورپ 139 ص 39 62 ـ یمالسا ، 
هب هدنورپ 167 ص 50 66 ـ یمالسا ،  بالقنا  دانسا  ویشرآ  لقن  هب  هدنورپ 167 ص 51 65 ـ یمالسا ،  بالقنا  دانسا  ویشرآ  ص 50 64 ـ

دانسا ویشرآ  ص 39 68 ـ هدنورپ 139 ،  یمالسا ، بالقنا  دانسا  ویـشرآ  هدنورپ 155 ص 68 67 ـ یمالسا ، بالقنا  دانسا  ویـشرآ  زا  لقن 
اـضرلادبع همجرت  هاش ، اب  نم  ياهوگتفگ  ملع ، هللادـسا  ص 79 70 ـ نیـشیپ ،  يروآ ،  رتـیپ  ص 242 69 ـ هدنورپ 155  یمالـسا  بالقنا 

: عـبنم ص 41  هدـنورپ 139  یمالـسا ،  بـالقنا  دانــسا  ویــشرآ  ص 352 71 ـ ج 1 . ( 1371 وـن ، حرط  نارهت :  ) يودــهم گنــشوه 
www.irdc.ir

زیخاتسر بزح  لیکشت  للع  یسررب 

للع زا  یکی  یسایس ، لئاسم  ناسانـشراک  زا  يا  هدع  هدیقع  هب  هدیکچ : شربوکین  هنازرف  : هدنـسیون زیخاتـسر  بزح  لیکـشت  للع  یـسررب 
عورش زاغآرس  دیفس  بالقنا  هک  ییاجنآ  زا  دوب . دیفس  بالقنا  ياه  همانرب  فادها و  رد  میژر  تسکش  زیخاتـسر ، بزح  لیکـشت  یلـصا 

باختنا طیارـش  زا  مالـسا  دـیق  فذـح  اـب   " هک یتیـالو  یتلاـیا و  ياـه  نمجنا  هلئاـغ  اـب  هک  دوب  ناریا  رد  هاـش  هقلطم  هنادبتـسم و  تنطلس 
بلج حالطصا  هب  مودنارفر و  ماجنا  اب  تشاد  یعس  میژر  دش ، رجنم  مودنارفر  يرازگرب  هب  ات  دش  عورـش  ناگدنوش " باختنا  ناگدننک و 

رثا زین  یتعنـص  هنیمز  رد  هکلب  دوب ، يزرواشک  يدوبان  هنیمز  رد  اهنت  هن  دیفـس  بالقنا  راثآ  دـهدب . دوخ  لامعا  هب  ینوناق  هجو  مدرم  ءارآ 
دـشر هک  ییاه  هنیمز  رد  افکدوخ  داصتقا  هک  دـش  ثعاب  دوب ، هداد  ندـش  یتعنـص  هب  میژر  هک  یتیولوا  اب  اریز  تشاذـگ . ياج  رب  یبرخم 

شیازفا بجوم  تلود  زاب  داصتقا  و  دـنبای ، دـشر  زور  هب  زور  هتـسباو  ژاتنوم و  ياـه  هناـخراک  ضوع  رد  دـنور . يدوباـن  هب  ور  دوب  هدرک 
زرا و جورخ  ثعاب  دوخ  هک  ناریا  رد  یجراخ  ياهیراذگ  هیامرـس  شیازفا  گرزب ، ياهرهـش  رد  نالک  ياهدمآرد  اب  اه  یجراخ  روضح 

میژر تسکش  زیخاتسر ، بزح  لیکشت  یلصا  للع  زا  یکی  یـسایس ، لئاسم  ناسانـشراک  زا  يا  هدع  هدیقع  هب  دش .  یم  روشک  زا  هیامرس 
هک دوب  ناریا  رد  هاش  هقلطم  هنادبتسم و  تنطلس  عورش  زاغآرس  دیفس  بالقنا  هک  ییاجنآ  زا  دوب . دیفـس  بالقنا  ياه  همانرب  فادها و  رد 
هب ات  دـش  عورـش  ناگدـنوش " باختنا  ناگدـننک و  باختنا  طیارـش  زا  مالـسا  دـیق  فذـح  اب   " هک یتیالو  یتلایا و  ياـه  نمجنا  هلئاـغ  اـب 

دهدب و دوخ  لامعا  هب  ینوناق  هجو  مدرم  ءارآ  بلج  حالطـصا  هب  مودنارفر و  ماجنا  اب  تشاد  یعـس  میژر  دش ، رجنم  مودـنارفر  يرازگرب 
نآ ناهاوخ  لد  ناج و  اب  مدرم  دهد  ماجنا  دهاوخ  یم  وا  هک  ار  یتاحالصا  تسا و  بالقنا  يرجم  دوخ  هک  دهدب  ناشن  یناهج  حطس  رد 

ماجنا تقیقح  رد  دنک . رازگرب  مودنارفر  دوخ ، هناگ  شش  لوصا  يارب  دهاوخ  یم  هک  درک  انرک  قوب و  رد  عیـسو  تاغیلبت  اب  اذل  دنتـسه .
دوخ ییادز  مالـسا  تیرومأم  یمالـسا و  ياهورین  اب  هلباقم  رد  اکیرمآ  تیامح  بلج  اب  هاش  هک  دوب  یتردق  شیامن  هاش ، طسوت  مودنارفر 
نیا (: " هر  ) ماما هتفگ  هب  دـش  وربور  هر )  ) ماما يربهر  هب  یبهذـم  ياملع  تفلاخم  اب  یمودـنارفر  نینچ  يرازگرب  نایرج  رد  درک و  ءارجا 

هب یبهذم  ياهورین  يوس  زا  ینیگمهـس  هبرـض  تفلاخم  نیا  اب   1 ... تسا " بهذم  هب  طوبرم  دافم  ندرب  نیب  زا  همدـقم  يرابجا  مودـنارفر 
تبشتم يا  هلیـسو  ره  هب  دوخ  نیفلاخم  تکرح  بوکرـس  تهج  هک  دش  كانمـشخ  نانچ  میژر  دش . دراو  هاش  میژر  هب  هر )  ) ماما يربهر 

دیفـس و بالقنا  ماجنا  دوب . هعماج  رد  رتشیب  ناقفخ  و  بالقنا ، ربهر  يریگتـسد  هیـضیف ، هسردم  هب  هلمح  مدرم  عمق  علق و  نآ  دمایپ  دش و 
بیوصت هب  فلاـخم  يأر  هاـجنپ  دـص و  رازه و  راـهچ  لـباقم  رد  قفاوم  يأر  رازه  دصـشش  نویلیم و  اـب 5  هک   ) نمهب 1341 مودنارفر 6 

داصتقا يدوبان  طوقس و  تقیقح  رد  اما  دوب ، هعماج  نایم  رد  كرحت  یعامتجا و  يداصتقا و  ياهتفرـشیپ  عورـش  هطقن  هاش  دید  زا  دیـسر )
ار یتفلاخم  چـیه  لمحت  هک  هاـش  دوب . یعاـمتجا  ياـهیراجنهان  شیازفا  یقـالخا و  ياهـشزرا  طوقـس  هتـسباو و  يداـصتقا  داـجیا  ناریا و 

شومارف زگره  خیرات  اما  دنرادن . ار  وا  هنایقرتم  بالقنا  لمحت  هک  دـیمان  یم  یخرـس  هایـس و  نیعجترم  هراومه  ار  دوخ  نیفلاخم  تشادـن 
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نیا رد  تاحالـصا  ماجنا  ار  هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک  هب  کـمک  طرـش  دـمآ ، راـک  رـس  رب  يدـنک  اـکیرمآ  رد  هک  یناـمز  تسا  هدرکن 
رد دوبن –  لئاق  یـشزرا  مارتحا و  شدوخ  زج  سک  چـیه  يارب  الک  تفر و  یمن  یتاحالـصا  نینچ  راب  ریز  هاش  نوچ  درک . رکذ  اهروشک 

یلع دوخ ، هتـسباو  هرهم  اکیرمآ  اذـل  دنتـشادن –  ار  ندرک  رکف  شزرا  هک  دـندوب  يرـصانع  هراومه  زرواشک  ناقهد ، رگراک ، وا  سوماـق 
نیدرورف 1341 رد 21  دید  یم  رطخ  رد  ار  دوخ  تنطلس  ياه  هیاپ  هک  هاش  دنک و  عورش  ار  یتاحالصا  نینچ  ات  دروآ  راک  رس  رب  ار  ینیما 

قطن رد  هاش  دوش  یبالقنا !!  حرط  نینچ  يرجم  دوخ  هک  دنک  بلج  ار  ییاکیرمآ  نابابرا  تقفاوم  تسناوت  هرخالاب  دش و  اکیرمآ  راپـسهر 
لوق دوب ، هداد  بیترت  ناریا  هب  اـکیرمآ  تقو  يروهمج  تساـیر  نواـعم  نوسناـج  نودـنیل  دورو  تبـسانم  هب  هک  یماـش  زیم  رـس  رد  دوـخ 

ياهورین درک  یمن  نامگ  زگره  هاش  دروآ . رد  ارجا  هلحرم  هب  ار  دوخ  نابابرا  ياـه  هتـساوخ  هدـش  هک  یبیترت  ره  هب  هک  داد  هنادـمتفارش !!
مامت ضغبو  هنیک  اب  اذل  دننک . یگداتـسیا  وا  لباقم  رد  دنناوتب  هک  دنـشاب  هتـشاد  هشیر  مدرم  نایم  دح  نیا  ات  وا ، تامادقا  فلاخم  یبهذم 
تهج رد   " دیفس بالقنا  ماجنا  اب  هک  تسا  هدوب  يروک  هرگ  اههورگ  نیا  دوجو  هک  دمان  یم  خرس " هایـس و  نیعجترم   " ار دوخ  نیفلاخم 

دوخ ياج  رس  رب  تردق  مامت  اب  ار  هناگیب  هب  هتسباو  نیعجترم  مامت !! تیارد  اب  هتسناوت  تسا و  هدش  نآ  ندرک  زاب  هب  قفوم  ییادز " مالسا 
عاجترا یکی  درب  یم  هدافتـسا  رگید  عاجترا  عون  ود  زا  یجراخ  نانمـشد ( : " ... ( دوب هتفگ  دزاس و  هفخ  ولگ  رد  ار  اهنآ  يادص  دـناشنب و 

یعقاو و موهفم  هب  ار  بالقنا  رگا  يداینب  تاریمعت  دیفـس و  بـالقنا  دندش ".2  هدـناشن  دوخ  ياج  هب  مه  اهنآ  هایـس ، عاجترا  یکی  خرس ،
یعامتجا و يداصتقا  ياهداینب  ینوگرگد  شفدـه  مه  دیفـس  بالقنا  میریگب ، رظن  رد  تسا  يداـینب " رییغتو  ینوگرگد   " هک نآ  یقیقح 

هعماج رد  دنتـشادن و  تیلاعف  هزاجا  یتیعمج  هورگ و  چـیه  یـسایس ، هنیمز  رد  دوب  دوجوم  یـسایس  راتخاس  ظفح  دوب  هعماـج  رد  یگنهرف 
تیهام هب  انب  يروتاتکید  هقلطم و  تموکح  اریز  دنک ، داجیا  ییالخ  دناوتب  یسایس  ياههورگ  دوجو  مدع  هک  تشادن  دوجو  یسایس  داهن 

رد دوجوم  يداصتقا  ياهراتخاس  ندرب  نیب  زا  دیفس  بالقنا  فده  يداصتقا  هنیمز  رد  تشادن . ار  یفلاخم  يادص  چیه  لمحت  دوخ  یتاذ 
يدـیلوت ياهالاک  يارب  فرـصم  رازاب  داجیا  برغ ، يراد  هیامرـس  یللملا و  نیب  يداصتقا  هکبـش  هب  هتـسباو  داصتقا  ندرک  دراو  هعماـج و 

شالت میژر  یعامتجا  یگنهرف و  هنیمز  رد  تفای . تسد  فادـها  نیا  هب  تفگ  ناوت  یم  هک  دوب  یتیلم  دـنچ  ياه  تکرـش  اهتـسیلایرپما و 
ياهدـمایپ یقالخا و  داسف  زا  راشرـس  هک  برغ  يراب  دـنب و  یب  یگنهرب و  یفرـصم ، گنهرف  جاور  تیناـحور ، ياـهنم  مالـسا  اـت  تشاد 

اهدنوخآ هک  درک  یم  دای  ددـجت  گنهرف و  جاور  ناونع  هب  تکرح  نیا  زا  هک  دراذـگب ، ارجا  هلحرم  هب  هعماج  رد  دوب ، یعامتجا  راجنهان 
رد ار  یگنهرف  یعامتجا و  ياهراجنه  اهراتخاس و  دایز  دـح  ات  تسناوت  هاش  میژر  لمع  رد  تسناد . یم  یگنهرف  نینچ  جاور  فلاـخم  ار 

هلعـش اهدـعب  درـشف و  یم  تخـس  ار  میژر  نابیرگ  هک  دز  نماد  هعماج  رد  ار  یتاقبط  یگنهرف و  ياهداضت  رما  نیا  هک  دـنز  مه  رب  هعماج 
فیعـض رایـسب  دوخ  اب  تفلاخم  تردق و  ظاحل  زا  ار  نویبهذـم  صوصخب  ار ، دوخ  نیفلاخم  هراومه  هاش  تفرگ . ار  میژر  نماد  نآ  ياه 

هک دوب  وا  لاکـشا  نیا  هک  یلاح  رد  دشاب . هتـشاد  یگنر  شقن و  بهذم  زونه  ندـمت ! هارهاش  رد  هک  درک  یمن  نامگ  زگره  و  دـید ، یم 
نید تلاصا  بهذم و  شقن  دنک و  كرد  ار  ناریا  هعماج  رب  مکاح  گنهرف  دسانـشب و  ار  هعماج  دوجوم  ياه  تیعقاو  تساوخن  هاگ  چیه 

، دودحم دید  نیمه  تلع  هب  دوب .) هاش  یلـصا  طوقـس  للع  زا  یکی  فعـض و  طاقن  زا  هلأسم  نیا  و   ) دـنک رواب  اهناسنا  ناور  حور و  رد  ار 
تدش اب  دش  روبجم  هاش  میژر  دندرک . یم  تیعبت  هر )  ) ماما دوخ  ربهر  زا  هک  دش  وربور  یمدرم  هدوت  تمواقم  اب  مودـنارفر  مالعا  زا  دـعب 

. دهد ماجنا  ار  دوخ  ییاذک  مودنارفر  ناقفخ ، وج  ندرک  مکاح  اب  و  دنک ، بوکرـس  سیلپ  يورین  هحلـسا و  روز  اب  ار  دوخ  نیفلاخم  مامت 
يادـص تسناوتن  زگره  دوزفا ، یم  نیفلاخم  بوکرـس  يارب  یتینما  ياهورین  كاواس و  لیوط  ضیرع و  هاگتـسد  رب  میژر  هک  يدوجو  اـب 

اب هدـید و  فیعـض  ار  نمـشد  هک  دـنک  فارتعا  دـش  یم  روبجم  یهاگهگ  هک  دوب  تلع  نیمه  دزاس . شوماـخ  هشیمه  يارب  ار  نویبـالقنا 
. دهد همتاخ  نیفلاخم )  ) تایح هب  تسا  هتسناوتن  اما  تسا ، هدرشف  مصخ  موقلح  رد  ولگ  ات  ار  دوخ  نوخ  هب  هتشغآ  ياهتسد  هک  نیا  دوجو 

دوخ نیفلاخم  تکرح  درذگب و  لئاسم  نیا  رانک  زا  تیمها  یب  دهد و  ناشن  درسنوخ  یلیخ  ار  دوخ  رهاظ  رد  درک  یم  یعـس  هراومه  هاش 
رد يوسنارف  هدنـسیون  راگنربخ و  نراو " هبویلوا   " اب يا  هبحاصم  رد  هچنانچ  دـهد . تبـسن  اه  تسیـسکرام  ناگناگیب و  هب  لومعم  قبط  ار 
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ندرک بالقنا  : " ... دوب هتفگ  اهنآ  بوکرـس  مغر  یلع  نیفلاخم  تایح  همادا  دیفـس و  بالقنا  نیفلاخم  عمق  علق و  بالقنا و  فیرعت  دروم 
نادقف هطـساو  هب  هتبلا  نیا  هک  يزیرنوخ  نودـب  ابیرقت  اما  تشذـگ . اجنیا  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  اهداینب ، لماک  نداد  رییغت  ینعی 

گنهرف ددجت و  جاور  اب  فلاخم  ياهدنوخآ  زا  یخرب  نایغای ، دننام  دندرک  زاغآ  ار  یتاکیرحت  هک  دـندوب  یناسک  اریز  دوبن . تاکیرحت 
تـسیسکرام ار  دوخ  زورما  هک  ییاـهمدآ  لـثم  دـندوب ، ادـخ  هب  داـقتعا  یعدـم  هک  ییاهتـسینومک  کـمک  زا  رادروخرب  مدرم و  ناـیم  رد 

اهنآ میدرک و  راتفر  محرت  یب  ام  یلو  دـندوب ، ینگرگد  اب  تفلاخم  اهنابایخ و  هب  نتخیر  ددـص  رد  هداتفا  هارب  مه  اب  دـنمان و  یم  یمالـسا 
، تسکش ار  نافلاخم  تمواقم  رمک  رما  نیا  اما  دش ، يزیرنوخ  مه  یمک  دندرم ، نایم  نیا  رد  نت (  ( دنچ دندش . هدناشن  دوخ  ياج  هب  دوز 

نیا اما  اجنآ . رد  يزادـنا  بمب  کی  اجنیا و  رد  یـشکمدآ  کی  دراد و  دوجو  اجنآ  اجنیا و  رد  هدـنکارپ  کچوک  ياه  تمواقم  نیا  الاح 
 ... " تسا یبنج  عوضوم  کی  تسین ، يدج  عوضوم  نیا  یلو  دنتسه ، یسک  زونه  هک  دنهد  ناشن  دنهاوخ  یم  هک  تسا  یناسک  راک  طقف 

روتسد هب  هاش  هک  دوب  صخـشم  یـسایس  لئاسم  ناهاگآ  نانیب و  نشور  يارب  دوب  هدش  مالعا  نمهب  مشـش  مودنارفر  يارب  هک  ار  یلوصا   3
ناگناگیب و عفانم  نتـشاد  مدـقم  هعماج و  ياهراتخاس  نتخاس  دوبان  نآ  زا  فدـه  دـهد و  یم  ماجنا  ار  لمع  نیا  دوخ  ییاکیرمآ  ناـبابرا 
یناریا و یبالقنا  ار  دوخ  دیفـس  بالقنا  درک  یم  یعـس  هراومه  دوخ  نانخـس  رد  هاـش  هچ  رگ  دوب . دـهاوخ  هعماـج  عفاـنم  رب  اهتـسیلایرپما 
: " ... دوب هتفگ  یبالقنا  نینچ  هفـسلف  هیجوت  رد  هچنانچ  تسا ، هدشن  ذخا  هناگیب  زا  زگره  هک  دـنک  دادـملق  هعماج  یگنهرف  ننـس  اب  قباطم 

يالاک کی  تروص  هب  ار  بالقنا  نیا  اـم  دوب . یناریا  ننـس  حور و  اـب  قبطنم  یناریا و  بـالقنا  کـی  لوا  هجرد  رد  دیفـس (  ( بـالقنا نیا 
تسین نیا  تسا ، هدوب  قطنم  هفسلف و  رکف و  قالخ  لاس  نارازه  لوط  رد  دوخ  هک  ام  تلم  نأش  الوصا  اریز  میدادن . تلم  لیوحت  یتادراو 

هدـش رکذ  لوصا  مامت  نتفرگ  رظن  رد  اـب  یناریا و  غوبن  ساـسا  رب  ییاـههار  اـم  دـنک . نت  رب  ار  نارگید  تیراـع ) هماـج   ) دروم نیا  رد  هک 
عادـبا دوب  مزال  هک  نآ  زا  تمـسق  ره  صوصخب  یلو  دوب  هدـش  هدافتـسا  نارگید  دـیفم  براجت  زا  اـهنآ  رد  اـعبط  هک  میدوب  هدرک  ذاـختا 

وا میژر  ءاقب  ظفح و  يارب  هاش  ییاـکیرمآ  ناـیماح  يوس  زا  مودـنارفر  يرازگرب  هک  دوب  راکـشآ  حـضاو و  یبوخ  هب   4 .... دوب " مامدوخ 
لوط رد  اکیرمآ  هک  تسین  يدیدرت  : " تسا ... هتشون  هنیمز  نیا  رد  ییاکیرمآ  ققحم  هدنـسیون و  لیب " زمیج   " هک نانچ  هدش  هداد  بیترت 

رد دـنک . زاغآ  ار  صاخ  هدـش و  لرتنک  تاحالـصا  يارب  یلمع  يا  همانرب  ات  داد  رارق  راشف  تحت  ار  هاش  میژر  يدـنک  يروهمج  تساـیر 
رد لاثم  يارب  دوب و  هدرک  هیـصوت  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  هک  دـندوب  یتاحالـصا  نامه  درک ، مالعا  هاش  هک  یتاحالـصا  زا  يرایـسب  عقاو 

ار تاحالـصا  رب  اکیرمآ  دیدج  دیکأت  حلـص " هاپـس  همانرب   " يارب يدنک  يراکتبا  حرط  دوب . هدـش  رکذ  گنیلوب "  " يا هدام  راهچ  همانرب 
تأیه رگا  هک  تسا  یمهم  تاـکن  زا  هعماـج  ره  یگنهرف  راـتخاس  تفاـب و  هب  هجوت  مالـسا ! اـب  دیفـس  بـالقنا  قباـطت   5  .... درک " رتـشیب 

راـتخاس ياـنبم  رب  ار  دوخ  ياـه  هماـنرب  لـمع  رد  و  دـشاب ، هتـشاد  هجوت  نادـب  دوخ  یتموکح  ياـه  هماـنرب  فادـها و  يارجا  رد  همکاـح 
دیاـب تروص ، نیا  ریغ  رد  دـش ، دـهاوخ  رادروخرب  ییـالاب  تیقفوم  زا  ارجا  هلحرم  رد  املـسم  دـنک ، يزیر  یپ  یحارط و  هعماـج  یگنهرف 

ياهیراجنهان دوخ  لابندـب  دـنک ، یم  ادـیپ  داضت  هعماج  ياهراتخاس  اـب  نوچ  لـمع  ارجا و  هلحرم  رد  اـه  هماـنرب  اـهحرط و  تشاد  راـظتنا 
هدوت تفلاخم  تنوشخ ، تارهاظت ، اتدوک ، هب  ماجنارـس  دـبای  شیازفا  اهیراجنهان  رگا  هک  دروآ  دوجوب  هعماج  رد  ار  یعامتجا  یگنهرف و 

هب انب  هک  تسا  یبهذـم  تقاب  کی  ام ، هعماج  رد  یگنهرف  تفاب  دـش . دـهاوخ  رجنم  مکاح  ماظن  ینوگنرـس  هب  تیاهن  رد  یتح  مدرم  ياه 
، دجاسم دننام   ) تسا هدروآ  رد  نیداهن  تروص  هب  دوخ  رد  ار  زاین  دروم  ياهراتخاس  تسا  هتفرگ  لکـش  مالـسا  يژولوئدـیا  تاداقتعا و 
زا هعماج ، راتخاس  اب  میژر  ياهحرط  اه و  همانرب  قابطنا  مدـع  تالماعم )... ، هویـش  یبهذـم ، ياه  تئیه  اه و  نمجنا  اـه ، هینیـسح  اـیاکت ،

همانرب اهحرط و  نینچ  يارجا  اب  میژر  یلـصا  یعـس  فدـه و  هعماـج  رد  یعاـمتجا  ياـهیراجنهان  یگنهرف و  ياـهداضت  يریگ  جوا  لـلع 
يراب دـنب و  یب  داسف و  طحنم  چوپ و  گنهرف  ندرک  نیزگیاج  دوب و  هعماج  رد  مکاح  یگنهرف  یتنـس و  ياهراتخاس  ندرب  نیب  زا  ییاه ،

یم یبهذـم  يدرف  ار  دوخ  هاش  دز و  یم  مد  هعماج  یبهذـم  تاداـقتعا  هب  قیمع !! هجوت  مالـسا و  زا  راـتفگ  رد  میژر  یبرغ . مسیدـیورف  و 
رد اما  دـنک  یم  تیادـه  دـهد و  یم  يرای  یتموکح  روبعلا  بعـص  تالکـشم  اهنایرج و  رد  ار  وا  هراومه  یئرمان  يورین  کی  هک  تسناد 
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هفسلف درک و  یم  دییأت  غیلبت و  دشاب " تساوخ  یم  دوخ   " هک هنوگ  نآ  ار  مالسا  هاش ، میژر  درک . یم  لمع  تفگ  یم  هچنآ  فالخ  لمع 
روما هب  امش  هک  دنامهفب ، ینید  عجارم  ناغلبم و  هب  هعماج  رد  تشاد  یعـس  هک  دوب  میژر  یغیلبت  ياهروحم  زا  تسایـس " زا  نید  ییادج  "

، یبهذـم یـسایس  روما  هب  دراو  میتـسه و  یناملـسم !! درف  هک  اـم  و  زاـمن و )....  تاـکز و  سمخ و  هزور و  ماـکحا  طـقف   ) دـیزادرپب ینید 
رایـشوه و هاگآ و  ناربهر  اما  میریگ . یم  هدـهع  هب  یبهذـم  روما  قباـطم  ار  روما  يارجا  تیادـه و  اـم  دیراپـسب ، اـم  تسد  هب  ار  تساـیس 

هتفگ هک  سردم " نسحدیس   " نوچمه دنتسناد و  یمن  ادج  تناید  زا  ار  تسایس  زگره  یسایس ، یبهذم –  روما  رد  لقتـسم  رکفنـشور و 
رز نامکاح  لابق  رد  هاگ  چیه  دندش و  یم  نادیم  دراو  لمع  ارجا و  يارب  موزل  عقاوم  رد  هدوب و  دقتعم  تسام " تناید  نیع  تسایس   " دوب

هدوب و هعیـش  نایم  رد  یبهذـم  هاگآ  ناربهر  تایـصوصخ  زا  یگدازآ  تیرح و  دـندرکن . یلاـخ  ار  هنحـص  ناـج  سرت  زا  ریوزت  روز و  و 
هاگآ و عجارم  نینچ  يوس  زا  تسایـس ،) زا  نید  ییادج   ) وا زت  لوبق  مدـع  تخاس ، یم  ناشورخ  ینابـصع و  ار  هاش  هراومه  هچنآ  تسه .
اهارگرجحتم و مالسا  دندوب ، نآ  جورم  غلبم و  یهاگآ  عجارم  نینچ  هک  ار  یمالسا  دوخ  نانخـس  رد  هنیک  ضغب و  يور  زا  هاش  دوب . دازآ 
هک یتروص  رد  دننک . هدافتسا  دوخ  یـصخش  فادها  تهج  رد  مدرم  هدوت  یهاگآان  زا  دنتـشاد  یعـس  هک  دیمان  یم  داوس  یب  ياهدنوخآ 

نایم هب  زاب  هتـساخرب و  مدرم  ياه  هدوت  نتم  زا  هراومه  نویناحور  رثکا  اریز  دنتـشاد ، یـصاخ  هاگیاج  مدرم  ياه  هدوت  نایم  رد  نویناحور 
هدوب هعماج  رد  مدرم  يداقتعا  لئاسم  هدننک  تیاده  تافالتخا و  عجر  هشیمه  دنتشاد ، رـشن  رـشح و  یماع  مدرم  اب  دنتـشگ و  یم  زاب  اهنآ 

عیسو و هاگیاپ  زا  دنتفر ، یم  نانآ  نایم  هب  و  دنتـساخ ، یم  رب  مدرم  ياه  هدوت  نیمه  نایم  زا  نوچ  نایناحور ، میژر ، تساوخ  مغریلع  دنا ،
رد تساخ و  یمرب  هعماج  یسایس  لئاسم  هب  هاگآ  طیارـشلا و  عماج  يربهر  نایناحور ، نایم  زا  هک  ینامز  دندوب . رادروخرب  ییالاو  مارتحا 

هنحص دراو  هاگآ  ربهر  زا  يوریپ  هب  مه  مدرم  درک ، یم  يریگ  عضوم  هب  مدرم  بهذم و  نید و  عفن  هب  یبهذم  ای  یعامتجا  یسایس و  روما 
يوریپ  " هلئـسم نیمه  دوب ، هتـشاد  هگن  ساره  میب و  رد  رمع  رخآ  ات  ار  هاش  میژر  هچنآ  دنبای . تسد  قح  رب  ياه  هتـساوخ  هب  ات  دـندش  یم 

نوگنرس هاش  رگمتس  بصاغ و  میژر  تبقاع  هنازرف ، یماما  حیحص  تیربهر  رطاخ  هب  ماجنارس  هک  دوب  رایـشوه " هاگآ و  ناربهر  زا  مدرم 
هناگیب و زا  لقتـسم  ار  دوخ  ياه  همانرب  تشاد  یعـس  شیوخ  ياه  هتفگ  رد  هشیمه  هاش  دنامن . ناما  رد  دیـسرت  یم  هچنآ  زا  مصخ ، دش و 

تفلاخم مالسا و  اب  دیفس  بالقنا  قباطت  نوماریپ  هبحاصم  کی  رد  ظاحل  نیمه  هب  دنک . یفرعم  تشاد  رظن  رد  دوخ  هک  یمالسا  اب  قباطم 
کی دوخ  لوصا  رد  مالـسا  : " دوب ... هتفگ  هدرک و  هراشا  دـش  هر ))  ) ماما دـیعبت  هب  هراشا   ) اهنآ دـیعبت  هب  رجنم  هک  ناـیناحور  زا  يا  هدـع 

نآ رد  تسا و  هتفر  نخـس  تاواـسم  یعاـمتجا و  تلادـع  زا  شیپ ، لاـس  دـص  دـنچ  رازه و  زا  شیب  نآ  رد  هک  تسا  یلمع  ـالماک  نـییآ 
لوصا همه  هک  منک  مالعا  منکب و  هدایپ  ار  مدوخ  بالقنا  متـسناوت  نم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دراد ، دوجو  مک  یلیخ  یلیخ  یبیرفماوع 
بالقنا ای  هسنارف  بالقنا  دروم  رد  الثم  هک  يزیچ  دیوگب ، ار  نآ  فالخ  تسناوتن  سک  چیه  تسا . مالسا " اب  قبطنم   " الماک بالقنا  نیا 

، متخادنا نوریب  ار  اهنآ  نم  اما  دننک ، ملع  دـق  نم  هیلع  دندیـشوک ، دـنوخآ  ود  یکی  هک  تسا  تسار  نیا  هتبلا  تسا . هدوبن  نکمم  سور ،
یلبق هتفگ  فالخرب  هدرک ، شومارف  ار  شیوخ  ياه  هتفگ  دوخ ، يدعب  نانخـس  اه و  تبحـص  رد  هاش   6 .... دندروخن " ناکت  مه  نارگید 

یعامتجا و ياهراتخاس  اه  هعماج  رد  دـش  هتفگ  هک  هنوگ  ناـمه  " درادـن . یـشقن  چـیه  یلخاد  روما  رد  بهذـم  : " دـنک یم  ناـعذا  دوخ 
ياه همانرب  اهحرط و  دهد ، یم  لیکـشت  ار  یبهذم  هعماج  کی  دراد و  یناوخمه  یگنهامه و  مدرم  تاداقتعا  یبهذم و  تفاب  اب  یگنهرف 
درک یمن  هجوت  مهم  نیا  هب  اهنت  هن  هاش  اما  دشاب . گنهامه  راتخاس  تفاب و  نیا  اب  هک  دیسر  دهاوخ  تیقفوم  هب  یتروص  رد  مه  یعامتجا 

رد دوش و  یم  ییوگ  ضقانت  راچد  يا  هلحرم  رد  دیزرو و  یم  رارصا  دوب  تسایس " زا  نید  ییادج   " غیلبت جیورت و  هک  شتسایس  رب  هکلب 
يارب هن . يرآ و  ج : دراد ؟ ییاج  روشک ( یعامتجا  يانبریز  یعامتجا و  تلادع   ( نایم نیا  رد  نید  ایآ  س : : " دـیوگ ... یم  هبحاصم  کی 
يوس زا  ما و  هدرک  دای  يرادافو  دـنگوس  نآ  هب  متـسه و  نامدوخ  هعیـش  بهذـم  رادـساپ  ظـفاحم و  نموم و  کـی  نم  وس  کـی  زا  هکنیا 

شیوخ یلـصا  موهفم  رد  ار  بالقنا  ینعم  رگا  بالقنا ! هفـسلف  نیودـت   7 .... درادـن " روشک  روما  هب  یلخد  هجو  چـیه  هب  بهذـم  رگید ،
هعماج ياهراتخاس  رد  ار  يداینب  ینوگوگد  دـیاب  لاس  لوط 12  رد  هاش  دیفـس  بالقنا  میریگب ، رظن  رد  هعماـج " رد  يداـینب  ینوگرگد  "
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هب الاب  زا  یهدـنامرف  تروص  هب   " هاش هتفگ  هب  هک  یبالقنا  دـیناود . یم  هشیر  هعماج  ياهراتخاس  رد  يداـهن  تروص  هب  درک و  یم  داـجیا 
تهج رد  ینوگرگد  نیا  لمع  رد  هک  تسناد  یم  هاش  اما  دیـسر . لـصا  هب 19  لصا  زا 6  لاس  لوط 12  رد  دوب و  هدـش  سکعنم  نییاپ "
هفسلف نیودت  اب  اذل  تسا ؛ هدش  هجاوم  مه  تسکـش  هفقو و  يدنک ، یعون  اب  هکلب  هدشن ، لصاح  اهنت  هن  تسا  هدوب  وا  رظن  دم  هک  یفادها 

ایند همه  ات  دناجنگب  عیسو  تروص  هب  جراخ  لخاد و  یمومع  راکفا  مدرم و  نهذ  رد  ار  رواب  نیا  یغیلبت  روص  اب  هک  تشاد  یعـس  بالقنا 
جیاتن هچ  تسا و  هدرک  داجیا  هعماج  رد  ار  یمیظع  لوحت  هچ  بالقنا  درذـگ  یم  دیفـس  بالقنا  زا  هک  لاس  لوط 12  رد  هک  دنبای  عالطا 

بالقنا زا  لصاح  ياـه  تیقفوم  هنیمز  رد  هسنارف  نویزیولت  ناگدـنیامن  اـب  نمهب 1355  هبحاـصم 2  رد  هاـش  تسا . هدروآ  راـب  هب  یتبثم !!
کی رد  بازحا  هیلک  يروآدرگ  اب  تسا . دحاو  بزح  هلئسم  نآ  تسا و  حرطم  زین  يرگید  شـسرپ  راگنربخ :(  ( س : " دوب ... هتفگ  دیفس 
ماجنا ترـضحیلعا  يارب  يراک  هچ  دنتـساوخ  بیترت  نیا  هب  ادـیوه  هکنیا  اـی  تسا و  هدوب  هچ  ترـضحیلعا  یـسایس  هماـنرب  دـحاو ، بزح 

هیلک تسین ، بزح  کی  یعقاو  هرهچ  تقیقح  رد  دوش و  یم  هدیمان  دـحاو  بزح  هک  بزح ، نیا  هک  تسا  هدوب  نیا  نم  دـصق  ج : دـنهد ؟
رظن بحاص  یسایس  نامزاس  کی  ای  رادمتـسایس و  کی  طسوت  بزح  نیا  دریگ . یم  رب  رد  دنتـسه ، یغای  هک  ییاهنآ  زج  هب  ار  تلم  دارفا 

رب هک  یبالقنا  تسام ، بالقنا  هفسلف  رگشیامن  تهج  نیا  زا  تسا و  هتفرگن  رارق  يا  هدش  نییعت  بوچراچ  رد  هدشن و  داجیا  صخـشم ، ای 
یقرت و ناکما  يارب  ناـهج  رد  زورما  هک  هچنآ  ره  يور  سپـس  یناریا و  غوبن  يور  همه  زا  لـبق  درادـن و  رارق  يا  هدـش  نییعت  بوچراـچ 
هک دهد  یم  تیرومام  ادیوه  هب  هاش  نابآ ، رد 4  لاس 1354 و  مود  همین  رد   8 .... تسا " راوتسا  تسا ، رت  بسانم  روشک  کی  یتخبشوخ 

غیلبت و اهتدم  زا  دعب  دـنزادرپب . کیتکلاید !! لوصا  ساسا  رب  بالقنا  هفـسلف  نیودـت  هب  نارکفنـشور !! نادنمـشیدنا و  زا  یهورگ  نییعت  اب 
تقیقح رد  دوـش ؛ یم  نیودـت  هملک  اب 7000  بالقنا " هفـسلف  ، " نادنمـشیدنا هورگ  ربهر  يدنواهن  گنـشوه  یگدرکرـس  هب  يرگیچوه 

نیب دوجوم  هلصاف  ات  دوب  يا  هلیسو  زیخاتـسر ، بزح  داد . یم  هولج  ینوناق  تروص  هب  ار  نآ  هک  دوب ، يدادبتـسا  تموکح  هفـسلف  نیودت 
بزح : " دوب هتفگ  هدرک و  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  يا  هبحاصم  رد  هاش  دزاس . رپ  بـالقنا  هفـسلف  ریـسفت  نیودـت و  غیلبت و  اـب  ار  مدرم  میژر و 

زیخاتسر بزح  دهدب ....  يرگید  زیچ  هن  بالقنا  هفـسلف  هتبلا  یفـسلف ، یتح  یـسایس و  یعامتجا ، شزومآ  ام  مدرم  هب  هک  تسا  نیا  يارب 
يا هفسلف  نیودت  دوب ، هدش  وربور  یتیقفوم  اب  هاش  بالقنا  رگا  هک  یلاح  رد   9  ... تسا " بالقنا  لصا  يارجا 17  همادا  هلیسو  ناریا  تلم 
دوخ تشاد ، یتبثم  جـیاتن  راثآ و  بـالقنا  نیا  دنتـشاد و  شقن  نآ  رد  مدرم  هک  یبـالقنا  رگا  دوبن . زاـین  رگید  یبـالقنا  نینچ  هیجوت  يارب 

سمل و ار  یبالقنا  نینچ  تبثم  درکلمع  راثآ و   ) ناشدوجو قامعا  اـب  هک  دـندوب  یبـالقنا  نینچ  رگ  هیجوت  هدـننک و  ناـیب  لـمع  رد  مدرم 
راـثآ مه  ررـض  ناـیز و  زج  هکلب  دنتـشادن ، شقن  چـیه  یبـالقنا  نینچ  رد  مدرم  اـهنت  هن  رما ، عقاو  رد  هک  یتروـص  رد  دـنا .) هدرک  كرد 
هتفگ يوسنارف  راگنربخ  نراو  هیویلوا  اب  يا  هبحاصم  رد  دـش . یم  یـشومارف  راچد  ابلاغ  دوخ  تانایب  رد  هک  هاش  دـندرکن . كرد  يرگید 

. دوب لصاح  یب  یلمع  میژر  ياهراک  ریاس  دننام  بالقنا  هفسلف  نیودت   10 ... ما " هدرک  بالقنا  روشک  رد  هک  منم  نیا  اجنیا  رد  : " دوب ...
رد ار  مدرم  یمومع  راکفا  ینهذ ، يوشتـسش  یعون  اـب  کـیتکلاید !! لوصا  ساـسا  رب  بـالقنا  هفـسلف  نیودـت  اـب  تشاد  یعـس  هاـش  نوچ 

راثآ سکع  هب  دنامب و  توکسم  بالقنا  تسکش  دوکر و  دزادنایب و  اج  دوب  تکراشم ) تهج   ) یـسایس ناکم  اهنت  هک  یبزح ، ياهنوناک 
یهاگآ نآ !! تبثم  ياهدرکلمع  یبالقنا و  گنهرف  میهافم و  هب  تبـسن  مدرم  ات  دوش ، غیلبت  هیجوت و  حرط ، اهنوناک  رد  نآ  تبثم  جیاتن  و 

: دوب هتفگ  بزح  لیکـشت  زا  فدـه  دادرخ 1354  رد 22  هیـسایسلا  یتیوک  همانزور  اـب  يا  هبحاـصم  رد  هاـش  دـنروآ . تسدـب  يرت  قیمع 
نیا درک و  دهاوخ  یـسررب  ارم  ياهیژولوئدیا  تارظن و  هک  میتسه  تکلمم  یـسایس  هرادا  یـسایس و  بزح  لیکـشت  ددـص  رد  ام  الوا  " ...
دید زا   11 ... درک " دــهاوخ  لاـبند  ارم  تارظن  دــهعیلو  حیحــص و  هرادا  بزح و  نیارباـنب  دــنک و  یم  لـیمکت  ارم  تارظن  راـک ، هوـحن 

 – كرحت داجیا  هعماج و  ناهذا  ندرک  هارمگ  تهج  هک  هاش  يوس  زا  بالقنا  هفسلف  نیودت  بزح و  لیکشت  یسایس  لئاسم  ناسانـشراک 
هک یـشرازگ  رد  هک  نانچ  دوب . نشور  حـضاو و  تسا –  هدـش  هجاوم  تسکـش  اب  لـمع  رد  هک  هچنآ  رد  مدرم  نتخاـس  مرگرـس  يادـج 

الوا هک  تسا  هدرک  ناعذا  هلئـسم  نیا  هب  دهد  یم  ناریا  یلخاد  عاضوا  نوماریپ  ناریا  رد  اکیرمآ  میژر  لامع  زا  یکی  لپمتـسا " رد  ناج  "
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هدـش هجاوم  دوکر  هفقو و  اب  دـعب  هب  لاس 1349  زا  لمع  رد  هاش  دیفـس  بـالقنا  مود  تسا ، هدوب  اـکیرمآ  يوس  زا  یبـالقنا  نینچ  ماـجنا 
همانرب : " تسا ... هدمآ  نینچ  شرازگ  رد  تسا  هدوب  میژر  يوس  زا  يروص  كرحت  داجیا  تهج  بالقنا  هفسلف  نیودت  هکنیا  موس  تسا ،
راوتـسا تفای ، شرتسگ  لصا  هب 17  اهدـعب  زاغآ و  لاس 1962  زا  تسا و  یحالـصا  همانرب  کی  هک  مدرم  هاش و  بـالقنا  رب  هاـش  یـسایس 

هاپـس دننام  هک  نارمع  جیورت و  تشادهب و  شناد ، نایهاپـس  شیادـیپ  یـضرا و  تاحالـصا  هلحرم  نیلوا  يارجا  زا  سپ  همانرب  نیا  تسا .
ندش میهس  لوصا  ندش  هدوزفا  اب  لاس 1975  رخاوا  رد  بالقنا  دش . وربور  هفقو  اب  ههد 1970  رد  دندوب  هدش  یهدنامزاس  اکیرمآ  حلص 
ربتکا رد  یبزح  يژولوئدـیا  راشتنا  درک ، ادـیپ  يرتشیب  كرحت  ناگیار  شزومآ  و  داـسف ، هیلع  هزراـبم  اـه ، هناـخراک  ماهـس  رد  نارگراـک 
اهحرط يارجا   12 ... تشاد " دیکأت  میژر  ییارگ  نارمع  ییارگ و  لمع  هبنج  رب  رتشیب  دوبن و  ریگمشچ  يدادیور  بزح  هرگنک  رد   1976

، تبثم تهج  رد  هن  ینوگرگد  نیا  یهتنم  تخاس . ینوگرگد  راچد  ار  يداصتقا  یعامتجا و  ياهراتخاس  دیفـس ، بـالقنا  ياـه  هماـنرب  و 
نشور و يردق  هب  دیفـس  بالقنا  ماجنا  اب  میژر  تسکـش  تشاد . دوخ  لابندب  ار  يدایز  یفنم  تاعبت  راثآ و  هک  دوب  یفنم  تهج  رد  هکلب 

یـضعب هب  ارذگ  هاتوک و  تروص  هب  طقف  تسین ، یتاعبت  نینچ  یـسررب  هلاقم  نیا  فده  هک  اجنآ  زا  تسین . نایب  هب  يزاین  هک  دوب  حـضاو 
شیازفا یجراخ ، تالوصحم  هب  یگتـسباو  يزرواشک و  يدوبان  تشاد : لابندـب  دیفـس  بـالقنا  هک  یتارثا  دوش . یم  هراـشا  نآ  دراوم  زا 

مالقا ینیزگیاج  یفرـصم و  ياهالاک  شیازفا  یجراخ ، تالوصحم  رب  دح  زا  شیب  هیکت  تمـس  هب  داصتقا  ندناشک  ییاذغ ، داوم  تادراو 
اریز تشاد  لابندب  ار  یعامتجا  ياهیراجنهان  دوخ  اهرهـش  هب  ترجاهم  شیازفا  الاب ، حطـس  رد  ییارگ  فرـصم  دـشر  سکول ، یتادراو و 

، رجاهم رشق  يارب  شیاسآ  حیرفت و  لیاسو  ندوبن  سرتسد  دوب . ییاهرهش  نینچ  رد  نکسم  تالکشم  زورب  بجوم  اه ، ترجاهم  شیازفا 
رد دیفس  بالقنا  تارثنا  هلمج  زا  اهرهش  فارطا  رد  اهدابآریصح  ینیشن و  بلج  ینیـشن و  هغاز  دشر  یتاقبط ، یگنهرف و  ياهداضت  دشر 

ياج رب  یبرخم  رثا  زین  یتعنـص  هنیمز  رد  هکلب  دوب ، يزرواشک  يدوبان  هنیمز  رد  اـهنت  هن  دیفـس  بـالقنا  راـثآ  دوب . یعاـمتجا )  ) هنیمز نیا 
مهرب  ) دوب هدرک  دشر  هک  ییاه  هنیمز  رد  افکدوخ  داصتقا  هک  دـش  ثعاب  دوب ، هداد  ندـش  یتعنـص  هب  میژر  هک  یتیولوا  اب  اریز  تشاذـگ .
ژاتنوم ياه  هناخراک  ضوع  رد  دنور . يدوبان  هب  ور  یفاب )... ، یلاق  یتسد ، عیانص  يدوبان  یتنس ، يداصتقا  متسیس  رازاب ، متـسیس  ندروخ 

، گرزب ياهرهـش  رد  نالک  ياهدـمآرد  اب  اه  یجراـخ  روضح  شیازفا  بجوم  تلود  زاـب  داـصتقا  و  دـنبای ، دـشر  زور  هب  زور  هتـسباو  و 
هیامرـس نوناـق  بجوم  هب  اریز   ) دـش یم  روشک  زا  هیامرـس  زرا و  جورخ  ثعاـب  دوـخ  هک  ناریا  رد  یجراـخ  ياهیراذـگ  هیامرـس  شیازفا 

هک هلئـسم  نیا  هب  هجوت  اب  دـننک  جراخ  تکلمم  زا  هنادازآ  ار  دوخ  ياهیراذـگ  هیامرـس  زا  هلـصاح  عفانم  دنتـسناوت  یم  یجراـخ  ناراذـگ 
زکرمت  ، 13( دیسر یم  تعنـص  تراجت و  شخب  رد  مه  دصرد  دصرد و 200  ات 100  ییاهیراذگ  هیامرـس  نینچ  زا  هلـصاح  دوس  یهاگ 

، یتاقبط داضت  دـشر  اهدـمآرد  حطـس  رد  نزاوت  مدـع  ثعاب  هک  تیلقا  هورگ  کـی  يارب  راشرـس  عفاـنم  نارهت ، رد  يداـصتقا  ياهدـحاو 
تقیقح رد  تشاد . لابندب  ار  تعنص  رد  يرگ  هطـساو  یلالد و  دشر  اهحرط ، نایرجم  داسف  اشترا و  یلام ، داسف  هعماج ، رد  مروت  شیازفا 

حطـس رد  هتخیـسگ  راسفا  هکبـش  کـی  اـب  تسا و  هدـش  هجاوم  تسکـش  اـب  دوخ  رظن  دروم  فادـها  رد  میژر  هک  داد  یم  ناـشن  روما  نیا 
هب يداصتقا  یعامتجا و  يربارب  داجیا  هنیمز  رد  دوخ  ياه  هدعو  هب  تسا  هتسناوتن  هک  نیا  و  دوب ، ور  هبور  هعماج  رد  یعامتجا  يداصتقا و 
رد دیفـس ، بالقنا  يرازگرب  هحوبحب  رد  ( 1341  ) لاس نامه  رد  هر )  ) ماـما هک  تسا  نیا  هجوت  بلاـج  هتکن  دـنک . بسک  یتیقفوم  مدرم ،

، دیفس بالقنا  فادها  اه و  همانرب  رد  تسکش  میژر ، يوس  زا  یـساسا  نوناق  ضقن  دراوم  هب  هراشا  زا  دعب  نارهت ، نینیدتم  همان  هب  باوج 
هک دننک ؟ یم  تسرد  ینواعت  قودنـص  ارچ  : " دندوب ... هدروآ  دوخ  هیمالعا  زا  یتمـسق  رد  هدرک و  ینیب  شیپ  ار  يزرواشک .... ، يدوبان 
هب نازرواشک  ناناگرزاب و  دور و  یم  تسد  زا  یلک  هب  ناریا  رازاب  نواعت  قودنـص  نینچ  نیا  سیـسأت  اب  دـنربب . ار  عراز  جـنرتسد  لصاح 

ار هر )  ) ماما ياه  هتفگ  تحـص  ناـمز  رورم   " 14 .... دـنوش یم  التبم  زور  نیمه  هب  زین  تاقبط  ریاس  هجیتن  رد  دننیـشن و  یم  هایـس  كاـخ 
رد میژر  تسکـش  ناشن  يزیخاتـسر  بزح  نیا  ندرک  حرطم  هک  درک  دـیکأت  هر )  ) ماـما زین  زیخاتـسر  بزح  لیکـشت  زا  دـعب  درک . دـییأت 

یتـح هک  تسا  هدوب  نهربـم  نشور و  يا  هنوـگ  هب  بـالقنا  ماـجنا  رد  میژر  تیاکـش  هتبلا  تسا . دیفـس  بـالقنا  ياـه  هماـنرب  فادـها و 
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هب دـندوب  روبجم  دـندز  یم  هاش  يراکتبا  بالقنا  دیفـس و  بـالقنا  راـبرپ  تبثم و  تارثا  زا  مد  هراومه  هک  میژر  ناحادـم  اـه و  نسیروئت 
الومعم هک  زیخاتـسر  هشیدنا  هیرـشن  رد  هچنانچ  هنامرتحم ؛ رایـسب  تروص  هب  یهتنم  دننک . هراشا  دیفـس  بالقنا  فادها  رد  میژر  تسکش 

" یعیدو مظاک  ، " دـنتخادرپ یم  میژر  یبالقنا  هفـسلف  يژولوئدـیا و  نتخادـنا  اج  هاـش و  میژر  دـیجمت  فیرعت و  هب  میژر  ياـه  نسیروئت 
روبجم مه  هتشاذگ ، ياج  رب  اهاتسور  رد  هک  یشقن  دیفس و  بالقنا  زا  ناوارف  فیرعت  دیجمت و  زا  دعب  زیخاتـسر  بزح  نالوئـسم  زا  یکی 

ینوگرگد  " ناونع اب  يا  هلاقم  رد  يو  تسا  هدـش  هجاوم  یماکان  اب  اهاتـسور  رد  دوخ  فادـها  هنیمز  رد  میژر  هک  دـنک  فارتعا  دوش  یم 
اهنآ میناسرب  نایئاتسور  هب  عقوم  هب  ار  ریدم  رابنا ، هار ، لماع  هس  میدوب  هتـسناوت  ام  رگا  : " دوب ... هتـشون  بالقنا " مود  هلحرم  رد  اهاتـسور 

زیچ ره  زا  لبق  اهنآ  هب  ام  میدادـن . دوب  بالقنا  لوا  هلحرم  همزال  هک  ناـنچ  ار  هس  نیا  اـهنآ  هب  اـما  دـندوب  هداتـسیا  دوخ  ياـپ  يور  کـنیا 
نینچ رد  تسا  یعیبط  میروآ . لمع  هب  فرصم  يارب  يدیدش  توعد  اهنآ  زا  رهش  يداصتقا  قنور  ریثأت  تحت  میداد و  یـسایس  تیـصخش 

اب هک  سلجم  ناگدـنیامن  اـهداقتنا ، هنوگ  نیا  راـنک  رد   15 ... تسین " نآ  ور  لابند  رهـش و  هدـئاز  زج  ییاتـسور  ناشیا ، یفرـصم  ياـضف 
هدوب یضاران  دیفس  بالقنا  یفنم  درکلمع  هدوب و  هدش  سلجم  دراو  هیفصت ، ياهناوخ  تفه  زا  رذگ  زا  دعب  زیخاتسر ، یشیامرف  تاباختنا 

نالوئـسم نانخـس  یهورگ و  ياه  هناسر  حطـس  رد  هک  یتروص  رد  دنداد . یم  نخـس  داد  نآ  یفنم  راثآ  ای  دیفـس و  بالقنا  ریثأت  مدـع  و 
یتاغیلبت زج  نیا  دنتفگ و  یم  نخس  اهرهش  اهاتـسور و  رد  نآ  ریثأت  هاش و  دیفـس  بالقنا  زا  دیجمت  فیرعت و  رد  تساک  مک و  یب  میژر ،

ياروش سلجم  رد  دیفس  بالقنا  زا  سلجم  ناگدنیامن  زا  یضعب  داقتنا  دروم  رد  هک  یشرازگ  رد  لاثم  ناونع  هب  دوبن . چیه  هدوهیب  چوپ و 
نمـض ناـچوق  هدـنیامن  یناـمحر  رتـکد  یلم  ياروش  سلجم  زور 16/9/1354  ینلع  هـسلج  رد  : " تـسا ... هدــمآ  دــنا ، هدرک  ناـیب  یلم 
لئاسم نیا  هب  میرادن و  هار  بآ و  لیبق  زا  يزیچ  چـیه  ام  تسا و  هدرکن  يرثا  هنوگ  چـیه  ناچوق  رد  بالقنا  تشاد  راهظا  دوخ  ینارنخس 

هچ هک  هدرک  هلمح  یناحور  سدنهم  ياقآ  هب  ادیدش  لئاسم  یضعب  زا  داقتنا  نمض  لباز  هدنیامن  یلدرپ  ياقآ  سپـس  تسا . هدشن  یهجوت 
نیا دوش و  یم  فصن  ددرگ  لـباز  یناداـبآ  نارمع و  فرـص  دـیاب  هک  یتاراـبتعا  هدـشن و  هجوت  لـباز  هب  لاـح  ناـمز  رد  هچ  قباـس و  رد 

تبثم جیاتن  راثآ و  لاقتنا  تهج  يا  هلیسو  ار  بزح  هک  زیخاتسر  بزح  لیکشت  زا  دعب  هاش   16 .... دسر " یمن  یعقاو  فرصم  هب  تارابتعا 
یکرحت هدرب ، نیب  زا  ار  دوجوم  دروکر  هفقو و  هک  تشاد  دـیما  دوب ، هدرک  داجیا  بالقنا  هفـسلف  نیودـت  یمومع و  راکفا  دزن  رد  بالقنا 

يارب بزح  هچنانچ  درک . داجیا  یکرحت  لـئاسم  نیا  اـب  دوشب  هک  دوب  نآ  زا  شیب  بـالقنا  نیا  یفنم  تاـعبت  هکنآ  زا  لـفاغ  دـنک . داـجیا 
رد ار  بالقنا  ياهدـمایپ  یهدـنامرف و  راکفا  هتفر و  نایئاتـسور  نایم  هب  ات  درک  سیـسأت  اسور  زیخاتـسر  مانب  يا  هلجم  راـکفا ، نیا  لاـقتنا 

شرازگ دنتشادن . ار  ندرک آ « ناهنپ  ناوت  زین ، ییاهناگرا  نینچ  نارادمدرـس  هک  دوب  عیـسو  يردق  هب  هعجاف  یلو  دهد . ساکعنا  اهاتـسور 
دابآ یجاح   " ياتـسور هب  دورو  ماگنه  : " تسا ... هدمآ  شرازگ  رد  دهد . یم  ناشن  ار  دیفـس  بالقنا  تاکرب  زیخاتـسر  هلجم  رگـشرازگ 

مق ناتـسرهش  ياهاتـسور  زا  یکی  اه " کل  داـبآ  یجاـح  . " دـنک یم  بآ  زا  رپ  ار  یفرظ  اتـسور  يوج  زا  هک  مینیب  یم  ار  ینز  اـه " کـل 
هک دـهد  یم  خـساپ  دراد ، یمرب  یفرـصم  هچ  يارب  ار  بآ  مسرپ  یم  نز  نیا  زا  میدوب . هتفر  اتـسور  نیا  هب  یـشرازگ  هیهت  يارب  اـم  تسا .

ندیماشآ اب  میئوگ  یم  وا  هب  دشاب . ندـیماشآ  لباق  هک  تسین  یبآ  مینک ، یم  هاگن  ار  هناخدور  بآ  درب . یم  لزنم  هب  ندروخ  يارب  ار  بآ 
هب يرگید  نز  عقوم  نیا  رد  میرادن ....  قرب  بآ و  ام  میرادن ...  یندیماشآ  بآ  ام  تسین . هراچ  دیوگ : یم  دـش ، دـیهاوخ  رامیب  بآ  نیا 

هدیسرپ دنا و  هدمآ  رفن  دنچ  الاح  ات  تسا . کشک  همه  اهفرح  نیا  اقآ  يا  دیوگ : یم  دونـشب  ار  ام  ياهفرح  هک  یتقو  دوش  یم  کیدزن  ام 
کشزپ زور  ود  يا  هتفه  هاگنامرد  نیا  رد  تسین . تسرد  ام  هاگنامرد  عضو  اما  میراد  هاگنامرد  ام  هک  دیسیونب  دنا . هدرکن  يراک  اما  دنا ،

رد دیوگ : یم  نینچمه  وا  دمهفب . ار  ام  ياهفرح  ات  دـیایب  یناریا  کشزپ  کی  تسا  رتهب  تسا ...  یجراخ  کشزپ  کی  مه  نآ  دـیآ . یم 
ناییاتـسور رکف  هب  فاـصنا  هناـخ  سییر  هد و  نمجنا  سییر  ادـخدک ، دـننام  ییاتـسور  لوئـسم  تسین . یـسک  رکف  هب  یـسک  اتـسور  نیا 

مدرم هک  دنا  هداد  هدعو  دنا و  هدمآ  ردقنآ  هطوبرم  ياه  لوئسم  هتشذگ  ياهلاس  رد  دیوگ ....: یم  اتسور  نایاقآ  زا  رگید  یکی  دنتـسین ....
، یناـحور  . 1 تشوـن : یپ   17  .... دنتـسه " داوـسیب  دـص  رد  دـص  اتـسور  نیا  ناـنز  نمـض  رد  دـننزب ... یفرح  رگید  هک  دـنا  هدرک  هبوـت 
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ج 10، تانایب ، اهقطن و  هعومجم  اضردـمحم ، يولهپ ،  . 2 ص 231 . لوا ، دلج  (، 1358 رکفلاراد ، مق ، ، ) ینیمخ ماما  تضهن  دـیمحدیس ،
شوهم همجرت  ریـش ، باقع و  زمیج ، لیب   . 5 ص 17 و 16 . ات ،) یب  اج ، یب   ) ناریا بـالقنا  هفـسلف   . 4 ص 904 . نیشیپ ،  . 3 ص 8639 .

 . 8 ص 9026 . نیـشیپ ،  . 7 ص 9027-29 . ج 10 ، اـهقطن ،...  هعوـمجم   . 6 ص 243 . ، 1371 لوا ، پاچ  بآرهـش ، نارهت :)  ) یمـالغ
ناناوج  . 11 ص 3 . ، 30/6/56 ش 101 ، زیخاتـسر ، ناـناوج   . 10 ص 4 . ، 8/6/55 ش 96 ، زیخاتـسر ، ناـناوج   . 9 ص 8896 . نیشیپ ،

 . 13 ص 145 . (، 1366 لوا ، دلج  یـسوساج ، هنال  دانـسا  رـشن  زکرم  نارهت : : ) طوقـس ات  روهظ  زا   . 12 ص 95 . (، 19/3/56 ، ) زیخاتسر
ص 138. ج 1 ، ینیمخ ، ماما  تضهن   . 14 ص 260 . (، 1369 ملق ، نارهت :  ) ناریا بالقنا  ياه  هشیر  یهاوگ . میحرلادبع  یکین ، يدکرآ ،

طباور هدـنورپ   . 16 ص 96-97 . ش 8 ، زیخاتـسر ، ياـه  هشیدـنا  " بـالقنا . مود  هلحرم  رد  اهاتـسور  ینوگرگد  : " مظاـک یعیدو ،  . 15
www.irdc.ir عبنم : ص 5 و 4 . ، 1354 لوا ، هرود  ش 5 ، اتسور ، زیخاتسر   . 17 ص 423 . دلج 2 ، نیسلجم ، تلود و  اب  بزح 

نآ دقن  اب  يولهپ  حرف  تارطاخ  اراید ، نهک 

رابرد هاگتـسد و  رد  يو  شقن  هراب  رد  ابید  حرف  تارطاخ  هدـیکچ : نابزرم  ابیرف  : هدنـسیون نآ  دـقن  اب  يولهپ  حرف  تارطاـخ  اراـید ، نهک 
دوخ و روضح  اب  هتـشاد و  يریگمـشچ  تردـق  هک  ییوناـب  هدوب ، راـبرد  نیا  يوناـب  يو  اریز  تسا ؛ درف  هب  رـصحنم  هیواز  کـی  زا  يولهپ 
، نونکا تسا . هدوب  اهنایرج  لئاسم و  زا  يرایسب  هد  طخ  يرادرسمه ، زا  يولهپ  تسکـش  ود  زا  سپ  مه  نآ  يولهپ ، هاگتـسد  رد  شماوقا 

هنارکفنـشور ياه  هاگن  هیواز  زا  مه  نآ  يولهپ  تلود  ناگدـننک  راوتـسا  زا  هک  وا  دـید  زا  میناوت  یم  تسام و  سرتسد  رد  يو  تارطاـخ 
هب رصحنم  هیواز  کی  زا  يولهپ  رابرد  هاگتـسد و  رد  يو  شقن  هراب  رد  ابید  حرف  تارطاخ  مینک . لابند  ار  نارود  نیا  ثداوح  هدوب ، دوخ 
مه نآ  يولهپ ، هاگتسد  رد  شماوقا  دوخ و  روضح  اب  هتـشاد و  يریگمـشچ  تردق  هک  ییوناب  هدوب ، رابرد  نیا  يوناب  يو  اریز  تسا ؛ درف 

هتشاد ترهش  يرکفنشور  هب  حرف  میناد  یم  تسا . هدوب  اهنایرج  لئاسم و  زا  يرایسب  هد  طخ  يرادرـسمه ، زا  يولهپ  تسکـش  ود  زا  سپ 
عاضوا نیا  رد  یـشقن  مه  وا  هک  هدوب  نآ  رب  شروصت  رخاوا  نیا  رد  يولهپ  ییوگ  هک  تسا  هتفر  شیپ  نانچ  عاـضوا  هاـگ  هراـب  نیا  رد  و 

هیواز زا  مه  نآ  يولهپ  تلود  ناگدننک  راوتسا  زا  هک  وناب  نیا  دید  زا  میناوت  یم  تسام و  سرتسد  رد  يو  تارطاخ  نونکا ، دراد . هتفشآ 
هاگتسد زا  عافد  ددص  رد  يو  هک  مینک  دیدرت  دیابن  هنیمز ، نیا  رد  مینک . لابند  ار  نارود  نیا  ثداوح  هدوب ، دوخ  هنارکفنـشور  ياه  هاگن 

هدوب هناریو  کـی  هک  ناریا  يولهپ  هرود  رد  دـهد  ناـشن  اـت  درب  یم  راـک  هب  ار  دوخ  شـالت  ماـمت  هراـب  نیا  رد  تسا و  شدوـخ  يوـلهپ و 
هتفگان هک  هتبلا  دـص  دـشاب و  هتـشاد  هدـش  داجیا  يروص  تارییغت  رب  يرورم  يداع ، تروص  هب  ات  دـشوک  یم  نیربانب  دـنا . هدرک  شداـبآ 

يایند رد  مه  نآ  هلاس  هاجنپ  الثم  ای  هلاس  يدـنا  یـس و  هرود  کی  رد  لاـح ، ره  هب  هک  تسا  شیاـه  هتفگ  زا  شیب  راـب  رازه  رازه  شیاـه 
روشک نیا  ینادابآ  هشیدنا  رد  شا  همه  يولهپ  هک  تسا  نانچ  يو  رظن  زا  ناریا  ریوصت  تسا . هدش  یم  هداد  یتارییغت  دیاب  اتدعاق  دـیدج ،

مه رثا  نیا  خیرات ، هب  دنم  هقالع  ای  خروم  کی  دید  زا  هک  تسادیپ  هتفگان  تسا . هتفر  طاطحنا  هب  ور  زیچ  همه  نانآ ، نتفر  زا  سپ  هدوب و 
باتک ناونع  تسا . هداد  خر  هک  هچنآ  ره  ندرک  هیجوت  يارب  مزال  تاظحالم  یماـمت  اـب  یمـسر و  نورد ، زا  یتیاور  تسا ، تیاور  کـی 
منامب رگ  مزیرگ و  اجک  مزیرگ ، رگ  هک  منادـن  یلو  مدـنک ، وت  زا  لد  ارای ، راید  اراید ، نهک   » هک تسا  روپردان  رعـش  زا  اراـید  نهک  ینعی 

نیا هب  دادرم  زا 28  مک  تسد  و  لاس ، هک 37  تخیرگ  ییاج  نامه  هب  دیاب  تسا ، نشور  ابید  مناخ  فرط  زا  رعش  نیا  خساپ  منامب .» اجک 
هکولب ار  ناریا  تلم  تورث  هک  یلاح  رد  دنک  یم  ینابساپ  ار  امش  يدرایلیم  تورث  مه  نونکا  هدرک و  تیامح  امـش  زا  دوجو  مامت  اب  وس ،

دوخ همان  یگدنز  تسخن  مدق  رد  اراید  نهک  باتک  دـهد . یمن  ناریا  تلم  هب  ار  اهنآ  زا  هدافتـسا  هزاجا  هک  تسا  لاس  بیرق 28  هدرک و 
ناریا و يزاسون  رب  دـیکأت  همادا  رد  تالوحت و  رد  وا  شقن  رابرد و  هب  وا  دورو  يولهپ و  رابرد  اب  وا  ییانـشآ  لیـصحت و  ریـس  ابید و  حرف 

لماش هدمآ و  باتک  همیمض 4  رد  نآ  تسرهف  هک  هتشاد  هدهع  رب  ار  نامزاس  اههد  تسایر  ابید ، راکرـس  تسا . دنور  نیا  رد  ناشیا  شقن 
نیا هدـمآ و  باتک  همیمـض 6  رد  فلتخم  ياه  هاگـشناد  زا  مه  يراختفا  يارتکد  تسرهف 15  دوش . یم  يروش  لکـشت و  ناـمزاس و   35
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هک هدمآ  ینیمخ  ماما  مان  باتک  نیا  زا  يدایز  تاحفص  رد  تسا . هدش  جرد  همیمـض  نامه  همادا  رد  هک  تسا  رگید  ياه  ناشن  رب  هوالع 
يراکبیرف و یگداس و  هنافـسأتم  تسا . هدش  رارکت  باتک  نیا  رد  هک  تسا  یمـسا  نیرتشیب  هک  تفگ  ناوت  یم  مالعا  تسرهف  هب  هجوت  اب 
ات دـنک  شالت  دزادرپب و  یخیرات  عیاقو  حرـش  هب  رت  هنافـصنم  يو  هک  دوب  نآ  ناکما  هتبلا  دـص  تسادـیوه و  باـتک  نیا  رـسارس  زا  ریوزت 

. دزیرگب روشک  نیا  زا  هناحضتفم  ات  دش  روبجم  دنک و  ظفح  ار  تردق  تسناوتن  يولهپ  میژر  هک  دوب  اجک  رد  راک  یلصا  داریا  دهد  ناشن 
یخیرات طالغا  باتک  نیا  رد  صوصخ  هب  تسا و  تیعقاو  زا  یلاخ  اهاعدا  نیا  زا  يرایـسب  هک  دوب  كرد  لباق  یتحار  هب  باتک  هعلاطم  اب 

. تسا طالغا  عون  نیا  حرش  يواح  هک  تسا  هتشون  يدقن  رثا  نیا  هراب  رد  نابزرم  ابیرف  مان  هب  یمناخ  هناتخبشوخ  دراد . دوجو  مه  یشحاف 
ینتبم باتک  نیا  ایآ  يولهپ  حرف  هتـشون : اراید ، نهک  باتکدقن  مینک . یم  هئارا  اج  نیمه  رد  ار  دقن  نآ  ناگدنناوخ ، رتشیب  هدافتـسا  يارب 

یب اب  هک  هدیشک  ریوصت  هب  يولهپ  سوحنم  رابرد  عفن  هب  نانچ  ار  ثداوح  عاضوا و  هدن  راگن  باتک ، نیا  رد  تسا ؟ یخیرات  تادنتسم  رب 
هجاوم اه  هدوت  یبالقنا  رهق  اب  تارک  هب  دوخ  نیگنن  تایح  لوط  رد  اراکـشآ  هک  یتنطلـس  تسا ، هتـسناد  تنطلـس  نویدـم  ار  مدرم  یمرش 
باـتک هدـنراگن  دـنتخادنا . نوریب  روشک  زا  هدـنکفا و  ریز  هب  تردـق  هکیرا  زا  ار  هاـشداپ  مدرم  نآ  یط  هک  دیـسر  یماجنارـس  هب  هدوـب و 

صوصخ نیا  رد  زین  زمیات  كرویوین  همانزور  تسا . هدرک  شالت  خیرات  زا  دوخ  هئربت  يارب  هناحوبذم  هتخادرپ و  عیاقو  فیرحت  هب  هرسکی 
ار قیاـقح  يرگنـشور ، ياـج  هب  دوخ  باـتک  رد  هک  تسا  مشخ  راـچد  يردـقب  يو  تشون : اـبید  حرف  رادـیاپ  قشع  باـتک  رب  يدـقن  رد 
زا يو  ندوب  يرب  ياـنعم  هب  نیا  اـما  دوـش ، یمن  هتخادرپ  يوـلهپ  حرف  یـصوصخ  یگدـنز  هب  هلاـقم  نیا  رد  هچ  رگ  تسا ! هدرک  فـیرحت 
هار نیا  رد  دنک و  مامت  يولهپ  تنطلس  عفن  هب  ار  زیچ  همه  ات  هدرک  یعس  وا  تسین . يولهپ  رابرد  رد  دساف  لوقعمان و  طباور  رد  تکراشم 

، یـسایس يداصتقا ، ياهاعدا  رظن  زا  تسا . يا  هدـیدع  صقاون  ياراد  باتک  تسا . هدرکن  غیرد  هداد  ماجنا  هک  ییاهراک  ییامن  گرزب  زا 
خساپ یـسررب و  دقن و  ثحب ، باتک  کی  هزادنا  هب  هک  یتالاکـشا  دوش ، یم  هدید  یـساسا  تالاکـشا  يراگن  عیاقو  و  یخیرات ، یگنهرف ،

رارق دقن  دروم  سپـس  هدش و  هدروآ  باتک  زا  یبلطم  ادتبا  یـسررب ، نیا  رد  دجنگ . یمن  هلاقم  نیا  هلـصوح  رد  ًاتعیبط  دراد و  مزال  ییوگ 
يدزمان هک  دش  نیا  رب  رارق  (".ص 72" ) میآ لئان  هاشداپ  رادـید  هب  نم  ات  داد  تسد  یتصرف  هک  دوب   ???? لاس  راـهب  رد  . " تسا هتفرگ 

تاهابتشا ".ص? 9 )  ) دوش مالعا  نامجاودزا  هب  میمصت  زا  سپ  هام  کی  ینعی  نابآ 1338  رد 30  ناریا  هاشداپ  يولهپ  اضر  دمحم  اب  نم 
اهنآ رانک  زا  یهاگآان  یهجوت و  یب  اب  هدنراگن  هک  تسا  انتعا  لباق  هتکن  نیرتمهم - دـیاشو   – نیلوا باتک ، رد  اه  خـیرات  رکذ  رد  ناوارف 
کی جاودزا  مسارم  " !!؟ تسا هداتفا  قافتا  اهنآ  يدزمان  زا  سپ  لاس  کی  ناشیا  اب  هاشداپ  رادید  قوف ، تاراهظا  ساسا  رب  تسا . هتـشذگ 

بش  ???? دنفسا  رد 29  ماجنارس  (".ص? 5" ) دـش دـهاوخ  رازگرب   ???? ربماسد   ?? اب  قباطم   ???? هام  رذآ   9 ? زور رد  رگید  هام 
هدرک لمأت  يرادراـب  نیا  مـالعا  يارب  هاـم  هس  یناریا  مسر  قبط  اـم  درک . مـالعا  مدرم  هب  ار  شوخ  ربخ  نیا  راـبرد  يوگنخـس  زورون  دـیع 

مـسارم  ???? هاـمرذآ  رد  تسا  نکمم  روـطچ   ??? ص ) . ) دـمآ اـیند  هب   ???? هاـمنابآ  مـهن  رهظ  زا  لـبق  اـضر  ".ص 107" )  میدوـب (
؟ تسا هدوب   ???? هام  نابآ  يو  دنزرف  دلوت  خیرات  هک  نآ  لاح  دوش ، مالعا  ناشیا  يرادراب  ربخ  لاس  نامه  دنفـسا  رد  رازگرب و  جاودزا 

يد مود  زور   ??? (".ص" ) میتفگ كرت  هدز  خـی  درـس و  ییاوه  رد   ???? هام  يد   ?? زور  ار  نارهت  ام  : " رگید یخیرات  تاهابتـشا  اما 
نارهت و كرت  هام ، يد   ?? زور  ??? (".ص ) میدرک زاورپ  شکارم  يوس  هب  رـصم ، هب  نامدورو  زا  دعب  زور  شـش  طقف  ینعی  ???? هام ، 

یمالـسا يروهمج  میژر  يرارقرب  زا  سپ  لاسکی  هدـنراگن  دـید  زا  تاقافتا  نیا  هک  نآ  رت  بیجع  رـصم !!!!  هب  دورو  هام  ناـمه  مود  زور 
هناخزابرس دراو  دنتسناوت  یناسآ  هب  نابلط  بوشآ  تشاد و  مالعا  ار  دوخ  یفرطیب  شترا  یلاع  ياروش  نمهب   ?? زور   !!! " تسا هداد  خر 

8 ?? (".ص دننک تمدخ  كرت  دندوب  هتفرگ  رارق  رایسب  راشف  تحت  لاسکی  تدم  رد  هک  ینازابرـس  دننک و  تراغ  ار  اه  حالـس  هدش ، اه 
مدرم و هب  ییایرد  ناگوان  ینیمز و  يورین  سپـس  ییاوه و  يورین  ادتبا  نآ  یط  هک  دوب  ???? نمهب   ?? زور  رد  شترا  یفرط  یب  مالعا  ( 

يور هب  شتآ  ندوشگن  مرج  هب  هک  ینازابرـس  تشاد ، یپ  رد  ار  سبح  دـنب و  رد  نازابرـس  يدازآ  تاـجن و  زور ، نیا  دنتـسویپ . بـالقنا 
دیاش دنک . ظفح  شنانطومه  نوخ  ياهب  هب  ار  شجات  تخت و  دناوت  یمن  هاشداپ  . " دـندرب یم  رـس  هب  نادـنز  رد  تنطلـس ، فلاخم  ِمدرم 
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يروتاتکید زا  يا  هشوگ  فیرعت  يارب  ".ص? 5 )  ) تسین هاشداپ  کی  ناش  رد  راک  نیا  اما  دهد  ماجنا  یلمع  نینچ  دناوتب  روتاتکید  کی 
ناریا ياهنادنز  زا  نآ  دیدزاب  و  ???? لاس  هام  ریت  رد  ناریا  هب  یناهج  خرـس  بیلـص  نامزاس  یمازعا  تئیه  شرازگ  هب  ناریا ، هاش  ملـسم 

تادـهاشم رد  دوـب . هـتفرگ  رارق  هجنکـش  تـحت  رفن  کـی  یــسایس  ینادـنز  رفن  هـس  ره  زا  تـئیه ، شرازگ  ساـسا  رب  مـینک . یم  عوـجر 
یم هدید  ناینادنز  مسج  رب  هجنکش  راثآ  اما  تسا  هتشذگ  ناینادنز  هجنکش  زا  اههام  هک  يدوجو  اب  تسا : هدمآ  خرس  بیلـص  ناگدنیامن 

دوب و مادـعا  یـشورف  نارگ  تازاـجم  يولهپ  میژر  رد  تساـه . تموکح  زا  يا  هراـپ  يارب  لـح  هار  نیرت  لهـس  مادـعا ، تازاـجم  دوـش .
یـسکرب تسا !!! يروتاتکید  شیانعم  نیا  دندش . یم  هدرپس  مادعا  هخوج  هب  ای  دندمآ  یم  راتفرگ  سبح  هب  ای  یـسایس  نالاعف  نیفلاخم و 

. دهاکب اه  یمارآ  ان  تاجنشت و  زا  دناوتب  دیاش  ات  داد  یم  رییغت  ار  یتکلمم  نیلوئسم  بترم  دوخ  تاجن  يارب  تنطلـس  هک  تسین  هدیـشوپ 
ام ! " تسا يروتاتکید  تموکح  دیآراک ، رـس  رب  یماظن  تلود  دوش و  نییعت  شترا  ناهدنامرف  نایم  زا  ریزو  تسخن  نآ  رد  هک  یتموکح 

، دوب نامراک  رد  یتاهابتشا  رگا  میدرک و  یم  كرت  ار  ناریا  میا . هدرک  تمدخ  تکلمم  هب  هفقو  نودب  هک  نیا  هب  داقتعا  اب  يدنلب و  رس  اب 
کی دیـشیدنا !! یم  یمومع  عفانم  هب  هراومه  هک  روتاتکید  یهاـشداپ   ?? ".ص )  ) میدوب هدیـشیدناین  یمومع  عفاـنم  هب  زج  هراومه  لـقاال 
مدرم هب  ات  دوب  تردـق  بلاط  تدـش  هب  تنطلـس  هاگتـسد  هک  نآ  لاح  دـنک ، یم  هراشا  تاهابتـشا "  " هب هدنـسیون  !! یمدرم " روتاـتکید  "

رد : ?? تشون  يا  هلاقم  یط  ? 5 ?? نابآ رد ?  ناریا  هراب  رد  زمیات  هلجم  تسا ؟ يدنلبرس  بجوم  دصرد  داتفه  مروت  ایآ  دنک . تموکح 
رد هدنـسیون  تسا !!! يولهپ  یمدرمان  تموکح  رد  ضحم  یتلادعیب  نیبم  نیا  تسا . تیعمج  دـص  رد  ?? اهنت هب  قلعتم  روشک  تورث  دـص 
دب ای  تراغ  ناکما  هب  هجوت  اب  . " تسا هدرک  یشوپ  مشچ  دوخ  ياه  ییاراد  لاوما و  زا  ناریا ، كرت  ماگنه  هب  هک  هدرکراهظا  دوخ  باتک 

دیدزاب يارب  یجراخ  یناریا و  ناسیون  همانزور  زا  نینچ  مه  دننک و  يرادربملیف  خاک  لخاد  زا  متساوخ  نویزیولت  نیرومأم  زا  اه ، یشیدنا 
رد  ???? هم مجنپ  خروم  زمیات  كرویوین  رد  باتک " یـسررب  شخب " رد  دوخ  دـقن  رد  زین  ونیلـش  ".ص? 7 )  ) مدرک توعد  اه  خاـک  زا 
یم اعدا  هدنـسیون  ایآ  ما ". هتـشاذگ  اج  ناریا  رد  ار  زیچ  همه  نم  دـیوگ ، یم  ناریا  زا  دوخ  جورخ  هراـب  رد  حرف  : " دـسیون یم  هطبار  نیا 
ياه هنیزه  درک ؟ یـشوپ  مشچ  مه  دراد ، قلعت  ناریا  تلم  هب  ًامامت  هک  دوخ ، دـقن  ياـهلوپ  زا  درک ؟ كرت  ار  ناریا  یلاـخ  تسد  هک  دـنک 

ساسا رب  تسا ؟ هدش  نیمأت  هجدوب  مادک  اب  یـصاصتخا  ياهامیپاوه  هداوناخ و  ناشیا و  یپایپ  ياهرفـس  هاشداپ و  ناتـسرامیب  روآ  ماسرس 
هنیزه یـسک  هچ  هنوگچ و  دوب . نآ  هنیزه  دنوپ   ??? یبش  هک  تشاد  تماقا  یلته  رد  ناشیا  کچوک  دنزرف  الیل  سیلگنا ، هرـشتنم  دیارج 

وا ياه  شاپ  تخیر و  دایتعا و  ياه  هنیزه  تسا ؟ هدرک  یم  تخادرپ  هتشاد ، مه  یحور  تالکشم  ًارهاظ  هک  ار ، وا  یگدنز  نیگنـس  ياه 
؟ تسا هدرک  شاعم  رارما  یگدـنز و  هنوگچ  نونک  ات  هک  دوش  یم  لاوئـس  هدنـسیون  زا  دراد ! دوخ  ياج  هک  مه  هداوناـخ  ءاـضعا  رگید  و 

ینخـس دـننک  شاعم  رارما  لاس  همه  نیا  دـنا  هتـسناوت  شا  هداوناخ  وا و  هنوگچ  هک  دروم  نیا  رد  هتبلا  دـسیون : یم  همادا  رد  ونیلـش  مناـخ 
تورث زا  رالد  نویلیم  جـنپ  تسیب و  دودـح  دوخ ، یلام  رواشم  تیریدـم  ءوس  رطاخ  هب  اـضر  شرـسپ  دوش  یم  هتفگ  . تسا هتـشادن  راـهظا 

نیا هب  ار  لالقتـسا  ناهاشداپ  نیا  زا  کی  ره  میتسه و  دیدج  ياه  هلـسلس  ندمآ  دیدپ  دهاش  ام  اهنرق ، یط  . " تسا هداد  داب  هب  ار  هداوناخ 
هیلع رب  اتدوک  هلیـسو  هب  زج  یهاشداپ  ياه  هلـسلس  مامت  هک  تسا  هدادـن  ناـشن  حوضو  هب  خـیرات  اـیآ   ?? (".ص ) دـننادرگ یم  رب  روشک 

تردق لالقتسا و  ارچ  سپ  دندروآ ، یم  تکلمم  هب  ار  لالقتـسا  ناهاشداپ  رگا  تساجنیا : شـسرپ  دنا !!! هدماین  راک  رـس  رب  یلبق  تنطلس 
كرویوین راگنربخ  تفرگ . لکـش  اتدوک  اب  يولهپ  هلـسلس  يرارقرب  هک  دناد  یم  بوخ  هدـنراگن  دـندرب ؟ یم  نیب  زا  ار  نیـشیپ  تموکح 
دنادرگرب تنطلس  هب  ود  یس  دصیـس و  رازه و  لاس  رد  ار  هاش  ایـس )  ) اکیرمآ يزکرم  نامزاس  هک  ار  تقیقح  نیا  حرف  : " دسیون یم  زمیات 

، اه تسینومک  : " دسیون یم   ???? ياتدوک  اب  هطبار  رد  يرایدنفـسا  ایرث  تشگزاب . ناوارف  لابقتـسا  اب  هاش  تسا : هتـشون  هدرک و  فذح 
تکلمم هدنیآ  يارب  یـشخب  حرف  دیون  نیا  دنداد و  یم  هنازوت  هنیک  ياهراعـش  هاش  هیلع  نابایخ  رد  نویبهذـم  یتح  قدـصم و  نارادـفرط 

رد نویناحور ، نایم  رد  دنتسه ، زونه  وا  هب  رادافو  نایناریا  تسین . اهنت  رگید  وا  تسا . هتفکش  اضردمحم  لد  رد  يا  هزات  دیما  اذهعم  دوبن .
هب رهـش  رد  دـنک  هفاضا  هاـش  نارادـفرط  هب  ار  دوخ  نارادـفرط  زا  رفن  نارازه  تسا  هدـش  قفوم  یناـهبهب  هللا  تیآ  . سلجم رد  یتح  شترا ،
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یناشاک هلا  تیآ  هلمج  زا  ناگدنیامن  مامت  نآ  رد  دمآ و  لمعب  هاش  زا  دابآ  رهم  هاگدورف  رد  یهوکـش  اب  لابقتـسا  دـنا  هتخادرپ  تارهاظت 
خاک .") دوب هدرک  جرخ  رالد  دادرم 10/000/000 متشه  تسیب و  رد  دش . تیامح  ایس  نامزاس  طسوت  یلام  رظن  زا  اتدوک  . دنتـشاد تکرش 

هک درک  طابنتـسا  نینچ  ناوت  یم  هدنـسیون  هناعطاق  هیرظن  زا   ?? (".ص ) دـنراد تیعورـشم  ناهاشداپ  طـقف  ناریا  رد   ??? ییاـهنت ص" )
هب ور  مدرم  میژر و  نیب  یگناگیب  ساسحا  هک  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  دـنا . عورـشمان  ایند  رد  مکاـح  یتنطلـس  ریغ  ياـه  تموکح  هیلک 
رد ار  تردق  ياهمرها  همه  وا  درک . یم  لمع  دـید  یم  حالـص  دوخ  هچنآ  ًافرـص  هاش  دوبن . مدرم  ءارآ  رب  ینتبم  هک  یتموکح  دوب . ینوزف 
هک تسا  هنامرـشیب  هناهاوخدوخ و  ردقنآ  هدنـسیون  يوس  زا  هدش  ناونع  تیعورـشم  تنطلـس . مه  درک و  یم  تموکح  مه  تشاد . تسد 
زا يا  هکت  نامز  ره  نیگنن ، ياهدادرارق  دقع  اب  ناریا  ناهاشداپ  هنوگچ  هک  دناد  یمن  درادن و  یخیرات  قیاقح  زا  یهاگآ  نیرتمک  ییوگ 
هب هک  سیلگنا ، ناریا و  نیب  سیراپ   ???? هدهاعم  ياضما  تسا ، هلمج  نآ  زا  دنتخاس . دوبان  ار  یمومع  تورث  هداد و  تسد  زا  ار  روشک 

نمکرت دادرارق  درک . رظن  فرـص  مه  نیرحب  زا  قفاوت  یط  دیـشوپ و  مشچ  ناتـسناغفا  تاره و  رب  دوخ  قوـقح  هیلک  زا  ناریا  نآ  بجوـم 
تموکح فعـض  هجیتن  رد  میداد  تسد  زا  ار  قطانم  رگید  ناجیابرذآ و  زا  يا  هدـمع  ياهـشخب  نآ  یط  هک  ناتـسلگ  هماـن  دـهع  ياـچ و 

راب هب  رایسب  یبارخ  دوخ  هلمح  اب  گنل  رومیت  درک . رام  رات و  ار  ناریا  رکشل  كدنا  یهاپس  اب  ینودقم  ردنکسا  یشنماخه ، موس  شویراد 
ار یمومع  لاوما  دـندز و  تسد  ناریا  مدرم  راتـشک  تشک و  هب  زین  اهلوغم  دیـشک . شتآ  هب  مه  ار  نایناریا  ياـه  هناـخباتک  یتح  وا  دروآ .

بوشآ نانچ  هب  ار  تکلمم  هک  موس ، درگدزی  تیافک  یب  یهاشداپ  نامز  رد  ناریا  هب  بارعا  هلمح  روط  نیمه  دـندرک . تراغ  ای  بیرخت 
ماجنا ناریا  يارب  يزیرنوخ  نودب  یگنهرف  یتعنـص و  بالقنا  کی  هاش  هاضر  . " تسا نیگمرـش  نآ  رکذ  زا  خـیرات  هک  دـندناسر  یناری  و 

یللملا و نـیب  حطـس  رد  یتعنـص  تـالوحت  ناریا ، ندـش  یتعنـص  رب  ینبم  دوـخ  رظن  راـهظا  زا  شیپ  تسیاـب  یم  هدنـسیون   ?? (".ص ) داد
ياه همانرب  يرـس  کی  شریذـپ  هب  روبجم  هاوخان  هاوخ  هاش  اضر  دـشاب . هتـشاد  رظن  رد  ار  ایند  رد  یتعنـص  تاـبالقنا  زا  لـصاح  تفرـشیپ 

تشاد و ار  بونج  سیلگنا  دوب . ریگرد  یناهج  گنج  اب  یعون  هب  ام  روشک  هک  میناد  یم  دوب . يرسارس ، نهآ  هار  حرط  هلمج  زا  یتعنص ،
لامـش رد  نیدـحتم  بونجرد و  نیقفتم  ياهورین  ات  دـش  هتفریذـپ  ناریا  نهآ  هار  حرط  گنج  نامز  رد  دوب . هدرک  هضبق  ار  لامـش  ناـملآ 

، دوبن نهآ  طخ  زا  يرادرب  هرهب  تخاس و  هب  ناملآ  سیلگنا و  مربم  زاین  رگا  دننک . اج  هباج  رتشیب  رتعیرس و  ار  یناسنا  ياهورین  تامهم و 
هدوب يزیرنوخ  نودب  ناریا  رد  یگنهرف  یتعنـص و  بالقنا  هدنـسیون ، ياعدا  ساسا  رب  دـش . یمن  هتخاس  اهلاس  نآ  رد  ناریا  نهآ  هار  ًانیقی 
نانز يریگتـسد  هب  مکح  درک و  بصغ  شترا  روز  اب  ار  مدرم  ياه  نیمز  هک  اضر  دمحم  ردپ  ایآ  تسا . ساسا  یب  ًالماک  اعدا  نیا  تسا .

داجیا روشک  رد  لوحت  ناوارف ، يزیرنوخ  داجیا  هانگ و  یب  مدرم  متش  برـض و  اب  ات  دیـشوکن  داد ، یباجح  یب  اب  فلاخم  ياه  هداوناخ  و 
بـصغ يارب  ار  لیابق  تالیا و  هاش  اضر  : " تسا تقیقح  نیا  رگنایب  يولهپ ، اضردـمحم  قباس  رـسمه  يرایدنفـسا ، ایرث  تاـفارتعا  دـنک ؟

هاش اضر  هرود  رد  ?? ییاهنت ص ) خاک  ."  ) مدوب اهنآ  نایم  زا  نم  هک  ییاهیرایتخب  دـیچ ، رب  ار  اـه  يراـیتخب  درک ، راتـشک  ناـشیاه  نیمز 
ات درک  بوکرـس  ار  اه  نمکرت  اه و  يرایتخب  دوب ، ناهفـصا  یماظن  رادـنامرف  مود  یناهج  گنج  ناـمز  رد  هک  يدـهاز  هلا  لـضف  پیترس 

وزج ًابقاعتم  دوب  هدـش  بصغ  هاش  اضر  طسوت  هتـشذگ  رد  هک  ییاه  نیمز  دریگ . رارق  تموکح  نابابرا  فرـصت  رد  ناش  ینیمز  ریز  عبانم 
تموکح بولغم  يروشک  رب  هک  دندوب  یحتاف  موق  ییوگ  هک  درک  یم  راتفر  نانچ  ناریا  رب  همکاح  هقبط  دمآ . رد  هاش  اضردـمحم  لاوما 
تارطاخ ." دـشاب ( مدرم  یگنـسرگ  تمیق  هب  رگا  یتح  منک  یم  نیمأت  ار  متکلمم  یماظن  هجدوب  نم  تفگ  یم  اضردـمحم  . " دـندرک یم 

. درک یم  رپ  مدرم  یگنـسرگ  تمیق  هب  ار  یجراخ  ياه  تکرـش  ياه  هنازخ  اهکناب و  تموکح ، تسا . يراوگان  تقیقح   ??? ص ) ملع ،
اب روشک ، هجدوب  زا  هدافتسا  اب  دوب . مدرم  يارب  نکسم  سرادم و  ناتسرامیب و  تخاس  رب  حجرا  یماظن  تازیهجت  عیانص و  هاگتـسد ، يارب 
ار نانوی  ایراتیروپ و  ناتسکاپ ، نامع ، شکارم ، قارع ، ناتـسناغفا ، مانتیو ، مدرم  ات  درک  یم  يراکمه  رگید  ياهروشک  بصاغ  ياهـشترا 

هاشداپ نسح  کلم  ناریا و  هاشداپ  نایم  قفاوت  هجیتن  رد  دـنک . يریگولج  یـسارکومد  يدازآ و  هب  ناـنآ  یباـیتسد  هنوگره  زا  بوکرس و 
. درک يزادنا  هار  داد و  لیکشت  شکارم  روشک  رد  ار  مدرم  بوکرس  رصانع  شزومآ  تینما و  دض  هرادا  كاواس ، سیئر  يریصن  شکارم 
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 ??? (. "?? مـلع ص تارطاـخ  ."  ) دنداتـسرف روـشک  نآ  هـب  شکارم  هاـشداپ  هـب  کـمک  نداد و  ناماسورـس  يارب  ار  يریـصن  دبـشترا  "

سیراپ حلص  ياهوگتفگ  دنریگب و  رس  زا  ار  نارابمب  تایلمع  دنک ، يراذگ  نیم  ار  یلامـش  مانتیو  ياهبآ  دراد  دصق  اکیرمآ  تشهبیدرا .
هتفرگ لکـش  رهب  نآ  پاچ  يولج  هدش  هداد  روتـسد  دـننک . موکحم  ار  مانتیو  رد  اکیرمآ  تایلمع  دـنراد  دـصق  اه  همانزور  دـنک . عطق  ار 

زا یگنن  اب  هشیمه  خیرات  هک  تسا  يدادیور  نیرت  هنامحریب  رابرد ، طسوت  تکلمم  تورث  لیم  فیح و   ??? ملع ص ) تارطاخ  ."  ) دوش
هاشداپ هب  رالد   ?? / ??? هنایهام  يرمتـسم  تخادرپ  : " دنک یم  اشفا  ملع  ار  هطبار  نیا  رد  راوگان  رامآ  زا  يا  هشوگ  درک . دـهاوخ  دای  نآ 
هناـیهام يرمتـسم  تخادرپ  ناتـسناغفا . هاـشداپ  نیزوـمیل  دـیرخ  يارب  رـالد   ?? / ??? تخادرپ  تلود . يرـس  هجدوـب  لـحم  زا  ناتـسناغفا 

رد اه  هنیزه  اهتخادرپ و  یناـبلآ ". قباـس  هاـشداپ  هب  رـالد   ??? / ??? ??? و  / ??? تخادرپ  ناـنوی . هدـش  طـقاس  هاـشاپ  هب  رـالد  ?? / ???

طقف هدکهد  جنپ  تسیب و  ره  زا  دندرب . یم  رـس  هب  یهافر  تاناکما  يداصتقا و  تیمورحم  رد  روشک  قطانم  مظعا  شخب  هک  دوب  یتروص 
هدافتـسا تاونق  اه و  هاچ  بآ  زا  قطانم  رتشیب  رد  دننک . یم  هدافتـسا  یـشک  هلول  زیمت  بآ  زا  اه  هدـکهد  زا  دـصرد  کی  دراد . قرب  یکی 

هب ور  اـه  هنیمز  همه  رد  ناریا  دوب . هدیـسر   ???? لاـس رد  نت  نویلیم   ??? هب   ???? لاـس  رد  نت   ?? زا  اـم  ماـخ  تفن  دـیلوت  . " دـش یم 
سرادم دادعت  دصرد و   ?? ات   ?? هب   ???? لاس ، رد  دصرد   ?? ات  ?? زا  ناداوس  اب  دادعت  دوب : ریگمشچ  شزومآ  هعـسوت  دوب . تفرـشیپ 

. دراد یتوافتم  تاراهظا  ملع  تسا . یعقاو  ریغ  هدنـسیون  ياهاعدا  دـننام  اـهرامآ  زا  يرایـسب  ??? (".ص ) دوب هدیـسر   ???? هب  ???? زا 
، لاس هد  نیا  نایاپ  رد  یلعف  رامآ  قبط  اما  مینک ، یم  نک  هشیر  ناریا  رد  ار  يداوس  یب  رگید  لاس  هد  ات  هک  میدرک  مالعا  شیپ  لاـس  هس  "

زا فلتخم  ياه  هژورپ  تخاس  هنیزه  رییغت   ??? ملع ص" ) تارطاـخ  ??  - ?? .") یلیـصحت لاـس  تشاد  دـهاوخ  داوس  یب  ربارب  ود  ناریا 
." نتفر ـالاب   ?? / ??? / ??? هب  رـالد  . ?? / ??? / ??? دوـب  هدـش  ینیب  شیپ  ياـه  هـنیزه  دروآرب  اـب  تواـفتم  رتـالاب و  رایـسب  یعقاو  ماـقرا 

لماع ریدـم  . " دوبن تلود  يدـمآراک  ان  يرادا و  داسف  زا  زج  فلتخم  ياه  هژورپ  تخاس  هنیزه  ندـش  ربارب  ود  ??? ملع ص .) تارطاخ  )
الاح اما  دوب . هداد  صاصتخا  هاگـشناد  هعـسوت  هب  ار  هدـنیآ  لاس  هجدوب  زا  رالد   ?? / ??? / ??? لصا رد  تلود  هجدوب ، هماـنرب و  ناـمزاس 
ياه هنیزه  هتـشاد و  شیازفا  دـصرد   ??? یماظن  يراذـگ  هیامرـس  ضوع  رد  تسا . دوجوم  رـالد   ?/ ??? / ??? طـقف هک  دوش  یم  مولعم 

نامزاس لماع  ریدـم  شرازگ   ??? ملع ص ) تارطاخ  .") دوش یم  هجدوب  زا  رالد   ??? / ??? / ??? رب  غلاـب  ًاـعمج  هک  دوش  ربارب  ود  یلعف 
وئسم ياعدا  فالخ  رب  یشزومآ  ياه  همانرب  اهحرط و  ندوبن  يدج  يداصتقا و  حیحص  ان  يزیر  همانرب  زا  تسا  يا  هنومن  هجدوب  همانرب و 

شیازفا رالد   ?? / ??? / ??? / ??? هب   ?/ ??? / ??? / ??? زا  روشک  یتفن  دمآ  رد  هک  تسا  یلاح  رد  عوضوم  نیا  . " تکلمم لوا  زارت  نال 
هکیتروص رد  تسا  هدش  یم  هجاوم  هجدوب  دوبمک  اب  شزومآ  هب  هجوت  يارب  تلود  ??? ملع ص ) تارطاخ  ." هتفای ( یلام  لاس  کی  يارب 

رد هک  نادابآ  . " دوب یشزومآ  تاناکما  دوبمکروشک  زا  ناناوج  جورخ  لیالد  زا  یکی  دوب . تفرشیپ  رد  بترم  روطب  روشک  يزرا  دمآرد 
دیدزاـب زا  نم  دوـب . ناریا  ناوـج  داـصتقا  تاراـختفا  هـلمج  زا  تـفر ، یم  رامـش  هـب  ناـهج  ياههاگـشیالاپ  نیرتـگرزب  زا  یکی  ناـمز  نآ 
یگدنز يراوشد  رفس  نیا  رد  مدوب . لاحشوخ  دندرک ، یم  راک  تکلمم  تفرشیپ  يارب  هک  یسدنهم  رگراک و  نارازه  رادید  تاسیـسًات و 

زا دیدزاب  اب  متـشاذگ . نایم  رد  نانز  زا  یهورگ  اب  رادـید  رد  ار  بلطم  نیا  داد و  رارق  ریثًات  تحت  ارم  نادابآ  تالحم  زا  یـضعب  رد  مدرم 
رکف هب  يولهپ  میژر  ارچ   ??? ".ص )  ) دنتـسه يرتشیب  يدردـمه  هجوت و  دـنمزاین  اه  هداوناخ  نیا  هک  مدرک  ساسحا  يرگراک  تـالحم 

ناتسزوخ هقطنم  ای  رهش و  نیا  نینکاس  يارب  زاگ  هلول  کی  ندیـشک  رکف  هب  زگره  اما  دوب  نادابآ  رد  هدش  دیلوت  تفن  رتشیب  هچره  شورف 
هناش يور  رب  ار  زاگ  نیگنـس  ياه  لوسپکدـندوب  روبجم  دوخ  زاین  دروم  زاگ  هیهت  يارب  نانز ، هژیو  هب  مدرم ، هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دوبن ؟

زا يداـیز  دادـعت  ناـمز  نآ  رد  . " تسا روآ  تلاـجخ  يولهپ  تموکح  يارب  راوگاـن و  خـیرات  يارب  هک  یتیعقاو  دـننک . لـمح  دوخ  ياـه 
یتارهاظت هتسویپ و  تنطلس  نیفلاخم  هب  دندوب ، تلود  هیسروب  اهنآ  زا  يرایسب  هک  نیا  اب  دندرب و  یم  رس  هب  اکیرمآ  رد  یناریا  نایوجشناد 

هاگ یتح  دنتـشاد ، روضح  اج  همه  رد  اهنآ  مراد . خلت  يا  هرطاخ  رفـس  نیا  یط  هاش  هیلع  ياهراعـش  تارهاظت و  زا  نم  دندوب . هتخادنا  هار 
هرجنپ ریز  رد  یتح  ار ، ناشدایرف  يادص  ماش  ات  حبص  زا  ام  دنک . تبحص  دنلب  يادص  اب  دوب  روبجم  مرسمه  هک  يروطب  ام ، يرتم  دنچ  رد 
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زا یکی  درادـن . ضارتعا  قح  سپ  تسا  هیـسروب  وجـشناد  رگا  هدـماین  نوناق  ياجک  چـیه  رد   ??? ".ص )  ) میدینـش یم  نامتماقا ، لـحم 
زا يرایسب  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  دشاب . یم  هعماج  رب  مکاح  ياه  تسایس  زا  اهنآ  ندوب  یضاران  روشک ، زا  ناناوج  جورخ  یلـصا  لئالد 
هب اهنآ  تقیقح  رد  دـنزادرپ . هب  یـسایس  تیلاعف  هب  زاب  ییاضف  رد  دـنناوتب  ات  دـندیزگ  یم  رب  ار  ناریا  زا  جراخ  رد  لیـصحت  همادا  ناناوج 
زا رارف  يارب  دوب  يا  هناـهب  جراـخ ، رد  ندـناوخ  سرد  لـصا ، رد  دـنزاس . ینلع  ار  میژر  اـب  تفلاـخم  اـت  دـندوب  یتـصرف  طـیحم و  لاـبند 

دیدرک تیلاـعف  هب  مادـقا  دـیتسویپ و  هدوـت  بزح  ناراداوـه  هب  هسنارف  رد  ییوجـشناد  ماـگنه  هب  امـش  دوـخ  ناریا . رب  مکاـح  يروتاـتکید 
ار مبارطـضا  مدوب  روبجم  ًامئاد  (. " دینک یم  موکحم  ار  يولهپ  نافلاخم  عومجم  دـیمان و  یم  خرـس  عجترم و  ار  تسینومک  هرـسکیالاح  )

یهار تسا  یهیدـب  مدینـش . یم  ار  نایوجـشناد  تاضارتعا  نم  دوب . اپ  رب  ینافوط  ملد  رد  اما  منک ، ناهنپ  ناراگنربخ  روضح  رد  ًاصوصخ 
رگا درک و  یم  تیاعر  ار  رـشب  قوقح  رگا  تقو  تموکح   ??? ص ) .) دوب هتفرگ  ماجنا  زین  يرایـسب  تامادـقا  یلو  میتشاد  شیپ  رد  زارد 

زا دـش و  یمن  برطـضم  ناراـگنربخ  روـضح  رد  تقو  چـیه  هدـنراگن  درادـن ، جاـیتحا  یـسارکومد  هـب  هـک  درک  یمن  مـالعا  اضردـمحم 
راک نیا  يارب  ار  دوخ  یـصخش  كالما  زا  ینیمز  متـساوخ  هاشداپ  زا  . " درک یم  عافد  نسحا  وحن  هب  هاـشداپ  دوخ و  یمدرم ! يروتاـتکید 

زا هتفای  افـش  نارامیب  زا  رفن  رازه  زا  شیب  یتیعمج  اب  یهد  ناگرگ  هقطنم  رد  میتسناوت  بیترت  نیدـب  تفریذـپ . وا  دراذـگب و  ام  رایتخا  رد 
هاشداپ و ایوگ  هک  دیا  هتـشون  يا  هنوگ  هب  تسا . هاشداپ  ره  ملـسم  فیاظو  ءزج  تامدخ  لیبق  نیا  ماجنا   ??? ص ) . ) میروآ دوجوب  مازج 

تسدب هنوگچ  ار  شتورث  اه و  نیمز  هاشداپ  دنا ! هداد  جرخ  هب  تواخـس  هدرک و  لمع  دوخ  تیلوئـسم  زا  رتارف  نارامیب  دروم  رد  نارگید 
رد یمانمگ  هداوناخ  رد  دوب و  یتاهد  هداس  زابرـس  کی  مردپ  درک ؟ زاغآ  اجک  زا  يولهپ  رگم  : " دراد یم  راهظا  اضر  دمحم  دوب ؟ هدروآ 
هب يا  هتخودنا  ای  تورث  دیـسر  تردـق  هب  هک  یماگنه  جـنپریم  ناخ  اضر  نیاربانب ،  ??? ملع ص ) تارطاخ  . ) دوب هدـش  دـلوتم  هوکداوس 

ردـپزا تسارالد   ??? / ??? / ??? لداعم  نونکا  هکرالد   ?? / ??? / ??? زا  زواجتم  : " میبای یم  ملع  تارطاخ  رد  اـما  دوب . هدرواـین  هارمه 
اهباتک نیا  رد  تشادن و  یکیدزن  ام  راکفا  اب  هک  دندوب  يا  یسایس  دیاقع  ياراد  یلخاد  ناگدنسیون  زا  یـضعب  .") ?? - ???? ( " درب ثرا 

هک " ولوچوک هایس  یهام  مانب " یباتک  دروم  رد  لکـشم  نیا  دندوب . هتـسباو  پچ  ياههورگ  هب  ًالامتحا  هک  یناگدنـسیون  دندرک . یم  زاربا 
بآ نایرج  فلاخم  ناوارف  يراکتـشپ  اب  هک  درک  یم  تیاکح  یکچوک  یهام  زا  باتک  نیا  دـمآ . دوجوب  تشاد  حیرـص  نشور و  یمایپ 
نیا مایپ  نابیتشپ  تسناوت  یمن  هک  ارچ  تشاد  دـیدرت  باتک  نیا  راـشتنا  رد  ناـناوجون  ناـکدوک و  يرکف  شرورپ  ناـمزاس  درک . یم  اـنش 

غورد هب  هک  اجنآ  ات  دشاب . دوجوم  داهن  اب  هلباقم  تمواقم و  دامن  ولوچوک  هایس  یهام  هک  دش  بجوم  باتک  پاچ  رد  دیدرت  دشاب . باتک 
هایـس یهام  باتک  هدنـسیون  یگنرهب ، دمـص  راثآ  هعلاطم  هب  نادنم  هقالع  ??? (".ص ) تسا هدوب  كاواس  راک  هدنـسیون  گرم  دـش  عیاش 

نآ رد  هک  ولوچوک ، هایـس  یهام  ناتـساد  ایآ  دـندربن . نیب  زا  ار  دمـص  كاواس  نیرومام  زج  یـسک  هک  دنتـسناد  یم  حوضو  هب  ولوچوک ،
شالت كاواس  دمـص ، باتک  راشتنا  اب  دوش ؟ هدنـسیون  گرم  هب  رجنم  تسیاب  یم  دـنک ، یم  انـش  بآ  نایرج  تهج  فالخرب  یهام  کی 
تامدخ رطاخ  هب  ارم  نویناحور  . " دهد هولج  یعیبط  ار  وا  گرم  دـنک و  رود  تشاد  وا  دروم  رد  هک  یموش  هشقن  زا  ار  مدرم  نهذ  ات  درک 

ترایز هب  نم  هقالع  زا  اهنآ  دـندرک . لابقتـسا  نم  زا  دـمآ ، یم  هناـقداص  مرظن  هب  هک  ییورـشوخ  یعون  اـب  هدرک و  شیاتـس  ما  یعاـمتجا 
هب دوب  یخساپ  دوب . شزرا  رپ  میارب  قیاقد  نیا  دنتفرگ . یم  کمک  نم  زا  اه  هاگترایز  ریمعت  هنیمز  رد  رتشیب  دندوب و  ربخ  اب  سدقم  نکاما 

تلود ياهراکتبا  زا  کی  ره  هک  بلطم  نیا  رب  يدهاش  داد و  یم  ماجنا  نارهت  رد  مرسمه  هک  یشاداپ  نودب  تخس و  هاگ  هفقو و  یب  راک 
تیناحور زا  رشق  مادک  نویناحور ، زا  امـش  روظنم   ??? (".ص ) دنتـشاد داقتعا  دوخ  هاشداپ  هب  مدرم  هک  ارچ  دسر  یم  فده  هب  ماجنا  رس 

. دندوبن زیتس  رد  امـش  اب  تیناحور  زا  يا  هدمع  شخب  هک  تسا  حضاو  رپ  رابرد ؟ ناریگب  قوقح  هتـسباو و  یکاواس و  ياهدـنوخآ  تسا ؟
اه هدازماما  ناماما و  يالط  دـبنگ  حیرـض و  هیهت  نآ  زراب  هنومن  هک  درک  یم  اهدـنوخآ  تیامح  بذـج  رد  رایـسب  شـالت  يولهپ  تنطلس 

کی زین  فجن  رهش  رد  یلع  مرح  يارب  یبهذم ، نکاما  تخاس  رب  هوالع  تفرگ و  یشیپ  ناریا  تیناحور  زا  یتح  هار ، نیا  رد  هاشداپ  دوب .
اه يزاسرهاظ  نیا  مامت  درک . هیده  یلع " هاگرد  هدنب  يولهپ   " ناونع تحت  نآ  يور  رب  هدش  يراک  هدـنک  يا  هلمج  رکذ  اب  الط  مامت  رد 
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تفر یم  یبهذم  نکاما  دیدزاب  هب  ًابترم  هدنراگن  دنتسه ! دقتعم  ناناملـسم  زا  وا  نادناخ  هاشنهاش و  دوش  هتفگ  هک  دوب  رطاخ  نیا  هب  ًافرص 
وا ارچ  سپ  دش ، یم  یقلت  هایـس  عاجترا  هاش  طسوت  بهذم  رگا  درک ! یم  یفرعم  نامز  ماما  اضر و  ماما  هتـسب  رمک  ار  دوخ  اضر  دمحم  و 

هدنسیون و ياهسکع  دوبن ؟ مزینومک  اب  هلباقم  يارب  اه  يزاب  نیا  مامت  ایآ  درک ؟ یم  فرحنم  ار  یمومع  ناهذا  شا  هنارهاظتم  ياهراتفر  اب 
هک يا  هنیرید  دنویپ  هجیتن  رد  دیسر . یم  پاچ  هب  فلتخم  دیارج  رد  فده  نیمه  ياتسار  رد  یگتـسب  رمک  ترایز و  لاح  رد  اضردمحم 

یمن دوخ  نمـشد  ار  رگیدـکی  مادـک  چـیه  تقو  چـیه  يرهاظ ، تافالتخا  زاربا  مغریلع  تشاد ، دوجو  نابلط  تنطلـس  اهدـنوخآ و  ناـیم 
يرفن هد  میدرک . ادـیپ  تاجن  ندـش  هدوبر  رطخ  زا  ناکدوک ، ملیف  لاویتسف  رد  تکرـش  نیح  رد  نم  اضر و   ???? لاس  رد  . ... " دنتـسناد

ره زا  هدنـسیون  ??? (".ص ) دوب هدـش  يزیر  حرط  یطارفا  پچ  ياههورگ  زا  یکی  طـسوت  هئطوت  نیا  هک  دـش  مولعم  دـندش و  تشادزاـب 
سابع تسا . هتـشذگ  تعرـس  هب  یمهم  نیا  هب  يا  هلئـسم  زا  هنوگچ  هک  تسا  بجعت  ياج  تسا . هدرک  دای  یتشرد  هب  کـچوک  عوضوم 
یعون عقاو  رد  لمع  نیا  ماجنا  تسا . هداد  حرـش  ار  نآ  تلع  ندوبر و  نیا  حرط  حوضوب  متـسه " یـشروش  کی  نم   " باتک رد  راکامس 

. تسا هتـشادن  رـس  رد  ار  سک  چیه  هب  ندناسر  بیـسآ  دصق  یـسک  ًادبا  هدوب و  یـسایس  ناینادنز  زا  يادعت  يدازآ  يارب  يریگ  ناگورگ 
هک اجنآ  زا  تسا . هتـشاد  نایرج  تموکح  نیفلاخم  زا  رفن  دـنچ  نایم  وگتفگ  دـح  رد  طقف  يریگ  ناـگورگ  هشقن  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 

هخوج هب  هئطوت ، یحارط  اب  ار  نایشناد  تمارک  یخرسلگ و  ورسخ  دوب ، دارفا  لیلد  یب  لیلد و  اب  يریگتسد  یپ  رد  بترم  روط  هب  كاواس 
وا تماهش  زا  تنطلس  درب . یم  رس  هب  سبح  رد  لبق  هام  شـش  زا  هلاقم  کی  نتـشون  لیلد  هب  یخرـسلگ  ورـسخ  هک  نآ  لاح  درپس ، مادعا 

نیب زرم  حرف ، مناخ  دشاب . علطم  كاواس  هئطوت  هسیسد و  زا  هتشاد و  ییابر  مدآ  يارجام  رد  یتلاخد  نیرتمک  ات  دوبن  دازآ  وا  دیـسرت . یم 
رد دـش ، نادواج  ناشمان  هشیمه  يارب  نایـشناد  تمارک  یخرـسلگ و  ورـسخ  هک  دوب  ناسنیدـب  تسا . هظحل  کی  ناـمرهق  دـض  ناـمرهق و 

نوفدـم خـیرات  ناد  هلابز  رد  هشیمه  يارب  اـت  دـندنار  نوریب  روشک  زا  يراـخ  اـب  ار  ناـش  يداـیا  يولهپ و  ناریا ، دنلبرـس  مدرم  هکیتروص 
يا هلاقم  رد  تسپ  نتگنشاو  همانزور   ???? دادرخ   ?? رد  دراد . دوجو  يدایز  بلاطم  دهاوش و  ناریا  رد  مکاح  دادبتسا  هراب  رد  دنزاس .

ياـه نشج  يرازگرب  زا  یلـصا  فدـه  وا  رظن  رد  . " تسا هاـش  هماـکدوخ  تموکح  هجیتـن  ًافرـص  ناریا  رد  مسیرورت  هک  دوـب  هدرک  اـعدا 
نیا هراب  رد  تبحـص  طقف  دوب . تفخ  رقف و  نرق  ود  زا  دعب  هتفایزاب  رورغ  یلم و  تیوه  روحم  درگ  رب  تلم  يروآدرگ  ناریا ، یهاشنهاش 
نیا رد  اه  نشج  مامتا  زا  سپ  هک  دیسر  یم  فرصم  هب  یتاسیـسات  داجیا  يارب  اه  هنیزه  نیا  رتشیب  دوب . یفاصنا  یب  ًاعقاو  اه  هنیزه  زا  هبنج 

سابل  ??? ص )  ... هدـش و(" تلافـسآ  ياه  هداـج  اـه ، هناـخنامهیم  اهاتـسور ، قرب  هسردـم ، دـصناپ  رازه و  ود  دـنام : یم  یقاـب  تکلمم 
اب اهنـشج  نیا  ایآ  دندوب ! هسردم  نان و  دنمزاین  زونه  مدرم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  درک . هدامآ  میـسکام  ار  شیاذغ  هیهت و  نوال  ار  یتنطلس 

هنیزه زا  سپ  دـش ، هنیزه  مسارم  نیا  رد  هک  یعقاو  ياـهلوپ  اـیآ  تفرگ ؟ یم  تروص  مدرم  رطاـخ  تیاـضر  اـب  فلتخم و  راـشقا  روـضح 
حطـس رد  رقف  زج  يزیچ  نآ  هجیتن  درک و  یم  تخادرپ  تلود  هجدوب  زا  تنطلـس  دوب ؟ اهنابایخ  تلافـسآ  هسردـم و  تخاـس  يارب  ندرک 

رد یهاشنهاش  لاس  نیمدـصناپ  رازه و  ود  تبـسانم  هب  دیـشمج  تخت  ياهنـشج  يرازگرب  لحم  رد  هک  ییاهرداچ  . " دوبن هعماج  تیرثکا 
هدز هلزلز  ياهرهش  يزاس  ینمیا  يزاسزاب و  فرـص  غلبم  نیا  دوبن  رتهب  ایآ   ??? ملع ) تارطاخ  .") تشادرب هنیزه  رالد  نویلم  کی  ناریا 

يارب ییایادـه  هیهت  يارب  " ؟ دنـشابن یتـسین  گرم و  رطخ  رد  هداـبآ  فارطا  نینکاـس  یلاـها و  بترم  روطب  اـت  دـش  یم  زاریـش  هموـح  رد 
هوالع دوش . شرافس  یناجیابرذآ  نادنمرنه  هب  هدش  هتفاب  لود  ياسور  هرهچ  اهنآ  يور  رب  هک  ییاه  یلاق  تفرگ  میمصت  هتیمک  نیوعدم ،
هیدـه دوش  یم  هدیمانرـشب  قوقح  هیمالعا  نیلوا  نآ  نتم  هک  ریبک  شوروک  هحول  زا  هخـسن  کی  نانامهیم  زا  کـی  ره  هب  دـش  رارق  نیا  رب 

هب مارتحا  دـهد . یم  نامرف  اهنآ  ياه  هناخ  يزاـسزاب  ناینادـنز و  يدازآ  هب  دـنک ، یم  مـالعا  عونمم  ار  تراـغ  نتم  نیا  رد  شوروک  . دوش
ماکح و هرهچ  اب  شرف  شرافـس   ??? (".ص ) دـیامن یم  مالعا  ار  اهناسنا  همه  يربارب  يراد ، هدرب  هوقلاـب  دـنک و  یم  هیـصوت  ار  نایادـخ 

قطانم هناخزپ ، هروک  قطانم  نینکاس  رکف  رد  تنطلس  زگره  دوب ؟ روشک  هنازخ  زا  زج  هب  ایآ  جراخم  لیبق  نیا  نیمات  لحم  نیطالس ؟ رگید 
دنچ هک  دوب  هدیـشیدنا  چـیه  اـیآ  دنتـسه ؟ یگدـنز  يارب  شرف  دـنمزاین  مدرم  همه  هک  تسناد  یم  اـیآ  دوـب و  مورحم  راـشقا  زیخ و  هلزلز 
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يرازگرب يوـلهپ و  هداوناـخ  تفگنه  ياـه  هـنیزه  فرـص  زا  دوـخ  باـتک  رد  هدنـسیون  دـنمرآ ؟ یم  ریـصح  يور  ناریا  مدرم  زا  دـصرد 
عقاو هب  ایآ  دوب ، شروک  رشب  قوقح  هینایب  زا  يرادربوگلا  یعدم  هک  یتنطلس  تسا : نیا  نم  شـسرپ  دنک . یم  عافد  یهاشنهاش  ياهنـشج 

ریز رد  ای  دز  يربارب  یـسارکومد و  زا  مد  ناقفخ  نارود  نآ  رد  سک  ره  هک  دراد  ناعذا  اضردمحم  تنطلـس  خیرات  درک ؟ تیاعر  ار  نآ 
فارـسا ياه  نشج  زا  حرف  هک  دوش  یم  روآدای  زمیات  كرویوین  رد  زین  ونیلـش  مناخ  دش . هدرپس  مادعا  هخوج  هب  ای  تفر  نایم  زا  هجنکش 

زا شیب  نامز ، نآ  نیمخت  قبط  هک ، ییاهنـشج  دنک ، یم  عافد   ???? لاس  رد  دیـشمج  تخت  رد  یهاشنهاش  هلاس  دصناپ  رازه و  ود  زیمآ 
زا هک  مدرک  توعد  ًاصخـش  ار  زپـشآ  نیرتـهب  میتـفرگ . نشج  ار  ونابهـش  دـلوت  رهم   ?? رد  . " تسا هتـشادرب  هنیزه  رـالد  نوـیلیم  تسیود 

 ?? / ??? دودح رد  یغلبم  نشج  نیا  يارب  دوب . هداعلا  قوف  ًاتقیقح  مدرک  هضرع  هک  ییاهاذغ  دوب . هدمآ  روظنم  نیمه  هب  سیراپ  میسکام 
هیامرس ایآ  دوب . هتشاد  رب  رد  هنیزه  رالد   ??? دلوت  کیک  طقف  عقوم ، نامه  دیارج  ساسا  رب   ??? ملع ص ) تارطاخ  . ) مدرک جرخ  رالد 

یگدـنام بقع  ناربج  زا  دـعب  روشک  هک  دوب  لیام  هاشداپ  " ؟ دوبن الاب  هدر  نیلوئـسم  ای  تنطلـس  نادـناخ  تسد  رد  ًاـمامت  تلود  تورث  و 
." دوب یگنهرف  میهافم  هب  هجوت  یسارکومد  هب  ندیسر  يارب  هزیگنا  نیرت  مهم  نم  رظن  رد  دورب و  شیپ  یـسارکومد  يوسب  يداصتقا  ياه 

امـش يارب  رگید  راـبکی  دـیا  هدرک  شوـمارف  اـهلاس  لوـط  رد  رگا  اـت  منک  یم  لـقن  ددـجم  ار  ناریا  زا  هدـش  درط  هاـش  تارظن   ??? (ص )
ملعا تارطاخ  .") میربب جـنر  نآ  زا  هک  دراد  یموزل  هن  میراد و  یـسارکمد  هب  جایتحا  هن  اـم  ناریا  رد  هک  رکـش  ار  ادـخ  : " دوش يروآداـی 
هراب رد  ناشرظنراهظا  رد  تاعالطا  ناهیک و  همانزور  ود   ??? ملع ص" ) تارطاخ  ؟. ") تسا هدرک  هچ  اپورا  يارب  یسارکمد  ??? ص" )

همانزور ود  ره  نابحاص  هاش  روتسد  هب  مینیزگرب . ار  یبرغ  یسارکومد  شور  جیردت  هب  دیاب  دنتشون : تیطورشم ، زور  تبسانم  هب  هاش  مایپ 
تنایخ و هب  یتیلقا  قیوشت  شا  هجیتن  یسارکومد  هک  ینامز  ات  دننک  دیکأت  دنـسیونب و  يرگید  تالاقم  دش  هتفگ  اهنآ  هب  دندناوخ و  ارف  ار 

هـشیدنا رد  اضردـمحم  هکنیا  نایب   ??? ملع ص ) تارطاـخ  . ) میرادـن یبرغ  یـسارکومد  شنیزگ  هب  یلیاـمت  هجو  چـیه  هب  اـم  تسا  ملظ 
فلاـخم دوـخ  ینـالوط  تنطلـس  نارود  رد  ناـشیا  هک  دوـش  یم  روـطچ  هـنرگ  تـسا و  یطبر  یب  فرح  ًاـساسا  تـسا  هدوـب  یـسارکومد 
تارکومد دنسپ و  هماع  هاوخریخ و  هاشداپ  هرابکی  باتکرد ، دش ؟ یم  هتفشآرب  تدش  هب  نآ  مان  ندینـش  زا  دوب و  یـسارکومد  تخـسرس 

هک نیا  هن  دریذپب و  ار  یسایس  ياه  يریگ  میمـصت  رد  مدرم  کیتارکومد  تکراشم  رکف و  تسناوت  یم  هن  هاش  تسا !!! هدش  یفرعم  شنم 
هب يوس  کی  زا  یتسیابیم  دنک " : یم  اعدا  هدنـسیون  دنک . لمحت  دـشاب  هتـشاد  تیبوبحم  مدرم  نایم  رد  هک  ار  يرادمتـسایس  چـیه  دوجو 

يور هب  ار  ناریا  ياهزرم  رگید  يوس  زا  دناسانـش و  نایجراخ  نایناریا و  هب  ار  اهنآ  داهن و  جرا  اهنآ  راک  رب  درک ، کمک  یناریا  نادنمرنه 
هورگ زا  یـضعب  هک  بیترت  نیدب  یـسایس . فلتخم  دیاقع  زاربا  يارب  دوب  هدش  یلحم  زاریـش  لاویتسف  دوشگ . رگید  ياهروشک  نادـنمرنه 

یم بـلط  ناریا  مدرم  يارب  يرتـشیب  يدازآ  هداد ، ناـشن  هاـشداپ  اـب  ار  دوـخ  تفلاـخم  زیمآ  کـیرحت  یتروـص  هـب  ًاـنلع و  یجراـخ  ياـه 
ناراکردـنا تسد  هک  دوش  یم  تشادرب  نینچ  تشاد  اور  یناریا  نادـنمرنه  قح  رد  يولهپ  میژر  هچنآ  هب  هجوـت  اـب   ??? (".ص ) دـندرک

مه اهنآ  يارجا  زا  اما  دـندوب ، فلاخم  اهنآ  اب  دونـشخان و  اهروشک  رگید  يرنه  ياهراک  زا  یـضعب  عوضوم  يرازگرب و  زا  هچ  رگا  ماـظن 
يارجا رظن و  لـمحت  ریخ ! ًاـعطق  دـش ؟ یم  لاـمعا  مه  یناریا  نادـنمرنه  دروم  رد  هیور  هجوت و  نیا  اـیآ  دـندروآ . یمن  لـمعب  يریگوـلج 

کـش نودـب  لیلد ، نیمه  هب  دوب . داضت  رد  يروتاتکید  گنهرف  اب  دوش  هدافتـسا  یـسارکومد  اـی  قح  اـی  يدازآ  هژاو  نآ  رد  هک  یـشیامن 
هب تعنامم  هنامـصخ  روط  هب  تسج  یم  دوس  یمیهاـفم  نینچ  زا  نآ  رد  هک  يرنه  راـک  هنوگره  زا  يریجنز ، راـه و  گـس  نیا  كاواـس ،
مود بش  رد   ???? لاس ، رد  هنومن ، يارب  درک . یم  مهارف  یکانرطخ  يدـج و  تالکـشم  نآ  ناراکردـنا  تسد  يارب  دروآ و  یم  لـمع 

ینادنز ریگتسد و  ار  روپ ، ناطلس  دیعس  نآ ، نادرگراک  دندروآ و  لمع  هب  تعنامم  شیامن  يارجا  زا  راشام ، نومیـس  ياه  هرهچ  شیامن 
ینابرهش كاواس و  يراکبارخ  دض  هتیمک  رد  دش و  ریگتسد  اهراب  دوب  یسارکومد  عفادم  نانادرگراک  زا  هک  روپ ، ناطلس  دیعـس  دندرک .

؟ دش لمع  نینچ  نیا  وا  اب  هک  دوب  یمایپ  هچ  يواح  راشام  نومیـس  ياه  هرهچ  شیامن  يارجا  رگم  تفرگ . رارق  هجنکـش  تحت  تدـش  هب 
هب ات  دوبن  رداق  میژر  دـش .) هدرپس  مادـعا  هخوج  هب  یمالـسا  يروهمج  قلخ  دـض  میژر  تسد  هب   ???? هاـمدادرخ  رد  روپناطلـس  دیعـس  )
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طقف ار  دوخ  متس  غیت  هک  نآ  لاح  دراد ، اور  یضرعت  نیرتمک  دندرک  یم  هضرع  ناریا  رد  هباشم  راثآ  هک  یللملا  نیب  نادنمرنه  يریگتسد 
هراشا روطنیمه  دوب . اهگنهرف  لدابت  يرازگرب و  زکرم  زاریـش  هک  هدرک  اعدا  هدنـسیون  دوب . هتفر  هناـشن  یناریا  قداـص  نادـنمرنه  يوس  هب 

قسف و ناکم  هب  یگنهرف  یناکم  زا  زاریـش  لیدـبت  اب  هک  تفرگ  داریا  نم  زا  تنوشخ  یعون  سرت و  یخلت و  اب  قباـس ، ریزو  کـی  : " هدـش
هداد ماجنا  لاس  تسیب  لوط  رد  هک  تسیراک  اهنت  نیا  ایآ  ریزو ، ياقآ  متفگ : باوج  رد  نم  ما . هدرک  کـمک  نویناـحور  مشخ  هب  روجف ،

ندرب نیب  زا  هب  کمک  تقیقح  رد  هک  یگنهرف  راک  مسا  هب  لمع  ره  ماجنا   ??? ".ص )  ) دنا هدادن  يرگید  خساپ  سرت  زا  ناشیا  ًایوق  ما ؟
. دندوشگ تیاکـش  ضارتعا و  هب  بل  دندوب  تنطلـس  رماوا  عیطم  هک  نایرابرد  نانکراک و  زا  یخرب  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  دش  یم  گنهرف 

يرگید خساپ  سرت  زا  ناشیا  :" تسا هتـشون  هدرب و  راک  هب  ار  سرت  هژاو  دارفا  نآ  يارب  دوب ، هدـش  رابرد  رد  هک  یتیبرت  ظفح  اب  هدنـسیون ،
نیا رد  میدروآ . نابز  هب  اهلاس  ار  نیمه  مه  ام  دوب ! هدرک  داجیا  مه  ریفس  ریزو و  لد  رد  ار  سرت  كاواس  تنطلس و  هقلطم  تردق  دادن "!

فیقوت دنبرخم  اهباتک  هک  اعدا  نیا  ابار  نارهت  هاگشناد  هدودحم  رد  ییوجـشناد  ياه  نمجنا  زا  يدادعت  ياه  هناخباتک  كاواس  هک  هطبار 
لباق هک  دـنداد  یم  ماجنا  ییاهراک  هدرک ، هدافتـسا  ءوس  دوخ  تردـق  زا  هنافـساتم  كاواس  نیروماـم  زا  یـضعب  : " دـسیون یم  ملع  درک ،

نودـب مه  دـیاش  دوخ ، تسیاش  ان  تاکرح  نیا  ماجنا  اب  اهنآ  هک  تفگ  دـیاب  هنافـساتم  دـندوب ؟ دوخ  راک  هجوتم  اـهنآ  اـیآ  دوبن . شـشخب 
کمک تکلمم  تابث  تینما و  هب  كاواس ، نیرومام  زا  يرایـسب  هک  تفگ  هناقداص  دـیاب  اما  دـندناسر . یم  نایز  تنطلـس  ماقم  هب  دـصق ،

یم تکلمم  عفن  هب  هک  ار  هچنآ  اهنآ  تفگ : كاواـس  هراـب  رد  تسارف  دـیوید  اـب  ینویزیولت  هبحاـصم  رد  هاـش  ( " ملع تارطاـخ  . ) دـندرک
کی هنوگچ  هک  منک  روصت  متـسناوت  یمن  هجو  چیهب  ??? ص" ) .) دشاب هتـشاد  مه  یتاهابتـشا  تسا  نکمم  هتبلا  دنداد ، ماجنا  دنتـشادنپ ،
رگید سکره  مدرم  هک  دوب  هدروآ  مدرم  رـس  هب  ییالب  نانچ  هاش   ??? ص ) .. " . ) دشاب ددجت  يدازآ و  لبمـس  نانآ  رظن  رد  دناوت  یم  الم 

ریخا و ياه  هتفه  رد  . " تشاد یلاخوت  دیعو  هدعو و  طقف  مدرم  يارب  مه  وا  هک  ینیمخ ، زا  رتدـب  یتح  دـنداد ، یم  حـیجرت  وا  ياج  هب  ار 
ات نانآ  هنازوت  هنیک  ياهدایرف  دـندوب و  هتخادرپ  شترا  اب  هلباقم  هب  رهـش  ياه  ماب  رب  ناگدـننک  رهاـظت  بش  ره  یماـظن ، تموکح  مغریلع 

اهتفلاخم یمومع و  تارهاظت  دوب . هدروآ  مدرم  رـس  رب  هچ  تموکح  هک  دیدوب  دـهاش  هرمزور  روط  هب  امـش   ??? (".ص ) دیـسر یم  خاک 
نینوخ تیاـنج  دروم  رد  دروآ . دوجو  هب  یللخ  تلم  هدارا  رد  کـنات  پوـت و  اـب  تسناوـتن  شترا  لـیلد  نیمه  هب  تشادـن  یـصخش  هبنج 

 ?? رد ندـنل  زمیات  همانزور  راگنربخ  گنیوریا  كرام  اب  هبحاـصم  رد  باـتک و  رد  هدنـسیون  تموکح ، ياـهلیروگ  تسد  هب  هلاژ  نادـیم 
يزادـنا ریت  دـندوب  هدرک  نت  رب  یماظن  سابل  هک  ینویبالقنا  هکلب  هدوبن  نایماظن  يوس  زا  يزادـناریت  : " تسا هتفگ  نینچ  نیا   ???? هیروف 

نیا هب  دندوب  تموکح  نافلاخم  ذوفن  تحت  مه  یهورگ  ياه  هناسر  دوب و  دنفـسوگ  نوخ  دش  هداد  ناشن  اهـسکع  رد  هک  ینوخ  دـندرک .
دنفـسوگ نوخ  ار  هانگیب  مدرم  هدـش  هتخیر  نوخ  هتـشاذگ و  مدرم  ياج  هب  ار  دنفـسوگ  هدنـسیون   ??? - ??? ".ص ) دـندز ( نماد  ارجام 

رد هدـش  پاچ  ياهـسکع  ناشیا  دوش ؟ یم  رکنم  مه  ار  هدـنام  اهناتـسرامیب  رد  اهتـسد و  يور  رب  هدـنام  ياه  هزاـنج  اـیآ  دـنک ؟ یم  یقلت 
ریزو تسخن  تسا ؟ یمتح  رطخ  رد  ناش  یگدـنز  اه  تموکح  همه  رد  هک  دـناد  یم  یناراگن  همانزور  راک  ار  يولهپ  تاـیانج  صوصخ 

ناقفخ توکس و  لوئسم  هک  تسین  تهج  یب  دمان و  یم  دنفـسوگ  ار  مدرم  حرف  مناخ  تشادنپ ، یم  راون  ار  یکاش  مدرم  يادص  يراهزا 
رد دـمان و  یم  روعـش  یب  ار  مدرم  تسا ، یـسایس  تاـیانج  لوئـسم  تکلمم  لوا  صخـش  زا  سپ  هک  نویاـمه  شوـیراد  تاـعالطا ، ریزو 

سک چـیه  میریگب و  ناـمیاناوت  تسد  اـب  دوـخ  هکنیا  رگم  داد  دـهاوخن  اـم  هب  ار  يدازآ  سک  چـیه   " دـنراد داـقتعا  هک  یناـسک  باوـج 
رگم داد  دهاوخن  ار  ام  قح  سک  چیه  هاوخیدازآ و  مدرم  اهورین و  یناشفناج  يراکادف و  اب  رگم  درک  دهاوخن  میدقت  ام  هب  ار  یسارکومد 
ادیپ روعـش  دنورب  دییوگب  مدرم  نیا  هب  : " دـهد یم  باوج  یخاتـسگ  اب  میراذـگب "، هار  نیا  رد  ار  نامناج  رگا  یتح  میریگب  دوخ  هک  نآ 

شترا  ?? /?/ ???? ( " ندنل ياه  یناتسهل  زکرم  یسارکمد . رارقتسا  رد  یناریا  ماوقا  شقن  " !!! ) دنرخب روعش  دنرخب ، روعـش  دنورب  دننک !
سابل اب  هک  یبالقنا  نازادناریت  دوب . هدرک  تفایرد  یـسیوا  راسمیت  زا  یقیقد  ياهروتـسد  دوب ، ناگدـننک  رهاظت  راظتنا  رد  هلاژ  نادـیم  رد 

اهدروخرب نیا  رد  دنداد . خساپ  ریزگان  زین  اهنآ  دندرک و  کیلش  نازابرس  يوسب  دندوب ، نیمک  رد  اه  ماب  زارف  رب  ای  مدرم و  نایم  رد  لدبم 
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هب تسد  دـنریگ و  یم  لکـش  هنوگچ  یبـالقنا  ياـهورین   ??? ".ص )  ) دـش هتـشک  زابرـس  رفن   ?? ناگدـننک و  رهاـظت  ناـیم  زا  رفن  ???  
دوخ زگره  دننک ، یم  قلخ  دض  ياهتموکح  ندرب  نیب  زا  يارب  هزرابم  فقو  ار  دوخ  یگدنز  هک  دارفا  نیا  تسا  یعیبط  دننز ؟ یم  بالقنا 

نیفلاخم یتقو  هک  هدش  هدینـش  ای  هدید  اهراب  دنک . یم  یفرعم  یبالقنا  ار  اهنآ  دوخ  هدنـسیون  دـننک . یمن  هانگ  یب  مدرم  راتـشک  هب  مادـقا 
گرم زا  یهاگآ  دوجو  اب  دـنا ، هدرک  میلـست  ار  دوخ  یمومعزکارم  اهنابایخ و  رد  بوکرـس  رـصانع  اـب  ندـش  ریگرد  ماـگنه  هب  تموکح 

رگ تسا ا  یهیدب  دسیون  یم  دوخ  تارطاخ  رد  هاشداپ  . " دنزادنا رطخ  هب  ار  مدرم  هک  دـننک  يراک  دـنا  هدـشن  رـضاح  زگره  دوخ  یمتح 
گرم تازاجم  هب  تاررقم  زا  نیفلختم  دوش و  لیکـشت  یماـظن  ياـههاگداد  تسیاـبیم  دـش ، یم  ارجا  تقد  هب  یماـظن  تموکح  تاررقم 
حلسم ياههورگ  نارگتراغ و  نازورفا ، شتآ  يورب  طقف  نازابرـس  تشاد و  راطخا  هبنج  یماظن  تموکح  مالعا  تقیقح  رد  یلو  دنـسرب .
تنطلس ینوگنرـس  ناهاوخ  هک  یـضاران  مدرم  ایآ   ??? ".ص )  ) درواین دیدپ  یـشمارآ  ریبادت  نیا  عومجم  لاح  ره  رد  دندوشگ و  شتآ 
ناشیاه هنیس  لسلسم  رابگر  هک  دندوب  زورفا  شتآ  دنشچب  ار  یسارکومد  معط  دنتـساوخ  یم  هک  یمدرم  ایآ  دنا ؟ هدوب  زورفا  شتآ  دندوب 

زورفا شتآ  دندرک  یم  عافد  زاب  ياضف  زا  دـنتفگ و  یم  نخـس  ناریا  رد  شرورپ  شزومآ و  دـب  طیارـش  زا  نازومآ  شناد  رگا  دـیرد ؟ ار 
ياه هتفگ  يارب  ییاونـش  شوگ  رگید  ناگدننک  رهاظت  اریز  دـنک  تبحـص  مدرم  اب  دوخ  ساسحا  بلق و  اب  تفرگ  میمـصت  هاش  " ؟ دـندوب
نیقی نامز  نآ  رد  نم  درک و  هراشا  دوخ  تاهابتشا  زا  یـضعب  هب  یتح  تفگ و  نخـس  تین  صولخ  ساسحا و  اب  هاشداپ  دنتـشادن . یقطنم 

 ?? لوط رد  ایآ   ??? (".ص ) دیدرگ یقلت  وا  فعض  زا  یناشن  ًاروف  وا  ياه  تبحص  اما  تسشن . دهاوخ  مدرم  لد  هب  وا  نانخس  هک  متشاد 
یـسایس و يدازآ  نتفرگ  ای  رقف و  ندرب  نیب  زا  رگم  دوب ؟ مدرم  قح  هب  ياـه  هتـساوخ  يارب  ییاونـش  شوگ  يولهپ  دبتـسم  تموکح  لاـس 
ریغ و نابز  هب  ام  مدرم  ایآ  دـهد ؟ اهب  اـهنآ  هب  يولهپ  دبتـسم  میژر  اـت  دنتـشادن  تین  صولخ  هک  دـش  یم  هدینـش  یناـسک  ناـهد  زا  تینما 

یکی دوب . ینیمخ  هللا  تیآ  تشگزاب  زا  تبحص  اهزور  نآ  رد  دنتـساوخ *** ؟ یم  ناریا  مدرم  روشک و  زا  ریغ  يارب  ار  ناشیاه  هتـساوخ 
داهنـشیپ نیا  اب  مرـسمه  دوش . هداد  نارهت  هب  ندیـسر  زا  لبق  ینیمخ  يامیپاوه  مادـهنا  روتـسد  ات  تساوخ  هاـشداپ  زا  اـم  هارمه  نارـسفا  زا 

دروم دندوب و  هدرک  وا  هب  ار  داهنشیپ  نیمه  ییاوه  يورین  نارـسفا  میدوب ، نارهت  رد  هک  مه  ینامز  دوبن و  يا  هزات  رکف  نیا  درک . تفلاخم 
هسلج لیکـشت   ????  ) ???? هیوناژ ) مراهچ  دسیون : یم  شتارطاخ  باتک  رد  نتـسدراکسیژ   ??? ".ص )  دوب ( هتفرگن  رارق  وا  تقفاوم 

، ناـملآ مظعا  ردـص  تیمـشا  تومله  اـکیرمآ ، روهمج  سیئر  رتراـک  یمیج  هسنارف ، روهمج  سیئر  نتـسدراکسیژ  يرلاو  پولداوگ  رد 
ناریا اب  هطبار  زا  شعفانم  زا  اکیرمآ  دش و  هتفرگ  ناریا  رد  ماظن  رییغت  هب  میمـصت  زور  نآ  رد  دنداد . سیلگنا  ریزو  تسخن  ناهالاک  زمیج 

نوچمه ناهالاک  زمیج  داد و  یم  ار  ناریا  تموکح  رییغت  داهنـشیپ  اکیرمآ  دوب . هدـمآ  رـس  هب  ناریا  رد  تنطلـس  رمع  نوچ  دیـشوپ  مشچ 
سیراپ هب  ینیمخ  دورو  زا  سپ  هاش  دسیون : یم  نانچمه  وا  مدوب ! بجعت  رد  نم  دیود . یم  رتراک  یمیج  تارظن  لابند  هب  هدناوخ  دـنزرف 

. دننک نیمات  شا  هداوناخ  ینیمخ و  يارب  ار  یتشادـهب  یتینما و  یهافر و  تاناکما  هک  تسا  هتـساوخ  هسنارف  روهمج  سیئر  زا  ًانفلت  راب  ود 
اکیرمآ و شقن  قوف  بلطم  دـش .) ناریا  هیئاـضق  هوق  يوس  زا  نآ  یلیطعت  ثعاـب   ???? لاـس  رد  سوط  هماـن  هتفه  رد  بلطم  نیا  پاـچ  )

هدرک مهارف  ار  ناریا  هب  ینیمخ  تشگزاب  طیارـش  سیلگنا  تیامح  اب  اکیرمآ  دنکیم ، نایب  ینیمخ  يولهپ و  تلود  اب  هطبار  رد  ار  سیلگنا 
هب زورما  زا  هک  تسین  یندرک  رواب  تفگ : یم  نم  هب  مرـسپ  . " دندوب هدرک  نینچ  هاشداپ  عفن  هب  هتـشذگ  ياهاتدوک  رد  هک  روطنامه  تسا 
یم تموکح  روتاتکید  کی  دننام  وا  هک  دننالوبقب  ایند  هب  دنتـساوخ  ناراگن  همانزور  دشاب . هدش  رگمتـس  دبتـسم و  کی  هب  لیدبت  وا  ادرف 

هک هنوگره  ات  دوب  هدـش  هداد  مات  رایتخا  نآ  كاواـس  هب  فورعم  تاـعالطا  دـض  فوخم  هاگتـسد  هب  هک  يروشک  رد   ??? (".ص ) دـنک
نتفرگ يارب  هن   ) كانتـشحو ياه  هجنکـش  ریز  رد  ار  یـسایس  ناینادنز  زا  يرامـشیب  دادعت  ناج  ساسا  نیا  رب  دنک و  لمع  درک  یم  هدارا 

یـشزومآ متـسیس  اهدوبمک و  هب  داـقتنا  رظن و  راـهظا  قح  نازومآ  شناد  هب  هک  يروشک  رد  دریگب ، هماـن ) هبوت  نتـشون  يارب  هکلب  ریراـقا 
يروشک رد  ما ،) هدرک  هبرجت  ارنآ  دوخ  بناجنیا  هک  دـنتفرگ ( یم  رارق  تینما  هرادا  بیقعت  دروم  نازومآ  شناد  دـش و  یمن  هداد  دوجوم 

دـندوب و هدـیرب  ار  مدرم  سفن  لخاد  رد  اما  دـندوب  روز  شریذـپ  ای  دادرارق و  هنوگره  دـقع  هب  رـضاح  تموکح  ماود  يارب  شماکح  هک 
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هبرجت ار  یـسارکومد  ات  تشاد  دوجو  يدازآ  زا  يا  هناشن  نیرتمک  اـیآ  دـننک ، یتیاـضران  راـهظا  دنتـسناوت  یمن  نآ  مدرم  هک  يروشکرد 
ناـیرابرد و دـید  زا  دوبن ؟ يروتاـتکید  اضردـمحم ، نآ  سأر  رد  يوـلهپ و  تنطلـس  تالکـشم  زا  تسا  ییزج  هک  همه ، نیا  اـیآ  دـنک ؟

هتکن کی  ریخ ! دیدرت  الب  تسا ؟ یخیرات  تادنتسم  رب  ینتبم  باتک  نیا  ایآ  دندوب . راکبارخ  همه  هچب  درم و  نز و  زا  ناریا  مدرم  كاواس 
يارب هیاپ - یب  ًاعطق  و  ریگیپ -  یـشالت  دشاب : نیمه  نآ  شراگن  یلـصا  هزیگنا  لیلد و  دـیاش  هک  دراد  دوجو  باتک  نیا  رد  فیرظ  رایـسب 

زا یتشحو  هچ  سپ  دشن ، بکترم  يرشب  دض  لمع  چیه  شرادجات  رسمه  هک  تسا  دقتعم  هدنـسیون  اضر . شرـسپ  طسوت  تنطلـس  ياقبا 
روطب دوخ  باتک  رد  امش  حرف ، مناخ  تسا ؟ هدوب  تشحو  رد  دوخ  رسمه  همکاحم  زا  ارچ  تسا ؟ هتشاد  یللملا  نیب  هاگداد  کی  لیکـشت 

دینک یگدنز  ناریا  رد  يرگید  دنورهش  ره  نوچمه  دیتسه  رضاح  ایآ  يا ؟ هویش  هچ  اب  تابث  داجیا  دیا . هدز  هقطنم  رد  تابث  زا  مد  بترم 
هناخباتک عبنم : دـیتسه ؟ دـینک  یم  اعدا  هچنآ  هراب  رد  هرظانم  هب  رـضاح  اـیآ  دـیهاوخ ؟ یم  تیمکاـح  رد  ندوب  اـب  طـقف  ار  ناریا  هکنیا  اـی 

ناریا مالسا و  خیرات  یصصخت 

يولهپ رصع  رد  ینید  ياه  هقرف  اهشبنج و 

رفن دندش د و  نآ  رب  ناییاهب ، ذوفن  شرتسگ  تازاوم  هب  یمالـسا  هفلتؤم  ياهتأیه  هدیکچ : يولهپ  رـصع  رد  ینید  ياه  هقرف  اهشبنج و 
يارب ار  مزـال  تادـیهمت  هقرف ، نیا  درکلمع  هوحن  رب  یهاـگآ  نمـض  قیرط  نیا  زا  اـت  دـننک  ناـییاهب  نوماریپ  شهوژپ  قـیقحت و  رومأـم  ار 
يولع سابع  دیـس  یبلح و  دومحم  خیـش  رطاخ ، نیمه  هب  دـندروآ . مهارف  ناییاهب  اب  يرکف  هلباقم  يارب  ناناوج ، زا  هدـبز  يرداـک  تیبرت 

هداد تسد  زا  ار  دوخ  نامیا  نید و  جیردت  هب  روکذم ، هقرف  اضعا  اب  ینیـشنمه  یتدم  زا  سپ  يولع  سابع  دیـس  اما  دندش . راک  نیا  رومأم 
ار روکذـم  هقرف  شرتسگ  رطخ  نویبهذـم ، هک  دـش  ثعاب  هلأسم  نیا  دـمآ . رد  ییاهب  ناغلبم  هرمز  رد  دـعب  یتدـم  نادـقتعم و  رامـش  رد  و 

یتدم زا  سپ  يولع  سابع  دیس  اما  دندش . راک  نیا  رومأم  يولع ،  سابع  دیس  یبلح و  دومحم  خیـش  رطاخ ،  نیمه  هب  دننک و  یقلت  يدج 
ییاهب ناغلبم  هرمز  رد  دعب  یتدم  نادقتعم و  رامش  رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  نامیا  نید و  جیردت  هب  روکذم ، هقرف  ياضعا  اب  ینیـشنمه 

رد يرتقیمع  تامادقا  هب  رطاخ  نیمه  هب  دننک و  یقلت  يدج  ار  روکذم  هقرف  شرتسگ  رطخ  نویبهذم ، هک  دش  ثعاب  هلأسم  نیا  دـمآ . رد 
مکاح یناریا  هعماج  يداقتعا  یـسایس و  يرکف ،  ياضف  رب  دیدج  طیارـش  يولهپ ، هلـسلس  ندـمآ  راک  يور  اب  دـننز . تسد  صوصخ  نیا 

رد ار  يارگون  یهاوخون و  ببـس ، نیمه  هب  دوب و  ناریا  یعامتجا  راتخاس  رد  لوحت  داجیا  ددص  رد  يدصق ،  تین و  ره  اب  ناخ  اضر  دش .
، ور نیا  زا  تفر . یم  رامش  هب  وا  فادها  دربشیپ  يارب  عنام  نیرتمهم  بهذم ، تنس و  يو ، رظن  زا  دوب . هداد  رارق  دوخ  راعـش  نوؤش ، همه 
هب دح  زا  شیب  هجوت  مادقا ، نیا  اب  نامزمه  دمآ . رب  تیناحور  شخب  يارب  ییاهتیدودحم  داجیا  ددـص  رد  یتادـیهمت ، ندیـشیدنا  اب  يو 
زا يرایـــسب  دروآ . مــهارف  یبهذــم  دــض  ینیدریغ و  راــکفا  دورو  يارب  ار  هــنیمز  یناریا ، هعماــج  رد  یبرغ  رهاــظم  نوــنف و  موــلع و 

اههورگ نیا  اب  ار  يرتمکحم  طباور  دـیدج ، لسن  مک  مک  دـندمآ و  رد  عجرم  ياههورگ  رامـش  رد  ههرب ، نآ  رد  یبرغ  ناگدرکلیـصحت 
لباـقم رد  ار  دوجوم  طیارـش  اـت  دز  تسد  يدـیدج  يوپاـکت  هب  هنیمز ، نیا  رد  رطخ  ساـسحا  اـب  تیناـحور  رگید ، فرط  زا  درک . رارقرب 
يرکف هدمع  نایرج  هس  اب  دیدج  هرود  رد  ناریا  یبهذم  راشقا  تیناحور و  هعماج  یلک  روط  هب  ( 1 . ) دنک ظفح  یلامتحا  عیاقو  ثداوح و 

رد ار  یتدـم  هک  دـندوب  برغ  نالیـصحتلاغراف  نامه  لوا  نایرج  دـناوخیم . ارف  شلاچ  ییوراـیور و  هب  ار  ناـنآ  یعون  هب  هک  دوب  هجاوم 
. دـندوب هتفرگ  رارق  یعامتجا  یگنهرف و  یملع  روما  سأر  رد  نطو ، هب  تعجارم  زا  سپ  هدـنارذگ و  شناد  ملع و  بسک  هب  گـنرف  راـید 

ینیزگیاج ینیـشناج و  يارب  یتصرف  راظتنا  رد  یهاشنهاش ، ماظن  تلود و  هبناج  همه  تیامح  هب  اکتا  هطـساو  هب  دـیدج  طیارـش  رد  اهنآ 
رد ددـعتم ، ياههاگـشناد  حاـتتفا  اـب  هک  نیا  هژیو  هب  دـندوب . دـیدج  عجرم  ياـههورگ  ناونع  تحت  ینید  ياـههزوح  ياـملع  تیناـحور و 

دیدـج عجرم  ياـههورگ  نیا  ناوج و  لـسن  نیب  یبوخ  اتبـسن  هطبار  یملع ، زکارم  نیا  هب  نایوجـشناد  دورو  روـشک و  فـلتخم  ياـهرهش 
هب يولهپ  هرود  رد  اـما  تشاد ، هیراـجاق  هرود  رد  هشیر  هک  دوب  يرکف  نشور  هدـیدپ  رهظ و  مهاـفت ، قفاوت و  نیا  لـصاح  دـشیم . رارقرب 
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نیا يدصت  رد  زین  يرادا  ییارجا و  بصانم  زا  يرایـسب  یگنهرف ، یملع و  زکارم  رب  هوالع  تفرگیم . رارق  قیوشت  دـیکأت و  دروم  تدـش 
مهارف تیناحور »  » ینعی نآ  ناگدنیامن  یبهذـم و  نایرج  ندـناشک  هیـشاح  هب  ندـنار و  نوریب  يارب  مزال  هنیمز  نیاربانب  دوب . دـیدج  لسن 

ثیح زا  ناریا و  هعماج  رب  یبهذـم  مکاح  وج  هب  هجوت  اب  و  نآ ، رب  تراظن  يراذـگنوناق و  تهج  هب  زین  هییاضق  هننقم و  هوق  رد  یتح  دوب .
رد ناملاع  دادـعت  دـندوب . هدرک  زارحا  هصرع  نیا  رد  ار  ییاهتیلوؤسم  هدوب و  راذـگریثأت  طیارـشلاعماج  نادـهتجم  نایناحور و  یتیهام ،

رـشق شلاچ  نیرتمهم  دشیم  روصت  دیاش  دندش . اهنآ  نیـشناج  دیدج  نونف  مولع و  نالیـصحتلاغراف  داهن و  هشاک  هب  ور  دوجوم  طیارش 
یگدزتنـس و ار  ناریا  یگدـنامبقع  طاـطحنا و  لـماع  یـساسا  روط  هب  نارکف  نشور  دوب . ددـجت  تنـس و  يریذـپانیتشآ  تیناـحور ،

دربشیپ يارب  تیناحور  اب  ار  یکرتشم  لماعت  هنوگچیه  نیاربانب  دنتـسنادیم . هعماج ، یعامتجا  نوؤش  رد  بهذم  رما  دـح  زا  شیب  تلاخد 
یقلت نید  نتـشاگنا  هدـیدان  اب  ربارب  یبرغ ، ندـمت  گـنهرف و  دورو  زین  یبهذـم  ياـههیال  یخرب  نیب  رد  وس  رگید  زا  دـنتفریذپیمن . روما 

ياههدیا ذوفن  دندرکیم ، رطخ  ساسحا  نآ  شرتسگ  زا  نانیدتم  هک  يرگید  نایرج  دوبن . رارقرب  ود  نا  نیب  يدنویپ  ور ، چیه  هب  دشیم و 
يارب يدازآ  رب  هیکت  یهاوختلادـع و  ياهراعـش  هعاشا  يدادبتـسا ، ماظن  هطلـس  یخیرات و  هتـشذگ  هب  هجوت  اب  دوب . ناریا  رد  یتسینومک 
نازیم هتبلا  دـندش . داقتعا  نیا  نادـنمرواب  وزج  ناناوج  زا  رایـسب  راکفا ، نیا  رـشن  اـب  ناـمزمه  رطاـخ ، نیمه  هب  دوب . هبذاـجرپ  مدرم  مومع 
تلادع يربارب و  راعـش  هتـسبلد  اهنت  یـضعب  دوب . فعـض  تدـش و  ياراد  بسانت  هب  داقتعا  نیا  هب  هدرک  لیـصحت  رـشق  ناناوج و  شیارگ 

مسینوـمک و هفـسلف  هب  نادـقتعم  وزج  زین  رگید  یخرب  دـندرکیم . شـالت  نآ  هعاـشا  يارب  رطاـخ  نیمه  هـب  دـندوب و  یتسیلایـسوس  رکفت 
اب هک  تـشاد  رارق  هدوـت » بزح  ، » ناـمز نآ  ینید  هعماـج  لـباقم  هـطقن  دنتـشادرب . ماـگ  نـید  اـب  تیدـض  ریـسم  رد  دـندش و  مسیـسکرام 

بزح ذوفن  دزاس . لیامتم  داقتعا  نیا  هب  تبـسن  ار  يدایز  هورگ  دوب ، هتـسناوت  مدرم  تیمکاح  راعـش  یتسینومک و  ياههدیا  زا  يریگهرهب 
ناـفلاخم تشاد . یپ  رد  ار  ییاههغدـغد  ناریا ، شترا  یماـظن  رـصانع  نینچمه  رکفنشور و  هقبط  زا  یـشخب  نیب  رد  صوـصخ  هـب  هدوـت 

هقلطم تردق  زارحا  هعماج و  رب  درف  کی  هطلس  رب  ینتبم  نآ  رادتقا  تردق و  رهاظم  هک  دوب  تنطلس  داهن  وس  کی  زا  رکف  زرط  نیا  یلـصا 
هداد صیخـشت  نیرفآ  رطخ  ینید ، تایح  يارب  ار  یتسینومک  گنهرف  هعاـشا  زین ، هعماـج  یبهذـم  شخب  ناـیناحور و  رگید  يوس  زا  دوب .
هیاس روشک  يداصتقا  یسایس و  ناکرا  زا  يرایـسب  رب  دش و  هدنلاب  هتـشذگ  میژر  ياهتدعاسم  هیاس  رد  هک  یموس  يرکف  نایرج  دندوب .

رب دندش و  تلود  رد  یمهم  بصانم  ياراد  تیلاعف ، شرتسگ  اب  دـعب ، هب  ههد 20  زا  هژیو  هب  کلـسم  نیا  هب  نادقتعم  دوب . تییاهب  دنکفا ،
ییارجا و روما  يدـصت  رد  ناـنآ  قیفوت  تازاوـم  هب  دـندادیم . لیکـشت  ناـییاهب  ار  ادـیوه  هنیباـک  يارزو  زا  یمین  زا  شیب  ساـسا ، نیمه 

تیلاعف نینچمه  دنداتسرفیم . غلبم  روشک  مورحم  طاقن  هب  اهنآ  زا  يرایسب  تفای و  شیازفا  زین  نانآ  يداقتعا  یگنهرف و  تاغیلبت  يرادا ،
يارب نانآ  لوا  مدق  دندرک . زاغآ  يرکف  یـسایس و  هلحن  نیا  هب  ندیورگ  يارب  ناهوژپشناد  نازومآشناد و  بیغرت  يارب  ار  ياهدرتسگ 

ار یناوارف  ياهینارگن  هلأسم  نیا  دوب . یمالسا  تاداقتعا  ماکحا و  زا  يرایـسب  ندرب  لاؤس  ریز  ههبـش و  داجیا  تییاهب ، هب  نارگید  بیغرت 
غیلت نمـض  ات  دـندم  آرب  ددـص  رد  اهباتک ، اههینایب و  اهباوج و  نتـشون  اـب  یعیـش  ياـملع  زا  يرایـسب  دروآ و  راـب  هب  ینید  هعماـج  رد 

هتـشادرب یگرزب  ياهماگ  زین  هار  نیا  رد  دـنناسر و  تابثا  هب  ار  نآ  داقتعا  ندوب  تسـس  تییاهب و  هقرف  لاطبا  لیالد  مالـسا ، نید  هتـسیاش 
هیودهم هیتجح  نمجنا  ثحب  نیاربانب  درک . ومن  دشر و  دش و  دلوتم  ییاضف  نینچ  رد  مود  يولهپ  هرود  یبهذـم  ینید و  ياهشبنج  دـش .

یـسلجم و همـالع  مورحم  ياـهتیلاعف  زا  سپ  تییاـهب  هینیــشیپ  ( 2 .) داد رارق  یــسررب  هجوـت و  دروـم  درکیور ، نـیمه  اـب  تسیاـبیم  ار 
تسکش تیناحور  مایق  اب  درک و  مادقا  ناریا  رب  طلست  ریخـست و  يارب  اهراب  رامعتـسا  ریخا ، ياهههد  رد  رگید  ياملع  یـسایس  ياههزرابم 

و لوا ، یناهج  گـنج  رد  یقارن  دـمحاالم  ءاـطغلافشاک و  موحرم  طـسوت  اـهسور  هلمح  ربارب  رد  عاـفد  ياوتف  هلمج  زا  ، » دروخ یتخس 
میرحت ياوتف  نینچمه  و  يدابآرتسا ،  دمحم  الم  یناهفصا و  دهاجم  دمحم  دیـس  يوس  زا  نازواجتم  هلمح  ربارب  رد  داهج  نامرف  نینچمه 

فشک ار  تیناحور  یمدرم  ذوفن  تردق و  نازیم  رامعتسا ، تیناحور »....  ياههلباقم  رگید  يزاریش و  يازریم  طسوت  سیلگنا  هیلع  وکابنت 
حالطصا هب  ياهنایرج  نتخادنا  هار  هب  اب  اذل  تفای ؛ مکحتسم  ژد  نیا  رد  ذوفن  ار  نانملسم  هعماج  هب  دوخ  دورو  ياهذفنم  زا  یکی  درک و 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 417 

http://www.ghaemiyeh.com


ندرک هقرف  هقرف  اب  تشاد و  ناملسم  تما  تیناحور و  نیب  رد  قافن  فاکـش و  داجیا  دصق  تییاهب ، ریظن  اهنآ  هعـسوت  تیوقت و  ای  یبهذم 
هب 125 تییاهب  شیادیپ  خیرات  ( 3 .) دوب لالخا  لابند  هب  تیناحور و ...  فوفـص  رد  هنخر  تیودهم و  هدـیقع  ندومن  شزرایب  نایعیش و 

همادا تیودهم  ياعد  اب  سپـس  زاغآ و  رـصع  ماما  تیب  اب  ياعدا  باب و  دمحم  یلع  دیـس  ندرک  ملع  اب  ادـتبا  هک  ددرگیم  زاب  شیپ  لاس 
لفاحم زکارم و  يرارقرب  هب  هنادازآ  یهاشداپ  روج  ياهتموکح  هیاس  رد  تیامح و  سیلگنا  يرازت و  هیـسور  رامعتـسا  هیحان  زا  تفاـی و 

دـصق هب  هک  دوب  يرکف  یگنهرف ـ  رامعتـسا  زا  ياهخاش  عقاو  رد  تییاهب  تخادرپیم . دوخ  صوصخم  مچرپ  اب  ینلع  تیلاـعف  تیاـغیلبت و 
تمدخ هب  هرسکی  رازت  تموکح  رییغت  زا  سپ  و  ( 4  . ) دمآ دوجو  هب  یمالـسا  عماوج  رد  ینید  رکف  يایحا  زا  يریگولج  فارحنا و  داجیا 

هار تخادرپ و  يرکون  یتمدـخ و  شوـخ  هب  وـن  رامعتـسا  نیا  شوـغآ  رد  زین  اـکیرمآ  يراوخناـهج  ماـقم  بسک  اـب  دـمآ و  رد  سیلگنا 
ات دیـشوکیم  دوب و  لزلزتم  میژر  ياـههیاپ  هک  دادرم  ياـتدوک 28  رد  درک . غیلبت  ار  نآ  دومیپ و  یمالـسا  ياـهروشک  رد  ار  مسینویهص 
رد اهنآ  دـنوش و  لاغ  بصاغ  يروتاتکید و  میژر  تیبثت  زا  ات  دـیامن  مرگرـس  ار  مدرم  دـنک و  حرطم  هعماج  رد  ار  یبنج  یعرف و  لیاسم 

ار تییاهب  لثم  یفارحنا  نایرج  کی  هلیـسو  هب  ات  دندب  راچان  اذل  دنرب  شیپ  ار  دوخ  روما  مدرم  نیب  رد  فالتخا  یمرگرـس و  تلفغ ، هیاس 
دوخ هار  رد  دوبن و  لصاحیب  نآ  شیادیپ  یلو  دش ،  ریزارـس  خیرات  هلبزم  هب  یبنجا  هلاض  هقرف  نیا  دـنچ  ره  دـنهد . دـشر  هدرک و  حرطم 

دندوب و تییاهب  دـض  نمجنا  مان  هب  یهورگ  هدـع  نیا  دزاس . لوغـشم  هدرک و  فرحنم  یبنج  یعرف و  لیاسم  هب  ار  ياهدـع  هک  دـش  قفوم 
نمجنا يریگلکش  ياههنیمز  ( 5 . ) دـناسرب تموکح » تابث   » ینعی شدوخ ، دوصقم  هب  ار  میژر  هک  دوب  نیا  نمجنا  تمدـخ  نیرتگرزب 

نایناحور و زا  يرایسب  تیمکاح ، هصرع  رد  نآ  نادقتعم  نوزفازور  ذوفن  تییاهب و  هقرف  تیلاعف  نتفرگ  قنور  اب  نامزمه  ههد 20 ، زا  سپ 
داجیا يارب  نانآ  لومعم  هویش  نایناحور ، يوس  زا  هباطخ  داریا  ربنم و  ظعو و  زا  هدافتسا  دندمآرب . هلباقم  هزرابم و  ددص  رد  یبهذم  راشقا 

هب یتاسلج  نینچ  يرازگرب  هدمع  شقن  دـنزاس . یثنخ  ار  ییاهب  رـصانع  ياهدـنفرت  دنتـسناوتیم ، اهنآ  قیرط  ینا  زا  دوب و  مدرم  اب  طابترا 
، دوب سوسحم  یتکرح  نینچ  ناماس  مظن و  ترورض  هک  اجنآ  زا  دندوب . العف  رایسب  دهـشم  رد  اهتأیه  نیا  دوب . یبهذم  ياهتأیه  هدهع 
زا تفرگ . لکـش  یگنهرف  یملع و  كزارم  زا  یخرب  یفارحنا ، راکفا  اب  هلباقم  ینیدریغ و  رهاظم  اب  هزرابم  یمالـسا و  گـنهرف  رـشن  يارب 

زا 6 بکرم  لکـشت ، نیا  دوب . یمالـسا  هفلتؤم  ياهتأیه  تشاذگ ، روهظ  هصرع  هب  اپ  دهـشم  رد  هک  ییاهنمجنا  اهتیعمج و  نیرتمهم 
، ینید مولع  بالط  تیعمج  یمالـسا ، تاغیلبت  نمجنا  نآرق ، نوماریپ  نمجنا  یمالـسا ،  قیاقح  رـشن  نوناک  ياـهمان  هب  نمجنا  تیعمج و 

دجـسم رد  هک  دوب  یناقون  ربکایلع  خیـش  یمالـسا ،  هفلتؤم  ياـهتأیه  ربهر  ( 6 . ) دوب یلـضفلاوبا  ياهتأیه  مالـسا و  نیزرابم  تیعمج 
دوب قیاقح  رشن  نوناک  ناراذگناینب  زا  یتعیرش ، یقتدمحم  دادیم . رادشه  نانمؤم  هب  تییاهب  تیلاعف  دروم  رد  تفریم و  ربنم  داشرهوگ 

رغـصایلع خیـش  هلیـسو  هب  زین  نآرق  ناوریپ  نمجنا  تشاد . نآرق  ریـسفت  یمالـسا و  فراعم  مولع و  هنیمز  رد  ار  يرایـسب  ياهتیلاعف  هک 
ياهناتسرهش رگید  نارهت و  رد  هیدهم  سیسأت  هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب  دوب و  زین  دهشم  هیدهم  سسؤم  يو  دوب . هدش  سیـسأت  هدازدباع 

ریدم و روپباهش ، هللاءاطع  هلیسو  هب  هام 1321  نیدرورف  رد  یمالسا  تاغیلبت  نمجنا  ( 7 . ) دوب هدازدباع  موحرم  مادقا  زا  مهلم  زین ، روشک 
زین دهـشم  رد  دوخ ، تیلاعف  شرتسگ  اب  دش و  لیکـشت  نارهت  رد  فرـشایلع  یهاشتلود و  هللاتمـشح  شناد ، » رون   » هلجم زایتما  بحاص 

نیزرابم تیعمج  زین  دهشم  رد  مالسا  ناییادف  زا  ياهخاش  دوب و  یحابصم  ياقآ  ینید ، مولع  بالط  تیعمج  هدنیامن  ( 8 .) دش هبعش  ياراد 
تیلاعف نایراجن  ياقآ  رظن  تحت  دوب  دهـشم  رد  یبهذـم  ياهتأیه  هدـنیامن  هک  بارـس  یلـضفلاوبا  تأـیه  دـندادیم . لیکـشت  ار  مالـسا 

ره دوب و  لیقع  نب  ملـسم  تأیه  یناحور  زاـغآ  رد  يو  تشاد . تیوضع  یمالـسا  هفلتؤم  ياـهتأیه  رد  زین  یبلح  دومحم  خیـش  درکیم .
، دوب ناییاهب  زا  ياهدـع  تنوکـس  لحم  هک  یلعف ـ  نامزلابحاص  داشرهوگ ـ  ناـبایخ  رد  نابعـش ،  همین  زا  دـعب  لـبق و  ياـهزور  رد  لاـس 
اب هک  تشاد  رارق  ییافک  دمحا  ازریم  ياقآ  رظن  تحت  نامز ، نآ  رد  یبهذم  ياهتأیه  زا  يرایسب  درکیم . رازگرب  ار  یهوکـش  اب  مسارم 

دومحم خیـش  ریظن  یبهذم ،  یـسایس ،  نالاعف  زا  يرایـسب  نهذ  رد  هک  دـش  ثعاب  هلأسم  نیا  دوب . هدرک  رارقرب  یبوخ  هطبار  يولهپ  رابرد 
نیا زا  يرایـسب  هک  نیا  صوصخ  هب  دـنک ، هوـلج  بولطماـن  هطبار ، نیا  هدازدـباع و ....  رغـصایلع  خیـش  یتعیرـش و  یقتدـمحم  یبـلح ، 
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یمین ناگدربمان ،  ياهتدعاسم  هجیتن  رد  اما  دنتخادرپیم . فرص  ینید  روما  هب  رتشیب  دندوب و  یسایس  هیحور  دقاف  یبهذم ، ياههسلج 
تییاهب و اب  هزرابم  دهـشم  رد  یبلح  ياقآ  هدمع  راک  رویرهش 1320 ، زا  سپ  ( 8 . ) دنتفرگ رارق  یسایس  تیلاعف  ریـسم  رد  اهتأیه  نیا  زا 
زا رثأتم  ناـییاهب ، اـب  دروخرب  رد  یبلح  درک . ادـیپ  یـصاخ  ترهـش  تراـهم و  هنیمز  نیا  رد  دوب و  ربنم  بلاـق  رد  یغیلبت  روما  هب  نتخادرپ 

تازاوم هب  یمالـسا  هفلتؤم  ياـهتأیه  دوب . هتـشون  ناـیب  اـب  کلـسم  مارم و  رب  ياهیدر  هک  دوـب  يدورهاـش  دـمحا  خیـش  هللاتیآ  موـحرم 
هوحن رب  یهاگآ  نمـض  قیرط  نیا  زا  ات  دـننک  ناـییاهب  نوماریپ  شهوژپ  قیقحت و  رومأـم  ار  رفن  دـندش د و  نآ  رب  ناـییاهب ، ذوفن  شرتسگ 

، رطاخ نیمه  هب  دندروآ . مهارف  ناییاهب  اب  يرکف  هلباقم  يارب  ناناوج ، زا  هدـبز  يرداک  تیبرت  يارب  ار  مزال  تادـیهمت  هقرف ، نیا  درکلمع 
هب روکذم ، هقرف  اضعا  اب  ینیـشنمه  یتدـم  زا  سپ  يولع  سابع  دیـس  اما  دـندش . راک  نیا  رومأم  يولع  سابع  دیـس  یبلح و  دومحم  خـیش 
هک دش  ثعاب  هلأسم  نیا  دمآ . رد  ییاهب  ناغلبم  هرمز  رد  دـعب  یتدـم  نادـقتعم و  رامـش  رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  نامیا  نید و  جـیردت 
راک نیا  رومأم  يولع ،  سابع  دیـس  یبلح و  دومحم  خیـش  رطاخ ،  نیمه  هب  دننک و  یقلت  يدج  ار  روکذم  هقرف  شرتسگ  رطخ  نویبهذـم ،

رامـش رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  نامیا  نید و  جیردت  هب  روکذم ، هقرف  ياضعا  اب  ینیـشنمه  یتدم  زا  سپ  يولع  سابع  دیـس  اما  دـندش .
یقلت يدج  ار  روکذـم  هقرف  شرتسگ  رطخ  نویبهذـم ، هک  دـش  ثعاب  هلأسم  نیا  دـمآ . رد  ییاهب  ناغلبم  هرمز  رد  دـعب  یتدـم  نادـقتعم و 

رد هک  دوب  يایسایس  نایناحور  زا  یبلح  دومحم  خیـش  ( 9 . ) دننز تسد  صوصخ  نیا  رد  يرتقیمع  تامادـقا  هب  رطاخ  نیمه  هب  دـننک و 
ياتدوک زا  دعب  اما  درکیم  داریا  یناشاک  هللاتیآ  زا  تیامح  رد  مدرم و  جییهت  رد  نیشتآ  رایسب  ياهینارنخـس  تفن ، یلم  شبنج  نایرج 

رب تشاد و  نت  رب  مزر  هدامآ  یـسابل  تسد و  رد  یمچرپ  هرود  نامه  رد  هک  دـنتفگیم  وا  دروم  رد  ( 10 . ) درک اهر  ار  تسایس  دادرم   28
وا یپ  رد  نارگید  اـت  درکیم  تـکرح  زین  دوـخ  دـناوخیم و  ارف  اهیـسیلگنا  هـیلع  هزراـبم  هـب  ار  مدرم  دوـب و  هداتـسیا  دهـشم  رد  یناوـیا 

. درک شکورف  هرابکی  هب  تفن  تعنـص  ندـش  یلم  تضهن  ناربهر  نیب  فـالتخا  زورب  هطـساو  هب  ناـجیه  روش و  همه  نیا  اـما  ( 11 .) دنیایب
نتخادرپ یـسایسریغ و  ياههدیا  زورب  يارب  یبسانم  هنیمز  جیردت  هب  دندش و  دیما  ان  یـسایس  ياهتیلاعف  همادا  زا  یبهذم  ياهورین  یخرب 

هب ار  تسایـس  هصرع  تسیابیم ، هک  دندیـسر  داقتعا  نیا  هب  نانآ  دش . رادـیدپ  نالاعف  زا  یـضعب  نیب  رد  ینید  یبهذـم و  افرـص  لیاسم  هب 
بادآ و هب  ار  لد  تخادرپ و  ینید  روـما  هب  یتسیاـب  اـهنت  داد و  تاـجن  هلحرم  نیا  زا  ار  دوـخ  رتعیرـس  هچ  ره  دیـشخب و  نارادـمتسایس 

ینارادفرط جـیردت  هب  رکفت  نیا  دوش . مهارف  جـع )  ) نامز ماما  روهظ  يارب  طیارـش  ات  تخاس  دونـشخ  یبهذـم  مسارم  کسانم و  موسر و 
هنومن دندیـشوک . تسایـس  زا  نید  ییادج  رکفت  جیورت  رد  شنیب  نیا  زا  يوریپ  اب  نیـشیپ  لاعف  رـصانع  زا  يرایـسب  درک و  ادیپ  دوخ  يارب 

رد تیلاعف  هقباس  درکیم و  تمدخ  شترا  تاعالطا  دـض  رد  دـمآ و  ایند  هب  ییاهب  ياهداوناخ  رد  يو  دوب . یعخن  نمیر  رـصانع  نیا  زراب 
تعنـص ندش  یلم  ثداوح  زا  سپ  وا  تشاد . ار  یمـساق  لضفلاوبا  حـلاص ، رایهللا  رایتخب ، روپاش  ریظن  يدارفا  اب  يراکمه  ناریا و  بزح 

رب تدش  هب  عیـشت » نوناک   » داجیا اب  درک و  ادـیپ  شیارگ  یبهذـم  ياهورین  نایناحور و  تمـس  هب  يریگهرانک و  تسایـس  هصرع  زا  تفن ،
تاغیلبت نمجنا  ياهتیلاعف  رد  شرگن ، عون  نیا  ( 12 .) دیزرو دیکأت  هعیش  تماما  تیالو و  طخ  زا  يوریپ  تسایـس و  زا  نید  ییادج  هدیا 

خیـش ییاضف ، نینچ  رد  ( 13 .) دندیزرویم دیکأت  دوخ  درکلمع  یـسایسریغ  ياههبنج  رب  لکـشت  نیا  ياضعا  دـشیم . هدـید  زین  یمالـسا 
تشاد رارق  یلم  ياروش  مهدفه  سلجم  ياهادیدناک  تسرهف  رد  هک  نیا  اب  يو  دیشک . رانک  تسایس  هصرع  زا  ار  دوخ  زین  یبلح  دومحم 
دنفسا زور  نیرخآ  رد  تضهن ، نارس  نیب  رد  فالتخا  زورب  زا  دعب  دوب ، یلم  ههبج  هب  بستنم  ياهورین  دمآ  تفر و  لحم  وا  هناخ  و  ( 14)

دـض نمجنا  ناونع  تحت  ار  یلفحم  داـبآنسح ، نادـیم  هدازرل و  ناـبایخ  رد  درک و  ترجاـهم  نارهت  هب  كرت و  ار  دوـخ  هاـگداز  ، 1330
زا فده  نمجنا  سیـسأت  ياههزیگنا  ( 15 .) تفرگ دوخ  هب  ار  هیودـهم » هیتجح  نمجنا   » مان لاس 1336  رد  اهدعب  هک  داد  لیکـشت  تییاهب 

ییالوت هدازرکاذ  دومحم  خیش  ياقآ  طسوت  دادرم 1332 و  ییاکیرمآ 28  ياتدوک  اب  نراقم  هک  هیودهم » هیتجح  هیریخ  نمجنا   » لیکـشت
صیخـشت یگرزب  رطخ  ار  تییاهب  هلأسم  يولع ، سابعدیـس  فارحنا  هدهاشم  اب  یبلح  ياقآ  دوب . تییاهب  اب  هزرابم  دـش ، سیـسأت  یبلح ) )

ییاه هعلاطم  نانآ و  اب  هثحابم  هرظانم و  اهنآ ، یغیلبت  تاسلج  هب  یبایهار  تییاهب ، زا  هدروخ  بیرف  دارفا  اب  ساـمت  يرارقرب  اـب  دـهدیم و 
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ياقآ ( 16 . ) دندوب ناشیا  ناراکمه  زا  زین  روپریما  ياقآ  یتعیرـش و  یقتدمحم  ياقآ  درک . ادیپ  رحبت  اهثحب  رد  جـیردت  هب  دوب  هدرک  هک 
هک اج  نآ  زا  دـیامنیم . لقتنم  ار  دوخ  یثحب  ياههبرجت  تاعالطا و  دـنکیم و  ورین  بذـج  هب  عورـش  نارهت ، هب  ترجاـهم  زا  سپ  یبلح 

کی زا  سپ  شناتـسود  یبلح و  ياقآ  دوب ، هدش  سکعنم  املع  دزن  نآ  رطخ  درکیم و  تیلاعف  مچرپ  اب  ینلع و  ام  دـجاسم  دـننام  تییاهب 
(18  ) هدازدمحا رهاط  ( 17 .) دنداد اه  نآ  هب  زین  ار  ماما  مهـس  زا  هدافتـسا  هزاجا  املع  دنتفرگ و  رارق  املع  تیامح  دروم  اهتیقفوم ، يرس 

نیا یبلح  خیـش  تبحـص  مامت  دـنکیم : نایب  نینچ  تییاهب  اب  هزرابم  رد  ار  وا  ياـهداقتعا  یبلح ، دومحم  خیـش  ناتـسود  نیرتکـیدزن  زا 
یلعلا هللاو   » الثم دوب ، شدوخ  صوصخم  هک  ییاهدـنگوس  اب  وا  مینک . هزرابم  اـهییاهب  اـب  هک  تسا  نیا  هب  رحنم  اـم  زورما  فیلکت  هکدوب 
راظتنا نیا  زج  يزیچ  دریذـپیمن و  یـسک  زا  ار  تمدـخ  نیا  زج  جـع )  ) نامز ماما  زورما  هک  درکیم  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  یلعالا » مظعـالا 
يانعم نم  هدازدـمحا  ياقآ  تفگ : نم  هب  ناشیا  مدرک . توکـس  متـسشن و  وا  راـنک  رد  نم  ناـشیا  تبحـص  ناـیاپ  زا  دـعب  يزور  درادـن .

هب هک  میوگیم  یهاوخریخ  باب  زا  مراد و  هقالع  امش  هب  نم  یلو  دیفلاخم ، نم  فرح  نیا  اب  امش  هک  منادیم  ممهفیم و  ار  امش  توکس 
هک دوب  نیا  نم  صیخـشت  هک  منکب  ضرع  مهاوخیم  مینک . هزرابم  تییاهب  اـب  هک  تسا  نآ  اـم  ینید  یعرـش و  فیلکت  زورما  مسق ، ادـخ 

، دنتسه نمجنا  ياضعا  زا  هک  رگید  ياهتـسد  رظن  ( 19 .) دشاب یـسایس  يزاب  هک  نیا  هن  دوب و  داقتعا  عون  کی  یبلح  موحرم  ياههاگدـید 
اب هزرابم  يارب  ار  یهورگ  هک  دـناهدومرف  رما  يو  هب  جـع ) ) نامز ماـما  هک  تسا  هدـید  یباوخ  ياـهلاس 32  رد  یبلح  ياـقآ  هک  تسا  نیا 

یلم تضهن  تسکـش  قدـصم و  یناـشاک و  هللاتیآ  نیب  فـالتخا  زورب  اـب  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  رگید  رظن  ( 20 .) دهد لیکشت  تییاهب 
دیـس یبلح ـ  ياقآ  ياهرجح  مه  هلمج  زا  دنتـشاد  روضح  زین  اههبلط  اـهنآ  نیب  رد  هک  ار  یهورگ  تفاـی و  دـشر  تییاـهب  تاـغیلبت  تفن ،

ار تسایـس  دیاب  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  دش و  رگهولج  گرزب  یبلح  دومحم  خیـش  نهذ  رد  تییاهب  اذل  دندرک . بذـج  ار  يولع ـ  سابع 
لابند هب  هک  ياهدع  دش و  مکاح  هعماج  رب  يدولآسأی  وج  تضهن ، تسکـش  تلع  هب  دز . یگنهرف  ياهمادـقا  ماجنا  هب  تسد  درک و  اهر 

(21 . ) دنتسویپ نایرج  نیا  هب  دننک ، یـسایس  یکیژولوئدیا و  هیجوت  ار  دوخ  یگدیرب  سأی و  نآ ، هب  ندش  لصو  اب  ات  دنتـشگیم  ینایرج 
نداد دشر  ندیـشک و  الاب  ندرک ، حرطم  يارب  هدوب و  يزاسهقرف  رامعتـسا ، ياهتسایـس  زا  یـشخب  هک  دنتـسه  رظن  نیا  رب  رگید  یهورگ 

رظن هتبلا  دشابیم . تسایـس  نیا  لومـشم  زین  تییاهب  دـض  نمجنا  تییاهب و  نمجنا  هلأسم  دـنداد . لیکـشت  زین  ار  هقرف  دـض  کی  هقرف ، نآ 
دروم رد  داد و  میمعت  تباث  لصا  کی  ناونع  هب  ار  نآ  ناوتیمن  میریذپب ، مه  ار  مراهچ  رظن  رگا  دنتـسه و  عمج  لابق  مراهچ  موس و  لوا ،

دوجوم نیارق  هب  هجوت  اب  ناوتب  دـیاش  هقرف  ود  نیا  صوصخ  رد  اما  تسناد . قداص  ار  نآ  مه  لابقم  فلاـخم و  ياـهورین  اـههورگ و  همه 
يرگید كرتشم  تاهوجو  یمالسا و  دض  مارح  هاگتسد  هب  اکتا  تسایس و  نتشاذگ  رانک  اب  ود  ره  اریز  تسناد ؛  تحـص  هب  نیرق  ار  نآ 

هک تسا  نیا  تفگ ، ناوتیم  تیعطاق  مزج و  اب  تسا و  لجـسم  هچنآ  دیوگیم : یقاب  نیدـلادامع  ياقآ  دـنتخادرپ . رگیدـکی  اب  هلباقم  هب 
رب تکرح  یعرف و  لیاسم  هب  ندرک  ور  هزرابم و  یلصا  ریـسم  زا  ناناملـسم  هعماج و  فارحنا  تهج  رد  هیتجح  نمجنا  تکرح  شیادیپ و 

60 1 ـ تشون : یپ  ( 22 . ) دروآیم دـیدپ  ار  ییاذـک  تارظن  هنیمز  عبتلاب  هک  تسا  درکلمع  هقباس  نیا  دوب و  یمالـسا  لیـصا  تضهن  دـض 
سوساج یکروگلاد ،  زاینک  نامه 3 ـ باتزاب 2 ـ تیاس   ، 23/2/1382 یمالغ ، حاتف  هیتجح ، ) نمجنا  زا  هزات  یتیاور   ) بیشن زارف و  لاس 

اب تشاد و  طلست  یبرع  یـسراف و  نابز  هب  يو  دوب . هدش  مازعا  ناریا  هب  ترافـس  یمجرتم  ياول  تحت  هک  يرازت  هیـسور  رامعتـسا  زومرم 
ار اهنآ  نایناریا ، نایناحور و  اب  داـیز  ترـشاعم  یط  دیـشوپ . نیلعن  هماـمع و  درک و  یفرعم  دـباع  یناملـسم  ار  دوخ  ینید  مولع  لیـصحت 

لخاد هطقن  نیمه  زا  دنک و  ادیپ  ار  نارتوهش  بلط و  هاج  تسرپایند ، هبلط  هس  ود  فعض  طاقن  دش  قفوم  يو  تفای . تخسرس  رایـشوه و 
رمک رادیب  تیناحور  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دیامن . تیودهم ) تیباب و   ) دـیدج ياعدا  يزاسبهذـم و  هب  کیرحت  عیمطت و  ار  اهنآ  هدـش و 

ياههدوت یگنهرف  رقف  لهج و  ببس  هب  یلو  دباییمن ، شرتسگ  ماود و  اهيزاسنایرج  نیا  ددنب و  یم  اهيزاسکلسم  تسکش  هب  تمه 
تیناحور ناناملـسم و  یلخاد  گنج  هقرفت و  داـجیا  اـب  هدیـشک و  رامعتـسا  ناگدـشکیرحت  لاـبند  هب  ار  مدرم  زا  يرـشق  تسناوت  مدرم ،

يوهام هباشت  توبن و  سپس  تیودهم و  هیاد  دنه و  رد  ینایداق » دمحا  مالغ   » ینایداق کلـسم  شیور  ینامزمه  دنک . فیعـضت  ار  مالـسا 
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. تساهنآ ندروآ  رد  ياپ  زا  یمالـسا و  لدکی  تما  نیب  رد  هقرفت  دیلوت  رامعتـسا و  يزاسهقرف  مزج  تسایـس  رگناشن  تییاهب ، هقف  اب  نآ 
تیباهو هقرف  ندرک  تسرد  زا  یکاح  یمالسا  ياهروشک  رد  سیلگنا  سوساج  رفمه  رمتـسم  تاراطخ  یکروگلاد و  زاینیک  تارطاخ  4 ـ
همجرت باتک  نیا   ) 1368 رـشنلاراد ،  مق ، ینیـسح ، رقابدـمحم  رامعتـسا ، بیجع  هصق  رتشیب ر ك : هعلاطم  تهج  تسا ، سیلگنا  طسوت 

یل یقاب ص 27  ع . نامز ، نیدعاق  بزح  تخانش  رد  5 ـ دشابیم .) یسراف  نابز  هب  یکروگلاد  زاینک  رفـسمه و  ياهشرازگ  تارطاخ و 
نمجنا صوـصخ  رد  هدازدـمحا  رهاـط  اـب  وـگ  تـفگ و   http:/www.meisami.com/ch2/anjoman28-34.htm 29 6 ـ
تسایس ص 106 8 ـ یمالسا ،  بالقنا  دانسا  زکرم  تاراشتنا  نایرعفج ، لوسر  ناریا ، یسایس  یبهذم ـ  ياه  نامزاسو  اهنایرج  هیتجح 7 ـ
یسایس یبهذم ـ  ياةنامزاس  اهنایرج و  9 ـ یمالسا 9/8/81 . يروهمج  همانزور  یهانپ ، نسح  تسایس ، زا  نید  ییادج  جیورت  يزیرگ و 

ص 30 12ـ یقاب ،  نیدلادامع  نامز ، نیدـعاق  بزح  تخانـش  رد  ص 372 و 370 11 ـ ناـمه ،  ص 107 10 ـ ناـیرفعج ،  لوسر  ناریا ،
، یبهذـم دوـلآزار  رکفت  نرق  مین  هرهچ  یبـلح ، هللاتیآ  ص 468 13 ـ ناینیـسح ،  هللاحور  ناریا ، رد  یعیـش  مالـسا  يوپاـکت  لاـس  تسیب 

ویدار ياــههمانرب  رد  زور  ره  دادرم  ياـتدوک 28  زا  شیپ  اـت  یبلح  خیـش  . 8/4/77 هرامـش 100 ،  هعماج ،  همانزور  یقاـب ،  نیدـلادامع 
طـسوت هدش و  يروآدرگ  یناساول  نسح  دـمحم  دیـس  تمه  هب  تفرعم » هنارک  رب   » ناونع اب  یباتک  رد  اهینارنخـس  نیا  تشاد ، ینارنخس 

هیرشن زا  یتالاقم  هعومجم  بالقنا ،  تکرح و  زا  سویأم  یلسن  14 ـ تسا . هدیسر  پاچ  هب  ءایفصالارون  یگنهرف  یملع  ایهشهوژپ  داینب 
هرامش 1 17ـ دنس  هیتجح 16 ـ نمجنا  صوصخ  رد  هدازدمحا  رهاط  اب  وگ  تفگ و  15 ـ ص 20-21 .  دهاجم ، هار  تاراشتنا  دهاجم ،  هار 

رهاط نامه 20 ـ ص 31-29 19 ـ ناـمز ،  هدـعاق  بزح  تخانـش  رد  هیتـجح 18 ـ نمجنا  صوصخ  رد  هدازدـمحا  رهاـط  اـب  وگ  تفگ و 
دعب هب  رویرهش 1320  عطقم  زا  دوب ، لاعف  هزرابم  فلتخم  لحارم  رد  هک  تسا  ناریا  تلم  تازرابم  صخاش  ياههرهچ  زا  یکی  هدازدمحا 
سپ ات 42 و  ياهلاس 30  تازرابم  مود و  یلم  ههبج  نینچمه  تفن و  ندش  یلم  تضهن  رد  ندش  لاعف  ات  یمالسا ، قیاقح  رشن  نوناک  رد 

هدازدـمحا رهاـط  اـب  وـگ  تفگ و  21 ـ تسا . هدوـب  هزراـبم  مدـقم  فـص  رد  هزاوـمه  دـعب  هـب  ياــهلاس 42  لاــکیدار  شبنج  رد  نآ  زا 
نیدعاق بزح  تخانـش  رد  ص 37 23 ـ ولا ،  دـلج  میـسانشب ،  ار  هیتجح  نمجنا  یبالقنا  دـض  تیهاـم  www.meisami.com 22 ـ

` هیتجح نمجنا  یسانش  نایرج   ` باتک : عبنم نامه  ص 31-29 24 ـ یقاب ،  نیدلادامع  نامز ، 

يولهپ میژر  یشاپورف 

هناشن ناریا  هب  ینیمخ  ماما  تشگزاب  روشک و  زا  هاش  جورخ  اهزور  نیسپاو  لوا  شخب  یتاجن  اضرمالغ  هدنـسیون : يولهپ  میژر  یـشاپورف 
رد نآ ، ممتم  لاس 1285 و  یـساسا  نوناق  یتنطلـس و  هطورـشم  ماظن  هرابرد  ثحب  رگید  سپ ، نآ  زا  . دوب هاش  اضر  دمحم  تنطلـس  نایاپ 

یـساسا تیروماـم  يریزو ، تـسخن  هـب  ناـگرزاب  يدـهم  سدـنهم  باـختنا  زا  سپ  دوـبن . حرطم  یـسایس  ياـههورگ  زا  کـی  چـیه  نـیب 
سلجم لیکـشت  زین  یمالـسا و  يروهمج  هب  روشک  یـسایس  ماـظن  رییغت  هراـبرد  تلم  یمومع  ءارآ  هب  عوجر  مودـنارفر و  يرازگربتلود 

، ارهز تشهب  هاگدورف و  رد  ینارنخـس  ناریا و  هب  ینیمخ  ماـما  دورو  زور  نیتسخن  زا  دوب . دـیدج  یـساسا  نوناـق  بیوصت  يارب  ناسـسؤم 
، یناتسرهش داوج  . دنتفرگ تقبس  رگیدکی  هبتبسن  ینیمخ  ماما  هب  یگتـسبمه  افعتـسا و  مالعا  اب  ضارقنا ، لاح  رد  میژر  فلتخم  تاماقم 
. دومن یگتسبمه  مالعا  زین  لامک  هتسشنزاب  دبهپس  . درک افعتسا  بالقنا  اب  یگتـسبمه  هناشن  هب  هک  دوب  يروشک  ماقم  نیلوا  نارهت ، رادرهش 

همه رد  ناـگرزاب ، يریزو  تسخن  مـالعااب  و  تفرگ ، باتـش  هاـش ، مـیژر  تاـماقم  نـیب  یگتـسبمه  مـالعا  نـتفرگ  یـشیپ  رد  شـالت  ( 1)
سلجم ناگدنیامن  زا  نت  نمهب 46  زور 18  . دندش بالقنا  رادفرط  هبش  کی  نیسلجم ، ناگدنیامن  درک . ادیپ  شرتسگ  تکلمم  ياهناگرا 

هب شیپ ، هتفه  هس  دندوب و  هتـشذگ  كاواس  لابرغ  زا  هک  دندوب  يزیخاتـسر   » نارود ناگدـنیامن  نامه  نانیا  . دـندرک افعتـسا  یلم  ياروش 
زا اـههمانزور  رد  هیمـالعا  رودــص  اـب  يریزو ، تـسخن  نادــنمراک  یتـح  یتـلود ، ياـهنامزاس  دــندوب ! هداد  داـمتعا  يار  راــیتخبتلود ،
زا لابقتـسا  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  ناگرزاب  دییات  نمـض  دوخ ، ياههیمالعا  رد  اههناخترازو  نانکراک  . دندرکیم ینابیتشپ  ناگرزابتلود 
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، ینیمخ ماما  يامیپاوه  نتخاس  يرابجا  دورف  هب  راداو  اتدوک و  هرابرد  شیپ  زور  دنچ  ات  هک  شترا ، نارس  دندرک . مالعا  وا  هنیباک  ناریزو 
، یعیبر دبهپـس  . دـنتفرگیم سامت  یگتـسبمه  مالعا  يارب  ناگرزابتلود ، تاماقم  اب  يرگید ، زا  سپ  یکی  دـندرکیم ، هرکاذـم  ثحب و 

متفگ . نک یگتسبمه  مالعا  تفگ  ... ام هناخ  دمآ  مردارب  نمهب ، هبنشجنپ 19   » تفگ بالقنا  هاگداد  رد  عافد  نمض  ییاوه  يورین  هدنامرف 
روظنم هب  ینیمخ ، ماما  ناگدنیامن  اب  شترا  نارس  سامت  ( 2  . ) مدرک یگتسبمه  مالعا  يرگسع ، ياقآ  بانج  اب  متشادرب و  ار  نفلت  . مشچ
اهسامت طابترا و  نیا  زا  دوخ ، تایعافد  رد  یعیبر ، دبهپس  . دوب هدش  عورش  ناریا  رد  رزیاه  لارنژ  تماقا  رخآ  ياهزور  زا  یگتسبمه  مالعا 

هاش بوخ ،  » تفگ تسـشن ، یکدنا  رزیاه  هکنیا  زا  دعب  موس ، هسلج  رد  : ... یعیبر : » تسا ریز  حرـش  هب  وا  تانایب  زا  یـشخب  . تشادرب هدرپ 
کی تفر و  نوریب  قاتا  زا  دـعب  . تشاد یماگمه  تلاح  و  زیمآ ، تقافر  تلاح  هکلب  تشادـن ، میکحت  تلاـح  وا  راـتفگ  هتبلا  تفر  هک  مه 

: یعیبر داد ؟ ار  همان  یـسک  هچ  هاگداد : )  ) سیئر داد . ام  هب  دوب ، ماما  ترـضح  ناگدنیامن  نفلت  هرامـش  يواح  هک  دروآ  دوخ  اب  یتروص 
هـس دوب و  رکـشلرس  کی  ناریا ، رد  يراشتـسم  سیئر  هک  منک  ضرع  یتسیاب  . دوب ناریا  رد  اکیرمآ  يراشتـسم  سیئر  هک  يرکـشلرس  نآ 
دعب قاتا ، نورد  دمآ  تفرگ ، سامت  یصخش  اب  نفلت  اب  هکنیا  زا  دعب  نوریبتفر و  رکشلرس  نآ  دنتـشاد )...(  تیلاعف  ورین  هس  رد  پیترس 

هب هک  ییاهنفلت  هک  منکیم  رکف  نم  ـالاح  دریگب » ساـمت  ماـما  ناگدـنیامن  اـب  هک  دـشاب  شترا  حالـص  هب  منکیم  رکف  نم   » تفگ رزیاـه 
طابنتسا هک  يزیچ  زا  . منک رکف  لئاسم  هرابرد  هک  مدوب  هتفرگ  میمصت  هزات  عقوم  نآ  رد  نم  . دوب نفلت  هرامـش  هس  ات  ود ، زا  رتشیب  دندادام ،

هکنیا ای  دنک ، مالعا  ار  دوخ  یگتسبمه  شترا  دربب و  ماما  ناگدنیامن  تمـس  هب  ار  شترا  هکنیا  ای  تشاد ، فده  ود  رزیاه  مدیمهف  مدرک 
ینابیتشپ رایتخب  زا  هک  تفگیمن  تقو  چـیه  لاح  نیع  رد  اما  دـنوشب ، کیدزن  مه  اـب  ماـما  ناگدـنیامن  اـب  راـیتخب  هک  دوشبثعاـب  شترا 

ياهـسامت رد  یغابهرق  شقن  دروم  رد  یعیبر ، دـنکیمن ». لمع  دـب  رایتخب  هک  دوب  نیا  شروظنم  دربیم ، راـک  هب  ياهلمج  ـالومعم  . دـینکن
روبجم ار  ماما  ترـضح  هکنیا  لوا  درکیم ، تساوخرد  رزیاه  زا  زیچ  هس  یغابهرق ، : »... دـیوگیم نینچ  ینیمخ  ماـما  ناگدـنیامن  اـب  دوخ 

ار یـس  . یب . یب هکنیا  موس  . دنزادنیب قیوعت  هب  ناریا  هب  ار  دوخ  رفـس  ماما  ترـضح  هکنیا  مود  . دنک رـشتنم  مدرم  نیب  يرتمک  هیمالعا  دـننک 
اب بشما  نیمه  نم  تفگ : رزیاه  هن .... ؟ ای  دوب  هدرک  گـنهامه  ـالبق  راـیتخب  اـب  یغاـبهرق  منادیمن  نم  هک  ار  زیچ  هس  نیا  . دـننک تکاـس 

اهحبـص هک  تشاد  یغابهرق  اب  يرتشیب  یلیخ  تاسلج  رزیاه  هک  مناسرب  امـش  ضرع  هب  دیاب  . دناسر مهاوخ  وا  عالطا  هب  . مراد سامت  رتراک 
زا تبحـص  مناسریم  ضرع  هب  و  متفگ ، ار  تیعقاو  نیع  هک  دوب  يراتفگ  هعومجم  مدوب ، وا  اب  نم  هک  ياهسلج  تشه  اـیتفه  نیا  دوب و 

حرطم اتدوک  هلئسم  زگره  دینک  رواب  . مدینـشن نم  الوصا  . دوبن نایم  رد  اقلطم  اتکی ، يادخ  هب  دنکب ، یلمع  هب  راداو  هرابکی  ار  شترا  هکنیا 
دبهپـس  ) مدـقم هتبلا  . درکیم تشاددای  مه  یغاـبهرق  تفگیم ، وا  . دوب هتفرگ  دوخ  هب  ار  هرواـشم  هناتـسود و  هبنج  رتشیب  مه  رزیاـه  دوبن و 

هسلج کی  دادیم . بیترت  دیاب  ناشیا  ار ، ماما  ناگدنیامن  اب  رادید  تاسلج  هک  دوب  یغابهرق  یـسایس  رواشم  كاواس ) سیئر  مدقم  رـصان 
. یتشهب رتکد  ياـقآ  لزنم  رد  یعیبر : یـسک ؟ هچ  لزنم  رد  (: 3  ) سیئر دش . لیکـشت  مه  رگید  تاسلج  دـشثحب و  تاقالم  ياج  هرابرد 
وا روظنم  سیئر : دورب . شترا  داتـس  سیئر  هک  تسین  ملاس  اجنآ  تفگیم  ریخ ، یعیبر : اجنآ . دوربتساوخیمن  یغاـبهرق  ـالوصا  سیئر :

رتکد ياقآ  اب  منادیمن  نم  هک  دـش ، ماـجناییاهتاقالم  دـعب  دریگب و  تروص  تاـقالم  یغاـبهرق  لزنم  دـش  رارق  و  ... هلب یعیبر : دوبتینما ؟
ینفلت مراد  رطاخ  هب  نم  حبـص  هبنـشکی 22  زور  یتح  . دش ماجنا  ناگرزاب  ياقآ  اب  اهتاقالم  نیا  هک  متـسه  نئمطم  اما  . دشن ای  دـش ، یتشهب 

دشاب و هتـشاد  روضح  دیاب  مه  رایتخب  هک  دندرکیم  دیکات  ناگرزاب و  ياقآ  اب  دنتـشاذگیم  تاقالم  رارق  دـندرکیم و  تبحـص  دنتـشاد 
یغاـبهرق هک  دوب  یـسک  هچ  نفلت  فرط  نآ  منادیمن  نم  اـما  ( 4  ) دش دـییات  گنهامه و  اهنآ  هسلج  لیکـشت  يارب  رهظ ، زا  دـعب  هبنـشکی 

رایتخب میتشاد ، هک  یتاسلج  رد  تاـسلج ، نیب  اـبترم  : »... دـیوگیم رگید  ياـج  رد  یعیبر ، دبهپـس  درکیم ». گـنهامه  وا  اـب  ار  اـههمانرب 
رتکد ياقآ  بانج  اب  ماما ، ناگدـنیامن  اب  میراد  سامت  ام  دـنتفگیم  اـمئاد  دـندوب ، یـسایس  وضع  مدـقم  یغاـب و  هرق  مهاوخیم  ترذـعم 

شترا هک  میدرکیم  رکف  ام  . میتسه هرکاذم  حلص و  لاح  رد  ام  نایغابـص  ياقآ  بانج  یباحـس و  ياقآ  بانج  ناگرزاب ، سدنهم  یتشهب ،
رد دیدرگ ، ارجا  وا  هرابرد  مادعا  مکح  دـش و  مادـعا  هب  موکحم  بالقنا  هاگداد  رد  هک  یعیبر  دبهپـس  ( 5 ...« . ) دنکیم هرکاذم  حـلص و 
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شترا تیهام  زا  حلـسم  ياهورین  ناهدـنامرف  يربخیب  اکیرمآ ، هب  هاش  یگتـسباو  زا  دـنکیم ، فارتعا  یخلت  ياهتیعقاو  هب  دوخ  تایعافد 
لارنژ هب  یهدـنامرف  ماقم  نیرتالاب  لک ، داتـس  سیئر  دوشیم و  نوگرگد  هاـش ، نتفر  اـب  هک  یـشترا  . نآ يرامعتـسا   » شقن یهاـشنهاش و 
دبهپـس هک  تسا  یتقیقح  زین  نیا  ( 6 !« ) مییامن تعاطا  امـش  زا  مینک و  دامتعا  امـش  هب  هک  تفگ  ام  هب  ترـضحیلعا   » دـیوگیم ییاکیرمآ 
يورین هدـنامرف  کی  ناونع  هب  ییالط و  جات  تاـبورکا  میت  وضع  ییاوه ، داتـس  یهدـنامرف  یـشزومآ و  جرادـم  نیرتیلاـع  یط  اـب  یعیبر ،

هک دش  یمیژر  متـسیس و  يادف  هتـسنادن ، دوش ، شروشک  هبتمدـخ  رد  یگرزب  تامدـخ  اشنم  تسناوتیم  هک  یناهج ، حطـس  رد  ییاوه 
هجیتن زا  اسب ، هچ  دندش و  رادـیب  عاضوا ، ینوگرگد  هدـهاشم  هاش و  نتفر  زا  سپ  وا ، لاثما  یعیبر و  . تشادـن ناریا  مدرم  اب  يدـنویپ  چـیه 

تلم هک  تفگ  تسشن و  لوا  رزیاه )  ) ناشیا : ».... مینک هجوت  یعیبر  دبهپـس  تانایب  هب  . دندروخ سوسفا  هتـشذگ ، شـشوکو  راک  همه  نآ 
هتبلا . دورب یتسیاـب  هاـش  درک و  دـهاوخن  یناـبیتشپ  هاـش  زا  رگید  نـم ، عوـبتم  تـلود  ددنــسپیمن و  ار  يدرف  متــسیس  رگید  اـیند ، ناریا و 

هچباـتک کـی  رد  ار  اـهنآ  ناـشیا  دـشیم و  هداد  یغاـب  هرق  هـب  دــشیم و  هـمجرت  ناـشیا  ياهتبحــص  هـک  دوـب  وـحن  نـیا  هـب  تارکاذــم 
هاش دـنریذپب و  متـسیس  نیا  رد  ار  هاش  دـننیبب و  ار  هاش  دـنناوتیمن  رگید  مه  ییاپورا  ياهروشک  هک  تفگ  درکیم )....(  تشاددایتفلک 

: دـهدیم باوج  دوب ، هچ  رزیاه  ياههتفگ  لباقم  رد  وا  لـمعلا  سکع  هک  هاـگداد ، سیئر  لاؤس  هب  خـساپ  رد  یعیبر  دبهپـس  دورب ». دـیاب 
، یـسایس شزومآ  الوصا  شترا ، رد  . میدرکیم همجرت  ام  تفگیم و  یغاب  هرق  میتفگیمن ، ياهلمج  ام  . دورب او  هک  يریمخ  لـثم  تسرد  »

رظن رد  دیاب  نم  ار  شاهرایط  نوچ  تساکیرمآ -  لامـش  زا  مه  هاش )  ) شرفـستفگیم رزیاه  . تسا هدـشن  هداد  یـسک  هب  یلع ، میالوم  هب 
لارنژ کـی  ار  اـم  هاـش  رگم  هک  دوب ، كوش   » کـی هدـنب  دوـخ  يارب  دورب ، هاـشتفگ  یتـقو  ینعی  تـالمج ، نآ  شلوا  متفرگیم )...( - 

موشیم هتـشک  رفن ، نیلوا  نم  . موشیم هتـشک  هک  متـسه  يرفن  نیرخآ  نم  تفگیم  هک  هاش )  ) وا . دورب دـیاب  دـیوگب  دـناوتیم  ییاکیرمآ 
، تسا ینامتخاس  کی  لثم  هاش  الوصا  مدیمهف  هزات  هک  تسا  هبرـض  نیرتگرزب  نم  یگدنز  رد  ملاع  تاسدقم  هب  یگداس ! نیمه  هب  )....( 

امش راتفگ  ياوحف  زا  نم  هاگداد : نوریب ... دنزادنیب  دنریگب و  ار  شوم  مد  هکنیا  لثم  تسرد  . تسا راوس  نازغل  هدیسوپ  بوچ  کی  هب  هک 
نیا ات  دوب ، اکیرمآ  رایتخا  رد  ناتدوخ  ریبعت  هب  شوم ، کی  لثم  هک  ار  وا  يرکون  هاش و  یگتسباو  امش ، ینعی  هک  دیـسر  مرظن  هب  روط  نیا 

ردقنیا وا  یتقو  . تسا چیه  ردق  نیا  متـسنادیمن  اعقاو  اما  دراد ، يراکمه  متـسنادیم  يدودح  ات  یعیبر : دـیتسناد ؟ من  هجو  چـیه  هب  هظحل 
، مدوب ایند  ياـجک  ره  نم  رگا  هک  ادـخ ، هب  یلو  میوگب ، ار  نیا  مهاوخیمن  . مرت چـیه  متـسه ، ییاوه  يورین  هدـنامرف  هک  نم  دـشاب ، چـیه 

هدیقع هب  تروص  ره  رد  .... لاس  15. تسا نم  قوقح  ناموت  رازه  ای 50  رازه   40 مشاب ، ایند  ياجک  ره  نآلا  مدوب . ییاوه  يورین  هدـنامرف 
، يد رخاوا  زا  یبهذم  یسایس و  تاماقم  يوس  زا  شترا ، اب  سامت  موزل  ( 7 ...« ) درک نشور  ار  لئاسم  یلیخ  رزیاه ، بش  نآ  تالمج  نم ،

سدنهم حتفم ، رتکد  يرهطم ، هللا  تیآ  روضح  تکرش و  اب  نمهب 1357 ، زور 5  هک  یتاعوبطم  سنارفنک  رد  دوب ، هتفرگ  رارق  دییات  دروم 
رازگرب داشرا  هینیـسح  رد  وخ ، حلاص  مساق  رتکد  یلـسوت و  سابع  مالغ  رتکد  یچانیم ، رـصان  رتکد  يدسا ، ینب  سدنهم  یلـسوت ، دـمحم 

تلم نیا  شترا  دـننادیم و  ناشدوخ  زا  ار  شترا  هکنیا  رابتعا  هب  هزاـجا ، بسک  اـب  یبهذـم ، یـسایس و  ياهردـیل  : »... دـش هتفگ  دـیدرگ 
نیا و  دـننک ، تبحـص  ناشدوخ  شترا  اب  هک  ناشدوخ  هب  دـنداد  قح  نیاربانب  تسا ، تلود  کی  شدوخ  شترا  هکنیا  راـبتعا  هب  هن  تسا ،

اب هارمه  یبهذم ، یـسایس و  ناربهر  اب  شترا  نارـس  سامت  ( 8 ...« ) درادن ناشیا  فرط  زا  تلود  ییاسانـش  مدع  تلود و  هلئـسم  اب  تافانم 
هک رایتخب  دوبتلود و  طوقـس  هاش و  میژر  یـشاپورف  ندش  کیدزن  هناشن  بالقنا  هب  یگتـسباو  مالعا  ییاوه و  يورین  نارفامه  تارهاظت 
زور هک  ياهبحاصم  رد  روظنم ، نیدب  . دنک راذگاو  ناگرزاب  هب  ار  تردق  هنادنموربآ ، يوحن  هب  دمآرب  ددص  رد  درکیم ، ساسحا  ار  رطخ 
ماما رادـفرط  يارزو  اهنت  هن  تسا و  ینیمخ  هللا  تیآ  نارادـفرط  اـب  يراـکمه  هب  رـضاح  : » تفگ دروآ  لـمع  هب  ندـنل  ویدار  اـب  نمهب   18

دهاوخ زین  یبهذـم  یعامتجا و  لئاسم  لصف  لح و  اب  هطبار  رد  ار  هللا  تیآ  شقن  هکلب  تفریذـپ ، دـهاوخ  یلم  تلود  کـی  رد  ار  ینیمخ 
ناگرزاب يارب  نم  تسا )....(  هتفرگ  ییاهسامت  ناگرزاب  سدنهم  اب  : ».... تشاد راهظا  یتاعوبطم  سنارفنک  رد  دعب ، زور  ( 9 ...« ) تفریذپ

، ام تسا و  رادافو  يدرم  ناگرزاب  . مرضاح راک  نیا  يارب  نم  دنک ، يراکمه  دریگب و  سامت  تلود  اب  دهاوخب  وا  رگا  . ملئاق يدایز  مارتحا 
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ضوع تسانب  یـساسا  نوناق  رگا  دش )...(  مهاوخن  لئاق  یطرـش  چـیه  وا ، اب  هرکاذـم  يارب  . میـسرب قفاوت  هب  میناوتیم  لئاسم  يرایـسب  رد 
ییاوه يورین  ناراد  هجرد  نارفامه و  زا  یهورگ  نمهب  زور 19  هناحلسم  دروخ  دز و  ( 10 ....« ) دشاب ناملراپ  هلیسو  هب  رما  نیا  دیاب  دوش ،

رد دنتفر و  ناشیا  هاگتماقا  هب  ینیمخ  ماما  اب  یگتسبمه  هناشن  هب  سپـس  . دندرک تکرـش  بالقنا  زا  يرادفرط  هب  ییامیپهار  تارهاظت و  رد 
ياهورین مدرم و  نیب  هناحلـسم  يریگرد  ( 11 . ) تفای راشتنا  زور  نآ  رـصع  ياـههمانزور  رد  هژر  ریوصت  ربخ و  نیا  . دـنتفر هژر  ماـما  ربارب 

يورین نایوجرنه  ینیمخ ، ماما  لابقتـسا  مسارم  ملیف  شیامن  نایرج  رد  . دش عورـش  هپت  ناشود  ناگداپ  زا  نمهب  بش 20  رخاوا  زا  شترا ،
لنـسرپ رگید  نایوجرنه و  ندرک  تکاس  يارب  ییاوه  يورین  رومام  یهاشنهاش  دراگ  دارفا  . دننکیم تاساسحا  زاربا  ماما  هبتبـسن  ییاوه 

مدرم ییاوه ، يورین  ناگداپ  دارفا  شروش  ربخ  راشتنا  اـب  . دـشکیم يزادـنا  ریت  دروخ و  دز و  هب  راـک  دـنیامنیم و  هلخادـم  ییاوه  يورین 
هب لسلسم  گنفت و  زا  هدافتسا  اب  دننکیم و  زاب  ار  اههناخ  هحلسا  . دنوشیم ناگداپ  دراو  دنروآیم و  يور  هپتناشود  هب  اهنآ ، يرای  يارب 
زین يرتنالک  دنچ  هب  مدرم  هپتناشود ، رد  دروخ  دز و  اب  نامزمه  دنزادرپیم . یهاشنهاش  دراگ  دارفا  اب  دربن  ینابایخ و  ياهرگنـس  نتخاس 

هب یماظن  رادنامرف  . دش هرصاحم  ینابرهش  . دمآرد نازرابم  فرصت  هب  زین  تختیاپ  ساسح  رگید  طاقن  دارفا ، حالـس  علخ  اب  دندرک و  هلمح 
، ینیمخ ماما  نامرف  هب  یلو  درک ، مالعا  دعب  زور  حبص  ات 5  رهظ  زا  دعب  تعاس 5/4  زا  ار  رورم  روبع و  تاعاس  نویبالقنا ، اب  هلباقم  روظنم 
، یماظتنا ياهناگی  ناهدنامرف  ینارگن  شترا و  یگتفـشآ  هیجوت  يارب  دنتخیر . اهنابایخ  هب  دندرکن و  انتعا  یماظن  رادنامرف  راطخا  هب  مدرم 

هدز نفلت  ریزو  تسخن  هب  یمیحر ، دبهپس  ابتبحص  زا  سپ  : »... مینکیم لقن  ار  یغابهرق  دبشترا  ياههتفگ  زا  یـشخب  نمهب ، زور 21  رد 
هفاضا دـناهدرک و  هیلخت  يوهزاجا  عالطا و  نودـب  ار  يرتنالک  ود  یکی  دـنکیم  راهظا  یمیحر  دبهپـس  اهیرتنالک ، هراـبرد  متـشاد  راـهظا 

یـسررب و هجیتن  هدز ، نفلت  ياهردب  دبهپـس  هب  دنتـشادن )...(  هیلخت  زج  ياهراچ  نانابـساپ  دـندوب ، هدز  شتآ  ار  اهیرتنالک  نوچ  دـنکیم ،
هب یحایر  دبهپس  هب  کمک  يارب  ات  دننک  هدامآ  یگنج  هبارا  يدادعت  مداد  روتسد  میتسه ، لوغشم   » دومن راهظا  . مدرک لاوئس  ار  شتامادقا 

طاـبترا نیوزق  نادرگ  اـبتسناوتن  ینیمز  يورین  روطچ  مدومن  لاوئـس  ياهردـب  دبهپـس  زا  میتسرفب )...(  هپتناـشود  ییاوه  شزومآ  زکرم 
: متفگ تسا ! بارخ  ردـقچ  ینیمز  يورین  ياهناگی  عضو  دـینادیمن  راسمیت  درک  راهظا  هچ ؟ ینعی  متفگ  . ریخن داد : باوج  دـیامن ؟ رارقرب 

دراگ هدـنامرف  طاـشن ، رکـشلرس  : » داد باوج  . دـنک هدافتـسا  نادـیواج  دراـگ  دارفا  زا  دـش  مزـال  رگا  مداد ، روتـسد  اروش  زا  دـعب  هک  نم 
ار یهاشنهاش  دراگ  یتسرپرـس  راسمیت ! متفگ : دراد ! صوصخم  تیرومام  نادیواج  دراگ  هک  دنکیم  راهظا  درادـن و  تقفاوم  نادـیواج 
: داد باوج  دتفین ؟ نیفلاخم  تسد  هب  يزاسلسلـسم  هک  تسیچ  تیرومام  نیا  زا  رتمهم  . دیهدب روتـسد  ناتدوخ  . دیراد هدـهع  هب  امـش  مه 
رد ( 12 ...« ) مهدب ار  یک  باوج  منکب و  هچ  منادیمن  اعقاو  راسمیت : درک : هفاضا  و  منک »! راکچ  نم  دـنکیمن ، تقفاوم  طاشن  رکـشلرس  »

دراد یعـس  یغابهرق  هک  تساجنیا  هتکن  تسین ، یفرح  تشاد ، دوجو  یماظتنا  ياـهورین  شترا و  رد  هک  یجرم  جره و  یگتفـشآ و  دروم 
هداد ماـجنا  هظحل  نیرخآ  اـت  ار  شاهفیظو  هـک  یهدـنامرف  شقن  رد  ار  دوـخ  دزادـنیب و  نارگید  ندرگ  هـب  ار  شترا  یـشاپورف  تیلوئـسم 
تلع دروآیمن و  نایم  هب  ینخس  اهسامت ، نیا  زا  فده  یبهذم و  یـسایس و  تاماقم  اب  دوخ  یناهنپ  تارکاذم  زا  یغابهرق  . دناسانـشبتسا

نم اب  ات  دنریگب  ار  طاشن  رکشلرس  متفگ  رتفد  هب  : ».... دیوگیم دنادیم و  ماما  هتیمک  اب  ناهدنامرف  یگتسبمه  ار ، تاروتـسد  يارجا  مدع  »
رد زابرس  رفن  دیهدب 300  روتسد  هک  مدرک  هفاضا  هتفگ  ار  يزاسلسلـسم  نایرج  ینیمز و  يورین  عضو  طاشن ، رکـشلرس  هب  دنک ، تبحص 

راسمیت متفگ : دراد » یـصوصخم  تیرومام  نادـیواج  دراگ  هک  دـینادیم  بوخ  راـسمیت ،  » داد باوج  . دـنراذگب ياهردـب  دبهپـس  راـیتخا 
ماجنا يراک  مناوتیمن  ترـضحیلعا  رماوا  فالخ  رب  هک  متفگ  مه  ياهردـب  دبهپـس  هب  : » دومن راـهظا  . تسا ینارحبتیعـضو  ـالاح  طاـشن ،

هدوب ماما  هتیمک  اب  یگتسبمه  مالعا   » هکلب هدوبن ، ترـضحیلعا  رماوا  تاروتـسد  يارجا  مدع  تلع  دش  مولعم  ادعب  هک  یتروص  رد  مهدب ».
حالـس عـلخ  نآ  دارفا  دـش و  لاغـشا  نارهت  رد  يرتنـالک  تفه  نمهب ، زور 21  یط  ( 13 . ) دوـب هداد  ماـجنا  نمهب  زور 22  ناـمه  رد  هک 

رد . دـندیدرگ يرتسب  حورجم و  نت  هتـشک و 664  نت  نارهت 175  ناتسرامیب  رد 22  حلـسم ، ياهورین  اب  نویبالقنا  دروخ  دز و  رد  . دـندش
رد . دـندش حورجم  هتـشک و  ياهدـع  ینابرهـش ، فرـصت  ماـگنه  نیمارو  رد  . دـش اـپرب  بـالقنا  زا  يرادـفرط  هب  یتارهاـظت  روشک  رـسارس 
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رجنم داد و  يور  شترا  ياهورین  مدرم و  نیب  دیدش  ياهدروخرب  جرک ، تشر ، هواس ، نادمه ، هاشنامرک ، مق ، دهشم ، ناهفـصا ، ياهرهش 
یهرز نوتـس  رب  ار  هار  مدرم  سراـپ ، نارهت  یکیدزن  رد  . تفاـی همادا  يرتشیب  تدـش  اـب  دربن  نمهب ، زور 22  حبـص  دـش . يدایز  تافلت  هب 

تاحیلست تاسیسات  نارابمب  دروم  رد  رایتخب ، روتسد  . دش هتشک  نوتس  هدنامرف  یحایر ، رکـشلرس  . دندز شتآ  ار  یگنج  هبارا  دنچ  دنتـسب ،
زین ینابرهش  . درک طوقس  رهش  ياهیرتنالک  زا  يرتشیب  دادعت  رهظ  نراقم  . دشن ارجا  دوب  هتفرگ  رارق  مدرم  هرصاحم  رد  هک  يزاسلسلـسم  و 

تاسیسات هب  تالمح  رد  هک  دنامن  هتفگان  . دیسر یماظن  ياهناگداپ  لاغـشا  هبتبون  سپـس  . دیدرگ ریگتـسد  یمیحر  دبهپـس  دش و  لاغـشا 
یفرطیب مالعا  دـندوب . ماگـشیپ  یکیرچ  ياههورگ  هب  هتـسباو  هدـید  شزومآ  ياهکیرچ  هب  هتـسباو  دارفا  اههناخهحلـسا ، تراغ  یماظن و 
ياهورین تشونرـس  رد  يریثات  هیمالعا ، نیا  رودـص  مدـع  دوب و  باـنتجا  لـباق  ریغ  يرما  شترا ، یفرطیب  مـالعا  هراـبرد  میمـصت  شترا 

تدـش دـندوب ، هتخاـب  ار  دوخ  هیحور  جـیردت  هب  نآ  ناهدـنامرف  نارـس و  هک  یـشترا  یـشاپورف  نمهب ، زور 21  حبـص  زا  . تشادن حلـسم 
گنج تاـغیلبت ، ریثاـت  تحت  زین  و  مدرم ، اـب  دروـخ  دز و  یماـظن و  تموـکح  هاـم  شـش  یط  دارفا ، ناراد و  هجرد  ءزج ، نارـسفا  . تـفرگ

زا نت  دنچ  ندش  حورجم  هتشک و  نازیول و  ناگداپ  هثداح  . دنتسجیم يرازیب  یـشکردارب  همادا  زا  دندوب و  هدش  هدوسرف  هتـسخ و  یناور ،
يارب ار  هار  هاش ، رارف  ماجنارـس ، تخاس و  دراو  یماظتنا  ياهورین  شترا و  ناوت  هیحور و  هب  يدـیدش  هبرـض  یهاـشنهاش ، دراـگ  نارـسفا 

ییاـناوت و دروآرب  رد  ناریا  شترا  هبتبـسن  ینیب  شوـخ  مغر  هب  رزیاـه ، لارنژ  تخاـس . راوـمه  حلـسم ، ياـهورین  یگدـنکارپ  هـیزجت و 
: دـیوگیم دـنکیم و  هراشا  هاش  ینعی  درف ، کـی  اـب  اـهنآ  یگتـسباو  شترا و  نارـس  هدـمع  یـساسا و  فعـض  زین ، نآ و  یمزر  ییآراـک 

یپ تقیقح  نیا  هب  نم  . دوب يوق  يزکرم  ربهر  کی  هب  یگتسباو  اتدمع  برغ ، یماظن  ياهدرادناتسا  اب  هسیاقم  رد  اهنآ ، گرزب  فعض  »...
تـشگزاب زا  سپ  زور  هد  شترا  دوب )...(  هدرک  تیبرت  روظنم  نیدـب  اههدر ، نیرتالاب  ات  نییاپ ، ياههدر  زا  ار  نارـسفا  هاـش  هک  مدوب  هدرب 

(14 ....« ) دوب هدرب  یپ  حلسم  ياهورین  فعض  هب  فلاخم  حانج  منامگ  هب  ارچ ؟ . درک طوقـس  نم  نتفر  زا  سپ  زور  تفه  ینیمخ و  ماما ) )
، نمهب زور 22  تفرگ و  باتـش  ناریا ، هب  ینیمخ  ماما  تشگزاب  ماـگنه  نمهب ، زور 12  زا  شترا  ندش  یـشالتم  يارب  سوکعم  شرامش 

نوچ یناحولهداس  اهنت  . تشادن ار  بالقنا  نیگمهـس  نافوط  ربارب  رد  تمواقم  لمحت و  بات  ییورین ، چیه  هلـصاف ، نیا  رد  . داد خر  راجفنا 
هب رایتخب  رتکد  دـندوب ! هتخود  یغابهرق  يربهر  هب  مه  نآ  ناریاشترا  يوس  زا  هزجعم  هب  دـیما  مشچ  دیفـس ، خاک  رد  یکـسنیژرب  وینگیبز 

هلباقم اهباصتعا  تارهاظت و  اب  نآ  زا  هدافتسا  اب  دنک و  هیکت  دناوتیمن  تسا  ندش  یـشالتم  فرـش  رد  هک  یـشترا  هبتسنادیم  متح  روط 
لک هدنامرف  ناونع  هب  هاش  روضح  اب  یتح  هک  دوب  هداد  ناشن  يراهزا  دبـشترا  یماما و  فیرـشتموکح  رد  هتـشذگ  هام  جنپ  هبرجت  . دیامن

دبهپس رایتخب ، نمهب ، زور 22  حبص  تشادن . ناکما  نوخ ، لیس  ندش  يراج  قیرط  زا  زج  بالقنا ، بوکرس  يارب  شترا  زا  هدافتـسا  اوق ،
هناخراک رد  هحلـسا  ياهرابنا  نارابمب  رب  ینبم  وا  لمعلا  روتـسد  ندرکن  ارجا  للع  هرابرد  ات  دنکیم  راضحا  يریزو  تسخن  هب  ار  یغابهرق 

يارب ار  یـشترا  ياهنامزاس  ياسؤر  ناهدـنامرف و  یغاـبهرق  ناوا ، نیمه  رد  ( 15 . ) دنک هرکاذـم  وا  اب  هحلـسا ، ياهرابنا  يزاس و  لسلـسم 
بانج رکشلرس  هب  : »... دوشیم رداص  شترا  یفرطیب  هیمالعا  هسلج  نیا  رد  . دنکیم توعد  گرزب  داتس  هب  يداتس  ياروش  کی  لیکـشت 

ار ناراتـشترا  گرزب  داتـس  تارادا  شترا و  ياهنامزاس  ياسؤر  اهورین و  نینواعم  ناهدنامرف و  مداد  تیرومام  گرزب ، داتـس  رتفد  سیئر 
تعاس راسمیت  هک  متساوخیم  دومن : راهظا  هدز  نفلت  رایتخب  ياقآ  دنیایب . گرزب  داتـس  هب  رتدوز  هچ  ره  هک  دیامن  توعد  يروف  ینفلت و 

اسؤر ناهدنامرف و  نم  متفگ : مینکب )...( . دیاب  راک  هچ  مینیبب  ات  دیایب  ماهتفگ  مه  یمیحر  دبهپس  هب  انمـض  يریزو ، تسخن  هب  دیایب   30/9
سپ مینک ، یسررب  ناهدنامرف  ياروش  رد  ار  اهورین  تالاکشا  یصوصختیعض و  نیرخآ  ام  ات  دینک  لمات  . دنیایب داتس  هب  هک  ماهتساوخ  ار 

يریزو تسخن  هب  یغاـبهرق  راـضحا  هراـبرد  راـیتخب  ( 16 .« ) بوـخ رایـسب  درک : راـهظا  . دـمآ مهاوـخ  يریزو  تسخن  هب  ندـش ، نشور  زا 
رکف رد  بجعت  اب  تدـم  مامت  اههلغـشم ، اهیراتفرگ و  همه  اب  . متفر يریزو  تسخن  هبتشه  تعاـس  رد  هبنـشکی  زور  حبـص  : ».... دـیوگیم
سپ هلـصافالبیلو  تسا  مهم  رایـسب  ياهسلج  رد  دنتفگ  نم  هب  . دننک نفلت  وا  هب  متفگ  هقیقد  تسیب  هن و  تعاس  رد  . مدوب یغابهرق  توکس 

هداعلا قوف  اتقیقح  دـیاب  هسلج  نیا  هک  دـشیم  تباث  نم  هب  رتشیب  هظحل  ره  تشذـگیم و  قیاـقد  دـسریم )....(  رتپوکیله  اـب  نآ ، متخ  زا 
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دیوگیم نم  هب  یغابهرق  . دش رارقرب  یغابهرق  اب  ینفلت  سامت  هرخالاب  هدزایتعاس ، رد  دشابتسناوتیم )...( ؟ هچ  هرابرد  . دـشاب هدوب  مهم 
فارتـعا شترا  ندـش  لزلزتـم  هب  راـیتخب ، اـجنیا  رد  مدوـب ».... ! هدز  سدـح  متفگ : وا  هب  . تسا هدرک  مـالعا  ار  دوـخ  یفرطیب  شترا  هـک 

نیـسح تشاذـگ و  اج  هب  نم  يارب  هاش  هک  اذـک ، یغابهرق  نیا  . دوب هدرک  تناـیخ  شترا  دوب ، هدـش  لزلزتم  شترا  : » دـیوگیم دـنکیم و 
یلاع ياروش  رد  ار  ریما  جـنپ  تسیب و  كاواس ، سیئر  یتسدـمه  رـصتخم  زا  هدافتـسا  اب  ترـضحیلعا ، ناـکیدزن  زا  یکی  ( 17  ) تسودرف

ار همانعطق )...(  اروش  نیا  دروآ و  مه  درگ  دوب ، هدش  عادبا  يرهاظ  ياهزاین  يارب  طقف  تشادن و  ینوناق  تیدوجوم  هک  حلـسم ، ياهورین 
حرش نیدب  ار  شترا  یفرطیب  مالعا  هرابرد  میمـصت  نمهب و  زور 22  حبص  ییامهدرگ  یگنوگچ  یغابهرق  دبـشترا  ( 18 ....« ) درک رداص 
مدقم دبهپـس  ادتبا  نم ، رتفد  هب  دـندمآیم  لومعم  بسحرب  دندیـسریم ، داتـس  هب  اهورین  ناهدـنامرف  هک  جـیردتب  : ».... تسا هدرک  تیاور 

؟ روطچ مدوـمن  راـهظا  ریخن »  » تفگ دـش ؟ ارجا  داد  روتـسد  یلم  تینما  ياروـش  رد  بشید  ریزو  تسخن  هک  یحرط  مدرک . لاؤـس  دـمآ ،
ار یسک  دوشب  هک  دوب  رودقم  اهیرتنالک  هیلخت  عضو  رهش و  بشید  بوشآ  نآ  رد  رگم  . دوب هدش  رید  یلیخ  حرط  يارجا  يارب  داد  باوج 

كانرطخ رایسب  ییاوه  يورین  عضو   » دومن راهظا  مدرک ، لاؤس  ار  ییاوه  يورین  تیعـضو  . مرتفدهب دمآ  یعیبر  دبهپـس  درک )...(  ریگتـسد 
...« دراد همادا  تدش  هب  مه  يزادناریت  دناهدش ، عمج  يدایز  یلیختیعمج  ییاوه  شزومآ  زکرم  فارطا  رد  . دیسرن کمک  ام  يارب  تسا ،

ياهسلج نآ  دش  رارق  دندرک و  نفلت  نآلا  ریزو  تسخن  ياقآ   » تشاد راهظا  هک  دوب  يدورفج  سدنهم  ياقآ  . دز گنز  نفلت  عقوم  نیا  رد 
لیکـشت نم  لزنم  رد  رهظ  زا  دـعب  راهچ  تعاس  زورما  دوش ، لیکـشت  راسمیت  ناگرزاب و  سدـنهم  ياـقآ  ناـشیا و  روضح  اـب  دوب  رارق  هک 

رد ریزو  تسخن  متفگ  دوب » دـنهاوخ  راسمیت  رظتنم  رهظ  زا  دـعب  راهچ  تعاس  نایاقآ  هک  مناسرب  راسمیت  عـالطا  هب  متـساوخ  وا  زا  . دوشیم
تسخن هک  دوب  هتـشذگن  يزیچ  درک )....( » دنهاوخ  نفلت  راسمیت  هب  رایتخب  ياقآ  دوخ   » درک راهظا  . تسا هدرکن  یتبحـص  نم  اب  دروم  نیا 
یمیحر دبهپس   » درک هفاضا  رایتخب  ياقآ  سپـس  دومن )...(  دییات  ار  يدورفج  ياقآ  لزنم  رهظ  زا  دعب  راهچ  تعاس  هسلج  دز و  نفلت  ریزو 

، متفگ هک  يروـط  هب  یلو  تسین ، نـم  رتـفد  رد  مداد  باوـج  تساـجنآ »؟ اـیآ  . تـسا داتـس  رد  دـنیوگیم  متـساوخ ، ار  یماـظن  رادـنامرف 
یمیحر دبهپس  هکنآ  زا  دعب  هلـصافالب  متفگ : يریزو  تسخن  دیایب  دیهدب  هزاجا   » درک راهظا  . تسا هار  رد  امتح  ماهتـساوخ ، ار  ناهدنامرف 

رد تسا  مزال  اـمتح   » دومن لاؤس  يریزو ، تسخن  هب  متـسرفیم  ار  وا  درک ، حیرـشت  اروش  رد  ار  ینابرهـش  یماـظن و  يرادـنامرف  تیعـضو 
رایتخب ياقآ  . دیامن حیرـشت  ار  یماظن  يرادـنامرف  هب  رومام  ياهناگی  عضو  دـیاب  لومعم  بسح  رب  . یلب مدرک  راهظا  دـنک »؟ تکرـش  اروش 
تسخن هب  هک  تفگ  مهاوخ  داتس  هب  ندیسر  ضحم  هب  بوخ ، رایسب  متفگ : اجنیا » دیایب  اروف  یمیحر  دبهپس  هک  متـساوخیم   » دومن راهظا 
دبشترا دننام  شترا  نارـس  زا  نت  دنچ  . دتـسرفیم يریزو  تسخن  هب  ار  وا  یمیحر  دبهپـس  ندمآ  زا  سپ  یغابهرق ، هتفگ  هب  دیایب ». يریزو 

ياهورین یلاـع  ياروش  نمهب  زور 22  تعاس 30/10  رد  . دـنوشیمن رـضاح  اروش  هسلج  رد  ییاههناهب ، هب  نیزرب  رذآ  دبهپـس  ناـینافوط ،
ریز حرـش  هب  شترا ، ياهنامزاس  نالوئـسم  اسؤر و  نینواعم و  ناهدـنامرف ، نت  روضح 27  اب  لک ، داتـس  زکرم  رد  اروش ، رـالات  رد  حلـسم ،

نیسح دبشترا  گـنج 3. ریزو  تقفـش : رفعج  دبــشترا  ناراتـشترا 2. گرزب  داتـس  سیئر  یغاـبهرق : ساـبع  دبـشترا  .1 دوشیم : لیکـشت 
تسخن نواعم  مدقم : رصان  دبهپـس  ناراتشترا 5. گرزب  داتس  نیـشناج  متاح : گنـشوه  دبهپـس  تاـعالطا 4. هژیو  رتـفد  سیئر  تسودرف :
هدنامرف یققحم : یلع  دمحا  دبهپـس  ناراتـشترا 7. گرزب  داتـس  سیئر  رواشم  ینیئان : یمیجن  یلعلا  دبع  دبهپـس  كاواـس 6. سیئر  ریزو و 

رالاس ایرد  ییاوه 10. يورین  هدنامرف  یعیبر : نیسح  ریما  دبهپـس  ینیمز 9. يورین  هدنامرف  ياهردب : یلعلا  دبع  دبهپـس  روشک 8. يرمرادناژ 
رفعج دبهپس  گنج 12. ترازو  یناملراپ  نواعم  ینیئان : یموصعم  دـیجملا  دـبع  دبهپـس  ییایرد 11. يورین  هدـنامرف  یهللا : بیبح  لاـمک 

: ینابناهج نیسح  دبهپس  ییایرد 14. يورین  هدنامرف  نیشناج  هداز : نسحم  هللادسا  رالاس  ایرد  ینیمز 13. يورین  یکیتسجل  نواعم  یعناص :
ناتسداد ریبک : رکـشلرس  ینیمز 16. يورین  هماـنرب  حرط و  نواـعم  یمظاـک : دـمحم  دبهپـس  یهاشنهاش 15. ینیمز  يورین  یلنـسرپ  نواـعم 

گرزب داتس  موس  هرادا  سیئر  يرون : هجاوخ  دمحم  یلع  دبهپس  گرزب 18. داتس  مجنپ  هرادا  سیئر  رذآ : یشخب  لیلخ  دبهپس  شترا 17.
ینیمز يورین  یتاـیلمع  نواـعم  يربـتعلخ : گـنهرف  ریما  دبهپــس  گرزب 20. داتـــس  مود  هرادا  سیئر  راــشفا : ینیما  زیورپ  رکـــشلرس  .19
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رهچونم رکشلرس  گرزب 23. داتس  مراهچ  هرادا  سیئر  نامژپ : لالج  دبهپس  گرزب 22. داتس  متفه  هرادا  سیئر  مازرف : دمحم  رکشلرس  .21
هرادا سیئر  یناجیرال : یسوم  دبهپـس  گرزب 25. داتس  نواعم  دنمزوریف : رـصان  دبهپـس  ینیمز 24. يورین  ییامیپاوه  هدـنامرف  دادورـسخ :
هرادا سیئر  یلیکو : یئابطابط  اـضر  دبهپـس  گرزب 27. داتـس  ینادوجآ  سیئر  يراـنکبآ : یمیحر  دـمحم  دبهپـس  گرزب 26. داتـس  مکی 

تیعـضو نیرخآ  حیرـشت  ناراسمیت ، توعد  زا  روظنم  دـیوگیم : هسلج  تیمـسر  مالعا  زا  سپ  یغاب  هرق  دبـشترا  شترا . یلاـم  یـسرزاب 
بـش ياهیریگرد  هب  طوبرم  ربخ  سپـس  . تساهنآ هرابرد  یـسررب  ثحب و  ناهدـنامرف و  هلیـسو  هب  تالکـشم  حیـضوت  طوبرم و  ياهورین 
تراغ اههناخ و  هحلسا  رد  نتـسکش  یهاشنهاش ، دراگ  دارفا  اب  هپت  ناشود  رد  ار  ییاوه  يورین  نارفامه  نایوج و  رنه  نمهب )  21  ) هتشذگ

رگید شترا و  تاحیلـست  يزاس و  لسلـسم  تاسیـسات  هب  يزادناریت  هرـصاحم و  اهیرتنالک ، زا  يدادعت  هیلخت  مدرم ، هلیـسو  هب  ار  اهحالس 
هب کـمک  يارب  هریخذ  يورین  دوـبمک  زا  ینیمز  يورین  هدـنامرف  ياهردـب  دبهپـس  هاـگنآ  ( 19 . ) دهدیم حیـضوت  لیـصفت  هب  ار  اهدادـیور 

بولطمان سراپ و  نارهت  دودح  رد  کنات  نوتستکرح  زا  تعنامم  نیوزق و  رگـشل  هدایپ  نادرگ  دورو  زا  يریگولج  یماظن و  يرادنامرف 
هفیظو : » دیوگیم ینیمز  يورین  تاناکما  حیرشت  زا  سپ  ینیمز ، يورین  نواعم  یعناص  دبهپس  دنکیم . تبحص  ینیمز ، يورین  عضو  ندوب 

هدنامرف دنکیم ، دییات  ار  دوخ  نواعم  هتفگ  ياهردب  دبهپس  دننکن ». باسح  ینیمز  يورین  يور  هک  مناسرب  راسمیت  عالطا  هب  متـسناد  دوخ 
یلمع چـیه  ماجنا  هب  رداق  ییاوه ، يورین  شزومآ  زکرم  هرـصاحم  اب  دـیوگیم  هپت  ناشود  شیپ  بش  ثداوح  حرـش  اـب  زین  ییاوه  يورین 
سیئر راشفا ، ینیما  زیورپ  رکـشلرس  و  داتـس ، موس  هرادا  سیئر  يرون  هجاوخ  دبهپـس  يرمرادناژ ، هدـنامرف  یققحم  دبهپـس  هاگنآ ، تسین .

عقوم نیا  رد  دننکیم . شرازگ  ار  شترا  تاسیسات  زکارم و  هرصاحم  نازابرس و  رارف  داتس و  اب  اهدحاو  طابترا  عطق  ربخ  داتـس  مود  نکر 
تسخن هب  هسلج ، نایاپ  زا  سپ  هک  دهدیم  هدعو  وا  هب  دنک و  تبحص  نفلت  اب  رایتخب  ریزو  تسخن  اب  ات  دوریم  يرگید  قاطا  هب  یغابهرق 

داتـس سیئر  نیـشناج  متاح ، دبهپـس  اروش ، قاطا  هبتعجارم  زا  سپ  : »... تسا حرـش  نیدب  یغابهرق  ياههتفگ  هلابند  . دمآ دـهاوخ  يریزو 
هک اـهناگی ، یـصوصختیعضو  نیرخآ  هب  هجوت  اـب  دـینکیم ، هظحـالم  ناراـسمیت  هک  يروط  هب  تشاد : راـهظا  نینچ  ناراتـشترا  گرزب 

راـهظا هـب  اـنب  اـهورین ، هـک  تـسا  هـتفرگ  رارق  یـصاختیعقوم  رد  شترا  مـینادیم ، هـمه  هـک  یللع  هـب  دـندرک ، حیرـشت  ورین  ناهدـنامرف 
تعجارم ریزو ، تـسخن  راـهظا  رب  اـنب  دـناهدرب و  فیرـشت  ترـضحیلعا  رگید  فرط  زا  . دنـشابیمن یلمع  ماـجنا  هـب  رداـق  ناشناهدـنامرف ،

نیا رد  المع  مه  ناریا  تلم  مامت  تسا ، یمالـسا  يروهمج  ناهاوخ  ینیمخ  هللا  تیآ  تسا ، لیطعت  روشک  روما  هک  تساـههام  . دـننکیمن
یتح نیـسلجم ، رد  شتاراهظا  هب  هجوت  اب  مه  رایتخب  ياقآ  . دنتـسه یمالـسا  يروهمج  راتـساوخ  ناشیا و  نابیتشپ  هک  دناهداد  ناشن  تدم 

 )....( درادـن مدرم  نیب  رد  يرادـفرط  یلو  دـنک  نالعا  يروهمج  دـهاوخیم  شیاـههبحاصم  نینچمه  انـس و  سلجم  رد  زورید  تاراـهظا 
تاراهظا و : » دـیوگیم یغابهرق  دـیامنن ». هلخادـم  هدیـشک و  راـنک  ار  دوخ  شترا  مه  یـسایس  هشقاـنم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  نم  داهنـشیپ 

هرابرد اسؤر ، ورین و  ناهدنامرف  تاحیضوت  یهاشنهاش و  حلسم  ياهورین  روشک  زور  نآ  ینارحب  عاضوا  هب  هجوت  اب  متاح  دبهپس  داهنـشیپ 
هـسلج رد  هک  تارادا  حلـسم و  ياهورین  ياهنامزاس  ياسؤر  ناهدنامرف و  دییات  لابقتـسا و  دروم  اهنآ  تاناکما  اهورین و  عیاقو  ثداوح و 

زا شترا  یناـبیتشپ  دروـم  رد  هاـش  روتـسد  هـبتسخن  نارــسفا ، ياروـش  میمــصت  هیجوـت  يارب  یغاـبهرق ، تـفرگ ». رارق  دنتــشاد  روـضح 
شترا تسا  يروهمج  میژر  راتـساوخ  رایتخب  نوچ   » هکنیا رب  ینبم  متاـح  دبهپـس  هتفگ  هب  دانتـسا  اـب  سپـس  . دـنکیم هراـشا  راـیتخبتلود 

، منک يروآ  دای  ناراسمیت  هب  ار  ترـضحیلعا  رماوا  مدـید  مزال  عقوم  نیا  رد  : »... دـیوگیم دـنک » تیاـمح  راـیتخبتلود  زا  درادـن  هفیظو 
زا يریگولج  روتـسد  رب  هوالع  ترـضحیلعا  مدومن ، نایب  دنتـشاد  روضح  ناراسمیت  بلاغ  هک  لـبق ، زور  دـنچ  هک  يروط  هب  مدرک  راـهظا 
زا شترا  ینابیتشپ  هناگ ، هس  ياهورین  ناهدـنامرف  ریزو و  تسخن  روضح  اـب  ياهسلج  رد  دـندومنیم ، دـیکات  نآ  رب  هشیمه  هک  يزیرنوخ 

دیکاـت ار  یهاـشنهاش  شترا  تدـحو  تیماـمت و  ظـفح و   » یبایفرـش تاـسلج  زا  یکی  رد  نیا  رب  هوـالع  . دـناهدومرف رما  ار  ینوناـق  تلود 
نوناق نابیتشپ  ریزو  تسخن  هک  هدوب  یعقوم  ات  تلود  زا  ینابیتشپ  دروم  رد  ترـضحیلعا  روظنم  اعطق   » درک راهظا  متاـح  دبهپـس  . دـندومرف
هفیظو شترا  رگید  نیا  ربانب  دنک ، مالعا  يروهمج  دهاوخیم  نیفلاخم  دننام  رایتخب  ياقآ  هک  الاح  . يروهمج ناهاوخ  هن  دـشاب ، یـساسا 
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رگید نوچ  . دوش هداد  همتاخ  یـشکردارب  نیا  هب  ات  مینک  یگتـسبمه  مالعا  میدنویپبتلم و  هب  دیاب  ام  دـنک )...(  ینابیتشپ  ناشیا  زا  درادـن 
دبهپـس دنمزوریف ، دبهپـس  عقوم ، نیا  رد  ( 20 .« ) مینک شـالت  نآ  يرادـهگن  شترا و  ياـقب  يارب  دـیاب  اـم  ددرگیمنربتکلمم و  هب  هاـش 

يرادبناج متاحدبهپس  داهنشیپ  زا  تقفش ، دبشترا  تسودرف ، نیسح  دبشترا  ینابناهج ، نیسح  دبهپـس  يربتعلخ ، دبهپـس  ینیئان ، یموصعم 
يریگولج حرط  اتدوک ، هرابرد  شیپ  زور  دنچ  ات  هک  دندوب  یناریما  نانیا  دوب ، یگتسبمه  مالعا  رادفرط  زین  داد  ورسخ  رکشلرس  دننکیم ،

کیدزن دوـخ  ناـیاپ  هـب  ویرانـس » ( » 21 . ) دــندرکیم وــگتفگ  ثــحب و  وا  ياــمیپاوه  يراــبجا  دورف  ناریا و  هــب  ینیمخ  ماــما  دورو  زا 
اب هرواـشم  نمـض  يو  دیـسیونب ، ار  اروش  هسلجتروص  راـسمیت ، متفگ : متاـح  دبهپـس  هب  : »... مینکیم لاـبند  ار  یغاـبهرق  نانخـس  . دوـشیم

یتدم زا  دعب  . درک هسلجتروص  نتشون  هب  عورش  داتـس ، مکی  هرادا  سیئر  یناجیرال  یمیحر  دبهپـس  دنمزوریف و  دبهپـس  هلمج  زا  ناراسمیت 
مامت اب   » هملک دومن  داهنـشیپ  مدـقم  دبهپـس  ناراسمیت ، زا  رفن  دـنچ  یحالـصا  رظن  راهظا  زا  سپ  . دومن تئارق  ار  اروش  هسلجتروص  هدربمان 

ناهدنامرف و ریز ، حرـش  هب  شترا  هیمالعا  نتم  رد  رظن  قفاوت  هسلجتروص و  ددـجم  تئارق  زا  دـعب  دوش )...(  هفاضا  هلمج  رخآ  رد  تردـق 
نیدب دـش ، شخپ  ویدار  زا  نمهب  زور 22  هقیقد  هدزناـپ  کـیتعاس و  رد  هک  هیمـالعا  نتم  ( 22 .« ) دـندومن اضما  دـییات و  ار  نآ  ياسؤر 

نونکاـت هتــشاد و  ار  ناریا  ریزع  روـشک  تیماــمت  لالقتــسا و  زا  عاــفد  هـفیظو  ناریا  شترا  شترا  هیمــالعا   22/11/1357 تـسا : حرش 
ریخا تالوحت  هب  هجوت  اب  . دـهد ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  هفیظو  نیا  ینوناق ، ياهتلود  زا  ینابیتشپ  ابتسا  هدومن  یعـس  یلخاد  ياـهبوشآرد 

جره و زا  يریگولج  يارب  هک  دش  هتفرگ  میمصت  قافتا  هب  لیکشت و  نمهب 1357  زور 22  تعاس 30/10  رد  شترا  یلاع  ياروش  روشک ،
دوخ ياهناگداپ  هب  هک  دش  هداد  روتـسد  یماظن  ياهناگی  هب  مالعا و  یلعف  یـسایس  تاشقانم  رد  ار  دوخ  یفرطیب  رتشیب ، يزیرنوخ  جرم و 

فیرشتلم ياههتساوخ  زا  دوب و  دهاوخ  هدوب و  ناریا  تسرپ  نهیم  بیجن و  فیرـشتلم و  نابیتشپ  هشیمه  ناریا  شترا  . دنیامن تعجارم 
لح هار  نیرتبسانم  یقطنم و  يریگهجیتن  مادقا و  کی  ار  شترا  یفرط  یب  هیمالعا  یغابهرق  ( 23 . ) دیامنیم ینابیتشپ  تردق  مامت  اب  ناریا 

میمـصت نم ، : »... دـیوگیم دـنادیم و  یلخاد  ياهگنج  زا  يریگولج  شترا و  تدـحو  تیماـمت و  ظـفح  هاـش و  تاروتـسد  يارجا  يارب 
هار نیرتبسانم  هتـسناد و  حلـسم  ياهورین  تاناکما  و  روشک ، زور  نآ  لاوحا  عاضوا و  زا  یقطنم  يریگ  هجیتن  کی  ار  شترا  یلاع  ياروش 
هب رایتخب  ياقآ  هک   ) روشک یمومع  عضو  اب  قبطنم  ترـضحیلعا و  تاروتـسد  لومـشم  لح  هار  نیا  اریز  مداد ، صیخـشت  شترا  يارب  لح 

ظفح نمـض  هک  دوب  حلـسم  ياهورین  لنـسرپ  هتـساوخ  اسؤر و  ناهدـنامرف و  مامت  تارظن  حلـسم ، ياـهورین  تاـناکما  دوب ) هدروآ  دوجو 
یـشک ردارب  یلخاد و  ياـهگنج  زورب  تلم و  فرط  زا  شترا  درط  هدوهیب ، ياـهيریرنوخ  همادا  زا  حلـسم ، ياـهورین  تدـحو  تیماـمت و 

دوب یهار  اهنت  شترا ، یفرطیب  هیمالعا  رودـص  ام ، داقتعا  هب   1 ( 24 .« ) دومنیم نیمات  ار  روشک  نیمزرستیمامت  لالقتـسا و  يریگولج و 
حبـص زا  . بالقنا ياههاگداد  ربارب  رد  اهنآ  تاـماهتا  هب  ییوگخـساپ  يارب  دوب  ياهناـهب  افرـص  و  تشاد ، دوجو  شترا  نارـس  ربارب  رد  هک 

ای یفرطیب و   » هیمـالعا رودــص  . دوـب صـالخ  ریت   » راـظتنا رد  دیــشکیم و  ار  رخآ  ياهــسفن  یهاــشنهاش ، شترا  نـمهب 1357  زور 22 
شترا تشونرس  رد  يریثات  دندوب ، هکلهم  زا  رارف  رکف  هب  زورما  دندرکیم و  یناوخزجر  زورید  ات  هک  یناریما  نت  يوس 27  زا  یگتسبمه  »

اب شیپ  یتدـم  زا  یغابهرق  . دـندوب دوختاجن  يارب  یهار  نتفای  ددـصرد  شیپ  ياهزور  زا  شترا ، هبتریلاع  ناهدـنامرف  نارـس و  تشادـن .
، طاشن رکـشلرس  . دوب هدرک  مالعا  ار  دوخ  یگتـسبمه  نمهب  زور 19  ییاوه ، يورین  هدـنامرف  یعیبر  دبهپـس  . دوب سامت  رد  بـالقنا  نارس 

نمهب زور 21  یهاشنهاش  دراگ  هدنامرف  نواعم  يرلگیب ، رکـشلرس  اب  هارمه  شترا ، یهرز  ناگی  نیرتدنمتردق  نادـیواج ، دراگ  هدـنامرف 
ربخ ام ، هیلع  اقفر  دیوگیم ، طاشن  : »... دندوب هتفگ  دش  شخپ  نویزیولت  ویدار ، زا  هک  دوخ  مایپ  رد  نانیا  دـندوب ، هدرک  یگتـسبمه  مالعا 

يرگید مان  ادرف  دوب ، یهاشنهاش  دراگ  ناممان  يزور  ام ، . دنیبب ار  ام  عضو  دیایب  ياهفـصنم  تئیه  منکیم  شهاوخ  . دناهدرک رـشتنم  غورد 
ام هللا ، مـالک  هب  . میدـنویپبتلم هب  هک  دوب  نم  داهنـشیپ  نیا  شیپ  تعاـستشه  لـهچ و  ادـخ ، هب  مینکیم )...(  لوبق  دـهدب  اـم  هبتلم  هک 

همه دـیریگب ، رامآ  دـییایب  دوش )...(  ظفح  شترا  تدـحو  دـیاب  میتفگ  ناگرزاب و  سدـنهم  یغابهرق و  راسمیت  شیپ  میداتـسرف  ار  یـسک 
میتفگ اهاج  ریاس  دابآ و  تنطلس  رد  یتح  ام  . دناهدش میلـست  يریزو  تسخن  رد  دناهدش ، میلـست  همه  هاگمارآ  رد  . دنتـسه نازیول  رد  دارفا 
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کی هک  متسه  یسک  نم  : »... تفگ هاگداد  رد  دوخ  تایعافد  رد  يریگتسد ، زا  سپ  طاشن ، رکشل  رس   1 ( 25 .« ) دننکن يزادناریت  مدرم  هب 
داتس رد  شترا  ناهدنامرف  نارـس و  هک  عقوم  نامه  رد   1 ( 26 .« ) مدرک یگتسبمه  مالعا  دنک ، یگتـسبمه  مالعا  شترا  هکنآ  زا  لبق  زور 

یهرز ياهنوتـس  . دـندوب هدرک  زاغآ  ار  شترا  ياـههاگیاپ  تاسیـسات و  هب  هلمح  نویبـالقنا  دـندوب ، یفرطیب  نـالعا  هیهت  مرگرـس  گرزب 
هحلـسا تاسیـسات  نارابمب  دیدهت  هب  انتعایب  مدرم ، . دوب هدـمآ  رد  لاغـشا  هب  هپت ، ناشود  رد  ییاوه  يورین  ياهناگداپ  دوب ، هدـش  هدـنکارپ 

دـندوب و هدرک  شروش  نایماظن  دابآ ، ترـشع  ناگداپ  رد  دـندوب ، هدرک  بارخ  گنلک  ملید و  اب  ار  شترا  تاحیلـست  ياـهراوید  يزاـس ،
نیدهاجم هب  هتسباو  دارفا  صوصخم  نیمجاهم ، تسد  هب  يرامشیب  ياهحالس  . دندوب هدرک  طوقـس  ناگداپ  نآ  رد  دراگ  رکـشل  ياهناگی 

، يرـسفا هدکـشناد  هاـشغاب ، رد  زوریناوه  ياـهناگی  داـبآ ، ساـبع  ناـگداپ  رد  ینیمز  يورین  یکیتـسجل  یهدـنامرف  داـتفا . نایئادـف  قلخ و 
طوقـس يرگید  زا  سپ  یکی  یتمواقم ، نیرتمک  نودـب  ییاـیرد ، يورینهدـنامرف  داتـس  و  رـصق ، ناـگداپ  یج ، ناـگداپ  سیلپ ، هدکـشناد 

هدـش هتـشک  يرلگیب  رکـشلرس  ناـیرفعج ، دبهپـس  هـلمج  زا  ناریما ، زا  نـت  دـنچ  . دـش ریگتـسد  ینابرهـش  سیئر  یمیحر ، دبهپـس  . دـندرک
ناگداپ و دیـسر و  لتق  هب  ینیمز  يورین  هدنامرف  ياهردب  دبهپـس  دعبتعاس ، دـنچ  . تشاد رارق  هرـصاحم  رد  گرزب  داتـس  هاگرارق  . دـندوب
، يولهپ یتنطلـس  میژر  . تشادن دوجو  یهاشنهاش  شترا   » مان هب  ینامزاس  نمهب 1357  زور 22  رصع   1 ( 27 . ) دش لاغشا  نازیول  هاگرارق 

ياهزور رد  يریگ ، هرانک  يارب  وا  نتخاس  عناق  روظنم  هب  رایتخب  اب  هرکاذـم  سامت و  يریگ  هرانک  يارب  رایتخب  قفاوت  دوب .... هدرک  طوقس 
سدـنهم نیب  هک  هتـشذگ  ياهیراکمه  یتسود و  هقباس  ربانبتسخن  تارکاذـم ، نیا  تفاـی . همادا  ناریا  هب  ینیمخ  ماـما  تشگزاـب  زا  دـعب 

زین مدقم  رصان  دبهپس  . دوب هدرک  بیوصت  ار  اهـسامت  تارکاذم و  نیا  بالقنا  ياروش  دش . عورـش  تشاد ، دوجو  رایتخب  رتکد  ناگرزاب و 
هب یباحـس ، هللا  دـی  رتکد  ناـگرزاب و  سدـنهم  یغاـبهرق و  دبـشترا  نیب  ییاـهوگتفگ  ناوا ، نیمه  رد  . دوب لاـعف  اـهتاقالم  نداد  بیترت  رد 
اب هلباقم  هب  رداق  هک  تسنادیم  رایتخب  ناگرزاب ، سدـنهم  هتفگ  هب  تشاد . ناـیرج  مدرم  حلـسم و  ياـهورین  دروخرب  زا  يریگولج  روظنم 

هراـنک هنادـنموربآ  تشاد  دـصق  دـییاپ و  دـهاوخن  يرید  وا ، يرادـمامز  هک  دوـب ، هدرک  كرد  ار  هتکن  نیا  نینچمه  يو ، . تسین بـالقنا 
عـضوم منامب ». راک  رـس  ربتسه  هک  یتمیق  ره  هب  مهاوخیمن   » دوب هتفگ  ناگرزاب  سدنهم  اب  هرکاذم  نمـض  راب ، کی  رایتخب  . دنک يریگ 

لالقتـسا عفادـم  نابهگن و  شترا   » تفگیم دوبتحاران و  مدرم  اب  نایماظن  دروخرب  زا  دوب ، حلـسم  ياـهورین  ظـفح  زین  یغاـبهرق  دبـشترا 
تلود يریزو  تسخن  هب  ناگرزاب  سدـنهم  باـصتنا  زا  دـعب  راـیتخب  رتکد  ( 28 ...« ) دریگ رارق  مدرم  ترفن  دروـم  دـیابن  تسا و  تـکلمم 

هک دـنک  دومناو  روط  نیا  تشاد  یعـس  ماظتنا ، ریما  مدـقم و  دبهپـس  یغاـبهرق ، دبـشترا  یباحـس ، هللا  دـی  رتکد  اـب  شتارکاذـم  رد  تقوم ،
، لاح نیا  اب  . تسا ریزو  تسخن  رایتخب  راـیتخا  رد  شترا  دـنیوگب ، دنتـساوخیم  زین  مدـقم  یغاـب و  هرق  . دـنک فقوتم  ار  شترا  دـناوتیمن 
، دوب نمهب  زور 20  رصع  دعب ، هسلج  رارق  . »... دنک يریگ  هرانک  دمآ ، دهاوخ  نآ  حرش  هک  نمهب ، زور 20  هسلج  رد  دوب  هدش  عناق  رایتخب 
زا دعب  هب 4  بش  تعاس 10  زا  ار  یماظن  تموکح  تاعاس  هبترم  کی  درک و  لوکوم  نمهب  هبنشکی 22  زور  هب  ار  هسلج  زور  نآ  رد  یلو 

هبنـشکی 22 ینعی   ) رهظ زا  دـعب  راـهچ  زورما  تفگ  درک و  نفلت  ناگرزابسدـنهم  رتـفد  هب  نمهب  هبنـشکی 22  حبـص  داد )....(  لیلقت  رهظ 
، رایتخب رتکد  ( 29 .« ) ددرگ مدهنم  شترا  هک  دشثعاب  هبنشکی  زور  میمصت  یلو  داد ، دهاوخ  افعتسا  دمآ و  دهاوخ  رهظ ) زا  دعب   4 نمهب ،

یمدمد یباجنـس ، هزادنا  هب  مه  نوچ  دمآ ، عفان  مرظن  هب  ناگرزاب  رادید  : »... دیوگیم ناگرزاب  سدنهم  اب  شیاهرادید  زا  یکی  دروم  رد 
رد اکرتشم  هک  یناقفخ  هتـشذگ و  تازرابم  اب  مه ، اـم  ییانـشآ  هقباـس  هوـالع  هب  . دـنک مکمک  تسناوتیم  دوب و  نیدـتم  مه  دوبن و  جازم 

، وحن نیرتادصورـسیب  هبتسیابیم  اـم ، تاـقالم  درکیم . مکح  رادـید  نیا  هب  هک  دوب  يرگید  لـماع  میدوب  هدیـشچ  هاـشداپ  ياهنادـنز 
هب هـسنارف  رد  وا  زورما  نوـچ  دریذـپب و  شاهناـخ  رد  ار  اـم  هـک  متـساوخ  نارهت  هاگـشناد  قبـسا  سیئر  یــسایس  رتـکد  زا  . دـشیم رازگرب 

ياربتصرف نیا  زا  نمـض  رد  مربب و  ار  شمان  دوش ، لزان  وا  رـس  رب  یمالـسا  رتیپوژ  هقعاـص  هکنیا  زا  تشحو  نودـب  مناوتیم  دربیمرس ،
ییامهدرگ بیترت  نمهب  رهظ 22  زا  دعب  هسلج  ( 30 ....« ) میتسشن ثحب  هب  مین  تعاس و  کی  دودح  ام ، . منک هدافتـسا  وا  زا  رکـشت  راهظا 

تکرـش . دوب هدـش  مهارف  شیپ  زا  يدورفج ، سدـنهم  لزنم  رد  راـیتخب ، رتـکد  يافعتـسا  هراـبرد  ثحب  يارب  نمهب ، زور 22  رهظ  زا  دــعب 
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قباس داتـسا   ) یباحـس هللا  دـی  رتکد  تقوم ،) تلود  ریزو  تسخن   ) ناـگرزاب يدـهم  سدـنهم  زا : دـندوب  تراـبع  هسلج  نیا  رد  ناگدـننک 
هدکـشناد قباس  سیئر   ) یلیلخ نیـسحلا  دبع  سدـنهم  نارهت ،) هاگـشناد  قباس  سیئر   ) یـسایس ربکا  یلع  رتکد  رواشم ،) ریزو  هاگـشناد و 

و تقوم ) تلود  رد  ریزو  تسخن  نواعم   ) ماظتنا ریما  سابع  سدنهم  قدصم ،) رتکد  هنیباک  هار  ریزو   ) سانـش قح  ریگناهج  سدنهم  ینف ،)
يارب دادیم و  افعتـسا  راـیتخب  . دوـب طـبار  هطـساو و  يدورفج  سدـنهم  ییاـمهدرگ ، نیا  رد  قباـس . ) روتانـس   ) يدورفج مظاـک  سدـنهم 

یگتـسبمه مالعا  اب  یلو  دـشیم ، هتفرگ  میمـصت  اههناخزابرـس ، هب  اهنآ  تشگزاب  مدرم و  اب  حلـسم  ياـهورین  دارفا  دروخرب  زا  يریگولج 
رـصع رگید ، نایب  هب  . دـش عطق  وا  اب  طابترا  تفاین و  روضح  هسلج  رد  رایتخب  شتراو ، یماظتنا  ياهورین  اب  مدرم  دـیدش  دروخرب  و  شترا ،

هب حلـسم  ياههورگ  هلمح  اـب  بـالقنا ، ياروش  ناـگرزابتلود و  تساوخ  راـظتنا و  فـالخرب  دوب و  هدـش  زوریپ  بـالقنا  نمهب  زور 22 
: تسا هدرک  لقن  حرـش  نیدب  ار  نمهب  رهظ 22  زا  دعب  ییامهدرگ  يارجام  یغابهرق ، دبـشترا  دیدرگ . یـشالتم  شترا  یماظن ، ياهناگداپ 

دبهپـس هب  . دنتـسه راسمیت  رظتنم  نایاقآ  تشاد : راهظا  درک و  نفلت  يدورفج  سدـنهم  ياـقآ  هک  دوب  رهظ  زا  دـعب  تعاس 5  دودـح  رد  »...
. میدرک تکرح  نازیول )  ) ینیمز يورین  داتـس  زا  مدـقم  دبهپـس  اب  دـمآ و  مهاوخ  گرزب  داتـس  هب  هسلج  همتاخ  زا  دـعب  نم ، متفگ : متاـح 
، میورب نایاقآ  دزن  هکنیا  زا  لبق  : » دومن راهظا  يو  . دوب رظتنم  نامتخاس  لباقم  رد  يدورفج  سدنهم  ياقآ  میدش ، هناخ  هطوحم  دراو  یتقو 

شتلع دش ، رید  نفلت  يردق  رگا  درک : راهظا  ییامنهار و  يرگید  قاطا  هب  ار  ام  مراد و  یـصوصخ  بلطم  هملک  دنچ  نم  دـییامرفب  هزاجا 
هدشن قفاوت  نآ  نتم  رد  زونه  یلو  هداتسرف ، هتشون و  ار  شدوخ  يافعتسا  ناشیا  . میدوب هرکاذم  لوغشم  رایتخب  رتکد  ياقآ  اب  هک  تسا  نیا 

، رایتخب ياقآ  دزن  دناهدرب  ار  نتم  . دناهدرک میظنت  نایاقآ  مه  ار  يرگید  هتـشون ، رایتخب  ياقآ  ار  نتم  کی  هدش ، هیهت  افعتـسا  عون  ود  . تسا
ار مدقم  دبهپس  نم  و  دنتـسه ، رظتنم  نایاقآ  دومن : راهظا  يدورفج  ياقآ  ( 31 ...« ) دوشیم لصاح  قفاوت  هک  متـسه  نئمطم  تروص  ره  هب 

طقف رایتخب  ياقآ  دوخ  يدورفج و  ياقآ  راهظا  رب  انب  هک  نم  اریز  دـش ، رتشیب  مبجعت  نلاس ، هب  دورو  اب  . مدرک ییامنهار  ییاریذـپ  نلاس  هب 
اجنآ رد  ناشروضح  زا  هتـشادن و  اهنآ  اب  ییانـشآ  هنوگ  چـیه  هک  يرگید  هدـع  اـب  متـشاد ، ار  ناـگرزاب  راـیتخب و  ياـقآ  اـب  تاـقالم  رارق 
ناریا شترا  درک : راهظا  ناگرزاب  ياقآ  درک )...(  یفرعم  ار  نیرضاح  يدورفج  سدنهم  ياقآ  يراب ، ( 32 . ) مدش ورهبور  مدوب  عالطایب 
شترا مداد  باوج  دـنکیم ؟ یناـبیتشپ  تقوم  تلود  زا  شترا  دومن : لاؤسسپـس  . دنتـسه ناریا  تلم  همه  مارتـحا  دروم  شترا  نارـسفا  و 
زورما حبـص  زا  هک  دوب  یکاح  تاشرازگ  مدوب  هک  ینیمز  يورین  داتـس  رد  مدرک : راهظا  سپـس  تسا )...(  هدرک  مـالعا  ار  دوخ  یفرطیب 

رداص و ياهیمالعا  تسا  مزال  هدوهیب ، يزیرنوخ  زا  يریگولج  يارب  دنیامنیم )...(  هلمح  یماظن  تاسسؤم  اههناخزابرـس و  هب  نارگبوشآ 
نآلا نیمه  دیـشاب  نئمطم  دـندومن : راهظا  دـییات  نمـض  یباحـس ، ناگرزاب و  نایاقآ  . دـییامن عنم  ادـیدش  نکاما ، نیا  هب  زواجت  زا  ار  مدرم 

راهظا ناگرزاب  ياقآ  دیامنن )...(  هلمح  یماظن  تاسیـسات  هب  یـسک  ات  دوش ، هداد  يا  هیمالعا  نینچ  رتدوز  هچ  ره  هک  درک  میهاوخ  مادـقا 
همادا زا  يریگوـلج  يارب  شترا  یلاـع  ياروـش  متفگ  . دـننک کـمک  اـم  هـبتسا  مزـال  تـینما  يرارقرب  ظاـحل  زا  حلـسم  ياـهورین  دوـمن :
مالعا هب  میمـصت  روشک ، لالقتـسا  یلخاد و  تینما  ظفح  ناکما  روظنم  هب  حلـسم ، ياـهورین  تدـحو  تیماـمت  ظـفح  هدوهیب و  يزیرنوخ 

تعجارم رد  دـش و  جراخ  نلاس  زا  ناشیا  تفگ ، يزیچ  يدورفج  ياقآ  شوگ  هب  هدـش ، دراو  یـصخش  عقوم ، نیا  رد  تفرگ ... یفرطیب 
، يدورفج ياقآ  یلبق  تاراهظا  اب  . دندرکیم تبحص  مه  اب  هتسهآ  و  داد ، ناشن  ناگرزاب  یـسایس و  نایاقآ  هب  هدروآ و  دوخ  اب  ار  يذغاک 
زا دعب  هسلج  رد  رایتخب ، رتکد  همان  افعتسا  ندروآ  دروم  رد  یغابهرق  دبشترا  ياعدا  ( 33 ....« ) تسا رایتخب  ياقآ  همانافعتسا  هک  دوب  مولعم 

، دنتشاد روضح  هسلج  نآ  رد  هک  سانـش  قح  سدنهم  ناگرزاب و  سدنهم  یباحـس ، رتکد  نایاقآ  . تسا دودرم  نمهب 1357  زور 22  رهظ 
سدـنهم لزنم  هسلج  رد  رهظ  زا  دـعب  راـهچ  تعاـس  رد  راـیتخب ، دوـب  رارق  دـش ، هتفگ  هک  يروـط  هب  ( 34 . ) دـندرک بیذـکت  ار  اعدا  نیا 

زا ار  یتیلاعف  عون  ره  ناـکما  هک  دوب  يدـح  هب  شترا ، یفرطیب  مـالعا  زا  سپ  صوصخب  اهدادـیور ، باتـش  یلو  دوش ، رـضاح  يدورفج 
سدـنهم لزنم  رد  رـضاح  دارفا  راـیتخب ، اـب  طاـبترا  عطق  زا  سپ  تشادـن . هکلهم  زا  رارف  اـی  میلـست ، زج  یهار  دوـب و  هدرک  بلـس  راـیتخب 

هب ناهدـنامرف  یلاع  ياروش  میمـصت  زا  عـالطا  زا  سپ  ار ، شیرادـمامز  رخآ  نارود  يارجاـم  یگنوگچ  راـیتخب  دـندش . قرفتم  يدورفج 
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هتفر تسد  زا  زیچ  همه  متسنادیم  یلو  مدنام  مارآ  متشاذگ ، ار  یـشوگ  هکنآ  زا  سپ  : ».... تسا هدرک  لقن  حرـش  نیدب  یغابهرق ، هلیـسو 
 )...( تشذگیم ممشچ  يولج  زا  هتشذگ  زور  نآ 37  ثداوح  زا  ییاهتمـسق  مدرکیم و  سح  ار  لئاسم  نیا  مامت  خـلت  شین  تسا )....( 

تباصا يادص  مدینشیم ، دننکن  هلمح  يریزو  تسخن  هب  ات  دندرکیم  رود  ار  اهنآ  هک  ینیظفاحم  يادص  دوب . دنلب  ادص  رـس و  نابایخ  رد 
رفن ود  مشاب ، هداد  یباوج  نم  هکنآیب  . دز ارم  رتفد  رد  یسک  . دیسریم شوگ  هب  مدوب  هتسشن  نآ  رد  هک  یقاتا  يور  هب  اهلـسلسم ، هلولگ ) )
دوب نتفر  عقوم  تقو  ره  منادیم ، تسا - ... هتفـشآ  عاضوا  ریزو ، تسخن  ياقآ  كاواس - . رـسفا  کـی  سیلپ و  رـسفا  کـی  دـندش ، دراو 

دشیم هتفرگ  نابایخ  رد  اهمیمصت  . دندوب هدرک  كرت  ار  اههناخترازو  ارزو ، مامت  ابیرقت  . دشیم یشالتم  تعرس  ابتلود  هاگتسد  موریم .
ود و تعاس  یلاوح  متشادن . جورخ  يارب  يرگید  هار  چیه  نوچ  دیایب ، يرسفا  هدکشناد  هب  نم  ندرب  يارب  يرتپوکیله  هک  متـساوخ  )....( 

اههلپ زا  یتقو  دوب ، هدـنام  شتمدـخ  لحم  رد  هظحل  نیرخآ  ات  هک  نم ، یـشنم  . مدـمآ نوریب  يریزو  تسخن  زا  رهظ ، زا  دـعب  هقیقد  هدزناـپ 
نم اب  مارتحا  لامک  اب  نارسفا  مه  يرسفا  هدکشناد  رد  مدرگیمرب .... یلو  منادیمن ، متفگ : دیدرگیمرب - ؟ یک  دیسرپ - : متفریم  نییاپ 

شترا یشاپ  ورف  ربارب  رد  نتگنیـشاو  شنکاو  ( 35 .... .« ) درب مدوب  هدرک  نیعم  هک  يدـصقم  فرط  هب  ارم  رتپوکیله  دـندرک )...(  دروخرب 
طابترا شترا  نارـس  اب  ناریا ، رد  اکیرمآ  یماظن  يراشتـسم  تئیه  سیئر  تساگ ، پیلیف  لارنژ  اکیرمآ ، هب  رزیاه  لارنژ  تشگزاب  زا  سپ 

. درکیم شرازگ  نوگاتنپ )  ) عافد ترازو  هب  نفلت  اب  هزور  همه  ار ، حلـسم  ياهورین  ناریا و  عاضوا  هب  طوبرم  تاعالطا  راـبخا و  تشاد و 
دعب تعاس 30/8  رد  : » دوب حرـش  نیدـب  هپت  ناشود  رد  یهاشنهاش  دراگ  دارفا  نارفامه و  دروخ  دز و  نوماریپ  يراشتـسم ، تئیه  شرازگ 

ناشود ییاوه  هاگیاپ  نارفامه  . درک شخپ  ار  ینیمخ  ماما )  ) تشگزاب یصاصتخا  همانرب  ناریا  نویزیولت  نمهب )  20  ) هیروف زور 9  رهظ  زا 
ناگداپ نآ  رد  هک  یهاشنهاش  دراگ  دارفا  اب  ینیمخ ، ماما )  ) هبتبـسن تاساسحا  زاربا  اب  دـندمآ و  رد  ناجیه  هب  روبزم  ملیف  ياشامت  اب  هپت 
ناگداپ جراخ  لخاد و  زا  يزادناریت  اب  دروخ  دز و  دش و  هداتـسرف  دراگ  دارفا  يرای  هب  یکمک  ياهورین  . دنتخادرپ دروخ  دز و  هب  دـندوب ،

هب نارفامه  بش ، نامه  . دـش هتفرگ  رـس  زا  دربن  دـعبتعاس ، دـنچ  یلو  دـش  رارقرب  شمارآ  دـعب ، زور  حبـص  تعاس 3  رد  . تفرگ تدـش 
اهراوید و زا  ار  نآ  زا  یـشخب  دـنتفرگ و  تمینغ  هب  لسلـسم  گنفت و  هضبق  زا 2000  شیب  دـندروآ و  يور  ناگداپ  رد  هحلـسا  ياهرابنا 

عونمم نمهب )  21  ) هیروف رهظ 10  زا  دـعب  تعاس 30/4  زا  ار  رورم  روبع و  یماظن ، يرادـنامرف  دـنداد . میژر  فلاخم  رـصانع  هب  اـههدرن ،
راتفرگ لک  یهدـنامرف  داتـس  رتافد  زا  یکی  رد  تساگ  لارنژ  . تفای همادا  دروخ  دز و  دـندرکن و  انتعا  راطخا  نیا  هب  مدرم  یلو  درک  مالعا 

سپ یکسنیژرب ، وینگیبز  ( 36 ....« ) دراد همادا  رهش  رسارس  رد  هدنکارپ ، يزادناریت  اب  ماوت  تارهاظت ، ددرگ . زاب  ترافس  هبتسناوتن  دش و 
رد نمهب )  22  ) هیروف زور 11  تعاـس 30/8  رد  هک  درک  توعد  یگنهاـمه  هتیمک  ياـضعا  زا  روبزم ، ياهدادـیور  شرازگ  تفاـیرد  زا 

نیدـب ار  روبزم  هتیمک  سالجا  تارکاذـم  یگنوگچ  دیفـس  خاک  یلم  تینما  ياروش  سیئر  دـنناسر . مهب  روضح  هتیمک  يرارطـضا  هسلج 
نراو . میدوـب هتفرگ  رارق  راـیتخب  میژر  یمتح  طوقـس  لـباقم  رد  اـم  . دوـب هدـش  راـبتماخو  ناریا ، رد  عاـضوا  : »... تـسا هدرک  لـقن  حرش 
رنروت ناتـس  كرتشم ، داتـس  عافد و  ترازو  زا  زنوج ، دیوید  لارنژ  نکنود و  زلراچ  هجراخ ، روما  ترازو  زا  ماسوین ، دـیوید  رفوتـسیرک ،

رد یتاعالطا  ياهنامزاس  تاماقم  رگید  نم و  نانواعم  ( 39  ) مودوا لیب  گنهرس  کیس و  يرگ  ایس »  » زا ( 38  ) یچولراک کنارف  و  ( 37)
لوصح يارب  هرکاذـم  هب  میهاوـخب  شترا  زا  تسخن  میدرک ، رظن  لداـبت  ثحب و  عوـضوم  هس  هراـبرد  اـم ، دنتـشاد . روـضح  هتیمک  هسلج 

مینک هیـصوت  ناریا  شترا  نارـس  هب  مود ، . دـهد همادا  تسا ، هدـش  باختنا  رایتخب  ياج  هب  ینیمخ  ماما )  ) يوس زا  هک  ناگرزاب ، اب  شزاـس 
دراد و تاـیلمع  ماـجنا  ییاـناوت  ناریا  شترا  هکنیا  ضرف  اـب  موس ، . دـنوش رقتـسم  اههناخزابرـس  رد  دوـخ ، تردـق  تدـحو و  ظـفح  يارب 
ره هرابرد  ثحب  زا  شیپ  دنوش . لمع  دراو  امیقتسم  تینما ، مظن و  نیمات  يارب  هک  مینک  قیوشت  ار  نآ  نارستس  یتایلمع  نینچ  راتـساوخ 

ییایرد رادگنفت  هورگ  کی  کیتسجل  نیمات  هلئسم  نیرتمهم  . مدرک حرطم  ناریا  زا  ار  اهییاکیرمآ  هیلخت  عوضوم  نم  الاب ، قش  هس  زا  کی 
ترافـستظافح رومام  هتـسد  دارفا  تیوقت  روظنم  هب  نارادـگنفت  نیا  . دوب هیکرت  ياـههاگیاپ  رد  اـهنآ  زکرمت  رتپوکیله و  دـنورف  شـش  و 

نم نیا ، رب  نوزفا  . تفرگیم رارق  هدافتـسا  دروـم  يرارطـضا  عـضو  رد  اـهییاکیرمآ  هیلخت  يارب  اـهرتپوکیله ، دـش و  هتفرگ  رظن  رد  نارهت 
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، دیوید پمک  زا  سنو  سوریاس  و  رتراک ، تندیزرپ  هسلج ، يادتبا  رد  دریگ . رارق  شاب  هدامآ  تلاح  رد  درباوه ، رکشل 82  مدرک ، هیصوت 
هک داد  ربخ  زیربـت  زا  اـم  لوسنک  عقوم  ناـمه  رد  . میداد حیـضوت  اـهنآ  يارب  ار  حبـص  ياهدادـیور  نکنود ، نم و  . دـنتفرگ ساـمتنفلت  اـب 

هیلخت يرارطـضا  حرط  هراـبرد  نـکنود  . دـناهدش مادـعا  یناریا  لارنژ  نـت  دـنچ  هـتفرگ و  رارق  مدرم  تراـغ  هـلمح و  دروـم  يرگلوـسنک ،
ندش رتدب  لامتحا  اب  مدرک . شرازگ  تندـیزرپ  هب  ار  نامتارکاذـم  هصالخ  زین  نم  درک  تبحـص  يروهمج  سیئر  اب  نارهت  زا  اهییاکیرمآ 
لحم اهییاکیرمآ و  دادـعت  سپـس  . دـیآ رد  شاب  هدامآ  لاـح  هب  درباوه ، رکـشل 82  میتفرگ  میمـصت  يروهمج ، سیئر  بیوصت  عاـضوا و 

اهییاکیرمآ هیلخت  نامریفس  تفگ : رفوتسیرک  . تفرگ رارق  هرکاذم  دروم  اهنآ ، هیلخت  دروم  رد  ناویلوس  داهنشیپ  زین  ناریا و  رد  اهنآ  تماقا 
دییات ار  ناویلوس  داهنشیپ  هتیمک  دیـسر . قفاوت  هب  رایتخب  نیـشناج  تلود  اب  دیاب  اهنآ ، تینما  نیمات  ياربتسا  دقتعم  دنکیمن و  هیـصوت  ار 

تالایا عابتا  تینما  نیمات  يارب  ناریا  رد  اههورگ  همه  اب  سامت  هب  ترافس  دنوشن و  جراخ  دوخ  لزانم  زا  اهییاکیرمآ  دش  رارق  انمض  . درک
لهخادـم هب  میمـصت  دوجوم ، طیارـش  عاـضوا و  ناـیرج  رد  ناریا  شترا  هک  دوـب  نیا  زا  یکاـح  هدیـسر  تاـشرازگ  دـهد . همادا  هدـحتم ،

؟ دـننک ینابیتشپ  ینیمخ  زا  دـنراد  دـصق  هک  تسا  ینعم  نادـب  نیا  ایآ  . دنتـسین رایتخب  زا  تیامح  هب  لیامتم  شترا  نارـس  نینچمه  . درادـن
، تسا راک  رـس  رب  هک  یتلود  ره  زا  دـنک و  ظفح  ار  دوخ  تدـحو  میهاوخب  شترا  زا  درک  داهنـشیپ  هجراـخ ) ترازو  نواـعم   ) رفوتـسیرک

هیفـصت هرابکی  ار  شترا  دـیامن ، لمع  هنادنمـشوه  دـیدج  تلود  رگا  متفگ  نم  دراد ؟ دوجو  يرگید  هار  ایآ  دیـسرپ  يو  . دـیامن ینابیتشپ 
دزادرپیم نارگید  هب  سپـس  درادیمرب و  هار  رـس  زا  ار  یعیبر  ياهردبتسخن و  دومن ، دهاوخ  راک  نیا  هب  مادقا  یتدم  زا  سپ  دنکیمن و 

هب لیامتم  زین  دـشاب و  هدرک  ظـفح  ار  دوخ  ییاـناوت  تیلباـق و  ناریا  شترا  رگا  متفگ  سپـس  . مدوب شترا  ندـش  یـشالتم  نارگن  نم  )...( 
، یچولراک کنارف  . مینک نآ  زا  ینابیتشپ  هداـمآ  ار  دوخ  گرزب ، تردـق  کـی  ناونع  هب  دـیاب  اـم  دـشاب ، عاـضوا  ندروآ  رد  لرتنک  تحت 

يارب تاعالطا  ياهنامزاس  ظفح  لماش  اهنیمـضت  نیا  تسویپ ، دـهاوخ  ینیمخ  هب  ییاهنیمـضت  تفایرد  اب  شترا  هک  تفگ  رنروت ، نواـعم 
هاگرارق رد  ریگتـسد و  یماظن  رادنامرف  هک  دیـسر  ربخ  تعاس 40/9  رد  دوب . دـهاوخ  گنج  ریزو  تراـظن  ریز  هریغ ، یلم و  تینما  نیماـت 

شترا هک  مدرک  ناشنرطاخ  دـیماجنا و  دـهاوخ  اـجک  هب  عاـضوا  ماجنارـس  هک  مدوب  هشیدـنا  نیا  رد  نم  تسا )...(  هدـشتشادزاب  ینیمخ 
هـشیدنا نیا  رد  نینچمه  . دوش لمع  دراو  امیقتـسم  نوناق ، مظن و  نیمات  يارب  هک  تسا  نآ  رتهب  دنک و  لمع  یـسایس  هنحـص  رد  دناوتیمن 

یلبق هیصوت  تسا ؟ یندش  ماجنا  دوجوم ، طیارش  عاضوارد و  ( 40  ) ث  » حرط باختنا  ایآ  مسرپب  رزیاه  لارنژ  تساگ و  لارنژ  زا  هک  مدوب 
نیاـبیتشپ ار ، برغ  رادــفرط  ناریا  زا  تیاـمح  زین  راـیتخب و  ظـفح  يارب  تردــق  لاــمعا  رد  ار  ناریا  تـلود  تساوـخ  هـک  دوـب  نـیا  اــم 

، دوش قحلم  ینیمخ  هب  شترا  رگا  هک  متخاس  ناشنرطاخ  نم  . درادن یگداتـسیا  يارب  ار  مزال  ماجـسنا  ناریا  شترا  تفگ  رفوتـسیرک  . مینک
دروم نآ  گرزب  رطخ  دوـجو  اـب  ار  ث   » حرط تاـعاس ، نیرخآ  رد  مه  زوـنه  دـیاب  هک  مدوزفا  دـمآ و  دـهاوخ  لـمع  هب  یـساسا  تارییغت 

هبتبسن كرتشم ) داتس  سیئر   ) زنوج لارنژ  . درک دهاوختیوقت  هقطنم  رد  ار  هدحتم  تالایا  عضوم  نآ ، تیقفوم  اریز  میهد ، رارق  یـسررب 
شترا رگا  هک  مدوب  رواب  نیا  رب  نم  دـشاب )...(  ارجا  لباق  روبزم  حرط  دـنکیمن ، ناـمگ  تفگ  ناـکنود  . دوبن نیبشوخ  ث   » حرط تیقفوم 

زا ات  مینک  نفلت  ناویلوس  تساگ و  لارنژ  هب  مدرک  داهنشیپ  سپس  . دوب دهاوخ  تایلمع  يارجا  هب  رداق  دشاب ، هدرک  ظفح  ار  دوخ  طابـضنا 
زا اهکنات  هدش و  لاغـشا  ناریا  نویزیولت  ویدار و  هک  دیـسر  ربخ  تعاس 10/10  رد  میوش . هاگآ  ناریا  عاضوا  زا  اهنآ  یباـیزرا  تاـیرظن و 
هب یـسرتسد  هدش و  عطق  یماظن  يراشتـسم  تئیه  ياضعا  اب  اهنآ  طابترا  هک  دـنداد  ربخ  یمـسر  تاماقم  دـعب ، ياهقیقد  . دـناهتفر اهنابایخ 

هجراـخ روما  ریزو  سنو ، يروـهمج و  سیئر  عـالطا  هب  ار  اـهربخ  نیرخآ  اـت  مدرک  نفلت  دـیوید  پمک  هب  . تسا نکمماـن  تساـگ  لارنژ 
اهنآ زا  رزیاـه ، ناویلوس و  اـب  وـگتفگ  ناـیرج  رد  متفگ  متـشگزاب و  هتیمک  هسلج  هب  دـناهتفر .... اـسیلک  هب  ود  ره  هک  دـنداد  ربـخ  . مناـسرب

تازیهجت لاقتنا  دروم  رد  دوش  لاوئـس  اهنآ  زا  نینچمه  تسارجا ؟ لباق  ث   » یماظن حرط  زونه  اهلح ، هار  رگید  نایم  رد  ایآ  دوش  هدیـسرپ 
ار وا  نم  درک ، نفلت  تندیزرپ  تعاس 37/10  رد  دنراد .... يرظن  هچ  ناریا  هب  رزیاه  تشگزاب  موزل  زین  سابعردـنب و  هب  ساسح  لیاسو  و 
« دش دهاوخ  یشالتم  شترا  دننک ، شزاس  ناگرزابتلو  اب  نایماظن  رگا   » متفگ وا  هب  نمض  رد  مدرک و  هاگآ  ناریا  ياهدادیور  نیرخآ  زا 
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یسررب دروم  روزآ  ریازج  هب  ار  يرتشیب  نارادگنفت  مازعا  دیابتف  يروهمج  سیئر  تسا  لاعف  مجسنم و  اتبـسن  مه  زونه  شترا   » مدوزفا و 
زلراـچ ناوا ، نیمه  رد  . میوـش هرکاذـم  دراو  ناـگرزابتلود  اـب  نارهت ، میقم  ياـهییاکیرمآ  تسارح  ظـفح و  يارب  نـینچمه  مـیهد ، رارق 

ارجا لـباق  اـکیرمآ  تلود  عیـسو  تادـهعت  نودـب  ث   » حرط يارجا  هـک  تـفگ  رزیاـه  . درک رارقرب  ینفلت  ساـمت  رزیاـه  لارنژ  اـب  نـکنود 
دراو میقتسم  روط  هب  ناگرزاب  اب  درک  داهنشیپ  ماسوین  دنتسه )...(  يدایز  یمرگلد  قیوشت و  هب  دنمزاین  ناریا  شترا  نارس  نینچمه  . تسین

تروص رد  هک  متفگ  خـساپ  رد  نم  . تسا شمارآ  حلـص و  لاح  رد  تابثاب  ناریا  ناهاوخ  اکیرمآ  هک  میهدعـالطا  وا  هب  میوش و  هرکاذـم 
نیمضت یگنوگچ  هب  طونم  ام ، ذوفن  زا  ناریا  هدافتسا  و  میراد ، ذوفن  شترا  رد  ام  هک  میزاس  ناشنرطاخ  دیاب  ناگرزاب  اب  هرکاذم  سامت و 

هک یلاـح  رد  دیفـس ، خاـک  رد  یگنهاـمه  صوـصخم  هـتیمک  تارکاذـم  حرـش  ( 41 ....« ) دوـب دـهاوخ  اـم  اـب  يراـکمه  رد  ناریا  تـلود 
نتگنیـشاو و هک  تسا  هتکن  نیا  هیجوت  روظنم  هب  دوب ، هدـش  یـشالتم  ناریا  شترا  درکیم و  یط  ار  دوخ  رمع  رخآ  تاعاس  راـیتخبتلود 

رخآ ياهزور  رد  یتح  عاضوا  لـیلحت  و  شترا ، ناوت  تردـق و  یباـیزرا  رد  زین  و  ناریا ، ییاسانـش  رد  دـح  هچ  اـت  اـکیرمآ ، تلود  نارس 
، حلسم ياهورین  یشاپورف  شترا و  یگتـسبمه  مالعا  زا  سپ  هک  دوب  هیاپ  نادب  ات  يربخیب  نیا  . دناهدوب ناوتان  فیعـض و  رایتخبتموکح 

حرط يارجا  هرابرد  دناهدوب و  دنمتردق  مرها  کی  ناونع  هب  ناریا  شترا  زا  هدافتـسا  رکف  رد  نانچمه  اکیرمآ ، تسایـس  هیاپ  دنلب  ناحارط 
تسا یناسک  زا  هتسد  نآ  دمآرس  یـشیدنا ، هداس  رد  یلم ، تینما  ياروش  سیئر  یکـسنیژرب ، وینگیبز  دندرکیم ! هرکاذم  ثحب و  اتدوک ،

رد ناریا  ریفـس  يدـهاز ، ریـشدرا  تایرظن  ریثات  تحت  هک  یکـسنیژرب ، . دنتـشاد ناریا  شترا  هب  دـیما  مشچ  اـتدوک ، حرط  يارجا  يارب  هک 
هیرظن تسناوتن  هکنیا  زا  زین  اهدـعب  یکـسنیژرب ، . تسنادیم شترا  هلخادـم  بوکرـستسایس و  لامعا  رد  اهنت  ار  راک  هراچ  دوب ، اـکیرمآ 

خیرات 20 رد  دوخ  هنازور  ياهتـشاددای  رد  يو  . دنکیم فسات  زاربا  دنالوبقب ، اکیرمآ  تلود  هب  یماظن ، ياتدوک  يارجا  دروم  رد  ار  دوخ 
و اهدادیور ، ربخ  ندینش  زا  دیدش  یگدرـسفا  ماهبا ، جرم و  جره و  زا  يزیگنا  مغ  ناتـساد  : »... دسیونیم دنفسا 1357 )  11  ) هیروف 1979

هدرک متحاران  تخس  منک ، بسک  ناریا  رد  اتدوک  يارجا  رد  ار  اکیرمآ  تلود  تقفاوم  اموزل ، متـسناوتن  هکنیا  زا  فسات  رثات و  تیاهن  رد 
رادرهـش یناتـسرهش  . تشاد بیرف  لافغا و  هبنج  لامک ، دبهپـس  یناتـسرهش و  نوچ  يدارفا  یگتـسبمه  مـالعا  .1 تشوـن : یپ  ( 42 .« ) دوب

هب اتدوک ، زا  دعب  ار  شترا  داتس  مود  نکر  تسایر  اهلاس  دوب و  دادرم  نایچاتدوک 28  ناراکمه  زا  زین ، لامک  دوب ، هاش  ناحادم  زا  نارهت ،
ياج تلم  فص  رد  ار  دوخ  یمدرم ، شبنج  زا  يرادفرط  مالعا  اب  بالقنا ، زا  لبق  مین  ههد و  ود  رد  هک  دندوب  يرگید  دارفا  . تشاد هدهع 

صخـشم هنومن  تسا و  ناوارف  نابلط  تصرف  نیا  دادعت  . دندرک ورف  رجنخ  ام ، تلم  رکیپ  ربتشپ  زا  هزرابم  هرود  نیرتساسح  رد  دناهدز و 
نمشد تمدخ  هب  راکیپ ، مرگامرگ  رد  دوب و  یلم  تضهن  نازاتشیپ  زا  یلوا  . دنتـسه دمحا  ینب  دمحا  روپکـشزپ ، نسحم  یئاقب ، رفظم  نآ 

( دـمحا ینب   ) یموس درک ، عافد  دیفـس  بالقنا  هاـش و  زا  نوخ  كاـخ و  هماـنزور  راـشتنا  اـب  دادرم ، ياـتدوک 28  زا  سپ  یمود ، دـمآرد ،
ناگدنیامن زا  دمحا  ینب  روپکشزپ و  . درک رشتنم  تلم  زیخاتسر  زور  جنپ   » ناونع ریز  یباتک  دیمان و  تلم  زیخاتـسر  ار ، دادرم  ياتدوک 28 

دروم هک  دندروآ  لمع  هب  ياهدـنبیرف  تارهاظت  بالقنا ، يزوریپ  جوا  رد  یئاقب ، رفظم  هارمه  نانیا ، . دـندوب یلم  ياروش  سلجم  هرود 24 
تجح بالقنا ، هاگداد  سیئر  .3 نیدرورف 1358 .  21 تاعالطا ، همانزور  .2 تفرگن . رارق  یبهذـم  یلم و  ياهحانج  زا  کـی  چـیه  هجوت 

نیدرورف و 23   21 تاعالطا ، همانزور  .5 دش . دهاوخ  هداد  حیـضوت  نمهب  رهظ 22  زا  دـعب  یئآمهدرگ  هرابرد  .4 دوب . یلاخلخ  مالـسالا 
ربماــسد 1979.  15 سرپــسکا ، يوـسنارف  هـلجم  نــیدرورف 1358 ،  23 تاـعالطا ، هماـنزور  .Huyser;op.cit.,p.131. 7.6 . 1358
نـمهب 1357.  19 تاعالطا ، .10 نـمهب 1357 .  18 یئاوه ، ناـهیک  .9 . 181 تاحفـص 185 - اـهزور ، نیرخآ  رد  اـهشالت ، نـیرخآ  .8
Huyser;Ibid.,pp.288 -.14 هحفص 339 . نامه ، .13 . 337 تاحفص 338 - لارنژ ، تافارتعا  .12 نمهب 1357 .  21 تاعالطا ، .11

يارب رایتخب  . دوب نویبالقنا  ياهفدـه  هلمج  زا  نارادـساپ ) نابایخ  ياـهتنا   ) دابآتنطلـس رد  يزاسهحلـسا  تاـجناخراک  هب  هلمح  .289. 15
. دوب هدرک  رداـص  ار  تاـجناخراک  ناراـبمب  روتـسد  تشاد ، دوـجو  لـحم  نآ  رد  هک  یناوارف  ياهحالـس  هب  مدرم  یباـیتسد  زا  يریگوـلج 
اب دیاب  تفای و  راشتنا  تسودرف  نیسح  قباس  دبـشترا  تارطاخ  مان : هب  لاس 1370  رد  هک  یباتک  رد  .17 هحفص 346 . لارنژ ، تافارتعا  .16
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يار شترا  یفرطیب  هب  درک  راداو  ار  اروش  هسلج  رد  رضاح  نارـسفا  هک  تسا  یعدم  تسودرف  درک ، رواب  ار  نآ  تاجردنم  دایز ، طایتحا 
موب زرم و  تظافح  زا  تسا  تراـبع  نآ  هدرک و  صخـشم  ار  شترا  هفیظو  نوناـق  متفگ  نیرـضاح  هب  باـطخ  : ».... دـیوگیم يو  . دـنهدب

دنقفاوم هک  یناراسمیت  اذل  دـنک ، ینابیتشپ  مه  ریزو  تسخن  زا  هک  هدـشن  هتـشون  شترا  هفیظو  رد  هناگیب و  زواجتم  شترا  لباقم  رد  ناریا 
هب مدرک و  اضما  نم  مدرک )...( ! هاـگن  ار  وا  هک  درک  دـنلب  ار ) دوختسد   ) یماـگنه یعیبر  دـندرک و  دـنلب  همه  . دـننک دـنلب  ار  دوختسد 

درک و تعجارم  هلجع  اب  لوا  راب  . درک نفلت  رایتخب  هب  تفر و  رواجم  قاتا  هب  رابود  یغابهرق  عقوم  نیا  رد  . دیـسر نیریاس  ياضما  هب  بیترت 
، یگنرکی .18 ( . 625 تاحفـص 626 - تسودرف ، نیـسح  دبـشترا  تارطاـخ   ) تفر دـهاوخ  دوش  اـضما  هسلج  تروـص  نیا  رگا  : » تفگ
، یققحم یلع  دمحا  دبهپس  .21 . 358 هحفص 360 - باتک ، نامه  .20 . 345 تاحفص 347 - لارنژ ، تافارتعا  .19 . 229 تاحفص 230 -
رد ناهدـنامرف  ياروش  هسلج  رد  هدوب  نمهب  زور 22  رد  شترا  یفرطیب  هیمالعا  ناگدـننک  ءاضما  زا  هک  روشک  لـک  يرمرادـناژ  سیئر 

نیدـساف هچ  بش ، کـی )  ) دـنکبتموکح دـهاوخیم  رگا  تلود ، سیئر  نیا  : »... تسا هتفگ  نینچ  نمهب 1357  خروم 9  گرزب ، داـتس 
يراک چیه  مه  سک  چیه  میورب ، ولج  یبالقنا  دنت و  . دننک نازیوآ  دننک ، نادنز  دنریگب  نیرومام  ار  همه  ار ، یلعف  نیدسفم  هچ  هتـشذگ ،

دـیآیمن و سک  چـیه  رگید  الـصا  تفر ، هک  نیا  ولج ، میورب  یلـش  لش  روط  نیا  رگا  ام ، فرط  هب  دـندرگیم  رب  همه  دـنکب ، دـناوتیمن 
زاـب ار  هاـگدورف  ـالاح  بوـخ  و  دـناهدرک ، نصحت  هاگـشناد  رد  هـک  دـنوخآ  رفن  نـآلا 200  درادـن )...(  دوـش  ریزوتسخن  هکنیا  تـئرج 

ناتسناغفا رگم  شتارفن . همه  اب  دننک  شنادنز  ار ، اقآ  . دنریگب ار  اقآ  اوه ، يوت  دنروایب ، فیرشت  مینک ، زاب  . دندروآیم فیرشت  اقآ  . میدرک
،1365 ینرـشن ، تاراشتنا : زا  شترا ، ناهدنامرف  ياروش  تارکاذم  . دش میهاوخ  بآ  فرب  لثم  هب : دینک  هاگن  ( ».... ؟ دـش روطچ  درک  هک 
درک و هعجارم  گرزب  داتس  نواعم  دنمزوریف  دبهپـس  هب  هیمالعا ، ياضما  زا  سپ  یکدنا  گنج ، ریزو  تقفـش  دبـشترا  .22 هحفص 220 . )

طخ ار  دوخ  ياضما  سپس  مدرکیم  تکرـش  يریگ  میمـصت  نیا  رد  دیابن  متـسه  ریزو  نوچ  یلو  مقفاوم ، شترا  یفرطیب  اب  نم  : » تفگ
هبنشود 23 تاعالطا ، همانزور  .25 . 363 تاحفص 364 - لارنژ ، تافارتعا  .24 تسا . تسویپ  شترا  یفرطیب  هیمـالعا  ریوـصت  .23 دیشک .

يدهم سدنهم  اب  فلؤم  هبحاصم  .28 نمهب 1357 .  22 تاعالطا ، همانزور  .27 نیدرورف 1358 .  22 تاعالطا ، همانزور  .26 نمهب 1357 .
.217 تاحفـص 218 - یگنرکی ، .30 ماـظتنا . ریما  هماـن  نـمهب 1358 ،  18 تاعالطا ، هماـنزور  .29 دادرم 1370 .  22 نارهت ، ناـگرزاب ،
هب ار ، رایتخب  همانافعتـسا  عوضوم  رویرهش 1370 ، خـیرات 7 و 18  رد  فلؤم  اب  هبحاصم  رد  ناگرزاب  سدـنهم  یباحـس و  رتکد  نایاقآ  .31

نوچ يدارفا  اب  وا ، ندوبن  انشآ  دروم  رد  یغابهرق ، دبشترا  هتفگ  زا  تمسق  نیا  .32 دندرکن . دییات  هدرک ، لقن  یغابهرق  دبشترا  هک  یحرش 
ناـگرزاب و سدـنهم  یباحـس ، رتکد  هک  دوب  یهاـگداد  سیئر  شیپ  اـهلاس  یغاـبهرق  اریز  درادـن ، تقیقح  یـسایس  رتکد  یباحـس و  رتکد 
هرکاذـم و یباحـس  رتکد  اب  اهراب  رایتخب ، سپـس  يراهزا و  تموکح  نارود  رد  نینچمه  يو  . درک موکحم  همکاحم و  ار  ناـشیا  ناتـسود 

سابع دبشترا  تارطاخ  لارنژ ، تافارتعا  .33 نارهت . ) رویرهش 1370 ،  7 یباحس ، رتکد  اب  فلؤم  هبحاصم   ) تسا هتـشاد  ینفلت  يوگتفگ 
رویرهش خروم 6 و 7  یباحس ، هللادی  رتکد  ناگرزاب و  سدنهم  سانشقح ، سدنهم  اب  فلؤم  هبحاصم  .34 . 372 تاحفص 374 - یغابهرق ،
هـسنارف هب  ار  دوخ  سپـس ، . دوـب یفخم  یتدـم  يریزوتسخن ، كرت  زا  سپ  راـیتخب  . 229 تاحفـص 232 - یگنرکی ، .35 نارهت . ، 1370

زا یکی  اب  هارمه  شاهناخ  رد  دادرم 1370 )  18  ) یمود دصق  ءوس  رد  یلو  درب  ردب  ناج  یلوا  رد  . دش دصق  ءوس  وا  ناج  هب  رابود  . دـناسر
رد اکیرمآ  یماظن  يراشتسم  تئیه  هاگرارق  . sick;All Fall Down,p.155.36 دیسر . لتق  هب  ياهبیتک ، شورس  مان  هب  دوخ  نارایتسد 
زا يرامـش  شترا ، یفرطیب  مـالعا  زا  سپ  نمهب ، زور 22  . دوب یلعف ) لحم   ) ناریا شترا  لـک  داتـس  ناـمتخاس  نیمزریز  هقبط  رد  نارهت ،

رصع زا  . دنتشاد روضح  داتس  رد  یئاکیرمآ  رـسفا  نت  دنچ  يراشتـسم و  تئیه  سیئر  تساگ ، لارنژ  نینچمه  لک و  داتـس  ناکرا  نارـسفا 
نارـسفا جورخ  هار  لک ، داتـس  هاگرارق  هرـصاحم  اب  دـنتفرگ و  رایتخا  رد  ار  داتـس  نامتخاس  هب  دورو  ياههار  جـیردتب  نویبـالقنا  زور ، نآ 

ریزو تسخن  هاگرارق  اب  نفلت ، اب  هدـش ، هرـصاحم  نارـسفا  بشهمین ، نراقم  دنتـسب . دـندوب  نامتخاس  لخاد  رد  هک  ار  یئاـکیرمآ  یناریا و 
دودـح . دـندرک يرایتساوخرد  دناهرـصاحم و  رد  تحارتسا ، بآ و  اذـغ ، نودـبتساهتعاس  هک  دـنداد  ربخ  دـنتفرگ و  ساـمت  تقوم ،
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میهاربا رتکد  اب  هارمه  دوبتقوم ، تلود  يداتـس  یماـظن و  روما  رادهدـهع  هک  یلکوت ، هلارـصن  گنهرـس  نمهب ، زور 23  حبـص  تعاس 2 
هب لیبموتا  اب  هدرک و  جراخ  هتسب  رد  ياهقاطا  زا  ار ، یئاکیرمآ  یناریا و  نارسفا  دنتفر و  لک  داتس  لحم  هب  حلسم ، دارفا  يدادعت  يدزی و 
power and.41 تساـتدوک . حرط  روظنم  .Stan Turner 38.Frankcarluoci 39.billodon. 40 .37 دنداتسرف . ناشلزانم 

ج 2 ناریا ، هلاسجنپ  تسیب و  یسایس  خیرات  عبنم : . principle,pp.391 -393. 42.power and principle,pp.393

( هیلع هللا  تمحر   ) ینیمخ ماما  ترضح  لباقم  رد  رایتخب  یماکان 

هبتشگزاب رد  ماما  يامیپاوه  ندوبر  حرط  یعولط  دومحم  هدنـسیون : هیلع ) هللا  تمحر   ) ینیمخ ماما  ترـضح  لباقم  رد  راـیتخب  یماـکان 
رفس يارب  وا  یگدامآ  مالعا  رایتخب و  میمصت  رییغت  رایتخب -  كانرطخ  هشقن  يارجا  يارب  اکیرمآ  زبس  غارچ  ناشیا - ! يریگتـسد  ناریا و 

تیوـضع و زا  ینارهت  لـالج  دیــس  يافعتــسا  مـالعا  دـش ؟ وـغل  هنوـگچ  سیراـپ  هـب  راـیتخب  زاستشونرــس  رفــس  هماـنرب  سیراـپ -  هـب 
نامه رد  . دوب یماظن  ناهدنامرف  صوصخب  ناریا ، رد  یتنطلس  میژر  نارادفرط  هدنامیقاب  هب  ینیگنس  یحور  هبرض  تنطلـس  ياروشتسایر 
خیرات درک و  دـنهاوختعجارم  ناریا  هب  هدـنیآ  زور  دـنچ  رد  ینیمخ  ماما  هک  دـش  مـالعا  تفاـی ، راـشتنا  ربخ  نیا  هک  نـمهب 57  لوا  زور 

ناهدـنامرف نایم  رد  يدایز  تشحو  ینیمخ  ماما  تشگزاب  ربخ  . دـیدرگ مالعا  نمهب  مشـش  هعمج  زور  ناریا  هب  ناشیا  تشگزاب  یلاـمتحا 
هک یثداوح  زا  ار  نایماظن  تشحو  نتگنـشاو  هب  یـشرازگ  یط  تشاد  هسلج  ناهدـنامرف  اب  ابترم  هک  رزیاـه  لارنژ  دروآ و  دوجوب  یماـظن 

نیا هب  دوخ  تارطاـخ  رد  رتراـک  یلم  تینما  رواـشم  یکـسنیژرب  . تخاـس سکعنم  دـهد  خر  ینیمخ  ماـما  تشگزاـب  زا  سپ  تسا  نکمم 
رطخ ینیمخ  هللا  تیآ  تشگزاـب  لاـمتحا  هک  داد  شرازگرزیاـه  نمهب 57 ) مود   ) هیوـناژ زور 22  : » دـسیونیم هدرک و  هراشا  اـهشرازگ 

دهاوخ نوفدـم  تساخ  دـهاوخرب  يو  تشگزاب  زا  سپ  هک  یجوم  ریز  رد  رایتخب  دوریم و  رامـش  هب  میژر  لماک  طوقـس  يارب  ياهوقلاب 
اتدوک و هب  مادقا  تروص  رد  روشک  روما  هرادا  يارب  یماظن  ناهدنامرف  تیلباق  هبتبـسن  ياهنانیبدـب  نحل  اب  شرازگ  نیمه  رد  رزیاه  . دـش

هللا تیآ  تعجارم  هرابرد  ار  نایماظن  هدـنیازف  ياهینارگن  اددـجم  هیوناژ  زور 24  رزیاه  . دوب هدرک  دیدرت  راهظا  تموکح  نتفرگ  تسدـب 
دهاوخ رجنم  راـیتخب  طوقـس  هب  داـیز  لاـمتحا  هب  ینیمخ  هللا  تیآ  تشگزاـب  هک  تشون  دوخ  يدـعب  شرازگ  رد  درک و  سکعنم  ینیمخ 

دروآ دـهاوخ  لابندـب  هک  یثداوح  نارهت و  هب  ینیمخ  هللا  تیآ  دورو  اب  وا  رظن  هب  هک  تشون  راب  نیلوا  يارب  شرازگ  نیمه  رد  رزیاه  . دـش
رایتخب شنکاو  تسین »... قفاوم  وا  رظن  اب  ناویلوس  هک  دوب  هدوزفا  دوخ  شرازگ  رد  رزیاه  . دـسریم ارف  یماظن  تکرح  يارب  بسانم  هظحل 
روتـسد اهورین و  ناهدـنامرف  روضح  اب  یلم  تینما  ياروش  يرارطـضا  هسلج  لیکـشت  ینیمخ  ماما  عوقولا  بیرق  تشگزاـب  ربخ  لـباقم  رد 

ینیمخ ماما  تسا  نکمم  هک  دوب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  مه  لامتحا  نیا  میمصت ، نیا  اب  نامزمه  . دوب اهامیپاوه  يورب  دابآرهم  هاگدورف  نتسب 
هک یکانرطخ  تامیمصت  دننک . زاب  ار  هاگدورف  دهاوخب  دوخ  ناوریپ  زا  هدرکن و  انتعا  تلود  فرط  زا  دابآرهم  هاگدورف  نتـسب  روتـسد  هب 

نیا نایرج  رد  هک  یئاکیرمآ  تاماقم  زا  یضعب  تارطاخ  رد  ادعب  یلو  دشن ، شاف  عقوم  نآ  رد  دوب  هدش  ذاختا  لامتحا  نیا  اب  هلباقم  يارب 
سیئر یلم  تینما  رواـشم  یکـسنیژرب  هتـشون ، یبلاـطم  دروم  نیا  رد  هک  یناـسک  هلمج  زا  . تفاـی ساـکعنا  دـندوب  هتفرگ  رارق  تامیمـصت 

زور 22 : » دـسیونیم دیفـس  خاک  رد  تمدـخ  نارود  زا  دوخ  تارطاخ  زا  یـشخب  رد  هک  تسا  ناریا  بـالقنا  ناـیرج  رد  اـکیرمآ  روهمج 
تـسا هتفرگ  میمـصت  دراد و  ینیمخ  دـیدهت  اـب  هلباـقم  يارب  یحرط  راـیتخبهک  داد  شرازگ  رزیاـه  لوق  زا  نوارب  نمهب 57 ) مود   ) هیوـناژ

تاـباصتعا و تارهاـظت و  شرتسگ  دـیامن . ریگتـسد  ار  يو  هدرک  فرحنم  ریـسم  زا  ار  وا  ياـمیپاوه  نارهت  هب  هللا  تیآ  تشگزاـب  ماـگنه 
ریبادـت ذاختا  یئوج و  هراچ  هب  ار  رایتخب  ناریا ، هب  ینیمخ  ماما  تشگزاب  زا  يریگولج  اـههاگدورف و  نتـسب  لابندـب  نینوخ  ياـهيریگرد 
سیراپ هب  اصخـشتفرگ  میمـصت  بالقنا  ياروش  ياضعا  زا  نت  دنچ  ناگرزاب و  سدنهم  اب  هرکاذم  زا  سپ  رایتخب  . تخاس راداو  يرگید 
شدوخ لوق  هب  یلو  تشادن  یتنطلس  میژر  ظفح  يارب  یبصعت  هنوگچیه  رایتخب  . دنک هرکاذم  ینیمخ  ماما  ابتکلمم  هدنیآ  هرابرد  دورب و 

وا دوختسدب  مه  نآ  مودنارفر ، ای  ناسـسؤم  سلجم  لیکـشت  ینعی  ینوناق   » قیرط زا  يروهمج  مالعا  یتنطلـس و  میژر  ءاغلا  تساوخیم 
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يارب ار  دوخ  یگدامآ  رایتخب  . تخانـشیمن تیمـسر  هب  هاش  بوصنم  ریزو  تسخن  ناونع  هب  ار  وا  ینیمخ  ماما  هک  یلاـح  رد  دوش ، ماـجنا 
افعتسا زا  سپ  هک  دنک  ادیپ  نانیمطا  البق  تساوخیم  یلو  دوب ، هداد  عالطا  بالقنا  ياروش  ياضعا  هب  مه  يریزو  تسخن  ماقم  زا  افعتـسا 
دهاوخ ناسـسؤم  سلجم  لیکـشت  اـی  مودـنارفر  ماـجنا  یلاـقتنا و  تلود  لیکـشت  روماـم  ار  وا  دوـخ  ینیمخ  ماـما  هاـش ، يریزو  تسخن  زا 

نیا نایرج  رد  امیقتـسم  هک  يدزی  میهاربا  رتکد  سیراـپ ، هب  وا  رفـس  هماـنرب  بـالقنا و  ياروش  راـیتخب و  تارکاذـم  ناـیرج  هراـبرد  . دومن
هک رایتخب  . تفای همادا  رایتخب  بالقنا و  ياروش  نایم  هرکاذم  سامت و  دـسیونیم : هلمج  نآ  زا  هداد و  يرتشیب  تاحیـضوت  هدوب ، اهسامت 

اهزور نآ  رد  روشک  تینما  ياروش  . تشاذگ نایم  رد  اهنآ  اب  ار  هلئـسم  مرجال  دنک  كرت  ار  روشک  تینما  ياروش   » رظن نودبتسناوتیمن 
ار ماما  اب  رادـید  سیراپ و  هب  رایتخب  رفـس  هرخـالاب  هرکاذـم  ثحب و  اـهتعاس  زا  سپ  تینما  ياروش  . راـیتخب شترا و  نارـس  زا  دوب  بکرم 
زا روشک  تینما  ياروـش  : » دـنداد شرازگ  نینچ  ار  تینما  ياروـش  هسلج  هجیتـن  نمهب 57  رد 7  ناگرزاب  سدـنهم  ياـقآ  دومن . بیوصت 

دننک ادیپ  یبیترت  ای  لومرف  هک  دوب  روحم  نیا  رب  نانآ  تارکاذم  . دندوب هلجح  رد  فورعم  لوقب  هتشاد و  ینالوط  ياهسلج  حبص  تعاس 9 
صخـش . دناهدرک لیدـعت  هدومن و  ینیـشن  بقع  یلبق  عضاوم  زا  هک  دـنکیم  مکح  رما  رهاوظ  ... سیراپ هب  دنتـسرفب  ار  رایتخب  روپهاش  هک 

يار هجیتن  زور  نامه  رد  هک  دنداد  عالطا  دندز و  نفلت  اددـجم  دـعب  یتاعاس  ناگرزاب  سدـنهم  درکیم ». دـییات  ار  هلئـسم  نیا  مه  طساو 
ياهیمالعا مه  رایتخب  دـنکب و  رفـس  سیراپ  هب  رایتخب  هک  تسا  هدرک  بیوصت  تینما  ياروش  دـناهدروآ : تسدـب  ار  روشک  تینما  ياروش 

رـشتنم سیراپ  هب  رفـس  زا  لبق  ار  نآ  دـیامن  تقفاوم  نآ  نتم  اب  بالقنا  ياروش  رگا  هک  تسا  هداتـسرف  بالقنا  ياروش  يارب  هدرک و  هیهت 
ار مدوخ  هک  تسود  نطو  یناریا  کی  ناونع  هب  نم  : » دندناوخ ریز  حرـش  هب  ار  رایتخب  هدش  هیهت  هینایب  نتم  ناگرزاب  سدـنهم  ياقآ  . دزاس

ماما یمظعلا  هللا  تیآ  تماـعز  يربهر و  هک  مراد  هناـقداص  داـقتعا  منادیم و  یمالـسا  یلم و  میظع  ماـیق  تضهن و  نیا  زا  یکچوک  ءزج 
فرظ 48 هک  ماهتفرگ  میمـصت  ددرگ  روشک  تینما  تاـبث و  نماـض  اـم و  يزورما  تالکـشم  ياـشگ  هار  دـناوتیم  ناـشیا  يار  ینیمخ و 
، دوخ تامادقا  روشک و  یلعف  صاخ  عاضوا  شرازگ  اب  میآ و  لئان  هل  مظعم  ترایز  هب  هدرکترفاسم و  سیراپ  هب  اصخـش  هدـنیآ  تعاس 

سدـنهم ياقآ  . دوب هدیـسر  زین  تینما  ياروش  بیوصت  هب  هک  دوب  ینتم  نیا  میاـمن .  رظن  بسک  روشک  هدـنیآ  هراـبرد  ضیف ، كرد  نمض 
ياقآ . تسین راک  رد  مه  يدـهعت  درادـن و  ینایز  ررـض و  ناشیا  رظن  هب  دنتـسه و  قفاوم  اصخـش  نتم  نیا  اـب  هک  دـندرک  هفاـضا  ناـگرزاب 

تروشم بالقنا ) ياروش  ياضعا   ) ناتـسود ریاس  اـب  هلئـسم  نیا  هراـبرد  تسا  رارق  : » دـنتفگ ینفلت  هملاـکم  نیمه  رد  ناـگرزاب  سدـنهم 
هک هسلج  دـنهدب و  ار  ناشدوخ  رظن  مه  اقآ  ات  دـنهدیم  شرازگ  ار  بلطم  اما  . دـناهدرکن ادـیپ  ار  هسلج  لیکـشت  تصرف  زونه  هتبلا  . دـننک
هب رجاهم  ياملع  بالقنا ، ياروش  رب  هوالع  درک . دـنهاوخ  شرازگ  زاب  ار  هجیتن  درک و  دـنهاوخثحب  مه  اب  ار  لـئاسم  همه  دـش  لیکـشت 
هب دالب  مامت  زا  ماما ، تشگزاب  مـالعا  تبـسانم  هب  اـملع  نیا  . دـندوب هتفرگ  رارق  بـالقنا  ياروش  ياـضعا  تروشم  روش و  دروم  زین  نارهت 
رد روبزم  ياملع  اهناتسرهش ، نارهت و  هب  اهامیپاوه  زاورپ  زا  شترا  رایتخبتعنامم و  هاگدورف و  ندش  هتسبتلع  هب  اما  دندوب ، هدمآ  نارهت 

ياملع : » دـنتفگ ینفلت  هملاکم  نیمه  یط  رجاهم  ياملع  رظن  اب  هطبار  رد  ناگرزاب  سدـنهم  ياقآ  دـندوب . هدـش  نصحتم  نارهت  هاگـشناد 
هدنیآ هرابرد   » دـیایب رظن » بسک   » ياجب هینایب  نایاپ  رد  هک  دـناهداد  رظن  یهتنم  . دـنقفاوم نآ  اب  دـناهدید و  ار  نتم  نیا  زین  نارهت  هب  رجاهم 

موحرم ماـما و  روضح  رد  هک  ياهسلج  رد  رکذـلا  قوف  نتم  تفاـیرد  زا  سپ  بش  ناـمه  میاـمن .  فـیلکت  بسک  تلود  عـضو  روـشک و 
هب رجاهم  ياملع  یترابع  حالـصا  دنتفریذپ و  ار  هلئـسم  لصا  ماما  . مدناوخ انیع  ار  نارهت  شرازگ  دـش  لیکـشت  اقآ  دـمحا  جاح  یقارـشا و 
اب هک  دوب  نآ  مه  ام  رظن  . تشاد دهاوخن  ار  رادـید  هزاجا  دـهدن  افعتـسا  ات  دـیایب  رایتخب  رگا  هک  دوب  نیا  ماما  رظن  دـندرک . دـییات  ار  نارهت 

هینایب راشتنا  . تشادن یترورض  دوب  نارهت  رد  زونه  رایتخب  هک  یلاح  رد  هلئسم  نیا  مالعا  اما  . دوش راتفر  ینارهتلالج  دیـس  ریظن  انیع  رایتخب 
هب ار  بتارم  متفرگ و  سامت  نارهت  اب  بش  نامه  . دوبن روآ  دـهعت  دـندوب ، هدرک  هراشا  ناگرزاب  سدـنهم  ياـقآ  هک  روطناـمه  زین ، راـیتخب 
اب رایتخب ، هینایب  نتم  دـش  رارق  . تفریم شیپ  بالقنا  ياروش  میمـصت  همانرب و  قبط  عاضوا  ارهاـظ  مداد . عـالطا  ناـگرزاب  سدـنهم  ياـقآ 

هدـناوخ ناریا  نویزیولت  ویدار و  رد  رایتخب  طسوت  بش  نامه  دوب  هدیـسر  مه  ماـما  دـییات  هب  هک  رجاـهم  نویناـحور  رظن  دروم  تاحالـصا 
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موحرم عالطا  هب  بش  نامه  وا  هینایب  سیراپ و  هب  راـیتخب  ترفاـسم  عوضوم  هنوگچ  هک  دـهدیم  حیـضوت  سپـس  يدزی  رتکد  ( 1 ... ) دوش
ریز حرـش  هب  رجاهم  ياملع  ناونع  هب  ار  ینیمخ  ماما  مایپ  یقارع  موحرم  دعب  زور  حبـص  دسریم و  دندوب  ماما  مراحم  زا  هک  یقارع  يدهم 

تسا هدش  رکذ  هچنآ  . مهتاکربتماد اهناتـسرهش  ریاس  نارهت و  مالـسا  ججح  تارـضح  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دنکیم : هرباخم  نارهت  هب 
. منادیمن ینوناق  ار  وا  نوچ  مریذـپیمن  ار  وا  دـهدن  افعتـسا  ات  هکلب  تسا ، غورد  مریذـپیم  نم  يریزو  تسخن  تمـس  اـب  ار  روپهاـش  هک 

رایتخب اب  نم  . دـیروخن لوگ  هیراج  روما  نیا  زا  تسارجا و  تسد  رد  ياهئطوت  هک  دـنیامرف  مالعا  غالبا و  ناریا  تلم  هب  ناـیاقآ  تارـضح 
بقارم دـنک و  ظـفح  ار  دوـخ  عـضوم  دـیابتلم  . تسا ضحم  غورد  هدوـب  وا  نم و  نیب  وـگتفگ  هک  تسا  هـتفگ  هـچنآ  ماهدرکن و  مهاـفت 

هلابند رد  يدزی  رتکد  . دروخ مهرب  یلکب  وا  يافعتـسا  سیراپ و  هب  رایتخب  رفـس  همانرب  نارهت  رد  مایپ  نیا  نتم  راشتنا  اب  ( 2 . ) دشاب اههئطوت 
وا رگا  . دیایب سیراپ  هب  دعب  دهدب و  ینلعيافعتسا  نارهت  رد  تسناوتیمن  رایتخب  هک  دوب  نشور   » دسیونیم دروم  نیا  رد  دوخ  تاحیضوت 

نارهت زا  تسناوتیمن  وا  نمـض  رد  ... تشادـن یئانعم  هدـیاف و  ماما  اـب  شرادـید  رگید  تقو  نآ  دوبن و  ریزو  تسخن  رگید  دادیم  افعتـسا 
یمامت دمآ  تفر و  دـندوب و  هتـسب  ار  اههاگدورف  شترا  تلود و  دـنورب  نارهت  هب  دـنناوتن  ماما  هکنیا  يارب  اهزور  نآ  رد  اریز  دوش  جراخ 

ار دوخ  يافعتسا  نارهت  رد  رایتخب  رگا  . دیایب سیراپ  هب  یشترا  یصاصتخا  يامیپاوه  کی  اب  دوب  رارق  رایتخب  دوب و  هدش  فقوتم  اهامیپاوه 
ماما نمهب 57 )  8  ) بش نامه  ( 3 ..« . ) دشیم اتدوک  نارهت  رد  يوق  لامتحا  هب  دوش  جراخ  نارهت  زا  تساوخیم  دعب  تخاسیم و  رـشتنم 

نم : » دنداد حیـضوت  ار  رایتخب  یلامتحا  رادید  رفـس و  نایرج  دـندرکیم  داریا  نایناریا  يارب  اهبـش  الومعم  هک  دوخ  یمومع  ینارنخـس  رد 
مه نیا  . دنکب دناوتیمن  تاقالم  نم  اب  دنکن ، مالعا  دسیونن و  البق  ار  شیافعتـسا  ات  ناشدوخ ، لوق  هب  اجنیا ، دـیایبتلود  سیئر  رگا  متفگ 

افعتسا تسه و  ریزو  تسخن  هکنیا  هن  تسین ، ریزو  تسخن  نیا  . تسین نیا  . دراد افعتسا  یعقاو  يانعم  نیا  هکنیا  هن  افعتسا  میوگیم  نم  هک 
ریزو تسخن  الـصا  وـت  هـچ ؟ ینعی  شیافعتـسا  ـالا  مـینکیم و  رکذ  ار  افعتـسا  هـملک  اـم  ـالاح  هـک  تـسا  رهاـظ  ظـفح  يارب  نـکل  دـنک .

میریذپیم دنک ، هبوت  دیایب  هچنانچ  رگا  مدرم ،... ریاس  لثم  دوشیم  دنکیم ، هبوت  اجنیا  دیآیم  دنکیم و  افعتـسا  دشاب  لقاع  رگا  ... یتسین
میمـصت دـش  سویام  سیراپ  هب  ترفاسم  زا  یتقو  رایتخب  ( 4 ..« . ) دش دـهاوخ  نامیـشپ  دوب و  هک  تسا  نیمه  دـنک  یتخـسرس  رگا  وا و  زا 

اعدا دوخ  باتک  رد  یغابهرق  . درواین دوجوب  نارهت  هب  ینیمخ  ماما  تعجارم  ربارب  رد  یعنام  دنک و  وغل  ار  اههاگدورف  نتسب  روتـسد  تفرگ 
هب تفر و  دهاوخ  مق  هب  ینیمخ  ياقا  هک  هدـعو  نیارب  هیکت  اب  یلم و  تینما  ياروش  اب  تروشم  نودـب   » ارمیمـصت نیا  رایتخب  هک  دـنکیم 

فیخس و رایـسب  ياعدا  هتبلا  هک  دومن ، ذاختا  تشاد  دهاوخن  ياهلخادم  یتکلمم  ياهراک  تسایـس و  رد  تخادرپ و  دهاوخ  یبهذم  روما 
ار اعدا  نیا  تسناوتیمن  طیارـش  نآ  رد  یغلاب  لقاع و  مدآ  چیه  دـشاب ، هتفگ  ار  یبلاطم  نینچ  رایتخب  هکنیا  ضرفب  اریز  تسا ، یکحـضم 

تـسخن ماقم  رد  دوخ  ياقبا  اب  ماما  تقفاوم  بلج  يارب  دوخ  شالت  زا  ینیمخ ، ماما  اب  شتاقالم  ياضاقت  در  دوجو  اـب  راـیتخب  . دـنک رواـب 
ماغیپ دوب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  يریزو  تسخن  ماقم  يدـصت  يارب  ماما  فرط  زا  هک  ناگرزاب  سدـنهم  هلیـسو  هب  تشادـنربتسد و  يریزو 
ءاغلا هب  مدرم  تیرثکا  يار  تروص  رد  دنزب و  مودـنارفر  هبتس  میژر  فیلکت  نییعت  يارب  هامود  زا  رتمک  یتدـم  رد  تسا  رـضاح  هک  داد 

یـساسا نوناق  نیودـت  يارب  ناسـسؤم  سلجم  تاباختنا  ماجنا  هبتبـس  دیـسریم ، رظن  هب  یعطق  ناریا  زور  نآ  وج  رد  هک  یتنطلـس ، میژر 
بالقنا ياروش  لیکـشت  هرابرد  ینیمخ  ماما  هیمالعا  رد  هک  دوب  یلوصا  نامه  رب  ینتبم  عقاو  رد  رایتخب  داهنـشیپ  دیامن . مادقا  دـیدج  ماظن 

یماظن تکرح  کی  رطخزا  يریگولج  يارب  مه  وا  نارکفمه  ناـگرزاب و  دوب و  هدـش  ناونع  تردـق  لاـقتنا  هناـگ  هس  لـحارم  یمالـسا و 
ياروش رد  ناریا  نارحب  يریگیپ  لوئـسم  کیـس  يراگ  . دـندوب هدرک  تقفاوم  لح  هار  نیا  اب  نآ  زا  دـعب  ای  ناریا  هب  ماما  تشگزاب  ماـگنه 
راشتسم ( 5  ) لپمتـسا ناج   » لوق زا  هدرک و  هراشا  بلطم  نیا  هب  دزیریم » ورف  زیچ  همه   » ناونع ریز  دوخ  باتک  رد  زین  اکیرمآ  یلم  تینما 

ود نیا  زا  یکی  هرابرد  رایتخب  اب  ناگرزاب  سدنهم  يدازآ  تضهن  ناگدنیامن  رایتخب و  دسیونیم  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافستقو  یـسایس 
ماقم رد  میژر  فیلکت  نییعت  يارب  مودنارفر  ماجنا  صخـشم  تیرومام  اب  ماما  تعجارم  زا  دـعب  رایتخب  هک  دـندوب  هدیـسر  قفاوت  هب  لحهار 

ماـجنا ياربتقوـم  تلود  یتسرپرـس  هب  ماـما  فرط  زا  هلـصافالب  دـهدب و  افعتـسا  يریزو  تسخن  ماـقم  زا  اـی  دوـش و  اـقبا  يریزو  تسخن 
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درک دهاوخ  نییعت  تلود  دوخ  هک  تشاد  مالعا  درک و  در  ار  داهنـشیپ  ود  ره  ینیمخ  ماما  نکیل  ددرگ ، نییعت  تردـق  لاقتنا  مودـنارفر و 
هک دسیونیم  بلطم  نیا  هلابند  رد  کیـس  يراگ  . دومن دهاوخ  لوحم  دوخ  بوصنم  تلود  هب  ار  تردـق  لاقتنا  مودـنارفر و  ماجنا  هفیظو 

دادیمن و هار  لد  هب  یساره  مدرم  اب  شترا  ییورایور  اتدوک و  رطخ  زا  روشک  لخاد  رد  بالقنا  ناربهر  زا  یضعب  فالخ  رب  ینیمخ  ماما 
لبق بالقنا و  ییاهن  لحارم  رد  یماظن  تکرح  کی  ناکما  زا  ناـگرزاب  ینارگن  (. 6  ) تشاد نانیمطا  دربن  نیا  ناـیاپ  رد  دوخ  يزوریپ  هب 

زا شیپ  شترا  ناهدنامرف  ياروش  هسلج  نیرخآ  تارکاذم  رب  يرورم  دوبن و  مه  هیاپیب  نادـنچ  ناریا  هب  ینیمخ  ماما  تشگزاب  زا  دـعب  ای 
زا یـضعب  رـس  زا  مه  بـالقنا  ییاـهن  لـحارم  رد  اـتدوک  رکف  هک  دـهدیم  ناـشن  نمهب 1357 ) مهن  هبنـشود  زور  هـسلج   ) ماـما تشگزاـب 
 ، سنارفرا  » یـصاصتخا يامیپاوه  کی  اب  ینیمخ  ماما  نمهب 1357 ، هبنشجنپ 12  زور  حبـص  لاحرهب  . تسا هتفرن  نوریب  شترا  ناهدنامرف 

ماما زا  لابقتسا  يارب  هک  یتیعمج  ترثک  . دندش نارهت  دراو  دندرکیم  یهارمه  ار  ناشیا  یجراخ  رادربملیف  راگنربخ و  اهدص  هکیلاح  رد 
هدرکن تکرش  لابقتسا  مسارم  رد  هک  مه  يریثک  هدع  . دوب هقباسیب  ناریا  خیرات  رد  دندوب  هدرک  عامتجا  ارهز  تشهب  ات  ریسم  ياهنابایخ  رد 

هاش ریوصت  اب  یهاشنهاش  دورـس  عطق و  همانرب  ناهگان  هک  دـندرکیم  اشامت  ار  مسارم  هتـسشن و  نویزیولت  ياـپ  دوخ  ياـههناخ  رد  دـندوب 
دوب نوـیزیولت  شخپ  ناـنکراک  ناـیماظن و  نیب  نوـیزیولت  يزکرم  هدنتـسرف  هاگتـسیا  رد  يریگرد  هجیتـن  هک  ناـیرج ، نیا  . دـیدرگ شخپ 
میژر ابتفلاخم  رد  ار  ناشیاعضوم  هک  هاگدورف ، رد  یهاـتوک  نانخـس  داریا  زا  سپ  ینیمخ  ماـما  دـناشک . اـهنابایخ  هب  ار  يرتشیبتیعمج 

هدرک و یط  لیبموتا  اب  ار  ریسم  زا  یتمسق  تخاسیم  نشور  درب ، مان  یلـصا  نئاخ   » ناونع هب  وا  زا  هک  هاشاضر ، دمحم  صخـش  تنطلس و 
. دـندش ارهز  تشهب  مزاع  دوب  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ارهز  تشهب  هب  ناـشیا  لاـقتنا  يارب  یئاوه  يورین  فرط  زا  هک  يرتپوک  یله  اـب  سپس 
هب ار  هاش  رتپوک  یله  ینابلخ  الومعم  هک  دوب  یئاوه  يورین  هدـیزرو  ناـنابلخ  زا  یکی  مه  رتپوکیله  نیا  ناـبلخ  هکنیا  هجوت  بلاـج  هتکن 

هطاحا ارنآ  هک  یهوبنا  تعیمج  ناـیم  رد  نتـسشن  نتـساخرب و  ماـگنه  صوصخب  رتپوک ، یله  نیا  تیادـه  هک  دوزفا  دـیاب  ! . تشاد هدـهع 
رد ینیمخ  ماما  دیآرب . راک  نیا  هدهع  زا  تسناوتیم  هدیزرو  طلسم و  رایـسب  نابلخ  کی  اهنت  دوبن و  يرطخ  یب  ناسآ و  راک  دندوب  هدرک 

یتالمج تشاذگن و  یقاب  ار  هاش  بوصنم  تلود  یتنطلـس و  میژر  اب  یتشآ  هرکاذم و  هنوگچیه  ياج  ارهز  تشهب  رد  دوخ  یخیرات  قطن 
تلود نیا  نهد  يوت  نم  . منکیم نییعت  تلود  نم   » هک دوـب  نیا  دادیم  لیکـشت  ار  زور  نآ  ياـههمانزور  تشرد  ناوـنع  هک  قـطن  نیا  زا 
يولهپ تنطلـس  ساسا  قطن  نیمه  رد  ینیمخ  ماما  ...« . دورب دیاب  ینوناق  ریغ  تلود  . منکیم نییعت  تلود  تلم  نیا  ینابیتشپ  هب  نم  . منزیم

هدش و لیکشت  هزینرس  روز  اب  دیزگربتنطل  هب  ار  هاش  اضر  هک  یناسسؤم  سلجم  هک  دندومن  دیکات  دندرک و  مالعا  ینوناق  ریغ  لطاب و  ار 
دوب هتفگ  هک  رایتخب  باوج  رد  ینیمخ ، ماما  تسا . ینوناق  ریغ  لطاب و  مه  هاش  اـضر  دـمحم  تنطلـس  نآ  عبت  هب  تسا و  هدوب  ینوناـق  ریغ 

دـشاب هتـشاد  دناوتیمن  تلود  ود  تکلمم  کی  تسا ، حیحـص  فرح  نیا  دنتـشاد  راهظا  دشاب ، هتـشاد  دناوتیمن  تلود  ود  تکلمم  کی 
مکح هب  یکتم  . تـسا تـلم  يارآ  هـب  یکتم  مـینکیم  نـییعت  اـم  هـک  یتـلود  . یتـسه ینوناـق  ریغ  وـت  . دورب دـیاب  ینوناـقریغ  تـلود  نـکل  »

ناهدنامرف شترا و  هب  باطخ  ینیمخ  ماما  نانخـس  زا  ساسح  مهم و  تمـسق  کی  ار »... تلم  ای  ینک  راکنا  ار  ادـخ  ای  دـیاب  وت  . تسادـخ
یبـنجا یئاـکیرمآ و  ناراشتــسم  عـیطم  شترا  میهاوـخیم  اـم  ... دـشاب لقتــسم  شترا  میهاوـخیم  اـم   » هـکنیا هـلمج  نآ  زاو  دوـب  شترا 

هب هک  شترا  زا  یئاهرشق  زا  نینچمه  ماما  . »؟ یشاب رکون  یهاوخیم  یشاب ؟ لقتـسم  یهاوخیمن  وت  رگـشلرس  ياقآ  دبـشترا ، ياقآ  . دشابن
. تفریذپ دنهاوخ  زاب  شوغآ  اب  دنوش  لصتم  تلم  هب  هک  زین  ار  نایشترا  هدنامیقابتلم  هک  دنتـشاد  مالعا  دندرک و  رکـشت  دناهتـسویپ  تلم 

ناهاوخ درادـن و  راـیتخبتیقفوم  هب  يدـیما  هنوگچیه  هک  ناریا  رد  اـکیرمآ  ریفـس  ناویلوس  نارهت ، هب  ینیمخ  ماـما  تشگزاـب  زور  يادرف 
رد رزیاه  . دنک كرت  ار  ناریا  هک  دهاوخیم  رزیاه  لارنژ  زا  احیرـص  تسا  یبالقنا  ياهورین  یماظن و  ناهدنامرف  نیب  ياهحلاصم  سامت و 

نارگن هک  تفگ  ناویلوس  ياقآ   » دـسیونیم هدرک و  هراشا  عوضوم  نیا  هب  دوخ  نمهب 57 )  13  ) هیروف 1979 هعمج 2  زور  ياهتشاددای 
دهدیم سوکعم  هجیتن  نونکا  نم  روضح  دنکیم  رکف  هک  تفگ  وا  ... تسا ناریا  رد  نم  روضح  نوماریپ  یفنم  تاساسحا  نتفرگ  تدـش 

هب مهتم  هکنیا  رطاخ  هب  مشاب  اجنیا  نم  هک  ینامز  ات  تسا  نکمم  اریز  دشاب ، هتـشاد  يراب  نایز  رثا  ناریا  شترا  يور  تسا  نکمم  یتح  و 
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اب هک  دوزفا  ریفس  . دندوب هداد  نم  هب  ار  اهراتشک  زا  يرایسب  یفنم  تازایتما  اجنیا  ات  . دننزن یمادقا  هبتسد  دنوشن  اکیرمآ  زا  روتسد  نتفرگ 
تـسین یـصخش  الـصا  رظن  نیا  تفگ  . دننک رداص  ارم  تشگزاب  روتـسد  تساوخ  دهاوخ  هجراخ  ترازو  زا  هک  دیوگیم  نم  هبتحارص 

انتعا یب  دـندیزگ ، تماقا  نارهت  هافر  هسردـم  رد  دـنتفرن و  مق  هب  رایتخب  ياقآ  راظتنا  فالخ  رب  ناریا  هبتعجارم  زا  سپ  هک  ینیمخ ، ماما  .
ياقآ نمهب 1357  مهدزناپ  زور  دندرک و  لمع  دندوب  هداد  مدرم  هب  ارهز  تشهب  رد  دوخ  ینارنخـس  رد  هک  ياهدـعو  هب  اتدوک  دـیدهت  هب 

رد یمـسارم  یط  هک  ناگرزاب ، سدـنهم  ياقآ  يریزو  تسخن  نامرف  . دـندومن بـالقنا  تلود  نیلوا  لیکـشت  روماـمار  ناـگرزاب  سدـنهم 
هللا مسب  تسا : حرش  نیا  هب  دشتئارق  یناجنسفر  یمـشاه  ربکا  یلع  ياقآ  هلیـسوب  ناگرزاب ، سدنهم  ماما و  دوخ  روضح  رد  هافر  هسردم 

یعرـش قح  بسح  رب  بالقنا ، ياروش  داهنـشیپ  هب  انب  ناگرزاب  سدـنهم  ياـقآ  باـنج  ه.ق 15/11/57 ش  میحرلا 6/14/1399  نمحرلا 
ناریا رـسارس  رد  ددـعتم  عیـسو و  تارهاظت  میظع و  تاـعامتجا  یط  هک  ناریا  تلم  قاـفتا  هب  بیرق  عطاـق  تیرثکا  ءارآ  زا  یـشان  ینوناـق 

ناتقباوس زا  هک  یعالطا  مالسا و  سدقم  بتکم  هب  امش  خسار  نامیا  هب  هک  يدامتعا  بجوم  هب  .و  تسا هدش  زاربا  شبنج  يربهر  هبتبسن 
تلود لیکـشت  رومام  صاخ  یهورگ  هب  یگتـسب  یبزح و  طـباور  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ار  یلاـعبانج  مراد ، یلم  یمالـسا و  تازراـبم  رد 
روشک یـسایس  ماظن  رییغت  هرابرد  تلم  یمومع  ءارآ  هب  عوجر  مودنارفر و  ماجنا  اصوصخ  تکلمم و  روما  هرادا  بیترت  ات  میامنیم  تقوم 

سلجم باـختنا  دـیدج و  ماـظن  یـساسا  نوناـق  بیوـصت  تـهج  مدرم  نیبـختنم  زا  ناسـسؤم  سلجم  لیکــشت  یمالــسا و  يروـهمج  هـب 
هک یطیارـش  هب  هجوت  اب  رتدوز  هچره  ار  تقوم  تلود  ءاضعا  هک  تسا  یـضتقم  . دیهدب ار  دیدج  یـساسا  نوناق  قبط  رب  تلم ، ناگدـنیامن 

تیاـعر هدومن و  لـماک  يراـکمه  امـشتقوم  تلود  اـبتلم  دارفا  شترا و  تلود ، نادـنمراک  دـیئامن . یفرعم  نییعت و  ماهدومن  صخـشم 
نیا رد  ار  تقوم  تلود  امـشتیقفوم و  دومن . دـنهاوخ  روشک  روما  نتفای  ناـماس  بـالقنا و  سدـقم  فادـها  هب  لوصو  يارب  ار  طابـضنا 

مکحتفایرد زا  سپ  ناگرزاب  سدـنهم  ياقآ  ینیمخلا  يوسوملا  هللا  حور  میامنیم . تلئـسم  لاعتم  دـنوادخ  زا  یخیراـت  ساـسح  هلحرم 
هب هک  ار  یترهـش  نسح  رابتعا و  نینچ  هک  منکیم  رکـش  ار  گرزب  يادخ   » تفگ هلمج  نآ  زا  درک و  داریا  یهاتوک  تانایب  ریزو  تسخن 

عاـجرا داـمتعا و  زاربا  هللا  تیآ  هک  تسا  هدـشثعا  یهلا  تبهوم  نیمه  هتـشاد و  ینازرا  نم  هب  ماهتـشادن  ارنآ  تقاـیل  تیلها و  هجوـچیه 
تلم مانب  هک  دـیاهدومرف  حیرـصت  ررکم  هللا  تیآ  هک  منکیم  رکـشت  ناریا  تلم  زا  نینچمه  دـیئامرفبتیانع و  هدـنب  هب  ار  یتیرومام  نینچ 

لیکـشت تقوم و  تلود  تسایر  ینعی  تیرومام ، نیا  . دیاهدرک دنلب  هتـشادرب و  ار  دوخ  ياهادص  اهماگ و  تلم  يارب  تلم و  اب  يادـصمه 
راذـگاو هدـنب  هب  هک  تسا  يراختفا  نیرتگرزب  لاح  نیع  رد  هفیظو و  لغـش و  نیرتمیظع  كانرطخ  راوشد و  رایـسب  طیارـش  رد  تموکح 

اـهدزمان و هب  ناریا  تیطورـشم  هلاـس  خـیرات 72  لوط  رد  هک  تسا  يراـک  هفیظو و  نیرتراوشد  میوـگب  مشاـب  هتـشاد  قـح  دـیاش  هدـش و 
تیلوئسم نیا  لوبق  یتسیابیمن  مدوخ  بیاعم  صقاون و  فیعـض و  هثج  هب  هجوت  اب  اتدعاق  . تسا هدش  هداد  رگید  يریزو  تسخن  نیرومام 

راچان دناهتـشاد  هک  يراظتنا  یعیبط و  تیلوئـسم  هفیظو و  ترورـض و  هب  انب  فرط  کی  زا  یلو  مشاب ، هتفر  يرما  نینچ  راب  ریز  هدرک و  ار 
اب دیاهتـشاد و  شبنج  يربهر  هرادا و  نارود  نیا  رـسارس  رد  هللا  تیآ  دوخ  هک  یتنـس  هیور و  هب  یـسات  اب  اصوصخم  منک و  لوبق  هک  مدش 

نیلوا نیا  منکیم و  باختنا  ار  هار  نیمه  مه  نم  دیاهدومرف ، يربهر  هار  نیا  تیقفوم  هب  دامتعا  دنوادخ و  هب  لماک  نامیا  اب  خسار و  مزع 
یتقو دناهدومرف  هک  مدنبیم  راک  هب  ار  بلاطیبا  نبا  یلع  ریما ، ترـضح  شیامرف  ماهتفرگ و  هللا  تیآ  زا  هک  تسا  يروتـسد  نیلوا  سرد و 

زا سپ  ( 7 ..« . ) دـش دـهاوخ  لح  لئاسم  تالکـشم و  یهلا  هوق  لوح و  هب  دـیوش ، دراو  دـنتفرگ  رارق  یلکـشم  راـک  ریطخ و  رما  ربارب  رد 
زا ینیمخ  ماما  توعد  و  دـش ، شخپ  یتلود  نویزیولت  زا  لماک  روطب  نآ  مسارم  هک  تقوم ، تلود  سیئر  ناونع  هب  ناگرزاب  ياقآ  یفرعم 
رد یتارهاظت  دننک » مالعا  تسا  یمالـسا  یعرـشتلود  کی  نالا  هک  ناگرزاب ، سدنهم  ياقآ  تلود  هب  عجار  ار  ناشدوخ  رظن   » هک مدرم 

يارزو ناونع  هب  ار  رایتخبتلود  يارزو  مه  اههناخترازو  زا  يرایـسب  رد  دش و  زاغآ  بالقنا  تقوم  تلود  زا  يرادفرط  هب  روشک  رـسارس 
تلود کی  لیکـشت  یبالقنا و  ياهورین  اب  شزاس  یعون  رکف  رد  نانچمه  رایتخب  رادوریگ  نیا  رد  دـندادن . هار  اههناخترازو  هب  ینوناق  ریغ 

هداد تسد  زا  ار  دوخ  تسرپرـس   » رزیاه نتفر  اب  هک  مه  یماظن  ناهدـنامرف  و  دوب ، فلاـخم  حاـنج  زا  یناریزو  تکرـش  اـب  یلم  تدـحو  »
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ياهزور 19 و 20 رد  دیماجنا  میژر  طوقـس  هب  هک  یعیاقو  هلحرم  نیرخآ  دندربیمرـس . هب  یبیجع  یمگردرـس  ینارگن و  میب و  رد  دندوب 
اب یئاوه  يورین  لنـسرپ  زا  ياهدـع  نمهب  هبنـشجنپ 19  زور  . دیـسر رمث  هب  نمهب  و 22  ياـهزور 21  رد  تفرگ و  لکـش  هام 1357  نمهب 

بـش هعمج  دنتـشاد ، مالعا  بالقنا  اب  ار  دوخ  یگتـسبمه  هدرک و  عامتجا  هافر  هسردم  رد  ینیمخ  ماما  تماقا  لحم  ربارب  رد  یماظن  سابل 
نیب نویزیولت ، زا  ینیمخ  ماما  تشگزاب  نایرج  ملیف  شیاـمن  ماـگنه  هپت ، ناـشود  رد  یئاوه  يورین  شزومآ  زکرم  رد  هام 57 ) نمهب   20)

ياهرجاشم وگم و  وگب  یئاوه  يورین  هب  رومام  یهاشنهاش  دراگ  دارفا  دندرکیم و  تاساسحا  زاربا  ماما  هبتبسن  هک  یئاوه  يورین  لنسرپ 
دادمتسا يزادناریت و  يادص  ندینـش  رثا  رب  هک  تیعمج  يریگرد ، نیا  لابندب  . دیـشک يزادناریت  هب  راک  هتفرگ و  الابجیردتب  هک  داد  يور 

کمک هب  هدش و  شزومآ  زکرم  هطوحم  دراو  دندوب ، هدرک  عامتجا  یئاوه  يورین  شزومآزکرم  فارطا  رد  یبالقنا ، ياهورین  زا  نارفامه 
زا يریگرد  هام  نمهب  هبنش 21  زور  رهظ  ات  . دنتخادرپ مدرم  نیب  هحلسا  عیزوت  هب  هدرک و  زاب  ار  اههناخ  هحلـسا  برد  یئاوه  يورین  لنـسرپ 

یماظن تاسیسات  اهيرتنالک و  هب  هلمح  رهظ  زا  دعب  کیتعاس  زا  درک و  تیارس  رهـش  مامت  هب  یئاوه  شزومآ  زکرم  فارطا  ياهنابایخ 
درک و مالعا  رهظ  زا  دعب  تعاس 5/4  ار  رهش  رد  رورم  روبع و  عنم  تاعاس  یماظن  يرادنامرف  رایتخب ، روتسد  هب  دش . عورش  رهش  لخاد  رد 

روتـسد دـیابن  طـقف  هن  مدرم  تسا و  راـک  رد  ياهئطوـت  هـک  تـشاد  مـالعا  ینیمخ  ماـما  وـیدار ، زا  هیمـالعا  نـیا  شخپ  زا  سپ  هلـصافالب 
رهـش رد  تارهاظت  شرتسگ  اب  نامزمه  . دـنهد شرتسگ  ار  تارهاظت  هتخیر و  اهنابایخ  هب  دـیاب  هکلب  دـننک ، تاعارم  ار  یماظن  يرادـنامرف 

میلـست یتمواقم  نودـب  اهیرتنالک  زا  يرایـسب  تفای و  همادا  رهـش ، رد  یماظن  زکارم  اـهناگداپ و  اـهیرتنالک و  هب  هتفاـی  ناـمزاس  تـالمح 
هب کمک  يارب  دراگ  رگـشل  هدـنامرف  یحایر  رگـشلرس  یتسرپرـس  هب  هک  زین  کـنات  هاگتـسد  یـس  زا  بکرم  کـنات  نوتـس  کـی  . دـندش
رد مدرمفرصت  هب  اهکنات  نیا  زا  يدادعت  دش ، فقوتم  هار  نیب  رد  دوب  هدرک  تکرح  هپت  ناشود  یئاوه  شزومآ  زکرم  رد  دراگ  ياهورین 

نیرخآ رد  دندش . هتـشک  یحایر  رگـشلرس  دوخ  هلمج  زا  دحاو ، نیا  ناهدنامرف  نارـسفا و  زا  ياهدع  دندز و  شتآ  مه  ار  يدادعت  دمآ و 
رادنامرف هب  راب  نیرخآ  نیلوا و  يارب  رایتخب  دش ، لیکشت  رایتخب  روضح  رد  هام  نمهب  هبنشکی 21  زور  رصع  هک  یلم  تینما  ياروش  هسلج 

مدـقم دبهپـس  هب  دـنوش و  لسوتم  هحلـسا  هب  مدرم  نتخاس  قرفتم  یماـظن و  تموکح  تاررقم  يارجا  يارب  هک  داد  روتـسد  نارهت  یماـظن 
رگید یلو  دراذگب ، ارجا  عقوم  هب  دوب  هدش  هیهت  نافلاخم  ناربهر  زا  ياهدع  يریگتسد  يارب  هک  ار  یحرط  داد  روتـسد  مه  كاواس  سیئر 

كاواس سیئر  هن  دوب و  مدرم  نتخاس  قرفتم  هب  رداق  طیارش  نآ  رد  یماظن  يرادنامرف  هن  دوب : هدش  رید  یلیخ  تاروتسد  نیا  يارجا  يارب 
بش 21 همین  زا  شترا  تاحیلـست  يزاس  لسلـسم  تشاد . راـیتخا  رد  فلاـخم  ناربهر  يریگتـسد  حرط  يارجا  يارب  یئورین  هدـش  لـحنم 
وا شالت  دسیونیم  دوخ  تارطاخ  رد  یغابهرق  دمآ . رد  مدرم  فرصت  هب  دعب  زور  حبص  تفرگ و  رارق  حلـسم  دارفا  هلمح  دروم  هام  نمهب 

زوریناوه و هدـنامرف  بش  مامت  رد  دیـسرن و  ياهجیتن  هب  دتـسرفب  يزاـس  لسلـسم  ناعفادـم  يارب  یکمک  يورین  هکنیا  يارب  بش  ماـمت  رد 
راهظا هدرک ، نفلت  یعیبر  دبهپـس  هک  دوب  هام 57 ) نمهب   22  ) حبص دودح 6  رد  تعاس  : » دـهدیم همادا  یغابهرق  درکن ! ادـیپ  ار  وا  نواعم 

و دینک »! نارابمب  ار  تاحیلـست  هرادا  يزاس  لسلـسم  هپت و  ناشود  یئاوه  شزومآ  زکرم  : » دیوگیم دـنزیم و  نفلت  ریزو  تسخن  تشاد :
دراـگ دارفا  هیلع  ضارتعا  ناونع  هب  هک  نارفاـمه  صوصخب  یئاوه ، يورین  لنـسرپ  تیعـضو  نیا  اـب  هک  متفگ  باوج  رد  نم  درک : هفاـضا 

هنوگچیه هب  رداق  یئاوه  يورین  . دناهتفرگ عضوم  یهدنامرف  تسپ  نامتخاس  یئاوه و  شزومآ  زکرم  ياهمابتشپرد  هدـش و  حلـسم  امامت 
هبتیعضو نیا  رد  رهـش  نارابمب  هکتسنادیم  رایتخب  ياقآ  دوخ  : » تشاد راهظا  داد ؟ باوج  هچ  رایتخب  ياقآ  مدرک  لاوئـس  . تسین یلمع 

حیرـشت روط  نیا  نمهب  هبنـشکی 22  زور  حبـص  رد  ار  یماظتنا  یماظن و  ياـهورین  عضو  سپـس  یغاـبهرق  دـشابیمن . » رودـقم  هجو  چـیه 
ار اهیرتنالک  ینابرهـش  لنـسرپ  نوچ  دـش ، هتفگ  هک  یللع  هب  روشک  ینابرهـش  سیئر  نارهت و  یماظن  رادـنامرف  یمیحر  دبهپـس  : » دـنکیم

دومنیم راهظا  دندوب ، هدومن  تعجارم  اههناخ  زابرـس  هب  ای  هدش  قرفتم  رهـش  رد  اهنآ  زا  تیعبت  هب  زین  یماظن  يرادنامرف  نیرومام  هیلخت و 
اب تسا ! هدیدرگ  لتخم  یلکب  يو  یهدنامرف  روما  دنرادن و  روضح  دوخ  یهدنامرف  زکرم  رد  زین  یماظن  يرادنامرف  قطانم  ناهدنامرف  هک 

ياهدورـس شخپ  اب  ناریا  نویزیولت  ویدار و  بش  مامت  رد  . دیـسر رـس  هب  ناریا  رد  زین  یهاشنهاش  میژر  رمع  نمهب 1357  زور 22  بورغ 
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مظن و هب  ار  مدرم  تقوـم  تـلود  سیئر  ياـههینایب  هاـفر و  هسردـم  رد  ینیمخ  ماـما  رقم  زا  هرداـص  ياـههیعالطا  اـههیمالعا و  یبـالقنا و 
كوکشم رصانع  ذوفن  زا  هک  دشیم  شخپ  زین  يزیمآ  کیرحت  رابخا  اههیعالطا ، اههیمالعا و  نیا  يالبال  رد  یلو  دناوخیم ، ارف  شمارآ 

مظن ات  دوب  نویزیولت  ویدار  نامزاس  يارب  یتسرپرس  نییعت  زین  تقوم  تلود  باصتنا  نیلوا  . درکیم تیاکح  نویزیولت  ویدار و  هاگتسد  رد 
زا يرایـسب  . تسکـش مه  رد  دـیدج  میژر  ربارب  رد  اـهتمواقم  نیرخآ  دـعبتعاس  رد 24  دروآ . دوـجوب  ناـمزاس  نیا  راـک  رد  یبـیترت  و 
زین ناهدنامرف  زا  نت  دنچ  . دیسر لتق  هب  دوخ  داتس  رد  ینیمز  يورین  هدنامرف  ياهردب  دبهپس  دندش و  ریگتـسد  ای  يراوتم  یماظن  ناهدنامرف 

هئطوت ماهتا  هب  هتشذگ  میژر  رد  هک  ار  ینهرق  رگـشلرس  تقوم ، تلود  . دندرک یگتـسبمه  مالعا  بالقنا  اب  هدش و  رهاظ  نویزیولت  هدرپ  رد 
عـضو هب  نداد  ناماس  رـس و  اب  دـش  قفوم  ینهرق  دـیزگربشترا و  داتـستسایر  هب  دوب  هدـش  رانکرب  بوضغم و  سپـس  ریگتـسد و  اـتدوک 

. دروآ لمع  هب  يریگولج  دوب  یقلخ  شترا   » لیکشت نارادفرط  یطارفا و  ياههورگ  فده  هک  نآ ، یشاپورف  زا  شترا ، نامزاس  هدنامیقاب 
ریزو هدزاود  درک و  زاغآ  ار  دوخ  راک  امسر  هام 1357  نمهب  زور 25  زا  ماما  روضح  هب  دیدج  ناریزو  زا  نت  تفه  یفرعم  ابتقوم  تلود 

رارقتـسا ياهزور  نیتسخن  رد  يوروش  اکیرمآ و  اهنآ  سار  رد  و  یجراـخ ، ياـهتلود  . دـندش راـک  لوغـشم  یفرعم و  جـیردت  هب  زین  رگید 
، اهروشک نیا  همه  اب  هناتسود  يداع و  طباور  ظفح  رد  یعس  زین  تقوم  تلود  و  دنتخانشتیمسر ، هب  ار  ناریا  دیدج  میژر  تقوم ، تلود 
هب ار  نآ  ینیمخ  ماما  هک  نارهت ، رد  اکیرمآ  ترافـس  نانکراک  يریگناگورگ  اب  و  تفاین ، قیفوت  راـک  نیا  رد  هک  تشاد  اـکیرمآ  هلمج  زا 

نیرخآ رد  اهــشالت  نـیرخآ  - 1 تشوـن :  یپ  دـش . ياهزاـت  ریــسم  دراو  ناریا  بـالقنا  دــنداد ، رارق  دــییات  دروـم  مود  بـالقنا   » ناوـنع
-4 هحفص 160 . ... اهزور نیرخآ  رد  اهشالت  نیرخآ  - 3 تاحفص 269 . مراهچ -  دلج  رون -  هفیحـص  - 2 . 156 تاحفص 158 - ... اهزور

ياروش - John Stempel 6 - Gary Sick - All Fall Down - P.176. 7  - 5 هحفـص 274 . مراهچ -  دـلج  رون -  هفیحص 
رخآ زور  دص  عبنم : هحفص 54 . ... تقوم تلود  بالقنا و 

هاش رارف  یگنوگچ  لماوع و 

مارآ يارب  يولهپ  اضردمحم  ياهتـسایس  یمامت  هکنآ  زا  سپ  و  ناریا ، مدرم  یبالقنا  تازرابم  يریگ  جوا  اب  هاش  رارف  یگنوگچ  لماوع و 
، دیزگرب يریزو  تسخن  هب  دوب ، یلم  ههبج  هدش  هتخانش  ياه  هرهچ  زا  هک  رایتخب  روپاش  هاش  دیماجنا ، تسکش  هب  نیگمـشخ  مدرم  ندرک 
هک هاش  دنداد . یم  تیاضر  نآ  ینوگنرـس  هب  اهنت  مدرم  هک  دوب  هایـس  نانچ  يولهپ  نادناخ  همانراک  تشادن و  هدیاف  مه  هاش  مادقا  نیا  اما 

يزاـتکرت و هـصرع  هـتفرگ و  هطلـس  تـحت  ار  روـشک  تنطلـس ، هـکیرا  رب  هـیکت  اـب  شیوـخ و  ییاـکیرمآ  ناـبابرا  تیاـمح  تـحت  اـهلاس 
ناوـنع هب  تنطلـس  یهاـشداپ و  دـش . ناریا  كرت  هب  روـبجم  داد و  حـیجرت  رارق  رب  ار  رارف  ماجنارـس  دوـب ، هداد  رارق  دوـخ  ياـهيرگتراغ 

چیه زا  دوخ ، تنطلـس  ياهلاس  یط  يو  دوب . هدـش  ضیوفت  يو  هب  سیلگنا  يروطارپما  ياـهتیامح  تحت  ثرا  قیرط  زا  یهلا و  یتبهوم 
هداد و رارق  هجنکش  تحت  اهنادنز  رد  ار  يرایسب  نادرم  روالد  تشحو ، بعر و  داجیا  داسف و  جیورت  نمـض  درکن و  غیرد  یتیانج  هنوگ 
ات درکیم  شالت  نوگانوگ  ياههبرح  هب  لسوت  اب  روتاتکید  دوب و  هدیـسر  جوا  هب  یتاقبط  ياهفاکـش  ضیعبت و  دـیناسر . تداهـش  هب  اـی 

یگنهاـمه یمالـسا و  تضهن  شرتـسگ  يریگلکـش و  دـندقتعم  ناـخروم  درب . ورف  یـشوگرخ  یباوخ  رد  ار  ناریا  عاجـش  هاـگآ و  تلم 
باصتعا رویرهش و  راتـشک 17  فلتخم و  ياهرهـش  رد  ادهـش  ياهملهچ  مسارم  يرازگرب  و  هر ) ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  یمدرم  ياهمایق 

رد هک  دش  بجوم  هدومن و  جراخ  یماظن  تموکح  یتح  میژر و  ياهورین  تسد  زا  ار  روشک  تینما  لرتنک  تفن ، یلم  تکرـش  نانکراک 
يد 1357 رد 26 هاش  رارف  هب  رجنم  تیاهنرد  تالوحت  نیمه  دوش . تسـس  یهاشنهاش  هلاـس  میژر 2500  رادـتقا  ياههیاپ  یهاتوک ، نامز 
یمگردرـس و ثعاـب  یگمه  میژر ، هیلع  شناوریپ  ینیمخ و  ماـما  تامادـقا  هاـش ، اـب  یمومع  راـکفا  تفلاـخم  هدرتسگ ، تاـباصتعا  دـش .

لدتعم رصانع  ات  دوب  بالقنا  رب  یتسدشیپ  یلاقتنا و  مسیناکم  کی  يوجتـسج  رد  نامز ، نیا  رد  اکیرمآ  دوب . هدش  رابرد  هاش و  یگتفـشآ 
دوجوم عضو  ظفح  دصق  تشاد و  دیدرت  هاش  زا  ینابیتشپ  رد  ًانلع  اکیرمآ  دنک . یبهذم  ياهورین  نیزگیاج  ار  اکیرمآ  هب  دنمقالع  یسایس 
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وا ساره  بجوم  فصو ، لباق  ریغ  دـح  رد  اهییاکیرمآ  تامیمـصت  هب  يو  یگتـسباو  اکیرمآ و  تلود  هب  هاش  هدـنیازف  يداـمتعایب  دوب ،
روط هب  هک  دـنک  دومناو  تساوخیم  وا  تسا . یمظنیب  یلـصا  لـماع  ناریا  رد  وا  روضح  هک  دوب  هدـناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  وا  دوب و  هدـش 

تینما و ناـمزاس   ) كاواـس تشگ . دـهاوخ  زاـب  عاـضوا  ندـش  بوخ  زا  دـعب  اـت  دوب  نیا  دـیما  هب  دوشیم و  رود  دوخ  روـشک  زا  تقوـم 
زرم و نیا  نادنمشیدنا  ناناوج و  نیمک  رد  هدنکفا و  هیاس  نادرم  رویغ  روشک  نامـسآ  رب  ماشآ  نوخ  یـشافخ  نوچمه  روشک ) تاعالطا 
، ملق لها  رب  راشف  لامعا  تاعوبطم ، روسناس  اب  درکیم . هفخ  ولگ  رد  ار  ناشخرـس  دایرف  نانآ ، يریگتـسد  بیقعت و  اـب  دوب و  هتـسشن  موب 

ندیـشک نوخ  كاخ و  هب  یناقلاط "و  هللا  تیآ  يرهطم "و"  هللا  تیآ  (، " هر "  ) ینیمخ ماما   " نوچ ینادرم  گرزب  دیعبت  ندرک و  دـنبرد 
هناعاجش يربهر  اب  يزیرهیاپ و  یمدرم  شوجدوخ و  یمایق  هاوخیدازآ ، ناملـسم و  راشقا  رگید  و  زومآ ، شناد  وجـشناد و  اهدص  اهباون و 

زورب زور  ار  بالقنا  شتآ  مدرم ، نوزفازور  مشخ  یتیاضران و  اهراشف و  اکیرمآ ، تیامح  عطق  تفای . موادت  ماجسنا و  ماما ، هنادنمدرخ  و 
ساسا رب  هنارگباسح و  رایـسب  هاش  دـش . عقاو  طوقـس  نتخوس و  ضرعم  رد  یهاشنهاش  متـس  ملظ و  خاک  هک  اجنادـب  ات  تخاس  رتروهلعش 

يرارقرب تنطلـس و  ياروش  لیکـشت  اـب  مدرم و  راتـشک  تنوشخ و  نودـب  دوـخ ، یـسیلگنا  ییاـکیرمآ و  ناـبابرا  ياهیـشیدنا  تحلـصم 
 ?? ياتدوک رارکت  هب  دیما  اب  يو  دش . ممـصم  روشک  زا  جورخ  يارب  كاواس ، شترا و  ياهورین  ینابیتشپ  رب  هیکت  زین  یماظن و  تموکح 

جراخ روشک  زا  هجلاعم  ناونع  هب  هنابیرف ، ماوع  يرهاظ  اب  شايرابرد ، نایماح  طسوت  ناریا  هب  ددـجم  تشگزاـب  ????? و  لاـس  دادرم  ?

هب ییوگخـساپ  نودـب  نامز  توغاط  درک . رورـس  يداـش و  رد  قرغ  ار  نادیهـش  كاـپ  حاورا  زین  رویغ و  هدیـشک و  متـس  ناـیناریا  دـش و 
، دـندوب يداصتقا  یـسایس و  یعاـمتجا ، فلتخم  ياـههصرع  رد  يو  ياهيراکمتـس  اـهيرگلواپچ و  دـهاش  هناـمولظم  اـهلاس  هک  یمدرم 

سیلگنا تیامح  تحت  هنادبتـسم  تیمکاح  لاس   ? ??? زا سپ  هک  هاش  اضر  دوخ ، ردپ  فالخرب  اضردـمحم  تخیرگ . روشک  زا  هنالدزب 
اب دندمآ و  اهنابایخ  هب  ناریا  رـسارس  رد  مدرم  هاش ، رارف  اب  نامزمه  دش . دوخ  نابابرا  نیمزرـس  یهار  افعتـسا  نودب  دش ، جراخ  روشک  زا 

بالقنا هسامح  رـسارس  خیرات  رد  يرگید  فطع  هطقن   ??  ? هام يد   ? ??? دنتفرگ و نشج  ار  یخیرات  مهم  دادیور  نیا  ینیریـش ، شخپ 
نانیمطا مدـع  یتیاضران و  ساسحا  زورب  رد  ار  يرایـسب  لئاسم  يولهپ : هاگتـسد  زا  اهیتیاضران  یلـصا  لـلع  دـش . ناریا  یمالـسا  خرس و 

دوـکر هعـسوت ، رد  ینوگمهاـن  دـیدش ، یتاـقبط  داـضت  هاگتـسد ، زا  مدرم  تشحو  ترفن و  درمـشرب ؛ ناوـتیم  تنطلـس  هاگتـسد  زا  مدرم 
يرود و تاضارتعا ، ندـشن  هدروآرب  زا  مدرم  يدـیماان  نیفلاخم ، هیلع  میژر  تنوشخ  هاش ، ياههمانرب  هب  یمومع  دامتعا  مدـع  يداـصتقا ،

هنایهام جورخ  تینما ، مدع  ساسحا  یفنم و  اهتمالع ي  زا  یکی  دنتسه .  روما  نیاهلمج  زا  یتنطلس  نادناخ  داسف  مدرم و  زا  هاش  ياوزنا 
. تفریم رامش  هب  ناریا  داصتقا  يارب  يدب  تمالع  هک  دوب ، روشک  زا  جراخ  هب  یقیقح  صاخشا  یـصوصخ و  شخب  زا  رالد  درایلیم  کی 
فیرـش و تلم  مومع  تمدـخ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  مودـعم : هاش  رارف  زا  سپ  ناریا  فیرـش  تلم  هب  هر )  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  ماـیپ 
هب نتفای  تسد  تداعس و  هحولرـس  تلم و  يزوریپ  هعیلط  هک  ار  يولهپ  اضر  دمحم  رارف  یلاعت : هللا  مهقف  مهتملک و  هللا  یلعا  ناریا  عاجش 
اب هک  دیدرک  تباث  ناهج  ياهتلم  هب  مدق  تباث  عاجش و  تلم  امش  منک . یم  ضرع  کیربت  راکادف  تلم  امـش  هب  تسا  لالقتـسا  يدازآ و 

تـسد اب  رگمتـس  نیا  هچرگ  دیـسر . دشاب  راوشد  هچره  دصقم  هب  درک و  هبلغ  دشاب  هچره  تالکـشم  رب  ناوت  یم  تماقتـسا ، يراکادف و 
همکاـحم هب  يدوزب  لاـعتم  دـنوادخ  تساوخ  هب  یلو  تخیرگ  اـم  تسد  زا  تلم ، ریاـخذ  زا  هتـشابنا  بیج  اـم و  ناـناوج  نوـخ  هب  هتـشغآ 

يروف ناگدیدمتـس  تسد  هب  ملظ  همادا  زا  راکمتـس  تسد  عطق  نکل  دش و  دهاوخ  هتفرگ  وا  زا  نیفعـضتسم  ماقتنا  دش و  دـهاوخ  هدیـشک 
هک تشاذگ  اجرب  ار  ییاهیگتفـشآ  میارج و  تسویپ و  نیملـسم  مالـسا و  تخـسرس  نمـشد  لیئارـسا  دوخ  نامیپ  مه  هب  تفر و  وا  تسا .

نیا رد  نونکا  دش . دهاوخن  رسیم  رکفنـشور  نادراک و  راشقا  يراکادف  تلم و  تاقبط  همه  تمه  لاعتم و  دنوادخ  دیئات  هب  زج  نآ  میمرت 
مظن ظفح  يارب  تسا  مزال  روشک  رسارس  رد  رویغ  ناناوج  رب  - 1 منک : یم  بلج  یبلاطم  هب  ار  مومع  هجوت  يزوریپ  تداعس و  رجف  عولط 

دنراذگن تیدج  تردق و  لامک  اب  دننک و  يراکمه  ورین  مامت  اب  دنا ، هتـشگ  زاب  تلم  شوغآ  هب  نونکا  هک  یماظتنا  ياوق  زا  هتـسد  نآ  اب 
همادا بصاغ  تلود  یتنطلس و  میژر  هیلع  روشرپ  ياهراعـش  تارهاظت و  هب  - 2 دنیامن . داجیا  ینماان  بوشآ و  نیفرحنم  ناهاوخدـب و  هک 
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تلم دیاب  دننک . يریگولج  ادج  نانآ  زا  دننز  مه  هب  ار  مظن  دنروآ و  دوجو  هب  یلالخا  دنهاوخب  مالـسا  نیفلاخم  نیفرحنم و  رگا  دـنهد و 
عیمج زا  نم  دبای . یم  ققحت  بناجا  لامع  روفنم و  هاش  لامع  تسد  هب  تسا  تلم  ریـسم  فلاخم  هک  يراعـش  ره  یفارحنا و  ره  هک  دنادب 

تداعس نماض  هک  مالسا  شوغآ  هب  هک  مراد  اضاقت  دنا ، هتشاد  یفارحنا  ياهبتکم  یضعب  هب  شیارگ  ای  دنا و  هتشاد  فارحنا  هک  صاخـشا 
داحتا و هب  ینامز  ره  زا  شیب  ام  هدز  گنج  روشک  هک  ساـسح  عقوم  نیا  رد  میریذـپ . یم  هناردارب  ار  ناـنآ  اـم  هک  دـندرگرب ، تسا  ناـنآ 

ناسـسوم سلجم  تاباختنا  تامدـقم  هیهت  يارب  تقوم  تلود  - 3 دوش . زارتحا  یلالتخا  ره  زا  هک  دوش  یعـس  دـیاب  دراد ، جاـیتحا  قاـفتا 
. دـننک يراکمه  هنامیمـص  نانآ  اب  هتفریذـپ و  ار  نانآ  هک  دـنفظوم  اه  هناخترازو  دـش . دـهاوخ  لوغـشم  راک  هب  دوش و  یم  یفرعم  يدوزب 

عیمج هب  - 4 دـنهد . رارق  تلم  ریـسم  رد  ار  دوخ  دـننک و  مـالعا  ار  دوـخ  يراـنک  رب  هک  مناد  یم  ینوناـق  ریغ  يارزو  حالـص  هب  بناـجنیا 
منک یم  هیصوت  نانآریغ  يرمرادناژ و  شترا و  ناراد  هجرد  نارسفا و  نابصنم و  بحاص  ییایرد و  ییاوه و  ینیمز و  یماظتنا و  ياهورین 

دنردارب و تسا  هجاوم  مدرم  ترفن  اب  زین  جراخ  رد  ددرگ و  یمنرب  روشک  هب  تسا و  عولخم  هک  يولهپ  اضردـمحم  تیامح  زا  تسد  هک 
عقوم نیا  رد  مالعا ، ياملع  تارـضح  ًاصوصخ  تاـقبط ، همه  زا  بناـجنیا  تسا . نآ  رد  ناـنآ  نید  اـیند و  حالـص  هک  دـندنویپب ، تلم  هب 

نتخادنارب ات  اصوصخ  هشیمه  ار  هملک  تدحو  مراتـساوخ و  لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  ناگمه  تداعـس  تمالـس و  منک و  یم  رکـشت  ساسح 
ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  هتاکرب -  هللا و  تمحر  مکیلع و  مالسلاو  مراودیما . یمالسا  يروهمج  تموکح  رارقتـسا  یهاشنهاش و  میژر 

 : عبنم یفجن  نسح  يروآ : درگ  مولعلا  رقاـب  هدکـشهوژپ  ورارف  يربخ  هاـگیاپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادـص و  ناـمزاس  عباـنم : 
نوخسار

 ?? دادرخ مایق 15  ياه  درواتسد  اه و  هشیر 

هزیگنا اب  تیناـحور و  هب  قشع  هزیگنا  اـب  یمالـسا و  هزیگنا  اـب  مدرم  نتم  ار  دادرخ   15  ?? دادرخ ...«  مایق 15  ياه  درواتـسد  اه و  هشیر 
نیا هک  دـندوب  مدرم  دوب و  ماما  مالـسا و  هب  هقـالع  دادرخ  هثداح 15  تارقف  نوتـس  دـندروآ و  دوجو  هب  ناشدوخ  ماـما  هب  ناـمیا  قشع و 

مه نآ  ماما  تلم و  مکحتـسم  دنویپ  زا  دوب  ترابع  دمآ ، دوجو  هب  دادرخ  رد 15  هچنآ  سپ  دندروآ . دوجو  هب  دنداد و  نادـیم  ار  تکرح 
رد دادرخ 1363 . هعمج 18  زاـمن  ياـههبطخ  رد  نارهت ـ  تقوـم  هعمج  ماـما  ياهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح  نانخـس  زا  مالـسا »... تکرب  هب 

دادرخ تضهن 15  نآ ، یتسینویهـص  ییاکیرما و  نایماح  يولهپ و  میژر  هیلع  ینیمخ  ماـما  هزراـبم  هساـمح و  رـسارس  یگدـنز  هچخیراـت 
، دادرخ مایق 15  دـننادیم . دادرخ  تضهن 15  موادـت  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هک  يروط  هب  دوشیم ، بوسحم  فطع  هطقن  کـی   1342

تایئزج اههنیمز ، حیرشت  هب  ریز  هلاقم  دندوب . نآ  لیکشت  یلصا  لماوع  اههیاپ و  مدرم ، ینیمخ و  ماما  مالسا ، رـصنع  هس  هک  دوب  ياهزرابم 
يور هب  هـک  اـکیرما  لاـس 1960  يروـهمج  تساـیر  تاـباختنا  يریگلکـش  ياـههشیر  تسا . هتخادرپ  دادرخ  یمالـسا 15  مایق  جـیاتن  و 

شناینیـشیپ فالخ  رب  يدـنک  دـش . هارمه  روشک  نآ  یجراخ  تسایـس  رد  یتارییغت  اب  دـش ، رجنم  يدـنک  يربهر  هب  اهتارکمد  ندـمآراک 
ياج هب  يداصتقا  ياهنامیپ  هب  دـقتعم  وا  دوب . موس  ناهج  ياهروشک  هژیو  هب  اهنارحب  اب  ییورایور  رد  رتریذـپ  فاطعنا  تسایـس  هب  دـقتعم 

تاباختنا جیورت  حلص ، هاپس  لیبق  زا  یگنهرف  ياههمانرب  تیوقت  شترا و  زا  هدافتسا  ياج  هب  یتاعالطا  یتینما و  ياوق  يزاس  لاعف  یماظن 
يدنک تلود  ياهرازبا  هلمج  زا  هدناشن  تسد  یماظنریغ  ياهتلود  ندروآراک  يور  دوب . هدش و ... تیاده  ياهیـسارکمد  هدـش و  لرتنک 
داصتقا شرتسگ  ژاتنوم و  هتـسباو و  عیانـص  نتخادـنا  هار  هب  طسوتم ، هقبط  داـجیا  زین  يداـصتقا  دـعب  رد  دوب . فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب 

يارب تسا و  مدرم  رتشیب  دیرخ  تردق  هدرتسگ و  فرصم  رازاب  نتشاد  يرادهیامرس  داصتقا  قنور  همزال  دوب . یلصا  ياههمانرب  زا  یفرصم 
ياتدوک زا  سپ  هاش ـ  هک  ناریا  رد  نایم  نیا  رد  دوش . مهارف  یبسانم  یعامتجا  یـسایس ـ  راتخاس  تسیابیم  يداصتقا  فادها  هب  ندیـسر 

يزیرگ هار  يدـنک  دـیدج  ياهتسایـس  زا  دوخ  ینطاـب  لـیم  مغریلع  تنطلـس  همادا  يارب  تسنادیم  اـکیرما  نویدـم  ار  دوخ  دادرم ـ   28
تاحالصا یسایس و  زاب  ياضف  بازحا و  يدازآ  ياهراعش  حرط  یماما و  فیرش  تلود  ندروآ  راک  يور  تسایـس  نیا  لوصحم  تشادن 
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ینیما دوب . هدرک  زاب  ياهژیو  باسح  ینیما  یلع  يور  رب  اکیرما  دیدج  همکاح  تأیه  دوبن و  يدنک  دییات  دروم  نادنچ  يو  اما  دوب . يرادا 
داجیا يارب  يو  تسژ  نیلوا  سلجم  لالحنا  نینچمه  داسف و  اب  هزرابم  راعـش  دـش و  بوصنم  يریزو  تسخن  هب  تشهبیدرا 1340  رد 17 

رارق ییاکیرما  تاماقم  تیامح  دروم  يد 1340  رد  یضرا  تاحالصا   » هب موسوم  نوناق  اتـسار  نیا  رد  دوب . اکیرما  رظن  دروم  تاحالـصا 
نیموـس هب  ار  ناریا  داد و  شیازفا  ار  تفن  دـیلوت  اـکیرما  هراـشا  اـب  تـفن  مویـسرسنک  بـالقنا   » نـیا هـنیزه  نیمأـت  يارب  سپـس  تـفرگ و 

يزیچ تشاد  رارـصا  زین  شترا  لرتنک  رب  قدصم  تموکح  نارود  براجت  هب  هجوت  اب  ینیما  لاح  نیا  اب   1. دناسر ناهج  تفن  هدننکرداص 
هب يو  نداد  نانیمطا  اکیرما و  هب  هاـش  نیدرورف 1341  رفـس  یپ  رد  دـش . رت  قیمع  جـیردت  هب  فالتخا  نیا  دوب . هاش  تساوخ  فلاخم  هک 
هاش تموکح  نیمـضت  هار  ناونع  هب  ناریا  رد  تلود  رییغت  اب  يدـنک  دـش  ثعاـب  نتگنـشاو  رظن  دروم  ياـههمانرب  يارجا  دروم  رد  يدـنک 
ور نیا  زا  درک . يو  نیزگیاـج  ار  مـلع  هللادـسا  ریت 1341  رد 28  راـنکرب و  ار  ینیما  تلود  تشگزاـب  رد  هاـش  هجیتـن  رد  دـیامن . تقفاوم 
رهم رد 16  دوب . روشک  رد  يو  قلطم  يروتاـتکید  رب  یعورـش  هاـش و  تموـکح  راـتخاس  رد  یگچراـپکی  زاغآرـس  ملع  تموـکح  نارود 

هب تلود  تأیه  رد  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  هحیال  دش و  مالعا  دـیدج  ياهتسایـس  يارجا  تهج  رد  ملع  تلود  مادـقا  نیلوا  ، 1341
هک هحیال  نیا  دوب . رگید  نیناوق  حیاول و  يارب  يزاس  هنیمز  عقاو  رد  تشاد و  ار  نوناق  مکح  سلجم  بایغ  رد  هحیال  نیا  دیـسر . بیوصت 

ترورـض هب  نینچمه  نآرق و  ياـج  هب  ینامـسآ  باـتک   » هب دـنگوس  موزل  سلجم و  یگدـنیامن  طئارـش  زا  مالـسا  فذـح  موزل  هـب  نآرد 
اب هحیال  دوب . ناریا  هعماج  رد  یمالسا  ياهشزرا  وحم  یئادزمالسا و  يارب  ياهمدقم  دوب ، هدش  هراشا  یعامتجا  ياهتیلاعف  رد  نانز  يدازآ 

هاش و هب  هداشگرـس  ياههمان  لاسرا  عجارم ، ظاعو و  ءاملع ، ررکم  تاضارتعا  هارمه  هب  ماـما  ترـضح  زاـس  تشونرـس  عطاـق و  تفلاـخم 
دوخ حرط  رذآ 1341  رد  راچان  هب  ملع  دیماجنا و  تسکش  هب  تیناحور  نید و  فیعضت  و  مالسا » فذح   » هئطوت ربارب  رد  رمتسم  تمواقم 
ایحا يرگید  بلاق  رد  ار  اکیرما  ياـههشقن  اـت  تفرگ  میمـصت  داد و  ار  دیفـس » بـالقنا   » ققحت هدـعو  دـعب  هلحرم  رد  ملع  تفرگ  سپ  ار 

عجارم املع و  نایم  دـناوتب  رگا  دـنک و  هیجوت  مدرم  يارب  ار  دیفـس » بالقنا   » حرط ات  درک  شالت  مق  هب  رفـس  اب  نمهب 1341  رد  هاش  دنک .
مق رهـش  ندـش  لیطعت  نویناحور و  مدرم و  طسوت  هاش  میرحت  اما  دـیامن . داـجیا  هقرفت  دوخ  یمالـسادض  ياـههشقن  هب  عجار  هیملع  هزوح 

کی يرازگرب  هب  تردابم  هاش  میژر  همه  نیا  اب  درک . دای  هایـس  عاجترا   » ناونع هب  تیناحور  زا  يو  هک  يروط  هب  تخیگنارب  ار  هاش  مشخ 
زا دوخ  تامادـقا  اهینارنخـس و  اب  دـعب  لحارم  رد  ماما  درک . دیفـس » بالقنا   » حرط زا  مدرم  تیامح  نداد  ناـشن  يارب  يروص  مودـنارفر 

هزوح رد  فالتخا  داجیا  هئطوت  هاش و  یمالسادض  ياههشقن  يزورون ، ياهنشج  میرحت  زورون 1342 و  رد  یمومع  يازع  مالعا  اب  هلمج 
سلجم هب  هاش  میژر  نارومأم  شروی  نیدرورف 1342 و  رد  هیضیف  هب  هلمح  هعجاف  زاسهنیمز  يرایـشه  تمواقم و  نیا  درک . یثنخ  ار  هیملع 

يارب یلـصفم  مایپ  ماما  دـندش ، حورجم  دیهـش و  نت  اههد  نآ  رد  هک  هعجاف  نیا  یپ  رد  دـیدرگ . قداصرفعج ع  ماما  تداهـش  يراوگوس 
رد ماما  نینچمه  . 2 دوب میژر  اب  هزرابم  رد  يدیدج  دنور  دادرخ 1342 و  رد 15  مدرم  مایق  زاس  هنیمز  لماوع  زا  عقاو  رد  هک  دنتـشون  املع 
دـش هجوتم  میژر  فجن  رد  املع  تکرح  ماما و  مایپ  راشتنا  رودص و  اب  دندرک . رداص  تلم  هب  باطخ  یمایپ  هیـضیف ، هعجاف  زور  نیملهچ 
هدـش ماجنا  تامادـقا  نوچ  تسا . يرگید  تکرح  هب  زاین  نیا  ربانب  هتـشاد و  ربرد  میژر  يارب  یفنم  راثآ  هیـضیف  رد  هدـش  ارجا  هماـنرب  هک 

رد هاش  دـیآرد . ارجا  هلحرم  هب  يرتشیب  تدـش  اب  رتعیـسو و  سایقم  رد  تایلمع  دوب  مزال  دـنک ، نیمأت  ار  رظن  دروم  فادـها  دوب  هتـسناوتن 
ییاملع هیلک  دز و  دهاوخ  یعیـسو  راتـشک  هب  تسد  دوشن ، فقوتم  اهراک  هنوگ  نیا  رگا  هک  درک  دیدهت  تشهبیدرا 1342  ینارنخس 28 

اب گرزب  بالقنا  هک  دشاب  مزال  هنافـسأتم  رگا   » تفگ وا  دش . دنهاوخ  ریگتـسد  دنـشاب ، میهـس  اهتکرح  نیا  يزادناهار  رد  يوحن  هب  هک 
تسین و ياهراچ  هک  تسا  يراک  نیا  دوش ، هتـشغآ  هنافـسأتم  هارمگ  تخبدب  هدـع  کی  تلود و  نارومأم  ینعی  هانگ  یب  هدـع  کی  نوخ 

هاگتـسد ياهتیانج  زا  ماـما  وریپ  یبهذـم  نایوگنخـس  هاـم  نیا  رد  هک  تشادـن  دـیدرت  میژر  دیـسریم و  هار  زا  مرحم  هاـم   3 دش . دـهاوخ 
اب درک و  راضحا  ار  یبهذم  ناگدنیوگ  زا  یعمج  دوبن ، یکش  شعوقو  رد  هچنآ  زا  يریگشیپ  يارب  كاواس  دنار . دنهاوخ  نخـس  تنطلس 

لیئارسا زا  2 ـ دنیوگن . یبلطم  هاش  صخش  دض  رب  1 ـ دننک : تیاعر  ار  بلطم  هس  دوخ  نانخس  رد  هک  دش  روآدای  نانآ  هب  باعرا  دیدهت و 
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هک ینامز  دنناوخن . یمالسادض  ار  هاگتسد  تسا و  رطخرد  نآرق  مالسا و  دنیوگن  3 ـ دوشن . هتفگ  یبلطم  تسا  لیئارسا  هب  طوبرم  هچنآ  و 
هک نیا  رب  هوالع  تامازتلا  نیا  : » دنداد رادشه  نینچ  ینید  ناگدنیوگ  ظاعو و  هب  باطخ  ياهینایب  رودـص  اب  دـندش ، علطم  رما  نیا  زا  ماما 

دییأت مایا  نیا  رد  توکـس  دنتـسه ... بیقعت  لباق  مرجم و  ناگدـنریگ  مازتلا  درادـن ، يرثا  چـیه  نآ  اب  تفلاـخم  هتـشادن و  ینوناـق  شزرا 
اهرهـش رد  ات  دمآ  دیدپ  نویناحور  ظاعو و  نیب  رد  ياهزات  كرحت  هینایب  نیا  رودص  اب  تسا 4  مالسا  نانمشد  هب  کمک  رابج و  هاگتسد 

رد ماما  عضاوم  زا  يرادفرط  رد  میژر و  هیلع  یبالقنا  دنت  ياهراعـش  یبهذم و  ياهییامیپهار  دـننک . اشفا  ار  میژر  ياهتیانج  اهاتـسور ، و 
يرتشیب باتش  هیضیف  رد  اروشاع  زور  رد  ماما  روشرپ  ینارنخس  زا  سپ  هژیو  هب  جوم  نیا  تفاییم و  شرتسگ  زور  ره  اهناتـسرهش  نارهت و 

بش تشحو  بعر و  طیحم  داجیا  یبالقنا و  نویناحور  يریگتسد  مغر  هب  هکنانچ  داد . اهناتـسرهش  ریاس  نارهت و  مق  رد  يراج  نایرج  هب 
دجسم  ) هاش دجسم  رد  مرحم  مهدزای  زور  نینچمه  دش . رازگرب  نارهت  هاگشناد  نایوجشناد  فرط  زا  یهوکـشاب  تارهاظت  مرحم  مهدزای 

دـنکفا و نـینط  دجـسم  ياـضف  رد  ینیــسح  دـنزرف  وـت  ینیمخ   » نوـچ ییاهراعــش  تفاـی و  بـیترت  یهوکــشاب  سلجم  زین  ینیمخ  ماـما 
ترافـس لباقم  رد  دـندش و  یـسودرف  ناـبایخ  دراو  ورـسخرصان ، ناـبایخ  زا  نتـشذگ  اـب  دـندمآرد و  تکرح  هب  سپـس  ناگدـننکرهاظت 
تموکح اب  تفلاخم  یجیردت  ندش  ریگ  همه  اب  طیارش و  نیا  رد  دنتخادرپ . میژر  هیلع  يرگاشفا  هب  نانارنخـس  دندرک و  عامتجا  سیلگنا 

15  ) مرحم زور 12  حبـص  راهچ  تعاـس  دادرخ  تسناد 15  ماما  يریگتـسد  ار  راک  هراچ  اهنت  میژر  نآ  یمالـسا  دـض  ياـههمانرب  هاـش و 
نارهت هب  ریگتسد و  ار  ناشیا  راوید ، قیرط  زا  لزنم  هب  دورو  مق و  رد  ماما  لزنم  هرصاحم  زا  سپ  یماظتنا  یتینما و  ياهورین  دادرخ 1342 )

يریگتسد ربخ  باتفآ  عولط  زا  لبق  دندرب . دابآترشع  ناگداپ  هب  یتدم  زا  سپ  هتـشاد و  هگن  اههاگتـشادزاب  زا  یکی  رد  دندومن و  لقتنم 
اهرهـش رگید  نارهت و  مق  رب  ياهداعلاقوف  تیعـضو  دیدرگ . مدرم  ناجیه  دـیدشت  بجوم  رـشتنم و  اهرهـش  ریاس  رد  سپـس  مق و  رد  ماما 

نحـص فارطا  ياهنابایخ  رد  راتـشک  دـش و  زاغآ  مق  نارهت و  رد  حبـص  هد  تعاس  زا  جـیردت  هب  هدرتسگ  ياـهيریگرد  ودـیدرگ  مکاـح 
یضعب تشادزاب و  دادرخ  هدزناش  هدزناپ و  زور  رد  مدرم  زا  يدایز  دادعت  تفای  همادا  رهظ  زا  دعب  تعاس 5  ات  هموصعم س  ترضح  رهطم 

، نادنز يریگتـسد ، دش . مالعا  یماظن  تموکحو  دندش  موکحم  تدم  ینالوط  ياهسبح  هب  زین  ياهدع  صخرم و  یتدـم  زا  سپ  اهنآ  زا 
دوجو اب  میژر  دوب . یناوارف  ياهدادیور  شوختسد  ناریا  هام  نیا 10  یط  تفای و  همادا  نیدرورف 1343  مود  همین  ات  ماما  يدازآ  رصح و 

تاحفص دیرخ  روظنم  هب  یجراخ  ياهروشک  رد  دوخ  ياههناخترافس  طسوت  ناموت  اهنویلیم  فرصم  مغر  هب  عیـسو و  یتاغیلبت  تاناکما 
ياهرشق رگید  نویناحور و  املع ، يریگتـسد  دیآ و  قیاف  ناریا  ناملـسم  مدرم  هدارا  رب  تسناوتن  یلخاد  تاعوبطم  دیدش  روسناس  ودیارج 

نارای دیعبت  يریگتسد و  دادرخ و  مایق 15  نینوخ  بوکرس  شنارای ، ماما و  يریگتسد  اب  درکیم  نامگ  هک  میژر  دیـشخبن . ياهجیتن  تلم 
هتـساک ناشیا  تیبوبحم  زا  هن  هتفرگ ، تروص  ماما  عضاوم  رد  هن  يرییغت  چـیه  دـش  هجوتم  جـیردت  هب  دـش ، هداد  همتاخ  ییورایور  هب  ماما 

تـضهن يربهر  هاگیاج  رد  کنیا  هک  ماما  هنارگاشفا  ياهینارنخـس  رگید  راب  هک  نیا  هژیو  هب  دناهدرک ؛ یلاخ  ار  هنحـص  مدرم  هن  هدـش و 
رد تیعجرم  ماـقم  رد  ینیمخ  ماـما  يربـهر  هب  هک  یتـضهن  دادرخ  مایق 15  ياهیگژیو  دوب . هتفاـی  همادا  دـندوب ، هماـع  لوبق  دروم  ًـالماک 

دوبان اما  دش ، بوکرس  میژر  طسوت  ياهنامحریب  تروص  هب  دادرخ 1342  مهدزناپ  رد  دنچره  دش ، زاغآ  مق  هیملع  هزوح  نورد  زا   1341
اهترارم اهیتخـس و  لمحت  اب  ناریا  ناملـسم  مدرم  هک  لاس  هدزناپ  زا  سپ  تشگ و  هدناشفا  نیمزرـس  كاخ  رد  هک  دش  يرذب  هکلب  دـشن ،

رمث درک و  هفوکش  تشگ و  زبس  دروآرب و  كاخ  زا  رـس  نمهب 1357  مود  تسیب و  رد  ماجنارـس  دندرک ، يرایبآ  نوخ  کشا و  اب  ار  نآ 
مهدزناپ تضهن  یتینما  یسیلپ و  ياهلرتنک  شیازفا  تنوشخ و  لامعا  اب  دنناوتیم  دندرکیم  نامگ  وا  ییاکیرما  نایماح  هاش و  میژر  داد .

هک ار  یناسک  زا  یهورگ  دوخ ، یماظن  ياههاگداد  رد  میژر  دادرخ  مهدزناپ  زا  سپ  دنراپـسب . یـشومارف  هب  دـنزاس و  نکهشیر  ار  دادرخ 
جاح بیط   » ياهمان هب  نارهت  ناشورفراب  زا  نتود  مادـعا  اب  دیـشک و  همکاـحم  هب  دنتـشاد  تکرـش  هزراـبم  رد  ناملـسم  مدرم  ریاـس  دـننام 

دادملق دادرخ  هدزناپ  تکرح  یلـصا  لماع  ار  نانآ  ات  دیـشوک  ًالوا  دـندوب ، ینیمخ  ماما  ناوریپ  زا  هک  ییاضر » لیعمـسا  جاح   » و ییاضر »
هب نانآ  مادعا  ۀعقاو  عیسو  راکشآ و  نداد  ناشن  اب  ًایناث  دزاس و  فرحنم  نآ  يربهر  تضهن و  تیمها  تمظع و  زا  ار  مدرم  نهذ  و  هدرک ،
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دشیم و هیذغت  مالـسا  نرق  هدراهچ  یهلا  گنهرف  زا  هک  هر ) ) ماما یمالـسا  تضهن  اما  دناسرتب . ار  مدرم  هدرک و  ییامن  تردق  مدرم  هدوت 
هعماج و قمع  رد  ذوفن  اب  دـشن و  شوماخ  دوب  راوتـسا  رامعتـسا  دادبتـسا و  اـب  میقتـسم  هزراـبم  زا  ناریا  تلم  هلاسدـصکی  لـقاال  هبرجت  رب 

ماـظن هلاسدـصناپ  رازهود و  رمع  هب  هک  تشگ  میظع  يراـجفنا  بجوـم  دـیدرگ و  روهلعـش  هراـبود  ماجنارـس  ناریا  رـسارس  رد  شرتـسگ 
هب تـسا  مزــال  داد ، يور  ناریا  رد  اـت 57  ياـهلاس 42  ۀلـصاف  رد  هک  یلوـحت  اـب  رتـشیب  ییانـشآ  يارب  داد . همتاـخ  ناریا  رد  یهاـشنهاش 

زاغآرـس دادرخ  هدزناپ  هزرابم : ندـش  یمالـسا  فلا  مینک  هراشا  دـش  یهتنم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هب  هک  دادرخ  هدزناپ  مایق  ياـهیگژیو 
ربهر تیصخش  رد  صخشم  ًالماک  تروص  هب  شبنج  نیا  ندوب  یمالـسا  دوب . یمالـسا  دص  رد  دص  هک  دش  ناریا  مدرم  نایم  رد  یـشبنج 
اههد هک  تسایـس  زا  نید  ییادج  هناسفا  ینیمخ  ماما  يربهر  اب  دوب . هدش  رگهولج  دوب  مق  هیملع  هزوح  میعز  هیقف و  دیلقت و  عجرم  هک  نآ 
يارب نآ  همادا  هک  دنداهن  مدـق  ياهزرابم  رد  ناریا  ناملـسم  مدرم  دـش و  لطاب  ًالمع  دوب ، هدـش  غیلبت  مالـسا  نانمـشد  میژر و  طسوت  لاس 
تنس نآرق و  زا  نآ  ياههزیگنا  ینابم و  لوصا و  دوب و  مالسا  هزرابم  نیا  بتکم  يژولوئدیا و  دوب . بجاو  ًاعرـش  هزور  زامن و  دننام  اهنآ 

یمالـسا تضهن  مهم  ياهیگژیو  زا  یکی  ینیمخ  ماما  يربهر  يربهر : رد  تیعطاق  صالخا و  ب  دوب . هدمآ  تسد  هب  نیموصعم  ربمایپ و 
ياـههزیگنا اـب  یتهابـش  هنوگ  چـیه  نآ  ةزیگنا  اـما  داد ، همتاـخ  تسایـس  زا  نید  ییادـج  هب  هشیمه  يارب  هچرگا  ماـما  يربـهر  دوب . ناریا 

دوب و هتفرگ  تروص  یعرش  فیلکت  هفیظو و  ماجنا  يارب  صالخا و  رـس  زا  هک  دوب  یهلا  یمایق  هکلب  تشادن  ایند  ياهفرح  نارادمتـسایس 
یهلا يایبنا  ریاس  (ص و  ادخ لوسر  دننامه  ام  هک  دناهدومرف  اهراب  تضهن  نیا  لوط  رد  ماما  دوب . هدش  زاغآ  راگدرورپ  هب  تبرق  دـصق  هب 

يزوریپ تقیقح  رد  يزوریپ  هن  تسا  فیلکت  يادا  نیمه  دراد ، رارق  تیمها  لوا  هجرد  رد  اـم  يارب  هچنآ  میتسه  فیلکت  يادا  هب  فظوم 
دیدپ یتیعطاق  ینیمخ  ماما  يربهر  رد  دوخ  ۀبون  هب  صالخا  نیا  مینک  لمع  دوخ  ینید  هفیظو  هب  میشاب  هتسناوت  هک  تسا  نیا  رد  ام  یعقاو 
شزاس زگره  نآ  هار  رد  دـننادیم  یعرـش  فیلکت  کی  ار  هزرابم  ماـما  هک  اـجنآ  زا  تسا  هدوب  تضهن  يزوریپ  مهم  لـماوع  زا  هک  دروآ 

یتضهن دادرخ  هدزناپ  تضهن  هزرابم : ندـش  یمدرم  ج  درادـن . ینعم  تادابع  ماجنا  رد  شزاـس  هک  ناـنچمه  دـناهدادن ، ناـشن  یتاـشاممو 
نز و یهاگشناد و  يرازاب و  ییاتسور و  يرهش و  زا  اهرشق  همه  هکلب  تشادن  قلعت  یـصاخ  رـشق  چیه  هب  تضهن  نیا  دوب . یمدرم  ًالماک 
. دوب مالـسا  دوب ، هداد  دـنویپ  مه  هب  ار  اـهنآ  دـناشک و  هزراـبم  نادـیم  هب  ار  راـشقا  همه  هچنآ  دنتـشاد . تکرـش  نآ  رد  ناوـج  ریپ و  درم و 

رارقرب نویناـحور  قیرط  زا  مدرم  ياـههدوت  يربـهر و  هطبار  دوب . نآ  بتکم  ندوب  رادهشیر  ندوب و  یمومع  هجیتـن  تضهن  ندوـب  یمدرم 
، دجاسم زین  طابترا  نیا  يرارقرب  یلصا  هاگیاپ  دنتشاد . رـشن  رـشح و  نانآ  اب  مدرم  ياههدوت  یگدنز  قمع  رد  دندوب و  اج  همه  هک  دشیم 

تـضهن رگید  مهم  تیـصوصخ  تنطلـس : لصا  اب  فلاخم  د : دوب . اههینیـسح  اههاگترایز و  لیبق  زا  یبهذـم  نکاما  ریاس  ینید و  سلاـجم 
تسنادیم یلـصا  رـصقم  ار  هاش  دوب و  هتفرگ  هناشن  ار  یلـصا  فده  لبق  ياههزرابم  اهتکرح و  مومع  فالخرب  هک  دوب  نیا  دادرخ  هدزناپ 

نآ يزادـنارب  هب  ًالوصا  ای  دنتـشادن و  ار  یتنطلـس  میژر  لصا  اب  تفلاخم  تأرج  ای  یـسایس  نازرابم  نارادمتـسایس و  تضهن  نیا  زا  شیپ 
ددصرد نانآ  دندادیم . تیعورـشم  هاش  دوجو  هب  تموکح  هن  دـنک  تنطلـس  دـیاب  هاش   » راعـش ندرک  حرطم  اب  ًانایحا  ای  دـندوبن و  دـقتعم 

هب یناگدنیامن  دـنناوتب  دنـشاب و  هتـشاد  ياهیرـشن  همانزور و  دـننک و  بسک  ییاه  يدازآ  یماظتنا  نیناوق  اب  تلود و  زا  داقتنا  اب  ات  دـندوب 
دوب نیا  دش  زاغآ  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  هک  یتکرح  یگژیو  اما  دننک . هزرابم  هخاش  اب  هشیر  ندوب  اب  دنتساوخیم  نانآ  دنتـسرفب . سلجم 

رب هشیت  دوب و  هداد  رارق  دوخ  راعـش  دنتـسنادیم ، ناگناگیب  ياهتنایخ  یلخاد و  ياهداسف  لماع  ار  رابرد  هاش و  هک  ار  مدرم  لد  فرح  هک 
عون چیه  هک  دوب  نیا  دادرخ  هدزناپ  یمالسا  تضهن  مراهچ  یگژیو  يزیتس : هناگیب  ه :ـ دزیم . یتنطلس  دساف  نهکو و  هدیسوپ  میژر  هشیر 

رد هک  اجنآ  زا  دوب . هدیـشوج  مدرم  نطب  زا  شندوب  یمالـسا  لیلد  هب  تضهن  نیا  تشادـن  هناگیب  هب  لمع  رد  هن  بتکم و  رد  هن  یـشیارگ 
قرش يوس  هب  یفارحنا  زین  نآ  یتازرابم  یسایس و  یشم  طخ  رد  تشادن ، دوجو  یهلا  میقتسم  طارص  زا  یفارحنا  تضهن  یمالـسا  هشیدنا 

اب هزرابم  دـندرک و  یفرعم  ناریا  مدرم  یگراچیب  لماع  ار  يوروش  سیلگنا و  اکیرما ، زاـغآ  ناـمه  زا  ینیمخ  ماـما  دوبن . راـک  رد  برغ  و 
ینیمخ ماـما  تضهن  رد  دوب  یبتکم  لالقتـسا  زا  یـشان  هک  ار  یـسایس  لالقتـسا  هولج  نیرتیلاـع  ناریا  مدرم  دـندومن . زاـغآ  ار  ناـگناگیب 
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هنحـص رد  نویناحور  زا  يرایـسب  روضح  تضهن  نیا  رگید  تیـصوصخ  تازرابم : هنحـص  رد  تیناـحور  روضح  و : دـندرکیم . هدـهاشم 
هب دوب و  هدش  رگهولج  تضهن  يربهر  تیـصخش  رد  لوا  هجرد  رد  هک  دوب  هزرابم  ندوب  یمالـسا  میقتـسم  هجیتن  یگژیو  نیا  دوب . هزرابم 

تضهن يریگارف  یگدرتسگ و  ببس  تضهن  رد  نویناحور  نیا  روضح  دوب . هدروآ  هزرابم  هنحص  هب  ار  نویناحور  زا  يرایـسب  لیلد  نیمه 
رانک رد  هداتفارود  ياهاتسور  زا  يرایسب  ات  گرزب  ياهرهش  زا  روشک ، رسارس  رد  دنتشاد و  طابترا  مدرم  ياهرـشق  همه  اب  نانآ  اریز  دوب ،

رد بیترت  نیا  هب  نویناحور  دـندوب . دامتعا  مارتحا و  دروم  مدرم  دزن  دوخ  ياوقت  یمالـسا و  قالخا  لـیلد  هب  دـندرکیم و  یگدـنز  مدرم 
یمالـسا تضهن  دادرخ  مایق 15  یعامتجا  یـسایس و  تاریثأـت  دنتـشاد . یگرزب  ریثأـت  تضهن  يربهر  مدرم و  ةدوت  ناـیم  طاـبترا  يرارقرب 

جنپ درک . میسرت  ار  ناریا  هدنیآ  یعامتجا  یسایس و  تشونرس  تقیقح  رد  تشاذگ و  ياج  هب  یقیمع  راثآ  ناریا  هعماج  رد  دادرخ  هدزناپ 
یـسایس و ياهتیلاعف  رازاب  دادرخ ، هدزناـپ  زا  سپ  یـسایس : ياـههورگ  هبذاـج  ندـش  وحم  1 ـ تسا : ریز  حرـش  هب  تضهن  نـیا  مـهم  ریثأـت 
، دوب میژر  ینوگنرس  انامه  هکار  مالک  نیرخآ  هزرابم  رد  ینیمخ  ماما  داتفا . قنور  زا  ییارگ  یلم  پچ و  نایرج  ًاصوصخم  یمالـساریغ و 
. دـنداد تسد  زا  ار  دوخ  یـسایس  هبذاج  دـندوب  عناق  دـح  نیا  زا  رتمک  هب  هک  یـسایس  ياههورگ  همه  نیا  ربانب  دوب ، هدرک  مـالعا  اراکـشآ 
اب ینیمخ  ماما  مایق  اب  دنک  هزات  یسفن  ناریا  رد  هرابود  نآ  زا  لبق  دادرم و  ثداوح 28  زا  لاس  هد  تشذگ  اب  ات  تفریم  هک  زین  مسینومک 

تشادن 2ـ هیکت  یجراخ  يورین  چیه  هب  اهتـسینومک  فالخرب  دوب و  ناملـسم  تلم  زا  هتـساخرب  نآ  يورین  هک  دـش  هجاوم  یتردـقرپ  عنام 
ردار نانآ  شنیب  دـشر و  دـش و  مدرم  یـسایس  هزرابم  لماکت  بجوم  دادرخ  هدزناپ  تضهن  مدرم : ةدوت  دـشر  یـسایس و  تازرابم  لـماکت 

ییاههورگ هیلک  راعش  میژر  يزادنارب  راعش  دادرخ  هدزناپ  زا  سپ  هک  دوب  لماکت  نیمه  رثا  رد  داد . شیازفا  هزرابم  یلصا  فده  صیخشت 
ياهيدازآ قیرط  زا  یـساسا و  نوناق  بوچراـچرد  تساوخیم  هک  دـشیم  ادـیپ  یهورگ  رگا  دنتـشاد و  یـسایس  هزراـبم  دـصق  هک  دـش 

هیلک فدـه  دادرخ  هدزناـپ  زا  سپ  مـیژر  يزادـنارب  راعـش  دـشیم . یقلت  راکـشزاس  راـک و  هظفاـحم  تـلم  رظن  رد  دـنک  هزراـبم  یـسایس 
شیپ یتموکح : متسیس  کی  ناونع  هب  مالسا  بتکم و  بهذم  3 ـ دننک . ادیپ  یمدرم  یهاگیاپ  دوخ  يارب  دنتساوخیم  هک  دش  ییاهتکرح 
هزرابم يامنهار  ساسا و  هک  یبتکم  ناونع  هب  نارکفنـشور  اههدرکلیـصحت و  نایوجـشناد و  زا  يرایـسب  نایمرد  بهذـم  دادرخ  هدزناپ  زا 

ار بهذم  هک  اهتسینومک  تاغیلبت  وا و  دنزرف  ناخاضر و  تسد  هب  رامعتـسا  هلاس  هد  دـنچ  تاغیلبت  دوبن . هجوت  دروم  دـشیم ، بوسحم 
دوجو هب  مالـسا  زا  یطلغ  ریوصت  ناناوج  نهذ  رد  رگید ، يوس  زا  نویناـحور  زا  یـضعب  یهاـتوک  وس و  کـی  زا  دنتـسنادیم  اـهتلم  نویفا 

رثکادـح دنتـسنادیمن و  دزاس ، هدروآرب  ار  ناسنا  یعاـمتجا  يدرف و  ياـهزاین  همه  دـناوتب  هک  عماـج  یبتکم  ار  مالـسا  ناـنآ  دوب . هدروآ 
. درادـن راگزور  دـیدج  ثداوح  یعامتجا و  لیاسم  اب  یطابترا  هک  تسا  يدرف  ياـهتدابع  بادآ و  زا  ياهعومجم  نید  دـندرکیم  روصت 

تموکح سیـسأت  میژر و  يزادـنارب  ینعی  فدـه  نیرتیلاع  دـیلقت ـ  عجرم  یمالـسا ـ  یبهذـم  ماقم  نیرتیلاع  دادرخ  هدزناـپ  ماـیق  اـب  یتقو 
نارگرامعتـسا هنیرید  تاـغیلبت  داـهن ، هزراـبم  نادـیم  رد  مدـق  دـیعبت ، نادـنز و  لـمحت  اـب  ًـالمع  داد و  رارق  دوخ  تمه  ههجو  ار  یمالـسا 

هجوت دـیدرگ و  روهلعـش  دـشاب ، هدـنام  ناهنپ  تاماهتا  تافارخ و  رتسکاخ  ریز  رد  هک  یـشتآ  دـننام  بهذـم  دـش و  لطاب  اـهتسینومکو 
یناحور و سدقم  تدحو  درک . بلج  دوخ  هب  ار  نارکفنشور  ناگدنـسیون و  زا  يرایـسب  یهاگـشناد و  یناتـسریبد و  ناناوج  زا  يرایـسب 

مایق اب  تقیقح  رد  تسا ، ینیمخ  ماما  هزرابم  یعامتجا  لوصا  زا  یمالسا و  بالقنا  یلصا  ياهنامرآ  زا  هک  هاگشناد  هیضیف و  یهاگشناد و 
وا تموکح  هاش و  هرهچ  زا  يراکایر  هدرپ  دادرخ  هدزناپ  تضهن  اب  هاـش : هناـقفانم  هرهچ  ندـش  ـالمرب  4 ـ دش . يراذـگ  هیاپ  دادرخ  هدزناپ 

یکی مدرم و  یهاگآ  مهم  لماوع  زا  یکی  رما  نیمه  دـنک و  راکـشآ  ار  دوخ  یمالـسادض  ینیددـض و  تیهام  دـش  راـچان  هاـش  داـتفارب و 
وا يدایا  هاش و  دوب  هدشن  مالعا  تحارص  هب  تنطلس  مالـسا و  نایم  داضت  هک  اجنآ  زا  دادرخ ، هدزناپ  زا  شیپ  دش . يو  طوقـس  تابجومزا 
رد دوخ  يارب  ندوب  یبهذم  هب  رهاظت  اب  دننک و  دومناو  تیناحور  تیعجرم و  مالسا و  رادفرط  ار  دوخ  بسانم  ياهتـصرف  رد  دنتـسناوتیم 
ای دوب ؛ هدنامن  یقاب  شیب  هار  ود  هاش  میژر  يارب  دادرخ  هدزناپ  زا  سپ  اما  دننک . اپ  تسد و  یهاگیاپ  شیب  مک و  ناملـسم  مدرم  هدوت  نایم 
ار مود  هار  دوخ  تاجن  يارب  راچان  هاش  تیعجرم و  تیناحور و  مالـسا و  اب  حیرـص  هزراـبم  اـی  یمالـسا و  تضهن  ربارب  رد  تسکـش  لوبق 
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رد یعطق  تروـص  هبار  يو  یلو  دروآ ، مـهارف  يرذـگدوز  ياـهيزوریپ  وا  يارب  ادـتبا  رد  هـکنآ  اـب  هار  نـیا  هـک  دـنچره  درک . باـختنا 
رد یـسایس  دشر  شیازفا  5 ـ درک . ینلع  مالـسا  اب  ار  يو  ینمـشد  تخاس و  المرب  ار  يو  هناقفانم  تیهاـم  اریز  داد  رارق  طوقـس  بیـشارس 
ـ  یسایس لیاسم  هنحص  دراو  هتـشذگ  زا  شیب  بتارم  هب  تعرـس و  هب  نویناحور  ینیمخ  ماما  مایق  اب  مدرم : هیملع و  ياههزوح  تیناحور و 

يرایسب يارب  یعامتجا  یـسایس و  لیاسم  نوگانوگ  لیالد  هب  نآ  زا  لبق  دنتـشگ . انـشآ  یعامتجا  یتازرابم و  لیاسم  اب  دندش و  یعامتجا 
یمالـسا و فراعم  رب  طلـست  نامیا و  يوقت و  ملع و  ینالوط  هقباس  نآ  اب  ماما  یتقو  اما  تشادـن  تیولوا  اههزوح ، نویناحور  بالط و  زا 

ياههزوح هار  ارف  یغارچ  نوچمه  يو  لمع  هشیدنا و  درک ، یفرعم  ار  مالسا  یعامتجا  یسایس ـ  هرهچ  تنس ، نآرق و  هب  دانتـسا  اب  تهاقف 
ار دوخ  یـسایس  دشر  دوخ  هبون  هب  نویناحور  نیا  تفرگ و  رارق  دـندوب  ناشیا  دوخ  نادرگاش  زا  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  ینویناحور  هیملع و 
تیـساسح و قیرط  نیا  زا  دـنداد و  لاقتنا  ناملـسم  مدرم  هدوت  هب  یبهذـم  ياـهاضف  مسارم و  رد  دنتـشاد  مدرماـب  هک  یعیـسو  طاـبترا  رد 
: تشون یپ  درک . ادیپ  لماکت  تفای و  شیازفا  كدنا  كدـنا  ناملـسم  مدرم  هدوت  نایم  رد  مه  هیملع و  ياههزوح  رد  مه  یـسایس  یهاگآ 

ینیمخ ماما  تضهن  یناحور  دیمحدیـس  لوا 3 ـ دلج  رون ـ  هفیحـص  هحفـص 16 2 ـ لوا  دلج  كاواس  دانـسا  تیاور  هب  دادرخ  مایق 15  1 ـ
هـسسؤم نارهت  لوا  دـلج  ینیمخ  ماما  ترـضح  ياهینارنخـس  هعومجم  رثوک ، 4 ـ ص 426 . یمالـسا 1372 ، بالقنا  دانـسا  زکرم  نارهت 

؛ دادرخ تارطاخ 15  1 ـ هب : دـینک  عوجر  دادرخ  هدزناپ  مایق  ةرابرد  رتشیب  تاعالطا  يارب  ص 84 * . ینیمخ 1371 ، ماما  اثآ  رـشن  میظنت و 
زا دلج ؛  6 كاواـس ؛ دانـسا  تیاور  هب  دادرخ  مایق 15  2 ـ یمالـسا . بالقنا  تاـیبدا  رتفد  تاراـشتنا  زا  دـلج ،  4 يرقاـب ؛ یلع  شـشوک  هب 

. یناحور دیمح  دیس  لوا ؛ دلج  ینیمخ ؛ ماما  تضهن  3 ـ یخیراتدانسا .  یسررب  زکرم  تاراشتنا 

دانسا تیاور  هب  دادرخ  مایق 15 

داریا ار  دوخ  نحلادیدش  ینارنخـس  اروشاع  رـصع  رد  ینیمخ  ماما  هدیکچ : يرمت  اضردـمحم  هدنـسیون : دانـسا  تیاور  هب  دادرخ  مایق 15 
لامعا دومن و  دادملق  روختفم  هدننک و  تراغ  يوحن  هب  هب  ار  اهنآ  درب و  لاؤس  ریز  ار  یتسینویهص  میژر  همکاح و  هاگتسد  نآ  رد  دومن و 
هـسردم رد  رفن  نارازه  عمج  رد  لیئارـسا  هاش و  هیلع  ماما  دنت  دیدش و  ینارنخـس  لابند  هب  . تسناد يو  یگتـسباو  زا  یـشان  ار  هاش  راتفر  و 

. دندومن لقتنم  نارهت  هب  ار  ناشیا  يریگتـسد ،  زا  دعب  دندرب و  هلمح  مق  رد  ناشیا  لزنم  هب  هاش  میژر  ياهورین  دادرخ و  دادماب 15  هیضیف ،
ریگتـسد یمق  نسح  هللاتیآ  یتـالحم و  نیدـلاءاهب  هللاتـیآ  نوـچمه  فـلتخم  ياهرهـش  زا  يژیو  ياـملع  ماـما  يریگتـسد  اـب  ناـمزمه 
بوکرـس هب  مامت  هچ  ره  تواقـش  اب  میژر  دـش و  اپرب  تارهاظت  يریگرد و  اهرهـش  ریاس  نارهت و  مق و  رد  ماـما  تشادزاـب  یپ  رد  . دـندش

ماما تضهن  يریگلکـش  همدقم : دش . بوکرـس  تدش  اب  دادرخ  مایق 15  تشاد و  همادا  دـعب  ياهزور  رد  مدرم  هزراـبم  تخادرپ و  مدرم 
یمن ار  دادرخ  مایق 15  . دـش يولهپ  هتـسباو  میژر  نیزگیاج  یمالـسا  ماظن  نآ  یپ  رد  هک  تسا  یلمع  يرظن و  ياهشالت  لـصاح  ینیمخ 

لاس 1332 زا  داد . رارق  یـسررب  دروم  لاس 1342  زا  لبق  ياهنایرج  رد  ار  نآ  هشیر  دـیاب  هکلب  دومن ،  روصت  قافتا  هثداـح و  کـی  ناوت 
ینایرج اب  لاس  فرظ 10  هک  دـندرکیمن  روصت  دوب  هدـش  ذوفن  بحاص  ناریا  یـسایس  هنحـص  رد  هام  دادرم  ياتدوک 28  اب  اـکیرمآ  هک 

ار دوخ  ریسم  ماما  تضهن  عقاو  رد  دزادنا ، رطخ  هب  ار  نانآ  عفانم  دهد و  رارق  طوقس  یبیشارس  رد  ار  نانآ  هب  هتسباو  میژر  هک  دوش  هجاوم 
ـ  یماظن یـسایس ، هرطیـس  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب  و  دومن . زاـغآ  ناریا  رد  ییاـکیرمآ  دـیدج  ياهتسایـس  يارجا  اـب  تفلاـخم  اـب 

نیا رد  هک  تشادن  دیدرت  دیـسرت و  میژر  دیـسر و  هار  زا  مرحم  هام  ماما : يریگتـسد  نایرج  هب  هاتوک  یهاگن  داد . همتاخ  نانآ  يداصتقا ـ 
زا يریگشیپ ـ  يارب  اذل  دنار ، دنهاوخ  نخس  تنطلس  همکاح و  هاگتسد  تایانج  زا  دنتـسه  ینیمخ  ماما  رادفرط  هک  یبهذم  نانارنخـس  هام 
هـس هک  درک  مالعا  نانآ  هب  باعرا  دیدهت و  اب  راضحا و  ار  یبهذم  ظاعو  نانارنخـس و  زا  یعمج  دنتـشادن ـ  یکـش  شعوقو  رد  هک  هچنآ 

دینزن یفرح  تسا  لیئارـسا  هب  طوبرم  هچنآ  لیئارـسا و  زا  دییوگن ب : یبلطم  تکلمم  لوا  صخـش  دض  رب  فلا : دـننک : تیاعر  ار  بلطم 
ظاعو و هب  باطخ  نآ  رد  هک  دندومن  ياهینایب  رودص  هب  مادقا  رما ، نیا  زا  عالطا  زا  دعب  ماما  (. 1) تسا رطخ  رد  مالسا  دییوگن  ردقنیا  ج :
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مازتـلا نمـض  رد  درادـن و  يرثا  چـیه  نآ  اـب  تفلاـخم  درادـن و  ینوناـق  شزرا  تاـمازتلا  نیا  هک  دـنداد  رادـشه  نینچ  ینید  ناگدـنیوگ 
ینیمخ ماما  ( 2 . ) تسا مالسا  نانمـشد  هب  کمک  رابج و  هاگتـسد  دییأت  مایا ، يا  رد  توکـس  دنتـسه ....  بیقعت  لباق  مرجم و  ناگدنریگ 

درب و لاؤس  ریز  ار  یتسینویهـص  میژر  همکاح و  هاگتـسد  نآ  رد  دومن و  داریا  ار  دوخ  نحلادـیدش  رون و  رپ  ینارنخـس  اروشاـع  رـصع  رد 
تسنادیم و يو  یگتـسباو  رکفت و  مدع  زا  یـشان  ار  هاش  راتفر  لامعا و  و  دننکیم ،  دادملق  روختفم  هدننک و  تراغ  يوحن  هب  هب  ار  اهنآ 

میراد يراتفرگ  هچ  ره  ام  مییوگب ، هچ  رگید  میشاب ، هتـشادن  راک  رما  ات  هس  نیا  هب  رگا  : » دنیوگ یم  نینچ  میژر  ياهتساوخرد  دروم  رد 
دادرخ و دادماب 15  هیضیف ، هسردم  رد  رفن  نارازه  عمج  رد  لیئارسا  هاش و  هیلع  ماما  دنت  دیدش و  ینارنخس  لابند  هب  (. 3  ...«) تسات هس  زا 

ماما يریگتـسد  اب  نامزمه  دندومن . لقتنم  نارهت  هب  ار  ناشیا  يریگتـسد ،  زا  دعب  دـندرب و  هلمح  مق  رد  ناشیا  لزنم  هب  هاش  میژر  ياهورین 
ماما تشادزاب  یپ  رد  ( 4 ، ) دندش ریگتـسد  یمق  نسح  هللاتیآ  یتالحم و  نیدلاءاهب  هللاتیآ  نوچمه  فلتخم  ياهرهـش  زا  يژیو  ياملع 

رد مدرم  هزرابم  تخادرپ و  مدرم  بوکرس  هب  مامت  هچ  ره  تواقش  اب  میژر  دش و  اپرب  تارهاظت  يریگرد و  اهرهش  ریاس  نارهت و  مق و  رد 
راهچ دادرخ : مایق 15  زا  یتینما  یتاعالطا و  ياههاگتـسد  تیاور  ( 5 .) دش بوکرس  تدش  اب  دادرخ  مایق 15  تشاد و  همادا  دـعب  ياهزور 

هب تلود  نیفلاخم  نویناحور و  نارادفرط  میمـصت  هب  عجار  تاعیاش  صوصخ  رد  كاواس  دادرخ 1342  مایق 15  يریگلکش  زا  لبق  زور 
رد تلود  نیفلاخم  تیناحور و  نارادـفرط  تسا  عیاش  هک  يروطب  : » دـنکیم مالعا  نینچ  اروشاـع  زور  رد  نارهت  رد  تارهاـظت  يرازگرب 

نیا هک  ار ـ  اـهرازاب  هیلک  دـجاسم و  ماـیق  زا  يریگولج  تهج  كاواـس  ( 6 .) دـنروآ دوجو  هب  ار  ریت  عیاقو 30  اروشاـع ...  زور  دـنراد  رظن 
رارق دیدش  تبقارم  لرتنک و  تحت  دنزادنایم ـ  هار  يراوگوس  ینزهنیس و  ياههتسد  دنتـسه و  يرادازع  ياهمسارم  يارجا  لحم  ام  لحم 

تکرح رد  نارهت  لامش  تمس  هب  راشبآ  هچوک  زا  هک  هدننک  تارهاظت  نارادازع  زا  ياهدع  تکرح  زا  یشرازگ  رد  هک  يروط  هب  ( 7 .) داد
هیضیف البرک ...  هتشک  مق  دنناوخیم ، ار  ریز  هحون  دنتسه و  اهشافک  رااب  لماش  تمسق  رد  ياهتسد  نونکا  مه  : » تسا هدمآ  نینچ  دنتسه 

دوـخ هارمه  هب  يدراـکالپ  درادیم و  مـالعا  رفن  دودـح 5000  نانآ  تیعمج  رـصعالابحاص .  ینیمخ ،  میـالوم  تسا ....  هاـگلتق  لـثم 
هطوبرم ياهيرتنالک  رما  ریز  ياهدـحاو  هب  نارهت  سیلپ  ( 8 «. ) دیشاب هدازآ  يرادنید  رگا  هدش  هتـشون  نآ  يور  رب  هک  دنهدیم  تکرح 

دوخ یعمجلاوبا  اب  دناهتشاد و  يرتشیب  همانرب  هک  ییاهيرتنالک  اصوصخم  اهيرتنالک  زور 13/3/42 ...  تعاس 20  زا  هک  درادیم  مالعا 
هب هجوت  اب  ار  همزال  تبقارم  ایاکت  دجاسم و  رد  يراوگوس  مسارم  يرادازع و  همانرب  نایاپ  ات  دناهتفرگ  کمک  اهيرتنالک  زا  هکنیا  هدـعو 

تاعالطا و نامزاس  ( 9 « ) دنشاب دوخ  هطوبرم  شخب  تاماظتنا و  ظفح  بقارم  لماک  يرایشوه  اب  تدم  مامت  رد  لومعم  هرداص  تاروتسد 
ینیمخ و ماما  تیامح  رد  راعش  ندادرس  نارهت و  هاگـشناد  فرط  هب  حتفلاوبا  دجـسم  نارادازع  هتـسد  تکرح  صوصخ  رد  روشک  تینما 

يرادازع هتـسد  تعاس  نیا  زا   : » دـهدیم شرازگ  نینچ  ناتـسلگ  خاک  رازاب و  تمـس  هب  ناگدـننک  تارهاظت  زا  ياهدـع  تکرح  هعیاـش 
فرط هب  تمیزع  نانآ  فده  هدیـسر و  یـسودرف ) نادیم   ) جلاک هار  راهچ  هب  هدیدرگ  غلاب  هب 5000  نانآ  هدع  هک  حتفلاوبا  عماج  دجـسم 

ناگدننک تارهاظت  رگید  یـشرازگ  رد  ( 10 . ) تسا هدیسر  ضرع  هب  البق  هک  تسا  ییاهراعـش  نانآ ،  ياهراعـش  تسا و  نارهت  هاگـشناد 
عضو هار  ندش  هتسبو  تیعمج  دایدزا  تلع  هب  هدیسر و  ناتـسراهب  نادیم  هب  هدومن ...  تکرح  همـشچرس  فرط  هب  حتفلاوبا  دجـسم  زا  هک 

ینارنخس زا  ییاهشرازگ  رد  كاواس  ( 11 . ) دننکیم دوخ  هب  نتـسویپ  هب  توعد  ار  نیرباع  ییاهراعـش  اب  هدرک و  لتخم  ار  رورم  روبع و 
تکرح هیضیف و  هب  هلمح  زین  هدومن و  موکحم  ناریا  رد  ار  لیئارـسا  نالماع  درکلمع  هک  نارهت  هاگـشناد  يولج  رد  هک  سانـشان  درف  کی 
لیئارسا لامع  هرابردن  ارهتهاگشناد  يولج  ینارنخس   : » درادیم مالعا  یتنطلس  خاک  هب  دورو  رب  ینبم  نانآ  میمـصت  ناگدننک و  تارهاظت 
هـسردم نارهت  هاگـشناد  يولج  رگید  هتـسد  تسا ، هدوـب  ینیمخ  هللاآتیآ  زا  تیاـمح  هیـضیف و  هسردـم  عوـضوم  زا  رفنت  زاربا  ناریا و  رد 

هار راهچ  هاش ،  غاب  فرط  زا  یناو  × هحون زا  دعب  دوب  نارهتهاگـشناد  يولج  رگید  هتـسد  تسا ، هدوب  ینیمخ  هللاآتیآ  زا  تیامح  هیـضیف و 
نیلصحم نازومآشناد و  هب  یتح  میژر  دادرخ  مایق 15  نایرج  رد  ( 12  ...) دنتشاد خاک  هب  دورو  دصق  دندمآ و  خاک  فرط  هب  يولهپ .... 

همادا دوخ  هزرابم  هب  دادرخ 1342  زور 14  رد  مدرم  ( 13  ) دومنیم نانآ  ندرک  ینادنز  تشادزاب و  هب  مادقا  درکن و  محر  لاس  نس و  مک 
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ترازو هب  ياهدع  هک  دـنداد  عالطا  زور 14/3/1342  تعاس 11  : » دنکیم وگزاب  نینچنیا  ار  هعقاو  نایرج  یـشرازگ  هک  يروط  هب  دـنداد 
عالطا ات  ناکامک  سیلپ  رما  ریز  ياهدـحاو  ماـمت  هرامـش 9 ، روتـسد  وریپ  مدرم  هزرابم  نایرج  رد  (...« 14  ) دـندرک هلمح  نداعم  عیانص و 
نایرج رد  هک  يروط  هب  دومن و  تیارس  ناریا  رگید  ياهرهش  هب  تعرس  هب  دادرخ  هعقاو 15  ربخ  ( . 15 .) دندوب شاب  هدامآ  لاح  رد  يوناث 
ساسا رب  هک  يروط  هب  دـندادیم  لاقتنا  دوخ  رهـش  هب  ار  دادرخ  يارجام 15  نایرج و  دوخ  رهـش  هب  نانآ  تشگزاـب  نارهت و  هب  ترفاـسم 

تعجارم نارهت  زا  هـک  ینارفاـسم  و  تـسا . هدـش  مدرم  زور  نخــس  نارهت ، مدرم  نیرومأـم و  نـیب  دروـخ  دز و  دـنواهن  كاواـس  شرازگ 
دوخ ياهرهـش  هب  دوخ  هارمه  هب  هدـش  رـشتنم  نارهت  رد  هک  ییاـههیمالعا  زا  تسا و  لـیطعت  اـهرازاب  رثـکا  هک  دـنرادیم  راـهظا  دـننکیم 

بوچ و هلیسو  هب  مدرم  اهيریگرد  نیا  رد  هک  دش  مدرم  سیلپ و  نیب  يریگرد  هب  یتاراشا  كاواس  فلتخم  شرازگ  رد  ( 16 . ) دنروآیم
كاواس ( 17 . ) تسا ینیمخ  ای  گرم  ای  ناگدـننک  تارهاظت  راعـش  تسا و  دوهـشم  زین  نایوجـشناد  روضح  دزادرپیم و  هزرابم  هب  گنس 

زا رثأتم  ناریا  ياهرهش  زا  يرایسب  تفگ  ناوتیم  يوحن  هب  دنهدیم  شرازگ  دوخ  رهـش  رد  دادرخ  مایق 15  نایرج  زا  زین  رگید  ياهرهش 
قبط : » هک هتشاد  مالعا  هدیسر  ناشاک  زا  هک  یشرازگ  رد  لاثم : ناونع  هب  دندش  نارهت  تمـس  هب  تکرح  هدامآ  و  دناهدوب . دادرخ  مایق 15 

تیعمج فرط  زا  مرادناژ  کی  دناهتشاد و  ینابرهش  هب  هلمح  دصق  تیعمج  يراج  دادرخ  زور 15  تعاس 10:45  ناشاک  زا  هلصاو  عالطا 
نویبالقنا و نیب  هزرابم  ناـیرج  رد  و  ( 18 . ) دـناهدش حورجم  رفن  ود  هلمح و  گنـس  بوچ و  هب  حلـسم  تیعمج  هب  نیرومأم  هدروخ و  ریت 

رهش رد  رورم  روبع و  تیعونمم  صوصخ  رد  نارهت  یماظن  يرادنامرف  ماجنارس  ( 19  . ) دنتفر نیب  زا  سیلپ  ياهلیبموتا  زا  يرایسب  سیلپ 
همان بیوصت  بجوم  هب  نوچ  دومن :  مالعا  لیذ  حرش  هب  يا  هدام  هیمالعا 7  تاعامتجا ... ،  لیکشت  تیعونمم  دادماب ،  ات 5  تعاس 22  زا 

رـصانع يرگلالخا  ءوس و  لامعا  زا  يریگولج  هموح و  تختیاپ و  مرتحم  یلاها  یمومع  تینما  شمارآ و  ظـفح  روظنم  هب  ناریزو  تأـیه 
 ... تسا هدیسر  راضحتسا  هب  ویدار  زا  تلود  همان  بیوصت  نتم  ددرگ و  یم  رارقرب  هموح  نارهت و  یماظن  تموکح  تسا  ررقم  وج  هدسفم 

زا يوناث  هیمالعا  رودـص  ات  خـیرات  نیا  زا  - 1 دـنیامرف :  يراکمه  هجرد  یماظتنا  نیرومأـم  اـب  شمارآ  مظن و  ظـفح  رد  هک  دراد  راـظتنا 
هب دـنیامنن ،  هجوت  یماظتنا  نیرومأم  فقوت  روتـسد  هب  هکنانچ  تسا  عونمم  اـقلطم  هموح  رهـش و  رد  رورم  روبع و  حبـص  ات 5  تعاس 22 
اب دـنرادن و  رباعم  رد  عاـمتجا  فقوت و  قح  صاخـشا  دارفا و  تسا و  نغدـق  یلک  هب  تاـعامتجا  - 2 دش .  دهاوخ  يزادـناریت  نانآ  يوس 

جراخ هناخ  زا  بش  ماگنه  دـنک  یم  باجیا  ناـنآ  راـک  لغـش و  هک  يدارفا  - 3 دـنوش .  قرفتم  اروف  دـیاب  یماظتنا  نیرومأم  راـطخا  نیلوا 
تلود دض  رب  المع  هک  یـصاخشا  - 4 دـنیامن ُ .  لیـصحت  يرادـنامرف  زا  صوصخم  هزاجا  دـیاب  هریغ  نازاسوراد و  ءابطا ،  لیبق  زا  دـنوش 

نظ ءوـس  هک  یـصاخشا  - 5 دـش .  دـنهاوخ  لتق  هب  موکحم  دـشاب  هدـش  للدـم  اهنآ  تناـیخ  مادـقا و  یمومع  شیاـسآ  تینما  هطورـشم و 
هب فقوت  زا  سپ  تشاد و  دهاوخ  ار  نانآ  فقوت  قح  هیرجم  هوق  دوشب  نانآ  قح  رد  یمومع  ماظتنا  تینما و  هطورشم و  تلود  اب  تفلاخم 

لزانم و هب  لوخد  قح  نظ  ءوس  تروص  رد  تسا  راذگاو  نانآ  هدهع  هب  رهـش  نیمأت  هک  ینیرومأم  - 6 دش .  دهاوخ  عورش  نانآ  قاطنتسا 
رد اه  نمجنا  تاـعامتجا  - 7 دـنوش .....  لخاد  دـنناوت  یم  اربج  تمواـقم  تفلاـخم و  تروص  رد  تشاد و  دـنهاوخ  ار  تاـقیقحت  يارجا 

دیهـش مدرم  زا  يریثک  تیعمج  دادرخ 1342  مایق 15  ناـیرج  رد  ( 20 . ) ددرگ كورتم  فوقوم و  یلک  هب  دـیاب  یماـظن  تموکح  تدـم 
زا یکی  رد  تسا و  هدرکن  مالعا  ار  نیلوتقم  دادعت  زا  یقیقد  رامآ  تخادرپ و  ناگدننک  تارهاظت  بوکرـس  هب  تنوشخ  اب  میژر  دـندش و 
نآ دوب –  دوجوم  شرازگ  ماـمت  رگا  هک  هکنآ  لاـح  ( ، 21  ) تسا هدرک  مالعا  ار  نایرج  نیا  ءادهـش  زا  رفن  زا 186  یتسرهف  اه  شرازگ 

ساره سرت و  ساـسحا  ردـقنآ  يولهپ  میژر  میربـب .  یپ  دادرخ  مایق 15  ناـیرج  رد  میژر  راتـشک  تاـیانج و  هب  رتشیب  میتسناوت  یم  تقو 
دانسا ملاظم  زا  هجیتن :  دومن . مالعا  ماظن  تموکح  هموح  نارهت و  رد  ناریزو  تأیه  بیوصت  ساسا  رب  مایق  زا  دعب  زور  ات 50  هک  دوب  هدش 
یعادت میژر  نهذ  رد  ار  یناشاک  هللا  تیآ  يربهر  هب  ریت  عیاقو 30  دننامه  لاس 42  ياروشاع  عیاقو  تسا 1 - هجوت  لباق  ریز  تاکن  قوف 

هیلع هزرابم  یهدـنامزاس  تهج  یهاگیاپ  ناونع  هب  دجـسم  - 2 دـنا .  هدومن  هراـشا  نآ  هب  تحارـص  هب  يدنـس  رد  هک  يروط  هب  دومن  یم 
-6 مایق .  ندوب  یمالسا  - 5 مایق .  نیا  رد  نانآ  فلتخم  راشقا  لاـعف  روضح  ندوب و  یمدرم  - 4 لیئارسا .  لامع  ذوفن  اب  هزرابم  - 3 میژر .
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رد تیناحور  زا  مدرم  تیاـمح  مدرم ،  تیناـحور و  نیب  کـیدزن  طاـبترا  - 7 صاــخ .  هورگ  بزح و  هـب  دادرخ  مایق 15  یگتـسباو  مدع 
دادرخ مایق 15  - 9 ناگناگیب .  هب  ناگدننک  مایق  ياکتا  مدـع  - 8 تسا .  نایامن  هلأسم  نیا  نانآ  ياهراعـش  رد  هک  يروط  هب  ماـیق  ناـیرج 
رتشیب نویبالقنا  عافد  لـیاسو  - 10 دوب .  ریگارف  يوـحن  هب  دوـمن و  تیارـس  زین  رگید  ياهرهـش  هب  هکلب  دوـبن  نارهت  مق و  هب  صتخم  اـهنت 

بوکرس و یتینما و  دیدش  ياه  تبقارم  لرتنک و  - 11 دوب .  مرگ  ياه  حالس  کنات و  پوت و  هب  زهجم  میژر  لباقم  رد  گنس و  بوچ و 
: اهتشونیپ مایق .  زا  سپ  زور  ات 50  تلود  تأیه و  فرط  زا  یماظن  تموکح  مالعا  میژر و  تشحو  سرت و  هانگ 12 - یب  مدرم  راتشک 
صص 24 و نامه ،  ص 24 2 ـ  ، 1378 نارهت ،  تاعالطا ،  ترازو  یخیرات  دانسا  یـسررب  زکرم  دانـسا ،  تیاور  هب  دادرخ  هدزناپ  مایق  1 ـ
 ، یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  دادرخ ،  مایق 15  رد  رازاب  شقن  میرح ،  شخبحور ،  صص 2246-245 4 ـ لوا ،  دلج  رون ،  هفیحص  25 3 ـ

یبایزاب هرامش  یمالسا ،  بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  ص 25 6 ـ نیـشیپ ،  دانـسا ،  تیاور  هب  دادرخ  هدزناپ  مایق  ص 46 5ـ نارهت 1381 ، 
هرامش یمالسا ،  بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  ص 91 8 ـ یبایزاب 118 ،  هرامش  یمالسا ،  بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  ص 233 7 ـ  ، 118

بالقنا دانسا  زکرم  ویشرآ  ص 93 10 ـ یبایزاب 290 ،  هرامش  یمالسا ،  بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  صص 103 و 95 9 ـ یبایزاب 118 ،
یبایزاب هرامش  یمالسا ،  بالقنا  دانسا  زکرم  ویشرآ  11 ـ دشابیم ) شرازگ 13/3/42  خیرات  ص 147 (  یبایزاب 118 ،  هرامش  یمالسا ، 

ص 134 13ـ یبایزاب 118 ،  هرامش  یمالـسا ،  بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  12 ـ دشابیم ) شرازگ 13/3/42  خـیرات   ) ص 100  ، 118
ص یبایزاب 290 ،  هرامش  یمالسا ،  بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  ص 8 14 ـ یبایزاب 112 ،  هرامش  یمالسا ،  بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ 

یبایزاب هرامش  یمالسا ،  بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  ص 106 16 ـ یبایزاب 390 ، هرامش  یمالسا ،  بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  103 15 ـ
ویشرآ 126 18 ـ  ، 133  ، 134  ، 142 صص 138 ،  یبایزاب 291 ،  هرامش  یمالـسا ،  بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  ص 208 17 ـ  ، 114

ص 134 20ـ یبایزاب 291 ،  هرامش  یمالسا ،  بالقنا  دانسا  زکرم  ویشرآ  یبایزاب 116 ص 44 19 ـ هرامش  یمالسا ،  بالقنا  دانسا  زکرم 
ص یبایزاب 291 ،  هرامش  یمالسا ،  بالقنا  دانسا  زکرم  ویشرآ  ص 72 21 ـ یبایزاب 291 ،  هرامش  یمالسا ،  بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ 

93-102

دادرخ 42 مایق 15  رد  هللازیزع  دیس  دجسم  شقن 

رازاب بنج  قوسراـهچ  رازاـب  رد  عقاو  هللازیزع  دیـس  دجـسم  يرـسک  رفولین  هدنـسیون : دادرخ 42  ماـیق 15  رد  هللازیزع  دیـس  دجـسم  شقن 
زا دجسم  نیا  يرامعم  دش . انب  راجاق  هاش  یلعحتف  نامز  رد  هللازیزع  دیس  طسوت  هک  تسا  يراجاق  رـصع  یخیرات  ياهانب  زا  نارهت  گرزب 

، یتشه هناخولج ، دجسم ، ردرس  اب  هک  تسا  یششوپ  ود  دبنگ  ناویا و  راهچ  ابیز ، ياهیراکیـشاک  ياراد  هتفرگ و  تاشن  هتـشذگ  راصعا 
، دش نآ  تیمها  بجوم  ادتبا  نامه  زا  گرزب  رازاب  هب  نآ  یکیدزن  دجسم و  نیا  یشیجلا  قوس  ناکم  ددرگیم . لماک  ناتـسبش  نحص و 
هب درکیم و  تماقا  قوسراهچ  مان  هب  یلحم  رد  دوب  رهـش  نابهگن  ظفاح و  هک  رهـش  هغوراد  هک  دوب  نیا  رب  مسر  میدـق  نارهت  رد  هک  ارچ 

نتخاون هب  تشاد  رارق  قوسراهچ  رازاب  کیدزن  هک  گرا  نادیم  رد  رهظزادـعب  تعاس 8  زا  ناگغوراد  تخادرپیم . يرهش  روما  تراظن 
تعاس 9 رـس  دننک و  هیلخت  ار  رازاب  تسیابیم  دعب  تعاس  کی  هک  دنتـسنادیم  لبط  يادص  ندینـش  اب  رازاب  هبـسک  دـنتخادرپیم و  لبط 

زین نآ  فارطا  یحاون  هاش و  خاک  زا  رازاب ، زا  تظفاحم  کیژتارتسا  تیعقوم  رب  هوالع  قوسراهچ  رازاب  دنهد . ناگغوراد  لیوحت  ار  لحم 
ياـهتیلاعف رد  هراومه  تشاد و  رارق  نارهت  رهـش  يداـصتقا  یـسایس و  بطق  رد  هللازیزع  دیـس  دجـسم  بیترت  نیدـب  دومنیم . تظفاـحم 

شیازفا ناریا  رد  يروتاـتکید  تموکح  رارقتـسا  دادرم 1332 و  ياتدوک 28  نامز  زا  اـهتیلاعف  نیا  دوب . لاـعف  رازاـب  هب  طوبرم  یـسایس 
ياهورین بوکرس  دوب ، قدصم  رتکد  يربهر  هب  یلم  ياهورین  بوکرـس  هباثم  هب  هکنآ  رب  هوالع  دادرم 1332  ياتدوک 28  هک  ارچ  تفای ،

رود هب  ار  زرابم  ناملـسم و  مدرم  دوب  هدـمآ  دـیدپ  رویرهـش 1320  زا  سپ  هک  يزاب  ياـضف  دوب . مه  یناـشاک  هللاتیآ  يربهر  هب  یبهذـم 
رارق دجاسم  رد  اه  هتـسه  نیا  ناکم  هک  دـندوب  هداد  لیکـشت  یتازرابم  ياه  هتـسه  یبهذـم  ناربهر  رگید  راب  دوب و  هدرک  عمج  رگیدـکی 
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هبو دومن  نیگنـس  ار  روشک  ياضف  رگید  راب  ناییاکیرما  روتـسد  هب  كاواـس  فوخم  هاگتـسد  داـجیا  دادرم 1332 و  ياتدوک 28  تشاد .
هب ار  دـجاسم  دومن و  یم  عمج  ار  اههورگ  نیا  ع )  ) نیـسح دای  مرحم و  اما  تخاس ، هدـنکارپ  ار  یتازرابم  ياههورگ  اـه و  هتـسه  جـیردت 

ناناوج ییانـشآ  تهج  اهنت  ادتبا  رد  یبهذم  ياههتـسه  نیا  تخاسیم . لدبم  یبهذم  ياهتئیه  ءارآ  راکفا و  لدابت  نازرابم و  عمجت  لحم 
نیب نیا  رد  دـش . لدـبم  يولهپ  میژر  دـض  رب  یتازرابم  ياه  هتـسه  هب  املع  روضح  اب  جـیردت  هب  اما  دوب  هدـش  لیکـشت  یبهذـم  لئاسم  اـب 

نایرازاب نایناحور و  طابترا  زکرم  دنتـشاد و  يا  هژیو  تیمها  اهیناجیابرذآ  كرا و  هاش ، هلودلانیما ، یلع ، خیـش  هللازیزع ، دیـس  دجاسم 
دش و زاغآ  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  حرط  يارجا  ملع و  هللادسا  ندمآ  راک  يور  اب  یبهذـم  ياهتئیه  نیا  تازرابم  فطع  ۀـطقن  دـندوب .

دیس دجـسم  رد  دادرخ 1342 ، رد  ینیمخ  ماما  ینارنخـس  لابند  هب  تشگ . لدـبم  يولهپ  میژر  اـب  مدرم  ناـیرازاب ، اـملع ، ینلع  هزراـبم  هب 
نـصحتم دجـسم  نیا  رد  ینباـکنت  یناـهبهب و  يراـسناوخ ، هللاتیآ  تقو  ياـملع  نآ  یپ  رد  دـش و  رازگرب  شیاـین  اـعد و  مسارم  هللازیزع 

دجاسم رد  ییاهینارنخـس  تفای و  شیازفا  روشک  رد  یمدرم  تازرابم  دـندش و  لـمع  دراو  زین  رگید  دـجاسم  مادـقا ، نیا  یپ  رد  دـندش .
هک يروط  هب  دش . رازگرب  ینباکنت  مالسالا  تجح  یفسلف و  مالسالا  تجح  يراسناوخ ، هللاتیآ  طسوت  ینیمخ  هللاتیآ  زا  یـسات  هب  قوف 

، ملع هللادسا  هک  دوب  يدح  هب  یمدرم  تازرابم  تدـش  اما  دـندرک ، لیطعت  ار  هللازیزع  دیـس  دجـسم  دادرخ 1342  رد  يولهپ  میژر  لاـمع 
هزرابم رد  ار  دوخ  هاگیاج  نانچمه  هللازیزع  دیـس  دجـسم  تشگ . یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  همانبیوصت  وغل  هب  راـچان  تقو  ریزو  تسخن 

نازرابم و عمجت  زکارم  زا  یفسلف و  مالسالاتجح  هظعوم  لحم  نانچمه  یلا 1350  ياهلاس 1346  رد  دومن و  ظفح  يولهپ  میژر  دض  رب 
. دوب یمالسا  نادهاجم 

( نویسالوتیپاک  ) ناریا رد  اکیرمآ  یماظن  ناراشتسم  تینوصم  هحیال 

رد میژر  هک  ینیگنن  مادقا  ینیمخ  ماما  يرگاشفا  لابند  هب  هدـیکچ : نویـسالوتیپاک )  ) ناریا رد  اکیرمآ  یماظن  ناراشتـسم  تینوصم  هحیال 
هحیال هیجوتهب  ات  داد  روتسد  روصنم  هب  هاش  تخادنا  هار  هب  میژر  هیلع  ار  داقتنا  زا  یجوم  دش و  راکشآ  ، دوب نآ  نتـشاد  هگن  یفخم  ددص 

هب ناـبآ  مهن  زوريو  دـیایب . انـس  سلجم  هب  اـت  دـید  نآرد  ار  تحلـصم  روصنم  دـهدب . هولج  تیمهایب  يداـع و  یلمع  ار  نآ  دزادرپـب و 
ینوناقاهروشک زا  يرایـسب  رد  یماظن  ياـهورین  تینوصم  هک  دـش  یعدـم  ینارنخـس  نیا  رد  يو  تخادرپ  ییوگغورد  هب  دـمآ و  سلجم 

تمدخ رد  ییاکیرمآ  ناراشتسم  يارب  یندم  تینوصمیتح   » هحیال نیا  رد  تفگ  راکـشآ  گرزب و  رایـسب  غورد  کی  نتفگ  اب  يو  تسا 
لماش هدشهداد و  يراشتسم  تئیه  ياضعا  سیئر و  هب  طقف  زایتما  نیا  :» دش یعدم  يرگید  گرزب  غوردرد  يو  هدشن »  اطعا  ناریا  شترا 
ینعی صقان  تینوصم  کی  طـقف  هحیـال  نیا  تفگ  رگیدغورد  کـی  اـب  وا  دوب . دـهاوخن  يراشتـسم  تئیه  ینفریغ  نادـنمراک  هداوناـخ و 

زور 11 اکیرمآترافـس ، یـسایس  رواشم  تخیگنارب  ار  اکیرمآ  تاماقم  ینارگن  روصنم  ياهغورد  تسا  هفیظو  ماـجنا  نیح  رد  تینوصم 
لامک اب  روصنم  دـش . هداد  رکذـت  روصنم  هب  رکذـلا  قوف  غورد  هس  ره  تاقالمنیا  رد  دـش . روصنم  اب  يروف  تاقالم  کی  راتـساوخ  نابآ 

نویـسالوتیپاک نویـسالوتیپاک  تفگ ..  ترافـس  یـسایس  رواـشم  هب  زین  غورد  دـنچ  تفرگ و  سپ  دوـب ، هتفگ  هک  ار  هچنآیماـمت   » بجعت
روشک رب  هناگیب  روشک  يهطلس  یعون  نویسالوتیپاک  هناگیب  تلود  کی  هب  هناگیبعابتا  تازاجم  تواضق و  قح  يراذگاو  زا  تسا  ترابع 

میژر دوـشیم . راذـگاو  هناـگیبیتلود  هب  تـسا  روـشک  کـی  تیمکاـح  قـح  زا  یـشخب  هـک  تازاـجم  تواـضق و  قـح  اریز  تساناـبزیم 
هدـهاعم نیا  متـشه  متفه و  لـصف  قـبط  دـش . لـیمحت  ناریا  هب  1208 ش  لاس رد  ياـچنامکرت   » يهدـهاعم قبط  ناریا  رد  نویـسالوتیپاک 

یناریا کی  زا  سورعابتا  هک  یتروص  رد  دـش و  راذـگاو  سور  لوسنق  اـی  ریفـس  هب  هیـسور  عاـبتا  ییازج  یقوقحيواـعد و  هب  یگدیـسر 
يرگلوسنق اـی  ترافـس  مجرتم  روضح  رد  دـیاب  مکح  رودـصو  همکاـحم  تواـضق  دـندرکیم ، حرط  ناریا  ياـههاگداد  رد  ار  یتیاـکش 

راذـگاو هیـسور  هب  ناریاتلود  هک  ییاـیازم  زا  دادولاۀـلماک »  » دادرارق قبط  هناـگیب  ياـهروشک  زا  يرایـسب  نآ  زا  سپ  تفرگیم  تروص 
میژرهک ياهدهاعم  قبط  يوروش  ریهامج  داحتا  لیکـشت  رازت و  تلود  ینوگنرـس  زا  سپ  دـندش . رادروخرب  نویـسالوتیپاک  زا  دوب ، هدرک 
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تلود هک  ار  ییاهدادرارق  تالواقم  تادـهاعم و   » يهیلک ، درک دـقعنم  ناریا  اـب  1300 ش   ) ربماسد 1921 رد 14  يوروش  یبالقنا  دـیدج 
دادرارق نیا  اب  . دومن مالعا  هدش  طقاس  رابتعا  يهجرد  زا  یغلم و  دومنیم  عییـضت  ار  ناریا  تلم  ِوقح  وهدومن  دقعنم  ناریا  اب  هیـسور  يرازت 

اکیرمآ و درک . مـالعا  ًامـسر  ار  نویـسالوتیپاک  وغل  دـعبلاس  تفه  ناریا  تلود  دـش و  وغل  ینوناـق  روط  هب  ناریا  رد  نویـسالوتیپاک  میژر 
هاش هک  دوب  یتیعورـشم  نارحب  لوا  لماع  دـش . ناریا  هب  یماظنناراشتـسم  لـیخ  دورو  بجوم  گرزب  لـماع  ود  یماـظن  ناراشتـسم  مازعا 

هتسباو دنمتردقیشترا و  داجیا  ددص  رد  تیعورـشم  مدع  ناربج  يارب  يو  درکیم . ساسحا  ار  نآ  ندیـسرتردق  هب  يادتبا  زا  هراومه 
ریفس  ( درالوب اب  شیاهوگتفگ  رد  يو  دوب . هدرک  شترا  هب  فوطعمار  شیوخ  لماک  هجوت   » تنطلـس زاغآ  نامه  زا  دوب . دوخ  صخـش  هب 

یـسایس تباقر  رگید ، لماع  تفگیم  نخـس  روشک » تینما  ظفح  يارب  شترا  عیرـس  ناـمزاس  دـیدجت  هب  زاـین  زابلغا  ناریا  رد  سیلگنا 
ناریا شترا  رد  ییاکیرمآ  يراشتسم  هاش  تساوخ  اب  ات  دش  بجوم  هک  دوب  درسگنج ـ عورش  زا  سپ  ًاصوصخ  اهتردق ـ ریاس  اب  اکیرمآ 

نامزاس حالصا  يارب  ییاکیرمآیماظن  يراشتسم  تئیه  کی  وپسلیم ، يداصتقا  يراشتسم  تئیه  دورو  اب  نامزمه  دبای . هعـسوت  تعرـساب 
گنهرـس تساـیر  هـب  يرمرادـناژ  ناراشتـسم  یلدـیر و  رتـلاو  لارنژ  تساـیرهب  شترا  ناراشتــسم  دـش . ناریا  دراو  يرمرادـناژ  شترا و 

دناسر اضما  هب  ییاکیرمآ  فرط  اـب  ار  ياهماـنتقفاوم  رهم 1326  رد  ماوـق  تلود  دـندش . نارهت  دراو  رهم 1321  رد  فکـستراوشنمرون 
تفرگ رارق  هیسور  تلود  ضارتعا  دروم  تدشهب  همانقفاوت  نیا  دادیم . رارق  اکیرمآ  تلود  راصحنا  رد  ار  یماظن  ناراشتسم  مادختـساهک 

يراشتـسمهورگ نآ  زا  دـعب  دوزفا . ماـظن  ياـهورین  رد  ناـییاکیرمآ  ذوفن  رب  دوـمن و  دـیدمت  دـعبلاس  ار  هماـنتقفاوم  نیا  یمیکح  تلود 
لابند هب  دندوب . لوغـشم  شترا  يهناگهس  ياهورینرد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ات  هک  دندمآ  ناریا  هب  ( Armish  ) مان هب  یگرزب  یماظن 

عنام مسینومک  ذوفن  لباقم  رد  یهاگیاپ  ناونع  هب  اتدـندمآرب  هاـش  میژر  هب  يرتشیب  کـمک  ددـص  رد  ناـییاکیرمآ  درـس ، گـنج  دـیدشت 
اکیرمآ يهدحتمتالایا  ریفس  یلیاو  ناج  تفرگ  رارق  تیولوا  رد  ناییاکیرمآ  يارب  هاش  میژر  تابثتهج  نیا  زا  دنوش ؛ يوروش  يهعسوت 
رارقرب روشک  رد  ار  یلخاد  مظن  دـناوتب  هک  تسا  یـشترا  دـنمزاینناریا   » تشون اکیرمآ  يهجراخ  روما  ترازو  هب  ( 1327 29 ـ   ) ناریا رد 

نیا لابند  هب  دیامنبوکرس ». دشاب  هدش  قیوشت  ای  هتفرگ و  ماجنا  هک  سک  ره  زا  اجک و  ره  زا  ار  یشروش  هنوگرههک  یـشترا  دراد ، هاگن 
يژتارتسا زا  یـشخب  رواـهنزیآ  ناـمز  رد  تخادرپ  شترا  یهدـنامزاسو  تیوقت  هب  دـش و  سیـسأت  ناریا  رد  نمورت  لصا 4  رتفد  تساـیس 
ییاکیرمآ ناراشتـسم  دیزرو . تردابم  ناریا  یماظن  هبـش  ياهورین  زیهجت  شزومآ و  هب  اذل  ؛ دوب يوروشدـض  ياهورین  تیوقت  يو  تلود 

هس نیا  دنتخادرپ . اهرهـش  تینما  ظفح  ياربتاعالطا  ینابرهـش و  شزومآ  ییاتـسور و  قطانم  رد  مظن  ظفح  يارب  يرمرادناژ  شزومآهب 
ییاکیرمآ هب  دادرم  ياتدوک 28  زا  سپ  اکیرمآ  تلود  دنـشاب . ناریا  تابث  لوئـسم  هاش  بوکرـسرازبا  ناونع  هب  ات  دندش  تیوقت  نامزاس 

يرسفا يهدکشنادکی   » اکیرمآ نآ  زا  سپ  دوش . وضع  وتنس  نامیپ  رد  ات  درک  راداو  ار  ناریا  اتـسار  نیارد  دیـشخب . تعرـس  ناریا  ندرک 
نیرتنردـم يهمدـخ  میـسیب و  ياهصـصختم  ییامیپاوه  ياهکیناکم  نیـسنکت  نارادهجرد  درک ... داـجیا  تنیوپ  تسو  يوگلا  قباـطم 

ات  1326 ياهلاس نیب  يوروش  ذوفن  يزاسدودـحم  تسایـس  ياتـسار  رد  ناییاکیرمآ  هوالعهب  دـندشیم ». مازعا  اکیرمآهب  همه  اـهحالس ،
ار ناریا  يهرفن  رازه  شترا 150  هک  دوب  نیا  ناییاکیرمآفدـه  دـندرک . یماظن  کمک  ناریا  شترا  هب  رالد  نویلیم  ًاعومجم 175   1330

ناریا یماظن  متسیس  ندش  ییاکیرمآ  دشاب . هتشاد  ار  وتنس  یماظن  نامیپ  رد  تکرش  تیلباق  ات  دنهد  شیازفاهرفن  رازه  شترا 500  کی  هب 
ییاهشور اب  ار  ذوفن  راهم  يژتارتسا  نامه  زین  يدـنک  رواهنزیآ ، زا  دـعب  دادیم . شیازفازور  هب  زور  یماـظن  ناراشتـسم  هب  ار  شترا  زاـین 
ياـهروشک رد  مسینومکذوفن  زا  يریگولج  يارب  مادـقا  ود  يواـح  يدـنک  تفرـشیپ  يارب  داـحتا  حرط  داد . همادا  رتشیبتدـش  اـب  نیون و 

يارب . » دوب شروش  دض  یماظن  يورین  کی  سیسأت  دنمزاین  یبوکرس  یبوکرسنآ  ندوب  قفومان  تروص  رد  تاحالصا و  دوب : موس  ناهج 
يورین مان  هب  ینیون  یماظن  يورین  ، اهتسینومک یبوکرـس  يارب  يدنک  تلود  يهلیـسو  موس  ناهج  ياهروشک  ریاس  زین  نیتالياکیرمآ و 

اهزمرقهالک تیبرت  شزومآ و  يارب  دش ». هدیمان  اهزمرقهالک  ناریا  رد  دوب ، اکیرمآياهزبس  هالک  فیدرمه  هک  ورین  نیا  دوب . شروشدض 
هب رجنم  نابهورگ  دـح  رد  مه  نآ  ییاکیرمآناراشتـسم  نوزفازور  شرتسگ  دـندمآ . ناریا  هب  اکیرمآ  شترا  نارادهجرد  زا  يدایزدادـعت 
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ییاکیرمآ ياهورین  يراتفردـب  اب  اکیرمآ : یماظن  ناراشتـسم  تینوصم  هحیال  دـش . ناریارد  ییاـکیرمآ  ياـهورین  تیاـنج  مرج و  شیازفا 
يهدـنورپ دانـسا  زا  یکی  قبط  دـشیمهدوزفا . گنهرفیب  روسج و  نانامهم  نیا  هب  مدرم  رفنت  زور  هب  زور  ناریا  مدرم  ناـیماظن و  هبتبـسن 

وت رخ  زا  تکلمم  نیا  میوشیم و  صالخ  ناراشتسم  نیا  رش  زا  هک  درکیم  دایرف  دنلبدنلب   » مود گنهرـس  کی  زور 21/5/43  يراشتسم 
اب تـفرگ و  ساـمت  نارهت  سیلپاـب  يرتنـالک  سیئر   » کـهلق يرتنـالک 3  رد  دـعب  زور  کـی  شرازگ  نیمه  قبط  دوـشیم ». جراـخيرخ 

رفن کی  ییاکیرمآ  نابهورگ  ره  يارب  مناوتیمن  هک  نم  دنورب ، تکلمم  نیازا  ناراشتـسم  رتدوز ، هچ  ره  دنک  ادـخ  داد : باوج  یتحاران 
راـضحا و ار  اـهنآ  يرتـسگدادو  دـندشیم  لـتق  بکترم  ندوب  تسم  تلع  هب  یگدـننار  ماـگنه  اـکیرمآ  ناـیماظن  اـهراب  مراـمگبسیلپ » 

دعب یلـسرکنات  مانهب  نابهورگ  کی  دروم ، کی  رد  هک  دـندناسر  ییاجهب  ار  یتکازنیب  ییاکیرمآ  گنهرفیب  نایماظن  درکیم . همکاـحم 
ییاکیرمآ يراشتـسمتئیه  وضع  نیا  دوشیم . هجاوم  ناریا  سیلپ  تعنامم  اب  هک  تشاد  رارف  دـصق  یناریا  رگراککی  ندرک  فداصت  زا 
تـسیاشان راتفر  لامعا و  هعومجم  هتخاس »  بورـضم  ار  وا  هدـش  روهلمحیناریا  سیلپ  رـسفا   » هب هدایپ و  دوخ  لیبموتا  زا  تحاقو  لامک  اب 

ربکتـسم تلود  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـیدرگیم و  ناریا  يرتسگداد  نازابرـس و  سیلپ  لمعلاسکع  بجوم  اکیرمآ  يراشتـسم  ياـضعا 
یتشاددای یط  اکیرمآ  ترافس  دناسرب . بیوصتهب  ار  ییاکیرمآ  ناراشتسم  تینوصم  هحیال  ات  داد  رارق  راشف  تحت  ار  ناریا  تلوداکیرمآ 
نادنمراک هب  طوبرم  ياهتینوصم  تازایتما و  زا  اکیرمآ  یماظن  يراشتـسم  تئیهات  درک  تساوخرد  دنفسا 1340 )  ) سرام 1962 رد 19 

تلود دمآ ، لمع  هب  اکیرمآ  ترافـسو  میژر  تاماقم  نیب  هک  یتابتاکم  زا  سپ  دنوش . رادروخرب  نیو  دادرارق  رد  هدش  ینیبشیپ  یـسایس 
سیئر و انــس ، یلم و  ياروـش  سلجم  فرط  زا  نـیو  یللملانـیب  دادرارق  بیوـصتزا  سپ  هـک  دوــمن  بیوــصت  رهم 1342  رد 13  مـلع 

هامید رد 25  هحیال  نیا  دندرگ . دنمهرهب  نیو  دادرارق  ینف  يرادا و  نادنمراک  يایازم  زا  ناریا  رد  اکیرمآ  یماظن  يراشتسم  تئیهياضعا 
یلم ياروـش  سلجم  هب  ار  هبوـصم  دـناسر و  بیوـصت  هب  دادرم 1343  موـس  رد  ار  نآانـس  سلجم  دـش و  هداتـسرف  انـس  سلجم  هب   1342
بایغ رد  هک  سلجم  سیئر  بیان  دندش و  رـضاح  سلجم  رد  هجراخ  روما  ترازو  نواعم  ریزوتسخن و  رهم 1343  زور 21  دومنلاسرا .

هب طوبرم  یکی  نیو و  دادرارق  هب  طوبرم  یکی  تسا  سلجم  تارکاذم  روتسد  ردهحیال  ود  : » دومن مالعا  درکیم ، هرادا  ار  سلجم  سیئر 
روتـسد رد  حـیاول  ریاس  رب  مدـقم  زورماهحیال  ود  نیا  هک  هدرک  اـضاقت  تلود  نیو  دادرارق  تاررقم  هب  اـکیرمآ  یماـظن  ناراشتـسم  لومش 

مهدجیه خیرات  رد  هک  یسایس  طباور  يهرابرد  نیو  دادرارق  : » دش تئارق  سلجم  ردحرش  نیا  هب  لوا  يهدحاو  هدام  دریگب ». رارق  سلجم 
ود هدام و  رب 53  لمتشم  هدیسر و  یهاشنهاشتلود  راتخم  ناگدنیامن  ياضما  هب  نیو  رهش  رد  نیدرورف 1340  ابقباطم 29  لیروآ 1961 

ناگدنیامن زا  دنچ  ینت  تبحـص  زا  سپ  دـیامن ». هلدابم  ار  نآ  بیوصت  دانـسا  دوشیم  هداد  هزاجا  تلودهب  بیوصت و  دـشابیم ، لکتورپ 
سلجم سیئر  بیان  دنتـساخرب . ناگدـنیامن  رثکا  دـمآ و  لمع  هب  يریگيأر  تسیچنیو  دادرارق  دـننادیمن  ًالـصا  دوب  مولعم  هک  سلجم 

هرامش يهحیال  هب  هجوت  اب  هدحاو  هدام  : » دش تئارق  سیئر  بیان  طسوت  يدعب  يهحیال  هلصافالب  درک و  مالعا  ار  هدحاوهدام  نیا  بیوصت 
سیئر و هکدوـشیم  هداد  هزاـجا  تلود  هب  هدـش  میدـقت  انـس  سلجم  هب  خـیرات 25/11/42  رد  هکنآ  مئامـض  تـلود و   18/2291/2157

یهاشنهاش تلود  مادختـسا  رد  هطوبرم  ياههمانتقفاوم  بجومهب  هک  ناریا  رد  ار  هدـحتم  تالایا  یماظن  يراشتـسم  ياـهتئیه  ياـضعا 
خیراـت رد  هک  نیو  دادرارق  لوا  يهداـم  و)  ) دـنب رد  فوـصوم  ینف  يرادا  نادـنمراک  لـماش  هک  ییاـهتیفاعم  اـهتینوصمزا و  دنـشابیم 

قفاوم و رفن  دـنچ  تبحـص  زا  سپ  دـیامن ». رادروـخرب  تسا  هدیـسر  اـضما  هب  هاـم 1340  نیدرورف  اب 29 قباـطم  لیروآ 1961  مهدـجیه 
هفـسلف و تقیقح  رد   » تسین یـساسا  نوناق  فلاخم  هحیال  نیا  تفگ  تخادرپ و  هحیالزا  عافد  هب  ریزوتسخن  روصنم  یلعنـسح  فلاـخم 

هکتسا یبالقنا  هلیسو و  نینچ  يرجم  هلیسو  نیرتهب  مدرم  هاش و  بالقنا  حیحصشور  هار و  هک  تسا  تلم  تداعـس  یـساسا  نوناق  حور 
ار ناریا  شترا  جایتحا  روصنم  هدش »  هتشاذگ  یـساسا  نوناقهب  هک  تسا  یمارتحا  نیرتگرزب  تقیقح  رد  ینعی  هدمآ  دوجو  هب  تکلمم  رد 

هدع نیا  سلجم  تلود و  هک  تسا  يزایتما  نیا   » تفگ درک و  مالعا  يرورض  ییاکیرمآ  کینکت  زا  هدافتسا  لیلد  هب  یماظن  ناراشتسم  هب 
یکـسردنفریم روصنم ، زا  سپ  دـنکیم ». بوسحم  اهنآ  يهعوبتم  ياهروشک  یـسایس  رداک  ءزج  رد  ، دـهدیم صیخـشت  يرورـض  هک  ار 
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قفاوم و 61 يأر  رفن  رضاح 74  رفن  زا 136  دش . زاغآ  یفخم  يریگيأر  سپسو  تخادرپ  هحیال  زا  عافد  هب  هجراخ  شزومآ  ریزو  نواعم 
زا هک  یتاعالطا  نافلاخم و  سرت  زا  میژر  دیـسر . زین  یلم  ياروش  سلجم  بیوصت  هب  هحیـال  نیا  بیترتنیدـب  دـنداد و  فلاـخميأر  رفن 

هدـحاو هدام  نیا  بیوصت  اـب  تفاـین  راـشتنا  ویدار  دـیارج و  رد  نوناـق  نیا  درک و  يریگولجهبوصم  راـشتنا  زا  تشاد  ینیمخ  ماـما  عضوم 
ضراوع تایلام و  زا  دنتـشاد » لاغتـشا  تیرومأم  ینف  يرادا و  روما  هب   » لوا هدام  و)  ) دـنب قباـطم  هک  ینیرومأـم  هیلک  نیو  دادرارق  قباـطم 

يهناخ لها  هک  زین  رومأم » ناگتـسب   » نیرومأمرب هوالع  يهدام 37  زا  دنب 1  قباطم  دندش و  رادروخرب  ییاضق  تینوصم  زا  دـندشفاعم و 
هک نـیا  رتمـهم  دــندش . رادروـخرب  اــت 36  هداـم 29  رد  جردــنم  ییاـضق  ياـهتینوصمو  یتاـیلام  ياــهتیفاعم  ياــیازم  زا  دنتــسه  وا 
زا هک  تساجنیا  بلاج  دـندش . یتایلامو  ییاضق  ياـهتینوصم  لومـشم  زین  هدام 37  دـنب 3  قباطم  ییاکیرمآ  نیرومأم  یجراخيهمدـخ 

هدرکن هعلاطم  ار  نیو  دادرارق  سک  چـیه  فلاخم  هن  قفاوم و  ناگدـنیامنهن  ریزوتسخن و  هن  دـیآیم  تسدـب  سلجم  تارکاذـم  عومجم 
ماما عجارماب و  هک  دوب  يدوبهب  نامیلـس  دـنزرف  يدوبهب ـ رـصان  سدـنهم  هحیـال  نیفلاـخم  زا  یکی  تسیچ  نآ  ياوتحمتسنادیمن  دوب و 

شردـپ دـندومرف  رما  هدـش و  ینویامه  رطاخ  یتحاران  بجوم  ، دیـسر هاشنهاش  ضرع  هب   » وا تفلاـخم  یتقو  درک . تاـقالم  مق  رد  ینیمخ 
یتح هک  دوب  تشز  نانچ  هحیال  بیوصت  ینیمخ  ماما  یخیرات  ینارنخـس  دـننک ». هتـسشنزاب  ًاروف  ار  رابرد  ترازونواعم  يدوبهب  ناـمیلس 
نفلت هلیسو  هب  وجارجام  تحارانصاخشا و  زا  یـضعب   » كاواس شرازگ  هب  دیدرگن . نآ  نابز  هب  نابز  راشتنا  عنام  نآ  راشتنازا  يریگولج 
ناریا روشک  هتفر و  نیب  زا  یناریا  تیثیح  نوناق  نیا  بیوصت  اب  دنیوگیم  هدرک و  نفلتروشک  یـسایس  ياهتیـصخش  زا  یـضعب  لزانم  هب 

دوـخ نیا  لـباقمرد  دـناوتیم  هک  يدرم  اـهنت  دنتـسنادیم  ناریا  تیمکاـح  لالقتـسا  ضقن  نیفلاـخم  همه  هدـش »  هتخورف  اـهییاکیرمآهب 
ماـما عـالطا  هب  ار  عوـضوم  فـلتخم  ياـههار  زا  اذـل  تساینیمخ  ماـما  دـنک ، تمواـقم  اـکیرمآ  هطلـس  ندرک  ینوناـق  میژر و  یگتخورف 

نیا یلودرک  تیامح  تینوصم  نوناق  زا  ییاکیرمآ  ياهنابهورگ  ندرک  جراـخ  زا  نورزاـک  يهدـنیامنییابطابط  نیـسحلادبع  دـندناسر .
هب يو  قیرط  زا  ار  هحیال  نیا  بیوصت  تشاد  ینورزاکياوشیپ  مالـسالاتجح  اب  هک  یطاـبترا  رطاـخ  هب  ییاـبطابط  درواـین . يأر  داهنـشیپ 
هب نویـسالوتیپاک  يهحیال  هکتشون  ماما  هب  ياهمان  دـش ، علطم  سلجم  رد  هحیال  حرط  زا  یتقو  زین  هدیدنـسپ  هللاتیآ  دـناسر . ماما  عالطا 

نتم زا  ات  دیتسرفب  نم  يارب  ار  هحیال  نتم  دنداد : خساپ  ماما  دننک . بیوصتار  نآ  دـنهاوخیم  تسا و  حرطم  سلجم  رد  هنامرحم  تروص 
عوضوم تاییزج  ات  دندرک  رومأم  ار  رفن  دنچ  هحیال  زا  قیقد  عالطا  يارب  ماما  ترـضح  دـنامب . هنامرحم  هحیال  مراذـگیمن  موش  علطم  نآ 

رفعجدیـس قیرط  زا  ار  هطوبرم  دانـسا  وهحیال  نتم  یناجنـسفر  ياقآ  دوب . یناجنـسفر  یمـشاه  ياـقآ  دارفا  نیا  زا  یکی  دـنروآ . تسدـبار 
نتم سلجم  نادـنمراک  زا  یکی  قـیرط  زا  زین  یتـالحم  هللالـضف  خیــش  جاـح  ياـقآ  . دروآ ماـما  ترــضح  تمدـخ  درک و  هـیهت  یناـهبهب 

عجارم دنتفای ، یهاگآ  ًالماک  عوضوم  زا  ماما  ترضح  هکنیا  زا  سپ  درب . ماما  ترـضح  تمدخ  هیهت و  ار  هحیال  نوماریپ  سلجمتارکاذم 
اب قباطم  هک  اهیلع ، هللامالس  ارهزترضح ، دلوت  زور  رد  عجارم  ات  دش  رارق  یتروشم  يهسلج  رد  دندناوخ . ارف  ییامهدرگکی  يارب  ار  مق 
ار دالب  ياملع  ات  داتسرف  اهناتسرهش  هب  یناگدنیامن  ماما  ترضح  هوالعهب  دننکینارنخس . نویـسالوتیپاک  يهحیال  هیلع  دوب ، نابآ  مراهچ 

ماما دزن  ار  يدرف  درکیم ، ادیپ  یهاگآ  ماما  میمصت  زا  هک  میژر  ددرگ . ذاختا  هحیال  هیلع  يرساترس  عضوم  کی  ات  دننک  هاگآ  عوضومزا 
ردپ  » تفگ درک و  تبحصیفطصم  اقآ  جاح  اب  یلو  دادن ، تاقالم  تقو  وا  هب  ماما  دراد . زاب  اکیرمآ  هیلع  يریگعضومزا  ار  يو  ات  داتسرف 

هک امـش  دریگیم . رارق  رطخ  ضرعم  رد  نامروشک  دنزب ، یفرح  اکیرمآ  هیلعدهاوخب  رگا  تسا  هدز  يدایز  ياهفرح  هاش  يهرابرد  امش 
اهناتسرهش نارهت و  مدرم  هب  نابآ   4  ) یناثلايدامج متسیب  زا  لبق  زور  دنچ  دیاین ». شورخ  شوج و  هب  ات  دینک  تبحـص  وااب  دیتسه  دراو 

تـسد رد  اب  هتـسد  هتـسد  مدرم  دوعومزور  ندیـسر  ارف  اب  دـنیایب . مق  هب  عجارم  ریاس  ینیمخ و  ماما  نانخـس  ندینـش  يارب  هک  دـندادعالطا 
ياههچوک طایح  تیب  ياهِاتا  دـندرک . عامتجا  ینیمخ  ماـما  تیب  رد  مدرم  ناـبآ  مراـهچ  زور  حبـص  دـندمآ . مق  هب  توص  طبـض  نتـشاد 

تیعمج دوب . هدـش  بصن  غاب  اههچوک و  لزنم  رد  يددـعتمياهوگدنلب  دوب . تیعمج  زا  ولمم  ماـما  لزنم  کـیدزن  غاـب   ) هعلق غاـب  فارطا 
دنلب مدرم  يهیرگيادص  دندمآ ، نوریب  ینوردنا  زا  هتـسکش  هتفرگ و  تلاح  اب  ناشیا  یتقو  دوب ، عمج  نایم  هبماما  ندمآ  رظتنم  هناربصیب 
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اب ار  دوخ  نخـس  ینیمخ  ماما  دـنتفرگ . رارقنوفرکیم  تشپ  نیگمغ  ياهرهچ  اـب  ینیمخ  ماـما  هک  دادیم  ناـشن  ار  حبـص  تعاس 5/8  دش .
يراـج ناـبز  رب  گرزب  ياهتبیـصم  ماـگنه  یمالـسا  گـنهرف  رد  مـالک  نیا  دـندرکزاغآ . نوعجار  هیلا  اـنا  هّلل و  اـنا   ) عاـجرتسا يهملک 

نخس نایرج  نیا  رد  دوخ  ياهمغ  وهصغ  زا  ماما  هاگنآ  تسا  یگرزب  تبیصم  هحیال  هک  دننامهفب  دنتساوخیم  هلمج  نیا  اب  ماما  . دوشیم
حیـضوت هب  سپـس  دـش . دـنلب  نامـسآ  هب  تیعمج  نویـش  هلاـن و  يادـص  دادرارق و  ریثأـت  تحت  تدـش  هب  ار  راـضح  هک  دـندروآ  ناـیم  هب 

ياهتبحـص زا  یتمـسقرد  ماما  ترـضح  دنتـسناد . ناریا  تلم  ندش  راوخ  بجوم  ار  نآ  دـنتخادرپ و  هحیال  تیهام  وبیوصت  یگنوگچ 
. دنک طلـسم  روشک  نیا  رب  ار  ناگناگیب  ات  دوب  تیناحور  فیعـضت  ددـصردتهج  نیا  زا  میژر  هک  دـنتخادرپ  عوضوم  نیا  لیلحت  هب  دوخ 
ار ناریا  مدرم  دنهاوخیم  هکدندرک  رطخ  مالعا  فانصا  یبهذم و  ياهرهـش  املع ، شترا  هب  ناشنانخـس  زا  يرگید  زارفرد  ماما  ترـضح 

مدرم يهدنیامن  سلجم  ناگدنیامن  دندومرف : دوخ  يهیعرش  تیالو  هب  دانتسااب  ینارنخس  نیا  رد  ینیمخ  ماما  دننک . ناگناگیب  لیلذ  ریسا و 
تفلاخم طقف  هکنیا  زا  هحیالنیا  اب  ناگدنیامن  زا  یـضعب  تفلاخم  هب  هراشا  اب  ماما  ترـضح  مدرک »  ناشلزع  نم   » دندوب مهرگا  دنتـسین و 

؛ رتدـب سیلگنا  زا  اکیرمآ  : » دوب هلمج  نیا  ینارنخـس  نیا  یـسامح  شخبنیرتابیز  دـندومرف . داـقتنا  دـناهدزن  مه  هب  ار  سلجم  دـناهدرک و 
اب تساـهثیبخ  نیااـب  اـم  راـک  ورـس  زورما  اـما  رتدـیلپ . مه  زا  همه  رتدـب ؛ مه  زا  همه  رتدـب ؛ ود  ره  زا  يوروش  رتدـباکیرمآ ؛ زا  سیلگنا 

خـساپ رد  هلمج  نیا  ًارهاـظ  اـم ». تلم  شیپ  تساـیند  دارفا  نیرتروفنمهک  ار  اـنعم  نیا  دـنادب  دـنادب ، اـکیرمآ  روـهمجسیئر  تساـکیرمآ 
مینکیم لقن  ار  نآ  نیعینارنخـس  نیا  تیمها  هب  هجوت  اب  ام  دـنکن . تبحـص  اکیرمآ  هیلع  ات  دوب  هتـساوخ  ماما  زا  هکدوب  میژر  يهداتـسرف 

يزور دـنچ  نیا  تسا  راشف  ردنم  بلق  منک  راهظا  مناوتیمن  ار  مدوخ  یبلق  تارثأت  نم  نوعجار  هیلا  اـنا  هّلل و  اـنا  میحرلا  نمحرلا  هللامسب 
يهیرگ  ) تسا راشف  رد  مبلق  راضح ) يهیرگ   ) متـسه تحاران  راـضح ) يهیرگ   ) تساهدـش مک  مباوخ  ماهدینـش  ار  ناریا  ریخا  لـئاسم  هک 
يهیرگ . ) درادـن دـیع  رگید  ناریا  راضح ) دـیدش  يهیرگ  .) دـیایب شیپ  گرم  تقو  هچ  هک  منکیم  يرامـشزور  یبلق  تارثأت  اـب  راـضح )

. دندیصقر یعمجهتـسد  ودندرک  ازع  راضح ) يهیرگ  . ) دندرک یناغارچ  دندرک و  ازع  راضح ) يهیرگ  . ) دناهدرکازع ار  ناریا  دیع  راضح )
مدوب اهنیا  ياج  هب  نم  رگا  دـندرک . یبوکیاـپ  دـندرک ؛ یناـغارچ  مه  زاـب  ،و  دـنتخورف ار  اـم  لالقتـسا  دـنتخورف ، ار  اـم  راـضح ) يهیرگ  )

. دنربب الاب  هایس  رداچ  دننزب ؛ اههناخ  رس  يالاب  راضحيهیرگ ) ( ؛ دننزب اهرازاب  رس  يالاب  هایس  ِریب  متفگیم  مدرکیم  عنم  ار  اهیناغارچنیا 
ار ام  ًالوا  نوناق  نآ  رد  دندرب . سلجم  رد  نوناق  دندرک . بوکیاپ  ار  ناریا  شترا  تمظع  تفر  نیب  زا  ناریا  تمظع  . دش بوکیاپ  ام  تزع 
اب ناشیاههداوناخاب  اـکیرمآ  یماـظن  ناراشتـسم  ماـمت  یماـظن  ناراشتـسم  نیو  ناـمیپ  هب  دـندرک  ِاـحلاًایناث  نیو و  ناـمیپ  هب  دـندرک  قحلم 

دننکب ناریا  رد  هک  یتیانج  ره  زا  اهنیا  دراد . اهنآ  هب  یگتـسب  هک  سکره  اـب  ناشهمدـخ  اـب  ناـشیرادا  نادـنمراک  اـب  ناـشینف  ياهدـنمراک 
، دنک بوکنم  اپ  ریز  دـنک ، رورت  رازابطسو  رد  ار  امـش  دـیلقت  عجرم  ییاکیرمآ  زپشآ  کی  رگا  ییاکیرمآ  مداخ  کی  رگا  ! دنتـسه نوصم 

رداجنآ اکیرمآ ! دورب  دـیاب  دـننک ، یـسرپزاب  دـننک ، همکاـحم  دـنرادن  قح  ناریا  ياـههاگداد  ! دریگب ار  وا  يولج  درادـن  قح  ناریا  سیلپ 
رد ار  همانبیوصتنیا  رـضاح  تلود  تفگن  یـسک  هب  دوب و  هدرک  ار  بیوصت  نیا  قباس  تلود  دـننک ! نیعم  ار  فیلکت  اـهبابرا  اـکیرمآ 

زاـب دـندرک و  ماـمت  ار  بلطم  دوعق  ماـیق و  کـی  اـب  دـندرب و  انـس »  » هبنیا زا  شیپ  تقو  دـنچ  رد  سلجم و  هب  درب  نیا  زا  شیپ  زور  دـنچ 
. دـش ییاهتفلاخم  دـندرک ؛ ییاهتبحـصاجنآ  رد  و  اروش »  » سلجم هب  دـندرب  ار  همانبیوصت  نیا  زور  دـنچ  نیا  رد  دـماین . رد  ناشـسفن 
اب تلود  ! دندنارذگ تحاقو  لامک  اب  دندنارذگ ؛ ار  بلطم  نکل  دندرک ، ییاهتبحـص  دندرکییاهتفلاخم ؛ مه  اجنآ  يالکو  زا  یـضعب 

ییاکیرمآ گس  یـسک  هچنانچ  رگا  دـندرک . رتتسپ  اکیرمآياهگس  زا  ار  ناریا  تلم  درک ! يرادـفرط  نیگنن  رما  نیا  زا  تحاقو  لامک 
کی هچنانچ  رگا  دننکیمتساوخزاب و  دریگب ، ریز  ار  ییاکیرمآ  گس  کی  ناریا  هاش  رگا  نکل  دـننکیم  وا  زاتساوخزاب  دریگب ، ریز  ار 

؟ ارچ درادـن ! ضرعت  قح  سک  چـیه  دریگب ، ریز  ار  ماـقم  نیرتگرزب  دریگب ، ریزار  ناریا  عجرم  دریگب ، ریز  ار  ناریا  هاـش  ییاـکیرمآ  زپشآ 
ماو کی  زور ، راهچ  هس  زا  دعب  تسا ـ روج  نیادـبال  دوشب ـ  دـیاب  راک  نیا  تفگ  اکیرمآ  اکیرمآ ! زا  دـنریگب  ماو  دنتـساوخیم  هکنیايارب 

دنهدب و ناریا  تلود  هبلاس  جنپ  ضرع  رد  رالد  نویلم  تسیود  درک  بیوصت  تلود  دندرک . اضاقت  يرالدنویلم  تسیود  نویلم  تسیود 
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دنهدـب ماو  لاس  جـنپ  ضرع  رد  ناموت  يرالد 8  ره  رالد ، نویلم  تسیود  هچینعی  دـیمهفیم  دـنریگب ! نویلم  دصیـس  لاـس  هد  ضرع  رد 
دـص ینعی  دریگب ؛ ناریا  زا  رالد  نویلم  دصیـس  دـندرکباسح ، هک  روطنآ  نویلم  دصیـس  لاـس  هد  ضرع  رد  ماـظن و  يارب  ناریا  تلودهب 

ناریا اهرالد ! نیا  يارب  تخورفار  شدوخ  ناریا  کلذعم  دـنریگب ! عفن  ماو  نیا  يازا  رد  ناریا  زا  ناموت  نویلمدصتـشه  ینعی  رالد ، نویلم 
ماويازا رد  درک . یفرعم  ایند  رد  اهیشحو  زا  رتتسپ  ار  ناریا  ملسم  تلم  درک ؛ باسحهرمعتسم  تلود  ءزج  ار  ام  تخورف  ار  ام  لالقتسا 

؟ دنربب هانپ  اجک  هب  دـننکب ؟ هچ  بلاطم  نیا  اب  نویناحور  مینکبهچ  تبیـصم  نیا  اب  ام  دـنهدب ! سپ  رالد  نویلم  دصیـس  هک  نویلم  تسیود 
ار شدوخردق  نیا  هک  تسا  ناریا  تلم  نیا  تسا  ناریا  تلم  هک  دننکیم  لایخ  کلامم  ریاس  دنناسرب ؟ یتکلمم  هچ  هبار  ناشدوخ  ضرع 

سلجم نیا  درادـن . تلم  هب  طاـبترا  هک  تسا  یـسلجم  نیا  تساناریا  سلجم  نیا  تـسا  ناریا  تـلود  نـیا  دـننادیمن  تـسا  هدرک  تـسپ 
ناشیرایـسب عجارم  لوا  زارط  ياـملع  . دـندادن يأر  اـهنیا  هب  ناریا  تلم  دراد . ناریا  تلم  هب  یطاـبترا  هچ  سلجم  نیا  تساهزینرـس  سلجم 

زا یکی  رد  دـناشن . یـسرک  نیا  رب  دروآ  ار  اـهنیا  هزینرـس  روز  نکل  دادـن ؛ يأر  اـهنیا ، زادرک  تـیعبت  تـلم  ار . تاـباختنا  دـندرک  مـیرحت 
هتـشون ار  یغورد  لئاسم  کی  هکنیا  زا  دعب  هک  تسا  نیا  دوشیممیلعت  ام  ياههچب  هب  تسا  هدیـسر  عبط  هب  لاسما  هک  یخیرات  ياهباتک 

هب تلم  لاح  هافر  تسا  دیفم  تلم  نیا  لاحهافر  رد  نویناحور  ذوفن  عطق  تیناحور  ذوفن  عطق  هک  دش  مولعم  هک  تسا  هتـشونشرخآ  تسا 
؛ دشاب تقو  کی  سیلگناریـسا  تلم  نیا  دراذگیمن  دشاب ، نویناحور  ذوفن  رگا  تسا  روطنیمه  دـنرببنیب ! زا  ار  نویناحور  هک  تسا  نیا 

ياهالاک هک  دراذگیمن  ار ! ناریا  داصتقا  دنک  هضبق  لییارـسا  هک  دراذـگیمن  ، دـشاب نییناحور  ذوفن  رگا  دـشاب . تقو  کی  اکیرمآ  ریـسا 
هب ار  یگرزب  يهضرق  وچمه  کی  دوخرس  اهنیا  هک  دراذگیمن  دشاب ، نییناحور  ذوفن  رگا  دوشب ! هتخورف  كرمگ  نودب  ناریارد  لییارـسا 

، دشاب نییناحورذوفن  رگا  دوشب . تسه  لاملاتیب  رد  هک  یجرم  جره و  نیا  دراذگیمن  دشابنویناحور ، ذوفن  رگا  دـنراذگب . تلم  ندرگ 
هک دراذگیمن  دشاب ، نییناحور  ذوفن  رگا  دشاب . تلم  دض  رب  دصرددصولو  دهدب ، ماجنا  دهاوخیم  يراک  ره  یتلود  ره  هک  دراذگیمن 
نآ زا  تحاضف  نیا  ات  دوشب  تسرد  هزینرـس  اب  سلجم  هک  دراذـگیمن  دـشاب ، نییناحور  ذوفن  رگا  دـیآرد . لذـتبم  تروص  نیاهب  سلجم 
رگا تسا  هدشزاریـش  رد  هچنانچ  دنریگب . یتشک  مه  شوغآ  رد  مه  اب  رـسپ  رتخد و  هک  دراذگیمندشاب  نییناحور  ذوفن  رگا  دوشب . ادـیپ 

، دـشاب نویناـحور  ذوـفن  رگا  دنـشاب . سرادـم  رد  اـهناوج  تسدریز  مدرم  موـصعم  ياـهرتخد  هـک  دراذـگیمن  دـشاب ، نویناـحور  ذوـفن 
يوت دشاب  نویناحور  ذوفن  رگا  . دنزادنیب هار  داسف  دنربب و  اهنز  يهسردم  رد  ار  اهدرم  دنربب ، اهدرم  يهسردم  ردار  اهنز  هک  دراذگیمن 

، دــشاب نویناــحور  ذوــفن  رگا  دــننکیم . نوریب  سلجم  زا  ار  ــالکو  دــننزیمسلجم و  نـیا  نـهد  يوــت  دــننزیم ! تـلود  نـیا  نــهد 
کی دنراذگیمن  دشاب ، نویناحور  ذوفن  رگا  . دننک تموکح  یتکلمم  کی  تشونرـس  رب  الکو  زا  هدـع  کی  هک   ( دوشب دـناوتیمنلیمحت 

لاح هب  رـضم  ، ریخن تسا !  تلم  لاح  هب  رـضم  یناحور  ذوفن  ناریا  زا  دـننکیم  شنوریب  دـنکبار ؛ اـهطلغ  نیا  ییاـکیرمآ  يهدـناشنتسد 
ره دیهدب ، ماجنا  ار  يراک  ره  دیناوتیمن  یناحور  ذوفن  اب  دـیدید  امـش  تلم  تلاح  هب  رـضم  هن  تساهنئاخ  امـش  لاح  هب  رـضم  تسامش 

فالتخا نویناحور  نیب  هک  دیناوتیم  اهيزاسهنحـصاب  هک  دیدرک  نامگ  امـش  دیربب . نیب  زا  ار  یناحور  ذوفن  دیهاوخیم  دینکبار ، یطلغ 
. دنتسه مه  اب  نویناحور  دیهدبماجنا . ار  يراک  وچمه  دیناوتیمن  دوشب . لصاح  امـش  يارب  گرم  رد  دیاب  باوخنیا  دوشیمن . دیزادنیب ؟
ار بالطتسد  زورما  مدیـسوب  ار  عجارم  تسد  رگا  زور  نآ  مسوبیم  ار  نییناحور  مامتتسد  منکیم  میظعت  ار  نییناـحور  ماـمت  زاـب  نم 

شترا يا  منکیم  رطخ  مـالعا  نم  اـقآ  راـضح .) دـیدش  يهیرگ   ) مسوبیم مه  ار  لاـقب  تسد  زورما  نم  راـضح ) يهیرگ   ) مسوـبیم مه 
يا ناریا  ياملعيا  منکیم  رطخ  مالعا  نم  ناریا  ناناگرزاب  يا  منکیم  رطخ  مالعا  نم  ناریانویـسایس  يا  منکیم  رطخ  مـالعا  نم  ناریا 
نم زاریـش ، يا  نارهت  يا  دهـشم ، يا  مق  يا  فجن  يا  نایاقآ  يا  عجارميا  بـالط  يا  الـضف ، يا  منکیم  رطخ  مـالعا  نم  مالـسا  عجارم 

! دورب الاب  اههدرپ  دـیراذگن  دـنتفگ  سلجم  رد  مینادیمنام  تسا و  ییاهزیچ  اههدرپ  ریز  دوشیم  مولعم  تسا  رادرطخ  منکیم  رطخمالعا 
اب دنهاوخیم  هچ  هچ  رتدب  تلذزا  هچ  رتدب  تراسا  زا  منادیمن  درک ؟ دنهاوخ  هچ  رتدـب  نیا  زا  دـناهدید . اهباوخام  يارب  دوشیم  مولعم 

ناموتنویلیم دصتشه  لاس  هد  زا ( سپ   ( ریقف تلم  نیا  دروآیم ؟ تلم  نیا  رـس  هب  هچ  رالديهضرق  نیا  اهنیا ؟ دنراد  یلایخ  هچ  دننکب ؟ ام 
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هب ییاکیرمآ  یماظن  ياهراشتسم  اکیرمآ و  ياهیماظن  يراکوچمه !  کی  يارب  دیشورفب  ار  ام  لاح  نیع  رد  دهدب !؟ اکیرمآ  هب  لوپ  عفن 
یقرت  » زا مد  ردـق  نیاارچ  سپ  دیـشکیم ؟ هدـبرع  ردـق  نیا  ارچ  سپ  تساـکیرمآ  لاغـشا  تکلمم  نیا  رگا  ، اـقآ دـنراد ؟ یعفن  هـچ  اـمش 

رگا دـینکیم ؟ ناشرتالاب  هاش  زا  ارچ  سپ  دـینکیم !؟ ناشرتالاب  اـهبابرازا  ارچ  سپ  دنتـسه ، امـش  رکون  اهراشتـسم  نیا  رگا  دـینزیم !؟
لمع مه  امـش  دننکیم ، لمع  ناشنادنمراکاب  هک  للم  ریاس  لثم  دنتـسه ، امـش  دنمراک  رگا  دینک . لمع  اهنآ  اب  اهرکون  ریاسلثم  دـنرکون ،

؟ دننکب ام  اب  دنهاوخیمهچ  تکلمم  نیا  زا  نوریب  دیزیرب  دیرادرب  ار  ام  سپ  دـییوگب ! سپ  تساییاکیرمآ  لاغـشا  ام  تکلمم  رگا  دـینک .
هب اوـتف و  هب  هک  یـسلجم  نیا  مرحم  سلجم  نیا  ینوناـقریغ  سلجم  نیا  ؟ اـم اـب  درک  هـچ  سلجم  نـیا  اـم ؟ هـب  دـیوگیم  هـچ  تـلود  نـیا 
زا ام  یه  ام ! ام ! دنیوگیم  یه  اعدا  هب  هک  یسلجمنیا  تسین  تلم  زا  شلیکو  کی  هک  یـسلجم  نیا  تسا  هدش  میرحت  دیلقت  عجارممکح 

معلطم نم  مربیم  جنرنم  هک  دنادیم  ادخ  معلطم  نم  اقآ  دندروآ ! رد  ار  مدرم  ردپ  دیفس !؟» بالقنا   » نیاوک اقآ  میدمآ  دیفـس » بالقنا  »
زا مدرم  ندروخ  یگنـسرگ  زا  معلطم  نم  راضح ) يهیرگ   ) تخبدـب مق  نیا  زا  هداتفا  رود  ياهناتـسرهش  نیا  زا  معلطم  نم  تاـهد  نیا  زا 

هتبلا دیوشب . رکون  یه  دیروایب ! ضرقيور  ضرق  یه  تلم  نیا  يارب  دینکب  يرکف  تکلمم  نیا  يارب  دینکب  يرکف  اقآ  مدرم  تعارزعضو 
هب درادـن  قحیـسک  میتفر  لیبموتا  ریز  ام  رگا  مینکب  اـم  ار  شیرکون  دـینک ، هدافتـسا  دیهاوخیمامـش  ار  اـهرالد  تسه  مه  يرکون  رـالد 
هک ینایاقآ  نآ  ار ؟ اهنیا  تفگ  دیابن  تسا  روط  نیا  بلطم  دـینکبار . شاهدافتـسا  اهامـش  نکل  وربا ! تمـشچ  يالاب  دـیوگب  اهییاکیرمآ 
هفخ دنـشورفب و  ار  ام  نآرق  میوشبهفخ !  دنـشورفب و  ار  ام  میوشب  هفخ  مه  اجنیا  دش ؟ هفخ  دـیاب  مه  اجنیا  دـش ، هفخدـیاب  هک  دـنیوگیم 

مالسا نارس  يا  راضح .) دیدش  يهیرگ  . ) دنکن دایرف  هک  یـسک  تسا  هریبک  بکترم  هللاو  دنزنداد ؛ هک  یـسک  تسا  راکهانگ  هللاو  میوشب 
تفر دیـسرب . مالـسا  داد  هب  مق  ياملع  يا  راضح ) هیرگ  . ) دیـسرب مالـساداد  هب  فجن  ياملع  يا  راـضح ) يهیرگ  . ) دیـسرب مالـسا  داد  هب 

هاش يا  یمالـسا  للم  نیطالـس  يا  یمالـسا  للمروهمج  ياسؤر  يا  مالـسا  للم  نارـس  يا  مالـسا  للم  يا  راضح ) دیدش  يهیرگ   ) مالـسا
اکیرمآ میرادن !  رالد  نوچ   ! میتسه یفیعض  تلم  نوچ  میورب  اکیرمآ  يهمکچ  ریز  ام  دیـسرب . ام  يهمهداد  هب  سرب  تدوخ  داد  هب  ناریا 

اب اـم  راـک  رـس و  زورما  اـما  رتدـیلپ . مه  زا  همه  رتدـب ؛ مه  زا  هـمه  رتدـب ؛ ودره  زا  يوروـش  رتدـب ؛ اـکیرمآ  زا  سیلگنا  رتدـب ؛ سیلگنا  زا 
زورما اـم . تلم  شیپ  تساـیند  دارفا  نیرتروـفنمهک  ار  اـنعم  نیا  دـنادب  دـنادب ؛ اـکیرمآ  روـهمج  سیئر  تساـکیرمآ  اـب  تساـهثیبخنیا 

وا اب  ناریا  تلم  تسامصخ  وا  اب  نآرق  زورما  تسا  هدرک  یمالـسا  تلود  هب  یملظ  وچمه  کی  اـم . تلمشیپ  تسا  رـشب  دارفا  نیرتروفنم 
تینوـصم اهراشتــسم  يارب  ناریا  رد  ار  وا  دـندرک  بارخ  ناریا  رد  دـندرکشعیاض  ار . بـلطم  نـیا  دـنادب  اـکیرمآ  تـلود  تـسا  مـصخ 

هب ار  اـم  دیــشورفن ، ار  اـم  دـننکن ، لـیمحت  ردـق  نـیا  اـم  هـب  دـیهاوخب  اـمياهتسود  نـیا  زا  اـقآ  دـندز  داد  ـالکو  هراـچیب  دــیریگیم !؟
نم تسا  هدشن  رکذ  يهدام 32  دناهدرکن ! رکذشلصا  ار  هدام  کی  نیو  نامیپ   » زا اهنیا ؟ هب  داد  شوگ  یک  دیرواین ، رد  هرمعتـسمتروص 

ار حرط  ار ! حرط  دندرکلوبق  هک  دننادیمن  دننادیمن . مه  الکو  دنادیمن ، مه  سلجم  سیئر  منادیمنهک  نم  تسا  هچ  هدام  نآ  منادیمن 
، دندرکن اضما  دبال  مه  اهنآ  تسیچ  مینادیمن  ًالـصا  ام  هک  دندرک  رارقا  ياهدعاما  دندرک ، بیوصت  دندرک ، اضما  ار  حرط  دـندرک ، لوبق 

یکی ام ، یـسایس  لاجر  ام ، گرزب  ياهبصنم  بحاص  ام ، یـسایس  لاجر  اهنیا . دنالاهج  هدع  کی  دندوب . اهنیا  زا  رتدب  رگید  يهدعنآ 
يزیچ اهنآ  تسد  رد  تسین  يزیچ  دنـشابهاوخنطو ، هک  یـسایس  لاجر  تسد  هب  ام  تکلمم  رد  نآلا  دراذـگیم ! رانک  ار  يرگیدزا  دـعب 

هک دنتـشاذگوربآ  امـش  ماظن  يارب  دنتـشاذگ ؟ وربآ  امـش  يارب  رگید  دنراذگیم . رانک  يرگید  زادعب  ار  ناتیکی  دنادب ، مه  شترا  تسین 
وربآ امش  يارب  رگید  ناریا  رد  دش . مدقم  ام  دبشترا  کی  رب  ییاکیرمآزپشآ  کی  تسا !  مدقم  ام  دبشترا  کی  رب  ییاکیرمآ  زابرـس  کی 

سلجم لیکو  نم  رگا  مدرکیمن  لوبقار  گنن  نیا  نم  مدرکیم  افعتـسا  مدوب  یماظن  نم  رگا  مدرکیم  افعتـسا  مدوب  نم  رگا  ؟ دـنام یقاـب 
يارب ییاـکیرمآ  ياـهکیناکميارب  ییاـکیرمآ  ياـهزپشآ  يارب  تینوصم  دـیاب  دوشب ! عطق  اـهیناریا  ذوـفن  دـیاب  مدرکیم  افعتـسا  مدوـب 

یـضاقياقآ نکل  دشاب ، تینوصم  ناشیاههداوناخ  يارب  ینف  نادـنمراک  يرادا  نادـنمراک  نیرومأم  شیّنف  يرادا و  ییاکیرمآ  ياهيرادا 
؛ دنشاب دیاب  سبح  رد  مالسا  ياملع  مالسا  ياهرازگتمدخنیا  فرط  نآ  فرط و  نیا  دنربب  دنبتسد  اب  ار  یمالـسا  ياقآ  دشاب ! سبح  رد 
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؛ دنتـسه تیناحور  رادـفرط  اهنیاهکنیا  يارب  دنـشاب ، سبح  سابعردـنب  رد  دـیاب  مالـسا  نارادـفرط  دنـشاب . دـیاب  سبحرد  مالـسا  ظاعو 
تلم نیالاح  هافر  دش  مولعم  هک  دنداد  تسد  هب   ( دنـس اهنیا ! دنداد  مدرم  تسد  ناریا  خیرات  یناحور  رادـفرط  ای  دـنایناحور  ای  ناشدوخ 

نویناـحور دوشب !؟ تلم  نیا  زا  هللالوسر  دـی  عطق  هک  تسا  نیاهب  تلم  لاـح  هاـفر  هچ  ینعی  دوشب ! نییناـحور  ذوفن  عـطق  هک  تسا  نیا  هب 
؛ دنهاوخیم ار  نیا  اهنیا  دوشب ! تلم  نیازا  هللالوسر  دـی  عطق  دـیاب  تسا  هللالوسر  زا  دـنراد  هچ  ره  نویناحور  هک  دنتـسینيزیچ  ناشدوخ 

يراتفرگ مامت  اقآ  دنکب . دهاوخیم  يراک  ره  تحار  لد  هب  اکیرمآ  ات  دنکب ؛ اجنیا  يراک  ره  تحارلد  هب  لییارسا  ات  دنهاوخیم  ار  نیا 
زا مه  ارزو  نیا  دنتسه . اکیرمآ  زا  مه  الکو  نیا  تساکیرمآ  زا  مه  لییارسا  تسا  لییارسا  نیا  زا  ام  يراتفرگ  مامت  تساکیرمآ  نیا  زا  ام 

ممهفب مناوتیمن  تسین  تسرد  ماهظفاح  نآلا  نم  دننزب ؟ داد  شلباقم  رد  دنتسیایمن  ارچ  دنتسین ، رگا  تساهنآ  نییعت  همه  دنتسهاکیرمآ .
نآ رد  سردـم  نسحدیـسآموحرم  سردـم  موحرم  هک  قباـس  سلاـجم  زا  سلجم  کـی  رد  متـسه  بـالقنالاح  رد  نـآلا  بوخ  ار  بلطم 

ام تسین ـ  مدای  ار  نآ  زا  یچیه  الاح  نم  هک  دیهدن ـ  ماجنا  ار  هیـضق  نالف  رگا  هکناریا  هب  دمآ  سور  تلود  زا  یموتامیتلوا  دوب ، سلجم 
ار نیا  دـیاب  هک  سلجم  هب  دروآ  راـشف  مه  ناریاتلود  میریگیم  ار  نارهت  نارهت و  هب  مییآیم  تسا  هدوـب  ًارهاـظ  نیوزق  هـک  اـج  نـالفزا 

نایاقآ تفگ  داتسیانوبیرت و  تشپ  دمآ  نازرل  تسد  اب  یناحور  کی  هک  دسیونیم  ییاکیرمآ  نیخروم  نیخروم  زا  یکی  دینک . بیوصت 
درک و در  درک و  ادـیپ  تأرج  وا  تفلاـخم  رطاـخ  هب  سلجم  درک . در  میوربناـمدوخ  تسد  هـب  ارچ  مـیورب  نـیب  زا  اـم  تساـنب  هـک  ـالاح 

تلود کی  ار ، قباس  يهیسور  ار ، يوروش  ردلق  نآتشاذگن  دوب ، سلجم  يوت  یناحور  کی  تسا  نیا  یناحور  دندرکن . مه  یطلغچیه 
دیاب یناحور  دی  عطق  دشابیناحور ؛ دیابن  دننیبیم  اهنآ  درک ! در  ناوختـسا  تشم  کی  فیعـض  یناحور  کیار  شموتامیتلوا  داهنـشیپ  ار 

هک تسا  دایزتکلمم  نیا  رد  دسافم  ردق  نیا  بلاطم  تسا  هتشابنا  ردق  نیا  میوگب  هچ  نم  دنـسرب . ناشدوخ  يوزرآ  لامآ و  هب  ات  دننکب 
مناسرب امش  ضرع  هب  منادیم  هک  يرادقم  نآ  هب  ار  بلاطم  مناوتیمن  منکبیضرع  مناوتیمن  معضو  نیا  اب  ماهنیس  نیا  اب  ملاح  نیا  اب  نم 

هک تسا  فظوم  تلم  دننک . هاگآ  ار  تلم  دنافظوماملع  دننک . هاگآ  ار  تلم  دنافظوم  نایاقآ  دییوگب . ناتیاقفر  هب  دـیفظوم  امـشنکل 
؟ دیدرک يراک  وچمهکی  ارچ  هک  دنک  ضارتعا  تلود  هب  دنک ، ضارتعا  سلجم  هب  دناسرب ، ضرع  شمارآاب  دروایب . رد  ادص  رما  نیا  رد 

دوخبدوخ تکلمم  هب  دـیدرک  تنایخ  رگا  دـیدوب ، مه  لیکو  دنتـسین ! ام  لیکوهک  امـش  میتسه  امـش  يهدـنب  ام  رگم  دـیتخورف ؟ ار  ام  ارچ 
تنایخ ام  تکلمم  هب  تلود  ایادـخ ، ام . تکلمم  هبدـندرک  تنایخ  اهنیا  ایادـخ ، تسا  تکلمم  هب  تنایخ  نیا  دـیوریم . نوریب  تلاـکوزا 
سلجم يالکو  رمانیا ، اب  دندرک  تقفاوم  هک  ییاهنآ  دندرک ، تنایخ  نیسلجم  يالکو  درک . تنایخ  نآرقهب  درک ؛ تنایخ  مالسا  هب  درک ؛

ایند دنتسین . لیکو  اهنیا  تکلمم  نیا  هب  دندرک  تنایخ  دنداد ، يأر  هک  ییاهنآ  ، اروش سلجم  يالکو  اهدرمریپ ، نیا  دندرک . تنایخ  انس » »
شمامت دناهتشون ، لاح  ات  هک  ییاههمانبیوصتمامت  دنلوزعم . تلاکو  زا  مدرک  ناشلزع  نم  دندوب  مه  رگا  دنتسین ! ناریا  لیکو  اهنیادنادب 

نوناق صن  بسح  هب  صن  بسحهب  دنراد ، لوبق  هک  ار  نوناق  نوناق  صن  بسح  هب  نوناق  صن  بسح  هب  الاحات  هطورشم  لوا  زا  تسا  طلغ 
؟ الاح دنکیمتراظن  دـهتجم  مادـک  تسین  یچیه  نوناق  سلجم  رد  دـننکن  تراظن  نیدـهتجمات  یـساسا  نوناق  ممتم  مود  لصا  بسح  هب 
! دزیم اـهنیا  نهد  وت  دوب ، سلجم  نیا  يوت  ـالم  کـی  رگا  دوـبسلجم ، نیا  يوـت  ـالم  اـت  جـنپ  رگا  ار ! نییناـحور  تسد  درک  عـطق  دـیاب 

يدشن اپ  ارچ  یتخیرن  ترسهب  كاخ  ارچ  هک  اهنآ ، هب  مراد  ار  فرح  نیا  دندرک ، تفلاخم  هک  ییاهنآ  هب  نم  دوشبراک . نیا  تشاذگیمن 
طـسودیزیرب دـیاب  دـینک ؛ وهایه  دـیاب  تسا !  نیا  تفلاخم  قلمت !  همه  نیا  فراعت و  یهو  مفلاخم  نم  نیمه  يریگب  ار  هکدرم  نیا  يهقی 

دیراذگن دیاب  درذـگیم ! هک  دـینیبیم  بوخ  دوشیم !؟ تسردمفلاخم  نم  هکنیا  فرـص  هب  بلطم  نیا  درذـگن  هک  دـیرپب  مه  هب  سلجم 
ام مینادیمن  نوناق  ناشدوخ  حالطـصا  هب  دندنارذگ ، هک  ینوناق  نیا  ام  نوریب  ناشدیربب  سلجم  زا  دنک . ادـیپ  دوجویـسلجم  وچمه  کی 
ار نیملـسم  روـما  ادـنوادخ ،! دـننئاخ ! ناریاتکلمم  هب  دـننئاخ  اـهنیا  مینادیمن  تلود  ار  تلود  نـیا  اـم  مـینادیمن  سلجم  ارسلجم  نـیا 
هک یـصاخشا  ایادـخ ! راـضح ) نیمآ  . ) اـمرف تیاـنع  نآ  هـب  تـمظع  ار  مالـسايهسدقم  تناـید  ادـنوادخ ! راـضح ) نـیمآ   ) نـک حالـصا 
زین زور  نامه  رد  راضح ) نیمآ   ) نک دوبان  ار  اهنآ  نآرق  هب  دننکیم  تنایخ  مالسا  هب  دننکیم  تنایخ  کلم  بآ و  نیا  هب  دننکیمتنایخ 
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تسناد و تکلمم  لالقتسا  هب  همطل  ار  یجراخ  روشک  کی  یماظنناراشتـسم  تینوصم   » نوناق ینارنخـس  کی  رد  يرادمتعیرـش  هللاتیآ 
هللامالس ارهز ، يهمطاف  زا  لیلجتنمض  ینارنخس  کی  یط  زین  یفجن  هللاتیآ  درک . مالعا  یـساسا  نوناق  یمالـسانیناوق و  فالخ   » ار نآ 
طـسوت لبق  زا  هک  ياهینایب  دـش ، فعـض  راچد  دوبن و  بسانم  هللاتیآ  یجازملاـح  نوچ  تخادرپ  هحیـال  ياهدـمآیپ  حیرـشت  هب  اـهیلع ،
فـسأت راهظا  ییاکیرمآ  ناراشتـسمتینوصم  عورـشمریغ   » بیوصت زا  یفجن  هللاتیآ  هینایب  نیا  رد  دـیدرگ . تئارق  دوب ، هدـشهیهت  ناـشیا 

لاح رد  هداتفابقع  ياهتلم  هک  یطیارـش  رد  هکنیا  زا  دـش و  ایحا  ناریا  رد  ًاددـجمهک  دنتـسناد  یـسوحنم  نوناـق  ار  نآ  دـندوب و  هدرک 
. دـندرک ریـسفت » هایـس  عاـجترا  ارقهقهب و  عوجر   » ار نآ  دـندرک و  بجعت  راـهظا  دوشیم  بیوـصت  ینوناـق  نینچ  دنتـسه ، لالقتـسازارحا 

يارب دننکن و  لمحت  ربص و  نیا  زا  شیب   » هک دنتـساوخ  دادمتـسا » ناریا  تلم  تاقبطمومع  زا   » دوخ يهینایب  زا  یتمـسق  رد  یفجن  هللاتیآ 
وا يهدناشنتسد  اکیرمآ و  تلود  زا   » اتدنتـساوخ مدرم  زا  و  دنیامن » زاربا  ار  دوخ  راجزنا  ضارتعا و  دوخ  تکلمم  لالقتـسا  نیدظفح و 

يهفلتوم تئیه  دندومن . رـشتنمو  رداص  ناراشتـسم  تینوصم  يهحیال  تیموکحم  رد  زین  ياهینایب  ینیمخ  ماما  دنیامن . رفنت  راهظا  لییارـسا 
هیمالعا یهاتوک  تدـم  رد  داد . ناـشن  نارهت  رد  هیعـالطا  نیا  عیزوت  رد  اردوخ  ناوت  تفاـی  لیکـشت  هیـضیف  يهعقاو  زا  دـعب  هک  یمالـسا 

هب ییاههیمالعا  ( 9/8/43  ) هتشذگبش : » داد شرازگ  زور  نآ  يادرف  كاواس  دش . شخپ  نارهت  رهـش  لامـش  رد  ًاصوصخنارهت  رـساترس 
رد شخپ و  نارهت  رهـش  رد  يدایز  دادـعت  هب  ییاکیرمآ  ناراشتـسم  تینوصم  نوناـقبیوصت  هب  ضارتعا  رب  ینبم  ینیمخ  هللاتیآ  ياـضما 

ینعی زور  نآ  يادرف  و  دـش . شخپ  نارهتزا  یطاـقن  رد  ماـما  ترـضح  يهیمـالعا  ًاددـجم  زین  دـعب  بش  تسا »  هدـش  هـتخیر  لزاـنمبلغا 
ربانم يور  فلاخم  نویناحور   » ینیمخ ماما  ینارنخس  راشتنا  زا  سپ  دیدرگ . رـشتنم  نارهترد  هچباتک  تروص  هب   » هیمالعا زین  نابآ  مهدزای 

یمومع راکفا  کیرحت  لوغـشم  كاواس  لوق  هب  هدومن و  ییاکیرمآ  ناراشتـسم  تینوصم  ریخا  يهحیال  تلود و  هیلعینارنخـس  هب  عورش 
ینیگنن مادقا  نارهت  رد  نآ  هدرتسگ  عیزوت  وینیمخ  ماما  حیرص  هیمالعا  جیهم و  نانخـس  يرگاشفا و  لابند  هب  ریزوتسخن : لاعفنا  دندش .

ات داد  روتـسد  روصنم  هب  هاش  تخادنا  هار  هب  میژر  هیلع  ار  داقتنا  زا  یجوم  دش و  راکـشآ  ، دوب نآ  نتـشاد  هگن  یفخم  ددـص  رد  میژر  هک 
داریا اب  دیایب و  انـس  سلجم  هب  ات  دـید  نآرد  ار  تحلـصم  روصنم  دـهدب . هولج  تیمهایب  يداع و  یلمع  ار  نآ  دزادرپب و  هحیال  هیجوتهب 
تفگ ینارنخـس  نیا  رد  وا  تخادرپ  ییوگغورد  هب  دـمآ و  سلجم  هب  ناـبآ  مهن  زوريو  دـهد . هولج  تیمهایب  ار  میژر  مادـقا  یناـنخس 

هک تسا  عنتمم  لاحم و  زیگناریثأترایـسب ... تسا و  روآفسأت  رایـسب  هک  هدروخ  شوگ  هب  یلئاسم  هتـشذگ  زور  دنچ  زا  هک  مفـسأتمهدنب  »
مدرم تلود و  ناریا و  نیـسلجم  ناریا و  هاشنهاش  زا  تکلمم  هب  ناـنآ  يهقـالعنازیم  اـهنآ و  یتسرپنطو  نازیم  هک  دـنوش  تفاـی  یناـسک 
نتفگ اب  يو  تسا  ینوناقاهروشک  زا  يرایسب  رد  یماظن  ياهورین  تینوصم  هک  دش  یعدم  ینارنخس  نیا  رد  يو  دشاب ». رتشیبناریا  یعقاو 
اطعا ناریا  شترا  تمدخ  رد  ییاکیرمآ  ناراشتـسم  يارب  یندم  تینوصمیتح   » هحیال نیا  رد  تفگ  راکـشآ  گرزب و  رایـسب  غورد  کی 

هداوناخ و لـماش  هدـشهداد و  يراشتـسم  تئیه  ياـضعا  سیئر و  هب  طـقف  زاـیتما  نیا  : » دـش یعدـم  يرگید  گرزب  غوردرد  يو  هدـشن » 
رد تینوصم  ینعی  صقان  تینوصم   » کی طقف  هحیال  نیا  تفگ  رگیدغورد  کی  اب  وا  دوب . دـهاوخن  يراشتـسم  تئیه  ینفریغ  نادـنمراک 

ياهنوتس يهلیـسو  هب  هک  یتایرظن  ار  هلمظعم  ضارتعا  ینیمخ  ماما  هب  هیانک  اب  دوخ  تبحـص  يهمادا  رد  روصنم  تسا  هفیظو  ماجنا  نیح 
هک سک  ره  يارب  روصنم  حضاو  ياهغورد  درک . مالعا  دناهدش »، هتخانشهنافسأتم  مه  اهنآ  زا  یضعب  دنـشاب و  یئرمریغ  دیاش  هک  یمجنپ 

دیاـش دوب و  هتفرگ  نارهت  هاگـشناد  زا  ار  قوقح  سناـسیل  زین  روـصنم  دوـخ  دوـب . راکـشآ  ، دوـب هدرک  هعلاـطم  ار  نیو  دادرارق  هبترم  کـی 
هب انـس  سلجم  رد  دوب  هدمآ  گنت  هب  نوچیلو  دوشن ؛ عقاو  فالخ  تانایب  نینچ  بکترم  هک  تشاد  عالطا  یللملانیب  قوقح  زا  هزادنانیا 

نابآ زور 11  زره ، فا  نیترام  اکیرمآترافـس ، یـسایس  رواشم  تخیگنارب  ار  اکیرمآ  تاماقم  ینارگن  روصنم  ياهغورد  دـمآ . گـنفج 
بجعت لامک  اب  روصنم  دـش . هداد  رکذـت  روصنم  هب  رکذـلاِوف  غورد  هس  ره  تاقالمنیا  رد  دـش . روصنم  اب  يروف  تاقالم  کـی  راتـساوخ 
حوضو هب   » دوخ ینارنخس  رد  درک  اعدايو  تفگ  ترافس  یـسایس  رواشم  هب  زین  غورد  دنچ  تفرگ و  سپ  دوب ، هتفگ  هک  ار  هچنآیمامت  »

هک دوـب  نآ  طـقف  وا  روـظنم   » تفگ تئیه  ياـضعا  لومـش  دروـم  رد  و  ددرگیمیندـم » ياهتیلوئـسم  لـماش  بلطم  نیا  هک  دوـب  هـتفگ 
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هجو چیه  هب   » تفگ ترافس  يهدنیامنهب  تیاهن  رد  يو  دنوش ». دنمهرهب  ییاهتینوصم  نینچ  زا  دنناوتیمن  اهتئیه  نیا  یناریانادنمراک 
لاصیتسا هب  ینیمخ  ماما  ياهيرگاشفا  لباقم  رد  هک  هاش  میژر  عقاو  رد  دیآ ». لمع  هبعوضوم  نیا  صوصخرد  يرتشیب  ینلع  ثحب  دـیابن 

. اکیرمآ تساوخ  لـباقمرد  میلـست  مدرم و  لـباقم  رد  يراـکناهنپ  مه  زاـب  غورد و  دـیدیم : دوخ  لـباقم  رد  ار  هار  کـیاهنت  دوب  هدیـسر 
www.irdc.ir: عبنم

یتیالو یتلایا و  ياهنمجنا  هحیال 

ار تصرف  مـیژر  لاس 1340 ، رد  يدرجورب  هللاتیآ  تلحر  زا  دـعب  هدـیکچ : یحالف  ربکا  هدنـسیون : یتیالو  یتلاـیا و  ياـهنمجنا  هحیـال 
تـشادن دوجو  هاش  لباقم  رد  دحاویتیعجرم  دوب و  هدش  میـسقت  ملاع  دنچ  نایم  تیعجرم  نامز  نآ  رد  دید . ایهم  تاحالـصايارجا  يارب 

لیلد نیمه  هب  دنک ؛ لقتنم  ناریا  جراخ  هب  ار  تیعجرم  دیامن و  يریگولج  ناریا  رددـحاو  تیعجرم  يریگلکـش  زا  ات  درک  شالت  مه  هاش 
تلحر زا  سپ  هک  دوب  نآ  رب  میژر  روـصت  نیارباـنب  تفگ  تیلـست  يو  هب  ار  يدرجورب  هللاتیآ  تلحر  میکح  هللاتیآ  هب  یماـیپلاسرا  اـب 
دییأـت دروـم  هحیـال  داـفم  هک  دوـب ( نیا  رب  میژر  روـصت   ( نینچمه . » دـنرادنار تاحالـصا  اـب  هلباـقم  ناوـت  تیناـحور  يدرجورب  هللاتـیآ 

ـ  یبهذـم ياـهنایرجبناج  زا  یتفلاـخم  رگا  دـننکیم و  یقلت  مـیژر  يهناـیقرتم  تـکرح  زا  ياهناـشن  ار  نآ  هـتفرگرارق و  نارکفنــشور 
طیارـش نیا  هب  هجوت  اب  درک .» یثنخ  ار  نآ  نایهاگـشناد  نارکفنـشورتیامح و  زا  هدافتـسا  اب  ناوتیم  دوش ، هدـهاشم  مدرم ـ  تیناحور و 
نیزاغآ ياهلاس  درک . رـشتنم  ار  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  هحیال  بیوصت  ربخ  تشرد  رتیت  اب  دیارج  رد  رهم 1341  خیرات 16 رد  میژر 

هب تعرـس و  هب  ار  روشک  یـسایس  زادـنامشچ  هک  میتسه  ناریا  یجراخو  یلخاد  ياهتسایـس  يهصرع  رد  یتالوحت  دـهاش  لـهچ  يههد 
ناریا یعامتجا  یسایستایح و  رد  بالقنا  زا  شیپ  يههد  ود  ياهزیخ  تفا و  داد . رییغت  يولهپ  میژر  ینوگنرس  اتزیگناتفگـش  ياهنوگ 

اـضردمحم هاشاضر  طوقـس  زا  دـعب  دـش . یـسایس  ماظن  یعامتجا و  ياهورینياهتساوخرد  نایم  يداضتم  هناـگود و  ياـهدومن  بجوم 
طیحم يزاـس  هداـمآ  رب  فوقومار  ییارگبرغ  رد  تیقفوم  ردـپ ، دـننامه  زین  يو  تشادرب  روـشک  ییارگبرغ  رد  يدـیدجماگ  يوـلهپ 
ناربهر دـنیاشوخ  تیامح و  بلج و  يارب  لصا  رد  اـهحرط  نیا  تسنادیمینید  يهعماـج  رب  مکاـح  ياـهشزرا  ینوگرگد  یعاـمتجا و 

ناشن لبق  يههد  دنچ  يهبرجتهکنانچ  دـشاب . ناریا  يهعماج  رد  لوحت  أشنم  تسناوتیم  اهنآ  رظن  هب  دوب و  هدـش  میظنت  ویحارط  اکیرمآ 
ندرک ظاـحل  يزاـسون و  نید و  یگتخیمآ  زا  قـفوم  ینیع و  ياهبرجت  هجیتـنرد  دـشابیم ، هارمه  مسیرالوکـس  اـب  يزاـسون  هـک  دـهدیم 

اذل تسا  هدشن  هدید  تسا ـ  هدش  حرطمبرغ  یـسایس  يداصتقا و  تایبدا  رد  هک  نانچ  نآ  يزاسون ـ  دنور  رد  ینید  ياههزومآو  اهرایعم 
هعماـج هـب  هـک  دروآیم  دـیدپ  اـهتموکح  رد  ار  یـسکوداراپ  عوـضوم  نـیا  دـندروآيور . مسیرالوکـس  هـب  یـسایس  ياـهمیژر  بلاـغ 
تردـق نایلوتم  ناراذگتـسایس و  یطیارـشنینچ  رد  ددرگیم . یعامتجا  فلتخم  حوطـس  رد  تیوه  نارحب  روهظ  هب  رجنم  هدرکتیارس و 

فدـه دـنریگیم ) ماـهلا  نید  زا  هک   ) ار یعمج  تیوـه  اـهشزرا و  اـهراجنه ، دـننکیمزاغآ و  نـید  يهزوـح  هـب  ار  ياهدرتـسگ  مجاـهت 
: دـماجنایم یعاـمتجا  نارحبشیادـیپ  هب  تهج  ود  زا  هنارادـم  برغ  تاحالـصا  نیا  هک  تفگ  ناوـتیم  رگید  يریبـعت  هب  دـنهدیمرارق .

يهعماج یگنهرف  تفاب  اب  زین  فرـصم و  دـیلوت و  یتنـس  ياههویـش  اب  اهزرمزا ، جراخ  زا  هدـش  زیوجت  يداصتقا  ياهوگلا  هک  نیا  تسخن 
یـسایس و يهعـسوت  يهبنج  دوب ، هتخاسبغار  تاحالـصا  يارجا  هب  تبـسن  ادتبا  رد  ار  یـسایس  میژر  هچنآ  مود  تشادـن  یناوخمهناریا 
، ار یعاـمتجا  ياـهورین  دومن و  زاـغآ  یـساسا  ریغتم  نیا  هب  نتخادرپ  نودـب  ار  يزاسوندـنور  ماجنارـس  هک  دوب  روشک  ندرک  هزیتارکومد 

ياهروشک رد  تاحالـصا  يارجا  زا  زین  اکیرمآ  فده  دناشک . یـسایس  ماظن  لباقت  هب  دـندوب ، یـسایس  ياهتیلاعف  شرتسگ  راتـساوخهک 
هب اذـل  ؛ دوب شیوخ  تیعورـشم  تردـق و  ياههیاپ  میکحت  میژر  فدـه  یتسینومک و  هنایارگ و  پچتاـباختنا  زا  يریگولج  موس  ناـهج 

ناریا يهعماج  شنکاو  دوبن ، ناریا  يهعماج  ياهشزرااب  قباطم  تشاد و  ینوریب  هاگتساخ  هک  میژر  تاحالـصا  دش  نایب  ًالبق  هک  یلیالد 
گرزب یـشلاچو  دنتـساخرب  میژر  اب  هلباقم  هب  یمالـسا  ياهشزرا  ینوگرگد  رییغت و  لباقم  رد  تیناحورو  تخیگنارب  املع  يربهر  هب  ار 
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یسایس تالوحت  دنکیم و  دیدشت  ار  یبالقنا  طیارش  زورب  هک  یلماع  نیرتمهم   » هک تفگ  ناوتیم  نیاربانب  درک ؛ زورب  تلم  میژر و  نایم 
تـسا هعماج  ياههورگ  رب  مکاح  ياهشزرا  یـسایسمتسیس و  رب  طلـسم  ياهشزرا  نایم  داـضت  دـیامنیم ، ریذـپانبانتجا  ار  یعاـمتجا  ـ

تادوجوم و یلم  ننـس  بادآ و  یقالخا  ياهماظن  یعامتجا  ياهروطـسا  یبهذـم  دـیاقع  لیبق  زا  تسا  یلئاسملماش  كرتشم  ياـهشزرا 
يارب ار  تصرف  میژر  لاس 1340 ، رد  يدرجورب  هللاتیآ  تلحر  زا  دعب  رگید »... تاداقتعازا  يرایسب  اهلآهدیا و  یعیبط و  قوف  تالیخت 

مه هاش  تشادن  دوجو  هاش  لباقم  رد  دحاویتیعجرم  دوب و  هدش  میسقت  ملاع  دنچ  نایم  تیعجرم  نامز  نآ  رد  دید . ایهم  تاحالصايارجا 
اب لـیلد  نیمه  هب  دـنک ؛ لـقتنم  ناریا  جراـخ  هب  ار  تیعجرم  دـیامن و  يریگوـلج  ناریا  رددـحاو  تیعجرم  يریگلکـش  زا  اـت  درک  شـالت 

تلحر زا  سپ  هک  دوـب  نآ  رب  میژر  روـصت  نیارباـنب  تفگ  تیلـست  يو  هب  ار  يدرجورب  هللاتیآ  تلحر  مـیکح  هللاتـیآ  هـب  یماـیپلاسرا 
دییأـت دروـم  هحیـال  داـفم  هک  دوـب ( نیا  رب  میژر  روـصت   ( نینچمه . » دـنرادنار تاحالـصا  اـب  هلباـقم  ناوـت  تیناـحور  يدرجورب  هللاتـیآ 

ـ  یبهذـم ياـهنایرجبناج  زا  یتفلاـخم  رگا  دـننکیم و  یقلت  مـیژر  يهناـیقرتم  تـکرح  زا  ياهناـشن  ار  نآ  هـتفرگرارق و  نارکفنــشور 
طیارـش نیا  هب  هجوت  اب  درک .» یثنخ  ار  نآ  نایهاگـشناد  نارکفنـشورتیامح و  زا  هدافتـسا  اب  ناوتیم  دوش ، هدـهاشم  مدرم ـ  تیناحور و 

دنچ هحیال  نیا  درک . رـشتنماریتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  يهحیال  بیوصت  ربخ  تشرد  رتیت  اب  دـیارج  رد  رهم 1341  خیرات 16 رد  میژر 
دنگوسمسارم رد  هتشادرب و  ناگدنوش  باختنا  ناگدننکباختنا و  طیارش  زا  مالسا  دیق  1 ـ زا : دندوب  ترابع  هک  تشاد  يروحم  عوضوم 

رد تاباختنا  رد  نانز  تکرـش  درم و  نز و  قوقح  لماک  يواست  2 ـ دوب ؛ هدش  هدروآ  ینامـسآ  باتک   » نآرق ياج  هب  تقادص  تناما و  هب 
ناراداوه تیناحور و  اب  ییامزآروز  کی  رد  1 ـ  درکهصالخ : دراوم  نیا  رد  ناوتیم  هحیال  نیا  بیوصت  زا  ار  میژر  یلصا  فادها  نمض 

نامزهک نیا  هب  هجوت  اب  دهد ، نایاپ  ینید  عجارم  ربارب  رد  دوخ  يرابجا  يراکهظفاحم  هب  دراذـگرانک و  ار  نانآ  هشیمه  يارب  ناشیبهذـم 
تـسایس ًالمع  هک  نایئاهبنوچ  ذوفن  بحاص  ياههورگ  هب  نآرق  هب  دنگوس  دیق  یمـسر و  بهذم  فذـح  اب  2 ـ  دوب ؛ هدش  مهارف  یبسانم 
يهتشذگ تیمورحم  یگدنامبقع و  لیالد  نانز  يدازآ  ندرک  ناونع  اب  3 ـ  دهد ؛ تیدوجوم  مالعا  تصرف  دنتشاد ، تسد  رد  ار  روشک 

ماـیپ و هـب  یهاـگن  اـب  درادرب . ناـیم  زا  ار  برغ  هـب  لـماک  یگتــسویپ  عناـم  نـیرخآ  4 ـ  دـهد ؛ تبـسن  یـساسا  نوناق  مالـساهب و  ار  اـهنآ 
هتخادرپ لـیالد  نیا  زا  یخرب  رکذ  هب  اـجنیا  رد  هک  دوشیم  نشورهماـنبیوصت  نیا  اـب  ناـشیا  تفلاـخم  لـیالد  ینیمخ  ماـما  ياـهینارنخس 

نوناق حیرـص  نیابم  سدقا و  عرـش  فلاخمهک  دراد  رظن  رد  ار  یتامادقا  تلود  هک  دوشیم  هدـید  نیـسلجم  ینالوط  یلیطعت  رد  . » دوشیم
هب ار  دیجم  نآرق  هب  مسق  لیدبت  هدرک و  دیق  روکذم  نوناق  رد  هک  هدنوش  باختنا  هدـننکباختنا و  رد  مالـسا   » طرـش ياغلا  تسا  یـساسا 

شایساسا نوناق  روشک ، نیا  دراد ... تکلمملالقتسا  مالـسا و  يارب  یگرزب  ياهرطخ  تسا و  روکذم  نوناق  زا  فلخت  ینامـسآ ،  باتک 
نیا رد  ملع  هللادـسا  ياقآ  هب  هک  نآ  اب  فسالاعم  دـنامب »... یقاب  نوناق  نیا  نامز  ماما  روهظعقوم  ات  دـیاب  تسا و  قداص  رفعج  ماما  نوناق 

هبمسق ندرک  لیدبت  اب  هدرک  نامگ  ملع  هللادسا  ياقآ  مدرک ..  دزـشوگ  ار  شدسافم  مداد و  هبنتدراذگب  مالـسا  رد  دهاوخیم  هک  یتعدـب 
رارق نآ  ياج  هب  ار  هلاض  بتک  ضعب  لیجنا و  واتسوا  تخادنا و  تیمسر  زا  ار  میرک  نآرق  تسا  نکمم  ینامـسآ  باتک   » هب دیجم ، نآرق 

 . تسا رفغی » ـال  بنذ   » گرزب و مرج  تلم  یـساسا و  نوناـق  مالـسا و  میرک و  نآرق  یبوکرـسيارب  یللملانیب  تاـمازلا  هـب  ثبـشت  داد ...
هب هک  یتراسج  زا  دنک و  تیعبت  یساسا  نوناق  ومالسا  نوناق  زا  دییامرف  مزلم  ار  ملع  ياقآ  دیکا ، رما  اب  هک  تسا  نآ  ناملسم  تلم  راظتنا  »

اهناملسمدیاب ینعم  مامت  هب  اذل  تسین و  ضامغا  لباق  تسا  هدش  نید  هجوتم  يرطخ  ...« » دیامنرافغتسا دومن  میرک  نآرق  سدقم  تحاس 
زا مدرم  هـک  دـننادب  مـلع  ياـقآ  دـنهدب ... عویــش  تـکلمم  رد  دـنهاوخیم  هـک  نوناـق  نـیا  «. » دوـش عـفد  هلئاـغ  نـیا  اـت  دـنیامن  تیدــج 
مه هزین  رـسیتح  میریگب  میناوتیمن  ار  اـهنآ  يولج  اـم  رگید  دـنوش ، ینابـصع  مدرم  هعفد  نیا  رگا  «. » دوش وغل  هحیـال  اـت  دننیـشنیمنياپ 

اب دنتـساوخیم  اهنیا  ...«. » دـیایب دـیآ  شیپ  هچره  متفایمهار و  ییاـهنت  هب  مدوخ  نم  دوشن  تسرد  رگا  دریگب و  دـناوتیمن  ار  اـهنآ  يولج 
تـسد هـب  ار  نیملـسم  تاردـقم  هدـنوشباختنا  هدـنهديأر و  زا  مالــساطرش  ياـغلا  یتیـالو و  یتلاـیا و  ياـهنمجنا  يهحیـال  بیوـصت 

...«. دیآ رد  دوهی  ياهامنییاهب  فرـصت  تحت  روشک  نیا  ياهناتـسا  میتسین  رـضاح  ام  دنراپـسب ... ییاهب  ياهيدوهیدـننام  ناناملـسمریغ 
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باسح یتازرابم  يهویـش  میژر  تامادـقا  اب  هلباقميارب  دـندش  میژر  تامادـقا  نیا  بقاوع  هجوتم  يرایـشوه  تیارد و  اب  هک  ینیمخ  ماما 
اهنآ دننکداجیا و  یتدحو  عون  کی  هزوح  لوا  زارط  ياملع  نایم  ات  درک  شالت  ینیمخ  ماما  فلا  دندروآرد : ارجا  يهلحرم  هب  ار  ياهدش 
لزنم رد  هزوح  لوا  زارط  ياـملع  روضح  اـب  ياهسلج  ماـما  داهنـشیپ  هب  تهج  نیمه  هب  دـنهد . رارق  میژر  لـباقم  رد  رظن  کـی  دـحتم و  ار 

. دنتشاد روضحداماد  ققحم  هللاتیآ  يرادمتعیرـش  هللاتیآ  یناگیاپلگ  هللاتیآ  نوچ  ییاملع  هسلجنآ  رد  دش و  لیکـشت  يرئاح  هللاتیآ 
وغل هتـشاد و  مالعا  هحیال  اب  ار  املع  عجارم و  تفلاخم  هاش  هب  یفارگلت  یط  دـندرک ـ : ذاـختا  ار  ریز  تامیمـصت  رظن ، لداـبت  زا  سپ  اـهنآ 

رظن و لدابت  يارب  ياهسلج  راب  کی  ياهتفه  دـنهد ـ ؛ رارق  ایاضق  نایرج  رد  ار  اهناتـسرهش  نارهت و  ياـملع  دوش ـ ؛ تساوخردنآ  يروف 
لباقم رد  ار  دحاوتیعجرم  کی  دـش و  يریگولج  هاش  ذوفن  زا  ًالوا  دوب : تیمها  زئاح  دـُعب  ود  زا  هسلجنیا  دـننک . رازگرب  مه  اب  تروشم 
ینوناک هب  یبهذـم  سلاجم  ربانم و  هک  دوب  اهشالت  نیا  یپ  رد  دـیدرگرگیدمه . هب  نویناحور  تارظن  یکیدزن  ثعاب  ًایناث  داد . رارق  هاـش 

نایم ردهزرابم  ندناشک  اب  دوش و  ریگارف  میژر  هیلع  هزرابم  هک  دندوب  ددص  رد  ینیمخ  ماما  ب  دش . لیدبت  میژر  مادـقانیا  اب  هزرابم  يارب 
لاسرا اب  ینارنخـس  نمـض  ماما  فدـه  نیا  ققحت  ياتـساررد  دـنهد . رارق  راـشف  تحت  ار  میژر  هزراـبم  هب  اـهنآ  توعد  فلتخم و  اهرـشق 

. دوب تلم  ياهرـشقیهاگآ  ماما  فدـه  دـننک . يریگعضوم  هحیال  لباقم  رد  ات  دـندرک  توعد  مدرم  املعزا و  اهناتـسرهش ، هب  ییاـههمان 
هژیو نیرومأم  ًاریخا  : » دناهدرک شرازگ  نینچ  نیا  هحیال  هیلع  ار  ینیمخ  ماما  تازرابم  اهتیلاعف و  دوخ ، تاشرازگ  رد  كاواس  نیرومأم 
سرد سلاــجم  رد  ینیمخ  هللاتـیآ  هـلمج  زا  مـق  ياــملع  ًاریخا  1 ـ دناهتـشادراهظا :(  ( هدومن تکرـش  نویناـحور  لـفاحم  سلاـجم و  رد 
میدقت همیمـض  هب  نآ  يهنومن  هک  زکرم ، هب  یتافارگلتيهیهت  نمـض  دنیامنیم و  تلود  هیلع  رب  قیوشت  کیرحت و  ار  مدرم  بالط و  ، دوخ

رد هدرک  تیارـس  زین  اهناتـسرهشهب  املع  یناحور و  يهقبط  فرط  زا  یتایرـشن  ) ـ هتخاس 2 مهارف  ار  مق  ردمظن  لـالخا  ثعاـب  ددرگیم ،
« دنیامنیمقیوشت کیرحت و  ار  مدرم  تلود  تامادـقا  هیلع  رب  دـجاسم  رد  بالط  زا  ياهدـعو  ناهفـصا  زیربت ، دهـشم ، مق  ياهناتـسرهش 
زور 2/9/41 حبـص  : » دـنهدیم شرازگ  نینچنیا  نویناـحور  تـضهن  زا  یمدرم  ياـهتیامح  فیـصوت  رد  كاواـس  نیرومأـم  نـینچمه 

لزنم رد  هـتفر  مـق  هـب  نایوجـشناد  نارهت  مـیقم  یناـجیابرذآ  فانـصا  نارگراـک  ناـیرازاب  نویناـحور  نارهت  فـلتخم  تاـقبط  زا  ياهدـع 
مالعا نویناحور  تازرابم  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  وهدرک  عامتجا  يدورهاش  یفجن  نیدـلا  باهـش  ینیمخ  یناـگیاپلگ  يرادمتعیرـشهللاتیآ 

املع و تمواقم  فلتخم و  ياهرـشق  نایم  رد  هزرابم  ندش  ریگارف  لابند  هب  دندرک .» مالعا  تازرابم  يهماداهب  ار  دوخ  يرادافو  دنتـشاد و 
مادقا نیا  ینیمخ  ماما  اما  درک ؛ مالعاار  هحیال  وغل  دش و  ینیـشن  بقع  هب  روبجم  ملع  تلود  یعرـشریغ  ینوناق و  ریغ  مادـقا  رباربرد  مدرم 
تـشاد دـهاوخ  همادا  هزرابم  هنرگ  دـیامن و  مالعا  روشک  دـیارج  رد  ًامـسر  ار  هحیالوغل  دـهاوخیم  تلود  زا  تسنادـن و  یفاـک  ار  تلود 

نداد ناشن  گنرمک  يارب  ملع  تلود  دیامن . مالعا  روشک  یمـسر  دـیارج  رد  ار  همانبیوصت  وغل  ًامـسر  هک  دوشیم  روبجم  تلودماجنارس 
دتـسرفیم مق  ياـملع  يارب  هـک  یفارگلت  رد  دوـب ) رتهدرتـسگ  رتهدـنبوک و  ینیمخماـما  تازراـبم  هـک  یلاـح  رد   ) ینیمخ ماـما  يهزراـبم 

ینیمخ ماما  ندش  حرطم  زا  لمع  نیا  اب  اتدراد  یعس  دوشیم و  شومارف  ماما  ًادمعت  یفجن  یـشعرم  یناگیاپلگ و  يرادمتعیرـشنایاقآ و  )
ار تیناـحور  هزراـبم  نـیا  رد  هـک  فـلتخم  ياهرــشق  زا  ینیمخ  ماـما  ارجاـم ، ناـیاپرد  دـنک . يریگوـلج  زراـبم  يهرهچ  کـی  ناوـنع  هـب 
هک موش  رکذـتم  تسا  مزـال  : » دومن دـیکأت  هدـنیآ  ياـههئطوت  لـباقم  رد  مدرم  يرایـشوه  يرادـیب و  رب  درک و  رکـشت  دـناهدرکیهارمه ،

يادخرگا هک  دننک  رتهدرشف  ار  دوخ  فوفص  دنـشاب و  مالـسا  حلاصم  عاضوا و  بقارم  هدوب  رایـشوه  رادیب و  شیپ  زا  شیب  دیاب  نیملـسم 
هک ینیمخ  ماما  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  يهیـضق  نایاپ  رد  دننک .» عطق  دوش  زارد  اهنآ  تاسدقم  يوس  هب  یکاپان  ياهتسد  هتـساوخن 

، داهتجا جوا  رد  یتیـصخش  ؛ دـش حرطم  زرابم  يربهر  عجرم و  کی  ناونع  هب  دوبهدـش  هتخانـش  شیوخ  نادرگاشو  صاوخ  ناـیم  رد  ًـالبق 
شیاههتـشون اههتفگ و  رد  هک  یعمجهتـسد  راک  هزرابم و  لوصا  هب  فقاويزرابم  نافرع  قالخا و  مـالک و  ملع  هب  اـناد  هفـسلف و  سّردـم 

تقد هب  ار  زور  یسایس  ثداوحناشیا  درک . میـسرت  قیقد  لاح  نیع  رد  مهف و  همه  رایـسب  ینابز  اب  ار  مالـسا  یعامتجا  ـ  یـسایس يهسدنه 
رد ار  هزوح  مدرم  املع و  نایم  یهدنامزاس  یگنهامه و  داجیا  اب  يو  دوب . ارادار  ناشوج  ایوپ و  تانایرج  نتخادـنا  هار  هب  ییاناوت  لابند و 
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نیا هب  تیناحور  هک  دوب  راب  نیتسخن  تسایـس  يهنحـص  زا  تیناحور  ياوزنا  تیطورـشم و  نامز  زا  هک  اـج  نآ  اـت  داد ؛ رارق  تلوديولج 
رب نویناـحور  تراـظن  قـح  ار  اـهدروخرب  ياـنبم  هزراـبم  نیا  رد  ماـما  تساـخیمربتلود  اـب  هبناـج  همه  میقتـسم و  ییوراـیور  هب  لـکش 

بجوـم ناـمز  نآ  ناریا  بهتلمعاـضوا  رد  ماـما  تکرح  دوبهدـش . رکذ  یـساسا  نوناـق  ممتم  مود  لـصا  رد  هک  تسناد  سلجمتاـبوصم 
بهذم ماما و  رس  تشپ  دزیم ، اپ  تسد و  يربهر  تیوه  نارحب  رد  دوب و  هدمآشورخ  هب  لاس 39  زا  هک  تلم  بالقنا  يژرنا  هک  دیدرگ 

تلود تلم و  ناهذا  یمامت  یتیالو  یتلاـیا و  ياـهنمجنا  يهیـضق  لاـبند  هب  لاـس 41  مود  يهمین  زا  ور  نیا  زا  دـندمآ . درگتیناـحور  و 
ناـشیا ياـهفارگلت  اـهمایپ و  نتم  زا  هک  روطناـمه  ملع ـ  تلود  مادـقاربارب  رد  ینیمخ  ماـما  يهزراـبم  هتبلا  دـیدرگ . ماـما  مـق و  هجوـتم 

دورو اب  دـعب  لـحارمرد  یلو  دوبن ؛ تازراـبم  فدـه  هاـش  صخـش  دوب و  تلود  یعرـشریغ  ینوناـقریغ و  درکلمعهجوتم  تسا ـ  صخـشم 
هاـش و صخـش  هجوـتم  ینیمخ  ماـما  تازراـبم  ناـکیپ  كوـن  یمالـسادضياهتسایس  يهمادا  هب  میژر  رارـصا  هصرع و  هـب  هاـش  صخش 
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ناریا اب  فجن  زا  ینیمخ  ماما  طابترا  ياههویش  لیاسو و 

خیراـت لوـط  رد  هدــش  ثعاـب  قارع  رد  تاـیلاع  تاـبتع  دوـجو  هدــیکچ : ناریا  اـب  فـجن  زا  ینیمخ  ماـما  طاـبترا  ياههویــش  لــیاسو و 
مزاع سدقم  نکاما  نیا  ترایز  دصقهب  يدایز  نیرئاز  رمتـسم  روط  هب  دـشاب و  رارقرب  قارع  ناریا و  تلم  نایم  یمکحم  يونعمياهدـنویپ 

يایازم زا  یکی  دـندرک . افیا  ناریا  لخاد  هب  ماما  ياهمایپ  لاقتنا  رد  یمهم  رایـسب  شقنراوز  نیا  هزرابم  ياهلاس  رد  دـنوش . قارع  روشک 
رفـس دـیامن ... دودـحم  اـی  لرتـنک  ارلاـناک  نیا  تسناوتیمن  یتـحار  هب  كاواـس  هدوب و  رارقرب  رمتـسم  تروص  هب  هک  دوب  نیا  لاـناکنیا 
قیرط زا  ای  قارع و  هب  نتفر  دـعب  رگید و  روشک  هب  رفـسای  ینوناق  ریغ  قیرط  زا  روشک  لخاد  رد  ماما  نارای  فجن  هب  روشک  لخاد  نازرابم 
نایم یمکحم  يونعم  ياهدنویپ  خیرات  لوط  رد  هدـش  ثعاب  قارع  رد  تایلاع  تابتع  دوجو  تابتع  راوز  دـنتفریم . فجن  هب  جـح  مسارم 

ياهلاس رد  دنوش . قارع  روشک  مزاع  سدقم  نکاما  نیا  ترایز  دصقهب  يدایز  نیرئاز  رمتـسم  روط  هب  دشاب و  رارقرب  قارع  ناریا و  تلم 
تروص هب  هک  دوب  نیا  لاناک  نیا  يایازم  زا  یکی  دـندرک . افیا  ناریا  لخاد  هب  ماما  ياهمایپ  لاقتنا  رد  یمهم  رایـسب  شقنراوز  نیا  هزرابم 
ياهدع طسوت  تسا  یکاح  هلـصاو  تاعالطا  : » دیامن دودحم  ای  لرتنک  ارلاناک  نیا  تسناوتیمن  یتحار  هب  كاواس  هدوب و  رارقرب  رمتـسم 

رد راوز  زا  یـضعب  نینچمه  دوـشیم و  هدرب  ینیمخ  تهج  اـهمایپ  اـب  هارمه  يداـیز  غلاـبم  دـنوریم  قارع  هب  تراـیز  تهج  هـک  راوز  زا 
رد يرثؤم  شقن  دح  نآ  ات  لاس 57  رد  یطابترا  هار  نیا  دنروآیم .» ناریاهب  ینیمخ  زا  يددـعتم  ياهراون  اههیمالعا و  قارع ، زا  تعجارم 
رد ًابترم  دراد و  راک  رـس و  یناریا  دارفا  اب  بترم  روط  هب  ینیمخ  : » داد رادشه  طابترا  نیا  هب  تبـسن  كاواس  هک  تشاد  ناریا  اب  ماما  دنویپ 

ار کیپ  رفن  کی  شقن  تقیقح  رد  هک  یناریا  راوز  يهلیـسو  هب  دهاوخیم  هک  یبیترت  ره  هب  ار  دوخ  تاین  يهیلک  دـناوتیم  هدوب و  سامت 
فجنرد يو  تالیکشت  رد  ذوفن  نمـض  تسا  مزال  هجیتن  رد  دنک ، یلمع  دریگیم  ماجنا  هنازور  رـضاح  لاح  رد  رما  نیا  دننکیم و  يزاب 

هک ییاه  سامت  هدوب و  صخـش  نیا  بظاوم  دـشاب  حالـص  هک  یـششوپ  ره  رد  فجن  رهـش  تینما  تاعالطا و  ناـمزاس  دارفا  يهلیـسو  هب 
يریگجوا اب  نینچمه  دیآ .» لمع  هب  يریگولج  يو  لامعا  زا  ياهثداح  عوقو  زا  لبق  ات  دوش  سکعنم  ناریا  هب  ًاروف  دـنکیم  رارقرب  هدربمان 

راوز و ياهناوراک  ناـیم  رد  كاواـس  دارفا  دادـعت  شیازفا  دز ـ : تسدریز  مادـقا  هب  رتشیب  لرتنک  تیدودـحم و  يارب  كاواـس  تازراـبم 
كرمگ و نیرومأم  هلیـسو  هب  ًالماک  قارع  هب  تمیزع  زا  لبق  راوز  سابل  لیاسو و  دنـشاب ـ . انـشآ  فیاـظو  هب  هیجوت و  ًـالماک  هک  يدارفا 

دنربیم فجن  هب  ار  ناریا  لخاد  یعرـش  تاهوجو  تاقوا  یخرب  راوز  نیا  تسنادیم  كاواس  اریز  تفرگیم  رارق  دـیدزاب  دروم  كاواس 
نیدـب ات  تفرگیم  رارق  دـیدزاب  دروم  یـصاخ  تقد  اب  اـهسابل  لـیاسو و  قارع ، زا  راوز  تعجارم  زا  سپ  دـنهدیم ـ . لـیوحت  ماـما  هب  و 

نویناحور  » ناریا هب  فجن  نویناحور  ترفاسم  دـننک . يریگولجروشک  لخاد  هب  اـهنآ  دورو  زا  ماـما  ياـهراون  هیمـالعا و  فشک  اـب  قیرط 
ماما اب  ناریا  هب  رفـس  زا  لبق  ناشیا  دندرکیم . رفـس  ناریا  هب  راب  ود  یکی  لاس  ره  دندوبن  هدش  هتخانـش  هاش  میژر  رظن  زا  هک  فجن  دهعتم 
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يارب نایناریا  ياههمان  اهمایپ و  لماح  زین  ناریا  زا  تشگزابزا  سپ  دندناسریم . ناریا  هب  ار  ناشیا  ياهمایپ  اههمان و  دندرکیم و  تاقالم 
ریز دارفا  هب  ناوتیم  نویناحور  نیا  نایم  رد  دندوب .» هدروآ  دوجو  هب  ناریا  مدرم  ماما و  نیب  یبوخ  یطابترا  هار  لکش  نیا  هب  دندوب و  ماما 

يرشع ینثا  نسح  خیش  جاح  یمق  یسومخیش  ییاجر  یقت  خیش  یقارع  حلاص  یلاخلخ  قداص  دیس  تسودرواد  دمحم  خیـش  درک : هراشا 
نارفاسم بالط و  یناغفا  نارفاسم  بالط و  یمیرک  هللالضف  خیـش  یمیهاربا  يداـه  خیـش  يوسومیقت  دـمحم  دیعـس ، نسح  هداز  هللاتیآ 

قارعنایم ناسآ  تحار و  دمآ  تفر و  لیلد  هب  اهنآ  دناهتـشاد . روشک  لخاد  نازرابم  ماما و  نایم  طابترا  داجیا  رد  یلاعف  شقن  زین  یناغفا 
یخرب یعرش و  تاهوجو  نینچمه  دناهدرکیم و  لقتنمروشک  لخاد  هب  ار  ماما  ینارنخس  ياهراون  اههیمالعا و  اهمایپ ، تلوهس  هب  ناریا  و 

قیرطزا نازرابم  ياههمانرب  ریاس  ماما و  ياهینارنخـس  واه  مایپ  اـههیمالعا و  شخپ  ویدار  دـناهدیناسریمفجن . هب  ار  ناریا  لـخاد  راـبخا 
هدـهع رب  یمهم  شقن  ییاعد  دومحم  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  هراـب  نیا  رد  هک  تسا  یطاـبترا  ياههویـش  زا  رگید  یکی  زین  ویدار 

هدافتـسا ییویدار  ياهشخب  زا  هکدادیم  هزاجا  فلاخم  ياههورگ  هب  تشاد  ناریا  میژر  اب  قارع  میژر  هک  یفالتخا  لیلد  هب  تساهتـشاد 
ار ناریا  رد  تیناحور  تضهن   » مان هب  ياهمانرب  کیتکات  نیا  ذاـختا  اـب  دـندرک  شـالت  هدافتـسا و  تصرف  نیازا  زراـبم  نویناـحور  دـنیامن .

تیلاعف نیا  تفای  شیازفا  هقیقد  جـنپ  لهچ و  هب  همانرب  نیا  دـش  داد  اهنآ  هب  یلقتـسم  جوم  هک  ًادـعب  یلو  تعاـس  عبر  ادـتبا  . دـنیامن شخپ 
تفر ناریا  هب  هک  یناسک  طسوت  1 ـ دیسریم : ناشتسدهب  قیرط  دنچ  زا  درکیم  شخپ  ویدار  نیا  هک  ییاهربخ  تشاد و  همادا  لاس  تشه 

زینو هدشیمشرازگ  اهنآ  هب  ناریا  زا  ینفلت  رابخا  هک  اپورا  رد  ییوجشناد  ياههتسه  يهلیسوهب  تابتع 3 ـ نارئاز  طسوت  دنتشاد 2 ـ دمآ  و 
دناهتفرگیم سامت  فجن  اب  نفلت  قیرط  زا  ًامیقتـسم  نازرابم  تاقوا  یهاگ  همان  تسپ  نفلت  دـناهدادیم . رارق  ویدار  نیا  رایتخا  رد  ار  اهنآ 

ناریا لخاد  هب  تسپ  يهلیـسو  هب  ماما  ترـضح  ياههیمالعا  اهمایپ و  نینچمه  دناهدوب . سامت  رد  ماما  ترـضح  اب  همان  نتـشونقیرط  زا  ای 
نینچنیا ناریا  لخادهب  ماما  ياهینارنخـس  اـهمایپ و  لاـقتنا  رد  نفلت  شقن  يهراـبرد  هدازشاـفک  یفطـصم  ياـقآ  تسا  هدـشیم  لاـسرا 

تفایرد و رد  عیرست  قیرط  زا  یبالقنا  مدرم  يربهر و  نیب  طابترا  ظفح  دوب ، نتفای  شرتسگ  لاح  رد  بالقنا  هک  یطیارـش  رد  : » دیوگیم
یمایپ ماما  هک  نیا  زاسپ  هقیقد  تشه  تفه ـ  هلـصاف  هب  میوگب  دیاب  دشیم . رـسیم  ماما  نانخـس  اهمایپ و  ، اههینایب شخپ  عیزوت و  ریثکت و 
ییالما ياقآ  موحرم  یـسودرف و  ییاعد و  نایاقآ  مالـسا  ججح  دندوب ، فجنرد  هک  یناردارب  دندرکیم ، رداص  ياهینایب  ای  دندومرفیم و 

زا طبض و  تعرس  هب  اههینایب  اهمایپ و  نیا  دنداتسرفیمناریا و  هبار  ماما  نانخس  مایپ  نفلت و  يهلیـسو  هب  دندوب ، لاعف  رایـسب  نارادربزا  هک 
نانخس ياهراون  اههینایب و  اههیمالعا و  شخپ  ریثکت و  هب  ًاعیرـس  ام  ناردارب  روشک ، رـسارس  رد  دشیم و  لاسرا  رگید  ياهرهـش  هب  نارهت 
ثعاـب هک  تفرگیم  ماـجنا  عیرـس  يردـق  هـب  ماـما  ياـهدومنهر  اـهمایپ و  يهدـشریثکت  ياـهراون  شخپ  یهاـگ  دـندرکیم . مادـقا  ماـما 

ار اهمایپ  نیا  تسا  نکمم  روطچ   » هک دنهدهعاشا  ار  لاوس  نیا  دندرکیم  یعـس  يرگ  هلیح  ریوزت و  هار  زا  اهنآ  دشیم و  نانمـشدتریح 
نیا : » دـنتفگیمیهاگ ای  و  دوشیم »؟ شخپ  نارهت  رد  مایپ  لاسرا  زا  سپ  تعاس  کی  فرظ  هکیلاـح  رد  دنـشاب ، هداتـسرف  ماـما  صخش 

زا هدافتسا  اب  اهنت  راک  نیا  رد  تعرس  ظفح  تشادن  ياهجیتن  رثا و  هللادمحب  هک  دندرکیم  یـشاپمس  تروص  نیا  هب  تسین و  ماما  ياضما 
هب فجن  زا  نفلت  يهلیـسو  هب  ماما  نانخـس  مایپ و  دـشیم ، لکـشم  نارهت  هب  فجن  زا  ندرک  نفلت  هک  مه  یهاـگ  دوب . رـسیم  رودهار  نفلت 

فجن زا  مایپ  مه  یهاگ  میدرکیم  تفایرد  ار  مایپ  میتفرگیم و  سامت  تیوک  اب  نارهت  زا  اـم  دیـسریم و  يرهم  هللاتیآ  لزنم  هب  تیوک 
ینفلت طبـض  نفلت و  يهلیـسو  هب  راک  نیا  تروص  ره  رد  میتفرگیمسیراپ  زا  ار  ماـیپ  اـم  دـشیم و  هداد  سیراـپ  رد  ناردارب  زا  یخرب  هب 

ناریا و نیب  ینفلت  سامت  هک  درک  شالت  كاواـس  نفلت  قیرط  زا  ناریا  اـب  موادـم  طاـبترا  تزاراـبم و  يریگجوا  لاـبند  هب  دـشیمماجنا .»
قیرط زا  درک  شـالت  دـیدرگ و  دودـحم  لاـناک  ود  هب  قارع  ناریا و  ینفلت  طاـبترا  فدـه  نیا  ققحت  ياتـسار  رد  ددرگ و  دودـحم  قارع 

يربرفاـسم ياـهسوبوتا  دـندرکیم . طبـض  ار  فجن  هب  ناگدـننک  نفلت  تاصخـشم  دـیامن و  لرتـنک  ار  روشک  جراـخياهنفلت  روـتارپا ،
اـههیمالعا و اـهمایپ و  لاـقتنا  رد  يرثؤـم  شقن  زین  دناهتـشاد  دـمآ  تفر و  قارع  هب  هـک  مـق  نارهت و  يربرفاـسم  ياـهسوبوتا  ناگدـننار 

ناتسناغفا تیوکياهروشک  قیرط  زا  ناریا  اب  طابترا  اهروشک : رگید  قیرط  زا  ناریا  لخاد  اب  طابترا  دناهتشاد . هدهعرب  ماما  ياهینارنخس 
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اذل دنراد  يدایز  ياهیناریا  یتح  ناوارف و  نایعیـش  اهروشک  نیازا  يرایـسب  هک  اج  نآ  زا  دوب ؛ رّـسیم  ناتـسبرع  تاراما  نیرحب  ناتـسکاپ 
نیا نایناریا  نایعیـشنایم و  رد  ار  ماما  ياهینارنخـس  اههیمالعا و  اـهمایپ ، دنتـشاد و  هطبار  اـهروشک  نیا  اـب  بترمروشک  جراـخ  نازراـبم 
قیرط زا  نایوجـشناد  اکیرمآ :» ییاپورا و  ياهروشک   » میقم نایوجـشناد  دـناهدشیم . لقتنم  ناریا  لـخاد  هب  قیرط  نیا  زا  شخپ و  روشک 

زا جح  مسارم  دناهدادیم . لاقتناناریا  لخاد  هب  ار  ماما  ياهینارنخـس  اههیمالعا و  اهمایپ و  تسپ  نفلت و  قیرط  زا  ای  ناریاهب  دـمآ  تفر و 
هب هک  دوشیم  یعـس  اج  نیا  رد  تسا  هدوب  روشک  جراـخو  لـخاد  نازراـبم  طاـبترا  مهم  ياـهلاناک  زا  یکی  زین  جـح  مسارم  هک  اـج  نآ 

لخاد و نازراـبم  دروخرب  یقـالت و  لـحم  هاـگداعیم و  عون  کـی  عقاو  رد  جـح  مسارم  دوش . هتخادرپعوضوم  نیا  هب  يرتلـصفم  تروص 
لخاد زرابم  ناگدنیامن  اب  هنایفخم  تروصهب  دناهدمآیم و  ناتـسبرع  هب  جـح  مسوم  رد  هلاس  ره  ماما  ناگدـنیامن  تسا  هدوب  روشکجراخ 

نازراـبم ییانـشآ  یگنهاـمه و  داـجیا  زا 1 ـ دـناهدوب  تراـبع  مـسارم  نـیا  رد  نازراـبم  ياـهتیلاعف  دـناهدرکیم . رارقرب  طاـبترا  روـشک 
ناریا و جاجح  نایم  رد  ماما  ياـهمایپ  شخپ  ناریا 3ـ لخاد  هب  ماما  تاوزج  اهراون ، اهمایپ ، اـههیمالعا ، لاـقتنا  رگیدکی 2 ـ ياهتیلاعفاب 

نیرئاز روضح  نیارباـنب  فجن  هب  ناتـسبرع  قیرط  زا  روـشک  لـخاد  نازراـبم  نتفر  جاجحزا 5 ـ یعرـش  تاهوجو  ذـخا  اهروشک 4 ـ ریاـس 
شخپ نمـض  هک  هدروآیم  دوجو  هب  نازراـبم  يارب  ییـالط  یتـصرف  ماـحدزا  رپ  تاـعمجت  ناملـسم و  ياـهروشک  رثـکا  زا  ادـخ  يهناـخ 

يایند شوگ  هب  ار  مالـسا  ناهج  تالوحت  لابق  رد  ماما  عضاوم  تضهن و  مایپ  اـهروشک ، ریاـس  جاـجح  ناـیمرد  ماـما  اـهمایپ  اـههیمالعا و 
لخاد نازرابم  اـب  هدرک و  تکرش  لاس 1344 جح  مسارم  رد  هک  دندوب  ماما  يهدـنیامن  نیلوا  ینیمخ  یفطـصم  اقآ  جاح  دـنناسرب . مالـسا 

هللاتیآ رـسپ  ینیمخ  یفطـصمياقآ  یتالحم و  نیدـلادجم  خیـش  ياقآ  يزاجح  اضرلادبعدیـس  تاراهظا  قبط  . » دـناهدرک تاقالم  روشک 
ياهدعهدومن هفاضا  يزاجح  اضرلادبع  دیـس  ًانمـض  دناهتفرگ . مرحم  مایا  يارب  یتامیمـصتو  هدرک  ییاهتبحـص  هکم  هنیدم و  رد  ینیمخ 

تعاس 24 زا  ینیمخ  یفطـصم  دیـس  «. » دنریگب یتاروتـسد  هدومنتاقالم و  ینیمخ  هللاتیآ  اب  هک  دنـشابیم  قارع  مزاع  هنایفخم  یناحور 
خیـش یناجنزدیـس  یتالحم  هللا  لضف  خیـش  زا  دناترابع  دناهدرک  تاقالم  وا  اب  هک  يدارفا  عقاومنیا  رد  تسـشنیم  میهاربا  ماقم  زا  رتالاب 

اب ار  يدارفا  تفریم و  یفطـصم  دزن  ررکم  یتالحم  دندشن ... هتخانـشهک  رگید  رفن  دـنچ  ياهغارم و  نیـسحمالغ  خیـش  تاجن  مساقلاوبا 
لحم رد  ار  ینیمخ  یفطـصم  هبترم  دـنچ  یجواـس  سمـش  دـنداد . وا  هب  یغلاـبم  مه  رفن  دـنچ  دنـسوبب و  ار  وا  تسد  هـک  دربیم  شدوـخ 
دناهدز تسد  یتامادـقاهب  جـح  مسارم  رد  نازرابم  ياهتیلاعف  لرتنک  يارب  كاواس  نیرومأم  هاش و  میژر  تسا »  هدرک  تاـقالم  شتماـقا 

تاقالم و هنیدم  هکم و  ریما  اب  هدجرد  هاش  ریفس  نازرابم  ياهتیلاعف  هب  تبـسن  شنکاو  رد  لاس 1344  جح  نامه  زا  زا ـ : دـناترابع  هک 
نازرابم دنهدن  هزاجا  هک  درک  تساوخرد  يدوعس  تاماقم  زا  تشاذگ و  نایم  رد  اهنآ  اب  ار  جح  مسارم  رد  نازرابم  ياهتیلاعف  عوضوم 

جح مسارم  رد  ناریا  حلاصم  هیلعیتیلاعف  هک  داد  دنهاوخن  هزاجا  هجو  چیه  هب  هک  دنداد  نانیمطا  زین  اهنآ  دـنهد ، ماجنا  یتیلاعفهنوگ  چـیه 
. دننکن رداص  همانرذـگ  اهنآ  ياربینیمخ  ماما  رادـفرط  نیرئاز  ییاسانـش  اب  داد  روتـسد  دوخ  نیرومأم  يهیلک  هب  كاواس  دریگ ـ . تروص 

یناسک جـح  مسارم  رد  كاواس  نیرومأم  اهناوراک ـ  نایم  سوساج  ندرامگ  دـشابقفوم ـ . ًالماک  تسناوتن  هشقن  نیا  يارجا  رد  كاواس 
اـضردمحمخیش هب  ناوتیم  ناگدشریگتـسد  نایم  زا  دـناهدرک . ریگتـسد  دـناهدوب  ماما  ترـضحتاوزج  هیمـالعا و  شخپ  لوغـشم  هک  ار 

فجن میقم  بالط  يوس  زا  ياهیمالعا  رودص  ضارتعا و  بجوم  يرصان  ياقآ  يریگتـسد  درک . هراشا  یناسارخ  هیقف  یلعدمحم  يرـصان 
فجن پاچ  ياـههیمالعا  زور 19/11/49  تعاس 2  زا  . » دـش ناشیا  يدازآ  يارب  یتامادـقا  ماجنا  رب  ینبم  یمالـساياهروشک  ياـسؤر  هب 

ماـن هـب  ار  دوـخهک  نآ  نیلماـع  زا  یکی  هـک  عـیزوت  ینم  رد  دودـحم  دادـعت  هـب  یـسراف  یبرع و  ياـهنابز  هـب  هحفـص  تـشه  رد  فرـشا 
لیوحت صاخ  عضو  تلع  هب  ریگتـسد و  هدومن  تمیزع  هکم  هب  قارعقیرط  زا  درکیم و  یفرعم  نیـسح  دـنزرف  یناسارخ  هیقف  یلعدـمحم 

 .. تسا هدش  طبـض  يروآعمج و  هیمالعا  ناکما  دودح  رد  ًانمـض  دوش  مازعا  ناریا  هب  هتفرگ و  لیوحت  هدج  رد  ات  دیدرگ  یتینما  تاماقم 
زا یتشادزاب و  قباوس  ياراد  هک  تسا  دیراورم  رغصا  یلع  خیش  هتشاد  تلاخد  فوصوم  ياههیمالعا  عیزوت  رد  هک  يرگید  صخش  ًانمض 

ذـخا و عیزوت  ناونع  هب  يو  ياههیمالعا  سوسحم  ریغ  وحن  هب  دومن  دـهاوخ  تمیزعناریا  هب  ًاـبیرق  يو  نوچ  هک  دـشابیم  یطارفا  ظاـعو 
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www.irdc.ir عبنم : ناریا  هب  تشگرب  عقوم  رد  جاجح  لیاسو  زا  یسرزاب  تسا ـ .  هدماین  لمع  هب  يو  دروم  رد  مادقا 

! يرالد نویلیم  تسیود  ماو  يازا  رد  نویسالوتیپاک  زایتما  ياطعا 

ماو کی  نتفرگ  يارب  مود  يولهپ  هدیکچ : روپ  یسوم  یسوم  هدنسیون : يرالد ! نویلیم  تسیود  ماو  يازا  رد  نویـسالوتیپاک  زایتما  ياطعا 
قفاوم يار  تشادـن ! یئابا  مه  لاعفریغ  ناریزوتسخن  ندرکراـنکرب  زا  هار  نیا  رد  دـیدرگ و  نویـسالوتیپاک  ءاـیحا  هب  رـضاح  یتاحیلـست 

ياـههناهب اـب  دـنداد و  حـیجرت  سلجم  نآ  رد  روضح  رب  ار  تبیغ  ناگدـنیامن  زا  یخرب  سیئر و  دـش و  ماـجنا  یبـسن  تیرثـکا  اـب  سلجم 
تواضق قح  دنرادهاگن . نوصم  روکذم  دادرارق  ندرکءاضما  گنن  زا  ار  ناشدوخ  ناماد  دـندرک  یعـس  ترفاسم ! ای  هجلاعم  يارب  فلتخم 

سلجم تلود و  طسوت  لاس 1343  رد  نآ  بیوصت  اما  دوب ، متـسیب  نرق  لبقام  ياهتلود  نیب  موسرم  یـسایس  زایتما  یعون  هچرگا  یلوسنک 
لاـبق رد  یمکحم  اتبـسن  عـضوم  ندیـسرتنطلسهب  زا  سپ  هاـشاضر  هکیلاـحرد  تـشاد . لوـبق  لـباقریغ  ییارگـسپاو  کـی  زا  ربـخ  ناریا 

ندرکرانکرب زا  هار  نیا  رد  دـیدرگ و  نویـسالوتیپاک  ءایحا  هب  رـضاح  یتاحیلـست  ماو  کی  نتفرگ  يارب  شدـنزرف  تفرگ ، نویـسالوتیپاک 
رب ار  تبیغ  ناگدـنیامن  زا  یخرب  سیئر و  دـش و  ماجنا  یبسن  تیرثکا  اـب  سلجم  قفاوم  يار  تشادـن ! یئاـبا  مه  لاـعفریغ  ناریزوتسخن 

گنن زا  ار  ناـشدوخ  ناـماد  دـندرک  یعــس  ترفاـسم ! اـی  هجلاـعم  يارب  فـلتخم  ياـههناهب  اـب  دـنداد و  حــیجرت  سلجم  نآ  رد  روـضح 
يریگلکــش ياـههنیمز  نیرتـمهم  زا  یکی  ناریا  رد  نویــسالوتیپاک  هحیـال  بیوـصت  دـنرادهاگن . نوـصم  روکذـم  دادرارق  ندرکءاـضما 

عورـشمان و قح  اـکیرما  دـش . عورـش  اـجنآ  زا  زیچهمه  تفگ  ناوتب  دـیاش  دوب و  هاـش  هیلع  یـسایس  تمواـقم  شیادـیپ  یمالـسابالقنا و 
ریز هلاـقم  دـهدب . تسد  زا  ناریا  رد  ار  دوـخ  قوـقح  عفاـنم و  یماـمت  دـعب  لاسدـنچ  دـش  ثعاـب  هـک  تـفرگ  ناریا  تـلم  زا  ار  یفولأـمان 

يدـالیم مهدزناـش  نرق  رخاوا  هب  ناریا  رد  نویـسالوتیپاک  هقباـس  دـنکیم . وگزاـب  راـصتخا  هـب  ناریا  رـصاعم  خـیرات  رد  ار  نویـسالوتیپاک 
لکشتم یتایه  یتسرپرس  هب  ناتسلگنا  مکی و  سابعهاش  تارکاذم  هجیتن  رد  یلرش  ناردارب  هک  ددرگیمزاب  ناتـسلگنا  قیرط  زا  (1598.م )

رد فقوت  ناریا و  هب  دمآوتفر  يدازآ  نایحیسم  ریاس  ناتـسلگنا و  روشک  عابتا  هب  سابعهاش  ( i .) دندمآ ناریا  هب  ییاپورا  ششوتسیب  زا 
هب تدعاسم  هنوگره  دیدرگ  دـهعتم  ناریا  هاشداپ  انمـض  دـشاب و  ناما  رد  نانآ  بهذـم  لام و  ناج و  هک  دـیق  نیا  اب  درک ، اطعا  ار  روشک 

لیام هک  یتراجت  عون  ره  هب  دنهد و  ماجنا  راکـشآروطهب  يدازآ و  نانیمطا و  لامک  رد  ار  دوخ  یبهذـم  مسارم  نانآ  ات  دـیامنب  نایحیـسم 
ياهدنیامن طقسم  فرصت  رب  ینبم  يوفص  نیسحناطلسهاش  میمصت  اب  نامزمه  مهدراهچ  یئول  لاس 1708.م  رد  ( ii .) دنزرو لاغتشا  دنشاب 

یلـصا فده  دومن . ءاضما  ار  ياهدهاعم  ناریا ، رابرد  هب  يوسنارف  ياهیتشک  کمک  هدعو  نداد  اب  هسنارف  هدـنیامن  ( iii .) داتسرف ناریا  هب 
مسارم بادآ و  يارجا  اسیلک و  نتخاس  قح  کیلوتاک  نایحیـسم  هیلک  هب  هدهاعم  نیا  رد  نیـسحناطلس  دوب . ناریا  اب  یناگرزاب  اهیوسنارف 

تیفاـعم زا  دنـشاب و  رادروـخرب  تینوـصم  زا  هسنارف  ياـهلوسنک  یـسایس و  ناگدـنیامن  دـیدرگ  ررقم  زین  داد و  ناریا  رـسارس  رد  یبهذـم 
گیباضردمحم لاس 1715.م  رد  نیـسحناطلس  دشن و  يربخ  يوسنارف  ياهیتشک  زا  هدنیامن ، تشگزاب  زا  سپ  دننک . هدافتـسا  یکرمگ 

سیـسات هسنارف و  رد  تراجت  هزاجا  نایناریا  هب  یلیمکت ، هدهاعم  نیا  بجوم  هب  دیامن . ءاضما  لیمکت و  ار  هدهاعم  ات  داتـسرف  هسنارف  هب  ار 
لاس رد  دومن . یشکدوخ  هار  نیب  رد  تیرومام ، رد  تیقفوم  هب  نتفاینتسد  تلع  هب  گیباضردمحم  اما  دش . هداد  یسرام  رد  يرگلوسنک 

یـصخش  Paderi  ) يرداـپ هـب  یناـمرف  یط  ناـیوسنارف  زا  نتفرگکـمک  فدــه  اـب  دوـب ، اـهناغفا  راــتفرگ  نیــسحناطلس  هـک  1722.م 
دادرارق دـمآ ). ناهفـصا  هب  سپـس  هتفر و  هسنارف  هب  گیباضردـمحم  اب  دوب و  لوبناتـسا  رد  هسنارف  ترافـس  مجرتم  البق  هک  لصالاینانوی 

، ترافـس یمجرتم  ماقم  زا  يرداپ  لزع  نمـض  عوضوم ، نیا  زا  عالطا  زا  سپ  هسنارف  تنطلـس  تباـین  ياروش  اـما  دومن  بیوصت  ار   1715
زا هاگچـیه  هسنارف  تلود  تفرگن و  تروـص  هـسنارف  فرط  زا  یکمک  چـیه  هجیتـن  رد  ( iv .) تخاـس عونمم  هسنارف  كاـخ  هب  ار  وا  دورو 

دــیدرگ و رجنم  بـالقنا  هـب  هـسنارف  یلخاد  ياـهیریگرد  اـهبوشآ و  فرطکـیزا  اریز  درکن ؛ هدافتــسا  ناریا  اــب  شتادــهاعم  تازاــیتما 
هیسور ناریا و  ياهگنج  مود  هرود  زا  سپ  دندرک . كرت  ار  ناریا  اهتدم  يارب  نایوسنارف  دش و  ضرقنم  زین  هیوفـص  هلـسلس  رگیدفرطزا 
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یخرب تناـیخ  ازریمساـبع و  یماـظن  هـینب  فعــض  تـلع  هـب  اـهگنج ، نـیا  رد  ناریا  تسکــش  راـجاق و  هاـشیلعحتف  یهاـشداپ  ناـمز  رد 
دیدرگ لیمحت  ناریا  رب  ناتسلگنا  شالت  اب  ياچنامکرت  هماندهع  نابعش 1243.ق  مجنپ  هیروف 1828.م / مودوتسیب  خیرات  رد  نادرمتلود ،

قح ياطعا  ای  یلوسنک  تواضق  درک ــ  همجرت  یـسراف  هب  هسنارف  نابز  زا  ار  نآ  ( v) يراصنا دوعسمازریم  هک  هدهاعم ــ  نیا  دافم  زا  یکی 
تـسدهب ار  نویـسالوتیپاک  قح  دوخ  عابتا  يارب  یجراخ  ياهتلود  اهدعب  دش  ثعاب  هدـهاعم  نیا  ( vi .) دوب هیسور  تلود  هب  نویـسالوتیپاک 

نیا بحاص  دادولاۀلماک  تلود  طرـش  رکذ  اب  یخرب  دـناهدرب و  مان  نویـسالوتیپاک  زا  امـسر  دادرارق  داقعنا  رد  لود  نیا  زا  یخرب  دـنروآ .
یط 1297.ش )  ) ناخاضر ياـتدوک  زا  لـبق  لاـس  ود  ياـچنامکرت ، هماندـهع  یط  هیـسور  هب  نویـسالوتیپاک  ياـطعا  وغل  دـناهدش . زاـیتما 

رد يوروش  ناریا و  روشک  ود  نیب  تدوم  هماندـهع  رد  دـیاب  ار  زایتما  نیا  یلمع  ياغلا  اما  دـش . هدـناسر  مومع  عـالطا  هب  ياهماـنبیوصت 
زا سپ  ( vii .) دـیدرگ وغل  دوب ، هتفرگ  ناریا  زا  يوروش  لبق  میژر  هک  یتازایتما  هیلک  نآ  یط  هک  درک  وجتـسج  هیروف 1921  مششوتسیب 

، تقو يارزولاسیئر  کلامملایفوتـسم ، هب  باطخ  ینامرف  یط  يو  لاس 1306.ش ، رد  راجاق  هلـسلس  ضارقنا  هاشاضر و  ندمآراکيور 
یـسایس و ياهیگدـنیامن  هیلک  هب  ناریا  هجراـخترازو  تشهبیدرا ــ  مهدزوـن  رد  نآ ــ  زا  سپ  هـتفه  ود  دوـمن و  وـغل  ار  نویـسالوتیپاک 

لاسکی تدم  ياضقنا  زا  سپ  هدـیدرگ و  رثایب  یغلم و  اهلوسنک  تواضق  قوقح  هب  طوبرم  تادـهاعم  هک  داد  عالطا  ناریا  رد  یجراخ 
نوناق لاسکی  یط  رد  هاـشاضر ، ندـمآراکيور  زا  سپ  ( viii .) دـش دـهاوخن  هداد  ناـیجراخ  هب  صوصخ  نیا  رد  یقح  هنوگچیه  رگید 

یم 1928 مـهد  تشهبیدرا 1307.ش / مهدزوـن  رد  دندیـسر و  بیوـصت  هب  ییازج  یقوـقح و  نیناوـق  زین  سیـساتلادیدج و  ياـههاگداد 
اب هک  هاشاضر  نامرف  هب  نویـسالوتیپاک  ياغلا  ( ix .) دیدرگ یغلم  ناریا  رد  نویـسالوتیپاک  ياچنامکرت ) هماندـهع  داقعنا  زا  سپ  نرق  کی  )

فیرعت دروم  يولهپ  هلـسلس  ياهدرواتـسد  نیرتگرزب  زا  یکی  ناونعهب  اهلاس  تفرگ  تروص  یلخاد  يرادربهرهب  تهج  صاخ و  فادها 
شدنزرف هاشاضر ، طوقس  رویرهـش 1320.ش و  زا  سپ  دندومن . زین  يداش  هتفرگ و  نشج  نآ  ياغلا  تهج  هب  یتح  دش و  عقاو  دـیجمت  و 

ناریا تلود  تمدخ  هب  ییاکیرما  یماظن  ناراشتـسم  زا  يدادـعت  ياهلاس 1321 و 1322.ش  رد  تفرگ . تسد  رد  ار  تردـق  اضردـمحم 
دـندوب و ینف  راشتـسم  ناراشتـسم ، نیا  زا  يدادـعت  دیـسر . رفن  رازهدـنچ  هب  قدـصم  يریزوتسخن  هرود  رد  اـهنآ  رامـش  هـک  دـندمآرد 

عقاورد ناریا  شترا  دنتـشاد و  هدهعرب  ار  ناریا  شترا  یهدـنامزاس  هفیظو  ییاکیرما  ناراشتـسم  نیا  دـشیم . دـیدمت  لاسره  ناشدادرارق 
. دیدرگ ءاضما  اکیرما  ناریا و  نایم  هبناجود  یعافد  دادرارق  کی  دنفسا 1337.ش  رد  درکیم . تیلاعف  ییاکیرما  ناراشتسم  نیا  ذوفن  ریز 

لاس زا  ناریا  تاماقم  ( x .) تشاذگ نایم  رد  ناریا  تاماقم  اب  ار  ناریا  رد  دوخ  ياهورین  یقوقح  تیعضو  هلاسم  اکیرما  تلود  دعب  هامجنپ 
ناراشتـسم هب  تینوصم  ياـطعا  هلاـسم  يدـِنٍک  تلود  ینیما ، یلع  يریزوتسخن  اـب  ( xi .) دـنتفریم هرفط  ندادباوج  زا  اـت 1340   1338

اکیرما هب  هاش  ترفاـسم  زا  سپ  تفریم ، هرفط  اـهییاکیرما  هب  باوج  نداد  زا  زین  ینیما  یلع  هکاـجنآزا  ( xii .) دومن تساوخرد  ار  یماظن 
(، 6/11/1341  ) مدرم هاش و  بالقنا  مودنارفر  بیوصت  زا  سپ  مینوهامکی  ابیرقت  دش . يو  نیـشناج  مَلُع  اکیرما  داهنـشیپ  هب  ( 1/4/1341)

يارب هیباوج  نیا  ات  دیـشک  لوط  لاـسکی  هتبلا  ( xiii .) داد خـساپ  ناراشتـسم  هب  تینوصم  ياـطعا  يارب  اـکیرما  تساوخرد  هب  ملع  تلود 
رهم مهدزیـس  خـیرات  رد  دـهدیم . ناشن  ار  زایتما  نیا  ياطعا  زا  ناریا  تقو  تلود  سرت  عقاورد  هلاسم  نیا  دـیدرگ . لاسرا  اـکیرما  تلود 

تشاددای قیرط  زا  هبوصم  نیا  داد . هئارا  سلجم  هب  درک و  هیهت  ار  یصاخ  هحیال  تینوصم ، ياطعا  حرط  بیوصت  يارب  ملع  تلود   1342
هب یـشیدنارود و  اب  مَلَع  عقاورد  ( xiv .) دیسر اکیرما  ترافـس  عالطا  هب  نابآ 1342  مشـشوتسیب  خـیرات  رد  ناریا  هجراخترازو   8296

هدرک ظاحل  دوخ  يارب  يرفم  هار  اـت  درک  راذـگاو  نیـسلجم  هب  ار  تینوصم  نیا  ياـطعا  مدرم ، تیناـحور و  لـمعلاسکع  زا  سرت  تهج 
اب هک  داد  صاصتخا  ناریا  تلود  هب  تامهم  هحلـسا و  دـیرخ  يارب  ماو  رالدنویلیمتسیود  نوسناـج  نودـنیل  يدـنک ، لـتق  زا  سپ  دـشاب .

انـس سلجم  هب  روبزم  هحیال  میدقت  زا  سپ  مَلَع  ( xv .) دوب نامزمه  نایماظن  ياههداوناخ  اکیرما و  ياهلنسرپ  هب  یـسایس  تینوصم  ياطعا 
راهب رد  ( xvi .) داد نیون ، ناریا  بزح  لکریبد  روصنم ، یلعنسح  هب  دنفسا 1342  مهدفه  خیرات  رد  ار  دوخ  ياج  دعب ) زور  ششوتسیب  )
روشک ود  نایم  تقوم  ياهمانقفاوت  تفرگ و  تروص  روالد »  » مانهب یکرتشم  رونام  اکیرما  ناریا و  ياـهورین  ناـیم  ناریا  كاـخ  رد   1343

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 468 

http://www.ghaemiyeh.com


دشن هئارا  نیسلجم  هب  هک  دش  اضما  تینوصم  زا  يدنمهرهب  رظن  زا  رونام  رد  هدننکتکرـش  ییاکیرما  ياهورین  یقوقح  تیعـضو  دروم  رد 
ياـطعا اـکیرما  تفرگ ، تروـص  هک  یتارکاذـم  هاـمریت 1343 و  رد  اـکیرما  هب  هاـش  رفـس  اـب  ( xvii .) دـیدرگ اضما  هاش  دـییات  اب  افرـص  و 

هب یماظن ، کـمک  رـالدنویلیمتسیود  تفاـیرد  يارب  هاـش  درک . طونم  ییاـضق  لـئاسم  هنیمز  رد  یتاررقم  عضو  هب  ار  یماـظن  ياـهکمک 
سلجم دادرم 1343  موس  رد  دیدرگ . حرط  انس  سلجم  رد  نویسالوتیپاک  هحیال  اکیرما ، زا  هاش  تشگزاب  زا  سپ  داد . دعاسم  لوق  اکیرما 

رد ماجنارس  تشاد و  همادا  بشهمین  ات  حبـص  زا  هسلج  نیا  دزادرپب . یتیروفدنچ  هحیال  یـسررب  هب  ات  داد  لیکـشت  ياهداعلاقوف  هسلج  انس 
دیدرگ و روش  دراو  انس  سلجم  درک . تیروف  ياضاقت  هحیال  حرط  يارب  روصنم  یلعنـسح  دیدرگ . حرطم  نویـسالوتیپاک  هحیال  بشهمین 
ار دوخ  یتیاضران  دنتسناوتیمن  یلو  دندوب  یضاران  اهروتانس  زا  ياهدع  هسلج ، نیا  رد  تفای . همتاخ  بش  هدزاود  تعاس  ماجنارس  هسلج 
(xviii .) دـندومن لاـسرا  نتگنـشاو  هب  دادرم 1343  مـهن  مارگلت  اـب  ار  انــس  سلجم  تارکاذــم  اـکیرما  ترافــس  تاـماقم  دــنیامن . زاربا 

ياـههمزمز درک . لاـمعا  نویـسالوتیپاک  هحیـال  تارکاذـم  تاـعالطا و  یماـمت  دروـم  رد  ار  يدـیدش  روسناـس  ناریا  تلود  لاـحنیعرد 
رد هحیال  حرط  زا  لبق  زور  کـی   ) هامرهم 1343 متـسیب  شرازگ  رد  اکیرما  ترافـس  رادراک  هک  دشیم  هدینـش  رانکوهشوگ  رد  تفلاخم 
زا اهتفلاخم  زورب  اب  ( xix .) داد ربخ  روبزم  هحیال  اب  تفلاخم  رد  راکشآ  ناهنپ و  تالکشم  شیازفا  زا  نتگنـشاو ، هب  یلم ) ياروش  سلجم 

نانآ هیجوت  اب  دنهد و  لیکشت  ياهسلج  سلجم ، رد  هحیال  حرط  زا  لبق  دنتفرگ  میمـصت  روصنم  تلود  ياضعا  سلجم ، ناگدنیامن  فرط 
نیون ناریا  بزح  ناگدـنیامن  هامرهم 1343 ، متـسیب  رد  هحیال  حرط  زا  لبق  زور  کی  دـننک . ادـیپ  ناـنیمطا  هحیـال  رـسدردیب  بیوصت  زا 

نتگنشاو هب  اکیرما  ترافس  رادراک  شرازگ  رد  نآ  حرش  هک  دنتخادرپ  بلطم  هیجوت  هب  تلود  تاماقم  هداد و  لیکـشت  یـصوصخ  هسلج 
ناریا زا  لاحنیعرد  اما  دوب  هدرکن  بیوصت  اکیرما  سلجم  رد  ار  نیو  نویسناونک  اکیرما  زونه  نامز  نیا  ات  هکنآبلاج  ( xx .) تسا هدمآ 

ار دوخ  راک  سلجم  حبص  ُهن  تعاس  رد  هامرهم 1343  مکیوتسیب  زور  ماجنارس  ( xxi .) دناسرب بیوصتهب  ار  ياهحیال  نینچ  تساوخیم 
زور نیا  رد  دـیدرگن . لـیطعت  راـهان  فرـص  يارب  یتـح  داد و  همادا  دوـخ  راـک  هب  رهظزادـعب  جـنپ  تعاـس  اـت  سلجم  ( xxii .) درک زاغآ 
لبق زور  جنپ  وا  اما  دوب  یـضایر  هللادبع  تقو ، سلجم  سیئر  ( xxiii .) دوب هجومریغ  ارثکا  هک  دندوب  بیاغ  ناگدنیامن  زا  رفن  جـنپوتسیب 
زاغآ رد  روصنم  ( xxiv .) تشاد هدهعرب  یبیطخ  نیسحرتکد  ار  هسلج  تسایر  ورنیازا  دش ؛ اکیرما  مزاع  هجلاعم  هناهب  هب  هحیال ، حرط  زا 

فلاخم قفاوم و  ياهثحب  هک  دومن  میدقت  ار  تینوصم  هحیال  سپـس  دومن و  داریا  دوخ  تلود  ههامتشه  تامادقا  هرابرد  ینانخـس  هسلج 
کیره تاراهظا  هب  روصنم  سپـس  دندوب . فلاخم  نانارنخـس ، رتشیب  هتبلا  تفای و  همادا  رهظزادعب  جـنپ  تعاس  ات  حبـص  مینوهد  تعاس  زا 

يار راهچوداتفه  اب  روبزم  هحیال  تیاهنرد  دش و  ماجنا  یفخم  يریگيار  یـسررب ، ثحب و  تعاس  نیدنچ  زا  سپ  ماجنارـس  داد و  خـساپ 
سپ ( xxvi .) دندوب مدرم  بزح  وضع  ای  درفنم  ناگدنیامن  زا  نافلاخم  رتشیب  ( xxv .) دیدرگ بیوصت  فلاخم  يار  کیوتصش  قفاوم و 
هیلع ینیمخماما ، ترضح  تیناحور و  هژیوهب  لقتسم ، دارفا  زین  و  ( xxvii) دندوب روصنم  هنیباک  رد  هک  يدارفا  نویسالوتیپاک ، بیوصت  زا 

اضردـمحم و نآ  یط  هک  نابآ 1343 ــ  مراهچ  رد  ماما  ترـضح  یخیرات  ینارنخـس  يریگعـضوم و  هکنانچ  دـندومن ؛ تفلاخم  زاربا  نآ 
ود دش . رورت  زین  روصنم  نآ  لابند  هب  و  ( xxviii) دیدرگ هیکرت  هب  نابآ  مهدزیـس  رد  ناشیا  دیعبت  ثعاب  دادرارق ــ  هلمح  دروم  ار  شردپ 

خیرات رد  دـمآ . شیپ  تینوصم  زا  هدافتـساءوس  دروم  نیلوا  هک  دوب  هتـشذگن  نویـسالوتیپاک  يایحا  هب  طوبرم  ياهتـشاددای  لداـبت  زا  هاـم 
توف هب  هک  درک  فداصت  یناریا  رتخد  کی  اب  یگدـننار  ماگنه  هب  يرگلا  زلراچ  مانهب  ییاکیرما  رادهجرد  کـی  دنفسا 1343  مهدزاود 
دروم اما  دندش  هیکرت  رد  ییاکیرما  یماظن  تاماقم  طسوت  رادهجرد  نیا  همکاحم  راتـساوخ  ییاکیرما  ناراشتـسم  هدنامرف  دـیماجنا . رتخد 

بالقنا و ياروش  بیوصت  اـب  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هاـم  هس  ماجنارـس  نویـسالوتیپاک  هحیـال  ( xxix .) تفرگن رارق  تقفاوـم 
ینثتـسم هیقب  زا  يدحات  هیـسور  هب  یقح  نینچ  ياطعا  ناریا ، رد  تینوصم  ياطعا  طیارـش  یـسررب  رد  ( xxx .) دـیدرگ وغل  تقوم ، تلود 

؛ دوب حلص  ناهاوخ  دهدن ، تسد  زا  ار  روشک  یلامش  یحاون  هکنآ  يارب  دوب و  هدروخ  تسکـش  هیـسور  اب  گنج  رد  ناریا  اریز  دوشیم ؛
هکیلاحرد تشاد . دوجو  ناریا  تموکح  نتفرتسدزا  لامتحا  یتح  تفریذپیمن ، ار  ياچنامکرت )  ) هدهاعم نیا  هیراجاق  تلود  رگا  اذـل 
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هدومن راذگاو  اهیوسنارف  اهیـسیلگنا و  هب  ار  یقح  نینچ  طقـسم  فرـصت  يارب  نیـسحناطلسهاش  یماظن و  هینب  تیوقت  يارب  لوا  سابعهاش 
رد مه  نآ  سلجم و  رد  هک  داد  خر  هاشاضردـمحم  نامز  رد  نویـسالوتیپاک  هحیال  بیوصت  نیرتهناحـضتفم  تفگ  دـیاب  نیاربانب  دـندوب .

نینچ بکترم  ماو  رالدنویلیمتسیود  تفایرد  يازا  رد  تکلمم  نارادمدرـس  دندوب و  هدـش  رادـیب  مدرم  رثکا  هک  دـیدرگیم  اطعا  ینامز 
اهتـشونیپ دوب . هدـش  وغل  لبق  يدـنچ  هک  درکیم  ایحا  ار  گنن  نیا  یلاحرد  روشک  لوا  صخـش  ماقم  رد  هاش  عقاورد  دـندشیم . یتنایخ 

خیرات يودهمگنـشوه ، اضرلادبع  ص105 ؛ ، 1372 لوا ، چ  نارهت ، يزیزع ، زیبماـک  هـمجرت : يوفـص ، رـصع  ناریا  يرویـس ، رجار  (i ــ)
، یهللادسا دوعسم  ii ــ)  ) ص64 ، 1375 ریبکریما ، نارهت ، یناهج ،) مود  گنج  نایاپ  ات  هیوفـص  نارود  يادـتبا  زا   ) ناریا یجراـخ  طـباور 
، يودهمگنـشوه اضرلادبع  iii ــ)  ) ص28 ، 1373 لوا ، چ  یمالـسا ، تاـغیلبت  ناـمزاس  نارهت ، نآ ، ياهدـمایپ  نویـسالوتیپاک و  ياـیحا 

هاشیلعحتف رابرد  رد  هسنارف  ناـبز  مجرتم  يو  v ــ)  ) 137 ــ 138 صص نامه ، يودهمگنشوه ، اضرلادبع  iv ــ)  ) 135 ــ 136 صص نامه ،
رغصایلع vii ــ)  ) ص270 ، 1372 مـهن ، چ  لامـش ، نارتـخا  نارهت ، ج 2 ، ناریا ، یعامتجا  یـسایس و  خـیرات  یـسیفن ، دیعـس  vi ــ) . ) دوب

رد ناریا  یجراخ  تسایس  يودهمگنـشوه ، اضرلادبع  ص614 ؛ ، 1374 مجنپ ، چ  هروس ، نارهت ، راـجاق ، تنطلـس  هرود  رد  ناریا  میمش ،
یجراخ طباور  خیرات  يودهمگنـشوه ، اضرلادبع  viii ــ)  ) ص370 ، 1373 لوا ، پاـچ  زربلا ، نارهت ، ات 1357 ،)  1300  ) يولهپ نارود 

تشادرب قبط  ناریا : تلود  هب  اکیرما  ترافـس  رذآ 1342  متفهوتسیب  خروم  تشاددای 299  x ــ) . ) نامه ix ــ)  ) ص383 نامه ، ناریا ،
اکیرما و ترازو  وضع  ییاکیرما  یماظنریغ  یماظن و  لنـسرپ  هدـنریگربرد  ناریا » رد  اکیرما  يراشتـسم  تایه  ياضعا   » ترابع تراـفس ،

اـضرلادبع دـشابیم . دنتـسه  رقتـسم  فرط  ود  نـیب  ياـهقفاوت  اـهدادرارق و  قـبطرب  ناریا  رد  دنــشاب و  اـهنآ  هناـخ  لـها  هـک  ناشناگتــسب 
تاعالطا 14/6/1367 هماـنزور  xi ــ)  ) ص204 نامه ، ات 1357 ،)  1300  ) يولهپ نارود  رد  ناریا  یجراـخ  تسایـس  يودهمگنـشوه ،

نارهت ج71 ، یسوساج ، هنال  دانـسا  ماما ، طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد   ) سرام 1962.م و مهن  اکیرما  ترافـس  تشاددای 423  (xii ــ)
ص5 ج71 ، یسوساج ، هنال  دانسا   ) و دنفسا 1341 .  20 تشاددای 8800 ، xiii ــ) ( ) ص3 ناتسمز 1367 ، یسوساج ، هنال  دانسا  رـشن  زکرم 
، نایلرب هدـنزورف  همجرت : باقع ، ریـش و  لـیب . ا . زمیج . xv ــ)  ) ص365 ، 1368 نیما ، نارهت ، نتگنـشاو ، یجاح  مدلد ، ردنکـسا  (xiv ــ)
ج72، یسوساج ، هنال  دانسا  ماما ، طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  xvii ــ)  ) ص309 نامه ، xvi ــ)  ) ص221 ، 1371 لوا ، چ  هتخاف ، نارهت ،
ص30 نامه ، xix ــ)  ) 16 ــ 18 صص ج71 ، یسوساج ، هنال  دانسا  xviii ــ)  ) ص30 راهب 1370 ، یسوساج ، هنال  دانسا  رـشن  زکرم  نارهت ،

هامرهم هبنشراهچ 22  ش75 ، نیون ، ناریا  يادـن  همانزور  xxii ــ)  ) ص110 ج72 ، یسوساج ، هنال  دانـسا  xxi ــ)  ) ص40 نامه ، (xx ــ)
هدـنیامن داتـشهودص  یلم  ياروش  مکیوتسیب  سلجم  هرود  نیا  رد  xxiii ــ) ( ) هبنشراهچ 22/7/1343 تاـعالطا ش11513 ،  ) و . 1343

، يودهمگنشوه اضرلادبع  xxiv ــ) . ) دوـب تیلقا  رد  مدرم  بزح  دـندوب و  نیوـن  ناریا  بزح  زا  هدـنیامن  لهچودـصکی  ادودـح  تشاد 
هامرهم یلم 21  ياروش  سلجم  تارکاذم  تروص  xxv ــ)  ) ص313 نامه ، ات 1357 ،)  1300  ) يولهپ نارود  رد  ناریا  یجراخ  تسایس 
طوقس روهظ و  تسودرف ، نیـسح  xxvii ــ)  ) ص201 ، 1380 مود ، چ  نارتخا ، نارهت ، ادـیوه ، يامعم  ینـالیم ، ساـبع  xxvi ــ)  ) 1343
ناریا یجراخ  تسایس  يودهمگنشوه ، اضرلادبع  xxviii ــ)  ) ص363 ، 1374 متفه ، چ  تاعلاطم ، هسسوم  نارهت ، ج2 ، يولهپ ، تنطلس 

همانهام عبنم :  24/2/1358 ناهیک ، همانزور  xxx ــ)  ) ص101 ج72 ، یسوساج ، هنال  دانسا  xxix ــ)  ) ص207 نامه ، يولهپ ، نارود  رد 
هنامز

ناریا رد  نویسالوتیپاک  يارجام 

هللادسا ریما  تلود  هب  اکیرمآ  ترافس  يوس  زا  دنفسا 1340  رد  نویسالوتیپاک  بیوصت  داهنشیپ  هدیکچ : ناریا  رد  نویسالوتیپاک  يارجام 
رهم 1343 رد 21  سپس  دیسر . بیوصت  هب  انس  سلجمرد  دادرم 1343  رد  ملع و  هنیباک  رد  رهم 1342  رد 13  داهنشیپ  نیا  دش . هداد  ملع 

هبوصم نیا  یپرد  دناسر . سلجم  ناگدـنیامن  بیوصت  هب  درب و  یلم  ياروش  سلجم  هب  ار  هحیال  نیا  تقو  ریزو  تسخن  روصنم  یلعنـسح 
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ناریا رد  نویـسالوتیپاک  يارجام  داد . رارق  دـیدش  داـقتنا  دروم  ار  هحیـال  نیا  بیوصت  رد  میژر  مادـقا  نابآ 1343  مراهچرد  ینیمخ  ماـما 
زا سپ  لاـس  کـی  هیمـالعا  نیا  درک . مـالعا  ار  ناریا  رد  نویـسالوتیپاک  وغل  ياهیمـالعا  رد  ناریا  هجراـخ  ترازو  تشهبیدرا 1306 ش . 

يارب ار  یتازایتما  راجاق ، نارودرد  هک  ییاهدادرارق  اههماندـهع و  هیلک  راشتنا ، زا  سپ  لاـس  کـی  تفاـی و  راـشتنا  هاـشاضر  يراذـگجات 
یـضعب هب  دـیدج  هجراـخ  روـما  ترازو  فرط  زا  ییاـههیغالبا  همه ، نیا  اـب  دـش . مـالعا  لـطاب  دوـب ، هتفرگ  رظنرد  یجراـخ  ياـهتلود 

يداصتقا و یـسایس و  يایازم  هژیو و  قوقح  اهنآ  رد  دش و  لاسرا  سیئوس و ... دـنله ، ناملآ  ناتـسلگنا  هلمج  زا  ییاپورا  ياههناخترافس 
ییاپورا ياهروشک  یضعب  راتخم  ناریزو  تساوخرد  اب  هک  ییاهتقفاوم  اههمان و  نیا  دش . هدرمـش  مرتحم  اهنآ  عوبتم  ياهروشک  ییاضق 

ًافرـص نویـسالوتیپاک ، وغل  مالعا  زا  ناخاضر  فده  هک  دادیم  ناشن  دـشیم ، ناریا  رد  ناشعابتا  ییاضق  ياهيدازآ  رابتعا و  ظفح  يارب 
زور 20 ناـمه  رد  لاـثم  يارب  دوـب . یهورگ  ياـههناسر  تاـعوبطم و  ددـم  هب  زور ، نآ  ناریا  رد  دوـخ  يارب  يرامعتـسادض  ههجو  غـیلبت 
رد ناریا  هجراخ  روما  ترازو  دش ، مالعا  لطاب  ناریا  رد  اهیجراخ  تازایتما  هدننک  نیمضت  تادهاعم  یمامت  ًامسر  هک  تشهبیدرا 1307 

لاور نوچمه  ناریا  رد  یـسیلگنا  عابتا  يدازآ  زا  ار  يو  عوبتم  تلود  نارهت ، رد  سیلگنا  راتخم  ریزو  ویالک » يرناـه  تربور   » هب ياهماـن 
يارب یسیلگنا  عابتا  کلمیام  تارایتخا و  قوقح ، ظفح  هب  ناریا  ییاضق  متـسیس  دهعت  لماش  دنب  رد 18  همان  نیا  تخاس  نئمطم  هتشذگ 
يدازآ زا  ار  ناتـسلگنا  راتخم  ریزو  يرگید  همان  رد  زور  ناـمهرد  ناریا  هجراـخ  ترازو  . 1 دـش لاسرا  نارهت  رد  روشک  نآ  راـتخم  ریزو 

ردو 25  3 اکیرما ترافـس  يارب  تشهبیدرا  و 26  رد 24  ییاـههمان  نینچ  . 2 تخاس نئمطم  زین  روشک  نآ  ياهرنویـسیم  یبهذـم  تیلاعف 
تاررقم ءایحا  فدـهاب  يرگید  هناگادـج  ياهنامیپ  دـعب ، لحارم  رد  سپـس  دـش . لاـسرا  نارهت  رد  ناـملآ  راـتخم  ریزو  يارب  تشهبیدرا 
تامادقا لیلد  هب  ناخاضر  هرود  نآ  رد  دیسر . أضما  هب  اپورا  زور  نآ  ردتقم  ياهروشک  ریاس  كرامناد و  دئوس ، هسنارف  اب  نویسالوتیپاک 

ینید سورد  سیردت  تیعونممو  یبهذم  ياههباطخ  یناوخهضور ، سلاجم  یلیطعت  يارب  هک  ییاهلمعلاروتـسد  هلمج  زا  شایمالـسادض 
رد 1306ش. نانآ  نصحت  مق و  هب  اـملع  زیمآضارتعا  ترجه  تشاد  رارق  مدرم  رفنت  دروم  تخـس  دوب ، هدرک  رداـص  سرادـم  رد  نآرقو 

نویـسالوتیپاک تاررقم  ناریا  رد  نویـسالوتیپاک  هقباس  تشاد  دوجو  شتلود  ناخاضر و  هب  تبـسن  ناریا  هعماجرد  هک  دوب  یترفن  رگناشن 
راـجاق نارود  زا  نوناـق ، تروص  هب  اـما  دـشیم ، تیاـعر  ییاـپورا  عاـبتا  راـجت و  دروم  رد  هتـشونان  تروص  هب  هیوفـص  نارود  زا  هچرگا 

فرط زا  ياچنامکرت  هماندـهع  بجوم  هب  رد 1828 م . راب  نیلوا  يارب  تاررقم  نیا  دـمآرد . ارجا  هب  سور  ناریا و  ياـهگنج  بقاـعتمو 
. دندش دـنمهرهب  زایتما  نیا  زا  ًامـسر  ییاپورا  ياهروشک  ریاسو  ناتـسلگنا  هک  دوب  نآ  زا  سپ  دـش . لیمحت  ناریا  رب  يرازت  هیـسور  تلود 

هماندهع تمسق  نیرتمهم  تسا  طوبرم  ناریا  رد  هیسور  عابتا  ییازجو  یقوقح  لیاسم  هب  هک  ياچنامکرت  هدهاعم  مهن  متشه و  متفه  لصف 
ياتدوک زا  لـبق  زور  کـی  رد 1921 م ،. هـچرگا   4 دـش . رارقرب  اهـسور  عفن  هب  نویـسالوتیپاک  میژر  لوـصف  نیا  يارجا  اـب  هک  ارچ  دوـب ؛

هدقعنم نویسالوتیپاک  هدهاعم  اما   5 درک وغل  اهرازت  يرامعتسا  داهن  ناونع  هب  ار  نویسالوتیپاک  هبناجکی  روط  هب  يوروش  هیسور  ءایضدیس ،
زا هک  هچنآ  لاـحره ، هـب  دـش . رداـص  1927 ـ ـ  هرود ناـیاپ  رد  تسرد  زاـیتما  نـیا  وـغل  يارب  ناـخاضر  روتـسد  دوـب و  هلاـس  اهرازت 99  اـب 

هدـیدپ نیا  هیلع  هناقداص  ملاـس و  هزراـبم  تاصخـشم  زگره  دـش ، زاـغآ  نویـسالوتیپاک  وغل  مـالعا  ناونع  هب  ناـخاضر  طـسوت  1307ش .
ناریا رد  موش  هدـیدپ  نیا  أیحا  فدـه  اب  يرتدـنلب  ياـهماگ  يو ، دـنزرف  نارود  رد  هک  نآ  هژیو  هب  تشادـن  رب  رد  ار  يرامعتـسا  هناـملاظ 

نانآ هب  یتینما  ییاضق و  تازایتما  يراذـگاو  مود و  یناهج  گنج  زا  سپ  ناریا  هب  اهییاکیرما  ياپ  ندـشزاب  یلـصا  یناـب  دـش . هتـشادرب 
ـ  هنطلسلا ماوق  يریزو  تسخن  هرود  رذآ 1321 ـ  یماظن ،» نویسیم   » ناونع تحت  اکیرما  یماظن  ياهورین  زا  هتسد  نیلوا  دوب . هنطلـسلا  ماوق 
هب ییاکیرما ، ناراشتسم  مادختسا  هنیمز  رد  يرگید  ياهدادرارق  زین  یلیهـس  تموکح  نارود  رد  دندش . ناریا  دراو  ییاضق  ياهتینوصم  اب 

نایماظن ناگتسباو  اههداوناخ و  يارب  یصاخ  تازایتما  هدنریگربرد  اهنآ  زا  کیره  هک  دیسر  أضما  هب  شترا  يرادا  متـسیس  حالـصا  هناهب 
زا یکی  ددرگیم . زاـب  ملع  هللادـساریما  روـصنم و  یلعنـسح  يریزو  تسخن  نارود  هب  اـهیهدزایتما ، نـیا  جوا  هـطقن  اـما  دوـب . ییاـکیرما 

رامـش هب  روشک  زا  جراخ  هب  هر ) ) ینیمخ ماما  دیعبت  زاسهنیمز  هک  دادرخ 1342 ، مایق 15  زا  سپ  يولهپ  تموکح  ياـهتنایخ  نیرتگرزب 
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هحیـال بیوـصت  هاـش و  مودـنارفر  يرازگرب  زا  سپ  هحیـال  نـیا  دوـب . یلم  ياروـش  سلجم  رد  نویــسالوتیپاک  هحیـال  بیوـصت  دوریم ،
ینوناق یقوقح و  عناوم  نتـشادرب  دش . حرط  سلجم  رد  دش ، وربور  هر ) ) ینیمخ ماما  يریگعـضوم  اب  ود  ره  هک  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا 

تاحالـصا عیرـس  يارجا  يارب  يو  هک  نآ  هژیو  هب  تشاد . تیمها  هاش  يارب  نانآ  تینما  نیمـضتو  ناریا  رد  ییاـکیرما  ياـهورین  روضح 
ياطعا فدـه  اب  نویـسالوتیپاک  ماظن  ءایحا  طیارـش  نیا  رد  دوب . هتفرگ  رارق  اکیرما  راشف  ریز  دیفـس ، خاـک  رظن  دروم  یـسایسو  يداـصتقا 
دنفـسا رد  نویـسالوتیپاک  بیوصت  داهنـشیپ  تفرگ  رارق  تلود  راک  روتـسد  رد  ناریا  رد  ییاکیرما  عاـبتا  هب  یلوسنک  یـسایس و  تینوصم 

دادرم 1343 رد  مـلع و  هنیباـک  رد  رهم 1342  رد 13  داهنـشیپ  نیا  دـش . هداد  ملع  هللادـسا  ریما  تلود  هب  اکیرمآ  ترافـس  يوس  زا   1340
درب و یلم  ياروش  سلجم  هب  ار  هحیال  نیا  تقو  ریزو  تسخن  روصنم  یلعنسح  رهم 1343  رد 21  سپس  دیسر . بیوصت  هب  انس  سلجمرد 

دروم ار  هحیال  نیا  بیوصت  رد  میژر  مادـقا  نابآ 1343  مراهچرد  ینیمخ  ماما  هبوصم  نیا  یپرد  دـناسر . سلجم  ناگدـنیامن  بیوصت  هب 
مازعا مق  هب  ار  ياهدـنیامن  يزور ، نینچ  رد  ینارنخـس  داریا  زا  ناشیا  نتـشادزاب  يارب  هاش  ماما ، ینارنخـس  زا  شیپ  داد . رارق  دـیدش  داقتنا 

زا يریثک  عمج  روضح  رد  ار  دوخ  ياهینارنخـس  نیرتمهم  زا  یکی  دوعوم  زور  رد  تفریذـپن و  روضح  هب  ار  هاش  هدـنیامن  ماـما  اـما  درک ،
ینارنخـس دوب . یمالـسا  ناریا  رد  اکیرما  همکاح  تأیه  ینوناقریغ  ياهتلاخد  همکاحم  هلزنم  هب  قطن  نیا  درک . داریا  مق  مدرم  نویناـحور و 

هبار ینوناق  دندرک . بوکیاپ  ار  ناریا  شترا  تمظع  تفر  نیب  زا  ناریا  تمظع  دـش ، بوکیاپام  تزع  دـش ...« : زاغآ  تالمج  نیا  اب  ماما 
ناشینف ياهدنمراک  اب  ناشیاههداوناخ  اب  اکیرمآ  یماظن  ناراشتسم  مامت  هک  نیو ..  نامیپ  هب  دندرک  قحلم  ار  ام  نآ  رد  هک  دندرب  سلجم 

نم ناریا  شترا  يا  منکیم  رطخ  مالعا  نم  اقآ  دنتـسه . نوصم  دننکب ، ناریا  رد  هک  یتیانج  ره  زا  ناشهمدخاب ..  ناشيرادا  نادـنمراکاب 
مالسا داد  هب  مالسا  نارس  يا  دنکن . دایرف  هک  یسک  تسا  راکهانگ  هللاو  منکیم ..  رطخ  مالعا  نم  ناریا  نویسایس  يا  منکیم  رطخ  مالعا 

فورعم تالمج  ینیمخ  ماما  ینارنخـس  نیمهرد  دیـسرب »... مالـسا  داد  هب  مق  ياملع  يا  دیـسرب . مالـسا  داد  هب  فجن  ياملع  يا  دیـسرب .
ام راک  رس و  زورما  اما  رتدیلپ . مه  زا  همه  رتدب ، مه  زا  همه  رتدب ، همه  زا  يروش  رتدب ، اکیرمآ  زا  سیلگنا  رتدب ، سیلگنازا  اکیرما  دوخ ـ 

يراتفرگ مامت  ام ... تلم  شیپ  تسایند  دارفا  نیرتروفنم  هک  ار  انعم  نیا  دـنادب  اکیرمآ  روهمج  سیئر  تساکیرمآ  اب  تساه  ثیبخ  نیا  اب 
نیمه رد  هر )  ) ماما نینچمه ،  6 تشاد . نایب  ار  تساکیرمآ ـ  زا  مه  لیئارسا  تسا  لیئارسا  نیا  زا  ام  يراتفرگ  مامت  تساکیرمآ  نیا  زا  ام 

زا تسا  بناـجا  زا  دـنراد  نیملـسم  لـلم  ناریا و  تـلم  هـک  يايراـتفرگ  ره  هـک  دـنادب  اـیند   » درک رداـص  ياهیناـیب  ناـبآ 1343 ـ  4 ـ  زور
یگدربدنـس  » ناونع هب  نویـسالوتیپاک  زا  هینایب  نیا  رد  . 7 تسا »  رفنتم  ًاصوصخ  اکیرمآ  زا  ًامومع و  بناـجا  زا  مالـسا  لـلم  تساـکیرمآ 

يروهمج ماظن  طـسوت  تشهبیدرا 1358 ، رد 23  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ماجنارـس  نویـسالوتیپاک  تسا . هدـش  داـی  ناریا  تلم 
یمالـسا يروهمج  تقوم  تلود  ناریزو  تأیه  داهنـشیپ  هب  دوب : هدـمآ  نینچ  هجراخ  ترازو  هینایب  رد  دـیدرگ . وغل  ًامـسر  ناریا  یمالـسا 

زا ناریا  رد  اکیرما  یماظن  ناراشتسم  هدافتسا  هزاجا  هب  عجار  هامرهم 1343  بوصم 21  نوناق و  یمالسا  بالقنا  ياروش  بیوصت  ناریا و 
اب ناریا  هبناجود  تادهاعم  دانسا  1 ـ اهتشون : یپ   8 دش . وغل  خیرات 23/2/58  زا  نویـسالوتیپاک   ) نیو دادرارق  ياهتیفاعم  اهتینوصم و 

؛ یلوسنک تواـضق  قـح  4 ـ و 9 . دنـس 5  مود ص 12 ؛ ناـــمه ج  3 ـ دنـس 111 . ناـمه  2 ـ دنـس 108 . موــس ص 273 ؛ لود ج  ریاــس 
یمالسا ج بالقنا  عیاقو  حرش  رثوک ؛ 6 ـ نامه ص 56 .  5 ـ یسایس ص 54 .  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  تاراشتنا  زا  نویـسالوتیپاک 

ياهشهوژپو تاعلاطم  هسـسوم  عبنم : ص 2 .  تشهبیدرا 1358 ؛ ناهیک 24 8 ـ ص 109 .  ج 4 ؛ رون ؛ هفیحـص  7 ـ صص 178-169 .  1 ؛
یسایس

هیکرت هب  ینیمخ  ماما  دیعبت  نویسالوتیپاک و 

توعد یمالـسا  ياهروشک  نارـس  املع و  زا  ینیمخماـما  هدـیکچ : یحـالف  ربکا  هدنـسیون : هیکرت  هب  ینیمخ  ماـما  دـیعبت  نویـسالوتیپاک و 
، رتدب اکیرمآ  زا  سیلگنا  رتدب ، سیلگنا  زا  اکیرمآ  :» دندرک داقتنا  تقو  ياهتردـقربا  زا  تدـش  هب  دـنیایبناریا و  تلم  کمک  هب  دـندرک 
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روهمج سیئر  تساکیرمآاب  تساهثیبخ  نیا  اب  اـم  راـک  رـس و  زورما  اـما  رتدـیلپ ؛ مه  زا  همه  رتدـب ، مهزا  همه  رتدـب ، ود  ره  زا  يوروش 
هرادا داقتنا و  روشک  تیعـضو  زا  همادا  رد  ینیمخ  ماـما  اـم .»! تلم  شیپ  تساـینددارفا  نیرتروفنم  هک  ار  اـنعم  نیا  دـنادب  دـنادب ، اـکیرمآ 
دنداد رادشهنایشترا  هب  دندومن و  داقتنا  دنتسین  اهراک  سأر  رد  هاوخنطو  لاجر  هک  نیا  زا  دندرک و  یفرعمتقایل  یب  يدارفا  ار  ناگدننک 

امش يارب  رگید  ناریا  رد  دوشیم  مدقم  ام  دبـشترا  کی  ربییاکیرمآ  زپشآ  کی   » هدمآ نییاپ  رایـسب  اهنآ  شزرا  میژر  تامادقا  نیا  اب  هک 
خـیرات 21 رد  مدرکیمن »..  لوبق  ار  گنن  نیا  نم  مدرکیم  افعتـسا  مدوب  یماظن  نم  رگا  مدرکیم  افعتـسامدوب  نم  رگا  دـنام ؟ یقاب  وربآ 

بیوصت ار  نآ  سلجم  داتـسرف و  سلجم  هب  ار  ییاکیرمآ  ناراشتـسم  تینوصم  هحیال  روصنم  یلعنـسح  تلود  ش   . لاس 1342 ه هام  رهم 
خیرات 21/11/42 رد  نآ  مئامضو  تلود  يهرامش 1342-11-25-215-7-2291-18  يهحیال  هب  هجوت  اب  هدحاو  هدام   » هحیال نتم  درک .
هک ناریا  رد  ار  هدحتم  تالایا  یماظن  يراشتـسم  ياهتئیه  ياضعا  وسیئر  هک  دوشیم  هداد  هزاجا  تلود  هب  دش . میدـقت  انـس  سلجم  هب 

تقو يرادانادنمراک  لماش  هک  ییاهتیفاعم  تینوصم و  زا  دنشابیم ، یهاشنهاش  تلود  مادختسا  رد  طوبرمياههمان  تقفاوم  بجوم  هب 
، دشابیم تسا  هدیـسر  اضما  هب  نیدرورف 1340  قباطم 29 لیروآ 1961  خـیرات 18  رد  هک  نیو  دادرارق  لوا  يهداـم  دـنب و  رد  فوصوم 

يریگولج نآ  باتزاب  هحیال و  بیوصتربخ  راشتنا  زا  درک  یعس  میژر  هحیال  نیا  یلمدض  يرامعتسا و  تیهام  لیلد  هب  دیامن .» رادروخرب 
یقارع يدهم  دیهش  دندش ؛ ربخاب  هحیال  فیک  ّمک و  زا  دارفا  یـضعب  قیرط  زا  ینیمخماما  دش . مکاح  اههناسر  رب  يدیدش  روسناس  دنک و 
تلود ار  هحیال  کـی  هکداد  عـالطا  اـم  هب  میتشاد  سلجم  رد  اـم  هک  ییاـقفر  زا  یکی  هک  دوب  رویرهـش  رخاوا  رد  : » دـیوگیم هراـبنیا  رد 

. دش روهـشم  نویـسالوتیپاک  يهحیال  مان  نیمه  هب  ًادـعب  هک  ییاکیرما  راشتـسم  هب 1700 دـهدب  تینوصم  سلجم و  رد  درواـیب  دـهاوخیم 
مینزب یفرح  نآ  يور  میناوتیمن  ام  دشابن  كردمات  دنتفگ  دندرکن ، لوبق  يروج  نیا  اقآ  دش . حرطم  ینیمخ  ماما   ( اقآ اب  دـمآ  هلئـسمنیا 
تروص میداتـسرفام  هحیال  اب  دندرک  تفلاخم  ياهدع  سلجم و  رد  دمآ  هحیال  هک  دـش  نیا  ات  دـینکبهیهت . ار  شکردـم  دـیناوتب  رگا  امش 

مه اروش و  سلجم  زا  مه  میدرک و  جراخ  ار  هسلج  تروص  نتم  دـندرکیپکوتف . هسلج  تروص  نآ  يور  زا  دوب  سلجم  رد  هک  ياهسلج 
نیگنن و بقاوع  هحیال و  تیهام  زا  یهاگآ  زا  دـعب  ینیمخ  ماما  میتشاذـگ .  اقآ  رایتخا  رد  ار  اـههسلج  تروص  نیا  تفج  انـسسلجم ، زا 

مادـقا نیا  هیلع  شیوخلزنم  رد  س   ) همطاف ترـضح  دـلوت  زور  رد  هام  نابآ  زور 4  رد  ینارنخـس  کی  رد  دنتفرگمیمـصت  نآ  رابتراسا 
مدرم املع و  عالطا  هب  ینارنخس  رب  ینبم  ار  دوخ  میمصت  دندرک و  مازعااهناتسرهش  هب  ییاهکیپ  زین  نامزمه  دننک . ینارنخس  راب  تراسا 

نیا میمـصت  نیا  هب  تبـسن  میژرشنکاو  يهرابرد  ینیمخ  دمحادیـس  مالـسالاۀجح  تخیگنارب  ار  میژر  شنکاو  ماما  مادقانیا  دندناسر و 
دیدهت اب  ار  ماما  ات  دتسرفیم  مق  هب  اريدرف  همیسارس  میژر  دوش . مالعا  اهرهش  رگید  مق و  مدرم  يارب  ربخ  نیا  دش  رارق  : » دنیوگیم نینچ 

عضاومهنوگره میخو  بقاوع  هب  ًاحیرـص  یفطـصم  اقآ  جاح  مدیهـش  ردارب  اب  رادید  رد  يو  ، دریذپیمن ار  وا  ماما  اما  درادزاب ؛ مادقا  نیا  زا 
ینارنخس داریا  رب  ینبم  ینیمخ  ماما  میمصت  تشادن .  ینیمخماما  مزع  رد  يریثأت  هنوگ  چیه  اهدیدهت  نیا  دهدیم . رادشه  ییاکیرما  دض 

: دنیوگیمماما يهنارایشوه  میمـصت  نیا  يهرابرد  يدابآ  مرخ  يرهاط  هللاتیآ  تسا  عطقم  نآرد  ینیمخ  ماما  يرایـشوه  رگنایب  لزنم  رد 
. دریگ ماجنا  ناشلزنم  رد  هک  دوب  رارق  مه  تبحـصنیا  و  دننک ؛ تبحـص  مالـسلاهیلع   ) ارهز ترـضح  دالیمزور  هک  دنتفرگ  میمـصت  ماما  »

مه راب  نیا  تساهدـش ..  داریا  مظعا  دجـسم  رد  ماما  تبحـص  ًالومعم  تسا  هدوب  یتینما  يهبنج  رظن  زادـیاش  منادیمن  نـالا  نم  ار  شلیلد 
سرد رد  هک  ییاههبلط  هب  دشیم  رصحنم  تیعمج  دندشیمن و  عمج  يدایزتیعمج  دننکب ، تبحـص  سرد  رـس  رد  تساوخیم  ماما  رگا 

ياهتبحص زین  مدرم  فلتخم  اهرشق  دنشاب و  هتشادروضحینارنخس  نیا  رد  مدرم  دنتساوخیم  ماما  هک  یلاح  رد  دندرکیم ؛ تکرـشماما 
رومأـم درکیم و  تعناـممتلود  دـیاش  دـننک  داریا  مظعا  دجـسم  رد  ار  یمومع  ینارنخـس  نیا  دنتـساوخیم  ماـمارگا  دنونـشب . ار  ناـشیا 
باختنا نیرتهب  ینارنخـس  نامز  لحم و  دروم  رد  ماما  هک  دیـسریم  رظن  هب  دوبنبوخ . یلیخ  نیا  تسبیم و  ار  دجـسم  رد  تشاذگیم و 

هب دندمآیم ؛ ماما  ندید  هب  دیع  ياهزور  رد  مدرم  ، دوب یعیبط  زیچ  کی  نیا  تفرگیم و  ماجنا  دیع  زور  رد  ینارنخـس  نوچ  دـناهدرکار .
مق زا  هک  یتیعمج  هوبنا  رد  ینیمخ  ماما  نیاربانب  اههمانزور .» ودیارج  رد  جرد  ًالثم  ای  هیعالطا و  تروصهب  هن  هتبلا  دنداد ، عالطا  مه  مدرم 
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. دـندومرفداریا تکلمم  ناماسبان  عاضوا  میژر و  تامادـقا  هیلع  رب  ار  شیوخ  ینارنخـس  دـندوب  هدـمآناشیا  لزنم  هب  اهناتـسرهش  ریاـس  و 
داد و رارق  داقتنا  دروم  ار  نآ  فلتخم  داعبا  درک و  صخـشمار  هحیال  تیهام  هبناج  همه  لماک و  يدـید  اب  هداس و  ینابز  هب  ماما  ینارنخس 
تابـساحم و یمامت  ماما  مادقا  نیا  . » دومن لمع  دوخ  یعرـش  يهفیظو  هب  یجراخ  ياهتردق  هاش و  زاياهمهاو  سرت و  هنوگ  چیه  نودب 
هدرکموکحم و ًامیقتـسم  ار  لیئارـسا  اکیرمآ و  هر ؛   ) ماما ترـضح  هک  دنتـشادن  راظتنا  نانآاریز  دز ، مه  رب  ار  اکیرمآ  میژر و  ياهلیلحت 

بلطم کی  يواح  ماما  ینارنخـس  تفرگ  رارق  اکیرمآ  يور  ردور  یمقتـسم  روطب  ناریا  تلم  قطن  نیا  اب  دـنادب . روفنم  راکتیانج و  نئاخ 
هیاـپ ار  تماو  ماـما  مالـسا  رـصنع  هس  دـنویپ  نییبـت و  ار  یمالـسا  تازراـبم  تدـم  دـنلب  يژتارتـساعقاو  رد  هکلب  دوبن ، يرارکت  یلومعم و 

زا تدم  زارد  رد  ناریا و  زا  اکیرمآ  ذوفن  عطق  یمالسا  ماظن  يراذگهیاپات  تنطلس  طوقس  ًاحیرـص ، عقاو  رد  ینارنخـس  نیا  درک . يراذگ 
لیلد نیا  هب  . » داد رارق  شناوریپ  ماما و  تازرابميهمانرب  رد  ار  ینیطسلف  روشک  کی  داجیا  بصاغ و  لیئارـسا  يدوبان  یمالـساياهروشک 
ناریا رد  اـکیرمآو  هاـش  تیدوـجوم  هـیلع  ار  مدرم  وا و  نوـنکا  دـیدیم ، دوـخ  یلخاد  ياهتسایـسلباقم  رد  ار  ماـما  نونکاـت  مـیژر  رگا 

هب نیا  زا  دشاب ، زاسراک  تسناوتیم  هلحرم  نیا  ات  هیمالعا  رودص  زايریگولج  ندرک و  ربنملا  عونمم  تیدودـحم  نادـنز و  رگا  دـنیبیم .
زاغآ عاجرتسا  يهیآ  اب  ار  شیوخ  نانخـس  ینیمخماما  دشاب .» هتـشاد  تکرح  نیا  يدوبان  رییغت و  رد  ياهدننک  نییعت  ریثأتدـناوتیمن  دـعب 

زا ار  شیوخیبلق  رثأت  تسا و  هدش  دراو  ناریا  روشک  رب  گرزب  یتبیـصم  هک  دنهدب  ار  مایپ  نیا  مدرمهب  هک  دوب  نیا  ناشفدـه  دـندرک و 
دـنتخادرپ و نویـسالوتیپاک   » نوناق حیرـشت  هب  ماما  سپـس  . دـندرک هیرگ  هب  عورـش  ناشیا  نانخـس  ریثأـتتحت  راـضح  مـالعا و  نوناـق  نیا 

کی رگا  دنتـسه ! نوصم  دننکب  ناریا  رد  هک  یتیانج  ره  زا  اهنیا  دـنداد ...« : رادـشه  نوناق  نیا  زیمآتراقحو  نیگنن  ياهدـمایپ  يهرابرد 
درادـن قح  ناریا  سیلپ  ، دـنک بوکنم  اپ  ریز  دـنکرورت ، رازاب  طسو  رد  ار  امـش  دـیلقت  عجرم  ییاکیرمآ  زپشآ  کیرگا  ییاـکیرمآ  مداـخ 
فیلکت اهبابرا  اکیرمآ  رد  اج  نآ  اکیرمآ ، دورب  دیاب  دننک ، یـسرپزاب  ، دننک همکاحم  دـنرادن  قح  ناریا  ياههاگداد  دریگب ، ار  وا  يولج 

همادا رد  دـندومنداقتنا و  تدـش  هب  سلجم  تلود و  او ز  دـندرک  هراشا  سلجم  رد  نوناـق  بیوصت  يهوحن  هب  ماماسپـس  دـننک .» نیعم  ار 
تلم درک ، باسح  هرمعتسم  لود  ءزج  ار  ام  تخورف  ار  ام  لالقتسا  ناریا  اهرالد ! نیا  يارب  تخورف  ار  شدوخ  ناریا  کلذ  عم  : » دندومرف

تبیـصم نیااب  ام  دنهدب ! سپ  رالد  نویلیم  دصیـس  هک  نویلیم  تسیود  يازا  رد  درک ، یفرعم  ایندرد  اهیـشحو  زا  رتتسپ  ار  ناریا  ملـسم 
طابترا یب  ار  اهنآ  لامعا  یفرعم و  تلم  زا  ادـج  ار  سلجم  تلود و  ینیمخ  ماما  سپـس  دـننکب »؟ هچ  بلاطم  نیا  اب  نویناـحور  مینکب  هچ 

تلم هک  دـننکیم  لاـیخ  کـلامم  ریاـس  . » دـندرکیفرعم بختنم  ریغ  سلجم   ، » هزین رـس  سلجم   » ار سلجم  تسناد و  تلم  رظن  يأراـب و 
نیا تساناریا  سلجم  نیا  تسا  ناریا  تلود  نیا  دـننادیمن  تسا  هدرک  تسپ  ار  شدوخردـق  نیا  هک  تسا  ناریا  تـلم  نـیا  تـسا  ناریا 
اهنیا هب  ناریا  تلم  دراد . ناریا  تلم  هب  یطابترا  هچ  سلجم  نیا  تساهزین  رس  سلجم  سلجم  نیا  درادن . تلم  هب  طابترا  هک  تسا  سلجم 
هزین رـس  روز  نکل  دادـن ، يأر  اهنیا ، زا  درکتیعبت  تلم  ار ؛ تاباختنا  دـندرک  میرحت  ناش  يرایـسب  عجارم  لوا  زارط  ياملع  . دـندادن يأر 

هزرابم رد  تیناحورشقن  زا  دندرک و  هراشا  تیناحور  ذوفن  عطق  يارب  میژر  يهئطوت  هب  ینیمخماما  دـناشن .» یـسرک  نیا  رب  دروآ  ار  اهنیا 
اب نویناحور  : » دـندومرف عضاوت  لامک  اب  تیناحور  داحتا  ظفحو  میژر  يهدافتـساءوس  زا  يریگولج  يارب  دـنتفگ و  نخـس  داسف  ملظ و  اـب 

تسد زورما  مدیـسوب  ار  عجارم  تسد  رگا  زور  نآ  مسوبیم  ارنییناحور  مامت  تسد  منکیم  میظعت  ار  نییناحور  مامت  زاب  نم  دنتـسه  مه 
هبوصم نیا  بقاوع  هب  تبسنو  دنداد  رارق  باطخ  دروم  ار  تلم  فتخم  ياهرـشق  هاگنآ  ینیمخ  ماما  راضح ».( يهیرگ  مسوبیم  ار  بالط 

يا منکیم  رطخ  مـالعا  نم  ناریا  نویـسایس  يا  مـنکیم  رطخ  مـالعا  نـم  شترا  يا  مـنکیم  رطخ  مـالعا  نـم  اـقآ  : » دـندرک رطخ  مـالعا 
يا عجارم  يا  بالط  يا  الـضف ، يا  منکیم  رطخ  مالعا  نم   ، مالـسا عجارم  يا  ناریاياملع  يا  منکیم  رطخ  مـالعا  نم  ناریا  ناـناگرزاب 

مینادیمن ام  تسا و  ییاهزیچ  اههدرپ  ریز  دوشیم  مولعم  تسارادرطخ  منکیم  رطخ  مالعا  نم  زاریش ، دهشم ، يا  مق  يا  فجن  يا  نایاقآ 
تفرشیپ و يارب  میژر  يوس  زا  هدش  حرطم  ياهراعـشاب  ریاغم  ار  نوناق  نیا  بیوصت  هاش  دیفـس  بالقنا  ندرب  لاؤس  ریز  اب  یینمخ  ماما  ..« 
هک یناسکباوج  رد  سپس  دنتفگ . نخس  اهرهش  رد  مدرم  یتخبدب  زا  هتسناد و  اکیرمآ  لاغـشا  رد  ارتکلمم  دندرک و  یفرعم  تلم  یقرت 
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هفخمه اج  نیا  دش ! هفخ  دیاب  مه  اج  نیا  دش ، هفخ  دیاب  دنیوگیم  هک  ینایاقآ  نآ  دومرف ...« : دـندوب  توکـس  ناهاوخ  هزرابم و  فلاخم 
تسا هریبک  بتکرم  هللاو  دنزن ، داد  هک  یسک  تسا  راکهانگ  هللاو  میوشب  هفخ  دنشورفب و  ار  ام  نآرق  میوشب  هفخ  دنـشورفب و  ار  ام  میوشب 

دنیایبناریا تلم  کمک  هب  دندرک  توعد  یمالسا  ياهروشک  نارس  املع و  زا  ینیمخماما  راضح .»( دیدش  يهیرگ  ( دنکن دایرف  هک  یـسک 
مهزا همه  رتدب ، ود  ره  زا  يوروش  رتدب ، اکیرمآ  زا  سیلگنا  رتدب ، سیلگنا  زا  اکیرمآ  : » دندرک داقتنا  تقو  ياهتردـقربا  زا  تدـش  هب  و 

هک ار  انعم  نیا  دـنادب  دـنادب ، اکیرمآ  روهمج  سیئر  تساکیرمآاب  تساهثیبخ  نیا  اب  ام  راک  رـس و  زورما  اما  رتدـیلپ ؛ مه  زا  همه  رتدـب ،
یفرعمتقاـیل یب  يدارفا  ار  ناگدـننک  هرادا  داـقتنا و  روشک  تیعـضو  زا  همادا  رد  ینیمخ  ماـما  اـم .»! تلم  شیپ  تساـینددارفا  نیرتروفنم 

اهنآ شزرا  میژر  تامادقا  نیا  اب  هک  دنداد  رادشهنایشترا  هب  دندومن و  داقتنا  دنتسین  اهراک  سأر  رد  هاوخنطو  لاجر  هک  نیا  زا  دندرک و 
افعتسامدوب نم  رگا  دنام ؟ یقاب  وربآ  امش  يارب  رگید  ناریا  رد  دوشیم  مدقم  ام  دبـشترا  کی  ربییاکیرمآ  زپشآ  کی   » هدمآ نییاپ  رایـسب 

سبح رد  مـیژر  لاـمعا  زا  سپـس  ینیمخ  ماـما  مدرکیمن »..  لوـبق  ار  گـنن  نـیا  نـم  مدرکیم  افعتــسا  مدوـب  یماـظن  نـم  رگا  مدرکیم 
مالـسا ندرب  نیب  زا  يارب  میژر  يهئطوـت  زا  دـندرک و  یفرعم  مالـسا  زا  عاـفد  ار  اـهنآ  مرجو  دـندروآ  ناـیم  هـب  نخـس  اـملع  نویناـحور و 

ماـمت ینیمخ  ماـما  سپــس  دـنهاوخیمار ». نـیا  دـنهاوخیم . ار  نـیا  اـهنیا ، دوـشب . تـلم  نـیا  زا  هللالوـسر  دـی  عـطق  دـیاب  : » دـنتفگنخس
يارب هراـشا و  هیـسور  موتاـمیتلوا  اـب  هزراـبم  رد  سردـم  نسح  دیـس  شقن  هب  دنتـسنادلیئارسا و  اـکیرمآ و  زا  ار  تـکلمم  ياـهيراتفرگ 
تلم دنافظوم  املع  دننک ، هاگآ  ار  تلمدنافظوم  نایاقآ  : » دـندرک دـیکأت  مدرم  یهاگآ  موزل  رب  هتفرگرب  رد  ار  تکلمم  هک  يداسفعفر 

ضارتعا تلود  هب  دنک ؛ ضارتعا  سلجم  هب  دناسرب ، ضرع  هب   ( شمارآ اب  دروایبردادـص . رما  نیا  رد  هک  دـنافظوم  تلم  دـننک ، هاگآ  ار 
سلجم ياههبوصم  یمامت  راکتنایخ و  ار  سلجم  ناگدنیامن  ماما  سپـس  دیتخورف ؟» ار  ام  ارچ  دیدرک ؟ يراک  نوچمه  کی  ارچهک  دـنک 

ياملع زا  رفن  جـنپ  دـیاب  هک  یـساسانوناق  ممتم  مود  لصا  هک  دوب  نیا  ناشیا  لیلد  دـندرب و  لاؤس  ریز  لاح  نامز  اـت  هطورـشمنامز  زا  ار 
هب دـندنارذگ ـ  هک  ینوناـق  نـیا  اـم  : » دـندومرف همتاـخ  رد  تـسا و  هدـشن  تیاعردـننک  تراـظن  سلجم  تاـبوصم  رب  رـصع  ره  لوا  زارط 

ناریا تکلمم  هب  دـنانئاخ  اهنیا  مینادیمنتلود  ار  تلود  نیا  ام  مینادیمن  سلجم  ار  سلجم  نیا  ام  مینادیمن  نوناق  ناشدوخحالطـصا ـ 
تدش هب  میژر  لامعا  نویسالوتیپاکنوناق و  زا  رداص و  تلم  هب  باطخ  ياهیمالعا  زور ، نامه  رد  ماما  ینارنخـس  نیا  رب  هوالع  دنانئاخ .»

سلجم رد  اهزور  نیا  رد  دـنادیم  ناریا  تلم  ایآ  الیبس » نینمؤملا  یلع  نیرفاکلل  هللا  لـعجی  نل  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : » دـندرک داـقتنا 
اضما ار  ناریا  تلم  یگدرب  دنس  تلود  داهنـشیپ  هب  دنادیم  دش ؟ عقاو  یتیانج  هچ  قاچاق  روط  هب  تلمعالطا و  نودب  دنادیم  تشذگ  هچ 

یمالسا و رخافم  عیمج  هب  دیشکهایس  ملق  داد ؟ اکیرمآ  هب  ار  ناملـسم  تلم  ندوب  یـشحو  دنـس  دومن ؟ ناریا  ندوبهرمعتـسم  هب  رارقا  درک ،
؟ درک رتتسپایند  کلامم  نیرتهداتفا  بقع  زا  ار  ناریا  موق  نارـس  يهلاس  نیدـنچ  ياهفازگو  فال  ماـمت  رب  دیـشک  خرـس  ملق  اـم ؟ یلم 

دنادیم ناریا  تلم  ایآ  درک ؟ لامیاپ  ار  ناریا  ياههاگداد  تیثیح  دومنناراد ؟ هجرد  نابـصنم و  بحاـص  ناریا و  مرتحم  شترا  هب  تناـها 
تسا يرطخ  نامه  نیا  دناهدرک ؟ دای  مرادداقتعا  نآ  هب  هک  ینامسآ  باتک  هب  دنگوس   » دیجم نآرق  هب  دنگوس  ياج  هب  شترانارـسفا  هک 

منادیمن نم  ، روـشک لالقتـسا  يارب  رطخ  مالـسا  تـکلمم  يارب  رطخ  ، زیزع مالـسا  يارب  دـیجمنآرق ، يارب  رطخ  ماهداد  رکذـت  ًارارک  هـک 
نآ مسا  وحم  يارب  يراشفاپ  ردق  نیا  هک  تسا  هدرب  يررض  هچ  نآرقو  مالسا  هب  هانپ  زا  تسا  هدید  يدب  هچ  میرک  نآرق  زا  رابج  هاگتـسد 

تلم يأر  فلاـخم  درادـن ، تینوناـقو  تسا  نآرق  مالـسا و  فلاـخم  نیـسلجم  نیگنن  يأر  نیا  هـک  مـنکیم  مـالعا  نمنوـنکا  دـنکیم ...
درادنیشزرا و چیه  نآرق  مالسا و  تلم و  ربارب  رد  اهنآ  يأر  دنتسه ، هزینرس  يالکو  دنتسینتلم ، لیکو  نیـسلجم  يالکو  تسا  ناملـسم 

تلم هک  يايراتفرگ  ره  هک  دنادب  ایند  دـش ... دـهاوخ  نییعتتلم  فیلکت  دـننک  هدافتـسا  ءوس  فیثک  يأر  نیا  زا  دـنهاوخب  اهیبنجا  رگا 
نیا هک  تسا  ناریا  تلم  رب  تسارفنتم  اکیرمآ  زا  ًامومع  بناجا  زا  مالسا  للم  تساکیرمآ  زا  تسا  بناجا  زا  دنرادنیملـسم ، للم  ناریا و 

ياـضعا طـسوت  ماـما  يهیمـالعا  دوش .»... عـقاو  ناریا  رد  ینیگنن  ياـهراک  نینچ  دـهدنهزاجا  هک  تسا  شترا  رب  دـنک . هراـپ  ار  اـهریجنز 
هب ار  میژر  تشاد  ياهدرتـسگ  یفخم و  تالیکـشت  زا  ربـخ  هک  لـمع  تعرـس  نیاو  دـش . شخپ  نارهت  رد  تعرـس  هب  هفلتؤـم  ياـهتئیه 
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فلتخم اهرـشق  تشادیمرب و  میژر  ياهتنایخزا  هدرپ  دوب و  هنارگاشفا  دنت و  رایـسب  ماما  يهیمالعا  نتم  رگید  فرط  زا  تخادناتشحو 
تفرگمیمـصت تسنادـن و  حالـص  هب  ناریا  رد  ار  ینیمخ  ماما  روضح  رگید  میژر  هک  تساـجنیازا  دـناوخیمارف . میژر  هیلع  هزراـبم  هب  ار 

یتینما ریبادت  تحت  نابآ 1343  رد 13  نیاربانب  دـنکدیعبت ؛ ار  ناشیا  تلم  يربهر و  نایم  ییادـج  تازرابم و  شرتسگ  زا  يریگولج  يارب 
هیـضیف يهسردـم   ، س  ) هموصعم ترـضح  رهطم  مرح  املع ، تویب  لثم  نارهت  مق و  رد  يرهـش  ساسحزکارم  يهرـصاحم  دـیدش و  رایـسب 

ار نآ  دنک و  يریگولج  نآ  باتزاب  زا  درک  یعس  نمـض  رد  درکدیعبت . هیکرت  هب  لقتنم و  دابآرهم  هاگدورف  هب  ریگتـسد و  ار  ناشیا  رازاب ؛
يهیور نوچ  یفاک  لیالد  دهاوش و  قثوم و  عالطا  قبط  : » دنتشون اههمانزور  رد  یکچوک  رتیت  اب  نیاربانب  دهدهولج ؛ تیمها  مک  ياهلئـسم 

هام نابآ  خیرات 13  رد  اذل  دـش ، هداد  صیخـشتروشک  یـضرا  لالقتـسا  تینما و  تلم و  عفانم  هیلع  رب  هیلاراشم  تاکیرحتو  ینیمخ  ياقآ 
رد هدربمان  : » دـیوگیم دوخ  شرازگ  رد  دوب  امیپاوه  رد  ماما  هارمه  میژر و  نیرومأم  زا  هک  یلـضفا  ياقآ  «. دـیدرگ دـیعبت  ناریا  زا   1343

ینیمخ ماما  دیعبت  رد  اکیرمآ  شقن  يهرابرد  یلاخلخ  قداص  هللاتیآ  مدش »..  دـیعبت  منطو  زا  عافد  يارب  نم   » تشاد راهظا  نینچ  امیپاوه 
میمصت نیا  یسوساج  يهنالدانـسا  رد  مدرک  هراشا  مه  ًالبق  هلئـسم  نیا  هب  نم  تفرگ  تروص  اهییاکیرمآ  تروشم  ابراک  نیا  : » دیوگیم

دیعبت هک  دوـشیم  موـلعم  بیترت  نیا  هب  دروـخیم .» کـنخ  بآ  هیکرترد  نـالا  هک  میداتـسرف  ار  دیـس  نـیا   » تـسا هدـش  سکعنم  نـینچ 
هدرپ و تـشپ  لــئاسم  ینیمخ و  ماــما  دــیعبت  لــیالد  يهراــبرد  تـسودرف  تـسا »..  هدوـب  اــکیرمآ  میقتــسمروتسد  هـب  ماــما  ترــضح 

اهنآ زا  یکی  هـک  تـشاد  برغ  دوـس  هـب  یمهم  ياـههمانرب  روـصنم  : » دــیوگیم ینیمخ  ماــما  دــیعبت  رد  یجراــخ  ياهتردــقتلاخد 
هب هژیو  تاراـیتخا  اـب  اـکیرمآ و  روتـسدهب  روصنم  هک  روط  ناـمه  دـش ... هجاوم  ینیمخ  ماـما  يدـج  تمواـقم  اـب  هک  دوب  نویـسالوتیپاک  »

یلیامت راکنیا  هب  هاش  اضردـمحم  صخـش  هک  تسا  نیا  نم  روصت  دوب . اکیرمآ  میقتـسم  روتـسدزین  ینیمخ  ماما  دـیعبت  دیـسر ، ترادـص 
تکرش وعدم  رفن  ددح 200  تشاد و  ینامهیم  خاک  رد  اضردـمحم  ، دـیعبت زا  لبق  بش  تشاد  همهاو  نآ  زا  میوگب  تسا  رتهب  تشادـن و 

مدوب اهنآ  هجوتم  نم  دزیم و  مدـق  نلاس  طـسورد  اضردـمحم  اـب  تعاـس  مین  دودـح  تشاد و  روضح  زین  ریزوتسخن ، روصنم ، . دنتـشاد
تفگ روصنم  هب  اضردمحمهک  مدینش  زین  راب  کی  تسین  قفاوم  اضردمحم  دنکیم و  يراشفاپ  یعوضومرد  روصنم  هک  دوب  نیا  مطابنتسا 

هچ ریزوتسخن  دـینیبب   » تفگ مدوب  انـشآ  وا  ياهتسژ  اب  نوچ   ) یلیم یب  اب  تساوخارم و  اضردـمحم  هرخالاب  دـیرادیم ؟» رارـصا  ارچ  »
هتفگ كاواس  سیئر   ) ناورکاپ هب  دیاب  متفگ  دوش . دیعبت  هیکرتهب  ینیمخ  هللا  تیآ  رتعیرـس  هچره  دـیاب  درک  حرطم  روصنم  دـهاوخیم »؟

اب تفر و  يرگید  قاتا  هب  وا  متفگاضر  دمحم  هب  منک »  تبحص  هاش  اب  مناوتیم  ایآ   » تفگ ناورکاپ  مدرک  نفلت  دینکنفلت »  » تفگ دوش .
هب ارناشیا  تفر و  مق  هب  درب ، اوه  زا  ییاهورین  هارمه  هب  نارهت  كاواس  سیئر  يولومبش  نامه  دـش و  رداص  روتـسد  درک . تبحـص  يو 

دیعبت هیکرت  روشک  هب  ار  ینیمخ  ماما  هاش  میژر  دـش  ثعاب  هک  یلیالد  دـندش .» دـیعبت  هیکرت  هب  امیپاوه  اـب  دـعب  زور  حبـص  دروآ و  نارهت 
نارادـفرطو دـندوب  هزوح  يهیاپدـنلب  ياهتیـصخش  زا  گرزب و  يربـهر  عـجرم و  هک  ینیمخ  ماـما  1 ـ درمـشرب : هنوگنیاناوتیم  دیامن ،

هک دندش  دیعبت  ییاج  هب  لیلد  نیمه  هب  تفرگیم  رارق  لابقتسادروم  دشیم  دیعبت  اکیرمآ  هب  هتسباو  ریغ  يروشک  هب  رگا  دنتـشاد ، يدایز 
رد ار  ماما  ترـضحياهتکرح  تسناوتیم  یتحار  هب  دوب . بهذم  دض  ًادیدش  کیئال و  هیکرت  تلود  دشابنید . بهذم و  دـض  شمیژر 

بعر و ناـقفخ و  ياـضف  تدـش  هب  درکیم و  تکرح  اـکیرمآو  وتاـن  فادـها  ياتـسار  رد  هیکرت  تلود  نینچمه  دـنک . یثنخ  شروشک 
ینس هیکرت  مدرم  2 ـ دننک . رارقرب  طابترا  ماما  اب  هیکرت  مدرم  دادیمن  هزاجا  زگره  اذل  دوب ؛ هدرک  مکاح  هیکرتناملسم  مدرم  رب  ار  تشحو 

روضح رطخ  یخیرات  يهنیشیپ  نیا  اب  دنتشاد و  فالتخا  ناریا  يهعیش  مدرماب  يوفص  تلود  لیکشت  لوا و  لیعامسا  هاش  نامز  زا  دندوب و 
راک هاگدـیعبت  رد  ماما  ندرک  ینادـنز  3 ـ دیـسریم . لقادـح  هب  هیکرت  قدوـخ  اـکیرمآ و  ناریا و  ياـهتلود  يارب  هیکرت  ردینیمخ  ماـما 

دروـم رد  دــندوب و  اـکیرمآ  رودزم  هدرپسرــس و  ود  ره  هـیکرت  ناریا و  ياــهتلود  . داد ماــجنا  هـیکرت  روـشک  اــهنت ، هـک  دوـب  یلکــشم 
يرشب و ریغ  تساوخ  راب  ریز  رگید  ياهتلود  . دنتشاد لماک  مهافت  اکیرمآ  برغ و  ياهتسایس  يارجا  یمالـسا و  ياهتکرحبوکرس 

فـالخ رب  هک  درکیمن  لوبق  يروـشک  چـیه  دـنتفریمن . يدـیعبت  صخـش  زا  يدازآ  بلـسرب  ینبم  ناریا  اـکیرمآ و  نیتـلود  ینوناـق  ریغ 
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حرطم ثحابم  هب  هجوت  اب  دوش . لیاقینادـنز  ریـسا و  کی  دـح  رـس  ات  تیدودـحم  ماما  يارب  یللملا  نیب  فرع  یناسنا و  یقـالخالوصا و 
ياهراشف تحت  هک  هاش  میژر  برغ  يهویش  هب  تاحالصا  درک : نایب  نینچنیاار  ینیمخ  ماما  دیعبت  لیالد  ناوتیم  هصالخ  تروص  هب  هدش 

املع و شنکاو  ناریايهعماج  رب  مکاح  یمالـسا  ياهشزرا  دـض  هنالوجع و  يروص  ازنورب ، تیهام  لـیلدهب  دـش ، هداد  ماـجنا  یجراـخ 
ناگناگیب هب  یگتسباو  یمالـسا و  ياهشزرا  فیعـضت  روشک ، لالقتـسانتفر  تسد  زا  املع  ياههغدغد  نیرتمهم  زا  تخیگنارب  ار  مدرم 

www.irdc.ir عبنم : دوب .

مق يادهش  ملهچ  تبسانم  هب  ماما  مایپ  یناوخزاب 

زا یکی  نخس  هب  خساپ  رد  ماما  ترـضح  هدیکچ : هعیـش  هاررد  موادت  ییایرد  : هدنـسیون مق  يادهـش  ملهچ  تبـسانم  هب  ماما  مایپ  یناوخزاب 
« منکب نم  ارچ  دـنروایب ....، فیرـشت  ناشدوخ  بوخ  دـننادب  یـضتقم  هیلع – هللا  مالـس  بحاص – ترـضح  دوخ  رگا  :» دوب هتفگ  هک  املع 

نیا زا  تیاور  ات  ود  دـننک ، یم  تسرد  يزیچ  کی  ... اهنیا ... دـنورب رد  راـب  ریز  زا  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  یـصاخشا  قطنم  نیا  دـندومرف «:
اهنیا تسا . نآرق  فالخ  نیا  نیطالـس ، هب  دینک  اعد  دـیزاسب ،  الثم  نیطالـس  اب  ریخ ،  هک  دـننک  یم  ادـیپ  دـندرگ  یم  فرط  نآ  زا  فرط 

... تسایبنا هریـس  فالخ  تسا . نآرق  فالخ  دوش . یم  رادج  هب  برـض  دیایب ، ییاه  تیاور  نوچمه  ات ، دـص  رگا  ار . نآرق  دـنا  هدـناوخن 
تیناحور ماظع و  تایآ  توعد  هب  دوب ،  يد  رد 19  مق  مدرم  نویناحور و  راتشک  مق و  هعجاف  ملهچ  اب  فداصم  هک  نمهب 1356  زور 29 

 ، نینوخ هعجاف  نآ  يادهش  هرطاخ  دای و  هب  روشک  طاقن  اهرهش و  زا  يرایـسب  رد  دش و  هتـسب  روشک  طاقن  زا  يرایـسب  رد  اهرازاب  زرابم ، 
مایق 19 زا  لیلجت  اب  فجن  يراصنا  خیش  دجسم  رد  ینارنخـس  یط  هر ،)  ) ینیمخ ماما  ترـضح   1  . دـش رازگرب  يراوگوس  متخ و  سلاجم 

ياه ناوج  گرم  زا  املع ، هینید ، مولع  بالط  گرم  زا  ام ،  ياه  ناوج  گرم  زا  هک  تسا  زور  لهچ  زورما ،  نـالا ، دـندومرف « :  مق ، يد 
هچ اب  و  دنا .  هدرک  يراوگوس  ردقچ  دنا و  هدرک  هیرگ  ردقچ  دوخ  ياه  ناوج  يارب ) زور (  لهچ  نیا  رد  مدرم  و  درذگ .  یم  مق  نیدتم 

نیا اب  تلود و  نیا  اب  یلاخ  تسد  و  دـشاب ،  ریظن  مک  خـیرات  رد  دـیاش  هک  یتعاجـش  هچ  اب  ینید ،  مولع  بالط  مق و  لـها  نیا  یتعاـجش 
هب هک  هر )  ) ماما ترـضح  ماـیپ  رد  نیا  زا  شیپ  مرحم 1398 ،  اب 29  ربارب  يد 1356  هعقاو 19  دنداد ». هتـشک  دندرک و  هزرابم  هاش  لامع 
 ، توغاط لباقم  رد  قح  مایق  هلزنم  هب  و  ع )  ) نیسح ماما  تضهن  ياتسار  رد  دش ،  داریا  نمهب 1356 ،  رد 2  روکذم  دادیور  عوقو  تبسانم 

دیـس گرزب  تضهن  هام  مرحم  تسیا ،  هدـنبوک  هدـنزاس و  هام  هچ  از و  تبیـصم  هام  هچ  مرحم  دـندومرف « :  مایپ  نآ  رد  ماما  دـش . ریـسفت 
ملاظ و يانف  هار  داد و  رـشب  هب  یگدـنبوک  یگدـنزاس و  میلعت  توغاط ،  لـباقم  رد  دوخ  ماـیق  اـب  هک  تسادـخ  ياـیلوا  رورـس  نادـیهش و 

تضهن رهد .  رخآ  ات  اه  تلم  يارب  تسا  مالـسا  تامیلعت  هحولرـس  دوخ  نیا  و  تسناد ؛  ندش  ادف  نداد و  ییادف  هب  ار  راکمتـس  تسکش 
ینادرم هک  دوب  هدـنبوکو  هدـنزاس  نانچ  ینیـسح  سدـقم  تضهن  زا  يوریپ  هب  بناجا  هاش و  ملظ  خاـک  لـباقم  رد  دادرخ )  15  ) مرحم  12

رسارس رد  شعاعـش  تسا و  دادرخ  تضهن 15  زا  يوـترپ  هک  يد )  19  ) ریخا تضهن  داد ... .  هعماج  لیوحت  راکادـف  رادـیب و  دـهاجم و 
مرحم هناهاش 12  تایانج  هب  تسا  یفطع  هطقن  لاسما  يد )  19  ) مرحم تایانج 29  دراد ... .  یصاخ  یگدنبوک  دوخ  هدنکفا ،  رون  روشک 

مایپ زا  رگید  یشخب  رد  دنداد ؟  ار  مایپ  نآ  روبزم  هثداح  يادهـش  ملهچ  زور  رد  هر )  ) ماما ترـضح  ارچ  دیـسرپ  دیاب  نیاربانب  لاس » .  نآ 
ندوب هدـنز  دـنا و  هدرک  تمواقم  تسا ،  هدـش  یم  هک  يردـقنآ  راتـشک  زا  لـبق  راتـشک و  زا  دـعب  مه  مدرم  میناوخ .... « :  یم  هر )  ) ماـما

ناشیاه هیمالعا  رد  هچ  ناشیاه ،  هباطخ  رد  هچ  مق ، رد  مالـسا  گرزب  عجارم  هدرم .  هن  میتسه ،  هدنز  ام  هک  دـنا  هدرک  تابثا  ار  ناشدوخ 
 ، دـنا هداد  نیعبرا  لـیطعت  نیعبرا و  يارب  يراوـگوس و  يارب  زور –  هس  ود  نیمه  زور –  دـنچ  نیمه  هـک  يریخا  هیمـالعا  نـیا  رد  هـچ  و 

غلبا عوضوم  نیا  دنا » .  هدومرف  حیرصت  زا  غلبا  هیانک  هب  دنا ،  هتفگن  تحارص  هب  ولو  ار  یلـصا  هتکن  دنا و  هدرک  رکذ  هناعاجـش  ار  بلاطم 
تسا هدمآ  ماما  مایپ  همادا  رد  دنا ؟  هدرکن  رکذ  تحارص  هب  خیرات  نآ  رد  مالسا ،  گرزب  عجارم  ماما ،  هدومرف  هب  هک  تسیچ  حیرـصت  زا 

دنتشاذگ تسد  اج  ره  مدرم  اه ؟  نیا  اب  دندرک  یم  یتفلاخم  هچ  مدرم  دنتشاد ،  مالسا  دعاوق  مالـسا و  هب  یـشیارگ  کی  اهنیا  رگا  : » .... 
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نیا تموکح  نامز  رد  هک  ییاهراک  نیرتدب  مالسا .  اب  ینعی  تسا ،  فلاخم  مالسا  خیرات  اب  تسا .  فلاخم  ترضحیلعا »  هک «  دننیب  یم 
 . تسا رتدب  نیا  اهراتـشک  نیا  زا  راک . نیرتدب  دوشب . تساوخ  یم  نیا  نکل  دـنوش  یمن  قفوم  تسا .  خـیرات  رییغت  نیا  تسا ،  هدـش  مدآ 

هتـشاذگ و شیور  تسد  ترـضحیلعا »  هک «  دـننیب  یم  دـنراذگ ،  یم  تسد  مدرم  اـج  ره  تسا .  ندرک  يزاـب  هللا  لوسر  تیثیح  اـب  نیا 
لواپچ هب  ام  سرادم  هتفر و  تراغ  هب  ام  سرادم  هعفد  دنچ  الاح  ات  روط .  نآ  ناش  یملع  ياه  هسردم  هب  روطنیا ،  ناشخیرات  هب  هدرکدب ، 

 . تسا هدش  يراج  نوخ  هک  وا  هب  دنا  هدز  ریت  وا ،  هب  دنا  هدز  ریت  ینعی  دنا ،  هدیرب  ار  یسک  کی  رـس  هیتجح  هسردم  رد  تسا .  هتفر  اهنیا 
هثداح زاس  ببس  تیناحور ،  املع و  اب  تیدض  ناریا و  تلم  یمسر  نید  مالـسا ،  اب  تفلاخم  تفگ :  ناوت  یم  رـصتخم  عماج و  روط  هب  « 

رد نایعیـش  موس  ماما  مایق  زا  يرادرب  وگلا  اب  هثداح  نیا  دیدرگ و  دـش  داریا  هثداح  نآ  يادهـش  ملهچ  تبـسانم  هب  هک  ماما  مایپ  يد و   19
هک خـیرات  زا  عطقم  ره  رد  نآ  ناربهر  تکرح  زا  تیعبت  اب  هعیـش  هار  هک  تسنآ  هدـنهد  دـیون  تسویپ ؛ عوقو  هب  لـطاب  توغاـط و  لـباقم 

تسایس و زا  نید  ییادج  رکفت  رطخ  هر )  ) ماما مایپ  رد  درادن .  یـشوماخ  دشاب ،  هدنکفا  هیاس  هعماج  هرکیپ  رب  دادبتـسا  ملظ و  ياه  ناشن 
روما رد  ینید  نایاوشیپ  و  ع )  ) همئا ياهتلاخد  حیرـشت  اب  هدـش و  دزـشوگ  هعماج  یـسایس  لـیاسم  هب  نتخادرپ  رد  نویناـحور  ریطخ  هفیظو 

هب هچ  ار  اـم  نیا   » 2  . تسا هدـش  هلمح  هتخاس ،  هشیپ  ار  نارابج  لباقم  رد  توکـس  یفنم و  راظتنا  هک  یناسک  شنیب  هب  ادـیدش  یـسایس ، 
باتک نیا  رد  دوشب ؛  نفد  اجنآ  رد  ام ،  ياه  هرجح  نیا  رد  مالـسا  میراذـگب .... ؛ رانک  الـصا  ار  مالـسا  هک  تسا  نیا  شیانعم  تساـیس » 
يزیچ کی  نیا  دشاب .  ادج  تسایـس  زا  نید  دشاب ،  ادـج  تسایـس  زا  مالـسا  هک  دـنهاوخ  یم  ادـخ  زا  اه  نآ  مالـسا .  دوشب  نفد  ام  ياه 

هچ اقآ  هک  تسا  هدمآ  نامرواب  میتسه  اجنیا  هک  مه  ام  نالا  هک  يروط  هب  مدرم ، ناهد  تسد و  يوت  دـنتخادنا  نویـسایس  لوا  زا  هک  تسا 
تفایرد هتکن  نیا  هر ، )  ) ماما مایپ  همادا  هعلاطم  اب  مییوگ » .  یم  نید  لیاسم  ام  شلها ،  يارب  راذـگب  ار  تسایـس  تسایـس ، هب  میراد  راـک 

مایپ رد  نینچمه  ماما  دوش . یم  بوسحم  ءایبنا  تلاسر  وزج  یگشیمه و  يرما  تسایـس ،  نید و  هصرع  ود  یگتـسویپ  مه  هب  هک  دوش  یم 
ربمغیپ تسا ؛ ربمغیپ  یسیع  ترضح  دندومرف «: هتـسناد ، يربمایپ  تلاسر  قطنم  فالخ  ار  ع )  ) یـسیع ترـضح  هب  طوبرم  هعیاش  شیوخ ، 
دیدید امـش  " دننزب فرط  نآ  مه  یکی  ات  میروآ  یم  مه  فرط  نآ  دندز ،  نامتروص  فرط  نیا  رگا  هک   " دـشاب نیا  شقطنم  دـناوت  یمن 

نآ ار .)  ) ایبنا خیرات  دیناد  یم  همه  امش  جارعم ....  هب  درب  فیرـشت  دعب  تلم ،  نیب  رد  درک  رمع  مک  یـسیع  ترـضح  یهتنم  ار ؛  اهربمغیپ 
هک تشادن  مه  ار  نیا  فوخ  چیه  تسکش . ار  همه  ار  اهتب  نآ  تشادرب  شربت  اب  دوب ،  فلس  يایبنا  سار  ابیرقت  هک  شمیهاربا ،  ترـضح 

گرزب ياهتردـق  اـب  هک  يدوجوم  وچمه  کـی  دوبن .  ربمغیپ  هک  تشاد  رگا  تشادـن ؛  ار  اـه  فرح  نیا  فوخ  شتآ .  يوت  شدـنزادنیب 
نیا دـننزب ، شـشتآ  دـنهاوخب  دـنیایب  ادـعب  هک  دتـسیا  یم  ییاهتردـق  وچمه  کی  لباقم  رد  ییاـهنت  شدوخ  هنت  کـی  دـنک و  یم  گـنج 

نآ قطنم  نیا  تسا .  لبنت  ياه  مدآ  قطنم  نیا  دننزب .  مه  فرط  نیا  مدرگ  یمرب  دندز ....  یلیس  ار  مفرط  نآ  رگا  هک  تسین  نیا  شقطنم 
داد هک  نوعرف  لباقم  هرفن ،  کی  اـصع ،  کـی  اـب  هک  یـسوم  ترـضح  مه  نآ  دـندناوخن .  نارق  دنـسانش ،  یمن  ار  ادـخ  هک  تسا  ییاـه 

دیایب تسـس  هدرخ  کی  رگا  درادن .  رادیرخ  یلیخ  الاح  دننیب  یم  دننزب ،  دنهاوخ  یم  ییادخداد  مه  اهنیا  درک .... ) مایق   ) دز یم  ییادخ 
لوسر مه  نیا  دوب .  دهاوخ  مه  اهدـعب  تسه ؛  مه  الاح  نید و  رد  هدوب  هشیمه  تافرخزم  نیا  یلعالا .  مکبر  انا  دـنیوگ :  یم  مه  اه  نآ 

ریما ترضح  تموکح  مه  نآ  تسایـس . هب  هچ  ار  ام  تفگن  درک ،  گنج  لاس  دیشک و 10  هشقن  لاس   13 دش ،  ثوعبم  ییاهنت  هک  مرکا 
ترایز میناوخب و  اعد  نام  هناخ  يوت  مینیـشنب  ام  هک  تفگن  شیاه ،  گنج  عضو  نآ  شتـسایس و  عضو  نآ  شتموکح و  عضو  نآ  تسا 

شنم هتسناد و  نآرق  فالخ  ار  روج  نیطالس  اب  شزاس  ناشمایپ ،  زا  رگید  یـشخب  رد  ماما  اه ».... ؛  فرح  نیا  هب  میراد  راک  هچ  مینکب و 
خساپ رد  ماما  ترضح  دنا .  هتسناد  تسردان  دنریگ ،  یم  هشیپ  ار  یفنم  راظتنا  توکـس و  شور  نیطالـس ،  هنوگنیا  لباقم  رد  هک  ییاملع 

 ، دنروایب فیرشت  ناشدوخ  بوخ  دننادب  یـضتقم  هیلع –  هللا  مالـس  بحاص –  ترـضح  دوخ  رگا  دوب « :  هتفگ  هک  املع  زا  یکی  لوق  هب 
 ، دننک یم  تسرد  يزیچ  کی  اهنیا ...  دنورب ...  رد  راب  ریز  زا  دنهاوخ  یم  هک  تسا  یصاخشا  قطنم  نیا  دندومرف « :  منکب »  نم  ارچ  .... 

فالخ نیا  نیطالس ،  هب  دینک  اعد  دیزاسب ،  الثم  نیطالـس  اب  ریخ ،  هک  دننک  یم  ادیپ  دندرگ  یم  فرط  نآ  زا  فرط  نیا  زا  تیاور  ات  ود 
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 . تسا نآرق  فالخ  دوش .  یم  رادـج  هب  برـض  دـیایب ،  ییاه  تیاور  نوچمه  اـت ،  دـص  رگا  ار .  نآرق  دـنا  هدـناوخن  اـهنیا  تسا .  نآرق 
وا اب  مه  وت  ناطلـس ،  نیا  دـشاب  هدـنز  هک  یـشاب  لیام  رگا  هک  تسا .  یتیاور  هک  دـنکب  نیا  هب  لیم  یـسک  رگا  تسایبنا ...  هریـس  فالخ 
هک یـسک  کی  اب  دشاب  هتـشاد  هطبار  دشکب ؟  مدآ  دنک ،  ملظ  دشاب و  هدنز  یکی  هکنیا  هب  دشاب  لیام  دوش  یم  رگم  ناملـسم  يروشحم . 

يوت اهـسبح ،  ي )  ) وـت ماـقمیلاع  نیـسردم  امـش ،  گرزب  ياـملع  ردـقچ  نـالا  دـشک ؟  یم  ار  اـملع  دـشک ،  یم  ملاـع  دـشک ،  یم  مدآ 
هب دنراد  اههاگدیعبت  رد  ام  ياملع  نیا  زا  رفن  دنچ  دننادنز و  يوت  ام  ياملع  نیا  زا  رفن  دـنچ  نالا  امـش ؟  دـیناد  یم  میراد ،  اههاگدـیعبت 
رب دندرک و  هرگ  ار  ناشتـشم  هک  دندوب  اه  نیمه  دنا  هدمآ  هک  الاح  البق ؛  دندوب  هدش  دیعبت  هک  دـندوب  اه  نیمه  کلذ  عم  دـنرب ؛  یم  رس 
یب متس ،  اب  مالسا  هک  تسا  هتکن  نیا  هدنرادرب  رد  نینچمه  ماما  مایپ  دندرک » .  تبحـص  هاش  فالخ  رب  دندرک و  تبحـص  تلود  فالخ 

ناملسم  . » تسا هعماج  هدننک  ناریو  هک  ناملسم  هن  دشابن ،  لماع  شبتکم  تلاسر  هب  هک  یناملـسم  درادن و  شزاس  یـشک  قح  یتلادع و 
سیلف نیملـسملا  روماب  متهی  مل  حبـصا و  نم  ملـسمب ؛  سیل  تسین ؛ )  ) ناملـسم هک  دـشاب  هتـشادن  نیملـسم  روما  هب  ماـمتها  دـهاوخب  رگا 

درد هب  هک  تسا  نآ  ملـسم  دروـخب ؛  نیملـسم  درد  هب  هک  تسا  نآ  مالـسا  روـطنیا .  تسین  ملـسم  هللا ،  ـالا  هلا  ـال  وـگب  مـه  یه  ملـسمب . 
؟  میشاب توافت  یب  ام  ار ،  ام  ياملع  دنتشک  میشاب ؟  توافت  یب  ام  ار .  ام  ياهناوج  دنتشک  اقآ  هک  ملـسم  درد  هب  دسرب  دروخب ،  نیملـسم 

تیبرت ریما و  ترـضح  شنم  هب  هراشا  اب  ناـشمایپ  همادا  رد  هر )  ) ماـما ترـضح  میـشاب » ؟  تواـفت  یب  اـم  ار ،  نیملـسم  نینمؤم و  دنتـشک 
 : » دنا هدومرف  هدرمشرب و  مالسا  بتکم  تلاسر  هب  لین  يارب  مالـسا  یلـصا  هزومآ  ار ، یپایپ  شالت  نیملـسم ،  روما  هب  مامتها  رد  یمالـسا 

هکنیا زا  دعب  اهنیا  دنتـسه ،  دیعبت  مه  نالا  دـندش ،  دـیعبت  دـنتفر ،  سبح  ام  زا  هک  ییاه  ناوج  نیا  مینک .  ضوع  ار  نامدوخ  ام  دـیاب  .... 
عورـش تاغیلبت  نامه  دندرک و  عورـش  ار  بیاصم  نامه  زاب  مق ،  هب  هرابود  دندمآ  دـندرک و  مامت  ار  ناشـسبح  ار ،  ناشدـیعبت  هرود  کی 

یمالـسا تیبرت  دـندش ،  تیبرت  اهنیا  هکنیا  يارب  دـننامه ؛  دـننادرگ ،  ناشرب  مه  رگید  هعفد  هد  رگا  هاگدـیعبت ،  هب  دـنتفر  زاب  و  دـندرک ؛ 
دـص مه  ار )  ) لبنت نم  رگا  و  تسا .  ریما  ترـضح  نامه  تسا ،  نامه  زاب  دوشب  هدـنز  دنـشکب و  هعفد  دـص  ار  ریما  ترـضح  رگا  دـندش .

يادهش ملهچ  تبسانم  هب  هک  هر )  ) ماما مایپ  يور  رب  یلک  رورم  کی  اب  متسه » .  لبنت  مدآ  نامه  نم  دنـشکب ،  هعفد  کی  ای  دنـشکب  هعفد 
هچ شبتکم ،  ناماما  هب  یـسأت  اب  ار  هعیـش  هار  ماما  ترـضح  هک  درب  یپ  هتکن  نیا  هب  ناوت  یم  دـش  داریا  فجن  رد  نمهب 1356  رد 29  مق 

نتـشاذگ مدق  اب  نامز  ره  رد  یخیرات و  عطقم  ره  رد  هک  دناد  یم  دنمتداعـس  یگدنز  يراگتـسر و  هار  نآ ،  زا  سپ  هچ  تبیغ و  زا  شیپ 
هیاپ ناملسم ،  تلم  قوقح  ندرک  لامیاپ  اب  رئاج  ناطلس  ات  دادن  هزاجا  تساخرب و  تفلاخم  هب  متـس  روج و  نیطالـس  اب  دیاب  هداج  نآ  رد 

هب هک  نآ  هچ  دراد .  رارق  ناشیناملـسم  مکح  هب  ناملـسم  داحآ  شود  رب  هفیظو  نیا  دزاس .  رت  مکحتـسم  ار  دوخ  ییاور  نامرف  خاک  ياـه 
اذل دروخب .  نیملـسم  درد  هب  هک  تسا  نآ  مالـسا  تسین و  ناملـسم  دشاب ،  هتـشادن  ناناملـسم  روما  هب  مامتها  هک  یناملـسم  ماما ،  هدومرف 

رگید یشخب  رد  تشاد .  یپایپ  شالت  (ع ،) ریما ترضح  نوچمه  دیاب  یناطلس  ییاور و  نامرف  هاگتسد  زا  رئاج  ناطلـس  ندرک  طقاس  يارب 
اما دنتـسناد .  یم  بجاو  ار  رمالاولوا  زا  تعاطا  يا ، هدع  هک  میوش  یم  هجاوم  ناریا  خیرات  زا  عطقم  نآ  رد  تیعقاو  نیا  اب  ( هر ) ماما مایپ  زا 
نیا دهد ، ) یم  تنطلس   ) دهاوخ یم  ار  سک  ره  دنوادخ  دنتفگ « :  یم  دوخ  رظن  نیا  هیجوت  ماقم  رد  دشاب و  دهاوخ  یم  هک  ره  رمالاولوا 

لوسر ادخ و  يولهپ  هک  رمالاولوا ي  نآ  دندومرف « :  دوخ  مایپ  نیمه  رد  هر ) ) ماما تسیچ ؟  ماما  رظن  اما  وا » .)  هب  هداد (  ادخ  ار  تکلمم 
ادخ و لثم  دیاب  دـشاب .  لوسر  ادـخ و  لظ  ینعی  هیبشتالب – لوسر – ادـخ و  لثم  دـیاب  دـشاب .  لوسر  ادـخ و  يولهپ  دـیاب  دریگ  یم  رارق 
 . درادن یتکرح  هک  تسا  نیا  لظ » ینعم « تسا .  هللا » لظ  مالـسا «  ناطلـس  تموکح  دـشاب .  لوسر  ادـخ و  لظ  ینعی  هیبشتالب – لوسر –

روج نیا  ار  شتـسد  مه ،  هیاس  دـنک ،  یم  مدآ  یتکرح  ره  درادـن ؛  یتکرح  هک  شدوخ  مدآ  هیاـس  تسوا :  تکرح  هب  تکرح  شدوخ ،
کی شدوخ  زا  هک  تسا  نیا  تسا ،  هتخانش  یهللا »  لظ  هب «  مالسا  هک  ار  یسک  نآ  تسا ؛  نیا  هللا » لظ  روطنامه «.  مه  هیاس  دنک ،  یم 

مه نیا ....  دوب .  هللا » لظ  دوب «، روطنیا  هللا  لوسر  دشاب .  یعبت  تکرح  ، تکرح دنکب ،  تکرح  مالسا  ماکحا  عبت  هب  دراذگن ،  هیام  يزیچ 
 ! دناد یم  بجاو  ار (  ( ادهشلا دیس  لتق  تسا !  بجاو  شلتق  درک  مایق  رگا  مه  دیزی  دض  رب  تسا !  رمالاولوا  مه  دیزی  تسا ..... ؟  هللا  لظ 
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همادا رد  هر ) ) ماما ترـضح  تسا » !  لتقلا  بجاو  نیا  نیملـسم !  حـلاصم  فـالخ  رب  ماـیق  دـنلتقلا !  بجاو  هکنیا  هب  درک  مکح  یـضاق ... 
باتک و بوخ ،  مییامن «.  كرد  ار  دوخ  روشک  خیرات  تایعقاو  رتنشور  ات  دنناوخ  یم  ارف  نآرق  نیماضم  رد  لمات  ربدت و  هب  ار  ام  ناشمایپ 

همه زا  لـبق  میناوـخب ،  نآرق  دـیاب  میناد .  یمن  ار  نآرق  قـطنم  میناد ؛  یمن  میدـناوخن  ار  نآرق  اـم  درک ؟  دـیاب  هچ  میناد ؛  یمن  ار  تـنس 
ماما دنک ».  یم  نییعت  نآرق  ناطلـس ،  اب  ار  ام  هفیظو  دنک .  یم  نییعت  نآرق  ار )  ) ام هفیظو  ام و  فیلکت  دیوگ .  یم  هچ  نآرق  مینیبب  اهزیچ 

نآ ار  ع )  ) یـسوم ترـضح  هصق  دـندومرف « :  دروم  نیا  رد  هدرک  ناونع  لـهج  یناداـن و  يور  زا  يریبعت  ار  نآرق  ییوگ  هصق  ریبعت  هر ) )
 ! ییوگ یم  هعفد  دنچ  رگید .  تسا  سب  دیوگ  یم  یکی  وگ  هصق  بوخ  دیوگب ،  هصق  تساوخ  یم  رگا  دـنک .  یم  رارکت  نآرق  رد  همه 

باتک تسا ،  كرحتم  ناسنا  باتک  تسا ،  يزاس  ناسنا  باتک  نآرق  تسا ؟  هصق  باـتک  نآرق  رگم  دـنک ) یم  ) يراـشفاپ نآرق  همه  نآ 
مینکب دـیاب  هعلاطم  ام  دـنک .... .  یم  تسرد  ار  تموکح  مه  دـنک و  یم  تسرد  ار  ناسنا  تاـیونعم  مه  هک  تسا  یباـتک  تسا .... ،  مدآ 

ربدت اذک ؛  اذک و  یـسوم  اذک ،  اذک و  نوعرف  هک  میا  هدناوخ  ار  نآرق  ام  یه  مینکب ؟  هچ  دـیاب  تسیچ ... ،  نامفیلکت  ام –  هک –  مینیبب 
ار تیاصع  مه  وت  ترصع ،  نوعرف  هب  تبـسن  شاب  یـسوم  لثم  مه  وت  هکنیا  يارب  هتفگ . هچ  يارب  هتفگ  هک  يزیچ  نآ  بوخ  هک  میدرکن 

هزوح نآ  یگداتـسیا  یمالـسا و  بالقنا  ندـناسر  رمث  هب  رد  مق  هیملع  هزوح  مهـس  هب  نینچمه  هر )  ) ماما مایپ  رد  نک » ...  تفلاخم  رادرب 
رگید لاس  اهدص  ات  هک  تسا  هدرک  مالـسا  هب  یتمدـخ  مق  هزوح  ار .  ناریا  درک  هدـنز  مق  هزوح  تسا « :  هدـش  حیرـصت  يد  هعقاو 19  رد 

مق بالط  زا  مق ،  دوخ  زا  مق ،  زا  كرحت  تسا .  یمالسا  كرحت  زکرم  تسا . یمالـسا  تیلاعف  زکرم  مق ) هزوح   .) تسا یقاب  تمدخ  نیا 
یم تیارس  دراد  كرحت  اج  نآ  زا  دنتـسه ،  مالـسا  هب  رادافو  ياهزابرـس  هک  مق  هدوت  زا  هللا – مهظفح  مق – نیـسردم  زا  مق ،  ياملع  زا  ، 

رد یـشرازگ  یط  كاواـس  دوـب ،  هدـش  رازگرب  مق ،  يادهـش  ملهچ  مسارم  روـشک ،  رـسارس  رد  هک  يزور  نینچ  رد  اـج .»  همه  هـب  دـنک 
تبـسانم هب  يرکذت  سلجم  تعاس 9  زا  هدـیدرگ و  لیطعت  رهـش  ياه  هزاـغم  بلغا  رازاـب و  تشوـن 3 «:  مق  نمهب  تیعضو 29  فیصوت 

تیآ مق و  رهش  فلتخم  تاقبط  ینید و  مولع  بالط  زا  رفن  رازه  تسیب  بیرق  تکرش  اب  مق ،  رهـش  نارگلالخا  ندش  هتـشک  زور  نیملهچ 
سانشرس نویناحور  زا  رگید  يدادعت  یشعرم و  یفجن  نیدلا  باهش  دیـس  یناگیاپلگ و  اضردمحم  دیـس  يرادمتعیرـش ،  مظاک  دیـس  هللا 

نیلوتقم ياـه  هداوناـخ  هب  هدوـمن  ینارنخـس  ظاـعو  زا  رفن  هس  عاـمتجا  نیا  رد  دـیدرگ .  رازگرب  رهـش  نیا  مظعا  دجـسم  رد  هیملع  هزوـح 
جیورت تکلمم  يربهر  فیاظو  زا  یکی  هکنیا  یـساسا و  نوناق  لوصا  هب  هجوت  اـب  ناـنآ  زا  یکی  هتفگ و  تیلـست  مق  هاـم  يد  ثداوح 19 

مولع بالط  زین  رهظ  زا  دعب  رد  تسا .  هدیدرگن  ارجا  نونکات  ناریا  یساسا  نوناق  زا  لصا  نیا  هک  دش  یعدم  تسا ،  هعیـش  بهذم  نید و 
رازه بیرق 5  دجسم  رد  رضاح  تیعمج  هک  تعاس 17  رد  دندرک و  عامتجا  مظعا  دجـسم  رد  جیردت  هب  تعاس 30/15  زا  مق  رهش  ینید 

داریا و ( 1342  ) لاس 2522 دادرخ  رد 15  تیناحور  هعماج  تازرابم  دروم  رد  یبلاطم  ربنم  يالاب  رد  یطارفا ،  ظاـعو  زا  رفن  ود  دوب ،  رفن 
دـش و هدرب  ماـن  قح  هار  نیدـهاجم  ناونع  هب  دـننک  یم  هزراـبم  قح  نید و  هار  رد  حالطـصا  هب  هک  يدارفا  زا  دوخ  ياـه  هتفگ  لـالخ  رد 

ینکش نادند  باوج  مق  رهش  یبهذم  نادرم  عامتجا  دندرک :  دییات  ار  نآ  رضاح  تیعمج  هک  دش )  ) تئارق ریز  حرش  هب  يا  همانعطق  سپس 
هیلک هک  یلم  تسا  یمایق  نیا  دنا .  هداد  هایس  رامعتسا  بقل  ام  هب  هک  ییاه  نآ  يارب  تسا  یخساپ  عامتجا  نیا  تسا .  نارگرامعتسا  يارب 

یتسیاب دنا ،  هدش  دیعبت  رگید  ياه  ناتسرهش  هب  دهشم  زیربت و  اهرهش  زا  هک  نویناحور  تایآ و  دنا .  هدومن  تکرش  نآ  رد  اه  ناتـسرهش 
 . دوش زاب  دیاب  هیـضیف  هسردم  ددرگزاب . ناریا  هب  دیاب  ینیمخ  هللا  تیآ  دنا .  هدش  دـیعبت  قح  نید و  هار  رد  اه  نآ  اریز  دـنیامن ،  تعجارم 

بالط زا  نت  بیرق 200  تعاس 20  دودـح  تفای و  نایاپ  يرگید  قافتا  نودـب  عامتجا  نیا  دوش .  نشور  دـیاب  اههاگـشناد  یلیطعت  تلع 
ماجنا دصق  دنتسکش و  ار  نابایخ  نیا  رد  عقاو  نارمع  کناب  ياه  هشیـش  زا  ماج  دنچ  مق ،  رهـش  هاش  اضردمحم  نابایخ  رد  تکرح  نمض 

 ، رگید شرازگ  رد  نینچمه  كاواـس  دـندیدرگ ».  قرفتم  یماـظتنا  نیروماـم  تلاـخد  اـب  هـک  دنتـشاد  ار  يرت  عیـسو  ياـه  يرگ  لـالخا 
 ، یناـبایخ تارهاـظت  هب  روشک  طاـقن  زا  يرگید  دادـعت  رد  یبهذـم  نویطارفا  تسا 4 « :  هداد  حرـش  هنوگنیا  ار  رگید  ياهرهـش  تیعـضو 

ناگدش هتشک  يارب  زین  یسلاجم  قطانم  نیا  زا  یخرب  رد  دندرک و  تردابم  هرضم  هیمالعا  عیزوت  کناب و  هبعش  دنچ  ياه  هشیش  نتـسکش 
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ناشاک رهـش  رد  روکذـم  زور  رهظ  زا  دـعب  حبـص و  رد  رفن  رازه  بیرق 15  تکرـش  اب  هک  یـسلجم  رد  دـیدرگ . رازگرب  مق  رهـش  ثداوح 
نایرازاب زا  يدادعت  روکذم  زور  حبص  رد  دندرک .  داریا  مق  رهش  ثداوح  نوماریپ  يزیمآ  کیرحت  بلاطم  ظاعو  زا  نت  ود  دش ،  لیکشت 

مرهج زاریش ،  دابآ ،  فجن  ناهفصا ،  ناشاک ،  رهـش  ياهرازاب  نینچمه  ناریمـش و  رازاب  دندرک  لیطعت  ار  دوخ  ياه  هزاغم  جرک  نارهت و 
اهزور و _  1 عباـنم :  دوب ».  لـیطعت  مق  رهـش  هاـم  يد  ثداوح  نیلوتقم  زا  یناـبیتشپ  يارب  تاـیآ و  هیمـالعا  زا  تیعبت  هب  ناـجنز  لـباب و  ، 
 ، يرنه هزوح  ج 2 ،  یمالسا ،  بالقنا  رامشزور  موس 2 _ پاچ  زیئاپ 1378 ،  نارهت ،  نیمار ،  رشن  یگنهرف  هسـسؤم  ج 3 ،  اهدادیور ، 
 ، نامه ص 215 4 _ ، 1371 نارهت ،  یمالسا ،  تاغیلبت  نامزاس  يرنه  هزوح  ج 1 ،  تیناحور ،  كاواس و  _ 3 1377 لوا :  پاچ  نارهت 

www.irdc.ir عبنم : ص 217 

هیضیف هب  يولهپ  میژر  هلمح  هدنورپ  یناوخزاب 

زورلاس رد  هیـضیف  هسردـم  هب  یهاش  متـس  میژر  نارومأـم  هلمح  یمجن  دـمحا  : هدنـسیون هیـضیف  هب  يولهپ  میژر  هلمح  هدـنورپ  یناوخزاـب 
یـسایس ياهدادخر  زا  يرایـسب  أشنمرـس  اما  تشاذگ ، یقاب  بالقنا  هرطاخ  رب  یخلت  ریوصت  دـنچ  ره   ???? لاس رد  قداص  ماما  تداهش 

ریبک ینیمخ  مایق  رب  هعقاو  نیا  ریثأت  هدـنام و  یقاب  تارطاخ  نآ و  زورب  ياـههنیمز  یـسررب  هب  عیجف  هعقاو  نیا  درگلاـس  رد  ور  نیا  زا  دـش .
یتلایا ياهنمجنا  حرطیماکان  درگلاس  هک  هاش  اضردمحم   ???? ، لاس ینایاپ  ياههام  رد  هیضیف  هسردم  هب  هلمح  ياههنیمز  میزادرپیم .

هب دیفـس » بالقنا   » بلاـق رد  یتاـفاضا  فذـح و  اـب  ار  ياهناگـشش  لوصا  تفرگ  میمـصت  تشاذـگیم ، رـس  تشپ  یخلت  هب  ار  یتیـالو  و 
. دوب هدرک  مالعا  هتفاین  هعـسوت  ياهروشک  هب  اکیرمآ  هک  دوب  ییـالاب  زا  بـالقنا  ناـمه  عقاو  رد  هناگـشش  لوصا  نیا  دراذـگب . مودـنارفر 

نارگراک ندرک  میهـس  یـضرا ، تاحالـصا  هلأسم   » هک ارچ  تشاد . یپ  رد  تیناحور  يارب  ار  تاعبت  یخرب  هناگـشش ، لوصا  اب  تفلاـخم 
اهنیا دوب . هاش  هناگـشش  حـیاول  لوصا  وزج  اهلگنج ، ندرک  یلم  نوناـق  تشگیمرب و  اـهنز  هب  یعون  هب  هک  شناد  هاپـس  اـههناخراکرد ،
ماوع هدـنبیرف و  يرهاظ  لوصا ، نیا  دربیم . الاب  مدرم  زا  يراشقا  لباقم  رد  ار  هاش  یمومع  ههجو  يرادـقم  کی  رهاظ  هب  هک  دوب  یلئاـسم 

دنتفرگ و رظن  رد  یصاخ  ریبدت  ینیمخ  ماما  ساسا  نیا  رب  .« ) ? تشاد ) یپ  رد  ار  هاگآان  دارفا  ضارتعا  اهنآ  اب  تفلاخم  تشاد و  هنادنـسپ 
زا دـش  نیا  رب  رارق  تیاهن  رد  دندیجنـس . ار  رما  بناوج  مودـنارفر ، نیا  اب  تفلاخم  للع  نییبت  رب  هوالع  املع ، عجارم و  ریاس  اب  هرواشم  رد 
هب انب  يدوبهب  مان  هب  یتلود  تاماقم  زا  یکی  دـنک . نایب  حـیاول  نیا  حرط  زا  ار  هاـش  هزیگنا  دتـسرفب و  مق  هب  ياهدـنیامن  اـت  دـنهاوخب  میژر 

. تسـشن وگو  تفگ  هب  ینیمخ  ماما  هلمج  زا  مق  ياملع  یناحور و  تاـماقم  اـب  گـنرد  یب  دـش و  رهـش  نیا  هناور  مق  ياـملع  تساوخرد 
رب هاش  هک  ارچ  دوب ؛ هجیتن  یب  تارکاذـم  نیا  دـنک . غالبا  ار  اهنآ  تارظن  ات  دنداتـسرف  هاش  دزن  هب  ار  دـنولامک  هللاتیآ  مق  ياملع  نینچمه 
نم دورب  نامـسآ  هب  نیمز  دـیایب و  نیمز  هب  نامـسآ  رگا  : » تفگ دـنولامک  هللاتیآ  هب  هک  ییاج  ات  درکیم . يراشفاپ  دوخ  عضاوم  ناـمه 
لها ياملع  دننام  ارچ  هک  درک  هیالگ  ناریا  ياملع  زا  زین  نایاپ  رد  تفر . مهاوخ  نیب  زا  منکن  ارجا  رگا  اریز  منک . ارجا  ار  همانرب  نیا  دـیاب 
ماما تفلاخم  تلع  هک  تفگ  ناوتیم  هصالخ  روط  هب  «. ) ? دنزادرپیمن ) ییوگاعد  هب  وا  يارب  و  دـننکیمن ! باطخ  رمالاولوا  ار  وا  تنس 
قباس لمع  زا  مالـسا  ياملع  تسا . بهذـم  هب  طوبرم  داوم  ندرب  نیب  زا  يارب  ياهمدـقم  يرابجا  مودـنارفر  نیا   » هک دوب  نآ  حرط  نیا  اـب 
نامه هک  دـسریم  رظن  هب  دـندرک و  رطخ  ساسحا  تکلمم  نآرق و  مالـسا و  يارب  یتیالو  یتالایا و  ياهنمجنا  تاباختنا  هب  عجار  تلود 
شور هرابرد  رکاف  مالـسالاتجح  .« ) ? دننک ) ارجا  هدـش  لافغا  لد و  هداس  مدرم  یعمج  تسد  هب  دـنهاوخ  یم  مالـسا  نانمـشد  ار  یناعم 
دزیم رود  ار  اهنآ  حالطصا  هب  دنک ، زکرمتم  هناگـشش  لوصا  يور  ار  دوخ  عضاوم  هک  نآ  ياج  هب  ماما  : » دیوگیم ینیمخ  ماما  تفلاخم 

ار ام  داصتقا  دـنهاوخیم  تساکیرمآ . هب  یگتـسباو  تسا ، تراـسا  حـیاول  نیا  يارجا  دومرفیم  ناـشیا  دـیبوکیم . ار  حـیاول  نیا  تشپ  و 
ماـمت اـب  .« ) ? درکیم ) هارمه  وا  اـب  دـهد  رارق  ماـما  لـباقم  رد  ار  نازرواـشک  ناـنز و  هک  نآ  ياـج  هب  اـهيریگ  عضوم  نیا  دـننک . ناریو 

هام نمهب  مشـش  رد  مودـنارفر  تفرگ ، تروص  یبهذـم  زکارم  هژیوب  ناریا ، فلتخم  ياهرهـش  رد  هک  یتارهاظت  تاباصتعا و  اهتفلاخم ،
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دـصشش نویلیم و  جنپ  اب  هاش  يداهنـشیپ  لوصا  هک  دـندرک  مالعا  یهورگ  ياههناسر  تاباختنا ، میرحت  مغریلع  دـیدرگ و  رازگرب  ????  
یعقاوریغ یتافیرـشت و  رب  لاد  يدایز  دانـسا  دیـسر ! ناریا  تلم  بیوصت  هب  فلاخم  يأر  هاجنپ  دـص و  رازه و  راهچ  لـباقم  رد  يأر  رازه 

درک دای  یتشز  هب  نویناحور  عجارم و  زا  لوفزد ، یتدحو  هاگیاپ  رد  ینانخس  یط  هام  دنفـسا   ?? رد  هاش  دراد . دوجو  تاباختنا  نیا  ندوب 
رودص اب  هاش ، میژر  فادـها  هب  تبـسن  مدرم  ندـش  رت  هاگآ  روظنم  هب  زین  ماما  .) ? داد ) رادـشه  عوقولا  بیرق  بوکرـس  کی  هب  تبـسن  و 

دهاوخیم همکاح  هاگتسد  دیراد  عالطا  هچنانچ  مکروجا . یلاعت  هللا  مظعا  : » دندرک مالعا  یمومع  يازع  ار   ???? لاس  زورون  ياهیمالعا 
زورون دیع  بناجنیا  اذل  دزادنایم . رطخ  هب  ار  مالسا  هک  تسا  یبلاطم  نآ  لابند  هب  و  مایق ؛ مالسا  هیرورض  ماکحا  مده  هب  ششوک  مامت  اب 

نیمه زین  نایاقآ  تارـضح  تسا  یـضتقم  میامنیم . رطخ  مالعا  مدرم  هب  منکیم و  سولج  جـع ) ) رـصع ماما  هب  تیلـست  ازع و  ناونع  هب  ار 
لهچ و هلمج  زا  املع  ریاس  .« ) ? دنیامن ) لصاح  عالطا  نیملـسم  مالـسا و  رب  هدراو  ياهتبیـصم  زا  ناملـسم  تلم  ات  دـنیامرف  ذاختا  ار  هیور 

تیعجرم هب  همه  هاگن  هک  ياههرب  رد  .) ? دندرک ) مالعا  یمومع  يازع  ار  زورون  دـیع  يا  هیمالعا  رودـص  اب  زین  نارهت  ياملع  زا  رفن  شش 
هللاتیآ تیلـست  همان  هب  خـساپ  رد  ناشیا  دیـشک . ناگمه  خر  هب  عاجـش  یـسایس و  ربهر  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  تبالـص  ینیمخ  ماما  دوب ،
یتسود هاش   » هب همان  نیا  نتم  دروخ . قرو  تازرابم  رد  يدیدج  گرب  هک  تخادرپ  یسایس  يرگاشفا  هب  نانچ  نآ  ییوخ ، رغصا  یلعدیس 

لرتنک تسناوتن  ار  هر )  ) ینیمخ ماما  زا  هژیوب  هیملع  هزوح  زا  تینابصع  تموکح ، میژر  هنادرخبان  میمـصت  دش . فورعم  يرگتراغ » ینعی 
نارازگراک درک . سکعنم  اج  همه  رد  ار  مایق  دایرف  اما  دیـشک ، نوخ  كاخ و  هب  ار  بالط  رهاظ  رد  هچ  رگا  هنادرخبان ، یتکرح  اب  دـنک و 

، اههمانرب رد  لالخا  هب  تیعجرم ، ینعی  مایق  یلـصا  ناینب  لماوع و  بوکرـس  يارب  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  زورون  دـیع  هناتـسآ  رد  میژر 
دییات قوف  ياهمیمـصت  مامت  زین  میژر  لماوع  زا  هدـنام  اج  هب  تارطاخ  دودـعم  زا  دـنیآرب . ناراداوه  متـش  برـض و  اهنآ و  تمرح  کته 

لاس ینایاپ  ياهزور  رد  : » تسا هدـمآ  نامز - نآ  رد  روشک  لـک  ینابرهـش  نواـعم  رـصبم - دبهپـس  ياههدـنام  داـی  رد  هلمج  زا  دوشیم .
 ???? نیدرورف مود  زور  ات  دناهتـساوخ  اهناملـسم  زا  ياهیمالعا  رودـص  اب  مق  ياـههبلط  هک  دیـسر  ربخ  یتاـعالطا  ياـهنامزاس  هب  ????  

میمصت نیا  ربارب  رد  دننک ... تفلاخم  تاحالصا  اب  تارهاظت  رد  دنیآ و  مه  درگ  مق  هیضیف  هسردم  رد  قداص  ماما  تداهش  زور  اب  قباطم 
دوشیم ياهنادرخبان و  رایـسب  حرط  ماجنارـس  دـنهدیم و  رارق  یـسررب  دروم  ار  هلأسم  لیکـشت و  ییاهنویـسیمک  نآ  زا  يریگولج  يارب  و 

سابل اب  دراگ  نازابرس  زا  ياهدع  هک  دوب  نیا  روکذم  حرط  دندناسر . بیوصت  هب  ار  دوبن  تکلمم  حالص  هب  ًالـصا  هک  ياهناکدوک  تفگ 
يریصن ار  داهنشیپ  نیا  حارط  رصبم ، «.) ? دننک ) يراک  کتک  اهنآ  اب  دنوش و  ریگرد  هدش  کیرحت  ياههبلط  اب  هتخیر و  اجنآ  هبیماظنریغ 

رد هعقاو  زور  داد . رارق  دییأت  دروم  ار  نآ  زین  هاش  دیدنـسپ و  ار  نآ  ریزوتسخن ، ملع ، هللادسا  دـنکیم  هفاضا  یفرعم و  كاواس ـ  سیئر   ـ
عجارم تویب  هژیوب  مق  رد  سلاجم  (ع ) قداص رفعج  ماما  تداهـش  زورلاس  لاوش ، جـنپ  تسیب و  اب  قباطم   ???? نیدرورف  مود  هعمج  زور 

ازع سلجم  لوا  دوب . يولهپ  میژر  نارازگراک  نآ  عبت  هب  مدرم و  هجوت  نوناک  رد  سلجم  هس  نیب  نیا  رد  دوب . يرازگرب  لاـح  رد  اـملع  و 
رد ازع  سلجم  تشاد ، يدایز  تیمها  هک  موس  ینیمخ و  ماما  تیب  رد  ازع  سلجم  مود  هیتجح . هسردم  رد  يرادمتعیرش  هللاتیآ  يوس  زا 
هـس ره  رد  دنتـشاد  دصق  لدـبم  سابل  اب  گنهامه و  روط  هب  يولهپ  دراگ  هژیو  نارومأم  دوب . یناگیاپلگ  هللاتیآ  يوس  زا  هیـضیف  هسردـم 

فیـصوت تروص  نیدـب  ار  هیتجح  هسردـم  عاـضوا  یناود  یلع  داتـسا  دنـشکب . نوخ  كاـخ و  هب  ار  اـهنآ  هدرک و  داـجیا  لـالخا  سلجم 
لکش هب  ناهگان  يو ، ینارنخس  نیب  رد  تشاد . ینارنخس  رارق  ینیکشم  هللاتیآ  ناوخ ، هضور  دنچ  رب  هوالع  هیتجح  هسردم  رد  : » دنکیم
نامز نیا  رد  تفرگ . ارف  ار  سلجم  تشحو  دننکیم . رارکت  راب  کی  هقیقد  دنچ  ره  ار  راک  نیا  دنتـسرفیم . تاولـص  رفن  دـنچ  گنهامه 

مه هب  ار  سلجم  دـهاوخب  هک  ياهدازمارح  ره  تفگ : دـمآ و  ربنم  فرط  هب  دوب  رـضاح  سلجم  رد  هک  « يریم  » ماـن هب  مق  ناـناولهپ  زا  یکی 
هب تیانع  اب  .« ) ? دندنام ) ماکان  دوخ  تیرومأم  يارجا  رد  دندروخ و  اج  دیدهت  نیا  اب  نارگلالخا  دـش . دـهاوخ  هجاوم  نم  تشم  اب  دـنزب 
هب زین  ار  ماما  لزنم  رد  يرگلالخا  یتینما ، نارومأم  ناشیا ، ياـهيرگاشفا  همکاـح و  تأـیه  راـتفر  هب  تبـسن  ماـما  عطاـق  حیرـص و  عضاوم 

تلع تیرومأم و  نیا  یگنوگچ  دـنراداو . ینیـشن  بقع  هب  ار  ناشیا  قیرط  نیا  زا  اـت  دـندرک  باـختنا  یلـصا  ياـهتیرومأم  زا  یکی  ناونع 
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طیارـش و كرد  تفگ  دیاب  تارطاخ  نیا  ساسارب  تسا . هدمآ  سلجم  نآ  نارـضاح  نادهاش و  زا  یخرب  تارطاخ  رد  نارگلالخایماکان 
دارفا روضح  تشاد . عاضوا  لرتنک  ردیمهم  ریثأت  ناـشیا  تامیمـصت  ًـالباقتم  ماـما و  ترـضح  ناـیفارطا  طـسوت  دوجوم  تیعـضو  لاـقتنا 

دعب ینامرک و  یتجح  مالسالا  تجح  ینارنخس  نیب  رد  دوشیم . شرازگ  ماما  هب  سلجمیمسر  عورش  زا  لبق  تیعمج ، نیب  رد  كوکـشم 
سکره : » دنداد مایپ  ادتبا  ناشیا  تسا ، بلاج  ماما  ترضح  شنکاو  دسریم . شوگ  هب  لئاسم  یخرب  هارمه  هب  اجبان  ياهتاولـص  ناشیا  زا 

: دنداد رادشه  راضح  هب  یلاخلخ  قداص  خیش  قیرط  زا  سپـس  .« ) ?? دریگب ) ار  وا  ناهد  شا  یتسد  رانک  دهد ، راعـش  رگا  هدنیوگ  زا  ریغ 
.« ) ?? ( منکیم نشور  هاگتـسد  نیا  اب  ار  دوخ  فیلکت  منکیم و  تکرح  نحـص  فرط  هب  نم  دـننک ، يراـک  دـنهاوخب  نارگلـالخا  رگا  »

يولج يرگید  فیلکت  کی  اذل  دننک ، غولـش  نم  لزنم  دنیایب  دنتـشاد  روتـسد  اهنیا  : » دـندرک نایب  ار  میمـصت  نیا  ذاختا  لیلد  ماما  اهدـعب 
نامراک ام  دننک ، فیلکت  بسک  هیـضیف و  دورب  دهاوخیم  ناشیا  هک  دنـسرپب  دنورب و  اهنیا  ات  منکیم . ار  راک  نیا  متفگ  متخادناناشیاپ و 

، نیا اما  دننک . داجیا  یلالخا  دوب  هدش  دـقعنم  رهظ  زا  لبق  هک  ازع  سلجم  ود  رد  دنتـسناوتن  نارگلالخا  بیترت  نیا  هب  !« ) ?? میا ) هدرک  ار 
سابل اب  ياهودنامک  دانسا  یخرب  رد  هک  هیضیف  هسردم  یکیدزن  رد  رقتسم  نارومأم  هورگ  هب  تاماقم ، روتـسد  ربانب  اهنآ  دوبن . ارجام  همه 

زا هک  یمسر  ساسا  رب  هیـضیف  هب  هلمح  دوب . شیپ  رد  گرزب ! تایلمع  هک  ارچ  دندش . قحلم  دناهدرک ، رکذ  نویماک   ?? زا  شیب  اریماظن 
رهظ زا  دعب  یناگیاپلگ  هللاتیآ  دوب ، هدنام  اج  هب  مق - هیملع  هزوح  سـسؤم  يرئاح - میرکلادبع  خیـش  جاحیمظعلا  هللاتیآ  موحرم  نامز 

زورون و تالیطعت  اب  زور  نیا  ینامزمه  تلع  هب  دندرکیم . دقعنم  هیـضیف  هسردم  رد  ییازع  سلجم  (ع ،) قداص رفعج  ماما  تداهـش  زور 
رد روضح  يارب  هکیمدرم  دندوب . هدمآ  مق  هب  اهرهـش  ریاس  مدرم  زا  يدایز  هدـع  دـیلقت ، عجارم  يوس  زا  دـیع  نیا  میرحت  رگید  ییوس  زا 

هیـضیف هسردم  نوریب  رد  نایماظن  زا  يدایز  دادعت  يداعریغ  روضح  دـهاش  دـندوب ، تکرح  لاح  رد  هیـضیف  هسردـم  فرط  هب  سلجم  نیا 
ًابیرقت یـسابل  اب  یهورگ و  لکـش  هب  هک  يدارفا  زا  یخرب  هب  هسردم  رد  رـضاح  بالط  نایناحور و  زا  يرایـسب  رگید  ییوس  زا  دـنوشیم .

زا هدناسر و  یناگیاپلگ  هللاتیآ  راضحتسا  هب  ار  سلجم  نیا  باهتلا  رپ  وج  . » دنوشیم كوکشم  دندوب  هتسشن  ربنم  کیدزن  لکـشلادحتم 
رد دیاب  دتفیب  هک  یقافتا  ره  متـسه و  سلجم  نیا  بحاص  هدـنب  دـنتفگ : ناشیا  دـنوشن . رـضاح  سلجم  نیا  رد  دـندرک  تساوخرد  ناشیا 

. تخادرپ ینارنخس  داریا  هب  هط  لآ  مالسالا  تجح  سلجم  لوا  نارنخس  .« ) ?? دننیشنیم ) صخشم  یناکم  رد  ناشیا  مشاب و  هسلج  سأر 
اما دوب ، هدـش  بصن  ناشیا  نادرگاش  يوس  زا  میرادـن » دـیع  لاسما  ام   » هک ینیمخ  ماما  فورعم  هیمالعا  نارنخـس ، رـس  يالاب  رد  هچ  رگا 
هاش يدایا  هشقن  هک  دوب  يو  نانخـس  نیب  رد  درک . رت  نیگنـس  ار  هسلج  وج  یتیـالو ، یتلاـیا و  ياـهنمجنا  حرط  زا  هط  لآ  حیرـص  داـقتنا 
هب تاولص و  تفگ  یصخش  هلمج ، دنچ  داریا  ضحم  هب  دیسر ، نم  ینارنخـس  تبون  یتقو  : » تسا هدمآ  هط  لآ  تارطاخ  رد  دروخ . دیلک 
نم هدـهع  هب  تاولـص  نداتـسرف  منک  مالعا  مدـش  روبجم  هک  اجنآ  ات  دـش  رارکت  رابدـنچ  هعقاو  نیا  دنداتـسرف . تاولـص  یعمج  نآ  لابند 

هب هسلج  یلـصا  ینارنخـس  وا  زا  سپ  اما  دـناسرب . ناـیاپ  هب  ار  دوخ  ینارنخـس  لرتنک و  ار  هسلج  تسناوت  یتخـس  هب  هط  لآ  ...«) ?? تسا )
اب یهاگ  مه  شا  یلبق  ياهربنم  رد  تشاد و  هجهل  تحارـص  شتانایب  رد  يدودح  ات  يراصنا  جاح  . » دوبیمق يراصنا  جاح  موحرم  هدهع 
ار رتشا  دیسرپ  یکی  نآ  هک : دندرک  لقن  يولوم  زا  ار  رتش  نآ  ناتـساد  ادتبا  رد  دنتفر  ربنم  هب  هک  ناشیا  درکیم . هلمح  تلود  هب  تحارص 
: تفگ رعـش  نیا  ندـناوخ  زا  دـعب  وت  يوناز  زا  تسادـیپ  دوخ  تفگ  وت  يوک  مرگ  مامح  زا  تفگ  یپ  لاـبقا  يا  ییآیم  اـجک  زا  یه  هک 

نیا نتفگ  اب  ار ؟ سابع  ترـضح  مسق  ای  مینک  لوبق  دیاب  ار  سورخ  مد  مینادیمن  ام  هکیلاح  رد  میتسه . نید  رادـفرط  ام  دـیوگیم  تلود 
زا سپ  دندز و  مه  هب  ار  هسلج  مظن  هاشدـیواج  راعـش  اب  هاش  يدایا  ... «) ?? دروخ ) مه  هب  هسلج  مظن  دنداتـسرف و  تاولـص  ياهدـع  هلمج 
زا يرایسب  تسا . هدنام  اجب  موجه  نیا  تایئزج  نایب  رد  يرایسب  تارطاخ  دندومن . بالط  متش  برض و  هب  عورـش  يرهاظ ، يریگرد  دنچ 

برض و دروم  زین  اهنآ  زا  یخرب  دندوب و  ارجام  دهاش  کیدزن  زا  هیـضیف  هسردم  رد  هک  تسا  ینویناحور  بالط و  هب  قلعتم  تارطاخ  نیا 
عورـش هاش  دیواج  ياهراعـش  هک  یتقو  مینیـشنیم «: هراظن  هب  ار  هعجاف  نیا  تایئزج  تارطاخ ، نیا  زا  ياهشوگ  رورم  اب  دنتفرگ . رارق  متش 

یتقو دندوب  هدمآ  متش  برض و  يارب  هک  یهورگ  دوب . هدشن  عورش  یکیزیف  يریگرد  زونه  دندادن و  ناشن  دوخ  زا  یـشنکاو  بالط  دش ،
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باترپ نیح  رد  اهنآ  دندرک . ترپ  بالط  يوس  هب  ار  هیضیف  هچغاب  نورد  ياهگنس  دنهدیمن ، ناشن  دوخ  زا  یـشنکاو  بالط  دندید  هک 
هب الاب ، هراوید  ياهگنـس  رجآ و  اب  هتفر و  یناقوف  هقبط  هب  ام  نامز  نیا  رد  دندادیم . رـس  عجترم  رب  گرم  هاش و  دـیواج  راعـش  اهگنس 

ساسحا ام  دـندرک و  كرت  ار  هیـضیف  هسردـم  دـندش و  بولغم  هدـع  نآ  یهاتوک  تدـم  زا  دـعب  هک  دوب  نیا  بلاـج  میدرک . هلمح  اـهنآ 
، حلسم ياهودنامک  دورو  اب  .«) ?? دندش ) دراو  هیـضیف  زا  جراخ  حلـسم  هدید و  میلعت  ياهودنامک  ناهگان  اما  میا . هدش  زوریپ  هک  میدرک 
هب رگید  یهورگ  دنتفرگ و  دوخ  لرتنک  تحت  ار  هسردم  نیا  هیـضیف ، ماب  تشپ  رد  رارقتـسا  اب  اهودـنامک  زا  یهورگ  تفای و  رییغت  عاضوا 

کی ار  اههرجح  همه  برد  هتخیر ، مه  هب  ار  اهباتک  دنداد . رارق  متش  برـض و  دروم  ار  بالط  دوخ  ياهحالـس  اب  هتخادرپ و  يرگناریو 
دنتفگیم دـندرکیم و  یـشاحف  اهودـنامک  زا  یـضعب  .» دـندرک هناور  هسردـم  طایح  هب  متـش  برـض و  اب  ار  بـالط  دنتـسکش و  کـی  هب 

هدرک و نیهوت  دیلقت  عجارم  هب  دندرکیم . تراسج  ام  تاسدقم  هب  دندادیم و  مانشد  یلیخ  دسرب . ناتداد  هب  هک  امش  نامز  ماما  تساجک 
دسریم رظن  هب  .«) ?? دننکیم ) ینارذگشوخ  ناشدوخ  دیوش و  عقاو  مولظم  روط  نیا  دنتشاداو  ار  امش  اهنآ  دنتـسه ؟ اجک  املع  دنتفگیم 
اهتمرح کته  نآ  زا  دحاو  یلکـش  هب  تارطاخیمامت  رد  هک  ارچ  دوب ، هدـش  گنهامه  لبق  زا  نیمجاهم  متـش  برـض و  اهنیهوت و  عون 

ترپ هیـضیف  ناتخرد  تمـس  هب  هتفرگ  شتآ  پوت  دـننام  دـندزیم و  شتآ  كدـنف  اب  ار  اههبلط  دیفـس  هایـس و  ياـههمامع  دوشیم «. داـی 
یبیبح لیعامسا  خیش  .» دوبن تسد  رد  ناحورجم  اههتشک و  زا  یقیقد  رامآ  تشاد و  همادا  بورغ  ات  هنایشحو  لامعا  نیا  .«) ?? دندرکیم )
شیاپ تسد و  هک  دندرک  ترپ  زین  ار  یناتـسلگ  ياقآ  دید . برـض  تدش  هب  شندب  نامـشچ و  هک  دـندرک  ترپ  نییاپ  هب  مود  هقبط  زا  ار 
گنس بوچ و  اب  بالط  زا  ياهدع  دندش ... مودصم  نیرومأم  متش  برض و  رد  یشیرق  موحرم  دننام  زین  يرایـسب  اهنیا  رب  هوالع  تسکش .

هک دندوب  هدز  ردقنآ  دندرب ، ناتسرامیب  هب  یتقو  اریمئاق  ياقآ  الثم  دندزیم . کتک  رتشیب  ار  هدع  نیا  میژر  يدایا  هک  دنتخادرپ  هلباقم  هب 
خیـش دیـسر  ربخ  هک  اجنآ  ات  دیـسرپیم . ناحورجم  لاوحا  زا  درکیم و  نایب  ار  دوخ  تادهاشم  سک  ره  ... «) ?? دوب ) هدش  هایـس  شندـب 
عوقو يادتبا  رد  دوب . یناگیاپلگ  اتیآ ... یتمالس  بالط ، زا  يرایسب  هدمع  ینارگن  نیب  نیا  رد  تسا . هدیسر  تداهش  هب  يرابدور  سنوی 

نوصم اهنیهوت  نیا  زا  مه  ناهارمه  ناشیا و  فسأت  لامک  اب  اما  دـنربیم ، تارجح  زا  یکی  لخاد  هب  ار  یناـگیاپلگ  هللاتیآ  هثداـح ، نیا 
ینامرک یتجح  یلع  مالسالا  تجح  دریگیم . تروص  ییاهنیهوت  دننکیم و  هلمح  ناشیا  رارقتـسا  هرجح  هب  اهودنامک  اهراب  دننامیمن .

هک میدـیمهف  میدیـسر  هک  لوا  هقبط  هب  دوب . هدـش  کیرات  مه  اوه  میدـمآ . نوریب  هرجح  زا  ارجام  نتفای  نایاپ  اب  دـیوگیم «: هراـب  نیا  رد 
دوب و هدش  یکاخ  زین  شیاهسابل  هداتفا و  یناگیاپلگ  اتیآ ... همامع  میتفر ، اجنآ  هب  اذل  دنتـسه ، تارجح  زا  یکی  رد  یناگیاپلگ  ... اتیآ

مداتفا ناشیا  ناماد  هب  مدرک و  هیرگ  رایتخا  یب  مدـید ، ار  زیگنا  تقر  هرظنم  نیا  یتقو  دـندوب . هدز  يدایز  کتک  مه  ار  ناشیا  داـماد  یتح 
دنتـسناوت بـالط  درک و  شکورف  عاـضوا  اوه ، یکیراـت  زا  سپ  !« ) ?? دـینکن ) تحاراـن  ار  اـقآ  تفگ  درک و  دـنلب  ارم  یفاـص  ياـقآ  هک 

مغ دنتـسنادیم ، دوخ  ردپ  ار  وا  بالط  هک  يدرم  گرزب  لد  مق ، زا  رگید  یناکم  رد  اما  دننک . لقتنم  هسردـم  زا  جراخ  هب  ار  نامودـصم 
یعـضو رـس و  اب  زین  هیـضیف  هسردـم  ناحورجم  دـندمآ . ناشیا  لزنم  هب  تظافح ، روظنم  هب  ینیمخ  ماما  ناراـی  زا  يداـیز  دادـعت  دوب . راـب 

لزنم ینوریب  یتح  ماما ، هناخ  هب  دندروآ  ار  اهیمخز  هک  دوب  بورغ  کیدزن  .» دندادیم حیـضوت  ار  عقوام  هدمآ و  لزنم  نیا  هب  راب  فسأت 
هک مه  ار  اهیـضعب  دننکیمن ، لوبق  اهناتـسرامیب  دنتفگ  دیتسرفب ! ناتـسرامیب  هب  ار  اهنیا  دندومرف  دـندوب . رثأتم  مه  ماما  دـشیمخز . زا  رپ 

سیئر یظعاو  رتکد   ) دـنکب يرکف  اـهنیا  يارب  دـییوگب  یظعاو  رتکد  هب  دـندومرف  ماـما  دـنتخیر !... نوریب  دـندمآ و  میدوب ، هدرک  يرتـسب 
! نکن هک  دـندرک  دـیدهت  هچ  ره  ناتـسرامیب و  دـیروایب  ار  همه  تفگ  یظعاو  رتکد  دوب ) ماما  صوصخم  کشزپ  مق و  یمطاف  ناتـسرامیب 
هک دیدرگ  ثعاب  ماما  لزنم  هب  موجه  هعیاش  .«) ?? دش ) لوزعم  تسایر  زا  راک  نیمه  رثا  رب  يو  هتبلا  دوب . هتفریذـپن  نک و ... نوریب  ار  اهنآ 

عامتجا ماما  لزنم  رد  بالط  مدرم و  زا  يداـیز  دادـعت  دوب ، هعیاـش  نیا  هک  یبش  نآ  رد  .» دوش ذاـختا  ناـشیا  نادرگاـش  يوس  زا  يریبادـت 
موحرم نوچ  دـندوب ، اهنت  تقونآ  ناشیا  دـندروخیم . ماش   ?? تعاـس  ـالومعم  ماـما  دوب . تیعمج  زا  رپ  ینوردـناو  ینوریب  دـندوب . هدرک 

مدرم ارچ  تسا . دایز  اهادـص  رـس و  تسا ؟ ربخ  هچ  دـندومرف  ماما  دـندوب . هتفر  البرک  هب  ترایز  يارب  ناشیا  هدـلاو  یفطـصم و  اقآ  جاح 
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يور زا  دیاب  دنیوگیم  مدرم  نیا  دنراد . دصق  ءوس  امش  هب  تبـسن  بشما  هک  تسا  ياهعیاش  دش  ضرع  دنوریمن ؟ ناشیاههناخ  هب  بشما 
نم مرادـن . تظافح  هب  جایتحا  نم  دـننک . تحارتسا  دـنورب  دـییوگب  نم  لوق  زا  دـندومرف  ماما  دنـسرب ! اقآ  هب  ات  دـننک  روبع  ام  ياههزانج 

مدرک ضرع  اقآ و  تمدخ  مدمآ  میوریمن ! میوریمن ! دنتفگ : دنلب  يادص  اب  اهنآ  مدرک . غالبا  تیعمج  هب  ار  اقآ  مایپ  هچوک و  هب  مدـمآ 
طایح اهقاتا و  لخاد  هک  یتیعمج  هب  نوریب و  دندمآ  ینوردنازا  ماما  دوخ  رگید  اج  نیا  دنورب . دنتسین  رضاح  مدرم  دیدینش . هک  ناتدوخ 

رد دوخ  لزنم  برد  نتـسب  اب  هک  ماما  .«) ?? مهاوخیمن ) ظفاحم  نم  لزنم . دیورب  دینک . تحارتسا  لزنم  دـیورب  دـییامرفب ! دـنتفگ : دـندوب 
سفن هب  دامتعا  رـضاح  مدرم  هب  هاش ، تیهام  ياـشفا  نمـض  هدز ، باـهتلا  بش  نآ  رد  ینانخـس  داریا  اـب  دـندومن ، يریگولج  هثداـح  بش 

هک دیتسه  ینایاوشیپ  وریپ  امـش  دینک . رود  دوخ  زا  ار  ساره  سرت و  دیدرگن ، برطـضم  دیوشن . نارگن  تحاران و  :» ... دـندومرف دـنداد و 
یثداوح ام  گرزب  نایاوشیپ  تسین . يزیچ  نآ  هب  تبـسن  مینیبیم  زورما  ام  هچنآ  هک  دـندرک ، تماقتـسا  ربص و  عیاجف  بئاصم و  ربارب  رد 

زورما امـش  دناهدرک . لمحت  ار  یبئاصم  نینچ  ندید  ادخ  نید  هار  رد  دناهتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  مرحم  مهدزای  بش  اروشاع ،  زور  نوچ 
ماما مالـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  زا  يوریپ  ياعدا  هک  یناـسک  يارب  تسا  بیع  دیبرطـضم ؟ هچ  يارب  دیـسرتیم ؟ هچ  زا  دـییوگیم ؟ هچ 
نیا باکترا  اب  همکاـح  هاگتـسد  دـنزابب . ار  دوخ  همکاـح  هاگتـسد  زیمآ  تحاـضف  اوسر و  لاـمعا  عون  نیا  ربارب  رد  دـنراد ، ار  (ع ) نیـسح

، هعجاـف نیا  هب  ندز  تسد  اـب  راـبج  هاگتـسد  . داد ناـشن  یبوخ  هب  ار  دوخ  يزیگنچ  تیهاـم  تخاـس و  اوسر  حـضتفم و  ار  دوـخ  تیاـنج ،
ار دوخ  دـهد و  زورب  ار  دوخ  تیهام  هاگتـسد  نیا  هک  میتساوخیم  ادـخ  زا  ام  میدـش . زوریپ  ام  تخاسیمتح . ار  دوخ  يدوبان  تسکش و 

چیه تلود ، روتـسد  ساسارب  تسا . مق  ياهبش  نیرت  خـلت  زا  یکی  عقاو  هب  ع ،)  ) قداص ماما  تداهـش  ناـبیرغ  ماـش  ... «) ?? دـنک ) اوسر 
نیحورجم مق  لها  زا  یلیخ  هک  دوب  نیا  دوب و  بلاج  مق  رد  یتکرح  ور « نیا  زا  دـندوبن . ناحورجم  شریذـپ  هب  زاجم  اهناتـسرامیب  زا  کی 

هناخ رد  دـندوب  هدروآ  ار  هیـضیف  حورجم  ياههبلط  يدارفا  یلحم ، ره  رد  دوب . یبلاج  یفطاع  دروخرب  نیا  ناـشیاههناخ و  هب  دـندربیم  ار 
مق ياج  همه  رد  موجه  نیا  ربخ  هیـضیف ، راب  مغ  زور  يادرف  «) ?? دوب ) هدرک  ادیپ  یـصاخ  ياضف  اههناخ  نآ  دـندرکیم و  ییاریذـپ  ناش 
هب ایب  لد  يا  دوب : هدش  هتـشون  هیـضیف  ياهراوید  يور  رب  . » دندمآیم هیـضیف  هسردم  هب  عیاجف ، هدنام  اجب  راثآ  ندـید  يارب  مدرم  دـیچیپ .

بوکرس و هعقاو ، نیا  زا  سپ  « ) ?? ( » مینک دایـص  هناخ  ندش  ناریو  رکف  مینک /  وجتـسج  مق  هزوح  ناگتـشک  زا  مینک /  ور  دوصقم  هبعک 
دروم عـجارم  لزاـنم  یتـح  دـنتفرگیم . کـتک  داـب  هب  دـنتفاییم ، ار  ياهبلط  هک  يربـعم  ره  رد  میژر  نارومأـم  تفرگ . ارف  ار  مق  تشحو 

ار دوخ  شنکاو  زین  عجارم  هزوح و  اـما  .«) ?? دـندشیم ) یندـب  شیتفت  دـنتفریم  ماـما  لزنم  هب  هک  يدارفا  تفرگ و  رارق  یبسن  هرـصاحم 
هب تسد  مق  ياملع  زاتیآمح  رد  زین  فجن  عجارم  دـندرک . لیطعت  ار  هزوح  ياهسالک  زور  تسیب  تدـم  هب  لوا  ماـگ  رد  دـنداد . ناـشن 

، دنفلاخم یضرا  تاحالصا  اب  هک  ینویناحور  درک ، مالعا  ياهبحاصم  یط  هیضیف  هثداح  زا  سپ  ملع  هللادسا  دنچ  ره  دندز . یهباشم  مادقا 
هعجاف و قمع  نکل  دش ، ناقهد  کی  لتق  هب  رجنم  هک  دـندومن  عازن  دـندوب  هتفر  مق  هب  هموصعم  ترـضح  ترایز  دـصق  هب  هک  یناناقهد  اب 
اب درکیم  روصت  هاش  دنتـشاد . هثداح  ندرک  روسناس  رد  یعـس  میژر  یتاغیلبت  ياههاگتـسد  هک  دـیدرگ  یتاغیلبت  زا  عناـم  نآ ، ندوب  ینلع 
مک تسد  تسناوت  دـهاوخ  ای  درک و  دـنهاوخ  كرت  ار  تسایـس  هنحـص  هدیـسرت و  مق  تیناـحور  عجارم و  یتیاـنج ، نینچ  هب  ندز  تسد 

سیئر تجح ، مامتا  تشحو و  داـجیا  يارب  نینچمه  دروآ . دوجوب  یگتـسد  ود  ناـشنایم  رد  هدـناشک و  اوزنا  هب  ار  اـهنآ  زا  یگرزب  هورگ 
ناریو ار  ناشلزانم  دش و  دنهاوخ  هتشک  یتفلاخم  هنوگره  راهظا  تروص  رد  هک  دومن  راطخا  اهنآ  هب  هداتسرف و  مق  عجارم  دزن  ار  ینابرهش 

يوس زا  ياهدع  هیضیف ، هسردم  هثداح  زا  سپ  .» دیسارهن تادیدهت  نیا  زا  تفریذپن و  ار  وا  ماما  یلو  درک . دنهاوخ  زواجت  ناشسیماون  هب  و 
زین ماما  میرادیماغیپ . امـش  يارب  میا و  هدمآ  ترـضحیلعا  فرط  زا  ام  دندوب  هتفگ  ماما  هب  نانیا  دننک . تاقالم  ماما  اب  ات  دندوب  هدـمآ  هاش 
ماما یعامتجا  یسایس و  تکرح  هب  قیقد  یهاگن  اب  .«) ?? مریذپیمن ) ار  امـش  ياهدمآ  ترـضحیلعا  يوس  زا  هک  لیلد  نیمه  هب  دوب : هتفگ 
هیملع هزوح  هک  دوب  یعیبط  عقاو  رد  درب . یپ  فلتخم  ياـهيریگ  میمـصت  رد  ناـشیا  تعاجـش  تواـکذ و  نازیم  هب  ناوتیم  ههرب ، نآ  رد 

رد تشاد . یهلا  أشنم  ریبک  ینیمخ  تامیمـصت  اما  دـیآ ؛ رد  هب  هعقاو  نآ  تریح  زا  دـناوتن  يدایز  تدـم  ات  دوش و  يدـیدش  كوش  ياراد 
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ياههدننار ینابرهش  سیئر  دننکن . راوس  ار  نویناحور  اههبلط و  اهیسکات ، دندوب  هداد  روتسد  : » تسا هدمآ  یقارع  دیهش  موحرم  تارطاخ 
وا هب  هک  دوب  هدشن  مامت  شتبحـص  زونه  درک ! مهاوخ  اههچ  امـش  اب  دـینک  راوس  ار  اهنیا  رگا  دوب : هتفگ  ناشیارب  هدرک و  عمج  ار  یـسکات 

ار روتسد  نیا  وت  ما . هدینش  يزیچ  نینچ  هک  دنیوگیم  ناشیا  ماما ، تمدخ  دیآیم  اجنآ  زا  تسا . هتساوخ  ار  امش  ینیمخ  ياقآ  دنیوگیم 
. دنربب فرط  نآ  فرط و  نیا  دننک و  راوس  ار  اههبلط  اراختفا  دیایب  يراوس  ات  دص  نارهت  زا  منکیم  نفلت  نالا  دشاب  روجنیا  رگا  يا ؟ هداد 

يزیچ نینچ  هک  دنهد  شرازگ  نم  هب  رهظ  ات  رگا  هصالخ ، دیوگیم : اقآ  دناهدناسر . ناتضرع  هب  فالخ  دنیوگیم : دوشیم و  هتفـشآ  وا 
ار شحبـص  ياهفرح  دنکیم ، عمج  ار  یـسکات  ياههدـننار  هرابود  دوشیم و  دـنلب  ینابرهـش  سیئر  منکیم . ار  راک  نیا  نم  دراد ، دوجو 

هعقاو هدننک  یعادت  هک  هثداح  نیا  هیـضیف  هعجاف  باتزاب  !!!«) ?? دینک ) راوس  ار  اههبلط  مداد ، هدیقع  رییغت  نم  دـیوگیم : دریگیم و  سپ 
ياـجرب دوخ  زایمالـسا  تضهن  يریگ  لکـش  ردیمهم  ریثأـت  تفاـی و  ياهدرتـسگ  ساـکعنا  دوب ، یموـمع  ناـهذا  رد  داـشرهوگ  دجـسم 

دهاکب و هعجاف  قمع  زا  فلتخم ، تاباصتعا  زا  يریگولج  هیـضیف و  هسردـم  میمرت  اب  ات  درک  شالت  میژر  هثداح ، عوقو  زا  سپ  تشاذـگ .
مدرم يارب  ار  دارفا  ندـشیمخز  ای  تداهـش  قیقد  لحم  یتح  هداد ، خر  عیاـقو  ماـمت  یـصاخ  هیحور  اـب  بـالط  اـما  دـهن . شوپرـس  نآ  رب 

زا یجوم  عقاو  رد  هدرب و  دوخ  ياهرهـش  هب  ار  عقوام  حرـش  دـندوب ، هدـمآ  مق  هب  تـالیطعت  نارذـگ  يارب  هکیمدرم  دـندرکیم ؛ حیرـشت 
اب رورت  تشحو و  تموکح   » ناونع اب  بالط  زا  یعمج  هیمالعا  رودص  رانک  رد  دندرکیم . لقتنم  ناریا  ياج  ياج  هب  ار  هیضیف  تیمولظم 

رازبا نیرتهب  اهنآ  ياهخساپ  اهمایپ و  نیا  راشتنا  دـش . ریزارـس  روشک  فلتخم  طاقن  زا  تیلـست  ياهفارگلت  لیـس  درک » هچ  مق  تیناحور 
نیودت و ياهضور  بلاق  رد  ار  هیضیف  هسردم  شارخلد  ياههنحص  تعرـس  هب  ناحادم  ظاعو و  دوب . زور  نآ  عیاجف  حیرـشت  يارب  یغیلبت 

مان سلاجم  رد  ات  هک  دوب  اجنآ  ات  هیـضیف  هعجاف  قمع  : » دـنکیم لقن  یفـسلف  موحرم  ریهـش  ظعاو  دـندناوخیم . سلاجم  ربانم و  رب  ار  نآ 
هب همه  هاـگن  هک  ياههرب  رد  يرگتراـغ  ینعی  یتـسود  هاـش  .« ) ?? دـشیم ) دـنلب  نیعمتـسم  هـیرگ  نویـش و  يادـص  دـشیم ، هدرب  هیـضیف 

تیلست همان  هب  خساپ  رد  ناشیا  دیـشک . ناگمه  خر  هب  عاجـش  یـسایس و  ربهر  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  تبالـص  ینیمخ  ماما  دوب ، تیعجرم 
هب هک  همان  نیا  نتم  دروخ . قرو  تازرابم  رد  يدیدج  گرب  هک  تخادرپ  یسایس  يرگاشفا  هب  نانچ  نآ  ییوخ ، رغصا  یلعدیـس  هللاتیآ 

ینابیتشپ تیعم و  لدـبم و  سابل  اب  تلودیماظتنا  نیرومأم  اهودـنامک و  هلمح  : » تسا نینچ  دـش  فورعم  يرگتراغ » ینعی  یتسود  هاـش  »
یناحور ینامـسج و  دالوا  هب  و  (ع ) قداص ماما  زکرم  هب  هاش  دیواج  راعـش  اب  درک ... دـیدجت  ار  لوغم  هرطاخ  تیناحور  زکرم  هب  اهنابـساپ 

رد یعیجف  عضو  اب  ار  جـع ) ) نامز ماما  هاگـشناد  هیـضیف ، هسردـم  مامت  تعاس ، ود  یکی  فرظ  رد  دـندرک و  یناـهگان  هلمح  راوگرزب  نآ 
تـشپ زا  ار  دوخ  ناج ، سرت  زا  بالط  دنتـسکش ، ار  اههشیـش  تارجح و  مامت  ياهبرد  دـندومن و  تراـغ  ناملـسم  رازه  تسیب  رـضحم 
هدزناش ياههچب  دندز ، شتآ  هدومن ، عمج  ار  ربمایپ  هیرز  تاداس  بالط و  همامع  دـش . هتـسکش  اهرـس  اهتـسد و  دـندنکفا ، نیمز  هب  اهماب 

نیا رد  بالط  نویناحور و  نونکا  دـندرک . هراپ  هراپ  دـش  هتفگ  هک  نانچ  ار  اهنآرق  اهباتک و  دـندرک . ترپ  ماب  تشپ  زا  ار  هلاس  هدـفه 
یتسود هاش  راعـش  اب  نانیا  میروآیمرد ، هیـضیف  تروص  هب  ار  سرادم  ریاس  دننکیم  دیدهت  نیرومأم  دنرادن ... یناج  نیمأت  یبهذـم  رهش 

ملع و زکارم  هب  زواجت  نیملـسم ، قوقح  هب  زواـجت  مالـسا ، کـته  يرگتراـغ ، ینعی  یتسود  هاـش  دـننکیم ، نیهوت  یبهذـم  تاسدـقم  هب 
رد مالسا  لوصا  دنراد  هجوت  نایاقآ  تارضح  مالسا ... ياههناشن  ندنازوس  مالـسا ، نآرق و  رکیپ  هب  ندز  هبرـض  ینعی  یتسود  هاش  شناد .

دوخ هیمالعا  ماجرف  رد  ماـما  « ) ?? بجاو ) قیاـقح  راـهظا  تسا و  مارح  هیقت  لاـمتحا  نیا  اـب  تسا . رطخ  رد  بهذـم  نآرق و  تسا ، رطخ 
نم : » دندومرف هیـضیف ، هسردـم  هعجاف  ات  هاش  مودـنارفر  نامز  زا  میژر  ینوناقریغ  تامادـقا  میـسرت  ملع و  هللادـسا  ندومن  حاضیتسا  نمض 
امـش ياـهيرابج  ربارب  رد  عوضخ  اـهییوگروز و  لوبق  يارب  یلو  مدرک ، رـضاح  امـش  نیرومأـم  ياههزینرـس  يارب  ار  دوخ  بلق  نوـنکا 

فلاخم ياهراک  مراد  تسد  رد  ملق  ات  درک و  مهاوخ  نایب  یبسانم  عقوم  ره  رد  ار  ادخ  ماکحا  ادخ  تساوخ  هب  نم  درک . مهاوخن  رـضاح 
هیمالعا اما  دـندوب ، هدرک  موکحم  ار  هعجاف  نیا  یفلتخم  تایبدا  اب  عجارم  املع و  ریاـس  هچرگا  .« ) ?? منکیم ) ـالمرب  ار  تکلمم  حـلاصم 

نیا رودص  اب  ماما  دیوگیمیمارگ : هللاتیآ  دیمد . هدز  تهب  نویبالقنا  ناج  رد  ییاحیسم  یـسفن  دوب و  رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  ماما 
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تمظع تعاجـش و  همه  نیا  توهبم  میدـید ، مق  راوید  رد و  رب  ار  ماـما  هیمـالعا  اـم  یتقو  داد . همتاـخ  زور  نآ  باـهتلارپ  وج  هب  هیمـالعا 
یتقو :» تسا بلاج  هراب  نیا  رد  زین  ینامرک  یتجح  یلع  مالـسالا  تجح  هرطاخ  . «) ?? میتفرگیم ) ناج  هک  راـگنا  میدـش . ناـشیا  یحور 
نینچ رد  دنـشکیم . دـننزیم و  داتفارد ، هاگتـسد  اب  دوشیمن  رگید  هک  دـمآ  دوجو  هب  رکف  نیا  ناهذا  ماـمت  رد  دـش ، عقاو  هیـضیف  هعجاـف 
مدوب هدرکن  مامت  زونه  مدناوخ ، ار  نآ  دیـسر و  نامتـسد  هب  هیمالعا  نیا  یتقو  دـش . رـشتنم  ماما  یخیرات  هیمالعا  ناهگان  هک  دوب  یطیارش 
ییاـقآ تزع و  نارود  تسا و  هدـش  ماـمت  تیناـحور  تلذ  نارود  رگید  هک  میدرک  ساـسحا  دوب . قوش  هیرگ  نیا ، تفرگ و  ما  هیرگ  هک 

رد عجارم  زا  یکی  ناونع  هب  هک  دیدرگ  ثعاب  ربدم  عاجش و  دنمشوه ، يربهر  ناونع  هب  ینیمخ  ماما  ینیرفآ  شقن  .«) ?? تسا ) هدیسرارف 
درکیم روصت  هک  هاش  فالخرب  هیـضیف  هب  هلمح  هعجاف  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  دنوش . حرطم  صاوخ  نایم  یبالقنا  يربهر  مدرم و  نیب 

یمـشاهنیملسملا مالـسالاتجح و  دـش . هعماج  رد  ماـما  یـسایس  رکفت  تیبثت  لـماع  دوشیم ، مدرم  ماـیق  تیناـحور و  یبوکرـس  ثعاـب 
سکعرب تسرد  تساوخیم ، میژر  هک  يزیچ  نآ  دندرک . هدافتـسا  بوخ  یلیخ  هیـضیف  هب  هلمح  هثداح  زا  ماما  تسا «: دقتعم  یناجنـسفر 

مدق ماما  هک  دوب  اج  نیمه  درادن . ندز  فرح  تأرج  یسک  دنـشکیم و  تسد  تیناحور  زا  مدرم  هک  درکیم  رکف  دوخ  شیپ  میژر  دش .
، مق عجارم  زا  فـجن  ياـملع  توـعد  ناـیرج   ، ???? لاـس  یـسایس  میوـقت  رد  .«) ?? دـنداد ) رارق  هلمح  دروـم  ار  هاـش  دنتـشاذگ و  شیپ 

اهنادب لیـصفت  هب  دوخ  ياج  رد  دیاب  هک  دراد  دوجو  ماما و ... دـیعبت  بالط ، يریگزابرـس  هیـضیف ، هسردـم  هعجاف  ملهچ  نوماریپ  ثداوح 
سیئر تداهـش  زور  رد  راختفا  مامت  اب  کنیا  هسردـم  نیا  درذـگیم و  هیـضیف  هسردـم  هعجاـف  زا  لاـس  لـهچ  زا  شیب  اـما  و  تخادرپ ... .

همان یگدـنز   ? يدابآ - مرخ  يرهاط  هللاتیآ  تارطاخ  : ? عبانم - تسا . ترـضح  نآ  نازابرـس  نابزیم  (ع ،) قداص ماـما  يرفعج  بهذـم 
یسررب  ???  ? ماما ج ? ص - هفیحص   ? رکاف - مالسالا  تجح  تارطاخ   ???  ? رون ج ? ص - هفیحص   ? ? ینیمخ ص - ماما  یـسایس 

دانـساتیآور ج?  هب  دادرخ   ?? مایق  خـیرات   ??  ? جیمالـسا ? ص - بالقنا  دانـسا   ??  ? ینیمخ ج ? ص - ماـما  تضهن  زا  یلیلحت  و 
خیراـت  ?? یمارگ - هللاتیآ  تارطاـخ   ?? مجنپ - رتـفد  دادرخ .  ?? تارطاـخ   ?? یناود -  یلع  ناریا / نویناـحور  تـضهن   ???  ? ص -

مجنپ رتفد  دادرخ .  ?? تارطاخ   ?? یناگیاپلگ - هللاتیآ  دـنزرف  اب  هدـنراگن  يوگو  تفگ   ???  ?? جیمالـسا ? ص - بالقنا  یهاـفش 
خیرات  ?? یمارگ - هللاتیآ  تارطاخ   ?? نامه -  ?? يدـنره - رفعجدـمحم  اب  وگو  تفگ  رـصاعم . خـیرات  هسـسؤم  تیاس   ??  ?? ص -

 ??? صیمالسا بالقنا  یهافش  خیرات   ???  ?? صیمالسا - بالقنا  یهافـش  خیرات   ?? نامه -  ??  ?? صیمالـسا - بالقنا  یهافش 
تجح تارطاخ   ???  ?? ینیمخ ج ? ص - ماـما  تضهن  زا  یلیلحت  یـسررب   ???  ?? جیمالـسا ? ص - بـالقنا  یهافـش  خـیرات  ?? - 

يدیؤم مالـسالا  تجح  تارطاخ   ???  ?? دادرخ ص -  ?? خیرات   ?? یناردـنزام - یحلاص  هللاتیآ  تارطاخ   ?? هاوخیداعم - مالـسالا 
ماما ج ? ص هفیحـص   ???  ?? یفـسلف ص - مالـسالا  تجح  تازرابم  تارطاخ و   ???  ?? صیمالـسا - بالقنا  یهافـش  خیرات  ?? - 

صیمالسا بالقنا  یهافـش  خیرات   ?? ینامرک - یتجح  مالـسالا  تجح  تارطاخ   ?? یمارگ - هللاتیآ  تارطاخ   ?? نامه - ???  ?? - 
www.irdc.ir عبنم : ???  

ارآمزر رورت  یسایس  تیمها 

تعنـص ندش  یلم  تسخن  تشاد  تیمها  هبنج  ود  زا  هدـمع  روط  هب  ارآمزر  لتق  یـضیف  سوریـس  : هدنـسیون ارآمزر  رورت  یـسایس  تیمها 
زا هاش  اضر  جورخ  لابند  هب  مود و  یناهج  گنج  زا  سپ  ياهلاس  لوط  رد  تلم  رـس  زا  رایع  ماـمت  يروتاـتکید  رـش  عفر  يرگید  تفن و 
اب هتشذگ  ناقفح  ياضف  زا  جورخ  اب  یسایس  ياههورگ  دندرک و  هبرجت  ار  یمهم  یعامتجا  یسایس و  ياهيدازآ  هرابکی  هب  مدرم  روشک ،

شیپ ياهنوگ  هب  ثداوح  ریـس  نامز  نیا  زا  عقاو  رد  دـندش . دراو  یـسایس  يهصرع  هب  روشک  یـسایس  ياضف  ندومن  کیتارکومد  فدـه 
زا عالطا  اب  تشاذگیم  رس  تشپ  ار  شایگبرجت  مک  یناوج و  ياهلاس  هک  هاش  درکیم . هدنز  ار  ییاضف  نینچ  نتـشاد  هب  دیما  هک  تفر 

رگید دوب و  هدرک  نوگرگد  ار  اضف  زین  نیقفتم  ياهورین  روضح  رگید ، يوس  زا  دیشوکیم . نآ  ظفح  هب  ًافرص  تنطلـس  ماظن  ياهفعض 
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ياهنوگ هب  ناریا  هب  تبـسن  هدـحتم  تالایا  تسایـس  رگید ، ترابع  هب  تشادـن  دوجو  ناتـسلگنا  يوروش و  يارب  قباس  يزاـت  هکی  ناـکما 
رانک رد  تسود و  هچرگا  مه  ناتـسلگنا  دوب . هدـش  ناجیابرذآ  هب  روشک  نآ  يزادـناتسد  زا  عنام  يوروش  دروم  رد  هدـش و  لاعف  صاخ 

ناکما نیا  ییاضف  نینچ  رد  دربب . شیپ  دـناوتیمن  روشک  نآ  تیامح  بلج  نودـب  ار  شدـصاقم  رگید  هک  دوب  هتفایرد  یلو  دوب ، اکیرمآ 
روشک عبانم  تراغ  رد  ناتسلگنا  يوروش و  ياهتباقر  ربارب  رد  هک  دمآ  دوجوهب  روشک  کیتارکومد  یلم و  ياهورین  يارب  زیچان  دنچره 
تفن عبانم  زا  ناتـسلگنا  تسد  ندرک  هاتوک  تبون  راب ، نیا  دوب و  هدش  در  سلجم  يوس  زا  لامـش  تفن   » زایتما رتشیپ  دـننک . یگداتـسیا 

ره رد  تسرپ  نطو  يرـصانع  دوجو  لـمع  رد  دوب . ییاـضف  نینچ  دوجو  لـصاح  تفن  تعنـص  ندـش  یلم  يهشیدـنا  عقاورد  دوب . بونج 
هب تبسن  ار  یمومع  راکفا  دندوب  هتـسناوت  تسود  ناریا  هاوخيدازآ و  ياهورین  نامز  نیا  رد  دوب . هدش  يراک  نینچ  عنام  سلجم  يهرود 

ندروآ راک  يور  لابند  هب  اهیـسیلگنا  هجیتنرد  دـنیامن . جیـسب  ناتـسلگنا  هیلع  زین  ار  يدایز  یجراخ  عباـنم  هدرک و  هاـگآ  تفن  يهلأـسم 
لح و ار  تفن  يهلأسم  رایع ، مامت  يروتاتکید  کی  داجیا  موزل  تروص  رد  فلاخم و  ياهورین  ندرک  بوعرم  اب  دناوتب  هک  دندوب  یـسک 

مکحم تشم  اب  دـناوتیم  هک  تسا  یـسک  نیرتهب  ارآمزر ، هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  اهیـسیلگنا  هرخالاب   » يرونایک لوق  هب  دـنک . لـصف 
رد هلمج  زا  ناهج  رـسارس  رد  ( 50 50 ـ   ) فیـصنت  » ياهدادرارق هک  یلاح  رد  دـنراذگب ». ار  تفن  دادرارق  دریگب و  ار  یلم  يههبج  يولج 

ناریا تفن  تراغ  هب  دـندوب  راودـیما  نانچمه  تخـسرس  ياهیـسیلگنا  دوب ، هدـش  عیاش  ناهج  زیخ  تفن  طاقن  رگید  ناتـسبرع  کـیزکم 
زا دوب . اهییاکیرمآ  تیامح  تیاضر و  بلج  اهیـسیلگنا ، لکـشم  نیرتمهم  دش ، رکذ  زین  رتشیپ  هک  روط  نامه  نایم  نیا  رد  دـنزادرپب .

ياهکمک یماظن و  تیامح  هب  دوخ ، عفانم  ظـفح  يارب  دوب ، هدـش  ریذپبیـسآ  تدـشب  مود  یناـهج  گـنج  رثا  رب  ناتـسلگنا  هک  اـجنآ 
قارغا ناریا  رد  مسینومک  شرتسگ  رطخ  دروم  رد  ردق  نآ  اهیسیلگنا  هرک  نارحب  لابند  هب  ور و  نیا  زا  دوب . هتـسباو  روشک  نآ  يداصتقا 

فعض دنروایب . تسد  هب  ارآمزر  نوچمه  يردتقم  صخش  ندناسر  تردق  هب  رد  ار  اهییاکیرمآ  تقفاوم  دنتـسناوت  ات  دندومن  تاغیلبت  و 
هدـش ببـس  ناجیابرذآ  هیلع  يوروش  یماظن  تادـیدهت  يهقباس  هارمه  هب  اکیرمآ ، هجراخ  ترازو  کیتاملپید  یـسانشراک و  ياـهشخب 

تیامح اهیسیلگنا و  راشف  يهجیتن  رد  دهدب . نت  ناریا  هنایمرواخ و  رد  ناتسلگنا  ياهيریگمیمصت  هب  اکیرمآ  يهجراخ  ترازو  هک  دوب 
زا ریغ  دیوگیم ...« : دروم  نیا  رد  هاش  دیـسر . تردق  هب  ارآمزر  بیترت  نیدـب  دـش و  میلـست  زین  هاش  ارآمزر ، ندـمآراک  يور  زا  اکیرمآ 

ار ام  يوروش  سیلگنا و  اکیرمآ ، ياهتلود  نآ  رب  هوالع  دندوب . وا  يریزوتسخن  راتـساوخ  ناگدـنیامن  مامت  سلجم  يرفن  دـنچ  تیلقا 
تاروظحم یلو  میتشادن  باصتنا  نیا  اب  یتقفاوم  ًانطاب  مه  ام  دـندش و  وا  تلود  تسایر  راتـساوخ  ًاقفتم  دـنداد و  رارق  دـیدش  راشف  تحت 

زا ناریا  تلم  قوقح  يافیتسا  تهج  رد  يددـعتم  ياهتلود  ارآمزر ، زا  شیپ  دـش »... یمیمـصت  نینچ  ماـجنا  بجوم  یجراـخ  یلخاد و 
ياهزور نیرخآ  رد  دندوب . هدرک  طوقـس  يرگید  زا  سپ  یکی  یلو  دندوب ، هدمآ  راک  يور  رهم 1326  نوناق 26  ساسا  رب  تفن  تکرش 

ار سلجم  تقو  ردق  نآ  دوخ  ینالوط  قطن  اب  یکم  نیـسح  یلو  دش ، هیارا  سلجم  هب  ناییاشلگ  سگ ـ   » یقاحلا يهحیال  مهدزناپ  سلجم 
دروم نیا  رد  ات  درک  شالت  مه  روصنم  یلع  ارآمزر ، زا  شیپ  دـشن . بیوصت  یقاحلا  يهحیال  دـمآ و  رـس  هب  مهدزناـپ  سلجم  هک  تفرگ 

زا هک  دوب  نیا  دادیم ، زیمآضقانت  يهبنج  نآ  هب  هک  راک  نیا  لـضعم  یلـصا و  يهلأـسم  تفر  راـنک  دـشن و  قفوم  مه  وا  یلو  دورب ، شیپ 
هدـیدان لباق  یگداس  هب  هک  دوب  يزیچ  تلم  قوقح  ياـفیتسا  رگید ، فرط  زا  دوش و  هدروآرب  تفن  تکرـش  عفاـنم  دوب  مزـال  فرط  کـی 

اب لمع  رد  اـهتلود  دوبن ، یفاـطعنا  نیرتمک  هب  رـضاح  درکیم و  یتخـسرس  هداـعلا  قوف  تفن  تکرـش  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دوبن و  نتفرگ 
زا سپ  وا  دـیامن . لـح  يوـحن  هـب  ار  هحیـال  يهلأـسم  سلجم  يراـکمه  اـب  تـشاد  رظن  رد  ادـتبا  رد  ارآمزر  دـندشیم . هجاوـم  تـسبنب 
هب ار  سلجم  مه  اهیسیلگنا و  مه  رگید ، یتمـس  هب  يزاب  ندومن  تیاده  اب  ات  دومن  شالت  سلجم  تفن و  نویـسیمک  اب  ناوارف  تارجاشم 
زا هک  بیترت  نیا  هب  دوب . دوخ  عفن  هب  يوحن ـ  ره  هب  تفن ـ  تکرـش  سلجم و  ياهرظنهطقن  نیب  شزاس  يو  فدـه  عقاو  رد  دریگب . يزاب 
اب مه  سلجم  تفن و  نویـسیمک  رد  تخادرپ  ینز  هناچ  هرکاذـم و  هب  تفن ـ  تکرـش  يهدـنیامن  تفارک ،  ثرون   » اب ناـبآ  رهم و  ياـههام 

تفن ندش  یلم  ارآمزر ، حرط  روحم  تسین  نکمم  یلعف  طیارـش  رد  ندش  یلم   » هک دیامن  عناق  ار  نایـسلجم  ات  دومن  شالت  یتالاؤس  حرط 
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زا شیب  یتخـسرس  فرط  ود  ره  هک  یماگنه  دوب . ندـش  یلم  نامز  ات  تفن  تکرـش  يارب  هدـننک  عناق  یتازاـیتما  بسک  تدـم و  زارد  رد 
خلت بقاوع  تفن  تکرـش  سلجم و  نتخاـس  وراـیور  يزاـب و  لکـش  ندرک  ضوع  اـب  دومن  شـالت  ارآمزر  دـنداد ، ناـشن  دوخ  زا  يدـح 

هب هراومه  دادرارق ، لوط  رد  مه  تفن  تکرش  هتبلا  دناشنب . یسرک  رب  ار  شیوخ  رظن  تیاهن  رد  دیامن و  دزـشوگ  اهنآ  هب  ار  ناشیاهراتفر 
هب عوضوم  یـسررب  يارب  ار  يو  تلود  هک  يوسنارف ـ یتفن  سانـشراک  لدیژ ـ   » روسفورپ رظن  هب  دوب . هتخادرپ  ینوناق  ریغ  ياههیور  داجیا 

تایلام - 1 درادـب : تفاـیرد  تیمکح  هار  زا  ار  دوخ  قوقح  تسناوتیم  تشاد و  تیناـقح  دروم  تشه  رد  ناریا  دوب ، هدرک  توعد  ناریا 
دادرارق تسا 4 - تلود  هب  قلعتم  نآ  دصرد  تسیب  هک  ماهـس  ندرک  دودحم  - 3 ریاخذ ، رد  تلود  قوقح  سیلگنا 2 - تلود  دمآرد  رب 

-6 دیامنیمن ، تخادرپ  زایتمالا  قح  دنکیم و  فرـصم  دوخ  تاجناخراک  رد  هک  یتفن  رادـقم  - 5 اکیرمآ ، هب  تدملالیوط  تفن  شورف 
نیقفتم ياوق  طسوت  ضراوع  تایلام و  تخادرپ  مدع  یجراخ 8 - نیمدختسم  نتخاس  نیشناج  تکرش 7 - رتافد  رد  یگدیسر  تراظن و 

زا دزادرپب . الط  هب  ار  ناریا  مهـس  دوب  فظوم  تکرـش  دادرارق ، قبط  دوب . هریل  ربارب  رد  ـالط  تمیق  تواـفت  رگید ، مهم  يهلأـسم  ناریا  رد 
رازاب رد  الط  تمیق  لاثم  يارب  دوب . توافتم  یمـسر  ریغ  یمـسر و  رازاب  ود  رد  رالد ، هریل و  ربارب  رد  الط  تمیق  مود  یناهج  گنج  ناـمز 
ناریا تلود  هک  یلاح  رد  دوب . رـالد  نآ 35  تمیق  یمـسر  رازاب  رد  اما  دـشیم ، هلماعم  رالد  ات 55  نیب 50  سنوا  ره  يازا  هب  كروـیوین 

هب ناریا  تلود  اـب  تکرـش  طـباور  عومجم  رد  دومنیم . تفلاـخم  نآ  اـب  تفن  تکرـش  دوش ، یعفاـنم  بحاـص  تباـب  نیا  زا  تسناوـتیم 
رـس زا  رایع  مامت  يروتاتکید  ّرـش  عفر  ارآمزر ، لتق  رگید  مهم  يهبنج  دـشیم . عییـضت  ناریا  یلم  عفانم  زا  يدایز  قوقح  هک  دوب  ياهنوگ 

کی ییاـپرب  ارآ ، مزر  ندـمآ  راـک  يور  زا  فدـه  هک  دـندوب  هتفاـیرد  روشک  ناـهاوخيدازآ  يهمه  ًاـبیرقت  راـگزور ، نآ  رد  دوب . تلم 
؛  سلجم اب  تروشم  نودب  يریزوتسخن  نامرف  رودص  ینعی  دیسر ، تردق  هب  قیرط  نآ  زا  ارآمزر  هک  یصاخ  يهویـش  دوب . يروتاتکید 

ناریا يهیزجت  شـالت و  زا  يریگوـلج  يارب  هک  تسا  نآ  قیـال  ارآمزر   » موزل تروـص  رد  هـکنیا  رب  ینبم  زمیاـت  كروـیوین  ياهدـیجمت 
تـسا اتدوک » هبـش   » ارآمزر تموکح  هکنیا  رب  ینبم  یلم  يههبج  یناشاک و  هللاتیآ  ياههیعالطا  دـنک »... رارقرب  يروتاـتکید  تموکح 

هب هناهاگآ  میژر  ناـفلاخم  بیترت  نیا  هب  تسا  هاـش  اـضر  کبـس  هب  يروتاـتکید  یعون  ییاـپ  رب  یپ  رد  ارآمزر  هک  دادیم  ناـشن  یگمه 
رـس رد  یمطاف  نیـسح  رتکد  ارآ ، مزر  يریزو  تسخن  نامرف  رودـص  زا  لبق  زور  کی  دـنتخادرپ . ارآمزر  تلود  اب  يدـج  سب  ياهزراـبم 

اکیرمآ و يارب  مسینومک  زا  سرت  تسا  یجراخ  عفاـنم  ظـفح  هشیمه  اـهروتاتکید  روهظ  يهفـسلف   » تشون نینچ  زورما » رتخاـب   » يهلاـقم
يهیور نشخ و  راتفر  روط  نیا  زا  هنومن  کی  هک  یسراد 1933  دادرارق  رگا  اهیسیلگنا ... يارب  ناتسزوخ ..  زیخ  تفن  یضارا  يرادهگن 
نامرهق تسد  هب  یماظن  میژر  رد  هک  زین  ياهماندهع  درادهگن ، هشدخیب  ار  یناپمک  يهطلـس  هشیمه  يارب  تسناوت  تسایوقا  هنالداع  ریغ 

يهسیاقم هب  دـهاش »  » رد زین  یئاقب  رتکد  تشاد »  دـهاوخ  یللملا  نیب  شزرا  توق و  دـسرب ، اضما  هب  هزین  رـس  لسلـسم و  راشف  ریز  یماـظن 
يرتـفد نیتـم  رتـکد  زین  انـس  سلجم  رد  درک . یفرعم  یماـظن  ياـهروتاتکید  ار  ود  ره  تـخادرپ و  ناـخ  اـضر  ارآمزر و  ترادـص  ناـمرف 

دیراد ياهلجع  هچ  امش  دومن ...« : مالعا  تفرگ و  داقتنا  داب  هب  ار  ارآمزر  هدرپ  یب  شیاهقطن  زا  یکی  رد  درک و  عورـش  ار  دوخ  تفلاخم 
تـسا لاس  دـنچ  هک  امـش  دـیوشب ... ریزو  تسخن  هک  تسا  هدـشن  رید  امـش  دـییایب . راک  يور  عاضوا  تیفیک و  نیا  اب  عقوم و  نیا  رد  هک 

هک یسیاسد  تسا  شترا  داتـس  نکر 2  شترا  داتـس  سیاسد  نآ  هب  مداریا  نم  دییایب ... راک  يور  هکنیا  يارب  دـیاهدرک  جـلف  ار  اهتلود 
ینابیتشپ روصت  هب  زین  یلم  ياروش  سلجم  تیرثکا  دنکیم »... جلف  ار  ناملراپ  ینعی  هننقم  هاگتـسد  مامت  هک  دنکیم  یـسایس  ياهراک  رد 

تشادرب و سلجم  لـالحنا  زا  هدرپ  یقطن  یط  قدـصم  رتکد  رذآ ، خـیرات 12  رد  هک  نیمه  اما  دـندرکیم ، تاشامم  وا  اب  ارآمزر ، زا  هاش 
دروخرب دنتـشاذگ . رانک  ار  تاشامم  دـندرک و  ساسحا  ار  يروتاتکید  يهیاـس  نایـسلجم  تسناد  تفن  تکرـش  تساوخ  زا  یـشان  ار  نآ 

نویسکارف تساوخ  هب  سلجم  هکنیا  زا  شیپ  هتبلا  دوب ، هتخادرپ  دادرارق  زا  عافد  هب  هک  دوب  رهورف  نانخس  در  هطبار  نیا  رد  سلجم  يدج 
یخرب نایم  نیا  رد  دیباوخ . یتدم  يارب  هلئاغ  درک و  افعتـسا  رهورف  دـهدب ، يأر  تلود  حاضیتسا  دادرارق و  رـس  رب  يریگيأر  يارب  نطو 

ياهنیمز دانـسا  دورب و  نیمارو  هب  هاش  دوب  رارق  هک  دنفـسا  زور 17  ینعی  تشاد  رظن  رد  زین  ار  هاـش  رورت  حرط  یتح  ارآمزر ، هک  دـننآرب 
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ار سلجم  دریگ و  تسد  هب  ار  تردق  اتدوک ، اب  هلـصافالب  دسرب و  لتق  هب  هاش  ات  دوب  هداد  یبیترت  ارآمزر  دیامن ، راذـگاو  ار  هدـش  میـسقت 
نیا نیفلاخم  رظن  زا  تفرگ  تروص  يو  رورت  زا  صاخ  ماع و  ياهتیامح  ارآمزر ، لتق  لابند  هب  دادـن . شتلهم  لـجا  اـما  دـیامن ، لـحنم 

لد هاش  دجسم  رد  نارـضاح  هک  عقوم  نامه  دنک . راومه  ار  تفن  تعنـص  ندش  یلم  هار  تسناوتیم  تفریم و  رامـش  هب  یگرزب  يزوریپ 
تفن تعنـص  ندش  یلم   » حرط بیوصت  هیهت و  لوغـشم  قدصم  رتکد  تسایر  هب  تفن  صوصخم  نویـسیمک  دندوب ، ارآمزر  لتق  لوغـشم 

ياهرد قدصم  رتکد  هک  دننک  كرت  ار  نویـسیمک  دنتـساوخ  ارآمزر ، لتق  ربخ  تفایرد  زا  سپ  ناگدـنیامن  زا  ياهدـع  عقوم  نآ  رد  دوب .
ياـضعا مینکیمن  كرت  ار  نویـسیمک  دوشن ، ماـمت  حرط  اـت  درک  دـیکأت  تشاذـگ و  شیوـخ  بیج  رد  ار  اهدـیلک  تسب و  ار  نویـسیمک 

هب حرط  زور ، نآ  يادرف  دندرک . هدامآ  سلجم  هب  میدـقت  يارب  ار  نآ  ارآ ، قافتا  هب  دـنتخادرپ و  حرط  یـسررب  هب  راچان  هب  زین  نویـسیمک 
تسیب و رد  حرط  بیوصت  اب  درک و  بیوصت  ار  نآ  ارآ  قافتا  هب  هام  دنفـسا  مراهچ  تسیب و  رد  یلم  ياروش  سلجم  دش و  میدقت  سلجم 

یناوج تفگ ..«  ياهیمالعا  یط  یناشاک  هللاتیآ  دروخ . مقر  ناریا  تلم  تازرابم  خیرات  زا  ینیرز  گرب  انـس ، سلجم  طسوت  دنفـسا  مهن 
، دنفسا زور 24  دناسر ». دوخ  لامعا  يازـس  هب  ار  تسرپ  هناگیب  ریزوتسخن  تساخرب و  ناریا  مدرم  نایم  زا  نیدتم  تسرپنطو و  رویغ و 
هب مه  رگید  ناراکتیانج  تفر  منهج  هب  ارآمزر  : » دوب هدرک  پاچ  تشرد  رتیت  اب  ار  هلمج  نیا  مالـسا  ناییادـف  ناگرا  تلم  دربن  يهمانزور 

هاگتـسد فیثک  دمجنم و  زغم  هلولگ  نیا  دادن ، همتاخ  ارآمزر  یلع  یگدـنز  هب  اهنت  هلولگ  نیا  دـش . دـنهاوخ  راپـسهر  وا  لابند  هب  يدوز 
لدبم ياهدکمتام  هب  ار  نازوس  منهج  نیا  تساه  لاس  هدیـشک و  دوخ  فیثک  تاوهـش  زآ و  صرح و  شتآ  هب  ار  يروشک  هک  ياهمکاح 

داد و تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  مه  هاگتـسد  نیا  نجل  يهشـال  دـیتلغ ، هاـش  دجـسم  رد  ارآمزر  شعن  هک  روطناـمه  تباـصا و  تسا  هدرک 
انب تفای  لزنت  دصرد  هد  ایند  ياهرازاب  رد  مویلورتپ  شیتیرب   » ماهس ارآ ، مزر  گرم  زا  سپ  هلصافالب  دید ». دوخ  مشچ  هب  ار  ملـسم  گرم 

يراداـیرد تسا  هدرک  لزنت  تکرـش  تفن  ماهـس  ياـهب  ارآمزر ، لـتق  يهجیتـن  رد   : » نویـسانود نوـبیرت   » يوـسنارف هماـنزور  يهتـشون  هب 
رتنییاپ يداع  تمیق  زا  تفن 4/1  تکرش  ماهـس  اریز  دناهدش ، ررـضتم  هریل  اهنویلیم  هثداح  نیا  رثا  رد  سیورـس  تنجیلتنیا   » ناتـسلگنا و

تنملک ، » ارآمزر لتق  زا  یـشان  ثداوح  اب  ییورایور  يارب  دعب ، زور  هس  دشابیم .»... اراد  ار  ماهـس  مظعا  تمـسق  ایناتیرب  تلود  هدـمآ و 
رد دومن . مادقا  ورین  تخوس و  ریزو  ییاراد  ریزو  عافد  ریزو  هجراخ  ریزو  زا  بکرم  یهورگ  لیکشت  هب  ناتـسلگنا ـ  ریزو  تسخن  یلتا ـ ، 

زمیات كرویوین  تسا  هداتفا  رطخ  هب  روشک  هس  ره  عفانم  هک  دادیم  ناشن  يوروش  سیلگنا و  اکیرمآ ، روشک  هس  تاـماقم  تاراـهظا  عقاو 
تشاد هراشا  دوب ، هدومن  ارآمزر  لتق  هب  مهتم  ار  هدحتم  تالایا  هک  يوروش  تسینومک  بزح  ناگرا  ادوارپ ،»  » يهمانزور بلاطم  ربارب  رد 
راهظا نیا  ربارب  رد  نینچ  مه  هتفرگ ؛»..  هدـیدان  میاهدرک  ینابیتشپ  کـمک و  وا  يریزوتسخن  يارب  اـم  هک  ار  تیعقاو  نیا  ادوارپ ...« ، هک 

«، دـیدرگیم اکیرمآ  ناریا و  طباور  فیعـضت  يوروش و  ریهامج  داحتا  ناریا و  طباور  دوبهب  هب  رجنم  ارآمزر  ندـش  رادـمامز   » هک ادوارپ 
ندـنل ویدار  تسین »  اکیرمآ  يهدـناشن  تسد  هک  دـهدب  ناشن  دوب  روبجم  ارآمزر  اریز  تشاد  تقیقح  اعدا  نیا  زا  یـشخب   » هک دومن  نایب 

راجزنا و اب  ار  ربخ  نیا  ناریا  روما  هب  نیعلطم  ناتـسلگنا  رد   » تشاد مالعا  ناریا  عاضوا  زا  یلیلحت  رد  داد و  ناـشن  تیـساسح  همه  زا  شیب 
زا یکی  ارآمزر  ددرگیمن . عـقاو  رمث  رمثم  ینعم  نودـب  ربـج  رهق و  هک  تسا  نآ  مه  ینارگن  راـجزنا و  نیا  تلع  دـندرک و  یقلت  ینارگن 

یلمع ار  تـفن  تعنـص  ندرک  یلم  ارآمزر ، دـنکب . ناریا  روـما  رد  یـسایس  يداـصتقا و  تاحالــصا  تسناوـتیم  هـک  دوـب  ناریا  نیدـئاق 
لتق رگید ، يوس  زا  تشاد »  زاربا  ساره  فوخ و  نودـب  ار  دوخ  يهدـیقع  تسین و  ناریا  عـفن  هب  راـک  نیا  هک  دوـب  دـقتعم  تسنادیمن و 

ندـش یلم  تضهن   » زا ماهلا  اب  رـصم  مدرم  تخاس  رادهشدـخ  ناـهج  هقطنم و  ناریا  تلم  دزن  ار  ناتـسلگنا  تلود  یـسایس  راـبتعا  ارآمزر 
اب لاس 1951  ناتـسبات  رد  قدـصم  رتکد  تفلاخم   » تشون دروم  نیا  رد  ندـنل  زمیات » . » دندادرـس یـسیلگنا  دـض  ياههمزمز  تفن  تعنص 

يهنماد بیترت  نیدـب  دـننک ». تفلاخم  سیلگنا  اب  اهیناریا ، اب  یمـشچ  مه  تباقر و  رد  زین  اهنآ  ات  درک  عیجـشت  ار  اهيرـصم  ناتـسلگنا 
نیا اب  دومن . لیدـبت  نارحب  شنت و  ياههصرع  هب  ار  دـعب  ياهلاس  تفرگرب و  رد  ار  هناـیمرواخ  رـسارس  تفن  تعنـص  ندـش  یلم  تضهن 
للم نامزاس  يوس  زا  یتح  ناتـسلگنا  دوب ، نآ  جوا  هک  زئوس  لاناک  نارحب  رد  درک و  ادـیپ  شهاک  زور  هب  زور  ناتـسلگنا  رابتعا  تالوحت 
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دوش نوگرگد  ناریا  یجراخ  طباور  رب  مکاح  یبطق  ود   » ياضف هک  دش  ببس  ناریا  رد  ناتسلگنا  رابتعا  شهاک  نینچمه  دش . موکحم  زین 
رابتعا شهاک  نیا  دیامن . دروخرب  ناریا  اب  هبناج  کی  روط  هب  هتشذگ و  نوچمه  دناوتن  ناتـسلگنا  نآ  رد  هدحتم  تالایا  لاعف  روضح  اب  و 
تبسن رابرد  هاش و  ینارگن  دیشخب . يرتشیب  تعرس  ار  نآ  لوفا  دوب ، يداصتقا  یلام و  تالکـشم  راتفرگ  تدشب  ناتـسلگنا  هک  ینامز  رد 

تلاح نیا  رد  دوب . هداد  رارق  یلاعفنا  تلاح  رد  ار  اهنآ  دوب ، هارمه  زین  یجراخ  ياههناخترافس  تیامح  اب  هک  ارآمزر  ياهیبلطهاج  هب 
تعنـص ندش  یلم  تضهن  رابرد و  عفانم  یقافتا  روط  هب  هک  دوش  جراخ  هدنـشک  راظتنا  نیا  زا  ات  دوب  هدنیآ  تالوحت  راظتنا  رد  ًافرـص  هاش 

زیمآریقحت ياهیهن  رما و  نیگنـس  يهیاس  ریز  زا  ار  دوخ  اهیـسیلگنا ، شقن  شهاک  اـب  اـت  تفاـی  یتصرف  مه  هاـش  دـییارگ و  مه  هب  تفن 
www.irdc.ir عبنم : دیامن . شدرگ  اهییاکیرمآ  فرط  هب  هدرک و  جراخ  اهنآ 

دادرخ 42 هرابرد 15  یتشاددای 

رداص ار  يرگتراغ » ینعی  یتسودهاش ؛  » هینایب تیعضو ، نیا  زا  نیگمشخ  ماما  نایرفعج  لوسر  : هدنـسیون دادرخ 42  هرابرد 15  یتشاددای 
رازه اهدص  روضح  اب  هیضیف  رد  اروشاع  رصع  رد  ماما  تفگـش  ینارنخـس  دش . هدیـشک  دوب ، دادرخ  اب  فداصم  هک  مرحم ، هب  ارجام  درک .

میژر و دـض  رب  تارهاظت  درک و  رتشیب  ار  اهتفلاخم  هنماد  دادرخ ، بش 5  رد  ماما  يریگتـسد  دوب . یمومع  ياهتفلاخم  رب  يزاغآ  رفن ،
تارهاـظت و نیا  زکرم  رازاـب  نارهت ، رد  دندیـسر . تداهـش  هب  رفن  اهدـص  نآ ، یط  هک  دـش  اـپ  رب  اهرهـش  رتشیب  رد  هاـش  صخـش  راـب  نیا 

نآ هرابرد  یتاکن  دادرخ و  هاتوک 15  حرش  تسکش - ار  تیناحور  هبوت  ماما  یتقو  دوب ... ماما  زا  عافد  رد  تنطلسدض و  یلـصا  ياهراعش 
تاحالـصا دوخ  هک  داد  دـهعت  اهییاکیرمآ  هب  نادـیم ، زا  ینیما  یلع  ندرک  نوریب  زا  سپ  هاش ، هک  دـش  زاغآ  اجنآ  زا  دادرخ  ناتساد 15 

نیتسخن درک . زاـغآ  تکرح  نیا  يارب  ار  هار  هام 40  نیدرورف  رد  يدرجورب  یمظعلا  هللاتیآ  تشذـگرد  دـهد . ماجنا  ار  نانآ  رظن  دروم 
ار یتیـالو  یتلاـیا و  ياـهنمجنا  هبوـصم  تلود ، تأـیه  انـس ، یلم و  ياروـش  سلجم  ینـالوط  یلیطعت  رد  رهم 41  رد  هـک  دوـب  نآ  مادـقا 

مـسق ياج  سدـقم ، باتک  هب  ندروخ  مسق  ایناث  هدـش و  هتـشادرب  ناگدـننک  باـختنا  زا  مالـسا  طرـش  ـالوا  نآ ، نمـض  هک  درک  بیوصت 
تیعـضو دوب ، هدش  لقتنم  فجن  هب  مه  یـشخب  هدش و  میـسقت  رفن  دنچ  نایم  نامز ، نیا  هک  مق ، تیعجرم  دوب . هتفرگ  ار  نآرق  هب  ندروخ 

وج زاغآ و  تفلاخم  ياهفارگلت  يارب  ار  هنیمز  لکـشم ، حیـضوت  عجارم و  ندرک  عمج  اب  ینیمخ  ماـما  ناـمز ، نیا  رد  تشادـن . ینـشور 
نیا يارب  اما  تفریذپ . ار  نانآ  ياههتساوخ  ماما –  زا  دای  نودب  عجارم –  خساپ  رد  ملع  هللادسا  هک  نآ  ات  درک  مهارف  ار  هنیمز  مه  یمومع 

. مدنارفر حرط  نآ ، لابند  هب  دش و  حرطم  لاس 41  نامه  هام  يد  رد  هناگشش  حیاول  ثحب  دشابن ، تسکش  يانعم  هب  ینیـشن  بقع  نیا  هک 

. درک تمواـقم  دوب ، هدرک  ینیـشن  بقع  راـب  کـی  هک  میژر  دـش . رت  یمومع  اـهتفلاخم  درک و  عمج  ار  يرتـشیب  ياـملع  ماـما ، راـب  نیا 
زا شیب  هایـس ، عاـجترا  زا  وا  رفنت  هک  درک  مـالعا  مرح  رد  دـمآ و  مق  هب  نمهب 41  رد 4  املع  هب  تناها  يارب  هاـش  دـش و  رازگرب  مدـنارفر 

رد 2 دوب  یبوکرس  هب  ممصم  هک  میژر  دش و  مالعا  یمومع  يازع  زورون  درک . رتشیب  ار  مق  ياهتمواقم  نیهوت  نیا  تسا . خرـس  عاجترا 
نیا زا  نیگمـشخ  ماما  درک . هلمح  هیـضیف  هسردم  رد  یناگیاپلگ  هللاتیآ  روضح  اب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  يازع  سلجم  هب  نیدرورف ،

تفگش ینارنخس  دش . هدیشک  دوب ، دادرخ  اب  فداصم  هک  مرحم ، هب  ارجام  درک . رداص  ار  يرگتراغ » ینعی  یتسودهاش ؛  » هینایب تیعـضو ،
، دادرخ بش 15  رد  ماما  يریگتـسد  دوب . یمومع  ياهتفلاخم  رب  يزاغآ  رفن ، رازه  اهدـص  روضح  اب  هیـضیف  رد  اروشاـع  رـصع  رد  ماـما 
هب رفن  اهدـص  نآ ، یط  هک  دـش  اپ  رب  اهرهـش  رتشیب  رد  هاش  صخـش  راـب  نیا  میژر و  دـض  رب  تارهاـظت  درک و  رتشیب  ار  اـهتفلاخم  هنماد 

نادنز رد  هام  دادرم  ات  ماما  دوب . ماما  زا  عافد  رد  تنطلسدض و  یلصا  ياهراعش  تارهاظت و  نیا  زکرم  رازاب  نارهت ، رد  دندیـسر . تداهش 
رهم رد  دش . رازگرب  یگرزب  نشج  مق ، هب  ماما  دورو  تبـسانم  هب  دش . دازآ  نیدرورف 43  رد  هک  نآ  ات  رظن ، تحت  یلزنم  رد  سپـس  دوب و 

هدزای دیعبت و  هیکرت  هب  نابآ 43  رد  نآ ، لابند  هب  تساخرب و  نآ  اب  تفلاخم  هب  ماما  هک  دش  حرطم  نویسالوتیپاک  هحیال  رگید  راب  هام 43 
تعنـص ندـش  یلم  تضهن  زا  هک  لاس  تشه  رد  . 1 تسا : هراشا  لـباق  مهم و  هتکن  دـنچ  دادرخ  هرابرد 15  دش . لقتنم  فجن  هب  دـعب  هام 
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 ، لاس تشه  رد  دش . ور  هب  ور  تسب  نب  اب  اهیبهذم  یلم ـ  و  اهیلم ، اهتسینومک ، يارب  لماک ، روط  هب  هاش ، اب  هزرابم  دوب ، هتشذگ  تفن 
شبج دومن . یم  لاحم  يرما  نآ ، نداد  تسکش  ییوگ ، هک  دوب  هدش  راوتـسا  نانچ  دادبتـسا ، لاس 41 ، ات  لاس 32  دادرم  ياتدوک 28  زا 

هطورـشم و تایبدا  بلاق  رد  هزرابم  . 2 داتفا . رد  همهاو  نودـب  مه  نآ  هاش  صخـش  اب  هک  تلود ، اـب  اـهنت  هن  تسکـش و  ار  وج  نیا  دادرخ 
همه و  نانآ ، هک  یلاح  رد  دوب ، نایارگ  یلم  تردق  جوا  هک  تفن  تعنـص  ندش  یلم  تازرابم  لاس  هس  دوب . هدنام  هجیتن  یب  دازآ  سلجم 

لولعم یگدروخرس ، نیا  دوب . هدرک  هدروخرس  مه  ار  مدرم  هدروخ و  تسکـش  دنتـشاد ، رایتخا  رد  ار  یماظتنا  يورین  شترا و  یتح  زیچ ،
هب ار  ناـشیا  ناـنآ ، زا  هدافتـسا  زا  سپ  دـندوب و  هتفرگ  يزاـب  هب  ار  نانیدـتم  اهتدـم ، یط  یلم ، ناربهر  ینعی  حاـنج ؛ نآ  هک  دوب  مه  نآ 

. دوب هدش  اوتحم  یب  يرما  یبهذم ، داقتعا  نودب  یـسایس  هزرابم  هرود ، نیا  رد  . 3 دندرک . مه  ماندب  یتح  باترپ و  تردـق  هریاد  زا  نوریب 
اب تدـم  ینالوط  یـسایس  هزرابم  دنتـسناوت  یمن  هعماج ، راشقا  رگید  اما  دوب ، زاسراک  ناشدوخ  ياهرواب  ناـمه  اـهتسینومک ، يارب  هتبلا 
یم نآ ، ندرک  رپ  اـهنت  هک  تشاد  دوـجو  یگرزب  يرکف  ـألخ  نیارباـنب ، دـنهد ؛ ماـجنا  ینید  يرکف ـ  هناوتـشپ  نودـب  ار  يدادبتـسا  نینچ 

تسایس يانبم  هرابود  مالسا ، درک و  رپ  ار  ألخ  نیا  دادرخ ، یمالسا  شبنج  دنک . راومه  هاش  اب  هزرابم  ندرک  ياهدوت  يارب  ار  هار  تسناوت 
تکرح زا  اـهیلم  دــندمآ و  اهیبهذــم  طــقف  دادرخ ، شبنج  رد  . 4 دـمآ . دـیدپ  يددـعتم  یمالـسا  ياـهنامزاس  مـه  سپ  نآ  زا  دـش .

هبنپ ياهندید  باوخ  تسایر و  عمط  رد  یلخاد و  تافالتخا  راتفرگ  ردـق  نآ  ههبج  نیا  دوبن . رکذ  لباق  الـصا  هک  یلم  ههبج  دـندنامزاب .
هتبلا دـندمآ و  نادـیم  هب  لمأت  اب  يردـق  دـندوب ، اهيدازآ  تضهن  نامه  هک  اهیبهذـم  یلم ـ  اما  دوبن ، نآ  هب  دـیما  ياهرذ  هک  دوب  ياهناد 

هب مه  ار  نانآ  درک و  تکرح  داتسیا و  دوخ  ياپ  يور  راب ، نیا  دادرخ ، شبنج  هک  دوب  نیا  مهم  اما  دنتفرگ . رارق  تیناحور  لابقتسا  دروم 
شبنج سپ ، ناز  دـنتفر . ینیمخ  هللاتیآ  ندـید  هب  هدـمآ و  مق  هب  نارهت  هاگـشناد  نایوجـشناد  راـب ، نیتـسخن  يارب  دـناشک . دوـخ  لاـبند 

رد هک  فیح   ) تشاد هاگن  تضهن  رانک  رد  ار  نانآ  نایرج ، نیا  تیاده  اب  ماما  درک و  ادیپ  تیناحور  هب  نتسویپ  يارب  یهار  ییوجـشناد ،
5 تسا .) هدرک  ادج  مه  نیدت  زا  ار  دوخ  هار  هک  تیعجرم ، زا  اهنت  هن  تسه ، مه  یعدم  هک  ییوجشناد ، شبنج  زا  یشخب  ریخا ، ياهلاس 

نآ تیناحور ، هک  هطورشم  رد  تسخن  راب  دوب ؛ هتفر  شرس  هالک  راب  ود  نامز ، نیا  ات  هعماج ، نیدتم  حانج  تیناحور و  هک  نآ  شتـسار  . 
. داد شکرت  روز  هب  ای  درک  كرت  ار  نادـیم  راپ  تل و  تسا ، لهـس  هک  یلاخ  تسد  دـمآ و  نادـیم  هب  اوق  ماـمت  اـب  تیعجرم ، دـح  رد  مه 

لامک اب  اما  دربب ، نایم  زا  ار  رامعتـسا  دزاس و  دودحم  ار  دادبتـسا  دنک . هدنز  ار  تعیرـش  ات  دـمآ  هزرابم  نادـیم  هب  هطورـشم  رد  تیناحور 
رد هک  یمود  راب  تفرگ . رارق  هلمح  دروم  ددجت ، مان  هب  تیناحور  تعیرش و  مه  تشگزاب و  رامعتسا  مه  دنام ، دادبتسا  مه  دید ، یتفگش 

همه تیناحور  درکن و  دامتعا  قدـصم  هب  يدرجورب  هللاتیآ  دـماین و  اوق  مامت  اب  هناتخبـشوخ  راـب  نیا  تفر ؛ شرـس  هب  هـالک  یلم  تضهن 
هک دـندوب  رظان  دـندرک ، دامتعا  اـهیلم  هب  ناهفـصا  نارهت و  رد  هک  مه  يرفن  دـنچ  ناـمه  اـما  تخاـسن ، یلم  تضهن  يادـف  ار  دوخ  زیچ 

بالقنا 57 ات  راب ، نیا  هدرک و  زاغآ  ار  يدیدج  شبنج  تیناحور  نونکا  دندش . راک  هبوت  مه  تعامج  نیا  دندش . هتـشاذگ  رانک  هنوگچ 
ینادیم هک  داد  خر  کچوک  هابتشا  کی  هتبلا  دشن . مهارف  نیون  یمالسا  شبنج  هنحـص  رد  اهیلم  روضح  يارب  مه  هداس  هنیمز  کی  یتح 

نیا تفرگ و  رارق  دـیلقت  عجرم  کی  رایتخا  رد  شبنج  نیا  يربهر  . 6 دش . ناربج  دوز  یلیخ  مه  نآ  هک  دش  مهارف  اهیبهذـم  یلم ـ  يارب 
غارچ اب  يدزی  يرئاح  هللاتیآ  موحرم  نامز  رد  هک  مق  رد  تیعجرم  دوب . هدش  داجیا  هطورشم  زا  سپ  هک  دوب  ییاهتکرح  رد  انثتسا  کی 

رد راـب  نیا  دوب ـ  يرادمتـسایس  راـبجا و  يور  زا  نیا  و  ياهلیتـف ـ  غارچ  اـب  يدرجورب ، موـحرم  ناـمز  رد  درک و  تکرح  شوماـخ  ـالماک 
تسا هتـشذگ  يدرجورب  يرئاح و  موحرم  تسایـس  نارود  هک  درک  یم  كرد  ینیمخ  هللاتیآ  دمآ . نادیم  هب  نکفارون  اب  دادرخ ، شبنج 

همه بیترت  نیدـب  و  غلب .» ام  غلب  ولو  تسا ، مارح  هیقت   » درک مالعا  نیمه ، يارب  دـیایب ، نادـیم  هب  اوق  ماـمت  اـب  تیناـحور  دـیاب  راـب ، نیا  و 
نیا دوب و  هدنام  یلاخ  هعماج  يربهر  هنحـص  رد  شیاج  هیملع ، هزوح  هک  دوب  اهلاس  دناشک . نادیم  هب  هتـساوخان  هتـساوخ و  ار  تیناحور 
یم تحیصن  ار  هاش  ياقآ   » هیضیف هسردم  رد  ینیمخ  هللاتیآ  هک  ینامز  درک . یمن  ار  شروصت  یسک  هک  دمآ  یتردق  توق و  نانچ  اب  راب 
روط هب  دوـش . جراـخ  روـشک  زا  هناحـضتفم  نینچ  نیا  وا ، حـیاصن  ندینـشن  رثا  رد  درم و  نیمه  تسد  هب  هک  درک  یمن  ناـمگ  هاـش  درک ،»
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رگا درادن . یـساسا  مهـس  وا  زج  مه  یـسک  چیه  هک  نانچ  دنک . يربهر  داجیا و  ار  تکرح  نیا  تسناوت  یمن  ماما  زج  سک  چـیه  ملـسم ،
هدادن خر  لاس 57  رد  یمالسا  بالقنا  رگا  . 7 دندوب . شرانک  رد  اهلاس  نآ  رد  اوق  مامت  اب  هک  دنتسه  وا  نادرگاش  دنراد ، مهـس  یناسک 
ندرک دوبان  هک  دوب  هدش  راوتسا  نادنچ  لاس ، هس  نامه  رد  یمالسا  تضهن  اما  تسا ، هتفر  رده  هب  دادرخ  تضهن  هک  دش  یم  نامگ  دوب ،

هطورشم و ثاریم  همه  هک  يولهپ ، تنطلس  نمرخ  هب  شتآ  هدش و  رو  هلعـش  هرابود  يدوز ، هب  دوب  نشور  چیه ، هک  دوبن  ياهداس  راک  نآ 
هک دـنتخادرپ  یمالـسا  یلم و  ياهتضهن  ياهدرواتـسد  ندرک  دوبان  هب  نادـنچ  اهيولهپ  داتفا . دـهاوخ  دوب ، هدرک  دوباـن  ار  یلم  تضهن 

دونـشخ شدنزرف  نتفر  زا  راب  نیا  دندش ، لاحـشوخ  هاش  اضر  نتفر  زا  مدرم  هک  هزادـنا  نامه  دنتـشادن و  تلم  نایم  رد  یعفادـم  نیرتمک 
سیسأت ار  یمالسا  نیون  تلود  مامت ، تعاجش  اب  دمآ و  نوریب  هزرابم  نیا  زا  زارفارس  ینیمخ ، ماما  نآ  سأر  رد  ینید و  تیعجرم  دندش .

: ناونع مق  دادرخ  هدزناپ  مایق  رد  تفگش  يا  هدیدپ  يراخف ،  میهاربا  عوضوم : دیناوخب : دادرخ  هراب 15  رد  مه  تفگش  دنس  کی  اما  درک .
هدنورپ روشک  لک  ینابرهش  روشک  ترازو  دنس ): نتم  : ) تاحیـضوت دادرخ 1342   25: خـیرات مق  رد   ???? دادرخ   ?? یمدرم  تارهاظت 
دناـسر یم  ضرع  هب  آـمرتحم  شرازگ   ?? /?/ ???? خـیرات  هـب  تـسا  هارمه  زین  يراـخف  مـیهاربا  هدـنورپ  گرب  هـس  تسوـیپ  هـب  ??? /? 

هب لگ  هک  یلاح  رد   ( تسا فورعم  مان  نیا  هب  زازب (  میهاربا  خیـش  مان  هب  یـصخش   ?? /?/ ?? زور  رد  هک  تسا  یکاح  نیروماـم  شرازگ 
باوخ هب  ار  نامز  ماـما  نم  هک ):( هدومن  راـهظا  ناـشاک  هزاورد  نینچمه  رذآ  ناـبایخ  رد  هتخادـنا  ندرگ  هب  نفک  هدـیلام و  دوخ  تروص 

تیعمج میهاربا )  خیش   ) و ما )،(  هداد  رارق  مدوخ  نیـشناج  ار  ینیمخ  ياقآ  ما و  هدرک  مامت  ار  راک  مدوخ  نم  تسا  هتفگ  ناشیا )  ) هدید و
ای راعـش  اب  تیعمج  (ي ) ولج رد  زین  هار  رد  هدرب و  رهطم  نحـص  هب  دوخ  اب  ار  رفن  رازه  نیدـنچ  هدومن و  رهاظت  شاشتغا و  هب  کـیرحت  ار 

کیرحت تاراـهظا  اـب  ار  دوخ  باوخ  ناـیرج  هدـناسر و  وگدـنلب  هب  ار  دوخ  رهطم  نحـص  رد  سپـس  هدومن  یم  تکرح  ینیمخ  اـی  گرم 
هدـناشوپ و نم  هب  مردام  ار  نفک  نیا  ما و  هدرک  تیـصو  مردام  هب  متفر  حبـص  انیبان )،(  مراد  يردام  تسا ):( هتفگ  و  هدرک )  ) نایب هدـننک 

تسا داهج  زور  زورما  تسا ):(  هتفگ  مدرم  هب  نابایخ  رد  آنمض  و  متـسه ).(  يراکادف  هدامآ  نونکا  ما و  هدرک  عادو  مریپ  ردپ  وا و  اب  نم 
يریگتسد يارب  آموزل  تسا )،( هدومن  یم  کیرحت  نیرومام  هب  هلمح  تمواقم و  مایق و  هب  ار  مدرم  زین  نمـض  رد  و  تسا ).( تریغ  زور  و 

يراخف ترهش  رغصا  دنزرف  میهاربا  زا  دش )  ) ریگتسد نیرومام  هلیـسو  هب )   ?? /?/ ?? زور (   ?? تعاس  رد  دیدرگ )  ) مادقا روبزم  صخش 
هدـنراد زازب )،(  میهاربا  خیـش  هب  فورعم  هناخزپ )،(  هروک  رگراک  لغـش  یـصخش )،(  لزنم  گیب )،(  بوقعی  رذـگ  مق )،(  نکاس  لها و 

دراد یم  راهظا  دش )  ) یئوجزاب یئزج )،(  داوس  ياراد  دالوا )،(  لایع و  ياراد  لاس )،(   ?? دودـحرد  نس   ????? هرامـش )،(  همانـسانش 
ینیمخ شروظنم   ) اقآ راک  ام  تفگ  نم  هب  يدیـس  هک  مدید  باوخ  هدوب  اجنآ  ار  بش  هتفر  نارکمج  دجـسم  هب   ?? /?/ ?? زور  رـصع  ):( 

اقآ هک  دندز  یم  دایرف  دوب و  دنلب  ادصورس  يدابآ  فرط  زا  مروخب  یئاچ  متساوخ  یم  زامن  يارب  حبـص  مینک ).(  یم  حالـصا  ار ) ( ) تسا
هزاورد مد  مدمآ  دندمآ )،(  یم  مق  فرط  هب  نارکمج  زا  درم  نز و  زا  دوب  دایز  مه  تیعمج  مدمآ )،(  يروف  هخرچود  اب  نم  دندرب )،(  ار 

يادص اب  مدوب  راوس  هخرچود  يور  هک  روطنامه  دنا )،(  هتفرگ  ار  اقآ  دنتفگ  یم  مه  اهنآ  تسا و  دایز  تیعمج  مدید  مدیـسر  هک  ناشاک 
 )،( لزنم مدـمآ  هخرچود  اب  منک ).(  یم  تسرد  ار  ینیمخ ) ماما   )= اقآ راـک  تفگ  هک  مدـید  باوخ  هب  ار  ناـمز  ماـما  نم  متفگ ):(  دـنلب 
یمن تفگ  مردام  متخادنا )،(  مندرگ  هب  كراچ  هس  دودح  رد  راولچ  هکت  کی  مدیلام  لگ  ار  دوخ  تروص  رـس و  تفرگ )،(  ارم  تیرخ 
يادص اب  دابآ  نیـسح  کیدزن  رذآ  نابایخ  رد  مدومن ).(  یظفاحادخ  مردپ  اب  مه  لزنم  نوریب  مدرک و  یظفاحادخ  وا  اب  يورب )،(  دهاوخ 

وگدنلب تشپ  متفر  مه  نم  دنک )،(  یم  تبحـص  وگدنلب  تشپ  یلیکو  یجاح  رـسپ  مدید  نحـص  مدـمآ  متفگ )،(  مدرم  هب  ار  مباوخ  دـنلب 
مدوخ تفگ  نم  هب  يدیـس  هک  مدـید  باوخ  میآ و  یم  نارکمج  دجـسم  زا  نم  متفگ  متـساوخ و  بآ  هراشا  اب  دوب  کشخ  مناـهد  نوچ 
راهظا دـیامن و  یم  يراددوخ  دوخ  تاراهظا  هیقب  نتفگ  زا  يو )  ) یلو متفگ ).( مه  ار  مردام  عوضوم  و  منک )،(  یم  حالـصا  ار  اـقآ  راـک 

نوچ تسا -  حلسم  دیآ  یم  دراد  تیعمج  رهش  نیئاپ  زا  دنتفگ  یم  مدرم )  ) یلو متخانشن  دندوب  نحص  رد  هک  یـصاخشا  نم  دراد ):( یم 
يو هراب  رد  هک  نیرومام  شرازگ  نینچمه  ما و  هدید  باوخ  ار  نامز  ماما  نم  هدومن  راهظا  تیعمج  هب  هک  روبزم  صخش  دوخ  فارتعا  اب 
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رد هک  یلاوئس  لباقم  رد  هچرگ  هدوب و  رث  ءوم  رایـسب  مدرم  تیعمج و  کیرحت  رد  هک  تسا  ملـسم  يو  تاکرح  راتفر و  هوحن  دنا و  هداد 
نینچمه رهطم و  نحـص  رد  تیعمج  يو  لامعا  اب  هک  تسا  نیا  ملـسم  ردق  یلو  مدوخ )،( تیرخ  دراد  یم  راهظا  هدـش  يو  كرحم  هراب 

میدـقت مهتم  دوخ  اب  راک  هدـنورپ  تسا )،(  مزال  يرتشیب  تقو  يو  زا  قیقحت  يارب  نوچ  دـنا )،(  هدـش  کیرحت  تدـش  هب  رذآ  نابایخ  رد 
هبعـش سیئر  ددرگ -  مازعا  لاـسرا و  مق  ناتـسرهش  تینما  تاـعالطا و  مرتـحم  ناـمزاس  هـب  دـنیامرف  هزاـجا  هـک  یتروـص  رد  دوـش ) یم  )
مازعا لاسرا و  مق  ناتسرهش  تینما  تاعالطا و  نامزاس  هب  مهتم  هدنورپ و  پچ ):  تمـس  يالاب  هیـشاح  رد  تشون  یپ  ( ) ءاضما  ) تاعالطا

www.historylib.com عبنم : رهم ) ءاضما و   ) وترپ نیسح  دیس  گنهرس  مق -  ینابرهش  سیئر  ددرگ - 

هتفایون دنس  دنچ  اه ، یسیلگنا  ارآ و  مزر 

نیمهاجنپ تشادـگرزب  شیامه  هب  طوبرم  روما  ماـجنا  تهج  هک  ییاهیـسررب  رد  هدـیکچ : هتفاـیون  دنـس  دـنچ  اـه ، یـسیلگنا  ارآ و  مزر 
بالقنا دانسا  زکرم  ویـشرآ  رد  دنـس ) گرب  رازه  تفه  زا  شیب   ) ناشیا ددعتم  دانـسا  نایم  رد  شنارای  يوفـص و  باون  تداهـش  درگلاس 
تیمها هب  رظن  دمآ .  تسد  هب  ارآمزر  اب  طابترارد  تفن  تکرش  هب  طوبرم  دانسا  همجرت  هک  مهم  دنس  گرب  دنچ  تفرگ  تروص  یمالسا 

لخد و هنوگ  چیه  نودب  دانسا  دریگیم . رارق  رصاعم  خیرات  ناققحم  نارگـشهوژپ و  هدافتـسا  ضرعمرد  یـسیونزاب و  دانـسا  نیا  عوضوم 
هرامش دنس  دنرادن .)(  یفاضا  حیضوت  هب  زاین  هدوب  ایوگ  یفاک  هزادنا  هب  دوخ  يدالیم  ياهخیرات  یـسمش  لداعم  ندوزفا  اب  طقف  یفرـصت 
تکرش هب  طوبرم  دانسا  همجرت  هجرختسم و  گرب  راهچ  نارهت  ناتسرهش  ناتسداد  يُدبهـش  ياقآ  بانج  تشاددای  يرتسگداد  ترازو   1

تبث 8303 31.2.30 خیرات  رهم  اضما 31.2.9  دوشیم . لاسرا  تسویپ  هب  سرپزاب  رارق  بسحرب  دراد  ارآمزر  اب  طابترا  هک  ار  تفن  قباس 
دناهداتسرف 31.2.9 تسویپ  قاروا  مامضنا  هب  ارسداد  هب  یمسر  مجرتم  روشک و  لک  یسرزاب  هرادا  رتفد  سیئر  یمرکا  ياقآ  ار  قوف  حرش 

رتفد يدبهش  دوش 31.2.9  لاسرا  یسرپزاب  هطوبرم  هبعش  هب  یـسیلگنا  نابز  هب  هجرختـسم  گرب  تفه  همجرت و  گرب  راهچ  رتفد  يدبهش 
نارهت هبعـشسرپزاب 1  درادـن ؛ ترورـض  ربمت  قاصلا  تسا و  يرادا  تسویپ  ياههمجرت  اضما 31.2.9  دوش  یناـگیاب  هطوبرم  هدـنورپ  رد 

یتالاوئس هب  عجار  تفن  قباس  تکرش  هرامش 56  هدنورپ  زا  هجرختسم  يرتسگداد  ترازو  دیشروخ  ریـش و  ناشن  هرامش 2  دنس  ( 3  ) اضما
تعنص ندرک  یلم  هب  عجار  ریزو  تسخن  هک  یتالاوئس  دوش  هتساوخ  هجراخ  ترازو  زا  هک  تسا  هداد  ارآمزر  هب  سیلگنا  ریبک  ریفـس  هک 
یناریا سانشندعم  نیسدنهم  ایآ  ینف 1 ـ ظاحل  زا  تسا  هدش  هیصوت  وا  هب  هک  یفاضا  تالاوئس  تسا  هداتسرف  ناریا  ياههناخترازوهب  تفن 

تفن تعنـص  ندرک  یلم  رثا  رد  2 ـ دـنیامن ؟ يرادربهشقن  میـسرت و  ار  تفن  ياههاچ  لحم  تیعقوم و  دـنناوتب  هک  دنتـسه  تیافک  ردـق  هب 
مادختسا سیلگناو  ناریا  تفن  تکرش  فرط  زا  یجراخ  یناریا و  نیـصصختم  ردقچ  3 ـ دش ؟ دهاوخ  هچ  نآ  رازاب  مجح  دـیلوت و  تمیق 

ءاغلا زا  هک  تسا  هدیدنسپ  تسایـس  ایآ  یسایس 1 ـ ظاحل  زا  دومن . هسیاقم  ناریاتفن  تکرـش  اب  ناوتیم  هنوگچ  ار  تبـسن  نیا  دناهدش و 
یلام و ظاحل  زا  دومن ؟ عطق  ای  فیعضت  ار  سیلگنا  ناریا و  نیب  طباور  هک  تسا  هدیدنسپ  تسایـس  ایآ  2 ـ دومن ؟ عافد  دادرارق  هبناج  کی 
ياهلاس 1949 رد  یتسیابیم  دمآرد  رادـقم  هچ  2 ـ دنیامنیمهشاعا ؟ تفن  تعنص  زا  میقتـسمریغ  نم  ای  ًامیقتـسم  هلئاع  دنچ  يداصتقا 1 ـ

تکرش تاراسخ  ناوتیم  یغلبم  هچ  اب  تفن  تعنص  ندرک  یلم  تروص  رد  3 ـ ددرگ ؟ ناریا  دیاع  یقاحلا  دادرارق  زا   19501329 ، 1328
دیاب هک  هیامرـس  5 ـ دوشیم ؟ نیمـضت  یقیرط  هچ  زا  نآ  حـبر  هدـش و  هضرق  نتفرگ  هب  قـفوم  ناریا  تلود  اـیآ  4 ـ دومن ؟ ناربـج  ار  تفن 

ياضما تحص  هرمن 8303  اضما 31.2.7 31.2.30 تسا  قباطم  هجرت  دـمآ . دـهاوختسد  هب  یعبنم  هچ  زا  دزادـنا  راک  هب  ار  تفن  تعنص 
ریـش و ناشن  هرامش 3  دنـس  ( 4  ) تسا يرادا  اـناوخان  دوشیم  یهاوگ  يرتسگداد  ترازو  یـسیلگنا  ناـبز  یمـسر  مجرتـم  یمرکا  ياـقآ 

تـسا تارکاذـم  اـهتاقالمهب و  عـجار  تفن  تکرـش  هدـنورپ  يور  زا  هک  ماـیا  عیاـقو  تبث  زا  هجرختـسم  يرتـسگداد  ترازو  دیـشروخ 
اب ارآمزر  ياــهتاقالم  هــب  عــجار  اـت 1329.7.10  اــت 50.10.219 1329.7.5 هـب 50.9.2719  طوـبرم  ياـهتشاددای  دـش . جارختــسا 
هک دـنهدیم  عـالطا  اـم  هـب  سیلگنا  ياربـک  ترافـس  یماـظن  راشتـسم   ) ناـمیاپ سلجم  لـالحنا  تـهج  لوـقنتفرگ  يارب  ترــضحیلعا 
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دربراک هب  الکو  لباقم  رد  دیدهت  ناونع  هب  ار  نآ  دناوتیم  هک  هنیمز  نیا  رد  لوق  نداديارب  ترـضحیلعا  هب  ندروآ  راشف  زا  ریزوتسخن 
نابز یمسر  مجرتم  یمرکا  ياقآ  ياضما  تحـص  رهم  هرمن 8303  اضما 31.2.713 31.2.30 تسا  قباطم  همجرت  تسا  هدشن  دـیماان  زونه 

هناخریبد تسا  يرادا  يرتسگداد  ترازو  لک  رتفد  هرادا  رهم  یترازو  لک  رتفد  هرادا  اـضما  دوشیم  یهاوگ  يرتسگدادترازو  یـسیلگنا 
ریفـس هـب  سیلگنا  هجراـخ  ترازو  فرط  زا  هـک  یفارگلت  هجرختــسم  يرتـسگداد  ترازو  دیــشروخ  ریــش و  ناـشن  هرامـش 4  دنـس  ( 5)

هک هسلج  وریپ  سرام 1951 1329.12.14  مجنپ  خـیرات  هب  تسا  یناگیاب  تفن  قباس  تکرـش  هدـنورپ  رد  هرباخم و  ناریا  هب  سیلگناریبک 
قرب و يورین  تخوـس و  ترازو  هجراــخروما و  ترازو  ناگدــنیامنو  لیکــشت  سراــم  مود  هـعمج  زور  رد  هجراــخ  روــما  ترازو  رد 
1ـ دـیدرگ : هرباخم  نارهت  رد  سیلگنا  ریبکریفـس  هب  باطخ  ریز  نومـضم  هب  یفارگلت  دنتـشاد  روضح  نآ  رد  سیلگنا  کنابو  يرادهنازخ 

هنوگره یلو  میامنیم  ریدـقت  دـنیامن  تدـعاسم  تفن  هیـضق  لح  يارب  ارآمزر  اب  ًاصخـش  دـیاهدش  رکذـتم  هک  ار  امـش  داهنـشیپ  بناجنیا 
هتفریذـپ ناتـسلگنا  هاـشداپ  ترـضحیلعاتلود  فرط  زا  دـشابن  تفن  تعنـص  ندرک  یلم  ندوبن  ینوناـق  هب  طوبرم  ذاـختا و  هک  یمیمـصت 

رارق دوخ  ریثأت  تحتار  ارآمزر  دوش  ذاختا  تسا  نکمم  هک  یمیمصت  طیارش  عوضوم  رد  امـش  هک  تسا  مولعم  رما  نایرج  زا  دش  دهاوخن 
ذاختا هک  یمیمصت  هک  دوش  ضرف  دیاب  یتح  دش و  دهاوخن  هدراذگ  امـش  یمـسرو  یـصخش  تیحالـص  نیب  يزایتما  هنوگ  چیه  دیاهداد .
ارآمزر هب  ار  یمیمـصت  عون  ره  هاـگره  نیارباـنب  تفرگ 2 ـ دـهاوخ  رارق  ناتـسلگنا  هاشداپ  ترـضح  یلعا  تلود  یناـبیتشپ  دروم  دوشیم 

هدش هتشون  دنبرس  فارگلت  ریخاتمسق  هب  هجوت  اب   ) دشاب بناجنیا  فارگلت  دانسا  ساسارب  هک  مهدیم  حیجرت  بناجنیا  دنیامنیم  هیصوت 
ترـضحیلعا تلود  تاساسحا  هب  عجار  ار  ارآمزر ، هاش و  دـیابن  امـش  لاحره  رد  3 ـ دشاب ) فصن  فصن و  ساسارب  دـیاب  داهنـشیپ  تسا 

عوضوم هک  دنیامن  دیکأت  رگید  راب  هدومن و  حیرصت  ار  تفن  تعنـص  ندوبینوناقریغ  دیاب  ًاصوصخم  دنراذگب و  ربخیب  ناتـسلگنا  هاشداپ 
تفن نویسیمک  اب  هرکاذم  عقوم  رد  ارآمزر  دیراودیما  هک  دیئامن  دیکأت  ًادج  دیاب  امش  تسا  هدشن  مولعم  اناوخان  ریخا  تدعاسم  تکرش و 

همجرت ددرگ . سکعنم  ًالماک  ویدار  دیارج و  رد  وا  تاراهظا  هک  دیهدب  یتابیترت  هدومن و  یلمع  دیاهداد  ار  نآ  شرازگ  هداد  هک  ار  یلوق 
يرتسگداد ترازو  یـسیلگنا  ناـبز  یمـسر  مجرتم  یمرکا  ياـقآ  ياـضما  تحـص  رهم  هرمن 31.3.308303  اضما 31.2.9  تسا  قباـطم 

ریش و ناشن  هرامش 5  دنس  ( 6  ) هناـخریبد تسا  يرادا  يرتسگداد  ترازو  لـک  رتفد  هرادا  رهم  یترازو  لـک  رتـفد  هرادا  دوشیم . یهاوگ 
هب تسا  هدـش  لاسرا  ندـنلرد  تکرـش  زکرم  هب  هک  اـناوخان  تفن  تکرـش  تاـیلمع  شرازگ  زا  هجرختـسم  يرتسگداد  ترازو  دیـشروخ 

صاخشا اب  سامت  ناریارد 1 ـ یمومع  راکفا  هب  ندش  کیدزن  زرط  زایتما ـ ظاحل  زا  ناریا  تیعضو  هنامرحم  خیرات 51.3.14 1329.12.23 
رب الع و  تسا  هتخاس  کیدزن  رثکادـح  هبتلود  ياضعا  اب  ار  دوخ  سامت  تکرـش  لک  هدـنیامن  روما  تسایـس  ظاحل  زا  تارادا  اـب  فلا ـ 

ًابترم ارآمزر  يریزو  تسخن  تدـم  رد  هـک  دـیدرگ  بجوـم  ثـیح  نـیا  زا  لـک  هدـنیامن  یعاـسم  ترـضحیلعا  اـب  یقاـفتا  ياـهتاقالم 
یعافد ًالثم  دـیامنب  عاضوا  نایرج  هب  عجار  یلـصفم  ثحب  کی  ره  اب  هدومن و  تاـقالم  هناگادـج  هتفه  ره  ار  ییاراد  ریزو  ریزوتسخن و 
تحت تسا  هدوـب  ییاـهتاقالم  نینچ  میقتـسم  هجیتـن  دوـمن  یقاــحلا 7 ) دادرارق  زا  هاـم 1329  يد  ربماـسد 5  خـیرات 26  رد  رهورف  هـک 
ءاضعا زا  هدـع  کی  هب  لک  هدـنیامن  ًانمـض  دـناهدوزفا . تلود  نیرومأم  اب  ار  دوخ  سامت  وا  اب  هتـسباو  نادـنمراک  لـک  هدـنیامن  یتسرپرس 

. دنیامن هدافتسا  یتصرف  ره  رد  قیاقح  اب  روکذم  نیرومأم  نتخاس  انـشآ  يارب  تسا  هداد  هزاجا  دناهدش  باختناروظنم  نیا  يارب  هک  يرادا 
نآ ای  هدـشهداد  ناریا  یتلود  تارادا  هب  اضاقت  بسحرب  هدـش  هیهت  لک  هدـنیامن  رتفد  رد  هکروما  قیاقح  رب  ینبم  يدایز  تاعالطا  هجیتنلاب 

تاماقم هدـیقع  بیترت  نیا  تسا  یهیدـب  دـناهدناجنگ  یتلود  دانـسارد  ار  تاعالطا  نیا  مه  اهنآ  تسا و  هدـش  هداتـسرف  اـهنآ  يارب  هک 
رد قدـصم  هب  ارآمزر  ياهباوج  هام 1329 و  يد  ربماسد 1950 رد  قدـصم  هب  رهورف  ياهباوج  تسا  هداد  رارق  ریثأـت  تحتار  لوئـسم 

تئارق تفن  نویسیمک  يارب   1329.12.12 سرام موس  خیرات  رد  ارآمزر  هک  نیصصختم   » تایرظن زا  يرایـسب  1329 و  نمهب هیروف 1951 
مجرتم یمرکا  ياقآ  ياضما  تحص  هرمن 31.2.308303  اضما 31.2.7  تسا  قباطم  همجرت  تسا  هدوب  تاعالطانیا  زا  ییاـههنومن  دومن 
تـسا يرادا  ترازو  لـک  رتـفد  هرادا  رهم  اـضما  یترازو  لـک  رتـفد  هرادا  دوـشیم  یهاوـگ  يرتـسگدادترازو  یـسیلگنا  ناـبز  یمــسر 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 495 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا رد  رتشیب  عـالطا  يارب  ( 2  ) یمالـسا بالقنا  دانـسا  زکرم  یـشهوژپ  تنواعم  یملع  رواشم  ( 1 : ) تشوـن یپ  ( 8  ) هناخریبد يرتسگداد 
مود پاچ  یمالسابالقنا  دانسا  زکرم  نارهت  1340ـ1320 ،)  ) ناریا رد  یعیش  مالـسا  يوپاکتلاس  تسیب  ناینیـسح  هللاحور  هب  كر  دروم 

هدـنورپ نامه  رد  اهشرازگ  یـسیلگنا  نتم  هرامش 46  دنـس  یبایزاب 639  هرامشهدنورپ  یمالسا  بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  ( 3 . ) 1384
هب كر  ( 7 . ) هرامش 48 دنس  نامه  ( 6 . ) هرامش 49 دنس  نامه  ( 5 . ) هرامش 47 دنس  نامه  ( 4 . ) دراد دوجو  یلا 57  هرامش 51  ياهدنس 

www.historylib.com عبنم : هرامش 50 . دنس  نامه  ( 8 . ) صص 100ـ99 نیشیپ  ناینیسح 

نارهت نینوخ  هعمج 

ام تلم  نافلاخم  البرک و  يادهش  رارکت  ام  يادهش  البرک و  رارکت  ادهـش  نادیم  اروشاع و  رارکت  رویرهش 1357  نارهت 17 نینوخ  هعمج 
، يرادمامز ياهزور  نیتسخن  زا  هک  راگزومآ  دیـشمج  تلود  همدقم  هیلع ) هللا  تمحر   ) ینیمخ ماما  دنتـسه . وا  ناگتـسباو  دیزی و  رارکت 
ار میژر  دراذـگب و  رـس  تشپ  ار  اه  نارحب  دوجوم ، یتینما  ياه  نامزاس  نامه  اب  تساوخ  یم  دوب و  هتفرگ  شیپ  ار  مدرم  قیمحت  تسایس 

زور هب  زور  میظع ، ياه  ییامیپهار  یمدرم و  تارهاظت  دـنک . يرادـیاپ  یمالـسا  بالقنا  هدـنفوت ي  جاوما  ربارب  رد  تسناوتن  دـنک ، ظفح 
هب دـش . یم  رت  ینلع  یمدرم  تاضارتعا  تفرگ و  یم  رارق  مدرم  موجه  دروم  اه  هراباکو  اه  هناخرامق  داـسف ، زکارم  تفاـی و  یم  شرتسگ 

صوصخ رد  یلم  ياروش  یـشیامرف  سلجم  ناگدـنیامن  حاضیتسا  هب  ییوگخـساپ  رد  تلود  یناوتان  راـگزومآ و  هنیباـک  تسکـش  لاـبند 
هب روبجم  رویرهش 1357 ، مراهچ  رد  لاس  کی  زا  سپ  ناشیاه ، هتـساوخ  دربشیپ  رد  مدرم  یبالقنا  تیعطاق  نادابآ و  سکر  امنیـس  هثداح 

تسخن لاس 1339 ، رد  انـس و  سلجم  سیئر  لاس  هک 15  میژر  هتسباو  روهـشم  لاجر  زا  هک  یماما  فیرـش  رفعج  سدنهم  دش و  افعتـسا 
مشخ زا  يدح  ات  لوحت  رییغت و  نیا  اب  هک  دوب  نیا  اکیرما  هشقن  دش . هنیباک  لیکشت  رومام  هاش  فرط  زا  عاضوا ، لرتنک  دصق  هب  دوب ، ریزو 

زا رفن  يدازآ 237  اب  داد و  رارق  تیناحور  هب  مارتحا  یلم و  یتشآ  ساسارب  ار  دوخ  تلود  همانرب  یماما  فیرـش  دـهاکب . یمومع  ترفن  و 
زور نامه  دشن و  زاسراک  اهدنفرت  نیا  یلو  دـهد . ناشن  یمدرم  ار  دوخ  درک  شالت  اهونیزاک  اه و  هناخرامق  یلیطعت  یـسایس و  ناینادـنز 

تارهاظت رویرهش  مجنپ  رد  تفای  همادا  نینوخ  ياهدروخرب  تارهاظت و  دوب ،  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نایقتم  يالوم  تداهـش  اب  فداصم  هک 
، راکشآ ینیشن  بقع  کی  رد  هاش  میژر  دندیسر . تداهـش  هب  زین  رفن  اه  هد  درک و  ادیپ  همادا  نارهت و ...  مق ، ياهرهـش  رد  مدرم  هدرتسگ 

رویرهش مشش  رد  تخاس . لدبم  یسمش  يرجه  میوقت  هب  ًاددجم  دوب ، هدرک  یمـسر  لاس 1354 )  ) شیپ يدـنچ  هک  ار  یهاشنهاش  میوقت 
رییغت اه ، هرهم  ضیوعت  مالـسا و  نانمـشد  ياه  هلیح  هب  تبـسن  درک و  رـشتنم  یمایپ  تلم  هب  باطخ  هیلع ) هللا  تمحر   ) ینیمخ ماما   1357

هک تسا  هدز  یکانرطخ  هئطوت  هب  تسد  دوخ  ناسانشراک  هلیـسو  هب  هاش  ناریا ، خیرات  ساسح  عقوم  نیا  رد  دومن : رطخ  مالعا  میوقت و ... 
عون همه  يارب  ار  دوخ  دوش و  سویام  رـشب  قوقح  لالقتـسا و  يدازآ و  ندروآ  تسد  هب  زا  دـیاب  ناریا  تلم  لفاغت ، یتسـس و  یکدـنا  اـب 
بل رد  هک  دـنادب  ناریا  تلم  دـشوپب ... . ... مشچ  دوخ  یناروـن  ماـکحا  زا  دـیاب  مالـسا  دـنک و  اـیهم  تراـغ  لـتق و  هجنکـش و  قاـنتخا و 
يور رخآ  ات  دوش و  یم  لامیاپ  وا  هلاس  نیدـنچ  ياـه  جـنر  تاـمحز و  ماـمت  دـنک و  یم  طوقـس  تلفغ ، یکدـنا  اـب  هک  تسا  یهاـگترپ 

یقانتخا نارهت  رد  گرزب  یئامیپهار  يرازگرب  رطف ) دیع  ) رویرهش مهدزیس  تسا . ... لوئـسم  لاعتم  يادخ  دزن  رد  دید و  دهاوخن  تداعس 
ماـما فرط  زا  تضهن  همادا  يریگیپ  اـما  دوب ، هدیـسر  دوـخ  جوا  هب  ریخا  هاـم  ود  یکی ،  رد  دوـب ، هدرک  داـجیا  لـبق  اـه  لاـس  زا  میژر  هک 

مـالیا و جرک و  مق ، نارهت ، نیمخ ، ياهرهـش  رد  مدرم  دوـمن و  یلجت  لاـس  نآ  رطف  دـیع  زور  رد  مظعم ، تیناـحور  و  هیلع ) هللا  تمحر  )
اه ییامیپهار  نیرت  گرزب  دنداد و  رس  میژر  دض  رب  هدنبوک  ياهراعـش  دندمآ و  رد  تکرح  هب  دیع  زامن  يرازگرب  زا  سپ  اهرهـش  رگید 

یمالـسا تضهن  رد  ار  يزاس  خـیرات  فطع  هطقن  يزوریپ و  دـیما  هنزور  دـش و  رازگرب  رفن  نویلیم  کی  هب  کیدزن  تکرـش  اـب  نارهت  رد 
تموکح سیـسات  یهاشنهاش و  میژر  يرانکرب  راتـساوخ  هدـنبوک  ياهدایرف  هدرک و  هرگ  ياـه  تشم  اـب  ناگدـننک  رهاـظت  دروآ . دـیدپ 

ینیمخ ماما  دندش . تلم  هب  شترا  نتـسویپ  راتـساوخ  اه  نآ  ندیـسوب  نازابرـس و  هب  تبحم  زاربا  اب  نارهت  رد  نایامیپهار  دندش . یمالـسا 
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يرازگرب لابند  هب  ناریا  ناملسم  مدرم  دندومرف : ناریا  تلم  هب  باطخ  رشتنم و  يا  هیمالعا  ییامیپهار ، نیا  تبـسانم  هب  هیلع ) هللا  تمحر  )
تموکح نتـشاد  اپ  هب  يارب  رگلواپچ  رابج و  هاگتـسد  هیلع  هدـنبوک  ياهدایرف  نآ  هک  دـندز  يرگید  هدـنزرا  تدابع  هب  تسد  دـیع ، زامن 

مالـسا و مرکا  یبن  اصوصخ  ماظع  ایبنا  هریـس  نآ  هار  رد  نداد  ییادـفو  تسا  تاداـبع  مظعا  زا  هار  نیا  رد  شـشوک  هک  تسا  یهلا  لدـع 
یمن هک  دـیهدن  هار  دوخ  هب  یتسـس  زگره  هداد و  همادا  ار  دوـخ  تضهن  ناریا ! نأـشلا  میظع  تلم  تسا . ... ناـنمومریما  وا  گرزب  یـصو 

ناردارب ار  نایشترا  هیمالعا  نیا  رد  هیلع ) هللا  تمحر   ) ینیمخ ماما  تسا . کیدزن  يزارفارـس  يزوریپ و  ادخ  دیما  هب  دیـشاب  نئمطم  دیهد .
، دینک یم  يراکادف  دوخ  روشک  نطو و  يارب  هک  رویغ  نازابرـس  يا  دندومرف ... : دندش و  نانآ  هب  رتشیب  مارتحا  راتـساوخ  هدناوخ و  دوخ 

تارهاظت يارب  يا  هنیمز  رطف  دیع  زور  تارهاظت  دینک . ... رتراوتـسا  زیزع  تلم  اب  ار  دوخ  دـنویپ  تسا ، سب  تراسا  تلذ و  دـیزیخ ، اپ  هب 
دنریگب و ار  ییامیپهار  يولج  هک  دندرک  شـشوک  نارومام  ادـتبا  دـش . ماجنا  نارهت  گرزب  ییامیپهار  زور  نیا  رد  دـیدرگ . رویرهـش   16

ضارتعا هطـساو  هب  رویرهـش  مهدزناش  یمومع  لیطعت  ییامیپهار و  دندمآ . رد  تکرح  هب  تیعمج  لابند  هب  زین  دوخ  دـنتفاین  یقیفوت  نوچ 
هدـش و رقتـسم  رهـش  مهم  ياه  نادـیم  رد  لبق  بش  زا  میژر  نارومام  دوب .  نیـشیپ  ياهزور  رد  مدرم  راتـشک  میژر و  تاـیانج  هب  یمدرم 

ییامیپهار نیا  رد  تفای . همادا  يدازآ  نادیم  فرط  هب  دـش و  زاغآ  هیرطیق  زا  تکرح  دـندوب . ناگدـننکرهاظت  اب  يریگرد  هنوگره  هدامآ 
دش و یم  هدینش  دش  هتشک  تردارب  زیخاپ  هب  ناملسم  یشکردارب ، ارچ  یـشترا  ردارب  تسام ، روشک  ناریا  تسام ، ربهر  ینیمخ  ياهراعش 
هعمج 17  ) دـعب زور  حبـص  هک  دـش  مالعا  مدرم  نیب  رد  و  دـیدرگ . یم  هدـهاشم  اه  تسد  زارفرب  هیلع ) هللا  تمحر  ) ماـما زا  ییاـه  سکع 

لتقو یماظن  تموکح  مالعا  - رویرهش ای 17 خرـس  هعمج  تفرگ . دهاوخ  تروص  عمجت  یلعف )  ادهـش  نادـیم  هلاژ (  نادـیم  رد  رویرهش )
هیعالطا درک و  یماظن  تموکح  مالعا  ویدار  زا  یسیوا  یلعمالغ  دبشترا  لاس 1357 ، رویرهش  هعمج 17  تاعاس  نیلوا  رد  ناناملسم  ماع 

زور حبص  تعاس 6  زا  مظن  ظفح  مدرم و  هافر  داجیا  روظنم  هب  ناریا  یهاشنهاش  تلود  - 1 درک : تئارق  ریز  حرش  هب  ار  یماظن  يرادنامرف 
دبـشترا  ) بناج نیا  - 2 دـیامن . یم  مالعا  روشک  ياهرهـش  رد  هاـم  تدـم 6  هب  ار  یماـظن  تموـکح  تاررقم  رویرهش 1357 ، هعمج 17 

دعب زور  حبص  ات 5  تعاس 21  زا  رورم  روبع و  عنم  تاـعاس  - 3 ما . هدیدرگ  بوصنم  هموح  نارهت و  یماظن  رادنامرف  تمـس  هب  یـسیوا )
نارهت مدرم  دـیدرگ . مالعا  عونمم  نارهت  رد  رفن  ود  زا  شیب  عامتجا  یماظن  يرادـنامرف  هس  هرامـش  هیعالطا  ساسارب  ددرگ . ... یم  نییعت 
نوریب اه  هناخ  زا  یلاوتم ، زور  نیمراهچ  يارب  زامن  هضیرف  يادا  زا  سپ  حبص و  تعاس 6  زا  شیپ  دنتشادن ، عالطا  یماظن  تموکح  زا  هک 

اه نابایخ  هب  مدرم  هک  نیمه  دوب ، ینونک ) يادهـش  نادیم   ) هلاژ نادیم  نانآ  عمجت  زکرم  دـندروآ . اه  نابایخ  هب  يور  اسآ  لیـس  هدـمآ و 
نودب مدرم  دـندش . ریگلفاغ  یماظن  تموکح  تسد  هب  لسلـسم  نارومام  یماظن و  ياه  شوپ  هرز  اه و  کنات  ندـید  اب  ناهگان  دندیـسر ،

ياه نابایخ  زا  دندرک . یم  یگتـشذگ  ناج  زا  تعاجـش و  یعون  ساسحا  لد  رد  ناگمه  دـنداد . همادا  دوخ  تکرح  هب  نازابرـس  هب  انتعا 
راطخا راب  دنچ  زا  سپ  حلسم ، نارومام  دندوب . تکرح  رد  هلاژ  نادیم  تمس  هب  یبالقنا  ياهراعـش  ندادرـس  اب  تیعمج  هوبنا  لیـس  فرطا 

هدز و تشحو  تیعمج  درک . رپ  ار  اـج  همه  هللاـالا  هلاـال  ربـکا و  هللا  داـیرف  دـنداد . رارق  لسلـسم  راـبگر  فدـه  ار  تیعمج  اوه  نیمز و  زا 
هزاجا اه  لسلـسم  رابگر  دندوب و  هدیـشک  زارد  نیمز  يور  یهورگ  دنیامن و  ادیپ  دوخ  يارب  ینمام  ات  دندیود ، یم  یتمـس  ره  هب  ناساره 

یم ماشم  هب  اج  همه  توراب  دود و  نوخ و  يوب  دوب و  هتخیمآ  مه  رد  هلولگ  يادـص  اب  دایرف  هلاـن و  هجـض و  داد . یمن  ناـشیا  هب  تکرح 
ورف رابگرم  توکـس  زا  يا  هلاه  رد  دوب  هتـشگ  لیدبت  ادهـش  نادیم  هب  اعقاو  کنیا  هک  هلاژ  نادیم  جیردت  هب  رهظ  ندش  کیدزن  اب  دیـسر .
نوخ هدـنام و  یقاب  ناـنچمه  ربارباـن  دربن  هنحـص  رد  هک  دوب  ینادیهـش  هزاـنج  دروخ ، یم  مشچ  هب  هچنآ  نادـیم  شوح  لوح و  رد  تفر .

ار 205 هعجاف  نیا  ناـحورجم  رفن و  ار 58  رویرهش  يادهـش 17  لک  دادعت  میژر  دوب . هدرک  نوگلگ  ار  نادـیم  زا  يا  هشوگ  ره  هک  ییاه 
رد رویرهش  هثداح 17  مولظم  ناینابرق  قیقد  رامـش  درک . مـالعا  یجراـخ  هشقن  ار  نارهت  مدرم  میظع  هدرتسگ و  عمجت  تشاد و  مـالعا  رفن 

نیرت گرزب  زا  یکی  دوب و  رت  نوزفا  رفن  رازه  راهچ  زا  مقر  نیا  نکیل ، دیدرگن ، صخـشم  هاگ  چیه  فارطا ، ياه  نابایخ  ادهـش و  نادیم 
تمحر  ) مامانارهت مدرم  هنامحر  یب  راتشک  تبسانم  هب  ( هیلع هللا  تمحر  ) ینیمخ ماما  مایپ  داتفا . قافتا  هایس  هعمج  رد  بالقنا  خیرات  عیاجف 
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ار هنایـشحو  راتـشک  تلم ، اب  يدرد  مه  زاربا  نمـض  ناریا ، عاجـش  فیرـش و  تلم  هب  یمایپ  لاسرا  اـب  رویرهـش ، مهدـفه  يادرف  هیلع ) هللا 
دوخ ماـیپ  زا  يا  هشوگ  رد  هیلع ) هللا  تمحر   ) ماـما دـندرک . مـالعا  ینوناـق  ریغ  یلیمحت و  یتلود  ار  یلم  یتشآ  تلود  دـندومن و  موکحم 

هار تـسا  نـینچ  نـیا  يرآ  دروـخ ، یم  مـشچ  هـب  نکاـما  ماـمت  رد  طاـشن  يروـالد و  تـسا و  نوـگلگ  زورما  ناریا  هرهچ  دــندومرف ... :
ههبج رد  امش  رانک  رد  دوب و  امش  نایم  رد  ینیمخ  شاک  يا  مالسلا .) هیلع   ) نیسح ماما  نادیهش  رورـس  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینموملاریما 

هب يدازآ  لایخ  یـسک  ات  دنوش  درخ  نامیخژد  همکچ  ریز  رد  تلم  نارکفنـشور  املع و  دـیاب  دـش ... یم  هتـشک  یلاعت  يادـخ  يارب  عافد 
موس و رد  هک  یمدنارفر  رد  دینادرگ و  صالخ  هاش  میژر  رش  زا  ار  دوخ  دیا  هتفرگ  میمصت  هک  ناریا  مرتحم  تلم  يا  امش  دهدن . هار  دوخ 
: عبنم درادـن . ... ناریا  رد  دوخ  يارب  ییاج  هاش  میژر  هک  دـیداد  ناشن  ایند  هب  دـیداد ، ماجنا  ناهج  رـسارس  نارظاـن  ربارب  رد  لاوش  مراـهچ 

نایبت

راجفنا هناتسآ  رد  ناریا 

هک یتیعمج  هتـشذگ  هتفه  رویرهـش  نینوخ 17  ماـیق  زا  کـیوزوین  هلجم  شرازگ  هداز  فـسوی  بیبـح  مجرتـم : راـجفنا  هناتـسآ  رد  ناریا 
زا نیگمـشخ  هک  نانآ  دـندرک .  عمجت  نارهت  زکرم  رد  عقاو  هلاژ  نادـیم  رد  دـندرک ،  یم  تکرح  هبجحم  نانز  ناناوجون و  نآ  شیپاشیپ 
هب ار  نانآ  تسا و  یبهذـم  ربهر  کـی  هک  يرون  هللا  تیآ  توعد  زا  ادـص  رـس و  اـب  دـندوب ،  شیپ  یتاـعاس  زا  یماـظن  تموکح  يرارقرب 

نمـض تیعمج  لیخ  دـنتخادرپ .  نازابرـس  يوس  هب  رجآ  گنـس و  باترپ  هب  سپـس  هدرک و  یچیپرـس  دومن ،  یم  بیغرت  ندـش  هدـنکارپ 
همین ياه  گنفت  نازابرس  دنتخاس .  کیدزن  نازابرـس  فوفـص  هب  ار  دوخ  جیردت  هب  روآ ،  کشا  زاگ  کیلـش  زا  لصاح  ياهدرد  لمحت 

هب ار  اه  گنفت  دـهد ،  یم  همادا  دوخ  يورـشیپ  هب  تیعمج  دـندید  یتقو  اما  دـندرک .  کیلـش  ییاوه  ریت  هدروآ و  ـالاب  ار  دوخ  راـکدوخ 
رامآ زا  يا  هراـپ  قبط  دـندش ؛  هتـشک  ناگدـننکرهاظت  ( 1  . ) دنتـسب هلوـلگ  راـبگر  هب  یپ  رد  یپ  ار  تیعمج  دـنتفر و  هناـشن  ناـنآ  يوـس 

هب تردـق  هزرابم  لوط  رد  هک  هدوب  يریگرد  نیرت  نینوخ  نونکاـت  يریگرد  نیا  تسا .  رفن  دـصکی  ناگدـش  هتـشک  دادـعت  یمـسرریغ ، 
ینارحب هلحرم  تمـالع  تنوشخ ،  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  تسا .  هتفرگ  رب  رد  ار  ناریا  شیپ  هاـم  هن  زا  هک  يا  هزراـبم  تسا ؛  هتـسویپ  عوقو 

دشاب نانآ  ناوج  ناوریپ  لیخ  یبهذم و  ناربهر  تالمح  ربارب  رد  دوخ ،  تنطلـس  زا  عافد  يارب  يولهپ  هاش  اضردمحم  هزرابم  زا  يدیدج 
هک يا  هدرتسگ  زیمآ  ضارتعا  ياه  ییامیپهار  روشک  گرزب  ياهرهـش  زا  يرایـسب  رد  هتـشذگ  هتفه  هلاژ ،  نادیم  رد  يزادـناریت  زا  لبق  . 
زا اراکـشآ  نیفلاـخم  اـب  نیتـسخن  يارب  دوب . هتـسویپ  عوقو  هب  یناـبایخ  هنایـشحو  ياـه  گـنج  نینچمه  دـش ؛  یم  مه  رتدـیدش  هتفر  هتفر 
اب ینارهت  ناگدننکرهاظت  زا  یکی  دندرک .  یم  بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  حلـسم  ياهورین  دـندز و  یم  مد  هاش )  ) وا گرم  یتح  يرانکرب و 

دتفا یم  هار  هب  يراتـشک  دننک ،  هلمح  ام  هب  الاح  رگا  دنوش .  هریچ  ام  رب  دنناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتدایز  نامدادـعت  تشاد " :  راهظا  رورغ 
 – دوب عزانمالب  ینامز  هک  ار –  وا  تردق  هدـنیازف  روط  هب  هچنآ  ندرک  فقوتم  يارب  هاش  دـشاب " .  هاش  یگدنکنفارـس  بجوم  دـبا  ات  هک 

نیترام لواپ  هب  هتشذگ  هتفه  یبرغ  تاملپید  کی  دومن .  رداص  ار  ناریا  دنمناوت  شترا  طسوت  دیدش  بوکرـس  روتـسد  دنک ،  یم  دیدهت 
بوکرـس ار  شروش  دیاب  هاش  تسا .  عوقولا  بیرق  گنج  کی  نیا  تفگ " :  نارهت  رد  کیوزوین  هلجم  راگنربخ   – paul martin– 

؛  دوب مارآ  اتبـسن  روشک  هتفه ،  رخاوارد  ماش ،  ات  حبـص  زا  دش  دمآ و  عنم  تاررقم  يرارقرب  اب  تسا " .  هداتفا  هرطاخم  هب  وا  هدنیآ  دـنک . 
مه نارهت  نارواین  خاک  رد  شترا  ناهدنامرف  اب  ات  دنام  هناخ  رد  درک و  وغل  یقرش ،  ناملآ  ینامور و  زا  ار  دوخ  یمسر  ياهرادید  هاش  اما 

 ، نارهت ياه  نابایخ  رد  ماظن  هدایپ  ياه  یتشگ  ینز  تشگ  اهرهـش و  ساسح  طاقن  رد  شترا  ياه  کنات  رارقتـسا  مغریلع  دـنک .  يرکف 
زا شیب  هک  دراد  دوـجو  ناـکامک  تقیقح  نیا  تفگ " :  یم  نیفلاـخم  زا  یکی  دـنا .  هدـیدرگ  رت  خـسار  هزراـبم  هـمادا  رد  يو  نیفلاـخم 

کی میهد " .  رییغت  روز  هب  لسوت  اب  ار  نآ  تسناوت  میهاوخ  میناوت و  یم  ام  تسا و  ینونک  تیعـضو  فلاخم  تلم  دصرد  جـنپ  داتـشه و 
دوش هدافتسا  شترا  زا  نایشروش  بوکرس  يارب  هک  تسا  تسرد  نیا  درک " :  نایب  يرگید  تالمج  اب  ار  هاش  لضعم  نیا  یبرغ  تاملپید 
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شبنج اب  فداصم  هک  هتفه  لیاوا  رد  تنوشخ  نیرخآ  دـنک " .  لمحت  ار  هرـصاحم  تلاح  رد  یگدـنز  دـناوت  یم  یک  اـت  هاـش )  ) وا اـما  ، 
یبهذم ناربهر  هک  نویناحور  بیغرت  اب  ناضمر و  كرابم  هام  هزور  نایاپ  تشادـیمارگ  مسارم  رد  دـش .  زاغآ  دوب ،  رطف ) دـیع   ) یبهذـم
نارابلگ ار  نانآ  هدومن و  ینامداش  نازابرـس  قافتا  هب  ات  دـنتخیر  اه  ناـبایخ  هب  گرزب  ياهرهـش  رد  تیعمج  دـنور ،  یم  رامـش  هب  روشک 

رـس هاش "  رب  گرم  دایرف "  ناگدننکرهاظت  يردارب ،  ياهراعـش  ياج  هب  تفرگ و  دوخ  هب  یتشز  هرهچ  تعرـس  هب  تارهاظت  اما  دـننک ؛ 
تـسد رد  دنتـسه ،  يو  ییاکیرما  مسیلایرپما  يدایا  راوخنوخ و  هاش  زا  ماـقتنا  ناـهاوخ  هک  نیا  رب  ینبم  ییاـهدراکالپ  یـضعب ،  دـنداد . 

دوب مولعم  هک  تفگ  کیوزوین  راگنربخ  هب  نایرابرد  زا  یکی  دـندوب .  مالـسا  ساسا  رب  یتسیلایـسوس  يروهمج  کی  راتـساوخ  دنتـشاد و 
هدـش راظتنا  دـح  زا  رتارف  رایـسب  عاضوا  تماخو  دومرف " :  هدروخ و  اج  دـش ،  علطم  هدـننکرهاظت )   ) تیعمج عاضوا  زا  هاش  هک  یماگنه 
هنوگ ره  لیکـشت  دـندناوخ .  ارف  یمومع  باصتعا  هب  ار ) مدرم  دندیـشخب و (  تدـش  ار  ناشتاضارتعا  نویناحور  هتفه ،  طـساوا  تسا " . 

هدروآ دوجو  هب  یطیارـش  هک  درک  مهتم  ار  ناگدـننکرهاظت  هاش  تسا .  هدـش  عونمم  تلود  يوس  زا  رـضاح  لاح  رد  یهورگ  تاعامتجا 
وردنت کی  هک  ار  یسیوا  یلعمالغ  راسمیت  یماظن ،  تموکح  مالعا  نمض  هاش  تسین .  لمحت  لباق  یتسرپ  نهیم  یناریا  چیه  يارب  هک  دنا 

هب خساپ  رد  تفرگ .  راک  هب  مظن  يرارقرب  يارب  ار  یماظن  ياهورین  اه و  کنات  درک و  بوصنم  تختیاپ  یماظن  رادنامرف  تمـس  هب  تسا ، 
هب ناناوج  دیـسر ،  یم  شوگ  هب  نارهت  نیـشنریقف  ناملـسم و  ياه  هلحم  رد  اه  نیـشام  رب  هدش  بصن  ياهوگدنلب  زا  هک  نویناحور  يادـن 

نتسب يارب  ار  اهوردوخ  دندروآ و  دوخ  اب  ییاهدراکالپ  ناگدننکرهاظت  دنهد .  رارق  متش  برـض و  دروم  ار  نازابرـس  ات  دنتخیر  اهنابایخ 
اب دـنک ،  روـبع  رهـش  رازاـب  شخب  زا  تشاد  دـصق  هک  ار  نتفیچ  یهرز ) ربرفن   ) کـی ناـضرتعم ،  هطقن ،  کـی  رد  دـندز .  شتآ  ناـبایخ 

باترپ اب  هدـش و  رو  هلعـش  ییوردوخ  زاگ  نزخم  راجفنا  اب  مزر ،  هدامآ  نازابرـس  زا  رپ  یهرز  ربرفن  دـندرک .  فقوتم  فوتولوم  لتکوک 
هدیشک اب  تشادرب .  هار  رـس  زا  ار  هتخوس  ياه  هراپ  نهآ  دش و  رهاظ  یکنات  ماجنارـس  دش .  فقوتم  اوه ،  هب  شتآ  هدننک  هریخ  ياه  هراپ 

دنچ هزاغم و  يدادعت  زا  هک  ییاه  هلعـش  زا  یـشان  گنر  خرـس  رون  شـشخرد  زا  تختیاپ ،  رهـش  زکرم  نامـسآ  بش ،  هب  يریگرد  ندش 
روضح ماگنه  هک  يدرم  رفوتـسیرک –  نیراو  هجراـخ –  ریزو  نواـعم  نتگنـشاو ،  رد  دـش .  نشور  دیـشک ،  یم  هناـبز  یتلود  ناـمتخاس 

نیا هناشن  يراک ،  هورگ  نیا  لیکشت  داد .  لیکشت  ار  ناریا "  راک  هورگ  دریگ " :  یم  رارق  راک  سأر  رد  دیوید  پمک  رد  سنو  سوریاس 
 " دنوشن یباتفآ  دنتساوخ "  ناریا ،  رد  روشک  نیا  هعبت  زا 000/4  ییاکیرما  نالوؤسم  تسا .  هدیسر  ینارحب  هلحرم  هب  تیعضو  هک  تسا 

شروش هک  تسا  نیا  هدـش ،  لکـشم  اعقاو  هک  يا  هلأسم  تسا .  دـب  رایـسب  عاضوا  تفگ " :  یم  هجراخ  ترازو  نـالوؤسم  زا  رفن  کـی  . 
 ، هتخاس نارگن  ار  هدحتم  تالایا  تاماقم  هچنآ  رونام  تصرف  تسا " .  راوشد  رایسب  تدم ،  هاتوک  رد  نآ  فقوت  هک  هتفرگ  یباتـش  نانچ 

میقم ياه  تاـملپید  زا  یکی  دراد .  روناـم  يارب  یکدـنا  تصرف  هتفرگ و  رارق  راـشف  تحت  نیفلاـخم  طـسوت  وس  ره  زا  هاـش  هک  تسا  نیا 
نیمأت يارب  اریخا  هاـش  یمدرمریغ  میژر  تسا " .  هتـشادن  يدوس  مادـک  چـیه  هدرک و  ناـحتما  ار  زیچ  همه  هاـش  درک " :  یم  راـهظا  ناریا 

هدرک اطعا  تاعوبطم  هب  يرتشیب  يدازآ  تموکح ،  رد  شا  هنادبتـسم  شقن  شهاک  دـشر و  لاح  رد  ضرتعم  طسوتم  هقبط  ياه  هتـساوخ 
هب هک  هدرک  مـالعا  یتـح  دریگ .  تروص  یندـم  ياـههاگداد  رد  ناـفلاخم  همکاـحم  اـت  هداد  روتـسد  یماـظن  ياـههاگداد  هب  يو  تسا . 

مـشخ هب  اهنت  روشک  ندرک  هزینردـم  يارب  هاش  ریبادـت  اما  دـش .  دـهاوخ  هداد  هدـنیآ  لاس  یناملراپ  تاباختنا  رد  تکرـش  هزاجا  نیفلاخم 
یم یگداتسیا  برغ ،  زا  يوریپ  يارب  یمادقا  هنوگ  ره  نویسازینردم و  نیا  ربارب  رد  هک  ینیفلاخم  تسا ؛  هدز  نماد  يو  ناملسم  نیفلاخم 

ندرک مارآ  يارب  هاـش  دـناد ...  یم  مارح  ار  یلکلا  ياـه ) هباـشون   ) هک دنتـسه  یمالـسا  عطاـق  لوـصا  هب  تـعجر  راتـساوخ  ناـنآ  دـننک . 
ریزو تسخن  داد .  لیکـشت  یماما  فیرـش  رفعج  تسایر  هب  رفن ،  ود  تسیب و  زا  لکـشتم  يدـیدج  هنیباک  هتـشذگ ،  هاـم  رد  نویناـحور ، 
دوب هداد  رییغت  شیپ  لاس  ود  يو  دوخ  هک  ار  یـسراف  میوقت  هک  نیا  یکی  تسا ،  هدرک  تقفاوم  یئزج  تازایتما  یخرب  ياطعا  اب  نینچمه 
حور هللا  تیآ  اب  يروضح  هرکاذم  يارب  یتح  تسا  نکمم  هک  درک  هراشا  نینچمه  درک ؛  رانکرب  ار  هنیباک  نز  وضع  اهنت  درک ؛  حالصا  ، 

هب ناناملسم  ندرک  مارآ  يارب  شزاس  هحلاصم و  ریسم  رد  هاش  تامادقا  اما  دنک .  یگدامآ  مالعا  درب ،  یم  رس  هب  دیعبت  رد  هک  ینیمخ  هللا 
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رادافو شترا  هک  دـندقتعم  اهتاملپید  رثکا  رـضاح  لاح  رد  دـنامن .  یقاب  شترا  هب  لـسوت  زج  يا  هراـچ  هتـشذگ  هتفه  دـیماجنا و  تسکش 
رد تشاد " :  راهظا  هجراخ  روما  ترازو  هیاپدـنلب  ماقم  کی  تشاذـگ .  دـهاوخ  رـس  تشپ  ار  یناهگان  ناـیغط  نیا  هاـش  دـنام و  دـهاوخ 

نایناریا زا  یخرب  مک  تسد  تسا " .  هدرک  ظفح  لامعا و  ار  مظن  هک  هداد  ناشن  اجنیا  ات  شترا  میرادن .  یکش  شترا  يرادافو  صوصخ 
هناشن ار  دوخ  نانطومه  هدوب ،  راک  رس  رب  نونکات  هک  یمیژر  نیرت  ههجو  یب  زا  عافد  رد  عقوم  هچ  ات  هاش  نازابرس  هک  دنـسرپ  یم  دوخ  زا 

یم ناـیناحور  هچنآ  اـما  تسا ،  هدیـسر  بوـخ )  ) شترا هب  هاـش  تفگ " :  نارهت  رد  هتـشذگ  هتفه  زین  یبرغ  رفن  کـی  تـفرگ .  دـنهاوخ 
هک يرامق  تسا ؛  هدز  تسد  هناسویأم  يرامق  هب  شترا  رب  هبناج  همه  هیکت  اب  هاش  تسین " . يداع  زابرـس  کی  نهذ  زا  رود  یلیخ  دنیوگ 
 ، هثداح ینیع  دـهاش  اهدـص  ياه  هتـشون  اـه و  هتفگ  - 1 تشوـن :  یپ  تشاد .  ناـنیمطا  نآ  رد  ندـش  هدـنرب  هب  ناوـت  یمن  هجو  چـیه  هـب 

نادیم هب  هدیسرت  دنتشاد ،  شوغآ  رد  ار  دوخ  ناکدوک  یخرب  هک  دندوب  ینانز  اهنآ  شیپاشیپ  هک  یتیعمج  تسا .  تاراهظا  نیا  فالخرب 
نتـسکش نینچمه  دش .  هدوشگ  اهنآ  يور  هب  شتآ  يا  هناهب  چیه  نودـب  هرابکی  دـندوب و  هتـسشن  نیمز  يور  نیزنب  پمپ  زا  لبق  ادـهش ، 
تاکـسا نارهت /  نیتراـم ؛  لواـپ  نارهت /  چـیبال ؛  تنک  هتـشون :  . ) داـتفا قاـفتا  هاـنگ  یب  مدرم  راتـشک  زا  سپ  یتـلود  زکارم  ياـه  هشیش 

یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  عبنم : نتگنشاو )  ناویلوس ؛ 

رویرهش نینوخ 17  مایق  یخیرات  ریس  یناوخزاب 

ماعلتق یمالسا  بالقنا  خیرات  فطع  طاقن  زا  یکی  هدیکچ : ناینیسح  هللا  حور  هدنسیون : رویرهش  نینوخ 17  مایق  یخیرات  ریس  یناوخزاب 
اب درکیم  یعس  هک  دوب  یمیژر  یعقاو  یلجت  زور  نآ  رد  مدرم  هنامحریب  راتشک  دوب . ادهش )  ) هلاژ نادیمرد  رویرهش  رد 17  نارهت  مدرم 

یتّلم نیب  دوب  ینایاپ  هطقن  رویرهـش  نینوخ 17  هعقاو  دزاسبدـسافم . اب  فلاخم  هاوخيدازآ و  تسودحلـص  ياهرهچ  دوخ  زا  يراـکبیرف 
يارب ار  مدرم  دـناسرتابثا و  هـب  مـیژر  يراـکبیرف  ییوـگغورد و  رد  ار  ینیمخ  ماـما  هـیرظن  هـعقاو  نـیا  راکمتــسیمیژر . هدـیدمتس و 
نارهت نویناحور  رویرهش  ییامیپهار 16  دزادرپ . یم  هعقاو  نیا  یگنوگچ  ییارچ و  نایب  هب  هلاـقم  نیا  تخاـس  رتممـصم  میژر  ینوگنرس 
لباــقم رد  رگید  راــب  دــنتفرگ  میمـــصت  دــندرک ، یباــیزرا  یقفوــم  هــبرجت  ار  رطفدــیع )  ) رویرهـــش ییاـــمیپهار 13  يرازگرب  هــک 

هب رطف  دیع  ییامیپهار  زا  دعب  یتالحمدیهـش  هتفگ  هب  دنروآرد . ارجا  هب  ار  یتردق  رونام  يو  زا  تئارب  روظنم  هب  یمامافیرـشتموکح و 
میتفرگ میمـصت  میدوب و  مه  رود  بورغ  ات  حبـص  زا  میتفرگ و  ياهسلج  دبای ، همادایبیترت  مظن و  اب  دیاب  راک  نیا   » هک میدیـسر  هجیتن  نیا 

الاح  » رطف دیع  ییامیپهار  زا  دعب  هک  درک  لالدتساتیناحور  هعماج  رد  یتشهب  هللاتیآ  مینکب »  ییامیپهار  رویرهش )  16  ) هبنشجنپزور هک 
تیناحور و هعماج  لاح  نیا  اب  دـش ». توعد  ییامیپهار  هب  مدرم  زا  اذـل  دوش ، داجیا  ترتف  یمدرمتکرح  نیا  رد  دـیابن  دـندمآ  مدرم  هک 
هک دندرک  مالعا  ياهدع  دندش : هتسد  ود  نارهت  تیناحور  هعماج  دندش . رظن  فالتخاراچد  تدش  هب  يریگمیمصت  نیا  رد  املع  عجارم و 

یمومع يازع  طقف  دندرک  مالعا  ياهیعالطارودص  اب  زین  ياهدع  تسا و  روشک  رساترس  رد  ییامیپهار  یمومع و  يازع  رویرهـش  زور 16 
یمومعيازع زا  يریگولج  يارب  زین  يرادمتعیرـش  هللاتیآ  مینکیم  يراددوخ  ییامیپهار  زا  نمـشد  تسد  هناهب  ندادـن  رطاخ  هب  تسا و 

مدـع ًاقفتم   » اهنآ تفرگ  سامت  یناگیاپلگ  هللاتیآو  یفجن  هللاتیآ  اب  یکارا  یبتجم  مان  هب  يدرف  كاواس  شرازگ  هب  دـش ، راک  هب  تسد 
اب تروشم  نودـب  يرادمتعیرـش  هللاتیآ  ًابقاعتم  دـندناسر . یکارا  یبتجم  یهاگآ  هب  روکذـم  زور  ندوب  لـیطعت  دروم  رد  ار  دوخ  عـالطا 

لوق زا  اـههمانزور  دـیدرگ ». شخپ  روکذـمربخ  مه  نویزیولت  ویدار و  قیرط  زا  هیهت و  روشک  دـیارج  رد  جرد  تهج  یبلطم  تاـیآ  ریاـس 
ییحی همالع  يوگنخـس  دـندرک . بیذـکت  ار  ادرف  لیطعت  يهعیاش  یـشعرم  یفجن  یناگیاپلگ و  يرادمتعیرـش و  ماـظع  تاـیآ  يوگنخس 
ناشیا ياضما  هب  هچنآو  هدشن  رداص  ادرف  لیطعت  دروم  رد  ناشیا  بناج  زا  یـصاخ  يهیمالعا  هتـشون و  هنوگ  چـیه  : » درک مالعا  زین  يرون 

ياهیعالطا رودص  اب  زین  فانصا  هعماج  دراد ». یگتسب  مدرم  يهدارا  هبلیطعت  ای  یمومع  يازع  يرازگرب  هتبلا  دوشیم . بیذکت  هتفای  رشن 
هبنـشجنپ نارهت  هاگآ  ياملع  نویناحور و  میمـصت  زا  یناـبیتشپ  هب  و  ینونک ..  تلود  هبیلم  داـمتعا  مدـع  ناـیب  روظنم  هب  : » دـندرک مـالعا 
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ياهیعـالطا نارهت  تیناـحور  هعماـج   » میمـصتزا تیاـمح  رد  زین  یلم  ههبج  مینکیم و  مـالعا  یمومع  يازع  لـیطعت و  زور  ار  رویرهش  16
نارهت ناـهیک  شرازگ  هب  دـشيراج . نارهت  يهشوـگ  هشوـگ  زا  تـیعمج  لیـس  رویرهـش  زور 16  هاگرحـس  ندیـسر  ارف  اـب  درک . رداـص 
تـسد نازابرـس  يارب  نایامیپهار  دـندرک . ییامیپهار  نارهت  ياهنابایخ  ردهدـننکرهاظت  رازه  اهدـص  دوب . تارهاظت  لیطعت و  هچراـپکی 

دنچ هب  نایامیپهار  ياهفصلوط  دـندز . نیمخت  رفن  نویلیم  کی  ات  ار  ییامیپهار  نیا  نارظان  دـندرکیم . باترپ  لـگو  دـندادیم  ناـکت 
يرتم و 200  هلـصاف 100  اب  ناراوسروتوم  دـندوب و  تکرح  رد  تیعمجولج  هایـس  رداچ  اـب  ناـنز  ییاـمیپهار  نیا  رد  دیـسریم . رتمولیک 

زین یلم  ههبج  ناربهر  تارهاظتنیا  رد  دندناسرب . اذغ  بآ و  نایامیپهار  هب  مه  دـننک و  زاب  ار  هار  مه  ات  دـندرکیم  تکرحهمه  زا  رتولج 
بالگ نایامیپهار  رـس  رب  مدرم  دیـسر . رفن  رازه  اهدـص  هب  نایاپ  رد  ییامیپهارتیعمج  داد : شرازگ  تاعالطا  هماـنزور  دـندرک . تکرش 
تکرح هب  تیعمج  لاـبندهب  دـندرک و  زاـب  ار  هار  دـعب  اـّما  دـنریگب ،. ار  ییاـمیپهار  ولج  هک  دـندرک  شـشوک  نارومأـم  ادـتبا  . دـنتخیریم

يور رب  یتسینومک  راعـش  کی  نادنخدیـس  لپ  ریز  رد  دندرکیم . تکرحتیعمج  يولج  ولبات  راعـش و  اب  راوسروتوم  اهدـص  دـندمآرد .
یهارمه ار  تیعمجدـندشیم  رپ  یلاـخ و  هـظحل  ره  هـک  هوـیم  ياـهنویماک  دندیـشک . نییاـپ  ار  نآ  مدرم  هلـصافالبهک  دـش  مـلع  هچراـپ 

دنتسناوتن اههمانزور  رویرهـش  رابخا 17  لیلد  هب  هدـش و  هیهت  رـصعياههمانزور  رد  پاـچ  يارب  رهظ  یکیدزن  اـت  اـهربخ  نیا  دـندرکیم .
نینچ تسا  هدوب  ییامیپهاريرازگرب  داتس  لوئسم  تیناحور  هعماج  فرط  زا  زور  نآ  رد  هک  یتالحم  دیهش  دنیامنرـشتنم . ار  رـصع  رابخا 

هب دندرک  تکرح  ناریمش  زا  تلم   » لاح نیا  اب  دوب . هدش  رقتسم  یلعف  بالقنانابایخ  رـسارس  رد  یهرز  لئاسو  اب  شترا  دنکیم : شرازگ 
زامن هب  ناریمـشچیپ  کیدزن  بالقنانابایخ  رد  یتشهب  هللاتیآ  رهظ  ماگنه  دـندادیم ». ربخ  ام  هب  بترم  هک  میتشاد  طبار  اـم  نییاـپ  فرط 
میداد تکرح  يدازآ   ) دایهـش نادـیم  فرط  هب  ار  تیعمج  زاـمن ، زا  دـعب  تسارـصق  هارراـهچ  دودـح  فـص  رخآ  دـندروآ  ربـخ  داتـسیا ،

تیعمج يارب  یتـشهب  هللاتیآدـش  رارق  میدیـسر  يدازآ  نادـیم  هب  رـصع  دـشیم . نییعت  وـلج » زا  اهراعـش  میدرکیم  لرتـنکار  اهراعـش  »
ياقآ تیاور  هب  دـناوخب . ار  همانعطق  دوب ، هدیـشوپ  یـصخش  سابل  دوبهدرک و  ضوع  ار  شـسابل  هک  يرونقطاـن  ياـقآ  و  دـیامن . تبحص 

، دـندوب هتفای  رارقتـسا  يدازآنادـیم  لخاد  یـشترا  ياهنویماک  دیـسر . يدازآ  نادـیم  هب  تیعمج  هک  دوب  بورغ  هب  کیدزن  يرونقطاـن 
یتشهب هللاتیآ  دـندوب . هتخادـنا  هیرگ  هب  ار  اـهنآ  دـندرک و  بلقنم  ار  نارادهجردو  نازابرـس  دوخ  ياهراعـش  اـب  اـهمناخ  ًاـصوصخ  مدرم 
يهزاجا نودب  ار  مادـقا  نیايو  دورب ، هدـش  كراپ  لیبموتا  کی  يور  دـندرک  توعد  وا  زا  دـنک  ینارنخـس  تیعمج  ياربتفرگ  میمـصت 

نوچ مه  يرونقطان  ياقآ  درک . ینارنخـس  داتـسیا و  نآ  يور  ناشیاو  دندرک  ادـیپ  ار  ياهکـشب  درک . عانتما  درمـش و  هنابـصاغ  شبحاص 
تسا 1ـ هدوب  حرـش  نیا  هب  همانعطق  كاواس  شرازگ  قباطم  درک . تئارق  ار  هماـنعطق  يدود  کـنیع  یـصخش و  ساـبلاب  دوب  بیقعت  تحت 

يربهر هب  یمالسا  تموکح  دیاب  3 ـ دراد . همادا  يزوریپ  ات  ینیمخ  ماـما  يربهر  هب  تضهن  2 ـ دندرگ . دیاب  دازآ  یسایس  ناینادنز  يهیلک 
رادروخرب مارتحا  زا  ینیمخ و  ماما  يربهر  هب  یمالـسا  تموکح  تیامح  تحت  یبهذـم  ياـهتیلقا  ماـمت  4 ـ ددرگ . لیکـشت  ینیمخ  ماما 

7ـ دوش . هدـیچرب  یهاـشنهاش  تموکح  دـیاب  تسا و  دادبتـسا  لـماع  هاـش  6 ـ دـندرگ . دـیاب  جارخا  روـشک  زا  ناـگناگیب  5 ـ دوب . دـنهاوخ 
رد ام  تامیمـصت  9 ـ دنتـسین . ام  زا  دننکـشیم  هشیـش  هک  یناسک  نکـشهشیش  هن  میتسه  نکـشتب  ام  8 ـ دندرگ . حالصا  دیاب  اههاگـشناد 

رباـنب دادبتـسا . هب  هتـسباو  ياـههمانزور  قیرط  زا  هن  دـسریم  مدرم  عـالطاهب  اـههیمالعا  دـجاسم و  قیرط  زا  تـالیطعت  تاـباصتعا و  دروم 
رد اهتیعمج  دـش و  عورـش  رهـش  بونج  قطانم  هلاژ و  ( رـصعیلو  ) يولهپ کنو  هیرطیق  يهقطنم  زا  زور  نیا  تارهاظت  كاواـس  شرازگ 

دوب ترابع  ناگدننکرهاظتراعش  دندیسر . يدازآ   ) دایهش نادیم  هب  تعاس 30/18  دنتسویپ و  مه  هب  يدازآ  ) رواهنزیآ بالقنا و   ) اضرهاش
ـ تسا دالج  تهدـنامرف  یهانگیب  وت  شترا  میتسین ـ نکـشهشیش  مینکـشتبام  تسا ـ ینیمخ  ام  ربهر  یـشک  ردارب  ارچ  یـشترا  ردارب  زا :

ربهر ینیمخ  ام ، ردارب  شترا  نکـشتبینیمخ ـ رب  دورد  میهاوخیمن ـ تنطلـس  مینآرق  عبات  ام  بیرق ـ حـتف  هللانم و  رـصن  ینیمخرب ـ دورد 
رب گرم  نک ـ اهر  ار  تنطلس  نک  ایح  فرشیب  يا  یهاش ـ تسد  تلآ  یهانگیب  وتسیلپ  میهدیم ـ لگ  امـش  هب  ام  هلولگ  ام  هب  امـش  ام ـ

ـ دـنویپب ام  هب  شترا  نآرق  ظـفح  يارب  نیطـسلف ـ هرتیرا  تسا ـ دوباـن  لیئارـسا  تسا  زوریپ  نیطـسلف  يولهپ ـ يهلـسلس  رب  گرم  هاـشمیژر ـ
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تراـبع زین  اـهدراکالپ  ياهراعـش  برغ  قرـش و  یگراوخنوخ  رب  گرم  وش ـ نوریب  ناریازا  اـکیرمآ  اـم ـ ربـهر  ینیمخ  اـم ، ردارب  شترا 
ام تموـکح  تسا  یمالـسا  اـم  روـشک  تـسا ـ ینیمخ  اـم  ربـهر  هدیدمتـس ـ تـلمو  حلـسم  ياـهورین  نـیب  داـحتا  داـب  سدـقم  زا : دـناهدوب 
هب ام  تفرگ ـ میهاوخ  میژر  زا  ارادهـش  نوخ  صاصق  اـم  اربهر  نک ـ اـهر  ار  تنطلـس  نک  اـیح  فرـشیب  يا  زگره ـ یتشآ  تسایمالـسا ـ

يدازآ نیا  زا  رتهب  ندوب  ینادـنز  یتعیرـش ـ رتکد  هب  ناریا  تلم  دورد  داد ـ میهاوخهمادا  هزرابم  هب  میژر  ینوگنرـس  ات  ینیمخ  ماما  يربهر 
 . ینیمخنابایخ  » دنتـشون نآ  يور  وحم و  ار  اضرهاش  نابایخ  ياـهولبات  مدرم  شرازگ  نیا  قبط  ددرگ . دـیاب  لـحنم  تینما  ناـمزاس  ـ تسا

یتعیرش و  » نابایخ هب  ار  رواهنزیآ  نابایخ  ياهولبات  ینیمخ و  هاگشناد  » دندادیم راعش  فیرـش  یتعنـص  هاگـشناد  لباقم  رد  مدرم  نینچمه 
یمان ادهـش ـ نابایخ  رد  حبـصادرف  تیعمج  هک  دندرکیم  مالعا  ًابترم  رواهنزیآ  نابایخ  رد   » مدرم شرازگ  نیا  قبط  دندرکلیدبت . ینیمخ 

ادرف تیناـحور  هعماـج   » هک درک  مـالعا  ینارنخـس  ناـیاپ  رد  یتـشهب  هللاتیآ  دـینک ». عاـمتجا  هداد ـ هلاژ  ناـبایخ  هـب  ناگدـننکرهاظت  هـک 
ناشاک دابآمرخ ، نادـمه  ناجنز  نیوزق  يررهـش  نورزاک  زاوها ، ناـگرگ  جرک  لـمآ  مق  ياهرهـش  ناـهیک  شرازگ  هب  اـنب  درادـنهمانرب »

هب یمومع  لیطعت  ییامیپهار و  تارهاظت  اب  لوفزد  كارا و  دورهاش ، نیمخ  ناهبهب  ، داباهم لیبدرا  ناهفـصا  زیربت ، دهـشم ، نامرک  زاریش ،
يرادمتعیرـش هللاتیآ  طسوت  هدـش  هیهت  يهیمالعا  زا  هک  یفجن  یناگیاپلگ و  هللاتیآ  دـنداد . تبثم  خـساپ  نارهت  تیناـحور  هعماجيادـن 

هبنـشجنپ زور  لـیطعت  يهراـبرد   » هکدوـمن مـالعا  یفجن  هللاتـیآ  دـندرک . بیذـکت  ار  نآ  دـندوب ، هدـش  تحاراـن  تـلود  هدافتــساءوسو 
.« درادـن تقیقح  تسا  هدـش  هتفگ  ای  جرد و  هنیمز  نیا  رد  ویدار  تاعوبطمرد و  ناشیا  لوق  زا  هک  یبلاطم  دـناهدرکن و  رداـص  ياهیمـالعا 

تروص هب  هک  ییامیپهار  نیا  نم  رظن  هب  : » دسیونیمادیوه نودـیرف  هک  ییاج  ات  دـش  بالقنا  خـیرات  فطع  طاقن  زا  یکی  ییامیپهار  نیا 
يربهرهتسناوت یبوخ  هب  دادرم ) ریت و   ) توا هیئوژ و  هام  ود  ضرع  رد  ینیمخ  هللاتیآ )  ) هک دشراکـشآ  نآ  نمـض  دش ... رازگرب  یمیظع 

هب ینیمخ  هللاتیآ  هک  دوب  دعب  هب  نآ  زا  ًاقیقد   » تسارتشیب و نارگید  زا  بتارم  هب  دیعبت  رد  وا  تردق  هک  دهد  ناشن  دـنک و  تیبثت  ار  دوخ 
لاسزا ناریا  ناملـسم  ياههدوت  هچرگ  دش ». هتخانـش  دوب  هدـیدرگ  زاغآ  لبق  هام  زا 9  هک  یتکرحعزاـنمالب  درف و  هب  رـصحنم  ربهر  ناونع 

ماما يارچ  نوچیب و  يربهر  تمظع و  يهناـشن  نمـشدفارتعا  یلو  دـندوب ، هتخانـش  ناـشدوخ  ربهر  ناونع  هب  ار  ینیمخ  هللاتیآ   1341
ضیوعت اب  تشادنپیمهاش  دوب . هدننکش  رایـسب  میژر  يارب  ناضمر 1357  هام  یماظن  تموکح  مـالعا  دوب . یخیراـت  عطقم  نیا  رد  ینیمخ 

رد مدرم  تکرح  هک  داد  ناشن  ثداوح  ریـس  یلو  درک ، دهاوخ  مارآار  مدرم  تازایتما  نداد  یمامافیرـش و  ندمآ  راک  يور  راگزومآ و 
هک هداد  خر  یعیاقوو  ثداوح  ًاعومجم  رویرهش  زور 17  ات  ناضمر  كرابم  هام  لّوا  زا   » كاواس شرازگ  هب  تساتعرس  تعـسو و  لاح 

ًاعمج 687 تدـم  نیا  یط  هدوب و   » یمامافیرـش تلود  زا  دـعبزور  راهچ  ناضمر و  ینعی 26  رویرهش ،» زور 9  زا  ًاـبیرقت  نآ  يریگجوا 
دروم نیرومأـمهب 38  هلمح  دروم  یماظتنا 69  نیرومأم   » لـتق مدرم و  تداهـش  دروم » يزوسشتآ 528  دروم  هشیش 206 نتـسکش  دروم 

نیا زا  هسلج  زا 1750  شیب  هک  روشک  رسارس  رد  یبهذم  ینارنخـسهسلج  یلم 3380  یتلود و  تاسـسؤم  هب  هلمح  دروم  يراذگبمب 27 
صخـشم و ماـن  ابهیرـشن  هیمـالعا و  عون  عـیزوت 343  هدـش و  هتفگ  نخـس  اوـلب  بوـشآ و  هب  مدرم  کـیرحت  میژراـب و  تیدـض  تاـسلج 

فلتخم طاقن  رد  تنوشخ  اب  مأوت  ًاتبسن  تارهاظت  دروم   923 هب کیدزن  ییاپرب  ناریا و  تموکح  میژر و  اب  تیدض  رب  ینبم  صخـشمریغ 
بوکرستدش رب  دیاب  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  رویرهـش  گرزب 16  ییامیپهار  زا  دـعب  هاـش  میژر  تسا »  هتفاـینامزاس  داد و  خر  تکلمم 

راشف هاش  هب   » یماـظن ناهدـنامرف  رویرهـش ، زورییاـمیپهار 16  زا  سپ  ادـیوه ، نودـیرف  تـیاور  هـب  درک . راـهم  ار  نارحب  ناوـتب  اـت  دوزفا 
لیـسزورما ییامیپهار  رد  دـندرک : هیـصوت  نینچ  زین  ار  دوخ  هتـساوخ  دـنک و  مالعا  یماظن  تموکحنارهت  رد  رتدوز  هچ  ره  هک  دـندروآ 

دیدرت و تعاس  دنچ  زا  دعب  هاش  دروآرد . دوخ  فرصتهب  ار  نویزیولت  ویدار ـ تاسیـسأت  سلجم و  ترامع  تسناوتیم  یتحار  هب  تیعمج 
زین تسودرف  دبشترا  .« دوش شترا  ناهدنامرف  رظن  میلست  هک  تفرگ  میمصت  تخادرپ و  رظن  لدابت  هب  اکیرمآو  سیلگنا  يارفس  اب  یلددود 

تموکح يهمادا  اب  یماظن  ناهدنامرف  يهسلج  رد  نم  رویرهـش   17 يهعقاو زا  دعب  دیوگیم  دنکیم و  دییأت  يرگید  لکـش  هب  ار  ربخ  نیا 
ریزو  ) یغابهرق كاواسسیئر و  مدقم  ینابرهش  سیئر  روپنایدمص  شترا  داتس  سیئر  يراهزا  هلمج  زا  هیقب   » یلو مدرک  تفلاخم  یماظن 
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خیرات رییغت  اب  دوب  هتشادنپ  هک  یمامافیرش  رگید  فرط  زا  تساضردمحمحیرـص »  روتـسد  یماظن  تموکح  هک  دنتفگ  ًاتحارـص  روشک )
دش هجوتم  رطف  دیع  ییامیپهارزا  دعب  هلصافالب  درک ، دهاوخ  مارآ  ار  تضهن  يربهر  مدرم و  هناخرامق  دنچ  نتـسبو  يرجه  هب  یهاشنهاش 

اب ناهنپ  ياهتسد  هنافـسأتم  : » درک مالعا  ياهیعالطا  یط  داد و  ناشن  لمعلاسکعتعرـس  اب  تهج  نیمه  هب  تسا  هابتـشا  رد  تخـس  هک 
هک ار  یبلاطم  تارهاظت  بیترت  تاعامتجالیکشت و  اب  هدمآرب و  طیارش  نیا  زا  هدافتـساءوس  ددص  رد  هدش  هتخانـش  ياهشور  زاهدافتـسا 

درادیمررقم تلود  هناراکبارخ  تامادقا  زا  يریگولج  مومع و  شیاسآ  نیمأت  روظنم  هب  دزاسیمحرطم ... تسا  يروشک  نیناوق  فالخرب 
هدش هداد  روتسد  یماظتنا  نالوئسم  هب  دازآ و  دشابن  ربعمدس  بجوم  هک  ییاهلحم  رد  طقف  ینابرهش و  يهزاجا  اب  تاعامتجا  لیکشت  هک 

لکـش اهنابایخرد  اهییامیپهار  هک  دوب  یهیدب  دیامن ». يریگولج  ًادـیدش  یمومع  رباعم  رد  هزاجا  نودـبتاعامتجا  لیکـشت  زا  هک  تسا 
هیمالعا نیا  عقاو  رد  دوب و  تارهاظت  ییامیپهار و  ندرک  فوقوميانعم  هب  هیمالعا  نیا  دـندشیم و  بوسحم  یمومع  رباعم  هک  تفرگیم 
مهدزناش رد  تلود  يهیعالطا  يارجا  رد  یمامافیرش  دادیم . تلود  يریگتخس  زا  ربخ  دوب و  یلم  یتشآ  تلودنداد  ناشن  دوخ  زاغآ 

دوب دایز  ردـق  نآتیعمج  یلو  دـش ، ریگرد  مدرم  اب  نارهت  يهطقن  دـنچ  رد  سیلپ  درک و  رداص  ار  ییامیپهارزا  تعنامم  روتـسد  رویرهش 
هنابش درمش و  منتغم  ار  یماظن  تموکح  رب  ینبم  هاش  میمصت  یمامافیرش  تسین  نکمم  سیلپ  يورین  اب  ییامیپهار  لرتنک  دش  هجوتم  هک 
ریزو راـشفا  ورـسخریما  ریزوتسخنروـضح ، اـب  رویرهـش  زور 16  تعاــس 20  رد  هـسلج  درک . توــعد  یلم  تـینما  ياروشياــضعا  زا 

یققحم یلعدــمحا  دبهپــس  كاواــس  سیئر  مدــقم  رــصان  دبهپــس  ناراتـــشتراگرزب  داتـــس  سیئر  يراــهزا  دبـــشترا  هجراــخروما 
سیئر يرونهجاوخ  دبهپـس  شترا  موديهرادا  سیئر  يزج  دنمورب  دبهپـس  ینابرهـش  لک  سیئر  روپنایدمـص  دبهپـس  يرمرادناژهدنامرف 

ادرف درک  مالعا  داد و  ریخا  زور  دنچ  زا  یشرازگ  مدقم  دبهپـس  ادتبا  دیدرگ . لیکـشتروشک  ریزو  یغابهرق  دبـشترا  شترا و  موس  يهرادا 
يهمه دوش . یماـظن  تموکح  تسامزـال  هک  میاهدـناسر  ترـضحیلعا  ضرع  هب  اـم  دریگب و  تروص  شاـشتغا  تارهاـظت و  تسارارق  زین 

ياضعا اـب  تلود  تأـیه  راـضحا و  ار  تلود  ياـضعا  یمامافیرـشهلصافالب  دـنداد و  رظن  یماـظن  تموکح  ترورـض  رب  هسلج  ياـضعا 
همتاخ تعاس 24  هب  کیدزنتعاس  رد  هسلج  دیـسر . تلود  تأیه  بیوصت  هب  تینما  ياروش  رظن  دنتفرگ و  كرتشمهسلج  تینما  ياروش 

ترـضحیلعا بیوصت  هب  انب   » درک و تبحـص  هاش  اب  يراهزا  دبـشترا  سپـس  . دـناسر هاـش  عـالطا  هب  ینفلت  ار  هجیتن  یمامافیرـش  تفاـی و 
مدرم تکرح  زا  میژر  نارادمدرـس  دـش ». باختنا  هموح  نارهت و  یماـظن  يرادـنامرف  هب  ینیمز  يورین  هدـنامرف  یـسیوایلعمالغ  دبـشترا 

ياـههمین دنتـشادن . مدرم  ندرک  علطم  يارب  ار  یماـظن  تموـکح  زور  کـی  نتخادـناریخأت  هب  تأرج  هک  دـندوب  هداـتفا  تشحو  هب  ناـنچ 
نآ هک  ًاصوصخ  دندوب ؛ ربخیب  نآ  زامدرم  رثکا  اّما  درک ، تئارق  ار  نآ  یهاگحبص  رابخا  رد  ویدار  هک  درک  میظنت  ياهیعالطا  تلودبش 

رباعم رد  ار  تارهاظت  هک  رویرهش  يهیعالطا 15  هب  هراشا  اب  هیعالطا  نیا  رد  تلود  . دشیمن رشتنم  مه  حبـص  يهمانزور  دوب و  هعمج  زور 
ینوناقریغ و تارهاظت  يزیرنوخ  زايریگولج  يارب  اهنت   » درک مـالعا  رویرهـش  ییامیپهار 16  هب  هراشا  دوب و  هدرک  مـالعا  عونممیمومع 
لوپ و اب  هک  قیمع  يهئطوت   » هب نانآ  تاضارتعا  نداد  تبـسن  مدرم و  ندرک  مهتماب  هیمـالعا  نیا  رد  تلود  دـش ». لـمحت  ناـنآ  یلم  دـض 
یلم و تدـحو  تیدوجوم و  زا  تسارحروظنم  هب  : » درک مالعا  دریگیمربرد » ار  ياهزات  داعبا  زور  ره  هناگیب  تاکیرحت  یجراخيهشقن و 

ملاـس يهعـسوت  گـنهآ  ظـفح  مدرم و  يهماـع  هاـفر  رتـشیب  هچ  ره  نیمأـت  تهج  ردمزـال  تامادـقا  هب  دـشاب  هتـشاد  تصرف  هک  نآ  يارب 
تهج رد  یعقاو  ياهيدازآ  نیمأتو  دساف  داسف و  اب  هزرابم  یعامتجا و  تلادع  نیمأت  يرادا و  تاحالصا  عطاق  عیرـس و  ماجناو  يداصتقا 
تدم يارب  ار  یماظن  تموکح  ریزگان  دهد ، همتاخ  یناگمه  ياهینارگن  هب  رثؤمشالت  اب  مارآ و  یطیحم  رد  مدرم و  یتیاضران  للع  عفر 

نارادنامرف دیامنیم ». مالعا  مرهج  نورزاک و  ، زاریش ناهفـصا  نادابآ  زاوها ، زیربت ، دهـشم ، مق  نیوزق  جرک  نارهت  ياهرهـش  ردهام  شش 
يدابآدیب رکشلرس   ، ناهفصا  ) یجان اضر  رکشلرس  زاریش ،)  ) يرایدنفسا اضرلادبع  رکـشلرس  دندشبوصنم : حرـش  نیا  هب  اهرهـش  یماظن 

لامک رکشلرس  نادابآ ،   ) يرایدنفسا ریگناهج  پیترـس  زاوها ،)  ) يزیربتسمـش پیترـس  دهـشم ،)  ) يرفعج میحرلادبع  پیترـس  زیربت ،) )
 . مرهج  ) رودان پیترـس  نیوزق ،  يدـمتعم  هللاتمعن  پیترـس  جرک ،   ) يداهریم روپاش  پیترـس  نورزاک ،   ) يراـفغ پیترـس   ، مق  ) یماـظن
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هعمج ام   » درک مالعا  نآ  يوگنخس  داد و  رارق  دییأتدروم  ار  ناریا  رد  یماظن  تموکح  يرارقرب  هلصافالب  زین  اکیرمآ  هجراخروما  ترازو 
خـساپرد يو  دوش ». رارقرب  ًاددجم  زین  شمارآ  هک  مینکیم  رارکت  زورما  ددرگ و  رارقرب  نارهت  رديدوز  هب  مظن  میدرک  يراودـیما  راهظا 

نیا رد  يو  ددرگ ». رارقرب  دیاب  مظن  هک  تسا  راکشآام  يارب   » هک درک  دیکأت  هتفر  راک  هب  تنوشخ  مدرم  هیلع  رویرهـش  رد 17  هک  نیا  هب 
قبط دننکلمع ». يرادنتـشیوخ  اب  یتلود  دض  ياهیمظنیب  نیرخآ  ندرب  نایم  زا  رد  یتینما  ياهورین  هک  درک  يراودـیما  راهظا  هبحاصم 

ماظتنا تینما  هطورشم و  تلود  اب  نظءوس  هک  یـصاخشا  هدام 5« قباطم  دـشیم و  عونمم  ًاقلطم  عامتجا  یماظن  يرادـنامرف  نوناق  هدام 10 
یـسررب و قحیماظن  يرادنامرف  نیرومأم  هدام 7 ، قباـطم  تشاد و  دـهاوخ  ار  اـهنآ  فیقوت  قح  هیرجميهوق  دوشب  اـهنآ  قح  رد  یمومع 

نوناق قبط  دـندشیم . همکاحم  یماظن  هاگداد  رد  نیمهتم  نوناقنیا  قباطم  دـندروآیم و  تسدهب  ار  نینونظم  يریگتـسد  لزانم و  شیتفت 
سلجم هب  ار  دوخ  داهنـشیپ  هتفه  کـی  تدـم  فرظ  یماـظنتموکح  مـالعا  زا  دـعب  دوب  فـظوم  تلود  بوصم 1329  یماـظن  تموکح 

هب ار  یماظن  تموکحيهحیال  دوخ  لـمع  نداد  هولج  ینوناـق  يارب  یمامافیرـش  تلود  دـیامن . لاـسرابیوصت  يارب  انـس  یلم و  ياروش 
. درک بیوصت  رویرهش  خیرات 26  رد  عنتمم  يأر  فلاخم و 3  يأر  قفاوم و 22 يأر  اب 152  ار  نآ  یلم  ياروش  سلجم  داتـسرف و  سلجم 
زا يریگولج  يارب  مدقم  دبهپـس  هلاژ  نادیم  رد  حبـصادرف  دندزیم : دایرف  رویرهـش  گرزب 16  ییاـمیپهار  رد  مدرم  زا  ياهدـع  هعقاو  زور 

تلودتأـیه تینما و  ياروش  بیوصت  هاـش  تقفاوم  اـب  ماجنارـس  درک و  یماـظن  تموکح  يرارقربتساوـخرد  هاـش  زا  ییاـمیپهار  رارکت 
ياهردب دبهپـس  هب  نارهت  یماظن  رادنامرف  دـش . نارهتیماظن  رادـنامرف  یـسیوا  دبـشترا  هاش  نامرف  اب  دیـسر و  بیوصت  هب  یماظن  تموکح 

هبار ییاهدـحاو  مازعا  نامرف  ياهردـب  دـنک . لقتنم  یماظن  يرادـنامرف  هب  ار  دراگ  زا  ییاهدـحاوات  داد  روتـسد  نادـیواج  دراـگ  هدـنامرف 
. دندش رقتـسم  ادهـش )  ) هلاژ نابایخ  نادیم و  ردرکـشل  زا  ییاهناگی  درک و  رداص  نادیواج  دراگ  رکشل 1  هدنامرف  راشفا  ینیما  رکـشلرس 

زورحبص تعاس 6  زا  مظن  يهوحن  مدرم و  هافر  داجیا  روظنم  هب  : » درک مالعا  یماظن  يرادنامرفيهیعالطا  نیلوا  رودص  اب  یسیوا  دبـشترا 
رد یماظن  تموکح  زا  ربخیب  دوز  حبـص  رد  مدرم  دراذـگیم . ارجا  هب  هام  شـش  تدـم  هب  ار  یماظن  تموکح  تاررقم  هاـم  رویرهـش   17

نادیم دوخو  نادیم  یکیدزن  رد  دندرک . تکرح  هلاژ  نادیم  فرط  هب  ناسارخ  نادیم  زابهـش و  دابآحرفياهنابایخ ، زا  یگرزب  ياههتـسد 
تیعمج هک  دوب  حبص  کیدزن 30/7  تعاس  دندادیم . همادادوخ  هار  هب  انتعایب  مدرم  یلو  دـندوب ، هداتـسیا  نایماظن  زا  ولمم  ياهنویماک 
یماظن تموکحهک  درک  راطخا  مدرم  هب  وگدـنلب  اب  یماظن  ناهدـنامرف  زا  یکی  دـندش . رقتـسم  نآ  هب  یهتنمياـهنابایخ  هلاژ و  نادـیم  رد 
دادیم ناشن  رما  رهاوظ  یلو  تسـشن  نیمز  يور  تیعمج  درکنتـسشن . هب  توعد  ار  مدرم  نویناحور  زا  یکی  دـیاهدرک ؟ عمجت  ارچ  تسا 

رابگر يادص  ناهگان  . دنتسب مدرم  يور  رب  فرط  راهچ  زا  ار  روبع  هار  دنرادن . ار  مدرم  ندرک  قرفتم  دصق  یماظنيرادنامرف  ياهورین  هک 
زا زین  نادیم  رد  رقتـسم  ياهورین  دندروآ ، موجه  نادیم  يوس  هبفرط  راهچ  زا  تیعمج  هک  نیمه  دـنلب و  نادـیم  هب  یهتنم  ياهنابایخ  زا 

ار ادهش  نیحورجماباهمیب و  مدرم  دندیطلغ . نوخ  كاخ و  رد  رفن  اهدص  هیناث  دنچ  تدم  رد  دنتـسب . لسلـسمرابگر  هب  ار  مدرم  وس  دنچ 
فارطا مدرم  دوب . هزانج  حورجم و  زا  ولمم  اهناتـسرامیب  تایح  اهورهار و  ، اهقاطا دندرکیم . لمح  اهناتـسرامیب  يوس  هب  تسد  يور  رب 

هب تشاد  هفالم  نامسناپ و  هبنپ  یکـشزپمزاول  زا  هچ  ره  سک  ره  دندرکیم . ایهم  نیحورجم  شریذپ  يارب  ار  دوخ  ياههناخاهناتـسرامیب 
بنج و هب  نارهت  رـساترسو  دیچیپ  نارهت  رد  هلاژ  نادیم  رد  مدرم  ماعلتق  ربخ  دوب . هدیـسر  دوخ  جوا  هب  مدرم  ترفن  دروآیم . ناتـسرامیب 

رهاظم زا  هچ  ره  هب  دندش . ریگرد  یماظن  يرادـنامرف  نیرومأم  اب  دـنتخیراهنابایخ و  هب  یماظن  تموکح  هب  انتعایب  مدرم  دـمآرد . شوج 
هدیشک نارهت  قرش  تمـسق  زا  يرگیدياهنابایخ   » هب هلاژ  نادیم  زا  تارهاظت  كاواس  شرازگ  قبط  دندرکیم . هلمح  دندیـسریمیتلود 
تدـم رد  درک و  تیارـس  نهآهار  نادـیم  شوـش و  نادـیم  ناـسارخ  نادـیم  يولومياـهنابایخ  نارهت  بوـنج  هب  تارهاـظت  سپـس  دـش ،
نابایخ هپـس  نادـیم  کمران  يهقطنم  دابآحرفنابایخ ، دابآماظن ، نابایخ  یلامـش  يدعـس  نابایخ  يرهچونم  یـسودرف  ياهنابایخیهاتوک 
نودـب زور  نآ  يادرف  رد  اـههمانزور  تشاد  هـمادا  بـش  زا  یـساپ  اـت  يریگرد  تارهاـظت و  . دـش لیدـبت  يریگرد  يهنحـص  هـب  رازهلـال ،

کی گرزب  هاگـشورف  کـی  کـناب  دـنچ  بعـش  داد ، يور  نارهت  رد  يزوسشتآ  100 : » دـندرک مـالعا  يریگرد  یگنوـگچ  هب  نتخادرپ 
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لوپ و اـب   » هک نیا  هب  مدرم  ندرکمهتم  نمـض  دوـخ  هرامـش 4  يهیعالطا  رد  یماظن  رادنامرف  تخوس »  شتآ  رد  اتـسور  رهـشهاگشورف و 
دعب زور  ود  دـناهدش . حورجم  رفن  هتـشک و 205  رفن  رویرهش 58  هعقاو 17  رددومن  مالعا  دـناهدرک ، تارهاظت  هب  مادـقا  یجراخ  يهشقن 
راـمآ ناـهاگآ  یلو  دـشن ، مالعاًامـسر  زور  نآ  يادهـش  دادـعت  هـچرگ  دیــسر . رفن  هـب 95  ناگدشهتـشک  دادـعت  درک  مـالعايرتسگداد 

ریفس ناویلوس  تسا  هدرک  رکذ  رفن » اهدص   » ار ادهش  دادعت  سیلگنا  ریفـسزنوسراپ  دناهدرک . هئارا  رویرهـش  يادهش 17  زا  ار  یکانتشحو 
ياضعا زا  یکی  لپمتـسا  ناج  دـندوبهدش ». هتـشک  ناگدـننکرهاظت  زا  رفن  تسیود  زا  شیب   » هلاژ نادـیم  رد  هک  دـنکیم  شرازگاـکیرمآ 

هک دـنکیم  اعّدا  رایتخب  روپاش  تسا  هدرک  دروآرب  رفن » ات 400  نیب 200   » ار ادهش  دادعتیکـشزپ  عبانم  لوق  زا  ناریا  رد  اکیرمآ  ترافس 
هتـشک رفن  رازه  دنچ  دندوب  یعدـم  مدرم  تساهدوبن »  زواجتم  رفن  ای 800  زا 700  رثکادح  ناگدشهتـشک  دادعت  میوگب  نیقی  هب  مناوتیم 
دّرمت رویرهش ، يهعقاو 17  رد  مهم  عوضوم  تسا  یکانتـشحو  راـمآ  ناـسنا  رفن  اـههد  نتـشکمریذپن  ار  مدرم  ياـعّدا  رگا  یتـح  دـناهدش .

سپـسو داد  رارق  فده  ار  دوخ  هدنامرف  زابرـس  کی  هلاژ  نادـیم  رد  لّوا  يهظحل  نامه  رد  دوبیماظن . ناهدـنامرف  تاروتـسد  زا  نازابرس 
نمض تاشاشتغا  لرتنک  تیرومأم  يارجا  نیح  رددراگ  رکشل  يهفیظو  نازابرس  زا  رفن  هس   » كاواس شرازگ  قبط  دناسر . لتق  هب  ار  دوخ 

دمحمو يروفغ  یلع  ناقهد  مساق  زا  دوب  تراـبع  رفن  هس  نیا  یماـسا  دـناهدش .» يراوتم  گنـشفریت  اب 300  گـنفت ژـ3  هضبق  هس  تقرس 
هلولگ تباصا  دروم  رفن  هس  ره  هک  دمآرد  یماظن  ياهورینيهرـصاحم  هب  فشک و  زابرـس  هس  نیا  يافتخا  لحم  زور  نآ  يادرف  يدمحم 

ینزدوخ زابرـستفه  زور  نیا  رد  هک  دیآیم  تسد  هب  دانـسا  يهعومجم  زا  دیـسر . تداهـش  هب  مد  رديدـمحم  دـمحم  هک  دـنتفرگ  رارق 
تموکح اب  درکیم  هدامآ  دوب  هدشدازآ  جرک  رد  دیعبت  زا  هک  یمق  هللاتیآ  زا  لابقتـسا  يارب  ار  دوخ  زور  نیا  رد  هک  زین  دهـشم  دـندرک .

يرادنامرف ياهورین  یلو  دندرک ، عامتجا  باون  هسردم  رد  مدرم  دش . عورش  زورزاغآ  نامه  زا  يریگرد  تارهاظت و  دش و  هجاوم  یماظن 
دروم رفن  كاواس 14  شرازگ  هبزور  نیا  رد  تشاد  همادا  بش  زا  یـساپ  ات  زیرگ  گنج و  دـندرک . قرفتم  ار  نانآ  هلمح و  نانآهب  یماظن 
لقتنم نارهت  هب  ریگتسد و  ار  بیغتسد  هللاتیآ  هنابش  زین  زاریـش  رد  دندیـسر . تداهـشهب  نانآ  زا  رفن  راهچ  هک  دنتفرگ  رارق  هلولگ  تباصا 

ياهورین اب  ییاهيریگرددهاش  زین  نامرک  نانمس و  رهبا ، جرک  ياهرهش  تفرگ  تروص  ياهدنکارپ  تارهاظت  زورنآ  يادرف  هک  دندومن 
اـهيرازگربخ و نارادـمتلود  نارادمتسایـس  دـیچیپ و  ناـهج  رد  تعرـسهب  هلاژ  نادـیم  رد  مدرم  ماـعلتق  يهعجاـف  ربخ  دـندوب . میژر 

نآ رد  دوبن . عیجف  ماعلتق  نیا  هب  تبسناکیرمآ  تلود  زا  رتتشز  یلمعلاسکع  چیه  اّما  دومن ؛ لمعلاسکع  هب  راداو  ار  یللملانیبلفاحم 
« رفوتسیرک نراو   » زور نآ  يادرف  دندوب . شزاس  تارکاذم  لوغـشم  دیوید  پمک  ردلیئارـسا  رـصم و  اکیرمآ ، ياهروشک  ياسؤر  اهزور 

هیـصوت  » درک و رارقرب  سامت  دوب  دـیویدپمک  رد  هک  هجراخروما  ریزو  سنو  سوریاس   » اب نتگنـشاو  زا  اکیرمآ  هجراخروما  ریزونواـعم 
تساوخ رتراک  زا  داد و  هئارا  رتراک  هب  ار  ناریا  تیعضو  زا  یـشرازگ  سنو  دنک .» تبحـصهاش  اب  رتدوز  هچ  ره  رتراک  تندیزرپ  هک  درک 

سپـس و  داد » عالطا  يو  هب  هاش  زا  ار  دوخینابیتشپ  يدردمه و  بتارم   » تفرگ و سامت  هاش  اب  تاداسرونا  ادـتبا  دریگب . ساـمت  هاـشاب  اـت 
.« درک دـییأت  دروآیم  لـمع  هـب  مـظن  يرارقرب  يارب  هـک  یتامادـقا  رد  يو  زا  ار  اـکیرمآینابیتشپ   » درک و تبحــص  ینفلت  هاـش  اـب  رتراـک 

. دزیم نماد  ربخ  نیا  راشتنا  رب  دنک ، بوعرمار  دوخ  نافلاخم  درکیم  یعـس  هک  میژر  دش . رـشتنم  اههناسر  رد  هاش  زا  رتراک  تیامحربخ 
خاک يهیعـالطا  زا  لـقن  هب  اـههمانزور  درک ». ینفلت  يهملاـکم  هاـشنهاش  اـب  رتراـک   » هکدـندرک مـالعا  تاـعالطا  ناـهیک و  ياـههمانزور 

نایرج اهیطارفا  يربهر  هب  یتلوددـض  تارهاظت  نآ  رد  هک  ار  ناریا  ینونک  عضو  هتفرگ و  ساـمت  هاـشنهاش  اـب  رتراـک   » هک دنتـشوندیفس 
ناریا و نایم  هناتسود  کیدزن و  تابـسانم  رتراک  تندیزرپ  تسا  هداد  رارق  ثحبدروم  هدراذگ  ياج  رب  هتـشک  رفن  مک 95  تسد  هتشاد و 

هسنارف يرازگربخ  تسا »  هدومن  يراودیماراهظا  یسایس  يدازآ  ياطعا  شبنج  يهمادا  هب  تبـسن  تسا و  هداد  رارق  دییأت  درومار  اکیرمآ 
ماعلتق زا  دعب  مه  نآ  هاش  زا  رتراک  تیامح  ربخ  تسا »  هدرک  دییأت  ار  نارهت  میژر  زا  ینابیتشپ  هتفرگ و« سامت  هاش  اب  رتراک  درک : مالعا 

ینیمخ ماـما  دوـمن . تیبـثت  تدـش  هـب  ار  ینیمخ  ماـما  عـضوم  درک و  توـهبم  دــندوب  هتــسبوا  هـب  دــیما  هـک  ار  ناـیارگیلم  نارهت  مدرم 
نآ يوروش  رد  ینادـنز  کی  يارب  هکرتراک  ياقآ  : » دـندومرف هسنارف  نویزیولت  ویدار  اب  هبحاـصم  رد  رتراـک  ماـیپ  نیا  هب  لـمعلاسکعرد 
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عفانم لابند  هب  اکیرمآ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نیا  درکن » غیرد  وا  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  هاش  یپایپ  ياهراتـشک  زا  سپ  دروآرد ، وهاـیه  ردـق 
اب ندش  ربارب  هنوگ  نیا   » هک درکراطخا  یمامافیرـش  هب  هداشگرـس  ياهمان  راشتنا  اب  یناگیاپلگ  هللاتیآ  املع  شنکاو  تسه  طقفشدوخ 

مـالعا  » هک درک  دـیکأت  هللاتـیآ  تـسا »  تـکلمم  يارب  رتگرزب  تارطخو  رتمـیظع  بیاـصم  بجوـم  یـضاران  مدرم  تاـساسحا  جاوـما 
سیئر یـضایر  سدـنهمهب  ياهمان  اب  یناگیاپلگ  هللاتیآ  درک ». دـهاوخن  اود  ار  يدرد  چـیه  نتخادـنا  هار  نوخ  يوج  یماـظن و  تموکح 

رب هوالع  یناـگیاپلگ  هللاتیآ  تسا  تلم  هب  تناـیخ  يراـکتیانج  تلودنینچ  هب  يأر  هک  درک  راـطخا  ناگدـنیامن  هب  یلم  ياروش  سلجم 
ازع رد  قرغ  ار  تکلمم  نارهت  زورید  يهنامحریب  راتـشک  نینوخ  يهعجاف  هک  دومن  مالعا  درک و  رداص  ياهیعالطا  رکذلا  قوف  ياههمان 

هللاتیآ دناوخ . يرشب  قوقح  نیرتییادتباو  یللملانیب  دعاوق  مامت  فالخ   » ار یماظن  تموکح  هیعالطا  نیا  رد  هللاتیآ  تخاستبیصم  و 
هدیدمتـس و مدرم  اهدـص  هدروآ  رد  هب  ملظ  نیتسآ  زا  تسدناریا  يهمکاح  تأیه  رگید  راب  : » درک مالعا  ياهیعالطا  رودـص  اـب  یـشعرم 

ماکحا يارجا  » رب ینبم  ار  دوخ  تساوخ  رگید  راب  هللاتیآ  درک ». حورجم  بورـضم و  لوتقم و  نارهت  ردهلولگ  برـض  هب  ار  ناریا  فیرش 
ياهیعالطا رودص  اب  يزاریش  هللاتیآ  داد . رارق  دیکأت  دروم  ینیمخهللاتیآ  ترضح  رتدوز  هچ  ره  تشگزاب  تلادع و  يرارقرب  هیعرش و 

. درک موکحم  تدـش  هب  هاـنپیب  مدرم  قـح  رد  ار  هنایـشحو  لـمع  نیا   » تفگ و تیلـستنامز  ماـما  هب  ار  رویرهـش  كاندرد 17  يهعجاـف  »
رد هللاتیآ  تشاد  داقتنا  مدرم  ندرکن  علطم  هب  تبسناّما  درکیم ، تیامح  میژر  يریگتخس  زا  افخ  رد  هک  نیا  اب  يرادمتعیرـش  هللاتیآ 

هعمج زورات  دـندادیم  یتصرف  یماظن  تموکح  مالعا  يهراـبرد  دوب  بوخ   » تفگ سلجم  يهدنیامنروپکـشزپ  هب  ینفلت  يهملاـکم  کـی 
ياهیعـالطا رودـص  اـب  يرادمتعیرـش  هللاتیآ  لاـح  نیا  اـب  دـندشیمن ». هتـشک  هاـنگیب  هتفرگ و  رارق  یماـظن  تموکح  ناـیرج  رد  مدرم 

يارب درکمالعا  تفگ و  تیلـست  هدـیدغاد  ياههداوناخ  هب  ًاصوصخم  ناملـسم  تلم  مومع  هب  نارهت  ردار  هعمج  زور  كاـندرد  يهعجاـف  »
يارب تساوخ  مدرم  زا  هللاتیآ  میرادیم »  مالعا  یمومعيازع   » مینکیم و موکحم  ًادـیدش  ار  هناملاظ  تشز و  تکرح  نیا  راب  نیمدـنچ  »

هللاتـیآ نـینچمه  دـننک ». رازگرب  دوـخ  ياـههناخ  رد  تناـتم  شمارآ و  تیاـهن  رد  ار  یموـمع  يازع  هاگتـسد  تـسد  هـب  نداـتفین  هناـهب 
تلم هب  یمایپ  رودص  اب  ینیمخ  ماما  دندرک . رداص  هطبار  نیا  رد  ییاههیعالطادزی  زا  یقودص  هللاتیآ  زاریـش ، زا  یتالحم  نیدلاءاهبخیش 

یهاگیاپ هک  درک  تباث  ناریا  گرزب  ياهناتـسرهش  ریاس  نارهت و  رد  یماظن  تموکحروتـسد  اب  هاش  رگید  راـب   » هک دـندرک  مـالعا  ناریا 
یلاع دح  رد   » نانچ ودـننزیم  مارآ  ییامیپهارهب  تسد  هک  یمدرم  لباقم  رد  ار  یماظن  تموکح  مالعا  ینیمخ  ماما  درادـن ». تلم  نایمرد 

رد ینیمخ  شاـک  يا   » هک دـندرک  وزرآ  ماـیپ  نـیا  رد  ماـما  دنتـسناد . مرج  دـندرک ، ناراـبلگار  شترا  هـک  دـندوب  ینید  یـسایس و  روـعش 
تیعقاو ندش  راکشآ  ار  رویرهش  راتشکینیمخ 17  ماما  دشیم ». هتشک  یلاعت  يادخ  يارب  عافد  يههبج  رد  امش  رانک  رد  دوب و  امـشنایم 

دوخراتشک رد  ار  مرتحم  نویسایس  ناریا و  فیرـش  تیناحور  تساوخیم  یلم  یتشآ  تموکحاب  هاش   » هک دندرک  مالعا  یلم  یتشآ  تلود 
مدرم هب  دنتـساوخ  شترا  زا  رگید  راب  ینیمخ  ماما  «. ًافیعـض ناک  ناطیـشلا  َدیک  ّنا  دیدرگ . المرب  دوز  یلیخ  وا  بیرف  یلو  دـنادرگ ، میهس 

املعهب باطخ  ینیمخ  ماما  دننک . تبث  رتدوز  هچ  ره  دـهدیم  همادا  دوخ  هار  هب  ناریا  تلم  دوسهب  هک  خـیرات  رد  ار  دوخ  مان   » ات دـندنویپب 
هچ ره  دینک و  تیوقت  رتشیب  هچ  ره  ار  هعماج  تمواقمیلاع  يهیحور  هکلب  دینک ، تماقتـسا  دـیاب  اهنت  هن  ساسح  عقوم  نیا  رد  : » دـندومرف

اهنت هن  سیلپ  نینوخ  دروخرب   » رویرهش يهعجاف 17  ياهدمآیپ  دینک ». رتلکشتم  ناریا  مدرم  نمشداب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  فوفص  رتشیب 
رب ندـش  هدوزفا  تلع  دـبایشیازفا .» ناگدـننکرهاظت  دادـعت  مه  تیعمج و  مه  تردـق و  مه  اـت  دـش  بجوـم  هکلب  درکنهاـش ، هب  یکمک 

فوفـص هب  دـندرک و  صخـشم  ار  دوخ  فص  دـندوب  ددرم  زونه  هک  یمدرم  میژر  زیگنالوـه  تیاـنج  اـب  هک  دوـب  نیا  تیعمج  تردـق و 
فـص رد  هک  نانآ  دنتـسویپمیژر و  نیفلاخم  فص  هب  نایناریا  زا  يرایـسب   » ماعلتق نیا  زا  دـعب  سینوز  نیورام  رظن  هب  . دنتـسویپ نیفلاخم 

هک دهدیم  ناشن  هلاژ  نادیم  ماعلتق  هک  دنتشاد  راهظا  ورهنایم  یبهذم  ناربهرراب  نیلوا  يارب  دندوزفا . ناشیاههتـساوخ  هب  دندوب  نیفلاخم 
رد هک  یناناوج  دمآرد ، هروطسا  کی  هب  تعرـس  اب  رویرهـش  يهعجاف 17  دورب ». تسیابیم  هاـش  تسا و  نکممریغ  يولهپمیژر  حالـصا 

هظحل دـنچ  هک  ینادرمریپ  . دندیـسریم تداهـش  هب  هلولگ  کی  اب  شوغآ  رد  قناکدوک  اب  هک  ینانز  دندیـسریم ، تداهـشهب  ریبکت  لاح 
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ياـهورین طـسوت  هناـمحریب  اـّما  دـندرکیم ، هلاـن  زوـنه  هک  یناـحورجم  . دـندیطلغیم نوـخ  رد  ناـهگان  دـندرکیم و  هـیکت  اـصع  يور 
ار اهنآ  مرـس  یماظن  ياهورینهک  یناحورجم  دـندشیم . هتـشابنا  مه  يور  دـندشیم و  ترپ  یـشترا  ياهویر  لخادهب  یماـظن  يرادـنامرف 

قندـش بوخ  ضحم  هب  دوب و  هدرک  هرـصاحم  ار  اهنآ  یماظن  يرادـنامرفهک  ییاهناتـسرامیب  دـندربیم ، دوخ  اب  ار  اـهنآ  دندیـشکیم و 
دجاسم رد  رویرهش  يادهشیناوخهضور 17  تعرـس  اب  دوب . هلاژ  هاگلتق  ییارـسهیثرم  دنبعیجرت  اهنیا  دندرکیم . ریگتـسدار  وا  یحورجم 

رولبت هاش  دعسنبا و  یمامافیرش  رمش ، یسیوا  نایفوک  یماظن  ياهورین  ناینیسح و  مدرم  دش . البرک  نیمزرـس  هلاژ  نادیم  تفای  تیمـسر 
تخیگنایمرب نانمؤم  نایم  رد  ار  ترفنزا  یجوم  درکیم و  متخ  هلاژ  نادـیم  تبیـصم  هب  ار  دوخ  هضور  ینارنخـس  حادـم و  ره  دـشدیزی .

تشاذگیم و ریثأت  ناریا  رد  رهـش  هب  رهـش  هلاژنادیم  يارجام  : » دسیونیم هشنالب  ریپ  دـنامن ، یفخم  یبرغ  ناگدنـسیون  دـید  زا  مارد  نیا 
اهربخ هتفای  ار  دوخ  نایوار  بالقنا  هلاژ  نادیم  راتشک  زا  سپ  دنوشیم ... هاش  هیلع  ینافرع  گنجنارادمچرپ  هایس  يهعمج  ناگدشهتشک 

یتشگرب دنزاسب . ار  راوخنوخ  يدبتـسم  اب  یلاخ  تسدیتّلم  دربن  تشذگرـس  ات  دننکیم  یط  ار  روشک  دجـسم  هب  دجـسم  رهـش ، هب  رهش 
تموکح يزور  دـنچ  تسوا »  زا  یـشان  اهيدـب  ماـمت  هک  يدرف  تروص  هب  هاـش  دـیآیمرد و  ناـمرهقتروص  هب  ّتلم  تسا  هداـعلاقراخ 

عمج رد  يزوریپ  يهداب  زا  تسمرـس  یمامافیرـش  دـندوب ، كوش  ردزونه  مدرم  زا  يرایـسب  درکیم و  دروخرب  مدرم  اب  تدـش  اب  یماظن 
تسا و هدـمآ  دوـجوهب  روـشک  رـسارس  رد  یبـسن  شمارآ  دـسریم  نوـنکا  هک  ییاـهشرازگ  ربارب   » تفگ روـیرهش  رد 21 تـلود  تأـیه 

ماـمت هک  تشذـگن  يزیچ  دوـش ». فرطرب  ًـالماک  مدرم  یتحاراـنتابجوم  هک  ددرگ  رارقرب  يوـحن  هـب  لـماک  مـظن  يدوز  هـب  میراودـیما 
زورب تفن  تعنـص  ینعی  میژر  یتایح  گرهاش  رد  مه  نآ  باـصتعا  تروصهب  مدرم  مشخ  دـش و  بآ  رب  شقن  یمامافیرـش  ياـهوزرآ 

رویرهش زا 17  دعب  يدک  . رآ یکین  تیاور  ربانب  درک . ورهبور  دیدج  ینارحب  اب  ار  تلود  هک  ییاج  ات  درک  ادیپ  شرتسگتعرس  هب  درک و 
رـساترس رد  تاباصتعا  نیا  دنتـسویپ ، تاباصتعا  هب  زاوها  ردبونج  تفن  نانکراک  هک  نآ  زا  سپ  زور  دـنچ  دـش  زاغآ  تاباصتعا   » 1357

.« دیسر زور  رد  هکشبنویلیم  حطس 5/1  هب  تفن  دیلوت  نازیم  ربتکا  رد  هک  يروطهب  درک ، ادیپ  شرتسگ  یتلودرگید  عیانص  تفن و  تعنص 
ناشن دش ، زاغآ  رویرهش  هعقاو 17  زا  دعب  زور  ود  ینعی  رویرهـش   19 رد نارهت  هاگـشیالاپ  زا  ادتبا  هک  تاباصتعا  نیا  كاواس  دانـسا  قبط 
دانـسا زکرم  عبنم : درک . فـقوتمار  تلود  يداـصتقا  خرچ  درک و  تیارـس  تفن  تعنـص  فـلتخم  ياهتمـسق  رد  تعرـسهب  هک  دـهدیم 

یمالسا بالقنا 

یناجنز دیمع  مالسالا  تجح  تیاور  هب  هایس  هعمج 

رد دنکیميرای  نم  هظفاح  هک  اجنآ  ات  منکیم  هراشا  رویرهـش  هدفه  نایرج  هب  نم  یناجنز  دـیمع  مالـسالا  تجح  تیاور  هب  هایـس  هعمج 
تیناحور هعماج  طسوت  ًامـسر  يدـعب  ییامیپهار  هک  درک  مالعایتشهب  دیهـش  موحرم  رویرهـش  هدـفه  زا  لبق  ینویلیم  ییاـمیپهار  نیرخآ 
تیناحور هعماج  هک  دوب  نیا  نآتلع  دوب و  هدشن  مالعا  تیناحور  هعماج  طسوت  رویرهـش  هدفه  زور  ییامیپهار  دـشدهاوخ . مالعا  زرابم 

نم نهذ  رد  ًاقیقد  نآ  هتبلا  دـهدب ، ناـشن  لـمعلاسکع  تسا  نکمم  میژر  نیعبرا  گرزب  ییاـمیپهار  زا  دـعب  هک  درکیم  ساـسحا  زراـبم 
رد هک  اهییامیپهار  نآ  نوچ  دـنکیمنيرای ، ماهظفاح  نم  نـآلا  نیعبرا  اروشاـع و  نیب  اـی  دوب و  نیعبرا  زا  دـعب  رویرهـش  هدـفه  هکتسین 

یتشهبدیهش لاح  ره  رد  تسا  یسمش  ياههام  هب  رویرهش  هدفه  هک  یتروص  رد  تسه  يرمقياه  هام  مرحم و  هلئسم  اب  رتشیب  هدنام  منهذ 
ياقآ اهتنم  دش ، دهاوخ  مالعا  تیناحور  هعماج  طسوتيدعب  ییامیپهار  هک  دوب  هدرک  مالعا  رویرهـش  هدـفه  زا  لبق  ییامیپهار  نیرخآ  رد 

رویرهـشهدفه هـعمج  زور  يارب  دوـب  یلعف  يادهـش  نادـیم  ینعی  هـلاژ  نادـیم  کـیدزن  رد  شاهناـخنامز  نآ  هـک  يروـن  ییحی  خیــشاقآ 
روضح تیناحور  هعماج  ياروش  رد  درکیم و  راک  يدارفناتروص  هب  یلو  دوب ، لاعف  تضهن  رد  زین  ناشیا  دوب . هدرک  مـالعا  ییاـمیپهار 

زور يارب  هک  يرون  ییحی  خیـش  اقآ  درکیم . راک  لقتـسم  اهنت و  يو  مدیدن و  تیناحور  هعماج  رد  تقو  چیهار  ناشیا  نم  ینعی  تشادـن 
تیناـحور هعماـج  هک  یتروص  رد  دوب ، هدرک  نییعت  هلاژ  نادـیم  ار  ییاـمیپهار  أدـبم  ودوب  هدرک  ییاـمیپهار  مـالعا  رویرهـش  هدـفه  هعمج 
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اجکی زا  نارهت  رد  تیعمج  هکنیا  رطاـخهب  درکیم ، مـالعا  ییاـمیپهار  اـج  دـنچ  زا  هـکلب  درکیمن ، تـکرح  مـالعا  اـجکی  زا  تقوچـیه 
يزکارمهمه قطانم  نآ  نارهت  یبرغ  بونج  یقرـش و  بونج  نارهت  یقرـش  لامـش  نارهتیبرغ  لامـش  ًـالثم  دـننک ؛ تکرح  دنتـسناوتیمن 

مه رادقم  کی  ام  يارب  هک  دوب  یلیلد  ره  هب  دشاب . یکیتسناوتیمن  أدـبم  یلو  دـشاب ، یکی  تسناوتیم  دـصقم  هک  تکرح  يارب  دـندوب 
هداد رارق  هلاژنادـیم  مه  ار  نآ  أدـبم  دوب و  هدرک  ییامیپهار  مالعا  تیناحور  هعماج  اب  یگنهاـمه  نودـبيو  ارچ  هک  دوبهدـنام  هتخانـشان 

ار اهییامیپهار  تقو  ره  تیناحور  هعماج  دوب ! نانیمطا  لـباقیتینما  رظن  زا  هن  تشاد و  ار  داـیز  تیعمج  تیفرظ  هن  نادـیم  نآ  نوچ  دوب ؟
زا دنناوتبمدرم  تفرگ  رارق  مجاهت  دروم  ًانایحا  رگا  هک  دشاب  يوحن  هب  اهریسم  هکنیا  یکی  دادیمرارق ، رظن  دم  ار  هتکن  ود  درکیم  مالعا 

هکنیا مود  یعرف  ياههچوک  ای  دـندوب و  یعرف  ياهنابایختروص  هب  ای  اـهلاناک ، نآ  ـالاح  دـنهدب ، تاـجن  ار  ناـشدوخ  یعرف  ياـهلاناک 
ار حورجم  نآ  دـنناوتباهپیکا  نیا  دـنامب  نیمز  يور  یحورجم  رگا  هک  ینامرد  یکـشزپ و  ياـهپیکا  لـیبقزا  دـشیم ، هداد  یتادـیهمت 

يارب دوبن ، ریذـپناکما  اهناتـسرامیب  هب  ناحورجم  لاقتنا  نوچ  دـنناسربيو ؛ هب  یکـشزپ  ياهتیروف  هلـسلس  کی  دـنهدب و  تاجن  لقادـح 
یناکـشزپ زا  يدادعت  زا  هک  دوب  ریزگان  تیناحور  هعماج  دیدرگیم . داجیا  رـسدرد  هرخالاب  دـنتفرگیم و  لیوحت  ار  اهنآ  نیرومأمهکنیا 

یکشزپ ياهتیروف  وتقوم  ياهدادما  يارب  دندوبن  کشزپ  یلو  دنتشاد  یکشزپ  تایبرجت  هک  یناسک  زا  یتح  ، دندوب تضهن  ریـسم  رد  هک 
زاب هک  مه  ماما  زا  لابقتـسا  ریـسم  رد  یتح  دروخیم ، مشچ  هب  تازیهجتنیا  ًـالماک  رخآ  ییاـمیپهار  اـتود  رد  ًاـصوصخم  دـنکب . هدافتـسا 

دنتشاد دوجو  یکشزپ  ياهپیکاو  دوبهدرک  ار  اهینیبشیپ  تادیهمت و  نیمه  دوب  هیضق  ریگیپ  ماما  لابقتسا  داتـس  طسوتتیناحور  ۀعماج 
ای يولع  هسردم  زا  ییاهتمـسق  نامه  رد  یتدـم  يارب  رخاوا  مه  اهنیا  رقم  دـننکلمع . دـنناوتب  دـهدب  خر  ياهثداح  رگا  هدرکن  يادـخ  هک 

هعماج ار  هتکن  ود  نیا  لاح  ره  رد  دوبرقتسم . اجنآ  رد  یکـشزپ  هیلوا  ياهکمک  حالطـصا  هب  مه  لابقتـسا و  داتـس  مه  هک  دوب  هافرهسردم 
، دوبهدـشنهتفرگ رظن  رد  هلاژ  نادـیم  ییامیپهار  مالعا  رد  مادـک  چـیه  هتکن  ود  نیا  هک  تفرگیمرظن  رد  اهییامیپهار  مالعا  رد  تیناحور 
تشادن و ار  دایز  تیعمج  شریذپ  ییاناوت  کچوک و  نادیمدوخ  دوب ، گنت  رایـسب  دوب  یلعف  نیدهاجم  نابایخ  هک  ییامیپهار  ریـسم  ًالوا 

تکرـش ییامیپهار  نیا  رد  نارهت  بونج  رد  ام  لاـح  ره  رد  دوب . مدرم  تاـجن  يارب  مزـال  طیارـش  دـقاف  مهاـههچوک  یعرف و  ياـهنابایخ 
يداتـس کـی  نارهت  بوـنجرد  اـم  هکناـنچ  تشاد  رظن  ریز  ار  هلئـسم  رود  زا  تیناـحور  هعماـج  ینعی  میدوـب  عاضوادـصرتم  یلو  میدرکن 

زا لیلد  نیمه  هب  دوبن ، یناسآ  راک  نفلت  ات  شـش  جـنپ  ندرک  يروآعمجهتبلا  نامز  نآ  رد  هک  نفلت ـ  يدادـعت  قیرط  زا  میداد و  لیکـشت 
بترم دـندوب و  طابترا  رد  داتـساب  اهنآ  میدرکیم  يریگیپ  ار  اـیاضق  دـندوب  هنحـص  رد  هک  یناتـسود  و  میدرک ـ هدافتـسالزانم  ياـهنفلت 

نیا دننکیم . راکچ  نارسفا  دندش و  رقتـسم  اجک  اهزابرـس  دندش ، هدایپ  اهورین  ، دندمآ امیپاوه  دندمآ ، اهرتپوکیله  هک  دندادیم  شرازگ 
یهباشم داتـس  مه  شیرجت  رد  ًانیقی  یلومرادـن  عالطا  ًاقیقد  نم  هتبلا  دـشیم ، هداد  عالطا  میتشاد  بونج  رد  ام  هک  يداتـس  هب  ًاقیقدلئاسم 

تیناحورۀعماج ناتسود  لماوع و  تقیقح  رد  تشادن و  روضح  هنحـص  رد  یلو  دوب ، ارجامبقارم  رود  زا  تیناحور  هعماج  تشاد  دوجو 
ار نادـیم  مامت  هدرکلرتنک و  هب  مادـقا  میژر  یتینما  هاگتـسد  هک  دـش  مولعم  لوا  قیاقد  نامه  زا  هک  صخالاب  دنتـشاد . روضح  هنحـص  رد 

نینچمه دـندرکیم و  تیادـه  ار  اـهورین  نـیا  هـک  ییاهرـسفا  هـکلب  ، دنتــشادنروضح يداـع  دارفا  نادـیم  رد  ًالــصا  تساهدوـمن  لاغــشا 
دندوب هتفای  عالطا  ًالبق  هک  یتیعمج  دادعت  رب  دنتشاد . لرتنک  رد  ار  هنحص  ًالماک  دندادیم  رونام  یلاوح  نآ  نامـسآ  رد  هکییاهرتپوکیله 

هدـش مکارتمتیعمج  هوبنا  زا  یلعف  نیدـهاجم  نابایخ  صخـالاب  نادـیم  هب  یهتنم  ياـهنابایخ  دوبناـج و  نادـیم  رد  دـشیم ، هدوزفا  بترم 
ییاهراطخا لوا  دنتشادن . دندوب  هدنام  میژر  هب  هتسباو  هک  حلـسمياهورین  زا  ياهمهاو  سرت و  نادنچ  مه  مدرم  نامز  نآ  دینادیم  دندوب .

دنتشادن زیرگ  هار  هک  يدایزدادعت  هک  دوب  اهندش  ِرفتم  نیا  رد  دندش . ِرفتم  ریزگان  مدرم  دنتسب و  هلولگ  هب  ار  مدرمسپـس  تفرگ  تروص 
ناشیاههناخ رد  هک  میربب  ییاهنآ  زا  یمان  ام  هک  دراد  اج  اجنیا  رد  هتبلا  دوبهدـشنینیبشیپ . ًالبق  نوچ  دـندرب ؛ هانپ  تسبنب  ياـههچوک  هب 

دیـسریم ام  هب  بترم  هک  یتاعالطا  دـنداداج . ار  رارف  لاح  رد  دارفا  ای  نیحورجم  زا  يدادـعت  اههناخ ، تیفرظ  بساـنت  هب  دـندرکزاب و  ار 
يرایـسبو دندوب  هدش  لقتنم  اههناخ  نیا  هب  نیحورجم  زا  يدادـعت  دـندوب ، هدـش  رپ  تیعمجزا  یلاوح  نآ  ياههناخ  رثکا  هک  دادیم  ناشن 
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اب دندرک  رپ  ار  اههنحص  نیا  مامت  یتقو  میژر  هب  هتسباو  حلـسم  ياهورین  دنتـشاد . تاجن  نوخ و  هب  یمربم  زاین  هداتفا و  نابایخ  فک  يور 
، دندش ریگتـسد  يدادعت  نیاربانب  دیایبنوریب . اههناخ  نیا  زا  تسناوتیمن  سکچیه  اذل  دنتـسبیم و  رابگر  هب  ار  اهنآ  اههناخرد ، ندش  زاب 

ًاناـیحا اـی  دـندوب و  هدـش  یفخم  اـههناخ  رد  اـی  دـندوب ، هدرک  رارف  هک  مه  ياهدـع  ودـندوب  هداـتفا  نـیمز  هـب  دیهـش  اـی  یمخز و  يدادـعت 
رد هک  یناتسود  تسه  مرطاخ  رد  ًاقیقد  نم  . دندوب هداد  تاجن  ار  ناشدوخ  تشاد  اهتنا  هک  ییاههچوک  نآ  قیرط  زا  هرخالاب  يدادعتکی 

ناشعـضو نیحورجم  نیا  دـنتفگیم  دـندیبلطیم و  کـمک  دـندرکیم و  تبحـص  اـم  اـب  نفلت  اـب  بـترم  دـندوب و  هدـش  راـتفرگ  اـههناخ 
هب ام  هرخالاب  دوبن . مک  مه  ناشدادعت  هتبلا  تسینياهلیـسو  چیه  یلو  دنوشب ، لقتنم  ییاج  هب  دیاب  دـنراد و  نوخ  هب  جایتحا  تسهمیخو و 

میدرک يراکره  مییامن  لصاح  سامت  يراسناوخ  ياقآ  موحرمتیب  اب  هک  دـمآ  نامنهذ  هب  میریگب و  ساـمت  يزکارم  اـب  هک  میداـتفا  رکف 
، رفعجدیـساقآ اب  تیاهن  رد  . دندادن هار  مینک  ادیپ  یـسرتسد  ناشیا  دوخ  هب  میریگب و  سامت  يراسناوخ  ياقآ  تیباب  فلتخم  لیاسو  اب  هک 

روضح يرگید  ياج  کی  دوبن و  مه  نارهت  رد  اما  دوب (، اجک   ( يو هک  تسینمدای  ًاقیقد  هتبلا  مینک  رارقرب  سامت  میتسناوت  ناـشیا  ةدازاـقآ 
دنناسرب و ییاج  کی  هب  ار  نیحورجمنیا  دنهدب  هزاجا  هکنیا  ات  دنکب ، مادـقا  يراسناوخ  ياقآ  هک  میتساوخ  ناشیا  زا  سامتلا  اب  تشاد و 
میتفر و راجنلک  ام  یتعاس  ود  دیاش  دنورب . دـنیایب و  نوریب  اههناخ  زا  یکی  یکی  اهنآًالـصا  دـنوشب ، قرفتم  دنتـسه  اههناخ  رد  هک  یمدرم 

نآلا هدش و  هک  تسا  يراک  هرخالاب  میتفگ  ، دناهدرک ار  راک  نیا  ارچ  هک  دوب  نیا  زا  یکاح  اهنآ  دنامب و  میدینش  نفلت  رد  هک  یلئاسمالاح 
رد یتقوهک  دش  هداد  عالطا  دوشب . یگدیسر  دیاب  نیحورجم  نیا  هب  هک  تسا  حورجم  يدادعتکی  دیهش و  يدادعت  کی  تسه  هک  هچنآ 

اههناخ رد  هک  اهنیا  زا  يرایسب  دادن و  ياهجیتن  ام  ياهـشالت  . دندنبیم رابگر  هب  دوشیم  زاب  يزرد  نیرتکچوک  ای  دنکیم و  ادص  ياهناخ 
دندرک هیلخت  ار  اجنآاهورین  جیردت  هب  دنتشادرب ، ار  نیحورجم  اههزانج و  دنتسش و  ار  اهنابایخ  یتقو  دندنامرـصع ، ات  دندوب  هدش  روصحم 
دادعت دندیـسر و  تداهـش  هب  اههناخ  نیمه  رد  نیحورجم  زا  يرایـسب  . دـنهدب تاجن  ار  ناشدوخ  زرل  سرت و  اب  هرخالاب  دنتـسناوت  مدرم  و 

نآ هب  یبوخ  مان  ًافاصنا  هک  رویرهـش  هدفه  زور  نایرج  زا  دـعب  دـنتفای . لاقتنا  دوب  نانیمطا  لباق  هک  يزکارم  هب  رهظ  زادـعب  اهنیا  زا  يدایز 
: عبنم دـناسر . یلعا  دـحهب  ار  شدوخ  یمیخژد  تیانج و  میژر  ًاـعقاو  دـش ، هایـس  هعمج  نینوخ و  هعمج  هب  فورعمو  تساهدـش  هداد  زور 

یناجنز دیمع  یلعسابع  نیملسملاو  مالسالاتجح  تارطاخ   » ناریا یمالسا  بالقنا  زا  یتیاور   " باتک

نینوخ مایق 

نینوخ 17 تکرح  زاغآرـس  لاس 1357 ، رطف  دیعـس  دیع  زور  رد  گرزب  ییامیپهار  يرازگرب  رویرهـش  تکرح 17  زاغآرـس  نینوخ  مایق 
، جرک مق ، نارهت ، نیمخ ، ياهرهـش  رد  مدرم  دوب ، رویرهـش  مهدزیـس  اب  فداصم  هک  زور  نیا  رد  دور . یم  رامـش  هب  لاس  ناـمه  رویرهش 

ماما دنداد . رـس  میژر  دـض  رب  هدـنبوک  ینید و  ياهراعـش  دـندمآرد و  تکرح  هب  دـیع ، زامن  يرازگرب  زا  سپ  رگید ، رهـش  دـنچ  مالیا و 
لاـبند هب  ناریا  ناملـسم  مدرم  : » دوـمرف ناریا  تلم  هب  باـطخ  نآ  رد  درک و  رـشتنم  يا  هیمـالعا  رطف  دیعـس  دـیع  تبـسانم  هب  هر )  ) ینیمخ
نتـشاد اپ  هب  يارب  رگلواپچ ، رابج و  هاگتـسد  هیلع  هدنبوک  ياهدایرف  نآ  هک  دندز  يرگید  هدـنزرا  تدابع  هب  تسد  دـیع ، زامن  يرازگرب 

یبن اصوصخ  ماـظع  ياـیبنا  هریـس  نآ  هار  رد  نداد  ییادـف  تسا و  تاداـبع  مظعا  زا  هار ، نیا  رد  شـشوک  هک  تسا  یهلا  لدـع  تموکح 
دیهدن هار  دوخ  هب  یتسـس  زگره  هداد و  همادا  ار  دوخ  تضهن  ناریا ! ناشلا  میظع  تلم  تسا . نانمومریما  وا  گرزب  یـصو  مالـسا و  مرکا 

لاس 1357، رویرهش   17 هعمج ، حبص  رد  نینوخ  هعمج  تسا ». کیدزن  يزارفارس  يزوریپ و  ادخ ، دیما  هب  دیـشاب  نئمطم  دیهد . یمن  هک 
زکرم دندروآ . اهنابایخ  هب  يور  اسآ  لیـس  هدـمآ و  نوریب  اه  هناخ  زا  یلاوتم  زور  نیمراهچ  يارب  حبـص ، هضیرف  يادا  زا  سپ  نارهت  مدرم 

ياه شوپ  هرز  اه و  کنات  ندـید  اب  ناهگان  دندیـسر ، اهنابایخ  هب  مدرم  هک  نیمه  دوب . ینونک ) يادهـش  نادـیم   ) هلاژ نادـیم  نانآ  عمجت 
ياهنابایخ زا  دـنداد . همادا  دوخ  تکرح  هب  نازابرـس ، هب  انتعا  نودـب  یلو  دـندش ، ریگلفاغ  تموکح ، تسد  هب  لسلـسم  نارومام  یماظن و 

، راطخا راب  دنچ  زا  سپ  حلسم  نارومام  دوب . تکرح  رد  هلاژ  نادیم  تمس  هب  یبالقنا ، ياهراعـش  ندادرـس  اب  تیعمج  هوبنا  لیـس  فارطا ،
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دنداد تسد  زا  ار  شیوخ  ناج  يرایـسب  ناناوج  زور ، نیا  رد  دنداد . رارق  لسلـسم  رابگر  فده  هنادرمناوجان ، ار  تیعمج  اوه  نیمز و  زا 
نادیهش 17 لک  دادعت  یشاپورف ، لاح  رد  میژر  دنتفاتـش . تداهـش  قشع و  هاگنابرق  هب  یمالـسا ، بالقنا  لاهن  ندیـسر  رمث  هب  رطاخ  هب  و 
. درک مالعا  یجراخ  هشقن  ار  نارهت  مدرم  میظع  هدرتسگ و  عمجت  تشاد و  مـالعا  رفن  ار 205  هعجاف  نیا  ناحورجم  رفن و  ار 58  رویرهش 

نت رازه  راهچ  زا  مقر  نیا  نیقی ، هب  یلو  دـیدرگن ، صخـشم  هاگ  چـیه  ادهـش  نادـیم  رد  رویرهـش  هثداح 17  مولظم  ناـینابرق  قیقد  راـمش 
دـییور و هلاژ  نادـیم  رد  هلال  نارازه  زور ، نآ  رد  قشع  زاـمن  دور . یم  رامـش  هب  بـالقنا  خـیرات  عیاـجف  نیرتگرزب  زا  یکی  دوب و  رتنوزفا 
، زور نآ  دندیرخ . لد  ناج و  هب  ار  تملظ  ياه  هلولگ  والب  ياهریت  دندیزگرب و  ار  تداهش  تفارش و  هار  تریس ، كاپ  لدکاپ و  ناناوج 
نادیهـش 17 ماـن  دـندوشگ . رپ  توکلم  اـت  دـندرک و  وضو  نوخ  اـب  ار  قشع  زاـمن  رازگزاـمن ، نارازه  دوـب و  ناریا  يـالبرک  هلاژ ، نادـیم 

هگن اپرب  يارب  هک  ینادرم  دـشخرد ؛ یم  نانآ  دـنلب  مان  زا  خـیرات ، یناشیپ  تسا . زبس  هراومه  ناشدای  خرـس و  خـیرات ، هشیمه  ات  رویرهش ،
، دوخ ناج  لام و  اب  دـنداهن و  صالخا  قبط  رد  ار  دوخ  ناوت  همه  یگدازآ ، ییاهر و  مچرپ  نتـشارفارب  يارب  شیوخ و  ياهنامرآ  نتـشاد 

لباقم رد  ار  دوخ  قح ،» ، » هشیمه لثم  مه  زور  نآ  دنتفاتـش . يولهپ  دادبتـسا  گنج  هب  نامیا ، حالـس  اب  دنتـساخرب و  داـهج  هب  هار  نیا  رد 
رطع هدش و  زاب  نامسآ  ياهرد  راگنا  تداهش ! ندش و  هتـشک  هب  زج  هک  یقح  دیـشیدنا و  یمن  نتـشک  هب  زج  هک  یلطاب  دید ؛ یم  لطاب » »

ناشحور لاس 57 ! رویرهش  زارفارس 17  يادهش  یمالسا ؛ بالقنا  يادهـش  كاپ  حور  هب  مالـس  دیزو ! ... یم  نامـسآ  تمـس  زا  تشهب ،
تلاسر همانزور  عبنم : داب ! رون  رپ  ناشهار  داش و 

 ???? ياروشاع رصع  رد  ماما  ینارنخس  ینوماریپ  عیاقو  رب  يرورم 

یسمش  1342 يرمق /  ???? مرحم یناـقح  هیقف  یـسوم  : هدنـسیون  ???? ياروشاـع  رـصع  رد  ماـما  ینارنخـس  ینوماریپ  عیاـقو  رب  يرورم 
. درکیم هدامآ  فرـش  نوخ و  هام  زا  لابقتـسا  يارب  ار  دوخ  صاخ  هژیو و  یطیارـش  رد  یمالـسا  ناریا  دیـسریم و  هار  زا  كدـنا  كدـنا 

هناگیب تسد  تلآ  نامکاح  یشورفنطو  یشنمدد و  زا  هک  هللا  حور  دیس  اقآ  تشاد . ییاروشاع  ییاوه  لاح و  یسمش ، لاس 1342  مرحم 
ناریا رد  مسینویهـص  هدـنزخ  ذوفن  درکیم ، رورم  ار  مالـسا  ناهج  ناریا و  تـالوحت  ینارگن  اـب  هدرب و  ورف  رکفت  بیج  هب  رـس  دوب ، لولم 

ناگناگیب هب  میژر  یگدرپسرس  ناریا ، روما  رد  اکیرما  ياباحم  یب  هلخادم  نیملسم ، فیرـش و  سدق  تحاس  هب  نانآ  تراسج  یمالـسا و 
تضهن میعز  نهذ  رکف و  رگید  لکشم  اههد  ناریا و  یگنهرف  يداصتقا و  یسایس ، لالقتـسا  ندش  راد  هشدخ  ناریا ، مدرم  اب  نآ  هلباقم  و 

رما دوخ  یلخاد  لماوع  هب  بصاغ  ياهتسینویهص  اکیرما و  مسیلایرپما  یسمش  ههد 40  يادتبا  زا  دوب . هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ار  یمالسا 
مهارف ار  اهنآ  هطلـس  طسب  تابجوم  مسینومک ، اب  هزرابم  هناهب  هب  یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس ، تارییغت  یـضعب  ماجنا  اـب  اـت  دـندوب  هدرک 

مدرم و هناناج  تمواقم  تفرگ . لکـش  روظنم  نیمه  هب  هک  دوب  یتامادـقا  یـضرا  تاحالـصا  یتیالو و  یتلایا و  ياهنمجنا  هحیـال  دـنک .
دوخ فادها  هب  یتحار  هب  دنناوت  یم  دنتـشادنپ  یم  هک  ار  نانآ  اهنآ ، یلخاد  لماوع  نمـشد و  ياه  هسیـسد  اب  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  املع 

عیـشت و مالـسا ، نایک  زا  عافد  روظنم  هب  تخـس  یناحتما  لـباقم  رد  رگید  راـب  کـی  هعیـش  تیعجرم  درک . هجاوم  یتخـس  عناـم  اـب  دنـسرب 
هحیال اـب  اـملع  ینیمخ و  ماـما  عطاـق  تفلاـخم  دـنک . لـمع  دوخ  هفیظو  هب  هتـشذگ  نوچمه  تسیاـبیم  دوب و  هتفرگ  رارق  ناریا  لالقتـسا 

هراچ رکف  هب  ار  نانآ  دروآ و  دراو  يولهپ  میژر  مسیلاـیرپما و  رکیپ  رب  یتخـس  هبرـض  یـضرا  تاحالـصا  یتیـالو و  یتلاـیا و  ياـهنمجنا 
دنمتریغ مدرم  هعیـش و  هاگآ  تیناحور  ار  عنام  نیرتگرزب  هار  نیا  رد  دزاس و  ققحم  ار  دوخ  ياه  همانرب  هک  دوب  ممـصم  نمـشد  تخادنا .
لیئارسا اکیرما ، هیحان  زا  هک  یتامدص  لیلد  هب  ناریا  تلم  هک  دنتشاد  مالعا  ینیمخ  ماما  زورون 1342 ، ندش  کیدزن  اب  تسنادیم . ناریا 

هیبلاط مق و  هیضیف  هب  هلمح  هاش ، میژر  لمعلاسکع  درک . دهاوخ  يرادازع  هتشادن و  دیع  تسا ، هدش  دراو  نآ  لالقتسا  رب  يولهپ  میژر  و 
ناگناگیب ياپ  لباقم  ار  دوخ  تلم  دنرـضاح  نانآ  هک  داد  ناشن  نمـشد  هناشنمدد  تکرح  تشاذـگ . اـج  رب  يداـیز  تاـفلت  هک  دوب  زیربت 

رب گرم  راعش  نداد  هب  بالط  ندرک  روبجم  اب  تشاد ، هدهع  هب  ار  هیضیف  هب  هلمح  تیلوئسم  هک  ناردپ ” یب  هورگ   ” ياضعا دننک . ینابرق 
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ناشن دوخ  زا  زیربت  مق و  رد  وا  لماوع  هک  ياهیـشنمدد  اب  هک  درکیم  نامگ  میژر  تخاس . راکـشآ  ار  وا  عابتا  هاش و  یعقاو  تاـین  مالـسا ،
دئاق بش  نامه  اما  تشاد ، دـهاوخن  ار  وا  یماح  ناگناگیب  يولهپ و  يروتاـتکید  هاگتـسد  اـب  تفلاـخم  تارج  یـسک  رگید  دـندوب ، هداد 
وریپ امـش  دـینک . رود  دوخ  زا  ار  ساره  سرت و  دـیدرگن ، برطـضم  دـیوشن ، نارگن  تحاران و  دومرف ... : دوشگ و  نخـس  هب  بل  تضهن 

مهدزناپ بش  اروشاع و  زور  نوچ  یثداوح  ام  گرزب  نایاوشیپ  دندرک ... تماقتسا  ربص و  عیاجف  بیاصم و  ربارب  رد  هک  دیتسه  ینایاوشیپ 
؟ دیـسرتیم هچ  زا  دییوگیم . هچ  زورما  امـش  دندرک . لمحت  ار  یبیاصم  نانچ  کی  ادـخ  نید  هار  رد  دـنا و  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  مرحم 

لامعا عون  نیا  ربارب  رد  دنراد  ار  ع )  ) نیسح ماما  و  ع )  ) ریما ترـضح  زا  يوریپ  ياعدا  هک  یناسک  يارب  تسا  بیع  دیبرطـضم ؟ هچ  يارب 
یمتح ار  دوخ  يدوبان  تسکـش و  هعجاف ، نیا  هب  ندز  تسد  اب  راـبج  هاگتـسد  دـنزابب ... ار  دوخ  همکاـح ، هاگتـسد  زیمآتحاـضف  اوسر و 

هیمالعا رودـص  اب  نانخـس  نیا  یپ  رد  تضهن  يربهر  دـیمد . نازرابم  دـبلاک  رد  يا  هزات  حور  نانخـس ، نیا  میدـش .... زوریپ  اـم  تخاـس ،
، مالـسا کته  يرگتراغ ، ینعی  یتسودهاـش  درب . لاؤس  ریز  مالـسا  مدرم و  هیلع  تیاـنج  لـیلد  هب  ار  يولهپ  میژر  تیعورـشم  يا  هدـنبوک 

هجوت نایاقآ  تارضح  مالسا .... نآرق و  رکیپ  هب  ندز  هبرض  ینعی  یتسودهاش  شناد  ملع و  زکارم  هب  زواجت  ناناملـسم و  قوقح  هب  زواجت 
ولو  ” بجاو قیاقح  راهظا  تسا و  مارح  هیقت  لامتحا ، نیا  اب  تسا . هرطاخم  رد  بهذم  نارق و  تسا ، رطخ  ضرعم  رد  مالسا  لوصا  دنراد 

. دنتخادرپ ماما  زا  عافد  هب  ریاشع  نایهاگشناد و  دالب ، ياملع  دندمآرد . تکرح  هب  یعامتجا  ياههورگ  مامت  اوتف ، نیا  یپ  رد  غلب .” ام  غلب 
دوخ ياههزاغم  نتـسب  اب  نایرازاب  دندرک . يراددوخ  تعامج  زامن  رد  تکرـش  زا  دندز و  باصتعا  هب  تسد  اهرهـش  یخرب  تعامج  همئا 
درک مالعا  تشاد ، هدـهع  هب  ار  ناریا  لالحمـضا  تیرومام  هک  هاش  میژر ، هیلع  هدرتسگ  تاضارتعا  لباقم  رد  دنتـسویپ . ناضرتعم  لیخ  هب 

مرحم هام  ندش  کیدزن  اب  دزاس . نیگنر  ناریا  مولظم  مدرم  نوخ  اب  ار  دوخ  دیفس  بالقنا  تسا  رضاح  دوخ  دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  هک 
درک و تردابم  مدرم  املع و  هدرتسگ  دـیدهت  راضحا و  هب  دوب ، فقاو  ناریا  یبالقنا  مدرم  رب  ءادهـشلادیس  يرادازع  ریثات  هب  هک  هاش  میژر 
، دوشن ثحب  هیضیف  هعقاو  ینیمخ و  هللاتیآ  زا  دوش ، يراددوخ  سلاجم  ربانم و  رد  یسایس  لئاسم  زور و  ثحابم  حرط  زا  هک  دومن  دیکات 
، دنکیم دیدهت  ار  اهنآ  مالسا  هک  یتارطخ  زا  دوشن و  هتفگ  ینخس  لیئارسا  تکلمم و  لوا  صخش  هیلع  دوشن ، يداقتنا  هناگشش  حیاول  زا 

هام دوب ، تداهـش  بتکم  هتفای  تیبرت  دوخ  انـشآ و  یبوخ  هب  اروشاع ، شخبییاـهر  ماـیپ  ینیرفآروش و  اـب  هک  ینیمخ  ماـما  دـننکن . ثحب 
ابطخ و ناغلبم و  مومع  هب  باطخ  ياهیعالطا  یط  داد و  صیخـشت  مالـسا  ناـیک  زا  عاـفد  نمـشد و  ياـشفا  يارب  تصرف  نیرتهب  ار  مرحم 
رد دـیهد . رکذـت  مدرم  هب  ار  نآ  لامع  لیئارـسا و  رطخ  هداهنن و ... یعقو  میژر  ینیددـض  تارکذـت  هب  درک :  مـالعا  يرادازع  ياـهتئیه 
زا دینک ... يرای  ار  ادخ  نید  دیوش ... روآدای  تعیرش  راصنا  تناید و  هقف و  زکارم  مالسا و  رب  هدراو  ياهتبیـصم  زا  ینز  هنیـس  یههحون 

دئاق رما  داتفا و  هار  هب  ناریا  رـسارس  رد  رادازع  ياـهبکوم  دـیهدن . هار  دوخ  هب  یـساره  ینابرهـش  هاگتـسد  اـهنامزاس و  باـعرا  هفاـخا و 
هلمح داب  هب  نآ  لامع  لیئارـسا و  دـش و  ناسمه  البرک  هاگلتق  اب  هیـضیف  مق و  اههحون ، رد  دـش . لاثتما  ینیـسح  نارادازع  يوس  زا  تضهن 

ازع هماقا  اجنآ  رد  زور  ره  دـش و  شوپهایـس  یگـشیمه  تنـس  ساسارب  ماما  تیب  تشگ . یلوتـسم  نارودزم  ناـج  رب  سرت  دـندش . هتفرگ 
روش و اروشاع ، ندـش  کـیدزن  اـب  دـیناسریم . مه  روضح  هب  مق  تـالحم  ياـهتئیه  اـیاکت و  رد  بش  ره  نینچمه  تضهن ، ربهر  دـشیم .

یتارهاظت یط  زین  نایوجـشناد  زور  نامه  بش  دش . یـسایس  ینید ـ  یتارهاظت  هب  لیدبت  نارهت  ياروشاع  دشیم . رتشیب  مدرم  مایق  ترارح 
اروشاع حبـص  دوب . نایرج  رد  زین  رگید  ياهرهـش  رد  یمدرم  هدرتسگ  تارهاـظت  دـندرک . مـالعا  ماـما  تضهن  زا  ار  دوخ  تیاـمح  روشرپ 

شتآ و هب  ار  اجنآ  هاش  ياهودنامک  هیـضیف  رد  ینارنخـس  روضح و  تروص  رد  هک  دـندرک  دـیدهت  ار  ماما  هاش  يوس  زا  كاواس  نارومام 
هک میهدیم  روتـسد  دوخ  ياهودـنامک  هب  مه  ام  دـنازرل ” ، ار  ناـنآ  نت  ماـما ، يدرـسنوخ  اـب  ماوت  عطاـق و  خـساپ  دیـشک . دـنهاوخ  نوخ 
هب زاغآ  تبالـص  نانیمطا و  اب  ادـخ  حور  دوب . تیعمج  زا  ولمم  فارطا  ياهنابایخ  هیـضیف و  دـننک ” . بیداـت  ار  ترـضحیلعا  ناگداتـسرف 

ینب رگا  هک  دـیآیم  شیپ  میارب  لاؤس  نیا  منارذـگیم ، رظن  زا  ار  اروشاع  زور  عیاقو  هک  یهاگ  تساروشاـع . رـصع  نـالا  درک ... : نخس 
تبسن اروشاع  زور  رد  هک  دوب  هچ  یناسنا  فالخ  هنایشحو و  راتفر  نآ  دنتشاد ، گنج  رـس  نیـسح  اب  اهنت  هیواعم  نب  دیزی  هاگتـسد  هیما و 
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نم رظن  هب  دوب ؟ هدرک  هچ  نیسح  ههام  لفط 6  دنتشاد ؟ يریصقت  هچ  ناکدوک  نانز و  دندش ؟ بکترم  هانگیب  لافطا  هانپ و  یب  ياهنز  هب 
فلاخم مالسا  ياملع  اب  تشاد ، گنج  رس  عجارم  اب  ناریا  رابج  هاگتسد  هک  دوشیم  حرطم  اجنیا  لاؤس  نیمه  دنتشاد . راک  ساسا  اب  اهنآ 
لیئارـسا دـنفلاخم .... تیناحور  مالـسا و  ساسا  اب  دـنراد ، راک  ساسا  اب  اهنیا  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  دنتـشاد ؟... راـکچ  نآرق  هب  دوب ،

، دنک هضبق  ار  امـش  داصتقا  دهاوخیم  لیئارـسا  دشاب ... مالـسا  ماکحا  دنـشاب ... مالـسا  ياملع  دشاب ... نآرق  تکلمم  نیا  رد  دـهاوخیمن 
تیناحور دوش ، هتشادرب  دیاب  تسا  هار  دس  نآرق  دنک ... بحاصت  ار  اهتورث  دهاوخیم  دربب ، نایم  زا  ار  امش  تعارز  تراجت و  دهاوخیم 

عامتـسا يارب  هک  دوـب  مـق  رد  يرفن  رازه  تیعمج 200  روضح  زا  یکاـح  كاواـس  ناروماـم  شرازگ  دوش . هتـسکش  دـیاب  تسا  هار  دـس 
تالمح اهتناها و  تفاـی . همادا  زین  مرحم 1342 ) اب 11  قباطم   ) دادرخ زور 14  رد  یمدرم  تارهاظت  دـندوب . هدرک  عامتجا  ماما  ینارنخس 

دوب يدح  هب  لاس  نیا  رد  يرادازع  مسارم  شرتسگ  تشذـگ . نآ  رانک  زا  یگداس  هب  ناوتب  هک  دوبن  يزیچ  مالـسا  ساسا  هب  يولهپ  میژر 
هدوب و هقباسیب  رایسب  لاس 1342  رد  نارهت  رد  يرادازع  عضو  اهنآ  یبایزرا  ساسارب  درک . بجعتم  برطـضم و  ار  كاواس  ناروماـم  هک 
هک ییاضر  جاح  بیط  يرفن  رازه  هتسد 5  زا  نینچمه  كاواس  نارومام  تسا . هدشیم  هلمح  همکاح  تایه  تلود و  هب  سلاجم  رتشیب  رد 

دوب و هدش  بصن  بیط  هتسد  تمالع  يور  ینیمخ  ماما  ياهسکع  نارضاح  تیاور  دنهدیم . شرازگ  دندادیم  راعـش  ینیمخ  ماما  عفن  هب 
دیرخ يارجام  درک . يراددوخ  اهـسکع  نتـشادرب  زا  دشیم ، غالبا  وا  هب  يزیورپ  لوسر  يوس  زا  هک  ملع  هللادسا  ياهرادـشه  دوجو  اب  وا 

هب ار  مدرم  املع و  زین  شیپ  زا  هک  هاش  میژر  دوشیم . دییات  زین  یقارع  يدـهم  جاح  دیهـش  يوس  زا  تمالع  يور  نآ  ندنابـسچ  سکع و 
هدرتسگ یبوکرس  اب  هک  رکفت  نیا  اب  دیچرب ، ار  اهنآ  طاسب  ناریا  ییاروشاع  طیارش  هکنیا  سرت  زا  دوب ، هدرک  دیدهت  يزیرنوخ  تنوشخ و 

ربهر ماما ، لزنم  هب  میژر  ياهودـنامک  موجه  اـب  دادرخ  بش 15  همین  دـش . راک  هب  تسد  درک ، راـهم  ار  تضهن  ناـشورخ  جاوما  ناوتیم 
ربخ راـشتنا  اـب  دـندش ، ریگتـسد  ياهدرتـسگ  حطـس  رد  ماـما  ناوریپ  زین  اهناتـسرهش  رد  نینچمه  دـش . لـقتنم  نارهت  هب  ریگتـسد و  تضهن 

تشاد اکتا  هناگیب  هب  هک  يولهپ  میژر  دش . شتآ  هچراپکی  ناشاک و ... زاریش ، نیمارو ، نارهت ، مق ، دادرخ  زور 15  حبص  ماما ، يریگتسد 
يویدار درک . زاغآ  عافد  یب  مدرم  هب  ار  ياهدرتسگ  هلمح  ملع  هللادسا  ینادرگهنحـص  اب  دـیدیم  مدرم  بوکرـس  ورگ  رد  ار  دوخ  ياقب  و 

. دنتـسب هلولگ  هب  ار  ینیـسح  نارادازع  هاـش  ناروماـم  ناـمزمه  درک و  یبهذـم  ياـه  هحون  شخپ  هب  مادـقا  هناـبیرفماوع  یمادـقا  رد  میژر 
دندرکیم و يزادـناریت  هب  مادـقا  مدرم ، راتـشک  فدـه  اب  نارومام  درک . یماظن  تموکح  مالعا  هب  روبجم  ار  میژر  مدرم ، هناناج  تمواقم 

ربهر زا  عافد  يارب  هک  یجرک  نارگراـک  ینیمارو و  نازرواـشک  دـندشیم . هداد  لاـقتنا  یمولعماـن  طاـقن  هب  ناـنآ  يوس  زا  زین  اـهیمخز 
تشاد و همادا  نانچمه  یمدرم  تمواقم  دندش . هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  یتلود  نارومام  يوس  زا  هار  رد  دندوب ، نارهت  مزاع  دوخ  مولظم 
زا روبع  ماگنه  یماظن  تموکح  ياهورین  كاواس ، نارومام  ياهشرازگ  ساسارب  دوب . لوغشم  تراغ  لتق و  هب  مامت  تیعبـس  اب  زین  نمـشد 

يریگتـسد لیلد  هب  یلو  تشاد ؛ همادا  زین  دـعب  ياهزور  رد  تمواقم  دـندرکیم . کیلـش  مدرم  يوس  هب  دادرخ  مهدزناش  زور  رد  اهنابایخ 
تضهن همه  نیا  اب  دنروآ . تسد  هب  مدرم  مایق  زا  ار  مزال  هجیتن  دنتـسناوتن  یبالقنا  ياهورین  رگتیاده ، يورین  دوجو  مدع  تضهن و  دئاق 

هک تما  ماما و  مالسا ، تیروحم  اب  ناریا  مدرم  يرامعتسادض  يدادبتـسادض ـ  تازرابم  زا  ياهزات  رود  رب  دوب  يزاغآ  دادرخ  یمالسا 15 
تعیرش شردارب ، دننام  هک  یجلگنس  نسحدمحم  خیش  دادرخ  رد 15  مدرم  راتشک  يادرف  تفرگ . لکـش  اروشاع  نینوخ  مایق  ریثات  تحت 

دزیم و ملق  ع )  ) تیب لها  عیـشت و  هیلع  يولهپ  میژر  تمدـخ  رد  اهلاس  تیباهو  ياـه  هزومآ  زا  يا  هراـپ  هب  شیارگ  ساـسارب  یجلگنس ،
روتوم دبالایلا  اروشاع  مایق  هکنیا  زا  لفاغ  تخادرپ . ادهشلادیس  يرادازع  یمالسا و  رئاعـش  هئطخت  هب  ویدار  رد  روضح  اب  دناریم ، نخس 
دادرخ مهدزناپ  يادهش  رادغاد  رمع  نایاپ  ات  هک  ینیمخ  ماما  تسا . يرابکتسادض  يدادبتـسادض و  ياهتـضهن  رد  یعیـش  عماوج  كرحم 

تلم مالـسا و  يزوریپ  هحولرـس  ناریا و  یمالـسا  تضهن  ادـبم  مایق و  نآ  يانبم  ار  ادهـشلادیس  يرادازع  تشاد . نآ  زا  جرف  راظتنا  دوب و 
رد 30 ناشیا  یمالسا  دنمهوکـش  بالقنا  ریظن  یگرزب  عیاقو  ثداوح و  نتـشاذگ  رـس  تشپ  اب  دادرخ و  مایق 15  زا  سپ  لاـس   19 دناوخ .

دادرخ  15 دوبن ، ییارـس  هحون  ینز و  هنیـس  تاجتـسد  نیا  رگا  دوبن و  ازع  سلاجم  نیا  رگا  هک  دینکن  نامگ  امـش   : ” دومرف  ???? دادرخ
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WWW.IICHS.ORG ادهشلادیس . نوخ  تردق  رگم  دنک ، روط  نآ  ار  دادرخ  تسناوتیمن 15  یتردق  چیه  دمآیم . شیپ 

هیضیف هسردم  هب  هلمح 

لاس 1342 رد  ع )  ) قداص رفعج  ماما  تداهش  زورلاس  رد  مق  هیضیف  هسردم  هب  هاش  تموکح  نایماظن  شروی  هعقاو  هیضیف  هسردم  هب  هلمح 
زا دشابیم . بالقنا  دنور  رد  یسایس  ياهدادخر  زا  يرایسب  أشنمرس  یلو  هدراذگ  یقاب  یمالـسا  بالقنا  هرطاخ  رب  یخلت  ریوصت  دنچ  ره 

هیزجت یسررب و  دروم  ار  دعب  هب  ياهلاس 1340  ثداوح  میدرگزاب و  بقع  هب  یمک  دیاب  نینوخ  هعقاو  نیا  ياههشیر  فشک  يارب  ور  نیا 
زا ياههشقن  ات  دیشوک  هاش  تموکح  نیدرورف 1340  رد  يدرجورب  یمظعلا  هللاتیآ  تلحر  زا  سپ  هعقاو  ياههشیر  میهد  رارق  لـیلحت  و 

حرط يریگیپ  ناریا ، زا  جراخ  هب  هعیـش  تیعجرم  لاقتنا  يارب  هاش  شـالت  دربب . ولج  هب  يرتشیب  باتـش  اـب  ار  دوخ  هدـش  يزیرهماـنرب  شیپ 
« دیفس بالقنا   » فورعم حرط  يریگیپ  ماجنارس  و  یتیالو » یتلایا و  ياهنمجنا   » یمالسا دض  حرط  يریگیپ  یضرا ، تاحالصا  هب  موسوم 

يدرجورب یمظعلا  هللاتیآ  تافو  زا  سپ  هچ  رگا  ینیمخ  ماـما  دوب . ياهلاس 40 و 41  هلـصاف  رد  هاش  تموکح  تامادقا  نیرتمهم  سوئر 
تامادـقا تاداهنـشیپ و  لـباقم  رد  یتح  دنتـشادنرب و  دوخ  تیعجرم  يارب  یمدـق  نیرتـکچوک  شیوخ ، یگدـنز  هتـشذگ  راودا  نوچمه 

تـسکش ببـس  هدرک و  يریگعـضوم  هاش  تامادـقا  اهحرط و  کیاکی  ربارب  رد  یلو  دـندرکیم  تمواـقم  ریـسم  نیا  رد  شیوخ  ناتـسود 
یتلایا و ياـهنمجنا  حرط  تسکـش  مخز  هک  یلاـح  رد  هاـش  لاس 1341  ینایاپ  ياـههام  رد  دـندش . تامادـقا  اـهحرط و  نیا  زا  يرایـسب 

همکاح تأیه  فرط  زا  هک  دراذگب  مودـنارفر  هب  ار  یلوصا  تفرگ  میمـصت  درکیم ، ساسحا  شیوخ  تموکح  دوخ و  رکیپ  رب  ار  یتیالو 
ناوـنع هب  نآ  يارجا  هدـش و  میظنت  نیودـت و  هداـم  رد 6  هک  لوصا  نیا  دوـب . هدـش  هتکید  يو  هب  تاحالـصا »  » بلاـق رد  اـکیرما  دـیدج 

ياهروشک یضعب  ردرگید  نیوانع  تحت  نیا  زا  شیپ  هک  دوب  ياهمانرب  نامه  دوب ، هدش  روهـشم  دیفـس » بالقنا   » ای تلم » هاش و  بالقنا  »
يروتاتکید يرآ ، تاحالصا   » راعـش اب  ارگیلم  بازحا  نایم  نیا  رد  دوب . هدش  ارجا  اکیرمآ  هب  هتـسباو  ياهتلود  طسوت  نیتال  ياکیرمآ 

نیا اب  زین  اهتـسینومک   1. دـنداد ناـشن  زبس  غارچ  درکیم ، داـی  تاحالـصا »  » ناونع هب  نآ  زا  هاـش  یتـموکح  هاگتـسد  هک  هچنآ  هب  زگره »
ویدار عضوم  اب  ، 2 دنکیم ». عیرست  ار  ياردهیامرس  یتنطلس و  ماظن  هب  یلادوئف  ماظن  یکیتکلاید  رییغت  دنور  هناهاش  تاحالصا   » هک لیلحت 

رد یعاـجترا و  یتـکرح  زین  ار  دادرخ 42  مایق 15  اهنیمه  هکنانچ  دـندناوخ  یقرتم  ار  دیفـس » بالقنا   » لوصا هدـش و  گنهامه  وکـسم 
يوروش اکیرمآ و  لیئارسا و  تیامح  هب  هجوت  و  تلم » هاش و   » هناگ لوصا 6  دافم  هعلاطم  اب  ینیمخ  ماما  دـنداد . بقل  اهلادوئف  زا  تیامح 

ینیمخ ماما  رظن  زا  هکنآ  اب  دـندناوخارف . هرابود  یمایق  هب  ار  مق  ياملع  عجارم و  دـندرک و  رطخ  ساسحا  رگید  راـب  نآ ، یئارجا  دـنور  زا 
یعمج میمصت  تسشن  نیا  رد  اما  دوب ، بانتجا  لباق  ریغ  نآ  اب  ییورایور  و  راکشآ ، مودنارفر  تاحالـصا و  زا  میژر  ةدرپ  تشپ  ياهفده 

رد هرکاذم ، يارب  یناگدنیامن  مازعا  هلیـسوب  نیفرط  ياهماغیپ  دنوش . ایوج  ار  وا  ةزیگنا  دریگ و  تروص  ياهرکاذـم  هاش  اب  هک  دـش  نیا  رب 
بارخ يزیرنوخ و  اب  ولو  یتمیق  ره  هب  تاحالـصا  هک  دوب  هدرک  دیدهت  دنولامک »  » هللاتیآ اب  تاقالم  رد  هاش  دش . لدب  در و  هلحرم  دنچ 

یلو دوـب  هاـش  مودـنارفر  یمـسر  مـیرحت  راتـساوخ  ماـما  ترـضح  مـق ، ياـملع  يدـعب  تسـشن  رد   3. دـش دـهاوخ  ماجنا  دـجاسم  ندرک 
رارصا و رثا  رب  ماجنارس  دندناوخ ! رمثیب  هتسناد و  شفرد » اب  تشم   » هلباقم ار  یطیارـش  نینچ  رد  هزرابم  هسلج ، رد  رـضاح  ناراکهظفاحم 

ماما ترـضح  دـننک . میرحت  ار  نآ  رد  تکرـش  مالعا و  ًاحیرـص  ار  مودـنارفر  اب  تفلاخم  اـملع  عجارم و  دـش  رارق  ینیمخ  ماـما  تمواـقم 
نارهت رازاب  نآ  بقاـعتم   4 دـیمان . يرابجا » مودـنارفر   » ار هاـش  یهاوخرظن  نآ  یط  درک و  رداـص  نمهب 1341  مود  رد  هدـنبوک  ياهیناـیب 
ریزگان هاش  تفرگ . ینوزف  مدرم  تفلاخم  داعبا  یلیمحت  مودـنارفر  ۀناتـسآ  رد  دـندرب . هلمح  مدرم  عمجت  هب  سیلپ  نیرومأم  دـش و  لیطعت 

تدش هب  هاش  زا  یناحور  تاماقم  لابقتـسا  داهنـشیپ  اب  لبق  زا  ینیمخ  ماما  دیدرگ . مق  مزاع  نمهب  مراهچ  رد  اهتفلاخم  ۀنماد  شهاک  يارب 
اهنت هن  هک  دوب  ناـنچ  میرحت  نیا  ریثأـت   5 درک . میرحت  مق  هب  هاـش  دورو  زور  رد  ار  سرادـم  لزاـنم و  زا  جورخ  یتـح  و  دوـمن ، تفلاـخم 

هب زین  دـشیم ـ  یقلت  یتموکح  بصنم  نیرتمهم  هک  رهـش ـ  نیا  رد  هموصعم  ترـضح  هسدـقم  ۀناتـسآ  تیلوت  هکلب  مق  مدرمو  نویناـحور 
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هب هک  یلماوع  میژر و  نارازگراـک  زا  يدادـعت  عمج  رد  دوخ  ینارنخـس  رد  هاـش  دـیدرگ . وا  لزع  ببـس  رما  نیمه  تفرن و  هاـش  لابقتـسا 
دعب زور  ود  دوـمن . زاربا  مدرم  تیناـحور و  هـیلع  تاراـبع  نیرتکـیکر  اـب  ار  دوـخ  مـشخ  دـندوب  هدـش  هدروآ  مـق  هـب  نارهت  زا  وا  هارمه 

اب میژر  ياههناسر  دـش . رازگرب  تشادـن ، تکرـش  نآ  رد  رگید  یـسک  میژر  نارازگراـک  زج  هب  هک  یطیارـش  رد  ینوناـق  ریغ  مودـنارفر 
یفخم ار  مودـنارفر  رد  مدرم  تکراشم  مدـع  ییاوسر  ات  دنتـشاد  یعـس  ییاپورا  لود  اکیرمآ و  تاماقم  کیربت  ياهفارگلت  ررکم  شخپ 

رد دـنت و  رایـسب  ياهیمالعا  هلمج  نآ  زا  دزیم . تسد  يرگاشفا  هب  نانچمه  شیوخ  ياههینایب  اهینارنخـس و  اب  ینیمخ  ماما  دـنراد . هاگن 
هاش نوناق  فالخ  تامادقا  يرامشرب  نمض  نآ  رد  6و  دیدرگ . رشتنم  فورعم و  یئاضما  هیمالعا 9  هب  هک  دومن  میظنت  لدتسم  لاح  نیع 

شیپ هناهاش  تاحالـصا  یعطق  جیاتن  ناونع  هب  اشحف  داسف و  جیورت  روشک و  لالقتـسا  يزرواشک و  طوقـس  يو ، هدـناشن  تسد  تلود  و 
ترضح هیمالعا  رد   7 دش . میرحت  میژر  تامادـقا  هب  ضارتعا  رد  لاس 1342  زورون  یناتـساب  دیع  ینیمخ  ماما  داهنـشیپ  اب  دوب . هدش  ینیب 

رد هک  هاش  رگید ، يوس  زا  دوب . هدش  ءاشفا  لیئارسا  اکیرمآ و  فادها  اب  هاش  ییوسمه  ریبعت و  هایس » بالقنا   » هب هاش  دیفس  بالقنا  زا  ماما 
نارگ رایـسب  شیارب  املع  تفلاخم  دوب  هداد  نانیمطا  نتگنـشاو  تاماقم  هب  یئاکیرمآ  تاحالـصا  ماجنا  يارب  ناریا  هعماج  یگدامآ  دروم 
هلمح هثداح  تفرگ . مایق  یبوکرـس  هب  میمـصت  تخادـنا و  هار  هب  ینیمخ  ماـما  تیناـحور و  هیلع  ار  یعیـسو  تاـغیلبت  ور  نیا  زا  دـمآیم .

زا مدرم  عمجت  دوب  رارق  یلبق  نالعا  قبط  هثداح  یگنوگچ  دوب . میمـصت  نیمه  لصاح  زیربت  هیبلاط  هسردم  مق و  هیـضیف  هسردم  هب  نینوخ 
زین كاواس  دوب . هدش  نییعت  يراصنا » جاح   » موحرم زین  هسلج  نارنخـس  دوش . رازگرب  هیـضیف  ۀسردم  لخاد  رد  رهظ  زا  دـعب  راهچ  تعاس 
مه هب  دشیم ، رازگرب  عجارم  ءاملع و  زا  دنچ  ینت  و  س )  ) هموصعم ترـضح  مرح  رئاز  اهدـص  روضح  رد  هک  ار  مسارم  نیا  تشاد  دـصق 
دنچ ۀلیـسو  هب  دـندوب ، حلـسم  بوچ  وقاچ و  هب  هک  یلاح  رد  نازرواـشک و  ساـبل  اـب  ودـنامک ، ياهدـع  هدـش ، یحارط  ۀـمانرب  قبط  دـنزب .

نحص فارطا  رد  ینابرهـش  ةژیو  ياهورین  زابرـس و  يدایز  دادعت  نیا  رب  هوالع  دندش . مق  دراو  نارهت  زا  دحاو  تکرـش  سوبوتا  هاگتـسد 
دنتفر و مق  هزاورد  يوس  هب  رهـش  رد  هاتوک  يرونام  زا  سپ  هدع  نیا  دندوب . هدرک  عمجت  هیـضیف  ۀسردم  و  س )  ) هموصعم ترـضح  رهطم 

نیاربانب دوب ، هدـش  اپرب  رهـش  رد  يددـعتم  سلاجم  ع )  ) قداص رفعج  ماما  تداهـش  درگلاس  تبـسانم  هب  زور  نآ  دـندش . رقتـسم  اجنآ  رد 
ماما تازرابم  هرابرد  دوب و  هتفر  ربنم  هب  نویناحور  زا  یکی  دندوب . هدرک  عامتجا  ماما  تیب  رد  حبـص  يادـتبا  زا  زین  مدرم  زا  يدایز  دادـعت 

هجوتم دـندوب ، هدـمآ  سلجم  هب  ینارنخـس  عورـش  زا  سپ  یتاظحل  هک  ماما  تفگیم . نخـس  یـسابع  يوما و  روج  مکاح  اـب  ع )  ) قداـص
زا یکی  نیارباـنب  دـننزب ، مه  هب  ار  سلجم  مظن  تاولـص  نداتـسرف  اـب  اـت  دـننکیم  یعـس  تـیعمج  ناـیم  زا  كوکـشم  يدارفا  هـک  دـندش 

يرگلالخا دصق  هک  ینیرومأم  رگا  هک  دوب  نیا  ناشیا  مایپ  دوش . هدناسر  مدرم  هب  ات  دنداد  یمایپ  ناشیا  هب  دـندرک و  راضحا  ار  نویناحور 
مدرم شوگ  هب  تسا  مزال  هک  ار  ینانخـس  اجنآ  رد  درک و  دـنهاوخ  تکرح  مرح  فرط  هب  ًاصخـش  هلمظعم  دوخ  دـنوشن ، تکاس  دـنراد ،

زور رهظ  زا  دعب  دش . یثنخ  هئطوت  نیا  بیترت  نیا  هب  دـناشن و  دوخ  ياج  رد  ار  نارگلالخا  ماما ، زیمآدـیدهت  نخـس  نیا  دـناسر . دـنهاوخ 
ع)  ) قداص رفعج  ماما  تداهش  تبسانم  هب  يراوگوس  يارب  یـسلجم  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللاتیآ  توعد  هب  هیـضیف  هسردم  رد  زور  نامه 

میژر لاـمع  طـسوت  هسردـم  لاـح  نیا  رد  دنتـشاد . روضح  نآ  رد  مدرم  فلتخم  راـشقا  دزیم و  جوـم  هسردـم  رد  تیعمج  دوـب . دـقعنم 
ردو دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  نخس  هتشر  نویناحور  زا  یکی  سلجم  نیا  رد  دندش . رقتـسم  نآ  فارطا  رد  حلـسم  نازابرـس  دش و  هرـصاحم 

و قداص » ماما  هاگـشناد   » ناونع هب  هیملع  هزوح  زا  تفگیم و  نخـس  سدـقم  نیئآ  نیا  تاروتـسد  یمالـسا و  ياهـشزرا  ظفح  ترورض 
هدروآ مق  هب  یتلود  ياهسوبوتا  اب  هتسد  هتـسد  هک  یئاهنامه  میژر ـ  لامع  هرابکی  ینارنخـس  طساوا  رد  درکیم . دای  نامز  ماما  هناخزابرس 

یتمـسق ندرک  بارخ  اب  دندرک و  تمواقم  هناریلد  نویناحور  ناوج و  بالط  دنداد . رارق  هلمح  دروم  ار  مدرم  دندش و  دراو  دندوب ـ  هدـش 
دنتسشن و بقع  ًاتقوم  نامیخژد  تالمح ، نیا  رثا  رد  دندرب . هلمح  نارومأم  فرط  هب  نآ  ياهرجآ  نتـشادرب  هسردم و  مود  هقبط  راوید  زا 

دـض ياهورین  لاح ، نیا  رد  دندشن . قفوم  اما  دـنناسرب  مود  هقبط  هب  ار  دوخ  ات  دـندرک  یعـس  دـندروآ و  موجه  رگید  راب  یتاظحل  زا  سپ 
تـشپ زا  زین  ار  بالط  زا  يدادـعت  دـنتخادرپ و  نویناحور  فرط  هب  يزادـناریت  هب  فارطا  ياهماب  تشپ  هب  دوخ  ندـناسر  زا  سپ  شروش 
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يرای هسردـم و  هب  دورو  هب  میمـصت  دـندش ، میژر  لامع  تایانج  هجوتم  یتقو  هسردـم  زا  نوریب  رد  مدرم  دـندرک . باـترپ  نیمز  هب  اـهماب 
نوچ دوب . يراج  هسردم  ياج  همه  رد  مالسا  نادنزرف  كاپ  نوخ  دنتخاس . لوتقم  بورضم و  زین  ار  نانآ  نارومأم  اما  دندومن ، ار  بالط 
ندرک دوبان  زا  سپ  دندش و  بالط  ياههرجح  دراو  میژر ، نارومأم  دش و  زاغآ  رگید  یـشروی  درک ، یم  تمواقم  هنانامرهق  هسردم  زونه 

هب اه  هبلط  هسردم  ِرد  نتـسب  اب  یتدـم  زا  سپ  دـنداتفا . دـندوب ، هتفرگ  رگنـس  اهقاطا  رد  هک  یبالط  ناج  هب  هیثاثا  بابـسا و  اهباتک ، مامت 
طـسو هب  ار  هیـضیف  ياههرجح  نکاس  بالط  مزاول  هیثاثا و  زا  يرادقم  اهباتک و  سپـس  دندش . هدرب  ناتـسبش  لخاد  هب  يزیمآریقحت  لکش 

مشچ هب  زین  هیعدا  بتک  حیتافم و  نآرق و  یـسرد ، بتک  رب  هوالع  دش  هدیـشک  شتآ  هب  هک  یلیاسو  نیب  رد  دندز . شتآ  دندروآ و  طایح 
اههبلط زا  يرگید  رامـش  نتخاس  حورجم  زا  دعب  دندروآ و  موجه  هسردم  هب  هرابود  میژر  یفخم  نایرومأم  زین  زور  نآ  يادرف  دروخ . یم 
هللاتیآ دـندرک . تناها  ءاملع  عجارم و  هب  تبـسن  دـنداد و  راعـش  میژر  هاش و  زا  يرادـفرط  هب  هسردـم  زا  يرگید  ياهتمـسق  بیرخت  و 

اب دـندرکیم . هلمح  عافدیب  بالط  هب  دنتـشاد  رایتخا  رد  هک  یلیاسو  اب  اهودـنامک  دـسیونیم ...« : دوخ  تارطاخ  رد  یفـسلف  یقتدـمحم 
حورجم بورـضم و  یتخـس  هـب  ار  بـالط  دـندوب ، هتـسکش  هـک  هیـضیف  ناـتخرد  ياـههخاش  یتـح  و  ریجنز ، ینهآ ، هـلیم  سکوـب ، هـجنپ 
هسردم نحـص  نورد  هب  ار  اهنآ  ياهنآرق  یتح  اهـسابل ، اهباتک ، دنوریم ، بالط  ياههرجح  نورد  هب  هیـضیف  نحـص  زا  سپـس  دنیامنیم .

هک يروط  هب  دـنوشیم . لوغـشم  بـالط  اـب  دروـخ  دز و  هب  اـجنآ  رد  دـنوریم . هسردـم  يـالاب  هقبط  هب  دـعب  دـننزیم . شتآ  ودـنزیریم 
. دشن يربخ  اهنآ  تشونرس  زا  هک  دنرادنا  یم  درذگیم ، هیـضیف  رانک  زا  هک  ياهناخدور  هب  هیـضیف  ماب  تشپ  زا  مه  ار  رفن  دنچ  دنتفگیم 
هب ار  یناگیاپلگ  هللاتیآ  دـندش . ربخ  اب  يو  تداهـش  زا  بالط  دیـسر و  تداهـش  هب  يرابدور ، سنوی  دیـس  مان  هب  ناوج  بـالط  زا  یکی 

يارب مه  بالط  زا  یـضعب  تسا . هدوب  يدـج  ناشیا  ندـش  هتـشک  رطخ  نوچ  دـننکیم ، تظفاحم  دـندرب و  نییاـپ  هقبط  تارجح  زا  یکی 
مولظم بالط  هصالخ  روط  هب  دنکـش . یم  اهنآ  ياپ  تسد و  دنزادنایم و  ریز  هب  ار  دوخ  ایوگ  دنوریم و  هیـضیف  مابتشپ  هب  دوخ  تاجن 
هتسکش اپ  تسد و  بالط  زا  یضعب  مدرم  دش . جورجم  هتسکش و  رایـسب  ياهتروص  رـس و  اهاپ و  تسد و  اه و  نادند  هک  دندز  نانچ  ار 

هب مق و  كاواس  ینابرهـش و  فرط  زا  اما  دنریگیم ، چگ  ار  اهنآ  هتـسکش  ياضعا  دـنناسریم و  مق  ياهناتـسرامیب  هب  ار  هدـید  همدـص  و 
سرادـم زا  یـضعب  ياهقاتا  رد  ای  دوخ  ياههناخ  رد  راچان  و  دـننکیم ! جارخا  اهناتـسرامیب  زا  ار  اهنآ  يولوم  گنهرـس  میقتـسم  روتـسد 

اهنآ زا  يرایـسب  تشونرـس  زا  دـندزیم . رـس  اهنآ  هب  نیرومأم  مشچ  زا  رود  طایتحا و  اب  مه  اهرتکد  یتح  دـنریگیم . رارق  هجلاـعم  تحت 
هب لاس 1341  رخآ  ياهزور  رد  : »... هک تسا  هتشون  دوخ  تارطاخ  رد  نامز  نآ  ینابرهش  سیئر  نواعم  رصبم  دبهپـس   8 مرادن »...  يربخ 

ۀسردم رد  نیدرورف 42  مود  زور  ات  دناهتـساوخ  اهناملـسم  زا  ياهیمالعا  رودـص  اب  مق  ياه  هبلط  هک  دیـسر  عالطا  یتاعالطا  ياـهنامزاس 
، نآ زا  يریگولج  هلباقم و  يارب  میمصت و  نیا  ربارب  رد  دننک ، تکرش  تلود  تاحالصا  اب  تفلاخم  تارهاظت  رد  دنیآ و  مه  درگ  هیـضیف 
هب ًالصا  هک  ار  ياهناکدوک  تفگ  دوشیم  هنادرخبان و  رایسب  حرط  ماجنارـس  دنداد و  رارق  یـسررب  ریز  ار  هلأسم  لیکـشت و  ییاهنویـسیمک 
زا ياهدـع  هک  دوب  نیا  دـش  هتفرگ  روشک  یماظن  یتینما و  نـالوؤسم  ۀلیـسو  هب  هک  یمیمـصت  دـندناسر . بیوصت  هب  دوبن  تکلمم  حـالص 

کیرحت ياههبلط  اب  دنتخیر و  اج  نآ  هب  دوش  اپرب  تارهاظت  هیـضیف  ۀسردم  رد  دوب  رارق  هک  يزور  رد  یماظن  ریغ  سابل  اب  دراگ  نازابرس 
نتفرگ ماجنا  زا  سپ  ور  ره  هب  دناهدش . هتـشک  اههبلط  زا  مه  رفن  هس  ای  ود  دنیوگیم  دـندرک و  يراککتک  اهنآ  اب  دـندش و  ریگرد  هدـش 

ياهنیتوپ یگمه  دننک و  ضوع  ار  دوخ  ياهـشفک  دندوب  هدرک  شومارف  اما  دندوب  هدیـشوپ  یماظن  ریغ  سابل  هک  ییاهزابرـس  تیرومأم ،
هک دندرک  تباث  هناگ  هچب  تکرح  هنایشان و  راک  نیا  اب  دندادرس و  هاش » دیواج   » راعش دنداتسیا و  فص  هب  دنتشاد  اپ  هب  يزابرس  لکش  هب 

هتخیگنارب و هچراپکی  ار  تیناحور  بیترت  نیا  اب  دندوب و  یهاشنهاش  دراگ  نازابرس  مه  نآ  زابرس و  هیـضیف  ۀسردم  هب  ناگدنروآ  شروی 
یلاح رد  نیدرورف 1342 ، مود  زور  نامه  رد  هیـضیف و  ۀـعجاف  اب  نامزمه   9 دنهد ». ناشن  هاش  دض  رب  دوخ  زا  یـشنکاو  هک  دـندرک  راداو 

نارومأم دندش . ۀیبلاط  ۀسردم  دراو  ینابرهش  كاواس و  نیرومأمزا  ياهدع  دوب ، اپرب  يرادازع  مسارم  زین  زیربت  دجاسم  زا  يدادعت  رد  هک 
مدرم و دروخ  دز و  دندش . ریگرد  مدرم  اههبلط و  اب  هسردـم  ياهراوید  رب  هدـش  بصن  ياههیمالعا  سکع و  يدادـعت  ندرک  هراپ  زا  سپ 
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. تفای تدش  يریگرد  دش و  هدوزفا  حلـسم  نارومأم  دادعت  رب  هسردـم  زا  نوریب  رد  دـش . هدیـشک  هسردـم  زا  جراخ  هب  نیرومأم  اب  اههبلط 
هب عجار  هیلاراشم  ياههاگدـید  اب  مدرم  یئانـشآ  يارب  ار  یبسانم  هنیمز  هثداح  نیا  اـب  ینیمخ  ماـما  دروخرب  هویـش  هیـضیف و  هب  هلمح  هعقاو 

دوب و هدش  عورش  ناریا  رد  لاس 1340  زا  هک  یثداوح  تقیقح  رد  دروآ . دوجوب  سیلگنا  لیئارسا و  اکیرمآ ، ياهتـسایس  يولهپ ، نادناخ 
انـشآ ناریا  هعماج  كاندرد  ياـهتیعقاو  اـب  ار  ناریا  مدرم  دـیدرگ ، دادرخ  مایق 15  هب  رجنم  ًاـتیاهن  تفاـی و  موادـت  هیـضیف 1342  هعجاف  اب 

هک هاش  روصت  فالخ  رب  هثداح  نیا  تسا . یمالـسا  بالقنا  فطع  طاقن  زا  یکی  ًاعطق  هیـضیف ، هسردم  هب  هلمح  هثداح  ور  نیا  زا  تخاس .
ـ  1 اهتشونیپ : دیدرگ . هعماج  رد  ینیمخ  ماما  یـسایس  رکفت  تیبثت  لماع  دوشیم ، مدرم  مایق  تیناحور و  یبوکرـس  ببـس  تشادنپیم 

دمحم ینیمخ ، ماما  یسایس  همانیگدنز  3 ـ نامه . 2 ـ ص 41 . يراصنا ، دیمح  ینیمخ ، ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  يرادیب ، ثیدح 
، یناحور دیمح  دیس  ینیمخ ، ماما  تضهن  5 ـ ص 51 و 52 . ج 1 ، رون ، هفیحص  ص 241 4 ـ یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  یبجر ، نسح 

بـالقنا عیاـقو  حرـش  اـب  هارمه  ینیمخ  ماـما  ياهینارنخـس  هعومجم  رثوک ،» « ـ 7 ص 294 . ناـمه ، ینیمخ ، ماــما  تـضهن  6 ـ ص 259 .
مایق 15 خیرات  9 ـ . 252 صص 253 ـ یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  یفسلف ، مالسالاتجح  تازرابم  تارطاخ و  8 ـ ص 53 . ج 1 ، یمالسا ،
www.ir-psri.com: عبنم صص 555 و 556 . ج 1 ، يروصنم ، داوج  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  كاواس ، دانسا  تیاور  هب  دادرخ 

مق هیملع  هزوح  هیلع  هاش  هئطوت 

اتدیـشوک فجن  عجارم  يارب  تیلـست  ياهمایپ  لاسرا  اب  هاـش  يدرجورب ، یمظعلا  هللاتیآ  تلحر  زا  سپ  مق  هیملع  هزوح  هیلع  هاـش  هئطوت 
رد تلود  ياههمانرب  دربشیپ  یلصا  عناوم  ناریا ، تیعجرم  فیعضت  اب  ات  دوب  نیا  فده   1. دنک لقتنم  قارع  هب  ناریا  زا  ار  تیعجرم  هاگیاپ 

مق و هیملع  هزوح  فذـح  يارب  هاش  هشقن  هب  يدرجورب  هللاتیآ  تلحر  زا  سپ  لاس  ود  ینیمخ  ماما  دوش . هتـشادرب  ناـیم  زا  روشک  لـخاد 
اب اهتنم  دنتـشاد  ار  هشقن  نیا  يدرجورب  ياقآ  موحرم  نامز  زا  اهنیا  دندومرف ...« : هطبار  نیا  رد  ماما  دندرک . هراشا  ناریا  تیعجرم  ندیبوک 
قح تمحر  راوج  هب  دندرب  فیرـشت  ناشیا  هکنیا  زا  دعب  دنهدب . ماجنا  ار  ییاهراک  دنهاوخب  رگا  دراد  هدسفم  هک  دـندیدیم  ناشیا  ندوب 

( هکلب  ) دنتـشاد هقالع  فجن  هب  هکنیا  باب  زا  هن  ار ...  زکرم  نیا  ندیبوک  زکرم ، هب  مارتحا  مسا  هب  دندرک  عورـش  اهنیا  لوا  نامه  زا  یلاعت ،
. دشیم رـشتنم  نآ  رد  دوز  اهنیا  ياهراک  درکیم و  كاردا  دوز  ار  دسافم  اهنیا ، هب  دوب  کیدزن  مق ...  دنتـساوخیمن . ار  مق  هکنیا  باب  زا 

رگید يوـس  زا   ...« 2 هرآ . دهـشم  هرآ ، فجن  دـنتفگیم  هن ، مق  دـنیوگب  هجهل  تحارـص  هب  دنتـسناوتیمن  اهتنم  دنتـساوخیمن  ار  مق  اهنیا 
هزوح نورد  رد  هک  یشنم  راتفر و  دنتشاد . ساره  نآ  زا  شتموکح  هاش و  هک  دوب  یلماع  مق ، هیملع  هزوح  رد  ینیمخ  ماما  یسایس  شرگن 

اب هزوح  ندـش  ریگردرب  ناشیا  دوبن . ینیمخ  ماـما  تیاـمح  دروم   3 دوب ، هدرک  لیدـبت  یـسایس  ریغ  ياهعومجم  هب  ار  نآ  هدـش و  هنیداـهن 
طخ مق  هیملع  هزوح  رد  ینیمخ  ماما  دوب . هاـش  مشخ  بجوم  نیا  4 و  تشاد . رارصا  تموکح  راتفر  ربارب  رد  شنکاو  ناناملـسم و  حلاصم 
ریغ شتموکح  هاش و  يارب  رکفت  نیا  دندرکیم . لابند  ار  بلطاوزنا  امن و  سدقم  رـصانع  درط  تسایـس و  زا  نید  یئادـج  رکفت  اب  هزرابم 

راودا نوچمه  مدرم ، هیملع و  ةزوح  لابقتـسا  مغریلع  يدرجورب  هللاتیآ  تلحر  زا  سپ  دوخ  ینیمخ  ماما  لاح ، نیا  اب  دوب . لمحت  لـباق 
تمواقم هناتخسرس  ریسم  نیا  رد  ناتسود  تامادقا  تاداهنـشیپ و  لباقم  رد  یتح  تشادنرب و  تیعجرم  يارب  یمدق  نیرتکچوک  هتـشذگ ،

ورع باتک  باوبا  مامت  رب  ینیمخ  ماما  ياواتف  ریرحت  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  درکیم . تفلاـخم  زین  دوخ  هلاـسر  راـشتنا  اـب  یتح  وا  درکیم .
هب هاجنلاهلیـسو ـ  باتک  رب  ینیمخ  ماما  هیـشاح  زین  اهلاس  نیمه  رد  دوب و  هتفای  ناـیاپ  يدرجورب  هللاتیآ  تلحر  زا  لـبق  لاـس  جـنپ  یقثولا 

یملع ماقم  هب  نایوزوح  هک  تفرگیم  تروص  یلاح  رد  تیعجرم  ماقم  زا  ماما  نتفرگ  هلـصاف   5 دوب . هتفای  شراگن  هیلمع ـ  ۀـلاسر  ناونع 
ماقم زا  هدش و  هنحص  دراو  مجسنم  همانرب  کی  یط  دنتفرگ  میمـصت  ماما  نادرگاش  زا  ياهدع  ور  نیا  زا  دنتـشاد . فارتعا  ناشیا  يونعم  و 

، یتشهب نیسحدمحم  دیس  یعناص ، فسوی  يرهطم ، یـضترم  نایاقآ  دننک . تیامح  تیعجرم  ماقم  زارحا  يارب  ناشیا  تیحالـص  یملع و 
میهاربا يرون ، نیـسح  ینارکنل ، لضاف  يزاریـش ، ینابر  ینیمخ ، يدوعـسم  يدابآفجن ، یحلاص  يدابآ ، مرخ  يرهاط  یلاخلخ ، قداـص 
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زا یخرب  زین  مق و  هیملع  هزوـح  رد  ماـما  تیعجرم  شرتـسگ  رد  هـک  دـندوب  ییالـضف  نیلاـعف و  هـلمج  زا  یتـنج ، دـمحا  یلعزخ و  ینیما ،
، دادیم ناشن  دوخ  زا  تیعجرم  تیلوئـسم  نتفریذپ  رد  هک  یعـضاوت  دوجو  اب  ینیمخ  ماما   6 دندومن . افیا  ییازـس  هب  شقن  ناریا  ياهرهش 
. دوب رتلاعف  صوصخ  نیا  رد  دوخ  رـصع  عجارم  یمامت  زا  درک و  یمن  توکـس  شتلودو  هاـش  بولطماـن  تامادـقا  زا  کیچـیه  ربارب  رد 
یتلایا و ياـهنمجنا  هحیـال  نمهب ، مودـنارفر 6  دیفـس ، بالقنا  یـضرا ، تاحالـصا  هحیال  هلمج  زا  هاش  ياهحرط  ربارب  رد  ماـما  تمواـقم 

ببـس شیپ  زا  شیب  رگید  بناج  زا  تشاداو و  تیناحور  ربارب  رد  ینیـشنبقع  هب  ار  شتلود  هاش و  وسکی  زا  نویـسالوتیپاک و ...  یتیالو ،
دادـیور تفرگ ، تروص  ماـما  تشادزاـب  هب  ضارتعا  رد  هک  دادرخ 1342  ماـیق 15  نیا ، رب  هوـالع  دـش . روشک  رد  ماـما  تیعجرم  تیبثت 

« بهذم  » نایم قیمع  فاکش  ندش  راکشآ  هب  مق  هیملع  هزوحرد  ماما  درکلمع  شرگن و  تشاذگ . هحص  ماما  تیعجرم  رب  هک  دوب  يرگید 
ینیمخ و ماـما  نوزفا  زور  تردـق  یـسمش  لـهچ  هـهد  هـیلوا  ياـهلاس  رد   7 دـیماجنا . درکیم  غیلبت  بهذـم » » ناوـنع هب  هاـش  هک  هچنآ  اـب 

تامادقا  » رد 4/2/42 كاواـس  شرازگ  قـبط  درک . تیارـس  زین  اـهزرم  زا  جراـخ  هب  هک  تـفرگ  ـالاب  ناـنچ  مدرم  نـیب  رد  يو  تیبوـبحم 
تلود ینویامه و  ترـضحیلعا  یحالـصا  تایلمع  اب  تفلاـخم  رد  هیلاراـشم  یمدـق  شیپ  ینیمخ و  هللاتیآ  ریخا  هاـم  دـنچ  زیمآتفلاـخم 

زا جراخ  یبهذم  یملع ـ  ياههزوح  نونکا  مه  تیزکرم ، نیمه  رطاخ  هب  هدـیدرگ و  يو  فارطا  رد  یناحور  ياهتردـق  زکرمت  بجوم 
زین دادرخ 1343  رد  میکح  یمظعلا  هللاتـیآ  تـلحر   8 دنـسانشیم ». ناریا  تیناحور  يهعماـج  نکر  نیرتصخـشم  ار  هدربماـن  زین  ناریا 

مظاک دیـس  هب  هاش  تیلـست  ياهمایپ  دـنک . شـشوک  ینیمخ  ماـما  تیعجرم  اـب  هلباـقم  تهج  رد  نآ  هیاـس  رد  هاـش  اـت  دوب  ياهزاـت  تصرف 
فده نیمه  دندروآ ، لمع  هب  قارع  عجارم  زا  تلود ، راشف  تحت  ناریا  تاعوبطم  هک  یلیلجت  يراسناوخ و  دـمحا  دیـس  يرادـمتعیرش و 
حرطم زا  عنام  ات  درک  شالت  هاش  یتسدـمه  اب  دوب  ینیمخ  ماما  نابزیم  ناـمز  نآ  رد  هک  زین  قارع  تلود  رگید  يوس  زا  درکیم . لاـبند  ار 

رد شیجراـخ  یلخاد و  ناـیماح  هاـش و  هچ  ره  لاـح  ره  رد  دـنک . حرطم  عجرم »  » ناونع هب  ار  يرگید  دارفا  هدـش و  قارع  رد  ماـما  ندـش 
هاش و تیامح  دروم  سک  ره  دـندوزفا و  شیپ  زا  شیب  ماما  تلزنم  رادـتقا و  رب  دندیـشوک ، رتشیب  ینیمخ  ماما  تیعجرم  اـب  هزراـبم  تهج 

بالقنا دانسا  زکرم  یبجر ، نسحدمحم  ینیمخ ، ماما  یسایس  همانیگدنز  1 ـ اهتشونیپ : دش . رتيوزنم  هعماج  رد  تفرگ  رارق  تموکح 
بالقنا دانـسا  زکرم  مق  هیملع  هزوح  تالوحت  3 ـ ص 66 . تافاضا ،) رظن و  دـیدجت  اب  ج 1 (  رون ، هفیحص  2 ـ ص 225 . ج 1 ، یمالسا ،

، يراصنا دیمح  ینیمخ ، ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  يرادیب ، ثیدح  5 ـ نامه . 4 ـ ص 37 . عراز ، سابع  یناخریش و  یلع  یمالـسا ،
پاچ یمالـسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  یتارف ، باهولادبع  دیعبت ،) ات  ینیمخ  ماما  تیعجرم  زا   ) یمالـسا بالقنا  یهافـش  خیرات  ص 37 6 ـ

ص 142 8ـ مود ، پاچ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  روپفیطل ، يرنه  هللادی  یمالسا ، بالقنا  هعیش و  یسایس  گنهرف  7 ـ ص 26 . مود ،
www.ir-psri.com: عبنم ص 262 . یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ناینیسح ، هللاحور  هعیش ، تیعجرم  زیتس  لاس   3

ینیمخ ماما  تضهن  هیلوا ي  ثداوح  ریس 

هللا تیآ  لاـس 40  نیدرورف  رد  لاـس 40  رد  یناـشاک  يدرجورب و  هللا  تـیآ  تشذـگرد  ینیمخ 1 . ماـما  تضهن  هـیلوا ي  ثداوـح  ریس 
اه هد  تشاد . مالعا  یمومع  لیطعت  ازع و  تلود  داد و  ناکت  ار  ناریا  دوب . هقباس  یب  دوخ  دح  رد  وا  عییـشت  مسارم  تشذگرد . يدرجورب 

ینعی لاس  نیمه  ناـیاپ  رد  دوب . عیـشت  تیعجرم  تردـق  زا  يرولبت  گرزب  عاـمتجا  نیمه  دنتفاتـش و  مق  هب  فلتخم  ياهرهـش  زا  رفن  رازه 
ار يو  هزانج ي  ير  رهـش  ات  نارهت  زا  هک  اجنآدـب  ات  دـندرک  هقباس  یب  لـیلجت  زین  يو  زا  مدرم  تشذـگرد . یناـشاک  هللا  تیآ  دنفسا 40 

يورین نیا  زا  ناوت  یمن  ایآ  تخاس  حرطم  ار  لاؤس  نیا  ناشیدـنا  رود  نیققحم و  يارب  دـیماجنا . لوط  هب  اه  تعاـس  دـندرب و  تسد  يور 
لکـشتم و بزح  کی  نمـضتم  یعیبط  روط  هب  عیـشت  بتکم  صخالاب  مالـسا و  ایآ  درک ، هدافتـسا  كرحت  کی  تروص  هب  یبهذم  میظع 

تشذگ رد  دزاس ؟ یم  رولبتم  ار  دوخ  دوجو  موزل  ماگنه  هب  بازحا  تافیرشت  مان و  تبث  نودب  هک  تسین  نمؤم  رامش  یب  دارفا  اب  دنمورین 
هللا تیآ  ینعی  تیـصخش  ود  زا  کی  ره  دوب . یتالوحت  ضرعم  رد  مه  ناریا  هک  داتفا  قاـفتا  یناـمز  رد  تسرد  هتـسجرب  یناـحور  ود  نیا 
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مکحم یتـیزکرم  مق  رد  يدرجورب  هللا  تـیآ  دـندوب . یمالـسا  رکفت  زرط  تیناـحور و  زا  یعوـن  هدـنیامن  یناـشاک  هللا  تـیآ  يدرجورب و 
تهج نیمه  هب  دنتـشاد و  روشک  جراـخ  لـخاد و  رد  ار  نیدـلقم  نیرتـشیب  ( 1) دوب هدـش  هتفریذـپ  همه  بناج  زا  ناـشیا  تیعجرم  تشاد .

ماکحتـسا هیملع و  هزوح  هعـسوت ي  دجـسم ، نتخاـس  رد  ( 2) دیـسر یم  فرـصم  هب  ناـشیا  قیرط  زا  مه  هیعرـش  هوجو  هدـمع ي  تمـسق 
تـشذگرد زا  دعب  يو  دوب  روهـشم  هظفاح  تردق  یملع و  تاهج  زا  تشاد ، شـشوک  روشک  جراخ  هب  غلبم  نداتـسرف  نآ و  هب  ندیـشخب 

نییاپ تاجرد  رد  دـندوب  هلاسر  بحاص  رگا  رگید  عجارم  ( 3) دندوب هتفرگ  رارق  تیعجرم  تیعقوم  رد  یناهفصا  نسحلاوبا  دیـس  هللا  تیآ 
هلباقم و هب  رـضاح  یطیارـش  چیه  رد  يو  دوب . هتـشاذگ  هلخادـم  مدـع  رد  ار  لصا  تسایـس  ظاحل  زا  يدرجورب  هللا  تیآ  دنتـشاد . رارق  رت 

مهارف ار  يو  تیاضر  مدع  تابجوم  رودقملا  یتح  دراد و  ظوفحم  ار  ناشیا  مارتحا  تشاد  یعس  مکاح  میژر  هتبلا  دوبن  میژر  اب  تفلاخم 
ددرگ هیجوت  يوحن  هب  دریگ  یم  ماجنا  نید  فلاخم  هک  یتامادقا  دیامن و  بانتجا  دوش  یم  دروخرب  بجوم  ًالامتحا  هک  یلیاسم  زا  دنکن .

متـس اه و  ملظ  اه ، یناماسبان  زا  يدرجورب  هللا  تیآ  هتبلا  داد  یم  ناربج  میمرت و  هدـعو  درک و  یم  باجیا  نینچ  نامز  ترورـض  ًالثم  هک 
ربخ یب  ناریا  عضو  زا  هعماس » لقث  دوجو  اب   » تفگ ناوت  یمن  درک و  یم  ادـیپ  عالطا  مکاح  هاگتـسد  ياـه  مادـعا  یتح  تازواـجت و  اـه ،

اب نامز  طیارـش  روط  نآ  دوش و  یم  تیاـمح  ناـگناگیب  بناـج  زا  يروط  هب  تسا و  يوق  ردـق  نآ  تموکح  دومن  یم  روصت  اـما  ( 4) دوب
رد تینما  هک  درک  یم  رکف  ًایناث  دـننکب و  يراک  دـنناوت  یمن  تسین  یمالـسا  میژر  هک  اعدا  نیا  اـب  نیملـسم  هک  هدرک  قیبطت  نآ  يرارقرب 

دوش لزلزتم  ًالامتحا  رگا  دزاس و  رارقرب  لاح  ره  هب  ار  تینما  هتسناوت  میژر  نیا  مالسا و  يارب  مهم  تسا  يا  هلأسم  رطخرپ  هتفشآ و  يایند 
مالسا جورم  اناونع  میژر  رگا  ددرگ و  دسفا  هب  لیدبت  دساف  دراد  ناکما  تیمالسا  نایعدم  زا  يرایـسب  رد  نامیا  لزلزت  یتسـس و  دوجو  اب 

بهذـم هب  تبـسن  رظن  یب  لقادـح  ای  بهذـم و  دـض  ار  دوخ  يرگید  تلود  تسا  نکمم  دـناسر ، یم  یقوقح  هب  ار  امن  یناـحور  تسا و 
هللا تیآ  هوالع  هب  دوب . هدید  هبرجت  هب  ار  بهذـم  هب  تالمح  اه و  نآ  تیلاعف  هعـسوت ي  اه و  تسینومک  شقن  صوصخ  هب  دراد و  مالعا 

كرت ار  شور  نیا  رمع  نایاپ  ات  دوب و  هداد  صاصتخا  یملع  شخب  رمث  یـسایس و  ریغ  روما  هب  ار  دوخ  تقو  شـشوک و  ماـمت  يدرجورب 
هنایفخم ضارتعا  تحیصن و  هیصوت و  دح  زا  یلو  دشاب  یضار  تسناوت  یمن  دوبن و  یضار  تموکح  عضو  زا  يدرجورب  هللا  تیآ  تفگن .

. تخانـش یمن  نید  زا  ادـج  یتیهام  ار  تسایـس  ًاساسا  يو  دوب  تیناحور  زا  يرگید  هطقن ي  یناشاک  هللا  تیآ  تشاذـگ . یمن  رتارف  ار  اپ 
میظنت شا  همزال  هک  تیعجرم  لابند  هب  یناشاک  هللا  تیآ  تسناد . یم  دوخ  فیلکت  ار  گنج  یتح  دروخرب و  ضارتعا ، تفلاخم ، هلباـقم ،

دراو سیلگنا  هب  یتابرـض  درک و  اـپ  هب  یکیرچ  ياـه  گـنج  قارع  رد  ءاـملع  زا  رگید  یعمج  هارمه  هب  یناوـج  رد  تـفرن و  دوـب  هلاـسر 
هک دوب  ینیـسردم  ریهاشم  زا  ناخ  اضر  يروتاـتکید  نارود  رد  تشگزاـب و  ناریا  هب  قارع  زا  مادـعا  مکح  رودـص  تلع  هب  يو  تخاـس .

دوخ لامعا  اب  تشادـن و  تروص  چـیه  رد  ار  میلـست  شزاس و  تملاـسم و  هیور ي  لاـح  نیع  رد  اـما  داد  رارق  سرد  زکرم  ار  دوخ  لزنم 
هاگیاپ هنایمرواخ  رد  فلتخم  تروص  هب  نامز  نآ  رد  هک  دوب  اه  سیلگنا  هجوتم  تسایـس  رد  وا  هیلوا  فده  تکرح و  دیرفآ . یم  هثداح 
ققحت يارب  ًاعطق  دندوب و  یناحور  زکارم  هدنهد ي  تهج  هدننادرگ و  ییرمان  روط  هب  یهاگ  یتح  دندوب و  هدروآ  دوجو  هب  ذوفن  طلست و 

نیا نودب  دشاب و  هتـشاد  يدرجورب  لثم  یناحور  تیزکرم  هک  نیا  نودب  یناشاک  دـندرک . یم  هدافتـسا  ینید  تافالتخا  زا  دوخ  دـصاقم 
یم کش  وا  هب  تبـسن  ینامز  رد  تخادـنا و  یم  رطخ  هب  مه  ار  وا  تیناـحور  هک  تفر  یم  یهار  رد  دـنک  تفاـیرد  يا  هیعرـش  هوجو  هک 

روصت و  دوش ؟ درط  تیناحور  هعماج ي  زا  دیابن  تسایـس  رد  تلاخد  اب  ایآ  رادـم و  تسایـس  ای  تسا  یناحور  تیـصخش  نیا  هک  دـندرک 
قفوم یلو  دزاس  دراو  تسایس  هب  ار  يدرجورب  هدرک  یعـس  هلحرم  ود  یکی  رد  یناشاک  ایوگ  تسین . عمج  لباق  ود  نیا  هک  دوب  نیا  مومع 

هب ررکم  ياهدیعبت  سبح و  تلع  هب  تسایـس و  قیرط  زا  یناشاک  هللا  تیآ  تسا . هدیـشک  تیاضر  مدـع  ینارگن و  یعون  هب  راک  هدـشن و 
مامت اب  تفن » ندـش  یلم  نامز  رد  تلود  تیامح  دـییأت و  يانثتـسا  هب   » تشذـگرد هک  ات 1340  لاـس 20  زا  دیـسر و  یللملا  نیب  ترهش 
نوچ یتاماهتا  لاح  نیمه  رد  درک و  یم  راک  یمالسا  للم  داحتا  هار  رد  درک و  تفلاخم  هناگیب  ياه  تسایس  هب  هتسباو  میژر  ياه  تلود 
دوخ هب  دوخ  دندوبن  دوگ  رد  ًامیقتسم  هک  ینویناحور  ریاس  و  درک . یم  لمحت  ار  ییاکیرمآ  سیلگنا و  رکون  عجترم ، راوخریج ، ، سوساج

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 518 

http://www.ghaemiyeh.com


لمحت ای  تاماهتا و  لباقم  رد  ار  یناشاک  تمواقم  نویناحور  زا  يرایـسب  دنتـشاد . تفایرد  یناـشاک  تازراـبم  تبـسانم  هب  ار  باـقلا  نیا 
دزاس هدولآ  نآ  هب  ار  دوخ  دیاب  یناحور  هک  تسا  ییایند  هچ  نیا  دنتفگ  یم  دندرک و  یم  یقلت  تیناحور  نوئـش  فلاخم  دـیعبت  سبح و 
مأوت مارآ و  هیور  هک  یتقو  دوب  لکشم  قیرط  باختنا  ینویلیم  میظع  ياه  هدوت  ًاصوصخم  مدرم و  يارب  دنهدب . وا  هب  ییاه  تبسن  نینچ  و 

داقتعا و اب  دنتسناوت  یمن  دندید  یم  تموکح  ربارب  رد  تشاد  تیناحور  زا  یلماک  هناوتشپ ي  هک  ار  يدرجورب  هللا  تیآ  توکس  راقو و  اب 
راقو و شمارآ و  اـب  مأوت  هک  ار  يدرجورب  هللا  تیآ  راـتفر  تشاد  یعـس  میژر  هک  نیا  هصاـخ  ( 5) دـنورب یناشاک  هللا  تیآ  لابند  هب  نیقی 

تلاخد هک  ار  یناشاک  هللا  تیآ  لامعا  دیامن و  جیورت  دسانـشب و  ذـخأم  كالم و  ناونع  هب  دوب  روما  زا  تیناحور  هعماج ي  يریگ  هرانک 
يرایسب دح  ات  مه  راک  نیا  رد  دنایامنب و  یناحور  یبهذم و  ریغ  يرما  دوب  اه  تلود  يارب  رطخ  تمحز و  لاکـشا و  داجیا  تسایـس و  رد 

. تشاد فلتخم  موهفم  ینعم و  مدرم  و  تیناحور ، هتـسباو ، تموکح  يارب  لاس 1340  رد  گرزب  یناحور  ود  نیا  تشذـگرد  دوب . قفوم 
مهارف تمحازم  درادن و  يدیدش  تمواقم  عجرم  نیا  دنچ  ره  درک  یم  روصت  اریز  دوب  یضار  يدرجورب  هللا  تیآ  تشذگرد  زا  میژر  . 1

يا هراپ  دشاب ، هتـشاد  ییاه  يراک  هظحالم  دوخ  لامعا  رد  دیاب  تلود  هک  تسا  یناحور  مکحم  عجرم  کی  لاح  ره  هب  یلو  دـیامن  یمن 
یتیناحور زکرم  مه  هدنیآ  يارب  ًالوصا  تسا  رتهب  درک  رکف  تهج  نیمه  هب  و  دشاب . حالصا  هیجوت و  هب  روبجم  ای  دهدن  ماجنا  ار  تامادقا 

تیلست فارگلت  زا  دشاب و  تموکح  لامعا  ربارب  رد  يا  هوقلاب  عنام  ای  دیامن و  رطخ  داجیا  ًالامتحا  هک  دشابن  دح  نیا  رد  روشک  لخاد  رد 
یم روصت  اریز  دوب  فعـش  رد  یناشاک  هللا  تیآ  تشذگرد  زا  مکاح  میژر  تسا  ادیپ  ینعم  نیا  فجن  هب  يدرجورب  هللا  تیآ  تشذـگرد 
یم مکاح  لامعا  میمصت و  قح و  بحاص  ار  دوخ  دوب و  تموکح  بیقر  هک  ار  یناحور  ریذپان  یگتسخ  لاعف و  هشیمه  محازم  کی  درک 

تشذگرد زا  سپ  هلصافالب  تلود  ار  ییاه  همان  بیوصت  یتامادقا و  دوش  یم  هظحالم  تبسانم  نیمه  هب  تسا  هتشاذگ  رس  تشپ  تسناد 
هتفای نایاپ  ناریا  رد  ار  تیناحور  راک  هتسباو  میژر  تشادن . ار  نآ  تأرج  نآ  زا  لبق  هک  دهد  یم  هیارا  لاس 41  رد  یناشاک  يدرجورب و 
میژر ملع و  تلود  تسا . راک  هنیمز ي  زا  یـشیامزآ  ییاسانـش و  کـی  یتیـالو  یتلاـیا و  ياـه  نمجنا  هماـن ي  بیوصت  دـنک و  یم  یقلت 

یبهذم عماجم  بهذم و  هک  ییاه  يراتفرگ  زا  ار  دوخ  هشیمه  يارب  سلجم  بایغ  رد  ًاصوصخم  ینیناوق  نیودت  اب  هک  دنتـسه  دـنم  هقالع 
نویناحور ءاملع و  گرزب ، یناحور  ود  تشذـگرد  دـنیامن . صالخ  دنتـشاد  اه  نآ  يارب  فلتخم  ياه  لکـش  رد  عجارم  نویناـحور و  و 

دوش لیکـشت  روظنم  نیا  هب  یـصاخ  عامتجا  هسلج و  هک  نیا  نودـب  تخاس و  عاضوا  ددـجم  یبایزرا  هب  راداو  مه  ار  ناوج  بالط  رثؤم و 
. درک یلجت  مک  مک  نآ  همزال ي  تیونعم  یمالـسا و  ینیب  ناهج  تشادـن  هقباس  هیملع  ياه  هزوح  رد  هک  درب  یلیاسم  يوس  هب  ار  اـه  نآ 

دیدرگ فقاو  درب  یپ  دش  داجیا  اتسور  رهش و  رد  تیعجرم  تبـسانم  هب  يدرجورب  هللا  تیآ  تشذگرد  اب  هک  يا  هزرل  هب  رکفتم  تیناحور 
يونعم یهلا و  تردق  نیا  هیارا ي  شهج و  هنوگ  ره  يایهم  دراد و  ار  تدـحو  یلـصا  هطقن ي  عیـشت  یمدرم  میظع  يورین  هک  تفایرد  و 
تباقر بات  هتسد  هورگ و  بزح ، چیه  ددرگ  يربهر  دوش و  ادیب  دشاب ، هاگآ  فرگش  يورین  نیا  رگا  داد  ناشن  صاخ  تیعضو  نیا  تسا 

شرتسگ ناملـسم  درایلیم  کی  کیدزن  دوجو  اب  یمالـسا  نیزاوم  دوش  ادـیپ  یمالـسا  تدـحو  هک  یتروص  رد  ًاـساسا  درادـن و  ار  نآ  اـب 
هفـسلف ي هک  دش  ادیپ  دجـسم  مان  هب  ایهم  تهج  ره  زا  هدش و  هتخاس  یتدیقع  مکحم  ياه  هاگیاپ  هب  هجوت  مک  مک  تفای . دهاوخ  یمیظع 
هک نیا  اب  یناـشاک  هللا  تیآ  هک  دـندش  هجوتم  تسا . هتفرگن  رارق  هدافتـسا  دروم  یلـصا  یعقاو و  ینعم  هب  اـه  نرق  هدوب و  نیمه  نآ  ياـنب 

تـشاد یم  رارق  تیعجرم  رد  رگا  دروآ و  دوجو  هب  ار  رایـسب  تالوحت  تشاذـگ ، روشک  تموکح  شدرگ  رد  قیمع  ریثأت  دوب  اـهنت  ًاتبـسن 
ار اه  هدوت  درک و  یم  مایق  هّمات  تیعجرم  یبهذـم و  تیعقوم  نآ  اب  يدرجورب  هللا  تیآ  رگا  دوب و  تسکـش  نودـب  یلوحت  عون  ره  هب  رداق 

يارب تایبرجت  نیا  تشادن و  ار  تمواقم  ییاناوت  اه  تردق  ربا  هب  یکتم  دنچ  ره  یمیژر  تموکح و  تلود و  چیه  درب  یم  دربن  هنحص  هب 
(6) ینیمخ ماما  شیادیپ  . 2 دش . تفرگ  سرد  هتـشذگ  عضو  زا  تقد  اب  دید  میهاوخ  هک  یحرـش  هب  دوب و  شخب  دیما  دیفم و  سب  هدـنیآ 
هک تسا  ناـشیا  تیعجرم  اـب  ناـمز  مه  هک  ددرگ  یم  یقلت  لاس 41  زا  ماما  یـسایس  تیلاـعف  عورـش  ًاـبلاغ  تیعجرم  يربهر و  عضوم  رد 

نیا زا  لبق  ارچ  و  دیدرگ ؟ رهاظ  یسایس  هنحص  رد  ماما  ناهگان  ارچ  هک  دیآ  یم  شیپ  ثحب  نیا  هتسویپ  تفرگ و  رب  رد  ار  روشک  رـسارس 
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ار هلحرم  ود  ناشیا  یـسایس  یتازرابم  یتاقیقحت و  یملع و  تیلاعف  قباوس  رد  تقد  ددرگ ؟ یمن  هدـهاشم  ناشیا  یتازرابم  تکرح  خـیرات 
نیا ود  ره  رد  ماما  دشاب  یم  لاس 1341  نآ  زاغآ  هک  يا  هلحرم  دریگ و  یم  نایاپ  لاس 1340  هب  هک  يا  هلحرم  دهد . یم  ناشن  یبوخ  هب 
ماما هک  تسا  لوا  هلحرم ي  نامه  رد  تسا . يروشحلس  یتازرابم و  یبالقنا ، هیحور ي  ياراد  دناد و  یم  تسایـس  نیع  ار  تناید  لحارم 

یمالـسا هناحلـسم  بالقنا  زا  باتک  نیا  رد  ماـما  دزاـس  یم  سکعنم  ار  مالـسا  یتازراـبم  میلاـعت  دـسیون و  یم  ار  رارـسالا  فشک  باـتک 
اذـل دـنک و  وگزاب  همه  هب  نآرق  نابز  زا  ار  مالـسا  بالقنا  مایپ  ات  دراد  شـشوک  و  ( 7) دـیامن یم  توعد  نآ  هب  ار  نیملـسم  هکلب  تیامح 

دینیشنب دیوگ  یم  ایآ  هفاک ي(8 ) مکنولتاقی  امک  هفاک ي  نیکرشملا  اولتاق  دیوگ و  یم  هک  یمالـسا  نادرخ ! یب  يا  دسیون ...«  یم  نینچ 
تسد دیوگ  یم  ایآ  ( 9) مکوجرخا ثیح  نم  مهوجرخا  مهومتفقت و  ثیح  مهولتقاو  دیوگ  یم  هک  یمالـسا  دـیوش ؟ نارگید  همعط ي  ات 

دوخ دیوگ  یم  ( 10) مکنولتاقی نیذلا  هللا  لیبس  یف  اولتاقو  دیوگ  یم  هک  یمالـسا  دنوش ؟ هریچ  امـش  رب  نارگید  ات  دـیراذگب  تسد  يور 
دیلاقم فویسلا  فیسلا و  الا  سانلا  میقیال  فیـسلا و  لظ  تحت  فیـسلا و  یف  هلک  ریخلا  دیوگ  یم  هک  یمالـسا  دینک ؟ نارگید  میلـست  ار 
روشک لالقتـسا  يارب  بناجا و  اب  گنج  يارب  ثیداحا  تایآ و  اهدـص  و  ( 11) نیدـهاجملا باب  هل  لاقی  باب  هنجلل ي  راـنلا و  هنجلا ي و 
حیرـص مالک  لباقم  رد  يراکنا  تاماهفتـسا  نیا  اب  ماما  دوش  یم  هظحـالم  ( 12 (»؟ دراد یم  زاب  گـنج  شـشوک و  زا  ار  مدرم  اـیآ  هدروآ 

ار تهج  باختنا  یمالسا  قیرط  لیذ  تایآ  هب  دیکأت  اب  رارـسا  فشک  باتک  رد  ماما  دزاس . یم  صخـشم  ار  ناملـسم  تلم  هار  يدنوادخ 
ءایلوا نورفاکلا  نوذختی  نیذلا  امیلا  اباذع  مهل  ناب  نیقفانملا  رشب  . » دراد ناملسم  ره  هک  تسا  ینید  فیلکت  نامه  نیا  دنیامن و  یم  نیعم 

مهـضعب ءایلوا  يراصنلا  دوهیلا و  اوذـختتال  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  ( 13 «) اـعیمج هزعلا ي هللا  ناـف  هزعلا ي  مهدـنعا  نوغبیا  نینمؤملا  نود  نم 
لیخلا طاـبر  نم  هوق ي و  نم  متعطتـسا  اـم  مهلاودـعا  و  ( 14) نیملاـظلا موقلا  يدـهیال  هللا  نا  مهنم  هناـف  مکنم  مهلوتی  نم  ضعب و  ءاـیلوا 

متنا مکیلا و  فوـی  هللا  لـیبس  یف  ءیـش  نم  اوـقفنت  اـم  مهملعی و  هللا  مهنوملعتـال  مـهنود  نـم  نـیرخآ  مکودـعو و  هللا  ودـع  هـب  نوـبهرت 
یم نینچ  نانآ  زا  ماهلا  قوف و  تایآ  يور  دـیکأت  اب  درادـن  یـسایس  تیلاعف  ًارهاظ  ینیمخ  ماما  هک  يا  هرود  نامه  رد  اما  ( 15 .) نوملظتال
نید بلط ، تزع  ناناملـسم  هاوخ ، تمظع  نایناریا  تسود ، ناریا  ناناوج  ینامیا ، ناردارب  یمارگ ، ناگدنناوخ  زیزع ، نانهیم  مه  : » دـیوگ
ناهج يادـخ  هک  تسا  یبیغ  ياه  مایپ  نیا  تسا ، ییادـخ  تاروتـسد  نیا  تسا ، ینامـسآ  ياه  ناـمرف  نیا  کـنیا  هاوخ ، لالقتـسا  ناراد 

رد دینک و  رارکت  دیناوخب و  ار  اه  نآ  هداتسرف  ورف  دوخ  ناوریپ  نآرق و  تلم  امش  هب  يزارفرس  يانب  یمالسا و  روشک  لالقتسا  ظفح  يارب 
دیریگ شوغآ  رد  هرابود  ار  يزارفرس  يزوریپ و  ددرگرب و  امش  تمظع  لالقتسا و  ات  دیدنبب  راک  هب  ار  اه  نآ  دییامن و  تقد  نآ  نوماریپ 
ناشن ماما  تارابع  نیا  ( 16 .) دش دیهاوخ  ناراوخ  ناهج  همعط  دومیپ و  دیهاوخ  ار  يراوخ  تلذ و  رـسارس  یناگدـنز  یتسین و  هار  هَنرگو 

دنا هدوب  هارمه  ماگ و  مه  نآ  اب  هدومن و  یم  لابند  تقد  اـب  ار  رویرهش 20  زا  دعب  ياه  لاس  يرامعتـسا  دض  تازرابم  ناشیا  هک  دهد  یم 
نم زا  دعب  هک  یـسک  اهنت  : » دیوگ یم  یناشاک  هللا  تیآ  موحرم  هک  هدوب  ناشیا  یبالقنا  یناحور و  ناشخرد  هرهچ ي  رکفت و  زرط  نیمه 
یم رـشتنم  ددرگ و  یم  میظنت  یـصخش  يارب  يا  همان  دای  لاس 1321  رد  ( 17 «) تسا ینیمخ  ياـقآ  دروخب  ناریا  تلم  درد  هب  تسا  دـیما 

زا ار  ناهج  حالـصا  هار  اهنت  دـهد و  یم  حرـش  ار  هللا  يارب  ماـیق  هک  ینیمخ  هللا  حور  ياـضما  هب  تسا  يا  هتـشون  هماـن  داـی  نیا  رد  دوش و 
سپـس دهد و  یم  رارق  هلمح  دروم  تدـش  هب  دسانـش و  یم  سفن  يارب  مایق  ًامامت  ار  زور  نآ  همکاح  تأیه  لامعا  دـناد . یم  قیرط  نامه 

دنس نیا  یخیرات  هبنج ي  ظاحل  هب  ام  دناوخ و  یم  یمالـسا  دصاقم  هب  دیامن و  یم  توعد  ادخ  هار  رد  مایق  هب  ار  هعماج  ياهرـشق  همه ي 
ترهش مامت  لاس 1340  زا  لبق  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  ( 18) میروآ یم  سیون  ریز  رد  ار  نآ  نیع  نآ  تارابع  تیعطاـق  ماکحتـسا و  و 
كرد ار  ناشیا  یبوخ  هب  تسایس  لها  نویناحور  زا  صاوخ  دیامن  یم  مولعم  تسایـس و  هنحـص ي  رد  هن  تسا و  سیردت  ماقم  رد  ناشیا 

ار هزرابم  تیلووسم  میظع  راب  دنناوتب  هک  دزادرپ  ییاه  ناسنا  كرادت  هب  ار  يزارد  نایلاس  هک  هدوب  نیا  ناشیا  فدـه  دـیاش  دـندوب  هدرک 
نآ دوب و  بسانم  نامز  لابند  هب  مود  هلحرم ي  يارب  ماـما  دناسانـشب . را  دوخ  لوا  هلحرم ي  رد  هک  نیا  نودـب  دـنریگ  شود  هب  هناـعاجش 

دنویپ دیفس ! بالقنا  هب  عنام  نودب  ار  مق  یناحور  هاگیاپ  هک  دوب  ددص  رد  میژر  يدرجورب  هللا  تیآ  تشذگرد  زا  سپ  هک  دش  ادیپ  یتقو 
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ار یتخاون  کی  دهد و  نایاپ  مق  یبهذم  ییادج  هب  یشورف  بورـشم  ياشحف و  زکارم  داجیا  رظن و  دروم  عون  زا  امنیـس  سیـسأت  اب  دهد و 
مادـقا هب  هاگآ و  نایرج  زا  ار  مق  ياملع  راموط  میظنت  اـب  هزوح  ناوج  نویناـحور  دـیامن . نیمأـت  روشک  ماـمت  يارب  گرزب ! ندـمت  هار  رد 

هدنز ي هیحور ي  زا  داد و  ار  مزال  رکذـت  ینابرهـش  سییر  راضحا  اب  داد و  ناشن  لمعلا  سکع  ینیمخ  ماما  اهنت  دـندومن  توعد  یـساسا 
عوضوم دروم  صوصخ  رد  مکاح  میژر  تیساسح  مدع  اما  (19 .) تخاس فقاو  دوخ  تیلووسم  هب  ار  اه  نآ  درک و  ریدقت  لیلجت و  بالط 

شیپ هک  دوب  مزال  نکیل  ( »... 20) دسیون یم  صوصخ  نیا  رد  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یـسررب و  باتک  دـیدرگ . یقلت  هتفای  نایاپ 
يا هزیگنا  نتـشاد  تسد  رد  نودب  دنک و  بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  هماع ي  رظن  دناوتب  هک  دشاب  یکرحم  هزیگنا ي  هشیدـنا ي  رد  راک  ره  زا 

زا ییاهراعـش  حرط  تشادن و  ناکما  تضهن  دزاس  ادص  مه  ناشیا  اب  ار  تیناحور  هعماج ي  دروآ و  رد  تکرح  هب  ار  اه  هدوت  دـناوتب  هک 
نآ رد  هنهرب و ...  اپ  ربجنر و  شک  تمحز  ياه  هدوت  قوقح  نیمأت  هار  رد  هزرابم  یهاش و  میژر  رامعتـسا و  مسیلایرپما ، اـب  هزراـبم  لـیبق 

اهرکف و نشور  زا  يا  هدـع  دوب  نکمم  دـنچ  ره  دـش  یم  هدرمـش  عرـش  فالخ  یـسایس  لیاسم  تسایـس و  زا  تبحـص  ًالوصا  هک  طیارش 
رب هوالع  دوب  يرورـض  تضهن  يارب  نانآ  ندروآ  رد  تکرح  هب  هک  مدرم  هماع ي  نایم  رد  نکیل  دزاس  هارمه  ناشیا  اب  ار  ناهاوخ  يدازآ 

. دـش یم  هتـشاذگ  رانک  هشیمه  يارب  یـسایس »! دـنوخآ   » بسچ رب  اب  دـیدرگ و  یم  ناـشیا  یگدولآ  بجوم  دوبن  كرحم  رثؤم و  هک  نیا 
ياوشیپ کی  يارب  دندوب  هدش  هتشاد  هگن  رود  اه  گنسرف  مالـسا  نیتسار  بتکم  زا  هک  ماوع  هدوت ي  مالـسا و  زا  ربخ  یب  ياهامن  سدقم 

نارب و جـنر  یناماسبان  یتخب و  هریت  تیمورحم و  زا  هکلب  دنتـسناد ! یمن  زیاج  ار  تسایـس  رد  تلاـخد  اـهنت  هن  یمالـسا  ملاـع  یناـحور و 
! دـیامن قیوشت  ارقف  هب  تبـسن  هجوت  کمک و  هب  ار  ءاینغا  طقف  دنتـشادنپ ! یم  تیناحور  نووش  زا  رود  زین  ار  نتفگ  نخـس  ناشک  تمحز 

دیاب تسین و  یمالسا  ياوشیپ  ملاع و  رگید  دیامن  هزرابم  زیتس و  ناراد  هیامرس  نادنمتورث و  اب  ارقف  قوقح  نتفگ  يارب  دهاوخب  رگا  نکیل 
تروص هب  یهاـگ  هاـگ  هک  ییاـه  شوج  بنج و  هک  داد  یم  ناـشن  زور  عاـضوا  و  دـنوش »... ! هتـشاذگ  راـنک  یـسایس !» دـنوخآ   » ماـن هب 

مه یسایس  ياه  هورگ  بازحا و  درادن  مدرم  میظع  ياه  هدوت  رد  يریثأت  دمآ  یم  شیپ  میژر  هیلع  تکارت  شخپ  باصتعا و  ای  تارهاظت 
تیلاعف مدرم  نظءوس  تلع  هب  مه  یـسایس  ياه  هورگ  بازحا و  درادـن  مدرم  میظع  ياه  هدوت  رد  يریثأت  دـمآ  یم  شیپ  نظءوس  تلع  هب 

ینیمخ ماما  دوب . رضم  دشاب  دیفم  هک  نآ  زا  شیب  ناش  تامادقا  هک  دندوب  هناگیب  اب  ییاه  یگتسباو  هب  مهتم  ًاضعب  دنتشادن و  يریگ  مشچ 
هشیر نآ  زا  ات  (21) دزیرب یبهذـم  ياه  بلاق  رد  ار  تضهن  راعـش  نیلوا  دـیامن و  تکرح  تیعجرم  عضوم  زا  تسیاب  یم  یتلاح  نینچ  رد 

دوب هدـش  ریزو  تسخن  اکیرمآ  تیامح  اـب  هک  ینیما  لاس 41  رد  ینیما  تلود  طوقـس  . 3 ددرگ . دـنم  هرهب  اه  هدوت  یبهذـم  يرکف  قیمع 
يرایسب ياه  هدعو  دناشنورف و  جوا  هطقن ي  زا  ار  نارحب  ًاتقوم  دراذگ و  ارجا  دروم  هب  ار  ییاه  همانرب  سلجم  بایغ  رد  يدح  ات  هتـسناوت 

دوب هدش  هتساک  شتردق  زا  هلحرم  نیا  رد  هک  هاش  دروآ . رد  ارجا  دروم  هب  مه  ار  اکیرمآ  یضرا  تاحالـصا  حرط  ینیما  دهدب ... مدرم  هب 
یحالـصا تامادقا  رکتبم  ًامیقتـسم  دوخ  دراذگ و  رانک  ار  يو  دمآ  رب  ددص  رد  تشادـن  تعاطا  وا  زا  ینیما  تساوخ  یم  هک  نانچ  نآ  و 

راـیتخب رومیت  یناـمز  هلمج  زا  تشاد  دوجو  دروخرب  نیا  میـالع  دوب  ریزو  تسخن  ینیما  هک  هاـم  دـنچ  لاـس و  کـی  رد  نیارباـنب  دـشاب و 
رد ینیما  هرخألاب  دش . هاگشناد  لیطعت  هب  رجنم  هک  دمآ  شیپ  هاگـشناد  لاس 40  نمهب  لوا  هثداح  و  ( 22) دوب هدش  يریزو  تسخن  يایهم 

. دش یقلت  وا  تلود  رهق  ناونع  هب  ینیما  يافعتسا  داد . افعتـسا  ناهگان  دیـسرن و  قفاوت  هب  روشک  نآ  اب  اکیرمآ  زا  رتشیب  کمک  بلج  ماقم 
ياه لاس  هک  ار  یصخش  ًارهاظ  دریگب و  تسد  هب  ار  تردق  ًامیقتسم  هک  داد  هاش  هب  ار  تصرف  نیا  ینیما  يافعتسا  تردق  سأر  رد  هاش  . 4

تشاد راختفا  هک  دوب  ملع  هللا  دسا  وا  يریزو  تسخن  ماقم  رد  تسناد  یم  هاش  هب  رادافو  يرکون  ار  دوخ  هراومه  هدوب و  رابرد  رد  يدامتم 
تیلاعف هزاجا ي  يرهاظ و  ياه  يدازآ  تهج  رد  ینیما  ياه  شـشوک  ملع  هللا  دـسا  ندـمآ  اب  دـشاب . هاش  داز  هناخ  راثن و  ناج  مـالغ  هک 

تیصخش تفای و  شرتسگ  میژر  یتینما  یتاعالطا و  ياه  تیلاعف  دش  مکاح  دیدش  قانتخا  رگید  راب  تفر و  نیب  زا  دودحم  یـسایس  ياه 
دوجو هب  ار  یمومـسم  ياضف  ملع  هاگتـسد  نیغورد  تاغیلبت  دندش . ینادـنز  یعمج  دـنتفرگ و  رارق  هقیـضم  رد  فلاخم  دارفا  یلم و  ياه 
رقتـسم نکمم  يالعا  دح  رد  يروتاتکید  دشخب و  ماکحتـسا  ار  دوخ  هطلـس  دودـحمان  روط  هب  ات  دوب  ددـص  رد  ملع  کمک  اب  هاش  دروآ .
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نمجنا هحیال  تاراکتبا  نیا  زا  یکی  دیامن . يزادرپ  هغبان  دزاس و  طوبرم  شدوخ  دـمجنم  رکف  هب  ار  نآ  دـمانب و  راکتبا  ار  یلامعا  دـیامن 
هبنج ي هاش  تاحالـصا  ناقاتـشم  اه و  یبرغ  ات  دوش  هتـشاذگ  رانک  نآ  نتم  زا  یبهذـم  رهاظم  تسیاب  یم  هک  دوب  یتیالو  یتلاـیا و  ياـه 

ددص رد  ًانمض  داد و  یم  همادا  ار  ینیما  یضرا  حالصا  همانرب  ملع  دنیامن . هظحالم  هنیع  هب  مه  ار  نیناوق  ندوب  یبهذم  ریغ  یـشنم و  دازآ 
اب دروـخرب  نیلوا  . 5 دزاـس . رقتـسم  روشک  رد  ینعم  ماـمت  هب  يروتاـتکید  دـنک و  نک  هشیر  تکلمم  رد  ار  يرگید  تردـق  عوـن  ره  دوـب 

رایع مامت  هرهم ي  ملع  هللا  دسا  اما  دوب  راک  دربشیپ  ددص  رد  نویناحور  رـشق  اب  یکیدزن  هار  زا  ینیما  میدید  ًالبق  هک  روط  نامه  تیناحور 
ار هاش  دوشن  ادـیپ  یتمواقم  ددرگ و  ارجا  بولطم  روط  هب  رماوا  نیا  هک  نیا  يارب  تسناد و  یم  اه  نآ  رماوا  يرجم  ار  هاش  هک  دوب  هناـگیب 

تـصرف شدوخ  رظن  هب  دـیآرب و  تفلاخم  ماقم  رد  يرگید  سک  ای  دوشب  ییانتعا  نارگید  هب  تساوخ  یمن  درب و  یم  الاب  ییادـخ  دـح  ات 
ياـه تلود  تشاد و  همکاـح  تاـیه  هیلع  یتازراـبم  ینـالوط  هقباـس ي  هک  یناـشاک  هللا  تیآ  اریز  دوب  هدرک  ادـیپ  رما  نیا  يارب  یبساـنم 

لاس نامه  لـیاوا  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  توف  اـب  دوب . هتـشذگرد  لاس 40  رد  تشاذـگ  یمن  مارآ  تیناحور  عضوم  زا  ار  هناـگیب  هتـسباو 
یتیالو یتلایا و  ياه  نمجنا  نوناق  رهم 41  رد 16  تبـسانم  نیمه  هب  دوب  هدرکن  ادیپ  رولبت  يدحاو  صخـش  رد  مه  دیلقت  تیعجرم  زونه 

هقرفت راچد  ًالعف  یبهذم  يربهر  دـش  یم  روصت  دوب و  نویناحور  اب  هلباقم  رد  ملع  تلود  بناج  زا  یـشیامزآ  نوناق  نیا  درک . بیوصت  ار 
ناملـسم طرـش  نینچ  مه  دوب و  هدش  فذـح  نآرق  هب  مسق  نوناق  نیا  رد  ( 23) درادن ار  هچراپ  کی  یمادقا  تردـق  تسا و  یگدـنکارپ  و 

رارق تفلاخم  نیا  سأر  رد  ینیمخ  ماما  دـندمآ و  رب  هزرابم  ماقم  رد  نویناحور  هحیال  نیا  اـب  تفلاـخم  رد  دوب  هدـش  هتفرگ  هدـیدان  ندوب 
عیـسو تردق  اب  هکلب  هتفرگن  نایاپ  اهنت  هن  تسایـس  رد  تیناحور  تلاخد  داد  ناشن  زور  نآ  رد  مامت  ماکحتـسا  اب  ماما  نانخـس  دـنتفرگ و 

هیلع یبتجم  نسح  ماما  هب  هطـساو  یـس  اب  يدرجورب  نیـسح  دیـس  اقآ  جاـح  یمظعلا  هللا  تیآ  اـه 1 . تشوـن  یپ  دراد . همادا  هار  نیا  يرت 
هب لاس  هد  زا  سپ  دنتفر و  ناهفصا  هب  لیصحت  لیمکت  يارب  یگلاس  رد 18  هدش و  دلوتم  درجورب  رد  يرمق  رد 1292  دندیسر  یم  مالسلا 

ترجاهم مق  هب  درجورب  رد  تماقا  اه  لاس  تعجارم و  زا  سپ  ناشیا  دندیدرگ  دراو  یناسارخ  هللا  تیآ  سرد  هب  تمیزع و  فرـشا  فجن 
ماما تضهن  رب  یلیلحت  یسررب و  باتک  هدنسیون ي  دندوب . راد  هدهع  ار  هماع  تیعجرم  ناشیا  لاس  دودح 16  دنتفرگ  رارق  تیعجرم  رد  و 

لیـصا تضهن  هب  نامز  عجرم  نتـشاداو  دروم  رد  دوخ  یـساسا  فده  بیقعت  رد  ینیمخ  ماما  دـنک ...« : یم  اعدا  عبنم  رکذ  نودـب  ینیمخ 
هیقف و تسد  هب  ار  تیعجرم  تماعز و  ماقم  هک  تشاد  لوذـبم  ار  يا  هبناـج  همه  شـشوک  يریاـح  هللا  تیآ  تشذـگرد  زا  سپ  یمالـسا 

نآ رد  هک  یسک  درگنن و  يدابع  لیاسم  گنت  هیواز ي  زا  ار  مالسا  فینح  نید  دشاب و  هاگآ  مالـسا  تقیقح  حور و  هب  هک  دهدب  یملاع 
درد ساسحا  دش  یم  دراو  مالسا  رکیپ  رب  هکییاسرف  ناوت  تابرـض  لابق  رد  دوب و  هنایقرتم  نشور و  هشیدنا ي  ياراد  نارگید  زا  شیب  زور 

طاقسا روظنم  هب  درجورب  زا  وا  تکرح  جنپ و  ریم  ناخ  اضر  هیلع  وا  تازرابم  هقباس ي  هک  دوب  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  انامه  درک  یم 
نوناق اه و  يراک  فالخ  لابق  رد  زگره  نم   » هک نیا  لیبق  زا  موحرم  نآ  دوخ  راهظا  دوب و  هجوت  روخ  رد  يولهپ  هایس  یسیلپ و  تموکح 

هماع ي تیعجرم  رد  يور  نیا  زا  دوب ... يراودیما  یمرگ و  لد  هیام ي  ینیمخ  ماما  يارب  منیشن » یمن  تکاس  مکاح  هاگتسد  ياه  ینکش 
قفاوم يدرجورب  موحرم  تیعجرم  هب  هک  نادمه  گرزب  ياملع  نتخاس  هارمه  يارب  یتح  تشاد ... لوذبم  ییازس  هب  شـشوک  موحرم  نآ 

یلیلحت یسررب و   » دیامن بلج  يدرجورب  موحرم  هماع  تماعز  اب  ار  نانآ  رظن  دش  قفوم  ماجنارـس  و  درک ... ترفاسم  ناماس  نآ  هب  دندوبن 
هنازور ار  ناشیا  هب  هیعرش  هوجو  تخادرپ  طسوتم  نمهب 34   13 ود ، هرامش ي   » هتفشآ هلجم ي   . 2 هحفص ي 98 .» ینیمخ  ماما  تضهن  رب 

لاس 1355 هب  يریاح  میرکلادبع  خیش  جاح  هللا  تیآ  تشذگرد  اب  هتبلا  . 3 دیسر . یم  ینید  روما  فراصم  هب  هک  تشون  لایر  نویلیم  ود 
هک تسا  دقتعم  ینیمخ  ماما  تضهن  رب  یلیلحت  یسررب و  باتک  هدنـسیون ي   . 4 تفرگ . ماجنا  یششوک  ناشیا  هب  تیعجرم  ندیـسر  يارب 
اه هدوت  شبنج  تکرح و  يرامیب ، رد  هعیـش  یبالقنا  ياوشیپ  عجرم و  کی  هک  یجرا  رپ  شقن  زا  رامعتـسا  يدایا  لماوع و  هک  اج  نآ  زا  »

يریگ عضوم  يدرجورب و  موحرم  قباوس  زا  زین  دندوب و  هدروخ  ریسم  نیا  زا  ینیگنس  تابرض  هدوب  هاگآ  یبوخ  هب  دشاب  هتـشاد  دناوت  یم 
ضارغا عفاـنم و  يارب  هدـید  دـعاسمان  ار  عـضو  ناـشیا  هماـع ي  تیعجرم  اـب  دـندوب  هاـگآ  يوـلهپ  هدـناشن  تسد  مـیژر  هـیلع  وا  هناـعطاق 
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عجارم لابق  رد  ار  دوخ  یگـشیمه  همانرب ي  هدمآرب  يریگـشیپ  ماقم  رد  ورین  مامت  اب  يور  نیا  زا  دندرک و  رطخ  ساسحا  دوخ  يرامعتـسا 
یم عامتجا  زا  وا  نتشاد  هگن  رود  هرصاحم و  هاگنآ  وا و  رد  ذوفن  عجرم و  هاگتسد  رد  هدومزآ  راک  هدیزرو و  نارومأم  نداتسرف  هک  مالسا 

راکفا و رد  ذوفن  يدرجورب و  هللا  تیآ  موحرم  هاگتسد  رد  دوخ . هدرپس ي  رس  رصانع  نتـشاذگ  اب  دندرک و  لابند  زین  دروم  نیا  رد  دشاب ،
کی هدهع ي  هب  هک  ار  یتلاسر  دنراد و  زاب  اه  هدوت  اب  طابترا  سامت و  هنوگ  ره  زا  ار  موحرم  نآ  دنتـسناوت  هنافـسأتم  ناشیا  ياه  هشیدـنا 
ریخا تمسق  ینیمخ ، ماما  تضهن  لیلحت  یـسررب و  باتک  هحفص ي 99  دنیامن »... بلـس  ناشیا  زا  دشاب  یم  یمالـسا  یناحور و  ياوشیپ 

هرصاحم رد  هک  دشاب  رادروخرب  ریبدت  يرایشوه و  نانچ  زا  دیاب  دریگ  یم  رارق  تیعجرم  رد  هک  یـسک  اریز  تسین  هدننک  عناق  لیلحت  نیا 
يدرجورب موحرم  تسا و  مدرم  ياه  هدوت  نیب  رد  روضح  یمالسا  ياوشیپ  زاتمم  تایـصوصخ  زا  یهگناو  دریگن  رارق  كوکـشم  دارفا  ي 

نانچ نآ  ار  یناحور  لوا  هجرد  تیـصخش  دنناوتب  يزومرم  يدایا  لماوع و  هک  تسین  یندرک  رواب  تشادن . ییانثتـسا  عضو  ثیح  نیا  زا 
ددـعتم دراوم  رد  يدرجورب  هللا  تیآ   . 5 دـنیامن . يریگولج  وا  هب  یعالطا  شرازگ و  ربخ ، هنوگ  ره  ندیـسر  زا  هک  دـنریگ  هرـصاحم  رد 

صاخ هویـش ي  نامه  اب  تفرگ  یم  رارق  يدوبان  دـیعبت و  سبح و  رطخ  رد  يو  هک  یتقو  ًاصوصخم  درک . یم  دـییأت  ار  یناـشاک  هللا  تیآ 
رد قدصم  رتکد  تموکح  رخاوا  رد  مه  فجن  مق و  هیملع ي  ياه  هزوح  دسرن و  نیگنـس  تازاجم  هب  دروم  تشاد  یعـس  میژر  اب  سامت 

دمحم هللا  تیآ  تفن  ندش  یلم  هیـضق ي  رد  دندرک و  یعمج  مادقا  دندنامن و  تکاس  دندوب  هدرک  یناشاک  هجوتم  هک  ییاه  تناها  دروم 
دنناد و یم  هتبلا  دشاب  شوه  هب  ردق  ره  هک  سک  ره  دومن ...« حیرصت  درک و  رداص  یعرـش  مکح  دوب  عجارم  زا  دوخ  هک  يراسناوخ  یقت 
هعماج و هب  یگقالع  یب  لقع و  تفخ  زا  ریغ  تسا  تلم  نیا  تایح  هیام ي  هک  تفن  رب  یبنجا  ندومن  طلـسم  همک  دومن  دـهاوخ  قیدـصت 

لاح ره  هب  تسین و  هدوبن و  يرگید  زیچ  هعماج  دسافم  حلاصم و  تیاعر  مدع  كرادا و  فعض  ینید و  فیاظو  تاررقم و  هب  هجوت  مدع 
نیا زا  یقادصم  نیملسم  روما  هب  مامتها  ایآ  ملسمالو » نموم  هب  سیلف  نیملسملا  روماب  متهی  ملو  حلصا  نم  :» دنیامرف یم  مالـسا  ربمغیپ  زاب 

تسیاب یم  دوب  هدشن  ام  زا  تیرشب  فطاوع  بلس  رگا  شداب  راب  تقر  تیعـضو  نیا  اب  تکالف و  نیا  هب  ناملـسم  اه  نویلیم  هک  دراد  رتهب 
نیملـسم روما  رد  مامتها  نیا  دـیوگب  یـسک  رگا  دـهدن !؟ تیمها  ناـسنا  ار  یتیمها  اـب  عوضوم  نینچ  تسا  راوازـس  اـیآ  مینک  هیرگ  نوخ 

هک نیا  زا  دعب  دوب  دهاوخ  يرما  هچ  لماش  سپ  دشابن  تیمها  نیا  اب  رما  نیا  لماش  فیرش  ثیدح  رگا  تسا  هتفگ  نادجو  فالخ  تسین 
یقاب ام  يارب  يرذع  هچ  رگید  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لوق  در  دننکن  لوبق  ار  مکح  نیا  رگا  دوب  نیملسم  روما  رد  مامتها 

راکادف زوسلد و  تماهـش و  اب  لداع و  يدهتجم  هک  هتاکرب  تماد  یناشاک  هللا  تیآ  باطتـسم  ترـضح  لثم  هک  نیا  اب  ًاصوصخ  دنام  یم 
الا دنام  یمن  یـسک  يارب  يرذع  لاجم  رگید  دننک  یم  رادیب  ار  مدرم  ضیرحت و  بیغرت و  تیدج و  همه  نیا  اب  مدرم  يایند  نید و  يارب 

بناج نیا  زا  هک  نیا  هب  رظن  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب   » هک داد  اوتف  هنیمز  نیمه  رد  مه  يدورهاش  هللا  تیآ  و  یناـسارخ » یقت  دـمحم  رقح 
« روشک رسارس  رد  تفن  تعنص  ندش  یلم   » تکلمم و زا  نینیاخ  بناجا و  يدایا  عطق  هرابرد ي  نید  عرـش و  مکح  زا  هک  دیدومرف  لاؤس 
رب روشک  رـسارس  رد  تفن  ندرک  یلم  نیملـسم و  روشک  زا  بناجا  تسد  ندرک  هاتوک  هک  تسین  يدیدرت  هنوگ  چـیه  ياج  مولعم و  هتبلا 

ياقآ یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  لثم  هک  ًاصوصخ  دنیامن  تیدج  یتایح  رما  مهم و  عوضوم  نیا  رد  هک  تسا  بجاو  مزال و  یناملـسم  ره 
نیمأت روج و  ملظ و  عفر  رد  فورـصم  ار  دوخ  فیرـش  تاقوا  ماـمت  هدوب و  سدـقم  تضهن  نیا  سأر  رد  یلاـعلا  هتاـکرب  تماد  یناـشاک 

لاس دنراد و  رارق  مالسا  ناراکادف  لوا  فص  رد  ملظ  اب  هزرابم  عرـش و  ریخ و  ياهراک  رد  تاقوا  هشیمه  دنیامرف و  یم  نیملـسم  شیاسآ 
دوجو زا  تسا  مزال  اه  ناملـسم  رب  دـنراد  یفاـک  تاـعالطا  یعاـمتجا  زومر  تاـکنب و  دراو و  يروشک  روما  رد  هک  تسا  يداـمتم  ياـه 
تعنـص ندش  یلم   » رب مادقا  رد  نیملـسم  يارب  مالـسا  سدقم  نید  عرـش و  نیزاوم  يور  دنیامن و  یناد  ردـق  تیعبت و  ناشیا  لاثما  مرتحم 

ات تاحفص 58  ات 11   9 يدورهاش ........« .» یلع  سابع  رقحالا  دنام . یمن  یقاب  يدیدرت  ههبش و  هنوگ  چیه  ياج  روشک » رسارس  رد  تفن 
قلطم توکـس  یـسایس  لیاسم  لباقم  رد  هیملع  ياه  هزوح  دوش  یم  هظحـالم  تفن .» تعنـص  ندـش  یلم  تضهن  تیناـحور و  باـتک   59

 . 6 تسین . دهدب  رارق  هزرابم  روحم  ار  یناحور  تیعجرم  دروآ و  دوجو  هب  هدننکـش  جاوما  دـشاب ، ناشورخ  هک  یکرحت  نآ  یلو  دـنرادن 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 523 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاوشیپ فجن  تالیـصحت  زا  تعجارم  زا  سپ  یفطـصم  هللا  تیآ  ناشیا  ردپ  دیدرگ  دلوتم  نیمخ  رد  يرمق  لاس 1320  رد  ینیمخ  ماما 
هک داد  تسد  زا  ار  ردپ  ینامز  ینیمخ  هللا  حور  دیس  دیسر . لتق  هب  رارـشا  هلیـسو ي  هب  یگلاس  رد 47  هک  دوب  راد  هدـهع  ار  نیمخ  یلاها 
دید مـیلعت  یتـالحم  هزمح  دزن  ار  شوـخ  طـخ  ماـما  داد  تـسد  زا  یگلاـس  رد 16  ار  دوـخ  هـمعو ي  رداـم  تشادـن و  هاـم  جــنپ  زا  شیب 

موحرم هللا  تیآ  روضح  يدـنچ  زا  سپ  یلو  تفر  هیملع  هزوـح  هب  هاـگ  نآ  تفاـی و  شزوـمآ  گرزب  ردارب  دزن  ار  یتامدـقم  تالیـصحت 
رهش هب  كارا  هیملع ي  هزوح  يرمق  رد 1340  یتقو  درک و  بذج  يوس  نآ  هب  ار  ناشیا  كارا  رد  يدزی  يریاح  میرکلادـبع  خیـش  جاح 

اب ار  دوخ  تالیصحت  داهتجا  هجرد ي  یلعا  ات  دیزگ و  نکـسم  مق  يافـشلاراد  هسردم  رد  زور  نآ  ناوج  هبلط ي  ینیمخ  تفای  لاقتنا  مق 
رگید مولع  رد  تفای  تهاقف  رد  هک  يزاتمم  ماقم  زا  هوالع  ینیمخ  هللا  تیآ  دمآرد  نیدهتجم  زا  نیزربم  هرمز ي  رد  درب و  نایاپ  هب  تقد 

میهافم مامت  اب  يزاس  دوخ  سفن و  بیذـهت  رد  هلحرم  نیا  رد  ماما  ریگ  مشچزاـیتما  درک . ادـیپ  تراـهم  ناـفرع  تمکح و  هفـسلف و  لـثم 
ماقم و تشادرب . راوتـسا  ياه  ماگ  هار  نیا  رد  تخیمآ و  مهب  یناحور  تاجرد  یناـسنا و  لـیاضف  اـب  ار  ملع  لیـصحت  وا  تسا . نآ  یلاـع 

يونعم هبذاج ي  زا  دشاب  وا  یملع  تیعقوم  زا  یشان  هک  نیا  زا  لبق  درک  ادیپ  مق  هزوح  يالـضف  بالط و  بلق و  رد  ینیمخ  هک  ار  یتلزنم 
هیملع هزوح ي  رد  مالسا  هب  تبسن  یلقع  تاهبش  تالاکشا و  يوگ  خساپ  ار  وا  هیلقع  مولع  رد  ینیمخ  ماما  صصخت  تفرگ  همشچرس  وا 
یعمج دوب  لیلد  نیمه  هب  تخاس و  نایامن  ار  تهج  نیا  زیمآ ، هطسفس  ياه  هتـشون  زا  یکی  دَر  رد  وا  رارـسا  فشک  باتک  داد و  رارق  مق 

ات تفای  فلتخم  تاقبط  زا  یمومع  ناقاتشم  ماما  قالخا  سرد  تاسلج  دنتفای . رـصحنم  داتـسا  ار  وا  هیلقع  مولع  لیمکت  رد  الـضف  زا  دایز 
نارود 20 سیلپ  هک  یتقو  دناشک و  هیضف  هسردم ي  هب  فارطا  زا  ار  يدایز  نادنم  هقالع  هعمج  هبنش و  جنپ  هسلج  ود  يا  هتفه  هک  اج  نآ 

يوحن ره  هب  متـسه  فظوم  نم   » تفگ ماما  داد  صیخـشت  میژر  تحلـصم  فالخ  ار  نآ  دمآرب و  نآ  لیطعت  ددـص  رد  هاش  اضر  هلاس ي 
هقف و جراخ  سیردـت  ینیمخ  ماما  دروآ » لمع  هب  يریگولج  نآ  داقعنا  زا  دـیایب و  ًاصخـش  سیلپ  میاـمن  راذـگرب  ار  هسلج  نیا  تسه  هک 

نیرتـگرزب دـیدرگ و  اـیهم  رحبتم  نیدـهتجم  شرورپ  يارب  يزکرم  عقاو  رد  دومن و  زاـغآ  یگلاـس »  44  » يرمق لاـس 1364  زا  ار  لوـصا 
ماما مان  يروآ  دای  زا  هک  درک  ادیپ  يرهطم  دیهش  داتـسا  نوچ  ینادرگاش  تفای و  صاصتخا  ناشیا  هب  ًالمع  مالـسا  مولع  سیردت  یـسرک 

زا بوصنم  ماما و  دوجو  نودب  عافد  روط  هب  گنج  دوش  بجاو  یهاگ  دسیون ...«  یم  رارـسا  فشک  باتک  رد  ماما   . 7 دیزرل . یم  شبلق 
ادیپ الیتسا  یمالسا  ياهرهش  رب  دهاوخب  نمشد  هک  نآ  ای  دنک  هلمح  اه  نآ  رب  نمـشد  هک  دشاب  یهورگ  نیب  ناسنا  هک  نآ  لثم  وا  بناج 
لام ناج و  روشک و  زا  مدرم  هک  تسا  بجاو  اه  تروص  نیا  مامت  رد  دریگب و  ار  اه  نآ  لام  ای  دنک  ریـسا  ار  ناناملـسم  دـهاوخب  ای  دـنک 

ار نانمشد   . 9 دننک . یم  راکیپ  امش  اب  نانآ  یگمه  هک  نانچ  دیگنجب  نیکرـشم  اب  یگمه   . 8 دننک .» گنج  بناجا  اب  دننک و  عافد  دوخ 
نانآ اب  ادخ  هار  رد   . 10 هرقب .» هروس ي  هیآ ي 190   » دینارب نوریب  دنا  هدرک  نوریب  ار  امش  هک  ییاج  زا  ار  نانآ  دیـشکب و  دیتفای  اجک  ره 

زج مدرم  تسا و  ریشمش  هیاس ي  ریز  ریـشمش و  رد  شا  همه  ریخ   . 11 هیآ ي 189 .» هرقب ، هروس ي  . » دینک راکیپ  دنگنج  یم  امـش  اب  هک 
زا  » تسا نیدـهاجم  دورو  هژیو ي  تشهب  ياهرد  زا  یکی  دـشاب و  یم  خزود  تشهب و  دـیلک  ریـشمش  دـنریگن  یعاـمتجا  مظن  ریـشمش  اـب 

یسررب و زا  لقن  هب  هحفص ي 289  رارـسا ، فشک   . 12 داهجلا .» باب  هعیشلا ، لیاسو  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تاملک 
رایتخا یتسود  یتسرپرـس و  هب  ار  نارفاک  نینمؤم  ياج  هب  نانآ  هدـب  هدژم ! نیقفانم  هب   . 13 هحفـص ي 84 . ینیمخ ، ماما  تضهن  زا  یلیلحت 
تـسا ادخ  نآ  زا  ًامامت  تزع  رادقا و  هک  یلاح  رد  دنـسرب ؟ تزع  هب  نیرفاک  هلیـسو ي  هب  دنهاوخ  یم  ایآ  دنراد  كاندرد  یباذع  دـنیامن 

ره دنرگیدکی و  تسرپرـس  اه  نآ  دیریگن  یتسود  یتسرپرـس و  هب  ار  يراصن  دوهی و  ناگدنورگ ! يا   . 14 هیآ ي 137 .» ءاـسن  هروس ي  »
هیآ هدئام ، هروس ي  . » دنک یمن  تیاده  ار  نارگ  متس  تاعامج  ادخ  نامگ  یب  دشاب  یم  اه  نآ  زا  دریگب  تسرپرس  ار  اه  نآ  امش  زا  کی 

ادخ و نمـشد  هلیـسو  نادب  ات  دینیبب  كرادت  هیلقن » لیاسو   » بسا و  تازیهجت »  » ورین زا  دیناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  اه  نآ  يارب   . 15 ي 50 .»
رامش هب  دینک  فرص  ادخ  هار  رد  هچ  ره  دیزاس و  بوعرم  دسانش  یم  ار  نانآ  ادخ  دیسانش و  یمن  هک  ار  ینانمـشد  رگید  دوخ و  نمـشد 

تاحفص رارسا ، فشک   . 16 هیآ ي 62 .» لافنا ، هروس ي  . » دـیریگ یمن  رارق  زواجت  متـس و  دروم  امـش  دـنادرگ و  یم  زاب  لماک  روط  هب 
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هفحص ي ینیمخ ، ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و   . 17 هحفص ي 85 . ینیمخ ، ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  زا  لقن  هب  233 و 224 
ینیمخ ماما  طخ  هب  یحرـش  یـسمش »  1321  » يرمق یلوالا 1363  يدامج  رهـش  خـیرات 11  رد  يریزو  یلع  دیـس  هماـن  داـی  رد   . 18 . 96

، یلاعت هللا  لاق  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب   » میزادرپ یم  نآ  لقن  هب  ام  تسا و  ناشیا  یـسایس  رکفت  عون  نیبم  هک  هتفای  راشتنا  هدش و  هتـشون 
ریـس ياهتنم  ات  تعیبط  کیرات  لزنم  زا  فیرـش  مـالک  نیا  رد  یلاـعت  يادـخ  يدارف –  ینثم و  هللا  وموقت  نا  هدـحاوب ي  مکظعا  اـمنا  لـق 

هدومرف داهنـشیپ  رـشب  هب  باختنا و  ظعاوم  مامت  نایم  زا  ملاع  يادـخ  هک  تسا  ییاه  هظعوم  نیرتهب  زا  نیا  تسا ، هدرک  ناـیب  ار  تیناـسنا 
ياه هولج  زا  هدناسر و  تلخ  لزنم  هب  ار  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  هک  تسادـخ  يارب  مایق  تسا ، ناهج  رد  حالـص  هار  اهنت  هملک  نیا  تسا ،
متاخ هک  تسا  ادخ  يارب  مایق  درک ... هریچ  ناینوعرف  رب  اصع  کی  اب  ار  میلک  یـسوم  هک  تسا  هللا  مایق  هدـناهر ...  تعیبط  ملاع  نوگانوگ 

ار يوقت  دـیحوت و  نآ  ياج  هب  تخادـنارب و  ادـخ  هناخ ي  زا  ار  اه  تب  داد و  هبلغ  تیلهاج  دـیاقع  تاداـع و  ماـمت  رب  هنت  کـی  ار  نییبنلا 
ياهروشک هدرک و  هریچ  ام  رب  ار  نایناهج  همه ي  هدـناسر و  هایـس  راگزور  نیا  هب  ار  ام  ادـخ  يارب  مایق  كرت  یهاوخدوخ و  تشاذـگ ...

مایق هدرک ... هفخ  مالـسا  تلم  رد  ار  يردارب  تدحو و  حور  هک  تسا  یـصخش  عفانم  يارب  مایق  هدروآ ، رد  نارگید  ذوفن  ریز  ار  یمالـسا 
نیشن زیم  تشپ  تسرپ  توهش  یتشم  هعمط  هک  هدرک  قرفتم  مه  زا  يروط  هب  ار  هعیش  تیعمج  نویلیم  اه  هد  زا  شیب  هک  تسا  سفن  يارب 
تـسد ار  اه  نآ  لسن  ثرح و  هک  دنک  یم  هریچ  ینویلیم  نیدـنچ  هورگ  کی  رب  ار  رفن ... کی  هک  تسا  یـصخش  عفن  يارب  مایق  دـندش و 
سوفن لاوما و  رب  روشک  مامت  رد  درگ »...«  نابایخ  كدوک  رفن  دنچ  مه  نآلا  هک  تسا  یصخش  عفن  يارب  مایق  دنک ، دوخ  تاوهـش  شوخ 

زکارم هدرک و  هداس  كدوک  یتشم  میلـست  ار  شناد  ملع و  سرادـم  هک  تسا  هراما  سفن  يارب  ماـیق  هداد ، تموکح  ناناملـسم  ضارعا  و 
فرـش یب  درگ  هزره  یتشم  میلـست  ناگیار  هب  ار  ینید  لفاحم  تاـفوقوم و  هک  تسا  دوخ  يارب  ماـیق  هدرک ، ءاـشحف  زکرم  ار  نآرق  ملع و 

رما نیا  مه  نآلا  تشادرب  ناملـسم  فیفع  ياه  نز  رـس  زا  تفع  رداچ  هک  تسا  سفن  يارب  مایق  دیآ  یمن  رد  سک  چیه  زا  سفن  هدرک و 
همانزور هک  تسا  یصخش  ياه  سفن  يارب  مایق  دیوگ ، یمن  نخـس  نآ  هیلع  رب  یـسک  تسا و  يراج  تکلمم  رد  نوناق  نید و  فالخ  رب 

هدوت ي نایم  رد  دننک و  یم  بیقعت  هدرک  شوارت  کشخ »...«  زغم  زا  هک  ار  اه  هشقن  نامه  زورما  تسا  قالخا  داسف  شخپ  يالاک  هک  اه 
یم هچ  ره  تیناحور  نید و  هیلع  رب  ناملراپ  رد  هک  هداد  قاچاق  يالکو  نیا  زا  یـضعب  هب  لاجم  هک  تسا  دوخ  يارب  مایق  دننک  یم  شخپ 

تظعوم ناگدنیوگ ...  يا  راد ، نید  نادنمشناد  يا  ینابر ، ياملع  يا  یمالسا ! نویناحور  يا  ناه  دشکن . سفن  یسک  دنیوگب و  دنهاوخ 
ود ياه  تداعـس  همه  هب  ات  هدرک  یـصخش  عفانم  كرت  دـیریذپب و  هدومرف  داهنـشیپ  هک  ار  حالـصا  هار  هناگی  دـیناوخب و  ار  ناهج  يادـخ 

هتفرگ و ندیزو  یهلا  یناحور  میـسن  هک  تسیزور  زورما  دیوش ... شوغآ  رد  تسد  ملاع  ود  هنادنمتفارـش  یگدنز  اب  دیوش و  لیان  ناهج 
هک تسادرف  دیهدن  تدوع  ار  ینید  مسارم  دینکن و  ادخ  يارب  مایق  دیهدب و  تسد  زا  ار  لاجم  رگا  تسا  زور  نیرتهب  یحالـصا  مایق  يارب 

اهامش زورما  دننک  دوخ  هلطاب  ضارغا  شوخ  تسد  ار  امـش  فرـش  نییآ و  مامت  دنوش و  هریچ  امـش  رب  تسرپ  توهـش  درگ ، هزره  یتشم 
هک مرتحم  نایاقآ  يا  هتفرگارف . ار  امـش  هک  تسا  یگراچیب  فعـض و  هچ  نیا  دیراد  ادخ  همکحم ي  رد  يرذع  هچ  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد 

عمج هک  دینک  مهارف  مه  یباتک  کی  هک  تسا  بوخ  دیدناسر  ناگدنیوگ  دالب و  ياملع  رظن  هب  دـیدومن و  يروآ  درگ  ار  تاحفـص  نیا 
نید هب  تکلمم  هشوگ ي  کی  رد  رگا  هک  دیتفرگ  یم  ءاضما  همه  زا  هدرک  هارمه  یمالسا  دصاقم  رد  ار  نانآ  همه ي  دنک و  ناتاه  هقرفت 
رگا هک  دیریگب  دای  زا ...  مک  تسد  ار  يرادنید  تسا  بوخ  دندرک  یم  مایق  روشک  مامت  زا  تهج  کی  لد و  کی  همه  دش  یم  یتراسج 

هاگشیپ رد  امـش  زورما  دننک  یم  مایق  وا  يارب  دوش  وا  هب  يدعت  ییزج  رگا  دنراد و  هطبار  وا  اب  دنک ... یگدنز  هد  کی  رد  اه  نآ  رفن  کی 
ازـسان شوخ  تسد  ار  امـش  نییآ  مامت  هک  ار  اپ  یب  رـس و  یب  يزیربت  رفن  کی  ياه  باتک  دـیدید  همه  دـیراد  يرذـع  هچ  ملاع  دـنوادخ 
عورشم قح  هب  هک  اهامش  دشن . رداص  اهامش  زا  هملک  چیه  درک و  اه  تراسج  همه  نآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  عیشت  زکرم  رد  هدرک و 

امـش هب  يدوز  نیمه  هب  دـندرک و  زاغآ  ار  ینید  یب  همزمز ي  هشوگ  ره  رد  دنتـساخرب و  ياج  زا  نید  یب  نارـس  هریخ  دـیدرکن  مایق  دوخ 
توملا هکردـی  مث  هلوسر  هللا و  یلا  ارجاهم  هتیب  نم  جرخی  نم  و  دوش . رت  تخـس  ناتیاهزور  نامز ... هک  دـنوش  هریچ  نانچ  اـه  هدز  هقرفت 
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«. هام 1357 يد  هرامش ي 25،10613  ناهیک   » يرمق یلوا 1363  يدامج  رهش  ینیمخلا 11  يوسوملا  هللا  حور  هللا –  یلع  هرجا  عقو  دقف 
دوب و هتفگ  کیربت  مق  هیملع  هزوح ي  مان  هب  دوب و  هتفر  رابرد  هب  هاش  ندـش  رادرـسپ  ماگنه  هب  هیملع  هزوح ي  زا  رفن  کی  هک  یتقو   . 19

تمالم دروم  ار  وگ  کیربت  صخـش  دیجمت و  اه  نآ  زا  ماما  دندوب  هدرک  موکحم  ار  وا  لمع  يا  هیمالعا  راشتنا  اب  ناوج  بالط  زا  یعمج 
ماما تضهن  رب  یلیلحت  زا  صیخلت  . » دیامنن نانچ  رگید  دش  دهعتم  فرتعم و  دوخ  تسیاشان  لمع  هب  هک  اج  نآ  ات  داد  رارق  زردنا  دنپ و  و 
زور نآ  رد  هک  يا  هزیگنا  راعـش و   . 21 ینیمخ . ماما  تضهن  رب  یلیلحت  یـسررب و  باتک  هحفص ي 107   . 20 هحفص ي 104 .» ینیمخ ،

رد ًافرـص  دیاب  دزاس  حرطم  زور  نآ  ینید  هعماج ي  رد  دـناوتب  دـشاب و  رادروخرب  نآ  زا  تضهن  زاغآ  روظنم  هب  تسناوت  یم  ینیمخ  ماما 
يوب گنر و  هنوگ  ره  زا  يراع  تشاد و  رارق  هدروخ  بیرف  مدرم  تسد  رد  هک  يا  هتـسکش  اـپ  تسد و  بهذـم  بهذـم –  بوچ  راـهچ 
فرط زا  ددرگن و  ناملسم  رهاظ  هب  نارکف  هتوک  مالسا و  زا  ربخ  یب  ياهامن  سدقم  يریگ  عضوم  ندیمر و  بجوم  ات  دشاب ! هدوب  یسایس 

، دناهرب یتسس  توخر و  دومج ، دوکر ، زا  دزاسر ، ادیب  يرامعتسا  نیگنس  باوخ  زا  ار  اه  هدوت  دناوتب  هک  دشاب  یمـسیمانید  ياراد  رگید 
هحفص ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و   » دزاس هدامآ  رت  هدنز  رتارف و  يراعـش  حرط  يارب  ار  هنیمز  دزاس و  انـشآ  مالـسا  قیاقح  هب 

رهاظ ینیما  اب  تباقر  هب  خـیرات  نیا  رد  مدرم  يدازآ  بلـس  يزیر و  نوخ  تیاـنج و  لاـس  هد  دودـح  زا  سپ  راـیتخب  رومیت   . 22 ي106 .»
نیا لوصحم  و  دندرک ! یم  نازیوآ  لگ  شندرگ  هب  یلم  رادم  تسایـس  کی  هفایق ي  رد  دش و  یم  ایهم  يریزو  تسخن  يارب  دوب و  هدـش 
رمع نایاپ  ات  هاگـشناد  نآ  لاـبند  هب  دـندش . حورجم  يداـیز  عمج  دـش و  نارهت  هاگـشناد  هب  نمهب 40  لوا  رد  هک  دوـب  يا  هـلمح  تباـقر 

تیاهن رد  تشاد و  تیلاعف  هاش  فلاخم  هفایق ي  رد  دعب  ياه  لاس  رد  تفر و  روشک  زا  جراخ  هب  مه  رایتخب  دش و  لیطعت  ینیما  تموکح 
بهذم زا  هدرک  لیـصحت  هقبط ي  نارکف و  نشور  دـندرک  یم  روصت  نیا  رب  هوالع   . 23 دیسر . لتق  هب  قارع  رد  تینما  نامزاس  هلیـسو ي 

تاحالـصا همانرب  اب  زین  ار  اه  نآ  تسا و  نارگراک  نازرواشک و  دـننام  دـمآرد  مک  تاـقبط  نیب  بهذـم  یتنـس  هاـگیاپ  دـنا و  هدـش  رود 
روشک کی  هریاد ي  زا  ار  ناریا  ناوت  یم  دیدج  سلجم  کی  لیکشت  اب  نیاربانب  دنا و  هدیرخ  اه  هناخراک  دوس  رد  ندرک  میهس  یـضرا و 
یندم نیدلا  لالج  دیس  رتکد  هدنـسیون : تشاذگ . رانک  مه  ار  یمالـسا  ریگاپ  تسد و  نیناوق  تخاس و  نیناوق  تخاس و  جراخ  یمالـسا 

لوا دلج  ناریا  رصاعم  یسایس  خیرات  ، باتک : عبنم

ینیمخ ماما  تضهن  رد  هاش  میژر  تسکش  نیلوا  لحارم 

لالحنا زا  دعب  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  درومرد  ملع  تلود  همان ي  بیوصت  ینیمخ  ماما  تضهن  رد  هاش  میژر  تسکش  نیلوا  لحارم 
هک مدرم  يارب  تفرگ  یم  ماجنا  همان  بیوصت  يراـکتبا ! مرف  اـب  تلود  زاـین  دروم  تاررقم  لاس 40  لیاوا  رد  ینیما  هلیسو  متـسیب  سلجم 

« درک یم  بیوصت  هک  ینیناوق  تشاد و  هک  یناگدنیامن  تاباختنا و  بیترت  نآ  اب   » دندوب هدـید  ار  مهدزون  هرود  سلجم  عون  زا  یـسلاجم 
نوناق يادا  ات  دنـشاب  هتـشادن  یناگدـنیامن  مه  ناونع  اب  لقاال  دـنداد  یم  حـیجرت  دـندید و  یمن  ملع  تلود  ياه  همان  بیوصت  اب  یتواـفت 

ناگدننک و باختنا  طیارش  ینیب و  شیپ  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  لیکشت  یساسا  نوناق  ممتم  لوصا 91 و 92  رد  دنروآ . رد  يراذگ 
دیاب . 1 تشادرب . رد  ار  رما  هس  دوب و  هدـش  نیعم  سلجم  لوا  هرود ي  بوصم  نمجنا  هماـن  ماـظن  ُهن  تفه و  داوم  رد  ناگدـنوش  باـختنا 

ناوسن هفیاط  . 3 دنیامن . دای  دنگوس  دیجم  نآرق  هب  دیاب  دنگوس  ماگنه  . 2 دنشاب . هتشادن  هدیقع  داسف  دنشاب و  مالسا  فینح  نیدب  نیدتم 
یتیالو یتلایا و  ياه  نمجنا  هحیال ي  تلود  هک  دنتـشاد  مالعا  رهم 41  زور 16  تاعوبطم  دنمورحم . ندـش  باختنا  ندرک و  باختنا  زا 

ناگدنوش باختنا  ناگدننک و  باختنا  طیارـش  زا  مالـسا  دیق  بوصم  نتم  رد  دـنداد . راشتنا  ار  نآ  نتم  تسا و  هدرک  بیوصت  ار  دـیدج 
لیدـبت رییغت و  رد  میژر  لیالد  ( 1 .) دندوب هداد  يأر  قح  نانز  هب  دوب و  هدـش  دـیق  ینامـسآ  باتک  هب  نآرق  هب  دـنگوس  ياج  هب  فذـح و 
هظفاحم هب  روبجم  رگید  دـنراذگ و  رانک  هشیمه  يارب  ار  اه  نآ  هک  دوب  بهذـم  ناهاوخاوه  تیناحور و  اب  ییامزآ  روز  کی  ًـالوا  نوناـق 

هورگ هب  نآرق  هب  دنگوس  یمـسر و  بهذم  نتـشادرب  اب  ًایناث  دوب  هدـش  صیخـشت  یبسانم  نامز  نیا  دنـشابن و  ینید  عجارم  ربارب  رد  يراک 
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تسایس ًالمع  هک  یحیـسم » یمیلک و  یتشترز و  هدش  هتخانـش  یبهذم  ياه  تیلقا  ریغ  و   » مالـسا نآرق و  هب  دقتعم  ریغ  ذوفن  بحاص  ياه 
ندـنام و بقع  لـیلد  ناـنز  يدازآ  ندرک  ناونع  اـب  ًاـثلاث  دـنراد  مـالعا  ار  دوخ  تیدوجوم  اـت  دـهد  تصرف  دنتـشاد  راـیتخا  رد  ار  روشک 
زا تسا  برغ  هب  لماک  یگتـسویپ  هار  رد  هک  یعنام  نیرخآ  ًاعبار  دراذگب  یـساسا  نوناق  مالـسا و  هدـهع  هب  ار  اه  نآ  هتـشذگ  تیمورحم 

نامه ددرگ  هتخاون  يرادـیب  گنهآ  دوش و  زاغآ  يا  هطقن  زا  تسیاب  یم  هزراـبم  تکرح  زاـغآ  يارب  بساـنم  تصرف  دوش . هتـشادرب  نیب 
کی رگزاغآ  ات  دوب  تصرف  کی  راظتنا  رد  زین  ماما  دوب  هدـید  بسانم  ییادز  بهذـم  يارب  ار  طیحم  دوخ  روصت  هب  مکاح  میژر  هک  روط 

طوقـس بالقنا و  هلحرم ي  ات  ار  تضهن  تسـشنن و  ياپ  زا  زگره  هزرابم  عورـش  زا  دعب  وا  دید  میهاوخ  روط  نامه  دشاب و  يداینب  لوحت 
دیاب دش و  یم  حیبقت  یـسایس  روما  رد  یناحور  کی  تلاخد  دش  هتفگ  تارَک  هب  ًالبق  هچ  نانچ  زور  نآ  طیارـش  رد  درب . شیپ  نهک  میژر 

ار تناید  ات  تشاد  دورو  تسایـس  ملاع  هب  بهذم  هچیرد  زا  رگید  ترابع  هب  دوش و  ادـیپ  یبهذـم  ًاساسا  يا  هلیـسم  یـسایس  هزرابم  يارب 
زور نآ  هاگآ  ان  هعماـج  رد  اـت  يدرف  تروص  هب  هن  تشاد  هارمه  هب  هزراـبم  رد  ار  تیناـحور  هعماـج  دـیاب  ًاـیناث  تشادـنپ و  تسایـس  نیع 

اـملع و هک  دوب  نیا  لـباق  تشاد  ار  تایـصوصخ  نیا  همه  هماـن  بیوصت  رد  هحورطم  لـیاسم  دوشن و  هدـنایامن  زیگنا  مهوـت  كوکـشم و 
دیق فذح  دنـشاب  هتـشادن  ضارتعا  اب  یتفلاخم  مه  امن  یناحور  ياهبآم  سدـقم  دـنزادرپ و  ضارتعا  هب  ًارثکا  هقباس  هب  هجوت  اب  نویناحور 

تلود همان  بیوصت  دوبن و  لمحت  لباق  دشاب » تسایس  فلاخم  هک  هجرد  ره  رد   » یبهذم درف  چیه  يارب  نآرق  هب  دنگوس  فذح  مالـسا و 
تاجتسد اه و  هورگ  رظن  زا  دوب و  یعرـش  فیلکت  کی  ًاعطق  نآ  اب  هزرابم  دش و  یقلت  نآرق  مالـسلا و  هیلع  یگنج  مالعا  تروص  هب  ملع 

ساسا هب  زواجت  یـساسا و  نوناق  رد  فرـصت  لـخد و  اـب  سلجم  لـیطعت  ناـمز  رد  نوناـق  رییغت  ناونع  هب  تسناوت  یم  مه  یلم  یـسایس و 
ار ماـیق  دـیامن و  جیـسب  ار  اـهورین  ماـمت  تسناوت  یم  هک  دوب  يا  هزراـبم  نیارباـنب  دـشاب . هزراـبم  يارب  یتهج  دوش و  هتخانـش  تیطورـشم 

لزنم رد  یناگیاپلگ  يرادـم و  تعیرـش  ینیمخ ، هللا  تایآ  عامتجا  نیلوا  رهم  زور 16  دـیامن . سکعنم  ار  میژر  تیهام  دزاس و  یناـگمه 
هک دوش  هتساوخ  هاش  زا  یفارگلت  یط  ًالوا  هک  دنتفرگ  میمصت  و  ( 2) تفای لیکشت  مق  هیملع ي  هزوح ي  سسؤم  يریاح  هللا  تیآ  موحرم 

يارب اه  نآ  زا  ددرگ و  رطخ  مالعا  همان  بیوصت  دروم  رد  اـه  ناتـسرهش  زکرم و  ياـملع  هب  ًًاـیناث  و  ( 3) دیامن مادـقا  همان  بیوصت  وغل  رد 
يایوگ هاش  خـساپ  ددرگ  ظفح  هزرابم  تهج  رد  رظن  قافتا  تدـحو و  یگتفه  تاسلج  لیکـشت  اـب  ًاـثلاث  دوش و  توعد  هزراـبم  هلباـقم و 

« اه تردق  ربا  رابجا  عقاو  رد  و   » خیرات هنامز و  یلصا ، ریگ  میمصت  هن  تسا و  لعف  تلآ  وا  هک  تشاد  نیا  زا  تیاکح  دوب ، يرگید  بلطم 
هجوت ( 4 .) دومن هلاحا  تلود  هب  ار  عوضوم  لاح  ره  هب  دـیامن و  یم  بلج  ار  یمالـسا  کلامم  ریاس  هک  روط  نامه  درب  یم  ییوس  هب  ار  وا 
دنتفرگ میمـصت  مق  عجارم  هسلج  رد  دوب  هدرک  هلاحا  تلود  هب  ار  عوضوم  یفرط  زا  دوبن و  هدـننک  عناق  هاش  باوج  ملع  تلود  هب  تالمح 

(5) دوش یم  هرباخم  وا  هب  یتافارگلت  فلتخم  یتارابع  اب  رهم 41  رد 28  دنهاوخب و  وا  زا  ار  همان  بیوصت  وغل  دنهد و  رارق  بطاخم  ار  ملع 
لیطعت درب ، یم  رتارف  اـه  نمجنا  هب  طوبرم  هماـن  بیوصت  دودـح  زا  ار  ضارتـعا  دوـش  یمن  لـیاق  ملع  يارب  یباـقلا  فارگلت  نیا  رد  ماـما 

دهد و یم  رادشه  مدرم  دیدش  شنکاو  اب  ار  مالسا  ماکحا  زا  فلخت  درامش ، یم  هطورـشم  یـساسا و  نوناق  فالخ  رب  ار  سلجم  ینالوط 
تکاس نیملسم  ریاس  هسدقم و  باتعا  ناریا و  مالعا  ياملع  هک  دیامن  یم  حیرـصت  همتاخ  رد  دهد و  یم  رارق  تلود  يور  رد  ور  ار  تلم 

دراد و مه  هرمآ  هبنج ي  ماما  فارگلت  درک . دهاوخن  ادیپ  تیمـسر  مالـسا  اب  هفلاخم  روما  یلاعت  دنوادخ  هوق ي  لوحب و  دنام و  دنهاوخن 
ًاروضح ات  دییآ  مق  هب  دیراد  یماهبا  رگا  دوشن و  رارکت  نآ  ریاظن  دینک  تبقارم  دییامن ، حالـصا  تقو  عرـسا  هب  ار  دروم  دیوگ  یم  ملع  هب 

. دننک یم  بلط  ار  همان  بیوصت  وغل  دنیامن و  یم  ملع  هب  یفارگلت  کی  ره  زین  يرادمتعیرـش  یفجن و  یناگیاپلگ ، هللا  تایآ  ( 6) دوش عفر 
دـنداد و لیکـشت  یتاسلج  نارهت  نویناحور  دوش . یم  هدیـشک  یمومع  لفاحم  دـجاسم و  هب  جراخ و  ياـملع  دودـح  زا  ضارتعا  عوضوم 

هـسلج لیکـشت  هب  هناگادج  زین  یبهذـم  ناگدـنیوگ  ربنم و  لها  ابطخ ، ظاعو ، دـنداد . رارق  ثحب  دروم  دریگ  ماجنا  دـیاب  هک  ار  یتامادـقا 
زا سپ  دـندرک  یم  فیلکت  بسک  دـنتفرگ و  سامت  ياملع  اب  دنتـشاد  یبهذـم  هبنج ي  رتشیب  هک  فلتخم  ياـه  هورگ  زا  مدرم  دـنتخادرپ 

رادیدپ مدرم  مومع  نیب  رد  یتحاران  جوم  دیسر و  یلیصحت  زکارم  هاگشناد و  هب  تشذگ و  رازاب  ینید و  لفاحم  زا  عوضوم  یتدم  كدنا 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 527 

http://www.ghaemiyeh.com


هب همان  بیوصت  هب  ضارتعا  مق و  ياملع  هتـساوخ  زا  ینابیتشپ  رب  ریاد  فلتخم  تاقبط  راشقا و  زا  همان  فارگلت و  راموط و  لیـس  دیدرگ و 
یم رارق  ریـسفت  ثحب و  دروم  ار  عوضوم  یمومع  عماـجم  رد  یبهذـم  ياـبطخ  دـیدرگ و  ریزارـس  عجارم  يریزو و  تسخن  راـبرد ، يوـس 

ار اه  همانزور  تدـش  هب  تلود  تاقوا  نیا  رد  دـندرک . یم  تیارق  ربنم  يالاب  تشذـگ  یم  دروم  اهدـص  زا  هک  ار  تافارگلت  نتم  دـنداد و 
یم قـیرط  نیا  زا  تلود  دوـبن و  تاـعوبطم  رد  تشذـگ  یم  یمدرم  لـفاحم  رد  هچ  نآ  زا  يربـخ  نـیرت  کـچوک  تـشاد  لرتـنک  تـحت 

و دـندوب . هدومن  زاغآ  فیلکت  تروص  هب  ار  هزرابم  هک  دـندوب  نویناحور  لـلعت ، هحماـسم و  اـب  و  دـهد . هولج  زیچاـن  ار  عوضوم  تساوخ 
اه و همان  تافارگلت و  راشتنا  شخپ و  عوضوم  دنتخاس . یم  حرطم  يدیدج  لیاسم  دندرب و  یم  الاب  ار  هزرابم  تیفیک  هتسویپ  هتـسد  نیمه 

ینید ياملع  تیلاعف  اب  طابترا  رد  رابخا  راشتنا  زا  ار  اه  همانزور  تدش  اب  تلود  دوشگ . دروخرب  هلباقم و  يارب  يدـیدج  هار  اه  ینارنخس 
عیزوت و مهم  هفیظو ي  هک  دـیدرگ  مق  هزوح ي  بالط  الـضف و  زا  نیـسردم  رتشیب  تیلاعف  ثعاب  دوخ  نیا  دوب و  هدرک  عنم  نویناـحور  و 

زومرم هرهم  نآ  ملع  دنشخب . میکحت  ار  تدحو  دنهاوخب و  کمک  نیملسم  همه  زا  ًالمع  دنریگ و  هدهع  هب  روشک  رـسارس  يارب  ار  شخپ 
تسناد یمن  نداد  باوج  لباق  ار  نیضرتعم  ایوگ  دوب  هدرک  رایتخا  توکس  تاضارتعا  تالمح و  مامت  دوجو  اب  رامعتـسا  رازگ  تمدخ  و 

فارگلت ودـب  ام  اج  نیا  رد  دـشاب  هتـشاد  ار  هلودـلا  نیع  کباتا و  لثم  تیطورـشم  زا  لبق  نارود  ياه  مظعا  ردـص  تسژ  تساوخ  یم  و 
دنک و یمن  اهر  ار  عوضوم  ماما  هک  تسا  نیا  رگ  نایامن  تسا و  هدش  رداص  ماما  بناج  زا  هک  میـسر  یم  ملع  هاش و  هب  زیمآ  رهق  دیدش و 

نوناق قبط  رب  هک  تسا  ملع  تلود  هجوتم  هلمح  زیت  هبل ي  لوا  هجرد ي  رد  دـهد و  یم  يرت  هدرتسگ  داعبا  هزرابم  هب  درذـگب  هک  زور  ره 
هتـشاذگ اپ  ریز  ار  یـساسا  نوناق  هدرک و  لیطعت  ار  تیطورـشم  هداد و  همادا  دوخ  تاـیح  هب  اروش  سلجم  نودـب  تسا و  لووسم  یـساسا 

یلصا لماع  عقاو  رد  هک  دنچ  ره  تسین  تاداقتنا  تاضارتعا و  میقتسم  بطاخم  دندوب ، لووسم  ریغ  لصا  هانپ  رد  هلحرم  نیا  رد  هاش  تسا 
يارب يدعاسم  هچیرد  نیا  تسا و  یساسا  نوناق  يارجا  يور  یلصا  هیکت ي  هزرابم  نیا  رد  تسا . وا  صخـش  هناگیب  هب  یگتـسباو  داسف و 

زا ار  مالـسا  نید  دـهاوخ  یم  ملع  نوـچ  یتاراـبع  اـب  مه  نآ  (7  ) ماما تافارگلت  راـشتنا  تسا . تلود  ياـه  تناـیخ  فعـض و  طاـقن  هیرا 
نافوط هتشاذگ و ... اپ  ریز  ار  یـساسا  نوناق  هداهنن ، ندرگ  یهلا  تاروتـسد  هب  هدرک  لمع  نآرق  نآرق  حیرـص  فلاخم  دزادنایب ، تیمـسر 
رابتعا هب  دش و  یم  هدربمان  وا  زا  صاخ  یناحور  لفاحم  رد  طقف  لبق  يدنچ  ات  هک  هللا  حور  تفرگارف . روشک  رـسارس  رد  ار  یمومع  مشخ 

رد ملع  هللا  دسا  لمعلا  سکع  تسا . هجوت  دروم  تخسرس  زرابم  یناحور  کی  تروص  هب  نونکا  دنتـشاذگ  یم  جرا  وا  یناحور  یملع و 
هلأسم تینما  نامزاس  یسیلپ و  ناقفخ  طیحم  رد  دنک و  راذگرب  توکـس  هب  ار  عوضوم  تساوخ  یم  هک  نیا  اب  ملع  تاضارتعا  لیـس  ربارب 

هب قفوم  دراد  زاب  تدحو  نیا  هب  هجوت  زا  ار  مدرم  دوب  وا  زراب  تایـصوصخ  زا  هک  بیرف  گنرین و  بلقت و  اب  دـیامن و  یقلت  هتفای  نایاپ  ار 
درک تیارق  ویدار  زا  هک  يا  هتـشون  یط  تهج  نیمه  هب  دیامن و  ناونع  ًاصخـش  ار  دیدهت  باعرا و  همانرب ي  دش  روبجم  دیدرگن و  روظنم 

تینما مظن و  ندش  لتخم  زا  دنزاس و  بوکرـس  ًادیدش  ار  يرگ  لالخا  هنوگ  ره  ات  هدش  هداد  دیکا  روتـسد  یماظتنا  ياوق  هب  هک  داد  هدژم 
ددرگ و یمن  رب  بقع  هب  نامز  خرچ  هک  داد  بیترت  نینچ  لاعف  نیزرابم  ندومن  سویأـم  يارب  ار  شدوخ  رخآ  مـالک  دـنیامن و  يریگولج 

یـسرت تشحو و  اهنت  داز  هناخ  مالغ  تسژ  نخـس و  نیا  دنک و  یمن  ینیـشن  بقع  دراد  ارجا  تسد  رد  هک  یحالـصا  همانرب ي  زا  تلود 
یترفن دـنبای . الطا  ایاضق  عقاو  زا  ات  دروآ  دـجاسم  هب  ار  هاگآان  مدرم  زا  يرایـسب  داد و  شرتسگ  هزرابم  داعبا  هب  مه  زاب  هکلب  درکن  داـجیا 

هقباس ي هک  يدـنجریب  کلملا  تکوش  رـسپ  لباقم  رد  ات  تخاـس  دـنم  هقـالع  مه  ار  اـه  فرط  یب  دنتـشاد  وا  لاـثما  ملع و  زا  ًاـمومع  هک 
ریـسفت و دروم  ار  وا  تاملک  ات  دش  ربنم  لها  يارب  يا  هژوس  ملع  قطن  دنریگب . ار  قح  بناج  دنتـسیاب و  دراد  تیانج  باکترا  رد  ینالوط 

طابترا رد  یناحور  لفاحم  ضعب  اب  هک  عیفر  کلملا  ماقم  میاق  هب  لسوت  اب  هاش  راـبرد  ملع و  تلود  نیا  رب  هوـالع  ( 8 .) دنهد رارق  ءازهتسا 
یتلایا و ياه  نمجنا  هماـن ي  بیوصت  هک  ضارتعا  دروم  عوضوم  زا  ار  مدرم  نویناـحور و  هک  دـمآرب  یحرط  ندرک  هداـیپ  ددـص  رد  دوب 

یـضرا تحالـصا  هلیـسم ي  رد  اـت  دـناشکب  تشذـگ  یم  نآ  بیوصت  زا  لاـس  کـی  هک  یـضرا  تاحالـصا  اـب  تفلاـخم  هب  دوب  یتیـالو 
ددرگ دراو  مدرم  ياه  هورگ  نیب  فالتخا  رد  قوفام  تردق  کی  تروص  هب  تلود  دـنریگ و  رارق  مه  لباقم  رد  مدرم  رگید  نازرواشک و 
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دزادنا هار  هب  دیارج  ویدار و  قیرط  زا  یعیسو  تاغیلبت  دیامن و  یفرعم  یـضارا  هب  نیزواجتم  اه و  لادویف  نیکالم و  عفادم  ار  نویناحور  و 
دنناوت یم  دنیامن  مهتم  نیکلام  اب  یتسد  مه  هب  ار  نویناحور  رگا  دندرک  یم  رکف  ملع  هاش و  دنفلاخم . هاش  یضارا  میـسقت  اب  نیعجترم  هک 
لیلحت هیزجت و  ار  عوضوم  هزرابم  نویناحور  عطاق  تیرثکا  دـنام  میقع  راـکتبا  نیا  هک  یتقو  اـما  دـنناروشب  ناـنآ  هیلع  ار  مدرم  ياـه  هدوت 

رد هک  نیا  هجوت  بلاج  دـش . ینیـشن  بقع  هب  روبجم  تلود  دـندیدرگن و  لباقم  تآاقلا  میلـست  دـندرک و  لابند  ار  هزرابم  طخ  دـندرک و 
دعب دندوب و  هدش  زهجم  یضرا  تاحالصا  ندرک  هدایپ  يارب  هک  دندوب  یناسک  نامه  اه  لادویف  گرزب و  نیکلام  یضرا  تاحالصا  نامز 

تعارز هانپ  رد  دندنام و  یقاب  گرزب  کلام  نانچ  مه  دنتـشاد  هک  یفیراعت  ینوناق و  فلتخم  نیوانع  تحت  یبالقنا  همانرب  نیا  يارجا  زا 
باـعرا دـیدهت و  دـندش  هجوتم  مکاـح  تاـیه  هک  یتـقو  هاـش  تلود  یکیتکاـت  ینیـشن  بقع  دـنتفرگ . رارق  زرواـشک  رگراـک  هزیناـکم و 

تسا يزرابم  یناحور  ینیمخ  هللا  حور  دنتسناد  دندرک و  ییاسانش  تفلاخم  ضارتعا و  یلـصا  زکرم  تشادن و  زاب  هزرابم  زا  ار  تیناحور 
یم هنارمآ  مه  شتافارگلت  نحل  دنک و  یم  هرادا  هنامـصخ  ار  تکرح  هک  تسوا  دـهد و  یم  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  نارگید  شتایرظن  هک 

. دـنزاس ازجم  هیقب  زا  ار  هنتف  هشیر ي  ناشدوخ  دـساف  لقع  رب  انب  دـنیامن و  ادـج  مه  زا  ار  نویناـحور  فوفـص  دـندمآرب  ددـص  رد  دـشاب 
دهد و یمن  تافارگلت  هب  یخـساپ  هک  مین  هام و  کی  زا  سپ  ملع  تهج  نیمه  هب  دنیامن  یـضار  دنبیرفب و  دـیجمت  فراعت و  اب  ار  نارگید 
ار ياملع  دنک  یم  هرباخم  يرادمتعیرش » یفجن و  یناگیاپلگ ،  » عجارم زا  رفن  هس  هب  یفارگلت  هراب  کی  هب  دنک  یم  دیدهت  شینارنخـس  رد 

دیوگ یم  دنک و  یم  حیرـشت  ار  عوضوم  زارف  هس  رد  دـیامن و  یم  باطخ  هللا  تیآ  درب و  یم  رتالاب  هجرد  کی  هاش  فارگلت  زا  باقلا  رد 
دیجم نآرق  اب  مه  دـنگوس  تسا . مالعا  ياملع  رظن  نامه  ناگدـنوش  باختنا  ناگدـننک و  باختنا  تیمالـسا  طرـش  دروم  رد  تلود  رظن 

دیامن و یم  ارجا  ار  سلجم  میمـصت  دهد و  یم  سلجم  هب  ار  ياملع  نایاقآ  رظن  تلود  مه  تاباختنا  رد  ناوناب  تکرـش  دروم  رد  تسا و 
یمسر مادقا  نیلوا  فارگلت  نیا  دهد . یم  حیضوت  ار  فارگلت  نومضم  لیکـشت و  یتاعوبطم  هبحاصم ي  فارگلت  نیا  لاسرا  اب  نامز  مه 

وا يوربآ  دوب و  دهاوخ  یتسکـش  وا  يارب  ینیمخ  فارگلت  هب  ملع  خـساپ  مدـع  دـندرک  یم  روصت  همکاح  تایه  دوب . ماما  هیلع  هاش  میژر 
دومن و رتشیب  ار  وا  ههجو  تخاس و  رتگرزب  گرزب و  ار  وا  ینیمخ  لباقم  رد  میژر  لمعلا  سکع  نیمه  هک  یلاح  رد  دور  یم  عاـمتجا  رد 

ماما نانخس  تاملک و  تشاذگ ؟ رثا  تلود  رد  وا  هبرـض  مادک  درک ؟ ءانثتـسا  ار  ینیمخ  تلود ، ارچ  دروآ . دوجو  هب  اهریـسفت  اه و  نخس 
هک نادرگاـش  دـندرک . رتشیب  یعـس  وا  تاـمیلعت  شرتسگ  رد  دـندش و  بلج  رتشیب  ماـما  يوس  هب  بـالط  تفرگ . رارق  رتشیب  ریـسفت  دروم 

یگرزب زایتما  ملع  يوربآ  یب  تلود  بناج  زا  ندش  ءانثتـسا  يرآ ، دنتـشاد . تیامح  وا  زا  يرتشیب  هجوت  اب  دندوب  هدـمآ  نادـیم  هب  هنالاعف 
فارگلت تیناحور  تمواقم  همادا ي  دوب . هتخاس  سویأم  تیـصخش  نیا  اب  شزاس  زا  ار  تموکح  ملع  هللادسا  هب  ماما  هدنبوک  تاملک  دوب 

راک بیترت  دش . دَر  دـنیامن  یقلت  هتفای  نایاپ  ار  عوضوم  هک  نیا  داهنـشیپ  دـنداد و  هسلج  لیکـشت  ًاروف  نانآ  درکن . عناق  ار  مق  ياملع  ملع 
لکـشم ییاهن  لح  یهگناو  دوش  یمن  وغل  تلود  سییر  ددرم  راهظا  اب  دنا  هدرک  بیوصت  هک  يا  هحیال  اریز  دنتـشادنپ  بیرف  کی  ار  ملع 

رذـح رب  میژر  يدایـش  زا  ار  املع  تخاـس و  ـالم  رب  ار  تلود  سیاـسد  ماـما  تشادـن  دوجو  ًاـساسا  هک  دوب  هدومن  لوکوم  نیـسلجم  هب  ار 
فقوتم دوب  هدـش  عورـش  ملع  فارگلت  تبـسانم  هب  هک  ینامداش  یناغارچ و  تخاـس . راداو  هزراـبم  همادا ي  هب  ار  همه  ماجنارـس  تشاد و 

یم یعس  هک  ار  ییاه  نآ  یتح  تشاد و  مالعا  ار  هزرابم  همادا ي  دندوب ، هدمآ  درگ  ناشیا  لزنم  رد  هک  یتیعمج  هب  ًاحیرـص  ماما  دیدرگ .
وا فارگلت  تیافک  مدـع  ریزو  تسخن  هب  باطخ  یفارگلت  یط  مق  ياملع  ( 9) تخاس فرـصنم  تمحز  اب  دنهدب  نایاپ  عوضوم  هب  دندرک 

ار هماـن  بیوـصت  وـغل  و  ( 10) دـنداد حیـضوت  ار  تاداقتنا  تاـضارتعا و  ًالـصفم  دنتـشاد و  مـالعا  ًاحیرـص  نویناـحور  رظن  نیمأـت  يارب  ار 
دناد یم  مزال  ار  هزرابم  همادا ي  دنهد و  یم  خساپ  عوضوم  هب  لیصفت  هب  هرقف  شش  رد  فانصا  لاؤس  خساپ  رد  ماما  صخش  اما  دنتساوخ 

يرفعج بهذـم  مالـسا و  عرـش  فالخ  رب  دـناوت  یمن  یماقم  چـیه  یـسلجم و  چـیه  هک  میوگب  ریزو  تسخن  ياقآ  هب  دـیاب  دـسیون  یم  و 
هدنیاپ هدنز و  مالـسا  ياملع  ناملـسم و  تلم  هللادمحب  یـساسا  نوناق  ممتم  مود  لصا  هب  دییامن  عوجر  دـنراذگب  ینوناق  ای  دـنک  یبیوصت 

نیمه رد  ( 11 «) هرما یلع  بلاغ  هللاو  دننک  یم  عطق  دوش  زارد  نیملسم  سیماون  مالسا و  ساسا  اب  هک  ار  يراک  تنایخ  تسد  ره  دنتسه و 
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ات دهاوخ  یم  نیملسم  زا  دهد و  یم  رکذت  هتفرگ  رایتخا  رد  ار  یمالسا  کلامم  داصتقا  هک  ار  مسینویهـص  رطخ  راب  نیلوا  يارب  ماما  خساپ 
ضرعت و دروم  ار  تلود  لامعا  همه  تسین  همان  بیوصت  وغل  هب  رصحنم  ماما  هتساوخ  رگید  خیرات  نیا  زا  دننکن . توکس  اهرطخ  نیا  عفر 

لییارـسا هب  دـناوت  یم  روطچ  تسا  اکیرمآ  هتـسباو ي  هک  یتلود  تسا . تلود  تقاط  قوف  هک  دراد  ییاه  هتـساوخ  دـهد و  یم  رارق  داقتنا 
بلس تاعوبطم  زا  ارچ  دوش ؟ یم  زواجت  یساسا  نوناق  هب  ارچ  دنا ؟ لیطعت  ینالوط  روط  هب  نیسلجم  ارچ  دراد  ضارتعا  ماما  دنکن . کمک 
نآرق هب  دـنگوس  دـیق  اهنت  رگید  دزاـس  یم  هدرتسگ  ار  هزراـبم  تهج  لـیاسم  نیا  تسا . یناـماسبان  رد  مدرم  یگدـنز  ارچ  هدـش ؟ يدازآ 
هعماج تاقبط  تسین  اهنت  هزرابم  رد  مه  یناحور  رـشق  تسین و  ثحب  عوضوم  تاباختنا  رد  نانز  تکرـش  عضو  ندوب و  ناملـسم  دیجم و 

عامتجا تروص  هب  نارهت ، هاگشناد  نایوجشناد  ( 12) دنا هدش  ادص  مه  تیناحور  اب  مه  یسایس  بازحا  اه و  هورگ  يرازاب و  وجشناد و  زا 
بناج زا  ملع  فارگلت  دَر  هللا  زیزع  دیس  جاح  دجسم  رد  اعد  مالعا  دندومن . ینابیتشپ  مالـسا  ياملع  زا  دوخ  تارهاظت  اب  دنتفاتـش و  مق  هب 

، یفـسلف كرا  دجـسم  ياه  ینارنخـس  ناجیه و  اب  مأوت  تاعامتجا  شرتسگ  ینیمخ و  ماـما  بناـج  زا  دـیدج  لـیاسم  حرط  نویناـحور و 
نید تیناحور و  هعماج  هب  تلود  بناج  زا  دیدش  ییانتعا  یب  یعون  مدرم  رظن  زا  تخاسن و  جراخ  توکـس  تلاح  زا  ار  تاعوبطم  تلود 
هداد ناشن  وا  هب  یـصاخ  یهجوت  یب  اب  ینیمخ  تامادقا  لباقم  رد  هک  یلمعلا  سکع  اب  تشاد  راظتنا  تموکح  ( 13) دیدرگ یقلت  مدرم  و 

هیور ي خـیرات  نآ  ات  هک  مه  ینویناحور  دیـسر  سکع  هجینت  هب  لمع  رد  یلو  هدرک  بلج  دوخ  تیاـمح  هب  ار  نویناـحور  تیرثکا  تسا 
، دندمآ هنحـص  هب  یعون  هب  ( 15) دـندش یم  یقلت  تلود  دـصاقم  یماح  ای  ( 14) دندرک یمن  هلخادم  تسایـس  رد  ای  دنتـشاد و  ار  توکس 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  يوریپ  هب  هدمآ  شیپ  لکـشم  لح  يارب  نارهت  تیناحور  هعماج ي  بناج  زا  اعد  سلجم  مالعا 
هللا تیآ  تشذگرد  خیرات  زا  هک  تلود  تفرگارف  ار  نارهت  هک  دوب  یجوم  بجر  لوا  هبنش  جنپ  حبص  يارب  هللا  زیزع  دیـس  اقآ  دجـسم  رد 
هار زا  تسایـس  دوب . هدـش  اـه  نآ  تدـحو  ثعاـب  دوخ  يا  هلأـسم  رد  نونکا  تشاد  تیناـحور  رد  فـالتخا  هقرفت و  رد  یعـس  يدرجورب 
دوب نویناحور  قح  نیا  دوب و  هدش  ادیپ  ینید  یعرـش و  يا  هلأسم  درک  دوش  یمن  يراک  دوب . هتفای  ینیع  مسجت  تموکح  ربارب  رد  بهذم 

هب يوحن  هب  دوب  دـنم  هقالع  اه  نآ  هب  تشاد و  دـعاسم  رظن  اه  نآ  تیعجرم  رد  هاش  هک  ییاملع  یتح  دوب  هچراپ  کی  ماـیق  دـنزیخاپب . هک 
رداق دنوادخ  ماکحا  زا  تعاطا  هب  رـضاح  هن  ملع   » دوب هدرک  ادیپ  ار  ناونع  نیا  هاش  رکاچ  عیطم و  تلود  دـندوب و  هتـسویپ  نیزرابم  فص 

فلتخم ياه  هقیلـس  مامت  اب  نارهت  نویناحور  ياملع و  زا  رفن  تسیود  دودح  هک  يا  هیمالعا  رد  و  یـساسا » نوناق  يرجم  هن  تسا و  رهاق 
يارب راک  داجیا  تکلمم و  عاضوا  هب  نداد  ناماس  رس و  دوخ و  تاهابتشا  حیحصت  ياج  هب  ملع  تلود  هک   » دندرک حیرـصت  دندوب  هتـشون 
هدـش مخ  اوران  تالیـصحت  راب  ریز  رد  ناشرمک  هک  یمدرم  داصتقا  عضو  هب  نداد  تروص  رـس و  راک و  یب  هدرک  لیـصحت  ناوج  نارازه 

. دریگب ار  مدرم  تاضارتعا  لیـس  ولج  دـیدهت  باعرا و  قانتخا و  داجیا  اب  دـهاوخ  یم  رگید ، یعامتجا  بیاصم  اـهدرد و  نارازه  تسا و 
ییاه همانزور  دهد  یمن  هدادن و  هزاجا  هک  هدناسر  ییاج  هب  ار  یمومع  راکفا  هب  ییانتعا  یب  مدرم و  هب  راشف  راک  ملع  ياقآ  املـسم ! مدرم 

ایند ات  دنهد  حرـش  ار  دالب  ریاس  نارهت و  مق و  مدرم  یمومع  تاعامتجا  زا  يا  هشوگ  دـنیامن  یم  سکعنم  ار  يا  هثداح  نیرت  کچوک  هک 
ار تلم  راکفا  املع و  تایرظن  هک  دنا  هدومن  مزلم  زین  ار  اه  هناخ  پاچ  ًاریخا  دـیامن و  لصاح  عالطا  ناریا  تلم  هقباس ي  یب  تاساسحا  زا 

هتـساوخ تسا »... هداد  رارق  مومع  مشخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  راتفر  نیا  اب  دننادب  دیاب  ملع  ياقآ  دـنناسرن ... پاچ  هب  مه  هیمالعا  تروص  هب 
یناهبهب هللا  تیآ  دوب  یفاک  هزرابم  تروص  ریغ  تشادـن و  مزال  ار  عیـسو  تمواقم  نیا  عوضوم  سفن  عقاو  رد  هتبلا  دوب  هماـن  بیوصت  وغل 

تاعوضوم بیترت  نیا  هب  ًالبق  يدراوم  رایـسب  هچ  دریذـپ و  نایاپ  عوضوم  دـهاوخب و  ار  هماـن  بیوصت  وغل  هاـش  زا  دوب  راـبرد  دـعاسم  هک 
لیاسم هدـش و  ادـیپ  میژر  تموکح و  لباقم  رد  مدرم  تیناحور و  مالـسا و  هزرابم  يدـنب و  فص  هلأسم  اج  نیا  رد  اما  دوب . هتفرگ  ناـیاپ 
مورحم دوب  نآ  ندرک  هدایپ  ددص  رد  هک  یبالقنا ! لوصا  نآ  زا  تخاس و  یم  لزلزتم  ار  تلود  همان  بیوصت  وغل  دوب . حرطم  رگید  رایـسب 

تقایل یب  ار  دوخ  ربنامرف  دش و  یم  مهارف  اکیرمآ  طلـسم  تلود  تیاضر  مدع  دنام و  یم  مامتان  اکیرمآ  هدش ي  لیمحت  حرط  دـش و  یم 
هب تساوخ  یمن  تلود  تهج  نیا  هب  دـشاب . هتـشاد  تاحالـصا  يارجا  يارب  ار  مزال  تردـق  روشک  لـخاد  رد  هتـسناوتن  هک  دنتخانـش  یم 
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رد دننک  توکس  دنریگب و  سپ  ار  دوخ  فرح  دنتسناوت  یمن  مه  تیناحور  دیامن  ینیـشن  بقع  تمواقم  ینارود  زا  سپ  مه  نآ  یگداس 
تلاخد همه  دوب و  هدـش  هدرمـش  یهلا  فیلکت  ینید و  هفیظو ي  کی  تمواقم  هوالع  هب  دنتـشادن  عامتجا  رد  يرابتعا  رگید  تروص  نیا 

هک دوب  هتخاس  مهارف  ار  طیارـش  نیرتهب  تدـحو ، ناـمز و  عوضوم و  دـندوب  هللا  يارب  ماـیق  هب  دـقتعم  هک  مه  ینویناـحور  و  دـندوب . هدرک 
اب دریگ و  رـس  یبالقنا  دراد  ناکما  هک  دـش  هجوتم  تلود  هرخألاب  دـنناسرب  داعبا  مامت  اب  یمالـسا  تضهن  کی  هب  دـننک و  لابند  ار  هزرابم 

تلود تأیه  دنیامن  عامتجا  اعد  يارب  مدرم  نآ ، يادرف  دوب  انب  هک  رذآ 41  خیرات 7  رد  دش  ینیشن  بقع  هدامآ ي  تشاد  هک  یتخس  مامت 
زا رفن  هس  هب  یفارگلت  بـش  ناـمه  و  ( 16) دوب دـهاوخن  ارجا  لباق  هخروم 14/7/41  هماـن  بیوصت  هک  درک  بیوـصت  داد و  هسلج  لیکـشت 

تمواقم نیرخآ  دوب .» ءانثتـسا  ینیمخ  مه  زاب   » تشاد مالعا  ار  عوضوم  دومن و  هرباـخم  یناـگیاپلگ » يرادمتعیرـش و  یفجن ،  » مق ياـملع 
هدـش عناق  نارهت  نویناحور  دوب  هدـش  مالعا  تلود  بناج  زا  همان  فارگلت و  اـب  هماـن  بیوصت  ياـغلا  هماـن  بیوصت  دروم  رد  ینیمخ  ماـما 

ربخ تشاد  رارـصا  دوبن و  عناق  ینیمخ  ماما  دندرک  هرباخم  رکـشت  فارگلت  نویناحور  یـضعب  دنتخادرپ  یناغارچ  نشج و  هب  مدرم  دـندوب 
هزرابم همادا  رد  ماما  میمصت  دصق و  تسا ، هتفرگن  نایاپ  ارجام  نامز  نآ  ات  ددرگ و  سکعنم  دیارج  رد  تلود  فرط  زا  دیاب  همان  بیوصت 

سرد و ههام ي  ود  لیطعت  زا  تانایرج و  زا  یضعب  هک  یلاح  رد  دیامن  هدافتـسا  عورـشم  لماوع  لیاسو و  زا  تسیاب  یم  دوب و  میژر  اب  ي 
ماما دریگ  رارق  زادنا  تسد  رد  عوضوم  ًاددجم  يزوریپ  نیا  زا  دعب  دندیـسرت  یم  ًالامتحا  ای  دندوب و  هدـش  هتـسخ  یـسایس  ياه  لاجنج  زا 

هک تخاس  هاگآ  ار  نویناحور  داتـسرف و  ماغیپ  اه  ناتـسرهش  رگید  نارهت و  هب  درک  يریگولج  هنت  کی  تضهن  ندـش  شوماخ  زا  مه  زاـب 
هدش زاغآ  هزات  ینیمخ  يربهر  اب  تلم  تموکح و  نیب  هزرابم  عقاو  رد  دراد  همادا  دیارج  رد  همان  بیوصت  وغل  ربخ  یمسر  مالعا  ات  هزرابم 
ياه هیمالعا  دـنتفایرد  تلود  ریخا  عضو  لابق  رد  ار  ناشیا  عطاـق  عضوم  رظن و  یتقو  دـندوب  هتفرگ  رارق  هزراـبم  ناـیرج  رد  هک  مدرم  دوب .

هک تسا  ییاه  مدق  هرذ  هرذ  نیا  دنداتسیا و  هار  همادا ي  يارب  ماما  رـس  تشپ  دندرک و  عمج  هلـصافالب  ار  ینامداش  مالعا  عوضوم و  متخ 
، تشاد قیبطت  مدرم  یمومع  تساوخ  اب  تلود  ربارب  رد  ماما  يراـشف  اـپ  ساـکعنا  درب  رتولج  لوا  زارط  ياـملع  ریاـس  فیدر  زا  ار  ینیمخ 

هدرک بلـس  همه  زا  ار  يدازآ  تشاد ، یم  رب  ماـگ  یمومع  لاـمآ  فـالخ  رب  هک  یتلود  دنتـساوخ  یم  ار  تلود  لزلزت  رتشیب  هچ  ره  مدرم 
شمالک رد  دوب و  تابث  تمواقم و  هطقن ي  هک  دـندرک  یم  تیاـمح  يزراـبم  یناـحور  زا  نیارباـنب  داد  یم  همادا  ار  قاـنتخا  طـیحم  دوب ،

لزنم دنتفر و  مق  هب  اهرهـش  رگید  نارهت و  مدرم  زا  يدایز  ياه  هورگ  رذآ  هعمج 9  تبـسانم  نیمه  هب  دوب  هدرک  حرطم  ار  يدایز  يواعد 
یلو دشاب  یم  هدننک  عناق  هداتسرف  مق  ياملع  يارب  هک  یفارگلت  نومـضم  هچ  ره   » دنتفایرد نینچ  ار  وا  نانخـس  دنتفرگ و  رب  رد  ار  ینیمخ 

همکاح تأیه  میهد و  رثا  بیترت  فارگلت  نیا  هب  میناوت  یمن  ام  ددرگن  مالعا  حیرص  روط  هب  همان  بیوصت  وغل  روشک  یمـسر  دیارج  رد  ات 
« داد میهاوخ  همادا  هزرابم  هب  هدرک  ضرف  نکی » مل  ناک   » ار فارگلت  نیا  ام  دنکن  مالعا  دیارج  رد  ار  همان  بیوصت  وغل  ربخ  رگا  هک  دنادب 

ملع هللا  دسا  رذآ  مهد  هبنش  زور  ماجنارس  ( 17 .) دندرک دای  ام » دیـشر  میعز   » اب ناشیا  زا  دندرک  نارگید  هک  ینانخـس  اب  عامتجا  نیمه  رد 
تاباختنا هب  طوبرم  رهم 41  هماـن 16  بیوصت  تاررقم  هک  دومن  بیوـصت  تلود  تأـیه  تفگ  ناراـگنربخ  هب  داد و  بیترت  يا  هبحاـصم 

هتـسد هب  هیمالعا  رودص  اب  دنا و  هدیـشوک  تینما  ظفح  رد  هک  املع  نایاقآ  زا  تلود  دوب ، دهاوخن  ارجا  لباق  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا 
هب ملع  تفای و  همتاخ  ًارهاظ  عوضوم  ( 18) دنک یم  رکشت  دنا  هدادن  هدافتسا  يوس  لاجم  دنتـسه  تصرف  یپ  رد  هشیمه  هک  یبرخم  تاج 
هک ینیمخ  ماما  تسا . اجک  زا  یلصا  رطخ  هک  دوب  هتفایرد  یبوخ  هب  لاح  نیع  رد  یلو  دوب  هتفریذپ  هزرابم  نیا  رد  ار  تسکـش  لماک  روط 

نینچ مدرم  زا  رکشت  هیمالعا ي  نمض  تهج  نیمه  هب  دنک  اهر  ار  میژر  تساوخ  یمن  دوب  هدیسر  شفده  مامت  هب  همان  بیوصت  دروم  رد 
شیپ زا  شیب  دیاب  نیملـسم  هک  موش  رکذتم  تسا  مزال  نکیل  دـیدرگ  بناجا  يارب  تربع  بجوم  امـش  ینید  یمومع  مایق  دـسیون ...«  یم 

ياه تسد  هتساوخن  يادخ  رگا  هک  دننک  رت  هدرشف  ار  دوخ  فوفص  دنـشاب و  مالـسا  حلاصم  دوخ و  عاضوا  بقارم  هدوب  رایـشوه  رادیب و 
همان بیوصت  هلأسم ي  رد  تلود  دـش : دـیدج  يا  هزرابم  زاغآ  هک  یناـیاپ  . 9 دـننک .»... عطق  دوش  زارد  اه  نآ  تاسدـقم  يوس  هب  یکاپان 

هاش ظفح  يارب  اه  تلود  تنس  قبط  دروخ و  تسکش  دمآ  رد  یبهذم  یـسایس  عوضوم  کی  تروص  هب  هک  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 531 

http://www.ghaemiyeh.com


بالقنا هک  دنام  یقاب  نانچ  مه  هک  دوب  هتـسویپ  رابرد  هب  هزادـنا  نآ  ملع  اما  دریگب  ار  وا  ياج  يرگید  مالغ  دورب و  رانک  ملع  تسیاب  یم 
حرط هشقن و  زا  دیامن و  شوماخ  دوب  هدش  هتخانـش  خیرات  نیا  رد  هک  ار  ینیمخ  يادـص  بسانم  تیعقوم  رد  دـناسر و  ماجنا  هب  ار  دـیفس !
دوب هدمآ  دربن  هزرابم و  نادیم  هب  ناوت  مامت  اب  هتفریذپ و  ار  تیلووسم  ًالمع  نامز  زا  عطقم  نیا  رد  مه  ینیمخ  ماما  دنک . هدافتـسا  يرگید 

لباقم رد  لماک  میلـست  اب  تلود  یلو  دـیامن  ارجا  تسیاب  یم  نونکا  دوب  هدرب  مان  ادـخ  يارب  مایق  ناونع  هب  دوخ  راـثآ  رد  هک  ار  هچ  نآ  و 
رهظ زا  لبق  دـناشن  یم  ورف  ار  تاناجیه  تاساسحا و  هام  ود  دودـح  زا  سپ  هزوح  سرد  زاـغآ  دوب  هتـشاذگن  یقاـب  يدروم  هماـن  بیوصت 

مظعا دجسم  رد  هلیاغ  متخ  مالعا  عامتسا  يارب  فلتخم  مدرم  ینید و  مولع  نیلـصحم  الـضف و  املع و  زا  یهوبنا  تیعمج  رذآ  هبنشود 12 
تیامح هب  ماما  تسا . هدـنیآ  ماـیق  رگ  ناـیامن  تارکذـت  نیا  هک  داد  یتارکذـت  سرد  عورـش  تبـسانم  هب  ینیمخ  هللا  تیآ  دـندمآ و  درگ 

تأیه ار  نآ  نیببـسم  داهن و  تشگنا  روشک  گنهرف  فعـض  طاقن  هب  درک ، وگزاب  ار  نآ  لیلد  دومن و  دای  تیناحور  زا  اهرـشق  تاـقبط و 
تـسناد نآرق  ار  راوتـسا  هشیمه  رییغت و  لباق  ریغ  یـساسا  نوناق  اما  داد  حیـضوت  ار  یـساسا  نوناق  زا  تیاـمح  تاـهج  تخانـش ، همکاـح 

هاگ نآ  درب  مان  هدـمآ  تسد  هب  مدرم  تحلـصم  اب  مأوت  تدـحو  زا  هک  یتایبرجت  هب  درمـش و  رب  ار  مالـسا  نیجورم  نویناحور و  فیلاـکت 
ناربج يارب  ملع  تلود  دـینیب . یم  هک  تسا  عضو  نیمه  الاو  دیـشاب  مدرم  تمدـخ  رد  دـیاب  هک  درک  دـیکأت  داد و  رارق  بطاخم  ار  تلود 
هلأسم ًاصوصخم  دنادب  عاجترا  لماوع  زا  ار  اه  نآ  دزادرپ و  نویناحور  هیلع  تاغیلبت  تاعوبطم و  قیرط  زا  هک  دمآ  رب  دددص  رد  تسکش 

رد دـیامن و  یفرعم  اه  ناسنا  قوقح  يدازآ و  تاحالـصا و  ندـمت و  فلاخم  ار  نویناـحور  دـیامن و  حرطم  ار  ناـنز  يدازآ  قوقح و  ي 
روظنم هک  عاجترا  هدهع ي  هب  ار  اه  یتخبدب  اه و  یگدنام  بقع  مامت  دزادـنا و  هار  هب  یتارهاظت  يد  تبسانم 17  هب  هک  دوب  نآ  كرادت 

اب مه  مادقا  نیا  هک  دنتخاس  یم  مهارف  ار  راک  نیا  تامدقم  اه  همانزور  دـنراد و  تفلاخم  یحالـصا  راک  ره  اب  هک  دراذـگ  دوب  نویبهذـم 
دجـسم هب  هلمح  درگلاس  هلأسم  تلود  بناج  زا  یلامعا  نینچ  تروص  رد  هک  دنداد  مایپ  نویناحور  دنام  میقع  دمآ  لمع  هب  هک  يا  هلباقم 

نینچ ناوسن  ندـش  باختنا  قح  دروم  رد  تیناحور  هعماج  تفلاـخم  . 1 اه : تشون  یپ  دش . دهاوخ  هدـنز  نیملـسم  ماع  لتق  داش و  رهوگ 
ياطعا تیهام  دوب  اکیرمآ  تمدخ  رد  هاش  دندوب  مورحم  نادرم  دـننامه  یناسنا  قوقح  نیرت  ییادـتبا  زا  یناریا  ینانز  هک  دـیدرگ  هیجوت 

دـش یمن  اود  يدرد  نمجنا  هب  نز  دنچ  نداتـسرف  اب  تشادن و  رب  رد  يزیچ  ناوسن  ندناشک  داسف  هب  لافغا و  بیرف ، زج  نانز  هب  يأر  قح 
یم رب  ماگ  هتـسویپ  نآ  تهج  رد  میژر  هک  دوب  داسف  هعـسوت ي  اب  تفلاخم  هکلب  دوبن  ناوناب  يدازآ  اب  تفلاخم  همان  تیوصت  اب  تفلاـخم 
نیا اب  میفلاخم ، اشحف  نیا  اب  ام  میتسین ، فلاخم  اه  نز  یقرت  اب  اـم   » تشاد مـالعا  خـیرات  ناـمه  رد  ینیمخ  ماـما  تهج  نیمه  هب  تشاد و 
یم تسرد  ظفل  اب  نز  دازآ  درم و  دازآ  رگم  دنشاب !؟ هتـشاد  اه  نز  هک  دنراد  يدازآ  تکلمم  نیا  رد  اهدرم  رگم  میفلاخم  طلغ  ياهراک 

مـسیلایرپما رامعتـسا و  عفانم  زا  يرادساپ  رد  ار  وا  تیرومأم  هاش و  میژر  زوس  نامناخ  ياه  هشقن  امن و  رود  هسلج  نیا  رد  ماما  . 2 دوش !؟
رد ار ...  تیناحور  يامعز  املع و  نیگنـس  تیلووسم  تخاس ... وگ  زاب  دـشاب  یم  هارمه  ناملـسم  تلم  مالـسا و  يدوباـن  اـب  هک  ناریا  رد 

هحماسم رگا  هک  داد  رادـشه  درک و  يروآدای  یمالـسا  ياـهروشک  لالقتـسا  مالـسا و  هیلع  رامثتـسا  لـماوع  كاـنرطخ  ياـه  هشقن  لاـبق 
هحفـص ي ینیمخ ، ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یـسررب و   » دوب میهاوخ  لووسم  هذـخاؤم و  نأشلا  میظع  ربماـیپ  نآرق و  هاگـشیپ  رد  میزروب ... 

چیه هب  تسا  هناهاوخریخ  میالم و  مارتحا ، اـب  مأوت  تاـفارگلت  نحل  دـنیامن ، یم  هاـش  هب  یفارگلت  هناگادـج  عجارم  زا  کـی  ره   . 3 «. 149
ترابع رد  ار  ناونع  ًالوا  هک  ارچ  تسا  هناروزم  دـهد  یم  هتفه  کی  زا  سپ  هاش  هک  یخـساپ  دادـن  ار  هزراـبم  کـی  زاـغآ  رب  تلـالد  هجو 

یلاع باطتسم  بانج  تاقیفوت   » ترابع اب  ًایناث  دسانـش  یمن  تیعجرم  دح  رد  ار  اه  نآ  دیوگب  ًاحیرـص  ات  دهد  یم  رارق  مالـسالا  هجح ي 
اب ًاثلاث  روشک  یـسایس  روما  رد  تلاخد  هن  تسا  ماوع  تیاده  امـش  هفیظو ي  هک  تفگ  یم  اه  نآ  هب  میناهاوخ » ماوع  راکفا  تیاده  رد  ار 

تـساوخ یم  مییامن » یم  بلج  ایند  یمالـسا  کلامم  ریاس  عضو  هب  نینچ  مه  خیرات و  هنامز و  تیعـضو  هب  ار  یلاع  بانج  هجوت   » ترابع
بانج مق ...  دابآ ، دعس  خاک   . 4 دیهاوخ ! یم  یمالسا  ياهروشک  زا  ریغ  یمالسا  ارچ  دیربخ و  یب  ایند  زا  دیتسه و  یعاجترا  امش  دیوگب 
شوخ دـیا  هتـشاد  راهظا  هک  يا  هناصلاخ  هیعدا  زا  دـش و  لصاو  یلاع  بانج  فارگلت  مق ، هتاضافا ، تماد  مالـسالا ...  هجح ي  باطتـسم 
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سک ره  زا  شیب  ام  هک  میوش  یم  روآدای  تسین و  يا  هزات  زیچ  دوش  یم  رداص  تلود  فرط  زا  هک  نیناوق  يا  هراپ  میراد . ناـنتما  یتقو و 
خیرات و هنامز و  تیعضو  هب  ار  یلاع  بانج  هجوت  ًانمـض  دوش  یم  لاسرا  تلود  يارب  فارگلت  نیا  میتسه و  اشوک  ینید  ریاعـش  ظفح  رد 

راکفا تیاده  یمالـسا و  تاررقم  جیورت  رد  ار  باطتـسم  بانج  تاقیفوت  مییامن  یم  بلج  ایند  یمالـسا  کلامم  ریاس  عضو  هب  نینچ  مه 
تافارگلت و خیرات  نیا  رد   . 5 مق .» پاچ  لاس 41 ، یناود  یلع  ناریا ، نویناحور  ههام  ود  تضهن   » هاش هام 1341  رهم  میناهاوخ 23  ماوع 

یم روصت  هک  ییاملع  هب  مق و  عجارم  تلود و  هاش و  هب  ناریا  جراخ  لخاد و  زا  معا  هعیـش  لوا  زارط  ياملع  بناج  زا  يداـیز  ياـه  هماـن 
هب هک  دـنهاوخ  یم  یناهبهب  هللا  تیآ  زا  یفارگلت  یط  ییوخ  هللا  تیآ  میکح و  هللا  تیآ  دوش . یم  هداتـسرف  دنتـسه  کـیدزن  هاـش  هب  دوش 

غالبا روما  يایلوا  هب  دوب ...«  هدمآ  نینچ  میکح  هللا  تیآ  فارگلت  رد  دـنیامن و  مادـقا  همان  بیوصت  وغل  رد  هک  دـهد  رکذـت  تلود  هاش و 
نیا دـنیامن و  يریگولج  تسا  يرفعج  قح  بهذـم  مالـسا و  هسدـقم  نیناوق  فالخ  رب  هک  هرفاـک  نیناوق  هنوگ  نیا  بیوصت  زا  هک  دـیهد 

تانایرج زا  دـنزادنین و  نوگانوگ  ياهالب  نافوط  هب  هدادـن و  تسد  زا  ناگیار  تسا و  ناهج  نینمؤم  راـظنا  حـمطم  هک  ار  یمالـسا  زکرم 
یهاگآ يرادـیب و  رد  هک  یتیلاعف  شنانخـس و  فارگلت و  نتم  هب  هجوت  اب  ینیمخ  ماما  . 6 دنریگ .»... دنپ  تربع و  یمالـسا  کلامم  هریخا 

رد ماـما   . 7 دـیامن . یم  یـسایس  لیاسم  دروم  رد  دـنم  هقـالع  ار  مدرم  مک  مک  دـیامن  یم  يرگاـشفا  رد  هک  یـششوک  دراد و  نویناـحور 
ار شدسافم  مداد و  هبنت  دراذگب  مالـسا  رد  دهاوخ  یم  هک  یتعدب  نیا  رد  ملع  هللا  دسا  ياقآ  هب  هک  نآ  اب  دـیوگ ...«  یم  هاش  هب  فارگلت 

ياملع تحیـصن  هب  هن  دندومن و  انتعا  سلجم  نوناق  یـساسا و  نوناق  هب  هن  دنداهن و  ندرگ  رهاق  دنوادخ  رما  هب  هن  ناشیا  مدرک  دز  شوگ 
ساـکعنا تاـعوبطم و  رد  یموـمع  راـکفا  رـشن  زا  ملع  ياـقآ  دنتـشاذگ  یعقو  ناملـسم ... تلم  تساوـخ  هـب  هـن  دـندومن و  هجوـت  مالـسا 

ترضح یلعا  هب  ار  دوخ  لاح  ضرع  دنهاوخ  یم  هک  ار  ناملسم  تلم  فارطا . رد  نیرومأم  هلیـسو ي  هب  هدومن ... يریگولج  تافارگلت ...
ياقآ هدومن . الم  رب  مالعا و  یـساسا  نوناق  مالـسا و  نوناق  زا  ار  دوخ  فلخت  ملع  ياقآ  دنک ، یم  دیدهت  باعرا و  دنناسرب  تلم  ياملع  و 

صخـش نیا  تخادنا ... تیمـسر  زا  ار  میرک  نآرق  تسا  نکمم  ینامـسآ  باتک  هب  دیجم  نآرق  هب  مسق  ندرک  لیدـبت  اب  هدرک  نامگ  ملع 
میرک و نآرق  یبوک  رس  يارب  یللملا  نیب  تامازتلا  هب  ثبشت  هتسناد ... دوخ  راعش  یللملا  نیب  تامازتلا  هناهب  هب  ار  یـساسا  نوناق  زا  فلخت 
ار ترـضح  یلعا  مالـسا  تلم  يارب  یهاوـخریخ  مکح  هب  بناـج  نیا  تسا ، رفغیـال  بنذ  گرزب و  مرج  تلم  یـساسا و  نوناـق  مالـسا و 

ياهراک مامت  دـنهاوخ  یم  يداز  هناـخ  يرکاـچ و  راـهظا  یـسولپاچ و  اـب  هک  يرـصانع  هب  دـییامرفن  ناـنیمطا  هک  نیا  هب  منک  یم  هجوتم 
... دنزادنایب رابتعا  زا  طلغ  هنانیاخ و  همان ي  بیوصت  اب  ار  یساسا ... نوناق  دنهد و  تبـسن  ترـضح  یلعا  هب  هدرک  ار  نوناق  نید و  فالخ 
اب هداشگرـس  همان ي  رد  مریزگان  الاو  دیامن . رافغتـسا  هدومن  میرک  نآرق  سدقم  تحاس  هب  هک  یتراسج  زا  دییامرفب ... مزلم  ار  ملع  ياقآ 

تحیـصن هب  دـیرادن  اـنب  امـش  دوش  یم  مولعم  دـیوگ ...«  یم  ملع  هب  فارگلت  رد  ماـما  مهد .»... رکذـت  ار  يرگید  بلاـطم  ترـضح  یلعا 
نامگ رگا  درک ... مایق  یمومع  تاساسحا  یـساسا و  نوناق  میرک و  نآرق  لباقم  رد  تسا  نکمم  دیدرک  نامگ  دینک  هجوت  مالـسا  ياملع 

زا لاـیخ  هب  داد و  رارق  هلاـض  باـتک  ضعب  لـیجنا و  تشتدرز و  ياتـسوا  ضرع  رد  ار  میرک  نآرق  هزور  دـنچ  روز  اـب  دوـش  یم  دـیدرک 
دینک دیدجت  دیهاوخ  یم  ار  یتسرپ  هنهک  دیا و  هداتفا  ناهج » ملسم  نویلیم  دص  دنچ  ینامـسآ  باتک  اهنت   » میرک نآرق  نتخادنا  تیمـسر 
نماض هک  ار  یساسا  نوناق  ياه  هیاپ  دوش  یم  یساسا  نوناق  فلاخم  طلغ و  همان ي  بیوصت  اب  دیدرک  نامگ  رگا  دیتسه  هابتشا  رد  رایـسب 
بناج نیا  دـیتسه . اطخ  رد  رایـسب  درک  زاب  ناریا  مالـسا و  هب  نیاـخ  نانمـشد  يارب  ار  هار  درک و  تسـس  تسا  تکلمم  لالقتـسا  تیلم و 

نآرق و زا  فلخت  همیخو ي  بقاوع  زا  دـیهن و  ندرگ  یـساسا  نوناق  لاعتم و  دـنوادخ  تعاـطا  هب  هک  منک  یم  تحیـصن  امـش  هب  ًاددـجم 
راهظا زا  امـش  هرابرد ي  مالـسا  ياملع  الاو  دیزادنین  رطخ  هب  ار  تکلمم  بجوم  نودب  دیـسرتب و  نیملـسم  يامعز  تلم و  ياملع  ماکحا 

نخس خیرات  نیا  رد  هک  یفسلف  . 8 هحفص ي 155 – 158 .» ، ینیمخ ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یـسررب و  ...« » درک دهاوخن  يراددوخ  هدیقع 
یم هدشن  کشخ  ناهاوخ  يدازآ  نوخ  زونه   » تفگ كرا  دجـسم  يوگدـنلب  زا  ملع  خـساپ  رد  دـناسر  یم  مدرم  هب  ربنم  يالاب  ار  ياملع 

دیامن یم  تسرد  همان  بیوصت  دـنک و  یم  لعج  نوناق  ام  يارب  هتـسب  رد  قاطا  رد  زاب  هتـسب و  ار  هننقم  سلجم  برد  ملع  ياـقآ  هک  مینیب 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 533 

http://www.ghaemiyeh.com


لیمحت ام  رب  يدادبتـسا  یناخ و  ناخ  تموکح  دربب و  نیب  زا  ار  هطورـشم  ساسا  دنادرگرب  بقع  هب  ار  نامز  خرچ  دـهاوخ  یم  ملع  ياقآ 
هب ار  هلمج  نیمه  همه  مدرم  ددرگ و  یمنرب  دادبتـسا  هب  هطورـشم  ددرگ  یمن  رب  بقع  هب  نامز  خرچ  هک  دنادب  دیاب  ملع  ياقآ  یلو  دـنک .

ماما هب   . 9 هحفـص ي 167 .» ینیمخ  ماما  تضهن  رب  لیلحت  یـسرررب و   » دنتخادرپ تارهاظت  هب  اه  نابایخ  دـندرک و  رارکت  راعـش  تروص 
نتفای نایاپ  رب  ینبم  يا  هیمالعا  دـندوب  هدرک  توعد  یناغارچ  شنج و  هب  ار  مدرم  هک  یناحور  تاماقم  زا  یخرب  فرط  زا  هک  دیـسر  ربخ 

رد هتشاگن  يا  هملک  دنچ  گنرد  یب  ینیمخ  ماما  ددرگ ! رشتنم  ناریا  رسارس  رد  تسا  انب  هتفرگ و  رارق  پاچ  ریز  تلود  زا  رکشت  ارجام و 
ناـشیا هب  دومدرف  داتـسرف و  هیمـالعا  نآ  هدـننک  رداـص  يارب  شیوخ  قوثو  دروـم  دارفا  زا  یکی  هلیـسو ي  هب  هتـسب  رد  هتـسبرس و  یتکاـپ 
یتفگـش رثا  همان  نیا  مناـسرب ... ناریا  تلم  مومع  هب  ار  هماـن  نیا  نومـضم  مراـچان  دـننک  شخپ  ار  هیمـالعا  نآ  دـهاوخب  رگا  هک  دـییوگب 

رد يرادمتعیرش  هللا  تیآ   . 10 هحفص ي 176 .» ینیمخ ، ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  ... » دش يراددوخ  هیمالعا  شخپ  زا  دیـشخب ...
نوناق موهفم  یعرش و  نیزاوم  اب  اریز  دنک  یمن  نیمأت  ار  ناناملـسم  تاقبط  ریاس  مالعا و  ياملع  رظن  فارگلت  تشون ...«  ملع  هب  فارگلت 
ًاحیرص دیاب  مه  ینامسآ  باتک  ياج  هب  دیجم  نآرق  دوش ... دیق  همان  بیوصت  نتم  رد  تسا  مزال  مالـسا  طرـش  درادن ... تقباطم  یـساسا 
تیاهن بجوم  تسین ... لوبق  لباق  هدش ... سلجم  رظن  هب  لوکوم  هک  تاباختنا  رد  ناوسن  تکرـش  مدع  دروم  رد  دشاب ... همان  بیوصت  رد 

اما دـنک  یم  يراـشف  اـپ  تسین  راـگزاس  هقبط  نیا  یعقاو  حـلاصم  اـب  هک  یتاـعوضوم  يور  ناوسن  يدازآ  ماـن  هب  تلود  هک  تسا  فسأـت 
رتدوز هچ  ره  هک  تسا  نیا  رد  تکلمم  حالص  دوش ... یمن  هداد  اه  نآ  هب  دنشاب  رادروخرب  نآ  زا  دیاب  یتلم  ره  هک  يا  هیلوا  ياه  يدازآ 
دروم هس  ره  حالـصا  ای  وغل و  مدرم  ياملع و  رظن  دراوم  حیرـشت  اـب  زین  یناـگیاپلگ  هللا  تیآ  دوش 27/8/41 » هداد  همتاـخ  عوضوم  نیا  هب 

تاحفـص 119 ناریا ، نویناحور  ههام  ود  تضهن   » داد رارق  بطاخم  ار  ملع  یفجن ، هللا  تیآ  بیترت  نیمه  هب  دنتـساوخ و  ار  همان  بیوصت 
تـسا سکعنم  ینیمخ  ماما  تضهن  یـسررب  باـتک  هحفـص ي 177  رد  ناـناگرزاب  فانـصا و  مالعتـسا  هب  ماـما  خـساپ  نتم   . 11 دـعب .» و 

تیناحور مایق  زا  ماظع » عجارم  مالعا و  ياملع  ریخا  ياه  هیمالعا  هنیمز  رد   » ناونع اـب  يا  هیمـالعا  یط  يدازآ  تضهن   . 12 دوش . هعجارم 
تالمج تارابع و  زا  يا  هصالخ  درک و  داقتنا  دـننک  یمن  شخپ  ار  تاضارتعا  هب  طوبرم  راـبخا  اـه  هماـنزور  هک  نیا  زا  دومن و  تیاـمح 
عوضوم هب  رـصحنم  هن  ار  دوخ  ضارتعا  نایاقآ  هک  تسا  هدـنزرا  رایـسب   » تشون دومن و  وگزاب  دوب  تلود  هاش و  هب  باطخ  هک  ار  ياـملع 

هدش تلود  يارب  یبیرف  رهاظ  زیوآ  تسد  هک  یضرا  تاحالصا  هلأسم ي  هب  هولآ  هن  هدرک و  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  تاباختنا  دحاو 
يدرف ینانعلا  قلطم  تموکح  یگماک و  دوخ  ینعی  دساف  هشیر ي  اه و  یبارخ  أشنم  يور  تشگنا  هتفرگ  الاب  ار  رظن  هکلب  دنا  هدومن  تسا 

یم هبلاطم  ار  حیحـص  تاباختنا  قیرط  زا  مدرم  تیمکاح  قح  هدش  یـساسا  نوناق  تیاعر  مالـسا و  ماکحا  یلک  يارجا  عفادـم  هدراذـگاو 
ینعی ارقهق  ریـس  عاجترا و  هجو  چـیه  هب  دـنهاوخ  یم  ناملـسم  تلم  تیرثکا  مـالعا و  ياـملع  هچ  نآ  درک  دـییأت  يدازآ  تضهن  دـنیامن .
قوقح نیمأـت  نوناـق و  تموـکح  یناـملراپ و  میژر  ناـهاوخ  یگمه  هدوـبن  درم  نز و  زا  معا  تلم  قوـقح  عاـفد  يدازآ و  زا  يریگوـلج 

تاهمالا مادقا  تحت  هنجلا ي  ثیدح  مرکا  ربمغیپ  داد و  ار  دوخ  هصاخ  فلاخم  نویناحور  مالسا و  نید  میـشاب  یم  عورـشم  ياه  يدازآ 
اه نز  نتخادـنا  نوریب  اب  هک  دـنراد  سرت  نایاقآ  تسا ... هتفهن  اه  هشقن  نینچ  رد  هک  تسا  ضارغا  تهج  زا  رتشیب  املع  ارـصا  دومرف ... ار 

تضهن خیرات  هک  یناسک   . 13 دـنراد . ... زاب  یعیبط  فیاظو  زا  ار  اه  نآ  یتفع  یب  يرد و  هدرپ  هب  ندـناشک  یـسایس و  ياه  لاجنج  رد 
عون عمجت و  زکارم  ثیح  زا  یتح  دـننیب  یم  وکابنت  تضهن  تاقافتا  تاناجیه و  نیا  نیب  يدایز  ياه  تهابـش  دـنا  هدرک  هعلاطم  ار  وکابنت 

نویناحور رظن  میلـست  تلود  دروم  ود  ره  رد  تسا  ناسکی  مه  عوضوم  نایاپ  ًاقافتا  ریزو ، تسخن  هاش و  مظعا ، ردـص  هلباقم  تافارگلت و 
لاس زا 16  دعب  تسرد  مه  یمالسا  بالقنا  تسا و  لاس  هطورشم 16  بالقنا  ات  وکابنت  تضهن  نیب  هلصاف  هک  نیا  رت  بیجع  ددرگ و  یم 
هدمآ نینچ  يراسناوخ  دـمحا  دیـس  هللا  تیآ  هیمالعا ي  رد   . 14 دوش !؟... یم  رارکت  هنوگ  نیا  خـیرات  دیـسر . يزوریپ  هب  تضهن  نیا  زا 

تکلمم تحلـصم  یهاوخریخ و  رظن  زا  نیملـسم  هعماج ي  مهتاکرب و  تماد  مالعا  ياملع  مرتحم و  عجارم  نایاقآ  هک  تسا  یتدم  دوب ...
هب اذهل  تسا  هدشن  هداد  رثا  بیترت  هطوبرم  تاماقم  فرط  زا  نونکات  هنافسأتم  دنا و  هداد  رکذت  تلود  هب  ًاهافش  ًابتک و  ار  هیعرـش  فیاظو 
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دندوب راتساوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  نیملـسم  تیقفوم  هلکـشم  عقاوم  رد  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  زا  يوریپ 
هدیناسر و مه  هب  روضح  سلجم  نیا  رد  نینمؤم  تسا  دیما  داد  دنهاوخ  لیکشت  اعد  سلجم  لوا ... هبنش  جنپ  زور  نارهت  نییناحور  هعماج 

یط مه  یناـهبهب  هللا  تـیآ   . 15 يراسناوخلا . يوسوملا  دـمحا  دیـس  رقحالا  دـنیامرف  تکرـش  لاعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  اعد  ضرع  رد 
سدـقم و عرـش  اب  فلاخم  هک  یتیالو  یتلاـیا و  ياـه  نمجنا  تاـباختنا  عوضوم  رد  تلود  ریخا  هماـن ي  بیوصت  تشون ...«  يا  هیمـالعا 

تلم تایونم  ءارجا  هب  تلود  دیقت  مدع  زا  یکاح  ینوناقریغ و  عورـشم و  ریغ  تامادقا  زا  يراکـشآ  نیبم و  هناشن ي  تسا  یـساسا  نوناق 
لوا ییاعد ...  سلجم  دنیامن ...  يریگولج  روما  هنوگ  نیا  زا  رودقملا  یتح  هک  دنراد  میمـصت  نویناحور  نیاربانب  تسا ... ناریا  ناملـسم 
عجار هللا  تیآ  ترضح  ماغیپ  خساپ  رد  هللا ... تیآ  ترضح  تمدخ  يریزو ، تخسن  خاک   . 16 یناهبهبلا . يوسوملا  دمحم  دبعلا  بجر ...

فارگلت یط  هک  روط  نامه  دـناسر  یم  یلاـع  راضحتـسا  هب  یتیـالو  یتلاـیا و  ياـه  نمجنا  هماـن  بیوصت  صوصخ  رد  رتشیب  حیـضوت  هب 
هللا تاـیآ  يارب  بش  همین  زا  دـعب  عبر  کـی  تلود  مه  هماـن  بیوصت  ملع . هللادـسا  ریزو  تسخن  دوـب  دـهاوخن  ارجا  لـباق  خروم 5/9/41 
رفن هد  مه  يا  هسلج  دـنیامن و  لیطعت  ار  دـعب  زور  ياعد  هسلج ي  هک  دوب  هتـساوخ  داتـسرف و  یتبرت  دامع  طـسوت  يراـسناوخ  یناـهبهب و 

رد املع  رفن  راهچ  زا  بش  همین  نامه  یتبرت  دامع  قافتا  هب  رفن  هد  نیا  هک  دندوب  تلود  تأیه  هجیتن ي  رظتنم  هک  دنتشاد  نارهت  نویناحور 
همان بیوصت  عوضوم  هک  تسا  هدـیدرگ  مالعا  ریزو  تسخن  ياقآ  باـنج  فرط  زا  هک  نیا  هب  رظن   » دـنریگ یم  ءاـضما  هیمـالعا  نیا  لـیذ 

17 درادن ! دروم  بجر ... هام  لوا  هبنش  جنپ  عامتجا  دش ... دهاوخن  ارجا  تلود  تأیه  بیوصت  قبط  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  تاباختنا 
همادا ي ینعی  رظن  نیا  درک : تیارق  رفن  رازه  اه  هد  روضح  رد  ماما  ترابع  نیمه  كرا  دجـسم  بیطخ  یفـسلف  عامتجا  نیا  اب  ناـمز  مه  . 
رذآ 41.  10 ناهیک ، تاعالطا و   . 18 دوب . هتفرگ  رارق  مق  ياملع  قفاوت  دروم  هبنش  جنپ  حبـص  دیارج  رد  همان  بیوصت  وغل  جرد  ات  هزرابم 

لوا دلج  ناریا  رصاعم  یسایس  خیرات  ، باتک : عبنم یندم  نیدلا  لالج  دیس  رتکد  هدنسیون :

لاس 1342 رد  املع  ترجاهم  ياهدرواتسد  اه و  هنیمز  یسررب 

خیرات رد  میدـق  رایـسب  يا  هشیر  ترجاهم ،  حـتفلاوبا  نموم  هدنـسیون : لاس 1342  رد  املع  ترجاـهم  ياهدرواتـسد  اـه و  هنیمز  یـسررب 
ار اهنآ  بلاغ  لیلد  هک  تسا  هتفر  نخـس  رگید ،  نیمزرـس  هب  ینیمزرـس  زا  ماوقا  لـیابق و  ترجاـهم  هراـبرد  رود  رایـسب  ياـهنامز  زا  . دراد

تسا هتفرگ  تروص  یبهذم  یسایس  ای  یبهذم  ای  یسایس  لیالد  هب  هک  هتـشاد  دوجو  ترجاهم  زا  يرگید  عون  یلو  دنا ،  هتـسناد  يداصتقا 
نیا داتفا . قافتا  یسمش  لاس 1342 رد  هک  نارهت  هب  املع  ترجاهم  نینچمه  تیطورـشم و  نارود  رد  يربک  يرغـص و  ترجاـهم  دـننام  ، 

هب املع  ترجاهم  تفرگ . تروص  ینید  داقتعا  هزیگنا و  اب  هک  دش  یم  بوسحم  مکاح  یـسایس  ماظن  اب  هلباقم  یعون  عقاو  رد  اه  ترجاهم 
یسایس ماظن  هیلع  هوکش  ضارتعا و  یعون  دوب و  ملاظ  نامکاح  تشحو و  بعر و  طیحم  زا  ییاهر  يارب  مق ،  میظعلادبع و  ترضح  دقرم 

رد ملاظ  نامکاح  اب  ییورایور  هکلب  دوبن ، زیرگ  سرت و  ینعم  هب  یسمش  لاس 1342 ترجاهم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دش . یم  یقلت  مکاح 
هدشدای ترجاهم  ود  ره  نیاربانب  دنهد . تاجن  هاش  میژر  لاگنچ  زا  ینوناق ،  لصا  کی  ربانب  ار  يدهتجم  ناسنا  ات  دوب  نید  هب  یهجوت  یب 

یگنوگچ رد  دـهد . ناشن  ار  مکاح  یـسایس  ماظن  تیعورـشم  مدـع  ات  تفریذـپ  تروص  یبهذـم  یـسایس و  هزیگنا  اب  نید  ناملاع  طـسوت 
املع و شنکاو  هک  تسا ،  یلصا  تلع  هیلع ) هللا  تمحر   ) ینیمخ ماما  يریگتـسد  رد  تلود  مادقا  نارهت ،  هب  املع  ترجاهم  يریگ  لکش 
هنیـشیپ و نایب  اب  تسا  ددـص  رد  هلاقم  نیا  تسا . رت  مدـقم  یتلع  لولعم  دوخ  لمعلا ،  سکع  لمع و  نیا  تشاد . یپ  رد  ار  گرزب  عجارم 

هعقاو صوصخرد  تشاد  رارق  ماما  اهنآ  سار  رد  هک  عجارم  شنکاو  لاـبند  هب  دزادرپب . نآ  جـیاتن  یـسررب  هب  اـملع  ترجاـهم  ياـه  هنیمز 
بعر و داجیا  ینعی  تشاد  هیـضیف  هسردم  بوکرـس  زا  میژر  هک  يروصت  تفرگ . رارق  لاعفنا  تلاح  کی  رد  هاش  میژر  هیـضیف ،  هسردم 

يولهپ میژر  تیهاـم  زا  هدرپ  عجارم  رگید  و  هیلع ) هللا  تمحر   ) ینیمخ ماـما  لـمعلا  سکع  هکارچ  دیـشخب ؛ سوـکعم  يا  هجیتـن  تشحو 
رب ینبم  يددـعتم  ياه  فارگلت  اب  هثداـح  نیا  زا  سپ  مدرم  نویناـحور و  درک . هاـگآ  میژر  یمالـسادض  تامادـقا  هب  ار  مدرم  تشادرب و 
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تشهبیدرا رد 12 نادـمه  تیناحور  هعماج  هلمج  زا  دـندرک ؛ تیامح  نویناحور  مالـسا و  زا  هیـضیف ،  هسردـم  هثداح  نالماع  تیموکحم 
فجن هب  مـالعا  ياـملع  ترجه  همزمز  اریخا  : » دوب هدـمآ  مارگلت  نیا  زا  یـشخب  رد  درک . لاـسرا  ینیمخ  ماـما  هب  یتیلـست  فارگلت   1342
لوصح لحارم  نیرخآ  ات  ددرگ  یم  رکذتم  نادمه  تیناحور  هعماج  هیمالعا  هب  فطع  هلیسو  نیدب  دیدرگ . رطاخ  تارثات  رب  دیزم  فرشا 

مق ياملع  تارضح  میمصت  ذخا  رظتنم  مالعا و  مق  عجارم  تارـضح  صخالاب  املع ، زا  ار  یلاها  دوخ و  ینابیتشپ  تیناحور  هعماج  هجیتن ، 
اب مییامن .» ذاختا  ار  میمـصت  نیا  عمج  هتـسد  دوش ، هتفرگ  ترجه  هب  میمـصت  هتـساوخان  يادـخ  رگا  تکرـش و  ناـنآ  میمـصت  رد  اـت  هدوب 

ینیمخ ماما  يربهر  هب  ظاعو  نویناحور و  دش . يدیدج  هلحرم  دراو  میژر  هیلع  هزرابم  مرحم ،  هام  ندیسرارف  مدرم و  یگدامآ  یهاگآ و 
روضح مرحم و  هاـم  ندیـسرارف  اـب  هکارچ  دـننک ؛ هاـگآ  رتشیب  هچره  هیـضیف  هسردـم  هعجاـف  هب  تبـسن  ار  مدرم  هاـم  نیا  رد  دنتـشاد  یعس 

هک تشادن  دیدرت  میژر  تلع  نیمه  هب  دـش . یم  داجیا  میژر  هیلع  تیلاعف  قیاقح و  رـشن  يارب  تصرف  نیرتهب  دـجاسم ، رد  مدرم  هدرتسگ 
ياه شرازگ  تاقیقحت و  هجیتن  رواب ، نیا  تفگ . دـنهاوخ  نخـس  میژر  یمالـسادض  تامادـقا  زا  ربانم  رد  یبهذـم  نایوگنخـس  ظاـعو و 

نایعیـش و مومع  زا  : » دوب هدمآ  نآ  زا  یـشخب  رد  هک  درک  رداص  يزیمآدـیدهت  هیمالعا  روشک  لک  ینابرهـش  لیلد  نیمه  هب  دوب . كاواس 
ظفح و ار  یبهذـم  رئاعـش  مارتحا  سدـقم ،  عرـش  روتـسد  قبط  بیترت ،  مظن و  لماک  تیاعر  اب  هک  دور  یم  راظتنا  تختیاپ  مرتحم  یلاـها 
، دنهد رارق  یـصخش  ضارغا  هلیـسو  ار  یبهذـم  مسارم  یـصاخشا  رگا  هتـساوخان  يادـخ  دـنهد . ماجنا  لماک  مظن  اب  ار  يراوگوس  مسارم 

ناگدنیوگ ظاعو و  هب  باطخ  يا  هیمالعا  رودص  اب  هاگتـسد  ياهدیدهت  باعرا و  لباقم  رد  ینیمخ  ماما  دش .» دـنهاوخ  تازاجم  ادـیدش 
اه و مازتلا  هب  دننک و  وگزاب  مدرم  يارب  ار  نیملسم  مالسا و  رب  دراو  تبیصم  مرحم  هام  رد  هک  تساوخ  نانآ  زا  یبهذم ،  ياهتایه  ینید و 
 ، صوصخ نیمه  رد  دـش و  هتـشاذگ  ارجا  هب  هنارگاشفا  یتاغیلبت و  ياه  همانرب  مرحم ،  هام  ندیـسرارف  اـب  دـننکن . هجوت  میژر  ياهدـیدهت 

نارومام قیرط  زا  كاواس  رگید  يوس  زا  دش . هداتـسرف  نادمه  هب  رنهاب  دیهـش  هلمج  زا  دندش ، مازعا  اه  ناتـسرهش  هب  نویناحور  بالط و 
؟ دومن دـهاوخ  یعیـسو  يرگاشفا  نانآ  هیلع  ماـما  هک  دوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هدرب و  یپ  عجارم  نویناـحور و  ياـه  هماـنرب  هب  دوخ  هژیو 

ناـنآ هب  درک و  راـضحا  ار  یبهذـم  ناگدـنیوگ  زا  يا  هدـع  میژر ،  هیلع  لرتنک  لـباقریغ  هثداـح  ره  زا  يریگولج  يارب  كاواـس  نیارباـنب 
مدرم شوگ  هب  بترم  دنیوگن ، نخـس  لیئارـسا  هیلع  دننزن ، یفرح  هاش  هیلع  : » دننک تیاعر  ار  بلطم  هس  دوخ  نانخـس  رد  هک  دـش  روآدای 
المع دـش و  یثنخ  نیغلبم  ظاعو و  هب  ماما  نشور  حیرـص و  هیمالعا  تیعطاق و  اـب  ریبادـت  نیا  ماـمت  اـما  تسا » ». رطخ  رد  مالـسا  دـنناوخن 

یبهذـم و تاداـقتعا  میژر ،  هیلع  ماـما  حیرـص  يریگعـضوم  لـیلد  هب  نویناـحور  ظاـعو و  رگید  فرط  زا  دوـبن . هتخاـس  میژر  زا  يراـک 
ار نانآ  املع ، بوکرس  اب  درک  یعس  يولهپ  میژر  دنتخادرپ . میژر  هیلع  يریگعـضوم  هب  مدرم ،  ربارب  رد  فیلکت  ساسحا  یبلق و  تساوخ 
دیزی و نامدود  اب  ار  يولهپ  تموکح  دوخ ، ینارنخس  رد  اروشاع  تبـسانم  زا  يریگ  هرهب  اب  ینیمخ  ماما  اما  دنک ، فرـصنم  عضوم  نیا  زا 

وت هب  نم  هاـش !  ياـقآ  يا  منک . یم  تحیـصن  امـش  هب  نم  اـقآ !  : » تفگ داد و  رارق  باـطخ  دروم  ار  هاـش  سپـس  درک و  هسیاـقم  هیما  ینب 
رکـش همه  يورب ،  وت  دـنهاوخب  رگا  زور  کی  هک  مرادـن  لیم  نم  دـننک . یم  لاـفغا  اـقآ ! اـهراک . نیا  زا  رادرب  تسد  منک . یم  تحیـصن 
نیمه رب  دید و  ماما  تشادزاب  يریگتـسد و  رد  ار  راک  هراچ  اهنت  میژر  ماما ،  هنارگاشفا  ینارنخـس  هدرتسگ و  ياه  تیلاعف  زا  سپ  دننک .»

ناگداپ هب  سپس  دیدرگ و  لقتنم  نارهت  رد  نارسفا  هاگـشاب  هب  بش  نامه  ریگتـسد و  دادرخ 1342  دادـماب 15 کی  تعاس  رد  ماما  ساسا 
نیا دش . لقتنم  دابآ  ترـشع  ناگداپ  هب  سپـس  دنام و  سوبحم  اجنآ  رد  هامریت 1342  ات 14 ینعی  زور  تدم 19 هب  يو  تفای . لاقتنا  رـصق 

یمالسا تضهن  يانبم  دروآ و  دوجو  هب  یمالسا  بالقنا  رد  یفطع  هطقن  عقاو  رد  هک  تشاد  یپ  رد  ار  یمهم  رایسب  ثداوح  يریگتـسد ، 
نارهت مق و  تارهاظت  رد  مدرم  هدرتسگ  يریگتـسد  نیمارو و  ناشوپ  نفک  ماع  لتق  دادرخ ، مایق 15 ثداوح ،  نیا  هلمج  زا  دـیدرگ . مدرم 

نوچ دندشن ، ناسرپزاب  هب  ییوگخـساپ  هب  رـضاح  نادنز  تدم  رد  ناشیا  هکارچ  تشادـن ؛  يدوس  چـیه  میژر  يارب  ماما  يریگتـسد  دوب .
هک دش  حرطم  ناشیا  مادـعا  همکاحم و  رب  ینبم  تلود  يوس  زا  یتاعیاش  ماما ،  يریگتـسد  اب  دنتـسناد . یم  ییاضق  لالقتـسا  دـقاف  ار  اهنآ 

مدرم ات  دـش  بجوم  شیوشت  بارطـضا و  نیا  رگید  يوس  زا  دـش . ماما  ناـج  نداـتفا  رطخ  هب  زا  مدرم  یتحاراـن  سرت و  ثعاـب  رما  نیمه 
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هاـگیاج روکذـم و  تیعقوم  هب  هجوت  اـب  زین  دـیلقت  عـجارم  دـنوش . ینیمخ  ماـما  يدازآ  يارب  نویناـحور  دـیلقت و  عـجارم  شـالت  ناـهاوخ 
ینارهط دـهتجم  هللادـبع  ازریم  جاـح  هللا  تیآ  ساـسا  نیمه  رب  دنتـسناد . یم  ماـما  يدازآ  يارب  فیلکت  يادا  هب  مزلم  ار  دوخ  تیناـحور ، 

اب دـش . عیزوت  اه  ناتـسرهش  مامت  رد  هیمالعا  تروص  هب  هک  درک  هرباـخم  روشک  لوا  زارط  نویناـحور  عجارم و  ماـمت  هب  یتیلـست  فارگلت 
رد میژر  تامادقا  هب  ضارتعا  رد  عجارم  املع و  ترجاهم  هنیمز  رگید  راب  کی  روشک ، یعامتجا  یبهذم و  یسایس ،  ياضف  ندش  جنـشتم 

تایآ هلمج  زا  دش ؛ لاسرا  یتلود  عماجم  ماما و  هب  ناریا  ياهرهـش  ياملع  مدرم و  يوس  زا  يدایز  ياه  فارگلت  دش . مهارف  ناریا  خـیرات 
 ، ماما يدازآ  راتساوخ  تلود ،  زا  داقتنا  نمـض  دوخ  ياه  فارگلت  رد  مق و ... دابآ ، مرخ  ياهرهـش  مدرم  یناگیاپلگ و  يدورهاش ،  ماظع 

تکرح نارهت  يوس  هب  ناریا  فلتخم  ياهرهش  زا  املع  هامریت 1342 )  ) مایا نیمه  رد  دـندش ! نیریاس  یتالحم و  هللا  تیآ  یمق ،  هللا  تیآ 
یناهبهب و هللا  تیآ  لزنم  يررهـش  رد  دندمآ ، نارهت  هب  ناهفـصا و ... دابآ ، مرخ  نادمه ،  ناشاک ،  مق ،  ياهرهـش  زا  هک  ییاملع  دندرک .
همکاـحم و زا  يریگولج  - 1 دـندمآ : مهدرگ  نارهت  رد  روظنم  ود  هب  نویناحور  دـندش . نکاـس  نارهت  لوا  زارط  نویناـحور  رگید  لزاـنم 

لوا زارط  نویناـحور  هک  تشاد  مـالعا  تقو ،  ریزو  تسخن  ملع ،  هللادـسا  يو . ندرک  دازآ  ماـما و  تیعجرم  حرط  ینیمخ 2 - ماما  مادعا 
، دوب نانآ  سار  رد  ینیمخ  ماما  هک  میژر  فلاـخم  نویناـحور  تازاـجم  همکاـحم و  هب  اـحیولت  يو  تفرگ . دـنهاوخ  رارق  همکاـحم  تحت 
اب نانآ  دنـشیدنیب . هلاسم  نیا  يارب  يریبدت  راکهار و  ات  دندرک  عامتجا  نارهت  رد  روشک  رـسارس  نایناحور  لیلد  نیمه  هب  درک . یم  هراشا 

ناتسرهش ياملع  ترجاهم  زا  عنام  درک  یعس  میژر  رما  لیاوا  رد  دنتشاد . مالعا  مهم  نیا  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  فلتخم  تاسلج  لیکشت 
میمصت نیا  زا  اهدعب  اما  داد . تشگزاب  روتـسد  دوب ، نارهت  مزاع  هک  ینالیم  هللا  تیآ  لماح  يامیپاوه  هب  لیلد  نیمه  هب  دوش ؛ نارهت  هب  اه 

 ، كاواس دانـسا  ساسارب  دندش . نارهت  مزاع  دنتـشاد ، ار  ماما  صالختـسا  يارب  ترجاهم  دـصق  هک  ییاملع  بیترت  نیدـب  دـش . فرـصنم 
يرئاح یـضترم  خیـش  جاح  یفجن ،  یـشعرم  ماظع  تایآ  مق :  دندمآ : نارهت  هب  ینیمخ  ماما  يدازآ  دـصق  هب  ریز  ياهرهـش  زا  نویناحور 
ینیما میهاربا  خیش  يرظتنم و  هللا  تیآ  دابآ : فجن  ینیوزق  یبتجم  خیش  جاح  ینالیم ،  يداه  دمحم  هللا  تیآ  دهشم : يرادمتعیرش  يدزی 
يدهلا ملع  يوسوم  یضترم  دیس  جاح  يدهلا ،  ملع  یفطصم  دیس  یناهبهب ،  یلع  دیس  زاوها : یمداخ  یناهفـصا و  داوجلادبع  ناهفـصا : 

ینب يوسوم  هللارـصن  دیـس  ینادمه ،  یلعالم  دنوخآ  ماظع  تایآ  نادـمه :  ینیمخ ) ماما  گرزب  ردارب   ) هدیدنـسپ یـضترم  دیـس  نیمخ : 
یمشاه فسوی  يرها ،  یفجن  نیسح  جاح  يا ،  هزاورد  يدهم  دیس  يدهتجم ،  هللادبع  یهاشورـسخ ،  دمحا  دیـس  زیربت :  ینادمه  ردص 
يربایـض هللا  تیآ  مولعلارحب ،  تشر :  يریازج  ییحی  دیـس  جاـح  دـنولامک ، هللا  حور  اـقآ  جاـح  داـبآ : مرخ  يوسوم  یلعلادـبع  يزیربت ، 

دمحم دیس  يرئاح ،  نیدلاردص  یلاف ،  نیدلا  یحم  يوسوم ،  يرهاط  رفعج  دمحم  زاریش :  هعمج ) ماما   ) ینیـسح نیدلازعدیـس  ناجنز : 
 : نورزاک یمتاخ  هللا  حور  ناکدرا :  يدزی  یقودـص  دـمحم  ياقآ  دزی : يزاریـش  هاوخیلع  يدزی ،  ینیـسح  نیـسح  يولع ،  دومحم  ماما ، 
 ، یباراد هبان  ینیـسح  یلع  دـمحم  باراد :  یفجنلا  یناجنـسفر  نسح  دـمحم  ینامرک ،  یحلاص  رغـصا  یلع  نامرک :  ینورزاـک  ییاوشیپ 

لوا زارط  ياملع  ندمآ  اب  بیترت  نیدب  یلیلج  لیلجلادبع  هاشنامرک :  یناجنسفر  یمشاه  ربکا  یلع  خیش  ناجنـسفر :  یبیلدنع  یلع  دمحم 
زا دندوب . نانآ  تکرح  تامیمصت و  راظتنا  رد  زین  مدرم  دش و  داجیا  نویناحور  نیب  رد  يا  هداعلا  قوف  كرحت  عورش و  اهدیدزاب  دید و  ، 

یـشرازگ مق  كاواس  اذل  دمآرب ؛ ناگدشریگتـسد  ریاس  ماما و  يارب  يزاس  هدنورپ  ددـصرد  میژر  املع ، ترجاهم  اب  نامزمه  رگید  يوس 
دروم راضحا و  نارهت  هب  تاهوجو  باسح  رتاـفد  هارمه  ار  ماـما  راکـشیپ  یتح  تشاد و  لاـسرا  نارهت  هب  هیهت و  ار  ماـما  ياـه  تیلاـعف  زا 
تیآ لزنم  رد  هک  دنتـشاذگ  رارق  ادتبا  دوخ  ياه  همانرب  رد  یگنهامه  تروشم و  يارب  نارهت  رد  رـضاح  نویناحور  دنداد . رارق  ییوجزاب 
هـسلج دندرک . باختنا  ار  يررهـش  دابآ  نیـسح  رد  عقاو  یلـضفا  جاح  دجـسم  یتینما ،  لئاسم  رطاخب  ادعب  یلو  دـنیآ ؛ مهدرگ  ینالیم  هللا 

زا کـیچیه  اـبیرقت  هک  دوـش  هرکاذـم  تلود  اـب  هـک  درک  داهنـشیپ  يراـسناوخ  هللا  تـیآ  لیکـشت و  هامریت 1342  هخروـم 12 رد  روکذـم 
يزکرم ياروـش  ناوـنع  هب  ار  عـجارم  نویناـحور و  زا  رفن  راـهچ  هدـنیآ  هـسلج  رد  دـنتفرگ  میمـصت  اـما  دنتـشادن ، قـفاوم  رظن  نویناـحور 
لیکـشت ردص  ینب  يوسوم  هللارـصن  دیـس  هللا  تیآ  لزنم  رد  نیرجاهم  یمـسر  هسلج  نیلوا  دنوش . اهراک  ریگیپ  ات  دنیامن  نییعت  نویناحور 
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هیهت یـشرازگ  ثحب ،  اهتعاس  زا  سپ  دش و  حرطم  دوب ، هدمآ  شیپ  هک  ییاه  يراتفرگ  تلود و  نارهت ،  ینونک  عضو  هسلج  نیا  رد  دش .
تاسلج رب  هوالع  دـیدرگ . نییعت  يزاریـش  هللا  تیآ  لزنم  ییامهدرگ  يدـعب  لحم  هسلج  ناـیاپ  رد  دـش و  هداد  عجارم  ناـیاقآ  تمدـخ  و 
هتـشاذگ راشف  تحت  ماما  يدازآ  يارب  میژر  تاسلج  نیمه  قیرط  زا  ات  دنهد  لیکـشت  ار  یتاسلج  عجارم  زا  کی  ره  هک  دش  رارق  یمومع 

هب دیا  هدرب  دیا ، هتفرگ  ار  يا  هدع  امـش  : » دـش هتفگ  وا  هب  راضحا و  نارهت ،  كاواس  تسایر  ناورکاپ ،  راب  نیدـنچ  تاسلج  نیا  رد  دوش .
فـسات نم  تشاد :  راهظا  باوج  رد  ناورکاپ  دنداد . ناشن  وا  هب  دوب ، هدش  هجنکـش  هک  ار  يدارفا  زا  یکی  و  دینک » یم  هجنکـش  نادنز و 

ياملع نویناـحور و  دورو  يادـتبا  رد  ناورکاـپ  میوگ . یم  هاـش  هب  ار  بلطم  نیا  مور و  یم  نم  دوشب ؟ يروج  نیا  دـیاب  ارچ  مروخ ؛  یم 
نویناحور هب  باطخ  وا  دنک . میلست  ینیشن و  بقع  هب  راداو  ار  نانآ  درک  یعس  ینالیم  هللا  تیآ  لزنم  رد  نارهت  هب  اه  ناتـسرهش  لوا  زارط 

توکـس هبترم  کی  ردص  ینب  هللا  تیآ  ماگنه  نیا  رد  دینک .»؟ ضارتعا  هچ  هب  دیهاوخ  یم  دیا و  هدش  عمج  اجنیا  هچ  يارب  امـش   : » تفگ
.»؟ دینک یم  تبحص  یناسک  هچ  اب  دیتسه و  يدارفا  هچ  دزن  دیا و  هدمآ  اجک  دیناد  یم  امش  ناورکاپ !  ياقآ   : » تفگ وا  هب  تسکـش و  ار 

ار دوخ  نایب  نحل  ریزگان  وا  دیدرگ و  ناورکاپ  ینیشن  بقع  ثعاب  تشاد ،  یم  راهظا  تینابـصع  اب  ار  بلاطم  نیا  هک  ردص  ینب  هللا  تیآ 
خر هب  تیناـحور  راـبتعا  ذوفن و  تردـق ،  بیترت  نیدـب  درک ». دـیاب  هچ  تسیچ و  فیلکت  مینیبـب  میهاوخ  یم  اـم   : » تفگ دومن و  ضوع 

 : تشون نارجاـهم  ياـه  هتـساوخ  فادـها و  هب  عـجار  یـشرازگ  رد  كاواـس  دـیدرگ . ینیـشن  بقع  هب  راداو  وا  دـش و  هدیـشک  ناورکاـپ 
دسرب اهنآ  مومع  ياضما  هب  هک  دنناسرب  پاچ  هب  هیمالعا  دنداد ، لیکـشت  يا  هظحالم  لباق  تیرثکا  هک  نآ  زا  سپ  دنراد  دصق  نویناحور 

رد سوسحمریغ  جیردتب و  دادن ، رثا  بیترت  تلود  رگا  و  دنوش ؛ دازآ  ینادنز  ظاعو  نویناحور و  هک  دنهاوخب  تلود  زا  هیمالعا  نیا  رد  و 
. دمآرب عاضوا  لرتنک  ددص  رد  تفرگ و  يدج  ار  عوضوم  كاواس  نارجاهم ،  هدرتسگ  تیلاعف  اب  دنوش . نصحتم  میظعلادـبع ... ترـضح 

یمن ار  ینیمخ  ام   : » تشاد مالعا  تاقالم  نیا  رد  هاش  درک . تاقالم  هاش  اب  دنولامک  هللا  تیآ  نارجاهم ،  میمصت  بسحرب  نامز  نیمه  رد 
تقفاوم ماما  اب  نارجاهم  زا  یگدـنیامن  هب  يراسناوخ  هللا  تیآ  رادـید  اب  هاش  اضردـمحم  رگید  يوس  زا  دوش ». تسرد  هدازماما  ات  میـشک 

يوس زا  دشاب . نارجاهم  يدـعب  مادـقا  رظتنم  دوش و  طلـسم  عاضوا  رب  یعون  هب  هدرک و  مارآ  ار  وج  هک  دومن  یعـس  راتفر  نیا  اب  هاش  درک .
ممتم مود  لصا  قبط  طرش ، دیق و  نودب  ینیمخ  ماما  يدازآ  فلا )  دندیسر : قفاوت  هب  ریز  دراوم  رد  هرکاذم  اهتدم  زا  دعب  نارجاهم  رگید 
رگید يدازآ  ب )  دشاب . یم  یـساسا  نوناق  فلاخم  نانآ  فیقوت  دـیعبت و  سبح ،  هتـشاد ،  تینوصم  لوا  زارط  ياملع  هک  یـساسا  نوناق 

نیا رب  نویناحور  هک  ارچ   ) دـنیامن هرکاذـم  نآ  اب  دـنناوتب  نویناـحور  هک  یتلود  هب  تلود  رییغت  ج )  ناـنآ . يارب  ناـیب  يدازآ  ناینادـنز و 
هاش هک  یباوج  اب  تسا ). هدوب  هاش  روتـسد  اب  روما  مامت  هک  نیا  زا  لفاغ  دش ؛ دهاوخ  عفترم  تالکـشم  هنیباک ،  رییغت  اب  هک  دـندوب  هدـیقع 
هب ار  اهراک  مامت  هک  دننادب  نویناحور  تلود ،  رییغت  دروم  رد  الوا  دش .. .: نشور  یبوخب  فیلکت  داتسرف ، نارجاهم  يارب  ناورکاپ  طسوت 
... دوش یمن  هداد  نآ  رد  رییغت  تسا و  نیمه  شور  مهدب ،  رییغت  ار  وا  دورب و  مه  وا  رگا  تسا و  رومام  ملع  دنهد و  یم  ماجنا  نم  روتـسد 

زیچ و همه  دننادب  دنوشب و  همکاحم  دیاب  رفن  دنچ  نآ  یلو  دنوش ؛ یم  دازآ  يدوزب  هیقب  رفن ، دـنچ  زج  نیـسوبحم ؛  يدازآ  هب  عجار  اما  و 
دنتشاد مالعا  هدش و  تحاران  بلطم  نیا  ندینش  اب  نارجاهم  درادن ». ینعم  تلود  رییغت  دشاب و  یم  نم  دوخ  رظن  نم و  روتسد  هب  راک  همه 

ناونع نویناحور  نارس  عمج و  روضح  رد  دیاب  دراوم  مامت  هکلب  دنک ؛ تاقالم  ناورکاپ  اب  نارجاهم  يوس  زا  يرادمتعیرـش  هللا  تیآ  دیابن 
اهنآ لمعلا  سکع  تساوخ  یم  وا  دومن . دروخرب  تردق  عضوم  زا  نویناحور  اب  المع  خـساپ ،  نیا  اب  هاش  رگید  يوس  زا  دوش . هرکاذـم  و 

 ، ینیمخ ماما  هب  یفارگلت  لاسرا  اب  هاـمریت  رد 27 نارجاهم  دنک . ذاختا  يرتهب  عضوم  نانآ  لباقم  رد  دـناوتب  ات  دـهد  رارق  یبایزرا  دروم  ار 
راذـگورف یـشالت  هنوگ  چـیه  زا  ریخا  ثداوح  ناینادـنز  ریاس  يو و  يدازآ  يارب  هک  دنتـشاد  مالعا  ینابیتشپ ،  يدردـمه و  راهظا  نمض 

یتالحم و هللا  تیآ  ینیمخ و  ماـما  زجب  دادرخ ، هعقاو 15 ناینادنز  مامت  تیناحور ،  حالـس  علخ  يارب  هاش  نامز  نیمه  رد  درک . دـنهاوخن 
تیعجرم دندرک  یعـس  ینیمخ ،  ماما  همکاحم  يارب  میژر  عضوم  زا  ندش  هاگآ  روکذـم و  تامادـقا  زا  سپ  نارجاهم  دومن . دازآ  ار  یمق 

یتح دوب و  حرطم  زین  جدننـس  هب  ینیمخ  ماما  دیعبت  عوضوم  نامز  نیا  رد  هک  ارچ  دنوش ؛ میژر  مادـقا  هنوگره  عنام  دـننک و  تابثا  ار  ماما 
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 ، ناورکاپ رجاهم و  ياملع  هسلج  هجاوم و  وردنت  ياملع  دیدش  تفلاخم  اب  لمع  نیا  دندوب . هتفرگ  رظن  رد  يو  تنوکـس  يارب  مه  یلزنم 
رودـص دـیناشک و  وردـنت  ياملع  ههبج  زا  تیامح  هب  مه  ار  وگتفگ  هرکاذـم و  رادـفرط  ياملع  تیاهن  رد  دـش و  رجنم  نیفرط  شاخرپ  هب 

هللارـصن هللا  تیآ  دنتـشاد ، يزاریـش  يرهاـط  هللا  تیآ  لزنم  رد  نارجاـهم  هک  يا  هسلج  رد  دـش . عورـش  تلود  هیلع  عجارم  ياـه  هیمـالعا 
هب یفارگلت  ارهاظ  روبزم  نتم  دش . حالصا  یمک  نتم  نیا  هتبلا  تشاد . ینیمخ  ماما  تیعجرم  رب  تلالد  هک  تشون  ینتم  ردص  ینب  يوسوم 

ار نتم  ياپ  نویناحور  ینیمخ ». یمظعلا  هللا  تیآ  ناهج ،  نایعیـش  دیلقت  عجرم  كرابم  رـضحم  : » دوب هدـش  هتـشون  نآ  يالاب  هک  دوب  ماما 
ینید و ياه  تایه  رازاب ، فانـصا  روکذـم ، فارگلت  راشتنا  زا  سپ  دـندرک . تشونور  اـهاج  رگید  راـبرد و  يریزو ،  تسخن  هب  اـضما و 
؛  دـندرک حرطم  یتالاوس  یلمآ  یقت  دـمحم  یفجن و  ینـالیم ،  تاـیآ  تارـضح  ریظن : عجارم  ریاـس  زا  ماـما  تیعجرم  صوصخ  رد  مدرم 
 ، ماما تیعجرم  دروم  رد  عجارم  مدرم و  يراکتبا  لمع  نیا  اب  دنداد . رارق  دـییات  دروم  ار  ماما  تیعجرم  ییاه  هیمالعا  یط  زین  ماظع  تایآ 
مه مالـسا  يایند  یملع  زکارم  املع و  رگید  يوس  زا  دیدرگ . یگرزب  هصمخم  راچد  تفرگ و  رارق  هدش  ماجنا  لمع  کی  لباقم  رد  میژر 

گرزب ملاع  توتلـش ،  دومحم  خیـش  هک  نانچ  دنتـشاد ؛ مالعا  ماما  تشادزاب  يریگتـسد و  هب  تبـسن  ار  دوخ  ضارتعا  ییاه  هیمـالعا  یط 
هب هجوت  اب  دـندرک . موکحم  ار  هاـش  يا  هیمـالعا  رودـص  اـب  زین  فجن  ياـملع  يرمق و  مرحم 1383 رد 18 ینحللادـیدش  هیمالعا  اب  رـصم ،

دننادرگزاب و دوخ  ياه  ناتسرهش  هب  ار  نارجاهم  هدش ،  هک  یلکش  ره  هب  هک  دندید  نآ  رد  ار  راک  هراچ  تلود  میژر و  دوجوم ، تیعضو 
، دنتـشاد تماـقا  نارهت  رد  هاـم  ود  تدـم  هک  نارجاـهم ،  هب  تلود  يوس  زا  رد 5/5/42  لیلد  نیمه  هب  . دـنوش نانآ  يدـعب  تامادـقا  عنام 

دهاوخ طوبرم  ياهرهـش  هب  اهنآ  مازعا  هب  مادـقا  كاواس  دوخ  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنیامن  كرت  ار  نارهت  رتعیرـس  هچ  ره  هک  دـش  راطخا 
تشادزاب همادا  هب  تبسن  ماما ،  تیعجرم  رب  حیرصت  نمـض  يا ،  هیمالعا  یط  دنوش ، نارهت  كرت  هب  ریزگان  هک  نآ  زا  لبق  نارجاهم  دومن .
ترجاهم همتاخ  يارب  هک  دـندرک  مالعا  دـندش و  ناشیا  يدازآ  راتـساوخ  دـندرک و  ضارتعا  یمق  یتـالحم و  ینیمخ ،  تاـیآ  تارـضح 

رد ار  تحلـصم  میژر  انـس ، یلم و  ياروش  سلجم  تاباختنا  ندـش  کیدزن  اب  ماجنارـس  دـنا . هتفرگ  رارق  راشف  تحت  میژر  طسوت  شیوخ 
اهنآ يدازآ  ربخ  هک  تعاـس  زا 48 دـعب  اما  دـنک ، دازآ  نادـنز  زا  دـیدج  يدـنفرت  اب  هارمه  ار  یمق  یتالحم و  ینیمخ و  ماما  هک  دـید  نآ 

رد هام  ود  تدـم  هب  نارهت  هیدواد  رد  دوخ  ياه  هناخ  زا  یکی  رد  ار  نانآ  كاواـس  دـش ، هداد  عـالطا  روشک  رـسارس  هب  نارجاـهم  طـسوت 
رد ینتم  پاچ  اب  میژر  . دیـسر نایاپ  هب  املع  ترجاهم  لکـش ،  نیا  هب  دوش . ماـجنا  تاـباختنا  اـت  تشادـهگن  تاـقالملا  عونممو  هرـصاحم 

. دندمآ لیان  دوخ  ياه  هتساوخ  مامت  هب  هک  دندوب  نارجاهم  نیا  لمع  رد  یلو  درک . مالعا  ار  دوخ  يزوریپ  دادرم 1342  رصع 12 همانزور 
ناشیا همکاحم  زا  عنام  رما ،  نیا  اب  و  دـش ؛ ملـسم  ناگمه  رب  ینیمخ  ماـما  تیعجرم  اـملع ، هیمـالعا  راـشتنا  اـب  ترجاهم 1 - ياهدرواتسد 

رد اهنآ  يدازآ  سپـس  رـصح و  هب  نانآ  نادنز  لیدبت  اب  زین  فده  نیا  هک  یتالحم ،  یمق و  ینیمخ ،  ماما  يدازآ  يارب  شالت  - 2 دندش .
باوـج رد  هاـش  صخـش  دوـب . ترجاـهم  نیا  جـیاتن  زا  رگید  یکی  ملع  هنیباـک  طوقـس  تـلود و  رییغت  - 3 دـش . لصاح  نیدرورف 1343 

زا ار  ملع  تیاهن ،  رد  اما  دوب ، هدرک  حرطم  ار  تلود  رییغت  مدع  دنچ  ره  دوخ ، میمـصت  تابث  دیدهت و  تباب  زا  نارجاهم  ياه  تساوخرد 
هک دروآ ، تسد  هب  ار  اهنآ  تیامح  نانیمطا و  دیاش  ات  داتـسرف  مق  هب  دـیلقت  عجارم  اب  رادـید  يارب  ار  ینیما  وا  نیـشناج  درک و  رانکربراک 

دوب املع  یلمع  تکرح  نیلوا  نیا  تشاد ،  يرظن  هبنج  رتشیب  هتبلا  هک  هناگـشش  حـیاول  اب  نویناحور  تفلاخم  زا  دـعب  - 4 دشن . نینچ  هتبلا 
ماـمت زا  فدـه ،  هب  ندیـسر  يارب  هک  دـنداد  ناـشن  دنتـشاد و  مـالعا  ار  دوخ  ياـه  تساوخرد  دنداتـسیا و  تلود  میژر و  يورردور  هک 
هجیتن رد  اه و  ناتـسرهش  ياملع  مامت  نیب  یگنهامه  ترجاهم ،  نیا  جـیاتن  رگید  زا  - 5 دننک . یم  هدافتسا  یعرـش  ینوناق و  ياه  تیفرظ 

همه تیامح  اب  هتفرگ و  لکش  دادرخ  مایق 15 يو و  يریگتسد  ینیمخ و  ماما  ینارنخس  اب  هک  دوب  طخ  کیرد  نویبالقنا  مامت  یگتـسبمه 
سلجم هرود  نیمکی  تسیب و  تاـباختنا  میرحت  - 6 درک . یفرعم  ناگمه  هب  ار  نآ  صخـشم و  زین  ار  تضهن  يربهر  ماما ،  زا  املع  هبناـج 

هب یسات  اب  زین  ناریا  یبهذم  هعماج  هک  دوب ، نارجاهم  تامیمـصت  جیاتن و  رگید  زا  دش ، رازگرب  لاس 1342  مود  همین  رد  هک  یلم  ياروش 
اما دـندش ، نارهت  كرت  زا  ریزگان  میژر  راشف  لیلد  هب  رجاهم  نویناحور  دـنچ  ره  بیترت  نیدـب  دـندرک . یلمع  ار  میرحت  نیا  نویناحور ، 
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فادها جیاتن و  زا  مدرم  دوخ ،  راید  رهش و  هب  نانآ  تشگزاب  اب  دندوب و  هدیـسر  دوخ  فادها  هب  هدروآ و  تسد  هب  ار  روکذم  جیاتن  اهنآ 
اب اهنآ  نتفر  زا  دعب  دندوب ، نارجاهم  نابزیم  هک  نارهت  نویناحور  رگید  يوس  زا  دـندش . نانآ  هارمه  ماگمه و  هدـش و  هاگآ  ترجاهم  نیا 

تیاس عبنم : دنداد . رارق  ییامهدرگ  نیا  فادها  تامیمصت و  ثداوح ،  نایرج  رد  ار  مدرم  نارجاهم ،  زا  رکشت  نمض  يا  هیمالعا  رودص 
س  / نیال نآ  مج  ماج  يربخ -  ياه 

بالقنا رامش  زور 

ياروش دـندرک : مالعا  هافر  هسردـم  رد  یتاـعوبطم  هبحاـصم  کـی  یط  ماـما  ترـضح  نـمهب 1357  ياهدادـیور 14  بالقنا  رامـش  زور 
نوناق نینچمه  دـنک . هیهت  ار  مدـنارفر  تامدـقم  هک  دوب  دـهاوخ  فظوم  تقوم ، تموکح  دـش و  دـهاوخ  نییعت  تقوم  تموکح  بالقنا 

هک دینکن  يراک  دـنتفگ : دـندرک و  مالعا  ینوناقریغ  ار  رایتخب  تلود  ناشیا  دوشیم . هتـشاذگ  یمومع  ءارآ  هب  دـش ، نیودـت  هک  یـساسا 
سدـنهم ماما ، تقفاوم  اضعا و  داهنـشیپ  هب  ینیمخ ، ماما  روضح  اب  بـالقنا  ياروش  ياـضعا  هسلج  یپ  رد  منک . توعد  داـهج  هب  ار  مدرم 

تقوم تلود  يریزو  تسخن  هب  شباـختنا  هراـبرد  ناـگرزاب  سدـنهم  دـش . باـختنا  تقوم  تلود  يریزو  تسخن  يارب  ناـگرزاب  يدـهم 
يارب دندیـسرپ  هداد  رارق  بطاخم  ار  اـم  ینیمخ  ماـما )  ) ياـقآ زور 14/11/57 ، رد  بـالقنا  ياروـش  هسلج  لیکـشت  یپ  رد  تشاد  راـهظا 

داهنـشیپ ارم  هک  بـالقنا  ياروش  نویناـحور  زا  رگید  یکی  اـی  دوـب  يرهطم  ياـقآ  منادیمن  مینک ... ؟ نییعت  ار  یـسک  هچ  يریزو  تسخن 
، هدرک یتقوشوخ  راـهظا  مسبت و  ینیمخ  هللاتیآ  دزن . یفرح  تشادـن ، تقفاوم  یـسک  رگا  تفر و  نم  يور  مومع  رظن  لاـح  ره  رد  درک .

ماـما ترـضح  رکذـت : دوب . نویناـحور  نویلم و  فرط ، ود  زا  ناـشیا  روظنم  ارهاـظ  دـش . تحار  فرط  ود  زا  ملاـیخ  بیترت  نیا  هب  دـنتفگ 
یضار رما  نیا  هب  ابلق  نم  دوب و  هابتشا  ناگرزاب  باختنا  هک  دنتفگ : دوخ  ياهینارنخس  رد  راب  نیدنچ  ناگرزاب  يافعتـسا  زا  سپ  اهتدم 

مین راهچ و  رب  غلاب  ار  قاتـشم  تیعمج  سرپ  دـتیانوی  دـندرک . عمجت  ناشیا  تماقا  لـحم  لـباقم  رد  ینیمخ  ماـما  تراـیز  ناقاتـشم  مدوبن .
هللاتیآ رگا  تسا و  کیتکات  نیرتهب  ربص  تاقوا  یـضعب  تفگ : نتامول  اـب  هبحاـصم  رد  راـیتخب  هسنارف : يرازگربخ  درک . دروآرب  نویلیم 
سیسأت ناکیتاو  هب  هیبش  یتلود  ات  داد  مهاوخ  هزاجا  وا  هب  دروآ ، دوجو  هب  ار  دوخ  يداهنـشیپ  تلود  مق  سدقم  رهـش  رد  دهاوخب  ینیمخ 

اب يریگرد  نودـب  اهناتـسرهش  زا  یخرب  رد  مدرم  تارهاظت  دـش . رداص  یماـظن  مکاـحم  ینادـنز  هاـجنپ  دصیـس و  يدازآ  روتـسد  دـنک .
زاربا ناریا  یتنطلس  میژر  هب  تبـسن  ایلارتسا ، نانبل و  اکیرمآ ، رد  ناریا  ياههناخترافـس  هب  هلمح  اب  یناریا  نایوجـشناد  دش . ماجنا  نارومأم 

هب شترا  لارنژ  کی  تشون : یبرعلا  نطولا  همانزور  دـنداد . افعتـسا  دوخ  ماقم  زا  سلجم  ناگدـنیامن  زا  رگید  نت  لـهچ  دـندرک . راـجزنا 
شرازگ سرپ  دتیشوسآ  دش . لاسرا  ماما  ترـضح  هب  باطخ  یکیربت  مایپ  تافرع ، رـسای  يوس  زا  تفر . روشک  زا  جراخ  رد  هاش  تاقالم 

رد یهللاتیآ  چیه  وا  تفگ : رصم  رد  تاداس  تسا . هدوب  توافتم  ینیمخ  هللاتیآ  تشگزاب  لباقم  رد  یمالـسا  ياهروشک  شنکاو  داد :
اهنت تسا  هدرکن  ذاختا  یعضوم  نونکات  زین  دادغب  میژر  دناهدرک و  رایتخا  توکس  دروم  نیا  رد  يدوعس  تاعوبطم  تشاد . دهاوخن  رصم 

، ناریا هب  ماما  ترـضح  دورو  تبـسانم  هب  درک . دـهاوخن  غیرد  دراد ، ناکما  رد  هچنآ  لذـب  زا  کمک  تساوخرد  ضحم  هب  : تفگ یفاذـق 
همادا هب  ار  ناـناوج  ینارنخـس  کـی  یط  ینیمخ  ماـما  ترـضح  نـمهب 1357  ياهدادـیور 15  دـش . اـپ  رب  یبـیل  روشک  رد  ینـشج  مسارم 

ناگرزاب سدنهم  هب  تقوم  تلود  يریزو  تسخن  هک  بالقنا ـ  ياروش  هتـشذگ  زور  هسلج  لابند  هب  دـندناوخ . ارف  تاباصتعا  تارهاظت و 
زارکـشت زا  سپ  ادتبا  دیوگیم : هسلج  نیا  هرابرد  ناگرزاب  داد . هسلج  لیکـشت  يو  زا  باوج  نتفرگ  يارب  اروش  نیا  دوب ـ  هدش  داهنـشیپ 

همه دوب ... دـهاوخ  مقباوـس  قـالخا و  راـکفا و  زا  عـالطا  ملع و  اـب  دـییامن  يریزو  تسخن  دزماـن  ار  هدـنب  رگا   » متفگ ناـیاقآ ، نظ  نسح 
ملع هعلاطم و  هب  دنمقالع  مراد و  زارتحا  لیجعت  يدنت و  زا  متـسه و  نارگید  هب  داقتعا  تروشم و  یـسارکمد و  هب  دقتعم  نم  هک  دینادیم 

توکس مدیدن . سلجم  رد  یفنم  ای  تبثم  لمعلاسکع  دییامرف ». داهنشیپ  دیراد ، ملوبق  طیارش  قباوس و  نیا  اب  رگا  لاح  متـسه . یجیردت 
. متشادن ار  نآ  راظتنا  دش و  مبجعت  ثعاب  نم  تجح  مامتا  طیارـش و  ربارب  رد  ماما  اروش و  وضع  یناحور  نایاقآ  ددجم  رارـصا  یلوبق و  و 
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هک دوزفا  يو  تسا . لوهجم  نم  يارب  یمالـسا  يروهمج  تسا ...  زاب  نانچمه  ینیمخ  هللاتیآ  اب  هرکاذـم  ياهرد  تفگ : راـیتخب  روپاـش 
هدـع ندـع : ویدار  مهدیمن . ینیمخ ) ماما   ) وا هب  ار  تقوم  تلود  لیکـشت  هزاجا  منکیمن و  شزاس  ینیمخ  ماـما )  ) اـب هن  هاـش و  اـب  هن  نم 
نئوا دیوید  رادید  یط  سیلگنا  اکیرمآ و  هجراخ  يارزو  دندش . ینادنز  تشادزاب و  هاگیاپ  رد  نادـمه ، ییاوه  هاگیاپ  نارـسفا  زا  يدایز 

. تخادرپ هقطنم  ناریا و  عاضوا  یـسررب  هب  ناتـسبرع ، هب  یتأیه  مازعا  اب  زین  دادـغب  دنتـسشن . وگتفگ  هب  ناریا  عاضوا  دروم  رد  اکیرمآ ، زا 

. دـش اکیرمآ  مزاع  یناریا ، تاماقم  اب  ررکم  تارکاذـم  دوخ و  ساسح  تیرومأم  مامتا  اـب  ناریا ، هب  اـکیرمآ  هژیو  هداتـسرف  رزیاـه ، لارنژ 
درک كرت  ار  ناریا  تلع  نیا  هب  يو  دننک . تیامح  رایتخب  زا  ناریا  نایماظن  ات  درک  یعس  رزیاه  تفگ : اکیرمآ  هجراخ  تارزو  يوگنخس 

زا رثا  رد  یلام  دوبمک  تلع  هب  ناریا  اکیرمآ ، تلود  شرازگ  هب  اـنب  دزیم . نماد  ناریا  رد  ییاـکیرمآ  دـض  تاـساسحا  هب  يو  تماـقا  هک 
ار ناریا  یتنطلس  ماظن  اکیرما  نوچ  تسا  ینتفگ  درک . وغل  ار  اکیرمآ  زا  هحلسا  دیرخ  يرالد  درایلیم  هد  دادرارق  تفن ، شورف  نداد  تسد 

ياـهتیرومأم زا  یکی  اذـل  دـیدیمن . شیوـخ  تحلـصم  هب  ار  سکاوآ  دـنورف  نیدـنچ  هلمج  زا  اهحالـس ، نیا  شورف  دـیدیم ، رطخ  رد 
اب ییاوه ، يورین  یتشادزاب و  نارادهجرد  نارفامه و  ياههداوناخ  دوشن . ررضتم  اکیرمآ  هک  دوب  يوحن  هب  دادرارق  نیا  ندز  مه  رب  رزیاه ،
هب ناهبهب  رد  ییاوه  يورین  نارفاـمه  دـندش . نارفاـمه  نیا  يدازآ  ناـهاوخ  اـهنآ ، يریگتـسد  هب  ضارتعا  ناونع  هب  يرتسگداد  رد  عمجت 

، سلجم ناگدـنیامن  هب  باـطخ  ياهیمـالعا  یناـگیاپلگ ،  هللاتیآ  يوس  زا  دـندز . ییاـمیپهار  هب  تسد  ینیمخ ، ماـما  زا  يرادـفرط  ناونع 
تلم تازرابم  زا  ماما ، ترـضح  يارب  قارع  زا  ياهمان  لاسرا  اـب  ردـص  رقابدمحمدیـس  هللاتیآ  دـش . رـشتنم  شترا ، ءارما  تلود و  تأـیه 

. دـش لاـسرا  ناـشیا  يارب  یمارگلت  یفجن  یــشعرم  هللاتـیآ  يوـس  زا  ناریا ، هـب  ماـما  ترــضح  دورو  تبــسانم  هـب  درک . تیاـمح  ناریا 
رایتخب تلود  دـش . دـهاوخ  عفترم  هرکاذـم  اب  ماظع  تاـیآ  نیب  یئزج  فـالتخا  تشاد : راـهظا  يرادمتعیرـش  هللاتیآ  هسنارف : يرازگربخ 

، ینیمخ ماما  يوس  زا  هدنیامن  کی  داد : شرازگ  ینپاژ  يرازگربخ  کی  درک . دودحم  ار  مدرم  یکناب  ياههدرپس  زادناسپ و  زا  تشادرب 
يد موس  تسیب و  اب  قباطم  هیوناژ 1979 ، مهدفه  ات  مهدزیـس  زا  فنژرب  رکذت : تسا . هدرک  وگتفگ  تاقالم و  ناتـسراغلب ، رد  فنژرب  اب 

ناونع هب  اددجم  ار  يو  سپـس  ماما  درک . افعتـسا  ماما  ترـضح  روضح  رد  نارهت  رادرهـش  تسا . هدربیم  رـسب  ناتـسراغلب  رد  هام 1357 ،
اب اروش  سلجم  یفعتـسم  ناگدـنیامن  زا  یهورگ  دـش . جورخلاعونمم  رایتخب  تلود  يوس  زا  یناتـسرهش  داوج  دـندرک . بوصنم  رادرهش 

هدیسرن دشاب ، نایماظن  اب  مدرم  دروخرب  زا  یکاح  هک  یـشرازگ  چیه  نارهت  بشید  تارهاظت  زا  ندنل : ویدار  دندرک . رادید  ماما  ترـضح 
ورـسخ دندش . تشادزاب  یماظن  يرادـنامرف  طسوت  يدـنواهن ، گنـشوه  يدـیجم و  دـیجملادبع  ياهمان  هب  قباس  يارزو  زا  نت  ود  تسا .
نمهب ياهدادیور 16  تسا . ییاقـشق  لیا  ناربهر  زا  یکی  يو  تشگزاب . ناریا  هب  اکیرمآ ، رد  دـیعبت  لاس  جـنپ  تسیب و  زا  سپ  ییاقـشق 
ياروش ءارآ  قافتا  اب  هک  يریزو  تسخن  نامرف  مکح و  دـش . مالعا  امـسر  تقوم ، تلود  ریزو  تسخن  ناونع  هب  ناگرزاب  باـختنا   1357

ناگرزاب ياقآ  ماما و  ترضح  روضح  رد  یناجنـسفر  نیملـسملاو  مالـسالاتجح  طسوت  دوب ، هدش  رداص  ینیمخ  ماما  بیوصت  بالقنا و 
لیکشت یمالـسا ، يروهمج  هب  ماظن  رییغت  مودنارفر  ماجنا  هب  فظوم  ار  يو  ناگرزاب ، يریزو  تسخن  مکح  رد  ماما  ترـضح  دش . تئارق 

تأیه باختنا  دـیدج و  یـساسا  نوناق  قبط  اروش  سلجم  تاباختنا  يرازگرب  یـساسا ، نوناق  بیوصت  يارب  ناـگربخ )  ) ناسـسؤم سلجم 
یعرـش و قح  بسح  رب  بالقنا ، ياروش  داهنـشیپ  هب  انب  تسا : هدـمآ  مکح  نتم  رد  دـندرک . یبزح  طـباور  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ناریزو 
، تسا هدـش  زاربا  شبنج  يربـهر  هب  تبـسن  میظع  تاـعامتجا  یط  هک  ناریا  تلم  قاـفتا  هـب  بـیرق  عطاـق  تیرثـکا  ءارآ  زا  یـشان  ینوناـق 

رکـش ار  گرب  يادـخ  تفگ : يریزو  تسخن  مکح  تئارق  زا  سپ  ناگرزاب  سدـنهم  میامنیم . تقوم  تلود  لیکـشت  رومأم  ار  یلاعبانج 
یهلا تبهوم  نیمه  هتـشاد و  ینازرا  نم  هب  متـشادن ، ار  نآ  تقاـیل  تیلها و  هجوـچیه  هب  هک  ار  یترهـش  نسح  راـبتعا و  نینچ  هک  منکیم 

. منکیم ناریا  تلم  زا  رکـشت  نینچمه  دـنیامرفب و  تیاـنع  هدـنب  هب  ار  یتیرومأـم  نینچ  عاـجرا  داـمتعا و  زاربا  هللاتیآ ، هـک  هدـش  ثعاـب 
زا مارآ و  تارهاظت  اب  ات  دنتـساوخ  مدرم  زا  ریزو ، تسخن  ناونع  هب  ناگرزاب  سدـنهم  نانخـس  زا  دـعب  دوخ  تاشیامرف  رد  ماـما  ترـضح 

نیا اب  تفلاخم  دـنتفگ : مکح  تئارق  زا  لبق  هبحاصم  کی  رد  ناشیا  دـنیامن . زاربا  ناگرزاب  تلود  هراـبرد  ار  دوخ  رظن  تاـعوبطم ، قیرط 
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تلود يریزو  تسخن  دروم  رد  رایتخب  دیدهت  اب  هطبار  رد  هسلج ، لحم  زا  ماما  جورخ  زا  سپ  ناگرزاب  تسا . عرـش  اب  تفلاخم  تموکح ،
تسا یکچوک  یلیخ  زیچ  نیا  دننک . دیدهت  ار  ام  يرگید  زیچ  هب  دننکب ، دنهاوخیم  دیدهت  رگا  میسرتیمن ، راطخا  نیا  زا  تفگ : تقوم ،
همانرب ناـگرزاب  يریزو  تسخن  مـالعا  يارب  وکـسم  ویدار  موشیم . تحار  نوچ  موشیم ؛ نونمم  یلیخ  اصخـش  هدـنب  دوش ، یلمع  رگا  و 
رایتخب تیقفوم  سناش  هکنیا  هب  هجوت  اـب  سرپ : دتیـشوسآ  دـنکیم . تموکح  تشاد ، تیرثکا  سک  ره  تفگ : راـیتخب  درک . عطق  ار  دوخ 

: میات هلجم  هتـشون  هب  انب  درک . هدنـسب  راـیتخب  زا  میـالم  تیاـمح  زاربا  هب  اـکیرمآ  هجراـخ  ترازو  يوگنخـس  دوشیم ، رتمک  زور  هب  زور 
نانآ يارب  ار  اکیرمآ  تسایـس  هدرک ، وگتفگ  میژر  ناـفلاخم  اـب  هک  تسا  هتـساوخ  دوخ  ناراـکمه  زا  ناریا ، رد  اـکیرمآ  ریفـس  ناویلاـس ،
يزیچ تفگ : يو  تسا . هدوب  ماکان  نامزاس  نیا  ناریا ، لئاسم  ینیب  شیپ  اب  هطبار  رد  هک  درک  فارعا  ایـس  ناـمزاس  سییر  دـنک . حیرـشت 
دنویپ مه  هب  ار  اهورین  نیا  دوب ، دیعبت  رد  لاس  هدراهچ  تدـم  هک  هلاس  تشه  داتفه و  درم  کی  هک  دوب  نیا  میدرکیمن ، ینیب  شیپ  ام  هک 

یلاخوت فدـه  هجوتم  تکرح ، نیا  هانگ  دـنک و  تیارـس  اهروشک  ریاـس  هب  یمالـسا  بـالقنا  هک  دوریم  نآ  میب  تفگ : رجنیـسیک  دـنز .
یمایپ رودـص  اب  یناگیاپلگ  هللاتیآ  تفگ . کیربت  ناشیا  هب  ار  نهیم  هب  ماما  ترـضح  تشگزاـب  یناـگیاپلگ  هللاتیآ  تسا . رـشب  قوقح 
ترازو هلمج  زا  هناخترازو ، دنچ  دـنزیهرپب . یمالـسا  بالقنا  اب  هلباقم  ییورایور و  زا  ات  تساوخ  یماظن  ناهدـنامرف  زا  شترا ، هب  باطخ 
بالقنا ياروش  زا  هدوت  بزح  دـش . لاغـشا  شترا  ياـهورین  طـسوت  يرتسگداد ، يرادـهب و  یئاراد ، داـصتقا و  روما  شرورپ ، شزومآ و 
طـسوت دـیاب  بالقنا  ياروش  تفگ : بالقنا  ياروش  اـب  تفلاـخم  رد  قلخ ، ییادـف  ياـهکیرچ  ناـمزاس  درک . یناـبیتشپ  مـالعا  یمالـسا 
تیامح دامتعا و  دـننادیم ، قلخ  ماـیق  ار  دوخ  اـهنت  هک  اـهنامزاس  هنوگ  نیا  هک  تسا  ینتفگ  دوش . لیکـشت  هدـننک  باـصتعا  اـهنویلیم 
سلجم رگید  هدنیامن  ود  تسیب و  دنتـسه . دوخ  يارب  ماظن  هدنیآ  رد  یهاگیاج  لابند  هب  هتفرگ و  هدیدن  ار  ماما  ترـضح  زا  مدرم  ینویلیم 

يرتسگداد و تاعالطا و  قبسا  ریزو  روپنایک ، اضرمالغ  دندیسر . تداهـش  هب  ياهدع  يراجاغآ ، مدرم  ترهاظت  رد  دنداد . افعتـسا  اروش ،
ماما نمهب 1357  ياهدادیور 17  دنتفر . لیئارـسا  هب  ناریا  زا  يدوهی  رازه  تشه  دـش . تشادزاب  ناهفـصا ، یبرغ و  ناجیابرذآ  رادناتـسا 

، یمالــسا بـالقنا  لـباقم  رد  شترا  راـیتخب و  هـک  تـسا  نـیا  روـشک  لاـح  هـب  دـیفم  هنـالقاع و  راـک  دـنتفگ : دوـخ  نانخــس  رد  ینیمخ 
دورو تبـسانم  هب  فلتخم  ياههورگ  اهتیـصخش و  ای  مدرم و  يوس  زا  رکـشت  ياـهمایپ  هب  خـساپ  رد  دنـشاب . هتـشاد  تبثم  یلمعلاسکع 
دییأت رد  یمومع  ییامیپهار  هب  مدرم  یناوخارف  اب  تفای . راـشتنا  مومع  هب  باـطخ  يرکـشت  ماـیپ  ناـشیا  يوس  زا  روشک ، هب  ماـما  ترـضح 

ار اهرهـش  ییامیپهار ، جوم  دـندرک و  دـییأت  ار  ناگرزاب  سدـنهم  تموکح  ناریا  مدرم  نارهت ، تیناحور  هعماج  يوس  زا  ناگرزاب  تلود 
. دـننک تیامح  ناگرزاب  تلود  زا  ات  تساوخ  مدرم  مامت  همکاـح و  ياـهنامزاس  تاـماقم و  زا  یلم  ههبج  هسنارف : يرازگربخ  تفرگ . ارف 
زا اتقوم  ناگرزاب  درک . حیرـشت  ار  دوخ  تلود  فیاـظو  هماـنرب و  تقوم ، تلود  ریزو  تسخن  ناونع  هب  دوخ  هبحاـصم  نیلوا  رد  ناـگرزاب 
يو زا  ماـما  ترـضح  يریزو  تسخن  مکح  رد  رکذـت : درک . ناـکم  لـقن  يولع  هسردـم  هب  دوـمن و  يریگهراـنک  يدازآ  تضهن  يربـهر 

لسجم و هسلج  لیکشت  یپ  رد  زورما  حبص  دبای . لاغتـشا  يریزو  تسخن  تسپ  هب  یهورگ  یبزح و  یگتبـساو  نودب  ات  دوب  هدش  هتـساوخ 
: تفگ اروش  سلجم  رد  ینارنخـس  ماگنه  هب  رایتخب  دـنداد . رونام  نارهت  زارف  رب  ییاوه  يورین  ياـهرتپوکیله  اـهموتناف و  راـیتخب ، روضح 

هدـنیآ دازآ  تاباختنا  ات  منام  یم  تکلمم  ینوناق  يریزو  تسخن  ماقم  رد  نم  منکیم ...  لـمحت  تسا ، فرح  یخوش و  اـت  تقوم  تلود 
تلود تأیه  رد  هک  ار  یلاخ  ياهلحم  نیا  تشاد : راهظا  شترا ، دـشرا  ناهدـنامرف  زا  یکی  هب  شتاراهظا  نمـض  راـیتخب  مهد . ماـجنا  ار 
نایاقآ اب  نم  میامن و  رپ  دـنکیم ، یفرعم  ناگرزاب  سدـنهم  ياقآ  هک  دارفا  زا  يدادـعت  اب  ات  ماهتـشاد  هاگن  یلاخ  اصوصخم  نم  دـینیبیم ،

یمظعلا هللاتیآ  ترـضح  تشگزاـب  تشاد : راـهظا  سلجم  زورما  هسلج  رد  اروش ، سلجم  سییر  دیعـس ، رتکد  متـسه . هرکاذـم  لوغـشم 
قباس و يارزو  همکاحم  حیاول  میوگیم . دمآ  شوخ  ناگدنیامن  مومع  دوخ و  فرط  زا  نطو  كاخ  هب  ار  عیـشت  ردـقیلاع  عجرم  ینیمخ ،

هزاجا هک  درک  مالعا  ماما  يوس  زا  یلاخلخ  قداص  نیملسملاو  مالسالاتجح  دیسر . بیوصت  هب  اروش  سلجم  هسلج  رد  كاواس ، لالحنا 
تشادزاب رد  نادمه ، رد  یخرهاش  ناگداپ  نارفامه  زا  ياهدع  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دننیبب . بیسآ  نارفامه  زا  رفن  کی  یتح  میهدیمن 
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مدرم دش . لاسرا  یکیربت  مایپ  يریزو ، تسخن  هب  ناگرزاب  سدنهم  باصتنا  تبسانم  هب  یفجن ، یشعرم  هللاتیآ  يوس  زا  دنربیم . رـس  هب 
دروم ناتـسد  هب  قامچ  يوس  زا  دندوب ، هدز  ییامیپهار  هب  تسد  ناگرزاب  سدنهم  تلود  ینابیتشپ  هب  هک  ینـس ، هعیـش و  زا  معا  نادـهاز ،

، يرـسفا هدکـشناد  نایوجـشناد  یلیـصحتلا  غراف  مسارم  رد  دندش . یمخز  ای  هتـشک  رفن  ود  تصـش و  هثداح ، نیا  رد  دنتفرگ . رارق  موجه 
رد وتنـس  ناـمیپ  رد  ناریا  روضح  تفگ : هجراـخروما ، ریزو  یکـسردنفریم ، دـندش . فاـعم  هاـش  هب  يراداـفو  دـنگوس  زا  ناوـج  نارـسفا 

ماما روضح  رد  ینارنخس ، زا  تیعونمم  لاس  تشه  زا  سپ  یفسلف  مالـسالاتجح  تسین . هیجوت  لباق  ناریا  یجراخ  تسایـس  بوچراهچ 
همادا دنتفگ : زاوها  رهش  نویناحور  اب  رادید  رد  ماما  ترضح  نمهب 1357  ياهدادیور 18  درک . ینارنخس  ناشیا ، زا  هدننک  رادید  مدرم  و 

روهمج و سییر  دوش . همکاحم  دـیاب  هاش  هک  دـنتفگ  ناشیا  ماما ، روضح  اب  يرتسگداد  يالکو  تاـقالم  رد  تسا . فیلکت  کـی  تضهن 
يوگنخـس دـنداد . لیکـشت  يو  روضح  اب  ياهسلج  ناریا ، رد  رزیاـه  اـهلارنژ  تیرومأـم  ناـیاپ  زا  سپ  اـکیرمآ ، عاـفد  هجراـخ و  يارزو 

يدـهم هلمج  زا  اههورگ ، همه  اب  کـیتاملپید  هار  زا  اـم  مینکیم . یناـبیتشپ  یـساسا  نوناـق  يارجا  زا  اـم  تفگ : اـکیرمآ  هجراـخ  ترازو 
هجراخ ترازو  تسا . هدـشن  رارقرب  يو  اـب  یـسامت  هنوگچیه  يریزو ، تسخن  هب  يو  باـختنا  زا  سپ  اـما  میاهدوب ؛ ساـمت  رد  ناـگرزاب ،

ار مدرم  تیرثکا  رظن  دیاب  رایتخب  تفگ : دیفس  خاک  يوگنخس  یفرط  زا  دسانشیم . تیمـسر  هب  ار  رایتخب  تلود  زونه  درک  مالعا  اکیرمآ 
شترا داتس  سییر  یغابهرق  رایتخب ، ماظتنا ، سابعریما  یباحـس ، هللادی  نایاقآ  نیب  ناگرزاب ، سدنهم  يریزو  تسخن  مالعا  زا  سپ  دریذپب .

هب یـضار  ار  رایتخب  هک  دنیآیم  رب  ددـص  رد  ماظتناریما  یباحـس و  ياقآ  تاقالم ، نیا  رد  دـش . ماجنا  یتاقالم  شترا ، مود  هرادا  سییر  و 
مالعا رایتخب  زا  ار  دوخ  ددجم  تیامح  نانآ  روضح  رد  تساوخ  مدقم  یغابهرق و  زا  ییامن ، تردق  يارب  رایتخب  یفرط  زا  دنیامن . افعتـسا 
ندـنل ویدار  دراد . همادا  لئاسم  زیمآتملاسم  لـح  يارب  ناـگرزاب  راـیتخب و  نیب  رظن  لداـبت  هرکاذـم و  درک  مـالعا  یباجنـس  رتکد  دـننک .
تلود زا  نایهاگـشناد ، هلمج  زا  مدرم ، فلتخم  راشقا  اههورگ و  تسا . هدـش  زاـغآ  شترا  ینیمخ و  هللاتیآ  شبنج  ناـیم  وگتفگ  تفگ :
هاجنپ هقباسیب  ییامیپهار  کی  رد  هعبات  ياهشخب  ناجنز و  مدرم  نویناـحور و  دـندرک . تیاـمح  یناـبیتشپ و  ناـگرزاب  سدـنهم  تقوم 

لـضفلاوبا مالـسالاتجح  عامتجا ، نیا  رد  دنتـشاد . مالعا  وا  بوصنم  ریزو  تسخن  ینیمخ و  ماـما  زا  را  دوخ  عطاـق  تیاـمح  يرفن ، رازه 
تلود نیسلجم و  لالحنا  2 ـ یهاشنهاش .  میژر  لالحنا  1 ـ رب : ینبم  ار  ياهدام  یـس  همانعطق  تیناحور ، مدرم و  زا  یگدنیامن  هب  يروکش 

هب کیدزن  یبرغ  ياهتاملپید  سرپدتیـشوسآ : تفرگ . رارق  دییأت  دروم  درک و  تئارق  ناگرزاب ، سدـنهم  تلود  تیعورـشم  3 ـ رایتخب . 
، قباس نارسفا  زا  نت  اهدص  وکسم : ویدار  ندنل و  ویدار  دنتسین . يوق  اتدوک  يارب  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  اهلارنژ  هک  دندقتعم  شترا 
. دندرک مالعا  ینیمخ  هللاتیآ  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  دـناهدش ، جارخا  شترا  زا  هاش  تفلاخم  تلع  هب  هک  شترا  يارما  زا  نت  دـنچ  هلمج  زا 
. داد شهاک  ار  رورم  روبع و  عنم  تاعاس  دـنهدیمن ، تیمها  یماـظن  تموکح  تاررقم  هب  مدرم  هک  لـیلد  نیا  هب  نارهت  یماـظن  رادـنامرف 

ياـهنلاس زا  یکی  رد  یـساسا ، نوناـق  زا  يرادـفرط  هب  میژر  ناراداوه  زا  یعمج  دـنداد . افعتـسا  سلجم  ناگدـنیامن  زا  رگید  رفن  هدزیس 
ینادوجآ سییر  يروکش ، گنهرس  تفرگ . سامت  شکارم  رد  هاش  اب  رـصم ، روهمج  سییر  تاداس ، دندرک . عامتجا  هیدجما  هاگـشزرو 

ندوب نما  ان  تلع  هب  ییاوه  لقن  لمح و  مهم  ياهتکرـش  دـش . رورت  ناگداپ ، هب  نتفر  ماگنه  هب  هیئاضر ، راـهچ  تصـش و  رکـشل  داـتس 
کی درک . ینارگن  راهظا  ناریا  عاضوا  زا  دحتم  للم  نامزاس  یمومع  عمجم  دـندرک . عطق  ناریا  هب  ار  دوخ  ياهزاورپ  ناریا ، ییاوه  ورملق 

هب مزـال  دـش . دازآ  هید ، تخادرپ  زا  سپ  مدرم ، یعرـش  همکحم  طـسوت  دوب ، هدرک  بورـضم  ار  ياهدـننار  ناهفـصا  رد  هک  اـکیرمآ  هعبت 
هاگداد نیا  لیکـشت  دـنرادن . ار  اـکیرمآ  هعبت  دارفا  زا  کـیچیه  همکاـحم  قح  ناریا  مکاـحم  نویـسالوتیپاک ، نوناـق  قبط  هک  تسا  رکذـت 

هژر و ماجنا  اـب  ییاوه  يورین  لنـسرپ  زا  یعمج  نمهب 1357  ياهدادـیور 19  تسا . ناملـسم  مدرم  نوزفا  زور  نتفای  توق  هناـشن  یمدرم 
زا نینچمه  ناشیا  دـندرک . یگتـسبمه  مالعا  تضهن  يربهر  ناریا و  مدرم  یمالـسا  تکرح  اب  ماما ، ترـضح  لـباقم  رد  دورـس  ندـناوخ 

هتـسناوتن درک  مالعا  ناگرزاب  سدنهم  ضایر : ویدار  تاعوبطم و  دندرک . رکـشت  ناگرزاب  سدنهم  تلود  زا  تیامح  رد  مدرم  ییامیپهار 
تسخن مالعا  زا  سپ  یمومع  ینارنخس  نیلوا  یط  يو  دننکیم . تیامح  یـساسا  نوناق  زا  نایـشترا  دنک و  بلج  ار  شترا  تیاضر  تسا 
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داتس منک . تکرح  راومه  هار  تلافسآ و  ياههداج  يور  دیاب  هک  متسه  یجنران  كزان  يراوس  نیـشام  هدنب  تفگ : تقوم  تلود  يریزو 
رهش یساسا ، نوناق  نارادفرط  درک . بیذکت  ار  ماما  ترضح  لباقم  رد  ییاوه  يورین  نارـسفا  هژر  رب  ینبم  ناهیک  همانزور  سکع  شترا ،

یـساسا نوناق  يرادفرط  هب  هک  میژر  ناراداوه  زا  ياهدع  دندرب . شروی  هنانز  مامح  کی  هب  دـبنگ  رهـش  رد  دندیـشک و  شتآ  هب  ار  يوخ 
ناـبایخ ياهيزادـناریت  رد  زمیاـت ، سلجنآسوـل  راـگنربخ  دـنتخادرپ . دروـخ  دز و  هب  دوـخ  نیفلاـخم  اـب  دـندوب ، هدرک  عـمجت  نارهت  رد 

رد راشقا  هیلک  مشخ  دایرف و  مدرم و  تارهاظت  دـهاش  نارهت  رهـش  زورما ، هتـشذگ و  ياهزور  یط  دـش . هتـشک  دروخ و  ریت  هلاژ  داـبآحرف 
شتآ ياههلعـش  دنتفرگ و  رارق  هاش  ياهتیانج  زا  هدمآ  هوتـس  هب  مدرم  موجه  دروم  یتلود  تاسـسؤم  رگید  اهکناب و  دوب . میژر  لباقم 

میقتـسم روطب  نویزیولت  ویدار و  یباصتعا  نانکراک  ینویزیولت  هبکـش  زا  هک  یهاتوک  قطن  یط  ینیمخ  ماـما  دیـشکیم . هناـبز  وس  همه  زا 
یتسیاب هک  تسه  هدوب و  تمـسق  نیا  رد  ییاههاگتـسد  دنتفگ : یهورگ  ياههناسر  نانکراک  يارب  تیقفوم  يوزرآ  نمـض  دشیم  شخپ 

شیوخ تیامح  یفاذق  گنهرس  تسا . هدرک  هدافتسا  عورـشمان  ياهفده  هار  رد  اهنآ  زا  بصاغ  میژر  یلو  دندوبیم . مدرم  تمدخ  رد 
یتشادزاب نارـسفا  هداوناخ  دـندش . حورجم  رفن  هدزای  هتـشک و  رفن  جـنپ  ناگرگ ، ياهيریگرد  رد  تشاد . مالعا  ناریا  مدرم  بالقنا  زا  ار 

جورخلاعونمم یناتـسداد  فرط  زا  هک  یماما  فیرـش  سدنهم  دـندرک . اذـغ  باصتعا  هب  دـیدهت  نصحت ، همادا  اب  نانچمه  ییاوه ، يورین 
کی هب  حلـسم  دارفا  تفرگ . هدهع  هب  ار  زاوها  روپاش  يدنج  هاگـشناد  دراگ  سییر  رورت  نوروصنم ، هورگ  تخیرگ . روشک  زا  دوب ، هدش 
نمهب ياهدادیور 21  دش . تقرـس  زین  نارهت  رد  کناب  نیا  بعـش  زا  یکی  يدوجوم  نینچمه  دندز . دربتـسد  نامرک  رد  یلم  کناب  هبعش 
هـضبق کی  يزابرـس ، تمدـخ  نایاپ  تراک  ءازا  رد  مدرم  حیلـست  يارب  ییاوه  يورین  یبالقنا  لنـسرپ  هناحلـسم ، يریگرد  زاغآ  اـب   1357

دیدش دروخ  دز و  تعاس  جنپ  زا  سپ  ون ـ  نارهت  يرتنالک  رهظزادعب  تعاسرد 5/4  دندادیم . رارق  نانآ  رایتخا  رد  گنشف  تفه  حالس و 
، سپ نـیا  زا  دنتـشاد .  حورجم  هتــشک و  نیدـنچ  دروـخ  ودز  نـیا  رد  اـهيدراگ  مدرم و  درک و  طوقــس  مدرم ـ  دراـگ و  نیرومأـم  نـیب 

تموکح تاعاس  دوخ ، لهچ  هرامـش  هیمالعا  رد  نارهت  یماظن  رادـنامرف  دـندش . طـقاس  مدرم  تسد  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  اـهيرتنالک 
اـهيرتنالک و هب  مدرم  تـالمح  نتفرگ  تدـش  زا  سپ  داد . شیازفا  حبـص  جـنپ  تعاـس  اـت  رهظزادـعب  مین  راـهچ و  تعاـس  زا  ار  یماـظن 
زا اـهنت  مدرم  ینعی  داد . شیازفا  رهظ  هدزاود  تعاـس  اـت  ار  رورم  روـبع و  عـنم  تعاـس  زور  نیمه  رد  نارهت  یماـظن  رادـنامرف  اـهناگداپ ،

دبهپس تسا . یماظن  ياتدوک  کی  كرادت  رد  میژر  دنراد . ار  دوخ  لزانم  زا  جورخ  هزاجا  رهظزادعب  مین  راهچ و  ات  رهـش  هدزاود  تعاس 
تـضهن ناربهر  هیلک  گنردیب  ات  تساوخ  اهنآ  زا  دوخ ، هعبات  ياهناگی  هب  یلمعلاروتـسد  یط  هموح ، نارهت و  یماظن  رادنامرف  یمیحر ،

، دنوش تشادزاب  دـیاب  هک  رفن  اهدـص  یماسا  زا  یتسیل  لمعلاروتـسد ، نیا  هارمه  دـنیامن . لقتنم  ریازج  زا  یکی  هب  امیپاوه  اب  ریگتـسد و  ار 
نیا رد  دروـخیم . مـشچ  هـب  ناـگرزاب ، يدـهم  سدـنهم  یناـقلاط  هللاتـیْآ  ماـما ، ترــضح  ماـن  اـهنآ  سأر  رد  هـک  تـسا  هدـش  قاـصلا 

. دنوش تشادزاب  دننکب ، اهيریگتسد  نیا  لباقم  رد  کیرحت  هب  مادقا  هک  مود  هجرد  ناربهر  هیلک  هک  تسا  هدش  ینیبشیپ  لمعلاروتـسد ،
: دـنتفگ دـندرک و  مالعا  یغلم  ار  نآ  نارهت ، یماظن  رادـنامرف  فرط  زا  هدـش  مـالعا  یماـظن  تموکح  اـب  هطبار  رد  ینیمخ  ماـما  ترـضح 

نیا زا  تسد  رگا  هک  منکیم  راطخا  دننکن ...  انتعا  نآ  هب  هجوچیه  هب  مدرم  تسا و  عرش  فالخ  هعدخ و  یماظن  تموکح  زورما  هیمالعا 
، تقوم تلود  نینچمه  میریگیم . ادخ  دیما  هب  ار  دوخ  رخآ  میمـصت  ددرگنرب ...  شدوخ  لحم  هب  دراگ  رگـشل  دنرادن و  رب  یـشک  ردارب 

وغل وگدـنلب ، اب  ینیمخ ، ماما  هتیمک  داتـس  هب  هتـسباو  ياهنیـشام  اـهسوبینیم و  درک  فیـصوت  هئطوت  کـی  ار  یماـظن  تموکح  هیمـالعا 
یماظن تموکح  شترا ، نارـس  زا  یکی  یمیحر ، هتفگ  هب  انب  هک  تسا  ینتفگ  دندرک . مالعا  نارهت  حطـس  رد  ار  یماظن  رادـنارمف  هیمالعا 

، تضهن ناربهر  يریگتـسد  رورت و  اصوصخ  مدرم و  بوکرـس  اتدوک و  ماجنا  هب  یماظن ، تموکح  تاعاس  شیازفا  اب  هک  تشاد  میمـصت 
يافعتـسا هب  باوج  رد  ینیمخ  ماما  درک . هفخ  هفطن  رد  تضهن  يزوریپ  هناتـسآ  رد  ار  یگرزب  هئطوت  ماما ، ترـضح  میمـصت  نیا  دزادرپب .
دناهدروخ مسق  هک  یناسک  تسا و  بجاو  نآ  اب  تفلاخم  تسین و  حیحـص  یتوغاط  تردق  ظفح  يارب  مسق  دنتـشون : حلـسم  يورین  دارفا 

اههد درک . ادـیپ  يرتشیب  جوا  نارهت  رد  ینابایخ  گنج  دـنتفر . ییاوه  يورین  دارفا  يرای  هب  حلـسم  مدرم  دـننک . لمع  نآ  فـالخ  رب  دـیاب 
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تـسیب هدزناش و  هدراهچ و  ، ) ون نارهت  ياهيرتنالک  دنتفرگ . رگنـس  كاخ  نش و  ياههسیک  تشپ  دابآحرف ، نابایخ  رد  مدرم  زا  نت  رازه 
. دـش طـقاس  اوـه  رد  نارهت  رد  دراـگ  رتـپوکیله  کـی  نـینچمه  دــندرک و  طوقــس  ير ، رهــش  هدزاـی و  هد و  کـمران  و  هـن ) کـی و  و 

ناشیا لباقم  رد  ییاوه  يورین  نارسفا  هژر  رب  ینبم  ناهیک  همانزور  رد  جردنم  سکع  ماما ، ترـضح  بناج  زا  حتفم  رتکد  مالـسالاتجح 
يوس زا  درک . بیذکت  ایوق  شترا ، نارـس  رایتخب و  اب  سامت  هنیمز  رد  ار  تاعوبطم  شرازگ  ناگرزاب  تسناد . یعقاو  حیحـص و  الماک  ار 
نایب ملق و  لها  مدوخ  نم  هک  دندرک  مالعا  ینیمخ  ماما  دش . بیذکت  شترا  نارس  رایتخب و  اب  سامت  هنوگ  ره  ینیمخ ، ماما  تاغیلبت  رتفد 

و نت ،  شش  تسیب و  دص و  بشما ، هدزای  تعاس  ات  ار  ادهش  دادعت  ناکشزپ ، یلم  نامزاس  دادما و  داتس  مرادن . ییوگنخس  چیه  متـسه و 
رفن شـش  لهچ و  هب  دناهدش ، لقتنم  یناجرج  ناتـسرامیب  هب  هک  ناگدـش  هتـشک  امـش  درک . رکذ  رفن  راهچ  یـس و  دصـشش و  ار  نیورجم 

، ناگرزاب تلود  يارب  تیقفوم  يوزرآ  نمض  يرادمتعیرـش  هللاتیآ  تسین . شرامـش  لباق  اهنآ  ترثک  تلع  هب  اهیمخز  دادعت  دیـسر و 
نایاپ تفن  تکرـش  باصتعا  تقوم ، تلود  رارقتـسا  اب  درک : مـالعا  تفن  تکرـش  رد  ناـگرزاب  سدـنهم  تفگ . کـیربت  ار  يو  باـختنا 

. تـسا هدــش  لــقتنم  سربــق  هــب  ناریا  زا  اــکیرمآ  یــسوساج  تازیهجت  هــک  درک  مــالعا  سربــق  تسینوــمک  بزح  تفاــی . دــهاوخ 
س  / www.irdc.ir: عبنم

بالقنا زاورپ 

هک دوب  زور  نیارد  تسا  ناریا  رـصاعم  خیرات  ياهزور  نیرتراگدـنام  زا  یکی  هامنمهب 1357 ، مهدزاود  دابآرهم  رد  ماما  بـالقنا  زاورپ 
هاگدورف رد  هژیوهب  ِوش  روش و  نیا  دنتشاد و  يریذپان  فصوِوشو  روش  مدرم  تشگزاب  روشک  هب  نطو  زا  يرود  لاس  هدزیـس  زا  سپ  ماما 

امیپاوه زا  ناگدننکلابقتـسا  قاتـشم  رظتنم و  نامـشچ  ربارب  رد  ماما  ناهارمه  امیپاوه ، یجورخ  رد  ندـش  هدوشگ  اـب  دوب . رتشیب  داـبآرهم 
امیپاوه لخاد  هب  هدیدنـسپ  هللاتیآ  يرهطم و  هللاتیآ  اهنآ ، يهداوناخ  ياضعاو  ناکیدزن  ناراگنربخ  جورخ  لاـبند  هب  دـندشیم . جراـخ 
یهورگ يهقلح  رد  دوب و  يوسنارفنابلخ  تسد  رد  ناشتسد  هکیلاح  رد  ماما  حبـص  يهقیقد  تفه  یـس و  هن و  تعاس  سأررد  دـنتفر و 
ربکاهللا دایرف  هاگدورف  نلاس  هب  ماما  دورو  اب  دـش . رهاـظ  اـمیپاوه  يـالاب  يهلپ  رد  تشاد  رارق  يرهطم  هللاتیآ  نوچ  ناگدننکلابقتـسا  زا 

يولج تسناوتیمن  یـسک  دوب و  روصتدـح  زا  شیب  ربخ  يهیهت  يرادربملیف و  يارب  ناراگنربخ  موجه  دروآرد . هزرل  هب  ار  هاگدورفنلاس 
يهتــسد سپــس  دـش و  توـالت  نآرق  دوـش . هدـید  ماـما  يهرهچ  اـت  دننیــشنب  نـیمزيور  رب  دــش  اـضاقت  مدرم  زا  هرخـالاب  دریگب . ار  نآ 

دـندرک و ارجا  ار  دوخ  دورـس  نلاسمود  يهقبط  رد  دوب و  يربکا  ياقآ  هورگ  نیا  يهتـسدرس  دـنداد . رـس  ار  ماما  يا   » دورـسناناوخدورس
ناسنا تاجننوچ  فده  هر  رد  ناج  هتـشذگ ز  يا  فرـش  رهظم  يا  دهاجم ، يا  ماما  يا  ینیمخ  : » دـنداد رارق  ریثأت  تحت  ار  نلاس  ياضف 

مایق قح  هار  هب  وت ، راعش  دوب  قح  رادتسود  نانمیرها  مصخ  قحرادساپ  ییوت  نیا  ییوت  نیا  تسوت  راختفا  قح  هار  رد  گرم  تسوت  راعش 
ماـیپ تئارق  دوب و  وجـشناد  هک  شونداـش  هللارـصن   » ياـقآ نآ  زا  سپ  هبترم .  راـهچ   ( ماـما يا  ینیمخ  مالـس  اروت  اـم  ز  دورد ، ار  وـت  اـم  ز 

هللا بزح  ّنا  الا  ًاقوهز  ناک  لـطابلانا  لـطابلا  قهز  قحلاءاـج و   » تخادرپ ماـیپ  تئارق  هب  تشاد  هدـهع  رب  ار  ماـما  هبتلم  ییوگدـماشوخ 
درفدرف بناج  زا  مهاوخیم  هزاجا  ناریاتلم  زیزع  ناج  يا  قح و  زابکاپ  يهدـنب  يا  نکـشتب  میهاربا  يا  ادـخ و  حور  يا   « » نوبلاغلامه

ناج زا  يزیچ  هچ  ناریاتلم  تسوت  يهناخ  هناخ  هک  آدورف  امنمرک و  تسوت  يهنایـشآ  ممـشچ  رظنِماور  هک  مناسرب  ضرع  هب  ناریا  تلم 
زابکاپ يهدـنب  ار  وا  هک  دراد  غارـس  نیا  زا  رتـالاب  ییاـنث  هچ  دـیامن و  شنیبنشورو  راکادـف  ربهر  يهدـنخرف  مدـقم  راـثن  هک  دراد  رتزیزع 

يهبرجت زا  امـش و  تیـصخش  رد  ناریا  تلم  ادختیآ . يا  ِداص ، يهعیـش  يا  يدمحم  ناملـسم  يا  ادـخ ، زابکاپ  يهدـنب  يا  دـناوخبقح .
شهار ناگدنیوپ  شناگدنمزرهب و  ادخ  يهدعو  ینیع  ِادصم  تسا  هدرپس  امش  هب  هک  تما  تماعز  لاسهدزناپ  رد  صخالاب  امـش  یگدنز 

ادخ نآ  زا  یـسکره  و  «، » درادیم هگن  مدـقتباث  ار  امـش  دباتـشیم و  امـش  يرایهب  دیباتـشب ، ادـخ  يرای  هب  رگا   » هک دـنکیم  دوهـشم  ار 
روآدای رامعتـسا  دادبتـسا و  ياهلبمـس  راـبجاو  راـشف  تحت  شیپ  لاـس  هدراـهچ  رد  زیزع  نطو  زا  امـش  ترجه  تسوا .  نآ  زاادـخدشاب 
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. دندش هدناردوخ  راید  رهـش و  زا  يدیحوت  يهعماج  يراتـساوخ  هانگ  هب  هک  تسوا  راوگرزب  نارایو  ادخ ـ  لوسر  ناتمرکم ـ  دج  ترجه 
رز و ياهلبمـس  هک  تسا  هکم  میظع  نیبم و  حتف  روآدای  ناتزورما  تشگزابو  هللا  اّنبر  اولوقی  نا  یلا  قح  ریغب  مه  راید  نماوجرخ  نیذلا  »

تموـکح نیزگیاـج  ییادـخ  تموـکح  ودــندش  هدروآ  ریز  هـب  ینارمکح  رقم  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  یتـشوگ  يزلف و  ياـهتبو  روز 
نأشلامیظع ربهر  راظتنارد  فک  رب  ناج  ناریا  تلم  نینما »  هللاءاشنا  مارحلادجسملا  نلخدتل  قحلاب  ایورلالوسر  هللا  ِدص  دقل  . » دش توغاط 

يربارب يردارب و  تاواسم  دـشاب ... دازآ  ناسنا  یگدـنب  دـیق  زا  ناسنا  نآ  رد  هکياهعماج  يدـیحوت  يهعماج  يرارقرب  اـت  تسا و  شیوخ 
نآ زا  یگدـنب  هملک  کی  رد  ددرگ و  وحم  هلاس  دصراهچرامعتـسا  هلاس و  دـصناپو  رازهود  دادبتـسا  راـثآ  دوش و  رارقرب  یعقاو  ياـنعمهب 

سدقم بالقنا  تکرحهک  هلاس  هدزناپ  يادهـش  دیهـش ، رازه  دـنچ  ياج  تسـشن  دـهاوخن  ياپ  زا  دـشاب ، یهلاتموکح  تموکح  ادـخ و 
ار بالقنا  لاهن  يهدیسر  رمث  هب  ياههفوکش  دوخ و  ربهر  يهنارفظم  تشگزابهک  تسایلاخ  دندیشخب ، تعرس  دوخ  نوخ  اب  ار  یمالـسا 

تلح یتلا  حاورالایلع  کیلعمالـسلا و  . » دوب دـهاوخدهاش  رظان و  ناشكاپ  حاورا  دنتـسین ، ام  ناـیم  رد  زورما  رگا  دـننیبب . دوخ  مشچهب 
ارهز تشهب  ات  هاگدورف  زا  ماما  ینیمخماما »  يربهر  هب  یمالـسا  يروهمج  يدیحوت و  يهعماج  داب  رارقرب  هتاکربو »  هللاۀـمحر  کئانفب و 
سپس دش و  دنهاوخ  یفرعم  ماما  هب  ناگدننکلابقتـسا  هاگدورف  نلاس  رد  ماما  تانایب  زا  دعب  هک  دوب  هدرک  مالعا  ماما  زا  لابقتـسا  يهتیمک 

رد مدرم  راظتناو  هاگدورف  نلاـس  هب  مدرم  موجه  یلو  دـش ، دـهاوخ  هئارا  ماـما  رـضحم  هب  زین  تاـباصتعايهتیمک  تفن و  يهتیمک  شرازگ 
زا نوریب  هب  رتدوز  هچره  ار  ناـشیا  دـش  روـبجم  ماـما  زالابقتـسا  يهتیمک  تخیر و  مـه  هـب  ار  اـههمانرب  نـیا  لـمع  رد  هاـگدورف  زا  نوریب 

رمانیا يارب  ار  ياهژیو  نیـشام  دوب و  هدرک  يزیرهماـنرب  ار  دراوم  ماـمت  لیکـشت  ودـب  زا  ماـما  زالابقتـسا  يهتیمک  دـنک . لـقتنم  هاـگدورف 
، دوب یمالسا  يهفلتؤم  ياهتأیه  ياضعا  زا  ودوب  هدش  دازآ  نادنز  زا  هزات  هک  تسودقیفر  نسحم  نانآ  میمـصت  قبط  دوب . هدید  كرادت 

ناریا هب  ماما  ترـضح  هامنمهب  مجنپ  رد  دوب  رارق  هک  یتقو  : » دیوگیم هنیمز  نیا  رد  يو  تفرگهدـهعرب  ار  ماما  لماح  نیـشام  یگدـننار 
تـسا رارق  یـسک  هچ  هک  دندومرفحتفم  دیهـش  میتشاد  ياهسلج  حـتفم  يرهطم و  یتشهب  راوگرزب  نادیهـش  اب  هارمهام  دـنروایب ، فیرـشت 

دوـخ زا  رتـهب  یـسک  هچ  : » دـندومرف ناـشیا  میاهدرکن  دزماـن  ار  یـسک  ًـالعف  مـتفگنم  دریگب . هدـهع  رب  ار  ماـما  لـماح  نیـشام  یگدـننار 
.« دوشن مه  يرگید  ثحب  وگن و  يزیچ  مه  سکچـیههب  نک  لوبق  تدوخ  ار  تیلوئـسم  نیا  : » دـندومرف هلـصافالب  زین  یتشهب  دیهـش  «. امش

نیـشام ناونعهب  تشاد  قلعت  نارهت ـ  نایرازاب  زا  ـ  عیانـصلاعمجم یلعجاـح  ماـن  هب  يدرف  هب  هک  ار  يرزیلب  نیـشام  زین  تسودقیفر  نسحم 
هجوتم يرطخرگا  ًانایحا  ات  دوش  هلولگدض  نیـشام  نیا  ات  دش  ررقم  رتشیب ، تینما  يارب  درک . باختناارهزتشهب  ات  هاگدورف  زا  ماما  لماح 

هب : » دـیوگیم هنیمز  نیا  رد  يو  تخادرپ  نیـشام  ندرکهلولگدـض  هب  تسودقـیفر  نسحم  رما ، نیا  تلع  هب  دـشابن . رگراـک  دوـش ، ماـما 
مه ار  نیـشام  يهندـب  دـنک . هلولگدـض  ار  نیــشامنیا  فرطود  بـقع و  ياههشیــش  اـت  مـیدروآ  راـشف  لارییم  يزاسهشیــش  يهناـخراک 
هک تسا  یلاح  رد  نیا  میدرک »  هلولگدض  ار  نیشام  تروص  ره  رد  میتشاذگ و  راک  دالوف  دننیشنبماما ، دوب  رارق  هک  یتمـسق  صوصخهب 

تـسودقیفر ياقآ  تاباصتعا  رطاـخ  هب  دـیوگیم  دـنکیم و  در  ارنیـشام  ندـش  هلولگدـض  لابقتـسا ـ  يهتیمک  ياـضعا  زا  یتارب ـ  ربکا 
مـشاه دوش . یهرزمه  ولج  زا  دریگ و  رارق  نیـشام  تشپ  فاـص  ياهشیـش  دـش  ررقم  نیا  رطاـخ  هب  دـنک . هلولگدـضار  نیـشام  تسناوـتن 
ياـقآ هـک  دـیوگیم  ماـما ـ  زا  لابقتـسا  يهـتیمک  ياـضعا  رگید  زا  ـ  یتـالحم هللالـضف  دیهــش  یلو  تـسا  داـقتعا  نـیا  رب  مـه  ناـیغابص 

نـسحم دـنکتحار . تهج  نـیا  زا  ار  لابقتـسا  يهـتیمک  ياـضعا  لاـیخ  هدرک و  هلولگدـض  ار  ماـما  لماحنیـشام  تسناوـت  تسودقـیفر 
زین هاـگدورف و  فرط  زا  زین  يرگید  نیـشام  هک  دوب  یلاـحرد  نیا  دوب ، هدروآ  هاـگدورف  هب  ماـما  لاـقتنا  يارب  ار  نیـشام  نیا  تسودقـیفر 
ایوگ . دـندوبهدرک هدامآ  راکنیا  يارب  ییاوهيورین  زنب  نیـشام  کـی  ناـنآ  دوب و  هدـش  هدـید  كرادـتراکنیا  يارب  ماـما  ناراـی  زا  یخرب 
تلع هب  ماما  یتقو  هاگدورف  نلاس  رد  مسارمناـیاپ  زا  دـعب  نیارباـنب  دـندوبن ، هاـگآ  رما  نیا  زا  سیراـپ  رد  ماـما  ناـیفارطا  اقآدـمحاجاح و 

: دیوگیم هنیمز  نیا  رد  لابقتسا ـ  يهتیمک  ياضعا  زا  نایغابص ـ  مشاه  دش . زنب  نیشام  راوس  تفر  دناب  يور  هب  نلاس  رد  تیعمج  ماحدزا 
نآ رد  دندوب . نیشام  نآ  نورد  ماما  دوب . هدرک  فقوت  زنبنیـشام  کی  رتولج  تسین  رزیلب  لخاد  ماما  میدید  میتشگرب  دناب  يور  هب  یتقو  »
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زیچهمه ناهگان  دوبن . مولعم  دیایبدناب  هب  دوب  هتسناوت  هنوگچ  دروآرد . تکرح  هب  ار  نیـشام  تشاد  لایخ  هک  مدیدار  یلاخلخ  ياقآ  نیح 
ماـما تسا  نیا  امـش  نیـشام   » متفگ ناـشیا  هب  مدرک و  زاـب  ار  رزیلب  نیـشام  رد  مدادلـه و  ار  یلاـخلخ  ياـقآ  تعرـس  هـب  دروـخ . مـه  هـب 
راوس لابقتسا  يهتیمک  يهمانرب  قبط  ماما  بیترت  نیا  هب  دندش ». تسودقیفر  ياقآ  رزیلب  راوس  دندش و  هدایپ  دنداد و  جرخ  هب  يرایـشهزین 

یگنهامه ياربنایغابـص  مشاه  سدـنهم  يرهطم و  دیهـش  نایاقآ  ات  دوب  هدرک  ررقم  شیپ  زا  ماـما  زا  لابقتـسايهتیمک  دـش . رزیلب  نیـشام 
هنیمز نـیا  رد  هـک  ماـما  ترـضح  یلو  تسـشن  رزیلب  تـشپرد  نایغابـص  نیارباـنب  دنــشاب . تسودقـیفر  رزیلب  رد  لابقتــسا  مـسارم  رتـشیب 
ياقآ زا  دنشاب  نیشام  نآرد  تسودقیفر ـ  نسحم  ناشهدننار ـ  اقآ و  دمحاجاح  ناشدوخ  زجهب  یسک  دنتساوخیمنو  دنتـشاد  یتیروذحم 
بقع اقآ ، متفگ  دنوش ، راوس  دنتـساوخ  ماما  یتقو  : » دیوگیم هنیمز  نیارد  تسودقیفر  نسحم  دوش . هدایپ  نیـشام  زا  دنتـساوخ  نایغابص 

: دندومرف هدرک و  نم  هب  ورماما  دوب . هتـسشن  نایغابـص  ياقآ  نیـشام  تشپ  رد  منیـشنب »  ولج  مهاوخیم  نم  :» دـندومرف ماما  یلو  دینیـشنب ،
یلو میـشاب ،  مـه  اـم  هماـنرب  قـبط  تـسا  رارق  : » دـنتفگ نایغابـص  ياـقآ  دشابننیـشام ». نـیا  رد  يرگید  یـسک  نـم  اـقآ و  دـمحا  زجهـب  »
جاح نیـشام و  يولج  یلدنـص  رد  ماما  ترـضح  نآ  زا  سپ  دـندش ». هدایپ  نایغابـص  ياقآ  نیارباـنب  مراد  تیروذـحم  نم  : » دـندومرفماما

ياهمیت ياضعا  . داتفا هار  هب  ارهزتشهب  يوس  هب  تسودقیفر  نسحم  یگدننار  هب  نیـشام  تفرگ و  رارق  نآبقع  یلدنـص  اقآ  دـمحادیس 
. دنتشاد هدهع  رب  ار  اهریسم  لرتنک  دندرک و  ادیپ  رارقتسا  اهریسمرد  يدرجورب  دمحم   » دیهش یتسرپرـس  هب  زین  لابقتـسا  يهتیمک  تظافح 

رظتنم دـندوب ، هدرکعمجت  اهریـسم  رد  جـنپ  تعاس  حبـص  زا  هکیلاح  رد  ناـنآ  دزیم . جوم  تیعمج  ارهزتشهباـت ، هاـگدورف  زا  نوریب  رد 
تشپ رگید  نیشام  دنچ  روظنم  نیا  يارب  دنروآ . موجه  ناشیا  نیـشاميوس  هب  ماما  تیؤر  ضحم  هب  دشیم  ینیبشیپ  دندوب و  ماما  دورو 

هنوگره زورب  تروصرد  ات  دـندوب  هدرک  ادـیپ  رارقتـسا  نآ  رد  لابقتـسا  يهتیمک  ياضعا  زین  نویناـحور و  هک  دـندوبتکرح  رد  ماـما  رس 
يهتیمک ياضعا  زا  ار  یلرتنک  هنوگره  لمع  رد  هک  دوب  يدح  هب  اهریـسمرد  تیعمج  ماحدزا  یلو  دنوش ؛ لمع  دراو  تعرـس  هب  یلکـشم 

رود مدرم  زا  یهوبنا  دشجراخ ، هاگدورف  زا  هکنیا  ضحم  هب  ماما  لماح  نیشام  درکیم . بلس  ماما  تکرح  ریسم  زین  وتیعمج  رب  لابقتسا 
هب دندادیم ، رـس  ماما  ییوگدماشوخ  رد  ییاهراعـش  دـندوب و  هدـشهدزناجیه  ماما  ندـید  اب  هکیلاح  رد  نانآ  دـنتفرگ . ار  نیـشام  رود  ات 

یلو دشاب ، لکـشم  تظافحراک  هک  دشیم  ینیبشیپ  لبق  زا  دشیمن . رگراک  زین  نانآ  ياهراطخا  دندرکیمن و  ییانتعایتظافح  نارومأم 
رب لرتنک  نیرتمک  لامعا  ددصرد  تظافح  میت  ياضعا  نیاربانب  دوش ، جراختظافح  میت  يهدـهع  زا  هرـسکی  راک  نیا  هک  دـشیمن  روصت 

نانآ دـش . جراخ  تظاـفح  میتتسد  زا  اـهراک  لـمع  رد  دـندش ، جراـخ  هاـگدورف  زا  ماـما  هکنیا  ضحم  هب  یلو  دـندوب ، ریـسمو  تیعمج 
نیا دـننک . يریگولج  ماما  لماح  نیـشام  هب  دارفا  ندـش  کیدزن  زا  ماـماتکرح  ریـسم  لوط  رد  اـت  دـندوب  هدـید  كرادـت  ار  ییاـهروتوم 

ار اهریسم  تیاده  هک  دندوبمدرم  نیا  دنشاب و  هتـشاد  یبسانم  ییاراک  دنتـسناوتن  دندش و  مگ  رتشیب  تیعمج  موجهو  ماحدزا  رد  اهروتوم 
نابایخ دراو  رزیلب  : » دیوگیم هنیمز  نیا  رد  دـندوب ـ  تکرح  رد  ماما  رـستشپ  هک  تظافح  میت  ياضعا  زا  یتارب ـ  ربکا  دنتـشاد . هدـهع  رب 

ایادخ  » متفگ دوخ  هب  دوبن . یندرک  رواب  دش . دنلب  نیمز  زا  رزیلب  هظحل  کیمنادیم  طقف  دنتفرگ . ار  نیـشام  روداترود  تیعمج  هوبنا  دـش .
دندوب نم  هارمه  هک  یناتـسود  هب  دندرب . ولجار  نآ  هک  دـندوب  مدرم  نیا  دوبن . نامدوخ  رایتخا  رد  اهنیـشام  تکرح  رگید  سربدایرف .  هب 

دروخرب يهنیمز  رد  مدرم  ياهشنکاو  زا  ياهنومن  يو  دهدیمن .» ینعم  تروکسا  تیعمج  نیا  رد  تروکسایبتروکسا .  اههچب   » متفگ
شهاوخ وا  زا  اـم . نیـشام  يور  دوب  هتفر  دارفا  زا  یکی  : » دـنکیم ناـیب  هنوـگنیا  ار  لابقتـسا  يهتیمک  ياههیـصوتهب  ییاـنتعایب  ماـما و  اـب 

نیـشام هب  سپ  تسا  ماما  تروکـسانیشام  نیا   » تفگ باوج  رد  وا  دیایب . نییاپ  نیـشام  يور  زا  لقاال  ای  دریگبهلـصاف  نیـشام  زا  میدرک 
موشیمن ادج  نیشامنیا  زا  نم  نکب  یهاوخیم  يراک  ره  شکب  هحلسا  اب  ارم  یهاوخیم  موشیمنادج  نیا  زا  مه  نم  دیسر . دهاوخ  ماما 

تـسود همدوخ  ناج   » تفگ يدرـسنوخ  اب  یهدیم »  ام  تسد  راک  نیمزيور و  يروخیم  زغم  اـب  تقو  کـی   » متفگ مدـش و  ینابـصع  « 
ار یلمع  رایتخا  هنوگره  هک  دندوب  رایسب  ناقاتـشم  هنوگنیا  زا  و  منیبب »  ار  ماما  زورما  دیاب  منیبیم  ار  ماما  ای  مریمیم  ای  هشب  ماما  يادفمراد 
زا ریسم  یط  يهرابرد  ماما  لماحنیشام  يهدننار  تسودقیفر ـ  نسحم  دندرکیم . بلـس  تظافح  میت  هژیوهب  لابقتـسايهتیمک  ياضعا  زا 
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ياهنیـشام طسورد  رزیلب  نیـشام  داتفا ، هار  هب  ارهزتشهب  تمـس  هب  هاگدورف  زا  نیـشام  هکنآ  زا  دعب  : » دـیوگیم ارهزتشهب  ات  هاگدورف 
همانرب قبط  ناشراک  تروکسا   ) هورگ نیا  میدیسر  هاگدورف  رد  هب  یتقوات  میدرکیم  تکرح  لکش  نیا  هب  دندوب و  هتفرگ  رارق  تروکسا 

ياهنیـشام نایم  دـندوب و  هدرک  هطاحا  ار  مامالماح  نیـشام  مدرم  دروخ . مه  هب  زیچ  همه  میدیـسر  هاگدورف  زا  جراـخ  هب  یتقویلو  دوب ،
، درک فقوت  نیشامهک  ییاج  نیلوا  تشادن  ياهدیاف  دندوب ، مه  تروکسا  رگا  رگید  بیترتنیا  هب  دوبهداتفا . هلصاف  ام  نیشام  تروکسا و 

منک دیدرت  تکرح  رد  ياهظحل  رگا  هک  مدیمهف  نیاربانب  منک  فقوتم  ار  نیـشاممدش  روبجم  تیعمج  ماحدزا  رثا  رد  دوب . هاگدورف  نادیم 
هدوزفا ماحدزا  نیا  رب  مدرکیم  فقوت  رگا  دـشیمرتشیب و  تیعمج  ماـحدزا  نآ  ره  نوچ  مناـسرب  ارهزتشهب  هب  ار  ماـما  مناوتیمن  ًالـصا 
تیعمج ماحدزا  مهدهمادا »  مدوخ  هار  هب  منکـشب و  ار  يرابجا  فقوت  هنوگره  منکن و  فقوت  هجوچیه  هبمتفرگ  میمـصت  نیاربانب  دشیم .

هک دوب  بالقنا  نادیم  اهریسم  نیا  يهلمج  زا  دهد . ریسم  رییغت  دوبروبجم  ماما  لماح  نیشام  هک  دوب  دایز  ردقنآ  ماما  دورو  ياهریـسم  رد 
نیاربانب درک ، دنهاوخمالعا  ار  نویناحور  نصحت  نایاپ  دباییم و  روضح  نارهت  هاگـشناد  رد  ماما  دوب  هدـش  مالعالبق  زا  هکنیا  هب  هجوت  اب 

تدم ماما  لماح  نیـشام  ات  دش  ثعاب  ماحدزا  نیا  دندوب . هدرک  عمجتبالقنا  نادیم  رد  هاگـشناد  رد  ماما  رادـید  دـیما  هب  يدایز  تیعمج 
هاگشناد يولج  رد  : » دیوگیمهنیمز نیا  رد  تسودقیفر  نسحم  دوش . ریـسم  رییغت  هب  روبجم  تیاهن  رد  فقوتم و  بالقنانادیم  رد  يدایز 

کی هک  نیمه  تفریم  تسار  پچ و  هب  مدرم  راشف  رثا  رد  دوب و  مدرمتسد  يور  نیـشام  ًالـصا  هک  دوب  يدح  هب  تیعمج  مکارت  نارهت 
ثعاب ریسم  رییغت  نیا  هیریما »  نابایخ  تمـسهب  مدرک  تکرح  متفرگ و  ار  زاگ  لادپ  دش ، اهر  مدرم  تسد  زا  نیـشام  مدرک  ساسحاهظحل 

مگ ار  رزیلب  دندوب ، هداتفا  رود  ماما  نیـشام  زا  دندرکیم و  تکرح  يدایزيهلـصاف  اب  هک  لابقتـسا  يهتیمک  تروکـسا  ياهنیـشام  ات  دش 
چیه ام  ارهزتشهب ، هب  نیـشام  دورو  ات  بالقنا  نادـیم  زا  : » دـیوگیم دوب ، ماـما  تروکـسا  ياهنیـشام  زا  یکی  ردهک  یتارب  ربکا  دـننک .

سپسو دش  رـصعیلو  نابایخ  دراو  هیریما  نابایخ  قیرط  زا  ماما  لماح  نیـشام  بیترتنیا  هب  میتشادن »  ماما  لماح  ، رزیلب نیـشام  زا  یعالطا 
يدایز مدرم  اهریـسم ، نیا  مامت  لوط  رد  دـش . ارهزتشهبیهار  قیرط  نیا  زا  دیـسر و  یلعف  ییاـجر  دیهـش  ناـبایخ  هب  نهآهار  نادـیم  زا 

دندشیم راوسماما  لماح  نیـشام  يور  اهنآ  زا  یخرب  دندیودیم . نیـشام  لابند  دندیدیم ، ار  ماما  هکنیاضحم  هب  دندوب و  هدرک  ماحدزا 
دروم نیا  رد  تسودقیفر  نسحم  دـنتخادرپیم . تاساسحازاربا  هب  دـنتفرگیم ، مکحم  ار  نیـشام  يهریگتـسد  هکیلاـح  رد  رگید  یخرب  و 

رانک ار  اهنآ  هظحل  ره  نم  دندوب و  هتشاذگنتارام  يود  يهقباسم  حالطصا  هب  ياهدع  هک  دوب  نیا  ریسم  بلاج  تاکن  زا  یکی  : » دیوگیم
هب تفریمماما و  يهقدص  نابرق  بترم  دوب و  هتفرگ  ار  نیـشام  يهریگتـسد  هقطنم  نآ  ياههچبزا  یکی  هیرینم  نادیم  رد  مدـیدیم  نیـشام 

تسد زا  نیشام  يهریگتـسد  مدرک و  زمرت  هرابکی  هکنیا  ات  مدرکیمشایهن ..  مادم  نم  دادیم . یکیکر  ياهشحف  شراک  سک و  هاش و 
. دـندوب هتخادرپ  زین  اهریـسم  اهنابایخنیئزت و  هب  ناشیا  زا  ریظنیب  لابقتـسا  رب  هوالع  ماما  روبع  ياهریـسم  ياـههقطنم  مدرم  دـش ». اـهر  وا 
زا لابقتـسا  مسارمات  دـندوب  وپاکت  رد  اههچوک  اهنابایخ و  ندرک  یـشاپبآ  اهلگندرک و  نازیوآ  اهترـصنِاط و  ندرک  تسرد  اب  نانآ 

رـصعیلو نابایخ  هب  : » دیوگیم هنیمزنیا  رد  ماما ـ  زا  لابقتـسا  يهتیمک  ياضعا  زا  يرونقطان ـ  ربکایلع  دریذپ . ماجنا  وحن  نیرتهبهب  ماما 
.« دندوب هدرک  نیئزت  ابیز  یلیخ  مدرم  زین  ار  نهآهار  نادـیم  فارطا  دـندوبهدیچ . لگ  هدرک  وراج  بآ و  ار  نابایخ  مامت  مدرم  میدـمآ  هک 
هب ماما  ندـید  زا  هکیلاـح  رد  ناـنآ  دـشیم . هدوزفاتیعمج  ماـحدزا  رب  دـشیم ، رتکیدزن  ارهزتشهب  هب  ماـما  لـماح  نیـشام  هک  هظحل  ره 

نانآ تاساسحازاربا  هب  زین  ماما  دوخ  دنتخادرپیم . تاساسحا  زاربا  هب  دندروآیم و  موجه  نیشاميوس  هب  دندوب ، هدش  هدز  ناجیه  تدش 
نایم رد  ماما  درکیم . نادنچود  ار  مدرم  ناجیه  راک ، نیا  ودندادیم  ناکت  تسد  مدرم  هب  دندزیم ، دنخبل  هکیلاح  رد  تفگیم و  خـساپ 

هب ماـما  لـماح  نیـشامدورو  يهنیمز  رد  ماـما ـ  لـماح  نیـشام  يهدـننار  تسودقیفر ـ  نسحم  دـش . ارهزتشهبدراو  ریظنیب  لابقتـسا  نیا 
هاگدورف و زین  ریـسم و  لوطرد  رفن  نویلیم  تشه  اـت  شـش  رب  غلاـب  هک  يرتمولیک  راـهچو  یـس  ریـسم  یط  زا  سپ  : » دـیوگیم ارهزتشهب 

ارنیـشام هک  دندوب  مدرم  دوخ  دوب و  رتشیب  بتارم  هب  تیعمج  ماحدزا  اجنآ  رد  میدـشارهزتشهب  دراو  دـندوب ، هدرک  عامتجا  ارهزتشهب 
يهطقن هب  هکنیا  ات  دشیم ، هدوزفا  تیعمج  مکارت  ربهظحل  هب  هظحل  دـشیم . جراخ  متـسد  زا  یهاگ  مه  نیـشام  نامرف  دـندادیم . تکرح 
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اههچب دوـب  رارق  موـلعمرارق  زا  دـشن ، نشور  زگره  دـش و  شوماـخ  نیـشام  مه  اـجنامه  دـنوش . هداـیپ  دوـبرارق  ماـما  هک  میدیـسر  يرخآ 
میدوبهتسشن اقآدمحادیس  جاح  نم و  متشادن  ربخ  هلئـسم  نیا  زا  نم  دنربب . ارهزتشهبهدفه  يهعطق  هب  نآ  اب  ار  ماما  دنروایب و  رتپوکیله 

زاب مه  هریگتـسد  رگا  هک  مدوب  هتـشاذگ  راک  ار  ياهلیم  میاـیب  هاـگدورف  هب  هکنآ  زا  لـبق  نم  دـننک . زاـب  ار  نیـشام  رد  دنتـساوخ  ماـما  هک 
زاب رد  هک  دندید  ، دندرک زاب  ار  هریگتـسد  ماما  یتقو  يدادیم  راشف  ار  مرها  نآ  دیاب  رد  ندش  زاب  ياربو  دـشیمن  زاب  نیـشام  رد  دـشیم ،

؛ دتفیب رطخ  هب  ناشیا  ناج  دنوش ، هدایپ  ماما  رگا  دوب  نکمم  دـندوبهدرک و  عمجت  نیـشام  فارطا  مدرم  منک  زاب  ار  رد  هک  دـندومرف  دـشن .
منک زاب  ار  رد  هک  دندرکیم  رارصا  دنتفریمرو و  نیشام  يهریگتسد  اب  مادم  ماما  فرط  کی  زا  مدوب  هدرک  ریگ  یبیجع  خزربرد  نیاربانب 

هب لسوتم  اجنامه  متشادن  مه  ار  ماما  روتسد  زا  یچیپرس  تأرج  دندوب . ماما  ِاتشم  تیعمج  زا  ولممهک  مدیدیم  ار  نوریب  رگید  فرط  زا  و 
فرط هب  مدرم  تسد  يور  همامع  ابع و  نودـب  هک  مدـید  ار  يرونقطانربکایلع  ياقآ  هراـبکی  دـهد . متاـجن  هک  مدـش  (س  ارهز ترـضح 

ماما اب  تفر و  يرونقطان  ياقآ  دـنورن .» نوریبدـییوگب  ماما   ) ناـشیا هب   » متفگ يو  هب  مدرک و  زاـب  ار  مدوخ  فرط  رد  نم  دیآیمنیـشام .
دیکأت دینک و  زاب  ار  رد  هک  دـندرکیم  رارـصا  مادـم  ماما  دـیایب ». رتپوکیله  ات  دـینامب  رظتنم  هظحلدـنچ  هک  تفگ  درک و  یکیلع  مالس و 

مدرم زا  ياهپت  نایم  رد  ار  ماما  نیـشام  : » دیوگیم هنیمز  نیا  رد  يرونقطان  ياقآ  دیراذگن . راظتنا  ردنیا  زا  رتشیب  ار  مدرم  هک  دـندرکیم 
نآ يهجیتن  رد  دندادیمخساپ . نانآ  تاساسحا  زاربا  هب  دندادیم و  ناکت  تسد  مدرم  هب  تسودقیفرياقآ  نیشام  لخاد  مه  ماما  مدید و 
دید ارم  هکنآ  ضحم  هب  تسودقـیفر  ياـقآ  متفر  ماـما  نیـشام  فرط  هـب  مدرمياـهتسد  يور  نانکانـش  نـم  دـندشیم . کـیرحت  مدرم 

رتپوکیله هک  دوب  هظحل  نیا  رد  دوب ... هدـشخاروسخاروس  نیـشام  توپاک  هک  یلاح  رد  متـسشن  نیـشام  توپاک  يور  نم  دادییانـشآ و 
هجوت اب  مدرم و  ياهراشف  رثا  رد  دشن . نشوررگید  دش و  شوماخ  ارهزتشهب  يدورو  رد  ماما  لماح  نیـشام  دـش ، هتفگ  هچنانچ  دیـسر ».

راوسنیـشام تشپ  یتـح  توپاـک و  يور  رفن  دـنچ  هراوـمه  ارهزتشهب  اـت  هاـگدورف  زا  يرتمولیکراـهچ  یـس و  ریـسم  لوـط  رد  هکنیا  هب 
نیـشام يرتم  دـص  رد  دربب ، ارهزتشهب  هدـفه  يهعطقهب  ار  ماـما  دوب  رارق  هک  رتپوکیله  دوب . هتخوس  مه  نآ  روتوم  هجیتن  رد  دـندشیم ،

رد زین  نیشامو  دوبن  زین  ماما  ندش  هدایپ  ناکما  دندروآیم و  راشف  بترم  مدرم  دشیم . لقتنم  رتپوکیلهنآ  هب  دیاب  ماما  دوب و  هتفرگ  رارق 
دنچ نیاربانب  دوب ، رتپوکیله  یکیدزن  هب  نیشام  دوخ  لاقتناراکهار  نیرتهب  نیب  نیا  رد  دشیم . اجهباج  بترم  روط  هب  مدرم  ياهراشف  رثا 

زا ياهدـع  . دـندرب رتپوکیله  یکیدزن  ات  دوب ، نیـشام  لخاد  زین  ماما  هک  یلاح  رد  دـندرک و  دـنلب  ار  نیـشام  ناـیوگیلعای  ناـناوج  زا  نت 
ربکایلع دننک . يریگولج  ماما  تمـس  هب  مدرم  موجهزا  ات  دـندز  هقلح  ماما  سپـس  نیـشام و  فارطا  زین  ارهزتشهب  تظافح  میت  ياضعا 

ياقآ تفرگرارق  رتپوکیله  لغب  يهدـننار  تمـس  رد  رتپوکیله ، راـنک  رد  ماـما  نیـشام  وحن  ره  هب  : » دـیوگیم هنیمز  نیا  رد  يرونقطاـن 
لخاد دنوش . هدایپ  دشیمن  دوب و  هتسشن  درگاش  فرط  مه  ماما  ... دش شوهیب  دروخ  هک  ياهبرض  رثا  رد  درک ، زاب  هک  ار  رد  تسودقیفر 

مه اقآدمحا  تسین »  ياهراچ  رگید  ، اقآ دیـشخبب   » متفگ مدیـشک و  رتپوکیله  لخاد  هب  ار  ماما  متفرگ و  ار  ماما  تسدو  مدیرپ  رتپوکیله 
یناـقلاط اضردـمحم  ياـقآ  تشاذـگیمن  اـهنت  ار  ماـما  یطیارـش  چـیه  رد  هـک  دوـب  نیاناـشیا  تایـصوصخ  زا  رتـپوکیله . لـخاد  دـیرپ 

زا نیدیـس ـ  درگرـس  هک  نابلخ  میتشاذگن  هک  دنوشراوس  هک  دـنتخیر  مه  تیعمج  دـش . راوس  زین  دوب ـ  ام  هارمه  هک  فورعم  ریگیتشک  ـ
تـسا نـکمم   » تـفگ ناـبلخ  دوـب . كاـنرطخ  یلیخ  تیعـضو  دـندوب . هدـش  نازیوآ  نآ  هـب  مدرم  اـما  درپـبتساوخ ، دوـب  ییاوـهيورین ـ 

یهاوخیم تدوخ  هک  يراک  ره  نیبب  اقآ   » متفگ دـیوشن . نازیوآ  مدرمییوگب  دوشیم  رگم  اـما  مرپب .  مناوتیمن  دوش ، رجفنم  رتپوکیله 
يهعطق فارطا  ماـمت  دوب . نآ  زاورپ  زا  رتلکـشم  رتـپوکیله ، دورف  دـیرپ .» رتـپوکیله  تمحز  رازه  اـب  هصـالخ  میتـسین  دـلبهک  اـم  نکب 

چیه دندوب . هدمآ  درگماما  تانایب  ندینش  يارب  هک  دوب  یناقاتـشم  زا  ولمم  دننک ، ینارنخـس  اجنآ  دوب  رارق  ماما  هکرویرهـش  هدفه  يادهش 
میتسنادیمن نامـسآ  يور  میدمآ  هکنیا  زا  دـعب  : » دـیوگیم هرابنیارد  يرونقطان  ربکایلع  دـیایب . دورف  رتپوکیله  هک  دوبن  یتولخ  ياج 

دوشیمن تسا  غولـش  یلیخ   » تفگ دز و  ینارنخـس  هاگیاج  هدـفه ـ  يهعطق  يالاب  رود  کی  نابلخ  میتشادـنمه  ياهمانرب  مینک و  راک  هچ 
وتالاح هدرک  باختنا  ار  اجنیا  رویرهش  هدفه  يادهـش  رطاخ  هب  هسنارف  زا  ًالـصا  ماما  اقآ   » متفگ میورب .  هافر  يهسردم  هب  دوشیم  مینیـشنب 
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دـندرکیم و هاگن  مه  مدرم  دز و  رود  راـب  دـنچ  رتپوکیله   « ینیـشنب دـیاب  تسین  رگید  ياهراـچ  هاـفر  میورب  منیـشنب  مناوتیمن  ییوگیم 
.« دیوشن هدایپ  امش   » مدرک ضرعماما  هب  تسشن  زاب  ياهطوحم  رد  رتپوکیله  ماجنارـس  تسا  یـسک  هچ  رتپوکیلهلخاد  هک  دنتـسنادیمن 
وج کی   » متفگ تسیچ  نایرج  قطان  ياقآ  دنتفگ  دـنتخیر و  تاماظتنا  ياهورین  همامعهن  متـشاد و  ابع  هن  هک  یلاح  رد  مدـش  هدایپ  مدوخ 

رتپوکیله رد  هظحل  نیمه  رد  تسیچ  نایرج  هک  میوگب  امـش  هبات  دیهدب  مه  هب  ار  ناتياهتـسد  دـیهدب  جرخ  هب  تریغ  مهاوخیم  تریغ 
کی ریز  زا  میدربن  دنربب ، ارماما  دوب  هدـش  نییعت  هک  يریـسم  زا  اذـل  دـننک . غولـش  هک  دـنتخیر  دـندید و  ار  ماما  مدرمهعفد  کی  دـش . زاب 
نیاهب میرادـن  ياهراچ  میورب  ریز  زا  دـیاب  دـیوش . مخ  اقآ   » متفگ ماما  هب  اذـل  میدـشیممخ  دـیاب  هک  میدیـسر  ییاـج  هب  میتفر و  یتسبراد 
دندوب هدرک  مالعا  ماما  يولع  يهسردم  هب  دورو  ات  ارهزتشهب  زا  ماما  دنتفرگ ». رارق  دوب ، هدش  هیبعت  هک  ینارنخس  هاگیاج  رد  ماما  بیترت 
تبسن مارتحا  يادا  هحتاف و  تئارق  نمض  دنباییم و  روضح  ارهزتشهبرویرهـش  هدفه  يادهـش  يهعطق  رد  روشک ، هب  دورو  ضحم  هب  هک 

زا لابقتسا  يهتیمک  عوضومنیا  مالعا  زا  دعب  نیاربانب  درک ؛ دنهاوخ  ینارنخس  مدرم  يارب  ادهش ، رگید  نارهت و  رویرهـشهدفه  يادهـش  هب 
رقتـسم ارهزتشهب  رد  یتظافح  ياـهمیت  درک . مدرم  زین  هارمه و  تأـیه  رارقتـسازین  ینارنخـس و  لـحم  نییعت  يارب  ياهژیو  كرادـت  ماـما 

رومأم لابقتسا  يهتیمک  فرط  زا  هکيریولا  یـضترم  دش . ارهزتشهب  رد  یتوص  متـسیس  داجیا  لوئـسم  تاکرادت  میت  زا  یهورگو  دندش 
نیمز رد  ناتـسمز و  درـس  ياوـه  رد  دـندوب . لاـعف  هنیمز  نـیا  رد  تاکرادـت  يهخاـشياضعا  زا  رگید  یخرب  هارمه  دوـب ، هدـش  راـک  نـیا 

زا ناگرزب  ریگیپ  تراظن  لابقتـسايهتیمک و  نادرم  تمه  يراکمه و  یلو  دـشیم ، هداد  ماـجنا  یتخـس  هب  راـک  نیا  ارهزتشهبدولآلـگ 
اجنآ یتوص  تیلوئـسم  : » دـیوگیم دوخ  تارطاـخ  رد  هراـب  نیا  رد  يریوـلا  درکیملیهـست . ار  رما  نیا  بـالقنا  ياروـش  ياـضعا  هلمج 

ویدار و نامزاس  ياهیجارخا  زا  راـطع ـ  خیـش  نیـسح  میتشاد  میـسیب  هبزاـین  ینف  تاکرادـت  يارب  اـم  دـش . راذـگاو  اـم  هب  ارهزتشهب ) )
اب زین  نویزیولت ـ  ویدار و  نادـنمراک  زا  ـ  يردـیح سدـنهم  درک . هیهت  میـسیب  هاگتـسد  دـنچ  دوخ  قباـس  ناراـکمه  قـیرط  زا  نوـیزیولت ـ

ارهزتشهبیقرب یتوص و  تالکشم  یتیعضو  رد  ام  دنتشاد . یساسا  شقن  ارهزتشهب  یتوصنداد  ششوپ  رد  نویزیولت  ویدار و  ياههچب 
ورـس ماـمت  هب  میتـشاد و  اـپ  هب  يدـنلب  ياـههمکچ  ناـمهمهو  دوب  لـش  لـگ و  ارهزتشهب  نیمز  هک  میدرک  اـیهم  ماـما  ینارنخـس  يارب  ار 

هب تبسن  ات  دندز  رس  ام  هب  يرهطمدیهش  یتشهب و  دیهش  نایاقآ  ماما  ییامرففیرـشت  زا  لبق  زور  ود  یتقو  دوبهدش . هدیـشاپ  لگ  ناميور 
تـفر و ناـمنت  زا  یگتـسخ  هـک  دنتـشاد  يزیمآتـبحم  راـتفر  رایــسب  دـندیدعضو ، رــس و  نآ  اـب  هـک  ار  اـم  دـننک ، عـالطا  بـسک  راـک 

يارب مه  یـصاخهاگیاج  دوـب و  ماـما  روـضح  يهداـمآ  ظاـحل  ره  زا  ارهزتشهب  هاـمنمهب  مـهدزاود  زور  رد  دـش ». فعاـضمنامهیحور 
طـسوت ماما  دـمآ ، دورف  هدـفه  يهعطق  رد  ماما  لماح  رتپوکیلهیتقو  نیاربانب  دوب ؛ هدـش  نییعت  رویرهـش  هدـفه  يهعطق  رد  ماما  ینارنخس 

نسح  » هب ناوتیمدنتـشاد  هدهعرب  ار  ماما  ترـضح  زا  تظافحم  زورنآ  هک  یناسک  زا  دش . ییامنهار  ِوف  رقمهب  لابقتـسا  يهتیمک  ياضعا 
میرک  ، » یئارم دـمحم  «، » اراگزاس نسحم  «، » اـشگراک نمحرلادـبع   ،» یهللاتیآ یقابلادـبع   ، » هدازشاـفک یفطـصم   ، » يرفعج يدـباع 

یقودص دیهـش  حـتفم  دیهـشنوچ  یبالقنا  زرابم و  نویناحور  زور  نآ  رد  زین  ماما  ناهارمه  درک . هراشا  ییاطعيدـهم و ...  ، » یهانپادـخ
هدش نییعت  لحم  رد  ماما  رارقتـسا  زا  سپ  دندوب . هدازدـیمح و ... يراونا  نایچماداب  هاوخیداعم  نایاقآ  درفنمشناد ، دیهـش  يرهطم  دـیهش 

يهدـنیامنناونع هب  یناما ـ  ِداـص  دیهـش  دـنزرف  یناـما ـ  مساـق  سپـس  درک و  یهاـتوک  ینارنخـسيرهطم  یـضترم  راوگرزب ، دیهـش  ادـتبا 
. دـنتخادرپ نخـس  داریا  هب  ماما  ترـضح  سپـس  تفگدـماشوخ و  ماـما  هب  درک و  ارجا  ياهماـنرب  یمالـسا  بـالقنا  يادهـش  ياـههداوناخ 

يراوشد اب  تیعمج  موجه  تلع  هب  لاقتنا  نیایلو  دـش ، هداد  لاـقتنا  ارهز  تشهب  زا  نوریب  هب  ینارنخـس  نیا  ناـیاپ  زا  سپ  ماـما  ترـضح 
لزنم هب  ناـشدورو  اـت  ارهز  تشهب  هـب  ماـما  دورو  يهـظحل  زا  هـک  يروـن  قطاـن  ربـکا  یلعنیملـسملاو  مالـسالا  تـجح  تـفرگ  تروـص 
دینک تسرد  نالاد  کی   » متفگ نایاقآ  هب  دـش  مامت  هک  ماما  ینارنخـس  : » دـیوگیم هنیمز  نیا  رد  دوب ، ماما  هارمه  هدیدنـسپ  هللاتیآداـماد 

رثا رد  سپ  هار  هن  میتشاد و  شیپ  هار  هناـجنیا  دـش ، دـنلب  رتپوک  یله  هک  میدوب  هدیـسرن  رتپوکیله  هب  زونه  میورب .  رتپوکیلهفرط  هباـت 
ترپ ار  يرگید  دوبرتـشیب  شروز  سک  ره  دـش ، هبوـلغم  گـنج  فورعم  لوـق  هب  میدرگرب  میتـسناوتیمنمه  هاـگیاج  هب  تیعمج  ترثـک 
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يابع ناشمادک  ره  دندوب ، اجنآ  يدایز  ناناولهپ  میدنام  اقآ  دمحا  جاحو  نم  دنداتفا . دش و  دب  ناشلاح  يراونا  حتفم و  نایاقآ  درکیم .
هک دـش  هتفرگ  اـجنیا  زا  ماـما  زا  یگنـشقسکع  داـتفا . شرـس  زا  ماـما  يهماـمع  دندیـشکیم . ناـشدوخ  تمـس  هب  دـنتفرگیمار و  ماـما 

ساسحتاظحل نیا  رد  دوب ... هداد  یهلا  ياضق  هب  نت  قح و  میلـست  رگید  ماما  هک  ممهفیمهدـنب  تسا و  نامـسآ  فرط  هب  ماما  ياهمشچ 
دایرف هناسویأم  دوریم و  ایند  زا  تیعمج  ياپ  ریز  ماما  هک  مدرکلصاح  نیقی  داتفا و  راک  زا  متسد  ياهچم  دندادیم  له  مدرم  هک  سب  زا 
مهبم میارب  زونه  تشگرب  هاگیاجهب  ماما  مدـید  تقو  کی  دوب . هدـش  جراخ  همه  تسد  زا  راـک  دـیتشک .» ار  ماـما  دـینکاهر ،  » مدیـشکیم

تـشادرب تیعمج  لخادزا  ار  ناشیا  بیغ  تسد  ادخ و  تیانع  ًاعقاو  تشگزاب  هاگیاج  هبناشیا  هک  دش  روطهچ  یغولـش  نیا  رد  هک  تسا 
ار شرس  لاح  یب  هدیشک و  شرس  يور  ارشیابع  یگتسخ  رثا  رد  هتـسشن و  ماما  مدید  مدناسر  هاگیاج  هب  ار  مدوخ  تشاذگهاگیاج  رد  و 

ير تفنتکرـش  هب  طوبرم  سنالوبمآ  کی  مینک  راک  هچ  میدـنام  الاح  دوب ، تلاـح  نیا  رد  ماـماهقیقد  تسیب  دـیاش  هدرب  نییاـپ  فرط  هب 
راوس تفرگ و  ار  ماما  تسد  اقآ  دـمحا  دـش . عقاو  هاگیاج  تمـسسنالوبمآ  بقع  هاگیاج .  مد  دـیروایب  ار  سنالوبمآ   » متفگ دوب . اجنآ 
عیرـس یلیخ  متفرگ و  ملغب  ریزار  اقآ  يابع  دنهاوخیمن .» ابع  اقآ ،  » متفگ مدیـشک و  ار  ابع  درک . ریگ  ماما  يابع  مه  زاب  . دـندش سنالوبمآ 

ياهگنـسيدنلب یتسپ و  زا  دز و  ار  نیـشام  کمک  ورب .» نوریب  ارهز  تشهب  زا   » متفگ »؟ اجک  » تفگ ورب .»  » متفگ متـسشن و  هدـننار  لغب 
هب ار  وا  دیاب  هدروخ  مه  هب  املع  زا  یکی  لاح  رانک ، دیورب   » متفگیمسنالوبمآ يوگدنلب  زا  دیشکیم و  ریژآ  درک و  تکرح  نیـشام  ربق 

میدـمآ نوریب  هک  ارهز  تشهب  زا  دـندرکیمهکت .  هکت  ار  سنالوبمآ  تسا  سنالوبمآ  لـخاد  ماـما  دـندیمهفیم  رگا  میناسربناتـسرامیب . 
زا رتـپوک  یله  میدـمآ  نارهت  تمـس  هب  هک  يرادـقم  کـی  دوـب . هدـش  هل  دوـب ، هدروخاهگنـس  هدرن و  نیا  هب  هک  سب  زا  نیـشام  يهندـب 

ًاددـجم میدـناسر  رتپوک  یله  هب  ار  نامدوخ  سنالوبمآاب  مه  ام  تسـشن  دوب  لِگ  ًاـعقاو  هک  یعرف  کـی  رد  دوب و  هدـید  ار  سنـالوبمآالاب 
تفگ اقآ  دـمحا  میورب  اجکمیتفگیم  تکرح  نیح  رد  مینک  رتپوکیله  راوس  ار  ماما  میتسناوت  تمحز  اب  یلو  ، دروآ موجه  ام  هب  تیعمج 
يربب روبنز  يهنـال  لـخاد  ار  اـم  یهاوخیم   » متفگ ییاوه .  يورین  میورب  اـقآ ،  » تفگ یقوش  کـی  اـب  تشگرب  ناـبلخ  ناراـمج .  میورب  »

زا الاح  مدرک و  كراپ  ینیمخ  ماما  ناتـسرامیبکیدزن  ار  نیـشام  میدـمآ  هک  حبـص  دـمآ  منهذ  هب  هعفد  کـی  میورب »  اـجک  سپ   » تفگ .
یباوختخت رازه  ناتـسرامیب  یناوتیم  درگرـس ، بانج   » متفگ نابلخ  هب  میورب  اجک  هک  میریگب  میمـصتنیمزرد  مییاـیب و  نییاـپ  نامـسآ 

يادـص رثا  رد  تسـشن  ناتـسرامیب  يهطوحم  رد  رتپوکیله  ناتـسرامیب .  میورب  سپ   » متفگ موریم .  نییاپ  ییوگب  اـج  ره   » تفگ  « يورب
هدش و يراتـشک  يریگرد و  دندرکیمروصت  تسا  هداتفا  یقافتا  هچ  دننیبب  ات  دـندیود  نوریب  ناراتـسرپ  اهکشزپمامت و  رتپوکیله  قتقت 
زا یکی  مدرکسنالوبمآ  تساوخرد  تعرس  هب  نم  تسا »  هداتفا  یقافتا  هچ  : » دندیـسرپیمناکشزپ مدش  هدایپ  یتقو  دناهدروآ . ار  ياهدع 

تفگ میربب »  ار  وا  ییاج  دـیاب  میراد  راـمیب  کـی  اـم   » متفگ یهاوخیمهچ »  يارب  سنـالوبمآ  تسا  ناتـسرامیب  اـجنیا   » تفگ ناکـشزپ 
. دندروآ دراکنارب  کی  دنتفر و  نایاقآ  میرببار .  وا  دیاب  دـشاب . اجنیا  ام  رامیب  دوشیمن  ریخ ،  » متفگ تسا »  ناتـسرامیب  اج  نیمه  بوخ  »

کی نم  اقآ ،  » تفگیقیدـص رتکد  مان  هب  یکـشزپ  دـیروآیم »؟ دراکنارب  امـش  میهاوخیم  سنـالوبمآام   » متفگ مدرک و  ترپ  ار  نآ  نم 
اهراتـسرپ و نیا  ات  میدرکزاـب  هک  ار  رتپوکیله  رد  رتپوکیله . کـیدزندروآ  ار  نیـشام  ناـشیا  رواـیب .»  » متفگ مرواـیب »  مراد  وژپ  نیـشام 

هیرگ دیـشکیم و  دوب و  هتفرگ  ار  ماماتسد  یمناخ  تخیر  مه  هب  ام  طاسب  اهنآ  موجه  اب  دندیـشک و  دایرف  همه  دـندیدار  ماـما  ناکـشزپ 
ارمدوخ نم  درک . تکرح  نیـشام  دـندش و  راوس  یناقلاط  اضردـمحم  ياقآ  اقآ و  دـمحاو  ماما  میدرک  ادـج  ار  مناخ  تمحز  اـب  درکیم .

وت ِا ،  » تفگ ماهدـنام  اج  درکیم  رکف  هک  اقآ ، دـمحا  .« دـیورن دـنت  ردـق  نیا  اقآ ،  » متفگ  . تفریم دـنت  نیـشام  مدرک و  ترپ  فقـس  يور 
هک یتسب  نب  هب  میدیـسر  یتدم  زا  سپ  مدش  راوس  نم  تشاد و  هگن  ار  نیـشام  يهدـننار  منکیمن .  اهرهک  نم  یچ  سپ   » متفگ یتسه »! 

مدوبهدننار مدوخ  رگید  مدرک  مناکیپ  نیشام  راوس  ار  ماما  میدرک  رکشت  یهاوخ و  رذعرتکد  ياقآ  زا  مدوب  هدرک  كراپ  ار  نیـشام  حبص 
ماما لابند  ارهز  تشهب  رد  همه  نوچ  دوب ، تولخ  اج  همه  میداتفاهار  نارهت  ياهنابایخ  رد  يرفن  هس  تسـشن  نم  يولهپ  مه  اقآ  دـمحا  و 

، اقآ  » مدرک ضرع  ریخ .» : » دومرف ماما   . نارامج میورب   » تفگ اقآ  دـمحا  دوب . نارهت  تولخ  ياهنابایخ  رد  ناکیپ  لـخادماما  اـما  دـندوب ،
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هداوناخ نیا  ياربيربنم  کی  ًالبق  نم  زرواشک .» ياقآ  لزنم  : » دومرف ماما  میورب »  اجک  سپ   » میدرکلاؤس ریخ .» : » دومرف اـم ». لزنم  میورب 
يهداج رد  هک  تسنادیم  اقآ  دمحا  طقف  میتشادن  زین  ار  ناشیا  لزنم  سردآ  . دنتسه ماما  ياهلیماف  زا  اهنیا  هک  دوب  فورعم  مدوب و  هتفر 

لخاد مه  ماما  مدز  رانک  ار  نیشام  میدمآ  ارحصيامنیس  يولج  ناریمش  میدق  يهداج  هب  دنکیم . یگدنز  هشیدنا  نابایخ  ناریمشمیدق و 
میدـمآ هشیدـنا  نابایخرد  زرواشک  ياقآ  لزنم  يولج  ناسرپ  ناسرپ  هرخالاب  تفر  زرواشک  لزنم  سردآلابند  اقآ  دـمحا  دـندوب . نیـشام 
ياضعا ینارگن  بجوم  ماما  تبیغ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دش ». هناخ  نآ  دراوماما  میدز و  ار  لزنم  رد  تسا .  هناخ  نیمه   » تفگ اقآدمحا 

ماـما يهتعاسدـنچ  تبیغ  تـفریم  یقاـفتا  ره  عوـقو  ناـکما  هـک  ماـگنه  نآ  رد  دوـب . هدـش  نویبـالقنا  ریاـسو  ماـما  زا  لابقتـسا  يهـتیمک 
ماما ادابم  هک  دندیـسارهیم  نیا  زا  نویبالقنا  دوب . غاد  زین  تاعیاشرازاب  عاضوا  ندوب  جـنرغب  هب  هجوت  اـب  دوش و  یقلت  يداـع  تسناوتیمن 
تسا هدرک  یمادقا  میژر  هک  میدزیم  سدح  ام  : » دیوگیم هنیمز  نیارد  یناجنسفر  یمشاه  دشاب . هدش  هدوبر  يولهپمیژر  لماوع  طسوت 

هدرب و صخـشمانياهطقن  هب  دـیابرب و  ار  ماما  ياهطقن  رد  هدـش  نییعت  شیپ  زا  یحرط  ساـسا  رب  میژرهک  دوب  اـم  ياـهینیبشیپ  وزج  نیا 
ار ناـمياهینارگن  اـم و  دـیدرت  کـش و  دوزفا و  ینارگن  نـیا  رب  نوـیزیولتزا  ماـما  دورو  میقتــسم  شخپ  يهماـنرب  عـطق  دـنک ... ینادـنز 

ماما هک  دـنداد  عالطا  لابقتـسا  يهتیمکهب  اقآ  دمحادیـس  جاح  هک  بیترت  نیا  هب  دـش ، عفر  تعاس  دـنچ  زا  سپ  ینارگن  نیا  دادشیازفا ».
دیایب دوب  رارق  رتپوک  یله  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  لابقتـسا ـ  يهتیمک  ياضعا  زا  یتالحم ـ  هللالضف  نیملـسملاو  مالـسالاتجح  تساجک 
قیرط زا  رتپوک . یله  نتـسشن  يارب  میدوب  هدرک  اـیهم  مه  اـج  ماـما  دورو  ياربمیدوب  هدرک  هداـمآ  ار  اـجنآ  اـم  هاـفر و  يهسردـم  يولج 
نیمه رد  دندوب . راظتنا  رد  مدرم  هدز و  تشحوام  میدینـشیمن ..  ییادص  چـیه  ام  یلو  هدرک  تکرح  رتپوکیله  هک  دـنتفگ  ام  هبمیـسیب 

ماما هک  تفگاقآ  دـمحا  جاح  هافر  يهسردـم  يوت  متفر  ًاروف  نم  دـهاوخیم .» ار  امـش  نفلت  تشپدـمحا  اقآ  جاح  : » دـنتفگ هک  دوب  لاح 
میدمآ و نییاپ  نارهت  يهشوگ  کی  رد  تسا  روجان  تیعمج  يوتمییایب  هرابود  یگتـسخ  نیا  اب  رگا  میدید  دوب ، هدش  هتـسخ  دب و  شلاح 

ربخ ار  تیعمج  مه  ام  دـنیایب . دوز  دـییوگب  هدیدنـسپ  هللا  تیآ   ) ومع هب  امـش  الاح  هدیدنـسپ  هللا  تیآ  ياـقآ  داـماد  لزنممیتفر  نیـشام  اـب 
فیرشت يرگیدياج  ماما  هک  متفگ  مدرم  هب  مدمآ و  وگدنلب  اب  نم  مه  دعب  دنتفر و  میدرک  در  ار  هدیدنـسپ  هللا  تیآ   ) ناشیا لوا  میدرکن 

تسا دازآ  دیایب  دهاوخب  سک  ره  ماما  تاقالم  يارب  تقو  لوا  ِحبص  ادرف  . دیوشن تحاران  امـش  تسا  بوخ  یلیخ  مه  ناشلاح  دناهدرب و 
ماما زا  لابقتسا  يهتیمک  رد  زور  نآ  هک  یناجنـسفریمشاه  ربکا  هلمج  زا  دندوب ؛ نارگن  ربخ ، نیا  دوجو  اب  مه  زاب  ماما  نارای  زا  ياهدع  « 

ات میدرک  شـالت  یلیخ  دـنهدیم . بیرف  ار  اـم  دـنراد  مـیدرک  رکف  مـیدرکیمن  رواـب  : » دـیوگیمهنیمز نـیا  رد  دوـب ، هاـفر  يهسردـم  رد 
داتـس رد  ناهارمهزا  یـضعب  هتبلا  میتفرگ  مارآ  ات  میدینـشنفلت  قیرط  زا  نامدوخ  ار  ماما  يادـص  ماجنارـس  منکیم  رکف  میـسرب  تیعقاوهب 
نامه میدروآ  تسد  هب  هک  یتاعالطااب  یلو  دهدیم ، بیرف  ار  ام  دراد  میژر  هک  دنتفگ  دندرک و  کش  مه  عوضومنیا  تحص  هب  تبـسن 

يهحفـص زا  روـشک  رـسارس  رد  مدرم  هک  دوـب  یلاـح  رد  نیا  دـش ». تحار  اـم  لاـیخ  دنتـسهملاس و  ًـالماک  ماـما  هک  میدـش  نئمطم  بش 
اهنابایخ هبهلـصافالب  مدرم  دـش و  عطق  ماما  ییامرففیرـشت  میقتـسم  شخپ  ناـهگان  دـندرکیم . اـشامت  ارماـما  دورو  هناقاتـشم  نویزیولت 
یـضاران همانرب  شخپ  زاغآ  رد  یهاشنهاش  دورـس  ندرکنشخپ  زا  نایماظن  ایوگ  دـندرک . تارهاظت  هماـنرب  نآ  عطق  هب  تبـسن  دـنتخیر و 

، دــندوب ماـما  زا  لابقتــسا  يهنحــص  رد  نارهت  مدرم  نـمهب  رگا 12  تروـص  ره  رد  دــش . عطقهماـنرب  نآ  ناــنآ  راــشف  تـحت  دــندوب و 
هللا تیآ  داماد  زرواشک ـ  ياقآ  لزنم  رد  ماما  ترضح  دوب . اپرب  میژر  مادقا  هب  یشنکاو  نانچمه  اهییامیپهار  تاضارتعا و  اهناتسرهشرد 

هتفر و اجنآ  هب  یقارعدیهـش  نوچ  لابقتـسا  يهتیمک  ياضعا  زا  ياهدع  بش  رخآ  تاعاس  رد  هکنیا  ات  دـندوبهدرک ، تحارتسا  هدیدنـسپ ـ 
يهتیمک رد  بش  نآ  هک  يربهر  مظعم  ماـقم  دـش . هاـفر  يهسردـمدراو  ماـما  هک  دوب  بش  رخاوا  دـندوب . هدرب  هاـفر  يهسردـم  هب  ار  ماـما 

ناتسبد رد  لابقتسا  داتس  رد  : » دنیامرفیم ماما  تیؤر  زا  لابقتسا  يهتیمک  ياضعا  تاساسحا  ماما و  دورو  يهنیمزرد  دوب ، ماما  زا  لابقتـسا 
لوغشمنم میدرکیم ..  رشتنم  داتس  نامه  رد  ماما  دورو  تبسانم  هب  اهزورنآ  هک  مدوبياهمانزور  میظنت  لوغشم  نم  میدوب  هتـسشن  يولع 

تظافح پوچ  اب  رد  نآ  زا  میتشادن  هحلـسا  عقوم  نآ  دـنزیمار . هسردـم  کچوک  طایح  تشپ  ِرد  یـسک  دـندروآ  ربخ  هک  مدوب  نتـشون 
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ماما  » زیگناِوش يادص  دوب . ناشیااب  زین  دمحا  اقآ  جاح  ای  دندوب  اهنت  هک  تسین  مدای  دنتـسه . ماما  میدید  میدرک  زابار  رد  هصالخ  دـشیم .
اب زین  ماـما  دـندرک ، هرود  ار  ماـما  دـندوب  هاـفر  يهسردـم  رد  بـش  نآ  هـک  یناـسکزا  رفن  تـسیب  هد  دیــسر . هـمه  هـب  دـمآ » ماـما  دــمآ ،

ترفاسم یگتسخ  همه  نآ  دوجو  اب  ناشیا  هک  مدرکیمبجعت  نم  دنداد . رارق  تمحرم  دروم  ار  همه  شوخ  يور  اب  دایز  یگتـسخدوجو 
زا رد ، مد  مدوب  هتفر  رتولج  مهنم  دنوش . هجاوم  مدرم  اب  شوخ  يور  اب  نینچ  نیا  دنتـسناوتیم  روطچ  ینارنخـسو  ارهز  تشهب  هب  نتفر  و 

داجیا ناشیايارب  یتمحازم  هک  متفرن  رتکیدزن  هتبلا  مدوب  هدیدن  ار  ماما  دوب  اهلاس  مدشناشیا  ياشامت  لوغـشم  يرتم  ود  یکی  يهلـصاف 
هناقاتـشم هلپ  نییاپ  رفن  تصـش  ات  هاـجنپ  دودـح  دـنتفر . دـشیممود ، يهقبط  هب  یهتنم  هک  ارـسرس  ياـههلپ  فرط  هب  دـندمآ و  ماـما  منکن 

راهچ دـندناخرچ و  تیعمج  فرطهب  ار  ناشيور  دندیـسر ، درگاپ  هب  هک  نیمه  دـنتفر و  الاب  اههلپ  زا  ناشیا  دـندرکیمهاگن ، ار  ناشربهر 
اهنآزا يزیمآتبحم  مسبت  اـب  ماـما  دـندش . فـقوتم  هرظنم  نیا  ندـید  اـب  مدرم  دوـب . بلاجرایـسب  تکرح  نیا  دنتـسشن . نـیمز  يور  وـناز 
تبحص ناميارب  ناشيابیز  مسبت  نآ  اب  اههلپ  يور  ماماهک  ياهقیقد  هدزناپ  هد ـ  نآ  دندرک . تبحص  هب  عورـش  دعب  هدرک و  یـسرپلاوحا 

دندرک و داریا  یتانایب  روشرپ  هنامیمـص و  نینچ  یعمج  رد  سپـس  ماما  ترـضح  تسا »  نم  یندشن  شومارف  وبلاج  تارطاخ  زا  دندرک ،
امش دینادیم  امـش  دسرب . ياهملک  تدحووچمه  کی  هب  هک  درادن  ناکما  رـشب  يارب  دشابن ، یلاعت  كرابت و  يادخ  يهدارا  ات  : » دندومرف

ياهردارب دندرکدرط ... ار  نادناخ  نیا  ادصکی  لدکی و  همه  زکرم ، ات  تاهد  نآ  زا  ناریا  رسارسرد  هک  دینادیم  رتهب  دیدوب  ناریا  رد  هک 
یتشآ ار  يزوریپ  نیرتگرزب  نم  دیراذگب . رانک  ار  فالتخا  تسا  هملکتدحو  امـش  يزوریپ  زمر  دینک . ظفح  ار  هملک  تدحو  نیا  نم 

کیدزن یناحور  يهقبط  هاگـشناد و  نیبهک  انعم  نیمه  اـِّلا  میدرکن  ادـیپ  يايزوریپ  چـیه  اـم  رگا  منادیم  یملع  سرادـم  وهاگـشناد  نیب 
مه هللادـمحب  . دـش یم   ( عطق هقبط  ود  نیب  دوب  هتخادـنا  ییادـج  ینالوط  ياـهلاس  هک  یتناـیختسد  نیا  دـش ... لـصاح  مهاـفت  میدرک و 

فیـصوت هک  يروطنآ  یناحور  هک  دـیمهف  یهاگـشناد  ناوجيهقبط و  مه  تسین و  هتفگ  بناـجا  هچنآ  یهاگـشناد  هک  دـیمهف  یناـحور 
عطق ار  اـهنآ  تسد  هملکتدـحو  اـب  هک  دـیدرک  تباـث  ناریا  تلم  امـش  دـننک ... ادـج  مه  زا  ار  تلم  دنتـساوخیماهنآ  دوبن . دـندرکیم ،
شیپ یلم  حالطـصا  هب  دـندمآ ، شیپ  حالـصلارهاظ  یلیخ  ياهتروصاب  دـنراد و  طابترا  وا  اـب  هک  یناـسک  زا  یـضعب  مه  نـآلا  دـیدرک .

نم دنک . یثنخ  ار  اههلیح  نیا  دنادب و  ودشاب  رادیب  دیاب  تلم  دننک ... ظفح  تروص  نیا  اب  ار  بناجا  عفانم  دـنهاوخیم  مهاهنیا  دـناهدمآ ،
هب طوبرمهک  یناسک  بناجا و  تسد  هک  مراودـیما  مهاوخیم و  ار  ناتهملک  تدـحو  امـشيهمه و  یتمالـس  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  زا 

یلو دوبهدش ، نییعت  ماما  ياهرادید  زین  تماقا و  لحم  ناونع  هب  هافر  يهسردم  تشذگ  هچنانچ  دوش ». عطق  امـش  تکلمم  زا  تسا  بناجا 
يارب يرگید  لحم  نتفای  يارب  شالت  رد  لابقتـسايهتیمک  ات  دش  ثعاب  ماما  اب  رادید  ناقاتـشم  ترثک  زین  هسردم و  نآ  كدـنا  شیاجنگ 

رانکرد دوب . لابقتسا  يهتیمک  رقم  هک  دشاب  هافر  يهسردم  رانک  رد  روبزم  ناکم  ات  دوب  نیا  رب  نانآیعس  دنیآرب . ماما  ياهرادید  تماقا و 
گرزب تبـسن  هب  هک  تشاد  دوجو  يولع  يود  يهرامـشيهسردم  يولع و  کی  يهرامـش  يهسردم  یماسا  اب  هسردم  ود  هافر  يهسردـم 

هب ار  هسردمود  نآ  دنتفرگ  میمصت  لابقتسا  يهتیمک  نالوئـسم  نیاربانب  دوب ؛ لیاح  هافر  يهسردم  وسرادم  نآ  نیب  يراوید  اهنت  دندوب و 
اب رکف  نیا  هکنآ  ضحم  هب  دوب . يریپ و ... هجاوخ  يزارخ  نایچـسابرک  همالع  اب  هسردم  ود  نیا  تیلوئـسم  دـننک . باختنا  ماما  رقم  ناونع 
هب هک  ود  يهرامـشيولع  يهسردم  دنداد . رارق  ماما  زا  لابقتـسا  يهتیمک  رایتخا  رد  ار  اههسردم  دـنتفریذپ و  ، دـش هتـشاذگ  نایم  رد  نانآ 

فرط زا  دننک . رادید  نانآ  اب  دنهد و  خساپ  مدرم  تاساسحا  زارباهب  اجنآ  زا  تسناوتیم  ماما  هک  تشاد  ییارـسرس  دوب ، رتگرزب  تبـسن 
اب رادـید  زین  وماـما  تاـنایب  عامتـسا  زا  دـعب  دنتـسناوتیم  مدرم  تشاد ـ  یجورخ  يرگید  يدورو و  یکی  ردود ـ  هسردـم  نآ  نوچ  رگید 

ترضح هام  نمهب  مهدزیـس  زور  حبـص  هک  دوب  طیارـش  نیاتلع  هب  دوب . ماما  اب  مدرم  رادید  بسانم  دنوش و  جراخ  یجورخ  رد  زا  ناشیا 
ماما تسد  یقارع  ياقآ  هک  میدید  حبـص  : » دیوگیم هنیمز  نیا  رد  يرون  قطان  ربکا  یلع  دش . لقتنم  ود  يهرامـشيولع  يهسردم  هب  ماما 

ار ماما  تسديرهطم  ياقآ  دنیآیم . نییاپ  اههلپ  زا  دندوب ، کی  يهرامـش  يولع  يهسردم  طایحرد  هک  مدرم  اب  تاقالم  يارب  هتفرگ و  ار 
نیا هب  میدش و  در  مدرم  يولج  زا  میتسـشن و  دوب ، هدـش  هدامآ  لبقزا  هک  یناکیپ  کی  لخاد  ماما  هارمه  دروآ . گنیکراپ  لخاد  تفرگ و 
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يهرامش يولع  يهسردم  دنیایب  وگبمدرم  هب  ورب   » تفگ نم  هب  يرهطم  ياقآ  میداد  لاقتنا  ود  يهرامـش  يولع  يهسردمهب  ار  ماما  بیترت 
نیا هب  ماماو  دیتفایم  تمحز  هب  امـش  تسا و  گنت  اجنیا   » مدرک مالعا  وگ  دنلب  تشپ  متفرکی و  يهرامـش  يولع  يهسردم  هب  نم  ود ».

یقارع و دیهـش  یتحاران  ثعاب  يرهطم  دیهـش  مادقا  نیا  هتبلا  يولعود »  يهرامـش  يهسردم  دیربب  فیرـشت  اذـل  دـندوبن ، یـضار  تمحز 
ماما یگدنز  تحارتسا و  يارب  يولع  يهسردم  مود  يهقبط  دروآ ». رد  اهنآ  لد  زا  يرهطم  دیهـش  هک  دوب  هدش  یتشهب  دیهـشصوصخهب 
زاربا هب  ارـسرس  نآرد  ماـما  هک  دوب  ییارـسرس  رتـفد  يولج  هسردـم  لوا  يهقبط  رد  دـش . اـهتاقالم  ِاـتا  رتـفدلوا و  يهقبط  دـش و  نییعت 
دوجو هافر  يولع و  سرادم  رد  ماما  رارقتسا  زا  دعب  هک  یتالکشمزا  یکی  درکیم . ینارنخـس  نانآ  يارب  دادیم و  خساپ  مدرم  تاساسحا 
روشک رد  ار  دوخ  ماما  هزرابم  اهلاس  زا  دعب  هک  یمدرم  دوب . ماما  اب  مدرم  ياهرادید  يارب  يزیرهمانرب  سرادمنآ و  بیترت  مظن و  تشاد 

روما ماظتنا  هک  لابقتـسا  يهتیمک  نالوئـسم  دـشیم . مأوت  يزیرهمانرباب  دـیاب  رما  نیا  دـندوب و  هل  مظعم  اـب  تاـقالم  راتـساوخ  دـندیدیم ،
رادید ماما  اب  اهمناخ  اهرهظزادعب  نایاقآ و  اهحبص  هک  دندرک  ررقم  ماما  اب  مدرم  تاقالم  تلوهس  يارب  دنتـشاد ، هدهعرب  ار  قِوف  سرادم 
ناوناب موجه  رگید ، فرطزا  دـنهد . مظنار  ناوناب  ياهرادـید  دـنناوتب  ات  دوب  نز  نارومأم  ندوبن  دوب ، نایم  نیا  رد  زاب  هک  یلکـشم  دـننک .

يولع و يهسردـم  يولج  هدزای  تعاس  زا  اهنز  : » دـیوگیم هنیمز  نیا  رد  يرون  قطانربکایلع  دوب . رتشیب  بتارم  هب  ماـما  اـب  رادـید  يارب 
هب نانز  زا  ياهدع  دشیمیکشم . رداچ  هبجحم و  نانز  زا  رپ  ناریا  نابایخ  رس  ات  رس  دندیـشکیم . فصماما  اب  تاقالم  يارب  ناریا  نابایخ 

راــشف رثا  رد  دــندزیم . هرگ  مـه  هـب  ار  ناــشياهرداچ  دــننکن ، مـگار  رگیدــمه  هـکنیا  يارب  دــندمآیم و  مـه  اــب  یلیماــف  تروــص 
فرط زا  ... دـندرکیم شغ  نانز  زا  رفن  دـصدنچ  يزور  دـیاش  دـنداتفایم و  نیمز  هب  درکیم و  ریگ  ناشياهاپ  هب  ناشياهرداچتیعمج 

نوچ دننک ، باترپماما  يوس  هب  تاقالمرد  ات  دنشاب  هتـشاد  یکجنران  ناشیاهرداچ  ریز  میژر  لماوع  نانز  هک  میدادیم  لامتحا  ام  رگید ،
. دوش لیطعت  اهمناختاقالمات  دـنهد  داهنـشیپ  ماما  هب  لابقتـسا  يهتیمک  ياضعا  ات  دـش  ثعاب  لـماوع  نیا  دوبن ». لرتنک  لـباق  عضو  ًالـصا 
. دـننکیم شغتیعمج  راـشف  رثا  رد  دـنیآیم  امـش  تاـقالم  هب  هک  اـهمناخ   » مدرک ضرع  ماـما  هب  : » دـیوگیم هنیمز  نیا  رد  يرون  قطاـن 

نوچ دنربب و  دنرادرب و  ار  اهنیا  دیاب  اهدرم  هکنیا  مود  دنوشیم و  باجحیبو  دوشیم  ادیپ  ناشندرگ  تسد و  دتفایم و  ناشياهرداچ 
نیااب ماما  ترـضح  یلو  مینک .  لیطعت  ار  اهمناخرادـید  ام  دـییامرفب  هزاجا  رگا  تسا  لکـشم  اهنیا  ندرک  عمج  میرادـن  رگدادـما  نانزام 
سپـس و  دندرکنوریب ». ار  هاش  اهنیمه  درک ؟ نوریب  ار  هاش  امـش  ياههیمالعا  دینکیم  رکف  امـش  : » دـندومرف دـندرک و  تفلاخم  داهنـشیپ 

لیکـشت يارب  اهشالت  دـش ، رداص  ماما  نامرف  نیا  یتقو  .« » دـینک مهارف  ار  اـهنآ  شیاـسآ  هاـفر و  يهلیـسو  دـیورب و  اهامـش  : » دـندومرف
باتک زا  هتفرگرب  تفرگ »  تسدهب  ار  ناوناب  روما  ماظتنا  لیکـشت و  ناوناب  تاماظتنا  هامنمهب  مهدزناش  زور  ودـش  زاغآ  ناوناب  تاـماظتنا 
دانسا زکرم  : عبنم یمالـسا  بالقنا  دانـسا  زکرم  تاراشتنا  - روپ مساق  دوواد  هتـشون  ات 165 ص133 ( 57 نمهب 12-22  ) زاس تشونرـس  ههد 

خ  / یمالسا بالقنا 

لاس 57 مرحم  لوا  زور  بش و  هسامح 

نارهت ياه  نابایخ  اـه و  هچوک  زا  ربکا  هللا  ياـسر  گـناب  لاس 1357  مرحم  لوا  بش  هدـیکچ : لاـس 57  مرحم  لوا  زور  بش و  هساـمح 
میژر راک  هام  نیا  رد  هک  دندوب  دقتعم  همه  مرحم  زا  لبق  ياهزور  دوب . هزرابم  رد  يدیدج  درگش  نیا  دیـسر . اه  ماب  تشپ  هب  دش و  زاغآ 
میژر مادنا  رب  هزرل  دنتفر و  یم  هسامح  روش و  هام  لابقتسا  هب  اهراوید  رب  يزوریپ »  ای  گرم  ای  اروشاع   » راعش نتـشون  اب  مدرم  تسا . مامت 
مارآ ار  مدرم  دیـشوک  یم  ناوارف  تاغیلبت  اب  تشاد  ترفن  مرحم  زا  هک  مه  يولهپ  یمنهج  هاگتـسد  رگید  يوس  زا  دـنتخادنا . یم  كافس 

هب دش و  زاغآ  نارهت  ياه  نابایخ  اه و  هچوک  زا  ربکا  هللا  ياسر  گناب  لاس 1357  مرحم  لوا  بش  دنک . توعد  شمارآ  هب  لقاال  ای  دزاس 
. تسا مامت  میژر  راک  هام  نیا  رد  هک  دـندوب  دـقتعم  همه  مرحم  زا  لبق  ياهزور  دوب . هزرابم  رد  يدـیدج  درگـش  نیا  دیـسر . اه  ماب  تشپ 

یم كافس  میژر  مادنا  رب  هزرل  دنتفر و  یم  هسامح  روش و  هام  لابقتسا  هب  اهراوید  رب  يزوریپ »  ای  گرم  ای  اروشاع   » راعش نتـشون  اب  مدرم 
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لقاال ای  دزاس  مارآ  ار  مدرم  دیشوک  یم  ناوارف  تاغیلبت  اب  تشاد  ترفن  مرحم  زا  هک  مه  يولهپ  یمنهج  هاگتسد  رگید  يوس  زا  دنتخادنا .
هک دیـسر  هار  زا  مرحم  ندیـسر  ارف  تبـسانم  هب  ماما  هیمالعا  طیارـش  نیا  رد  تارهاظت  شرتسگ  ماـما و  هیمـالعا  دـنک . توعد  شمارآ  هب 
رب نوخ  يزوریپ  هاـم  ار  مرحم  دوخ ، یـسامح  ماـیپ  رد  ماـما  درک . یم  توعد  هاـم  نیا  رد  اـه  باـصتعا  تارهاـظت و  شرتسگ  هب  ار  مدرم 

ییاغوغ نارهت  رد  مرحم  لوا  بش  رد  تخورفارب . تداهش  قشاع  مدرم  كاپ  ياهلد  رد  ار  ینیسح  روش  هلمج ،  نیمه  دندناوخ و  ریشمش 
اب يزکرم  بونج و  قطانم  رد  رفن  نارازه  بش ،  تعاس 9 زا  دمآ  تفر و  عنم  تاررقم  یماظن و  تموکح  دوجو  اب  وس  کی  زا  دـش . اپ  هب 

ياهماب تشپ  رب  رفن  اه  نویلیم  رگید  يوس  زا  دندیسر و  تداهـش  ضیف  هب  دندمآ و  اه  نابایخ  هب  شوپ  نفک  نادیهـش  رالاس  رورـس و  دای 
رارق مرحم ) لوا  زور   ) حبـص ادرف  دندرک . یم  کیلـش  وس  ره  هب  راو  هناوید  زین  یماظن  رادـنامرف  نارومام  دـنداد . رـس  ربکا  هللا  گناب  رهش 

لمحت بات  رگید  دـید ، یم  کیدزن  ار  دوخ  گرم  هک  راکتیانج  میژر  اما  دـننک  ییامیپهار  همـشچرس  تمـس  هب  ير  نابایخ  زا  مدرم  دوب 
 ، مرحم لوا  زور  . داد ریت  مـکح  شیوـخ  ناروماـم  هـب  نارهت  یماـظن  رادـنامرف  یمیحر  دبهپــس  اذـل  تشادـن  ار  مرحم  لوا  زور  تارهاـظت 

هنطلسلا بیان  هچرازاب  لباقم  رد  دندرک . تارهاظت  هب  عورش  ير  نابایخ  زا  نیسحای ع  ربکا و  هللا  ياهراعـش  اب  شوپهایـس  يدایز  تیعمج 
زا حبص  ات 10  تعاس 9  دودح  داد و  همادا  دوخ  هار  هب  تیعمج  اما  دـنوش  قرفتم  ات  دـندش  ریگرد  اهنآ  اب  نارومام  روضح  نیما  هار  هس  و 
رد دوب . هدش  فقوتم  نادـنب  هار  رد  زین  هقبط  سوبوتا 2 کی  دنتشاد . رارق  رانماپ  همـشچرس و  لصافدح  رد  هتـشذگ و  همـشچرس  هارراهچ 

تخادرپ و نخـس  داریا  هب  ناریا  بالقنا  ینیـسح و  مایق  تمکح  نوماریپ  تفر و  راب  تناو  کی  زارف  رب  ناگدننکرهاظت  زا  یکی  لاح  نیا 
ار مدرم  همـشچرس  رانماپ و  تمـس  زا  یماـظن  ياـهوردوخ  حـبص  تعاـس 10 دودـح  داد . یم  راعـش  بترم  وا  نانخـس  دـییات  رد  تـیعمج 

یمیحر دبهپـس  ریت  مکح  زا  هک  ناگدننکرهاظت  زا  يا  هدع  دنتفرگ . عضوم  دنتفر و  تیعمج  تمـس  هب  هدایپ  نایماظن ،  دندرک و  هرـصاحم 
یم دیدهت  ار  تیعمج  بترم  هدنامرف  رسفا  تعاس 10:30  دودح  دننک . یمن  يزادناریت  دنتسین و  يدراگ  اهنیا  دیسرتن  دنتفگ  دنتشادن  ربخ 
نیا هب  درک و  کیلـش  ییاوه  ریت  کـی  دوخ  يرمک  تلک  اـب  وا  تعاس 10:30  دودح  دـندرک . یمن  هجوت  مدرم  یلو  دـنیاین  ولج  هک  درک 

ریپ و دوب . رانماپ  يور  هبور  یلم  کناب  لباقم  يزادناریت  جوا  دش . زاغآ  کیلـش  هک  تشذگن  يزیچ  داد . شتآ  نامرف  نازابرـس  هب  بیترت 
هک رابگر  دندوب . هدیشک  زارد  نیمز  يور  ادهـش  رانک  زین  اه  هدنز  اذل  دنتـشادن  رارف  هار  اهنآ  دندش . یم  رپرپ  نازخ  گرب  نوچمه  ناوج 

نیا رد  راکادف  هدننار  دنربب . دوخ  اب  هک  دندوب  هتـشادرب  ار  اه  یمخز  ادهـش و  مه  اه  یـضعب  دننک و  رارف  ات  دندش  دنلب  اه  هدنز  دـش  عطق 
هب دتـسیاب . دوب  هدش  روبجم  کیفارت  رد  هک  دمآ  هناخپوت  شوش  ریـسم  رد  دحاو  تکرـش  هقبطود  سوبوتا  فرط  هب  هدـنامرف  رـسفا  ماگنه 

شوپهایس دوخ  تشاد ،  مان  انب  نسح  داتسا  اضر  هک  راکادف  هدننار  نآ  دریگب . ریز  ار  اهنآ  دورب و  تیعمج  تمس  هب  هک  داد  نامرف  هدننار 
اب دروآرد و  تکرح  هب  ار  سوبوتا  تسـشن و  نامرف  تشپ  یمارآ  هب  دـید  ار  مولظم  هانپ و  یب  مدرم  یتقو  دوب  راد  هزور  نیـسح ع و  ماـما 
هک هدنامرف  رسفا  درک . تیعمج  هانپ  ناج  ار  سوبوتا  هناعاجش  مادقا  نیا  اب  وا  داد . رارق  نابایخ  ضرع  رد  نارومام  مدرم و  نیب  يدرـسنوخ 

ناگدننکرهاظت نازابرس ،  رگید  راب  درک . یشالتم  ار  وا  زغم  هلولگ  کی  اب  دناسر و  وا  هب  ار  دوخ  دوب  هدش  ینابصع  رایـسب  تکرح  نیا  زا 
نویماک دـنچ  هاگ  نآ  درب و  ار  ناحورجم  دـمآ و  سنالوبمآ  يدادـعت  دـعب  تعاس  مین  دـنتخیر . مه  يور  همه  زاـب  دنتـسب و  راـبگر  هب  ار 

یهوک اه  یلاغز  هچوک  رانک  دوب و  نوخ  زا  هدیشوپ  اهیوج  نابایخ و  رسارس  درب . تخیر و  مه  يور  ار  داسجا  هیقب  دیسر و  هار  زا  یشترا 
دنچ رهظزادعب ،  دنداد . یمن  ندش  کیدزن  هزاجا  یسک  هب  دوب و  نارومام  قرق  رد  بش  ات  لحم  نآ  دوب . هدش  هتـشابنا  مه  يور  شفک  زا 

بونج رد  صوصخب  یسک  رگید  تفای . همادا  زین  مرحم  رگید  ياهبـش  رد  تارهاظت  نآ ،  زا  دعب  تسـش . ار  اهنوخ  دمآ و  شاپبآ  نیـشام 
هب اهماب  زارف  رب  راعش  هنابش و  تارهاظت  دوب . هدش  ینیـسح  روش  هچراپکی  نارهت  درک . یمن  تیاعر  ار  هنابـش  دشودمآ  عنم  تاررقم  نارهت 

ار يولهپ  میژر  یناهج  تیلوبقم  نآ ،  میظع  ياـه  ییاـمیپهار  دیـسر و  ارف  اروشاـع  اـعوسات و  هک  نیا  اـت  درک  تیارـس  مه  اهرهـش  ریاـس 
www.irdc.ir عبنم : درب . نایم  زا  هرسکی 

ياروشاع 57 اعوسات و  رد  مدرم  یخیرات  ییامیپهار 
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هک میظع  ییامیپهار  نیا  زور  نآ  لاح  ره  هب  هدیکچ : یتراشب  دمحم  یلع  هدنـسیون : ياروشاع 57  اعوسات و  رد  مدرم  یخیرات  ییامیپهار 
نیا هب  زین  اروشاع )  ) ادرف هک  دـندادهدعو  همه  دـشن . رداص  همتاخ  رد  زین  ياهمانعطق  چـیه  دیـسر و  نایاپ  هب  ، دوب هوکـشاب  مودـنارفر  کی 
مدرم رب  هر ،  ماما  ترـضحذوفن  قمع  اعوسات  مودـنارفر  دـننک . حرطم  زور  نآ  رد  ار  ییاـهن  ياـهثحبو  اـهفرح  دـنهد و  همادا  تکرح 

هب رگا  دوشیمظفح و  شمارآ  دوش ، ظفح  شمارآ  دـیاین و  دوجوهب  ياهثداح  چـیه  دـنیوگب  هر  ماما  رگا  هک  درک  صخـشم  داد و  ناـشن 
صخشمینعی دش . دهاوخ  نامه  دوش ، رازگرب  راعش  نالف  لکش و  نالف  اب  ییامیپهاردنیوگب  دنیآیم و  نوریب  دییایب ، نوریب  دنیوگب  مدرم 

زا یناشن  اعوسات  ییامیپهار  رد  مکاح  شمارآ  توکـس و  دنتـسینياهراک . شاهتـسد  راد و  هاش و  دـننزیم و  ار  رخآ  فرح  ماـما  هک  دـش 
ام تسد  هب  تموکح  دـسریم و  يزوریپ  هب  بـالقناًالثم  هک  میدرکیمن  ار  زورما  رکف  اـهزور  نآ  هتبلا  دوـب . نویبـالقنا  ینورديهنینأـمط 

يزیگناتفگـشو ابیز  هوکـشرپ  ياهزور  یتلم  ره  یـسایس  تایح  خیرات  رد  اروشاع  اعوسات و  رد  نارهت  مدرم  یخیرات  ییامیپهار  دتفایم .
نآلیلد نیمه  هب  تسا  هدرک  نیمـضت  ار  مدرم  يدازآ  لالقتـسا و  تزع و  هداـتفاِافتا  اـهزور  نآ  رد  هک  یثداوح  لـیلد  هب  هک  دراد  دوجو 

هام لوا  يههد  اب  فداصم  لاس 57  هامرذآ  مود  يههد  تسا  هلمجنآ  زا  لاس 57  ياروشاع  اعوسات و  دناهدش . راگدنام  یخیرات و  اهزور 
ياهزور رد  هک  دوب  هدـش  يزیرهمانرب  لبق  زا  دزیمار . رخآ  فرح  بالقنا  دـشیم و  ماجنا  يراک  ًامتح  تسیابیم  هام  نیا  رد  دوبمرحم .

رد میهد  تروص  يدج  یمادقا  مایا  نیارد  دـیاب  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  نامنامتـسود  اب  ام  دریگ . تروص  ییامیپهار  ، اروشاع اعوسات و 
یتشهبدیهـش موحرم  میدوبمئاد  ساـمت  رد  یتـشهب  دیهـش  هللاتیآ  یناـقلاط و  هللاتیآ  نوـچ  یگرزبياـملع  ناربـهر و  اـب  صوـصخ  نیا 

مه مق  ياملع  اب  نارهتياملع  رب  هوالع  دریگ . ماجنا  تسا  رارق  یـصخشم  ياههمانرب  هک  دندرکهفاضا  ناشیا  تسا .  نیمه  قح  : » دندومرف
مودـنارفر هک  دنتـسنادیم  مدرم  يهمه  ًابیرقت  دـش . دـهاوخ  يرگید  زیچ  اروشاع  واـعوسات  هک  میتشاد  نیقی  میدوب و  هدرک  ییاـهتبحص 

تلم هاش و  یسایس  لئود  رد  دوشهتـسکش و  ناقفخ  ّوج  یمادقا  هب  ندز  تسد  اب  هک  دوب  نیا  فده  لاح  ره  هب  تسا  شیپ  رد  یهوکـشاب 
يهمه يارب  تسکـش  نیاتسیابیم  اما  دوب ، هدروخ  تسکـش  ًالبق  هک  هاش  هتبلا  ددرگ . جراخ  رود  زاهشیمه  يارب  دروخب و  تسکـش  هاش 

هک ياهدعو  دندوبهداد ؛ ار  عوقولابیرق  يزوریپ  يهدعو  تاّرک  هب  مه  ماما  دوب . صخشمنامدوخ  مدرم  يارب  وا  تخاب  دوش . راکشآ  ایند 
لاسرد 57 تسیابیم  ام  هک  دوب  نیا  دوب  زاین  دروم  هچنآ  دوب . یمتح  مدرم  ِافتا  هببیرق  رثکا  يارب  امنرکفنشور ، زراـبم  تیلقا  يارب  زج 

روـصت نوـچ  دـنمهفب ، ار  ناریا  رد  هتفرگ  تروـص  ياـهتکرحتیهام  اـیند  يهـمه  دوـش و  سکعنم  اـیند  رد  هـک  مـیدرکیم  ییاـهراک 
يهچب کـی  تارهاـظت  نیمه  رد  هک  مرادداـی  هب  دوـخ  نم  تسا  ربـخ  هچ  ناریا  رد  هک  دـنرادن  عـالطا  نادـنچ  اـیند  مدرمهـک  مـیدرکیم 
يهلمج نیع  نیا  اـهییوگنناخاچ .» يریگیم  ملیف   » تفگ تفر و  ناریا  نوـیزیولت  رادربمـلیف  يوـسهب  ییاـمنهار ـ  دـیاش  و  یناتـسریبد ـ 

سکعنم قیقدار  لـیاسم  میژر  نویزیولت  ویدار و  اریز  دوش ، سکعنم  بوخ  تکرح  نیا  هکدوـب  رظتنم  مه  ییاـمنهار  يهچب  یتـح  تسوا 
یضعب . درک يریگولج  هر  ینیمخماما  هنادنمزوریپ  تشگزاب  يهدنز  ریواصتشخپ  زا  نویزیولت  ویدار ـ لاغـشا  اب  هاش  میژر  یتح  درکیمن .

زا جراخ  رد  دـیاب  تکرح  نیا  هک  دـندوب  روابنیا  رب  اهنآ  دادرارق . هجوت  دروم  مه  ار  جراـخ  دـیاب  هک  دـندوب  دـقتعم  دارفا  ناتـسود و  زا 
، دیـشکیم مه  راتـشکوتشک  هب  راک  رگا  الاح  میتسبن  لد  عوضوم  نیا  هب  هاگچـیه  اما  میدوب  هدـیقع  نیا  رب  زیناـم  دوشسکعنم و  روشک 

تشاذگ نس  هب  اپ  هک  یعقوم  ناسنا  . دوب نییَنْـسُحلاَدِْحا   » نآرق لوقهب  دندیـسریم . يزوریپ  هب  ای  دندشیمدیهـش  ای  نوچ  دوبن ؛ مهم  یلیخ 
. دـندوبن اـهفرح  اـهثحبنیا و  رکف  هب  اـهناوج  ماـیا  نآ  یلو  دـنکیم !! هراختـسا  یـشزرا  یـساساروما و  يارب  دوـشیم و  راـکهظفاحم 
. دز يدج  مادقا  کیهب  تسد  دیاب  هدش  هک  یتمیق  ره  هب  هک  دندوب  هدیـسر  رواب  نیا  هب  یگلمجنیزرابم  اهتیـصخش و  دارفا ، يهعومجم 

هبزین عقوم  نآ  منکیم  وگزاب  امـش  يارب  ار  بلاطم  نیا  نونکا  نم  هک  روطنیمهو  هدـش  جراخ  اههناخ  لخاد  تاسلج  زا  رگید  ثحب  نیا 
نآ زا  زین  نایتلود  دوب و  هدینـش  کش  اب  كاواس  ار  بلطم  نیا  لیلدنیمه  هب  دشیم . نایب  یبالقنا  فلتخم  راشقا  هاوفا و  رد  یتحار  نیمه 

مرحم  ( متـشه زور  یغابهرق  ِافتا  هب  يراهزا  هک  تساهدـمآ  باتک  نیا  رد  تسا  یغابهرق  لارنژ  تافارتعا   » باـتک نآ  دنـس  دـندوبربخاب و 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 556 

http://www.ghaemiyeh.com


هب مادـقا  دـنهاوخیم  نویبـالقنا  هکنیا  ربینبم  ییاـهربخ  هک  دراذـگیم  ثحب  هب  ار  بلطم  نیا  دـهدیم و  ار  یلم  تینماياروش  لیکـشت 
هک تسا  هدوب  يدج  یلیخ  ریزوتسخنيارب  عوضوم  هک  تسا  نآ  هدنهدناشن  نیا  تسا  هدیـسر  ناشـشوگهب  دـننک  ییامیپهار  يرازگرب 
رب دوب  کیدزن  هسلج  نآ  ردثحب  تعاس  ود  زا  دعب  هک  دیوگیم  یغابهرق  دهدیم . لیکـشت  یلم  تینماياروش  يهژیو  يهسلج  نآ  يارب 
نم  » تفگ دزادنیبيرگید  يهدهع  هب  ار  راک  تیلوئـسم  یگنرز  اب  تساوخیم  هک  يراهزا  اما  ، دوش لصاح  تقفاوم  ییامیپهار  زیوجت  رس 
نم .« دریگب ار  ییاهن  میمصت  ات  مراذگیم  نایم  رد  وا  اب  ار  عوضوم  نیا  موشیمفرـشم و  ینویامه  ترـضحیلعا  تمدخ  هب  رـصع  زورما 

اهتیعقاو ناسنا  هک  تسا  نیا  قح  یلو  دوب ، ماما  دض  بالقنا و  دض  بهذم  دض  مدآ  هچ  رگا  تسا  هدوب  يروعشاب  مدآ  يراهزا  مدقتعم 
دسریم ینویامه  ترضحیلعا  عامتسا  هب  يراهزا  طسوت  یغابهرقلوق  هب  تینما  ياروش  شرازگ  ياوتحم  هکنیا  هیـضق  لامجا  دیوگبار .

لمأت ياج  ًاعقاو  تسا  دازآ  اروشاـع  اـعوساتياهزور و  رد  ییاـمیپهار  هک  دـنکیم  مـالعا  يراـهزا  زورناـمه  دـنکیم و  تقفاومزین  وا  و 
. دـنهدیم ار  یگرزب  ییامیپهارییاپرب  يهزاجا  هک  تسا  هدـش  روطچ  دـندادیمن  ار  رفن  جـنپ  عاـمتجا  يهزاـجاهک  ییاـهنآ  دراد ، رایـسب 

هدننکش یلیخ  اهراعشنآ  دهاکب . اهماب  تشپ  رب  مدرم  يهنابـش  ياهراعـش  تدش  زا  تساوخیمراک  نیا  اب  میژر  هک  تسا  نیا  نم  لیلحت 
ـ  نارواین نابایخرد  یتقو  ًاصوصخ  دادیم ، راعش  هچراپکی  اهبش  نارهت  رهش  یتقو  دوبهتشاذگن . یباصعا  شنایفارطا  هاش و  يارب  دوب و 

ندادراعش تشادن  ار  تکرح  نیا  لرتنک  تردق  مه  یسک  دوبن . راک  رد  یهاشچیه  رگید  هاش  رب  گرم  دندادیم  راعـش  هاش ـ  شوگ  لغب 
. دوب رثؤم  یلیخ  دوب  هچ  ره  یلو  دوب ، یـسک  هچ  راـک  منادیمننم  دـش و  حرطم  ارهز  تشهب  رد  هک  دوـب  يراـکتبا  اـهمابتشپ  يـالاب  رب 

اَِّلا َنُءآَشَت  ام  و   » هکنآ زا  لفاغ  داد . دـنهاوخن  راعـشاهماب  تشپ  يالاب  رد  اهبش  رگید  مدرم  ییاـمیپهار  يرازگرب  اـب  درکیمروصت  میژر 
یتح ییامیپهار  دادیمن و  هزاجا  هاشرگا  دـیاش  دـش . نایامیپهار  فص  ندـش  رتهدرتسگ  بجوم  اهنآ  تقفاوم  نیمل .  ' علاُّبرُهللأَءآَشَی نَأ 

هللاتیآ دشیمن . صخـشممیژر  تموکح و  ندوب  هشیریب  هاش و  یگهضرعیب  یگدرتسگ  نیا  هبردقنیا  دشیم ، ماجنا  بوکرـس  نودـب 
هک دوب  هتفگ  هیعالطا  نیا  رد  یناقلاط  ياقآ  دندوب . هدرک  توعد  اعوساتزور  رد  ییامیپهار  هب  ار  مدرم  یمهم  يهیعالطا  یط  مه  یناقلاط 

نینچمه مهدیم  ماجنا  ار  راک  نیا  هناهاگآ  ممهفیممدوخ و  ار  اهتیدودـحم  منکیم و  كرد  مهدیم  ماـجنا  هک  ار  یتکرح  تاـعبتنم 
نیا اب  دـندرک . رداـص  ییاـمیپهار  رد  تکرـشيارب  ییاـههیمالعا  زین  نارهت  تیناـحور  اـملع و  مق و  يهیملع  يهزوحيالـضف  نیـسردم و 
يارب هکنیا  یکی  میدادیم  ماجناراک  دـنچ  ییامیپهار  نیا  لوط  رد  ناـمدوخ  اـم  دـش . عورـش  اـعوسات  ییاـمیپهار  تادـیهمت  تامدـقم و 

مارآ و ییامیپهار  هکدش  هدرتسگ  یشالت  هکنیا  رگید  دندرکیم و  يرادربملیف  اههچب  زا  یشخب   ، هر ماما  ترـضح  هب  نآ  ندرک  سکعنم 
هک دننکتبقارم  هاش  يهمـسجم  زا  بالقنا  نادیم  رد  هک  دندوب  رومأم  رفن  دـنچ  روظنمنیا  يارب  دوش . ماجنا  هثداح  نودـب  ادصورـسیب و 

اجنآ زا  مدوخ  مه  راب  ود  لقادح  دوش . کیدزن  همسجم  هب  دیابنسک  چیه  هک  دوب  نیا  اهنآ  هب  هدش  هداد  روتـسد  دوشن . نآ  هب  یـضرعت 
ره مشچ  هک  يدـح  ات  دوب  هدرتسگ  یلیخ  اعوسات  ییامیپهار  دـندرکیم . تیاـعر  ًـالماک  مه  ناـیامیپهار  منیبب  ار  تیعـضو  هکمدرک  روبع 

هنوگ نآ  دشیم . متخ  يدازآ  نادیم  هب  عورـشنیسح و  ماما  نادیم  رد  دنوامد  نابایخ  يادتبا  زا  ییامیپهار  نیا  درکیم . هریخار  ياهدـننیب 
نامه ار  ماقرا  نیا  دـندوب . هدرک  تکرـشنآ  رد  مه  رفن  نویلیم  دوب و 4  رتمولیک  ییامیپهار 7  فص  لوط  دـندرکمالعا  اهيرازگربخ  هک 

نوچ دوب . رتشیب  رتمولیک  زا 7 ییامیپهار  فص  لوط  ًاعطق  دـنهد . هولج  کچوک  ار  بالقنا  تمظعدنتـساوخیم  هک  دـندرک  مالعا  یناسک 
لوطاهنآ و اما  میتسنادیمن  مه  ار  ناگدننکتکرـش  دادـعت  میتشادـن و  ار  ییاـمیپهارياهتنا  ادـتبا و  زا  عـالطا  يارب  ییاوه  تاـناکما  اـم 
. دنروآ تسدهب  دنتـسناوتیم  یفالتخا  كدنا  اب  ار  ناگدننکتکرـشدادعت  دندرکیم  هک  يددع  ره  ردبرـض  ار  نآ  دنتـشاد و  ار  ضرع 

هاش رب  گرم   » راعـش زا  دوب . هارمه  هللاحور  طقف  ربهر  هللابزح  طقفبزح  : » ریظن یبهذم  ياهراعـش  اب  اعوسات  هدرتسگ  میظع و  ییامیپهار 
تشگرد و هتـسویپ  یبالقنا  نیلوئـسم  دارفا و  دننک . شفقوتمدنزب  يدـنت  فرح  تساوخ  مه  یـسک  رگا  هک  دوب  نیا  روتـسد  دوبن . يربخ 

مه اب  نادنز  رد  هک  تسینومک  ياههچب  زا  يدادعتهک  مدید  مشچ  هب  دوخ  نم  دنریگب . ار  اهراک  لیبق  نیا  يولج  هک  دـندوبوپاکت  ددرت و 
يزابهرخسم هچ  نیا   » تفگ یلضفا ـ  مان  هب  ـ  ناهفصا لها  ياههچب  زا  یکی  دندادیم . طبریب  ياهراعش  دندروآیمرديزابسول و  میدوب 
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نیب رد  اـهنآ  زا  ياهدـع  دوشیمکـشخ ». تریــش  نزن  صرح  ـالاح   » مـتفگ دـنهدیمن ». ناـمرد  تسردياهراعــش و  ارچ  زورما  تـسا 
سول ياهنز  نیا  زا  یکی  ؛ دنتـشاد روضح  ناشنایم  رد  مه  باجحیب  ياهنز  هک  دندوب  رفن  35ـ36  دودح ًالثم  دندادیم . راعش  ناشدوخ 
مولعم زونهربهر  تسینومک  طقف  بزح  : » دـنتفگیم هرخـسم  هب  اهنآ  زا  یـضعب  ای  المکی .» طقف  ربهر  هللابزح  طـقف  بزح  : » داد راـعش 

ییاـمیپهار رد  مه  نیدـهاجم  زور  نآ  دوـب . مک  یلیخمه  ناشدادـعت  دنتـشادن و  بارعا  زا  یلحم  دـندوبن و  يددـع  اـهنیا  هـتبلا  تـسین . 
ار دوخ  هک  اهنآ  دـندوب . هداتفاهار  اجنآ  زا  دوب و  يدعـس  لپ  ریز  مه  ناشقوتاپ  دوب . اهنآ  سأر  رد  يراختفايدـهم  هک  دنتـشاد  تکرش 
دـندادیم و راعـشقلخ  راعـش  هیلع  رب  هنافـسأتم  قلخ  میظع  سوناـیقا  رد  ندـش  مضه  ياجهبدـندیمانیم  قلخ  نیدـهاجم  قـلخ و  نایئادـف 

دیسر نایاپ  هب  ، دوب هوکـشاب  مودنارفر  کی  هک  میظع  ییامیپهار  نیا  زور  نآ  لاح  ره  هب  دنتـشاد . قلخ  ياهدراکالپ  فالخ  ییاهدراکالپ 
ياهثحبو اهفرح  دـنهد و  همادا  تکرح  نیا  هب  زین  اروشاع )  ) ادرف هک  دـندادهدعو  همه  دـشن . رداص  همتاخ  رد  زین  ياهماـنعطق  چـیه  و 

هر ماما  رگا  هک  درک  صخـشم  داد و  ناـشن  مدرم  رب  هر ،  ماـما  ترـضحذوفن  قمع  اـعوسات  مودـنارفر  دـننک . حرطم  زور  نآ  رد  ار  ییاـهن 
دنیآیم و نوریب  دییایب ، نوریب  دنیوگب  مدرم  هب  رگا  دوشیمظفح و  شمارآ  دوش ، ظفح  شمارآ  دیاین و  دوجوهب  ياهثداح  چیه  دـنیوگب 
هاش و دننزیم و  ار  رخآ  فرح  ماما  هک  دش  صخشمینعی  دش . دهاوخ  نامه  دوش ، رازگرب  راعش  نالف  لکـش و  نالف  اب  ییامیپهاردنیوگب 

اهزور نآ  هتبلا  دوب . نویبالقنا  ینورديهنینأمط  زا  یناشن  اعوسات  ییامیپهار  رد  مکاح  شمارآ  توکس و  دنتـسینياهراک . شاهتـسد  راد و 
دوب نیا  اهنت  زور  نآ  رد  ام  يرکفيهلغشم  دتفایم . ام  تسد  هب  تموکح  دسریم و  يزوریپ  هب  بالقناًالثم  هک  میدرکیمن  ار  زورما  رکف 

حرطم هک  يزیچاـهنت  میوگب  مناوتیم  راـگزور .» دـنک  يزاـب  هچ  ادرف   » هک میدوبن  نآ  رب  میهدماـجنا و  یبوخ  هب  ار  شیوـخ  يهفیظو  هک 
شیپ زا  شیب  هاش  ندوب  هشیریب  هضرعیبو و  دـش  زمرق  تراک  هب  لیدـبت  درز  تراک  اروشاـع ، زور  ییاـمیپهار  رد  اـما  دوب . دوخ » ، » دوبن
هدماین اعوسات  زور  رد  هک  یناسکنوچ  دوب . اعوسات  زور  ییامیپهار  زا  رتهوکشاب  رتهدرتسگ و  رایسب  ییامیپهار  ، زور نیا  رد  دش . صخشم 
شمارآ يهدـهاشماب  دندیـسرتیم  هثداـح  دروخرب و  لاـمتحا  زا  هک  مه  یناـسک  هوـالع  هب  . دـندمآ هدـش و  علطم  اروشاـع  زور  رد  دـندوب 

. دننزب اررخآ  فرح  دیاب  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  همه  ییامیپهار  نیا  رد  دـندرک . تکرـشزین  اروشاع  زور  ییامیپهار  رد  اعوسات ، ییامیپهار 
دزیم و تساوـخیم  یفرح  ره  سک  ره  دوـبن . هاـش  يهمـسجمبظاوم  بـالقنا  نادـیم  رد  یـسک  دوـبن و  راـک  رد  زین  یتیدودـحم  رگید 

تکرح دـنک  یلیخ  تیعمج  نوـچ  دوـب و  ینـالوط  یلیخمه  ییاـمیپهار  درکیم . شخپ  دنابـسچیم و  تـشاد  لـیامت  هـک  ياهیمـالعاره 
دوب هتساخرب  ناشدوجو  ِامعا  زا  هک  ییاهراعـشدنلب  يادص  اب  زور  نیا  رد  سب  زا  مدرم  میدیـسر  يدازآ  نادیم  هب   30:13 تعاس درکیم ،

نآ راعـش  نیرتمهم  تسا  مدای  اهنآزا  يدادعت  نم  هک  دش  هداد  رـس  زور  نیا  رد  يدایز  ياهراعـش  دوب . هتفرگناشیادص  دندوب ، هداد  رس 
نیا دوش . هداد  راعـشنیا  اروشاع  زور  رد  هک  دـنداد  روتـسد  هر  ماما  دوبن و  يربخ  نآ  زا  اعوساتزور  رد  هک  دوب  هاش  رب  گرم   » راعـش زور 

يدرک ربکاهللانطو ، ناناوج  یتشک  يدرک  هناریو  ار  نطو  كاخ  يدرگ  هراوآ  نئاخهاش  يا  : » دشیم هداد  زین  ریز  راعـش  ياهتنا  رد  راعش 
رد دوعومتشهب  تیوس  هب  میآ  قح  دیهـش  يا  : » زا دـندوب  ترابع  رگید  ياهراعـش   . هاش رب  گرم  هاش  رب  گرم  ربکاهللا ، نفک  نت  نارازه 

نایاپ رد  هک  ياهدام  يهمانعطق 17  رد  دوشن .» نطو  نطو  نیا  دوشننفک ، هاش  ات  « ؛» ددرگ دـیاب  داـجیا  یمالـسا  تموکح  « ؛  تیور شیپ 
تـسا رارق  نیدـب  هدـش  تبثخـیرات  رد  هک  همانعطق  نیا  ياهزارف  دـش . حرطم  راب  نیتسخن  يارب  لیاسمیخرب  دـش  هدـناوخ  ییامیپهار  نیا 

ییافکدوخ لالقتـساهب و  لین  یجراخ و  رامعتـسا  یفن  تنطلـس  طاسب  ندش  هدیچرب  هاشيرانکرب و  ماما  ترـضح  عزانمالب  يربهر  دییأت  »
ظفح یعقاويدازآ و  ياـطعا  یبهذـم  ياـهتیلقا  هعماـج و  دارفا  یعاـمتجا  یـسایسِوقح ـ  ظـفح  یمالـسا  لدـع  تموـکح  يرارقرب  یلم 

بالقنارثا رب  هک  يزرواشک  يایحا  رامثتسا ، ضیعبت و  هنوگ  ره  یفن  یعامتجاتلادع و  يارجا  اهنز ، هب  یناسنا  تمارک  فرـش و  تیثیح 
شترا و هب  راطخا  یـشورفنارگ  راـکتحا و  زا  زارتحا  میژر  طوقـسات  تاـباصتعا  يهمادا  تعنـص  تفرـشیپ  دوب ، هدـش  دوباـن  تلم  هاـش و 

يهمادا یسایس  ناینادنز  يهیلک  يدازآ  یمالسا  بالقنارد  مسینومک  اهتسینومک و  ذوفن  ماهتا  در  مدرم  اب  داحتا  يارب  نایشترازا  توعد 
مدرم دنخرچیمنامـسآ . رد  هک  مدـید  ار  رتـپوکیله  دـنورف  هس  اروشاـع  زور  ناـمه  هاـش »  نئاـخ  میژر  طوقـس  میژریفن و  اـت  تـضهن 
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سدح هکمیدیمهف  دانـسا  هب  هعجارم  اب  بالقنا  زا  دعب  تسا !  هدرک  تکرـش  تارهاظترد  مه  وا  تسا و  هاش  رتپوکیله  نیا  هک  دـنتفگیم 
رد اهدـعب  دـنمهفیم . مک  تاعالطا  مغر  هب  ار  لیاسم  همه  دنتـسه و  دنمـشوهیلیخ  ام  مدرم  هک  دادیم  ناشن  تسا و  هدوب  تسرد  مدرم 
اب اـهرتپوکیله  زا  یکی  رد  هاـش  يو  تاراـهظا  رباـنب  دــمآ . نامتــسدهبصوصخ  نـیا  رد  یبوـخ  بلاــطم  تـسودرف  دبــشترا  تاراــهظا 
نم نیفلاخم  ار  نارهت  ياهنابایخ  مامت  : » دیوگیم دنکیميراهزا و  هب  ور  هدزتشحو  ییامیپهار  تعـسو  يهدهاشم  اب  هتـسشنيراهزا و 
نیا رد  نم  ندنام  يهدیاف  سپ  : » داد همادا  سأیاب  هاش  ناشیاههناخ »  رد  : » داد خساپ  يراهزا  دنتسه »؟ اجک  نیقفاوم  سپ  ، دناهدرک لاغـشا 

، اروشاـع میظع  تارهاـظت  زا  دـعب  ینعی  اـهزور  ناـمه  رد  تسا »  ناـتدوخ  رظن  هـب  هتـسب  نـیا  : » داد خـساپ  يراـهزاو  تـسیچ »  تـکلمم 
دوخ نارادـفرط  زا  هسنارف  قبـسا  روهمج  سیئر  لـگود  لارنژ  دـننام  مه  امـش  : » دـیوگیم هاـش  هب  دـنومول  يوـسنارف  يهماـنزورراگنربخ 

لگود زا  دنتخیر و  هزیلهزناش  نابایخهب  هسنارف  مدرم  هک  نانچنآ  دننک . تیامح  امش  زا  دنزیرب و  اهنابایخ  هب  امشتیامح  هب  هک  دیهاوخب 
روشک زا  یگمه  ینعی  دنتـسههزیلهزناش »!! رد  نونکا  نم  نارادـفرط  هک  تسا  نیا  رد  فسأت  : » دـیوگیمباوج رد  هاش  دـندرک ». تیامح 

ناگداپ ردزور  نامه  رهظزادـعب  تعاس 2  اروشاع ، زور  تارهاـظت  هب  شنکاو  نیلوا  دنربیمرـسهب . اـکیرمآ  اـپورا و  رد  دـناهدرک و  رارف 
دروم نیا  رد  هک  يدانسا  دندنبیم . رابگر  هب  ار  یماظن  تموکح  نارسفا  يروخراهن  رد  زابرس  رادهجرد و  دنچ  زور  نآ  داتفا . ِافتا  نازیول 

نآ زا  دوب . اروشاع  زور  كرابم  شنکاو  نیتسخن  نیا  دندشیمخز . هتشک و  هثداح  نآ  رد  نت  هک 170  دراد  نآ  زا  تیاکح  هدنام  ياجرب 
راگیـس دـنتخادنایم و  اـپ  يور  اراـپ  دنتـشاد و  هـشیمه  هـک  یـشمارآ  نآ  دنتـشادن . رطاـخ  شمارآ  شترا  ياـهلارنژو  نارــسفا  دـعب  هـب 
دامتعا دنتـسناوتیمنسک  چـیه  هب  دوبن و  نکمم  ناشیارب  رگید  دـندیدنخیم ، مدرم  ییامیپهارهب  دـندروخیم و  بورـشم  دندیـشکیم و 

نیمه تاروتـسد  يرجم  یماظن و  تموکح  رازبا  نوچ  دندرک ؛ ادـج  ناشدوخ  زاار  ءزج  نارادهجرد  نارـسفا و  نازابرـس  ورنیا  زا  دـننک .
ییامیپهار يروف  درواتـسد  نیرتگرزب  نیا  داتفا . راـک  زا  یماـظنتموکح  روتوم  ًـالمع  اـهلارنژ و  هن  دـندوب و  ءزج  نارـسفا  نازاـبرس و 

دادعت زا  یقیقد  رامآ  زونه  هنافسأتم  هک  دندرکرارف  هحلسا  نودب  هحلـسا و  اب  اهزابرـس ، زا  يدایز  هورگ  زور  نامه  رد  ًانمـض  . دوب اروشاع 
. دینـش رتراک  ینعی  هاش  یماح  نیرتدـنموریننابز  زا  دـیاب  ار  جراخ  رد  ییامیپهار  نیا  باتزاب  یـساسا و  ریثأت  اما  ماهدرواین  تسد  هب  اهنآ 

مالعا ار  نآ  رذآ  مهن  رد  هک  ناریاتیعـضو  هاش و  يهرابرد  يو  یلبق  يریگعضوم  هب  ادـتبا  تسا  مزال  رتراکرب  نآ  ریثأت  نداد  ناشن  يارب 
. دوش صخـشمریثأت  نیا  نازیم  اهنآ  يهسیاقم  اب  ات  مینک  هراـشا  اروشاـع  اـعوسات و  ییاـمیپهارزا  سپ  وا  يریگعضوم  رب  سپـس  تشاد و 
یــسایس و ياـهيدازآ  ياـطعا  يهـمادا  تاـبث  يرارقرب  يارب  اـمهک  دــیوگیم  هاــش  زا  دــکؤم  تیاــمح  نمــض  رذآ ، مـهن  رد  رتراــک 
هک درک  مالعا  هنادیماان  اروشاع ، اعوسات و  ییامیپهارهدهاشم  زا  سپ  رتراک  نیمه  اما  میراد  لماک  دامتعا  ناریا  رد  يداصتقاياهتفرشیپ 

ناریا هب  عجار  رتراک  یمسر  رظن  راهظا  زا  سپ  ریخ . ای  دنامب  یقاب  شروشک  رد  نینوخ  ياهبوشآ  نیا  اب  دناوتیمناریا  هاش  ایآ  دنادیمن 
مزال اجنیا  رد  دتسرفیم . ناریا  هبییاکیرمآ  ندرک 670  جراخ  يارب  نیگنـس  يامیپاوه  دنورف  جنپ  هک  دنکیممالعا  زور  نامه  نوگاتنپ 

. داد نایاپ  اهنآ  ياهایورهب  تسکش و  دیویدپمک  رد  ار  بارعا  تلوص  یکریز  اب  رتراک  دوبياهتـسجرب . مدآ  رتراک  هک  میوگب  منادیم 
رایـسبناریا بالقنا  هکلب  تشاذـگ  رتراک  یتیافکیب  باسح  هب  دـیابن  مه  ار  نیا  هتبلا  . دوب یمالـسا  بـالقنا  طـقف  رتراـک  فعـض  يهطقن 

مه هر  ماـما  دـش . هلاـچم  ناـشیا  دـنمورین  ياـهتسد  رد  رتراـکهک  دـندوب  هتـسجرب  گرزب و  رایـسب  هر  ماـما  همه  زا  رتمهم  دوب و  گرزب 
یب یسنویزیولت  اب  هبحاصم  رد  اروشاع  رـصع  نامه  رد  هر  ماما  ترـضح  دنهدناشن . شنکاو  اروشاع  میظع  تکرح  هب  تبـسن  تسیابیم 

هب هاش  هک  دنادب  ار  ینعم  نیا  ایند  دیاب  دشاب و  دـیابن  هاش  هک  داد  يأرتلم  مامت  : » دـندومرف زور  نآ  ییامیپهار  هب  هراشا  اب  .( C.B.S  ) سا
ار وا  هذخاؤم و  رتراکزا  دیاب  اکیرمآ  سلجم  : » دـننکیم مالعا  هر  ماما  مه  زور  نآ  يادرف  دورب ». دـیاب  درادـن و  تینوناق  رگید  هجوچـیه 

دـشاب ینابیتشپنیا  رگا  تسا  اکیرمآ  حلاصم  فالخ  نیا  درادن ؛ یلم  يهیاپ  هک  دنکیمینابیتشپ  یتموکح  کی  زا  ارچ  هک  دنک  حاضیتسا 
کلاـمم ریاـس  هچ  يوروش و  هچ  ناتـسلگنا و  هچ  اـکیرمآ ، هچ  دـننکیمتیامح ، هاـش  زا  هک  ییاـهنآ  دوب . دـهاوخن  اـکیرمآ  يارب  تفن 

رد هر  ماما  هک  دینکیم  هظحالم  درک ». میهاوخن  تقفاوم  تفنيهنالداع  شورف  اب  یتح  ام  هک  دننادب  دیاب  دنتسه  ناریا  تفن  هب  دنمزاینهک 
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ندرک تبحـص  تردـقعضوم  زا  روطنیا  نویبالقنا  بـالقنا و  ربهر  ناونع  هب  هن  دـننزیم و  ار  رخآفرح  تموکح  سیئر  ناونعهب  اـجنیا 
تحارـصنیا اروشاع  زا  دـعب  اما  دـندزیم ، فرح  هناخاتـسگ  حیرـص و  هشیمه  هر  ماماترـضح  هچ  رگا  تسا  اروشاع  ییامیپهار  لـصاح 

هب یعرــش  هوـجو  لـحم  زا  هـک  دــنداد  هزاـجا  یتـح  دــنزادرپبدیابن و  مدرم  ار  ِرب  بآ و  لوـپ  هـک  دــنداد  روتــسد  درک و  ادــیپ  تدــش 
يربهر هدـنهدناشن  نیا  دنتـشاد و  هبحاصمو  ینارنخـس  ًاعمج 51  زین  هامرذآ  رد  هر  ماما  ترـضح  دـننک . کـمک  بالقناناگدیدبیـسآ 

ياهتبحص دشابیم . دوب ، یمالسايروهمج  لیکشت  هک  ییاهن  فده  ناریا و  لیاسم  هب  ایند  هجوت  ترورـضنینچمه  هر و  ماما  عزانمالب 
نآ كرد  نامز  نآ  اـت  هک  یناـسک  يارب  یمالـسا  بـالقنا  هک  دوب  رما  نیارگناـشن  دوب ، تردـق  عضوم  زا  ًـالماک  هک  هر ،  ماـما  ترـضح 

تموکح هچ  ره  دـندیدیم و  دوخ  مشچ  شیپ  ار  ناشيزوریپ  ، دـندش ایاضق  دراو  ادـتبا  نامه  زا  هک  هر  ماـما  تسا  هداـتفا  اـج  دنتـشادنار 
یفن ار  ناشدوخ  هشیمه  دندوب  ادخ  درم  ناشیانوچ  یلو  دـنتفاییم . رتکیدزن  دـصقم  هب  ار  ناشدوخ  هر  ماما  درکیم ، ادـیپموادت  یماظن 
لیلد تـسا  عـضاوت  درک . گرزبار  ناـشیا  رداـق  دـنوادخ  اـما  دـندرک ، کـچوک  ار  ناـشدوخ  هـشیمه  دـندشتابثا و  سکعرب  دـندرک و 
دوبن يزاـین  رگید  دـندوب . هدـش  هداـیپ  هدیـسر و  دـصقم  هب  ًاـعقاو  هر  ماـما  دوـش  هداـیپ  دـسر  دـصقم  هب  هک  نوـچ  راوسلاـمک  ناگدیـسر 

هر ماما  اما  دنک ، ادیپ  یلاعت  دشر و  دـیاب  یلیخ  زونه  هکتسا  یـسک  رادرک  راتفر و  اهنیا  متـسه  نانچ  نینچ و  نم  دـنیوگب  دـنهاوخبهک 
نآ ندرک  یثنخ  يارب  زین  هاش  ياهشالتمامت  دـنداد و  هاش  هب  ار  زمرق  تراک  ماـما  هکنیا  نمـض  اروشاـع  زا  دـعب  دوب . هدرک  ادـیپ  یلاـعت 

شهاک جـیردتهب  مه  هاش  زا  اهیبرغتیامح  دـندش . جراخ  روشک  زا  يرگید  زا  دـعب  یکی  میژر  ناگتـسباوو  نارادمامز  دـنام ، هجیتنیب 
زا ياهدع  اما  دشیمجراخ . روشک  زا  تسیابیم  اروشاع  رـصع  نامه  هاش  تشاذـگ  رثا  یلیخ  هاشناور  رهاظ و  رد  لیاسم  نیا  درک . ادـیپ 

رتشیب هاش  هکدـندرکیم  تقولاعفد  روطنیمه  دوب ، تلم  يدوبان  اهنآ  یـساسا  تیرومأمو  فدـه  هک  اـهنیچباق » رود  ناـجمداب   » نیمه
روشک زا  رایتخب ، روپهاـش  تموکح  لیکـشت  اـب  درواـیب و  ماود  ارجاـمنآ  زا  دـعب  هاـم  کـی  زا  رتشیب  تسناوتن  هاـش  ماجنارـس  یلو  دـنامب .

بش طش  زا  روبع  باتک  عبنم : دشجراخ .

نمهب 1357 ناریا 21-23  تلم  هب  باطخ  ینیمخ  ماما  ياه  مایپ 

نیا زا  نم  منک . یم  رکـشت  ناریا  زرابم  فیرـش و  تلم  زا  نم  هدیکچ : نمهب 1357  ناریا 21-23  تلم  هب  باطخ  ینیمخ  ماما  ياه  ماـیپ 
تسا هدش  ادیپ  ناریا  تلم  يارب  زا  هک  يزوریپ  نیا  هب  نم  منک . یم  يرازگساپس  تسا  هدمآ  دوجوب  تلم  راشقا  نیب  هک  يا  هملک  تدحو 

زا بالقنا  نیا  دراد . قرف  تسا  هدـش  عقاو  ایند  رد  هک  یتابالقنا  ریاس  اب  ناریا  بالقنا  نیا  هک  دـنادب  ناریا  تلم  دـیاب  میوگ . یم  کـیربت 
هدوب دایز  رایسب  تاعیاض  تسا  هدش  عقاو  ایند  رد  هک  یتابالقنا  رد  دروآ . راب  هب  یمک  تاعیاض  دوب  یناسنا  یمالـسا و  بالقنا  هکنیا  باب 

اب ناریا  تلم  امـش  ار  هلاس  دصناپ  رازه و  ود  ملاظ  یهاشنهاش  کی  میدـش . لیان  گرزب  يزوریپ  هب  تاعیاض  یمک  اب  هللادـمحب  ام  تسا و 
رادیاپ ار  امـش  دنوادخ  دیدرکن . دـش  یم  وا  زا  هک  ییاه  ینابیتشپ  هب  هجوت  دـیدرک و  نوگنرـس  خـسار  ینامیا  گرزب و  یتمه  اب  تشم و 
هرابرد ناریا  ینیمخ  ماما  مایپ   21/11/57 خیرات : تسا . مالسا  گرزب  يزوریپ  امـش  يزوریپ  دهدب . تمظع  ار  مالـسا  دنوادخ  دراد . هگن 
لئاسم هک  مراد  انب  بناجنیا  دـیناد  یم  هک  يروطب  نارهت  مرتحم  یلاها  ناریا !! عاجـش  تلم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  یماـظن  تموکح  وغل 

رد هدز و  تیانج  هب  تسد  دنیب ، یم  موکحم  نوناق  بسح  هب  ار  دوخ  نوچ  متس  ملظ و  هاگتسد  نکل  دوش ، لح  زیمآ  تملاسم  روطب  ناریا 
هب یناهگان  روطب  دراگ  رگـشل  نارهت  رد  تسا و  هدومن  راتـشک  هدرک و  هلمح  ناملـسم  عاجـش  مدرم  هب  سوواکدبنگ  ناگرگ و  ياهرهش 

ضرعت نیا  نم  دنا . هداد  تسکش  ار  نانآ  هناعاجش  مدرم  کمک  هب  یئاوه  يورین  هدومن و  هلمح  تسا ، هتـسویپ  تلم  هب  هک  یئاوه  يورین 
دـنرادهگن و زاـب  اـم  روشک  رد  ار  بناـجا  تسد  دـنهاوخ  یم  یـشکردارب  نیا  اـب  ناـنیا  منک ، یم  موـکحم  ار  دراـگ  لـمع  یناـسناریغ و 

قفاوم ایاضق  ظفح و  تملاسم  ات  ملیام  زین  ما و  هدادن  سدـقم  داهج  روتـسد  زونه  هک  نآ  اب  نم  دـننادرگرب ، دوخ  عضوم  هب  ار  نارگلواپچ 
نیا زا  تسد  رگا  هک  منک  یم  راـطخا  منکب و  ار  اـه  يرگیـشحو  نیا  لـمحت  مناوـت  یمن  نکل  دوـش ، لـمع  نوناـق  نیزاوـم  تلم و  يارآ 
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رخآ میمصت  دوشن ، يریگولج  تایدعت  نیا  زا  یشترا  تاماقم  فرط  زا  ددرگنرب و  شدوخ  لحم  هب  دراگ  رگشل  دنرادن و  رب  یـشکردارب 
هک یتروص  رد  مهاوخ  یم  نارهت  عاجـش  مدرم  زا  نم  تسا . نیزواجتم  نیرـساجتم و  اـب  نآ  تیلوئـسم  مریگ و  یم  ادـخ  دـیما  هب  ار  دوخ 

يارب ایهم  زهجم و  یلو  دننک  ظفح  ار  مظن  شمارآ و  نمشد ، هعدخ  زا  يرایشوه  یگدامآ و  ظفح  اب  دندرک ، ینیـشن  بقع  زواجتم  ياوق 
انتعا نآ  هب  هجو  چـیه  هب  مدرم  تسا و  عرـش  فالخ  هعدـخ و  یماظن  تموکح  زورما  هیمـالعا  دنـشاب . نیملـسم  نیناوق  مالـسا و  زا  عاـفد 

يزوریپ یلاعت  دنوادخ  زا  تسا . زوریپ  قح  یلاعت  دنوادخ  تساوخ  هب  هک  دیهدن  هار  دوخ  هب  یـساره  مزیزع ! نارهاوخ  ناردارب و  دـننکن .
تلم هب  ینیمخ  ماما  مایپ   22/11/57 خیرات : ینیمخلا  يوسوملا  هللا  حور  هتاکرب  هللا و  تمحر  مکیلع و  مالـسلاو  مناهاوخ . ار  مالـسا  تلم 

کیدزن يزوریپ  لاعتم  دنوادخ  تساوخ  هب  هک  نونکا  نارهت ! هاگآ  ناردارب  نارهاوخ و  ناریا ! عاجش  تلم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ناریا 
، دـنا هدرک  مالعا  تلم  زا  ار  ناشدوخ  ینابیتشپ  زاربا و  یـسایس  روما  رد  ار  ناـشدوخ  تلاـخد  مدـع  ینیـشن و  بقع  شترا  يورین  تسا و 

ياهناگداپ هب  شترا  يورین  هک  یتروص  رد  یلامتحا  عافد  يارب  یگدامآ  ظفح  نیع  رد  عاضوا و  زا  تبقارم  لامک  اب  عاجـش  زیزع و  تلم 
هب ار  نانآ  دـنروآ ، راب  هب  هعجاف  يراکبارخ  يزوس و  شتآ  اب  دـنهاوخب  نارگلالخا  رگا  دـنیامن . ظـفح  ار  مظن  شمارآ و  دـنا ، هتفر  دوخ 

دننکن و هلمح  اه  هناخترافـس  هب  دوش و  تلم  تمرح  کته  بجوم  اهراک  لیبق  نیا  دنراذگن  دننادرگ و  هاگآ  ناشیناسنا  یعرـش و  هفیظو 
عافد دوخ  زا  تردـق  ورین و  مامت  اب  هدرک  عفد  هجو  نیرتدـیدش  اب  ار  نانآ  تسا  بجاو  دـمآ ، نادـیم  هب  زاـب  شترا  هتـساوخن  يادـخ  رگا 
یلم ینوناق  تلود  تلم و  هب  نانآ  نتـسویپ  شترا و  زواجت  زا  يریگولج  تروص  رد  هک  منک  یم  مالعا  شترا  يارما  هب  بناجنیا  دـنیامن .

روالد مدرم  يزوریپ  لاعتم  دنوادخ  زا  میئامن . یم  راتفر  نانآ  اب  ناردارب  دـننام  میناد و  یم  نانآ  زا  ار  تلم  تلم و  زا  ار  نانآ  ام  یمالـسا ،
هب باطخ  ینیمخ  ماما  ماـیپ   22/11/57 خـیرات : ینیمخلا  يوسوملا  هللا  حور  هتاـکرب  هللا و  تمحر  مکیلع و  مالـسلاو  مراتـساوخ . ار  ناریا 

تازرابم یلاعت  دـنوادخ  فطل  هب  هک  ساـسح  هظحل  نیا  رد  ناریا ! زراـبم  ناـمرهق و  ناملـسم و  تلم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ناریا  تلم 
ار دوخ  ياه  هویم  اه و  هفوکـش  امـش  یمالـسا  بالقنا  دنکـش و  یم  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  رامعتـسا  دادبتـسا و  ياهدس  امـش  هنانامرهق 

امش میامن : يروآدای  ار  هتکن  دنچ  نارهاوخ  ناردارب و  امش  کی  کی  زا  ینادردق  رکشت و  راهظا  نمض  مناد  یم  مزال  دزاس ، یم  راکشآ 
هب ار  دـشر  نیا  هک  تسا  مزال  شیپ  زا  شیب  نونکا  دـیا و  هدرک  راکـشآ  ار  دوخ  یبالقنا  یمالـسا و  دـشر  هتـشذگ  تازراـبم  ناـیرج  رد 

اذهل دنیامن . باختنا  ار  دوخ  تداعس  هار  نآ ، نیا و  تمومیق  نودب  دنناوت  یم  ناریا  ناملسم  مدرم  دننادب  نایناهج  ات  دیهد  ناشن  نایناهج 
، يزوس شتآ  تراغ ، لیبق  زا  یتایلمع  هب  ضرغم  نارگبوشآ  دـیراذگن  دـیوشب و  جرم  جره و  بوشآ و  عنام  الوا  هک  مهاوخ  یم  امـش  زا 

يارب نمـشد  دـنزب . تسد  یـصوصخ  یمومع و  لاوـما  فـالتا  يرنه و  یتعنـص و  ینف و  یملع و  راـثآ  ندرب  نیب  زا  ناـمهتم و  تازاـجم 
ام تضهن  ات  دننز  یم  اهراک  نینچ  هب  تسد  ناملسم  هدوت  نایم  رد  ضرغم  دسفم و  دارفا  نداد  ذوفن  قیرط  زا  تضهن  هرهچ  ندرک  بارخ 

دورطم تلم  یبالقنا  هعماج  زا  دنزب  یتایلمع  نینچ  هب  تسد  سک  ره  هک  منک  یم  مالعا  ادیکا  نم  دنیامن . دادملق  هنایشحو  یعاجترا و  ار 
. تسا هدیسرن  نایاپ  هب  زونه  نمشد  رب  يزوریپ  رظن  زا  ام  بالقنا  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  ایناث  تسا . لوئـسم  لاعتم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  و 

ياهنامرف زا  تعاطا  یبالقنا و  طابـضنا  يرایـشوه و  اهنت  تسام . نیمک  رد  اه  هئطوت  تسا و  دنم  هرهب  سئاسد  لیاسو و  عاونا  زا  نمـشد 
رایتخا رد  ریـسا  ناونع  هب  هک  نمـشد  زا  يدارفا  اثلاث  دزاـس . یم  بآ  رب  شقن  ار  اـه  هئطوت  همه  هک  تسا  یمالـسا  تقوم  تلود  يربهر و 

هتبلا دینک و  ینابرهم  تبحم و  ناریسا  هب  تسا  یمالـسا  تنـس  هک  نانچمه  دیهدن . رارق  رازآ  تنوشخ و  دروم  زگره  دنریگ  یم  رارق  امش 
مهاوخ یم  مزیزع  نارهاوخ  ناردارب و  امش  همه  زا  درک . دهاوخ  ارجا  اهنآ  دروم  رد  ار  تلادع  همکاحم و  ار  اهنآ  عقوم  هب  یمالسا  تلود 

هوق لوح و  هب  ات  دیئامن  يراکمه  تسا  هتـشذگ  دـساف  ياهتلود  ياه  یبارخ  هلـسلس  کی  ثراو  هک  یمالـسا  یبالقنا  تقوم  تلود  اب  هک 
هللا و تمحر  مکیلع و  مالـسلاو  میزاـسب . ناـیناهج  هطبغ  دروم  ار  دازآ  داـبآ و  یمالـسا  ناریا  رگیدـکی  يراـکمه  اـب  رتدوز  هچ  ره  یهلا 

دنگوس زا  لودع  هرابرد  حلـسم  ياهورین  دارفا  زا  یهورگ  ياتفتـسا  هب  ینیمخ  ماما  خساپ  ینیمخلا 57/11/22  يوسوملا  هللا  حور  هتاـکرب 
دارفا همه  هک  تسا  رضحتسم  هلومعم  تنس  نیا  زا  كرابم  رطاخ  املسم  ینیمخ  مامالا  بئان  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  رـضحم  زا  اتفتـسا 
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، دننک یم  دای  مسق  میرک  نآرق  دـنوادخ و  هب  یتنطلـس  میژر  تخت  جات و  ظفح  دروم  رد  هجرد ، ذـخا  ای  یـشودرس  ذـخا  عقوم  رد  شترا 
زا یعمج  فرط  زا  دیئامرف . نایب  یمالسا  میظع  تضهن  هب  نتسویپ  مسق و  نیا  زا  لودع  هلاسم  رد  ار  ناتدوخ  ياوتف  رظن و  تسا  یعدتسم 
هک یناسک  تسا و  بجاو  نآ  اب  تفلاخم  تسین و  حیحص  یتوغاط  تردق  ظفح  يارب  مسق  یلاعت  همسب  ماما : ياوتف  حلسم  ياهورین  دارفا 

23/11/57 خیرات : ینیمخلا  يوسوملا  هللا  حور  هتاکربو  هللا  همحرو  مکیلع  مالـسلاو  دننک . لمع  نآ  فالخ  هب  دـیاب  دـنا  هدروخ  مسق  نیا 
تلم یئاهن  يزوریپ  هک  عقوم  نیا  رد  نارهت ! روشحلـس  یلاـها  ناریا ! مظعم  تلم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ناریا  تلم  هب  ینیمخ  ماـما  ماـیپ 

دنوادخ فلاخم  نآ  زا  فلختم  دنیامن ، هجوت  یلم  دهعت  یهلا و  یعرـش  فیلکت  روط  هب  ریز  تارکذـت  هب  تسا  مزال  تسا ، کیدزن  زیزع 
يراکبارخ و عون  ره  زا  دیاب  دش ، هدیچرب  يراکمتس  يروتاتکید و  هاگتـسد  هک  نونکا  تسا . یمالـسا  تضهن  روشک و  هب  نئاخ  یلاعت و 
. دـنیامن يریگولج  تدـش  هب  یناسنا  ریغ  یمالـسا و  ریغ  لامعا  هنوگنیا  زا  هک  تسا  مومع  رب  دوش و  زارتحا  ملظ  يزوس و  شتآ  لواپچ و 

فرط زا  مظن  يرارقرب  ات  تلم  دیاب  دنتسه . یمالـسا  تضهن  فلاخم  تکلمم و  هب  نئاخ  دننز  یم  هنایـشحو  لامعا  نیا  هب  تسد  هک  نانآ 
ار تلم  لاوما  دـنیامنب و  یلم  یتلود و  زکارم  رگید  اه و  کناب  اه و  هناـخترازو  لـیبق  زا  یمومع  زکارم  ظـفح  رد  تراـظن  تقوم ، تلود 
نآ ياج  يراکبارخ  جرم و  جره و  دساف ، میژر  ندروخ  مه  هب  اب  هک  دننک  سکعنم  ناهاوخدب  دیراذگن  زیزع ! تلم  دورب . رده  دنراذگن 

تلهم دـنیامن ، مادـب  ار  تضهن  دـننک و  ینابیتشپ  ضرقنم  میژر  زا  یبالقنا  کسام  اب  دـنهاوخ  یم  هک  یناـبلط  تصرف  هب  تسا . هتفرگ  ار 
، دنراد تیرومام  یمالسا  ریزو  تسخن  ياقآ  بانج  فرط  زا  هک  ینیرومام  دریگب . تسد  هب  ار  راکتبا  دیاب  ناملسم  تلم  دیهدن و  تیلاعف 

مزال دینک . يریگولج  اهنآ  زا  دننک  ینکـشراک  دنتـساوخ  ناملـسم  مدرم  نیفلاخم  رگا  دینک و  يراکمه  نانآ  اب  دیاب  دـنبالقنا و  نازابرس 
رب دـنهد و  شوگ  مرتحم  يابطخ  مالعا و  ياملع  هدومرف  هب  دـنورب و  عامتجا  زکارم  دـجاسم و  هب  اه  ناـبایخ  زا  رتدوز  هچ  ره  مدرم  تسا 

لامعا زا  دـننک و  دادـس  حالـص و  هب  توعد  ار  مدرم  هدرب و  فیرـشت  یمومع  زکارم  دـجاسم و  هب  هک  تسا  دالب  يابطخ  مالعا و  ياملع 
مکح دنراد و  زاب  يراکبارخ  جرم و  جره و  زا  ار  مدرم  اسر  ینایب  اب  دـنیامن و  يریگولج  تدـش  هب  تضهن  ریـسم  فالخ  عرـش و  فالخ 

مزال تلم  مومع  رب  دنا ، هتـسویپ  تلم  هب  ینابرهـش  يرمرادناژ و  شترا و  لیبق  زا  یماظتنا  ياوق  هک  نونکا  دنیامن . غالبا  ار  سدـقم  عراش 
زا هک  دننک  داشرا  ار  مدرم  هک  تسا  مالعا  ياملع  رب  دننک و  يرادهگن  ردارب  نوچ  ار  نآ  دننکن و  نانآ  هب  ضرعت  هجو  چـیه  هب  هک  تسا 

يوسوملا هللا  حور  هتاـکرب  هللا و  همحرو  مکیلع  مالـسلاو  دـنیامن . تیاـمح  دـنا ، هدـمآ  یمالـسا  تموکح  ياول  تحت  هک  یماـظتنا  ياوق 
نم منک . یم  رکشت  ناریا  زرابم  فیرش و  تلم  زا  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ناریا  تلم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ   23/11/57 خیرات : ینیمخلا 

ادـیپ ناریا  تلم  يارب  زا  هک  يزوریپ  نیا  هب  نم  منک . یم  يرازگـساپس  تسا  هدـمآ  دوـجوب  تلم  راـشقا  نیب  هک  يا  هملک  تدـحو  نیا  زا 
نیا دراد . قرف  تسا  هدـش  عقاو  ایند  رد  هک  یتابالقنا  ریاس  اب  ناریا  بالقنا  نیا  هک  دـنادب  ناریا  تلم  دـیاب  میوگ . یم  کیربت  تسا  هدـش 

رایسب تاعیاض  تسا  هدش  عقاو  ایند  رد  هک  یتابالقنا  رد  دروآ . راب  هب  یمک  تاعیاض  دوب  یناسنا  یمالسا و  بالقنا  هکنیا  باب  زا  بالقنا 
تلم امش  ار  هلاس  دصناپ  رازه و  ود  ملاظ  یهاشنهاش  کی  میدش . لیان  گرزب  يزوریپ  هب  تاعیاض  یمک  اب  هللادمحب  ام  تسا و  هدوب  دایز 

ار امـش  دنوادخ  دیدرکن . دش  یم  وا  زا  هک  ییاه  ینابیتشپ  هب  هجوت  دیدرک و  نوگنرـس  خـسار  ینامیا  گرزب و  یتمه  اب  تشم و  اب  ناریا 
مزال روما  زا  يرایسب  هجوت  دعب  هب  نیا  زا  تسا و  مالسا  گرزب  يزوریپ  امـش  يزوریپ  دهدب . تمظع  ار  مالـسا  دنوادخ  دراد . هگن  رادیاپ 
همه دـیاب  زاب  میتسه ، هملک  تدـحو  هب  جاتحم  زاـب  میتسه و  هزراـبم  نیب  رد  اـم  تسا . هملک  تدـحو  ظـفح  هب  هجوت  نآ  هدـمع  هک  تسا 
ادیپ تافالتخا  هتساوخان  يادخ  رگا  تافالتخا . تاتتـشت و  زا  يریگولج  هزرابم و  يارب  دنـشاب  هدامآ  مه  رانک  رد  راوردارب و  مه  اب  راشقا 
هملک تدـحو  هب  نونکاـت  هک  وحن  نیمه  هب  هک  منک  یم  هیـصوت  تلم  همه  هب  نم  میـسرب . ییاـهن  يزوریپ  هب  اـم  هک  تسین  موـلعم  دـنوش ،

ار نآ  هدـش ، رادـیب  اه  نآ  رد  تیمالـسا  تیلم و  تیناسنا و  سح  هک  روط  نیمه  دـنهد . همادا  مه  دـعب  هب  نیا  زا  دـنا  هداد  همادا  ناشدوخ 
رصع ماما  مظعا  ماما  میرک و  نآرق  مالـسا و  نیتم  لبح  مالـسا و  هب  کسمت  دوش . شوماخ  یهلا  هلعـش  نیا  دنراذگن  دنراد و  هگن  رترادیب 
ثراو ام  تسا و  دایز  تالکـشم  تالاکـشا و  نم ! زیزع  تلم  دـننک . عفر  ار  تالکـشم  مامت  دوخ  يالاو  تمه  اب  دـننکب و  هیلع  هللا  مالس 
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ادخ تساوخ  هب  دـیاب  میتسه . هبورخم  تکلمم  کی  ثراو  ام  دـنا و  هتفر  دـنا و  هدرک  بارخ  ار  ام  تکلمم  میتسه . هتفـشآ  تکلمم  کی 
کنیا تسا . هدز  نمشد  تکلمم  کی  هدز و  یبنجا  تکلمم  کی  هدز ، هلزلز  تکلمم  کی  ناریا  دنک . مایق  ناریا  نتخاس  يارب  تلم  مامت 

زا رشق  ود  ای  رشق  کی  اب  تالکشم  دوش ، یمن  عفر  تلود  اب  طقف  تالکـشم  دراد ، تالکـشم  یلو  میزاسب  ون  زا  میزاسب ، ار  ناریا  دیاب  ام 
اب دهدب و  تلم  تسد  هب  تسد  تسه ، هک  یناکم  ماقم و  لغش ، ره  رد  سک  ره  دنهد و  مه  هب  تسد  دیاب  تلم  همه  دوش . یمن  عفر  تلم 

یناسنا همه  دشاب و  یمالـسا  همه  هک  دیدج  يانب  کی  دیدج و  تلود  کی  دیدج و  تلم  کی  میناسرب و  نایاپ  هب  ار  دیدج  يانب  نیا  مه 
تسا و راک  رد  هزنم  ریغ  نئاخ و  ياه  تسد  تسا  بالقنا  زور  هک  يزور  نینچ  رد  هک  میـشاب  هجوتم  دـیاب  ام  مینک . اـنب  رـس  زا  اـم  دـشاب 

دنتـساوخ یناسک  رگا  هک  دینک  تبقارم  بانتجا و  يراکبارخ  زا  ادج  دیاب  دـنزادنیب ، تتـشت  امـش  نیب  دـنهاوخب  اهراکتنایخ  تسا  نکمم 
تتـشت داجیا  نوچ  دـیوشب  عنام  دـیاب  دـنیامن  هلمح  اهاج  رگید  اه و  خاک  یـشترا و  یتلود و  زکارم  هب  ای  دـننک  یـشکمدآ  يراـکبارخ و 

رد هک  ییاه  هحلسا  مامت  دیاب  دوش . يریگولج  اه  تنایخ  لیبق  نیا  زا  دیاب  تسا و  تنایخ  یمالسا  تکلمم  مالسا و  هب  اهنیا  درک . دهاوخ 
دعب دهدب و  لیوحت  دجسم  تعامج  ماما  هب  دربب و  دوخ  هلحم  دجسم  هب  دیاب  درک  ادیپ  يا  هحـسا  سک  ره  دنوش . عمج  تسا  مدرم  تسد 

مالـسا و زا  عاـفد  يارب  هک  یمالـسا  نازابرـس  راـیتخا  رد  ار  اـه  هحلـسا  نیا  هتیمک  دوش و  یم  هدروآ  هتیمک  هب  دـجاسم  زا  اـه  هحلـسا  نیا 
رظن ریز  دیاب  تاحیلست  دنرادن . هحلسا  هب  يزاین  نارگید  دنشاب و  حلـسم  نازابرـس  نیا  دیاب  طقف  دراذگ . یم  هدش  هدید  كرادت  نیملـسم 
دیاب یـسک  هن  درخب و  دـیاب  یـسک  هن  تسا ، تلم  لام  تسا ، ریغ  لام  تسا ، مارح  یـشورف  هحلـسا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـشاب . هتیمک 

دنورب و نیب  زا  دیابن  دنتسه ، تلم  ریاخذ  اه  هحلسا  نیا  دننادرگرب . هتیمک  ای  دجاسم  هب  ار  اه  هحلـسا  دیاب  دنا  هدیرخ  هک  یناسک  دشورفب .
، دتفیب فرحنم  دارفا  تسد  اه  هحلسا  هک  دیراذگن  دینک و  تعنامم  ادج  دنربب  ار  اه  هحلـسا  نیا  دنهاوخ  یم  هک  دیدید  ار  یـصاخشا  رگا 

نیرتساسح زورما  میراد . هنیمز  نیا  رد  یعرش  فیلکت  میفظوم و  ام  همه  دتفیب . مالـسا  نمـشد  تلم و  نمـشد  تسد  اه  هحلـسا  دیراذگن 
دیراذگن دوش و  دراو  امش  فوفص  رد  نمشد  هک  دیراذگن  دیشاب و  بظاوم  همه  دیاب  درذگ ، یم  نیملسم  مالسا و  رب  هک  تسا  ییاهزور 

هدرک و تفلاخم  امومع  هک  دیفظوم  دننک  هلمح  تساج  نآ  رد  هحلسا  هک  ییاهاج  هب  دنتساوخ  رگا  دتفیب و  نمـشد  تسد  اه  هحلـسا  نیا 
لیوحت ار  اه  هحلـسا  هک  دینک  تیادـه  ار  اهنآ  دـیدید  يداع  مدرم  تسد  رد  يا  هحلـسا  رگا  دـیاب  نینچمه  دـیزاس . هاتوک  ار  اهنآ  تسد 

هتیمک هب  ار  اهنآ  سردآ  مسا و  هک  دیتسه  فلکم  دنهدب  دنهاوخ  یمن  تسه و  هحلـسا  یـصاخشا  تسد  رد  هک  دیدش  علطم  رگا  دنهد و 
یگتفـشآ نیا  زا  دیاب  هکنیا  رگید  بلطم  کی  دوش . هجوت  ناریا  رـساترس  رد  دیاب  بلطم  نیا  هب  دوش . نشور  مه  اه  نآ  فیلکت  ات  دیهدب 

مظن و اب  دیاب  دننک . يراکغولـش  دیاب  دـنا  هدـش  زوریپ  هک  کنیا  دـننکن  لایخ  مدرم  دوشن ، يراکغولـش  دـینک ، يراددوخ  تارهاظت  اه و 
دنبیاپ مالسا  تاروتـسد  هب  دیهاگآ و  مالـسا  قیاقح  هب  ملـسم  تلم  امـش  هک  دینامهفب  ایند  هب  دینک و  راتفر  تیمالـسا  تیناسنا و  بیترت و 
دنراد زاب  تاشاشتغا  هنوگنیا  زا  ار  مدرم  هک  دنتسه  یعرش  فلکم  مالسا  ياملع  دینک . زارتحا  ادج  اه  يرگلواپچ  هنوگنیا  زا  دیاب  دیتسه .
ساسح تاـظحل  نیا  رد  ار  مدرم  دنتـسه  مدرم  ياـمنهار  هک  مالـسا  ياـملع  دـیاب  دـنروآ . موجه  زکارم  صاخـشا و  هب  مدرم  دـنراذگن  و 

ره رد  دوش . تظافح  تکلمم  دیاب  هک  تسا  يزور  الاح  دوشب . عقاو  تکلمم  رد  یتاشاشتغا  یتافالتخا و  هک  دنراذگن  دـننک و  ییامنهار 
ینابرهش و زکارم  هب  دیاب  دریگب ، هدهع  هب  ار  اهرهش  زا  تظافح  دوشب و  لیکشت  ییاه  هتیمک  نیدمتعم  املع و  رظن  اب  دیاب  يا  هلحم  رهش و 

مامت دنتـسه ، ام  دوخ  زا  ینابرهـش  يرمرادناژ و  شترا و  دنتـسه ، ام  دوخ  زا  دنا و  هتـشگرب  رگید  اهنیا  دوشن  هلمح  یـشترا  يرمرادناژ و 
ییاـهناوج اـهنیا  هک  مینک  یم  شرافـس  مه  نارفاـمه  صوصخ  رد  میتسه . مالـسا  راداوه  همه  میتسه ، اـهنآ  زا  اـم  اـم و  زا  یماـظتنا  ياوق 

ام دینک . ظفح  دیاب  ار  اهورین  همه  دندرک  مالعا  یگتسبمه  تلم  اب  دندیشک و  تمحز  دندرک و  کمک  ام  هب  ساسح  عقوم  رد  هک  دنتسه 
ناملسم ام  نیب  هقرفت  ثعاب  هک  دیوگب  یمالک  یسک  رگا  میتسه . ردارب  ناملـسم و  هک  میتسه  دحاو  میتسه ، یکی  ننـست  لها  نیملـسم  اب 

رد الصا  ینس  هعیش و  هیـضق  دنزادنیب . فالتخا  ناناملـسم  نیب  دنهاوخ  یم  هک  دنتـسه  یناسک  زا  ای  دنتـسه  لهاج  ای  هک  دینادب  دوشب ، اه 
یگدـنز تکلمم  نیا  رد  هک  اهنآ  هب  میهد  یم  نانیمطا  ام  هک  دنـشاب  عمجرطاخ  مه  یبهذـم  ياهتیلقا  میردارب . مه  اب  همه  ام  تسین ، راـک 
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دنیوگ یم  يرگید  زیچ  یناسک  رگا  دنک . یم  ینابیتشپ  همذ  لها  زا  مالـسا  دنتـسه . ام  ینابیتشپ  دروم  تشاد و  دـنهاوخ  یهفرم  هنالداع و 
يراـکبارخ زا  تسد  تسا ، تکلمم  تلم و  هب  تناـیخ  اـهیراکبارخ  نیا  هـک  دـننادب  دـیاب  اـهراکبارخ  طـقف  تـسا . نتخادـنا  هـقرفت  يارب 

هفرم همه  رگراک  عراز و  هس و  هجرد  مدرم  همه  هکنیا  زج  دنهاوخ  یم  هچ  اهنآ  دنـشاب . هللا  الا  هلا  هملک ال  مالـسا و  تلود  ریز  دنرادرب و 
همه دیاب  کنیا  تسین . فالتخا  يرگتراغ و  تقو  کنیا  هک  مراد  انمت  تلم  راشقا  همه  زا  نم  درک . میهاوخ  نیمات  ار  اهنیا  همه  ام  دنـشاب 

تمحر مکیلع و  مالـسلاو  دنک . ظفح  ار  امـش  همه  دنوادخ  تسامـش . اب  دنوادخ  دیناسرب . رخآ  هب  ار  فیرـش  تضهن  نیا  تیدج  اب  امش 
www.irdc.ir عبنم : ینیمخلا  يوسوملا  هللا  حور  هتاکرب  هللا و 

نمهب 1357 ات 22  رامشزور 19 

ویدار دمآ . رد  نویبالقنا  فرصت  هب  یکی  یکی ، یتلود  ساسح  زکارم  هدیکچ : یماطـسب  اضر  : هدنـسیون نمهب 1357  ات 22  رامشزور 19 
رارق نانآ  رایتخا  رد  ـالماک  رهظزادـعب  تعاـس 2  رد  تشاد  رارق  یمدرم  ياـهورین  هرـصاحم  رد  نـمهب  رهظ 22  تعاـس 11  زا  هک  نارهت 

. دییامرفب هجوت  دیئامرفب ، هجوت  : " دادیم ار  زکرم  نیا  حـتف  دـیون  دیـسر  مدرم  شوگ  هب  دـش و  شخپ  ویدار  زا  هک  یمالک  نیلوا  تفرگ .
نیا رد  ماما  دـش و  شخپ  ویدار  زا  هر )  ) ینیمخ ماما  مایپ  تعاس 5:45  رد  تسا " بالقنا  يادص  ناریا ، تلم  نیتسار  يادـص  نارهت  اجنیا 

ییامیپهار نیا  دش ، زاغآ  گرزب  ییامیپهار  کی  اب  زور  نیا  هام 1357  نمهب  مهدزون  تشاد ... رذـحرب  ینوناقریغ  لامعا  زا  ار  مدرم  مایپ 
ییامیپهار دوشیم . رازگرب  ناگرزاب  يریزوتسخن  زا  ینابیتشپ  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  توعد  هب  هک  دوب  یتاـعامتجا  تارهاـظت و  هلمج  زا 

نیا رد  یماظن  ياهمروفینوی  اب  ییاوه  يورین  نارفامه  زا  يرایـسب  هورگ  تفای . همادا  يدازآ  نادـیم  تمـس  هب  عورـش و  نارهت  هقطنم  زا 9 
هک نآ  زا  سپ  دوب . تقوم  تلود  زا  تیامح  تلم و  اب  یگتسبمه  هب  شترا  زا  توعد  رد  نایامیپهار  ياهراعش  دنتـشاد  روضح  ییامیپهار 
نآ رد  هک  دش  هدناوخ  مسارم  ناگدننکرازگرب  طسوت  ياهمانعطق  دـندرک ، عمجت  يدازآ  نادـیم  رد  نارهت  فلتخم  طاقن  نایامیپهار  مامت 
زا تعاطا  هب  حلسم  ياهورین  ناگرزاب ، يریزوتسخن  زا  تیامح  نمض  نینچمه  دوب . هدش  لابقتسا  بالقنا  ربهر  تشگزاب  هاش و  رارف  زا 

مـالعا دـش و  هداد  راـطخا  بـالقنا  ناـشورخ  جوم  ربارب  رد  شتمواـقم  تهج  راـیتخب  تلود  هب  هماـنعطق  نیا  رد  دـندش . توعد  وا  تلود 
تارهاـظت نیا  زا  سپ  ییاوه  يورین  لنـسرپ  ( 1 .) دنـشاب هدیـسر  تقوم  تلود  بیوصت  هب  هک  دـنراد  رابتعا  ییاهدادرارق  طقف  هک  دـیدرگ 

ناهیک همانزور  رد  هوکـشاب  يریوصت  هارمه  ربخ ب  نیا  دندرک . مارتحا  يادا  ناشیا  لباقم  رد  هدش و  هر )  ) ینیمخ ماما  تماقا  لحم  مزاع 
ییامیپهار نیا  رد  نایماظن  روضح  بیذکت  ددـص  رد  ياهیمالعا  رد  هک  دوب  هرظتنمریغ  نادـنچ  شترا  نارـس  يارب  مادـقا  نیا  دـش . رـشتنم 

رد دندناوخ . یلعج  ار  ماما  ربارب  رد  نارفامه  مارتحا  يادا  سکع  دندوب  یقاب  هاش  هب  دنگوس  يرادافو و  مهوت  رب  زونه  هک  نانآ  دندمآرب .
نمهب زور 19  رد  اههمانزور  رابخا  رگید  يوس  زا  ( 2 .) تسناد یعقاو  حیحص و  ار  ناهیک  سکع  ربخ و  ماما  رتفد  شترا ، مادقا  نیا  لباقم 

کی تقوم ، تلود  زا  اهتیامح  جوم  لـباقم  رد  ( 3 .) دوب هتـشاد  رذـحرب  تسایـس  رد  تلاخد  زا  ار  شترا  یغابهرق  هک  دوب  نآ  زا  یکاح 
هدمآ درگ  يدوریـش )  ) هیدجما مویداتـسا  نوتنیمدب  نلاس  رد  یـساسا  نوناق  نارادفرط  ناونع  تحت  ياهدع  نمهب  رد 18  نیا  زا  لـبق  زور 
نوناق داب  هدنیاپ  شترا ، داب  هدنز  نوچ : ییاهراعش  اب  دندوب ، هدش  رضاح  مسارم  نیا  رد  یلم  تدحو  ههبج  توعد  هب  هک  هدع  نیا  دندوب .

رازه جنپ  راهچ ، دودح  رد  نارظان  هتفگ  هب  عمجت  نیا  دنتخادرپ . ناریا  مدرم  یمالسا  بالقنا  اب  زیتس  هب  رادهگن  وت  رگنس  رایتخب  یساسا و 
اب هزرابم  روشک ، یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  یـساسا ، نوناق  ظفح  رب  دش  تئارق  مسارم  نیا  نایاپ  رد  هک  ياهمانعطق  دشیم . لماش  ار  رفن 

زور تقوـم  تلود  يارب  نـمهب  هبنـشجنپ 19  زور  ( 4) تشاد دـیکأت  رایتخب  ینوناـق  تلود  شترا و  زا  تیاـمح  هایـس و  خرـس و  رامعتـسا 
هتخانش و تیمـسر  هب  ار  ناگرزاب  تلود  یبیل  تلود  زور  نیا  رد  دوب . يزیمآتیقفوم  زور  تقوم  تلود  زور  نیا  رد  دوب . يزیمآتیقفوم 

تلود نامز  نآ  ات  هک  وا  تخاس و  هتفشآ  ار  رایتخب  تامادقا  نیا  ( 5) دمآ رد  تقوم  تلود  رادفرط  نادنمراک  فرصت  هب  هناخترازو  تفه 
رد نمهب  زور 20  نمهب 1357  متـسیب  هعمج  ( 6) درک دـیدهت  تشادزاب  هب  ار  ناگرزاب  هنیباک  ناریزو  دـیمانیم  هیاـس  تلود  ار  ناـگرزاب 
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نارهت هاگشناد  دندشیم . نارهت  هاگـشناد  مزاع  تقوم  تلود  ریزوتسخن  ینارنخـس  نیلوا  ندینـش  يارب  نارهت  مدرم  هک  دیـسر  ارف  یلاح 
ریطخ هفیظو  نیا  هب  دوـخ  ینارنخـس  رد  زین  ناـگرزاب  تشاد و  رارق  هاـش  میژر  بوکرـس  مجاـهت و  یفرعم  رد  دادرم  ياـتدوک 28  زا  سپ 

نآ رد  هدوـبن ، تکاـس  دادرم  زا 28  دـعب  هاگچـیه  هک  دراد  یگرزب  قـح  راـختفا و  نینچ  هاگـشناد  " ؛ درک هراـشا  اـهلاس  نآ  رد  هاگـشناد 
عامتجا نآ  رد  هک  یناکم  اهنت  دوب ، امرفمکح  ناریا  رـسارس  رب  هک  يدیدش  قانتخا  رد  یلم ، ههبج  دادرم و  زا 28  دعب  قانتخا  ياهنارود 

دنلب هاـش  رب  گرم  داـیرف  هتفه  دـنچ  ره  مییوگن  رگا  هاـم . دـنچ  ره  دـشن و  لـیطعت  هریغ  هجنکـش و  نادـنز ، تمحازم ، مغریلع  ضارتعا  و 
يزیرنوخ و زا  يریگولج  يارب  هک  تساوخ  راـیتخب  زا  ینارنخـس  نیا  رد  ناـگرزاب  دوـب ". ناریا  غارچ  مشچ و  هک  دوـب  هاگـشناد  دـشیم .

رگید راب  یساسا  نوناق  زا  ناراداوه  مان  هب  نافلاخم  بالقنا ، ههبج  يوس  نآ  رد  ( 7) دنک يریگهرانک  تردق  زا  روشک  ياههیامرس  فالتا 
( حـتفم دیهـش   ) تلوزور نابایخ  رد  هدـش و  جراـخ  هاگـشزرو  ياـضف  زا  ناگدـننکعامتجا  راـب  نیا  دـندمآ . درگ  هیدـجما  هاگـشزرو  رد 

مدرم یساسا ، نوناق  رادفرط  نایئاتـسور  مان  هب  ياهدع  يوخ  رد  رگید  يوس  زا  دش . يریگرد  هب  رجنم  تارهاظت  نیا  هک  دندرک  تارهاظت 
سک چـیه  دوب ، نایاپ  هب  ور  نمهب  زور 20  هک  یلاـح  رد  ( 8) دندیشک شتآ  هب  ار  رهـش  زا  هطقن  دنچ  هداد و  رارق  متـش  برـض و  دروم  ار 

نارادهجرد نارفامه و  زا  يدایز  هدـع  بش  لیاوا  دوب . ثداوح  نتـسبآ  نارهت  بش ، نآ  اما  دـشاب  شیپ  رد  هثداحرپ  یبش  درکیمن  روصت 
، دش رادیدپ  هحفص  رب  هر )  ) ماما ریوصت  هک  یماگنه  دننیبب . نویزیولت  زا  ار  ماما  ریواصت  ات  دندش  عمج  هاگشیاسآ  نلاس  رد  ییاوه  يورین 
هدـش و نادـیواج  دراـگ  پیت  نارـسفا  مشخ  بجوم  تاـساسحا  زاربا  نیا  دنداتـسرف . تاولـص  ناـشیا  يارب  تاـساسحا  زاربا  اـب  نارفاـمه 

مزاع نارفاـمه  بوکرـس  يارب  نارهت  رگید  طاـقن  زا  نادـیواج  پیت  زا  ییاـهناگی  بش  ناـمه  رد  دوشیم . عورـش  نیفرط  ناـیم  يریگرد 
دراـگ ياـهورین  هرـصاحم  گـنت  هقلح  رد  هظحل  هب  هظحل  هپتناـشود  ییاوه  هاـگیاپ  دوـب و  هار  رد  نمهب  دادماب 21  دـندشیم  هپتناشود 
حلسم ياههورگ  یمدرم و  ياهورین  بش  رخاوا  رد  دندش . يدیدش  تافلت  لمحتم  دندوب  هرـصاحم  رد  هک  نارفامه  دیآیم . رد  نادیواج 
هرابود موجه  دـندش . ینیـشنبقع  هب  روبجم  دراگ  ياهورین  ماجنارـس  دـش . زاغآ  فرط  ود  نیب  یتخـس  دربن  هتفاتـش و  نارفاـمه  يراـی  هب 
اتدوـک يارب  ياهشقن  هناحلـسم و  يریگرد  نمهب   21 ( 9) دز مقر  ار  يرگید  نینوخ  دربن  هپتناشود  ناگداپ  هب  نادـیواج  دراـگ  ياـهورین 

ماما  ) هیزوف نادیم  زا  داد و  خر  عازن  نارهت  زا  هطقن  دـنچ  رد  دـندرک . تارهاظت  نارفامه  زا  يراداوه  هب  نارهت  مدرم  نمهب  زور 21  حبص 
تکرح هپتناشود  تمـس  هب  مدرم  هک  یلاح  رد  دیـسریم . شوگ  هب  يزادـناریت  يادـص  دـتمم  روط  هب  ییاوه  يورین  ناـبایخ  اـت  نیـسح )

ندـش یمخز  هتـشک و  زا  تیاکح  نارهت  ياههمانزور  شرازگ  دـنتفرگ . هانپ  هر )  ) ینیمخ ماما  لزنم  رد  نارفاـمه  زا  ياهدـع  دـندرکیم ،
هب تساوخ  یماظن  ياهناگی  زا  هر )  ) ماما زا  یگدنیامن  هب  یناقلاط  دومحم  هللاتیآ  نامز  نیا  رد  تشاد . هپتناشود  ياهیریگرد  نت  اهدص 

ناربهر شترا و  ناهدنامرف  نایم  تارکاذـم  نمهب  زور 21  رهظ  زا  شیپ  زا  ( 10) دنهد همتاخ  اهیریگرد  هب  دـندرگزاب و  دوخ  ياهناگداپ 
نویبالقنا فرـصت  هب  نارهت  لامـش  رد  دابآتنطلـس  ناگداپ  تشاد ؛ همادا  نارهت  فلتخم  طاقن  رد  اهدروخ  دز و  اما  دـش ، زاغآ  نویبالقنا 

هدوشگ اهلاس  زا  سپ  میژر  ناینادـنز  يور  هب  مدرم  طسوت  نیوا  نادـنز  برد  دـش . ریخـست  اـهییاکیرمآ  یماـظن  تسایـس  اـت  دـمآ و  رد 
انـس سلجم  رد  دوخ  ینارنخـس  رد  تسنادیم و  ینوناق  ریزوتسخن  زونه  ار  دوخ  رایتخب  هک  دادیم  خر  یلاح  رد  تالوحت  نیا  ( 11) دش

يرادـنامرف هیمـالعا  ویدار  زا  نمهب ، رهظزادعب 21  تعاـس 2  رد  نخـس ، نیا  مغریلع  داد . ربخ  ناـفلاخم  اـب  هرکاذـم  يارب  شیگداـمآ  زا 
ات 5 تعاس 30/16  زا  ار  رورم  روبع و  عنم  تاعاس  هیمالعا  نیا  رد  یمیحر  دبهپـس  تسایر  اب  یماظن  يرادنامرف  دش . شخپ  نارهت  یماظن 

یط دوب ، رامیب  هک  یلاح  رد  هر )  ) ینیمخ ماـما  ( 12) دیدرگ دیدمت  نمهب  رهظ 22  ات 12  نامز  نیا  دـعب  هیمالعا  رد  درک و  مالعا  دادـماب 
رادنامرف اهیدراگ و  هک  ارچ  دییایب  اهنابایخ  هب  دیراذگن و  یعقو  یماظن  رادنامرف  روتسد  هب  : " دومن مالعا  داد و  رادشه  مدرم  هب  ياهیمالعا 

اهنابایخ هب  مدرم  هر   ) ماما شرافـس  مالعا  زا  سپ  ( 13.") دننک رام  رات و  ار  نارفامه  مدرم ، ندوبن  زا  هدافتـسا  اب  ات  دـناهدرک  هئطوت  یماظن 
هک دـنیوگیم  دـندرگیم و  رهـش  نیب  رد  نویناحور  یـس  یب  یب  راگنربخ  هتفگ  هب  دـش . اپ  رب  يرگنـس  رهـش  زا  ياهشوگ  ره  رد  هتخیر و 

الباـقتم دوـش  مزـال  رگا  تسا  هتفگ  ناـشیا  نینچمه  تسا و  ینوناـقریغ  رورم  روـبع و  عـنم  ياـهتعاس  تسا  هدرک  مـالعا  ینیمخ  هللاتـیآ 
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هک دوب  نیا  رب  روصت  هلمج  نآ  زا  هک  تشاد  دوجو  ییاـهنامگ  یماـظن  رادـنامرف  هیمـالعا  دروـم  رد  نویبـالقنا  ههبج  رد  ( 14.") دگنجیم
ریگتسد ار  هر )  ) ینیمخ ماما  اهنابایخ ، ندوب  یلاخ  رد  هدرک و  هدافتسا  تصرف  زا  رورم  روبع و  عنم  مالعا  اب  هتشاد  دصق  یماظن  يرادنامرف 

ور نیمه  زا  دتسیاب . بالقنا  لباقم  رد  تنوشخ  اب  درکیم  یعـس  تشاد ، تقوم  تلود  اب  هرکاذم  هب  هک  يرهاظت  همه  اب  رایتخب  ( 15) دننک
مامت تدـش  اـب  تساوخ  ناـنآ  زا  درک و  تکرـش  شترا  ناهدـنامرف  اـب  یلم  تینما  ياروش  هسلج  رد  نمهب  زور 21  رهظزادـعب  تعاس 6 

روتـسد هسلج  نامه  رد  و  دوش . نارابمب  هپتناـشود  ناـگداپ  فارطا  هقطنم  داد  روتـسد  یتح  وا  دـننک . ارجا  ار  یماـظن  تموکح  تاررقم 
تموکح هب  انتعایب  بـالقنا ، ربهر  ناـمرف  هب  مدرم  دوب و  رادـیب  نارهت  اـهرطخ  نیا  مغریلع  ( 16) درک رداص  ار  بالقنا  نارس  يریگتـسد 

يوس هب  نیوزق  نوچمه  ییاهرهـش  زا  شترا  ياهورین  دوب  هدش  عیاش  مدرم  نایم  رد  ربخ  نیا  هک  اجنآ  زا  دـندرک . رـس  اهنابایخ  رد  یماظن 
عنام داجیا  قدنخ و  رفح  لوغـشم  اههداج  اهنابایخ و  رد  هدمآ و  نوریب  دوخ  ياههناخ  زا  نارهت  فارطا  اهرهـش  مدرم  دـنتکرح ، رد  نارهت 

گرزب و هـیلقن  طــیاسو  زین  نارهت  رهــش  رد  ( 17 .() دـننک تعنامم  نارهت  يوس  هب  یماـظن  ياـهورین  يورـشیپ  زا  هلیـسو  نیدـب  اـت  دـندش 
دمآ تفر و  عنام  قیرط  نیا  زا  ات  دـندرک  دودـسم  ار  گرزب  ياهنابایخ  اههارهاش و  دنتـسناوت  هک  اـجنآ  اـت  دـحاو  تکرـش  ياـهسوبوتا 

ناهدنامرف نمهب 1357  حبص 22  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  شترا و  یفرطیب  مالعا  نمهب ،  22 ( 18) دنوشب اهکنات  یماظن و  ياهنیشام 
زا يدادـعت  تعاس 30/1  رد  دـنوش . رـضاح  ناراتـشترا  گرزب  لـک  داتـس  رد  شترا  یلاـع  ياروش  هسلج  رد  اـت  دـنوشیم  هداـمآ  شترا 

سابع زا : دندوب  ترابع  دارفا  نیا  نیرتمهم  دندرک . ادیپ  روضح  هسلج  نیا  رد  شترا  ياهنامزاس  نالوئـسم  اسؤر و  نینواعم ، ناهدـنامرف 
یهللابیبح و لامک  یعیبر ، نیـسحریما  یققحم ، یلعدـمحا  مدـقم ، رـصان  متاح ، گنـشوه  تسودرف ، نیـسح  تقفـش ، رفعج  یغاـبهرق ،
. تخادرپ اهنآ  تالکشم  شترا و  ياهورین  تیعضو  حیرشت  هب  نآ  یط  هک  دش  زاغآ  یغابهرق  دبشترا  نانخس  اب  هسلج  ياهردب . یلعلادبع 

نادرگ دورو  زا  يریگولج  یماظن و  يرادنامرف  هب  کمک  يارب  شرما  تحت  ياهورین  دوبمک  زا  ینیمز  يورین  هدنامرف  ياهردب  یلعلادـبع 
تـشاد بالقنا  ناشورخ  جوم  ربارب  رد  شترا  یناوتان  زا  تیاکح  همه  دـش ، هتفگ  هسلج  نیا  رد  هچنآ  تشادرب . هدرپ  نیوزق  رگـشل  هدایپ 
اهناگی یصوصخ  تیعضو  نیرخآ  هب  هجوت  اب  دینکیم ، هظحالم  ناراسمیت  هک  يروط  هب  تفگ : شترا  ناهدنامرف  هب  باطخ  متاح  دبهپس 
راـهظا هب  اـنب  اـهورین  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یـصاخ  تیعقوـم  رد  شترا  مینادیم ، همه  هـک  یللع  هـب  دـندرک  حیرـشت  ورین  ناهدـنامرف  هـک 

اههام دننکیمن . هعجارم  ریزوتسخن ، راهظا  هب  انب  دـناهتفر و  ترـضحیلعا  رگید  فرط  زا  دنـشابیمن . یملع  ماجنا  هب  رداق  ناشناهدـنامرف 
ناـشن تدـم  نیا  رد  ـالمع  مه  ناریا  تلم  ماـمت  تسا . یمالـسا  يروهمج  ناـهاوخ  ینیمخ  هللاتیآ  تسا . لـیطعت  روشک  روـما  هک  تسا 

شیاههبحاصم رد  نینچمه  سلجم و  رد  شتاراهظا  هب  هجوت  اب  مه  راـیتخب  دنتـسه . یمالـسا  يروهمج  راتـساوخ  ناـبیتشپ و  هک  دـناهداد 
رانک ار  دوخ  شترا  یـسایس  هشقانم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  نم  داهنـشیپ  درادن ، مدرم  نیب  رد  رادفرط  یلو  دنک  نالعا  يروهمج  دهاوخیم 
نیا رد  شترا  یلاع  ياروش  دـش . شخپ  ویدار  زا  یفرطیب  رب  ینبم  شترا  هیمالعا  رهظزادـعب  کی  تعاس  رد  دـیامنن . هلخادـم  هدیـشک و 

رد تساوخ  نانآ  زا  ناریا  تلم  هب  باـطخ  یماـیپ  رد  زین  هر )  ) ینیمخ ماـما  ( 19) دـندرگ زاب  اهناگداپ  هب  ات  تساوخ  نازابرـس  زا  هیمالعا 
رد اهنآ  اب  يریگرد  رازآ و  هلمح ، زا  شترا ، يوس  زا  ياهزاـت  هلمح  عون  ره  ندـیبوک  مه  رد  يارب  یگداـمآ  تبقارم و  يرایـشوه و  نیع 

روط هب  سلجم  سیئر  دیعس  داوج  شرافـس  هب  یلم  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  زور  نآ  رد  رگید  يوس  زا  دوش . يراددوخ  ناشیاهناگداپ 
رهظ 22 تعاس 11  زا  هک  نارهت  ویدار  دـمآ . رد  نویبالقنا  فرـصت  هب  یکی  یکی ، یتلود  ساـسح  زکارم  ( 20) دنداد افعتسا  یعمجهتسد 

ویدار زا  هک  یمالک  نیلوا  ( 21) تفرگ رارق  نانآ  رایتخا  رد  الماک  رهظزادعب  تعاس 2  رد  تشاد  رارق  یمدرم  ياهورین  هرصاحم  رد  نمهب 
تلم نیتسار  يادـص  نارهت  اجنیا  دـییامرفب . هجوت  دـیئامرفب ، هجوت  : " دادیم ار  زکرم  نیا  حـتف  دـیون  دیـسر  مدرم  شوگ  هب  دـش و  شخپ 

ینوناقریغ لامعا  زا  ار  مدرم  مایپ  نیا  رد  ماما  دـش و  شخپ  ویدار  زا  هر )  ) ینیمخ ماما  مایپ  تعاس 5:45  رد  تسا " بالقنا  يادص  ناریا ،
هک دـندوب  يدارفا  نیلوا  شنواـعم  نارهت و  یماـظن  رادـنامرف  یمیحر  دبهپـس  دوـب . رگید  يزور  نمهب  رهظزادعب 22  ( 22) تشاد رذحرب 

روصنم یپکین ، رهظزادـعب ، تعاـس 7  رد  هیدیـشمج  ناـگداپ  طوقـس  زا  سپ  دـندش . هدروآ  هاـفر  هسردـم  هـب  ریگتـسد و  مدرم  طـسوت 
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ریگتـسد مدرم  طـسوت  دنتـشاد  رارق  رظن  تـحت  اـجنآ  رد  هـک  كاواـس )  ) روـشک تـینما  تاـعالطا و  ناـمزاس  سیئر  يریـصن  یناـحور و 
(24 .) دندش حورجم  رفن  نارازه  دیهش و  رفن  نمهب 654  ياهزور 21 و 22  ثداوح  رد  دنتـشون  اههمانزور  رد  هک  هچنآ  قبط  ( 23 .) دندش
،10634 نمهب 57 ، هبنش 21  ناهیک ، همانزور  ص 1 2 .  هرامش 15780 ، هام 1357 ، نمهب  هبنشجنپ 19  تاعالطا ، همانزور   . 1 تشون : یپ 
نمهب 1357، هبنش 21  نامه ،  . 6 ص 1 . نامه ،  . 5 ص 8 . نیشیپ ، تاعالطا ، همانزور   . 4 ص 1 . نیشیپ ، تاعالطا ، همانزور   . 3 ص 1 .
نارهت 1362، فلوم ، رشان ، ناگرزاب ، نابز  زا  بالقنا  لاس  نیتسخن  تالکـشم  لیاسم و  ناگرزاب ، یلعلادبع   . 7 ص 8 . هرامش 15781 ،
، اسر تمواقم ، تمدخ و  لاس  تصش  ناگرزاب ، يدهم   . 11 ص 2 . نامه ،  . 10 ص 2 . نامه ،  . 9 ص 8 . نیشیپ ، تاعالطا ،  . 8 ص 77 .
ع.  . 14 ص 8 . نیـشیپ ،  . 13 ص 8 . هرامش 15782 ، نمهب 1357 ، هبنـشکی 22  تاعالطا ، همانزور   . 12 ص 324 . ج 2 ، نارهت 1377 ،
 . ص 449-450 17 نامه ،  . 16 ص 448 . نیشیپ ،  . 15 ص 448 . مق 1373 ، رکفت ، ناریا ، یمالسا  بالقنا  یهافـش  خیرات  ریرحت  یقاب ،
 . ص 310 19 نیشیپ ،  . 18 ص 306 . ج 1 ، نارهت 1375 ، یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس  يرنه  هزوح  بالقنا ، اب  ماـگ  هب  ماـگ  یلیلخ ، ربکا 

هبنشود 23 تاعالطا ، همانزور   . 20 ص 387-392 . ج 2 ، نارهت 1373 ، اسر ، ناریا ، هلاس  جنپ  تسیب و  یـسایس  خیرات  یتاجن ، اضرمالغ 
ص 8. نمهب ، هبنشود 23  نامه ،  . 22 ص 8 . هرامش 15782 ، نمهب 1357 ، هبنشکی 22  نامه ،  . 21 ص 1 . هرامش 15783 ، نمهب 1357 ،

www.irdc.ir عبنم : ص 2 . هرامش 10636 ، نمهب 1357 ، هبنشود 23  ناهیک ، همانزور   . 24 ص 2 . نیشیپ ،  . 23

 ?? لاس مود  همین  رد  یبالقنا  راکفا  يزیر  یپ  رد  مق  شقن 

رویرهـش یفطـصم  اقآ  جاح  تداهـش  يدابآزوریف  نسحدیـس  رتکد  : هدنـسیون  ?? لاس  مود  همین  رد  یبالقنا  راکفا  يزیر  یپ  رد  مق  شقن 
. دیسر تداهش  هب  یفطـصم  اقآ  جاح  ترـضح  ماما ، بتکم  هتفای  تیبرت  درگاش  نیرتهب  ماما و  مشچ  رون  شـش  هاجنپ و  دصیـس و  رازه و 
درک و نشور  ار  اه  بلق  همه  هک  درک  داجیا  يرون  راجفنا  ناریا  رسارس  رد  نیرفآ  كرحت  شخب و  ییانشور  بمب  کی  لثم  تداهش  نیا 

تـشاد هک  يزیگنا  ههبـش  الماک  لکـش  اب  یفطـصم  اقآ  جاح  تداهـش  درک . يراذـگ  هیاپ  ار  یمالـسا  بالقنا  دروآ ، دوجوب  هک  یمطالت 
زاغآ هزرابم  دندرکن . ههبش  رامعتسا  میژر و  تنایخ  رد  دندش و  راوگوس  ماما  مغ  رد  ناریا  تلم  همه  دش و  هداد  تبسن  میژر  هب  هلصافالب 
ماما نانیمطا  یهلا و  هیفخ  فاطلا  هب  هراشا  و   « عقوام یف  ریخلا  هک « یفطـصم  اقآ  تلحر  رد  ماما  ياه  فرح  داـتفا . شپت  هب  اـه  بلق  دـش .

اقآ جاح  يارب  یسلاجم  دش . زیزع  ماما  هب  تبسن  شماکحتسا  ناریا و  تلم  یبلق  داقتعا  نامیا و  بجوم  نیگنس  تبیـصم  لمحت  هب  تبـسن 
ترضح نانخس  دندرک . تبحص  میژر  دسافم  هب  عجار  دندرک . تکرش  سلاجم  نیا  رد  مدرم  دش . رازگرب  ناریا  ياج  ياج  رد  یفطـصم 

جاح موحرم  دنوادخ  یمالـسا . بالقنا  میظع  تضهن  دش . زاغآ  تضهن  دندرک و  لیلحت  هیزجت و  ار  یفطـصم  اقآ  جاح  تداهـش  رد  ماما 
تاکرب و زا  هیلع  هللا  مالس  هیلع و  یلاعت  هللا  ناوضر  ماما  ترضح  خیرات  گرزب  حلاص  درم  نآ  شراوگرزب  ردپ  راوج  رد  ار  یفطـصم  اقآ 
رد زیچ  همه  هرهچ  دـیامرف . دـنم  هرهب  ءاـیلوا  و  مالـسلا )  مهیلع   ) تیب لـها  و  ص )   ) لوسر ترـضح  راـنک  رد  مالـسلاراد  رد  شتالـضفت 

ییاهنآ متفگ  هک  روط  نامه  هتبلا  دوب . تلم  بالقنا  یمدرم و  تازرابم  زا  نخس  طقف  مه  رهم  ناتسرامیب  لمع  قاتا  رد  درک . رییغت  روشک 
تارظن اما  دنتشاد  یتارظن  اه و  فرح  دنتشاد  ار  ییاپورا  تازرابم  هقباس  ای  دنتـشاد و  يا  هدوت  هقباس  دنتـشاد ، ار  هتـشذگ  ياه  هقباس  هک 

مدرم لد  رد  تعسو  هب  ، دش دهاوخ  نوگنرس  هاش  دیسر ، دهاوخ  يزوریپ  هب  تضهن  نیا  تسا ، هدش  زاغآ  تضهن  هک  نیا  رب  ینبم  یمدرم 
ترفاسم رد  دیـسر . یم  شوگ  هب  مدرم  نیب  رد  نابایخ و  هچوک و  زا  يدـیدج  ياهراعـش  يادـص  زور  ره  درک . یم  زاب  ار  شدوخ  ياـج 

راثآ یمیدـق ، ياهارـسناوراک  دـجاسم ، اـهرابنا ، بآ  راوید  رد و  رب  اهرهـش و  راوید  رد و  رب  دـش  یم  روشک  فلتخم  طاـقن  هب  هک  ییاـه 
مشچ متس  ملظ و  اب  هزرابم  ياهراعش  قح ، هب  توعد  ياهراعش  یتازرابم و  ياهراعش  یبالقنا و  ياهراعش  يرانک  هشوگ و  ره  یناتـساب و 

توق و اب  ماما  كرابم  مان  نانچ  نآ  درک و  داـجیا  روشک  رد  یباـهتلا  ناـنچ  نآ  ینیمخ  یفطـصم  اـقآ  جاـح  تداهـش  داد . یم  شزاون  ار 
تردق رب  هک  ار  شتموکح  نازرل  ياه  هیاپ  داتفا و  تشحو  هب  میژر  هک  دـش  حرطم  تلم  فلتخم  راشقا  نیب  رد  روشک  رـسارس  رد  تردـق 
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هر  ) ماما نانمـشد  نیرتدیلپ  زا  یکی  یتقو  نیاربانب  زیمآ -  تناها  هلاقم  دید . نتفرگ  شتآ  ندیزرل و  لاح  رد  دوب  هدرک  انب  يذغاک  گنلپ 
تکرح نامیا و  هب  یکتم  هنانیگمـشخ و  شورخ  ثعاب  زور  نآ  تاعالطا  همانزور  تناها  درک . تناـها  تشون و  هماـنزور  رد  يا  هلاـقم  ( 

زا يدادعت  یگچاپ  تسد  اب  میژر  هک  دـندیروش  میژر  رب  يوق  نانچ  نآ  دـش . مق  زیزع  ناناوج  زیزع و  بالط  هنوگداهج  هنوگدـهاجم و 
يارب مدرم  روشک ، رسارس  رد  درک . يرایبآ  ار  بالقنا  لاهن  ار و  بالقنا  مق ، يادهش  تداهـش  دیـشک . نوخ  كاخ و  هب  ار  تلم  نادنزرف 
يارب ار  مدرم  داد و  یم  شزاون  ار  اـه  لد  اـه و  مشچ  زور  ره  هک  دوب  ماـما  ترـضح  ياـه  هیمـالعا  دـنتفرگ و  سلجم  مق  يادهـش  ملهچ 

ار مق  يادهش  هار  زیربت  يادهش  دندیروش و  ماظن  يدادبتسا  خاک  رب  زیربت  مدرم  مق ، يادهش  ملهچ  رد  درک . یم  رت  هدامآ  هدامآ و  بالقنا 
 - نید هب  تلم  شیارگ  دهـشم . . . نارهت ، ناهفـصا ، نآ  زا  سپ  دـنداد و  رارق  زازتـها  رد  دـندرب و  رتـالاب  ار  هزراـبم  مچرپ  دـنداد و  همادا 
رد هدـش  باسح  قیقد و  روط  هب  بالقنا  عیاقو  نیا  هک  نیا  رطاخ  هب  تسین . بالقنا  عیاقو  هب  عجار  تبحـص  عیاـقو  نیا  رکذ  زا  نم  روظنم 
هک ار  يزیچ  نآ  دشاب . یم  مدرم  سرتسد  رد  اه  هتـشون  اه و  باتک  رد  تسا و  دوجوم  اه  هرطاخ  رد  هدـش و  تبث  هتـشون و  شدوخ  ياج 

هزرابم زاغآ  اه و  بلق  ندش  هدنز  اه و  هشیدنا  يرکف و  تانایرج  شخرچ  منکب  هضرع  امش  هب  مبلاطم  زا  شخب  نیا  رد  متـساوخ  یم  نم 
لاعتم يادخ  و  (ص )  هللا لوسر  نیرهاط و  همئا  و  هر )  ) ینیمخ ماما  تیالو  تمس  هب  ناریا  فیرـش  تلم  طسوت  هدش  هتـشادرب  ياه  ماگ  و 

زا ییابیز  رایـسب  رابخا  دـش . یم  هدروآ  اه  یـسالکمه  طسوت  فلتخم  ياهرهـش  زا  بـالقنا  زیگنا  لد  نیریـش و  اـبیز ، رایـسب  راـبخا  دوب .
نآ دیلقت  عجارم  و  هر )   ) ماما ترـضح  ياه  هیعالطا  تعرـس  هب  یمدرم  یناسر  عالطا  هکبـش  دـش و  یم  هدینـش  نیرفاسم  اه و  ناتـسرهش 

ار میژر  كاواس و  ياه  هئطوت  هعیاـش و  دـناسر و  یم  مدرم  هب  ار  حیحـص  راـبخا  دـناسر و  یم  مدرم  تسد  هب  ار  گرزب  ياـملع  ناـمز و 
هرهچ درک . وروریز  ار  ناریا  هرهچ  ناریا و  دـمآ ، شیپ  ناریا  رد  یفطـصم  اـقآ  جاـح  تلحر  زا  دـعب  هچنآ  لاـح  ره  هب  دـندرک . یم  یثنخ 

تـسود مدرم  قداص و  راکادف ، زرابم ، وج ، قح  تسرپادخ ، يا  هعماج  هب  ار  تسرپدوخ  تسود و  ایند  توافت ، یب  نجهتـسم ، هدز  برغ 
نآ زورون  تالیطعت  رد  مق  هب  رفـس  درک . تیوقت  داد و  شرتسگ  تدش  هب  ناریا  مدرم  نیب  رد  ار  تقافر  ینابرهم و  تبحم ، درک و  لیدـبت 

ملهچ مدرک . روبع  مق  نارهت و  اصوصخم  فلتخم  ياهرهش  زا  رفس  ریـسم  رد  منک . ترفاسم  منادنزرف  رـسمه و  هارمه  هب  مدش  قفوم  لاس 
هاگـشیامن ناخ  هسردم  رد  دندومرف . یم  ینارنخـس  یناوضر  هللا  هیآ  ترـضح  مق  مظعا  دجـسم  رد  دش . یم  رازگرب  مق  رد  زیربت  يادـهش 

مرح فارطا  ياه  نابایخ  رد  نابایخ و  هچوک و  رد  یمق  زراـبم  ناـناوج  بـالط و  دوب . هدـش  اـپرب  هاـش  ياـهروتاکیراک  زا  ییاـبیز  رایـسب 
يارب یتقو  زور  نآ  یناوضر -  ياه  ینارنخـس  دـندوب . هداتـسیا  میژر  مرگ  حالـس  موتاب و  رپس و  هب  حلـسم  راد  باقن  نیرومام  يورردور 
برد تمسق  زا  روآ  کشا  زاگ  يدایز  دادعت  میژر  نیرومام  میدش ، فرشم  مظعا  دجسم  هب  یناوضر  هللا  هیآ  ترضح  ینارنخس  عامتـسا 

رد اما  میتفرگ  رارق  میژر  ییایمیـش  ياهزاگ  ضرعم  رد  اهراب  اه  هچب  نم و  دـندرک . باترپ  دجـسم  لخاد  هب  مظعا  دجـسم  هناخدور  رانک 
دندرک یفرعم  ار  ماما  دندرک ، حیرشت  ار  تضهن  یبوخ  هب  مامت ، تعاجش  اب  ناشیا  میدرک . عامتـسا  ار  ناشیا  تاشیامرف  میدنام و  دجـسم 

زا دـعب  دـیامرفب . تیانع  یناوضر  هللا  هیآ  ترـضح  هب  یفاک  رجا  هتـسیاش و  دزم  دـمحم  لآ  دـمحم و  قحب  ادـخ  میدرب . یفاـک  هرهب  اـم  و 
رد میتفر . اج  نآ  هب  ناخ  هسردـم  رد  هاش  ياهروتاکیراک  هاگـشیامن  ندـید  يارب  یناوضر  هللا  هیآ  ترـضح  تاشیامرف  عامتـسا  ترایز و 

، دندوب هتـسب  فص  هیـضیف  هسردـم  ناخ و  هسردـم  نیب  هک  میتشذـگ  دـندوب  هلمح  هدامآ  هک  حلـسم  دراگ  يورین  اهدـص  يولج  زا  ریـسم 
نانچ نآ  دوب و  نآ  هتسیاش  هک  نانچ  نآ  ار  هاش  فلتخم  ياه  هرهچ  دندوب . ریظن  یب  اهروتاکیراک  دوب . ابیز  رایسب  ناخ  هسردم  هاگشیامن 

ناویا و لخاد  هسردم و  فارطا  ياه  نوتـس  يور  دـندوب و  هدرک  میـسرت  دوب  وا  تاداقتعا  لوصحم  هک  نانچنآ  دوب و  وا  لامعا  هجیتن  هک 
ار ناشدوخ  تازیهجت  اه و  حالس  یمامت  اب  هسردم  برد  يرتم  دنچ  رد  نیرومام  اما  ابیز ، رایـسب  دندوب . هدرک  بصن  ابیز  رایـسب  اه  قاور 
ام هب  مینک ، دـیدزاب  هاگـشیامن  نیا  زا  میدـش  قفوم  ام  دـنوشن . هسردـم  دراو  مدرم  هک  نیا  يارب  دـنداد  یم  ناشن  هسردـم  هب  هلمح  هداـمآ 

هموصعم همطاف  ترضح  ام  يالوم  ترایز  مق و  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مرح  ترایز  قیفوت  نیا  رفس و  نیا  دیسرن . یبیسآ  هناتخبـشوخ 
، مدینـش یم  بالقنا  يزوریپ  دروم  رد  نم  هک  هچنآ  تشاد  لابند  هب  هداوناخ  نم و  يارب  بالقنا  ماـما و  كاردا  زا  يداـیز  تاـکرب  (س ) 
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ياهورین زا  یلـصفم  کتک  مسارم  زا  مدرم  جورخ  زا  دعب  زور  نآ  هک  مدینـش  اهدعب  مق  لها  ناتـسود  زا  یکی  زا  درک . ادیپ  تیعطق  میارب 
 ! ناش یبالقنا  حور  دوجو و  ياراوگ  ناج و  شون  دنا ، هدروخ  دندوب  هدرشف  مه  هب  نادند  رصع  ات  حبص  زا  هک  هاش  دراگ 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  رد  شترا  شقن 

یمالسا بالقنا  دنمهوکش  يزوریپ  زا  ههد  هس  هب  بیرق  هتشذگ  اب  يرمق  اضرلایسوم  : هدنسیون یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  رد  شترا  شقن 
دنمهوکـش يزوریپ  زا  ههد  هس  هب  بیرق  هتـشذگ  اب  همدـقم : تسا . هدـنز  اههرطاخ  رد  بالقنا  نارود  نازاـس  هساـمح  داـی  مه  زونه  ناریا 

يرادافو و دـنمزاین  میژر  هک  ینامز  رد  تسرد  دوب  هرطاخ  رد  بالقنا  نارود  نازاس  هسامح  نیریـش  دای  مه  زونه  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
ياهسامح ناریا  یمالسا  بالقنا  گرزب  هسامح  رد  تکرـش  اب  هدرک و  تشپ  وا  هب  ياهرظتنم  ریغ  روط  هب  دوب  میظع  يورین  نیا  نید  يادا 

هک رابگرم  هتفرـشیپ و  ياهحالـس  هناهد  زا  دنامب ، هزاوآ  رپ  مدرم  رانک  رد  شمان  دای و  ناریا  خیرات  رد  هشیمه  هراومه و  ات  دروآ  دیدپ  ون 
ضوـع زا  دوـب  هدـیدرگ  هیدـه  نایـشترا  هب  برغ  دروآ  هر  تاـغوس و  ناوـنع  هب  ناریا  هتـساخ  اـپ  هب  تلم  بوکرـس  راتـشک و  روـظنم  هـب 

راعـش نایماظن  تسدب  یـصخش  ناردارب  ماع  لتق  راتـشک و  ياجب  دـندیهج و  نوریب  زر  يدـمحم و  خرـس  ياهلگ  برـس  غاد  ياههلولگ 
دروخ و هرگ  مدرم  هدوـت  مطـالتم  سوناـیقا  هب  ناـشورخ  ور  نیا  زا  دوـمن و  نیگآ  رطع  ار  ناریا  ياهرهـش  هچوـک و  تلم ) يادـف  شترا  )
. میامنیم هراشا  نآ  موادـت  بالقنا و  يزوریپ  رد  شترا  شقن  زا  ییاه  هشوگ  هب  لاح  ره  هب  درک . لـح  دوخ  رد  ار  ناـیتوغاط  توغاـط و 

هراشا نآ  هب  هلاـقم  نیا  رد  هک  هچنآ  هر )  ) ماـما مـالک  رد  یهاـشنهاش  شترا  صیاـصخ  زا  یخرب  فلا ) هر )  ) ماـما مـالک  رد  هاـش  شترا  *
گنهرف ياهلولعم  تلع و  اههشیر و  هدننک  نایب  رتشیب  دـناهدومن و  ناونع  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  ًارثکا  ماما  هک  تسا  ینانخـس  ددرگیم 

دیما اکیرمآ و  يارب  زا  يدوجوم  دوب  نآ  هدـنبیز  یهاشنهاش  ییاکیرما  مان  هک  یـشترا  دـشابیم . شترا  رد  یهاشنهاش  مومذـم  هتـسباو و 
تساهزیچ همه  سأر  رد  هک  شترا  نیا  رد  هخروم 29/8/57  رد  سیراپ  رد  ماما  ینارنخس  . - ناش تموکح  رارمتـسا  يارب  اکیرما  هاش و 

اکیرما عفاـنم  هکنیا  يارب  ار  شدوـخ  تلم  دـشکیم  هکنیا  يارب  تسا  اـکیرما  تمدـخ  رد  هکلب  تسا  تلم  مدرم و  تمدـخ  رد  هـکنیا  هـن 
تسا لگنا  هک  تسا  یشترا  کی  دنیبیم  شـشترا  غارـس  دوریم  تلم  هخروم 2/8/57  رد  سیراپ  رد  ماما  ینارنخـس  . - دنک ادـیپ  ققحت 

نالا هک  دنتـسه  ییاکیرما  ناراشتـسم  دناهتفرگ  تسدب  ار  شترا  دناهدروآ و  اهنیا  هک  ناشریثک  هدـع  تسا و  هدـمآ  راشتـسم  رفن   60000
مه يور  ار  ناشنیناوق  همه  تسین  ام  تلم  عفن  هب  تسین  ام  يارب  تسین  ام  تلم  نامرف  تحت  شترا  نیا  دننکیم . هرادا  دـنراد  ار  ام  شترا 

فرشا فجن  رد  دادرخ 42  هدزناپ  تبسانمب  ماما  ینارنخس  . - رتولج ییاههاگتسد  رما  هب  هاش و  رما  هب  تلم  نیا  ندیبوک  يارب  دناهتـشاذگ 
لیاق شترا  يارب  یمارتحا  هچ  دـننادیم  ناشدوخ  هتـسد  وراد  زا  ار  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  اهنیا  دـیتسه ؟ لیاق  شترا  يارب  زا  یمارتحا  هچ 

یتناها هچ  نیا  دنهدب  رارق  اهنیا  هرطیـس  تحت  ار  اهنیا  دـننک و  نوصم  ار  اهنآ  دـشاب  ییاکیرما  ياهراشتـسم  تراسا  تحت  رد  هک  دنتـسه 
تلذ هب  ردـقنیا  اهبصنم  بحاص  نیا  ارچ  اـهبصنم ، بحاـص  يارب  زا  ناریا  شترا  يارب  زا  هک  تسا  یتلذ  هچ  ناریا ، شترا  يارب  تسا 

- ؟ اهنیا زا  دراد  شوخ  لد  شترا  دینکیم  لایخ  امش  تسا  روطنیمه  مه  شترا  رد  نالا  دنوشیمن . رادیب  هک  تسا  هدش  هچ  دنهدیم  نت 
دنکن فرـصت  وا  هب  لیئارـسا  دـشاب  دازآ  ام  شترا  میهاوخیم  ام  يولع  هسردـم  رد  نارفامه  يارب  بالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  ماـما  ینارنخس 
طوبرم اهنت  نداد  تهج  يریگ و  میمصت  رد  یلو  دوبن  مدرم  تمدخ  رد  هعومجم  کی  ناونعب  شترا  دنچ  ره  دنکن . فرصت  وا  رد  اکیرما 
لامعا راکفا و  رد  هشیر  تیانج  تنایخ و  دندوب و  هاش  شترا  گنهرف  زا  هتفاب  ادج  ياهتفات  ءزج  ياهیشترا  دوب  ناراشتسم  ناهدنامرف و  هب 
شترا هچ  رگا  میباییم  رد  یبوخ  هب  هاش  نامز  رد  ناریا  شترا  لیلحت  رد  هزراـبم  ماـیق و  هب  هاـش  شترا  زا  ماـما  توعد  ب ) تشاد . نارس 

نادنمراک و ناوج و  نارـسفا  ناراد و  هجرد  هلمج  زا  شترا  نییاپ  حوطـس  نکیل  دوب و  هدش  شرورپ  هتخاس و  یمدرم  دض  يداهن  لک  رد 
یئزج و دنبای  هار  يریگ  میمـصت  ياههدر  الاب و  حوطـس  دندوب  هتـسناوتن  روز  رامعتـسا و  گنهرف  اب  قفو  مدـع  لیلدـب  هک  یناگدروخلاس 
رامشتسا و ندید و  متـس  رد  زین  اهنآ  تشونرـس  دندوب و  تلم  زا  تلم و  اب  ماما  لوق  هب  هک  دندوب  ینویلیم  فعـضتسم  ياههدوت  زا  يرـشق 
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هکلب دومنن  شترا  زا  هقبط  لباقم  رد  يریگههبج  هنوگ  ربمایپ  شنیب  اب  ماما  مه  تلع  نیمه  هب  دوبن ، هعماج  تشونرس  زا  يادج  فاعضتسا 
هظحـالم یبوخب  ار  نآ  نیرفآ  رورغ  نشور و  هجیتن  نمهب  رد 21 و 22  دومن  مدرم  ینعی  قح  ههبج  قح و  هب  نتـسویپ  هب  توعد  ار  ناـنآ 

شترا زا  رامعتـسا  نارکوـن  شترا و  ناراـکتیانج  درط  اـب  هدـناوخ و  هئطوـت  ار  شترا  لـالحنا  همغن  ماـما  هک  دوـب  ساـسا  نـیا  رب  مـیدرک 
؛ دیامرفیم هخروم 18/10/57  رد  ناوج  ییاقیرفآ  هلجم  اب  ياهبحاصم  رد  لحار  ماما  دـمآ . دوجوب  یمدرم  یمالـسا و  شترا  یهاشنهاش ؛

یمالـسا يروهمج  تسا و  یمتح  ام  يزوریپ  درک ؛ دهاوخ  تشپ  هاش  هب  یکیدزن  هدنیآ  رد  تسا و  تلم  اب  شترا  هک  دینکیمن  رواب  امش 
هتخورف دوخ  نارـس  زا  شترا  ياوق  هدـمع  کیکفت  جـیورت و  قیوشت و  روظنم  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  تسا . نشور  یلیخ  نم  يارب  شققحت 

؟ دناهداتفا مدرم  ناجب  هک  دنگندلا  ات  دنچ  نیا  لثم  شترا  همه  هک  دیدرک  لایخ  امش  دیامرفیم ؛ سیراپ  رد  ینارنخـس  یط  هامنابآ 57  رد 
اب ياهبحاصم  یط  نینچمه  ینیمخ  ماما  اهراک ... يارب  دنرـضاح  مه  اهنآ  دـش  شتقو  رگا  دـنداد  ماـغیپ  اـهنآ  دنتـسین  روطنیا  اـهنآ  همه  هن 
هاش تیامح  اب  هک  دنتسه  ینابصنم  بحاص  شترا  نایم  رد  تسا  ملسم  هکنیا  رد  دنیامرفیم  تنا 16/8/57  وک  تلو  يد  يدنله  همانزور 
زا يرایـسب  زین  نازابرـس و  نکیل  رگیدکی و  تسدمه  اههجنکـش  اهراتـشک و  رد  نینچمه  دـناهدوب و  کیرـش  تکلمم  تلفغ  رد  نانآ  زا 

جنر نانآ  رب  ییاکیرمآ  ناراشتسم  طلست  تلعب  صوصخب  هاش  تسد  زا  تسا و  تلم  اب  ناشیاهلد  زونه  هک  دنتسه  ناراد  هجرد  نارـسفا و 
. تسا هدش  رهاظ  نآ  راثآ  نونکا  مه  دـندرگیم و  زاب  تلم  شوغآ  هب  دوز  ای  رید  دـنراد  مدرم  اب  هک  يدـنویپ  لیلد  هب  ناشیا  دـندربیم و 

امش یهلا  هفیظو  نیا  ددرگیم ؛ ناونع  تسا  هدیسر  پاچ  هب  ینیمخ  ماما  زا  لقن  هب  هخروم 23/10/57  ناهیک  همانزور  رد  هک  یبلاطم  یط 
يرـشب عماوج  لوئـسم و  یلاعت  كرابت و  يادـخ  شیپ  هرطفلاب  نایناج  نانئاخ و  نیا  زا  يرادرب  نامرف  تروص  رد  هک  تسا  مرتحم  شترا 
نکمم هلیسو  ره  هب  ییاههئطوت  نینچ  لباقم  رد  ار  دوخ  هک  تسا  ناریا  عاجـش  تلم  رب  دوب . دیهاوخ  هیتآ  ياهلـسن  نیرفن  دروم  موکحم و 

دنچ هک  تشاد  هجوت  دیاب  دنراذگب  مارتحا  فیرش  نابصنم  بحاص  نارـسفا و  ناراد و  هجرد  هب  هک  تسا  فظوم  ناریا  تلم  دننک  زهجم 
ناریا شترا  باـسح  زا  مولعم و  راوـخنوخ  یـشترا  رفن  دـنچ  نیا  باـسح  دـننک  هدوـلآ  ار  شترا  تیرثـکا  دـنناوتیمن  نئاـخ  یـشترا  رفن 

رد ياهیمـالعا  یط  هر )  ) ینیمخ ماـما  دـش . دـهاوخن  دراو  ناـنآ  رب  یملظ  هاـش  نتفر  اـب  شترا  زا  تلم  تـسا و  تـلم  زا  شترا  تسادـج .
سپ ییاوه  ییایرد و  ینیمز  ياهورین  هب  دیناسرب و  شترا  مرتحم  ياسور  هب  ار  بناجنیا  مالس  دندومرف . شترا  هب  باطخ  هخروم 4/8/57 

تلم و هب  امـش  زا  يرایـسب  منادیم  نم  دـیدنویپب  تلم  هب  تسامـش  تلم  ناریا  تلم  تسامـش و  روـشک  ناریا  دـییوگب  مالـس  تینهت و  زا 
یهاگ دیتسه  تحاران  یللملا  نیب  ناراکتیانج  شناگتسب و  نئاخ و  هاش  ياهيرگتراغ  اهراتشک و  نیا  زا  دیتسه و  رادافو  مالسا  روشک و 

ياهلسن عاجش و  تلم  گرزب و  يادخ  شیپ  نارگید  زا  رتشیب  امش  دنارذگیم  ار  ساسح  یتاظحل  امش  تلم  دسریم  نم  هب  امـش  بلاطم 
دـیهدن و روشک  مالـسا و  هب  نئاح  نیا  هب  لاجم  دـینک و  هراپ  ار  تراـسا  ياـههریجنز  دـینک و  هناروـالد  تمدـخ  دـیتسه . لوئـسم  هدـنیآ 

شترا هب  باطخ  هخروم 15/8/57  رد  اکیرما  نویزیولت  اب  يا  هبحاصم  یط  هر )  ) ینیمخ ماما  دـینک . هیدـه  تلم  دوخ و  يارب  ار  يزارفرس 
رارق تلم  راـنک  رد  دـنکن و  تلم  نیا  هب  تشپ  تسوا  ردارب  تلم  تسا و  تلم  نیا  دوـخ  زا  هک  مه  شترا  مـیراد  ار  نـیا  دـیما  دـندومرف .

رصانع لماوع و  مدرم و  راشقا  نآ  ندیـسر  رمث  هب  بالقنا و  يزوریپ  رد  هچ  رگا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  رد  شترا  شقن  . * دریگ
يدیلک و رصانع  لماوع و  راشقا  نیا  زا  يدادعت  نایم  نیا  رد  اما  دندوب  راذگ  ریثات  مهم و  دوخ  هبون  هب  مادک  ره  هک  دنتشاد  شقن  یناوارف 
عقومب و قیقد و  یناسر  عالطا  هر )  ) لحار ماما  هنایهاد  دـحاو  يربهر  تیناحور و  شقن  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دـندوب  زاس  تشونرس 

ناریا یمالـسا  بالقنا  نومیم  تکرب و  رپ  رمع  زا  ههد  هس  هب  بیرق  تشذگ  اب  درک . هراشا  نایماظن  کیژتارتسا  يدـیلک و  شقن  نینچمه 
كاپ تارطق  توراب و  دود  يوب  مه  زونه  تسا . هدنز  اه  هرطاخ  رد  هلولگ  گنس  تشم و  راثیا  هسامح و  ياهزور  هرطاخ  دای و  مه  زونه 
يدازآ راهب  رد  یمالـسا و  يروهمج  يدازآ  لالقتـسا  راعـش  هاش و  رب  گرم  ياهدایرف  اـهنابایخ و  شرف  گنـس  يور  هب  نویبـالقنا  نوخ 
طـسوت مولظم  تلم  نیا  رب  هک  یگرزب  متـس  ملظ و  زا  تیاکح  همه  همه و  اهانب  اـهنابایخ ، ناـتخرد ، تسا . سوملم  یلاـخ  ادهـش  ياـج 

نیرت هدبز  طسوت  هک  زور  نآ  ندمتم  ردتقم و  رهاظ  هب  شترا  هک  یهاش  متـس  میژر  دـنراد . دوب  هدـش  اور  شنابابرا  یهاش و  متـس  میژر 
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. دوب هداد  شزومآ  نامزاس و  شنابابرا  عفانم  ظفح  تنطلـس و  ءاقب  ظفح و  يارب  یمنهج  ياهحالـس  نیرت  هتفرـشیپ  اـب  یجراـخ  ياـهورین 
( هر  ) لحار ماما  حـیاصن  اهدومنهر و  اب  دوب . دـنمزاین  میظع  يورین  نیا  یناشفناج  تیاـمح و  يراد و  اـفو  هب  میژر  هک  یناـمز  رد  تسرد 
ار خیرات  دروآ و  دـیدپ  ون  يا  هسامح  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هسامح  رد  تکرـش  اب  درک و  تشپ  شنایماح  میژر و  هب  هداد و  تهج  رییغت 
زا تعاطا  ربهر و  تیادـه  اب  شترا  دـنیامن . هزاوآ  رپ  مدرم  رانک  رد  ار  دوخ  دای  مان و  ییاهر  غوی و  ریجنز  نتـسسگ  هب  ات  دز  قرو  هرابود 

هراشا لیذ  حرـش  هب  تامادـقا  نیا  زا  ياهشوگ  هب  هک  دریگ  رارق  بـالقنا  ياـهورین  ریاـس  راـنک  رد  تسناوت  هل  مظعم  تاروتـسد  نیمارف و 
زاـغآ اـهناگداپ  زا  ناراد  هجرد  نازابرـس و  رارف  اـهناگداپ و  هیلخت  اـب  یماـظن  ياـتدوک  ندوـمن  رثا  یب  رد  شترا  مـهم  شقن  . * ددرگیم

اب رگید  ياهدع  دنتخادرپ  تلم  نادنزرف  ریاس  ياهنامزاس  شزومآ و  هب  یهاش  متـس  میژر  یگدنب  تراسا و  دنب  زا  يرارف  نایماظن  دیدرگ 
میژر دـندرک  کمک  تلم  یمزر  ناوت  ندرب  الاب  ندرک و  حلـسم  رد  مدرم  هب  حالـس  نتـشاذگ  رایتخا  رد  اههناخ و  هحلـسا  نتـشاذگ  زاـب 
دومن تفایرد  سکع  رب  الماک  ياهجیتن  تشاد  ار  روشک  حطـس  رد  شترا  زا  يزیرنوخ  یـشک و  رادرب  تراغ و  لتق و  راظتنا  هک  توغاـط 

رگا دنیامن  دوخ  ماگمه  هارمه و  ار  اهنآ  هدرک و  ذوفن  نایشترا  لد  هب  دنتـسناوت  شترا  زا  هنارگ  تیامح  ياهراعـش  لگ و  يادها  اب  مدرم 
نویبالقنا شزاس  شمرن و  يژتارتسا  رب  ناوتیم  هنومن  ناونع  هب  دوب ، زاس  تشونرس  یساسا و  دراوم  لحارم و  نیا  مامت  رد  ماما  شقن  هچ 

اب یهارمه  رب  ینبم  هر )  ) ماـما روتـسد  تفاـیرد  زا  سپ  دوخ  یبـالقنا  تاـکرحت  تارهاـظت و  رد  نویبـالقنا  درک  هراـشا  ناـیماظن  ربارب  رد 
رد دندنویپب . اهنآ  هگرج  هب  ات  دنتـساوخیم  اهنآ  زا  ییامیپهار  ریـسم  لوط  رد  نازابرـس  يور  رـس و  رب  لگ  ياههخاش  نتخادنا  اب  نایماظن 

ياهنابایخ دـش ، رـشتنم  نارهت  رهـش  زا  هطقن  دـنچ  رد  مدرم  طسوت  نازابرـس  نتفرگ  شوغآ  رد  ربخ  یهورگ  ياـههناسر  ریاـس  هماـنزور و 
هلول رب  دیفـس  خرـس و  کخیم  ياـهلگ  مدرم  هک  دوب  نیا  هجوت  بلاـج  هتکن  دوب و  یمدرم  تارهاـظت  جوا  هطقن  نارهت  هاگـشناد  فارطا 

ار نازابرـس  دندوب و  هدنابـسچ  یـشترا  ياهنویماک  هندـب  رب  ار  هر )  ) ماما ترـضح  زا  ییاهسکع  مدرم  دـندوب . هداد  رارق  نایماظن  گنفت 
نازابرس دوب و  تبثم  ًابلاغ  مدرم  ياهتکرح  نیا  هب  تبسن  نازابرـس  شنکاو  هک  دوب  نیا  مهم  هتکن  دندربیم . دنتفرگ و  دوخ  شود  يور 
ینابرهش نارومأم  یکیزیف  فذح  هب  مادقا  ءزج ، نارسفا  ناراد و  هجرد  نازابرس و  يدراوم  رد  یتح  دندرکیم  لابقتسا  مدرم  مادقا  نیا  زا 

هب ار  ینابرهـش  سیئر  هفیظو  زابرـس  کی  هک  داد  خر  مرهج  رد  هام 57  يد  رد 26  راک  نیا  زراب  هنومن  دـندرکیم ، یماظن  ناهدـنامرف  ای 
رد ییامیپهار  سابع  ردنب  ییاوه  هاگیاپ  راد  هجرد  رفامه و  رسفا  زا 1000  لکشتم  یهورگ  لاس 57  هام  يد  زور 30  رد  دناسر . تکاله 

شبنج اب  دندوب  هدرک  اذغ  باصتعا  شیپ  هتفه  کی  زا  هک  لوفزد )  ) یتدحو و  نادـمه )  ) یخرهاش ياههاگیاپ  نارفامه  اب  هاگیاپ  هطوحم 
. دوب بالقنا  دض  رب  هباشم  یمادقا  اتدوک و  عون  ره  اب  تفلاخم  ییامیپهار  نیا  همانعطق  رد  مهم  هتکن  دندرک . یگتـسبمه  مالعا  ناریا  تلم 

دوخ هیعالطا  رد  یلم  یتلود و  ياـهنامزاس  یگنهاـمه  ياروش  ياـضعا  نمهب 57  زور 9  رد  ناـیماظن  قیوشت  يارب  نویبـالقنا  يژتارتسا  *
تسوا و حـلاصم  تلم  حـلاصم  تسا  تلم  دـنزرف  زابرـس  هک  دـندرک  مالعا  یناریا  نایماظن  ریاس  نازابرـس و  شقن  ریثات  هاگیاج و  هراـبرد 
هک مینکیم  مالعا  مینکیمن و  لمحت  دوخ  یماظن  ناردارب  قح  رد  ار  متـس  هنوگچیه  تسا  زابرـس  هار  تلم  هار  تسوا  هدنیآ  تلم  هدـنیآ 
رد مینکیم . موکحم  ًادـیدش  ار  نآ  تسا و  ناریا  بیجن  تلم  هب  گنج  مالعا  ینعم  هب  يزابرـس  ساـبل  رد  اـم  يارب  مادـعا  مکح  رودـص 
نم » دنتـشاد نایب  ناریا  نایماظن  هب  باطخ  یبالقنا  مدرم  اب  دروخربرد  تلود  تنوشخ  عوضوم  رد  یماـیپ  رد  هر )  ) ینیمخ ماـما  زور  نیمه 

اب دـننکن و  لمحت  ار  ناراکتیانج  زا  تعاطا  گنن  هک  مهاوخیم  تسا  هدـشن  هدولآ  ناناوج  نوخ  هب  ناشتـسد  هک  شترا  فیرـش  هقبط  زا 
خیرات رد  ار  دوخ  مان  تلم  مالـسا و  زا  ینابیتشپ  اب  یـشترا  ناردارب  تسامـش  دوخ  زا  تلم  دـنراد » زاب  تلم  اب  هلباقم  زا  ار  ناـنآ  تیعطاـق 
شالت همه  هتسویپ و  تلم  فوفـص  اب  هک  تساوخ  نایماظن  زا  هام 50  نمهب  مهد  خیرات  رد  زین  یناقلاط  هللا  تیآ  نینچمه  دـینک . هنادواج 

دوخ مایپ  رد  ناشیا  دننک . هزرابم  شترا  يارما  زا  یخرب  ياههئطوت  اب  دـنریگ و  راک  هب  تلم  تمدـخ  رد  یگچراپکی و  تهج  رد  ار  دوخ 
امش هنارایشوه  هدنرادزاب و  شقن  دنهدیم و  صیخشت  رصقم  ریغ  زا  ار  رصقم  دب و  زا  ار  کین  یبوخب  مدرم  دندومرف ؛ نایـشترا  هب  باطخ 

دیدوب کیدزن  غیت  هبل  هب  ناتدوخ  نآ  ره  هک  ار  یساسح  تاظحل  هچ  اهزور و  هچ  امش  میدیدیم  ام  دنراگنایمن  هدیدان  ار  نایـشترا  هدوت 
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ثعاب عقومب  مهم و  ياهمایپ  نیا  دیزیهرپب . هقرفت  یشالت و  هنوگ  ره  زا  هار  نیا  رد  دیدنویپب و  تلم  فوفـص  هب  زین  امـش  دیدنارذگیم ...
مهم ربخ  دنراد . مالعا  تلم  اب  ار  دوخ  یگتـسبمه  ناهیک  همانزور  رتفد  هب  هعجارم  اب  یماظن  عیانـص  نامزاس  نانکراک  زا  يرامـش  هک  دـش 
دودح زا  دوب . ییاوه  يورین  نارفامه  ندش  ینادـنز  يریگتـسد و  ربخ  هام  نمهب  خیرات 10  رد  یلخاد  ياههمانزور  رد  هدش  رـشتنم  رگید 

ییاههورگ دندز و  اذـغ  باصتعا  ضارتعا و  هب  تسد  جـیردت  هب  ییاوه  يورین  فلتخم  ياههاگیاپ  رد  نایماظن  خـیرات  نیا  زا  لبق  هام  هس 
تکرش تارهاظت  اه و  ییامیپهار  رد  ییاوه  ياه  شزومآ  یهدنامرف و  داتس  نانکراک  نارهت و  لوفزد  سابع  ردنب  ياههاگیاپ  رد  اهنآ  زا 
نداتفا قیوعت  هب  راب  نیدنچ  زا  سپ  دیـسر و  نایاپ  هب  اهراظتنا  ماجنارـس  ناریا  هب  ینیمخ  ماما  دورو  زا  سپ  مدرم  شترا و  هطبار  . * دندرک
نارهت دراو  هسنارف  زا  دیعبت  لاس  دودح 14  هزرابم و  اهلاس  زا  سپ  یمالـسا  بالقنا  ریبک  ربهر  نمهب 57  زور 12  رد  ماما  ترضح  دورو 

نآ رد  ناشیا  دـش  راکـشآ  زور  نیمه  رد  ارهزتشهب  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  نانخـس  لیلحت  اب  نایماظن  لابق  رد  نویبالقنا  يژتارتسا  دـندش .
منکیم رکشت  نم  دشاب  یبنجا  ییاکیرمآ و  ياهراشتـسم  نامرف  ریز  دیابن  شترا  دشاب  لقتـسم  دیاب  شترا  دندومرف  تلم  شوغآ  رد  زور 

ماما نینچمه  دـندرک . ظفح  ار  ناشتلم  يوربآ  ار  ناشروشک  يوربآ  ار  ناشدوخ  يوربآ  اـهنیا  تلم  هب  دـندش  لـصتم  هک  ییاهرـشق  زا 
اهنآ هب  ام  دنتـسه  ام  نادـنزرف  نایـشترا  دوش  لصتم  ام  هب  رتدوز  هچ  ره  مهاوخیم  شترا  زا   » دـندومرف شترا  هب  يرگید  ماـیپ  رد  ینیمخ 

رگیدـمه زا  تلم  شترا و  شترا ... تمظع  روـشک  تمظع  تسا و  روـشک  تمظع  اـم  تمظع  دـنیایب  تلم  نماد  هب  دـیاب  مـیراد  تـبحم 
رثؤم هنازرف  ریپ  نیا  زردناودنپ  حیاصن و  ماجنارس  دننک . نیعم  وا  اب  ار  ناشفیلکت  مدرم  ات  دورب  رانک  بصاغ  تلود  زا  دیاب  شترا  دنتسه 

ینیمخ ماما  تماقا  لحم  هب  یماظن  سابل  اـب  ییاوه  ینیمز و  يورین  دارفا  زا  نت  اهدـص  لاس 57  هام  نمهب  رد 15  هک  يروط  دـیدرگ  عقاو 
نامرف هب  شوگ  ینیمخ  مییاوت  زابرـس  همه  ام   » راعـش دیدزاب  نیا  رد  نایماظن  دنتـشاد . زاربا  ناشیا  هب  تبـسن  ار  دوخ  يرادافو  هتفر و  هر ) )

ماما رادید  هب  هناگهس  ياهورین  نارـسفا  زا  يدایز  دادـعت  هک  دـش  شرازگ  اهزور  نیمه  رد  نیا  رب  هوالع  دـندرکیم  ادا  ار  ینیمخ » میأوت 
هب ناـنآ  اـب  مدرم  عاـمتجا  هب  نتـسویپ  اـب  زین  ناهفـصا  زوریناوه  ییاوـه و  يورین  ناـنکراک  زا  رفن  دودـح 1500 زور  نیمه  رد  دـناهتفاتش .

رـسفا رازه  نیدـنچ  تیامح  هر )  ) ینیمخ ماـما  هک  دـش  شرازگ  زین  نمهب 57  رد 16  دـنتخادرپ . رایتخب  تموکح  میژر  دـضرب  يامیپهار 
اههد ناریا  رد  ماما  تماقا  زور  نیمراهچ  رد  تسا . هدرک  بلج  دـناهدش  هیفـصت  ناریا  شترا  زا  هاش  اب  تفلاخم  رطاخ  هب  هک  ار  هتـسشنزاب 
قداص زور  نیا  رد  دـنتفر . ماما  تماقا  لـحم  هب  یناـبیتشپ  مـالعا  يارب  هک  دـندوب  یناریا  نارازه  هرمز  رد  رفاـمه  زابرـس و  رادهجرد  رـسفا 

ماما مدرم و  یمارگ  دـنزرف  دنـشاب  هک  اجکره  رد  نایـشترا  : » تفگ نانآ  ياههداوناخ  نایماظن و  هب  باطخ  ماما  زا  یگدـنیامن  هب  یلاخلخ 
تارهاـظت و رد  ییاوـه  يورین  نارادهجرد  زا  يریثـک  هورگ  تسا  فورعم  ییاوـه » يورین  هقرج   » زور هب  هـک  زین  نـمهب  زور 19  دنتسه »

ربخ مادقا و  نیا  دنتفر . ناشیا  هاگتماقا  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  اب  یگتسبمه  هناشن  هب  سپس  هدرک  تکرـش  بالقنا  زا  يرادفرط  هب  ییامیپهار 
اب هر )  ) ینیمخ ماـما  رتفد  هاـم  نمهب  زور 21  حبـص  تفای . يدـیدش  ساکعنا  یجراـخ  یلخاد و  لـفاحم  ماـمت  رد  نآ  هب  طوبرم  ریوصت  و 

نیا درک ، دییأت  دوب  هدناوخ  یلعج  ار  نآ  نارادایشترا  گرزب  داتس  هک  ناهیک  همانزور  رد  ار  هدش  رشتنم  سکع  تحـص  ياهیمالعا  راشتنا 
ار يدیدج  یماظن  تموکح  رورم و  روبع و  عنم  تاررقم  ياهیعالطا  راشتنا  اب  تلود  زور  نیمه  رد  درک . ییاهن  ار  نارفامه  تکرح  دییأت 

رظن هب  دـنیایب . اـهنابایخ  هب  هدرکن و  هجوـت  تاررقم  نیا  هـب  هـک  دـندرک  هیـصوت  مدرم  هـب  ییاـههیمالعا  یط  ه )  ) ینیمخ ماـما  درک . غـالبا 
نمهب زور 20  رصع  تعاس 5/8  رد  دنـشاب . هدش  هجاوم  یتالکـشم  اب  یماظن  دشرا  ناهدنامرف  تیامح  بلج  رد  نویبالقنا  هک  دیـسریم 

رد يدایز  ناجیه  همانرب  نیا  درک . شخپ  نارهت  هب  ماما  تشگزاب  هب  طوبرم  ياهدادـیور  اب  طابترا  رد  ار  ياهژیو  هماـنرب  نویزیولت  هام 57 
زا نمهب  بش 20  رخاوا  زا  شترا  ياـهورین  مدرم و  نیب  هناحلـسم  يریگرد  دروآ  دوـجوب  نارهت  هـپت  ناـشود  ناـگداپ  رد  ناـیماظن  ناـیم 

زاربا ماما  هب  تبـسن  ییاوه  يورین  نایوجرنه  هر )  ) ینیمخ ماما  لابقتـسا  مسارم  ملیف  شیامن  ناـیرج  رد  دـش . عورـش  هپت  ناـشود  ناـگداپ 
دروخودز دـندش و  لمع  دراو  ییاوه  يورین  نانکراک  رگید  نایوجرنه و  ندرک  تکاس  يارب  یهاشنهاش  دراگ  دارفا  دـندرک . تاساسحا 

هدروآ و يور  هپت  ناشود  هب  اهنآ  يرای  يارب  مدرم  ییاوه  يورین  ناگداپ  دارفا  شروش  ربخ  راشتنا  اب  دـش . عورـش  ناـنآ  نیب  يزادـناریت  و 
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نیا رد  دنتخادرپ  هزرابم  هب  ییاشنهاش  دراگ  دارفا  اب  دوجوم  ياهحالـس  زا  هدافتـسا  اب  هدرک و  زاب  ار  اههناخ  هحلـسا  دـندش . ناگداپ  دراو 
هجوت بلاج  هیضق  اب  ییاکیرمآ  تاعوبطم  دروخرب  نایم  نیا  رد  دنتسویپ . یبالقنا  نایماظن  هب  مه  ینیمز  يورین  نانکراک  زا  يرامـش  نایم 

ثحب و هب  ار  شترا  تردـق  عوضوم  یتالاقم  رد  زمیات  كرویوین  همانزور  دـش ، هداد  حرـش  هک  یتـالوحت  عیاـقو و  ماـمت  دوجو  اـب  تسا .
رثکا هکنیا  تابثا  زا  سپ  یتح  دنریذپان . تکسش  درکیم  ینابیتشپ  نآ  زا  هک  هاش  شترا  رایتخب و  تلود  دنک  دومناو  ات  تشاذگ  یـسررب 

رد رکف  نیا  ياـقلا  رد  یعـس  يریواـصت  پاـچ  اـب  هماـنزور  نیا  دـننکیم ، تیاـمح  بـالقنا  زا  ناـیماظن  هلمج  زا  مدرم و  قاـفتا  هب  بیرق 
ناراگنربخ يارب  رایتخب  تلود  اب  نایماظن  تفلاخم  تسا ، شترا  رایتخب و  تلود  تسد  رد  زونه  عاضوا  لرتنک  هک  تشاد  ار  ناگدـنناوخ 

، درکن شرازگ  نامز  نآ  رد  ار  هلئـسم  نیا  زمیاـت  كرویوین  یلو  دوب . چوپ  ریثأـتیب و  ناـفوط  غرم  نیا  ياـهزجر  دوب و  راکـشآ  یجراـخ 
رایتخب تردـق  نداد  ناشن  يارب  ییاهشرازگ  راشتنا  هب  نانچمه  همانزور  نیا  اـما  دوب  راکـشآ  ًـالماک  شترا  نورد  رد  یلخاد  تاـفالتخا 

یلاع ياروش  نمهب  زور 22  رد  هک  دـش  ثعاب  هنازرف  ریپ  نیا  يادـن  هب  نایماظن  کیبل  بالقنا و  گرزب  رامعم  ياههیمالعا  یلو  تخادرپ 
ندز اپتشپ  ینعم  هب  هلئـسم  نیا  دریگب و  یـسایس  ياهيریگرد  رد  شترا  یفرطیب  هب  میمـصت  ارآ  قافتا  هب  دوخ  حبـص  هسلج  رد  شترا 

هب يو  اب  یلبق  یگنهامه  نودب  رایتخب و  رظن  فالخرب  تهج  نیمه  هب  همکاح ؛ تئیه  لماک  دیما  عطق  شناراداوه و  رگید  هاش و  هب  لماک 
هجیتن نیا  هب  یهاشنهاش  شترا  دشرا  ناهدنامرف  عومجم  رد  دندرگرب . دوخ  ياهناگداپ  هب  هک  دـش  هداد  روتـسد  یماظن  ياهدـحاو  مامت 
ماجنا يراک  دنک و  لمع  حالطـصا  هب  دهاوخب  رگا  تسین و  يراک  چیه  هب  هصالخ  روطهب  روما و  لرتنک  هب  رداق  شترا  هک  دندوب  هدیـسر 
روشک تالوحت  هب  هجوت  اب  شترا  یلاع  ياروش  هیمالعا  همادا  رد  ریخ ؛ ای  دنک  ارجا  ار  نیمارف  نیا  هک  تسه  یـسک  ایآ  تسین  مولعم  دهد 

ار دوخ  ياهناگداپ  هب  هک  دش  هداد  روتسد  یماظن  ياهناگی  هب  مالعا و  شترا  یفرطیب  رتشیب  يزیرنوخ  جرموجره و  زا  يریگولج  يارب  و 
یماظن رادنامرف  هیمالعا  نیا  زا  سپ  خـیرات . نادهلابز  رد  ندـش  نفد  توغاط و  میژر  هلاس  تموکح 55  نایاپ  ینعی  نیا  دـنیامن و  هعجارم 

رد تیاهن  رد  دنیامن . هعجارم  دوخ  ياهلحم  هب  هک  داد  روتسد  یماظتنا  رصانع  اهناگی و  يهمه  هب  دوخ  هرامش 43  هیمالعا  رد  مه  نارهت 
هب تقوم  روط  هب  یققحم  راسمیت  شترا و  داتس  لک  تسایر  تمس  هب  ینرق  رگشلرس  راسمیت  تقوم  تلود  يوس  زا  زین  هام  نمهب  زور 23 

يارما دش . تقوم  تلود  ناگدـنیامن  لیوحت  یمـسر  روطهب  شترا  داتـس  زور  نیا  رد  دـندش ؛ بوصنم  روشک  لک  يرمرادـناژ  یتسرپرس 
ناهدنامرف تیلوئـسم  فیاظو و  ماجنا  حلـسم  ياهورین  يارب  دیدج  ناهدنامرف  باختنا  ات  تقوم  تلود  روتـسد  هب  دـندش و  رانکرب  شترا 

نادهلابز رد  دودسم و  هشیمه  يارب  يولهپ  نادناخ  تموکح  هدنورپ  بیترت  نیدب  دش . هتـشاذگ  نانآ  نانواعم  هدـهعرب  یهاشنهاش  شترا 
هک حلـسم  يورین  یهدنامرف  راتخاس  فعـض  ددرگیم ؛ هراشا  لیذ  حرـش  هب  شترا  هزرابم  هزیگنا و  هب  ياهراشا  نایاپ  رد  دش . نفد  خـیرات 

نیرتمهم زا  یکی  شترا  یلام  داسف  زا  نایماظن  یتیاضران  دوب ، شترا  ییادـج  لـیالد  زا  یکی  دوب  اـکیرمآ  یماـظن  متـسیس  هباـشم  ًـالماک 
یهافر و لئاسم  یلنـسرپ و  روما  رد  تلادع  ندرکن  تیاعر  ینکـشنوناق و  یلام  ياههدافتـسا  ءوس  اب  هک  دوب  شترا  یتیاضران  ياههنیمز 
. دوب هاش  شترا و  نیب  هلـصاف  لماوع  للع و  زا  رگید  یکی  شترا  بتارم  هلـسلس  نیب  یتاـقبط  هلـصاف  زیمآضیعبت و  راـتفر  دوب . یعاـمتجا 

یهاشنهاش ییاوه  يورین  هب  هک  اکیرمآ  روشک  يزاسامیپاوه  عیانـص  اـب  طاـبترا  رد  دوب ؛ ییاوه  يورین  رد  اـهیتیاضران  زا  يرگید  هنومن 
ای تلاخد و  هنوگچیه  هزاجا  درکیم و  شیاـمزآ  ار  اـهنآ  یماـظن  ياـهگربوزاس  دارفا و  درکلمع  بترم  روطهب  تخورفیم و  تازیهجت 
هب ار  صالخ  ریت  نمهب 57  رد 19  هک  شترا  رد  یتیاضران  لماوع  زا  رگید  یکی  دشیمن . هداد  یناریا  نارادهجرد  نارـسفا و  هب  رظنراهظا 

ینف رداک  لیکشت  روظنم  هب  شیپ  اهلاس  زا  هک  دندوب  ياهملپید  دارفا  نارفامه  دوب . ییاوه  يورین  نارفامه  هلئـسم  درک  کیلـش  هاش  میژر 
ربارب یلو  دندوب ، هدـش  هتفریذـپ  ییاوه  يورین  رد  یفکم  هجوت و  لباق  يایازم  قوقح و  صاخ و  یطیارـش  اب  ییاوه  يورین  يارب  هتفرـشیپ 

ات هداهن  رگیدکی  تسد  رد  تسد  رگید  لماوع  ریاس  لماوع و  نیا  يهمه  دـندرگ ، لئان  يرـسفا  هجرد  هب  تسیاب  یمن  مادختـسا  تاررقم 
. تخیر ورف  مه  رد  ار  متـس  ملظ و  تموکح  هیاپ  تیاهن  رد  هدمآرد و  ریرحت  هتـشر  هب  لحار  ماما  رگناوت  تسد  هب  حیبست  ياههناد  دـننام 

تـسکش نمـشد  یمالـسا  بالقنا  ياپون  لاهن  ییاپرب  ناریا و  رد  توغاط  متـس  ملظ و  ياههیاپ  یـشاپورف  زا  سپ  ربهر  مالک  رد  شترا  *
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اهنآ برغ و  قرـش و  يدایا  اههئطوت  نیا  هلمج  زا  دومن ، ار  نیون  ياههویـش  هب  دیدج  ياههئطوت  هب  تسد  روشک  زا  هدش  هدـنار  هدروخ و 
هب رمک  ون  يدـنفرت  اـب  دـندوب . هدرکن  كرد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  هساـمح  رد  ار  رویغ  نایـشترا  يرادنهیم  تناـما و  تقادـص و  هک 

يدوبان اهحالـس و  تراغ  لالحنا و  هب  ممـصم  يدـیحوت » هقبطیب  شترا   » هلمج زا  یبالقنا  رهاـظ  هب  يراعـش  اـب  دنتـسب و  شترا  يدوباـن 
دندومن و بآرب  ار  نانمشد  هشقن  دنداهن و  نادیم  رد  ياپ  شترا  یماح  نیرتگرزب  ناونع  هب  لحار  ماما  دنتخادرپ . روشک  یعافد  تاناکما 

ناونع هب  نیدرورف )  29  » یخیرات زور  نیا  تبسانم  نیمه  هب  دندرک و  مالعا  ار  شترا  ظفح  ترورض  رتمامت  هچره  تیعطاق  اب  ینامیپ  یط 
دیجمت و دروم  لاس  ره  باختنا و  شترا  ینیمز  يورین  ناگدـنمزر  ياهيدرمروالد  زور  نینچمه  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  شترا  زور 
، نیرترداـن نیرتهتــسجرب ، زا  یکی  هر )  ) ینیمخ ماــما  ترــضح  يربـهر  هـب  ناریا  یمالــسا  بــالقنا  کــشیب  . - دریگیم رارق  لــیلجت 
، یعاـمتجا یـسایس ، تـالداعم  ماـمت  تسناوت  هک  دوب  یللملانیب  ماـظن  رد  ناـهج  ياهدادـیور  نیرتییانثتـسا  نیرتگرزب و  نیرتناـشخرد ،

یگتشذگدوخ زا  راثیا و  هیاس  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  همانراک  نونکا  دزیرب . مه  هب  ناهج  حطـس  رد  ار  یللملانیب  يداصتقا و 
زیگنارب رورغ  زیمآراختفا و  ناشخرد و  سدـقم  عافد  لاس  تشه  نارود  رد  صوصخ  هب  نآ  فکرب  ناج  ياهورین  داحآ  ياهيراکادـف  و 

دنشاب شنابابرا  نآ و  ياههتساوخ  هاش و  تمدخ  رد  طقف  هک  دندوب  هدید  شزومآ  میلعت و  ییاکیرمآ  ناراشتسم  طسوت  هک  یشترا  تسا .
زا يدادـعت  هب  ناـیاپ  رد  دـنمانیم . هللابزح  شترا  و  هبیط » هملک   » ار نآ  بـالقنا  ربـهر  هک  تسا  هتفاـی  اـقترا  ياهبترم  هجرد و  هب  نوـنکا 
. - مییامنیم هراشا  شترا  تلزنم  ماقم و  رد  ياهنماخ  یلع  دیس  یمظعلاهللاتیآ  ترـضح  بالقنا  هنازرف  ربهر  یخیرات  رابرهگ و  تالمج 

زا مدرک و  ادـیپ  راکورـس  شترا  اب  بالقنا  زا  سپ  ياهزور  نیلوا  زا  هدـنب  دـندومرف : ياهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح  اوق  لـک  مظعم  هدـنامرف 
... و هناگهس )  ) نوگانوگ ياهورین  رد  عافد  ترازو  رد  كرتشم ، داتـس  رد  مشاب . شترا  ياهراک  رد  هک  متفای  تیرومأـم  هر )  ) ماـما فرط 

ياهداعلاقوف یلاعت  یقرت و  کـی  زا  زورما  شترا  هک  میوگب  توق  تئرج و  اـب  مناوتیم  ار  نیا  ماهتـشاد و  رظن  ریز  ار  شترا  نم  زورما  اـت 
ناریا تلم  مشچ  رد  حلـسم  ياهورین  زورما  دـیآیم . باسح  هب  هتـسجرب  زاـتمم و  ياـهشترا  زا  یکی  اـم  شترا  زورما  تسا و  رادروخرب 

نیا دنرادن . ار  مدرم  نتمرد  یناسنا  ره  هدننکرود  رادـتقا  تلم و  زا  ییادـج  ساسحا  روز ، ربکتم و  هرهچ  حلـسم  ياهورین  زورما  دـنزیزع .
بـالقنا ربـهر  تاـشیامرف  زا  . - ندوب مدرم  ياهفدـه  هار  رد  ندوب و  مدرم  اـب  ندوب . مدرم  زا  هیحور  دـینک . تیوقت  ناـتدوخ  رد  ار  هیحور 

يرگیماظن هب  تسا . راختفا  هیام  یماظن  نینچ  کـی  رد  يرگیماـظن  ع :)  ) یلع ماـما  يرـسفا  هاگـشناد  رد  هخروم 2/10/83  رد  یمالـسا 
. تسا ندوب  هدامآ  دهاجم  طرش  دشاب و  هللالیبس  یف  دهاجم  ینعی  نمؤم  یماظن  لمع  رد  دینکن  افتکا  ظفل  هب  دینک و  راختفا  دیلابب و  دوخ 
هبیط و هملک  ملاـع  تسرد  قیاـقح  همه  یگتخوـمآ . شناد  كرتـشم  مسارم  رد  هخروم 22/7/83  رد  بـالقنا  مظعم  ربـهر  تاـشیامرف  زا 

تاشیامرف زا  تسا . هبیط  هلمک  یمالسا  يروهمج  شترا  اجنآ  رد  مینک  ادیپ  ار  هبیط  هملک  نامدوخ  رظن  دروم  هنیمز  رد  ام  دناهللاتامکح .
نوچ مرادیم ، تسود  بلق  میمـص  زا  ار  شترا  نم  تساـم . مدرم و  بوـبحم  شترا ، اـجآ . رد  هخروم 18/3/85  رد  يربهر  مظعم  ماـقم 

شاهفیظو دنکیم و  يراکادف  دهد ، ناشن  ار  شدوخ  دیاب  دوریم و  یعقوت  وا  زا  هک  اجنآ  ماهدـید . ار  وا  ياهییاناوت  ماهدرک و  هبرجت  ارنآ 
شناد 2) غورف  نمهب 1360  رد  اجآ  هرادا ع س  نیودت  ات 1358 ) لاسرا 1342   ) شترا ماما و  باتک  ( 1 ذخأم : عبانم و  دهدیم . ماجنا  ار 

هاپـس تاراـشتنا  زا  یبتکم -  شترا  پاچ 1382 3 ) لاـس  اـجآ -  ع . رـشان س .  ناـیفطل  هدیعـس  رتکد  رثا -  یمالـسا -  بـالقنا  شترا و 
تبـسانم هب  شترا  لنـسرپ  ناهدـنامرف و  عمج  رد  اوق  لک  مظعم  یهدـنامرف  تانایب  تیالو -  مایپ  لاس 60 4 ) یمالـسا  بالقنا  نارادساپ 

 - اجآ س  ع . ربهر -  مـالک  رد  شترا  هامرهم 79 6 ) اجازن -  شزومآ  تنواعم  شترا -  بـالقنا و  هچخیراـت  لاس 77 5 ) رد  شترا  زور 
هناهام راـهب 84 9 ) اـجآ -  ع س  هبیط -  هملک  شترا  اجآ 8 ) یمومع  طباور  تاغیلبت و  تنواـعم  ربهر -  هاـگن  رد  شترا  یسایس 7 ) رتفد 

« فص  » ناریا یمالسا  يروهمج  شترا 

یهاشنهاش هلاس  ياهنشج 2500 
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، داگراساپ رد  یـشنماخه  شوروک  هربقم  ربارب  رد  يولهپ  اضردـمحم  هباـطخ  تئارق  اـب  رهم 1350  یهاشنهاش 20  هلاـس  ياهنشج 2500 
دصکی زا  شیب  هیاپدنلب  ياهتأیه  ناریزو و  تسخن  ناهاشداپ  روهمج ، ياسؤر  اهنـشج  نیا  رد  دش . زاغآ  یهاشنهاش  هلاس  ياهنشج 2500

اذـغ و عون  اهدـص  دنتـشاد . تکرـش  فلتخم  ياهروشک  زا  کیزومو  رتسکرا  ددـعتم  ياههورگ  هصاقر و  اهدـص  اب  هارمه  ناهج  روشک 
هدایپ هراوس و  نازابرس  هنومن  هژر  هدش ، یناغارچ  اهرهش  رگید  نارهت و  ياهنابایخو  هدش  دراو  روشک  جراخزا  یـشرافس  ياهیندیـشون 
فده اب  هک  یهاشنهاش  هلاس  ياهنشج 2500 دوب . اهنـشج  نیا  يرهاظ  هجو  نیرتمهم  یهاشداپ  هلـسلس  فلتخم  ياههرود  هب  طوبرم  ماظن 

هک دوـب  یلاـحرد  نیا  تشاد  ربرد  هنیزه  رـالد  نوـیلیم  دصیـس  زا  شیب  تفاـی  بیترت  ناریا  رد  یهاـشداپ  تموـکح  نرق  تشادگرزب 25 
فده هناهاش  ياهایؤر  دـندرکیم . یگدـنز  تکالف  رقف و  رد  گرزب  ياهرهـش  هموح  اهاتـسور و  رد  روشک  تیعمج  زا  یمین  زا  زواجتم 
ءایـشا قربو  قرز  يالبال  رد  اـت  دوب  دوخ  صخـش  یهاـش و  هاگتـسد  تمظع  نداد  هولج  گرزب  اهنـشج ، هنوگنیا  ییاـپرب  زا  هاـش  یلـصا 
فیعـض ددرم و  هدارا  تسـس  هرهچ  دـشیم ، هداد  ناریا  تلم  بیج  زا  فازگ  ياهتمیق  اب  اـهنآ  هیهت  روتـسد  هک  يریظن  مک  تمیقنارگ و 

اهایؤر زا  یشیامن  دیشمج  تخت  رد  هلاس  ياهنشج 2500  میناوخیم  نینچ  هاش  رفس  نیرخآ  باتک  رد  دروم  نیا  رد  دزاس . ناهنپ  ار  دوخ 
زا وا  لماک  ییادج  دیـشمج  تخت  ياهنشج  دروآ  هر  هلاس  نشج 2500  اب  هطبار  رد  هاش  صخـش  دروم  رد  دوب ... هاش  ياهيزاورپدنلب  و 

. دیدرگ شروک  هکیرا  رب  دوخ  میقتـسم  ینیـشناج  تیمها  شدوخ و  تنطلـس  هرابرد  يرکف  لاغتـشا  راچد  شیپ  زا  شیب  وا  دوب . تایعقاو 
دوخ یهاشداپ  رد  ار  يدـیدج  هرود  هلاـس  ياهنـشج 2500  نیا  اب  يولهپ  هاش  اضردمحم  : » دـسیونیم ریـش  باقع و  باتک  رد  لیبزمیج  »

شیاتـس يارب  دیـشمج  تخت  رد  ناهج  ياههرهچ  نیرتردـتقم  نیرتفورعم و  زا  يرایـسب  گرزب  ياـهراک  ماـجنا  نونج  هرود  درک ، زاـغآ 
رد نانامهیم  هک  درکیم  يدنسرخ  تیاضر و  ساسحا  هاش  و  دندوب ... هدمآ  لحم  نیا  هب  وا ، دوخ  ندوتس  يارب  رتمهم ، هکلب  هاش و  روشک 

رتپوکیله زا  یسک  هچ  هتشاد و  تفایض  ياهزیم  رد  ار  ناکم  نیرتمرتحم  یسک  هچ  هتفرگ  ار  هاگتماقا  نیرتللجم  یـسک  هچ  هک  نیا  دروم 
نیمراهچ رد  هلاس  ياهنشج 2500  يرازگرب  یعطق  خیرات  دندرکیم . اوعد  مه  اب  هدرک  هدافتـسا  سدسرم  ياهنیزومیل  اب  رفـس  ياج  هب 
يرازگرب ددرگ ، رازگرب  لاـس  نیمه  رد  دوـب  رارق  زین  يراذـگجات  نـشج  هـک  نـیا  یلاـم و  لـیالد  رباـنب  نـکیل  دوـب ، لاـس 1346  هلحرم 

ناریا تلم  تموکح و  ياقب  زار  هک  دوب  بلطم  نیا  تابثا  لابند  هب  هاش  عقاو  رد  دش . لوکوم  لاس 1348  زا  دعب  هب  هلاس  ياهنشج 2500 
رد 20/7/1350 هک  ینانخس  یط  يو  تسا  یهاشنهاش  میژر  نتـشاد  لیلد  هب  ناریا  تلم  تزع  تمظع و  یمامت  تسا و  یهاشنهاش  میژر 

روشک نرق ، جـنپو  تسیب  نیا  رد  : » تفگ نینچ  دروم  نیا  رد  درک  داریا  یـشنماخه  یهاشداپ  هلـسلسرس  شوروک  هب  باطخ  داگراساپ  رد 
هب ات  میاهدمآ  اجنیا  رد  ام  نونکا  تسا ... . هداد  يور  یتلم  يارب  ناهج  خیرات  رد  هک  دـش  یثداوح  نیرتنیگمهـس  دـهاش  نم  روشک  وت و 
رد هنادـنمزوریپ  ناریا  یهاشنهاش  مچرپ  وت  راـختفارپ  نارود  دـننام  زین  زورما  نرق  جـنپ  تسیب و  تشذـگزا  سپ  هک  مییوگب  وت  يدـنلبرس 

لکـش يارب  ینالوط  تباث و  لدم  کی  اهنت  هئارا  ابو  دنک  هماقا  شیوخ  تیدوجوم  رب  یلیلد  تساوخیم  نانخـس  نیا  اب  وا  تسا »... زازتها 
دوب نیارب  يو  تسا  یهاشنهاش  اب  يواسم  ناریا  رد  تموکح  هک  دزادـنایب  اج  ار  هتکن  نیا  یمومع  ناـهذا  رد  هراومه  ناریا ، رد  تموکح 

قفاوم رظن  بسک  اب  دـناوتب  تشاد  يرتشیب  تیمها  شزرا و  وا  رظن  زا  هک  ناریا  یناتـساب  ناـهاشداپ  زا  یکی  اـب  دوخ  یخیراـت  لاـصتااب  اـت 
تروص رد  دوب  دقتعم  هاش  دروآ . تسد  هب  ناریا  مدرم  دزن  رد  يرتشیب  تیبوبحم  شیاههمانرب  رب  نانآ  يراذگهحـص  دییأت و  اهیجراخ و 

رب تلالد  هلئـسم و  نیا  ییامنگرزب  اب  دـناوتیم  شیاههمانرب ، هب  تبـسن  اکیرما  هژیو  هب  یجراخ  ياهتلود  رظن  بلجرد  تیقفوم  بسک 
شوروک هرود  زا  مه  نآ  ییارگ و  ناتساب  هب  درکیور  زا  هاش  فده  دنزب . شتامادقا  رب  يدییأت  رهم  یسایس ، حالطصاب  ياهتیصخش  دییأت 

زا شتموکح  لوط  رد  هک  دوب  يدـیماان  سرت و  سح  نیکـست  ناریا  رد  رگید  ماوقا  تموـکح  لاـس  رازه  راـهچ  دودـح  نتفرگ  هدـیدان  و 
فرـش و ، تزع اههتـساوخ ، یماـمت  هک  دـنتفایرد  یبوخ  هب  زین  مدرم  تشاد  دوخ  هرطیـس  تحت  ار  وا  هراومه  يدات 1357  رویرهش 1320 

شاهداوناـخ دوـخ و  زج  سکچیه  هـب  سب و  تـسا و  دوـخ  يارب  یبـلطتمظع  لاـبند  هـب  اـهنت  هـک  تـسا  یــسک  تـسد  رد  ناشهدــنیآ 
رگید یناریا  چـیه  يارب  هاـش  شناریزو  زا  یکی  هتـشون  هب   » میناوـخیم نینچ  هناـهاش  تسکـش  باـتک  رد  صوـصخ  نیا  رد  دـشیدنایمن .
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لئاق شزرا  نایناریا  يارب  اما  دوتـسیم ، ار  یناهج  ندـمت  ياهدرواتـسد  رد  نآ  مهـس  گنهرف و  تمظع  هکنآ  اب  دوبن  لـئاق  شزرا  ياهرذ 
ار ناریا  مدرم  هاـش  تشاد  یـسرتسد  زین  هاـش  هب  دوـب و  هدرک  تمدـخ  ناریا  رد  اهتدـم  هک  ییاـکیرمآ  نارومأـم  زا  یکی  هتفگ  هب  دوـبن .

یفنم تایـصوصخ  نیا  يارب  دیاب  ناریا ـ  هب  تمظع  هداعا  شتیرومأم ـ  ماجنا  يارب  هک  تشاد  هدـیقع  وا  تسنادیم  یکلوپو  لبنت  فیعض 
هب بالقنا  نوچمه  يو  هنابلطحالـصا  تامادقا  هک  دـش  رتصخـشم  تقیقح  نیا  مدرم  زا  هاش  نتفرگ  هلـصاف  اب  دـنکب ». يرکف  دوخ  مدرم 

درکیور عقاو  رد  تسا . هدش  هتکید  یحارط و  هاش  نابابرا  يوس  زا  هنایشان  هک  تسا  هنابیرفماوع  يرهاظ و  یتامادقا  اهنت  دیفـس  حالطـصا 
حیحص و تخانـش  مدع  رگناشن  صخـشمو  قیقد  يزیرهمانرب  هعلاطم و  نودب  اما  هدرتسگ ، ياههمانرب  يارجا  ییادزمالـسا و  هب  هاش  عیرس 

یتاـیح هدـمع و  شقن  هب  رگید  يوـس  زا  دوـب . مالـسا  ینعی   ) نآ مدرم  ییاـنبریز  یلـصا و  ياههاگتـساوخ  ناریا و  هعماـج  زا  يو  نـشور 
شیب  ) يدامتم ياهلاس  یط  طابترا  نیا  ندش  هنیداهن  مدرم و  ياههدوت  نایم  رد  نانآ  ماع  تیبوبحم  ناریا و  یمالسا  هعماج  رد  نویناحور 

اب عقاو  رد  هلاس  ياهنشج 2500  يرازگرب  اب  هاش  : » دسیونیم نینچ  صوصخ  نیا  رد  سارکوش  مایلیو  تشادن  یفاک  هجوت  لاس  زا 1200
تـسا يدالیم  متـسیب  نرق  اب  رتبساـنتم  بتارم  هب  هک  ار  ناریا  خـیرات  زا  یـشخب  ًـالمع  شویراد  شوروک و  ناـمز  رد  ناریا  تشادـگرزب 

افیا ار  ناهاش  تردق  ربارب  رد  مدرم  نابهگن  شقن  مالـسا  ناریا  رد  تسا  مالـسا  ربمایپ  (ص  دـمحم ترـضح  میلاعت  نآو  دریگیم  هدـیدان 
شهاک ار  اهنآ  تردق  دیشوک  يولهپ  نامدود  هک  دوب  نرق  نیا  رد  دندوب و  رادروخرب  یناوارف  ذوفن  زا  متسیب  نرق  ات  نویناحور  درکیم و 

نینچ یهاشنهاش  هلاـس  ياهنـشج 2500 ياههنیزه  ةراـبرد  هاـش  رفـس  نیرخآ  باـتک  هدنـسیون  اـهیجرخلو  اـههنیزه و  تازیهجت  دـهد ».
ناربهر مامت  زا  وا  دوب . رترب  اهینامهیم  ماـمت  زا  هک  داد  بیترت  یتفایـض  يولهپ  اضردـمحم  رهم 1350 ) 20 ???? ، ) ربتکارد : » دسیونیم
دیـشمج تخت  عفترم  کشخ و  یکاخ  تشد  رد  دندوب . هدروآ  سیراپ  زا  مه  ار  نشج  زیچ  همه  دندماین ... همه  هتبلا  درک . توعد  ناهج 

انیراک ياهنلاس  زا  لوا  زارط  نارگشیارآ  دوب ... هدش  اپرب  يوسنارف  روتاروکد  نسناژ  هلیسو  هب  اهب  نارگ  ياههمیخ  زا  بکرم  یهاگودرا 
رد ات  تشاذگ  حرف   » ار نآ  مان  هک  درک  دیلوت  تروص  مرک  عون  کی  ندرآ  تبازیلا  . » دندرک زاورپ  دیـشمج  تخت  هب  سیراپ  ردـناسکلاو 

يور ار  ناـنامهیم  هاـگیاج  نیلارـس  ، » درک یحارط  لاتـسیرک  راد  هیاـپ  سـالیگ  اراـکاب » . » دوش هیدـه  ناـنامهیم  هب  صوصخم  ياـههبعج 
نانامهیم فرـصم  دروم  راب  کی  طقف  هک  تخاس  ییاهیکبلعن  ناـجنف و  دـنلیواه » تربار   » تخاـس دـالیم  زا  شیپ  مجنپ  نرق  ياـهلافس 

زا شیب  اب  هدـننز  هن  یلو  لیکـش  زرط  هب  نآ  هنت  مین  هک  درک  هیهت  رابرد  نادـنمراک  يارب  يدـیدج  ياـهمروفینوا  نو  نـال   .. » تفرگ رارق 
تفایض ياهاذغ  تشاد  مزال  راک  تعاس  هب 500 کیدزن  اهمروفینوا ، نیا  زا  کی  ره  نتخود  دوب . هدـش  هتخود  الط  خـن  ولیک  مین  کی و 
رایسب دیدج و  باقشب  کی  تبـسانم  نیا  هب  میـسکام ..  سیئر  لیارو  ییول  ... » درکیم هیهت  میـسکام   » ناروتـسر ًالوصا  ار  دیـشمج  تخت 
تسوپ تاحفـص  يور  هایـس  بکرم  اب  یلـصا  ماش  تفایـض  ياذغ  تروص  درک .... عارتخا  زپ  بآ  نیچردلب  مخت  رایواخ و  يوتحم  یلاع 

زا سپ  دوب . هدش  یفاحص  ییالط  یبآ و  یمـشیربا  دلجاب  کچوک  باتک  کی  تروصب  ییالط  هدیبات  نامـسیر  کی  اب  هدش و  شقن  وهآ 
هرب يوزاب  تشپ  كاروخ  یلـصا  ياذغ  دوب ، آوتنان »  » سـس اب  گنچرخ  مد  هت  اب  يدـعب  ياذـغ  رزخ ، يایرد  دـیراورم  اب  نیچردـلب  مخت 

ای تبرـش  ناـنامهیم  يولگ  ندرک  هزاـت  يارب  دـندوب . هتـشابنا  وبـشوخ  ياـهيزبس  اـبار  نآ  نورد  هک  دوـب  شدوـخ  نغور  رد  هدـش  خرس 
ردناسکلا  » هقیلس قبط  طولخم  دالاس  اب  یهاشنهاش  کبس  هب  سوواط  كاروخ  هاگنآ  دندروآیم . تئوم 1911 )  ) يوسنارف هنهک  نیاپماش 

نایاپ رد  دندروآ و  دندوب ، هتشابنا  وتروپ  ای  کشمت  اب  ار  نآ  نورد  هک  ياهقلح  لکش  هب  ریجنا  باقشب  رسد ، ناونع  هب  دش . فرـص  امود »
لیاسو اهرداچ و  تازیهجت ، زین  كاواس  دش ... فرص  میسکام  هناخمخ  صوصخم  نژوا  سنرپ  كاینوک   » زین هوهق  اب  هارمه  اکوم ... هوهق 
تفگـش لیاسو  هب  دیـشمج ... تخت  ییاریذپ  ياهرداچ  پمک و  نیا  : » دنکیم حیرـشت  نینچار  زور  نآ  یتارباخم  ياهب  نارگ  هتفرـشیپ و 

یمـشیربا و ياهشرف  رمرم ـ  ماـمح  هلمج  نآ  زا   ) اـضف رـصع  نردـم  لـیاسو  یمیدـق و  لـمجت  زا  تسا  هتخیمآ  هک  تسا  زهجم  يزیگنا 
رد سکلت  نفلت و  هلیسو  هب  دوخ  ياهتختیاپ  اب  یعونـصم  هام  یتارباخم  هکبـش  قیرط  زا  تعاس  مامت 24  رد  اهروشک  نارـس  یناریا و )...

ناهج یتارباخم  هکبش  نیرتقیقد  نیرتنارگ و  تسا و  هدش  نآ  جرخ  رالد  نویلیم  هک 275  ویوورکیم  یتارباخم  هکبش  دوب . دنهاوخ  سامت 
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یخرب زیر  دـهدیم  ماجنا  یهاشنهاش  نشج  يزکرم  ياروش  اب  رد 20/11/1349  هک  ياهبتاکم  یط  نارهت  يرادرهـش  دوریم ... رامـش  هب 
مسارم رد  تختیاپ  يرادرهش  بوصم  همانرب  يارجا  يارب  هک  یتارابتعا  صوصخرد  دنکیم ...« : ناونع  نینچ  ار  نشج  هب  طوبرم  جراخم 

قوـف ياهریـسم  نیداـیم و  نییزت  یناـغارچ و  يارجا  دادرارق  دـناسریم : راضحتـسا  هب  تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ناریا  یهاـشنهاش  نشج 
راـک يارجا  تامدـقم  ندرک  هداـمآ  لوغـشم  راـکنامیپ  هدیـسر و  أـضما  هـب  لاـیر  غـلبم 19486000 هب  نیتراـم  نـیورا   » تکرـشاب رکذـلا 

دهاوخ هتـشاذگ  ارجا  عقوم  هب  تعاس  مین  ود و  تدم  هب  یهوکـشاب  يزاب  شتآ  همانرب  رهمایرآ ، دایهـش  نادیم  حاتتفا  بقاعتم  دـشابیم ...
ماگنه دـشابیم ... هطوبرم  مزاول  هیهت  لوغـشم  هدربمان  تکرـش  میظنت و  گوم   » تکرـش اب  لاـیر  غـلبم 1900000  هب  نآ  دادرارق  هک  دـش 
میدقت هاشنهاش  هاگشیپ  هب  رهش  تسودهاش  مدرم  مامت  فرط  زا  تختیاپ  رادرهـش  فرط  زا  بان  يالط  زا  ياهحول  رهمایرآ  دایهـش  حاتتفا 

یکی هک  يداش  ناوراک  همانرب  يارجا  رد  دوشیم . تمیق  دروآرب  لاـیر  دودح 16000000 هک  دشابیم  ولیک  هد  هحول  نزو  دش . دـهاوخ 
 .. تسا هدش  ینیب  شیپ  لایر  نویلیم  هس  لداعم  يرابتعا  هدمآ و  لمعب  یتامدقم  تامادـقا  دـشابیم  تختیاپ  يرادرهـش  بوصم  دراوم  زا 

لداعم یغلبم  هاشاضر  هاگمارآ  كراپ  يارب  دـش .... دـهاوخ  هتفرگ  رظنرد  هدـشن  ینیب  شیپ  جراـخم  يارب  لاـیر  نویلیم  ود  نیا  رب  هوـالع 
تباب لایر  نویلیم  داتـشه  دص و  دودح  یغلبم  تختیاپ  يرادرهـش  قیرط  زا  لیـصفت  نیا  اب  تسا ..  هدش  هتفرگ  رظنرد  لایر  نویلیم  تسیب 
زاریش رهش  تختیاپ و  نیئزت  همانرب  لیمکت  يارب  دیسر .» دهاوخ  فرـصم  هب  دوشیم  ماجنا  نآ  نراقم  تبـسانم و  هب  هک  ییاهراک  نشج و 

يرازگربخ شرازگ  هب   » تسا هدروآ  نینچ  صوصخ  نیا  رد  هژیو  نتلوب  رد  كاواـس  دـش . هتفرگ  کـمک  زین  یـسیلگنا  هسـسؤم  کـی  زا 
کلوفاس رهـش  میقم  نیتران ) نیوریا   ) هسـسؤم یـسیلگنا  هسـسؤم  کی  هلیـسو  هبزاریـش  نارهت و  ناتـسرهش  نیئزت  نوماریپ  سرپدتیـشوسآ 
دننکیم هیهت  یکیتسالپ  ياههمـسجم  پمال و  رالد  رازه   864 دوریم ، رامش  هب  ناهج  ینیئزت  تاسسؤم  نیرتگرزبزا  یکی  هک  ناتـسلگنا 

تفگ هسـسؤم  نیا  يوگنخـس  دـسرب ... زاریـش  نارهت و  ياـهنابایخ  نیئزت  فرـصم  هب  ناریا  یهاـشنهاش  هلاـس  ياـهنشج 2500  رد  هک 
دهاوخ هیهت  تسا  ناریا  سوواط  تخت  رهظم  هک  سوواـط  غرم  نینچمه  شویراد و  ریبک ، شوروک  زا  يددـعتم  یکیتسـالپ  ياههمـسجم 

رد ناریا  مدرم  هک  دشیم  ماجنا  یلاح  رد  یلم  ياههیامرـس  فالتا  اهیجرخلو و  نیا  مدرم  تکالفو  رقف  هلاس و  ياهنشج 2500  درک »...
تازایتما لقادح  یمومع و  هافر  یتامدقم  هیلوا و  لیاسوزا  يرثا  روشک ، ياهاتـسور  اهرهـش و  رثکا  رد  دندربیم . رـس  هب  یتسدگنت  رقف و 

يداقتنا ياهشرازگ  ود  ره  هاش ،  یگـشیمه  ناگدننک  نیـسحت  کیوزوین   » و زمیات »  » یتح تشادن  دوجو  مدرم  هماع  يارب  هداس  یگدنز 
ار نشج  نیا  هنیزه  اضردـمحم ، نایماح  یتح  ایند و  يربخ  ياههناسر  ناسانـشراک و  رثکا  دـندرک . رـشتنم  دیـشمج  تخت  عیاقو  دروم  رد 
زا یلو  تشاد  شیازفا  هب  ور  هچرگا  نآ  هنارـس  دمآرد  هک  يروشک  رد  غلبم  نیا  دندرک ، دروآرب  رالد  نویلیم   300 دودح يزیچ  فازگ و 

ناگناگیب تارظن  هباشم  يرظن  زین  روشک  لخاد  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  تفریم  رامش  هب  فازگ  رایـسب  درکیمن ، زواجت  رالد  یلاس 500 
زور 3/4/1350 رهظ  زا  دـعب  : » دـیوگیم نینچ  صوصخ  نیا  رد  دوخ  هژیو  شرازگ  رد  كاواس  رتسوملم . رتهناـنیب و  عقاو  هتبلا  دنتـشاد .

راهظا یـصوصخ  ياهتبحـص  نمـض  يزاجح  نیدـلارخف  ینارنخـس  عورـشزا  لبق  یـسودرف  نابایخ  دجـسمرد  رـضاح  دارفا  زا  رفن  دـنچ 
هدـش دایز  اهتایلام  تسا  هدرک  دوبان  هتـسکش و  ار  يداصتقا  عضو  نآ  نکـشرمک  جراخم  اهنشج و  نیا  تسا و  دـب  رازاـب  عضو  دنتـشاد :

ار اهنـشج  جراخم  هک  دـنزیم  دایرف  تلود  دنتـسه . تحاران  یگدـنز  حطـس  نتفرالاب  لزنم و  هیارک  ینارگزا  مه  تلود  نادـنمراک  یتح 
رازاـبو هچوـک  مدرم  تخبدـب و  ياـهيرازاب  زا  هک  نکـشرمک  ياـهتایلام  نوزفازور و  ینارگ  اـب  هـک  یتروـص  رد  هدرک  نیمأـت  شدوـخ 

تسکشرو راجت  لقاال 35 % دش و  دهاوخ  یمتح  یگتـسکشرو  راتفرگ  رازاب  لاسما  ادخ  هب  دناهتخادنا . هار  ار  لتک  ملع و  نیا  دـناهتفرگ ،
یتخبدـب دـناهدرک ، مک  یغلبم  نشج  يارب  مه  اـم  قوقح  زا  اـقآ  تفگ  دوـب و  تلود  دـنمراک  یکی  رفن  دـنچ  نآ  ناـیم  رد  دـش . دـنهاوخ 

رد دنتـشک ». ار  وا  نادـنز  يوـت  دـنزب  یفرح  دـمآ  اـت  يدیعـس  هللا  تیآ   ) هراـچیب نآو  درادـن  ار  ندز  فرح  تأرج  یـسک  هک  تساـجنیا 
. دـندوب يداصتقا  ناماسبان  عضو  یلاسکـشخ و  راـچد  مدرم  بلغا  دوب و  تختیاـپ  زا  رتدـب  عضو  اهاتـسور  رد  کـچوک و  ياهناتـسرهش 

کی دـیاب  هک  هداد  رارق  راشف  تحت  ار  دابآزوریف  رادـنامرف  : » تسا هتخادرپ  نآ  حیرـص  رکذ  هب  دوخ  يربخ  شرازگ  رد  كاواـس  هکناـنچ 
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عضو یبارخ  یلاسکـشخ و  تلع  هب  يراجلاس  رد  هک  زین  فانـصا  دنزاسب و  دابآ  زوریف  رد  هلاس  ياهنشج 2500 دوبدای  هب  یشزرو  نلاس 
غلاب هک  ار  هاگشاب  نیا  هنیزه  میناوتیمن  دنرادیم ، راهظا  یضاران و  عوضوم  نیا  زا  دنربیم  رسب  يدعاسمان  رایسب  عضو  رد  بسک  رازاب و 

هدـیاف و یب  یقطنمریغ ، نشج  همانرب  هک  نیا  مدرم و  یگدـنز  طیارـش  كرد  صوصخ  رد  مییامن »  نیمأت  دـشابیم ، لایر  نویلیم  کی  رب 
اـضردمحم صخـش  درکیم  عافد  نشج  ییاپرب  زا  راوهناوید  هناتـسم و  هک  یـسک  اهنت  دوب و  گنهامه  قفتم و  اهرظن  ًابیرقت  تسا  هدوهیب 

عـضو قوـقح و  هلئـسم  دادیمن ، تیمها  نآ  هب  تشادـن و  رـس  رد  هک  ییادوـس  اـهنت  دوـب و  زجاـع  شمدرم  تخانـش  كرد و  زا  هک  دوـب 
زا یکی  دوخ  هک  رجنس  نودیرف  دبهپس  دندوشگ . بجعت  ضارتعا و  هب  نابز  زین  وا  هاگرد  رـصانع  زا  یخرب  یتح  دوب . ناریا  مدرم  یگدنز 

یتنیز ياهتخرد  ابیز و  راولب  نآ  هب  ممشچ  یتقو  : » دیوگیم نینچ  شتارطاخ  رد  دوب ، نشج  رد  ییاقیرفا  ياهروشک  نارـس  ياهنادوجآ 
متفگ ملد  رد  داتفا  دـندوب ، هدرک  اپرب  هلاـس  نشج 2500   ) تبـسانم نیا  هب  هک  اهرداچ  كرهـش  رد  اهامن  بآ  اـههراوف و  اـهيراکلگ و  و 

رد ار  اهلوپ  نیا  دـشیمن  ایآ  تسا  هدـش  فرـصم  لوپ  يژرنا و  ردـقچ  اهيراگلگ  اهراولب و  نیا  يرداـچ و  ياـهالیو  نیا  تخاـس  يارب 
یجراخ و یلخاد و  ناسانـشراک  مدرم و  اـب  اضردـمحم  ناـسیل  هساـک  نارکون و  رظن  اـما  دروخب »...؟ هعماـج  درد  هب  هک  درک  جرخ  یهار 

زین ار  هاـش  سب و  دنـشیدنایب و  دوخ  هب  طـقف  هک  دـندوب  هتخومآ  اضردـمحم  زا  اـهنآ  تشاد . تواـفت  زوسلد  نیب و  عـقاو  درف  ره  هصـالخ 
دنتـشاذگیمن و یعقو  تارظن  نیا  هب  ساسا  نیا  رب  دراد . میقتـسم  یگتـسب  وا  تاـیح  هب  ناـشتایح  هک  ارچ  دنـشاب ؛ هتـشاد  رظندـم  هراومه 

ریز زا  دشیم ، دندوب  ناشتکالفو  رقف  یتخبدب و  يراتفرگ و  ببسم  اهنآ  دوخ  هک  روشک  ناملسم  مدرم  هب  کمک  زا  تبحص  هک  یماگنه 
نشج يزکرم  ياروش  همان  هب  خساپ  رد  هک  ياهبتاکم  یط  اضردمحم  ههد 40  نارای  زا  ملع  هللادسا  دندرکیم . یلاخ  هناش  تیلووئسم  راب 

هرامـش همان  هب  فطع  یهاشنهاش ـ  نشج  يزکرم  ياروش  مرتحم  سیئر  يرهـشوب ـ  روتانـس  ياقآ  بانج  : » دـیوگیم نینچ  هدومن  لاسرا 
اجک زا  ار  رابتعا  نیا  زاریـش  نانیـشنهغاز  يارب  هناخ  ثادـحا  تهج  رابتعا  ناـموت  نویلیم  ود  نیمأـت  عوضوم  خروم 7/3/49   1341/2348

تـشاد همادا  مدرم  هاش و  نیب  يراتفر  يرکف و  داضت  دشاب ». دوجوم  رـضاح  لاحرد  یلوپ  نینچ  منکیمن  رکف  دنک  نیمأت  دناوتیم  تلود 
ییاـپرب زا  لاـس  تفه  تشذـگ  زا  سپ  هچناـنچ  تفاـییم  شیازفا  يوـلهپ  میژر  هدـشن  باـسح  لوـقعمریغ و  تامادـقا  اـب  زور  هب  زور  و 

ياهنشج دندوب ، هدرک  دنلب  هاش  اب  تفلاخم  زاربا  يارب  ار  دوخ  يادص  رد 1357 ش  هک  ینادرم  نانز و  زا  يرایسب  هلاس  ياهنشج 2500
يرازگرب ماـگنه  هک  هر )  ) ینیمخ ماـما  دـندرک . رکذ  يولهپ  ياـهيورهدایز  یندوشخباـن  ياـههنومن  زا  یکی  ناونع  هب  ار  دیـشمج  تخت 

رارق داقتنا  دروم  ار  یتلود  ياهيراکفارـسا  اـهنشج و  نیا  ییاـهمایپ  اهینارنخـس و  یط  دـندوب ، قارع  دـیعبت  رد  هلاـس  ياهنشج 2500 
یهاشنهاش دناهدش ـ ؟ توعد  تافیرشت  نیا  يارب  یلیئارـسا  ناسانـشراک  ارچ  دندش ـ : روآدای  ار  ریز  تاکن  دوخ ، عضاوم  رد  ماما  دنداد .

یفنم هزرابم  هلاس  دصناپ  رازهود و  ياهنشج  اب  هک  تسا  تلمرب  تسا ـ  هدرک  هایـس  ار  خیرات  يور  الاح  ات  هدش  هدـیئاز  هک  لوا  زا  ناریا 
هب هلاس  ياهنـشج 2500  رد  هاش  باتک  باسحیب و  ياهیجرخلو  دیرادرب . تسد  نشج  نیا  زا  اقآ  هک  دییوگب  ناریا  تموکح  هب  دـنک ـ .

رواشم تراهکروا » نایارب  . » تفریذـپن ار  اهنـشج  نیا  رد  تکرـش  يارب  هاش  توعد  للم  نامزاس  تقو  لـک  ریبد  تناـتوا »  » هک دوب  يدـح 
: »... دسیونیم يو  خساپ  تناتوا و  زا  هاش  توعد  هنیمز  رد  حلـص » گنج و  رد  یگدنز   » ناونع تحت  دوخ  باتک  رد  تناتوا »  » یـسیلگنا

نیا رد  تفریذپن . ناریا  یهاشنهاش  لاس  نیمدصناپ  رازه و  ود  هب  فورعم  ياهنـشج  رد  تکرـش  تهج  ار  ناریا  قباس  هاش  توعد  تناتوا 
مسارم نیا  رد  يدایز  فارسا  اب  رالد  اهنویلیم  دندوب و  هدرک  تکرش  دهعیلو  هاشداپ و  روهمجسیئر ، نواعم  روهمج ، سیئر  اههد  اهنشج 

هب نیمز  هرک  تیعمج  زا  یمین  هک  یلاح  رد  درک : مالعا  نشج  نیا  رد  تکرـش  تهج  ناریا  هاش  توعد  ربارب  رد  تناتوا  دوب . هدـش  هنیزه 
مایلیو عبانم ـ : درادن »... ینعم  فارـسا  همه  نیا  دـنربیم ، رـس  هب  قلطم  یگنـسرگ  لاح  رد  دنتـسه و  نابیرگ  هب  تسد  گرم  اب  رقف  ببس 

بالقنا دانسا  زکرم  تاراشتنا  نمیرها ، مزب  1370 ـ . نارهت ، زربلا ، رشن  يراصنا ، گنشوه  اضرلادبع  همجرت  هاش ، رفس  نیرخآ  سارکوش ،
ياهمرها یناحور ، رخف  نارهت 1370 ـ . ون ، حرط  رشن  ربخم ، سابع  همجرت  هناهاش ، تسکش  سینوز ، نیورام  ص 10 ـ . دلج 2 ، یمالسا ،

.1371 نارهت ، هبوک ، رشن  یمالغ ، شونهم  همجرت  لوا ، دلج  ریش ، باقع و  لینوا ، زمیج  1370 ـ . نارهت ، غیلب ، رشن  لوا ، دلج  هاش ، طوقس 
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دانـسا زکرم  یناحور  دـیمح  دیـس  ینیمخ ، ماـما  تضهن  یقرـشم ـ . دومحم  همجرت  لوا ، پاـچ  ناریا ، رد  اهتردـق  گـنج  نیبور ، يراـب   ـ
. هجراخ روما  ترازو  یللملا  نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  تاراشتنا  للم ، نامزاس  لک  ناریبد  همانیگدنز  یمالسا ـ . بالقنا 

كاواس دانسا  تیاور  هب  ناریا  رسارس  رد  یمالسا  بالقنا 

خیرات عیاقو و  زا  ییاهزارف  هب  ار  ام  دـناوتیم  هک  یعباـنم  هلمج  زا  هدـیکچ : كاواـس  دانـسا  تیاور  هب  ناریا  رـسارس  رد  یمالـسا  بـالقنا 
میژر رد  روـشک  تینما  تاـعالطا و  ناـمزاس  يرـس  هناـمرحم و  ياـهشرازگ  دانـسا و  دزاـس ، انـشآ  يوـلهپ  كافـس  میژر  هـیلع  هزراـبم 
ناریا مدرم  تازرابم  زا  دوخ  رمتـسم  يدـج و  يریگیپ  اب  تسا  یمنهج  فوخم و  نامزاس  نیا  ففخم  مان  هک  كاواس  تسا . یهاـشنهاش 

یخیرات عقاو  رد  هنامرحم ، ياهشرازگ  اهنتلوب و  رد  دوخ  یمدرم  دـض  هناـسوساج و  تامادـقا  ساـکعنا  رهم و  زا  يراـع  هاـشنهاش  هیلع 
هب يزور  درکیمن . روطخ  ناشزغم  یب  رورغم و  نابابرا  نانآ و  ندوک  نهذ  رد  هاگچیه  هک  يدانسا  تسا ، هتشاذگ  ياجب  دوخ  زا  دنتـسم 

بـالقنا درادرب . رگراـثیا  موـلظم و  تـلم  هـیلع  ناـگتخورف  دوـخ  نـیا  تاـیانج  زا  هدرپ  دـتفایب و  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  نادـنزرف  تـسد 
قفوم لاس 1357  رد  هدش و  عورش  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  ترـضح  يربهر  هب  لاسزا 1341 ش  هک  ناریا  یمالسا  دنمهوکش 

یسرتسد ینوگانوگ  عبانم  یسررب  اب  دیاب  هک  دراد  دوخ  نورد  رد  ار  یناهنپ  يایاوز  زونه  دیدرگ ، يولهپ  یمدرم  دض  میژر  ینوگنرس  هب 
زا درپس . ناریا  رد  شخبيدازآ  ياهتضهن  زیماراختفا  هرطاخم و  زا  رپ  خـیرات  ناریا و  نامرهق  تلم  تسد  هب  ار  اهنآ  هدرک و  ادـیپ  اهنادـب 

ياهشرازگ دانـسا و  دزاـس ، انـشآ  يولهپ  كافـس  میژر  هیلع  هزراـبم  خـیرات  عیاـقو و  زا  ییاـهزارف  هب  ار  اـم  دـناوتیم  هک  یعباـنم  هلمج 
یمنهج فوخم و  نامزاس  نیا  ففخم  مان  هک  كاواس  تسا . یهاشنهاش  میژر  رد  روشک  تینما  تاـعالطا و  ناـمزاس  يرـس  هناـمرحم و 
یمدرم دض  هناسوساج و  تامادـقا  ساکعنا  رهم و  زا  يراع  هاشنهاش  هیلع  ناریا  مدرم  تازرابم  زا  دوخ  رمتـسم  يدـج و  يریگیپ  اب  تسا 

ندوک نهذ  رد  هاگچیه  هک  يدانـسا  تسا ، هتـشاذگ  ياجب  دوخ  زا  دنتـسم  یخیرات  عقاو  رد  هناـمرحم ، ياـهشرازگ  اـهنتلوب و  رد  دوخ 
دوخ نیا  تایانج  زا  هدرپ  دـتفایب و  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نادـنزرف  تسد  هب  يزور  درکیمن . روطخ  ناشزغم  یب  رورغم و  نابابرا  نانآ و 

: ددرگیم نشور  رتهب  هتکن  دـنچ  كاواس  ياهشرازگ  هدـنام و  اج  هب  دانـسا  هب  یهاگن  اب  درادرب . رگراثیا  مولظم و  تلم  هیلع  ناگتخورف 
شرتسگ روشک  رسارس  رد  هکلب  هدوبن  دودحم  ناتسرهش  رهش و  دنچ  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  هناتـسآ  رد  یمدرم  شورخ  تکرح و  1ـ

اهفده و 3 ـ دناهتـشادن . ار  مدرم  اـب  ییوراـیور  ناوت  هتخاـب و  یلک  هب  ار  دوـخ  هیحور  هاـش  سیلپ  كاواـس و  نارومأـم  2 ـ تسا . هتـشاد 
ياهشرازگ زا  ییاههشوگ  نونکا  تسا . هتـشاد  یهاوخناـمرآ  هبنج  بـالقنا  تقیقح  رد  هدوب و  یمالـسا  هتـساخاپ  هب  مدرم  ياههتـساوخ 

: هب ددرگیم : وگزاب  اهاتسور  یخرب  اهناتسرهش و  اهرهـش ، زا  يرایـسب  رد  مدرم  تارهاظت  تکرح و  نوماریپ  كاواس ، هتـسویپ  هنازور و 
طاقن زا  یضعب  رد  ياهدنکارپ  تارهاظت  یمومع  لیطعت  همادا  نمـض  يراج  زور   14/10/57 خیرات : كارا  زا : 2653/22 ه ـ هرامش :  312

. تسا هتفرگ  نایاپ  یماظتنا  نیرومأم  يریگرد  اب  هک  هتشاد  نایرج  رب 66 * گرم  هرضم  ياهراعش  نداد  هب  مأوت  مظنمان  تروص  هب  نیمخ 
14/10/57 خیرات : يراس  زا :  5299/2 هرامش :  312 هب : دشابیم ./ مودعم  هاش  « 66  » زا دوصقم   * تعاس 30/12 یئاضر  هدنیوگ : يریصن 
هب یمیحرت  سلجم  دـبنگ  دابآكرت  میقم  ياـهیناجیابرذآ  زا  ياهدـع  فرط  زا  يراـج  زور  یلا 11:30  يراـج  زور  تعاـس 9:30  زا  1 ـ

يراـج زور  تعاس 1400  زا  تسا  رارق  نینچمه  لیکـشت  دـبنگ  ناـمزلا  بحاـص  دجـسم  رد  شکیلاـگ  هثداـح  ناگدـش  هتـشک  تبـسانم 
شروک ناتسرامیب  يولج  رد  رفن  دودح 1000  رد  یتعامج  يراج  زور  حبص  2 ـ ددرگ . اپرب  سلجم  نامه  رد  يرگید  سلجم   00/17 یلا

دـشابیم دسج  ود  هب  طوبرم  ناگدربمان  عامتجا  دندومن . دودـسم  ار  رورم  روبع و  کیتسال  ياههقلح  ندز  شتآ  اب  عامتجا و  دـبنگ  ریبک 
انمـض دـنریگ . لیوحت  ار  داسجا  يراـج  زور  تعاـس 00/14  رد  تسا  رارق  تسا و  ناتـسرامیب  هناخدرـس  رد  ندـش  هتخانـشن  تلع  هب  هـک 

: هدنیوگ اشخر  هدیدرگ . يراذگمان  ادهش  ناتسرامیب  نآ  ياج  هب  فذح و  ریبک  شوروک  مان  تسا و  هدش  يراکتـسد  ناتـسرامیب  يولبات 
دودح 6000 يراج  زور  رهظزادـعب  خـیرات 41/10/57  نامرک  زا : 11851/1 ه ـ هرامش :  312 هب : تعاس 13:55  یتکازن  هدنریگ : دـنمهرف 
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} دراکالپ  { تراکالپ لمح  اب  دجسم  زا  جورخ  زا  سپ  تعاس 14:00  رد  عامتجا و  عماج  دجسم  رد  نامرک  مدرم  فلتخم  تاقبط  زا  رفن 
هب سپـس  ییامیپهار و  هب  مادقا  رایتخب  روپاش  تموکح  اب  تفلاخم  مالعا  میژر و  هیلع  ییاهراعـش  نداد  ینیمخ و  } ماما  { زا ییاهسکع  و 

: زا 13107/21 ه ـ هرامش :  312 هب :  45/17: تعاس ینامیلس  هدنیوگ : دندیدرگ . قرفتم  تعاس 30/17  رد  تمیزع و  نامزلابحاص  دجسم 
رذآ نادرمراهچ ـ  ياهنابایخ  رد  ياهدنکارپ  تارهاظت  يراج  زور  رهظزادـعب  14/10/57 1 ـ ه ـ ـ وریپ 13103/21   14/10/57 خیرات : مق 
دنچ ندز  شتآ  زیمآ و  بدا  هئاسا  هرـضم  ياهراعـش  نداد  اب  اهنآ  فارطا  ياـههچوک  نارهت و  ناـبایخ  هاـگورین و  جرف ، كاـخ  هیئاـفص ،

زا نوچ  هوالع  هب  هدش  مادقا  تارهاظت  شرتسگ  زا  يریگولج  نتخاس و  قرفتم  هب  تبـسن  نیرومأم  فرط  زا  هک  هداد  يور  کیتسال  هقلح 
هلباقم رگبوشآ  رصانع  اب  نیرومأم  فرط  زا  هلصافالب  دوب  هدش  هلمح  ینابرهش  تاعالطا  نیرومأم  زا  یلک  هناخ  هب  رگبوشآ  رـصانع  فرط 

2ـ دـناهدیدرگ . حورجم  رفن  ود  يراج  زور  رهظزادـعب  دروخرب  تارهاـظت و  ناـیرج  رد  انمـض  دـناهدیدرگ  ریگتـسد  ناـنآ  زا  رفن  دـنچ  و 
مادـقا نیرهاظتم  ندرک  قرفتم  هب  تبـسن  نیرومأم  فرط  زا  هک  داد  خر  نایتشآ  شرفت و  رد  ياهدـنکارپ  تارهاظت  يراج  زور  رهظزادـعب 

14/10/57 خیرات : هاشنامرک  زا : ه ـ / 16552 هرامش :  312 هب : ییایض  هدنریگ :  45/19 تعاس : این  يرصاب  ضورعم  اراضحتـسا  تسا . هدش 
نداد نمـض  هاشنامرک  رد  فلتخم  تاقبط  ناـناوج و  زا  رفن  دودـح 5000  يراج  زور   00/15 تعاس زا  14/10/57 1 ـ ه ـ ـ وریپ 16549 /

ات ییامیپهار  نمـض  سپـس  تمیزع و  رهـش  ناتـسروگ  هب  دـعب  هتخادرپ و  مارآ  ییامیپهار  هب  اهنابایخ  زا  یـضعب  رد  یلم  دـض  ياـهراعش 
زا 2 ـ تسا . هدوب  لیطعت  رهـش  ياههزاغم  يراج 80 % زور  رد  انمـض  دندش  قرفتم  تعاس 30/17  رد  تکرح و  يدضتعم  دجـسم  دودح 

هکیلاح رد  ناگدـش  هتـشک  هتفه  تبـسانم  هب  زقـس  ناتـسرهش  فلتخم  تاقبط  زا  رفن  دودـح 5000  رد  ياهدـع  يراج  زور  تعاس 00/9 
. دئدیدرگ قرفتم  تعاس 30/13  رد  تمیزع و  رهش  ناتسروگ  هب  سپس  هتخادرپ و  مارآ  ییامیپهار  هب  دندوب  اهنآ  شیپاشیپ  رد  نویناحور 
زا رفن  دودح 500  خروم 13/10/57  تعاس 00/15   14/10/57 خـیرات : هیئاضر  زا : 17623/ه ـ هرامش :  312: هب تعاس 30/17  ناینادمه 

نیا رد  عالطا  ربارب  هک  دـناهدز  تارهاظت  هب  تسد  اجنآ  رد  هتفر و  تشد  لپ  رهـش  هب  هیلقن  لـیاسو  هب  داـبآهاش  وکاـم و  تحاراـن  رـصانع 
يرادرهـش و تارداص ، کناب  ياههشیـش  روکذـم  شخب  ياهراوید  يور  رب  هرـضم  ياهراعـش  نتـشون  نمـض  ناگدـننکرهاظت  تارهاظت 
: هب تعاس 40/14  دناهتشگزاب . دوخ  ياهرهـش  هب  تارهاظت  همتاخ  زا  سپ  تعاس 30/18  ردو  هتـسکش  ار  یگدننار  ییامنهار و  ياهولبات 

نارادهجرد زا  یکی  هناخ  هب  ناگدننکرهاظت  زا  يدادعت  يراج  زور   14/10/57 خیرات : ا  زاریش 7/ه ـ زا : ا  22340/ه ـ هرامش : 312 و 302 
جورجم رفن  هتـشک و 8  رفن  هس  يو  يزادناریت  رثا  رب  هجاوم و  روبزم  رادهجرد  هناحلـسم  تمواقم  اب  هلمح و  رال  ناتـسرهش  رد  يرمرادناژ 

اب دراد  رارق  نابایخ  رد  يو  هزانج  هک  هدناسر  لتق  هب  ار  وا  ذخا و  روبزم  رادهجرد  هحلسا ژـ3  دیدشت و  ار  هلمح  تیعمج  هیقب  دناهدیدرگ 
رضاح لاح  رد  دناهتخادرپ  دوخ  تاسیـسأت  تظافح  هب  طقف  هدوبن و  تیلاخد  هنوگ  چیه  هب  رداق  یماظتنا  لماوع  تیعمج  ماحدزا  هب  هجوت 
رایسب ثداوح  زورب  ببس  دنشابیم  حلسم  مدرم  زا  يدادعت  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  عضو  نیا  همادا  جنشتم و  رایسب  روبزم  ناتسرهش  عضو 

قیرط زا  دییامرف  ررقم  روبزم  ياهناتـسرهش  یماظتنا  ياهدـحاو  تیوقت  روظنم  هب  اذـهیلع  دـش . دـهاوخ  روکذـم  ناتـسرهش  رد  يراوگان 
هب ناوج  دـندرگ . مازعا  روبزم  ناتـسرهش  هب  رتپوکله  اب  لماک  یتیوقت  دـحاو  کی  هک  ددرگ  غالبا  سراـف  هقطنم  ناـگداپ  ینیمز و  يورین 

زور 14/10/57 تعاس 15/18  هژیو  رتفد  یناتسرالگ  گنهرـس  هدنریگ  تعاس 20/18  دنشابیم . ربخ  نایرج  رد  رورنه  گنهرـس  راهظا 
انب بش 14/10/57  تعاس 30/21  رد   14/10/57 خیرات : 20 ه ـ زا : 97757/20 ه ـ هرامش :  312 هب :  یتکازن  هدنریگ :  يدصتقم  هدنیوگ : 

یماظن يرادنامرف  نیرومأم  قرب  یـشوماخ  هب  هجوت  اب  هتفای و  عویـش  رهـش  بونج  صوصخ  هب  رهـش  طاقن  رد  یمارآان  تایآ ،  هیـصوت  هب 
: زا  747/08/713 هرامـش : روشک  تینما  تاعالطا و  نامزاس  تسایر  راسمیت  هب : ناخیـش  دنـشابیمن . رهـش  بونج  رد  مظن  لرتنک  هب  رداق 

نیمارو ناهورگ  يزگرم  هاگـساپ  زا  هلـصاو  عالطا  ربارب  هیعالطا  عوضوم :  15/10/57: خیرات نکر 2 )  ) هموح نارهت و  یماظن  يرادـنامرف 
دابآرما هژیو  هب  دـجاسم  بلغا  رد  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  روشک  اـهیمارآان  زا  لاـس  دودح 27  نس  يدواد  اضردـمحم  خیـش  مانب  یظعاو 

جرم جره و  بوـشآ و  اوـلب و  کـیرحت و  ار  مدرم  ینهیم  یلم و  دـض  ینارنخـس  نمـض  هتفر  ربـنم  يـالاب  نیمارو  يزکرم  هاگـساپ  هزوـح 
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مارح ناملسم  نآ  رب  هزور  زامن و  دشاب  ناملسم  ره  لد  رد  دک 66  بح  رگا  درادیم  مالعا  هدومن و  بدا  هئاسا  زین  دک 66  هب  دیامنیم و 
هب ار  اـهنآ  لاوما  هلمح و  يرمرادـناژ  نارادهجرد  لزاـنم  هب  نیرومأـم و  هب  هک  هدرک  راداو  ار  داوـس  مک  نیعراز  مدرم و  نینچمه  تسا و 

لنسرپ هداد  ماجنا  هک  یتاکیرحت  اب  هدربمان  هتسناد . ناناملسم  یعرـش  هفیظو  ینیمخ  هللاتیآ  هتفگ  هب  ار  بلطم  نیا  انمـض  دنـشکب . شتآ 
دراد ظعاو  نیا  هک  یلاس  نس و  هب  هجوت  اـب  اذـهیلع  هداد  رارق  یلاـم  یناـج و  رطخ  رد  ار  نیرومأـم  ریاـس  یهاـشنهاش و  حلـسم  ياـهورین 

لامعا نیا  هب  تسد  تیناـحور  ساـبل  زا  هدافتـسا  تیناـحور و  شـشوپ  رد  دراد  ناـکما  هدوب و  نونظم  كوکـشم و  ـالماک  يو  تاـیلمع 
تهج بتارم  داد . دـهاوخ  خر  يو  تاکیرحت  رثا  رد  یمهم  ياهدادـیور  دوشن  یگدیـسر  هلئـسم  نیا  هب  اعیرـس  هچنانچ  هدز و  تسیاـشان 

هدنیوگ یمیحر  دبهپس  هموح ـ  نارهت و  یماظن  رادنامرف  داتس  سییر  نواعم و  دسریم . یهاگآ  هب  مزال  مادقا  هنوگره  یسررب و  عالطا و 
: خــیرات يراـس  زا : 5304/2 ه ا  هرامـش :  312 هـب : دـیدرگ . سکعنم  هژیو  رتـفد  هـب  بـتارم  تعاـس 00/22  ارپلگ  هدـنریگ :  ییادـف  ياـقآ 

عامتجا زیخاتـسر  نابایخ  رد  عقاو  هیردـیح  هیکت  رد  يراس  یبهذـم  نویرـشق  زا  رفن  رازه  دودـح 6  يراج  زور  تعاـس 16  رد   15/10/57
ياهراعش نداد  نمـض  تکرح و  ردان  هاش ـ  يولهپ ـ  حرف  بالقنا ـ  نایهاپـس  ياهنابایخ  فرط  هب  یمـساق  خیـش  ینارنخـس  مامتا  زا  سپ 

باترپ یماظتنا و  نیرومأم  تلاخد  اـب  تعاس 15/18  رد  کناب  دنچ  ياههشیـش  نتـسکش  نیرومأم و  فرط  هب  گنـس  باترپ  یلم و  دض 
: خـیرات رهــشوب  زا : ا  ه ـ / 9052 هرامـش : و 302   312: هب اـشخر  ناـمزاس ـ  سییر  دـندش . هدـنکارپ  ییاوه  ریت  کیلـش  روآکـشا و  زاـگ 

هدـش هدیـشک  شتآ  هب  ياهدـع  طسوت  كوورور  لیبموتا  هیارک  سناژآ  رـشب و  نارازگتمدـخ  نویژل  ناـمتخاس  هتـشذگ  بش   15/10/57
هک یماگنه  انمـض  هدـیدرگ  راهم  شتآ  نیرومأم  هلیـسو  هک  هتفرگ  شتآ  ازشتآ  داوم  اب  رهـشوب  يزکرم  هبعـش  تارداـص  کـناب  اـنمض 

روهلمح و ادیدش  بناجنیا  هب  گنس  یتسدبوچ و  اب  نادنبهار  زا  هدافتـسا  اب  ناوج  ياهدع  متـشاد  ار  يرادناتـسا  هب  هعجارم  دصق  بناجنیا 
دروم یمارهب  یلعمالغ  مانب  ياهلاس  ناوج 15  هلصاو  شرازگ  ربارب  نکیل  دندیدرگ  قرفتم  ماجنارس  مدومن و  کیلش  ییاوه  ریت  ود  اراچان 

رد يراج  تعاس 9  زا  انمـض  تسا . يدوبهب  هب  ور  يو  لاح  دـشابیمن و  وا  هجوتم  يرطخ  لـقتنم و  ناتـسرامیب  هب  عقاو و  هلولگ  تباـصا 
ياههشیش ولج  هدش  هتشون  ياهرـضم  تالمج  دوب و  هدش  هدیـشک  ردبرـض  نآ  يور  هک  ار  ياهلاثمت 66  نادنبهار و  رهـشوب  ياهنابایخ 

کی دـنیامنیم  يزوسشتآ  هب  تردابم  ذـخا و  نیزنب  يرادـیرخ  تهج  لوپ  ای  نیزنب و  اهلیبموتا  زا  دـیدهت  اب  اضعب  بصن و  اـهلیبموتا 
یلک هب  هدش و  هدیشک  شتا  هب  دوب  هدش  كراپ  روبزم  دنمراک  لزنم  ولج  هدوب و  نادنمراک  زا  یکی  هیاسمه  هب  قلعتم  هک  لیبموتا  هاگتسد 

روضح تلع  هب  دـنهدیمن و  ناشن  یلمعلاسکع  هنوگچیه  دـننکیم و  یلاـخ  هناـش  تیلوئـسم  زا  ناتـسا  یماـظتنا  تاـماقم  تسا . هتخوس 
: هدنریگ یمور  هدنیوگ : یعیدـب  دـنیامنیم . لابند  ار  دوخ  زیمآتنوشخ  تامادـقا  يرتشیب  تراسج  اب  نیرهاظتم  ياهنابایخ  رد  نیرومأم 

زور رهظزادـعب  رد   15/10/57 ه ـ ـ وریپ 16558 /  15/10/57 خـیرات : هاـشنامرک  زا : ه ـ / 16556 هرامش :  312 هـب :  تعاـس 00/12  ارپلگ 
رد يزوسشتآ  داجیا  ددعتم و  ياهنادنبهار  هب  تردابم  یلم  دـض  ياهراعـش  نداد  ییامیپهار و  ماجنا  نمـض  ناگدـننکرهاظت  زین  يراج 

هرکیپ نیا  ندروآ  نییاپ  دصق  هلمح و  دادرم  نادیم 28  يدوبدای و  نادیم  هب  دنومن و  یمومع  تاسـسؤم  نکاما و  بیرخت  نابایخ و  دنچ 
لک روط  هب  دناهدومن  قرفتم  ار  نارگبوشآ  ییاوه  يزادناریت  تاشاشتغا و  لرتنک  لیاسو  زا  هدافتـسا  اب  یماظتنا  نیرومأم  هک  دناهتـشاد  ار 
لته زا  یتمسق  فانـصا و  قاطا  لیاسو  زا  يرادقم  يرادرهـش و  هب  قلعتم  کسویک  کی  یبابکولچ  کی  کناب  هبعـش  هس  زین  زور  نیا  رد 
هدش هتـسکش  زین  دادرم  همـسجم 28  ياهتسد  زا  یکی  هدـش و  هدیـشک  شتآ  هب  یـشورفهحفص  هزاغم  کی  مود و  راـب  يارب  ار  شویراد 

ناینادمه دشابیم . یعامتجا  رهاظت و  هنوگ  ره  زا  يراع  رهش  عضو  رضاح  لاح  رد  هتفای و  همتاخ  تعاس 00/18  رد  تاجنشت  نیا  تسا .
دجسم ءاشنم :  15/10/57 خیرات : ه ـ  20 زا : ه ـ  20  / 95765 هرامش :  312 هب :   15/10/57 زور :  45/8 تعاس : هدنریگ : یخرـس  هدنیوگ : 

یکـشزپماد نابایخ  ياهتنا  رد  عقاو  ربکاهللا  دجـسم  رد  اهبش  ناوج  ياهدع  یتایلمع 12/10/57 و13/10/57 و15/10/57  شرازگ  عبنم :
رگیدـکی اـب  تینما  ناـمزاس  شترا و  دارفا  لزاـنم  ندز  شتآ  نتـسکش و  دروـم  رد  عاـمتجا و  ناـیگنهرف  یناـمزاس  ياـههناخ  هب  هدیـسرن 

شرازگ هبنش : هس  هیرظن  دناهدش . هتـشک  یماظن  دارفا  زا  رفن  ود  زین  بش 14/10/57  هک  دوشیم  هتفگ  و  دـنیامنیم . رظن  لدابت  تروشم و 
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تعاس 05/11 داجرف  هدنریگ : رفدیمح  هدنیوگ : تسا . هدش  شرازگ  یماظن  يرادـنامرف  هب  بتارم  دـشاب و  هتـشاد  تحـص  دوریم  روصت 
رد یمعفک  هللاتیآ  ینارنخـس  هبدن و  ياعد  زا  سپ  يراج  زور  رهظ  زا  لبق   15/10/57 خیرات : نادهاز  زا : 13244/11 ه ـ هرامش :  312: هب
هک یلاحرد  جراـخ و  روبزم  تأـیه  زا  مارآ  تروص  هب  یعمج و  هتـسد  روط  هب  نیرـضاح  یلبق  هماـنرب  قبط  اـهیناسارخ )  ) هیوضر تأـیه 

تمـسق رد  طقف  هدومن و  مارآ  ییامیپهار  هب  تردابم  نادهاز  ياهنابایخ  رد  دندرکیم  تکرح  نانآ  شیپاشیپ  رد  نویناحور  زا  يدادـعت 
يرازگرب زا  سپ  هتفر و  نادهاز  عماج  دجسم  هب  تعاس 12  دودح  نایامیپهار  دش  هداد  ینیمخ  ) ماما  ( عفن هب  ییاهراعش  ریسم  زا  یکچوک 

لیکـشت نایوجـشناد  نیلـصحم و  ار  تیرثـکا  دوـب و  رفن  دودـح 2000  نایامیپهار  دادـعت  دـندیدرگ . قرفتم  هعمج  زاـمن  تعاـمجزامن و 
دوب هدـش  عیاش  نادـهاز  رد  ریخا  زور  دـنچ  رد  هکنیا  هب  تیانع  اـب  دـشیم  هدـید  ناـنآ  نیب  رد  زین  ناوناـب  زا  رفن  دودح 200  دـندادیم و 

ددـصرد دنتـسه  یلم  دـض  تارهاظت  فلاـخم  هک  اـهچولب  دـنراد و  ار  ریبک  هاـش  اـضر  هرکیپ  هب  هلمح  دـصق  يراـج  زور  رد  ناـیامیپهار 
عجارم اـب  ار  مزـال  تامادـقا  یلاـمتحا  ءوس  ياهدـمآ  شیپ  زا  يریگولج  روظنم  هب  اذـل  دـنزیخرب  هلباـقم  هب  نارگبوشآ  اـب  اـسار  دنـشابیم 

یماظتنا ياهورین  يراج  زور  حبـص  زا  خروم 14/10/57  نیمأت  ياروش  تامیمـصت  يانبم  رب  لومعم و  نامزاس  نیا  يراکمه  اـب  یماـظتنا 
هب هک  ییاههیـصوت  يانبم  رب  انمـض  دـندیدرگ  رقتـسم  روکذـم  هرکیپ  فارطا  هژیو  هب  رهـش  ساـسح  طاـقن  رد  ینابرهـش  سییر  رظن  تحت 

راضحتـسا تهج  بتارم  دـندومنیم . توعد  ماظن  ظـفح  شمارآ و  هب  ار  تیعمج  یمعفک  هللاتیآ  زین  ناـنآ و  دوب  هدـش  رهـش  نیدـمتعم 
مود تنواعم  ماقم  ضرع  هب  زور 15/10/57   30/14 تعاس : ینامز  هدـنریگ : یمظع  هدـنیوگ : یناوضر  نامزاس ـ  سییر  ددرگیم . مالعا 

ود دودح  رد  یتارهاظت  يراج  زور  هقیقد  تعاس 30/9  زا   15/10/57 خیرات : نادابآ  زا : ا  ه ـ / 11434 هرامش :  312 هب :  دیسر . لک  هرادا 
: تعاس ارپلگ  هدنریگ : ینابژد  ياقآ  هدنیوگ : تسا . هتفرگ  تروص  یتعنص  ریغ  هیحان  رد  ینیمخ  يرادفرط  هب  رهـشهام  ردنب  رد  رفن  رازه 
14/10/57 وریپ 13107ـ21 ه ـ ـ  15/10/57 خیرات : مق  زا :  هرامش :  412 312 ـ  هب : دیـسر . لک  هرادا  مود  تنواعم  ماقم  ضرع  هب   55/18
، رذآ نادرمراـهچ ،  دـننام  مق  ياـهنابایخ  رد  یتارهاـظت  لـبق  ياـهبش  دـننام  رورم  روبع و  عنم  تعاـس  عورـش  زا  سپ  هتـشذگ  بش  1 ـ

باترپ يزورفاشتآ و  اب  نمض  رد  وگدنلب و  هلیسوب  هرضم  ياهراعـش  نداد  قوب و  نتخاون  اب  نارهت  نابایخ  هیئافـص و  رهـشرود ، کجاب ،
هرـضم ياهراعـش  نتـشون  هب  مادـقا  رهـش  حطـس  رد  نینچمه  هتفرگ و  تروص  یتشگ  نیرومأم  ياهوردوخ  فرط  هب  زاستسد  کجنران 

. تسا هدـش  هتـشون  كاواـس  هیلع  یتـالمج  اـب  مأوت  ياهراعـش  نینچ  ناـمزاس  نیا  نادـنمراک  زا  رفن  دـنچ  لزاـنم  راوید  يور  زین  هدـش و 
عباوت زا  کـهک  شخب  يرمرادـناژ  هاگـساپ  هب  يراـج  زور  دادـماب  تعاس 00/3  دودـح   15/10/57: خـیرات مق  زا : هرامـش : :312ـ312  هب
حالس زا  حورجم و  هتشک و  نیمجاهم  نیرومأم و  زا  رفن  دنچ  هک  هدیدرگ  مولعم  هیلوا  تاقیقحت  رد  هدش و  هناحلـسم  هلمح  مق  ناتـسرهش 

: هب دیـسر . موس  لک  هرادا  تسایر  راسمیت  ضرع  هب   00/10 تعاس : داجرف  هدنریگ : اینيرصاب  هدنیوگ : هدش . هدوبر  زین  هاگـساپ  نیرومأم 
هاگـساپ هب  هناحلـسم  هـلمح  ناـیرج  رد   15/10/57 ه ـ  وریپ 13110/21   15/10/57 خــیرات : مــق  زا : 13112/21 ه ـ هرامـش : 302ـ312 

هحلـسا ژ 3 و 3 هضبق  حورجم و 13  نیرومأـم  زا  رگید  یکی  هاگـساپ و  سییر  دیهـش و  هاگـساپ  نارادهجرد  زا  رفن  کهک 2  يرمرادناژ 
ریاس طسوت  حورجم  نیمجاهم  زا  رفن  دنچ  هدش  هتفگ  انمض  تسا . هدش  هدوبور  نیمجاهم  طسوت  تامهم و  يرادقم  يزوی و  هحلسا  هضبق 

: هرامش  312 هــب :   55/11 تعاس : داجرف  هدـنریگ : ناـبرقناهج  هدـنیوگ : اینيرـصاب  ضورعم . اراضحتـسا  . هدـش رود  لـحم  زا  نیمجاـهم 
فرط هب  دـندوب  هدومن  عمجت  عماج  دجـسم  رد  هک  یتیعمج   15/10/57 ه ـ ـ  21 وریپ 13111 /   15/10/57 خـیرات : مق  زا : 13114/21 ه ـ
بدا هئاسا  هرضم و  ياهراعش  نداد  نمض  تیعمج  نایم  رد  ياهدع  رهطم  نحـص  رد  زامن  يرازگرب  زا  سپ  تکرح و  مق  هسدقم  ناتـسآ 

مرح يزاسزاب  هب  تبـسن  رهمایرآ  هاشنهاش  نیمارف  هب  طوبرم  هک  دـنآهدمآ  رب  مرح  رد  دوجوم  ياههبیتک  راـثآ  ندرب  نیب  زا  ددـصرد  زیمآ 
ضورعم اراضحتـسا  دوـشیم . هدز  نیمخت  رفن  دودح 20000  رد  اعومجم  تیعمج  دادـعت  انمـض  دـشابیم  ع )  ) هموصعم ترـضح  رهطم 

وریپ  15/10/57 خیرات : مق : زا  13117/21 ه ـ هرامش :  112 هب :  زور 15/10/57  تعاس 4  ینامز  هدنریگ : نابرق  ناهج  هدنیوگ : اینيرصاب 
رهش و رود  هیئافـص ـ  جرف ـ  كاخ  نادرمراهچ ـ  رذآ ـ  ياهنابایخ  رد  یتارهاظت  زین  يراج  زور  رهظزادعب  15/10/57 1 ـ 13115/21 ه ـ ـ
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ییامیپهار هب  تدراـبم  هرـضم  ياهراعـش  نداد  اـب  نیرهاـظتم  هک  هداد  خر  اـهنآ  فارطا  ياـههچوک  مق و  میهاربا  هدازهاـش  ون و  مق  هلحم 
هموصعم ترضح  رهطم  مرح  نحـص  رد  هتـشذگ  ياهبش  دننام  انمـض  دنوشیم  هدز  نیمخت  رفن  رب 5000  غلاب  اهنآ  دادعت  هک  دـناهدومن 

رد نیرهاظتم  ندومن  قرفتم  هب  تبـسن  نیرومأم  و  تسا . هدـش  نداد  هرـضم  ياهراعـش  رفن  رب 1000  غلاـب  یتیعمج  نیب  رد  زین  مالـسلاهیلع 
جیردـت هب  يراج  زور  تعاـس 30/16  زا  2 ـ تسا . هدـش  بصن  مرح  رد  ینیمخ  ) ماما  ( زا ییاهسکع  انمـض  دـناهدومن . مادـقا  اـهنابایخ 

ترایز زا  سپ  تکرح و  هاش  هجنپ  هدـکترایز  فرط  هب  سپـس  عامتجا و  ناشاک  کـلملالامک  نادـیم  رد  رفن  دودح 2000  رد  یتیعمج 
 : هب  10/20 تعاس :  داجرف  هدنریگ :  نابرق  ناهج  هدـنیوگ : اینيرـصاب  ضورعم .  اراضحتـسا  دـناهدش  قرفتم  نیرومأم  اب  يریگرد  نودـب 

تلع هب  يراـج  زور  تعاـس 9:00  زا  ناگزمره 1 ـ ناتـسا  عیاقو  عوضوم :  16/10/57 خـیرات : ناگزمره  زا :   1 ه ـ ـ / 5705 هرامش :  312
ایرث ناتــسرامیب  لـباقم  لاــفطا  ناوـج و  درم و  نز و  زا  رفن  دودـح 5000  یتیعمج  هلاـس  یناـیاس 15  ماـنب  ناگدـشیمخز  زا  یکی  توف 
نداد نمـض  هدـمآ  رد  تکرح  هب  دـندوب  تیعمج  لباقم  نویناحور  زا  يدادـعت  هک  یلاـح  رد  دـسج  لـیوحت  زا  سپ  عاـمتجا  سابعردـنب 

ناتـسروگ تمـس  هب  روبع و  سابعردنب  یلـصا  ياهنابایخ  زا  ینیمخ  گرزب  ریواصت  لمح  كاواس و  میژر و  هیلع  دـنت  رایـسب  ياهراعش 
دز و هب  رجنم  هک  تسویپ  عوقو  هب  بانیم  رهـش  رد  فلاخم  قفاوم و  تارهاـظت  هتـشذگزور  ود  فرظ  2 ـ دراد . همادا  زونه  هک  دـنتفر  رهش 

تارهاظت نایرج  رد  هتـشذگ  زور  انمـض  دنیامنیم  رگیدکی  لزانم  ندز  شتآ  هب  تردابم  بش  یکیرات  رد  هدیدرگ و  نیفرط  نایم  دروخ 
ریگتـسد سیلپ  طسوت  هک  دـنیامنیم  نیرومأم  نیقفاوم و  يوس  هب  يزادـناریت  هب  تردابم  يرمک  حالـس  هب  حلـسم  نیفلاخم  از  کی  ناـیم 

هک ماجنا ، هگنل  ردنب  رد  نیفلاخم  زا  رفن  دودح 200  تکرح  اب  تلود  هیلع  يدیدش  تارهاظت  هتـشذگ  زور  رهظزادعب  3 ـ تسا . هدیدرگ 
نیلمعم طـسوت  زین  زورما  هک  تسا  رارق  دـناهدیدرگ و  قرفتم  یماـظتنا  نیرومأـم  طـسوت  ییاوه  يزادـناریت  روآکـشا و  زاـگ  باـترپ  اـب 

وریپ رازاب  عضو  عوضوم :  16/10/57 خیرات :  20/12 زا :  1 28393/20 ه ـ ـ هرامش :  312 هب :  یقطان  هدنیوگ : مارهب  دوش . ماجنا  ییامیپهار 
هب ریز  حرـش  هـب  ير  رهـش  جرک و  ناریمـش و  نارهت ، رازاـب  عـضو  زور 16/10/57  تعاس 30/9  اـت  خـیرات 14/10/57  ه 12   28386/20

یلیخ تخوس  ندوبن  تلع  هب  یسکات  تسین  زاگ  تفن و  نیزنب و  تسا ، هتـسب  نآ  فارطا  ياههزاغم  نارهت و  رازاب  1 ـ دسریم : راضحتسا 
نیزنب و تسا  هتـسب  نآ  فارطا  ياههزاغم  شیرجت و  رازاـب  3 ـ تسین . زاگ  نیزنب و  تفن و  هدوب  هتـسب  جرک  نیکاـکد  هیلک  2 ـ تسا . مک 
6ـ تسا . زاب  رهش 20 % حطس  ياههزاغم  5 ـ تسین . نیزنب  تفن و  دشابیم ، هتسب  نآ  فارطا  ياه  هزاغم  ير و  رهـش  رازاب  4 ـ تسین .  تفن 

ناخیش سییر : يروبص  هدنیوگ : دشابیم . مک  راب  يزبس  هلغ و  رابنا  یشورفراب  نادیم  رد  تسا و  يداع  كرمگ  یـشورفراب  نادیم  عضو 
ـ ـ ه  25  / وریپ 3819  16/10/57 خـیرات : ناجنز  زا : 3823/25 ه ـ هرامش :  312 هب :  00/10 تعاس : داژنرف  فرط : زا  هداز  مساـق  هدـنریگ :

میرک بناج  زا  ناتسناغفا  هعبت  نایوار  بیبح  ناتـسلگنا و  هعبت  زنوج  دیوید  یماسا  هب  یجراخ  راگنربخ  رفن  هس   14/10/57 13/10/57 1 ـ
ماجنا ياهبحاصم  یبارتوبا  دمحم  دیس  يو  رسپ  اب  هتفر و  نیوزق  هیملع  تأیه  وضع  یبارتوبا  سابع  دیس  لزنم  هب  دراو و  نیوزق  هب  یباجنس 

ردوـخ ا هدربماـن  انمـض  هدوـب و  دارفا  حرج  لـتق و  تسا و  اهيریگتـسد  هب  ضارتـعا  ینیمخ و  عـفن  هب  میژر و  هیلع  هبحاـصم  نیا  نتم  هک 
هب طوبرم  راون  ریگتـسد و  یماظن  اردنامرف  طسوت  روکذم  لزنم  زا  جورخ  زا  سپ  ناراگنربخ  هدومن و  یفرعم  نیوزق  نویناحور  يوگنخس 

روظنم هب  2 ـ تسا . یهللارصن  نودیرف  شمان  دوب  روکذم  ناراگنربخ  هارمه  هب  هک  ياهدننار  انمـض  هدیدرگ و  طبـض  ثحب  دروم  هبحاصم 
ینیمز ياهورین  یسرزاب  سییر  ینابناهج  رکشلرس  نیوزق  رد  ریخا  ياهيزوس  شتآ  نارادهجرد  نارسفا و  تارهاظت  یگنوگچ  یسررب و 

قبط 3 ـ دناهدومن . كرت  ار  نیوزق  خیرات 14/10/57  رد  رهـش  عضو  هدهاشم  یـسرزاب و  زا  سپ  دراو  نیوزق  هب  گنهرـس  رفن  ود  قاتفا  هب 
زا ناینام  ياقآ  هک  هدـش  رارق  هرکاذـم و  ناشیا  اب  ینفلت  رایتخب  روپاش  رتکد  ياـقآ  رهظ 14/10/57  زا  دـعب  نیوزق  یماظن  رادـنامرف  راهظا 
 : هدنریگ يرتنالک  هدـنیوگ : یـضایر  ناجنز - نامزاس  سییر  دـمآ . دـهاوخ  نیوزق  هب  ریخا  عیاقو  هرابرد  هرکاذـم  روظنم  هب  ناشیا  فرط 

ناغماد تارهاظت   19/10/57 نانمس 14/7439 ـ  زا  موس 312  هرادا  لک  تیریدم  نانمـس  زا  تقیقح  ياقآ  نفلت   20/8 تعاس : هداز  مساق 
هب ریبد  یغارچهاش  نسح  نایوسوم و  دومحم  دومحم و  دیس  یغارچهاش  حیسم  خیش  نسح و  خیش  یبارت  دمحم  خیـش  زور 18/10/57  1 ـ
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یلاها زا  ياهدـع  نآ  لابند  هب  هک  دـنیامن . اپ  رب  ناغماد  رد  یتارهاظت  دورهاش  ياهکمک  اب  هک  دناهتـساوخ  نویناحور  زا  هتفر و  دورهاـش 
طـسوت ناـنآ  قاـمچ  بوچ و  رهـش  يادـتبا  رد  هک  تکرح  ناـغماد  تمـس  هب  قاـمچ  بوچ و  نتـشاد  نمـض  هزرت  نارگراـک  دورهاـش و 

کـسویک ياههشیـش  نتـسکش  نمـض  ناـغماد  رهـش  رد  نیرهاـظتم  هک  دـناهدومن  ریگتـسد  ار  ناـنآ  زا  يدادـعت  يروآ و  عمج  نیرومأـم 
دارفا راچان  سیلپ  هک  هدیـشک  شتآ  هب  ار  هزاغم  دـنچ  کـیتسال و  هقلح  دـنچ  دورهاـش ،  زا  رفن  ود  لزنم  هزاـغم و  دـنچ  نفلت  ییاـمنهار ، 

دجـسم زا  نانمـس  یلاها  زا  رازه  ود  دودح  زور 18/10/57  تعاـس 00/9  زا  2 ـ دـیامنیم . قرفتم  ار  نیرهاظتم  دازآ و  ار  هدـش  ریگتـسد 
نیا رد  هدش  يرهچونم  نادیم  دراو  سپـس  تکرح و  رـس  یـس  نادـیم  فرط  هب  یلم  دـض  ياهراعـش  نداد  نمـض  هداتفا و  هار  هب  یناطلس 

ياهدع هدومن و  ینارنخس  هب  عورش  دشابیم  یطارفا  نیبصعتم  زا  هک  يرتسگداد  هتسشنزاب  دنمراک  نایمیحر  یلعمالغ  مانب  یـصخش  لحم 
میژر هک  ینامز  ات  دنروخن و  ار  رایتخب  بصاغ  تلود  نیا  لوگ  هک  دومن  مالعا  مدرم  هب  يو  دوشن . هتخانـش  هک  دـندوب  هتفرگ  ار  يو  رود 

هیلک 3ـ دندیدرگ . قرفتم  مدرم  يو  ینارنخـس  زا  سپ  دنهدن . ار  نفلت  قرب و  بآ و  لوپ  دنرادن و  رب  تسد  تیلاعف  زا  تسا  هدـشن  ضوع 
تعاس رد  رصن  سییر  تسا . يداعریغ  عضو  دراد و  دوجو  هقطنم  رد  ياهدنکارپ  تارهاظت  لیطعت و  نیمارو  سرادم  اههزاغم و  تارادا و 
تعاس زا  19/10/57 1 ـ خیرات : 22 ه ـ زا : ه ـ / 2692/22 هرامش :  312 هب : دیدرگ . تحار ) ياقآ   ) موس لک  هرادا  نابهگن  رـسفا  لیوحت   15

زا تیامح  رد  ییاهراعـش  نداد  ینیمخ و  ) ماما  ( زا ییاهسکع  لـمح  نمـض  درم  نز و  رفن  دودح 4000  نیمخ  رد  هتـشذگ  زور   20/11
تعاس 9 زا  2 ـ دادن . خر  یئوس  قافتا  قرفتم و  نیرومأم  هلیـسو  تعاس 30/12  رد  هک  هدومن  ییامیپهار  هب  عورش  هرضم  ياهراعـش  يو و 
رد هرـضم  ياهراعـش  نداد  اـب  تعاـس 30/11  رد  عاـمتجا و  عماـج  دجـسم  رد  نآ  فارطا  تاـهد  تـالحم و  یلاـها  هتـشذگ  زور  حـبص 

تعاس 00/13 رد  نویناحور  زا  یکی  ینارنخـس  عامتـسا  زا  سپ  فقوت و  شروک  نادیم  رد  سپـس  دندومن  ییامیپهار  هب  عورـش  اهنابایخ 
دلج كرتـشم 383  هتیمک  زا :   20/10 تعاس : تحار  هدنریگ : مدقم  هدنیوگ : يدمحا  سییر  دـندش . قرفتم  يریگرد  هنوگچـیه  نودـب 

ندش 18 یمخز  هب  رجنم  هک  هتفرگ  تروص  دابآمرخ  رد  يدیدش  تارهاظت  هتشذگ  زور   19/10/57 خیرات :  312 هب :  1129/11999/383
رد دننزب و  يداح  تامادقا  هب  تسد  دراد  ناکما  هدش و  هدزنایـصع  ادیدش  رـضاح  لاح  رد  مدرم  تسا . هدش  يدادعت  ندش  هتـشک  رفن و 

دراگ هک  دناهدرک  اضاقت  نانآ  دناهدومن . رهش  تاماقم  میلست  هتـشون و  دنب  شـش  رد  ياهمان  هدرک و  عامتجا  دابآمرخ  ياملع  يراج  زور 
هنوگچیه دنهدیم  لوق  دـنراذگب و  دازآ  ار  تارهاظت  دـشاب و  نویناحور  هدـهع  هب  مدرم  رهـش و  لماک  تیلوئـسم  دوش و  جراخ  رهـش  زا 

یناـیواک تفرگ . دـهاوخن  ار  مدرم  يولج  هدرکن و  لوبق  ار  یتیلوئـسم  هنوگچـیه  تروص  نیا  ریغ  رد  دوشن و  ماـجنا  زیمآتنوشخ  لـمع 
ـ  نارهت رازاب  عضو  زور 19/10/57  هقیقد  تعاس 10/12  ات   12 ه ـ  20 زا :   312 هب :   10/17 تعاس : تحار  هدنریگ :  هدنزورف  هدـنیوگ :

لباقم رد  بایمک و  تفن  لـیطعت ـ  فارطا  ياـههزاغم  نارهت و  رازاـب  1 ـ دسریم . راضحتـسا  هب  ریز  حرـش  هب  جرک  ناریمـش و  ير ـ  رهش 
زا هتشذگ  بش   20/10/57 خـیرات : ناگزمره  زا :  1 ه ـ / 5721 هرامش :  312: هب دوشیم . هدـهاشم  يدایز ، ماحدزا  ارثکا  نیزنب  ياـهپمپ 

حبص ات  طاقن  یضعب  تعاس 00/23 و  یکیدزن  ات  هک  یشوماخ  نامز  رد  تفرگ و  ارف  ار  سابعردنب  رهش  رسارس  یشوماخ  تعاس 00/18 
نابژد لحم  هب  زاس  تسد  بمب  ددع  کی  ینابرهش و  رفن  کی  لزنم  اهنآ  زا  کی  هک  دیدرگ  قیرح  همعط  رهـش  رد  لزنم  دنچ  تفای  همادا 
لزاـنم اـبترم  هتـشذگ  زور  دـنچ  فرظ  انمـض  تسا . هتـشادن  یلاـم  یناـج و  تراـسخ  هناتخبـشوخ  هک  باـترپ  سابعردـنب  ییاوـه  يورین 

 ، یـسیلگنا ییاـیلاتیا ،  ییایناپـسا ، زا  معا  ار  سابعردـنب  ناـیجراخ  زا  رفن  نارازه  دـندرگیم  عقاو  مجاـهت  دروم  اـهنآ  دوخ  اـی  ناـیجراخ 
هب دنلوغشم  راک  هب  هریغ  قرب و  گرزب  هاگورین  سابعردنب ـ  رهـش  يزاس ـ  یتشک  ریظن  گرزب  ياهحرط  رد  هک  هریغ  ینپاژ و  ییاکیرما ، 

. دـنریگیم رارق  ضرعت  دـیدهت و  دروم  رهـش  رد  یماظتنا  نارومأم  نایماظن و  دـناهدومن . كرت  ار  سابعردـنب  اجیردـت  لـیلق  يدادـعت  زج 
هب هک  رهش  رسارس  رد  هنابـش  ياهیـشوماخ  رد  هرـضم  ياهراعـش  نینچمه  و  ددرگیم . فرـصت  مدرم  زا  ياهدع  ياهنامتخاس  اهنیمز و 

20/10/57 خیرات :  312 هـب :   15 ه ـ / 5994 هرامـش : دابآمرخ  زا : مارهم  دوشیمن . كاپ  نیلوئـسم  هلیـسوب  هدش  هتـشون  روآ  ماسرـس  روط 
رد دـندوب  نانآ  شیپاشیپ  رد  داـبآمرخ  نویناـحور  ارثکا  هک  یلاـح  رد  داـبآمرخ  یلاـها  زا  رفن  رازه  هد  دودـح  يراـج  زور  تعاس 00/9 
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حلاص دـمحم  دیـس  مان  هب  دـشابیم  مق  نکاس  دابآمرخ و  لها  هک  ظاعو  زا  یکی  هک  هتخادرپ  مارآ  الماک  يورهدایپ  هب  رهـش  ياـهنابایخ 
هلمح نانآ  لزانم  كاواس و  سیلپ و  دارفا  نارـسفا و  هب  یتسیابن  هکنیا  رب  ینبم  ار  ینیمخ  هیمالعا  نیرخآ  ینارنخـس و  مدرم  يارب  يرهاط 

نیلماع ییاسانـش  راتـساوخ  قافن و  داجیا  هریغ و  یمومع و  نکاـما  يزوسشتآ  بیرخت و  عنم  نینچمه  دومن  داـجیا  يزوس  شتآ  درک و 
يورهدایپ نیا  دـناهدش  توعد  شمارآ  هب  نیرـضاح  هیلک  دـیدرگ و  تئارق  املع  هب  همکاحم  يارب  ناـنآ  یفرعم  بیرخت و  يزوسشتآ و 

تعاـس 00/11 رد   20/10/57 خـیرات : نادابآ  زا   1 ه ـ  11439/1 هرامش :  312 هب : یکدوج  هدـنیوگ : تفای . همتاخ  ياهثداح  چـیه  نودـب 
ینیمخ زا  يرادفرط  هب  كراخ  رد  فلتخم  تاقبط  تفن و  یلم  تکرش  نانکراک  زا  رفن  تکرش 500  اب  ییامیپهار  يراج  هخروم 18/10 

هب  20/10/57 خیرات : مق  زا : ه ـ  / 13181/21 هرامش :  312: هب تفای . همتاخ  یماظتنا  ياهورین  تلاخد  نودب  تارهاظت  نیا  دـیدرگ  رازگرب 
زا دراو و  نیرومأم  زا  يدادعت  هب  اریخا  هک  یلام  یناج و  تامدص  زا  مق  مدرم  زا  ياهراپ  یماظتنا و  نیرومأم  دیدش  یتیاضرانراهظا  لابند 

. تسا هتفای  راشتنا  مق  رد  ریز  نتم  اب  رفص  خیرات 10  هب  ياهیمالعا  يو  فرط  زا  هدیسر  هدربمان  عالطا  هب  ینیمخ  هللاتیآ  نارادفرط  فرط 
هتفگ دـنکیم ،  تیاـکح  كاـنرطخ  ياهئطوت  زا  هک  دـسریم  ناریا  زا  یبلاـطم  ناریا  تلم  موـمع  هب  تیحت  مالـس و  ضورعم  اراضحتـسا 

هب دیدهت  هاش  لامع  ای  یکاواس و  مسا  هب  ار  يدایز  صاخشا  دوشیم و  رشتنم  اهناتـسرهش  نارهط و  رد  اضما  نودب  ییاههیمالعا  دوشیم 
عالطا ناریا  زا  هک  يروط  هب  دـناهداد  رازآ  هدومن و  تناها  اهنآ  نادـنزرف  هب  هدـنازوس و  اه  هناهب  نیمه  اـب  ار  ییاـههناخ  دـننکیم و  لـتق 

رد یکاپان  ياهتسد  هک  تسا  نآ  رب  دهاش  هک  دریگیم  ماجنا  یعرش  قوقح  تیاعر  نودب  فاصنا  مالـسا و  فالخ  رب  یلامعا  دناهداد ،
تلم دشکب . تسکـش  هب  هدرکن  یئادخ  هدومن و  مهتم  ار  یمالـسا  سدـقم  تضهن  تشحو  بعر و  داجیا  جرم و  جره و  اب  هک  تسا  راک 

دنادیم و همیظع  تامرحم  زا  ار  نانآ  هب  زواجت  هدرمش و  مرتحم  ار  اهناسنا  لام  ناج و  مالسا  سدقم  تناید  هک  دننادب  دیاب  ناریا  مرتحم 
دنهاوخیم هک  دنـشاب  یفرحنم  ياهحانج  زا  دـسریم  رظن  هب  دـندشیم  مدرم  باعرا  بجوم  هدز و  تایانج  وحن  نیا  هب  تسد  هکیناسک 

دوخ قح  هب  تازرابم  رد  ناریا  ناملسم  مدرم  دنشکب . یهابت  هب  یماظن  ياتدوک  اب  ار  روشک  ای  دننک و  ظفح  ار  هاش  ای  جرم  جره و  هانپ  رد 
زا دنهدن و  رثا  بیترت  هجو  چیه  هب  اضمایب  ياههیمالعا  هب  هکدنتـسه  یعرـش  فظوم  دـننکیمن و  هدافتـسا  یناسنا  ریغ  ياهشور  نیا  زا 

تـسد رد  ياهئطوت  دسریم  رظن  هب  هک  دنیامن  يریگولج  دنیامن  يزوسشتآ  دننک و  زواجت  مدرم  ياههناخ  هب  دنهاوخیم  هک  یـصاخشا 
همادا دوخ  تاباصتعا  تارهاظت و  ییاـمیپهار و  هب  تابـصق  اهناتـسرهش و  نارهت و  رد  فیرـش  تلم  دوش . يریگولج  دـیاب  هک  تسا  ارجا 

هب ار  نانآ  دـننک و  رادـیب  اههیمالعا  اـب  ار  مدرم  هک  تسا  ناریا  مـالعا  اـملع  تارـضح  رب  دوش  یثنخ  هاـش  نتفر  اـب  اـههئطوت  نیا  اـت  دـنهد 
صاخـشا اب  هن  تسا  هحلاص  مکاحم  اب  تیانج  تابثا  زا  دعب  مرج  راک و  تیانج  صاخـشا  تازاجم  هک  دنیامن  هاگآ  دوخ  یعرـش  فیاظو 

هتسب اههزاغم   21/10/57 خیرات : درک  رهش  زا :  21/10/57 هرامش :  323 324 ـ 312 ـ  هب : ینیمخ  يوسوم  هللاحور  مکیلع  مالسلاو  فراعتم .
نوـیژل دانـسا و  تبث  هرادا  هب  هرـضم  راعـش  نداد  ییاـمیپهار و  نمـض  رفن  دودـح 6000  يراج  زور  حبـص  لـیطعت و  یـشزومآ  زکارم  و 
يدـعب هثداح  هنوگ  ره  دـنداد  همادا  ییامیپهار  هب  هتـسکش  ار  نآ  ياهباق  هراپ و  ار  دک 66  سکع  هتفر و  يرادهب  رـشب و  نارازگتمدـخ 

21/10/57 هرامش 14192/21 ه ـ ـ وریپ   21/10/57 خیرات : 21 ه ـ زا : 13193/21 ه ـ هرامش :  302 312 ـ هب : دسریم . راضحتـسا  هب  ابقاعتم 
ترضح رهطم  نحـص  رد  تکرح و  مق  نادرم  راهچ  نابایخ  زا  دشیم  هدز  نیمخت  رفن  دودح 500  هک  یتیعمج  يراج  زور  رهظزادعب  1 ـ

پمپ لیوط  ياهفص  رد  ياهدع  نینچمه  دندش  قرفتم  سپس  هدومن و  زیمآ  بدا  هئاسا  هرـضم و  ياهراعـش  نداد  هب  مادقا  ع )  ) هموصعم
يور مق  ینابرهـش  يولج  رد  يراج  ياهزور  هک  یتارهاظت  رد  انمـض  دـناهدومن  زیمآ  بدا  هئاـسا  ییاهراعـش  نداد  هب  ترداـبم  زین  نیزنب 

يرادـنامرف هب  هتـسیاش  مادـقا  تهج  بتارم  هک  تسا  هدوب  اهنابز  رـس  رب  ییوج  ماقتنا  ظاحل  زا  ینابرهـش  نیرومأم  زا  رفن  دـنچ  ماـن  هداد 
لماوع هلیسوب  مق  ياههچوک  زا  کی  رد  شترا  هتـسشنزاب  رادهجرد  یلع  دارم  یلع  هتـشذگ  بش  2 ـ دیدرگ . مالعا  مق  ینابرهـش  یماظن و 
دجاسم زا  یکی  رد  3 ـ تسا . هدومن  توف  هدشن و  عقاو  رثؤم  هلومعم  تاجلاعم  ناتسرامیب  هب  لاقتنا  زا  سپ  هک  عقاو  برـض  دروم  رگبوشآ 

ملیف شخپ  تیلوئسم  لحم  ناراگزومآ  زا  یکی  هک  هدش  هتشاذگ  شیامن  هب  دهشم  عیاقو  هب  طوبرم  یپایپ  بش  هس  تدم  هب  یملیف  شرفت 
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اب یسوم  نب  بیبح  دجـسم  لحم  رد  ناناوجون  زا  رفن  بیرق 400  تکرش  اب  یتارهاظت  تعاس 00/18  دودح  4 ـ تسا . هتـشاد  هدهع  هب  ار 
تارهاظت دروم  دـنچ  هب  يراج  زور  رد  انمـض  دـناهدش . قرفتم  هقیقد  تدـم 15  زا  سپ  نیرهاظتم  هک  هداد  يور  هرـضم  ياهراعـش  نداد 

اراضحتـسا تسا . هدـش  دروخرب  هواس  ناسرهـش  رد  تاـقبط  ریاـس  ناـیگنهرف و  تکرـش  اـب  رفن  دودـح 500  تارهاـظت  هلمج  زا  هدـنکارپ 
یفـسوی هدنریگ : طباض  هدـنیوگ :  روپناهج  یهدـنامرف  زکرم  3 ـ یناـنیزمز .  يریزو  تـسخن  2 ـ يدـنق .  گنهرـس  هژیو  رتفد  ضورعم 1ـ

دجـسم رد  یعامتجا  يراج  زور  رهظ  زا  لبق   21/10/57 خیرات :  312 هب :  11 13256/ه ـ هرامش : نادهاز  زا :  21/10/57 50/12 ـ  تعاس :
رد نادهاز  نویناحور  زا  نت  دنچ  یمعفک و  هللاتیآ  هکیلاح  رد  دـندوب  رفن  رازه  ود  دودـح  هک  نیرـضاح  سپـس  لیکـشت  نادـهاز  عماج 

نابایخ دنچ  یط  زا  سپ  هدومن و  یلم  دض  ینیمخ و   ) ماما  ( عفن هب  راعـش  نداد  ییامیپهار و  هب  تردابم  دـندرکیم  تکرح  نانآ  شیپاشیپ 
زا یکی  رد  هار  ریــسم  رد  ییاـمیپهار  انمــض  ندـیدرگ  قرفتم  تعاـمج  زاـمن  يرازگرب  زا  سپ  تـعجارم و  روکذـم  دجــسم  هـب  اددـجم 

تهج بتارم  دـنداد  همادا  ییاـمیپهار  هب  اددـجم  نایوجـشناد  زا  یکی  ینارنخـس  عامتـسا  زا  سپ  هتـسشن و  نیمز  هـب  نادـهاز  ياـهنابایخ 
زا يروشاع  بارتوبا  خیش  تشذگ  رد  زور  نیملهچ  تبسانم  هب   22/10/57 خیرات : ه ـ / 9071 هرامش :  312 هب : یناوضر  مالعا . راضحتسا 

روبزم خیش  نطوم  هک  رهـشوب  يرتمولیک  كداقچ 30  رد  نآ  فارطا  ءارق  ناجزارب و  رهـشوب و  یلاها  زا  یهوبنا  هدـع  يراـج  زور  حـبص 
رد ییامیپهار  نمـض  هدـش و  دراو  رهـشوب  هب  تعاس 00/16  دودـح  نیرهاظتم  دـیدرگ  رازگرب  روظنم  نیدـب  یمـسارم  عمجت و  دـشابیم 
هب یلاها  هلمح  لامتحا  رظن  زا  دـناهتخادنا . هار  هب  يدایز  يادـص  رـس و  هرـضم  ياهراعـش  نداد  لیبموتا و  قوب  زا  هدافتـسا  اب  اـهنابایخ و 

: تعاس یگنهاش  هدنریگ : درجم  هدنیوگ : ینودیرف  دربیم . رس  هب  لماک  یگدامآ  رد  زین  كاواس  نیا  انمض  دراد و  همادا  تبقارم  كاواس 
زور حبـص  نیوزق  نامزاس  مالعا  ربارب   22/10/57 خیرات : ه ـ  25 هب : ه ـ  2849/25 هرامش :  312 زا : دیـسر . يدـیما  ياقآ  ضرع  هب   45/18
مدرم هکنیا  نمـض  عامتجا  نیا  رد  دندوب  رفن  رازه  دودح 3  اهنآ  تیعمج  هک  دیدرگ  لیکشت  یعامتجا  نیوزق  هاش  دجـسم  رد   21/10/57
یلاها يارب  مق  بختنم  ظعاو  یناسارخ  مانب  یـصخش  دـناهدومن . رارکت  ینیمخ  ) ماـما  ( هل دک 66 و  هیلع  ار  دوخ  یمیدـق  ياهراعـش  نامه 

انمـض دـناهدومن . ناونع  اهیکاواس  اهیـشترا و  لاوما  نز  شتآ  زا  مدرم  يراددوخ  هرابرد  ناگدنونـش  عامتـسا  تهج  ار  یبلاـطم  نیوزق 
اب تاـقالم  نمـض  دراو و  ناتـسرهش  نآ  هب  نیوزق  هزور  دـنچ  ثداوـح  زا  یـشان  هدراو  تاراـسخ  دـیدزاب  يارب  زین  يوـلوم  دـیجم  ياـقآ 

ياهزور فرظ  هک  دنتسه  ددص  رد  نارگبوشآ  هلـصاو  عالطا  رارق  هب  تسا . هداد  ماجنا  ياهیـسررب  نیوزق  یماظن  يرادنامرف  رادنامرف و 
میمـصت یگنهامه  ياروش  هراب  نیا  رد  تسا  رارق  هدیـسر و  یماـظن  يرادـنامرف  عـالطا  هب  عوضوم  هک  دـننزب  شتآ  ار  یناـمتخاس  هدـنیآ 

عالطا هنوگ  ره  تسا  هدش  ماجنا  كاواس  نانکراک  لزانم  هب  ینفلت  دیدهت  دـنچ  طقف  و  دـشابیم . مارآ  عضو  ناجنز  رهـش  رد  العف  هتفرگ 
: زا رایس   2 312 هب : دیسر . لک  تیریدم  ماقم  ضرع  هب   20/15 تعاس : يرتنالک  ياقآ  هدنیوگ : دیسر . دهاوخ  راضحتسا  هب  ابقاعتم  يدعب 
هب تراک  بصن  دنبوزاب و  نتـشاد  اب  ناناوج  زا  ياهدع  يراج  زور  دادـماب  زا  هتـشذگ  زور  تارهاظت  ییامیپهار و  لابند  هب  مق 30/10/57 

دناهتفرگ هدهع  هب  ار  مق  رهش  کیفارت  یماظتنا و  روما  نیدایم  اههارراهچ و  زا  یضعب  رد  یمالـسا  تاماظتنا  رومأم  ناونع  تحت  دوخ  هنیس 
زا هب 312 و 314 و 302 2 ـ هدراو 1 ـ فارگلت  یتظافح  يدـنبهقبط  این  يرـصاب  مق  كاواس  سییر  ددرگیم . ضورعم  راضحتـسا  بتارم 

قفاوم تارهاظت  يرازگرب  لاـبند  هب   5/11/57 ه ـ ـ هرامـش 22249 / تشگزاب  وریپ /  خیرات 7/11/57  4 ـ ه ـ هرامش 22250 /  جدننس 3 ـ
اب دروخرب  رد  هک  دـندومن  جدننـس  رهـش  حطـس  رد  يزوسشتآ  هناراکبارخ و  تامادـقا  هب  تردابم  نافلاخم  زا  ياهدـع  يزوریپ  عوضوم 

نانابـساپ نایـصع  دیدش و  یتحاران  بجوم  رما  نیا  توف و  ناتـسرامیب  رد  دعب 6/11/57  زور  حبـص  یمخز و  نابـساپ  رفن  کی  نیرومأم 
ماج کی  ندـش  هتـسکش  رثا  رد  نکل  هتفایزاب  ار  دوخ  شمارآ  نیرومأم  يو  یگدیـسر  لوق  رکشل 28 و  هدنامرف  ینارنخـس  اب  هک  دیدرگ 

هب ترداـبم  هتخیر و  اـهنابایخ  هـب  کـیرحت و  اددـجم  دوـخ  راـک  رتـفد  رد  ینابرهـش  سییر  ندـش  یفخم  سرت و  ینابرهـش و  رد  هـشیش 
دمحا نارق  دجـسم  جدننـس و  هینیــسح  هـلمج  زا  جدننــس  رگید  نکاـما  فلاـخم و  دارفا  ياـههزاغم  زا  يدادـعت  ندز  شتآ  يزادـناریت و 
شقن تصرف  زا  هدافتسا  ءوس  اب  زین  تسینومک  حالطصا  هب  راکبارخ و  رصانع  زا  ياهدع  اه  يزوسشتآ  نیا  رد  هتبلا  هک  هدومن  هدازیتفم 
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رب رارقرب و  شمارآ  رکشل  تلاخد  اب  ماجنارس  ات  تشاد  مارآان  ياهرهچ  رهش  زور  تدم  مامت  رد  یلک  روط  هب  هتـشاد و  هدهع  هب  ياهنالاعف 
طسوت اهيرتنالک  زا  تظافح  لرتنک  يروآعمج و  ینابرهش  نیرومأم  عاضوا  لماک  ندش  يداع  ات  دش  رارق  نیمأت  ياروش  میمصت  ساسا 
یترصن دناهدیدرگ . یمخز  دنتسه  ینابرهـش  رومأم  نانآ  رفن  ود  هک  یمخز  رفن  هتشک و 15  رفن  تانایرج 4  نیا  رد  دریگ  تروص  رکـشل 

www.irdc.ir عبنم :

ناویلوس

دوخ یلام  يراذگهیامرس  رد  هاش  هک  یطئارش  رد  دادرخ 1356 و  زور 18  ناریا ، رد  اکیرما  ریفس  نیرخآ  ناویلوس » یلیه  مایلیو  ناویلوس 
راـشتنا همادا  طئارـش  رد  ناویلوس  دـش . نارهت  دراو   1، دوب هدروخ  تسکـش  روشک  نآ  ناـهاوخیروهمج  ددـجم  يزوریپ  هب  کـمک  يارب 
يولهپ اضردـمحم  ماجرفیب  یلام  تیامح  رطاخ  هب  ناریا  تموکح  هیلع  اکیرما  رد  اهتارکومد  هب  لیامتم  تاعوبطم  زیمآرخـسمت  تالاقم 

تاباختنا يرازگرب  هناتـسآ  رد  هاش  دـمآیم . نارهت  هب  روشک ،  نآ  يروهمج  تسایر  تاـباختنا  رد  رتراـک  یمیج  هاوخیروهمج  بیقر  زا 
رارق ناهاوخیروهمج  یتاباختنا  داتـس  رایتخا  رد  نتگنـشاو  رد  دوخ  ریفـس  يدهاز  ریـشدرا  قیرط  زا  رالد  نویلیم  اکیرما 120  لاس 1355 

هک يروـط  هب  تـخیگنارب  ار  اـهتارکمد  مـشخ  اـهکمک  نـیا  2. دـنک کـمک  رتراـک  یمیج  بـیقر  دروـف  دـلارج  يزوریپ  هـب  اـتدوب  هداد 
هک تارکمد  ناویلوس   3 دیمان . گنن » هیام   » ار يدهاز  راتفر  نامز  نامه  رد  رتراک  تموکح  رد  تینما  ياروش  هدنیآ  سیئر  یکسنیژرب » »

نیدرورف 1356 زور 20  هک  وا  تشاد . هدهع  رب  ار  نیپیلیف  سوئال و  رد  اکیرما  ترافس  نیا ، زا  شیپ  دوب ، هلاس  نارهت 56  هب  دورو  ماگنه 
روما ریزو  سنو  سوریاس  اب  یحیرـشت  یحیـضوت ـ  يرادـید  ناریا ، هب  دورو  زا  لـبق  دوب  هدـش  نییعت  ناریا  رد  اـکیرما  ترافـس  تمـس  هب 

باختنا لیلد  هک  مدیسرپ  يو  زا  سنو  اب  تاقالم  نیتسخن  رد  دسیون : یم  نینچ  رادید  نآ  دروم  رد  ناویلوس  تشاد . اکیرما  تقو  هجراخ 
: تفگ خـساپ  رد  هجراخ  ریزو  تسا ؟ هدوب  هچ  مرادـن  نآ  ةرابرد  ياهقباـس  هبرجت و  هنوگ  چـیه  هک  يروشک  رد  ترافـس  تسپ  يارب  نم 
رد هک  دـناهدوب  یتاـملپید  يوج  تسج و  رد  ناریا  ترافـس  تسپ  يارب  هک  تسا  هدوـب  نیا  تمـس  نیا  هب  ناوـیلوس ـ  نم ـ  باـختنا  تلع 
راک هماکدوخ  ردتقم و  رادمامز  کی  اب  دـناوتب  هتـشاد و  یفاک  هبرجت  دـنوشیم  هرادا  يدادبتـسا  زکرمتم و  ياهتموکح  اب  هک  ییاهروشک 

رتراک اب  تاقالم  هب  تیرومأم ، هزات  لحم  هب  دوخ  ندـمآ  زا  لـبق  لومعم  مسر  کـی  قبط  ناریا  رد  اـکیرما  دـیدج  ریفـس  ناویلوس   4 دنک .
يارب دامتعا  لباق  دحتم  ناونع  هب  ناریا  کیژتارتسا  تیمها  رب  دوخ  تبحـص  رد  رتراک  دـسیونیم : زین  دروم  نیا  رد  يو  دـش . هدـناوخارف 
دیکأت دروم  سراف  جـیلخ  ساـسح  ۀـقطنم  تینما  يارب  تاـبث  لـماع  کـی  ناونع  هب  ار  ناریا  تیمها  نینچمه  رتراـک   . درک دـیکات  اـکیرما 

یتاملپید ناویلوس  مایلیو  دـش . رکذـتم  ار  اکیرما  ناریا و  نیب  هقالع  دروم  لئاسم  ریاس  تفن و  تمیق  عوضوم  همتاخ  رد  داد و  رارق  ددـجم 
تیرومأـم لوط  رد   5 دوـب . تیرومأـم  نیا  نتفریذـپ  هب  لـیام  هن  تشاد و  ناریا  هب  تبـسن  یقیقد  تاـعالطا  هن  شدوـخ  لوـق  هـب  هـک  دوـب 

هکنآ روصت  هب  يولهپ  اضردـمحم  تخیر و  ورف  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رثا  رب  هاش  یتموکح  ماـظن  نارهت  رد  ناویلوس  ماـیلیو  کـیتاملپید 
رد اهنآ  ریفس  شقن  نتگنشاو و  رد  تارکمد  ياهتـسایس  هب  شیپ  زا  شیب  دندرکن ، تیامح  بالقنا  جوم  ربارب  رد  يو  زا  ًادمعت  اهیئاکیرما 

لبق ياههام  رد  یتح  تسب و  راک  هب  هاش  میژر  ظفح  يارب  تشاد  ناوت  رد  هچ  ره  رتراک  تلود  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـش . نیبدـب  نارهت 
رد اما   6 دوب . هداد  رارق  رظن  دـم  زین  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  يریگولج  يارب  یماـظن  ياـتدوک  حرط  يولهپ  میژر  طوقـس  زا 
ریغ ار  هاش  طوقـس  دوب و  هدش  دـقتعم  يولهپ  میژر  ظفح  يارب  شالت  ندوب  هدوهیب  هب  بالقنا  جاوما  ربارب  رد  دوخ  زین  ناویلوس  لاح  نیع 

اب ناویلوس  تیرومأم  دندوب . راک  مرگرس  ناریا  رد  ییاکیرما  رازه  زا 35  شیب  نارهت  هب  ناویلوس  دورو  ماگنه   7. تسنادیم بانتجا  لباق 
نارهت رد  ناویلوس  يریگناگورگ ، نایرج  رد  تفای . نایاپ  نآ  نانکراک  يریگناگورگ  يارجاـم  نابآ 1358 و  رد  اکیرما  ترافس  ریخست 

نداد 32 يرارف  رد  بـالقنا ، شکاـشک  رد  اـکیرما و  هب  تشگزاـب  زا  لـبق  وا  دوب . هتفر  نتگنـشاو  هب  دادـیور  نیا  عوقو  زا  شیپ  وا  دوـبن .
هژیو زاورپ  کی  اـبار  اهیلیئارـسا  يو  تشاد . ار  یلـصا  شقن  زین  دـندوب  رقتـسم  نارهت  رد  روشک  نآ  ترافـس  رد  هک  یلیئارـسا  تاـملپید 
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بالقنا ياـههشیر  هراـبرد  ناریا » تیرومأـم   » دوخ ياهحفـص  باـتک 296  رد  ناوـیلوس   8 درک . جراـخ  ناریا  زا  اـکیرما  عاـبتا  اــب  هارمه 
یکـسنیژرب هتـشاد و  رظن  فالتخا  ناریا  عاضوا  لابق  رد  رتراک  هژیو  رواـشم  یکـسنیژرب »  » اـب هک  تسا  هتـشون  هداد و  تسد  هب  یتاـعالطا 

بالقنا نایرج  رد  ناریا  هب  رتراک  یماظن  هداتسرف  رزیاه  لارنژ  یکـسنیژرب ، ناویلوس و  رظن  فالتخا  هرابرد  تسا . هتفریذپن  ار  وا  تاماهتا 
نارهت رد  ایـس ) قبـسا  ریدم   ) زمله دراچیر  نیـشناج  ناویلوس  تسا . هتـشون  ددـعتم  بلاطم  تیرومأم  نیا  هرابرد  دوخ  تارطاخ  باتک  رد 
تمیزع زا  سپ  هتفه  کـی  دنفسا 1351 ، زور 26  زمله  دراـچیر  دوب . هاـش  ناتـسود  زا  ناریا و  رد  اـکیرما  ریفـس  زا 1351  هک  دوب  هدـش 

ماـمتا یپ  رددیفـس  خاـک  هب  رتراـک  دورو  زا  لـبق  هتفه  کـی  يد 1355  رد 5  دـش و  نارهت  دراو  اـکیرما ، قبـسا  ریفــس  دـنلراف » فزوژ  »
. دوب ریفـس  نودـب  مین  هاـم و  تدــم 5  هـب  اـکیرما  ترافــس  نارهت ، هـب  ناوـیلوس  دورو  اـت  ناـمز  نآ  زا  درک . كرت  ار  نارهت  شتیرومأـم 

لوا رد  تفای و  تسد  يزوریپ  هب  دروف  دـلارج  دوخ  هاوخیروهمج  بیقر  رب  اکیرما  نابآ 1355  تاباختنا  رد  رتراک  یمیج  . 1 اهتشوناپ :
ریـشدرا هب  طوبرم  دانـسا  شخب  هب  . 2 دـش . دیفـس  خاـک  دراو  اـکیرما  روهمج  سیئر  نیمهن  یـس و  ناونع  هب  يد 1355 ـ  هیوناژ 1977 ـ 
گنشوه اضرلادبع  يولهپ ، نارود  رد  ناریا  یجراخ  تسایس  . 3 دوش . هعجارم  یسایس  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  تیاس  رد  يدهاز 

مایلیو هاش ، رفس  نیرخآ  . 5 ص 240 . یساملپید ، خیرات  دانسا و  زکرم  اکیرما ، ناریا و  طباور  رامشزور  . 4 ص 462 . زربلا ، رشن  يودهم ،
ياهشهوژپ تاعلاطم و  هسـسؤم  نمهب ، همان 22  هژیو  یخیرات ، تاـعلاطم  همانلـصف  . 6 ص 26 . يودهم ، گنـشوه  اضرلادـبع  سارکوش ،
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يزوریپ زا  دعب  بالقنا  خیرات 

هرس سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  يراگن  خیرات 

لاس نیمدصکی  اب  فداصم  یـسمش  لاس 1378  مالـسا  خیرات  هورگ  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  یمالـسا  بالقنا  يراگن  خـیرات 
ماظن رب  فرژ  يریثات  یمالـسا  بالقنا  ییاپرب  اب  هک  دوب ، مالـسا  خیرات  درمربا  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  یمالـسا  بالقنا  ریبک  ربهر  دـلوت 

ساسا تناید  نید و  نآ  رد  هک  داهن  ناینب  ناریا  رد  ار  یماظن  و  دروآ ، دیدپ  میظع ، یلوحت  تشاذگ ، ناهج  یعامتجا  یسایس و  یـشزرا ،
ربهر يزورون  مایپ  رد  تسا . راوگرزب  نآ  فادها  هار و  ییوج  یپ  مزلتـسم  اهـشزرا  نیا  ظفح  کش  یب  دش . یعامتجا  ياهـشزرا  رایعم  و 
ناوت روخ  رد  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ام  ماما ، رکفت  ياـیحا  رب  هل  مظعم  دـیکات  دـندیمان و  ماـما  لاـس  ناونع  هب  ار  لاـس  نیا  هک  بـالقنا  مظعم 

رصاعم ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  طسوت  هرـس  سدق  ماما  تیـصخش  فلتخم  داعبا  هچ  رگا  میزادرپب ; ماما  تارکفت  زا  يا  هشوگ  هب  شیوخ 
هتشاگن ماما  تیـصخش  نوگانوگ  داعبا  ات  تسا  هدش  شـشوک  هتفرگ و  رارق  هقادم  هعلاطم و  دروم  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  ياهروشک  رد 

یـسانشزاب یفرعم و  يارب  ناهج  ياهروشک  ریاـس  ناریا و  رد  هلوقم  نیا  رد  هک  تسا  یناوارف  ياـهباتک  تـالاقم و  نخـس  نیا  هاوگ  دوش .
هتفگان و نانچمه  راوگرزب  نآ  شقن  ماما و  يربهر  یتیـصخش و  ياه  هبنج  زا  یخرب  نیا ، دوجو  اب  تسا . هدش  هتـشاگن  ماما  ياه  هشیدنا 
هک دننک  یم  نامگ  یخرب  هک  ارچ  تسا  ناشیا  یـسانش  خیرات  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  یملع  ياهیگژیو  زا  یکی  تسا . هدـنام  هتخانـشان 
اراد تهاقف  هدـمع  لماوع  زا  یکی  هک  یلاح ، رد  درادـن . یـصصخت  اهـشناد  رگید  رد  تسا ، ملکتم  فوسلیف و  یلوصا ، هیقف ، یـسک  رگا 
ملع یـضعب  دـنچ  ره  تسا  مولعلا  ما  خـیرات  اریز  تسا ; خـیرات  هلمج  نآ  زا  مولع  همه  هب  قیمع  هبناـج و  همه  شناد  اـه و  یهاـگآ  ندوب 
همه رد  وجتـسج  هب  و  دراذـگ . رـس  تشپ  ار  هویـش  نیا  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  دـنناد ، یم  مزال  یحطـس  ییادـتبا و  هلحرم  اـت  ار  خـیرات 
نیا زا  دراد ; یم  للدم  ار  تقیقح  نیا  رگنایب  ماما  یملع  ياه  هشیدنا  یسررب  تخادرپ و  خیرات  هلمج  نآ  زا  نامز و  زاین  دروم  ياهـشناد 
جنگ ناراد  ثاریم  همه  رب  عقاو  هب  مینک . ناـیب  هنیمز  نیا  رد  ار  لـحار  ماـما  ياههاگدـید  زا  يا  هشوگ  هلاـقم  نیا  رد  اـت  میدـش  نآ  رب  ور 

. دنـسانشزاب ار  وا  شالت  داهج و  رمع  کی  تکربرپ  لمع  يرکف و  راثآ  دنـشیدنیب و  يو  فرژ  ياه  هشیدـنا  رد  اـت  تسا  مزـال  شمـالک 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 588 

http://www.ghaemiyeh.com


زا یمالـسا ، هشیدنا  شناد و  ناراکردنا  تسد  همه  هدوبن و  ربخ  یب  خـیرات  دـنلب  هاگیاج  زا  گرزب  ناگتخیهرف  ناملاع و  خـیرات  فیرعت 
هرهب اه  هتخانـشان  كرد  قیاقح و  ییاسانـش  رد  نآ  زا  هتـشاد و  ییانـشآ  ملع  نیا  اب  يا  هنوگ  هب  کی  ره  ناـملکتم ...  نارـسفم ، ناـهیقف ،
يوغل فیرعت  میوش . یم  روآدای  هصالخ  روط  هب  هک  دـنا  هدومن  هئارا  عوضوم  نیا  رد  ینوگانوگ  فیراعت  کیره  ور  نیا  زا  دـنا ، هتـسج 

تمدـق میدـق و  يانعم  هب  دوش  یم  ظفلت  خرا »   » یناـنوی رد  هک  ( arch ، ) زا خیرات »   » ظفل هک  دننآ  رب  ناراگن  خـیرات  زا  یهورگ  خـیرات 
هژاو هدـش و  هتفرگ  لیـصا  ای  لصا  يانعم  هب  هدـش ، ییاـپورا  ياـهنابز  دراو  هک  نآ  زا  سپ  ظـفل  نیا  هچرگ  تسا . هدـیدرگ  قتـشم  هدـمآ 
ناـبز رد  ( Storia ، ) و یـسیلگنا ، ناـبز  رد  ( histony ، ) هژاو دور . یم  راـک  هـب  نیتـسخن  هنوـمن  ياـنعم  هـب  ( Archype ، ) یسیلگنا

ناتساد تیاکح و  يانعم  هب  ینانوی  يایروتسا  هژاو  زا  همه  یلویناپسا  نابز  رد  ( historia ، ) هسنارف و نابز  رد  ( histoire ، ) ییایلاتیا و
هـصق تیاکح و  يانعم  هب  مالـسا  زا  شیپ  یبرع  نابز  رد  هک  نیلوالا »  ریطاـسا   » زورما و یـسیلگنا  رد  ( Story ، ) ظفل تسا . هدش  قتـشم 

رد تسا  هدمآ  ناکرـشم  نابز  زا  هک  میرک  نآرق  رد  نیلوالا »  ریطاسا   » حالطـصا تسا . هدش  ذـخا  ینانوی  يایروتـسا  زا  زین  ود  ره  هدـمآ ،
اه هژاو  نـیا  یموـهفم  زییمت  يارب  یبرغ  ناــققحم  زا  يا  هراــپ  ( 1 . ) تسا هدـش  یم  لامعتـسا  ینانوی ، هقباـس  هب  تیاـنع  اـب  اـنعم و  نیمه 

، اب ار  خـیرات  ملع  يانعم  هب  ( histoire ، ) گرزب و ( H ، ) اب ار  هتـشذگ  ملع  يانعم  هب   ( Histoire  ) نایوسنارف دنا . هدرک  ییاهـششوک 
ار  ( Historie  ) هتـشذگ و راـبخا  ملع و  ینعی  لوا ، ياـنعم  يارب  ار   ( Geschte  ) اهیناملآ زا  یـضعب  دـنا . هداد  شیامن  کچوک  ( h)
ات دنک  عوجر  ینیتال  هشیر  هب  تسا  هدش  راچان  سابتلا  نیا  عفر  يارب   Hegel لگه دنا . هدرب  راک  هب  خیرات  ملع  ینعی  مود ، يانعم  يارب 
رد دیوگ . خیرات  هژاو  يانعم  رد  يدنـشقلق  ( 2 . ) دـهد ناشن  ار   ( historia rerum gestarum و (   ( Resgestae  ) نیب قرف 

. دوش یم  هتفگ  دـنا ، هتـسناد  زیچ » ره  رخآ  تیاهن و   » ار نآ  يانعم  یبرع و  ار  نآ  یهورگ  دراد . دوجو  رظن  فـالتخا  خـیرات  ظـفل  لـصا 

. دـسر یم  دوخ  هبترم  نیرتالاب  لامک و  هب  درف  نآ  لامعا  اب  یموق  تفارـش  ینعی  تسا . دوخ  موق  خـیرات  ینالف  ینعی  هموق »  خـیرات  نالف  »
هب ار  زور  هام  تسا . هدـش  هتفرگ  زور » هام   » زا برعم و  ظفل  نیا  تسا ، تقو  فیرعت  تغل ، رد  خـیرات  دـیوگ : یجیفاک  نیدـلا  ییحم  ( 3)
رد خیرات  دیوگ : يواخـس  همالع  ( 4 . ) دـنا هدرب  راـک  هب  فیرعت  هوجو  رد  ار  نآ  هداد و  رارق  نآ  ردـصم  ار  خـیرات  هدرک و  بیرعت  خروم 

ياـنعم هب  هک  مدرک ، نـییعت  ار  شتباـتک  ناـمز  ینعی ، هـتخرو »  باـتکلا و  تـخرا   » دوـش یم  هـتفگ  تـسا . تـقو  زا  نداد  یهاـگآ  تـغل 
میوقت تیقوت و  ياـنعم  هب  زاـغآ  رد  خـیرات  ظـفل  هک  دوـش  یم  تشادرب  نینچ  قوـف  بلاـطم  عوـمجم  زا  ( 5 . ) دـشاب یم  تقو  ندـناسانش 

رب یخیرات  رابخا  طبـض  يارب  تسا و  هتفای  نامز  ساسا  رب  ثداوح  شراـگن  ینعی  يرگید ، ياـنعم  نآ  زا  سپ  یلو  تسا . هدـش  لامعتـسا 
تـسا یتقو  فیرعت  حالطـصا ، رد  خیرات  دیوگ : يواخـس  همالع  خیرات  یحالطـصا  فیرعت  تسا . هدیدرگ  جیار  عوضوم  نامز و  بسح 

، ندب تمالـس  ساوح و  تحـص  تافو و  ثیدح ، همئا  تاور ، دلوم ، زا : دـنترابع  لاوحا  نآ  و  دـنوش . یم  تبث  طبـض و  لاوحا  نآ  اب  هک 
اهنآ هدـنیآ  لاح و  هتـشذگ ، لاوحا  رد  وجو  تسج  هب  زاین  هک  روما  نیا  هیبش  هچنآ  حـیرجت و  قیثوت و  طبـض ، ظفح ، جـح ، رفـس ، لـقع ،

، دربن هوزع ، ندمآ  دیدپ  ریزو ، هفیلخ ، روهظ  و  بجاو ، دـیدجت  يویند ، يراوگان  روهظ  ناسب  گرزب ، عیاقو  ثداوح و  زا  هچنآ  زین  دراد .
، هک نآ  لصاح  دریگ ... یم  رارق  خیرات  هزوح  رد  دیامن  یم  خر  تلود ، لاقتنا  بصاغ و  طلسم  مکاح  زا  نآ  ندناتـس  زاب  نیمزرـس و  حتف 
ناسنا و خـیرات  عوضوم  دوش و  یم  ثحب  تسا ، ملاع  رد  هچنآ  هکلب  تیقوتو ، نییعت  ثیح  زا  نامز  عیاـقو  زا  نآ  رد  هک  تسا  ینف  خـیرات 
زا هچنآ  هتشذگ و  هام ، لاس و  زا  هچنآ  هب  تیانع  اب  اهزور ، اهبش و  ددع  زا  تسا  ترابع  خیرات  دیوگ : یم  يدنشقلق  ( 6 . ) دشاب یم  نامز 

ناهن راکشآ و  طباور  هب  ندرب  یپ  خیرات  تسا ، ثداوح  ریسفت  هکلب  تسین ، ثداوح  خیرات  دیوگ : بطق  دیس  ( 7 . ) تسا هدنام  یقاب  اهنآ 
مامت رد  هک  تاـیح  ياـه  هقلح  زا  يا  هتـسویپ  مه  هب  تدـحو  دـیآ و  تسد  هب  اـهنآ  زا  يرادـماظن  ياـنعم  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، ثداوح 

رد هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  مالک  اب  ار  هراب  نیا  رد  نخـس  ( 8 . ) دروخ مشچ  هب  طیحم  ناـمز و  اـب  ماـگمه  وپاـکت ، شنکاو و  نآ ، يازجا 
هللا یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  هثالث  ماسقا  زا  یکی  لخاد  يریدقت  رب  هک  تسا  مولع  زا  يرایسب  هک  نادب  : » میهد یم  نایاپ  خیرات  فیرعت 

رد دـنوش  لخاد  اهنآ  سپ  مینک . هعجارم  اهنآ  هب  تربع  رظن  اب  هک  یتروص  رد  نآ ، لاـثما  خـیرات و  ملع  لـثم  دـندومرف ...  رکذ  هلآو  هیلع 
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یم خیرات  هدنزاس  شقن  هرابرد  رگید  ياج  رد  ( 9 .« ) دوش تیوقت  ای  لصاح  داعم  هب  ملع  ای  هللا  هب  ملع  اهنآ  هطـساو  هب  هک  همکحم »  هیآ  »
يرثوم شقن  هعماج  تفرـشیپ  رـشب و  یلاـعت  رد  دـناوت  یم  هتخاـس  دوخ  ملعم  هک  هنوگ  ناـمه  ( 10 .« ) تسا ناسنا  ملعم  خـیرات  : » دـنیامرف

دهد و رییغت  ار  نانآ  لماکت  ریسم  و  دروآ . دوجو  هب  فارحنا  هدنیآ  لسن  نازومآون و  هشیدنا  رد  دناوت  یم  زین  فرحنم  ملعم  دشاب ، هتشاد 
یبوخ هب  ار  هعماج ، هشیدنا  نارادساپ  ناگدنسیون ، تیلوؤسم  ماما  فیرعت  نیا  تساراد  ار  یگژیو  نیا  زین  خیرات  دهد . رارق  یبیـشارس  رد 

نینچمه ( 11  « ) تسا هدنیآ  ياهلسن  رگنشور  خیرات  : » دومرف نینچ  هدنیآ  ياهلسن  رد  خیرات  شقن  هرابرد  ماما  ور  نیا  زا  دنک ، یم  نشور 
ارچ ( 12 « ) دشاب ام  قشمرـس  دیاب  خیرات  : » دومرف نینچ  نآ  زا  يزومآ  سرد  خـیرات و  هب  هجوت  رظن و  تقد  هعلاطم و  هب  مدرم  قیوشت  يارب 

ياهملق هدولآ و  ياهتـسد  هراومه  هنادنمگوس ، هچرگ  دشاب  یم  اهتیعقاو  قیاقح و  زا  يرایـسب  ساکعنا  يارب  یمیظع  هاگ  هولج  خیرات  هک 
خیراـت رد  دوـخ  دـیلپ  فادـها  تـهج  رد  یناوارف  ياهیـصلاخان  هتخاـس و  هـنوراو  ار  خـیرات  یعقاو  هرهچ  هناـگیب ، ناگدـشریجا  مومــسم 

نارکفتم و ناـققحم ، فیاـظو  هک  دـنا  هداد  دارفا  هب  ار  مزـال  ياهرادـشه  هدرک و  ساـسحا  ار  رطخ  نـیا  هراوـمه  ماـما  و  دـنا . هدـیناجنگ 
تهج نیا  زا  ( 13 «. ) دشاب مدرم  ياه  هدوت  رگرادیب  هک  دراد  هدیاف  یملق  : » دومرف هنیمز  نیمه  رد  و  دیامن . یم  رت  نیگنس  ار  ناگدنـسیون 

رثا رب  هچرگ  تسا . مدرم  یهاگآ  يارب  دمآراک  سدقم و  هلیـسو  عیاقو  تبث  هویـش  خـیرات و  شناد  هک  میتسه  هدوب و  رواب  نیا  رب  هراومه 
زا یخرب  رامعتـسا و  ناگدنـسیون  ناتـسد و  هب  ملق  تسد  رد  خـیرات  دنمـشزرا  رازبا  نونکا  ناسیون ، خـیرات  ناناد و  خـیرات  يراگنا  لـهس 
رد هتخاس و  ار  نانآ  ات  دـننک  یم  هدافتـسا  مدرم  تلفغ  یهاگآان و  زا  دوخ  دـصاقم  يارجا  يارب  هک  دـشاب  یم  ایند  رد  اهنآ  یموب  لـماوع 

تسد دیاب  ملق  نیا  تساه ، هحلسا  زا  یکی  شدوخ  ملق  : » دومرف هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  يور  نیدب  دنیامن . میلـست  شیوخ  هتـساوخ  ربارب 
مالـسا و یلاعت  يارب  ار  شیوخ  نایب  ملق و  هک  دـیرامگب  تمه  : » دومرف رگید  ياـج  رد  و  ( 14 .« ) دشاب لضافا  تسد  و  حلاص ، صاخـشا 

فاصنا يور  زا  هک  تسا  یناسنا  ملق  شملق  یـسک  نآ  دومرف : ناگدنـسیون  فیاظو  هراـبرد  و  ( 15 « ) دـیریگ راک  هب  دوخ  تلم  روشک و 
ياهتضهن مالسا و  حیحص  خیرات  شرتسگ  تهج  رد  هک  تسا  ضرف  هتخیهرف  ناراگن  خیرات  اناوت و  ناگدنسیون  رب  نیاربانب  ( 16 . ) دسیونب

هدش و ریجا  نازادرپ  غورد  رامعتـسا و  تسد  المع  قیاقح  طبـض  یخیرات و  عیاقو  شراگن  تبث و  اب  دنرادرب و  یـساسا  ياهماگ  یمالـسا 
ار اهتیعقاو  فالخ  يدازآ  زا  هدافتـساءوس  اب  دیابن  اریز  دنزاس ; هاتوک  ار  مدرم  تاداقتعا  راکفا و  هشیدـنا و  نادزد  هتخورف و  دوخ  لماوع 
: دوـمرف و  ( 17 « ) دـشابن رگ  هئطوت  هک  تسا  دازآ  یملق  : » دوـمرف ناگدنـسیون  هب  اتـسار  نیمه  رد  هرـس  سدـق  ماـما  موـحرم  دـنیامن . ناـیب 
هک يردق  نآ  : » دومرف ملق  لها  ناگدنسیون و  شقن  هرابرد  و  ( 18  « ) تسامش تسد  رد  هک  تسا  ییاهملق  زورما  امش  گرزب  تیلوؤسم  »

تسا هدربن  ررض  رگید  ياهزیچ  زا  تسا ، هدیشک  ررض  هک  يردق  نآ  تسا و  هدربن  رگید  يزیچ  زا  تسا  هدرب  عفن  حیحص  ياهملق  زا  رشب 
خیرات خـیرات و  هلاسم  شزرا  دـندش و  یم  روآدای  هدرک و  رطخ  ساسحا  اـهراب  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما  هک  تسا  تهج  نیدـب  ( 19 «. )
وگزاب نوگانوگ  ياهتبـسانم  رد  ار  شیوخ  رواب  روظنم ، نیمه  هب  و  دـندوب . لـئاق  يا  هژیو  هاـگیاج  نآ  يارب  هدومن و  دزـشوگ  ار  يراـگن 

هویش مالسا ، رد  يراگن  خیرات  شیادیپ  بالقنا  خیرات  نتشون  يارب  شرافـس  - 1 دریگ . رارق  ناراگن  خیرات  ياشگهار  دناوتب  ات  دـنا  هدرک 
یم هشیر  يزاغم  هریـس و  ثیدح ، ریـسفت ، ینآرق ، مولع  دننامه ، یمالـسا  بان  مولع  زا  هک  تسا  ینید  اشنم  ياراد  یخیرات  تفرعم  زا  يا 

تهج زا  رظن  نیا  تسا . نیملـسم  ناهج  رد  دـحاو  تما  هیحور  داـجیا  يراـگن ، خـیرات  تضهن  ندـمآ  دـیدپ  رد  مالـسا  ریثاـت  مها  دریگ .
زا يوریپ  هب  زین  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  ( 20 . ) دراد یم  للدم  ار  نآ  مالسا  یخیرات  ياهباتک  رتشیب  هکلب  درادن . لالدتـسا  هب  زاین  ینـشور 
زا هار  نیا  رد  دنشاب و  هتـشاد  هجوت  یمالـسا  بالقنا  خیرات  شراگن  نیودت و  رد  هک  درک  یم  شرافـس  ناگدنـسیون  هب  هراومه  ناینیـشیپ 

ناگدـنیآ راکفا  نتخاس  مومـسم  يارب  رابکتـسا  رامعتـسا و  نارکون  مومـسم و  ياهملق  زا  شور  نیا  اـب  دـننکن و  راذـگورف  یـشالت  چـیه 
زا يریگولج  هدنیآ و  ياهلـسن  يرادـیب  يارب  تسا  مزال  : » دـنیامرف یم  نینچ  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  هنیمز  نیمه  رد  دـنیامن . يریگولج 

لیصا تازرابم  ندش  نشور  دنزادرپب . یمالسا  تضهن  نیا  خیرات  قیقد  یسررب  هب  مامت  تقد  اب  دهعتم  ناگدنسیون  ناضرغم ، یسیون  طلغ 
دیاـب هـک  تـسا  یمهم  لـیاسم  زا  دـتفا  یم  قاـفتا  هدـنیآ  رد  هـک  ییاهدادـیور  نونکاـت  شا  هـفطن  داـقعنا  يادـتبا  زا  ناریا ، رد  یمالــسا 
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یم مهبم  هدنیآ  ياهلـسن  يارب  تسا ، حضاو  نشور و  ام  يارب  زورما  هچنآ  تسرد  دنزادرپب  نادـب  دـهعتم  رکفتم و  ناملاع  ناگدنـسیون و 
ار اهملق  نیا  نیما ، ناگدنسیون  دیاب  دنتسه  تایعقاو  فیرحت  ددصرد  مومسم  ياهملق  زورما  تسا . هدنیآ  ياهلسن  رگنشور  خیرات  دشاب و 
زا زارف  نیا  هب  دـننک ، یم  مومـسم  دوخ  نیگآرهز  ياـهملق  اـب  ار  هعماـج  راـکفا  نوـنکا  مه  هک  یناتـسد  هب  ملق  شاـک  يا  ( 21 «. ) دننکشب

نانآ ینامیـشپ  ثعاب  هک  دنـسیونب  يزیچ  دیاب  هک  ارچ  دندش . یمن  شیوخ  یتخبدب  ثعاب  دنداد و  یم  ارف  شوگ  هرـس  سدق  ماما  بلاطم 
ترسم و یلو  ما ، هتـشون  باتک  رایـسب  هک  متـسه  دوخ  رـصع  ناگدنـسیون  زا  نم  : » دیوگ یم   Walter Scott تاکـسا »  رتلو  . » دوشن

دـساف ار  یـسک  چـیه  دـیاقع  هیاپ  و  ما . هدرکن  لزلزتم  ار  یـسک  نامیا  هک  نیا  زا  منامداش  هکلب  تسین ، تافیلات  ترثک  رظن  زا  نم  راـختفا 
نایب - 2 ( 22  «. ) مشاـب هتـشاد  رـس  رد  ار  نآ  ندرک  دوباـن  وحم و  يوزرآ  متفیب ، گرم  رتسب  رد  یتـقو  هک  ما  هتـشونن  يزیچ  ما و  هتخاـسن 

لماوع نیا  نایم  زا  اما  دنراد  نوگانوگ  لماوع  للع و  ملاع ، رد  يا  هدـیدپ  تکرح و  ره  دـننام  اهبالقنا ، یمالـسا  بالقنا  فادـها  ندرک 
یعرف لماوع  يدادعت  یلصا و  تلع  کی  یبالقنا  ره  نیاربانب  دریگ . یم  رارق  نآ  رانک  رد  ای  تلع و  نامه  عبات  هیقب  یساسا و  تلع ، کی 
يدام ياهبالقنا  یهلا 2 - ياهبالقنا  - 1 تسا : هنوگ  ود  هدـمآ  دوجو  هب  ناـهج  رد  هک  ییاـهبالقنا  تفرگ . رظن  رد  ار  همه  دـیاب  هک  دراد 

اهنآ یلـصا  تلع  و  دـشاب . یم  هعماج  رب  دـنوادخ  قلطم  تیمکاح  اهنآ  فدـه  دوش و  یم  عورـش  یهاوخادـخ  هزیگنا  اـب  یهلا  ياـهبالقنا 
هک دـشاب  یم  هعماج  ای  هقبط  هورگ ، درف ، يارب  يداـم  هاـفر  هزیگنا  اـب  زین  يداـم  ياـهبالقنا  تسا . اـهناسنا » یهاوخادـخ  ادـخ و  تساوخ  »

بالقنا تسا . يدام  ياهنامرآ  اهتساوخ و  تایدام و  اهبالقنا  هنوگ  نیا  یساسا  فده  تسا و  تردق  تیمکاح و  هب  ندیـسر  نانآ  دصقم 
یلص ربمایپ  بالقنا  نیاربانب  دشاب . یم  اهناسنا » یهاوخادخ  دنوادخ و  تساوخ   » نآ یساسا  فده  هک  تسا  یهلا  یبالقنا  ناریا  یمالـسا 

نآ زا  دـنراد  دـنوادخ  هدارا  ساسا  رب  زین  یتلاـصا  یمالـسا  ياـهبالقنا  ریاـس  هک  هدوب  راـگدرورپ  تساوخ  ققحت  تهج  رد  هلآو  هیلع  هللا 
یعرف للع  یـساسا و  تلع  هب  هجوت  عوضوم  ظاحل  هب  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  ناریا  یمالـسا  دنمهوکـش  بـالقنا  تسا  هلمج 

يارب ار  اهتکرح  اهمایق و  للع  اه و  هزیگنا  فادـها و  دـیاب  راگن  خـیرات  هک ،  دوب  رواب  نیا  رب  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  یبالقنا ، ياهتکرح 
زاغآ تیناحور  ناشیا و  يربهر  هب  مق ، هیملع  هزوح  زا  هک  یمالسا  بالقنا  فادها  نییبت  صوصخ  رد  يو  دیامن . طبـض  تبث و  ناگدنیآ 

: دیامرف یم  ور  نیا  زا  دنریگ  راک  هب  ار  دوخ  یعـس  مامت  هک  دهاوخ  یم  ناراگن  خـیرات  زا  دوب ، یمالـسا  الماک  فادـها  ياراد  دـیدرگ و 
و رجحت ، دادیب ، متـس ، ملظ ، هیلع  مدرم  هنوگچ  هک  دیهد  ناشن  دـیاب  امـش  دـینک . صخـشم  ار  مدرم  مایق  فدـه  ات  دـینک ، شالت  یعـس و  »

کی رد  و  طاقتلا ، مالسا  يراد ، هیامرس  مالسا  یتنطلـس ، مالـسا  رکفت  نیزگیاج  ار  يدمحم  بان  مالـسا  رکف  و  دندرک . مایق  ییارگـسپاو 
نآ ساسا  رب  مدرم ، هک  دنتسه  یفادها  ياراد  یخیرات  ياهتکرح  هک  دنرواب  نیا  رب  هرـس  سدق  ماما  ( 23 «. ) دندرک ییاکیرما  مالسا  هملک 

. تشاد رظن  رد  زین  ار  نآ  یمدرم  فادها  تسا  مزال  هکلب  درک ، افتکا  اه  هزیگنا  هب  اهنت  خیرات  شراگن  رد  دیابن  اذل  دنا ، هدرک  مایق  فدـه 
ثداوح اهمایق و  فادها  نایب  بوچراهچ  رد  هک  تسا  شریذپ  لباق  یماگنه  طقف  خـیرات ، یلیلحت  ياه  هتـشاگن  ای  اهلیلحت  ساسا ، نیا  رب 

نینچ دوخ  ياه  همان  زا  یکی  رد  ماما  تهج  نیمه  هب  تسا  هدش  فیرحت  صقان و  خیرات  نآ  دوشن ، هراشا  عوضوم  نیدب  رگا  الا  و  دـشاب .
نیخروم هشیمه  هک  ارچ  دییامن ، صخـشم  ار  مدرم  مایق  فده  ات  دینک  شالت  یعـس و  دیناوت  یم  هچ  ره  مهاوخ  یم  امـش  زا  : » دـسیون یم 

خیرات نتـشون  هب  يا  هدـع  اهبالقنا ، هشیمه  نوچ  مه  زورما  دـننک ، یم  حـبذ  ناشنابابرا  اـی  دوخ و  ضارغا  خلـسم  رد  ار  اـهبالقنا  فادـها 
بـلطم و ره  یعقاو  شزرا  یـسیون  دنتـسم  - 3 ( 24 «. ) دـنراد قرـش  برغ و  روخآ  رد  رـس  رد  دنلوغـشم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  راـختفارپ 

يدرف ياهشیارگ  اه و  هقیلـس  نیاربانب ; تسا . هدوب  رظندم  هعقاو  ای  هثداح  نآ  تبث  دروم  رد  هک  دراد  يدانـسا  هب  یگتـسب  یملع  شرازگ 
، يور نیا  زا  دـیوج . هرهب  قیقحت  رد  ربتعم  ذـخآم  كرادـم و  زا  دـیاب  هدنـسیون  رگید  يوس  زا  دوش . هتفرگ  رظن  رد  بلاطم  لقن  رد  دـیابن 

نازیم اریز  دشاب  یم  خیرات  یـسیون  دنتـسم  لصا  دوش ، یم  هدافتـسا  شنانخـس  زا  هک  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  هراشا  دروم  لوصا  زا  یکی 
تحص ناوت  یم  هلیـسو  نیدب  هک  دراد  نآ  دهاوش  كرادم و  دانـسا و  هب  یگتـسب  یخیرات ، بلطم  ای  تیاور  ره  رد  دامتعا  يدنمـشزرا و 

هثداحرپ نیرفآ و  هسامح  خیرات  تقد  اب  دیناوتب  مراوادیما  دیامرف ...« : یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  هرـس  سدق  ماما  درک . یهاوگ  ار  بلطم  نآ 
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هک دیشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  خروم ، کی  ناونع  هب  امش  دییامن . تبث  تسه  هک  هنوگ  نادب  ار  ناریا  نامرهق  مدرم  ریظن  یب  یمالـسا  بالقنا 
نآ هن  دنسیون ، یم  دنا  هتفرگ  روتسد  هک  هنوگ  نادب  ای  دنلیام و  هک  هنوگ  نآ  ار  خیرات  ناخروم  رثکا  دیا . هدش  یمیظع  راک  هچ  راد  هدهع 

(25 .« ) دنـسر یم  مه  هجیتن  نامه  هب  رخآ  رد  دـسرب و  يا  هجیتن  هچ  هب  تسانب  ناشباتک  هک  دـنناد  یم  لوا  زا  تسا  هداتفا  قافتا  هک  هنوگ 
هدنروآ دوجو  هب  هدنزاس و  هک  دنتسین  یناسک  زین  نانآ  دوش و  یم  هتشون  ناگدنیآ  يارب  خیرات  هک  اجنآ  زا  خیرات  ندیـشک  ریوصت  هب  - 4

رگا دشاب . یفاک  كرادم  دـهاوش و  لیالد و  هب  دنتـسم  ناوت  دـح  رد  یخیرات  هثداح  ره  تیاور  لقن  تسا  مزال  دنـشاب ، یخیرات  ثداوح 
رد ای  تشون  دنتـسم  دـیاب  ار  خـیرات  هک  دوب  رواب  نیا  رب  هرـس  سدـق  ماما  تسا . نوگانوگ  ناـکم  ناـمز و  طیارـش  قبط  كرادـم  نیا  هچ 

امـش رگا  : » دیامرف یم  ناشیا  دراذگ . شیامن  هب  ناگدـنیآ  يارب  هدرک ، يزاسزاب  هدـنز  ياهملیف  ریواصت و  اب  ار  نآ  ناوتب  ناکما  تروص 
بوخ و يراک  دینک ، هدـیجنر  مدرم  ياه  هدوت  نابز  زا  بالقنا ، نوگانوگ  بلاطم  يواح  ملیف  ادـص و  هب  دنتـسم  ار  خـیرات  دـیتسناوت  یم 

نیدـب ات  دـنایامن ، یم  ار  شیوخ  ياـهدربهار  هک  دـناسر  یم  ار  ماـما  يرگن  فرژ  بلطم  نیا  ( 26 «. ) دیا هدومن  ناریا  خـیرات  رد  هتـسیاش 
تسد هب  يرهاظ  لکش  تیهام و  رد  رییغت  نودب  دیامن و  ظفح  بالقنا  مالسا و  نانمشد  طسوت  ینوگرگد  فیرحت و  زا  ار  قیاقح  هلیـسو 
روضح دـیابن  دوخ  راتـشون  رد  راـگن  خـیرات  یمدرم  ياـه  هدوـت  شقن  رب  دـییات   - 5 دـنربب . هرهب  نآ  زا  دـنناوتب  اـت  دوش  هدرپس  ناگدـنیآ 

رواب نیا  رب  و  دنتشادنپ . یم  نیمز  رد  ادخ  نیشناج  ار  مدرم  هرس  سدق  ماما  ترضح  دریگب . هدیدان  ار  اهـشبنج  اهتکرح و  یلـصا  نابحاص 
رد ار  مدرم  روضح  نیاربانب ، دـنراد . هتـشاد و  یگدامآ  یتبثم  راک  ره  ماجنا  يارب  و  دـنراکادف . كاـپ و  افـصاب ، بوخ ، مدرم ، هک  دـندوب 
یم فعـضتسم  مدرم  ار  یمالـسا  رکفت  بالقنا و  یلـصا  نایماح  هرـس ، سدـق  ماما  تشاـگنا . هدـیدان  دـیابن  بـالقنا  هعماـج و  ثداوح و 

صوصخ رد  هرـس  سدـق  ماـما  تسا ، هتـشاد  هجوت  مدرم  هدوت  هب  هک  تسا  نآ  يربهر  یمالـسا و  بـالقنا  ياـهیگژیو  زا  نیا  و  دنتـسناد .
یساسا شقن  هرابرد  ناشیا  ( 27 «. ) درک ضوع  ار  خیرات  نایرج  درک . رگید  خیرات  ار ، خیرات  ام  تلم  : » دومرف نینچ  مدرم  شقن  روضح و 

هیاپ دیاب  . » دنیامرف یم  دوخ  راتفگ  زا  یکی  رد  ور ، نیا  زا  دندرک ، یم  شرافـس  دـیکات و  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  ندروآ  دـیدپ  رد  مدرم 
هک دیهد  ناشن  دـیاب  امـش  دـشاب ، اهتردـقربا  اهتردـق و  بوضغم  ناگنهرباپ  شود  رب  بالقنا  دوخ  نوچ  ام ، یمالـسا  بالقنا  خـیرات  ياه 

مالـسا یتنطلـس ، مالـسا  رکفت  نیزگیاج  ار  يدمحم  بان  مالـسا  رکف  و  دندرک ، مایق  ییارگـسپاو  رجحت ، دادیب ، ملظ و  هیلع  مدرم  هنوگچ 
ره هک  نامز  نآ  هیملع  ياه  هزوح  رد  هک  دیهد  ناشن  دیاب  امـش  دـندرک . ییاکیرما  مالـسا  هملک  کی  رد  و  طاقتلا ، مالـسا  يراد ، هیامرس 

هچوک و مدرم  تسد  رد  تسد  رواب ، نید  ناملاع  زا  دنچ  ینت  دـندرک ، یم  یـسیلگنا  تکرح  یتسیـسکرام و  تکرح  هب  مهتم  ار  یتکرح 
تلم نیا  زا  میراد  هچ  ره  ام  ( » 28 «. ) دندمآرد زوریپ  نآ  زا  دندز و  نوخ  شتآ و  هب  ار  دوخ  دنتشاذگ و  هدیـشک  رجز  ریقف و  مدرم  رازاب ،

و دنوش ، ناش  نارکفنـشور  هار  غارچ  اهتلم  هک  تسا  ینامز  زورما  دـنداد . ماجنا  ار  راک  نیا  ربکا  هللا  دایرف  اب  هک  یمالـسا  تلم  هتبلا  تسا .
تیادـه  ) يداـه ناـنآ  تساـهتلم و  تکرح  زور  زورما  هـک  دـنهد ، تاـجن  برغ  قرـش و  لـباقم  رد  ینوـبز  یگتخاـب و  دوـخ  زا  ار  اـهنآ 

برغ نارکفنشور  هک  تسا  هتشذگ  ناج  زا  نمؤم و  مدرم  امش  روضح  : » دنیامرف یم  رگید  ینخس  رد  و  ( 29 «. ) دنتسه نونکات  ناگدننک )
هب مهم  ناکرا  لوصا و  زا  یکی  خیرات  رد  يرادتناما  دشاب  نیما  دیاب  راگن  خـیرات   - 6 ( 30 «. ) دنک یم  اوسر  هشیمه  يارب  ار  هدز  قرـش  و 

دنیاشوخ يا  هجیتن  دشابن ، دـبنیاپ  ربتعم  لوصا  دـعاوق و  رب  رگا  ور ، نیا  زا  دـهد ، یم  تهج  ناگدـنیآ  هب  خـیرات  هک  ارچ  دور ; یم  رامش 
یملع ياهنایز  ثعاب  دنیامن ، ظفح  ار  شیوخ  یخیرات  تلاسر  دنا  هتـسناوتن  نامز  لوط  رد  هک  یناراگن  خیرات  زا  یخرب  تشاد . دـهاوخن 

يراـبرد و يراـگن  خـیرات  رما  رد  تقد  یـسررب و  زا  تسین . عوـضوم  نیا  هـب  نـتخادرپ  ياـج  هلاـقم  نـیا  رد  هـک  دـنا  هدـش  يرامـش  یب 
يا همانرب  قباطم  هک  تسا  نیمه  نانآ  ياه  هویش  هدمع  ياهیگژیو  زا  یکی  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  برغ ، قرـش و  زا  معا  يرامعتـسا ،

دنهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  ییاهباتک  طقف  دنزادرپ و  یم  قیقحت  هب  یعوضوم  رد  رـصتخم ، رادفده و  یگنهرف و  ییژتارتسا  ای  یغیلبت ،
. تسا مولعم  نآ  هجیتن  دوش ، هتشون  نآ  رطـس  نیتسخن  یتح  هک  نآ  زا  شیپ  نیاربانب ، دنزای . تسد  دوخ  يرامعتـسا  فادها  هب  دنناوتب  هک 
هچ هب  تسانب  ناشباتک  هک  دـنناد  یم  لوا  زا  دـنیامرف ...« . یم  نینچ  ناراگن  خـیرات  هنوگ  نیا  شهوکن  رد  هرـس  سدـق  ماما  ساسا  نیا  رب 
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خیرات يروتـسد  ای  هناهاوخلد و  شراگن  زا  دیاب  ناراگن  خیرات  نیاربانب ، ( 31 «. ) دنـسر یم  مه  هجیتن  نامه  هب  رخآ  رد  و  دسرب ، يا  هجیتن 
جراخ رد  هک  هنوگ  نآ  ار  خیرات  هکلب  دنراگنا . هدیدان  ار  شیوخ  یصخش  ياه  ضغب  بسح و  تالیامت و  خیرات  شراگن  رد  دنزیهرپب و 

واه هتـسد  ای  نارگتموکح ، تساوخ  هقیلـس و  قبط  روتـسد و  هب  دـیابن  راگن ، خـیرات  هک ، نیا  رگید  مهم  هتکن  دـنراگنب . تسا  هتفای  تینیع 
تسد هب  هتـشذگ  رد  فسالا  عم  خیرات  : » دومرف نینچ  هراب  نیمه  رد  هرـس  سدق  ماما  دزاس . هتـشغآ  فیرحت  هب  ار  خیرات  ذوفنرپ ، ياهفیط 

تیلوؤسم ساسحا  دیاب  راگن  خیرات  - 7 ( 32 «. ) دسیونب نمشد  زین  ار  تضهن  نیا  خیرات  دیراذگن  هک  تسا  دیما  تسا . هدش  هتشون  نمشد 
عقاو رثوم  دـیفم و  هدـنیآ  نتخاس  رد  دـناوت  یم  دـشاب و  یم  لمات  تقد و  لباق  ناگدـنیآ ، يارب  هدـش  شراگن  بلاـطم  هک  اـجنآ  زا  دـنک 

ینیمخ ماما  دنوشن . نایز  ررـض و  راچد  ناگدنیآ  رذگهر  نیا  زا  ات  دـیامن . طبـض  تبث و  ار  یعقاو  بلاطم  دـیاب  راگن  خـیرات  اذـل  ددرگ ،
عفن حیحـص  ياهملق  زا  رـشب  هک  يردق  نآ  : » دیامرف یم  نینچ  تشاد  یـصاخ  هجوت  دوب و  انـشآ  یبوخ  هب  تیعقاو  نیا  هب  هک  هرـس  سدـق 

هب رگید  ياج  رد  و  ( 33  «. ) تسا هدربن  ررض  رگید  ياهزیچ  زا  تسا  هدیـشک  ررـض  هک  يردق  نآ  و  تسا . هدربن  رگید  زیچ  زا  تسا  هدرب 
.« تسادخ روضح  رد  اهنآ ، نابز  اهنآ ، ملق  هک  دنشاب  هجوتم  تسا  ناشتسد  رد  ملق  هک  یصاخشا  : » هک دهد  یم  رادشه  نینچ  ناگدنسیون 

ناگدنـسیون فاصنا  هرابرد  و  ( 35 «. ) دـشاب مدرم  ياـه  هدوت  رگرادـیب  هک  دراد  هدـیاف  یملق  : » دومرف ناگدنـسیون  شقن  هراـبرد  و  ( 34)
تایعقاو فیرحت  ددصرد  مومسم  ياهملق  زورما  : » دومرف و  ( 36 « ) دسیونب فاصنا  يور  زا  هک  تسا  یناسنا  ملق  شملق  یسک  نآ  : » دومرف

نیا ناگدنـسیون  فیاظو  زا  رگید  یکی  سدـقمان  ياه  ههبج  يرگاشفا   - 8 ( 37 «. ) دننکشب ار  اهملق  نیا  نیما ، ناگدنسیون  دیاب  دنتـسه .
سدق ماما  ور ، نیا  زا  دـنیامن . اشفا  مدرم  يارب  نانآ  تیهام  دـنیآ ، یم  هزرابم  هب  مالـسا  هبرح  اب  یعقاو  مالـسا  نافلاخم  هک  اجنآ  رد  تسا 
رواـب ندـید  یعقاو و  نادنمـشناد  ءاـملع و  تیناـحور ، هناـهاوخ  مالـسا  زاتـشیپ و  هناراکادـف  شقن  یفرعم  يارب  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  هرس 

زین مهف  جک  نابآم  سدقم  نومیمان  ههبج  یمالـسا  بالقنا  خیرات  شراگن  ماگنه  هب  هک  دنراد  دـیکات  هزادـنا  نامه  هب  دـننک ، یم  شرافس 
نیا رد  تسا . هدوب  هعماج  رد  یمالسا  ياهنامرآ  ققحت  ادخ و  هار  عنام  هشیمه  رجحت  ریوزت و  هک  دننادب  هدنیآ  ياهلـسن  ات  دوش  يرگاشفا 

نآ زراب  هنومن  تسا ، هدروخن  يرگید  رـشق  چیه  زا  تسا  هدروخ  هبرـض  امن  یناحور  نیـسدقم  نیا  زا  مالـسا  هک  ردـق  نآ  : » دومرف تهج 
هریج ياهدـنوخآ  : » دومرف رگید  ياـج  رد  و  ( 38  «. ) تسا نشور  خـیرات  رد  هک  دـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تبرغ  تیموـلظم و 

تسین رتمک  ناراوخ  ناهج  ررض  زا  مالسا  رب  نانیا  ررض  هک  دینارب ، دوخ  زا  ار  نیملـسم  حلاصم  مالـسا و  زا  ربخ  یب  نایارگ  یلم  و  راوخ ،
هدروخ همدص  هچ  ره  روشک  هک  نیا  يارب  دشاب . یمالـسا  هاگـشناد  زیچ  ره  زا  لبق  دـیاب  : » دومرف نایهاگـشناد  هب  يرادـشه  رد  و  ( 39 «. )

برغ زا  ار  شدوخ  دنک و  ادیپ  لالقتسا  هک  تسا  نیا  هاگشناد  ندش  یمالسا  ینعم  دنا . هتخانـش  یمن  ار  مالـسا  هک  هدوب  یناسک  زا  تسا 
. میشاب هتشاد  لقتسم  گنهرف  کی  لقتسم ، هاگشناد  کی  لقتسم ، تکلمم  کی  دنک و  ادج  قرش  هب  یگتـسباو  زا  ار  شدوخ  دنک و  ادج 

تسرد ناسنا  رگا  دینک ، تسرد  ناسنا  هک  دینک  ششوک  اهیهاگشناد  امش  دیربب ، تیونعم  هب  ور  دیربب ، ادخ  هب  ور  امـش  دیاب  ار  هاگـشناد 
ملع و ناگتخیهرف  ناگدنـسیون و  فیاظو  زا  رگید  یکی  مدرم  هب  نداد  یهاگآ   - 9 ( 40 «. ) دیهد یم  تاجن  ار  ناتدوخ  تکلمم  دـیدرک 

یم ناشدـیدهت  هک  یتارطخ  زا  ار  نانآ  و  دـننیرفایب . یهاگآ  هعماج  مدرم و  يارب  نتـشیوخ  زا  هدـنام  یقاب  راـثآ  اـب  هک  تسا  نیا  هشیدـنا 
هب هک  یماگنه  هداد و  رادشه  یعقاو  مالسا  ربارب  رد  یهاشمتس  هاگتسد  هئطوت  هب  نوگانوگ  دراوم  رد  هرـس  سدق  ماما  دنزاس . هاگآ  دیامن 

دنهاوخ یم  هک  یمالسا  هاگشناد  نیا  دومرف ...« : نینچ  تخادرپ ، یمومع  راکفا  فیرحت  يارب  یمالسا »  هاگـشناد  سیـسات   » هب حالطـصا 
...« دـندرک هزینرـس  نینموملاریما  لباقم  رد  هک  تسا  ینآرق  هیـضق  هکلب  دـنا ، هدرک  یتشآ  مالـسا  اب  دـینک  لایخ  هک  نیا  هن  دـننک . تسرد 

دـش و روآ  دای  ار  یعالطا  یب  ینادان و  لهج و  رثا  و  تشادرب . یهاشمتـس  میژر  هدرپ  تشپ  هسیـسد  کی  زا  هدرپ  بلطم  نیا  اب  ماما  ( 41)
تلآ ار  مدرم  تلاهج  تسا . هدوب  مدرم  تلاهج  زا  يرادرب  هرهب  میتشاد  خیرات  تدم  لوط  نیا  رد  ام  هک  ییاهیراتفرگ  مامت  : » دومرف نینچ 

دنناوتب نیبرخم  هک  دوبن  نکمم  دنتـشاد ، راد  تهج  ملع  دنتـشاد ، ملع  رگا  دندرک . زیهجت  ناشدوخ  حلاصم  فالخ  رب  دنداد و  رارق  تسد 
دـنوش و هاگآ  مدرم  رگا  نیاربانب ، ( 42 «. ) دـننک زیهجت  تسا  تلم  دوخ  ریـسم  هک  تسا  يریـسم  نآ  فالخ  رب  هک  یتهج  کی  هب  ار  اـهنآ 
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نارگ هلیح  نارگمتـس و  موش  ياه  هشقن  دـنناوت  یم  نوگانوگ  ياه  هنحـص  رد  دوخ  روضح  اـب  دـنبایرد ، ار  مالـسا  نانمـشد  ياـه  هئطوت 
فیاظو تاروتـسد و  اب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  ناراگن  خـیرات  فیاظو  زا  رگید  یکی  یتسرپ  داژن  اـب  هزراـبم   - 10 دنیامن . یثنخ  ار  خیرات 

ندینادرگرب ندرک و  هدنز  ياج  هب  دننک . رود  تیلهاج  راکفا  ندرک  هدـنز  یتسرپداژن و  عون  ره  زا  دـنزاس و  انـشآ  دوخ  یبهذـم  ینید و 
ماما دنیامن . توعد  ضیعبت  مدع  تلادع و  يوس  هب  ار  مدرم  دیاب  تسا ، مالسا  فالخ  هک  يداژن  ییوج و  يرترب  هنوگره  يوس  هب  هعماج 

نآ غیلبت  رد  نارگرامعتسا  لامع  حرط و  نیملسم  نیب  فالتخا  داجیا  يارب  ناحارط  هک  یلیاسم  زا  : » دومرف نینچ  هلوقم  نیا  رد  هرس  سدق 
ملسم ياهرشق  نیا  هک  تسا  نیا  یمالسا  ياهروشک  رد  اهنآ  ناگتسباو  گرزب و  ياهتردق  هشقن  تسا . تیلم  تیموق و  دنا ، هتـساخ  اپ  هب 
مـسا هب  دننک و  ادج  مه  زا  تسا  هدومرف  دای  توخا  مان  هب  ار  نانمؤم  و  تسا ، هدرک  داجیا  توخا  اهنآ  نیب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  ار 

تسا و مالسا  ریسم  فالخ  رب  تسرد  نیا  دننک و  ینمشد  مه  اب  هکلب  دننک . ادج  مه  زا  سراف ، تلم  برع ، تلم  درک ، تلم  كرت ، تلم 
ناطیـش و ياهرکـشل  اـهنیا  دـنزادنا ، یم  هقرفت  نیملـسم  نیب  ییارگ  یلم  ییارگ و  هورگ  تیلم و  مسا  هب  هک  ییاـهنیا  مـیرک . نآرق  ریـسم 

یلم نیا  دشاب ، یناریا  هک  نآ  زا  لبق  تسا ، یمالـسا  ام  تضهن  دنتـسه  میرک  نآرق  اب  نیفلاخم  گرزب و  ياهتردـقربا  هب  ياهراک  کمک 
تیصخش - 11 ( 43 «. ) دـهد یم  رارق  نیملـسم  ياهتلم  ریاس  لباقم  رد  ار  ناریا  تلم  ییارگ ، یلم  تسا . نیملـسم  یتخبدـب  ساسا  ییارگ 

هک دناسرب  رواب  نیا  هب  ار  نانآ  دهدب و  تیصخش  تیوه و  ناناملسم  هب  دیاب  راگن  خیرات  یگتخاب  دوخزا  يرود  و  دوخ ، گنهرف  هب  نداد 
الاو و ياهـشزرا  دـنزابب و  ناگناگیب  ربارب  رد  ار  دوخ  دـیابن  نیاربانب ، دنـشاب . یم  داعبا  همه  رد  يدنمـشزرا  ردـقنارگ و  ياهـشزرا  ياراد 

نیا رب  دهاش  دندرب . یم  جنر  رایـسب  یگتخاب  دوخ  نیا  زا  هرـس  سدق  ماما  دندرگ . وحم  ناگناگیب  رد  دنراگنا و  هدیدان  ار  شیوخ  دـیاقع 
ار شدوخ  دیاب  قرـش  و  هدرک ، مگ  ار  شدوخ  قرـش  : » میوش یم  روآدای  ار  یخرب  هک  دنا  هدرک  نایب  هطبار  نیا  رد  هک  تسا  یبلاطم  اعدا 

ادج رخآ  ات  دیاب  تسناوت  یم  رگا  دناوت  یم  هک  ردق  نآ  ات  دنک  ادج  برغ  زا  ار  شدوخ  باسح  دیاب  دوش  رادـیب  دـیاب  قرـش  دـنک . ادـیپ 
ربارب رد  ار  دوخ  هک  یناسک  هرابرد  و  ( 44 «. ) دهدب تاجن  ار  شگنهرف  لقاال  دنک ، ادج  دناوت  یم  هک  ردق  نآ  ات  دوش  یمن  هک  الاح  دنک ،

زج يربخ  چیه  برغ  رد  هک  مینک  نیقلت  دوخ  هب  دیاب  : » دیامرف یم  نینچ  دـنا  هدرک  شومارف  ار  شیوخ  تیوه  هتخاب و  یگدزبرغ  برغ و 
همه هک  هدـمآ  نامرواب  ام  و  هدرک ، علخ  شدوخ  تیناسنا  زا  ار  ناسنا  برغ ، تیبرت  تسین ... یلاـعت  ندـمت و  هلق  زا  اـم  نتـشادهگن  بقع 

ضوع ار  نامزغم  و  مییاینرد ، یگدزبرغ  نآ  زا  ام  ات  تسا . هدـنرد  ناویح  تیبر  تسا  برغ  رد  هک  يزیچ  نآ  ریخ ! تسا  برغ  رد  اهزیچ 
باوخ هک  اهنآ  : » دومرف رگید  ياج  رد  و  ( 45  «. ) میشاب هتشاد  چیه  میناوت  یمن  میشاب ، لقتـسم  میناوت  یمن  میـسانشن  ار  نامدوخ  مینکن و 

ار شتسد  هک  تسا  راع  مالسا  تکلمم  تفرگ . ازع  دیاب  دنک  فیرعت  ام  زا  اکیرما  هک  يزور  نآ  دنک ، ناشرادیب  ادخ  دننیب  یم  ار  اکیرما 
خیرات یعقوت  یب  - 12 ( 46  «. ) تفرگ ازع  دیاب  دنک  فیرعت  ام  زا  اکیرما  هک  يزور  نآ  دیهدب . ار  ام  نان  امش  هک  اکیرما  فرط  دنک  زارد 
بهاوم ایازم و  زا  هدافتـسا  عقوت  همه  زا  شیب  یلو  دـنراد ، یمنرب  عامتجا  شود  زا  ینادـنچ  راب  هک  دنتـسه  یهورگ  مدرم  ناـیم  رد  راـگن 

دوخ ناعونمه  هعماج و  يارب  هک  دنتـسه  يا  هتـسد  هورگ  نیا  ربارب  رد  دـنراد ، یم  تهج  یب  زیزع  ار  دوخ  حالطـصا ، هب  دـنراد و  دوجوم 
سدق ینیمخ  ماما  هلمج  زا  دارفا  زا  یخرب  روطس  نیا  هدنـسیون  دنرادن . یتشادمـشچ  هنوگ  چیه  یلو  دنهد ، یم  ماجنا  يا  هدنزرا  تامدخ 

(47  ...« ) ۀنؤملا فیفخ  ۀنوعملا  نسح  نمؤملا  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هتفای  تیاور  نیا  نشور  قیداصم  زا  ار  هرس 
دناوت یمن  سک  چیه  دنک . یم  لیمحت  هعماج  رب  ار  هنیزه  نیرتمک  دـناسر و  یم  هعماج  هب  ار  دوس  نیرتشیب  هک  تسا  یـسک  نمؤم  ینعی ;

چیه لباقم  رد  هداد و  ماجنا  دوخ  تلم  هب  تناـید  گـنهرف و  دربشیپ  هار  رد  اـصوصخ  تاـهج  همه  رد  هک  ار  تما  ماـما  هدـنزرا  تامدـخ 
نخـس عوـضوم  نـیا  رد  دراـگنا . هدـیدان  تـسناد ، یم  نارگید  نویدـم  ار  دوـخ  هـشیمه  هـکلب  تشادـن ، نارگید  زا  یتشادمــشچ  هنوـگ 
تـسین حرطم  يربـهر  ربـهر ، دـییوگب  هک  تسا  نیا  زا  رتـهب  رازگتمدـخ ، دـییوگب  نم  هب  رگا  : » دیونـشب ار  ماـما  هنادرمناوج  هناعـضاوتم و 

تلم مالعا و  ياملع  نارازگتمدـخ  زا  رفن  کی  هک  بناـج  نیا  مینک ، تمدـخ  هک  هدرک  فظوم  ار  اـم  مالـسا  تسا ، حرطم  يرازگتمدـخ 
هب دسر  هچ  ات  منک ، یکچوک  عضاوت و  دارفا  نیرتکچوک  يارب  مرـضاح  یمالـسا  گرزب  حـلاصم  يارب  و  ریطخ ، عقاوم  رد  متـسه ، مالـسا 
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یعـضوم اب  درک ، یم  رطخ  ساسحا  هک  یماگنه  دنک ، یم  عضاوت  هنوگ  نیا  هک  ماما  ( 48  «. ) مهلاثما هللارثک  ماظع  عجارم  مالعا و  ياملع 
رد ار  یبرغ  هن  یقرش و  هن  تسایس  : » دومرف یم  نینچ  هدش ، هعماج  يربهر  زا  نانآ  ياوزنا  درط و  راتساوخ  فرحنم ، رصانع  ربارب  رد  عطاق 

رگا دـینک و  تیادـه  دراد ، شیارگ  برغ  ای  قرـش  هب  هتـساوخان ، يادـخ  هک  ار  یـسک  دـینک و  ظفح  یجراخ  یلخاد و  ياه  هنیمز  ماـمت 
، تسا تلم  مالسا و  ریـسم  فلاخم  هک  دشاب  شیارگ  نینچ  روشک  رگید  ياهداهن  اه و  هناخترازو  رد  رگا  و  دینک . يوزنم  ار  وا  تفریذپن 

بجوم ساـسح  ياـهبطق  رد  اـی  روما و  سار  رد  رگ  هئطوت  رـصانع  نینچ  دوجو  هک  دـییامن  حاـضیتسا  فلخت  تروص  رد  تیادـه و  لوا 
هتخودن نانآ  يایند  هب  مشچ  زگره  هتـشادن و  نارگید  زا  یعقوت  هک  دسرب  يا  هبترم  هب  ناسنا  رگا  يرآ ; ( 49 «. ) دش دهاوخ  روشک  یهابت 

، تندــنپیدنیا تـفر . یم  رامــش  هـب  دارفا  نـیا  زراـب  قیداـصم  زا  قـح  هـب  هرــس  سدــق  ینیمخ  ماـما  و  دــنک . یم  ناـیب  ار  قیاـقح  دــشاب 
ریـسم دـناوتب  ییاهنت ، هب  رفن  کی  هک  دـتفا  یم  قافتا  تردـن  هب  : » تشون ناتـسلگنا  فورعم  ياه  همانزور  زا  یکی  ( Independent)
ضوع ار  خیرات  ریـسم  هک  يدرم  تشذگرد  دمآرب ، نآ  هدهع  زا  ینیمخ  هللا  ۀیآ  هک  دوب  يراک  نامه  تسرد  نیا  دنک ، ضوع  ار  خـیرات 

راونا زا  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  دنلب  حور  ( 50 «. ) درک دهاوخن  داجیا  هدرک ، اپ  هب  وا  هک  یبالقنا  ياهتسایس  رد  یعیرـس  رییغت  تسا ، هدرک 
Silree: The - 2 سنؤم . نیسح  رتکد  ، 7 نوخرؤملا ، خیراتلا و  ذخآم 1 - اهتشون و  یپ  داب . داش  نایناهج  راگدرورپ  نارک  یب  تمحر 

قیلعت ثلاثلا ، رفـسلا  ، 3/217 ءاشنالا ، ۀعانـص  یف  یـشعالا  حبـص  - Philosophy of History, New York, 1900, P.60. 3
نمل خیبوتلاب  نالعالا  - 5 . 52-63 نیدلازع ، لامک  دمحم  قیقحت  یجیفاک ، نیدلا  ییحم  خیراتلا ، ملع  یف  رصتخملا  - 4 راکز ، رداقلادبع 

ص جاهنمو ، ةرکف  خیراتلا  یف  - 8 . 3/218 یشعالا ، حبص  - 7 . 20-21 نامه ، - 6 . 19-20 نامثع ، دمحم  قیقحت  يواخـس ، خیراتلا ، مذ 
.180 نامه ، - 13 . 176 نامه ، - 12 . 177 نامه ، - 11 . 176 اهتمکح ، اهدنپ و  ماما ، راصق  تاملک  - 10 ص 396 . ثیدح ، لهچ  - 9 . 37

مساق رتکد  برعلادنع ، یخیراتلا  یعولا  مالسالا و  - 20 نامه . - 19 . 181 نامه ، - 18 نامه . - 17 نامه . - 16 نامه . - 15 نامه . - 14
، یناحور دیمح  دیس  ینیمخ ، ماما  تضهن  - 21 . 210-224 يواقرشلا ، دمحم  تفع  رتکد  برعلا ، دنع  خیراتلا  بدا  . 88-91 مساق ، هدبع 
. نامه - 26 نامه . - 25 نامه . - 24 . 18667 هرامش ،  28/10/67 ناهیک ، هماـنزور  - 23 . 2/27 اه ، هشیدنا  هدـیکچ  - 22 همدقم .)  ) 2/7
ص نامه ، - 30 ص 120 . ماما ، راصق  تاـملک  - 29 ش 18667 . ، 28/10/67 ناهیک ، همانزور  - 28 ص 176 . ماما ، راصق  تاـملک  - 27
-34 ص 181 . ینیمخ ، ماما  راصق  تاملک  - 33 هرامش 18667 . ، 28/10/67 ناهیک ، همانزور  - 32 . 2/7 ینیمخ ، ماما  تضهن  - 31 . 122
.199 نامه ، - 39 . 198 ماما ، راصق  تاملک  - 38 . 2/7 هرـس ، سدق  ینیمخ  ماما  تضهن  - 37 نامه . - 36 نامه . - 35 ص 180 . نامه ،
-45 . 158 نامه ،  - 44 . 125 نامه ، - 43 ص 205 . ماما ، راصق  تاملک  - 42 . 1/671 ینیمخ ، ماما  تضهن  - 41 . 200 نامه 199 -  - 40
12/127 و رون ، هفیحص  - 49 . 227 ماما ، راصق  تاملک  - 48 . 2/241 یفاک ، لوصا  ; 67/262 راونالا ، راحب  - 47 . 157 نامه ، - 46 نامه .

؛ یلع دمحم  ینارانچ ، هرامش 65-62 ، ةوکشم ، همانلصف  هلاقم : عبانم  هرامش 38-37 ص 394 . هزوح ، هلجم  - 50 . 7/3/59

ناریا بالقنا  يزوریپ  نیوکترد و  مالسا  شقن 

بوسحم فرگش  تالوحت  زا  1979 م/1357 ش )  ) لاس رد  ناریا  بالقنا  ققحت  همدـقم  ناریا  بالقنا  يزوریپ  نیوکترد و  مالـسا  شقن 
مغر یلع  نونکا  درک . هدز  تفگـش  ار  بالقنا  نازادرپ  هیرظن  زا  يرایـسب  متـسیب ، نرق  یناـیاپ  ياـه  لاـس  رد  هثداـح  نیا  عوقو  دوش . یم 
نیا هرابرد  هک  ار  يراثآ  تسا . هتخانـشان  موب  زرم و  نیا  ناناملـسم  یتح  ناهج و  مدرم  يارب  نآ  داعبا  زا  يرایـسب  زونه  ههد ، ود  تشذگ 
يا هدمع  شخب  یخیرات : یفیصوت -  راثآ  فلا -  درک : میسقت  هتسد  ود  هب  یلک  شرگن  کی  رد  ناوت  یم  تسا  هدش  هتشاگن  مهم  دادخر 

طوبرم راثآ  هلمج  زا  یجراخ  نارومام  نیشیپ و  میژر  نارازگراک  تارطاخ  دهد . یم  لیکشت  راثآ  نیا  ار  ناریا  بالقنا  هب  طوبرم  راثآ  زا 
هدیاف دیفم  بالقنا  لیلحت  رد  هک  دشاب  یم  يدانسا  ماخ و  داوم  یخرب  هدنرادربرد  یلو  درادن ، یملع  شزرا  راثآ  نیا  تسا . هتـسد  نیا  هب 

رب هدنـسیون  ره  دریگ . یم  رارق  هعلاطم  ثحب و  دروم  نوگانوگ  يایاوز  زا  بالقنا  هدـیدپ  شخب  نیا  رد  یلیلحت : یملع -  راـثآ  ب  تسا .
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نیا رد  بوتکم  راثآ  یلک ، درکیور  کـی  رد  دـهد . یم  رارق  یباـیزرا  دروم  ار  هدـیدپ  نیا  دوخ  ینهذ  ياـه  ضرف  شیپ  هقباـس و  ساـسا 
ناور لماوع  شقن  هب  یخرب  هعـسوت ، داصتقا و  لماع  هب  بالقنا  هب  طوبرم  راـثآ  یخرب  درک . يدـنب  هتـسد  هدر  دـنچ  رد  ناوت  یم  ار  هنیمز 
هتفگ هچنآ  هب  هجوت  اب  دـنا . هدرک  هراشا  بالقنا  نیوکت  رد  يژولوئدـیا  گـنهرف و  شقن  هب  یخرب  ناـگناگیب و  شقن  هب  یخرب  یتخاـنش ،

یلـصا لماع  هک  دشاب  یم  لاؤس  نیا  هب  خساپ  تسا  نآ  نییبت  خساپ و  ددـص  رد  راتـشبن  نیا  هدوب و  تیمها  زیاح  ماقم  نیا  رد  هچنآ  دـش ،
مالـسا دوش ، یم  نایب  یمالـسا  بالقنا  نییبت  يارب  هک  یلماوع  ناـیم  رد  اـیآ  رگید ، تراـبع  هب  تسیچ ؟ لاس 1357  رد  بـالقنا  يزوریپ 

رکذ ناوت  یم  يددعتم  ياه  هیـضرف  هنیمز ، نیا  رد  بوتکم  راثآ  هب  هجوت  اب  لاؤس ، نیا  هب  خساپ  رد  تسا ؟ هتـشاد  يا  هدـننک  نییعت  شقن 
نیوکت يریگ و  لکـش  رد  مالـسا   » هک تسا  نیا  دـشاب  یم  نآ  نایب  یـسررب و  ددـص  رد  لاقم  نیا  رد  هدـنراگن  هک  يا  هیـضرف  اـما  درک .

ناریا هعماج  یمسر  بهذم  هک  تسا  عیشت »  بتکم   » هلاقم نیا  رد  مالسا »   » زا روظنم  تسا ». هتـشاد  هدننک  نییعت  یـساسا و  شقن  بالقنا 
زین بـالقنا »   » زا دوصقم  دـشاب . یم  دوخ  صاـخ  یقـالخا  یـسایس و  یقوقح ، یهقف ، ماـظن  ینیب و  ناـهج  رب  لمتـشم  دوش و  یم  دادـملق 

نایصع نایغط و   » ار نآ  بالقنا  فیرعت  رد  ناشیا  دنهد . یم  هئارا  هژاو  نیا  زا  هللا  همحر  يرهطم  یـضترم  دیهـش  داتـسا  هک  تسا  یفیرعت 
هتفگ هچنآ  هب  هجوت  اـب  ( 1 . ) دـننک یم  یفرعم  بولطم »  یمظن  داجیا  يارب  دوجوم  مکاح  ماظن  هیلع  نیمزرـس  کی  ای  هیحان و  کـی  مدرم 
نیا عوضوم  نوماریپ  وگتفگ  بالقنا  نید و  تشرس  فلا -  میریگ : یم  یپ  لیذ  ياهروحم  رد  ار  ثحب  قوف ، هیضرف  نییبت  روظنم  هب  دش ،

هلاسم دنتسه . یکی  ود  نیا  تسا و  هتخیمآ  تسایس  اب  مالسا  هک  بلطم  نیا  شریذپ  هلمج  زا  تساه ; ضرف  هلسلس  کی  رب  ینتبم  راتـشون 
، نخس رگید  هب  تسیچ  بالقنا  یعامتجا و  تارییغت  هب  تبس  نید  تیهام  تشرس و  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  تسا . نید  ورملق  ثحب  رگید 

ياه هاگدـید  نآ ؟ هدـننازیگنارب  ای  تسا  بالقنا  عنام  نید  ایآ  و  دوش ؟ یم  زین  بالقنا  نوچ  ییاه  هدـیدپ  لماش  نید  هرتسگ  ورملق و  ایآ 
ساسا رب  دننک . یم  دادملق  يدرف  یحور و  ياهزاین  هب  ییوگخساپ  يارب  افرـص  ار  بهذم  یخرب  دراد . دوجو  هلاسم  نیا  نوماریپ  يددعتم 

زا غراف  ازجم و  ياه  هدـیا  اهرواب و  زا  یماظن  نید  درکیور ، نیا  رد  تسا . زردـنا  دـنپ و  یقـالخا و  میلاـعت  هلـسلس  کـی  نید  رادـنپ ، نیا 
هب رجنم  هک  سناسنر ، زا  سپ  تالوحت  تیحیسم و  هدش  فیرحت  نییآ  اب  رتشیب  یقلت  نیا  تسا . هعماج  یـسایس  یعامتجا و  ياه  تیعقوم 

هظفاحم شرگن  نید  هب  تبسن  رگید  هاگدید  دشاب . یم  فلاخم  تدش  هب  شرگن  نیا  اب  مالسا  تسا . قبطنم  دش ، تسایـس  زا  نید  ییادج 
زا یخرب  تمدـخ  رد  اهنت  نید  درکیور ، نیا  ساسا  رب  تسا . یبایزرا  لـباق  بوچراـچ  نیا  رد  نید  زا  یتسیـسکرام  لـیلحت  دراد . هناراـک 

نید تفاـیهر ، نـیا  ساـسا  رب  ( 2 . ) تـسا نـید  هـب  تبــس  قـالخ  تـبثم و  شرگن  اـه  هاگدـید  زا  رگید  یکی  دــشاب . یم  هعماـج  راـشقا 
یگتـسبمه و رب  يراذـگریثات  روظنم  هب  ییاـهدربهار  هدـنرادربرد  دراذـگ و  یم  یقاـب  عاـمتجا  هصرع  رد  دوـخ  زا  يرثؤـم  ياـهدرکراک 

نایرج رد  تنوشخ  نازیم  دناوت  یم  بهذم  هاگدید ، نیا  ساسا  رب  تسا . عامتجا  هصرع  رد  ناسنا  یگدنز  میظنت  یعامتجا و  یگچراپکی 
تیحیـسم نییآ  بالقنا ، نیا  نیوکت  رد  اذل ، تفرگ . تروص  تسایـس  زا  نید  ییادج  فدـه  اب  هسنارف  بالقنا  دـهد . شیازفا  ار  بالقنا 

تالوحت زا  جتنم  گنهرف  ساسا  رب  هکلب  دندرک ، یم  عنم  یسایس  روما  رد  ار  بهذم  تلاخد  اهنت  هن  بالقنا  نیا  ناربهر  تشادن و  یشقن 
هک میتسه  هلاـسم  نیا  نییبـت  ددـص  رد  نینچمه  ( 3 . ) دـندرک دادـملق  یـصخش  لئاسم  ورملق  رد  افرـص  ار  بهذـم  ییازون ، رـصع  زا  سپ 

ینید ياه  شزرا  تیمکاح  نید و  يایحا  فده  اب  تسا و  مالسا  زا  بالقنا  نیا  هشیر  تسا . هسنارف  بالقنا  لباقم  هطقن  یمالسا  بالقنا 
ماظن نیا  رد  تسا . یـشزرا  ماـظن  کـی  رب  ینتبم  مالـسا  یمالـسا  بـالقنا  مالـسا و  یلک  طوطخ  ب -  تفرگ . لکـش  عاـمتجا  هصرع  رد 

اـه و هویـش  یـشزرا ، ماـظن  ساـسا  رب  ینید  ناربـهر  تسا . هدـش  هـضرع  یناـمرآ  یـسایس  هعماـج  ياـه  هصخـشم  اـه و  یگژیو  یـشزرا ،
اه و شور  يزادرپراک  رد  مالـسا  دـنهد . یم  هئارا  ار  ینامرآ  هعماج  هب  یباـیتسد  تهج  رد  هعماـج  يزاـس  نوگرگد  یلمع  ياـهراکهار 

یم توافتم  تسا ، لوادـتم  ناهج  رد  هزورما  هچنآ  اب  هک  دراد  يا  هژیو  ياهرایعم  اـه و  كـالم  بتاـکم ، ریاـس  اـب  هسیاـقم  رد  اـه ، هویش 
یمن زاجم  ار  فدـه  هب  یبایتسد  تهج  رد  هلیـسو  ره  زا  هدافتـسا  مالـسا  هکنیا  قالخا و  تیمکاح  مالـسا و  بوچراچ  رد  تکرح  دـشاب .

خیرات تسا . هدرک  صخـشم  ار  مالـسا  ینامرآ  ماـظن  داـعبا  زا  يرایـسب  میرک  نآرق  تساـه . هویـش  نیا  رب  مکاـح  یلک  طوطخ  زا  درمش ،
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مالسا و خیرات  زا  هدنزاس  قیقد و  حیحـص ، كرد  هئارا  دوب . یمالـسا  بالقنا  قلخ  رد  یناریا  هعماج  شخب  ماهلا  زین  هعیـش  هزرابم  رـسارس 
رب مکاح  حور  ناریا  رد  بالقنا  داجیا  یلـصا  كرحم  ناققحم ، زا  یخرب  داقتعا  هب  تسا . مدرم  هشیدـنا  رکف و  ینوگرگد  بجوم  لوحت ،

میرک نآرق  ( 4 . ) دهد یم  خر  نورد  رد  يدرف  بالقنا  عامتجا ، هصرع  رد  یعمج  بالقنا  داجیا  زا  شیپ  دوب . یمالسا  ینیب  ناهج  رکفت و 
بالقنا داجیا  تهج  رد  هک  اجنآزا  ( 5 . ) دنبای لوحت  رییغت و  کیاکی  دارفا  دوخ  هکنآ  رگم  دـننک ، یمن  رییغت  هعماج  مدرم و  دـیامرف : یم 
مالـسلا مهیلع  یهلا  ناربهر  ناربمایپ و  مهم  ياه  تلاسر  زا  دوش ، داجیا  لوحت  هعماج  یحور  تیعـضو  ینیب و  ناهج  رد  دیاب  هشیدنا ، رد 

تاداقتعا و هچ  ره  دراد . عامتجا  هصرع  رد  ناـسنا  يریگ  عضوم  رد  یمهم  شقن  مالـسا  يداـقتعا  ماـظن  تسا . هشیدـنا  رکف و  ینوگرگد 
حور دـنک ، یم  افیا  بیاصم  تالکـشم و  اب  ههجاوم  رد  يرت  لاـعف  شقن  دـشاب  رادروخرب  يرتشیب  یقطنم  ماکحتـسا  زا  هعماـج  ياـهرواب 

. دـهد یم  يرادـیاپ  تمواقم و  تردـق  ملظ  كرـش و  اب  هزرابم  ییوراـیور و  رد  دراد و  یپ  رد  ار  تیغاوط  هنعارف و  یفن  دـیحوت  یقیقح 
رد يریگمشچ  وحن  هب  یبالقنا  يورین  یتازرابم و  رصانع  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  عیشت  دیاقع  هک  تسا  دقتعم  یجراخ  ناگدنسیون  زا  یکی 

بوچراچ رد  هزرابم  شخب  ماهلا  يورخا ، تاـیح  هب  داـقتعا  ( 6 . ) دـنک یم  هیجوتاراه  ملاظ  نیرتردـتقم  هیلع  تمواـقم  دراد و  دوجو  نآ 
يراتفر هریس  يایوگ  زین  تماما  توبن و  تسا . ناهج  رد  یهلا  دودح  يارجا  يزوریپ و  ای  میظع و  زوف  هب  ندیسر  یبلط و  تداهش  نامرآ 

رد مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  داهج  هزرابم و  رـسارس  یگدـنز  دور . یم  رامـش  هب  مدرم  يامنهار  هوسا و  ناونع  هب  ینید  ناربهر  يراتفگ  و 
رـصع زا  سپ  خیرات  لوط  رد  بالقنا  تالوحت  ور ، نیا  زا  تسا . خیرات  لوط  رد  نانآ  ناوریپ  يارب  یگرزب  سرد  عیـشت ، راختفارپ  خـیرات 
یهلا تیمکاح  ترورض  مالـسا ، یقوقح  ماظن  دراد . مالـسلا  مهیلع  همئا  یتازرابم  یـسایس -  يریگ  عضوم  اروشاع و  مایق  رد  هشیر  تبیغ 
ذاختا رد  یمهم  شقن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، نوچ  یباوبا  تیعجرم ، داـهن  داـهتجا و  رـصنع  تموکح ، داـجیا  هعماـج و  رد 

. دراد دوجو  تیغاوط  اب  ههجاوم  يارب  یمهم  رـصانع  زین  مالـسا  یتیبرت  ماظن  رد  دراد . ینیدریغ  ماکح  اب  ههجاوم  رد  یبـالقنا  ياـه  شور 
راکنا درط و  ندوب ، يرگشاخرپ  هیحور  دجاو  لباقم ، رد  شزاس و  نیکمت و  هیحور  یفن  هک  تسا  دقتعم  هللا  همحر  يرهطم  دیهـش  داتـسا 

، يربارب يدازآ ، لیبق  زا  مالسا  ینامرآ  ياهراعش  ( 7 . ) دور یم  رامش  هب  ینید  دض  ياه  میژر  هیلع  تمواقم  نایصع و  مهم  ياه  هنیمز  زا 
ياهریجنز نتـسسگ  رد  ار  هعماج  دارفا  صخـشم ، فادها  اب  هک  تسا  مالـسا  یتیبرت  ماظن  مهم  ياه  كالم  زا  یهاوخ  تلادـع  يردارب و 

دوجوم عضو  ندـیبلط  شلاچ  هب  ییوس ، زا  نید  کیژولوئدـیا  مهم  ياهدرکراک  یلک  شرگن  کی  رد  دـهد . یم  يرای  یگدرب  تراسا و 
. تسا بولطم  عضو  هب  دوجوم  عضو  زا  تکرح  يارب  ییاهراکهار  هئارا  ینامرآ و  بولطم و  يا  هدـنیآ  میـسرت  رگید ، يوس  زا  هعماـج و 

هباثم هب  هتـشذگ  میژر  ییادز  مالـسا  ناریا ، رد  بالقنا  يریگ  لکـش  دنور  رد  یبهذم  ياهورین  شنکاوو  هتـشذگ  میژر  ییادز  مالـسا  ج 
. دنشاب یم  ینارمکح  تیعورشم  دقاف  یسایس ، ماکح  یعیش ، هشیدنا  ساسا  رب  دور . یم  رامـش  هب  نآ  هدننک  زیامتم  ياه  صخاش  زا  یکی 
رامعتـسا و اب  هلباقم  رد  هدـمع  عناوم  زا  مالـسا  ریخا ، لاس  دـص  یط  ینید ، ياـیحا  حالـصا و  ياـه  تضهن  اـه و  شبنج  يریگ  لکـش  اـب 

مالسا دوب ، هدمآ  راک  يور  سیلگنا  رگرامعتسا  تدعاسم  اب  هک  میژر ، نیا  يولهپ ، تیمکاح  رصع  رد  تسا . هتفر  یم  رامـش  هب  دادبتـسا 
رد ناوت  یم  ار  هتـشذگ  میژر  ییادز  مالـسا  هدـمع  ياـهروحم  دـش . یم  بوـسحم  شا  یـسایس  تباـث  لوـصا  زا  يزیتـس  تنـس  ییادز و 

هتـشذگ میژر  لایما  اـب  تفر و  یم  رامـش  هب  یگتـسبمه  لـماع  هعماـج  رد  نید  هک  اـجنآ  زا  ییارگ  یلم  - 1 درمـشرب : لیذ  ياه  عوضوم 
هباشم ییاهدرکراک  یلم ، یگتسبمه  رد  هک  ار  يرگید  نامرآ  مسیلانویـسان ،)  ) ییارگ یلم  رب  دیکات  اب  دمآرب  ددصرد  اذل ، دوبن ، راگزاس 
ییارگ یلم  دوب . هدسدرگ  راوتسا  ییارگ  یلم  ساسا  رب  میژر  نآ  یسایس  هفسلف  ور ، نیا  زا  دیامن . نآ  نیزگیاج  دنک  یم  افیا  مالسا  نید 

. تخادرپ یم  ییارگ  ناتساب  غیلبت  هب  رگید ، يوس  زا  داد و  یم  رارق  دوخ  تمه  ههجو  ار  ییادز  مالـسا  ییوس ، زا  تشاد : هبنج  ود  ياراد 
يزاس هروطـسا  فلا  دوب : راوتـسا  لیذ  ياه  تسایـس  رب  تسا ، هدـش  حرطم  يزیتس  مالـسا  تهج  رد  هک  ییارگ ، ناتـساب  مهم  ياـهروحم 
ناریا ظفاح  یلم و  تدـحو  رهظم  ناونع  هب  هاش  دـش و  یم  یقلت  میژر  تیعورـشم  بسک  تهج  رد  یهار  یخیرات ، هنیـشیپ  رب  هیکت  یلم :

رب دیکات  فده  اب  یسودرف  هرازه  دوبدای  لوا ، يولهپ  رصع  رد  یهاو : ياهدوبدای  اه و  نشج  يرازگرب  ب  ( 8 . ) دیدرگ یم  یفرعم  نیمز 
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نشج مود ، يولهپ  رصع  رد  تفرگ و  رارق  دیکات  دروم  مالسا  تناید  لباقم  رد  یهاشنهاش  یتشترز و  نییآ  یناریا و  تیلم  یـسراف ، نابز 
دیدـش شنکاو  هب  رجنم  هک  دـش  رازگرب  دیـشمج  تخت  رد  تفگنه  هـنیزه  اـب  یجراـخ و  یلخاد و  ناوارف  تاـغیلبت  اـب  هلاـس  ياه 2500 

رد هتشذگ  میژر  ناتساب : خیرات  یسیونزاب  ج  ( 9 . ) دیدرگ جراخ  لخاد و  رد  یبهذـم  لفاحم  عماجم و  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح 
يا هنوگ  هب  هلاس  خیرات 2500  دیشوک  درک و  مادقا  ناتساب  خیرات  راثآ  یسیونزاب  هب  یمالسا ، ندمت  گنهرف و  ریقحت  یـشومارف و  تهج 
ياه هژاو  فذح  یـسراف و  نابز  رب  دیکات  د  ددرگ . دادملق  هعماج  یگدنام  بقع  لماع  ریقح و  گنرمک ، یمالـسا  هرود  هک  دوش  هتـشون 
هعماج یگنهرف  عاطقنا  مادقا ، نیا  زا  فده  دوب . یبرع  ياه  هژاو  فذح  نهک و  یـسراف  نابز  يایحا  ییارگ  ناتـساب  داعبا  زا  یکی  یبرع :

نادنمشیدنا تمواقم  اب  ناریا  رد  اما  دش ، لامعا  هیکرت  هلمج  زا  یمالسا و  ياهروشک  زا  يرایسب  رد  تسایس  نیا  دوب . نآ  ینید  هنیـشیپ  اب 
گنهرف فیعـضت  فده  اب  ههبـش  ياقلا  مدرم  نامیا  فیعـضت  دـیاقع و  بیرخت  - 2 دـیماجنا . تسکـش  هب  دـیدرگ و  هجاوم  مدرم  ینید و 

هب ناتـساد  نامر و  نوچ  یتابوتکم  بلاق  رد  ار  ینید  ماکحا  ناگدنـسیون ، مادختـسا  اـب  میژر  دوب . هتـشذگ  میژر  تامادـقا  زا  یکی  ینید 
ههبـش ییارگ و  چوپ  ینید ، یب  ياقلا  رد  دش ، یم  هتـشون  ناگدزبرغ  ناقرـشتسم و  طسوت  هک  ییاه ، باتک  راشتنا  اب  تفرگ و  یم  ازهتـسا 
ربـهر هب  هلمح  رد  قلطم »  يدیـشر   » هلاـقم شراـگن  دوب . عـجارم  ینید و  نادنمـشیدنا  فیعـضت  میژر ، تامادـقا  رگید  زا  تشاد . شـالت 
نتفرگ باتش  يد و  مایق 19  دادخر  یمدرم و  شنکاو  بجوم  هلاقم  نیا  شراگن  دشاب . یم  تامادقا  نیا  هلمج  زا  لاس 1351  رد  بالقنا 
مالـسا تهج  رد  میژر  تامادـقا  رگید  زا  ییاضق ، مکاحم  رد  یمالـسا  نیناوق  ياج  هب  یفرع  نیناوق  ینیزگیاج  تشگ . ناریا  رد  بـالقنا 

تامادقا رگید  زا  اشحف  داسف و  هب  ندز  نماد  ( 10 . ) تفای قیمعت  موادت و  بالقنا  يزوریپ  ات  دیدرگ و  زاغآ  لاس 1305  زا  هک  دوب  ییادز 
یگتخاس نایدا  تیوقت  ( 11 . ) تفرگ یم  لکـش  هعماج  ناوج  لسن  لاعفنا  يزاس و  توافت  یب  فدـه  اب  هک  دوب  تهج  نیا  رد  لبق  میژر 

ناییاهب زا  تیامح  لیئارـسا و  اب  طباور  شرتسگ  تفر . یم  رامـش  هب  میژر  نآ  ییادز  مالـسا  رهاظم  رگید  زا  ینید  ياه  تیلقا  کیرحت  و 
یگتـسباو و - 3 تفرگ . رارق  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما  ترـضح  دـیدش  ضارتـعا  بجوـم  هک  دوـب  مـیژر  نآ  مـهم  ياـه  تسایـس  زا  زین 
هک یطباور  زا  ناناملـسم  میرک ، نآرق  رد  تسا و  هدـش  دـیکات  ناناملـسم  رب  رافک  هطلـس  یفن  رب  ینید  عباـنم  رد  هک  یلاـح  رد  یگدزبرغ 
راک يور  يرامعتسا  لود  تیامح  اب  نیـشیپ  میژر  ( 12 ، ) دنا هدش  هتـشاد  رذحرب  دشاب  یمالـسا  عماوج  رب  رافک  يالیتسا  ذوفن و  هب  رجنم 

بجوم هک  لاس 1343 ، رد  نویسالوتیپاک  نوناق  بیوصت  داد . یم  جاور  ناریا  رد  ار  برغ  گنهرف  دوب و  هتـسباو  اهنآ  هب  ور ، نیا  زا  دمآ .
صخاش رگید  زا  يربهر  يربهر  د -  دور . یم  رامـش  هب  رما  نیا  مهم  ياه  هنومن  زا  دـش ، مدرم  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  هدرتسگ  ضارتعا 

رد يربهر  دوب . هتفاـی  رولبت  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  تیـصخش  رد  بـالقنا  نیا  يربهر  دوش . یم  بوسحم  ناریا  بـالقنا  رد  مالـسا  ياـه 
اه بالقنا  رد  يربهر  شقن  هرابرد  يرظن ، درکیور  رد  دـنک . یم  افیا  ار  ریگرد  ياهورین  یلـصا  هدـننک  گنهامه  شقن  یبالقنا ، تکرح 

. تسا دیورف  يواکناور  زا  رثاتم  هک  دنهد  یم  رارق  یبایزرا  دروم  یتخانـش  ناور  هبنج  زا  ار  نآ  یخرب  دراد . دوجو  یتوافتم  ياه  هاگدید 
نازادرپ هـیرظن  هشیدـنا و  ناگدـننکدیلوت  لوا : هتـسد  دـنک : یم  میـسقت  یلک  هتـسد  هـس  هـب  يرکف  رظن  زا  ار  هعماـج  مدرم  نورآ  نوـمیر 
فرصم موس : هتـسد  دنزادرپ . یم  نارگید  ياه  هشیدنا  عیزوت  جیورت و  هعاشا ، هب  هک  یناسک  نآ و  ناگدنهدراشتنا  مود : هتـسد  یبالقنا ;

مدرم يرادافو  بلج  مهم  لماوعزا  شمالکذوفنو  تردـق  وا ، یتیـصخش  ياه  یگژیو  تسا و  بالقنا  زادرپ  هیرظن  ربهر ، نآ . ناگدـننک 
زا ود ، ره  اوـشیپ ، تموـکح و  تـسا . ریذـپانراکنا  يرما  مالـسا ، یـسایس  هشیدـنا  یناـبم  رد  يربـهر  دوـجو  ترورــض  ( 13 . ) دـشاب یم 

و يرهق ) یلیمحت و  هن   ) عورـشم ياـه  هویـش  زا  هدافتـسا  عـناوم  ندرب  نیب  زا  تسین . نکمم  نآ  زا  ندرک  رظن  فرـص  هک  دـنا  یتاـیرورض 
هک دوب  نآ  ناریا  بـالقنا  يربهر  ياـه  یگژیو  زا  ( 14 . ) تسا كرد  لباق  هعماج  دارفا  يارب  یمالـسا  میهافم  بلاق  رد  تازراـبم  دربشیپ 
هب لاکتا  رب  يربهر  تردـق  تشاد . تلاصا  مکاح  لصا  کـی  ناونع  هب  هفیظو  هب  لـمع  دوب و  تیونعم  نید و  هیاـپ  رب  شبـالقنا  هزراـبم و 
هک دوب  يربـهر  ياـه  یگژیو  رگید  زا  تسایـس »  زا  نید  ییادـج   » هناـسفا هب  نداد  ناـیاپ  دوب . راوتـسا  یمدرم  قیمع  شریذـپ  دـنوادخ و 

. صاخ ياه  هورگ  بازحا و  هن  دندوب ، یبالقنا  ناملـسم  ياه  هدوت  يربهر ، نابطاخم  درک . فوطعم  هاش  ینعی  یلـصا  نوناک  هب  ار  هزرابم 
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ات دندرمـشرب و  هعماج  ياه  یتخبدـب  ساسا  ار  لیئارـسا  اکیرمآ و  لاس 1342 ، رد  بالقنا  نیزاغآ  ياهزور  زا  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما 
بالقنا زایتما  تفن ، ندـش  یلم  هطورـشم و  هلمج  زا  بالقنا ، زا  شیپ  ياه  تضهن  اب  هسیاقم  رد  دـندومن . يراـشفاپ  نآ  رب  تضهن  ناـیاپ 

زا یعقاو  يریوصت  میـسرت  اب  ناشیا  يرکف  نادرگاش  بالقنا و  ربهر  دوب . رادروخرب  تیعجرم  تهاقف و  عضوم  زا  هک  دوب  نآ  لاس 1357 
مکاح یـشزرا  ماظن  ینیب و  ناهج  رد  بالقنا ، داجیا  تهج  رد  يربهر  دـندرک . داجیا  بـالقنا  ینید و  رکف  ياـیحا  رد  یمهم  شقن  نید ،

هک نید  زا  يا  ههجو  دـش -  یم  عقاو  میژر  هدافتـسا  ءوـس  دروـم  هک  ینید ، میهاـفم  زا  يرایـسب  تشاذـگ . ياـج  رب  دوـخ  زا  یمهم  ریثاـت 
يوس زا  دش . هئارا  نآ  زا  يدیدج  حیحص و  یقلت  دیدرگ و  عقاو  يرگنزاب  دروم  دوب -  رادروخرب  تیعما  زا  رصع و  تالکشم  يوگخساپ 

نیا رد  دش . هدز  رانک  يربهر  يوس  زا  دنک ، دـس  داجیا  یبالقنا  تکرح  دربشیپ  رد  تسا  نکمم  هک  یلامتحا ، عناوم  ندرب  نایم  زا  رگید ،
يربهر هژیو  ياهراک  رگید  زا  دـیدرگ . میرحت  تضهن  زاغآ  ياه  لاـس  رد  یبـالقنا  تکرح  ندرک  دـنک  يارب  هیقت »   » هب کـسمت  اتـسار ،

هکبـش تشاد ، تیناحور  اب  ناریا  بـالقنا  يربهر  هک  یطاـبترا  اـب  دوب . مدرم  رد  یگتخاـبدوخ  اـب  هلباـقم  سفن و  هب  داـمتعا  حور  ندـیمد 
بزح کی  هباثم  هب  تفرگ و  لکـش  دـنروشک ، نوگانوگ  طاقن  رد  يربهر  رکف  هشیدـنا و  هدـننک  نایب  جورم و  هک  ییاـهورین  زا  یعیـسو 

رگناشن زین  ناریا  هتـشذگ  لاس  دصکی  یخیرات  هبرجت  تشادـن . ار  بزح  يرهاظ  ياه  یگژیو  هک  یلاح  رد  درک ، لمع  ناریا  رد  یـسایس 
جیـسب رد  یمهم  شقن  یمالـسا  میهافم  بلاق  رد  يربهر  ياـه  ماـیپ  تسا . یعاـمتجا  تـالوحت  رد  تیناـحور  ینید و  نادنمـشیدنا  شقن 
رگنایب دش  یم  داجیا  مدرم  نیب  رد  نآ  طسوت  هک  یجوم  اه و  مایپ  نیا  ياوتحم  لیلحت  تسا . هتشاد  بالقنا  يریگ  لکش  لوط  رد  یمدرم 

قح هملک  يالعا  درشف  یم  ياپ  نادب  اه  هیمالعا  زا  يرایـسب  رد  يربهر  هک  یفده  نیرت  مهم  تسا . بالقنا  نیا  يرکف  ياوتحم  تیهام و 
دنور رد  يربهر  عضاوم  هب  یهاـگن  اـب  ( 15 . ) دیـشوک یم  اهنآ  يدوبان  وحم و  ددـص  رد  هتـشذگ  میژر  هک  دوب  ینید  یناـبم  ماکحتـسا  و 

هب دـنگوس  مالـسا و  دـیق  نآ  رد  هک  هرـس ، سدـق  ینیمخ  ماما  يوس  زا  اه  تفلاخم  نیتسخن  هک  مینک  یم  هدـهاشم  تضهن ، يریگ  لکش 
تاضارتعا زین  نآ  یـسرپ  همه  نایرج  رد  دـش . زاغآ  یتیالو »  یتلایا و  ياه  نمجنا   » هحیال هب  ضارتعا  رد  دوب ، هدـش  فذـح  میرک  نآرق 

رد هیـضیف  هسردم  راتـشک  هعجاف  دیدرگ . نوگانوگ  ياهرهـشرد  مدرم  عیـسو  تاضارتعا  هب  رجنم  هک  دـش  زاغآ  يربهر  يوس  زا  یعیـسو 
. دوب میژر  یمالسا  دض  ياه  تسایـس  لابق  رد  يربهر  شنکاو  هجیتن  دش ، نت  اهدص  تداهـش  هب  رجنم  هک  دادرخ ، مایق 15  لاس 1342 و 

یم رامـش  هب  یثداوح  فطع  طاقن  زا  لاس  نامه  رد  هاش  هب  بـالقنا  ربهر  ضارتعا  لاس 1356 و  رد  هللا  همحر  لحار  ماما  دـنزرف  تداهش 
دندرک افیا  بالقنا  نایرج  رد  دجاسم  هک  یـشقن  دجاسم  شقن  ه - دیدرگ . لاس 1357  رد  هاش  میژر  طوقـس  هب  رجنم  تیاهن ، رد  هک  دور 

ياه مایپ  لدابت  عمجت و  مهم  ياـه  نوناـک  زا  یکی  دـجاسم  دور . یم  رامـش  هب  بـالقنا  نیوکت  رد  مالـسا  ياـه  هصخـشم  زا  رگید  یکی 
هیرظن زا  یخرب  هک  تسا  يرـصانع  زا  لکـشت  یهدـنامزاس و  يرظن ، درکیور  رد  دـندش . یم  بوسحم  بالقنا  ناـیرج  قیمعت  بـالقنا و 
یعون رد  یبالقنا  ياـه  هورگ  هزراـبم ، يارب  یناـمزاس  بوچراـچ  کـی  نودـب  ناـنیا ، رظنم  زا  دـنا . هدرک  دـیکات  نآ  رب  بـالقنا  نازادرپ 

یگتخیـسگ ساسا  رب  اه  بالقنا  هک  تسا  دـقتعم  بالقنا ، نازادرپ  هیرظن  هلمج  زا  یلیت ، زلراچ  درب . دـنهاوخ  رـس  هب  ریحت  یگتـشگرس و 
طابترا هک  دشاب  رداق  دیاب  نامزاس  ( 16 . ) دراد يرایـسب  دیکات  بالقنا  داجیا  رد  یهدنامزاس  شقن  رب  يو  دنا . هدـماین  دوجو  هب  یعامتجا 

غالبا یناسر و  عالطا  نامزاس ، رگید  تلاسر  دـنک . داجیا  يربهر  اب  ود  نیا  مدرم و  هدوت  اب  نایبالقنا  رگیدـکی ، اب  نایبالقنا  ناـیم  یمظنم 
تیمک و زا  ربهر  هک  نازیم  ره  هب  دراد . مدرم  هدوت  تیاده  يزیر و  همانرب  رد  یمهم  شقن  اهنآ ، هب  ماگنهب  یـسرتسد  هک  تسا  ییاه  مایپ 

درک دهاوخ  لمع  رت  قیقد  دشاب ، هتـشاد  یفاک  تاعالطا  زین  میژر  باتزاب  زا  نانآ و  تامادقا  هنماد  تعـسو و  یبالقنا و  ياهورین  تیفیک 
میژر اب  ریگرد  ياهورین  یهدنامزاس  شقن  دجاسم  نوچ  ییاهداهن  یمالسا ، بالقنا  نیوکت  رد  تشاد . دهاوخ  يرتمک  ياطخ  بیرض  و 

رب هوالع  زین ، مالـسا  ردص  رد  اهنآ  هیلوا  ياقب  رد  دنوش ، یم  بوسحم  یمالـسا  گنهرف  تایلجت  زا  یکی  هک  دجاسم ، دندرک . یم  افیا  ار 
رد رگید ، يوس  زا  دـندمآ . یم  باسح  هب  زین  یعاـمتجا  ياـه  تیلاـعف  زکرم  دـندش ، یم  بوسحم  تاداـبع  يارب  ینوناـک  هباـثم  هب  هکنآ 

(17 . ) دـنا هتفرگ  رارق  تمرح  کته  بیرخت و  دروم  هک  دـنا  هدوب  ییاه  نوناک  نیلوا  زا  دـجاسم  زین  مالـسا  ناـهج  هب  نانمـشد  تـالمح 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 599 

http://www.ghaemiyeh.com


یعمج و طابترا  يارب  ینوناک  تاعزانم ، يرواد  ییاضق و  هاگیاپ  شزومآ ، تدابع ، نوناک  زاغآ ، نامه  زا  مالسا  خیرات  لوط  رد  دجـسم 
ندـمت لوفا  لاـبند  هب  ینید و  میهاـفم  رد  رییغت  اـه و  هفارخ  جاور  اـب  تسا . هدوـب  یبـالقنا  ياـه  تکرح  داـهج و  هاـگیاپ  راـبخا و  لداـبت 

رد يزیتس  نید  هب  رجنم  زین  برغ  رد  ییازون  رصع  زا  سپ  یگنهرف  تالوحت  هتبلا  دش . ینوگرگد  راچد  زین  دجسم  ياهدرکراک  یمالسا ،
ماما ترـضح  يرگایحا  تضهن  تسا . هدش  یم  یقلت  تدابع  تهج  رد  ینوناک  افرـص  ریخا ، نرق  دنچ  رد  دجـسم  دیدرگ . عامتجا  هصرع 
شقن نامه  يافیا  نید و  درکراک  رد  لوحت  بجوم  دوب ، یمالـسا  ياه  لـیلحت  اـهدامن و  میهاـفم ، ياـیحا  بجوم  هک  هللا ، همحر  ینیمخ 
شبنج زکرم  هشیمه  مالـسا  ردص  رد  دجـسم  : » دـندومرف هنیمز  نیا  رد  هرـس  سدـق  لحار  ماما  تشاد . دجـسم  هک  دـیدرگ  يا  هیلوا  ياه 

دراو رافک و  یبوکرس  يارب  یمالسا  ياوق  دجسم  زا  تسا و  هدش  یم  عورش  یمالسا  تاغیلبت  دجسم  زا  تسا . هدوب  یمالسا  ياه  تکرح 
هدوـب اـه  شبنج  زکرم  تاـکرح و  زکرم  دجـسم  مالـسا ، ردـص  رد  هشیمه  و  تسا ) هدرک  یم  تـکرح   ) مالـسا قریب  ریز  رد  اـهنآ  ندرک 

; يدرف بـالقنا  يارب  یلحم  ( 19 ، ) دز نوخیبش  نمـشد  هب  اجنآ  زا  دـیاب  هک  دنرگنـس  هلزنم  هب  دـجاسم  يربهر ، هاگدـید  زا  ( 18 .« ) تسا
هعماج و رابخا  لداـبت  يارب  یلحم  و  ( 21 ، ) تسا نانمؤم  یلدمه  تدـحو و  زا  یـشیامن  هک  تعامج ، ياهزامن  يارب  یعمجت  زکرم  ینعی 
هک دـننک  یم  مـالعا  یماـیپ  رد  لاـس 1357  رد  هـنیمز  نـیا  رد  هللا  هـمحر  تـما  ماـما  مدرم . یبهذـم  یگنهرف و  یــسایس -  شنیب  قـیمعت 

. دننک هاگآ  ار  اهنآ  دنناسرب و  مدرم  عالطا  هب  يولهپ  تنطلـس  لاس  هاجنپ  لوط  رد  ار  میژر  بیاصم  دنراد  هفیظو  دـجاسم  رد  ناگدـنیوگ 
ریاس ریازجلا و  رصم ، ریظن  ییاهروشک  رب  مکاح  ياه  میژر  ور ، نیا  زا  تسا . نایبالقنا  عمجت  لحم  دجاسم  مالسا  ناهج  رد  هزورما  ( 22)

یشقن هک  نآ  هجیتن  دنیامن . بوصنم  تلود  قیرط  زا  ار  دجاسم  نانارنخس  دنروآرد و  دوخ  لرتنک  تحت  ار  دجاسم  دنـشوک  یم  اهروشک 
، تشاد دجاسم  یخرب  هب  میژر  هک  یضرعت  دنتشاد و  هدهع  هب  نآ  يزوریپ  ات  بالقنا  نتشاد  هگن  مرگ  نتخاس و  رو  هلعـش  رد  دجاسم  هک 

ترابع هب  بالقنا و  تیهام  هدنهد  ناشن  دیدرگ ، اهنآ  زا  یـضعب  ندز  شتآ  دـجاسم و  اه و  هینیـسح  یخرب  نتـسب  یلیطعت و  هب  رجنم  هک 
زا يرادروخرب  لیلد  هب  دـجاسم  زا  یخرب  بالقنا ، زا  شیپ  ياـه  لاـس  رد  تسا . بـالقنا  يریگ  لکـش  نیوکت و  رد  مالـسا  شقن  رگید ،

نوناک یصاخ  دجاسم  اه  ناتسا  زکارم  اهرهـش و  رد  دندوب . رادروخرب  يا  هژیو  ترهـش  زا  اهنآ ، رد  نایبالقنا  روضح  یبالقنا و  نانارنخس 
ياهدامن یمالـسا  ياهدامن  و  درک . یم  افیا  ار  لاعف  همین  ياـه  هاـگیاپ  شقن  رت  کـچوک  دـجاسم  دوب و  ناـیبالقنا  عمجت  زکرم  یلـصا و 

یم نیـشیپ  میژر  دنتـسه . اهدامن  نیا  هلمج  زا  یمالـسا  دایعا  اروشاع و  اعوسات ، دـنوش . یم  بوسحم  هعماـج  یگتـسبمه  هناـشن  یمالـسا 
ناریا گـنهرف  مالـسا و  رد  هشیر  هک  ار ، اـهدامن  نیا  دـنک و  یفرعم  نیزگیاـج  ناونع  هب  ار  يراذـگجات  نشج  نوچ  ییاـهزور  تساوـخ 

بالقنا نیوکت  رد  مالـسا  شقن  رگنایب  هک  تسا  ییاه  صخاـش  رگید  زا  یمالـسا  ياـهدامن  دربب . نیب  زا  دـهد و  هولج  گـنرمک  تشاد ،
اب فداصم  زین  دادرخ  مایق 15  تسا . هتفرگ  لکـش  ینیـسح  ياروشاع  اعوسات و  رد  بالقنا  لوط  رد  یمدرم  تاـضارتعا  نیرتگرزب  تسا .

نارظاـن یتفگـش  بجوم  هک  دـندرک  تکرـش  زور  نیا  ییاـمیپهار  رد  نارهت  رد  رفن  نویلیم  ود  زا  شیب  لاس 1357 ، رد  دوب . اروشاع  ماـیا 
زا راک  نیا  دش . بالقنا  تکرح  موادت  بجوم  هک  تسا  ینید  ياهدامن  رگید  زا  ادهـش  يارب  دوبدای  مسارم  يرازگرب  ( 23 . ) دش یجراخ 
زا هدافتـسا  ياه  هنومن  نیرتهب  زا  ملهچ  مسارم  يرازگرب  : » دـسیون یم  هنیمز  نیا  رد  یجراخ  هدنـسیون  کـی  دـیدرگ . عورـش  لاس 1356 

نیوکت و رد  رفص  مرحم و  هک  یشقن  هب  هجوت  اب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  ( 24 .« ) دوب یسایس  فادها  تهج  رد  یعیـش  ياه  تنس 
دیمح ( 25 . ) دندرمـش یم  بالقنا  موادت  ظفح و  نماض  ار  نآ  دنتـشاد و  یناوارف  دـیکات  نآ  ياه  تنـس  ظفح  رب  تشاد ، بالقنا  موادـت 
البرک هرطاخ  دشاب ، يو  اب  سایق  لباق  یتلزنم  ياراد  هک  هعیـش ، هلاتم  ره  زا  شیب  دـیاش  ینیمخ  ماما  : » دـسیون یم  هنیمز  نیا  رد  زین  تیانع 

اه تیعقوم  بالقنا ، زاغآ  هطقن  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  بیترت ، نیا  هب  ( 26 .« ) تفرگ راک  هب  یسایس  ترورض  زا  يراج  ساسحا  اب  ار 
اروشاع اعوسات ، ریظن  مالـسا  هب  قلعتم  یبهذم  ياه  تیعقوم  مایا و  تفرگ . یم  دوخ  هب  يا  هدنیازف  باتـش  بالقنا  نآ  رد  هک  دوب  یمایا  و 

، تقیقح قح و  زا  عافد  ملظ و  اب  ههجاوم  رد  مالسا  راثیا  یبلط و  تداهش  هیحور  ح -  دوب . لیبق  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیعبرا  و 
رد هک  ددرگ  یم  گرم  هب  رجنم  هاگ  يزوریپ و  هب  رجنم  هاگ  داهج  رد  يرادـیاپ  دـنک . یم  توعد  لام  ناج و  اب  داـهج  هب  ار  دوخ  ناوریپ 
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هدوب نآ  زا  عافد  دوخ و  تیمکاح  تهج  رد  نایعیش  مایق  زا  راشرـس  مالـسا  خیرات  دوش . یم  ریبعت  تداهـش »   » هب نآ  زا  یمالـسا ، گنهرف 
دیدرگ و دنیاشوخ  یتفایهر  دش ، یم  یقلت  كاندرد  يرما  هراومه  هک  ندش ، هتشک  گرم و  مالـسا ، شخب  تایح  بتکم  هیاس  رد  تسا .

اهنآ هلمج  زا  دیـسر ; روهظ  هصنم  هب  دیهـش »  » و داهج »  » هرابرد یمهم  راثآ  بالقنا ، نایرج  لوط  رد  دـیدرگ . یقلت  میظع  يزوف  تداـهش 
. تفای ناوت  یم  يرثا  رتمک  هنیمز  نیا  رد  نیا ، زا  شیپ  هک  یلاـح  رد  درک ، داـی  هراـب  نیا  رد  هللا  همحر  يرهطم  دیهـش  باـتک  زا  ناوت  یم 
زا يرایـسب  نامجرت  یمالـسا  بالقنا  تسا . یمالـسا  نادنمـشیدنا  رگید  هللا و  همحر  ینیمخ  ماـما  رگاـیحا  تضهن  ریثاـت  رگناـشن  رما  نیا 

دیهـش و هرابرد  يربهر  ياـه  ماـیپ  ياوتحم  لـیلحت  رگید ، يوس  زا  تسا . داـهج ،»  » و تداهـش »   » هنیمز رد  صوصخب  تاـیاور ، تاـیآ و 
ظفح يارب  مدرم  زا  نانآ  توعد  بالقنا و  يادهـش  هماـن  تیـصو  تسا . یبـالقنا  تکرح  موادـت  كرحم  هزیگنا و  دوخ ، یبلط ، تداـهش 

بالقنا يادهـش  حور  بلق و  نابز  هک  اه ، هماـن  تیـصو  نیا  دوب . بـالقنا  موادـت  ییاز و  تکرح  رد  رثؤم  لـماوع  زا  زین  بـالقنا  موادـت 
مالـسا يایحا  تهج  رد  يربهر  زا  يوریپ  هدـیقع و  تابث  هب  ار  نانمؤم  دـش و  یم  زاـغآ  نیتداهـش  زا  تفرگ ; یم  هیاـم  مالـسا  زا  دـندوب ،

، مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هنامولظم  تداهـش  یگدـنز و  رد  ناوت  یم  ار  یبلط  تداهـش  زراـب  هنومن  یخیراـت ، ظاـحل  هب  درک . یم  توعد 
لوط رد  تساروشاع . مایق  زا  مهلم  یمالـسا  ياه  تضهن  اه و  شبنج  یبـالقنا و  ياـه  تکرح  زا  يرایـسب  تفاـی . نایعیـش ، موس  ياوشیپ 
یکی لاس 1356  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  دنزرف  تداهـش  درک . یم  داجیا  مایق  كرحت و  زا  یجوم  نایبالقنا  زا  یخرب  تداهـش  بالقنا ،

یم يو  تسا . هدرک  هراشا  یبلط  تداهش  رصنع  هب  یمالسا  بالقنا  لیلحت  رد  زین  نیشیپ  میژر  نارازگراک  زا  یکی  تسا . دراوم  نیمه  زا 
نیا رد  دنک . یم  فوشکم  ار  هاش  طوقس  یلصا  رـس  هدمآ  دوجو  هب  ناریا  رد  ناناوج  يورین  بهذم و  زا  هک  يا  هتخیمآ  هب  هجوت  : » دسیون
رگا بهذم ، نیا  رد  هک  دناد  یم  یبوخ  هب  امتح  دشاب  هتشاد  یهاگآ  زین  هعیش  بهذم  رد  یبلط  تداهش  شقن  تیمها  هب  یسک  رگا  نایم ،
ناشن بالقنا  ياه  لاس  ثداوح  دـنور  ( 27 .« ) دوب دهاوخ  رت  نوزفا  بتارم  هب  تسا  هتشک  ار  وا  هک  یـسک  زا  شتردق  دوش  هتـشک  یـسک 

رب دـننک . یم  دـیکات  نیینـسحلا »  يدـحا   » لصا هب  داقتعا  تماقتـسا و  ربص ، تداهـش ، رب  ددـعتم  عضاوم  رد  بالقنا  يربهر  هک  دـهد  یم 
لیان نیینـسحلا  يدـحا  هب  مینک و  یم  ادا  ار  دوخ  یهلا  فیلکت  ام  هک  دـندرک  مالعا  هللا  همحر  تما  ماما  یهلا ، فیلکت  ماجنا  لصا  ساسا 

هیزجت يدنب و  عمج  کی  رد  تسا . هعماج  يالاو  ياه  نامرآ  اهرواب و  زا  هتساخرب  هراومه  اهراعش  بالقنا  ياهراعـش  ط -  دش . میهاوخ 
اب نایبالقنا  تشاد . بالقنا  يرکف  تیهام  زا  تیاکح  دـش  یم  هئارا  میژر  اب  يریگرد  لوط  رد  هک  ییاهراعـش  تفگ : ناوت  یم  لـیلحت ، و 

ياهراعـش قافتا  هب  بیرق  دوب . مالـسا  نید  گنهرف  نانآ  یلوغـشم  لد  ینارگن و  لد  هکلب  دـندماین ، نادـیم  هب  هافر  سکـس و  نان ، راـعش 
. دوب نید  يایحا  یمالـسا و  تموکح  داجیا  اهنآ  هتـساوخ  نیرت  مهم  مالـسا و  زا  هتـساخرب  بالقنا  يریگ  لکـش  ياه  لاس  یط  نایبالقنا 

دصرد زا 90  شیب  دروم ، عومجم 1077  زا  هک  دهد  یم  ناشن  تسا ، هدـش  هیهت  لاس 1357  ياه  هتـشون  راوید  زا  هک  يرامآ  لیلحت  کی 
تهج رد  شالت  مالسا و  يادهش  یمالـسا ، تموکح  مالـسا ، دییات  ماما ، زا  تیامح  نآ ، نارازگراک  نیـشیپ و  میژر  هب  هلمح  رد  اهراعش 

، فصو نیا  اب  درادن و  یصاخ  روحم  هک  تسا  هقرفتم  ياهراعش  دصرد   8/5 هیقب ، دصرد  زا 10  تسا . هزرابم  موادت  يارب  مدرم  تدحو 
رد تسا . هتفرگ  رارق  یبایزرا  دروم  یتوافتم  ياه  هاگدـید  زا  ناریا  بـالقنا  يریگ  هجیتن  ( 28 . ) تسا میژر  بیرخت  تهج  رد  ییوـس ، زا 

بالقنا هک  تسا  نآ  ناریا  بالقنا  يریگ  لکش  رد  مهم  لئاسم  زا  یکی  میدمآرب . ینید  گنهرف  مالسا و  شقن  نییبت  ددصرد  هلاقم ، نیا 
ناریا بالقنا  بالقنا ، نازادرپ  هیرظن  زا  یکی  لوق  هب  دش . داجیا  دندوب ، مالسا  گنهرف  نارگن  لد  هک  ناملـسم  تلم  هدارا  ساسا  رب  ناریا 

هب یخیرات  عطقم  کی  رد  هک  دوب  یتکرح  اه  بالقنا  ریاـس  نوچمه  ناریا  بـالقنا  هک  دـننک  یم  اـقلا  یخرب  هک  دوبن  نینچ  دـش ، هتخاـس 
رگید هب  هیصوت  لباق  وگلا  کی  ناونع  هب  الوصا  تسا و  ینعم  یب  چوپ و  يرما  بالقنا  رودص  راعـش  رذگهر ، نیا  رد  دمآ و  هعماج  غارس 

طلـسم نازادرپ  هیرظن  یخرب  رب  هک  تسا  یتخانـش  هعماج  ییارگراتخاس  شرگن  تیمکاح  زا  یـشان  نخـس  نیا  هتبلا  تسین . ناملـسم  للم 
، تسا هدعاق  نیا  رب  ییانثتسا  یمالسا  بالقنا  ( 29 . ) دنور یم  دـنیآ و  یم  اه  بالقنا  نانآ ، زا  یکی  لوق  هب  شرگن و  نیا  ساسا  رب  تسا .

یگنهرف بالقنا  نیا  تیهام  هکنیا  دـش . هتخاس  ریظن  یب  يا  هنوگ  هب  بالقنا  ناریا ، رد  هک  دـنک  یم  فارتعا  زین  روبزم  هدنـسیون  هچناـنچ 
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رگید لماوع  دوب و  یساسا  یلماع  ینید  گنهرف  یلو  دوش ، یمن  رگید  لماوع  یفن  بجوم  دراد  هدننک  نییعت  شقن  نآ  رد  مالسا  تسا و 
ياهدامن دـجاسم ، شقن  يربهر ، ییادز ، مالـسا  میتخاـس : حرطم  صخاـش  شـش  هیرظن  نیا  نییبت  يارب  یعرف . يا و  هیـشاح  يا ، همیمض 

نیا داجیا  رد  مالـسا  شقن  رگناشن  یخیرات ، ياه  هداد  هب  هجوت  اب  کی  ره  هک  بـالقنا  ياهراعـش  یبلط و  تداهـش  راـثیا و  هیحور  ینید ،
هدراهچ یط  رد  نآ ، یناشفارون  دوجو  اب  ارچ  تسا  بالقنا  لماع  مالسا  رگا  هک  دراد  دوجو  ههبـش  نیا  ياج  کنیا  تسا . یخیرات  لوحت 

زا سپ  ییوس ، زا  درک : نایب  ناوت  یم  یفلتخم  ياه  هنوگ  هب  ار  لاؤس  نیا  خـساپ  تسا ؟ هتفریذـپن  تروص  یبالقنا  ناریا ، رد  هتـشذگ  نرق 
هعماج تفای . تایح  دیدجت  مالسا  دعب ، هب  یـس  ياه  ههد  یط  ناریا ، رد  میتسه . ینید  حالـصا  شبنج  جضن  دهاش  یمالـسا ، ندمت  لاوز 

( مسیلایسوس  ) ییارگ عامتجا  یبرغ و  ییارگ  یلم  اب  قیمع  ییانشآ  شیپ و  ياه  ههد  رد  یبالقنا  ياه  تکرح  ندز  کحم  زا  سپ  یناریا 
یئاـبطابط همـالع  موحرم  هلمج  زا  دـندرک ; روهظ  ناریا  هعماـج  رد  یناـگتخیهرف  اتـسار ، نیا  رد  تشگزاـب . دوخ  یلـصا  تیوه  هب  یقرش 

لیلحت دنتفرگرب . هعماج  رد  جیار  گنهرف  هرهچ  زا  باقن  هک  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  ناشیا و  نادرگاش  يو ، زا  سپ  هللا و  همحر 
سپ هعماج  نیاربانب ، دوب . از  بالقنا  نیرفآ و  كرحت  هک  دیدرگ  دیکات  مالسا  زا  ییاه  هبنج  رب  دش و  درط  ینید  میهافم  زا  تسردان  ياه 

 « تیوه  » نارحب هب  یهتنم  دوب ، ناگدزبرغ  برغ و  گنهرف  اـب  دروخرب  لـصاح  هک  یگنهرف ، ضراـعت  هرود  کـی  نتـشاذگ  رـس  تشپ  زا 
هراصع ینید  گنهرف  نیا  ددرگ و  ینید  گـنهرف  هب  تشگزاـب  هب  یهتنم  نارحب  نیا  هک  دـش  بجوم  مالـسا  حیحـص  هرهچ  هئارا  دـیدرگ .

لابند هب  ناریا  ینید  هعماج  هک  تسا  نیا  درک  تلفغ  نآ  زا  دیابن  بالقنا  داجیا  رد  هک  يرگید  هتکن  دـش . ناریا  رد  تکرح  داجیا  یلـصا 
ياه گنج  تسا ; هدمآ  هنحـص  هب  هدـید  ایهم  ار  هنیمز  هتفای و  تصرف  هاگره  ریخا ، هدـس  یط  یلخاد ، دادبتـسا  برغ و  رامعتـسا  روضح 

دجسم هعقاو  ینابایخ ، مایق  لگنج ، تضهن  تیطورـشم ، تضهن  وکابنت ، تضهن  فودیابیرگ ، هیـضق  ات  هیراجاق  رـصع  رد  هیـسور  ناریا و 
رد هک  نیا  ینایاپ  هتکن  تسا . یعامتجا  ینیرفآ  تکرح  رد  نید  شقن  رگناشن  همه  لاس 1342  مایق  تفن و  ندش  یلم  تضهن  داشرهوگ ،

مدـع هب  یهتنم  رگید ، لـماوع  دوجو  مغر  یلع  اـهنآ  زا  یکی  نادـقف  هک  دـنا  لـیخد  مظنم  روط  هب  یلماوع  هعومجم  بـالقنا ، ره  نیوکت 
نید ای  يژولوئدـیا  میدرمـشرب : رـصنع  راهچ  يرظن ، يانبم  رب  هلاقم  نیا  رد  ار  لماوع  نیا  ددرگ . یم  بالقنا  تسکـش  ای  يریگ و  لـکش 
رارق یـسررب  دروم  مالـسا  هیامریمخ  اب  راتـشبن  نیا  رد  هک  لـماوع ، نیا  زا  یکی  نادـقف  مدرم . ياـه  هدوت  یهدـنامزاس و  يربهر ، مالـسا ،

، یمالسا بالقنا  نوماریپ  يرهطم ، یضترم  اه 1 - تشون  یپ  ددرگ . بالقنا  تسکش  ای  يریگ و  لکش  مدع  هب  رجنم  دوب  نکمم  تفرگ ،
ش يداصتقا ،»  یـسایس  تاعالطا  ، » ولنادضع دیمح  همجرت  بالقنا ، بهذـم و  نلکنیل ، سورپ  هب : ك . ر . ص 29 2 - ات ، یب  اردـص ، مق ،
، نارهت هسنارف ، هیـسور و  ياهبالقنا  اـب  هسیاـقم  رد  یمالـسا  بـالقنا  يدـمحم ، م . هب : ك . ر . ص 23 3 - نـمهبو 1374 ،) يد   ) 88-87
، یمالسا بالقنا  هفسلف  یسراف ، نیدلا  لالج  نآرق / رد  یخیرات  ياه  تنس  ردص ، رقابدمحم  دیـس  هب : ك . ر . ص 327 4 - ات ، یب  دیعس ،
ام ریغیال  هللا  نا  - » ص 242 5 ، 1372 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  خیرات ، هعماج و  حابـصم ، یقتدمحم  ص 350 / ، 1368 ریبکریما ، نارهت ،
Islam in the ؤ Theda skocpul, Reihter state and shi - 6 ( 11 دــعر :  « ) مهــسفناب اــم  اوریغی  یتـح  موـقب 

نیسح ص 55 8 ) نامه ، يرهطم ، یـضترم  - Iranianrevolution, theory and society, vol. 11, 1982, pp. 265 7
زا یلیلحت  یـسررب و  یناحور ، دیمح  دیـس  ص 57 و ص 72 9 - ، 1368 تاعالطا ، نارهت ، يولهپ ، تنطلـس  طوقـس  روهظ و  تسودرف ،

، هلبق نارهت ، ینیمخ ، ماما  یـسایس  یگدـنز  یبجر ، نسحدـمحم  هب : ك . ر . ص 18 10 - ، 1365 ماـما ، هار  نارهت ، ینیمخ ، ماـما  تضهن 
نامزاس نارهت ، یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  هاش و  طوقـس  اهمرها ، یناحور ، رخف  هب : ك . رتشیب ر . یهاگآ  يارب  ص 36 11 - ج 4 ، ، 1374

هللا لعجی  نل   ) لیبس یفن  هیآ  هلمج ، زا  دراد ; دوجو  میرک  نآرق  رد  يرایسب  تایآ  هنیمز  نیا  رد  ص 137 12 - ، 1370 یمالسا ، تاغیلبت 
 « نآ ياه  هشیر  یمالـسا و  بالقنا  ، » یمالـسا بالقنا  رد  یـسایس  جیـسب  دنیارف  دنودمحا ، عاجـش  - 13 الیبس ) نینمؤملا  یلع  نیرفاـکلل 

، یناحور دیمح  دیس  - 15 1370 حابصم ، یقتدمحم  داتسا  ص 72 14 - ، 1374 هیقف ، یلو  یگدـنیامن  داهن  نارهت ،  تالاقم ،) هعومجم  )
، دهشم ییایفارغج ، ياه  هدیدپ  یمالسا و  شنیب  یناوضر ، دیعس  سابع  ص 75 17 - نامه ، دنودمحا ، عاجش  ص 417 16 - ج 1 ، نامه ،
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ص ص 148 ،  ج 1 ،  نیشیپ ، ص 276 19 - ج 18 ، رون ، هفیحص  هر ،)  ) ینیمخ ماما  ترضح  ص 35 18 - ، 1368 يوضر ، سدق  ناتسآ 
ص 84 23- ج 2 ، نیشیپ ، ص 136 22 - ص 149 و ج 9 ، ج 12 ، نیشیپ ، ص 217 21 - ج 12 ،  نیشیپ ، ص 158 20 - 190 و ج 15 ، 

هشیر يدک . را . یکین . ص 41 24 - ، 1358 باحـس ، نارهت ، يوعنـص ، مساق  همجرت  ادخ ، مان  هب  بالقنا  ناریا : رـشنالب ، ریپ  دیرب و  رلک 
ص 204 ج 15 ، نیشیپ ، هر ،) ) ینیمخ ماما  ترـضح  ص 243 25 - ، 1369، ملق نارهت ، یهاوگ ، میحرلادـبع  همجرت  ناریا ، بالقنا  ياـه 

همجرت هاش ، طوقس  رارسا  ادیوه ، نودیرف  ص 245 27 - ، 1361 یمزراوخ ، نارهت ، رصاعم ، مالسا  رد  یسایس  هشیدنا  تیانع ، دیمح  - 26
 «، هناسر همانلصف  ، » بالقنا نارود  ياه  هتشونراوید  یسررب  دار ، ناینـسحم  يدهم  ص 110 28 - ج 1 ، ، 1371 تاعالطا ، نارهت ، نارهم ،

دمحم يزورون ، هرامش 21 ، تفرعم ، همانلصف  هلاقم : عبانم   Theda skocpul, Ibid. P. 265 29  - ص 24 ناتسمز 1369 ،)  ) ش 4
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سدقم عافد  نارود  ردینیمخ  ماما  يربهر 

. دروآ دیدپ  ینیمخ  ماما  يربهر  رد  ار  يرگید  نارود  بالقنا ، دادماب  رد  یلیمحت  گنج  زورب  سدقم  عافد  نارود  ردـینیمخ  ماما  يربهر 
یگنج اب  دنک ، هبرجت  ار  تیمالـسا  تیروهمج و  ياهتراشب  ات  تفریم  دوب و  هدیهر  یلخاد  دادبتـسا  زا  یگزات  هب  هک  ناریا  راکادف  تلم 

ـ  دوب هتخاس  هدزتفگش  ار  نطو  نید و  نانمـشد  ناتـسود و  هک  سدقم ـ  عافد  نایلاس  رد  تما  ماما و  یهارمه  تشگ . ورهبور  هتـساوخان 
طقف هک  تخاسیم  ناشنرطاخ  ار  هزومآ  نیا  هتشذگ ، ياهیماکان  دمآیم . رامش  هب  یخیرات  یـسایس و  یهاگآدوخ  رادومن  تقیقح ، رد 

رد لمأت  تفای . یگریچ  بیرف  هطلـس و  ماظن  رب  ناوتیم  هناـیاسراپ  هناسانـشنامز و  يربهر  مالـسا و  ۀـنازاسیگدنز  ياههشیدـنا  وترپ  رد 
يرایسب ياههشوتهر  نطو ، شیک و  زا  عافد  یناوخارف  تهج  رد  یناگمه  جیـسب  ماما و  یهدنامرف  یلیمحت و  گنج  نارود  ِینوچ  دنچ و 

رادومن دـیابیم  سدـقم ، عافد  ماـیا  ةراـبرد  نارگلـیلحت  راتـشون  راـتفگ و  ِيزیگناشـسرپ  دراد . هارمه  هب  ناگدـنیآ  زورما و  لـسن  يارب 
راثیا و اب  هناگیب  ياهرادـنپ  لاقتنا  زج  هب  يزیچ  نآ  لصاح  هک  ییاهرظنراهظا  تسا . هدـش  بـالقنا  موادـت  ببـس  هک  دـشاب  ییاـهتیعقاو 
ینید و تکرح  هک  دوب  نامه  داد ، خر  راگزور  نآ  رد  هچ  نآ  اریز  دـباپیمن . نادـنچ  تسین ، هنایوجتملاسم  هناهاوختلادـع و  ِتماـما 

تمواقم زج  یهار  مادـص  ةدـش  گنهامه  مجاهت  لاـبق  رد  تیمکاـح ، هب  یباـیتسد  يزوریپ و  زا  سپ  ناـنآ  دـیبلطیم . ناریا  مدرم  یلم 
ناهنپ گنج  نافلاخم  هاگن  زا  هک  تشاد  هارمه  هب  يراوگان  ياهدمایپ  دوب ـ  يرابکتسا  دنفرت  کی  هک  یلیمحت ـ  حلـص  شریذپ  دنتـشادن .

راگزور نآ  ياهنارحب  زا  تلم  روبع  رد  ار  ماما  يربهر  سدقم ، عافد  نارود  ياههصخاش  هب  دنچ  ییاههراشا  اب  لاقم  نیا  رد  دوب . هدـنام 
یناسنا ياهورین  بذـج  رد  تیقفوم  عضاوم و  رد  تیعطاق  نوچمه  ماما  تماعز  ياهیگژیو  زا  اـههصخاش  یناوخمه  تسیرگن . میهاوخ 

ربهر رظنم  رد  عافد  گنج و  عافد  گـنج و  رد  ییارگناـمرآ  . 1 دراد . تیاکح  یـسایس  ینید و  يالاو  ياههشیدنا  ِنابزرم  دـمآراک و  و 
شترا موجه  تسا . یمیهاربا  ناربمایپ  یهاوختلادع  ینید و  ياهنامرآ  رادومن  هدوب و  یتسیلانویسان  ياهشیارگ  زا  رتارف  بالقنا ، دیقف 
یسایس تیامح  بلج  اب  مادص  اریز  دمآیم . رامش  هب  هقطنم  ناناملـسم  مالـسا و  يارب  يدیدهت  تقیقح  رد  ناریا ، ياهزرم  هب  قارع  یثعب 

، دوب هدرک  زورب  ناریا  رد  هک  یبالقنا  تشاد . ار  یمالـسا  يروهمج  يزادنارب  دصق  لیئارـسا ، اکیرما و  یبرغ و  ياهتردـق  یتاحیلـست  و 
گنج تشگیم . ببـس  ار  ناناملـسم  یناـگمه  شزیخ  تخاـسیم و  راـبتعایب  اوـسر و  ار  هـقطنم  يدادبتـسا  ياـهتیمکاح  دوز  اـی  رید 

اهتسایــس و یــشاپورف  زا  تسناوـتیم  داد  خر  یجراــخ ، یلخاد و  نارگهطلــس  رب  تـلم  يزوریپ  نیتـسخن  ياــهلاس  رد  هـک  یلیمحت 
یعمج تشونرـس  ۀصرع  رد  ینیرفآهسامح  یعامتجا و  یخیرات و  یهاگآدوخ  زا  ار  اهتلم  دیامن و  يریگشیپ  هنارگریوزت  ياهتردـق 

زا ناوتیم  ینـشور  هب  مینک ، یـسررب  ار  نآ  یناور  راثآ  هتـسیرگن و  وا  ناـیماح  قارع و  ياهناـسر  تاـغیلبت  داـعبا  هب  رگا  دراد . هاـگن  رود 
ناهج رد  رگرادـیب  رگراثیا و  ِنایناریا  ةدـننکنییعت  روضح  شمارآ و  نانآ  درک . داـی  بـالقنا  رودـص  زا  ناریا  تلم  ِیگدـنرادزاب  ۀـئطوت 

ریزگان نآ  يربهر  یمالسا و  يروهمج  ماظن  هدرتسگ ، یماظن  مجاهت  حرط  اب  دنتسنادیم . دوخ  تدمزارد  یبلطتعفنم  اب  ریاغم  ار  مالـسا 
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نکممان زورما  ناملسم  یگدنز  يارب  ون  حرط  ندنکفا  ینید و  یسایس ـ  رونام  دوب و  نارگلاغشا  ربارب  رد  یضرا  تیمامت  ظفح  عافد و  زا 
ییامنمولظم و زا  ریزگان  دوخ  یماظن  زواجت  رد  یماکان  ةدـهاشم  اـب  قارع  دـهدیم ، تسد  هب  یلیمحت  گـنج  خـیرات  هک  ناـنچ  دـشیم .

ذوفن شرتسگ و  زا  ار  ناریا  بالقنا  نامگیب  همه  نیا  دوب . یمالـسا  يروهمج  يزورفاگنج  ۀلوقم  حرط  نآ  لصاح  هک  دش  یبلطحـلص 
نامه زا  ینیمخ  ماما  دـنایامنیم . تینما  تفرـشیپ و  اهتیعقاو و  اب  راـگزاسان  ار  نآ  ةرهچ  تشادیمزاـب و  ناناملـسم  یـسایس  تاـیح  رد 
روضح هب  يربهر  توعد  دومنیم . یقلت  یمالـسا  یعافد و  ار  یثعب  نارگزواجت  ربارب  رد  ناریا  تلم  ياهشنکاو  یلیمحت ، گـنج  زاـغآ 

. دشیم هتخانـش  یـسایس  ینید ـ  فیلکت  کی  ناونع  هب  ناشيرگراکیپ  تفرگیم و  تروص  ترخآ  ادخ و  هب  نامیا  ۀـیاپ  رب  اهههبج ، رد 
تسایس و ۀصرع  رد  ینیمخ ، ماما  رظنم  رد  دشاب ـ  ناملـسم  کی  یگدنز  اهشـشوک و  روحم  دیابیم  هک  يزیتسرکنم ـ  ییارگفورعم و 
. دـنیآیم رامـش  هب  رکنم  فورعم و  يداینب  قیداصم  نامکاح ، ییارگتلادـع  یگماـکدوخ و  تسا . ناناملـسم  ۀـعماج  رب  مکاـح  تردـق 
رب طورشم  دیناجنگ ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ةدش  شومارف  لصا  بوچراهچ  رد  ناوتیم  ار  ناربمایپ  ناماما و  تضهن  مایق و  ۀفسلف 

شرمع ۀمه  هک  هیلع ـ  هللامالس  ءادهشلادیس ـ  . » میشاب هتشاد  تسد  رد  یعامتجا  یسایس ـ  ةزومآ  نیا  زا  یساسا  فرژ و  یتخانـش  هک  نیا 
نیب زا  تارکنم  دـشاب ، راـک  رد  فورعم  هک ... ) تساوخیم  داـهن ،  ) ملظ تموـکح  زا  يریگوـلج  رکنم و  عـفر  يارب  ار  شایگدـنز  ار و 

رد دناهدرک  مایق  هک  ایبنا  مامت  تسانعم . نیمه  يارب  دنروآیم  فیرشت  هک  مه  هادف ـ  هانحاورا  هیلع و  هللامالـس  بحاص ـ  ترـضح  دنورب .
اهنیا زا  میریگب  دیاب  قشمرـس  ام  ملظ ... لباقم  رد  روج ، لباقم  رد  دندرک  مایق  اهنیا  مامت  دـناهدرک ...)  ) توغاط اب  هلباقم  تعیبط ... ملاع 

هک يروطنامه  دـننک ، مایق  تارکنم  لباقم  رد  اهملظ ، لباقم  رد  اهروج ، لباقم  رد  دـیاب  اهناملـسم  ملظ . لباقم  رد  مینک  مایق  دـیاب  اـم  و 
تـشپ ای  دنتـسه  لوغـشم  اهههبج  رد  هک  یناسک  زا  ًاصوصخ  تلم ... نیا  زا  منک  رکـشت  دیاب  نم  درک ... مایق  هللادـمحب  ناریا  فیرـش  تلم 

رد دوخ  تسایـس  ار  نانآ  زا  يوریپ  هتخود و  رظن  قح  يایلوا  ایبنا و  هب  هراومه  حلـص ، رد  هچ  گـنج و  رد  هچ  ینیمخ  ماـما  ( 1 .«) اهههبج
ترـضح هژیو  هب  هعیـش ، ناماما  ناربمایپ و  زا  يریذـپوگلا  تسا . هدادیم  حـیجرت  نارگید  يداهنـشیپ  ياـهشور  رب  هتفرگ و  تلم  يربهر 

ةدناشن تسد  ياهتلود  دنیاشوخ  اسب  دوب و  بالقنا  يربهر  ییارگنامرآ  رادومن  ینشور  هب  سدقم ، عافد  نارود  رد  (ع ) یلع نب  نیسح 
یعامتجا و لوصا  میهافم و  اب  هناـگیب  ار  ناملـسم  هدروآرد و  یـصخش  يداـبع و  نید  کـی  تروص  هب  ار  مالـسا  ناـنآ  اریز  دوبن . هقطنم 

زیگناتفگش يرادیاپ  یلیمحت و  گنج  ناریا ، تلم  ةرظتنمریغ  يزوریپ  یمالسا و  بالقنا  رب  نوزفا  دندوب . هداد  شرورپ  مالـسا  یـسامح 
يوبن تنس  رد  هک  میرک ـ  نآرق  یعافد  يداهج و  تایآ  تشگ . ناناملـسم  يرادیب  زاسرتسب  اهههبج ، تشپ  اهههبج و  رد  مدرم  يربهر و 
هقطنم ياـهتوغاط  تیمکاـح  اـب  همه  نیا  دـیدرتیب  تفاـی . ینیع  دربراـک  لـطاب  قح و  دربن  ياهنادـیم  رد  رگید  راـب  دوب ـ  هتفاـی  یلجت 

ياهتردق یلوغشم  لد  هچنآ  تخیگنا . یمرب  گنج  يارجام  متخ  رد  شالت  سپس  مادص و  زا  تیامح  هب  ار  نانآ  تشاد و  يراگزاسان 
هک دوب  یناملسم  ۀسامح  گنهرف و  شرتسگ  ربارب  رد  لیئارسا  عورشمان  تلود  يریذپبیـسآ  انامه  دروآیم ، دیدپ  ار  گرزب  کچوک و 
اب هلباـقم  ناوت  هاگچـیه  اهتسینویهـص  دـندوب . هتـشاذگ  شیاـمن  هب  (ص ) مرکا لوـسر  نآرق و  زا  تیعبت  رد  یناریا  ناملـسم  ناگدـنمزر 

ياهيزیرهمانرب یگدنز و  زا  ییادزمالسا  دناهتشاد . ناملـسم  ناناوج  ِیتیوهیب  رد  یعـس  هرامه  هتـشادن و  ار  مالـسا  تما  یهاوخنامرآ 
هللالیبس یف  لتاقی  نم  و   » ۀمیرک ۀیآ  هب  تراشا  اب  ینیمخ  ماما  تسه . هدوب و  سدق  نارگلاغشا  ِیگشیمه  تسایـس  ناملـسم ، تما  ِنالک 

تبحم تسا ـ  هدرک  دای  دیهش  ای  زوریپ  نادهاجم  يارب  راگدرورپ  ریگمـشچ  شاداپ  زا  هک  2 ـ ) «) ًامیظع ًارجا  هیتؤن  فوسف  بلغی  وا  لتقیف 
ادخ و هار  رد  تداهش  دنلب  نامرآ  ییارگمالـسا و  زا  یکاح  همه  نیا  هک  تسین  يدیدرت  دزاسیم . ناشنرطاخ  ار  نانآ  هب  تبـسن  دنوادخ 

دزن تیبوبحم  برقت و  دربیم و  تعیبط  هدام و  لماع  زا  رتارف  ار  نطو  نییآ و  عفادم  ناگدنمزر  يرگراکیپ  تسا و  یمیهاربا  فینح  نید 
رـشب زیچان  رکف  اب  ار  نآ  هنوگچ  تسا ، هدـش  هداد  هدـعو  قلطم  میظع  تمظع  اـب  ملق  هب  هک  میظع  رجا  نیا  . » دوشیم ببـس  ار  لاـعتم  قح 
نیذلا بحی  هللا  نا  : » تسا هدمآ  فص  ۀکرابم  ةروس  رد  هک  تسا  یلاعت  دـنوادخ  بُح  نامه  میظع  رجا  نیا  ییوگ  درک ؟ لیلحت  ناوتیم 

اناد گرزب  یملع  فراـع  اـی  اـناوت  فوسلیف  مادـک  ار  يدـحا  هاـگراب  دزن  تیبوـبحم  ( 3 .«) صوصرم ناینب  مهناک  افـص  هلیبسیف  نولتاـقی 
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تسا نانآ  میظع  رجا  هللالیبسیف و  نادهاجم  فصو  نیا  اهلاراب  دروآرد ...؟ ملق  نخس  هب  ای  دیوگ و  نخس  نآ  زا  ات  دنک  كرد  دناوتیم 
زوریپ هار  نیا  رد  ای  دناهدیسر  تداهش  هب  وت  میرک  نآرق  نانمشد  وت و  مظعم  لوسر  نانمـشد  وت و  نانمـشد  اب  رازراک  ياههنحـص  رد  هک 

ببس وا  مرکم  لوسر  قح و  بوبحم  دهاجم و  ناناملسم  ِیبلطنامرآ  مالـسا و  هب  تبـسن  بالقنا  دیقف  ربهر  دنلب  شرگن  ( 4 .«) دناهدیدرگ
شنزرـس ار  مادـص  شروی  رد  راکمه  ای  توافتیب  نارـس  دزاس و  قارع  توغاط  اب  هلباـقم  هب  فلکم  ار  یمالـسا  ياـهتلود  هک  دوشیم 

دیهدب هحلاصم  امـش  دـندرک  فالتخا  مه  اب  نیملـسم  زا  ياهفیاط  ود  رگا  هک  تسا  میرک  نآرق  رد  . » دـناسرتب ناشراک  ماجرف  زا  هدومن و 
ياهروشک زا  کی  مادک  ادخ . ماکحا  هب  دـهن  رـس  هک  نیا  ات  دـینک  لاتق  وا  اب  دـشاب ، یغاط  دـشاب و  یغای  اهنآ  زا  یکی  رگا  ار و  اهنآ  نیب 

( زواجت  ) ام هب  مادص  هک  انعم  نیا  تسا  هدیشوپ  یمالـسا  تکلمم  مادک  رب  تسیک ...؟ یغای  یغاط و  هک  نیا  رد  دندرک  یـسررب  یمالـسا 
هب ددرگرب  ات  قارع  تلود  اـب  دـننک  هلتاـقم  هک  تسا  بجاو  نآرق  صن  هب  یمالـسا  ياـهتلود  همه  رب  هدرک ...؟ ناـیغط  تسا و  هدرک  ... 

يراکمه ثعب  رفاک  تلود  اب  ناریا ، هب  یناسناریغ  شروی  یلیمحت و  گنج  رد  هک  ییاهتلود  همه  هب  نم  و  ( » 5 .«) ادخ رما  هب  ادخ و  رکذ 
تـسد هب  لـجاع  يازج  زا  يدـبا  گـنن  یهلا و  نالذـخ  رب  هوـالع  هک  منکیم  راـطخا  یماـظن ... هچ  یتاـغیلبت و  يراـکمه  هچ  دـننکیم ،
درکدای زا  سپ  بالقنا  دـیقف  ربهر  ( 6 .«) دیـشکن تکاله  هب  ار  دوخ  دیـشابن و  لفاغ  ام  یمالـسا  روشک  دـنمورین  شترا  دوخ و  ياـهتلم 

نآ زا  دنکیم . حرط  ار  هعماج  ماظن  تموکح و  ۀلأسم  تسا ـ  يدـمحم  مالـسا  نابزرم  يولع و  عیـشت  ۀـماننامرآ  تقیقح  رد  هک  ریدـغ ـ 
. دـنا هتـشاد  مالـسا  تما  زا  ییادزتسایـس  رد  یعـس  هدوب و  هناگیب  مالـسا  یـسایس  ۀـشیدنا  اب  هک  دوشیم  روآداـی  ار  نیـسدقم  رطخ  سپ 
رب ار  یبلطتیفاع  هک  دوب  ییاهامنسدقم  ششوک  عقاو  رد  (ع ،) نسح ماما  و  (ع ) نانمؤمریما تفالخ  نارود  رد  یلیمحت  حلص  تیمکح و 

نارجحتم و زا  ياهراپ  زین  ناریا  قارع و  یلیمحت  گنج  نارود  رد  دـندوب . هداد  حـیجرت  وا  ۀـملک  یلاـعت  ادـخ و  هار  رد  تداهـش  داـهج و 
ریدغ . » درامـشیم یناورهن  ناسدقم  ناثراو  ار  نانآ  ینیمخ  ماما  دندنار . نخـس  حلـص  زا  هتـسنادن و  تحلـصم  هب  ار  دربن  ۀمادا  ناسدـقم ،

هک هنالداع  تسایـس  اهتنم  تسایـس ، اب  دشاب  یتموکح  دیاب  يرـصع  ره  رد  تسا ، طوبرم  همه  هب  تسایـس  هک  دنامهفب  ات ) ... ) تسا هدمآ 
. میگنج هب  يالتبم  نالا  ام  دنکب ... ار  فراعم  ۀمه  ۀماقا  دنک ، جح  ۀماقا  دنک ، موص  ۀماقا  دنک ، ةولص  ۀماقا  تسایـس ، نآ  ۀطـساو  هب  دناوتب 

کی دییایب  مینکب ، حلص  دییایب  هک  دنیوگیم  هک  دنتسه )  ) یـصاخشا دننکیم ... یـشارتلاکشا  دنراد  مه  هیـضق  نیمه  رد  ياهتـسد  کی 
... هک ییاـهنآ  دـندرک ، لـیمحت  نیـسدقم  دـندرک ، لـیمحت  ریما  ترـضح  هب  میریگب . داـی  ار  روما  نیا  دـیاب  خـیرات  زا  اـم  مینکب . یـشزاس 
... ریظن نالا  تشاد ، ریما  ترـضح  ار  التبا  نیا  ار ... تیمکح  ریما  ترـضح  هب  دـندرک  لیمحت  اهنآ  تشاد ... هدجـس )  ) غاد ناـشیناشیپ ) )

تفه نیا  رد  ام  میورن .)  ) تیمکح راب  ریز  میریگب و  تربع  دیاب  هیـضق  نآ  زا  ام  تسا . زواجتم  یک  هک  دنادیمن  ایند  میراد ... ام  ار ) نآ  )
نیا دوب ... یلیمحت  حلص  مه  نیا  حلص ، ۀیضق  نسح و  ماما  ۀیضق  دنتسه ... اهیک  اهمَکَح  نیا  هک  میدیمهف  تسا  هدوب  گنج )  ) هک یلاس 
هاگن رد  عافد  هزرابم و  ( 7 .«) یلیمحت تیمکح  راب  ریز  هن  میورب و  یلیمحت  حلـص  راب  ریز  هن  هک  نیا  هب  دنکیم  تیادـه  ار  ام  اهدادـخر ) )

یناریا ناناملــسم  هـب  ناریا ، قارع و  یلیمحت  گـنج  رد  بـالقنا  يربـهر  هـک  ناـمز  ناـمه  تشادــن . صاــصتخا  ناریا  هـب  ینیمخ  ماــما 
دشیم و یقلت  ینامرآ  یسایس ـ  یماظن  یمالسا ، يروهمج  اریز  دیزرویمن . غیرد  ینانبل  ینیطـسلف و  ناناملـسم  تیامح  زا  دیـشیدنایم ،
دزیگنایمرب و ار  ناـهج  يرابکتـسا  ماـظن  نیک  مشخ و  تسایـس ، نیا  ناـمگیب  تشاد . رظن  مالـسا  تسکـش  يزوریپ و  هب  ماـظن  يربـهر 

بوچراهچ رد  دیاب  ار  یلیمحت  گنج  ةدیدپ  رظنم ، نیا  زا  دناریم . اهناملسم  نایم  رد  ینکفاهقرفت  يزیتس و  مالسا  تمس  هب  ار  اهتردق 
زا شیپ  ناـیلاس  رد  وا  دـهدیم ، تسد  هب  ماـما  یـسایس  عضاوم  هک  ناـنچ  دوـمن . لـیلحت  هیزجت و  یـسایس ، ینید ـ  عاـفد  ییارگناـمرآ و 

ییارگنامرآ رگید  ینخس  هب  درکیم . يرادبناج  هراومه  نانآ  عفانم  زا  تشاد و  ار  ناناملـسم  تاجن  سدق و  ۀغدغد  گنج ، بالقنا و 
مالـسا و نایک  زا  عافد  لکـش  رد  ناکم  ناـمز و  ره  رد  هدوب و  هعیـش  یـسایس  ینید ـ  تیعجرم  ۀـصخاش  یمالـسا ، يروهمج  راذـگناینب 

تکرح ینیمخ  ماـما  ناریا ، ییاـیفارغج  ییاـهزرم  رد  یلیمحت  گـنج  زورب  اـب  تسا . هتفاـییم  روـهظ  هدـش  رامعتـسا  موـلظم و  ناناملـسم 
اهتردـق و هـمه  زورما  . » دـناوخارف نـید  ادـخ و  هار  رد  راـکیپ  هـب  ار  ناـیناریا  هتـسیرگن و  يدوباـن  رطخ  رد  ار  تـلم  یبـالقنا  یمالـسا ـ 
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يزوریپ نانآ  يزوریپ  هک  ارچ  دنـسرب ... ناشفده  هب  ناملـسم  ياهینیطـسلف  دنراذگن  هک  دناهداد  رگیدکی  تسد  هب  تسد  اهتردـقربا 
نیرخآ ات  اوق و  مامت  اب  هک  میشاب  هتشاد  رظن  رد  ار  انعم  نیا  دیاب  ام  دنک و  دشر  مالسا  دنراذگن  هک  دناعمتجم  نیطایش  همه  تسا ... مالسا 

يرما نیملسم  تایثیح  ۀمه  زا  عافد  نیملسم و  دالب  زا  عافد  نیملـسم و  سیماون  زا  عافد  م . ـــ ینک داهج  اد  ــ هار خ رد  میوش و  ایهم  نامرفن 
تایآ زا  هک  نانچ  دـنوادخ  هب  لاکتا  لکوت و  . 2 ( 8 .«) مینک ایهم  نیملـسم  زا  عافد  یهلا و  دصاقم  يارب  ار  نامدوخ  دـیاب  ام  و  مزال ، تسا 
یهلا تیامح  ترـصن و  هب  دامتعا  لکوت و  فیلکت  اهگنج  رد  مالـسا  ردص  ناناملـسم  ربمایپ و  دیآیمرب ، میرک  نآرق  یعافد  يداهج و 

ادخ و هب  نامیا  وترپ  رد  نتـشیوخ  يزاسدنمورین  هب  ار  ناگدنمزر  تلم و  هتـشاد و  لکوت  راگدرورپ  هب  هراومه  زین  ینیمخ  ماما  دناهتـشاد .
، دنـشاب دـنمتردق  دنـشاب ، يوق  دـیآیم  شیپ  هک  ياهلأسم  ره  رد  هک  مناـهاوخ  ناریا  گرزب  تلم  زا  نم  . » دـناوخیمارف یبیغ  ياهدادـما 
هک مادـص )  ) نیا میدیـسرتن ، گرزب  ياهتردـق  نآ  زا  ام  دنـشاب . هتـشادن  كاب  زیچ  چـیه  زا  دنـشاب و  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  هب  یکتم 

و اج . همه  رد  درک  دهاوخ  ادیپ  شرتسگ  مالـسا  دش و  دهاوخ  عطق  داسف  ياههشیر  نیا  یلاعت  كرابت و  ياد  ـــ دییأت خ اب  درادن ... یتردق 
... دناوتیم یلاعت  قح  سدـقم  تاذ  هب  لاکتا  نیا  اب  ام ... تلم  ( » 9 .«) میرادن یـسرت  زیچ  چیه  زا  ادخ  هب  اکتا  اب  میتسه و  ادخ  هب  یکتم  ام 
هک مهدیم  تراشب  ناگدنمزر )  ) اهنآ هب  و  دینکیم . لمع  دیراد  نالا  مالـسا  ردص  ياهزابرـس  لثم  دـهد ... تسکـش  ار  دایز  ياهرکـشل 

یبیغ ياهتیانع  . 3 ( 10 .«) دیوریم تشهب  هب  امـش  دنـشکب ، ار  امـش  مه  اهنآ  رگا  دـیوریم و  تشهب  هب  امـش  ار ، اهنآ  دیـشکب  رگا  امش 
تاحیلــست و رد  يربارباـن  تـسا . هدــش  یقلت  یهلا  زیگناتفگــش و  ياهدــیدپ  بـالقنا ، يربـهر  رظنم  رد  ناگدــنمزر  یماـظن  يزوریپ 

نیا . » دـناهدوب رادروخرب  ییالاب  یمزر  یحور و  ناوت  زا  ناـنآ  همه  نیا  اـب  هدوب و  ریذـپانراکنا  یتیعقاو  یتاـغیلبت ، یماـظن و  ياـهتیامح 
هتخاسشیپ زا  ياهرگنس  رد  اهیثعب ) ... ) تسا هدرک  امش  تلم  بیـصن  امـش و  بیـصن  ار  اهيزوریپ  نیا  هک  تسا  یلاعت  كرابت و  يادخ 

نوریب اهرگنـس  زا  ار  اهنآ  دنتفیب و  هار  اهنابایب  رد  فرط  نیا  زا  هدـع  کی  تقو  نآ  دنتـسه ... زهجم  تامهم  روج  همه  هب  و  دناهتـسشن ...
يداع رما  کی  ار ) نآ   ) ام هک  تسین  ياهلأسم  کی  دـینادیم ، امـش  هک  دـنریگب  ریـسا  ردـقنآ  اهنآ  زا  دـننک و  یلاخ  ار  اهرگنـس  دـننک و 

تسا و هدرک  امش  هب  ادخ  هک  تسا  یتایانع  يور  هلأسم  نیا  تسا . تعیبط  قوفام  هلأسم  نیا  مینک . باسح  نامدوخ  ياپ  مینکب و  باسح 
نارود رد  یناریا  ناناوج  یبلطتداهـش  ینیمخ  ماما  ( 11 .«) تسا هجرد  نیرتالاب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  تیانع  نیا  ۀـمه  ام  يارب  دراد و 
گرزب تمعن  لوحت و  ار  همه  نیا  نیـشیپ ، یقالخا  طاطحنا  نارود  درکدای  اب  درامـشیمرب و  یهلا  ياهتیانع  زا  ياهراپ  ار  سدقم  عافد 

( نانچ ... ) ار اهنآ  دـنادرگرب و  اـم  هب  دـنوادخ  دـنورب ، نیملـسم  تسد  زا  مالـسا و  تسد  زا  یلک  هب  تفریم  هک  ییاـهناوج  . » دـناوخیم
رد دنناوخیم و  زامن  دنیوگیم ، ریبکت  دننکیم  گنج  هک  یلاح  رد  اهههبج  رد  دـنوریم و  بلطواد  تداهـش  يارب  نالا  هک  درک  دـهعتم 

نتخیگنارب ناگدـنمزر و  ۀـیحور  تیوقت  رد  هک  ههبج ـ  تشپ  نادرم  ناـنز و  یلدـمه  یهارمه و  ( 12 .«) دننکیم ادـخ  اب  تاجانم  اهبش 
. دـیآیم رامــش  هـب  ناریا  تـلم  هـب  تبــسن  دـنوادخ  ياهدادـما  زا  يرگید  ۀـنومن  تـسا ـ  هدوـب  راذـگریثأت  ناـناوج  رد  يراکادـف  سح 
، گنج لاح  رد  ياهروشک  رگید  فالخرب  ناریا  رد  عافد  گنج و  هک  دهدیم  تسد  هب  روشک  رساترس  رد  اهزور  نآ  ینیع  ياههدهاشم 
. دنتـسه مه  اب  گرزب  کچوک و  درم و  نز و  مدرم ، مامت  ناریا ، زورما  هللادمحب  . » تسا هدوب  یلم  ياهغدغد  هدـشن و  دودـحم  نایماظن  هب 
دـنویپ و مه  امـش  اب  اهههبج  تشپ  رد  مه  ییاه ...)  ) هتـسد و  اهههبج ، رد  ادـخ  هار  رد  دنتـسه  داهج  لوغـشم  دـحاو  نیا  زا  ياهفیاط  کی 
، ادـخ هب  هجوت  نیا  اـت  دوشب و  عقاو  بیـسآ  دروم  تسین ، نکمم  دـنراد ) ... ) دـنویپ مه  اـب  روطنیا  هک  یتـلم  نینچ ) ... ) دنتـسه و يأرمه 

گنج ناگدـنمزر  نیب  هک  ياهسیاقم  اـب  ینیمخ  ماـما  ( 13 .«) تسا چـیه  تسا ، دوبان  وا  لـباقم  رد  یتردـق  ره  تسه ...)  ) ادـخ هب  لاـکتا 
نوخ ردقچ  مالسا  ربمغیپ  . » دنایامنیم يرگراثیا  رد  ار  نانآ  يرترب  دراد ، مالسلا ) مهیلع   ) راهطا ۀمئا  ربمایپ و  رصع  ناناملـسم  اب  یلیمحت 

زا تیاکش  تسا ؛ هدرک  تیاکش  ردقچ  نآرق  تسا ؟ هدرک  تیاکـش  ردقچ  نینمؤملاریما  دروخیم ؟ ناشدوخ  دالب  نامه  مدرم  نیا  زا  لد 
هار مالــسا  زا  عاـفد  يارب  ار ... شترا  کـی  دنتــساوخیم  درکیم ... گرم  يوزرآ  تـفریم و  ربـنم  نینمؤـملاریما ... اهناملــسم . ناـمه 

داـهج و يارب   ) بلطواد زورما  دـندمآیمن . اهناملـسم ) یخرب  ، ) دندیـشکیم تمحز  ردـقچ  دـندروخیم ، لد  نوخ  ردـقچ  دـنزادنیب ...
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ناتسدرک و رد  اهامـش  هک  ییاههسامح  ( » 14 .«) دیوریم گرم  فرط  دیوریم ؛ تداهـش  فرط  بلطواد  دیوریم . دیراد  امـش  تداهش )
نیا دعتـسم  امـش  تسین و  فیـصوتلباق  دیدیرفآ ، اهههبج  ریاس  و  مرحم »  » و ملـسم » ۀهبج   » لیبق زا  رگید و  ياهاج  رد  امـش  ناتـسود  زین 

رد ( 15 .«) دنکب ار  شدوخ  ۀصاخ  تایانع  امـش  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  دـنک و  فیـصوت  امـش  زا  هیلع ) هللامالـس   ) نامز ماما  هک  دیـشاب 
تزع نامیا و  ناثراو  ار  ناشدنمورب  نادنزرف  دراد ، یلیمحت  گنج  نارگراثیا  نادیهـش و  ةداوناخ  هب  باطخ  بالقنا  دیقف  ربهر  هک  یمایپ 

راوتسا ياههدارا  اهمزع و  راگدای  قداص و  ناهاوگ  امـش  . » دنکیم توعد  راکادف  ناردپ  قیرط  رد  هنانمؤم  كولـس  هب  ار  نانآ  هدناوخ و 
تابثا هب  ناج  نوخ و  راثن  اب  یلاعت  قح  سدقا  هاگرد  هب  ار  شیوخ  دبعت  دایقنا و  بتارم  هک  دـیقح  صلخم  ناگدـنب  نیرتهنومن  نینهآ ، و 
ناطیـش رب  ار  ناسنا  ةدارا  ۀـبلغ  ریـشمش و  رب  نوخ  يزوریپ  تیعقاو  مصخ ، اب  رغـصا  داـهج  سفن و  اـب  ربکا  داـهج  نادـیم  رد  دـندیناسر و 

دیـشک و شود  رب  یبوخ  هب  تسا ، هدوب  نانآ  یگدنز  مسر  هار و  تزع و  ثاریم  هک  ار  ناتناردـپ  تناما  راب  منازیزع ... دـندرک ... مسجم 
بـسک مولع و  لیـصحت  هب  تیدج  اب  دیزاس و  امرفمکح  نآ  لحارم  یمامت  یگدنز و  رد  مظن  دینک و  هشیپ  ار  ینمادـکاپ  یکاپ و  اوقت و 

نیمز رب  ار  فاعــضتسا  رابکتــسا و  مـلظ و  اـب  هزراــبم  حالــس  هاگچــیه  دــیزادرپب و  دوـخ  یهلا  ياهدادعتــسا  زا  يروهرهب  فراــعم و 
ۀمه زا  هتشاد و  هنارکاش  هناعـضاخ و  عضاوم  هراومه  ناریا  تلم  هب  تبـسن  یهلا  ياهتیانع  موادت  تهج  رد  ینیمخ  ماما  ( 16 .«) دیراذگن

تبسن هلمظعم  تیامح  تبحم و  دومنیم . ینادردق  دناهتشاد ، هناصلاخ  یلمع و  تکراشم  ناریا  مالسا و  زا  عافد  رد  یعون  هب  هک  یناسک 
اهنآ لـباقم  رد  هک  نیا  زا  مزجاـع  منیبیم ، ار  زیمآراـختفا  روآفسا و  ياههنحـص  نیا  یتقو  نم  . » تسا لـمأت  لـباق  نادیهـش  ةداوناـخ  هب 

ره دوب . ناـگمه  يارب  ینومزآ  یلیمحت ، گـنج  ییابیکـش  نومزآ و  . 4 ( 17 .«) دـیتسه راختفا  يایوگ  نابز  ناتدوخ  امـش  میوگب ، یبلطم 
نامیا يالتبا  ناحتما و  لـصا  رکذ  اـب  ینیمخ  ماـما  دـندنایامن . ار  دوخ  تیهاـم  سدـقم ، عاـفد  لاـس  تشه  نارود  رد  یهورگ  ره  سک و 

نانیـشنزرم ناگدنمزر و  دزاسیم . ناشنرطاخ  ار  صلاخ  ناگدنب  ماقم  تینما ، یگدـنز و  تارمث  لام و  ناج و  رد  شهاک  هب  ناگدـنروآ 
تقیقح رد  نانآ  دندوزفا . رگید  يراختفا  گرب  دندش و  رگهولج  هنازارفارس  دوخ  نومزآ  رد  کی  ره  نایناریا  رگید  یمالسا و  يروهمج 

(. دوب  ) دهاوخن ناحتما  نودب  یناسنا  چـیه  تسا و  ناسنا  دوجو  اب  مزالم  ناحتما  . » دـندوب یهلا  ياهناحتما  رد  قح  يایلوا  ایبنا و  ناورهر 
اب تسا . عقاو  ناـحتما  رد  رـشب  تساـهنیا ... لاـثما  تارمث و  رد  صقن  هب  سفنا ، لاوما و  رد  صقن  هب  عوج ، هب  فوـخ ، هب  ناـحتما  یهاـگ 
... دش ناحتما  هیلع ) هللامالـس   ) ءادهـشلادیس ترـضح  دـندش ... ناحتما  گرزب  ياهربمغیپ  دوشیمن . اهر  متـسه  نمؤم  نم  هک  نیا  ياعدا 

ییابیکش تماقتسا و  ینیمخ  ماما  ( 18 .«) دیدمآرد نوریب  ناحتما  زا  بوخ  دیداد و  ناحتما  اهيدرگنـسوس  اهيزاوها و  اهیلوفزد و  امش 
ترما امک  مقتساو   » ۀمیرک ۀیآ  رکذ  اب  هلمظعم  دنادیم . یعامتجا  یناسنا و  دنلب  ياهنامرآ  هب  یبایتسد  يزوریپ و  طرـش  ار  عضاوم  رد 

زا لـیلجت  رد  درامـشیم . تماقتـسا  یهلا  ناـمرف  بطاـخم  ار  ناـگمه  هدرک و  داـی  نآ  ترورـض  يراوـشد و  زا  ( 19 «) کعم باـت  نم  و 
. دناهتخاس یلجتم  ناشراتفر  راتفگ و  رد  نانآ  هک  دوشیم  روآدای  تزع  مالسا و  هار  رد  تماقتسا  نانآ ، ةداوناخ  ییاوه و  يورین  نادیهش 
اب هداشگ و  يور  اـب  هک  منکیم  رکـشت  ییاوه  يورین  نیلولعم  ياـبرقا  ییاوه و  يورین  يادهـش  ناگدـنامزاب  مرتحم ، ناوناـب  امـش  زا  نم  »
هار رد  نادرمریش  لثم  نانزریش  امـش  هک  دیهدیم  شیامن  تماقتـسا  تعاجـش و  اب  تضهن  نیفلاخم  هب  دیتسه و  هجاوم  نم  اب  يوق  ۀیحور 

ام حلـسم  ياوق  شترا و  ًامومع و  ام  تلم  زورما  هللادمحب  دیرـضاح ... تدـهاجم  يارب  يراکادـف و  يارب  یمالـسا  روشک  هار  رد  مالـسا و 
.5 ( 20 .«) تماقتـسا مه  دندرک و  يراکادف  مه  دـندرک ، لمع  ار  یهلا  تیرومأم  نیا  ار و  ناحتما  نیا  صخالاب ، ییاوه  يورین  ًاصوصخ و 
قفاوم و تسا . هتـشاد  دربراک  سدقم ، عافد  نارود  رد  دیهـش و  تداهـش و  ناگژاو  ةزادـنا  هب  ياهژاو  رتمک  دیهـش  ماقم  هملک و  تسادـق 

نامرآ هار  رد  هناهاگآ  تداهـش  اریز  دـناهدوب . وا  يالاو  ماـقم  میرکت  عوضخ و  زا  ریزگاـن  دیهـش ، رازم  ریوصت و  ماـن و  ربارب  رد  فلاـخم 
دیهـش زا  اهراب  ینیمخ  ماما  تسا . رادیب  تلم  کی  ياهيزارفارـس  اهیبوخ و  زاسرتسب  هدوب و  هتخیمآ  صالخا  قشع و  اب  یهلا ، یناسنا و 
روخرد هک  تسا  هتـسیرگن  دیهـش  ماقم  تسادـق  تداهـش و  ِتقیقح  هب  فراع  کی  مشچ  زا  تقیقح  رد  هدرک و  دای  ادـخ  هار  نادیهـش  و 

رد نینچمه  اهههبج و  رد  هناقـشاع  روضح  هب  نالاسگرزب  ناناوج و  بیغرت  قیوشت و  رد  یهاـگن  نینچ  هک  تسین  يدـیدرت  تسا . ناـیب 
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، تسا هدـمآ  دیهـش  ماـقم  ةراـبرد  هک  ییاـهتیاور  لوـصحم  ینیمخ  ماـما  تسا . هتـشاذگ  ریثأـت  ناردـپ  نارداـم و  نارـسمه و  ییاـبیکش 
ناسآ ( 21 .«) درگنیم هللاهجو  هب  دیهـش  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  دنکیم  دای  (ص ) مرکا لوسر  نخـس  زا  هژیو  هب  دـناوخیم ، روآتریح 

تقیقح رد  دیهـش  دراد . تیاـکح  یبـن  تلزنم  هب  دیهـش  تلزنم  یکیدزن  زا  تسا ـ  دیهـش  یبـن و  ةژیو  هک  هناـفراع ـ  یهاـگن  نینچ  ندوـب 
رـس تعیبط  ملاع  زا  هتـسکشورف و  مهرد  تسا ـ  ناج  دوخ و  باجح  نآ  نیرتزاـسرطخ  هک  ار ـ  شراـگدرورپ  دوخ و  ناـیم  ياـهباجح 

، تسه هک  ییاهباجح  همه  تسا ... یگرزب  باجح  شدوخ  ناسنا  . » دـبلطیمن درگنیمن و  وا  رون  ادـخ و  زج  رگید  وا  تسا . هدیـشکرب 
. تسا ناسنا  دوخ  هک  یباجح  نیا ... هب  دوشیم  یهتنم  دنشاب ، رون  زا  هک  ییاهباجح  نآ  هچ  دنـشاب و  تملظ  زا  هک  ییاهباجح  نآ  هچ 
هک هچ  نآ  تسکـش و  ار ... باـجح  نیا  ادـخ  هار  رد  هللالـیبسیف و  یـسک  رگا  و  هللاهجو ... ناـمدوخ و  نیب  میتسه  باـجح  ناـمدوخ  اـم 

( شایتوکلم دوخ  يارب  ار  شایکاخ   ) دوخ تسا ، هتـسکش  ار  اهباجح  همه  أدبم  تسا و ) دیهـش   ) نیا درک ، دنوادخ )  ) میدقت تشاد ...
دش دیهش  ناسنا )  ) هک یتقو  تسا ... هدرک  میدقت  تسا و  هتـسکش  ار  شدوخ  برقت ) زا  هدنرادزاب   ) تیـصخش ینیبدوخ و  تسا . هتـسکش 

ناـسنا يارب  هک  تسا  یلاـمک  رخآ  نـیا ... وا ... هـب  دـنکیم  هوـلج  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  تـسا ، هداد  ادـخ  هار  رد  ار  زیچ  هـمه  نوـچ 
دنوادخ صاخ  تفایض  رد  دیهش  ندرک  ریوصت  زا  ار  رـشب  هدنایامن و  ار  دیهـش  ماقم  تمظع  بالقنا  يربهر  رگید ، ياج  رد  ( 22 .«) تسه

اریز دـجنگیمن . ناـیکاخ  روصت  رد  تسا و  لـمأت  لـباق  زین  ترخآ  ناـهج  رد  دیهـش  قزر  تنوکـس و  تشهب و  عوـن  دـناوخیم . ناوتاـن 
هطبغ نادـب  هدوـب و  بیـصنیب  هـجرد  نآ  زا  ناـنمؤم  رگید  هـک  دراد  ياهناتــسود  باـطخ  ناـنآ ، هـب  تبــسن  مـیرک  نآرق  رد  راـگدرورپ 

يرشب تسا ، هدومرف  ار  ( 23 «) نوقزرت مهبر  دنع  ایحا   » گرزب ۀملک  نانآ  نأش  رد  یلاعت  دنوادخ  هک  يدنمجرا  نادیهـش  زا  . » دـنروخیم
دونـش تفگ و  نایب و  ملق و  اب  ناوتیم  ار  نانآ  زا  یبوبر  ماـقم  تفایـض  دـنوادخ و  دزن  نتفاـی  راـب  اـیآ  تفگ ؟ دـناوت  هچ  نم  لـثم  رـصاق 

نامولظم رورس  نادیهش و  دیـس  رب  فیرـش  ثیدح  هک  تسین  ( 24 «) یتنج یلخداو  يدابع  یف  یلخداف   » ماقم نامه  نیا  اـیآ  داد ؟ حیـضوت 
یبلطتداهـش و یهارمه  ( 25 (»؟ تسا نآ  یهلا  ۀـفیطل  اـی  دـنراد  هار  نآ  رد  ناـنمؤم  هک  تسا  ناـمه  تنج  نیا  اـیآ  تسا ؟ هدومن  قبطنم 
هب اهلسن  اهناسنا و  رگتیاده  ار  وا  دنایامنیم ، ییالاو  ۀبترم  رد  هک  لاح  نیع  رد  ار  دیهـش  یلیمحت ، گنج  ناگدنمزر  رد  ییارگتزع 

اـیند و رد  نارگید  دوخ و  يارب  فراـع  یهاوـختزع  اـب  مالـسا  رد  ناـفرع  قـشع و  ًاـساسا  دناسانـشیم . تقلخ  تاـیح و  تقیقح  تمس 
ماقم بح و  برق و  لامک و  هب  وس  کی  زا  ناربمایپ  نوچمه  نادیهـش  دوشیم . زیامتم  رگید  ینافرع  ياه  شیارگ  اهبتکم و  زا  ترخآ ،

نیرتمک ناوتیمن  ناسنیدـب  دناهتـشگ . ناـعونمه  قیرط  رادلعـشم  هتـشاد و  هداـم  كاـخ و  رد  ياـپ  وس  رگید  زا  دنـشیدنایم و  دومحم 
رد و  هتـشگ ، ببـس  ار  نارگید  وا و  ینیبنشور  هدش و  یلجتم  وا  لمع  رد  دیهـش  نافرع  رگید  ینخـس  هب  داد . تبـسن  نانآ  هب  ار  ینیبدوخ 

ماما تسیرگن . رظنم  نیا  زا  دـیابیم  ار  وا  ناـهارمه  یلع و  نب  نیـسح  مارم  ماـن و  یگنادواـج  دوشیم . افوکـش  وا  نوخ  لـالز  ياـههرطق 
تراشب تسا و  ناشهنازیتسلطاب  هناصلاخ و  ياهكولس  اهنامرآ و  رادومن  هک  دزاسیم  ناشنرطاخ  ار  نایکاخ  رب  نادیهـش  ةراظن  ینیمخ 

نوخ جارعم  هب  تزع  فرش و  نسوت  رب  تداهش  قشاع  نالابکبس  هک  مینآ  دهاش  ام  کنیا  و  . » تلادع تزع و  زا  راشرـس  ياهدنیآ  ةدنهد 
دوخ ياهراثیا  اهتداشر و  تارمث  ضرا  طیسب  رب  دناهدیسر و  روضح  دوهـش و  هب  عمجلاعمج  ماقم  قح و  تمظع  هاگـشیپ  رد  دناهتفات و 

تیادـه رادلعـشم  تفارـش  تزع و  ۀـلق  جوا  رد  ام  بالقنا  رادـیاپ و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ناشدـنلب ، تمه  زا  هک  دـننکیم  هراظن  ار 
قرـش و متـس  ملظ و  ياهخاک  ناکرا  تسا و  هدرک  اپرب  ار  كانمهـس  ینافوط  میظع و  یبالیـس  ناـشنوخ  تارطق  تسا و  هنـشت  ياـهلسن 
رد نافرع  رنه و  یگتخیمآ  ببـس  هب  هک  دنامالـسا  هار  نادیهـش  زا  يرگید  هورگ  دیهـش ، نادنمرنه  ( 26 .«) تسا هتخادـنا  هزرل  هب  ار  برغ 

مدرم و دهعت و  اب  دـناوتیمن  دوخ  نوگانوگ  ياههصرع  رد  هک  يرنه  نینچ  دـناهتفای . ماما  مالک  رد  یـصاخ  هاگیاج  نتـشیوخ ، ياههاگن 
مزع هدوب و  شیوخ  تیوه  یپ  رد  هک  دوب  دـهاوخ  یلـسن  رگنـشور  هدـننکراومه و  نامگیب  دـشاب ، زیتس  رد  ای  هناـگیب  ناـنآ  ياـهنامرآ 

ناشنوخ ياههرطق  دنیاشگیم و  هار  جارعم  هب  ناشرنه  اب  هارمه  نانآ  دنراد . ار  ناشهدش  شومارف  يرنه  يونعم ـ  ياهثاریم  هب  تشگزاب 
كاپ نوخ  . » دنیامنیم هتفـشآ  ار  راکبیرف  نارگدادیب  باوخ  دنزاسیم و  دوخ  ۀنایارگرادیب  ياههشیدـنا  ةدـنهد  باتزاب  ياهنیآ ، ناسب  ار 
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تمظع بسانت  هب  دیاب  هک  تسا  يرنه  هنوگنآ  ریذپانلاوز  ۀیامرس  تزع ، فرش و  تداهش و  قشع و  ياهههبج  رد  هنازرف  دنمرنه  اهدص 
روک و طاقن  ةدنهدناشن  قشع  ۀسردم  رد  رنه  دنک ... رطعم  ار  قح  لامج  نابلاط  دنـسپابیز  ناج  ماشم  هشیمه  یمالـسا ، بالقنا  ییابیز  و 

مسجت فاصنا و  تفارش و  تلادع و  نشور  میسرت  یمالسا ، نافرع  رد  رنه  تسا . یماظن  یسایس و  يداصتقا ، یعامتجا ، تالـضعم  مهبم 
زا نمـشد  تسود و  هک  ییاههدـهاشم  رد  یگنج  ناریـسا  اب  یناسنا  راـتفر  . 6 ( 27 .«) تسا لوپ  تردـق و  بوضغم  ناگنـسرگ  یماکخلت 

. تسا هتشادن  یگنج  ناریسا  اب  یناسناریغ  دروخرب  زا  شرازگ  یسک  دناهتـشاد ، یناریا  ناملـسم  ناگدنمزر  ياههسامح  حتف و  اهنادیم و 
یگریچ يزوریپ و  زا  سپ  ًاعبط  دریذـپیم ، تروص  هنابلطتلادـع  يدـیحوت و  ياـههزومآ  بوچراـهچ  رد  یتدـیقع  دربن  هک  هنوگناـمه 

. تشاد دـنهاوخ  ناگدروخبیرف  ناهارمگ و  يرگتیادـه  فاصنا و  اب  بسانتم  ییاهراتفر  نانآ  ناگـشیپزواجت ، رب  ادـخ  هار  نادـهاجم 
زا ار  گنج  ناریـسا  اب  دروخرب  رد  اهههبج ؛ رد  نآ  ینیع  روهظ  هتـسناد و  میلعت  ملع و  ییاهن  فدـه  ار  یهلا  یناسنا و  تیبرت  ینیمخ  ماما 

لدع و ریخ و  دیابیم  دبلطیم و  ار  نافلاخم  اب  هتسیاش  دروخرب  تیناسنا  هلمظعم ، هاگدید  زا  درامشیم . ایبنا  هار  نارگراکیپ  ياهیگژیو 
. تسین نکمم  تقفـش  تبحم و  نودب  تسا ـ  ناربمایپ  ةویـش  هک  يرگتیاده ـ  اریز  داهن . شیامن  هب  نانآ  اب  راتفر  راتفگ و  رد  ار  فاصنا 

همه اـب  میوشب ... تیبرت  اـم  رگا  . » دـناهدوبن ناـبراحم  رامـش  رد  هدربن و  حالـس  هب  تسد  هک  تسا  یناـفلاخم  اـب  طاـبترا  رد  همه  نیا  هتبلا 
ام شترا  هک  دینیبیم  نالا  هک  نانچ  مبنکیم ، لمع  تیناسنا  اب ) گنهامه  هنالداع و   ) روط هب  دنتسه  فلاخم  یتح  مه  ام  اب  هک  یصاخشا 
ار یناسک  مامت  منکیم  شرافس  نم  دننک . لمع  رتشیب  دیاب  دننکیم و  لمع  تیناسنا  روط  هب  دندروآ ، هک  ییارسا  نیا  اب  ام  ياهرادساپ  و 

تنایخ رب  لیلد  نتشاد  هحلـسا  دنانامهم ... نانآ ) اریز  . ) یناسنا راتفر  هب  كولـس و  نسح  هب  دنتـسه ؛ اهنآ  تراسا  رد  ناریـسا ...)  ) نیا هک 
تکلمم هب  دروایب  هانپ  دراذگب و  رانک  ار  هحلسا  تسا ، هدیشک  هحلسا  ام  يور  هب  هک  قارع  نایهاپـس ... )  ) زا کی  ره  رگا  هئطوت ... تسا و 

ییاجر و دیهـش  ياـهتلود  ناگدـنمزر  زا  رازگتمدـخ  تلود  تیاـمح  . 7 ( 28 .«) میریذـپیم زیزع  نانامهم  لثم  ار  اـهنآ  اـم ، یمالـسا 
. دناهدرک لمحت  ار  اهههبج  گنج و  نیگنس  راب  هتشاد و  ریدقت  روخرد  ییاهتسایس  سدقم ، عافد  نارود  رد  يوسوم  نیسحریم  سدنهم 

رـساترس رد  منک ... ضرع  تسا  هجاوم  نآ  اـب  نـالا  تلود  هک  ییاـهيراتفرگ  یـضعب  ناـیرازاب ...)  ) امـش يارب ) ... ) ـالاح مهاوخیم  نم  »
زا مینک  ریدقت  ام  هک  تسین  نیا  راوازـس  ایآ  همه )  ) نیا تسا . هدشن  لاس  هاجنپ  نیا  رد  هک  دناهدرک  ییاهتمدخ  تلود ) ياضعا   ) روشک

ردقچ دراد ، جرخ  ردقچ  زور  ره  رد  گنج  هک  دـننادب  ناتیـضعب  دـیاش  امـش  تسا . گنج  ۀیـضق  نالا  هیـضق  کی  رکـشت ؟ زین )  ) اهنآ و
ناکـسا اهرهـش  رد   ) هک ییاههراوآ  تسا ... هدـش  دراو  ام  هب  گـنج  رد  هک  ییاـهیبارخ  نآ  همه ...) نآ  رب  نوزفا  ( ؟ دـهاوخیم تاـمهم 

دیقف ربهر  ( 29 .«) درادیم مدـقم  ار  گنج  اوق  مامت  اب  همه ) نیا  اب  ... ) تسا میظع  تالکـشم  کی  اـب  هجاوم  زور  ره  تلود ... دـناهداد ...)
ربارب رد  تسا ، هدوتـس  ار  شناراـکمه  وا و  تیریدـم  تیاـفک و  هدوب و  يوسوم  نیـسحریم  سدـنهم  تلود  ناـبیتشپ  هراومه  هک  بـالقنا 

ایآ هک  مینیبب  مینک ، باسح  هتفر  مه  يور  ار  تلود  درکلمع  دیاب  ام  . » دناوخیم دمآراک  قفوم و  ار  هعومجم  نآ  یحانج ، عضاوم  ياهراپ 
تسا یفاصنایب  هن ؟ ای  هتفر  مه  يور  هدوب  قفوم  تسا ... هدوب  يداصتقا  ةرصاحم  رد  تسا و  هدوب  گنج  رد  هک  یتدم  نیا  رد  تلود  نیا 

8 ( 30 (...«) تسا هدوبن  دمآراک   ) تلود نیا )  ) هک مییوگب  ام  هک  تسا  یفاصنایب  هدوبن ، قفوم  يوسوم ) نیـسحریم  تلود   ) مییوگب ام  هک 
هب یلیمحت  گنج  تاکرب  رگید ؛ ریبعت  هب  ای  سدقم  عافد  ياهدرواتـسد  نایب  رد  ینیمخ  ماما  مادص  ییاوسر  سدـقم  عافد  ياهدرواتـسد  . 

یعدم هک  قارع ـ  ثعب  میژر  مادـص و  ۀـناراکبیرف  ةر  ـــ هچ ند  ــــ ـش را  ـــ کـشآ تسا . هدرک  هراشا  نآ  يزرمنورب  يزرم و  نورد  راثآ 
لتق ملظ و  ناتـسزوخ و  هب  مجاهت  دـنکیم . ییامندوخ  گنج  تاکرب  رگید  زا  شیب  دوب ـ  يزیتسمسینویهـص  بارعا و  يربهر  تیامح و 
نیا یلیمحت ) گنج  ... ) راثآ زا  یکی  . » دنکیم ینابرق  زین  ار  بارعا  تردق ، هب  یبابیتسد  هار  رد  مادص  هک  داد  تسد  هب  برع  ناگیاسمه 

هچره مه  الاح  دنک ... ادیپ  یتیثیح  کی  شدوخ  يارب  هک  تساوخیم  صخش )  ) نیا ایند . رد  درک  هایسور  ار  مادص )  ) ام نمشد  هک  تسا 
رگا دنتـشک . ًابلاغ  ار  اهبرع  ناتـسزوخ  نیا  رد ) ... ) درادن هدیاف  رگید  دنکب ... تیمالـسا  راهظا  دناوخب و  زامن  دنک و  یـسولاس  دهاوخیم 

یماظن یناسنا و  ياهورین  جیسب  رد  مالسا  يدنمناوت  یمدرم  جیسب  مالسا و  ( 31 (»؟ دنکیم یشُکبرع  روطچ  تسا ، قفاوم  برع  اب  ناشیا 
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عاـفد بـالقنا و  زا  شیپ  دوـشیم . رگید  ناـمجاهم  یگدـنرادزاب  ببـس  هک  تـسا  یلیمحت  گـنج  ياهدرواتـسد  زا  رگید  یکی  روـشک ،
نیا زا  تشادن . نارگرامعتسا  ناگماکدوخ و  عفانم  اب  يداضت  هک  دوب  هدمآرد  یـصخش  یمـسر و  شیک  کی  تروص  هب  مالـسا  سدقم ،

بالقنا ةدـیدپ  روهظ  اب  دـندش . مسیلایرپما  اب  هزراـبم  رادمچرپ  هدرک و  ذوفن  ناوج  لـسن  ناـیم  رد  برغ  يداـحلا  ياـهبتکم  هک  دوب  ور 
يارب یـسایس  يزاسرتسب  يزیتس و  ملظ  هب  ار  نانآ  دیمد و  ناناملـسم  دـبلاک  رد  ار  شایـسامح  حور  رگید  راب  مالـسا  ناریا ، رد  یمالـسا 

رادـیدپ ناناملـسم  ياـهییارگنامرآ  يارب  يرتخارف  ۀـصرع  یلیمحت ، گـنج  تدـمزارد  نارود  دـناوخارف . تلادـع  يدازآ و  تیمکاـح 
دنچره دراد ، ار  ون  ياهلسن  رد  ینیرفآهسامح  يربهر و  ناوت  زونه  مالسا  هک  دنداد  ناشن  دوخ  تماقتسا  راثیا و  لمع و  اب  نانآ  تخاس .

دندیمهف نیطایش  . » دناهدنار راحتنا  دایتعا و  تنوشخ و  سکس و  ییارگفرصم و  تمس  هب  ار  نانآ  مسینویهص  برغ و  يرادهیامرـس  هک 
، دـننک تنطیـش  تقو  کی  هتـساوخن  يادـخ  رگا  تسین و  اهروطنآ  لئاسم  هن ، هک  دـندیمهف  اهیجیلخ  تسیچ ... ناریا  رد  مالـسا  تردـق 
. دـننکیم لایخ  اهنیا  هک  تسا  لئاسم  نیا  زا  شیب  مالـسا  تردـق  هن ، هک  دـندیمهف  مه  نارگید  دـشاب . هتـشاد  لـمعلاسکع  تسا  نکمم 

مه نیا  تسا . مالـسا  تردق  نیا  دنکیم . جیـسب  و )  ) دنزادنایم هار  هب  اهنآ  دض  رب  هچراپ  کی  ار  تکلمم  کی  هک  تسا  مالـسا  تردـق 
(32 .«) يرادـیب يدـنمتردق و  يروشحلـس و  ام  تلم  يارب  دروآ و  راب  هب  گنن  اهنآ  يارب  یلیمحت  گـنج  نیا  زا  هک  دوب  یتاـکرب  زا  یکی 

رادیاپ تلم  ربارب  رد  ار  يربهر  عوشخ  عوضخ و  دزاسیم ، شیوخ  بطاخم  ار  یجیـسب  یمدرم و  ياهورین  بالقنا ، دـیقف  ربهر  هک  هاگنآ 
ۀنانیبعقاو شرگن  نیمه  نامگیب  تسا . رختفم  راودیما و  مرگلد و  اهههبجتشپ ، اهههبج و  رد  نانآ  ۀناصلاخ  تیامح  هب  دهدیم و  ناشن 

. تساریپ یگماکدوخ  هنوگره  زا  ار  ماظن  بالقنا  يربهر  تحاس  دناسانـش و  نانآ  رازگتمدـخ  ار  ناریا  تلم  ربهر  هک  دوب  ینیمخ  ماـما 
تسد هب  ندش  هتشک  زا  دیهدیم و  همادا  دوخ  ۀناروالد  یناگدنز  هب  گنج  طیحم  رد  هک  یناردارب  نارهاوخ و  امـش  یمامت  هب  همتاخ  رد  »

یمرگلد بجوم  دـینکیم و  عافد  ادـخ  ياضر  يارب  ناـتزیزع  نهیم  زا  نادـند  گـنچ و  اـب  دـیرادن و  یـسرت  ادـخ  هار  رد  ادـخ  نانمـشد 
خیرات رد  ار  تماهـش  تعاجـش و  ررکم ، ياهيراکادـف  اب  دـیاهداد و  رارق  صـالخا  قبط  رد  ار  زیچ  همه  دـیوشیم و  مالـسا  ناگدـنمزر 

رب ادـخ  ةدـعو  هک  دـیزومآیم  ناهج  نیفعـضتسم  هب  تداشر  يراکادـف و  سرد  دـییامنیم و  هدومن و  تبث  ناتنامایب  تازرابم  رـسارس 
رد متـسرفیم و  دورد  دیدرک ، هایـس  ار  اهتردـق  اهتردـقربا و  يور  شیوخ  تازرابم  اب  هک  امـش  هب  تسا ، قح  ناهج  ناگنهرباپ  تموکح 

گنج رگید  درواتـسد  یـسایس  تالداعم  ۀصرع  رد  یمالـسا  يروهمج  شترا  روهظ  ( 33 .«) معـشاخ عضاخ و  ناتتماقتـسا  ربص و  لباقم 
مهس ییاوه  يورین  صوصخ  هب  یشترا ، ياهورین  دروآ . باسح  هب  یمالسا  يروهمج  شترا  يدنمناوت  ییامندوخ و  ناوتیم  ار  یلیمحت 

فورعم ترابع  رکذ  اب  ینیمخ  ماما  دـناهتخاس . تردـق  یـشاپورف  تشحو و  راـچد  ار  نانمـشد  هراومه  هتـشاد و  اـهيزوریپ  رد  يرایـسب 
رد ناریا  شترا  تمواقم  درامـشیم و  تلم  يارب  تکرب  ریخ و  ةدنرادربرد  ار  یلیمحت  گنج  تساهدادخر ،) رد  ریخ  « ) عقوام یف  ریخلا  »
هک تسا  یـشترا  ناریا ، شترا  هک  دندرکیم  عیاش  ناریا  رد  بالقنادض  . » دروآیم باسح  هب  همه  نآ  زا  ياهولج  ار  مادـص  مجاهت  ربارب 
مه هب  دیاب  شترا  نامزاس ) ، ) تسین مزال  شترا  ًالـصا  هک  دنتفگیم  دـنک ... تمواقم  اهنمـشد  لباقم  رد  دـناوتیمن  رگید  هتفر و  نیب  زا 

، دنتـسه شترا  سأر  رد  دنتـسه ، شترا  رد  هک  یناـسک  ۀـمه  و  تسا ... دـنمورین  شترا  هک  دـش  تباـث  یلیمحت  گـنج  نیا  رد  دروخب ...
نیدهاجم قلخ و  نایئادف  نوچ  یتسیلایرپمادـض  حلـسم و  ياههورگ  ندـنکفا  باقن  یتسیلایرپمادـض  ياهنامزاس  ییاوسر  ( 34 .«) دنرادافو

دوخ یگناگیب  نومزآ ، ماگنه  هب  نانآ  یسامح  یقلخ و  ياهراعـش  تسناد . نآ  زا  يرگید  درواتـسد  دیاب  ار  سدقم  عافد  نارود  رد  قلخ 
رادفرط میتسه ، نیمولظم  رادفرط  ام  هک  دـندرکیم  اعدا  دـننکیم و  اعدا  هک  یـصاخشا  نیا  . » دـنایامن یمدرم  ياهنامرآ  تقیقح و  اب  ار 

هدوب عقاو  فالخ  ياهتبحـص  اهفرح ، نیا  ۀمه  هک  نیا  هب  دـش  تباث  مینکیم ، مدرم  يارب  هدـهاجم  میتسه ، قلخ  ییادـف  میتسه ، قلخ 
ام يارب  هک  دوب  یتاریخ  زا  یکی  مه  نیا  تسین . يربخ  چـیه  اهنآ  زا  تسا ... گنج  رد  طحنم  ثعب  بزح  اب  ناریا  روشک  هک  نالا  تسا و 

فالتخا و ياههمغن  جـیردت  هب  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  گـنج  راـگزور  رد  ییارگمه  یلجت  ( 35 .«) دـش لصاح  یلیمحت  گنج  نیا  رد 
قارع ياهیثعب  موجه  لباقم  رد  تلم  ماجسنا  داحتا و  روهظ  ببس  هک  یلیمحت  گنج  دادخر  تشگ . هدنکارپ  روشک  رد  یلم  ییارگمهان 
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دنتفگیم ًامئاد  دوب ...) اهییارگمه  شیامن  یلیمحت ، گنج  تاکرب  زا   ) رگید یکی  . » داد تسد  هب  ار  اهربخ  اهرظن و  نآ  يداینبیب  دـش ،
تباث گنج  نیا  رد  دنراد ... ) فالتخا   ) مه اب  دنتـسین ... مه ) اب   ) رگید لاح  دندوب و  مه  اب  مدرم  تشاد ، يزیچ  کی  لوا  رد  بالقنا  هک 

دننکیم تساوخرد ) ... ) ام ياهناوج  اجهمه ... زا  نالا  دنتسه و  یقاب  یبالقنا  حور  نامه  هب  مدرم  دنتسه و  مه  اب  روشک  رساترس  هک  دش 
ییافوکـش یباداش و  هک  یماظن ـ  یلم و  كرحت  حلـسم  ياهورین  نادنورهـش و  یباداش  ( 36 .«) تسین یجایتحا  نکل  دـنورب ، گنج  هب  هک 
ياـهورین هژیو  هب  تلم و  شیاـسآ ، حلـص و  نارود  تسا . سدـقم  عاـفد  رگید  ياـهتکرب  ریخ و  زا  دراد ـ  دوـخ  هارمه  هب  ار  اهدادعتـسا 

یعافد یگدامآ  ات  دباییم  ترورـض  یماظن  ياهرونام  راب ، کی  هاگدنچره  ور  نیا  زا  دهدیم . قوس  یتسـس  یبلطتیفاع و  هب  ار  حلـسم 
درامـشیم يدومخ  تحار و  هب  هتفرگوخ  ياهناور  ةدننکباداش  ار  یلیمحت  گنج  ياضف  ینیمخ  ماما  دبای . موادت  هدیجنـس و  اهروشک 

تـسس هک  ییاـهزیچ  نآ  زا  یگتـسخ و  نآ  زا  ار  ناـسنا  دوشیم ، عقاو  گـنج ) ... ) یتـقو . » دـناوخیم یعاـمتجا  كرحت  ببـس  ار  نآ  و 
(37 .«) دـنکیم زورب  دـشاب ، لاعف  كرحتم و  هشیمه  دـیاب  هک  ناسنا  ةرهوج  دـنکیم و  تیلاـعف  وا  دروآیم و  نوریب  ار ... ناـسنا  دـنکیم 
هک دـندروآ  تسد  هب  یلیمحت  گـنج  نیتسخن  ياـههتفه  ناـمه  رد  مادـص  یماـح  ياـهمیژر  زین  قارع و  میژر  ناریا  تلم  ییامنتردـق 

نیدب تشاد . دنهاوخ  ساپ  هراومه  ار  دوخ  لالقتـسا  يدازآ و  نانآ  هداد و  شرورپ  ار  ییارگمه  يراکادف و  ةزیگنا  ناریا ، مدرم  بالقنا 
يارب دوب  ریخ  زاب  هک  روما  زا  یکی  . » تسا لمأت  روخرد  دوب ـ  رگید  یماظن  ياهمجاهت  زا  هدنرادزاب  هک  هدشدای ـ  یـسایس  درواتـسد  ناس 

لوا ۀلمح  نامه  رد  مینک ، ناریا  هب  هلمح  ام  رگا  هک  دنتفگیم  ًامئاد ... اهنیا  تسا . فرط  یک  اب  هک  دـیمهف  قارع  تلود  هک  دوب )  ) نیا ام ،
دندـیمهف میدادـن ... هزاجا  ار  یمومع  جیـسب  ام ... هک  یلاح  نیع  رد  تسین . روطنیا  هلأسم  هن ، هک  دـندیمهف  الاح  تسا ... مامت  راک  رگید 

سپ ییارگحلص  . 9 ( 38 .«) دربیم نیب  زا  يدوز  هب  هللاءاشنا  ار  اهنآ  دـهاوخب ، ناریا  تلود  رگا  دـیآیمنرب و  اهنآ  زا  يراک  ریخ ، هک  اهنیا 
تیعقاونیدب ییاکیرما  ییاپورا و  ياهتردـق  نینچمه  قارع و  ثعب  تیمکاح  ناراکردـناتسد  یلیمحت ، گنج  زا  ینارود  تشذـگ  زا 

داـیرف مکمک  ور  نیا  زا  تخادـنا . رطخ  هب  ار  هقطنم  رد  دوـخ  عفاـنم  تـینما و  داد و  هـمادا  ار  لـصاحیب  گـنج  ناوـتیمن  هـک  دـندربیپ 
حلـص دنتـساوخیم  ناـنآ  هک  دوـبن  يدـیدرت  تشگ . راکـشآ  اـههناسر  رد  بارعاریغ  بارعا و  ناـیم  رد  وا  ناـیماح  مادـص و  یبلطحـلص 

نامکاح شود  رب  مالسا  هک  تشاد  رظن  فیلکت  هب  اهتلود ، اب  گنج  حلص و  رد  ینیمخ  ماما  دنزاس . یلیمحت  گنج  نیزگیاج  ار  یلیمحت 
ییاهتسکش اسب  دومن . هبساحم  دنوادخ  يدنـسرخان  يدنـسرخ و  ۀیاپ  رب  دیاب  ار  يزوریپ  تسکـش و  رظنم  نیا  زا  تسا . هداهن  نامدرم  و 

دیاب مالـسا  يارب  مینکب ، گنج  دیاب  مالـسا  يارب  . » درادن هارمه  هب  گنن  تسکـش و  زج  هک  تاحوتف  اسب  تسا و  يزوریپ  حـتف و  نیع  هک 
اب هک  نیا  يارب  هدرک  زارد  ار  شتسد  نیسح  مادص  میتسه . زوریپ  ام  دینک ... يرادیاپ  دیاب  امـش  هک  تسا  هتفگ  مالـسا  مینکب ... يراکادف 
... تسا و دسفم  تسا ، دساف  هک  تسا  یمدآ  کی  تسا ، رفاک  هک  تسا  یمدآ  کی  مادـص ) . ) میرادـن هحلاصم  وا  اب  ام  دـنک . هحلاصم  ام 
هک تسا  نیا  نامفدـه  ام  دـش ... میهاوخ  زوریپ  هللاءاشنا  درک و  میهاوخ  گـنج  اـهنآ  اـب  رخآ  اـت  اـم  مینک . هحلاـصم  وا  اـب  میناوتیمن  اـم 

فیلکت مه  میشکب  میاهدرک ، لمع  ار  فیلکت  میوشب  هتشک  مینک ... تنایـص  مالـسا  زا  هک  تسا  نیا  ام  فیلکت  مینکب . لمع  ار  نامفیلکت 
. دیـشیدنایم رادـیاپ  حلـص  هب  تخاس ، ناـشنرطاخ  تینما  ياروش  ۀـمانعطق  لوبق  زا  سپ  هک  ناـنچ  ینیمخ  ماـما  ( 39 .«) میاهدرک لـمع  ار 

مینکیم رکف  رادیاپ  یحلص  هب  ۀمانعطق 598  بوچراهچ  رد  ام  مینکیم . تبحـص  تقادص  اب  دوخ ، مدرم  اب  ام  میتفگ  ًالبق  هک  روطنامه  »
زا همانعطق  لوبق  ات  ام  تسین و  یللملانیب  عماجم  هب  دقتعم  مادص  هک  مینک  تباث  ایند  هب  میتساوخ  ام  تسین ... کیتکات  هجو  چـیه  هب  نیا  و 

تیمولظم يروآدای  هکم و  ۀـعجاف  درگلاس  رد  بـالقنا  دـیقف  ربهر  ( 40 .«) داد میهاوخ  اـهههبج  رد  ار  مالـسا  نانمـشد  باوج  قارع  يوس 
تـسا نکمم  اهزور  نیا  رد  . » دـناوخیمارف ییابیکـش  هب  ار  تلم  دزاـسیم و  ناـشنرطاخ  ار  یلیمحت  گـنج  خـلت  ناـیاپ  یناریا ، ناـیجاح 

کی دوخ  يدوخ  هب  هلأسم  نیا  دنچره  دننک ، اهدیابن  اهدـیاب ، اهارچ و  زا  تبحـص  دوخ ، فطاوع  تاساسحا و  رطاخ  هب  دارفا  زا  يرایـسب 
رتهدنـشک رهز  زا  نم  يارب  همانعطق ) ... ) نیا لوبق  هک  میوگیم  زاـب  نم  تسین ... نآ  هب  نتخادرپ  تقو  نونکا  اـما  تساـبیز ، رایـسب  شزرا 

( . 2 . ) 205 / 21 ماما ، ۀفیحـص  ( . 1 : ) اهتشوناپ ( 41 .«) مدیـشون ار  هعرج  نیا  وا  تیاـضر  يارب  میادـخ و  ياـضر  هب  یـضار  یلو  تسا ،

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 611 

http://www.ghaemiyeh.com


/20 نامه ، ( . 7 . ) 269 نامه ، ( . 6 . ) 276 / 13 نامه ، ( . 5 . ) 390 391 ـ  / 20 ماما ، ۀفیحص  ( . 4 . ) 4/ فص ةروس  ( . 3 . ) 74 ءاسن / ةروس 
.369 نامه ، ( . 12 . ) 293 / 17 نامه ، ( . 11 . ) 234 235 ـ  نامه ، ( . 10 . ) 232 / 13 نامه ، ( . 9 . ) 285 286 ـ  نامه ، ( . 8 . ) 115 118 ـ 
، نامه ( . 18 . ) 408 / 13 نامه ، ( . 17 . ) 37 38 ـ  / 20 نامه ، ( . 16 . ) 108 نامه ، ( . 15 . ) 151 152 ـ  نامه ، ( . 14 . ) 222 نامه ، ( . 13)

( . 22 . ) 16 / 15 داهج ، باتک  هعیشلالئاسو ، كر : ( . 21 . ) 462 463 ـ  / 13 ماما ، ۀفیحص  ( . 20 . ) 112 دوه /  ةروـس  ( . 19 . ) 454 455 ـ 
، نامه ( . 26 . ) 135 / 17 ماما ، ۀفیحص  ( . 25 . ) 29 30 ـ  رجف / ةروس  ( . 24 . ) 169 نارمع / لآ  ةروس  ( . 23 . ) 513 515 ـ  / 13 ماما ، ۀفیحص 
.331 / 13 نامه ، ( . 31 . ) 126 / 20 نامه ، ( . 30 . ) 274 / 17 نامه ، ( . 29 . ) 511 / 13 نامه ، ( . 28 . ) 145 / 21 نامه ، ( . 27 . ) 196 / 20
248 نامه ، ( . 38 . ) نامه ( . 37 . ) 247 نامه ، ( . 36 . ) نامه ( . 35 . ) 246 نامه ، ( . 34 . ) 544 نامه ، ( . 33 . ) 331 332 ـ  نامه ، ( . 32)

.94 95 ـ  نامه ، ( . 41 . ) 101 / 20 نامه ، ( . 40 . ) 250 251 ـ  نامه ، ( . 39 . ) 247  ـ

دوب یهلا  یتمعن  گنج 

رگا تسا و  یتلم  خیرات  رمع  کی  هدنزاس ي  دیدوب ، ههبج  رد  امـش  هک  يزور  اهرازه  اهدـص و  نیا  زا  مادـک  ره  دوب  یهلا  یتمعن  گنج 
سک چیه  دوبن .  تکلمم  نیا  رد  يربخ  چیه  ماما ، دای  مسا و  یمالسا و  ماظن  مالسا و  زا  زورما  دندوبن ، اهرگنس  نآ  رد  امـش  لثم  یناسک 
دوجو هب  ار  اهزور  نآ  هک  یتعاس  ره  ریخ ، تسا .  هدـیدرگ  شومارف  هدـش و  مامت  هتفر و  ردـه  اهزور  نیا  اهتعاس و  نیا  هک  دـنکن  لاـیخ 
دیدرک فرص  ههبج  رد  امـش  هک  يرمع  نیا  دندوجوم .  تلم  نیا  خیرات  هظفاح ي  نیبتاکلا و  مارک  روشنم  یهلا و  ملع  رد  نالا  دندروآ ،

نیا يارب  راگدرورپ  فرط  زا  یتمعن  تکرب و  اتقیقح  مادـک  ره  دـیتشاد ، روضح  اـج  نآ  رد  هک  ینیرز  ياـهزور  اـههام و  اـهلاس و  نیا  و 
هب اشوخ  دوب .  امـش  رب  ادخ  يوس  زا  یگرزب  تمعن  هفیظو ، نیا  ماجنا  دیداد و  ماجنا  ار  یگرزب  هفیظو ي  اجب  بوخ و  یلیخ  تسا .  تلم 
هب ار  نآ  دندز و  زاب  رـس  نآ  زا  دنتخانـشن و  ار  هفیظو  نیا  هک  یناسک  لاح  هب  ادب  دیهدب و  ماجنا  ار  نات  هفیظو  دیدش  قفوم  هک  امـش  لاح 

یمالسا ماظن  نیا  رد  زورما  هک  یهلا  ياهشزرا  زا  عافد  هب  فظوم  ام  همه ي  تسا .  هدشن  مه  مامت  هفیظو  نیا  هک  دینادب  دنتفرگ .  هچیزاب 
تاکرب و همه  نیا  هک  یبالقنا  زا  عافد  تسا .  نآ  یـضرا  تیمامت  زا  عاـفد  یمالـسا ، روشک  نیا  لالقتـسا  زا  عاـفد  میتسه .  تسا  مسجم 
دیدرک و باترپ  نمشد  تمس  هب  هک  یی  هلولگ  ره  دیدز و  هک  يریت  ره  دیدرک و  امش  هک  یتکرح  ره  هتـشاد و  ایند  همه ي  يارب  تاریخ 

ثیدح هلاقم : عبانم  تسا .  هتشاذگ  ریثأت  نآ ، جیاتن  ندیـسر  رمث  هب  ماظن و  نیا  تظافح  رد  هللاءاش  نا  دیدناسر ، حبـص  هب  هک  ار  یبش  ره 
؛ يربهر مظعم  ماقم  رتفد  ج 3 ، تیالو ،

عافد گنج و 

میلست میگنج و  درم  ام  دشاب . هتشادار  یمزر  مزال  یگدامآ  نآ ، تیرثکا  هک  تسا  دیواج  دنلبرـس و  یتلم  رطخ  هماگنه  رد  عافد  گنج و 
میورب و شیپ  هب  تردق  اب  دیاب  تسا . ریذپان  تسکش  هدیقع ، هار  رد  داهج  تسا و  یتدیقع  ام  روشک  تازرابم  درادن . انعم  ناملـسم  يارب 
و تسه ، هزرابم  تسه  رفک  كرـش و  ات  مییوگ ، یم  ام  مینک . هزرابم  دننک  يدعت  زواجتدنهاوخ و  یم  ام  هب  هک  یناسک  همه  اب  تردق ، اب 

نادهعتم زا  نز  فال  نایعدم  هک  تسا  یناطیـش  ياهتردـق  لباقم  رد  اهییوگقح  اهیراتفرگ و  اهیتخـس و  رد  اهنت  میتسهام . تسه  هزرابم  ات 
مـشخ اب  دناوت  یمن  زگره  نردم  ناهحالـس  یماظن و  تردـق  دـنوش . یم  زیامتمراکایر  ناشوشغم  زا  راکادـف  ناصلاخ  و  ادـص ، رـس و  یب 

لاغـشا ای  اتدوک  ناکما  اهروشک  نانمـشد  يارب  زگره  دنـشاب ، رما  يدصتم  نمادکاپ  ناهدنامرف  رگا  دنک . هلباقم  اهتلم  سدـقم  یبالقنا و 
مه یتقو  مالـسا  دنام . دهاوخ  ماکان  هدش و  هتـسکش  دهعتم  ناهدنامرف  تسد  هب  دـیآ ، شیپ  انایحا  رگا  ای  دـیآ ; و  یمن  شیپ  روشک  کی 
یم مالـسا  دریگب ، ار  يروشک  کی  دـهاوخب  هک  تسا  هدوبناهاشگروشک  ياه  ندرک  گـنج  لـثم  شندرک  گـنج  درک ، یم  گـنج  هک 

. دراد یم  هگن  هدنز  ار  مالسادبا  ات  هکلب  زورما  رد  اهنت  هن  مالسا ، ردص  نیدهاجم  تادهاجم  اهیراکادف و  رکذ  دنک . تسرد  مدآ  هتساوخ 
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دیاب رادقم  نامه  هب  ناسنا ، هدیا  دوصقم و  دشاب  هتشاد  تمظع  هک  رادقم  ره  دیـسرتن ، تداهـش  زا  دیـسرتن ، ددع  تلق  زا  گنج  نادیم  رد 
ار امـش  ياهیماظن  ام  میروآ ، یم  یماظن  هک  نیا  زا  دیناسرتن  ار  ام  تسا . صقان  تسین  نآ  رد  گنج  هک  یبهذم  نآ  دنکب . تمحز  لمحت 

اهنآ تسا . یمتح  ام  يزوریپ  و  مینک ، یم  هزرابم  نیمز  ناریا  ناروشحلـس  کیاکی  تداهـش  ات  نامزیزع ، نهیم  يارب  ام  مینک . یم  ناشنفد 
اب درادـن ، تافانم  یبلط  هافر  يراد و  هیامرـس  اب  ناـهج ، ناـمورحم  نیفعـضتسم و  يدازآ  لالقتـسا و  هار  رد  هزراـبم  دـننک  یم  روصت  هک 

نیرخآ ات  ام  مینک . هزرابم  مالـسا  تلم  نیفلاخم  مالـسا و  نیفلاخم  نیا  اب  هک  تسا  هدرک  فیلکت  ام  هب  ادـخ  دـنا . هناـگیب  هزراـبم  ياـبفلا 
هیعرش تابجاو  زا  نیملسم ، سیماون  زا  عافد  ، یمالسا تکلمم  زا  عافد  میتسیاب . ملظ  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  ام  فیلکت  میا . هداتسیا  سفن 
رایـشه دـیاب  تسا . لئاق  ناسنا  يارب  مالـساریغ  مالـسا و  هک  تسا  یملـسم  قح  کی  مه  عافد  تسا . بجاو  اـم  همه  رب  هک  تسا  يا  هیهلا 

اب گرزب  يادخ  هک  حالـص ، حالـس و  هب  دیوش  زهجم  رداق  يادخ  هب  لاکتا  اب  میرامـشب . فیعـض  راوخ و  ار  نمـشد  ام  دـیابن  هک  دیـشاب 
؛ ، : هلاقم عبانم  تسامش .

ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  یهاگآ  گرم  تداهش و  ياه  هولج 

دنمهوکـش بالقنا  نادیهـش  يوگلا  ادـتقم و  ناونع  هب  ینیمخ  ماما  همدـقم  ینیمخ  ماما  هشیدـنا  رد  یهاگآ  گرم  تداهـش و  ياه  هولج 
رد یجیـسب  رکفت  گنهرف  يایحا  بلط و  تداهـش  ياهورین  تیادـه  یهدـنامرف و  رد  میظع  یـشقن  یلیمحت ، گـنج  يادهـش  یمالـسا و 

فـصو يدرواتـسد  دیدرت ، نودـب  رون ، راجفنا  وترپ  رد  هتخابکاپ  ياهناسنا  هنوگنیا  بیترت  تسا .  هتـشاد  هدـهع  هب  ناریا  یمالـسا  هعماج 
یلوحت داـجیا  اـب  تسناوت  هنازرف  ماـما  نآ  هناـیهاد  يربـهر  اـب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  دـیآ .  یم  رامـش  هب  درمربا  نآ  تضهن  زا  یندـشان 

هار رد  یناـشفناج  راـثیا و  يوس  هب  ار  ناـنآ  و  دـیامن .  خیـسرت  ناریا  تلم  رد  ار  تیهولا  تیونعم و  یعاـمتجا ، يدرف و  داـعبا  رد  فرگش 
يوس هب  ار  نانآ  یعامتجا  ینید و  يدرف ، قالخا  هعماج ، رد  ینورد  یلوحت  داجیا  اب  یبلط  تداهـش  گنهرف  دهد .  قوس  سدـقم  فدـه 

 - ینیع طیحم  اب  ار  یتخانـشناور  یکاردا -  طیحم  هراما ، سفن  رب  هبلغ  ای  ربکا  داهج  رذـگهر  زا  داد و  تهج  یگدـنلاب  دـشر و  یهاگآ ،
داهج و یـساملپید  هب  ییاـیوپ  یعون  هعماـج ، نورد  رد  يونعم  یحور و  يرکف و  لوحت  نیا  داـجیا  اـب  دومن و  راوزاـس  قبطنم و  یتاـیلمع 

روشک تیمولظم  تیناقح و  تابثا  بجوم  تداهـش  گـنهرف  ینیمخ ، ماـما  یعاـفد  هشیدـنا  رد  دیـشخب .  یگدـنرادزاب  یعاـفد  يژتارتسا 
، بالقنا سدقم  فادها  الاو و  ياهنامرآ  یناهج  یسانشزاب  رذگهر  زا  هک  يا  هنوگ  هب  ددرگ  یم  یللملا  نیب  یمومع  راکفا  دزن  یمالـسا 

يونعم تردق  داهج ، یـساملپید  رب  هوالع  درب .  دـنهاوخ  یپ  یمالـسا  تضهن  یهلا  یناسنا و  ياهـشزرا  هب  هاوخیدازآ  هدازآ و  ياه  تلم 
ناـبلط و تداهـش  ناـیوج و  قح  ممـصم  هدارا  هیحور و  تسا .  رثوـم  زین  تسوداـیند  نانمـشد  هیلع  یگدـنرادزاب  يژتارتـسا  رد  تداـهش 
يا و هقطنم  ياهتردق  يدام  ياهحالس  رب  ربکا  هللا  حالس  قوفت  ریشمش و  رب  نوخ  يزوریپ  تابجوم  ناملسم  مدرم  یبالقنا  مزع  تدحو و 

یمالـسا ماظن  نانمـشد  هناهاگآ ، يرایتخا و  توم  هب  هیکت  اب  ینویلیم  تسیب  شترا  ریذـپ  تکراشم  گنهرف  دروآ و  یم  مهارف  ار  یناهج 
یم رگزواجت  نانمـشد  اب  ههجاوم  هب  رداق  ار  یمالـسا  تکلمم  نادرم  روالد  یهاگآ ، گرم  رـصنع  هکارچ  دراد  یم  زاب  مجاهت  رکف  زا  ار 

لباقم رد  فازگ  يا  هنیزه  شریذـپ  هب  روبجم  ار  نمـشد  نافک ، رب  ناج  نیا  لد  حور و  رب  الیتسا  رد  نمـشد  یناوتان  هب  هجوت  اـب  دـیامن و 
ینورد و ياه  هولج  تایلجت و  هب  تیانع  اب  تشاد .  دـهاوخ  زاب  یمالـسا  نیمزرـس  لاغـشا  هشیدـنا  زا  ار  وا  دومن و  دـهاوخ  كدـنا  یعفن 

 - یتوهال داینب  نیا  زا  داهن و  انب  سدقم  موهفم  نیا  رب  ار  دوخ  یعافد  هشیدنا  ینیمخ  ماما  نآ ، یجراخ  یلخاد و  رهاظم  تداهش و  ینورب 
ینورد لوحت  رهظم  تداهـش ; راتفگ 1 -  دـیآ .  یم  یپ  رد  نآ  حرـش  هک  درک  رایتخا  یماـظن  ياـهیژتارتسا  هب  نیون  يدرکیور  یتوساـن ،

هب ددرگ  یم  یتایلمع  ینیع -  طیحم  رد  رییغت  زین  یتخانشناور و  یکاردا -  طیحم  رد  لوحت  بجوم  تداهـش  هک  اجنآ  زا  یمالـسا  هعماج 
نایم ماجـسنا  تابجوم  يونعم  هدیدپ  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  دـننک ، یم  ادـیپ  قابطنا  يراوزاس و  رگیدـکی  اب  طیحم  ود  نیا  هک  يا  هنوگ 

زا ماهلا  اب  تاینهذ  رب  یلوحت  يراذگریثات  نیا  ادتبا  تسا  هتسیاش  دزاس ، یم  مهارف  ار  یعامتجا  تایعقاو  یبتکم و  دیاقع  يدرف ، تایحور 
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 - یکاردا طیحم  رد  لوحت  فلا -  ددرگ : مامتها  ینیع  یطیحم  تالوحت  لیلحت  هیزجت و  هب  سپـس  دریگ و  رارق  شزادرپ  دروم  ماما  مالک 
رذـگهر نیا  زا  ددرگ و  یم  ینید  يدرف و  قـالخا  رد  لوحت  بجوـم  تداهـش  هک  دوـب  داـقتعا  نیا  رد  ینیمخ  ماـما  يدرف : یتخانـشناور 

، ربص صالخا ، نامیا ، لیبق  زا  يونعم  ییاه  هولج  رب  ماما  هطبار ، نیا  رد  دـنادرگ .  یم  رییغت  راچد  ار  داـعم  ادـبم و  هب  تبـسن  درف  تاـیقلت 
ار تداهش  ینیمخ  ماما  نامیا :  - 1 دیآ : یم  یپ  رد  نآ  حرش  هک  دنتشاد  دیکات  یبوبر  ماقم  هب  جورع  و  دیواج ، تایح  هب  داقتعا  نانیمطا ،

ۀلع هب  داقتعا  هب  تیانع  اب  دنتـسناد .  یم  یتسرپاتکی  دـیحوت و  هب  داقتعا  رب  ینتبم  یهلا  هیدـه  هعیبطلا و  اروام  ملاع  بیغ و  هب  نامیا  رهظم 
شیوخ تشونرس  رد  ار  وا  تساریذپ و  ار  يدنوادخ  تیشم  ریدقت و  تسا و  دونـشخ  یهلا  ياضر  هب  بلط ، تداهـش  درف  هک  تسا  للعلا 

نامیا تشاد و  نامیا  تشادن و  چیه  ناریا  تلم  دوب .  تداهـش  هب  قشع  ادخ و  هب  نامیا  درک ، زوریپ  ار  ام  تلم  هک  هچنآ  : " دناد یم  رثوم 
رد هک  تسا  نامیا  دینک و  يراکادف  مالـسا  يارب  دیورب و  دنک  یم  راداو  ار  امـش  هک  تسا  نامیا  ( "1  . "  ) داد هبلغ  اهتردـق  همه  رب  ار  وا 

(2  . "  ) دید بیـسآ  دیهاوخن  زگره  دیدرک ...  ظفح  ار  نامیا  نیا  ات  دنتـسه و  رـضاح  تداهـش  دـح  ات  گنج  رد  ام  نازیزع  نیا  اه  ههبج 
صولخ و هک  دوب  داقتعا  نیا  رب  ینیمخ  ماما  صالخا :  - 2 ( 3  . "  ) دنراد تسد  رد  مالسا  هب  ار  ناشدهعت  نامیا و  دنس  نادیهـش )  ) نانیا "

یـشزرا و یقـالخا و  ياهتـسایس  هب  تیاـنع  تاـبجوم  اـیناث  ددرگ و  یم  يونعم  ياهـشزرا  هب  هجوت  بلق و  تینارون  بجوم  ـالوا  تیونعم 
يارب ناتراثیا  نیا  یبلط و  تداهـش  نیا  نات و  صالخا  نیا  امـش   . " دزاس یم  مهارف  ار  یطاقتلا  هناگود و  هناراکایر ، ياهتـسایس  زا  زیهرپ 

ماما ییابیکـش : ربص و   - 3 ( 4  . "  ) دـنک يریگ  هزادـنا  دـناوت  یمن  يرایعم  چـیه  ار  شزرا  نیا  تسا و  هداد  امـش  هب  شزرا  هک  تسادـخ 
مدـع بجوم  ار  هیحور  نیا  هدومن و  یقلت  تسا  ناـمیا  هیلاـع  بتارم  زا  هک  ربـص  ماـقم  هب  لـین  يراـبدرب و  رهظم  ار  تداهـش  هر )  ) لـحار

بابسا تماقتسا  نکل  دندرک  دیهش  ار  ناش  یـضعب  ار  ام  ياهناوج   . " دنتـسناد یم  ریـشمش  رب  نوخ  يزوریپ  تیاهن  رد  یحور و  تسکش 
ادـخ دای  رکذ و  قیرط  زا  هکنآ  رب  هوالع  اـهلد  شمارآ  ناـنیمطا :  - 4 ( 5  . "  ) دندروخن یحور  تسکـش  دندروخن ، تسکـش  هک  دش  نیا 

زا ددرگ .  یم  رسیم  زین  یبوبر  ماقم  تفایض  رد  سنا  تذل  ندیـشچ  قح و  تمحر  راوج  رد  ندوب  تسنآوم و  هطـساوب  دوش ، یم  لصاح 
دومن یقلت  نادیهـش  بلق  نانیمطا  اشنم  نیقی و  بتارم  یط  لماع  ناوت  یم  ار  یبیغ  مدـق  اب  الاو  ماقم  هب  لـین  ینعی  ریخا  دروم  ماـما ، مـالک 

رد یلدود  کش و  دیدرت و  مدع  زین  و  ( 6" "  ) ربکا هللا  نم  ناوضر   " هک قح  تیاضر  تمعن  داب  نانآ  رب  رتاراوگ  : " دـنیامرف یم  هک  اجنآ 
هار رد  هتخابرـس  ناکاپ  ناوریپ  ام  رگم  : " دنیامرف یم  هک  اجنآ  دنناد  یم  نادیهـش  نانیمطاو  نیقی  رهاظم  زا  ار  هوسا  نایاوشیپ  تقیرط  یط 

ار یبلط  تداهـش  ینیمخ  ماما  دـیواج : تایح  هب  داقتعا   - 5 ( 7 " ؟  ) میهد هار  يدیدرت  لد  هب  دوخ  نازیزع  تداهـش  زا  هک  میتسین  فدـه 
هک تسا  هدیقع  نیا  رذـگهر  زا  هک  دنتـسناد  یم  گرم  زا  سپ  دـیواج  تایح  یقاب و  ناهج  هب  داقتعا  داعم و  ادـبم و  هب  یهاگآ  زا  یـشان 
هک دـنداد  یم  رکذـت  ناریا  تلم  هب  ینیمخ  ماـما  ترـضح  مهم ، نیا  ناـیب  اـب  ددرگ .  یم  لـیان  اـیند  نیازا  رترب  یگدـنز  كرد  هـب  دـیهش 
رد : " دـننک یم  تداهـش  ياـضاقت  هتخاـبکاپ  ناـفراع  هک  تسا  يدـبا  یناگدـنز  يارب  هکلب  تـسین  يدوباـن  اـنف و  گرم  زا  سپ  یگدـنز 
 . تسا دـیحوت  انبریز  دـنک .  یم  تداهـش  ياضاقت  نیا  هک  تسا  دـیواج  تایح  يارب  تسا .  دـیواج  تایح  کـی  تسین .  توم  تداـهش 
هک دنـسرتب  ندرم  زا  دنـسرتب و  تداهـش  زا  اهنآ  تسا .  يدبا  تایح  تسا .  يدبا  تزع  تداهـش  ( "8  . "  ) تسا یهلا  هقح  دـیاقع  انبریز 
هچ يارب  میناد  یم  يدام  تایح  نیا  زا  رتهب  ار  هنادواج  تایح  میناد و  یم  یقاب  ار  ناسنا  هک  ام  یناف .  ار  ناسنا  دـنناد و  یم  مامت  ار  ندرم 
( "  ... 10"  . ) تسا گرم  زا  نوصم  دـیواج و  ناهج  دوجو  هناشن  یناسنا  ره  داـهن  رد  يدـبا  یگدـنز  هب  قاـیتشا  ـالوصا  ( 9  . "  ) میـسرتب

ینیمخ ماما  هاگدـید  زا  تداهـش  یبوبر : ماقم  هب  جورع   - 6 ( 11  ... "  ) تسا دـیواج  يایند  هک  گرم  زا  دـعب  يایند  ینعی  گرزب  ياـیند 
ماقم تفایـض  ددرگ .  یم  مالـسا  هب  دـهعت  نامیا و  هدـش  تبث  دنـس  اب  ادـخ  رـضحم  رد  دورو  یلاعت و  قح  درف و  نیب  باجح  عفر  بجوم 

نیرتالاب یلعا و  الم  هب  دیهـش  رذـگهر  نیا  زا  دزاس و  یم  مهارف  ار  هللا  هجو  هب  رظن  قح و  تیاـضر  سنا و  تذـل  كرد  تاـبجوم  یبوبر 
هار نازابناج  نادیهش و  نیا  لمع  شزرا  میهاوخب  رگا  : " دنک یم  جورع  الاب  ملاع  هب  یناویح  یگدنز  زا  دیآ و  یم  لیان  یتوکلم  تاجرد 
هچ مینک  فارتعا  دوخ  زجع  هب  میـشاب  راچان  دیاش  میرامـشب  ار  اه  يراثن  ناج  اه و  تداهـش  نیا  دمایپ  مجح  نانآ و  يراکادـف  ار و  ادـخ 
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دنوادخ هک  يدنمجرا  نادیهش  زا  ( "12  . "  ) میـشاب یم  هدناماو  زجاع و  کش  یب  هک  نآ  یهلا  یناسنا و  لئاسم  يونعم و  بتارم  هب  دسر 
دزن نتفای  راب  ایآ  تفگ .  دـناوت  هچ  نم  لثم  رـصاق  يرـشب  تسا  هدومرف  ار  نوقزری " مهبردـنع  ایحا   " گرزب هملک  ناـنآ  ناـش  رد  یلاـعت 

يدابع و یف  یلخداف   " ماقم نامه  نیا  ایآ  داد ؟ حیـضوت  دونـش  تفگ و  نایب  ملق و  اب  ناوت  یم  ار  نانآ  زا  یبوبر  ماقم  تفایـض  دنوادخ و 
هک تسا  یمیظع  تداعـس  هچ  نیا  تسا ... ؟ هدومن  قبطنم  نامولظم  رورـس  نادیهـش و  دیـس  رب  فیرـش  ثیدح  هک  تسین  یتنج " یلخدا 

کی رگا  ( "14"  ) نیملاعلا نم  ادـحا  توی  ملام  هللا  مکتیا  تفگ : دـیاب  نادیهـش  هب  و  ( "13  . "  ) يا هدومرف  دوخ  صاخ  ناگدـنب  بیـصن 
نیا زا  دیابن  میتساخ  اپب  لدع  هماقا  ربمغیپ و  تنـس  يایحا  يارب  مالـسا و  يارب  ام  هک  یتقو  دسرتب .  تداهـش  زا  دیابن  ناسنا  دش  قح  یهار 
نیا تداهش  تسین ...  يربخ  ندرم  زا  دعب  هک  دنک  لایخ  هک  دسرتب  ندرم  زا  دیاب  یسک  دنک ...  یم  ادیپ  تداهش  دیهـش  ام  زا  هک  میـسرتب 

اجنیا زا  شزیچ  همه  رت ، ینارون  يرتالاب ، ملاع  کی  هب  ندـش  لـقتنم  ملاـع  نیا  زا  تداهـش  دورب ...  نیب  زا  یلکب  ناـسنا  هک  تسین  یبلطم 
هکنیا زا  تسا  ترابع  نآ  یلوا  هک  تسا  تلـصخ  تفه  دیهـش  يارب  هک  تسا  هدش  لقن  ص )  ) مرکا لوسر  زا  یتیاور  رد  ( "15  . "  ) رتهب

یم هک  تسا  یتلـصخ  نیرخآ  نآ  مهم  دوـش و  یم  هدـیزرمآ  تسا  هدرک  هک  یناـهانگ  ماـمت  دزیرب  نیمز  هب  وا  نوـخ  زا  هک  يا  هرطق  لوا 
ره یبن ، ره  يارب  تسا  تحار  هللا  هجو  هب  رظن  نیا  هللا و  هجو  هب  دنک  یم  رظن  دیهـش  هک  تیاور ) نیا  بسح  هب   ) هک دنیامرف  یم  دـیامرف . 

نیا مامت  تسه  یلاـعت  قح  تاـیلجت  تسا و  هللا  هجو  تسه و  یلاـعت  قح  اـم و  نیب  هک  ییاـه  باـجح  هک  دـشاب  نیا  هتکن  دـیاش  دـیهش . 
لیبس یف  یـسک  هچنانچ  رگا  هللا و  هجو  نامدوخ و  نیب  میتسه  باجح  نامدوخ  ام  ناسنا ...  دوخ  باـجح  هب  دوش  یم  یهتنم  اـه  باـجح 

ار اهباجح  همه  ادبم  نیا  درک ، میدـقت  دوب  شدوخ  تایح  زا  ترابع  هک  تشاد  هک  هچنآ  تسکـش و  ار  باجح  نیا  ادـخ ...  هار  رد  هللا و 
 - ینیع طیحم  رد  لوحت  ب -  ( 17 " ؟  ) دراد یفوخ  هچ  نیا  دشاب ، یلعا  الم  رد  شلزنم  دیهش  هک  دشاب  انب  یتقو  ( "16  . "  ) تسا هتسکش 

جورع تیونعم و  يوس  هب  ار  وا  دـنادرگ و  یم  نیداینب  يرییغت  لوحت و  راچد  ار  درف  نورد  نطاب و  اـهنت  هن  تداهـش  یعاـمتجا : یتاـیلمع 
يراذگریثات اذـل  دـنک .  یم  داجیا  فرگـش  قیمع و  یلوحت  زین  یعامتجا  ياهرواب  اهراجنه و  اهـشزرا ، رد  هکلب  دـهد  یم  قوس  یتوکلم 

یلوحت يوس  هب  ار  نآ  دریگ و  یم  رب  رد  زین  ار  یعاـمتجا  یگداوناـخ و  داـعبا  هکلب  دوـش  یمن  هصـالخ  يدرف  داـعبا  هب  افرـص  هدـیدپ  نیا 
هطبار نیا  رد  هک  دروآ  یم  دوجوب  ریذـپان  فصو  يرییغت  زین  تاینیع  رد  تاینهذ ، رب  هوالع  تداهـش  ور  نیا  زا  دـهد .  یم  تهج  يونعم 

تداعـس و یعامتجا  رواب  اـب  داـهج  رد  یعمج  تکراـشم  یبهذـم ، ياـهرواب  اهـشزرا و  هب  هجوت  لـیبق  زا  ییاـه  هدـیدپ  رب  ماـما  ترـضح 
هب يرایتخا  توم  یقلت  گرم ، زا  كاب  سرت و  مدـع  نمـشد ، زا  تشحو  ساره و  مدـع  تمواقم ، يرادـیاپ و  گنهرف  جاور  يراگتـسر ،

، یهلا هفیظو  فیلکت و  يادا  ترورـض  هب  یمومع  هجوت  يراکادـف ، راـثیا و  يارب  یعاـمتجا  یگداـمآ  يزارفارـس ، راـختفا و  رهظم  ناونع 
یبلط تداهش  یعامتجا  راثآ  ناونع  هب  يدرمناوج  اتیاهن  یـضرالا و  قوف  ياهتورث  یگدنزاس  هعماج و  یگدنلاب  دشر و  هب  یعمج  تیانع 

ياهرواب اهـشزرا و  هب  اـکتا  نآ  عبت  هب  یلاـعتیراب و  تاذ  هب  لاـکتا  لـکوت و  یبهذـم : ياـهرواب  اهـشزرا و  هب  هجوت   - 1 دنتـشاد .  دیکات 
نمض ینیمخ  ماما  دیآ .  یم  رامشب  یمالـسا  هعماج  رد  یبلط  تداهـش  گنهرف  یعامتجا  راثآ  زا  هناگیب  ياهـشزرا  درط  روظنم  هب  یبهذم 
دقتعم دنتسناد و  یم  یهلا  هدیدپ  نیا  ساسا  ار  یهاوخمالـسا  گنهرف  جیورت  تسا  مالـسا  سدقم  فده  هار  رد  تداهـش  هکنیا  رب  دیکات 

هب دنیآ  یمن  يروهمج  يارب  مدرم   . " دریگ رارق  ناگمه  هجوت  دروم  یتسیاب  دهد  یم  لیکـشت  ار  تداهـش  هدولاش  هک  زیزع  مالـسا  دندوب 
تداهـش زا  سدقم ، فده  نیا  مالـسا ، هار  رد  ام  ( "18  . "  ) میوشب میهاوخ  یم  دیهـش  ام  دنیوگ  یم  مالـسا  يارب  مدرم  دنـسرب ، تداهش 

، مالـسا ياه  همانرب  ندرک  هدایپ  يارب  ناریا و  یبـالقنا  ناملـسم و  تلم  ياـهنامرآ  ققحت  يارب  ( "19  . "  ) میرادن ساره  نامنامـشچ  رون 
هار رد  نامناناوجای  نامنوخ  هک  میشاب  هتشاد  فوخ  ام  هک  تسا  نآ  زا  رت  زیزع  مالـسا  ( "20  . "  ) دیا هتفاتش  تداهش  لابقتسا  هب  هناقشاع 

تسا یساسا  کی  تسا ، يا  هبترم  کی  مالسا  تسه .  مالسا  دش ، دیهـش  بلاطیبا  نب  یلع  دش ...  دیهـش  ربمغیپ  ( "21  . "  ) دوش دیهش  وا 
(22  . "  ) مشابن نم  ولو  ار ، مالسا  نیا  دنک  یم  ظفح  دنوادخ  هشیمه ، مه  مالسا  تسا و  هشیمه  ادخ  تسا و  هتخیر  ادخ  ار  وا  هدولاش  هک 

یتداعس یهلا و  یتکرب  تداهش  هکنیا  رب  دیکات  نمض  ینیمخ  ماما  يراگتسر : تداعس و  یعامتجا  رواب  اب  داهج  رد  یعمج  تکراشم   - 2
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زوف تداعـس و  ناونع  هب  نآ  زا  یقلت  گنهرف و  نیا  ندـش  هنیداهن  رب  تسا  هدومرف  دوخ  صاخ  ناگدـنب  بیـصن  دـنوادخ  هک  تسا  میظع 
رگید نیا   . " ددرگ بیسآ  هنوگره  زا  نوصم  ریذپان و  تسکش  ناملسم ، تلم  رذگهر  نیا  زا  ات  دنتـشاد  داقتعا  یمالـسا  هعماج  رد  میظع 
يارب تسا  رـضاح  هک  یتلم  کی  ( "23  . "  ) دناد یم  تداعـس  کی  شدوخ  يارب  ار  تداهـش  نیا  دوشب ، هتـشک  هک  درادن  نیا  زا  یـسرت 

هک دوب  يروط  اـم  تلم  زا  ناـمیا  توـق  ( "24 " ؟  ) دراد گـنج )  ) لـئاسم نیا  زا  یکاـب  هچ  دـناد ، یم  میظع  زوـف  ار  تداهـش  تداـهش و 
ناشدوخ يارب  ار  تداهش  هک  ییاهناوج ...  ( "25  . "  ) دنتشادن گرم  زا  فوخ  دندوب و  تداهش  لابند  دنتسناد و  یم  تداعس  ار  تداهش 

يارب تداعس  ار  تداهش  هار ، نیا  رد  هک  میتسه  یصاخشا  ام  ( "26  . "  ) میدنمتداعس میوشب  مه  دیهش  دنتفگ  یم  دنتسناد  یم  میظع  زوف 
: تمواقم يرادـیاپ و  گنهرف  جاور   - 3 ( 28  . "  ) تسا زوریپ  تسا  تداعـس  وا  يارب  تداهـش  هک  یتـلم  ( "27  . "  ) میناد یم  ناـمدوخ 
تمواقم و هب  ار  ناگمه  دنهد و  یم  یمالسا  هعماج  هب  نانمـشد  لباقم  رد  ار  تبالـص  اب  یگداتـسیا  يرادیاپ و  سرد  دوخ  نوخ  اب  ادهش 

نیا رد  ناگتشک  بجاو و  ار  یمالسا  نهیم  ظفح  هار  رد  داهج  نادیهش ، مایپ  نیا  رب  دیکات  نمض  ینیمخ  ماما  دننک .  یم  توعد  يرابدرب 
مالسا و ظفح  يارب  هک  دننادب  دیاب  ام  یبالقنا  مدرم  : " دناد یم  ادهش  باوث  زا  رادروخرب  ار  دنا  هدومن  يرادیاپ  ادخ  يارب  هک  سدقم  هار 

بجاو نیملسم )  ) اهنیا ( "29  . "  ) دنهد ناشن  یبالقنا  يرابدربدوخ  زا  تسا  مزال  نادیهـش  نوخ  ساپ  نآ و  تارمث  زا  ینابهگن  بالقنا و 
دیهـش باوث  دوشب  هتـشک  سکره  دراد و  باوث  دنک  يرادـیاپ  یـسک  ره  دوشب و  رجنم  اهنآ  لتق  هب  ولو  دـننک  عفد  ار  رارـشا )  ) اهنآ تسا 

رد روضح  هب  مدرم  بیغرت  يارب  یماظن  ياه  تسیژتارتسا  هک  ییاه  هویـش  زا  یکی  نمـشد : زا  تشحو  ساره و  مدع   - 4 ( 30  . "  ) دراد
كانتشحو كانتشهد و  یمـصخ  ناونع  هب  نآ  ندنایامن  نمـشد و  زا  تشحو  سرت و  داجیا  دنهد  یم  رارق  نارادمتـسایس  يورارف  هنحص 

ياه هیور  فالخرب  ینیمخ  ماما  نکیل  دـنناوخ .  ارف  گنج  رد  تکراشم  هب  ار  نانآ  یـساره ، نمـشد  ترفن و  داجیا  رذـگهر  زا  اـت  تسا 
تیاـمح زا  يرادروخرب  هتفرـشیپ و  ياـه  حالـس  زا  وا  يدـنم  هرهب  مغر  هب  رگزواـجت  نمـشد  زا  یکاـب  یب  یـسرتن و  هب  ار  مدرم  دوجوم ،

تلم يارب  شخب  شمارآ  یلماع  ار  یهلا  لازیال  تاذ  هب  لاکتا  نامیا و  حالـس  هب  اکتا  هطبار ، نیا  رد  دندناوخ و  یمارف  گرزب  ياهتردـق 
اب تسا .  ناملـسم  للم  نامورحم و  نافعـضتسم و  لد  زا  تشحو  بعر و  ندرک  جراخ  فدـه ، : " دنتـسناد یم  ناریا  یبـالقنا  ناملـسم و 

سوماق رد  ( "31  . "  ) تسا ناهج  ناگنهرباپ  تموکح  رب  ادخ  هدـعو  هک  دـیزومآ  یم  ناهج  نیفعـضتسم  هب  تداشر  يراکادـف و  سرد 
چیه یتردق و  چیه  ینمـشد و  چیه  زا  تسا و  هتفرگ  وخ  يراکادف  تداهـش و  هب  نونکا  ام  تلم  ( "32  . "  ) تسین تشحو  هژاو  تداـهش 

 . " دشابن رضاح  تداهش  يارب  هک  تسا  نآ  لام  سرت  ( "33  . "  ) تسین وا  بتکم  تداهش ، هک  دراد  نآ  ساره  درادن .  ساره  يا  هئطوت 
ماما گرم : زا  كاب  سرت و  مدع   - 5 ( 35  . "  ) دسرت یمن  زیچ  چیه  زا  دنک ، یم  بلط  تداهـش  هدرک و  مایق  ادـخ  يارب  هک  یتلم  ( "34)
يارب یناف  يایند  زا  بورغ  رگید و  هئـشن  هب  يا  هئـشن  زا  راذـگ  هکلب  دوش  یمن  یقلت  يدوباـن  اـنف و  گرم  هکنیا  رب  دـیکات  نمـض  ینیمخ 
يایند هب  هعیبطلا و  اروام  ناهج  هب  هک  تسا  یناـسک  دزن  ندرم  زا  سرت  هک  دنتـشاد  دـیکات  مهم  نیا  رب  دـشاب ، یم  يدـبا  ناـهج  رد  عولط 

هب داقتعا  دیامن و  یم  لابقتـسا  زاب  شوغآ  اب  ار  تداهـش  هک  ناریا  رورپ  دیهـش  یبالقنا و  تلم  هنرگو  دنرادن  داقتعا  گرم  زا  سپ  دیواج 
یم میظع  يزوف  ار  نآ  هک  درادـن  ساره  گرم  زا  اـهنت  هن  تسا  یلاـعت  قح  تمحر  راوج  رد  یلعا و  ـالم  رد  نادیهـش  لزنم  هک  دراد  نآ 

ناگدنیوپ نیا  يزوریپ  تابجوم  تیاهن  رد  ددرگ و  یم  وا  سدقا  تاذ  ریغ  زا  یکاب  یب  بجوم  هک  تسا  یـسرتادخ  هیحور  نیمه  دناد و 
میـسرتب گرم  زا  رگا  اـم  : " دزرو یم  قـشع  زین  نآ  هب  هک  درادـن  یـساره  تداهـش  زا  اـهنت  هن  ناریا  تلم  اذـل  دزاـس .  یم  مهارف  قـح  هار 

زا دیاب  اهنآ  ( "37  . "  ) تسادخ تسد  هب  تامم  تایح و  هک  دیسرتن  گرم  زا  ( "36"  . ) تسین لوبق  هعیبطلا  اروام  هک  تسا  نیا  شیانعم 
 . " میراد یکاب  هچ  میناد  یم  تایح  نیا  زا  رتالاب  تایح  ار  توم  زا  دـعب  هک  ام  دـنناد .  یم  انف  ار  توم  گرم ، زا  دـعب  هک  دنـسرتب  ندرم 

(39  . "  ) دـنربخ یب  يدزیا  تمحر  راوج  يدـبا و  هاگرارق  زا  هداد و  رارق  دوخ  رقم  ار  اـیند  هک  تسا  یناـسک  يارب  گرم  زا  سرت  ( "38)
تداهـش قشاع  ار  ام  ياهناوج  هک  تسا  یلاعت  كرابت و  يادـخ  تردـق  نیا  ( "40 " ؟  ) دنشاب تداهـش  لابند  هناقـشاع  هک  دیدید  اجک  "

هکنیا يارب  درب  یم  شیپ  تلم  نیا  ( "42  . "  ) قح هار  ناگدنیوپ  هن  تسا  راکتیانج  ناتسرپ  ایند  يارب  گرم  بوخ  ( "41  . "  ) تسا هدرک 
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ار ادخ  ماکحا  هکنیا  لابند  دنسرت و  یم  ادخ  زا  زیچ .  چیه  زا  دنرادن  فوخ  دنتسه  یهلا  هک  یناسک  تسا .  یهلا  درادن .  گرم  زا  فوخ 
دنهد یم  حیجرت  یناسنا  گرم  رب  ار  یناویح  گرم  هک  دنسرتب  دیاب  اهنآ  ( "43  . "  ) دنتساخاپب دننک  ققحتم  دننک و  داجیا  ناشروشک  رد 

یم ناشدوخ  فرش  ار  تداهـش  اهنیا  دنناسرت ؟ یم  ندرم  زا  ار  وا  دنناسرت ؟ یم  هچ  زا  ار  وا  دنهاوخ ، یم  ار  تداهـش  هک  یتلم  ( "44 . "  )
ینارگن مه  تداهش  رگم  ( "45  . "  ) تعیبط اروام  هب  دنتسین  لئاق  هک  دراد  سرت  اهنآ  يارب  ندرم  دنناسرت ؟ یم  ندرم  زا  ار  ام  اهنآ  دنناد . 

يارب دیزوریپ  امش  دیراد .  نامیا  هکنیا  يارب  دیزوریپ  امش  ( "46  . "  ) دنتسه قح  تمحر  راوج  رد  دندش  دیهش  هک  نامناتـسود  ام  دراد ؟
یقلت  - 6 ( 47  . "  ) دـنا هدروخ  تسکـش  اهنآ  دنـسرت  یم  ندرم  زا  تداهـش و  زا  هک  ییاهنآ  دـیریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  تداهـش  هکنیا 

زا دـنیامن  یم  دادـملق  یلم  فرـش  رورغ و  راختفا ، رهظم  ار  نادیهـش  ینیمخ  ماما  یلم : يزارفارـس  راختفا و  رهظم  ناونع  هب  یبلط  تداهش 
بجوم یمالـسا و  هعماج  يزارفارـس  تزع و  یلجت  دـننک و  یم  توعد  تمواقم  يرادـیاپ و  هب  ار  مدرم  ناـگتخابکاپ  نیا  هک  ظاـحل  نآ 

یم یقلت  يدام  ياهتردق  یمامت  رب  يزوریپ  اشنم  ار  یبلط  تداهش  هیحور  ناشیا  دنوش .  یم  بوسحم  یمالـسا  تکلمم  مالـسا و  يالتعا 
یم يرادیاپ  هب  توعد  ار  مدرم  همه  يزارفارس  اب  دنک و  یم  راختفا  نارورپ  دیهش  نادیهش و  نیا  هب  مالـسا  نونکا  : " دنیامرف یم  دنیامن و 

فرـش ار  تداهـش  اـهنیا  دـنناسرت ؟ یم  ندرم  زا  ار  وا  دـنناسرت ؟ یم  هـچ  زا  ار  وا  دـنهاوخ ، یم  ار  تداهـش  هـک  یتـلم  ( "48  . "  ) دـیامن
گرزب يادهش  فده ، هار  رد  ادخ و  هار  رد  هکنیا  هب  تسا  رختفم  تسا و  هتـشاد  گرزب  يادهـش  مالـسا  ( "49  . "  ) دـنناد یم  ناشدوخ 
نامناخ يارب  دراد ، يدیهـش  سکره  و  ( "50  . "  ) میهدـب دیهـش  نامفدـه  هار  رد  مالـسا و  هار  رد  هکنیا  هب  میرختفم  مه  اـم  تسا .  هداد 

، تداهـش يرایتخا ، توم  ( "52  . "  ) دـناد یم  فرـش  تداعـس و  دوخ  يارب  ار  تداهـش  اـم  تلم  ( "51"  ) دـناد یم  راختفا  کـی  شدوخ 
 . اهناسنا ناسنا و  يارب  تفارش  لیصحت  يزارفارس و  تسا و  تداهش  نتفر  ادخ  هار  رد  ادهش ...  هدیا  اب  دیهـش و  سابل  رد  ادخ  هب  ندیـسر 
زا عافد  يارب  زا  ندوب  ایهم  تداهـش ، يارب  زا  ندوب  ایهم  روطنیا  منیب و  یم  نطو  ياهناوج  زا  ار  تاـساسحا  روطنیا  هک  یتقو  نم  ( "53"  )

دیکات اب  ینیمخ  ماما  يراکادف : راثیا و  يارب  یعامتجا  یگدامآ   - 7 ( 54  . "  ) میراد ییاه  ناوج  وچمه  ام  هک  ارم  دریگ  یم  رورغ  مالسا ،
يارب ار  یهلا  گنهرف  نیا  هب  تلم  نتفرگ  وخ  ترورـض  دـیآ  یم  رامـشب  یمالـسا  تضهن  کی  تامزلتـسم  زا  يراکادـف  راثیا و  هکنیا  رب 

دوش هتفوک  مهرد  اهیرورپ  نت  اه و  یشنمدد  اهیرگمتس و  رذگهر  نیا  زا  ات  دنداد  یم  رارق  مامتها  دروم  نانمشد  ياه  هئطوت  يزاس  یثنخ 
، يراکادف راثیا و  حور  مالسا و  هار  رد  تداهـش  هب  قشع  دنوادخ و  هب  نامیا  اهنت   . " دیامن یناشفا  وترپ  هوکـش  هلق  جوا  رد  راثیا  تدابع  و 

چیه ینمـشد و  چـیه  زا  تسا و  هتفرگ  وخ  يراکادـف  تداهـش و  هب  نونکا  اـم  تلم  ( "55  . "  ) دوب ناریا ) تلم   ) ناـنیا ربارباـن  دربـن  رازبا 
يارب ندوب  ایهم  تداهـش و  بالقنا ، کی  همزال  تسا .  يراکادـف  بالقنا ، کـی  عبط  ( "56  . "  ) درادن ساره  يا  هئطوت  چـیه  یتردـق و 
يارب تسادـخ و  يارب  هک  یبالقنا  هژیوب  تسا  ریذـپان  بانتجا  نآ  يزوریپ  بالقنا و  هار  رد  نداد  ینابرق  ندـش و  ینابرق  تسا .  تداهش 

ار تداهش  هک  یهلا  ياهناسنا  ناشورخ  لیس  ( "57"  . ) ناربکتسم ناراوخناهج و  دیما  عطق  يارب  تسا و  نافعضتسم  تاجن  يارب  وا ، نید 
يرورپ نت  يراوخمدآ و  يرگمتس و  لاس  جات 2500  تخت و  ناشنموید و  راوید  دنتسناد ، یم  تدابع  نیرتگرزب  ار  نوخ  راثیا  تداعس و 

: یهلا هفیظو  فیلکت و  يادا  ترورـض  هب  یمومع  هجوت   - 8 ( 58  . "  ) ناشنکات زا  هن  دـنام و  ناشن  كات  زا  هن  هک  دـنتفوک  مهرد  نانچ  ار 
هک تسا  ناریا  ناملسم  تلم  دزن  یهلا  هفیظو  فیلکت و  يادا  هیحور  زا  یشان  یبلط  تداهش  گنهرف  هک  دندوب  داقتعا  نیا  رب  ینیمخ  ماما 

میدمآ ام  : " دنیامن ...  تسارح  يرادساپ و  یهلا  تناما  نیا  زا  هک  تسا  ناناملـسم  رب  اذل  تسا .  هتفرگ  تاشن  مالـسا  تردق  زا  مهم  نیا 
فیلکت اهنآ  تسادخ ...  تناما  مالـسا  تسا ...  رتزیزع  زیچ  همه  زا  مالـسا  مینکب ، ظفح  ار  مالـسا  میدمآ  مینکب ، ار  یئادـخ  هفیظو  يادا 

نیا دندرک .  یم  لابقتسا  ار  تداهش  اهنیا  همه  دندش ، دیهـش  هک  ام  ياهناوج  ( "59  . "  ) دندیسر تداهـش  هب  دندرک و  لمع  ار  ناشدوخ 
تیبرت و ترورـض  هب  تیانع  اب  ینیمخ  ماما  عامتجا : یگدنلاب  ناسنا و  یگدنزاس  هب  یعمج  تیانع   - 9 ( 60  . "  ) دوب مالسا  تردق  يارب 

یبلط تداهـش  گنهرف  جاور  تیونعم ، هب  هجوت  رثا  رد  هعماج  دشر  لوحت و  موزل  یـضرالا و  قوف  ياهتورث  ناونع  هب  ناناوج  یگدـنزاس 
ره : " دـنداد یم  رارق  ماـمتها  دروم  ار  نآ  رورپ  عاـمتجا  زاـس و  ناـسنا  راـثآ  دنتـسناد و  یم  تیمها  زئاـح  یعمج  تیاـغ  نیا  ققحت  رد  ار 
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همیب نانچنآ  ار  یمالسا  يروهمج  یپ ، رد  یپ  ياهتداهش  هک  يروط  هب  هدروآ ، ناغمرا  هب  ریگمـشچ  يدشر  ام  دیـشر  تلم  يارب  یتداهش 
رد دوخ  مایق  اب  هک  تسادخ  يایلوا  رورس  نادیهـش و  دیـس  گرزب  تضهن  هام  مرحم ، ( "61  . "  ) دیدرگ نوصم  رهد  بیـسآ  زا  هک  درک 

نارمچ یفطصم  رتکد  مالسا ...  راختفارپ  رادرس  زاس  ناسنا  تداهش  ( "62  . "  ) داد رشب  هب  یگدنبوک  یگدنزاس و  میلعت  توغاط ، لباقم 
 - 10 ( 64  . "  ) دـنراد دـشر  اـهنیا  دـنهاوخ ...  یم  تداهـش  ادـخ ، يارب  اـم  تـلم  ( "63  . "  ) مــنک یم  ضرع  کــیربت  تیلــست و  ار ... 

داهج دوش .  یم  هعماج  رد  یگنادرم  يرایع و  هیحور  جـیورت  بجوم  ماما  ترـضح  هاگدـید  زا  یبلط  تداهـش  هیحور  جـضن  يدرمناوج :
یجنم هیحور  يدرمناوج و  زا  ناشن  تلم  نهیم و  مالسا ، هار  رد  يراکادف  تمدخ و  يارب  نانآ  شالت  ناتماهش و  اب  نابلاط و  تداهش  نیا 

(66  . "  ) تسا حرطم  نازیزع  تمدخ  تسین ، حرطم  نازیزع  تداهـش  ( "65  . "  ) دنتماهـش تداهـش و  درم  ام  ناناوج   . " دراد نانآ  يرگ 
نیا ( "67  . "  ) ندیسر هللا  اقل  هب  يزارفارس  اب  ندیشون و  تداهش  تبرش  یمالسا  فیرـش  تلم  مالـسا و  هب  تمدخ  لاح  رد  هک  رتهب  هچ  "

مالـسا و تاـجن  يارب  نتخادـنا  گرم  موقلح  هب  ار  دوخ  و  تسا .  یبلط  تداهـش  تسا و  يدنمـشزرا  رایـسب  هیحور  هک  دـنراد  ار  هیحور 
ياه هبنج  رد  هچرگ  یگتخابکاپ  یگدـنرادزاب : یعافد  يژتارتسا  داـهج و  یـساملپید  داـینب  تداهـش  راتفگ 2 -  ( 68  . "  ) روشک تاـجن 

تـیمها و زا  زین  یمالـسا  تـلود  ياـهدربهار  اـه و  تسایـس  هـصرع  رد  تـسا ، یهاـگآ  رگد  يزاـسدوخ و  نمــضتم  یعاـمتجا  يدرف و 
اب عاجـش و  یتلم  ممـصم  هدارا  تیمولظم و  رگنایب  داهج  یـساملپید  رد  تداهـش  یهاگآ و  گرم  دـشاب .  یم  رادروخرب  رثوم  يدرکراک 

ياتـسار رد  یللملا  نیب  یمومع  راکفا  رذگهر  نیا  رد  هک  تسا  یمالـسا  تکلمم  ینیمزرـس  میرح  اهـشزرا و  زا  يرادـساپ  يارب  تماهش 
نیمزرـس لاغـشا  موادت  ای  مجاهت و  رکف  زا  نمـشد  هدـنرادزاب  ظاحل  نآ  زا  یعافد ، هبنج  رد  و  دـبای .  یم  تهج  یمالـسا  تلود  تیناقح 

ظفح هار  رد  ندـش  دیهـش  هداـمآ  ناـمزره  هک  دـنیب  یم  هجاوم  فک  رب  ناـج  یمدرم  اـب  ار  دوـخ  مصخ  هک  دوـش  یم  بوـسحم  یمالـسا 
هدـنرادزاب يژتارتسا  یناهج و  هعماـج  تاـینهذ  رییغت  يارب  داـهج  یـساملپید  ورنیا  زا  دنتـسه .  دوخ  نهیم  تیماـمت  یمالـسا و  ياهـشزرا 

تداهـش فلا -  دنـشاب .  یم  راوتـسا  تداهـش  يداینب  موهفم  رب  مهم  ود  ره  هک  دـنبای  یم  تهج  يا  هقطنم  تاینیع  رد  لوحت  يارب  یعافد 
یعافد تامادقا  هیجوت  روظنم  هب  یمالسا  تلود  یتاغیلبت  یمالعا و  ياهتسایس  يانعم  هب  داهج  یساملپید  داهج : یـساملپید  هدولاش  یبلط ;

اب قباطم  عورـشم و  یتکرح  وا  عافد  هدوبن و  گنج  رگزاغآ  هک  دیامن  تباث  نایناهج  هب  رذگهر  نیا  زا  ات  تسا  زواجتم  نمـشد  هیلع  دوخ 
راکفا هب  یهد  تهج  روظنم  هب  داهج  یـساملپید  ور  نیا  زا  ددرگ .  یم  یقلت  لـلملا  نیب  ماـظن  رب  مکاـح  ياـهراجنه  یناـسنا و  ياهـشزرا 
روبزم یساملپید  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  ددرگ و  یم  ارجا  نیودت و  یمالسا  ماظن  تامادقا  تیناقح  تابثا  ياتسار  رد  یللملا  نیب  یمومع 
نمـشد تالمح  هب  یلمع  ییوگخـساپ  فده  اب  یمالـسا  تلود  ریخا ، دروم  رد  هک  ددرگ  یم  زیامتم  تهج  نآ  زا  یعافد  ياهیژتارتسا  زا 

داهج یساملپید  یمالعا  تیهام  هک  تسورنیا  زا  دیآ .  یم  نادیم  هب  هدع  هدع و  يزاس  هدامآ  اب  یمالسا  تکلمم  نایک  زا  عافد  زواجتم و 
هنتف و ملظ و  عفر  لیبق  زا  یلئاسمرب  تداهـش  موهفم  رذـگهر  زا  هطبار  نیا  رد  هک  تسا  راوتـسا  ینییبت  ییاه  هبنج  اب  یهیجوت و  یلیالد  رب 
، یمالـسا ثاریم  مالـسا و  تناما  ظفح  يونعم ، ياهـشزرا  زا  عافد  یناسنا ، ياهـشزرا  زا  تسارح  یمالـسا ، تکلمم  هیلع  زواجت  هئطوت و 

حوضوب لحار  ماما  تانایب  رب  رورم  زا  مهم  نیا  ددرگ و  یم  دیکات  یهاوخیدازآ  یگدازآ و  یبلط ، لالقتسا  یبلط و  قح  ییوج و  تلادع 
هن یعاـفد و  تیهاـم  رب  دـیکات  نمـض  ینیمخ  ماـما  یمالـسا : تکلمم  هیلع  زواـجت  هئطوـت و  هنتف و  مـلظ و  عـفر   - 1 ددرگ : یم  طابنتـسا 

تیاکح ناریا  یمالسا  نهیم  نادرم  روالد  نازیزع و  تداهـش  هک  دندومن  یم  دیکات  هتکن  نیا  رب  یلیمحت ، گنج  رد  ناریا  مادقا  یمجاهت 
نارگزواـجت و يزیگنا  هنتف  اـب  هلباـقم  ترورـض  رب  دـیکات  نمـض  ینیمخ  ماـما  هطبار ، نیا  رد  دراد .  موب  زرم و  نیا  ناـمدرم  تیمولظم  زا 

تداهش یشیاسرف ، ياه  هئطوت  يزاس  یثنخ  قیرط  زا  ناناملسم  تیثیح  زا  عافد  موزل  یمالسا و  تکلمم  نایک  زا  عافد  يارب  نانکش  نامیپ 
ناروشحلس کیاکی  تداهـش  ات  نامزیزع  نهیم  يارب  ام   . " دنتـسناد یم  سدقم  عافد  نیا  تیناقح  رب  لاد  ار  یمالـسا  ناریا  ناناوج  یبلط 

مایق اب  هک  تسادخ  يایلوا  رورس  نادیهـش و  گرزب  تضهن  هام  مرحم  ( "69  . "  ) تسا یمتح  ام  يزوریپ  مینک و  یم  هزراـبم  نیمز  ناریا 
ندش ییادف  نداد و  ییادف  هب  ار  راکمتس  نتـسکش  ملاظ و  يانف  هار  داد و  رـشب  هب  یگدنبوک  یگدنزاس و  میلعت  توغاط ، لباقم  رد  دوخ 
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ياه هئطوت  اب  دـندرک  یم  نامگ  اـم  نانمـشد  ( "70  . "  ) رهد رخآ  اـت  اـه  تلم  يارب  تسا  مالـسا  تاـمیلعت  هحولرـس  دوـخ  نیا  تسناد و 
یمایق هکنآ  زا  لفاغ  دنهد ، قوس  یتسس  يدرس و  هب  ار  رورپ  دیهش  تلم  نیا  دنمهوکش  بالقنا  یمالـسا و  تضهن  دنناوت  یم  یـشیاسرف 

وخ يراکادف  تداهـش و  هب  نونکا  ام  تلم  درک .  دهاوخن  ینیـشن  بقع  تسا  هدیقع  تیونعم و  ساسارب  هک  یتضهن  تسادـخ و  يارب  هک 
2 ( 71  . "  ) تسین وا  بتکم  تداهـش ، هک  دراد  نآ  ساره  درادن .  ساره  يا  هئطوت  چیه  یتردق و  چیه  ینمـشد و  چیه  زا  تسا و  هتفرگ 

نیزاوم فالخ  رب  اهنت  هن  نانمـشد  اب  یمالـسا  ناریا  هزرابم  هک  دنتـشاد  دـیکات  هتکن  نیا  رب  ینیمخ  ماما  یناـسنا : ياهـشزرا  زا  تسارح  - 
تداهش هطبار  نیا  رد  دوش و  یم  ماجنا  یتسودعون  یناسنا و  ياهشزرا  زا  يرادیاپ  يدرمناوج و  رـس  زا  هک  تسین  یتسودناسنا  یناسنا و 

يارب تفارش  لیصحت  يزارفارـس و  تسا و  تداهـش  نتفر  ادخ  هار  رد   . " تسا يونعم  هدیدپ  نیا  یناسنا  داعبا  رب  لاد  هتخابکاپ  ياهناسنا 
رمع بتکم ، نیا  حلاص  فالـسا  هک  دنتـسین  ییاهبنارگ  ياهرهوگ  یناسنا ، ياهـشزرا  فرـش و  تزع و  رگم  ( "72  . "  ) اهناسنا ناـسنا و 

دندوب دقتعم  ینیمخ  ماما  يونعم : ياهشزرا  زا  عافد   - 3 ( 73  . "  ) دـندومن فقو  نآ  زا  ینابهگن  تسارح و  هار  رد  ار  دوخ  نارای  دوخ و 
رد تسا  یضتقم  هتـسبرب و  تخر  تاینهذ  زا  يونعم  یقالخا و  لئاسم  هب  هجوت  هک  تسا  يا  هعماج  رد  تیونعم  يایحا  يارب  تداهـش  هک 

هتفهن يونعم  تایحور  نیا  رد  نانآ  تایح  هک  دننک  ساسحا  اهناسنا  ات  دهد  رـس  تیونعم  يادن  یمالـسا  تلود  زورما  يارگ  يدام  ناهج 
زیزع مالـسا  ار  تیونعم  ساسا  ینیمخ ، ماما  هطبار ، نیا  رد  تسا .  یناسنا  یناگدنز  رد  دعب  نیا  يایحا  باب  زا  زین  یبلط  تداهـش  تسا و 

ار تاـیح  هک  ناـیلاوم  زا  هک  تسین  یثرا  تداهـش  رگم  : " دیـسر دـهاوخ  زورب  هصنم  هب  زین  تیوـنعم  نآ ; زا  تسارح  اـب  هک  دنتـسناد  یم 
دیهش تلم  هب  دندرک  یم  يرادساپ  نآ  زا  دوخ  زیزع  ناناوج  دوخ و  نوخ  اب  مالسا  راختفا  رپ  بتکم  هار  رد  دنتسناد و  یم  داهج  هدیقع و 

یم نمشد  هب  موجه  هناتسآ  رد  ار  قح  هار  نایناف  ادخ و  ناقـشاع  نیا  ياهزاین  زار و  تاجانم  تقو ...  ره  ( "74 " ؟  ) تسا هدیسر  ام  رورپ 
فـسات شیوخ  لاح  رب  منک و  یم  تمالم  ار  دوخ  دنجنگ ، یمن  تسوپ  رد  قشع ، قوش  زا  دنتـسه و  نابیرگ  هب  تسد  گرم  اب  هک  مرگن 

ماما یمالسا : ثاریم  مالسا و  تناما  ظفح   - 4 ( 75  . "  ) البرک ضرا  لک  اروشاع و  موی  لک  هک  تسا  هتفایرد  ام  تلم  نونکا  مروخ .  یم 
هک یناسک  اب  تسا و  هدیـسر  ثرا  هب  ناناملـسم  اـم  دزن  ادـخ  ياـیلوا  زا  هک  تسا  یهلا  یتناـما  مالـسا  هک  دوب  داـقتعا  نیا  رب  هر )  ) ینیمخ
هب داهج  یـساملپید  رد  دنتـساوخ  یم  ینیمخ  ماما  ور  نیا  زا  درک .  میهاوخ  هلباقم  دنریگب  ناناملـسم  زا  ار  يدنوادخ  تناما  نیا  دنهاوخب 

يوـس زا  نآ  هب  یللخ  اـت  تسا  یهلا  ثاریم  نیا  زا  تسارح  قـح و  زا  عاـفد  ياتـسار  رد  ناناملـسم  هزراـبم  هـک  دـنیامن  هراـشا  هـتکن  نـیا 
همیب ندـنام و  نوصم  تابجوم  هک  تسا  نآ  شخب  موادـت  تناما و  نیا  ياقب  ظفح و  نماـض  عقاو  رد  تداهـش  دـیاین و  دراو  نامـصاختم 

نادیهش و راد  ثاریم  ناریا  تلم  درک و  دهاوخ  ایحا  هشیمه  يارب  ار  بتکم  دروآ و  دهاوخ  مهارف  ار  رهد  ياه  بیسآ  زا  نآ  نتـشاد  هگن 
يرگید زا  یکی  ار  تداهش  مالسلا  مهیلع  ادخ ، ایلوا  و  تسا ، فده  هار  رد  تداهشرب  مالسا ، ریـسم  : " دوب دهاوخ  یهلا  تناما  نیا  ظفاح 
تظافح هک  ییاهنآ  ( "76  . "  ) دننک یم  هدرک و  یم  اعد  تساوخرد  ادخ ، هار  رد  تداهش  لین  يارب  ام  دهعتم  ناناوج  دنرب و  یم  ثرا  هب 

گرم موـقلح  هب  ار  دوـخ  تسا و  یبـلط  تداهـش  تسا و  يدنمـشزرا  رایـسب  هیحور  هک  دـنراد  ار  هیحور  نـیا  دـننک ، یم  ار  روـشک  نـیا 
نآ ( "77  . "  ) تسا همیب  روشک  نیا  هک  دیشاب  نئمطم  تسه ...  هیحور  نیا  هک  یمادام  و  روشک ...  تاجن  مالـسا و  تاجن  يارب  نتخادنا 

(78  . "  ) تـسا قـح  زا  عاـفد  هـکنیا  يارب  تـسا  مالــسا  زا  هـکنیا  يارب  تـسا  تداهــش  هـکنیا  يارب  دریگ  یم  شوـغآ  رد  ار  گرم  هـک 
(79  . "  ) دراد تیمها  بتکم  ندش  نفد  ندش ، هتشک  اما  مهل  ائینه  دندش ، دیهش  دندش ، هتشک  مالسا  هار  رد  دندش و  هتـشک  ام  ياهناوج  "

تداهـش تقو  کی  هک  دنکن  ادخ  درب ...  یم  شیپ  ار  بتکم  یهاگ  تداهـش  دـش .  دیهـش  شدوخ  دوب و  ظوفحم  شبتکم  ادهـشلادیس  "

(81  . "  ) دش هدنز  مالسا  بتکم  دش ، دیهش  شدوخ  درک ، هدنز  ار  بتکم  ادهـشلادیس ، ترـضح  تداهـش  ( "80  . "  ) دـیایب شیپ  بتکم 
ار گرزب  ثرا  نیا  هک  میفظوم  مه  ام  دنتشاذگ .  ام  شیپ  ثرا  هب  ار  مالسا  دندرک و  تمدخ  مالـسا  هب  تردق  تماهـش و  لامک  اب  اهنیا  "

قح یهاوختلادع و   - 5 ( 82  . "  ) تسادخ بناج  زا  هک  یتناما  نیا  ظفح  رد  میفظوم  ام  همه  مینک ...  يزابناج  نآ  يارب  مینک و  تظافح 
تکرح رب  دریگ  یم  تروص  یمالـسا  نهیم  هب  نازواجتم  بناج  زا  هک  ییاه  یـشک  قح  اه و  یتلادع  یب  رب  دیکات  اب  ینیمخ  ماما  ییوج :
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قح تیناقح و  رب  لاد  ار  موب  زرم و  نیا  نامدرم  یهاگآ  گرم  تداهش و  دنتـشاد و  دیکات  ناریا  ناملـسم  تلم  هنابلط  قح  هنایوجتلادع و 
رامعتسا و لالقتسا و  تراسا و  يدازآ و  تایح و  گرم و  یهارود  رـس  رب  ناریا  تلم  هک  نونکا  : " دنتـسناد یم  نافکرب  ناج  نیا  ییارگ 
هچ ره  ار  تضهن  فده ، هب  ندیسر  ات  دیاب  تسا  لوئسم  هیتآ  لسن  یلاعت و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  تسا و  عقاو  رامثتـسا  يداصتقا و  تلادع 

تنـس يایحا  يارب  مالـسا و  يارب  ام  هک  یتقو  ( "84  . "  ) دندش دیهـش  دـندوب ، قح  لها  هک  ییاهنآ  ( "83  . "  ) دـهد همادا  رت  زیگنا  روش 
: یهاوخیدازآ یبلط و  لالقتسا   - 6 ( 85  . "  ) دنک یم  ادیپ  تداهش  دیهش  ام  زا  هک  میـسرتب  نیا  زا  دیابن  میتساخ .  اپب  لدع  هماقا  ربمغیپ و 
، یعامتجا یـسایس ، تشونرـس  تاردـقم و  رد  ناگناگیب  ذوفن  ای  یجراخ  تلاخد  شریذـپ  ای  لـمحت  مدـع  رب  دـیکات  نمـض  ینیمخ  ماـما 

دوجوم هنالداعریغ  ماظن  هیلع  شاخرپ  رامعتسا و  اب  هزرابم  برغ و  قرش و  هب  دهعت  مدع  ترورـض  رب  یمالـسا  ناریا  یگنهرف  يداصتقا و 
ناشن ار  نیمز  ناریا  نافکرب  ناج  یبلط  تداهش  هک  دنتشاد  يراشفاپ  ناریا  ناملـسم  تلم  تیمکاح  میکحت  قیرط  زا  للملا  نیب  طباور  رد 

دنتسناد یم  ناریا  تلم  یهاوخیدازآ  یگدازآ و  زا  ناشن  ار  هیحور  نیا  نینچمه  دنتسناد .  یم  برغ  ای  قرش  هب  یگتـسباو  مدع  هیحور  زا 
مادقا للملا  نیب  طیحم  رب  يراذگریثات  هب  يریذپریثات ، ياج  هب  گرزب ، ياهتردق  هنمیه  ربارب  رد  میلـست  نیکمت و  نودـب  دـنهاوخ  یم  هک 

نایناهج هب  یمالـسا  ناریا  نازیزع  یبلط  تداهـش  نیاربانب  دنیامن .  زادنا  نینط  یتیگ  رـسارس  رب  ار  نارگرامعتـسا  غوی  زا  ییاهر  دـنیامن و 
نیا دنرادن و  ناهج  زا  هطخ  نیا  رد  لالقتـسا  يدازآ و  يرارقرب  نهیم و  يدنلبرـس  التعا و  زج  یفده  سدقم ، عافد  زا  هک  دنامهف  دهاوخ 

روتسد نامزیزع  مالسا  بتکم  تسا و ...  نوخ  تداهش و  زور  زورما  : " دش دهاوخ  ناگدنیآ  يارب  یـسرد  هدیدرگ و  تبث  خیرات  رد  مهم 
تراسا زا  ار  ناسنا  هک  تساه  هزیگنا  و  تداهش )  ) اهشزرا نیا  ( "86  . "  ) میرادنرب یبلط  لالقتسا  یهاوخ و  يدازآ  زا  تسد  ات  دهد  یم 

هب زورما  ام  ( "87  . "  ) دـناسر یم  هیبرغالو  هیقرـشال  هنوتیز  هکرابم  هرجـش  هب  تاجن و  قرـش ، برغ و  هب  یگتـسباو  ؤس و  هب  هراـما  سفن 
یمامت رد  ار  یعقاو  لالقتسا  تیلوئـسم  راب  دنتـسیاب و  يزارفارـس  اب  یناهج  رفک  لباقم  رد  نامنادنزرف  ادرف  ات  میا  هتـسشن  تداهـش  راظتنا 

دیهـش اه  هچوک  اهرازاب و  اـهنابایخ و  رد  ( "88  . "  ) دنهدرـس ناهج  رد  ار  نیفعـضتسم  ییاهر  مایپ  راختفا  اب  دنـشکب و  شود  هب  شداـعبا 
، يدازآ لالقتـسا ، دنتـساوخ : ار  نآ  دندیـشک و  دایرف  ام  تلم  هک  دوب  نامه  دصقم  نآ  دوب و  دـصقم  يارب  میـسرب .  دـصقم  هب  هک  میداد 
يدازآ و نیا  نادـند  گنچ و  اب  دـیاب  دـیروآ و  تسد  هب  ار  لالقتـسا  يدازآ و  ات  دـیداد  دیهـش  همهنیا  امـش  ( 89"  . ) یمالـسا يروهمج 

نکل دوب  ماوت  زادگناج  ياه  تبیـصم  نادیهـش و  كاپ  نوخ  اب  هچرگ  امـش  یمالـسا  سدقم  تضهن  ( "90  . "  ) دینک ظفح  ار  لالقتـسا 
، تداهـش ب -  ( 92"  ) درادـن تراسا  دراد  تداهـش  هک  یتلم  ( "91  . "  ) دـش تبث  خـیرات  نیبج  رد  امـش  یبلط  لالقتـسا  یهاوخیدازآ و 
ای مجاهت  زواجت ، زا  نمشد  یلمع  نتشادزاب  تیمها  رب  دیکات  نمـض  ینیمخ ،  ماما  یگدنرادزاب : یعافد  يژتارتسا  ییایاپ  ییایوپ و  ساسا 

نانمـشد رب  نافکرب  ناج  نیا  يزوریپ  تابثا  يارب  ناریا  مدرم  بلط  تداهـش  هیحور  هب  دانتـسا  رد  یعـس  یمالـسا ، نیمزرـس  لاغـشا  همادا 
رد تسا  راوتـسا  یهاوخ  تداهـش  داینب  رب  هک  ار  هدـنراد  زاب  یعافد  يژتارتسا  ییاـیوپ  لـیالد  هطبار  نیا  رد  دنتـشاد و  بلطاـیند  يداـم و 

هناکاب و یب  يژتارتسا  تیقفوم  بلط ، تداهـش  تلم  ممـصم  هدارا  هیحور و  اقترا  يدام ، تردـق  رب  يونعم  تردـق  يرترب  لیبق  زا  يروما 
ییارگمالسا جوم  داجیاو  تلود  تلم و  ماجسنا  یلم و  تدحو  دوجو  نانمشد ، لد  رد  سای  داجیا  يدوخ و  مدرم  هب  دیما  ياطعا  ورـشیپ ،

تداهـش هک  دندوب  دقتعم  ینیمخ  ماما  يدام : تردـق  رب  يونعم  تردـق  يرترب   - 1 دنتـسناد : یم  ناهج  ياهتلم  ناـیم  رد  یهاوخیدازآ  و 
یمالـسا تلود  تیثیح  ژیتسرپ و  تیعقوم ، ییاناوت ، اقترا  يونعم و  یهلا و  ياهورین  ندیـسر  تیلعف  هب  زا  ناشن  ناریا  ناملـسم  مدرم  یبلط 

فعض لیدبت  لماع  ار  تداهش  ور ، نیا  زا  دیامن .  فرطرب  ار  يدام  ياه  يریذپ  بیـسآ  ناربج و  ار  یماظن  ياهفعـض  دناوت  یم  هک  دراد 
ناریا مدرم  یحور  ینطاب و  يونعم ، لوحت  رب  دیکات  اب  ناشیا  دنتسناد .  یم  يرهاظ  ياه  بیسآ  زا  یمالـسا  ماظن  ندومن  همیب  تردق و  هب 
ناونع هب  تیونعم  نیا  موادت  هب  دشاب  یمن  يریگ  هزادـنا  شجنـس و  لباق  يداع  ياه  هزیگنا  يرـشب و  ياهـشجنس  يدام ، ياهرایعم  اب  هک 
تسین ینیب  شیپ  لباق  يدام  حالس  اب  افرص  گنج  هک  دندومن  یم  میهفت  نانمشد  هب  رذگهر  نیا  زا  دنتشاد ;و  دیکات  يزوریپ  یلـصا  زمر 

هب ماجنارس  هک  تسا  یهلا  ههبج  نیا  دشاب و  طابترا  رد  لاعتم  دنوادخ  ینعی  هقلطم  تردق  اشنم  اب  هک  تسا  یسک  نآ  زا  ییاهن  يزوریپ  و 
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یم یصاخشا  دوب ، ادخ  هب  هجوت  يزوریپ  زمر  : " تشاد دنهاوخن  ار  نآ  ربارب  رد  تمواقم  بات  نانمـشد  دش و  دهاوخ  لیان  يزوریپ  حتف و 
یلوحت لوحت ، نیا  دوب .  ادخ  تیانع  نیا  میوشب .  دیهـش  ام  دینک  اعد  امـش  هک  دنداد  یم  مسق  ارم  نم و  شیپ  دنمورب  ياهناوج  زا  دندمآ 

لوحت روطنیا  هک  یتلم  ( "93  . "  ) ینطاب لوحت  کی  دش ، ادیپ  یحور  لوحت  کی  تلم ، رد  دریگب .  ماجنا  دش  یمن  رـشب  تسد  هب  هک  دوب 
(94  . "  ) دـنزوریپ دنتـسه  تداهـش  يارب  مدقـشیپ  دـننک و  یم  تداهـش  لـسغ  دـنیآ و  یم  هداـیپ  شیاـه  ناوـج  هک ...  تسا  هدرک  ادـیپ 
هب همه  هک  دندرک  ادیپ  ار  تردق  نیا  تداهش ، زا  دندرک  یم  لابقتسا  هکلب  دنتـشادن  یـسرت  رگید  تداهـش  زا  هکنیا  باب  زا  ام  ياهناوج  "

(96  . "  ) تسین ینثتـسم  دنمتداعـس  هدـیدپ  نیا  زا  مه  بلط  تداهـش  ناریا  ( "95  . "  ) دـنداد تاـجن  ار  تکلمم  نیا  دـنداد و  تسد  مه 
فرط هب  دور ، یم  گرم  فرط  هب  هداـشگ  يور  مالـسا و  هب  دوخ  دـهعت  دوخ و  تعاجـش  اـب  هک  یتـلم  کـی  اـب  هک  ار  نیا  هضرع  اـهنآ  "

داتسیا و اهتردق ...  نیا  همه  لباقم  رد  کچوک  تلم  نیا  ( "97  . "  ) دننک هلباقم  دنناوت  یمن  دور ، یم  تداهـش  زرم  ات  دور ، یم  تداهش 
دنتـسه و تداهـش  قشاع  یلاعت و  كرابت و  يادـخ  رادـید  قشاع  هک  یهلا  ياه  ناسنا  کی  هب  دـش  لوحتم  دیـسرتن و  گرم  زا  فوخ  زا 

ياهـشجنس اب  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  دنوادخ  هار  رد  تداهـش  ( "98  . "  ) دنرب یم  شیپ  دنراد  دـندرب و  شیپ  ار  ناشدوخ  دـصقم 
اهنآ مینک  اعد  ام  هک  دـننک  یم  اضاقت  زاب  مه  لاح  بالقنا و  لاح  رد  اـم  ياـهناوج  ( "99  . "  ) درک یبایزرا  يداع  ياه  هزیگنا  يرـشب و 

یناطیـش تردق  کی  رب  اهنآ  يزوریپ  بجوم  دش  ادیپ  تلم  نیا  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  هدارا  هب  هک  یگرزب  لوحت  نیا  دنوشب .  دـیهش 
یم تداهش  بلط  دنرـضاح و  یناشفناج  يارب  شدرم  نز و  هک  یتلم  ( "100  . "  ) دیدرگ دندوب  اه  تردـقربا  همه  وا  نابیتشپ  هک  گرزب 

تسا و هدـش  لوحتم  تردـق  هب  فعـض  زا  هک  تسا  یتلم  کـی  اـم  تلم  ( "101  . "  ) دنکب هلباقم  دـناوت  یمن  نآ  اب  یتردـق  چـیه  دـننک ،
(102  . "  ) تسا زوریپ  بوخ  درادن .  فوخ  رگید  تلم  نیا  دنک ، یم  تداهـش  يوزرآ  هک  یتلم  وچمه  کی  دنک .  یم  تداهـش  يوزرآ 

یبهذم ياهرواب  یبتکم و  يژولوئدیا  تیمها  شقن و  رب  دیکات  نمض  ینیمخ  ماما  بلط : تداهـش  تلم  ممـصم  هدارا  هیحور و  اقترا   - 2
نآ و يزوریپ  لماع  یمالـسا و  ماظن  هدننک  همیب  ار  نآ  تلم ، تمواقم  ناوت  شیازفا  رب  ممـصم  هیحور  ریثات  بالقنا و  دـصاقم  دربشیپ  رد 
تعاجـش و اب  ماوت  ملع و  یهاگآ و  رب  ینتبم  هداراو  هیحور  نیا  هک  اجنآ  زا  دندومن .  یم  یقلت  نمـشد  یماظن  ياهیژتارتسا  هدـننک  یثنخ 
هایـس و نیگنن و  یگدنز  رب  ار  خرـس  گرم  دنتـسه و  یناشفناج  هب  رـضاح  هک  دنیب  یم  هجاوم  ییاهناسنا  اب  ار  دوخ  نمـشد  تسا  تماهش 

يروشک اب  نیمزرس ، حتف  ضرف  هب  هک  ددرگ  یم  هجوتم  نمشد  هتخوس ، نیمز  تسایس  دننامه  هک  يا  هنوگ  هب  دنهد  یم  حیجرت  راب  تلذ 
رب ینیمخ  ماما  دیکات  تشاد .  دهاوخن  رب  رد  یعفن  وا  يارب  هک  ددرگ  یم  وربور  ادهش  زا  یتشوگ  يراوید  ای  عیطم و  ریغ  دارفا  زا  لکـشتم 

مالـسا نازابرـس  يونعم  يالتعا  بجوم  یحور  ظاحل  زا  تردـق و  یلخاد  عباـنم  تیوقت  بجوم  يددـع  رظن  زا  هک  ینویلیم  تسیب  شترا 
هیحور لحار ، ماما  هاگدید  زا  اذل ، دراد .  هاگترپ  هبل  هب  نمـشد  ندناشک  يارب  ناملـسم  تلم  تردق  شیامن  ترورـض  زا  ناشن  ددرگ  یم 

ياهتسایس رذگهر  نیا  زا  هک  دراد  مالسا  نانمشد  لد  رد  نتخات  يارب  تعاجش  ییایوپ و  یبلط و  تزع  كرحت و  زا  ناشن  یبلط  تداهش 
یفن ددرگ  یم  یبتکم  ياهـشزرا  ندـش  گنرمک  هب  رجنم  هک  ( apeasement  ) رطاخ هیضرت  رب  ینتبم  هناراکـشزاس ، نازرل ، هتفـشآ ،
رگید ام  مدرم   . " ددرگ یم  یثنخ  ناملسم  تلم  نیدالوپ  هدارا  اب  يداصتقا  هرـصاحم  ای  یماظن و  هلخادم  يارب  نانمـشد  شالت  دوش و  یم 
ندـش هتـشک  يارب  اـم  دـنهد .  یم  حـیجرت  نیگنن  یگدـنز  هب  ار  خرـس  گرم  دـنهد و  تلذ  يراوخ و  هب  نت  دنتـسین  رـضاح  هجوـچیه  هب 

زا رتهب  بتارم  هب  خرس  گرم  ( "103  . "  ) میشاب ع )  ) ادهـشلادیس دوخ  ماما  يور  هلابند  هک  میا  هدومن  دهع  شیوخ  يادخ  اب  میرـضاح و 
نآ ام ، تلم  هرادا  نآ  رد  اهامش ، يداصتقا  رصح  ( "105  . "  ) تسا رتهب  راب  تلذ  یگدـنز  نیا  زا  گرم  ( "104  . "  ) تسا هایس  یگدنز 

 . دش رت  ممصم  داد  دیهش  هچ  ره  ام ...  فعضتسم  تلم  ( "106  . "  ) میتسه گرم  يایهم  ام  درک و  دهاوخن  يرثا  ام  تلم  هدارا  میمصت و 
تداهش نیا  نکل  میهدب ...  دیهش  زاب  هک  میشاب  ایهم  دیاب  ام  ددرگ .  رت  ممـصم  اه  هدارا  دیاب  گرزب ، نادرم  تداهـش  لابند  هب  ( "107"  )

یناسک نآ  يارب  یلاعت  كرابت و  يادخ  بناج  زا  تسا  يا  هیده  کی  تداهـش  ( "108  . "  ) دنک رت  ممصم  دیاب  ار  اهامـش  ياه  هدارا  اه 
رایسب ناشیرایسب ، اهنیا  هک  میراد  تیعمج  نویلیم  ام 35  ( "109  . "  ) دوشب رت  يوق  اه  میمصت  دیاب  یتداهـش  ره  لابند  دنتـسه و  قیال  هک 
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یم يراکره  ناریا  اب  ناتدوخ  میدش ، دیهـش  ام  هک  دعب  میور .  یم  نادـیم  هب  نویلیم  نیا 35  اب  ام  دننک .  یم  تداهـش  يوزرآ  ناشدایز ،
رود نآ  زا  ناراوخناهج  نانمـشد و  عمط  مشچ  دزادـنا ، نینط  یجیـسب  رکفت  نیـشنلد  يادـن  يروشک  رب  رگا  ( "110  . "  ) دینکب دـیهاوخ 

روشک مالـسا و  هار  رد  يراکادف  هدامآ  دنوش  یم  زهجم  تلم  دوخ  یهدـنامزاس  اب  هک  ینویلیم  تسیب  شترا  ( "111  . "  ) دیدرگ دهاوخ 
یماگشیپ و كرحت و  رب  نانمشد ، هیحور  فیعضت  ياتـسار  رد  ینیمخ  ماما  ورـشیپ : هناکاب و  یب  يژتارتسا  تیقفوم   - 3 ( 112  . "  ) تسا

یم ریگمـشچ  دـشر  یهاگآ و  ملع ، يرادـمفده ، اب  ماوت  ار  اهتکرح  نیا  هکنآ  هژیوب  دنتـشاد  دـیکات  هنابلط  تداهـش  ياهتکرح  يورـشیپ 
تلع هک  هنوگنامه  هدنرب ، شیپ  يژتارتسا  نیا  هکنیا  رب  دـیکات  اب  ناشیا  دـشاب .  هتـساخرب  ییارگچوپ  تلاهج و  يور  زا  هکنآ  هن  دنتـسناد 
ياوق اب  گـنج  زا  سرت  نودـب  هناـکاب و  یب  هک  ناریا  تلم  دـشاب و  یم  زین  نآ  هیقبم  تلع  هدوب ، ناریا  یمالـسا  تضهن  هدـعم  هدـجوم و 

کنات و پوت و  لباقم  رد  ربکا  هللا  حالس  اب  یگتخابکاپ  ياه  هوسا  اهوگلا و  هب  ادتقا  اب  تسا  رداق  تفاتش ، یم  تداهش  لابقتـسا  هب  يدام 
یکاـب یب  اـب  دزادرپب و  نمـشد  نیمزرـس  رد  يورـشیپ  هب  یعیبط ، نیزاوم  ساـسارب  عنتمم  رهاـظب  يدراوم  رد  دتـسیاب و  يداـم  ياـهحالس 

تبث خیرات  رد  ار  بتکم  تضهن و  شیپ  هب  تکرح  يریذپان و  بیـسآ  دـیامن و  مدـهنم  نورد  زا  ار  نآ  هک  دزاتب  نمـشد  بلق  رب  نانچنآ 
اهنآ دندیـسر ، تداهـش  هب  هک ...  اهنآ  : " دنتـسناد یم  یگدنرب  شیپ  لماع  يورـسپ و  دعاقت و  یفان  ار  یبلط  تداهـش  ور  نیا  زا  دـیامن و 

ناریا زورما  ( "114  . "  ) دنک ینیـشن  بقع  نآ  يارب  ناسنا  هک  تسا  يرما  کی  تداهـش  رگم  ( "113  . "  ) دندش میظع  تضهن  نیا  ادـبم 
کی نتشک  اب  ( "115  . "  ) تسا بیغ  ملاع  ياوه  تداهـش و  قشع و  ياوه  هچراپکی  تسا ، تیلاـعف  هچراـپکی  تسا .  كرحت  هچراـپکی 

کنات و لباقم  رد  مدرم ...  هک ...  دوب  یحور  تـالوحت  کـی  اـهنیا  ( "116  . "  ) دنیـشن یمن  بقع  تلم  نیا  دـشاب  گرزب  هچره  وـلو  رفن 
(117  . "  ) دمآ یم  رظن  هب  عنتمم  یعیبط  نیزاوم  يور  هک  يورـشیپ  کی  دنتفر .  ولج  دـنداد و  هتـشک  دنداتـسیا و  یلاخ  تشم  اب  پوت ... 

یکاب نداد  دیهش  زا  ام  ( "118  . "  ) دناسر يزوریپ  هب  ار  ام  هک  دوب  تداهش  مالسا و  يارب  ندمآ  ولج  سح  نیا  دوب و  تداهش  سح  نیا 
بجوم هیحور  نیا  میوشب ...  دیهـش  ات  دـینک  اعد  امـش  هک  دـندرک  یم  رارـصاو  نم  شیپ  دـندمآ  یم  نادرم  ناـنز و  ( "119  . "  ) میرادـن

دیهـش هک  دنتـسه  اهملق  دـنزاس و  یم  اهملق  ار  ادهـش  الوصا  ( "120  . "  ) دـشاب ظوـفحم  هیحور  نیا  هک  دـینک  تیدـج  تسا .  تفرـشیپ 
ولج بتکم  نکل  هریغ .  باحصا و  همه  اب  دش  دیهش  ع )  ) ادهشلادیس دروخب .  تسکـش  بتکم  هک  تسا  نآ  تبیـصم  ( "121"  . ) دنرورپ
راهچ زا  ینیمخ  ماما  نانمـشد : لد  رد  سای  داجیا  يدوخ و  مدرم  هب  دـیما  ياـطعا   - 4 ( 122  . "  ) درب وـلج  ار  بتکم  وا  تداهـش  تفر . 
ردص خیرات  هب  دانتسا  قیرط  زا  یکی  دندرک  یم  داجیا  نانمـشد  لد  رد  ار  يدیمون  سای و  تیوقت و  مدرم  لد  رد  ار  نانیمطا  دیما و  قیرط 

يزوریپ دیون  مالـسا ، ردص  رد  تمواقم  ياه  هروطـسا  زا  يوریپ  یخیرات و  ياه  هنیـشیپ  رب  دیکات  رذـگهر  زا  ات  بالقنا  خـیرات  مالـسا و 
هب ماجنارس  دش  يرایبآ  نادهاجم  نادیهـش و  نوخ  اب  هک  مالـسا  هک  دنهد  ناشن  دنهدب و  ناریا  ناملـسم  تلم  هب  یناهج  رفک  رب  ار  مالـسا 

دوش یم  یقلت  نیینسحلا  يدحا  تداهش  هکنیا  هب  دوب  ناریا  مدرم  يزاس  دعاقتم  قیرط  زا  مود  هویش  دش .  روراب  نآ  تخرد  تسشن و  رمث 
هب مدرم  يزاسدنسرخ  موس  هویش  دش .  دهاوخ  لیان  يزوریپ  هب  ماجنارـس  میظع  يراگتـسر  زوف و  ناونع  هب  تداهـش  یقلت  اب  ناریا  تلم  و 

مراهچ هویـش  دروآ و  دـهاوخ  مهارف  ار  ناناملـسم  تیثیح  هوکـش و  تزع و  تابجوم  بتکم  دـصاقم  ققحت  فدـه و  هب  لـین  هک  دوب  نیا 
ياـه هرـصاحم  یماـظن و  ياـه  تلاـخد  اـی  نازیزع و  تداهـش  زا  یتسیاـبن  هک  دـنداد  یم  ادـن  مدرم  هب  یکاـب  یب  هیحور  تیوقت  اـب  هکنآ 

تـضهن لباقم  رد  نمـشد  يزوریپ ، ناونع  هب  نآ  یقلت  یبلط و  تداهـش  هیحور  اب  هک  ارچ  دـنهد  هار  لد  هب  یـساره  ناـگناگیب  يداـصتقا 
ماما یخیرات : ياه  هنیـشیپ  رب  دیکات   - 4  - 1 دش .  دهاوخ  هداد  قوس  يدیمون  تسکـش و  هب  دش و  دـهاوخ  هدنکفارـس  ناوتان و  یمالـسا 

هک البرک  هعقاو  هب  دانتـسا  اب  زین  دنتـسناد و  یم  میظع  يزوف  دوخ  يارب  ار  تداهـش  ناناملـسم  هک  مالـسا  ردص  عیاقو  رب  دـیکات  اب  ینیمخ 
نوخ اب  هک  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زین  دومن و  نیمـضت  ار  اروشاع  مایق  يورـشیپ  دوخ ، نوخ  اب  ع )  ) نیـسح ماـما  نادیهـش  رـالاس  رورس و 
نیا زا  ات  دنداد  یم  رارق  مامتها  دروم  دروآ  مهارف  ار  نید  نانمـشد  ییاوسر  تابجوم  هک  تداهـش  هدنرب  شیپ  شقن  دش  يرایبآ  نادیهش 

، نیملـسم ياهناوج  مالـسا  ردـص  رد  هک  يروطنامه  مدرم  هک  دـمآ  شیپ  لوحت  نیا  : " دـنزادرپب زین  نمـشد  هیحور  فیعـضت  هب  رذـگهر 
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زا زیزع  ياـه  تیـصخش  نیا  لاـثما  هک  تسا  یثرا  تداهـش  ( "123  . "  ) دـش ادـیپ  وزرآ  نیا  مـه  ناریا  رد  دـندرک  یم  تداهـش  يوزرآ 
ناشباقعا شردپ و  دیزی و  دوبن  ادهشلا  دیـس  رگا  ( "125  . "  ) میسرب تداهش  هب  دیاب  ع )  ) نیـسح لثم  ( "124  . "  ) دـنا هدرب  دوخ  نایلاوم 

 . دش یم  رت  هتخورفا  دش  یم  رتکیدزن  تداهش  هب  هیلع  هللا  مالس  ادهـشلادیس  اروشاع  زور  هچره  ( "126  . "  ) دندوب هدرک  یسنم  ار  مالسا 
هاگآ دندمآ ، هچ  يارب  دندیمهف  یم  اهنآ  دـنور ، یم  اجک  دـندیمهف  یم  اهنآ  دـنوشب ...  دیهـش  هکنیا  يارب  دـندرک  یم  هقباسم  وا  ناناوج 
گرم زا  ینعی  دـندوب ، بلطواد  تداهـش  يارب  هک  دوب  تاـیحور  روطنیا  ( "127  . "  ) مینکب ار  یئادـخ  هفیظو  يادا  میدـمآ  ام  هک  دـندوب 

اب درک  ادـیپ  روـهظ  هـک  لوا  زور  زا  مالـسا  ( "128  . "  ) دوـب نیمه  نیملـسم  تفرـشیپ  مه  مالـسا  ردـص  هک  يروطناـمه  دندیـسرت ، یمن 
 ... دیسر رمث  هب  دش و  يرایبآ  نادهاجم  نادیهش و  نوخ  اب  شیادیپ ، لوا  زا  مالـسا  ( "129  . "  ) درک جیورت  ار  فینح  نید  نیا  تداهش ،

 . " اه تداهـش  اه و  تدهاجم  نیا  زا  تسا  هدوب  نوحـشم  مالـسا  خـیرات  ( "130  . "  ) تفایزاب ار  دوخ  تایح  اـم  تلم  نادیهـش  نوخ  اـب 
نادیهـش كاپ  نوخ  دادـتما  اـم  نادیهـش  نوخ  ییوگ  ( "132  . "  ) تـسا ع »   ) نیـسح ماـما   ) ناـشیا تداهـش  زا  تاـکرب  هـمهنیا  ( "131)

هچ هک  دـنداد  یم  رارق  دـیکات  دروم  ار  هتکن  نیا  ینیمخ  ماما  نیینـسحلا : يدـحا  ناونع  هب  تداهـش  یقلت   - 4  - 2 ( 133  . "  ) تسـالبرک
رد ناسنا  هک  تسنآ  مهم  میا و  هدش  لیان  مالسا  ثاریم  ظفح  هب  بتکم و  سدقم  فادها  هب  هک  ارچ  میزوریپ  میـشکب  هچ  میوش و  هتـشک 

مالـسا و يایحا  بجوم  هتخابکاپ  نازیزع  تداهـش  دندوب  دقتعم  ناشیا  ور ، نیا  زا  ددرگ .  نوفدم  بتکم  هکنیا  هن  دوش  دیهـش  بتکم  هار 
ار تداعـس  هلق  هللا  اقل  هب  لوصو  تداهـش و  اـی  يزوریپ  نیینـسحلا  يدـحا  اـب  ناریا ! مدرم   . " دوش یم  یقلت  يزوریپ  ياـه  هناـشن  زا  یکی 

ياملع گرم  ( "135  . "  ) تسا فدـه  هب  ندـش  کیدزن  يزوریپ و  کی  هناشن  گرزب ، بالقنا  کـی  يارب  یناـبرق  ( "134  . "  ) دیئامیپب
یم شـشوک  فدـه  هار  رد  تسا و  فدـه  حرطم  تسین .  حرطم  ایند  نیا  یگدـنز  اـم  يارب  ( "136"  . ) تسکـش هن  تسا  هعیاض  مالـسا 

ره رد  دیهش .  ای  دیوش و  یم  زوریپ  ای  امش  تسین ...  تسکش  تداهـش  ( "138  . "  ) تسا يزوریپ  زمر  تداهـش  هک  هدژم  ( "137"  ) مینک
دش لصاح  یلوحت  کی  ام  تلم  رد  ( "140  . "  ) تسا رگید  يزوریپ  تداهش  ماقم  هب  ندیسر  ( "139  . "  ) تسامش اب  يزوریپ  تهج  ود 
 . " دوب يزوریپ  زمر  نیا  دنتـسناد ...  یم  میظع  زوف  ناشدوخ  يارب  ار  تداهـش  هک  دوب  روط  نیا  لوحت  نآ  تشادن .  هقباس  لوحت  نآ  هک 
نیا نالا  دش و  لصاح  يزوریپ  نیا  هک  دش  نیا  بابسا  دنتسناد ...  یم  میظع  زوف  ناشدوخ  يارب  ار  تداهـش  مدرم  هک  لوحت  نیا  ( "141)

نیمه ام  تلم  يزوریپ  زمر  ( "143  . "  ) تسا يزوریپ  زین  ام  تاـیح  تسا و  يزوریپ  اـم  گرم  ( "142  . "  ) مینک شظفح  دـیاب  ار  لوحت 
نیا رب  ینیمخ  ماما  تداهش : هب  مدرم  يدنسرخ   - 4  - 3 ( 144  . "  ) ناشدنشکب نابایخ  يوت  دنورب  هکنیا  زا  دندیـسرت  یمن  رگید  هک  دوب 

كاخ هب  ار  یللملا  نیب  ناراوخناهج  نید و  نانمـشد  غامد  دنا  هتـسناوت  دنا و  هدش  کیدزن  فدـه  هب  نوچ  مدرم  هک  دنتـشاد  دـیکات  هتکن 
نیع رد  ام  : " دـنراوگوس نانآ  نداد  تسد  زا  هعیاض  زا  هکنیا  نیع  رد  دـنیوگ  یم  کـیربت  رگیدـکی  هب  دوخ  نازیزع  تداهـش  زا  دـنلامب ،
نوخ تارطق  هک  العا  فده  هب  ندش  کیدزن  زا  میگوس  رد  نیمورحم  مالـسا و  هب  رازگتمدخ  ناگرزب  نیا  نادـقف  تداهـش و  زا  هک  لاح 
همه ادخ  هار  رد  هک  تسا  هدـش  لوحتم  روطنآ  یتلم  کی  هکنیا  هب  جاهتبا  ( "145  . "  ) میدنسرخ مرگلد و  دنهد  یم  دیون  ار  نآ  نادیهش 

رد هک  راکادـف  ياهتیـصخش  نیا  نتـشاد  رد  کیربت  ( "146  . "  ) دور یم  گرم  لاـبند  زاـب  شوـغآ  اـب  دـنک و  یم  راـثن  ار  شدوـخ  زیچ 
ياه هرـصاحم  یماظن و  تالخادـم  زا  یکاب  یب   - 4  - 4 ( 147  . "  ) دـننک یم  هدرک و  یناـشفارون  دوخ  هولج  اـب  نآ  زا  سپ  یگدـنز و 
دوخ یعافد  هینب  تیوقت  هب  ییافکدوخ ، يزاسزاب و  هیحور  هب  هجوت  اب  ناریا  مدرم  هک  دنتـشاد  دـیکات  هتکن  نیارب  ینیمخ  ماـما  يداـصتقا :
رصح ای  یماظن و  تالخادم  هک  دنا  هدومن  تباث  دوخ  یبلط  تداهـش  اب  اذل  دنا .  هتخادرپ  دوخ  یحور  تیوقت  هب  نامزمه  هدومن و  مامتها 

يوزرآ تداهـش  هک  یتلم   . " دروآ دـهاوخن  دراو  اهنآ  هب  یبیـسآ  تشاذـگ و  دـهاوخن  ياجرب  اهنآ  نیدـالوپ  هدارا  رب  يریثاـت  يداـصتقا 
ام امش  میتسه  تداهش  يایهم  هک  ام  دیناسرت ؟ یم  هچ  زا  ار  ام  امش  ( "148  . "  . ) درادن یکاب  يداصتقا  رصح  یماظن و  تلاخد  زا  تسوا 

رـضاح هک  یتکلمم  هن  دیناسرتب  دیاب  دنـسرت  یم  گرم  زا  هک  ار  یناسک  امـش  دیناسرت ؟ یم  یماظن  تلاخد  زا  دـیناسرت ؟ یم  داصتقا  زا  ار 
دنهاوخ یم  اعد  دنبلط و  یم  ار  تداهـش  هک  یتلم  کی  ( "149  . "  . ) دناد یم  شدوخ  يارب  زوف  کی  ار  تداهـش  تداهـش و  يارب  هدش 
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دراد مالسا ...  هار  رد  دیهش  هک  یتلم  ( "150 " ؟  . ) دنسرت یم  يداصتقا  رصح  زا  اهنیا  دنسرت ؟ یم  یماظن  تلاخد  زا  اهنیا  تداهش ، يارب 
ولو مینک  یم  هلباقم  اوق  مامت  اب  تسا و  وجگنج  نامتلم  مامت  ام  دـننک  لیمحت  اـم  رب  ار  گـنج  رگا  ( "151  . "  . ) دید دهاوخن  بیـسآ  ... 

تسا رـضاح  هک  یتلم  کی  ( "152  . "  . ) میناد یم  میظع  زوف  کی  ار  تداهـش  اـم  هکنیا  يارب  دـشاب ، وا  لاـبند  مه  اهتردـقربا  همه  هکنیا 
ماجـسنا یلم و  تدحو  دوجو   - 5 ( 153 " ؟  . ) دراد گنج )  ) لئاسم نیا  زا  یکاـب  هچ  دـناد ، یم  میظع  زوف  ار  تداهـش  تداهـش و  يارب 
یلالقتسا گنهرف  هب  ضیرحت  یمالسا و  نیمزرس  زا  عافد  ههبج  رد  تکراشم  هب  مدرم  بیغرت  قیوشت و  نمض  ینیمخ  ماما  تلود : تلم و 

مالسا ياه  همانرب  اهنامرآ و  ققحت  يارب  تلم  ماجسنا  یلدمه و  تدحو ، داحتا ، ترورض  رب  یجیـسب ، ریذپ  تکراشم  ارگ و  تکراشم  و 
تدحو شخب و  ماجسنا  تکرح  یلدمه و  داحتا و  نیا  رذگهر  زا  ات  دنتـشاد  دیکات  تضهن  یهلا  دصاقم  دربشیپ  ادخ و  ماکحا  يارجا  و 

ناشیا دـیامن .  تیوقت  یجراخ  ياهراشف  ربارب  رد  ار  دوخ  تمواقم  ناوت  ناریا  تلم  هنحـص ، رد  لاعف  روضح  هناردارب و  يراـیمه  اـب  ماوت 
ربارب رد  یفنم  تمواقم  روظنم  هب  مدرم  هنابلطواد  لاعف و  تکراـشم  ههبج و  تشپ  ههبج و  ناـیم  یگتـسبمه  یگنهاـمه و  رب  دـیکات  نمض 

، یمدرم ياهورین  تیامح  زا  تلود  يدنم  هرهب  تلود و  تلم و  ینتسسگان  قیمع و  دنویب  ترورض  رب  نمـشد ، اب  يراکمه  مدع  مصخ و 
دهدن هار  دوخ  هب  يورشیپ  ای  زواجت و  مجاهت و  لایخ  نمشد  هنحص  رد  مدرم  لاعف  روضح  اب  ات  دنتـشاد  دیکات  دنمفده  هدیقع و  اب  نموم ،

ام تلم  : " ددرگ یم  یقلت  تلود  تلم و  یلدمه  ینورد و  تدحو  شخب  ماجسنا  تداهش ، گنهرف  جیورت  ماما ، رظن  زا  هطبار  نیا  رد  هک 
زا ار  راکادـف  تلم  نیا  ام ، نازیزع  ندـناسر  تداهـش  هب  اب  دـیهاوخ  یم  ( "154  . "  . ) تسا هدـش  شوـپ  نفک  تسا ، تداهـش  هب  رـضاح 

، تداهـش يارب  دـنز و  یم  شوـج  شگرزب  کـچوک و  درم و  نز و  لد  رد  تداهـش  قـشع  هک  یتـلم  ( "155  . "  . ) دـینک نوریب  هـنحص 
نی ااب  تسا ، هدرک  رواب  ار  یلعا  قیفر  بیغ و  ملاـع  هدوب و  نازیرگ  ییاـیند  یناویح و  تاوهـش  زا  دریگ و  یم  تقبـس  يرگید  رب  کـیره 
رخآ ار  گرم  یـسک  هـک  تـسا  نآ  يارب  گرم  زا  فوـخ  ( "156  . "  . ) دوش یمن  جراـخ  هنحـص  زا  دـشاب ، گرزب  دـنچره  تاراـسخ ،
نیا زا  نامیا  تمالس  اب  ام  رگا  نکل  دسرب  باقع  ازج و  زا  یلحارم  هب  ای  دسرب  يدوبان  هب  گرم  اب  هک  دسرت  یم  یـسک  دنادب و  یناگدنز 

، تسا تداهش  گنج و  ههبج  مه  نآ  هک  گنج  تشپ  ياه  ههبج  رد  هچ  تسا و  تداهش  ههبج  هک  گنج  ياه  ههبج  رد  هچ  میورب ، ایند 
ره رد  ( "157  . "  . ) میروخب تسکـش  ام  ملاع  شورخرپ  ياـیرد  نیا  رد  هک  میرادـن  نیا  زا  یکاـب  تداهـش ، زوف  هب  میوشب  لـیان  اـم  رگا 

میهاوخن گنج  زاو  دـنک  یم  لوبق  لد  ناج و  هب  ار  تداهـش  مه  ام  تلم  ( "158  . "  ) دش رت  مجـسنم  ام  تلم  میداد  دیهـش  ام  هک  یعقوم 
هک دیدوب  امش  ( "160  . "  . ) دندیسرت یمن  گرم  زا  ینعی  دندوب .  بلطواد  تداهش  يارب  هک  دوب  تایحور  روطنیا  ( "159  . "  . ) دیساره

شظفح ار  هملک  تدـحو  نیا  ( 161  . "  . ) دـیدرک روراب  ار  تضهن  نیا  دـیداد و  دیهـش  دـیداد و  نوخ  ناریا  ياج  همه  روشک ، همه  رد 
، تاقرفت زا  و  دیراد ...  شهگن  ار  نیا  دوب .  ام  يزوریپ  زمر  اهنیا  دش  ادـیپ  ام  هعماج  رد  هک  یبلط ) تداهـش  هیحور   ) یلوحت نیا  دـینک ... 

دندوب دقتعم  ینیمخ  ماما  ناهج : ياهتلم  نایم  رد  یهاوخیدازآ  ییارگمالـسا و  جوم  داجیا   - 6 ( 162  . "  . ) دـینک زیهرپ  اه  قارتفا  نیا  زا 
ار ناهج  رد  جوم  داجیا  تابجوم  هک  ددرگ  یم  یمالـسا  تلود  یعاـفد  يژتارتسا  رد  زین  لـخاد و  رد  لوحت  بجوم  اـهنت  هن  تداهـش  هک 
ناهج و رد  ناناملـسم  ناهاوخیدازآ و  نافعـضتسم ، تیعقوم  هاگیاج و  میکحت  بجوم  یبلط  تداهـش  هیحور  اذـل  دروآ .  دـهاوخ  مهارف 

شالت ور ، نیا  زا  دش .  دهاوخ  یتیگرب  نافعـضتسم  تیمکاح  للملا و  نیب  ماظنرد  شخب  لداعت  ثلاث و  يا  ههبج  ناونع  هب  مالـسا  يایحا 
يرقلا ما  تیمامتو  یمالسا  تما  عفانم  زا  نابلط  تداهش  عافد  هک  هدیدرگ  هجاوم  تسکـش  اب  اهنت  هن  مالـسا  يزاس  يوزنم  يارب  نانمـشد 

هیلع شاخرپ  روظنم  هب  نافعـضتسم  تردق  شیامن  نافیعـض و  شزیخ  مالـسا و  ناهج  يراذگ  ریثات  نید و  جیورت  ندرک و  هدـنز  بجوم 
تداهـش رهظم  اهتلم و  ریاس  يارب  ییوگلا  ناونع  هب  یمالـسا  ناریا  تسا و  هدـش  ناـهج  رد  دوجوم  هناـیوج  هلخادـم  هنارگلواـپچ و  ماـظن 

رد جوم  داجیا  اب  رذگهر  نیا  زا  هدیدرگ و  یقلت  يرابکتسادض  تکرح  ای  ینید و  دنویپ  ساسارب  یتیلم  نیب  یگتسبمه  هدیا  جورم  یبلط ،
ياهتردق ربارب  رد  شزاس  نیکمت و  مدع  يرادیب و  یهاگآ و  ملع و  اب  ماوت  جوم  نیا  هک  ارچ  تسا  هدش  جراخ  رگناریو  ياوزنا  زا  ناهج ،

 ... دیهـش کی  تداهـش  رد  یلاعت ...  كرابت و  يادخ   . " دـش دـهاوخ  رجنم  ناربکتـسم  نارگمتـس و  ياهخاک  حـتف  هب  هک  تسوج  هطلس 
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دیهش اب  هک  تسا  هزجعم  نیا  ( "163  . "  ) درک هدنز  زاب  ار  مالسا  درک ، هدنز  ار  ام  هک  درک  داجیا  اهروشک  ریاس  ناریار و  یجوم د  وچمه 
رد دش  ادیپ  هک  یلوحت  نیا  میوشب .  دیهـش  ام  هک  دـینکب  اعد  دـنیوگ  یم  ( "164  . "  ) دوش یم  دـنلب  ایند  مامت  رد  جوم  زیزع ، کـی  نداد 

تلم همه  يارب  زا  دشاب  ییوگلا  کی  دیاب  دش  ادیپ  ناریا  رد  هک  مالسا  هب  هجوت  نیا  دش و  ادیپ  ناریا  رد  هک  يا  هملک  تدحو  نیا  ناریا و 
اج همه  هب  تداهـش  مق  زا  دوش و  یم  تسا و  هدـش  رداص  ناـهج  همه  هب  ملع  مق  زا  تسا .  تماهـش  تداهـش و  زکرم  مق  ( "165  . "  ) اه

، نرق مین  رد  دندرک و  تفرـشیپ  روطنآ  دنتـساوخ  یم  ار  تداهـش  هک  يا  هیحور  وچمه  کی  اب  مالـسا  ردص  ( "166  . "  ) دوش یم  رداـص 
زا هک  میتفایرد  تشذگ  هچنآ  هب  تیانع  اب  يریگ  هجیتن  ( 167  . "  ) دندرک حتف  ار  تقونآ  ندمتم  يایند  ار ، ایند  هرومعم  ار ، هرومعم  ابیرقت 

رهظم هک  تسکـش  تمالع  هن  تایح و  اقب و  هولج  هک  انف  اـشنم  هن  ییاـیوپ و  رهظم  هک  ییاتـسیا  رهظم  هن  تداهـش  ینیمخ ، ماـما  هاگدـید 
ربص و صالخا ، نامیا ، لیبق  زا  يدرف  یلوحت  ياه  هولج  ياراد  یهاگآ  گرم  يانبم  رب  یگتخابناج  یگتـشذگدوخ و  زا  تسا .  يزوریپ 
اب طبترم  ینهذ و  یموهفم  ياراد  تداهـش  رب  ینتبم  داهج  ور  نیا  زا  تسا .  دـیواج  تاـیح  هب  داـقتعا  یبوبر و  ماـقم  هب  جورع  ییاـبیکش ،

تکراشم یبهذـم ، ياهـشزرا  يزاس  هنیداهن  لیبق  زا  یعاـمتجا  تاـیلجت  ياراد  تداهـش  هک  اـجنآ  زا  رگید  يوس  زا  تسا .  یبوبر  ماـقم 
، یمومع فیلکت  یعامتجا ، يراکادف  يدرمناوج ، یلم ، رورغ  گرم ، زا  یکاب  یب  نمـشد ، زا  ساره  مدـع  تمواقم ، يرادـیاپ و  یعمج ،
نهیم و زا  تسارح  ظـفح و  ددـص  رد  هک  دراد  زین  ینیمز  يا  هبنج  نآ  رب  ینتبم  داـهج  تـسا ، یعاـمتجا  یگدـنلاب  یناـسنا و  یگدـنزاس 

ادبم رد  راگزاسان  داضتم و  رهاظب  موهفم  ود  نیا  لاصتا  رهظم  تداهـش  اذـل  تسا .  یمالـسا  تکلمم  سیماون  لاوما و  زا  عافد  نیمزرس و 
; دزاـس یم  نومنهر  اـتکی  يدوبعم  دـحاو و  یفدـه  هب  ار  اـهناسنا  اـههار ، اهـشور و  ترثـک  مغر  هب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  یناـسنا  یهلا و 

نیزرگ یقشاع  دض  ود  ره  نیا  قشاع  نم  بجعلاوب  دج  هب  شرهق  رب  فطل و  رب  مقشاع  دیامرف : یم  تبسانم  ود  رد  يولوم  هک  هنوگنامه 
داـهج یـساملپید  رد  اـیاپ  اـیوپ و  يداـینب  زا  تداهـش  کـیتاملپید ، دـعب  رد  تسا  ربـهر  هش  نآ  هب  ار  اـم  تبقاـع  تـسا  رـس  ناز  رگ  ورس 

تاینهذ ندناسانش  يارب  اههاگدید  تیفافـش  رهظم  ناونع  هب  یهاگآ  گرم  هب  دناوت  یم  یمالـسا  تلود  هطبار ، نیا  رد  تسا .  رادروخرب 
نایناهج شوگ  هب  دوخ  تیمولظم  يادن  ندناسر  عضاوم و  مالعا  رذگهر  زا  ات  دیوج  دانتـسا  یناهج  لفاحم  هب  ناملـسم  هعماج  تایعقاو  و 

تیعورشم نییبت  رد  یعـس  سدقم  موهفم  نیا  زا  ماهلا  اب  ینیمخ  ماما  دیامن .  مامتها  یللملا  نیب  یمومع  راکفا  دزن  دوخ  تیناقح  تابثا  هب 
ثاریم ظفح  یبلط و  قح  يونعم ، ياهـشزرا  يایحا  رد  افرـص  داـهج  هک  دـندوب  ناـیملاع  هب  هتکن  نیا  نداد  ناـشن  قیرط  زا  سدـقم  عاـفد 

نیا اب  تسا .  هدـیدرگ  زیوجت  زین  یهاوخیدازآ  ییوج و  لالقتـسا  یناـسنا ، ياهـشزرا  زا  تسارح  يارب  هکلب  دوش  یمن  هصـالخ  یمالـسا 
هب تسا  هتسیاش  تسا و  هدومن  عافد  هب  مادقا  یمالسا  ناریا  هکدوب  نیا  رب  یللملا  نیب  هعماج  عانقا  ددص  رد  ینیمخ  ماما  هک  دوب  تادنتـسم 

هنایوج و هلخادـم  تامادـقا  زا  ندیـشک  تسد  يارب  زواجتم  نتخاس  دـعاقتم  هب  ناهج  ياهروشک  مولظم ، روشک  نیا  رب  راشف  لامعا  ياج 
هب اهروشک  يدنبیاپ  ترورض  رب  یناهج ، هعماج  هب  یمالسا  نهیم  یبتکم  ياهشزرا  ندناسانش  نیع  رد  اذل  دنیامن .  مادقا  دوخ  هنارگلاغشا 

يژتارتسا دـعب  رد  دنتـشاد .  دـیکات  رگیدـکی  یلخاد  روما  رد  هلخادـم  مدـع  لباقتم و  مارتحا  لصا  هژیوب  یللملا  نیب  ياهدادرارق  فرع و 
نیمک هب  ياج  هب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  يراـیع  يدرمناوج و  یلجت  هک  نمـشد  زا  سرت  يدرمناوجاـن و  رهظم  هن  تداهـش  یگدـنرادزاب ،
هنحص رد  راکشآ  ریگمشچ و  روضح  نمشد و  لباقم  رد  هنادرم  یگداتسیا  هنایفخم ، یکیرچ و  ياهگنج  رد  مصخ  نتـشک  يارب  نتـسشن 

رب يونعم  تردـق  يرترب  نیینـسحلا ، يدـحا  ناونع  هب  تداهـش  یقلت  رذـگهر  زا  دریگ و  یم  رارق  هجوت  دروم  یمالـسا  داهج  رد  رازراـک 
یم هدناسر  روهظ  هصنم  هب  مالـسا  نانمـشد  هنادیمون  سای و  هیحور  رب  ناملـسم  تلم  ممـصم  هدارا  الاب و  هیحور  یگریچ  يدام و  تردـق 

ناهج ياهتلم  نایم  رد  ییارگمالـسا  یهاوخیدازآ و  زا  یجوم  یمالـسا ، تلود  تلم و  یلدمه  ماجـسنا و  تدحو و  نداد  ناشن  اب  دوش و 
فـالخ رب  هکلب  تـسی  حرطم  گرم  زا  سرت  اـی  نمـشد  زا  سرت  اـهنت  هـن  تداهـش  قـیرط  زا  نمـشد  یگدـنرادزاب  رد  ددرگ .  یم  داـجیا 

یم تیوقت  نانآ  رد  ار  مصخ  هب  تبـسن  ترفن  سرت و  نانمـشد ، اب  گنج  هب  مدرم  ضیرحت  يارب  هک  اـیند  رد  یگنج  دوجوم  ياـهکیتکات 
داهج ددرگ و  یم  جـیورت  یمالـسا  يژولوئدـیا  هب  اکتا  اب  گرم  زا  ساره  مدـعو  نمـشد  زا  یکاب  یب  هیحور  یمالـسا ، هعماج  رد  دـننک ،
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دنایامن یم  نانمشد  هب  ار  یمالـسا  تما  ممـصم  هدارا  الاب و  هیحور  نانچنآ  تمواقم  يراکادف و  تعاجـش ، تراسج ، تماهـش ، رب  ینتبم 
دربهار هدولاش  تداهـش  هک  تسا  هطبار  نیا  رد  دراد و  یم  زاب  یمالـسا  تکلمم  لاغـشا  موادـت  ای  مجاهت و  زواـجت و  رکف  زا  ار  ناـنآ  هک 
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ج ، 9/4/1360 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 48 57 صص 59 -  ج 16 ، ، 10/12/1360 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 47 53 صص 62 - 
،17/2/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 50 223 صص 226 -  ج 10 ، ، 3/9/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 49 51 صص 52 -  ، 15
، رون هفیحـص  ینیمخ ، ماـما   . 52 74 صـص 80 -  ج 16 ، ، 24/12/1360 روـن ، هفیحـص  ینیمخ ، ماـما   . 51 124 صـص 126 -  ج 6 ،
، ینیمخ ماـما   . 54 160 صص 162 -  ج 14 ، ، 13/1/1360 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماـما   . 53 223 صـص 226 -  ج 10 ، ، 3/9/1358

ماما  . 56 133 صص 136 -  ج 16 ، ، 29/1/1361 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 55 68 صص 70 -  ج 11 ، ، 30/9/1358 رون ، هفیحص 
 . 58 219 صص 220 -  ج 16 ، ، 11/4/1361 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 57 65 صص 66 -  ج 13 ، ، 17/6/1359 رون ، هفیحص  ینیمخ ،
 - صص 62 ج 15 ، ، 10/4/1360 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 59 258 صص 259 -  ج 11 ، ، 15/11/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما 
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صص ج 16 ، ، 22/11/1360 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 61 271 صص 273 -  ج 5 ، ، 19/1/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 60 53
ص 26 ج 15 ، ، 1/4/1360 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 63 11 صص 14 -  ج 2 ، ، 2/11/1356 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 62 45  - 50

 - صص 66 ج 12 ، ، 10/2/1359 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 65 163 صص 169 -  ج 9 ، ، 28/6/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 64
ص 122 ج 15 ، ، 15/6/1360 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 67 63 صص 69 -  ج 15 ، ، 13/4/1360 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 66 65

 - صص 99 ج 13 ، ، 5/7/1359 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 69 30 صص 34 -  ج 16 ، ، 19/11/1360 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 68
 - صص 66 ج 13 ، ، 17/6/1359 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 71 11 صص 14 -  ج 2 ، ، 2/11/1356 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 70 98

صص ج 15 ، ، 9/4/1360 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 73 160 صص 162 -  ج 14 ، ، 13/1/1360 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 72 65
صص ج 16 ، ، 10/1/1361 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 75 51 صص 52 -  ج 15 ، ، 9/4/1360 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 74 51  - 52

ضص 34 ج 16 ، ، 19/11/1360 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ص 39 77 .  ج 11 ، ، 27/9/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 76 98  - 99
صص ج 7 ، ، 12/4/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 79 67 صص 70 -  ج 16 ، ، 18/12/1360 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 78 30 - 

ج 8، ، 13/4/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 81 264 صص 268 -  ج 7 ، ، 12/4/1358 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 80 250  - 254
ج 3، ، 14/8/1357 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 83 14 صص 16 -  ج 9 ، ، 11/6/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 82 11 صص 14 - 
ج 6، ، 23/2/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 85 44 صص 49 -  ج 8 ، ، 15/4/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 84 15 صص 17 - 
، روـن هفیحـص  ینیمخ ، ماـما   . 87 265 صـص 266 -  ج 11 ، ، 22/11/1358 روـن ، هفیحــص  ینیمخ ، ماـما   . 86 155 صص 156 - 

هفیحص ینیمخ ، ماما   . 89 265 صص 266 -  ج 14 ، ، 16/3/1360 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 88 27 صص 31 -  ج 17 ، ، 29/6/1361
، ینیمخ ماما   . 91 262 صص 226 -  ج 15 ، ، 25/9/1360 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 90 127 صص 129 -  ج 10 ، ، 13/8/1358 رون ،
ج 6، ، 29/1/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 93 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 92 246 صص 247 -  ج 4 ، ، 29/10/1357 رون ، هفیحص 
ج ، 15/4/1359 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 95 61 صص 64 -  ج 11 ، ، 29/6/1358 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 94 38 صص 40 - 
، رون هفیحـص  ینیمخ ، ماـما   . 97 252 صـص 253 -  ج 15 ، ، 20/9/1360 روـن ، هفیحـص  ینیمخ ، ماـما   . 96 220 صـص 225 -  ، 12
، ینیمخ ماـما   . 99 137 صص 143 -  ج 17 ، ، 12/10/1361 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماـما   . 98 28 صص 29 -  ج 16 ، ، 15/11/1360
، ینیمخ ماما   . 101 235 صص 236 -  ج 8 ، ، 25/5/1358 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما  ص 329 100 .  ج 22 ، ، 6/6/1362 رون ، هفیحص 
، ینیمخ ماما   . 103 100 صص 104 -  ج 13 ، ، 5/7/1359 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما  ص 31 102 .  ج 13 ، ، 27/5/1359 رون ، هفیحص 

ماما  . 105 265 صص 266 -  ج 14 ، ، 16/3/1360 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 104 80 صص 84 -  ج 13 ، ، 21/6/1359 رون ، هفیحص 
153 صص 155 -  ج 12 ، ، 14/3/1359 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 106 136 صص 138 -  ج 1 ، هامرهم 1347 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ،

صص ج 10 ، ، 11/8/1358 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 108 101 صص 102 -  ج 9 ، ، 22/6/1358 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 107
ج ، 19/8/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 110 111 صص 114 -  ج 10 ، ، 11/8/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 109 111  - 114
، روـن هفیحـص  ینیمخ ، ماـما   . 112 52 صـص 53 -  ج 21 ، ، 2/9/1367 روـن ، هفیحــص  ینیمخ ، ماـما   . 111 178 صـص 184 -  ، 10

هفیحص ینیمخ ، ماما   . 114 86 صص 90 -  ج 10 ، ، 9/8/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 113 80 صص 84 -  ج 13 ، ، 21/6/1359
، ینیمخ ماما   . 116 240 صص 242 -  ج 15 ، ، 11/9/1360 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 115 142 ص 151 -  ج 15 ، ، 18/6/1360 رون ،

ماما  . 118 148 صص 154 -  ج 6 ، ، 23/2/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 117 113 صص 114 -  ج 6 ، ، 15/2/1358 رون ، هفیحص 
 . 120 269 صص 273 -  ج 8 ،  ، 2/6/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 119 44 صص 47 -  ج 7 ، ، 11/3/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ،

137 صص 138 -  ج 16 ، ، 8/2/1361 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 121 87 صص 89 -  ج 12 ، ، 25/2/1359 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما 
صص 240 ج 11 ، ، 20/10/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 123 40 صص 43 -  ج 8 ، ، 15/4/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 122
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صص ج 15 ، ، 8/4/1360 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 125 56 صص 57 -  ج 12 ، ، 2/2/1359 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 124 238 - 
ج 15، ، 10/4/1360 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 127 65 صص 75 -  ج 8 ، ، 17/4/1358 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 126 44  - 50
،17/2/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 129 198 صص 204 -  ج 5 ، ، 29/12/1357 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 128 53 صص 62 - 
،21/7/1359 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  صص 242 131 .  ج 10 ، ، 7/9/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 130 124 صص 126 -  ج 6 ،
، روـن هفیحــص  ینیمخ ، ماـما   . 133 150 صـص 162 -  ج 13 ، ، 14/8/1359 روـن ، هفیحــص  ینیمخ ، ماــما  ص 118 132 .  ج 13 ،
، ینیمخ ماما   . 135 157 صص 159 -  ج 15 ، ، 27/6/1360 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 134 235 صص 236 -  ج 4 ، ، 26/10/1357
 . 137 112 صص 115 -  ج 9 ، ، 23/6/1358 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 136 219 صص 220 -  ج 16 ، ، 11/4/1361 رون ، هفیحص 

57 صص 58 -  ج 9 ، ، 17/6/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 138 124 صص 126 -  ج 6 ، ، 17/2/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما 
27 صص 34 -  ج 15 ، ، 1/4/1360 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما  ص 244 140 .  ج 12 ، ، 21/4/1359 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 139
صص 10 ج 8 ، ، 13/4/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 142 262 صص 263 -  ج 5 ، ، 17/1/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 141
ج 8، ، 24/4/1358 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماـما   . 144 226 صص 228 -  ج 14 ، ، 28/2/1360 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماـما   . 143 6 - 
، روـن هفیحـص  ینیمخ ، ماـما   . 146 219 صـص 220 -  ج 16 ، ، 11/4/1361 روـن ، هفیحــص  ینیمخ ، ماـما   . 145 125 صص 127 - 
، ینیمخ ماما   . 148 109 صص 110 -  ج 6 ،  ، 11/2/1358 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 147 223 صص 224 -  ج 13 ، ، 4/10/1359
 . 150 153 صص 155 -  ج 12 ، ، 14/3/1359 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 149 135 صص 141 -  ج 12 ، ، 14/3/1359 رون ، هفیحص 
 . ص 31 152 ج 13 ، ، 27/5/1359 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 151 135 صص 141 -  ج 12 ، ، 14/3/1359 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما 

154 150 صص 162 -  ج 13 ، ، 14/8/1359 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  ص 116 153 .  ج 13 ، ، 17/7/1359 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما 
51 صص 52 -  ج 15 ، ، 9/4/1360 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 155 14 صص 24 -  ج 11 ، ، 25/9/1358 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما  . 

صص ج 14 ، ، 28/2/1360 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 157 45 صص 50 -  ج 16 ، ، 22/11/1360 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 156
ج ، 17/7/1359 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 159 112 صص 116 -  ج 15 ، ، 9/6/1360 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 158 226  - 228
،17/1/1358 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 161 198 صص 204 -  ج 5 ، ، 19/12/1357 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما  ص 116 160 .  ، 13
، رون هفیحـص  ینیمخ ، ماـما   . 163 53 صـص 60 -  ج 8 ، ، 16/4/1358 روـن ، هفیحـص  ینیمخ ، ماـما   . 162 253 صـص 254 -  ج 5 ،
، رون هفیحص  ینیمخ ، ماما  ص 120 165 .  ج 6 ، ، 16/2/1358 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما   . 164 113 صص 114 -  ج 6 ، ، 15/2/1358
، رون هفیحص  ینیمخ ، ماما  ص 51 167 .  ج 13 ، ، 6/6/1359 رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما   . 166 238 صص 240 -  ج 11 ، ، 20/10/1358

19 صص 24 -  ج 9 ، ، 12/6/1358

یلیمحت گنج  رد  ماما  يربهر 

" یلیمحت گنج  رد  جیـسب  يارب  ینیمخ  ماما  يربهر  ياه  هویـش   " همان ناـیاپ  زا  عاـفد  هسلج  زا  شرازگ  یلیمحت  گـنج  رد  ماـما  يربهر 
یعامتجا مولع  هدکـشناد  رد  يراجلاس  هامرهم  لوا  هبنـشراهچ  زور  رد  هک  تسا  یقاب  نیدـلادامع  ياقآ  دـشرا  یـسانشراک  هلاسر  ناونع 

داتسا یعیدب و  میعن  رتکد  ياقآ  رواشم  داتسا  هدازرالاس ، ردان  رتکد  ياقآ  هلاسر  نیا  يامنهار  داتـسا  دش . عافد  ییابطابط  همالع  هاگـشناد 
هلاس تشه  گنج  نایرج  رد  ینیمخ  ماما  مایپ  هرابرد 914  تساوتحم و  لیلحت  روبزم  هلاسر  قیقحت  شور  دندوب . یهانپ  رتکد  ياقآ  رواد 
راک زا  عافد  هب  شرازگ  میهافم  اهریغتم و  فیرعت  دوخ و  هلاسر  هصالخ  حرط  اب  یقاب  ياقآ  هسلج  يادـتبا  رد  تسا . هدـمآ  لمعب  یـسررب 
يور دیاب  ام  یهانپ : رتکد  تسا : لیذ  حرش  هب  نآ  زا  يا  هصالخ  هک  دندرک  نایب  یبلاطم  رـضاح  ناداتـسا  سپـس  تخادرپ و  دوخ  قیقحت 

زین هلاسر  نیا  یـساسا  شزرا  تسا و  یمزال  رما  ام  یلعف  عضو  كرد  يارب  ماما  ترـضح  راثآ  یـسررب  مینک . راک  رتشیب  ینیمخ  ماما  راثآ 
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میتشاد ار  يرت  قیمع  رت و  هدرتسگ  قیقحت  راظتنا  یقاب  ياقآ  یگدنسیون  قباوس  رطاخ  هب  هتبلا  تسا . ماما  راثآ  رد  یسررب  قیقحت و  رطاخب 
انمـض دـش . یم  نییبـت  یـسررب و  يرت  گـنهامه  رت و  مجـسنم  تروص  هب  تسا  هلاـسر  ناونع  هک  ماـما  يربـهر  ياـه  هویـش  دوـب  رتـهب  و 

نیا رد  یعیدب : رتکد  دراد . زین  يدانتسا  یشیاریو و  تالاکـشا  یـضعب  نم  رظن  هب  دشاب و  قیقحت  روحم  اقیقد  یتسیاب  هحورطم  ياهـشسرپ 
حیضوت تسا و  يزیچ  یسررب  نکال  هدوب  اوتحم  لیلحت  بلاق  رد  مه  راک  تسا و  هتفرگ  ماجنا  یحیحص  تروص  هب  اهمایپ  یـسررب  هلاسر 

هویـش هدازرالاس : رتکد  درک . يرت  قیمع  ياهیریگ  هجیتن  دش  یم  اهمایپ  نیا  يور  دسر  یم  رظن  هب  هک  يرگید  زیچ  يریگ  هجیتن  نییبت و  و 
هرادا ار  گنج  اـهمایپ  نیمه  قیرط  زا  ماـما  ترـضح  دـهد . یم  ماـجنا  ماـیپ  لاـسرا  قیرط  زا  ربهر  هک  تسا  يراـک  عقاو  رد  يربهر  ياـه 

درک و یسررب  ار  هلئـسم  زین  يرگید  ياههاگدید  زا  ناوت  یم  تسا و  هتخادرپ  عوضوم  هب  ییارگدرکراک  هیرظن  هاگدید  زا  هلاسر  دندرک .
هلاسر هرابرد  رتشیب  حیضوت  نمض  تخادرپ و  تاداقتنا  اهشسرپ و  ییوگخساپ  هب  یقاب  ياقآ  همتاخ  رد  تسین . دراو  هب  یلاکـشا  تباب  نیا 

دوش حرطم  هلاسر  هدرـشف  یتسیاب  یم  هکنیا  تاسلج و  هنوگ  نیا  تقو  قیـض  تلع  هب  تشاد : راـهظا  نآ  ياهتمـسق  زا  یـضعب  ندـناوخ  و 
تروشم هسلج و  همتاخ  زا  دـعب  دـشن . نایب  ائادـتبا  مزال  ياهیریگ  هجیتن  هلاسر و  لصا  رد  یفاک  حیـضوت  مغریلع  اهـشخب  زا  يا  هراپ  اعبط 

تالاقم شخب  رد  روضح ، هلجم  هرامش  نیمه  رد  ناشیا  هلاسر  هصالخ  انمـض  درک . تفایرد  یلوبق  هرمن  یقاب  ياقآ  هلاسر  اتیاهن  ناداتـسا 
. تسا هدش  پاچ 

رصاعم تایبدا  یمالسا و  بالقنا  ینیمخ ،  ماما 

اب رـصاعم  تایبدا  رب  یمالـسا  بالقنا  و  س )  ) ینیمخ ماما  ریثات  یـسررب  هرگنک  نیتسخن  رـصاعم  تایبدا  یمالـسا و  بالقنا  ینیمخ ،  ماما 
زور تعاس 30/16 زا  روبزم  هرگنک  هیحاتتفا  دش . رازگرب  ناهفـصا  رد  يراجلاس  هامرهم   20 ات زا 18  روشک  ناگدنـسیون  زا  یعمج  روضح 

یمالسا يروهمج  دورس  دیجم و  هللا  مالک  زا  یتایآ  توالت  اب  ناهفصا  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  یتعیرـش  رتکد  نلاس  رد  هامرهم  هبنش 18 
ناهفصا ینیمخ  ماما  ناتـسراگن  رد  هامرهم  ات 20 دـعب  ياهزور  رد  هرگنک  تاسلج  تفای . همادا  زور  ناـمه  تعاس 20/8  ات  زاـغآ و  ناریا 

هرگنک رد  ناگدننک  تکرش  هب  مدقمریخ  نمض  رصاعم -  رعاش  ققحم  داوج  ياقآ  همانرب -  يرجم  ادتبا  زور  نیتسخن  رد  درک . ادیپ  همادا 
ناونع هب  ناتسا  نیا  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  ناهفصا و  هعمج  ماما  يرهاط  هللا  تیآ  ترضح  سپس  رثوک  مایپ  دندرک . تئارق  ار  يرعـش  هعطق 
هزاجا دوخ  هب  نکال  مرادن  ینارنخس  يانب  تسا و  مدقمریخ  کی  طقف  نم  همانرب  دنتفگ : ناشیا  دنتفای . روضح  هاگیاج  رد  نارنخـس  نیلوا 

يرادـلد مرکا  ربمایپ  هب  رثوک  نیمه  هب  عجار  لاعتم  دـنوادخ  دـمآ . ایند  هب  هللا  لوسر  رتخد  ادرف  منکن . هراشا  ادرف  نایرج  هب  هک  مهد  یمن 
هک دنداد  یم  تراشب  رگیدکی  هب  دندرک و  یم  یلاحشوخ  نیقفانم  تفر . ایند  زا  ربمایپ -  دالوا  نیرخآ  میهاربا -  هک  ماگنه  نآ  دهد . یم 

نارتخد و هب  تبسن  نانآ  نیگنن  تشز و  راتفر  رتخد و  نادنزرف  هرابرد  یلهاج  برع  رکفت  زرط  زا  یحرش  سپس  نارنخس  دش . رتبا  دمحم 
دالوا تسا . دوهـشم  نـالا  نآرق  هزجعم  دوزفا : تشاد و  ناـیب  دـنک  یم  مـالعا  رتبا  ار  هللا  لوسر  نانمـشد  هک  رثوک  هروس  هزجعم  نینچمه 
دنتسه دیس  هک  دنیوگب  دنراد  لیم  دهد  ناشن  راظنا  رد  ار  ناشیا  ندوب  دیس  هک  دنشاب  هتشادن  یتمالع  رگا  دنتـسه و  اج  همه  رهطا  يارهز 
يرهاط هللا  تیآ  متـسه . نالف  دنزرف  نم  دیوگب  هک  تسین  مه  رفن  کی  هللا  لوسر  ترـضح  نانمـشد  زا  نکال  دـنراد  ار  هللا  لوسر  رهم  و 
هرابرد تسا  هدوب  فداصم  ناشا  یمارگ  ردام  دـلوت  اب  هک  ینیمخ  ماـما  دـلوت  کـیربت  نینچمه  ارهز و  ترـضح  دـلوت  کـیربت  اـب  سپس 

ياهتبـسانم ای  جح  تبـسانم  هب  ماما  هک  ییاه  مایپ  دنتفگ : دندرک و  هراشا  یتاکن  هب  اهنآ  شراگن  هویـش  ماما و  ياهمایپ  تمظع  یتفگش و 
ياراد مادکره  تسین . مه  هب  هیبش  یتافیرـشت و  يرارکت و  مینیب  یم  هک  ار  ماما  جح  ياهمایپ  دراد . توافت  رگیدـکی  اب  دنتـشون  یم  رگید 

یمن تسرد  میهدب  کچوک  مایپ  کی  میهاوخ  یم  اهام  دوخ  یتقو  دـنچره  تسین -  یمهم  زیچ  یلیخ  نیا  هزات  یلو  تسا  ینغ  ییاوتحم 
طخ دنسیون و  یم  سیونکاپ  سیون و  كرچ  نودب  اهتنا  ات  ار  مایپ  دنراد و  یمرب  ار  ملق  ماما  ترضح  هک  تسا  نآ  مهم  میسیونب -  میناوت 

عالطا اه  یـضعب  دنتفگ . یم  مه  رعـش  ماما  میدیمهف  هک  دوب  ماما  تلحر  زا  دعب  ردان . رایـسب  دراوم  یـضعب  رد  رگم  درادـن  مه  یگدروخ 
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باذـج اریگ و  فیطل و  تایبدا  نیا  تسا . بالقنا  روشنم  اعقاو  هک  ماما  یهلا  یـسایس و  همان  تیـصو  مهنآ  ریخ . مدرم  هماع  یلو  دنتـشاد 
هچره یمدآ  هک  دـسیونب  مایپ  هنوگ  نیا  دـناوت  یمن  دـشاب  يوق  ردـقره  ناسنا  ـالاو  تسا  نیمـالا  حور  سفن  یبیغ و  تیاـنع  مییوگب  رگم 

زا دعب  لیصا  رنه  تسین . يداع  ناسنا  راک  نیا  دوش . یم  انشآ  ماما  ترـضح  قیقد  فقاوم  هب  رتشیب  درب و  یم  تذل  رتشیب  دناوخ  یم  رتشیب 
تکرـش هب  مدـقم  ریخ  نمـض  تفرگ و  رارق  ینارنخـس  هاـگیاج  رد  ناهفـصا  ناتـسا  رادناتـسا  يوـسوم  ياـقآ  يرهاـط  هللا  تیآ  ترـضح 

رب یمالسا  بالقنا  ینیمخ و  ماما  ریثات  یسررب  هرگنک  يرازگرب  ینیمخ  ماما  ارهز و  ترضح  دلوت  زورلاس  کیربت  هرگنک و  رد  ناگدننک 
رد یگدنز  ینانخـس  یط  تشاد و  مالعا  ناشیا  يربهر  هویـش  ماما و  ياه  هشیدنا  راکفا و  تخانـش  هار  رد  يرثؤم  ماگ  ار  رـصاعم  تایبدا 

ار ینیمخ  ماما  يربهر  هویـش  درمـشرب و  هعماج  رد  تلادع  رارقتـسا  میلعت و  هیکزت و  ار  ناربمایپ  فده  هشیدنا و  لقع و  هیاپ  رب  ار  مالـسا 
رب بالقنا  نیا  ینیمخ و  ماما  ریثات  تسا و  یشزرا  یبالقنا  یمالسا ، بالقنا  دوزفا : تسناد و  مالسا  ناشلا  میظع  ربمایپ  ربهر  هویـش  قباطم 

رادناتسا یگنهرف .  یعامتجا و  هصرع  رد  یمالسا  ياه  هژاو  ندرک  دراو  یمالسا 2 - لیصا  میهافم  ءایحا  - 1 تسا : شخب  ود  رد  تایبدا 
دراد نانآ  هب  مارتحا  مدرم و  راکفا  تارظن و  رب  دیکات  هک  سان  هملک  صوصخب  یمالسا  ناگژاو  هرابرد  یشخب  یط  سپس  ناهفصا  ناتسا 
ماما تسا و  مدرم  هب  مه  نآرق  باطخ  تسا و  مدرم  تیاده  نید ، عوضوم  اساسا  دنتسه و  مدرم  ام ،  یمالسا  ماظن  ناکرا  زا  یکی  تفگ :

ندناسانش مدرم و  هب  نداد  دیما  سفن و  هب  دامتعا  ياتسار  رد  هک  دنک  یم  هیـصوت  نادنمرنه  هب  هدافتـسا و  نآرق  تایبدا  زا  هار  نیا  رد  مه 
يارب قیفوت  يوزرآ  ریز و  ترابع  هلمجنم  رنه  هراـبرد  ینیمخ  ماـما  زا  یتـالمج  تئارق  اـب  سپـس  نارنخـس  دـننک . شـالت  مدرم  هب  مالـسا 

هک تسا  نآرق  لوبق  دروم  يرنه  اـهنت  . " داد ناـیاپ  دوخ  نانخـس  هب  ناـشیا ، يربهر  هویـش  صوصخب  ماـما  ياـه  هشیدـنا  نییبت  رد  هرگنک 
مالـسا دنمدرد ، يارقف  مالـسا  مالـسا -  مهیلع  يده -  همئا  مالـسا  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم -  بان  مالـسا  هدـنهد  لقیص 

قفش یتجهب  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  يدعب  نارنخـس  " دشاب . اهتیمورحم  روآ  مرـش  خلت و  خیرات  ناگدروخ  هنایزات  مالـسا  ناگنهرباپ ،
نیمه هب  ار  يرعش  هعطق  ینیمخ  ماما  ارهز و  ترضح  تدالو  ود  کیربت  نمض  هک  دندوب  هرگنک  هسیئر  تئیه  وضع  ناکدرا و  هعمج  ماما 

حور دالیم  قح و  تمـصع  دالیم  راگزور  تسا  طاشن  قرغ  قافتا  نیز  هوکـشاب  دالیم  ود  تسا  فداصم  مه  اـب  دـندرک : تئارق  تبـسانم 
رشن میظنت و  هسسؤم  يرنه  تنواعم  طسوت  هک  هرگنک  حرط  داهنشیپ  زا  یهاتوک  شرازگ  سپـس  راگدرک  يامظع  تیآ  ینیمخ  ینعی  قح 
دروم تاعوضوم  نییعت  مزال . تاسلج  نییعت  نارظن ، بحاص  زا  توعد  هلمجنم   ) نآ يدعب  تامادـقا  دوب و  هدـمآ  لمعب  ینیمخ  ماما  راثآ 

هصالخ راشتنا  هلاقم و  زا 50 شیب  دییات  و  تسا -  هدیسر  یبدا  رثا  هلاقم و 200 دودح 100  هک  هدیسر -  تالاقم  ناوخارف ، هرگنک ، ثحب 
ار ینیمخ  ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  دـندرک و  نایب  تسا ) هدـش  زاغآ  نآ  راشتنا  هرگنک  نیمه  زا  هک  رارق  یلـصف  هیرـشن  تالاقم و 

یـشهوژپ یملع و  هبنج  رتشیب  هک  میتشاد  البق  ار  روضح "  " هلجم دوزفا : يو  دراد . همادا  نآ  تاـکرب  هک  تسناد  يا  هبیط  هرجـش  نوچمه 
دـهعت و يوب  نآ  زا  دوب و  هدرک  تفا  زارد  ناـیلاس  رعـش  تفگ : سپـس  نارنخـس  دوـب . دـهاوخ  يرنه  یبدا و  رتـشیب  رارق " هلجم "  دراد و 

ریز ییاهجنگ  هک  تسا  یتیاور  دوبن . نادنچ  دزیخرب  نافرع  تمکح و  همـشچرس  زا  دهد و  ناکت  ار  اهلد  هک  يرعـش  دـمآ . یمن  صالخا 
نمـض همتاخ  رد  نارنخـس  دشاب . یلاخ  تمکح  نافرع و  زا  دناوت  یم  هنوگچ  رعـش  نیا  تسا . رعـش  تسد  نآ  دـیلک  هک  تسادـخ  تسد 

: تفگ درک و  فیصوت  هدنزاس  ار  وا  نداد  ناکت  تسد  یتح  ماما  تاراشا  تاکرح و  یمالـسا  دهعتم  تایبدا  داجیا  رد  ماما  ریثات  هب  هراشا 
ياقآ رهظ  زا  لبق  نارنخـس  نیرخآ  لقع  يایرد  دیراورم  تسا  ین  مه  تسا و  یم  مه  تسا و  مخ  مه  وا  هک  مهاوخ  نآ  زا  ار  ینیمخ  نم 
لقع يایرد  زا  يدـیراورم  تسیچ ، یناد  رعـش  دـندرک : زاغآ  راهب  يارعـشلا  کلم  زا  تیب  نیا  اب  ار  دوخ  نانخـس  هک  دـندوب  ینانید  رتکد 

ناشیا دراد . نوگانوگ  داعبا  ماما  تیصخش  تفگ : يرعاش  رعـش و  هرابرد  یثحب  نمـض  يو  تفـس  دیراورم  هفرط  نیک  رگنوسفا  نآرعاش 
رعـش دروم  رد  تسیچ . رعـش  مینیبب  البق  دنتـسه . رعاش  کی  یـسایس و  بالقنا -  تیـصخش  کی  هیقف ، کـی  فراـع ، کـی  میکح ، کـی 
یلو دنا . . . هدرک  يرگید  فیراعت  یـضعب  دتفا . یم  قافتا  نابز  هصرع  رد  هک  دنناد  یم  يا  هثداح  ار  نآ  یـضعب  تسه . يدایز  فیراعت 

. دوش یم  لدب  حلص  هب  یخیرات  ياه  هرظانم  زا  يرایسب  مینک  هاگن  رعش  هب  هاگدید  نیا  زا  رگا  مدنسپ . یم  ار  ارعـشلا  کلم  تیب  نامه  نم 
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زا یحورشم  نانخـس  یط  سپـس  نارنخـس  تسا . . . لقع  قشع  نورد  رد  تسا  لقع  زا  مه  قشع  تسین . لالدتـسا  لقع و  زا  زاین  یب  رعش 
ناریا ياپ  هب  يروشک  بدا  رعـش و  هنحـص  رد  منک  یمن  رواب  تفگ : درک و  دای  ظفاح  انالوم و  صوصخب  ناریا  يامکح  ارعـش و  تمظع 

هب يدایز  تادلجم  یط  ادتبا ، زا  ار  ناهج  هفسلف  خیرات  هک  یناملآ  فوسلیف  هچین  یناملآ و  گرزب  رعاش  هب  هتوگ  نوچمه  يرعاش  دسرب .
ار انالوم  ظفاح و  ات  دنراد  نانابز  یسراف  طقف  هک  یتبهوم  دنتسناد -  یمن  یـسراف  هک  یلاح  رد  دنتـسه . ظفاح  قشاع  تسا ، هدیـشک  دقن 
. دش یم  هناوید  رتدوز  لاس  دنچ  دیاش  تسناد  یم  یـسراف  هچین  رگا  دـندوب . هدـناوخ  ار  ظفاح  راعـشا  همجرت  نانآ  دـنمهفب -  دـنناوخب و 

ریظن یب  ایند  رد  ظفاح  نابز  دنمهف . یمن  دنناوخ و  یم  ای  دنناوخ  یمن  ظفاح  نانابز  یسراف  هک  مفـساتم  دش . هناوید  رمالا  رخآ  هچین  نوچ 
ار نآ  رعـش  عیفر  هاگیاج  فیـصوت  نمـض  همادا  رد  نارنخـس  دنوش . مدآ  دنناوخب و  ار  ظفاح  دنناوتب  ات  دـننادب  یـسراف  دـیاب  اهناسنا  تسا 

تسرد هتفگ  نیا  تسین . تاساسحا  نابز  رعش  تسا . هفسلف  نابز  زا  رت  هدرتسگ  رعش  نابز  دوزفا : دراد و  رـشب  هک  تسناد  نابز  نیرتعیـسو 
رنه رد  یمالـسا  بالقنا  ریثات  هب  هراشا  اب  سپـس  يو  تسا . دوجو  ناـبز  رعـش  دـنیآ . یم  دوجوب  مه  اـب  دـندازمه و  دـنمرنه  رنه و  تسین .

هب تعجر  درمـشرب و  تشاد  جاور  یهاـشنهاش  تموـکح  رد  هک  رعـش  لاذـتبا  نارود  زا  تاـجن  ار  بـالقنا  نـیا  تاـکرب  زا  یکی  رـصاعم 
تسخن زور  تسشن  شخب  نیلوا  درک . دیکات  یمدرم  دهعتم و  رنه  هار  همادا  رب  تسناد و  منتغم  ار  یناریا  لیـصا  یقیـسوم  هلمجنم  اهتلاصا 

لابند اددجم  دیجم  هللا  مالک  زا  یتایآ  توالت  اب  دعب  یتعاس  تفای و  همتاخ  نانامهم  زا  ییاریذپ  زامن و  هماقا  يارب  رهظزادعب  تعاس 6  رد 
نتسناد بسانم  اب  ینانخس  یط  هک  دندوب  یسراف  نابز  ناتسگنهرف  سیئر  لداع  دادح  رتکد  ياقآ  زامن  زادعب  نارنخس  نیلوا  ماما  دای  دش .
بالقنا نایرج  هک  یلسن  مه  ام و  دوخ  مه  میتسه . بالقنا  ماما و  يروآدای  جاتحم  امئاد  ام  دنتـشاد : راهظا  اه  هرگنک  هنوگ  نیا  يرازگرب 

هب هن  ماما  ریثات  تفگ : ماما  ریثات  هرابرد  يو  دـنا . هدرک  شومارف  ار  دوخ  زورید  ياهفرح  هک  یناسک  مهو  دـندرکن  كرد  ار  ماما  ناـمز  و 
، بیدا میکح ، يدرم  دـشاب  بالقنا  ربهر  هکنیا  زا  شیپ  ینیمخ  ماما  تسه . زین  وا  دوخ  راـبتعا  هب  هکلب  یمالـسا  بـالقنا  يربهر  تراـبع 

تایبدا دوب . انـشآ  دوخ  نامز  تایبدا  نارعاش و  اب  ماما  تسا . رما  نیا  هاوگ  تسوا  راعـشا  زا  ییزج  هک  ماما  ناوید  دوب . رعاـش  هدنـسیون و 
یبالقنا ره  رد  دوش . داجیا  لوحت  دـهد  یم  ناشن  هنیئآ  نیا  زا  یگدـنز  هک  يریوصت  بالقنا و  اـب  هک  تسا  یعیبط  تسا و  یگدـنز  هنیئآ 

زا زیامتم  ياهنارود  لصفم  تایبدا  دوش و . . . یم  نوگرگد  نایب  دوش ، یم  لوحتم  اهکبـس  دـینیب . یم  تاـیبدا  رد  لوحت  کـی  ناـهج  رد 
داعبا زا  یضعب  هب  هراشا  اب  رصاعم  تایبدا  رد  یمالـسا  بالقنا  ینیمخ و  ماما  ریثات  هرابرد  یحرـش  نمـض  سپـس  نارنخـس  تسا . رگیدکی 

رد بالقنا  تفگ : دداد و  رارق  ثحب  دروم  نومـضم  اوتحم و  رد  ریثاـت  راتخاسو 2 - تروص  رد  ریثات  - 1 شخب :  ود  رد  ار  نآ  ریثاـت  نیا 
ناگژاو دـندوب ، روجحم  ام  تاـیبدا  رد  هک  یناـگژاو  جاور  راـتخاس  تروص و  رظن  زا  هدرک . داـجیا  لوحت  تسا و  هدوب  رثؤم  هبنج  ود  ره 

هد دنچ  زا  ناگژاو  نیا  هتبلا  مالسا . بتکم  هب  قلعتم  لیصا  ناگژاو  داهج و . . .  دیهش ، رابکتسا ، فعضتسم ، تما ، دننام  یمالـسا  نآرق و 
زا رگید  یکی  لداع  دادـح  رتکد  ياقآ  دوش . یـسراف  ناـبز  فیعـضت  یبآ و  یبرع م  هب  رجنم  هک  تسین  اهردـقنآ  تسین و  زواـجتم  هملک 

نیا هک  رعـش  نهک  یتنـس و  ياهتبلاق  هب  هجوت  نینچمه  تسناد و  رثن  ربارب  رد  رعـش  هب  رتشیب  هجوت  ار  بالقنا  تایبدا  رد  دوهـشم  تاریثاـت 
تسا هدوب  رتشیب  لزغ  هب  هجوت  نهک  ياهبلاق  عاونا  نایم  زا  تفای و  لکش  بالقنا  هب  طوبرم  لفاحم  رد  دنموربآ  هجوم و  یتروص  هب  اهبلاق 
تکرح تعرـس  زا  دمآ و  دوجوب  ییالاو  ياه  هنومن  یـسامح  ینافرع -  ای  ینافرع  یقـشع -  ینافرع و  ياهلزغ  زا  یعابر و  نآ  زا  دـعب  و 

رایسب ار  ریثات  نیا  درک و  هراشا  تایبدا  ياوتحم  نومضم و  رب  یمالسا  بالقنا  ماما و  ریثات  عوضوم  هب  هاگنآ  نارنخس  دش . هتـساک  ون  رعش 
يایند تحاس  زا  دنمرنه  روبع  رنه ، رد  یلاعتم  نیماضم  ندمآ  دوجوب  هرابرد  ینانخـس  یط  درمـشرب و  لکـش  تروص و  رب  ریثات  زا  رتمهم 

اهنابز و ریهطت  ناگدنسیون ، ارعـش و  ملق  مالک و  رد  تفع  ندمآ  دیدپ  ییارگ ، مدرم  يزیتس و  ملظ  يونعم ، میهافم  هب  هجوت  يدام ، کنت 
خوسنم ياهـشزرا  دـنراد  شالت  اهیرد  هدرپ  یـضعب  اب  يا  هدـع  هکنیا  دروم  رد  نینچمه  دـش و  روآدای  ار  یتاکن  بـالقنا و . . . رد  اـهملق 

رد يا  هتـسیاش  روضح  ناناملـسم  ام  میراد . هلـصاف  بولطم  لامک  زا  ام  درک : هفاضا  يو  داد . رکذت  دننک  هدـنز  هرابود  ار  توغاط  نارود 
هدوب هبرجت  یب  يراگن  همانزور  يا و  هناسر  روما  دـننام  اه  هصرع  يا  هراپ  رد  میا  هتـشادن  ناهج  یعامتجا  یـسایس و  یبدا و  ياـه  هصرع 
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ام تفگ : نینچمه  يو  درک . مادقا  نآ  يارب  تخانش و  ار  نآ  دیاب  یلو  تسا  هدوبن  لامک  نیوکت و  ناکما  مک  تصرف  نیا  رد  هتبلا  میا و 
لوصا تیاعر  اب  یمالسا  بالقنا  روخ  رد  نامر  بالقنا  ناگدنسیون  فرط  زا  میتسه . فیعض  للم  ریاس  اب  هسیاقم  رد  یناتساد  تایبدا  رد 

رد ناتساد  تیمها  تیفرظ و  ریثات ، نازیم  هب  ام  تسا . روط  نیمه  زین  هاتوک  ناتساد  یخیرات و  نامر  رد  عضو  تسا . هدماین  دوجوب  نآ  ینف 
بابسا ار  ناتساد  رنه  هصرع  رد  فعـض  ثحب  همادا  رد  لداع  دادح  رتکد  ياقآ  میا . هدربن  یپ  ناوج  لسن  راکفا  لوحت  ندیـشخب و  تهج 

ام یمالسا  بالقنا  تایبدا  رد  ایآ  تفگ : درک و  دیکات  یبدا  تاعوضوم  رب  رکفت  لمات و  رب  درمشرب و  همانملیف  یشیامن و  ياهرنه  فعض 
زینار يرگید  ياهزادـنا  مشچ  اهنآ  رب  هوالع  ای  مینک  هیکت  راثیا و . . .  تداهـش ، داـهج ، يزیتس ، نمـشد  يزیتس ، توغاـط  رب  افرـص  دـیاب 
نامز ياـضتقا  هب  میناوت  یم  یلو  میراد  هگن  هدـنز  ار  اـهراثیا  داـی  دـیاب  هتبلا  دراد . ، ار  شدوخ  ياـضتقا  ناـمز  ره  میـشاب . هتـشاد  رظندـم 
دیابن منک  یم  رکف  نم  ریخ . ای  تسه  یمالـسا  تایبدا  هزوح  رد  ایآ  دنک  فیـصوت  ار  تعیبط  یـسک  رگا  مینک . رتعیـسو  ار  یبدا  نیماضم 

نارعاش و تفع  ظفح  یمالـسا ، ياهـشزرا  ظفح  اب  دـشاب . دـیاب  اـم  كـالم  دـیحوت  مالـسا و  مینک . صاـخ  نیماـضم  هب  دودـحم  ار  دوخ 
نآ یتوکلم  كاپ و  تروص  هب  قشع  یتسود و  يارب  میناوت  یم  تشاد . یبدا  ياهـشنیرفآ  يرـشب  طـباور  هنیمز  رد  ناوت  یم  ناگدنـسیون 

نارنخس مینک . زاب  امنیس  رتائت و  هصرع  رد  يرنه  ياه  هنومن  يارب  ار  هار  براجت  نیا  اب  میشاب و  هتـشاد  یمالـسا  ياهـشزرا  قفاوم  يراثآ 
هصرع نیا  رد  دناوتب  ات  دنک  ریهطت  ار  دوخ  نارگید  زا  دیلقت  یگتخابدوخ و  تاوهش و  يوه و  زا  دیاب  هدنـسیون  رعاش و  تفگ : همتاخ  رد 

رد یهلا  قشع  یقیبطت  هعلاطم   " ناونع تحت  ار  يا  هلاقم  هک  دوب  یناوریـشونا  اضریلع  رتکد  ياـقآ  يدـعب  نارنخـس  یهلا  قشع  دوش . دراو 
تسا یناوریشونا  رتکد  ياقآ  يرصان و  هیمهف  مناخ  كرتشم  راک  هلاقم  نیا  دندرک . هضرع  س" )  ) ینیمخ ماما  تربره و  يولوم ، ، راعشا 

رعاش  ) انالوم ناتسلگنا ) نرق 17  یحیـسم  رعاش   ) تربره جروج  ینعی  فراع  رعاـش  هس  هاگدـید  زا  قشع  عوضوم  یـسررب  هب  نآ  رد  هک 
يورین ار  قشع  تخادرپ و  فلتخم  ياههاگدید  زا  قشع "  " فیرعت هب  ینانخس  یط  ادتبا  نارنخس  دزادرپ . یم  ینیمخ  ماما  و  مشـش ) نرق 

ار یقیقح  نیتسار و  قشع  زا  ییاـه  هبنج  لـیذ  تاـیبا  هلمجنم  يونثم  زا  یتاـیبا  تئارق  اـب  دـیمان و  یهلا  يا  هعیدو  یتـسه و  ملاـع  هکرحم 
بیع صرحز و  وا  دش  كاچ  یقشعز  هماج  ار  هکره  دش  كالاچ  دمآ و  صقر  رد  هوک  دش  كالفا  رب  قشع  زا  كاخ  مسج  درک : وگزاب 

ام سونیلاج  نوطالفا و  وت  يا  ام  سومان  توخن  ياود  يا  ام  ياهتلع  هلمج  بیبط  يا  ام  يادوس  شوخ  قشع  يا  شابداش  دـش  كاپ  یلک 
هیآ 54) هدئام  هروس   ) هنوبحی مهبحی و  دنا . هدـیزگرب  ار  قح  قشع  یهلا و  بح  هس  ره  ینیمخ  ماما  تربره و  جروج  يولوم ، تفگ : يو 
یهلا و قشع  هب  طقف  دنراد  قلعت  یتوافتم  ياهناکم  اهنامز و  هب  هکنیا  اب  دـنیوگ و  یم  نخـس  نارجه  يروجهم و  درد  زا  ناشراعـشا  رد  و 

یم هک  نابز  ره  زک  بجع  نیا  قشع و  مغ  تسین  شیب  هصق  کـی  ظـفاح : لوق  هب  دـنیوگ  یم  قشع  زا  هس  ره  دنـشیدنا و  یم  هللا  یف  ءاـنف 
تکرح ماجـسنا و  لماع  يو  هاگدـید  زا  قشع  هک  تخادرپ  تربره  جروج  هاگدـید  زا  قشع  نایب  هب  سپـس  نارنخـس  تسا  ررکمان  مونش 

ناتـستورپ رعاش  نیا  زا  ار  يراعـشا  همجرت  هاگنآ  تسا . لـیاق  ار  یلحارم  قشع  هر  کـلاس  يارب  تسا و  تفرعم  نآ  همزـال  هدوب و  ناـهج 
متخومآ نم  هک  ار  يدـیدج  رون  نیا  هکنیا  ات  زومایب  نم  هب  تفرعم  بسک  يارب  ار  دوخ  قشع  : " لـیذ راعـشا  هلمجنم  درک  تئارق  نرق 17 

مامت اب  وت  منک " " . جورع  وت  يوس  هب  دوب  مهاوخ  رداـق  دیـشروخ  هعـشا  اـب  هارمه  سپـس  دـهد  ناـشن  ار  قولخم  قلاـخ و  نم ، هب  دـناوتب 
هک تسا  یتریـصب  حیـسم  " " دندوب هدش  رامیب  نایاپ  یب  ياهتوهـش  اب  هک  یتادوجوم  یـشخب ، یم  افـش  ار  دوخ  تادوجوم  دوخ ، ینابرهم 
یم تسا  هتفر  راک  هب  تربره  راعـشا  رد  هک  ییاه  لبمـس  هلمج  زا  دوزفا : نارنخـس  دیـشون " ار  قشع  ینامـسآ  بارـش  زار  راب  نیلوا  يارب 

ره تسا . شتآ  ریوصت  هتفر  راکب  دایز  تربره  رعـش  رد  هک  ینهذ  ریواصت  هلمج  زا  درب . مان  ار  ینیرـش  لاب و  زاورپ ، شتآ ، بارـش ، ناوت 
قشع هب  سپس  یناوریشونا  رتکد  کلاس  بلق  رد  دنوادخ  قشع  ندوزفا  ناهانگ 2 - يارب  نیب  زا  - 1 دناد : یم  زیچ  ود  لماع  ار  شتآ  ترب 

. دهد یم  قوس  قلطم  لامک  تمـس  هب  ار  اهنآ  هک  دناد  یم  تادوجوم  همه  رد  هتفهن  يورین  ار  قشع  يولوم  تخادرپ : يولوم  هاگدـید  زا 

. دناد یم  قشع  همزال  ار  تفرعم  تربره  دننام  زین  وا  تسا . حرطم  قایتشا  زاین و  هوالعب  ناهج  قالخ  تردـق  ناونع  هب  قشع  انالوم  رظن  زا 
هک دوب  یفخم  یجنگ  دـنوادخ  تسا . یهلا  قشع  هلیـسو  هب  ناهج  شنیرفآ  هک  دـیوگ  یم  یبرعلا  نبا  زاـین ، مه  تسا و  قاـیتشا  مه  قشع 
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فرط زا  هدش . هتخانـش  يارب  تسا  دـنوادخ  قایتشا  قشع ، سپ  درادـب . تسود  ار  وا  ات  دـیرفآ  ار  ملاع  نیاربانب  دوب  ندـش  هتخانـش  قشاع 
ره جاتحم  ار  شیوخ  هتخانشن  ار  قشع  هک  یقشاع  دراذگب . یهلا  قشع  هلحرم  هباپ  راو  قشاع  هکنیا  رگم  دسر  یمن  لامک  هب  یتسه  رگید 

یتـسه ملاـع  قشع  رطاـخ  هب  قشع و  هلیـسو  هب  اـنالوم  رظن  زا  ار  تسین  يدوب  هدرک  دوخ  قشاـع  ار  تسین  ندومن  یتـسه  تذـل  هتخاـسرد 
نیا تسا  هدرک  ناشوبـس  کی  رذگهر  رد  قرتفم  كاخ  وچمه  داحتا  داد  ار  هرذ  نارازه  دص  داتـس  وا  لک  قشع  رب  نیرفآ  دراد : ماجـسنا 

جرخم ات  وش  هدرم  تس : اهدرک  هبلغ  شیوخ  یناطیش  نم  رب  هدرک و  سفن  هیکزت  هناهاگآ  هتـسج ، ییاهر  یعبط  گس  زا  انالوم  رگ  هزوک 
راعشا رد  هک  ییاهیلبمس  هب  انالوم  راعـشا  زا  یتایبا  ندروآ  لاثم  دهاش  اب  همادا  رد  نارنخـس  دروآ  نوریب  هدرم  نیز  يا  هدنز  دمـصلا  یحلا 

نیا رد  دوخ  راتفگ  هب  يونثمزا  یتیب  اب  تخادرپ و  رکـش و . . .  ینیریـش ، بارـش ، ماج ، شتآ ، هلمجنم  تسا  هتفر  راـکب  گرزب  رعاـش  نآ 
یسررب هب  سپس  يو  نکافو  دهع و  دوخ  هشاب  هش ، نادب  زاب  يور  زاب  نک  اوه  دصق  یهش  زاب  نک ، اهر  راتفگ  نک ، سب  داد . نایاپ  شخب 

ار یتلم  هکنیا  يارب  ماما  تلاسر  یکی  تشاد . هجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  ینیمخ  ماما  راعـشا  دروم  رد  تفگ : تخادرپ و  ینیمخ  ماما  راعـشا 
نیگنـس هفیظو  نیا  زا  هک  هاگ  ماما  دـیامن . يربهر  باـتفآ  یناـمهم  رون و  يوس  هب  یهارمگ  تملظ و  غوی  ریز  رد  یگدـنز  اـهنرق  زا  سپ 
يرعاش رعـش و  رـس  زگره  مام  ترـضح ا  تفگ . یم  زاب  هناگی  رادلد  اب  ار  قارف  درد  ثیدح  رعـش  نابز  اب  تولخ و  رد  تفای ، یم  یتغارف 

تسا نامه  ارهاظ  دنا  هدرب  راکب  ماما  هک  یظافلا  درادن . ار  نطاب  نورد و  لاح  حیرشت  تردق  هاگچیه  يرهاظ  ظافلا  هکنیا  رگید  تشادن .
هار كاب  یب  روسج و  ناصاوغ  اهنت  هک  تسا  هتفهن  ییاهدیراورم  جاوم  يایرد  نیا  قامعا  هنک و  رد  یلو  دـنا  هتفرگ  راکب  زین  نارگید  هک 

وربا بارش ، یم ، فلز ، خر ،  لیبق  زا  یتاحالطصا  ماما  راعشا  رد  تسا . یهلا  قشع  زین  ماما  راعشا  یلـصا  نومـضم  درک . ادیپ  دنناوت  نادب 
ینیوآ دیهش  لوق  زا  ینیمخ  ماما  راعشا  رد  لومعم  تاحالطـصا  زا  یـضعب  ینافرع  ریـسفت  نمـض  هاگنآ  نارنخـس  تسا . هتفر  راکب  و . . . 

تـسایس رعـش و  نافرع و  تمکح و  هقف و  هک  تسا  هدید  اجک  نیموصعم  همئا  رد  زج  راگزور  مشچ  ار  یـسک  نینچ  و  : " درک . . . هفاضا 
راتفگ هب  ینیمخ  ماما  زا  يرعـش  اب  هاگنآ  یناوریـشونا  رتکد  شیوخ " ياج  هب  کی  ره  دـشاب ، هدـمآ  عمج  لادـتعا  تیاغر  وا د  دوجو  رد 

يدـعب نارنخـس  تایبدا  نید و  ار  ممان  گنن و  ياوه  دزیر  ورف  مناج  زا  هک  ار  مماج  زاس  رپ  یم  یقاسلا ز  اهیا  ای  ـالا  دیـشخب : ناـیاپ  دوخ 
رهطا و يارهز  كرابم  دـلوت  يروآدای  اب  تایبداو " نید  تبـسن   " ناونع تحت  ار  شیوخ  نانخـس  هک  دـندوب  یتمه  نویامه  رتکد  ياـقآ 

نایدا خیرات  یسانش و  نید  تایبدا و  هرابرد  يا  هتـشر  نایم  تاعلاطم  موزل  رب  دیکات  اب  يو  دندرک . زاغآ  نارتقا  نیا  کیربتو  ینیمخ  ماما 
ود نیا  ینمـشد  یتح  داضت و  زا  تخـس  یـضعب  هتفرگن و  تروص  تایبدا  هب  تبـسن  یـسانش  نید  هاگدـید  زا  قیقحت  ام  هعماج  رد  تفگ :
هب نآ  رد  هک  نآرق  یبدا  تایهلا  باب  رد  هاگنآ  نارنخـس  میراد . تایبدا  هب  یهاگن  مالـسا  نید  رب  دـیکات  اب  ام  کـنیا  دـنیوگ و  یم  نخس 

ار ناناد  هتکن  ناسانش و  نخس  هجوت  درک و  نایب  ار  ینید  تایبدا  تمظع  زا  يا  همش  هغالبلا  جهن  هب  هراشا  اب  هدش و  هراشا  نایب  لوق و  ملق 
هب بوـسنم  هـک  ار  لـیذ  یعاـبر  درک و  داـی  مالــسا  نـید  تاـملک  ناـگرزب و  یبدا  راـثآ  زا  دوـمن و  فیــصوت  نآرق  یمــالک  هزجعم  هـب 

دندیمرآ بیبح  يوک  رد  همه  دندیزگ  قشع  هک ر ه  نانآ  درک : تئارق  دنا ) هداد  تبـسن  لضفا  اباب  هب  ار  نآ  زین  یـضعب  و   ) تساردـصالم
رعش و زا  معا  نایب  قلطم  ناونع  هب  تایبدا  فیصوت  اب  سپس  يو  همه  دندیهش  وا  هاپس  دنچره  تسا  قشع  زا  حتف  نوک  ود  هکرعم  رد  همه 

نانآ هک  درک  هراشا  تشاد و  نایب  ینادمه و . . .  ةاضقلا  نیع  يراصنا ، خیـش  دننام  مالـسا  ياهقف  افرع و  دزن  رد  ار  نآ  تیمها  رثن و . . . 
رفس ناناج  يوس  هب  لیخت  بکرم  رب  ندش  راوس  اب  تسا و  هتسر  لایخ  تنطیـش  زا  نانآ  قالخ  لیخت  دنا و  هتـشاد  زین  یـسراف  ياه  هلاسر 

دـشاب جراخ  رد  هچ  دننک  یم  یلیخت  ره  يداع  دارفا  یلو  دنروآ  دوجوب  جراخ  ملاع  رد  ار  يزیچ  دوخ  لایخ  اب  دنناوت  یم  افرع  دننک . یم 
رد - 2 تسوگنخس ) کی   ) تسا ملکتم  دنوادخ  - 1 تشاد : نایب  لیذ  حرش  هب  ار  تسایس  نید و  دنویپ  لیالد  سپس  نارنخـس  دشابن . هچ 

فالخرب ام  - 3 تسا . موهفم  انعم و  ياراد  راگدرورپ  نخـس  تسا و  هدرک  باطخ  یمدآ  هب  دـنوادخ  دراد و  دوجو  سدـقم  نوتم  ناـیدا 
هبرجت کی  اهنت  جورع  تسا و  نایب  مالک و  خنس  زا  یحو  میلئاق . تفرعم  یحو  يارب  میناد . یمن  فرص  دولآزمر  رما  کی  ار  یحو  اهیبرغ 

نیا اهاعد و . . . راصق ، تاملک  تنس ، تایاور ، دننام  تسه  مه  یبدا  دیلوت  یعون  تایهلا  رانک  رد  - 4 تسین . مهف  لباق  ریغ  یصوصخ و 
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تایهلا کی  ياج  رـضاح  لاـح  رد  تسین . نکمم  تاـیبدا  هب  هجوت  نودـب  نید  هعلاـطم  دریگ . یم  لکـش  ینید  ره  راـنک  رد  تاـیبدا  عون 
زا انالوم  زا  يراعـشا  اب  ار  دوخ  نانخـس  هاگنآ  نارنخـس  مینک . يراذـگناینب  ار  نآ  ام  دـیاب  ماما  راعـشا  هب  هجوت  اب  هک  تسا  یلاخ  تاـیبدا 

نایب حرـش و  ار  قشع  میوگ  هچره  تسا  رتنـشور  نابز  یب  قشع  کیل  تسا  رگنـشور  نابز  ریـسفت  هچرگ  درب : نایاپ  هب  لـیذ  تاـیبا  هلمج 
اب هک  دـندوب  يرگنـس  اضردـمحم  رتکد  ياقآ  تسخن  زور  تسـشن  نارنخـس  نیرخآ  يرثوک  هعماج  نآزا  منام  لجخ  میآ  قشع  هب  نوچ 

، هتـشذگ تایبدا  رد  یـشیدنا  گرم   " ناونع تحت  شیوخ  هلاقم  نایب  ياـج  هب  ناـشیا  دـندرک . زاـغآ  ار  دوخ  نانخـس  رثوک  هروس  تئارق 
ناتـسود یـسرتسد  لباق  هدـش و  پاچ  هرگنک  نیا  تالاقم  هعومجم  رد  هک  دوخ  هلاقم  ياج  هب  دـیهدب  هزاـجا  تفگ : بـالقنا " رـصاعم ، 

يرثوک هعماج  یکی  میبایب . میناوت  یم  ار  پیت  ود  گنهرف و  ود  نآرق  نابز  رد  ام  مناسرب . عمج  راضحتسا  هب  ار  يرگید  مزال  تاکن  تسا 
کی و  تسا . شخب  یگدـنز  هدـنز و  قـالخ و  دوش و  یم  هصـالخ  رثوک  هملک  رد  هک  تسا  هدـنرب  شیپ  ورـشیپ و  اـیوپ ، اـیاز ، هک  تسا 
نآرق مینک . تیاعر  ار  زج  ود  دـیاب  میـشاب  يرثوک  نایرج  دراو  ام  رگا  تسا . يرتبا  نایرج  تسازان ، میقع و  هک  تسه  نایرج  گنهرف و 

تسا و نآ  زا  يرابیوج  ام  تایبدا  تسا و  رثوک  زا  يا  همـشچ  ام  بالقنا  رحن " تسا و"  مزال  لص " " " رحنا کبرل و  لصف  : " دیامرف یم 
ییاه فیرحت  - 1 تشاد : هجوت  اهنآ  هب  دیاب  هک  تسا  مهم  هلئـسم  دنچ  رثوک . نیا  نایرج و  نیا  ياهیروئت  نیودت  ام  همه  گرزب  تلاسر 
هدروآ ور  ون  رعـش  هب  رتشیب  ام  يارعـش  بالقنا  زاغآ  رد  الثم  تسا . هدوب  هنوگ  نامه  هک  مینک  یم  رواب  ام  دوخ  مک  مک  دـتفا و  یم  قافتا 

لاس 1359 زا  دوخ  نم  تسون . رعـش  ياهبلاق  نم  روظنم  تسه ، ون  نیماضم  زین  نهک  ياهبلاق  رد  نوچ  تسین  ون  نیماضم  مروظنم  دـندوب ،
رعش ارچ  مدید . تیرثکا  رد  ار  ون  رعش  ياهبلاق  يرامآ و  یسررب  ما ، هدرک  یسررب  ار  هرشتنم  راعشا  یلیمحت  گنج  عورـش  ات  هام ، شـش  ات 
دراد مه  یتالاکشا  هتبلا  دراد . يدج  يروضح  بالقنا  زا  سپ  ون  رعـش  دوش . یم  حرطم  کیـسالک  ياهبلاق  هدش ، هدز  رانک  مارآ  مارآ  ون 
نالا دنسیون . یم  ار  ام  یسایس  خیرات  نارگید  میسیونن  ار  دوخ  یسایس  خیرات  ام  رگا  - 2 دروآ . يور  يروص  ياهتخادرپ  رب  رتمک  رعاشو 

-3 دنـسیون . یم  رظنم  ادـک م  زا  هک  تسا  مولعم  دـننک و  یم  هبحاصم  نآ  نیا و  اب  دنـسیون . یم  ار  ام  یهافـش  خـیرات  دـنراد  اـکیرمآ  رد 
یم لزغ  هب  نالاام  یلو  هتفر  هتـشذگ و  لزغ  نامز  دـیوگ  یم  ولماش  میا . هدـش  راک  دراو  يروئت  هچ  اب  اـم  هدـش  هتـسکش  یلبق  ياـهیروئت 

هدشمگ داعبا  عالـضا و  هدـمآ . دـیدپ  لوحت  رـصع  رد  هک  ییاهزادـنا  مشچ  اب  دراد ، یبالقنا  یفطاع و  یـسامح ، يدرکیور  هک  میزادرپ 
رد یلو  هتسیرگن  البرک  هب  گوس -  هاگدید  زا  هاگدید -  کی  زا  طقف  یناشاک  مشتحم  تسه . ام  رعش  رد  ام و  نامز  رد  البرک  اروشاع و 

اهفرح نیا  ربارب  رد  دیابن  ام  تسا . سوبع  تسا ، دـنت  ام  تایبدا  دـنیوگ  یم  دراد . دوجو  یگتفیـش  هسامح و  مایپ ، گوس ، ام ، زورما  رعش 
ياهرواب زا  یشخب  زا  ام  ناتسود  زا  یضعب  هنافساتم  - 4 تسه . مه  تفاطل  زنط و  تسه ، ینوخدنت  هک  ردـقنامه  اه  ههبج  رد  مینک ؟ راک 

رعاش صخاش  ناتـسود  بالقنا  لـیاوا  راعـشا  موس  کـی  زا  رتمک  دـیاش  یلعف  ياـه  هعومجم  رد  دنـشاب . هتفرگ  هلـصاف  تسا  نکمم  دوخ 
ام دـیراد و  دـنک  یفرعم  ار  بالقنا  تایبدا  هک  یباتک  دـننک  یم  لاؤس  ام  زا  میراسمرـش . نارگید  ربارب  رد  ام  - 5 دوش . یم  پاچ  بـالقنا 
هچ میـسیونن  رگا  میا  هدوب  اهنیا  قلاخ  هک  ام  تشون . هثداح  عوقو  زا  دعب  ار  لیاسم  دـیاب  دـیوگ  یم  یـسک  هچ  میهدـب . خـساپ  میناوت  یمن 

نامدوخ تایبدا  تشون . دهاوخ  یتآ  ياهلسن  ناوج و  لسن  يارب  یـسک  هچ  میـسیونن  رگا  میا  هدوب  هثداح  نطب  رد  هک  ام  دسیونب ؟ یـسک 
ياقآ  ) هسیئر تئیه  ياضعا  زا  یکی  يرگنـس  رتکد  ینارنخـس  همتاخ  زا  دعب  مینک . . . سیردت  دیاب  نامدوخ  میـسیونب و  دـیاب  نامدوخ  ار 
هجوت اب  دندرک و  يدنب  عمج  هریغ  ینارنخـس و  تقو  تیاعر  هرابرد  دنچ  یتارکذت  نداد  نمـض  ار  هدش  ماجنا  ياهینارنخـس  يدابق ) رتکد 
نایاپ تعاـس 5/8  رد  لوکوم و  دـعب  زور  هب  دـشاب  نارنخـس  نیرخآ  دوب  رارق  هک  وجمزر  رتکد  ياـقآ  ینارنخـس  هسلج  ندـش  ینـالوط  هب 

ناتسراگن ینارنخس  نلاس  رد  هامرهم  هبنشکی 19 حبص  تعاس 9  زا  هرگنک  زور  نیمود  ماما  مرگ  سفن  دـش . مالعا  لوا  زور  ياـه  هماـنرب 
هک تلیضف  هرابرد  دندرک و  زاغآ  ار  دوخ  ینارنخـس  وجمزر  رتکد  ياقآ  سپـس  دش . زاغآ  دیجم  هللا  مالک  زا  یتایآ  توالتاب  ینیمخ  ماما 

ار ناشیا  ندوب  فراعو  ندوب  لد  لها  ینیمخ و  ماما  یگدنز  زا  ییاهقادصم  سپس  دندش و  رکذتم  ار  یتاکن  دوش  یم  یـشان  تعاجـشزا 
، ةالـصلارس دـننام  ییاهباتک  مهنآ  لیلد  دـندوب و  هدیـسر  زین  يدوهـش  تفرعم  هب  یلالدتـسا  تفرعم  رب  هوالع  ماما  دـنتفگ : دـنداد و  حرش 
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همان تیـصو  نیا  ای  تسا و  ماما  يدوهـش  تفرعم  زا  یکاح  همه  هک  تسا  فچابروگ  هب  همان  یتح  ثیدـح و  لـهچ  دـمح ، هروس  ریـسفت 
لامک و ياهزار  زمر و  زا  هک  دراد  ار  فراع  کی  هرهچ  ماـما  ترـضح  نآ  رد  هک  ناـشیا  باطتـسم  ناوید  اـصوصخم  یهلا و  یـسایس - 

بیذـهت ملع و  لیـصحت  رد  ماما  یگدـنز  رـساترس  هک  تسا  تدابع  سفن و  بیذـهت  يدوهـش  تفرعم  همزال  تسا . هاگآ  ناـفرع  قشع و 
نانک حـیبست  دـنیوگ  یم  قح  يانث  ناهج ، تارذ  ریز : تایبا  هلمج  زا  دـندناوخ  ماما  ناوید  زا  ار  یتایبا  هاگنآ  نارنخـس  دـش . يرپس  سفن 

ياشگ هرگ  وت  دای  دشاب  مزامن  هلبق  وت  يوربا  دنیوپ ×××  یم  وا  هار  حیـصف ، رکذ  اب  میرادـنپ  ناشـشماخ  نالدروک  ام  دـنیوج  یم  وا  ياقل 
هب صاوغ  دـشاب  فراع  شیوخ  معزب  هک  سکنآ  دـشاب ×××  مزاین  هب  تمـشچ  هشوگ  رگ  زاین  يور  منکفرب  ناـهج ، ود  رهزا  دـشاب  مزار 
اب تفای  ناوتن  وا  يوس  هب  هر  هفـسلف ، اب  دشاب ×××  فقاو  شیوخ  كال  هب  هک  دنیب  دوش  دازآ  باجح  زا  رگا  يزور  دـشاب  فراعم  يایرد 

درد هب  هراشا  اب  سپس  نارنخـس  تفای  ناوتن  وا  يور  لیمج  قارـشا  قشع  رپهـش  اب  هک  لهب  ار  هفـسلف  نیا  تفای  ناوتن  وا  يوک  لیلع ، مشچ 
دادبتسا هیلع  هک  ار  ماما  ترـضح  یناوج  نارود  تایعابر  زا  یکی  یناوج ، نارود  زا  ماما  تعاجـش  نینچمه  ماما  يدوهـش  ملع  یهاگآ و 

تـسبب هلان  هر  دوب  سفن  هک  مد  نآ  مینک  داینب  هلان  هک  رب  وید  نیز  مینک  داد  اجک  هاشاضر  روج  زا  درک : تئارق  دـندوب  هدورـس  یناخاضر 
زا يراعشا  ندناوخ  اب  درمش و  بالقنا  يارعـش  رد  ریثات  یـساسا  لماع  ار  ماما  تیـصخش  سپـس  يو  مینک  دایرف  هک  تسین  یـسفن  نونکا 
درک رثا  ارعش  رب  هنوگ  نیا  هک  دوب  ماما  تمظع  نیا  تفگ : ینادرم  هللارصن  ياقآ  كاخ  همان  نوخ  رعش  يروآدای  يراوزبس و  دیمح  ياقآ 

. دوب شخب  ماهلا  ام  دـهعتم  يارعـش  يارب  ماـما  مرگ  سفن  تسا . ماـما  دوجو  زا  یـشان  رـصاعم  تاـیبدا  رد  ناـفرع  هساـمح و  هزیمآ  نیا  و 
رد مظعا  هللا  یلو  روشنم  زا  ییوترپ   " ناونع تحت  ار  دوخ  هلاقم  هک  دـندوب  یلنـسح  سواک  رتکد  ياقآ  يدـعب  نارنخـس  نیماضم  یگزاـت 

باتک هس  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  يامیـس  هرابرد  قیقحت  زا  ار  یـشرازگ  ادـتبا  نارنخـس  دـندرک . هضرع  یـسراف " تایبدا 
يرادرب شیف  یگنوگچ  يرارکتریغ و  ياه  هدورس  يریگرامآ  هوحن  هرابرد  دندرک و  نایب  ترـضح  نآ  فصو  هب  طوبرم  رعـش  هعومجم 

، ششخب دوج و  هبعک ، رد  تدالو  ریدغ ، تعافش ، تعاجـش ، تیاصو ، ریما ، ترـضح  تیالو  دننام  ینیوانع  لماش  هک  روبزم  ياهباتک  زا 
يریگ هجیتن  دـنداد و  حیـضوت  ار  نیوانع  نیا  رارکت  تاعفد  دادـعت  دوش و  یم  و . . . ترـضح ) نآ  بسا   ) لدـلد راـقفلاوذ  یگنوگادـخ ،

اب ریما  ترضح  تیالو  الثم  تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نیرتمک  کیمادک  راعشا و  نیرتشیب  تاعوضوم  نیا  زا  کیمادک  هک  دندرک 
وا لبق  راعشا  هسیاقم  اب  سپس  نارنخس  داد . رارق  رعـش  عوضوم  دروم  نیرتمک  رد  شیف  اب 10  هغالبلا  جـهن  هبترم و  نیرتالاب  رد  شیف   148

ترـضح هرابرد  ون  ياهبلاق  رد  هچ  نهک و  ياهبلاق  رد  هچ  ار  ارعـش  بالقنا  زا  دـعب  هاگدـید  و  نیماضم ، یگزات  یمالـسا  بالقنا  زا  دـعب 
ینالوط تلع  هب  هک  دندوب  این  يداوج  یبتجم  رتکد  ياقآ  يدعب  نارنخـس  بالقنا  رعـش  دنداد . رارق  دیکات  دییات و  دروم  مالـسلا  هیلع  یلع 

زا ادتبا  شخب  نیا  رد  يو  دندرک . نایب  نیرضاح  يارب  ار  نآ  زا  یشخب  یمالسا " بالقنا  رعـش  هب  یهاگن   " ناونع تحت  دوخ  هلاقم  ندوب 
رعش تفگ : هتـساخرب ، نآ  نتم  زا  رعاش  هک  تسا  یتلم  ياهنامرآ  فادها و  تهج  رد  لماک  تروص  هب  هک  بالقنا  رعـش  یـساسا  یگژیو 

اه هدکترـشع  اه و  هناخیم  اهرابرد و  رعـش  تسا . یمدرم  هدـنزاس و  رادـفده و  تسا . تما  کی  لاـح  حرـش  تلم و  کـی  ناـبز  بـالقنا 
لقادح نتـشذگ  زا  سپ  دیاب  هرود  ره  یبدا  راثآ  هرابرد  دندقتعم  اه  یـضعب  تسا . راوشد  یکدنا  بالقنا  رعـش  دروم  رد  تواضق  تسین .

بالقنا رعش  فیرعت  رد  نارنخس  دش . دهاوخن  لوذبم  یناکم  ینامز و  تایضتقم  هب  یهجوت  تروص  نیا  رد  نکال  درک  تواضق  لاس   50
درد اب  تسا . مدرم  نابزمه  لدـمه و  رگنـسمه ، شودـمه ، رعاش  تسا ، نآ  یعقاو  يانعم  هب  یمدرم  رعـش  یمالـسا ، بالقنا  رعـش  تفگ :

هب رس  روانت  تخرد  هس  میرگنب ، زبسرس  یناتسغاب  هنوگ  هب  یمالسا  بالقنا  رعش  هب  رگا  دوش . یم  داش  نانآ  يداش  اب  درب و  یم  جنر  مدرم 
نارعاـش رعـش  ناتـسغاب  رواـنت  تخرد  هس  گـنج  ادهـش و  ماـما ، دـنک : یم  بلج  ار  ناـم  هجوت  نخـس  عوضوم  ظاـحل  زا  هدیـشک  کـلف 

رکفنشور م يوهایه  زا  غراف  یمالسا  بالقنا  رصع  رد  رعش  تفگ : یمالـسا  بالقنا  رعـش  ياهیگژیو  هرابرد  این  يداوج  رتکد  دنناملـسم .
هدروآ تسد  هب  مدرم  هماع  نایم  رد  ار  دوخ  یقیقح  هاگیاج  دـش -  یم  رجنم  توغاط  اب  شزاس  هب  رتشیب  هتبلا  هک  شیپ -  ياهنارود  هناـبآ 
نارعاش ساسحا  اه و  هدورـس  رب  اهبالقنا  گرزب و  عیاـقو  ریثاـت  هب  هراـشا  نمـض  يو  دنـشیوخ . هناـمز  نادـنزرف  بـالقنا ، نارعاـش  تسا .
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ماما میراذگاو  ار  نتشیوخ  ادابم  يرادیب  هب  توعد  يزیتس و  تلفغ  - 1 درمشرب : حرش  نیا  هب  ار  یمالسا  بالقنا  رعش  یـساسا  ياهیگژیو 
رکفنشور هقبط  اب  هزرابم  نتشیوخ و  هب  تشگزاب  میراذگ 2 - اپ  هلال  يور  ادابم  تسر  يا  هلال  يدیهش  ره  نوخز  میراذگ  اهنت  ار  شیوخ 
لامجدیس نوچمه  ینارکفتم  طسوت  قیقد  يدج و  لکش  هب  البق  هک  نتشیوخ  هب  تشگزاب  هلاسم  تفگ : تمـسق  نیا  رد  نارنخـس  هدزبرغ 
رکفنـشور هک  يزور  تفای : هار  زین  رعـش  ورملق  هب  دوب  هدش  حرطم  دمحا و . . . لآ  الج  یتعیرـش ، رتکد  يروهال ، لابقا  يدابآدسا ، نیدلا 
تشگزاب - 3 دروخ . یم  قرو  تلم  نیا  خـیرات  هللا ، بزح  یناشفناج  اب  دروخ ، یم  قرع  اهوهایه  زا  رود  بوشآرپ ; رعـش  ياه  هچوک  رد 

جاور يروص  يزاجم و  قشع  ياوتحم  اب  و  هنوگرفک )  ) دولآ هانگ  رعـش  ندورـس  بـالقنا  زا  شیپ  رـصع  رد  هناـفراع  ینامـسآ و  قشع  هب 
دـبای و یم  رد  ار  نارعاش  هنافراع  رعـش  بالقنا  رـصع  رد  یلو  دـش  یم  هلمح  نید  ياهـشزرا  نیرتسدـقم  هزوح  هب  یهاـگ  یتح  تشاد و 

ردام رهم  هک  ار  بآ  دنا و  هدرک  مایق  وت  مارتحا  هب  هک  مراد  یم  تسود  ار  ناتخرد  تسا . هارمه  راثیا و . . . نوخ ، تداهـش  اب  هارمه  قشع 
دیس يا  هدرازگ  تداهش  حبص  زامن  نآ  رد  وت  هک  یبارحم  قلف  تتباجن و  راد  هنیآ  قفش  تسا  هدرک  نوگخرس  ار  فرـش  وت  نوخ  تسوت 

دـنک و یم  روج  ملظ و  نیزگیاج  ار  تلادـع  هک  یـسک  ندـمآ  يارب  تبثم  هدـنزاس و  راظتنا  دوعوم  راظتنا  يدوراـمرگ 4 - يوسوم  یلع 
فص راظتنا  هب  تهر  رد  راهب  تمارک  ياارم  نک  هفوکش  رپ  راظتنا  مامت  اب  ار  وت  مشک  یم  هآ  دیامن . یم  نیمضت  ار  نیفعـضتسم  تیمکاح 

رد نافرع  هسامح و  نایم  هک  يدنویپ  نافرع  هسامح و  دنویپ  هوزق 5 - اضریلع  راهب . . . زا  یناوراک  دیهش ، زا  یناوراک  دنا  هتسشن  فص  هب 
رعـش رد  ار  ینایرج  دوخ  هتفای ، ینیع  دومن  لزغ  بلاـق  رد  هژیوب  بـالقنا  رعـش  يریگ  لکـش  زاـغآ  زا  هتفرگ و  لکـش  سدـقم  عاـفد  رعش 

، درک هراشا  ماردپ )  ) یقداص سابع  هب  ناوت  یم  نایرج  نیا  ناورـشیپ  زا  دیمان . هسامح " لزغ -   " ار نآ  ناوت  یم  هک  هدروآ  دیدپ  بالقنا 
بش رد  نامیناخرچب  هک  ناخرچب  مشچ  نکش  بش  تسا . هتـشاد  يا  هدمع  شقن  نافرع  هسامح و  دنویپ  رد  هک  ینادرم  هللارـصن  نینچمه 

نم نوگژاو ،  یم  نوگژاو ، نم  ای  نامینادرگ  هلی  ات  نزب  هنوگ  نآ  لـهد  دزیخرب  نیمز  لـها  زا  هلهله  اـت  هله  ناـمیناصق  رب  هناتـسم  هزجعم 
لیاسم بالقنا  رعش  هب  یعامتجا  یـسایس و  لیاسم  دورو  ما 6 - هدیـصقر  نوخ  رحب  رد  اپ  تسد و  یب  رـس و  یب  نم  ما  هدیـصقر  نوگژاو 
هدورس عوضوم  نیا  رد  يدنمشزرا  راعشا  يرایسب  يارعش  دنا و  هتفای  روهظ  زورب و  لاجم  یـسراف  رعـش  رد  زابرید  زا  یعامتجا  یـسایس و 

بالقنا رعـش  تسا  رـصاعم  ناهج  رد  ریخا  ههد  دنچ  یـسایس  هدیدپ  نیرتزیگنا  تفگـش  هکنیا  هب  هجوت  اب  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  اما  دـنا 
نیهفرم نازودنارز و  ناراکایر و  شهوکن  نادیهش ، دای  ریظن  یتاعوضوم  دراد و  یعامتجا  یسایس و  لیاسم  اب  یصاخ  دنویپ  زین  یمالـسا 

تایبدا و دراد . یـصاخ  هولج  بالقنا  رعـش  رد  بالقنا و . . . نارای  تداهـش  ای  تافو  ینیمخ ، ماما  تلحر  مدرم ، ياـهجنر  ناـیب  درد ، یب 
ندش رت  فیرظ  لوصحم  ار  تایبدا  دوخ  نانخـس  رد  يو  دندوب  یبرثی  ییحی  رتکد  ياقآ  تخادرپ  ینارنخـس  هب  هک  يدـعب  رفن  ربکا  داهج 

زا دـنمرنه  تسا . رتـالاب  یگرمزور  زا  رنه  تسین . نارگید  هرمزور  شنیب  رد  هک  دـنیب  یم  ار  ییاـهزیچ  دـنمرنه  تفگ : تسناد و  دـنمرنه 
، یمالـسا تموکح  هب  توعد  اعطق  دراذـگ . یم  رثا  دـنمرنه  رب  هک  تسا  يزیچ  هچ  ینامرآ  تموکح  رد  دوش . یم  رثاتم  هوکـش  ییابیز و 

رگا  ) ناـمکاح ياـهزاین  و  دـشاب ) یمدرم  تموکح  رگا   ) یمدرم ياـهزاین  زین  رگید  ياـهتموکح  رد  تسا . یناـمرآ  تموکح  هب  توـعد 
زا یضعب  تئارق  اب  سپس  نارنخس  میور . یم  رتالاب  دح  نیا  زا  ام  ینامرآ ، تموکح  رد  یلو  تسا  رظن  دروم  دشاب ) يروتاتکید  تموکح 
 ، دوش یم  زاغآ  يویند  یگدنز  نیمه  زا  تداعـس  هک  تسایند  كرت  موهفم  هب  هن  نتفر  ادخ  يوس  هب  هکنیا  رب  دـیکات  میرک و  نارق  تایآ 

نایب هب  سپـس  يو  جـیورت .  هلحرم  عافد و  هلحرم  سیـسات ، هلحرم  دراد : هلحرم  هس  ینامرآ  یگدـنز  هب  توعد  یمالـسا  ماـظن  رد  تفگ :
درک و نایب  نانآ  زا  يراعشا  تئارق  اب  رصاعم  يارعـش  رب  ار  یمالـسا  بالقنا  ریثات  تخادرپ و  بیدا  تیلوئـسم  روبزم و  لحارم  یگنوگچ 

تمظع يروآدایاب  یبدا  ياهراک  يارب  عیـسو  هصرع  کی  ناونع  هب  رما  نیا  هب  نتخادرپ  موزل  ربکا و  داـهج  هراـبرد  یثحب  یط  همتاـخ  رد 
داهج سفن و  اب  داهج  هزوح  زا  یلیاسم  یخیرات  ياه  هنومن  نیا  هب  هجوت  اب  درک  داهنشیپ  ریسا  اب  راتفر  نمشد و  اب  گنج  رد  ریما  ترضح 
رارق هجوت  دروم  تاـیبدا  هصرع  رد  دوش و  هدیـشک  ریوصت  هب  دـش -  نینچ  یلیمحت  گـنج  رغـصا و  داـهج  هراـبرد  هک  هنوگناـمه  ربکا - 

یط هک  دندوب  يدمحا  رتکد  مالسالا  ۀجح  يدعب  نارنخس  يدازآ  میسرت  داد . همتاخ  دوخ  نانخـس  هب  یلزغ  ندناوخ  اب  سپـس  يو  دریگ .
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تیعماج زا  یـشان  ار  یمالـسا  بالقنا  تایبدا  تیعماج  تسا . یلجتم  وا  ياه  هتـشون  راثآ و  رد  سکره  حور  هکنیا  هب  هراشا  اـب  یناـنخس 
شناتـسود لوصا . هب  يدـنب  ياپ  رد  تعاجـش  رد  نافرع ، رد  تسا ، نرق  راوس  کت  ینیمخ  ماما  تفگ : تسناد و  ینیمخ  ماـما  دـنلب  حور 

ار ناشباتک  باسح و  مه  نارفک  نشور  نم  حالطصا  هب  نارکفنشور و  نانمشد و  دنتفر و  شلابند  تسا و  هنوگچ  وا  دنتـسناد  یم  یبوخب 
بترم ترایز  هژیوب  ندوب و  ترخآ  دای  تدابع ، يزیخرحـس ، هلمج  زا  ماما  تایـصوصخ  هب  هراشااب  نارنخـس  دـندرک . ادـج  لوا  نامه  زا 

دش و روآدای  بالقنا  يارعـش  ابدا و  رد  مالـسا ، ناگدنمزر  رد  شناوریپ ، رد  ار  ماما  حور  رولبت  ع ، )  ) نینموملاریما ترـضح  رهطم  دـقرم 
ار شردـق  دـیاب  هک  تسا  یهلا  تاحفن  زا  هحفن  نیا  درک . میـسرت  ار  يدازآ  نید  بوچراهچ  رد  ماما  دروآ . يدازآ  اـم  يارب  ماـما  تفگ :

تعاس زا  رهظزادعب  تسش  تفای و  همتاخ  تحارتسا  زامن و  هماقا  يارب  حبص  تسـشن  ینارنخـس  نیا  زا  دعب  میرادب .  ساپ  ار  نآ  مینادب و 
دیمح ياقآ  دـیجم  هللا  مالک  زا  دـنچ  یتایآ  تئارق  زا  دـعب  ادـتبا  درک و  ادـیپ  همادا  اددـجم  ینیمخ  ماما  ناتـسراگن  لـحم  ناـمه  رد  30/4

افـص وت  زا  هک  نابغاب  يا  علطم : اـب  يرعـش  هعطق  ندـناوخ  نمـض  يو  یگنهرف  ریـسم  تفرگ . رارق  نوبیرت  تشپ  فورعم  رعاـش  يراوزبس 
یگنهرف و ریـسم  میمرت  ار  ینیمخ  ماما  تضهن  ياهیگژیو  یکی  یهاتوک  نانخـس  یط  ام  غارچ  ادابم  شومخ  تخر  زا  ورد  اـم  غاـب  تفاـی 
اب یتح  ای  دندرک و  توکـس  ای  دندوب  یهاوخیدازآ  يدازآ و  یعدم  هک  يا  هدع  دـش  عورـش  ماما  تضهن  یتقو  تفگ : درک و  مالعا  یبدا 

بذج یمالسا و  بالقنا  يارعـش  یگچراپکی  تدحو و  موزل  باب  رد  یتارکذت  نداد  نمـض  سپـس  يو  دنتـساخرب . تفلاخم  هب  بالقنا 
اهـشزرا دـض  حرط  یپ  رد  نانچمه  هک  یتوغاط  يارعـش  اب  هلباقم  یمالـسا و  تاداقتعا  بـالقنا و  میرح  زا  عاـفد  ترورـض  رب  اـهنآ  همه 

تمکح رتکد  ياقآ  يدـعب  نارنخـس  تمایق  تیدـبا و  داد . نایاپ  دوخ  نانخـس  هب  رگید  يرعـش  هعطق  ندـناوخ  اـب  درک و  دـیکات  دنتـسه ،
وطـسرا زا  يا  هلمج  نایب  اب  يو  دندرک . هضرع  رعـش " رد  تمایق  تیدبا و  موهفم   " ناونع تحت  ار  دوخ  ینارنخـس  هک  دـندوب  یحلاصالم 

یمالسا و بالقنا  هرابرد  یثحب  نمـض  مالعا و  هفـسلف  زا  رت  یفـسلف  ار  یـسراف  رعـش  تسا " خیرات  زا  رتمهم  رترب و  يا  هفـسلف  رعـش   " هک
نیا ماـیپ  دـیبات . نیمز  رب  نامـسآ  زا  نیمز  نارود  نیرت  ینیمز  رد  ینامـسآ  بـالقنا  نیا  تفگ : رـصاعم  ناـهج  يارب  نآ  ماـیپ  تیعقوـم و 
رشب يارب  میراد ، رـصاعم  رـشب  يارب  یمایپ  هچ  ام  تسا . تادوجوم  یگتفرگ  نارود  رـصع  ام  رـصع  تسیچ ؟ رـصاعم  يایند  يارب  بالقنا 

. تسا يدوبان  دیدهت  ضرعم  رد  درب و  یم  جنر  اهداضت  اهشنت و  زا  يراوآ  ریز  رـشب  نادجو  تقیقح و  میراد ؟ هچ  يزورما  هتفرگ  نارود 
ياـهزرم هلئـسم  هراـبرد  یثحب  یتـسه و  تقیقح  یگدـنز و  گرم و  تیعقاو  دروم  رد  یمالـسا  بـالقنا  ماـیپ  هب  هراـشااب  سپـس  نارنخس 

ریگارف زرطب  ناسنا  يونعم  ياه  تیلباق  يا  هرود  چـیه  رد  تفگ : تیدـبا  نامز و  جـنر ، يدازآ ، یگدـنز ، گرم ، لیبق  زا  ناسنا  یگدـنز 
رـشب ییاناوت  یحور و  تاناکما  رـصاعم  ناهج  رد  تسا . هدوبن  يرگ  يویند  ایند و  تمدـخ  رد  نینچ  نیا  ینیب  ناهج  داقتعا و  کی  هباثمب 

فیراعت هوک  ربارب  رد  ام  تسا و  راتفرگ  اهروتوم و . . . اه و  هناخراک  تیندم و  ندمت و  زا  يراوآ  ریز  رـشب  هزورما  تسایند . تمدـخ  رد 
هجوت هب  هراشا  اب  سپس  نارنخس  تسا . لومشناهج  نهک و  يا  هلئسم  تیدبا  درد  میراد . رـصاعم  يایند  يارب  یفیراعت  هچ  هناسانـش  ناسنا 

ام يایند  رد  تفگ : درک و  حرطم  ار  یـسراپ  رعـش  رد  تمایق  تیدـبا و  هلئـسم  اهخاک ، زا  رترب  یتح  نهک  رباقم  نتخاس  تیدـبا و  هب  رـشب 
ققحم نامز  رد  ار  دوخ  دهاوخ  یم  اذل  تسا و  شیوخ  تیدبا  زا  تلفغ  رـصاعم  ناسنا  درد  تسین . دوخ  تیدـبا  تمایق و  هب  هاگآ  یـسک 

نم تفگ : دوب  هدروآ  ار  خساپ  هک  هزداندراوش  هب  دندرک  تفایرد  شیوخ  توعد  خساپ  رد  ار  فچابروگ  همان  یتقو  ماما  ترـضح  دـنک .
تکرح نیا  ناریا و  ینامـسآ  بالقنا  دروآ  هر  نیرتگرزب  اتیاهن  یحلاصالم  رتکد  میاشگب . امـش  رب  بیغ  ملاع  زا  يا  هچیرد  متـساوخ  یم 

نآ زا  هنافساتم  رـصاعم  رـشب  هک  درک  مالعا  وا  ندرک  هاگآ  گرم  ناسنا و  يور  رب  نامـسآ  تیدبا و  ياهرد  ندوشگ  ار  يونعم  لیـصا و 
بالقنا ریثات  ناونع  تحت  ار  دوخ  هلاقم  زا  يا  هدرـشف  هک  دـندوب  يدارم  اـضرمالغ  ياـقآ  يدـعب  نارنخـس  یناتـساد  تاـیبدا  تسا . لـفاغ 

ناریا و رد  یـسیون  ناتـساد  هلاسدص  دودح  خیرات  هب  هراشا  نمـض  ادتبا  يو  دـندرک . نایب  یناتـساد  تایبدا  رب  یلیمحت  گنج  یمالـسا و 
تیوه و دقاف  ناریا  رد  یـسیون  ناتـساد  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  ات  هکنیا  تسا و  لومعم  برغ  رد  هک  يا  هویـش  کبـس و  هب  نآ  شرتسگ 
گنج و  " نوچمه یگرزب  راثآ  نآ  رد  هک  تسناد  يا  هدرتسگ  رایـسب  هصرع  ياراد  ار  گنج  هراـبرد  نتـشون  دوب  يرتمک  تینما  هیـشاح 
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ره زا  رتهب  هک  تسا  هدش  داجیا  هتراپالام  رثا   " تسوپ يوگنیمه و"  زا  دـیآ " یم  رد  ادـص  هب  هک  يارب  اهـسوقان  يوتـسلوت " ، رثا  حـلص "
سپس يو  دوش . یم  جارختـسا  اهناتـساد  اهنامر و  نیمه  لد  زا  نیتسار  قیقد و  خیرات  تساهیزوریپ و  اهیداش و  اهجنر ، رگریوصت  یخیرات 

ار یمالـسا  ناریا  یبدا  راثآ  نیرت  هدـمع  یلیمحت  گنج  هب  هراشا  اب  درک و  مالعا  یـصاخ  ترارح  امرگ و  ياراد  ار  گنج  تاـیبدا  رازاـب 
رد هدش و  پاچ  تاعوبطم  رد  یلیمحت  گنج  هرابرد  هاتوک  ناتـساد  زا 1160  شیب  ياهلاس 70  زاغآ  ات  تفگ : تسناد و  گنج  زا  رثاـتم 

ادیپ ار  دوخ  هتـسیاش  ياج  یمالـسا  ناریا  هعماج  رد  ات  دور  یم  گنج  تایبدا  تسا . هدش  پاچ  دـنلب  ناتـساد  بیرق 220 زین  ناـمز  نیمه 
یلکش هاگ  هک  يرگید  یبدا  عون  میرذگب  هک  اهناتـساد  زا  دوش . عورـش  هطقن  نیمه  زا  ام  یـسیون  ناتـساد  لوحت  هک  دور  یم  دیما  دنک و 
يونعم ياهرواب  يرواب و  نید  اهروشک ، ریاس  رد  گنج  تایبدا  هب  یتاراشا  اب  نارنخس  تسا . گنج  زا  يراگن  هرطاخ  دراد  هراو  ناتـساد 
یـسیون ناتـساد  نتم  نطب و  زا  یـشخب  گنج  تایبدا  رانک  رد  یناتـساد  ياـه  هتـشون  بلغا  رد  هک  تسناد  یمهم  تاـعوضوم  زا  یکی  ار 

رد رنه  نیا  هک  هدـش  ثعاب  زورما  یـسیون  ناتـساد  هنوگراعـش  شرگن  نایب و  نکال  هدـش  کیدزن  یـسدق " رنه  " یعون هب  هک  تسا  زورما 
. دش دهاوخ  فرطرب  هصیقن  نیا  ابیز  مرف  یسیون و  ناتـساد  نونف  اب  ییانـشآ  نایب و  لماکت  اب  دشابن و  تباقر  هضرع و  لباق  یناهج  هصرع 

بالقنا نامر  تفگ : دـنا  هدرک  هیدـه  یمالـسا  بالقنا  هب  ار  يدنمـشزرا  راـثآ  اـهلاس  یط  هک  یناگدنـسیون  زا  ریدـقت  اـب  همتاـخ  رد  يو 
لکـش زونه  هدـشن و  هدـیرفآ  زونه  دـشاب  نارگراثیا  ادهـش و  میظع و  بالقنا  نیا  ناش  روخ  رد  هک  يوحن  هب  یلیمحت  گـنج  یمالـسا و 

تایبدا اما  تسا . هتـسجن  هار  ناهج  هاگیاج  رد  هدـشن و  میـسرت  تسا  هتـسیاب  هک  هنوگنآ  لوئـسم  دـقتعم و  ناگدنـسیون  ملق  اب  نآ  ییاـهن 
رد ار  تقیقح  قالخا و  تیونعم و  هک  تسا  ناگدنسیون  هدهع  هب  میظع  ثاریم  نیا  زا  يرادساپ  تسام و  يدازآ  ثاریم  یمالـسا  بالقنا 

چیه  " هک میتفریذـپ  رگا  دـننک . یم  هیدـه  نآ  یقیقح  ناثراو  بالقنا و  تحاس  هب  راذـگرثا  ابیز و  ناـبز  هدیجنـس و  یبلاـق  رترب و  یلکش 
میهاوخن يداعبتـسا  چـیه  هاگنآ  دوب " دـهاوخن  راگدـنام  تسا  هدـشن  هضرع  يا  هتـسیاش  يرنه  لکـش  هب  هک  ینامز  اـت  يرکفت  هشیدـنا و 

يدعب نارنخس  بالقنا  رعش  نز و  دنک . هدز  تفگش  ار  هنامز  هک  میشیدنایب  ییاهناتـساد  هب  یمالـسا  بالقنا  تایبدا  هصرع  رد  هک  تشاد 
زا قشع  حیضوت  فیرعت و  نمض  دندرک و  زاغآ  ار  دوخ  نانخـس  بالقنا  رعـش  رد  نز  هرهچ  ناونع  تحت  هک  دندوب  یعراز  هبوبحم  مناخ 

دندرک و تئارق  قشع  هرابرد  ار  رصاعم  يارعش  راعـشا  زا  یتایبا  یتعیرـش  رتکد  يرهطم ، داتـسا  تنارود ، لیو  نوچمه  ینارکفتم  هاگدید 
هک لوا  ههد  رد  صوصخب  بالقنا  رعـش  رد  يزاجم  قشع  دـنتفگ : یناویح  ای  يزاجم  قشع  اب  نآ  تواـفت  یقیقح و  قشع  حیـضوت  نمض 

هدید راعشا  زا  یضعب  رد  يزاجم  قشع  هب  هجوت  زا  ییاه  هقرج  گنج  نایاپ  زا  دعب  هنافـساتم  اما  درادن  ییاج  تسا  گنج  مایا  اب  فداصم 
هرهچ رصاعم  يارعـش  زا  يراعـشا  ندناوخ  اب  تخادرپ و  هسامح  نز و  ناونع  تحت  دوخ  هلاقم  يدعب  شخب  هب  سپـس  نارنخـس  دوش . یم 

رب دیکات  اب  دومن و  میسرت  بالقنا و . . .  رعـش  رد  یبهذم  نانز  يردام ، نز و  هودنا ، نز و  نیوانع  اب  یمالـسا  بالقنا  رد  ار  نز  یـسامح 
هسلج تحارتسا  اشع و  برغم و  زامن  هماقا  زا  دعب  ثیدح  لهچ  داد . نایاپ  دوخ  نانخس  هب  راعشا  زا  یـضعب  یپاچ  ياهطلغ  حیحـصت  موزل 
قطنم  ، Heuristic کیتسیروه (  یـسررب   " ناونع اـب  ار  دوخ  نانخـس  ناـشیا  تفاـی . همادا  يزورمین  لوسر  رتکد  ياـقآ  ینارنخـس  اـب 

دندرک و عورش  رصاعم " تایبدا  رد  باتک  نیا  شقن  ثیدح "و  لهچ   " باتک ییارقتسا ) قطنم   ، deductive ویتکادید (  و  یفاشتکا )
تیاعر ییاویش ، ینیرفآزاب ، رد  ار  ماما  طلـست  هدنام  یقاب  ینیمخ  ماما  زا  يا  همجرت  تروص  هب  هک  ثیدح " لهچ   " باتک تیمها  نایب  اب 

زا اعقاو  دنتـسه  متـسیب  نرق  گرزب  حلـصم  کی  هکنیا  زا  ریغ  ینیمخ  ماما  دـنتفگ : دـندش و  روآدای  روبزم  نتم  زاجیا  همجرت و  رد  تناـما 
فلتخم راشقا  رب  یقیمع  ریثاـت  هک  دراد  ییاـبیز  رایـسب  تـالمج  اـعقاو  ثیدـح  لـهچ  نتم  صوصخب  دـندوب و  يا  هغباـن  مه  یبدا  ظاـحل 

هک دندوب  يدابق  رتکد  ياقآ  يدعب  نارنخس  رـصاعم  رعـش  رد  ییارگدامن  تسا . هتـشاد  نایوجـشناد  ناراگن و  همانزور  بالط ، صوصخب 
نمض دندرک و  نایب  ماما " ترضح  هریـس  هشیدنا و  وترپ  رد  رـصاعم  رعـش  رد  ییارگدامن  ییافوکـش   " ناونع تحت  ار  دوخ  هلاقم  هصالخ 
نوتم ياضف  هب  هک  دـیدج  هژاو  ره  دـنتفگ : تسا  فیرعت  لباقریغ  شکرـس و  يرـصنع  هک  ییارگدامن  دامن و  موهفم  هرابرد  یتاحیـضوت 

رثا صخـش  ای  هرود  کی  راثآ  ياه  ینیرفآریوصت  راتخاس و  رد  دـیاب  دامن  هکلب  تسین ، دامن  دـنک  ادـیپ  جاور  دـبای و  هار  یبالقنا  تایبدا 
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هولج ام  راگزور  ات  مهن  نرق  رخاوا  زا  ابیرقت  ینعی  هتشذگ  نرق  نیدنچ  لوط  رد  ینافرع  تایبدا  ییالط  نارود  زا  دعب  تفگ : يو  دراذگب .
ماما ترـضح  یـسدق  سافنا  یمالـسا و  بالقنا  تکرب  هب  ات  دوب  هداهن  لوفا  هب  ور  ام  روشک  رد  نیدامن  تایبدا  ياه  ینیرفآ  ییابیز  اـه و 

ینافرع نارکیب  يایرد  رد  قیرط  یط  نآرق و  ضایف  همـشچرس  زا  يو  يدنم  هرهب  لصاح  هک  راوگرزب  نآ  رعـش  هنابیدا و  ریباعت  راثآ و  رد 
هکنیا نآ و  يدنب  قبط  تیلباق  نیدامن و  هاگیاج  هب  هراشا  اب  سپس  نارنخس  میتسه . رصاعم  تایبدا  رد  ییارگدامن  ییافوکـش  دهاش  تسا ،

، رون رثوک ، هلمج  زا  ار -  ماما  ترـضح  راثآ  رد  هتفر  راکب  ياهدامن  زا  يا  هراـپ  دـنراد ، دوجو  اـهدامن  عاونا  رتشیب  ینیمخ  ماـما  راـثآ  رد 
زا یتایبا  ندناوخ  اب  ار  ماما  رثا  رب  ناشیا  ینیرفآریوصت  ماما و  نایب  زرط  زا  ار  رصاعم  يارعـش  يریذپرثا  درمـشرب و  دیهـش -  سدق ، حبص ،

ار دوخ  نانخس  رگشناد  دمحم  رتکد  ياقآ  يدابق ، رتکد  ياقآ  زا  دعب  یناتـسبد  ياهباتک  بالقنا و  تایبدا  تخاس . حرطم  رـصاعم  يارعش 
ریز علطم  اب  ینیمخ  ماما  زا  ار  یلزغ  ادتبا  رد  يو  دندرک  زاغآ   " ناتسبد یسراف  ياهباتک  رب  یمالسا  بالقنا  تایبدا  ریثات  یسررب   " هرابرد
لوا زا  یسرد  ياهباتک  یسررب  هب  سپـس  رادلد و  زا  ریغ  هب  هناخیم  هر  میوج  هک  زا  رای  زج  دوخ  یگناوید  مغ  میوگ  هک  اب  دندرک : تئارق 

رد هک  یبلاطم  ریاس  ناشیا و  ریوصت  ماما و  ترـضح  نانخـس  یمالـسا ، بالقنا  هب  طوبرم  بلاطم  زا  تخادرپ و  ییادتبا  مجنپ  ات  ییادـتبا 
تسناد و ییاه  فعض  ياراد  ار  اهنآ  زا  ياهـشخب  روبزم  ياهباتک  زا  کی  ره  تیفیک  ندرک  صخـشم  اب  تسا  هدش  جرد  روبزم  ياهباتک 

یط هک  دندوب  هداز  ناریا  هللا  تمعن  رتکد  ياقآ  يدعب  نارنخس  بالقنا  لزغ  دوش . فرطرب  اه  فعض  هنوگ  نیا  هک  درک  يراودیما  راهظا 
یگراو و ناتـساد  ناریا ، رد  نآ  یخیراـت  قباوس  لزغ و  هراـبرد  یثحب  نمـض  ناـشیا  دـنتخادرپ  بـالقنا  لزغ  کبـس  یـسررب  هب  ناـنخس 
، یمالـسا بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تفگ : درک و  مالعا  يزورما  ياهلزغ  تایـصوصخ  زا  ار  نیگنـس  ياهنزو  ینـالوط و  نازوا  زا  هدافتـسا 
فیطل و یناعم  ثیح  زا  ار  لزغ  بلاق  سدـقم  عافد  ياـه  هنحـص  رد  نارعاـش  میقتـسم  هبرجت  یـساسحا و  یفطاـع و  ياـه  هنحـص  دوجو 

نارنخـس تسا . هداد  لکـش  ار  لزغ  هسامح و  دنویپ  ینعی  لزغ  زا  یـصاخ  عون  يزابناج  راثیا و  تداشر و  هیحور  تخاس و  روراب  روشرپ 
دیکات دروم  یقیـسوم  تخیر و  رد  ینوگرگد  نینچمه  یناعم و  عونت  ثیح  زا  ار  یمالـسا  بالقنا  لزغ  لزغ ، تیفرظ  هب  هراـشا  اـب  سپس 

زا مود  زور  تسشن  همتاخ  زا  دعب  رعش  بش  داد . نایاپ  دوخ  نانخـس  هب  رـصاعم  يارعـش  ياهلزغ  هنومن  زا  دنچ  یتایبا  تئارق  اب  داد و  رارق 
يارعش نآ  رد  هک  دش  رازگرب  ناهفصا  ریدغ  غاب  رد  هرگنک  ياه  همانرب  اب  طابترا  رد  يرعـش  بش  تعاس 22 ات  رهظ  زا  دعب  تعاس 30/7 

، ققحم ادوج  ینادرم ، هللارـصن  يراوزبس ، دـیمح  يدورامرگ ، يوسوم  یلعدیـس  ناـیاقآ  یجنگ و  سگرن  مناـخ  هلمج  زا  روشک  فورعم 
دنتـشاد روضح  تبحم  داوجدمحم  یقالخا ، ایرکز  يدابآ ، بیبح  یگیب  زیورپ  ینمهب ، یلعدمحم  یماشتحا ، ورـسخ  ییاکاک ، رابجلادبع 

زا هرگنک  زور  نیرخآ  اه  هلـصاف  ندودز  دندرک . تئارق  بدا  رعـش و  نارادتـسود  نادنمرنه و  نادـنم ، هشیدـنا  عمج  رد  ار  دوخ  راعـشا  و 
ادـتبا دـش و  زاغآ  ینیمخ  ماما  ناتـسراگن  ینارنخـس  رالات  رد  دـیجم  هللا  مالک  زا  یتایآ  توالت  اب  هبنشود 20/7/77  زور  حبـص  تعاس 9 

دوخ و یگدنز  ياهجنر  اه و  یتخس  زا  يا  همش  ندرمشرب  اب  یهاتوک  ینارنخـس  نمـض  تفرگ و  رارق  نوبیرت  تشپ  دنـسرخ  زیورپ  ياقآ 
ترایز يارب  دهـشم  زا  شا  یگدـنز  رفـس  نیرخآ  رد  هک  يرفعج  همالع  داتـسا   ) ینیوزق یبتجم  خیـش  جاح  موحرم  زا  يا  هرطاخ  فیرعت 
ندودز رب  ینبم  ماما  ترـضح  رظن  رب  دندوب ) هتفر  ناشیا  زاوشیپ  هب  ماما  دمآ و  مق  هب  دندوب -  هدش  دازآ  نادـنز  زا  هزات  هک  ینیمخ -  ماما 
دندناوخ ار  دوخ  راعشا  زا  یتاعطق  رـصاعم ) رعاش   ) ینمهب یلعدمحم  ياقآ  سپـس  ندمآ  هنیآ  درک . دیکات  هاگـشناد  هزوح و  نایم  هلـصاف 

تـشپ تفه  مینک  هیرگ  ار  وت  هکنآ  دابم  داب و  نامگرم  مینک  هیرگ  ارچ  تسین  یـسک  وت  زا  رت  هدـنز  تسا : نینچ  نآ  تایبا  زا  یـضعب  هک 
ام هک  تسا  خلت  وت  دالیم  بش  شخبب  دوب  تندـمآ  هنیآ  تنتفر  مینک  هیرگ  امـش  گوس  رد  هک  میـشاب  هک  ام  دـیزرل  تلالز  مان  زا  شطع 

دیاـش وت  اـب  منک  ادـیپ  ارت  مهاوـخ  یم  زاـب  مینک ×××  هیرگ  ادهـش  ناـج  هب  میناوـت  یم  رگم  میدرکن  هیرگ  ادهـش  مسج  هب  اـم  مینک  هیرگ 
رد مدـش  مگ  ارم  نک  اـنعم  هنیئآ  ياوت  ناـه  متـشاد  یـساره  ندوب  دوـخ  یک ز  متـشاد  یـسانشدوخ  رگ  ما  یک  نم  منک  اـنعم  ار  شیوـخ 

رومیت رتکد  ياـقآ  سپـس  بـالقنا  تاـیبدا  زنط و  منک . . . اـیرد  ار  شیوخ  هرطق  هرطق  منک  ادـیپ  ار  دور  اـت  یتصرف  ارم  نک  ادـیپ  شیوخ 
هب هراشا  اب  يو  دـندرک . زاغآ  یمالـسا " بالقنا  تایبدا  رد  زنط   " ناونع اب  ار  دوخ  نانخـس  دـنتفرگ و  رارق  ینارنخـس  هاگیاج  رد  یمـالغ 
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يدج روط  هب  نآ  یگدنلاب  جاور و  مغریلع  تساه و  هقیلـس  فالتخا  هکلب  تسین  اه  هقیلـس  ددـعت  زنط  یبایزرا  تخانـش و  لکـشم  هکنیا 
زنط تاـفآ  زا  یکی  درادـن . قرف  هناـگیب  اـی  دوخ  هب  تسا ، دـنخرهز  هکلب  تسین  هدـنخ  ـالوصا  زنط  تفگ : تسا  هدـشن  ثحب  زنط  هراـبرد 

يدقتنم یفورعم . سابع  هاتوک  ياهناتـساد  دننام  روعـش  هن  تسا  راعـش  لاح ، هن  تسا  لاق  شذخام  هک  یتسایـس  صوصخب  تسا  تسایس 
یفاصنا یب  یتح  دـنک ، یم  ماع  صاخ و  هکحـضم  ار  دوخ  زیچ  رهزا  شیب  دور  یم  يدارفا  مارم و  بتکم و  غارـس  هب  يراگنا  هداس  اب  هک 

هفیطل و زنط ، هکنیا  حیضوت  اب  نارنخـس  تسین . ییاوه  لاح و  نینچزا  رودب  زین  یـشک  هبخن  یـسانش  هعماج  باتک  رد  یلق  اضر  یلع  ياه 
هنومن هب  هراشا  اب  تسا و  هتفای  تسد  زنط  زا  ییاهزرم  هب  یمالسا  بالقنا  تایبدا  هکنیا  هنوگزنط و  نایب  هرابرد  یحرش  نمض  تسین  وجه 
یناکاز دیبع  زا  يا  هفیطل  اب  ار  دوخ  نانخـس  اتیاهن  ینیـسح و . . . نسح  یتاره ، ناملـس  دای  هدـنز  نوچمه  ییارعـش  راثآ  رد  زنط  زا  ییاه 

دادرخ یمدرم 15  مایق  باتزاب   " هرابرد تخادرپ و  ینارنخـس  هب  یبازنا  رتکد  ياقآ  سپـس  مالـسا  یلجت  درب . نایاپ  هب  ناریا  نازانط  داتـسا 
ماما تدالو  هیضرم و  يارهز  ترضح  دالیم  کیربت  نمـض  ادتبا  نارنخـس  تشاد . نایب  ار  یبلاطم  ات 57 ) زا 42  "  ) رـصاعم تایبدا  رد   42
تسا ناریا  یمالسا  يروهمج  راذگناینب  دلوت  لاس  نیمدص  هک  هدنیآ  لاس  رد  صوصخب  یتآ  ياهلاس  رد  هرگنک  همادا  يوزرآ  ینیمخ و 
دادرخ یمدرم 15  مایق  باتزاب  ریثات و  یـسررب  رد  ار  دوخ  هلاقم  بوچراهچ  یمالـسا ، بالقنا  تاـیبدا  هراـبرد  رتشیب  یـسررب  قیقحت و  و 
هنومن درک و  مالعا  دمحا  لآ  لالج  موحرم  یگدزبرغ  باتک  هلمج  زا  نوگانوگ  ياهباتک  تاعوبطم و  اه و  هدورس  اهراعـش ، رد  لاس 42 

هب درک و  ناـیب  دـالج " وت  رب  گرم  يا  ، ار ناـهانپ  یب  مق  رد  دنتـشک  اوـسر ، یلیئارـسا  لاـمع   " هلمج زا  ار  دادرخ 42  ياهراعـش  زا  ییاه 
مجح نایـصع  جوا  زور  ناـج  دیـشروخ  نوخ  مدادرخ  نم  یثدـحم : ياـقآ  رعـش  هلمج  زا  تخادرپ  عوضوم  نیا  باـب  رد  يراعـشا  تئارق 
رامخ رد  ار  ام  تخس  تسام  تلفغ  باوخ  مرج  تسایس  سوباک  فوخ  رایرهش : زا  تیب  نیا  ای  مالـسا . . . یلجت  دهاش  قلخ  دایرف  عیـسو 
سیئر هک  تسا  یندینـش  دـش و  یم  هفخ  ولگ  رد  سفن  هک  دوب  دـیدش  نانچنآ  قاـنتخا  نارود  نیا  رد  تفگ : يو  دـنتفرگ  نویفا  لـکلا و 

نارنخـس مشک " . یم  نوریب  ناـتیولگ  زا  ار  ناـبز  دـیایب  نوریب  ناـتیاهولگ  زا  ینیمخ  رگا خ   " هک دوب  هدرک  دـیدهت  نینچ  زیربت  كاواـس 
رـصع داد . همتاخ  دوخ  نانخـس  هب  هنیمز  نیا  رد  دـنچ  یتایبا  تئارق  نادـنمرنه و  راثآ  رد  ماما  مالک  مایق و  ریثات  یگنوگچ  ناـیب  اـب  سپس 

تخادرپ و ینارنخس  هب  تایبدا " رب  رعاش  ناهیقف  و  س )  ) ینیمخ ماما  ریثات   " هرابرد رصن  اضردمحم  رتکد  ياقآ  سپـس  یبدا  ياهـشنیرفآ 
مک ای  یهجوت  یب  ناهیقف  یتح  ییاشم و  نامیکح  دزن  تفگ : ملاع  راگدرورپ  زا  افرع  اهقف و  نافوسلیف ، كرد  یگنوگچ  نایب  نمض  ادتبا 

ییاـبطابط و همـالع  یناـشاک ، ضیف  نسحمـالم  ییاـهب ، خیـش  نوچمه  يا  هتـسجرب  ياـه  هرهچ  اـما  مینیب  یم  يرعاـش  رعـش و  هب  یهجوت 
هرابرد یحرش  یط  سپس  نارنخـس  دنک . یم  ادیپ  هار  زین  ناهیقف  ورملق  هب  هنارعاش  تایبدا  دنوش و  یم  يدیدج  ورملق  دراو  ماما  ترـضح 

ماظن زین  رعـش  هصرع  رد  دـندوب و  نینچ  زین  ینیمخ  ماما  هک  دنـشاب  راذـگریثات  تهج  دـنچ  زا  دـنناوت  یم  اـهناسنا  هکنیا  يرعاـش و  رعش و 
دننام یناگرزب  راعـشا  تحارـص  مغریلع  هک  یناسک  زا  تخادرپ و  افرع  دزن  رد  ظافلا  یقیقح  يانعم  تیمها  هب  دـندرک  داـجیا  ار  یـصاخ 

هدنـسب يرهاظ  ظافلا  هب  هک  دنتـسه  نیا  لابند  مه  زاب  يروگنا  بآ  تسم  وت  هک  ور  وت  رـس  رد  تسین  قشع  یتسم  دـیوگ : یم  هک  ظـفاح 
نآ رعـش  هب  طقف  دـندرک و  ام  گنهرف  رد  ماما  هک  ییاهراک  زا  یکی  تسا و  ماـما  ترـضح  هژیو  هک  يا  هتکن  تفگ : درک و  داـقتنا  دـننک 
ود رد  تسا  یبدا  فرع  نتفرگ  تسدـب  دراد ، عیـسو  طاـبترا  ناـشیا  دروـخرب  ناـشیا و  تکرح  عوـن  هب  هکلب  ددرگ  یمنرب  مـه  راوـگرزب 

حالطـصا هب  تـیعمج  لاــس 1320  دودــح  زا  هـکنیا  هـب  هراــشا  اــب  نارنخــس  نارکفنــشور . ورملق  رد  یکی  ماوـع و  ورملق  یکی  ورملق ،
موحرم دـمحا و  لآ  موحرم  دـننام  ییاـه  هرهچ  روهظ  اـت  دنتـشاد و  تسد  رد  ار  هعماـج  یبدا  یمومع  وـج  اهتـسیسکرام  اهتـسیلایسوس و 

یبرغ لذتبم  تاغیلبت  دنتشاذگ و  یم  ریثات  زین  ماوع  تایبدا  ورملق  رد  یتح  دوب و  نانآ  تسدب  زین  راعـشا  اهینارنخـس و  بلاغ  وج  یتعیرش 
زا تایبدا  رنه و  یمومع  وج  هیذغت  يدـعب و  ياه  ههد  رد  هعماج  رب  ینیمخ  ماما  ریثات  هب  دوب  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یـصاخ  ورملق  زین 

میزادرپب رنه  تایبدا و  هلوقم  هب  رتشیب  دیاب  میشاب  هتـشاد  ار  ماما  رکفت  هشیدنا و  هک  میهاوخب  ام  رگا  تفگ : اتیاهن  تخادرپ و  ناشیا  فرط 
ملظ نافرع  تسا . ناهج  رب  یبدا  يرنه و  گنهرف  هرطیـس  رـصع  تسا ، یبدا  ياهـشنیرفآ  رـصع  زورما  هک  مینک  هیذغت  ار  رنه  تایبدا و  و 
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ینیمخ و ماما   " ناونع اب  دوخ  هلاقم  هرابرد  یتاحیـضوت  یهاـتوک  نانخـس  یط  هک  دـندوب  يراـثن  ناـج  رتکد  ياـقآ  يدـعب  نارنخـس  زیتس 
هجیتن نیا  هب  ینیمخ  ماما  راثآ  نینچمه  ینافرع و  تایبدا  رد  ینالوط  لصفم و  ياهیـسررب  اب  هک  دـندرک  هراشا  دـنداد و  ینافرع " تاـیبدا 

هشیدنا همه  هب  ماما  تسا . هنایفوص  ینافرع و  تاحالطـصا  داتـسا  ماما  تسا ، فوصت  داتـسا  ماما  تسا ، نافرع  داتـسا  ماما  هک : دنا  هدیـسر 
هدـید تقیرط  هقرخ و  رب  رخافت  ماما  نافرعرد  تسا ، زیتس  ملظ  ایوپ و  تبثم ، نافرع  ماما  نافرع  دنتـشاد ، یهاگآ  هنایفوص  ینافرع و  ياـه 

ناگنشت رب  شلاصو  بارش  داب و  ورهر  رپ  شهار  ریذپان . یگتـسخ  يزرابم  رادمتـسایس و  یهیقف  فوسلیف و  تسا  یفراع  ماما  دوش . یمن 
نیا نم  دنتفگ : يرتبا  تایبدا  يرثوک و  تایبدا  هرابرد  يرگنـس  رتکد  ياقآ  داهنـشیپ  هب  هراشا  نمـض  نارنخـس  همتاخ  رد  اراوگ . تقیقح 

ار طخ  ود  نایرج و  ود  دـنزادرپب و  نآ  هب  گرزب ، يابدا  گرزب ، دـیتاسا  رـصاعم  تاـیبدا  هزوح  رد  ار  نیا  منک . یم  قیدـصت  ار  داهنـشیپ 
ۀجح سپـس  نیلقث  ثیدـح  وا و  هار  تسا . تیالو  دـض  هک  يرتبا  طـخ  رگید  تسا و  تیـالو  زا  هک  يرثوک  طـخ  یکی  دـننک : صخـشم 

زا رکشت  نمض  دنتخادرپ و  ینارنخس  هب  ناهفصا  ناتسا  رد  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  تسرپرس  يوسوم  نیملسملاو  مالـسالا 
روضح و اب  هک  یماظتنا و . . .  ياهورین  امیس ، ادص و  ناتسا ، زا  جراخ  نانامهم  ناهفـصا ، ناتـسا  نیلوئـسم  هرکنک ، رد  ناگدننک  تکرش 
زا يا  همـش  ناـنامهم ، ناکـسا  ییاریذـپ و  دروم  رد  یلاـمتحا  ياـهدوبمک  زا  یهاوخرذـع  نمـض  دنتـشاد و  اـپرب  ار  هرگنک  دوخ  تیلاـعف 
هن ار  شناج  شطع  شا و  هنـشت  ماک  هک  دوب  وا  دنتفگ : دـندرک و  نایب  ار  ینیمخ  ماما  تامادـقا  یحور و  تمظع  یقالخا و  تایـصوصخ 

دیئاشگ هناخیم  رد  دومرف : هک  دنک  باریس  تسناوتن  رابخا  هیآ و  هن  هفسلف و  تمکح و  هن  میهافم و  تاحالطصا و  هن  هسردم و  دجـسم و 
هاوخم و رابخا  هیآ و  هفسلف و  تمکح و  زگره  یتسشن  هچرگ  نیشنم  ردنلق  اب  مدش  رازیب  هسردم  زا  دجسم و  زا  نم  هک  زور  بش و  میورب 

یل به  یهلا   " تخومآ ار  قلطم  یتـسه  هب  لوصو  هار  اـعد و  ینعم  تقیقح  قشاـع  ناـفراع  تیادـه و  قیرط  ناـکلاس  همه  هب  هک  دوب  وا 
ریـصت ۀـمظعلا و  ندـعم  یلا  لصتف  رونلا  بجح  بولقلا  راصبا  قرخت  یتح  کیلا  اهرظن  ءایـضب  انبولق  راصبالا  رنا  کیلا و  عاطقنالا  لامک 
وچمه مدزب  قحلا  اـنا  سوک  مدـش و  دوخ  زا  غراـف  تفاـی : ار  هدـشمگ  روصنم  هک  دوب  وا  هینابعـش و  ياـعد  کسدـق " زعب  ۀـقلعم  اـنحاورا 
رافـسا مکحلا و  صوصف  دروآ و  يدازآ  هنحـص  نادیم و  هب  ار  رجحت  سدقت و  تسد  موکحم  یبرع  نبا  مدش و  رادرـس  رادـیرخ  روصنم 

لها همه  ماما و  راگدای  اقآ  نسح  جاح  لوق  هب  هک  دوب  وا  و  تسناد . نایتابارخ  رادـید  قیال  ار  دوخ  دیـشخب و  هنادواج  یتایح  ار  يردـص 
تـسا نیمه  همه  هللا -  الا  دوجولا  یف  رثؤمـال  هک  فورعم  هلمج  نیا  هب  ناـمیا  تسناد " یمن  رثا  اـشنم  ار  سکچیه  ادـخ  زج   " رکف لد و 
خـساپ رد  هک  دوب  وا  و  تسا . تدحو  نیا  هب  تشگزاب  ناشترثک  همه  اب  زین  ماما  تیـصخش  دنیوگ . یم  هک  یتدحو  رد  ترثک  نامه  نیع 

حتف هک  طرش  نودب  جنرطش  صوصخ  رد  شترضح -  ياوتف  ياروش  وضع  مه  دشاب و  یم  شلضف  اب  نادرگاش  زا  مه  هک  يریدق  هللا  ۀیآ 
رد ار  ادخ  اهنت  دینک  یعس  هک  منک  یم  هناردپ  تحیـصن  ار  امـش  یلو  : " دومرف دش  رنه  داهتجا و  ملع و  يایند  هب  دورو  يارب  یگرزب  یباب 

ماقم هب  ادخ  مکح  رـشن  مالعا و  اب  تسانب  رگا  هک  ارچ  دیوشن  عقاو  داوسیب  ياهدنوخآ  قمحا و  ياهامن  سدقم  ریثات  تحت  دیریگب و  رظن 
هار میتسه و  ام  نونکا  مه  "و  دروخب . رتشیب  هچره  راذگب  دروخب  يا  همدص  داوسیب  ياهدنوخآ  قمحا و  ياهامن  سدقم  دزن  نامتیعقوم  و 

تتـشت و زا  زیهرپ  تلم ، ماجـسنا  هملک و  تدـحو  نیتـملا ، هللا  لـبحب  ماـصتعا  مالـسلا ، مهیلع  نیرهاـط  ترتـع  نآرق و  نیلقث ، ثیدـح  وا 
و ماما ، راثآ  ظفح  یمالسا و  يروهمج  سدقم  ماظن  رادتقا  يدمحم و  بان  مالـسا  يالتعا  ینید و  نید و  يربهر  رما  هب  مامتها  فالتخا ،

یلخداو نیصلخملا "و"  مهنم  كدابع   " هب دیسر  دش و  هللا  یلا  هللا و  یف  هللااب و  ینیمخ هللا و  دش  نیا  شا  هصالخ  هک  دوب  همه  همه و  نیا 
و تشاذگ . ریثات  رنه  نافرع و  بدا و  لها  رد  هژیوب  دروآ  دوجوب  ناگمه  رد  ینوگرگد  لوحت و  ماما  اذهل  یتنج "و  یلخدا  يدابع و  یف 

ۀنئمطملا سفنلا  اهتیا  ای   " هب شماتخ  نسح  زاـغآ و  يدرف " ینثم و  هللاوموقت  نا  ةدـحاوب  مکظعا  اـمنا  لـق   " زا شکراـبم  عورـش  هرخـالاب 
مالـسالا ۀـجح  هرگنک  نارنخـس  نیرخآ  يونعم  تلاسر  دیـسر . یتنج " یلخدا  يداـبع و  یف  یلخداـف  ۀیـضرم  ۀیـضار  کـبر  یلا  یعجرا 

رد ار  هرگنک  نیا  دندوب  هدرک  شالت  هرگنک  ییاپرب  رد  هک  ینازیزع  همه  زا  رکشت  نمض  ینانخس  یط  هک  دندوب  قفش  یتجهب  نیملسملاو 
هرگنک عوضوم  زا  جراخ  تالاقم  زا  یـضعب  هک  هتکن  نیا  رکذت  اب  هدـش و  ناونع  تاعوضوم  عون  هب  هجوت  اب  تسناد و  ریظن  یب  دوخ  عون 
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ار یلصا  ثحابم  ياهروحم  تخادرپ و  هحورطم  بلاطم  يدنب  عمج  هب  دوب  هتخادرپ  يا  هیشاح  لیاسم  هب  دح  زا  هدایز  رگید  یضعب  دوب و 
هوحن اهبلاق و  ظافلا و  کبس ، رب  ار  سدقم  عافد  یمالسا و  بالقنا  ینیمخ ، ماما  ریثات  یگنوگچ  درمشرب و  ناتساد  تایبدا  امنیـس و  رعش ،

رد هدش  ادـیپ  زورما  هک  یکبـس  نیا  مه  نم  رظن  هب  تسرد و  تسا  یفرح  کبـس  رییغت  تفگ : درک و  مالعا  هرگنک  تالاقم  لصحام  نایب 
کیدزن يدـنه  کبـس  هب  هچرگا  يدـنه ، کبـس  هن  یناسارخ و  کبـس  هن  تسا ، یقارع  کبـس  هن  تسا ، نیون  کبـس  کی  یبالقنا  رعش 

رارق هجوت  دروم  لزغ  بلاق  رتشیب  اهبلاق  رد  الثم  دـش  هتفگ  هک  تساهبلاق  ظافلا و  رد  رییغت  رگید  دراد . دوخ  هب  صوصخم  زایتما  اما  تسا 
ندـش مسیلبمـس  رگید  هلئـسم  تفای و  رییغت  رایـسب  تاراعتـسا  ظافلا و  رد  اهبلاق و  رد  یتیبود  یعاـبر و  دـش ، دـیدجت  ون  زا  يونثم  هتفرگ ،

اب هک  تسا  هزات  ياه  هدورـس  توافت  رگید  دروم  اهدامن و  يزمر و  ظافلا  زا  هدافتـسا  دندرک و  نایب  زیزع  ناردارب  هک  دوب  بالقنا  لیاسم 
. تسا بالقنا  نیا  يونعم  تلاسر  ینامـسآ و  ياهمایپ  هدـنرادربرد  اهدورـس  نیا  دراد . توافت  نامـسآ  ات  نیمز  دوب  بالقنا  زا  لبق  هچنآ 
ای یناتساد  ياهلزغ  هک  دندرک  هراشا  زین  یضعب  دوب و  بلاج  هدنزرا و  رایسب  هک  دمآ  دوجوب  هلاس  تشه  عافد  رد  مه  یسامح  رعش  یعون 
رثن هنیمز  رد  دوشب . تیوقت  رتشیب  هللاءاشنا  میراد  دایز  بالقنا  هرابرد  هک  یناتـساد  تایبدا  هراـبرد  دـمآ و  دوجوب  مه  يا  هرطاـخ  ياـهلزغ 
نیا تسام و  راک  لوا  هک  میوگب  دـیاب  ار  زنط  یلو  میراک  هزات  ام  یـسیوناتساد  یـسیون و  همانـشیامن  یـسیون ، همانزور  رد  هدـش . مک  راک 
نیا رد  درک  داهنشیپ  همتاخ  رد  نارنخس  درک . ور  ریز و  ار  تلم  کی  زنط  کی  اب  ناوت  یم  هاگ  هک  تسا  رنه  بدا و  زا  یبوخ  رایسب  هبعش 

طاقن زا  هک  ملق  لها  زا  کی  ره  اب  رتشیب  ییانـشآ  ات  دـسرب  راـضح  عمـس  هب  نانارنخـس  یگدـنز  اـهتیلاعف و  زا  یحرـش  ـالبق  عماـجم  هنوگ 
رارق یسررب  دروم  رنه  لها  بدا و  رنه و  هب  تبـسن  راتفگ  لمع و  رد  ماما  ياهقیوشت  عاونا  هکنیا  رگید  ددرگ و  لصاح  دنا  هدمآ  فلتخم 

. تسا هزیگنا  نیرتگرزب  هزات  ياهقفا  رب  نتفای  تسد  نابیدا و  زاورپ  هزات و  ياهراک  قلخ  يارب  هک  دریگ 

یمالسا يروهمج  بزح  رقم  راجفنا  يا و  هنماخ  هللا  تیآ  رورت 

هب ردص  ینب  . دندرک هناحلسم  مایق  مالعا  نیقفانم  ردص ، ینب  لزع  زا  سپ  یمالـسا  يروهمج  بزح  رقم  راجفنا  يا و  هنماخ  هللا  تیآ  رورت 
، ینابایخ ياهگنج  رد  هللا ، بزح  . درب هانپ  برغ  نماد  هب  تخیرگ و  ناریا  زا  يوجر  اـب  هارمه  ناـنآ  طـسوت  دـش و  هدـنهانپ  نیقفاـنم  لزنم 
رد ار  مهس  نیرتشیب  هک  ییاهتیصخش  زا  اما  . دنادرگزاب روشک  هب  ار  شمارآ  بوکرس و  ار  حلسم  پچ  یتسیـسکرام  ياه  هورگ  نیقفانم و 

خیرات رد  ار  يا  هنماخ  هللا  تیآ  نانآ  . دنتفرگ ماقتنا  دنتـشاد ، هعماج  رد  یهلا  ماکحا  يارجا  ماما و  تیالو  طخ  موادـت  هللا ، بزح  يزوریپ 
زور تدم 42  هب  دندش و  حورجم  تدشب  هک  دـندومن  رورت  دـندرک ، یم  ینارنخـس  نارهت  رذوبا »  » دجـسم رد  هک  یماگنه  هام 60 ، ریت   6

ناوـنع هب  دـندنام و  لکـشم  راـچد  ناـنچمه  تـسار  تـسد  هیحاـن  زا  ناتـسرامیب ، زا  یـصخرم  زا  سپ  هـک  دـنتفرگ ، رارق  هجلاـعم  تـحت 
دـصق ءوس  دروـم  رد  يا  هنماـخ  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  هب  ینیمخ  ماـما  ماـیپ  ( 1 . ) دـندش لئان  یمالـسا  بالقنا  زابناج  زیمآراـختفا 

ار لاعتم  دـنوادخ  هتاضافا  تماد  يا  هنماخ  یلع  دیـس  جاح  ياقآ  مالـسالا  تجح  بانج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ناشیا  ناج  هب  ماـجرفان 
، یمالسا دنمهوکش  بالقنا  يادتبا  زا  هک  رکـش  ار  دنوادخ  تسا و  هداد  رارق  قمحا  صاخـشا  اه و  هورگ  زا  ار  مالـسا  نانمـشد  هک  رکش 
دومن و رتمکحتـسم  ار  اهدنویپ  رت و  مجـسنم  ار  راکادـف  تلم  دـندرک ، هک  ینارنخـس  ره  دـندیچ و  هک  هئطوت  ره  دندیـشک و  هک  هشقن  ره 

هلاقم هچ  ره  دـندرک و  رتاوسر  ار  دوخ  دـنتفگ ، نخـس  اجره  نانیا  . درک ادـیپ  ققحت  رجافلا » لـجرلاب  نیدـلا  اذـه  دـیؤی  لاز  ـال   » قادـصم
نونکا . دندرب رتالاب  تلم  هدرـشف  فوفـص  رد  ار  تمواقم  تردق  دندومن ، رورت  ار  اهتیـصخش  هچ  ره  و  دندومن ، رترادـیب  ار  تلم  دنتـشون ،

روشک مالسا و  هب  تمدخ  زج  یمرج  دیتسه و  یلع  نب  نیسح  نادناخ  مرکا و  لوسر  هلالس  زا  هک  امـش  هب  دصق  ءوس  اب  بالقنا  نانمـشد 
ییامنهار تاـعامج و  هعمج و  رد  اـناوت  یبیطخ  بارحم و  رد  هدـنزومآ  یملعم  گـنج و  ههبج  رد  راکادـف  يزابرـس  دـیرادن و  یمالـسا 

اب نانیا  . دندناسر تبث  هب  ار  نارگمتـس  اب  تفلاخم  قلخ و  زا  يرادفرط  دوخ و  یـسایس  رکفت  نازیم  دیـشاب ، یم  بالقنا  هنحـص  رد  زوسلد 
یب یسایس  شنیب  زا  ردق  نآ  نانیا  . دندومن راد  هحیرج  ناهج  هکلب  روشک ، رسارس  رد  ار  دهعتم  ناسنا  اهنویلیم  فطاوع  امش ، هب  دصق  ءوس 
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دندرک دصق  ءوس  یسک  هب  دندز و  تسد  تیانج  نیا  هب  تلم  هاگـشیپ  هعمج و  سلجم و  رد  امـش  نانخـس  زا  سپ  گنرد  یب  هک  دنبیـصن 
نتخیگنارب و ياج  هب  یناسنا ، ریغ  لمع  نیا  رد  نانیا  . تسا زادـنا  نینط  ناهج  نیملـسم  شوگ  رد  دادـس  حالـص و  هب  وا  توعد  ياوآ  هک 

نآ تقو  هنایـشان ، میارج  هنایـشحو و  لامعا  نیا  اب  ایآ  . دـندومن رت  هدرـشف  ار  نانآ  فوفـص  رت و  ممـصم  ار  ناملـسم  اـهنویلیم  مزع  بعر ،
لاـیما يادـف  ار  دوخ  زیزع  ناـناوج  نارداـم ، ناردـپ و  دـنوش و  اـهر  ناـنیا  تناـیخ  ماد  زا  هدروـخ  بیرف  زیزع  ناـناوج  هک  تسا  هدیـسرن 

ار نانآ  ناناوج  تایانج ، نیا  هب  ندز  تسد  هک  دنناد  یمن  ایآ  دنراد ؟ رذح  رب  نانآ  تایانج  رد  تکرـش  زا  ار  نانآ  دـننکن و  ناراکتیانج 
وا قح  رب  یلو  لاعتم و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ام  دور ؟ یم  تسد  زا  راـکهبت  یتشم  یهاوخدوخ  لاـبند  هب  ناـنآ  ناـج  هدیـشک و  یهاـبت  هب 
رد ار  اهزور  تدابع و  بارحم  رد  ار  اهبـش  هک  ههبج  تشپ  رد  ههبج و  رد  ینازابرـس  هب  مینک  یم  راختفا  هادـف ، انحاورا  هللا  ۀـیقب  ترـضح 
رد يزابرس و  سابل  اب  دربن  ياه  ههبج  رد  هک  میوگ  یم  کیربت  زیزع ، يا  هنماخ  امـش  هب  نم  . دنرب یم  رـس  هب  یلاعت  قح  هار  رد  تدهاجم 

مالـسا و هب  تمدـخ  همادا  يارب  ار  امـش  تمالـس  یلاعت ، دـنوادخ  زا  هدومن و  تمدـخ  مولظم  تلم  نیا  هب  یناحور ، ساـبل  اـب  ههبج  تشپ 
سپ زور  هن  اهنت  يربهر  مظعم  ماقم  ینیمخلا  يوسوملا  هللا  حور  هتاکرب  هللا و  ۀـمحر  مکیلع و  مالـسلا  7/4/60 و  ( 2 . ) مراتساوخ نیملسم 

نایب و يدازآ  هب  هک  یناـسک  يوس  زا  مه  نآ  درک ، تفاـیرد  نینچ  ار  دوخ  ياهلالدتـسا  خـساپ  تشذـگ ، نآ  رکذ  هک  يا  هعمج  زاـمن  زا 
فصو رد  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  رورت  تبسانم  هب  یمایپ  رد  هرـس ، سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  دندیزرو . ! ! یم  رارـصا  تخـس  دازآ  ثحب 

رد ار  یمالسا  يروهمج  بزح  رقم  نیقفانم  ناشیا ، رورت  زا  سپ  زور  کی  : » دندومرف نانمشد  فارحنا  هل و  مظعم  تامادقا  دییات  ناشیا و 
ماما هدومرف  هب  هک  یتداهـش  دـیدرگ ». شنارای  زا  نت  ود  داتفه و  یتشهب و  هللا  تیآ  رتکد  تداهـش  بجوم  هک  دـندومن  رجفنم  همـشچرس 

يرایسب يو ، تداهش  زا  سپ  اهنت ، هک  دندوب  هدرک  میسرت  يا  هرهچ  یتشهب  دیهـش  زا  . دوبن يزیچ  یتشهب  دیهـش  تیمولظم  ربارب  رد  لحار 
، دنتـشاد رارق  يراوشد  عضو  رد  ناتـسرامیب  رد  زور  نآ  هک  يربهر  مظعم  ماقم  . دـندرب یپ  تاـعیاش  نیا  ندوب  تمهت  غورد و  هب  مدرم  زا 

مدوخ شیپ  ار  ناشیا  مدوب  دـنم  هقالع  تلاح  نآ  رد  دـنهد : یم  حرـش  روط  نیا  یمالـسا  يروهمج  بزح  هثداح  زا  ار  دوخ  عـالطا  هوحن 
دماین یتشهب  ياقآ  مدیـسرپ  مه  دـعب  . موش یم  لاحـشوخ  موش و  یم  يوق  موش ، یم  مرگ  منیبب ، ار  ناـشیا  رگا  مدرک  یم  ساـسحا  منیبب و 

هک زور  دنچ  زا  سپ  ات  مدیمهفن ، يزیچ  رگید  نآ ، زا  دعب  تفر . يدوب  باوخ  يدوب و  شوهیب  امش  یلو  دمآ ، ناشیا  دنتفگ  ناتـسرامیب ؟
راک شدوخ  يارب  تسا و  دایز  ناشیا  راک  نوچ  مدرک  یم  روصت  مدوخ  شیپ  دمآ و  یمن  یتشهب  ياقآ  اما  نم ، شیپ  دندمآ  یم  ناتسود 

زا یکی  هک  مدوب  يرادیب  باوخ و  نیب  مود  لوا و  بش  متشاد . ار  ناشیا  ندمآ  راظتنا  نکل  ناتسرامیب ، دیایب  دناوت  یمن  دنک ، یم  تسرد 
بزح رد  هک  تسا  نیا  نآ  میوگب و  امـش  هب  ار  یتقیقح  کی  نم  تسا  مزال  تفگ  دروآ ، مشوگ  کیدزن  ار  شرـس  دمآ و  نم  شیپ  ابطا 

نیا ات  . دماین مهم  میارب  هیضق  نیا  مدشن و  ساسح  الـصا  مدوب ، یـشوهیب  وج  کی  ریدخت و  لاح  رد  نوچ  نکل  هداد ، يور  يراجفنا  کی 
زور کی  هک  دوب  نم  دوخ  هثداح ي  مهن  متشه و  زور  . دندرک یم  عانتما  اهنآ  دنروایب و  همانزور  میارب  متـساوخ  ناتـسرامیب  لماوع  زا  هک 

، دیهدب هزاجا  امـش  رگا  تفگ  نم  هب  . دش قاطا  دراو  مجلاعم  رتکد  . نم يولهپ  دنتـسشن  دندمآ و  اقآ  دـمحا  جاح  یمـشاه و  ياقآ  رـصع ،
، میروایب ویدار  رگا  دـنتفگ  یم  مه  اهنآ  دـنروایب ، ویدار  هک  مدروآ  یم  راشف  نم  نوچ  . میوگب نایاقآ  نیا  هب  ار  ویدار  همانزور و  هیـضق ي 
هک دوب  یلاح  رد  نیا  دنک و  یم  لتخم  ار  دوب ) لصو  نم  ندب  هیر و  بلق و  هب  يدایز  ياه  هاگتسد  نوچ   ) کینورتکلا ياه  هاگتـسد  نیا 

درخب همانزور  مداتـسرف  ار  اه  هچب  زا  یکی  زور  کی  دراد . داریا  دنتفگ  یم  اج  نیا  اما  مدرک ، شوگ  ار  ماما  مایپ  دندروآ ، ویدار  لوا  بش 
نیا تفگ  تشگرب ، یتقو  . درخب همانزور  متفگ  مداتسرف ، ار  يرگید  ياه  هچب  زا  یکی  مدش و  ینابصع  نم  . تشگنرب رگید  تفر و  . دروایب

یلاـخ تـسد  دـیاب  يرواـیب و  ینک  ادـیپ  هماـنزور  کـی  گرزب ، رهــش  نـیا  رد  يدرگب  يورب  دــیاب  مـتفگ  وا  هـب  . تـسین هماـنزور  اـهاج 
تاقوا يردـق  يراـمیب ، نارود  زا  یـشان  تینابـصع  تلع  هب  نم  تشگنرب و  تفر و  مه  وا  مداتـسرف ، ار  رگید  . تشگنرب تفر و  . يدرگنرب

ياقآ هب  رتکد  ناتـسرامیب ، دمآ  یمـشاه  ياقآ  یتقو  درک ، عناق  ارم  دوش  یمن  رگید  دـندید  زور ، نآ  يادرف  ای  زور  نامه  رد  . مدرک یخلت 
نم هب  یمـشاه  ياقآ  تسین ؟ اـی  تسه  تحلـصم  میناد ، یمن  اـم  میرواـیب و  ویدار  هماـنزور و  شیارب  دراد  رارـصا  ناـشیا  تفگ  یمـشاه 
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یم رکف  الاح  : » تفگ ناشیا  مدـنام ». اهنت  اج  نیا  مرادـن و  ربخ  زیچ  چـیه  زا  نم  : » متفگ یهاوخ »؟ یم  هچ  يارب  ویدار  همانزور و  : » تفگ
امـش : » تفگ درادن ». یبیع  لاح  نیع  رد  : » متفگ ینک »؟ یم  تحاران  ار  تدوخ  اج  نیا  وت  هک  تسه  یـشوخ  ياهربخ  یلیخ  نوریب  ینک 

، دـمآ مرطاخ  هب  هداتفا ، قافتا  راجفنا  بزح  رد  تفگ  لوا  زور  هک  ار  رتکد  نآ  فرح  اج  نیا  رد  دـیدش »؟ علطم  بزح  راجفنا  ناـیرج  زا 
هدـش هچ  یتشهب  ياقآ  : » متفگ مدـش . تحاران  ناتـسود  زا  یـضعب  يارب  هن ، دـنتفگ  تسا »؟ هداتفا  یقاـفتا  هچ  هدـش ؟ رجفنم  بزح  متفگ :

هب مه  اقآ  دمحا  .و  تفرگ ما  هیرگ  رایتخا  یب  هدش ، حورجم  تفگ  یتقو  دش ». حورجم  مه  یتشهب  ياقآ  : » دـنتفگ مدـش . نارگن  و  تسا »؟
رد هن  دنتفگ  تسا »؟ نم  زا  رتدـب  ای  رتهب و  ای  نم ، لثم  ایآ  تسا ؟ يدـح  هچ  رد  یتشهب  ياقآ  تحارج  : » مدیـسرپ درک . یم  کمک  ناشیا 

ناشیا زا  ادابم  متفگ  دـننک و  جیـسب  یتشهب  ياقآ  تاجن  يارب  ار  روشک  یکـشزپ  تاناکما  ماـمت  متـساوخ  ناـشیا  زا  تساهدودـح . نیمه 
یکی زا  دنتفر ، هک  یتقو  دنتفر . دندرک و  نارگن  ارم  هرخالاب  ناتـسرامیب و  نالف  دنتفگ  دنتـسه . اجک  مدیـسرپ  ناشیا  زا  دعب  . دوشن تبقارم 
یکی هک  دـننک ، یم  ناهنپ  نم  زا  ار  يزیچ  هک  مداد  لامتحا  و  تسا ؟ هیحان  مادـک  زا  یتشهب  ياقآ  تحارج  دوب و  هنوگچ  هلاسم  مدیـسرپ 

هب هک  تسه  مدای  ردـق  نیمه  اما  . دوب هچ  مرادـن  رطاخ  هب  الاح  هک  مدیـسرپ  وا  زا  يزیچ  کی  . دـش قاطا  دراو  هدـنب  رب  رود و  ياـه  هچب  زا 
تایصوصخ تاحیـضوت و  هک  نیا  ات  . دندش دیهـش  ناشیا  هک  مدیمهف  نم  و  دش ، مامت  لوا  نامه  هلب  تفگ ، وا  . مدز یتسد  کی  حالطـصا 

هب نم  هدمآ ، تدایع  يارب  یتشهب  اضر  دمحم  دـنتفگ  یتقو  دـمآ ، نم  تدایع  هب  اضر  دـمحم  اقآ  هک  يزور  نآ  مدـیمهف و  ادـعب  ار  هعقاو 
یم رطاخ  هب  یتقو  مه  نالا  یتح  دوب ، نیگنس  تخس و  میارب  هثداح  یلیخ  منزب و  فرح  متـسناوت  یمن  مدش ، بلقنم  تدشب  هک  نیا  تلع 

تسا و یتـشهب  ياـقآ  تیـصخش  هبنج ي  یکی  دراد ، هبنج  ود  یتـشهب  موحرم  تیـصخش  مدروخ . یتخـس  هبرـض ي  منک  یم  رکف  مروآ ،
بوچراــچ رد  تـشاد و  تیبوـبحم  یلیخ  یفطاــع ، ظاــحل  زا  شکیدزن  ناتــسود  يارب  اــعقاو  ناــشیا  . تـسوا یفطاــع  هـبنج ي  رگید 

یمن ینابصع  تهج  یب  دوبن ، یهاوخدب  يدب و  دوبن ، تنوشخ  دیهش ، نآ  تایـصوصخ  رد  دوب و  فیطل  یلیخ  متفگ ، هک  شتایـصوصخ 
هدهاشم ناتـسود  نارـشاعم و  زا  یـضعب  رد  یهاگ  ناسنا  هک  ییاهیرگ  يذوم  اهیرگ و  هرهچ  نآ  . دناجنر یمن  ار  یـسک  يدوخ  یب  دش و 

(3 . ) درک یمن  اهزیچ  نیا  ریـسا  ار  شدوخ  تسناد و  یمن  اهفرح  نیا  زا  رتالاب  ار  شدوخ  تقو  چـیه  دوبن و  وا  دوجو  رد  الـصا  دـنک ، یم 
يربهر يرایشوه و  یهلا ، تیانع  اب  تفرگ و  رارق  تلم  نیا  يور  ارف  یمالـسا ، بالقنا  زاغآ  رد  هک  یگرزب  تربع  زا  دوب  يرـصتخم  نیا 

ياـهتیقفوم زا  یکی  هب  هنحـص ، رد  تلم  هللا و  بزح  روـضح  و  هر )  ) ماـما صلخم  نادرگاـش  يدرمیاـپ  هرـس ، سدـق  ماـما  ترـضح  یهلا 
نارهت زا  یمالسا  ياروش  سلجم  لوا  هرود  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  دش . لیدبت  نآ  نانمشد  نالذخ  تسکـش و  یمالـسا و  ماظن  دنمـشزرا 
دیهـش يریزو  تسخن  دنتـشاد ، یـساسا  شقن  نآ  رد  ناـشیا  هک  سلجم  نیا  مادـقا  نیرتمهم  دـندش و  باـختنا  یگدـنیامن  يارب  دزماـن و 

رد ماما  يافواب  نارای  یتشهب و  دیهش  تداهش  ریت 1360 و  هثداح 7  زا  سپ  دوب . ردص  ینب  زا  یسایس  تیافک  تیحالص و  بلس  ییاجر و 
طـسوت شمکح  ذـیفنت  زا  سپ  دـش و  باـختنا  يروهمج  تساـیر  هب  مدرم  عطاـق  يار  اـب  ییاـجر  دیهـش  یمالـسا ، يروـهمج  بزح  رقم 

، هنیباک سلجم ، دامتعا  يار  اب  هک  دومن  یفرعم  یمالسا  ياروش  سلجم  هب  ریزو  تسخن  ناونع  هب  ار  رنهاب  رتکد  هرس ، سدق  ماما  ترضح 
تـسایر رقم  رد  يوق  بمب  نتـشاذگ  راـک  اـب  رویرهـش 1360  رد 8  لدروک  نیقفاـنم  . دـیدرگ لوغـشم  يرازگتمدـخ  هب  تلود  لیکـشت و 

دـندناسر و تداهـش  هب  ریزو ، تسخن  رنهاب ، داوج  دـمحم  رتکد  قافتا  هب  ار  روهمج  سیئر  ییاجر ، یلع  دـمحم  نآ ، راجفنا  يروهمج و 
بجوم اهتداهش  نیا  ماما ، ترـضح  هدومرف  هب  هک  یلاح  رد  درک ، دهاوخ  ور  هبور  تسب  نب  اب  ار  یمالـسا  ماظن  اهرورت  نیا  دندرک  نامگ 

-2 ياه 711 و 712 . هحفص  دنفسا 1359 ، مهدراهچ  هلئاغ  - 1 اه : تشون  یپ  دش . یم  ماظن  توق  اهنآ و  ماجـسنا  تلم و  رتشیب  يرادـیب 
ات 140. ياه 134  هحفـص  مود ، ج  اهتیاکح ، تارطاخ و  زا  لقن  ياه 260 و 261 ، هحفص  اه ، هبحاصم  - 3 ص 41 . ج 15 ، رون ، هفیحص 

؛ تیالو ردق  یگنهرف  هسسؤم  يربهر ، مظعم  ماقم  همانیگدنز  هلاقم : عبانم 

بالقنا رد  تیناحور  بهذم و  شقن 
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هک اهنآ  هعماج ، طلسم  ياهشزرا  يدوبان  هب  تبسن  هاش  هک  دوب  نیا  مدرم  مایق  یساسا  یلصا و  تلع  بالقنا  رد  تیناحور  بهذم و  شقن 
ناملسم تما  یبهذم  تاساسحا  ندش  راد  هحیرج  اب  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  دوب و  هدرک  مایق  دوب ، هتفرگ  همشچرس  اهنآ  نییآ  بهذم و  زا 

لیلد نیمه  هب  تشادن . دوجو  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس ، تامیالمان  ریاس  لباقم  رد  ییابیکش  لمحت و  ربص و  يارب  ییاج  رگید  ناریا 
ياول تحت  اهنآ  . دوب يداصتقا  يداـم و  ياـه  هتـساوخ  دـندرک ، یمن  حرطم  هک  ار  يزیچ  اـهنت  ناشیاهراعـش  رد  مدرم  ددرگ  یم  هدـهاشم 

رید زا  دندش . زوریپ  هدرک و  مایق  یبهذم  ياملع  يربهر  تحت  تسا و  اهناملـسم  همه  هاگتدابع  هک  دجـسم  زا  نآ و  ياهراعـش  بهذـم و 
مکاح و رئاج  ياهمتـسیس  اب  هزرابم  رد  هک  یمهم  ساسح و  شقن  اهیناریا  هژیو  هب  ناملـسم و  ياهتلم  تازراـبم  خـیرات  رد  دـجاسم  ناـمز 

يداع طیارش  رد  یبهذم  ضیارف  يادا  يارب  هزور  همه  هک  هدوب  یمدرم  یمیاد  رمتسم و  هاگتدابع  هک  دجاسم  . تسا هتشاد  ناگناگیب  ذوفن 
تازرابم و یعامتجا و  يریگ  میمـصت  فاکتعا ، تاعالطا ، راکفا و  لدابت  تروشم ، ییامهدرگ ، يارب  یناکم  دـندش ، یم  عمج  مه  درگ 

داجیا هیور  تنس و  ساسا  رب  رما  نیا  هدوب و  يدابع  لامعا  تسایس و  هدنهد  دنویپ  دجـسم  تقیقح  رد  . تسا هدوب  مه  یعامتجا  ياهتیلاعف 
زا رازراک  نادیم  هب  تمیزع  يارب  مالـسا  نایرکـشل  تکرح  یتح  . دـشاب یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  نامز  رد  هژیو  هب  مالـسا و  ردـص  رد  هدـش 

هتفایزاب و ار  دوخ  شقن  ناریا  دـجاسم  یخیرات ، هقباـس  ساـسا  رب  یعیبط و  روط  هب  مه  بـالقنا  نارود  رد  . تسا هدـش  یم  زاـغآ  دـجاسم 
ع)  ) اضر ماما  مرح  نتسب  پوت  هب  مدرم ، راتشک  هاش و  اضر  نامز  رد  داشرهوگ  دجسم  هب  هلمح  . دندوب هدش  هاش  میژر  دض  تازرابم  زکرم 
زا هدافتسا  روبزم و  تازرابم  رد  دجسم  تیمها  رگناشن  مدرم  راتشک  نامرک و  عماج  دجـسم  ندیـشک  شتآ  هب  نینچمه  و  اهـسور ، طسوت 

شقن نآ  زا  رتمهم  اما  و  تسا . هتـشاد  سدـقم  ناکم  نیا  هب  تبـسن  یـسایس  تردـق  هک  تسا  يدانع  ناشن  هزرابم و  رگنـس  ناونع  هب  اهنآ 
ناریا و رد  تیناحور  . تخادرپ رتشیب  نآ  هب  دـیاب  هک  دـشاب  یم  یبالقنا  ياهتکرح  یهدـنامزاس  يربهر و  رد  یبهذـم  ياملع  نویناحور و 

نیا . تسا هدوب  رثؤم  هداعلا  قوف  اهنآ  یبـالقنا  یمدرم و  شقن  يارجا  رد  هک  تسا  یـصاخ  ياـهیگژیو  ياراد  هعیـش  تیناـحور  صوصخب 
زا بلغا  هعماج و  مورحم  ریقف و  تاقبط  نایم  زا  نویناحور  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  نویناحور  یعاـمتجا  هاـگیاج  . 1 زا : دنترابع  اهیگژیو 

هدرک و لیـصحت  تاقبط  هک  یلاـح  رد  . دـنا هدـش  گرزب  نآ  اـب  هدرک و  سمل  ار  یعاـمتجا  ياـه  هدوت  جـنر  درد و  هتـساخرب و  اهاتـسور 
يزاتمم هقبط  دوخ  دنریگ ، یم  هدهع  رب  ار  یلم  تازرابم  يربهر  یعامتجا  یسایس -  ياهتکرح  زا  يرایـسب  رد  هک  روشک ، نیا  رکفنـشور 

یم تـسد  زا  اـهنآ  اـب  ار  دوـخ  يوـنعم  طاـبترا  یتـح  هدـش و  ادــج  مدرم  هدوـت  زا  هـک  دــنهد  یم  لیکــشت  دوـخ  صاـخ  گـنهرف  اـب  ار 
طابترا هدوب و  انشآ  اهنآ  جنر  درد و  اب  و  هدرک ، ومن  دشر و  اهنآ  دننام  اهنآ و  نایم  رد  هتساخرب ، مدرم  نایم  زا  سکع  رب  نویناحور  . دنهد

مادختسا هب  هک  تنـس  لها  نویناحور  فالخ  رب  يداصتقا  لالقتـسا  . 2 دـنهد . یمن  تسد  زا  هاگچیه  اـهنآ  اـب  ار  دوخ  يونعم  یگنهرف و 
لالقتسا ياراد  هعیـش  نویناحور  دننک ، یم  تفایرد  تلود  زا  هک  دراد  یگتـسب  يدزمتـسد  هب  اهنآ  شاعم  نیمات  رارما و  هدمآرد و  تلود 

مدرم زا  یتفایرد  یعرـش  تاهوجو  قیرط  زا  هک  دراد  یگتـسب  یفلتخم  ياهکمک  هب  اـهنآ  شاـعم  نیماـت  هدوب و  یـسایس  متـسیس  زا  یلاـم 
کمک هعیـش  نویناحور  هب  مدرم ، طسوت  شاعم  نیمات  یـسایس و  ماظن  زا  یلام  لالقتـسا  یعیبط  روط  هب  . دوش یم  نیمات  دـقتعم  ناملـسم و 

مدرم ياه  هدوت  ياه  هتـساوخ  هیاپ  رب  ار  دوخ  یبهذـم  یـسایس و  ياهتیلاعف  يا  هغدـغد  ینارگن و  عون  ره  زا  غراف  دـنناوتب  هک  تسا  هدرک 
عون ره  زا  رود  هداس و  رایـسب  یگدنز  تسا  هدرک  یعـس  ابلاغ  تیناحور  هکنآ  لوا  تسا ، يرورـض  هتکن  ود  رکذ  اج  نیا  رد  . دـنهد ماجنا 

هب اـهنآ  شاـعم  نیماـت  هکنیا  رگید  تسا  هدـش  وا  یگدازآ  يزاـین و  یب  انغتـسا و  بجوم  دوخ  نیا  هک  دـنک  مهارف  دوـخ  يارب  یتـالمجت 
تاداقتعا هب  هجوت  اب  هک  دنتـسه  نییاپ  طسوتم  تاقبط  مدرم و  ریقف  ياه  هدوت  ارثکا  هکلب  درادـن  یگتـسب  هعماج  دـنمتورث  هفرم و  تاـقبط 

ياهزاین هدـننک  نیمات  هتـسناد و  هریغ  تاروذـن و  تاکذ و  سمخ ، لیبق  زا  هیعرـش  تاهوجو  تخادرپ  هب  فظوم  ار  دوخ  یبهذـم  مکحم 
بجوم اهنت  هن  دوخ  نیا  تسا و  حوتفم  نانچمه  داهتجا  باب  عیـشت  بتکم  رد  هک  اجنآ  زا  طابترا  داجیا  . 3 دنشاب . یم  نویناحور  دودحم 

ياهناسنا . تسا هدیشخب  صاخ  تیمها  توررـض و  عیـشت  بتکم  هب  دیلقت  داهتجا و  هلئـسم  هکلب  هدش  هعیـش  هقف  یمیاد  ییافوکـش  دشر و 
دیلقت عجارم  هب  هک  طیارـشلا  عماج  ياهقف  نیدـهتجم و  زا  هکنیا  ای  دنـشاب  یهقف  لـئاسم  ماـمت  هب  هاـگآ  دـهتجم و  دوخ  اـی  دـیاب  ناملـسم 
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طاـقن رد  مدرم  همه  یـسرتسد  مدـع  رطاـخ  هب  هک  تسا  یعیبط  . دـنیامن دـیلقت  دنـشاب ، یم  هیلمع  ياـه  هلاـسر  بحاـص  دنتـسه و  فورعم 
هب صاخ  یبتارم  هلـسلس  هکنآ  نودـب  هتـشاد و  ار  اهنآ  تایرظن  راکفا و  هدـننک  لقتنم  طـبار و  شقن  نویناـحور  دـیلقت ، عجارم  هب  فلتخم 

ار عجارم  ياـهاوتف  تارظن و  . دـنریگ یم  هدـهع  رب  ار  یمهم  شقن  مدرم  یبهذـم و  گرزب  ناربهر  ناـیم  طـساو  ناونع  هب  دـنروآ و  دوجو 
بتارم هب  هجوت  اب  دننک . یم  لقتنم  یبهذم  یناربهر  هب  ار  مدرم  تالکـشم  لئاسم و  الباقتم  هدرک و  وگزاب  ربانم  دـجاسم و  رد  مدرم  يارب 

يزاب ریخا  نرق  کی  یعامتجا  یـسایس -  ياهتکرح  رد  یمهم  ساسح و  شقن  هژیو  تردق  بسک  اب  دـنا  هتـسناوت  یعیـش  نویناحور  قوف 
ار دربن  یـسایس  تردق  دنا ، هتخادرپ  هزرابم  هب  مکاح  یـسایس  تردق  اب  ناریا  هعیـش  نویناحور  نامز  ره  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .و  دنیامن
، یلم ناربهر  ریخا  نرق  کی  رد  ناریا  رد  تسین . یبهذم  ریغ  یـسایس  ناربهر  تردق  اب  يربارب  سایق و  لباق  نویناحور  تردق  . تسا هتخاب 

مدرم ياه  هدوت  اب  درادن و  ناکما  املع  نویناحور و  تیامح  نودب  هک  دـندوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  دـندوب ، هدز  برغ  لاربیل و  امومع  هک 
ار مدرم  ياه  هدوت  هنالاعف  اهنآ  ات  هدرک  رارقرب  یکیتکات  مهافت  عون  کی  اهنآ  اب  اذل  دنروآرد و  تکرح  هب  ار  اهنآ  هدومن و  رارقرب  طابترا 

يربهر شقن  نویناحور  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  تفن  ندـش  یلم  هطورـشم و  تضهن  . دـنیامن کـیرحت  یلم  فادـها  هب  لـین  تهج  رد 
همه زا  یسایس  ياهمیژر  يارب  نویناحور  رگید  فرط  زا  . دنا هدوب  اهـشبنج  نآ  نانیچ  هویم  یبهذم  ریغ  ناربهر  هتـشاد و  هدهع  رب  ار  مدرم 

رد الوصا  هکلب  هدوبن  انشآ  یسایس  ياهکلک  زود و  اب  اهنت  هن  هدوب و  میلست  شزاس و  لها  رتمک  اهنآ  هک  اریز  دنا  هدوب  رتکانرطخ  نیفلاخم 
تلم و يارب  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  افرـص  دـنوش ، یم  تسایـس  دوگ  دراو  مه  رگا  دـنا و  هتفاین  یـسایس  تیبرت  یلو  ایکام  ياـنعم  موهفم و 

رما تیعقاو  : » دسیون یم  نینچ  ناریا  مدرم  تازرابم  رد  دجـسم  تیناحور و  شقن  اب  هطبار  رد  ماهارگ  دـنیامن . یم  رطخ  ساسحا  بهذـم 
اه هدوت  تاساسحا  زا  اتجیتن  هتشاد و  اهنآ  اب  يرتکیدزن  رایـسب  طابترا  هدومن و  یگدنز  مدرم  نایم  رد  ناریا  هعیـش  تیناحور  هک  تسا  نیا 
اب تیناـحور  هـک  یناـمز  . مدرم يداـع  یگدـنز  زکرم  رازاـب  مدرم و  ياـه  هدوـت  یگدـنز  کـفنیال  ءزج  دجـسم  . دـنراد يرتـشیب  یهاـگآ 

هجوت دروم  يدادبتسا  طیارـش  نیرتتخـس  رد  یتح  هک  تسا  یتیعورـشم  نانچنآ  ياراد  اهنآ  تارظن  دنک ، یم  تفلاخم  تلود  ياهتـسایس 
یم مهارف  اهنآ  يارب  ار  مدرم  راشقا  همه  اب  سامت  تردق  دجـسم  متـسیس  تیناحور و  یطابترا  هکبـش  رگید  فرط  زا  . دریگ یم  رارق  مدرم 

یسایس بازحا  دننام  یسایس  زکرمتم  ياهمتسیس  فالخ  رب  درادن و  دوجو  یمسر  بتارم  هلـسلس  ناریا  تیناحور  متـسیس  رد  ( 1 « . ) دنک
رد نویناحور و  اب  ار  یعامتجا  ياههورگ  يونعم  یبلق و  هطبار  کی  افرـص  هکلب  دنک  یمن  تموکح  نآ  رب  نودام  قوفام و  کشخ  هطبار 
مزال یگنهامه  اب  هدمآرد و  ارجا  هلحرم  هب  یبهذم  ناربهر  تارظن  تاروتـسد و  قیرط  نیا  زا  .و  دهد یم  دنویپ  یبهذـم  ناربهر  اب  تیاهن 

ای يداشرا  هبنج  رتشیب  اـهنآ  ياـه  هیـصوت  هکلب  هدرکن  تلاـخد  یئزج  کـچوک و  هلئـسم  ره  رد  یبهذـم  ناربهر  . دوش یم  لـمع  اـهنآ  هب 
ياه هورگ  اب  ناشیا  تارظن  ندرک  هدایپ  قیبطت و  ینیع و  قیداـصم  تخانـش  دراد . ار  اـهنآ  یهلا  یعرـش و  فیلاـکت  يارجا  رد  يروآداـی 

هدروآ و لـمع  هب  يریگولج  يربناـمرف  یهدـنامرف و  کـشخ  بتارم  هلـسلس  يرارقرب  زا  دروـخرب  هویـش  نیا  . دـشاب یم  دارفا  یعاـمتجا و 
تردـق اب  ییورایور  هزرابم و  هوحن  رد  دوخ  تایرظن  تاراکتبا و  ندرب  راک  هب  رد  ار  یعامتجا  ياههورگ  تکراشم  تیقالخ و  تاـبجوم 

هب دورو  تسین و  حرطم  يریگوضع  متـسیس  درادـن ، یموهفم  هناروکروک  تعاطا  متـسیس  نیا  رد  ددرگ . یم  يرتشیب  ییاراک  اـی  یـسایس 
ياهتکرح رد  تکراشم  يارب  هزرابم  یلک  هبوچراچ  فادـها و  لوبق  اهنت  درادـن . مزال  ار  یـصاخ  ياهیگژیو  ای  طیارـش  لاـعف  ياـههورگ 

زا و  دنیامن . یم  داجیا  تازرابم  يربهر  اب  ار  يرمتـسم  یطابترا  هکبـش  شقن  اهنت  نویناحور  دیامن و  یم  تیافک  مدرم  یبهذم  یـسایس - 
ماما یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  یمالـسا  بالقنا  ریبک  ربهر  نوچمه  یگرزب  یـسایس  یبهذـم -  ناربهر  هک  تسا  نویناـحور  نیمه  ناـیم 

؛ رهچونم يدمحم ، هیسور ، هسنارف و  ياهبالقنا  اب  هسیاقم  رد  یمالسا  بالقنا  هلاقم : عبانم  دنک . یم  روهظ  هرس ) سدق   ) ینیمخ

( هر  ) ینیمخ ماما  اب  یجراخ  ياهتیصخش  رادید 

ناگدنیامن هرکاذم  رادـید و  رب  هوالع  ( 1  ) ییاکیرمآ تیـصخش  هس  تاقالم  لوا  شخب  هر )  ) ینیمخ ماما  اب  یجراخ  ياهتیـصخش  رادـید 
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یتارکاذم رادید و  ماما  اب  سیراپ  رد  فلتخم  ياهروشک  زا  یبهذم  و  یملع ، یسایس ، ياهتیصخش  ینیمخ ، ماما  اب  هسنارف ، تلود  یمسر 
هاگـشناد داتـسا  کلاف ، دراچیر  اکیرمآ و  قبـسا  لـک  ناتـسداد  كرـالک ، يزمر  تسا : ریز  حرـش  هب  اـهنآ  زا  دروم  دـنچ  هک  دـنا  هتـشاد 

لیاوا رد  اکیرمآ  یبهذـم  ياهنامزاس  هدـنیامن  یئول  ناد  نینچمه  نآ ، یجراخ  تاعلاطم  شخب  سیئر  یـسرجوین و  تلاـیا  رد  نوتـسنیرپ 
تکرش مانتیو و  گنج  اب  فلاخم  شبنج  ناربهر  زا  رفن ، هس  ره  . دندرک رفس  نارهت  هب  کیدزن ، زا  ناریا  عضو  یسررب  يارب  هیوناژ 1979 

ماما اب  هیوناژ 1979  زور 26  دـندرک و  فقوت  سیراپ  رد  تشگزاب  هار  رد  نارهت ، زا  دـیدزاب  زا  سپ  نانیا  . دـندوب گنج  رد  اکیرمآ  لاعف 
نیدـلا لالج  دیـس  هک  ینامز  اب  دوب  فداصم  ماـما ، اـب  ییاـکیرمآ  نت  هس  نیا  رادـید  هک  تسا  ینتفگ  . دـندومن هرکاذـم  رادـید و  ینیمخ 

كرالک و تارکاذم  حورـشم  ریز  نتم  . دوب هدرک  ماما  میلـست  ار  دوخ  يافعتـسا  هدمآ و  سیراپ  هب  تنطلـس  تباین  ياروش  سیئر  ینارهت ،
، تسا هدوبن  ینیب  شیپ  لباق  ناریا  بالقنا  کلاف : : » تسا هدـش  همجرت  يدزی  میهاربا  رتکد  هلیـسو  هب  هک  دـشاب  یم  ینیمخ  ماما  اـب  کـلاف 

تسایس رد  هنوگچ  رما  نیا  هللا  تیآ  رظن  هب  ایآ  . دنا هدش  طولخم  مه  اب  ییابیز ، روط  هب  بهذم  یـسایس و  تازرابم  تسایـس و  اهنرق ، یط 
اما . تسا هدرک  هدنز  اهلد  رد  ار  یگرزب  دـیما  ملظ ، ربارب  رد  هعیـش  مواقم  شقن  . دوش یم  سکعنم  ناهج  ياهروشک  ریاس  اب  ناریا  یجراخ 

مامت رد  تسا  هدوب  تمواقم  رهظم  هک  روطنامه  عیـشت  ماما : درک . دهاوخ  لمع  هنوگچ  دـسرب  تردـق  هب  هعیـش  یتقو  مینادـب  میهاوخ  یم 
ساسا رب  هک  ییاهتموکح  تسا ، هدوبن  متس  ملظ و  لها  زگره  اما  تسا ، هدوب  قح  زا  عافد  تمواقم و  رهظم  عیشت  مالسا ، ردص  زا  راصعا ،

یتموکح رگا  . دننک یمن  مه  ار  ملظ  لیمحت  دنا ، هدرک  یمن  لمحت  ار  ملظ  هک  روطنامه  خیرات ، رد  هدش  تبث  هدمآ و  شیپ  عیـشت  بهذم 
کلسم ساسا  رب  ار  یناسنا  چیه  . دربب شیپ  ار  هیور  نیمه  هک  تسا  نآ  رب  انب  دربب ، شیپ  ار  نآ  عیشت  بهذم  دیایب و  شیپ  مالـسا  نوناق  اب 

اهتلم و یمامت  اب  عیشت  بسح  رب  .و  دنتسه لقتـسم  . دندازآ عیـشت  بهذم  رد  اهناسنا  یمامت  . دهدن رارق  يدازآ  بلـس  راشف و  تحت  یبهذم 
هک دنک  یم  لمع  هنوگ  نآ  دـنک  هبلغ  ییاج  رب  عیـشت  بهذـم  رگا  دـننک ، لباقتم  مارتحا  يراتفرـشوخ و  عیـشت  تموکح  اب  هک  ییاهتلود 

مدرم تسا  هدرک  حتف  ار  ییاج  مالـسا  یتقو  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات  دنلفاغ . تلادع  نآ  زا  . دنرادن يراتفر  نینچ  زگره  اهنآ  ياهتموکح 
يور عیــشت  مالــسا و  هـب  زاـب  شوـغآ  اـب  هـک  ناریا  ریظن  دـنا ، هدرک  تـشپ  دوـخ  یلبق  ياـهتلود  هـب  دـنا و  هدرک  ور  مالــسا  هـب  ناـنچنآ 
عیسو شتموکح  هک  ام  بهذم  سیئر  . تسا هدوب  روط  کی  دارفا ، نیرت  نییاپ  اب  ماکح  یگدنز  . تسا تلادع  يور  مالـسا  ماکحا  . دندروآ

ار تلادع  . دوب رت  نییاپ  تلم  دارفا  همه  زا  شا  یگدنز  دوب ، وا  هرطیس  تحت  اهنآ  همه  ناریا و  رـصم و  زاجح و  ناریا ، لباقم  نیدنچ  دوب ،
مکح . تسـشن یم  همکحم  رد  دـش ، یم  رـضاح  دوـب  وا  هیلع  ییاـعدا  رگا  همکحم  رد  . درک یم  ارجا  دوـش ، روـصت  هـک  سک  ره  زا  رتـالاب 

ار عیـشت  همانرب  . ورب ملظ  راب  ریز  هن  نکب و  ملظ  هن  ینعی  تلادـع  .و  تسا لداع  تمواقم ، نیع  رد  عیـشت  . درک یم  لوبق  ار  یـضاق )  ) فالخ
زا عیـشت  . تسا نیمه  ... تسا نیمه  مالـسا  عیـشت و  یلک  همانرب  . شاب ملاظ  هن  نکب و  ملظ  لمحت  هن  درک : هصالخ  هملک  ود  نیا  رد  ام  ماـما 

ربارب رد  لمحت ، هجرد  میتسه ، نآ  نارگن  هک  يرما  ناریا ، رد  رضاح  شبنج  هرابرد  ام  تادهاشم  رد  هاتوک -  لاوئـس  کلاف : تسا . نآرق 
اهنآ یگدنز  هک  نیریاس ، نایوجشناد و  نیب  رد  ناریا  رد  هک  میدش  هجوتم  ام  . تسا یمالـسا  تلود  تحت  ناریا  رد  یپچ  ياه  یبهذم  ریغ 

لصا ماما : دراد ؟ دوجو  اهینارگن  نیا  هب  تبسن  ییاهنانیمطا  هچ  . دراد دوجو  ینارگن  سرت و  تسا ، لکشم  یمالسا  يروهمج  مالـسا و  رد 
، ناراد هیامرـس  همکاح ، تئیه  ... رادـفرط مالـسا  دـننک  یم  لایخ  . تسا مالـسا  زا  عالطا  مدـع  تلع  هب  یفارحنا  ياهبتکم  هب  اـهنیا  شیارگ 

رظن زا  دـنک . یم  لح  تلادـع  ساسا  رب  ار  زیچ  همه  دراد و  یلیدـعت  عضو  کـی  مالـسا  هک  دنـشاب  علطم  اـهنیا  رگا  تسا  ناراد  هناـخراک 
نیا دنـشاب  هدش  رادربخ  مالـسا  لصا  زا  اهنآ  رگا  . دنا هدز  یم  ار  دوخ  ياهفرح  هشیمه  فرحنم  صاخـشا  تسا ، نآ  رب  انب  دـیاقع ، يدازآ 

هدرکن و يریگولج  هدیقع  راهظا  زا  ام  لاح ، نیع  رد  . دور یم  نیب  زا  تافالتخا  دـنوش  انـشآ  لئاسم  همه  هب  رگا  اهنیا  . دـننز یمن  ار  اهفرح 
عطق يارب  هک  تساپرب  ناریا  رد  یتضهن  نآلا  . دننک يراک  غولـش  دنهاوخ  یم  دـننک ، یم  یهاگ  نیفرحنم  هک  ییاهراک  زا  نکل  . مینک یمن 
میژر نیا  هک  دنراد  رظن  دننک و  یم  ءوس  غیلبت  . دنلوغـشم يراکبارخ  هب  يدودعم  هدع  نیب  نیا  رد  . دنربب نیب  زا  ار  دساف  میژر  ات  تسا  ملظ 

ام . دـنراد دـساف  ضارغا  لئاسم  هب  هجوت  اب  ای  دـنرادن و  لئاسم  هب  هجوت  دـنراد و  فارحنا  ای  . دـیاین شیپ  یمالـسا  میژر  ای  دـننک  ظـفح  ار 
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زاجم دنراد  هگن  ار  ملاظ  تسد  دنهد  رییغت  ار  تلم  ریـسم  دننک و  شروش  دـنهاوخب  رگا  نکل  . میهد یم  دـیاقع  کلاسم و  همه  هب  يدازآ 
: کلاف مینک . یمن  يدعت  ام  دننکن  يدعت  رگا  . اهنآ تایدـعت  زا  دـنک  ظفح  ار  دوخ  بهذـم  یلم و  عفانم  دراد  قح  یتلم  ره  . دوب دـنهاوخن 

لاس  60 نیا 50 - رد  . تسا هداد  یـساسا  یگنهرف و  ياهـشزرا  يور  يداـیز  هیکت  هجوـت و  مالـسا  یگنهرف : مسیلاـیرپما  هراـبرد  یلاوـئس 
ار نآ  ياج  تسا و  هدـش  یناریا  یمالـسا -  ياهـشزرا  ندروخ  مهب  هب  رجنم  هک  تسا  هدوب  دـیدش  یگنهرف  مسیلاـیرپما  يولهپ  تموکح 

نیمه ماما : تشاد . دـنهاوخ  رب  یگنهرف  یعامتجا و  ياـهیبارخ  نیا  میمرت  يارب  ییاهمدـق  هچ  هللا  تیآ  اـیآ  . تسا هتفرگ  یبرغ  ياهـشزرا 
ار ام  گنهرف  اهنت  لاس  نیا 50  رد  . دراد يدایز  ياه  هبنج  اما  . دیریگ یم  رظن  رد  ار  هبنج  کی  امـش  . دش هاش  اب  ام  تفلاخم  بجوم  لئاسم 

نزاخم ناریا  تسا . هدـش  يریقف  روشک  کی  ناریا  . دـندرب بقع  هب  ار  ام  داصتقا  . دـندرب بقع  هب  ار  مدرم  ینالوط  ياـهلاس  هدربن ، بقع  هب 
بقع هب  ار  ام  یناسنا  ياهورین  . تسا هدـش  تسرد  اکیرمآ  يارب  هاگیاپ  تسا و  هتفر  تفن  . تسا هدـش  تراغ  نزاخم  نیا  اما  دراد ، يداـیز 

رد شترا  ياسؤر  ینعی  دـندرک ، تیبرت  دـساف  ار  اـم  شترا  . دراد مزـال  ینـالوط  هماـنرب  مینک  حالـصا  میهاوخب  رگا  هک  يروط  هب  . دـندنار
همانرب کی  هب  جاتحم  تاحالصا )  ) دنا هدرک  تیبرت  لگنا  ار  ام  شترا  . دنراد دساف  راکفا  رـسپ ، ردپ و  دساف  راکفا  عبت  هب  اهنآ  . الاب تاقبط 

تموکح لالقتـسا ، يدازآ ، دـهاوخ : یم  ار  بلطم  کی  تسا و  هتـساوخ  اپ  هب  ام  تلم  یمامت  هکنیا  باب  زا  ام  نکل  . تسا ینـالوط  ياـه 
میروآرد يرامعتسا  یلگنا و  تلاح  زا  ار  گنهرف  نیا  دننک  یم  يراکمه  راهظا  هک  راشقا  همه  کمک  اب  هک  میراد  ار  نآ  دیما  یمالـسا ،

میشورفب و هنالقاع  دورب و  رده  میراذگن  ار  نامنزاخم  .و  مینک حالـصا  راشقا  همه  کمک  هب  و  میزاس ، لدب  یلالقتـسا  گنهرف  کی  هب  و 
کی اب  هجاوم  ام  . دـندروآ ام  رـس  رب  ییاهالب  هچ  لاـس  نیا 50  رد  . مینکب زاین  دروم  ياهاج  ریاس  هچ  گـنهرف ، هچ  تلم ، فرـص  هنـالقاع 

ام مینک و  مایق  دنقفاوم ، ام  اب  مه  راشقا  یمامت  اقافتا  هک  تلم  دارفا  کمک  اب  . تسا هتخیر  مهرد  تاهج  همه  زا  هک  میتسه  هتفشآ  تکلمم 
تعارز کی  ملاس ، داصتقا  کی  لقتسم ، شترا  کی  یمالـسا ، لقتـسم  گنهرف  کی  . مینک میمرت  ار  اهیگتفـشآ  نیا  هتبلا  ینالوط  ياهلاس 

زا . اهتردـقربا نیا  زا  اهنآ  رتشیب  و  میراد ، يدایز  ياه  تبیـصم  . لوا هب  ددرگرب  اـت  دراد  راـک  اـهلاس  هب  زاـین  تسا ، هتفر  نیب  زا  یلک  هب  هک 
دیما و هس  . مرکشتم یلیخ  کلاف : میسربراشقا . مامت  رد  لالقتسا  هب  ات  درک ، میهاوخ  دازآ  اهنآ  دیق  زا  ار  نامدوخ  هللا  ءاشنا  . تساهنآ تسد 

همه يارب  تلادع  ياه  هدعو  مود ) دریگ . ماجنا  یغولـش  نودـب  شمارآ و  اب  عیرـس و  دـیدج ، تلود  هب  تردـق  لاقتنا  لوا : میراد : وزرآ 
هک یلکش  ره  هب  میهاوخ  یم  ام  و  دنراذگب . مارتحا  دننک ، مهافت  . دنزروب قشع  مه  هب  اکیرمآ  مدرم  ناریا و  مدرم  موس ) دبای . ققحت  مدرم 

بناجا تسد  رد  شدیلک  هک  لوا  يوزرآ  . میراودیما مه  ام  ماما : دنبای . ققحت  وزرآ  دیما و  هس  نیا  هک  مینک  کمک  امـش  هب  تسا  نکمم 
دنهدـب تلهم  اـم  هب  رگا  دـنرادرب و  تادـیدهت  تاـکیرحت و  زا  تسد  هتـشذگ ، دـیدهت  راـشف و  زا  تسد  هک  اـهنآ ، مهف  هطـساو  هب  تسا 

دیآ یم  تسد  هب  هک  یتردق  .و  تفرگ دنهاوخ  تسد  هب  ار  تردق  جنـشت  نودب  شمارآ و  اب  مالـسا و  تحت  ناریا  تلم  هک  دید  دـیهاوخ 
اهتلم اب  مهافت  دنوشب  حالصا  ای  دنورب  رانک  دنوش  یم  عقاو  اهتلم  سار  رد  هک  ییاهدنمتردق  نیا  رگا  . دش دهاوخ  تلادع  ققحت  رد  فرص 

یسایس مولع  داتسا  متاک ، دراچیر  ماما  اب  متاک  دراچیر  تاقالم  دوشب . تسین  مولعم  مهافت  دنتسه  اهنآ  هک  ینامز  ات  اما  . دوب دهاوخ  ناسآ 
هار رـس  رب  دوب ، ناریا  هب  رفـس  مزاع  هک  يو  . دـشاب یم  ناریا  لئاسم  رد  تافیلات  بحاص  تسایناولیـسنپ و  تلایا  رد  گروبزرتیپ  هاگـشناد 

ناریا و هرابرد  دوخ  هتـشذگ  راک  هب  يو  ادـتبا  ماما ، اب  متاک  تاقالم  رد  دـشاب . هتـشاد  يرادـید  ماما  اـب  اـت  هدرک  فقوت  سیراـپ  رد  دوخ 
لبق تسا  لیام  و  تسا ، نارهت  مزاع  ناریا  بالقنا  هرابرد  دوخ  تاعلاطم  لیمکت  يارب  هک  تفگ  درک و  هراشا  تسا  هتـشون  هک  ییاـهباتک 

مالسا ياملع  شقن  یخیرات  تیمها  يو  ناریا »  رد  مزیلانویسان   » باتک رد  هک  تفگ  انمض  وا  . ددرگ علطم  ماما  تارظن  زا  ناریا ، هب  رفس  زا 
نیا زا  مالـسا  ياملع  هن  هک  تسا  هدرک  ناـشنرطاخ  و  تسا ، هداد  ناـشن  تیطورـشم  وکاـبنت و  نوتوت و  زاـیتما  هیلع  یمدرم  تکرح  رد  ار 
همه هاش ، نیدلا  رـصان  ینیـشن  بقع  زایتما و  وغل  وکابنت و  مایق  زا  دعب  اما  . اه سیلگنا  هن  هاش و  راجاق و  رابرد  هن  دندوب  ربخاب  دوخ  تردـق 

یتاحیـضوت دوب  هدرک  هک  یتاعلاطم  ناریا و  هب  شا  هتـشذگ  ياهرفـس  هراـبرد  نینچمه  متاـک  . دـندش میظع  تیفرظ  تردـق و  نیا  هجوتم 
فرط نیا  هب  لبق  لاس  کی  زا  اـصوصخ  هلاـس ، نیا 15  رد  ناریا  عاضوا  : » دـنتفگ نینچ  وا  هب  باطخ  ماما  متاـک ، ياهتبحـص  زا  دـعب  . داد
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ياملع روط  نیمه  و  مه ، ام  دنا  هدوب  ربخ  یب  یلم  تردق  زا  اهتلود  املع و  هک  دیا  هدش  هجوتم  امـش  هک  نینچمه  . تسا هدرک  رییغت  رایـسب 
نکمم یتردـق  نوچمه  میتسناد  یمن  دـنا و  هدوب  ربخ  یب  یلک  هب  دوجوم  یمالـسا  یلم -  تردـق  زا  هاش  تلود  مه  هاش و  مه  ام و  رـصع 

یمدآ ياهورین  رد  و  زکرم ، ات  تسدرود  تابـصق  زا  يذوفن  ینعی  . دنک ادیپ  شرتسگ  راشقا  مامت  رد  هک  یتضهن  دـنک و  تضهن  هک  تسا 
نیا میدرک  یم  نامگ  دـیاش  . دـمآ یمن  اهام  لیخت  رد  چـیه  نتـشاد  شرتسگ  روط  نیا  نارتخد ، نانز ، اه ، هچب  یتح  اهریپ ، اـت  اـهناوج  زا 

یلزلزت هک  دوبن  ام  نهذ  رد  . دنراد تسد  و  دنتـسه ، نآ  لابند  نیچ  يوروش و  اکیرمآ ، اهتردـقربا ، مه  تسا و  یماظن  مه  هک  هاش  تردـق 
همه . تسا هتخیر  يرگید  زا  دعب  یکی  شتردق  ياه  هیاپ  هک  دمآ  یلزلزت  نینچ  ریخا  لاس  کی  رد  هک  میدید  . میروآ دوجو  هب  تردـق  رد 

، تسا هتـشاذگن  تلم  رد  اهینابیتشپ  نیا  يرثا  تسا ، هدرک  وا  زا  رتراک  اصوصخ  هک  ییاه  ینابیتشپ  ماـمت  اـب  .و  تسا هداد  تسد  زا  ار  زیچ 
هک تسا  یبلطم  کی  وا . لاثما  رتراک و  تادیدهت  زا  دراد  یـساره  هن  هاش و  یماظن  تلود  هب  هن  یماظن ، تموکح  هب  هن  تسا ، هدرکن  انتعا 
رد تعیبط  قوفام  یتردق  یهلا ، رظن  کی  هک  دیآ  یم  ام  رظن  هب  نیا  و  یتضهن ، مایق و  نینچ  تسا  هتـشادن  يا  هقباس  ناریا  خـیرات  مامت  رد 

يرایـسب رد  زور  ره  ار ، هدش  لعفلاب  ياهتنایخ  الوا  هک  دینیبب  ار  ناریا  دـیورب  الاح  هک  تسا  بوخ  ( . تسا  ) رما نیا  يامنهار  هیـضق و  نیا 
کی ( 2  ) دوب هداد  هزاجا  هاگتسد  دوخ  هک  يا  هزانج  عییشت  رد  زورما  نیمه  يا ، هناهب  چیه  نودب  تسه ، راتـشک  ناریا  نارهت و  ياهاج  زا 

زاب دندرک ، یمخز  هتشک و  ار  يرایسب  دش و  عورش  یشکمدآ  رهش  نادیم  کی  رد  دوبن  یتارهاظت  هک  یلاح  رد  داد  هلمح  روتـسد  ... رـسفا
، دـیراد ار  قباوس  و  دـیراد ، هعلاطم  امـش  هک  تسا  بوخ  یلیخ  . دـیایب يرگید  نآ  لاـبند  هب  تسا  نکمم  هک  يرگید  هزاـنج  عییـشت  کـی 

رارشا مدآ  نیا  ایآ  هک  تساجنآ  ناطلس  یعدم و  هک  یـسک  . ایند طاقن  ریاس  رد  ای  ناریا ، رد  هک  دراد  یقباوس  ایآ  هک  دینک ، هعلاطم  دیورب 
رارـشا هانپ  رد  قامچ ، هانپ  رد  و  دـنزیرب ، ار  هانپ  یب  مدرم  نیا  و  دـنک ، هیهت  رودزم  اهنآ ، هب  دـهدب  لوپ  دـنک ؟ مدرم  ندـیپاچ  هب  توعد  ار 

دـنک و ریجا  دـهدب و  دزم  ار  رارـشا  نیا  دورب و  شدوخ  هک  دـننک ، ظفح  ار  مظندـیاب  هک  یتاکن  نامه  و  دـهد ، یگدـنز  همادا  هاـش  کـی 
، تسا يروطنیا  عضو  هک  ناریا  لثم  ایند  رد  دیبایب  دیناوت  یم  یهباشم  چیه  ار ، ام  دجاسم  دننک  تراغ  دننکشب و  ار  مدرم  ياهرازاب  دروایب 

تمواـقم کـنات  پوـت و  ربارب  رد  یلاـخ  تسد  اـب  هک  دـیبایب  ار  یتـلم  دـیناوت  یمن  هکنیا  اـمک  . دـنا هتفرگ  تسد  رد  ار  تردـق  هک  ییاوـق 
تاعلاطم تروص  ره  رد  . مینک یم  هراظن  امـش  لثم  رود  زا  مه  ام  دینک  هراظن  دیورب  دیاب  . دننک رهاظت  هاش  دـض  اهنیا  دنـشکب و  اهنآ  . دـننک

دینکب ییاهتـشاددای  دینک  یم  هک  یتاعلاطم  رد  دیاب  . تسا ینالوط  همانمغ  . تشون دیاب  روطق  باتک  کی  هعلاطم  زا  دعب  . تسا هدـنزرا  امش 
و دنک ، یم  راتفر  رـشب  قوقح  دض  رب  دنک و  یمن  هظحالم  رـشب  قوقح  چیه  هک  رفن  کی  زا  ینابیتشپ  اکیرمآ و  يروهمج  سیئر  عضو  زا 
ار وا  رتراک  دهاوخ . یمن  ار  وا  يدحا  مدرم ، راشقا  همه  يرازاب ، نویناحور ، مه  دننک ، یم  مالعا  . دـهاوخ یمن  ار  وا  ام  تلم  زا  کی  چـیه 
رد یگدـنز  رـشب  مامت  میهاوخ  یم  ام  تساکیرمآ ، تلم  نازیم ، اما  . دور یم  رتراک  . دراد ررـض  اکیرمآ  تلم  يارب  نیا  . دـنک یم  یناـبیتشپ 
يا هراچ  دـیاب  امـش  . دـشک یم  اکیرمآ  تلم  هب  ینیبدـب  هب  ار  ام  تلم  رتراـک  ياـهراک  . میـشاب هتـشاد  نظ  نسح  تلم  اـب  اـم  .و  دـنک حـلص 

هجراـخ ترازو  رد  اـکیرمآ ، دوخ  ناـمه  رد  تسا ، هدـیپاچ  ار  ناریا  درادـن ، يا  هیاـپ  چـیه  هک  یـسک  . دـیهدب تلود  هب  یهبنت  . دیـشیدنیب
هدیقع هکنیا ، زا  دنترابع  تاکن  لئاسم و  : » داد خـساپ  متاک  ماما  نانخـس  زا  دـعب  دـننک ». یم  ینابیتشپ  هنوگ  نیا  تسه  نآ  دانـسا  اکیرمآ 

یکـسنیژرب هیرظن  یکی  . دراد دوجو  هدـمع  هیرظن  ود  اجنیا  رد  . دـش دـهاوخ  اتدوک  زا  دـعب  اتدوک  دورب ، هاش  رگا  هک  تسا  نیا  رب  یمومع 
لماع يوروش  هک  دـننک  یم  رکف  صاخـشا  نیا  . دراد ار  نوسکاج  روتانـس  اـکیرمآ و  عاـفد  ریزو  نوارب  لارنژ  دـییات  تیاـمح و  هک  تسا 

رد یمالـسا  تکرح  هک  دـنهاوخ  یم  مه  اهیوروش  هکلب  هن ، دـنراد ، طابترا  امـش  اب  اجنیا  رد  اـهیوروش  هکنآ  هن  . تسا لـئاسم  نیا  یماـمت 
ریظن اتدوک  کی  . دوب دهاوخن  رت  لمحت  لباق  یمالسا  تکرح  يزوریپ  زا  نایشترا  یماظن  ياتدوک  اهـسور  يارب  هک  ارچ  دوش ، زوریپ  ناریا 
لیلد ود  هب  هک  ایـس ، هلمج  زا  اکیرمآ و  یتلود  تاماقم  ریاس  هب  تسا  قلعتم  مود ، هیرظن  . دـشاب یم  لمتحم  اهـسور  تیاـمح  هب  ناتـسناغفا 

داقتعا اهنآ  . تسا یکـسنیژرب  رظن  فالخ  ایـس ، سیئر  رنرت ، لارنژ  رظن  . دننک یم  ساسحا  ار  تیعـضو  دنـسانش و  یم  بوخ  ار  ناریا  اهنآ 
ياهداهن . تسین شراک  رد  يرارمتسا  درادن و  ماجسنا  شبنج  هک  دندقتعم  اما  . اهسور هب  هتسباو  هن  تسا ، لیـصا  ناریا )  ) شبنج هک  دنراد 
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ماجـسنا مدع  ینعی  روصت ، نیا  دش . دهاوخ  اتدوک  دیایب  راک  رب  دوش و  قفوم  تساوخ  رگا  دش و  دهاوخ  دیدپان  شبنج  اذل  درادن  یتیوقت 
تیوقت و هزاجا  دیاب  اکیرمآ  هک  تسا ، مهم  یلیخ  و  دندقتعم ، مه  یموس  هورگ  دش . دنهاوخن  هدنرب  مه  اهـسور  تسا و  تسردان  شبنج 

دندرک رظن  راهظا  ماما  متاک  تانایب  زا  سپ  دنتـسه ». تیلقا  رد  هیرظن  نیا  نارادفرط  دوشب . ضوع  ماظن )  ) هک دـهدب  شبنج  هب  ار  تیقفوم 
هعلاطم ناریا ، رساترس  رد  دیور  یم  ناریا  هب  هک  الاح  مه  امش  .و  میراد عالطا  ناریا ، رساترس  ناریا ، زا  ام  . تسا بئاص  نیرخآ  هیرظن  : » هک

تسا هدمآرد  یلم  ياهراعش  تروص  هب  هک  یبلاطم  اهراعـش و  دنوش ، یم  راهظا  هک  تارهاظت  نیا  ياه  هتـساوخ  رد  تارهاظت و  رد  . دینک
رد رگا  نیاربانب  دـنهاوخ ، یم  ار  یمالـسا  تموکح  . تسا بلطم  کی  همه  بلاطم  مه و  هب  هیبش  اهراعـش  اجک ، ره  رد  ناریا  یمامت  رد  و 

. دنور یم  لیلحت  تلم  نیب  رد  هک  دنتسه  تلم  زا  يدصرد  دنـشاب ، تسینومک  ای  يوروش  يرادفرط  يا  هدع  ای  رفن  دنچ  اهتیعمج  نیا  نیب 
يوروش . دشاب هتشاد  تسد  نآ  رد  يوروش  هک  تسین  لوقعم  دشاب و  يوروش  يرادفرط  هک  تسین  لوقعم  دهاوخ  یم  ار  مالـسا  هک  یتلم 

ره یمالـسا  يادن  نیا  رد  هک  دیناد  یم  دنک و  تیوقت  ار  مالـسا  يادن  نیا  هک  دسرت  یم  يوروش  دسرت و  یم  زاقفق  يارب  مالـسا  يادن  زا 
یب يوروش  تسد  هیرظن  نیاربانب  . دنام یم  میقع  دنام و  یم  هجیتن  نودـب  دـشاب  یمالـسا  دـض  هک  یبلطم  ره  دوشب و  نآ  رد  هک  ییاتدوک 
نیا زا  دزیر ، یم  بابح  لثم  هک  تسا  يروص  يرهاظ و  يرما  و  درادن ، قمع  هلئسم  هک  مود ، هیرظن  اما  درادن . ساسا  تسا و  لطاب  هیاپ و 

روج و کی  هب  زور  ره  هک  تسا  یتسایـس  ریظن  ای  یـسایس  هزور  کی  بلطم  دـننک ، یم  لایخ  . دـنرادن بلطم  ساـسا  هب  یهجوت  هک  تسا 
تسا نیمه  هدیقع  تسا ، هدیقع  . مینک نایب  ام  هک  تسا  نآ  زا  رتحضاو  مالسا  قمع  تسا و  مالسا  نآ  ساسا  هک  دنناد  یمن  دبایب ، تروص 

، دراد ساسا  هچنآ  . درادن ساسا  دنا  هتفگ  اهنآ  هک  یبلطم  . دزیر یم  بابح  لثم  هک  تفگ  نادب  ناوت  یمن  هک  تسا  یبهذم  کی  مالـسا  و 
مه اکیرمآ  هک  تسا  مزـال  .و  تسا تلم  دوخ  هب  یکتم  و  یتردـق ، چـیه  تلاـخد  نودـب  راد ، ساـسا  قیمع و  یتضهن  .و  تسا موس  هیرظن 
یم نامگ  نم  . تشاد دهاوخ  ررـض  درادن و  يرثا  ینابیتشپ  هک  دـننادب  دـیاب  و  دوخ ، ياهینابیتشپ  زا  درادرب  تس  دـنک و  انعم  نیا  هب  هجوت 

راهظا متاک  سپس  دش ». دهاوخ  تیلقا  موس  هورگ  هیرظن  مه  امش  هیرظن  دینک ، هدهاشم  کیدزن  زا  ار  عاضوا  ناریا و  دیورب  امـش  رگا  منک 
تردق و تعـسو  زا  قدصم  هک  ما  هدرک  لیلحت  مدوخ  باتک  رد  دیتسه ؟ علطم  ناتدوخ  تیبوبحم  ناتدوخ و  تردق  زا  امـش  ایآ  : » تشاد
زا امـش  هرابرد  نم  اـما  . دـش اـتدوک  ثعاـب  درک و  روصت  يوق  یلیخ  ار  اـکیرمآ  مک و  ار  شدوخ  دوبن ، نوچ  .و  دوبن علطم  دوخ  تیبوبحم 
رد اما  . دـشاب اکیرمآ  هب  یکتم  اهدـماشیپ  همه  هک  تسین  دایز  یلیخ  اکیرمآ  تردـق  دـیدقتعم  هک  ما  هدـش  هجوتم  ناـتیاه  هبحاـصم  قیرط 

رظن راهظا  نیا  هرابرد  دـهد ». یم  تردـق  امـش  هب  یلیخ  امـش ) یهاگآ   ) نیا . دـننک یم  گرزب  یلیخ  ار  اـکیرمآ  تردـق  يرایـسب ، ناریا ،
دوب و یـسایس  تضهن  نآ  هک  تسا  نیا  تضهن  نیا  رتکد و  تضهن  نیب  ام  نامز ، نیا  قدصم و  نیب  قرف  : » هک دنداد  حیـضوت  ماما  متاک ،

نیا نکل  . دش تسکش  هب  رجنم  تاهابتشا  نآ  هک  دوب  مه  تاهابتشا  یـضعب  تضهن و  دراو  دندوب ، هدش  دراو  یـسایس  هبنج  اب  مه  ام  مدرم 
هک تسا  تردق  نیا  هک  دینیب  یم  . تساهتردقربا يدام  ياهتردق  قوف  مالسا  تردق  ام ، شیپ  .و  تسا یمالـسا  یبهذم -  تضهن  تضهن ،

هتـشاد او  وپاکت  هب  ار  کچوک  ياه  هچب  .و  تسا هدـیناشک  اهنابایخ  هب  ار  اـهنزریپ  .و  تسا هداد  رارق  لسلـسم  کـنات و  لـباقم  رد  ار  تشم 
شلباـقم رد  دـناوت  یمن  ملاـع  رد  یتردـق  چـیه  تسا و  تیوـنعم  هب  دـنوادخ و  هب  اـم  ءاـکتا  . تسا تیوـنعم  بهذـم و  تردـق  نیا  . تـسا

اهتدم هک  یمدرم  رد  اهتردق ، هروطـسا  اما  دتـسیا . یم  اهتردـق  مامت  ربارب  رد  تسا  یکتم  یتردـق  نینچ  هب  هک  یتلم  هک  روطنامه  . دتـسیایب
یهلا تردق  اب  میهاوخ  یم  ام  و  دنک ، یم  هولج  ربارب  دنچ  تسه  هک  ییاهزیچ  نآ  . دوش یم  تسرد  اه  هروطـسا  تسا ، هدوب  هجنکـش  ریز 

مه اهتردق  هب  میروایب و  نوریب  هجنکـش  ریز  زا  دـنا  هدوب  هاش  ردـپ  هاش و  هجنکـش  ریز  رد  نونکات  هک  یتلم  .و  مینکـشب ار  اه  هروطـسا  نیا 
، دننکـشب ار  نآ  هک  تسین  یماظن  کی  هزینرـس  نیا  . درک لیمحت  وا  هب  هزینرـس  اب  ناوت  یمن  دـهاوخن  ار  يزیچ  یتلم  رگا  هک  میهدـب  ناـشن 

هرابرد نم  رخآ  لاوئـس  : » درک حرطم  ار  دوخ  لاوئـس  نیرخآ  متاک  اجنیا  رد  درادـن ». مایق  تردـق  یماظن ، تردـق  تسا و  يونعم  تردـق 
یقیال درم  نیدلا  لامج  : » دنداد خساپ  ماما  دیناد »؟ یم  يا  هتسجرب  تیصخشار  وا  امش  ایآ  . تسا يدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  تیصخش 

همه اـب  وا  تاـمحز  تهج  نآ  زا  هتـشادن ، مدرم  نیب  رد  یبهذـم  یلم و  هاـگیاپ  نوـچ  .و  تسا هتـشاد  مه  یفعـض  طاـقن  نکل  . تـسا هدوـب 
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سکع . درک دیعبت  عیجف  عضو  اب  تفرگ و  ار  وا  تقو  هاش  هکنیا  تسا ، هتـشادن  یبهذم  هاگیاپ  هکنیا  رب  لیلد  و  دیـسرن ، هجیتن  هب  اهـششوک 
قیوشت ار  متاک  اددجم  ماما  تارکاذم ، متخ  زا  سپ  دیـسرن ». هجیتن  هب  دوب ، دقاف  ار  هاگیاپ  نیا  نوچ  وا  تامحز  .و  دـشن هداد  ناشن  یلمعلا 

مود شخب  درک . یظفاحادخ  ماما  زا  متاک  . دزاس رـشتنم  ار  قیاقح  دهد و  همادا  ناریا  یمالـسا  شبنج  دروم  رد  ار  دوخ  تاعلاطم  هک  درک 
سیئر رـصانلا ، دـبع  لامج  نارای  نیرتکیدزن  زا  برع ، رادـمان  رکفتم  هدنـسیون و  لکیه  ینیمخ  ماما  اب  لکیه  نینـسح  هرکاذـم  رادـید و 

رامش هب  رصان ، میژر  یشم  طخ  تسایس و  هدننک  نایب  مارهالا »   » راشتنالا ریثک  همانزور  ریبدرس  ناونع  هب  لکیه  . دوب رـصم  دیقف  يروهمج 
دوب و ناریا  یلم  تضهن  ناهاوخاوه  زا  يو ، . تشاد برع  يایند  رد  ار  هدـنناوخ  نیرتشیب  مارهالا ، رد  لکیه ، یـسایس  ياهلیلحت  . تفر یم 

زور رد  هسنارف ، رد  ینیمخ  هللا  تیآ  تماقا  ماگنه  لکیه  تشون . ناشفشتآ  هلق  رب  ناریا  ناونع  تحت  یباتک  دادرم 1332  ياتدوک  زا  سپ 
اب تشادـن ، هبحاصم  هبنج  هک  تارکاذـم ، نیا  نتم  . درک هرکاذـم  رادـید و  ماما  اب  وتاشول ، لفون  رد  ربماسد 1978 )  23  ) هاـم 1357 يد   2
یم هنوگچ  ربمایپ  ناـمز  اـب  هسیاـقم  رد  ار  یمالـسا  تکرح  لـکیه : : » تسا حرـش  نیدـب  مجرتم ، فرعم و  ناونع  هب  يدزی ، رتکد  روضح 

رب ینالوط  قیمع و  رایـسب  يریثات  یهاتوک  تدم  کی  رد  هک  مالـسا ، ردـص  تکرح  زا  تسا  يا  هنومن  ناریا  ینونک  تکرح  ماما : دـینیب ؟
يزیچ هچ  زا  دیدج  تکرح  نیا  شرتسگ  دش ، یم  هظحالم  مدرم  رد  هک  يدیماان  سای و  هیحور  دوجو  اب  لکیه : تشاذگ . دـهاوخ  ياج 

دوب هدش  دیدش  يردق  هب  یبنجا  تاغیلبت  یبرغ و  تاغیلبت  هکنیا  يارب  دوب ، یمالـسا  ياهروشک  مومع  رد  سای  نیا  ماما : دوش ؟ یم  یـشان 
نیا اب  الاح  . تشادن دوجو  الصا  مدرم  رد  تاجن  لامتحا  تهج  نیا  زا  دوب و  هدرب  اهنآ  هرطیس  تحت  ار  یمالـسا  کلامم  یلاها  یمامت  هک 

نانیمطا هب  کیدزن  هکلب  لامتحا  اهنت  هن  دـنوشب  قحلم  لصتم و  مه  کلامم  ریاـس  هک  تسا  نآ  لاـمتحا  دـش ، ادـیپ  هک  یتضهن  تکرح و 
دینک یم  ینیب  شیپ  ایآ  لکیه : مراد . وزرآ  ار  نیملـسم  لامآ  ققحت  تاجن و  دنوادخ  زا  دـنبای و  تاجن  هرطیـس  نیا  زا  نیملـسم  هک  تسا 
ناریا ناناملـسم  هیحان  زا  شبنج  نیا  رارمتـسا  ماما : دیامن ؟ تیارـس  زین  اهروشک  ریاس  هب  دنک و  ادـیپ  رارمتـسا  ناریا  یمالـسا  تکرح  هک 

نید يادا  گرزب  ناگدنـسیون  دـننک ، یتاغیلبت  کمک  . دـننک کـمک  جراـخ  زا  هک  تسا  یناـسک  هب  جاـتحم  ناریا  اـما  . دوب دـهاوخ  اـعطق 
تابجوم زا  نیا  و  دنناسرب ، ناهج  مدرم  ریاس  هب  دوخ و  مدرم  هب  حرطم  ار  لئاسم  دوخ  ياناوت  ياهملق  هطساو  هب  یتالکشم  نینچ  رد  . دننک

جوا رد  و 1951  ياهلاس 1950  رد  نم  لکیه : دـنوشب . مدـق  تباث  دوخ  رارمتـسا  رد  مه  اهنآ  اـت  دوب  دـهاوخ  ناریا  مدرم  یحور  تیوقت 
نآ رد  تازرابم  توافت  دروم  رد  امـش  رظن  ( ، 3  ) متشون ناریا  هرابرد  ار  دوخ  باتک  نیلوا  . مدوب ناریا  رد  اهیـسیلگنا  هیلع  مدرم ، تازرابم 

یلیخ یلعف  شبنج  هک  تسا  نیا  نم  رظن  ماما : داد ؟ تسکـش  اهلاس  نآ  رد  ار  شبنج  مسیلایرپما  ارچ  و  تسیچ ؟ ینونک  تازرابم  اهلاس و 
رد . دراد هبلغ  ینید  هبنج  شبنج  رد  نـآلا  دوب و  یـسایس  افرـص  تقو  نآ  رد  شبنج  . قدـصم رتکد  موحرم  ناـمز  شبنج  اـت  تسا  رتـقیمع 

دیورب تسا  بوخ  هک  تاهد ، مامت  . دنراد هقالع  نید  هب  اما  . دنربخ یب  تسایس  زا  يدایز  راشقا  . دنتـسه ناملـسم  همه  مدرم  ناریا  تکلمم 
عزن لاح  رد  درمریپ  ات  یناتسبد  لفط  کچوک ، زا  مدرم  مامت  . دنراد ار  نانآ  ياهتـساوخرد  دنهد و  یم  ار  رهـش  ياهراعـش  نیمه  دینیبب ، و 

شبنج نیا  . دنک هشقانم  دناوت  یمن  یـسک  هک  تسا  هدش  یلم  يروط  هب  اهراعـش  اهتـساوخرد و  نیا  . دنیوگ یم  ار  بلطم  نیمه  ادص  کی 
رتشیب شا  يزوریپ  هب  دیما  رتشیب و  شقمع  ینونک  شبنج  دوب . یسایس  طقف  هتشذگ  شبنج  و  تسا ، یسایس  یمالسا -  يانعم  کی  ياراد 

نم هب  امـش  هکنیا  زا  اعقاو  نم  . دوش زوریپ  شبنج  نیا  هک  میراودیما  مه  ام  لکیه : دـنزاس . شوماخ  دـنناوتن  ار  تضهن  نیا  هک  دـیما  . تسا
ام زا  يرایـسب  دـسر ؟ یم  دوخ  فادـها  هب  شبنج  نیا  اـیآ  هک  میـسرپ  یم  دوـخ  زا  اـم  همه  اـما  مرختفم  دـیا  هداد  ار  یثـحب  نینچ  تصرف 

هاـش اـهنت  هلئـسم  . دنتـسه رت  هدـیزرو  یلیخ  هتـشذگ  هب  تبـسن  اـم  نانمـشد  دـسرن . دوـخ  فادـها  هب  تسا  نکمم  شبنج  نیا  هک  مینارگن 
یماظن نامیپ  کی  وضع  . تساهتـسیلایرپما عفاـنم  ظـفاحم  هقطنم و  سیلپ  ناریا  . تسا تفن  هدـننک  رداـص  گرزب  روشک  کـی  ناریا  . تسین
رـساترس نـآلا  . دـندوب مه  یبهذـم  يربهر  لـماوع  دـندوب و  شبنج  رد  یـسایس  يربـهر  لـماوع  مدوب  ناریا  رد  نم  هک  عقوم  نآ  رد  . تسا

الاح اما  تسا ) قدصم  یناشاک و  دوصقم  هک   ) دندوب ادـج  مه  زا  یبهذـم  یـسایس و  يربهر  نامز  نآ  رد  . تسا یمالـسا  شبنج ، يربهر 
دوخ ذوفن  ریز  ار  هقطنم  یماـمت  . دـندحتم نـآلا  زین  نانمـشد  اـما  . دراد دوجو  يربـهر  کـی  تسا و  دـحاو  ینید ) یـسایس -   ) يربـهر نیا 
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تاـقالم ناریا  رد  ار  هاـش  نـم  لـبق  لاـس  دـنچ  . تـسا هدـش  ریگلفاـغ  برغ  ياـیند  تـسا  هداد  خر  ناریا  رد  شبنج  نـیا  هـک  ـالاح  . دـنراد
نیا و  داتفا ، قافتا  هنوگچ  داتفا ؟ قاـفتا  عضو  نیا  ارچ  هک  تسا  نیا  لاوئـس  تسا . هدـش  تیبثت  عاـضوا  هک  دـندرک  یم  روصت  همه  . مدرک
هبنج . دوب تسایس  لصا  قدصم  یناشاک -  نامز  رد  . تسا مالسا  زا  یـشان  تردق  نیا  ماما : دوش ؟ یم  یـشان  اجک  زا  شبنج  میظع  هعـسوت 

ای دنتـسناوتن و  . دـینک هجوت  ار  ینید  ياه  هبنج  دـیاب  هک  متفگ  مه  متـشون و  يو  هب  مه  یناشاک ، نامز  رد  . دوب يوق  شبنج  یـسایس  ياـه 
یـسایس ناـشدوخ  دـنهدب  هبلغ  یـسایس  تاـهج  هب  ار  ینید  تاـهج  هکنآ  ياـج  هب  ینید و  ياـه  هبنج  تیوقت  ياـج  هب  ناـشیا  . دنتـساوخن

تاهج همه  رد  شبنج  الاح  اما  . دنوشب یسایس  هکنآ  هن  دننک  راک  نید  يارب  دیاب  هک  متفگ  نم  . دوب هابتـشا  هک  دندش  سلجم  سیئر  . دندش
مه الاح  تسا  بوخ  . تسا شبنج  نیا  نطب  رد  تسایس  . تسا یسایس  نید  مالسا  . تسا نآ  لخاد  مه  تسایس  تسا . یمالسا  تسا ، ینید 
زا ار  اهینارگن  همه  و  دنتسه ، اهتردقربا  . تسا دایز  تالکشم  . دوب هچ  زور  نآ  تسیچ و  زورما  هک  کیدزن  زا  دینیبب  دینزب و  ناریا  هب  يرس 

اهنآ اب  میناوت  یمن  یماظن  رظن  زا  میتسه و  فیعـض  ام  . دننک هدایپ  ورین  روز  هب  دنهاوخب  رگم  دننکب  دنناوت  یمن  يراک  اما  . دـنراد ام  شبنج 
هاش دوخ  ندرب  نیب  زا  یماظن و  ياتدوک  اب  یتح  هریغ ، یماظن و  تلود  اب  یماظن ، ياتدوک  اب  اـهتلود ، تسد  اـب  اـهنآ  هنرگ  مینک و  هلباـقم 

هدـش لح  یماـظن  تموکح  یماـظن و  تلود  . تسا هدـش  لـح  لـئاسم  نیا  هک  تسا  يدـح  هب  شبنج  قمع  . دـنوشب قفوم  دـنناوت  یمن  مه 
شبنج تعفنم  يارب  مدرم  هک  یتقو  تسا  قرف  دوب  تفن  يارب  زور  نآ  . دننز یم  دایرف  مالـسا  يارب  مدرم  زورما  . دنرادن یئانتعا  مدرم  . تسا

نآ تیقفوم  هب  ام  تسا و  مالـسا  ردص  هیبش  الماک  اذل  تسا  يونعم  زورما  شبنج  دوب و  يدام  زور  نآ  رد  شبنج  ادخ ، يارب  ای  دننک  یم 
یم . دـنراد هجوت  ناریا  هب  ایند  یـسایس  زکارم  همه  تسه  ییاـهینارگن  يا  هزراـبم  نینچ  رد  هتبلا  . میرادـن ینارگن  هکنیا  هن  میتسه . راودـیما 
نیا . میراد یهلا  رما  زارحا  . میا هدرک  یعرـش  فـیلکت  زارحا  اـم  اـما  . میـشابن نارگن  مینادـن و  هکنیا  هن  . دـننک درخ  ار  ناریا  شبنج  دـنهاوخ 

تسکش رگا  میور  یم  تشهب  هب  میـشکب  رگا  . میور یم  تشهب  هب  میوش  هتـشک  رگا  هک  تسا  قطنم  نامه  تسا  مالـسا  ردص  قطنم  نامه 
یسایس ام  هیـضق  . میرادن یـسرت  ام  اذل  . میـسرت یمن  تسکـش  زا  اذل  . میور یم  تشهب  هب  میهدب  تسکـش  رگا  . میور یم  تشهب  هب  میروخب 

اب ام  . دروخ تسکش  تاوزغ  یضعب  رد  مه  ص )  ) مرکا لوسر  میرادن . سرت  تسکـش  زا  میور ، یم  شیپ  مالـسا  قطنم  اب  ام  . تسین فرص 
هاگن ناریا  هب  هک  ینیرظان  . داتفا قافتا  عضو  نیا  هنوگچ  لکیه : تفای . دهاوخ  همادا  تضهن  . میرادن سرت  میور  یم  گنج  هب  ادخ  ریشمش 

اـصوصخ . تسا خیرات  رد  هنومن  نیلوا  نیا  . دننک رواب  ار  میظع  تکرح  نیا  دنناوت  یمن  دنا  هدرک  یم  یـسررب  ار  ناریا  عاضوا  دـننک و  یم 
تابث و هریزج  ماما : دوش ؟ یم  یـشان  اـجک  زا  شبنج  نیا  تمظع  دوش . یم  لرتنک  يربهر و  شبنج ، رود  هار  زا  هک  تسا  يا  هنومن  اـهنت 
زا مدرم  . تسا یناگمه  راجفنا  شلابند  هب  یناگمه  قانتخا  . دروآ یم  دوجو  هب  ار  يراجفنا  یقانتخا  ره  . دوب قانتخا  اب  هارمه  ناریا  شمارآ 
دای هب  دیشاب و  علطم  هجوتم و  رگا  . دوب هدش  هاش  نتفر  ناشدیما  همه  .و  دنتشاد ار  راشف  نیا  زا  جورخ  راظتنا  همه  . دندوب راشف  رد  تهج  ره 

دندرک لاغـشا  ار  ناریا  دـندرک و  هلمح  ناریا  هب  فرط  هس  زا  نیقفتم  ياهورین  یتقو  اهراشف ، همه  نآ  زا  دـعب  ناخاضر  نامز  رد  دـیروایب 
جنر کی  ثعاب  قانتخا  راشف و  هک  ارچ  . دندوب لاحـشوخ  همه  تفر ، هاشاضر  نوچ  اما  . داتفا رطخ  رد  مدرم  زیچ  همه  مدرم ، یگدـنز  مامت 
نیا نامز  رد  یمومع  جنر  قانتخا و  تلاح  نیا  . دندرک یم  لمحت  ار  رگید  ياهجنر  گرزب  جنر  نآ  زا  ییاهر  يارب  هک  دوب  هدـش  یگرزب 
نانچ یتلود  لامع  زکارم و  ریاس  و  اهیکاواس )  ) اهینامزاس . دندوب جنر  رد  تدش  هب  مدرم  هک  دمآ  شیپ  يا  هددـعتم  تاهج  . دـش رتشیب  هاش 

ار هدقع  نیا  هک  دندوب  رتشین  کی  رظتنم  همه  هک  يروط  هب  . دش یمومع  هدقع  نیا  .و  دـش هدـقع  کی  همه  يارب  هک  دـندرک  راتفر  مدرم  اب 
نابز اب  مسانـش  یم  ار  هعماج  ياهداهن  ممهف و  یم  ار  مدرم  نابز  نم  . تخیر نوریب  تیناحور  ار  هدـقع  نیا  . دـنزیرب نوریب  همه  دـفاکش و 

، مراذگ یم  تشگنا  ما  هدوب  ایاضق  رد  رضاح  هک  ار  هلاس  هاجنپ  فعض  طاقن  مامت  . میوگ یم  نخس  اهنآ  ناهن  زا  .و  منک یم  تبحص  مدرم 
تیناحور مایق  . دناسر تیلعف  هب  ار  راجفنا  يدادبتـسا  تلاح  نیا  . دندوب رظتنم  همه  . دندوب راجفنا  لاح  رد  مدرم  همه  . مدوب رظان  مدوب ، علطم 

هلباقم مدرم  اب  دـناوتن  شترا  رگا  دـننک ، یماظن  تلاخد  ناریا  رد  اهییاکیرمآ  دور  یمن  لامتحا  هک  دـنا  هتفگ  لکیه : دـش . راـجفنا  ثعاـب 
هک یقباس  ياهموجه  زا  اهییاکیرمآ )  ) اهنیا ماما : دیهد ؟ یمن  یماظن  تلاخد  لامتحا  ایآ  دـننیبب  یعطق  رطخ  رد  ار  دوخ  عفانم  اهنآ  دـنک و 
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یمامت هک  یتکلمم  رد  . درادن ماود  اقب و  اما  دنربب  شیپ  تسا  نکمم  یماظن  هلمح  اب  هک  دنناد  یم  . دنا هتخومآ  هبرجت  تسا  هدـش  ناریا  رد 
عاضوا دنراد  سانـشراک  اهنآ  . دنرب یم  نیب  زا  ار  اهنآ  تلم  یمامت  . دنامب یقاب  دناوت  یمن  اما  دربب  شیپ  تسا  نکمم  مجاهم  دنفلاخم  تلم 

زا لکیه : دروخ . دـنهاوخ  تسکـش  الماک  دـننکب  رگا  دـننک ، یمن  ار  راک  نیا  ... دـنناد یم  ار  ایاضق  نیا  و  دـننک ، یم  هدرک و  یـسررب  ار 
امـش هب  دیاب  هک  تسا  بلطم  ود  ماما : دییامرفب . دـبای  نایاپ  ثحب  هک  دـیدوب  لیام  تقو  ره  . مبلط یم  شزوپ  ما  هتفرگ  ار  امـش  تقو  هکنیا 
تلم همه  دنهاوخ  یم  هک  اهرابج  نیا  ربارب  رد  مولظم  تلم  کی  تسا  یمالـسا  تضهن  کی  هک  تضهن ، نیا  رد  لوا : هتکن  مهدب . رکذـت 

روج روز و  اب  هک  یئاملع  اب  دـندرک ؟ تقفاوم  هاـش  اـب  تفلاـخم و  تلم  اـب  رهزـالا  ياـملع  هک  دـش  هچ  . تسا هدرک  ماـیق  دـنربب  نیب  زا  ار 
دیناوت یم  رگا  هک  مهاوخ  یم  دـیتسه  ییاـناوت  هدنـسیون  کـی  هک  امـش  زا  مود : هتکن  درک ؟ دوش  یم  هچ  نیمولظم  هیلع  دـندرک  تقفاوـم 

نییاپ و تاجرد  رد  نارسفا  اصوصخ  اهیشترا  ایاعر ، يرازاب ، یـسایس ، تاقبط  یمامت  زا  . دینک یـسررب  ار  ملاظم  نیا  . دینیبب ار  ناریا  دیورب 
عـضو دش و  هچ  دوب و  هچ  عضو  دینک  لاوئـس  اهنآ  زا  دینک و  باختنا  دیهاوخ  یم  هک  سک  ره  تلود ، نادـنمراک  یتلود ، تارادا  ناوج ،

ینابیتشپ رما  هک  . دینک رـشتنم  دیـسیونب و  ناریا ، هرابرد  ناتدوخ  یلبق  رفـس  لثم  یباتک ، دمآ  تسد  هب  بلطم  هک  دعب  تسا ؟ روطچ  نونکا 
یتقو . متشاد وا  اب  يدنت  دیدش و  دایز و  ثحب  . مدرک تاقالم  لاس 1975  رد  ار  هاش  نم  لکیه : دشاب . یم  امـش  نید  يادا  ناریا و  تلم  زا 
عجار مدوب و  رصانلا  دبع  تسود  هک  تسناد  یم  وا  . مراد امش  زا  يدایز  تالاوئس  تفگ  زین  وا  مراد  امش  زا  يدایز  لاوئـس  هک  متفگ  وا  هب 

ارچ متفگ  وا  هب  درک  یم  تبحـص  شیاهوزرآ  تلم و  هاش و  بالقنا  شدوخ و  زا  یتقو  هاش  درک . نم  زا  يدایز  تالاوئـس  رـصانلا  دبع  هب 
هدـنیآ ناناوج  دـیوش ؟ یم  وربور  هاش  میژر  یفن  تفلاـخم و  اـب  دـیتسه و  وربور  روشک  ناـناوج  يدـج  تفلاـخم  اـب  دـیور  یم  اـجک  ره 

تـسود نم  . مناد یم  ار  عاضوا  نم  . تسا هنوگچ  عضو  منادب  ات  ناریا  مورب  مرادن  جایتحا  نم  دنفلاخم ؟ امـش  اب  ارچ  اهنآ  دنتـسه  تکلمم 
مایق میژر  دـض  انلع  هک  تسا  مالـسا  رد  شبنج  نیلوا  نیا  املع ، هرابرد  اما  میتشاد . تفلاـخم  هاـش  میژر  اـب  مدوب و  رـصانلا  دـبع  کـیدزن 
عیطم ـالماک  هنافـساتم  رهزـالا  ياـملع  تسا . تلود  دـض  تکرح  نیلوا  هک  تسا  نیمه  تسا  هدرک  مهم  ار  شبنج  هک  هچنآ  . تسا هدرک 
نیمه هب  . دـنک یم  لرتـنک  ار  زیچ  همه  تلود  . تسا هدوب  نینچ  تفـالخ  يادـتبا  زا  هکلب  تسا  هدوب  نینچ  اـهینامثع  ناـمز  زا  . دـنتلود رماوا 

یم يو  ضارغا  يارجا  يارب  تلود  رازبا  هلیـسو و  بهذـم  هک  دـننک  یم  هلمح  اـم  هب  دـنیوگ و  یم  اهتـسینومک  زا  یخرب  هک  تسا  لـیلد 
اهتلود ربارب  رد  تسا و  هدوـبن  تلود  عباـت  راـصعا  زا  يرـصع  چـیه  رد  هک  تسا  نیمه  هعیـش  بهذـم  تایـصوصخ  زا  یکی  ماـما : دـشاب .

رد و  دهد ، هئارا  ار  مالـسا  دشاب و  مالـسا  فرعم  دـناوت  یم  هک  تسا  یبهذـم  نینچ  . تسا هداد  نتـشک  هب  ار  دوخ  ناگرزب  تسا . هداتـسیا 
یم لوبق  لکیه : دنتـسین . اهتلود  عبات  املع  تسین و  هعماج  نویفا  نید  هک  دهدب  ناشن  دـنک و  مادـنا  ضرع  اهتـسینومک ، ياهزت  ریاس  ربارب 

کی زا  لاقتنا  . دشاب یسایس  همانرب  کی  دیاب  همانرب  نیا  تسیچ ؟ هاش  نتفر  زا  دعب  امش  همانرب  . یبهذم تسا  یتکرح  تکرح ، نیا  هک  منک 
یـسایس بهذم  کی  ام  بهذم  ماما : تسا ؟ ریذپ  ماجنا  هنوگچ  یبهذـم ، یـسایس -  ای  یـسایس و  تلاح  کی  هب  یبهذـم  صلاخ  تکرح 

اه هتـشر  همه  رد  ریدـم  ناملـسم  دنمـشناد  لاـجر  . تسین لاـجرلا  طـحق  اـم  تکلمم  رد  . دـنراد عـالطا  تسایـس  زا  بهذـم  ياـملع  . تسا
دیاش لاوئـس ، کی  لکیه : تسـشن . دـنهاوخ  ناشیاج  هب  نادراک  نیما و  هتـسد  کی  دور و  یم  دزد  هتـسد  کی  هاش ، نتفر  زا  دـعب  . میراد
ماما و  ص )  ) مرکا لوسر  زا  ریغ  یمالسا ، ریغ  ای  یمالـسا  خیرات  رد  ییاهتیـصخش  ای  تیـصخش  هچ  منک ، حرطم  هک  مراد  یـصخش  یمک 

نم ماما : تسا ؟ هتشاذگ  رثا  امش  رد  نآرق  زجب  ییاهباتک ، هچ  تسا و  هدوب  رثؤم  امش  يور  تسا و  هداد  رارق  ریثات  تحت  ار  امش  ع )  ) یلع
زا اردـصالم ، هفـسلف  رد  تفگ  ناوتب  دـیاش  میراد  ام  يدایز  ياهباتک  . دراد لمات  هب  جاـیتحا  . مهدـب باوج  نـآلا  لاوئـس  نیا  هب  مناوت  یمن 

هجوت اب  منک ». ءاصحا  امش  يارب  مناوت  یمن  میراد  بتک  یلیخ  دنتسه ، ینغ  یلیخ  ام  یمالـسا  مولع  . رهاوج هقف -  زا  یفاک ، رابخا -  بتک 
هراشا اب  دیدرگ و  ینالوط  هبحاصم  نیا  تدم  دش ، یم  نادرگرب  یـسیلگنا  یـسراف و  هب  یتسیاب  یم  فرط  ود  ره  رد  اه  تبحـص  هکنیا  هب 

رصم مدرم  قح  رد  ماما  تفریذپ و  همتاخ  هسلج  لوادتم  تافراعت  کی  زا  دعب  اذل  . دنک مامت  ار  ثحب  هک  متخاس  ناشنرطاخ  لکیه  هب  ماما 
حورـشم ریز  نتم  هاـش  ماـما و  نیب  تطاـسو  داهنـشیپ  قحلا  ءایـض  هنیباـک  ناریزو  زا  یکی  هرکاذـم  رادـید و  موس  شخب  ( 4 . ) دـندرک اعد 
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ياهتـشاددای رد  تارکاذم  نیا  خیرات  ریزو و  نآ  مان  هنافـساتم  . دشاب یم  سیراپ  رد  ماما  اب  قحلا  ءایـض  هنیباک  ناریزو  زا  یکی  تارکاذـم 
ناطلس فرط  زا  مه  البق  ماما ، هاش و  نیب  تطاسو  هلئسم  دنا  هدرک  هراشا  مه  تارکاذم  نمض  رد  ماما  هک  روط  نامه  تسا . هدماین  یلـصا 

هک تسام  يارب  راختفا  لامک  نیا  ریزو : : » تسا ریز  رارق  هب  تارکاذم  نتم  . دوب هدـش  حرطم  ندرا  هاشداپ  نیـسح  شکارم و  هاشداپ  نسح 
لوا . میتسه ناریا  عاضوا  نارگن  ام  همه  دـنا . هدوب  رفـس  نیا  يارب  ام  قوشم  تسا  هدوب  هللا  تیآ  نادرگاش  زا  هک  یبارت  همالع  . میـشاب اجنیا 

متسیس تسا ، یمالسا  نیناوق  ساسا  رب  تموکح  ناتسکاپ  رد  . درک ناونع  ار  یمالسا  يروهمج  سیسات  هلئـسم  ناتـسکاپ  ریخا  نرق  رد  راب 
رظتنم ام  . تسین یفاک  اما  تسا  بوخ  اه  ینس  هعیش و  طباور  هچ  رگا  . میتسه نارگن  یلیخ  هعیش ، اصوصخ  ناتسکاپ ، رد  ام  . تسا یمالـسا 

هک ناریا  یمالـسا  تضهن  نیا  هک  مراودیما  نم  ماما : میتسه . هعیـش  اه و  ینـس  طباور  رب  نآ  تاریثات  بالقنا و  تفرـشیپ  ناریا و  تارییغت 
تـسا هدوب  ام  لامآ  هچنآ  و  میوش ، زوریپ  تسا  لماک  یناسنا  فادها  نآ  هک  تسا  مالـسا  فادها  ققحت  يارب  تسا و  یمالـسا  اصخـشم 

نامه نیملـسم  نیا  . دوش لصاح  يزوریپ  نیا  مراودیما  دـنوش . ارجا  تسا  نیملـسم  يدازآ  لالقتـسا و  نماض  هک  نآ  ماکحا  مالـسا و  هک 
همه رد  مالـسا  ماکحا  .و  دنوش لصاح  اهوزرآ  لامآ و  ات  دنـشاب  هدحاو  دی  مه  اب  دنوش و  دحتم  مه  اب  تسا  هداد  روتـسد  مالـسا  هک  روط 

وا هب  مدز و  نفلت  ءایـض  لارنژ  هب  مندـمآ  زا  لبق  نم ، ریزو : مراتـساوخ . ار  نیملـسم  همه  قیفوت  یلاعت  دـنوادخ  زا  . دـنوش ارجا  ملاع  ياـج 
دایز ياهلاس  يارب  ناریا  ناتـسکاپ و  هک  تفگ  يو  . تسا هداد  ار  دوخ  ياهماغیپ  نیرتهب  وا  . میآ یم  هللا  تیآ  رادـید  يارب  هک  مداد  عـالطا 

ناریا یلخاد  رما  کی  ار ، ناریا  لئاسم  ناتسکاپ  رد  ام  تسا . هدش  عورش  یتسود  نیا  ناتسکاپ  سیسات  زاغآ  نامه  زا  . دنا هدوب  مه  تسود 
: ماما میتسه . نآ  ماجنا  هدامآ  مینک  کمک  هک  دـنهاوخب  دـنک و  وزرآ  هللا  تیآ  میـشاب و  نآ  ماجنا  هب  رداق  ام  هک  يزیچ  ره  اـما  . میناد یم 
ره یناسنا ، ره  . تسا یناسنا  یمالـسا -  یتضهن  . تسا یمالـسا  تضهن  ناـمه  هک  تسا  یناـسنا  تضهن  کـی  تسا ، ناریا  رد  هک  یتضهن 

تیثیح مامت  بناجا  لامع  هطـساو  هب  دـنا و  هدوب  ینالوط  ياهلاس  راشف  تحت  رد  هک  اهیناریا  اـب  ناریا ، عاـضوا  زا  دوش  علطم  رگا  یملـسم 
روهمج سیئر  زا  هتبلا  ام  . دنک یم  کمک  دنا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یناسنا  ياهورین  ار و  ناشدوخ  ینیمزریز  نزاخم  ار و  ناشدوخ  یلم 

نامه دـننکب . یتاـغیلبت  کـمک  اـم  هب  تضهن  نیا  رد  هک  میراد  ار  نآ  راـظتنا  مینک و  یم  رکـشت  دـنراد ، اـنعم  نیا  هب  هجوت  هک  ناتـسکاپ 
صخـش نیا  هک  دـنا  هدـش  نیا  بابـسا  اهنآ  رگید و  ياهکمک  یتاغیلبت و  ياهکمک  دـننک  یم  کمک  هاش  هب  گرزب  ياـهتلود  هک  يروط 

اهناسنا و میتسه  عقوتم  ام  . دنک یگدنز  ناریا  رد  دناوت  یمن  یتعاس  درادن و  یهاگیاپ  چیه  تلم  نیب  رد  هنرگ  تسا و  هدـنام  یقاب  نونکات 
ياهکمک . دـنروایب نوریب  ملظ  راب  ریز  زا  ناشدوخ  کمک  اـب  ار  مولظم  تلم  نیا  دـننک و  کـمک  تضهن  نیا  هب  اهناملـسم  اـهنآ  زا  رتـالاب 
هدافتـسا هک  اهنآ  ای  دـنا  هدرکن  ام  لئاسم  نیا  هب  هجوت  ای  نونکات  اهتلود  فسالا  عم  . دـننکب دـنناوت  یم  اهتلم  اهتلود و  نیا  همه  ار  یتاغیلبت 

یم درخ  دراد  هک  فیعـض  تلم  کی  زا  اهنآ  زا  کی  چیه  . دنا هدرک  ینابیتشپ  هاش  زا  دنوش  یم  عقاو  هک  یملاظم  هب  هجوت  اب  دـنا  هدوب  وج 
هک میراد  ار  نیا  عقوت  امش  زا  ام  دیا و  هتشاد  هضرع  ام  هب  ار  دوخ  ینابیتشپ  هک  دیتسه  یمدرم  لوا  امش  دنا . هدرکن  ینابیتشپ )  ) راهظا دوش 

کی رد  تسا و  ریقف  یتلم  ناتـسکاپ  هک  دـیناد  یم  ریزو : دـینک . مالعا  ار  ناتدوخ  کـمک  ناـتدوخ  تاـبحاصم  تاـعوبطم و  ویدار و  رد 
صوصخب . میتـسه یکتم  يداـیز  ياهتردـق  هب  نینچمه  اـم  . میراد ار  دوخ  یلخاد  تالکـشم  اـم  . دراد رارق  دوخ  خـیرات  زا  ساـسح  هلحرم 

طـباور و هک  میراد  رارق  ییاـهتلم  هعومجم  کـی  رد  میتـسه . اهتردـق  هب  یکتم  ناـمدوخ  تاـیح  همادا  يارب  يداـصتقا  ياـهکمک  هراـبرد 
هک میتسین  رداق  ام  یلو  تسا  ناریا  تلم  اب  ام  فطاوع  هچ  رگا  . دننک بیقعت  لقتـسم  ياهتلود  دیاب  هک  تسا  یـصاخ  یـساملپید  تانایرج 

تطاسو فرط  ود  نیب  هک  مینک  کمک  میناوت  یم  يوحن  هب  ام  هک  دننک  یم  سح  هللا  تیآ  رگا  اما  . مینک تلاخد  ناریا  یلخاد  لئاسم  رد 
تلم لاس  دنچ  یـس و  لوط  رد  اوق  مامت  اب  هاش  . دـشاب تطاسو  لباق  هک  تسین  يروط  هاش  هیـضق  ماما : میهد . ماجنا  ار  نیا  میرـضاح  دوش 

.و تسا هتـساخ  اپ  هب  يرایـشوه  يرادـیب و  اب  ناریا  تلم  زورما  . تسا هدرک  دراو  هداعلا  قوف  تایانج  مه  تسا و  هدرک  لواپچ  مه  ار  ناریا 
یلامعا تسین  هحلاصم  لباق  چیه  درادن و  ناریا  رد  یهاگیاپ  چیه  هاش  دـنک و  یم  بلط  تسا  لالقتـسا  يدازآ و  هک  ار  رـشب  هیلوا  قوقح 

دیاب . مینک نایب  هسلج  ود  ای  هسلج و  کـی  رد  میناوت  یمن  ناریا ، هب  تسا  هدرک  مدآ  نیا  هک  ار  یتاـیانج  اـی  تسا و  هدرک  صخـش  نیا  هک 
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ار عورشم  قح  کی  تلم  دیمهفب  کش  نودب  هک  ناریا ، يایاضق  زا  دینک  راسفتسا  دیراد  هک  ناتدوخ  ياه  هناخترافس  هلیسو  هب  امش  دوخ 
زا نم  . ناریا رد  تسا  هدوبن  عورـشم  شردپ  وا و  هطلـس  لوا  زا  نم  رظن  هب  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تیعورـش  هاش  دـنک و  یم  هبلاطم 

لالقتـسا و هار  دسرب و  دوخ  یمالـسا  یناسنا و  لامآ  هب  ناتـسکاپ  ملـسم  تلم  هک  ناتـسکاپ  ملـسم  تلود  هک  مهاوخ  یم  گرزب  يادـخ 
. دـهاوخ یم  هچنآ  دروآ  تسد  هب  مه  اجنآ  تلم  دـنا ، هدرک  مایق  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناریا  تلم  هک  روط  ناـمه  دـبایب و  ار  يدازآ 

یم لمحت  ار  ییاسرف  تقاط  تامحز  ناریا  مدرم  زا  رازه  اهدـص  نارازه و  ناریا  ینونک  تیعـضو  رد  هک  تسا  یکاح  ام  تاعالطا  ریزو :
نادقف تسا . هدروخ  مهرب  اهرهـش  تاهد و  زا  مدرم  يداع  یگدـنز  رابخا ، رامآ و  بجوم  هب  . دنتـسه ام  هعیـش  ناردارب  یمامت  اهنیا  . دـننک

راداو ار  هعیـش  ناردارب  هک  تسا  ساسحا  یهاگآ و  نیا  . تسا هتخاس  فقوتم  انعم  مامت  هب  ار  یگدـنز  لقن ، لـمح و  لـیاسو  فقوت  اذـغ ،
رگا هک  تسه  ام  سرتسد  رد  یتاعالطا  . متسه هنیباک  وضع  نم  دنهد . هئارا  هدرک و  یـسررب  ار  یلح  هار  کی  دننک و  ملع  دق  هک  دنک  یم 

اب گنج  اذل  . درک دهاوخن  عاضوا  رد  تلاخد  ناریا ) رد   ) هیسور تسا و  هدش  یمهافت  کی  هیـسور  اکیرمآ و  نیب  منک . نایب  دیهدب  هزاجا 
نیا رد  تلود ، اب  يرـصتخم  يراکمه  کـی  نآ ، قیرط  زا  هک  تفر ، ولج  مدـق  هب  مدـق  تسا  نکمم  . دوب دـهاوخن  ناـسآ  اـکیرمآ  تردـق 

هک مدرم  دروخن و  مه  رب  مدرم  يداع  یگدنز  هک  يروط  هب  دیآ  لمع  هب  تالکشم  تکلمم و  هرادا  اب  مدرم  ندش  انشآ  روظنم  هب  هلحرم ،
لتخم ار  همه  هک  تسا  هاش  نیا  تسا ، هدش  لتخم  مدرم  یگدنز  لیاسو  هکنیا  اما  ماما : دنبای . تاجن  هعجاف  نیا  زا  دنریم  یم  یگنسرگ  زا 

ام دوـخ  هب  اـم  تفن  هک  دراذـگ  یمن  هاـش  اـما  . قـثوم تاـعالطا  بجوـم  هب  میراد  یتدـم  يارب  هدـش  هریخذ  جرختـسم و  تفن  . تسا هدرک 
همین زا  دعب  ار  مدنگ  ياهرابنا  . تسا هدش  هداد  دنیوگ  یم  لیئارسا ، هب  یلخاد ، فراصم  يارب  دوش  یم  جراخ  هک  مه  تفن  يرادقم  . دسرب
یتخس هک  دنتسه  نیا  بابسا  اهنآ  دوخ  مه  ار  رگید  لیاسم  .و  دنزادنیب تمحز  هب  ار  مدرم  هک  هریخذ  يارب  دنرب  یم  تلود  نیرومام  بش 

يارب سیلگنا ) اکیرمآ و   ) تلود اب  وا  مهافت  اما  . دسرب دوخ  فادها  هب  ات  دنک  یم  لمحت  ار  اهیتخـس  نیا  یمامت  ام  تلم  اما  . دـنروایب شیپ 
روج رگا  . دوش لصاح  تسین  نکمم  یمهافت  نینچ  تسا  یماظن  دوصقم  رگا  تلاخد  و  دراد . مه  هقباس  نیا  اـم ، یلخاد  روما  رد  تلاـخد 

تمحز رگا  . تسا یمالسا  مایق  کی  مایق  نیا  . مینک عطق  ار  وا  تسد  میهاوخ  یم  ام  . تسا هدرک  اهتلاخد  هنوگ  همه  اکیرمآ  تسا ، يرگید 
رافک اب  گنج  رد  رگا  هک  ار  مالسا  ردص  نیملسم  قطنم  نامه  ام  دوب ، میهاوخ  رومام  ام  تسا و  مالسا  ادخ و  يارب  مینیبب  تسکش  مینیبب ،

رد نارگید  تلاـخد  زا  تسا  رتراوگاـن  هاـش  . میراد ار  قطنم  ناـمه  میور ، یم  تشهب  هب  میـشکب  رگا  میور و  یم  تشهب  هب  میوـش  هتـشک 
ياـهتلم نیب  تـسا  هدـش  هـبرجت  خـیرات  رد  هچناـنچ  . دـنهدب هـمادا  ناریا  رد  دـنناوت  یمن  دـننک  تلاـخد  هحلـسا  روز و  اـب  رگا  نارگید  . اـم

. هاش ندوب  هب  هن  دشاب  بناجا  تلاخد  هب  یـضار  هن  هک  تسا  هدید  تایانج  ردقنآ  دور . یمن  هاش  اب  يا  هحلاصم  چیه  راب  ریز  تلم  . مجاهم
نابیتشپ شترا  . تسین ینیشن  بقع  هب  رـضاح  یتمیق  چیه  هب  هاش  ام ، رابخا  بجوم  هب  . دوش نشور  . تسین یماظن  تلاخد  مروظنم  نم  ریزو :

هک تسا  هدامآ  هاش  ام  تاعالطا  بجوم  هب  . تسا دایز  مدرم  رب  راشف  هک  میناد  یم  ام  تسا و  نشور  . داد دهاوخ  همادا  دنام و  دـهاوخ  هاش 
نهذ رد  سردوز  فادها  اب  و  درک ) ادیپ   ) يراکمه يارب  یتروص  هب  ار  یهار  کی  دوشب  رگا  نیاربانب  . دریذـپب ار  یطیارـش  هلحرم  نیا  رد 

هک تسا  هدامآ  هاش  هک  میدـقتعم  اـم  . مدرم رب  رتمک  راـشف  رتمک و  راتـشک  اـب  اـما  . دیـسرب فادـها  هب  يرت  ینـالوط  هلحرم  کـی  رد  دـیاش 
هک تسین  راب  لوا  يارب  وا  . مسانـش یم  ار  وا  بوخ  . ما هدرک  گرزب  ار  وا  نم  . دیـسانش یمن  نم  هزادنا  هب  ار  هاش  امـش  ماما : دنکب . یمهافت 
منک یم  میلست  امش  هب  ار  تلود  یمامت  . مهد یم  وت  هب  ار  یماظن  ياوق  یتح  هک  تسا  هدرک  تسرد  يا  هطساو  . تسا هدرک  تسرد  هطساو 
یم تسا  هدرک  هلیح  وا  . دیسانش یمن  ار  وا  امش  مسانش ، یم  بوخ  ار  وا  نم  اما  . منکن روما  رد  یتلاخد  مشاب و  ناطلس  هاش ) ینعی  نم -   ) و

رد تسا و  یمالـسا  هک  یمایق  نیا  دهد و  همادا  دوخ  راب  تیانج  یگدنز  هب  امـش  تطاسو  اب  دهاوخ  یم  . دنک لافغا  ار  امـش  ام و  دـهاوخ 
زا تسا  هدرک  تداع  يراک  تیانج  يردـلق و  هب  وا  . دزیخرب نیملـسم  مالـسا و  گنج  هب  اوق  مامت  اب  دـنک و  فقوتم  تسا  هدـش  اپرب  ناریا 

شلوق هب  هک  یـسک  زا  تطاـسو  هک  اـنعم  نیا  هب  دـینک  هجوت  امـش  . دـهدب تسد  زا  ار  نآ  دـناوت  یمن  هک  تسا  هدـش  ینوـیفا  ریظن  . یگچب
ار هاش  دناوت  یمن  ناریا  تلم  . مینک لوبق  عوضوم  نیا  رد  ار  امـش  تطاسو  هک  میروذـعم  و  دـینکن ، تسا  لافغا  يارب  طقف  تسین و  دامتعا 
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اهتنایخ همادا  شدوخ و  تردق  میکحت  يارب  زج  اهامش  مه  الاح  نسح و  کلم  نیسح و  کلم  ریظن  یـصاخشا  طسوت  تطاسو  دنک  لوبق 
اب میروخب  تسکـش  دـشاب  انب  رگا  ام  . مینک یهارمه  تملاسم و  کـی  وا  اـب  رگا  تسا  یهلا  تیلوئـسمام  يارب  .و  تسین تلم  رب  تاـیانج  و 

! میهدن همادا  هزاجا  يراکتنایخ  نیا  هب  ام  نامدوخ  تسد  اب  دشاب ، روز  یماظن و  اب  رگا  داد ، میهاوخن  تسکش  ار  نامدوخ  نامدوخ  تسد 
، میایب امـش  رادید  هب  هک  متفرگ  هزاجا  متفگ و  ار ) مرفـس  دـصق   ) وا هب  هک  یتقو  منک  تطاسو  هک  ما  هدـشن  هداتـسرف  هاش  طسوت  نم  ریزو :

نایعیش ناریا  تیعضو  . میتسه یتیلقا  ام  . دراذگ یم  رثا  مه  ناتسکاپ ، نایعیش  يور  ناریا  تیعضو  . درک حرطم  ار  داهنـشیپ  نیا  ءایـض  لارنژ 
دنتفگ هللا  تیآ  ار  هچنآ  نم  . مینک رظن  لدابت  مارتحا ، يادا  نمـض  میایب و  تسا  هدرک  راداو  ارم  هک  تسا  راـکفا  نیا  . دـنک یم  فیعـض  ار 

ونژ هب  مور  یم  کی  تعاس  بشما  لاح  ره  هب  . تساـعد منکب  مناوت  یم  هک  يراـک  اـهنت  راـکهانگ  نم  . منیب یم  ار  وا  ساـسحا  منیب و  یم 
زا هک  تسه  يراک  رگا  دیـسر و  ناشرظن  هب  یبلطم  هلـصاف  نیا  رد  هللا  تیآ  رگا  . ناتـسکاپ هب  تشگرب  دعب  . ملیماف اب  ندنل  رد  زور  ود  دعب 

نیا نکل  . مرکشتم امش  تین  نسح  زا  ماما : میرضاح . امـش  تمدخ  رد  امـسر  نامتلود  هچ  اصخـش و  هچ  دنهد  عالطا  دیآ  یم  رب  نامتـسد 
ادیپ یشبنج  نیشن  هعیش  راشقا  همه  رد  . تسا نیشن  هعیش  راشقا  زا  ام  تاعالطا  فالخ  دنک  یم  فیعضت  ار  ناتسکاپ  هعیش  ام  مایق  هک  هتکن 

هیـضق هیـضق ، هکلب  . دـنورب نوریب  دـنا  هتـشاد  نونکات  اهتلم  هک  ییاهیراتفرگ  زا  دوشب  نآ  بجوم  شبنج  نآ  میراودـیما  ام  هک  تسا  هدـش 
ناریا مایق  هک  دـنا  هداد  عالطا  ام  هب  . میتسه علطم  تسا  هدوب  یمالـسا  کلامم  هک  فلتخم  ياهاج  زا  ام  . تسا نیملـسم  هیـضق  . تسین هعیش 

هب رگا  هک  تسا  دیما  هک  تسا  هدش  ادیپ  يرادیب  کی  مایق  نیا  هطـساو  هب  رگید  ياهاج  رد  برع ، تلم  رد  رگید  ياهاج  رد  يرادیب  کی 
امش و قیفوت  .و  مهاوخ یم  تمدخ  قیفوت  یلاعت  كرابت و  يادخ  زا  نم  و  دنـسرب . ناشدوخ  یناسنا  دصاقم  هب  مه  راشقا  ریاس  دسرب  هجیتن 
رد نایعیش  تیعضو  . مدیسر ناتروضح  هب  هک  مرختفم  مرکشتم و  یلیخ  ریزو : مراتـساوخ . مالـسا  تلم  مالـسا و  هب  تمدخ  رد  ار  نارگید 

تردق نیا  دوشب و  هتشذگ  زا  رتیوق  ناریا  هک  تسا  نآ  نم  ياعد  . تسین بوخ  دنک  یم  جرخ  يدوعـس  هک  يدایز  لوپ  لیلد  هب  ناتـسکاپ 
بالقنا میتسه و  تیلقا  ام  ناتسکاپ  رد  اما  . تسا یمالسا  ناریا  تضهن  مناد  یم  نم  . دنک تیوقت  قیوشت و  ناتسکاپ  رد  ار  هعیـش  تیعـضو 

رد ار  نایعیـش  ریاس  دیامنب  تیوقت  هک  دوشب  يوحن  کی  هب  ناریا  تیعـضو  هک  میراودیما  ام  ماما : دراذـگ . یم  يدایز  ریثات  ام  يور  ناریا 
سلجم وضع  رک ، لسار  هرکاذم  رادـید و  میوشب . قفوم  تضهن  نیا  رد  هک  دـینک  اعد  ام  هب  . میراد اعد  دـیما  امـش  زا  مه  ام  رگید و  راطقا 

زا يرایـسب  اب  دوب ، روشک  نارگراـک  بزح  وضع  و  ماوع ) سلجم   ) سیلگنا ناـملراپ  هدـنیامن  رک » لـسار   » ینیمخ ماـما  اـب  سیلگنا  ماوع 
زا تیاـمح  هب  دروم  دـنچ  رد  هاـش ، میژر  نارود  رد  درک ، لـسار  . دراد هتـشاد و  ییانـشآ  یناریا  نایوجـشناد  زین  سیلگنا و  میقم  ناـیناریا 

هدرتسگ تاضارتعا  یـسایس  ناینادنز  هجنکـش  راشف و  زین  ناریا و  رد  رـشب  قوقح  ضقن  دروم  رد  اهراب ، تساخرب و  ناریا  لخاد  نیزرابم 
ریز نتم  دـمآ . وتاشول  لفون  هب  ماما  اب  وگتفگ  رادـید و  يارب  دـش و  یفرعم  يزارخ  لامک  طسوت  ربماون  طساوا  رد  يو  . دروآ لـمع  هب  يا 

سیلگنا اـکیرمآ و  رد  رک : لـسار  : » تسا هدـش  تشادداـی  يدزی  رتـکد  هلیـسو  هب  هک  تسا  ینیمخ  ماـما  رک و  لـسار  يوـگتفگ  هصـالخ 
امـش تکرح  دـنیوگ  یم  درب . دـهاوخ  بقع  هب  لاـس  ار 500  تـکلمم  دوـش ، زوریپ  ناریا  رد  ینیمخ  رگا  هـک  دوـش  یم  يداـیز  تاـغیلبت 

یمالـسا شبنج  یقرتم  ياه  هبنج  هک  تسا  مهم  اـم  رظن  هب  . تسا هاـش  طـسوت  ناریا  ندرک  نردـم  دـض  هماـنرب  . تسا یمیدـق  یعاـجترا و 
هدینـش هک  اهنیا  ماما : مهد . یم  ماـجنا  ناریا  هدـنیآ  هب  کـمک  يارب  ار  نآ  و  مراد ، ار  یفرعم  نیا  يارب  ناـکما  تصرف و  نم  دوش . یفرعم 

مدرم دایرف  دینک  هظحالم  امش  بوخ  هاش ، ظفح  يارب  تسا  هدش  جرخ  نآ  يارب  يدایز  غلابم  . تسا هاش  تاغیلبت  امامت  تاعوبطم  رد  دیا ،
تسا يواسم  یمالسا  تموکح  هاش . ياعدا  ای  تسا  یعاجترا  یهاوخیدازآ  یبلط و  لالقتـسا  دایرف  ایآ  دنتـسه ؟ یعاجترا  مدرم  تسیچ ؟

ام گنهرف  ام و  ياهناوج  . تسا عاجترا  لزنت و  هب  ور  تکلمم  هاش  هطلس  ریز  رد  . تسا نآ  يارب  فلاخم  هن  یقرت ، ندمت و  ییارگـشیپ و  اب 
هب تسا  هتسباو  مکاح  ماظن  . دنتسه هتسباو  یعاجترا و  ام  ياههاگشناد  . دننک مامت  ار  تالیصحت  دنراذگ  یمن  تسا و  هتـشاد  هگن  بقع  ار 

هبور هن  تسا ، ژاتنوم  میرادـن ، تعنـص  ام  . تسا یعاجترا  تسا ، هتـسباو  ریغ  هب  هدروخ  تسکـش  ام  داصتقا  . تسا عاجترا  یگتـسباو  ریغ و 
هکنآ يارب  تسا  هدرک  مایق  هاش  هیلع  تلم  ام و  . تسا عنام  هاش  اما  میهاوخ ، یم  ام  ار  لقتسم  داصتقا  لقتسم ، تکلمم  لقتـسم ، تلم  . یقرت
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یم ارجا  ام  تکلمم  رد  ار  ییاطـسو  نورق  ماکحا  لاحلا  . تسا عجترم  هاش  میتسه ؟ یعاجترا  ام  . ام هن  تسا  هدرک  یعاـجترا  ار  تکلمم  وا 
مزال ریخ  كاواس ، ماما : دـیا ؟ هدرک  يرکف  هچ  كاواس  يارب  دوب ؟ دـهاوخ  هنوگچ  ناریا  هدـنیآ  رد  رـشب  قوقح  عضو  رک : لـسار  دـننک .

رب ینبم  یمالسا  تموکح  . دوب دهاوخن  یمالـسا  تموکح  رد  هتـشادن ، تلم  رب  راشف  يدعت و  ملظ و  زج  كاواس  . دوب دهاوخن  راشف  . تسین
هب یسارکومد  يدازآ و  تسا . هدرکن  ار  رشب  قوقح  هظحالم  مالـسا  هزادنا  هب  یتموکح  ینامزاس و  چیه  . تسا نآ  هظحالم  رـشب و  قوقح 

اعدا امش ، نانمشد  رک : لسار  روما . رد  تسا  يواسم  درف  نیرخآ  اب  یمالسا  تموکح  لوا  صخـش  . تسا یمالـسا  تموکح  رد  انعم  مامت 
زا هدـنیآ  رد  دـنا  هدروآ  تسد  هب  هاش  نامز  رد  نانز  هک  ینونک  قوقح  دور : یم  نیب  زا  یمالـسا  تموکح  رد  نانز  قوقح  هک  دـننک  یم 

قوقح لـثم  اـهنآ ، قوـقح  . دـندازآ یمالـسا  تموـکح  رد  اـهنز  ماـما : دـیراد ؟ يرظن  هچ  امـش  . مرادـن رواـب  هتبلا  مدوـخ  نم  . دور یم  نیب 
يارب دوش  یم  ام  هیلع  هک  یتاـغیلبت  . تسا هداد  رارق  اـهدرم  فیدرمه  ار  اـهنآ  دروآ و  نوریب  اـهدرم  تراـسا  دـیق  زا  ار  نز  مالـسا  . اـهدرم

تسا و درم  يارب  هن  يدازآ  ناریا ، رد  تموکح  راشف  زا  نآلا  . تسا هدرک  نیمـضت  ار  رـشب  روما  قوقح و  همه  مالـسا  . تسا مدرم  فارحنا 
زا یکی  هب  امـش  ردارب  مق ، رد  اـه  هللا  تیآ  زا  یکی  دراد ؟ یموهفم  هچ  هعیـش  يدازآ  رک : لـسار  تسه . همه  يارب  مالـسا  رد  . نز يارب  هن 

، هعیـش یـصاصتخا  ینابم  زا  یکی  ماما : باذج . یلیخ  داد ، یناحور  رایـسب  باوج  کی  ناسنا ، دازآ  ياهـشزرا  دروم  رد  ام  هورگ  ياضعا 
، دنداد هتـشک  . دنا هدرک  هزرابم  متـس  روز و  نآ  هیلع  هعیـش  نآ ، زورب  شیادـیپ و  لوا  زا  يروتاتکید  . تسا ملاظ  ياهتلود  ملظ و  اب  هزرابم 

هیلع مایق  هک  تسین  هعیش  لثم  یبهذم  بهاذم ، ریاس  رد  . تسا هدرک  نیمضت  ار  رشب  يدازآ  دوخ  نوخ  اب  هعیش  بهذم  .و  دندرک يراکادف 
اب ولو  تسین  يدـیما  چـیه  ماما : دـینیب ؟ یم  هاش  زج  يرگید  لح  هار  ایآ  رک : لـسار  تسا . هعیـش  زراـب  تیـصوصخ  زا  نیا  دـیامنب ، لـطاب 

اریخا تسیچ ؟ یلم  ههبج  اب  امش  هطبار  تیهام  رک : لسار  تسا . یلیخ  هاش  میژر  میارج  دهد  یمن  هزاجا  مالـسا  هن  تلم و  هن  . هاش حالـصا 
ناونع هب  هن  ناشیا ، هب  ار  نامدوخ  لئاسم  ام  دمآ و  یباجنـس  طقف  . میرادن يا  هطبار  چیه  ههبج  اب  ام  ماما : دـیا ؟ هتـشاد  تاقالم  اهنآ  اب  امش 

ارچ . یـسایس یبهذم و  ربهر  . دنناد یم  ربهر  ار  امـش  دراوم  رثکا  رد  اهنآ  منک ، یم  بجعت  رک : لسار  دـنتفریذپ . مه  ناشیا  میتفگ و  ههبج ،
يانبم هک  یبهذم ، ربهر  . متـسین ههبج  ربهر  نم  . تسا هتفریذپ  يربهر  هب  تلم  ارم  . تسین هلـصاف  هیـضق  ماما : دراد ؟ دوجو  هلـصاف  ردـق  نیا 

ربهر هعیش و  ربهر  . تسا هناگود  امش  لر  رک : لسار  دنا . هتفگ  دوخ  شیپ  امش  هب  اهنآ  اذل  و  دنا ، هتفریذپ  اهیناریا  تسا  تسایـس  رب  بهذم 
اهنیا . دیتسه ذوفن  قطانم  ياراد  دیشاب ، هتشاد  یناتسود  تاقبط  همه  نایم  رد  امش  دیاب  اما  . اهیماظن اهتـسیشاف و  هاش و  هیلع  هزرابم  یـسایس ،

اب تهج  کی  رد  همه  هک  رهورف  یباجنس و  اب  دیـشاب  هتـشاد  يرتکیدزن  طباور  دیابن  ارچ  . داد تردق  اهنآ  هب  دیاب  . دنتـسه یمهم  صاخـشا 
صاخ ههبج  کی  هب  لاصتا  یبهذم  یـسایس و  ربهر  چیه  يارب  میراد  يواسم  طباور  ناریا  یلاها  یمامت  اب  ام  ماما : دننک . یم  تکرح  امش 
یبوخ یـسایس  ناتـسود  هب  امـش  رک : لسار  تسا . حـلاصم  فلاخم  صاخ  هطبار  . میزاـس یم  رارقرب  ار  هطبار  تلم  ماـمت  اـب  . تسین تسرد 

زاین میراد ، جایتحا  یـسایس  دارفا  همه  هب  ام  هتبلا  ماما : دـیراد . جایتحا  دارفا  هنوگ  نیا  هب  یتخـس  رایـسب  گـنج  کـی  رد  .و  دـیراد جاـیتحا 
یم تما  نوـچ  دـنهدب و  ماـجنا  دـنهاوخ  یم  مه  اـب  همه  تـسا و  تـسد  کـی  ناریا  هـمه  . میرادـن هـطبار  یـصاخ  هورگ  کـی  اـب  . مـیراد

هماـنرب کـی  اـیآ  تسیچ ؟ تکلمم  يارب  هدـنیآ  هماـنرب  رک : لـسار  دـنور . یم  شیپ  هـمه  یهارمه  اـب  .و  دنتـسه نآ  لـخاد  هـمه  . دـهاوخ
مه نآ  یساسا  نوناق  یسارکومد و  تلادع ، رب  ینبم  لقتسم  همانرب  . یتسینومک هن  یتسیلایسوس و  گنر  هن  ریخ ، ماما : تسا ؟ یتسیلایسوس 
نآ لصاح  دوش  یلمع  رگا  مالسا  نیناوق  ماما : تسا . یمومع  بتکم  ام  يانعم  هب  مسیلایـسوس  رک : لسار  شدوخ ... صاخ  یـساسا  نوناق 

: ماما دـیراد ؟ يرظن  هچ  سیلگنا  تلود  هرابرد  رک : لسار  دـشاب . هتـشاد  ار  اهمتـسیس  ریاـس  دـسافم  هکنآ  نودـب  تسا  یعاـمتجا  تلادـع 
ناخاضر و هک  دنتسه  اهنیا  و  تسا ، يوروش  سیلگنا و  اکیرمآ ، تلود  هس  نیا  زا  اصوصخ ، ناریا  اتدمع و  قرش  ياهیتخبدب  ام ، تایرظن 
ار يزیچ  . هطلس زا  جورخ  يارب  تسا  هدرک  مایق  تلم  مییایب . نوریب  اهنآ  هطلـس  ریز  زا  میهاوخ  یم  ام  .و  دندرک طلـسم  ام  رب  ار  اضر  دمحم 
. دوب دـهاوخ  هنوگچ  موس  يایند  رد  ناریا  تفن  یبونج و  ياقیرفآ  اب  امـش  طابترا  رک : لسار  درک . دـهاوخ  یلمع  تساوخ  تلم  کی  هک 

یگنج ام  ماما : دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  سیلگنا  اب  امش  طباور  دیوشب  زوریپ  رگا  رک : لسار  هاش . میژر  رد  هتشذگ  ياهتسایس  مغر  یلع  ماما :
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اهنآ اب  مسق  نیمه  مه  ام  دـننک ، راتفر  ام  اب  مارتحا  تین و  نسح  اب  رگا  دنتـسه ، يدـعتم  ياهتلود  نیا  . میرادـن هتـشادن و  سیلگنا  تلم  اـب 
نآ یط  هک  تسا  یهللا  تاجن  رتکد  هزانج  عییـشت  روظنم  . 2 يدزی . میهاربا  رتکد  ياهتـشاددای  زا  . 1 اه : تشون  یپ  درک ». میهاوخ  راـتفر 

: هلاقم عبانم  يدزی . میهاربا  رتکد  ياهتشاددای  زا  . 4 ناشفشتآ . هلق  رب  ناریا ، . 3 دش . يدیدج  راتـشک  بجوم  درک و  هلمح  مدرم  هب  شترا 
؛  اضرمالغ یتاجن ، ج 2 ، ناریا ، هلاس  جنپ  تسیب و  یسایس  خیرات 

سدقم عافد  لاس  هسامح 8  زا  هاتوک  یلیلحت 

يارب موش ، یناطیش و  ياه  هشقن  ساسارب  هک  نمشد  هئطوت ي  ياه  هقلح  نیرت  هنایـشحو  زا  سدقم  عافد  لاس  هسامح 8  زا  هاتوک  یلیلحت 
قارع ماکح  رورغ  یبلط و  هاج  زا  هدافتـسا  اب  نمـشد  هک  دوب  یگنج  عورـش  یماظن و  عیـسو  موجه  دوب ، هدش  یحارط  مالـسا  ساسا  مده 

طوقـس نارهت و  هزور ي  هس  حتف  دیما  هب  ناریا و  هیزجت ي  فده  اب  یموق و  ياهراعـش  اب  هک  گنج  نیا  تخادنا .  هار  هب  درک و  یحارط 
هک دناسر  تبث  هب  خیرات  رتفد  رد  ییاهتیانج  دوب و  ریظن  مک  هک  دروآراب  هب  هقطنم  رد  روشک و  ود  رد  ییاهیبارخ  دش ، زاغآ  یمالـسا  ماظن 

یلیس یمالسا ، نهیم  مالـسا و  نایک  زا  سدقم  عافد  اب  تساخرب و  زواجت  عفد  هب  ناریا  دیـشر  تلم  دوب .  هدشن  هدهاشم  نآ  ریظن  نونک  ات 
هنامولظم و تداشر  تماقتـسا و  هسامح ي  نانچ  نآ  ادـخ ، یلو  يربهر  هیاس ي  رد  حالـص و  حالـس و  اـب  تخاون و  نمـشد  رب  یمکحم 

میـسرت ار  ناهاوخیدازآ  نازرابم و  میقتـسم  طارـص  دـنام و  دـهاوخ  یقاب  یگرزب  سرد  هباثم ي  هب  خـیرات ، رد  هک  دورـس  یی  هناتخـسرس 
دنام و ماکان  نمـشد  هئطوت ي  زا  هلحرم  نیا  دش و  رهاظ  همه  رب  شنایرکـشل ، هبلغ ي  نامولظم و  ترـصن  رد  ادـخ  تیانع  درک .  دـهاوخ 
هب نمـشد  گنج ، لوط  رد  تخادرپ .  هلیح  رییغت  هب  تیانج ، زا  لامالام  یی  هدـنورپ  اب  هدـید ، تراسخ  مدان و  هدروخ و  تسکـش  لـیلذ و 

جیلخ هب  یـشکرکشل  هدیچیپ و  ياهحرط  اب  دوزفا و  دوخ  دانع  جاجل و  هب  هتـسویپ  تلادع ، هب  نداد  نت  قح و  ربارب  رد  ندـش  میلـست  ياج 
، ییایمیـش حالـس  هیهت ي  رد  کمک  ینوکـسم ، يداصتقا و  یتعنـص و  زکارم  هب  هلمح  يارب  قارع  زیهجت  يداصتقا و  راشف  داجیا  سراف و 
، بیرف هلیح و  اب  عطقم ، نیا  رد  دشن .  نانآ  بیصن  يزیچ  رتشیب ، ییاوسر  زج  زین  عطقم  نآ  رد  یلو  درب ؛ راک  هب  ار  دوخ  ياهشالت  نیرخآ 
قارع و يوـس  زا  هنامـصخ  لاـمعا  نیرت  یمدرماـن  نیرت و  هنایـشحو  هک  دوـب  یلاـح  رد  نیا  دـش و  لیدـبت  حلـص  راعـش  هـب  گـنج  راـعش 
رد مالـسا  ناگدنمزر  حتف  تبالـص و  تردق و  تعاجـش و  هسامح و  زا  هچنآ  تسویپ .  یم  عوقو  هب  نآ  یـشاوح  گنج و  رد  شنایماح ،

چیه اب  دنداد ، ناشن  دوخ  زا  ام  گرزب  تلم  هک  سفن  هب  دامتعا  ادـخ و  هب  لکوت  یحور و  تردـق  راثیا و  زا  هچنآ  تشذـگ و  تدـم  نیا 
نایجیـسب ریلد  ناگدـنمزر و  رویغ  نانزریـش و  نادرم و  دازآ  هرطاخرپ ي  نهذ  حول  لد و  هفیحـص ي  يرآ ، تسین .  فیـصوت  لباق  ناـیب 

چیه رد  ناوـت  یمن  یناـسآ  هب  تسا ، هدـیدرگ  یثـنخ  ناـنآ  نیدـالوپ  هدارا ي  ربارب  رد  اهتردـقربا  ياهحالـس  نیرتنردـم  هـک  ار  اـم  تـلم 
دوخ و ياه  هتفای  اه و  هدید  دنراد ، مسجت  میسرت و  شیارـس ، شراگن و  ییاناوت  هک  یناسک  همه ي  هک  نآ  رگم  درک ؛ میـسرت  یـشرازگ 

ناوت هک  یناـسک  همه ي  گـنج و  ثداوح  ناگدـنراگن  همه ي  زا  اـج ، نیا  رد  دـنروآرد .  ریوصت  رثن و  مظن و  هب  هنادـنمرنه  ار  نارگید 
یندشن مامت  هنیجنگ ي  نیا  دننکن و  تلفغ  نارود  نیا  تاییزج  طبـض  تبث و  زا  منک  یم  تساوخرد  دـنراد ، ار  مهم  نیا  رد  هفیظو  ماجنا 

روهظ هدـعو ي  تسا .  مما  شخبماـهلا  خـیرات و  هکرحم ي  يورین  هریخذ ي  هرود ي  هرود ، نیا  دـنراذگب .  هعیدو  هب  ناگدـنیآ  يارب  ار 
بش نایاسراپ  يامیس  رد  دنشاب ، ( 1 « ) مئال ۀمول  نوفاخیال  هللا و  لیبس  یف  نودهاجی  نیرفاکلا  یلع  ةزعا  نینمؤملا  یلع  ۀلذا   » هک ار  یموق 

رجف و تاحوتف  رد  ار  یهلا  تردق  دندوب و  رادنادیم  ار  رباربان  یگنج  هکرعم ي  نارود ، نیا  رد  هک  درک  هدـهاشم  ناوت  یم  زور  ناریـش  و 
يرهظم ار  یهلا  هدارا ي  ناشخسار ، مزع  دنلب و  تمه  دوب و  نشور  يریسفت  ار  حتف  تایآ  ناشمدق ، تابث  دندومن و  ربیخ  البرک و  رفظ و 

رودص دوبن .  یمالسا  ناریا  يارب  راختفا  يدنلبرس و  نمـشد و  يارب  تسکـش  نارـسخ و  زج  دنام ، یقاب  هلحرم  نیا  زا  هچنآ  اما  راکـشآ . 
تیامح ياهتردـق  يوس  زا  قارع ، زواـجتم  میژر  ياهتـسکش  ربارب  رد  هک  دوب  يریزگاـن  لـمعلا  سکع  لاـس 1366 ، رد  ي 598  همانعطق 
نمـشد رکیپ  رب  مالـسا  ناگدنمزر  نیگمهـس  راشف  ریز  هک  همانعطق  نیا  تشگ .  رداص  تینما  ياروش  زا  دـش و  يزاس  هنیمز  وا  هدـننک ي 
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دیناسر یم  یعطق  تسکش  هب  ار  نمشد  نآ ، لماک  يارجا  دوب و  هدیدرگ  نیمأت  نآ  رد  ام  سدقم  عافد  راعش  هک  تسا  يدنس  دش ، رداص 
رب رارصا  دش ، یم  نآ  لوبق  رد  باتـش  مدع  بجوم  حرطم و  یمالـسا  ناریا  يارب  هچنآ  درکن .  در  ار  نآ  یمالـسا  يروهمج  زگره  اذل  و 

رودص زا  دوب .  گرزب  ياهتردـق  طسوت  یللملا  نیب  ياهقاثیم  يارجا  رد  يدامتعا  یب  زین  دربن و  ياهنادـیم  رد  یفاک  ردـق  هب  زواجتم  هیبنت 
گرزب تاحوتف  نمـشد و  رب  مالـسا  ياهورین  تابرـض  نیرتنیگنـس  دـهاش  ایند  یمالـسا ، يروهمج  يوس  زا  نآ  یمـسر  لوبق  ات  هماـنعطق 

يوس زا  یمالـسا  ناریا  هیلع  قارع  میژر  نایماح  يوس  زا  هبناج  همه  ياهراشف  ییوس و  زا  گنج  ياه  ههبج  رد  نمـشد  رب  ام  ناگدـنمزر 
فارطا رد  وتان  اکیرما و  یماـظن  ياـهورین  هقباـس ي  یب  زکرمت  سراـف و  جـیلخ  رد  اـم  تاسیـسأت  هب  هلمح  يداـصتقا ، رـصح  دوب .  رگید 

هک نآ  رگم  دنامن ، یقاب  نکمم  راشف  چـیه  ابیرقت  هک  يروط  هب  دوب ؛ اهراشف  نیا  زا  یـشخب  اهنآ ، هب  زواجت  یتح  ییاوه و  یبآ و  ياهزرم 
هب هلمح  تیانج  ییایمیش و  عیـسو  ياهنارابمب  اهدیدهت ، دش .  هنحـص  دراو  میقتـسم  روط  هب  ابیرقت  اکیرما  میژر  دش و  دراو  ناریا  تلم  رب 
ره هب  ندـیزای  تسد  يارب  یگدامآ  قارع  زا  تیاـمح  رد  رابکتـسا  هک  نیا  تاـبثا  یماـظنریغ و  یتشک  يربرفاـسم و  ياـمیپاوه  اـهرهش و 

المرب هتفاکش و  ناریا  تلم  يارب  هدنهدرادشه  قیاقح  نیا  یضتقم ، عقوم  رد  دراد  اج  تسا و  نارود  نیا  ثداوح  زا  یشخب  دراد ، یتیانج 
تیاده اب  رگید  راب  ار  نمـشد  عیـسو  هئطوت ي  نآ ، دـیقف  نأشلا  میظع  ربهر  یمالـسا و  يروهمج  يوس  زا  هماـنعطق ي 598  لوبق  ددرگ . 

رب یهلا  تیشم  دیاش  درک .  راعـش  علخ  دز ، یم  تسد  یتیانج  ره  هب  یبلط ، حلـص  راعـش  تحت  هک  ار  نمـشد  دنادرگرب و  وا  دوخ  هب  یهلا 
رد دوخ  یـساسا  ياهفده  هب  ناریا  تلم  دوش و  راکـشآ  ناهج  رد  شیپ  زا  شیب  یمالـسا  يروهمج  تیناقح  همانعطق ، لوبق  اب  هک  دوب  نیا 

ناریا دوش ، ارجا  رگا  تفرگ : رارق  تسکـش  یهار  ود  رد  نمـشد  یمالـسا ، يروـهمج  راـکتبا  نیا  اـب  ددرگ .  رتـکیدزن  یللملا  نیب  حـطس 
زواجت و هشیر ي  عطق  موزل  رب  ینبم  یمالسا  يروهمج  یگشیمه  هیعاد ي  دوشن ، ارجا  رگا  تسا و  هدیسر  دوخ  ياه  هتساوخ  هب  یمالـسا 

یم تابثا  هب  تسا ، هتشادن  تقادص  یبلط  حلص  ياعدا  رد  قارع  میژر  هک  نیا  ناهج و  رد  هطلـس  تیمکاح  قارع و  زواجت  نایم  هطبار ي 
دـش دهاوخ  جیار  اهتلم  نایم  رد  تسا ، هدوب  نآ  یعدم  هراومه  یمالـسا  يروهمج  هک  اهتردق  هتخاس ي  ياهرارق  هب  يدامتعا  یب  دسر و 

زا دـنا  هداد  ناـشن  ـالمع  گـنج  لوط  رد  هک  قارع  رـسکبس  ماـکح  درک .  دـهاوخ  قیوشت  شیوخ ، يورین  هب  طـقف  هیکت ي  رب  ار  اـهنآ  و 
لوبق رد  دوخ  ياهراعـش  نتفرگ  هدیدن  ناریا و  هب  هلمح  اب  ادتبا  ینعی  دندیزگ ؛ ار  هار  نیرترابنایز  زین  راب  نیا  دنزجاع ، حـلاصم  صیخـشت 

رد ناگدـنمزر  ریظن  یب  روضح  اب  یتقو  هتبلا  دـندرک و  تباث  مه  صاخـشا  نیرتروابرید  هب  ار  دوخ  لـمع  نخـس و  يراـبتعا  یب  هماـنعطق ،
مه زاب  همانعطق ، يارجا  رد  للعت  اب  دندومزآ .  ار  هدومزآ  رگید  راب  کی  دندش ، اهزرم  زا  یمیظع  شخب  رد  ینیشن  بقع  هب  روبجم  ههبج ،

تابثا هب  ار  دوخ  يدـنمزآ  تلاهج و  دـنداد و  ماجنا  دوخ  یتیثیح  یماظن و  يداـصتقا و  یـسایس و  عفاـنم  سکع  تهج  رد  رگید  یمادـقا 
یی همانعطق  لیطعت  تمیق  هب  هدش ، فرصت  سب  شتآ  زا  سپ  هنادزد و  اتدمع  هک  یمالسا  ناریا  یضارا  زا  یـشخب  نتـشادهگن  دندناسر . 

هب زین  یناطیـش  هلیح ي  نیا  دروآ و  دهاوخن  ناغمرا  هب  اهنآ  يارب  يزیچ  ینامیـشپ ، تبکن و  زج  دنا ، هدز  یم  نآ  يارجا  زا  مد  اهتدـم  هک 
همه دش و  دنهاوخ  یضارا  نیا  هیلخت ي  هب  روبجم  دوز ، ای  رید  نانآ  (. 2 « ) هلهاب الا  یئیسلا  رکملا  قیحیالو  : » تشگ دهاوخ  رب  نانآ  دوخ 

یتراسخ متح  روط  هب  درک و  دهاوخن  لمحت  يزارد  نامز  دوخ ، ياهزرم  رد  ار  دیلپ  بصاغ  زواجتم  روضح  یبالقنا ، ناریا  هک  دـنناد  یم 
هب مادـص  شیپ ، لاس  کی  رگا  دوب .  دـهاوخ  نیگنـس  یتراسخ  هتـشذگ  دـننام  دـش ، دـهاوخ  هقطنم  زواـجتم و  بیـصن  هلحرم  نیا  رد  هک 

هچنآ دوب .  ریگمشچ  اهیزاسزاب  تفرشیپ  هدیدرگ و  رقتسم  حلص  هدش و  یبوریال  دنورا  هتشگرب ، ارسا  کنیا  دوب ، هداد  نت  همانعطق  يارجا 
میژر شود  رب  شتیلوؤسم  دوش ، دراو  سپ  نیا  زا  هچنآ  و  هدـش ، دراو  روشک  ود  رب  نوـنک  اـت  هماـنعطق ، هب  لـمع  رد  قارع  میژر  لـلعت  زا 

ریخ زج  هاگ  چیه  میا و  هتسناد  یم  دوخ  ناملسم  ناردارب  ار  قارع  مدرم  گنج ، لوط  رد  یتح  هشیمه و  ام  تسا .  مادص  صخـش  قارع و 
زا جراخ  نآ  رکذ  هک  قارع  مدرم  اب  ام  یناسنا  یمالـسا و  ياهدروخرب  نمـشد ، ياهترارـش  جوا  رد  یتح  میا و  هتـشادن  لدرد  ناـنآ  يارب 

دهاوخن يدوس  نآ  ياهدمایپ  یلعف و  عضو  زا  قارع  تلم  هک  منک  یم  مالعا  هناعطاق  تسا .  هدوب  اعدم  نیا  رب  ام  قداص  هاوگ  تسا  لاقم 
ار قارع  ماکح  مینک و  یم  در  ار  عضو  نیا  درذگ ، یم  مالـسا  ناهج  هقطنم و  رب  هچنآ  لیلد  هب  هکلب  دوخ ، عفانم  رطاخ  هب  اهنت  هن  ام  درب و 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 659 

http://www.ghaemiyeh.com


ثیدـح هلاقم : عبانم  ص 231  ج 78 ،  راونـالاراحب ، ( 2 54 هدئام : ( 1 تشوـن : یپ  میناوـخ .  یم  ارف  تجاـجل  زا  يرود  قـح و  لوـبق  هـب 
؛ يربهر مظعم  ماقم  رتفد  ص 149 ، ج 2 ، تیالو ،

گنج زا  سپ  گنج و  نارود  هب  یهاگن 

توخر و درگ  تعرسب  هک  يا  هدیدپ  دوب . گرزب )  ) یـشیامزآ هلاس  تشه  گرزب  گنج  عوقو  گنج  زا  سپ  گنج و  نارود  هب  یهاگن 
هـضرع هثداح  نیا  هرابرد  هک  یفلتخم  ياهلیلحت  زا  رظن  فرـص  تشاد . ینازرا  نویبالقنا  بالقنا و  دبلاک  هب  ون  یتایح  دـناکت و  ار  یتسس 

رد ار  دوخ  ریثک  یتیعمج  دـش  بجوم  راب  رگید  هک  یـشتآ  دومن . نشور  ار  رگید  یبولطم  نامرآ و  شتآ  ناـناوج  هنیـس  رد  گـنج  هدـش 
ردب رـس  زا  ار  يزوریپ  زا  سپ  نیگنر  هرفـس  رـس  رب  نتـسشن  بولطم و  ندروآ  تمدخ  هب  لایخ  دنروآ و  رد  دوصقم  و  نامرآ »   » تمدـخ

یم يا  هنیفـس  تکرح  هب  یمومع  تکرح  داهن . دوعـص  هب  يور  راب  رگید  یمومع  تکرح  اهیبارخ  تالکـشم و  مغر  یلع  ورنیا  زا  دـننک .
یم هرهب  يژرنا  عبنم  هس  زا  اه  هنیفـس  مومع  دوش . رقتـسم  نیعم  يرادم  رب  وج  نیمز و  ءاروام  ياضف  رد  ات  دوش  یم  ادج  نیمز  زا  هک  دنام 

يدـنچ زا  سپ  دـیاین  هنیفـس  يرای  هب  مود  تخوس  نزخم  هکنانچ  درب . یم  الاب  وج  ات  دـنک و  یم  ادـج  نیمز  زا  ار  هنیفـس  لوا  عبنم  دـنرب :
يالاب ياضف  هب  ات  دهد  یم  روبع  وج  زا  ار  هنیفـس  مود  نزخم  دوش . یم  مدهنم  ددرگ و  یم  زاب  نیمز  هب  روآ  ماسرـس  یتعرـس  اب  راب  رگید 

. دراد دوخ  اب  هنیفـس  ار  نآ  بابـسا  هک  تسا  یموس  تخوس  نزخم  عبنم و  دنمزاین  یلـصا  رادم  رد  نتفرگ  رارق  اما  دهد  یم  دوعـص  نیمز 
هنیفس يدنچ  يارب  ات  دش  بجوم  يژرنا  عبنم  ندیـسر  رد  ریخات  اما  تشذگ  لاس 57  رادم  زا  لوا  تخوس  عبنم  اب  یمالـسا  بالقنا  هنیفس 

زا رثاـتم  یعیبط و  تروص  هب  گـنج  دـنارذگ . زین  رادـم 68  زا  ار  هنیفـس  نیا  گنج  ینعی  مود  تخوس  عبنم  دـنامب . باـهتلا  راـظتنا و  رد 
شرگن و نابز و  نهذ و  هک  یمدرم  دـندش . انـشآ  بالقنا  گنهرف  اب  جـیردتب  مدرم  مومع  هک  دـش  ییاضف  زورب  بجوم  یمالـسا  بالقنا 

نوگرگید یملاع  روهظ  دنمزاین  نید  تحاس  رد  یگدـنز  دوب . هتفرگ  لکـش  بالقنا  زا  شیپ  بدا  گنهرف و  يانبمرب  ناشیدام  تابـسانم 
هک دـندوب  یناسک  نیلوا  هرمز  رد  ییارجا  روما  نایلوتم  نآ  زا  سپ  بدا و  گنهرف و  نیمزرـس  ناریما  نایلوتم و  ناـملعم ، ناـمگ  یب  دوب .

مدرم مومع  هنرو ، درک  یم  ینید  ملاع  هب  نامیا  زا  تیاکح  ناشلمع  رظن و  هک  یناـیدانم  دـنوش . یبرغ  ملاـع  ناگدـننکراکنا  تسیاـب  یم 
ندش و روراب  نادـیم  نمـشد  اب  دربن  لاس  تشه  دـنراد . هدـهع  ار  يربهار  تیادـه و  هفیظو  هک  دنتـسه  یبدا  ناریما و  مکح  عبات  هراومه 

بدا زا  رثاتم  يرهـش  ياـهیگدولآ  همه  زا  جراـخ  ییاـضف  رد  ناـناوج  زا  يریثک  عمج  اـت  دـش  بجوم  دروآ و  مهارف  ار  ینید  بدا  روهظ 
نتخاس نوگرگد  يارب  ار  مزال  تصرف  اهلاس  نیا  هکنآ  نمـض  دنیامن  هبرجت  ار  ینید  ملاع  رد  كولـس  ریـس و  دننک و  ایهم  ار  دوخ  یبرغ 
هـسردم عقاو  رد  ای  گنج  نادیم  ياوه  لاح و  اهلاس  نیا  همه  یط  تخاس . یم  مهارف  زین  لبق  نارود  زا  هدـنام  یقاب  تابـسانم  زا  يرایـسب 

یم ریثات  مدرم  يداـقتعا  یقـالخا و  راـتخاس  ناـبز و  نهذ و  رب  دـش و  یم  لـقتنم  اهاتـسور  اهرهـش و  ناـیم  هب  جـیردتب  یمالـسا  بـالقنا 
اهرهش یهار  ناگتخومآ  شناد  نازومآ و  شناد  هلمج  تسب و  ار  گرزب  هسردم  نیا  باب  گنج  باهتلارپ  ياهلاس  نایاپ  اما ... تشاذگ .

دوخ تابـسانم  نایم  رد  لاس  تشه  یط  هک  هچنآ  اب  ناسمه  گنهامه و  یملاع  يرهـش و  ندرک  انب  يارب  يوق  يدـیما  هزیگنا و  اب  دـندش 
هب رادمرب 68  هنیفس  ( 3 رادومن . ) دوب هداد  قوس  رتالاب  يرادم  هب  ار  بالقنا  هنیفـس  مود  تخوس  نزخم  عقاو  رد  دـندوب  هدرک  هبرجت  ار  نآ 

. دسرب دوخ  هبترم  نیرتیلاع  هب  دـناوتب  هنیفـس  هک  دـنک  داجیا  یتکرح  نانچ  موس  تخوس  نزخم  هکنآ  دـیما  هب  داد  یم  همادا  دوخ  تکرح 
یئارجا ناریدم  نایم  رد  دنت  ساسحا  زورب  نارود  نیا  هصخـشم  نیرتمهم  تفرگ . ترهـش  یگدـنزاس »  نارود   » هب ناریا  رد  موس  تکرح 

نامه روشک . یگنهرف  یـسایس و  يداصتقا و  تابـسانم  یمامت  یهدـنامزاس  يارب  نـالک »  یحرط  هماـنرب و   » هب زاـین  ساـسحا  دوب . روشک 
رابکتـسا يژتارتسا  رییغت  ورایور ، دربن  ياهنادیم  رد  بالقنا  هلیبق  ناناوج  لاغتـشا  دوب . هدـش  عقاو  تلفغ  دروم  فلتخم  لیالد  هب  هک  يرما 
صخشم یلماوع  یهدنامزاس  و  یگنهرف ) هلاحتسا  تسایس  هب  یمالسا  بالقنا  فذح  تسایـس  رییغت   ) یمالـسا بالقنا  اب  ییورایور  يارب 

یمالـسا و بالقنا  اب  ناشلد  ناج و  هک  یناصـصختم  اـهتارکونکت و  زا  یهورگ  يدـصت  هتـساوخ ، نیا  ققحت  يارب  نارکفنـشور  ناـیم  زا 
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، يداصتقا راتخاس  رییغت  یهدـنامزاس و  هفیظو  هک  دـش  بجوم  مه  ندرگ  رد  تسد  دوبن ; ینیمخ ) ماما  نیرتکد  قباطم   ) نآ هژیو  گنهرف 
میمصت  » ینعم هب  نیا  دندرک و  یم  وجتسج  یبرغ  ملاع  رد  ار  دوخ  ینامرآ  هنیدم  هک  دوش  هتـشاذگ  یناسک  هدهع  هب  یگنهرف  یعامتجا و 
سدقم عافد  ياهلاس  ياهنامرآ  زا  یشخب  ققحت  گنج و  نایاپ  وس  رگید  زا  دوب . ینیمز  هاگیاپ  هب  یمالسا »  بالقنا  هنیفس  ندنادرگزاب  هب 

رگید لوا ) تکرح  نانوچ   « ) هزرابم ياهلاس  همه  زا  هلـصاح  جیاتن  زا  ندش  دنم  هرهب  نامرآ و  ندروآ  رد  تمدخ  هب  لیم   » ات دش  بجوم 
ات ار  نآ  ءاقترا  هب  لیم  هک  یتیعمج  دنام . هورگ  ود  يانمت  شکاشک  رد  بالقنا  هنیفـس  نامز  نیا  زا  دنک .» زورب  فلتخم  ياهتحاس  رد  راب 

لوفا يارب  بالقنا ) نید و  مسا  هب  هاگ   ) یبرغ ملاع  بهاوم  ندرمـش  رب  اهیگژیو و  میـسرت  اب  هک  یتیعمج  دنتـشاد و  دوهعم  رادـم  نیرخآ 
ناناوج ناناوجون و  ناکدوک ، عضو  هب  یهاگن  داتفا  یم  قافتا  تسیاب  یم  هچنآ  هرابرد  وگتفگ  زا  شیپ  تسا  مزال  دندرک . یم  شالت  نآ 

ياهبیـشن زارف و  نایم  رد  ثداوح و  رانک  رد  یگدـنزاس  رـصع  ناناوج  گنج ، ناناوجون  بالقنا ، ناکدوک  میـشاب . هتـشاد  اهلاس  نیا  یط 
رد ياپ  ینادازون  دـندش  ثعاب  ار  ات 1368  ياهلاس 1357  مهم  ياهفطع  هطقن  هک  یتیعمج  شالت  گنج و  یهاوخنامرآ ، هزراـبم ، اـهلاس 

یگدنز هیلوا  ياهلاس  یلایخ  یب  رد  یمارآ و  هب  و  دندوب . رودب  دوخ  ناردام  ناردپ و  یگدنز  یلـصا  هنحـص  زا  هک  دـنداهن  تایح  هصرع 
مایا ریزگان  نانیا  هک  یلحم  دوب ، نانآ  یمـسر  اما  یعاـمتجا  تاـیح  زا  هنحـص  نیلوا  هسردـم  دـنتخاس . یم  يرپس  قفا  طـخ  يور  ار  دوخ 

هک هچنآ  دندرک . یم  یط  یمومع  طابترا  لیاسو  میقتسم  ریغ  تیبرت  نایبرم و  میقتـسم  ياهـشزومآ  تحت  ار  یگلاس  ات 15  یگلاس  تفه 
ناـکدوک و نیا  ندرک  هتخومآ  يارب  روشک  یمـسر  ریغ  یمـسر و  شرورپ  یـشزومآ و  هاگتـسد  شـالت   » تسا هجوت  لـباق  ماـیا  نیا  یط 

یتح يولهپ و  تموکح  ياهلاس  یمامت  زا  روفنم  هایـس و  يریوصت  هضرع  وس  رگید  زا  یلیمحت و  گنج  یمالـسا و  بـالقنا  اـب  نـالاهنون 
یگنهرف یندـم و  رـصانع  هدـنام  یقاب   » ياضف نایم  رد  ناناوجون  ناکدوک و  اـهلاس  نیا  رد  دوب . بـالقنا  زا  شیپ  ناـمکاح  ناریما و  همه 

هکنآ یب  تاعالطا »   » زا يدـیدش  ناراب  ریز  رد  یمالـسا »  بالقنا  رـصع  یندـم  یگنهرف و  تابـسانم  هیلوا  ياـهتروص   » و يولهپ »  رـصع 
دنـشاب هتـشاد  شا  هرابرد  وجتـسج  شـسرپ و  لاجم  هکنآ  یب  تاغیلبت »   » دنـشاب و هتـشاد  شا  هراـبرد  قیمع  هعلاـطم  واکودـنک و  تصرف 
دنتـشاد بالقنا  مود  لسن  تیبرت  رد  یعـس  هک  یناسک  زا  يرایـسب  و  سرادـم »  یـشرورپ  یتیبرت و  ناـیبرم   » شـالت دـندنارذگ . راـگزور 

رد نیا  و  گنج . بالقنا و  ناـمرآ  رمتـسم  غیلبت  اه ;2 - هچب  راـتفر  لاـمعا و  تروص  حالـصا  رییغت و  - 1 دش : رما  ود  فورـصم : اتدمع 
بالقنا ینابم  ساسارب  نالک  کیژتارتسا و  یحرط  یحارط  - 1 دـندش : یم  يرپس  ریز  روما  ققحت  راظتنا  رد  اهلاس  اههام و  هک  دوب  یلاح 
یگنهرف نـالک  تسایـس  یحارط  - 3 یگنهرف . بـالقنا  قـقحت  یگنهرف ;2 - يداصتقا و  یعاـمتجا ، تابـسانم  یهدـناماس  يارب  یمالـسا 

رب ینتبم  یتیبرت  یمیلعت و  ماظن  راتخاس  رییغت   5;  - یگدزبرغ ياه  هبئاش  زا  یعامتجا »  یسایس ، يداصتقا ،  » تابـسانم شیالاپ  روشک ;4 -
رد شقن »  يروئت   » ندـش يراج  بجوم  جـیردتب  نآ  ظفح  رهاظ و  تروص  رییغت  رد  رارـصا  يدربراک . ياهـشهوژپ  ینید و  يرظن  یناـبم 

راتفر و هدهاشم : اب  ناناوجون  ناکدوک و  دوبن . ریگارف  قافن »   » و ایر »  » روهظ زج  يزیچ  يروئت »   » نیا و  دش . هعماج  فلتخم  حوطـس  نایم 
ناگدــننک و تحیــصن  ناـغلبم ، شنک  راـتفر و  ناـهن ; راکــشآ و  رد  ناـیبرم  شنک  راـتفر و  هناـخ ; جراـخ  هناــخ و  رد  نیدــلاو  شنک 
هک هچنآ  ندـنایامن  . » تسا يروئت  نیا  زا  تیعبت  ندوب  ندـنام و  هار  هک  دـنتفای  یمرد  يداصتقا ; یعاـمتجا و  تابـسانم  رد  نارادمتـسایس 

یعامتجا و بتارم  یلاع و  جرادـم  هب  ندیـسر  قیرط  اهنت  ناگمه  هک  تفر  شیپ  اجنآ  اـت  رما  نیا  دنتـسه .» هک  هچنآ  ندـناشوپ  دنتـسین و 
اب ناشناج  لد و  هک  تخاس  یم  وربور  یناسک  ذوفن  يدج  رطخ  اب  ار  بالقنا  نایک  رما  نیا  دندرک . ضرف  يروئت  نیا  زا  يوریپ  ار  یسایس 

یجیردت ریس  رد  ار  هعماج  رکذلا  قباس  هناگجنپ  دراوم  ققحت  مدع  دنتـسج . یم  دوس  يدام  ءاقترا  ناکلپ  ناونع  هب  نآ  زا  اما  دوبن  بالقنا 
هک نانچنآ  ار  دوخ  هدش و  جراخ  شقن ) يروئت   ) هدیشک دوخرب  هتسوپ  زا  تصرف  نیلوا  رد  هک  دوش  هدرورپ  یلـسن  ات  تخاس  یم  دعتـسم 

تـسارح ناناوجون و  ندرورپ  يارب  مزال  تردق  درک  مهاوخ  رکذ  هک  یلیالد  هب  زین  گنج  بالقنا و  نامرآ  رمتـسم  ءاقلا  دنایامنب . تسه 
یـسایس و  » تابـسانم هصرع  هب  دورو  نمهب 57 و  زا  دـعب  یمالـسا  بالقنا  هک  میدـیزرو  تلفغ  هتکن  نیا  زا  ناگمه  تشادـن . ار  ناـنآ  زا 
ور نیمه  زا  تشاد و  ینامرآ  هجو  هیلوا  زرابم و  لسن  يارب   « بالقنا  » نیا عقاوب  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یناـمرآ »   » هجو يداـصتقا » 
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یب دوش . ققحم  لاس 57  رد  یهلا  تیـشم  تساوخ و  اب  ات  دـندش  بجوم  نآ  هب  مامت  مات و  تمدـخ  نادـب و  کسمت  اـب  یبـالقنا  ناـناوج 
دزاس یم  نهذ  رد  یتروص  نامرآ  هچ  دبای . یم  یعقاو »   » هجو هدـش و  هتـساک  شا  ینامرآ  هجو  زا  دوش  ققحم  هک  یتقو  نامرآ  ره  کش 

لاح نامز  رد  هکنآ  زا  شیب  ارگنامرآ  نامرآ و  ور  نیمه  زا  دزیخاپب . نآ  ققحت  يوزرآ  ياوه  رد  ناـسنا  اـت  دراـک  یم  بلق  رد  يدـیما  و 
عضو  » زا راذگ  رد  ار  اهنآ  بولطم »  هنیدم   » رد سفنت  هب  دیما  هدنیآ و  هب  هجوت  نیمه  دنک . یم  ریـس  هدنیآ  ياوه  رد  دنیآ و  رد  درب  رـسب 

ینامرآ هجو  زا  هکنآ  زا  شیب  57 و 68 »  » ياهلاس ینعی  فطع  هطقن  ود  زا  دعب  گنج »  یمالـسا و  بالقنا  . » دناسر یم  يرای  بولطمان » 
یـسایس و یعامتجا و  تابـسانم  لـیاسم و  خـیرات و  شکاـشک  رد  هک  یهجو  دـندوب . رادروخرب  ینیع  یعقاو و  هجو  زا  دنـشاب  رادروخرب 

ییاج هب  ار  اهنآ  مکتـسد  ای  دهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  نارایزا  يرایـسب  هلحرم  نیا  رد  تسا  نکمم  تسا و  ریذپ  بیـسآ  ادـیدش  يداصتقا 
ناگمه هکنانچ  دنـشاب . هتـشاد  يا  هژیو  يدنم  هرهب  نآ  لبق  زا  هکنآ  الا  دنیامنن ; نآ  فقو  ار  دوخ  ییارگنامرآ  ياهلاس  ناسب  هک  دناسرب 

. دنا هدوب  گنج  بالقنا و  هرفـس  زا  يدنم  هرهب  لام و  يروآ  عمج  ایند و  هب  نالوؤسم  مدرم و  نویبالقنا ، زا  يرایـسب  درکیور  زورب  دهاش 
دمآ یم  باسح  هب  اپون  ماظن »   » کی ناونع  هب  دوب و  هتفرگن  رارق  دوخ  یلـصا  رادم  رد  بالقنا  هنیفـس  هک  داد  یم  خر  یلاح  رد  هعقاو  نیا 

اترورض دش  یم  بوسحم  نامرآ  اهنآ » يارب  هچنآ   » هک دندوب  لفاغ  هتکن  نیا  زا  یگنهرف  نایبرم  دومن . یم  تیبثت  ار  دوخ  تیعقوم  دیاب  و 
یقلت نامرآ »   » کی ناونعب  تخاس  یم  يرپس  ار  یناوجون  یکدوک و  مایا  یعامتجا  ياهـشنت  عاونا  نایم  رد  هک  یلـسن  يارب  تسناوت  یمن 

. دید یم  لاح  نامز  رد  ار  نآ  دنادب  هدنیآ  رد  رود  دصقم  ناونعب  ار  گنج  فادـها  بالقنا و  هکنآ  زا  شیپ  لسن  نیا  هکنآ  نمـض  دوش ;
نآ زا  سپ  یمالـسا و  بالقنا  یگنهرف  هلاحتـسا  دیدج  يژتارتسا  يارجا  رد  یعـس  رادیب  نمـشد  اهلاس  نیمه  یط  هک  درک  شومارف  دیابن 
همه نیا  و  درب . یم  دوس  زین  رازبا  توادا و  تاـناکما و  همه  زا  يژتارتسا  نیا  ققحت  يارب  تشاد و  نآ  یعاـمتجا  یـسایس و  ياـپون  ماـظن 

بالقنا و نارود  يولهپ ، تموکح  نارود   » زا نانآ  یگلمج  هچ ، دنسانش  زاب  هرسان  زا  ار  هرس  دنناوتب  هتـسرون  ناناوجون  ات  داد  یمن  لاجم 
نامرآ  « ) یعقاو رما   » کی نتخاس  لدبم  يارب  یگنهرف  هاگتسد  شالت  ینیع . يا  هبرجت  هن  دنتـشاد و  ینهذ  يریوصت  اهنت  گنج »  هرخالاب 
تصرف نیلوا  رد  ات  دش  یم  مهارف  مزال  تامدقم  یعیبط  تروصب  ور و  نیمه  زا  دوب  هجیتن  یب  مود ) لسن  يارب   ) نامرآ کی  هب  لوا ) لسن 

ارنآ هک  دنـشاب  یناـمرآ »   » يوجتـسج رد  یعیبط  ياـضاقت  نس و  ياـضتقا  هب  دنتـشاذگ  یم  یناوج »   » نس هب  ياـپ  هک  یناـناوجون  نکمم 
ای و  يروئت »   » کی هضرع  هب  قفوم  یمالسا »  يروهمج  یعامتجا  یسایس و  ماظن   » هکنانچ رگید  ترابع  هب  دنتشادنپ . یم  شیوخ  بولطم 
زا تیاکح  هک  داهن  یم  یملع  یپ  رد  رـس  تیعمج  نیا  یعیبط  تروص  هب  دـش  یمن  ناناوج  بلق  نهذ و  هحفـص  رد  نامرآ »   » کـی حرط 

يارب عقوت  راظتنا و  یعون  زورب  هک  گنج  ناـیاپ  - 1 دوب : مکاح  ناریا  ياضف  رب  يا  هژیو  طیارـش  لاس 1368  تشاد . ینامرآ  يانمت  کی 
رـس رد  نالک  یتیعمج  ناونعب  دوب و  هدیـسر  یناوج  نس  هب  هک  بالقنا  مود  لـسن  دش ;2 - ببس  ار  یعامتجا  يداصتقا و  تالکـشم  لح 

نارود لاـس  هدزاود  یط  هدـش  هضرع  میقتـسمریغ  میقتـسم و  میلاـعت  هعومجم  دـیرورپ ;3 - یم  ار  رتناوارف  یتاراظتنا  رایـسب و  ياـهوزرآ 
رد اهنت  تشادن و  ملاع  هب  ینید  درکیور  هک  دوب  هدش  یلسن  تیبرت  ببسم  دنشاب  هتفریذپ  ار  نیداینب  يرییغت  هکنآ  نودب  یمـسر ، شزومآ 

تاـغیلبت و ریثاـت  تحت  ار  یگنهرف  ثحاـبم  يا  هراـپ  یبرغ ) یناـسنا  موـلع  هـقیقد و  موـلع  یتـسیز ، موـلع   ) سورد زا  يا  هعوـمجم  راـنک 
ياهتارکونکت دندوبن ;4 - یبرغ  یگنهرف  يرظن و  ياه  هبئاش  زا  يراع  یمسر  ياه  هتخومآ  عقاو  رد  دندوب . هتخومآ  میقتسم  ياهـشزومآ 

ملاع و هب  یمالسا  بالقنا  ینید  درکیور  هجوتم  هکنآ  زا  شیپ  شیب و  روشک  روما  هرادا  يارب  دوخ  نالک  ياهحرط  هضرع  رد  صـصختم 
 «، يداصتقا هعـسوت   » نوچ ییاهحرط  دنتـشاد و  یناهج  ياهنامزاس  هدش  هتکید  ياهحرط  زا  يرادرب  یپک  دـیلقت و  یپ  رد  رـس  دنـشاب  مدآ 
داد یم  رییغت  ار  بالقنا  یلصا  ياهیریگ  تهج  یعیبط  تروصب  هک  دنداد  یم  رارق  یمالسا  يروهمج  ماظن  يورارف  ار  یگنهرف »  هعـسوت  »

دـیدج و یتروص  اب  هتبلا  دوش . حرطم  یمالـسا  بالقنا  بولطم  هنیدـم  و  وگلا »  » ناونعب یبرغ  گـنهرف »  هنیدـم و   » اـت دـش  یم  بجوم  و 
هک ییارجام  دزادنا .  كرت  یمالسا  بالقنا  هراوید  رب  ات  دوب  شالت  رد  لکشتم  هتفای و  نامزاس  ینایرج  یبهذم ;5 - ارهاظ  باعل  گنر و 
هک دهد  یم  ناشن  اهلاس  نیا  همه  یط  هدش  هتفریذپ  ياهحرط  زا  يرایسب  هب  هداس  یهاگن  تسا ; هدش  دای  یگنهرف »  مجاهت   » ناونعب نآ  زا 
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ندش رت  عیرس  بجوم  اهتین  نسح  زا  يرایـسب  مغر  یلع  ینید ، يرظن  عبانم  ینابم و  هب  یکتم  لقتـسم و  يزیر  همانرب  یحارط و  رد  فعض 
لیطعت ار  اههاگشناد  لاس  هس  زا  شیب  یگنهرف »  بالقنا   » حرط لاثم : يارب  تسا . نیمز  هب  تشگزاب  يارب  یمالسا  بالقنا  هنیفس  تکرح 

هقبط فیراـعت و  موـلع ، يداـبم  یـسرد ، بـتک  يرظن  یناـیم  یـشزومآ ، ماـظن  رد  یقیقح  يدـج و  رییغت  هـکنآ  نودـب  نآ  زا  سپ  درک و 
یمـسر ياههاگـشناد  رانک  رد  نآ  رب  هوالع  دندش و  هدوشگ  اههاگـشناد  راب  رگید  دوش  ثداح  یناسنا ...  عبانم  نایم  رد  مکاح  ياهیدـنب 

زین یتلود  ياههاگشناد  هیلوا  طباوض  نامه  زا  اما  دندیشک  یم  كدی  ار  یمالسا »   » ناونع دوخ  اب  هک  یلم  دازآ و  دندش  سیسات  يزکارم 
یتنس و گنهرف   » دوش و هدوزفا  یگنهرف  خالسنا  تعرس  رب  ات  دش  بجوم  اتسور  رهش و  نایم  رد  زکارم  نیا  شرتسگ  دندرک . یمن  تیعبت 

میدق ياهرهش  هناریو  رب  جیردتب  دوش . وحم  یناتسرهش  هدشن  هدولآ  هدروخن و  تسد  عماوج  نایم  زا  يرتشیب  تعرس  اب  يا »  هقطنم  یلم و 
یم ساکعنا  دندوب  ملاع  هب  یتنس  درکیور  زا  يراع  هک  ار  یبرغ  يزاسرهـش  ماظن  یمامت  هب  هک  ییاهرهـش  دنتـشارفارب  دق  دیدج  ياهرهش 

تارابع اب  مهنآ  اهرهـش ، رگید  راتخاس  ندش  نوگرگد  يارب  دـش  رایع  مامت  ییوگلا  هب  لیدـبت  نارهت »   » اهلاس نیمه  یط  هکنانچ  دـنداد ;
مدرم تابسانم  يزاسزاب  حالصا و  یلوتم  هک  یناسک  ات 1374 )  1368  ) اهلاس نیمه  یط  هنافساتم  هتینردم و ...  يزاسهب ، يزاسون ، يابیز 
ربارب رد  یگتفیـش  یبهذم ;3 . یتنـس و  گنهرف  هب  یگتـسبلد  مدع  نیمز ;2 . برغم  ندـمت  گنهرف و  تخانـش  مدـع  . 1 لیلد : هب  دـندوب 

هاگتساخ راعش و  رب  ینتبم  یمالسا  يروهمج  ماظن  نالک  يژتارتسا  ندشن  نیبت  . 4 ...( هعسوت و ;  ) ییاپورا کلامم  نایم  رد  يراج  ياهزت 
هعسوت  » نیرتکد شریذپ  يایهم  ار  بالقنا  مود  لسن  یگنهرف »  هعـسوت   » نیرتکد يارجا  اب  دنتـشاد  یعـس  نآ ; يربهر  یمالـسا و  بالقنا 

 « ندـمت گنهرف و   » ربارب رد  ندـش  لعفنم  يارب  یقرـش  ناسنا  هاگن  نابز و  نهذ و  نتخاس  نوگرگد  ینعمب  هعقاو  نیا  دـننک . يداـصتقا » 
بالقنا مود  لسن  يورارف  ون » نامرآ  کی  دـیدج و  هیرظن   » کی هضرع  رد  ییاناوت  مدـع  دوب . هداهن  لوفا  هب  يور  هک  یندـمت  دوب ; یبرغ 

نامرآ کی  تایه  رد  اهنیا » لاـثما  یندـم و  هعماـج  يدازآ ، یـسارکمد ، یبرغ ، هنیدـم   » هب ندیـسر  هاـگآدوخان  اـت  دـش  بجوم  یمالـسا 
نآ راهم  هک  دش  یم  ییورین  هب  لدبم  هاگانب  دـعب  هب  ياهلاس 68  ياپون  ناناوج  ناهذا  اب  یقالت  تقو  رد  هک  یناـمرآ  دـنک . هولج  بولطم 

یمامت تشاد و  یمالسا ) بالقنا   ) یلبق نامرآ  یپ  ردرس  هک  یلسن  نایم  ضراعت  زورب  هنافساتم  دومن . خر  هعقاو  نیا  و  دومن . یم  لکـشم 
یم داجیا  ار  شکمشک  هنیمز  ارجا ، تسد  رد  ای  هدش و  ارجا  ياه  همانرب  اهحرط و  زا  يرایسب  دوب و  هدرک  نآ  فقو  زین  ار  دوخ  رادن  وراد 

زا شیپ  هک  هچنآ  تخانش و  نادقف  لیلدب  دوب و  هدنام  هنشت  هانگ و  یب  دعتسم ، مارآ ، مود »  لسن   » شکمشک نیا  زا  رظن  فرـص  اما  درک .
یم نآ  فورـصم  ار  یناوـج  يژرنا  ناوـت و  درک و  یم  شوـخ  یبرغ  هاگتـساخ  زا  هتـساخرب  و  لوـهجم »  یناـمرآ   » هـب لد  دـش  رکذ  نـیا 

ار یمالسا »  بالقنا  عضاوم  زا  لودع   » و یبرغ »  هنیدم   » هب ندیسر  لد  رد  هک  دندش  یم  عفتنم  عضو  نیا  زا  یناسک  نایم  نیا  رد  تخاس .
 « ملاع بیغ  بیغ و  ملاع   » هب هژیو  يدرکیور  لیلد  هب  یمالـسا »  ییارگداـینب   » هک دوب  هتفاـیرد  برغ »  ... » اـهلاس نیا  یط  دـندیرورپ . یم 

هتکن نیا  رکذتم  یبرغ  نازادرپ  هیرظن  املع و  هکنانچ  تخانـش  یم  ار  دوخ  لیـشآ  هنـشاپ  هچ  تسا . هتفر  هناشن  ار  شندمت  گنهرف و  داینب 
نآ هجوتم  نیملـسم  هک  هچنآ  تسا . هدوب  ینعم  ملاع  نامـسآ و  زا  ینادرگیور  یبرغ »  تیندـم  گنهرف و   » راطق تکرح  ادـبم  هک  دـندوب 
رد نیملسم  مومع  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  رکفت ;و  ههبج   3;  - گنهرف ههبج  تیندم ;2 - ههبج  - 1 دوب . ههبج  هس  رد  برغ  روضح  دندوبن 
زا یکی  هک  دـندوب . هدـنام  لـفاغ  فلتخم  لـیالد  هب  رگید  ههبج  ود  زا  دـندید و  یم  برغ  اـب  هجاوم  ار  دوـخ  گـنهرف »  قـالخا و   » ههبج

شیوخ مه  نیرتشیب  میدرک  دروخرب  برغ  اب  ام  یتقو  دوب . یبرغ  نمـشد  رکفت » ساسا  يرظن و  هجو  زا   » املع تلفغ  لـیالد  نیا  نیرتمهم 
اهریـشبت راذـنا و  ،و  اهلمعلاروتـسد تامیمـصت ، رتشیب  ور  نیمه  زا  ینوریب »  تروص   » رد مهنآ  میتخاس  ینایم  هیال  اب  دروخرب  فورـصم  ار 

لاثما نارـسپ و  نارتخد  طباور  یباجح ، یب  سکـس ،  » عوضوم هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـیاش  دـش . برغ  گـنهرف و  تروص  یفن  هجوتم 
، يداصتقا روما  نالوؤسم  شالت  همه  هک  تسا  ینامز  رد  تسرد  نیا  تسا و  هدوب  ام  ياهوگتفگ  لاوقا و  رمتسم  دحاو و  ینوفمـس  اهنیا »

يرهـش یندم و  ماظن  ياهدنامزاب  رتدیدش  رتگنررپ و  يزاسزاب  یبرغ و  ندمت  زا  يرادرب  وگلا  فرـص  اهنیا  لاثما  و  يرامعم ، يزاسرهش ،
رد رگنایصع  یبرغ  هک  میدشن  هتکن  نیا  رکذتم  ایئوگ  تسا . نایناریا  دیدش  یگدزبرغ  نارود  نامه  هک  دوش . یم  يولهپ  رصع  هدنام  یقاب 
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زا دیابن  ار  لیچرچ »   » نخـس نیا  دنک  یم  تیبرت  ار  یبرغ  یناسنا  دوخ  رتسب  رد  دراد و  ینیع  سوملم و  روضح  داینب » دوخ  تیندم  ههبج  »
لایخ یبرغ  ماظن  میمرت  اب  ام  دـندرک و  یم  تیبرت  یبرغ  ناـسنا  اهرهـش  ار » اـم  اهرهـش  میزاـس و  یم  ار  اهرهـش  اـم   » دوب هتفگ  هک  درب  نیب 

تروص و  » نایم میتفای  یمرد  دـش ; یمن  هفقو  راچد  اهلاس  نیا  یط  ام  يرظن  تاعلاطم  رگا  میدـیرورپ . یم  رـس  رد  ینید »  ناـسنا  تیبرت  »
نایرج دنچ  هدهاشم  یسررب و  ات 74  ياهلاس 68  یط  تسا . نامرح  بجوم  نآ  زا  تلفغ  هک  دراد  دوجو  یتبسن  يا  هرود  ره  رد  تریس » 

ناـبز هب  دوش . یم  نانیـشنرهش  قـالخا  يرهـش و  ماـظن  حالـصا  رییغت و  يارب  ییوگلا  هب  لدـبم  نارهت  «، 1368  » لاس زا  تسا : لـمات  لـباق 
یپ تسیاب  یم  هک  یحرط  زاین و  دروم  يژتارتسا  زا  دوخ  ياج  رد  . ) دوش یم  مهارف  يداـصتقا »  یگنهرف و  هعـسوت  بابـسا   » نارکفنـشور

زا يرایـسب  رد  یگنهرف  یندـم و  بطق  ناوـنعب  هک  دوـش  یم  یگرزب »  رازاـب   » هب لدـبم  رهـش  هاـگانب  .( تـفگ مهاوـخ  نخـس  میتـفرگ  یم 
هب هک  دوش  یتعامج  رمتـسم  رکذ  هنارگادوس »  قالخا   » اـت دزارفا  یم  دـق  يرازاـب  ینزرب  هچوک و  ره  رد  دـنک . یم  داـجیا  رییغت  تابـسانم 

ار ایند  هب  یگتسباو  قلعت و  ياهدنب  دیدج  يرهش  ماظن  دوب . قالخا  نیا  زا  يراع  هک  ییاهنادیم  دنا . هتشگ  زاب  گنج  ياهنادیم  زا  یگزات 
یگرزب رهـش  ناگدننادرگ  طسوت  یتنـس  یـشرورپ  یتیبرت و  ماظن  دوش . رتگنر  مک  گنر و  مک  یبقع  هب  رطاخ  قلعت  ات  تخاس  یم  مکحم 

ینعم هب  یگنهرف »  هعسوت   » هفیظو ابیز  يرهاظ  اب  اهارسگنهرف  ات  دندرک  رییغت  تعرـس  اب  ینوسام  يوسنارف و  ياهوگلا  عبت  هب  نارهت  نوچ 
. دنوش راد  هدهع  ار  نردم »  هتفای  هعـسوت  يایند  تمـس  هب  اهنآ  نداد  قوس  یبهذم و  ياهتنـس  زا  نیدـتم  ارگ و  تنـس  ناسنا  نداد  رذـگ  »

یگنهرف درد  جالع  ار  هخـسن  نیمه  يا  هدـع  هنافـساتم  دـندرک . ارـسگنهرف  هب  لدـبم  ار  يا  هناـخباصق  اـهرنوسامارف  هسنارف  رد  راـب  نیلوا 
رتهب هچ  دوش و  مار  تسیاب  یم  هدرکن  رود  نت  زا  بالقنا  كاخ  درگ و  هتشگرب و  ههبج  زا  ناسنا  نیا  تروص  ره  رد  دنتـسناد . ام  ناناوج 
نیا تخاـس  عورـش  هک  تسنآ  هجوت  لـباق  هتکن  دریگ . تروـص  لـمع  نیا  نردـم  رنه  یقیـسوم و  اهارـسگنهرف و  باـعل  گـنر و  اـب  هک 
الاب هک  دوب  حضاو  رپ  دوش . یم  زاغآ  دنراد  یبهذم  ياهتنـس  هب  رتشیب  یگتـسباو  هک  نیریز  هیال  زا  رهـش و  یبونج  قطانم  زا  اهارـسگنهرف 

هک دوب  ءارجا  لباق  ینامز  رد  اهنت  یتنـس  ياهروشک  رد  يداـصتقا  هعـسوت  نیرتکد  دـندوب . هتفاـی  هعـسوت  یفاـک  هزادـنا  هب  اـه  ینیـشنرهش 
، نویناحور هیملع ، ياه  هزوح  رما  ودب  رد  هک  بسانم  دوب  یبابسا  دنمزاین  دوخ  مه  یگنهرف  هعسوت  دشاب . هداتفا  قافتا  یگنهرف »  هعـسوت  »
هک دوب  یتعامج  ندمآ  نادیم  هب  دنمزاین  نآ  ققحت  ورنیا  زا  دندوب  نآ  دقاف  دندوب  هدـش  تیبرت  ههبج  نحـص  املع و  رـضحم  رد  هک  ینانآ 

ققحت اما  دندرک . یم  یگدنز  ناریا  رد  لبق  اهلاس  زا  تعامج  نیا  دنـشاب و  هتفای  هعـسوت  یتسیلاربیل  قالخا  يرادـم و  ناسنا  گنهرف  عبات 
تـسدرد لوا  نکر  .) دوش لـمع  دراو  هک  دوب  مود  نکر  هفیظو  نیا  لاـح  و  دوـب . ناـش  ییاـمندوخ  روـضح و  زا  عناـم  گـنج  بـالقنا و 

، مارآ دوش . راد  هدـهع  ار  نارکفنـشور  ندروآ  نادـیم  هب  نیگنـس  هفیظو  تسیاب  یم  یمالـسا  داـشرا  گـنهرف و  ترازو  دوب .) يرادرهش 
همجرت راثآ  یقیسوم ، نامر ، امنیس ، زا  وگتفگ  هفیظو  يرکفنـشور »  تایرـشن   » هک تسا  لاس  نیمه  زا  رمتـسم . اما  هدش  لرتنک  یجیردت ،
هعسوت  » ریسم روشک  یگنهرف  هاگتسد  نیرتگرزب  تیامح  تحت  رد  دندرک و  زاغآ  ار  اه  هتفای  هعـسوت  قالخا  ییاپورا و  ناگدنـسیون  هدش 
قالخا كرت  یتسینویهـص ، تیدوهی  اب  ندز  پگ  اکیرمآ ، اب  هحلاصم  هب  رـضاح  هک  یناسک  اهنت ، نامگ  یب  دندومن . راومه  ار  یگنهرف » 

ار يا  هعـسوت  نردم  گنهرف  هتخومآ و  ملع  يرکفنـشور  هسردم  رد  هک  دندوب  نردم و ...  یگدنز  لوبق  گنج ، لها  هناعاجـش  هنادرم و 
دقن هتفاین ، رییغت  ماظن  طسب  و  دوب . راد  هدهع  یمسر  شرورپ  شزومآ و  نآ  زا  دعب  یلاع و  شزومآ  ماظن  ار  موس  نکر  دنـشاب . هدش  اریذپ 
یلاع شزومآ  طسب  دش . یلمع  ناناوج  یگنهرف  هلاحتسا  يارب  روشک  طاقن  ءاصقا  رد  اههاگشناد  ماسقا  عاونا و  سیسات  اب  یشزومآ  هدشن 

تروصب زورما  هک  تشاد  ینیمزرـس  هب  هر  نطاـب  رد  اـما  دوـب  رادروـخرب  کیـش  بسچلد و  هدـنبیرف ، يرهاـظ  زا  يزاسرهـش  ناـمه  لـثم 
ندوب سوسحم  لیلد  هب  هک  یمهم  عوضوم  دوب . يداـصتقا  یلاـم و  ماـظن  مراـهچ ، نکر  هرخـالاب  و  دنتـسه . علطم  نآ  زا  ناـگمه  سوملم 

میدشن ورایور  تیندم »  ههبج  رد   » برغ اب  ام  هک  موش  یم  رکذـتم  همه  نیا  اب  مرذـگ . یم  نآ  رانک  زا  هتـشذگ  ياهلاس  یط  شیاهدـمایپ 
دادملق یمالـسا  بالقنا  ایبنا و  فادها  هرمز  رد  یتح  هداد و  تیعورـشم  ار  یبرغ  تیندم  هب  لین  میدرک  شالت  میدش و  اریذپ  ار  نآ  هکلب 

نیا ندش  فرطرب  اب  ات  میزاس . سکـس و ...  یلکلا ، تابورـشم  زا  هدافتـسا  ریظن  یقالخا  تالاذـتبا  یخرب  هجوتم  ار  نآ  بیع  اهنت  مینک و 
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رکفت و ینعی  موس  ههبج  رد  ام  رگید  فرط  زا  نآ ؟ یتاذ  ای  دوب  برغ  ندـمت  رب  ضراـع  لاذـتبا ، یتسارب  اـما  دوش . ناملـسم  وید  هضراـع 
هک یبرغ  هژیو  یـسانش  یتسه  و  يرظن »  ینابم   » رکذـتم مدرک  ضرع  هک  لیلد  نامه  هب  رگید  ترابع  هب  میدوب . بیاغ  مه  يزادرپ  هیرظن 

بالقنا زا  لاس  تشذگ 20  مغر  یلع  هک  تساجنیا  بلاج  میدوبن . دوب . هدـش  راوتـسا  نآ  ياه  هدولاش  رب  یبرغ  ندـمت  گنهرف و  ساسا 
لاس تسیود  زا  یبرغ  ياهروشک  رد  یـسانش  قرـش  یـسرک  اهدص  هکنآ  مغر  یلع  هدشن  سیـسات  ناریا  رد  یـسانش  برغ  یـسرک  کی 

رد دوب و  هتفهن  یهاگـشناد ، یناسنا  مولع  فلتخم  ياه  هتـشر  یـسرد ، بتک  يال  هبال  رد  برغ  يرظن  ینابم  . » دـنا تیلاعف  لوغـشم  شیپ 
نازادرپ هیرظن  ءارآ  روخشبآ  زا  یبرغ  تیبرت  میلعت و  داصتقا ، تسایس ، دش . یم  رشتنم  یسانش  هعماج  یسانشناور ، یسانش ، ناسنا  ثحابم 

. دـندش یم  ءارجا  یحارط و  يداصتقا  یـسایس و  کیژتارتسا »  ياهحرط   » زین ساسا  نامهرب  تشگ و  یم  باریـس  يار  بحاص  ياـملع  و 
نالوؤسم زا  یخرب  هنافساتم  تفرگن و  تروص  هصرع  نیا  رد  هناناج  یتدهاجم  هاگچیه  املع  عمج  زا  رامـش  تشگنا  يدادعت  زجب  نکیل ،

، ناگدنـسیون زا  فلتخم  لیالد  هب  دندرکن و  رما  نیا  يارب  یمادقا  دندوب  رادروخرب  ناکما  تردق و  زا  هک  یمایا  رد  زین  یبهذـم  دـقتعم و 
یلفحم یئاپرب  ای  يدرم و  تشادگرزب  ای  ینشج و  سلجم  يارب  هاگ  هک  اجنآ  ات  دندرکن . تیامح  یبالقنا  زوسلد  نازادرپ  هیرظن  ناداقن و 

رد دندرب و  جراخ  هب  ار  يا  هدیسر  نارود  هب  هزات  ره  دندز . زاب  رس  هدنسیون  کی  همحزلا  قح  تخادرپ  زا  اما  دندرک  هنیزه  ناموت  اهنویلیم 
ییاسانش و فرـص  ار  دوخ  رمع  هک  هتخوسلد  ناملـسم و  ناققحم  زا  يدودعم  دادعت  هب  تدعاسم  ییاسانـش و  زا  اما  دنتـشاذگ  يراک  رس 

هداس رما  ره  يارب  دنناد . یمن  دننیب و  یمن  هک  دـندرک  دومناو  نینچ  دـندرک و  يراددوخ  دـندوب  هدومن  یگنهرف  ههبج  رد  برغ  اب  هزرابم 
دیـسر یمن  تسد  ود  ای  کی  ناتـشگنا  ددـع  هب  اهنآ  دادـعت  هک  هیرـشن  دـنچ  يدـج  تیامح  زا  اما  دـندرک  رداص  ینویلیم  ياه  کچ  يا 
مراهچ تکرح  دوب . يدج  مالـسا  اب  برغ  هزرابم  اما  دوبن  برغ  اب  يدج  هلباقم  ام  رـس  رد  منک  ضرع  دیهدب  هزاجا  دندیزرو . يراددوخ 
یخرب تحاس  هب  ضرعت  یبهذم و  يارآ  دقن  يانب  یطاقتلا  ناگدنـسیون  زا  یتعامج  ارگبرغ و  نارکفنـشور  هک  ریخا  لاس  جنپ  راهچ ، یط 

ار یبرغ  یمالک  یفسلف و  يرظن و  ثحابم  رد  هعلاطم  يانب  نارگـشهوژپ  ياملع و  زا  یخرب  بالط و  زا  یعمج  دنتـشاذگ  ار  تاسدقم  زا 
ات و  تفرگن . دوخب  هتفای  نامزاس  تروص  دش و  عورش  هلاس  تسیب  يریخات  اب  رما  نیا  هک  تاهیه  اما ، دنتـشاد . اپ  رب  یـسلاجم  دندراذگ و 
ره رد  يرکفنشور  نایرج  تسا . هتشاذگ  راک  زا  راک  دوش ، هدش  رکذ  نکر »  راهچ   » رییغت يارب  همانرب  حرط و  هب  لیدبت  زین  هلـصاح  جیاتن 
يا هلاسم  عوضوم و  ره  يارب  رطاخ  نیمه  هب  تسا . برغ  رد  يراـج  تاـیبدا  عباـنم و  هب  یکتم  یبرغ  رکفت  گـنهرف و  ندـمت ، هزوح  هس 

نامر رعش و  هب  لیدبت  دنا . هدیسر  هتفای  لیـصفت  هبترم  هب  لامجا  زا  جورخ  اب  عبانم  نیا  عقاو  رد  دزاس ; یم  رـشتنم  هدومن و  همجرت  ار  ینتم 
يورارف ار  همهنآ  رـسدرد  هغدغد و  یب  يرکفنـشور  نایرج  دنا . هدش  نودـم  ییارجا  ياههار  بلاق  رد  هرخالاب  دـنا و  هدـش  همانـشیامن  و 

، يدازآ زا  نیغورد  اما  هدنبیرف  يریوصت  هتفیرف  ات  دیارآ  یم  ار  یبرغ  هنیدم  شمشچ  رد  دراذگ و  یم  ماخ  نامرآ و  بلاط  ناوج ، یلـسن 
خساپ - 1 دنا : ههبج  دنچ  رد  نامزمه  روضح  هب  ریزگان  یمالـسا »  ییارگداینب  هب  نانمؤم   » لباقم رد  دوش . یـسارکمد و ...  یندـم ، هعماج 

، اهداریا اهتمرح ، کته  لباقم  رد  ینید  رکفت  نید و  نایک  لوصا و  زا  عافد  یمالسا ;2 - يروهمج  ماظن  یتوف  يروف و  ياهزاین  هب  ییوگ 
گـنهرف و یبرغ و  ملاـع  هک  يرـصع  رد  ینید  ياـهتفایرد  ندروآ  ءارجا  هب  ياـههار  فشک  هناخاتـسگ ;3 - ياهییارد  هرزه  تاداـقتنا و 
هب ریزگان  نانیا  نانآ . يزور  هنابـش  ياه  هئطوت  یناهج و  رابکتـسا  هلمع  يورایور  یلمع ، ياهنادیم  رد  هزرابم  تسا ;4 - بلاغ  نآ  رکفت 

ار نآ  هب  نداد  نت  يرکفنـشور  هداد و  رارق  نیملـسم  يورارف  برغ  هک  هچنآ  زا  راذـگ  زا  ریزگان  اـما  دـنا  یلـصا  ههبج  راـهچ  رد  روضح 
يا همدـقم  تسا . هداتفا  ریخات  هب  گرزب  هفیظو  زا  لوا »  ماگ   » مراهچ تکرح  دنتـسین . هدروآ  باسح  هب  موتحم  يرما  یخیرات و  تیبجوم 

قاذـم هب  تسا . زاس  ناجیه  ادـص و  ورـس  رپ  تسا  یمالـسا  ییارگداـینب  يورارف  هک  يدراوم  لیلدـب  مراـهچ  تکرح  شهج . کـی  يارب 
نادب هچنآ  درذگ . یم  داهج  نادیم  نایم  زا  هتبلا  دنز ;و  یم  مهب  ار  مارآ  باوخ و  دـیآ ; یمن  شوخ  تارکونکت  ناریدـم  نارکفنـشور و 

هک یتقو  رد  هژیوبو  مدرک  یم  هعلاطم  برغ  اب  یمالـسا  بـالقنا  ییوراـیور  نیملـسم و  زورو  لاـح  رد  هک  ییاـهلاس  همه  یط  میدـنمزاین 
زا جورخ  يارب  ام  زاین  نیرتمهم  هک  مدیـشیدنا  یم  عوضوم  نیا  هب  دندرک  یم  لاؤس  وگتفگ و  اهدرک  دیاب  هچ  زا  نایجیـسب  نایوجـشناد و 
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هنیفـس هکنانچ  مدرک . دای  تخوس  عبنم  دـنچ  هب  ییاضف  هنیفـس  زاین  زا  نیا  زا  شیپ  تسیچ ؟ یگنهرف  يدـج  لیاسم  ثداوح و  شکاـشک 
رتالاب رادم  هب  ات  دوب  موس  نزخم  دنمزاین  یگدنزاس  رصع  رد  گنج و  زا  سپ  اما  تشذگ  عنام  ود  زا  تخوس  عبنم  ود  اب  یمالـسا  بالقنا 
هجوت رما  نیا  هب  تسیاب  یم  اما  دوب  ناناوج ) اصوصخم   ) یمدرم يوق  هیحور  روضح و  دنمزاین : ینالوط  ریـسم  نیا  همه  یط  دـنک . دوعص 

موق هب  ندش  ههبتـشم  دنمزاین  هکنآ  زا  شیب  يرادم  ناسنا  گنهرف »   » زا ندنام  ناما  رد  و  یبرغ »  ندـمت  تیباذـج   » زا راذـگ  هک  دـش  یم 
ینامرآ تواـفتم و  يرما  دـنمزاین  دـشاب  یـسایس  یعاـمتجا و  يداـصتقا ، تابـسانم  رد  یگنرف  شنم  قـالخا و  اـب  ندـش  ناـسمه  یبرغ و 

یم زاب  نیمز  تمـس  هب  راب  رگید  وج  زا  رذـگ  زا  شیپ  بالقنا  هنیفـس  هنرگ  و  تسا . گـنج »  هعیـش و  بـالقنا ،  » سنج زا  اـما  نوگرگید 
ره زا  شیب  هچنآ  هللادمحلا .»   » و هللا »  ناحبـس   » نیگنر ياهولبات  اب  دوش  یم  یگنرف  الماک  يرهـش  هب  لدب  یبالقنا  هنیدـم  رهـش و  ددرگ و 

؛ ، : هلاقم عبانم  میراشف . یم  ياپ  نآ  رب  زورما  هب  ات  هک  نامه  دوب . تلفغ »  تفه   » تاعبت زا  ندنام  رود  میدوب  دنمزاین  نادب  زیچ 

یللملا نیب  یلم و  ياضف  رد  سدقم  عافد  یناوخزاب 

زا ینیما ، اضر  دومحم  رتکد  اب  تسا  ییوگو  تفگ  دـیراد ، ور  شیپ  هچنآ  هراـشا  یللملا  نیب  یلم و  ياـضف  رد  سدـقم  عاـفد  یناوخزاـب 
ناونع هب  زین  نآ  زا  سپ  هتـشاد و  یتایلمع  طوطخ  یهدـنامرف  هدر  رد  یفلتخم ، ياه  تیلوئـسم  اه  لاـس  هک  سدـقم  عاـفد  هصرع  نـالاعف 

تیلوئـسم يافیا  شترا ، لک  یهدنامرف  رد  يزاریـش  دایـص  دیهـش  رواشم  ناونع  هب  زین  ناردنزام و  نالیگ و  ناتـسدرک ، رد  هاپـس  هدنامرف 
هچ هدـیدپ ، نیا  هب  هجوت  اب  ام  یعامتجا  خـیرات  تشاد و  ام  یعاـمتجا  خـیرات  رب  يریثاـت  هچ  اـم  بـالقنا  رد  گـنج  هدـیدپ  تسا .  هدومن 

دربن ياوسام  هک  دوب  زاس  خـیرات  يا  هدـیدپ  گنج  تسا ؟ تیمها  زئاح  يداعبا  هچ  زا  امـش  يارب  لاؤس  نیا  تسا ؟ هدرک  یط  ار  يدـنیارف 
رگ نایامن  دوش ، هتخادرپ  نآ  هب  دـیاب  هچنآ  درک .  یفرعم  هعماـج  هب  ار  یگنهرف  نآ ، بلاـق  رد  دومن و  رادـیدپ  ار  يراـجنه  اـه ، ههبج  رد 

یتماهش ای  یلم  روعـش  مان  هب  يروعـش  مالـسا و  مان  هب  یتلاصا  رب  تسناوت ، یم  نآ  ياه  ییابیز  هک  تسا  گنهرف  نامه  اهراجنه و  نامه 
يرازفا مرن  هب  هکلب  تشادـن ، هیکت  رازفا  تخـس  رازفا و  گنج  هب  ام  یماظن  تکرح  تلاصا  دـشاب .  یکتم  یناریا  ناناوج  تماهـش  ماـن  هب 

رـصنع کی  ناونع  هب  درذگب و  دوخ  ینهذ  ياضف  مامت  زا  ات  درک ، دنمراجنه  دنم و  هریگنا  ار  اوتحم  نودب  ینابایخ  ناوج  هک  تشاد  اکتا 
ناونع تحت  امـش  هک  هچنآ  دنزب .  هسوب  شیاهتـسد  رب  دهاوخب  بالقنا  ربهر  هک  دسرب  ییاج  هب  دیابرب و  همه  زا  ار  تقبـس  يوگ  ورـشیپ ،
يرهم یب  راچد  تقیقح  رد  یشومارف و  راچد  نونکا  رازفا ، مرن  نیا  تسا ؟ هدش  راچد  یتشونرـس  هچ  هب  نونکا  دیدومرف ، حرطم  رازفا  مرن 

هب ناردپ  دروآ ؟ دیدپ  عامتجا  رد  ار  یلوحت  هچ  رازفا  مرن  نیا  نامز  نامه  رد  میزادرپب ، یـشومارف  لیالد  هب  هک  نآ  زا  شیپ  تسا .  هدـش 
 . دنداد نت  تشذـگ  راثیا و  هب  یعون  هب  همه  دـندرک و  هجوت  نارگید  هب  بلط  هافر  هدز و  تورث  هقبط  ناتـسدیهت و  هب  فارـشا  نادـنزرف ،

گنهرف دوبن ، هزراـبم  ندـیگنج و  گـنهرف  طـقف  ههبج ، گـنهرف  دـندروآ .  یم  دوجو  هب  ار  نآ  دـیاب  ناربماـیپ  طـقف  قح  هب  هک  یلوـحت 
 . دوش یم  كاردا  مغ  تنوشخ و  ینعم  هب  گنج  هدنام و  لوفغم  نونکا  هک  دوب  طاشن  يداش و  اقافتا  دوب .  رورس  هیحور  نامیا و  تبحم ،

ياهراتفر ای  دشاب  یتقد  یب  ندوب و  ملع  یب  ندوب ، قطنم  یب  لها  هک  دیتشادن  غارـس  ار  يا  هدنمزر  ههبج  رد  امـش  زین  يداع  ياهراتفر  رد 
تقیقح رد  دوب ; تفرشیپ  تاریخ و  رد  تقبس  تفرگ ، یم  نارگید  زا  هدنمزر  هک  یتقبس  اهنت  دشاب .  هتـشاد  هنابلط  تنوشخ  یکیتاتـسا و 

طیارش رد  تساجک ؟ یلعف  طیارش  رد  گنهرف  نیا  میدرگ ; یم  زاب  یلبق  لاؤس  هب  میدوب .  دهاش  ار  مالـسا  تیمامت  اه  ههبج  حطـس  رد  ام 
فیرظ قیقد و  تروص  هب  لاـقتنا  اـه ، لـسن  شدرگ  رد  نوچ  و  تسا ، هتفرگ  رارق  يرهم  یب  دروم  هدـش و  شومارف  گـنهرف  نیا  دوـجوم 

ياه هچب  ینعی  گنهرف ، نیا  نالماح  ایآ  امش ، رظن  هب  درادن .  نآ  گنهرف  ههبج و  گنج ، زا  یمیـسرت  نییبت و  دیدج  لسن  هداتفین ، قافتا 
هعماـج رد  ار  یگنهرف  نینچ  اـم  هک  دوش  یعدـم  هعماـج  تسا  نکمم  رگید ، تراـبع  هب  دـنداد ؟ لاـقتنا  یتـسرد  هب  ار  ناـیرج  نیا  ههبج ،
دنـشاب هتـشاد  هیجوت  يا  هزادنا  ات  مه  اهنآ  دیاش  میدرک .  هدهاشم  هعماج  رد  ار  اهنآ  نشخ  ياهراتفر  تنوشخ و  طقف  ام  هکنیا  ای  میدیدن ،

هب اضف  کی  زا  يا  هدـع  یتقو  هک  تسا  یعیبط  نیا  دـندش و ؟ ...  هجاوم  يا  هناگود  تیوه  اـب  دنتـشگزاب ، هعماـج  هب  گـنج  زا  یتقو  هک 
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یلاکیـسکوداراپ تیعـضو  کی  رد  دشاب ، هتـشادن  دوجو  مه  يا  هدننک  هیجوت  قطنم  چیه  دنیبب و  مه  ییاه  تریاغم  دنورب و  رگید  ياضف 
، مه یفرط  زا  درواین .  لمع  هب  یقطنم  لابقتـسا  درکن و  مهارف  اهنیا  روضح  يارب  ار  مزال  رتسب  هعماج  ياضف  یتراـبع ، هب  دـنریگ ، یم  رارق 

یپ رد  ار  یلاعفنا  یبصع و  ياهراتفر  اتعیبط  داد و  یمن  رونام  هزاجا  اهنآ  هب  اضف  دیدج ، ياهراتخاس  رد  روضح  يارب  اهنآ  لیامت  مغریلع 
هب ار  ناـهج  نونکا  هک  ار  يا  هتـسه  ثحب  نیمه  یتح  يرنه و  یگنهرف و  تـالوحت  زا  يرایـسب  اـم  دوبن ; هعماـج  تیلک  نیا  هتبلا  تشاد . 

رتسب اـم 2  هک  دوب  نیا  نم  روظنم  تعاجـش .  هب  مه  دراد و  زاـین  تیقـالخ  هب  مه  هک  یثداوح  میراد ; اـهنیا  روخـشبآ  زا  هدیـشک ، شلاـچ 
هک ینیع  رتسب  نآ  یلو  دوش ، یم  دـیلوت  نامر  رعـش و  ناتـساد ، ملیف ، رد  هک  دراد  یتایبدا  اـم  ینهذ  رتسب  ینیع ; رتسبو  ینهذ  رتسب  میراد ;

نیا دنتـسناوت  مدرم  ایآ  تشاد و  دوجو  رتسب  نیا  ایآ  دننکب ، سمل  ار  نآ  دـنناوتب  مدرم  دـنک و  دـیلوتزاب  هعماج  رد  ار  گنهرف  نیا  دـناوتب 
زا اما  دـندرکن ، مهارف  ار  گنهرف  نیا  لاقتنا  نییبت و  يارب  مزال  راـک  زاـس و  اـم  ناتـسود  هک  مراد  لوبق  مه  نم  دـننک ؟ سمل  ار  گـنهرف 
ای هک  نازابناج و ...  داینب  دیهـش ، داینب  جیـسب ، دـنزادرپب .  مهم  نیا  هب  هتـسیاش  تروص  هب  دـنا  هتـسناوتن  زین  فظوم  ياهراتخاس  مه  یفرط 

هدش و رتشیب  زوره  اه  هبرجت  هکنیا  نیع  رد  لاعفنا ، نیا  دـنا .  هدـش  یگرم  زور  راچد  ای  دـنا  هداتفا  لاعفنا  هب  دنتـسه و  اهدوبمک  اب  هجاوم 
مدـع ساسحا  رونام و  هنحـص  دوبن  اـهدوبمک و  زا  دریگ ؟ یم  تاـشن  اـجک  زا  تسا ، صخـشم  هدـش و  فیرعت  تیلوئـسم  هزوح  هجدوب و 

اهنآ يارب  رونام  ياضف  دوش ، هجوت  اهرتسب  نیا  هب  یلم  تمه  کی  اـب  رگا  تسا و  حرطم  مه  يدـیدج  ياـهزاین  هکنیا  نمـض  یـشخبرثا ;
رد درادـن و  رونام  ناکما  یـسایس  بزح  کی  هزادـنا  هب  هک  دـنیبب  تبثم ، رکفت  ره  اب  یجیـسب  هورگ  کی  رگا  یلو  دوش ، یم  مهارف  رتشیب 
هب تبـسن  تخانـش  تسا  نکمم  ددرگ .  یم  لاـعفنا  راـچد  یعیبـط  تروص  هب  دوش و  یم  تنوشخ  هب  مهتم  دوخ  تکرح  نیرخآ  نیلوا و 
هب هعماج ، تیعقاو  اهنآ و  ياه  ناگرا  نایم  دوجوم  فاکـش  نآ  اب  ات  تسا  هتـشادن  دوجو  هعماج  زا  یتسیلائر  كرد  یعامتجا و  ياهرتسب 

اهنآ تخانـش  نازیم  دنربب ؟ تنوشخ  هب  هار  دوب  نکمم  زاب  دنتخانـش ، یم  تسرد  ار  رتسب  نیا  رگا  ایآ  دـندرکن .  دروخرب  تسرد  تروص 
دننک رارقرب  ار  لپ  نیا  دنا ، هتسناوتن  مه  ینابیتشپ  ياهراتخاس  هک  مراد  لوبق  نم  تسین .  مهس  مامت  یلو  دراد ، هلئـسم  نیا  رد  یمهم  مهس 
يارب میتفر  ام  دـنتفگ  ینعی  تسا ; يا  هظحالم  لباق  هتکن  زین  اهراتخاس  نیا  هب  اهنآ  دامتعا  نیا  و  دـندرک ، اهر  داـمتعا  اـب  ار  ههبج  تشپ  و 

هک نآ  زا  رتشیب  هعماج ، رد  گنهرف  نیا  دـیلوتزاب  ای  دـیلوت  هک  تسا  نیا  امـش  روظنم  ینعی  ام .  يارب  دـیتشگرب  تفگن  یـسک  یلو  اـمش ،
هب سدـقم  عافد  ياضف  رد  هک  دوبن  ییاه  نامتفگ  اهنیا  اقیقد  هلب ، دوب ؟ هعماج  رب  مکاح  ياه  نامتفگ  زا  رثاتم  دـشاب ، دوخ  شقن  لوصحم 

هلئـسم نیا  هب  دیاب  دیریذپب ، ار  هلئـسم  نیا  دیهاوخن  رگا  ریخ ؟ ای  دیریذپ  یم  ار  اه  نامتفگ  رد  لوحت  ایآ  امـش  اساسا  دـشاب .  هدـمآ  دوجو 
یتح دـشاب ، هتـشاد  همادا  دـیاب  یم  گنج ) زا  سپ  هچ  گنج و  هچ   ) دـعب ياه  هرود  رد  بالقنا  نیزاغآ  نامتفگ  نامه  هک  میوش  دـقتعم 

یم یتقو  یلو  متـسه ، دـقتعم  يریذـپرییغت  تیلباق  هب  نم  میناد .  یمن  نامتفگ  ود  ار  نآ  ام  مینیب ; یم  اتـسار  کی  رد  ار  اـهنیا  اـم  زورما !؟
، درادـن دوجو  یگنج  رگید  نآلا  میهاوخ .  یم  گنج  يارب  هک  تسین  نیا  روظنم  میهاوخ ، یم  رگراثیا  عاجـش و  ناناوج  نونکا  ام  مییوگ 

همه زا  گنج ، زا  سپ  ماما  ـالثم  دنتـساوخ ؟ ار  نیمه  اـه  ناـمتفگ  اـیآ  یلو  میهاوخ .  یم  دوخ  سیماون  عاـفد و  يارب  ار  اـهنآ  نونکا  اـم 
يوگ المع  اه  تارکونکت  یلیالد  هب  اـی  دنتـساوخ  ار  نیمه  مه  اـهراتخاس  اـیآ  دـندرک .  توعد  یگدـنزاس  رد  روضح  يارب  ناگدـنمزر 
میوش قیقد  رظن ، دروم  گنهرف  نآ  رد  دوجوم  ياه  هفلؤم  اه و  نامتفگ  نیا  ياه  هفلؤم  رد  دـیاب  رگید  اجنیا  دـندوبر .  اـهنآ  زا  ار  تقبس 
انیقی دنتفرگن ؟ رارق  ارچ  دنتـسناوت  یم  رگا  دنـشاب و  هتـشاد  يزاسمه  دنریگب و  رارق  رگید  مه  رانک  رد  دنتـسناوت  یم  اه  هفلؤم  نیا  ایآ  هک 

دنتشاد و ییاه  هنیزه  مه  اه  نامتفگ  نیمه  دراد .  ار  دوخ  ثحب  مه  اه  هنیزه  تشاد .  زاین  دوخ  صاخ  ياه  هنیزه  هب  یلو  دنتـسناوت ، یم 
لباق مه  مسینردم ، تنـس و  هیواز  زا  الثم  مینک .  هاگن  اه  هفلؤم  نیا  هب  رت  صخـشم  هیواز  کی  زا  رگا  دننک ; نیمات  ار  اهنآ  دنتـساوخ  یم 

دوب و هدش  گنرمک  اه  تنس  شقن  گنج  زا  سپ  ياه  نامتفگ  رد  یلو  تشاد ، دوجو  اه  تنس  قلطم  تیمکاح  اجنآ  رد  هک  تسا  نییبت 
ار تنـس  مسینردـم  هک  تفگ  ناوت  یم  ساسا ، نیمه  رب  دوب .  رگید  قافتا  داتفا و  یمن  قاـفتا  نآ  رگید  دـش ، یم  لوحتم  اـه  تنـس  نوچ 
ار رگید  مه  هک  دنتـسه  مه  يا  هتـسباو  ياـه  هریجنز  اـهنیا  دربـن ; داـی  زا  ار  مسینردـم  مه  مسینردـم  تسپ  هک  روطناـمه  درکن ، شوـمارف 
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عافد گنهرف  رد  هدمآ  دوجو  هب  ياه  تماهـش  اه و  تعاجـش  راثیا و  نامتفگ  همادا  تسناوت ، یم  یگدنزاس  نامتفگ  دـننک .  یم  لیمکت 
نییبت یلو  دنتـشاد ، اه  نیمه  ار  يراعـشریغ  ياهراک  نیرتشیب  هک  دینیب  یم  دینک ، یـسررب  امـش  رگا  مه ، رـضاح  لاح  رد  دشاب .  سدـقم 

نیا اه  هنیزه  دوب ؟ هچ  اه  هنیزه  نیا  هک  دییامرفب  امـش  الاح  دنتخادرپ .  یم  تشاد ، دوجو  هک  ار  اه  هنیزه  نیا  دیاب  اهزاساضف  اه و  هدننک 
مهارف اهرتسب  یـضعب  يارب  ار  شمارآ  دـننک و  داجیا  ار  رونام  ياضف  دـنهدب ، اقترا  ار  اهورین  دـننک ، نییبت  یبوخ  هب  دـننک ، شالت  هک  دوب 
شمارآ نیا  دش ، یم  ماجنا  دیاب  هنیزه  ناونع  هب  دیدومرف  هک  یـشمارآ  دـنیامن .  هدامآ  اهنیا  يارب  ار  نردـم  يرادـم  راجنه  کی  و  دـننک ،

معا یماظن ، ياهداهن  راتخاس  دشاب .  هعماج  تابلاطم  ياتسار  رد  دیاب  شمارآ  زین  نونکا  هک  نانچ  دوب ; هعماج  شمارآ  ياتسار  رد  اتعیبط 
يارب اهداهن  هک  میوش  یم  یعدم  راب  کی  ام  دوش ؟ یم  هاگن  هنوگچ  هفلؤم  نیا  هب  دنراد و  شمارآ  اب  یتبسن  هچ  جیـسب  هاپـس و  شترا ، زا 
هلیـسو هب  ار  شمارآ  ندـش  هنیداهن  فرظ  نم  دوش .  یم  هنیداهن  شمارآ  هک  مییوگ  یم  مه  راب  کی  دـنوش ، یم  فلکم  يا  هلئـسم  ماجنا 
ناونع هب  جیسب  زورما  رگا  رت ، نشور  ترابع  هب  مناد ; یم  اهداهن  هلیـسو  هب  هکلب  منیب ، یمن  ههبج  رد  هدمآ  دیدپ  ياهراجنه  ای  اه  تلاصا 

ناوت نازیم  هب  ار  نارگراثیا  مومع  رونام  هنیمز  دناوت  یمن  هدننک  ینابیتشپ  رتسب  یلو  تسا ، سدقم  عافد  ياهراجنه  اه و  شزرا  زا  يدومن 
ناونع هب  میداد ، لکش  ار  یجیسب  ام  دوجوم ، طیارش  رد  نیلوئـسم .  شرگن  ظاحل  هب  هچ  تاناکما و  ظاحل  هب  هچ  دنک .  مهارف  اهنآ  رونام 

اهرونام همه  ناکما  اضف  نیا  رد  هن  دنا و  هتفرگ  اج  نآ  رد  یعافد  هشیدنا  اب  يرکف  ياهورین  مامت  هن  تسین ، روطنیا  هن  اما  تیمامت .  اهنت و 
نایامن يوگلا  کـی  لـیچرچ ، »  نوتـسنیو  ياـقآ   » ناتـسلگنا هزورما  هک  یلاـح  رد  میا ؟ هداد  رارق  وگلا  ار  دیهـش  مادـک  اـم  دراد .  دوجو 

ندوب کیتاتسا  هب  تبسن  رنه  ياضف  ندوبون  هب  انب  یتدم ، ات  هر )  ) ینیوآ دیهش  هتبلا  نوئلپان .  دننام  یماظن  صخاش  کی  ای  تسا ، تسایس 
زا سپ  اه  تدم  ات  تسناوت  گنهرف  نآ  هک  دوب  ینیوآ  دیهش  ياهراک  جیاتن  دیاش  دنک .  ظفح  ار  دوخ  تسناوت  ههبج ، گنج و  تیعضو 
رد هک  دوب  ینیوآ  دیهـش  نیا  دوبن و  گنج  زا  سپ  عطقم  رد  يرگید  دیهـش  یلو  دـشخبب .  رارمتـسا  دوخ  هب  دـنک و  ظفح  ار  دوخ  گنج 

ادـتبا رد  امـش  هک  تسا  يزیچ  نامه  لیلد  هب  هلئـسم  نیا  اـقافتا  اـهراتخاس .  اـی  رگید  ناـسک  هن  درک  بسک  تیقفوم  گـنج  زا  سپ  رتسب 
بلاق رد  ینعی  دش ; رادیدپ  هعماج  يرنه  یگنهرف و  يدـنمزاین  رد  نآ  زورب  یلو  تفرگ ، لکـش  ههبج  رد  راجنه  تلاصا و  ینعی  دـیتفگ ;
هزادنا ات  ینیوآ  دیهش  هک  دوب  نیمه  زین  هدنب  روظنم  دوب .  نآ  يرنه  ياهزاین  نآ  لکش  اما  دوب ، يدنمراجنه  نآ  تنس ، تفرگ .  لکش  ون 

رد وا  دنتخادرپ و  نآ  هب  مه  نارگید  هک  دوب  زاین  نیا  درکن ; فیرعتزاب  ینیوآ  دیهـش  اهنت  دـنک .  فیرعت  زاب  ار  اهراجنه  نیا  تسناوت  يا 
هک ییاه  هزوح  مینک ؟ يزاسابیز  ار  يزاریش  دایص  ای  يرقاب  دیهش  نامدوخ ، ياه  ملیف  نیا  رد  میتسناوت  یمن  ام  ایآ  یلو  داتفا ، اج  زاین  نیا 

نیا هب  ار  اهنآ  دیدج  ياهزاین  تسا  نکمم  تسا .  هتفر  نیب  زا  مارآ  مارآ  درادـن و  دوجو  رگید  تشاد ، دوجو  رما  نیا  يارب  اهراتخاس  رد 
مه زونه  هدش ، هداد  شرورپ  ابیز  نوچ  بارهس ، متسر و  ناتساد  درک .  لیدبت  دیدج  ياهزاین  هب  ار  اهنیا  ناوت  یلو  دشاب .  هتـشاداو  شنک 

دوب و یللملا  نیب  یلم و  هثداح  کی  دوب ، همه  لام  سدقم  عافد  دنوش .  رود  سدقم  عافد  زا  دـیابن  ام  ياهراتخاس  دراد .  جاور  ام  نیب  رد 
بجوم یلماوع  هچ  اما  تسه ، همه  لام  دوب و  همه  لام  سدـقم  عاـفد  دریگب .  رارق  هجوت  دروم  یللملا  نیب  یلم و  ياـضف  رد  دـیاب  نونکا 

کی رد  ار  سدقم  عافد  زورما ، نیمه  هک  تسا  بلاج  اقافتا  دشابن .  همه  لام  دـشاب و  صاخ  فیط  کی  رایتخا  رد  بحاصت  نیا  هک  دـش 
یهورگ یهاوخ .  تیماـمت  يرگید  یگناـگیب و  یکی  تسا : هلئـسم  نیا  ندـش  رادـیدپ  بجوـم  لـماع  ود  مینک .  یناوخزاـب  یلم  ياـضف 

 . دـشاب هتـشاد  دوجو  دـیابن  اهنآ  شرگن  زج  هب  یـشنکاو  شنک و  شرگن ، چـیه  هک  دـننک  یم  ناـمگ  دـنراد و  هناـهاوخ  تیماـمت  شرگن 
یم اضتقا  یلم  عفانم  اه و  شزرا  یلم ، تایح  تسا .  هدادن  خر  یهابتشا  هداتفین و  یقافتا  هک  دننک  یم  رکف  دنا و  هدش  هناگیب  مه  یهورگ 

راعـش نامه  مه  زورما  میهاوخ  یمن  ام  اعدا .  فرح و  هن  دیایب ، نوریب  دـیلوت  یتشآ ، نیا  زا  دـننک و  یتشآ  مه  اب  شرگن  ود  نیا  هک  دـنک 
 « . هللا مسب  یملع  ياه  هنحـص  رد  تفرـشیپ  دشر و  سوه  دراد  هک  ره  : » تفگ دیاب  زورما  هللا »  مسب  الببرک  سوه  دراد  هک  ره  هک   » دـشاب

میمـصت هک  منک  یم  روصت  یلو  تسین ، هنیمز  یب  دینیب ؟ یم  مهارف  ار  نآ  ققحت  ياه  هنیمز  هزادنا  هچ  ات  امـش  تسا .  یگنـشق  راعـش  نیا 
زیامت کیکفت و  اهراتخاس  نیا  نایم  تسا  نکمم  هچرگا  لک ، رد  یماظن  ياهداهن  راتخاس  نونکا  دنشاب .  هتشاد  يدج  تمه  دیاب  ناریگ 
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هک یلعف  یللملا  نیب  ياضف  هب  هجوت  اب  یلو  تشاد ، دوجو  هاپـس  شترا و  نایم  رد  زیامت  نیا  مه  گنج  يادـتبا  زا  هک  ارچ  دـش ، لـئاق  مه 
تهج مادک  هب  دننک ، یم  هچ  ینعی  دینک ; یم  لیلحت  هنوگچ  ار  اهراتخاس  نیا  دنتسه ، ینوریب  ياهراشف  ینوماریپ و  ياهراشف  ریثات  تحت 

توافتم ینامزاس  راتفر  رد  مه  یهاگ  ینامزاس و  گنهرف  رد  مه  لکـش و  رد  مه  اهراتخاس ، نیا  الوا ، دننکب ؟ دیاب  هچ  دنتـسه و  لیامتم 
رد فالتخا  نیا  رگا  میوگب ، مهاوخ  یم  اما  تسا .  توافتم  مه  اه  هفیظو  تسا ، هدـش  هتفریذـپ  ایند  عماوج  همه  رد  هلئـسم  نیا  دنتـسه و 

هدمآ و دوجو  هب  اهنیا  يارب  یعیبط  تروص  هب  نامزاس ، تیریدم  ینامزاس و  راتفر  فالتخا  یتیرومام و  فالتخا  تشاد ، ییاهدومن  ههبج 
یتفرعم فالتخا  دوب ، نم  رظندم  هک  يزیچ  نآ  دـنریذپ .  یم  همه  ار  ینامزاس  تیرومام  راتفر و  تیریدـم و  فالتخا  تسا .  هدـش  نییبت 

امـش هک  ینازیم  هب  نم  دـیاش  مینک .  یبایزرا  اهنآ  یتفرعم  هاگیاج  زا  ار  يراـج  ثداوح  هب  تبـسن  اـه  هاگدـید  متـساوخ  یم  ینعی  تسا ;
یلو نامرف  هب  ار  نارادساپ  هاپس  لسن  کی  هکنیا  نآ  تسه و  هتکن  کی  یلو  منک ، یمن  ساسحا  روطنیا  يراج ، طیارش  رد  دیشاب ، یعدم 

، دوـبن شترا  رد  لـسن  نیا  هکیلاـح  رد  تسا ، یقاـب  دوـخ  ياـج  رد  نآ  يداـصتقا  تفرعم  تقیقح  رد  تسه و  لـسن  نآ  داد و  لکـش  رما 
هاپس راک  زا  رتدنمشزرا  شترا  راک  دیاش  دننک .  ظفح  لوحت  نیا  اب  ار  دوخ  ياقب  دنتسناوت ، شترا  ياه  هدش  لوحتم  دش و  لوحتم  شترا 

، تسا یعیبط  نیا  دراد و  دوجو  شترا  رد  هچ  هاپـس و  رد  هچ  مه  نآ  لوصحم  اعبط  تسه و  ام  ياه  لسن  ناـیم  یتسـسگ  کـی  هتبلا  دوب ،
ینوریب تساوخ  هب  هجوت  اب  تسین .  روط  نآ  نونکا  دوب ، رادـیدپ  يونعم  یحور و  تیهام  تهج  زا  بـالقنا  يادـتبا  رد  هک  روط  نآ  یلو 

متسیس تسه ؟ هچ  دشاب و  دیاب  هچ  مدرم  یمومع  هدارا  ای  یسایس  هدارا  اب  ینیـشن  مه  مئالت و  رد  یماظن  عضوم  ام ، يا  هتـسه  تیعـضو  زا 
هنزاوم کی  داجیا  دوخ و  زیهجت  رد  ود  ره  یلو  دنتـسه ، ارگ  یماظن  مه  یـضعب  ای  ارگ  تسایـس  اضعب  ایند ، ياـهروشک  رد  یماـظن  ياـه 

زا سپ  ياپورا  دنراد .  رارـصا  دوخ  تازیهجت  تاناکما و  تیوقت  رب  یماظن  ياه  متـسیس  همه  دننک .  یم  شالت  دوخ ، تادـیدهت  اب  یفنم 
چیه یماـظن ، يدـنمناوت  ره  هب  ندیـسر  مه  اـم  یماظندـنیارف  رد  دـنهد .  یم  ناـشن  ار  لـیامت  نیا  یعوـن  هب  هـمه  نـپاژ و ...  یـشاپورف و 

نارادمتـسایس نیا  دنک و  یم  هیجوت  هلباقم  يارب  لقادح  ار  هلئـسم  نیا  یماظن ، قطنم  لقع و  تشاد .  دـهاوخن  اعطق  درادـن و  یتیدودـحم 
 . دننک نشور  یللملا  نیب  ياضف  رد  ار  دوخ  فیلکت  دنورب و  دیاب  هک  دنتسه 

سدقم عافد  بیرخت  ای  غیلبت 

هن هک  میدرک  نایب  هتخادرپ ، غیلبت  رد  اهتصرف  زا  هدافتـسا  ثحب  هب  نیـشیپ  ياه  هرامـش  رد  يوبن  نسحدمحم  سدقم  عافد  بیرخت  ای  غیلبت 
تبسن یهاگآ  اهتصرف  تخانش  يارب  تخادرپ .  غیلبت  هب  سپس  هدرک و  يزاس  تصرف  دیاب  يدراوم  رد  هکلب  درب  هرهب  اهتصرف  زا  دیاب  اهنت 

، یعامتجا موسر  بادآ و  نابطاخم ، تالیـصحت  دوب : لیذ  دراوم  اـهنآ  هلمج  زا  هک  تشگ  یفرعم  يرورـض  یغیلبت  طـیحم  رد  یلئاـسم  هب 
، یغیلبت نکاـما  اـههاگیاپ و  هعماـج ، رد  هحورطم  تاهبـش  مدرم ، ینید  ياـهیهاگآ  رادـقم  ناداـتعم ، دادـعت  یقـالخا ، دـسافم  اـی  تاـکلم 

ياه هتـشون  رد  نایدا .  ناوریپ  و  یگنهرف ، ياه  هعومجم  تائیه ، یبهذـم ، نکاما  یحیرفت ، نکاما  تارادا ، اهنامزاس و  یمدرم ، ياهداهن 
هب هرامـش  نیا  رد  دیدرگ و  حرطم  اهنآ  هب  تبـسن  نیغلبم  شنکاو  یگنوگچ  تاعالطا و  تفایرد  ياه  هویـش  ددعتم ، تاعوضوم  رد  لبق ،
هب يرورض  تاغیلبت  نیا  هب  ددجم  یهاگن  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  زا  یئاهلایرـس  اهملیف و  شخپ  جیـسب و  هتفه  تاغیلبت  تبـسانم 

تـسد گنج  تاغیلبت  رد  یلیلحت  هب  هکنآ  يارب  دـنک .  مهارف  يدـج  یلاؤس  حرط  هنیمز  مرتحم  نیغلبم  يارب  دـناوت  یم  هک  دـسر  یم  رظن 
حیحـص تفایرد  زا  سپ  هتخانـش ، زاب  ار  نانمـشد  یعمج  طابترا  لئاسو  تاغیلبت و  رب  مکاـح  یگنهرف  يرکف -  ياـضف  تسا  رتهب  میباـی ،

نانمشد و مییامن .  جیسب  ار  وسمه  ياهورین  اهناگرا و  اه ، هناسر  تاغیلبت ، نیا  يزاس  یثنخ  تهج  رد  نانمـشد ، راکـشآ  ناهنپ و  فادها 
هرک مدرم  زا  یمیظع  شخب  دوب و  یمالـسا  ياهرواب  ساسارب  یتکرح  یمالـسا و  یـشزیخ  زاغآ  ناریا  تموکح  هک  اجنآ  زا  سدقم  عافد 

ون یمیهافم  اب  يدیدج  هویـش  اهتردق ، اب  ییورایور  يارب  هتخود ، مشچ  ناریا  ياپون  ماظن  هب  یگمه  دندوب ، كرتشم  اهرواب  نیا  رد  نیمز 
 . تفریذـپ یمن  ار  ناناملـسم  رب  ناگناگیب ، رافک و  هطلـس  هنوگ  ره  هک  دوب  ینید  ياـه  هزومآ  ساـسارب  رابکتـسا  اـب  هزراـبم  نآ  دـنتفای و 
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زا ار  ناریا  نانآ ; هطلـس  تحت  ياـهروشک  نیرتهب  زا  یکی  یتهج  زا  هک  دـندوب  هتـشگ  وربور  یتکرح  اـب  یناـهج  يوج  هطلـس  ياهتردـق 
دوخ ياپ  يور  هتفای ، یئاهر  هطلـس ، زا  زین  اهنآ  ات  دوشگ ، ناهج  ناناملـسم  لباقم  رد  ون  یهار  رگید  يوس  زا  هدرک و  جراـخ  ناـشلاگنچ 

یلاشوپ ياهتموکح  ياهناینب  یمالسا  ياهنیمزرس  رد  نانآ  ناگدناشن  تسد  نارودزم و  مه  تفشآرب و  هطلـس  ماظن  مه  ورنیا  زا  دنتـسیاب ;
، روهظ ون  هدیدپ  نیا  اب  هلباقم  يارب  هنیزگ  نیرتهب  دندرک .  ساسحا  شیوخ  رانک  رد  گرزب  يدیدهت  دـندید و  رادـیاپان  نازرل و  ار  دوخ 

نآ یلصا  رگیزاب  هک  دندرک  لیمحت  ام  تلم  رب  یحارط و  ار  یگنج  یمالسا  بالقنا  نانمـشد  دوب .  یمالـسا  ماظن  هیلع  هبناج  همه  یگنج 
تموکح تاجن  رت  مهم  نآ  زا  هتفرگ ، ار  شدوجو  مامت  یئاـشگ  روشک  قشع  هک  دوب  بلط  تردـق  يدرف  مادـص  دوب .  راـکتیانج  مادـص 

ریثاـت بـالقنا  ینارون  جاوما  ربارب  رد  يرگید  روشک  ره  زا  قارع  هعیـش  ناملـسم و  مدرم  اریز  دـید ; یم  هلمح  نیا  ورگ  رد  ار  دوخ  یثـعب 
 . دـنتخادرپ قارع  شترا  زیهجت  يرای و  هب  برغ  قرـش و  زا  معا  ناهج ; ياـهروشک  همه  تشگ و  زاـغآ  ربارباـن  یگنج  دـندوب .  رتریذـپ 

هتفر شیپ  گنج  نیح  رد  ناملآ و ...  ناتـسلگنا ، قباس ، يوروش  هسنارف ، دوب .  گنج  يوس  کـی  حـضاو  روط  هب  تـالداعم ، رد  اـکیرمآ 
لیامت دـیدج و  درکیور  هب  هجوت  اب  هقطنم  ياهروشک  راـکتیانج  ناـمکاح  دـندرک .  لاـسرا  قارع  يارب  ار  اهحالـس  نیرتراـبگرم  نیرت و 
تاهج زا  لیلد  نیمه  هب  دـندید ، ناریا  تموکح  اب  هزرابم  رد  ار  هار  دـیدج ، تارکفت  مالـسا و  نیناوق  هب  ناشیاهروشک  لـخاد  ناناملـسم 

هک یئاج  ات  تفرگ ; رارق  نانآ  یتاغیلبت  يداصتقا ، یـسایس ، ياهتیولوا  سار  رد  زواجتم  زا  تیامح  هتخادرپ و  مادص  ینابیتشپ  هب  فلتخم 
رارق مادص  رایتخا  رد  تفن  ياهرالد  تشگ و  یم  ریزارـس  قارع  يوس  هب  اهروشک  نیا  زا  کمک  ياهناوراک  یگنج ، تایلمع  ره  زا  دـعب 

دح نیا  ات  ارچ  متفگ : دوب -  نامهارمه  هک  قارع -  یتارابختسا  ياهورین  زا  یکی  هب  متشاد ، تایلاع  تابتع  هب  هک  يرفس  رد  تفرگ .  یم 
، مدرک بجعت  میدیگنجن .  امـش  اب  هکنآ  لیلد  هب  تفگ : نم  هب  هنایفخم  لاح  نیع  رد  تحارـص ، اب  دنا ؟ هدش  تسدیهت  ریقف و  قارع  مدرم 
هک ینامز  ات  داد : باوج  دشاب .  رتهب  امش  يداصتقا  تیعضو  حلص  نامز  رد  دیاب  گنج ، روآ  ماسرـس  ياه  هجدوب  هب  هجوت  اب  متفگ : وا  هب 

گنج هرخالاب  دندرک !!! یم  یگدنز  لماک  هافر  رد  ام  مدرم  هک  دنداد  یم  تاناکما  ام  هب  جیلخ  ياهروشک  ردقنآ  میدیگنج ، یم  امـش  اب 
تفای ققحت  دوب ، سدقم  عافد  فادها  سار  رد  هک  یمالسا  ماظن  ظفح  تیبثت و  یهلا  فاطلا  اب  دیسر و  نایاپ  هب  شیاهبیشن  زارف و  مامت  اب 

للم نامزاس  دروخ ، تسکـش  هقطنم  رودزم  ياـهتموکح  وج و  هطلـس  ياـهروشک  همه  هئطوت  دـندش ، هدـنار  نوریب  روشک  زا  ناـگناگیب  . 
ماظن يدوبان  زا  نانمـشد  تفای و  نایاپ  گنج  هک  یماگنه  گنج  زا  سپ  اما  درک و . ...  یفرعم  گنج  رگزاغآ  زواجتم و  ار  قارع  امـسر 

ياهیژتارتسا رد  دـندرک و  فوطعم  یگنهرف  یتاغیلبت و  گنج  رب  ار  دوخ  تمه  دنتـشگ ، دـیماان  هاـم  دـنچ  اـی  هتفه  دـنچ  زور و  دـنچ  رد 
مه یخرب  تفرگ .  رارق  راک  روتسد  رد  ینید ، تیوه  لالقتسا و  نید ، زا  عافد  شزرا  هلمج  زا  ماظن  ياهشزرا  هب  مجاهت  شیوخ ، یتاغیلبت 

ار بلطم  نیا  شیوخ  يا  هناسر  مسیلایرپما  رب  هیکت  اب  نانآ  دـنداد .  يرای  یفـسلف  هبـش  نانخـس  اب  ار  نانآ  مجاـهت ، نیا  ندرک  هزیروئت  اـب 
، دـنزادرپب قوقح  يافیتسا  هب  یناهج  عماجم  قیرط  زا  دنتـسناوت  یم  نیلوئـسم  دوبن و  گـنج  نیا  هب  يزاـین  یلک  روط  هب  هک  دـندرک  ءاـقلا 
زا یخرب  و  تشادـن .  يرمث  مدرم  نتـشگ  لوـلعم  حورجم و  روـشک و  ناـنز  نادرم و  ناـناوج و  زا  يداـیز  هدـع  تداهـش  زج  هـب  گـنج 

هبرجت هاگچیه  نانآ  دـندرک .  ءاقلا  فلتخم  يایاوز  زا  روشک  لخاد  رد  ار  بلطم  نیمه  هناگیب ، نارودزم  یلخاد و  راوخ  هریج  تاـعوبطم 
دهد و یم  خر  نیمزرـس  نیا  رد  يا  هزات  تیانج  زور  ره  نایناهج  ناگدید  لباقم  رد  هک  دـندرک  یمن  حرطم  ار  نیطـسلف  راب  تلذ  خـلت و 
ام تاغیلبت  دـنا .  هتـشادن  نیطـسلف  يارب  یناغمرا  نیرتکچوک  دـننک ، یم  یفرعم  راکتیانج  ار  لیئارـسا  ابلاغ  هک  یلاـح  رد  یناـهج  عماـجم 

ریوصت ندـید  زا  هک  تفای  یناسنا  ناوت  یم  تردـن  هب   . 1 تسا .  تقد  یـسررب و  لباق  هک  دـنراد  يدرکیور  زین  ام  یتاغیلبت  ياـه  هناـسر 
نانآ مارتحا  هقالع و  دروم  هک  یـسک  ریوصت  مه  نآ  دـشاب ، یعقاو  تروص  هب  ریواصت  نیا  رگا  اصوصخ  دربب ، تذـل  یناـسنا  نداد  ناـج 

سکع گنج ، ياههاگشیامن  رد   . 2 دوش .  یم  شخپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  زا  یناوارف  دح  رد  شارخلد  ریواصت  نیا  تسا . 
هب يزیچ  هرهلد  سرت و  زج  يدراوم  رد  دـناشک و  یم  دـیدش  رثات  هب  ار  یناـسنا  ره  هک  دـیآ  یم  رد  شیاـمن  هب  هدـش  هعطق  هعطق  ياهندـب 

ار ناگمه  کشا  هک  دوش  یم  نایب  ینانخـس  هدش و  عقاو  محرت  دروم  نادیهـش  نادـنزرف  لفاحم ، زا  يرایـسب  رد   . 3 دروآ .  یمن  ناـغمرا 
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، تسین يربخ  روالد  ناگدـنمزر  زا   . 5 دیآ .  یم  رد  شیامن  هب  طئارـش  نیرت  تخـس  رد  ییایمیـش  نیحورجم  ملیف   . 4 دزاس .  یم  يراج 
تاحوتف اهتیقفوم ، اهیزوریپ و  زا  زگره   . 6 دنوش .  یم  رهاظ  نویزیولت  هنحـص  رب  ناتـسود  نداد  تسد  زا  مغ  رد  هآ  هیرگ و  اب  هکنآ  رگم 

هدـنزاس لماوع  زا  کیچیه  ییوگ  هک  دوش  یم  هتخاس  گنج  زا  یئاـهملیف  یهاـگ   . 7 دوش .  یمن  هدید  يزیچ  ناگدـنمزر  ياهیروالد  و 
دروخ هب  روز  اب  ار  یقیسوم  تالآ  گنج ، يابیز  هیاریپ و  یب  ياهیداش  ياج  هب  دنا .  هدوبن  گنج  ياه  هنحص  رد  مه  زور  کی  يارب  ملیف 

ایآ تفای .  یمن  نز  طولف  هدنمزر  دروم  کی  تشگ ، یم  ار  گنج  طوطخ  هیلک  یـسک  رگا  هک  یلاح  رد  دنهد ، یم  ناگدنمزر  گنج و 
مدرم زا  يدایز  هدع  ندش  دیهـش  نتـشگ و  نامناخ  یب  زج  يرمث  جیه  گنج  هک  تسین  نمـشد  تاغیلبت  رب  يدییات  رهم  تاغیلبت  عون  نیا 

یم رازیب  تمواقم  گنج و  مان  زا  ار  نانآ  ای  دـنک  یم  داجیا  عافد  يروالد و  هیحور  هدـیدن ، ار  گنج  هک  یلـسن  يارب  ایآ  تسا ؟ هتـشادن 
موب زرم و  نیا  نانز  دشاب ، هزرابم  هب  زاین  زاب  يزور  رگا  ایآ  دـنک ؟ یمن  نامیـشپ  شیوخ  گنج  زا  ار  ناگدـنمزر  تاغیلبت  نیا  ایآ  دزاس ؟

ياـهیروالد تاـحوتف و  اـهتیقفوم ، اـهیزوریپ ، زگره  ارچ  ارچ ! !؟ داتـسرف ؟ دـنهاوخ  تبغر  اـب  گـنج  يارب  ار  شیوـخ  نادـنزرف  نادرم و 
؟ دوش یمن  هدیـشک  ریوصت  هب  رنه  نابز  اب  مدرم  يارب  هللا  لیبس  یف  داهج  جئاتن  تاکرب و  ارچ  ددرگ ؟ یمن  میـسرت  مدرم  يارب  ناگدـنمزر 
اهکمک و اهتیامح ، ارچ  دـیآ ؟ یمن  رد  شیاـمن  هب  مالـسا  نازابرـس  طـسوت  نآ  يزاـس  یثنخ  نمـشد و  هدرتسگ  تـالمح  اـهگنرین و  ارچ 

یبوخ هب  یناهج  موجه  نیا  ربارب  رد  ناگدـنمزر  تمواقم  تفرگ و  یم  رارق  نمـشد  رایتخا  رد  هک  ناـهج  فلتخم  ياـهروشک  تاحیلـست 
زا مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياهدایرف  ارچ  دوش ؟ یمن  نایب  ینید  ياـه  هزومآ  هب  هجوت  اـب  گـنج  يونعم  هاـگیاج  ارچ  دوش ؟ یمن  حرطم 

نیرت مهم  زا  یکی  گـنج ، خـیرات  لوـط  رد  گـنج  تاـغیلبت  ماـما و  ددرگ ؟ یمن  نییبـت  مدرم  يارب  گـنج  زا  نازیرگ  نارورپ  نت  تـسد 
رب هراومه  ناشیا  دوب .  هللا  همحر  ماما  ياهمایپ  نانخـس و  گنج ، ياـه  ههبج  رد  ناـنآ  روضح  مدرم و  ياهـشزیگنا  رب  راذـگریثات  لـماوع 

ار يروالد  یگداتسیا و  تمواقم ، هیحور  هدرشف و  ياپ  نانآ  ییادخ  يونعم و  ياه  هزیگنا  مالـسا و  ناگدنمزر  ياهیدنمناوت  تبثم ، طاقن 
ياه هدـنگنج  ياهبمب  دوش و  یم  لمح  نارهت  هاگدورف  هب  گنج  يادـتبا  رد  هک  یماـگنه  دـندومن - .  یم  تیوقت  هدـنمزر  ياـهورین  رد 
ماما دـنک ، یم  هدز  تریح  ار  ناگمه  هجاوم و  نیگنـس  نارحب  کی  اب  ار  ماـظن  نیلوئـسم  دروآ و  یم  رد  هزرل  هب  ار  نارهت  هاـگدورف  قارع 

نانچنآ نانخس  نیا  تفر ».  تخادنا و  یگنـس  دمآ ، يا  هناوید  : » دیوگ یم  هداعلا  قوف  یـشمارآ  اب  شیوخ  ینارنخـس  نیلوا  رد  هللا  همحر 
هک دنک  یم  ناعذا  دوخ  تقو ، ریزو  تسخن  هک  دشخب  یم  هیحور  نیلوئسم  مدرم و  هب  دریگ و  یم  رخـسمت  هب  ار  نمـشد  یگنج  راکهاش 

یناف ناهج  یکوکشم  روط  هب  هللا  همحر  ماما  هتسیاش  هنازرف و  دنزرف  هک  یماگنه  بالقنا  زا  لبق  داد - .  شمارآ  همه  هب  ماما  نانخـس  نیا 
؟ تشاذگ دـهاوخ  يریثات  هچ  ناشیا  يراوتـسا  رد  هاکناج  دادـیور  نیا  ایآ  هک  دـنا  ماما  لمعلا  سکع  راظتنا  رد  همه  دـیوگ ، یم  عادو  ار 

فاطلا زا  ار  تخـس  هثداح  نیا  شیوخ  یخیرات  ینارنخـس  رد  هللا  همحر  ماما  تسا و  هدش  هتخود  هللا  همحر  ماما  مالک  نابز و  هب  اهمـشچ 
يافو اب  نارای  نیرتهب  زا  یعمج  ندش  هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  یمالـسا و  يروهمج  بزح  راجفنا  زا  سپ  درامـش - .  یم  رب  یهلا  هیفخ 

ناگدید زا  یکشا  زگره  نادیهش ، زا  لیلجت  نمض  ناشیا  دندرک ، دراو  یهللا  بزح  ياهورین  رب  نیقفانم  هک  یتابرض  و  بالقنا ، مالـسا و 
تخـس رد  ار  فعـض  ینامیـشپ و  یتسـس ، مغ ، يوزرآ  و  دوش ».  یم  رترادیب  ام  تلم  ار  ام  دیـشکب  : » دـیامرف یم  تبالـص  اب  دزیر و  یمن 

ار وا  دزاس و  یم  هروتسا  هدیمهف  نیسحدمحم  زا  هللا  همحر  ماما  دراذگ - .  یم  یقاب  هشیمه  يارب  نمـشد  هنیک  رپ  ياهلد  رب  طئارـش  نیرت 
 - يدوجو هیامرـس  نیرتدنمـشزرا  ءادها  اب  ناکما و  نیرت  مک  اب  اریز  دنک ; یم  بیغرت  وا  زا  يوریپ  هب  ار  نارگید  دنک و  یم  یفرعم  ربهر 

راعـشا هک  ینامز  دزاس - .  یم  مدـهنم  تسا ، هتـسب  دوخ  هب  هک  ییاهکجنران  اب  ار  یقارع  کـنات  دـنک و  یم  يرادـیاپ  تسوا -  ناـج  هک 
دنک یم  دزشوگ  نارگنهآ  ياقآ  هب  هطـساو  اب  هللا  همحر  ماما  دبای ، یم  نارای  نادقف  اهجنر و  نایب  يوس  تمـس و  ناحادم  نابز  رد  گنج 

گنر راعشا  نآ ، زا  سپ  دنتسیاب .  مواقم  نامیا ، اب  هناروالد و  گنج ، ياهورین  ات  دنک  داجیا  تماهـش  تعاجـش و  هیحور  دیاب  راعـشا  هک 
اب نویزیولت  یتدم  ریگب -  نمشد  زا  هناخ  ریش  هدنمزر  يا  زیخ  دننام : دبای ، یم  هار  گنج  تاغیلبت  هب  دیدج  ياهرعش  دریگ و  یم  يرگید 

دنیامرف یم  دادملق  بولطمان  مه  ار  دنور  نیا  ماما ، دشک .  یم  ریوصت  هب  ار  نادیهش  روبق  هتشاذگ و  ارهز  تشهب  رد  ياپ  یتبـسانم  كدنا 
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تاغیلبت نیا  رد  ما .  هدـید  نازواجتم  اب  ناشیاهتلم  گنج  دروم  رد  ار  روشک  دـنچ  تاغیلبت  بناجنیا  رگید  ياهروشک  رد  گنج  تاغیلبت  . 
; دنا هدروآ  ییاج  رد  ار  ناشیاه  هتشک  ياهسکع  نیب  نیا  رد  اهیناریو و . ...  گنج ، تایانج  میسرت   . 1 دوش : یم  بیقعت  یساسا  لصا  ود 

تمواقم اهیرادیاپ ، اهیروالد ، هب  تاغیلبت  نیا  زا  يا  هدـمع  شخب   . 2 دنهد .  یمن  ناشن  تسا -  شارخلد  هک  ار -  ناگ  هتـشک  داسجا  اما 
اب هارمه  ار  مدرم  روشرپ  لابقتـسا  گـنج و  ياـهورین  هنادـنمزوریپ  دورو  تیاـهن  رد  دراد و  صاـصتخا  ناـنآ  تاـحوتف  اـهیزوریپ و  تلم ،

شنمدد كافـس و  دیلپ ، رایـسب  نانآ  نمـشد  فلا ) دوش : داجیا  بلطم  دـنچ  بطاخم  نهذ  رد  هک  دـهد  یم  شیامن  يا  هنوگ  هب  نیـسحت 
 - دنا هدیگنج  نمـشد  لباقم  رد  هک  یناسک  ج ) تسا .  هداد  تاجن  تلذ  یگدرب و  زا  ار  تلم  گنج ، ياهورین  تمواقم  ب ) تسا .  هدوب 

نمـشد ربارب  رد  دـنمتریغ  يدرف  ناونع  هب  دوش ، رارکت  گـنج  يزور  رگا  د ) دـنریگ .  رارق  مارتحا  دروم  دـیاب  ناـنآ -  ناربـهر  اـصوصخ 
زواجت گنج ، تاـیانج   . 1 هک : دـنک  تکرح  ییوس  تمـس و  هب  ام  تاغیلبت  يزور  هکنآ  دـیما  هب  دـننک .  عافد  روشک  ناـیک  زا  هداتـسیا ،

اب ناهج  نایوج  هطلـس  ياهیهارمه   . 2 دوش .  میـسرت  هدنیآ  لسن  يارب  یبوخ  هب  تسا ، هتفر  تلم  رب  هک  یمتـس  ملظ و  اهیناریو و  نمـشد ،
ياهکمک ییایمیش و ، ...  ياهحالـس  گیم 27 ، درادناتا ، رپوس  هتفرـشیپ  ياهامیپاوه  تاحیلـست ، ياطعا  دـننام  فلتخم  داعبا  رد  زواجتم 

یبوخ هب  نمشد  لباقم  رد  مالـسا  ناگدنمزر  هناناج  تمواقم  اهیروالد و   . 3 دوش .  هدیشک  ریوصت  هب  یـسایس و ، ...  یتاغیلبت ، يداصتقا ،
، اهلایرس اهملیف ، هلیسوب  ینازیتراپ و ...  ياهتیلاعف  یکشخ ، ایرد و  اوه و  رد  مالـسا  نازابرـس  دایز  رایـسب  ياهتیقفوم   . 4 دوش .  هداد  ناشن 
مالـسا و خیرات  رد  اهـشخب و ...  اهرهـش ، يزاس  دازآ  تاحوتف و  اهیزوریپ ،  . 5 ددرگ .  سکعنم  ابیز  ریواصت  اهـسکع و  دـنمرنه ، ياهملق 

رادیب ياهنادجو  يارب  یمدرم و ...  ياههاگیاپ  دجاسم ، رد  مالسا  ياهورین  زا  مدرم  غیرد  یب  ياهینابیتشپ  اهکمک و   . 6 دوش .  تبث  ناریا 
هداوناخ ناردپ و  ناردام ، تشذگ  راثیا و   . 8 دوش .  سکعنم  مالسا  دنمزوریپ  نازابرس  زا  نانآ  لابقتسا  مدرم و  نیـسحت   . 7 ددرگ .  نایب 

یب روضح   . 9 دوش .  هدیـشک  ریوصت  هب  بالقنا  ياپون  لسن  يارب  نمـشد  اب  دربن  هب  ناـنآ  قیوشت  اـه و  ههبج  هب  ناـشنازیزع  مازعا  رد  اـه 
تشگزاب  . 10 ددرگ .  سکعنم  مالـسا  روالد  ناگدـنمزر  رانک  رد  یماـظن  هبتر  یلاـع  ناهدـنامرف  ماـظن و  نالوئـسم  نویناـحور و  هیاریپ 

هرخـالاب و   . 11 ددرگ .  حرطم  اهورین  نیا  هب  مدرم  لـالز  هاـگن  ناـنآ و  زا  مدرم  لابقتـسا  نیـسحت و  نایجیـسب و  نازابرـس و  هنادـنمزوریپ 
افـص هلیبس  یف  نولتاقی  نیذـلا  بحی  هللا  نا   . » دوش صخـشم  ینید  عبانم  ساسارب  دـنوادخ  هب  مالـسا  ناگدـنمزر  برق  يونعم و  هاـگیاج 
دنا نینهآ  ییانب  ییوگ  و ) ، ) دننک یم  راکیپ  وا  هار  رد  فص  کی  رد  هک  دراد  تسود  ار  یناسک  دنوادخ  ( ;  » 1  « ) صوصرم ناینب  مهناک 

 . 4/ فص ( 1 تشون : یپ  .« 

(1  ) ناریا هیلع  قارع  گنج  رد  اکیرمآ  شقن 

نوسکین ياهفده  زا  یکی  ییایسآ  اب  ییاکیرمآ  گنج  ياج  هب  ییایسآ ،  اب  ییایسآ  گنج  ( 1  ) ناریا هیلع  قارع  گنج  رد  اکیرمآ  شقن 
هب موس  ناـهج  ياـهروشک  اـب  میقتـسم  گـنج  ریگرد  ار  دوخ  زگره  اـکیرما  ماـنتیو ، گـنج  زا  سپ  هک  دوـب  نیا  دوـخ  نیرتـکد  هئارا  رد 

تالداعم ندروخ  مه  رب  یمالسا و  بالقنا  دنگنجب . اهییایسآ  اب  دیاب  هک  دنتسه  اهییایسآ  نیا  هکلب  درک ، دهاوخن  اهییایـسآ  صوصخ 
هب مالـسا  ناهج  هنایمرواخ و  رـصاعم  خیرات  رد  یـسایس  لوحت  نیرتمهم  نمهب 1357 ، رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اکیرما  یـسایس 
نآ هقلح  نـیرخآ  هـک  یهاـشنهاش  ماـظن  طوقـس  بجوـم  هرـسسدق ) ینیمخ  ماـما  يربـهر  هـب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  دوریم . راـمش 

ناریا و رد  ار  اکیرمآ  عماـطم  دز و  مه  رب  ار  یلخاد  ياهقطنم و  یللملانیب ، یـسایس  تـالداعم  لآـملاب  دـیدرگ و  دوب ، يولهپ  اضردـمحم 
ياهقطنم ماـظن  لـلملانیب ، ماـظن  کـیژتارتسا  هزوـح  هس  رد  اـکیرمآ  یجراـخ  تسایـس  هجیتـن  رد  داد . رارق  دـیدهت  دروـم  ادـیدش  هـقطنم 

هلباقم کیژتارتسا  روحم  يولهپ  اضردمحم  نامز  رد  ناریا  دش . یـساسا  یگتخیر  ورف  راچد  ناریا ، یـسایس  يایفارغج  هزوح  هنایمرواخ و 
ذوفن زا  يریگولج  رگنـس  نیرتمهم  و 1970  ههد 1960  رد  برغ ، قرـش و  تباـقر  هصرع  رد  دوب و  سرافجـیلخ  رد  يوروـش  اـکیرمآ و 

زا يریگولج  يژتارتسا  روحم  رد  ناریا  تفریم . رامش  هب  دنه  سونایقا  مرگ  ياهبآ  سراف و  جیلخ  هزوح  هب  قباس  يوروش  ریهامج  داحتا 
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یعافد و دس  وتنـس ، نامیپ  هب  هاش  دورو  اب  دوب . نیزگیاج  لباقریغ  دـیدرتیب  هک  یـشقن  تشاد . رارق  هقطنم  يونج  هزوح  هب  يوروش  ذوفن 
بالقنا يزوریپ  تفرگ . رارق  یماظن  داحتا  نیا  زکرم  روحم و  ناریا  دش و  لماک  يوروش  رود  هب  اکیرمآ  یجراختسایـس  یتینما  دنبرمک 

اب ییورایور  رد  اکیرمآ  یجراختسایس  رب  یگرزب  هبرض  وتنس  نامیپ  زا  نیدرورف 1358  رد 5  ناریا  یمالسا  يروهمج  جورخ  یمالسا و 
برغ بونج  رد  ار  اکیرمآ  یماظن  یتینما و  ماظن  دـیماجنا ، نامیپ  نیا  لالحنا  هب  هک  وتنـس  زا  ناریا  جورخ  دروآ . دراو  يوروش  تردـقربا 
لمع ایسآ  یبرغ  بونج  رد  نوسکین  نیرتکد  یلـصا  هناگود و  ياهنوتـس  زا  یکی  ناونع  هب  هاش  میژر  ههد 1970  رد  تخیر . مه  رب  ایسآ 

نآ یلاـم  يوزاـب  ناریا و  نآ ، یماـظن  يوزاـب  دوب . راوتـسا  هقطنم  رد  یلاـم  یماـظن و  روحم  ود  هاـیپ  رب  ادـمع  نوسکین  نیرتـکد  درکیم .
تأشن نیرتکد  نیا  زا  هاـش  ياهقطنم  سیلپ  یمرادـناژ و  شقن  درکیم و  تیاـمح  نیرتکد  نیا  زا  ادـیدش  رجنیـسیک  يرنه  دوب . ناتـسبرع 
يوروش یبلط  هعـسوت  اب  هلباقم  هب  سراـف ، جـیلخ  زا  سیلگنا  جورخ  اـب  ههد 1970  کـی  یط  نیرتکد  نیا  زا  هدافتـسا  اـب  اـکیرما  تفرگ .
دادرارق  ) قارع نوچ  ییاـهمیژر  اـب  تالکـشم  لـح  داد . هیارا  اـکیرمآ  هب  ار  اهتمدـخ  نیرتمهم  نیرتـکد  نیا  ققحت  رد  هاـش  تخادرپ و 

مدع همه  زا  رتمهم  زمره و  هاربآ  نتشاد  هاگنزاب  ناتـسبرع و  هریزج  هبـش  هزوح  رد  شمارآ  داجیا  رافظ ، بالقنا  شبنج  بوکرـس  ( 1975
ياهروشک تکراشم  هیاپ  رب  نوسکین  نیرتکد  دوب . نوسکین  نیرتکد  ياهتیقفوم  هلمج  زا  لیئارـسا ، هیلع  بارعا  میرحت  رد  هاش  تکراـشم 

زا ناریا  جورخ  دوب . راوتـسا  هزوح ، نآ  رد  مهم  روشک  دـنچ  هیاپ  کی  هب  یتینما  سیلپ  شقن  ندرپس  ییافارغج و  هزوح  کـی  رد  لکـشتم 
يروهمج هک  ینامز  دشاب . ضامغا  لباق  يوروش ، تردق  ربا  اب  تباقر  هزوح  رد  اکیرمآ  يارب  هک  دوبن  ياهداس  قافتا  وتنـس  یماظن  نامیپ 

لکشم اب  اکیرما  درک ، موم  رهم و  هشیمه  يارب  ار  نارهت  رد  وتنس  یلصا  رقم  رتفد  ربماتپس 1979 )  26 هام 1358 (  رهم  رد 4  نرایا  یمالسا 
نیا زا  لبق  ات  تفای . اهنت  هزوح  نیا  رد  ار  يوروش  هاگان  هب  دش و  وربور  هقطنم  رد  دوخ  هنابلط  هعـسوت  ذوفن  شرتسگ  صوصخ  رد  يدـج 

ـ  ناریا یتینما  دـنبرمک  نایم  رد  يربعم  ناریا ، نتفر  رانک  اب  اما  دـیدیم  ذوفن  لباقریغ  یعافد  دـس  کـی  ربارب  رد  ار  دوخ  يوروش  خـیرات ،
اب اـکیرما  رگید  يوس  زاو  درک  هسوسو  ار  يوروش  بونج ، یتـفن  ياـههزوح  هب  هجوـت  تسایـس  اددـجم  دـش و  داـجیا  هیکرت  ناتـسکاپ و 

لباقت زا  يادج  ياهقطنم (  هزوح  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  دوب . ناریا  رد  یمدرم  دنمتردق  تلود  کی  روضح  دـهاش  ترـسح 
. دید بیـسآ  ادـیدش  ایـسا  یبرغ  بونج  رگید  یترابع  هب  ای  سرافجـیلخ و  هنایمرواخ ، هزوح  رد  اکیرما  ياهقطنم  تسایـس  برغ ) قرش و 

روـهظ زور ، نآ  نارادمتسایـس  معز  هب  دوـب . ارگرادـتقا  یتنطلـس  میژر  هقطنم و  یتنـس  ياـهتموکح  ظـفح  اـکیرما  یجراـخ  تساـیس 
بوسحم هقطنم  یعاجترا  ارگتنس و  یسایس  ياهماظن  ندروخ  مه  رب  يارب  زیمآدیدهت  لماع  طخ و  نیرتمهم  بالقنا  مالـسا  يژولوئدیا 

هناهاوخمالسا ياهشبنج  دشر  بجوم  تشاد و  هقطنم  ناملسم  ياهتلم  نایم  رد  قیمع  ياههشیر  یمالسا  بالقنا  تضهن  اریز  دشیم ،
يژولوئدـیا روهظ  دـیدرگ . هیکرت  یتـح  تیوک و  ناتـسبرع ، نیرحب ، ناـنبل ، قارع ، هلمج  زا  هقطنم  ياـهروشک  زا  یخرب  رد  يوـق  رایـسب 

نادیم زا  تعرس  اب  هقطنم  رد  ار  یبالقنا  مسیلایـسوس  و  مسیبرع ) ناپ  یبالقنا ( مسیلانویـسان  يژولوئدیا  یکدنا ، هلـصاف  هب  یبالقنا  مالـسا 
یمالـسا بالقنا  هک  دوب  یعیبط  الماک  دیدرگ . حرطم  هدـش  دای  ياهیژولوئدـیا  نیزگیاج  نیرتمهم  ناونع  هب  دز و  رانک  یـسایس  تازرابم 

اکیرما هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دزاس . وربور  یبالقنا  شورخ  شوج و  اب  ار  هقطنم  هتـشذگ و  ییاـیفارغج  ياـهزرم  زا  دـبای و  شرتسگ  ناریا 
عوقو اب  لاس 1357  رد  اما  دراد . هگن  دوخ  هطلـس  تحت  ار  هنایمرواخ  زا  شخب  نیا  دـناوتب  ات  دوب  هدرک  یماـظن  یـسایس و  شـالت  ههد  ود 
بقع سرافجـیلخ  رد  قرـش  تردـقربا  اب  هلباقم  رد  اهنت  هن  اکیرمآ  دـش . هبنپ  هرابکی  هب  اـههتفاب  تفر و  نیب  زا  زیچ  همه  یمالـسا  بـالقنا 
ربانب دوب . وربور  دوخ  ياهقطنم  نایماح  نایم  رد  یمالـسا  ياهشبنج  ندمآ  دیدپ  ییارگمالـسا و  نایرج  دـشر  اب  نونکا  هکلب  دوب ؛ هداتفا 

ساسح ياهقطنم  رد  یبرغ ، یقرـش و  كولب  ود  نایم  رد  يدیدج  كولب  هک  دشیم  ساسحا  نینچ  اریز  دوب . هدش  رتدـب  لبق  زا  عضو  نیا 
یمالـسا یماظن ـ  داحتا  کی  داجیا  تروص  رد  دش و  دـهاوخ  رجنم  یمالـسا  ياهروشک  كولب  هب  هک  تسا  روهظ  لاح  رد  کیژتارتسا  و 
صوصخ نیا  رد  درک . یقلت  یبالقنا  ناریا  بناج  زا  تسیابیم  هکلب  يوروش ، بناج  زا  دیابن  ار  دیدهت  رگید  ناملـسم ، روشک  دنچ  نایم 

ار لیئارسا  بصاغ  میژر  اب  هبناج  همه  طباور  عطق  رارقتسا ، زا  سپ  هلصافالب  ناریا  یمالسا  يروهمج  اریز  دوب  تسرد  اهییاکیرما  لیلحت 
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، ریازجلا هیروس ، زا  لکشتم  بارعا ، يرادیاپ  ههبج  هب  ناریا  هک  نآ  نمض  دومن . لیدبت  نیطسلف  ترافـس  هب  ار  لیئارـسا  ترافـس  مالعا و 
ءاضما هب  لیئارسا  رصم و  نایم  ار  دیوید  پمک  حلـص  نامیپ  لاس 1978 ، رد  اـهییاکیرما  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  تسویپ . زین  نمی  و  یبیل ،
بالقنا دیدپ  اب  دـندربیم  شیپ  ییاکیرما  حلـص  رب  ینتبم  ماظن  کی  تمـس  هب  ار  تالوحت  هنایمرواخ  هقطنم  رد  هک  یلاح  رد  دـندناسر و 

اب زین  دیوید  پمک  ياهقطنم  نامیپ  ههبج ) مدقم  طخ  بارعا (  يرادـیاپ  ههبج  هب  ناریا  نتـسویپ  اب  دـندش و  هکوش  ادـیدش  ناریا  یمالـسا 
رب ار  ياهقطنم  تالداعم  داد و  رییغت  ار  هنایمرواخ  یسایس  جنرطـش  هنحـص  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یلک  روط  هب  دش . وربور  یـساسا  لزلزت 

نیب رد  ییارگیمالـسا  دشر  زا  يریگولج  يارب  لاس 1979  رد  هک  هنوگنآ  دـش ؛ رهاظ  هیکرت  رد  تسخن  ماگ  رد  اـکیرما  تشحو  دز . مه 
هزوح رد  اما  دنتفرگ . تسد  رد  ار  تردق  روشک  نیا  رد  رگید  راب  نایماظن  تسویپ و  عوقو  هب  یماظن  ياتدوک  هیکرت  ناملـسم  مدرم  داحآ 

نیا اب  يرامعتـسا  ياهدادرارق  هیلک  بالقنا  يزوریپ  اب  دوب . راـب  تبیـصم  اـکیرما  يارب  یمالـسا  بـالقنا  عوقو  ناریا ، یـسایس  ياـیفارغج 
لاس 1343 رد  اکیرمآ  ناریا و  نایم  هک  نویـسالوتیپاک  يرامثتـسا  نوناق  وغل و  ار  مویـسرسنک  دادرارق  توقم  تلود  دـیدرگ و  وغل  روشک 
اب هارمه  ییاکیرما  تکرـش  اهدص  دمآرد و  قیلعت  تلاح  هب  اکیرما  ناریا و  یتاحیلـست  ياهدادرارق  دـش . مالعا  یغلم  زین  دوب  هدـش  رارقرب 

اکیرما یجراـخ  تسایـس  رد  هک  تسویپ  عوقو  هب  یثداوـح  هقطنم  رد  لاـس 1358 ، رد  دـندش . ناریا  كرت  هب  روبجم  ییاـکیرما  رازه   35
توعد هیمالعا  ماما و  ترضح  يربهر  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  دییات  رد  ردص  رقابدمحمدیس  هللاتیآ  مهم  هینایب  تشاذگ . ییازـسب  ریثات 

. دوب لاس 1358  لیاوا  رد  قارع  میژر  میخو  رایـسب  عاضوا  زا  یکاـح  دادـغب  نادرمتلود  هیلع  ماـیق  ناریا و  تلم  هب  تسویپ  هب  قارع  مدرم 
رات هریت و  ار  اکیرما  ناریا و  نایم  طباور  ادـیدش  هک  هعقاو  نیرتمهم  داد . خر  ناتسبات 1358  رد  هک  دوب  يرگید  هعقاو  نیرحب  نایعیش  مایق 

ریبعت هب  هک  دوب  نارهت  رد  اکیرما  ترافـس  نادـنمراک  يریگناگورگ  هعقاو  دروآ ، دراو  اکیرما  یجراـخ  تسایـس  رب  يراـک  هبرـض  درک و 
ات 13 نانچمه  اکیرما  هک  داد  ناشن  اکیرما  هناخترافس  رد  دوجوم  كرادم  دانـسا و  دیدرگ . روهـشم  یـسوساجهنال  هب  هر ) ) ماما ترـضح 
زا یکی  مادقا ، نیا  زا  هر )  ) ماما ترضح  دییات  اکیرما و  ترافس  ریخـست  دوب . لوغـشم  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هیلع  هئطوت  هب  نابآ 1358 
مود بالقنا  هرسسدق ) ) ینیمخ ماما  ترضح  يوس  زا  انامه  هک  دوریم  رامـشب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  یـسایس  عیاقو  نیرتمهم 

هک دوب  يوروش  ياهورین  طسوت  ناتـسناغفا  لاغـشا  هعقاو  داد ، خر  دادیور  نیا  زا  سپ  زور  هلـصاف 50  هب  هک  يرگید  ياهعقاو  دش . هدیمان 
ار ناتسناغفا  ربماسد 1979 )  24 يد 1358 (  رد 3  يوروش  درک . ریگلفاغ  ار  اکیرما  راب  نیمود  يارب  يریگناگورگ ، هعقاو  زا  دـعب  اـبیرقت 

نابآ رد 29  دوب . اکیرما  يارب  يرگید  يدج  رادشه  هک  داد  خر  ناتسبرع  رد  هثداح  کی  قوف ، یسایس  ياهكوش  رب  هوالع  درک . لاغشا 
علق و راتشک و  اب  هک  دمآرد  یمالسا  زرابم  حلـسم و  ياههورگ  لاغـشا  هب  مارحلا ) دجـسم  هکم (  مظعا  دجـسم  ربماون 1979 )  20 ) 1358

يد رد 3  يوروش  طسوت  ناتـسناغفا  لاغـشا  ات  نمهب 1357  ياهدادـیور 22  هب  هچنانچ  تفای . نایاپ  هعقاو  نیا  نازراـبم ، هناـمحریب  عمق 
عـضاوم زا  یـسایس  ینیـشنبقع  اب  هنایمرواخ  هقطنم  رد  مدـق  هب  مدـق  اه  ییاکیرما  هک  میباـییم  رد  میـشاب ، هتـشاد  هاـتوک  یهاـگن   1358

نیودت ار  يدیدج  يژتارتسا  هقطنم ، رد  هدنرادزاب  ياهمرها  ای  کیژتارتسا و  نزاوت  يرارقرب  يارب  دیاب  دندوب و  وربور  دوخ  هنابلطهعـسوت 
 ) نمهب 1358 موس  رد  اکیرما  روهمج  سیئر  رتراک ، یمیج  هک  دوب  یطیارـش  نینچ  رد  دنیآ . قئاف  عاضوا  لرتنک  رب  اددجم  ات  دـندرکیم 

: دـنکیم مالعا  نینچ  هقطنم  رد  اکیرمآ  عفانم  سراف و  جـیلخ  هب  تبـسن  يوروش  دـیدهت  صوصخ  رد  ار  دوخ  نیرتکد  هیوناژ 1980 )  23
هقطنم ندروآرد  لرتـنک  تحت  يارب  یجراـخ  تردـق  ره  هلیـسو  هب  یـششوک  هنوـگ  ره  مینک : نشور  ـالماک  ار  دوـخ  عـضوم  دـیراذگب  »

هلمج زا  مزال  لیاسو  زا  هدافتـسا  اب  ياهلمح  نینچ  هدـش و  بوسحم  اـکیرما  هدـحتم  تـالایا  یتاـیح  عفاـنم  هب  هلمح  هلزنم  هب  سرافجـیلخ 
عفانم زا  عافد  دیدهت و  هنوگ  ره  اب  هلباقم  تهج  ار  روز  قطنم  لماک ، تحارص  اب  نیرتکد ، نیا  رد  رتراک  دش ». دهاوخ  عفد  یماظن ، يورین 
مالعا ناریا و  ياهدادیور  صاخ  يا و  هقطنم  یللملانیب ، طیارش  تخانش  عقاو  رد  دزاسیم . حرطم  سراف  جیلخ  هقطنم  رد  اکیرمآ  یتایح 

زاغآ قارع  هلمح  اب  رویرهش 1359  رد 31  هک  یگنج  اب  عیاقو ، طیارـش و  نیا  طابترا  هب  ار  ام  اقیقد  نمهب 1358 ، موس  رد  رتراک  نیرتکد 
اجک تقو و  هچ  هنوگچ ، دـنز ، مه  رب  ار  سراف  جـیلخ  هزوح  تینما  هک  يروشک  ره  هیلع  روز  هب  لـسوت  هک  نیا  دزاـسیم . نومنهر  دـش ،
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هک یگنج  اب  دناوتیم  هنوگچ  رتراک  نیرتکد  هک  نیا  نآ  و  تسا ؛ یساسا  شسرپ  کی  هب  خساپ  يارب  زاغآ  هطقن  تفرگ ، دهاوخ  تروص 
عقاو رد  نیرتکد  نیا  تشاد . زاین  یـسایس  نادرگراک  کی  هب  نیرتکد ، نیا  مـالعا  اـب  رتراـک  دـشاب ؟ طـبترم  دـمآرد ، ارجا  هب  دـعب  هاـم   7

نیرتکد هئارا  رد  نوسکین  ياهفدـه  زا  یکی  دـش . وروریز  هرابکی  هب  یمالـسا  بالقنا  عوقو  اـب  هک  دوب  نوسکین  نیرتکد  هدـننک  حیحـصت 
اهییایـسآ صوصخ  هب  موس  ناهج  ياهروشک  اب  میقتـسم  گـنج  ریگرد  ار  دوخ  زگره  اـکیرما  ماـنتیو ، گـنج  زا  سپ  هک  دوب  نیا  دوخ 

رتراک و نیرتکد  هئارا  زا  سپ  یمرادناژ  دیدج  شقن  قارع و  دنگنجب . اهییایـسآ  اب  دـیاب  هک  دنتـسه  اهییایـسآ  نیا  هکلب  درک ، دـهاوخن 
رد هاش  قباس  شقن  دناوتب  هک  دندوب  هقطنم  رد  يروشک  نتفای  یپ  رد  يدج  روط  هب  اهییاکیرما  يوروش ، نایماظن  طسوت  ناتسناغفا  لاغشا 
زین نآ  زا  شیپ  دش . قارع  هجوتم  تعرـس  هب  اهدادیور ـ  نیا  زا  دعب  دیدج ـ  يرگیزاب  نتفای  یپ  رد  اکیرما  دـنک . افیا  ار  هقطنم  یمرادـناژ 

اکیرمآ یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  لیاوا  زا  قارع  رد  یمالـسا  تضهن  شیازفا  هب  ور  جوم  تشاد  هجوت  دیاب  دوب . هدـش  رارقرب  ییاهسامت 
رد رتیتایح  عفانم  رتیعطق و  لیالد  رتدـیدج و  طیارـش  داجیا  هب  زاین  قارع  اکیرمآ و  نایم  طـباور  يرارقرب  اـما  دوب  هدرک  قارع  هجوتم  ار 

همانزور ناگدنـسیون  كاون "  تربور  زتاودـلانور " و "  تفاـی " . یلمع  ققحت  قوف  لـماع  هس  لاـس 1358  هاـم  يد  زا  هک  تشاد  هقطنم 
هب ینیمخ ، اب  تموصخ  رد  تکراشم  : » دنتشون هدرک و  هراشا  عوضوم  نیا  هب  ياهلباقمرـس  رد  يد 1358  موس  رد  اکیرما  تسپ  نتگنشاو 
رد دیفس  خاک  یلصا  نارادمتسایس  زا  نوسکین  دراچیر  تسا ». هتخاس  مرگ  ار  نتگنشاو  دادغب و  نایم  درـس  دمجنم و  طباور  یمـسر  روط 

یفرعم سراف  جـیلخ  هزوح  رد  ار  نیرتکد  نیا  يارجا  لماع  تسا و  هتخادرپ  رتراک  نیرتکد  یلمع  نییبت  هب  اـقیقد  ياهلاس 1358 و 1359 
دراد هراشا  یمهم  تاکن  هب  دش  رـشتنم  ناریا  اب  قارع  گنج  زاغآ  زا  دعب  تشون و  لاس 1359  لیاوا  رد  دوخ  هک  یباتک  رد  يو  دـنکیم .

ناتسبرع دریگیم ...؟ ار  ناریا  ياج  یـسک  هچ  : » دسیونیم یعقاو  حلـص  یعقاو  گنج  باتک  رد  يو  تشذگ  نآ  زا  یگداس  هب  دیابن  هک 
تردق تسا  سرافجیلخ  یماظن  تردـق  نیرتدـنمورین  رـضاح  لاح  رد  وردـنت  یطارفا  قارع  دراد . صاخ  ياهقالع  خـساپ  نیا  هب  يدوعس 
کنات زا 3000  شیب  اب  هزیناکم ، رکـشل  ود  یهرز و  رکـشل  راهچ  قارع  تسا ، بیهم  تخـس  ياهقطنم  اقلطم  ياـهرایعم  اـب  قارع  یماـظن 

، يوروش رتشیب  تیامح  نودب  یتح  اهیقارع  دراد . ماظن ، هدایپ  رکـشل  هفاضا 4  هب  یگنج  شوپهرز  هیلقن  لیاسو  زین  يوسنارف و  یـسور و 
شخب ناریا . هب  ای  يدوعـس  ناتـسبرع  تیوک ، هب  دنوش . دراو  دنریگب ، میمـصت  هک  ییاج  ره  هب  دـنناوتیم  ینیدبیـسآ  همدـص و  چـیه  هب 

، ناریا دننام  یکیدزن  رواجم و  قطانم  رد  درادن . هلصاف  رتشیب  يرتمولیک  دنچ  قارع  زرم  زا  سراف  جیلخ  ماخ  تفن  تفن  عبانم  مظعا  رایـسب 
، قطانم نیا  مامت  ای  یکی  كاخ  نورد  هب  قارع  زیمآتیقفوم  تکرح  درواتـسد  دزم و  یبرع ، هدـحتم  تاراما  يدوعـس ، ناتـسبرع  تیوک ،

دبتـسم میژر  دـبای . یـسایس  يالیتسا  سرافجـیلخ  رب  ات  تسا  هدرک  مزج  ار  شمزع  نونکا  قارع  دوب . داوخ  میظع  یتورث  ییاراد و  لاـقتنا 
ناکما هجیتن  رد  تسین و  ناهاوخ  زین  سراف  جـیلخ  رب  ار  اهـسور  يراگدـنوادخ  تیبثت  یلو  تسا ، ییاـکیرما  دـض  هچرگ  قارع  يارگپچ 

قارع اب  رتهب  یطباور  يوجتـسج  رد  دیابیم  قطنم ، لقع و  مکح  هب  ام  ور  نیمه  زا  ددرگ . لیامتم  شاهتـشذگ  عضوم  لیدـعت  هب  هک  دراد 
رد نیسح  مادص  درکیم . لابند  ار  قارع  تالوحت  ناریا ، رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  نامز  زا  دیفـس  خاک  هک  تشاد  هجوت  دیاب  میـشاب ».

عوقو نامز  زا  يو  تفرگ . تسد  هب  ار  يربهر  تسپ  نیرتالاب  تشاذگ و  رانک  ار  رکبلا  نسح  ییاتدوک ، هبش  مادقا  کی  رد  ریت 1358   26
لاس 1358 همین  رد  نیسح  مادص  تخاس . ینلع  ار  دوخ  یمالسا  یناریا و  دض  ياهتسایس  رکبلانسح  نواعم  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا 
اب ياهبحاـصم  رد  رد 12/8/58  توریب  رد  قارع  ریفـس  درک . ناوـنع  ار  یـسوموبا  کـچوک و  گرزب و  بنت  هریزج  هـس  تیکلاـم  ياـعدا 
ود نیب  ریازجلا  هماندـهع 1975  رد  رظندـیدجت  فلا ـ  : * دومن ریز  طیارـش  ققحت  هب  طونم  ار  قارع  ناریا و  طباور  دوبهب  راـهنلا  هماـنزور 

هریزج زا  یناریا  ياهورین  جورخ  ج ـ  . * ناریا رد  برع  چولب و  درک و  تیلقا  هب  يراـتخم  دوخ  ياـطعا  ب ـ  . * برعلاطـش رب  رظاـن  روشک 
: دسیونیم  1979 قارع 80 ـ  ناریا و  تاـفالتخا  هلاـقم  رد  نـالکل  کـلم  ثیک  سراـف . جـیلخ  رد  یـسوموبا  کـچوک و  گرزب و  بـنت 
لاس 1979 رد  هاگآ  نارظان  رثکا  دوب . هدرک  هریت  ار  یمالـسا  ياپون  يروهمج  هدـنیآ  تسخن ، ياهزور  نامه  زا  قارع  اب  گنج  تارطخ  »

يواعد يرواد  هاگداد  رد  يریگهجیتن  نیا  دراد . دوجو  قارع  ناریا و  نیب  یماظن  دـیدش  يریگرد  کـی  ناـکما  هک  دـندوب  داـقتعا  نیا  رب 
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رگا تسا : هدمآ  صوصخ  نیا  رد  هاگداد  يار  رد  تسا . هتفرگ  رارق  دییات  دروم  هرامش 56  هدنورپ  رد  زین  ههال  رد  هدحتم  تالایا  ناریا و 
انـشآ روشک ، ود  نیب  طباور  خیرات  اب  هک  سک  ره  نکیل  دوب ، نکممریغ  داد  خر  ادـعب  هک  هنوگنآ  قارع  ناریا و  نیب  گنج  ینیبشیپ  هچ 

هدـیدان دـشیم ، لماش  زین  ار  كراخ  هریزج  امیقتـسم  هک  یماظن  تامادـقا  رطخ  نامز  نآ  رد  يراج  طیارـش  هب  هجوت  اب  تسناوتیمن  دوب 
ار شنت  گنج و  هب  ور  دنور  نیسح  مادص  ندمآ  راک  يور  درک و  اهر  ابیرقت  ار  ناریا  اب  دوخ  طباور  قارع  لاس 1358  لیاوا  رد  دریگب ».

نامه زا  قارع  ناریا و  نیب  هعزانم  عوقو  لامتحا  هب  تبسن  هک  دهدیم  ناشن  اقیقد  دوخ  یقیقحت  هلباقم  رد  نالکل  کم  ثیک  داد . شیازفا 
زا راکـشا  روط  هب  یعقاو  حلـص  یعقاو ـ  گنج  باـتک  رد  نوسکین  دراـچیر  تسا . تشاد  دوجو  یهاـگآ  بـالقنا  يزوریپ  لوا  ياـهزور 
نآ رد  هیـضرف  کی  هباثم  هب  افرـص  ای  هناهاگآدوخان و  يو ، ياهرظن  راهظا  هتـشاد و  یهاگآ  یمالـسا  بالقنا  هیلع  قارع  فادـها  تاین و 

ینیزگیاج شقن  هب  دـشیم ، بوسحم  زین  رتراک  نارواشم  زا  هک  نوسکین  دوریمن . رامـش  هب  دوب ) هدـشن  زاغآ  گنج  زونه  هک  طـیارش ( 
حیرشت هب  دروآیم و  لاثم  ار  قارع  شرسپ  نیا  هب  خساپ  رد  اقیقد  يو  دریگیم " ؟ ار  ناریا  ياج  یـسک  هچ   " دسرپیم دراد و  هراشا  هاش 

رد نوسکین  درمـشیم . رب  گنج  عورـش  زا  لبق  هام  دـنچ  رد  ار  قارع  یماظن  ییاناوت  تاییزج  دـنکیم و  هراشا  روشک  نیا  یماظن  ییاناوت 
، دنریگب میمـصت  هک  ییاج  ره  هب  دنناوتیم  یبیـسآ  همدص و  چیهیب  يوروش ، رتشیب  تیامح  نودب  یتح  اهیقارع  : » دسیونیم باتک  نیا 

نیا زا  یکی  هب  قارع  هلمح  رد  اکیرمآ  لیامت  هب  اقیقد  نوسکین  الوا  ترابع  نیا  رد  ناریا ». هب  ای  يدوعـس  ناتـسبرع  تیوک ، هب  دنوش  دراو 
نارگلـیلحت همه  تسا و  هدوب  قارع  ناریا ، کـی  هجرد  نمـشد  هک  دوـب  هاـگآ  نوـسکین  ناـمز  نآ  رد  نینچمه  دراد . هراـشا  روـشک  هس 

نوسکین دوب و  یفتنم  الماک  طیارش  نآ  رد  يدوعس  ناتسبرع  تیوک و  روشک  ود  هب  هلمح  حرط  نیا  ربانب  دنتـشاد  یتشادرب  نینچ  یـسایس 
اب ار  دوخ  طباور  ناـمز  ناـمه  رد  اـقیقد  هک  ار ـ  روشک  ود  نیا  دـشاب  هدرکن  ناریا  هب  هلمح  هب  توعد  ار  قارع  تحارـص  اـب  هک  نیا  يارب 
زا اـت  تسا  هدرک  دوخ  لـیلحت  دراو  دوب ـ ، هتفرگ  ماـجنا  دـلاخ  کـلم  نیـسح و  مادـص  نیب  زین  ییاهرادـید  دـندوب و  هدرک  تیوـقت  قارع 

ياهزرم رواجم  یتفن  عبانم  تیمها  هب  دوخ  يدـعب  ياهترابع  رد  نوسکین  دراچیر  هک  نآ  هجوت  بلاـج  دـشاب . اربم  لـیبق  نیا  زا  یتاـماهتا 
ناهاوخ لاس 1359  لیاوا  رد  دـنکیم و  یبایزرا  قفوم  روآدوس و  رایـسب  ار  قطانم  نیا  هب  هلمح  صاخ  یتاـفارظ  اـب  هدرک و  هراـشا  قارع 

يو دـنکیم ، هراـشا  سراـف  جـیلخ  رد  قارع  یمرادـناژ  شقن  هب  نوـسکین  هک  نآ  يدـعب  هـتکن  دوـشیم . قارع  اـب  رتـهب  طـباور  يرارقرب 
دـض قارع  زورما  وردـنت  هقلطم و  میژر  هک  نیا  اب  درادرارق و  سراف  جـیلخ  هقطنم  یـسایس  تیزم  تیولوا و  رد  قارع  روشک  : » دـسیونیم

یشم و طخ  رد  رظن  دیدجت  ناکما  هجیتن  رد  درادن و  سرافجیلخ  هقطنم  رد  ار  اهسور  روضح  لمحت  هجو  چیه  هب  یل  دشابیم ، ییاکیرما 
س  / http://www.farsnews.net: عبنم دراد  همادا  دراد ». دوجو  روشک  نیا  هتشذگعضوم 

(2  ) ناریا هیلع  قارع  گنج  رد  اکیرمآ  شقن 

رلیم تیدوج  دوب  هلماعم  لها  ینیمخ  هللاتیآ  فالخ  رب  مادـص  ییاکیرما : راـگن  هماـنزور  ( 2  ) ناریا هیلع  قارع  گـنج  رد  اـکیرمآ  شقن 
رظن ریز  ار  نیـسح  مادص  هنارهام  ياهيزاب  دـنب  دوب  اهلاس  ییاکیرما  نازاب  تسایـس  :» دـسیونیم زمیات  كرویوین  ییاکیرما  راگن  همانزور 
دنک هلماعم  يو  اب  دـناوتیم  نتگنـشاو  هک  دیـسریم  رظن  هب  یمدآ  شیاهتواسق ، همه  اب  مادـص  ینیمخ ، هللاتیآ  فـالخ  رب  دـندوب . هتفگ 

رد ار  هژیو  يژتارتـسا  ود  اـکیرما  رتراـک ، نیرتـکد  مـالعا  يریگناـگورگ و  نارحب  زا  دـعب  اـکیرما  يژتارتـسا  ود  يریگناـگورگ و  نارحب 
بـالقنا هیلع  میقتـسم  یماـظن  ياـهحرط  یـسررب  تسخن  يژتارتسا  تفرگ . شیپ  رد  لاـس 1358  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  صوـصخ 
يژتارتسا ذاختا  رد  اما  دوب . میقتسمریغ  ای  میقتسم و  طباور  يرارقرب  تهج  قارع  تمـس  هب  تکرح  زین  مود  يژتارتسا  دوب . ناریا  یمالـسا 

راشف ادـیدش  رتراک  دوب و  قباس  هاش  دادرتسا  ناهاوخ  ناریا  دـندوب . ناریا  رد  يریگناگورگ  نارحب  زا  ریثاتم  تخـس  اـهییاکیرما  تسخن ،
یلم تینما  ياروش  رد  ار  لمع  راکتبا  اکیرمآ ، تسخن  يژتارتسا  یلـصا  ناحارط  ا  یکـسنیژرب ، يریگناگورگ ؛ نارحب  زا  دعب  تشادرارق .
مود زور  رد  تفرگ . رارق  يو  هدارا  لرتنک و  تحت  انلع  اکیرمآ  یجراختسایـس  دـعب  هب  هلحرم  نیا  زا  اـبیرقت  تفرگ و  تسد  هب  اـکیرمآ 
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رد يو  دش . لیکشت  یلم  تینما  رواشم  یکسنیژرب  تسایر  هب  ترافس "  لاغشا  هب  یگدیسر  يارب  یگنهامه  هژیو  هتیمک  يریگناگورگ " 
ود لاس 1358  مود  همین  رد  نیا  ربانب  تشاد . هسلج  هتیمک  رابدنچ ، ياهتفه  تفریم و  رامش  هب  هژیو  هتیمک  رد  رتراک  نواعم  تاسلج  نیا 

و دوب . ناریا  هیلع  قارع  یثعب  تاماقم  یپ  رد  یپ  ياهاعدا  يزرم و  ياهترارـش  لوا  نایرج  تفریم . شیپ  ناریا  رد  مه  تازاوم  هب  نایرج 
لاس مود  همین  رد  نایرج  ود  ره  هک  تشاد  دیابن  دـیدرت  دوب . اهناگورگ  يدازآ  يارب  ناریا  هب  راشف  يارب  اکیرما  تامادـقا  زین  مود  نیارج 

نابآ 1358 رد 21  دندرکیم . لابند  ار  عیاقو  ریس  دنتشاد و  رظن  ریز  ناریا ، صوصخ  رد  ار  رگیدکی  عضاوم   1359 لاس لوا  همین  1358 و 
هیلک رد  ناریا  ياهییاراد  ندش  دودسم  روتسد  رتراک  نابآ 1358  رد 23  نآ  یپ  رد  درک و  رداص  ار  ناریا  تفن  دیرخ  عطق  روتسد  رتراک 

ات ناـبآ 1358  زا 13  ینعی  هژون  ياـتدوک  عـطقم  اـت  يریگناـگورگ  عـطقم  زا  دوـمن . مـالعا  ار  یجراـخ  بعـش  ییاـکیرمآ و  ياـهکناب 
لماک عطق  تامادـقا  نیا  هلمج  زا  دـندروآ . لمع  هب  ناریا  هیلع  ار  یتامادـقا  اهناگورگ ، نارحب  ندـش  رتهدـیچیپ  اب  اهییاکیرمآ   21/4/59

ار ناریا  اب  یلام  تالماعم  یتارداـص و  ياـهالاک  بلغا  میرحت  رتراـک  زور  نیمه  رد  دوب . نیدرورف 1359  رد 19  ناریا  اب  یـسایس  طباور 
نیرتشیب یکـسنیژرب  ارجام  نیا  رد  درک . کمک  تساوخرد  ییاپورا  یـسایس  نادـحتم  همه  زا  ناریا ، یـسایس  ياوزنا  يارب  درک و  مـالعا 

دروآد و ارجا  هب  اهناگورگ  يزاسدازآ  يارب  سبط  هقطنم  رد  ار  ناریا  هب  هلمح  تایلمع  رد 5/2/59  هدزباتش  اکیرمآ  درک . افیا  ار  شقن 
ایس نامزاس  تیامح  اب  هک  هژون  ياتدوک  يرگید  مادقا  رد  دش . زاغآ  ناریا  هیلع  اکیرمآ  يداصتقا  میرحت  امسر  هام 1359 ، دادرخ  مهد  زا 

ندش ینالوط  زا  هک  دیفس  خاک  دندش . ریگتسد  اتدوک  یلـصا  ناحارط  و  دش . وربور  یماکان  اب   59  / 4 رد 20 /  دوب  هدش  هتشاذگ  ارجا  هب 
مزال یگدامآ  مادص  هک  دیدیم  حوضو  هب  دوب ، هدش  مگرد  رس  برطضم و  الماک  هژون  سبط و  تایلمع  تسکش  يریگناگورگ و  نامز 
دوب ناریا  اب  اکیرما  یـسایس  طباور  عطق  اـب  نراـقم  هک  هاـم 1359  نیدرورف  زا  نیـسح  مادـص  اریز  دراد ، ناریا  هب  راـشف  هنوگ  ره  يارب  ار 

نامرف هب  قارع  شترا  لـک  هدـنامرف  زور و  نیا  رد  دوب . نیدرورف 1359  رد 12  نآ  هنومن  هک  هدز  يزرم  تاکرحت  هلـسلس  کـی  هب  تسد 
يزرم طاـقن  لـصاوف  رتـمولیک  دـصهن  لوط  رد  ار  دوخ  دارفا  زا  نت  رازه  لـهچ  زا  بکرم  زهجم  رگـشل  یناهگان 4  روط  هب  نیـسح  مادص 

للع دوب . اکیرمآ  يوس  زا  ناریا  يداصتقا  هرـصاحم  زاـغآ  نراـقم  اـقیقد  ناـیرج  نیا  تفرگ . دوخ  هب  یمجاـهت  تلاـح  تخاـس و  رقتـسم 
لاـس 1358 و رد  اـکیرمآ  قارع و  یکیدزن  لـیالد  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  اـجنیا  رد  هک  یـشسرپ  اـکیرمآ  قارع و  روشک  ود  یکیدزن 
هب قارع  رد  هعیـش  نازرابم  راشف  اهنت  ایآ  و  دوش ؟ کیدزن  قارع  هب  اکیرمآ  ات  دـش  بجوم  يریگناگورگ  نارحب  طقف  اـیآ  دوب ؟ هچ   1359

اـساسا هک  تسا  نیا  تشاد  هجوت  دـیاب  هک  ياهتکن  درکیم ؟ کیدزن  اکیرمآ  هب  ار  قارع  هک  دوب  ردـص  رقاـب  دمحمدیـس  هللاتیآ  يربهر 
شالت رایـسب  اهیثعب  دوب . یمـسرریغ  راکـشآریغ و  میقتـسمریغ ، یکیدزن  کی  ثعب ، بزح  تیهام  هب  هجوت  اب  اـکیرمآ  هب  قارع  یکیدزن 

هب یکیدزن  دنمزاین  لیلددنچ  هب  اکیرما  رگید  يوس  زا  اما  دنامب . یقاب  هنامرحم  دراوم  همه  رد  تاطابترا  اهسامت و  حطـس  هک  دـندرکیم 
ناریا اریز  دنتـشادن ؛ سرافجیلخ  رد  دوخ  عفانم  ظفح  يارب  ینادنچ  تصرف  فناتـسناغفا  هب  يوروش  هلمح  زا  سپ  اهییاکیرما  دوب . قارع 

هب ور  دنمتردق  یمالسا  یمدرم  مایق  کی  اب  زین  قارع  هکنیا  رتمهم  همه  زا  دوب و  هدمآرد  لاغـشا  تحت  زین  ناتـسناغفا  دوب و  هتفر  تسد  زا 
نینچ کـیژتارتسا  قوف  هقطنم  کـی  رد  لاـسکی  تدـم  رد  هک  اـکیرما  نوچ  یتردـق  ربا  يارب  عضو  نیا  لـمحت  دوب . یـشاپورف  دـیدهت و 

. دنداد صیخـشت  نامز  نآ  رد  هدننک  لداعتم  تردق  ار  قارع  اهییاکیرمآ  نیا  ربانب  دومنیم  لکـشم  رایـسب  دوب ، هدش  لمحتم  ار  یتابرض 
عـضوم رییغت  یتح  ای  اهناگورگ و  يدازآ  بجوم  ناریا  هب  راشف  نتخاس  دراو  اـب  اـت  دوب  يراـشف  مرها  لاـبند  هب  اـکیرما  هکنآ  يدـعب  هتکن 

هنیمز و زا  ناریا  اب  يزرم  تافالتخا  قباوس و  هب  هجوت  اب  قارع  دوش . اهورهنایم  حانج  نتفای  تردـق  اتیاهن  ماما و  ترـضح  ریذـپان  شزاـس 
يوروش تردـقربا  اب  تباقر  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  عوقو  زا  سپ  اهییاکیرما  اساسا  هکنآ  ینایاپ  هتکن  دوب . رادروخرب  مزـال  یگداـمآ 

اما دوب . هتفر  تسد  زا  زیچ  همه  هنایمرواخ  رد  رگید  دـتفایم  خرـس  ههبج  ماد  رد  زین  قارع  رگا  اریز  دـندرک  يرتشیب  هجوت  قارع  هب  قباـس 
جیلخ برع و  ناهج  رد  وا  هژیو  شقن  هک  دوب  نآ  دنمزاین  نیسح  مادص  تشاد  يددعتم  لیالد  اکیرمآ  هب  یکیدزن  يارب  زین  نیسح  مادص 
نوچ ییاهروشک  رابتعا  اب  دـیاب  سراف  جـیلخ  رد  یمرادـناژ  هژیو  شقن  دوش . هتخانـش  تیمـسر  هب  دـنمتردق  روشک  کی  ناونع  هب  سراـف 
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دیفس خاک  دییات  اب  رگم  دوبن  یلمع  زین  ییاسانـش  نیا  دشیم و  رارقرب  دندرکیم ، هاگن  دیدرت  اب  قارع  هب  هک  تیوک  يدوعـس و  ناتـسبرع 
هژیو هب  برغ و  کمک  دـنمزاین  يوروش  ماد  زا  ییاـهر  يارب  لاس 1358 ، رد  یـسور  دض  عضاوم  ذاختا  اب  نیـسح  مادـص  رگید  يوس  زا 
یلاح رد  تیوک  ناتـسبرع و  اب  ار  دوخ  طباور  تفرگ و  شیپ  رد  هنایارگبرغ  عضاوم  جـیردت  هب  لاس 1358  رد  نیـسح  مادص  دوب . اکیرما 

فرطرب دوخ و  يوس  هب  برغ  هاگن  نتخاس  فوطعم  تهج  نیسح  مادص  درک . تیوقت  تخانشیمن ، تیمـسر  هب  ار  اهنآ  هجو  چیه  هب  هک 
هراومه هک  یفده  ود  درک . ناملـسم  نازرابم  زا  یعمج  زین  اهتسینومک و  زا  یهورگ  مادعا  هب  مادقا  لاس 1358  رد  عناوم  یخرب  نتخاس 

دـش و حرطم  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  اـبیرقت  دـیدج  قارع  روهظ  يروئت  دوـب . حرطم  اـکیرما  ياهناـیمرواخ  يژتارتـسا  رد 
زا سپ  اکیرما  پاچ  روتینوم  سنیاس  نیتسیرک  دـندناسر . پاچ  هب  دـیدج  قارع  شقن  هنیمز  رد  يرایـسب  تالاقم  ییاکیرما  ياـههمانزور 

بزح نارـس  نیب  ياهنامرحم  الماک  ددعتم و  تاسلج  هاش  میژر  طوقـس  زا  دعب  هام  ود  : » دـسیون یم  نینچ  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
نیا رد  دیدرگ . رجنم  بزح  نا  نارس  ناربهر و  هب  باطخ  هنامرحم  یلک  هب  ياهمانشخب  رودص  هب  نایاپ  رد  هک  دش  لیکشت  دادغب  رد  ثعب 

برغ و عفانم  زا  عاـفد  رد  هاـش  شقن  اـکیرمآ و  اـب  نآ  طـباور  هب  هراـشا  يولهپ و  هدـش  نوگنرـس  میژر  عاـضوا  لـیلحت  زا  سپ  همانـشخب 
هب رداق  ناریا  نآ ، تاسیـسات  شترا و  ندیـشاپ  مه  رد  یهاشنهاش و  ماظن  نتخیر  ورف  اب  هک  تسا  هدش  دـیکات  سرافجـیلخ  رد  یمرادـناژ 

داجیا ءالخ  تیعقوم ، نیا  زا  هدافتـسا  اب  دناوتیم  هک  يروشک  اهنت  نیا  ربانب  دوب و  دهاوخن  تسا  هتـشاد  هدهع  هب  نونکات  هک  یـشقن  ماجنا 
تقد و يزیرهمانرب و  اب  دـیاب  راک  نیا  تسا و  قارع  دـنک ، اـفیا  ار  یـساسا  شقن  سرافجـیلخ  تینما  لـئاسم  دروم  رد  هدرکرپ و  ار  هدـش 

ندروآ دراو  اب  ناریا  هب  یماظن  هلمح  برع ، يایند  طسوت  دیدج  تیعقوم  نیا  ییاسانـش  يارب  اذل  دریگ ... ماجنا  لماک  تموادم  تعرس و 
دنس نیا  زا  هخسن  کی  قوف  ییاکیرما  همانزور  دشابیم ». مزال  دوشیم  یهتنم  ناریا  تسکش  هب  اهنآ  یبایزرا  هب  انب  هک  رثوم ، هبرـض  کی 

هب اکیرما  لیامت  هب  هامدنفـسا 1358 رد  ياهلاقم  رد  همانزور  نیمه  درک . مادـقا  نآ  پاچ  هب  دروآ و  تسد  هب  توریب  يربخ  لـفاحم  زا  ار 
سیئر تساوخ  : » دسیونیم  1358  / 11 رد 26 /  هلاقم  نیا  هدنسیون  وکمت "  دم  دراد "  هراشا  نیـسح  مادص  يوس  زا  یـشقن  نینچ  يافیا 

هک قارع  ییاکیرما  دـض  اظفل  میژر  زا  ار  زیمآ  قیوشت  خـساپ  یعون  الامتحا  هنایمرواخ ، رد  يوروش  دـض  داحتا  کی  يارب  رتراک  روهمج 
يارب برع  ناـپ  روشنم  کـی  ققحت  يارب  قارع  يراـج  شـالت  تسا . هتـشاد  تفاـیرد  دومنیم ، رتلـمتحم  ریغ  همه  زا  نآ  اـب  یناـمیپ  مه 
امسر زین  لاس 1359  هام  دادرخ  رد  نیسح  مادص  دوشیم ». هتسیرگن  اهییاکیرما  يارب  زیمآتیامح  مادقا  کی  زا  یـشخب  ياهلاس 1980 
شاف شمان  زگره  هک  ییاکیرما  هتـسج  رب  نامهیم  کی  اب  رادید  رد  دراذگ و  هحـص  هقطنم  رد  شیوخ  یمرادناژ  شقن  رب  قارع  لیامت  رب 
لاود مایلیو  میوش ؟ صالخ  ندع  رد  يوروش  ياههاگیاپ  رـش  زا  ات  دینکیمن  کمک  ار  ام  شیوخ ، ياههاگیاپ  ياج  هب  ارچ  تفگ : دـشن ،
هراشا اقیقد  قارع  هب  اکیرما  لـیامت  هقطنم و  رد  قارع  شقن  هب  هام 1359  دادرم  رد  روتینوم  سنیاس  نیتسیرک  همانزور  ییاکیرما  هدنـسیون 

هب ضارتعا  زا  دوش  ناریا  نیـشناج  هناـیمرواخ  رد  هدـننک  تیبـثت  يورین  کـی  ناونع  هب  قارع  تسا  لـیام  هک  اـکیرما  : » دـسیونیم دراد و 
يرگادوـس باـتک  رد  ییاـکیرمآ  روهـشم  قـقحم  نمرمیت "  رآ . تنک . تسا " ». هدرک  يراددوـخ  قارع  هب  هسنارف  ياهتـسه  ياـهشورف 

ار مادص  یکـسنیژرب ، دعب ، هب  لاس 1980  طساوا  زا  دـسیونیم : هدرک و  یـسررب   1359 لاس رد  ار  قارع  هب  اکیرمآ  لـیامت  لـیالد  گرم 
تبسن اکیرما  هناتسود  تالیامت  تسا . هقطنم  رد  يوروش  هعسوت  عنام  هک  درکیم  یقلت  وا  تردق  ینیمخ و  هللاتیآ  هدننک  لداعتم  يورین 

لیالد اب  مادص  لیالد  هتبلا  دش ، لابقتسا  یمرگ  هب  دادغب  رد  قارع  هب  تبسن  اکیرما  تسایـس  رییغت  نیا  زا  دش . زاغآ  اج  نیمه  زا  مادص  هب 
ارگداینب وردنت و  ناریا  هدننک  لرتنک  ناونع  هب  ار  قارع  شقن  اکیرما  رگا  هک  دوب  دقتعم  نیسح  مادص  دنتشاد . قرف  الماک  رتراک  نارواشم 

يو مادقا  زا  هدحتم  تالایا  ناریا ، هب  هلمح  تروص  رد  هک  تشادـن  يدـیدرت  مادـص  دـش ... دـهاوخ  برع  يایند  لوبقم  ربهر  وا  دریذـپب ،
زا سپ  قارع  هب  اکیرمآ  لیامت  للع  زا  يرگید  شخب  هب  زمیات  كرویوین  ییاکیرما  راـگن  هماـنزور  رلیم  تیدوج  درک ». دـهاوخ  تیاـمح 

هتفگ رظن  ریز  ار  نیسح  مادص  هنارهام  ياهيزاب  دنب  دوب  اهلاس  ییاکیرما  نازاب  تسایـس  : » دسیونیم دراد و  هجوت  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
فـالخ رب  تسا . هتـساخرب  تفلاـخم  هب  ناریا  ینعی  اـکیرمآ  گرزب  نمـشد  اـب  وا  هک  تشاد  دوجو  رطاـخ  شمارآ  نیا  زاـغآ  رد  دـندوب .
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تبسن هک  یترفن  دوجو  اب  دنک و  هلماعم  يو  اب  دناوتیم  نتگنشاو  هک  دیسریم  رظن  هب  یمدآ  شیاهتواسق ، همه  اب  مادص  ینیمخ ، هللاتیآ 
هللاتیآ یتقو  لاس 1979 ، رد  دادغب  رد  مه  نتگنشاو و  رد  مه  درکیم . لابقتـسا  میژر  نیا  ياقب  زا  اکیرمآ  تلود  تشاد ، قارع  ربهر  هب 

هب نیزگیاج  روشک  کی  داجیا  یمالـسا  بالقنا  دیدهت  زا  سرت  دندرک ». دیدش  رطخ  ساسحا  دیـسر ، تردق  هب  ناریا  رد  ینیمخ  هللاحور 
يژتارتسا اکیرما و  دوب . یلیامت  نینچ  داجیا  رد  يوق  لماع  هس  یبـالقنا ، ناریا  ندرک  نوگنرـس  يارب  مادـقا  هقطنم و  رد  هاـش  میژر  ياـج 
نادرمتلود ياهفده  هلمج  زا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  يادتبا  زا  یماظن ، هلباقم  يژتارتسا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ناریا  هیلع  یماظن  دـیدهت 

يارب ار  مزال  ياههناهب  ارهاظ  تخاس و  رتلاعف  ار  دیفـس  خاک  يوردـنت  حانج  يرتقیقد  روط  هب  يریگناگورگ  نارحب  اـما  دوب . ییاـکیرما 
طخ وریپ  نایوجشناد  تسدب  اکیرما  ترافس  دانسا  رد  هک  يدنس  دروآ . دوجو  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  رتشیب  هنامـصخ  تامادقا 

اکیرمآ یـسوساج  نامزاس  هک  دهدیم  ناشن  دناسر ، پاچ  هب  لاس 1359  رد  ار  نآ  نیرـشت "  شمد "  پاچ  ربتعم  همانزور  داتفا و  ماـما 
نتگنشاو هب  يرـس  یلیخ  هنامرحم و  رایـسب  هامریت 1358  رد  دنـس  نیا  دنک . يرادربهرهب  یبالقنا  دض  تامادـقا  هیلک  زا  تسا  هتـشا  دـصق 

تاـساسحا جوـم  نتخادـنا  هارب  زا  دـیاب  : » تسا هدـمآ  تسا  هدـش  مـیظنت  يریگناـگورگ  نارحب  زا  شیپ  هـک  دنـس  نـیا  رد  دـش . هداتـسرف 
روهلعـش همه  زارتمهم  ناریا و  لـخاد  رد  تسار  اـی  پچ  یـسایس  ناـمزاس  شبنج و  عون  ره  هب  ندرک  کـمک  ياهلیبـق و  یتسیلانویـسان و 
تشادرب دنـس  نیا  زا  هچنانچ  دوش ». هدافتـسا  دنراد  يزرم  تافالتخا  هک  هیاسمه  ياهروشک  ناریا و  نایم  گنج  فالتخا و  شتآ  ندرک 

هدوب ناریا  یمالسا  بالقنا  تمـس  رییغت  ای  يزادنارب و  ددصرد  زین  يریگناگورگ  هعقاو  زا  شیپ  اساسا  ایـس  نامزاس  میباییم  رد  دوش  یم 
، ناریا یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب  دوزفا  دیاب  دوب . هدـش  قارع  ناریا و  يزرم  تافالتخا  هب  ندز  نماد  هجوتم  لاس 1358  رد  یتح  تسا و 

نیا دـنکارپ . هقطنم  رد  ار  دوخ  یگنج  لیاسو  درک و  زاـغآ  دـنه  سوناـیقا  رد  ار  دوخ  راـک  لاس 1979  طساوا  رد  اـکیرما  مجنپ  ناـگوان 
. دـش لابند  رتيدـج  روط  باکیرمآ ه  یماظن  تامادـقا  يریگناگورگ  نارحب  زا  دـعب  اما  تشاد . رظن  ریز  ار  هقطنم  تالوحت  هیلک  ناگوان 

هیلع ییاوه  هلمح  هلمج  زا  ياهزات  ياهمادقا  هب  دیاب  رتراک  تلود  هک  تشاد  راهظا  هام 1359  نیدرورف  رد  نرواگکم "  جرج  روتانس " 
درک مالعا  زین  هام 1359  نیدرورف  لیاوا  رد  سنو "  سوریاس  دننک " . دازآ  ار  ییاکیرما  ياهناگورگ  ات  دزرو  تردابم  یناریا  تاسیـسات 

تایلمع یـسررب  هب  اـکیرما  تفگ : زین  دیفـس  خاـک  ياـهماقم  زا  یکی  تسا . هدرکن  در  ار  ناریا  رد  اـکیرمآ  یماـظن  هلخادـم  لاـمتحا  هک 
رد ینامز ، نراقت  کی  رد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تسا . هتخادرپ  نابایب  رد  گنج  الامتحا  ناریا و  ییاوه  ییایرد و  هرصاحم  لیبق  زا  یماظن 

نیدرورف رد 25  تفرگ . الاب  يزرم  جنشت  درک و  رقتسم  ناریا  اب  يرتمولیک  ياهزرم 900  رد  ار  دوخ  رگشل  قارع 4  هام 1359 ، نیدرورف 
نواعم رفوتـسیرک  نراو  دش . زاغآ  زین  ناریا  هیلع  يداصتقا  میرحت  نآ  لابند  هب  مالعا و  امـسر  ناریا  اب  ار  یـسایس  طباور  عطق  اکیرمآ  هام ،

تامیمـصت هب  اکیرما  نیدـحتم  هچنانچ  : » درک مـالعا  یـسیبيا "  اـب "  ینویزیولت  هبحاـصم  کـی  رد  اـکیرما  تقو  هجراـخ  روما  ترازو 
هلـسلس کی  هلمج  زا  يرگید  تامیمـصت  اکیرما  هدحتم  تالایا  دندنویپن ، ناریا  هیلع  يداصتقا  میرحت  رد  تکرـش  رب  ینبم  هدحتم  تالایا 

ار دوخ  ياـهاعدا  زین  قارع  هک  دوب  یلاـح  رد  ناریا  هیلع  یماـظن  هلمح  تاـغیلبت  لیـس  دوـمن ». دـهاوخ  ذاـختا  ناریا  هیلع  یماـظن  تاـیلمع 
زا دـعب  اکیرما  هدـش  رانک  رب  هجراخ  ریزو  سنو  سوریاس  درکیم . حرطم  رتتخـس  ناریا ، هیلع  اکیرما  عضوم  ندـش  رتدـیدش  اب  نامزمه 

صوصخ هب  سرافجـیلخ و  هقطنم  رد  یکاـنرطخ  هزاـت و  یماـظن  ياـهحرط  رتراـک  مسرتیم   : » هک تفگ  دوخ  ناراـیتسد  هب  سبط ، هعقاو 
دندرک و یسررب  ار  يرگید  ياهلح  هار  اکیرما  یلم  تینما  ياروش  رد  نوگاتنپ  یکسنیژرب و  سبط ، تایلمع  زا  دعب  دشاب ». هتـشاد  ناریا 

هام تشهبیدرا  رد  زمیات  كرویوین  ییاکیرمآ  همانزور  دش . زاغآ  سبط  تایلمع  یماکان  يادرف  نامه  زا  يرگید  تایلمع  یحارط  اددجم 
، تول يارحـص  تایلمع  تسکـش  زا  سپ  نونکا  اکیرما  تموکح  : » تشون تخاـس و  شاـف  ار  اـکیرما  یماـظن  حرط  دـنچ  یـسررب   1359

ياـهناگورگ هک  ییاهرـش  رد  دورف  تاـیلمع  لـماش  اـههراچ  نیا  تسا . هدرک  زکرمتم  رتکاـنرطخ  یماـظن  هراـچ  هس  يور  ار  دوـخ  هجوـت 
راودـیما نتگنـشاو  دوشیم ...  ناریا  تفن  ياههاگـشیالاپ  نارابمب  ای  یتفن  ردانب  يراذـگنیم  دـناهدش ، عیزوت  اهنآ  رد  ناریا  رد  ییاکیرما 
نتگنـشاو : » دـسیونیم دراد و  هراشا  ياهتکن  هب  همادا  رد  همانزور  نیا  دوش ». رتلاعف  ناریا  هیلع  کیتاملپید  يداصتقا و  ياـهتازاجم  تسا 
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ياهدـع دـشاب . هتـشاد  يرتشیب  ریثات  قارع  ناریا و  طباور  یگریت  هیاس  رد  دـناوتب  ناریا  یـسایس  يداصتقا و  ياهمیرحت  هک  تسا  راودـیما 
هب ور  اب  نامزمه  دنک ». رظندیدجت  دوخ  تسایـس  رد  هک  دزاس  راداو  ار  ناریا  دیاش  قارع ) دنمورین  يروشک  اب  گنج  زادنامشچ  دندقتعم 

. تفریم شیپ  ناریا  هیلع  یماظن  ياهيریگرد  تمس  هب  اکیرما  اهناگورگ ، نارحب  ندشن  لح  اکیرمآ و  ناریا و  طباور  ندراذگ  تماخو 
هام 1359 دادرخ  رد  اکیرما  ناریا و  نارحب  هب  هراشا  اب  دراوراه  هاگـشناد  رد  یقطن  نمـض  اکیرما  قبـسا  هجراخ  ریزو  سنو "  سوریاس  " 

دناوتیمن زگره  یماظن  تردـق  اریز  تسج ، يرود  یماظنریغ  لئاسم  يارب  یماظن  ياهلح  هار  ندرب  راک  هب  زا  دـیاب  لاـح  ره  رد  : » تفگ
ربارب رد  درکیم و  اهناگورگ  زیمآتملاسم  لح  هب  قیوشت  ار  دیفـس  خاک  رد  وردنت  حانج  هراومه  سنو "  دوشب " ». یـساملپید  نیزگیاج 
مادـقا کی  يارب  ار  هنیمز  ات  دیـشوکیم  اکیرما  مدرم  یمومع  راکفا  کیرحت  زا  هدافتـسا  اب  یکـسنیژرب "  يربهر "  هب  وردـنت  حاـنج  يو 

يریسفت نینچ   1359  / 4 رد 22 /  اکیرما  پاچ  کیوزوین  هلجم  دـندزیم . نماد  عوضوم  نیا  هب  زین  تاعوبطم  دزاس . مهارف  رگید  یماظن 
رد قارع  تلود  تاکیرحت  یتقو  درک ، دهاوخ  هدافتسا  روز  زا  شاهتشذگ  هطلـس  ياقبا  ایحا و  يارب  هدحتم  تالایا  املـسم  : » داد راشتنا  ار 
زا ياههسوسو  اب  هارمه  ار  هاش  يرارف  ياهلارنژ  رایتخب و  روپاش  زا  اکیرما  ینابیتشپ  نینچمه  مینکیم و  هدـهاشم  ار  ناریا  یبرغ  ياهزرم 

نامع يایرد  رد  شیاهورین  شیازفا  زکرمت و  تهج  رد  هدحتم  تالایا  ياه  تین  هب  میرگنیم ، ناریا  دـیدج  تموکح  هیلع  نورب  نورد و 
زا رسفت  نیا  تسا ». هتفر  هناشن  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  اقیقد  اکیرما ، هک  میریگب  هجیتن  میناوتیم  هتبلا  درب و  میهاوخ  یپ  دنه  سونایقا  و 
رد قارع  یـشکرکشل  هب  اهییاکیرما  هجوت  مود ؛ ناریا ، هیلع  یماظن  هلمح  هب  اکیرما  یعطق  هدارا  مزع و  تسخن ؛ دراد  تیمها  هاگدید  هس 

هیلع ییاکیرما  تایرـشن  هک  ار  یتارابع  ییاکیرما ، تایرـشن  حطـس  هب  ییاکیرما  نارادمتـسایس  تینهذ  لاـقتنا  زین ؛ موس  ناریا و  ياـهزرم 
ياهورین عیـسو  روضح  یگدامآ و  دوبن . اـهنآ  ینورد  تاـین  دیفـس و  خاـک  رب  مکاـح  يرکف  طوطخ  زا  يادـج  دـندرکیم ، رـشتنم  ناریا 

هـصرع سراف  جیلخ  گنج ، عورـش  لوا  هام  دـنچ  یتح  نآ و  زا  دـعب  هام  هام و  نیا  رد  تشاد ؟ یلیالد  هچ  هام 1359  دادرم  رد  ییاکیرما 
هب گنج  زا  لبق  هام  ییاکیرما 2  ياهوان  دورو  تلع  تفرگ . رارق  یسیلگنا  یتح  يوسنارف و  یسور ، ییاکیرما ، ياهناگوان  زات  تخات و 

روهظ يدیدج  لوحت  سراف  جیلخ  هقطنم  رد  کیدزن  هدنیآ  رد  هک  دوبن  ساسحا  نیا  زا  یـشان  ایآ  دوب ؟ هچ  دـنه  سونایقا  سرافجـیلخ و 
یتآ عقاو  زا  یعیـسو  عالطا  اه  ییاـکیرمآ  سپ  تسا  تبثم  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رگا  دراد ؟ زاـین  یتینما  ياـههلباقم  هب  هک  درک  دـهاوخ 

س  / http://www.farsnews.net: عبنم دراد  همادا  دنتشاد .

(3  ) ناریا هیلع  قارع  گنج  رد  اکیرمآ  شقن 

ماهارگ مینک  یم  فقوتم  قارع  شفک  هگنل  اب  ار  یمالسا  بالقنا  تفرشیپ  ایس : سانـشراک  ( 3  ) ناریا هیلع  قارع  گنج  رد  اکیرمآ  شقن 
یمالسا تفرشیپ  دیاب  :» دوب هتفگ  تسا ؛، هدوب  زین  اکیرمآ  یتاعالطا  سیورـس  دنمراک  هک  هنایمرواخ  روما  رد  ییاکیرمآ  سانـشراک  رللوف 
یکیدزن يژتارتـسا  اـکیرما و  تسا ». شفک  هگنل  نیا  قارعو  مینک  هدافتـسا  ندز  سیل  يارب  یـشفک  هگنل  ره  زا  دـیاب  مـینک و  فـقوتم  ار 

هلمح زا  ، 1359  / 4 خیرات 20 /  زا  سپ  ینعی  هژون ، ياتدوک  زا  دـعب  اکیرما  تفایرد  ناوتیم  هک  دراد  دوجو  يدـهاوش  قارع  هب  یـسایس 
روضح هبرجت  اب  اکیرما  عقاو  رد  داهن . ندرگ  میقتسمریغ  هلمح  ینعی  نوسکین "  نیرتکد  هب  رتراک  درک و  بانتجا  ناریا  هب  میقتـسم  یماظن 

هلمح زا  رتراک  تلود  ناتسبات 1359  رد  دروآ . يور  ناریا  اب  یماظن  ییورایور  میقتسمریغ  شقن  هب  مانتیو ، رد  دوخ  ماکان  میقتـسم  یماظن 
ار اکیرما  جراخ  لخاد و  یمومع  راکفا  دوب و  نکممریغ  یتاکرادـت  ینابیتشپ و  رظن  زا  راک  نیا  هک  تلع  نیا  هب  ناریا  هب  میقتـسم  یماـظن 
المع و قارع  هک  دنکیم  يراددوخ  ناریا  هب  میقتسم  یماظن  هلمح  زا  ایکرما  یطیارش  رد  دش . فرصنم  درکیم ، جیـسب  يو  تسایـس  هیلع 

ناگورگ ییاـهر 52  يارب  اـهییاکیرما  هـک  ییاـهحرط  زا  یکی  دوـب . هداد  ناـشن  ناریا  هـب  هـلمح  دروـم  رد  ار  دوـخ  یگداـمآ  اراکــشآ 
يارب لاـس 1359  هاـم  تشهبیدرا  رد  اـهییاکیرما  ار  يرگید  حرط  دوـب . ناریا  كاـخ  هب  یماـظن  هلمح  حرط  دنتـشاد ، رظندـم  ییاـکیرما 

یماظن ياـهحرط  تسا . یمهم  تاـکن  يواـح  هک  دـندوب  هدرک  هیهت  یناریا  ریازج  لاغـشا  ناتـسزوخ و  رد  ناریا  ياههاگـشیالاپ  ناراـبمب 
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یماظن هلمح  تشاد . ناریا  هیلع  نیـسح  مادـص  ياهاعدا  قارع و  یماظن  فادـها  اب  یکرتشم  هطقن  اـقیقد  و 1359  لاس 1358  رد  اـکیرما 
عورـش رد  زین  قارع  یماظن  ياهفدـه  هلمج  زا  یناریا  ریازج  لاغـشا  نینچمه  ناتـسزوخ و  ياههاگـشیالاپ  ناراـبمب  ناداـبآ و  هب  اـکیرما 

اهلاس اقیقد  نیسح  مادص  داد . تهج  رییغت  قارع  تمـس  هب  تعرـس  اب  ناتـسبات 1359  رد  اکیرما  یماظن  ياهحرط  نیا  ربانب  دندوب . گنج 
رد تیوـک ، هب  هلمح  زا  لـبق  زور  تشه  لاس 1990 ، رد  درک و  هراشا  ناریا  اب  میقتـسم  گـنج  کـی  رد  اـکیرما  مهم  ینارگن  نیا  هب  دـعب 

اهنیشن خیش  تسناوتیم  نم  زج  یسک  هچ  تخیر : نوریب  نینچ  ار  دوخ  لد  درد  دادغب  رد  اکیرما  ریفـس  یپسالگ "  مناخ "  اب  ییوگتفگ 
رداق امش  روشک  ایآ  دزرو ؟ تردابم  ینیمز  گنج  هب  ناریا  ربارب  رد  دوب  رداق  یسک  هچ  یمالـسا ) بالقنا  ربارب  رد  دراد (؟ هاگن  نوصم  ار 
اقیقد نیسح  مادص  تاراهظا  دهدب ؟ يراک  نینچ  هب  نت  دعب  هتفه  زاب  و  دهد ؟ هتشک  زابرس  رازه  ياهتفه 10  کی  گنج  رد  طقف  هک  دوب 
رتراک اما  دروخ ، ار  برغ  یماظن  ياهلیلحت  بیرف  یگداس  هب  نیـسح  مادـص  هک  توافت  نیا  اب  دوب ، لاس 1359  رد  رتراک  ینارگن  نامه 

تکرح طباور  شرتسگ  يوس  هب  تکرح  قارع  اکیرمآ - دناشک . بقع  ار  دوخ  ناریا  اب  میقتـسم  گنج  تخـس  بقاوع  ربارب  زا  تفارظ  اب 
هلحرم هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تسا . تیمها  زئاح  رویرهش 1359  ات 31  هام 1358  رذآ  ههام  عطقم 10  رد  قارع  يوس  هب  اکیرمآ  یـسایس 

هب يرتيدج  هبنج  دادغب  هب  ییاکیرمآ  گرزب  رادهیامرس  رلفکار  دیوید  رفـس  اب  لاس 1354  رد  اکیرمآ  قارع و  یمـسرریغ  طباور  دیدج 
تفر و دادغب  هب  دیفـس  خاک  يوس  زا  روشک  ود  يراجت  يداصتقا و  طباور  طسب  يارب  نمهب 1354  هیروف 1975  رد  رلفکار  تفرگ . دوخ 

مادص اب  رادید  رد  يو  دش . یقلت  مهم  یـسایس و  رفـس  کی  اما  تشاد ، يداصتقا  شـشوپ  هچرگ  رفـس  نیا  . درک رادـید  نیـسح  مادـص  اب 
نآ اب  ار  دوخ  یناگرزاب  هدیـشخب و  دوبهب  ار  قارع  اب  دوخ  طباور  تسا  لیام  اکیرمآ  تشاد : راهظا  قارع  ناـمز  نآ  دـنمورین  درم  نیـسح 

ییاکیرمآ یسیلگنا و  حانج  ود  یماح  ناونع  هب  نیسح  مادص  دوب  عوقو  لاح  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  ینامز  رد  دهد . هعسوت  روشک 
لاس 1968 زا  هک  نیـسح  مادص  يارب  ار  رطخ  ياهگنز  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  وقو  دوب و  نتفرگ  تردق  لاح  رد  ، یهدـنامرف ياروش 

بالقنا عوقو  دروآرد . ادـص  هب  دوب  هدروآرد  ارجا  هب  قارع  يربهر  ینعی  ماقم  نیرتیلاـع  هب  ندیـسر  يارب  ار  دوخ  هناـبلطهاج  ياـهحرط 
رد یماظن  ياتدوک  ناتـسناغفا و  رد  ییاکیرمآ  ياتدوک  دـهد . تروص  هقطنم  رد  ار  یـساسا  رییغت  دـنچ  اکیرمآ  اـت  دـش  بجوم  یمالـسا 
زین ناتـسکاپ  رد  اکیرمآ  رگید ، يوس  زا  تفریذـپ . تروص  یمالـسا  بالقنا  اب  هلباقم  هقطنم و  رد  اکیرمآ  تیعقوم  ظفح  تهج  رد  هیکرت 

لارنژ ياـتدوک  تفرگ و  تروص  ناتـسناغفا  رد  سرام 1976  رد 31  نیما  هللاظـیفح  ییاـکیرمآ  ياـتدوک  درک . تیبـثت  ار  دوخ  تیعقوم 
دوب ددص  رد  اکیرمآ  یمالـسا  بالقنا  زا  دعب  تسویپ  عوقو  هب  هیکرت  رد  گنج ، زاغآ  زا  لبق  زور  دنچ  ربماتپس 1980  رد 12 نروا  ناعنک 
رارق یمالسا  بالقنا  ریثات  تحت  هک  دوب  يروشک  نیرتمهم  قارع  نامز  نآ  رد  اریز  دوب . دهاش  قارع  رد  ناوت  تروص  رد  ار  یتارییغت  هک 
نـسح ات  دندیـشوک  اکیرمآ  سیلگنا و  نیارباـنب  دوبن . هزاـت  یتینما  شقن  يارجا  يارب  برغ  بساـنم  هرهچ  رکبلا ، نسح  هرهچ  اـما  تشاد 

هیاسمه روشک  هس  رد  دیفـس  ياتدوک  نیموس  دوشیم  هدـهاشم  هچنانچ  . دـنک يو  نیـشناج  ار  نیـسح  مادـص  رانک و  رب  ار  ورهناـیم  رکبلا 
ار قارع  يروهمج  تسایر  نیسح  مادص  هام 1358  ریت  رد 26  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هام  تسرد 4  ددـنویپیم . عوقو  هب  ناریا 
اب طباور  نیـسح  مادـص  ندـمآ  راک  يور  اب  دوبن . یقافتا  يرما  ناریا  یگیاسمه  رد  مه و  نراقم  اتدوک  هس  نیا  عوقو  دریگیم . تسد  رد 

: تشونو هدرک  یـسررب  برغ  يوس  هب  ار  قارع  هتـشذگ  لاس  ود  تکرح  هام 1359  دادرم  رد  تسیا  لدـیم  هیرـشن  تفای . شرتسگ  برغ 
ءـالخ ندرک  رپ  هقطنم و  يربهر  هنیمز  رد  دوخ  یمیدـق  يوزرآ  هب  نتفاـی  تسد  يارب  يداـیز  شـالت  هتـشذگ ، لاـس  ود  ضرع  رد  قارع 

رظن زا  قارع  تسا . دوهشم  قارع  یجراخ  تسایس  رد  الماک  رما  نیا  تارثا  تسا . هدومن  عولخم  هاش  طوقس  زا  دعب  ناریا  تردق  زا  یشان 
هب رتشیب  روشک  نآ  یجراخ  تسایس  زین  ياهقطنم  ظاحل  زا  تسا . هتفرگ  هلـصاف  قرـش  زاو  هدرک  ادیپ  برغ  هب  يرتشیب  شیارگ  یللملانیب 

ناسون رد  یبونج  نمی  یبیل و  دننام  رت  یطارفا  ياهروشک  سراف و  جیلخ  راکهظفاحم  ياهروشک  نیب  هدـیدرگ و  لیامتم  يورهنایم  يوس 
فیعـضت هجوتم  هقطنم  رد  روشک  نآ  تامادـقا  زا  يرایـسب  نکیل  تسا  هدومنن  یغلم  يوروش  اب  ار  دوخ  تدوم  نامیپ  قارع  هچرگ  تسا .
سنارفنک رد  قارع  هدنیامن  تبیغو  دوشن  بوسحم  برع  یطارفا  ياهروشک  ءزج  امـسر  هک  هدرک  شالت  قارع  تسا . هدوب  يوروش  ذوفن 
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هدـش رترود  جـیردت  هب  يوروش  زا  قارع  یللملانیب  ظاحل  زا  تسا .. هجوت  لباق  لیلد  نیمه  هب  یبیل )  ) یلوپیرت رد  عانتما  ههبج  ياهروشک 
سنارفنک 1982 هب  يدایز  تیمها  قارع  دنادیم . هتـسباو  اهدـهعتمریغ  شبنج  هب  ار  دوخ  نانچمه  تسا و  هدـیدرگ  رتکیدزن  برغ  هب  و 

بالقنا يزوریپ  زا  سپ  زور  ود  تسپ  نتگنـشاو  راگنربخ  واهنیورام  تسا . هدش  لئاق  دوش  لیکـشت  دادغب  رد  تسا  رارق  هک  اهدهعتمریغ 
زا ییاههناشن  دـسیونیم : درک و  هراشا  قارع  هب  اکیرمآ  یـسایس  شیارگ  هب  دـنکیم و  دزـشوگ  قارع  هب  ار  اکیرمآ  هجوت  اـقیقد  یمالـسا 

کی درادن . دوجو  نامز  نیا  رد  اهدنویپ  دیدجت  سناش  اما  تسا  دوجوم  هدحتم  تالایا  اب  قارع  یسایس  یگنهرف و  يراجت ، طباور  دوبهب 
تالایا هلمج  زا  برغ و  يوس  هب  دهعتمریغ ، قارع  هک  دیآیمرب  نینچ  دـشاب  يداع  تروص  هب  عیاقو  هک  یتروص  رد  دـیوگیم : تاملپید 

تموصخ هنوـگچیه  ثعب  مکاـح  تسیلایـسوس  بزح  نیزراـبم  تلود و  یمـسر  تاـماقم  اـب  وـگتفگ  رد  دـش .. دـهاوخ  لـیامتم  هدـحتم 
هب شیارگ  قارع  هکنآ  یکی  تسا  هدـش  هراـشا  واـهنیورام "   " هلاـقم رد  هتکن  ود  دوـشیمن . ساـسحا  اـکیرمآ  اـب  هطبار  رد  یـصوصخب 

دنویپ دیدجت  رد  زین  ییاهدیدرت  اما  تسا  هدش  ساسحا  لیامت  نیا  قارع  یمـسر  ياهماقم  اب  وگتفگ  رد  هکنآ  يدعب  هتکن  دراد و  اکیرمآ 
اب دوخ  ياـهتاقالم  يداـمح  نودعـس  دوب . قارع  دوخ  ناـماسبان  عـضو  زا  یـشان  اـتعیبط  هک  دراد  دوـجو  هلاـقم  نیا  رد  روـشک  ود  ناـیم 

یـسوساج هنال  دانـسا  رد  اما  تخاس . راکـشآ  ثداوحلا  همانزور  اب  هبحاصم  رد  دـعب و  لاس  راهچ  لاس 1358  رد  ار  ییاکیرمآ  ياـهماقم 
رایـسب دانـسا  نیا  یـسررب  مینکیم  دروخرب  قارع  هب  اکیرمآ  شیارگ  هب  تسا . و 1358  ياهلاس 1357  هب  طوبرم  اتدـمع  هک  زین  اـکیرمآ 

تیریدم طسوت  يرـس  یبایزرا  اب   58 / 3  / خـیراترد 31 لوا  دنـس  دزاسیم . نومنهر  یمهم  تاکن  هب  ار  یققحم  ره  تسا و  تیمها  زئاـح 
ترافس هب   58 / 2 خیرات 31 / ات  هک  تسا  یتاعالطا  هب  طوبرم  هدش  هدافتسا  شرازگ  نیا  رد  هک  یتاعالطا  تسا و  هدش  میظنت  ایس  نامزاس 

دروم رد  ار  قارع  ياهتساوخ  هک  تسا  هزادنا  نآ  هب  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  اب  یلعف  طباور  حطس  تسا : هدمآ  دنـس  نیا  رد  دوب . هدیـسر 
زا لصاح  يوروش  هب  لیامتم  پچ و  میژر  کی  شیادـیپ  رطخ  لاـمتحا  دـیاش  شیادـیپ و  دـیامن ... اـضرا  اـکیرمآ  يروآنف  هب  یباـیتسد 

طباور قارع  ناربهر  هک  دـش  دـهاوخ  ثعاب  یلوحت  نینچ  . دـننکیم نارگن  ار  قارع  یثعب . ناربهر  اقیمع  ناریا ، رد  ینونک  هتفـشآ  طیارش 
تسد هدحتم  تالایا  اب  دوخ  طباور  رد  یساسا  رییغت  کی  هب  دنشاب ، حیحص  طیارش  رگید  رگا  هداد و  رارق  یبایزرا  دروم  ار  دوخ  یجراخ 

هب ار  ناریا  لخاد  تالوحت  اقیقد  شرازگ  نیا  رد  ایـس  نامزاس  سانـشراک  دوب  هدماین  راک  يور  نیـسح  مادص  زونه  خـیرات  نیا  رد  دـننز .
هب دـنکیم . یبایزرا  ناریا  یلخاد  تالوحتریـس  هیاپ  رب  ار  روشک  ود  نایم  یتآ  طباور  يرارقرب  دـهدیم و  دـنویپ  اـکیرمآ  قارع و  طـباور 
یم رتشیب  اکیرمآ  قارع و  يراکمه  ترورـض  دراذـگ ، تماـخو  هب  ور  ناریا  ياهتسایـس  یلخاد و  عاـضوا  هک  ینازیم  هب  رگید  یتراـبع 

رد هیهت و  ایس  نامزاس  طسوت   58 / 3 خیرات 31 /  رد  يرس ، یبایزرا  مان  تحت  دنس  نیا  میروخیمرب  ياهزات  تاکن  هب  مود  دنـس  رد  دوش .
هب سراف  جـیلخ  رد  ذوفن  شرتسگ  رونام و  يارب  ار  یگرزب  تصرف  ناریا  یماظن  تردـق  هداـعلاقوف  طوقـس  تسا : هدـش  هدروآ  نینچ  نآ 

نیـسح و مادـص  ندـمآراک  يور  دـناهدرک . رارقرب  هنامرحم  يراـتفر  دادـغب  اـب  نونکا  مه  جـیلخ  کـچوک  ياـهروشک  تسا . هداد  قارع 
زا يداـیز  هدـع  نیـسح  مادـص  دیفــس  ياـتدوک  زا  شیپ  هاــم 1358 و  ریت  رد 31  هک  تـسا  رکذـت  هـب  مزـال  اـهسامت  نیتـسخن  يرارقرب 
رفس دوب . دادغب  تموکح  رد  لوحت  رییغت و  ساسا  هیاپ و  عقاو  رد  هک  اهترفاسم  نیا  سار  رد  دندرک . رفس  دادغب  هب  یبرغ  نارادمتـسایس 

سپـس دـش  اضما  نتفیچ  ياهکنات  لیوحتو  یماـظن  دادرارق  دـنچ  نآ  یط  هک  دوب  قارع  هب  سیلگنا  هجراـخ  روما  ریزو  نوتگنیراـک  درل 
تـسا هدوبن  نیـسح  مادص  ندمآ  راک  يور  اب  طابترایب  تالوحت  نیا  الامتحا  دـمآ . قارع  هب  ناملآ  هجراخ  ریزو  رـشنگ  شیرتید  سناه 

يو الامتحا  دنکیم  رادید  دادغب  رد  نیسح  مادص  اب  یسیلگنا  صخـش  لاس 1979  رد  نیسح  مادص  دیفـس  ياتدوک  زا  شیپ  هکنآ  نمض 
دادغب زا  يو  رادید  زا  سپ  هک  تسا  هدش  هتفگ  تسا  هتـشاد  راکهظفاحم  بزح  رد  یمهم  یبزح  تمـس  هدوب و  رچات  تلود  تقو  ارزو  زا 

مادص ندمآ  راک  يور  زا  سپ  هام  کی  اقیقد  دش . ماجنا  رکبلا  نسح  هیلع  اتدوک  هدش  رشتنم  دادغب  رد  زین  نآ  ربخ  هک  مادص  اب  تاقالم  و 
روهمج سیئر  هب  اکیرمآ  روهمج  سیئر  رتراک  یمیج  کیربت  مایپ  لاسرا  ربخ  دادغب  نویزیولت  ویدار و  دادرم 1358  خیرات 30  رد  نیسح 

هتشاد لاسرا  خساپ  رد  يزیمآرکشت  مایپ  زین  نیـسح  مادص  تشادراهظا : دومن و  شخپ  قارطمط  اب  رطف  دیع  تبـسانم  هب  ار  نیـسح  مادص 
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ربماتپس گنج 22  زاغآ  ات  نارهت  رد  اـکیرمآ  ترافـس  رد  يریگناـگورگ  عوقو  زا  اـکیرمآ  اـب  ثعب  بزح  هطبار  یلـصا  هلحرم  اـما  تسا .
بـالقنا دـض  هدـنیازف  تادـیدهت  دـنوشیم و  ناریا  هیلع  یماـظن  عطقم  دراو  روشک  ود  ره  هک  تسا  هلحرم  نیا  رد  دوش  یم  زاـغآ   1980

درک و رت  مزج  ار  اکیرمآ  مزع  يریگناگورگ  نارحب  میتفگ  هکناـنچمه  دریگیم . لکـش   58 / 8 زا 13 / سپ  اقیقد  یناریا  دض  یمالـسا و 
یفلتخم ياههاگدـید  صوصخ  نیا  رد  دـنکیم . زاغآ  ار  دوخ  یماظن  هدـنکارپ  ياهترارـش  المع  هک  تسا  خـیرات  نیا  زا  سپ  زین  قارع 
ترافـس هب  اهیناریا  هک  یماگنه  ربماون 1979  مراهچ  خـیرات  رد  مادـص  اب  اکیرمآ  يراکمه  میات ، هلجم )  ) هیرـشن هتفگ  قبط  دراد  دوجو 

اکیرمآ تسایس  هقطنم ، رد  یمالسا  ییارگلوصا  زا  اکیرمآ  دیدش  سرت  دش . زاغآ  دندرک  ریخـست  ار  نآ  دندرب و  هلمح  نارهت  رد  اکیرمآ 
. دندش تسایس  نآ  يارجا  لوئـسم  روشک ، نآ  بزح  ود  اکیرمآ و  هرادا  هس  دنتفرگ .  رارق  فده  ود  ره  قارعو  ناریا  درک و  صخـشم  ار 
: دسیونیم همادا  رد  میات  هلجم  دش . زاغآ  ناریا  یمالـسا  بالقنا  اب  نامزمه  دادـغب  اکیرمآ و  يراکمه  هک  دـنکیم  دـییات  هتبلا  میات  هلجم 
زا هک  دـش  هتفرگ  میمـصت  هک  يروط  هب  دـندوب ، هدـش  هدز  تشحو  مسینومک  زا  شیب  مالـسا  زا  اکیرمآ ، تاماقم  ریاـس  نوگاـتنپ و  نارس 

سیورـس دـنمراک  هک  هناـیمرواخ  روما  رد  ییاـکیرمآ  سانـشراک  رللوف  ماـهارگ  دـیآ . لـمع  هب  يریگوـلج  ییارگمالـسا  جوـم  تفرـشیپ 
هدافتسا ندز  سیل  يارب  یـشفک  هگنل  ره  زا  دیاب  مینک و  فقوتم  ار  یمالـسا  تفرـشیپ  دیاب  : » دوب هتفگ  تسا ؛، هدوب  زین  اکیرمآ  یتاعالطا 

لاس رد  اکیرمآ  هرگنک  تاقیقحت  سیورـس  رد  هنایمرواخ  روما  صـصختم  کـی  سیرپ  دراـچیر م .  تسا ». شفک  هگنل  نیا  قارعو  مینک 
زا 50 شیب  یناریا  نایوجـشناد  هک  تفای  شیازفا  ینامز  صخالاب  ییاکیرمآ  یقارع و  ياـهتاملپید  نیب  اـهسامت  : » تشاد راـهظا   1990

یجراخ تسایـس  ناگرا  هک  زریفا » نیراف   » ییاکیرمآ هیرـشن  رد  دنتفرگ ». ناگورگ  هب  ربماون  هام  رد  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  رد  ار  رفن 
لاس  12 زا 10 -  دعب  نتگنشاو  تسا : هتـشون  نینچ  ناتـسمز 1986-87  رد  تسرویو  نوتلیم  ملق  هب  ياهلاقم  رد  دوریم  رامـش  هب  اکیرمآ 

اب ار  دوخ  تابـسانم  ات  دش  نآ  رب  تخادرپ . جراخ  هب  يدـنیاشوخان  جاوما  شخپ  هب  ناریا  بالقنا  هک  لاس 1979  رد  دادغب  اب  درس  طباور 
بـش ردو  ینیمخ  ماما  ندیـسر  تردق  هب  زا  دـعب  هام  9 طـباور ، يریگرـس  زا  دروم  رد  نتگنـشاو  داهنـشیپ  نیتسخن  دـهد ... شیازفا  قارع 

( اکیرمآ عافد  ترازو   ) نوگاـتنپ هام 1358  نمهب  رد  دـش . هداد  دادـغب  هب  یناریا ، نایوجـشناد  طسوت  نارهت  رد  اـکیرمآ  ترافـس  ریخـست 
راک یـسایس ) دعب   ) قارع اب  طباور  شیازفا  و  یماظن ) دـعب   ) سراف جـیلخ  رد  یلامتحا  تارطخاب  هلباقم  صوصخ  رد  ات  دـباییم  تیرومام 

ار قارع  يوس  هب  تکرح  یـسایس ، لـیلحت  کـی  رد  دنفسا 1358  رد 29  دوخ  هلاقمرـس  رد  زین  تسپ  نتگنـشاو  دـنک . زاـغآ  ار  یقیقحت 
نیا هب  دشابیم  زیمآ  تموصخو  هنالوئسمریغ  اکیرمآ ، هاگدید  زا  بیجع و  یطارفا و  قارع  ياهفده  هکنیا  دسیونیم : دنکیم و  هیصوت 

هناـیمرواخ و روما  لـئاسم و  هب  هک  تسا  نیا  هدـحتم  تـالایا  يارب  شور  نیرتهب  دوش . هتفرگ  هدـیدان  یتسیاـب  روشک  نآ  هک  تسین  ینعم 
تاراهظا دنهد . ناشن  ار  هدحتم  تالایا  اب  يراکمه  تازایتما  دناوتیم  هک  یهجو  نیرتهب  هب  هدـش و  کیدزن  یمارآ  هب  دوخ  سراف  جـیلخ 

نیتسخن زا  سپ  دوب و  هدش  هریت  یتخس  هب  قارع  ناریا و  طباور  هک  دوشیم  رـشتنم  ینامز  اقیقد  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  هب  هتـسباو  هیرـشن 
رد نیسح  مادص  هام 1359  نیدرورف  رد  تشادیمرب . ماگ  يزرم  ياهترارـش  تمـس  هب  قارع   1358 / 11 رد 13 /  قارع  یضرا  ضرعت 
ره قارع  تفگ : دیتسه ؟ يوروش  دحتم  امش  ایآ  هک  شـسرپ  نیا  هب  باوج  رد  درک و  تکرـش  یبرغ  یناملآ  همانزور  کی  اب  ياهبحاصم 

خاک يوس  هب  ار  تبثم  یمئالع  نیـسح  مادـص  یمـسر  روط  هب  نیا  ربانب  تسا . اکیرمآ  اب  یتسود  راتـساوخ  دـنک  ءاضتقا  شتحلـصم  تقو 
ور ناریا  شترا  هک  یلاح  رد  ناونع  تحت  ياهلاقم  رد  رگید  راب  تسپ  نتگنشاو  روهشم  همانزور  نیدرورف 1359  رد 22  درک  هناور  دیفس 

شابهدامآ 4 زا  سپ  زور  دـنچ  اقیقدو  رلتگ  لشیم  ملق  هب  دزاـییم . تسد  هقطنم  رد  يدـیلک  شقن  کـی  هب  قارع  تسا ، هداـهن  فعـض  هب 
میژر اب  کیتاملپید  طباور  هدـحتم  تـالایا  هچ  رگ  دـسیونیم : نینچ  ناریا  اـکیرمآ و  یـسایس  طـباور  عطق  ناریا و  زرم  رد  یقارع  رکـشل 
طباور اـما  دریگیم  رارق  رظن  دـم  تسا  یطارفا  وردـنت و  هناـیمرواخ  لـئاسم  رد  هک  یمیژر  ناونع  هب  قارع  نتگنـشاو  رد  درادـن و  دادـغب 

هب ار  طباور  نآ  هجراخ ، ترازو  یمـسر  تاماقم  هک  تسا  هتفای  دوبهب  هتفرـشیپ و  یبسانم  هلحرم  ات  ریخا  ياهلاس  رد  قارع  اـب  یمـسرریغ 
ربارب رد  ناریا  ییایرد  يورین  ییاناوت  هک  تسا  نیا  ساسحا  نتگنشاو  اجنیا  رد  دیامنیم . فیصوت  دودحم  یلو  حیحص  ياهسامت  ناونع 
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نیا دـش و  رتشیب  اهیقارع  اهییاکیرمآ و  نایم  اـهسامت  هام 1359  تشهبیدرا  رد  تسا . هدرک  لزنت  تدـش  هب  یعقاو  شتآ  تردـق  کـی 
تـشهبیدرا لوا  ياهزور  رد  تشاد . رارق  یـسایس  فاده  اب  اما  یـسایس ، همانرب  زا  جراخ  يداصتقا و  طباور  بوچراچ  رد  رتشیب  اهسامت 

كرتـشم يداـصتقا  سنارفنک  رد  تکرـش  هناـهب  هـب  اـکیرمآ  یـسایس  یماـظن و  نیلوئـسم  زا  رفن  اـت 40  زا 30  بـکرم  یتاـیه  هام 1359 
قارع هب  ییاکیرمآ  نادرمتلود  یکیدزن  رد  ییاکیرمآ  ياههناسر  شقن  دیابن  هنایم  نیا  رد  دندرک . ندید  قارع  زا  ییاکیرمآ  نویـسکونک 

هاـم 1359 تشهبیدرا  رد 15  زمیاـت  كرویوین  ذوفنرپ  هماـنزور  هنوـمن  يارب  تفرگ  هدـیدان  ار  ناریا  قارع و  نیب  تموـصخ  دـیدشت  زین  و 
ياهيزادناریت اهنیهوت  زا  اکیرمآ )  ) تسا نکمم  تسا ، نم  تسود  نم ، نمشد  نمـشد  هک  یمیدق  لصا  نیا  ساسا  رب  دسیونیم : نینچ 

هک دوشیم  هتـشون  ینامز  رد  هلاقم  نیا  دـنک . تیاضر  ساسحا  هتفرگ  راـک  هب  ناریا  هیلع  قارع  هک  یتسیرورت  تاـیلمع  ـالامتحا  يزرم و 
زا یـسایس  ياوق  دیدجت  دنمزاین  اکیرمآ  دوب و  هدش  وربور  يرگید  ییاوسر  اب  سبط  رد  ارحـص  نافوط  تایلمع  تسکـش  اب  رتراک  تلود 
رد اـکیرمآ  تقو  هجراـخ  روـما  ریزو  گـیه  ردـناسکلا  قارع  هب  اـکیرمآ  یـسایس  یماـظن و  تاـیه  رفـس  زا  دـعب  دوـب . دوـخ  هتفر  تـسد 
زین دادرخ 59  رد  نیـسح  مادص  رگید  يوس  زا  تسا . هدوب  قارع  تسایـس  رد  تبثم  تارییغت  ياهراپ  دهاش  اکیرمآ  تفگ : تشهبیدرا 59 

یلاع رواشم  یکـسنیژرب  ار  ییاکیرمآ  هتـسجرب  درف  نآ  علطم  عبانم  ناسانـشراک و  زا  يرایـسب  هک  دنک  یم  رادـید  ییاکیرمآ  درف  کی  اب 
نیب ام  تفگ : قارع  زا  شیاتس  رد  يو  هک  دسیونیم  یکـسنیژرب  زا  لقن  هب  خیرات  نامه  رد  ندنل  زمیات  دندرک . یفرعم  رتراک  یمیج  هبتر 

یماظن يراکمه  هب  راـب  نیتسخن  يارب  ياهلاـقم  رد  زین  دادرخ 59  رد 14  لانروژ  تیرتسا  لاو  میباییمن . يداـضت  قارع  اـکیرمآ و  عفاـنم 
زا یکاح  هک  تسا  تسد  رد  ییاههناشن  قارع ، ینلع  يرای  هب  اکیرمآ  لیامت  مدـع  دوجو  اب  دـسیونیم : دـنکیم و  هراشا  قارع  اکیرمآ و 
هب ندرا  رد  زیول  لئوماس  ياقآ  اـکیرمآ  ریفـس  هلیـسوب  هک   ) اـکیرمآ ياـضاقت  هب  دـشابیم  قارع  هب  نتگنـشاو  يرـس  یماـظن  ياـهکمک 

هلجم نیا  دوش . رارقرب  قارع  ندرا و  نیب  یـضرعتریغ  ياهزاورپ  اـت  دـهد  هزاـجا  ندرا  هب  هک  درک  تقفاوم  لیئارـسا  دـش ، مـالعا  لیئارـسا 
هب ات  دـندوب  لیام  قارع  مهو  اکیرمآ  مه  هکنآ  تسخن  دراد . هراشا  قارع  اکیرمآ و  طـباور  رد  یمهم  ياـهروحم  هب  همادا  رد  ییاـکیرمآ 

دوب هتفرگ  تروص  يرـس  روط  هب  هک  زین  قارع  هب  اکیرمآ  یماظن  ياهکمک  هب  هلجم  نیا  هکنآ  مود  دـنهد  همادا  دوخ  ینلعریغ  يراکمه 
تشهبیدرا بش  همین  رد  زین  یکسنیژرب  دیدرگ و  رتشیب  قارع  اکیرمآ و  نیب  ینلعریغ  ياهسامت  هکنآ  زا  دعب  راهب 59  رد  دنکیم . هراشا 

هژون نایچاتدوک  یماکان  زا  دعب  هژیوب  روشک  ود  نایم  یسایس  طباور  يرارقرب  ياههمزمز  درک  رادید  نیسح  مادص  اب  هنامرحم  روط  هب  هام 
تلود تشون : ناریا  رد  هژون  ياتدوک  ندـنام  میقع  اشفا  زا  سپ  زور  راهچ  ندـنل  پاچ  نیدراـگ  هماـنزور  تفاـی  شیازفا   59 / 4  / رد 20

زین قارع  لیامت  ناسبات 59  رد  هک  تسا  نیا  تیعقاو  درک . دـهاوخ  مالعا  اکیرما  تلود  اب  ار  دوخ  يداع  یمـسر و  طباور  يدوز  هب  قارع 
رد قارع  تقو  هجراخ  روما  ریزو  نواعم  یئاتک  تمـصع  تاراهظا  كردـم  نیتسخن  تشاد . دوجو  روشک  ود  نایم  طـباور  يرارقرب  يارب 

دروم اتحارـص  اهلاس  زا  سپ  تشاد ، اـکیرمآ  زا  رهم 62  لـیاوا  رد  هک  يرادـید  رد  یقارع  هتـشکراک  رادمتـسایس  نیا  تسا . لاس 1983 
، ناریا اب  گنج  عورش  زا  لبق  قارع  تموکح  لاس 1980  رد  تشاد : راهظا  نینچ  لاس 59  رد  نتگنـشاو  دادغب و  نایم  کیتاملپید  طباور 

نیا ماـجنا  قارع  تموکح  ربماتپـس 1980  رد  گنج  عورـش  زا  سپ  اما  دوب  هتفرگ  ار  اکیرمآ  هدـحتم  تـالایا  اـب  ریفـس  لداـبت  هب  میمـصت 
دوبهب نتگنـشاو  اب  ار  دوخ  طباور  گنج  رد  اکیرمآ  ینابیتشپ  بلج  يارب  قارع  هک  دوشن  ریـسفت  هنوگنیا  ات  تخادنا  قیوعت  هب  ار  میمـصت 

زا رتدوز  لاس  کی  ار  عوضوم  نیا  زین  نیسح  مادص  درک  فارتعا  دعب  لاس  دنچ  مهنآ  هلئـسم  نیا  هب  هک  دوبن  يو  اهنت  اما  تسا . هدیـشخب 
زا شیپ  تفگ : نینچ   1361 هام ریت  رد 23  اکیرمآ  پاچ  میات  روهشم  هلجم  اب  هبحاصم  رد  درک و  راکشآ  یناتک  تمـصع  طسوت  نآ  اشفا 

تبحص اکیرمآ  اب  هناتسود  طباور  يرارقرب  نوماریپ  شترا  ناهدنامرف  اب  يدج  یلیخ  روط  هب  نم  دوش ، ناریا  اب  گنج  ریگرد  قارع  هکنآ 
زاـینو فعـض  تلع  هب  هک  دوش  روصت  دوب  نکمم  اریز  منک  لاـبند  ار  عوـضوم  نیا  متـساوخن  دـش  عورـش  گـنج  هکنآ  زا  سپ  اـما  مدرک 
نیـسح مادص  هکنیا  رتمهم  دندوب . هدیـسر  اکیرمآ  اب  هطبار  يرارقرب  یلامجا  رظن  هب  ناتـسبات 59  رد  اهیقارع  میاهدش . اکیرمآ  هب  لسوتم 

ربارب ردار  اهنآ  شنکاو  ادـتبا  تساوخیم  وا  هک  دوب  رطاخ  نیا  هب  دوب و  هدراذـگ  نایم  رد  مدرم  هن  یماظن و  ناهدـنامرف  اب  ار  عوضوم  نیا 
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وجو دوش  هدناشک  تاعوبطم  هب  عوضوم  نیا  دوخ  ییاکیرمآ  دض  ياهراعش  اب  ات  تشاد  همهاو  رتمهم  همه  زا  دنک و  یبایزرا  میمصت  نیا 
ياروـش رد  تسخن  ار  رکف  زرط  نیا  باـتزاب  يو  هک  دوـب  نیا  مادـص  يارب  هار  نیرتـهب  نـیا  رباـنب  ددرگ . جیـسب  يو  هـیلع  رب  زین  یموـمع 

هراشا دادرم 59  رد  نآ  يدوـبهب  طـباور و  نیا  هب  زین  یبرغ  تاـعوبطم  قوـف ، تاراـهظا  رب  هوـالع  دـنک . یـسررب  ثـعب  بزح  یهدـنامرف 
تـسوگآ مود  رد  تسپ  نتگنـشاو  همانزور  راگنهمانزور  رلتگ  لشیم  دـنریگیم . رارق  یـسررب  دروم  لمکم  دانـسا  ناونع  هب  هک  دـناهدرک 

اب قارع  ناریا ، رد  هاش  میژر  طوقـس  ناـمز  زا  دـسیونیم : نینچ  قارع  اـکیرمآ و  طـباور  نوماریپ  دوخ  هلاـقم  رد   59 / 5  / ربارب 11  1980
اب یمـسر  هطبار  هنوگچیه  هدحتم  تالایا  هک  یلاح  رد  تسا  هدرک  روهظ  هقطنم  روشک  نیرتدـنمتردق  ناونع  هب  دوخ  حلـسم  الماک  شترا 

طباور زا  دادرم 1359  رد 13  تسیا  لدیم  هیرـشن  تسا . دوبهب  لاح  رد  هدحتم  تالایا  روشک و  نیا  نیب  یمـسرریغ  طباور  درادـن ، قارع 
تلود اب  ییاهسامت  يرارقرب  لوغشم  نتگنـشاو  هک  تسا  تسد  رد  ییاهربخ  نینچمه  دسیون : یم  دهدیم و  ربخ  اکیرمآ  قارع و  يدج 
هجراخ ریزو  يدامح  نودعـس  قثوم ، ياهشرازگ  قبط  تسا  روشک  ود  هقالع  دروم  لـئاسم  رد  يراـکمه  یعون  داـجیا  يارب  قارع  ثعب 

هدرک تاقالم  اکیرمآ  هجراخ  روما  ریزو  اب  دحتم  للم  نامزاس  یمومع  عمجم  سالجا  رد  تکرش  يارب  هک  كرویوین  هب  رس  نمـض  قارع 
اب طباور  يرارقرب  يارب  ار  اکیرمآ  یمـسر  لـیامت  دادرم 59  طـساوا  رد  اـکیرمآ  تقو  روهمج  سیئر  رتراـک  یمیج  رتـمهم  همه  زا  تسا .

رتراک تندیزرپ  درک : هرباخم  حرش  نیدب   59 / 5  / ربارب 13 تسوگا 1980  رد 4  انوک )  ) تیوک يرازگربخ  ار  ربخ  نیا  درک  مـالعا  قارع 
قارع هطبار  نآ  لابند  هب  هتـشاد و  زاربا  قارع  يروهمج  سیئر  نیـسح  مادص  هب  روشک  ود  نیب  طباور  ندش  يداع  يارب  ار  شیوخ  لیامت 
نواعم زین  يریگناگورگ  ناـمز  رد  هک  یـسکو  اـکیرمآ  تقو  هجراـخ  روما  ریزو  نواـعم  زردـناس  دـلوراه  تسا . هدـش  رارقرب  اـکیرمآ  و 

قارع تفگ : گنج  عورـش  هب  هدنام  یکدـنا  هام 1359 و  رویرهـش  طساوا  رد  تشاد  یناریا  دـض  ادـیدش  ياهشیارگ  سنو و  سوریاـس 
ره رد  یمهم  شقن  هناـیمرواخ  رد  قارع  دراد  هقطنم  رد  ار  ینیمز  يورین  نیرتگرزب  روشک  نیا  دوش . یم  هناـیمرواخ  رد  ياهدـمع  تردـق 

نیا یط  . مییآرب نآ  نتفرگ  هدـیدان  هدـهع  زا  میناوتیمن  اعقاو  هک  تسای  روشک  قارع  درک . دـهاوخ  افیا  برغ  مه  قرـش و  مه  تهج ، ود 
عورـش زا  شیپ  دـندوبن  لیام  یلیـالد  هب  دوخ  زین  اـهییاکیرمآ  دوش . رارقرب  اـکیرمآ  قارع و  نیب  وگتفگ  یعون  تسا  هدـش  شـالت  اـهلاس 

دروم اهنآ  مادـقا  اریز  دـننک  مادـقا  یـسایس  طباور  يرارقرب  هب  تسا ) هدرک  ییاهن  ار  هلمح  دـصق  قارع  دـنتفایرد  اعطق  هک  ینامز   ) گنج
ناریا رد  اهناگورگ  ناج  صوصخ  رد  اکیرمآ  نوچ  رگید  يوس  زا  و  تفرگیم . رارق  یسایس  ياهتیـصخش  یتح  یمومع و  راکفا  هجوت 

اهییاکیرمآ هک  دوب  ناـمه  هار  نیرتهب  نیا  رباـنب  دوش  یفرعم  قارع  راکـشآ  یماـح  یگنج  نینچ  عورـش  رد  هک  تشاد  همهاو  دوب  نارگن 
یسایس طباور  قارع  اب  اهناگورگ ، يدازآ  مدع  تروص  رد  ناریا ، هب  قارع  راشف  زا  هدافتسا  اب  سپس  دوش و  زاغآ  گنج  ات  دننامب  رظتنم 
طباور اکیرمآ و  اب  رتشیب  سامت  داجیا  هب  اکیرمآ  عضوم  یبایزرا  يارب  نیـسح  مادص  تفرگ . تروص  هک  يراک  نامه  اقیقد  دـننک  رارقرب 
هکبـش یگتفه  همانرب  کی  رد  دـعب  لاـس  ینعی 11  لاـس 1371  رد  قارع  اـکیرمآ و  ساـمت  تشاد  زاـین  ناتـسبات 59  راـهب و  رد  رتکیدزن 
دنمراک رچیت  هلمج  زا  ییاکیرمآ  ناسانشراک  هک  ینویزیولت  دنتـسم  همانرب  نیا  ساسا  رب  دش . شاف  سا  یب  یپ  مانهب  ياکیرمآ  ینویزیولت 

رآ تنک  ییاکیرمآ  روهـشم  هدنـسیون  هجراخ و  قباس  ریزو  نواعم  یفروم  گنج و  نامز  رد  اـکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  قباـس  دـشرا 
هب ییاکیرمآ  تاماقم  اب  تروشم  يارب  ار  یناگدنیامن  ناریا ، كاخ  هب  زواجت  زا  لبق  نیـسح  مادص  هک  دـش  شاف  دنتـشاد  روضح  نمرمیت 

عبانم یتلود و  تاماقم  تاراـهظا  هب  دانتـسا  اـب  هک  ینویزیولت  هماـنرب  نیا  شرازگ  ساـسا  رب  تسا  هدرک  مازعا  ندرا  يدوعـس و  ناتـسبرع 
اکیرمآ تیاضر  تقفاوم و  ات  دوب  قاتشم  رایسب  قارع  لاس 1980  رد  تسا : هدمآ  نینچ  هدـش  هیهت  هنامرحم  ياهشرازگ  نینچمهو  هاگآ 

تاماقماب هرواـشم  هرکاذـم و  يارب  ار  دوخ  هجراـخ  ریزو  هلمج  زا  دـشرا  تاـماقم  روظنم  نیا  يارب  دـنک و  بلج  ناریا  هب  زواـجت  يارب  ار 
نانیمطا ناریا  هب  زواجت  هب  تبسن  اکیرمآ  تفلاخم  مدع  زا  قیرط  نیا  زا  ات  دومن  ندرا  ناتسبرع و  هلمج  زا  ناهج  ياهروشک  مزاع  اکیرمآ 

س  / http://www.farsnews.ne t: عبنم دراد ....  همادا  دیامن . لصاح 
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يامیپاوه هب  اکیرمآ  یتسیرورت  هلمح  زا  سپ  هتفه  هس  دودـح  یلیمحت ، گـنج  لاـس  نیرخآ  رد  ( 1  « ) داصرم ات «  نادـیواج »  غورف  زا « 
اب قلخ  نیدهاجم  نامزاس  تینما  ياروش  همانعطق 598  شریذپ  زا  سپ  زور  دنچ  سراف و  جیلخ  زارفرب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يرفاسم 
مان هک  هلمح  نیا  درک . زاغآ  روشک  برغ  ياهزرم  هب  ار  ياهدـش  يزیر  همانرب  هلمح  هتفرگ ، رارق  فعـض  عضوم  رد  ناریا  هک  لـیلحت  نیا 

اب تسخن  ياهزور  نامه  رد  تایلمع  اما  دـیدرگ . رادروخرب  ثعب  میژر  یماظن  هدرتسگ  تیاـمح  زا  دـش ، هداـهن  نآ  رب  نادـیواج » غورف  »
رد تکرح  زور  نیتسخن  رد  قلخ  نیدـهاجم  نارهت »  ات  نارهم  زا  یئایؤر «  یتشک  دـش و  هجاوم  مالـسا  ناگدـنمزر  هناروشحلـس  تمواقم 

روهمج سییر  مادص  تسا * * * * . تایلمع  نیمه  نایاپ  ات  عورش  رب  یحرش  رـضاح  هلاقم  تسـشن . لگ  هب  داصرم »  نافوط «  اب  ههجاوم 
رارکت نمـض  ناریا ، قارع و  گنج  ةرابرد  ینارنخـس  کی  یط  هامریت 1367  متـشه  رد  قلخ ، نیدـهاجم  نامزاس  رایع  مامت  یماحو  قارع 

یطیارـش رد  زواجتم ، تازاجم  تیموکحم و  فده  ققحت  يارب  تمواقم  موادـت  لیلد  هب  ناریا  ندومن  موکحم  دوخ و  یبلطحلـص  ياعدا 
هنوگنیا ًامـسر  نامزاس  ةرابرد  درکیم ، يزوریپ  ساسحا  قارع ، ثعب  میژر  عفن  هب  گـنج  رد  شنادـحتم  اـکیرمآ و  ینلع  ۀـلخادم  اـب  هک 

تسا حلص  هب  تمدخ  شنیمزرس  رد  نمشد  يدوبان  دنک  سح  يزور  رگا  هک  تسا  هدیسر  یهاگآ  زا  یحطـس  هب  قارع  دومن : رظن  راهظا 
دنهاوخ روبجم  ار  اهنآ  ناشدوخ  مدرم  دنکن  هجوت  مدرک  هراشا  نم  هک  یلئاسم  نیا  زا  کی  چـیه  هب  ناریا  رگا  دز ... دـهاوخ  تسد  نآ  هب 

نخـس نیا  دیؤم  نارهم  رد  قلخ  نیدهاجم  ياهینامرهق  مراد و  خسار  نامیا  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنهد و  رد  نت  حلـص  هب  هک  درک 
هنوگچ هک  دید  دیهاوخ  یتدم  زا  دعب  دـمآ و  دـهاوخن  اهنآ  کمک  هب  یـسک  ندـیگنج  يارب  هک  دیـسر  دـهاوخ  هزور  هرخالاب  دـشابیم .

رد  1 ...« دید دنهاوخ  اهنآ  فوفـص  هب  ار  ناریا  مدرم  نتـسویپ  روط  نیمه  درک و  دـنهاوخ  ذوفن  ناشدوخ  كاخ  قامعا  هب  قلخ  نیدـهاجم 
ناریا ریت 1366 ، رد 30  همانعطق  نیا  بیوصت  ودب  زا  هک  یلاح  رد  تفریذـپ . ار  همانعطق 598  ًامسر  ناریا  یمالسا  يروهمج  هامریت 1367 

حرط ار  یطورـش  همانعطق  شریذـپ  يارب  للم ، نامزاس  لک  ریبد  اـب  هرکاذـم  قیرط  زا  دوخ ، فادـها  نیمأـت  يارب  دوب و  هدرکن  در »  » ار نآ 
تارکاذم لوط  رد  هسنارف  سیلگنا و  اکیرمآ ، ینکشراک  لیلد  هب  اما  دوب . هتفریذپ  طورشم »  » تروص هب  ار  نآ  ًالمع  عقاو  رد  دوب و  هدومن 

لاس هامریت  رد 27  ینیمخ ، ماما  تقفاوم  اب  هبتریلاع ، نالوئـسم  میمـصت  تروشم و  زا  سپ  ناریا ، اـب  گـنج  هب  اـکیرمآ  میقتـسم  دورو  و 
درک هلمح  ناریا  كاخ  هب  هامریت  خیرات 31  رد  مادص  شترا  اما  تسا . هتفریذپ  طرش  دیق و  نودب  ار  همانعطق 598  درک  مالعا  ناریا   1367
برغ ینایم و  ياهههبج  رد  قارع  شترا  ناریا ، قفوم  تالمح  دض  زا  سپ  دومن . يورشیپ  زاوها  رهشمرخ و  تمـس  هب  بونج  هقطنم  زا  و 

رد دندش . قفومان  یمالـسا ، يروهمج  یماظن  یمدرم و  ياهورین  ددـجم  جیـسب  اب  مه  اهنآ  هک  درک  تردابم  یماظن  تایلمع  هب  زین  روشک 
ینایم بونج و  ياهههبج  زا  ار  دوخ  ینیشنبقع  ًامسر  هام  دادرم  موس  لوا و  رد  قارع  میژر  دندرک و  ینیـشنبقع  یقارع  ياهورین  هجیتن 

يریگلکـش ياههنیمز  للع و  رد  دـنچ  یتاکن  دـیدرگ . زاغآ  نامزاس  قارع و  كرتشم  تایلمع  نامزمه  اـما  دومن . مـالعا  روشک  برغ  و 
روظنم نارهت  يدـعب ، تایلمع  فدـه  نامزاس ، يربهر  يدـنبعمج  رد  نارهم ، تایلمع  زا  سپ  دنتـسه : یـسررب  هجوت و  لباق  تایلمع  نیا 

ناطبترم اضعا و  مازعا  هلـصافالب  دـش و  هتفرگ  رظن  رد  ههام  عطقم 3  کی  تایلمع  نیا  ماجنا  يارب  ناوت  رثکادـح  هب  ندیـسر  يارب  دـش و 
زا هدافتـسا  ارـسا و  بذج  روظنم  هب  عطقم  نیا  رد  نامزاس  نینچمه  دـش . زاغآ  یعیـسو  روط  هب  قارع ، هب  روشک  جراخ  ناریا و  زا  نامزاس 

دندوب و هتفرگ  رارقهدرـشف  ياهرونام  شزومآ و  تحت  نامزاس  شترا  ياهورین  دراوهزات و  دارفا  دوب . هدـش  رتلاعف  ییاهن  تایلمع  رد  اهنآ 
، دوـخ یهورگنورد  لـیلحت  رد  نیقفاـنم  نیا  زا  شیپ   » 2 دوب . هدـش  روظنم  مه  ییاوهدـض  ياهحالـس  شزومآ  دـیدج ، ياهشزومآ  رد 
ار همانعطق  یمالـسا  يروهمج  یتروص  رد  اهنت  دـندرکیم : مالعا  تحارـص  هب  هتـسناد و  نکمم  ریغ  ار  هماـنعطق  اـب  ناریا  تقفاوم  ناـکما 

ماظن یـشاپورف  هلزنم  هب  مادقا  نیا  نانآ ، هدـیقع  هب  دـسرب . لماک  تسب  نب  هب  يداصتقا  یماظن و  یـسایس ـ  ظاحل  هب  هک  تفریذـپ  دـهاوخ 
، قارع اب  حلـص  هب  تشگزاب  ياههار  یمامت  ندوب  هتـسب  لیلد  هب  ناریا  هک  دوب  نیا  گنج  ۀـجیتن  دروم  رد  يوجر  لـیلحت   3 دوب ».. دهاوخ 

دوریم لیلحت  رتشیب  ناریا  يداصتقا  یماظن و  ناوت  فرط  کی  زا  دماجنیب ، لوط  هب  گنج  مه  ردق  ره  دوب . دهاوخ  گنج  ۀـمادا  هب  راچان 
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مالعا اب  تفای . دهاوخ  همادا  ناریا  تسکش  ات  گنج  نیا  دوشیم و  رتنکمم  ریغ  حلص  سبشتآ و  تمـس  هب  تشگزاب  رگید  فرط  زا  و 
يراودیما رانک  رد  نامزاس  طیارـش  نآ  رد  دش . هجاوم  تسب  نب  اب  نامزاس  یلبق  ياهحرط  اههشقن و  ناریا ، يوس  زا  همانعطق  شریذپ  ربخ 

138 دادرخ 67 ، رد 30  دشکیم . كدی  زین  ار  اکیرمآ  يانس  هرگنک و  ناگدنیامن  تیامح  يزرم ، ياهتایلمع  هدرخ  ۀناوتـشپ  نتـشاد  هب 
ياهشبنج هب  هک  دندوب  هتساوخ  يو  زا  اکیرمآ ، تقو  ۀجراخ  ریزو  زتلوش » جرج   » هب ياهمان  یط  ییاکیرمآ  روتانـس  هرگنکةدنیامن و 14 

نیورم . » دـندوب هدرک  هیـصوت  ًادـیکا  ار  قارع ـ  رد  رقتـسم  نامزاس ـ  زا  تیامح  اتـسار  نیمه  رد  و  دـنک ، هجوت  ناریا  رد  یلخاد  تمواـقم 
یکی زا  هک  ینانخس  یط  هدرک و  تکرش  نتگنشاو  رد  نامزاس  تارهاظت  رد  هامریت 67  هبنشود 6  زور  رد  اکیرما  ةرگنک  ةدنیامن  یلمیاد »
شالت ربص و  یمک  اب  هک  دیـشاب  نئمطم  دیـشک ، شالت  زا  تسد  دـیابن  تشاد « : راهظا  دـش . شخپ  مه  اکیرمآ  ینویزیولت  ياههکبـش  زا 
شخپ نامزاس  ياهرداک  ۀیلک  يارب  ار  روبزم  ینارنخـس  ییوئدیو  راون  نامزاس   4 تفر ». دـیهاوخ  هژر  نارهت  هب  نارهم  زا  يدوز  هب  رتشیب 

رـصع هک  تسـشن  نیا  رد  دوب . اضعا  اب  يوجر  تسـشن  يرازگرب  ناریا ، يوس  زا  همانعطق  شریذـپ  دروم  رد  ناـمزاس  شنکاو  نیلوا  درک .
عـالطا هـب  ار  تاـیلمع  نـیا  تاـیئزج  يوـجر  دـش ، رازگرب  نادـیواج » غورف   » تاـیلمع عورـش  زا  لـبق  زور  هـس  هـعمج 31/4/1367 ، زور 

درک و عطق  ار  نآ  ناهگان  تشذگ ، شینارنخـس  زا  هک  تعاس  مین  زا  سپ  يوجر  دـناسر . قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  ياضعا  ناهدـنامرف و 
زورما » راعـش اب  هارمه  راـضح  ندز  تسد  ( ؟» نارهت ًادـعب  نارهم ، لوا   » هک میدوب  هتفگن  اـم  رگم  میراد . شیپ  رد  یگرزب  ياـهراک  تفگ :
دوجو ًالبق  هک  يرگید  ۀـشقن  رانک  رد  وا ، پچ  تمـس  ردو  دـندروآ  ار  ناریا  زا  یگرزب  ۀـشقن  رفن  ود  نامز  نیمه  رد  نارهت ) ادرف  نارهم ،

: يوجر تفاـی : همادا  هنوگ  نیدـب  هسلج  تفر و  هشقن  يولج  هب  يوـجر  تیعمج ، ندـش  تکاـس  زا  سپ  دـنتفر . دـندرک و  بصن  تشاد ،
میژر طوقـس  نارهت و  حـتف  هب  رجنم  تیاهن  رد  هک  میاهدیـشک  ار  یگرزب  تاـیلمع  حرط  میورب . ناریا  هب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  رگید 
تـسد . ) میورب نارهت  هب  تسا  رارق  راب  نیا  نوچ  میتشادـن  ياهقطنم  کلاک  تکام و  هب  جاـیتحا  هعفد  نیا  هتبلا  تیعمج ) ياروه   ) دوشیم
تاولص . ) میاهدراذگ  5« نادـیواج غورف   » مالـسا ربمایپ  مان  هب  تیانع  اب  ار  نآ  ماـن  هتبلا  نارهت )» ادرف  نارهم ، زورما   » راعـش راـضح و  ندز 

دوخ دراد ؟ یترورض  هچ  میتفگ  میتشادن . تکام  هب  جایتحا  راب  نیا  نوچ  درک . میهاوخ  زاغآ  (ع ) نیسح ماما  مسا  هب  ار  تایلمعو  راضح )
نارهت هب  دیاب  باهش  دننامه  دهدیم ) ناشن  ار  نارهت  نارتخاب و  نیریش ، رصق  هشقن  پچ  تمس  زا  یتسدبوچ  اب  ! ) دیروایب ار  ناریا  ۀشقن 

تاـیلمع نـیا  رد  اریز  میهدـب  تـسد  زا  ار  ياهـظحل  چـیه  دـیابن  درک . هدافتــسا  دـیاب  اـههظحل ـ  نیرتـکچوک  یتـح  اـههظحل ـ  زا  مـیورب .
ماجنا تعرس  نیا  اب  تایلمع  رگا  طقف  نوچ  دوش . ماجنا  زور  ای 3  ضرع 2  رد  دیاب  تایلمع  نیا  دنزاس . تشونرس  هدننک و  نییعتاههظحل 

میسرب و نارهت  هب  تدم  نیا  ضرع  رد  میناوتب  ام  هک  دسریمن  مه  شرکف  هب  ًالصا  نوچ  درک ؛ دهاوخنادیپ  ورین  جیـسب  تصرف  میژر  دوش 
زا سپ  دشاب . دح  نآ  رد  ناتتعرس  هک  متساوخ  امش  زا  غارچلچ  تایلمع  رد  هتبلا  . دهدب ماجنا  يرثؤم  لمعلاسکع  چیه  دناوتیمن  ًالامتحا 

ثحب و زا  سپ  دـشاب ؟ هچ  يدـعب  تاـیلمع  هـک  میتـخادرپ  یـسررب  يدـنبعمج و  هـب  میتسـشن و  ناهدـنامرف  اـب  غارچلچ  تاـیلمع  ناـیرج 
رگـشل داتـس  نتفرگ  زا  دـعب  دوب ، يزرم  ياـهتایلمع  نیرتلکـشم  زا  تسا و  هدوب  نارهم  هک  یلبق  تاـیلمع  رد  میدـید  داـیز  ياهیـسررب 

لمع يدـعاصت  تروص  هب  اـهتایلمع  رد  هشیمه  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دوـبن . ناـمهار  رـس  رب  مه  ییورین  چـیه  میورب و  رتوـلج  میتـسناوتیم 
مه تایلمع  نیا  دیاب  الاح  باتفآ ـ  زا  نارهم  رتعیـسو و  رهـشناریپ  زا  باتفآ  تسا  هدوب  رتشیب  یلبقزا  ناتتایلمع  ره  تعـسو  ینعی  دیاهدرک ،

دیاب هک  تسا  نیا  لقادح  دشاب ـ  هک  هچ  ره  يدـعب ـ  تایلمع  رد  هک  میدرک  رکف  نیاربانب  دـشاب . هتـشاد  یفیک  توافت  غارچلچ  هب  تبـسن 
ای بوخ ، میدرگرب !؟ مینک و  لو  ار  نآ  ناتـسا  زکرم  نتفرگ  زا  سپ  هک  میاهناوید  اـم  رگم  تروص  نیا  رد  میریگب . ار  ناتـسا  زکرم  کـی 

نحل اب  تسا (  کچوک  مک و  یلیخ  ناتسا  میدید  یلبق  راک  اب  هسیاقم  رد  زاب  یلو  مینکیم . تکرح  نارهت  فرط  هب  ای  مینامیم ، اجنامه 
یهار چیه  دینک  لمع  یلبق  ياه  تایلمع  زا  رتعیسو  دیهاوخب  رگا  دیریگب ! ار  رهش  کی  دیورب  هک  دیتسین  هچب  رگید  امـش  رخآ  دولآزنط ):
يرـس کـی  میریگب و  ار  زاوـها  میورب  دـنتفگیم  يرـس  کـی  هـتبلا  تاـساسحا ). زاربا  راـضح و  ندز  تـسد   ) دـیرادن نارهت  حـتف  زا  ریغ 

عضو و يدودـح  ات  ًالوا  اریز  میورب . هاشنامرک  قیرط  زا  دـیاب  میدـید  میدرک و  رکف  میتسـشن و  ام  میریگب . ار  هاـشنامرک  میورب  دـنتفگیم 
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تسا و هتفر  شیپ  باهذلپرس  نیریـش و  رـصق  ات  قارع  نوچ  تسا ، رتهب  رتبسانم و  لبق  هب  تبـسن  میاهدرک  باختنا  هک  يریـسم  طیارش 
هاشنامرک نارهت  هب  ندیسر  يارب  يزرم  ۀطقن  نیرتکیدزن  ًایناث  میورب . هاشنامرک  ات  میناوتیم  یتحار  هب  میرادن و  ینکشطخ  هب  زاین  راب  نیا 

میاهداد ماجنا  ییاسانش  رگشل 84 و 88  يور  هتبلا  دیسر . میهاوخ  نارهت  هب  هتعاس  هدش 48  ماجنا  تامیـسقت  ساسارب  دعب  هب  نآ  زا  تسا .
لمع هاـشنامرک )  ) اـجنامه رد  طـقف  دـیاش  دـمآیمن  شیپ  ناریا  فرط  زا  تینما  ياروـش  ۀـمانعطق 598  لوبق  لـثم  یـسایس  تیعقوم  رگا 

میمـصت لبق  زا  ام  هک  دینادب  دیاب   6 میریگیم . ار  نارهت  میوریم و  تسارکی  ام  تسا و  هدـش  فیعـض  یلیخ  ناریا  ـالاح  یلو  میدرکیم 
لیلد هب  ینعی  درک ؛ عیرـست  ار  ام  راک  همانعطق  شریذـپ  اما  میهد  ماـجنا  رترید  ار  نآ  میتساوخیم  میتشاد و  ار  گرزب  تاـیلمع  نیا  ماـجنا 

ام دوب و  یلکشم  ساسح و  رایسب  میمصت  میتفرگ  ام  هک  یمیمصت  میهد . ماجنا  رتدوز  ار  نآ  هام  ود  یکی  میروبجم  دیدج  یسایس  طیارش 
رد ام  دوش  حلـص  قارع  ناریا و  نیب  هکنیا  زا  دعب  اریز  تفر . دـهاوخ  تسد  زا  تصرف  مینکن  مادـقا  نالا  رگا  میرادـن و  لمع  زج  ياهراچ 

شالت نیرخآ  یتسیاب  سپ  میوشیم . لیـسف  هب  لیدـبت  یـسایس  ظاحل  زا  میهدـب و  ماجنا  يراـک  میناوتیمن  رگید  میوشیم و  لـفق  اـجنیا 
ار يزوریپ  نیا  نم  نونکا  مه  زا  میزوریپ و  هک  میتسه  نئمطم  میتسرفب و  هنحص  هب  ار  نامزاس  لک  رگید  راب  کی  مینکب و  مه  ار  نامدوخ 
هب ام  يارب  یبسانم  نامز  میتسه  دقتعم  میاهتشاد  میژر  دروم  رد  هک  ییاهلیلحت  هب  ام  رگا  میوگیم . کیربت  ناریا  نامرهق  قلخ  امـش و  هب 
زا همانعطق  لوبق  لیلد  دوشیم و  گـنج  فقوت  هب  رـضاح  فعـض ، ياـهتنمرد  میژر  هک  میتفگ  گـنج  لـیلحت  رد  اـم  تسا . هدـمآ  دوجو 

رگید میژر  مینک . هرـسکی  ار  شراک  مینک و  هلمح  دـیاب  میهدـب . تسد  زا  ار  یخیراـت  تصرف  نیا  دـیابن  اـم  تسا . نیمه  مه  اـهنآ  فرط 
هتسناوت یتحار  هب  تسا  هدرک  هک  یتایلمع  دنچ  نیمه  رد  قارع  ًالثم  دنک ؛ نیمأت  ار  ههبج  يورین  دناوتیمن  درادن و  ار  مزال  یگنج  يورین 

گنج تعاـس  دـنچ  اـب  ار  رگید  ۀـطقن  دـنچ  نونجم و  ریازج  هتفرگ و  ار  واـف » . » تسا هتفر  ولج  هتـساوخ  هچ  ره  دریگب و  سپ  ار  یقطاـنم 
ههبج رد  هک  یناسک  دیآیمن . ههبج  هب  یـسک  دنتـسه و  گنج  فلاخم  همه  دنا و  هدش  هتـسخ  گنج  زا  رگید  تلم  تسا . هتفرگ  سپزاب 
مامت دنرادن . ندیگنج  هب  یلیم  دناهداتسرف و  ههبج  هب  دناهدرک و  ریگتسد  اهاتسور  اهرهـش و  زا  روز  هب  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  يدارفا  دنتـسه 

ظاحل زا  مه  سپ  دـنرادن . ار  ام  اب  هلباقم  يارای  دنتـسه و  هدـنکارپ  هدروخ و  يراک  ۀبرـض  قارع  تـالمح  رد  میژر  ياـهورین  اهرکـشل و 
کمک هب  رفن  کی  غارچلچ  تایلمع  رد  هتبلا  دراد . رارق  یللملانیب  ياوزنا  رد  یـسایس  ظاحل  زا  مه  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  یماظن 

امـش کمک  هب  ع )  ) نیـسح اما  و  ص )  ) دـمحم ترـضح  مه  راب  نیا  درک و  کـمک  امـش  هب  هک  دوب  ع )  ) یلع ترـضح  نآ  دـمآ و  اـمش 
یلیخ امش  دوب  شاب  هدامآ  مالعا  هک  زور  دنچ  نیا  رد  هتبلا  دینک . لمحت  ار  یتخس  دینک و  راک  رفن  نیدنچ  ةزادنا  هب  دیاب  امـش  دنیآیم و 
هدامآ مینکیم  تکرح  میتفگ  تقو  ره  هک  دیـشاب  هدامآ  یگمه  دیاب  الاح  زا  دـیاهدرک . زور  رد 3  ار  هام  ود  ای  یکی  راک  دـیدرک و  راـک 

رد میوریم . نیریـشرصق  فرط  زا  ام  دـنزب . تسد  يراک  نینچ  هب  يزور  نینچ  رد  ات  دـمآ  دوجو  هب  شیپ  لاـس  نامزاس 25  دیاش  دیشاب .
دراد ناکما  اهنت  تسارهـشناریپ و  رد  رگشل 64  دنتـسه ، ریگرد  راموس  رد  رگشل 88  رگـشل 58 و  تسا ، ریگرد  قارع  اب  رگشل 81  اجنآ 

هچ دیایب  جدننس  رکـشل  رگا  دسرپیم ): دنزیم و  ادص  تیعمج  نایم  زا  ار  يدرف  يوجر  اجنیا  رد  . ) دیایب ام  لابقتـسا  هب  هار  رد  رگشل 28 
هب هشقن  يور  دوشیم و  دـنلب  . ) مینکیم شناـغاد  دـمآ  رگا  وگب  دـیآیمن ؛ وگن  يوجر : دـیآیمن . داد ): باوج  درف  نآ  ( ؟ ینکیم راـک 

تردـقربا کی  طقف  نوچ  تسا ؛ تردـقربا  کـی  لـشا  ناوت و  دـح  رد  میهد  ماـجنا  میهاوخیم  اـم  هک  يراـک  ددرگیم ). اهرهـش  لاـبند 
گنج لاس  لوط 8  رد  دراد و  هلـصاف  رتمولیک  ناریا 180  زرم  ات  دادغب  لاثم  روط  هب  دنک ؛ ریخـست  تدـم  نیا  فرظ  ار  يروشک  دـناوتیم 

ار نارهت  میورب  میهاوـخیم  اـما  تسا  هدرکن  ار  نارهت  نتفرگ  ياـعدا  مه  قارع  روـط  نیمه  و  تـسا ؛ هدرکن  ار  نآ  نـتفرگ  ياـعدا  ناریا 
هب بیترت  هب  ام  دنک ). یم  هراشا  هشقن  هب  هرابود  ! ) هگید دایم  شیپ  روط  نیا  اهتقو  یـضعب  هگید ! درک  هشیم  هچ  بوخ ، زنط ) اب  . ) میریگب

فک . ) نارهت هرخالاب  و  جرک ، ناتـسکات ، نیوزق ، نادمه ، نآ  زا  دـعب  میوریم . هاشنامرک  دـعب  دابآمالـسا و  باهذ ، لپرـس  نیریـشرصق ،
. هتلافسآ ةداج  قیرط  زا  هتبلا  میوریم ؛ باهذ  لپرس  ات  میوشیم و  دراو  تسا  قارع  تسد  رد  هک  نیرـشرصق  روحم  زا  ادتبا  راضح ) ندز 
رد پیت  دنرک و 2  رد  پیت  کی  دابآمالسا  حتف  زا  سپ  تسا .  7 فقاو دمحا  نآ  ةدنامرف  هک  رگشل  کی  طسوت  ار  دابآمالسا  دنرک و  دعب 
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« فینح  » ماـن هب  ار  روحم  نیا  تاـیلمع  مسا  دـنریگیم . لرتنک  تحت  زین  ار  رهـش  يدورو  هار  نمـض  رد  هک  دـنوشیم ، رقتـسم  دابآمالـسا 
هب رکـشل  ود  تسا و  نسحم » دیعـس   » تایلمع نیا  مسا  هک  مینکیم ، تکرح  هاشنامرک  تمـس  هب  دابآمالـسا  زا  دعب  میاهدرک . يراذـگمان 

امـش يوجر : هلب . حلاص : دناهدامآ ؟ همه  نیلوئـسم  يوجر : هلب . حلاص : ياهدامآ ؟ حلاص ، دـننکیم . لمع  هاشنامرک  رد   8 حلاص تیلوئسم 
غارـس هب  پیت ...  دنوش . زکرمتم  طاقن  مادک  رد  دیاب  اهپیت  هک  تسا  هدش  مه  يدنبمیـسقت  هاشنامرک . حـلاص : دـیورب ؟ اجک  هب  دـش  رارق 

، دنکیم حلسم  دنهاوخیم  هک  ار  ییاهنآ  دنکیم و  دازآ  ار  ناینادنز  دوریم و  دابآلزید  نادنز  غارـس  هب  پیت ....  دوریم ، امیـس  ادص و 
و نا ، کیدزن  ناـگداپ  هناـسفا  پیت  هاـشنامرک ، يدورو  هار  رفعج  بیترت  نیمه  هب  دریگیم و  ار  فجن  هاـگرارق  تثعب و  اپـس ه  پیت ...  و 
. دـننک دازآ  ار  داـبآلزید  ناینادـنز  هک  میتـسرفیم  ار  مدرم  هتبلا  دـنراد . زوریناوـه  ۀـفاضا  هـب  ار  هاـشنامرک  یجورخ  ةزاورد   9 لیلج پیت 

یمالـسا کیتارکومد  يروهمج  مالعا  هاشنامرک  رد  اـم  تسا . رتمهم  رهـش  فرـصت  نوچ  ار ؛ نادـنز  دـعب  دـیریگب ، ار  رهـش  لوا  يوجر :
روحم تایلمع  ماـن  دـننکیم . تکرح  نادـمه  تمـس  هب  هیقب  جدننـس و  هب  پیت  دـنوشیم و 2  رقتـسم  هاشنامرک  رد  اـهپیت  نیا  مینکیم .

هچ دـیورب و  اـجک  هب  دـیاب  ینادیم  يوجر : هلب . دوـمحم : ياهداـمآ ؟  10 رهـشمئاق دومحم  میاهتـشاذگ . ناگدازعیدـب »  » مان هب  ار  نادـمه 
زا یکی  دـیدش  رقتـسم  دیدیـسر و  نادـمه  هب  هکنآ  زا  دـعب  يوـجر : نادـمه . هلب ، دوـمحم : دـیریگب ؟ تـسد  رد  رهـش  رد  ار  ییاهفدـه 
هب دینک و  شخپ  ار  دهاجم  يادص  دیتفرگ  ار  نآ  يامیـس  ادص و  نادمه و  یتقو  هدب . نارهت  هب  کمک  يارب  ار  تدوخ  رظن  ریز  ياهپیت 
زا دننک . راک  تسرددنناوتن  اهامیپاوه  ات  دوش  مدهنم  دیاب  نادـمه  رادار  يوجر : دـشاب . دومحم : مییآیم . میراد  ام  هک  دـینک  مالعا  مدرم 

. دننک نارابمب  ار  اجنآ  دـنیایب و  یقارع  ياهامیپاوه  مهد  یم  روتـسد  تعاس  هس  هب  تعاس  هس  ره  دیـشاب ؛ هتـشادن  یـسرت  مه  هژون  هاگیاپ 
ییاوه شـشوپ  ظاـحل  زا  ، 11 رداـن داد . میهاوخ  رارق  فدـه  دروم  تعاـس  هس  هب  تعاـس  هس  ره  اـمیپاوه  اـب  مه  ار  زیربـت  ییاوـه  هاـگیاپ 

: ردان دـینکیم ؟ راک  هچ  دوش  دـنلب  هژون  زا  دـهاوخب  ییامیپاوه  رگا  يوجر : مینک . لرتنک  میناوت  یم  تسام و  تسد  رد  رداـن : يروطچ ؟
رب هوالع  يوجر : میناوت . یم  هلب ، ردان : دیتسه ؟ نئمطم  ًالماک  يوجر : مینزیم . ار  هاگدورف  ًاّلک  دـنک  زاورپ  دـهاوخب  يزیچ  رگا  مینزیم .

یکی يریگیم . ار  ناتـسکات  نیوزق و  يوریم  وت  ، 12 هللاحـتف يوجر : میراد . هلب ، ردان : میراد ؟ هک  مه  ماس 7  کشوم  ییاوه و  ّدـض  نآ 
يوشیم و رقتـسم  اجنآ  رد  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  مامت  حالـس  علخ  زا  سپ  تسا . نیوزق  رگشل 16  هاپـس  زکارم  رب  هوالع  اهفده  زا 
هدش و ناتسکات  یهار  پیت  نآ 2  زا  سپ  تسه . زاین  اجنآ  رد  نوچ  تسرفب  نارهت  کمک  هب  ار  دوخ  ياهپیت  زا  یکی  يدش  رقسم  یتقو 

تایلمع مان  هتبلا  دـنکیم . فرـصت  ار  اـجنآ  دوشیم و  جرک  یهار  رگـشل  کـی  اـب  13 رهچونم نآ  رـس  تشپ  دوـشیم و  رقتـسم  اـجنآ  رد 
یهدنامرف تحت  و  غرمیس »  » یلک مان  تحت  پیت  رگشل و 2  نآ 4  زا  سپ  میاهدراذگ . مان  رادرس »  » مان هب  ار  ناتـسکات  نیوزق و  ياهروحم 

یچمـشیربا يدهم  ییاطع و  دومحم  . ) تسا تایلمع  نیا  رد  وا  نواعم  مه  یچمـشیربا  يدـهم  هک  دـنوشیم  نارهت  یهار  ییاطع  دومحم 
نآ دیسر و  فاق  هوک  هب  هک  دوب  غرمیـس  کی  هک  متفگ  کیژولوئدیا  بالقنا  رد  دشاب  ناتدای  رگا  ًانمـض  دنراشفیم ). ار  رگیدکی  تسد 

: میرم راضح ) ندز  فک  . ) تسا زور  نامه  فرح  مدرک  باختنا  ار  غرمیس »  » مسا نیا  هکنیا  تلع  دوب . میرم »  » غرمیس هک  متفگ  مه  زور 
هاگورف الیل  پیت  اجنآ  رد  متشاذگ . ار  مسا  نیا  یلاعبانج  تروشم  نودب  هک  دیـشخبیم  يوجر : یتشاذگ ؟ ار  مسا  نیا  ارچ  راوطا ): اب  )

پیت يریزوتسخن ، پیت ...  هاپـس ، زکارم  پیت ...   14 نیوا ، نادنز  دیشرف  پیت  امیـس ، ادص و  داهرف  پیت  دابآتنطلـس ، پیت ...  دابآرهم ،
لپرـس ات  قارع  زوریناوه  راضح ). ندزفک  اروه و  . ) دـنکیم لمع  ناراـمج  رد   15 مظاـک پیت  شترا و  داتـس  پیت ...  اروش ، سلجم  ... 

هب اهنیـشام  مامت  دنتـسه و  ام  ناـبیتشپ  یقارع  ياـهامیپاوه  نوچ  دیـشابن  تحاراـن  ییاوه  رظن  زا  دوب . دـهاوخ  اهنوتـس  هارمه  هب  باـهذ 
قیرط زا  ینیمخ  میژر  فرط  زا  هکنیا  یکی  دـنکیم ؛ دـیدهت  کی  هجرد  لماع  ود  ار  تایلمع  نیا  هتبلا  دـننکیم . تکرح  نوتـس  تروص 
یلیخ اهنیـشام  فص  نوـچ  ًاـیناث  مینکیم ؛ تکرح  نوتـس  کـی  هب  همه  هداـج  يور  نوـچ  میریگب  رارق  ناراـبمب  هلمح و  دروـم  اـمیپاوه 

هب ار  نآ  یتسیاب  دنوش و  فقوتم  نوتـس  ۀـمه  نآ  رطاخ  هب  دـیابن  دـنوش  جراخ  رود  زا  ای  دـنوش و  بارخ  ییاهنیـشام  رگا  تسا  ینالوط 
ینیشام چیه  نمض  رد  دشن . نآ  لطعم  درک و  جراخ  رود  زا  ار  نآ  ًاّلک  ای  درک و  هدافتـسا  ساپاز  نیـشام  زا  درک و  جراخ  رود  زا  تعرس 
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. دـینک زاـب  ار  اـههداج  هار  رـس  دیدیـسر  هک  اـج  ره  درادـن . مه  ار  نداـتفابقع  قح  روط  نیمه  درادـن و  ار  ییولج  زا  نتفرگ  تقبـس  قح 
هلصافالب نوتس  ۀیقب  هدش و  نآ  دراو  رهش  نآ  هب  ندیسر  اب  پیت  رهو  دنـشابیم  رهـش  نآ  ياههداج  نیمأت  رومأم  رهـش  رد  رومأم  ياهپیت 

يزیچ تساهرهـش ، مادـک  زا  هداج و  مادـک  زا  هک  تاـیلمع  ریـس  طـخ  هب  عجار  دـیدش  ریـسا  رگا  ًانمـض  دـنهدیم . همادا  دوخ  تکرح  هب 
؟ يورب اجک  هب  دـیاب  هک  يدـیمهف  بوخ  دومحم ، رهـشمئاق ): دومحم  هب  ور  . ) دـشاب اج  نیمه  ات  دوب  رارق  تایلمع  هک  دـییوگب  دـییوگن و 

یم وت  هب  ار  ناردنزام  يدمآ  نارهت  هب  هک  ًادعب  هدب ، ماجنا  ار  تدوخ  تیلوئسم  راک و  ورب ، نادمه  هب  لوا  وت  يورن ! رهشمئاق  هب  هعفدکی 
ییاطع دومحم  . ) میورب ناهفـصا  هب  هک  مدادیم  وت  هب  مه  ار  پیت  کی  ّالا  دنراخبیب و  ناهفـصا  مدرم  هک  فیح  ( 16 مساق : هب  ور  . ) مهد
يورین اب  تسا . بوخ  ییاطع : تسا ؟ روطچ  تیعـضو  دیـسرپ ): وا  زا  دیآ  یم  نوفورکیم  ياپ  وا  دنکیم و  ادص  ار  نارهت  روحم  ةدـنامرف 

ات دناهدش و  هیجوت  يدودـح  ات  اهپیت  و  هدـش ، يریگراب  تامهم  تسا ، هدامآ  اهنیـشام  تسا . هدـش  گنهامه  قارع  زوریناوه  ییاوه و 
رادربملیف راّیـس و  راکریمعت  نوتـس  يالهبال  رد  درادن . دوجو  ینارگن  هنوگچیه  دراد و  ار  مزال  یگدامآ  مه  يرادـهب  اهرهـش  هب  ندیـسر 

زا ار  دـنیایب  ام  اب  دنرـضاح  هک  یناسک  دـنزیخیم . رب  ام  زا  تیامح  هب  مدرم  تاـیلمع  نیا  رد  يوجر : دنتـسه . تکرح  لاـح  رد  مه  راـّیس 
ام هب  يدایز  ياهورین  تایلمع  نیا  رد  دیربب . ناتدوخ  اب  ار  اهنآ  دنیایب  نارهت  ات  دنتـساوخ  هچ  ره  دـینک و  حلـسم  هاپـس  زکارم  اهناگداپ و 

. دنتـسهام اب  هوقلاب  نادنز  ياهورین  دمآ . دنهاوخ  ام  اب  دنتـسه و  ام  اب  مه  اهنآ  دوش  زاب  هک  اهنادنز  برد  یفرط  زا  درک . دنهاوخ  کمک 
مدرم زا  دیدیسر  اج  ره  و  دیگنجب ، اهنآ  اب  دندیگنج  رگا  دیرادن و  اهنآ  اب  يراک  هک  دندش  میلـست  اجنآ  مدرم  رگا  دیتفر  اج  ره  هتبلا   17
نارهت هک  یتقو  دومحم  دش . دهاوخ  هچ  دنوشیم و  رادهحلسا  مدرم  هک  دیـسرتن  نیا  زا  دیهدب و  مدرم  دوخ  هب  ار  اهراک  دیریگب و  کمک 
یـسوم فرـشا و  نم و  قاتا  يزور  هک  تسا  یقاتا  اجنآ  مجنپ  ۀـقبط  رد  يوریم . يولع  داینب  نامتخاس  هب  یناقلاط  ناـبایخ  رد  یتفرگ  ار 

هب بالقنا  زا  دـعب  ار  ام  نوچ  هدـب  اهنآ  هب  ار  يرگید  ياج  دـندوب  اجنآ  مدرم  رگا  یناسریم و  اجنآ  نینکاـس  هب  ار  نم  مالـس  تسا . هدوب 
، بوخ دـیرف 18 ):  هب  ور  . ) موش رقتـسم  اجنآ  رد  مدـمآ  نارهت  هب  هک  یتقو  ات  رادهگن  نم  يارب  ار  قاـتا  نآ  دـندرک . نوریب  اـجنآ  زا  روز 

شوگ هب  ار  هلئسم  دیشاب و  هتشاد  همانرب  هتعاس  دیاب 24  امش  دندیسر  دصقم  هب  اهورین  هک  يزور  نیلوا  رد  دینکیم ؟ راک  هچ  امـش  دیرف ،
. تشاد میهاوخ  همانرب  هتعاـس  ام 24  دـیرف : تسا ؟ هدـش  میظنت  ناتهمانرب  تسه ؟ روج  تفج و  ناـتراب  راـک و  دـیناسرب . ناریا  تلم  ۀـمه 

يوـجر دـندرک . دـنلب  ار  اـهتسد  همه  . ) دـنک دـنلب  تسد  تسا  قـفاوم  حرط  نیا  اـب  سک  ره  میهاوـخیم  خـیرات  رد  تبث  يارب  يوـجر :
هب ور  دندرک . دنلب  ار  ناشتسد  مه  اهنآ  ( ؟ دینکیمن دنلب  ار  ناتتسد  ارچ  امـش  تاماظتنا ): اهرادربملیف و  هب  ور  درک . هاگن  همه  هب  کتکت 

رگا تسین ؟ هناقمحا  ایآ  تسا و  یندـش  يراک  نینچ  امـش  رظن  هب  ایآ  مینکب ؟ يراک  نینچ  میهاوخیم  هک  میتسین  هناوید  ام  اـیآ  راـضح ):
رد درک . نشور  راگیـس  کی  تسـشن و  يوجر  دنک . تفلاخم  وا  اب  درادـن  قح  مه  یـسک  دـنک و  تبحـص  دـیایب و  دراد  یتفلاخم  یـسک 

تـشپ يوـجر : دـندرکیم . هاـگن  وا  هب  بجعت  اـب  راـضح  ۀـمه  درک . دـنلب  ار  دوـخ  تسد  دـش و  دـنلب  تیعمج  ناـیم  زا  ینز  نیح  نـیمه 
نم دشاب . نینچ  منک  یمن  رکف  دنتسه  ام  اب  مدرم  دییوگیم  هکنیا  اما  متسین ، فلاخم  نم  نز : وگب . ار  تدوخ  ياهفرح  ایب و  نوفورکیم 
امـش هک  هچنآ  اب  ماهدـید  نم  هک  یمدرم   19. ماهدـمآ ناریا  زا  هک  تسا  هاـم  نم 4  دوخ  میا و  هدـمآ  جراـخ  زا  لـبق  بش  دـنچ  مرهوش  و 

هب ناریا  رد  دینکیم  هراشا  نآ  هب  امـش  هچنآ  ریظن  یـسایس  ّوج  هنوگچیه  دننک . کمک  ام  هب  اهنآ  منکیمن  رکف  دنراد . توافت  دـییوگیم 
امش دنربخیب . یلک  هب  مه  نیدهاجم  زا  دنهدیمن و  شوگ  ار  دهاجم  ویدار  یتح  هک  دنتـسه  ناریا  رد  اهیلیخ  نوچ  تسا ، هدماین  دوجو 

تـسرد يوجر : دـننک ؟ تیامح  اـم  زا  دـنوش و  دـنلب  نارهت  رد  یناـسک  نینچ  دراد  دوجو  هک  يدـیدش  قاـنتخا  اـب  دـیراد  راـظتنا  روطچ 
هدرک قرف  یلیخ  ناریا  نآلا  ددرگیم و  رب  شیپ  هام  هب 4  وت  رظن  نیا  منکیم . عناق  ار  وت  نالا  نم  یلو  يدرک  تبحص  تسرد  ییوگیم و 
لوا ۀلهو  رد  مدرم  مینکیم . باسح  نامدوخ  يورین  يور  ام  دـش . دـنهاوخن  ام  اب  مدرم  مینکن  دازآ  ار  يرهـش  ام  ات  هتـشذگ  نآ  زا  تسا .

هاشنامرک رد  میتفر و  هک  یتقو  یلو  دندنبب ؛ ار  ناشیاهرد  دنورب و  ینتفگ  هک  روطنامه  دنـسرتب و  ام  زا  تسا  نکمم  یتح  دمآ و  دنهاوخن 
مالعا میدرگیم و  رهـش  رد  ام  دـنراذگیم و  نوریب  مدـق  کـی  دـخرچیم 20  ام  تمـس  هب  اوق  لداعت  هک  دـندید  مدرم  میدـش و  رقتـسم 
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هب ار  اهراک  مه  ام  دـننکیم و  تیامح  ام  زا  هدـمآ  ولج  دـعب  دـننک و  زاـب  ار  اـهرد  دـننکیم  تئرج  مدرم  تقو  نآ  میتسه و  هک  مینکیم 
ینیمخ فلاخم  مدرم  زا  ردقچ  دـیدوب  ناریا  رد  امـش  هک  عقوم  نآ  رد  تسا . تسرد  یتفگ  وت  هچنآ  ادـتبا  رد  یلو  میهدیم ، مدرم  تسد 

مدرم دننکیم و  تیامح  اهنآ  زا  ًامتح  دناهدمآ  ناشرهـش  هب  نیدهاجم  هک  دـنمهفب  رگا  دـصرد  نیا 90  يوجر : دصرد .  90 نز : دندوب ؟
ار اهنآ  طقف  امش  دنوشیم و  هراک  همه  ناشدوخ  دنتفرگ  هحلسا  هک  یتقو  دنـسرتیمن و  ًامتح  تسین  رگید  هتیمک  هاپـس و  دندید  هک  یتقو 

نوچ دوش ، مدرم  طسوت  مایق  ییاپرب  ثعاب  هک  تسه  ردق  نآ  شریثأت  میروخب  مه  تسکـش  تایلمع  نیا  رد  رگا  هتبلا  دینکیم . ییامنهار 
نم يارب  هتبلا  میهدـب . نت  راـک  نیا  هب  دـیاب  مـیراد و  رارق  دادرخ  لثم 30  یتیعـضو  رد  ام  دروایب . ماود  دـیع  ات  هک  درادـن  یتیعـضو  میژر 

. میتسرفیم هنحص  لخاد  هب  میدوب  مه  اب  نادنز  ياهلاس  رد  هک  ار  یتارفن  اهورین و  نیرتهب  نوچ  دوب  لکشم  دروم  نیا  رد  يریگمیمـصت 
نوچ دراد ، ییالاب  کسیر  شدوخ  نیا  میربب . گنج  نادـیم  هب  ار  شخبیدازآ  شترا  مامت  نامزاس و  مامت  میهاوخیم  تایلمع  نیا  رد  ام 

: نل اس  هت  زا  رفن  کی  . ) دتفایم رطخ  هب  نامزاس  تیدوجوم  دـشاب  تسکـش  هک  یتروص  رد  يزوریپ . ای  تسکـش  ای  دراد ؛ هجو  ود  گنج 
هاپـس و هک  دـندرکیم  ار  اـهتایلمع  نآ  هک  میتـشاد  ناریا  رد  ار  رفن  ای 4  میدق 3  رد  ام  دشورخیم ). دوعـسم  دـشوجیم ، فرـشا  نوخ 

راـک هچ  نارهت  ياـهتایلمع  رد  لاـس 60  رد  امـش  ناـساس ): هب  ور  ( ؟ تساـجک ناساس 21  نیا  دـننکب . دنتـسناوتیمن  يراکچـیه  هتیمک 
نارهت رد  لاس 60 و 61  رد  اریز  دوب  دـهاوخ  زیمآتیقفوم  نامیارب  ًامتح  میوریم و  میراد  هک  ییورین  نیا  اب  عبطلاب  ناـساس : دـیدرکیم ؟

ام ةرفن  میت 3  کی  ًالثم  دـندوبن . ناما  رد  ام  تسد  زا  نارادـساپ  هتیمک و  ياهورین  هک  میتشاد  نارهت  رـسارس  رد  یماـظن  میت  ات 10  طقف 8 
يراک مه  هتیمک  رادـساپ و  ياهورین  دنتـسبیم و  یتحار  هب  ار  ریـسم  رـسارس  فرط و  نآ  میت  کی  داتـسیایم ، قدـصم  نادـیم  فرط  نیا 

. دشابیم قیقد  اهحرط  تسا و  هدامآ  زیچ  همه  دـشاب . تحار  ناتلایخ  امـش  نز ): هب  ور  : ) میرم دـندروخیم . ام  زا  دـننکب و  دنتـسناوتیمن 
ام هب  هک  دنراد  دوجو  ارسا  زا  يدایز  ةدع  مه  ام  دوخ  نایم  رد  هک  ارچ  میریگب ؛ مک  تسد  مه  دایز  ار  مدرم  دیابن  ام  دیشابن . تحاران  امش 

رفن  500 دودح 400 ـ  ! ) دننک دنلب  ار  ناشتسد  ارـسا  دش . دهاوخ  ام  زا  اهرهـش  رد  هک  تسا  يدایز  تیامح  ةدنهد  ناشن  نیا  دناهتـسویپ و 
دروخرب وا  اـب  تردـق  عضوم  زا  زورما  یلو  میدرک  دروخرب  میژر  اـب  فعـض  لاـصیتسا و  يور  زا  دادرخ  رد 30  ام  دننکیم ). دـنلب  تسد 

راچد مه  رـضاح  لاـح  رد  میژر  هک  تسا  نیا  مینزب  تاـیلمع  نیا  هب  تسد  دوز  ردـق  نیا  میهاوخ  یم  اـم  هکنیا  لـیلد  هتبلا  درک . میهاوخ 
يروص حلـص  دهاوخیم  مه  نیمه  يارب  تسا . هدـش  فیعـض  یپایپ  ياهتسکـش  لیلد  هب  شیاهورین  ۀـیحور  مه  هدـش و  ییورین  نارحب 

میهد ماجنا  ار  تایلمع  نیا  مینک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  هدشن  رید  ات  دیاب  ام  لیلد  نیمه  هب  دنک . ورین  جیـسب  دنک و  ادـیپ  تقو  ات  دـنک 
تقو رونام  لیاسو و  رگید  اهوردوخ و  ندرک  هدامآ  ییاسانش و  هلمج  زا  یتامدقم ، ياهراک  يارب  هام  ود  یکی  تایلمع  ره  نیب  ًالبق  یلو 

راک هک  میهد  ماجنا  غارچلچ  تایلمع  زا  دعب  هاتوک  تدم  نیمه  ضرع  رد  ار  اهراک  ۀـمه  میدـش  قفوم  رـضاح  لاح  رد  هک  میتشاد ، مزال 
هدش و یلمع  هاتوک  تدـم  نیا  رد  راک  نیا  تسا  هدوب  همه  رد  هک  ندوب  دـهاجم  رـصنع  ام و  دارفا  يالاب  ۀـیحور  اب  یلو  دوب  یقاش  رایـسب 
هب عجار  مه  ياهدع  دندش . تایلمع  ةدامآ  دنتفرگ و  دای  مه  ار  کنات  اب  راک  ریظن  ياهدـیچیپ  ياهشزومآ  هاتوک ، تدـم  نیا  رد  اهیلیخ 

. میروآیم نارهت  هب  مینکیم و  سوبوتا  راوس  دـش  حـتف  نارهت  هکنآ  زا  دـعب  ار  اههچب  ام  هک  دـندرک  لاوئـس  کچوک  ياـههچب  تیعـضو 
مک گنــشف  رگید  تـسا ؟ هار  هـب  ور  اـهراک  يدرک ؟ راــک  هـچ  هرهاـط 22  دـهدب . باوـج  دوـش و  دــنلب  مـسرپیم  سک  ره  زا  يوـجر :

هدیـسر یفاضا  گنفت  رازه  دناهتـشادرب . تسا  دایز  یلیخ  هعفد  نیا  هن ، هرهاـط : میراد ؟ یفاـک  ةزادـنا  هب  هویمبآ  ورـسنک و  میروآیمن ؟
نکمم یتح  هک  هدش  هیهت  یفاک  دادعت  هب  مه  ورسنک  دسریم . رهظ  ادرف  ات  مه  هیقب  تسا و  هدیسر  ًارثکا  مه  اهوردوخ  اهکنات و  تسا و 

زاین دروم  ياهوردوخ  ۀمه  دیرادن ؟ يرـسک  مک و  تسا ؟ روطچ  تاناکما  ظاحل  هب  تیعـضو  دومحم 23 ، يوجر : دـیایب . مه  دایز  تسا 
وراد و ظاحل  هب  ینامرد  تیعضو  همطاف 24 ، يوجر : دوشیم . مامت  رهظ  ادرف  ات  هک  هدنام ، یمک  رادقم  طقف  هلب ، دومحم : تسا ؟ هدیـسر 
دـیریگب و رتپوکیله  نیحورجم  لمح  يارب  دوب  رارق  يوجر : تسا . هدامآ  هلب ، همطاـف : هن ؟ اـی  دنتـسه  هداـمآ  همه  سنـالوبمآ  کـشزپ و 
. تسا هدمآ  مه  مظاک 26  دیربب . مه  ار  دیمح 25  رتکد  يوجر : دش . دهاوخ  لح  ادرف  ات  مه  نآ  هلئسم  همطاف : دیاهتفرگ ؟ دیـشاب . هتـشاد 
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راب نیا  اما  میوریم  هنوگاروشاع  هار  نیا  رد  اـم  دـیرواین . مک  يزیچ  هینمز  نیا  رد  هک  دـشاب  مظاـک  اـب  شتیلوئـسم  اـجنیا  یناـمرد  هلئـسم 
میدرک عورـش  هنوگاروشاع  میتشادن و  يزوریپ  زادـنامشچ  عقوم  نآ  رد  نوچ  دـنکیم ، قرف  میدرک  عورـش  دادرخ 60  رد 30  هک  یناـمز 

يراک اـم  دـننک . راـک  هچ  دـنهاوخیم  هک  دـننادب  دـیاب  دارفا  ۀـمه  هتبلا  تسا . سوملم  یلیخ  هک  میراد  يزوریپ  زادـنامشچ  راـب  نیا  یلو 
تـسا تسرد  میرم : درادن . دوجو  رگید  ینیمخ  میتسه و  نارهت  رد  ام  هک  دنمهفب  هعفدکی  دنک و  بجعت  ایند  ۀـمه  هک  مینکب  میهاوخیم 
اهههبج نالا  مرادـن . یکـش  چـیه  میوشیم  زوریپ  ًامتح  ام  هکنیا  رد  یلو  میوشیم  دراو  هنوگاروشاع  میراد  هک  ياهفیظو  رطاخ  هب  اـم  هک 

هک میورب  شیپ  تعرـس  اب  میهاوخیم  ردق  نآ  ام  دریگب و  ار  ام  ولج  هک  تسین  یـسک  میورب  رتفرط  نآ  ههبج  زا  هک  یتقو  هدش و  یلاخ 
دیاب دراد  یفرح  يرگید  سک  رگا  يوجر : دوشن . نوتـس  يدنک  ثعاب  هک  دنک  لح  ار  شاهلئـسم  شدوخ  دیاب  دـش  حورجم  هک  سک  ره 

هدز مدق  هاگودرا  رد  ام  هک  يزور  دنچ  یط  دش . دهاوخ  اجنامه  رد  مه  تایلمع  يدنبعمج  دـیوگب و  نارهت  يدازآ  نادـیم  رد  دراذـگب 
ناشن همه  اهنیا  هک  دـناهدرک ، یهرز  ار  ییاتویوت  دـناهدرک و  ربرفن  ار  یپیج  مدـید  دـناهدرک . راـک  ردـقچ  اـههچب  هک  میاهدوب  دـهاش  میا 

هدش هدنزاس  نامروشک  هک  میتسه  لاحـشوخ  یلیخ  ام  هک  دناهدز  ار  ناریا  مرآ  یمزر  ياهپیج  يور  هدنخاب ):  ) تسام یگدامآ  ةدـنهد 
ياهکنات 6 يوجر : هلب . هدنامرف : دناهدامآ ؟ خرچ  ياهکنات 6  میاهدرک ؟ یلاخ  ار  اهنکـشرمک  ناهدنامرف ): زا  یکی  هب  ور   ) 27 تسا .
زا نیمه  يارب  ام  دـنکیم . مکاح  ار  تشحو  وج  شاهژر  نامه  دوش  رهـش  کی  دراو  هک  اهنآ  زا  اـت  هس  ره  تسا و  داـیز  ناشتعرـس  خرچ 
زا دعب  هک  مهاوخیم  اهپیت  ناهدنامرف  زا  هکنیا  نآ  میوگب و  متـساوخیم  هک  دوب  یبلطم  نایاپ  رد  میرم : مینکیم . هدافتـسا  اهکنات  نیا 

نایاپ ینارنخـس  هک  دوب  تعاس 30/20  دـننک . یظفاحادـخ  مه  زا  دـننیبب و  ار  رگیدـمه  اههچب  ات  دـنهدب  تصرف  امـش  هب  یتعاس  تسـشن 
يرازگربخ نتلوب  . 1 اـه :  تشوـن  یپ  دراد . هـمادا   ... 28 دـندرک . یظفاحادـخ  رگیدـکی  زا  بش  همین  زا  دـعب  اـت 30/3  دارفا  تفریذـپ و 

راون لـصا  زا  همجرت  . 4 ص 148 . ناـمه : . 3 . 49 صـص 48 ـ غورف :...  تایلمع  یتاـعالطا  یـسررب  . 2 . 8/4/1367 یمالـسا ، يروهمج 
میژر طسوت  نیا  زا  شیپ  عیـسو  تاغیلبت  حطـس  رد  نادیواج » غورف   » ریبعت . 5 ریت 1367 .  6 نئوژ 1988 /  خـیرات 27  هب  یلمیاد » نیورم  »

ياهنشج دادـخر  گرزب  ملیف  . » دوب هتفر  راک  هب  هلاس ، یتنطلـس 2500  ياهنشج  يریوصت  ژاترپر  ناونع  رد  لاس 1351  هامرهم  رد  هاش 
نارهت يامنیس  رد 30  نامزمه ، روط  هب  رهم 51  رخاوا  رد  دوب ، هدش  هیهت  رادربملیف  طسوت 32  هک  نادیواج » غورف   » مان اب  ام » نرق  یخیرات 

تاـیلمع هـب  ار  غورف  تاـیلمع  یماـظن ، یـسایس  ناسانـشراک  زا  يدادـعت  ور  نـیمه  زا  . 6 دـش . هداد  شیامن  اهناتـسرهش  يامنیـس  و 40 
هدید و ار  دوخ  يولج  ًافرـص  درادن و  ار  فارطا  ندید  ناوت  ًالمع  قاچ  هاتوک و  یندرگ  اب  ندگرک  نوچ  دننکیم . هیبشت  راو » نادـگرک  »
.10 يددم . يدهم  . 9 يرکاذ . میهاربا  . 8 تسا . هدوبن  رضاح  هسلج  رد  ایوگ  هک  یعارب ؛ يدهم  . 7 تسا . راودیما  دوخ  وربور  صخاش  هب 

هداد عالطا  اهنادنز  نورد  تالکیـشت  هب  نامزاس  . 14 تفلا . داهرف  . 13 يراختفا . يدهم  . 12 یکلملاماظن . نسح  . 11 يودهم . دومحم 
يزاسدازآ هب  کمک  نامزاس و  هب  نتـسویپ  يارب  یگدامآ  زا  نیاربانب ، دـش . دـهاوخ  نوگنرـس  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يدوز  هب  هک  دوب 

ص : 29/5/1367 ش 46 ، لیلحت » اهدادیور و   » نتلوب هاپس ، رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  یـسایس  رتفد  ك : ر . دنـشاب . رادروخرب  اهرهش 
رس هب  یمالـسا  يروهمج  ياهنادنز  رد  نامز  نآ  رد  هک  نیدهاجم  ناراداوه  . 17 هدازرباج . یلعدمحم  . 16 یچمشیربا . نیسح  . 15 . 22

ار نیدـهاجم  شبنج  اب  دوخ  یهارمه  هک  یناسک  ـ  نینئاـخ 1 ـ دـندشیم : میـسقت  هورگ  هس  هب  يوجر  دوعـسم  لیلحت  معز و  هب  دـندربیم 
2ـ دـندوب . مدرم  هب  دوخ  یهدـب  ناربج  دـصرتم  دادـملق و  یقلخ  دـض  تکرح  کی  ار  نآ  دنتـسنادیم و  یخیرات  يداقتعا و  هابتـشا  کی 

تالیهست رثکادح  زا  ات  هداد  هولج  نامیـشپ  مدان و  ار  دوخ  نادنز ، تخـس  طیارـش  هب  انب  هک  یناسک  زا  هتـسد  نآ  لماش  اهاوژروب ـ  هدرخ 
3ـ دنـشابیم . ناشیاههداوناخ  دوخ و  يارب  يزاسهدـنیآ  یپ  رد  یتازرابم  یـسایس و  هسورپ  زا  هناراکهظفاحم  روبع  اـب  هدرب و  هرهب  نادـنز 

یکیتکات ًالماک  ای  دندوب و  هدنام  ینامزاس  عضاوم  رس  رب  ًانلع  ای  هک  دشیم  قالطا  يدارفا  زا  هتسد  نآ  هب  موس  هتسد  قلخ ـ  دهاجم  يارسا 
رد دارفا  نیا  قـیرط  زا  هک  يدـنبمین  تالیکـشت  دـیآ ـ  مهارف  ینیبشیپ ) لـباق  ریغ  یتیعـضو   ) x هب موسوم  طیارـش  ات  دـندرکیم  دروخرب 

نیدهاجم دوب ، هدیدرگ  لقتنم  اپورا  رد  نامزاس  هب  ناشیاههداوناخ  قیرط  زا  نآ  ربخ  دوب و  هدمآ  دوجو  هب  روشک  ياهنادـنز  زا  يدادـعت 
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هک تشاد  رواب  يوجر  دوعـسم  دـننک ـ  زاب  ياهژیو  باـسح  غورف  تاـیلمع  يارب  ياهریخذ  ناونع  هب  اـهورین  نیا  يور  هک  تشاد  نآ  رب  ار 
شترا ناگدـنمزر  هب  هزیگنا  اـب  يورین  دـص  ندـش  هفاـضا  هباـثم  هـب  دـناوتیم  اهرهـش ؛ یماـظن  حـتف  ناـیرج  رد  اـهنآ  زا  کـی  ره  ییاـهر 

زا يدادعت  دیدرگ  صخشم  هدش ، ریگتسد  رصانع  تافارتعا  هدمآ و  تسد  هب  دانسا  زا  غورف ؛ تایلمع  تسکـش  زا  سپ  دشاب . شخبیدازآ 
. دندیدرگ همکاحم  دیدجت  لیلشد  نیمه  هب  دندوب ، هدرک  شروش  یتح  یگدامآ و  مالعا  گنج  نیحتاف  اب  یهارمه  يارب  قفانم ، ناینادنز 

تالمح رثا  رب  ناریا  یماظن  ياهورین  هک  دوب  هدرک  تیوقت  نیقفانم  رد  ار  رواب  نیا  یماـظن  ثداوح  دـنور  . » 19 يدیحوت . یلعدمحم  . 18
يرتشیب باتش  نوریب ، رد  یهدنامزاس  يارب  روشک  لخاد  زا  نیقفانم  جورخ  لبق ، هام  دنچ  زا  روصت ، نیا  هیاپرب  دناهدش ...  یـشالتم  قارع 

ش لیلحت ،» اهدادیور و  ك : ر . دـندش ». لقتنم  قارع  هب  نامزاس  ياهورین  زییاپ 1366 ) هاـم و  دادرم  یط   ) هلحرم نیا  رد  تفرگ ، دوخ  هب 
اب قح  « » بلغ نمل  ُقحلا   » هک دوب  رواـب  نیا  رب  اـهیقارع ، رظنم  زا  تردـق  یـسانشهعماج  زا  رثأـتم  يوجر  . 20 ص 22 . : 29/5/1367 ، 46

، دوب هدرک  ادـیپ  اهنآ  ياههتـساوخ  ناریا و  مدرم  اب  هک  ياهلـصاف  قارع و  رد  دوخ  ینالوط  روضح  اـب  يوجر  دراد .» هبلغ  هک  تسا  یـسک 
میـسقت رظان  يرهـش ، ایرث  . 22 یئاریتک . يدـهم  . 21 دوب . هدـش  میظنت  روشک  نآ  مدرم  قارع و  ياـضف  اـب  بساـنتم  شیاـهلیلحت  ًاـمومع 
یمامت . 27 يوجر . مظاـک  . 26 يریازج . نـسح  دادما 25 . لوئـسم  . 24 يربارت . لوئـسم  ولنادـضع ، دومحم  . 23 یگنج . رازبا  تاـمهم و 

ناریا و گنج  رد  يریـس  گنج » نایاپ  : » ك ر . دوب . هدـش  كرادـت  یثعب  تلود  طسوت  نیقفانم  يوس  زا  هدـش  هتفرگ  راـک  هب  ياـهحالس 
. غوردیب غورف  زا  لقن  ، 64 صص 53 ـ غورف : تایلمع  یتاعالطا  یـسررب  . 28 گنج . تاقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  ص 185  ج 5 : قارع ،

خ  / 329 صص 304 ـ یسایس ،  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  پاچ  ماجرف ، ات  ییادیپ  قلخ ؛ نیدهاجم  نامزاس  باتک  عبنم :

(2  « ) داصرم ات «  نادیواج »  غورف  زا « 

هبنش زور  رد  تسشن  کی  یط  تشاد و  يزاس  هدامآ  هبنج ي  اهراک  هبنشکی  هبنـش و  ياهزور  رد  ( 2  « ) داصرم ات «  نادـیواج »  غورف  زا « 
دارفا هب  تسشن  نیا  رد  دندش . هیجوت  تایلمع  مزیناکم  نوتس و  شیارآ  اب  هطبار  رد  هتـسد  ناهدنامرف  اههورگرـس و  اهنادرگ ، هدنامرف ي 

دـش رارق  هبنـشکی  زور  رد  دشاب . هتـشاد  فقوت  دیابن  یطیارـش  چیه  تحت  نوتـس  تشاد و  میهاوخن  يریگرد  نارتخاب  ات  هک  دـشیم  هتفگ 
راک بش  همین  ات  ًاضعب  دندشن و  قفوم  اهنآ  بلاغ  هک  دـننک ، تحارتسا  هداد و  ماجنا  ار  اهراک  ۀـمه  تعاس 14  ات  رثکادح  اهتمسق  ۀیلک 

دننیبب ار  ناشنادنزرف  هبنشکی  زور  رد  دش  رارق  اهردام  دوب . هدش  اهپیت  لیوحت  لبق  زور  نیدنچ  زا  زین  اهکنات  تشاد . همادا  يزاسهدامآ 
. دنتفرگ رارق  اهپیت  نامزاس  رد  هتفر و  فرـشا  هاگرارق  هب  هدش و  دازآ  رورم  هب  عیدـب  هاگیاپ  دارفا  زور  نیمه 2  یط  دننک . یظفاحادخ  و 

نیمه رهظ  زا  دعب  دش و  هداد  نیرمت  نوتس  شیارآ  رونام  نیا  رد  دنتشاد . رونام  فرشا  هاگرارق  رد  اهپیت  ۀیلک  هبنـشکی  زور  رد  نینچمه 
اهتسشن نیا  رد  دندرک . تکرش  یهیجوت  ۀسلج  رد  دننارذگب  هبنش  زور  رد  ار  یهیجوت  تسشن  دندوب  هتسناوت  هک  اهپیت  زا  یـضعب  زور 

کیلش امش  هب  هک  فرط  ره  زا  تسا و  یمازلا  يورـشیپ  رد  تعاس  رد  رتمولیک  تعرـس 70  دننک و  تکرح  هداج  يور  دش  هتفگ  دارفا  هب 
. دشیم بوسحم  ییاسانش  گرب  هک  دش  هداد  دارفا  هب  ندرکرپ  تهج  ییاههگرب  اهتسـشن  نیمه  رد  دینک . کیلـش  تمـس  نامه  هب  دش 
دنراذگب و ار  یقارع  كرادـم  هک  دوب  هدـش  غالبا  همه  هب  هدـش و  يراذـگمان  يدـنبدک و  اهپیت  هدـش و  يراذگهرامـش  اهنیـشام  ۀـمه 

لیلحت دندوب . تایلمع  عورـش  هبنـشود و  راظتنا  رد  یهدنامزاس ، تاناکما و  همانرب و  اب  دوب و  هدش  میـسقت  دارفا  نیب  یناریا  لوپ  يرادـقم 
رد نامزاس  یماظن  ةدنیآ  زادـنامشچ  ۀمانعطق 598  شریذپ  اب  1 ـ تسا : ریز  حرـش  هب  دوب  عطقم  نآ  رد  يریگمیمـصت  بجوم  هک  نامزاس 

قارع ًارهاظ  2 ـ یماظن ) تایلمع  رد  تسبنب  . ) دش دهاوخ  ورهبور  لکـشم  اب  یلعف  طخ  دربشیپ  رد  يوجر  دوب و  دهاوخ  مهبم  زرم  رادـج 
ترابع هب  ای  دروآیم » راشف  ام  هب  قارع )  ) هناـخبحاص : » هک هدـشیم  لـقن  ناـمزاس  يـالابهدر  دارفا  لوق  زا  هدروآیم و  راـشف  ناـمزاس  هب 

« گنج  » ینعی يرادیاپ ، تابث و  لماع  ود  زا  یمالـسا  يروهمج  نامزاس ، لیلحت  ساسارب  3 ـ تسا ». هدرک  باوج  ار  ام  هناخبحاص   » رگید
هدـنام یقاب  قانتخا  ًافرـص  هداد و  تسد  زا  ار  گـنج  لـماع  دوخهبدوخ  ۀـمانعطق 598  شریذـپ  اب  هک  تسا  رادروخرب  یلخاد » قاـنتخا   » و
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شیوخ و ناوت  لقادح  رد  یماظن  ثیح  زا  یمالسا  يروهمج  ًالوا   : » هک دوب  هدیـسر  لالدتـسا  نیا  هب  نامزاس  تشادرب ، نیا  یپ  رد  تسا .
رد ماظن  دراد و  دوجو  یتیاضران  رثکادح  مدرم  ياهکمک  ثیح  زا  ًایناث  تسا ، فیعض  رایـسب  یعفادت  یتایلمع و  ناوت  هیحور و  ثیح  زا 

. دنوشیم میسقت  نامزاس  رد  هدمع  هورگ  هس  هب  غورف »  » تایلمع رد  رضاح  ۀلکشتم  ياهورین   29 تسا . هدنام  خساپیب  مدرم  لاؤس  لباقم 
زا یبوخ  تایبرجت  دنتشاد و  تکرـش  فلتخم  ياهتایلمع  رد  دندوب و  لکـشتم  شخبیدازآ  شترا  ۀعومجم  رد  لبق  زا  هک  ییاهورین  1 ـ 

رادروخرب ییاناوت  یتالیکـشت و  تیعبات  زا  و  هدـید ، شزومآ  هدوب ، رادروخرب  یبوخ  ییاناوت  زا  اهنیا  دـندوب . هدرک  بسک  اـهتایلمع  نآ 
. دندوبن میلست  هب  رـضاح  دندرکیم و  یـشکدوخ  کجنران  اب  دشیم  مامت  ناشتامهم  هک  یماگنه  دندیگنجیم و  هظحل  نیرخآ  ات  دندوب ،

جیسب اپورا  صوصخ  هب  فلتخم ، ياهروشک  رد  نامزاس  ناراداوه  اضعا و  زا  یمومع  ناوخارف  کی  یط  ترورـض  هب  انب  هک  ییاهورین  2 ـ
رادروخرب تایلمع  رد  ینییاپ  تیفیک  زا  یماظن  شزومآ  دودحم  تدم  هب  هجوت  اب  اهورین  زا  هتـسد  نیا  دندوب . هدش  هناور  قارع  هب  هدـش و 

ناشماوقا اب  دناهدوب و  هدروآ  هارمه  هب  زین  ار  دوخ  شیارآ  مزاول  یتح  دندوبن و  هدید  شزومآ  دنتشادن ، یگنج  ۀیحور  اهپیت  نیا  دندوب .
! دنریگب تدق  رد  یمهس  ناریا ، حتف  زا  سپ  ات  دندوب  هدروآ  ار  دوخ  یلیصحت  كرادم  زین  يدادعت  دندوب . هتشاذگ  تاقالم  رارق  ناریا  رد 

هدمآرد نامزاس  تاراسا  هب  یلبق  ياهتایلمع  رد  هک  ییارـسا  3 ـ دندوب . هدش  یناوخارف  رگـشل  یهایـس  تهج  هورگ  نیا  رگید  ترابع  هب 
هدع نیا  دندوب . هدش  یهدنامزاس  اهپیت  رد  مزال  ياهشزومآ  زا  سپ  دندوب و  هدش  بذج  نآ  هب  نامزاس  یهیجوت  تامادـقا  اب  دـندوب و 

دنتـشادن و زین  یبولطم  یماظن  ییاناوت  دنتـشاد و  ینییاپ  رایـسب  ةزیگنا  دندوب و  هدمآ  يدازآ  ةدعو  اب  هک  دـناهدش  دروآرب  رفن  دودح 800 
رواجم ياهناتسهوک  زا  هدرک و  رارف  دابآمالسا  ياهيریگرد  يادتبا  زا  نانآ  زا  يریثک  ةدع  هتبلا  دنتشاد . يدایز  تافلت  تایلمع  رد  ًاعبط 
يالاب ياه  هدر  زا  غورف »  » تایلمع رد  ناـمزاس  ناهدـنامرف  ًاتدـمع  هک  تسا  هجوت  لـباق   30 دندوب . هدـناسر  رگید  ياهناتـسا  هب  ار  دوخ 

زا معا  نامزاس  ياهورین  ۀیلک  دنتسنادیمن . ار  یماظن  تایلمع  کی  یهدنامرف  ۀیلوا  لوصا  ًاضعب  دناهدوبن و  یماظن  هک  دناهدوب  یتالیکشت 
رد ًاعومجم  دندرک ، تکرش  تایلمع  نیا  رد  هک  دنتشاد ، هدهع  هب  ار  ینابیتشپ  تیاده و  هک  يدادعت  يانثتـسا  هب  راداوه ، وضع و  رداک و 

تحت لک ، داتس   31 دندادیم . لیکـشت  نارتخد  نانز و  ار  نانآ  زا  دصرد  دودح 25  رد  هک  دـناهدش ، دروآرب  رفن  ات 5000  دودح 4500 
، تاغیلبت داتس  اهداتس 1 ـ فلا ـ   32 دوب : ریز  حرش  هب  روحم  هدنامرف  رفن  يداتس و 5  رفن  زا 4  بکرم  يوجر و  میرم  دوعسم و  یهدنامرف 

دازرهـش تیلوئـسم  هب  یهدـنامرف : رتفد  نیثدـحملا 3 ـ دیـس  دـمحم  یهدـنامرف  هب  یـسایس ، داتـس  هدازرباـج 2 ـ یلعدـمحم  یهدـنامرف  هب 
يدهم یهدـنامرف  هب  برغ ، دابآمالـسا  دـنرک و  روحم  اهروحم 1 ـ يرهـش ب ـ  اـیرث  تیلوئـسم  هب  یلک ، تاکرادـت  يداوج 4 ـ دیسجاح 

یهدـنامرف هب  نیوزق ، روحم  يودهم 4 ـ دومحم  یهدنامرف  هب  نادـمه ، روحم  يرکاذ 3 ـ میهاربا  یهدـنامرف  هب  نارتخاب ، روحم  یعارب 2 ـ
میقتـسم یهدـنامرف  تحت  یماظن  داتـس  یچمـشیربا  يدـهم  تنواعم  هب  ییاطع و  دومحم  یهدـنامرف  هب  نارهت ، روحم  يراختفا 5 ـ يدـهم 

قداص تیلوئـسم  هب  ارـسا ، هاگودرا  1 ـ تسا : هدوـب  ریز  حرـش  هب  یمزر  پـیت  ةدـنامرف  یماظن و 25  داتـس  ةدـنامرف  زا 7  بکرم  يوـجر ،
هب یماظن ، داتـس  رتفد  ولنادضعرجق 4 ـ دـمحم  تیلوئـسم  هب  يربارت ، یکلملا 3 ـ ماـظن  نسح  تیلوئـسم  هب  زوریناوـه ، يدـنبرد 2 ـ تاداس 
هب تمـشح  تیلوئـسم  هب  تارباخم ، ریهز 7 ـ ۀناسفا  تیلوئـسم  هب  دادـما ، فسوی 6 ـ تیلوئـسم  هب  تاحیلـست ، قداص 5 ـ الیهس  تیلوئـسم 
ات لماش 160  پیت  ره  دندوب . هدش  یهدـنامزاس  نارهت  روحم  رد  پیت  ةدـنامرف  ةدر  رد  رفن   4 نانآ ، رب  هوالع  هک  پیت ، ةدـنامرف  ۀفاضا 25 

کی یمزر و  ینابیتشپ  ناهورگ  کی  ناکرا ، نادرگ  کی  تاودا ، نادرگ  کی  کنات ، نادرگ  کی  هدایپ ، نادرگ  ود  زا  بکرم  ورین   180
دوب ترابع  پیت  ره  تازیهجت   33 دشیم . دندوب ، هدش  یهدنامزاس  هرفن  ۀتسد 10  رد 5  هک  رفن  لماش 5  هدایپ  نادرگ  ره  تسا . هدوب  رتفد 
پوت لماح  پیج  هاگتسد   2 اکشود ، پیج  هاگتسد   2 رابریت ، لماح  بیج  هاگتـسد   4 کبس ، رابریت  لماح  ونیه  هاگتـسد   6 کنات ، زا 4 

هاگتسد کی  هلادپ و  ود  نیشام  هاگتسد  کی  لولراهچ ، ییاوه  دض  لماح  افیا  هاگتسد  کی  لولود ، رابریت  لماح  پیج  هاگتـسد   2 ، 106
افیا هاگتسد   4 یهدنامرف ، يارب  هنیباک  ود  تناو  هاگتـسد  کی  زورکدنل ، هاگتـسد   2 پیج ، هاگتـسد  کی  اب  رابریت  لماح  هنیباـکود  تناو 
ۀیلک تبث  تهج  يرادربملیف  هورگ  ود  پیت  ره  رد  ًانمض  سنالوبمآ ، هاگتـسد  کی  تخوس و  رکنات   2 نویماک ، هاگتسد  کی  ورین ، لماح 
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حبص تعاس 6  سأر  یمزر ، پیت  زا 25  لکشتم  شخبیدازآ  شترا  نوتس  تامدقم  ندمآ  مهارف  زا  سپ   34 دوب . هدش  یهدنامزاس  عیاقو 
ریـسم یط  زا  سپ  هدـمآرد و  تکرح  هب  قارع  كاـخ  قمع  رد  دوخ  هاـگرارق  زا  یهاگحبـص  مسارم  يارجا  زا  سپ  هبنشود 3/5/67  زور 

رهظ زا  دعب  نیریش و 6  رصق  زا  رهظ  زا  دعب  نوتس 5  ینیبشیپ ، قبط  هب  هدرک و  روبع  يورسخ  زرم  زا  رهظ  زا  دعب  تعاس 4  رد  هدش  نییعت 
هب لوا  روـحم  1ـ دـش : زاـغآ  ریز  رارق  هب  رما  تحت  ياـهپیت  اـهروحم و  یهدـنامرف  ۀـفیظو  سپ  نیا  زا  دـندرک . روبع  باـهذ  لـپ  رـس  زا 
هب ار  بش ) تعاس 10  ات  دابآمالـسا (  و  بش ) تعاس 8  ات   ) دنرک ياهرهـش  فرـصت  ۀفیظو  رما ، تحت  پیت   3 یعارب ، يدهم  یهدنامرف 
هب بش  تعاس 12  ات  ار  هاـشنامرک  فرـصت  ۀـفیظو  رما ، تحت  پیت  اـب 5  يرکاذ  میهاربا  یهدـنامرف  هب  مود  روحم  2 ـ تسا . هتـشاد  هدهع 

دیآرد و فرصت  هب  هاپـس و ...  ياههاگرارق  زکارم  زوریناوه ، امیـس ، ادص و  نوچ  یمهم  زکارم  دوب  رارق  هاشنامرک  رد  تسا . هتـشاد  هدهع 
ات فقوت  تعاس  کی  هاشنامرک  يزاسکاپ  روظنم  هب  دـننک . یهارمه  ار  يدـعب  ياهروحم  کمک  تهج  هیقب  رقتـسم و  اهپیت  زا  يدادـعت 

تعاس ات  ار  نادمه  فرصت  ۀفیظو  رما ، تحت  پیت  اب 2  يودهم  دومحم  یهدنامرف  هب  موس  روحم  3 ـ دش . هتفرگ  رظن  رد  دادماب  تعاس 1 
رد اهپیت  زا  یکی  تسا . هدوب  روحم  نیا  ةدهع  هب  زین  هژون  ییاوه  هاگیاپ  فرصت  تسا . هتشاد  هدهع  هب  هبنشهس 4/5/67  زور  حبص   30/7

4ـ تسا . هدیماجنایم  لوط  هب  حبص  ات 30/9  هژون  هاگیاپ  نادمه و  فرصت  تسا . هدرکیم  یهارمه  ار  نوتـس  مود  پیت  ورقتـسم  نادمه 
پیت کی  تسا . هتـشاد  هدـهع  هب  ار  نیوزق  يزاسکاپ  ریخـست و  ۀـفیظو  رما ، تحت  پیت  اب 2  يراختفا  يدـهم  یهدـنامرف  هب  مراهچ  روحم 

تسایر هک  ییاطع ، دومحم  یهدنامرف  هب  مجنپ  روحم  5 ـ  تسا . هدرکیم  هارمه  ار  نوتس  رگید  پیت  رقتسم و  نیوزق  رد  يرادهگن  تهج 
تایلمع ییاهن  ۀلحرم  يارجا  تیلوئسم  رما ، تحت  پیت  اب 13  یچمشیربا  يدهم  تنواعم  اب  و  تشاد ، هدهع  رب  زین  ار  لک  یهدنامرف  داتس 

نامز دوب . هدـش  تیلوئـسم  میـسقت  یمزر  ياـهناگی  نیب  ییاسانـش و  لـبق  زا  نارهت  ساـسح  زکارم  تسا . هتـشاد  ار  نارهت  فرـصت  ینعی 
هلمج زا  روـحم  نـیا  ياـهورین  دوـب . هدـش  هـتفرگ  رظن  رد  هبنــشهس 4/5/67  زور  رهظ  زادـعب  نارهت 4  رد  تاــیلمع  يارب  هدــش  ینیبشیپ 

« نادـیواج غورف   » هب موسوم  ار  دوخ  تاـیلمع  رهظ  زا  دـعب  تعاس 3  خروم 3/5/67  رد  ناـمزاس   35 دندوب . نامزاس  ياهورین  نیرتهدـبز 
. درک داریا  اهورین  يارب  يرـصتخم  تاراهظا  هدـش و  رـضاح  لحم  رد  هقردـب  يارب  نامزاس  يربهر  اـهپیت  تکرح  ۀـظحل  رد  درک . زاـغآ 

تـشحو بعر و  ّوج  داجیا  يارب  ییاوه  تایلمع  کی  دوب و  هدرک  زاغآ  بونج  برغ و  ۀـهبج  رد  ار  ياهدرتسگ  تالمح  شیپاشیپ  قارع 
ۀلمح هب  مادـقا  یعیـسو  مجح  اـب  قارع  شترا  نادـیواج » غورف   » تاـیملع عورـش  اـب  ناـمزمه  ًاـبیرقت  داد . ماـجنا  روـشک  برغ  مدرم  هـیلع 

اهرگشل نیرتیوق  ندرک  ریگنیمز  تقیقح  رد  نآ  فده  هک  داد ، ماجنا  رهشمرخ  فرـصت  دصق  هب  رهاظت  اب  بونج ، ۀقطنم  رد  ياهدرتسگ 
هب نامزاس ، تایلمع  زاغآ  زا  لبق  ياهزور  قارع  ییاوه  يورین  عناوم ، عفر  ندـش  لیمکت  يارب  دوب . یمالـسا  يروهمج  یمزر  ياهپیت  و 

تعاس 4 رد  تایلمع  عورـش  زا  سپ  نامزاس  ياهورین   36 درک . نارابمب  زین  ار  دابآمالـسا  دـندرک و  فارطا  رد  ورین  عمجت  قطانم  تاعفد 
ياهرهـش ات  ار  دوخ  زواجت  قارع  میژر  هک  اجنآ  زا  دـندش . یمالـسا  يروهمج  كاخ  دراو  هدرک  روبع  یللملانیب  ياـهزرم  زا  رهظزادـعب 

لپرـس نیریـش و  رـصق  ياهرهـش  دراو  طخ  زا  روبع  يریگرد و  نودب  نامزاس  ياهورین  دوب ، هداد  شرتسگ  باهذلپرـس  نیریـش و  رـصق 
ار رهش  دندیسر و  دابآ  مالـسا  هب  بش  تعاس 30/9  دودح  دندرک و  يورـشیپ  دابآمالـسا  تمـس  هب  دنرک  زا  روبع  زا  سپ  هدش و  باهذ 
هب موـسوم  هندرگ  لامـش  ۀـقطنم  یقارع  ياـهامیپاوه  یفرط  زا  دزیم . ار  قاـطاپ  ۀـندرگ  پوـت  اـب  قارع  طیارـش  نیا  رد  دـندرک . فرـصت 

. تشاذـگ ياـج  رب  مودـصم  هتـشک و  يداـیز  ةدـع  هک  دوـمن ، ییایمیـش  ناراـبمب  ار  یلاوـح  نآ  تـیعمجرپ  ياتـسور  دـنچ  و  باـجیر » »
رد قارع  هکنیا  رب  ینبم  دـندومن  برغ  دـنرک  هلمج  زا  يزرم ، ياهرهـش  زارف  رب  هیمالعا  يداـیز  مجح  شخپ  هب  مادـقا  قارع  ياـهامیپاوه 
زین دنیامن و  میلست  ار  دوخ  هیعالطا  نآ  نتـشاد  تسد  رد  اب  هک  دوب  هدش  هتـساوخ  یماظن  ياهورین  زا  تسا و  هدرتسگ  تایلمع  ماجنا  لاح 

تـشادن دوخ  يور  ولج  ياهدنرادزاب  يورین  چیه  قاطاپ  ۀندرگ  يالاب  ات  نامزاس  عقاو  رد  دوب . هدـش  هقطنم  كرت  ياضاقت  هقطنم  مدرم  زا 
تسا و هدز  یتایلمع  نینچ  هب  تسد  نامزاس  هک  درکیمن  رواب  یـسک  دومنن  مالعا  برغ  دابآمالـسا  رد  نامزاس  يوگدنلب  هک  ینامز  ات  و 

رایـسب یلیزرب  ياهکنات  اـب  هرفن ، ياهپیت 200  بلاـق  رد  نیقفاـنم   37 دـناتایلمع . نیا  نالماع  قارع  ياـهورین  دـندرکیم  ناـمگ  همه 
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ناریا دراو  زهجم  رایسب  ییارحص و  ياهناتسرامیب  هاگشیامزآ و  هحلسا ، نویماک  ود  کبس ، يوردوخ  اهدص  سنالوبمآ و  اب 80  هتفرشیپ 
نیقفانم داد . خر  عیاجف  نیا  جوا  دابآمالسا  رهش  رد  دندناسر . تداهـش  هب  ار  عافدیب  مدرم  زا  يرایـسب  دوخ  هار  رـس  رد  نانآ  دندوب . هدش 

داهج ياـههچب  زا  رفن  دندیربرـس و 13  ار  دـندوب  يرتسب  ناتـسرامیب  رد  هک  یجیـسب  رادـساپ و  ياهورین  مامت  دابآ  مالـسا  ناتـسرامیب  رد 
رد هاـشنامرک  يرتمولیک  رد 30  هک  دندوب  هدـش  هاشنامرک  یهار  دابآمالـسا  زا  دـعب  نیقفانم  دـندرک . مادـعا  نارابریت و  مه  ار  یگدـنزاس 

عقوم نآ  يزاریش  دایص  دیهش  دندش . فقوتم  هدش و  هجاوم  ناگدنمزر  تمواقم  اب  دش  فورعم  داصرم  هگنت  هب  اهدعب  هک  ربزراچ  هندرگ 
رد دیشک . شتآ  هب  ار  اهنآ  ياهنوتـس  درک و  فقوتم  ار  اهنآ  ًاتقوم  اهنآ ، ياهنیـشام  نارابمب  اب  تفرگ و  هدهع  هب  ار  زوریناوه  یهدنامرف 
نآ اب  ناگدنمزر  هک  یلکشم  دنتفرگ . رارف  هب  میمصت  اجنامه  زا  دندش و  ریگنیمز  هتـشک  نداد 1500  اب  نیقفانم  داصرم  هگنت  يریگرد 

ات دندادیم  ناشن  دوخ  زا  يدـج  تمواقم  فلتخم ، ياههندرگ  رد  يراحتنا  ياهورین  ندادرارق  اب  نانآ  دوب . نیقفانم  بیقعت  دـندوب  هجاوم 
اب نیقفانم  یلو  تفای  همادا  باهذ  لپرـس  یکیدزن  رد  یهام  لپ  ات  زیرگ  گـنج و  نیا  دـنوش . قارع  كاـخ  هب  رارف  هب  قفوم  اـهورین  ریاـس 

، ناگدنمزر عیـسو  نارابمب  اب  دندش و  راک  دراو  ًالمع  عقوم  نیا  رد  مه  یقارع  ياهامیپاوه  دـندش . ناشبیقعت  هماد  عنام ا  یهام  لپ  راجفنا 
رما نیمه  هتفر  هابتـشا  ار  هار  نارتخاب  ياـهپیت  زا  یکی  بش  تعاس 30/11  رد   38 دندناسر . تداهـش  هب  ار  ام  ياهورین  زا  يدایز  دادعت 
رهـش زا  مدرم  عیـسو  رارف  تلع  هب  نینچمه  دیایب . دوجو  هب  رهـش  جراخ  رد  و  دابآمالـسا )  ) رهـش رد  نیگنـس  کیفارت  هک  دوب  هدـش  ثعاب 

رد کـچوک ، يریگرد  ود  یکی  زا  سپ  دابآمالــسا  زا  ناـمزاس  ياـهورین  نوتــس  جورخ  زا  سپ   39 دـش . فقوتم  ًالماک  ناـمزاس  نوتس 
ۀندرگ پیت  نیلوا  هکنیا  اب  دـش و  ینیگنـس  يریگرد  راتفرگ  نامزاس  ياهپیت  زا  یکی  دابآنسحۀـقطنم ، رد  بش 4/5/67  همین  تعاس 2 

زا ددعتم  ياهنادرگ  یناسرکمک  زا  سپ   40 دوشیم . هقطنم  رد  ینیگنـس  دربن  ریگرد  نآ  زا  دعب  اما  دراذگیم  رـس  تشپ  ار  دابآنسح 
ریگرد ربز ، راهچ  ۀندرگ  رد  زاب  اما  دمآرد  تکرح  هب  نامزاس  نوتس  ًاددجم  حبص  ياهیکیدزن  رد  ریگرد ، ياهورین  هب  فلتخم  ياهپیت 

اهنویماک و ياههشال  دادـعت  دـش و  دایز  اـهیمخز  دادـعت  ًاـبترم  ربزراـهچ  رد  نیگنـس  دربن  رثا  رب  دـیدرگ . فقوتم  نوتـس  ۀـلابند  دـش و 
یهار هس  يوس  زا  يرگید  ۀلمح  تقو  نیا  رد  دندش . هتـشک  مه  ریگرد  نادرگ  ناهدنامرف  زا  يدادعت  درک و  ادـیپ  شیازفا  اههتـشک و ... 

ياهورین رب  يدـیدش  یمظنیب  دـندرک و  رارف  ًابلاغ  تایلمع  رد  رـضاح  يارـسا  نایم  نیا  رد  تفرگ . تروص  نامزاس  ياهورین  هب  يوـالم 
زا لبق  دـندرک . زاغآ  دـنرک  يوس  هب  ار  يورشیپ  هاپـس  ياهناگی  دابآمالـسا ، رهـش  يزاـسدازآ  زا  سپ  هلـصافالب  دـش . مکاـح  ناـمزاس 
زا يدادـعت  دنتـسشن و  نیمز  هب  دـنرک  رد  يربارت  رتپوکیله  دـنورف ،  3 بش ، همین  هس  تعاـس  رد  رهـش  نیا  هب  يدوخ  ياـهورین  ندیـسر 
زا ار  دندربیم ). رس  هب  دنرک  رهش  رد  لاغـشا ، تدم  یط  شرـسمه  يوجر و  دوجوم  تاعالطا  ربارب   ) نامزاس يربهرو  نیقفانم  ياهرداک 
رما نیمه  دش . عورش  نامزاس  نوتس  يور  رب  نارتخاب  زوریناوه  تالمح  سپـس  اهامیپاوه و  تالمح  تعاس 7  زا   41 دندرک . جراخ  رهش 

اهرایـش و يـال  هداـج  فارطا  رد  هدـش و  جراـخ  اهنیـشام  زا  دـندوب ، ناـشدوخ  ياهنیـشام  رد  نآ  زا  شیپ  هک  تارفن ، هک  دـش  بجوم 
دنق ۀـناخراک  فارطا  رد  نامزمه ، نمـض  رد  . دوش فقوتم  ًالماک  نوتـس  دـنریگب و  رگنـس  اه  لپ  ریز  و  هداج ، راـنک  یعیبط ، ياـههاگهانپ 

لماک فارشا  نامزاس  ياهورین  رب  تاعافترا ، زارفرب  یمالسا  يروهمج  ياهورین  يریگرد ، ۀهبج  هس  ره  رد  تفرگرد . ینیگنس  يریگرد 
شخبیدازآ شترا  ياهورین  زا  يدادعت  نایم  نیا  رد  دندرک . بوکرـس  تدـش  هب  ار  نامزاس  ياهورین  ییاوه  تالمح  اب  ًانمـض  دنتـشاد و 
ياهیمخز ًابترم  اهسنالوبمآ  دوب و  هداتفا  راک  زا  اهنآ  ياهمیسیب  زا  يدادعت  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دندش . ینیشنبقع  رارف و  زا  ریزگان 

ناگداپ فرط  زا  ههبج ، ود  زا  یمالـسا ، يروهمج  ياهورین  طـسوت  هبنشهس 4/5/67 ، زور  رهظ   42 دـندنادرگیم . رب  بقع  هب  ار  نامزاس 
نامزاس ياهورین  یبوکرـس  تالمح و  هک  دش  زاب  دنرک ، دابآمالـسا و  رد  شخبیدازآ  شترا  ياهورین  نایم  طابترا  عطق  دصق  هب  ربکاهللا ،

زا ربکاهللا و  ناگداپ  فرط  زا  ههبج  ود  زا  یمالـسا  يروهمج  ياـهورین  هبنشراهچ 5/5/67  زور  حبص   43 تشاد . همادا  بش  ياههمین  اـت 
هک يروط  هب  دنداد ، رارق  راشف  ریز  ًالک  ار  رهـش  یبونج  یبرغ و  قطانم  دـندروآ و  موجه  دابآمالـسا  تمـس  هب  دابآمالـسا  بونج  ۀـقطنم 

تمس هب  يورشیپ  هب  يراودیما  اب  شخبیدازآ » شترا   » ياهورین هبنشراهچ  زور  نیزاغآ  تعاس  رد  دنتشاد . يورشیپ  رهش  بونج  رد  یتح 
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دارفا هک  دوب  بیترت  نیا  هب  هلمح  نایرج  دـنام . ماـکان  ناشـشالت  هک  دـندروآ  موجه  هقطنم  نآ  هب  ربزراـهچ  ۀـگنت  نتفرگ  يارب  نارتخاـب ،
دادـماب تعاـس  نیلوا  رد  هکنیا  اـت  دـندرکیم ، تحارتسا  رتتـسم  روط  هب  ناتـسهوک  ياهرایـش  يـالهبال  رد  هبنـشراهچ  حبـص  اـت  ناـمزاس 

ياهورین هب  تکرح  مجاهت و  روتـسد  اهنآ  ندـمآ  اب  دـندمآ و  شخبیدازآ  شترا  کمک  هب  هگنت  ندرک  زاب  تهج  یقارع  ياهرتپوکیله 
نامزاس ياهورین  رارف  شخبیدازآ ، شترا  تامجاهت  نیلوا  تسکش  اب  دش و  زاغآ  هگنت  نتفرگ  يارب  يدیدش  يریگرد  دش . هداد  نامزاس 

ور هب  ور  ییاهورین  اب  لاح  نیمه  رد  دندوب و  تکرح  رد  ولج  تمـس  هب  تسا  هدـش  زاب  هار  هک  روصت  نیا  اب  دـیدج  ياهورین  دـش . عورش 
يریگرد و ۀنحـص  هب  نتفر  اب  زین  دراو  هزات  ياهورین  دـندادیمن . حیـضوت  مه  ار  ینیـشنبقع  تلع  دـندوب و  رارف  لاـح  رد  هک  دـندشیم 
، یمالـسا يروهمج  يوس  زا  هقطنم ، هب  اشویتاک  رتپوکیله و  موجه  ررکم و  ییاوه  تـالمح   44 دندش . فقوتم  بقع  تمـس  هب  تکرح 

ياهاج هب  دارفا  یضعب  هک  یلاح  رد  تارفن ، زا  هتشابنا  ياهنیشام  رد  لیجعت  هب  نامزاس  ياهورین  تفرگ و  نانآ  زا  ار  یهدنامزاس  ناکما 
شترا ياهورین  ینیشنبقع  اب  ربزراهچ  ۀگنت  يریگرد  هبنـشراهچ  زور  بورغ   45 دندرکیم . ینیشنبقع  دندوب  نازیوآ  نیـشام  فلتخم 
تالمح تدش  رهظ  زادـعب  تعاس 7  رد  بش  هبنـشراهچ  دـش . زاغآ  لـماک  ینیـشنبقع  هبنـشجنپ  بش  زا  دیـسر و  ناـیاپ  هب  شخبیدازآ 

رد ياهورین  هبنـشجنپ 6/5/67  زور  حبـص  زا  دوب . هتفرگ  نامزاس  ياـهورین  زا  مه  ار  ینیـشنبقع  تصرف  یتح  یمالـسا  يروهمج  شترا 
تـشگزاب راودـیما  ای  دنتـشکیم  ار  دوخ  اـی  نیحورجم  دـنتفرگ . رارق  رـصتخم  هلمح  دـنچ  دروم  داـبآ  مالـسا  یلاوح  رد  اـهنآ  رارف  لاـح 
ياهوردوخ نیرخآ  دـندش و  هدـنکارپ  فارطا  ياهاتـسور  تشد و  هوک و  رد  زین  دارفا  زا  يدایز  دادـعت  دـندنامیم . سفنهزاـت  ياـهورین 
ناهدنامرف زا  یکی   46. دنتـشگزاب قارع  كاخ  لخاد  هب  دـندوب  نازیوآ  نآ  فارطا  هب  يدارفا  هک  یلاح  رد  تیفرظ و  رثکادـح  اب  نامزاس 

رد يدـیدج  تارییغت  هک  میدـش  ربخاـب  روشک ، لـخاد  هب  نیقفاـنم  هلمح  زا  لـبق  زور   11 دـیوگیم : تایلمع  حیرـشت  رد  نارادـساپ  هاپس 
ۀناهد فرط  هب  سنـسنیو  ربامیپاوه  وان  لاثم  روط  هب  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  نامع  يایرد  سراـف و  جـیلخ  رد  رقتـسم  ياـهناگوان  شیارآ 

هب اکیرمآ (  ةرگنک  ناگدنیامن  زا  رفن  عقوم 53  نیمه  رد  دندادیم . ماجنا  ار  یکوکشم  تاکرح  یسیلگنا  ياهوان  دوب و  هدمآ  زمره  هگنت 
ناونع هب  نیقفانم  نامزاس  تیوقت  تهج  رد  ناگیر  تلود  هک  دـندوب  هتـساوخ  هجراخ  روما  ترازو  زا  ياهماـن  یط  قفاـنم ) ویدار  زا  لـقن 

همانعطق لوبق  زا  دعب  تسرد  اهنآ و  هلمح  زا  لبق  زور  ینعی 9  ایاضق  نیا  زا  دعب  زور  ود  دنکب . يزیرهمانرب  ناریا  تموکح  هدنیآ  ویتانرتلآ 
ـ  رهـشمرخ ةداج  ات  ار  دوخ  بونج  رد  دز . یعیـسو  تاکیرحت  هب  تسد  بونج  برغ و  ۀـهبج  ود  رد  قارع  یمالـسا ، ناریا  فرط  زا   598
ـ  نیریـش رـصق  هلگزا ـ  روـحم  زا  برغ  رد  دـنزب و  رود  ار  رهـشمرخ  تشاد  دـصق  درک و  تکرح  زاوـها  ةداـج  فرط  هب  دـناسر و  زاوـها 

بونج رد  دـنوادخ ، فطل  هب  درک . ضرعت  روشک  لخاد  هب  رتمولیک  قمع 30  هب  کمیم  رهـش و  تفن  راموس ـ  برغنالیگ ـ  باهذلپرس ـ 
ياهزرم ات  ار  وا  دـندروآ و  دراو  نمـشد  هب  ار  یکلهم  هبرـض  مدرم  عقوم  هب  عیـسو و  روضح  اب  نینچمه  دنتـشاد و  هک  یگدامآ  اب  اـههچب 

هس هب  ار  شدوخ  راموس  روحم  زا  هک  درک  یعس  تدم  نیا  رد  دادیم . شرتسگ  ار  شزواجت  نمشد  برغ  رد  اما  دندنار . بقع  یللملانیب 
يرگید یهار  هس  هب  ار  شدوـخ  تساوـخیم  مه  برغنـالیگ  هقطنم  رد  نینچمه  برغ و  ناوـیا  مـالیا ـ  داـبآ ـ  مالـسا  کـیژتارتسا  یهار 

دندرک مدهنم  ار  ناشیاهکنات  زا  يدادعت  هدرک و  تمواقم  هناروالد  ناویا  مدرم  دیدینش  ویدار  زا  هک  روط  نامه  هناتخبـشوخ  اما  دناسرب .
یها هس ر  نآ  زا  رتـمولیک  هک 11  دش  راچان  یثعب  نمـشد  و  دنتفرگ . ریـسا  مه  يدادعت  دـنتفرگ و  تمینغ  هب  مه  ار  اهنآ  زا  هاگتـسد  هس  و 

دوب رارق  درک . ینیـشنبقع  راچان  هب  نمـشد  دندرک و  مدهنم  ار  نمـشد  کنات  زین 11  اهپیت  زا  یکی  ناگدنمزر  دـنک . ینیـشنبقع  مهم 
ار نیقفانم  زین  اهنآ  دـننک و  تیامح  تساوخرد  رگید  ياهروشک  زا  نحللادـیدش  هیمالعا  کی  شخپ  اب  دندیـسر ، نارهت  هب  نیقفانم  یتقو 

هراشا اهنآ  هب  ارذـگ  روط  هب  هک ، تسا  هتـشاد  ناـمزاس  ناـیز  هب  ًاتدـمع  يداـیز  ياهدـمایپ  نادـیواج  غورف  تاـیلمع   47 دـنیامن . تیامح 
ناـمزاس دوب . يربـهر  نتفر  لاوئـس  ریز  نآ  عبت  هب  ناـمزاس ، يژتارتـسا  طـخ  نتفر  لاؤـس  ریز  تاـیلمع ، نیا  ياهدـمایپ  زا  یکی  مینکیم .

زاف هب  دورو  اب  هک  دوب  هداد  رارق  شیامزآ  دروم  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ًاصوصخ  سیـسأت و  يادتبا  زا  ار  یفلتخم  ياههمانرب  يژتارتسا و 
ار ماظن  يزادـنارب  هزرابم و  هار  اهنت  دوب و  هدرک  دادـملق  باوجیب  دودرم و  یعون  هب  ار  اـهنآ  ۀـمه  شخبیدازآ ، شترا  لیکـشت  دـیدج و 
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هاگچـیه  » و تسا » میژر  راد  بانط  حلـص   » هک هلئـسم  نیا  ندرک  حرطم  اـب  دوب . هتـسناد  شخبیدازآ  شترا  نیون  گـنج  هناحلـسم و  دربن 
تـسکش اب  نادـیواج  غورف  تایلمع  رد  نوچ  دومن و  غورف  غارچلچ و  ًاتیاهن  زرم و  رادـج  ياـهتایلمع  هب  مادـقا  دـنکیمن ،» حلـص  میژر 

رد ار  یماگان  تسکـش و  تلع  يوجر  هلئـسم ، نیا  ناربج  يارب  اذـل  دـش ، رارقرب  قارع  ناریا و  ناـیم  زین  سبشتآ  حلـص و  دـش و  هجاوم 
ام یـشم  طـخ  تسامـش ؛ دوخ  رد  تسه  یلکـشم  داریا و  رگا  : » تفگ هدرک و  ناونع  اـهنآ  فعـض  یناـمیایب و  ناـمزاس و  لنـسرپ  دوخ 

شیوخ ياه  ییاناوت  هب  رواب  مدع  ینامیایب و  يراکمک و  تسخ و  هب  فارتعا  هب  اهورین  ندرک  راداو  رد  طخ  نیا  تسا ». هتشادن  یلکشم 
شزیر ثعاب  اهورین  زا  يدایز  دادعت  نهذ  رد  يوجر  ندش  هتـسکش  راک ، نیا  مغر  هب  درک . ادیپ  دومن  دش ، ماجنا  یمومع  تاسلج  رد  هک 

تـالوحت نینچمه  يروحم و  راعـش  يژتارتـسا و  رد  تسکـش  دـندش . ادـج  ناـمزاس  ناراداوه  اـضعا و  زا  يریثـک  دادـعت  هدـیدرگ ، ورین 
هب قارع  رتشیب  هچ  ره  یکیدزن  نآ  عبت  هب  قارع و  هیلع  رب  یتیلم  دـنچ  ياهورین  یـشکرگشل  تیوک و  هیلع  قارع  گنج  نوچمه  ياهقطنم 

بجوم لئاسم  نیا  ۀـمه  روشک ، ود  طباور  قیمعت  هار  رـس  ربدوجوم  تالـضعم  تالکـشم و  ياهشیر  ّلـح  رب  قارع  يّدـج  یعـس  ناریا و 
غورف تایلمع  زا  هک  دنراد  روضح  اپورا  رد  نامزاس  زا  هدـیرب  يورین  رفن  دودح 2000  قثوم  تاشرازگ  هب  انب  دیدرگ . ورین  دـیدش  شزیر 

. تسا هدوب  نویسیزوپا  ياههورگ  بناج  زا  غورف  تایلمع  نامزاس و  تیموکحم  تایلمع ، دمایپ  رگید  دناهدومن . لاصفنا  هب  عورـش  دعب  هب 
تامهوت هجیتن  ار  غورف  تایلمع  نابلطتنطلس ، و  اهیپچ ، ناتـسدرک ، تارکمد  بزح  ریظن  یمالـسا ، يروهمج  فلاخم  ياههورگ  ةدمع 

دماـیپ دـناهدرک . ناوـنع  یمالـسا  يروـهمج  رد  تدـحو  داـجیا  لـماع  ار  ناـمزاس  یـضعب  یتـح  هتــسناد و  يوـجر  ياـهيزادرپلایخ  و 
رـشتنم همانیگدنز  سکع و  اب  دییأت و  ًامـسر  دوخ  ار  هتـشک  رفن  نامزاس 1304  تسا . تایلمع  نآ  تافلت  نادـیواج  غورف  تاـیلمعرگید 
يرتسب رفن  دناهتشاد و 800  یحطس  ییاپرس و  ۀجلاعم  نانآ  رفن  هک 700  هدش  دروآرب  رفن  رب 1500  غلاب  زین  نیحورجم  دادعت  تسا . هدرک 

زا تسا  هدیدرگ  هیهت  هدـش  ییاسانـش  داسجا  زا  یـضعب  زا  هک  ییاهسکع  ناگدشریگتـسد و  تافارتعا  ساسارب  دـناهدرپس . ناج  ًاضعب  و 
هتشک نانآ  رفن  هک 16  دناهتـشاد  روضح  تایلمع  ۀنحـص  رد  اـهنآ  زا  رفن  لقادـح 33  تیزکرم )  ) ناـمزاس ییارجا  تئیه  رفن  عومجم 51 

هک تسا  هدش  دراو  هبرض  دصرد  دودح 30  نامزاس  يزکرم  رداک  هب  هدوب و  دصرد  ات 60  نامزاس 50  ۀندب  هب  هبرض  مجح  اذل  دناهدش .
يدهم يراختفا و  يدهم  لگآروپ ، اضر  دناهدش . هداد  لاقتنا  بقع  هب  هک  تسا  یناگداتفاراک  زا  نیحورجم و  دادـعترب  هوالع  دادـعت  نیا 

غورف تایلمع  ياهدربن  عومجم  رد  نامزاس  ةدـش  مدـهنم  تازیهجت  دنـشابیم . تایلمع  نیا  رد  تیزکرم  ناگدشهتـشک  هلمج  زا  ییاریتک 
نودب ًاتدمع  هک  يرتمیلیم  گنفت 106  يرتمیلیم و 51  پوت 122   21 شوپهرز ، کنات و   72 فلتخم ، عاونا  زا  وردوـخ  نادیواج 612 

يدارفنا و تازیهجت  يدایز  ریداقم  وردوخ  عاونا  هاگتـسد  دودح 500  زین  میانغ  رامآ  تسا . هدیدرگ  دروآرب  دندوب  هدـننک  لمح  وردوخ 
یتاغیلبت و رونام  رد  یساسا  ياهروحم  زا  یکی  تسا . هدوب  یتاغیلبت  دُعب  زا  نامزاس  يارب  تایلمع  نیا  تبثم  دمایپ  اهنت  تسا . هدوب  یعمج 

نامز زا  دناهدادیم . یتاغیلبت  رونام  بلطم  نیا  يور  هشیمه  تسا و  هاشنامرک  یلاوح  ات  نامزاس  ياهورین  يورشیپ  نانآ  یتالیکشت  تسژ 
هک تسا  دقتعم  نامزاس  تسا . هدـش  ظفح  ًالماک  نامزاس  يژتارتسا  اما  تسا  هتـشاد  شحاف  تارییغت  نامزاس  ياهکیتکات  غورف  تایلمع 

، تاـیلمع تسکـش  هیجوت  رد  تسا . هدـش  رجنم  تسکـش  هب  تاـیلمع  تسا  هدوب  یکتم  شترا  هب  طـقف  ناـمزاس  نوـچ  غورف  تاـیلمعرد 
البرک مایق  اب  ار  نآ  و  میاهدادن » تروص  يدج  راک  یـسایس  رـصنع  يور  دوب و  نامیژولوئدیا  شترا و  هب  ام  ءاکتا  یمامت  : » تفگ يوجر 

یـشوپمشچ یـسایس  ياههلداعم  زا  داهن و  دوخ  يژولوئدـیا  ریـشمش و  رـصنع  ود  رب  ار  ءاکتا  یمامت  زین  ع )  ) نیـسح ماما  هک  دومن  ساـیق 
تیولوا رد  یـسایس  راک  طخ  هدش ، لیمحت  یماظن  تسبنب  یپ  رد  هیجوت و  نیمه  اب  سپ و  نآ  زا  دیدرگ ! تسکـش  ثعاب  نیمه  و  درک !!

48 دشن . هتشاذگ  يرانک  هب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  اب  هلباقم  هار  اهنت  ناونع  هب  هناحلـسم  یـشم  زا  يورهلابند  هاگچیه  یلو  تفرگ  رارق 
ـ  برغ هاگرارق  نارادـساپ ، هاپـس  تاعالطا  تظافح  هب  قلعتم  داصرم »  » نتلوب زا  ذـختم   38 صص 37 ـ نامه : . 29 اه :  تشون  یپ  ناـیاپ .

هاگرارق يوس  زا  هرشتنم  رامآ  42 ؛ صص 41 ـ نامه : . 31 ارسا . زا  هدمآتسد  هب  ياهییوجزاب  دانسا  زا  ذختم  ص 41 ، نامه : . 30 . 1367
صص 43ـ نامه : . 34 ص 43 . نامه : . 33 تشونیپ 47 . رد  روکذم  دانـسا  زا  ذختم  ص 42 ؛ نامه : . 32 . 1367 نارادساپ ـ  هاپس  برغ 
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زا  48 صص 47 ـ نامه : . 37 . 1367 داصرم ـ  تایلمع  يارسا  زا  ییوجزاب  نتم  ، 40 صص 39 ـ نامه : . 36 . 46 صص 45 ـ نامه : . 35 . 44
هب خیرات 4/5/84 ، يرهشمه ، همانزور  . 38 لاس 1376 . رد  روشک ، برغ  هقطنم  یتایلمع  یتاعالطا ـ  ناسانشراک  زا  یکی  اب  هبحاصم  نتم 

: نامه . 42 ص 190 . ج 5 : گنج ،... نایاپ  . 41 . 17 صص 16 ـ نامه : . 40 ص 16 . غوردیب :...  غورف  . 39 یندم . ناوضر  رادرس  زا  لقن 
صص 18 هرامش 220 : بالقنا ، مایپ  هلجم  ص 21 47 . نامه : . 46 ص 20 . نامه : . 45 ص 19 . نامه : . 44 ص 18 . نامه : . 43 ص 17 .
هک یتدم  زا  سپ  اروشاع : تسشن  . 48 یمالسا . بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناهدنامرف  زا  ینابعش ، رادرـس  زا  لقن  هب  رویرهش 1367 ، یلا 21 ،

ار یـسایس  راک  هب  عورـش  اپورا و  هب  نامزاس  زا  یـشخب  لاقتنا  يارب  ار  مزال  هنیمز  اروشاع  تسـشن  رد  يوجر  تشذـگ ، غورف  تاـیلمع  زا 
دوب هتشاد  ناونع  یچمشیربا  يدهم  دندش ، لقتنم  قارع  هب  هسنارف  زا  ینامزاس  رصانع  هیلک  اب  هارمه  يوجر  هک  لبق  هبترم  رد  دومن . مهارف 
طخ ًاساسا  درب و  دهاوخ  شیپ  زا  يراک  هن  دراد و  تیعورـشم  هن  ییورین  چیه  ندنام  تخوس و  دهاوخ  دـنامب  اپورا  رد  هک  ره  دـعبنم  هک 

هجیتن البرک ، مایق  زا  ینالوط  همدقم  کی  اب  اروشاع ، هب  موسوم  تسشن  رد  يوجر  تسا . هدش  نییعت  ندنامن  ای  ندنام  نیمه  يور  ام  زمرق 
نادـب تسکـش  نیا  هکلب  رفن ) لـباقم 3000  رد  رفن   72  ) دوـب وا  ییورین  ثحب  رطاـخ  هب  هن  ع )  ) نیـسح ماـما  یماـظن  تسکـش  هک  تفرگ 

لفاغ یجراخ  رصانع  شقن  زا  تشاذگ و  دوخ  يژولوئدیا  ریـشمش و  يور  ار  دوخ  يژرنا  یمامت  ع )  ) نیـسح ماما  هک  ددرگیم  فوطعم 
ریـشمش و هب  لماک  داقتعا  نمـض  میریگب ، سرد  البرک  مایق  زا  دیاب  هک  میدـقتعم  مینادیم و  نامدوخ  یتدـیقع  ربهر  ار  وا  هک  ام  دـیدرگ .

دعبنم میشاب ... یللملانیب  هصرع  رد  دوخ  يویتانرتلآ  تیعورـشم  بسک  یپ  رد  هدرب و  هرهب  نامیالوم  هبرجت  زا  دیاب  نیدهاجم  يژولوئدیا 
اب دندش و  لوغشم  گنج  هقرج و  يژتارتسا  ندرک  يدربهار  هب  يوجر  دوعـسم  تیلوئـسم  تحت  قارع  رد  شخبیدازآ  شترا  نیدهاجم و 

ياروش ندرک  لاعف  هسنارف و  هب  یمیدـق  ياهورین  زا  يرایـسب  وا و  لاـقتنا  هدـیزگرب و  روهمج  سیئر  ناونع  هب  يوجر  میرم  ندرک  حرطم 
باتک عبنم : دـندومن . یهدـنامزاس  اکیرمآ  اپورا و  رد  ار  نامزاس  یلام  ورین و  بذـج  یـسایس ؛ ياهتیامح  ثحبم  ًـالمع  تمواـقم ، یلم 

خ  / 329 صص 304 ـ یسایس ،  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  پاچ  ماجرف ، ات  ییادیپ  قلخ ؛ نیدهاجم  نامزاس 

هژون ياتدوک  هدنورپ  يرگنزاب 

یلم و ههبج  ناربهر  زا   ) رایتخب روپهاـش  هماـنرب  رد  اـکیرما  روتـسد  هب  ییاـتدوک  ماـجنا  رذآ 1359 ، رد  هژون  ياـتدوک  هدـنورپ  يرگنزاـب 
نادـمه هژون  دیهـش  ییاوـه  هاـگیاپ  زا  اـتدوک  زاـغآ  تفرگ . رارق  شاینوریب  یلخاد و  لـماوع  و  یهاـشنهاش ) میژر  ریزوتسخن  نیرخآ 

هب ایس )»  )» اکیرمآ یسوساج  سناژآ   1. تفای ترهش  هژون » ياتدوک   » هب بوکرس  فشک و  زا  سپ  لیلد  نیمه  هب  دوب و  هدش  يزیرهمانرب 
ار نآ  تیمها  تشادنپیم و  یمالسا  يروهمج  ياپون  ماظن  رکیپ  رب  یعطق  ییاهن و  ۀبرـض  ار  نآ  دوب و  هتـسب  يدایز  دیما  هژون » ياتدوک  »

یلیمحت گنج  زاغآ  ای  هژون » ياتدوک   » مدقت رـس  رب  یتدم  هژون » ياتدوک   » نارـس هتفگ  هب  درکیم . یبایزرا  مادص  یماظن  زواجت  زا  شیب 
مدقت 2»  » رد یلیمحت ) گنج  زاغآ   ) حرط نیا  هامدنفـسا ، رد  سیراپ  هب  اتدوکرـصانع ) زا  ) يرماعینب رفـس  زا  دعب  ماجنارـس ، دش و  ثحب 

راک هب  نآ  نایرج  رد  جراخ  لخاد و  زا  دوب  رارق  هک  یماظن  تازیهجت  ظاحل  زا  اـتدوک ، نیا  دـش . هداد  اـتدوک  هب  مدقت 1 »  » تفرگ و رارق 
هب دـیما  تسنادیم . یعطق  ار  نآ  تیقفوم  ایـس  هک  هدـش  يزیرحرط  قیقد  نانچ  دوب و  هقباسیب  ناـهج  ياـهاتدوک  خـیرات  رد  دوش  هتفرگ 

هدش هراجا  نارهت  هب  يرادمتعیرش  لاقتنا  يارب  زین  ياهناخ  هدش و  هدامآ  زین  نآ  يزوریپ  هیمالعا  یتح  هک  دوب  دح  نادب  ات  اتدوک  تیقفوم 
رد اتدوک  نارـس  زا  یکی  درکیم . دـییأت  ار  نآ  اتدوک ، یبهذـم !» ربهر   » ناونع هب  دـشیم و  رقتـسم  هناخ  نیا  رد  دـیاب  يرادمتعیرـش  دوب .
هس یلا  ود   : » دهدیم حیـضوت  نینچ  ار  اتدوک  اب  طبترم  تسار  یـسایس  ياهنایرج  برع و  عاجترا  ایـس و  نامزاس  شقن  بالقنا ، هاگداد 
رد ار  يرماعینب  اهنآ  دـش و  رارقرب  اپورا  رد  يرماعینب  ناتـسود  زا  یکی  و  ایـس »  » نیرومأم نیب  سامت  نیلوا  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  هام 

ماجنا ایـس  قیرط  زا  سیراپ  رد  رایتخب  داتـس  اپورا و  كرتشم  رازاب  وضع  ياهروشک  نیب  مزال  ياهیگنهامه  مامت  دـنداد . رارق  رایتخب  طخ 
رد رایتخب  رتکد  رتفد  رد  هک  ایس  هدنیامن  طسوت  قارع  رصم و  ناتسبرع ، ریظن  هقطنم  عجترم  ياهروشک  لیئارـسا و  نیب  یگنهامه  ... تفرگ
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هب هچ  يدام  ياههنیزه  نیمأت  دارفا )... زا  یلیخ  هب  هکلب  نم  هب  اهنت  هن  يرماعینب  ياهرظنراهظا  قبط  . ) تسا هتفرگیم  ماجنا  تسا  سیراپ 
تروص اکیرمآ  طسوت  يدوعـس ، ناتـسبرع  يرالد  نویلیم  هد  کچ  ریظن  ًامتح )  ) میقتـسمریغ تروص  هب  هچ  و  ًالامتحا )  ) میقتـسم تروص 
رایتخا رد  ای  اـهنآ  تاـناکما  تیوقت  راـیتخب و  هب  اـهنآ  یفرعم  روشک و  زا  جراـخ  رد  اـی  روشک  رد  فلاـخم  دارفا  یئاسانـش  تسا ... هتفرگ 

لیئارـسا یـسوساج  ناـمزاس  طـسوت  هدوب و  یفخم  قارع  تاـهد  زا  یکی  رد  هک  ناـبزیلاپ  یفرعم  ریظن  اـهنآ  هب  مزـال  تاـناکما  ندراذـگ 
راسمیت باوج  رد   ) ناشیا باوج  رد  یـضاق  سدـنهم  ياقآ  تسا .... هداد  ماجنا  رایتخب  وا و  نیب  ار  مزـال  یگنهاـمه  یفرعم و  یئاـسانش و 

ناشیا رسپ  اب  يرادمتعیرش . ياقآ  اب  ًالثم  میـسرب ، قفاوت  هب  میاهتـسناوت  میاهتـشاد و  یبوخ  تفرـشیپ  تیناحور )!( اب  ام  هک  دنتفگ  یققحم )
يارب دابآفسوی  یلاوح  رد  یلزنم  یتح  دنداد . ار  يراکمه  هنوگهمه  لوق  يرادمتعیرـش  ياقآ  بناج  زا  ناشرـسپ  میدش ، تبحـص  دراو 

، دوش هدامآ  ناکم  و  دوش ، هدامآ  حالطـصا  هب  نامز  هکنیا  ات  دـنوشب ... لقتنم  نارهت  هب  هلـصافالب  ناشیا  هک  دوب  رارق  هدرک و  هراجا  ناشیا 
دوش و شخپ  ناشهیمالعا  راون و  هکنیا  ای  دننکب  تبحص  نویزیولت  ویدار  زا  ناشدوخ  ًامیقتسم  ناشیا  ای  هک  دوشب  فرصت  نویزیولت  ویدار 

نویلیم هد  زا  هدافتـسا  اب  يرادمتعیرـش  دننام  ذـفنتم »  » نایامنیناحور زا  یخرب  بلج  زا  سپ  نایچاتدوک   2 دوش ». هتفرگ  کمک  ناـشیا  زا 
اب رایتخب  قیرط  زا  اتدوک  نارـس  دـنتخادرپ . ورین  بذـج  هب  هنایفخم  دوب ، هدراذـگ  رایتخا  رد  يدوعـس ، قیرط  زا  برع ، عاجترا  هک  يرالد 
ار اهنآ  تقفاوم  ینیـسح  نیدـلازع  ولمـساق و  اب  ددـعتم  ياهتاقالم  ناـیرج  رد  راـیتخب  هتفرگ و  ساـمت  زین  تارکمد » بزح   » و هلهموک » »

نویدهم راسمیت  هب  یضاق  سدنهم  هک  یحیضوت  دندوب ...« :  هدرک  هحلاصم  زین  رگید  یـسایس  ياهنایرج  اب  نایچاتدوک  دوب . هدرک  بلج 
اب هک  تفگیم  قلخ . نایئادـف  مه  نیدـهاجم و  مه  میتسه ، هورگ  ود  ره  اـب  هرکاذـم  لاـح  رد  اـم  هک  دوب  بیترت  نیا  هب  دادیم  یققحم  و 
هک میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  میدرک و  تبحـص  هن ، قلخ  نیدهاجم  اب  یلو  دنتـسه ... تسیـسکرام  نوچ  میرادن  یلیامت  دایز  ام  قلخ  نایئادف 
هک تفگیم  يو  دنوشب ... لمع  دراو  ام  عفن  هب  اهنآ  هک  میرادـن  یجایتحا  ام  دـنوشن ، راک  دراو  ام  عفن  هب  هک  میهاوخب  ناشزا  زور  نآ  رد 
هک میاهداد  لوق  ناشهب  دـننامیم  فرطیب  زورنآ  هکنیا  ضوع  رد  دـننامب ، فرطیب  زور  نآ  هک  میاهتفرگ  قلخ  نیدـهاجم  زا  ار  لوق  نیا  ام 
هک یکرادم  دانسا و  قبط   » 3 دنهدب ». ماجنا  يدازآ  تیاهن  رد  دنهاوخب  هک  یسایس  تیلاعف  عون  ره  دنشاب و  هتشاد  یسایس  تیلاعف  يدازآ 

نامزاس هب  اتدوک  ناربهر  هک  يداهنـشیپ  نمـض  دوب و  هتفرگ  تروص  یناـبایخ  یـسوم  نارگاـتدوک و  ناـیم  ییاـهسامت  هدـمآ ، تسد  هب 
عفن هب  دوـشیم ، راذـگاو  يوـجر  دوعـسم  هب  هـک  یتـسپ  لـباقم  رد  نیدـهاجم  ناـمزاس  هـک  دوـب  هدـش  تقفاوـم  دـندوب ، هداد  نیدـهاجم 
ریاس نارهت و  رد  نامز  مه  روط  هب  دوب  رارق  اـتدوک  تاـیلمع   4 دـشکب ». رانک  ار  دوخ  اتدوک  لمع  لباقم  رد  يریگعـضوم  زا  نارگاتدوک 
هعمج زامن  ياههاگداعیم  يریزوتسخن ، يزکرم ، هتیمک  ماما ، هاگتماقا  هیـضیف ، هسردم  دـننام  ینکاما  دـیآرد و  ارجا  هب  گرزب  ياهرهش 
دودـح رد  نانآ  دـننک . هدافتـسا  ازشتآ  ياهشوخ و  ياه  بمب  زا  نارابمب  نیا  رد  نارگاتدوک  دوب  انب  دوش . نارابمب  اهامیپاوه  طسوت  و ...

زا یخرب   5 دـندوب . هدرک  هداـمآ  تاـیلمع  رد  تکرـش  يارب  ار  یماـظن  ینف و  دارفا  رفن  دودـح 500  ناـبلخ و  رفن   60 امیپاوه ، دـنورف   30
، دابآرهم هاگدورف  نارامج ، رد  ماما  تیب  دندرب : مان  بیترت  نیا  هب  ار  نارهت  رد  نارابمب  يارب  هدـش  نییعت  فادـها  هدـش ، ریگتـسد  رـصانع 
(، جـع  ) رـصع یلو  ناگداپ  یمالـسا ، بالقنا  هتیمک  يزکرم  داتـس  یمالـسا ، بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  يزکرم  داتـس  يریزوتسخن ، رقم 
ار اجنآ  نوچ   ) دابآدعس خاک  هقطنم 4 ، یمالسا  بالقنا  هتیمک  هقطنم 9 ، یمالسا  بالقنا  هتیمک  جیلخ ، ناگداپ  (ع ،) نیـسح ماما  ناگداپ 
« ماما تیب  ، » یققحم راـسمیت  هلمج  زا  هدـش  ریگتـسد  دارفا  يهمه  يهتفگ  هب  نازیول . رد  ناـناوجون  ناـگداپ  و  دنتـسنادیم ) تاـمهم  راـبنا 
هب يانعم  هب  دادیم و  لیکـشت  ار  اتدوک  لقث  زکرم  ماما  تیب  هب  هلمح  دشیم . نارابمب  هلـصافالب  دیاب  هک  دوب  یفدـه  نیرت  مهم  نیتسخن و 
هب ناشیا  هملک  کی  اب  مدرم  تسا ، هدنز  ماما  هک  ینامز  ات  دوب  صخشم  ًالماک  اتدوک  نارس  يارب  دوب . اتدوک  يزوریپ  دیلک  ندروآ  تسد 

يارب دوب و  اتدوک  ياهفده  نیرتمهم  زا  یکی  ماما  ندرب  نیب  زا  تهج  نیمه  هب  درک ... دـنهاوخ  میقع  ار  اتدوک  لمع  هتخیر و  اهنابایخ 
ياهروشک ریاس  و  ایـس »  » نامزاس شقن  دروم  رد  دوب . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  نیگنـس  تامهم  امیپاوه و  اهفدـه ، ریاس  زا  شیب  نآ  يارجا 

نیرومأم نیب  سامت  نیلوا  بالقنا ، يزوریپ  زا  دعب  هام  هس  یلا  ود  : » دیوگیم شتافارتعا  رد  ینکر  رـصان  ناوتـس  اتدوک ، نیا  رد  یجراخ 
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مزال ياهیگنهامه  یمامت  دـنزاسیم . طبترم  رایتخب  اب  ار  يرماعینب  اهنآ  دوشیم و  رارقرب  اپورا  رد  يرماـعینب  ناتـسود  زا  یکی  اـیس و 
لیئارسا و نیب  یگنهامه  تسا . هتفرگیم  ماجنا  ایس »  » قیرط زا  سیراپ  رد  رایتخب  رتکد  داتـس  اپورا و  كرتشم  رازاب  وضع  ياهروشک  نیب 

ماجنا تسا  سیراپ  رد  رایتخب  رتکد  رتفد  رد  هک  ایـس »  » نامزاس هدـنیامن  طـسوت  قارع ، رـصم و  ناتـسبرع ، ریظن  هقطنم  عجترم  ياـهروشک 
ار رایتخب  ات  درک  تمیزع  سیراپ  هب  هام 1358  نمهب  طساوا  رد  هدوب و  رایتخب  یسایس  داتس  رصانع  زا  هک  نابزرم » اضر  .« » تسا هتفرگیم 
ات دـنهدب  تصرف  تعاس  مین  نم  هب  متـساوخ  مداخ  داوج  و  رایتخب )  ) ناشیا زا  نم  : » درادیم راـهظا  دـهد  رارق  ناریا  تـالوحت  ناـیرج  رد 

دوجوم یـسایس  وج  يهرابرد  ریـسفت  هب  مدرک  عورـش  سپـس  منک و  هاـگآ  ماهدوب  نآ  دـهاش  کـیدزن  زا  هچنآ  روشک و  عضو  زا  ار  اـهنآ 
، هدوت بزح  قلخ ، ناییادف  قلخ ، نیدـهاجم  نامزاس  یمالـسا ، يروهمج  بزح  لثم  راکردـنا  تسد  یـسایس  ياهورین  تیعـضو  تکلمم 

کمک هب  نارهت  رد  هکنیا  متخادرپ و  نآ  هب  هتسباو  بازحا  یلم و  ههبج  هدیـسوپ  تیعـضو  هب  سپـس  فلتخم . ياههورگ  راکیپ و  نامزاس 
سپس دروخ ... گنـس  هب  میدز  هک  رد  ره  هب  اما  مینک  داجیا  ناوج  لسن  هدنریگربرد  لاعف و  یلم  ههبج  کی  میدرک  یعـس  یلیخ  ناتـسود 

هب دوشیم . رتدیدش  ( 1359  ) هدـنیآ راهب  رد  شتارثا  هتـشاذگ و  رثا  ناریا  داصتقا  يور  يریگناگورگ  هلأسم  هک  مداد  حرـش  ناـشیا  يارب 
نیا مدرک و  تبحـص  زین  شترا  رد  يزاسکاپ  دروم  رد  دنهد ... ناشن  لمعلاسکع  تسا  نکمم  اکیرمآ  تسود  ياهروشک  هک  صوصخ 

تخس تسکش 1973  دادارق 1975 و  زا  نیـسح  مادص  هک  نیا  متخادرپ و  قارع  عضو  هب  سپـس  تسا . هدروخ  همطل  تدش  هب  شترا  هک 
دیاب رایتخب  ًاملـسم  داد ، هیارا  نابزرم  هک  یـشرازگ  نینچ  اب  دـنک و »...  يرادربهرهب  ناریا  شترا  فعـض  زا  تسا  نکمم  تسا و  هدزمرش 
لیلد هب  مه  یلخاد و  داـح  طیارـش  راـبتعا  هب  مه  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  یلخاد ، عضو  زا  هدـش  هیارا  ریوصت  قبط  اریز  دـشیم  دنـسرخ 

هب نابزرم  رفـس  یپ  رد  دوبیم . يریذپهبرـض  دعتـسم  هدرک و  یط  ار  ندـش  جـلف  دـنور  یتسیاب  هقطنم ، عاـجترا  برغ و  هنامـصخ  عضاوم 
سیراپ رد  وا  درک . كرت  هسنارف  دصق  هب  ار  ناریا  دنفـسا  مهدزناپ  زور  رد  زین  يرماع  ینب  روشک ، هزات  طیارـش  زا  رایتخب  عالطا  سیراپ و 

يدـمحا و ياب  گنهرـس  و  یماما ) فیرـش  تلود  رد  یلم  ییامیپاوه  سییر   ) یلـضف ریما  راسمیت  ینعی  راـیتخب  یماـظن  داتـس  ياـضعا  هب 
، حلـسم ياهورین  رد  هدش  مهارف  تاکرادـت  زا  يرماعینب  شرازگ  درک . وگتفگ  تاقالم و  مداخ و ...  داوج  رایتخب ، دوخ  اب  زین  نابزیلاپ و 

نیا ( 1359  ) هدنیآ راهب  رد  هک  دناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  رایتخب  داتس  دش و  یمالسا  يروهمج  ریذپبیسآ  تیعضو  زا  نابزرم  لیلحت  لمکم 
نیگنس ياهراشف  اب  یجراخ  دعب  رد  تسا و  شیاسرف  هب  ور  یلخاد  دعب  رد  یمالـسا  يروهمج  وس  کی  زا  نوچ  تسا و  جوا  رد  لزلزت » »

ناـیماظن و زا  یخرب  نیب  زین  ییاـههنیمز  رگید  يوـس  زا  تسا و  هجاوـم  قارع  میژر  یماـظن  رطخ  و  اـکیرمآ ، وتاـن و  يداـصتقا  یـسایس و 
مک و دوش . هدرپس  قیوعت  هتوب  هب  گرزب » راک   » ماجنا هجیتن  ات  لوا  حرط  تسا  مزال  هدمآ ، مهارف  نویناحور  زا  يدادعت  یسایس و  لاجر » »
سبط و يارجام  تسکـش  زا  سپ  یلو  دـنام  هدیـشوپ  نانچمه  ناریا  زا  اتدوک ) نیلوؤسم  زا   ) یـسداق رارف  هطـساو  هب  گرزب » راک   » فیک

تبسن اتدوک  مدقت  قح  هتبلا  دیدرگ . نییعت  نآ  لجالابرض  اتدوک ، يارب  رایتخب  اب  سیراپ  رد  سیلگنا  اکیرمآ و  يارفس  تاقالم  بقاعتم 
رد 15 سیراپ  هب  يرماعینب  ترفاسم  زا  سپ  دازآ ،» ناریا   » مالعا ناتـسزوخ و  فرـصت  ناریا و  هب  قارع  هلمح  لیبق  زا  رگید  ياهحرط  هب 
« داسوم  » اکیرمآ و »ي  ایـس  » ناگدـنیامن تارظن  اتدوک  تیولوا  بیوصت  رد  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزال  دوب . هدـش  صخـشم  دنفسا 1358 ،

رایتخب داتس  ياههمانرب  یگنهامه  زا : دوب  ترابع  بیترت  هب  روکذم  هدنیامن  هس  هفیظو  تشاد . یمهم  شقن  قارع  تارابختسا »  » لیئارسا و
تسخن تابرض  رد  ییاوه  ياهورین  زا  ییوجهرهب  سدق و  رگلاغـشا  میژر  ياسآقرب  یگنج  تایبرجت  ندادرارق  اکیرمآ ، ياهتسایـس  اب 

دروم رد  قارع . میژر  هنارگزواجت  ياهحرط  نابزیلاپ و  ياهورین  اتدوک و  داتس  نایم  یگنهامه  داجیا  و  داتس ، یماظن  هورگ  طسوت  مجاهت 
رایدنفـسا سدـنهم  ياقآ  : » تسا هدـمآ  نینچ  نارادـساپ  هاپـس  هنامرحم  دانـسا  زا  یکی  رد  دنتـشاد ، تکراشم  اتدوک  رد  هک  يدارفا  رگید 

شقن هژون  ماجرفان  ياتدوک  رد  دنشابیم ، صخشم  ًالماک  ام  هاگدید  زا  هک  يدارفا  هارمه  هب  يروهمج ، تسایر  یتعنص  رواشم  شیورد ،
در و لوپ  ناموت  اهنویلیم  اتدوک  زا  دـعب  لبق و  دراد و  کیدزن  يراکمه  نایچاتدوک  یلام  هخاشرـس  رف ، یناـبرق  رهچونم  اـب  هتـشاد  لاـعف 
دانسا و رگید  تسا . هدوب  ایس »  » نامزاس يرـس  عبانم  وزج  لاس 1974  زا  رفینابرق  رهچونم  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزال   6 تسا . هدرک  لدب 
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رتفد ردصینب و  طابترا  روحم  ردصینب ) یقوقح  رواشم   ) يدوعـسم رهچونم  سانور و  دمحا  هک  دوب  نآ  زا  یکاح  هدش  فشک  كرادـم 
زا دعب  هک  دوب  روشک ) زا  جراخ  نایوجشناد   ) نویساردفنک ياضعا  زا  سانور  دمحا  دندوب . نویـسیزوپا  حالـصا  هب  هورگ  رایتخب و  اب  يو 
لاس راهب  رد  ناریا  هب  قارع  تالمح  هطبار  دروم  رد  شتافارتعا  زا  یـشخب  رد  ینکر  رـصان  ناوتـس  تشاد . دـمآ  تفر و  ناریا  هب  بـالقنا 

دیدرگیم ثعاـب  ناریا  شترا  ياـهییاسران  تاصخــشم و  تاـناکما و  اـب  اـکیرمآ  لـماک  ییانــشآ  : » دــیوگیم اـتدوک  حرط  اـب   1359
ندـش نشور  يارب  دـیآ . لمع  هب  مزـال  مادـقا  نآ  يور  هتفرگ و  رارق  لوبق  دروم  تعرـس  هب  یققحم  نویدـهم و  يرماـعینب ، تاداهنـشیپ 
قارع ناریا و  هنامصخ  طباور  هچنانچ  هک  دندوب  عوضوم  نیا  نارگن  نویدهم  یققحم و  مهد ...  حرـش  ًاقیقد  ار  هلأسم  کی  مراچان  بلطم 

، اتدوک زور  رد  هجیتن  رد  ددرگ ؛ لقتنم  اهرابنا  هب  هدـش و  هداـیپ  اـهنآ  يور  زا  اـهامیپاوه  نیگنـس  تاـمهم  دوش ، لیدـبت  يداـع  تلاـح  هب 
هب ور  نیا  زا  دوش . هداد  هلباقم  ندش و  زهجم  تصرف  یمالـسا  يروهمج  تموکح  هب  لیلد  نیمه  هب  و  دشابن ، رایتخا  رد  حلـسم  يامیپاوه 
هب هاگ  تالمح  دوش ». هتشاد  هگن  غاد  نانچ  مه  هنامصخ  تلاح  ات  دوش  لح  لکـشم  نیا  سیراپ  قیرط  زا  هک  دندرک  داهنـشیپ  يرماعینب 

و ایس »  » ناگدنیامن یگنهامه  يرماعینب و  تساوخرد  زا  یشان  اتدوک ،) زا  لبق   ) لاس 1359 راهب  رد  قارع  شترا  هناخپوت  ای  ییاوه  هاگ 
هک هژون ،» ياتدوک  . » دنرادهگن نیگنس  تامهم  ریز  رد  ار  اهامیپاوه  دنـشاب  روبجم  ناریا )  ) ییاوه يورین  شترا و  ات  دوب  قارع  و  داسوم » »

ياتدوک 28 هک  درک  اعدا  ناوتیم  تأرج  هب  دوب و  هدرک  نوگنرس  ناهج  رسارس  رد  ار  يرایسب  ياهمیژر  نآ  رتکچوک  رایـسب  ياههنومن 
زا سیورس » سنجیلتنیا   » و ایـس »  » اما دش . یثنخ  هام 1359  ریت  خـیرات 18  رد  دوبن ، شیب  ياهناکدوک  يزاب  نآ  اب  هسیاقم  رد  دادرم 1332 

« هژون ياتدوک   » تسکش هلصاف  رد  دنداد . همادا  رگید  يزادنارب  ياهحرط  يارجا  يارب  دوخ  ياهشالت  هب  دنتفرگن و  سرد  تسکـش  نیا 
« هژون  » تشونرـس هب  زین  رگید  یئاتدوک  هئطوت  هس  لاـس ، لوـط 5/1  رد  ینعی  نیدرورف 1361 ،) « ) يرادمتعیرـش هدازبطق ـ  ياتدوک   » اـت

يزادنارب هورگ  نیلوا  تفگ ... :  دوخ  یتاعوبطم  شرازگ  رد  شترا ، بالقنا  هاگداد  تقو  سیئر  يرهـشير ، مالـسالاتجح  دش . راچد 
تشاد و ماـن  اـمین »  » هورگ نیموـس  دوـب و  اراـمن »  » يزادـنارب هورگ  نیمود  تسا . یتنطلـس » میژر  نارادـساپ   » فـفخم هـک  دوـب ، سراـپ » »
هب هطـساو  یبایهطـساو  اب  اههورگ  نیا  یمامت  طابترا  دوب . هدراذـگ  ناریا » بالقنا  تاجن   » ار نآ  مان  هدازبطق  ياـقآ  هک  هورگ  نیمراـهچ 

« شرآ  » راعتـسم مان  اب  نیمرآ  ماـنب  یـصخش  تسا ، تسد  رد  هک  یکرادـم  قبط  ددرگیمرب . گرزب  ناطیـش  و  ایـس »  » یـسوساج ناـمزاس 
هورگ نیا  ياضعا  هک  دـهدیم ، لیکـشت  ار  سراپ »  » هورگ روشک  نآ  رد  الع  لارنژ  رـصم و  رد  يولهپ  سوحنم  ةداوناخ  اـب  ساـمت  نمض 

، دـناب نیا  يریگتـسد  زا  سپ  تسا . هتـشاد  سامت  هدازبطق  اب  يرجاهم  دـناب ، نیا  ياضعا  زا  دـندش . ریگتـسد  لبق  مین  لاـسکی و  دودـح 
دوب و لیئارـسا  اب  میقتـسم  سامت  رد  هک  دوب ، روپکـشزپ  هکبـش  نیا  یطابترا  لماع  میدش . ارامن »  » مانب يرگید  هکبـش  دناب و  هئطوت  هجوتم 

قفوم هاپس  ناردارب  لبق  هام  کی  دودح  هک  دش ، فشک  امین »  » مانب يرگید  هکبش  اهنیا  يریگتسد  زا  دعب  دوب . هدازاضر  گنهرس  نآ  ربهر 
اب هکبش  نیا  یطابترا  طخ  دندش . ریگتسد  یئاسانش و  رفن  دودح 25  هطبار  نیا  رد  هک  دندش ، شیاضعا  يریگتسد  هکبش و  نیا  فشک  هب 

هداد لیکـشت  مه  ار  دوخ  هنیباـک  یتح  دارفا  نیا  هک  تسا  نیا  بلاـج  تسا . هدوب  ناـگیاش  رهچونم  رتـکد  و  یلم » ههبج  «، » ایـس  » ناـمزاس
هک دوب  یلاوتم  ياهتسکـش  نینچ  یپ  رد  تشادربرد . ینیگنـس  رایـسب  ياههنیزه  ایـس »  » يارب یئاتدوک  قفومان  ياـهحرط  نیا   7 دندوب ».
ای بالقنا  کی  هک  يدـح  اـت  هدـیبوک  مه  رد  ار  دوخ  نیفلاـخم  هدرک و  مکحتـسم  ار  دوخ  ناریا  بـالقنا   : » تشاد مـالعا  جـتیره » داـینب  »

السا يروهمج  شترا  ییاوه  يورین  نانابلخ  زا  هژون  دمحم  زارفارس  دیهـش  1 ـ تشون :  یپ   8 تسا ». نکممریغ  کیدزن  هدـنیآ  رد  اتدوک 
هزور هک  یلاح  رد  حلـسم و  نابلط  هیزجت  بوکرـس  رد  نارمچ  یفطـصم  رتکد  هب  کمک  يارب  هر )  ) ماما ناـمرف  یپ  رد  هک  دوب  ناریا  یم 

بالقنا دـض  ياهورین  طسوت  هواـپ ـ  یمومع  هقطنم  ناریا ـ  ناتـسدرک  نامـسآ  رد  شیاـمیپاوه  هک  دـمآرد  زاورپ  هب  رد 20/5/1358  دوب 
موس هاـگیاپ  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  شترا  ییاوـه  يورین  دیهـش  نیلوا  ساـپ  هب  هعقاو و  نیا  یپ  رد  دیـسر . تداهـش  هب  درک و  طوـقس 

، يوسوم یلع  دیس  5 ـ نامه . 4 ـ ییاوه . ناهیک  3 ـ . 25/4/1365 یئاوه ، ناهیک  2 ـ تفای . مان  رییغت  هژون » دیهش   » هاگیاپ هب  نادمه  يراکش 
، بالقنا دض  طوقس  روهظ و  دنفسا 1359 ، مهدراهچ  هلئاغ  ص 189 6 ـ ، 1363 یمالسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  نارهت  اتدوک ، دض  اتدوک و 
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س  / یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  : عبنم . 12/12/1366 یئاوه ، ناهیک  8 ـ . 31/1/1361 ناهیک ، 7 ـ ص 188 .

زیرگ نوناق  عورشمان و  تسیرورت ، ینامزاس  نیدهاجم ؛

قارع  » کـنیا و  فرـشا » رهـش  «، » فرـشا هاـگرارق   » یمیهاربا ارهز  هدنـسیون :  زیرگ  نوناـق  عورـشمان و  تسیرورت ، یناـمزاس  نیدـهاجم ؛
رتمولیک هلحم 50  هب  ینامز  تسا . یـشاپورف  هناتـسآ  رد  نونکا  هک  تسا  یهورگ  يارب  هدـشیط  ریـس  هدـنهدناشن  هک  ییاـهمان  دـیدج ؛»

سپ اما  دوب ، نآ  رد  مادص  ییادها  کبس  نیگنس و  ياهحالس  عاونا  هک  دشیم  هتفگ  فرشا  هاگرارق  هلاید  ناتسا  رد  قارع  كاخ  یعبرم 
فرعم ات  دش  لیدـبت  رهـش  هب  هاگرارق  مان  هورگ ، نیا  حالـسعلخ  لاس 2003 و  رد  قارع  كاخ  هب  اـکیرمآ  هلمح  مادـص و  ینوگنرـس  زا 

مان قارع ، تلود  هب  كرهش  نیا  تشونرـس  ندرپس  اکیرمآ و  قارع و  نایم  یتینما  همانقفاوت  ياضما  اب  اما  دشاب  هقطنم  نیا  ندوبحلـسمریغ 
تلود دشاب . دیدج  قارع  يزکرم  تموکح  اب  قارع  ياهشخب  همه  یهارمه  ترورض  فرعم  ات  تفای  رییغت  دیدج  قارع  هب  فرـشا  رهش 

نآ رب  تیمکاح  لامعا  هب  رداق  هک  یلاح  رد  قارع و  كاـخ  زا  یـشخب  رد  لقتـسم و  لکـش  هب  ار  یهورگ  تشادـن  یلیاـمت  قارع  دـیدج 
فلاخم دندوب  هدرک  تیلاعف  نابزیم  روشک  ناشدوخ و  روشک  مدرم  هیلع  هک  یجراخ  یهورگ  شریذپ  اریز  دریذـپب  تسین  روصحم  شخب 

درکن نآ  هیلع  یتیلاعف  قارع  تلود  تشاد ، هدـهعرب  ار  فرـشا  هاگیاپ  لرتنک  اکیرمآ  هک  ینامز  ات  دوب . روشک  نیا  تیمکاـح  لاـمعا  قح 
هب زین  هاگیاپ  نیا  قارع ، تلود  هب  نآ  ندرپس  یماظن و  ياههاگیاپ  همه  زا  اکیرمآ  ياهورین  جورخ  یتینما و  همانقفاوت  ياـضما  زا  سپ  اـما 

یتـینما و متـسیس  داـجیا  قارع و  تلود  هب  نآ  لـیوحت  يارب  هاـگیاپ  نیا  هدـنامرف  اـب  ار  دوخ  تارکاذـم  قارع  دـش و  هدرپـس  قارع  تلود 
سیلپ هاگرارق  داجیا  هاگودرا و  كرت  هب  رضاح  دیدج  قارع  رد  نارـضاح  دادن و  ياهجیتن  تارکاذم  اما  درک  زاغآ  نآ  رد  سیلپ  هاگرارق 

ياهورین هلمح  رد  دندش . كرهش  نیا  هب  قارع  تلود  نیرومأم  دورو  زا  عنام  فرشا  رهـش  ياهيدورو  همه  نتـسب  اب  اهنآ  دندشن . نآ  رد 
سیلپ دندش . یمخز  رفن  هتشک و 200  اهنآ  زا  نت  تمواقم 7  نیا  یط  دندرک . تمواقم  نیدهاجم  هورگ  ياضعا  فرـشا ، رهـش  هب  یقارع 

ياـهورین زا  نت  ندشهتـشک 7  داهن . ياجرب  یمخز  نیدـنچ  هتـشک و  دوب 3  هدرک  هلمح  رگید  درـس  ياهحالـس  موتاـب و  اـب  هک  زین  قارع 
یسایس رواشم  میکح ، نسحمدیس  اب  عوضوم  نیا  هرابرد  درک . حرطم  اهروشک  یخرب  رد  ار  نانآ  زا  عافد  رشبقوقح و  عوضوم  نیدهاجم 
هاـگیاپ هب  قارع  تلود  تسا  دـقتعم  میکح  نسحم  دیـس  مـیاهدرک . وـگوتفگ  قارع  یمالـسا  يـالعا  سلجم  سیئر  مـیکح ، زیزعلادـبع 
عورشم قح  نیا  شریذپ  هب  رضاح  هرکاذم  اب  نیدهاجم  ياضعا  هک  هتشاد  ار  دوخ  تیمکاح  قح  لامعا  دصق  هکلب  درکن  هلمح  نیدهاجم 
فرشا هاگرارق  يارب  ار  دیدج  قارع  يراذگمان  هفـسلف  میکح  نسحم  دندشن . قارع  نیمزرـس  ءزجءزج  رب  تیمکاح  رب  ینبم  قارع  تلود 

يارب درـس )  ) فراـعتم ياهحالـس  اـب  یقارع  ياـهورین  دـیوگیم : دـنکیم و  ناوـنع  قارع  دـیدج  تـالوحت  زا  متـسیس  نـیا  تـیعبت  موزل 
زا يریگوـلج  يارب  هدـشداجیا  عـناوم  رزودـلوب  اـب  درک و  هدافتـسا  قارع  یلم  تیمکاـح  هب  نیکمت  تهج  هورگ  نیا  ياـضعا  ندرکراداو 

نیدـهاجم هک  یلاحرد  تسا ، عورـشم  اهتلود  همه  يارب  يداع و  يرما  هک  تسا  هدرک  فرطرب  ار  قارع  كاـخ  زا  یتمـسق  هب  شدورو 
هلمح قارع  سیلپ  ياهورین  هب  قامچ  بوچ و  همق و  ریـشمش ، یتوص ، ياهبمب  روآکـشا ، زاـگ  اـب  دنتـشاد  ندوبحلـسمریغ  ياـعدا  هک 

دوخ یتسیرورت  یخاتـسگ  تراسج و  اب  دنتـشاد  دصق  نیدهاجم  تفرگرد و  يدیدش  دروخودز  دندرک . دیهـش  ار  اهنآ  زا  نت  هدرک و 3 
هچ رب  نیدهاجم  مسرپیم : قارع  یمالسا  يالعا  سلجم  یسایس  رواشم  میکح  نسحم  زا  دنوش . دوخ  كاخ  رد  قارع  سیلپ  روضح  عنام 

لوقعم هیجوت  نیا  ارچ  هک  دیسرپ  اهنآ  زا  دیاب  ار  نیا  دنسانشب ؟ تیمسر  هب  ار  قارع  تیمکاح  لامعا  قح  دندوبن  رضاح  یهیجوت  ساسا و 
بجعت اذـل  تسا ؛ هدوب  ینوناقریغ  عورـشمان و  هشیمه  اهنآ  يراک  رارمتـسا  تایح و  اقب ، ام  رظن  زا  دنتخانـشیمن . تیمـسرهب  ار  ینوناـق  و 

دروم رد  تسا . هتشغآ  قارع  ناریا و  مدرم  نوخ  هب  قفرم  ات  ناشتـسد  اهنآ  دهدن . نت  نوناق  هب  ياهفرح  یتسیرورت  نامزاس  کی  هک  درادن 
زا یئزج  هب  دـندش  قارع  دراو  یتـقو  هورگ  نیا  ياـضعا  دـیهدب . يرتـشیب  حیـضوت  قارع  مدرم  دروـم  رد  اـما  تـسا  صخـشم  ناریا  مدرم 

نیرتكانتـشحو نیرتفوخم و  زا  تارباخم ) زاـهج   ) مادـص تاـعالطا  ناـمزاس  دـندش . لیدـبت  قارع  تاـعالطا  ناـمزاس  یتینما  هموظنم 
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خیرات رد  دندوب . اهنآ  یعمج  باوبا  اهنیا  دننادیم . همه  ار  اهنآ  ياههجنکـش  اهلاچهایـس و  اهنادنز ، دوب . ناهج  یتاعالطا  ياهنامزاس 
بوکرس تاحارج  هک  دنتـسه  یناسک  نونکامه  دندش . مدرم  بوکرـس  رومأم  مادص  يوس  زا  هورگ  نیا  قارع ، تلم  مایق  لابند  هب   1991

هلاید ناتسا  ياهرهش  لک  رد  وتامروخ و  زوط  نیقناخ ، ریظن  فرشا  رهش  فارطا  ياهرهش  مدرم  دنراد . هارمه  دوخ  اب  ار  نیدهاجم  طسوت 
تلاخد دندوب  هدش  ریسا  تیوک  هب  مادص  هلمح  رد  هک  یتیوک  يارـسا  نتـشک  رد  یتح  هورگ  نیا  . دندنامن نوصم  هورگ  نیا  بوکرـس  زا 

رکف ادـتبا  دناهدیـسر . لتق  هب  نانآ  طسوت  یتیوک  دودـح 600  دراد و  دوجو  هاگیاپ  نیا  رد  یعمجهتـسد  ياهروگ  دوشیم  هتفگ  دنتـشاد .
دـندش و مگ  قارع  رد  هک  ییاهیتیوک  میدـیمهف  ادـعب  اما  تسا  ناشدوخ  دارفا  زا  اهنآ  هاـگیاپ  لـخاد  یعمجهتـسد  ياـهروگ  میدرکیم 
اهروگ و نیا  هب  عجار  قیقحت  یپ  رد  رـضاح  لاح  رد  قارع  تلود  دنتـسه . نفد  نیدـهاجم  ياـهروگ  رد  دـشن  اـهنآ  زا  يربخ  تقوچـیه 

نیدـهاجم هورگ  وضع  يارب 55  یللملانیب  سیلپ  رـضاح  لاـح  رد  . تساـهنآ تیوه  ندرکصخـشم  يارب  يانايد  ياـهشیامزآ  ماـجنا 
يارب ياهمانرب  هچ  رضاح  لاح  رد  قارع  دنراد . هدنورپ  قارع  یئاضق  هاگتسد  رد  زین  اهنآ  زا  رگید  نت  52 تسا . هدرک  رداص  درگیپ  مکح 

ار قارع  كاخ  هک  هداد  تصرف  اهنآ  هب  هاـم  کـی  خیرات 1/8/2009  زا  قارع  دراد ؟ دنتـسه ، دـیدج  قارع  رد  هک  يوضع  ای 3500  3000
زاب ناریا  هب  هکنآ  تسخن  تسا ، هدرک  حرطم  اـهنآ  يارب  ار  هنیزگ  قارع 2  تلود  درک ؟ دهاوخ  هچ  قارع  دـننکن  كرت  رگا  دـننک . كرت 

ناشروشک هب  دنناوتیم  هدش و  وفع  هیقب  دنراد . رارق  ناریا  هایـس  تسیل  رد  رفن  اهنت 98 دنتـسه  دیدج  قارع  رد  هک  یناسک  همه  زا  دندرگ .
زا اهنآ  تیعضو  ندوبيداع  دنراد . يداع  یگدنز  هتشگزاب و  ناریا  هب  یناهج  خرسبیلص  کمک  اب  رفن  زا 500  شیب  نونکات  دندرگزاب .

يارب یمسر  تساوخرد  لاح 22  هب  ات  ریخا  ثداوح  زا  سپ  . تسا هدش  دییات  زین  قارع  رشب  قوقح  ترازو  یناهج و  خرـس  بیلـص  يوس 
تلود هک  دنتسه  ییاپورا  روشک  رد 12  تماقا  زوجم  ای  تیعباـت و  ياراد  زین  رفن  912 تسا . هدـش  هداد  قارع  تلود  هب  ناریا  هب  تشگزاب 

یللملانیب و رظن  زا  یلخاد  تیلوئـسم  رب  هوـالع  قارع  تلود  تساـهنآ . تشگزاـب  يارب  اـهروشک  نـیا  يارفـس  اـب  ینزیار  لاـح  رد  قارع 
روآمازلا 1368، هماـنعطق  همانعطق 687 و  دـنب 32  ساسارب  دریذـپب . دوخ  كاـخ  رد  ار  یتسیرورت  هورگ  نیا  دـناوتیمن  زین  نآ  تادـهعت 

دناوتیم یللملانیب  هعماج  دوشیم و  بوسحم  یللملانیب  مرج  عونمم و  قارع  كاخ  رد  نیدـهاجم  روضح  للم ، نامزاس  1373 و 1618 
. دشاب اهتسیرورت  روبع  لحم  ای  هاگرارق  دیابن  قارع  كاخ  هک  هدش  حیرصت  مه  قارع  یساسا  نوناق  رد  دهد . رارق  درگیپ  تحت  ار  قارع 
. دوب هدش  عنم  نآ  ماجنا  زا  دوبن  قارع  تسد  یتینما  هدـنورپ  نوچ  هنافـساتم  هک  دراد  اهنیا  درط  رب  ینبم  یتابوصم  قارع  یتموکح  ياروش 

فالتخا داجیا  ترارش ، عبنم  اریز  درک  دهاوخن  لمحت  ار  اهنآ  قارع  تلود  دراد . تیلوئـسم  هنیمز  نیا  رد  مه  یللملانیب  هعماج  نونکا  اما 
رد تسین و  دوخ  تیمکاح  لامعا  قح  زا  تشذـگ  هب  رـضاح  یطیارـش  چـیه  رد  قارع  تلود  دنتـسه . هدوب و  قارع  مدرم  يارب  شلاـچ  و 
هب قارع  تلود  هکنیا  نمـض  دوب . میهاوخ  هاـگیاپ  نیا  تاودا  اـهنامتخاس و  کـتکت  زا  هدرتسگ  ياهیـسرزاب  دـهاش  هدـنیآ  ياـهزور 

نیا زا  هورگ  نیا  هدافتـساءوس  ياـنعم  هب  نیا  درک و  دـهاوخ  لاـمعا  زین  ار  رـشب  قوقح  ياـهرتماراپ  دراد و  هجوت  زین  یمالـسا  ياـهرایعم 
دنتشاد تلاخد  اهنآ  ندرکیمخز  نتشک و  سیلپ و  ياهورین  هب  هلمح  رد  هک  نیدهاجم  ياضعا  زا  رفن  رضاح 40  لاح  رد  تسین . قوقح 

لحم نیا  هب  قارع  ياهورین  هلمح  رد  ار  رشب  قوقح  ضقن  عوضوم  اهروشک  یـضعب  دناهدش . لیوحت  قارع  یئاضق  تاماقم  هب  ریگتـسد و 
دصق هدوب و  دوخ  تیمکاح  قح  لامعا  ددص  رد  یلخاد  یللملانیب و  نیناوق  ساسارب  قارع  تسیچ ؟ قارع  تلود  هیجوت  دناهدرک ، حرطم 

هک تساوخ  هاگیاپ  لوئسم  زا  حالس  نودب  سیلپ  ناورس  کی  هک  ینامز  درکن . هدافتسا  مرگ  حالس  زا  قارع  سیلپ  . تسا هتـشادن  يرگید 
هاگیاپ هب  قارع  تلود  دورو  ثعاب  رما  نیمه  دندز . ار  وا  گرم  دح  رـس  ات  دنک ، ثادحا  هاگیاپ  رد  یتینما  تیاس  دیاب  قارع ، نیناوق  قبط 

لاس زا  تسا و  یتسیرورت  نامزاس  نیا  دش . رزودـلوب  اب  یکیزیف  عناوم  نتـشادرب  موتاب و  دـننام  یعیبط  ياهرازبا  زا  هدافتـسا  اب  نیدـهاجم 
هورگ نیا  نونکات  لاس 2000  زا  زین  اپورا  هیداحتا  تفرگ . رارق  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  یتسیرورت  ياهنامزاس  تسیل  رد  نونکاـت   1997

مه قارع  تلود  درک . جراخ  تسرهف  زا  ار  نامزاس  نیا  مان  نآ  یئاضق  هاگتـسد  یگزاتهب  هک  سیلگنا  زج  هب  هتبلا  دـنادیم ؛ یتسیرورت  ار 
طوبرم ریخا  ثداوح  دروم  رد  اکیرمآ  یمـسر  عضوم  دهد . نایاپ  قارع  رد  ناشروضح  هب  دـهاوخیم  دـنادیم و  یتسیرورت  ار  هورگ  نیا 
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زا اهنآ  هجراخ  ریزو  اما  درک  تیامح  قارع  تلود  تیمکاح  لامعا  قح  زا  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  يوگنخس  تسیچ ؟ فرشا  هاگرارق  هب 
. دنرادن یصخشم  یقوقح  تیعضو  چیه  قارع  كاخ  رد  هورگ  نیا  ياضعا  هک  یلاح  رد  درک ، ینارگن  زاربا  نیدهاجم  ياضعا  تیعـضو 

هدرک دییات  ار  یگدنهانپ  نیا  هک  تسین  مادص  نامز  رد  یتح  دنس  کی  قارع  روشک  ترازو  دانسا  لک  رد  اما  دنتـسه  هدنهانپ  دنتفگ  البق 
هک یلاح  رد  ، تسا هداد  ار  هورگ  نیا  ياضعا  هب  یگدـنهانپ  داهنـشیپ  هک  تسه  یناهج  خرـسبیلص  زا  مادـص  نامز  رد  همان  کـی  دـشاب .

تیلاعف لاح  رد  زورهنابـش  هک  یلاح  رد  دنرادن ، یـسایس  تیلاعف  قح  قارع  كاخ  لخاد  رد  نیدهاجم  دناهدرک . در  ار  داهنـشیپ  نیا  اهنآ 
یـسایس تیلاعف  قح  اـهنیا  و 1968  لاـس 1951  ناگدـنهانپ  نوناـق  ساـسارب  دنتـسین  هک  دـندوب  مه  هدـنهانپ  رگا  یتح  دنتـسه . یـسایس 

ارهاظ دنـشاب . قارع  سیلپ  ندشهتـشک  نارگن  دیاب  اهنآ  تسین ، لوبق  لباق  قارع  رد  هورگ  نیا  تیعـضو  زا  اکیرمآ  تلود  ینارگن  . دـنرادن
؟ دـشیم نیمات  اجک  زا  نیدـهاجم  یلاـم  راـبتعا  تسا . رهـش  کـی  یعاـمتجا  یگنهرف و  یحیرفت ، تاـناکما  همه  ياراد  فرـشا  هاـگرارق 

نداد يرگید  یتفن و  ياهتکرـش  هب  هئارا  يارب  اهنآ  هب  یتفن  نپوک  نداد  یکی  دوب ؛ تروص  هب 2  هورگ  نیا  زا  مادص  یلام  ياهتیامح 
زا هناـیفخم  روط  هب  مادـص  تاـعالطا  هک  دراد  دوجو  دروم  نیا  رد  مه  یملیف  ناـشیراکمه . لاـبق  رد  قارع  تاـعالطا  هرادا  يوس  زا  لوپ 

يارب ماتیا  نادنمتـسم و  يرـشب ، قوقح  هناعا  مه  اکیرمآ  ییاپورا و  ياهروشک  رد  تفر . ول  ملیف  نیا  مادص  طوقـس  زا  سپ  هتفرگ و  اهنآ 
س  / http://irandidban.com عبنم : دوشیم . عمج  اهنیا 

ناریارد مسیرورت  تیهام 

نیا تخانـش  ناگبخن  مدرم و  نایم  رد  دنک .  یم  يوریپ  دحاو  عامجا  کی  زا  مسیرورت  هدیدپ  هب  هاگن  ناریا  رد  ناریارد  مسیرورت  تیهام 
. تسا هدنایامن  اهنآ  هب  اراکشآ  ار  دوخ  محرت  نودبو  نشخ  هرهچ  مسیرورت  هک  ارچ  . دریگ یم  همـشچ  رـس  خلت  هبرجت  کیزا  موش  هدیدپ 

ياهتلود زیمآ  ضعیبت  درکیور  لیلد  هب  لوا   . تسا هدـنام  هتخانـشانو  لوفغم  ناهج  یمومع  راکفا  نایم  رد  لـیلد  ود  هب  ناریا  رد  مسیرورت 
یلک روط  هب  تسا . هدادرارق  فده  زین  ار  نارادمتسایس  یتح  هک  اهتـسیرورت  هنابیرفماوع  تاغیلبت  لیلد  هب  مودو  مسیرورت  هب  تبـسن  نانآ 

. دـشاب یم  مسیرورت  هدـیدپ  هب  تبـسن  زیمآ  ضعیبت  هاگن  مادـص  روتاتکید  میژر  زا  دـعب  یناریا  ياهتـسیرورت  تسیز  طیحم  تفگ  ناوتیم 
تیمامت  . دـنک " یم  صخـشم  ار  ناریا  رد  مسیرورت  ياـه  هصیـصخ  نیرت  هتـسجرب  يرگ  یطارفا  تنوشخ و  ههد  ود  هدـنورپ  ییاـشگزاب 

قطنم هناحلسم ،  شورو  هار   . ناریا " نانمشد  اب  هدرپ  تشپ  ياهدنب  دز و  ییامن ،  گرزب  يزاس و  غورد  یمومع ،  راکفا  بیرف  یهاوخ و 
الاب اجنآ  ات  ار  هناحلـسم  لمع  هب  يدـنب  ياپ  نانآ   . تسا هدوب  شتایح  لوط  رد  نیدـهاجم  نامزاس  تیروحم  مسیرورت و  نایرج  رب  مکاح 
زیمآ تنوشخ  ریغ  یعامتجا  یـسایس و  ياه  مرها  اب  ْاقلطم  هدرمـش و  دودرم  ار  یفنـص  یعامتجا و  كرحت  تیلاعف و  هنوگ  ره  هکدنا  هدرب 

ار سدقم  زرم  اهنت  ناریا  رد  یتنطلس  تموکح  نامز  رد  دنیوگ .  یمن  نخس  هحلسا  نابز  زا  زج  نایرج  نیا  ناربهر  هتفگ  هب  هدوب و  هناگیب 
بالقنا زا  زیمآدـیدرت  یهاگن  اب  ْارمتـسم  لیلد  نیمه  هب  دنتـسناد و  یم  هناحلـسم  زیمآ  تنوشخ  تیلاعف  هب  ارچ  نوچ و  یب  قیمع و  دامتعا 
ودندومن اکیرمآ  اب  يراک  شزاس  هب  مهتم  ار  ناریا  ناربهر  ینیمخ و  هللا  تیآ  ادتبارد  نانآ  دـنیامن . یم  دای  یتنطلـس  دـض  مایق  ناونعب   57

ار راوخناهج  ياکیرمآ  لاگنچ  زا  ناریا  يزاس  دازآ  يارب  پچ  لاکیدار  شبنج  کـی  يزادـنا  هار  رتشیب و  تنوشخ  تساوخ  رد  ناـنآ  زا 
زج هب  هک  يوـحن  هب  دربـب  ـالاب  ار  دوـخ  یتالیکـشت  تیمک  تسناوـت  بـالقنا  زا  سپ  ياـضف  زا  هدافتـسا  اـب  یتـسیرورت  ناـیرج  دـندومن . 

ناریا نویـسایس  ياهزردنا  اه و  یهاوخریخ  مامت  يور  رب  ار  شـشوگ  ناریا  تیمکاح  يارب  ندیـشک  ناشن  طخ و  دـیدهت و  مسیراتیلیم و 
هورگ نیا  رب  هوـالع  دومن . دادـملق  دوخ  نمـشد  ناونع  هب  ار  ناریا  يدازآ  تضهن  لـک  ریبد  ناـگرزاب  سدـنهم  موحرم  هکیئاـج  اـت  تسب 

تردق بسک  زادنا  مشچ  اب  هک  لاس 1360  نینوخ  ياتدوک  هبـش  درک . زاغآ  ییاتدوک  يدرکیور  اب  ار  هناحلـسم  لمع  ادتبا  زا  نیدهاجم 
دناشک رتشیب  هچ  ره  يزیرنوخ  هب  ار  نانآ  تخس  تسکش  نیا  دروخ . یتخس  تسکش  نآ  اب  یعامتجا  راکـشآ  تفلاخم  لیلد  هب  دش  زاغآ 

للع یـسررب  راتـشون  نیا  فدـه  دومن .  لاعف  نهیم  هیلع  گنج  رد  تخادـنا و  مادـص  نماد  هب  ار  نانآزرمو  دـح  یب  تنوشخ  درکیور  و 
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دوخ هشیپ  ار  یبیرف  ماوع  تردق  هب  یبایتسد  مدع  رطاخب  اهتـسیرورت  زورما  دـشاب  یم  نآ  هنابلط  تردـق  تیهامو  ناریا  رد  مسیرورت  زاغآ 
یناسیدق تسکـش  ردو  دنـشاب  یمزیرنوخ  يزوریپ  رد  اهتـسیرورت  دنرب . یم  راک  هب  تیعقاو  سوکعم  يارب  يا  هدرتسگ  شالتودنا  هتخاس 

یسایس و ياه  مطالت  اهنارحب و  زورب  کیـسالک  لماوع  یفاکـش  دبلاک  دنتفرگ . تسد  هب  حالـس  يدازآو  مدرم  يارب  طقف  دنا  یعدم  هک 
ضرف شیپ  روطب  ناسانش  هعماج  هک  تسا  یلماع  هس  درک  دهاوخ  ناریا  رد  مسیرورت  هدیدپ  تخانـش  رد  یگرزب  رایـسب  کمک  یعامتجا 

روشک 2) یلخاد  روما  رد  ناـگناگیب  تلاـخد  ( 1 زا : دـنترابع  دـنناد  یم  حالـس  نتـشادرب  يارب  يزوجم  ای  تنوشخ و  زورب  ثعاب  ار  اهنآ 
رد مسیرورت  تیهام  دـناوت  یم  یـساسا  لاؤس  هس  هب  خـساپ  نیاربانب  اه  هدوت  رقف  شحاف و  یتاقبط  تاـفالتخا  ( 3 ملظ .  دادبتـسا و  دوجو 

روشک کی  لاغـشا  تحت  ای  تشاد و  هدـناشن  تسد  تموکح  کـی  بالقنا 1357 ،  زا  دـعب  ناریا  ایآ  دزاس .  صخـشم  اـم  يارب  ار  ناریا 
دادبتسا يروتاتکید و  دوجو  ایآ  دوب ؟  هتشاذگن  یقاب  هحلسا  باختنا  زج  يزیرگ  هار  یتاقبط  شحاف  تافالتخا  ایآ  تشاد ؟  رارق  یجراخ 

نیدهاجم لوا  لاوئس  هب  خساپ  دوب ؟  نکمم  ینیمز  ریز  زیمآ  تنوشخ  تیلاعف  اهنت  هک  دوب  هداد  رارق  ریثأت  تحت  نانچ  ار  یـسایس  ياضف  ، 
ایآ : " دـنیوگ یم  بالقنا  زا  سپ  لوا  رود  يروهمج  تسایر  تاباختنا  رد  نامزاس  تکرـش  اب  هطبار  رد  نایئادـف  ياـهداقتنا  هب  خـساپ  رد 

 ، مکاح متـسیس  اب  داضت  ندرک  قلطم  تسا ؟  هدـش  ضوع  اه  سکع  ياج  طقف  تسا و  هتـشذگ  تیعـضو  نامه  ْاـقیقد  دوجوم  تیعـضو 
یکاح هکلب  ، هابتـشا لیلحت  هیزجت و  کی  نیبم  اهنت  هن  هدـش ،  ضوع  اه  سکع  ياج  طـقف  هدرکن و  يرییغت  چـیه  عاـضوا  ییوگ  هچناـنچ 

هک تسا  تیعقاو  نیا   … دومن . دهاوخ  رتراومه  رایسب  ْالمع  مسیلایرپما  ددجم  هطلـس  يارب  ار  هار  هک  تسا  یکانرطخ  سب  ياهدومنهرزا 
یم يدصت  ار  یـسایس  تردق  يدیدج  تاقبط  هدـش و  نوگنرـس  نآ  هدـناشن ي  تسد  میژر  و  هتـسباو ،  يراد  هیامرـس  یـسایس  هطلس ي 
ياج طقف  ایوگ  هک  مینک  دروخرب  نانچ  زین  دوجوم  متـسیس  اب  ْادمع  میهاوخب  میریگب و  هدیدان  ار  هدش  ماجنا  یـسایس  تارییغت  رگا  دننک . 

میهاوخ رد  یفارحنا  عضاوم  هب  هتشاگنا و  هدیدان  ار  متسیس  تیناقح  تیعورـشم و  يا ،  هدوت  میظع  هناوتـشپ  ْاعبط  هدش ،  ضوع  اه  سکع 
زا سپ  ناریا  رد  هک  یتموکح  هک  دشاب  دقتعم  دشاب و  هتشاد  یئانـشآ  نآ  زا  سپ  ناریا و  بالقنا  ثداوح  اب  هک  تسین  سکچیه  دیطلغ . 

رتشیب هچنآ  هکلب  دشاب . تردق  ياه  بطق  زا  یکی  هب  هتسباو  ای  اهزرم و  زا  جراخ  یتردق  هب  هتسباو  دمآ ،  راک  يور  یتنطلـس  ماظن  طوقس 
هب نآ  زا  هک  يا  هدـیا  تسا .  هدروآ  ار  يدـیدج  هدـیا  طخ و  دوخ  اب  هک  تسا  عوضوم  نیمه  اضق  زا  دـنک  یم  زیاـمتم  ار  ناریا  تموکح 

زورما ْارهاظ  دـهاوخ ،  یمن  نیا  زا  رتشیب  زیچ  چـیه  دراد و  یخیرات  هظفاح  هب  زاین  اـهنت  یتیعقاو  نینچ  فشک  دوش .  یم  ریبعت  ییارگداـینب 
هک تسا  نیا  دوش  هراشا  نآ  هب  دـیاب  دـجنگ و  یم  شخب  نیا  رد  هچنآ  تسا .  هتـشذگ  زا  رت  صخـشم  رایـسب  ناریا  تیعـضو  اـیند  رد  زین 

روطب هکلب   . دندادن رارق  مکاح  ماظن  اب  دوخ  تاضراعت  هناهب  ار  روشک  یلخاد  روما  رد  ناگناگیب  تلاخد  ای  یگتـسباو  هاگچیه  نیدـهاجم 
اب نیگنن  ياـهدادرارق  ماـمت  وغل  دـندرک .  یم  بلط  یمالـسا  يروهمج  ناـمکاح  زا  ار  اـکیرمآ  مسیلاـیرپما  هیلع  زیمآ  رهق  هزراـبم  یطارفا 

سپ هک  تفگ  ناوت  یم  هک  يرما  دندرشف ،  یم  ياپ  یتخـس  هب  نآ  رب  اهنآ  هک  دوب  هدش  هتـسب  یتنطلـس  تموکح  نامز  رد  هک  مسیلایرپما 
دروم رد  رادـشه  تشادـن .  یتیعوضوم  چـیه  رگید  نیقی  روطب  اکیرمآ  يوس  زا  طابترا  عطق  اـب  دوب و  هداد  يور  يوحنب  دوخ  بـالقنا  زا 

ناسوساج يدایا و  همکاحم  يارب  تساوخرد  ناریا و  رد  اکیرمآ  ترافـس  ریخـست  زا  سپ  صوصخب  ناریا  رد  ایـس  لماوع  ددـجم  تیلاعف 
قافتا ناریا  رد  هک  يروما   . دوب یمالـسا  يروهمج  اب  نیدـهاجم  هبناجکی  تاضراعت  ياه  لصف  رـس  هلمج  زا  ماظتنا )  ریما  ْالثم  اـکیرمآ ( 
هدرزآ اه  یئ  اکیرمآ  ادابم  ات  دننک  یم  زیهرپ  تدش  هب  نآ  يروآدای  زا  نیدهاجم  نکیل  دـهد  یم  ار  نآ  ناوات  زین  نونکا  مه  ناریاو  داتفا 

اراد ار  هناگیب  یتلود  تیمومیق  تحت  یجراخ و  يورین  طسوت  لاغـشا  طیارـش  بـالقنا  زا  سپ  ناریا  هک  تفگ  ناوت  یم  ْاـعطق  اـما  دـنوش .
لـسوت هناـگیب  روضح  هب  ضارتعا  ناونع  اـب  یکـسمتسم  هب  دـناوت  یمن  ناریا  رد  مسیرورت  هک  تفگ  ناوت  یم  تیعطاـق  نیمه  اـب  و  دوبن . 

کی قبطرب  اریز  تسا ،  رتدعاسم  مسیرورت  دشر  يارب  طیحم  دشابرتمک  قانتخا  هعماج  کی  رد  هزادـنا  ره  مود  لاوئـس  هب  خـساپ  دـیوج .
زا دـنناوت  یم  زین  برخم  ياـههورگ  هکلب  يداـع  نادنورهـش  طـقف  هن  دوش و  یم  نادنورهـش  ریگنماد  يرتمک  ياـه  تیدودـحم  نوناـق ، 

لباقم رد  تموکح  يریذپ  بیسآ  زین  و   . دنیامن هدافتـسا  دوخ  فادها  هب  ندیـسر  هار  رد  دراد  رارق  همه  رایتخا  رد  هک  یتاناکما  يدازآ و 
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نیچ و يوروش و  ریهاـمج  داـحتا  زا  ناـهج  رتیلاـتوت  ياـهماظن  زا  مادـکچیه  رد  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  ْاـقیقد  و  تسا .  رتشیب  مسیرورت 
نوئـش مامت  رب  قلطم  لرتنک  اریز  دریگب ،  لکـش  روشک  نورد  رد  هتـسناوتن  یکیرچ  نامزاس  کی  هاـگچیه  یبیل  قارع و  اـت  هتفرگ  ماـنتیو 
نارود ناریا و  بـالقنا  زا  یناـمز  رید  تسا .  هدـش  هفخ  هفطن  رد  یتکرح  نیرتـکچوک  هدوب و  مکاـح  تلود  فرط  زا  يدرف  یعاـمتجا و 

هورگ دودـح 150  بـالقنا  زا  سپ  ناریا  رد  هک  تسین  يروآداـی  هب  زاـین  دـنراد  یبوـخ  هظفاـح  هک  اـهنآ  يارب  درذـگ ،  یمن  نآ  زا  سپ 
تیلاعف دشاب .  هداتفین  ایند  ياجک  چیه  رد  دیاش  هک  یقافتا   . دندرک یم  تیلاعف  اههورگ  هب  هتسباو  همانزور  هیرـشن و  دیاش 250  یسایس و 

هک یبهذـم  رجحتم  ياـههورگ  یبـالقنا و  مالـسا  نایعدـم  اـت  اهتـسینیلاتسا  زا  تفرگ  یم  رب  رد  ار  يا  هدرتسگ  رایـسب  فیط  اـههورگ  نیا 
هب نیدهاجم  دنتشادرارق .  فیط  نیا  رد   ، دندرک یم  اهتـسینومک  اب  یتسدمه  عرـش و  ماکحا  نتـشاذگ  اپ  ریز  هب  مهتم  ار  دیدج  تموکح 
 : دـنهد یم  خـساپ  نینچ   …… . ياه هیامرـس  ندرک  یلم  رب  ینبم  نیدـهاجم  همانرب  هب  یتسینومک )  کـچوک  هورگ  نایئادـف (  ياـهداقتنا 
 ) نیدهاجم یسایس  ياه  يریگعضوم  تایرشن و  اه و  هیمالعا  زا  ای  دنتخانش و  یمن  ار  نیدهاجم  نایئادف )  هیرشن   ) راک ناگدنسیون  رگا  "

یب ای  مهافت  ءوس  باسح  هب  ار  داریا  نیا  دوب  نکمم  دـندوب ،  ربخ  یب  دـش )  یم  سکعنم  زین  راشتنالاریثک  تاعوبطم  رد  بترم  روط  هب  هک 
دـش یم  سکعنم  مه  رگید  تاعوبطم  رد  هک  نیدـهاجم  تایرـشن  اـه و  هیمـالعا  هک  تفریذـپ  دـیاب  هنوگچ   ……… میراذـگب  یعـالطا 

ترافس یسوساج (  هنال  ریخست  زا  دعب  هلصافالب  هک  دوب  ورین  مادک  نیا   : " دنک یم  هفاضا  خساپ  نیمه  همادا  رد  دشاب !  قانتخا  زا  یکاح 
نآ رب  رخآ  هب  ات  داد و  رارق  تکرح  یمامت  نیعلا  بصن  ار  اه  هیامرـس  هیلک  هرداصم  اهدادرارق و  هیلک  وغل  رایع ،  مامت  يرگاشفا  اکیرمآ ) 

اهنویلیم زا  یکی  یتح  راک  ناگدنسیون  هک  تسا  نکمم  ایآ  درب ؟  شیپ  مدرم  هدوت  قامعا  ات  ینویلیم  داعبا  رد  ار  اهراعش  نیا  درشف و  ياپ 
اهنآ هک  تسا  نکمم  ایآ  دنـشاب ؟  هدـیدن  دـندرک  شخپ  نارهت  رد  نیدـهاجم  طقف  هطبار  نیمه  رد  هک  ار  يدراکالپ  هیمـالعا و  رتسوپ و 

هظحالم دوش  یم  رداص  ام  بناج  زا  نایم  رد  زور  ای  زور  ره  هرداصم  هملک  رب  دـیکأت  اـب  ْاـقیقد  هک  ار  يررکم  ياـه  هیمـالعا  زا  کـیچیه 
کی اهنت  هن  نیا  تسا و  نارهت  رد  طـقف  دراـکالپ  هیمـالعا و  رتسوپ و  ینویلیم  شخپ  رب  دـیکأت  اـجنیا  رد  هک  دـینک  هجوت  دنـشاب ؟  هدرکن 

خـساپ رد  رگید  یئاج  رد  تسا .  نایب  يدازآ  دوجو  نآ  يرهق  هجیتن  ْاتعیبط  هک  دـشاب  یم  نایم  رد  زور  ای  زور  ره  هکلب  هداعلا  قوف  قاـفتا 
يا هدع  تسا  نکمم   : " دنیوگ یم  نینچ  دـنناد  یم  يراکـشزاس  یعون  ار  تاباختنا  هصرع  رد  نیدـهاجم  تیلاعف  هک  پچ  ياههورگ  هب 

هب مسیشاف  هکنآ  لاح  میرب .  یم  رس  هب  یتسیشاف  ْاقیقد  رفسمتا  رد  ام  الاح  هک  دنـشاب  دقتعم  متـسیس  اب  ناشداضت  ندرک  قلطم  هیجوت  يارب 
ناراد هیامرس  هژیو  هب  و  يراد ،  هیامرـس  یتسیرورت  نایرع  يروتاتکید  زا  یکاح  جیار )  حالطـصا  انعم و  هب  هن  و  نآ (  ینف  یملع و  ینعم 
ناوت یمن  رت  یملع  رتـقیقد و  نیا  زا   …… .. درادـن " يدروـم  ینوـنک  ناریا  رد  ینعم  نیا  هب  ْاـعبط  هک  تسا  یلاـم  حاـنج  یعاـجترا  قوـف 
يور پچ  کی  راتفرگ   : دـندومن " يروآدای  نیدـهاجم  هک  روطنامه  رگم   . دومن ریوصت  ار  بـالقنا  زا  سپ  یعاـمتجا  یـسایس و  ياـضف 

رب يارب  رتیلاتوت و  قطنم  نامه  زا  یشان  نیدهاجم  دوخ  نابز  زا  اهتیعقاو  نیا  نایب   . میشاب " هدش  دنـسپان  مومذم و  هنوگرامیب و  لوقعمان و 
نیب زا  دیاب  نآ  هتـشذگ  راثآ  مامت  هعماج و  نیدـهاجم  رتیلاتوت  قطنم  هشیدـنا و  رد  دوب . دـقتنمو  بیقر  ياههورگ  ندـناشن  دوخ  ياج  رس 
دیاب لا  هدیا  هعماج  شنیرفآ  يارب  دمآ . دهاوخ  دیدپ  ینیون  زارط  ناسنا  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  طقف  و  دـیآ .  دـیدپ  ینیون  هعماج  دورب و 
نیا شور  اما  درک .  قلخ  ون  زا  ار  هتـشذگ  ياه  یـصلاخان  زا  يراع  و  نیون )   ) ناسنا درب و  نایم  زا  ار  ناکاپان  دـیاب   . درک عورـش  رفـص  زا 
هچنآ اما  دنک ،  انب  هبارخ  نآ  رب  ار  دوخ  هاوخلد  نیون و  ندـمت  ات  دـنک  یم  زاغآ  ندرک  بارخ  اب  هک  تسا  نینچ  رکف  هتوک  غلابان و  قطنم 

زا تسا .  هدوهیب  يراظتنا  دوش  یم  هتخاـس  مسیراـتیلاتوت  تسد  هب  هک  یندـمت  تسا و  ندرک  بارخ  اـهنت  دـسر  یم  ناـیاپ  هب  تیقفوم  اـب 
داتفین و قاـفتا  دوب  نیدـهاجم  رظن  دروم  هک  هنوگنآ  تیمکاـح ،  کـی  رهاـظم  ماـمت  يزاـس  دوباـن  یناریو و  ناریا  بـالقنا  رد  هک  یئاـج 

ریاظن یجراخ و  تسایس  یناگرزاب ،  داصتقا ،  ای  دیدرگن و  دوبان  لماک  روطب  هریغ  و  شترا ،  هاگـشناد ،  رازاب ،  ریظن ،  یعامتجا  ياهداهن 
نوتم رد  اـهنآ  هک  هنوـگنآ  هکلب  تیعقاو ،  رد  هن  مسیلاـیرپما (  ددـجم  هطلـس  زاـس  هنیمز  تسناوـت  یم  تفاـین  کیژولوئدـیا  درکراـک  نآ 

تموکح نآ  عبطلاب  دشاب و  تشادن )  یلکشم  اکیرمآ  اب  رگید  ناریا  نونکا  دوب  نیا  زج  رگا  هک  ارچ  دندوب ،  هدومن  هعلاطم  یتسیـسکرام 
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دندومن موکحم  یهاگداد  رد  ار  ناریا  تموکح  نیدهاجم  هنوگنیدب  دـشاب . يروتاتکید  کی  مدرم  رب  ندز  هیکت  ياج  هب  تسناوت  یم  زین 
يادتبا زا  نیدهاجم  دوب .  يرهش  یتسیرورت  هدرتسگ  تایلمع  هلیـسوب  يدوبان  هرداص  مکح  دندوب و  دهاش  یـضاق و  ناتـسداد و  دوخ  هک 

نامز رس  رب  میمـصت  لکـشم  اهنت  دوب و  تیمکاح  اب  راب  تنوشخ  يریگرد  دندید  یم  دوخ  يور  شیپ  ار  هچنآ  ناریا  رد  تردق  ییاجباج 
هک دوب  یمهم  دراوم  هلمج  زا  ناریا  رد  هاش  هماکدوخ  تموکح  زا  هدـناماجب  یتاقبط  قیمع  هلـصاف  موس  لاوئـس  خـساپ  دوب .  زاغآ  هناـهبو 
 . تفر یم  رامـشب  بالقنا  مهم  ياهنامرآ  هلمج  زا  یتاقبط  هلـصاف  نیا  نتـشادرب  وحم و  دوب و  ناریا  بـالقنا  یط  رد  مدرم  ضارتعا  دروم 

بالقنا دندوب .  هدش  لیکـشت  فارـشا  زاتمم و  هقبط  زا  هکدوب  دودعم  يا  هدع  تیمکاح  ناریا  هعماج  رد  تاقبط  شیادـیپ  تلع  نیرتمهم 
هب عامتجا  رد  زونه  يداصتقا  متـس  یناشیرپ و  رقف و  ياـه  هولج  هچرگ  دـیدرگ  ناریا  رد  یتاـقبط  طـباور  ندز  مهرب  ثعاـب  لوا  ماـگ  رد 

يارب نامز  همانرب و  هکلب  تسین ،  رـسیم  هزور  کی  يا  هعماج  چیه  رد  يداصتقا  متـس  رقف و  لضعم  لح  هک  تسا  یهیدب  . دروخ یم  مشچ 
اب نامزمه  دوب  رگرامثتسا  هقبط  يرانکرب  یتاقبط و  مظن  ندروخ  مهرب  نامه  هک  رقف  ياحما  يارب  لماع  نیرتمهم  تسا .  مزال  نآ  يارجا 

عوضوم نیا  هب  تسناوت  یم  دنا  هدش  عقاو  رامثتسا  متس و  دروم  خیرات  لوط  رد  مدرم  هک  عوضوم  نیمه  كرد  اضق  زا  داد .  يور  بالقنا 
دننک میظنت  عامتجا  مدرم و  يارب  هعسوت  هافر و  ققحت  ياتسار  رد  ار  دوخ  یعامتجا  یـسایس و  ياه  يریگ  تهجاههوزگ  هک  دنک  کمک 

رکفنـشور ناونع  هک  يرـشق  دش .  هدرپس  یـشومارف  تسدـب  یـسایس  ياههورگ  طسوت  ناریا  بالقنا  زا  سپ  هنافـسأتم  هک  يریگ  تهج  . 
دوخ نیدـهاجم  دوب .  رت  هناگیب  مدرم  ياهدرد  اب  دومن  یم  ناونع  هقبط  یب  هعماج  يرارقرب  ار  دوخ  نامرآودیـشک  یم  كدـی  ار  یقرتم و 

ایراتلورپ رگراک (  هقبط  ار  دوخ   " هاگتساوخ و "   ( کچوک يراد  هیامرـس  یلم (  يزاوژروب  ار  دوخ  هاگتـساخ " ینورد "  ياه  لیلحت  رد 
ناریا هعماـج  تاـیعقاو  اـب  یقاـبطنا  رد  دوب و  یتسیـسکرام  ياـهیروئت  زا  هتفرگرب  هچرگ  ییاـه  يدـنب  هتـسد  نینچ  دـندومن .  یم  یفرعم  ( 
مدرم هدوت  زا  ادـج  يرـشق  هک  دـندش  هجاوم  تقیقخ  نیا  اب  عامتجا  هب  دورو  زا  سپ  زین  دوخ  اهنآ  هک  دوب  تیعقاو  نیا  نیبم  اما  تشادـن ، 

دـش یم  هتفگ  نخـس  فعـضتسم  ياه  هدوت  ياهجنر  مالآ و  زا  هک  اجنآ  بالقنا ،  زا  سپ  نیدهاجم  یـسایس  عضاوم  یمامت  رد  دنتـسه . 
هراشا نآ  هب  رامثتـسا  وحم  ناونع  هب  هچنآ  داد . یم  شیامن  قلخ  دـض  ار  نیریاسو  قلخ  يودرا  ردار  نانآ  هک  دوب  یتاـغیلبت  يدژارت  کـی 

هب دوب  يا  هراشا  ْاتحارـص  داد  یم  ار  دوخ  تشونرـس  رب  اه  قلخ  تیمکاح  راعـش  هک  اجنآ  دوب و  تیمکاح  هیلع  یـسایس  يا  هینایب  دش  یم 
دوب هدیسر  ارف  نآ  نامز  هکیماگنه  تسرد  تسا . نانآ  هورگ  یخیراتو  موتحم  ثرا  تردق  هکنیاو  مسیلایـسوس  زا  نانآ  یفـسلف  تشادرب 

ناحتما کی  رد  دننک  شالت  مدرم  تداعـس  رقف و  يدوبان  يارب  یگدنزاس  ههبج  رد  دـندومن  یم  دادـملق  یقلخ  ار  دوخ  هک  ییاههورگ  ات 
 ) لیزرب رد  ربتکا 2002  رد  هک  یماگنه  دندوشگ . مدرم  يور  رب  ار  حالس  شتآ  دندومن و  باختنا  ار  هحلسا  دندروخ .  تسکش  یخیرات 

دسرب يروهمج  تسایر  هب  دوب  هتسناوت  ینف  رگراک  کی  هک  نیا  زا  ناهج  دیسر  يزوریپ  هب  يروهمج  تسایر  تاباختنا  رد  اولیسادالول ) 
يروتاتکید نامز  نیزراـبم  زا  یئاـجر  یلع  دـمحم  ياـقآ  دوب .  هداد  يور  نآ  زا  لـبق  ههد  ود  هدـیدپ  نیا  ناریا  رد   . دـیدرگ هدز  تفگش 

ياه تیصخش  زا  هک  وا  دزادرپب ،  لیـصحت  هب  دنک و  شاعم  رارما  دوب  هتـسناوت  یـشورف  تسد  اهجنر و  لمحت  اب  یناوج  رد  هک  دوب  يدرف 
ناریا ياهاتـسور  نیرت  تسدرود  رد  مه  زونه  داد و  رارق  هعماج  نیمورحم  هب  تمدـخ  ار  دوخ  ناـمرآ  بـالقنا  زا  سپ  دوب  یلم  هتـسجرب 

نیا وا  دای  هب  ناریا  رد  نونک  ات  درک و  نییعت  يرمتسم  قوقح و  تسرپرس  یب  نانزریپ  نادرمریپ و  يارب  هک  دوش  یم  هتفگ  يدرم  زا  نخس 
هک ییاهتیصخش  زا  يرایسب  داد ؛  رارق  دوخ  فاده  نیلوا ا  وزج  ار  یئاجر  نوچمه  یتیصخش  مسیرورت  حالـس  شتآ  تسا .  رارقرب  شور 
هک يدارفا  دندوب  هدرک  سمل  شیوخ  دوجو  اب  ار  مدرم  درد  دنتـشاد و  یتشونرـس  نینچ  دـنتفرگ  رارق  تیمکاح  سأر  رد  بالقنا  زا  سپ 
زا سپ  یـسایس  ياهنایرج  یتاقبطو  هنایارگ  مدرم  اـهیریگ  تهج  درومرد  دـنا .  هدـش  هتفرگ  ناریا  زا  اهتـسیرورت  يزوت  نیک  رد  کـیاکی 

عـضو هب  یـضارتعا  ناریا  رد  تنوشخ  شیادـیپ  دومن  ناـعذا  دـیاب  هناـفرط  یب  يرواد  کـی  رد  اـما  تفگ . نخـس  داـیز  ناوت  یم  بـالقنا 
تلادع يرارقربو  تفرشیپ  عنام  هزادنا  هچ  ات  تنوشخ  لامعااب  هک  دنشاب  وگخـساپ  دیاب  مسیرورت  ناببـسم  هکلب  دوبن ،  یعامتجا  ناماسبان 

رـس هاگچیه  ناهج  ناهاوخیدازآو  دنمـشوه  نارادمتـسایس  نایم  رد  دیدرگ  روآدای  دیاب  خـیرات  هنیـس  رد  تبث  يارب  دـنا . هدـش  یعامتجا 
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. تــسا هدـــنامن  هتخانـــشان  تــسا  هدوــب  هناــگیب  ياــهورین  تیاــمح  یهاوــخ و  تیماــمت  اـــنامه  هــک  ناریا  رد  مــسیرورت  همـــشچ 
س  / http://www.irandidban.com: عبنم

نیقفانم یتسیرورت  ياهتایلمع  هب  یهاگن 

اهتیانج و روآدای  ناریا  رد  نیقفانم  یتسیرورت  کـهورگ  ماـن  هدازرومیت  همطاـف  هدنـسیون : نیقفاـنم  یتسیرورت  ياـهتایلمع  هب  یهاـگن 
. تسا هدش  مدرم  زا  يدایز  رامش  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  هتـسجرب  تاماقم  زا  يرایـسب  تداهـش  بجوم  هک  تسا  یتسیرورت  تامادقا 

رقتسم تسا ، ناریا  زرم  مه  هک  قارع  هلاید  ناتسا  قرـش  رد  فرـشا  مان  هب  یهاگودرا  رد  ههد 1980  زا  یتسیرورت  کهورگ  نیا  ياـضعا 
يوس زا  هتفرگ  تروص  ياهتیلاعف  قارع و  دـیدج  تلود  ندـمآ  راک  يور  اب  دـنتخادرپ . ثعب  میژر  اب  هبناـجهمه  يراـکمه  هب  دـندش و 
مالعا صخشم  روط  هب  کهورگ  نیا  نارس  تشونرس  هتبلا  دش . دهاوخ  هتـسب  هدنیآ  هام  ات 2  هاگودرا  نیا  یقارع  تاماقم  هتفگ  هب  نارهت ،

هایـس تسرهف  زا  ار  نیقفانم  ماـن  کـهورگ ، نیا  زا  تیاـمح  رد  یـسایس و  یمادـقا  رد  اـپورا  هیداـحتا  ینونک ، عطقم  رد  اـما  تسا ؛ هدـشن 
یتـسیرورت کـهورگ  يریگلکـش  درک . هئارا  اـهنآ  ندوب  تسیرورت  رب  لـیلد  نارازه  ناوـتیم  هک  یلاـح  رد  درک ، جراـخ  اـهتسیرورت 
نارکفنشور حالطصا  هب  زا  نت  طسوت 3  یماظن ، یـسایس  هورگ  کی  ناونع  هب  نیقفانم )  ) قلخ نیدـهاجم  نامزاس  لاس 1344  رد  نیقفانم 

تازرابم تسکش  دادرخ و  یمدرم 15  مایق  بوکرس  ریثات  تحت  نامزاس  نیا  دش . سیسات  يولهپ  هتسباو  میژر  ینوگنرس  فده  اب  ناوج ،
پچ و ياهنایرج  براجت  اهيروئت و  زا  يریگهرهب  اـب  جـیردتب  دیـسر و  هناحلـسم  هزراـبم  هب  دربهار  نیودـت  ناـیرج  رد  زیمآتملاـسم ،

تیرثکا نامزاس و  نیا  ناراذـگناینب  لاس 50  رد  درک . ذاختا  کیتکات  رد  ار  يرهـش  یکیرچ  گنج  هویـش  نیتال ، ياکیرمآ  تسیـسکرام 
. تفرگ رارق  لماک  لالحنا  هناتـسآ  رد  نآ  یلـصا  ياـهرداک  زا  يدادـعت  ناراذـگناینب و  مادـعا  اـب  ریگتـسد و  كاواـس  طـسوت  نآ  رداـک 
تفرگ و تروص  نآ  رد  ینینوخ  هیفـصت  نآ  یپ  رد  تفریذپ و  ار  مسیـسکرام  يژولوئدـیا ، رییغت  اب  لاس 54  رد  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس 

ياضعا هاش ، طوقـس  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  اب  لاس 57  رد  دندیـسر . لتق  هب  یفقاو  فیرـش  دیجم  هلمجزا  نآ  ياهرداک  زا  يدادـعت 
سوق شک و  لاـس  لاـبند 3  هب  لاس 60  زا  دـنتخادرپ و  بالقنا  اب  تفلاـخم  هب  ادـتبا  ناـمه  زا  دـندش و  دازآ  نادـنز  زا  هورگ  هدـنامیقاب 
دندش هدنهانپ  قارع  هب  سپس  هسنارف و  هب  هورگ  نیا  نارس  نآ  بقاعتم  دندیزگرب . ناریا  یمالسا  يروهمج  هیلع  ار  هناحلسم  یشم  هرخالاب 

رد یپردیپ  ياهتسکـش  لابند  هب  دـنداد . رارق  ناریا  مدرم  عفانم  هیلع  مادـص و  تلود  ياهتسایـس  ياتـسار  رد  لماک  روط  هب  ار  دوخ  و 
کهورگ دعب  هب  لاس 64  زا  ینعی  لصفرـس  نیا  زا  داتفا . هار  هب  کیژولوئدیا  بالقنا  مان  هب  يدـیدج  ياهثحب  هدـش ، مالعا  ياهدربهار 

درک و یط  تعرـس  هب  ار  كانرطخ  یتسیرورت  یبهذـم  هقرف  کـی  هب  ندـش  لیدـبت  ریـسم  لـمع  رد  نیقفاـنم ، یماـظن  یـسایس  یتسیرورت 
فرـصت دصق  هب  دز و  دوخ  یگنج  هبرح  نیرخآ  هب  تسد  يدـیماان  اب  لاس 67  دـناشک . كانلوه  هداعلاقوف  ياهطرو  هب  ار  دوخ  ياهورین 

تسکش رامشیب  تافلت  لمحت  اب  زور  زا 3  سپ  دمآرد و  تکرح  هب  نارهت  تمس  هب  یبرغ  تاحیلـست  یقارع و  ياهورین  کمک  اب  نارهت 
نطو لوغـشم  اقب ، هار  اـهنت  ناونع  هب  رـضاح  لاـح  رد  کـهورگ  نیا  دـندش . يراوتم  قارع  هب  راـچان  هدـنامیقاب  ياـهورین  تفریذـپ و  ار 

تامادـقا دـبایب . تاـجن  يارب  يرفم  گرزب  ياهتردـق  هب  ندـش  نازیوآ  اـب  دـشوکیم  تسا و  ناـگناگیب  عـفن  هـب  یـسوساج  یـشورف و 
ياهنوگ هب  دهدیم ، لیکـشت  ار  هناحلـسم  تالمح  اهرورت و  زا  یعیـسو  فیط  نیقفانم ، یتسیرورت  کهورگ  درکلمع  نیقفانم  یتسیرورت 

لاس 59 لیاوا  دناهدیسر . تداهش  هب  یتسیرورت  تامادقا  نیا  رد  نامروشک  مدرم  زا  رفن  رازه  هتفرگ 16  تروص  ياهیسررب  ساسارب  هک 
هب ییوگخـساپ  لاـح  رد  دـندوب ، هر )  ) ینیمخ ماـما  هدـنیامن  ناونع  هب  عقوم  نآ  رد  هک  بـالقنا  مظعم  ربهر  ياهنماـخ ، هللا  تیآ  ترـضح 

یتحارج دنتفرگ و  رارق  دصق  ءوس  دروم  نیقفانم  هدش  يراذگبمب  ياهتوصطبض  طسوت  نارهت  هاگـشناد  رد  نایوجـشناد  ياهشـسرپ 
ینارنخـس لاح  رد  رذوبا  دجـسم  رد  ینیمخ  ماما  تقو  هدـنیامن  ياهنماخ ، هللاتیآ  یتقو  ریت 1360 ؛ یتسیرورت 6  هثداح  دنتـشادرب . قیمع 

اب دـندید ، يروهمج  تسایر  دنـسم  زا  لزع  هناتـسآ  رد  ار  دوخ  هارمه  رای و  ردـصینب ، هک  نآ  زا  سپ  نیقفانم  کهورگ  ياسور  دـندوب ،
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نمـض يربتکوم  غیت  وقاچ و  اب  ای  تسد  هب  هحلـسا  یعمج  ناهگان  دندناوخارف و  اهنابایخ  هب  ار  دوخ  ياهورین  هناحلـسم ، شروش  مالعا 
یتسیرورت کهورگ  تامادقا  نیرتعیجف  زا  یکی  دندرک . یمخز  زین  ار  یعمج  دـندناسر و  تداهـش  هب  ار  يدادـعت  هانگیب  دارفا  هب  هلمح 

رتکد تداهـش  بجوم  درک و  بیرخت  ار  یمالـسا  يروهمج  بزح  زکرم  يوق  یبمب  هک  دوب  ناـمز  نیا  رد  داد . خر  ریت 60  رد 7  نیقفانم 
، يرمک حالـس  اب  نیقفانم  ياضعا  زا  ياهجفا  مظاک  ریت 60   8 دش . ماما  نارای  زا  نت  زا 72  شیب  روشک و  تقو  یلاـعناوید  سیئر  یتشهب ،
رویرهش 60  8 درک . یشکدوخ  حالس  نامه  اب  زین  دوخ  دناسر و  تداهش  هب  یمالسا  بالقنا  يارـسداد  رد  ار  نیوا  نادنز  سیئر  یئوچک 

ناـمتخاس رد  هـک  یبـمب  راـجفنا  رثا  رب  ریزوتـسخن  رنهاـب ، داوجدـمحم  اـب  هارمه  ناریا  یمالــسا  يروـهمجسیئر  ییاـجر ، یلعدـمحم 
هللاتیآ نیقفانم ، ياضعا  رگید  زا  وکین  دیجم  رویرهش 60   20 دندیسر . تداهش  هب  دوب ، هدش  هدراذگ  راک  نیقفانم  طسوت  يریزوتسخن 

رگید زا  نایولع  يداـه  رهم 60   7 دـناسر . تداهـش  هب  هـعمج  زاـمن  يرازگرب  زا  سپ  مدرم  زا  نـت  هارمه 17  ار  زیربت  هعمج  ماـما  یندـم 
ماما بیغتـسد  هللاتیآ  نیقفاـنم ، ياـضعا  زا  زاوآ  بدا  رهوگ  رذآ 60   30 دـناسر . تداهـش  هب  ار  داژنیمـشاه  هللاتیآ  نیقفانم ، ياضعا 
لاح رد  دزی  هعمج  ماما  یقودـص  هللاتیآ  ریت 61   11 دناسر . تداهـش  هب  رگید  رفن  هارمه 12  دوب  هعمج  زامن  مزاع  یتقو  ار  زاریـش  هعمج 

یفرشا هللاتیآ  رهم 61   23 دیـسر . تداهـش  هب  یعیجف  زرط  هب  دوب ، یـشترا  سابل  هب  سبلم  هک  قفاـنم  وضع  کـی  طـسوت  هاـگیاج  كرت 
تداهـش هب  نیقفانم  کهورگ  ياضعا  زا  یمرکادـخ  نیـسحدمحم  طسوت  هاشنامرک  عماـج  دجـسم  رد  هاـشنامرک  هعمج  ماـما  یناهفـصا ،

، ياهنماخ هللاتیآ  تماما  هب  نارهت  هعمج  زامن  يرازگرب  لـحم  رد  ییولیک  یبمب 7  نداد  رارق  اب  لدروک  نیقفانم  دنفسا 1363   24 دیسر .
حورجم رفن  دندیـسر و 88  تداهـش  هب  رفن  بمب 14  نیا  راجفنا  رثا  رب  دـندناسر . تداهـش  هب  ار  هعمج  زاـمن  رد  رـضاح  دارفا  زا  يرایـسب 

هلابز هب  ار  ناگداپ  نیا  هدـنیآ  هاـم  ات 2  تسا  هتفرگ  میمـصت  فرـشا  ناـگداپ  لرتنک  نتفرگ  تسد  هب  زا  سپ  قارع  دـیدج  تلود  دـندش .
لاس 1377 و رد  ناریا  ياهنادنز  سیئر  يدروجال ، هللادسا  رورت  هب  ناوتیم  نیقفانم  یتسیرورت  تامادقا  رگید  زا  دراپـسب ،  خـیرات  یناد 

ماجنا اب  نیقفاـنم  کـهورگ  ياـضعا  زا  يراـتفگ ، مارآ  نـمهب 1379   4 درک . هراشا  ناریا  حلـسم  ياـهورین  هدـنامرف  يزاریـش  دایـص  یلع 
هلمح دـش . مدرم  زا  يدادـعت  ندـش  یمخز  ندیـسر و  تداهـش  هب  بجوم  نارهت ، مدرم  ناـیم  رد  کـجنران  هلیـسو  هب  يراـحتنا  تاـیلمع 
دیهش هاگشناد  هب  ياهراپمخ  هلمح  دش ، رفن  ندش 7  حورجم  رفن و  تداهش 2  بجوم  هک   1379 لاس رد  نارهت  رصعیلو  نابایخ  ياهراپمخ 

تـالمح رگید  زا  نارهت  رد  ینوکـسم  هعومجم  هب  ياهراـپمخ  هلمح  مـالیا و  رد  ینوکـسم  ناـمتخاس  هب  ياهراـپمخ  هلمح  زاوها ، نارمچ 
، ناریا یمالـسا  يروهمج  يوس  زا  همانعطق 598  شریذـپ  زا  سپ  نیقفانم  رب  ینایاپ  داصرم ، تایلمع  تسا . نیقفانم  کـهورگ  یتسیرورت 

قارع شترا  دش  رارق  هک  بیترت  نیا  هب  دندرک . ناریا  هیلع  روک  ياهلمح  هب  مادـقا  مادـص ، میژر  اب  یگنهامه  یط  لاس 1367  رد  نیقفانم 
هدش و ناریا  دراو  یتحارب  دنناوتب  نیقفانم  ياهورین  ات  دنک  لوغشم  دوخ  هب  ار  مالسا  ناگدنمزر  ناریا ، یبونج  قطانم  هب  نیگنـس  موجه  اب 

گنج ياهههبج  رد  نامروشک  ناگدنمزر  فعـض  هناشن  ار  همانعطق  شریذپ  نیقفانم  هدرکرـس  يوجر ، دوعـسم  دـننک . يورـشیپ  نارهت  ات 
گنهامه حرط  کی  رد  تسارآ . یماظن  ياههورگ  رد  ار  دوخ  ياهورین  صوصخ  نیمه  رد  دوب و  هداتفا  نارهت  فرـصت  رکف  هب  هتـسناد و 

شوخ دننک . يورـشیپ  برغ  تمـس  زا  یتحارب  زین  نیقفانم  ات  دننک  هلمح  ناریا  هب  بونج  زا  یقارع  ياهورین  دوب  هدش  رارق  قارع  شترا  اب 
دوب هدرک  مالعا  دوب ، نارهت  روحم  هدنامرف  هک  یچمـشیربا  يدهم  هب  هلمح  زا  شیپ  بش  يوجر  دوعـسم  هک  دوب  يدـح  ات  نیقفانم  یلایخ 
رگید هب  نیقفانم  هدرکرـس  نیا  دوش . رقتـسم  نآ  رد  ینامز  ات  دـنک  هدامآ  يولع  نابایخ  رد  ار  يو  قباـس  راـک  قاـتا  دیـسر  نارهت  هب  یتقو 

دنشکب دنتساوخ  هک  ار  یسک  ره  دنهد و  ماجنا  دنتساوخ  يراک  ره  تعاس  ات 48  نارهت  هب  دورو  زا  سپ  ات  دوب  هداد  روتسد  دوخ  ياضعا 
هک ییاهورین  تسویپ . دـنهاوخ  اهنآ  هب  مدرم  ناریا  هب  دورو  تروص  رد  درکیم  روصت  يوجر  دـهدب . یمومع  وفع  نامرف  يو  هک  نیا  اـت 

کی دندوب ، هدید  شزومآ  هک  نیقفانم  کهورگ  یمیدق  ياضعا  هتـسد  کی  دـندشیم ؛ هتـسد  لماش 3  دنتشاد  تکرـش  تایلمع  نیا  رد 
نیقفانم تایلمع ، نیا  يادـتبا  رد  دـندوب . نیقفانم  کهورگ  ناریـسا  مه  يرگید  دـندش و  هفاضا  رگید  ياـهروشک  زا  هک  ییاـضعا  هتـسد 
تکرح يالاب  تعرـس  تلع  دـننک . یط  داـیز  تعرـس  اـب  ار  هاـشنامرک  يرتمولیک  رد 34  ربزراهچ  هقطنم  اـت  قاـتاپ  هگنت  دـندوب  هتـسناوت 
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شخب بونج  ههبج  هب  قارع  شترا  نیگنـس  موجه  لیلد  هب  اریز  دوب ، روشک  برغ  رد  یماظن  ياوق  نتـشادن  روضح  نیقفاـنم ، ياـهنوتس 
تکرح ربارب  رد  لـیلد  نـیمه  هـب  دـندوب  قارع  مجاـهت  عـفد  لوغــشم  یبرغ  بوـنج  ياـهههبج  رد  ناـمروشک  یماـظن  ناوـت  زا  ياهدـمع 

هب ار  نیقفانم  ياهورین  داصرم  هب  موسوم  تایلمع  رد  نامروشک  یماظن  ياهورین  تیاهن ، رد  تشادـن . دوجو  یتمواقم  نیقفانم  ياـهنوتس 
کهورگ داـصرم  تاـیلمع  زا  سپ  نیقفاـنم  تیعـضو  دـندرک . رارف  قارع  كاـخ  هـب  اـهنآ  هدـنامیقاب  دـندرک و  یـشالتم  مدـهنم و  یلک 

لماوع هب  تدم  زارد  رد  لمع و  مادـص  مجنپ  نوتـس  ناونع  هب  دـنداد و  همادا  ناریا  هیلع  ار  دوخ  ياهتیلاعف  قارع  رد  نیقفانم  یتسیرورت 
نیا دـندرک . کمک  قارع  عولخم  روهمجسیئر  مادـص ، هب  اهدرک  بوکرـس  رد  اهتسیرورت  نیا  هک  يروط  هب  دـندش ، لدـب  ثعب  میژر 

، اههاگـشیاسآ یـشزومآ ، ياهپمک  یماظن ، ياههورگ  رتافد ، هناخپاچ ، تالیکـشت ، قارع  رد  ثعب  میژر  نامز  رد  یتسیرورت  کـهورگ 
لاس رد  نیقفانم  یتسیرورت  کـهورگ  لاـعف  ياـضعا  دوب . هدرک  سیـسات  ار  دوخ  هب  صوصخم  ياهنادـنز  یتح  سرادـم و  اـهکینیلک ،

یللملانیب و تاماقم  اب  رادـید  قیرط  زا  هیروس  رد  دنتـشاد  دـصق  هیروس  ياهزرم  ندـش  هتـسب  قارع و  هب  اکیرمآ  هلمح  اـب  ناـمزمه  1382
يریگتـسد اب  هک  دنوش  جراخ  هیروس  زرم  هلیـسو  هب  قارع  زا  کهورگ  نیا  ياضعا  دنهد  هزاجا  ات  دننک  تساوخرد  اهنآ  زا  خرـس  بیلص 

وضع  2 تشاد ، هارمه  هب  ار  نامزاس  كرادـم  لوپ و  يدایز  رادـقم  دوخ  هارمه  دوب و  هدـش  لاـفغا  کـهورگ  نیا  طـسوت  هک  يروس  نز 
هدافتسا هناگود ، دروخرب  اب  نتگنشاو  اهییاکیرمآ ، طسوت  فرشا  ناگداپ  لرتنک  زا  سپ  دندش . هداد  ناریا  لیوحت  ریگتسد و  زین  نیقفانم 
تـسرهف رد  ار  نیقفانم  کهورگ  مان  درکیور ، نیا  مغر  هب  ینامز  عطقم  زا  سپ  هتبلا  هک  داد  رارق  دوخ  راک  روتـسد  رد  ار  اـهنآ  زا  يرازبا 

هتفرگ میمـصت  فرـشا ، ناگداپ  لرتنک  نتفرگ  تسد  هب  زا  سپ  قارع  دـیدج  تلود  زین  رـضاح  لاـح  رد  داد . رارق  یتسیرورت  ياـههورگ 
نیا ياههدرکرـس  اضعا و  يارب  یـصخشم  تشونرـس  زونه  یلو  دراپـسب ، خـیرات  یناد  هلابز  هب  ار  ناـگداپ  نیا  هدـنیآ  هاـم  اـت 2  هک  تسا 

س  / http://www.bashgah.net: عبنم تسا . هدشن  نییعت  دنربیم ، رس  هب  ییاپورا  ياهروشک  رد  اضعب  هک  یتسیرورت  کهورگ 

اهدمایپ ات  اه  هنیمز  هکم ؛  نینوخ  هعمج 

مـسارم بوکرـس  يارب  رهاظ  هب  هچرگا  هکم " نینوخ  هعمج   " یمالـسا يدهم  دمحم  هدنـسیون :  اهدـمایپ  ات  اه  هنیمز  هکم ؛  نینوخ  هعمج 
هچرگا دروخ . مقر  یمالـسا » بالقنا  رودـص   » اـب هلباـقم  تهج  رد  اـکیرمآ و  روتـسد  ساـسا  رب  تقیقح  رد  اـما  دوب ، نیکرـشم  زا  تئارب 

مشچ ربارب  رد  شیپ  زا  شیب  شقح  نخـس  یمالـسا و  بالقنا  تیمولظم  ات  تشگ  يا  هنیمز  دوخ  دیدرگ و  یمالـسا  بالقنا  طسب  بجوم 
نیطسلف هضافتنا  هک  دوب  نینوخ  هعمج  يادهش  ملهچ  رد  هکنآ  هن  رگم  دوب . بالقنا  رودص  رد  یفطع  هطقن  هک  دریگ  رارق  ناهج  نیملـسم 
تامازلا زا  یکی  تسا ، هدـش  هتخادرپ  نادـب  رتمک  یـسایس  فلتخم  لیالد  هب  هک  یخیرات  هثداح  نیا  يواـکزاب  ور  نیا  زا  دـیدرگ ؟ زاـغآ 

اب هلباقم  يارب  كدـنا  یـشالت  دـیآ  یم  یپ  رد  هچنآ  تسا . یمالـسا  بالقنا  جوم  طسوت  هدـش  هدـیدونرد  ياهزرم  تخانـش  رد  یخیراـت 
تئارب نیکرشم : زا  تئارب  مسارم  تسا . هتخاب  گنر  زین  اه  دیسررس  ياه  گرب  زا  یتح  شدوبدای  هک  تسا  هکم  نینوخ  هعمج  یـشومارف 

ییاهتیلاعف هب  احالطصا  و  اهنآ . اب  دنویپ  عطق  ناناملسم و  نانمشد  نیکرـشم و  زا  بانتجا  يرازیب و  موهفم  هب  ینآرق  يریبعت  نیکرـشم ،  زا 
دیدـش شهوکن  زا  هتـشذگ  نآرق  فلتخم  تایآ  رد  دوش . یم  قالطا  زین  دریگ  یم  ماجنا  یعاـمتجا  تروص  هب  جـح  یـسایس  دـُعب  رد  هک 
تئارب هب  نانآ و  اب  هلباقم  هب  يّدج  هیصوت  ناکرشم و  زا  دنویپ  نتسسگ  ترورـض  رب  دیکأت  اهنآ ، موش  ِتبقاع  نایب  و  ناکرـشم ،  كرش و 

رد ناکرـشم  زا  تئارب  مالعا  زراب  هنومن  تسا . هدش  حیرـصت  كرـش »  هل  عوضوم   » و كرـش »   » زا اهنآ  يرازیب  نالعا  ناکرـشم و  زا  ءایبنا 
هناعطاق هک  دـندوب  شناراـی  و  مالـسلا ) هیلع  هلآ و  اـنیبن و  یلع   ) میهاربا ترـضح  میرک ، نآرق  هنحتمم  هروس  هیآ 4  ربانب  نیـشیپ ،  ياهتما 

نیا هک  دـنک  یم  هدافا  ار  هتکن  نیا  ناربمایپ ،  هب  تایآ  نیا  رد  تئارب  لمع  دانـِسا  دنتـشاد . مالعا  اهنآ  ياهتب  ناکرـشم و  زا  ار  دوخ  تئارب 
زا ار  نادّـحوم  نانمؤم ،  ینوریب  راتفر  یـشم و  نییعت  اب  دراد و  زین  یعامتجا  یقوقح و  یـسایس و  هبنج  يداـقتعا ،  هغبـص  رب  هوـالع  لـمع 

طابترا دـنویپ و  نتـسسگ  و  بانتجا ،  يرازیب و  يانعم  هب  ار  تئارب »   » زین تغل  بتک  رد  هکنآ  هژیوب  دـنک . یم  زیامتم  نارفاـک  ناکرـشم و 
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ینیکرشم دهع  ضقن  زا  سپ  راب ،  نیتسخن  يارب  مالسا  خیرات  رد  نآ ،  یقاحلا  ماکحَا  و  نیکرشم »  زا  تئارب   » یمومع نالعا  دنا .  هتـسناد 
نیا لّفکتم  تئارب  هروس  تسخن  هیآ  هد  دـندوب . هتـسب  ینمـشد  مجاهت و  مدـع  نامیپ  مالـسا  ربمایپ  اب  ق )  8 ه ـ  ) هکم حـتف  زا  سپ  هک  دوب 

تایآ دندومرف . غالبا  ترجه  مهن  لاس  جح  مسارم  رد  ص )   ) مرکا لوسر  روتسد  هب  ار  تایآ  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوب . نالعا 
رظن هب  اریز  دوش ؛ یم  لماش  ار  نانآ ،  ریغ  ناگتـسب و  نامیپ  زا  معا  ناکرـشم ،  یمامت  نکـش ،  نامیپ  ِناکرـشم  زا  تئارب  رب  هوالع  روبزم ،

باطخ و  نکـش ، نامیپ  ِنیکرـشم  زا  يرازیب  تئارب و  مـالعا  لوا  هیآ  تسین ؛  لوا  هیآ  رارکت  تئارب ،  هروس  موس  هیآ  نارّـسفم ،  زا  یخرب 
ادخ و هک  دـننادب  همه  ات  نیکرـشم ، ّصاخ  هن  تسا ، مدرم  یمامت  هجوتم  تئارب »  ناذا   » نآرق ریبعت  هب  ای  تئارب  مالعا  تروص  هب  موس  هیآ 
زا تئارب   » غـالبا رد  دـنزاس . هداـمآ  مارح ، ياـههام  ندـش  يرپـس  زا  سپ  يرما ، نینچ  يارب  ار  دوخ  مدرم  دـنرازیب و  نیکرـشم  زا  لوـسر 

تایآ توالت  زا  سپ  داتـسیا و  هبطخ  هب  هنهرب ، ریـشمش  اب  ' ینِم ، رد  هجحیذ  مهد  رهظزادـعب  رد  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  نیکرـشم ،» 
َنِم ٌيَرب  هّللا  َّنَا   » ریبـعت هب  هجوـت  اـب   « - تئارب ناذا   » نومـضم دوـمرف . غـالبا  ار  مرکا  لوـسر  یقاـحلا  مکح  راـهچ  تـئارب ، هروـس  تـسخن 
یّلص مرکا  لوسر  ِیعطقم  هلباقم  دیابن  ار  هیمالعا  نیا  هک  دراد  نآ  هب  هراشا  هبوت  هروس  يدعب  ِیلیصفت  تایآ  دافم  و  ُُهلوسر » نیکرشملا و 

یگشیمه یمالسا و  لصا  کی  هدننک  نایب  غالبا ، هوحن  نومضم و  نیا  هکلب  تسناد ، نکش  نامیپ  ناکرـشم  راتفر  اب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا 
یناسنا و قوقح  ناضقان  دـیحوت و  لصا  ِنافلاخم  لباقم  رد  ار  ناناملـسم  مالـسا و  یـسایس  شور  ات  هدرک  ررقم  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا 

مالسا رگید  لوصا  تیاعر  بلاق  رد  بسانم ، فلتخم و  ياه  هنوگ  هب  دناوت  یم  تئارب  مالعا  ياه  هویش  دزاس . نشور  ناناملسم ، عورـشم 
تب و درط  ِیسایس  يداقتعا و  موهفم  انعم و  ِلصا  دوش ، ظوحلم  دیاب  نآ  يارجا  رد  نکر ، ناونع  هب  هچنآ  اما  دوش ، ماجنا  نامز  طیارـش  و 
هنارگمتـس و یـشم  هنارگ و  هئطوت  هنامـصخ و  ياهتـسایس  ندرک  موکحم  مالـسا و  نانمـشد  ناکرـشم و  زا  راـجزنا  نـالعا  و  یتسرپ ، تب 
نامز و باختنا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  یـسأت  شزرا  زین  و  تئارب ، ياوتحم  هب  هجوت  اب  رگید  يوس  زا  تساـهنآ . هناراـک  زواـجت 
رد مرح و  رد  ناکرشم ، زا  تئارب  نالعا  لکش  نیرتدمآراک  نیرتهب و  هک  دنک  یم  باجیا  عوضوم  مکح و  تبـسانم  تئارب ، نالعا  ناکم 

، درادـن تافانم  جـح  کسانم  لامعا و  اب  تئارب  نالعا  هک  درک  طابنتـسا  نینچ  ناوت  یم  زین  هبوت  هروس  موس  هیآ  زا  دریگ . ماجنا  جـح  مایا 
لمع ود  نیا  اهنآ ، زا  کی  ره  تاکرب  راثآ و  لـیمکت  يارب  هک  دـنک  یم  باـجیا  جـیاتن  تیهاـم و  فدـه و  رد  ود ، نآ  ناـیم  هطبار  هکلب 

یتدابع دریگ و  یم  ربرد  ار  يدیحوت  رئاعش  زا  يرایـسب  دوخ  عماج  موهفم  رد  جح ، اریز  دنریذپ ؛ ماجنا  رگیدکی  هارمه  یـسایس  يدابع و 
هللا تیب  تیعقوم  زا  یعاـمتجا  یـسایس و  يریگ  هرهب  ياـه  هنومن  تسین .  يدرف  یتکرح  ًافرـص  و  دور ، یم  رامـش  هب  یـسایس  یعاـمتجا ـ 

مالـسلا و مهیلع  راـهطا  همئا  مرکا و  لوـسر  تنـس  رد  دنتـسه ، نوـصم  نآ  رد  ناـگمه  هتفر و  رامـشب  یهلا  نـما  مرح  هـک  جـح  مارحلا و 
هارمه هیبیدـح ،  همانقفاوت  ساسا  رب  مرکا  ربمایپ  ترجه ،  متفه  لاس  رد  (1 مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  ام  تسا و  ددعتم  ناناملـسم 

فاوط و ماگنه  هب  ناناملسم  دنمهوکـش  شیارآ  هوحن  زا  دنتفر و  هکم  هب  ءاضقلا ) هرمع   ) هرمع کسانم  يارب  ناناملـسم ،  زا  نت  رازه  ود 
، مرکا لوسر  صخش  دندرب ؛  هرهب  ناکرـشم  ربارب  رد  ناناملـسم  تردق  شیامن  يارب  هحاور ـ  نب  هللادبع  راعـشا  هلمج  زا  نانآ ـ  ياهراعش 

فوفـص تئارب ،  غالبا  اب  مهن ،  لاـس  رد  ( 2 درک . تلئـسم  ادخ  زا  ار  اهنآ  يدوبان  ناکرـشم و  تسکـش  حوضوب  یعـس ، فاوط و  زا  سپ 
ماـکحا و يداـقتعا ،  لـئاسم  رد  قیمع  تاریثأـت  اـب  عادوـلا ،  هجح  مهد ،  لاـس  رد  ( 3 دـش . زیامتم  ًالماک  ناکرـشم  رافک و  زا  ناناملـسم 

هبطخ هکنانچ  دیدرگ ، یفرعم  نیکرشم  رافک و  رب  نآ  يالعتسا  نیملسم و  مالسا و  تمظع  رهظم  جح  دش و  رازگرب  یمالـسا  ِتایعامتجا 
لاس 58، رد  ( 4 دوب . مالسا  ناهج  یـساسا  مهم و  لئاسم  نمـضتم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  مخ  ریدغ  هفرع و  ینم و  ياه 
هیواعم و يرگنایغط  زا  دروآ و  درگ  ینم  رد  ار  هتسجرب  راصنا  نینمؤم و  هباحـص و  زا  يرایـسب  جح ،  مسارم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
؛ دوش عافد  قح  نید  زا  ات  دننک  غالبا  رگید  مدرم  هب  ار  وا  مایپ  جح ،  زا  تشگزاب  ماگنه  هک  تساوخ  ناشیا  زا  تفگ و  نخـس  وا  ياهمتس 

هرهچ ياشفا  هب  جح ،  تیعقوم  زا  هدافتـسا  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاس 60 ، رد  ( 5 تفرگ . هاوگ  دوخ  راتفگ  قدـص  رب  ار  ناـگمه  و 
زور رد  مرح ،  جح و  تمرح  ظفح  يارب  دنراد ، ار  شناج  دـصق  یتموکح  لماوع  هک  دینـش  نوچ  و  تخادرپ ،  هیواعم  نبدـیزی  ِتموکح 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 712 

http://www.ghaemiyeh.com


بلغا راتفر  رد  هیور  نیا  درک . تکرح  قارع  تمـس  هب  نارای  زا  يدادـعت  هداوناخ و  هارمه  دوخ  هرطاخم  رپ  عضو  راهظا  اب  هجحیذ  متـشه 
ماما رقاب و  ماما  یملع  یسایس و  تاثحابم  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماما  ترـضح  ینم  هفرع و  ياهاعد  نیماضم  زا  ددرگ ؛ یم  هدهاشم  ام  همئا 
نایم رد  ناشیا  اب  مدرم  تعیب  هبعک و  رانک  زا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  مایق  ِندش  زاغآ  ات  خف و ...  مایق  مالسلا ،  امهیلع  قداص 

هکنانچمه تسا ،  هدـش  جـح  یتاذ  تیهام  یلـصا و  دوصقم  هب  هجوت  ناصقن  ثعاب  فلتخم ،  عطاقم  رد  یخیرات  ياهتلفغ  ماـقم .  نکر و 
. دروآرد یلهاج  جح  تروص  هب  ار  نآ  داهن و  ریثأت  لیـصا  جح  رب  ماهوا  تافارخ و  جـیردتب  زین  یمیهاربا  جـح  زاغآ  هبعک و  يانب  زا  سپ 

رگید راب  ینونک ،  يایند  رد  مالـسا  ناهج  ریطخ  تیعقوم  هب  هجوت  اب  زین  ینیمخ  ماما  1357 ش ،)   ) ناریا یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
تالکـشم ّلح  لئاسم و  نایب  يارب  لاس  گرزب  شیامه  نیا  زا  يریگ ، هرهب  راتـساوخ  رکذـتم و  ار  جـح  یعامتجا  يداقتعا و  ياـه  هبنج 

جاجح هب  یمایپ  رد  نابآ 1358 ،)  30  ) یمالـسا بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  جح  نیتسخن  ِنابرق  دیع  رد  هر )   ) ینیمخ ماما  دش . مالـسا  ناهج 
هبعک هک  دوب  هتکن  نیا  رب  وا  دـیکأت  تسناد . كرـش  یفن  دـیحوت و  رـشن  لـحم  ار  نآ  درک و  ترداـبم  جـح  هبعک و  زا  یعماـج  لـیلحت  هب 

هک اهیدیلپ  اهیکاپان و  همه  زا  نآ  ریهطت  ینآرق  تایآ  ربانب  تسا و  ناهج  رـسارس  رد  اهتب  نتـسکش  زکرم  دیحوت و  يادن  یلـصا  هاگتـساخ 
مالسلا هیلع  دوعوم  يدهم  مایق  هبوت و  هروس  رد  نیکرشم  زا  تئارب  نالعا  هب  هراشا  اب  سپس  و  تسا ،  بجاو  تسا ،  كرـش  اهنآ  نیرتالاب 

زین مالسا  تما  تفرگ و  دهاوخ  هتفرگ و  همـشچ  رـس  هبعک  زا  اهینکـش  تب  همه  هک  تفرگ  هجیتن  دیحوت ، هب  مدرم  توعد  هبعک و  رانک  زا 
دیکأت یلصا و  هغدغد  هکلب  درکن ، دودحم  صاخ  شور  کی  هب  ار  ناکرشم  زا  تئارب  یعامتجا و  جح  يو  دنیامن . یـسأت  رما  نیا  زا  دیاب 

ادـخ ریغ  هب  لکوت  قلعت و  كرـش و  رهاظم  یمامت  زا  بانتجا  بان و  دـیحوت  رب  اکتا  اب  نآ  زا  هدافتـسا  جـح و  قیمع  ياوتحم  رب  وا  هدـمع 
یمالـسا ندـمت  ثاریم و  يایحا  يارب  نانآ  شالت  ییوسمه و  یمالـسا و  عماوج  رد  يرایـسب  تاکرب  تاکرح و  أشنم  دـناوت  یم  هک  دوب ،

چیه يارب  شییاپرب  ناکما  هک  یمیظع  هرگنک  نینچ  زا  دـننکن و  تعانق  تروص  فرِـص  هب  جـح  رد  دـیاب  ناناملـسم  ناشیا ،  رظن  زا  دوش .
اوتف و بحاص  ناونع  هب  هر )   ) ینیمخ ماـما  رظن  اـب  دوش . هدافتـسا  نیملـسم  مالـسا و  عفن  هب  ادـخ ، هدارا  رگم  تسین  نکمم  یتلود  ماـقم و 

رازگرب جح  کسانم  عورش  زا  شیپ  هکم و  رد  نیکرـشم »  زا  تئارب   » مان هب  یمـسارم  هلاس  همه  ینید ، حلـصم  دیلا و  طوسبم  عرـش  مکاح 
یم عـمجت  ینیعم  لـحم  رد  ییاهریـسم ، ندوـمیپ  زا  سپ  یناریا ، ریغ  جاـجح  هارمه  هـب  یناریا ، جاـجح  زا  نـت  نارازه  نآ  یط  دـش و  یم 

ناملـسم للم  رب  نانمـشد  يوس  زا  هک  یتامدص  مالـسا و  ناهج  عاضوا  لیلحت  رب  ینبم  ییاه  هینایب  اهینارنخـس و  ندینـش  نمـض  دـندرک و 
دیـس هتفگ  هب  دـنتخادرپ . یم  يداع  ياهتیلاعف  هب  دـندش و  یم  قّرفتم  مارآ  سپـس  و  دـنتخادرپ ، یم  اهنآ  ندرک  موکحم  هب  دـیآ  یم  دراو 

زا سپ  لاس ، نیا  رد  اما  تشاد ، همادا  ات 1366 ش  لاور  نیا  تسا ، هدناسر  پاچ  هب  هعقاو  زا  دعب  یکدنا  هک  یباتک  رد  يدامادریم  نسح 
تاماقم ِیگنهامه  قفاوت و  زا  سپ  نیکرشم ـ  زا  تئارب  مسارم  هک  دوب  هدش  ررقم  هنیدم ، رد  تدحو  هوکش  اب  مارآ و  تارهاظت  يرازگرب 

رهظزادعب رد  مسارم ـ  همتاخ  عورـش و  نامز  نایامیپهار و  دـصقم  أدـبم و  مسارم و  يرازگرب  لحم  دروم  رد  يدوعـس  نالوئـسم  یناریا و 
نینوخ هعمج  يارجام  دسر  یم  رظن  هب  يدوعـس : هدـش  نییعت  شیپ  زا  هئطوت  دوش . رازگرب  هکم  رد  دادرم 1367   10 هجحیذ 1407 / مشش 

اهنت اعدا  نیا  تابثا  يارب  دندوب ؛ هدومن  میمصت  ذاختا  نآ  يارجا  يارب  يدوعس  نالوئسم  شیپ  اهتدم  زا  تسا و  هدوبن  یفداصت  یعوضوم 
مجنپ زور  رد  . 1 دومن : رکذ  لاثم  دـهاش  ناونع  هب  ناوت  یم  لـیبق  نیا  زا  زین  يرگید  رایـسب  دراوم  هک  ددرگ  یم  هراـشا  دـهاوش  یخرب  هب 

زور رد  نامرد  يارب  ار  یناریا  هدننک  هعجارم  چـیه  هک  دـندرک  مالعا  يرادـهب  ياهنامزاس  اهناتـسرامیب و  هعقاو ،) زا  شیپ  زور   1  ) هجحیذ
ینیطسلف یندرا و  جاجح  صوصخم  گرزب  يانب  هب  يدورو  ياهرد  ییامیپهار ، عورـش  زا  لبق  تعاسکی  . 2 تفریذپ . دنهاوخن  هام  مشش 

لوسپک زا  ییامیپهار  پچ  بناج  رد  عقاو  ياهانب  ماب  حطس  . 3 دش . یمن  هداد  نآ  زا  ندش  جراخ  ای  لخاد  هزاجا  سک  چیه  هب  دش و  هتسب 
یخرب دوب . هدش  هتشابنا  دیدرگ  باترپ  جاجح  يوس  هب  دروخرب  لوط  رد  هک  هداتفا  راک  زا  تالآ  رازبا  اهرجآ و  اه و  گنـس  یلاخ و  ياه 

.4 دوب . هدیدرگ  لقتنم  اهنآ  ماب  هب  يدوعـس  تموکح  بناج  زا  لبق  زور  دـنچ  لیاسو  نیا  هک  دـندوب  هتـشاد  زاربا  اه  هناخ  نیا  نابحاص  زا 
رارق ای  و  جاجح ، تکرح  ریسم  ياهتنا  رد  اهنآ  ییارآ  فص  هداتـسیان و  ریـسم  يوس  ود  رد  لبق  ياهلاس  فالخرب  هک  سیلپ  شیارآ  رییغت 
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رد . 5 دنا . هداتـسیا  یم  دوخ  نادرگ  يولج  رد  رتم  ناهدنامرف 100  هک  هتـشذگ  فالخ  رب  اهورین  رـس  تشپ  رد  سیلپ  ناهدنامرف  نتفرگ 
نایامیپهار فوفـص  نتـسسگ  يارب  یکیزیف  عناوم  داجیا  رد  یعـس  ییامیپ  هار  ریـسم  رد  يراوس  ياه  لیبموتا  فقوت  اـب  هتـشذگ  ياـهلاس 

ریـسم هب  ندش  کیدزن  زا  ار  اه  لیبوموتا  دندرک و  عنم  ییاهن  دروخرب  لحم  نابایخ  لوط  رد  اه  وردوخ  فقوت  زا  لاس  نآ  رد  اما  دنتـشاد 
دندیدرگ یم  رضاح  نایامیپهار  نایم  رد  سیلپ  نارومام  هتشذگ  ياهلاس  رد  . 6 دنتشاد . زاب  ریبز  نب  هللادبع  نابایخ  عطاقت  ات  کلم  دجسم 

ییارآ فص  تسد  هب  موطاب  دـندیدرگن و  ییامیپهار  لخاد  نانآ  زا  کیچیه  لاس  نآ  رد  اما  دـنیامن  يریگـشیپ  ياـه  هوزج  راـشتنا  زا  اـت 
رادراک اـب  ضاـیر  رد  يدوعـس  هجراـخریزو  تاـقالم  رد  تواـفتم  نانخـس  هب  دـیاب  ینادـیم  ياـه  هنومن  لـیبق  نیا  يادـج  دـندوب . هدومن 

اهنآ تارکاذـم  نحل  توافت  هجحیذ و  مراهچ  زور  رد  ناریا  هدـنیامن  اب  يدوعـس  فاقوا  روما  جـح و  ریزو  تاـقالم  یمالـسا و  يروهمج 
اه و هتـشک  داعبا  هب  نتخادرپ  ربخ و  ياـه  تیباذـج  هب  زیچ  ره  زا  شیب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  اـه  هناـسر  درکلمع  نینچمه  دومن . هراـشا 

يدوعـس نالوئـسم  ریهطت  هب  زیچ  ره  زا  شیب  ادـتبا  نامه  زا  دوب و  توافتم  الماک  عوضوم  نیا  رد  دـنهد ، یم  ناشن  هقالع  اه و ...  یمخز 
، دوب هداد  ار  دروخرب  نیا  روتـسد  یـسک  هچ  هکنیا  اـما  داد . یم  یتفن  ياـهرالد  يوب  یبوخ  هب  هک  دـندومن  هرباـخم  ییاـه  ربخ  هتخادرپ و 
هب دعب و  ياهلاس  رد  اما  دندوب ، اهیناریا  طقف  نیکرشم ، زا  تئارب  مسارم  نیلوا  رد  : " دیوگ یم  صوصخ  نیا  رد  یبورک  مالـسلا  تجح 

. دوب هدـش  توافتم  یلک  روط  هب  عاضوا  دـندمآ و  یم  مسارم  هب  ناملـسم  رگید  ياهتیلم  هکم و  دوخ  مدرم  لاس 1366  نیمه  صوصخ 
زا يرایـسب  اـم ، تاـعالطا  راـبخا و  ساـسا  رب  تـفرگ  لکــش  يدوعــس  ناتــسبرع  هـب  اـکیرمآ  میقتــسم  راـشف  اـب  هـکم  هثداـح  میدـقتعم 
یم رارق  ییوجزاب  تحت  دـندش و  یم  تشادزاـب  ناـشعوبتم  روشک  هب  تشگزاـب  زا  دـعب  نیکرـشم  زا  تئارب  مسارم  رد  ناگدـننکتکرش 

. " دوب هدـش  داـجیا  ياهداـعلا  قوف  تیـساسح  کـی  دـندرب ، ییوجزاـب  هب  دـنتفرگ و  مه  ار  اـم  هثعب  دارفا  دروم  نیدـنچ  رد  یتح  دـنتفرگ ،
اهراب ات 1366  ياهلاس 1358  لوط  رد  دوبن و  عیدب  يرما  لاس 1366 رد  يدوعس  نالوئسم  نایناریا و  نایم  دروخرب  یتامدقم  ياه  دروخرب 
روشک ود  نیلوئسم  نیب  یتاعزانم  نآ  یپ  رد  دندش و  هجنکـش  ینادنز و  ریگتـسد ،  لیئارـسا  اکیرمآ و  دض  رب  راعـش  نایب  مرج  هب  نایناریا 
شیپ ینوگانوگ  ياهثحب  هر ،)   ) ینیمخ ماما  يواتف  تایرظن و  زاجح و  ياملع  يواتف  جـح و  ندوب  یعامتجا  هرابرد  یتح  دوب . هتـساوخرب 
یخرب هک  اـنبم  نیا  رب  داتـسرف ، ینیمخ  ماـما  هب  يا  هماـن  يدوعـس  ناتـسبرع  تقو  هاـشداپ  زیزعلادـبع  نبدـلاخ  کـلم  تیاـهن  رد  هک  دـمآ 

( رصاعم ياملع  رظن  یتح  مالّسلا و  مهیلع  همئا  مّلسو و  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ایبنا و  ّتنـس  فالخرب   ) ار جح  زاجح  نویناحور 
یفرعم تعدب  یتح  نایجاح و  محازم  ار  جح  رد  تارهاظت  ییاپرب  یعامتجا و  لئاسم  هب  هجوت  دندناوخ و  يدرف  ًافرص  یکـسانم  مسارم و 

تلود یتح  دندرک و  حرطم  هبعک  هکم و  هب  تراسج  نید و  زا  فارحنا  ار  نآ  دنتـسناد و  قح  ار  نانمـشد  نعل  ّبس و  زا  بانتجا  دندرک .
دراو یتیاور  شیاین  اـعد و  هیبلت و  زج  جـح  مسارم  رد  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  زا  هک  تشاد  دـیکأت  ینعم  نیا  رب  يدوعس 

هاشداپ هب  خـساپ  رد  رد 18/7/60  ماما  ترـضح  تسا . تیـصعم  جح و  فادها  ریاغم  ندز  دایرف  نانمـشد و  دـض  رب  نداد  راعـش  هدـشن و 
قافن فالتخا و  رد  ار  یمالـسا  ياهروشک  ياهتلود  نیملـسم و  ياهیتخبدب  اهيراتفرگ و  مامت  بناج  نیا   " هک ...  دنتـشون  ناتـسبرع 

 ، ینیمز ریز  ياـههریخذ  نتـشاد  تسد  رد  تیعمج و  دراـیلیم  کـی  بیرق  نتـشاد  اـب  یمالـسا  ياـهتلود  دـیاب  ارچ  مـنادیم . ناـنآ  نـیب 
يداـبع تاروتـسد  میرک و  نآرق  شخبتاـیح  تاـمیلعت  زا  يرادروـخرب  و  تساهتردـق ،  ربا  تاـیح  گر  هک  تـفن  ياـهجوم  اـصوصخ 
ریذـحت فالتخا  هقرفت و  زا  توعد و  هللا "  لبح  هب "  ماصتعا  هب  ار  ناناملـسم  هک  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا -  ربمایپ  یـسایس 
تـسایس تدابع و  زکرم  هیلع -  هللا  تاولـص  هللا -  لوسر  دـهع  رد  هک  نیفیرـش ،  نیمرح  نوچ  ییاجلم  ذـالم و  نتـشاد  اـبو  دـیامرفیم ، 
یـسایس گرزب  زکرم  ود  نآ  زا  تاسایـس  تاـحوتف و  حرط  تسا و  هدوب  نینچ  زین  اهتدـم  راوگرزب  نآ  تلحر  زا  سپ  هدوـب و  یمالـسا 

هک دنناشکب  اجنآ  هب  ار  راک  اهتردقربا  عیـسو  تاغیلبت  اهيزروضرغ و  اهیمهفجـک و  هطـساو  هب  نونکا  تسا ،  هدـشیم  هتخیر  يدابع 
دوش و هتخانـش  مرج  نیفیرـش  نیمرح  رد  تسا ،  نیملـسم  روما  مها  زا  مربـم و  جاـیتحا  دروم  هک  یعاـمتجا ،  یـسایس و  روما  رد  تلاـخد 

نما لحم  نیفرحنم  یتح  سک  همه  يارب  دـیجم  نآرق  صن  هب  ادـخ و  مکح  هب  هک  ییاـج  رد  مارحلا و  دجـسم  لـخاد  رد  يدوعـس  سیلپ 
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رب راعش  ناناملسم  نیا  مرج  دنتسرفب . نادنز  هب  دنیامن و  ریگتسد  بورـضم و  ار  نانآ  هدرک و  هلمح  ناناملـسم  هب  حالـس  همکچ و  اب  تسا 
رد لاس  ره  هک  یـسایس ،  يدابع -  هضیرف  نیا  زا  زاـجح  تلود  رگا  تسا ... هدوب  لوسر  ادـخ و  نانمـشد  نیا  لیئارـسا ،  اـکیرمآ و  دـض 

اکیرمآ و هب  جایتحا  دومنیم ، یمالـسا  یـسایس  هدافتـسا  دوشیم ، لیکـشت  ناناملـسم  ینویلیم  روضح  اـب  نیفیرـش  نیمرح  همیرک  فقاوم 
نآ زا  ار  اهامیپاوه  نیا  اکیرمآ  هک  مینادیم  دشیم . لح  ناناملـسم  تالکـشم  تشادـن و  اهتردـقربا  ریاس  و  نآ ، سکاوآ  ياهامیپاوه 

ییاکیرمآ ياهسکاوآ  هک  میدـید  هکنانچ  دـیامن . هدافتـسا  اهنآ  زا  لیئارـسا  دوخ و  عفن  هب  ات  تسا  هداد  رارق  ناتـسبرع  رایتخا  رد  تهج 
نیا هب  اریخا  ناریا ... طسوت  تیوک  یتفن  زکارم  نارابمب  رب  ینبم  داد  غورد  رساترس  یشرازگ  برع  ناناملسم  ریاس  ناریا و  نیب  هقرفت  يارب 

دیاهتـشون هکناـنچ  دوـشیم . هداد  امـش  هب  یفارحنا  غورد و  ياـهشرازگ  هک  دوـشیم  رهاـظ  امـش  بوـتکم  زا  هک  مـنکیم  دـیکات  هـتکن 
ات دییامن  اهشرازگ  رومام  ار  ینیما  صاخشا  امـش  دوب  رتهب  تسا . هدش  هللا  تیب  نیرئاز  رفنت  یتیاضران و  بجوم  یناریا  نیرئاز  ياهراعش 

کته برض و  يدوعس و  تلود  نیرومام  دروخرب  هکلب  هدشن ، نیرئاز  یتیاضران  رفنت و  بجوم  اکیرمآ  لیئارسا و  دض  راعش  دوش  مولعم 
صوصخ ناهج و  ناناملسم  یتیاضران  رفنت و  بجوم  اکیرمآ ، لیئارـسا و  هیلع  راعـش  مرج  هب  لاعتم ، يادخ  نانامهم  ندیـشک  سبح  هب  و 

ار ناناملسم  هک  مراتـساوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  تسا . هدش  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  مظعم  مرح  مارحلا و  هللا  تیب  نارئاز 
نیملـسم مالـسا و  حالـص  هچنآ  هب  ار  نادرمتلود  صوصخ  ناناملـسم و  و  دیامرف ؛ نوزفا  زور  ار  مالـسا  تمظع  و  رادیب ، تلفغ  باوخ  زا 

، دندوب دوخ  ناقفخ  رب  ینتبم  تنطلـس  همادا  رکف  رد  رتشیب  هک  یناهاشداپ  داتفین و  رگراک  اما  ماما  ررکم  حیاصن  ... دیامرف " تیادـه  تسا 
رد هئطوت : ربارب  رد  نوخ  دندیدرگ . رود  مالـسا  ناهج  دوخ و  مدرم  زا  زور  ره  هتـشگ و  اکیرمآ  نوچمه  ییاهتردـقربا  هب  هیکت  هب  ریزگان 

ياــهروشک رگید  نارئاز  زا  يدادــعت  یناریا و  رئاز  نارازه  يرمق ، لاس 1407  هّجحیذ  مشـش  اـب  ربارب  یـسمش  هاـمدادرم 1366  مهن  زور 
، هدـباعم هقطنم  رد  ییاـمیپهار  عورـش  عمجت و  لـحم  يوس  هب  رـصع ، زاـمن  هضیرف  ماـجنا  زا  سپ  ادـخ ، هناـخ  همّظعم و  هکم  رد  یمالـسا 

راعـش يواح  ياهدراکالپ  هاگنآ  دیدرگ . زاغآ  میرک  نآرق  زا  یتایآ  توالت  اب  مین  هدزناش و  تعاس  رد  ییامیپهار  همانرب  دندش . راپـسهر 
ریبک ربهر  مایپ  زا  یتالمج  هاگنآ  دش ؛ هتشارفارب  تدحو  هب  نیملسم  توعد  لیئارسا و  برغ و  قرـش و  كولب  نارادمدرـس  یفن  رد  ییاه 

تعاس رد  دومن . ینارنخـس  هب  عورـش  جح  رد  ماما  هدـنیامن  سپـس  دـیدرگ و  همجرت  دـش و  هدـناوخ  راضح  يارب  جـح  هرگنک  هب  بالقنا 
نادرم دنداتفا ، هار  هب  بلاطوبا  بعش  یهار  هس  يوس  هب  مارآ  ناگدننک  رهاظت  هک  دوب  هدیسر  اهتنا  هب  یبورک  ياقآ  نانخـس  هقیقد   18:10

قیقد تعاـس 18:40  رد  دـندوب . مدـقم  فوفـص  رد  ناـشیاهرچلیو  يور  رب  نازاـبناج  دـندرک و  یم  تـکرح  ادـج  فوفــص  رد  ناـنز  و 
. دـش هدـیچیپ  مه  رد  اهراکالپ  دـنداد و  همتاخ  دوخ  ياهراعـش  هب  مدرم  شوماخ و  اهوگدـنلب  يادـص  دیـسر . ینایاپ  هطقن  هب  ییاـمیپهار 

ییوس هب  سک  ره  دیدرگ  عورش  نارئاز  رس  رب  شوج  مرلو و  بآ  نآ  زا  سپ  درـس و  بآ  نتخیر  اب  ادتبا  يدوعـس  لامع  تالمح  ناهگان 
هار یتفاسم  یط  زا  سپ  برغم ،  هضیرف  يادا  يارب  مارحلادجسم  يوس  هب  مدرم  تکرح  لابند  هب  مسارم و  نایاپ  زا  سپ  اما  تخیرگ .  یم 

دوعـس لآ  نایماظن  زا  ییاهنوتـس  دـندوب ،  تکرح  لاح  رد  بالقنا  نیلولعم  نانز و  نایامیپهار ،  میظع  تیعمج  يولج  رد  هک  یلاـح  رد  ، 
نانز و هژیوب   ) مدرم يوس  هب  يدوعـس  یتنطلـس  دراگ  سیلپ و  یتینما و  ياهورین  سابل  رد  اکیرمآ  نارودزم  دعب  يا  هظحل  دـندش . ادـیوه 
زا زین  رگید  نارودزم  فرط و  کی  زا  نانیا  دـندیبوک . هانگ  یب  جاجح  يور  رـس و  رب  موتاب »  اـب «  دـندرب و  موجه  نازاـبناج )  نـالولعم و 

یمس و ياهزاگ  کیلش  نآ  زا  سپ  دنتخیر . یم  مدرم  يور  رس و  رب  ینامیس  كولب  هشیش و  رجآ و  گنـس و  اهنامتخاس ،  اه و  هلپ  يالاب 
دـش و ریزارـس  نیکرـشم  زا  تئارب  نایامیپهار  ندرک  قرفتم  هن  نتـشک و  دـصق  هب  اه  هلولگ  رابگر  نآ  لابندـب  دـش و  عورـش  هدـننک  هفخ 
. دـندیتلغ نوخ  كاخرد و  دوب ،  ناشکاپان  يدایا  لیئارـسا و  اکیرمآ و  زا  يرازیب  تئارب و  مالعا  ناشمرج  هک  ییاهناسنا  كاـپ  ياـهرکیپ 

تداهـش تبرـش  اه  هلولگ  رابگرو  هدننک  هفخ  ياهزاگ  اب  دندش و  یم  هل  اپو  تسدریز  رد  دوب و  هداتفا  ناشرـس  زارداچ  ام  هانگ  یب  نانز 
. دـندش یم  نیحورجم  يروآ  عـمج  عناـم  دـندرب و  یم  شروـی  زین  نیحورجم  لـماح  ياهـسنالوبمآ  هب  یتـح  ناراـکتیانج  نیا  دندیـشون .

یمخز نت  دـصتفه  دودـح  هتـشک و  یناریاریغ  یناریا و  ناـساره  عاـفد و  یب  جاـجح  زا  نت  دـصناپ  زا  شیب  موجه ،  هلمح و  نیا  هجیتنرد 
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شیوخ شمارآ  گرزب ،  نیگنس و  هودنا  نزح و  نیارد  هک  تسا  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  بالقنا  ریبک  ربهر  كاندرد  نانخـس  نیا  دندش .
يوسب وت و  يوس  هب  هک  میتشاد  ینادـهاجم  نارجاهم و  نازابناج و  ام  لاس  نیارد  هک  يدـهاش  دوخ  وت  اهلاراب ، تسا " :  هداد  تسد  زا  ار 

ناناملـسم هدز  تریح  نامـشچ  شیپ  رد  دـندرک و  ترجه  تسا  هدوـب  يدوـجوم  ره  نماـم  نونکاـت  تقلخ  ردـص  زا  هـک  وـت  نـما  هناـخ 
ياروشاع هناتـسآ  رد  دندش و  هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  تسا ،  هدمآ  ردب  دوعـس  لآ  نیتسآ  زا  هک  اکیرمآ  دیلپ  تسدب  ناهج  ياهروشک 

يا هک  دـندروآ  دـیدپ  نینوخ  هعمج  رد  وت ،  نما  هناخ  وت و  راوج  رد  فلتخم  داعبا  اب  رگید ، ییاروشاع  هیلع ) هللا  مالـس   ) مظعالا هللا  یلو 
تـسام نازیزع  يوزرآ  هک  تسا  يرما  تداهـش  هک  رجاهم  دـهاجم و  ینازیزع  تداهـش  يارب  هن  مونـشب ، اـی  منیبب و  ارنآ  اـت  مدوبن  شاـک 

دـنا و هدیـشچ  ارنآ  رت  عیجف  رتدـیدش و  یقلفع  مادـص  هنالوغم  ياهـشروی  رد  هک  ام  ناکدوک  نادرم و  نانز و  يارب  انـشآ  تسا  يدهـشو 
متاخ ات  مدآ  زا  نیلسرم ،  ایبنا و  یمامت  يارب  هک  هیلع )  هللا  تاولـص   ) مالـسا ربمغیپ  يارب  اهنت  هن  هک  تسا  یتبیـصم  يارب  هکلب  میا ،  هدید 

زا سپ  دش ". هتسکش  یهلا  سدقم  ماقم  نیرتالاب  رصع ،  نایناج  نیرت  یقـش  نیا  دوعـس  لآ  كاپان  تسدب  هایـس  خاک  نامرفب  دمآ . شیپ 
نینچمه و  نازابناج ) نانز و  رتشیب   ) عافد یب  يداع و  مدرم  تافلت  نازیم  هعقاو و  تمظع  هب  هجوت  اـب  دادرم 1366 ، هجحیذ 1407 / هثداح 

هب ار  جاـجح  دـندید و  حیـضوت  هب  روـبجم  ار  دوـخ  هثداـح  نیبـکترم  دوـب ، هدـش  رازگرب  یمارآ  هب  هک  نیکرـشم  زا  تئارب  مسارم  قـباوس 
تافلت رامآ  لماش  يرتشیب  تایئزج  ، هجحیذ متشه  رد  يدوعـس  روشک  ترازو  یمـسر  هینایب  رد  دندرک . مهتم  بوشآ  داجیا  يرگلالخا و 

 ، جـح مسارم  رد  لـالخا  ِماـهتا  هارمه  یمخز )  دـنا و 649  هدوب  نانز ـ  ناگدـش  هتـشک  زا  یمین  یناریا ـ  ناـنآ  نت  هک 275  هتـشک   402)
يرایـسب دادعت  ندنام  اپ  تسد و  ریز  جاجح و  اب  یتینما  نارومأم  يریگرد  وقاچ ، گنـس و  بوچ و  اب  مارحلادجـسم  فرط  هب  اهنآ  موجه 

يربخ شـشوپ  مغر  هب  دـش . حرطم  جرم  جره و  عون  ره  اب  دـیدش  هلباـقم  رب  دـیکأت  اـب  مرح  راّوز  هب  يزادـناریت  مدـع  ياـعدا  و  مدرم ،  زا 
رد ملیف  ریوصت و  جاجح  ماع  لـتق  هوحن  تاـیئزج  زا  نآ ، همتاـخ  عورـش و  تارهاـظت و  زا  ییاـهملیف  ریواـصت و  شخپ  هثداـح و  هیوسکی 

تلود نینچمه  دـیدرگ . سکعنم  اپورا  لقتـسم  تاـعوبطم  یخرب  رد  يربخ  توکیاـب  عوضوم  نیا  تفرگن و  رارق  يروشک  چـیه  راـیتخا 
یناریا و جاجح  داسجا  لیوحت  زا  اهتدـم  اـت  دومن و  يریگولج  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  یمازعا  قیقحت  تئیه  شریذـپ  زا  يدوعس 
هک تسا  هثداح  زا  سپ  ياهزور  هب  طوبرم  ادهـش  رامآ  زا  يرایـسب  هک  تساجنآ  كاندرد  هتکن  درک  یم  يراددوخ  زین  ناحورجم  لاقتنا 
زا سپ  دنتـشاد ، داح  تاحارج  هک  نیحورجم  زا  یخرب  دـندادن و  اهناتـسرامیب  رد  ار  هثداح  نیحورجم  ياوادـم  هزاجا  يدوعـس  ناروماـم 
هب زین  جح  رد  رـضاح  نیملـسم  زا  یخرب  هچرگا  دندیـسر . تداهـش  هب  دوب ، اهنآ  ياوادم  ناکما  هک  یلاح  رد  رایـسب و  درد  جنر و  لمحت 
هک دـندومن  تابثا  دـنداد و  هانپ  ناشیاه  هناخ  رد  دوب  اهنآ  هجوتم  هک  یتارطخ  مامت  اب  ناحورجم  يریگرد و  هنحـص  زا  نایراوتم  زا  یخرب 

هقباس یب  تیانج  لابند  هب  هعجاف :  ياهباتزاب  دـشابن . ناشروشک  مدرم  یقیقح  هرهچ  زا  هتـساخرب  دـناوت  یم  ناشنادرم  تموکح  راتفر  نیا 
سپ دادرم 1366 رد 11  نارهت  مدرم  ینویلیم  تیعمج  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  ندناسر  تداهـش  هب  رد  يدوعـس  ناتـسبرع  ییاکیرمآ  لامع 

عامتجا نیا  رد  تقو  سلجم  تسایر  یناجنـسفر ،  یمـشاه  دـندرک و  عاـمتجا  یمالـسا  ياروش  سلجم  ربارب  رد  هوکـش  اـب  یئاـمیپهار  زا 
رتارف ناتـسبرع  ناریا و  ياـهزرم  زا  اـهباتزاب  نیا  دوش . هدناکـشخ  هقطنم  رد  يدوعـس  ماـکح  هشیر  هک  تسنآ  ادهـش  نوخ  ماـقتنا  تفگ : 
رثؤم ارجام  تایئزج  ياشفا  رد  دنتـشاد ، تکرـش  جح  مسارم  رد  هک  فلتخم  ياهروشک  ياملع  جاجح و  تاعالطا  هنومن  ناونع  هب  تفر ،

تارهاظت هب  حلسم  ياهورین  هلمح  جح ، رد  تئارب  مسارم  تیعورشم  رکذ  اب  و  جح ، زا  تشگزاب  رد  نانبل  هتسجرب  ياملع  زا  يا  هدع  دش .
زا يرتشیب  تایئزج  نینچمه  دندرک . موکحم  ار  مرح  ِتمرح  نتسکش  و  عافد ، یب  مدرم  راتشک  جاجح و  يوس  هب  يزادناریت  مدرم و  مارآ 

ماجنا يارب  يدوعـس  یناریا و  تاـماقم  یلبق  ياـهقفاوت  یناریا ، يادهـش  قیقد  دادـعت  یناریا و  جاـجح  مسارم  تارهاـظت و  مارآ  يرازگرب 
ندـش هتـسب  رابگر  هب  لبق ، زا  مدرم  بوکرـس  يارب  يدوعـس  شترا  سیلپ و  لـماک  یگداـمآ  نآ ، دـصقم  أدـبم و  رـس  رب  قفاوت  مسارم و 
هقطنم رد  لیئارسا  اکیرما و  عفانم  اب  نآ  طابترا  ارجام و  نیا  یسایس  ياه  هنیمز  للع و  اهنآ ، عورـشم  یناسنا و  قوقح  هب  ضّرعت  جاجح و 
مسارم ییاپرب  اهییامیپهار و  اهینارنخس ، اه ، هبحاصم  تالاقم ، یط  ناریا  اب  قارع  هلاس  تشه  گنج  رد  قارع  اب  حلص  هب  ناریا  نتـشاداو  و 
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. دش سکعنم  حرطم و  مالـسا  ناهج  ياملع  يدردمه  زاربا  اب  هارمه  یبرغ و  یتح  ناملـسم و  ياهروشک  رد  هعجاف  يادهـش  تشادگرزب 
تایانج قیداصم  زا  ار  نآ  هراشا و  هکم  هثداح  هب  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  یمومع  عمجم  رد  ناریا ، تقو  مرتحم  روهمج  سیئر  دـعب  يدـنچ 

يارب ناهج  طاقن  یـصقا  رد  کـچوک  سنارفنک  نیدـنچ  یللملا و  نیب  سنارفنک  ود  هکم ، راتـشک  زا  سپ  یمک  درک . یفرعم  یللملا  نیب 
اب ربماون 1987 ) ات 27   23  ) رذآ 1366 رد  هرگنک  نیلوا  دـش . لیکـشت  نیفیرـش  نیمرح  تیعـضو  هجحیذ 1407 و  مشش  هثداح  یـسررب 

یـسررب ثحب و  زا  سپ  هک  دـش  لیکـشت  نارهت  رد  روـشک  زا 43  عیـشت  تنـس و  لها  ياـملع  روضح  اـب  مرح »  تینما  تسادـق و   » ناونع
: دش مالعا  نآ  یط  و  بیوصت ، هدام  رد 12  يا  همانعطق  نآ ، هناگراهچ  ياهنویسیمک  رد  هجحیذ 1407  مشش  هعقاو  جح و  فلتخم  لئاسم 
اب سپس  هدش و  هرصاحم  ادتبا  یناریاریغ  یناریا و  زا  معا  نیکرشم ،  زا  تئارب  مسارم  رد  هدننک  تکرـش  جاجح  هرـشتنم ، دانـسا  یـسررب  اب 
هک درک  دیکأت  تشاد و  مالعا  نیکرشم  زا  تئارب  زور  ار  لاس  ره  هجحیذ  مشش  زور  هرگنک ،  دنا . هدیسر  تداهش  هب  یّمـس  زاگ  هلولگ و 

لیکشت هیوناژ 1988  مهن  ات  مشـش  زا  ندنل ، رد  يرگید  یللملا  نیب  سنارفنک  دننک . هرادا  ار  نیفیرـش  نیمرح  ناهج ، حـلاص  ياملع  دـیاب 
یـسررب هکم  هعجاف  نیمرح و  هدنیآ  هلئـسم  ایند ، روشک  لهچ  زا  مالـسا  ناهج  نارظنبحاص  املع و  زا  نت  دصناپ  روضح  اب  نآ  رد  تفای و 

هک دش  دیکأت  رظن  نیا  رب  اکیرمآ ، تساوخ  هب  نآ  عوقو  رب  دیکأت  اب  و  موکحم ،  هجحیذ  مشش  رد  جاجح  ماع  لتق  ینایاپ  همانعطق  رد  دش .
نیا دـشاب . مالـسا  ناهج  حـلاص  ياملع  یلاع  ياروش  رظنریز  دـیاب  نیمرح  هرادا  تسا و  هدوب  ناناملـسم  یماـمت  كرتشم  ثاریم  نیمرح ،

هجحیذ مشش  هعقاو  رب  هوالع  مرح ،  تینما  ضقن  تمرح و  ندش  هتسکش  دیمان . نیکرشم  زا  تئارب  مالعا  زور  ار  هجحیذ )  مشـش   ) رانیمس
مسارم زا  یعقاو  هدافتـسا  نآ و  تینما  نیمرح و  هرادا  يارب  ناناملـسم  ینارگن  هنیمز  هک  تسا  يرگید  ياه  هنومن  قباوس و  ياراد  ، 1407

مرح و تینما  تمرح و  تیاـعر  هراـبرد  یهقف ، تارظن  تاـیاور و  نآرق و  رد  هک  تسا  نآ  مغر  هـب  نـیا  تـسا و  هتخاـس  مـهارف  ار  جـح 
هورگ ماع  لتق  يرمق ،  رد 1401  هیلالجلا  هعقو  هب  نآ  رـصاعم  قیداصم  رد  ناوت  یم  هک  تسا ، هدش  رایـسب  دـیکأت  مارحلا  هللا  تیب  جاجح 

، دیماجنا جاجح  زا  يرایـسب  دادعت  ندش  هتـشک  هب  هک  رد 1367 ش  ینم  لنوت  هعجاف  مارحلادجـسم و  رد  اهنآ  نادـنزرف  ناـنز و  ناوخا و 
مرح تیمکاح  هوحن  مرح ، رد  حالس  لمح  تمرح  مغر  هب  مارحلادجـسم ،  فارطا  هکم و  رد  حلـسم  ياهورین  عیـسو  روضح  دومن . هراشا 

روضح و هژیوب  تسین و  رادروخرب  نآ  رد  تکراـشم  روضح و  زا  مالـسا  ناـهج  دراد و  رارق  يدوعـس  تموـکح  راـیتخا  رد  ًارـصحنم  هک 
مرکا لوسر  حیرص  ّصن  فالخرب  هک  ریخا  ياهلاس  رد  هکم  یکیدزن  رد  ناتسبرع  هریزج  هبـش  رد  ناملـسمریغ  یبنجا و  ياهورین  رارقتـسا 

. تسا هتفرگ  رارق  دـییأت  دروم  زاـجح  یباـهو  ياـملع  تئیه  يوـس  زا  یلو  تسا  یمالـسا  قرف  قاـفتا  هدوـب و  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص 
رب نما  مرح  جح و  یمالسا  تاررقم  هرطیس  اب  جح  یمالسا  تاررقم  رب  هک  ناتسبرع  تلود  یلخاد  تاررقم  نیناوق و  نداد  قوفت  نینچمه 
رد هـک  دوـب  نآ  زا  یــشان  ياـهینارگن  قـباوس و  نـیمه  ساــسا  رب  دراد . تاــفانم  ناــبزیم ،  روـشک  ِنیناوـق  یتـح  یفرع و  تاررقم  هـیلک 

یمالـسا ياهروشک  هدـیزگرب  ياملع  طـسوت  نیفیرـش  نیمرح  هرادا  ناونع  هب  یحرط  رد 1987 م )  ود  ره   ) ندـنل نارهت و  ياهـسنارفنک 
طابترا و برع و  عجترم  ياهروشک  تیهام  شیکاندرد ، مامت  رانک  رد  اما  جاجح  ماـع  لـتق  نینوخ : هعمج  هعقاو  تبثم  راـثآ  دـش . حرطم 

دوخ هدنیامن  مارگلت  خساپ  رد  هعقاو  نیا  تارثا  یعقاو  نای  رد بـ هر )   ) ماما ترـضح  دناسر . تابثا  هب  یناهج  رابکتـسا  اب  ار  اهنآ  يراکمه 
قرف ییاکیرمآ و  مالساو  نیتسار  مالـسا  نیب  یعقاو  زرم  ات  میداتـسرف  یم  ملاع  راطقا  هب  ار  یناحور  ناراز مـبـلـغ  ـر هـ گا تشون :  جح  رد 
تجح میتسناوت .  یمن  ابیز  نینچ  یتروصب  مینک ،  صخـشم  ار  مالـسا  زا  تیامح  یعدـم  ناگدرپسرـس  تمو  لدـع و حـکـ تموکح  نیب 

ياقآ بانج  فرـشت ،  زا  لـبق  نینوخ  جـح  شرازگ  تشگ ،  زاـب  رد  : " دـیوگ یم  دوخ  تارطاـخ  رد  زین  ناـیمیحر  نیملـسملا  مالـسالا و 
زا قاتا و  رد  ماما  ترضح  متفر ،  یم  الاب  هک  اه  هلپ  زا  فرشت  ماگنه  دنا . هتفرگ  ار  امش  غارس  راب  دنچ  ماما ،  ترـضح  تفگ - :  یلوسر 

لوبق دنداد : همادا  دندومرف و  باوج  مسبت  ییورـشوخ و  اب  مدرک .  مالـس  میدش و  دراو  دندرک . مسبت  دـندش و  ریقح  هجوتم  هشیـش  تشپ 
مدرک و ضرع  باوج  ارـصتخم  دیدیدن ؟ یبیـسآ  دیتسه ؟ ملاس  هللا  ءاش  نا  دندرک : لاوئـس  زورید . مدرک - :  ضرع  دـیدمآ ؟ یک  دـشاب .

ياقآ مدناسر - :  ضرع  هب  مدش و  فرشم  تمدخ  هب  هرابود  یسوبتسد ، ياهتاقالم  ماجنا  اهراک و  ماجنا  زا  دعب  میدش .  نامراک  لوغـشم 
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نانآ فرط  زا  ار  امش  تسد  دنا  هتساوخ  هنارصم  یناریا  ناونع  هب  نم  زا  رگید ، ياهروشک  ناناملـسم  زا  يرایـسب  دندناسر . مالـس  یبورک 
زا مدـناسر . ضرع  هب  ار  یبورک  ياـقآ  ندروخ  کـتک  دـنتفرگ و  راـک  هب  هک  ییاهحالـس  جاـجح و  راتـشک  هنحـص  مدیـسوب . و  مسوـبب . 
رد یعـس  مدرم  دـندوبن . نامز  نآ  رد  یلو  دنتـشاد  ظـفاحم  يدوعـس  سیلپ  زا  هک  مدرک  ضرع  دـندرک ، لاوئـس  یبورک  ياـقآ  تظفاـحم 

ضرع هب  مدوب ،  هدید  هک  ار  هچنآ  همه  دوب ؟ يدایز  يزادنا  ریت  دندرک : لاوئس  دندروخ . کتک  مه  اب  همه  یلو  دنتـشاد ، ناشیا  تظفاحم 
راهظا يارب  هثعب  رد  نینوخ  هعمج  هثداح  زا  دعب  هک  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  نکاس  ياه  ینیطـسلف  زا  یهورگ  اب  تاقالم  زا  سپـس  مدناسر . 
هدـمآ شیپ  هک  یتصرف  زا  یلاحـشوخ  ناشیا و  يدردـمه  تبحم و  زا  یمرگلد  ساسحا  نمـض  اـم  هک  متفگ :  دـندمآ  اـم  دزن  يدردـمه 

هب رتشیب  هچ  ره  ار  اهنآ  نیطـسلف ، هلاسم  هژیو  هب  مالـسا  یناهج  لئاسم  دروم  رد  یمالـسا  یبالقنا  عضاوم  حیرـشت  اب  اـت  میدـش  یم  هداـمآ 
! میتفای دوخ  روصت  قوف  ار  تیعقاو  يروابان ، بجعت و  لامک  اب  یلو  میئامن  بیغرت  مسینویهص  هیلع  یمالسا  داهج  بالقنا و  رد  تکراشم 

وگ زاب  هکم  نینوخ  يالبرک  هنحـص  زا  ار  دوخ  رابمغ  تادـهاشم  دـندوب ، نایرگ  رثاتم و  تدـش  هب  هک  یلاح  رد  یـسرپلاوحا  زا  دـعب  اهنآ 
دنبتسد و لوپ و  ياهفیک  دندیبوک و  یم  همکچ  دیهش  نانز  كاپ  رکیپ  رب  هنوگچ  هک  دنتفگ : دوهی ، لآ  ياهیدوعس  ياهتواسق  زا  دندرک .

نونک ات  ام  هک  دنتفگ : ناریا  تلم  تیمولظم  زا  دـندوبر ! یم  اهنآ ، نینوخ  دـسج  رب  رتشیب  تحارج  داجیا  تنوشخ و  اب  ار  اهنآ  دـنب  ندرگ 
محریب همه  زا  امش  نانمشد  دیرت و  مولظم  همه  زا  امش  هک  میدیمهف  اجنیا  رد  یلو  تسین  اهینیطـسلف  ام  زا  رتمولظم  یـسک  میدرک  یم  رکف 

یتواضق نیا  زج  دوب ، هعجاف  نیا  دهاش  هک  يا  هدـیمهف  ناملـسم  ناسنا و  ره  اریز  دوبن ، يداع  ریغ  نادـنچ  ام  يارب  اجنیا  ات  رت ! تسپ  رت و 
اهنآ قیمع  هاگدید  اهتسینویهص و  اب  عاجترا  داینب  دنویپ  دوب و  هیـضق  لصا  زا  اهنآ  لیلحت  تشاداو ، رتشیب  یتفگـش  هب  ار  ام  هچنآ  تشادن ،
یهلا ربهر  زا  دـنتفگ : میئوگب ، میتساوخ  یم  ام  هچنآ  زا  رت  لماک  رتهب و  دـنهدب  یلاجم  ام  هب  هک  نیا  نودـب  اـهنآ  دوب . یلیمحت  گـنج  زا 

لک هقطنم و  ماـمت  تشوـن  رـس  هک  گـنج  زا  نیطـسلف . سدـق و  یئاـهر  نیفعـضتسم و  همه  يارب  تسا  دـیما  اـهنت  هـک  یمالـسا  بـالقنا 
ات هک  دندرک  لالدتـسا  و   ! هنیدم هکم و  زا  درذگ و  یم  البرک  زا  سدق  هار  هک  نیا  زا  تسا و  هدروخ  هرگ  نآ  تشون  رـس  هب  نیفعـضتسم 
یم تموکح  هقطنم  ياهروشک  رب  قفانم  دوعـس  دازآ  نیطـسلف  دـننار ، یم  تموکح  هقطنم  ياهروشک  رب  قفانم  دوعـس  لآ  رفاـک و  مادـص 
یم اهنآ  دندوب . لیئارسا  داجیا  لماع  ناشفالسا  هک  هنوگنامه  دنتسه ، لیئارسا  ياقب  لماع  اهنآ  هک  اریز  دش  دهاوخن  دازآ  نیطـسلف  دننار ،

رب ار  دوخ  يزوریپ  ام  تسا و  یناهج  رابکتـسا  مامت  لیئارـسا و  هیلع  هکلب  تسین  مادـص  هیلع  اهنت  مادـص  ربارب  رد  امـش  گنج  هک  دـنتفگ 
نانخـس قـفا  دیـشک و  بش  يازارد  هـب  ینیطـسلف  ناردارب  اـب  تبحـص  مـینیب و ... یم  گـنج  نـیا  رد  امـش  يزوریپ  رد  نیطـسلف  نابـصاغ 

 ، نینوخ هعمج  بورغ  نادهاش  رد  میدید و  یم  نیریـش  ییایور  رد  ار  دوخ  ام  داد و  یم  دیون  ار  قداص  رجف  رحـس و  هدـیپس  ناشریذـپلد 
هکنیا زا  هکم  نینوخ  هعمج  زا  لبق  ات  همه  هک  متـشاد  ضورعم  ماما  رـضحم  هب  ناـیاپ  رد  هرخـالاب  و  ار ... مالـسا  ار  یناـهج  بـالقنا  عولط 
لاسما جـح  مایپ  زاغآ  رد  ار  هللا  یلع  هرجا  عقو  دـقف  توملا  هکردـی  مث  هلوسر  هللا و  یلا  ارجاهم  هتیب  نم  جرخی  نم  هیآ و  یلاـع  ترـضح 

بجعت و لاح ،  نیع  رد  میدرب و  یپ  هیـضق  هتکن  هب  داتفا ، قافتا  هثداح  هک  هاگ  نآ  دندوب . هدز  تفگـش  بجعتم و  دـیدوب ، هدرک  باختنا 
ام نایب  رد  ار  منابز  ناشعامتسا ، هاگن و  اب  اهلاوئـس و  اب  ماما  ترـضح  مضیارع ،  زا  زارف  نیا  زا  لبق  ات  دش . نادنچ  رد  همه  یگدز  تفگش 

مایپ هیآ و  زا  یتقو  اما  دندوب . اه  هدهاشم  زا  عالطا  دیدج و  رابخا  يوجتسج  رد  هک  دوب  نیا  يایوگ  ناشلابقتـسا ، دندرک و  یم  ایوگ  عقو 
هک ییوگ  ینتفگ . هن  تسا و  هزات  هن  هلوقم  نیا  هک  راگنا  دش ! هدیـشک  مه  رد  ناش  هرهچ  تمارک و  زا  هیانک  هفافل و  رد  متـساوخ  متفگ و 

شناهد دـندرک و  رهم  دـنتخومآ  قح  رارـسا  ار  هک  ره  هک :  دـننک ، اشفا  هنیمز  نیا  رد  ار  يزیچ  ناشهاگن ، رد  هاـگن و  اـب  یتح  دنتـساوخن 
مه نیا  زا  دعب  دینک  یعس  دندومرف : ماما  مداد و  ماجنا  ساوسو  نودب  ار  لامعا  امش  سفن  ادخ و  فطل  هب  مدرک  ضرع  نایاپ  رد  دنتخود 

هدومرف ناشیا  هب  ماما  هک  درک  لقن  دندروآ  فیرشت  لزنم  هب  بناجنیا  رادید  تهج  اقآ  دمحا  جاح  بانج  هک  دعب  زور  دیـشاب . روط  نیمه 
مغ نینوخ  جـح  زا  رابخا  هدـمع  هک  یطئارـش  رد  هک  داد  یم  ناشن  نیا  تشاد و  یبوخ  ياهربخ  اهفرح و  نایمیحر -  ینالف -  هک  دـندوب 

هدـش لاحـشوخ  هدینـش و  ار  یبلاـطم  اهینیطـسلف  دروم  رد  صوصخب  نآ  هدـنزاس  تبثم و  ياهدـمآیپ  زا  راـب  نیلوا  يارب  ارهاـظ  دوب  زیگنا 
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دجسم رد  هکم  يادهش  رگید  یناریا و  ینیطسلف و  يادهش  ملهچ  زا  هضافتنا  اما  هکم : نینوخ  هعمج  زا  سپ  مالسا  ناهج  يرادیب  دندوب ".
رب رابنیا  اریز  تشاد  نیـشیپ  تازرابم  اب  يدایز  توافت  یللملانیب  هنحـص  رب  ریثات  ثیح  زا  هضافتنا  دیدرگ ؛ عورـش  هدوع  زیزعلادـبع  خـیش 

یشاپورف لیئارـسا و  یجیردت  نتـسکش  يادص  هک  دوب  زور  نامه  زا  دوب و  هدیدرگ  زاغآ  یلم  ياه  یگتـسبلد  هن  یبهذم و  دیاقع  ساسا 
داژن ییارگیلم و  یتسیلاربیل ، یتسیلانویـسان ، ياهشیدـنا  اب  شزیخ  نیا  رگا  دـیدرگ . برغ  ياه  تسیژتارتسا  تشحو  بجوم  نآ  کیدزن 

ار یهار  دوز  ای  رید  شزیخ  نیا  تروص  نآ  رد  هک  دنتـسنادیم  اریز  تشادن  هارمه  هب  ینادنچ  ینارگن  ناراوخناهج ، يارب  دوب ، هناتـسرپ 
نمشد ربارب  رد  مالـسا  هار  و  هللا »  » ار نکیل  تسا . دیوید » پمک   » هار نآ  دنتفرگ و  شیپ  رد  تافرع  تاداس و  هک  تفرگ  دهاوخ  شیپ  رد 

بالقنا رودص  رد  ار  اهشقن  نیرتشیب  زا  یکی  راتشک  نیا  برغ ، هبـساحم  فالخ  رب  تفگ  ناوت  یم  باسح  نیا  اب  تسا . ریذپان » فاطعنا  »
، اهمیرحت تاقییضت و  مغریلع  ات 1369 و  ياهلاس 1367  رد  فقوت  زا  سپ  نیکرشم  زا  تئارب  مسارم  هکم : نادیهش  هار  همادا  تسا . هتشاد 

لاس رد  يربهر ؛ مظعم  ماقم  هثعب  لباقم  رد  هجحیذ 1411 ، مشش  زور  رد  رد 1370  دش ؛ ماجنا  هکم  رد  ًاددجم ، یسمش  يرجه  زا 1370 
تلود اب  لاـس 1370  قفاوت  مغر  هب  دـعب ، هب  لاـس 1372  زا  بـالقنا و  مظعم  ربـهر  هثعب  فارطا  رد  هجحیذ 1412  مشـش  اـب ،  ربارب   1371

رازگرب اهرداچ  ریز  رد  هلاـس  همه  تاـفرع  ینم و  رد  يزیرنوخ ، زا  باـنتجا  تاقییـضت و  تلع  هب  تئارب ،  مسارم  يرازگرب  يارب  يدوعس 
یطارفا یفنم و  رایسب  شقن  هب  یتاراشا  یسایس  ياه  هرهچ  اه و  هناسر  زا  یخرب  هاگ  هتـشذگ  ياهلاس  رد  ماهبا : هطقن  کی  تسا . هدیدرگ 

دادرخ مود  حانج  دقتنم  ياه  همانزور  زا  یخرب  هنومن  ناونع  هب  دنا . هتشاد  نینوخ  هعمج  راتشک  يزاس  هنیمز  رد  یسایس  رـصانع  زا  یخرب 
زاب ار  نینوخ  جح  رد  امـش  شقن  هدـنورپ  دـیراذگن   " هک دـنا  هداد  رکذـت  دار  يروکـش  يدامادریم و  نوچمه  ییاه  هرهچ  هب  راب  نیدـنچ 

رد سلجم  یلعف  ناگدنیامن  زا  نکهوک  نسحم  ایوگ  ای  دنا " هدرکن  ییاه  طارفا  هچ  يراگزور  زورما  ياه  یطیرفت  دوش  مولعم  ات  مییوگ 
نورب ياه  تیلاعف  هقلح  لیمکت  رد  هک  اهنآ  ياه  تیلاعف  زا  یکی  هب  میقتـسم  يا  هراشا  اـب  هرهچ و  ود  نیا  هب  باـطخ  مشـش  سلجم  هرود 

کی تسا  هدش  هدینـش  دننکن . یبلط  حالـصا  ياعدا  تسا  رتهب  يدارفا  نینچ  هک  دوب  هداد  رکذت  تسا ، هدوب  یمـشاه  يدـهم  دـناب  يزرم 
يایوج دوب ، هدیدرگ  رازگرب  هثداح  نیا  اب  نامروشک  ههجاوم  یگنوگچ  یـسررب  تهج  هک  هسلج  نیلوا  رد  تقو ، ییارجا  هیاپ  دـنلب  ماقم 

هدومن و تفایرد  رفنایرطع  شقن  صوصخ  رد  دـیدرگ ، هراشا  الاب  رد  هچنآ  هباشم  ییاه  شرازگ  اـیوگ  تسا و  هدوب  رفناـیرطع "  " قباوس
طخ مه  یـسایس  ظاحل  هب  هک  راگزور  نآ  رد  ییارجا  هیاپ  دنلب  تاماقم  زا  رگید  یکی  ضارتعا  زا  نینچمه  دوب . هدش  نآ  نییبت  راتـساوخ 
ایوگ هک  تسا  يدـج  نانچنآ  عوضوم  نیا  دراد . دوجو  ییاـه  هدینـش  اـهنآ  درکلمع  هراـبرد  افعتـسا  نتـشون  یتح  تسا و  هدوب  دارفا  نیا 

یبورک زا  رایـسب  ینامتفگ  نورد  ياه  داقتنا  زاس  هنیمز  نینچمه  يو ، یلکریبد  يارب  تکراـشم  بزح  نورد  ییاـه  تفلاـخم  زاـس  هنیمز 
. دوش یم  هدـید  نابلط  حالـصا  ياه  گالبو  رد  اهداقتنا  نیا  ياه  هگر  زا  یخرب  یتح  دوب . هدـش  ییاه  هرهچ  نینچ  زا  يریگراک  هب  يارب 

یلکریبد يارب  دادیم  نوج  يدامادریم  نسحم  نیا  اقآ  تسا ": هتـشون  شگالبو  رد  يا  هریجنز  ياه  همانزور  يرارف  تسیروتاکیراک  کی 
اهدص ندش  هتشک  هب  هک  نینوخ  جح  يارجام  رد  ششقن  مسرپب  ناشیا  زا  دوب  هدرپس  نم  هب  ناتسود  زا  یکی  دمآ  مدای  نالا  تکراشم ... !

مهاوخب هک  يزور  يارب  مدوب  هتشاذگ  ... دشیمن رگید  مدوب و  هتفر  زورون  همانزور  زا  نم  هنافـساتم  یلو  هدوب ، هچ  دش  هکم  رد  یناریا  رئاز 
نیمه ات  دش  شومارف  مه  ام  علطم " " قیفر نیا  لاوس  ... دندرک لیطعت  مه  ار  ونتایح  هک  منک  راک  ار  شایروتاکیراک  یفارگویب  ونتایح  يارب 

لاح ره  هب  ... دوب هدـش  رگید  ياهارجام  ناتـسبرع و  سیلپ  کیرحت  ثعاب  لاس  نآ  رد  رگید  يدامادریم  کـی  دـیاش  لاـح  ره  هب  زورما ...
یخیرات تالاوس  زا  يرایـسب  باوج  تسا و  هتـشذگ  هعقاو  نآ  زا  لاس  هک 21  کنیا  ... مینکب " یـصوصخ  ناهذا  شیوشت  یکدنا  میتفگ 
حیـضوت زین  ییاـه  هرهچ  نینچ  درکلمع  هراـبرد  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  اـیآ  هدـش ، هتـشاذگ  ثحب  هب  هماـنعطق  شریذـپ  یگنوگچ  نوچمه 

ییاه شخب  همجرت  ینیما 2 . يداه  دمحم  رتکد  هکم ، خیرات  باتک  . 1 هلاقم :  رداصم  ددرگ ؟ یسررب  دوجوم  ياه  ههبش  دوش و  هتـساوخ 
نسح دیـس  دوعـس ،  لآ  تاغیلبت  ای  نینوخ  جح  يوس  نآ  یناطحق 3 . دهف  " جاجحلل ، هیدوعـسلا  هَحبذَـملا  هصق  هکم :  هرزجم  باتک "  زا 

مالسالا تجح  نیطسلف ، یلاغشا  ياهنیمزرس  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هلاقم  یتشد 5 . دمحم  نیکرـشم ، زا  تئارب  هلاقم  يداماد 4 . ریم 
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نینوخ جـح  رد  نالوئـسم  زا  رگید  یخرب  یبورک و  نایمیحر ، نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  تارطاخ  یناحور 6 . دیمح  دیس  نیملـسملاو 
س  / یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  : عبنم یتنرتنیا  یهافش و  عبانم  رگید  1366 و 

نارهت موس  سلجم  تاباختنا  تالکشم 

يزکرم تراـظن  تئیه  وـضع  هدـنب  تاـباختنا ، يرازگرب  عـطقم  رد  نموـم  هللا  تیآ  تـیاور  هـب  نارهت  موـس  سلجم  تاـباختنا  تالکـشم 
دنتـشاد رارـصا  اجنآ  رد  ناتـسود  دوب . یناشاکیماما  ياقآ  عطقم  نآ  رد  تراظن  سیئر  هک  دندوب  رفن  جنپ  روبزم  ياضعا  مدوب . تاباختنا 

ناونع دندش و  رضاح  ام  عمج  ردیمشتحم  ياقآ  لاح ، نآ  رد  منک . کمک  اهراک  تفرشیپ  هب  مشاب و  تراظن  يزکرم  تئیه  رد  هدنب  هک 
هچنآ زا  ریغ  یبلاـطم  هنافـسأتم  اـهتنم  دریگ . تروص  یگنهاـمه  يارب  ياهرکاذـم  دـشاب و  راـک  رد  ياهماـن  نیئآ  تسا  بوخ  هک  دـندرک 

يروآدای زا  هدنب  مراد . رایتخا  رد  هدنب  مه  زونه  ار  اههمان  نیا  زا  یخرب  هک  دش  سکعنم  یبتک  تروص  هب  ماما  تمدخ  دوب ، هدش  تبحص 
دیس ياقآ  اب  دوب ، مق  رد  یتقو  ناشیا  دندوب . رتنییاپ  نم  زا  ینس  رظن  زا  هک  دندوب  ياهبلطیمشتحم  ياقآ  مرذگیم . بلاطم  نآ  زا  یخرب 

هک مه  فجن  رد  تشادیمرگ . کیلع  مالـس و  نم  اب  دوب و  بدؤم  ياهبلط  تفر . فجن  هب  ناـشیا  دـعب  دوب . ثحبمه  يرکاـش  یفطـصم 
، میتشاد راظتنا  نارهت  تاباختنا  يارجام  رد  درکیم . دروخرب  بدؤم  یلیخ  دوب و  ناشیا  هب  کیدزن  ماما و  سرد  ياههبلط  رامش  رد  مدوب ،

يارب یبتک  تروص  هب  دوب ، هدش  حرطم  هچنآ 0 فالخرب  ار  یبلاطم  هنافسأتم  دشن و  نینچ  هک  دوش  رهاظ  تیمیمص  افص و  نامه  اب  ناشیا 
هک میتشاد  ییاهشرازگ  دش ، رازگرب  موس  سلجم  تاباختنا  یتقو  میدـش . تمحز  راچد  رایـسب  عطقم ، نآ  رد  ام  تشون و  ماما  ترـضح 

هولج لکش  نیا  هب  ار  هلئـسم  ماما  ترـضح  نهذ  رد  اما  دناهدناوخن . دوب ، هدش  هتخادنا  قودنـص  رد  هکنآ  اب  ار  اهادیدناک  زا  یخرب  يارآ 
تمدـخ هک  دوب  رـصع  ماـگنه  زور  کـی  ًارهاـظ  دـنک . لاـطبا  تهجیب ، ار  نارهت  تاـباختنا  دـهاوخیم  ناـبهگن  ياروش  هک  دـندوب  هداد 

ياـقآ دـنک .» لـطاب  ار  نارهت  تاـباختنا  دـهاوخیم  ناـبهگن  ياروـش  هـک  دـناهتفگ  نـم  هـب  : » دـندومرف ناـشیا  میدیــسر . ماـما  ترــضح 
مدرک و تبحـص  رخآ  رد  مه  نم  درک . نایب  ار  ناشبلاطم  زین  نابهگن  ياروش  نانادقوقح  زا  یندم  رتکد  دنتفگ و  یبلاطم  یناشاکیماما 

بلطم ود  اهتنم  مینادیم . حیحـص  ار  نارهت  تاباختنا  ام  درادـن و  تاباختنا  لاطبا  رب  میمـصت  ًالـصا  نابهگن  ياروش  : » مدرک ضرع  ماما  هب 
ياروش رظان  بعـش ، نیا  رد  یتقو  دـناهدرک . ینادـنز  ریگتـسد و  ار  ام  نیرظان  يأر ، ذـخا  بعـش  زا  هبعـش  دودـح 30  رد  تسا . راـک  رد 

لطاب ار  قودنـص  دـنچ  نیمه  اهنت  تسا  نکمم  ًاتیاهن  میهدـب . تینءوس  لامتحا  مک  تسد  هک  میراد  قح  اـم  دـناهدرک ، سبح  ار  ناـبهگن 
تسا یتافلخت  دوجو  رب  لاد  هک  تسا  هدیسر  ام  هب  تسا ) قودنص  دودح 600  هک  ) رگید ياهقودنص  نیرظان  زا  مه  ییاهشرازگ  مینک .

اهنت یلو  تسا ; هتشاد  يأر  ياهدرخ  رازهود و  رنهاب  ياقآ  ًارهاظ  هبعـش ، کی  رد  لاثم  يارب  تسا . هتفرگ  تروص  اهقودنـص  نیا  رد  هک 
هجیتن تسا  نکمم  يرامشزاب  نیا  رد  مینک و  يرامشزاب  میهاوخیم  ار  هبتشم  ياهقودنص  نیا  ام  تسا . هدش  روظنم  ناشیا  يارب  يأر  ود 

قح : » دـندومرف ناشیا  مدرک ، ضرع  ماما  تمدـخ  ار  بلاطم  نیا  هدـنب  یتقو  ددرگ .» مولعم  عقاو ، هکنیا ، هصـالخ  دوش و  اـجهباج  ارآ ، ي 
ماجنا یلکـش  هب  راک  هک  تسا  نیا  میوگیم ، نم  هچنآ  اهتنم  دـیهد ; ماجنا  ار  راک  نیا  امـش  دـیاب  دـنک و  نینچ  هک  تسا  نابهگن  ياروش 

«. بوخ رایـسب  : » میتفگ ام  دروخن .» همطل  تسا ، هدـش  مالعا  ياهرود  نایم  تاـباختنا  مود  هلحرم ي  يرازگرب  يارب  هک  يزور  هب  هک  دوش 
نیا رب  ماما  رتفد  زا  مه  رفن  کی  تسا  بوخ  هک  درک  زاربا  اقآ  دمحا  جاح  موحرم  لاح  نیا  رد  دریگ . رارق  ام  رایتخا  رد  اهقودنص  دش  انب 
نامه رد  هدنب  درادن .» یلاکـشا  لاح  نیع  رد  یلو  دشاب ; ماما  رتفد  نأش  نود  راک  نیا  دیاش  : » متفگ نم  دشاب . هتـشاد  تراظن  يرامـشزاب 

هک دوـب  نیا  تسا . ماـمتا  لاـح  رد  راوـن  هک  مدـید  مدرک و  هاـگن  دوـب ، لـفحم  يادـص  طبـض  لاـح  رد  هک  یتوـص  طبـض  راوـن  هـب  لاـح 
رایتخا رد  اهقودنـص  مه  تیاهنرد  دش . باختنا  تراظن  نیا  يارب  يراصنا  یلعدمحم  ياقآ  رتفد ، فرط  زا  مدرک . هاتوک  ار  میاهتبحص 

هک دنتـشاذگن  دـندرک و  یگنهاـمه  مه  اـب  يراـصنا  ياـقآ  روـشک و  ترازو  هک  تسا  نـیا  هدـنب  روـصت  تـفرگن ! رارق  ناـبهگن  ياروـش 
نابهگن ياروش  يارب  ياهمان  هک  دـندرک  راداو  ار  ماما  ترـضح  تیاهن ، رد  دریگ . رارق  نابهگن  ياروش  رایتخا  رد  رادههبـش  ياهقودـنص 
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نیا هب  هلئـسم  تسیابیمن  ام  رظن  هب  دینک ! مالعا  ار  نآ  تحـص  تسا و  هدش  رازگرب  حیحـص  نارهت ، تاباختنا  هک  دننک  مالعا  دنـسیونب و 
صوصخ رد  هدنب  نایب  هک  دوب  صخـشم  ًالماک  مدرک ، ضرع  ار  مبلاطم  ماما  روضح  رد  هدنب  یتقو  تفاییم . همتاخ  دشیم و  ماجنا  لکش 

یتح دریگرارق . نابهگن  ياروش  رایتخا  رد  اهقودنـص  هک  دـندومرف  ماما  هکنیا  شدـهاش  تسا . هدـش  عقاو  رثؤم  نابهگن ، ياروش  میمـصت 
انـشآ مه  اب  مق  رد  میدق  زا  هکنیا  ظاحل  هب  دمآ و  هدنب  دزن  دمع  هب  اقآ  دـمحا  جاح  موحرم  میدـش ، جراخ  ماما  ترـضح  رـضحم  زا  یتقو 

دهاوخیم نابهگن  ياروش  هک  میدوب  هتفگن  ماما  هب  ام  (س ) ارهز ترـضح  ماهدـج  هب  : » درک زاربا  تشاد ، دوجو  اـم  نیب  ياهطبار  میدوب و 
رگید تسا ، هتفر  هک  اج  ره  زا  الاح  : » متفگ نم  تسا .» هتفر  ماما  نهذ  رد  اجک  زا  بلطم  نیا  منادیمن  نم  دـنک . لطاب  ار  نارهت  تاباختنا 

ار اهقودنص  هکنیا  زا  لفاغ  دنک .» لمع  شاینوناق  هفیظو ي  هب  هک  دنداد  قح  نابهگن  ياروش  هب  ماما  هک  تسا  نیا  مهم  تسین . ياهلئسم 
رتکد نوچمه  نابهگن  ياروش  نادـقوقح  ياضعا  زا  یخرب  میریگب ، لیوحت  ار  اهقودنـص  هکنیا  يارب  یتح  ام  دـنراذگیمن . ام  رایتخا  رد 
یلاخ تسد  یلو  دنریگب ; لیوحت  ار  اهقودنص  ات  میداتسرف  نانآ  دزن  دنتشاد ، تقافر  روشک  ترازو  نایاقآ  اب  رتشیب  هک  اریمرهج  راختفا 

دنتـشون و ياهمان  نابهگن  ياروش  هب  ماما  لاح  نیا  رد  تسا . ملاس  تاباختنا  هک  دش  شرازگ  ماما  ترـضح  تمدخ  تیاهنرد ، دنتـشگرب .
زا دسرب ، ام  تسد  هب  هکنیا  زا  لبق  همان  نیا  دینک .» مالعا  اههناسر  رد  ار  نآ  تحـص  تسا و  حیحـص  نارهت  تاباختنا   » هک دندروآ  نآ  رد 

حیحـص نارهت  تاباختنا  ماـما ، ترـضح  دـییأت  قبط  هک  درک  مـالعا  ياهماـن  رودـص  اـب  زین  ناـبهگن  ياروش  دـش . هدـناوخ  سلجم  نوبیرت 
میتسناوتن ام  مه  تیاهنرد  دنریگ ; رارق  رما  نایرج  رد  ماما  ترـضح  هک  دناهتـشاذگن  هکنیا  زج  درادن ; یهیجوت  چیه  قافتا ، نیا  دشابیم .

، دـیرگنب ماـیا  نآ  ياـههمانزور  بلاـطم  هب  ویـشرآ ، رد  رگا  دـش . رازگرب  هنوـگچ  نارهت  رد  سلجم  موـس  هرود ي  تاـباختنا  هک  میمهفب 
یبلاطم دنتـسه ـ  دوخ  هب  صوصخم  ياوقت  ناقتا و  ياراد  هک  قیقد  راوگرزب و  تیـصخش  یفاص -  هللاتیآ  ياقآ  بانج  هک  دید  دیهاوخ 

زا فصو  نیا  اب  دـش . داریا  نابهگن  ياروش  ریبد  ناونع  هب  يزکرم و  تراظن  تئیه  زا  رتالاب  ِعضوم  زا  ناشیاهتبحـص  دـندومرف و  نایب  ار 
یتقو میدوب و  هقیـضم  رد  رایـسب  ام  زین  موس  سلجم  لیکـشت  زا  دعب  دـندش . ورهبور  بیرغ  بیجع و  يدر  خـساپ  اب  روشک  ترازو  فرط 

ياـهحرط لـباقم  رد  ار  ناـبهگن  ياروش  زور  ره  دـندرکیم و  تمواـقم  ناـبهگن ، ياروش  تاـیرظن  لـباقم  رد  تشاد ، ياهبوصم  سلجم 
هدـهع ي هب  ار  ناـگربخ  سلجم  يارب  طیارـش  نیدـجاو  تیحالـص  مه  رخاوا  نیا  رد  دـندناشکیم . سلجم  هـب  یتـیروفود  رادتیروـف و 

فرط زا  یتـقو  دـندوب ، پچ  هب  موسوم  فیط  رامـش  رد  هک  ناـگربخ  ياهادـیدناک  زا  یخرب  دـندوب و  هتـشاذگ  ناـبهگن  ياروـش  ياـهقف 
تیذا رایسب  ام  دندرک و  هراشا  ناگرزب  زا  یخرب  مان  هب  یتح  دندرک و  تناها  نابهگن  ياروش  هب  سلجم  رد  دندشن ، دییأت  نابهگن  ياروش 

بولطم خساپ  یلو  میتشادن ، لباقم  فرط  زا  ار  دـب  دروخرب  راظتنا  میدرکیم و  دروخرب  فاصنا  تقافر و  اب  هرود  نآ  رد  هکنآ  اب  میدـش .
يافعتـسا نایرج  رد  هدنب  رگا  هتبلا  دـندرک . افعتـسا  دـننک و  لمحت  ار  تیعـضو  نیا  دنتـسناوتن  مه  یفاص  ياقآ  هللاتیآ  میدرکن . تفایرد 

مه ماما  هداتـسرف و  ماما  تمدـخ  نارهت و  هب  ار  افعتـسا  همان ي  ناشیا  هک  مدـش  رادربخ  یتقو  یلو  مدـشیم ; عنام  متفرگیم ، رارق  ناـشیا 
هلحرم ي رد  ماـما  ترـضح  رتـفد  هدـنیامن ي  هک  يراـصنا  یلعدـمحم  ياـقآ  مـینک . يراـک  میتـسناوتن  رگید  ور  نـیا  زا  دـندوب . هتفریذـپ 

نیمه ًارهاظ  دش و  يرایسب  ِنیهوت  نابهگن ، ياروش  هب  تبسن  هک  درک  حرطم  ار  یبلاطم  نویزیولت  ویدار ، نوبیرت  زا  دندش ، ارآ  يرامشزاب 
رودـص هب  راک  تسیابیمن  هک  دوب  نیا  نم  سح  لک  رد  دـندرک . افعتـسا  نابهگن  ياروش  زا  مه  یفاص  ياـقآ  هللاتیآ  هک  دوب  ثعاـب  رما 

. دوب ریذـپان  بانتجا  لئاسم  نیا  دنتـسنادیمن ، بیغ  ملع  دوب ، هچره  راوگرزب  نآ  هکنیا  ظاحل  هب  بتارم  ياهتنم  دـشیم ; رجنم  ماـما  ماـیپ 
نیا تحلـصم  دیاش  دنچره  دندرکیمن . لقتنم  ماما  تمدـخ  دوب ، هتـسیاش  هک  هنوگنآ  ار  بلاطم  هک  میدـنمهلگ  نایاقآ  یخرب  زا  ام  یلو 
مایا نآ  رد  روشک  ترازو  دـننزن . نعط  نآ  رد  هدـشرازگرب  تاباختنا  ام و  روشک  هب  ياهدـع  یهورگ  ياههناسر  رد  دوش و  نینچ  هک  دوب 

تدـم هک  دوـمن  بوـصنم  نارهت  رادـنامرف  ناوـنع  هـب  دوـب ، مـق  ياـههچب  زا  هـک  اریماـنمگ  درف  درک و  لـالخا  يرامـشزاب  هیـضق ي  رد 
ار ام  ناگدنیامن  روبزم ، رادـنامرف  دوب . رادعضوم  مه  روشک  ریزو  دوخ  نامز  نآ  رد  دوب . تاباختنا  يرازگرب  مایا  هام  ود  يارب  شتیرومأم 

صوصخرد یمهوت  دـیابن  فاـصوا ، نیا  اـب  دریگن . تروـص  تمالـس  اـب  تاـباختنا  هک  دـش  ثعاـب  رما  نیمه  درک و  ینادـنز  ریگتـسد و 
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اهراب هک  نانچمه  دـندرک . ذاختا  اریمیمـصت  نینچ  درف ، کی  زا  يرادـبناج  ساسا  رب  ناشیا  هک  دـیآ  دوجو  هب  ناـهذا  رد  ماـما  ترـضح 
یناسک میرادن و  مه  ياههبـش  صوصخ  نیا  رد  میدیدن و  يزیچ  ناشیا  زا  قح  عضوم  رب  يراشفاپ  زج  اهتنا ، ات  ادـتبا  زا  ام  ماهدرک ، رارکت 

رارق لـئاسم  قیقد  ناـیرج  رد  ناـشیا  رگا  دـندرکیم . يریگولج  راوگرزب  نآ  هب  راـبخا  حیحـص  قـیقد و  لاـقتنا  زا  هک  مینادیم  رـصقم  ار 
يزوریپ زا  دعب  بالقنا و  لوط  رد  يدراوم  ماما  ترضح  تامیمـصت  صوصخ  رد  دندرکیم . ذاختا  يرگید  عضوم  کش  یب  دنتفرگیم ،

لمع يرگید  وحن  هب  تسیاـبیم  هک  دـندرکیم  ناونع  دارفا  یخرب  هاـگ  دـندرک و  نینچ  ناـشیا  ارچ  هک  دوـب  لاؤـس  ياـج  هک  دـمآ  شیپ 
راب کی  تسا . هدوب  میمصت  نیرتهب  یشیدناتحلصم  ثیح  زا  مکتسد  ماما ، ياهمیمصت  هک  مدوب  رواب  نیا  رب  هدنب  دوخ  لُک  رد  دشیم .
زین (ع ) ریما ترـضح  تموکح  رد  ارجام  نیا  هیبش  : » دـندومرفیم دوب ، هدـمآ  شیپ  هک  یهباشم  دروم  رد  یجناـیم  يدـمحا  اـقآ  جاـح  مه 

هب رکب  یبا  نبدمحم  صوصخرد  یباوصان  شرازگ  لاثم  يارب  دـنتفگیم . (ع ) ترـضح تمدـخ  ار  یطلغ  شرازگ  هک  تسا  هدـمآ  شیپ 
مه تیاهن  رد  دننک و  بصن  وا  ياج  هب  ار  رتشا  کلام  هدرک و  لزع  ار  رکبیبا  نبدمحم  ناشیا  هک  دـیدرگیم  ببـس  دـشیم و  هداد  ماما 

یتسردان رابخا  رطاخ  هب  اهنیا  دـشن . لیانیمالـسا  هتـسیاش ي  تموکح  هب  رـصم  مه  رتشا و  کلام  مه  تفر و  تسد  زا  رکبیبا  نبدـمحم 
ماـما هب  ار  یبـلطم  یتـقو  دـندوبن .» رتيوـق  (ع ) نینمؤـملاریما زا  تاـهج  نـیا  رد  زین  ماـما  ترـضح  دـنداد . (ع ) موـصعم ماـما  هـب  هـک  دوـب 

تیاده ادخ و  ناشفده  زین  لک  رد  دندومرفیم . ذاختا  ار  یمیمـصت  نآ  ساسارب  دنتفرگیم و  ضورفم  ار  عوضوم  ناشیا  دـندناسریم ،
يدراوم دوب  نکمم  مه  بالقنا  تدـم  لوط  رد  درادـن . دوجو  رما  نیا  رد  ياههبـش  کش و  دوب و  ادـخ  تیاضر  دروم  ِریـسم  رد  بـالقنا 

نآ ماما  هک  میهدیم  تداهـش  یلو  دـشاب ; نیگنـس  نامیارب  دـشابن و  راگزاس  ام  جازم  قاذـم و  هب  هک  دنریگبیمیمـصت  ماما  دـیآ و  شیپ 
هرود نآ  فصو  نیا  اب  دـندرکن . ذـخا  یمالـسا  حیحـص  ریـسم  رد  بالقنا  نداد  تکرح  قح و  تیاـضر  بلج  تین  هب  زج  ار  تامیمـصت 

نابهگن و ياروش  تفریم . شیپ  تقافر  یبوخ و  هب  راک  میاهتشادن و  یلکشم  چیه  ًابیرقت  سلجم ، مراهچ  هرود ي  رد  تشذگ . هللادمحب 
یتح تسا . هدشن  مه  سک  چیه  میلست  هدرکن و  دروخرب  یطخ  تروص  هب  زگره  نابهگن  ياروش  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تلود  زا  تیامح 

زا ماهدادـن و  یتحلـصم  يأر  کی  لاحهب ، ات  مدوخ  هدـنب  دـشاب . هدرک  زورب  نابهگن  ياروش  زا  نوناق  فالخرب  يزیچ  هک  مرادـن  رطاخ  هب 
فالخ هک  ماهتفگ  مه  اروش  نایاقآ  زا  یخرب  هب  یتح  ماهتفرن . رتارف  تسا ، هدـش  نییعت  ناـبهگن  ياروش  وضع  کـی  يارب  هک  ياهدودـحم 

یفاص ياقآ  هللاتیآ  ترـضح  هک  مراد  دای  هب  دشاب . عرـش  فالخ  هفیظو و  زا  جورخ  تسا  نکمم  ندرک ، تکرح  هدشنییعت  دـح  زرم و 
یتـقو ینکب »! مه  ریزعت  ار  اروـش  ناـیاقآ  زا  یـضعب  تسا  نکمم  دـبال  یـشاب ، یـضاق  رگا  امـش  دـشاب ، روـطنیا  رگا  سپ  : » دـندومرفیم
ماـجنا يوسوم  نسحدیـس  ياـقآ  دوس  هب  ًاـنایحا  نیزاوم ، قبط  رب  اـم  دوب و  طوبرم  ناـبهگن  ياروش  هب  اـی  دـشیم  عاـجرا  اـم  هب  ياهلئـسم 

نیا دارفا  زا  یخرب  دـیدرک ؟ نینچ  ارچ  هک  دـندادیم  ناـشن  شنکاو  ًارهق  دـندوب ، يوـسوم  نیـسحریم  ياـقآ  لـباقم  هک  یفیط  مـیدادیم ،
، ناـبهگن ياروش  ارچ  هصق  نـالف  رد  هک  دـندرکیم  تبحـص  عبر  هس  تعاـس و  مین  لاـح ، نیع  رد  دنتـشاد و  تقاـفر  نم  اـب  یتح  فیط ،

ینوناق يأر  ام  يأر  : » میتفگیم ام  دنک ؟ هدافتـسا  رما  نیا  زا  دناوتب  ناشیا  ات  داد  يأر  ریزوتسخن )  ) يوسوم نیـسحریم  دوس  هب  هنوگنآ 
نیا يریگمیمصت ، نداد و  يأر  ماقم  رد  هک  دوشیمن  لیلد  نیا  یلو  میشاب ، هتشاد  هقیلس  فالتخا  يوسوم  ياقآ  اب  تسا  نکمم  ام  تسا .

رس هتخانـش و  ار  شیوخ  یهلا  يهفیظو  ات  درادب  قفوم  رمع  لوط  رد  ار  نامهمه  لاعتم  دنوادخ  تسا  دیما  مینک .» ظاحل  ار  هقیلـس  توافت 
س  / 1387 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نمؤم ، دمحم  هللاتیآ  تارطاخ  : عبنم میوشن . فرحنم  نآ  زا  ینزوس 

هیوجر تامهوت 

هب رهظزادعب  تعاس 6  دودح  هعمج 67/4/31 ، زور  رصع  داصرم  تایلمع  زا  شیپ  يوجر  دوعسم  ینارنخس  زا  یـشرازگ  هیوجر  تامهوت 
نلاس رد  تعاس 8  سأر  يوجر  ینارنخس  يارب  همه  هک  دش  غالبا  رگید  ياههاگودرا  فرـشا و  هاگرارق  رد  رقتـسم  فلتخم  ياهتمـسق 

درک ینارنخس  هب  عورش  يوجر  دندش ...  نلاس  دراو  میرم  دوعـسم و  هک  دوب  بش  دودح 11/30  رد  تعاس  دنشاب . هتشاد  روضح  یمومع 
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هتفگن ام  رگم  میراد . شیپ  رد  گرزب  ياهراک  تفگ : درک و  عطق  ار  نآ  ناهگان  هک  دوب  هتشذگ  شتبحص  عورـش  زا  تعاس  مین  دودح  . 
یگرزب هشقن  رفن  ود  نامز  نیمه  رد  نارهت )» ادرف  نارهم ، زورما   » راعش اب  هارمه  راضح  ندز  تسد  ( ؟»  نارهت ادعب  نارهم  لوا  هک «  میدوب 

ندـش تکاـس  زا  سپ  دـنتفر . دـندرک و  بصن  تشاد ، دوـجو  ـالبق  هک  يرگید  هشقن  راـنک  رد  وا ، پچ  تمـس  رد  دـندروآ و  ار  ناریا  زا 
حرط میورب . ناریا  هب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  رگید  يوجر : تفاـی : همادا  هنوگ  نیدـب  هسلج  تفر و  هشقن  يوـلج  هب  يوـجر  تیعمج ،

هب جاـیتحا  هعفد  نیا  هتبلا  تیعمج ) ياروه  . ) دوـشیم میژر  طوقـس  نارهت و  حـتف  هب  رجنم  تیاـهن  رد  هک  میاهدیـشک  ار  یگرزب  تاـیلمع 
« ( نارهت ادرف  نارهم ،  زورما   » راعـش راضح و  ندز  تسد  . ) میورب نارهت  هب  تسا  رارق  راـب  نیا  نوچ  میتشادـن  ياهقطنم  کـلاک  تکاـم و 

ع)  ) نیسح ماما  مسا  هب  ار  تایلمع  و  راضح ) تاولص  ( ) 1 .) میاهدراذگ مان  نادیواج »  غورف  مالسا «  ربمایپ  مان  هب  تیانع  اب  ار  نآ  مان  هتبلا 
زا یتسد  بوچ  اب  . ) دـیروایب ار  ناریا  هشقن  دوخ  دراد ؟ یترورـض  هچ  میتفگ  میتشادـن  تکام  هب  جایتحا  راب  نیا  نوچ  درک . میهاوخ  زاغآ 

نیرتکچوک یتح  اههظحل ـ  زا  میورب . نارهت  هب  دـیاب  باهـش  دـننامه  دـهدیم ) ناشن  ار  نارهت  نارتخاـب و  نیریـشرصق ، هشقن  پچ  تمس 
نیا دنزاس . تشونرـس  هدننک و  نییعت  اههظحل  تایلمع  نیا  رد  اریز  میهدب . تسد  زا  ار  ياهظحل  چیه  دیابن  هدرک ، هدافتـسا  دیاب  اههظحل ـ 

دهاوخن ادـیپ  ورین  جیـسب  تصرف  میژر  دوش  ماجنا  تعرـس  نیا  اب  تایلمع  رگا  طقف  نوچ  دوش  ماجنا  زور  ای 3  ضرع 2  رد  دیاب  تایلمع 
لمعلاسکع چـیه  دـناوتیمن  ـالامتحا  میـسرب و  نارهت  هب  تدـم  نیا  ضرع  رد  میناوتب  اـم  هک  دـسریمن  مه  شرکف  هب  الـصا  نوچ  درک ؛

اب غارچلچ  تایلمع  تانایرج  زا  سپ  دشاب . دح  نآ  رد  ناتتعرس  هک  متـساوخ  امـش  زا  ( 2  ) غارچلچ تایلمع  رد  هتبلا  دـهدب . ماجنا  يرثؤم 
تایلمع رد  میدید  دایز  ياهیسررب  ثحب و  زا  سپ  دشاب ؟ هچ  يدعب  تایلمع  هک  میتخادرپ  یسررب  يدنبعمج و  هب  میتسشن و  ناهدنامرف 
ییورین چیه  میورب و  رتولج  میتسناوتیم  رگشل  داتـس  نتفرگ  زا  دعب  دوب ، يزرم  ياهتایلمع  نیرتلکـشم  زا  تسا و  هدوب  نارهم  هک  یلبق 

یلبق زا  ناتتایلمع  ره  تعـسو  ینعی  دیاهدرک ، لمع  يدـعاصت  تروص  هب  اهتایلمع  رد  هشیمه  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوبن . نامهار  رـس  رب  مه 
. دشاب هتشاد  یفیک  توافت  غارچلچ  هب  تبسن  مه  تایلمع  نیا  دیاب  الاح  باتفآ ـ  زا  نارهم  رتعیسو و  رهشناریپ  زا  باتفآ  تسا ـ  هدوب  رتشیب 

نیا رد  میریگب . ار  ناتـسا  زکرم  کـی  دـیاب  هک  تسا  نیا  لقادـح  دـشاب ـ  دـیاب  هک  هچ  ره  يدـعب ـ  تاـیلمع  رد  هک  میدرک  رکف  نیارباـنب 
نارهت فرط  هب  ای  مینام ،  یم  اج  نامه  ای  بوخ ، میدرگرب ؟ مینک و  لو  ار  نآ  ناتـسا  زکرم  نتفرگ  زا  سپ  هک  میاهناوید  اـم  رگم  تروص 

هچب رگید  امـش  رخآ  دولآزنط ) نحل  اب   ) تسا و کچوک  مک و  یلخ  ناتـسا  میدـید  یلبق  راـک  اـب  هسیاـقم  رد  زاـب  یلو  مینکیم . تکرح 
دیرادـن نارهت  حـتف  زا  ریغ  یهار  چـیه  دـینک  لمع  یلبق  ياهتایلمع  زا  رتعیـسو  دـیهاوخب  رگا  دـیریگب ! ار  رهـش  کی  دـیورب  هک  دـیتسین 

ار هاشنامرک  میورب  دـنتفگیم  يرـس  کی  میریگب و  ار  زاوها  میورب  دـنتفگیم  يرـس  کی  هتبلا  تاـساسحا . ) زاربا  راـضح و  ندز  تسد  )
باختنا هک  يریـسم  طیارـش  عضو و  يدودـح  اـت  ـالوا  اریز  میورب  هاـشنامرک  قیرط  زا  دـیاب  میدـید  میدرک و  رکف  میتسـشن و  اـم  میریگب .

ینکش طخ  هب  زاین  راب  نیا  تسا و  هتفر  شیپ  باهذ  لپرـس  نیریـشرصق و  ات  قارع  نوچ  تسا ، رتهب  رتتبـسانم و  لبق  هب  تبـسن  میاهدرک 
رب دـعب  هب  نآ  زا  تسا . هاشنامرک  نارهت  هب  ندیـسر  يارب  يزرم  هطقن  نیرتکیدزن  ایناث  میورب . هاشنامرک  ات  میناوتیم  یتحار  هب  میرادـن و 

یسایس تیعقوم  رگا  میاهداد  ماجنا  ییاسانش  رگشل 84 و 88  يور  هتبلا  دیـسر . میهاوخ  نارهت  هب  هتعاس  هدش 48  ماجنا  تامیسقت  ساسا 
ناریا الاح  یلو  میدرکیم  لمع  هاشنامرک )  ) اج نامه  رد  طقف  دیاش  دمآیمن  شیپ  ناریا  فرط  زا  تینما  ياروش  همانعطق 598  لوبق  لثم 

ار گرزب  تایلمع  نیا  ماجنا  میمـصت  لبق  زا  ام  هک  دینادب  دـیاب  میریگیم . ار  نارهت  میوریم  تسار  کی  ام  تسا و  هدـش  فیعـض  یلیخ 
میروبجم دیدج  یسایس  طیارش  لیلد  هب  ینعی  درک ؛ عیرـست  ار  ام  راک  همانعطق  شریذپ  اما  میهد  ماجنا  رترید  ار  نآ  میتساوخیم  میتشاد و 

رگا میرادن و  لمع  زج  ياهراچ  ام  دوب و  یلکشم  ساسح و  رایسب  میمصت  میتفرگ  ام  هک  یمیمصت  میهد . ماجنا  رتدوز  ار  نآ  هام  ود  یکی 
رگید میوـشیم و  لـفق  اـجنیا  رد  اـم  دوـش  حلـص  قارع  ناریا و  نیب  هکنیا  زا  دـعب  اریز  تفر  دـهاوخ  تسد  زا  تصرف  مینکن  مادـقا  نـالا 

راب کی  مینکب و  مه  ار  نامدوخ  شالت  نیرخآ  یتسیاب  سپ  میوشیم . لیسف  هب  لیدبت  یـسایس  ظاحل  زا  میهدب و  ماجنا  يراک  میناوتیمن 
ناریا ناـمرهق  قلخ  امـش و  هب  ار  يزوریپ  نیا  نم  نونکا  مه  زا  میزوریپ و  هک  میتسه  نئمطم  میتـسرفب و  هنحـص  هب  ار  ناـمزاس  لـک  رگید 
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رد ام  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  ام  يارب  یبسانم  نامز  میتسه  دـقتعم  میاهتـشاد  میژر  دروم  رد  هک  ییاهلیلحت  هب  اـم  رگا  میوگیم . کـیربت 
. تسا نیمه  مه  اهنآ  فرط  زا  همانعطق  لوبق  لیلد  دوشیم و  گنج  فقوت  هب  رضاح  فعـض  ياهتنم  رد  میژر  هک  میتفگ  گنج  زا  لیلحت 
درادن و ار  مزال  یگنج  يورین  رگید  میژر  مینک . هرـسکی  ار  شراک  مینک و  هلمح  دیاب  میهدـب .  تسد  زا  ار  یخیرات  تصرف  نیا  دـیابن  ام 
ره دریگب و  سپ  ار  یقطانم  هتـسناوت  یتحار  هب  تسا  هدرک  هک  یتایلمع  دنچ  نیمه  رد  قارع  الثم  دـنک ؛ نیمأت  ار  ههبج  يورین  دـناوتیمن 

تلم تسا .  هتفرگ  سپ  زاـب  گـنج  تعاـس  دـنچ  اـب  ار  رگید  هطقن  دـنچ  نونجم و  ریازج  هتفرگ و  ار  واـف »  . » تسا هتفر  ولج  هتـساوخ  هچ 
هک دنتـسه  يدارفا  دنتـسه  ههبج  رد  هک  یناسک  دیآیمن . ههبج  هب  یـسک  دنتـسه و  گنج  فلاخم  همه  دناهدش و  هتـسخ  گنج  زا  رگید 

میژر ياهورین  اهرگشل و  مامت  دنرادن . ندیگنج  هب  یلیم  دناهداتسرف و  ههبج  هب  دناهدرک و  ریگتـسد  اهاتـسور  اهرهـش و  زا  روز  هب  ار  اهنآ 
تسد زا  ار  دوخ  لداعت  یماظن  ظاحل  زا  مه  سپ  دنرادن . ار  ام  اب  هلباقم  يارای  دنتسه و  هدنکارپ  هدروخ و  يراک  هبرض  قارع  تالمح  رد 

ترضح نآ  دمآ و  امـش  کمک  هب  رفن  کی  غارچلچ  تایلمع  رد  هتبلا  دراد . رارق  یللملانیب  ياوزنا  رد  یـسایس  ظاحل  زا  مه  تسا و  هداد 
هب دیاب  امش  و  دنیآیم )!!!(  امش  کمک  هب  ع )  ) نیـسح ماما  و  ص )  ) دمحم ترـضح  مه  راب  نیا  درک و  کمک  امـش  هب  هک  دوب  ع )  ) یلع

یکی راک  دیدرک و  راک  یلیخ  امـش  دوب  شاب  هدامآ  مالعا  هک  زور  هن  نیا  رد  هتبلا  دینک . لمحت  ار  یتخـس  دینک و  راک  رفن  نیدنچ  هزادنا 
نامزاس 25 دیاش  دیـشاب . هدامآ  مینکیم  تکرح  میتفگ  تقو  ره  هک  دیـشاب  هدامآ  یگمه  دیاب  الاح  زا  دـیاهدرک . زور  رد 3  ار  هام  ود  اـی 

قارع اب  رکـشل 81  اجنآ  رد  میوریم . نیریـشرصق  فرط  زا  ام  دـنزب . تسد  يراک  نینچ  هب  يزور  نینچ  رد  ات  دـمآ  دوجو  هب  شیپ  لاـس 
هب هار  رد  رگـشل 28  دراد  ناکما  اـهنت  تسا و  رهـشناریپ  رد  رگـشل 64  دنتـسه ، ریگرد  راموس  رد  رگـشل 88  رگـشل 58 و  تسا ،  ریگرد 
نآ ( ؟ ینکیم راک  هچ  دیایب  جدننـس  رکـشل  رگا  دسرپیم ): دنزیم و  ادص  تیعمج  نایم  زا  ار  يدرف  يوجر  اجنیا  رد  . ) دیایب ام  لابقتـسا 

اهرهـش لاـبند  هب  هـشقن  يور  دوـشیم و  دـنلب  . ) مـینکیم شناـغاد  دـمآ  رگا  وـگب  دـیآیمن . وـگن  يوـجر : دـیآیمن . :( : داد باوـج  درف 
يروشک دناوتیم  تردق  ربا  کی  طقف  نوچ  تسا ؛  تردق  ربا  کی  لشا  ناوت و  دـح  رد  میهد  ماجنا  میهاوخیم  ام  هک  يراک  ددرگیم )

نتفرگ ياعدا  ناریا  گنج  لاس  لوط 8  رد  دراد و  هلصاف  رتمولیک  ناریاز 180  رم  ات  دادغب  لاثم  روط  هب  دنک ؛ ریخـست  تدم  نیا  فرظ  ار 
( زنط اـب  . ) میریگب ار  نارهت  میورب  میهاوـخیم  اـم  اـما  تسا  هدرکن  ار  نارهت  نتفرگ  ياـعدا  مه  قارع  روـط  نـیمه  و  تـسا ؛ هدرکن  ار  نآ 
 ، نیریـشرصق هب  بیترت  هب  اـم  دـنکیم ) هراـشا  هشقن  هب  هراـبود  ! ) هگید داـیم  شیپ  روط  نیا  اـهتقو  یـضعب  هگید ! درک  هشیم  هچ  بوخ ،

( راضح ندز  فک  . ) نارهت هرخالاب  جرک و  ناتـسکات ، نیوزق ، نادـمه ، نآ  زا  دـعب  میوریم . هاشنامرک  دـعب  دابآمالـسا و  باهذ ، لـپرس 
دنرک و دعب  هتلافسآ . هداج  قیرط  زا  هتبلا  میوریم ؛ باهذ  لپرس  ات  میوشیم و  دراو  تسا  قارع  تسد  رد  هک  نیریـشرصق  روحم  زا  ادتبا 
رد پـیت  دـنرک و 2  رد  پـیت  کـی  دابآمالـسا  حـتف  زا  سپ  تـسا .  ( 3  ) فقاو دـمحا  نآ  هدـنامرف  هک  رگـشل  کی  طـسوت  ار  دابآمالـسا 

« فینح  » ماـن هب  ار  روحم  نیا  تاـیلمع  مسا  دـنریگیم . لرتنک  تحت  زین  ار  رهـش  يدورو  هار  نمـض  رد  هک  دـنوشیم ، رقتـسم  دابآمالـسا 
هب رگـشل  ود  تسا و  نسحم » دیعـس   » تایلمع نیا  مسا  هک  مینکیم ، تکرح  هاشنامرک  تمـس  هب  دابآمالـسا  زا  دعب  میاهدرک . يراذـگمان 
امش يوجر : هلب  حلاص : دناهدامآ ؟ همه  تیلوئـسم  يوجر : هلب  حلاص : ياهدامآ ؟ حلاص  دنکیم .  لمع  هاشنامرک  رد  ( 4  ) حلاص تیلوئسم 

غارـس هب  پیت ...  دنوش . زکرمتم  طاقن  مادک  رد  دیاب  اهپیت  هک  تسا  هدش  مه  يدنب  میـسقت  هاشنامرک . حلاص : دـیورب ؟ اجک  هب  دـش  رارق 
و دنکیم ، حلسم  دنهاوخیم  هک  ار  ییاهنآ  دنکیم و  دازآ  ار  ناینادنز  دوریم و  دابآلزید  نادنز  غارس  هب  پیت ...  دوریم ، امیس  ادص و 

پیت و  نآ ، کیدزن  ناگداپ  هناسفا  پیت  هاشنامرک ، يدورو  هار  رفعج  بیترت  نیمه  هب  دریگیم و  ار  فجن  هاگرارق  تثعب و  هاپـس  پیت ... 
: يوجر دننک . دازآ  ار  دابآلزید  ناینادنز  هک  میتسرفیم  ار  مدرم  هتبلا  دـنراد . زوریناوه  هفاضا  هب  ار  هاشنامرک  یجورخ  هزاورد  ( 5  ) لیلج

نیا مینکیم . یمالسا  کیتارکومد  يروهمج  مالعا  هاشنامرک  رد  ام  تسا . رتمهم  رهش  فرـصت  نوچ  ار  نادنز  دعب  دنریگب ، ار  رهـش  لوا 
مان هب  ار  نامه  روحم  تایلمع  مان  دـننکیم . تکرح  نادـمه  تمـس  هب  هیقب  جدننـس و  هب  پیت  دنوشیم و 2  رقتـسم  هاشنامرک  رد  اهپیت 

رد ار  ییاهفدـه  هچ  دـیورب و  اجک  هب  دـیاب  ینادیم  يوجر : هلب  دومحم : ياهدامآ ؟  ( 6  ) رهشمئاق دومحم  میاهتـشاذگ . ناگداز » عیدب  »
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تدوخ رظن  ریز  ياهپیت  زا  یکی  دیدش  رقتسم  دیدیـسر و  نادمه  هب  هکنآ  زا  دعب  يوجر : نادمه  هلب ،  دومحم : دیریگب ؟ تسد  رد  رهش 
ام هک  دینک  مالعا  مدرم  هب  دینک و  شخپ  ار  دهاجم  يادص  دیتفرگ  ار  نآ  يامیـس  ادص و  نادـمه و  یتقو  هدـب . نارهت  هب  کمک  يارب  ار 

یـسرت مه  هژون  هاگیاپ  زا  دننک  راک  تسرد  دنناوتن  اهامیپاوه  ات  دوش  مدـهنم  دـیاب  نادـمه  رادار  يوجر : دـشاب . دومحم : مییآیم . میراد 
مه ار  زیربت  ییاوه  هاگیاپ  دننک . نارابمب  ار  اجنآ  دنیایب و  یقارع  ياهامیپاوه  مهدیم  روتسد  تعاس  هس  هب  تعاس  هس  ره  دیـشاب ، هتـشادن 

؟ يروطچ ییاوه  شـشوپ  ظاحل  زا  (: 7  ) ردان هب  باطخ  يوجر  داد . میهاوخ  رارق  فدـه  دروم  تعاـس  هس  هب  تعاـس  هس  ره  اـمیپاوه  اـب 
رگا مینزیم ، ردان : دینکیم ؟ راک  هچ  دوش  دنلب  هژون  زا  دـهاوخب  ییامیپاوه  رگا  يوجر : مینک . لرتنک  میناوتیم  تسام و  تسد  رد  ردان :

ییاوه دض  نآ  رب  هوالع  يوجر : میناوتیم .  هلب  ردان ، دیتسه ؟ نئمطم  الماک  : يوجر مینزیم . ار  هاگدورف  الک  دنک  زاورپ  دـهاوخب  يزیچ 
اهفدـه زا  یکی  يریگیم . ار  ناتـسکات  نیوزق و  يوریم  وـت  ( 8  ) هللاحـتف يوـجر : میراد .  هلب  رداـن : میراد ؟ هک  مه  ماس 7  کـشوم  و 

رقتسم یتقو  يوشیم و  رقتسم  اجنآ  رد  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  مامت  حالـس  علخ  زا  سپ  تسا . نیوزق  رگشل 16  هاپس  زکارم  رب  هوالع 
اجنآ رد  هدش و  ناتـسکات  یهار  پیت  نآ 2  زا  سپ  تسه . زاین  اجنآ  رد  نوچ  تسرفب  نارهت  کـمک  هب  ار  دوخ  ياـهپیت  زا  یکی  يدـش 

ياهروحم تایلمع  مان  هتبلا  دـنکیم . فرـصت  ار  اجنآ  دوشیم و  جرک  یهار  رگـشل  کی  اب  ( 9  ) رهچونم نآ  رس  تشپ  دوشیم و  رقتـسم 
دومحم یهدـنامرف  تحت  و  غرمیـس »  » یلک مان  تحت  پیت  رگشل و 2  نآ 4  زا  سپ  میاهدراذـگ . مان  رادرـس »  » مان هب  ار  ناتـسکات  نیوزق و 

تـسد یچمشیربا  يدـهم  ییاطع و  دومحم  . ) تسا تایلمع  نیا  رد  وا  نواعم  مه  یچمشیربا  يدـهم  هک  دـنوشیم ، نارهت  یهار  ییاـطع 
مه زور  نآ  دیسر و  فاق  هوک  هب  هک  دوب  غرمیس  کی  هک  متفگ  کیژولوئدیا  بالقنا  رد  دشاب  ناتدای  رگا  انمض  دنراشفیم ) ار  رگیدکی 

اب : ) میرم راـضح . ) ندز  فک  . ) تسا زور  ناـمه  فرح  مدرک  باـختنا  ار  غرمیـس »  » مسا نیا  هکنیا  تلع  دوـب . میرم »  » غرمیـس هک  متفگ 
هاگدورف الیل  پیت  اجنآ  رد  متـشاذگ . ار  مسا  نیا  یلاـعبانج  تروشم  نودـب  هک  دیـشخبیم  يوجر : یتشاذـگ ؟ ار  مسا  نیا  ارچ  راوطا )

، يریزو تسخن  پیت ...  هاپـس ، زکارم  پیت ....  ( 10 ، ) نیوا نادنز  دیشرف  پیت  امیـس ، ادص و  داهرف  پیت  دابآتنطلـس ، پیت ...  دابآرهم ، 
ات قارع  زوریناوه  راضح ) ندز  فک  اروه و  . ) دـنک یم  لمع  نارامج  رد  ( 11  ) مظاک پیت  شترا و  داتـس  پیت ...  اروش ، سلجم  پیت ... 
هب اهنیشام  مامت  دنتسه و  ام  نابیتشپ  قارع  ياهامیپاوه  نوچ  دیـشابن  تحاران  ییاوه  رظن  زا  دوب . دهاوخ  اهنوتـس  هارمه  هب  باهذ  لپرس 

قیرط زا  ینیمخ  میژر  فرط  زا  هکنیا  یکی  دـنکیم ؛ دـیدهت  کی  هجرد  لماع  ود  ار  تایلمع  نیا  هتبلا  دـننکیم . تکرح  نوتـس  تروص 
یلیخ اهنیـشام  فص  نوچ  اـیناث  مینکیم ؛  تکرح  ناوتـس  کـی  هب  همه  هداـج  زور  نوـچ  میریگب  رارق  ناراـبمب  هلمح و  دروـم  اـمیپاوه 

هب ار  نآ  یتسیاب  دـنوش و  فقوتم  نوتـس  همه  نآ  رطاخ  هب  دـیابن  دـنوش  جراخ  رود  زا  ای  دـنوش و  بارخ  ییاهنیـشام  رگا  تسا  ینالوط 
ینیشام چیه  نمض  رد  دشن . نآ  لطعم  درک و  جراخ  رود  زا  ار  نآ  الک  ای  درک و  هدافتسا  ساپاز  نیـشام  زا  درک و  جراخ  رود  زا  تعرس 

. دـینک زاـب  ار  اـههداج  هار  رـس  دیدیـسر  هک  اـج  ره  درادـن . مه  ار  نداـتفا  بقع  قح  روط  نیمه  درادـن و  ار  ییولجزا  نتفرگ  تقبـس  قح 
هلصافالب ناوتس  هیقب  هدش و  نآ  دراو  رهش  نآ  هب  ندیسر  اب  پیت  ره  دنشابیم و  رهش  نآ  ياههداج  نیمأت  رومأم  رهـش  رد  رومأم  ياهپیت 

يزیچ تساهرهـش . مادـک  زا  هداج و  مادـک  زا  هک  تاـیلمع  ریـس  طـخ  هب  عجار  دـیدش  ریـسا  رگا  انمـض  دـنهدیم . همادا  دوخ  تکرح  هب 
کی يورب ؟ اجک  هب  دیاب  هک  يدیمهف  بوخ  دومحم ، رهشمئاق ) دومحم  هب  ور  . ) دشاب اج  نیمه  ات  دوب  رارق  تایلمع  هک  دییوگب  دییوگن و 

. مهدیم وت  هب  ار  ناردنزام  يدمآ  نارهت  هب  هک  ادعب  هدب ، ماجنا  ار  تدوخ  تیلوئسم  راک و  ورب ، نادمه  هب  لوا  و  يورن ! رهشمئاق  هب  هعفد 
ییاـطع دومحم  . ) میورب ناهفـصا  هب  هک  مدادیم  وت  هب  مه  ار  پیت  کـی  ـالا  دـنراخبیب و  ناهفـصا  مدرم  هک  فـیح  ( 12 ( ) مساـق هب  ور  )
يورین اب  تسا .  بوخ  ییاطع : تسا ؟ روطچ  تیعـضو  دیـسرپ ) وا  زا  دیآیم  نوفورکیم  ياپ  وا  دنکیم و  ادـص  ار  نارهت  روحم  هدـنامرف 

ات دناهدش و  هیجوت  يدودـح  ات  اهپیت  و  هدـش ، يریگراب  تامهم  تسا ، هدامآ  اهنیـشام  تسا . هدـش  گنهامه  قارع  زوریناوه  ییاوه و 
رادربملیف رایس و  راکریمعت  نوتـس  يال  هبال  رد  درادن . دوجو  ینارگن  هنوگ  چیه  دراد و  ار  مزال  یگدامآ  مه  يرادهب  اهرهـش  هب  ندیـسر 

زا ار  دـنیایب  ام  اب  دنرـضاح  هک  یناسک  دـنزیخیمرب . ام  زا  تیاـمح  هب  مدرم  تاـیلمع  نیا  رد  يوجر : دنتـسه . تکرح  لاـح  رد  مه  راـیس 
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ام هب  يدایز  ياهورین  تایلمع  نیا  رد  دیربب . ناتدوخ  اب  ار  اهنآ  دنیایب  نارهت  ات  دنتـساوخ  هچ  ره  دـینک و  حلـسم  هاپـس  زکارم  اهناگداپ و 
. دنتسه ام  اب  هوقلاب  نادنز  ياهورین  دمآ .  دنهاوخ  ام  اب  دنتسه و  ام  هب  مه  اهنآ  دوش  زاب  هک  اهنادنز  برد  یفرط  زا  درک . دنهاوخ  کمک 

مدرم زا  دیدیـسر  اج  ره  دـنگنجب و  اهنآ  اب  دـندیگنج  رگا  دـیرادن و  اهنآ  اب  يراک  هک  دـندش  میلـست  اـجنآ  مدرم  رگا  دـیتفر  اـج  ره  هتبلا 
نارهت هک  یتقو  دومحم ، دش . دهاوخ  هچ  دنوشیم و  رادهحلسا  مدرم  هک  دیسرتن  نیا  زا  دیهدب و  مدرم  دوخ  هب  ار  اهراک  دیریگب و  کمک 
یـسوم فرـشا و  نم و  قاتا  يزور  هک  تسا  یقاتا  اجنآ  مجنپ  هقبط  رد  يوریم . يولع  داینب  نامتخاس  هب  یناـقلاط  ناـبایخ  رد  یتفرگ  ار 

هب بالقنا  زا  دـعب  ار  ام  نوچ  هدـب  اهنآ  هب  ار  يرگید  ياج  دـندوب  اجنآ  مدرم  رگا  یناسریم و  اجنآ  نینکاـس  هب  ار  نم  مالـس  تسا . هدوب 
امش دیرف ، بوخ  دیرف ) هب  ور  . ) موش رقتسم  اجنآ  رد  مدمآ  نارهت  هب  هک  یتقو  ات  رادهگن  نم  يارب  ار  قاتا  نآ  دندرک . نوریب  اجنآ  زا  روز 
تلم همه  شوگ  هب  ار  هلئسم  دیشاب و  هتـشاد  همانرب  هتعاس  دیاب 24  امـش  دندیـسر  دصقم  هب  اهورین  هک  يزور  نیلوا  رد  دینکیم ؟ راک  هچ 
يارب يوجر : تشاد . میهاوخ  همانرب  هتعاس  ام 24  دیرف : تسا ؟ هدـش  میظنت  ناتهمانرب  تسه ؟ روج  تفج و  ناتراب  راک و  دـیناسرب . ناریا 

همه هب  کت  کت  يوجر  دـندرک . دـنلب  ار  اهتسد  همه  . ) دـنک دـنلب  تسد  تسا  قفاوم  حرط  نیا  اـب  سک  ره  مهاوخیم  خـیرات  رد  تبث 
ام ایآ  راضح ): هب  ور  . ( ) دندرکدنلب ار  ناشتسد  مه  اهنآ  ( )؟ دینکیمن دنلب  ار  ناتتسد  ارچ  امش  تاماظتنا ): اهرادربملیف و  هب  ور  درک . هاگن 

یتفلاخم یـسک  رگا  تسین ؟ هناقمحا  ایآ  تسا و  یندـش  يراک  نینچ  امـش  رظن  هب  ایآ  مینکب ؟ يراـک  نینچ  میهاوخیم  هک  میتسین  هناوید 
زا ینز  نیح  نیمه  رد  درک . نشور  راگیس  کی  تسشن و  يوجر  . ) دنک تفلاخم  وا  اب  درادن  قح  مه  یسک  دنک و  تبحـص  دیایب و  دراد 

ياهفرح ایب و  نوفورکیم  تشپ  يوجر : دندرکیم ). هاگن  وا  هب  بجعت  اب  راضح  همه  درک . دنلب  ار  دوخ  تسد  دش و  دـنلب  تیعمج  نایم 
زا لبق  بش  دنچ  مرهوش  نم و  دشاب . نینچ  منکیمن  رکف  دنتـسه  ام  اب  مدرم  دییوگیم  هکنیا  اما  متـسین ، فلاخم  نم  نز : وگب . ار  تدوخ 

رکف دنراد . توافت  دییوگیم  امـش  هک  هچنآ  اب  ماهدید  نم  هک  یمدرم  ( 13 .) ماهدـمآ ناریا  زا  هک  تسا  هام  نم 4  دوخ  میاهدـمآ و  جراخ 
نوچ تسا ، هدـماین  دوجو  هب  ناریا  رد  دـینکیم  هراشا  نآ  هب  امـش  هچنآ  ریظن  یـسایس  وج  هنوگ  چـیه  دـننک . کمک  ام  هب  اـهنآ  منکیمن 

اب دیراد  راظتنا  روطچ  امـش  دـنربخیب . یلک  هب  مه  نیدـهاجم  زا  دـنهدیمن و  شوگ  ار  دـهاجم  ویدار  یتح  هک  دنتـسه  ناریا  رد  اهیلیخ 
تبحـص تسرد  ییوگیم و  تسرد  يوجر : دننک ؟ تیامح  ام  زاو  دـنوش  دـنلب  نارهت  رد  یناسک  نینچ  دراد  دوجو  هک  يدـیدش  قانتخا 

ام ات  هتـشذگ  نآ  زا  تسا . هدرک  قرف  یلیخ  ناریا  نالا  ددرگیمرب و  شیپ  هاـم  هب 4  وت  رظن  نیا  منکیم . عناـق  ار  وت  نـالا  نم  یلو  يدرک 
نکمم یتح  دمآ و  دنهاوخن  لوا  هلهو  رد  مدرم  مینکیم . باسح  ناموخ  يورین  يور  ام  دـش . دـنهاوخن  ام  اب  مدرم  مینکن  دازآ  ار  يرهش 
دندید مدرم  میدش و  رقتـسم  هاشنامرک  رد  میتفر و  هک  یتقو  یلو  دندنبب ؛ ار  ناشیاهرد  دـنورب و  یتفگ  هک  روطنامه  دنـسرتب و  ام  زا  تسا 

تقو نآ  میتسه و  هک  مینکیم  مالعا  میدرگیم و  رهـش  رد  ام  دنراذگیم و  نوریب  مدـق  کی  ( 14  ) دخرچیم ام  تمـس  هب  اوق  لداعت  هک 
ادتبا رد  یلو  میهدیم . مدرم  تسد  هب  ار  اهراک  مه  ام  دننکیم و  تیامح  ام  زا  هدمآ  ولج  دعب  دننک و  زاب  ار  اهرد  دـننکیم  تأرج  مدرم 

دصرد  90 نز : دـندوب ؟ ینیمخ  ( هللا تیآ   ) فلاـخم مدرم  زا  ردـقچ  دـیدوب  ناریا  رد  امـش  هک  عقوم  نآ  رد  تسا . تسرد  یتفگ  وت  هچنآ 
هاپـس و دندید  هک  یتقو  مدرم  دننکیم و  تیامح  اهنآ  زا  امتح  دناهدمآ  ناشرهـش  هب  نیدهاجم  هک  دـنمهفب  رگا  دـصرد  نیا 90  يوجر :

هتبلا دینکیم . ییامنهار  ار  اهنآ  طقف  امش  دنوشیم و  هراک  همه  ناشدوخ  دنتفرگ  هحلسا  هک  یتقو  دنسرتیمن و  امتح  تسین  رگید  هتیمک 
هک درادن  یتیعضو  میژر  نوچ  دوش ، مدرم  طسوت  مایق  ییاپرب  ثعاب  هک  تسه  ردق  نآ  شریثأت  میروخب  مه  تسکش  تایلمع  نیا  رد  رگا 

نیا رد  يریگمیمـصت  نم  يارب  هتبلا  میهدـب . نت  راـک  نیا  هب  دـیاب  میراد و  رارق  دادرخ  لثم 30  یتیعـضو  رد  ام  یلو  دروایب . ماود  دـیع  ات 
تایلمع نیا  رد  ام  میتسرفیم . هنحـص  لخاد  هب  میدوب  مه  اب  نادـنز  ياـهلاس  رد  هک  ار  یتارفن  اـهورین و  نیرتهب  نوچ  دوب  لکـشم  دروم 

هجو ود  گنج  نوچ  دراد ، ییالاب  کسیر  شدوخ  نیا ،  میربب . گنج  نادـیم  هب  ار  شخبيدازآ  شترا  مام  ناـمزاس و  ماـمت  میهاوخیم 
فرـشا نوخ  نلاس : هت  زا  رفن  کی  . ) دـتفایم رطخ  هب  نامزاس  تیدوجوم  دـشاب  تسکـش  هک  یتروص  رد  يزوریپ . اـی  تسکـش  اـی  دراد ؛

چیه اه  هتیمک  هاپـس و  هک  دـندرکیم  ار  اه  تاـیلمع  نآ  هک  میتشاد  ناریا  رد  ار  رفن  ای 4  میدق 3  رد  ام  دشورخیم ) دوعـسم  دشوجیم ، 
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؟ دـیدرکیم راک  هچ  نارهت  ياـهتایلمع  رد  لاس 60  رد  امـش  ناـساس ) هب  ور  ( ؟ تساـجک ( 15) ناساس نیا  دننکب . دنتـسناوتیمن  يراک 
ات 10 طقف 8  نارهت  رد  لاس 60 و 61  رد  اریز  دوب . دهاوخ  زیمآتیقفوم  نامیارب  امتح  میوریم و  میراد  هک  ییورین  نیا  اب  عبطلاب  ناساس :

فرط نیا  اـم  هرفن  میت 3  کی  الثم  دـندوبن . ناـما  رد  اـم  تسد  زا  نارادـساپ  هتیمک و  ياـهورین  هک  میتشاد  نارهت  رـسارس  رد  یماـظن  میت 
دنتسناوتیمن يراک  مه  هتیمک  رادساپ و  ياهورین  دنتسبیم و  یتحار  هب  ار  ریـسم  رـسارس  فرط و  نآ  میت  کی  داتـسیایم ، قدصم  نادیم 

تحاران امـش  دـشابیم . قیقد  اهحرط  تسا و  هدامآ  زیچ  همه  دـشاب . تحار  ناتلایخ  امـش  نز ) هب  ور  : ) میرم دـندروخیم . ام  زا  دـننکب و 
. درک میهاوخ  دروخرب  وا  اـب  تردـق  عضوم  زا  زورما  یلو  میدرک  دروخرب  میژر  اـب  فعـض  لاصتیـسا و  يور  زا  دادرخ  رد 30  ام  دیشابن .

هدش ییورین  نارحب  راچد  مه  رضاح  لاح  رد  میژر  هک  تسا  نیا  مینزب  تایلمع  نیا  هب  تسد  دوز  ردق  نیا  میهاوخیم  ام  هکنیا  لیلد  هتبلا 
دنک و ادیپ  تقو  ات  دنک  يروص  حلص  دهاوخیم  مه  نیمه  يارب  تسا . هدش  فیعض  یپایپ  ياهتسکش  لیلد  هب  شیاهورین  هیحور  مه  و 

تایلمع ره  نیب  البق  یلو  میهد  ماجنا  ار  تایلمع  نیا  مینک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  هدشن  رید  ات  دیاب  ام  لیلد  نیمه  هب  دـنک . ورین  جیـسب 
لاح رد  هک  میتشاد ، مزال  تقو  رونام  لیاسو و  رگید  اهوردوخ و  ندرک  هدامآ  ییاسانش و  هلمج  زا  یتامدقم ، ياهراک  يارب  هام  ود  یکی 

اب یلو  دوب  یقاش  رایـسب  راک  هک  میهد  ماجنا  غارچلچ  تایلمع  زا  دـعب  هاـتوک  تدـم  نیمه  ضرع  رد  ار  اـهراک  همه  میدـش  قفوم  رـضاح 
تدـم نیا  رد  اهیلیخ  دـش و  یلمع  هاتوک  تدـم  نیا  رد  راـک  نیا  تسا  هدوب  همه  رد  هک  ندوب  دـهاجم  رـصنع  اـم و  دارفا  يـالاب  هیحور 

ياههچب تیعـضو  هب  عجار  مه  ياهدـع  دـندش . تایلمع  هدامآ  دـنتفرگ و  دای  مه  ار  کنات  اب  راـک  ریظن  ياهدـیچیپ  ياـهشزومآ  هاـتوک ،
سک ره  زا  يوجر : میروآیم . نارهت  هب  مینکیم و  سوبوتا  راوس  دـش  حـتف  نارهت  هکنآ  زا  دـعب  ار  اههچب  ام  هک  دـندرک  لاؤس  کـچوک 

بآ ورـسنک و  دیروآیمن ؟ مک  گنـشف  رگید  تسا ؟ هار  هب  ور  اهراک  يدرک ؟ راک  هچ  ( 16  ) هرهاط دهدب . باوج  دوش و  دـنلب  مسرپیم 
یفاک و هزادـنا  هب  تامهم  تسا . هدـش  ماجنا  مه  لیاسو  تامیـسقت  میراد و  دایز  یلیخ  هعفد  نیا  هن  هرهاط : میراد ؟ یفاـک  هزادـنا  هب  هویم 
ات مه  هیقب  هدیـسر و  ارثکا  مه  اهوردوخ  اهکنات و  تسا و  هدیـسر  یفاضا  گنفت  رازه  دناهتـشادرب . تسا  زاـین  دروم  هچنآ  زا  رتشیب  یتح 

ظاحل هب  تیعضو  ( 17  ) دومحم يوجر : دیایب . مه  دایز  تسا  نکمم  یتح  هک  هدش  هیهت  یفاک  دادـعت  هب  مه  ورـسنک  دـسریم . رهظ  ادرف 
ات هک  هدـنام ،  یمک  رادـقم  طقف  هلب ، دومحم : تسا ؟ هدیـسر  زاین  دروم  ياهوردوخ  همه  دـیرادن ؟ يرـسک  مک و  تسا ؟ روطچ  تاناکما 
 : همطاف هن ؟  ای  دنتـسه  هدامآ  همه  سنالوبمآ  کشزپ و  وراد و  ظاحل  هب  یناـمرد  تیعـضو  ( 18  ) همطاف يوجر : دوشیم . ماـمت  رهظ  ادرف 
لح ادرف  ات  مه  نآ  هلئـسم  همطاف : دیاهتفرگ ؟ دیـشاب  هتـشاد  دیریگب و  رتپوکیله  نیحورجم  لمح  يارب  دوب  رارق  يوجر : تسا . هدامآ  هلب 

رد هک  دشاب  مظاک  اب  شتیلوئـسم  اجنیا  ینامرد  هلئـسم  تسا . هدمآ  مه  ( 20  ) مظاک دـیربب . مه  ار  ( 19  ) دیمح رتکد  يوجر : دش . دـهاوخ 
قرف میدرک  عورـش  دادرخ 60  رد 30  هک  یناـمز  اـب  راـب  نیا  اـب  اـما  میوریم  هنوگاروشاـع  هار  نیا  رد  اـم  دـیرواین . مک  يزیچ  هنیمز  نیا 
یلیخ هک  میراد  يزوریپ  زادنامشچ  راب  نیا  یلو  میدرک  عورـش  هنوگاروشاع  میتشادـن و  يزوریپ  زادـنامشچ  عقوم  نآ  رد  نوچ  دـنکیم ،
دکی دننک و  بجعت  ایند  همه  هک  مینکب  میهاوخیم  يراک  ام  دـننک . راک  هچ  دـنهاوخیم  هک  دـننادب  دـیاب  دارفا  همه  هتبلا  تسا .  سوملم 

هنوگاروشاع میراد  هک  ياهفیظو  رطاخ  هب  ام  هک  تسا  تسرد  میرم : درادـن . دوجو  رگید  ینیمخ  میتسه و  نارهت  رد  اـم  هک  دـنمهفب  هعفد 
رتفرط نآ  ههبج  زا  هک  یتقو  هدـش و  یلاخ  اـهههبج  نـالا  میرادـن . یکـش  چـیه  میوشیم  زوریپ  اـمتح  اـم  هکنیا  رد  یلو  میوشیم  دراو 
شدوـخ دـیاب  دـش  حورجم  هک  سکره  هک  میورب  شیپ  تعرـس  اـب  میهاوـخیم  ردـق  نآ  اـم  دریگب و  ار  اـم  وـلج  هک  تسین  یـسک  میورب 
دیوگب نارهت  يدازآ  نادیم  رد  دراذگب  دیاب  دراد  یفرح  يرگید  سک  رگا  يوجر : دوشن . نوتس  يدنک  ثعاب  هک  دنک  لح  ار  شاهلئـسم 

راک ردقچ  اههچب  هک  میاهدوب  دهاش  میاهدز  مدق  هاگودرا  رد  ام  هک  يزور  دنچ  یط  دـش . دـهاوخ  اجنامه  رد  مه  تایلمع  يدـنبعمج  و 
يور هدـنخ ) اب  . ) تسام یگدامآ  هدـنهد  ناشن  همه  اـهنیا  هک  دـناهدرک ، یهرز  ار  ییاـتویوت  دـناهدرک و  ربرفن  ار  یپیج  مدـید  دـناهدرک .

( نادـنامرف زا  یکی  هب  ور  ( ) 21 . ) تسا هدش  هدـنزاس  نامروشک  هک  میتسه  لاحـشوخ  یلیخ  ام  هک  دـناهدز  ار  ناریا  مرآ  یمزر  ياهپیج 
ات هس  ره  تسا و  دایز  ناشتعرس  خرچ  ياهکنات 6  يوجر : هلب  هدنامرف :  دناهدامآ ؟ خرچ  ياهکنات 6  میاهدرک ؟ یلاخ  ار  اهنکشرمک 
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رد میرم : مینکیم . هدافتـسا  اهکنات  نیا  زا  نیمه  يارب  ام  دنکیم . مکاح  ار  تشحو  وج  شاهژر  نامه  دوش  رهـش  کی  دراو  هک  اهنآ  زا 
ات دنهدب  تصرف  امـش  هب  یتعاس  تسـشن  زا  دعب  هک  مهاوخیم  اهپیت  ناهدنامرف  زا  هکنیا  نآ  میوگب و  متـساوخیم  هک  دوب  یبلطم  نایاپ 

شخپ يدورس  اتیاهن  دنداد و  راعـش  دندز و  تسد  همه  دش و  مامت  تسـشن  اجنیا  رد  دننک . یظفاحادخ  مه  زا  دننیبب و  ار  رگیدمه  اههچب 
ناونع رد  لاس 1351  هام  رهم  رد  هاـش  میژِر  طـسوت  نیا  زا  شیپ  عیـسو  تاـغیلبت  حطـس  رد  نادـیواج » غورف   » ریبعت  - 1 تاحیضوت : دش .
غورف  » ماـن اـب  اـم » نرق  یخیراـت  ياـهنشج  دادـخر  گرزب  ملیف  . » دوـب هتفر  راـک  هـب  هلاـس ، یتنطلـس 2500  ياـهنشج  يریوصت  ژاـترپر 

ناتسرهش يامنیس  نارهت و 40  يامنیـس  رد 30  ناـمز ، مه  روط  هب  رهم 51  رخاوا  رد  دوـب ، هدـش  هیهت  رادربملیف  طسوت 32  هک  نادـیواج »
. تسا هدوبن  رضاح  هسلج  رد  ایوگ  هک  یعارب ؛  يدهم   - 3 دندروخ . تسکش  نآرد  هک  نیقفانم  یلبق  تایلمع   - 2 دش . هداد  شیامن  ياه 

نامزاس تفلا 10 -  داهرف  يراختفا 9 -  يدهم  یکلملاماظن 8 -  نسح  يودهم 7 -  دومحم  يددم 6 -  يدهم  يرکاذ 5 -  میهاربا   - 4
يارب یگدامآ  زا  نیاربانب ،  دـش . دـهاوخ  نوگنرـس  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يدوز  هب  هک  دوب  هداد  عالطا  اهنادـنز  نورد  تالیکـشت  هب 
نتلوب هاپـس ،  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  هزوح  یـسایس  رتفد  ر.ك : دنـشاب . رادروخرب  اهرهـش  يزاسدازآ  هب  کـمک  ناـمزاس و  هب  نتـسویپ 
یماظن ثداوح  دـنور   - » هدازرباج 13 یلعدـمحم  یچمشیربا 12 -  نـسح  ص 22 11 -  : 29/5/1367 س 46 ، اهلیلحت ،» اهدادـیور و  »

دنچ زا  روصت ، نیا  هیاپ  رب  دناهدش و ...  یشالتم  قارع  تالمح  رثا  رب  ناریا  یماظن  ياهورین  هک  دوب  هدرک  تیوقت  نیقفانم  رد  ار  رواب  نیا 
هام و دادرم  یط   ) هلحرم نیا  رد  تفرگ ، دوخ  هب  يرتشیب  باتـش  نوریب ،  رد  یهدـنامزاس  يارب  روشک  لخاد  زا  نیقفانم  جورخ  لـبق ، هاـم 
زا رثأتم  يوجر  ص 22 14 -  : 29/5/1367 ش 46 ، لیلحت ،  اهدادـیور و  ر.ك : دـندش .» لقتنم  قارع  هب  نامزاس  ياـهورین  زییاپ 1366 )

ییاریتک يدهم   - 15 دراد .» هبلغ  هک  تسا  یـسک  اب  قح  « » بلغ نمل  قحلا   » هک دوب  رواب  نیا  رب  اهیقارع ، رظنم  زا  تردق  یـسانش  هعماج 
يریازج نسح  دادما 19 -  لووسم  يربارت 18 -  لوئسم  ولنادضع ،  دومحم  یگنج 17 -  رازبا  تامهم و  میسقت  رظان  يرهـش ،  ایرث   - 16

نایاپ : » ر.ك دوب . هدـش  كرادـت  یثعب  تلود  طسوت  نیقفانم  يوس  زا  هدـش  هتفرگ  راک  هب  ياهحالـس  یماـمت  يوجر 21 -  مظاـک   - 20
ات ییادـیپ  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  : عبنم گنج  تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  ص 185 ،  ج 5 : قارع ، ناریا و  گـنج  رد  يریـس  گـنج »

س  / 1385 یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  ماجرف ، 

قافن طخ  موادت  يارب  تیآ  رورت 

نیلوا تیآ ، نسح  رتـکد  تداهـش  زورلاـس  رد  هک  دوب  لاس 1379  یمالـسا  يدهم  دـمحم  هدنـسیون :  قافن  طخ  موادـت  يارب  تیآ  رورت 
هک دـندشن ، هبحاصم  هب  رـضاح  وا  زورید  ناهارمه  بلغا  اهنت  هن  لاس  نآ  رد  مداد ؛  ماجنا  وا  يارب  يا  هماندای  راشتنا  يارب  ار  دوخ  شـالت 
ود زا  دعب  وا  زا  ینارگن  ندنام  یقاب  نیا  مدرگن . لکـشم  راچد  ات  دندرک  یم  ییامنهار  رگید  تاعوضوم  هب  نتخادرپ  هب  ارم  اهنآ  زا  یخرب 

. تسا هتفرگ  رارق  اه  هناسر  هژیو  لابقتسا  دروم  تیآ " نسح  رتکد   " هک تسا  یحابص  دنچ  کنیا  اما  دوب . راظتنا  زا  رود  رایـسب  میارب  ههد 
فلاـخم دارفا  نیرتیلـصا  زا  نمـضرد  اـما  دوـشیم ، هتخانـش  ردـصینب "  " فلاـخم نیرت  یلـصا  ناوـنع  هب  تیآ » نسح  دیهـش   » هـچرگا

ماگ هب  ماگ  دـعب  ياهلاس  هک  وا ، ینیبزیت  نیمه  تسا و  هدوب  زین  شاهجراخ  ترازو  يارب  وا  ندـش  حرطم  نامز  رد  يوسوم " نیـسحریم  "

نایرج تخاس ، یم  حرطم  ار  تیآ  نسح  دیـس  رتکد  هچنآ  تسا . هدومن  هزاوآ  رپ  ار  شمان  رگید  راب  دومن ، خر  رت  يدـج  وا  ياهرادـشه 
رد اهنت  هن  زین  ( 1) نایتمالس دمحا  نوچمه  يدرف  هک  نانچنآ  دوب ، بالقنا  زا  سپ  دولآ  رابغ  طیارـش  رد  وا  هژیو  یـسانش  قافن  یـسانش و 

يادتبا رد  تیآ  دراذـگ . شیامن  هب  ار  یخیرات  یلـصف  ات  دومن  ضارتعا  تیآ  همانرابتعا  هب  هکلب  تشاد ، روضح  یمالـسا  ياروش  سلجم 
رد يرایـسب  دـندرک ، ضارتعا  نم  همانرابتعا  هب  ناتیمالـس  ياقآ  بانج  هک  يزور   " دـنک یم  هراشا  رما  نیا  هب  یکین  هب  زین  دوخ  تاـیعافد 

یلو مدـیدنخ  متـشاد  هک  یلاحـشوخ  زا  مه  نم  سلجم . زا  جراـخ  رد  يرایـسب  روط  نیمه  دـندرک و  بجعت  دـندیدنخ و  سلجم  لـخاد 
رد دید  میهاوخ  هک  یسک  مدش . یم  هتخانش  مدض  هب  نم  اهدادضاب  ءایشالا  فرعت  قادصم  هب  هکنیا  يارب  مدش  لاحـشوخ  مدرکن . بجعت 
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تیآ اب  نایتمالس  تفلاخم  ( 2 ... ") تسا هتشاد  يراکمه  جراخ  رد  هچ  لخاد و  رد  هچ  ییاقـشق  ورـسخ  رایتخب و  روپاش  اب  مود  یلم  ههبج 
هعماـج هتـشر  رد  ییوجـشناد  نارود  رد  يو  اریز  تخانـش . یم  یبوـخ  هب  ار  ردـصینب  تیآ  هک  دوـب  تهج  نآ  زا  زیچ  ره  زا  شیب  دـیاش 
تخانش نیا  تخانش . یم  یبوخ  هب  ار  وا  يرکف  ياه  هشیر  دوب و  سالکمه  ردصینب  نسحلوبا  اب  دشرا ) یـسانشراک  عطقم  رد   ) یـسانش

رگا هک  ياهنوگ  هب  تشاد  یلماک  تخانش  ناریا  رصاعم  یخیرات  یسایس و  لاجر  دروم  رد   " وا دوب . ردصینب  صخش  زا  رتشیب  رایسب  هتبلا 
تیوضع هدـش ، هتـشون  ياـهباتک  اهيریگعـضوم ، سلجم ، ياـههرود  رد  شیاـهتیلاعف  قـباوس  هلـصافالب  دـشیم  یفرعم  ناـشیا  هب  یـسک 

ماـمت هعلاـطم  تفن و  تعنـص  ندـش  یلم  تضهن  رد  شروضح  تلع  هب  ناتـسود  درکیم . ناـیب  ار  وا  یگدـنز  تاـیئزج  ماـمت  اـههورگ و 
دای ناریا  لاـجر  فراـعملاهرئاد  ناونع  هب  وا  زا  دوب ، هدـش  رـشتنم  دـعب  هب  هامریت 1320  مایـس  زا  لـبق  هک  فلاـخم  قفاوم و  ياـههمانزور 

هـشیمه شاهشیدنا  لیلد  نیمه  هب  دوب . يو  يوق  نهذ  روضح  ناریا و  رـصاعم  خـیرات  رد  وا  قیمع  رایـسب  هعلاطم  رگناشن  نیا  دـندرکیم و 
يروهمج تساـیر  يدزماـن  زا  لـبق  ناـشیا  دادیم . رادـشه  دارفا  درکلمع  هب  تبـسن  دوب و  رگنهدـنیآ  درکیم و  تکرح  ناـمز  زا  رتوـلج 

هک ییاهنآ  دـنرادن و  لوبق  ار  یـساسا  نوناق  هک  ییاـهنآ  : » تفگ درک ، داریا  یـساسا  نوناـق  دروم  رد  سلجم  رد  هک  یقطن  رد  ردـصینب 
رب وا  ینیبشیپ  درک ». دـنهاوخ  يروهمج  تسایر  دـیدناک  ار  دوخ  اجنیمه  دـننکیم ، دادـملق  هماـنزور  رد  کـسرتم ، ار  يروهمج  سییر 
هب ماما  ياهدومنهر  نایب  يارب  ار  مزال  هنیمز  ات  دـیامنیم  شـشوک  هکلب  دـنکیمن  تکرح  رتولج  هک  تشاد  داقتعا  دوب و  تخانـش  ساسا 

وـضع هک  وا  دـش . يو  اب  ینلع  ییاه  تفلاخم  ببـسم  هک  تشاد  همانراک  رد  زین  يرگید  تبثم  هطقن  اـما  تیآ  دیهـش  ( 3.") دروایب دوجو 
ناریا یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  هب  هیقف  تیـالو  لـصا  قاـحلا  رد  یمهم  شقن  دوب ، یـساسا  نوناـق  ناـگربخ  سلجم  هسیئر  تئیه 

، یباحـس هللا  تزع  هللادی و  نایتمالـس ، يرتسبـش ، دـهتجم  ناگرزاب ، نوچمه  یـصاخشا  هک  دوبن  راظتنا  زا  رود  نادـنچ  ور  نیا  زا  تشاد ،
، يدالوارگـسع يدزی ، هللا  تیآ  يربـهر ، مظعم  ماـقم  نوـچمه  يدارفا  فلاـخم و  يار  وا  هماـنرابتعا  هـب  يداوـج و ...  دیـس  جاـح  ردـص 

يریگ يار  ندوب  ینلع  هتبلا  ( 4 .) دنهد قفاوم  يار  وا  هب  یناشاک و ...  یماما  هللا  تیآ  ییاجر ، دیهش  هملاید ، دیهـش  شرورپ ، یغارچهاش ،
قافن یخرب  هتبلا  زین  ور  نیمه  زا  تسا . یخیرات  هسلج  کی  سلجم  هسلج  نآ  دوب  دقتعم  اریز  دـیدرگ  ماجنا  تیآ  دیهـش  دوخ  ياضاقت  اب 

یعیبـط دـیوگ "  یم  يو  ندروآ  يار  تلع  رد  تسا ، هدوب  تیآ  قفاوم  ناگدـنهد  يار  زا  دوخ  هک  يریوـلا  هک  ناـنچنآ  دـنداد ، جرخ  هب 
، دـندوب اهلاربیل  هب  موسوم  حانج  سلجم  رد  وا  یلـصا  نیدـقتنم  دـنکیم و  یفرعم  هیقف  تیـالو  دـیدش  رادـفرط  ار  دوخ  يدرف  یتقو  تسا 

رگا دـیاش  دـننکن . تکرـش  يریگيار  رد  هک  دـنداد  حـیجرت  دـندرکیم  لـمع  يراـکهظفاحم  طاـیتحا و  اـب  لومعم  لکـش  هب  هک  يدارفا 
یفنم يار  تیآ  رتکد  ياقآ  هب  دـنداد  عنتمم  يار  اـی  دـندرکن  تکرـش  يریگيار  رد  هک  يدارفا  نآ  زا  يرایـسب  دوب  ینلع  ریغ  يریگيار 

تیاـمح يو  زا  يدادـعت  هچ  دوبن  مهم  شیارب  دـنک ، رارـصا  دوب  قـح  هک  يرما  رب  تیآ  نسح  دیـس  اـت  دوـب  یلماـع  نیقی  ( 5.") دندادیم
تهج نمشد  يارب  بسانم  وج  ندمآ  دوجو  هب  زا  يریگولج  هعماج و  یهاگآ  حطس  ندرب  الاب  شدوصقم  دنتـسه . وا  فلاخم  ای  دننکیم 
یلمع نانمـشد  ياههشقن  ات  میـشاب  رایـشوه  دیاب  هک  دادیم  رکذت  هشیمه  رطاخ  نیمه  هب  دوب  بالقنا  نیا  لیـصا  هرهچ  ندرک  رادهشدـخ 

. دـش نایامن  ییابیز  هب  دومن  زاغآ  ار  دوخ  راک  ناگربخ  سلجم  یلـصا  ياضعا  زا  یکی  ناونع  هب  هک  یماگنه  ناـشیا  تیارد  نیا  دوشن و 
يو میروایب ». دوجو  هب  روشک  رد  ییارگبرغ  ذوفن  لباقم  رد  يدس  لثم  دیاب  ار  هیقف  تیالو  ام  : » تفگیم تیالو  زا  عافد  رد  تیآ  رتکد 

بالقنا تشونرس  رد  ییازس  هب  شقن  رما  نیمه  هک  درک  داهنـشیپ  هیقف  یلو  تارایتخا  وزج  ار  اوق  لک  یهدنامرف  هلأسم  یـصاخ  شرگن  اب 
شنانخس زونه  هک  داد  ماجنا  فلاخم  هورگ  ردصینب و  روضح  رد  ناگربخ  سلجم  رد  يدایز  ياهینارنخـس  هطبار  نیا  رد  وا  تشاد . ام 

ریغ هاگچیه  درکیم ، دروخرب  یلوصا  لیاسم  اب  هشیمه  تیآ  نسح  دیـس  رتکد  تسا . هیقف  تیالو  زا  وا  هناصلخم  تیاـمح  قداـص  دـهاش 
ود ای  نایرج  ود  فلاخم  ار  نآ  تشاد  تفلاخم  یصخش  اب  رگا  دوشن و  حرطم  یـصخش  تروص  هب  تالکـشم  دیـشوکیم  دوبن و  یقطنم 

سلجم رد  يوسوم  نیـسحریم  هجراخ  ترازو  اب  تفلاـخم  رد  ریت 1360 ، خـیرات 14  رد  هک  دوب  قطنم  نیمه  اـب  تسنادیم . يرکف  طـخ 
رد ساسح ، طیارش  نیا  رد  تفگ ...« : نینچ  تفرگ ، تروص  یمالسا  يروهمج  بزح  راجفنا  زا  دعب  هتفه  کی  اهنت  هک  یمالـسا  ياروش 
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ناشیا رگا  مدوب ... روظحم  رد  اما  منک  تبحص  متـساوخ  یمن  تسا ، هدش  ییاهتیقفوم  راچد  مه  تسا و  رادازع  مه  تلم  هک  یطیارـش  نیا 
دنیامرف یم  ماما  هک  دـنراد  لوبق  ار  ماما  ِقدـصم  ناشیا  ایآ  هک  تسا  هدـش  لح  هلاـسم  دـیاش  دـنیوگب  خـساپ  نم  لاوئـس  نیا  هب  مه  نـآلا 
قدصم ای  هللا ... تیآ  هتـشون  نآ  يور  دندز و  کنیع  گس  مشج  هب  قدصم  نامز  رد  دوبن ، ملـسم  قدـصم  دز ، یلیـس  مالـسا  هب  قدـصم 
طیارـش یلو  تسا  دایز  بلطم  دنتـشون ... ؟ قدـصم " نابایخ   " ناونع تحت  هک  يریخا  هلاقم  دنفسا 1358و  ریت 1358 و 14  هلاقمرس 28 

ایوگ وا  هتبلا  دنهدب » . باوج  احیرص  ناشیا  هک  دهاوخ  یم  ملد  ار  لاوئس  نیا  یلو  مناد  یمن  لئاسم  نیا  حرط  يارب  بسانم  نم  ار  ینونک 
نیا رد  يدانسا  ندوب  هارمه  زا  نخس  یخرب  زین  تداهش  هظحل  رد  هک  تسا  هتشاد  يوسوم  تیحالص  مدع  صوصخ  رد  زین  يرگید  دانسا 
سپ ياهزور  نوچمه  یتاظحل  رد  یتح  یفارحنا  ياه  نایرج  اب  وا  تحارص  رگنایب  یبوخ  هب  قادصم  نیا  دنیوگ . یم  نخـس  وا  اب  طابترا 

تمـس رادهدـهع  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  بزح  يزکرم  ياروش  وضع  ادـتبا  ناـمه  زا  هک  تیآ  نسح  رتکد  دیهـش  تسا . ریت  متفه  زا 
رد  ???? دادرم ،  ?? هبنشراهچ  زور  حبـص  تعاس 8  تفرگ و  ار  دوخ  ياه  يدرمیاـپ  دزم  ماجنارـس  دـش ، بزح  نیا  رد  یـسایس  يریبد 
رب هک  يا  همدقم  رد  یناجنسفر  یمـشاه  دیـسر . تداهـش  هب  هلولگ  کیلـش 60  اب  نارهت ، کمران  ياـههچوک  زا  یکی  رد  شلزنم  لـباقم 

بزح راجفنا  هعجاف  زا  تیآ  هکنیا  زا   " هک دـنک  یم  ناشن  رطاخ  تسا ، هتـشون  تیآ  دیهـش  ناریا " یـسایس  خـیرات  زا  ییاهـسرد   " باـتک
ار ناشیا  رورت  راب  تیانج  هئطوت  یفاک ، يورین  نتشاذگ  اب  هرخالاب  دوب و  یضاران  تخـس  نمـشد  درب ، ردب  ملاس  ناج  یمالـسا  يروهمج 

هلولگ کیلش 60  اب  يروهمج و  بزح  راجفنا  زا  سپ  زور  لهچ  زا  رتمک  رد  تیآ  تداهـش  دندرک ". ارجا  هامدادرم 1360  مهدراهچ  رد 
شروش تسکـش  رورت و  نیا  زا  شیپ  زور  ردـصینب 7  رارف  هب  هجوت  اب  اما  تسا ؛ وا  هب  تبـسن  نانمـشد  هنیک  رگناشن  هچرگا  وا ، يوس  هب 

اهنآ هب  رابکتـسا  هک  يرگید  یفارحنا  ياه  تکرح  يارب  يدج  عنام  تیآ ، ندـنام  یقاب  هکنیا  نآ  دراد و  زین  رگید  يزار  زا  ربخ  نیقفانم ،
وا زا  تیامح  رد  یلاجنج  ياـه  ینارنخـس  هک  ردـص  ینب  هب  سلجم  هدـنیامن  نیرت  کـیدزن  ( 1  : ) تشون یپ  دـیدرگ . یم  دوـب  هتـسب  لد 

خیرات زا  ییاهسرد  ( 2  ) دـشاب یم  بالقنا  دـض  يا  هناسر  ياه  هرهچ  زا  کنیمه  تخیرگ و  هسنارف  هب  زین  وا  ردـص ، ینب  رارف  اب  تشاد و 
نایلیباه تیاس  یبساج ، هللادبع  رتکد  هبحاصم  (3  ) هحفص 58 دادرم 1363 ، تسخن ، پاچ  ناریا ، یمالسا  يروهمج  بزح  ناریا ، یسایس 

هحفــص 65 دادرخ 1387 ،  27 هرامـــش 59 ، زورما ، دنورهـــش  ( - 5  ) هحفــص 76 ناـمه ، ناریا ، یــسایس  خــیرات  زا  ییاهــسرد  ( 4)
س  / chaei.blogfa.com: عبنم

تشونرس ياهزور 

ذیفنت مسارم  نمهب 58 : بالقنا 16 نایتشهب  جارعم  ات  قافن  ناـیرج  شیادـیپ  رد  يریـس  نسحمداز  دازرف  هدنـسیون :  تشونرـس  ياـهزور 
ياضعا یـسایس  هتـسجرب  ياهتیـصخش  روضح  اب  تما و  ماما  تسد  هب  ردصینب  نسحلاوبا  دیـس  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سیئر  مکح 

يارب دش . رازگرب  نارهت  بلق  ناتسرامیب  ماما  هاگتماقا  رد  ناراگنربخ  روضح  اب  بالقنا و  درگلاس  رد  یجراخ ، نانامهیم  بالقنا ، ياروش 
روضح هب  ار  همه  یتقو  شیپ  زور  دـنچ  هک  ماما  هرهچ  رد  یگتفرگ  مسارم  لوط  رد  دـندیدیم ، ار  مسارم  نیا  کیدزن  زا  هک  یناسک  همه 

زا ناشن  راک  لوا  نیمه  زا  هک  ماما  هاتوک  نانخـس  نآ  رد  دوب و  دوهـشم  ًـالماک  ناـبرهم ، دوب و  مارآ  همه  نآ  دـناوخیم  ارف  تاـباختنا  رد 
رویرهش  17 دوب . انعم  زا  راشرـس  یگمه  دروآ ، نخـس  زاغآ  رد  هک  هئیطخ » لک  سأر  ایندـلابح   » ثیدـح نآ  تشاد و  رادـشه  راطخا و 

ینلع و روط  هب  ار  جنشت  نارحب و  دنور  نارهت ، يادهش  نادیم  رد  نینوخ  هعمج  هعجاف  درگلاس  تبسانم  هب  ردصینب  زورما  ینارنخـس  : 59
هب مجاـهت  شیازفا  و  تـیآ » راوـن   » هـب موـسوم  يزاـسنایرج  لاـجنج و  اـب  لاـسما  ناتـسبات  يادـتبا  زا  هـک  يدـنور  تـفرگ . یپ  راکــشآ 
هب ارجام  نیا  نداد  تبسن  روهمجسیئر و  يزادنارب  هئطوت  حرط  هب  تیآ  ندرک  مهتم  یمالسا و  يروهمج  بزح  يروحم  ياهتیـصخش 
ات ییاـجر » یلعدـمحم   » يریزوتسخن زا  تعناـمم  رد  يراـشفاپ  ریزوتسخن و  یفرعم  راـک  رد  یـشارتعنام  یمالـسا و  يروـهمج  بزح 

باتـش و یمالـسابالقنا »  » همانزور رد  نامایب  ياهيرگاشفا  يزابهدـنورپ و  يزاسوج و  زیمآکیرحت و  بلاطم  راشتنا  ناکما و  دـحرس 
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کی رد  یمالـسا و  يروهمج  بزح  تلود ، سلجم ، لباقم  رد  ار  دوخ  ینلع  ییارآفص  يریگههبج و  ردـصینب  زورما ، تفرگ . تدـش 
نتخادنارب دصق  هک  تفگ  نخـس  ياهرفن  دنچ  دـناب  زا  درک و  دادـملق  دوخ  نمـشد  ار  همه  دـناشک و  مدرم  هدوت  نایم  هب  ماما ، طخ  هملک 

ار اـهداضت  ینلع و  ار  تاـفالتخا  هک  روـهمجسیئر  شیپ  زور  ود  ینارنخـس  رویرهش 59 : 19 دـنا . هدرک  ار  ینویلیم  هدزاـی  روهمجسیئر 
مسبتم هرهچ  مارآ و  نحل  هک  هشیمه  فالخ  رب  یتشهب  رتکد  هللاتیآ  راب  نیلوا  يارب  تسا . هتشاد  یپ  رد  ياهدرتسگ  باتزاب  هدرک ، هدمع 

عنام هک  یتیلقا  هورگ  زا  دوخ  نانخـس  رد  ًارارک  روهمجسیئر )  ) ناشیا ، » تفگ دش و  رهاظ  نویزیولت  نیبرود  لباقم  يدـج  یلیخ  تشاد ،
، روهمجسیئر لابق  رد  بزح  عضاوم  تفگ  دـیاب  هک  تسا  یمالـسايروهمج  بزح  ناـشروظنم  رگا  دـناهدرک . داـی  دـنوشیم ، ناـشراک 

شیپ زا  رتحیرص  راب ، نیلوا  يارب  مهم  رایسب  ینارنخس  کی  رد  ماما  نابآ 59 :  26 تسا ». نشور  فیلکت ، اذل  صخشم و  سلجم  تلود و 
رد ار  تدـحو  یتایح  ترورـض  زیمآهوکـش ، خـلت و  یناـبز  اـب  تخادرپ و  اـههورگ  يدـنبفص  یحاـنج و  ياـهگنج  یلخاد ، لـئاسم  هب 
يا : » درادیم او  یتاملک  نینچ  نتفگ  هب  ار  وا  هک  تسا  هدرزآ  نانچ  ار  ماما  ریخا ، لادج  گنج و  دش . روآدای  باهتلارپ  ریطخ و  تیعضو 

تبحـص اجره  سک  ره  دننزب ؟ نماد  تافالتخا  هب  اههمانزور  نیا  دیاب  ارچ  دینکیمن ؟ زاب  ار  ناتنامـشچ  ارچ  دـیباوخ ؟ ردـقنیا  ارچ  نارس !
يدازآ نادیم  هب  تیعمج  لیس  دوب ، اروشاع  نابآ 59   28 دسیونیم »... مه  دضرب  دسیونیم ، اجره  دنکیم ، تبحـص  مه  دض  رب  دنکیم ،

مه ماما  دـیوگیم . هچ  نآ  رد  اهرایعم  اهزرم و  قیقد  نییعت  ماـما و  شیپ  زور  ود  نانخـس  زا  سپ  ردـصینب  راـب  نیا  هک  دونـشب  اـت  هتخیر 
دـش و شیادـیپ  عاـجترا ! یبلطراصحنادـض و  روهمجسیئر  هاـگان  اـما  سب ، دـشاب و  (ع ) نیـسح ماـما  ماـن  طـقف  مسارم  رد  هک  دوب  هتفگ 
رذآ 59:  7 دنتسکش . ار  زور  نیا  تمرح  دندز و  فک  توس و  شیپ ، نوچمه  دندنابنج و  تسد  رـس و  هاگیاج  يولج  زا  مه  شناراداوه 
. دوب یندنام  دای  هب  دندوب  هدوشگ  نارازگزامن  لیخ  هک  يرامـشیب  ياهرتچ  هنحـص  دـش . رازگرب  ناراب  دـنت  رابگر  ریز  زورما  هعمج  زامن 
هک دـهدیم  ار  بونج  ياهههبج  يوب  رطع و  اهزور  نیا  شنخـس  نارهت  هعمج  ماما  تموصخ . هقرفت و  شنت و  رپ  هماگنه  نیا  رد  مه  نآ 
زا هنادنمدرد  تسکش و  ار  ههام  دنچ  توکس  وا  راب  نیا  دناشفایم . تاوارط  اهیگدزتسایـس  هب  هدولآ  رهـش  نیا  رد  هدمآ و  زاب  اجنآ  زا 

هیور دـش و  رجنم  رهـشمرخ  طوقـس  هب  ماجنارـس  هک  ییاهيریبدـتیب  اهیراک و  لامها  زا  تشادرب . هدرپ  یماظن  یـسایس ، هتفگاـن  قیاـقح 
حالـس يراذگاو  مدع  رطخ  هب  هک  گنج  یهدنامزاس  هرادا و  اوق و  لک  یهدنامرف  هاگیاج  رد  روهمجسیئر  هیجوت  لباقریغ  كوکـشم و 

رد ناوختسا  زا  نارازگزامن  هوبنا  ربارب  رد  هاگ  نآ  هدش و  گنج  ههبج  راک  رد  فقوت  دوکر و  بجوم  جیسب  هاپـس و  بلطواد  ياهورین  هب 
. دوب لـیطعت  زراـبم  تیناـحور  زا  تیاـمح  هب  زورما  نارهت  رازاـب  رذآ 59   10 دـسرب . اـهتنا  هب  زور  کـی  دـیاش  هک  يربـص  تفگ و  وـلگ 

قافن نایرج  هرابرد  وا  هقباسیب  ياهيرگاشفا  یتشهب و  یگـشیمه  روای  راـی و  ياهنماـخ ، مالـسالاتجح  شیپ ) زور  3  ) هعمج ياههبطخ 
قداص  » زا تیامح  هب  هک  دوب  ریخا  مادـقا  هدـننکیثنخ  رازاب ، رد  هللابزح  طـخ  هب  قلعتم  دـهعتم و  رـشق  تکرح  تسا . هدوب  رثوم  یلخاد ،
يدازآ هب  مکح  ماما و  تلاخد  اب  ماجنارس  هک  اهيراگنهمان و ... اهراموط و  نآ  دش و  لیطعت  رازاب  وا ، تشادزاب  هب  ضارتعا  و  هدازبطق »
بالقنا تیمامت  ظفح  يارب  هرابود  ماما  هک  تسادـیپ  هتفرگ و  يرتشیب  تیعطاـق  يدـنت و  ماـما ، نحل  رذآ 59 : 15 تفای . همتاخ  هیـضق  وا ،

دهاوخیم هک  یـسک  اب  مدرم  درک ... اـتدوک  دوشیم  لـسن  نیا  رد  دـینکن  لاـیخ  : » دـیوگیم نخـس  هنوگنیا  هک  دـنکیم  رطخ  ساـسحا 
گنیتیم دنفسا 59 :  18 دربیم ». ار  شیوخ  يوربآ  دـنک ، نینچ  دـهاوخب  هک  یـسک  دـننکیم و  تفلاخم  دـنک ، تیبثت  ار  شیوخ  تردـق 

لیصا نایرج  لباقم  رد  ردصینب  رستشپ  نیقفانم  اهلاربیل و  دنویپ  ندش  راکـشآ  رد  فطع  طاقن  زا  یکی  هلزنم  هب  دیاب  ار  يدازآ  تضهن 
رتکد ناگرزاب ، سدـنهم  يدازآ ، تضهن  صخاش  ياـههرهچ  ینارنخـس  اـب  هیدـجما و  مویداتـسا  رد  عمجت  نیا  درک . یباـیزرا  ماـما  طـخ 

اضف و يراذگاو  مدع  زا  داقتنا  سلجم و  یماما  طخ  تیرثکا  درکلمع  هب  ضارتعا  دش . رازگرب  نایغابـص  سدنهم  یباحـس و  رتکد  يدزی ،
نمهب 59  22 دوب . يدازآ  تضهن  هدـنیامن  هس  ره  تبحـص  ياـهروحم  زا  یکی  سلجم ، رد  يرتـشیب  شقن  ياـفیا  تهج  ناـنآ  هب  تصرف 

تنوشخ دراد . نارحب  جنـشت و  هب  ور  یـسایس  هصرع  دوشیم و  ینابایخ  ياـهيریگرد  بوشآ و  هنحـص  هتفر  هتفر  اهرهـش  رگید  نارهت و 
کهورگ رصانع  تشاذگ . اج  هب  حورجم  هتشک و 1 يدازآ 1  نادیم  رد  نمهب  زور 18  رد  عاجترا ! يراد و  قامچ  دض  ناتـسد  هب  قامچ 
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تبـسانم هب  نارهت  هاگـشناد  زورما  گنیتیم  دنفسا 59 :  14 دـنداتفا . نابلطراصحنا  ناج  هب  وقاچ  قاـمچ و  سکبهجنپ و  اـب  تیلقا  نایئادـف 
ییاکیرمآ و ياهپچ  بالقنا ، دض  دـحتم  ههبج  ییوردورو  ییارآفص  زا  ياهقباسیب  گرزب و  هنحـص  هب  قدـصمرتکد  تافو  زورلاس 

رـسارس تیعمج  دـندوب . هدـمآ  همه  رگید  رابنیا ، دـش . لیدـبت  ماما  طخ  عفادـم  بالقنا و  ياههدوت  مدرم و  اب  ردـصینب  ياشیلیم  دراـگ 
هقرج کی  اب  تشاد  ناکما  مد  ره  دوب  یتوراب  رابنا  لثم  تیعمج  دوب . هتفرگ  ارف  نوریب  رد  ار  فارطا  ياهنابایخ  نمچ و  نیمز  هاگـشناد ،

دنتشاد روضح  يرـسپ  رتخد و  ناناوج  ینارنخـس ، هاگیاج  يولج  رد  دشکب . شتآ  هب  ار  اجهمه  رتسگ ، نماد  یفیرح  لثم  دوش و  لعتـشم 
شیپ زا  یتالیکـشت  ماجـسنا  کی  رگناشن  ناشلکـشلادحتم  ياـهسابل  صوصخ  هب  تاـکرح و  همه  اهراعـش و  رد  یگنهاـمه  مظن و  هک 

نیا اب  ییاهدراکالپ  نمچ  نیمز  طسو  رد  دنتـسه . نیدهاجم  ياشیلیم  ياضعا  زا  نانآ  بلاغ  هک  دمآیم  رظن  هب  دوب و  هدـش  یهدـنامزاس 
زا ییاـهرتسوپ  زیخاتـسر » هدـش  بزح  زیخ ، اـپ  هب  ناملـسم  .«، » درادـن رثا  رگید  هجنکـش ، قاـمچ ، بوـچ ، : » دروـخیم مشچ  هب  اههتـشون 

نادقتعم فلاخم و  هورگ  نیمز ، یقرـش  یبونج و  ياهنابایخ  هاگـشناد و  زا  جراخ  رد  درکیم . ییامندوخ  تیعمج  نایم  رد  قدصمرتکد 
تضهن مود  هاش  گرم  ات  «، » لاربیل رب  گرم  .«، » هشیمن یلیش  ناریا  هشونیپ ، نسحلاوبا  ، » دنداد یم  نیوانع  نیا  اب  ییاهراعـش  ماما  طخ  هب 
تیعمج نایم  رد  یناوج  ناهگان  دوب . اهنآ  تسد  هب  ناشیا  زا  يریواصت  نایارگیلم و  دض  رب  ماما  نانخس  زا  ییاهدراکالپ  و  دراد ». همادا 

هک یتیعمج  درک و  باترپ  اوه  هب  هراپ و  هراپ  ار  اهنآ  درب و  شروی  دنتـشاد ، تسد  هب  ار  ماما  ياهسکع  هک  يرداـچ  رتخد  دـنچ  يوس  هب 
یتشهب و رتکد  يروهمج و  بزح  اب  ینمـشد  زا  راک  رگید ، دروآ . لمع  هب  لـیلجت  وا  یبـالقنا  لـمع  زا  ندز  فک  اـب  دوب ، هنحـص  دـهاش 

تیعمج ندز  فک  توس و  نایم  رد  ردصینب  هقیقد ، تعاس 40/3  دندیشک . باتفآ  رب  هجنپ  ًامیقتسم  اهشافخ  دوب و  هتـشذگ  ماما  نارای 
کجنران و کی  تباصا  اب  هاگان  دیـسر . جوا  هب  بزح  دـض  ياهراعـش  تخادـنا و  شندرگ  هب  لگ  هقلح  کی  یمناخ  دـمآ و  هاگیاج  هب 

رادتهج ياهراعـش  نداد  هب  زین  نمچ  نیمز  لـخاد  تـیعمج  نیدـهاجم ، يایـشیلیم  تیادـه  اـب  دـش و  ینارحب  تیعـضو  گنـس ، باـترپ 
زورما نک ». اوسر  ار  یتشهب  نک ، اشفا  ردصینب  .« » هدیـسرارف تگرم  راد ! قامچ  راد ! قامچ  « » هبزح راک  اهگنیتیم  وت  لالخا  : » دنتخادرپ

ار ییاسانش  تراک  گرب و  دنچ  هک  یلاح  رد  شنانخس  زا  یتمسق  رد  ردصینب  دوب . ناقفانم  يوهایه  دنبعیجرت  یتشهب )!( رب  گرم  راعش 
ناونع هب  ار  ناـنآ  هک  دـناوخ  یمالـسا  يروهمج  بزح  یمالـسابالقنا و  هتیمک  زا  يدارفا  هب  قـلعتم  ار  اـهنآ  دادیم و  ناـشن  تیعمج  هب 

نیا رد  تفرگ . رارق  قیوشت  دروم  یتـشهب » نارادقاـمچ ، هتـسدرس   » راعـش اـب  بلطم  نیا  مـالعا  زا  سپ  دـندوب . هدرک  ریگتـسد  رادقاـمچ 
نذا ردصینب   » و هدب » مجاهت  مکح  ردصینب  ردصینب   » دندزیم دایرف  دـندیبوک و  نیمز  هب  اپ  یتعامج  هاگیاج ، يولج  علـض و  زا  ماگنه 
نانیا دینک . نوریب  اجنیا  زا  ار  اهنیا  مدرم ! ، » هک دندرک  تفایرد  هنوگنیا  شیوخ  ملعا  دـهتجم  زا  ار  هلمح  زاوج  ماجنارـس  و  هدـب »! مداهج 

رـس و رب  نانچمه  هک  یلاـح  رد  دوب ، هدـش  نینوخ  هتفاکـش و  ییاههبرـض  اـب  ناـشتروص  هک  يدارفا  مهرـستشپ  دـعب  و  دـینک ». نوریب  ار 
اب دـندوب و  هتفرگ  دوخ  هب  هنایـشحو  یتلاح  نیمجاهم  دـندش . باـترپ  نییاـپ  هب  یقرـش  راوید  زا  دـشیم ، هتفوک  دـگل  تشم و  ناـشتروص 

دیـص ار  ناعجترم  زا  یکی  یهاگزاره  علو ، صرح و  اـب  دـندشیم و  کـیرحت  رتشیب  دـشیم ، هداد  ناشناتـسود  هلیـسو  هب  هک  ییاـهراعش 
یبآ و تکروا  تشاد و  شیر  سکره  دیـسر . دوخ  جوا  هب  ییوخهدـنرد  یگناوید و  زورما  ًاتقیقح  دـندزیم . تشاد  اج  اـت  دـندرکیم و 

هللاتیآ مهم  رایـسب  مارگلت  هب  خساپ  رد  تما  ماما  يوس  زا  ماجنارـس  دنفسا 59   16 دـش . هتفرگ  کتک  داب  هب  ندوب  عجترم  هناـشن  هب  زبس ،
ياههنتف زورب  زا  لبق  ناشیا ، عیرس  يروف و  مادقا  راتساوخ  نآ  رد  هک  نارهت  هاگشناد  هتـشذگ  هبنـشجنپ  هثداح  هرابرد  یناگیاپلگ  یمظعلا 

ماما دـش . رداص  هبنـشجنپ  هثداح  نـالماع  تازاـجم  ییاسانـش و  یخیراـت  ناـمرف  دـندوب ، هدـش   » ینیبشیپ لـباقریغ  ثداوح  كاـنرطخ و 
یمالـسا دـض  ياهترارـش  هب  منکیم و  دروخرب  نانآ  اب  فیلکت  ساسحا  اب  نم  هک  دـننادب  فرحنم  ياههتـسد  اههورگ و  دـیاب  : » دـندومرف

بکرم ماظن  لخاد  رد  رگیدکی  فلاخم  هورگ  ود  یلصا  ياههرهچ  روشک و  نارس  یخیرات  تاقالم  زورما  دنفسا 59 : 24 مهدیم ». همتاخ 
یمـشاههللاتیآ ياهنماـخ ، هللاتیآ  ییاـجر ، یلعدـمحم  ریزوتسخن  یلیبدرا ، يوـسوم  هللاتـیآ  ردـصینب ، یتـشهب ، رتـکد  هللاتـیآ  زا :

، هدننکنییعت مهم و  رادـید  نیا  رد  تفرگ . ماجنا  ناشیا  لزنم  رد  روضح  اب  بالقنا ، ریبک  ربهر  اب  ناگرزاب  يدـهم  سدـنهم  یناجنـسفر و 
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تافالتخا و لـح  نالوئـسم و  يرکفمه  ياتـسار  رد  ماـما و  داهنـشیپ  راـکتبا و  اـب  هسلج  نیا  تشاد . روضح  مه  ینیمخ  دمحادیـس  جاـح 
هب هدـنیآ  ياهدروخرب  اـهيریگعضوم و  دـنور  رد  یـسوسحم  مهم و  جـیاتن  تاریثأـت و  هتفرگ و  تروص  مهاـفت  هب  ندیـسر  يارب  وگتفگ 

تیـساسح و هب  هجوت  اب  اـما  تسین . تسد  رد  یعـالطا  هسلج  نیا  رد  هدـش  حرط  ثحاـبم  اـهوگوتفگ و  داـفم  زا  تشاد . دـهاوخ  هارمه 
ینارنخس رد  ماما  تشهیبدرا 60   21 دنلئاق . يدایز  رایسب  تیمها  تاقالم  نیا  يارب  ماما  دیماجنا و  لوط  هب  اهتعاس  ات  هتـشاد  هک  یتیمها 

. درک مالعا  ار  نانآ  شریذپ  طیارـش  تفگ و  خـساپ  ناشیا  اب  وگتفگ  رادـید و  يارب  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  ياضاقت  هب  دوخ  مهم  رایـسب 
زا تلم  شوغآ  هب  تشگزاب  اهحالـس و  لیوحت  روشک ، تاررقم  شریذپ  نوناق و  زا  تیعبت  هب  طورـشم  ار  هرکاذم  رادید و  هنوگ  ره  ماما 

دادرخ 60:  7 داد . میب  مدرم  همه  يوس  زا  یمالـسا  تموکح  هیلع  هناحلـسم  مادقا  رفیک  زا  ار  نیدـهاجم  لاح  نیع  رد  دومن و  نانآ  يوس 
ردصینب و ربارب  رد  ینلع  روط  هب  سلجم  ناگدنیامن  اب  رادید  رد  زورما  زاستشونرس  ینارنخس  رد  ماما  دیسر . نایاپ  هب  توکس  ماجنارس 

تـشگنا مالـسا  لیـصا  طخ  زا  فرحنم  نایرج  ياهيژک  رب  تفرگ و  عطاق  عضوم  ياهقباسیب  روطهب  بالقنادـض  ياهکهورگ  فالتئا 
نیدب دناوخ و  اهنوناق » اهتردـق و  همه  زکرم   » ار نآ  درک و  دـیکأت  سلجم  تیروحم  تردـق و  رب  راب  نیا  ماما  درک ، اشفا  ار  نآ  داهن و 

اهداهن و همه  قوفام  لقتـسم و  یبطق  تکلمم و  باـقرلا  کـلام  هراـک و  همه  هتفاـب و  ادـج  هتفاـت  ار  روهمجسیئر  هک  یتاـئاقلا  رب  بیترت 
مدق کی  روهمجسیئر  ياقآ  رگا  درادن ... لوبق  ار  وت  نوناق  يرادن ، لوبق  ار  نوناق  ینکیم  طلغ  : » دیـشک نالطب  طخ  دنادیم ، اهتراظن 
ياوه زا  تیعبت  ردـقنیا  تسین . تسرپصخـش  تلم ، منکیم ... تفلاخم  وا  اب  اوق  مامت  اب  نم  دورب ، رانک  یـساسا  نوناـق  رد  شدودـح  زا 

هب یمهم  هبحاـصم  رد  زورما  یتشهبرتکد  هللاتیآ  تسیچ »... امـش  تاذ  نطاـب  رد  دـنمهفب  مدرم  هک  يزور  نآ  زا  دیـسرتب  دـینکن ... سفن 
: تفگ ماما  اب  دوخ  تاقالم  دروم  رد  درک و  مالعا  روشک  ياوق  ریاس  اب  ار  وا  يراکمه  مدـع  تخادرپ و  نوناق  زا  ردـصینب  فلخت  دراوم 

داجیا زا  دنشوکب  همه  . 2 دنک ، لمع  یـساسا  نوناق  بوچراهچ  رد  شفیاظو  هب  يداهن  یلوئـسم و  ره  . 1 هک : دنتشاد  دیکأت  تخـس  ماما  »
نامرف زا  فلخت  رگ  زاـغآ  ًامـسر  زاریـش ، ییاوه  هاـگیاپ  رد  ینارنخـس  اـب  ردـصینب  دادرخ 60 :  9 دـننامب ». رود  يزاـسوج  جنـشت و  وج 

، دوخ ياسآلیس  روضح  اب  تلم  زورما  دادرخ 60   15 دش . گنج  نایاپ  ات  ینارنخس  زا  هوق  هس  نارـس  يراددوخ  دروم  رد  ماما  ياهدام  10
نانچ دـندوب و  هدرک  يدـج  فیلکت  ساسحا  راب  نیا  مدرم  تشاذـگ . اپ  ریز  ار  اهگنرین  اههشقن و  همه  تسب و  هراـبود  يدـهع  ماـما  اـب 
رتشیب مه  ياروشاع 57  زا  تیعمج  دوب ، هدمآ  هاگـشناد  هب  ماما  مایپ  ندناوخ  يارب  هک  اقآدـمحاجاح  هتفگ  هب  نارهت ، رد  طقف  هک  دـندمآ 
يارب ار  هار  دـنهاوخ  یم  تساجرب . اپ  لگنج  تموکح  تسین و  نوناق  ناریا  رد  هکنآ  مان  اـب  ناـنیا  : » تفگ دوخ  زورما  ماـیپ  رد  ماـما  دوب .
هنحـص زا  ار  ناملـسم  تما  دنـشکب و  نجل  هب  تسا ، يراب  دـنبیب و  نانآ  دارم  هک  يدازآ  مسا  اب  ار  زیزع  ناریا  دـننک و  زاـب  دوخ  ناـبابرا 
ماهتا هب  بالقنا  ناتـسداد  يوس  زا  رگید  هیرـشن  نیدـنچ  هارمه  هب  یمالـسابالقنا »  » همانزور فیقوت  یپ  رد  دادرخ 60 : 18 دننک ». جراخ 

ًانلع تشادرب و  هرهچ  زا  باقن  يراحتنا ، شنکاو  کی  رد  زیمآجنـشت و  ًادـیدش  یتاراهظا  یط  ردـصینب  بذـک ، بلاطم  ناـهذا و  قیوشت 
تبـسانم هب  دندرکیم  نامگ  اهنیا  ، » دـناوخ ارف  تماقتـسا  تمواقم و  هب  ار  مدرم  اهراب  درک و  کیرحت  دادبتـسا  لوغ  هیلع  مایق  هب  ار  مدرم 

نوچ دـنهدب و  راعـش  ناشدوخ  بختنم  روهمجسیئر  دـض  رب  ات  دـنزیگنارب  ار  اهنآ  دنـشکب و  اـهنابایخ  هب  ار  مدرم  دـنناوتیم  دادرخ   15
زورما قانتخا »... اههمانزور و  فیقوت  يزاسهدنورپ ، هار  هب  دنتفر ، يرگید  هار  هب  کنیا  دندید ، ار  راکـشآ  تسکـش  نیا  دـندماین و  مدرم 

دنچ هلصاف  هب  دنتشارفارب . هسامح  ماب  رب  ار  داد  مچرپ  هتسکش و  مهرد  ار  وا  بانذا  نامز و  روتاتکید  تشپ  ناشیخیرات ، ینارنخس  اب  ماما 
تمواقم دـندرک و  اشفا  تسا ، هدـش  نآ  يوگنخـس  هدـنیامن و  وا  هک  ار  يرکفت  ار و  وا  نادـمه ، رد  ردـصینب  تاراـهظا  زا  سپ  تعاـس 

زورما دایرف  نینط  دندرک . هاش  اب  هک  دننکیم  نامه  نانآ  اب  هک  دندرک  دیدهت  عطاق  نحل  اب  دنتخاس و  بآرب  شقن  ار  نایردـصینب  یبالق 
روتاتکید دنک  لمع  نوناق  فالخرب  یسک  ره  : » دوب تردق  زا  ردصینب  طوقس  فرحنم و  ياهنایرج  روحم  سوکعم  شرامش  زاغآ  ماما 

هب هن  نابهگن و  ياروش  هب  هن  دروآیم و  دورف  رـس  سلجم  هب  هن  هک  تسا  نامه  يروتاتکید  دـیآیم . ناشدـب  نوناق  زا  اهروتاتکید  تسا .
درک مهاوخ  نآ  دننک ، ییارآفص  یناتـسداد  سلجم و  لباقم  رد  هک  یـصاخشا  اب  اهناگرا ... همه  هب  هن  یناتـسداد و  هب  هن  هییاضق و  هوق 
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. دش زادنانینط  هرابکی  ناریا  رسارس  رد  زورما  هک  دوب  يراعـش  نیا  اوق » لک  هدنامرف  ادخ  حور  ینیمخ  : » دادرخ 60 20 میدرک ». هاش  اب  هک 
ار دوخ  تیرومأم  حلـسم  ياوق  سپ  نیا  زا  دومن و  لزع  اوقلک  یهدنامرف  ماقم  زا  ار  ردـصینب  نسحلاوبا  هقباسیب ، یمادـقا  رد  تما  ماما 
هب دوب ، هتفر  هاشنامرک  مالیا و  هب  اهههبج  زا  دیدزاب  يارب  هک  ردـصینب  داد . دـهاوخ  همادا  لماک  تردـق  اب  ماما و  تراظن  تحت  ًامیقتـسم 

زورما ینارنخـس  اب  داتفا . هار  هب  رگید  یبالقنا  دادرخ 60   25 تشگرب . نارهت  هب  درک و  وغل  ار  رفـس  همانرب  يو  لزع  رب  ماما  ناـمرف  لاـبند 
، ماما دـش . دایرف  شورخ و  باهتلا و  مشخ و  ناروف  هرـسکی  هک  دوب  یناشفـشتآ  نارهت ، دیـسر و  دوخ  جوا  هطقن  هب  مراـهچ  بـالقنا  ماـما 

تنطلـس لوـط  ماـمت  رد  هک  دـش  روآداـی  درک و  دادـترا  هب  موـکحم  ًامـسر  صاـصق ، هحیـال  هیلع  ییاـمیپهار  مـالعا  یپ  رد  ار  یلم  ههبج 
دادرخ  28 داد . هبوت  تلهم  يدازآ  تضهن  ردصینب و  هب  ماما  زورما  تسا . هدشن  نآرق  مالسا و  هب  یتراسج  نینچ  اضردمحم  ناخاضر و 

تافلخت هئطوت و  نیا  رد  ردصینب  شقن  دنفسا و  هثداح 14  قیاقح  زا  هدرپ  زورما  ياههبطخ  رد  نارهت  هعمج  ماما  ياهنماـخ ، هللاتیآ   60
همکاحم لزع و  راتـساوخ  میظع ، ياهيامیپهار  اب  ناریا  رـسارس  نارهت و  رد  رازگزامن  اهنویلیم  تشادرب . يروهمج  تسایر  رد  وا  ددعتم 

دناهدرک و یگدامآ  مالعا  ردصینب  هب  نداد  هانپ  يارب  هیکرت  هسنارف و  دنهدیم  ربخ  لیئارـسا  اکیرمآ و  ویدار  وس  نآ  زا  دندش ، ردصینب 
زاغآ ًامـسر  مدرم  بالقنا و  اب  حلـسم  ياهکهورگ  قلخ و  نیقفانم  نینوخ  بیهم و  گنج  دادرخ 60 :  30 تسا . يراوتم  ًالعف  ردصینب 
ًالمع هرامش 28  یماظن  یسایس  هیعالطا  اب  يوجر  دوعسم  يربهر  هب  قلخ  نیقفانم )  ) نیدهاجم نامزاس  تفرگ . ارف  ار  روشک  رسارس  دش و 
ریخا لاس  هس  رد  هک  ار  رابتنوشخ  نینوخ و  یتاعاس  بش  زا  یـساپ  ات  زورما  نارهت  دـش . مدرم  ماظن و  هیلع  هناحلـسم  تاـیلمع  زاـف  دراو 
هلمح اسآنونج  هنایشحو و  نانچ  کجنران  هرادق و  هنشد و  سکبهجنپ و  هلاتق و  تالآ  اب  زورما  نیقفانم  تشاذگ . رستشپ  دوب ، هقباسیب 
دراک اب  رادساپ  کی  رـس  ندـیرب  كدوک ، کی  بلق  رد  یتناس  هنـشد 20 نتفر  ورف  دندیرخ . دوخ  يارب  دـبا  ات  ار  مدرم  ترفن  هک  دـندرک 
نییعت شیپ  زا  عیسو  یتالیکشت  يزیرهمانرب  یناگمه و  یهدنامزاس  زا  تیاکح  زیچ  همه  کجنران و  راجفنا  دیسا و  ندیشاپ  يربتکوم ،
یلمع راکتبا  نتفرگ  تسد  هب  تیاهن  رد  نینوخ و  باسحهیوست  يزادناهار  هب  باعرا و  مدرم و  بوکرـس  هناحلـسم و  ياتدوک  يارب  هدش 

. تشاد حورجم  اهدص  دیهـش و   14 دوب ، نانمـشد  يراوخنوخ  جوا  هک  نارهت  زورید  ثداوـح  دادرخ 60 :  31 دراد . تیمکاـح  ربارب  رد 
یــسایس تیاـفک  مدـع  يار  ناگدـنیامن ، زا  اـت  دـندرک  عـمجت  سلجم  يوـلج  مدرم  زا  يداـیز  دادــعت  دــش . عییــشت  زورما  ادهــش  رکیپ 

. تسا هدناسر  ناگدـنیامن  شوگ  هب  دـنلب  يادـص  اب  ار  نآ  تلم  همه  اهزور  نیا  هک  تسا  يزیچ  نیا  دـننک . تساوخرد  ار  روهمجسیئر 
درک و دییأت  ار  نآ  زین  ماما  دیسر و  بیوصت  هب  فلاخم  يأر  قفاوم و 1  يأر  اب 177  ردصینب  یسایس  تیافک  مدع  زورما  رصع  ماجنارس 

رهـش هاتوک ، ربخ  نیمه  اب  اـما  هدـنهد ، ناـکت  دوب و  هاـتوک  ربخ  ریت 60 :  6 تفرگ . ناـیاپ  هشیمه  يارب  روـشک  نیا  رد  وا  یـسایس  تاـیح 
مدرم همه  ًابیرقت  دـناهدرک ، رورت  ار  ياهنماخ  هللاتیآ  نارهت  هعمج  ماما  اعد ، هب  اهتسد  باتیب و  اهلد  دـش . رارقیب  نارگن و  هچراـپکی 

ریت  7 دوب . هداد  رارق  ناقفانم  میقتسم  سرریت  رد  ار  دوخ  شریخا  نانخـس  اب  ياهنماخ  هللاتیآ  تسا . قلخ  نیقفانم  راک  هک  دناهدش  نئمطم 
اههناخ همه  رهـش و  همه  رد  متام  گـناب  ازع و  يوب  یندرکنرواـب ، یتسار  هب  گرزب و  هعجاـف  نآ  ربخ  مـالعا  اـب  تساروشاـع . زورما  : 60

نآ زامن ، زا  سپ  دنداتسیا . زامن  هب  یتشهب  دیهش  رـس  تشپ  راب  نیرخآ  يارب  دنتفرگ و  وضو  یکی  یکی  نارای  عمج  بشید  تسا . هدیچیپ 
راگنا هک  یهاگن  اب  مالک  هنایم  رد  هاگان  دوب ، هدنیآ  روهمجسیئر  مروت و  ثحب  هسلج  روتـسد  تفگیم و  نخـس  زیزع  یتشهب  هک  ماگنه 

، تفگ درک و  ور  عمج  هب  دزیم  جوم  یتوکلم  يافـص  تیونعم و  نآ  رد  هک  ياهرهچ  اب  هدـش و  هریخ  ناکم  ناـمز و  زا  جراـخ  ییاـج  هب 
اهرس رب  راوآلیس  دود و  شتآ و  میظع  ياههلعش  بیهم و  يراجفنا  يادص  دعب  هظحل  دنچ  و  دیونشیمن »؟ دیآیم ! تشهب  يوب  اههچب ! »

. هللایلا نارجاهم  هاگداعیم  قاشع و  جارعم  دوب و  هدش  ناریا  يالبرک  یمالسايروهمج » بزح  رتفد   » و همشچرس »  » بشید چیه ... رگید  و 
س  / تاعالطا همانزور  عبنم :

اکیرمآ اب  تقوم  تلود  يدازآ و  تضهن  ياضعا  یخرب  طابترا 
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ماما ترضح  هب  ناتسود  زا  یخرب  هیصوت  هب  انب  هک  تقوم  تلود  هدیکچ : اکیرمآ  اب  تقوم  تلود  يدازآ و  تضهن  ياضعا  یخرب  طابترا 
 ، دوب هدـش  لیکـشت  دـندوب  یلم  ههبج  ای  يدازآ  تضهن  وضع  ابلاغ  هک  ییارزو  تیوضع  اب  ناگرزاب  سدـنهم  طـسوت  ناـشیا ، تقفاوم  و 

رـصانع زین  ناریا و  زا  جراخ  رد  اکیرمآ  یتاعالطا  لماوع  اب  ناهنپ  روطب  ناریا ،  تلم  اب  اـکیرمآ  قیمع  ياهینمـشد  اـهیزوتهنیک و  مغریلع 
رتفد لوئـسم  تقوم و  تلود  يوگنخـس  ماظتنا «  ریما  سابع  يوس  زا  طباور  نیا  هدـمع  دـندرک .  رارقرب  طابترا  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافس 

زین ناـگرزاب  سدـنهم  یچاـنیم و  رـصان  يدزی ،  میهاربا  رتـکد  نکل  تـفرگیم  تروـص  يریزوتـسخن »  رتـفد  لوئـسم  هجراـخ و  روـما 
اکیرمآ و طخ  ییاکیرمآ ،  لماوع  دـشیم و  هداد  ییاکیرمآ  لماوع  هب  بـالقنا  مهم  تاـعالطا  تاـطابترا ،  نیا  رد  دنتـشاد .  ییاهـسامت 

تـضهن شرگن  صوصخ  رد  یبلاطم  اکیرمآ ،  لماوع  اب  رـصانع  نیا  ياهوگتفگ  لـالخ  رد  دـندرکیم .  ءاـقلا  ناـنآ  هب  ار  وا  ياهتـساوخ 
هئارا سلجم  تـلود و  تسایـس و  رد  نویناـحور  روـضح  یمالـسا و  بـالقنا  ياـهيریگتهج  هـب  تبـسن  يرکفنـشور  لـماوع  يدازآ و 

رد نانآ  بیرف  زا  ات  دسانشب  نانآ  يرهاظ  ياهراعش  يارو  ار  صاخـشا  اهتیعمج و  هراومه  یتسیاب  هک  ناریا ،  تلم  يارب  هک  دیدرگیم 
اب ناگرزاب  سدنهم  طسوت  ناشیا ،  تقفاوم  و  هرس )  سدق  ماما (  ترضح  هب  ناتسود  زا  یخرب  هیصوت  هب  انب  هک  تقوم  تلود  دنامب . ناما 
اب اکیرمآ  قیمع  ياهینمشد  اهیزوتهنیک و  مغریلع  دوب ،  هدش  لیکـشت  دندوب  یلم  ههبج  ای  يدازآ  تضهن  وضع  ابلاغ  هک  ییارزو  تیوضع 
 . دـندرک رارقرب  طابترا  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  رـصانع  زین  ناریا و  زا  جراخ  رد  اکیرمآ  یتاعالطا  لماوع  اب  ناـهنپ  روطب  ناریا ،  تلم 

تروص يریزوتسخن »  رتفد  لوئسم  هجراخ و  روما  رتفد  لوئسم  تقوم و  تلود  يوگنخس  ماظتنا «  ریما  سابع  يوس  زا  طباور  نیا  هدمع 
بالقنا مهم  تاعالطا  تاطابترا ،  نیا  رد  دنتشاد .  ییاهسامت  زین  ناگرزاب  سدنهم  یچانیم و  رصان  يدزی ،  میهاربا  رتکد  نکل  تفرگیم 

ياهوگتفگ لالخ  رد  دـندرکیم .  ءاقلا  نانآ  هب  ار  وا  ياهتـساوخ  اکیرمآ و  طخ  ییاکیرمآ ،  لماوع  دـشیم و  هداد  ییاکیرمآ  لماوع  هب 
بالقنا ياهيریگتهج  هب  تبـسن  يرکفنـشور  لماوع  يدازآ و  تضهن  شرگن  صوصخ  رد  یبلاـطم  اـکیرمآ ،  لـماوع  اـب  رـصانع  نیا 

اـهتیعمج و هراوـمه  یتسیاـب  هک  ناریا ،  تلم  يارب  هک  دـیدرگیم  هئارا  سلجم  تـلود و  تسایـس و  رد  نویناـحور  روـضح  یمالـسا و 
دنادب ار  نآ  ردق  دیاب  هک  تسا  ینیگنس  هبرجت  رایسب  دنامب ،  ناما  رد  نانآ  بیرف  زا  ات  دسانشب  نانآ  يرهاظ  ياهراعش  يارو  ار  صاخـشا 

یسوساج هنال  زا  ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  طسوت  هک  يدانـسا  هعومجم  زا  هک  دنـس  دنچ  هب  لیذ  رد  دنک .  رورم  ار  سرد  نیا  هراومه  و 
 : يدنبهقبط دییامرف :  هجوت  تسا ،  هدیدرگ  باختنا  تسا ،  هدش  رـشتنم  یـسوساج »  هنال  دانـسا  مهد «  دـلج  رد  هدـمآ و  تسدـب  اکیرمآ 

عوضوم نتگنشاو  هجراخ  ریزو  هب  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافس  زا  نیدرورف 58  لیروآ 79 – 20  خیرات 9  سان  طسوت  هدش :  هیهت  هنامرحم 
اب بدا  ضرع  يارب  لـــیروآ )   7 شیپ (  زور  ود  - 2 تسا .  هناـمرحم  نـتم  ماـمت  ماـظتناریما " 1 - ریزوتسخن "  نواـعم  اـب  تاـقالم  : 

دیدـج رادراک  و  یئاکیرمآ )  ریزو (  ریخا  تاقالم  يانبم  رب  هک  متخاس  علطم  ار  وا  متـشاد .  تاقالم  کی  ریزوتسخن ،  نواعم  ماظتناریما 
تلاح هب  ناریا  اب  ار  دوخ  طـباور  تسا  دـنمقالع  هدـحتم  تـالایا  هناـخترازو ،  رد  نم  ریخا  ياـههملاکم  نینچمه  نتگنـشاو و  رد  ناریا 
طباور ياههیاپ  دناوتیم  كرتشم  عفانم  هتـسویپ ،  عوقوب  ناریا  رد  هک  یبالقنا  تارییغت  مغریلع  هک  مدـش  رکذـتم  زین  و  دـنادرگرب .  يداع 

هب نینچمه  - 3 تسا .  ینایاش  تیمها  ياراد  ام  يارب  ناریا  يداصتقا  تفرشیپ  یضرا و  تیمامت  تابث ،  لالقتسا ،  دشاب .  هدنیآ  رد  یبوخ 
دوب نیا  لیالد  نیا  نیرتمهم  تسا .  هدوب  يدودـحم  نییاپ و  حطـس  رد  ام  طباور  نونکات  بالقنا  نامز  زا  لیالد ،  یخرب  رطاـخب  متفگ  وا 
هئارا زا  متیلوئـسم  هرود  نیا  رد  هک  مدش  رکذـتم  نم  دـیاین .  شیپ  دـیدج  تلود  هرمزور  دـنور  رد  يرـسدرد  لکـشم و  يزیروربآ و  هک 

زین و  منکیم .  ینادردق  دنرادرب ،  دنناوتیم  طباور  ندرک  يداع  تهج  رد  فرط  ود  ره  هک  ییاهماگ  دروم  رد  نارگید  وا و  هک  یتایرظن 
هنومن يارب  دوش .  رتقیمع  اهنظ  ءوس  هک  میهدن  هزاجا  میشاب و  هتشاد  نتگنشاو  رد  اجنیا و  رد  يا  هدرپیب  ياهوگتفگ  هک  مدرک  داهنشیپ 
ارحـص نمکرت  ناتـسدرک و  رد  تلاخد  هب  مهتم  ار  اکیرمآ  نآ  رد  هتخادنا و  هار  هب  ناریا  رـسارس  رد  يوروش  هک  مدرک  هراشا  یتاغیلبت  هب 

لوئـسم اـکیرمآ  لـماوع  هک  هتفگ  اریخا  زین  دوـخ  ینیمخ  هللا  تـیآ  دـننکیم  رارکت  ار  تاـغیلبت  نـیا  زین  ناریا  تاـعوبطم  تـسا و  هدوـمن 
تیمامت لالقتـسا و  هب  اکیرمآ  یلـصا  هقالع  هک  دـهدب  ناـنیمطا  هللاتیآ  هب  هک  متـساوخ  وا  زا  نم   1 دنتـسه .  هیحان  ود  نیا  رد  اـهیمارآان 
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هک تفگ  ماظتناریما  - 4 2 داد .  میهاوخن  ماجنا  ناریا  یتابثیب  تهج  رد  یلمع  هدـنیآ  رد  رـضاح و  لاـح  رد  هکنیا  تسا و  ناریا  یـضرا 
رکذتم وا  دشاب .  یم  اهروشک  ریاس  اب  یبوخ  طباور  ناهاوخ  لاح  نیع  رد  تساکیرمآ و  اب  یبوخ  طباور  ناهاوخ  نانچمه  زین  يو  تلود 

رد هک  دنک  كرد  ار  نیا  دیاب  هدحتم  تالایا  لاح  نیع  رد  تفگ  وا  تسا .  هتـشاد  راهظا  ینلع  روطب  ار  لیامت  نیا  اریخا  ناگرزاب  هک  دش 
ار هاش  مدرم ،  تساوخ  مغریلع   ( 1332 لاس 1953 (  رد  هتشاد و  قباس  یتنطلس  میژر  اب  یکیدزن  یگتـسباو  اکیرمآ  تلود  لاس  لوط 25 

يداع دـشاب و  هدرتسگ  دـیدش و  ناریا  رد  ییاکیرمآ  دـض  تاساسحا  هک  تسا  كرد  لباق  عوضوم  نیا  لیلد  نیمهب  دـناسر .  تردـق  هب 
داد هدـننک  تحاران  ثداوح  رد  ندوبن  ریگرد  دروم  رد  اکیرمآ  هک  يرطاخ  نانیمطا  زا  وا  دریگ  تروص  تقد  اب  تسیابیم  طباور  ندرک 

ریزوتسخن نواعم  اب  هک  يرگید  لئاسم  دروم  رد  - 5 دشاب .  هتشاد  تقیقح  عوضوم  نیا  هک  درک  يراودیما  راهظا  دومن و  يرازگساپس  ، 
نارهت اکیرمآ  ترافس  زا :  هرام 36550/4/58  هنامرحم   24/6/79 خیرات :  دش .  دهاوخ  شرازگ  هناگادج  روطب  تفرگ ،  رارق  ثحب  دروم 
ناونع هب  ماظتناریما  ساـبع  - 2 تسا . هناـمرحم  ـالماک  نتم  دـئوس 1 - رد  دـیدج )  ) ناریا ریفـس  عوضوم :  ملهکتـسا  اکیرمآ  ترافـس  هب : 

هدرکیم تمدـخ  دیـسر  تردـق  هب  لاس  نیا  هیروف  رد  هکینامز  ناگرزاب  يدـهم  یبالقنا  یمالـسا و  تقوم  تلود  رد  ریزوتسخن  نواعم 
رد ماظتناریما  - 3 تسا .  هدوب  يریزوتسخن  هجراخ و  روما  و  تلود )  يوگنخـس  ناونع  هب  تاعوبطم (  تاطابترا  رتفد  لوئـسم  وا  تسا . 

هاگشناد رد  سپس  وا  دش ،  لیـصحتلا  غراف  نارهت  هاگـشناد  زا  کینورتکلا  یـسدنهم  كردم  اب  همین 1950  رد  وا  دراد ،  لاـس  دودح 46 
یشرازگ قبط  تفرگ .  ار  نامتخاس  یـسدنهم  كردم  یلکرب  رد  اینرفیلاک  هاگـشناد  رد  و  تفرگ .  سناسیل  قوف  كردم  هک  دوب  سیراپ 

 . درک راک  وکـسیسنارفناس  هقطنم  رد  یتدم  يارب  ندش  لیـصحتلاغراف  زا  دعب  درک و  جاودزا  ییاکیرمآ  کی  اب  وا  تسا  هدیـسر  ام  هب  هک 
ندرک دراو  راک  رد  هک  ار  شدوخ  ياهتکرـش  ادـعب  اما  درک .  راک  یـصوصخ  رواشم  تکرـش  کی  يارب  ادـتبا  تشگزاـب  ناریا  هب  هکیتقو 

ناگرزاب هنیباک  رد  اکیرمآ  ناریا و  نیب  طباور  ندرک  يداع  نیعفادـم  نیرترثؤم  زا  یکی  ماظتناریما  - 4 درک .  سیسأت  دوب ،  نیگنس  مزاول 
نیا هلیـسوب  یلک  روطب  وا  اما  تسا .  هدـش  هلمح  وا  هب  اکیرمآ  لماع  کی  ناونع  هب  شاییاکیرمآ  طاـبترا  لیلدـب  یهاـگهاگ  تسا .  هدوب 
نیب مهافت  ترورـض  یقطنم  دروخرب  کی  اب  یتاعوبطم  هبحاصم  کی  رد  نئوژ  رد 21  اریخا  تسا .  هدادـن  هار  شدوخ  هب  سرت  اهتمهت 

نآ هخسن  يروف ،  نارهت –  ترافس  هب :   6891 هرامش :  نتگنشاو  هجراخ  روما  ریزو  زا :  نگنیل  داد ...  حیـضوت  ار  هدحتم  تالایا  ناریا و 
ماظتنا هصالخ :  دادرم 58  اب 18  ربارب  تسوگآ 79   9 خیرات :  ماظتناریما  اب  هرکاذم  عوضوم :   VANCE سنو رگشرازگ :  دیفس  خاک  هب 
تمدخ اپورا  رد  ناریا  یبالقنا  تقوم  تلود  فرط  زا  هداعلاقوف  ریفس  کی  ناونع  هب  وا  دراد .  اکیرمآ  ناریا و  طباور  دوبهب  يارب  یتارظن 

ياههورگ نیب  ياهظحالم  لباق  ياهکاکطصا  دنکیم ،  ینارگن  راهظا  ینیمخ  تلود و  رد  یطارفا  بهذم  ذوفن  هب  تبسن  ماظتنا  دنکیم . 
مه دـنوشیم و  هدـناوخ  يدازآ  تضهن  رد  بوخ "  ناناملـسم  افرـص "  هک  یناـسک  ینیمخ و  فارطا  یطارفا  لاـکیدار )  ) یبهذـم یلیخ 
رگا دنکیمن .  دادملق  یمهم  هلئسم  ار  تسایس  هنحـص  رد  رایتخب  هرابود  ندش  رهاظ  ماظتنا  دراد .  دوجو  دننکیم ،  هرادا  ار  تلود  نونکا 

تادـیدهت تقوم ،  تلود  تالیکـشت  تاـباختنا ،  دروم  رد  ماـظتنا  دوب .  دـهاوخن  ياهلئـسم  پچ  رطخ  دـنک ،  لـمع  يدـج  روـطب  تلود 
طباور یجراـخ و  تادـیدهت  تقوم ،  تلود  تالیکـشت  تاـباختنا ،  دروـم  رد  ماـظتنا  درک ... داریا  ینانخـس  یجراـخ  طـباور  یجراـخ و 
تحت بالقنا  ياروش  هلیـسوب  يداصتقا  عاـضوا  دوبهب  روظنمب  يداـصتقا  یـساسا  ياهداهنـشیپ  نونکا  مه  درک .  داریا  ینانخـس  یجراـخ 

سیورس ماقم  لپمتسا  دادرم )   4 تسوگآ (  رد 5  تسا 2 - يرس  نتم  مامت  - 1 مامت )  هصالخ  یفارگویب –  ياههوزج  تسا ( .  یـسررب 
زور ود  رد  درک .  زاورپ  دئوس  يوسب  ناریا ،  يراج  لئاسم  دروم  رد  دئوس )  رد  ناریا  ریفـس  ماظتناریما (  اب  رظن  لدابت  روظنم  هب  یجراخ ، 
هدش میظنت  یعوضوم  تروصب  تساهوگتفگ و  نیا  ياهتمسق  نیرتمهم  ریز  یفارگلت  ياهـشرازگ  دش  وگتفگ  تعاس  دودح 5/4  هتشذگ 

يرصتخم يوگتفگ  سپس  درک .  عورش  ناریا  تلود  هب  تبسن  اکیرمآ  تلود  تین  نسح  رطاخ و  نانیمطا  اب  ار  وگتفگ  لپمتسا  - 3 تسا . 
: فلا زا :  دـنترابع  دـش ،  ناونع  ماظتناریما  هلیـسوب  هک  یتاـکن  نیرتمهم  تفرگ .  ماـجنا  نآ  یپ  رد  اـکیرمآ  اـب  ناریا  طـباور  صوصخ  رد 
 . دزیگناینرب دنرادن ،  اکیرمآ  هب  تبسن  یبوخ  رظن  هک  ار  یناسک  نظ  ءوس  ات  دورب ،  شیپ  یگتسهآ  هب  دیاب  اکیرمآ  اب  طباور  ندرک  يداع 
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املسم دشابیم .  رابکی  زور  ره 15-20  ریزوتسخن  دوخ  اب  سامت  ظفح  هویـش  نیرتهب  الامتحا  تقوم  تلود  اب  طاـبترا  اـب  هطبار  رد  ب : 
هک ینامز  دیاش  دوب .  دـهاوخ  بسانم  زییاپ  رد  الامتحا  ریفـس  لدابت  ج :  درک .  تاقالم  ینیمخ  هللا  تیآ  اب  دوشب  هک  تسا  دوز  یلیخ  نالا 
 . دنک یم )  ) داهنشیپ ریفـس  ناونعب  ار  كرالک "  يزمر  نتاک " و "  دراچیر  ریظن "  يدارفا  ماظتنا  دشاب  هدش  رقتـسم  یمئاد  دیدج  تلود 

دناوتیم اهنیا  و  دهد .  ماجنا  دناوتیم  دیدج  میژر  هب  تبسن  دوخ  تیمیمص  نداد  ناشن  يارب  اکیرمآ  هک  تسا  زیچ  دنچ  تفگ  ماظتنا  - 4
کمک دنراد ،  ترفن  اقیمع «  اکیرمآ  هتشذگ  لامعا  هب  تبسن  هک  جراخ  لخاد و  یبالقنا  ياهـشبنج  اب  دروخرب  رد  ناریا  تقوم  تلود  هب 

ب–  دریگیم .  تروص  یجراـخ  تیاـمح  اـب  هک  یلخاد  دـیدهت  عون  ره  دروـم  رد  یتاـعالطا  هیهت  فـلا –  اـهرظن »  هقطن  حرـش  دـنک . 
وغل ار  اهماو  تخادرپ  راب  هب  طوبرم  درک  رید  همیرج  رالد  درایلیم  غلبم 3/1  ج –  شترا . زاین  دروم  یکدی  مزاول  دروم  رد  کمک  رثکادح 

کمک دـننکیم ،  يراددوخ  اهنآ  نداتـسرف  زا  ییاکیرمآ  ياهتکرـش  یخرب  هک  عیانـص ،  زاـین  دروم  هیلوا  داوم  هیهت  رد  د - ( SIC  ) دینک
وا دوخ  تفگ :  ماظتنا  دـنورب .  اکیرمآ  هب  هک  دـنهاوخیم  یناریا  نارازه  اریز  دـینک  زاـب  هراـبود  ار  نارهت  رد  ازیو  رودـص  رتفد  ه - دوش . 
ازیو ياجب 1500  لاسما  ناتـسودنه  الثم  دنورب .  نابز  یـسیلگنا  ياهروشک  رگید  اکیرمآ و  هب  يدایز  نایوجـشناد  هک  دهاوخیم  اصخش 

لپمتسا - 5 دنک .  يوریپ  نآ  زا  اکیرمآ  هک  درک  يراودیما  راهظا  وا  درک .  رداص  یناریا  نایوجـشناد  يارب  ازیو  دادیم 6000  لاسراپ  هک 
داوم یماظن و  یکدی  مزاول  دروم  رد  هک  درک  دهاوخ  رارـصا  ناریا  تلود  هب  و  درک .  دـهاوخ  شرازگ  ار  ماظتنا  ياهداهنـشیپ  هک  تفگ : 
چیه دشاب ،  هدشن  تخادرپ  اهباسح  تروص  هک  يدراوم  رد  زج  هک  دوب  نینچ  ام  تشادرب  دنـشاب .  سامت  رد  ترافـس  اب  اههناخراک  هیلوا 
هیلع بالقنا  هاگداد  تیلاـعف  هک  دـش  روآداـی  لپمتـسا  یجراـخ  ياهنیـسنکت  هب  طوبرم  لاوئـس  دروم  رد  دریذـپ . تروص  دـیابن  ياهفقو 

هب اتیاهن  هتفرگ و  تروص  مه  اکیرمآ  يراجت  ياهتأیه  دروم  رد  روشک  زا  اهنآ  جورخ  زا  يریگولج  ای  اهنآ  ندرک  ینادـنز  ناـیجراخ و 
یلو دش  دـهاوخ  هدامآ  تسوگآ  رخآ  ات  اکیرمآ  دـیدج  تالیهـست  هک  دـش  هتفگ  ماظتنا  هب  ازیو  دروم  رد  دوب .  دـهاوخ  لئاسم  لح  ررض 

دـنورب و دـیاب  ترافـس  یلعف  ياهدراگ  ياههتیمک  هک  تسا  ینعم  نادـب  نیا  دوش .  لح  الماک  نآ  یتینما  لئاسم  دـیاب  شیاـشگ  زا  شیپ 
شاهدنیآ تاقالم  رد  هک  تفگ  درک و  تشاددای  ماظتنا  دنوش .  درامگ  هطوحم  نوریب  رد  لکـشلادحتم  یـشترا  دارفا  ای  سیلپ  اهنآ  ياجب 

دروم رد  هک  درک  هیـصوت  وا  هب  لپمتـسا  درک .  دـهاوخ  لح  ام "  رطاخ  تیاضر  بلج "  رطاخب  طـقف  ار  هلأـسم  هدـنیآ  هتفه  رد  نارهت  رد 
رد هداعلاقوف "  ریفـس  ناونعب "  ریزوتسخن  فرط  زا  وا  هک  تفگ  ماـظتنا  - 6 دریگب .  سامت  نگنیل "  رادراک "  اـب  نارهت  هب  شتـشگزاب 

دوش ریگرد  دوشیم ،  رهاظ  اهروشک  نیا  مامت  رد  هک  یتالکشم  اب  هداد و  حیضوت  ساسح  تاماقم  هب  ار  بالقنا  ات  دنکیم  تمدخ  اپورا 
یکیدزن چیه  هک  بلطتردق  دارفا  ای  دندوب و  کیتانف )  یطارفا ،  یبهذم  ای (  هک  دناهدش  باصتنا  ریفس  ناونعب  یناسک  اهنت  خیرات  نیا  ات 

درادن دوجو  یلکشم  چیه  المع  دئوس  ناریا و  طباور  رد  هک  نوچ  هدرک  باختنا  هاگیاپ  ناونعب  ار  دئوس  رطاخ  نیا  هب  وا  دنرادن  بالقنا  اب 
تلود هب  بالقنا  ياروش  دارفا  ریخا  لاقتنا  دوب .  ناریا  تسایـس  رب  بهذم  ذوفن  نارگن  یلیخ  ماظتنا  - 7 درازگیم .  زاب  ار  وا  تسد  نیا  و 

یتیرثکا لماش  ناگربخ  ریخا  ياروش  دهدب .  تسد  زا  ات  دروآ  تسدـب  يرتشیب  تردـق  بالقنا  ياروش  نآ  رد  هک  دوب  یتلاح  سکعرب  و 
حرط هک  تفگ  ماظتنا  دـنک .  مامت  یـساسا  نوناق  دروم  رد  ار  دوخ  ياهیـسررب  هدـنیآ  هامکی  رد  هک  دوریم  راظتنا  تسا و  نویناحور  زا 

دهاوخ مین  هامکی و  ای  هامکی  رد  سلجم  يروهمج و  تسایر  تاباختنا  دعب  ربماتپس و  همین  رد  یـساسا  نوناق  مودنارفر  ماجنا  لماش  یلعف 
هک وردنت  نایفارطا  بناج  زا  یمئاد  راشف  تحت  وا  یلو  درادـن .  دروم  ره  رد  مسیدـنوخآ  يرترب  هب  داقتعا  تسا و  یبوخ  مدآ  ینیمخ  دوب 

رارقا تقیقح  نیا  هب  ماـظتنا   3 تسا .  دنـشابیم ،  نویناحور  ندروآ  راک  يور  صلاـخ " و  بوخ و  ناناملـسم  ندرک "  راـنکرب  ناـهاوخ 
رکذـت نارگید  اکیرمآ و  هب  و  دروآ . دـنهاوخ  تسد  هب  ار  سلجم  ياهیـسرک  زا  یمین  زا  شیب  هدـنیآ  تاباختنا  رد  نویناـحور  هک  هدرک 

زا دعب  اهورهنایم  هک  درک  يراودـیما  راهظا  دـیدرت  اب  ماظتنا  دنـشاب . ریگرد  نویناحور  اب  لاس  راهچ  تدـم  هب  دوب  دـنهاوخ  روبجم  هک  داد 
يداـصتقا تاـیح  يارب  زین  طـسوتم و  هقبط  هب  داـمتعا  نددـنادرگزاب  يارب  ار  هلئـسم  نیا  وا  دـنروآ  تسد  هب  ار  تـلود  دـنناوتب  تاـباختنا 

رایتخب هک  تفگ  هتـسناد  یفتنم  ار  هلئـسم  ماـظتنا  تسایـس ، هنحـص  رد  راـیتخب  هراـبرد  یمیقتـسم  لاوئـس  باوج  رد  8 ـ دـنادیم . يرورض 
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رداق کیتارکومد  ههبج  یلم و  ههبج  دنادیمن . تقوم  تلود  يارب  يدیدهت  ار  رایتخب  وا  دناسرب . مامتا  هب  ار  شتارطاخ  باتک  دـشوکیم 
یتشهب هللاتیآ  يربهر  هب  یمالسا  يروهمج  بزح  دنشابیمن . بوشآ  داجیا  ددص  رد  دنتسین و  تاباختنا  رد  یبهذم  بازحا  اب  تباقر  هب 

هکدنتـسه ینویناحور  نیرتمهم  زا  يوسوم ) یناجنـسفر ، یتشهب ،  ) نوچ دهدیم . رازآ  ار  ماظتنا  هلئـسم  نیا  دش . دهاوخ  هورگ  نیرتيوق 
تلود هک  ییاج  دـیایب  نارهت  هب  ینیمخ  تسا  بوخ  تفگ  ماـظتنا  دـشاب . هتـشاد  نویناـحور  زا  لکـشتم  یتلود  ینیمخ  هک  دـنراد  رارـصا 

تاباختنا رد  یتشهب  یناـقلاط و  هک  تفگ  ماـظتنا  يروهمج  تساـیر  دروم  رد  9ـ دـنیبب . هتفه  رد  تعاـس  هس  زا  شیب  ار  يو  دـناوتب  تقوم 
تسا لیمیب  تاباختنا  رد  تکرش  دروم  رد  ناگرزاب  ماظتنا  هدیقع  هب  هن »  » دیوگیم شدوخ  یناقلاط  هکنیا  دوجو  اب  درک  دنهاوخ  تکرش 

ناییادف درادرب  هدش  باسح  ياهمدق  دنک و  لمع  عطاق  تقوم  تلود  رگا  دوب . دهاوخ  باختنا  نیرتهب  يو  درک و  دهاوخ  تکرـش  اذهعم 
اهدرک و اصوصخم  یموق  ياههورگ  زا  یقارع  اهییابیل و  يوروش ، یجراخ  تیامح  نارگن  اصوصخ  ماـظتنا  دنتـسین  ياهلئـسم  اـهپچ  و 

هدع هک  تفگ  ماظتنا  دوب . دـهاوخن  یگرزب  تالکـشم  یبهذـم  ياهتیلقا  ماوقا و  یجراخ ، تلاخد  ءانثتـسا  هب  ناتـسزوخ ) . ) دوب اهبرع 
10ـ دوب . دنهاوخ  هحلاصم  هب  رضاح  دروآ ، رد  تکرح  هب  ار  شترا  تقوم  تلود  رگ  اهدرک  دنلاحشوخ و  دیدج  یساسا  نوناق  زا  يدایز 
، دـناهدش تقوم  تلود  دراو  بالقنا  ياروش  زا  هک  يرفن  جـنپ  تفگ  وا  داد  حرـش  ار  تقوم  تلود  رد  ریخا  ياهینوگرگد  جـیاتن  ماـظتنا 

يراددوخ اهنآ  مان  نداد  زا  یتینما  لئاسم  رطاخ  هب  وا  دناهدشن . هتخانـش  دناهتفر  اروش  هب  تلود  زا  هک  یناسک  اما  دـنا  هدـش  هتخانـش  الاح 
نیب طابترا  تسا ) هدش  اعدا  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتشیب  نیا   ) دـنامیم دادـعت  نیمه  هب  تسا و  هدـش  تیبثت  رفن  هلیسو 25  هب  اروش  درک .

هک نارمچ  رتکد  زا  ار  نارادساپ  هاپـس  تیلوئـسم  هدش و  روشک  ترازو  نواعم  یناجنـسفر  هللاتیآ  تسا . هدش  رتهب  تقوم  تلود  اروش و 
هللاتیآ عاـفد  ترازو  نواـعم  رگید  تسا . هتفرگ  تسد  هب  هدـش  بوصنم  مه  عاـفد  ترازو  تمـس  هب  اریخا  هدوـب و  ریزو  تسخن  نواـعم 

ار شقن  نامه  تسا و  هدوب  يو  هدـهع  هب  اههتیمک  يدـصت  هک  هتفر  روشک  ترازو  هب  زین  ینک  يودـهم  هللاتیآ  نیچمه  تسا .  ياهنماخ 
يدزی و عوضوم ـ  نارهت 11089  هنامرحم  دوب . قفوم  هدرکیم  رکف  ماظتنا  هک  هچنآ  زا  شیب  همانرب  نیا  دراد . هدـهع  هب  روشک  ترازو  رد 

رهظزادعب تسا 26/7/1358 2 ـ هنامرحم  نتم  مامت  اکیرمآ 1 ـ هجراخ  روما  ریزو  هب : نارهت  اکیرمآ  ترافـس  زا : یتاعالطا  تاقالم  ماظتنا 
ماظتنا ریما  سابع  دـئوس  رد  ناریا  ریفـس  يدزی و  هجراخ  ریزو  اـب  تعاـس  ود  يارب   G.CAVE,R SMITH هارمه هب  رادراـک  ربتکا   15

رد هک  يدنت  ریـسفت  هب  ار  يدزی  هجوت  اتمدـقم  رادراک  3 ـ تسا . هدوب  ناتـسدرک  رد  يو  دـیایب  دوب  رارق  مه  نارمچ  رتکد  دـندرک  تاقالم 
رد یلصا  هلئـسم  تاعوبطم  اب  دروخرب  دزادنیب و  يرظن  هلاقم  هب  درک  تقفاوم  يدزی  دومن  بلج  دوب  هدش  شخپ  ویدار  زا  ربتکا  خیرات 15 
هک تفگ  هدـش و  هدـید  كرادـت  ناریا  بالقنا )  ) هیلع رب  اکیرمآ  تاعوبطم  فرط  زا  ياهئطوت  هک  تشاد  رارـصا  يدزی  دوب . تاقالم  یط 
رد یناسک و  هچ  تفگن  يو  دـندرک  تاقالم  يو  اب  اکیرمآ  یعمج  طابترا  لئاسو  ناگدـنیامن  زا  يدایز  هدـع  هدوب  كرویوین  هک  یعقوم 

4ـ میدرکن . ادـیپ  كرویوین  رد  وا  تماقا  عقوم  رد  یتاـقالم  نینچ  دروم  رد  یتاـعوبطم  شرازگ  زا  يرثا  اـم  دنتـشاد  تاـقالم  یک  اـجک و 
ییاـکیرمآ هتـسجرب  تاـماقم  سنو و  سوریاـس  اـب  يو  ياـهتاقالم  هب  تبـسن  اـکیرمآ  تلود  فرط  زا  یلمعلاسکع  هچ  دیـسرپ  يدزی 

هیاپ اکیرمآ  هجراخ  ریزو  اب  تاقالم  هک  میتشاد  عقوت  ام  هدوبن . بوخ  ییاـکیرمآ  تاـماقم  رظن  زا  هک  دـش  هتفگ  يدزی  هب  هدـش ؟ هدـهاشم 
ناریا و هبناج  ود  طباور  رد  يدوبهب  ره  هک  داد  ناشن  اـم  هب  هدرک  ذاـختا  يدزی  هک  یعـضاوم  اـما  دزیرب . ار  اـکیرمآ  ناریا و  طـباور  دوبهب 

تاقالم نیا  رد  دندوب . هدش  روصت  رتگرزب  دوخ  تایعقاو  زا  لئاسم  دوب  دهاوخ  رتدـنک  میدرکیم  ینیب  شیپ  هچنآ  زا  هلحرم  کی  اکیرمآ 
نایرج یماظن  لیاس  یکدـی و  تاعطق  تالکـشم  لح  يارب  وگتفگ  هک  ینامز  رد  5 ـ دیـسریم . رظن  هب  رتمارآ  ریخا  ياهتاقالم  زا  يدزی 
راهظا ادـکؤم  وا  اما  هدوب  ناریا  تولد  فرط  زا  رثؤم  یگنهامه  مدـع  تلع  هب  تاکلـشم  نیا  زا  یـضعب  درک  قیدـصت  يدزی )  ) يو تشاد 
یتینما هقطنم  رد  تالکشم  ندینش  زا  وا  دشابیم . تالکـشم  لح  تهج  رد  اکیرمآ  تین  نسح  زا  يدهاوش  يوجتـسج  رد  المع  هک  درک 

یگداـمآ رب  رادراـک  تسا . هدزن  یفرح  هطبار  نیا  رد  يو  هب  عاـفد  ترازو  هن  ترافـس و  هن  هـک  تـفگ  يو  دـش . تحاراـن  یلیخ   MOV
زا لکشتم  ياهفرط  هس  هورگ  طسوت  دشابیم  لیام  هک  درک  ناشن  رطاخ  يدزی  درک . دیکأت  تالکشم  لح  تهج  رد  هدحتم  تالایا  تلود 
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ماظتنا و ریما  مه  6 ـ ددرگ . لیکـشت  تالکـشم  اب  هلباقم  يارب  یلاعف  تأیه  کی  عافد  ترازو   MONO, MFA هجراخ ریزو  ترافس ، 
لئاسم دروم  رد  هک  ياهصالخ  هب  تبـسن  اصوصخم  يدزی  دندوب  یـضار   CAVE, SMITH تاقالم زا  هک  دیـسریم  رظن  هب  يدزی  مه 

يوروـش يژرنا  ياـههمانرب  يور  رب  يوروـش  زاـگ  داد  رارق  ندرک  خـسف  هـک  يریثأـت  زا  یلو  دوـب  دـنمهقالع  یلیخ  هدوـب  اـکیرمآ  يژرنا 
نینچمه وا  دـنربب  رتالاب  بعکم  توف  رازه  رد  تنـس  زا 72  ار  راگ  تفن  تمیق  هک  دنـشوکیم  ناـیناریا  تفگ  وا  دوب . ربخیب  دراذـگیم 

دوب و نارگن  دریگ  تروص  دوـب  نکمم  دـش  دـهاوخ  تفن  هدـننک  دراو  نیب 81-83  يوروش  هکنیا  رطاـخ  هب  هک  یـسایس  تاـقافتا  نارگن 
اهسور هکنیا  دروم  رد  7 ـ هدوب . هناتسود  یلیخ  اریخا  يوروش  تارظن  هک  درک  هراشا  وا  دشاب ؟ دیاب  ییاهراشف  روج  هچ  رظتنم  دیـسرپیم 

ام اساسا  هک  دوب  نیا  دش  هتفرگ  اکیرمآ  فرط  زا  هک  یعضوم  دننک  راکچ  تسا  نکمم  دنوشیم  وربور  تفن  ندرک  دراو  زاین  اب  هک  یتقو 
اهسور يارب  هک  میتخاس  ناشنرطاخ  يدزی  هب  ام  دننکب . يریگهجیتن  دیاب  ناشدوخ  نایناریا  میتسه . تایعقاو  تاعالطا و  نایب  هب  دـنمقالع 

رد زا  رضاح 40 % لاح  رد  دریگیم . ار  يداصتقا  تفرشیپ  يولج  نیا  نوچ  دنهدب  يوق  زرا  رد  ار  تفن  لوپ  هک  دوب  دهاوخ  لکشم  یلیخ 
اهنآ يداـصتقا  ياـههمانرب  هب  ینیگمهـس  هبرـض  يدـمآ  رد  نینچ  نداد  تسد  زا  اـتجیتن  دـیآیم و  تفن  زا  يوروش  يزرا  تـالدابت  دـمآ 
یعـس اهسور  مینکیم  رکف  ام  لوا  دیآیم . دوز  اتبـسن  هبرـض  نیا  هک  تسا  نیا  دـنکیم  داح  ار  عوضوم  نیا  هک  ياهلئـسم  دوب . دـهاوخ 
يدزی دننک . تقفاوم  يدادرارق  نینچ  اب  ات  تشاذگ  دنهاوخ  راشف  ناریا  يور  الامتحا  دنرخب و  یلهس  طیارش  رد  ار  تفن  هک  درک  دنهاوخ 

تفن تکرـش  لـبق  سییر  عوضوم  تفن  ثحب  یط  8 ـ دـنک . تقفاوم  ياهماـنرب  نینچ  اـب  ناریا  هک  تسا  دـیعب  یلیخ  نیا  هک  درکیم  رکف 
هداتفا رد  یبالقنا  یمالسا  يژولوئدیا  اب  هک  هدرک  یمهم  ياطخ  هیزن  هک  داد  حیـضوت  يدزی  دوش  هدیـشک  شیپ  رادراک  طسوت  هیزن  نسح 
اکیرمآ رد  گنایوردنآ  هیزن و  عضو  درک  یعـس  يدزی  هدوب  هیزن  فرط  زا  یندوشخبان  هابتـشا  کی  نیا  درک  نایب  يدزی  هک  روطنآ  تسا .

هدنز وا  هک  داد  باوج  يدزی  دش  هدیـسرپ  هیزن  لحم  زا  یتقو  تسا  طلغ  یلیخ  یهباشت  نینچ  هک  داد  باوج  رادراک  دـنک  هیبشت  مه  اب  ار 
هک دـندرک  یفرعم  تاشاشتغا  اهیمارآان و  لوؤسم  ار  اـکیرمآ  قح  هب  ماـما  ترـضح   - 1 اـهتشونیپ : دـشابیم .......  نارهت  رد  تسا و 

ییاکیرمآ لماع  اج  نیا  رد  دـناسر و  تابثا  هب  ار  تقیقح  نیا  هدـش  اشفا  ایاضق  نیا  رد  اکیرمآ  تلاـخد  دانـسا  زا  یخرب  هک  ناـمز  رورمب 
رالاسهپـس و ینامرک ،  ناـخ  اـقآ  ازریم  هدازیقت ،  نوچ  ینارکفنـشور  رد  ریخا  ياههدـس  خـیرات  لوط  رد  هک  روطناـمه  دـنکیم –  یعس 
 ، يوروش رب  گرم  یبرغ " و  هن  یقرش و  هن  راعش "  اب  هکیلاح  رد  دهد  تبسن  يوروش  هب  ار  گرم  راعش و  طخ و  دندرک –  ءاقلا  یغورف 
 ، هژون ياتدوک  هلاس ،  تشه  یلیمحت  گنج  عورـش  هب  قارع  کـیرحت  - 2 دروخیم .  یلیـس  یمالـسا ،  بالقنا  زا  اکیرمآ  دننامه  مه  وا 

درک دیابن  نانیمطا  زگره  یمالسا  بالقنا  زا  هدروخ ،  یلیس  ياکیرمآ  اصوصخم  رابکتسا  لوق  هب  هک  دهدیم  ناشن  سبط و ...  هب  مجاهت 
هب دندرک و  بالقنا  هک  اهروشک  نیا  هنومن  دـش .  دـهاوخ  ریذـپان  ناربج  تراسخ  راچد  هدوب و  شیدـناهداس  دـنک  نیا  زا  ریغ  سک  ره  و 

تـضهن دارفا  هب  صلاخ "  بوخ و  ناناملـسم  قـالطا "  هک  تسین  حیـضوت  هب  زاـین  - 3 تسین .  مک  دـندش  راتفرگ  دـنتفگن و  هن  اـکیرمآ 
هک دنتـسه  یناسک  يدازآ  تضهن  دـید  زا  صلاخ "  بوخ و  ناملـسم  دراد " .  نآ  رهاـظ  زج  یموهفم  نویناـحور  هب  وردـنت  و  يدازآ !! 
یم تفأر  ضامغا و  هدـیدب  وا  ددـعتم  ياهتیانج  اکیرمآ و  اـب  هدوبن و  ساـسح  هعماـج  رد  یهلا  دودـح  يارجا  ینید و  ماـکحا  هب  تبـسن 

قالطا یناسک  هب  وردنت  و  دنتسه !!  فسأتم  ادیوه ،  يریصن و  لاثما  هاش  میژر  ناراکتیانج  نارادمدرس و  مادعا  همکاحم و  زا  و  دنرگن !! 
هک یبلطم  حرط  دنیامنیم .  يراشفاپ  مالـسا  يارجا  رب  دنرادن و  وا  هب  دامتعا  هدوب و  ناریا  رد  اکیرمآ  ددـجم  روضح  فلاخم  هک  دـشیم 
زا ییامیس  نینچ  هک  دهدیم  ناشن  ار  رکفنشور  هدرک و  لیصحت  رهاظب  دارفا  نیا  ینطاب  روک  یندوک و  تسا  هدش  ماما  ترضح  دروم  رد 

خ  / www.irdc.ir عبنم : دناهدرک . میسرت  ناشنهذ  رد  ماما 

یگنهرف بالقنا  مالعا  ات  لاس 1359  يادتبا  زا  اه  هاگشناد  تالوحت 

هیکزت ي یبـالقنا  ياروش   - 1359 دـیدج -  لاس  ندیـسر  ارف  اب  یگنهرف  بالقنا  مـالعا  اـت  لاس 1359  يادـتبا  زا  اه  هاگـشناد  تالوحت 
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كاواس وضع  ًالبق  هک  ینانکراک  نایوجـشناد و  ناداتـسا ، هیلک ي  هک : درک  ذاـختا  نومـضم  نیدـب  يا  هزاـت  تامیمـصت  نارهت ، هاگـشناد 
دعب هباشم  لغاشم  نابحاص  نیسلجم ، يالکو  ارزو و  زین  دندوب و  نامزاس  نیا  تیامح  دروم  هک  يدارفا  ناریگب و  قوقح  نینچمه  دندوب ،

بازحا اه و  نامزاس  رد  لوئـسم  ای  وگنخـس  هدنیامن ، ناونع  اب  هک  یناسک  هیلک ي  نمـض  رد  دـنوش . رانکرب  راک  زا  دـیاب  نمهب 1345  زا 
دـض ییوجـشناد و  دـض  عضاوم  ای  هدومن  بصغ  ار  ییاه  ماقم  یتنطلـس  رابرد  اب  دوخ  صاخ  طباور  لیلد  هب  ای  هتـشاد  تکرـش  یـشیامرف 

رواشم ریزو  تقوم -  تلود  ریزو  هس  مایا ، نیا  رد  ( 1 . ) دندنام مورحم  هاگشناد  رد  تیریدم  تسپ  هنوگ  ره  زارحا  زا  دنتشاد  یهاگـشناد 
تاسـسؤم اه و  هاگـشناد  يانما  تأیه  فیاظو  هجدوب -  هماـنرب و  ناـمزاس  سیئر  یلاـع و  شزومآ  گـنهرف و  ریزو  هماـنرب ، ناـمزاس  رد 

هشیدنا ي دشر  لاس 1346 و  رد  یلاع  شزومآ  مولع و  ترازو  سیـسأت  زا  دعب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دنتفرگ . هدهع  رب  ار  یلاع  شزومآ 
زا سپ  اما  دیسر ، بیوصت  هب  هامدنفسا 1350  رد  یتلود » یملع  یلاع  تاسسؤم  يانما  ياه  تأیه   » نوناق ماجنارس  اه ، هاگشناد  لالقتـسا 

یلاع شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگـشناد  يانما  ياه  تأیه  یمامت  بالقنا ، ياروش  هدحاو ي  هدام ي  بجوم  هب  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ 
ناونع اهدعب ، تأیه  نیا  . » تفرگ رارق  هدش  دای  ریزو  هس  هدهع ي  هب  نآ  هفیظو ي  دندش و  لحنم  یتلود  ریغ  یتلود و  زا  معا  یشهوژپ ، و 
يانما ياه  تأیه  لیکـشت  نوناق  هک  نآ  اـت  دـنام  یقاـب  لاس 1369  اـت  تفرگ و  دوخ  هب  ار  اـنما » ياـه  تأـیه  نیـشناج  يرفن  هس  تأـیه  » 

هب یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  خروم 9 و 1367/12/23  تاسلج 181 و 183  یط  یشهوژپ ، یلاع و  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگـشناد 
زا ههرب  نآ  رد  انما  تأیه  ياج  هب  نت  هس  نیا  باـصتنا  تروص ، ره  هب  ( 2 «. ) دیدرگ تیوقت  انما  تأیه  هتسرون ي  لاهن  دیـسر و  بیوصت 

لابند هب  نیدرورف 1359  مود  همین ي  رد  تسا . هدوب  اـهنآ  راـک  نداـتفین  قیوعت  هب  اـه و  هاگـشناد  نیا  یلاـم  هقیـضم ي  عـفر  يارب  ناـمز 
اب هطبار  عطق  زا  مدرم  ياه  هدوت  اه و  تیـصخش  اـه و  هورگ  رتشیب  تیاـمح  تاـعوبطم ، اـه و  هاگـشناد  راـک  زاـغآ  يزورون و  تـالیطعت 

درک ررقم  هاگـشناد  نالوئـسم  هب  يا  همانـشخب  یط  روشک  ترازو  اما  دش ؛ یم  سکعنم  اه  همانزور  رد  يریگ ، ناگورگ  لابند  هب  اکیرمآ 
هب مزال  ( 3 . ) دـننک يرادوخ  یـسایس  تاغیلبت  ینارنخـس و  مسارم  يرازگرب  تهج  ناونع  ره  هب  یـسایس  ياه  هورگ  هب  نداد  هزاجا  زا  هک 

یـساسا یبالقنا  دیاب  : » دندومرف مالعا  دوخ  يزورون  مایپ  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  لاس 1358 ، رد  اه  هاگـشناد  عیاقو  لابند  هب  هک  تسا  رکذ 
یملاس طیحم  هاگشناد  دندرگ و  هیفصت  دنتسه ، برغ  ای  قرـش و  اب  طابترا  رد  هک  يدیتاسا  ات  دیآ  دوجو  هب  ناریا  ياه  هاگـشناد  مامت  رد 

نیمه رد  تسویپ . عوقو  هب  اه  هاگشناد  رد  نانخس  نیا  لابق  رد  ییاه  تکرح  بیترت  نیا  هب  ( 4 .« ) یمالسا یلاع  مولع  سیردت  يارب  دوش 
نیدرورف 1359 زور 26  رد  یمالسا -  يروهمج  بزح  يزکرم  ياروش  وضع  بالقنا و  ياروش  وضع  یناجنسفر -  یمـشاه  ياقآ  ناوا ،

جنشت هب  نایوجـشناد  عامتجا  ناشیا ، خساپ  نایوجـشناد و  تالاؤس  اب  هک  درک  ینارنخـس  زیربت  یکـشزپ  هدکـشناد ي  تاعامتجا  رالات  رد 
رد تکرش  نودب  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  تفرگ و  دوخ  هب  هتفشآ  یلکش  هسلج  فلاخم ، ياه  هورگ  ضارتعا  رثا  رب  سپس  دش . هدیـشک 

نوریب نمـض  زیربت ، رد  ماما  طـخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  هعقاو ، نیا  یپ  رد  درک . كرت  ار  زیربت  هاگـشناد  يدـعب ، ینارنخـس  هسلج ي 
كاپ یگنهرف و  بالقنا  لیمکت  ات  دـندرک  مالعا  هدروآ و  رد  دوخ  فرـصت  هب  ار  اج  نآ  يزکرم ، نامتخاس  نانکراک  نالوئـسم و  ندرک 

 - ماما طخ  وریپ  ناملسم  نایوجـشناد  ( 5 . ) دننک یمن  كرت  ار  روکذم  زکرم  نادـنمراک ، یملع و  تأیه  ییوجـشناد و  حوطـس  رد  يزاس 
میراد یم  رب  مدق  گرزب  ینیمخ  تما  ماما  يزورون  يزییاپ و  ياه  مایپ  يارجا  رد  ام  : » دندرک مالعا  يزکرم -  نامتخاس  هدننک ي  لاغشا 

زا یمالسا  متسیس  داجیا  یتسیلایرپما و  متسیس  زا  هاگشناد  یلعف  متسیس  لالحنا  بالقنا و  دض  رـضم و  لماوع  زا  هاگـشناد  يزاس  كاپ  و 
هنیمز نیا  رد  ماما  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  یمومع  طباور  لوئـسم  ( 6 .« ) تسام نیتسخن  ياه  فدـه  زا  یـشزومآ  يرادا و  ظاحل 
یلمع زیربت  هاگـشناد  رد  لمع  نیا  هنافـسأتم  هک  دـیآ  لمع  هب  یگنهرف  حطـس  رد  یـساسا  لوحت  دوب  رارق  ینیمخ  ماما  روتـسد  هب  : » تفگ

طـسوت نآ  ندروآرد  فرـصت  هب  يارب  يا  هزیگنا  فلاخم ، ياـه  هورگ  هلیـسو ي  هب  زورما  ینارنخـس  هسلج ي  ندـش  جنـشتم  دـیدرگن و 
تیاعر رطاخ  هب  اما  دندرک ، یم  دنتـساوخ ، یم  هک  يراک  ره  اهنآ  میتشاد و  رظن  ریز  ار  فلاخم  ياهدرکراک  بالقنا ، لوا  زا  ام  تسام ...

نینچ هب  تسد  دروم  نیارد  هیکزت  ياروش  مادقا  مدع  لیلد  هب  روکذـم  نایوجـشناد  تروص ، ره  رد  ( 7 ...« ) میدز یمن  فرح  یسارکومد 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 740 

http://www.ghaemiyeh.com


مادـقا نیا  زیربت  رهـش  مدرم  هک  دـهد  یم  ناشن  هدیـسر  ياه  شرازگ  : » تشاد راهظا  هلأسم  نیا  اب  طاـبترا  رد  رنهاـب  رتکد  دـندز . یمادـقا 
ضیوعت اه و  هاگشناد  يداینب  ینوگرگد  ناملسم -  نایوجـشناد  ياه  تساوخرد  ندش  یلمع  راتـساوخ  دنا و  هدرک  دییأت  ار  نایوجـشناد 

ریثأت تحت  مه  رگید  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد  زا  يرایسب  زیربت ، هاگـشناد  فرـصت  ربخ  راشتنا  اب  ( 8 .« ) دنتسه نآ -  متسیس 
تظافح نصحت و  اب  هدز و  تمواقم  هب  تسد  نایوجشناد  زا  يرگید  ياه  هورگ  فرصت ، جوم  نیا  لباقم  رد  هتبلا  تفرگ . رارق  هعقاو  نیا 

، هام نیدرورف  ياهزور 29 و 30  رد  دنداد و  ناشن  تمواقم  یلاع ، شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد  فرصت  لباقم  رد  هاگـشناد  طیحم  زا 
ادتبا زا  ار  دوخ  فده  ناملسم ، نایوجشناد  نامزاس  یمالـسا و  ياه  نمجنا  داد . يور  نافلاخم  ناقفاوم و  نایم  يرایـسب  ياهدروخ  دز و 

هویـش ي اب  یلو  هدوب ، قفاوم  یلاع  شزومآ  ماظن  رییغت  اب  زین  ییوجـشناد  رگید  ياه  هورگ  هتبلا  دـندرک ، ناونع  یلاع  شزومآ  ماـظن  رییغت 
هاگشناد دروم  رد  یعطق  رظن  راهظا  زا  تقو -  یلاع  شزومآ  گنهرف و  ریزو  یبیبح -  نسح  رتکد  دندرک . یم  تفلاخم  هاگشناد  فرصت 

مزال هچنانچ  نآ ، زا  سپ  دـنهد و  همادا  دوخ  راک  هب  لاس  رخآ  ات  دـیاب  اـه  هاگـشناد  لاـح  ره  رد  : » تشاد ناـعذا  درک و  يراددوخ  زیربت 
ماظن يداینب  رییغت  هنیمز ي  رد  ار  دوخ  راک  یلاع  شزومآ  گنهرف و  ترازو  رد  ییاه  نویـسیمک  هتبلا  دریگ ، یم  تروص  یتامادقا  دـشاب 
نارهت هاگـشناد  نایوجـشناد  زا  یعمج  رگید ، يوس  زا  دنا ». هدمآ  لیان  مه  یجیاتن  هب  نونک  ات  هدرک و  زاغآ  لبق  يدنچ  زا  یلاع  شزومآ 

دیاب نایوجـشناد  ياه  هتـساوخ  هک  دندوب  هدرک  مالعا  اهنآ  دنداد . رادشه  اه  هاگـشناد  یلیطعت  يارب  هئطوت  دروم  رد  يا  هیعالطا  راشتنا  اب 
هدکشناد ياسؤر  زیربت ، هاگشناد  سیئر  زیربت ، هاگشناد  يزکرم  نامتخاس  فرصت  یپ  رد  دوش . يریگ  یپ  اه  هاگشناد  ياهاروش  قیرط  زا 

ریخا تامادـقا  اب  نایهاگـشناد  زا  ییاـه  هورگ  نارهت و  هاگـشناد  تیریدـم  ياروش  هارمه  هب  هاگـشناد  نیا  یملع  تأـیه  ناگدـنیامن  اـه و 
طخ وریپ  نایوجشناد  لمع  هک  دندوب  دقتعم  اهنآ  دندرک . تفلاخم  زاربا  نآ  ندیناشک  لیطعت  هب  زیربت و  هاگشناد  فرـصت  رد  نایوجـشناد 

دندرک دـیکأت  اهنآ  عقاو  رد  تسا . يراک  مک  باصتعا و  نصحت ، شاشتغا ، زا  يراددوخ  رب  ینبم  هر )  ) ماما رماوا  اب  ریاـغم  زیربت ، رد  ماـما 
ياـهدروخرب اـه و  يریگرد  زا  سپ  ( 9 . ) دوش يریگیپ  ینوناـق  مظنم و  تروص  هب  هاگـشناد  ياروـش  قـیرط  زا  دـیاب  روـما  هنوـگ  نیا  هک 

 - هینایب ي 1359/1/29 لالخ  رد  اه -  هاگـشناد  هرابرد ي  ار  یمهم  تامیمـصت  بالقنا  ياروش  داد ، يور  اـه  هاگـشناد  رد  هک  يرایـسب 
. دوش لیطعت  اه  هاگشناد  دادرخ  زا 15  دـبای و  نایاپ  دادرخ  ات 14  دیاب  یلاع  سرادم  اه و  هاگـشناد  تاناحتما  درک : مالعا  نومـضم  نیدب 
نایهاگشناد و تساوخرد  داد و  تلهم  زور  هس  اه  هاگشناد  رد  یتیلاعف  ياهرتفد  یتایلمع و  ياهداتس  ندیچرب  يارب  اه ، هورگ  هب  نینچمه 

یلیطعت نوماریپ  ییاهرظن  فالتخا  مایا ، نآ  رد  یلک  روط  هب  ( 10 . ) درک دییأت  ار  یشزومآ  ماظن  يداینب  رییغت  رب  ینبم  ناملسم  نایوجشناد 
هاگشناد یمالسا  ياه  هورگ  هک  نیا  رب  ینبم  ییاه  همزمز  اما  دوبن ، تسد  رد  یمـسر  عالطا  دروم  نیا  رد  هتبلا  تشاد ؛ دوجو  اه  هاگـشناد 
هاگشناد متسیسرد  يریگمشچ  رییغت  تدم  نیا  رد  اریز  تشاد ؛ دوجو  دنک ، رییغت  یمالـسا  بالقنا  ياهزاین  اب  دیاب  ناکم  نیا  دندقتعم  اه 

اه هاگـشناد  هک  نیا  یکی  تشاد ؛ دوـجو  هیرظن  ود  زین  اـه  هاگـشناد  ماـظن  رییغت  هنیمز ي  رد  هک  تسا  رکذ  هـب  مزـال  دوـب . هدـشن  هداد  اـه 
شور نیا  عقاو  رد  دندرگ . باختنا  بسانم  ياهرداک  دوش و  ماجنا  جـیردت  هب  هزات  ياه  يزیر  همانرب  دـنهدب و  همادا  دوخ  هار  هب  نانچمه 

یم لیطعت  یتدـم  يارب  اه  هاگـشناد  مود ، هیرظن ي  قبط  اما  تشاد ، ینالوط  ینامز  هب  زاـین  دـش و  یم  بوسحم  یهاگـشناد  مروفر  یعون 
يا هلـصاف  رد  دنتخادرپ . یم  یگدنزاس و ... داهج  يزومآداوس ، تضهن  رد  تکرـش  هلمج  زا  یبالقنا  ياه  تیلاعف  هب  نایوجـشناد  دـش و 

رد یـساسا  تارییغت  يارب  یقیقد  همانرب ي  دنناوتب  ناراکردنا  تسد  ات  دمآ  یم  دوجو  هب  یغارف  دـیماجنا ، یم  لوط  هب  لاسکی  دودـح  هک 
ياهداتـس جورخ  هلأسم ي  رب  نآ  رد  هک  دش  رـشتنم  بالقنا  ياروش  يوس  زا  يا  هیمالعا  نیدرورف ، رد 29  ( 11 . ) دننک هدایپ  اه  هاگشناد 

قوف هیمالعا ي  رودـص  لابند  هب  ( 12 . ) دوب هدـش  دـیکأت  یلاع  شزومآ  ماظن  رد  يداینب  ینوگرگد  اه و  هاگـشناد  زا  نوگانوگ  یتاـیلمع 
روط هب  هیمالعا  نتم  دروآرد . لمع  هلحرم ي  هب  دوب ، هدیـسر  زین  بالقنا  مظعم  ربهر  بیوصت  هب  هک  ار  يا  همانرب  بالقنا ، ياروش  رکذلا ،

اه و هدکشناد  اه و  هاگشناد  رد  هک  اه  نیا  ریاظن  تیلاعف و  رتفد  نوگانوگ ، ياه  هورگ  یتایلمع  ياهداتس  - 1 تسا : ریز  حرش  هب  هصالخ 
، دنوشن هدیچرب  تلهم  نیا  نایاپ  ات  روکذم  تاسیسأت  هچنانچ  دوش . هدیچرب  زور  هس  فرظ  رد  دنا ، هدش  رقتـسم  یلاع  شزومآ  تاسـسؤم 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 741 

http://www.ghaemiyeh.com


اه هاگـشناد  رد  نانآ  اب  هارمه  هدـناوخارف و  ار  مدرم  اروش -  ياضعا  يروهمج و  سیئر  مه -  اب  همه  هک  دروخ  یم  مسق  بـالقنا  ياروش 
نایاپ دادرخ  ات 14  تاناحتما  هک  دنهدب  یبیترت  دیاب  یلاع  سرادم  اه و  هاگشناد  - 2 دننیچرب . ار  فالتخا  ياه  نوناک  نیا  دنوش و  رضاح 

هیاپ ي رب  یـشزومآ  ماظن  همانرب و  هیهت ي  يارب  یفاک  تصرف  ات  دـش  دـهاوخ  لـیطعت  اـه  هاگـشناد  لاـس 1359  دادرخ  زا 15  نوچ  دـبای ،
هنوگره - 3 تفای . دهاوخ  ماجنا  دیدج  نیزاوم  ساسارب  یتآ  لاس  رد  وجشناد  شریذپ  نمـض ، رد  دشاب . هتـشاد  دوجو  یبالقنا  ياهرایعم 

هک درک  مالعا  ینویزیولت  ویدار و  هبحاصم ي  کـی  رد  ردـص  ینب  هتبلا  ( 13 ... ) دوش و فقوتم  نونکا  مه  دیاب  اه  هاگـشناد  رد  مادختـسا 
يدازآ میهاوخ  یمن  ام  : » هک دومن  دیکأت  رما  نیا  رب  نینچمه  دنهد . لیکشت  داتس  دنناوت  یم  هاگشناد  طیحم  زا  نوریب  یسایس ، ياه  هورگ 

رد نیا  ( 14 .« ) تسا دازآ  ثحب  ياج  هاگـشناد  دشاب ، داتـس  مکح  رد  دناوت  یمن  هاگـشناد  اما  مینک ، بلـس  هاگـشناد  رد  ار  یهورگ  چیه 
حورجم رفن  زین 30  زاریش  هاگشناد  رد  یمخز و  وجـشناد   25 هتشک ، وجـشناد  کی  ملعم  تیبرت  هاگـشناد  ياه  يریگرد  رد  هک  دوب  یلاح 

گنهامه اه و  هاگشناد  ياه  همانرب  حالصا  قیدصت  نمـض  زین  نارهت  هاگـشناد  ياه  هدکـشناد  ناتـسرپرس  ياروش  مایا ، نیمه  رد  دندش .
. دریگ یم  تروص  نالا  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیابن  نامرآ  نیا  ققحت  نامز  هویـش و  هک  دـندرک  مالعا  یمالـسا ، بـالقنا  اـب  نآ  نتخاـس 

ياه نامرآ  هتسیاش ي  یشزومآ و  ماظن  حالص  هب  یبالقنا ، ناناوج  نداد  رارق  مه  يور  هب  ور  یماظتنا و  ياوق  دورو  اه و  هاگشناد  لاغشا 
ریغ هک  دنتساوخ  بالقنا  ياروش  روهمج و  سیئر  زا  نینچمه  نانآ  تسا . موکحم  نایوجشناد  متش  برـض و  تسین و  یناسنا  یمالـسا و 

هاگشناد و میوقت  دریگب و  تروص  یمسر  يراجم  زا  اهراک  دننک و  كرت  ار  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد  طیحم  نایهاگـشناد ،
لاغشا نیدرورف 1359 ، ینعی 31  دـعب ، زور  هتبلا  تسا . یمدرم  يداهن  هاگـشناد  اریز  دـبای ، همادا  لومعم  لکـش  هب  تاباختنا  اـه و  سرد 

یم رظن  هب  روط ، نیا  عقاو  رد  دش . یم  رت  عیسو  تشاد و  همادا  نانچمه  دیاقع ، فالتخا  رس  رب  نایوجشناد  نیب  دروخ  دز و  اه و  هاگـشناد 
ار دوخ  عضاوم  زا  ندمآ  نییاپ  دصق  نانآ  هتشادن و  فلاخم  نایوجـشناد  درکلمع  رب  يریثأت  بالقنا ، ياروش  هیمالعا ي  راشتنا  هک  دیـسر 

یلـصا تلع  زیربـت ، هاگـشناد  سیئر  دـندرک و  افعتـسا  دوخ  ياـه  تمـس  زا  زیربـت  هاگـشناد  نواـعم  ود  سیئر و  بیترت ، نیا  هب  دنتـشادن .
رد دوجوم  ياه  يراتفرگ  ببس  هک  یلاع  شزومآ  ترازو  یهجوت  یب  سیئر و  اب  زیربت  هاگشناد  نالوئـسم  یگنهامهان  ار  دوخ  يافعتـسا 

نـسح رتکد  درک و  رداص  ار  اه  هاگـشناد  هیلخت ي  روتـسد  بالقنا  ياروش  زور  نیمه  رد  ( 15 . ) درک ناونع  تسا ، هدیدرگ  اه  هاگـشناد 
مالعا اه  هاگـشناد  ثداوح  نوماریپ  ار  بالقنا  ياروش  هیناـیب ي  تقو -  یلاـع  شزومآ  گـنهرف و  ریزو  اروش و  نیا  يوگنخـس  یبیبح - 

هچ ره  هیلخت ي  رما  رب  تـسا ، هتـشادن  دوـجو  هیمـالعا 1359/1/29  تامیمـصت  يارجا  رد  رظن  دروم  تعرـس  نوچ  : » دومن دـیکأت  درک و 
يارب مزال  تادـیهمت  يروف  ندرک  هدامآ  يارب  روهمج  سیئر  صخـش  اروش و  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش . یم  مادـقا  اه  هاگـشناد  رت  عیرس 

 - هام تهشبیدرا  مود  زور  اه  هاگـشناد  هک  دوب  هتـشگ  ررقم  هیمالعا  نیا  رد  نینچمه  دمآ ». دنهاوخ  هاگـشناد  هب  اروش  تامیمـصت  يارجا 
يریگ تهج  اه و  همانرب  ياوتحم  شزومآ ، داینب  رییغت  لصا  هس  رب  بـالقنا  ياروش  هسلج ي  رد  ( 16 . ) دنوش حاتتفا  دـعب -  زور  هس  ینعی 
طیحم هتفر و  نیب  زا  جنشت  دوب  مزال  ادتبا  تارییغت  نیا  هب  یبایتسد  يارب  هتبلا  دندوب . یعرف  رگید  لیاسم  دوب و  هدش  دیکأت  یـشزومآ  ماظن 

رد ار  اه  هاگشناد  لاغشا  شور  زین  نایوجـشناد  دیزرو و  رارـصا  اه  هاگـشناد  هیلخت ي  رب  بالقنا  ياروش  روظنم  نیدب  دوش . داجیا  مهافت 
هتبلا دیامنب ؛ خر  ثداوح  لیاسم و  نآ  نامز ، زا  ههرب  نآ  رد  هک  دـش  ررقم  یـشزومآ  ماظن  رییغت  يارب  تروص  ره  هب  دـندوب . هتفرگ  شیپ 
یلاع شزومآ  ترازو  یهاتوک  رب  یلیلد  دـیاش  هک  یـشزومآ  ماظن  رییغت  هب  هجوت  یگدیـسر و  ات  دـش  ثعاب  اه  هاگـشناد  لاغـشا  يارجام 

هب تشهبیدرا 1359 ، لوا  زور  رد  نایوجشناد ، لوقعمان  ياه  يریگرد  عفد  اه و  هاگشناد  فیلکت  نییعت  يارب  هجیتن  رد  دوش . عیـسرت  دوب ،
لباقم زا  نایوجشناد  نازومآ و  شناد  زا  نت  نارازه  مدرم و  فلتخم  تاقبط  زا  نت  رازه  اه  هد  اه ، هاگـشناد  یمالـسا  ياه  نمجنا  توعد 

، عامتجا نیا  رد  بـالقنا  ربهر  ( 17 . ) دـندومن فقوت  اج  نآ  رد  دـندرک و  تکرح  هر )  ) ینیمخ ماما  هاگتماقا  فرط  هب  داشرا ، هینیـسح ي 
هلأسم ي هک  یتدم  لوط  رد  دنتـشاد . نایب  دوش » هتخاس  ون  زا  دنک و  يداینب  رییغت  دـیاب  هاگـشناد   » هک نیا  رب  ینبم  ار  دوخ  روهـشم  ترابع 

زاربا يرکف  نوگانوگ  لفاحم  رد  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  حالـصا  هرابرد ي  یتوافتم  تارظن  دوب ، اه  نابز  رـس  اه  هاگـشناد  يداینب  رییغت 
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ار مولع  مامت  ناشیا  هک  دوب  نیا  اه  هاگشناد  ندرک  یمالسا  رب  ینبم  ماما  ياه  تبحص  زا  دارفا  زا  يرایـسب  تشادرب  نایم ، نیا  رد  دش . یم 
. دوش رگید  مولع  نیشناج  دیاب  لوصا  ریسفت و  هقف ، ملع  اه  هاگشناد  رد  هک  نیا  دنا و  هدرک  میسقت  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  تمـسق  ود  هب 

هیاس روشک  رب  لاـس  هک 50  هدوب  رامعتـسا  هب  یگتـسباو  زا  زکارم  نیا  ندـیناهر  یمالـسا ، هاگـشناد  داجیا  زا  ناـشیا  روظنم  هک  یلاـح  رد 
هدوب و یمالـسا  قالخا  دـقاف  هتخومآ ، شناد  ناناوج  نوچ  ناـشیا ، رظن  زا  تسا . هتـشادن  روشک  تلم و  يارب  ینادـنچ  هرهب ي  هدرتسگ و 

هار روکذم ، ییامیپ  هار  تازاوم  هب  ( 18 . ) درک یم  يداینب  رییغت  دیاب  اه  هاگشناد  دندوب ، هدرک  لیدبت  یتاغیلبت  گنج  نادیم  هب  ار  هاگشناد 
عفن هب  هک  هورگ  نیا  دوب . شرتـسگ  هب  ور  نارهت  هاگـشناد  تمـس  هب  مدرم  فلتخم  تاـقبط  نازومآ و  شناد  زا  لکـشتم  يرگید  ییاـمیپ 

هار زا  يا  هدـع  ًادـعب  یلو  دـنتخادرپ ، رظن  لداـبت  هب  مارآ  تروـص  هـب  رهظ  زا  دـعب  تعاس 2  ات  دـنداد  یم  راعـش  یمالـسا  يروهمج  ماظن 
كرت ار  دوخ  رتافد  زونه  هک  ار  ینایوجشناد  دنتشاد  دصق  هدش و  هاگـشناد  هطوحم ي  دراو  اه  هلیم  يور  زا  تصرف  زا  هدافتـسا  اب  نایامیپ 

رد يریگرد  نیا  دش و  نارهت  هاگشناد  هطوحم ي  لخاد  رد  یسایس  نینوخ  ياهدروخرب  زورب  بجوم  رما  نیا  دننک . نوریب  دندوب ، هدرکن 
ناـج هب  دـنزادرپب و  حالـس  يروآ  عمج  هب  بـالقنا  رذآ و  نابایخ 16  رد  رقتـسم  یـسایس  ياه  هورگ  ات  دـش  بجوم  هاگـشناد  هطوحم ي 
نایرج هدرتسگ  تروص  هب  دـش ، شخپ  اهویدار  زا  ماما  ماـیپ  هک  هاـم  تشهبیدرا  مکی  زور  تعاس 7  ات  اه  يریگرد  نیا  دنتفیب ؛ رگیدـکی 
ندرک قرفتم  يارب  سیلپ  شـالت  بـش ، هـقیقد  تعاس 8:30  ات  دـش و  زاغآ  ًاددـجم  اـهدروخرب  ماـما ، نانخـس  ماـمتا  زا  سپ  هتبلا  تشاد .
ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هب  حورجم  رفن  دودح 150  هام 1359 -  تشهبیدرا  لوا  بش -  تعاس 10  رد  دیسرن . ییاج  هب  ناگدننک  عامتجا 

نیا هک  رهظ  زا  دعب  تعاس 2  رد  تسا  يروآدای  هب  مزال  دـندومن . میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  رفن  ود  نانآ  نایم  زا  هک  دـندش  لقتنم  هر ) )
، روکذم ثداوح  لیلد  هب  یلو  دنزادرپب ، هرکاذـم  هب  دـنریگب و  سامت  هاگـشناد  نالوئـسم  اب  نایوجـشناد  دوب  رارق  دـش ، زاغآ  اه  يریگرد 

بالقنا ياروش  تشهبیدرا 1359 - ات 2  نیدرورف   31 هزور ي -  هس  تلهم  نییعت  یپ  رد  رگید ، يوس  زا  دـندشن . راک  نیا  ماجنا  هب  قفوم 
زا یخرب  یلو  دـندیچرب ، هاگـشناد  زا  ار  دوخ  رتافد  اه  هورگ  رتشیب  هتبلا  دوهعم -  تقو  ماـمتا  ندوب  کـیدزن  هاگـشناد و  هیلخت ي  رب  ینبم 

ياه هتیمک  یمالـسا و  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  زا  ییاه  هورگ  دنتـشاد -  ار  هظحل  نیرخآ  ات  تمواقم  رد  یعـس  ماگـشیپ ، هورگ  لثم  اهنآ 
رذآ ياه 16  نابایخ  رد  نارهت ، هاگشناد  زا  جراخ  ياه  يریگرد  هب  نداد  نایاپ  اه و  هاگشناد  هیلخت ي  تایلمع  يارجا  يارب  هقطنم ي 8 ،

هدناباوخ و ار  هلیاغ  دـندش  قفوم  هام 1359 ، تشهبیدرا  مود  زور  دادـماب  کی  تعاس  رد  دـنتفای و  روضح  فارطا  ياـه  ناـبایخ  رگید  و 
هس زور  حبص  تعاس 5  ات  اه  هاگشناد  ياهدروخ  دز و  تمواقم و  فرصت ، يارجام  ماجنارس  دنزاس . قرفتم  ار  هاگـشناد  فارطا  تیعمج 

ياـه نمجنا  بـالقنا ، ياروـش  عـضوم  مـالعا  زا  سپ  تفریذـپ . ناـیاپ  ماگـشیپ  نایوجـشناد  ناـمزاس  طـسوت  هاگـشناد  هیلخت ي  اـب  هبنش 
داجیا زا  يریگولج  بالقنا و  ياروش  يوس  زا  اه  هاگشناد  لاغشا  تیلوئسم  لوبق  لیلد  هب  دندرک : مالعا  اه  هاگشناد  ناملـسم  نایوجـشناد 

هب زین  ناملـسم  نایوجـشناد  نامزاس  بیترت  نیا  هب  دنهد . یم  لیوحت  ار  دوخ  رتافد  دنیوگ و  یم  كرت  ار  اه  هاگـشناد  يریگرد ، هنوگ  ره 
. دندوب ماگشیپ  نایوجشناد  هورگ  زین  هورگ  نیرخآو  دندرک  فرصت  لحم  ياه  هاگشناد  هیلخت ي  هب  عورش  هبنـشکی  زور  زا  هدنکارپ  روط 
ای یشزومآ  بالقنا  رگید ، يریبعت  هب  ای  یگنهرف  بالقنا  یسایس ، ياه  هورگ  زا  اه  هاگشناد  هیلخت ي  بالقنا و  ربهر  مایپ  رودص  اب  ( 19)

كرد مدـع  اـه و  یعـالطا  یب  بیترت ، نیا  هـب  دـش . عورـش  یلاـع  شزوـمآ  تاسـسؤم  اـه و  هاگـشناد  زا  یلاـع  شزوـمآ  رد  ینوـگرگد 
ياه ییاسران  دـشر  زورب و  بجوم  ناریا ، رد  یلاع  شزومآ  شرتسگ  دورو و  اـب  دروخرب  یگنوگچ  زا  هتـشذگ  ياـه  میژر  نارازگراـک 
میژر رد  یشزومآ  بالقنا  عوقو  هک  دش  صخشم  متـسیس  رد  عیرـس  یلیخ  لضعم  نیا  تارثا  تهج ، نیدب  دش . متـسیس  نیا  رد  يا  هشیر 
متسیس نیا  رد  يا  هشیر  ياه  ینوگرگد  یپ  رد  هعماج  يرکف  نابحاص  یتلود و  نالوئسم  بیترت ، نیا  هب  دوب . رما  نیا  زا  یکاح  هتـشذگ ،

 - رما رهاـظ  اـه و  هماـن  نییآ  داوم و  رد  یتارییغت  زج  هب  یـصاخ -  ینوگرگد  ناریا ، رد  یمالـسا  بـالقنا  عوقو  ناـمز  اـت  یلو  دـندمآرب ،
هعماج و یـضتقم  ياهزاین  تهج  رد  یـساسا  یتارییغت  ات  دوب  یبسانم  رایـسب  تصرف  یمالـسا  بالقنا  عوقو  تروص ، ره  رد  دشن . لصاح 
یگنهرف و ياه  حانج  راشقا ، یمامت  رد  هعماج  نارظن  بحاص  همه ي  رظندـم  عوضوم ، نیا  دـهد و  يور  نتـشیوخ  گنهرف  هب  تشگزاب 
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دز و نآ ، هجیتن ي  هک  دمآرب  یـشزومآ  ماظن  حالـصا  ددصرد  شیوخ ، ياه  هاگدـید  ساسا  رب  یحانج  ره  لیلد  نیمه  هب  دوب و  یـسایس 
رد دوب . یـشزومآ  بالقنا  مالعا  تیاهن  رد  هعماج و  هاگـشناد و  رد  ملع  گنهرف و  هاگیاج  یلوزن  ریـس  یهاگـشناد و  نینوخ  ياـهدروخ 

ناقفاوم زا  یهورگ  مینک . یم  نایب  عوضوم  نیا  نوماریپ  ار  نافلاخم  ناقفاوم و  تارظن  زا  یخرب  عوضوم ، ندـش  رت  نشور  تهج  اـج  نیا 
روشک شزومآ  متـسیس  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  هک  دـندرک  یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  دوخ  صاـخ  لـلع  یگنهرف ، بـالقنا  يارجا 

ار یلاع  شزومآ  یبرغ ، مسیلایرپما  بیترت  نیدب  تسا . هدوب  هدز  برغ  میژر  تراظن  تحت  یعامتجا ، یگدـنز  رگید  ياه  شخب  دـننامه 
زا ار  یلاع  شزومآ  تاسـسؤم  اه و  هاگـشناد  طیحم  هدرک و  يزیر  بلاـق  ناریا  يارب  شیوخ  یگنهرف  يداـصتقا و  یـسایس ، قیـالع  قبط 

طیحم و حور ، رد  یـساسا  تارییغت  عوقو  تهج  نیدـب  دوب . هدرک  رود  یمالـسا  ياه  شزرا  زا  هبخن ، نارکتبم  اـه و  هدـناشن  تسد  قیرط 
. دش یم  يزیر  بلاق  یمالسا  ياه  شزرا  ساسا  رب  دیاب  اه  همانرب  نیا  دیـسر و  یم  رظن  هب  ریذپان  بانتجا  یلاع  شزومآ  یـسرد  همانرب ي 

رظن زا  دنتـسناد . یم  لیخد  رما  نیا  رد  ار  یـسایس  لماوع  یگنهرف ، للع  نایب  رب  هوالع  ناـقفاوم ، زا  رگید  یهورگ  اتـسار ، نمیه  رد  ( 20)
یمالسا بالقنا  فادها  دربشیپ  زا  اه ، هاگشناد  رد  اه  هورگ  بازحا و  یـسایس ، لماوع  ذوفن  لیلد  هب  یمالـسا ، بالقنا  عوقو  زا  سپ  نانآ 
يزادنارب تهج  اه  هاگشناد  رد  بازحا  تاعامتجا و  رتافد  زکرمت  لیبق  زا  یلماوع  دمآ . لمع  هب  يریگولج  اه  هاگشناد  ندرک  یمالـسا  و 

عاعـشلا تحت  شناد  ملع و  هاگیاج  نتفرگ  رارق  دـندوب ، عالطا  یب  اه  هاگـشناد  زا  جراخ  طـیحم  زا  هک  هدز  ملع  دارفا  یخرب  دوجو  ماـظن ،
بـالقنا اـت  تشگ  بجوـم  ملع  شناد و  اـب  یمالـسا  يروـهمج  نداد  هوـلج  فلاـخم  یـسایس و  ضارغا  هب  یباـیتسد  يارب  یـسایس  روـما 
راتـساوخ دنتـشادن و  اه  هاگـشناد  ندـش  هتـسب  هب  یلیامت  هک  یگنهرف  بالقنا  يرازگرب  ناـفلاخم  رگید ، بناـج  زا  دوش . مـالعا  یگنهرف 

اریز دنتـسناد ؛ یم  تلود  طسوت  اه  هاگـشناد  ندروآ  رد  لرتنک  تحت  ار  هعقاو  نیا  مالعا  تلع  دندوب ، اه  هاگـشناد  رد  یجیردـت  تارییغت 
هاگشناد ندش  هتسب  اهنآ ، رظن  زا  ( 21 . ) دوب هدش  پچ  حانج  بازحا  تیلاعف  یلصا  زکرم  نآ  زا  دعب  بالقنا و  لوط  رد  اه  هاگشناد  طیحم 

یملع تأیه  یفیلکتالب  زا  ناوت  یم  لاثم  يارب  دومن . یم  ناربج  لباق  ریغ  هک  درک  یم  داجیا  روشک  هدنیآ ي  رد  يا  هدیدع  تالکشم  اه 
یـسررب اب  لاح ، ره  رد  درک . دای  اه  هاگـشناد  رد  ملع  يریگارف  نابلاط  هیور ي  یب  شیازفا  اه و  هاگـشناد  راک  ندش  جـلف  نایوجـشناد ، و 

یـسایس و لماوع  هک  تفای  تسد  تیعقاو  نیا  هب  ناوت  یم  نآ  زا  سپ  ياه  لاس  یمالـسا و  بالقنا  عوقو  نامز  رد  فلتخم  ياه  هاگ  رظن 
اب هک  یلاع  شزومآ  رد  رایـسب  ياه  یناـماسبان  هعـسوت ي  یپ  رد  دـنا . هدوب  میهـس  یگنهرف  بـالقنا  زورب  رد  یعون  هب  کـی  ره  یگنهرف 
هک دندوب  داقتعا  نیا  رب  يرایسب  تشاد ، موادت  نانچمه  تقو ، نالوئسم  یگنهرف  ياه  يراذگ  تسایـس  مغریلع  یمالـسا و  بالقنا  عوقو 
 - یگنهرف ناماسبان  عاضوا  هب  نداد  همتاخ  نآ و  يا  هیاپ  حالصا  نایاپ  ات  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگـشناد  یـشزومآ  ياه  تیلاعف 

. تشاد دوجو  ییاهرظن  فالتخا  مه  نآ  ییارجا  هویـش ي  هلأسم و  نیا  اب  طابترا  رد  هتبلا  دوش ؛ فقوتم  اه  هاگـشناد  یـشزومآ  یـسایس و 
یشزومآ و یسایس و  رت  عیسو  ياه  ینوگرگد  یضعب ، دنتسناد و  یم  فلاخم  یـسایس  ياه  هورگ  يزاس  كاپ  دح  رد  ار  عوضوم  یخرب 
زا دناشوپب . ار  هعماج  لک  دیاب  رتریگارف ، یحطس  رد  یگنهرف  بالقنا  هک  دوب  نیا  رب  زین  يا  هدع  رظن  دنتشاد ؛ رظن  رد  ار  اه  تیریدم  رییغت 

هاگـشناد یلیطعت  نودب  دیاب  یگنهرف  تالوحت  هک  دندوب  دقتعم  دارفا  زا  يا  هدع  دـش ، هراشا  زین  نیا  زا  شیپ  هک  روط  نامه  رگید ، يوس 
دوخ تسایـس  شور و  هب  دـقتعم  کی  ره  هک  اـه  هاگـشناد  رد  یـسایس  ياـه  هورگ  دوجو  ناـیم ، نیا  رد  دریگب . تروص  جـیردت  هب  اـه و 
ياه تیلاعف  اریز  دش ، نآ  زا  یـسایس  ياه  هورگ  هیلخت ي  اه و  هاگـشناد  رد  یگنهرف  بالقنا  مالعا  ثعاب  هک  دوب  یللع  زا  یکی  دـندوب ،

هیکزت ي یبالقنا  ياروش  هزات ي  ياه  میمصت  - 1 تشون :  یپ  ( 22 . ) دوب هتفرگ  رارق  یسایس  لیاسم  عاعشلا  تحت  اه  هاگشناد  یـشزومآ 
، یمالـسا يروهمج  همانزور ي  - 3 ص 36 . نیشیپ ، يزرمداد ، يدهم  دیـس  - 2 ص 2 . نیدرورف 1359 ،  12 تاعالطا ، نارهت ، هاگـشناد 
اج یب  هر ،)  ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسـسؤم ي  ینیمخ ، ماما  هاگدید  زا  نایهاگـشناد  هاگـشناد و  - 4 ص 1 . نیدرورف 1359 ،  19

-7 ص 2 . نـیدرورف 1359 ،  30 دادـماب ، هماـنزور ي  - 6 ص 12 . نـیدرورف 1359 ،  27 تاـعالطا ، هماـنزور ي  - 5 ص 132 . ، 1376
همانزور دراد ، دوجو  رظن  ود  اه  هاگـشناد  ماظن  رییغت  دروم  رد  رنهاب ، داوج  دمحم  - 8 ص 12 . نیدرورف 1359 ، تاعالطا 27  همانزور ي 
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ص 11. نیدرورف 1359 ،  28 تاعالطا ، تسا ، ماما  رماوا  اب  ریاغم  يزیربت  نایوجـشناد  لـمع  - 9 ص 2 . نیدرورف 1359 ،  28 ناهیک ، ي 
، دراد دوجو  رظن  ود  اه  هاگشناد  ماظن  رییغت  دروم  رد  رنهاب ، داوج  دمحم  - 11 صص 1 و 3 . نیدرورف 1359 ،  30 دادماب ، همانزور ي  - 10

صص نیدرورف 1359 ،  30 دادماب ، دش ، مالعا  اه  هاگشناد  هرابرد ي  بالقنا  ياروش  مهم  میمـصت  - 12 ص 2 . نیدرورف 1359 ، ناهیک ،
30 تاعالطا ، دنهد ، لیکـشت  داتـس  دنناوت  یم  اه  هاگـشناد  نوریب  رد  یـسایس  ياه  هورگ  ردص ، ینب  نسحلاوبا  - 14 نامه . - 13 . 2  - 1

ياروش - 16 ص 2 . نیدرورف 1359 ،  31 تاعالطا ، روشک ، ياـه  هاگـشناد  عضو  زا  اـه  شرازگ  نیرخآ  - 15 ص 1 . نیدرورف 1359 ،
، تاعالطا دنک ، ریغت  داینب  زا  دیاب  هاگشناد  - 17 ص 3 . نیدرورف 1359 ،  31 دادماب ، درک ، رداص  ار  اه  هاگشناد  هیلخت ي  روتـسد  بالقنا 

بالقنا تاعالطا ،  ) لاس 1359 تاعوبطم  رد  جردنم  تالاقم  رابخا و  زا  هتفرگرب  - 19 ص 3 . نامه ، - 18 ص 12 . تشهبیدرا 1359 ،  2
Syed Abdul Quddus Imam Khommeini:Towards Islamic Word - 20 حوـل .) هلجم ي  ناـهیک و  یمالـسا ،
(PVT,LTD)1994),pp.146-147 Order , (Fisco Press) 21- Parvin Paridar , Women and The
-Political in Twentieth century Iran , university Press , 1995) , PP 312 - 314 (Cambridge). 22

س  / یمالسا يروهمج  رد  یگنهرف  بالقنا  : عبنم لاس 1359 . تاعوبطم 

ياهلاس 57 و 58 رد  روشک  ياه  هاگشناد  تیعضو 

ماظن هدش و  نوگرگد  هعماج  ياهداهن  زا  يرایـسب  راد ، هشیر  بالقنا  ره  رد  همدقم : ياهلاس 57 و 58  رد  روشک  ياه  هاگشناد  تیعـضو 
ياه هویش  هژیوب  دوخ  صاخ  ياه  یگژیو  همه ي  اب  زین  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دنوش . یم  نآ  نیزگیاج  رت  هتفای  لماکت  رت و  یقرتم  ياه 

ياهداهن زا  يرایـسب  دندمآ و  دوجو  هب  يدـیدج  ياهداهن  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  دـشاب . انثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  دـناوت  یمن  نآ  ینیوکت 
ریغت نودـب  نانچمه  ییانبور ، تارییغت  مغریلع  اهداهن  اه و  نامزاس  زا  يرـس  کی  همه ، نیا  اب  دـنداد . هیور  رییغت  بالقنا  تهج  رد  قباس 
عاونا اه  لاس  هک  ناریا  رد  هاگـشناد  تققح ، رد  تسا . دراوم  نیا  هلمج  زا  ناریا  رد  یلاـع  شزومآ  شزومآ و  هلوقم ي  هک  دـندنام  یقاـب 

بالقنا يزوریپ  اب  دوب -  هدرواـین  ناـغمرا  هب  شیارب  مه  ینادـنچ  هرمث ي  هدـید -  دوخ  هب  ار  هناـگیب  ياـه  شزومآ  اـهوگلا و  اـه ، هبرجت 
لاس اه  هد  هک  ییوگلا  نتخومآ -  يریگارف و  هب  تداع  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  اما  دوبن . دوخ  تایح  همادا ي  هب  رداق  رگید  یمالـسا ،
لاس رد  بالقنا  زا  سپ  هاتوک  هرود ي  رد  تفر . دهاوخن  نیب  زا  یهاتوک  تدم  رد  دوب -  مکاح  ناریا  ياه  هاگـشناد  اه و  هاگـشزومآ  رب 

مهارف لیلد  هب  اـه  هاگـشناد  رد  یمالـسا  تموکح  زاـین  دروم  ینوگرگد  تشهبیدرا 1359  رد  یگنهرف  بالقنا  ناـیرج  عورـش  اـت   1357
یگتخیـسگ مه  زا  یعون  یقالخا و  یتیبرت ، ياه  بلاق  اـه ، شزرا  رد  نارحب  زا  ییاـه  هناـشن  اریز  تفریذـپن ؛ ماـجنا  مزـال  طیارـش  ندوبن 

لصف رد  ( 1 . ) تسا هتـشاد  تینیع  هاگـشناد  رد  یلمع  روط  هب  شناد  لیـصحت  راـک  رد  تیادـه  ياـه  تهج  لوـصا و  نادـقف  یگنهرف و 
لصف نیا  رد  دش . هتخادرپ  یگنهرف  بالقنا  رود -  للع  ياه -  هنیمز  هباثم  هب  یلاع  شزومآ  هب  التبم  لیاسم  نوماریپ  لیـصفت  هب  هتـشذگ ،
بلاق رد  یهاگشناد و  طیحم  رب  مکاح  ثداوح  نایرج  رد  هعقاو  نیا  للع  تسا  هدش  یعس  یگنهرف ، بالقنا  دادیور  رتهب  كرد  يارب  زین 

رد و 1358  ياه 1357  لاس  رد  ناریا  ياه  هاگـشناد  هدـنهد ي  لیکـشت  ناکرا  تیعـضو  دریگ . رارق  یـسررب  دروم  اه  هاگـشناد  ناـکرا 
هورگ دوب و  هدش  لیطعت  اه  هناخراک  تارادا و  سرادم ، نوچ  مه  اه ، هاگشناد  رد  یلیصحت  تیلاعف  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  هحوبحب ي 

دنفسا زا  اه  هاگشناد  یلیصحت  تیلاعف  دیدجت  زا  سپ  دندرک . یم  یسایس  تیلاعف  اه ، هاگشناد  رد  يرتفد  رارقتسا  اب  یسایس  فلتخم  ياه 
هب زین  اه  تیلاعف  اه و  هورگ  نیا  زا  یمظعا  شخب  تفای . همادا  نانچمه  اـه  هاگـشناد  رد  یـسایس  ياـه  تیلاـعف  اـه و  هورگ  روضح   1357

تیلاعف لباقم  رد  یمالـسا  ياه  نمجنا  اه و  هتیمک  بلاق  رد  یمالـسا  بالقنا  يربهر  ماظن و  هب  رادافو  ياـهورین  تشاد و  قلعت  ناـفلاخم 
رد هک  يراتخمدوخ  لمع و  يدازآ  یعون  زا  ناریا  ياه  هاگـشناد  عقاو ، رد  ( 2 . ) دـندرک یم  رطخ  ساسحا  فلاخم ، ياه  هورگ  نیا  ياه 

یسایس ياه  نامزاس  اب  بلغا  ییوجشناد ، یسایس  ياه  هورگ  اه ، هاگـشناد  رثکا  رد  دندرب و  یم  هرهب  دوب ، ریظن  یب  تاسـسؤم  نیا  خیرات 
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تسرپرس فیصوت  تشادن . یهاگشناد  تلاسر  هب  یطابترا  هک  دنتخادرپ  یم  ییاه  تیلاعف  هب  دندرک و  یم  يراکمه  هاگـشناد ، زا  جراخ 
هئارا ار  طیارـش  نآ  زا  ییایوگ  ریوصت  دناوتب  دـیاش  نامز ، زا  ههرب  نآ  رد  نارهت  هاگـشناد  تیعـضو  زا  نارهت  هاگـشناد  تیریدـم  ياروش 
شنیب اب  يدارفا  تشادـن ، دوجو  یبتکم  هطباض ي  اه  نامزاس  نالوئـسم  باختنا  رد  نوچ  بـالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  : » دـیوگ یم  وا  دـهد .

یم كرد  مالـسا  بالقنا و  زا  هک  درک  لمع  نانچ  نآ  سک  ره  دـنتفرگ و  تسد  رد  ار  روشک  روما  مالـسا ، بالقنا و  زا  نوگانوگ  ياه 
ار تیلوئـسم  نیا  ناـگرزاب ، سدـنهم  رارـصا  هب  هک  یماـگنه  اـم  دوـبن . انثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  زین  نارهت  هاگـشناد  تقوـم  تیریدـم  درک و 

یـسایس ياه  هورگ  راتخا  رد  تشاد و  ییانثتـسا  ًالماک  عضو  یتکلمم ، ياه  نامزاس  بلاغ  لثم  هاگـشناد  دنفسا 1357 -   13 میتفریذپ - 
رد یکی  قلخ  ناییادـف  قلخ و  نیدـهاجم  یکیرچ  نامزاس  ود  دوب و  هدـش  كراپ  هاگـشناد  هطوحم ي  رد  نتفیچ  میظع  کـنات  دـنچ  دوب .

هحلـسا و رابنا  هتیمک و  زکرم  هاگـشناد ، دجـسم  دـنداد و  یم  یماظن  تامیلعت  مدرم  هب  ینف  هدکـشناد ي  رد  يرگید  مولع و  هدکـشناد ي 
قبط میدوب  روبجم  ام  یطیارش  نینچ  رد  دش . یم  هدروآ  اج  نآ  هب  دیدرگ و  یم  حتف  مدرم  تسد  هب  نایتوغاط  هناخ ي  زا  هک  دوب  یلیاسو 

زا سپ  ( 3 «. ) میدـش قفوم  راـک  نیا  رد  مینادرگرب و  يداـع  عـضو  هب  ار  هاگـشناد  مینک و  ریاد  رتدوز  هچ  ره  ار  اـه  سـالک  ماـما ، ناـمرف 
يادتبا رد  هک  يزیچ  دنربب و  شیپ  یمالسا  ریسم  رد  ار  اه  هاگـشناد  دنتـشاد  یعـس  ماظن  یبالقنا  نارازگراک  سرد ، ياه  سالک  لیکـشت 
ياضف رب  مکاـح  وج  هاگـشناد و  ناـنکراک  وجـشناد و  داتـسا ، شنیزگ  اـه ، هاگـشناد  روما  هرادا ي  تیریدـم و  هوحن ي  دوب ، رظندـم  رما 

لاس 1358 لوا  همین ي  رد  دـندش و  یم  هرادا  ییاروش  تروص  هب  اه  هاگـشناد  لاس 1358 ، نایاپ  ات  هام 1357  دنفسا  زا  دوب . یهاگشناد 
رتکد تقو -  یلاع  شزومآ  مولع و  ریزو  يارب  دیدرگ و  هیهت  نارهت ، هاگـشناد  رد  اه  هاگـشناد  لالقتـسا  سیـسأت و  يارب  یحرط  هک  دوب 

زا هام 1358  دادرخ  خیرات 23 و 24  رد  هک  اه  هاگشناد  لالقتسا  رانیمـس  زا  هام  ود  تشذگ  زا  سپ  حرط  نیا  دش . لاسرا  يرادمتعیرش - 
ياروش هدهع ي  هب  روشک  یلاع  شزومآ  تسایـس  نییعت  حرط ، نیا  رد  تشگ . هدامآ  دش ، رازگرب  ناریا  نایهاگـشناد  یلم  نامزاس  فرط 
ياروش هدهع ي  هب  هاگشناد  تیریدم  دندش و  یم  هرادا  ییاروش  روط  هب  اه  هاگشناد  دوب و  هدش  هتـشاذگ  اه  هاگـشناد  يزکرم  یگنهامه 
یتیالو یتلایا و  ياه  نمجنا  ناگدنیامن  نایوجـشناد و  يرادا ، نانکراک  یـشزومآ ، رداک  ناگدـنیامن  زا  بکرم  هاگـشناد ، ره  یگنهامه 
ياروش دنـشاب و  هتـشاد  لماک  لالقتـسا  يزکرم  یگنهامه  ياروش  طباوض  تیاـعر  اـب  اـه  هاگـشناد  اـت  دوب  هدـش  ررقم  هدـش و  هتـشاذگ 
شخب رد  زین  یلاع  شزومآ  گنهرف و  ترازو  ( 4 . ) دشاب هاگشناد  روما  مامت  رد  يریگ  میمصت  عجرم  نیرت  یلاع  هاگـشناد  ره  یگنهامه 
نمهب نایاپ  ات  درک  تساوخرد  یهاگشناد  روما  رد  تیحالص  بحاص  دارفا  همه ي  زا  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگـشناد  هب  يا  همان 

رد دنراد . لاسرا  دوب ، هناخ  ترازو  نیا  هب  يداهنـشیپ  ياه  حرط  رگید  زا  یبختنم  هک  روکذـم  حرط  نوماریپ  ار  دوخ  ياهرظن  هام 1358 ،
، هاگـشناد سیئر  درک - : هراشا  ریز  بلاـطم  هب  ناوت  یم  حرط  نیا  سوئر  زا  هک  دیـسر  بیوصت  هب  لاـس  ناـمه  رد  حرط  نیا  تروص ، ره 

قبط رب  هاگشناد ، نامه  یملع  زراب  ياه  تیصخش  نایم  زا  هاگشناد و  ياروش  فرط  زا  هک  تسا  نآ  ریدم  یقوقح و  تیصخش  هدنیامن ي 
هطوحم هب  حلـسم  دارفا  یماظتنا و  ياوق  دورو  دسرب - . يروهمج  سیئر  ياضما  هب  وا  مکح  ات  دوش  یم  مالعا  باختنا و  نآ  همانـساسا ي 

رد هاگشناد  ناققحم  ناداتسا و  تسا - . عونمم  هاگشناد  ياروش  تساوخرد  هب  زج  نآ ، هب  هتسباو  ياه  هسـسؤم  هاگـشناد و  ره  یلخاد  ي 
يداهنشیپ حرط  رد  هتبلا  دنراد . لماک  لالقتسا  يدازآ و  دنراد ، هدهع  رب  هک  یـشهوژپ  ای  یـشزومآ  فیاظو  هنیمز ي  رد  دوخ  دیاقع  نایب 

اه هاگـشناد  يزکرم  ياروش  هب  قوف  حرط  رد  هناـخترازو  نیا  فیاـظو  هکلب  هدـشن  هدروآ  موـلع  ترازو  زا  یماـن  اـه ، هاگـشناد  لالقتـسا 
تیریدـم هفیظو ي  ءزج  زین  یبالقنا  ریغ  رـصانع  زا  هاگـشناد  طیحم  يزاـس  كاـپ  اـه ، هاگـشناد  روما  هرادا ي  رب  هوـالع  ( 5 . ) دـش هدرپس 

یملع و زکارم  هیفـصت ي  يزاس و  كاپ  رب  ینبم  اه -  هاگـشناد  حاتتفا  تبـسانم  هب  هر - )  ) ینیمخ ماما  نامرف  رباـنب  تشاد . رارق  هاگـشناد 
دش و زاغآ  زکارم  نیا  هیفصت ي  راک  قباس ، میژر  هدرپسرس ي  رازگتمدخ و  دساف ، رصانع  نایوجشناد و  ناملعم و  ناداتـسا و  زا  یگنهرف 

یبالقنا ياروش  بیوصت  هب  اه  نآ  تیحالـص  مدع  هک  ینادنمراک  وجـشناد و  داتـسا ، نیدـنچ  جارخا  رب  ینبم  يرابخا  یهاگدـنچ ، زا  ره 
اب هک  اه  هاگـشناد  یملع  ياه  تأیه  زا  يرایـسب  اـه ، هاگـشناد  يزاـس  كاـپ  ناـیرج  رد  دـش . یم  شخپ  دوب ، هدیـسر  هاگـشناد  هیکزت ي 
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اب اه  هاگـشناد  هجیتن  رد  هک  دـندش  رانک  رب  راک  زا  ای  دـندرک  رفـس  روشک  زا  جراخ  هب  ای  دنتـشاد  تریاغم  يزاس  كاپ  طباوض  ياـهرایعم 
تسا و هتفرگ  تروص  هنالوجع  اه  هاگشناد  يزاس  كاپ  هک  دندوب  داقتعا  نیا  رب  هعماج  نالوئسم  زا  یضعب  هتبلا  دندش . هجاوم  داتسا  ألخ 
رد باتـش  زین  رگید  یخرب  ( 6 . ) دـندرک یم  دای  یتلود  ياه  هاگتـسد  رد  يدـنک  دوکر و  كرحت ، مدـع  لـماوع  زا  یکی  ناونع  هب  نآ  زا 

هدش جارخا  یفاک  لیالد  نتشاد  نودب  تهج و  یب  ناداتسا ، یـضعب  هک  دندوب  دقتعم  دنتـسناد و  یم  كانرطخ  ار  اه  هاگـشناد  هیفـصت ي 
داتـسا دوبمک  اب  یلاع  شزومآ  زکارم  یناداتـسا -  نینچ  دوجو  زا  اه  هاگـشناد  طیحم  يزاس  كاپ  موزل  مغریلع  تروص -  ره  هب  ( 7 . ) دنا

رثا رد  اریز  تشاذگ ، نایوجشناد  صوصخ  هب  اه ، هاگشناد  هدنهد ي  لیکشت  ناکرا  ریاس  رد  یمیقتسم  رثا  دوخ  رما  نیا  هک  دندش  هجاوم 
دساف و رـصانع  زا  هاگـشناد  يزاس  كاپ  لاح ، نیا  اب  دـنوش . هتفریذـپ  يرـسارس  روکنک  رد  يرتمک  نایوجـشناد  دوب  مزال  داتـسا ، دوبمک 

هرود رد  هاگشناد  یملع  باتـش  رد  یقیمع  ریثأت  دوخ  نیا  هک  دروآ  دوجو  هب  جنـشت  باهتلا و  وج  ندش  فرطرب  رد  یگرزب  رثا  هدرپسرس 
. داد یمن  ار  يریگدای  شزومآ و  تصرف  زگره  هاگـشناد  جنـشتم  وج  تفرگ  یمن  تروص  يا  يزاس  كاپ  نینچ  رگا  تشاد و  دـعب  ياه 
رد نیا  دـش . مـالعا  نآ  زا  شیپ  لاـس  زا  رتمک  رفن  رازه  وجـشناد 15  شریذپ  نازیم  لاـس 1358 ، رد  هجدوب  داتـسا و  دوبمک  هجیتن ي  رد 

رتکد تقو -  یلاع  شزومآ  ریزو  دندوب . هدش  يرسارس  روکنک  رد  تکرـش  بلطاود  هتـشذگ  لاس  زا  رتشیب  رفن  رازه  هک 200  دوب  یلاح 
هاگشناد هب  هک  یناسک  تشاد  داقتعا  دناوخ و  تلود  یلام  ياه  يراتفرگ  زا  یشان  ار  اه  هاگشناد  هجدوب ي  شهاک  يرادمتعیرـش -  یلع 

رداک هجدوب ، ظاحل  زا  ههرب  نآ  ياـه  هاگـشناد  لـک ، رد  ( 8 . ) دننک تکرـش  یگدنزاس  داهج  همانرب ي  رد  دـیاب  دـننک ، یمن  ادـیپ  هار  اه 
زا داتسا  هب  وجشناد  دادعت  ینف ، ياه  هاگشناد  رد  لاثم ، يارب  دندوب . گنهامهان  مه  وجـشناد  شریذپ  رظن  زا  وجـشناد و  دادعت  یـشزومآ ،

ملع و هاگشناد  داتسا و  کی  لباقم  رد  وجشناد  تفه  اب  نارهت  کینکت  یلپ  هاگـشناد  هک  وحن  نیدب  دوب ، ناسون  رد  وجـشناد  ات 30  تفه 
اه هاگـشناد  رد  هک  دوب  ییاـه  یگنهاـمهان  زا  يا  هنومن  نیا  دـنداد و  یم  همادا  دوخ  راـک  هب  داتـسا  کـی  ربارب  رد  وجـشناد  اب 30  تعنص 
هب ور  اـکیرمآ  رد  یناریا  نایوجـشناد  هدـع ي  ناریا -  رد  ماـظن  رییغت  بـالقنا و  عوقو  دوجو  اـب  ماـیا -  نیمه  رد  هتبلا  ( 9 . ) تشاد دوجو 

يازیو اـب  یناریا  رازه   60 نابآ 1358 -  ناـمز -  نآ  رد  هک  دوب  هدـمآ  « اتـساکرتیپ  » ملق هب  سرپدـتیانوی »  » شرازگ هب  تسا . هدوب  شیازفا 
، روکذم ياه  ییاسران  رب  هوالع  ( 10 . ) دندوب لوغشم  ندناوخ  سرد  هب  رگید  ياهازیو  اب  زین  نت  رازه  رگید و  ياه  هاگشناد  رد  لیـصحت 
. دندوب دازآ  یـسرد  دحاو  ندنارذگ  رد  دـنداد و  یمن  ناشن  يا  هقالع  ندـناوخ  سرد  هب  دـش -  هتفگ  ًالبق  هک  روط  نامه  نایوجـشناد - 
زا رتشیب  رفن  اهنت 2866  هدش ، مان  تبث  يوجشناد  دادعت 5490  زا   1358 لاس 1357 -  لوا  مرت  رد  تعنص ، ملع و  هاگـشناد  رد  لاثم  يارب 
نآ زا  نایوجشناد  یلو  دوب ، هدش  مهارف  هجدوب  هاگشناد و  رداک  سالک ، داتـسا ، لیبق  زا  تاناکما  مامت  ینعی  دندنارذگ ؛ سرد  دحاو   11

اـه و ثحب   1358 یلیـصحت 1357 -  لاـس  زا  سپ  ( 11 . ) دـنتخادرپ یم  شزوـمآ  زا  ریغ  رگید  ياـه  تیلاـعف  هـب  دـندرکن و  يادرب  هرهب 
بالقنا نیدهاجم  نامزاس  دیـسر . یم  شوگ  هب  یگدنزاس  داهج  رد  نایوجـشناد  تکرـش  اه و  هاگـشناد  ندـش  لیطعت  نوماریپ  ییاهربخ 

ماجنا روظنم  هب  دـیدج  یلیـصحت  لاس  رد  اه  هاگـشناد  تسخن  مرت  اـت  دوب  هتـساوخ  نایوجـشناد  تلود و  زا  يا  هیعـالطا  یط  زین  یمالـسا 
دهد و یم  ار  هامرهم  رد  اه  هاگشناد  ندش  هدوشگ  زا  ربخ  یلاع  شزومآ  گنهرف و  ریزو  یلو  دوش ، لیطعت  یگدنزاس  داهج  ياه  تیلاعف 

همادا ار  دوخ  راک  یعیبط  دنور  سرد ، ياه  سالک  یگدـنزاس ، داهج  رد  نایوجـشناد  همه ي  تکرـش  مدـع  لیلد  هب  هک  دـنک  یم  ناعذا 
موزل زا  ناشن  اهنآ ، عفر  يارب  نارازگراک  شالت  اـه و  هاگـشناد  رد  روکذـم  تالـضعم  لـیاسم و  دوجو  تروص ، ره  رد  ( 12 . ) دنهد یم 

هاگدید اب  یبزح  هورگ و  ره  عقاو  رد  دیسر . یم  ماجنا  هب  دیاب  مایا  رورم  هب  هک  تشاد  اه  هاگشناد  رد  یساسا  یتارییغت  ینوگرگد و  ماجنا 
رگیدکی درکلمع  زا  اه  هورگ  داقتنا  ارآ و  ندوبن  یکی  اهرظن ، فالتخا  یلو  دیامن ، داجیا  يداینب  تارییغت  ات  تشاد  یعـس  نوگانوگ  ياه 

زا شیب  ندش  یـسایس  دوجوم ، یگنهرف  للع  تالـضعم و  نیا  رب  هوالع  دتفا . قیوعت  هب  یحالـصا  تامادقا  اهراک و  ات  تشگ  یم  بجوم 
تاییزج رد  یـسایس  روما  هلخادم ي  اه و  هاگـشناد  تیزکرم  هب  یبزح  یـسایس و  تافالتخا  لصف  لح و  ندش  هدیـشک  اه ، هاگـشناد  دح 

كرد روظنم  هب  هتبلا  دهد ؛ خر  یلاع -  شزومآ  رد  ینوگرگد  یگنهرف -  بالقنا  ناونع  تحت  يا  هدـیدپ  دـش  ثعاب  یهاگـشناد  تایح 
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لاـس رد  اـه  سـالک  عورـش  ودـب  زا  درک . وج  تسج و  عیاـقو  لد  رد  دـش ، هدـیدپ  نیا  داـجیا  هب  رجنم  هک  ار  یللع  دـیاب  هلأـسم  نیا  رتـهب 
یـشزومآ و رداک  نایوجـشناد ، نایم  اه ، هاگـشناد  ياـه  هطوحم  اـه و  سـالک  رد  یـسایس  کیژولوئدـیا و  یکلـسم ، ياـه  ثحب  ،1357

رقتسم اه  هاگـشناد  رد  ار  دوخ  رتافد  یـسایس  ياه  هورگ  دش . یم  لیکـشت  فلتخم  ياه  ینارنخـس  تاعامتجا و  دوب . نایرج  رد  تیریدم 
یموق و تابلاطم  ناتـسدرک ، لیاسم  بالقنا -  زا  سپ  یـسایس  ياه  ضراعت  تالداجم و  تافالتخا و  همه ي  یلک  روط  هب  دـندوب . هدرک 

ياج ره  زا  رتشیب  ماظن و - ... يربهر  رد  اه  هورگ  یسایس  تکراشم  يراد ، هیامرس  مسیلایرپما و  اب  هزرابم  يدازآ  دننام  اه  هتـساوخ  رگید 
دـش یم  ثعاب  هک  دز  یم  نماد  ار  ییاه  شلاچ  ثحاـبم و  اـه  نیا  همه ي  هجیتن  رد  دـش . یم  سکعنم  اـه  هاگـشناد  هطوحم ي  رد  رگید 

اب هلباقم  رد  يربهر  ماظن و  هب  رادافو  ياهورین  لاس 1358 ، د  دشاب . هتشاد  هبلغ  یهاگشناد  یتاقیقحت و  یملع ، تیلاعف  رب  یـسایس  تیلاعف 
ياهداهن بالقنا و  ياروش  نالوئـسم -  حطـس  رد  هچ  اهورین  نیا  دـندش . لاعف  اه  هاگـشناد  رد  یـسایس  یگنهرف و  فلاخم  ياه  تیلاـعف 

ياه نمجنا  بلاق  رد  هچ  یمالـسا ، بالقنا  نیدـهاجم  ناـمزاس  یمالـسا و  يروهمج  بزح  دـننام  ییاـه  هورگ  بلاـق  رد  هچ  یبـالقنا - 
هب رادافو  یبالقنا  یمالسا -  ياهورین  تسد  رد  هاگشناد  هعماج و  یگنهرف  یسایس و  لمع  راکتبا  هک  دندیشوک  یم  ییوجشناد ، یمالـسا 

یناسک طسوت  هام 1358  نابآ  رد 13  اکیرمآ  ترافـس  فرـصت  درکیور ، نیا  یتایلمع  ياهدومن  نیرتزراب  زا  دریگب . رارق  يربهر  ماظن و 
تسرد دندش و  لیدبت  هاگشناد  هعماج و  رد  یـسایس  حرطم  ياه  نایرج  زا  یکی  هب  ماما  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  ناونع  هب  هک  دوب 

ناراکردنا تسد  زا  هدع  نآ  بیترت ، نیدب  درک . افعتـسا  تقوم  تلود  سیئر  ناگرزاب ، يدـهم  سدـنهم  اه ، نآ  مادـقا  زا  دـعب  زور  کی 
لیاسم اب  عطاق  ياهدروخرب  یلخاد و  یجراـخ و  تسایـس  رد  یمالـسا  يژولوئدـیا  رب  ینتبم  یبـالقنا  ياـه  شور  هب  هک  ماـظن  بـالقنا و 
انایحا یتدـیقع و  تاـفالتخا  رگید ، يوس  زا  ( 13 . ) دنتـشادرب هار  رـس  زا  ار  دوخ  یتازرابم  فادـها  دربشیپ  عناوم  زا  یکی  دـندوب ، دـقتعم 

رویرهـش رخاوا  رد  ببـس  نیدـب  دـننک . بلج  دوخ  هب  ار  اه  هجوت  اه  نآ  اـت  تشگ  بجوم  اـه  هاگـشناد  طـیحم  رد  یکیزیف  ياـهدروخرب 
نما یطیحم  داجیا  موزل  رب  دنتخادرپ و  هلأسم  نیا  یسررب  هب  بالقنا  ربهر  روضح  رد  یهاگشناد  یتلود و  هبتر ي  یلاع  نالوئـسم  ، 1358

عونمم اه  هاگـشناد  طیحم  رد  یـسایس  تارهاظت  يرازگرب  لاس ، نامه  دنفـسا  لیاوا  رد  یلو  ( 14 ( ؛ دندرک دیکأت  اه  هاگـشناد  رد  مارآ  و 
 - یـسایس نواعم  ببـس  نیدـب  دـنداد . زورب  دوخ  زا  يرتشیب  تیلاعف  فلتخم  بازحا  سلجم ، تاـباختنا  دـعوم  ندیـسر  ارف  اـب  اریز  دـش ،

ياه لاجنج  زا  هاگـشناد  طیحم  نتـشاد  هگن  رود  تهج  هب  دـندرک  ررقم  هاگـشناد ، تسایر  هرواشم ي  اـب  روشک  ترازو  تقو  یعاـمتجا 
اه هاگشناد  رد  نانچمه  یسایس  بازحا  رتافد  اما  ( 15 ( ؛ دبای لاقتنا  رگید  یلحم  هب  یسایس  بازحا  اه و  هورگ  هب  طوبرم  مسارم  یـسایس ،

دروم نارهت  هاگشناد  هک  يوحن  هب  دش ، یم  دیدهت  زین  جراخ  زا  هکلب  دوب ، لالحمـضا  لاح  رد  لخاد  زا  اهنت  هن  هاگـشناد  دندوب و  رقتـسم 
هاگـشناد و تلزنم  تینما و  نادـقف  هاگـشناد ، هرادا ي  رما  رد  یفیلکتـالب  نوـچ  یلماوـع  ناـیم ، نـیا  رد  تـفرگ و  رارق  یلاوـتم  تـالمح 
، لیلد نیمه  هب  ( 16 . ) دروآ مهارف  ار  ییاهدادـیور  نینچ  عوقو  تابجوم  نادـنمراک  نایوجـشناد و  ناداتـسا ، نایم  دوجوم  ياه  ییاـسران 

تأـیه راـیتخا  رد  تاررقم  قـبط  ار  یهاگـشناد  ماـت  تاراـیتخا  یعیاـقو ، نینچ  همادا ي  زا  يریگوـلج  يارب  بـالقنا  ياروـش  تقو  سیئر 
ره رد  دننک . هرادا  ار  اه  نآ  هتخاس و  مارآ  ار  یملع  زکارم  نیا  هتفشآ ي  عاضوا  دنناوتب  هلیسو  نیدب  ات  داد  رارق  نارهت  هاگـشناد  تیریدم 
رت جنشتم  اه  هاگشناد  عاضوا  زور  هب  زور  دندرک و  یمن  لمحت  ار  رگیدمه  قفاوم ، فلاخم و  ینید  یتدیقع و  یـسایس ، ياه  هورگ  لاح ،

یسایس تافالتخا  عاعشلا  تحت  اه  هاگشناد  رد  يا  هفرح  ینف و  یملع ، یلیصحت ، تیلاعف  یشرورپ و  یـشزومآ و  ياهدرکراک  دش و  یم 
دندوب تردق  رد  دوخ  ندش  میهس  مسیلایرپما و  اب  هزرابم  يربارب و  يدازآ و  راتساوخ  نافلاخم ، اتسار  نیا  رد  تفرگ . یم  رارق  یتدیقع  و 

یپ دـندرک . یم  دـیکأت  هدز  قرـش  هدز و  برغ  رـصانع  فذـح  هاگـشناد و  هعماج و  رب  یمالـسا  ياه  شزرا  تیمکاـح  هب  زین  ناـقفاوم  و 
هرامـش حول ، هلجم ي  زا  هتفرگ  رب  یگنهرف ، بالقنا  یلاع  ياروش  هناخریبد ي  هوزج ي  - 2 ص 3 . نیشیپ ، يوسوم ، بوقعی  - 1 تشون : 

حرط - 4 ص 21 . نارهت 1359 ، ان ، یب  اکیرمآ ، مسیلایرپما  ياپ  ياج  نارهت و  هاگـشناد  یکلم ، دـمحم  - 3 ص 31 . دادرم 1378 ، ي 5 ،
-6 . 2 صص 1 -  نمهب 1358 ،  10 نامه ، - 5 . 2 صص 1 -  دادرم 1358 ،  21 تاعالطا ، همانزور ي  دش ، هدامآ  اه  هاگـشناد  لالقتـسا 
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مامت نارگ  اه  هاگشناد  هیفصت ي  رد  باتش  - 7 ص 12 . دادرم 1358 ،  8 تاعالطا ، تسا ، هدوب  هنالوجع  اه  هاگشناد  تارادا و  يزاسکاپ 
ص 1. ریت 1358 ،  6 تاعالطا ، اه ، هاگشناد  رد  وجـشناد  شریذپ  شیازفا  يارب  شالت  - 8 ص 4 . هامریت 1358 ،  21 تاعالطا ، دوش ، یم 
-11 ص 12 . ناـبآ 1358 ، تاـعالطا 5  درک ، زواـجت  نـت  رازه  زا 60  اـکیرمآ  رد  یناریا  نایوجــشناد  هدـع ي  - 10 ص 1 . ناـمه ، - 9
، دـنوش یم  هدوشگ  هامرهم  اـه  هاگـشناد  - 12 ص 25 . دادرخ 1360 ،  23 هرامـش ي 1 ، بالقنا ، هاگـشناد  هیرـشن ي  وجـشناد ، شنیزگ 

بالقنا یلاع  ياروش  هناخریبد ي  هوزج ي  یگنهرف ، بالقنا  داتـس  درکلمع  یبایزرا  یـسررب و  - 13 ص 2 . رویرهش 58 ،  15 تاعالطا ،
-15 ص 2 . رویرهش 1358 ، تاعالطا 28  دش ، حرطم  ماما  روضح  رد  تفن  تکرـش  اه و  هاگـشناد  لیاسم  - 14 ص 4 . ، 1379 یگنهرف ،
رد يدازآ  هب  زواـجت  زا  يریگولج  حرط  - 16 ص 12 . دنفسا 1358 ،  2 تاعالطا ، دش ، عونمم  هاگشناد  هطوحم ي  رد  یـسایس  تارهاظت 

س  / یمالسا يروهمج  رد  یگنهرف  بالقنا  باتک  عبنم : ص 12 . دنفسا 1358 ،  14 تاعالطا ، هاگشناد ،

یگنهرف بالقنا  هرابرد  فلتخم  ياه  هاگدید  هب  یهاگن 

ییاه يریگرد  زا  دعب  تسا . یگنهرف  بالقنا  زور  هام  تشهبیدرا  مود  هدیکچ : یگنهرف  بالقنا  هرابرد  فلتخم  ياه  هاگدـید  هب  یهاگن 
یمکح یط   ?? دادرخ   ?? رد  لحار  ماما  داد ، خر  اه  هاگـشناد  رد   ?? لاس  تشهبیدرا  نیدرورف و  رد  ?? و  لاس  رخآ  ياـه  هاـم  رد  هک 

... دنهد همادا  یگنهرف  بالقنا  فادها  ققحت  هلحرم  ات  ار  هلاسم  نیا  ات  دندرک  رومام  ار  يوزوح  یهاگـشناد و  نارظن  بحاص  زا  يدادعت 
ناسکی كرد  يرکف ، تیخنس  هک  تسا  هتکن  نیا  رگنایب  داتس  نیا  فادها  هرابرد  یگنهرف  بالقنا  داتـس  ياضعا  ياه  هاگدید  هب  یهاگن 

یشم اضعا  زا  یخرب  تسا . هدوب  داتس  ياضعا  سناجتمان  بیکرت  رما  نیا  لیالد  زا  یکی  تسا . هتـشادن  دوجو  نانآ  نایم  یکرتشم  نابز  و 
ياه تیلووسم  ینهذ و  تالاغتشا  لیلد  هب  مه  اضعا  زا  يدادعت  دنا و  هتـشادن  يذوفن  روضح و  یخرب  دندرک ، یم  لابند  ار  دوخ  یـسایس 

نازوسلد هک  یگرزب  ياهراک  تعـسو  تیمها و  زا  لیاسم  نیا  مه  هتبلا  دـنا . هتـشادن  موادـم  يدـج و  روضح  ناکما  هاگ  بالقنا  زا  دـعب 
نیا لصا  تشاد  ترورـض  یگنهرف  بالقنا  يدمحا : دمحا  رتکد  دهاک . یمن  دندیزرو ، تردابم  نادـب  ماما  رما  هب  یگنهرف  بالقنا  داتس 

هک اه  هاگشناد  رب  مکاح  دنور  تشاد . ترورض  دش - یمن  مه  هتسب  اه  هاگشناد  رگا  یتح  تفرگ - یم  تروص  یگنهرف  بالقنا  دیاب  هک 
یناسنا مولع  هژیو  هب  سورد  ياوتحم  تیعضو  زین  دوب و  هدش  بلس  اه  کهورگ  طسوت  یـشزومآ  یملع و  تیلاعف  عون  چیه  ناکما  ًالمع 

مینک و سیردـت  یچ  اـه  سـالک  رـس  میورب  اـم  ًـالوا  هک  دروآ  دوـجو  هب  ناـهذا  رد  ار  لاوـس  نیا  دوـب  فـلتخم  بلاـطم  زا  ینوـجعم  هک 
يزیر همانرب  ناکما  دـیاش  تشاد  دوجو  یمارآ  نما و  طیحم  رگا  دوبن ، نکمم  مه  رما  نیمه  رگید  يوس  زا  دـنریگب . دای  هچ  نایوجـشناد 
مادک هک  نیا  یجیردت ، يزیر  همانرب  تدم  نیمه  رد  نما ، ياضف  دوجو  ضرف  اب  یتح  اما  تشاد ، یم  دوجو  یـشزومآ  یملع و  یجیردت 
طقف یگنهرف  بالقنا  نامرف  تشاد . ترورض  اه  هاگـشناد  نتـسب  نیاربانب  تشاد . لمات  ياج  دوخ  دنهدب  سرد  ار  ییاوتحم  هچ  ناداتـسا 

عورـش هاگـشناد  زا  ادـتبا  دوب  انب  هکلب  مینک ، يزیر  همانرب  اه  هاگـشناد  يارب  ًافرـص  هک  میدوب  هتفرن  ام  تسا و  هدوبن  اه  هاگـشناد  دروم  رد 
: يرادمتعیرـش یلع  رتکد  میزادرپـب . مه  یمومع  گـنهرف  لـیاسم  شرورپ و  شزومآ و  هلمج  زا  رگید  داـعبا  اـهداهن و  هب  سپـس  مینک و 
، هدوبن اه  کهورگ  تیلاعف  زا  يریگولج  يارب  هاگشناد  ندش  لیطعت  هزیگنا  تسا  یمالسا  هاگشناد  هب  یبایتسد  یگنهرف  بالقنا  زا  فده 

نتـشادن هعماج و  یـسایس  یعامتجا و  ياهزاین  هب  هجوت  مدـع  یمالـسا و  فراعم  گـنهرف و  اـب  یهاگـشناد  ياـه  هماـنرب  یگناـگیب  هکلب 
نامرف هب  ام  دش و  اه  هاگشناد  ندش  لیطعت  بجوم  نآ  ریظن  يدراوم  یهاگـشیامزآ و  یفاک  تاناکما  ندوبن  نینچمه  حیحـص و  تیریدم 
دیهـش تما  ناریا و  یبالقنا  هعماج  ياهزاین  يوگخـساپ  ات  میروایب  دوجو  هب  اـه  هاگـشناد  يارب  هراـبود  یعـضو  میدـش  روماـم  تما  ماـما 

هاگـشناد هب  دورو  هزیگنا  یمالـسا  هاگـشناد  رد  هک  اریز  تسا ، یمالـسا  هاگـشناد  هب  یبایتسد  یگنهرف  بالقنا  زا  فدـه  دـشاب . نامرورپ 
دوش یم  یقلت  ینید  هضیرف  ملع ، بسک  نآ  رد  هک  تسا  یهاگشناد  دوب . دهاوخ  قلخ  هب  تمدخ  قلاخ و  هب  برقت  وجشناد  داتسا و  يارب 
رتکد دشاب . دنمشیدنا  راکزیهرپ و  یقتم و  ياه  تیصخش  شرورپ  لحم  هک  تسا  یهاگشناد  نارگید ، هب  هدافا  نعرفت و  راختفا و  عبنم  هن 
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گنهرف ینوگرگد  زا  تسا  ترابع  یگنهرف  بالقنا  تسا  هعماج  گنهرف  ینوگرگد  زا  ترابع  یگنهرف  بالقنا  یـسراف : نیدـلا  لـالج 
صخا يانعم  هب  یـسرد  ياوتحم  یـشزومآ و  متـسیس  رد  بالقنا  معا و  يانعم  هب  ملعت  میلعت و  قالخا و  موسر ، بادآ و  هدـیقع ، هعماج ،

اب ماما  دـش ، لیکـشت  داتـس  ياضعا  یلاع و  شزومآ  گنهرف و  ریزو  ریزو ، تسخن  روهمج ، سییر  روضح  اـب  هسلج  یتقو  دـشاب . یم  نآ 
رتکد دـنهدب . لیـصحت  همادا  میراذـگب  هن  میریذـپب و  هاگـشناد  رد  هن  ار  اه  کهورگ  مامت  نارادـفرط  اضعا و  هک  دومرف  تبالـص  تیاـهن 

سیردت یمالسا  مولع  نآ  رد  طقف  هک  ینعم  نادب  هن  یمالسا  یهاگـشناد  تسا  میلعت  رب  مدقم  هیکزت  یمالـسا  هاگـشناد  رد  یبیبح : نسح 
ناسنا دوش . هضرع  مالسا  یقلت  رکفت و  زرط  اب  مولع ، دشاب و  دوجوم  یمالسا  ياوه  لاح و  تهج  همه  زا  نآ  رد  هک  یهاگشناد  لب  دوش ،

هک مه  یناملعم  دنوش ، جراخ  مدآ »  » ماما ریبعت  هب  اجنآ  زا  دـننارذگ  یم  راگزور  طیحم  نآ  رد  یتدـم  دـنهن و  یم  ماگ  اجنآ  هب  هک  ییاه 
صـالخا شا ، هصرع  رد  دـشاب و  میلعت  رب  مدـقم  هیکزت  نآ  رد  هک  یهاگـشناد  دـندرگ . یقلت  اـیبنا  هئرو  دـنزادرپ  یم  مـیلعت  هـب  اـجنآ  رد 

داعبا تسا  اه  هصرع  همه  رد  يداـینب  ینوگرگد  یگنهرف  بـالقنا  رنهاـب : دیهـش  تسا . یمالـسا  هاگـشناد  هاگـشناد ، نیا  دـنک . تموکح 
یتح هعماج و  کی  یـشزرا  ياهرایعم  رد  بالقنا  یـشزومآ ، لیاسم  رد  بالقنا  شخب  لماش  هعماـج  کـی  رد  یگنهرف  بـالقنا  فلتخم 
یتح یقوقح و  یتیبرت ، یقالخا ، يرکف ، ینافرع ، یفـسلف ، داعبا  بالقنا ، يریبعت  هب  دوش و  یم  هعماج  کـی  یعاـمتجا  یـسایس و  طـباور 
رگا بیترت ، نیا  هب  میناد و  یم  یگنهرف  بالقنا  زا  يداعبا  ام  ار  اه  نیا  همه  دریگ . یم  رب  رد  ار  یـسایس  يداصتقا و  ياهانبریز  اهرایعم و 

لیاسم یعامتجا و  ياه  هاگـشاب  یگنهرف ، زکارم  یهورگ ، ياه  هناسر  راک  رد  یتسیاب  دوشب  ماـجنا  یـسایس  یگنهرف و  بـالقنا  میهاوخب 
یملع و تایرشن  رد  دازآ ، ياه  سالک  رد  هیملع ، ياه  هزوح  رد  رگید  يرظن  زا  اه و  هاگتشادزاب  اه و  هاگداد  یتح  اه و  هاگشناد  يرنه ،
اه نیا  همه  رد  هعماج ، جراخ  یلخاد و  تسایس  لک  رب  مکاح  ياه  فده  رد  هرخالاب  اه و  هناخباتک  باتک و  رد  یلک  روط  هب  یگنهرف و 
اما تسه و  حرطم  ینوگرگد  مه  هاگشناد  زا  لبق  ياه  هرود  رد  هتبلا  هتشاذگ و  اه  هاگشناد  نورد  رد  یگنهرف  بالقنا  ینوگرگد و  دیاب 
رد یگنهرف  بالقنا  نیگنس  راب  ایآ  هک  تسین  نشور  زونه  مه  هدنیآ  رد  هدرکن و  یمادقا  داتس  نیا  ًالعف  یشزومآ  تاسسوم  زا  جراخ  رد 

رگید اهداهن و  رگید  هب  یتسیاب  ار  داعبا  رگید  رد  بالقنا  هک  نیا  ای  دـسرب  مه  داعبا  رگید  هب  هک  دـهدب  هزاـجا  یـشزومآ  فلتخم  حوطس 
خ  / www.irdc.ir عبنم : درک . راذگاو  نالووسم 

نآ ياهدرواتسد  یگنهرف و  بالقنا  رب  یلمأت 

هک تسا  ینوگرگد  دوخ ، ماع  يانعم  رد  ( Cultural Revolution  ) یگنهرف بالقنا  نآ  ياهدرواتسد  یگنهرف و  بالقنا  رب  یلمأت 
طباور شزومآ ، دیاقع ، تاکاردا ، تاساسحا ، یـشزرا ، ياهرایعم  لماش  هعماج ، کی  گنهرف  هدـنهد ي  لیکـشت  داعبا  بناوج و  یمامت 

نیچ و رد  یگنهرف  ياه  بـالقنا  عوقو  دـهاش  رـضاح  نرق  دریگ . یم  رب  رد  ار  یللملا  نیب  طـباور  عاـمتجا و  رب  مکاـح  نیناوق  یعاـمتجا ،
اب یعون  هب  یگنهرف  بالقنا  رگزاغآ  هک  دوش  یم  هدـهاشم  اـه  بـالقنا  هنوگ  نیا  هب  یلاـمجا  يرظن  اـب  تسا . هدوب  عماوج  رگید  اـبوک و 
اب هزرابم  تاسـسؤم  ابوک  رد  یلاع و  شزومآ  تاسـسؤم  نیچ ، روشک  رد  تسا -  هدوب  طبترم  یـشزومآ  ياه  ناگرا  شزومآ و  هلوقم ي 

رگید لسن  هب  یلـسن  زا  نآ  هدننک ي  لقتنم  گنهرف -  هدنهد ي  لیکـشت  نکر  نیرت  مهم  هباثم  هب  شزومآ  شقن  وحن  نیدب  يداوس -  یب 
شزومآ هژاو ي  لداـعم  ار  ( culture  ) گـنهرف هژاو ي  هک  دـشاب  لـیلد  نیمه  هـب  دـیاش  دریگ و  یم  رارق  تـیمها  لوا  هـجرد ي  رد  - 

ره هب  یلو  دنریگ ، یم  هرهب  یگنهرف » بالقنا   » ترابع زا  یـشزومآ » بالقنا   » ترابع دربراک  ياج  هب  دـنهد و  یم  رارق  ( education)
دادخر زا  لبق  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  یتیعقاو  دریگ . یم  رب  رد  ار  يرت  عیـسو  داعبا  یگنهرف  بالقنا  موهفم  تروص 

هک يزیچ  یمادقا ، هنوگ  ره  زا  شیپ  هک  ارچ  دندنویپ ، یم  عوقو  هب  یگنهرف  بالقنا  دـیآ -  رظن  هب  یتح  هک  نآ  نودـب  یبالقنا -  عون  ره 
داعبا یمامت  رد  ینوگرگد  موزل  دوخ ، لابند  هب  هک  تسا  تاساسحا و ... دـیاقع ، راکفا ، انامه  دوش ، یم  بلقنم  لوحتم و  رما ، يادـتبا  رد 

یسایس بالقنا  دادخر  هنیمز ي  شیپ  دوش . یم  هارمه  یملع  یتعنص و  یسایس ، ياه  بالقنا  اب  ندیسر  رمث  هب  يارب  دبلط و  یم  ار  هعماج 
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رد ینوگرگد  موزل  تشاداو ، یـسایس  كرحت  هب  ار  نویبـالقنا  ادـتبا  رد  هک  یلماـع  عقاو ، رد  تسا . هدوب  یگنهرف » بـالقنا   » زین ناریا  رد 
بالقنا عوقو  زا  سپ  تسا . هدوب  گنهرف  رـصانع  رگید  یجراخ و  یلخاد و  تسایـس  یعامتجا ، روما  طـباور و  عون  تاداـع ، اـه ، شزرا 

، دـنربب شیپ  نآ  فادـها  بالقنا و  ریـسم  رد  ار  هعماج  ات  دـندش  داجیا  یـصاخ  ياه  نامزاس  اه و  ناگرا  ناریا ، رد  ماظن  رییغت  یـسایس و 
ات تشگ  بجوم  یلیمحت و ... گنج  عوقو  یسایس ، ياه  حانج  نیب  فالتخا  دوجو  ینوگرگد ، نیا  زا  سپ  ریذپان  بانتجا  تالوحت  یلو 
یم لصف  لح و  نآ  رد  یـسایس  لیاسم  رثکا  هک  ییاه  ناگرا  هلمج  زا  ددرگن . هجاوم  یعاـمتجا  یگنهرف و  بولطم  هعـسوت ي  اـب  هعماـج 
نیا ياضف  عاضوا و  یـشهوژپ . یملع -  ناـمزاس  کـی  اـت  تشاد  تهابـش  هاـگ  تسایـس  هب  رتشیب  هک  یناـکم  دـندوب . اـه  هاگـشناد  دـش ،
رداص ار  یگنهرف  بالقنا  نامرف  یمالـسا  بالقنا  ربهر  هام 1359  تشهبیدرا  مود  رد  هک  نیا  ات  دوب  تماخو  هب  ور  ناـنچمه  تاسـسؤم ،
ناوت یم  لیـصافت  نیا  اب  دـش . رداـص  اـه  نآ  یلیطعت  ناـمرف  تاسـسؤم ، نیا  رد  یـساسا  تارییغت  ماـجنا  يارب  یتدـم ، زا  سپ  دـندومن و 

یلماوع تسا و  هدوب  یلاع » شزومآ  رد  ینوگرگد   » رتهب ترابع  هب  ای  یشزومآ » بالقنا  «، » یگنهرف بالقنا   » زا روظنم  هک  دومن  طابنتسا 
هوحن ي یـشزومآ ، ياضف  یملع ، تأیه  وجـشناد ، هاگـشناد -  هدنهد ي  لیکـشت  ناکرا  رد  دـیاب  هتـشگ ، يدادـیور  نینچ  بجوم  هک  ار 
ینغ و یگنهرف  ياراد  زابرید  زا  ناریا  هعماج ي  درک . وج  تسج و  یشزوم -  همانرب ي آ  یلیصحت و  هتـشر ي  تیریدم ،)  ) روما هرادا ي 

هداد تبسن  روپاش -  يدنج  هاگشناد  ناریا -  هب  ناهج  رد  ار  هاگشناد  نیلوا  سیسأت  خیرات  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدوب  ملع  بلاط  هراومه 
یمن هجاوم  لوغم  هلمح ي  یـسایس و  عناوم  اب  هچ  نانچ  تسا و  هدوب  نایناهج  زات  شیپ  یملع  ظاحل  زا  يدیدم  ياه  تدـم  ات  ناریا  دـنا .

روط نآ  درک ، یم  مرن  هجنپ  تسد و  یـسایس  ياه  نارحب  اب  هک  تدم  نیا  یط  رد  تروص ، ره  هب  دوب . زات  شیپ  مه  زورما  دـیاش  تشگ ،
هک دوب  يروجنر  ندـب  دـننام  ناریا  تلاـح ، نیا  رد  دـناسرب . بولطم  تیعـضو  هب  ار  دوـخ  یـشزومآ  متـسیس  تسناوـتن  دـیاش  دـیاب و  هک 
زا يریگ  هرهب  هب  هعماج  زاین  ساسحا  یللملا و  نیب  تاعزانم  رد  ناریا  نتفای  تیمها  اب  تشادـن . ار  تخـس  ياه  يرامیب  اب  هلباقم  یگدامآ 
هب وجشناد  مازعا  زا  دش . هدوزفا  عماوج  هنوگ  نیا  اب  ناریا  طباور  رب  زور  هب  زور  هتفای ، هعسوت  عماوج  یملع  یکیژولونکت و  ياه  تفرـشیپ 
زا يرادربوگلا  هتفرـشیپ و  عماوج  قایـس  کبـس و  هب  اه  هاگـشناد  هرخالاب  سرادـم و  داجیا  اـت  هتفرگ  زاـین  دروم  مولع  يریگارف  جراـخ و 

لماک شریذپ  موهفم  هب  همه  همه و  روشک - تاجایتحا  نتفرگ  رظن  رد  نودب  یلیـصحت -  ياه  هتـشر  دورو  نانآ و  یـشزومآ  ياه  همانرب 
هب اـپ  هاگـشناد  هک  يولهپ  میژر  رد  صوصخ  هب  دـنیآرف  نیا  دوب . هتفرـشیپ  عماوج  شزومآ  عوـن  گـنهرف و  تاـییزج  میهاـفم و  یناـعم و 

ندیسر برغ و  شزومآ  عون  گنهرف و  زا  دیلقت  ددصرد  اراکـشآ  میژر  نیا  نادرم  تلود  هک  ارچ  دومن ، خر  رتشیب  داهن  دوجو  هصرع ي 
اهوگلا و نامه  زا  يرادرب  هرهب  رد  نارادـم  تسایـس  نارگـشهژپ و  تاـئاقلا  رگید ، یفرط  زا  دـندوب . ندـمت  حالطـصا  هب  ياـه  هزاورد  هب 
. دومن یم  ممـصم  رما  نیا  رد  ار  نانآ  یتعنـص ، تفرـشیپ  هب  لین  يارب  برغ  رد  هتفر  راک  هب  یـشزومآ  يداـصتقا و  یـسایس ، ياـهراتخاس 

 - یگنهرف ياه  يراذـگ  تسایـس  يریگراـک  هب  اـب  دـشاب ، بیـصن  یب  نیب  نیا  رد  تسناوت  یمن  هک  زین  روشک  یـشزومآ  متـسیس  ًاملـسم 
مامت رد  مایا  رورم  هب  هعماج ، زاین  دروم  یـشزومآ  متـسیس  اب  دروخرب  یگنوگچ  كرد  مدـع  هعماج و  تاجایتحا  اب  سونأـم  اـن  یـشزومآ 

ات دش  بجوم  یسرد ، همانرب ي  اه و  هتشر  یشزومآ ، ياضف  ات  هتفرگ  تیریدم  داتسا و  وجشناد ، زا  اه  هاگشناد  هدنهد ي  لیکـشت  ناکرا 
یملع و تایبرجت  اهدروآ و  تسد  نیرتدـیدج  هب  یبای  تسد  روظنم  هب  جراخ  هب  نایوجـشناد  مازعا  ادـتبا ، رد  دـندرگ . نایامن  تالـضعم 

هدیدپ نیا  یلو  دمآ ، یم  رامـش  هب  یتعنـص  عماوج  هتفرـشیپ ي  ياه  يژولونکت  هب  یبایتسد  ياه  هار  زا  یکی  هعماج ، ياه  يدـنمزاین  عفر 
تاضراعت اهدـمایپ و  بولطمان ، تارثا  زا  یکی  دوب . اراد  ار  دوخ  بولطمان  تارثا  دـشاب ، هتـشادرب  رد  تسناوت  یم  هک  ییاـیازم  رب  هوـالع 

اب نآ  ضراعت  یملع و  لالقتسا  ترورـض  رب  زین  يا  هدع  یفرط ، زا  تسا . هدوب  وجـشناد  هدننک ي  مازعا  هدنریذپ و  هعماج ي  رد  یگنهرف 
تاـناکما و شرتـسگ  نیمأـت و  هلأـسم ي  هب  یهجوـت  مک  اـی  فیعـضت  بجوـم  لـمع  نیا  اریز  دـننک ، یم  هراـشا  وجـشناد  مازعا  تساـیس 

اهزغم رارف  هلأسم ي  رت ، مهم  همه  زا  تفرگ . هدـیدان  ناوت  یمن  زین  ار  يداصتقا  یلام و  لـیاسم  هتبلا  دوش ؛ یم  یلخاد  شزومآ  تاسـسؤم 
حطـس رد  اه  هاگـشناد  زین  تیفیک  رظن  زا  دـیدرگ . هجاوم  ییاه  نایز  دوبمک و  اب  یملع  رظن  زا  یلاـم و  رظن  زا  هعماـج  هک  دوش  یم  حرطم 
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تکرح یتسرد  ریسم  رد  اه  یشم  طخ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هتشذگ  هرود ي  رد  هدمآ  لمع  هب  ياه  یـسررب  دنا . هتـشادن  رارق  یبولطم 
لاغتـشا هلأـسم ي  لیـصحت ، زا  نایوجـشناد  هزیگنا ي  نایوجـشناد ، شنیزگ  روکنک و  يرازگرب  یگنوگچ  هنومن ، يارب  تسا . هدرک  یمن 

هلمج زا  ناـگمه و ... شزومآ  يارب  یفاـک  تاـناکما  دوبن  هاگـشناد و  فرط  هب  هطـسوتم  تاـیملعت  يریگ  تهج  ییارگ ، كردـم  ناـنآ ،
شریذـپ نازیم  هک  موهفم  نیدـب  دـنا ، هدوب  هجاوم  دوبمک  اب  زین  یمک  رظن  زا  اه  هاگـشناد  نیا ، رب  هوالع  تسا . هدوب  یـسررب  لباق  ثحابم 

. تشاد دوجو  يرامـش  یب  تالـضعم  زین  اه  هاگـشناد  یملع  تأیه  اب  طابترا  رد  تسا . هدرک  یمن  تیافک  هعماج  زاـین  عفر  يارب  وجـشناد 
، روشک زا  جراخ  ناـگدرک  لیـصحت  یجراـخ و  ناداتـسا  اـی  لـخاد  رد  اـه  هتـشر  یخرب  نالیـصحتلا  غراـف  زا  معا  اـه  هاگـشناد  ناداتـسا 

وجشناد مازعا  هب  مادقا  یشزومآ  رداک  دوبمک  لیلد  هب  هتشذگ  هرود ي  رد  یـشزومآ  ماظن  دنچ  ره  دندوب . اراد  ار  دوخ  صاخ  تالکـشم 
تروص روشک  یـشزومآ  مزاول  نتفرگ  رظن  رد  نودب  هعماج و  گنهرف  تبیثت  يارب  يرگن  هدنیآ  نودـب  راک  نیا  یلو  دومن ، یم  جراخ  هب 

لیـصحت ماجنارـس  هک  عوضوم  نیا  یلو  دوب ، هدش  ثادحا  نالیـصحتلا  غراف  يارب  ارـسشناد  يدادعت  دـنچ  ره  یفرط ، زا  تسا . هتفرگ  یم 
دروم دنتـسه ، ذـفنتم  شزومآ  هئارا ي  هب  رداق  هعماج  هتفای ي  هعـسوت  یـشزومآ  یملع  یگنهرف و  نونف  هب  ناـهاگآ  لـخاد و  ياـه  هدرک 
لوزن بجوم  یـشزومآ ، رداک  دوبمک  لیلد  هب  هاگـشناد  دـنچ  رد  نانآ  لاغتـشا  دـیتاسا و  راـک  هفاـضا  رگید ، يوس  زا  تشاد . رارق  تلفغ 

هتـشر ي عون  یـسرد و  همانرب ي  هلوقم ي  دـش . یم  دازآ  هعلاطم ي  یتاقیقحت و  ياهراک  يارب  تقو  دوبمک  رت  مهم  همه  زا  راک و  هدزاـب 
ياـهوگلا زا  هـتفرگ  رب  بـلغا  هـک  ارچ  هدوـب ، يا  هـشیر  تالـضعم  ياراد  اـه ، هاگـشناد  ناـکرا  رگید  دـننامه  زین  نایوجـشناد  یلیـصحت 

ياـه يدـنمزاین  تاـجایتحا و  رب  قـبطنم  ًاـقیقد  اـکیرمآ ، اـپورا و  یلیـصحت  ياـه  هتـشر  هـتبلا  تـسا ؛ هدوـب  برغ  اـکیرمآ و  یهاگــشناد 
، یتخاس ریز  يراذگ  تسایـس  نودب  دوخ و  درف  هب  رـصحنم  تخاس  اب  ناریا  هعماج ي  هک  یتروص  رد  دوب ، نانآ  یتعنـص  یکیژولونکت و 

دوب زاین  دروم  هن  هک  درک  یم  هضرع  ار  هتفرشیپ  یتعنص و  عماوج  یلیصحت  ياه  هتـشر  همه ي  ًابیرقت  یبرغ ، يوگلا  کی  زا  تیعبت  اب  اهنت 
، دنتشادن دایز  هعسوت ي  ترورض  هک  اه  هتشر  زا  یضعب  دندوب و  هتفاین  هعـسوت  اهزاین ، اب  قبطنم  اه ، هتـشر  نیا  یلک ، روط  هب  یقطنم ! هن  و 
هب هیور ، یب  شیازفا  دوبمک و  یگنهامهان ، ینوزومان ، نیاربانب  دندوب ؛ هجاوم  دوبمک  اب  اه  هتـشر  یـضعب  هتفریذپ و  وجـشناد  دـح  زا  شیب 

هتـشر هک  زین  دراوم  یـضعب  رد  هتبلا  تفر ؛ یمن  شیپ  هدش  باسح  يا  همانرب  ساسا  رب  اهراک  هک  ارچ  دش ، یم  هظحالم  ریگ  مشچ  يوحن 
هلأسم دش . یمن  يرادرب  هرهب  اه  هتشر  نآ  دروآ  هر  زا  دنداد ، یم  لیصحتلا  غراف  دنتفای و  یم  هعسوت  روشک  زاین  اب  بسانتم  یلیصحت  ياه 

یب دوب . اه  هاگـشناد  یـشزومآ  طیحم  رب  مکاح  ياـضف  تشاد ، ییازـسب  ریثأـت  نایوجـشناد  لیـصحت  تیفیک  رد  هک  رگید  ثحب  دروم  ي 
يادا يارب  یملع  یطیحم  لک ، رد  دـیاقع و  هنادازآ ي  زاربا  قیقحت ، هثحاـبم ، زا  ولمم  ییاـضف  دـیاب  نایوجـشناد  یلیـصحت  طـیحم  کـش 

لیلد هب  ناریا ، رد  ییوجـشناد  ياه  شبنج  یلو  دریگ ، یم  رارق  تیمها  يدـعب  هجرد ي  رد  رگید  ياه  شقن  دـشاب . ییوجـشناد  تلاـسر 
رب نایوجشناد  یتیصوصخ ، نینچ  اب  يا و  هعماج  نینچ  رد  عقاو ، رد  دندوب . لاعف  هراومه  هاگـشناد  دلوت  ودب  زا  هعماج ، طیحم  ندوب  هتـسب 

عاضوا هب  هجوت  اب  فلتخم  ياه  نارود  رد  شقن  نیا  هک  دنچ  ره  دنریگ . هدهع  رب  ار  تیعضو  نیا  اب  هلباقم  تیلوئسم  ات  دنتـسناد  یم  دوخ 
ملع و ریسم  زا  ار  نایوجشناد  یگداتفا  بقع  تابجوم  نآ ، تیهام  یلو  تسا ، هدوب  هناحلسم  تاقوا  یهاگ  مارآ و  یهاگ  هعماج ، یـسایس 

يادـتبا زا  تسا . هدوبن  ریثأت  یب  اه  ییاسران  تالـضعم و  نیا  رد  زین  اه  هاگـشناد  روما  هرادا ي  تیریدـم و  هتبلا  دوب . هتخاس  مهارف  قیقحت 
هویـش ي هب  تشاد و  رارق  تلود  تراـظن  هرادا و  تحت  گـنهرف  شزومآ و  روما  هیلک ي  حوطـس ، ماـمت  رد  شزومآ  نیون  هاگتـسد  داـینب 

یشزومآ ياه  هورگ  رییغت  ای  داجیا  دیتاسا ، مادختسا  هب  لقتسم  روط  هب  دنتشاد  قح  اه  هاگشناد  لاس 1373 ش ، زا  دش ؛ یم  هرادا  زکرمتم 
اب زین  شور  نیا  رمتـسم ، قیقد و  تراـظن  مدـع  لـیلد  هب  یلو  دـننک ؛ مادـقا  دوخ  نایوجـشناد  تیفیک  تیمک و  یلیـصحت و  ياـه  هتـشر  و 

شزومآ یهد  تمـس  رد  يریگ  میمـصت  زکارم  ددـعت  زا  یـشان  ياـه  ییاـسران  عفر  روظنم  هب  هجیتن  رد  تشگ  هجاوم  يرایـسب  تالاکـشا 
ناـمزاس طاـبترا  ساـمت و  ياـه  هنیمز  سپ  نآ  زا  تفرگ و  دوخ  هب  يزکرمتم  هرهچ ي  اـه  هاگـشناد  هرادا ي  لاس 1341 ش ، رد  یلاـع ،

لابند هب  دش . هتفرگ  رظن  رد  یلاع  شزومآ  زکارم  هیلک ي  يارب  يدحاو  يزیر  همانرب  یشم و  طخ  تفای و  شیازفا  رگیدکی  اب  اه  هاگشناد 
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يراذگ و تسایس  راک  هب  دش و  لیکشت  شرورپ  شزومآ و  ترازو  رظن  ریز  اه  هاگشناد  يزکرم  ياروش  لاس 1344 ش ، رد  میمصت  نیا 
نوگانوگ للع  هب  دـش و  یم  رتشیب  زور  هب  زور  شرورپ  شزومآ و  هنیمز ي  رد  تکلمم  تاـجایتحا  یلو  تخادرپ ، اـه  هاگـشناد  هرادا ي 

لیلد هب  هجیتن ، رد  دوبن . تشذگ  لباق  یگداس  هب  هک  تشگ  یم  داجیا  دوب  یشزومآ  تاسـسؤم  یمک  دشر  زا  یـشان  ًارثکا  هک  ییاهداضت 
رد یـشزومآ  ياه  همانرب  رد  یـساسا  رییغت  مدـع  رگید ، فرط  زا  درک . یم  تکرح  سکع  تهج  رد  تیفیک  یـشزومآ ، تاناکما  دوبمک 
اه ییاسران  رگید  لاغتـشا و  صوصخب  عامتجا ، یعقاو  ياه  يدنمزاین  اب  یملع  یـشزومآ و  يزیر  همانرب  یگنهامه  مدـع  لاس ، لوط 40 

مامت رد  یشزومآ  يزیر  همانرب  هناخ ، ترازو  نیا  تیلوئسم  دوش . سیـسأت  یلاع  شزومآ  مولع و  ترازو  لهچ  ههد ي  رد  ات  دش  بجوم 
سیـسأت عقاو ، رد  تسویپـن . عوقو  هب  يریگ  مشچ  یحالـصا  ياـه  ینوگرگد  يولهپ  میژر  رمع  یناـیاپ  ياـه  لاـس  اـت  یلو  دوب ، حوـطس 

یناوتان یتسـس و  هب  زین  رما  نالوئـسم  نارازگراک و  دوخ  هک  يا  هنوگ  هب  دربب ، شیپ  زا  يراک  تسناوتن  زین  یلاع  شزومآ  مولع و  ترازو 
یمالـسا بالقنا  عوقو  ات  یهاگـشناد  ناـکرا  تیعـضو  دـنور و  نیا  تروص  ره  رد  دنتـشاد . ناـعذا  یهاگـشناد  تیریدـم  يرادا و  ماـظن 

هعماج ياه  يدنمزاین  ساسا  رب  یشزومآ  متـسیس  روما و  ات  دوب  یمنتغم  رایـسب  تصرف  یمالـسا ، بالقنا  عوقو  اما  تشاد .  همادا  نانچمه 
تیلاعف بـالقنا ، يزوریپ  هحوبحب ي  رد  هک  ارچ  تشگ ، مادـقا  نیا  ندـش  یلمع  زا  عناـم  نوگاـنوگ  لـیاسم  اـب  ههجاوم  یلو  دـنک ، رییغت 

نوگانوگ و دیاقع  دوجو  ریذپان ، بانتجا  یسایس  یعامتجا و  تالوحت  زین  ییاشگزاب  زا  سپ  دوب و  هدش  لیطعت  اه  هاگشناد  رد  یلیـصحت 
هوحن رد  یتموکح  نالوئسم  اب  اه  هاگشناد  ناریدم  رظن  قافتا  مدع  اه ، هاگشناد  رد  یـسایس  فلتخم  ياه  هورگ  تیلاعف  رارقتـسا  داضتم و 
ياـه هورگ  دوجو  رت ، مهم  همه  زا  یـشزومآ و  روما  رد  تیحالـص  نودـب  ياـه  هورگ  تلاـخد  یلاـع و  شزوـمآ  تاسـسؤم  هرادا ي  ي 
یلاع شزومآ  گنهرف و  ترازو  حیحص  تراظن  مدع  دنتشاد و  ار  دوخ  صاخ  دیاقع  یشزومآ  ماظن  رییغت  يارجا  رد  کی  ره  هک  یسایس 

رد نینوخ  یـسایس و  ياهدروخرب  هتـشر  کی  هکلب  دزادنیب ، ریخأت  هب  ار  یلاع  شزومآ  هنیمز ي  رد  یحالـصا  مادقا  اهنت  هن  ات  دش  بجوم 
رد یـشزومآ  بالقنا  عون  يریگ و  لکـش  عقاو ، رد  تخادـنا . ولج  ار  یلاع  شزومآ  رد  يداینب  تارییغت  ریزگان  دـش و  داجیا  اه  هاگـشناد 
رد ینوگرگد  کی  هب  زاین  یمالسا  ناریا  عیاقو ، نیا  یمامت  زا  ادج  یلک و  روط  هب  دندومن . نییعت  یسایس  ياهدروخرب  هنوگ  نیا  ار  ناریا 

، دنتشاد رظن  قافتا  نآ  رب  یلفحم  رـشق و  ره  زا  نارظن  بحاص  همه ي  هک  دوب  يا  هتکن  نیا  تشاد و  یلاع  حطـس  رد  صوصخب  شزومآ ،
زا اه  هاگـشناد  يزاس  كاپ  دح  رد  ار  هلأسم  نیا  یخرب  دوب . نآ  يارجا  شور  رد  فلتخم  ياه  حانج  نیب  یـساسا  ياهرظن  فالتخا  یلو 

ناهاوخ ریخا ، دارفا  رثکا  هتبلا  دنتشاد ؛ رظن  دم  ار  یگنهرف  لماوع  رگید  یخرب  دندید . یم  برغ  رادفرط  بالقنا و  دض  یـسایس و  لماوع 
اه و هاگشناد  یلیطعت  ددصرد  یهاگشناد  هدز ي  تسایس  ياضف  لیلد  هب  رگید  يا  هدع  یلو  دندوب ، اه  هاگشناد  رد  یجیردت  تاحالـصا 

لماوع زا  اه  هاگـشناد  يزاسکاپ  موزل  یفرط و  زا  ریگرد  ياه  کـهورگ  نیب  تنوشخ  زورب  دـندوب . یلیطعت  تدـم  رد  تاحالـصا  ماـجنا 
رد ار  یگنهرف  بـالقنا  حرط  ینیمخ ، ماـما  اـت  تشگ  بجوم  رگید  يوس  زا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  تیبثت  يارب  هدز  برغ  هدز و  قرش 

تیبرت عون  نآ و  یسرد  بلاطم  روشک و  ياه  هاگـشناد  رب  مکاح  یـشزومآ  ماظن  هک  دوب  نیا  یلـصا  هلأسم ي  دنیامن . مالعا  اه  هاگـشناد 
ندـش هتـسب  اب  ناـمز  مهو  بیترت  نیدـب  دـش . یم  یلم  یمالـسا و  یموب ، یلحم ، تسیاـب  یم  هک  دوب  برغ  هب  هتـسباو  نایوجـشناد  یملع 

، اه هاگـشناد  یلیطعت  لوط  رد  دندومن و  هیلوا  فادـها  نییعت  يزیر و  همانرب  هب  عورـش  بالقنا ، ربهر  هدـیزگرب ي  نالوئـسم  اه ، هاگـشناد 
، دوب هدومن  بلج  دوخ  هب  ار  نالوئـسم  هجوت  رتشیب  هک  يا  هلأسم  ادـتبا  نامه  زا  دـندش . داجیا  یگنهرف  بالقنا  داتـس  هب  هتـسباو  ییاهداهن 
زا معا  ار  یمالسا  هاگشناد  دنتـسناوت  یم  رتهب  هزوح  بناج  زا  هدش  هئارا  ياهوگلا  ساسا  رب  هک  ارچ  دوب ، هاگـشناد  هزوح و  تدحو  انامه 

لوط رد  دـننک . يزیر  یپ  يزیر و  همانرب  اه و ... هاگـشناد  هرادا ي  یـشزومآ ، ياضف  یـشزومآ ، ياه  هماـنرب  وجـشناد ، داتـسا و  شنیزگ 
ریـس هک  تفرگ  تروص  داتـس  بناج  زا  اه  هاگـشناد  یگنهرف  تاحالـصا  ماجنا  تهج  رد  يرایـسب  تامادقا  اه ، هاگـشناد  یلیطعت  تدـم 

رد دش . یـسررب  باتک  نیا  ثحابم  لالخ  رد  اهداهن  نیا  تامادقا  یگنهرف و  بالقنا  یلاع  ياروش  هب  داتـس  لیدبت  سپـس  نآ و  سیـسأت 
هرود ي رد  هچ  یگنهرف و  بالقنا  داتـس  ناـمز  رد  هچ  یگنهرف ، بـالقنا  يارجا  يادـتبا  زا  هک  درک  یباـیزرا  روط  نیا  ناوت  یم  عومجم 
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. تفرگ تروص  نآ  هب  التبم  تالضعم  ندرب  نیب  زا  اه و  هاگشناد  ینوگرگد  تهج  رد  يرایـسب  تامادقا  یگنهرف ، بالقنا  یلاع  ياروش 

. دنیآ قیاف  لیاسم  رب  قیرط  نیا  زا  ات  دنربب  شیپ  ندش  یمالسا  ریـسم  رد  ار  اه  هاگـشناد  ناکرا  اه و  هفلؤم  دنتـشاد  راظتنا  تقو  نالوئـسم 
ناوت یمن  تالـضعم ، عفر  تهج  رد  ناشیا  غیرد  یب  تامحز  تقو و  ناراکردـنا  تسد  ياه  شالت  تامادـقا و  هب  یهاـگن  اـب  نونکا  مه 
رگید ترابع  هب  تسا . هدش  عفر  لماک  روط  هب  تالکـشم  هک  درک  اعدا  ناوت  یمن  رگید  فرط  زا  دش . اه  نآ  تامادـقا  رثؤم  جـیاتن  رکنم 

. دوش یم  ساـسحا  تکرح  همادا ي  هب  زاـین  ناـنچ  مه  تسا و  هتفاـی  ققحت  ًاـمامت  یگنهرف  بـالقنا  فادـها  هک  دوـمن  ناـعذا  ناوـت  یمن 
فالتخا عناوم و  دوجو  مغر  یلع  ناشیا  راک  يریگیپ  عوضوم و  تیمها  يایوگ  رما ، نالوئسم  بناج  زا  باتک  نیا  رد  هدش  رکذ  تامادقا 

بالقنا تسکش  موهفم  هب  تسا  هجاوم  نآ  اب  یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  هک  یتالضعم  رکذ  رگید ، يوس  زا  تسا . هدوب  رایـسب  دیاقع 
يریگ یپ  شالت و  یـسانشراک ، هب  جایتحا  یمالـسا  یهاگـشناد  هب  ندیـسر  يارب  زونه  هک  تسا  هلأسم  نیا  يایوگ  هکلب  تسین ، یگنهرف 

خ  / یمالسا يروهمج  رد  یگنهرف  بالقنا  باتک  عبنم : دشاب . یم  عاطقناالب 

سبط رد  اکیرمآ  تسکش 

هللا رکَم  اوُرَکَم و  و   » ۀیآریـسفت دروآ . رد  هزرل  هب  ار  خیرات  لد  هک  تسا  يا  هزجعم  يوار  نیرتهب  سبط ، نابایب  سبط  رد  اکیرمآ  تسکش 
يا هتسشن  نیمک  رد  ياه  گرگ  يارب  دش  یهلا  داصرم  رولبت  سبط ، کشخ  نابایب  دیـسرپ ؛ سبط  ةدیتفت  ریوک  زا  دیاب  ار   « نیرکاملا ُریخ 

ناظفاحزا ، راب رگید  هک  دوب  ههربا  هاپـس  نیا  سپ  تسا ، نینچ  رگا  تسا ؛ یندش  رارکت  خیرات ، : دـنیوگ یم  دـندوب . گرم  هایـس  يوار  هک 
زا تقیقح  اما  قیاقـش . رکیپ  رب  ندز  رجنخ  يارب  هنایـشحو ؛ ینوخیبش  يارب  دوب  ایهم  زیچ  همه  دـش . دوبان  دـمآ و  گـنت  هب  تقیقح  ۀـبعک 

نیمراهچ هاگماش  دوب  یبش  بجع  ام  ۀشیدنا  رد  تسه  ادخ  هک  نآ  زا  لفاغ  ام  ۀـشیر  دـنک  خـیب  زا  هک  تساوخ  یعدـم  دوب : رگید  سنج 
طخ وریپ  يوجـشناد  یتشم  زا  تسکـش ، خلت  معط  دیاش  ات  دنعلبب ، سفن  کی  ار  زیچ  همه  ات  دـندوب  هدـمآ  اه  گرگ  هام . تشهبیدرا  زور 
دوب شوخ  هچ  . دوب ناقـشاع  نطوم  رادساپ  یهلا ، تردق  تسد  ! يرآ مهیدیا .»  قوف  هللادی   » هک نآ  زا  لفاغ  دننک ؛ وحم  اهرطاخ  زا  ار  ماما 
لاـب رد  لاـب  جارعم ، اـت  ار  سبط  يارحـص  تسج و  هعقاو  نآ  رد  ار  لاـصو  ربـعم  دوخ ، صوـلخ  ساـپ  هب  زین  قـشع  ۀـلفاق  زا  ییورهر  هک 

دنک یم  يرای  ار  امش  ادخ  دینک  يرای  ار  ادخ  نید  رگا   « مکرصنی هللا  اورصنت  ا ن  .» دنک یم  نایع  ار  شا  هدعو  قدص  ادخ  دومیپ . کیالم 
تـشذگرس نایب  زا  فدـه  نآرق  تساـخرب .  اـهنآ  يراـی  هب  ادـخ  دـندرک ،  يراـی  ار  ادـخ  نید  نوچ  هک  تسا  ینادرم  داـهج  دزم  نیا  و 

دناوت یم  سبط  هعقاو  اذل  (. نورکفتی مهلعل  صصقلا  صصقاف  ) دریگرارق يدنب  عمج  رکفترادم و  اهنآ  جیاتن  هک  دناد  یم  نیا  ار  ناینیـشیپ 
اوسر هلمج  زا  سبط  يارجام  دـشاب . خـیرات  ناگدـنیآ  يارب  یتربع  سرد  دزاس و  راکـشآ  مدرم  يارب  ار  یبیغ  ياهدادـما  یهلا و  تمظع 

هب سبط  رد  هک  ییارجام  کش  نودب  . تسا ناریا  یمالسا  بالقنا  دض  رب  اکیرما  مسیلایرپما  تسکش  ياه  هئطوت  نیرت  هناحضتفم  نیرت و 
اکیرما گرزب  ناطیش  اریز  دیآ ؛ یم  باسح  هب  نرق  گرزب  تازجعم  زا  یکی  دش ، هجاوم  ییاکیرما  نارودزم  تسکـش  اب  تسویپ و  عوقو 
یلخاد لماوع  هیلک  یگنهامه  هبناـج و  همه  كرادـت  اـب  یماـظن و  تاـناکما  نیرت  هدـیچیپ  نیرت و  قیقد  زا  يریگ  هرهب  اـب  ناوت و  همه  اـب 

يروهمج ماظن  نتخاس  دوباـن  بـالقنا و  نتـسکش  مه  رد  دـصق  هب  تقیقح  رد  اـما  ناریا ، رد  دوخ  ناـسوساج  يدازآ  هناـهب  هب  یجراـخو 
هک ارچ  دنتشاد ، ار  نانیمطا  لامک  تایلمع  نیا  قیفوت  زا  نوگاتنپ  تاماقم  دیفـس و  خاک  نارـس   . درک زاغآ  ار  دوخ  موجه  ناریا ، یمالـسا 

تلم نیا  ظفاح  هراومه  دنوادخ  هک  اجنآزا  اما  دنتسناد ؛ یمن  لیخد  دوخ  تایلمع  تسکش  رد  ار  ییورین  لماع و  چیه  دوخ  لطاب  معز  هب 
رب یهلا  هدارا  هک  دوـش  تباـث  ناـمز  ناـیتوغاط  رب  رگید  راـب  اـت  تفاـی  تینیع  وا  یبـیغ  ياـه  دادـما  زین  سبط  رد  تسا ،  هدوـب  بـالقنا  و 

ریبعت هب  هک   ) یـسوساج هنـال  حـتف  زا  سپ  1 ـ اـکیرما : زواـجت  ياـه  هنیمز  اـه و  هزیگنا  دـش . دـهاوخ  ققحم  رما  نآ  دریگب ، قلعت  يزیچره 
زا یمالسا  بالقنا  خسم  ًاتیاهن  خوسر و  ذوفنرد و  اکیرما  هنارودزم  ياه  هئطوت  تسکش  و  تفرگ )  مان  مود  بالقنا  ینیمخ  ماما  ترضح 

ییادـتبا زا  يداصتقا  میرحت  یماظن و  تادـیدهت  اهنآ ، نتفرگ  تراسا  هب  گرزب و  ناطیـش  اب  زاسمهراب  تنایخ  ياهتـسد  ياـشفا  نورد و 
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اه هئطوت  نیا  رد  گرزب  ناطیش  ياه  یگلاپمه  همه  . دوب یهلارـصن  نیا  نداد  تسکـش  گرزب و  يزوریپ  نیارب  هبلغ  تهج  تامادقا  نیرت 
دیـسر دوخ  جوا  هب  تفای و  زکرمت  یماظن  هلخادـم  يور  رب  ادـتبا  هئطوت  ود  نیا  تهج  رد  تاغیلبت  . دنتـشاد يراکمه  یلدـمه و  اکیرما  اب 

شنامیپ مه  ياهروشک  یمامت  رد  نآ  طسب  يداصتقا و  میرحت  هلأسمرب  تاغیلبت  دیدشت  هب  تفرگن ، يا  هجیتن  هئطوت  نیا  زا  نمـشد  نوچو 
ات یماـظن ، هلمح  لاـمتحا  زا  یمومع  راـکفا  ناـهذا و  فارحنا  مود  دوب ،  نمـشد  هلیح  نیرخآ  هکنآ  لوا  دوـب : تلع  ود  هب  نیاو  تخادرپ 

. دوش فوطعم  يداصتقا  لئاسم  یلخاد و  تالکـشم  هب  وددرگ  شومارف  یجراخ  نمـشد  فرحنم و  هلأـسم  زا  مدرم  ینهذ  هنیمز ي  هکنیا 
تهج اـکیرما  ياـه  حرط  کیتاملپیدـیاه و  شـشوک  تسکـش  هب  دـیاب  تخاـس  مهارف  ار  موجه  نیا  تاـبجوم  هک  ییاـه  هنیمز  مهازا  2 ـ

رد 3 ـ هداز ) بطق  ردـص و  ینب  یطـش ، بیبح  سناه ، كرالک ، يزمر  نوچ  يدارفا  تیرومأم  درک (.  هراشا  دوخ  ناسوساج  يزاـسدازآ 
هاگشنادرگنس ظفح  هناهب  هبزین  راب  نیا  قفانمو ،  تسار  پچ و  ياه  کهورگ  ینعی  اکیرما ، يدایا  لماوع و  نمـشد و  ياه  شالت  لالخ 
يدنبرگنـسو يزیرنوخ  لادج و  گنج و  هب  رایـسب  يوهایه  نتخادنا  هار  هب  اب  یگنهرف ، بالقنا  اب  لباقت  نآ و  ندش  لیطعت  اب  تفلاخم  و 

شتآ 4 ـ تسا . هدوب  یماظن  زواجت  یلک  حرط  زا  یئزج  زین  شخب  نیا  ییوگ  هک  دنتخاس  هدامآ  ار  وج  هنارهام  نانچ  نآ  دندش و  لوغـشم 
تلود مینادب  هک  دوش  یم  نشور  یتقو  زواجت  يارجام  یتفگش  ناتـسدرک  هلئاغ  ناریا و  اب  دوخ  ياهزرم  رد  قارع  ثعب  میژر  ياهیزورفا 

ار ناریا  ریوک  طیارـش  ًابیرقت  هک  ییاج  انوزیرآ (  ياهارحـص  رد  ماـمت  هاـم  زا 5  زواجتم  یتیرومأم  نینچ  صوصخ  رد  اـکیرما  رگزواـجت 
یماظن تاحیلـست  زا  معا  یماظن  ياه  کینکت  نیرت  هدیچیپ  زا  دوب و  هداد  دوخ  ياهودنامک  هب  ار  يا  هدرـشف  هدیچیپ و  تامیلعت  ( تساراد

یـسانشاوه نامزاس  دوب . هداد  صاصتخا  تایلمع  نیا  يارب  ار  يدودـحمان  هجدوب  هدرک و  هدافتـسا  ییامیپاوه  نردـم  عیانـص  ات  یعافد  و 
هک نیا  تلع  هب  دوب و  هداد  رارق  یملع  ینیب  شیپ  دروـم  ًـالماک  ار  سبط  يارحـص  رد  دورف  هقطنم  صوـصخب  ناریا  يوـج  عـضو  اـکیرما 

هرابرد رگید  هتـسجرب  تاکن  تسا . هدیـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  نافوط  عوقو  بولطمریغ و  ياوه  عون  ره  دورو  دوب ، یباـتهم  بش  نآ  ياوه 
هدش لصاح  هدش  هتـشون  تالاقم  اهـشرازگ و  هدمآ و  تسد  هب  كرادـمو  دانـسا  هعلاطم  زا  هک  يرگید  مهم  تاکن  اکیرمآ : یماظن  هلمح 
يارب هک  يروط  هب  ، درک هدافتـسا  یگنج  ياه  کینکت  یماظن و  تاـناکما  نیرخآ  زا  سبط  هعقاو  رد  اـکیرما  1 ـ تسا : ریز  حرـش  هب  تسا 

ناـسوساج يدازآ  يارب  هـک  ییاـهدرگلاب  2 ـ دوـب . هدـش  هـتفرگ  رظن  رد  یتـفگنه  هجدوـب  اـکیرما  هرگنک  فرط  زا  یتاـیلمع  نـینچ  کـی 
. دوباـهنآ لدـم  نیرخآ  زا  اـهرتپوک و  یله  عون  نیرتـهب  زا  ییاـکیرما  ناصـصختم  یباـیزرا  قبط  دـندوب ،  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ییاـکیرما 

عوقو هب  نآرد  تاـجن  تاـیلمع  هک  یبـش  3 ـ تسا . هدوب  راظتنا  زا  رود  ًالماک  تاـیلمع ، ناـیرج  رد  اـهنآ  نداـتفا  راـک  زا  هلأـسم  نیارباـنب ،
هرادا یملع  ياه  ینیب  شیپ  ساسارب  نیا ،  رب  هوالع  تسین ،  يربخ  دـنت  ياهداب  نافوطزا و  اه  بش  نیارد  ًـالومعمو  دوب  یباـتهم  تسویپ 

زا حرط  نیا  يزوریپ  لامتحا  ناسانـشراک ،  یبایزرا  ساسا  رب  4 ـ تسا !! هدوبن  ینافوط  ریوک  ياوه  تایلمع ، بش  رد  اکیرما ، یـسانشاوه 
یـسوساج هنال  هب  نارهت  فارطا  زا  ار  اه  ییاکیرما  دـیاب  یم  هک  يا  هیلقن  لیاسو  هدـننک  هیهت  5 ـ دوب . هدـش  ینیب  شیپ  الاب  هب  دـصرد  دون 

ناتسبرع  ، رصم ياهروشک  6 ـ تسا . هدوب  ناملسم  قلخ  هلحنم  بزح  هب  هتسباو  یمالـسا  یلع  مان  هب  هتخورف  دوخ  رودزم  کی  دنک ، اجباج 
يوروش تیساسح  هب  هجوت  اب  7 ـ دندوب . هداد  رارق  اکیرما  رایتخا  رد  ار  دوخ  تاناکما  تایلمع  نیا  رد  ناتسکاپ  نامع و  هیکرت ،  يدوعس ،

هدش ماجنا  قباس  يوروش  یگنهامه  قفاوت و  اب  تایلمع  نیا  کش  نودب  اهنآ ، مئاد  نتـشادرظن  ریز  اه و  ییاکیرما  تاکرحت  هرابرد  قباس 
بش رد  9 ـ دوب . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  نآ  یلاوح  نارهت و  رد  هقطنم   C، 14 ياهامیپاوه 130 ـ  اهدرگلاب و  يرارطضا  دورف  تهج  8 ـ دوب .
لمح يارب  اـه  نویماـک  یلـصا  هدـننک  هیهت  یمالـسا  یلع  10 ـ تسا . هدوب  نشور  يدوریـش  دیهـش  هاگـشزرو  ياـه  غارچ  سبط ، هثداـح 

ترافـس اب  یمالـسا  بالقناو  هر )  ) ماما هیلع  تارهاظت  يزادنا  هار  هب  صوصخ  رد  یـسوساج  هنال  لاغـشا  زا  لبق  نارهت ، هب  اه  ییاکیرمآ 
؛ دنا هتشاد  یلاعف  رایـسب  شقن  سبط  هب  هلمح  یحارط  نایرج  رد  یتسینویهـص  میژر  نارودزم  11 ـ تسا . هتـشاد  کیدزن  يراکمه  اکیرما 
ره هب  دوب . هدش  یناوارف  هدافتـسا  " زرپ ، نومیـش   " هلمج زا  ادـناگوا  رد  هبتنا "  " هاگدورف هب  هلمح  هشقن  ناحارط  تایبرجت  زا  هک  يروط  هب 

رهظم زین  " رتراک رگید و"  لیفلا  ماـع   1359 تشهبیدرا دوب و 5  لیف  هروس  رب  رگید  یقادـصم  کش  نودـب  دـش ، عقاو  سبط  رد  هچنا  لاح 
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هداس هعقاو  کی  اهنت  هن  تشذگ  هچنآ  هدرتسگ .  نانمؤم  رب  يدـنوادخ  تمحرم  فطل و  تیانع و  و  رگید ، يا  ههربا  یناهج ، هطلـس  ماظن 
هچنآ زج  شیوخ  لد  مشچ  اـب  هک  یناـسک  يارب  یندـنام  یگـشیمه و  تسا  يرکذ  یلیثـمت و  هکلب  دوبن ، یندـش  شوـمارف  رذـگدوز و  و 

همانزور : عبنم ادخ . نانمـشد  رکم  دیک و  یتسـس  نهو و  رب  یهلا و  همات  هقئاف و  تردـق  تابثا  رب  تسا  يرگید  راکذـت  دـننیب و  یم  تسه 
خ  / ناوج

ردص ینب  رارف 

همادا يارب  ردصینب  یسایس  تیافک  مدع  هحیال  دادرخ 1360 ، زور 31  تسا . ناریا  زا  ردص  ینب  رارف  زورلاس  دادرم  متفه  ردص  ینب  رارف 
ماما ترـضح  مکح  رودص  زا  سپ  زور  هحیال 10  نیا  دیـسر . یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  بیوصت  هب  يروهمج  تسایر  بصنم 

دوعسم يو و  كرتشم  رارف  زا  لبق  هتفه  ناریا و 5  یمالسا  يروهمج  حلـسم  ياهورین  لک  یهدنامرف  ماقم  زا  ردصینب  يرانکرب  رب  ینبم 
هب تسناوت  ردـصینب  یـسایس  تیاـفک  مدـع  هحیـال  بیوصت  تفرگ  تروص  روشک  زا  نیقفاـنم   ) قلخ نیدـهاجم  ناـمزاس  سییر  يوجر 

زور 12 هک  ردـصینب  دـهد . همتاخ  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناریا  روهمج  سیئر  نیلوا  هنایوجارجام  جنـشترپ و  یـسایس ، تایح 
مولع هتشر  لیـصحتلا  غراف  يو  دوب . ياهتخانـشان  هرهچ  ادتبا  رد  دمآ  نارهت  هب  يو  لماح  يامیپاوه  اب  ینیمخ و  مامااب  هارمه  نمهب 1357 

رد ادتبا  ردـص  ینب  تسا . هدـنارذگ  روشک  نآ  رد  بالقنا  يزوریپ  نامز  ات  ار  دوخ  رمع  زا  لاس  تسا و 20 سیراپ  هاگـشناد  زا  يداصتقا 
ماجنا نارهت  هاگـشناد  رد  ییارهز  کباب  اب  هک  ياهرظانم  هعماج و  رد  فلتخم  ياهینارنخـس  اب  سپـس  تفاـی و  تیوضع  بـالقنا  ياروش 

ار دوخ  يو  هک  ینامز  هدیدپ  نیا  دنادرگ . صخاش  مدرم  نایم  رد  بالقنا  رادفرط  هدرکلیصحت  رکفنشور   » ناونع هب  ار  دوخ  تسناوت  داد ،
تـسایر تاـباختنا  نیلوا  رد  ردـصینب  دروآ . دوجو  هب  شیارب  یناوارف  نارادـفرط  تسناوـت  درک ، يروـهمج  تساـیر  تاـباختنا  دـیدناک 

يأر نویلیم  دودـح 11  اب  تسناوت  دـش ، رازگرب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  لاس  کی  زا  رتمک  هلـصاف  هب  نمهب 1358 و  رد 5  هک  يروهمج 
رهورف و شویراد  ییابطابط  قداص  یماس  مظاک  یندـم  رادایرد  هدازبطق  قداـص  تیآ  نسح  دـمحم  دیهـش  هلمج  زا  دوخ  ناـبیقر  ریاـس 
زا ًامـسر  ردصینب  يروهمج  تسایر  ددرگ . باختنا  ناریا  یمالـسا  روهمج  سیئر  نیلوا  ناونع  هب  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  یبیبح  نسح 

ياقآ زا  نم  : » دندومرف ینانخس  یط  هر ) ) ماما ذیفنت ، مسارم  رد  دش . زاغآ  درک ، دای  دنگوس  ینیمخ  ماما  ربارب  رد  يو  هک  نمهب 1358   15
بـصن ذـیفنت و  : » دـندوزفا ناشیا  دـشابن ». یتوافت  ناشیحور  لاوحا  رد  يروهمج  تسایر  زا  دـعب  لبق و  نیباـم  هک  مهاوخیم  ردـصینب 
تـسایر یـساسا »  نوناق  زا  تیعبت  مالـسا و  هسدـقم  ماکحا  زا  ناشیا  فلخت  مدـع  هب  تسا  دودـحم  ناریا  ناملـسم  تلم  يأر  بناجنیا و 
تیوقت ببـس  بالقنادـض  ياهکهورگ  هب  نداد  نادـیم  اب  وسکی  زا  تدـم  نیا  رد  يو  دـیماجنا . لوط  هب  هام  اهنت 17  ردـصینب  يروهمج 

هتساخرب ياهداهن  زا  رگید  یخرب  نابهگن و  ياروش  هیئاضق  هوق  یمالسا  ياروش  سلجم  تابوصم  رثکا  رباربرد  رگید  يوس  زا  دش و  نانآ 
هب هتـسباو  بلغا  هک  دروآ  مهدرگ  ار  یناگدرکلیـصحت  زا  یفیط  دوخ  يروهمج  تساـیر  رتفد  رد  ردـصینب  درک . یگداتـسیا  بـالقنا  زا 
هک ار  يدارفا  يولهپ  تموکح  هجراخ  ترازو  ياهتاملپید  زا  يوقت  اضر  رتکد  تراظن  تحت  رتفد  نیا  دندوب . بالقنا  فلاخم  ياههورگ 

هوالع دروآ . مهدرگ  دندوب ، هتـسباو  بالقنا  فلاخم  ياهنامزاس  اههورگ و  رگید  ناربجنر و  بزح  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  یلم  ههبج  هب 
بالقنا زا  هتـساخرب  ياهداهن  اهناگرا و  هیلع  مدرم  میقتـسمریغ  کـیرحت  يارب  ینوناـک  هب  روهمج  سیئر  اـب  مدرم  یگنهاـمه  رتفد  نیا  رب 

هجاوم يریگرد  شنت و  نارحب و  زا  یجوم  اب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياهلاس  نیلوا  رد  ار  ناریا  هعماج  هک  درکلمع  نیا  دوب . هدش  لیدبت 
نینچمه یگنج و  طیارش  رد  هژیو  هب  حلـسم  ياهورین  لک  یهدنامرف  ماقم  رد  ردصینب  تیحالـص  یگتـسیاش و  مدع  اب  هارمه  دوب ، هدرک 

یعاـمتجا و هصرع  رد  ناـمزاس  نیا  هـب  نداد  نادـیم  رد  يو  شقن  نیقفاـنم و   ) قـلخ نیدـهاجم  ناـمزاس  زا  يو  ینلع  حیرـص و  تیاـمح 
يروهمج حلـسم  ياهورین  لک  یهدنامرف  تمـس  زا  ار  يو  یمکح  یط  دادرخ 1360  زور 20  ینیمخ  ماما  ات  دش  ببـس  روشک ، یـسایس 

ءارآ شرازگ  یمالـسا ـ ياروش  سلجم  تقو  سیئر  یناجنـسفر ـ  یمـشاه  ماما  مکح  رودص  زا  سپ  زور   10 دنک . رانکرب  ناریا  یمالـسا 
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سلجم سیئر  همان  هب  خـساپ  رد  زین  هر )  ) ماما دـناسر . ماما  عالطا  هب  يروهمج  تسایر  زا  ردـصینب  لزع  دروم  رد  ار  سلجم  ناگدـنیامن 
سپـس يو  تشاد . یپ  رد  هتفه  تدـم 5  هب  ار  يو  ءافتخا  ردـص  ینب  لزع  دـندرک . لزع  يروهمج  تسایر  زا  ار  ردـصینب  یخـساپ  یط 
كرت سیراـپ  دـصق  هب  ار  نارهت  هناـیفخم  دادرم 1360  متفه  زور  رد  نیقفاـنم ،   ) قلخ نیدـهاجم  ناـمزاس  سییر  يوـجر  دوعـسم  هارمه 
ییاجر یلعدمحم  دیهـش  باختنا  زا  سپ  هتفه  کی  ماما و  طسوت  يروهمج  تسایر  زا  يو  علخ  زا  سپ  هام  کی  ردـصینب  رارف  دـندرک .

گنیئوب يامیپاوه  دنورف  کی  اب  دادرم 1360  متفه  هبنشراهچ  زور  ردصینب  تفرگ  تروص  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تسایر  تمـس  هب 
هب سپـس  رـصم و  هب  ار  هاش  هک  نآ  زا  سپ  هامید 1357  رد  يزعم  تخیرگ  روشک  زا  هاش ، هژیو  ناـبلخ  يزعم ، گنهرـس  یناـبلخ  هب   707

هاگدورف هب  دورو  ماگنه  ردـصینب  دـش . روشک  دراو  یمالـسا ، بالقنا  زا  يرادـبناج  هب  رهاظت  اـب  شکارم  زا  تشگزاـب  رد  درب ، شکارم 
ینیمخ ماما  لماح  يامیپاوه  اب  نمهب 1357   12 ردـصینب ، دوب . هنانز  سابل  هب  سبلم  تناو و  لیبموتا  رب  راوس  روشک ، زا  رارف  داـبآرهم و 

اوق لک  یهدـنامرف  زا  هر ) ) ماما مکحاب  دادرخ 1360  رد 30  دیـسر ؛ يروهمج  تسایر  هب  نمهب 1358  رد 5  دـش ؛ ناریا  دراو  هـسنارف  زا 
یمالـسا ياروش  سلجم  رد  يروهمج  تسایر  همادا  يارب  يو  یـسایس  تیافک  مدـع  هحیال  بیوصت  اـب  دادرخ 1360   31 رد دش ، رانکرب 

ناریا زا   1360 دادرم متفه  ردو  دـش  لزع  يروهمج  تساـیر  زا  هر )  ) ماـما مکح  هب  هحیـال ، بیوصت  بقاـعتم  ریت 1360  لوا  دـش ؛ وربور 
س  / یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  عبنم : تخیرگ 

اکیرما كانتشحو  سوباک  سبط ؛

بالقنا نآ " 1 - جـیاتن  رتراک و  هابتـشا   " سبط هثداح  تبـسانم  هب  ناریا  تلم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ  اـکیرما و  كانتـشحو  سوباـک  سبط ؛
هطقن اه  هد  يالجم  هنییآ و  دوخ  نورد  رد  دشاب ، یم  نافعضتسم  ترـصن  حتف و  تنـس  زا  یقادصم  هیآ و  هک  هنوگ  نامه  ناریا ، یمالـسا 

رد دنا ، هداد  حیجرت  دوعق  رب  ار  مایق  هک  نانآ  يارب  تسا و  ناطیش  رابت  لطاب و  نایرج  رب  تقیقح  طخ  تیمکاح  هرطیس و  خیرات  زا  فطع 
هیلع هک  ار  ییاه  هئطوت  اه و  تمواقم  اه ، شنکاو  ناسانـشراک  هتفگ  هب  انب  ددرگ . یم  رهاظ  یفخ ، یبیغ و  ياهدادما  اه و  تیادـه  بلاق 

و یلیمحت » گنج  «، » یماظن زواجت  زاغآ  ات  يزوریپ   » هرود هس  رد  ناوت  یم  دیـسر  ماـجنا  هب  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  موادـت  يزوریپ و 
- يداصتقا  » و یتینما » - یماـظن مجاـهت  «، » نورد زا  فذـح  ذوفن ، قاـفن و   » تروص هغبـص و  بیترت  هب  هک  درک  یـسررب  هماـنعطق » زا  سپ  »

نابآ  ?? رد  ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  طسوت  اکیرما  ترافـس  یبالقنا  ریخـست  لوا ، هرود  تالوحت  نیرت  يدـج  تسا . هتـشاد  یگنهرف »
ییاکیرما یمیدق  هنال  نیا  ناسوساج  هلیسو  هب  هقطنم ، روشک و  یـسایس  مظن  رد  لالخا  يرگ و  هئطوت  قمع  هب  شنکاو  رد  هک  دوب  ????  

تاـجن يارب  رهاـظ ، هب  هک  تشاذـگ  ارجا  هب  ار  ناریا  هب  هلمح  دـش و  ریحتم  تخـس  هدـحتم  تـالایا  رطاـخ ، نیا  هـب  تـفرگ . تروـص  اـه 
لقتـسم روشک  کی  یـضرا  تیمامت  هب  زواجت  تختیاپ ، یتایح  ياه  تیعقوم  هب  هلمح  اب  هارمه  اما  هدش  هتفرگ  ناگورگ  هب  ياه  تاملپید 

رد ییاکیرمآ  ياهورین  تسکش  زورلاس  تشهبیدرا  مجنپ  . ? دش - لیدبت  یللملا  نیب  گرزب  ییاوسر  کی  هب  تیاهن  اما  تشاد ، یپ  رد  ار 
هک دوـب  هـتفه  رخآ  زیگنا  لد  تـالیطعت  کـی  هیبـش  زیچره ، زا  شیب  سبط ، رد  باـقع  هـجنپ  ییاـکیرمآ  تاـیلمع  تـسا . سبط  يارحص 
اب دـشاب ، دوخ  عون  ياه  نیرتزیگنارب  هرطاخ  ات  تفر  یم  هک  ییاکیرمآ  تـالیطعت  نیا  دـش . ناریو  دـیدش  یناـفوت  نتفرگ  رد  اـب  ناـهگان 

دروم رد  میناوتب  رگا  هتبلا  دش . اکیرمآ  ناربهر  یخیرات  هظفاح  رد  كانتـشحو  سوباک  کی  هب  لدـبم  ارحـص  ياه  نش  زا  ینافوت  ندـیزو 
یم دروم  نیا  رد  زور  ??? باتک  رد  هدحتم  تالایا  تقو  روهمج  سییر  رتراک  یمیج  ! ? مییوگب - نخـس  یخیرات  هظفاح  زا  ناربهر  نیا 

هورگ تماهش  تیبصع ، راوگان و  عیاقو  دوب . دایز  تیقفوم  دیما  میوش . یم  رطاخ  هدرزآ  زور  نآ  تارطاخ  يروآدای  زا  مه  زونه  : » دیوگ
نم تسا . هتـسب  شقن  مرطاخ  رد  همه  همه و  ریوک ، رد  ام  دارفا  زیمآ  هعجاف  گرم  همهزا ، رتالاب  تسکـش و  زا  یـشان  يراسمرـش  تاجن ،

اکیرمآ مدرم  يارب  دوب ، هداد  خر  هک  ار  هچ  نآ  نویزیولت  قیرط  زا  اـت  مدـش  هداـمآ  دوز  حبـص  مباوخب و  مدـش  قـفوم  تعاـس  دـنچ  يارب 
شالت نیا  يارب  ار  دوخ  لیالد  مدرک و  حیرشت  دوب ، هداد  يور  هک  ار  هچ  نآ  متفرگ . هدهع  هب  اصخش  ار  تیلوئسم  مامت  نم  منک . حیرـشت 
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زا ار  دوخ  یگدـنز  ریظن ، یب  یتماهـش  اب  هک  ار  ینابلطواد  مدرک و  يروآدای  ایند  هب  دوب  هدـش  بکترم  ناریا  هک  ار  یلمع  نم  مداد . حرش 
رد یماظن  تسکـش  اب  هک  یتقو  ناریا  نارحب  لح  رد  رتراک  یـساملپید  ندنام  هجیتن  یب  .« ? مداد - رارق  شیاتـس  دروم  دندوب ، هداد  تسد 

ناگیر ات  دـش  دیفـس  خاک  كرت  هب  روبجم  لاـس  راـهچ  زا  سپ  هک  تخاـس  لزلزتم  ناـنچ  ار  وا  تلود  یـسایس  تاـیح  دـش ، هارمه  سبط 
دز مقر  لاـس  نآ  رد  ار  اـکیرمآ  يروهمج  تساـیر  تاـباختنا  هجیتـن  هک  یلماوع  نیرتـمهم  زا  اـعطق  دنیـشنب . وا  ياـج  رب  هاوخ  يروـهمج 
لح يارب  یلاح  رد  رتراک  دوب . ماما  طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  هناعاجش  مادقا  و  هر )  ) ینیمخ ماما  ياه  يربهر  ناریا ، یمالسا  بالقنا 
یم ار  شا  يروـهمج  تساـیر  هلاـس  راـهچ  هرود  زا  زور  نیرخآ  هک  داد  یم  ماـجنا  تعرـس  هـب  ار  اـه  شـالت  نـیرخآ  اـهناگورگ  هلاـسم 

هب ار  شا  هتفه  رخآ  تالیطعت  دش  روبجم  یتح  وا  تسا  هداتسیا  نآ  زارف  رب  یـسوباک  نوچمه  ناریا  مان  هک  هثداح  رپ  لاس  راهچ  دنارذگ .
تفایـض هسلج  رد  هناح  ول  هداس  نارهت ، رد  هک  دیـشیدنا  یم  ینیریـش  تاظحل  هب  راوگان ، هظحل  نآ  رد  دیاش  . دنک وغل  اهراک  عمجت  رطاخ 

اجک سمـسیرک  تالیطعت  رد  هک  مدیـسرپ  مرـسمه  زا  نم  هک  دوب  هدرب  راک  هب  ار  ریبعت  نیا  دوب  هدـش  هداد  بیترت  وا  راختفا  هب  هک  یماـش 
هک دوب  ماش  تفایـض  نیا  زا  دـعب  هام  دـنچ  طقف  و  مشاب . ناریا  رد  ونابهـش  رانک  ار  مایا  نیا  ملیام  نم  تفگ  میورب ، ترفاـسم  يارب  یلیاـم 

ریاس ناهج و  ناناملسم  هنافساتم  . ? تخادرپ - هاش  زا  دوخ  تیامح  يارب  ینیگنس  ياهبرتراک  دیـسر و  يزوریپ  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
نانآ لباقم  رد  دنناشکب و  لاوز  هب  ار  یلاشوپ  ياه  تردق  هک  دنا  هدـشن  قفوم  یناهج  رابکتـسا  نوگانوگ  ياه  ییاوسر  دوجو  اب  اه  تلم 

هکدنا هدوبن  هنوگ  نآ  زین  راتفر  لامعا و  رد  دنراد . اکتا  یهلا  يورین  نامیا و  هوق  هب  رت  مک  اریز  دنهد ، لیکـشت  زاسراک  دحاو و  يا  ههبج 
هصرع نیدنچ  رد  ناریا  ناملسم  تما  یلو  دنبای ، هبلغ  لطاب  دونج  رب  یبیغ  ددم  هب  ات  دننک  مهارف  ار  قح  ترـصن  یهلا و  دادما  ياه  هنیمز 
لزلزت نامیا و  یتسـس  زا  یناهج  نایناج  زا  ساره  میب و  هنوگره  نیاربانب  دش . دهاوخ  زوریپ  یناطیـش  تردق  ره  لباقم  رد  هک  دومن  تباث 

 / تشهبیدرا 1359  5 نامز :  نآ "  جیاتن  رتراک و  هابتـشا   " سبط هثداح  تبـسانم  هب  ناریا  تلم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ  دراد . تیاکح  اهرواب 
ناریا هب  اکیرما  یماظن  هلمح  تبـسانم :  نآ  جـیاتن  رتراـک و  هابتـشا  عوضوم :  دـنبرد  ناریمـش ،  نارهت ،  ناـکم :  یناثلا 1400  يداـمج   9
رتراک ياهرذع  دیدینـش و  ار  اکیرما  یماظن  تلاخد  ناریا ،  هدـنمزر  تلم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ناریا  تلم  بطاخم :  سبط "  هثداح  "

هب ار  ایند  دـنزب و  تسد  یتیانجره  هب  تسا  رـضاح  يروهمج  تساـیر  هب  لوصو  يارب  رتراـک  ما  هتفگ  ارارک  هک  بناـجنیا  . دیدینـش زین  ار 
هب ندز  تسد  اب  دنک  یم  نامگ  هک  تسا  نآ  رد  رتراک  هابتـشا  و  دوش ؛ یمو  هدـش  رهاظ  يرگید  زا  سپ  یکی  نآ  دـهاوش  دـشکب ، شتآ 

نادرگیور يراکادـف  چـیهزا  زیزع  مالـسا  يارب  شیوـخ و  لالقتـسا  يدازآ و  يارب  هک  ار  ناریا  تلم  دـناوت  یم  هناـقمحا  ياـهرونام  نیا 
یبتکم هچ  اب  تسور و  هبور  یتلم  هچ  اب  هدرکن  ساسحا  زاـب  رتراـک  . دـنک فرـصنم  تسا  تیناـسنا  ادـخ و  هار  هک  شدوخ  هار  زا  تسین ، 

 ، تیانج تسایر و  لاس  دنچ  هب  ندیسر  يارب  ( 1  ! ) تسودناسنا صخش  نیا  تسا .  داهج  ام  بتکم  نوخ و  تلم  ام  تلم  دنک . یم  يزاب 
هعقاو عبط  هک  یتروص  رد  دـشاب ، هدرک  رارقا  ار  رفن  تشه  شتیانج ،  نداد  هولج  مک  يارب  تسا  لـمتحم  هک  درک ، هاـبت  ار  یهورگ  ناـج 

ضرعم رد  نادرگرـس و  تول  ریوک  رد  مه  رفن  اههد  دـنا و  هداد  تسد  زا  وا  تاوهـش  هار  رد  ار  دوخ  ناج  رفناههد  هک  دـهد  یم  تداهش 
هورگ نیا  رگا  هک  دنادب  دیاب  رتراک  دنا . هداد  ام  هب  هک  تسا  یتاشرازگ  فلاخم  دـنا ، هدرب  ار  امیپاوه  نارفاسم  همه  هکنیا  ياعدا  دـنگرم 

یـسوساج هنال  رد  سوبحم  سوساجرفن  هاجنپ  زا  اهنآ و  زا  کی  چـیه  زا  نونکا  دـندوب  هدرک  هلمح  نارهت  رد  اـکیرما  یـسوساج  زکرم  هب 
هب هلمح  ناریا ،  هب  هلمح  هک  دـنادب  دـیاب  رتراک  اکیرما . روهمج  سیئر  رتراـک ، یمیج  - 1 دندوب . هدـش  منهج  راپـسهر  همه  دوبن و  يربخ 

مامت زا  تفن  عطق  بجوم  ناریا  هب  هلمح  هک  دنادب  دیاب  رتراک  دنتسین . توافت  یب  رما  نیا  رد  ناهج  ناناملـسم  تسا و  نیملـسم  دالب  مامت 
دهاوخ يرثا  نانچ  اکیرما  تلمرد  وا  هناـقمحا  لـمع  نیا  هک  دـنادب  دـیاب  رتراـک  دـنک . یم  جیـسب  وا  دـض  رب  ار  اـیند  دـش و  دـهاوخ  اـیند 

رفـص هب  ار  دوخ  یـسایس  تیثیح  هنایـشان  رایـسب  لمع  نیا  اب  هک  دنادب  دیابرتراک  درک . دـهاوخ  وا  نافلاخم  ار  وا  نارادـفرط  هک  تشاذـگ 
کی هرادا  زا  هداد و  تسد  زا  ار  رکفت  تردق  هک  درک  تباث  دوخ  لمع  نیا  اب  رتراک  دنک . دـیما  عطق  دـیاب  يروهمج  تسایر  زا  دـناسر و 
رخف تداعس و  ار  تداهش  هک  دنا  هدش  گرزب  یبتکم  اب  ام  ینویلیم  تلم 35 هک  دنادب  دیاب  رتراک  تسا .  زجاع  اکیرما  لثم  گرزب  روشک 
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يارب ناریا  هب  اکیرما  هک  یگنج  نردم  ياهگرب  زاس و  مامت  هک  دنادب  دیاب  رتراک  و  دننک . یم  دوخ  بتکم  يادفار  ناجورـس  دـنناد و  یم 
ناج يالب  تسا و  یماـظتنا  ياوق  ریاـس  گرزب و  شترا  تسد  هب  تسا و  دوجوم  نونکا  تسا ،  هداد  عولخم  هاـش  ناـمز  رد  دوخ  هاـگیاپ 
مامت اب  یلاعت  كرابت و  يادخ  رما  هبدیاب  ام  هدنمزر  فیرش و  تلم  تسا ،  هدز  هناقمحا  راک  هب  تسد  گرزب  ناطیـش  هک  نونکا  تسوا . 

يرمرادـناژ و شترا و  یماظتنا ،  ياهورین  ددرگ . دوخ  نانمـشد  اب  دربن  هدامآو  دوش  ایهم  لاعتم  يادـخ  تردـق  هب  لاکتا  اـب  دوخ و  ناوت 
هک دنشاب  ایهم  مالسا  يراکادف  يارب  زورما  دنا  هدومن  زهجم  ار  دوخ  هک  ینویلیم  تسیب  هاپس  و  دنـشاب ، شاب  هدامآ  لاح  هب  نارادساپ  هاپس 
هار دوخ  هب  یـساره  دروخ ، تسکـش  رداق  يادـخ  رما  هب  هک  هناقمحا  روناـم  نیا  زا  و  دـننک ؛ عاـفد  دوخ  یمالـسا  روشک  زا  موزل  عقوم  رد 

، دنزب هناهلبا  راک  نیا  لاثما  هب  تسد  رگا  هک  منک  یم  راطخا  رتراک  هب  بناجنیا  تسا .  ناملـسم  تلم  نابیتشپ  ادـخ  وام  اب  قح  هک  دـنهدن 
ناج لوئسم  درادن و  ناکما  تلود  ام و  يارب  دنتسه  هناخسوساج  ناسوساج  نابهگن  هک  يرویغ  و  ( 2) زرابم ناملسم و  ناناوج  نیا  لرتنک 

هب مالـسااب  فلاـخم  پچ و  فرحنم  ياـههورگ  هـک  ناتـسدرک  ياـیاضق  رد  هـک  مـهد  رکذـت  دـیاب  اریخا  نـمو  تـسوا .  صخـش  ناـنآ ، 
نآ رد  ماـما .  طـخ  وریپ  ناملـسم  نایوجــشناد  ییاـکیرما 2 - پچ  ياـههورگ  هک  اههاگـشناد  ياـیاضق  رد  و  دـنا ، هتـساخرب  يرگبوـشآ 

یماظن تلاخد  رتراک و  هلمح  اب  ناریا  ياهزرم  رد  قارع  ینوناق  ریغ  تلود  ياهیرگبوشآ  و  دـنا ، هدز  بوشآ  هب  تسد  سدـقم  ياـهناکم 
بوشآ هب  تسد  اـهنآ  جراـخ  اـی  اههاگـشناد و  رد  فرحنم  ياـههورگ  نیا  رگا  ساـسح  عـقوم  نیا  رد  و  دراد ، یـسوملم  هطبار  ناریا  رد 

ضامغا و درک و  دهاوخ  نشور  نانآ  اب  ار  دوخ  فیلکت  دیمهف و  دهاوخ  راوخناهج  ياکیرما  اب  ار  نانآ  نارس  میقتـسم  هطبار  تلم  دننزب ،
عافد دوخ  روشک  زا  دندنویپب و  تلم  هب  هک  منک  یم  تحیـصن  ناناوج  همه  هب  بناجنیا  و  دوبدهاوخ . یمالـسا  تسایـس  فلاخم  هار  وفع ،
عطق نیملسم و  مالسا و  تمظع  لاعتم  دنوادخزا  تسا .  همه  تحلصم  هب  فوفص  تدحو  هک  دنراذگ  رانک  ار  یفارحنا  ياهبتکم  دننک و 

 - 12 دلج :  هر - )  ) ینیمخ ماما  هفیحـص  ینیمخلا  يوسوملا  هللا  حور  هللا .  همحر  مکیلع و  مالـسلاو   . مراتـساوخ ار  نارابج  نیدسفم و  دی 
خ  / ناوج همانزور  : عبنم  255 هحفص : 

يربهر هب  يا  هنماخ  هللا  ۀیآ  باختنا 

، تیعجرم يربهر ، ناگربخ  يا ، هنماخ  ... ۀـیآ ا يربهر ، يدـیلک :  تاملک  یتّنج  يدـهم  هدنـسیون : يربهر  هب  يا  هنماـخ  هللا  ۀـیآ  باـختنا 
ناهج هب  هدید  یبهذـم  هداوناخ  کی  رد  سدـقم  دهـشم  رد  ش  . ـ لاس 1318 ه رد  ياهنماخ  یلع  دیـس  هللا  ۀـیآ  داهتجا  ، يربهر تیحالص 

راید نامه  رد  ار  شیوخ  یکدوک  نارود  ناشیا  دنتسه . ع )  ) داجس ماما  كاپ  لسن  زا  ینیسح و  لیصا  تاداس  زا  ياهنماخ  نادناخ  . دوشگ
ناشیا یملع : هقباس  ( 1 .) دـیدرگ لئان  لضف  ملع و  زا  یئالاب  لحارم  هب  و  درک ، يرپس  يوقت  دـهز و  ملع و  لـها  ياهداوناـخ  ناـماد  رد  و 
نارود نامه  زا  ار  يوزوح  سورد  ندناوخ  دنچ  ره  دش . دهـشم  هیملع  زوح ? دراو  ناتـسریبد  هلحرم  ات  دیدج  سورد  ندـنارذگ  زا  سپ 

رتمک یط  رد  دهشم  مهم  دیتاسا  رضحم  رد  دوخ و  زوسلد  دنمشناد و  ردپ  تراظن  اب  ار  هزوح  حطـس  سورد  و  دوب ؛ هدرک  زاغآ  ناتـسریبد 
لاس اـت  ش و  . ـ لاس 1337 ه رد  ( 2 .) دومنیم تکرـش  هر )  ) ینالیم اۀـیآ ... جراخ  سرد  رد  یگلاس  نس 18  زا  دومن و  يرپس  لاـس  زا 6 
ماـما يدرجورب ، هللا  ۀـیآ  نوـچ  یناـگرزب  رـضحم  زا  و  دـندش . هفـسلف  هقف و  رد  یلاـع  تالیـصحت  همادا  هب  لوغـشم  مـق  رد  ش  . ـ 1343 ه

تعجارم دهشم  هب  ناشیا  ندش  انیبان  ناشردپ و  يرامیب  رثا  رب  یلو  دندرب . رفاو  هدافتسا  یئابطابط  همالع  يرئاح و  یـضترم  خیـش  ینیمخ ،
املع زا  يرایـسب  تاملک  رد  ناـشیا  یملع  توق  تیحالـص و  ( 3 .) دنتخادرپ لیـصحت  همادا  سیردت و  هب  ردـپ  زا  يراتـسرپ  نمـض  درک و 

هلظدم ياهنماخ –  یلع  دیس  جاح  هللا  ۀیآ  باطتسم  ترضح  هر :)  ) ینیکشم ۀیآ ا ... ( 4 :) مینکیم هراشا  یخرب  هب  هک  تسا  هدش  سکعنم 
دمحم ۀـیآ ا ... دـشابیم . يربهر  مظعم  ماقم  يدـصت  تقایل  و  هیعرـش ، ماکحا  طابنتـسا  تردـق  داهتجا و  تهاقف و  ماـقم  دـجاو  یلاـعلا -

? نیب مایق  اب  هل  مظعم  داهتجا  هتاکرب - تماد  ياهنماـخ –  هللا  ۀـیآ  ترـضح  يربهر  يارب  ناـگربخ  سلجم  رد  يریگ  يأر  ماـگنه  ینمؤم :
تداهش نونکا  مدرب و  یپ  ناشیا  داهتجا  هب  ٌاصخش  یهقف  تاثحابم  تاسلج  رد  روضح  هطساو  هب  ٌادعب  یلو  دوب  تباث  بناجنیا  دزن  یعرش 
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هکلب دشابیم  ملسم  دهتجم  اهنت  هن  ياهنماخ  ... ۀیآ ا یعناص : فسوی  ۀیآ ا ... تسا . طیارشلا  عماج  لداع و  يدهتجم  هل  مظعم  هک  مهد  یم 
ملـسم و يدـهتجم  ناونع  هب  یلاع  بانج  زا  اهراب  ماما  ترـضح  ینیمخ : اـقآ  دـمحا  جاـح  دـشابیم . عاـبتالا  بجاو  طیارـشلا  عماـج  هیقف 

هلیسو هب  یمالسا  بالقنا  شزیگنا  ياههقرج  دناهدومرف  ناشیا  دوخ  هک  هنوگنامه  یـسایس : ياهتیلاعف  دندرب . مان  يربهر  يارب  درف  نیرتهب 
شورخ میظع و  تکرح  هب  دـندومن و  عورـش  یعوـن  هـب  ار  تازراـبم  ياهلاس 1334  ناـمه  رد  و  دـش . روهلعـش  ناـشیا  رد  يوفـص  باون 

صوصخ رد  ار (  ناشیا  مایپ  هک  تفاـی  تیرومأـم  هر )  ) ماـما يوس  زا  لاس 1342  رد  راب  نیتسخن  و  دنتـسویپ . هر )  ) ماما ترـضح  یبالقنا 
یگنهرف و تازرابم  یپ  رد  و  دـنناسرب . ناسارخ  ياـملع  ینـالیم و  ۀـیآ ا ... هب  مرحم ) هاـم  رد  نویناـحور  یتاـغیلبت  ياـههمانرب  یگنوگچ 
ریگتسد و كاواس  طسوت  راب  شـش  بالقنا  يزوریپ  نامز  ات  هاش ، ماظن  دض  رب  فلتخم  ياهباتک  فیلأت  یتح  ناوارف و  ياه  ¬ يرگاشفا
ار زرابم  تیناحور  هعماج  ناینب  نارهت  مق و  نویناحور  زا  ياهدع  قافتا  هب  لاس 1356  رد  ناشیا  ( 5) تفرگ رارق  ناوارف  ياههجنکش  تحت 

نامز ات  تفای و  تیوضع  یمالـسا  بالقنا  ياروش  رد  هر )  ) ماما ترـضح  روتـسد  هب  بالقنا  یئادتبا  ياهزور  نامه  رد  دومن و  يزیرهیاپ 
ياروش سلجم  رد  نارهت  مدرم  یگدـنیامن  نارادـساپ ، هاپـس  یتسرپرـس  لـثم  یتـموکح  فلتخم  بصاـنم  رد  يربـهر  هب  ناـشیا  باـختنا 
ياروش تسایر  یـساسا ، نوناق  يرگنزاب  ياروش  سیئر  بئان  ماـظن ، تحلـصم  صیخـشت   ، ياروش تساـیر  يروهمج  تساـیر  یمالـسا ،

(7 :) يربهر باختنا  نامز  طئارش  ( 6 .) دندوب مدرم  ماظن و  هب  يرازگتمدخ  لوغـشم  نارهت و ... هعمج  زامن  تماما  روشک ، يراذگ  تسایس 
تما ماما  ش  . ـ دادرخ 1368 ه رد  تسا . باختنا  نیا  دایز  تیمها  رگنایب  دـندش  باختنا  يربهر  مظعم  ماقم  هک  ینامز  طئارـش  رب  يرورم 

هجلاعم زا  لصفم  یشرازگ  بش  ره  امیـس  ادص و  تفرگ . رارق  یحارج  لمع  تحت  يرتسب و  ناتـسرامیب  رد  یـشراوگ  يزیرنوخ  تلع  هب 
دنچ اهنت  هک  یلاح  رد  مهدزیـس  زور  رـصع  رد  هکنیا  اـت  دوب  اـپ  رب  شیاـین  اـعد و  مسارم  دـجاسم  همه  رد  درکیم . شخپ  ماـما  ترـضح 

( هر  ) ماـما یمومع  لاـح  هک  دـش  هدـناسر  مدرم  عـالطا  هب  ناـهگان  دـش . شخپ  هر )  ) ماـما هنازور  يورهداـیپ  شرازگ  ربـخ  شلبق  تعاـس 
ناشیا جلاعم  ناکـشزپ  دادرخ 68  مهدزیس  هبنـش  بش  تعاس 10 رد  هکنیا  ات  دـشیم  رتدـب  ناـشیا  لاـح  هظحل  هب  هظحل  تسا و  دـعاسمان 

مدرم و دش و  شوپ  هایـس  اج  همه  دش . مالعا  مهدراهچ  زور  رد  ماما  توف  ربخ  دـندومن . مالعا  ار  هر )  ) ماما توف  هدرک و  يدـیماان  راهظا 
هـصالخ ریز  ياهروحم  رد  ار  اه  ¬ ینارگن نیرتمهم  ناوتب  دـیاش  دـندوب . بالقنا  هدـنیآ  نارگن  هدراو  تبیـصم  زا  راب  مغ  یلد  اب  نیلؤسم 

عورـش لامتحا  دش و  سب  شتآ  شریذپ  هب  رجنم  طقف  هک  ونژ  تارکاذم  ندـنام  هجیتن  یب  قارع و  طسوت  حلـص  شریذـپ  مدـع  - 1 درک :
حلص - 4 نآ ؛ يزاسزاب  موزل  گنج و  ياه  ¬ یبارخ - 3 يربهر ؛ یماقم  مئاق  زا  يرظتنم  لزع  تاعبت  - 2 دوب ؛ هدشن  یفتنم  گنج  ددجم 

هک هقطنم  رد  حلـص  رارقتـسا  هب  شیارگ  هیروس و  لثم  بارعا  یـضعب  یتاحیلـست  نیمأت  زا  يوروش  تسایـس  رییغت  - 5 لیئارـسا ؛ اب  بارعا 
رفس یناوخارف  رد  اهروشک  یضعب  تخس  شنکاو  يدشر و  ناملـس  رابرد ? هر ) ) ماما مکح  - 6 دشیم ؛ لیئارسا  هاگیاج  میکحت  هب  رجنم 

رد هل : مظعم  باختنا  ناگربخ و  هر ؛) ) ماما توف  زا  دعب  مدرم  ندرک  دـیماان  رد  یجراخ  ياههناسر  نیگآرهز  تاغیلبت  - 7 ناریا ؛ زا  ناشیا 
اب رظن  لداـبت  ثـحب  زا  سپ  دادرخ و  زور 14  رد  هسلج  لیکـشت  اب  دوخ  ینوناق  هفیظو  ساـسا  رب  يربهر  ناـگربخ  هک  دوب  یطئارـش  نینچ 

طیارـش یلعف  یـساسا  نوناق  مهن  دصکی و  لصا  قبط  دندومن . یفرعم  بالقنا  ربهر  ناونع  هب  ار  ياهنماخ  یلع  دیـس  هللا  تیا  ءارآ  تیرثکا 
؛ یمالـسا تما  يربهر  يارب  مزال  ياوقت  تلادع و  - 2 هقف ؛ فلتخم  باوبا  رد  يارب  مزال  یملع  تیحالـص  - 1 تسا : لیذ  حرـش  هب  ربهر 
، قوف طیارـش  نیدجاو  ددعت  تروص  رد  يربهر . يارب  یفاک  تردق  تیریدـم  تعاجـش ، ریبدـت ، یعامتجا ، یـسایس و  حیحـص  شنیب  - 3

ماما لاحترا  نامز  رد  روشک  یـساسا  نوناـق  هک  اـجنآ  زا  اـما  ( 8 .) تسا مدـقم  دـشاب  يرتيوق  یـسایس  یهقف و  شنیب  ياراد  هک  یـصخش 
یلو دوب . هدش  لامعا  یتاحالصا  زین  ربهر  طئارـش  تبـسن ، تشاذگیم و  رـس  تشپ  ار  حالـصا  يرگنزاب و  یناهن  لحارم  ناشیا  رما  هر ،) )

داهتجا طرش  هدش ، ماجنا  حالـصا  قبط  ایآ  هک  دومن  هجاوم  لاؤس  نیا  اب  ادتبا  رد  ار  يربهر  ناگربخ  دوب ، هدیـسرن  ءارجا  لحرم ? هب  زونه 
ینبم ماما  رظن  زارحا  زا  دعب  اما  تسا . یلعف  تیعجرم  حالصا ، زا  لبق  یـساسا  نوناق  قبط  يربهر  طرـش  هکنیا  ای  تسا  یفاک  يربهر  يارب 

باختنا يربهر  يارب  یلعف  تیعجرم  طرـش  موزل  مدـع  رب  ینبم  یـساسا  نوناق  يرگنزاـب  ياروش  قاـفتا  تیعجرم و  طرـش  ندوبن  مزـال  رب 
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یناجنـسفر یمـشاه  مالـسالا  تجح  دیـسر . ماجنا  هب  يربهر  ندوب  یئاروش  یفن  اب  دیدج و  نوناق  ساسا  رب  ناگربخ  سلجم  طسوت  ربهر 
عجارم نایم  زا  تفگیم  هک  هتشذگ  یساسا  نوناق  رد  دوب  هتکن  کی  دیوگیم « : هراب  نیا  رد  دادرخ 1368  مهدزون  هعمج  زامن  هبطخ  رد 

هک تسا  نآ  ریسفت  رد  رظن  ود  نوچ  میوگیم  ای »  » نم هکنیا  دنراد ، تیعجرم  تیحالص  دنراد ، يربهر  تیحالص  هکیناسک  ای  حالصیذ 
ار يربهر  ماقم  مئاـق  هک  یلبق  تاـباختنا  رد  اـم  دـنراد . يربهر  تیحالـص  هک  یناـسک  اـی  تسا  مزـال  يربهر  يارب  لـعفلاب  تیعجرم  اـیآ 
، ار یلعف  تیعجرم  هن  دشاب  هتشاد  ار  تیعجرم  تیحالـص  هک  تسا  یـسک  نآ  نوناق ، روظنم  هک  دوب ) نیا   ) ناگربخ رظن )  ) میدرک باختنا 
، یلو دوب  نیا  ناگربخ  رظن  لاح  ره  هب  میداد . يأر  نآ  يور  و  دندرک . دییأت  ار  تیحالص  همه  یلو  دنتشادن  تیعجرم  نامز  نآ  رد  نوچ 

دندوب يربهر  يارب  تیعجرم  دـیق  فلاخم  ادـتبا  نامه  زا  ماما  یلیبدرا ، ۀـیآ ا ... زا  لـقن  هب  نینچمه  ( 9 .«) دوب نآ  رد  تیعجرم  تیحـالص 
ماما هک  يریبعت  عقاو  رد  دـیراذگب . دـندومرف  تسا  هلأسم  نیا  رب  ینبم  ءاـضعا  يأر  دـندوب  هدـید  ماـما  تساوخیم و  ناـگربخ  نوچ  یلو 

ۀیآ تیحالـص  هب  یتاراشا  لاحترا  زا  لبق  هر )  ) ماما موحرم  ( 10 .) تسا هدوب  ناگربخ  دییأت  دروم  لداع  دـهتجم  نامه  دوب  ناشرظن  دروم 
رد دیوگیم : هنیمز  نیا  رد  یناجنـسفر  یمـشاه  مالـسالا  ۀجح  دـش  ناگربخ  يارب  یبوخ  يامنهار  هک  دنتـشاد  يربهر  يارب  ياهنماخ  هللا 
دـش ثحب  میتشاد ، روضح  هدـنب  ياهنماخ و  ياقآ  اقآ و  دـمحا  جاح  ریزو ، تسخن  ياـقآ  یلیبدرا ، ۀـیآ ا ... هوق و  هس  نارـس  هک  ياهسلج 

. دیایب شیپ  يربهر  ألخ  تسا  نکمم  میراد و  لکشم  یـساسا  نوناق  نیا  اب  دعب  ام  دتفایب  قافتا  ياهیـضق  رگا  هک  دوب  نیا  ماما  اب  ام  فرح 
اب رخآ  رد  ( 11 .) ياهنماخ ياقآ  نیمه  دـندومرف : ناشیا  یـسک ؟ هچ  میتفگ  دـیراد  مدآ  امـش  دـیآیمن  شیپ  يربهر  ألخ  دـنتفگ : ناـشیا 
هب درک  دامتعا  یـسک  هب  دوشب  رگا  ماما  توف  زا  دعب  میناسریم : نایاپ  هب  ار  ثحب  ياهنماخ  ۀیآ ا .. رابرد ? ینیدـلا  ءاهب  ۀـیآ ا .. زا  یمالک 

دیاب تسا . ياهنماخ  ياقآ  میراد ، دیما  وا  هب  ام  هک  یـسک  تسا . رتکیدزن  ماما  هب  دارفا  همه  زا  ناشیا  تسا . ياهنماخ ) ۀـیآ ا ..  ) دیـس نیا 
: تشون یپ  ( 12 .) تسا زرحم  ام  دزن  تسام و  دید  نیا  یلو  دینکیم  بجعت  دینکیمن و  لوبق  ام  زا  امش  دشابن . اهنت  هک  درک  کمک  وا  هب 
، تفرعم رـشن  یمالـسا ، تاـغیلبت  ناـمزاس  هب  هتـسباو  مولعلارقاـب  هدکـشهوژپ  راربا ، نشلگ  مق ، هیملع  هزوـح  نارگـشهوژپ  زا  یعمج  ( . 1)

زکرم رثوک ، لسن  هاپس ، یمالسا  تاقیقحت  هدکـشهوژپ  ( . 4 . ) ص 974 ج 2 ، راربا ، نشلگ  و3 . ( 2  ) ص 973 ج 2 ، مود ، پاـچ  ، 1382
نشلگ ( . 6  ) ص 975 ج 2 ، راربا ، نـشلگ  ( . 5 . ) ص 88 مود ، پاـچ  ناتسمز 1376 ، هاپـس ، رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  یمالـسا  تاقیقحت 

ص مجنپ ، پاچ  ، 1378 نارود ، رشن  یندم ، یساسا و  نوناق  ریگناهج ، روصنم ، ( . 8  ) ات 63 ص 50  رثوکلسن ، ( . 7  ) ص 976 ج 2 ، راربا ،
دادرخ 1368، هبنـش 20  خروم  تاعالطا ، همانزور  و  ص 15 و 4 . دادرخ 1368 ، هبنـش 20  خروم  یمالـسا ، يروهمج  همانزور  ( . 9  ) 65

خروم یمالـسا  يروهمج  همانزور  ( . 11  ) ص 4 و 15 دادرخ 1368 ، هبنش 20  خروم  یمالـسا  يروهمج  همانزور  ( . 10 . ) ص 15 و 14
خ ( / ع  ) مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  ص 969 . ج 2 ، راربا ، نشلگ  ( . 12  ) دادرخ 1368 ص 4 و 15 هبنش 20 

يزوریپ ات  سیراپ  هب  ینیمخ  ماما  ترجاهم  زا  یمالسا  بالقنا 

ینامز 14 يهلـصاف  هدـیکچ : یگیاب  يربکا  یلع  ربکا  یلع  هدنـسیون : يزوریپ  اـت  سیراـپ  هب  ینیمخ  ماـما  ترجاـهم  زا  یمالـسا  بـالقنا 
ترجه زا  هک  یناـمز  يههرب  نیا  دـیآیم . باـسح  هـب  یمالـسا  تـضهن  خـیرات  يهتـسجرب  لوـصف  زا  یکی  نـمهب 1357 ، ات 22  هاـمرهم 

شیپ هب  ار  بالقنا  ریـسم  کی  ره  هک  تسا  یتاـقافتا  ثداوح و  زا  ولمم  دریگیمرب ، رد  ار  بـالقنا  يزوریپ  اـت  سیراـپ  هب  ماـما  ترـضح 
نآ و ياهدادیور  عیاقو و  یهافـش ، خیرات  یـشهوژپ  شور  بلاق  رد  یمالـسا  بالقنا  دانـسا  زکرم  قوف ، نامز  تیمها  هب  هجوت  اب  دربیم .

باتک بلاـق  رد  هک  تسا  هداد  رارق  یـسررب  دروم  ماـیا  نیا  ياـهتیقفوم  شنیرفآ  رد  ار  ینیمخ  ماـما  زاستشونرـس  رگتیادـه و  شقن 
ار باتک  نیا  زا  يا  هدیزگ  ریز  راتشون  تسا . هدش  رـشتنم  يزوریپ  ات  سیراپ  هب  ینیمخ  ماما  ترجاهم  زا  یمالـسا  بالقنا  یهافـش  خیرات 
زا تشاد و  تماقا  قارع  رد  اهلاس  هک  ییاعد  دومحم  دیـس  مالـسلاتجح  سیراپ : هب  ماما  ترجه  دریگ . یم  رب  رد  ماـیا  نیا  اـب  بساـنتم 

دروـم رد  دوـب ، طاـبترا  رد  یقارع  تاـماقم  اـب  ناـشیا  فرط  زا  ناـمز  نـیا  رد  دـشیم و  بوـسحم  ماـما  ناـکیدزن  زا  نیدــمتعم و  هـلمج 
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دروآیم راشف  اه  یقارع  هب  هریزجلا ، دادرارق  يانبم  رب  هاش  میژر  دیوگیم : دـش ، هسنارف  هب  قارع  زا  ماما  تمیزع  هب  رجنم  هک  ییاهنایرج 
ارم زور  کی  هک  نیا  ات  دـندرکیم  رتدـیدش  ار  تیدودـحم  زور  هب  زور  مه  اه  یقارع  دـنریگب . ار  ماـما  یتازراـبم  ياـهتیلاعف  يولج  اـت 

اب طباور  رطاخ  هب  یلو  میراذـگیم ، مارتحا  امـش  هب  هک  نیا  نیع  رد  ام  هک  نیا  رب  ینبم  دـنداد ، نم  هب  ماما  يارب  یمایپ  امـسر  دنتـساوخ و 
یتقو دشابن . ینلع  تروص  نیا  هب  اه  تیلاعف  دییامنب و  ار  ام  طیارـش  تیاعر  هک  میهاوخیم  امـش  زا  يور  نیا  زا  میراد . یتاروذـحم  هاش ،

تکاس مناوت  یمن  نم  مریذپیمن . ار  يزیچ  نینچ  نم  وگب  اهیثعب  هب  امش  تسا . راک  زاغآ  نیا  دندومرف : ماما  مدرب ، ماما  يارب  ار  مایپ  نیا 
ياج موریم و  مشاب ، اج  نیا  نم  دنهاوخیمن  ناشیا  رگا  دنهدب . نوخ  دـننک و  هزرابم  دـنراد ، داقتعا  نم  هب  هک  یناسک  ناریا  رد  مشاب و 

زا ماما  ياهراون  هک  دنتـشاد  رارـصا  تهج  نیا  رب  اهنت  اذل  دننک ، يریگتخـس  دایز  دنتـساوخیمن  ادـتبا  اهیقارع  منزیم . ار  مفرح  رگید 
هدش يوق  يردـق  هب  ناریا  تامیلپید  نیلوؤسم  كاواس و  راشف  اما  دوشن ، ریثکت  قارع  رد  اههیمالعا  دوشن و  هداتـسرف  ناریا  هب  قارع  قیرط 

ناتـسود زا  نت  دنچ  دندرک و  هرـصاحم  ار  ماما  ترـضح  تیب  روظنم  نیمه  هب  دـنریگب . ار  اه  تیلاعف  ولج  دـندش  ریزگان  اهیقارع  هک  دوب 
. دـندمآیمن نوریب  لزنم  زا  دـندرک و  باصتعا  اهتیذا  اهراشف و  رطاخ  هب  ثعب  میژر  هب  ضارتعا  ناونع  هب  ماما  دـندرک . ریگتـسد  ار  ماما 
ار هرـصاحم  يهقلح  رهاظ  هب  دندرک و  یهاوخرذع  ماما  زا  راچان  هب  اذل  دوبن ، لمحت  لباق  قارع ، میژر  يارب  جراخ  رد  هلأسم  نیا  ساکعنا 

تبقارم مینک ، تظافح  امش  زا  دیاب  ام  دننک و  دصق  ءوس  امش  هب  دنهاوخ  یم  ناریا  فرط  زا  هک  نیا  ناونع  تحت  عقاو  رد  یلو  دنتـشادرب ،
، دادغب زا  زور  کی  هک  نیا  ات  دـننکیم . تراظن  هکلب  دـننک ، یمن  تظافح  ناشیا  دـندومرف : ماما  هک  دـندرک  دـیدش  ار  ماما  تیب  لرتنک  و 

هللاتیآ اب  هرکاذم  يارب  یمسر  ياهدنیامن  تسا  هتفرگ  میمصت  بالقنا  یهدنامرف  یلاع  زکرم  دنتفگ : نم  هب  متفر . نم  دنتـساوخ و  ار  نم 
میمصت بالقنا  یهدنامرف  یلاع  زکرم  دنتفگ : نم  هب  متفر . نم  دنتـساوخ و  ار  نم  دینک . نییعت  ار  نآ  تقو  اذل  دتـسرفب ، فجن  هب  ینیمخ 

ماما هب  ار  نانآ  مایپ  نم  دینک . نییعت  ار  نآ  تقو  اذـل  دتـسرفب ، فجن  هب  ینیمخ  هللاتیآ  اب  هرکاذـم  يارب  یمـسر  ياهدـنیامن  تسا  هفترگ 
تالیکـشت لک  سییر  تقو  نآ  هک  رکاـش  نودعـس  دوعوم  زور  رد  دـندرک . نییعت  هرکاذـم  يارب  ار  يرهظزادـعب  مه  ماـما  مدرک . ضرع 

اب ادتبا  دـندمآ . ماما  تمدـخ  تسنادیم ، یـسراف  هک  فجن  فاقوا  سییر  تینما و  نامزاس  سییر  رادناتـسا و  قافتا  هب  دوب ، قارع  تینما 
اب سپس  هلب . دندومرف  ماما  ریخ ؟ ای  دروآیم  ار  امـش  مایپ  ام  يارب  هک  دراد  یگدنیامن  امـش  فرطزا  ناشیا  هک  دندرک  لاؤس  نم ، هب  هراشا 

رگید کـی  نیفلاـخم  هب  هک  تسا  نیا  رب  رارق  ناریا ، اـب  اـم  يهطبار  رد  دـیدج  تـالوحت  قباـطم  تفگ : دـیج  لاـح  نیع  رد  یلو  مارتـحا ،
همتاخ ناریا  هاش  هیلع  دوخ  ینلع  ياهتیلاعف  هب  مینکیم  تساوخرد  امـش  زا  اذـل  میدـنب ، ياپ  دـهعت  نیا  هب  ام  میهدـن و  تیلاعف  يهزاـجا 

هاـش متـس  ریز  هک  ار  ناریا  يهدیدمتـس  مدرم  مناوتیمن  نم  مرادیمنرب . دوخ  ياـهتیلاعف  زا  تسد  نم  دـندومرف : خـساپ  رد  ماـما  دـیهد .
ماما دیـشاب . هتـشاد  یتیلاعف  امـش  میراذگن  مینک و  لمع  نامدـهعت  هب  میتسه  فظوم  ام  درک ، يروآدای  وا  اددـجم  منک . شومارف  دنتـسه .

باختنا ماما  ترضح  دصقم  ناونع  هب  سیراپ  هنوگچ  هک  نیا  دروم  رد  ( 1 .« ) موشیم جراخ  قارع  زا  نم  دیتسه  ریزگان  رگا  امش  دومرف :
یـسک اب  دروم  نیارد  دـندرک و  باختنا  دوخ  تماقا  يارب  ار  هسنارف  ماما  دوخ  هک  درادیم  راهظا  ینیمخ  دـمحا  دیـس  جاـح  موحرم  دـش ،

چیه 1 ـ هکدوش : نشور  دـیاب  دراد ـ  هگن  يدـهم  بالقنا  ات  ار  وا  ادـخ  هک  تسه ـ  ماما  اـت  زیزع ، نارهاوخ  ناردارب و  : » دـندومنن تروشم 
دنتفرگ و ار  هسنارف  هب  ترجه  هب  میمصت  دوخ  ماما  2 ـ تشادن . يربخ  فجن  مهم  ناتـسود  زا  دنچ  ینت  نم و  زج  هب  ماما  ترجه  زا  سک 
ام هک  دوشن  اـعدا  ادرف  تسین . طوبرم  جراـخ  ناـیناریا  هچ  لـخاد و  هچ  یـسایس  ياـههورگ  زا  کـی  چـیه  سک و  چـیه  هب  تکرح  نیمه 

ندوب اب  رگا  هک  یتالئاطال  لیبق  نیا  زا  درک و  هزرابم  دوشیم  رتهب  هسنارف  رد  مییوگب ، ماما  هب  ای  مینک و  سیراپ  یهار  ار  ماـما  اـت  میدـمآ 
یتمسق رد  زین ، ینیمخ  ماما  ( 2 .« ) تفر دهاوخ  رامش  هب  تضهن  بالقنا و  نیا  یـساسا  تافارحنا  نیرتگرزب  زا  ادرف  مینکن ، شنـشور  ماما 
باختنا تماقا  يارب  ار  هسنارف  دمحا ، دیـس  دوخ ، دنزرف  تروشم  اب  هک  دنـسیونیم  دـندراد و  هراشا  بلطم  نیمه  هب  دوخ  يهمانتیـصو  زا 
يهلیـسو هب  سیراپ  هب  نم  نتفر  هک  دناهدرک  اعدا  اهیـضعب  روکذـم ، رارق  زا  : » تسا هتـشاد  شقن  دروم  نیا  رد  يرگید  سک  دـناهدرک و 
یمالـسا ياهروشک  رد  اریز  مدومن ؛ باختنا  ار  سیراپ  دمحا ، تروشم  اب  تیوک  زا  مندـنادرگرب  زا  دـعب  نم  تسا . غورد  نیا  هدوب  نانآ 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 762 

http://www.ghaemiyeh.com


، سیراپ هب  ماما  دورو  يادتبا  رد  اهيوسنارف  ( 3 .« ) دوبن لامتحا  نیا  سیراپ  رد  یلو  دندوب ، هاش  ذوفن  تحت  نانآ  دوب . ندادـن  هار  لامتحا 
يدنت شنکاو  هسنارف ، تلود  مادقا  لباقم  رد  ینیمخ  ماما  اما  داد ، دنهاوخن  یـسایس  تیلاعف  يهزاجا  ینیمخ  هللاتیآ  هب  هک  دـندرک  مالعا 

رظان هک  ینیمخ  دمحادیـس  مراد . یمن  رب  دوخ  تیلاعف  زا  تسد  اما  منک ؛ كرت  ار  هسنارف  روشک  مرـضاح  دـندومن ، راهظا  دـنداد و  ناـشن 
هچ میهاوخب و  هچ  هیـضق ، نیا  اـب  میدـش  هجاوـم  اـم  هک  نم  شیپ  دـندمآ  هزیلا  خاـک  زا  بش  ناـمه  : » دـیوگیم دوـب  تاـنایرج  نیا  ماـمت 

دیرادـن قح  دـنتفگ  دـندمآ و  دـنیایب . دـنتفگ  ماـما  دنتـساوخ . تقو  میتشاذـگیمن . میدـشیم ، علطم  رگا  تسا . هدـمآ  هللاتیآ  میهاوـخن 
زا نم  منزیم . ار  مفرح  مورب  اجک  ره  نم  تسین . قارع  لثم  اج  نیا  میدرکیم  رکف  ام  : » دـنتفگ ماما  دـیهد و  ماجنا  يراک  نیرتکـچوک 

تـسد رد  ار  ناشتـسد  ایند  ناـملاظ  ماـمت  هک  منک  مـالعا  اـیند  هب  اـت  منکیم  رفـس  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  یهاـگدورف و  هب  یهاـگدورف 
مهاوخ ایند  هب  نم  دناسر . مهاوخ  ایند  هب  ار  ریلد  مدرم  يادص  نم  یلو  دنونشن ، ار  نامولظم  ام  يادص  ناهج  مدرم  ات  دناهتشاذگ  رگیدکی 

هک ییوگدـمآشوخ ، مایپ  نتم  نهیم : هب  تشگزاـب  تبـسانم  هب  ماـما  هب  ییوگدـمآشوخ  ماـیپ  ( 4 .« ) درذـگیم هچ  ناریا  رد  هـک  تـفگ 
يا وجقح و  زاب  كاپ  هدنب ي  نیا  نکـشتب ، میهاربا  يا  ادخ و  حور  يا  تسا « : حرـش  نیدـب  دـش  تئارق  شونداش  هللارـصن  ياقآ  طسوت 
تلم تسوت  يهناـخ  هناـخ ، هک  دورف آ  اـمن و  مرک  تسوـت  يهنایـشآ  نم  مشچ  رظنم  قاور  هک ؛ مناـسرب  ضرع  هب  ناریا ، تلم  زیزع  ناـج 

وا هک  دراد  غارس  نیا  زا  رتالاب  ییانث  هچ  دیامن و  نیبنشور  راکادف و  ربهر  يهدنخرف  مدقم  راثن  هک  دراد  رتزیزع  ناج  زا  يزیچ  هچ  ناریا 
رد ناریا  تلم  ادـخ ، تیآ  يا  قداـص ، يهعیـش  يا  يدـمحم ، ناملـسم  يا  ادـخ ، زاـبكاپ  يهدـنب  يا  دـناوخب ؟ قح  زاـبكاپ  يهدـنب  ار 
هب ادخ  يهدعو  ینیع  قادصم  دش  هدرپس  امـش  هب  هک  تما  تماعز  ریخا ، لاس  رد 15  صخالاب  امش  یگدنز  يهبرجت  زا  امش و  تیصخش 

هگن مدق  تباث  هک  ار  امـش  دباتـشیم و  امـش  يرای  هب  دیباتـشب  ادخ  يرای  هب  رگا  هک  دنکیم  هدـهاشم  ار  شهار  ناگدـنیوپ  ناگدـنمزر و 
ياهلبمـس رابجا  راشف و  تحت  شیپ  لاس  رد 14  زیزع  نطو  زا  امـش  ترجه  تسوا . نآ  زا  ادـخ  دـشاب ، ادـخ  نآ  زا  سک  ره  درادیم و 

رهش زا  يدیحوت  يهعماج  يراتساوخ  هانگ  هب  هک  تسوا  راوگرزب  نارای  ادخ و  لوسر  ناتمرکم  دج  ترجه  روآدای  رامعتـسا ، دادبتـسا و 
میظع نیبم و  حـتف  روآدای  ناتزورما  تشگزاب  و  ( 5 « ) هللاانبر اولوقی  نا  الا  قح  ریغب  مهراید  نم  اوجرخا  نیذلا   » دـندش هدـنار  دوخ  راید  و 

تموکح دندش و  هدروآ  ریز  هب  ینارمکح  رقم  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  یتشوگ ، يزلف و  ياهتب  روز و  رز و  ياهلبمـس  هک  تسا  هکم 
تلم ( 6 .« ) نینمآ هللاءاشنا  مارحلا  دـسجملا  نلخدـتل  قحلااب  ایؤرلاهلوسر  هللاقدـص  دـقل   » دـیدرگ یتوغاط  تموکح  نیزگ  ياج  ییادـخ 

دیق زا  ناسنا ، نآ  رد  هک  ياهعماج  يدـیحوت ، يهعماج  يرارقرب  ات  تسا و  شیوخ  نأشلامیظع  ربهر  نامرف  راـظتنا  رد  فک  رب  ناـج  ناریا 
یسایس و ياهتب  دنامن ؛ رثا  یعونـصم  ياهيرباربان  اهيراومهان و  زا  ددرگ ؛ یغلم  ناسنا  زا  ناسنا  یـشکهرهب  دشاب ؛ دازآ  ناسنا  یگدنب 
هلاس و دادبتسا 2500  راثآ  دوش ؛ رارقرب  هملک  یعقاو  يانعم  هب  يردارب  يربارب و  تاواسم ، ددرگ ؛ نوگنرس  هرـسکی  یعامتجا  يداصتقا و 

ياج تسـشن . دـهاوخن  ياپ  زا  دـشاب ، یهلا  تموکح  تموکح ، ادـخ و  نآ  زا  یگدـنب  هملک ، کی  رد  ددرگ و  وحم  هلاـس  رامعتسا 400 
تشگزاب هک  تسا ؛ یلاخ  دندیشخب ، تعرس  دوخ  نوخ  اب  ار  ام  یمالـسا  سدقم  بالقنا  تکرح  هک  ریخا  يهلاس  دیهش 15  رازه  نیدنچ 

ناشکاپ حاورا  دنتـسین  ام  نایم  رد  زورما  رگا  دـننیبب . دوخ  مشچ  هب  ار  بالقنا  لاهن  يهدیـسر  رمث  هب  ياههفوکـش  دوخ و  ربهر  يهنارفظم 
رهم هاگدورف  رد  ماما  تانایب  ( 7 .« ) هتاکرب هللاتمحر و  کئانفب و  تلح  یتلا  حاورالایلع  کیلع و  مالـسلاو  دوب و  دهاوخ  دـهاش  رظان و 

. منک ناربج  مناوت  یمن  هک  تسا  ینارگ  راب  نم ، شود  هب  ناریا  تلم  فطاوع  منکیم . رکـشت  تلم  فلتخم  تاقبط  فطاوع  زا  نم  دابآ :
زا دـندید ، بیاصم  لیاسم ، نیا  رد  هک  نایوجـشناد  يهقبط  زا  دـندرک ، یناشفناج  هتـشذگ  يایاضق  نیا  رد  هک  نویناحور  يهقبط  زا  نم 
زا دـنداد ، نوخ  لئاسم  نیارد  هک  یملع  سرادـم  هاگـشناد و  رازاب و  ناـناوجزا  دـندش ، عقاو  تمحز  رد  هک  هبـسک  ناـناگرزاب و  يهقبط 
زا ناناقهد ، زا  نارگراک ، زا  نادـنمراک ، زا  تاقبط ، يهمه  زا  يرتسگداد ، يالکو  يرتسگداد ، تاضق  يرتسگداد ، زا  هاگـشناد ، دـیتاسا 

(8 .« ) لوا مدـق  رد  هتبلا  دـیدش ، زوریپ  هملک  تدـحو  اب  هک  تسامـش  يهداعلاقوف  ياـهتمحز  نآ  منکیم . رکـشت  تلم  تاـقبط  يهمه 
مدمآ دوب . يولع  يهسردم  متیرومأم  نم  دنداتسرف . ياهشوگ  ار  اههچب  زا  مادک  ره  ناگرزاب . تلود  عفن  هب  دوب  ییامیپهار  مه  زور  کی  »
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زا ار  اهساکع  يهمه  تفگ  یتاعوبطم  روما  رتفد  زا  رفن  کی  هسردـم ، رد  متفر  تسا . تولخ  هسردـم  رب  رود و  مدـید  يولع ، يهسردـم 
زا يرد  مدید  هقیقد  دنچ  زا  دعب  مدرک . در  هک  منک  در  ار  اههچب  دنتـساوخ  نم  زا  دشاب . يربخ  دیاب  هک  مدیمهف  نم  دینک . نوریب  هسردـم 

سکع یناوتیمن  دننک و  تعیب  ماما  اب  دندمآ  دنتفگ  وت . دندمآ  مرف  سابل  اب  ییاوه  يورین  رـسفا  يدادعت  دش و  زاب  يولع  يهسردـم  لغب 
هدـید سکع  يوت  اـههچب  هک  مریگیم  يروط  یلو  دـشاب ، هتـشاد  تیدنـس  امـش  يارب  مریگب ، سکع  کـی  دـیهدب  هزاـجا  متفگ  يریگب .

مه ار  همه  میتفرگ ، سکع  میرف  دودح 7-8  دراد .  تیعقاو  تفگ  ماما  اما  دروآ ؛ رد  ار  رایتخب  يادص  رـس و  متفرگ و  ار  سکع  دـنوشن .
نارازه  » رتیت اب  ناهیک ، يهمانزور  رد  نمهب 1357  زور 19  نارفامه ، تعیب  سکع  هک  هکنیا  زا  سپ  ( 9 .« ) تسین ادیپ  رفن  کی  تشپ . زا 

هب تخیگنارب . ار  يولهپ  تلود  نادرم  تلود  یماظن و  ناهدنامرف  يددش  لمعلاسکع  دـش ، پاچ  دـنتفر » هژر  ماما  ربارب  زا  زورما  یماظن 
: تسا هدرک  حرطم  هنوگنیا  ار  سکع  ندوب  یعقاو  لامتحا  یغابهرق  سابع  دنرک . یقلت  هدش  ژاتنوم  ار  روکذم  سکع  یضعب ، هک  يروط 

سکع درک  راهظا  زونه . هن  متفگ  دیاهدید ؟ ار  ناهیک  همانزور ي  دومن : لاؤس  هدز ، نفلت  نم  هب  رایتخب  ياقآ  هام ، نمهب  زور 19  بورغ  » 
مسارم ياهسکعزا  یکی  هک  تسا  ملوعم  دومن : هفاضا  تسا و  هدرک  پاچ  ینیمخ  ياقآ  هاگتماقا  رد  ار  ییاوه  يورین  لنـسرپ  زا  ياهدع 

لاؤس یعبر  دبهپـس  زا  انمـض  تسا . نشور  الماک  داد  باوج  دـناهدرک ؟ ژاتنوم  دـیدیمهف  هنوگچ  مدومن : لاؤس  دـناهدرک . ژاتنوم  ار  قباس 
: متفگ دننک . بیذـکت  اههمانزور  رد  هک  میداد  روتـسد  تسا و  هدـش  ژاتنوم  سکع  نیا  میدرک ، یـسررب  ام  دومن  راهظا  مه  ناشیا  مدرک ،

ریزو تسخن  هب  هک  ار  یبلاطم  مدرک . لاؤس  ییاوه  يورین  هدنامرف  زا  ار  یگنوگچ  ناهیک  يهمانزور  نتساوخ  نمض  مهدیم . روتسد  نالا 
ار بتارم  زین  ناراتـشترا  گرزب  داتـس  دومن  اـضاقت  تسا و  یغورد  تاـغیلبت ، نیا  هک  درک  هفاـضا  دومن و  رارکت  مه  نم  يارب  دوـب ، هتفگ 

بیذکت ار  دادیور  ناراتـشترا ، گرزب  داتـس  یمومع  طباور  ریزو ، تسخن  ییاوه و  يورین  هدنامرف  تاراهظا  هب  دامتعا  اب  دیامن . بیذکت 
ییاوه يورین  نارسفا  نارفامه و  يدعب  لامعا  زا  یلو  درک ، مالعا  بذاک  ار  نآ  انـس  سلجم  رد  هام  نمهب  زور 21  زین  رایتخب  ياقآ  دومن .

نیفلاخم و هب  هحلـسا  نداد  اههناخهحلـسا و  برد  ندرک  زاـب  دراـگ و  دارفا  اـب  يریگرد  دـننام  نمهب ، و 22  ياهزور 21  رد  یهاـشنهاش 
ياقآ هتشاد و  تقیقح  ییاوه  يورین  لنسرپ  یگتسبمه  مالعا  نایرج  هک  دش  مولعم  یهاشنهاش ، ییاوه  يورین  رد  هناحلـسم  درمت  هرخالاب 

هبنـشکی زور  ینیمخ  ماـما  ناـگرزاب : سدـنهم  يریزو  تـسخن  ( 10 .« ) دــندوب هدرک  ناـهنپ  ار  تـیعقاو  ود  ره  یعیبر ، دبهپــس  راـیتخب و 
یفرعم تقوم ، تلود  ریزو  تسخن  ناونع  هب  ار  ناگرزاب  يدهم  سدنهم  دش ، رازگرب  يولع  يهسردم  رد  هک  یمسارم  یط   15/11/1357

یعرش و قح  بسح  رب  بالقنا ، ياروش  داهنشیپ  هب  انب  ! » ناگرزاب يدهم  سدنهم  ياقآ  بانج  دوب : حرـش  نیا  هب  ماما  مکح  نتم  دندومن :
رـسارس رد  ددـعتم  عیـسو و  تارهاظت  میظع و  تاعامتجا  یط  هک  ناریا  تلم  قاـفتا  هب  بیرق  عطاـق  تیرثکا  يدازآ  زا  یـشان  ینوناـق  قح 

زا هک  یعالطا  مالـسا و  سدقم  بتکم  هب  امـش  خسار  نامیا  هب  هک  يدامتعا  بجوم  هب  تسا و  هدش  زاربا  شبنج  يربهر  هب  تبـسن  ناریا ،
رومأم صاخ  یهورگ  هب  یگتـسباو  یبزح و  طباور  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ار  یلاـع  باـنج  مراد ، یلم  یمالـسا و  تازراـبم  رد  ناـتقباوس 

يهرابرد تلم ، یمومع  يارآ  هب  عوجر  مودـنارفر و  ماـجنا  اـصوصخ  تکلمم و  روما  يهرادا  بیترت  اـت  میاـمنیم  تقوم  تلود  لیکـشت 
دیدج و ماظن  یساسا  نوناق  بیوصت  تهج  مدرم ، نیبختنم  زا  ناسسوم  سلجم  لیکشت  یمالسا و  يروهمج  هب  روشک  یـسایس  ماظن  رییغت 

هجوت اب  رتدوز  هچ  ره  ار  تقوم  تلود  ياضعا  هک  تسا  یضتقم  دیهدب . ار  دیدج  یـساسا  نوناق  قبط  رب  تلم  ناگدنیامن  سلجم  باختنا 
لماک يراکمه  امـش  تقوم  تلود  اب  تلم ، دارفا  شترا و  تلود و  نادـنمراک  دـییامن . یفرعم  نییعت و  ماهدومن  صخـشم  هک  یطیارـش  هب 
تلود امـش و  تیقفوم  دومن . دـنهاوخ  روشک ، روما  نتفای  ناماس  بالقنا و  سدـقم  فادـها  هب  لوصو  يارب  ار  طابـضنا  تیاـعر  هدومن و 

، يرایـسب دارفا  يولع : هسردـم  هب  هلمح  لامتحا  ( 11 .« ) میامنیم تلأسم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  یخیراـت  ساـسح  يهلحرم  نیا  رد  ار  تقوم 
ار يولع  يهسردم  هک  دـندومن  هیـصوت  ماما  هب  ور  نیا  زا  دنتـسنادیم . ینوگانوگ  ثداوح  نتـسبآ  ار  نمهب 1357  هبنـش 21  زور  هاگماش 

ياهيریگرد نمهب ، زور 21  زا  : » دنتفریذپن ار  هیـصوت  نیا  ماما  یناجنـسفر ، یمـشاه  يهتفگ  هب  اما  دنورب ، ینما  يهطقن  هب  هدرک و  كرت 
ار دوخ  تماقا  لحم  هک  مینک  عناق  ار  ماـما  هک  دوب  نیا  اـم  شـالت  نمهب  بش 22  رد  تفرگ . يرتشیب  تدـش  بش ، ات  دـش و  زاغآ  نینوخ 
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زا اما  دوب ؛ یکانرطخ  میمـصت  هک  دنچ  ره  نیا  دنتفریذپن . ماما  دوش . نارابمب  لحم  نآ  هک  دوب  یعیبط  دنـشابن . سرتسد  رد  دـنهدب و  رییغت 
ناتـسود و يهیحور  فیعـضت  ثعاب  لحم  رییغت  هک  دـندوب  نارگن  ماما  دـیاش  درکیم و  تیاـکح  ماـما  يارگهساـمح  صاـخ و  يهیحور 

نیا زا  دیابن  مه  ام  عمج  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  میدـش ، دـیماان  ماما  ندرک  عناق  زا  هک  نیا  زا  دـعب  دوشب . میژر  لامع  يهیحور  تیوقت 
لامتحا دوب ، هافر  يهسردم  رد  نمهب  زور 21  هاگماش  هک  تقوم  تلود  ریزو  تسخن  ناگرزاب ، يدهم  سدـنهم  ( 12 .« ) دوشب رود  لحم 

بـش نآ  میدوب و  هافر  يهسردـم  نامه  رد  نامتاعاس  رتشیب  ام  : » درب هانپ  يرگید  يهطقن  هب  تهج  نیدـب  دوش ، هلمح  اـج  نآ  هب  هک  داد 
هداد مه  لامتحا  دندروآ و  یم  مه  ربخ  دش و  یم  هدینش  يزادناریت  يادص  رس و  یلیخ  نوچ  دعب  میدوب و  هدرک  هتوتیب  اج  نامه  مه  اذک 

اما میدنارذگ ؛ ار  بش  اجنآ ، میتفر . رتنییاپ  هچوک  کی  رد  يرواجم  يهناخ  کی  رد  ام  دوشب ، اج  نآ  هب  صوصخب  يا  هلمح  هک  دشیم 
هب مه  ياهنماـخ  یلع  دیـس  هللاتیآ  ( 13 .« ) تسا هدـش  زوریپ  تلم  هللادـمحلا  هدـش و  سکع  رب  ایاضق  هن  میدـید  میدـش ، دـنلب  هک  حـبص 

دوب و هدش  غولـش  هناخراک  مدوب . هتفر  ياهناخراک  هب  نمهب  زور 21  رـصع  مراد  دای  هب  : » دناهدومن هراشا  يولع  يهسردم  دیدهت  يهلأسم 
لزنم کیدزن  اج ) نآ  رد   ) ناشتنوکـس لـحم  هب  مدیـسر  هک  دوب  بش   11 5/10 ـ  اج ، نآ  متفر  نم  دـندوب . هدـش  عمج  اج  نآ  هدـع  کی 

. میتشاد یناجیه  هچ  بش  نآ  مدینش و  ار  ییاوه  يورین  هب  هلمح  ییاوه و  يورین  يهلأسم  هک  دوب  اج  نآ  رد  مدنارذگ . ییانشآ  تسود و 
لزانم زا  یکی  رد  رنهاب  ياقآ  ای  یمـشاه  ياقآ  منکیم  رکف  یتشهب و  دیهـش  موحرم  نم و  دـعب  بش  دـشیمن . عطق  حبـص  اـت  ریت  يادـص 

، دش دیهاوخ  هتشک  امش  همه  دوش و  هلمح  هسردم  هب  تسا  رارق  بشما  هک  دنتفگ  دندمآ و  هافر  يهسردم  هب  رـصع  ماگنه  میدوب . فارطا 
هب نامرفن  هس  ره  يولع  يهسردم  فارطا  رد  هافر . يهسردـم  ام  دوب و  يولع  يهسردـم  رد  ماما  میدـش . قرفتم  دـیوش ؛ قرفتم  تسا  رتهب 

نما يهطقن  هب  ناشیا  لاقتنا  يارب  ار  ام  يهیصوت  ماما  دیوگیم : زین  یتالحم  هللالضف  دیهـش  ( 14 .« ) میدوب اج  نآ  بش  میتفر و  هناخ  کی 
يولع يهسردـم  تشپ  رد  میدوب ، هتفرگ  رظن  رد  ییاج  مدوب . ماـما  لزنم  رد  نمهب  بش 22  : » دورب دسرتیم  سک  ره  دنتفگ  دـنتفریذپن و 

يوت یمـشاه  ياقآ  تسه  مدای  دـشن . یـضار  ماما  اما  دـشابن ، رطخ  رد  ناشناج  اـت  میربب  اـج  نآ  هب  ار  ماـما  دـندرک  هلمح  بش  رگا  هک ) )
زا نم  دورب ، دسرتیم  سک  ره  دندومرف : ماما  ترضح  میتفر ، ناشیا  تمدخ  اددجم  دوشیمن . یـضار  ماما  مینک ، هچ  تفگ  نم  هب  طایح 

ناهج رسارس  هب  يددعتم  ياهيرازگربخ  ار  نمهب 1357  بش 21  زور و  ثداوح  اه  هناسر  بالقنا و  ( 15 .« ) مروخیمن ناکت  دوخ  ياج 
دـنداد و صاصتخا  رما  نیا  هب  ار  دوخ  نیوانع  تاحفـص و  اهنوتـس ، یجراخ ، یلخاد و  ياههلجم  اههمانزور و  نینچمه  دـندرک . هرباخم 

ياهتمسق : » تشون نمهب  هبنش 22  کی  زور  ناهیک  يهمانزور  هلمج  زا  دندومن . سکعنم  ار  زاس  تشونرس  ساسح و  تاظحل  نآ  رابخا 
. دمآ رد  تسا  هتـسویپ  مدرم  هب  هک  ییاوه  يروین  مدرم و  حلـسم  ياهورین  فرـصت  هب  زیرگ ، گنج و  اه  تعاس  زا  سپ  نارهت  زا  یعیـسو 

نونکات هک  رهش  مهم  عضاوم  اهيرتنالک و  فرصت  ماگنه  هتـشذگ ، بش  یهاشنهاش  دراگ  صوصخم  ياهدحاو  نیب  دروخرب  نیرتدیدش 
ایرث نادیم  رد  عقاو  يرتنالک 6  فرصت  ماگنه  اهدروخرب  نیازا  یکی  تفرگ . تروص  تسا ، هدوب  ینابرهش  یماظن و  يرادنامرف  رایتخارد 
دارفا مامت  تسا و  هدـش  ریاد  یناـبهگن  ياـهتسپ  تسا ، هداـتفا  ییاوه  يورین  مدرم و  تسد  هب  هک  یطاـقن  رد  هتـشذگ  بش  زا  داد . يور 

دنوشیم یسرزاب  اقیقد  حلسم  نارومأم  طسوت  دنراد ، ار  قطانم  نیا  زا  روبع  دصق  هک  ییاهلیبموتا  دنوشیم . یسرزاب  هقطنم  هب  دراو  هزات 
ناـیرج رد  دوـش . يریگوـلج  میژر ، هـب  هتـسباو  یـشترا  دارفا  ذوـفن  زا  اـت  دریگیم  ماـجنا  تروـص  نادـب  حلـسم  مدرم  يهـتفگ  هـب  نـیا  و 
فرصت هب  هدش و  مدهنم  کنات  يدادعت  یهاشنهاش ، دراگ  اب  حلسم  مدرم  ییاوه و  يورین  رهظزادعب ، زورید  هتـشذگ و  بش  ياهدروخرب 

نابایخ رد  عقاو  نیزنب ، بمپ  ات  هیزوف  نادـیم  يهلـصاف  رد  دـش . مدـهنم  هیزوف  نادـیم  لپ  ریز  اهکنات  نیا  زا  یکی  تسا . هدـمآ  رد  مدرم 
پیج و يدایز  دادعت  هلصاف ، نیمه  رد  دناهتفرگ . ار  اهنآ  سکع  هدرک و  شرامش  ار  هدش  مدهنم  کنات  راهچ  ناهیک  ناراگنربخ  دنوامد ،

هتخانش يارب  ار  دوخ  تروص  دنراد  تسد  هب  گنفت  لسلسم و  هک  یناسک  مامت  ابیرقت  تسا . هدش  مدهنم  ینیمز ، يورین  هب  قلعتم  نویماک 
نت هب  ییاوه  يورین  ساـبل  زونه  دارفا  نیا  زا  یخرب  دناهدیـشوپ و  یـصخش  ساـبل  ییاوه  يورین  دارفا  زا  يدادـعت  دـناهدرک . هایـس  ندـشن 

هب يداع  مدرم  ییاوه و  يورین  حلـسم  دارفا  هک  ییاهحالـس  هلمج  زا  دـناهدرک . اپ  هب  یـصخش  راولـش  ای  تک  طـقف  رگید  یخرب  دـنراد و 
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لـسلسم زا : دنترابع  دـنراد ، تکرـش  ینیمز  يورین  ياهدـحاو  یخرب  یهاشنهاش و  رداگ  ياهورین  بوکرـس  تایلمع  رد  دـنراد و  تسد 
ياهکنات يور  زا  ار  اه  نآ  زا  يدادـعت  هک  نیگنـس  ياهلسلـسم  ناریا و  شترا  یناـمزاس  حالـس  کـی و ژ3 ، ما  گـنفت  تلک ، یتسد ،

الماک بشید  یگدـنراب  اب  تساجرباپ و  ناـنچ  مه  یناـبایخ  ياهرگنـس  دـناهدرک . رقتـسم  ساـسح  عضاوم  رد  هدرک و  زاـب  هدـش ، مدـهنم 
يدنبرگنـس میدرک ، ندید  اهنآزا  ام  هک  زابهـش  ییاوه و  يورین  دـنوامد  نابایخ  زا  بعـشنم  ياههچوک  يهناهد  رد  دـناهدش . مکحتـسم 

دراگ یلامتحا  يهلمح  اب  هلباقم  يارب  حلـسم  دارفا  اهنآ  تشپ  هک  دوشیم  هدـید  كاخ  نش و  ياـههسیک  زین  اـههناخ  ماـب  يور  ود  هدـش 
، دوخ ام  دناهدروآ . تسد  هب  مدرم  زین  روآکشا  زاگ  کیلش  صوصخم  گنفت  يدادعت  دناهتفرگ . رگنس  حلسم ، دارفا  ریاس  یهاشنهاش و 
رد شتسد  هک  ار  زابرس  نیا  میدوب . حلـسم  مدرم  ییاوه و  يروین  حلـسم  دارفا  يهلیـسو  هب  یهـشانهاش  دراگ  زابرـس  کیی  ریگتـسد  دهاش 

نودب دندربیم و  تایلمع  یهدنامرف  رقم  هب  حلسم  مدرم  يهرصاحم  رد  دیدش و  تبقارم  اب  دوب ، هدش  حورجم  يریگتـسد  تایلمع  نایرج 
میمصت شاهرابرد  دوش و  لقتنم  تایلمع  داتـس  هب  وا  ات  دنورب  رانک  هک  دندرکیم  راطخا  دنریگب ، ماقتنا  دنتـساوخ  یم  هک  یمدرم  هب  هفقو 

يریگولج تدـش  هب  نآ  هب  دارفا  ندـش  کـیدزن  زا  دوـشیم و  تظفاـحم  تدـشب  تسا  تاـیلمع  زکرم  هک  ياهقطنم  دوـش . هتفرگ  یقطنم 
دارفا دوب . هدش  هدافتـسا  ییاوه ، يورین  طسوت  دراگ  زا  هدش  هتفرگ  تمینغ  هب  ياهرابشتآ  زا  اهکنات  ندرک  مدـهنم  نایرج  رد  دوشیم .

نـیحورجم و اـت  دنتـسه  شـالت  رد  هـفقویب  حلـسم ، ییاوـه  يورین  هـب  نتــسویپ  يارب  هداـمآ  دارفا  دـننکیم . تظاـفح  هـقطنم  زا  حلــسم 
يورین حلسم و  مدرم  زا  رتشیب  دراگ  ینیمز و  ياهورین  تافلت  بشید  دننک . لقتنم  يدادما  ياهتسپ  اهناتسرامیب و  هب  ار  ناگدروخریت 

زا یکی  زا  هقطنم  رد  دناهدروخ . ریت  دندوب ، تکرح  رد  هدمآ  رد  لاغـشا  هب  يهقطنم  رد  هک  زین  حالـس  نودب  دارفا  زا  يدادعت  دوب . ییاوه 
ییاوه يورین  ياهناگداپ  لخاد  رد  اهنابایخ ،  زا  ریغ  دریگیم . ماجنا  ییامن  تردق  روظنم  هب  اهيزادناریت  زا  يرادقم  هک  میدینـش  دارفا 

، هقطنم ياهماب  يور  هتـشذگ  بش  دننکیم . يزادناریت  دراگ  نیمجاهم  يوس  هب  فرط  راهچ  زا  ابیرقت  دناهتفرگ و  رگنـس  حلـسم  دارفا  زین 
هک یلاح  رد  نویزیولت  ویدار و  فرـصت  ( 16 .« ) دـندرکیم اعد  ییاوه  يورین  حلـسم و  دارفا  يزوریپ  يارب  اهدرمریپ  اـهنز و  زا  يرایـسب 
مه مدرم  دوب و  هدومن  كرت  ار  يریزو  تسخن  زین  رایتخب  دوب ، هدرک  یفرطیب  مالعا  شترا  هام 1357  نمهب  هبنش 22  کی  زور  رهظزادعب 

نویبالقنا سرتسد  زا  نانچ  مه  تیمها ،  رپ  رایسب  زکارمزا  یکی  اهنت  اما  دنتـشاد ؛ دوخ  فرـصت  رد  ار  یماظتنا  یماظن و  زکارم  زا  يرایـسب 
، تشاد ياهدـمع  شقن  نویزیولت  ویدار و  فرـصت  رد  هک  ییاهتیـصخش  زا  یکی  دوب . نویزیولت  ویدار و  زکارم  نآ  دوب و  هدـنام  رود  هب 
دوب و دروخ  دز و  مه  اـج  نآ  مینک . فرـصت  ار  نوـیزیولت  وـیدار و  میورب  هک  میتـفرگ  میمـصت  اـم  رـصع  : » دوـب یتـالحم  هللالـضف  خـیش 

حلسم رفن  راهچ  نم  تسا . مامت  رگید  راک  دریگب  یسک  رگا  ار  ویدار  نوچ  دندرکیم . تماقتـسا  اهورین  زا  یلیخ  مج ، ماج  رد  صوصخب 
هارراهچ ياهیکیدزن  ات  ام  نادنخ . دیـس  هارراهچ  کیدزن  میـسیب ، رد  میراد  ویدار  هاگتـسیا  کی  ویدار . فرـصت  يارب  متفر  متـشادرب و 

نم هک  یسدنهم  کی  هتبلا  میسیب ، دوخ  يوت  میورب  هک  دنتشاذگیمن  تسا ، يزادناریت  هک  میدید  میتفر  هک  اج  ره  میورب . میتسناوت  رصق 
لیطعت مه  اجنآ  ویدار ـ  لخاد  دـیناسرب  ار  ناتدوخ  رگا  تفگیم  دوب و  ام  اب  سامت  رد  دـهدب ـ  شریخ  ادـخ  تسین ـ  مداـی  شمـسا  ـالاح 

، میورب میتساوخیم  هک  ياهچوک  ره  زا  هک  یلاـح  رد  میتـفر ، تروص  ره  هب  مزادـنایم . هار  ار  هاگتـسد  نم  دـندوب ـ  هدرک  رارف  همه  دوب ،
رنهاب و موحرم  هک  تاباصتعا ) يهرادا  يهتیمک   ) تاباصتعا زکرم  رتفد  يوت  میتفر  یتعاس  مین  تسا . يزادناریت  میدید  میوش  نابایخ  دراو 
. تسا يزادناریت  مییآیم  هک  ياهچوک  ره  زا  ام  هک  میتفگ  سدنهم و  نآ  هب  میدرک  نفلت  هرابود  اج  نآ  زا  دنتشاد و  يرتفد  اج  نآ  اهنیا 
ار راک  نیمه  لخاد . دییایب  تعرـس  اب  اج  نآ  زا  لپ ، مد  دیورب  امـش  دوشن . لطعم  رد  مد  ناتنیـشام  هک  مراذـگیم  زاب  ار  رد  نم  هک  تفگ 

کی عبر ـ  هس  دوب . رهظزادـعب  عبر  جـنپ و  تعاس  میـسیب . لخاد  میتفر  اـم  درکن و  تباـصا  اـم  نیـشام  هب  ياهلولگ  یتح  میتفر . میدرک و 
کی " ماما ، يا  ینیمخ   " راون کی  مدوب و  هدرب  نآرق  راون  کی  مه  نم  تخادـنا . هار  ار  هاگتـسد  ادـخ  هدـنب  نیا  اـت  دیـشک  لوط  یتعاـس 

نآ لمعلاروتـسد  دننک و  عافد  ناشدوخ  زا  مدرم  هک  دنتـشاد  ماما  زور  نآ  مه  یمایپ  کی  دندناوخیم . عقوم  نآ  ارهاظ  هک  دوب  مه  دورس 
هللامسب میتفگ : میدرک و  نشور  ار  ویدار  تسه ، یک  وگ  نخس  متفگن  مه  نم  اج  نآ  دوب . عبر  شش و  تعاس  اج ، نآ  میتفر  ام  دوب . زور 
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تبحـص رادـقم  کی  دـندوب . هدرک  اـغوغ  یلیخ  بلطم  نیا  ندینـش  اـب  مدرم  تسا . ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يادـص  نیا  میحرلا ، نمحرلا 
تعاس کی  ام  دهاوخیم . كاروخ  ردقچ  نویزیولت  ویدار  نیا  هک  میدـیمهف  ام  دـعب  میتشاذـگ . ار  اهراون  میناوخ و  ار  ماما  مایپ  میدرک و 

نم یهاـگ  دـنکیم ، هچ  وا  منادیمن  ـالاح  دوـب . هدـمآ  نـم  هارمه  مـه  سدـنهم  ردارب  یباحـس  نودـیرف  مـیدرک . هرادا  ار  وـیدار  اـج  نآ 
ود میتشاذگ ، ار  ماما  مایپ  هعفد  ود  میدناوخیم . يروط  نیمه  ظفح  زا  یهاگ  ناوخب . امش  مسیون  یم  نم  متفگ : دناوخیم . وا  متشونیم ،
مه ام  مج . ماج  هب  دندرک  لصتم  ار  اج  نآ  دش و  هتفرگ  مج  ماج  هک  دـنتفگ  دـندرک و  نفلت  عبر  شـش و  تعاس  میتشاذـگ . ار  راون  هعفد 

. دـنهدیم مایپ  یکی  یکی  دـنراد  هدـناوخ و  ار  ماما  مایپ  یلیبدرا  يوسوم  ياقآ  میدـید  میتفر  یتقو  مج . ماج  میتفر  میدـش ، نیـشام  راوس 
نمهب زور 22  رد  نارهت ، هژیوـب  ناریا ، مدرم  يهیحور  فـصو  رد  ( 17 .« ) اج نآ  دوب  هدـمآ  مه  هدازبطق  دـندوب . اهیپچ  مه  نادرگراک 

ناگدنسیون نیا  زا  پچ  شیارگ  اب  ینهارب  اضر  دناهتفگ . نخس  یسایس  شیارگ  هورگ و  هتسد ، بزح ، ره  زا  يددعتم  ناگدنسیون   1357
قافتا هب  هک  یتقو  حبـص ، هدزای  تعاس  دودح  هدناوخ . اهخـیراترد  هن  مدوب و  هدـید  باوخ  هب  هن  هک  مدـید  ار  یناشورخ  تیعمج  : » تسا
يهرهچ نارازه  نیا  ياهمشچ  رد  میدـید . رگید  یناسنا  رگنـس  ار  یناسنا  میدیـسر ، هاگـشناد  يور  هب  ور  هب  ناتـسود  زا  رفن  هس  ود  یکی 
يهـیلک ریخـست  يارب  يردـلق و  ياـهمچرپ  ماـمت  ندروآ  نییاـپ  يارب  اههناخزابرــس ، ماـمت  نـتفرگ  يارب  مـیظع  یمزع  مزع ، زج  بـالقنا 

. دشیم لقتنم  ییادص  هب  ییادص  زا  ياهرهچ و  هب  ياهرهچ  زا  یمـشچ ، هب  یمـشچ  زا  شیوشت  هاگ  مدیدن . مسیلایرپما ، هاش و  ياهنادنز 
نآ ره  هب  ناوج و  نارادریـشمش  نارادلسلـسم و  نارادگنفت و  دـعب  دـهاوخیم و  گنـشف  دابآترـشع  دـهاوخیم . کمک  دابآترـشع 

ناناوج نیا  دنتفرگیم . شیپ  رد  ار  دابآترـشع  هار  دنتخیوآیم و  دخرچب ، دابآترـشع  يوس  هب  تسناوتیم  تشاد و  یخرچ  هک  يزیچ 
يراک نینچ  قشم  اهلاس  راگنا  هک  دـنتخیوآیم  شترا  يهداتفا  گنچ  هب  ياهپیج  اهنویماک و  اهتلکیـسروتوم و  اهسوبوتا  زا  ناـنچ 

نیعلاهفرط کی  هب  فده  اب  مه  هاگدوخان و  مه  يدوخ  هب  دوخ  نانچ  دندوب و  هدناشوپ  ار  هاگـشناد  ياج  همه  هک  مدرم  دندوب و  هدرک  ار 
، مزع تعرـس  دندرکیم . تکرح  یلاخ  رـسارس  ياهنابایخ  زا  ناریا ، ناوج  ناگدنمزر  يهیلقن  طیاسو  لیاسو و  راگنا  هک  دـندرکیم  زاب 
اهكرحت و نیا  ساسا  یلـصا و  ياههغبـص  اهگنر و  ندرم ، یعمج  هتـسد  دش  مزال  رگا  یتح  ندرک و  راک  یعمجهتـسد  يریگفده و 

دعب دندرکیم و  زاب  ار  هار  زاب  مردم  دیچیپیم و  رهش  راطقا  رد  ریژآ  يادص  دشیم ، ادیپ  اهسنالوبمآ  رس  تسخن  دعب  دوب و  اهشـشوج 
قاـفتا هب  تیعمج  لیـس  سوبوتا و  نویماـک و  گـنفت ، لسلـسم  عوـن  زا  یمیاـنغ  اـب  دنتـشگیمرب ؛ دابآترـشع  دربـن  زا  زیزع  ناگدـنمزر 

رد اوه  هب  ار  دوخ  لسلـسم  زا  يریت  کـت  ياهدـنمزر ،  دـنتفرگ و  ار  دابآترـشع  دـنتفرگ ، ار  دابآترـشع  تشادیم  رب  الـص  ناگدـنمزر 
رد همهمه  ناهگان  هب  دوب . رگید  تاحوتف  زاغآ  حتف  نیا  هزات  دشاب و  هتـشاذگ  نامـسآ  رد  یماتخ  يهطقن  ار  دابآترـشع  حـتف  ات  درکیم 

دادعت دهاوخیم . کمک  گرا  دیورب  دینک ، ادیپ  هحلسا  دهاوخیم ، کمک  گرا  هک  دیچیپیم  تیعمج  ياههرهچ  رد  اههنیس و  اهبل و 
نیا نیرتلـالز  تقیقح  نیا  همه ـ  گرم ، هب  هن  دیـشیدنایم  راـختفا  هب  یـسک  هن  دـنتفگیم . کـیبل  ار  توـعد  نـیا  تـیعمج ، زا  يریثـک 
لاؤس يروط  دنتفرگ و  ار  ویدار  دندیسرپیم : دوش  هتفرگ  ویدار  نآ  زا  شیپ  گرا و  فرصت  دندیشیدنایم : زیچ  کی  هب  تساهتقیقح ـ 

يهرامش رویرهـش 1370 ، دادرم و  هزوح ، يهلجم  ییاعد ، دومحم  1 ـ تشون : یپ  ( 18 .« ) دنـشاب هتفرگ  ار  ویدار  دیاب  راگنا  هک  دندرکیم 
دلج 2، نیشیپ ، ینیمخ ، ماما  ص 79 3 ـ نارهت 1375 ، ماما ، راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  باتفآ ، لیلد  ینیمخ ، دمحا  صص 78-79 2 ـ ، 45
هک نآ  زج  یمرج  نودـب  دـندش  هراوآ  ناـشیاههناخ  زا  قـح  اـن  هب  هـک  یناـنمؤم  نآ  « ـ ص 76 5 نیــشیپ ،  ینیمخ ،  دـمحا  ص 228 4 ـ

امـش هک  تسویپ  تقیقح  هب  ار  شربمایپ  يایؤر  ادخ  هک  یتسار  هب  « ـ يهیآ 40 6 جح ، يهروس  تساتکی ». يادخ  ام  راگدرورپ  دـنتفگیم 
، نارهت يرنه ، يهزوح  بالقنا ، ماـگ  هب  ماـگ  یلیلخ ، ربکا  يهیآ 28 7 ـ حتف ، يهروس  دـش ». دـیهاوخ  مارحلادجـسم  دراو  ناما  نما و  رد 
 ، نیشیپ یغابهرق ، ص 25 10 ـ تشهبیدرا 1380 ،  يرهـشمه ،  يهمانزور  ص 8 9 ـ دلج 6 ،  نیـشیپ ،  ینیمخ ، ماما  ص 269 8 ـ ، 1375
 ، نیشیپ يودهم ،  گنشوه  اضرلادبع  ص 335 13 ـ نیشیپ ،  یناجنسفر ،  یمشاه  ربکا  ص 54 12 ـ نیشیپ ،  ینیمخ ،  ماما  ص 310 11 ـ

ص 9 نیـشیپ ،  یتالحم ،  هللالضف  ص 7 15 ـ نمهب 1378 ، زابناج ) همانهام  يهمانهژیو  زبس (  ياهدای  ياهنماـخ  یلع  دیـس  ص 379 14 ـ
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هدـش هچ  ناریا  بالقنا  رد  ینهارب ، اـضر  صـص 113-114 18 ـ نیـشیپ ،  یتالحم ،  هللالضف  21/11/1357 17 ـ ناهیک ،  يهماـنزور  16 ـ
سیراپ هب  ینیمخ  ماما  ترجاهم  زا  یمالسا  بالقنا  یهافـش  خیرات  عبنم : ص 121  نارهت 1358 ، نامز ،  باتک  دش ؟ دـهاوخ  هچ  تسا و 

خ  / یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  يزوریپ  ات 

يا هنماخ  هللا  تیآ  رورت 

ینب قلخ ، نیدهاجم  نامزاس  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  هر ،) ) ینیمخ ماما  يدیلک :  تاملک  ییاضر  یفطصم  هدنسیون :  يا  هنماخ  هللا  تیآ  رورت 
یعامتجا یـسایس  هصرع  رد  یمالـسا  يروهمج  بالقنا  يزوریپ  لابند  هب  همدـقم : رذوبا  دجـسم  رورت ، بـالقنا ، يوجر ، دوعـسم  ردـص ،

تـسدب يارب  دـنیآرب و  تیعقوم  نیا  زا  يرادرب  هرهب  یپ  رد  بلط  تصرف  ياههورگ  ات  دـش  ثعاب  هک  دـمآ  دوجوب  یئاهینوگرگد  ناریا ،
، بالقنا نایرج  رد  قلخ "  " مان اب  قلخ " نیدهاجم  نامزاس  . " دنروآ يور  یماظن ؛ یسایس –  ياهرازبا  هب  هعماج  يربهر  تردق و  نتفرگ 

ناربهر راتـشک  رورت و  هب  تسد  دـشن ، قفوم  دوخ  ياهنامرآ  هب  ندیـسر  رد  هک  ینامز  دوب و  ناریا  رد  نیلاتـسا " هلـضاف  هنیدـم   " ناهاوخ
رد يرگنزاب  اب  ات  تسا  نآرب  ام  یعس  هتشون  نیا  رد  . دیناسانش ناگمه  هب  ار  قلخ  رطاخ  هب  هژاو  يانعمو  هدز  ناریا  ناملسم  مدرم  یمدرم و 

عافد یلاع  ياروش  رد  ( هر  ) ماما هدنیامن  نارهت و  هعمج  ماما  يا ؛“ هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح   ” هب ماجرفان  دـصق  ئوس  لیالد  بالقنا  خـیرات 
هب ییادیپ : میسانشب . ار  نامزاس  نیا  هنانئاخ  تامادقا  زا  یگرب  میواکب و  ار  دوب  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  هنارورـش  تامادقا  هلمج  زا  هک  ار 

، تردق گنج  رد  هاش  اب  هک  یسایس  ياههورگ  يولهپ ، میژر  طسوت  ناریا ، ناملـسم  مدرم  1342 دادرخ یمدرم 15 شبنج  یبوکرس  لابند 
یفخم اهنامزاس  لیکـشت  اب  هتـسنادن  حالـص  ار  تیناحور  مدرم و  زا  نتـساوخ  کمک  دوخ  رظن  رد  هناشیدنا  رود  یلمات  رد  دندوب ، ریگرد 

يدادبتسا میژر  اب  هزرابم  دوخ  معز  هب  یبرغ  مسیلاربیل  قرش و  مسینومک  ياهنامرآ  ریثات  تحت  هنابلط ، يدازآ  هنایارگ و  یلم  ياهلکـشت  ،
نیدـهاجم نامزاس  درک ، باختنا  دوخ  يارب  ار  شرگن  نیا  هک  یئاهنامزاس  هلمجزا  دـندومن . زاـغآ  هدـش  یهدـنامزاس  تروص  هب  ار  هاـش 

بتکم ساسا  رب  هزرابم  ياعدا  یماظن و  یـسایس  شنم  اب  نامزاس  نیا  . دنا هدرک  مالعا  لاس 1344  ارنآ  سیـسات  خیرات  هک  دوب  ناریا  قلخ 
ار یهاشنهاش  میژر  ینوگنرـس  يارب  دوخ  ياه  همانرب  هتـسناد و  یبتکم  ریغ  ار  هاش  میژر  اب  دوخ  شیادـیپ  زا  لـبق  تازراـبم  همه  مالـسا ،

یـسایس ینید و  يژولوئدیا  نیودت  هب  هاش  میژر  اب  هزرابم  رد  هعماج  ینید  يربهر  نتـسناد  یفاکان  لیلد  هب  هورگ  نیا  ( 1 .) دناوخ یمالسا 
نیدهاجم نامزاس  ( ” 2 .) دومن نیودـت  دوخ  ناوریپ  يارب  یـشزومآ  نوتم  هتخادرپ و  مسیـسکرام  هنایارگیدام  ياـهنامرآ  هب  هجوت  اـب  دوخ 

نیا دومن . ناوج  لسن  اصوصخم  مدرم  ناـیم  رد  تیلاـعف  هب  عورـش  هناـیارگیدام  یتئارق  اـب  تشاد  رارق  اـهنامرآ  نیا  ریثاـت  تحت  هک  قلخ “
ياهلاس نیبرد  ار  نامزاس  نیا  برغ ، یتاعالطا  ياهـسیورس  کمک  هب  يولهپ  تیمکاح  ات  دـش  ثعاب  هاش “ اضر  دـمحم   ” اب هزرابم  شور 

اب هک  یـسایس  ياهنامزاس  زا  ریغ  هب  اما  دـهد . همادا  دوخ  ادبتـسا  هب  رطاخ  شمارآ  اب  دـیامن و  عمق  علق و  لـماک  تروص  هب  ات 1355  1348
، دـندوب ینیمخ “ ماما   ” حرطم نادرگاش  زا  هک  ینید  یمدرم و  ناربهر  طسوت  میژر  نیا  اب  هزرابم  یعون  دـندومن ، یم  هزرابم  يولهپ  میژر 

رارق ناریا  ناملسم  مدرم  مالسا و  نید  هک  قرش  برغ و  ياهیژولوئدیا  هن  ار  دادبتسا  اب  دوخ  هزرابم  هیاپ  هک  دوب  هدش  عورش   1340 ههد رد 
ماما و نادرگاش  رگید  و  یناجنسفر “ هللا  تیآ  “، ” يا هنماخ  هللا  تیآ   ، ” يرهطم هللا  تیآ  هاش  اب  هزرابم  یمدرم  ناربهر  هلمج  زا  دوب . هداد 

هکنیا ات  دندرک ؛ یمن  يراذگ  ورف  یـشالت  چیه  زا  هر )  ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  ینید  یتموکح  سیـسات  یپ  رد  هک  دندوب  زرابم  تیناحور 
ضراعت دندومن . يراذگ  هیاپ  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  هدومن و  نوگنرس  ار  یهاشمتـس  میژر  ماما  يربهر  هب  نمهب 1357  رد 22 

ناربهر هارمه  هب  هاش  فلاخم  ياههورگ  ناربهر  یـسایس ، زاب  ياضف  شیادیپ  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  لابند  هب  بهذم : اب  يژولوئدـیا 
نیمهرب دندومن . دوخ  ياهورین  یهدنامزاس  هب  عورـش  تردـق  هب  ندیـسر  هار  رد  هدـش و  دازآ  دـندرب  یم  رـس  هب  اهنادـنز  رد  هک  یناحور 

هب تسناوت  دومن و  مدرم  نایم  رد  غیلبت  هب  عورش  مالسا ، مان  هب  هنابلط و  يربارب  ياهراعـش  يژولوئدیا و  اب  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ساسا ،
تئارق دوـخ ، فادـها  اـه و  هماـنرب  رد  رظن  دـیدجت  اـب  ناـمزاس  نیا  دـنک . اـپ  تـسد و  ینارادـفرط  ناـناوج ، ناـیم  رد  دوـخ  يارب  يدوز 
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ییادج زت  هئارا  «، » یقالخا يراب  دـنب و  یب  جاور   «، » نامزاس ناربهر  سدـقت   » دـننام یماکحا  رودـص  اب  ار  بهذـمزا  دوخ  کیژولوئدـیا 
زا یفیط  هتـشامگ و  تمه  هداس  نایوجـشناد  ناناوج و  یهارمگ  هب  دـنک  یم  هیج  وت  ار  هلیـسو  فدـه  راکهار  هئارا  و  نزو » درم  تیناسنا 
هب رـضاح  دـندوب ، تردـق  لابند  هب  هک  یئاههورگ  هک  دوب  يدایز  ياه  هنیزه  ياراد  بالقنا  يزوریپ  اـما  ( 3 .) دومن هارمه  دوخ  اب  ار  اـهنآ 
زا ار  تردق  هار  رد  نابلط  تعفنم  هک  دوب  یکحم  گنس  ود  ناریا  هب  قارع  هلمح  اکیرمآ و  یـسوساج  هنال  لاغـشا  دندوبن .  اهنآ  تخادرپ 
“، ردـص ینب   ” درکلمع رد  ار  ییادـج  نیا  درک . ادـج  دندنتـشاد ، ار  ناریا  هدز  رامعتـسا  هدز و  دادبتـسا  مدرم  درد  یتسار  هب  هک  یناربـهر 

ناوت یم  تشاد ، نامیا  ناریا  هب  قارع  هلمح  یـسوساح و  هنال  دروم  رد  اـکیرمآ  ياهدـیدهت  ربارب  رد  لـهاست  هب  هک  تقو  روهمج  سییر 
عضوم ثعاب  نیدهاجم  نامزاس  گولوئدیا  يوجر “ دوعسم   ” اب وا  یهارمه  بالقنا و  یمالسا  تشونرس  هب  ردص “ ینب   ” یهجوت یب  دید .

هنماخ هللا  تیآ  یتشهب "و"  دیهـش   " يربهر هب  یمالـسا  يروهمج  بزح  ساسا  نیمه  رب  دـش . نانآ  اب  یمدرم  یبهذـم و  ياهورین  يریگ 
رب ار  یبلط  تحلـصم  يرگ و  یطاقتلا  اب  هزرابم  مالـسا ، بهذـم  هناوتـشپ  اب  رنهاب " ییاجر "و"   " نادیهـش " یناجنـسفر ، هللا  تیآ  " ، " يا

لوا همین  نایاپ  ات  زاـغآ و  لاس 1358  يادتبا  زا  یمالـسا  يروهمج  بزح  اب  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  کیژولوئدیا  هزرابم  دنتفرگ . هدـهع 
ار تیناحور  نیعجترم ، ناونع  هب  بالقنا  یمدرم  ناربهر  نداد  رارق  فده  اب  نامزاس  هزرابم ، نیا  لوط  رد  دیسر . دوخ  جوا  هب  لاس 1360
هک نامزاس  نیا  تالاقم  اه و  هیمالعا  رد  ناوت  یم  یبوخ  هب  ار  يربهر  مالـسا و  هب  شرگن  نیا  داد . رارق  ناـیارگ  یلم  اـهلاربیل و  فیط  رد 

هتسکش رو  بزح  کی   » ار یمالـسا  يروهمج  بزح  دوخ  ياه  هیمالعا  رد  اهنآ  درک . هدهاشم  دیـسر ، ¬ یم پاچ  هب  راکیپ " هیرـشن   " رد
هیعالطا و همانزور ، رـشن  تروص  هب  هاـم 1360 ریت  لوا  اـت  یمالـسا  یمدرم  بزح  نیا  هب  ار  دوخ  تـالمح  4)و  «) هتسناد يزاوژروب  يارب 

بالقنااب یماظن  هزرابم  هب  یتاغیلبت  هزراـبم  زا  ار  ناـمزاس  نیا  هام 1360  دادرخ  یـسایس  تالوحت  اما  دـنداد . ناشن  یتاغیلبت  لیاسو  رگید 
، دوب نیدهاجم  نامزاس  تیامح  دروم  هک  ناریا  روهمج  سیئر  ردص  ینب  تیحالص  هب  یگدیـسر  حرط  هبنش 30/3/1360  زور  داد . قوس 
(5) عنتمم يار  قفاوم و21  يار  اب 177 یمالسا  ياروش  سلجم  دعب  زور  دش و  هئارا  یمالسا  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  زا  نت  طسوت 120

مسیلاربیل لابند  هب  هک  ینایارگ  یلم  همه  هب  ار  ناریا  بالقنا  ندوب  یمالسا  هداد و  يار  ردص  ینب  تیحالـص  مدع  هب  فلاخم  يار  کی  و 
اب نیدهاجم  نامزاس  هک  يژولوئدیا  گنج  ماجرف : داد . ناشن  دندوب ، سکرام  هقبط  نودب  هعماج  لابند  هب  هک  ییاهتسینومک  ییاکیرمآ و 

یمدرم ناربهر  دیسر . دوخ  جوا  هب  لاس 1360  لوا  همین  رد  بالقنا  یمدرم  ناربهر  رورت  اب  درک  عورش  یمالسا  يروهمج  ماظن  ناربهر و 
، نیدـهاجم ناـمزاس  نیقفاـنم و  اـب  هزراـبم  یپ  رد  ناـشنامزرمه  رگید  و  ¬يا “ هنماـخ هللا  تیآ   ” و یتـشهب “ هللا  تـیآ   ” نوـچمه بـالقنا 
زور 5/3/1360 رد  نارهت ، تقو  هعمج  ماما  ¬يا ،“ هنماخ هللا  تیآ   ” اتسار نیمه  رد  دندرک . یم  حیرـشت  مدرم  يارب  ار  اهنآ  ياهدرکلمع 

هئطخت ار  دوخ  یلبق  ياـهفرح  دـیدرک  اوـسر  خـیرات  رد  ار  ناـتدوخ  هک  میوـگ  یم  نم  » دـندومرف نیدـهاجم  ناـمزاس  ناربـهر  هب  باـطخ 
قطنم اب  عاجترا  دیراذگ . یم  عاجترا  اب  هلباقم  باسح  هب  یمالـسا  تموکح  تلود و  اب  ار  دوخ  هلباقم  قلخ  نیدهاجم  يا  امـش  … دیدومن

رد يا “ هنماخ  هللا  تیآ   ” ینارنخـس ماـگنه  هب  هام 1360 ریت  مشـش  هبنـش  زور  رد  ینارنخـس  نیا  لابند  هب  ( 6 (»؟ مسین ومک  قطنم  ای  مالـسا 
ریدـقت اما  دـش . عورـش  بمب  راـجفنا  اـب  بـالقنا  یمدرم  ناربهر  هیلع  رب  نیدـهاجم  ناـمزاس  یتسیرورت  تاـیلمع  نارهت ،“ رذوبا  دجـسم  ”

رگید هارمه  هب  هدرب و  رد  هب  ملاس  ناجدـصق  ءوس  نیا  زا  بالقنا  زابناج  ناونع  هب  يا “ هنماخ  هللا  تیآ   ” ات دوب  هتفرگ  رارق  نیا  رب  دـنوادخ 
ماظن هب  ندز  هبرض  ددصرد  يا  هنماخ  ياقآ  رورت  اب  نیدهاجم  نامزاس  دنهد . همادا  اهنآ  لماک  يدوبان  ات  ار  قافن  هیلع  هزرابم  شنامزرمه 

اهنآ هرهچ  دش و  رگیدکی  اب  نانآ  ناربهر  ناریا و  مدرم  رتشیب  يرادافو  ثعاب  اهدرکلمع  نیا  اما  دندوب . بالقنا  زا  مدرم  ندومن  سویام  و 
یپ تخاس . رادومن  ناریا  ياهزرم  زا  جراخ  رد  قافن  نانامیپمه  يارب  یتح  ناـگمه  رب  دـندوب  یـصخش  تعفنم  تردـق و  لاـبند  هب  هک  ار 

لوسر ر.ك؛ ( . ص4(1 ،. یمالـسا 1359 تاراـشتنا  مق  ناریا ، قـلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس  هب  ماـهتا  تسیب  یفیرـش ،  داـمع  ر.ك؛  : . تشوـن
نب . يرئاح سمـش  ر.ك؛ ،1380ص378(2 ) رـصاعم هشیدنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  تاراشتنا  ، نارهت  ، یبهذـم یـسایس  ياهنایرج  . نایرفعج

مسیرورت  ، یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپـس  یـسایس  رتفد  ص176 ر.ك؛ ناهیک 1373،ص115-121(3 ) تاراـشتنا   ، نارهت ، فارتعا تسب 
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بالقنا دانـسا  زکرم  تاراشتنا  ، نارهت ، خـیرات هنییآ  رد  قلخ  نیدـهاجم  ؛ ربکا یلع  وگتـسار  ر.ك . ( . 4)1361  ، ان یب  اـج  یب   ، یمدرم دـض 
س ( / ع  ) مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  عبنم : ناهیک 6/4/60ص15(6 ) همانزور  ( - ،1384،ص137(5 یمالسا

سبط لیبابا  تیاکح 

نیرتگرزب زا  یکی  دـش  هجاوم  ییاکیرما  ياهورین  تسکـش  اب  داتفا و  قاـفتا  سبط  رد  هک  ییارجاـم  کـش  نودـب  سبط  لـیبابا  تیاـکح 
هیلک یگنهامه  هبناج و  همه  كرادت  اب  یماظن و  تاناکما  نیرت  هدیچیپ  نیرت و  قیقد  زا  يرادروخرب  اب  اهنآ  هک  ارچ  تسا ؛ نرق  تازجعم 
زاغآ ار  دوخ  مجاهت  یمالـسا  ماظن  نتخاس  دوبان  دـصق  هب  تقیقح  رد  اما  دوخ  ناسوساج  يزاسدازآ  هناـهب  هب  یجراـخ  یلخاد و  لـماوع 
ظفاح هراومه  دـنوادخ  هک  ییاجنآ  زا  اما  دنتـشاد  لماک  نانیمطا  تایلمع  نیا  تیقفوم  زا  نوگاتنپ  تاماقم  دیفـس و  خاک  نارـس  دـندرک .
هدارا هک  دوش  تباث  نامز  نایتوغاط  رب  رگید  راب  ات  تفاـی  تینیع  دـنوادخ  یبیغ  ياهدادـما  زین  سبط  رد  تسا ، هدوب  بـالقنا  تلم و  نیا 

 ? هلمح نایرج  هتخادرپ و  یمالـسا  بالقنا  لاـبق  رد  اـکیرما  ياـه  تکرح  یباـیزرا  هب  اـم  تسا . یندـش  دریگب  قلعت  هک  زیچ  ره  رب  یهلا 
هرطاخ تروص  هب  هک  رتراک  ياه  تبحـص  زا  يریگ  هرهب  اـب  زین  یـسوساج و  هنـال  زا  هدـمآ  تسد  هب  دانـسا  زا  هدافتـسا  اـب  ار  تشهبیدرا 

هک تسین  يدیدرت  یماظن  هلمح  زا  لبق  یمالسا  بالقنا  لابق  رد  اکیرما  مسیلایرپما  هویش  مینک . یم  یسررب  هدیسر ، پاچ  هب  يا  هناگادج 
رد اکیرما  رکون  هنیرید و  نامیپ  مه  هک  هاش  دـمآ . دراو  اـکیرما  مسیلاـیرپما  رکیپ  رب  یمالـسا  بـالقنا  يراـکو  کـلهم  تابرـض  نیتسخن 

. دـندش نوگنرـس  دوب  برغ  اکیرما و  يروادـیما  ثعاب  هک  ییاهداهن  مامت  دـش و  هدـنار  نوریب  روشک  زا  يراـب  تلذ  لکـش  هب  دوب  هقطنم 
هدرک ربص  هک  اکیرما  اما  تخاس . هدز  تشحو  ار  عجترم  ياه  میژر  اکیرما و  تخاس و  نوگرگد  تدـش  هب  ار  هنایمرواخ  هقطنم  بالقنا ،
ياه هرهچ  دوجو  مدع  بالقنا و  زا  سپ  تقوم  تلود  تیمکاح  هلمج  زا  ینوگانوگ  لیالد  هب  دوب  هدـید  هناروابان  ار  مدرم  يزوریپ  دوب و 

یـسوساج هنال  هنانامرهق  ریخـست  هکنیا  ات  تشاد  همادا  تلاح  نیا  درک . ادـیپ  بالقنا  دـنور  هب  یناوارف  ياهدـیما  تیمکاح  نیا  رد  یبتکم 
يرایسب ياهدمایپ  یـسوساج  هنال  ریخـست  درب . نیب  زا  تساوخ  یم  اکیرما  هک  ار  هچنآ  مامت  تخیر و  مه  رب  ار  ییالط  شوخ  باوخ  نیا 

هک تسا  یخیرات   ???? ربماون  : » میناوخب ? شبارطـضا  جـنر و  زور   ??? زا  رتراک ، نابز  زا  ار  تاـظحل  نیا  تسا  رتهب  تشاد . لاـبند  هب 
 ?? هدش و لاغشا  زرابم  رازه  دودح ?  طسوت  نارهت  رد  ام  ترافس  هک  داد  عالطا  یکسنیژرب  دوز  حبص  درک . مهاوخن  شومارف  زگره  نم 
، دوب هداد  ام  هب  ناریا  تلود  هک  ار  يرطاخ  نانیمطا  هلـصافالب  سنو  نم و  دنا . هدش  هتفرگ  ناگورگ  هب  ییاکیرما  نانکراک  زا  نت   ?? یلا 

نودب تشذگ  هعقاو  زا  یتعاس  دنچ  اما  دـنک  لمع  اه  تاملپید  زا  تظافح  رب  ینبم  دوخ  هدـعو  هب  هدرک  یعـس  ناگرزاب  میدرک . یـسررب 
مامت میتفرگ . سامت  بالقنا  ياروش  ناگرزاب و  هنیباک  تاماقم  اب  ام  میدش و  يا  هدنیازف  ینارگن  راچد  ام  دریگ . ماجنا  یعطاق  لمع  هکنیا 

زا کی  چـیه  دروآ . لمع  هب  ریدـقت  نانآ  زا  ینیمخ  ماما )  ) دـندش لیدـبت  نامرهق  هب  هبـش  کی  نیزرابم  دـنام . هجیتن  یب  ام  ياه  شـشوک 
دنور دز و  مه  رب  ار  مسیلایرپما  ییالط  شوخ  باوخ  هناسوساج ، ریخـست  لاح  ره  هب  دـنک ». تفلاخم  اهنآ  اب  دوبن  رـضاح  یتلود  تاـماقم 

رد یپ  ياه  شالت  تخیر . مه  هب  تشاد  برغ  ناماد  هب  ناریا  بالقنا  تشگزاب  دروم  رد  اکیرما  هک  ار  ییاهدـیما  داد و  رییغت  ار  بـالقنا 
هویـش دـندش . ارجا  يرگید  زا  سپ  یکی  ناریا  هیبنت  يارب  یطایتحا  تامادـقا  زین  هیـضق و  هب  نداد  همتاخ  يارب  اـکیرما  مه  لاـبند  هب  یپ و 
يارب هدـنیامن  لاسرا  زین  وراـیور و  هرکاذـم  اـکیرما  مادـقا  نیتسخن  دـش . هتفرگ  راـک  هب  اـکیرما  يوس  زا  هطبار  نیا  رد  ینوگاـنوگ  ياـه 

ار نآ  دیاب  هک  اکیرما  يدـعب  ياه  شالت  دـندش . تشگزاب  هب  روبجم  ماما  مکح  اب  هناعطاق  هک  دوب  بالقنا  ياروش  و  هر )  ) ماما اب  تاقالم 
یم نینچ  هنیمز  نیا  رد  رتراک  تارطاخ  دوش . یم  یـسایس  یتاغیلبت  تالمح  يداـصتقا و  هرـصاحم  لـماش  دـناوخ  زیمآدـیدهت  ياـه  ماـگ 

ناریا رد  ییاکیرما  .« ??? میدرک  عورـش  ار  یهیبنت  تامادقا  یـسررب  ام  : » متـشون ما  همانزور  تشاددای  هچباتک  رد  ربماون  زور ?  : » دـیوگ
، ریازجلا زا  نینچمه  نم  دننک . جراخ  ناریا  زا  ار  ناییاکیرما  مداد  روتسد  دنتـشاد ، مادختـسا  رد  ار  اهنآ  هک  ییاه  تکرـش  هب  نم  میتشاد .

رگزاغآ  ???? ربماون  لوا  هتفه  دـننک . تطاسو  ام  نیب  متـساوخ  نیطـسلف  شخب  يدازآ  ناـمزاس  اـه و  یئاـیبیل  اـه ، یناـسکاپ  اـه ، كرت 
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میدز و یم  مدق  دیفـس  خاک  رد  دوز  حبـص  دوب . هلاسم  نیرتمهم  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  تمالـس  دوب . نم  یگدـنز  هرود  نیرت  لکـشم 
مامت هب  نم  منک . رکف  دوش ، رجنم  اهنآ  يدازآ  هب  تسناوت  یم  هک  یتامادـقا  هراـبرد  مدرک  یم  یعـس  هدـنام ، رادـیب  تقو  رید  اـت  اـه  بش 

سامت ینیمخ  ماما )  ) اب امیقتـسم  متـساوخ  پاپ  زا  نم  مدرک . یم  شوگ  نارهت  يور  رب  یمتا  بمب  نتخادـنا  ات  هاش  لـیوحت  زا  اهداهنـشیپ 
امیپاوه و رارقتـسا  لحم  زا  يا  هراوهام  ياه  سکع  مداد  روتـسد  یماظن  لمع  تاـناکما  ندرک  هداـمآ  يارب  درک . تقفاوم  زین  وا  دریگب و 

ماما ترـضح  ریبعت  هب  هک   ) یـسوساج هنال  حـتف  زا  سپ  : ? اکیرما - زواجت  ياه  هنیمز  اه و  هزیگنا  دوش ». هیهت  ناریا  حلـسم  ياهورین  ریاس 
نورد و زا  یمالـسا  بالقنا  خـسم  اتیاهن  خوسر و  ذوفن و  رد  اـکیرما  هنارودزم  ياـه  هئطوت  تسکـش  و  تفرگ ) ماـن  مود  بـالقنا  ینیمخ 

نیرت ییادـتبا  زا  يداصتقا  میرحت  یماظن و  تادـیدهت  اهنآ ، نتفرگ  تراسا  هب  گرزب و  ناطیـش  اب  زاسمه  راب  تنایخ  ياـه  تسد  ياـشفا 
اکیرما اب  اه  هئطوت  نیا  رد  گرزب  ناطیش  ياه  یگلاپمه  همه  دوب . یهلا  رصن  نیا  تسکـش  گرزب و  يزوریپ  نیا  رب  هبلغ  تهج  تامادقا 

نوچ دیـسر و  دوخ  جوا  هب  تفای و  زکرمت  یماظن  هلخادـم  يور  رب  ادـتبا  هئطوت  ود  نیا  تهج  رد  تاـغیلبت  دنتـشاد . يراـکمه  یلدـمه و 
شناـمیپ مه  ياـهروشک  یماـمت  رد  نآ  طـسب  يداـصتقا و  میرحت  هلاـسم  رب  تاـغیلبت  دـیدشت  هب  تفرگن ، يا  هجیتن  هئطوت  نیا  زا  نمـشد 

ات یماظن ، هلمح  لاـمتحا  زا  یمومع  راـکفا  ناـهذا و  فارحنا  مود  دوب ، نمـشد  هلیح  نیرخآ  هک  نآ  لوا  دوب : تلع  ود  هب  نیا  تخادرپ و 
. ? دوش فوطعم  يداصتقا  لیاسم  یلخاد و  تالکشم  هب  ددرگ و  شومارف  یجراخ  نمـشد  فرحنم و  هلاسم  زا  مدرم  ینهذ  هنیمز  هک  نیا 

تهج اکیرما  ياه  حرط  کیتاملپید و  ياـه  شـشوک  تسکـش  هب  دـیاب  تخاـس  مهارف  ار  موجه  نیا  تاـبجوم  هک  ییاـه  هنیمز  مها  زا  - 
رد ( ? هداز - بطق  ردـص و  ینب  یطـش ، بیبح  سناه ، كرالک ، يزمر  نوچ  يدارفا  تیرومام  . ) درک هراشا  دوخ  ناسوساج  يزاـسدازآ 

هاگشناد رگنـس  ظفح  هناهب  هب  زین  راب  نیا  قفانم ، تسار و  پچ و  ياه  کهورگ  ینعی  اکیرما  يدایا  لماوع و  نمـشد ، ياه  شالت  لالخ 
يدنبرگنس يزیر و  نوخ  لادج و  گنج و  هب  رایسب  يوهایه  نتخادنا  هار  هب  اب  یگنهرف ، بالقنا  اب  لباقت  نآ و  ندش  لیطعت  اب  فلاخم  و 

شتآ . ? تسا - هدوب  یماظن  زواجت  یلک  حرط  زا  ییزج  زین  شخب  نیا  ییوگ  هک  دنتخاس  هدامآ  ار  وج  هنارهام  نانچ  نآ  دندش و  لوغشم 
مینادـب هک  دوش  یم  نشور  یتقو  زواجت  يارجام  یتفگـش  ناتـسدرک . هلئاـغ  ناریا و  اـب  دوخ  ياـهزرم  رد  قارع  ثعب  میژر  ياـه  يزورفا 

ناریا ریوک  طیارـش  ابیرقت  هک  ییاج   ) انوزیرآ ياهارحـص  رد  مامت  هام  زا ?  زواجتم  یتیرومام  نینچ  صوصخ  رد  اکیرما  رگزواجت  تلود 
تاحیلـست زا  معا  یماظن  ياه  کـینکت  نیرت  هدـیچیپ  زا  دوب و  هداد  دوخ  ياهودـنامک  هب  ار  يا  هدرـشف  هدـیچیپ و  تاـمیلعت  تساراد ) ار 

ناـمزاس دوب . هداد  صاـصتخا  تاـیلمع  نیا  يارب  ار  يدودـحمان  هجدوب  هدرک و  هدافتـسا  ییاـمیپاوه  نردـم  عیانـص  اـت  یعاـفد  یماـظن و 
تلع هب  دوب و  هداد  رارق  یلمع  ینیب  شیپ  دروم  الماک  ار  سبط  يارحـص  رد  دورف  هقطنم  صوصخب  ناریا  يوج  عضو  اکیرما  یـسانشاوه 
طقاس یلـصا ؛ فده  تسا . هدیـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  نافوط  عوقو  بولطم و  ریغ  ياوه  عون  ره  دورو  دوب ، یباتهم  بش  نآ  ياوه  هک  نیا 

بالقنا ياروش  هب  یسوساج  ياه  نامزاس  هب  هتـسباو  لماوع  زا  یکی  همان  لاسرا  تایلمع ، ماجنا  زا  لبق  ینیمخ  هللا  تیآ  تموکح  ندومن 
ياه هشقن  فادـها و  ياشفا  همان  نیا  زا  فدـه  : » دـسیون یم  همان  نیا  رد  يو  دوب . هتفریذـپ  تروص  یماظن  هلمح  دروم  رد  رطخ  نالعا  و 

لییارسا شترا  تاعالطا  رـسفا  کی  زا  ار  بلطم  نیا  نم  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  تسا . ناریا  هیلع  لییارـسا  اکیرما و  تلود  هنامرـشیب 
یم نارهت  رد  اکیرما  ترافس  ياه  ناگورگ  يدازآ  روظنم  هب  یماظن  يا  هشقن  حرط  مرگرس  اکیرما  یلم  تینما  ياروش  ما . هدرک  تفایرد 

يراکمه اب  یکرتشم  هژیو  هورگ  دریگ ، ماجنا  تسا  رارق  ناریا  رد  نآ  زا  یـشخب  جراـخ و  رد  نآ  زا  یتمـسق  هک  هشقن  نیا  قبط  رب  دـشاب .
، لییارـسا عافد  ریزو  نمزیاوررغ  تکرـش  اب  یکرتشم  هسلج  رد   ???? ربماون   ?? رد  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  لییارـسا  یـسوساج  ناـمزاس 

هتفرگ میمصت  هسلج  نیا  رد  دیدرگ . نشور  تایلمع  نیا  رد  لییارسا  يراکمه  تاییزج  اکیرما  یماظن  هتسباو  ویوآ و  لت  رد  اکیرما  ریفس 
، هژیو هورگ  نیا  دارفا  دوش . هدافتـسا  زین  زرپ » نومیـش   » هلمج زا  ادناگوا  رد  هبتنا »  » هاگدورف هب  هلمح  همانرب  ناحارط  نارـسفا و  زا  هک  دـش 

قیرط زا  يدوز  هب  دنشاب و  یم  شزومآ  تحت  گارب  تروف  هاگیاپ  رد  نونکا  مه  هک  دنشاب  یم  اکیرما  نیمز  اوه - هژیو  رکـشل  زا  نت  ??  
هک دومن  تقفاوم  زین  ناریا  هیاسمه  تلود  کی  دـیدرگ . دـنهاوخ  مازعا  لییارـسا  هب  سپـس  سربق و  رد  ینیتورکآ  هاگیاپ  هب  یبرغ  ناملآ 
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نیا رانک  رد  دـنیامن . هدافتـسا  تاعالطا  هیهت  يروآ و  عمج  روظنم  هب  یماظن  هاگیاپ  کی  دوخ و  یماـظن  ياـه  هاـگیاپ  زا  هدـحتم  تـالایا 
. دـننک ادـیپ  اه  ناگورگ  يارب  یقیقد  ناکم  ات  دـنا  هدـش  مازعا  نارهت  هب  زین  ناریا  كاواس  شترا و  قباس  نارـسفا  لماش  هتـسد  کی  هورگ 

يربهر اه  ناگورگ  يدازآ  يارب  ار  ترافس  هب  هنابـش  هلمح  ات  دندرگ ، یم  مازعا  نارهت  هب  یمود  هورگ  هورگ ، نیا  مازعا  زا  سپ  زوردنچ 
تیآ تموکح  ندومن  طقاس  روظنم  هب  زین  یحرط  : » میناوخ یم  اکیرما  یبالقنا  دـض  ياه  شالت  دروم  رد  هماـن  نیمه  هلاـبند  رد  دـنیامن ».
نیدب تسا . یـسررب  تحت  رتراک  صخـش  روتـسد  هب  دشاب  یم  هللا  تیآ  ندرک  رابتعا  یب  ناریا و  تیعقوم  فیعـضت  لماش  هک  ینیمخ  هللا 
زاـغآ ناریا  هیلع  رب  ار  یتسیرورت  تـالمح  تاـیلمع و  هک  هدـش  هداد  روتـسد  هناـیمرواخ  رد  اـکیرما  یتاـعالطا  ياـه  سیورـس  هب  روظنم 
ناریا هب  قفومان  یماظن  هلمح  حرط  هلاـبند  رد   ?? هاـمریت  ياـتدوک  هک  درک  كرد  یتحار  هب  ناوت  یم  تاراـهظا  نیا  هب  هجوت  اـب  دـنیامن ».

. ? دوب اکیرما  یتایلمع  هزوح  زا  اه  پوت  يروآ  عمج  یماظن ، هلمح  هنیمز  ندومن  هداـمآ  يارب  روشک  لـخاد  رد  يدـعب  مادـقا  تسا . هدوب 
رسلباب دهشم ، نارهت ، هب  زاریـش  زا  ییاوه  دض  يرتمیلیم   ?? پوت   ??? ینعی  رابـشتآ   ?? یمارگنفلت  قبط  رب  هدنام ، تایلمع  نامز  هب  زور 

رد هئطوت  يارجا  یگنوگچ  دوب . دوجوم  پوت  ییاوه  يورین  ياـهرابنا  رد  هک  یلاـح  رد  دـنوش ، یم  يروآ  عـمج  برغ  هب  مازعا  هناـهب  هب 
نآ لابند  هب  دندمآرد و  زاورپ  هب  ربامیپاوه  وان  زا  یکـسرویکیس  رتپوک  یله  دـنورف  بش ? )  ?? تعاس   ) هام تشهبیدرا  هدراهچ  هاگماش 

ياهزرم یلاکـشا  نیرت  کچوک  نودب  اهامیپاوه  نیا  دـندش . ناریا  ییاوه  میرح  دراو  هتـساخرب  نامع  زا  - ??? یـس  يامیپاوه  دـنورف  ? 
یتسرد هب  یلو  دهد  یم  شرازگ  ار  اهنآ  روبع  يزرم  هاگساپ  کی  دندش . ناریا  ییاوه  میرح  دراو  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  ناریا  یبونج 

ناریا شترا  هلمح ، تایلمع  يارجا  نامز  رد  مینک  یم  هفاضا  اج  نیمه  رد  دوش . یمن  هداد  رثا  بیترت  يو  شرازگ  هب  ارچ  هک  دـشن  مولعم 
یتفاسم یط  زا  سپ  دـندوب  رقتـسم  نامع  رـصم و  كاخ  رد  البق  هک  رکیپ  لوغ  ياهامیپاوه  درب . یم  رـس  هب  یماظن  لماک  شاب  هداـمآ  رد 

عورـش يارب  یگنهاـمه  ـالامتحا  يریگتخوـس و  يارب  یعناـم ، نیرت  کـچوک  نودـب  ناریا و  ییاوـه  ياـضف  رد  رتـمولیک   ???? زا  شیب 
دورف دوب  هدـش  هتخاس  نیقفتم  ياوق  طسوت  سبط  ناخ  طابر  نیرتکیدزن  رد  مود  یناهج  گنج  رد  هک  هکورتم  هاگورف  کی  رد  تاـیلمع ،

زا يربرفاـسم  سوبوتا  کـی  تسا . هدوب  بش  همین  زا  سپ  یکدـنا  دورف  ناـمز  دـنا ، هدوب  تازیهجت  هیلک  هب  زهجم  نارگ  هئطوت  دـنیآ . یم 
هدرک و تشادزاب  ار  نارفاـسم  همه  دوش  شاـف  ناشدـیلپ  هشقن  هک  نآ  میب  زا  مجاـهم  نارودزم  دـنک و  یم  روبع  لـحم  کـیدزن  هار  هروک 

سوبوتا نارفاسم   ) ینیع نادهاش  تیاور  هب  دنتـشاد  ار  امیپاوه  يزادنا  هار  دصق  هک  یماگنه  دـنربب . ناگورگ  هب  دوخ  اب  دـنتفرگ  میمـصت 
رد هک  یثداوح  صوصخ  هب  هدـمآ و  دـیدپ  تالالتخا  لابند  هب  دوش  یم  راجفنا  راچد  هتفرگ و  شتآ  اـمیپاوه  ود  هدـش ) هتفرگ  ناـگورگ 

اهرتپوک یله  زا  يدادـعت  دوش . یم  فقوتم  یهدـنامرف  داتـس  روتـسد  هب  تاـیلمع  دـیآ  یم  دوجو  هب  رتپوک  یله  يارب  تکرح  ریـسم  یط 
هدش رجفنم  يامیپاوه  ود  نانیـشنرس  هک  نارودزم  زا  يرتشیب  دادـعت  ای  رفن  دـندرگ و ?  یمن  زاورپ  هب  رداق  دـنوش و  یم  نش  نافوط  راچد 
لاح هب  ار  نارفاسم  دـنوش و  یم  جراخ  ناریا  كاخ  زا  نیمجاهم  حبـص  تعاس ?/?  هرخـالاب  دـنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناـج  دـندوب ،

هب رجنم  ماجنارـس  وا  نارکیب  فاطلا  ادخ و  يرای  اب  هک  دوش  یم  يرگید  صقاون  راچد  یماظن  هدرتسگ  تایلمع  حرط  دننک . یم  اهر  دوخ 
فیـصوت ار  شراب  فسات  تاظحل  هنیمز  نیمه  رد  هک  ار  رتراک  تارطاخ  عالطا ، دـیزم  يارب  اـجنیا  رد  اـم  ددرگ . یم  نآ  لـماک  تسکش 

بلطم نیتسخن  رهظ : زا  دعب   ?? تعاس  دنتساخرب . همانرب  قبط  اهامیپاوه  نتگنـشاو ، تقو  هب  دادماب   ?? / ?? تعاس  : » میروآ یم  دنک  یم 
تـسا هدوب  بوخ  اوه  عضو  ینیب  شیپ  هچ  رگا  دـنوش . دورف  هب  روبجم  تسا  نکمم  لـحم  هب  ندیـسر  زا  لـبق  رتپوک  یله  ود  هک  دوب  نیا 

ار بلطم  نیا  ام  تسا . هدش  اهر  یبونج  يارحص  رد  يرگید  هتـشگرب و  وان  هب  رتپوک  یله  کی  دنا ، هدش  نش  نافوط  راچد  اهرتپوک  یله 
غارچ نودـب  مک  عافترا  رد  امیپاوه  ود  تسا  هدـش  هجوتم  یناریا  تسپ  دـندرک . ادـیپ  تاجن  امیپاوه  نیا  همدـخ  هک  میدـش  ربخ  اب  ینامز 

. دنتـسشن نیمز  رب  رتپوک  یله  ود  رهظ  زا  دـعب   ?? تعاس ?/ درک . یم  لرتنک  ار  ناریا  ياه  میـس  یب  ام  یـسوساج  شخب  دـنک . یم  زاورپ 
رد رتپوک  یله  شـش  نیاربانب  دنا . هدرب  دوخ  اب  ار  اهنآ  ياه  همدخ  هتـسشن و  نیمز  رب  رگید  ياهرتپوک  یله  دنک  یم  رکف  ییایرد ، يورین 

. تسا هتفرگن  تروص  يرمرادـناژ  يوس  زا  يرطخ  مالعا  چـیه  دنـسر . یم  کی  يارحـص  هب  رگید  تعاس  مین  ات  اهرتپوک  یله  تسا . هار 
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لحم نیا  هتفه  نیدنچ  ام  دوب . ینیب  شیپ  لباقریغ  يرایبدب  نیا  دندش ، هدهاشم  وردوخ  هس  دنتسشن . نیمز  هب  - ??? یس  ياهامیپاوه  همه 
لماح رکنات  کی  سپـس  رفاسم و  زا  رپ  سوبوتا  کی  اهامیپاوه  دورف  زا  سپ  هلـصافالب  ابیرقت  دوب . ردان  نآ  رد  ددرت  میتشاد و  رظن  ریز  ار 

. دـنربب رـصم  هب  تایلمع  نایاپ  ات  امیپاوه  اب  ار  سوبوتا  نیرفاسم  مداد  روتـسد  نم  دنـسر . یم  هطقن  نآ  هب  راب  تناو  کـی  ادـعب  تخوس و 
ار تایلمع  دیاب  نم  رظن  هب  داد  عالطا  نوارب  هقیقد :  ?? تعاس ?/ دنتـسه . يریگتخوس  لاح  رد  رتپوک  یله  ود  رهظ : زا  دـعب   ?? تعاس ?/

ياهرتپوک یله  دادعت  نیاربانب  تسا . هدش  یکیلوردیه  متسیس  رد  یلکـشم  راچد  کی  يارحـص  رد  اهرتپوک  یله  زا  یکی  مینک . فقوتم 
هک تاو  تیوکب و  هب  نآ  زا  سپ  دوش . یم  هداد  تاـیلمع  قیلعت  تساوخرد  هلاـسم  نیا  لاـبند  هب  تسا . رتمک  دـنورف  شـش  زا  موزل  دروم 

. دهد یم  هیارا  تسا ، دنمزاین  رتپوک  یله  شش  هب  مک  تسد  هک  تلع  نیا  هب  ار  تایلمع  قیلعت  داهنشیپ  دنتسه  یماظن  تایلمع  ناهدنامرف 
دوش یم  تفایرد  یـشرازگ  رهظ  زا  دـعب   ?? تعاس ?/ دوش . یم  فقوتم  تاـیلمع  عقاو و  لوبق  دروم  داهنـشیپ  رهظ  زا  دـعب   ?? تعاـس ?/

تلاح نم  . » تسا هتـشاذگ  ياج  هب  تافلت  يدادـعت  تسا و  هدرک  دروخرب  - ??? یـس  يامیپاوه  کی  هب  رتپوک  یله  کـی  هکنیا  رب  ینبم 
تایلمع و فقوت  روتـسد  رودـص  زا  سپ  ار  رتراک  تلاح  یکـسنیژرب  تشذـگ ». یم  اه  تعاس  نم  يارب  هیناث  ره  متـشاد . يا  هنوگ  رامیب 
هب تفرگ و  شتـسد  ود  نایم  ار  شرـس  ادعب  يو  : » تسا هدرک  فیـصوت  نینچ  اکیرما  رتپوک  یله  امیپاوه و  نتفرگ  شتآ  ینیـشن و  بقع 

ربـخ رتراـک  هک  دوب   ?? تعاـس ?/ مروشک . يارب  روطنیمه  تخوس . وا  يارب  ملد  هداـعلا  قوـف  نم  تشاذـگ . زیم  يور  هیناـث  دـنچ  تدـم 
اب هارمه  دروخرب  نیا  درک . تفایرد  زنوج  لارنژ  زا  اهنآ  نتفرگ  شتآ  -و  ??? یس  يامیپاوه  اب  رتپوک  یله  کی  دروخرب  رب  ینبم  يرگید 

راکـشآ وا  تروص  یمامت  رب  ینارگن  درد و  راثآ  دیچیپ و  دوخ  هب  یمخز  رام  دننام  هب  ربخ  نیا  ندینـش  اب  رتراک  تسا . هدوب  یناج  تافلت 
. هآ هآ . مدرک . یم  یگدرمژپ  یچوپ و  ساسحا  سبط ) زا   ) تشگزاب هار  لوط  مامت  رد   » ییاـکیرما تاـماقم  ناـبز  زا  سبط ، هزجعم  دـش ».
هک یناد  یم  وت  حیـسم ، یـسیع  ای  متفگ : مدوجو  مامت  اب  متـسشن و  هک  دوب  یعقوم  نیا  تفرگ . ما  هیرگ  دوب . هدنکفا  هیاس  مدوجو  رب  سای 

یمن مدرک . یم  ساسحا  ریقح  رایـسب  ار  مدوخ  میدش . اکیرما )  ) نامگرزب روشک  يراسمرـش  ثعاب  اعقاو  ام  تسا . هدمآ  راب  هب  يدنگ  هچ 
نیع قوف  بلطم  دوب ». هدـنامن  یقاب  ییوربآ  رگید  هک  مدرک  یم  ساسحا  طقف  مهد ؛ ماجنا  يرگید  راک  چـیه  اـی  منک ، تبحـص  متـساوخ 

ماـگنه شـساسحا  دروم  رد  اـتلد » يورین   » ماـن هب  دوـخ  باـتک  رد  سبط ، ماـجرفان  تاـیلمع  هدـنامرف  تیوـکب ، یلراـچ  هک  تسا  یبـلطم 
هطبار رد  نارحب »  » مان هب  دوخ  باتک  رد  دیفـس  خاک  نانکراک  سییر  ندرج  نوتلیماه  تسا . هدروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  سبط  زا  تشگزاب 

تشادرب و ار  یشوگ  رتراک  دسیون : یم  تشذگ ، دیفـس  خاک  رد  سبط  رد  امیپاوه  رتپوک و  یله  دروخرب  ربخ  تفایرد  هظحل  رد  هچنآ  اب 
هک داد  یم  ناشن  وا  گنر  یگدـیرپ  رتراک و  هرهچ  تلاح  یلو  میدینـش . یمن  ار  زنوج  ياه  فرح  اـم  ربخ »؟ هچ  زنوج )  ) دـیوید : » تفگ

یسک ایآ  : » دیسرپ داد  یم  تروق  ار  شناهد  بآ  تمحز  هب  هک  یلاح  رد  تسب و  ار  شنامشچ  يا  هظحل  رتراک  دونش . یم  يدب  ياهربخ 
، تشاذـگ ار  نفلت  یـشوگ  و  ممهف » یم  ممهف ... یم  : » تفگ دـعب  هیناـث  دـنچ  میدوـب . هدز  لز  وا  ناـهد  هب  اـم  هـمه  تـسا ...»؟ هدرم  مـه 

کی هب  اهرتپوک  یله  زا  یکی  هدمآ . شیپ  يا  هزات  تبیصم  : » تفگ توکـس  هیناث  دنچ  زا  سپ  رتراک  دوخ  هکنیا  ات  درکن  لاوس  سکچیه 
روصت : » دسیون یم  همادا  رد  ندروج  نوتلیماه  دنا »... هدـش  هتـشک  مه  يرفن  دـنچ  الامتحا  هتفرگ و  شتآ  هدروخ و  - ??? یـس  يامیپاوه 

، دـنا هداتفا  تکاله  كاخ  هب  ایند  يوس  نآ  رد  رود  نابایب  کی  رد  هتخاب و  ناـج  دوخ  اـه ، ناـگورگ  تاـجن  ناـبلطواد  زا  یهورگ  هکنیا 
منزب و مدق  خاک  یبونج  تمسق  دازآ  ياوه  رد  یمک  ات  مدمآ  نوریب  هنیباک  قاطا  زا  درک . یم  ینیگنس  نم  حور  رکف و  رب  یـسوباک  نوچ 

ییوشتـسد هب  متـشگرب و  خاک  لخاد  هب  عوهت  لاح  اـب  درک . متحاراـن  رتشیب  نوریب  بوطرم  هفخ و  ياوه  یلو  منک ، مظنم  ار  مدوخ  راـکفا 
دولآ کشا  نامـشچ  اب  وا  : » دیوگ یم  ود  ره  هیرگ  تیوکب و  گنهرـس  اب  رادید  هظحل  دروم  رد  رتراک  متفر ». روهمج  سییر  یـصوصخ 

تیقفوم و مدـع  تبـسانم  هب  اـتلد  هورگ  ياـضعا  دوخ و  فرط  زا  مهاوخ  یم  نم  روـهمج  سییر  ياـقآ  تفگ : درک و  تبحـص  هب  عورش 
طوبرم ثداوح  یسوساج و  هنال  لاغشا  يارجام  مداتفا ». هیرگ  هب  فرح  نیا  ندینش  اب  نم  منک . یهاوخرذع  امـش  زا  تیرومام  نیا  ماجنا 

نیا يروهمج  تسایر  تاباختنا  تشونرـس  هک  تسا  بیجع  : » دـیوگ یم  طابترا  نیا  رد  رتراک  هک  تشاد  ییازـس  هب  ریثات  ناـنچنآ  نآ  هب 
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: دندرک لمع  دوخ  فیلکت  هب  مه  تارشح  دنوادخ ، نذا  هب  دوش »! یم  نییعت  نارهت  رد  هکلب  كرویوین ، ای  وگاکیـش  رد  هن  گرزب ، روشک 
تکرح ریسم  رد  اهنآ  ددرگ : یم  لقن  تسا ، سبط  تایلمع  هدنامرف  نآ  هدنسیون  هک  اتلد  يورین  باتک  زا  سبط ، تایلمع  زا  رگید  یتاکن 

زا یموجه  نانچنآ  اب  رـصم  رد  اما  دـنزادرپب . تحارتسا  هب  رـصم  رد  ار  بش  دوب  رارق  دنتـشاد و  فقوت  ناـمع  رـصم و  رد  ناریا  تمـس  هب 
اتلد یتایلمع  ياهورین  ندوب  دولآ  باوخ  هتـسخ و  بجوم  رما  نیا  دـنیابر و  یم  اهنآ  زا  ار  باوخ  هک  دـندرگ  یم  هجاوم  اه  سگم  يوس 
یب نامسآ  يامرگ  رد  نایاپ  یب  ریگلد و  يا  هرظنم  اهگیاپ  نوریب  : » دسیون یم  هطبار  نیا  رد  تیوکب  ددرگ . یم  سبط  رد  تایلمع  ماگنه 

دوجو اب  اما  دنباوخب ؛ دندرک  یم  یعـس  همه  دنتـسشن و  یم  يزیچ  ره  يا و  هدبنج  ره  يور  دـندوب و  اج  همه  اه  سگم  دـش . یم  وحم  ربا 
رد تیوکب  هک  دوب  يدح  هب  اه  سگم  موجه  دننک ». تحارتسا  دنتسناوتن  يدایز  هدع  تیرومام ، زا  یشان  ناجیه  اب  نازوس و  غاد و  ياوه 
رـس تشپ   ??? یـس  دـنورف  ود  طسوت  زاورپ  اب  تفاثک  اه و  سگم  دوبن . تحاراـن  رـصم  كرت  زا  یـسک  : » دـسیون یم  رـصم  كرت  دروم 

رد تیوکب  دنـشاب ، يرادیب  جوا  رد  همه  دیاب  هک  ینامز  ینعی  سبط ، رد  اتلد  یتایلمع  ياهورین  یگدولآ  باوخ  دروم  رد  دـش ». هدراذـگ 
ترچ امیپاوه )  ) نآ هب  رتپوک  یله  دروخرب  زا  لبق  یتاظحل  : » دسیون یم  دوب  - ??? یس  يامیپاوه  لخاد  رد  هک  تایلمع  وضع  کی  دروم 

. تسویپ دـندوب  امیپاوه  ياه  هچیرد  زا  یکی  زا  یجورخ  لاح  رد  هک  يدارفا  زا  یفـص  هب  دـش و  هراپ  شترچ  يو  راجفنا ، ماگنه  دز . یم 
ار امیپاوه  هندـب  نانچمه  درک و  یم  راک  زونه  رتپوک  یله  روتوم  دـندرک . یم  راک  زونه  اهروتوم  دوب . هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  شتآ  دود و 

ترچ ماگنه  هک  دوب  هدرک  رکف  ناهگان  روبزم  وضع  داد . یم  ناـکت  تدـش  هب  ار  اـمیپاوه  درک و  یم  هنخر  نآ  لـخاد  هب  تفاکـش و  یم 
امیپاوه كرت  يارب  وا  تبون  یتقو  تسا . رتچ  اب  شرپ  تاـیلمع  تقو  نونکا  تسا و  هدـمآرد  زاورپ  هب  - ??? یـس  ياـمیپاوه ) ، ) يو ندز 

، نآ زا  دعب  دش  نهپ  نیمز  يور  هپت  لثم  درک و  دازآ  طوقـس  هب  مادـقاو  تفرگ  دوخ  هب  ار  رتچ  اب  شرپ  تیعـضو  راکدوخ  روط  هب  دیـسر ،
طقف هظحل  نآ  رد  نم  مناد . یمن  : » دوب هداد  باوج  وا  دنکب ؟ تساوخ  یم  راکچ  رتچ  نودب  دیرپ ، یتقو  هک  دوب  هدیسرپ  وا  زا  شراطقمه 
دراو امیپاوه  اب  هک  تیوکب  درک و  یم  شرازگ  ار  اوه  ندوب  دعاسم  تایلمع ، زور  رد  یـسانشاوه  شرازگ  مرپب ». دـیاب  هک  مدرک  یم  رکف 

تیور لباق  یگداس  هب  اه  هراتـس  دوب و  فاص  کنخ و  اوه  : » دسیون یم  هک  يروط  هب  دوب  فاص  ياوه  دهاش  سبط  رد  دوب ، هدـش  ناریا 
عبر کی  دیاب  هک  دندوب  رتپوک  یله  رظتنم  اهنآ  دوب ». یفاک  دندوب ، هداتـسیا  رترود  درای  لهچ  یـس  هک  يدارفا  ندید  يارب  هام  رون  دندوب .
نـش نافوط  راچد  ناریا  هب  نامع  زا  تکرح  ریـسم  رد  تقیقح  رد  اهنآ  دوش . یمن  يربخ  اهنآ  زا  یلو  دندش . یم  سبط  دراو  اهنآ  زا  دـعب 

رثا رب  اهنآ  يات  ود  دندیـسر و  سبط  هب  رتپوک  یله  طقف ?  تیاـهن  رد  یلو  دـنیایب . سبط  هب  رتپوک  یله  دوب ?  رارق  دـندوب . هدـش  یمیظع 
سبط دراو  هک  يرتپوک  یله  نابلخ  نیلوا  اب  شیوگ  تفگ و  اب  طابترارد  تیوکب  دـندوب . هتـشگزاب  نامع  هب  هار  هناـیم  زا  ناـفوط  تدـش 

اب میتشاذـگ و  یم  نابایب  رد  ار  رتپوک  یله  میتسناوت ، یم  رگا  هک  دوب  روآرثات  يردـق  هب  تفگ  یم  هک  ییاهزیچ  : » دـسیون یم  دوب ، هدـش 
یله زا  وا  : » تسا هتـشون  دوب  هدمآ  دورف  سبط  رد  هک  رتپوک  یله  نیمود  نابلخ  اب  هطبار  رد  تیوکب  میتشگ ». یمرب  هناخ  اب  اه  - ??? یس 

هچ مناد  یمن  نم  : » هک دنک  یم  لقن  وا  لوق  زا  تیوکب  تفگ ». یم  یکانتـشحو  ياهزیچ  درک و  یم  تبحـص  دنت  دایز و  دش ، رود  رتپوک 
رارق رظندم  تقد  هب  زیچ  همه  دـیاب  تایلمع  نیا  وغل  يارب  هک  میوگب  مناوت  یم  ردـقنیا  اما  دـنک ؛ یم  هرادا  ار  اهراک  نم  حطـس  رد  یـسک 
رکف دوخ  شیپ  دوب . راوشد  رایسب  میدش . هجاوم  مدوب  هدید  نونکات  هک  ینش  نافوط  نیرتدب  اب  تسا . هتـشذگ  هچ  نم  رب  دیناد  یمن  دریگ .
رتپوک یله  هک  یلاح ?  رد  میهد ». ماجنا  ار  نآ  میناوتب  هک  متـسین  نئمطم  اعقاو  میهد . ماـجنا  ار  تاـیلمع  میناوتب  هک  متـسین  نئمطم  مدرک 
يارب زاـین  دروم  ياـهرتپوک  یله  لقادـح  دادـعت  نیا  دـندوب و  هدیـسر  سبط  هب  رتـپوک  یله  طـقف ?  دوب ، هدـش  ینیب  شیپ  تاـیلمع  يارب 

 ? اب تیرومام  تسین . سبط  كرت  هب  رداق  هک  دـنک  یم  مالعا  زین  اهرتپوک  یله  زا  یکی  اما  دوب . اه  ناگورگ  تاجن  تاـیلمع  رد  تیقفوم 
دیاب اهنآ  دنتـشادن . تایلمع  فقوت  زج  يا  هراـچ  یتروص  نینچ  رد  هدـش  نییعت  شیپ  زا  ياـه  هماـنرب  ساـسارب  دوبن و  نکمم  رتپوک  یله 
نـش نافوط  دوش . یم  رداص  رتراک  طسوت  تایلمع  وغل  روتـسد  دـندرک . یم  كرت  تعرـس  هب  ار  ناریا  دنتـشاذگ و  یم  اج  ار  رتپوک  یله 

زا تظافح  رد  لاعتم  دنوادخ  هدارا  دوبن و  یفاک  اکیرما  يارب  حاضتفا  نیا  یلو  دوب  هدش  هجاوم  تسکـش  اب  تایلمع  هدرک و  ار  دوخ  راک 
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نافوط  » هزجعم اب  دنوادخ  دوب . هدرک  ررقم  اکیرما  يارب  ار  يرتشیب  ییاوسر  تشاد ، هدهع  رب  ار  نآ  يربهر  هر )  ) ماما ترضح  هک  یبالقنا 
اتلد ياهورین  زا  ار  تحارتسا  هداد و  ماجنا  ار  دوخ  تیرومام  زین  رـصم  رد  اه » سگم   » دـیاش دوب . هدـمآ  یمالـسا  تموکح  يرای  هب  نش »

. دـننک یم  زاغآ  ار  رارف  تاـیلمع  اـتلد  ياـهورین  دـهد . ماـجنا  ار  شیوخ  یهلا  تیروماـم  هک  دوب  دابدـنت »  » تبون هعفد  نیا  دـندوب . هدوبر 
ار اهرتپوک  یله  زا  یکی  دابدنت ، نایم  رد  : » دـسیون یم  يدـعب  هثداح  اب  طابترا  رد  دنتـشادن » هیرگ  يارب  یتقو   » هکنیا رب  دـیکات  اب  تیوکب 
. دوبن بمب  راجفنا  يادص  دش . دنلب  یبیهم  يادص  سپس  دیزخ . بقع  هب  یمارآ  هب  دش و  جک  پچ  تمس  هب  دش و  دنلب  نیمز  زا  هک  مدید 

اوه هب  نولاب  لثم  یگنر  یبآ  نیشتآ  هلولگ  نیزنب . راجفنا  کی  دوش . یشالتم  هبرـض  کی  اب  هک  دوب  يزیچ  يادص  دوبن ، نتـسکش  يادص 
، دوب هدرک  راوس  هزاـت  ار  یبآ  رـصنع  دوب و  هداتـسیا  تمـسق  نیرت  یلامـش  رد  هک  - ??? یـس  هب  یفاـش  درگرـس  رتپوک  یله  ارهاـظ  تفر .
ار رتپوک  یله  شتآ ، نایم  رد  دوب ... نشور  زور  لثم  اوه  دیـسر . یم  ییاپ  دصراهچ  دصیـس ، عافترا  ات  شتآ  ياه  هلعـش  درک ... دروخرب 

یم نامـسآ  رد  شتآ  ياـه  هنودرگ  دـندش . یم  رجفنم  يدر  ياـه  شوـم  تسا . هدرک  دروـخرب  اـمیپاوه  پـچ  تمـس  هـب  هـک  مدـید  یم 
هب یهاگن  زین  نآ و  حرط  سبط و  هعقاو  رب  یهاتوک  رورم  یتح  دندرک ». یم  تکرح  شتآ  يوگ  نورد  دارفا  هک  دوب  نیا  لثم  دندیخرچ .

طقف مییوگ ، یمن  رتشیب  هطبار  نیا  رد  ام  دـهد ، ناـشن  ناـیناهج  هب  ار  بـالقنا  نیا  ندوب  یهلا  دـناوت  یم  نازواـجتم  زومآ  تربع  تسکش 
نآ لصاح  هک  دـندز  هنایوج  ماقتنا  ياه  تکرح  هب  تسد  دنتـسشنن و  اـپ  زا  حرط  نیا  زا  سپ  شا  يداـیا  اـکیرما و  هک  میوش  یم  رکذـتم 
هفخ هفطن  رد  ادـخ  فطل  هب  هک  دـندرک  يزیر  یپ  ار  اتدوک  یبالقنا  دـض  حرط  یتح  دوب و  نامروشک  هاـنگ  یب  مدرم  زا  يدادـعت  راتـشک 

یخیراـتو گرزب  تامادـقا  زا  یکی  تیقفوم  تروص  رد  دوـب و  تیمها  زیاـح  رایـسب  یتاـیلمع  یماـظن و  رظن  زا  هکنیا  اـب  مادـقا  نیا  دـش .
اریز دـهاکب ، نآ  تیمها  زا  هک  دـش  دومناو  يا  هنوگ  هب  یتسیلایرپما  ياه  هناسر  يوس  زا  تسکـش  زا  سپ  یلو  دـش  یم  یقلت  مسیلایرپما 
یم رـشب  قوقح  زا  مد  هنارودزم  هک  رتراک  دـندیمهف  یم  دـندرب و  یم  حرط  تاییزج  هب  یپ  اکیرما  مدرم  ناهج و  مدرم  ناـمز  نآ  رد  رگا 

اکیرما ترافـس  رد  رقتـسم  دارفا  لقادح  رفن  اههد  دهاوخ  یم  رفن   ?? يزاسدازآ  دصق  هب  هدرک و  هلمح  يروشک  هب  حلـص  تلاح  رد  دنز 
، مئاق رظتنم  دمحم  دیهـش  رادـساپ  دای  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  اج  نیا  رد  دـنام . یمن  یقاب  اهنآ  يارب  ییوربآ  رگید  دـنکب ، ماع  لتق  ار 
ار اکیرما  هنادرمناوجان  ياه  هئطوت  تسکش  میراد و  یم  یمارگ  ار  دوب  اکیرما  یماظن  یتسیرورت  تایلمع  دیهش  اهنت  هک  دزی  هاپس  هدنامرف 

طوقـس لحم  رد  اکیرما ، یماظن  هئطوت  یندـشن  شومارف  راب و  تلذ  تسکـش  تبـسانم  هب  رکـش  دجـسم  میراتـساوخ . گرزب  دـنوادخ  زا 
- یهلا تبهوم  نیا  هنارکـش  هب  هک  تسا  تخاس  لاـح  رد  ماـظن ، نیلووسم  مدرم و  تمه  هب  يدجـسم  ییاـکیرما ، ياـهدرگلاب  اـمیپاوه و 

يارب انب  نیا  ات  دـشاب  دـنا . هداهن  مان  رکـش  دجـسم  ار  نآ  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  بالقنا  مظعم  ربهر  هراـشا  اـب  و  اـکیرما - تسکش 
هثداح نیا  دیهـش  و  هر )  ) ماما حوتفرپ  حور  دنوادخ  دنـشاب . دنوادخ  رازگ  رکـش  دنامب و  یقاب  هدنیآ  ياه  لسن  يارب  ریوک  لد  رد  هشیمه 

س : / عبنم هللاءاش . نا  دیامرف . روشحم  البرک  يادهش  اب  ار 

نارهت رد  اکیرمآ  هدش  ریخست  ترافس 

سبط رد  اکیرمآ  هناحضتفم  تسکش  زورلاس  هام ، تشهبیدرا  مجنپ  يزاریـش  جاهتبا  ابیرف  مجرتم : نارهت  رد  اکیرمآ  هدش  ریخـست  ترافس 
هنایم رد  سبط و  ریوک  رد  ار  ناور  ياهگیر  ات  تفرگ  تمدـخ  هب  ار  داب  راونامیلـس  ناریا ، یهلا  بالقنا  هک  یتسکـش  تسا . لاس 58  رد 

هنـال ریخـست  دروآ . راـب  هب  ههربا  ناراوسلـیف  يارب  ار  یخیراـت  یگدـنامرد  یگدنکفارـس و  نآ  دتـسرفب و  ناطیـش  دوـنج  غارـس  هب  بـش 
خیراـت رد  یفطع  هطقن  دوب ، مود  بـالقنا  ینیمخ  ماـما  ریبـعت  هب  هک  ناملـسم  يوجـشناد  ناردارب  نارهاوـخ و  طـسوت  اـکیرمآ  یـسوساج 

زور رد 444  یفطع  هطقن  سبط  رد  ناریا  هب  اـکیرمآ  هلمح  تسکـش  دوریم و  رامـش  هـب  ییاـکیرمآ  دـض  تازراـبم  یمالـسا و  بـالقنا 
زا ماـما و  طـخ  وریپ  ناملــسم  نایوجــشناد  زا  دوـخ  زور ، نآ  هـک  راـکتبا  هموـصعم  رتـکد  مناــخ  دــشابیم . یــسوساج  هنــال  يارجاــم 

یلیلحت تارطاخ  دـشابیم ، روشک  تسیز  طیحم  نامزاس  سییر  روهمج و  سییر  نواـعم  کـنیا  دوب و  یـسوساج  هنـال  ناگدننکریخـست 
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زا هک  اـهینیئوخ  يوسوم  دمحمدیـس  نیملـسملاو  مالـسالاتجح  يراـکمه  و  دـیر » يا  درف   » ياـقآ شـالت  اـب  ار  مهم  هعقاو  نیا  زا  دوخ 
«، نارهت رد  ریخـست   » مان هب  یـسیلگنا و  نابز  هب  هک  باتک  یلـصا  نتم  تسا . هتـشون  دوب ، نایوجـشناد  هارمه  نایرج  نیا  ياهزور  نیتسخن 
هب نز  مایپ  مرتحم  ناراکمه  زا  يزاریـش  جاهتبا  ابیرف  مناخ  طسوت  اریخا  دـش و  رـشتنم  اداـناک  رد  يدـالیم  هتـشذگ  لاـس  تسخن  دـشابیم 
رد هدش  رشتنم  هخسن  ناگرامش 5250  اب  تاعالطا و  همانزور  تاراشتنا  طسوت  هک  باتک  نیا  تسا . هدش  يراتساریو  هدنادرگرب و  یسراف 

سپـس اهینیئوخ و  ياقآ  همدقم  اب  هک  ریخـست  باتک  تسا . هتفرگ  رارق  نادنمهقالع  رایتخا  رد  ناموت  تمیق 950  اب  هحفـص و  مجح 350 
هب اتلد » ياهورین  تسکـش   » ناونع اب  باتک  مهن  لصف  تسا . هتفای  ناماس  لصف  هد  رد  دوشیم ، زاغآ  دـیر » يا  درف   » ياقآ طوسبم  همدـقم 

لاـس نیمکی  تسیب و  رد  کـنیا  تسا . هتفاـی  صاـصتخا  ناـسوساج  تاـجن  يارب  اـکیرمآ  هئطوت  تسکـش  سبط و  هعقاو  لـیلحت  حرش و 
يادهش حور  هب  میونشیم و  راکتبا  مناخ  تیاور  زا  ار  ارجام  حرش  دوبن ، یهلا  تیانع  فطل و  زج  يزیچ  هک  اکیرمآ  هناحـضتفم  تسکش 

میتسرفیم دورد  تسا  هدـمآ  باتک  نایاپ  رد  نازیزع  نآ  زا  رفن  یماسا 32  هک  ماما  طخ  وریپ  يوجشناد  يادهش  هژیو  هب  یمالـسا  بالقنا 
رد ههربا  اتلد  ياهورین  تسکش  میرازگساپس . دندرک ، تقفاوم  باتک  شخب  نیا  راشتنا  اب  هک  جاهتبا  مناخ  زین  راکتبا و  مناخ  راکرـس  زا  و 

هبعک هب  هلمح  ات  هدروآ  درگ  ار  ناراوس  اهلیف و  شیاهورین ، همه  وا  تخاتیم . ولج  هب  لیف  رب  راوس  شیوخ  هاپـس  شیپاشیپ  یناملظ  یبش 
زا ینیبنشور  درم  زج  هب  سک  چیه  دـنتفریم ، شیپ  هب  نابایب  رد  رورغم  نادرم  نیا  هک  یماگنه  دـنک . زاغآ  دوب  شرظتنم  زابرید  زا  هک  ار 

تنم نیمز  نیا  رب  تتامعن  اب  وت  هبعک ، ظفاح  يا  ایادـخ ، : » تفگیم وا  دوبن . هاـگآ  نآ  زا  دوب  هداتـسیا  بش  زاـمن  هب  اـهنت  هک  ربماـیپ  راـبت 
نآ زا  هناـخ  نیا  هـک  شاـب ، ظـفاح  دوـخ  ار  نیمزرـس  نـیا  سپ  دـننک ... شیاتـس  تداـبع و  ار  وـت  هداـتفا  رود  هشوـگ  ره  رد  اـت  ياهداـهن 

نوچمه نانآ  دنزیرب و  نیزواجتم  رس  رب  دنتشاد  راقنم  رد  هک  ار  ییاهگیر  ات  داتسرف  ار  لیبابا  ناگدنرپ  دنوادخ  ناس  نیدب  و  تسوت »)...(
یخرب دـشاب . رـشب  عون  يوگلا  ماهلا و  عبنم  ات  دـنیبن  یبیـسآ  هبعک  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  ادـخ  هدارا  و  دـنتخیر ... نیمز  رب  نازخ  ياهگرب 

ار اهبـش  نیرتهریت  بلق  ینارون  یباهـش  نوچمه  اهنآ  دـننکفایم . هدـنیآ  هتـشذگ و  تاـقافتا  رب  رون  زا  يوترپ  ناـهگان  خـیرات  رد  ثداوح 
اکیرمآ و ترافـس  لاغـشا  هک  يدادـیور  دوب . اهدادـیور  نیا  زا  یکی  سبط  هعقاو  دـنراذگیم . ياجرب  دوخ  زا  یناـشخرد  رثا  هتفاـکش و 

تحت ياهروشک  دوب ، مکاح  اـیند  رب  ههد 1980  رد  هک  یبطق  ود  ناهج  مظن  داد . رارق  یناـهج  راـکفا  هجوت  زکرم  رد  ار  يریگناـگورگ 
ياهتردـق هنزاوم  دومن و  هئارا  يرگید  لح  هار  یمالـسا  بالقنا  ناهگان ، اما  دادیم . رارق  برغ  ای  قرـش  باختنا  یهار  ود  رـس  رب  ار  متس 

يریگناگورگ يارجام  دیسریم  رظن  هب  هاش ، طوقـس  زا  سپ  لاس  کی  زا  رتمک  داد . رییغت  ار  نیـشیپ  ياهرواب  همه  دز و  مه  رب  ار  مکاح 
، ناهگان دنک . تمواقم  ینویلیم  ياههدوت  مزع  نامیا و  ربارب  رد  دناوتیمن  تسا و  يرهاظ  اکیرمآ » يربهر   » هدیا هک  هدرک  تباث  ناهج  هب 
تشحو و عبنم  زاب  رید  زا  هک  برغ  بیهم  یگنج  نیـشام  دوب  رارق  سبط ، رد  دـش . راکـشآ  مسیلایرپما  دـنمتردق  رهاظ  هب  رازبا  یناوتاـن و 

هدرپ اکیرمآ  یماظن  تردـق  فعـض  زا  نیـشام ، نیا  لماک  تسکـش  ضوع ، رد  یلو  دوش . هتفرگ  راک  هب  تردـق  شیامن  يارب  دوب ، دایقنا 
ادـعب هچنانچ  درک . دـیدزاب  اـهناگورگ  زا  خرـس  بیلـص  یللملانیب  ناـمزاس  زا  یهورگ  تـشهبیدرا 1359 ، مود  هبنـشود ، زور  تـشادرب .

زا متارطاخ  هچرتفد  رد  دوب . ترافـس  عمتجم  لـخاد  رد  اـهناگورگ  رتشیب  يرادـهگن  لـحم  دـییأت  اـهنآ  یعقاو  تیرومأـم  دـش ، صخـشم 
هب بیجع و  یبش  هب  میارب  ار ، بش  نآ  تاساسحا ، یخرب  هک  مدوب  هدوزفا  هدومن و  دای  راکرپ  يزور  ناونع  هب  تشهبیدرا  مجنپ  هبنـشجنپ ،

رارق راگنا  متـشاد . ياهقباسیب  هروشلد  ساسحا  یلو  مدرک ، تکرـش  اشع  برغم و  زامن  رد  لومعم  قبط  تسا . هدرک  لیدـبت  یندـنام  دای 
سح دیاش  هشیم »؟ ییاهربخ  هراد  دینکیمن  ساسحا  : » دندیسرپیم دنتشاد . رتیوق  یلو  هباشم  یساسحا  مه  رگید  یخرب  دتفیب . یقافتا  دوب 
نیا میدرکیم . رازگرب  لیمک  ياعد  ًالومعم  اهبش  هبنـشجنپ  دنوشیم . کیدزن  اهییاکیرمآ  میدرکیم  سح  دمآیم . رطخ  يوب  دوب . مشش 

نآ رد  نونکا  تخومآ . لیمک  مان  هب  يدرف  هب  (ع ) یلع ماما  ار  لیمک  ياعد  تسا . قلطم  یماح  ناونع  هب  ادخ  هب  تبسن  یگدنب  راهظا  اعد 
. میدینشیمن میدیدیمن و  ار  نآ  هچ  رگا  میوش . تسا ، هار  رد  میدرکیم  سح  هک  يدربن  يایهم  دیاب  ییوگ  میدرکیم ، اعد  زین  ام  بش ،
رب دشک  غیت  ام  يور  رب  سک  ره  ایادخ ! : » میدناوخ رگیدکی  اب  دنلب  يادص  اب  ار  اعد  ینایاپ  شخب  تشاد . همادا  بش  همین  زا  یساپ  ات  اعد 
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مگ كانـساره  تملظ  رد  هک  یتـسه  یناـسک  ياـمنهار  رون  نوچ  وت  نک . هئطوت  وا  هیلع  دـنک ، هئطوت  اـم  هیلع  یـسک  ره  و  شک ، غـیت  وا 
بش نامه  هک  مراد  دای  هب  دوب . هدیسرتن  سک  چیه  یلو  دنتـشاد  یبیجع  سح  بش  نآ  نایوجـشناد  زا  يرایـسب  دش  مولعم  ادعب  دناهدش ».

ینابهگن لگنج »  » ناتخرد ریز  یکیرات  رد  هک  مدید  ار  نز  نابهگن  هس  ای  ود  مدرک ، هاگن  ار  نوریب  يزکرم  نامتخاس  يالاب  هقبط  زا  یتقو 
زا یهورگ  اب  دوب  رارق  دعب  زور  حبص  تسا ؟ هناعاجش  يراک  هچ  سپ  تسین ، هناعاجش  ترافـس  لاغـشا  رگا  مدرک  رکف  دوخ  اب  دندادیم .
رد هک  یفرب  زا  هدیـشوپ  ياههلق  رطاخ  هب  نارهت  دوب . نم  حیرفت  نیتسخن  نیا  هام  نیدـنچ  زا  سپ  میورب . يدرونهوک  هب  وجـشناد  ناتـسود 

ناـکم نیا  هب  اـههعمج  هژیو  هب  تسا . ینارهت  نارازه  هقـالع  دروم  ياههاگـشدرگ  زا  اـههوک  نیا  تسا . فورعم  دـنراد ، رارق  نآ  لاـمش 
زا شیب  يزیچ  يدرونهوک  اهیرهـشمه ، زا  يرایـسب  نوچمه  زین  ام  يارب  دنور . الاب  زربلا  لابج  هلـسلس  ياههرخـص  زا  ات  دـننکیم  هعجارم 

بـسانم تکرح  عون  نیا  تفریم . رامـش  هب  زین  يونعم  یحور و  ياهزرابم  هکلب  ینامـسج ، یـشالت  اـهنت  هن  نیا  دوب . هداـس  حـیرفت  کـی 
کلف هب  رـس  ياههوک  زا  دوعـص  دـننام  وا  اب  هزرابم  ینامز  هاش . ینوگنرـس  يارب  ینـالوط  هزراـبم  هباـشم  ياهبرجت  دوب ، اـم  لـسن  ناـناوج 
ياراد ام  يارب  يدرونهوک  تشادن . روضح  نئاخ  هاش  رگید  الاح  میدرک و  حتف  ار  هلق  مدق  هب  مدق  ام  شخبتذل . يدوعـص  دوب ، هدیـشک 
میتشاد هک  یعقاو  حـیرفت  اهنت  ناونع  هب  بوبحم ، یگتفه  تیلاـعف  نیا  زا  ار  اـم  ترافـس  رد  هناـبلطواد  تراـسا  اـههام  دوب . ییاـنعم  نینچ 

، دندرکیم ار  راک  نیا  زین  نایوجشناد  زا  یخرب  مینک و  كرت  ار  ترافس  میتسناوتیم  میدرکیم  هدارا  هاگ  ره  هچ  رگا  دوب . هدرک  مورحم 
هدش و نیمأت  اهنآ  تایرورض  دشیم : يراتفرـشوخ  اهناگورگ  اب  متفگ  هک  روطنامه  دننک . لابند  رخآ  ات  ار  ارجام  دندوب  ممـصم  ارثکا  اما 

اهییاکیرمآ زا  یکچوک  هورگ  یتحاران  میتشاد  هدیقع  ام  یلو  دندوب  ینادنز  اهنآ  هتبلا  دـندوب . رادروخرب  هنازور  شزرو  یلاع و  ياذـغ  زا 
زا شیپ  تشهبیدرا ، مشش  هعمج  تسا . زیچان  رایسب  دناهدیـشک  هاش  زا  اکیرمآ  تیامح  لاس  اههد  لوط  رد  نایناریا  هک  ییاهجنر  ربارب  رد 
رد ات  هدش  جراخ  ترافـس  زا  حبـص  جنپ  تعاس  مدرکیم . طاشن  ساسحا  شیپ  بش  ياعد  شخبحور  مسارم  زا  مدـش . رادـیب  مد  هدـیپس 

الاـب زربلا  هوک  هتـشر  خالگنـس  رادبیـش و  ياـههنماد  زا  میدوب و  رتولج  هماـنرب  زا  تشه  تعاـس  رد  موش . قحلم  هورگ  هب  شـش  تعاـس 
هب دـعب  تعاس  دـنچ  میدرک . فقوت  دوب ، دـیفم  رایـسب  يژرنا  بسک  يارب  امرخ و  بآ و  زا  ترابع  هک  راهان  فرـص  يارب  رهظ  میتفریم .

هدـش بورغ  رگید  میتشگزاب  رهـش  يوس  هب  یتقو  تشاد . رارق  تسد  رود  نابایب  اههپت و  رتوس ، نآ  ام و  ياپ  ریز  نارهت  میدیـسر : دـصقم 
. میاهدرک مگ  ار  دوخ  هار  میدش  هجوتم  یقیاقد  زا  سپ  میبایب . ار  هار  میتسناوتیمن  ام  دمآیم و  الاب  هوک  هنماد  زا  جـیردت  هب  یکیرات  دوب .
هکرد و هدکهد  هب  یبسا  کمک  هب  هتفوک ، هتسخ و  بش ، دنک . ادیپ  ار  هار  تسناوتیمن  مه  هورگ  يامنهار  میتشاد و  هوق  غارچ  کی  طقف 
هک یلاح  رد  دیـسر ، وا  یتقو  دوب . بش  تعاس 11  دیایب . ملابند  هب  هک  متـساوخ  ماوقا  زا  یکی  زا  ینفلت  میدیـسر . نامتکرح  عورـش  هطقن 

دورف ناـبایب  کـی  رد  اـهنآ  مگیم . يدـج  .« » ینکیم یخوش  .« » دـناهدرک هلمح  اـهییاکیرمآ  يدینـش ؟ ار  ربـخ  : » تفگ دوب ، هدز  ناـجیه 
مک مک  ( 1 «.) تسا هدرک  طوقـس  رتپوکیله  ود  هتفرگ و  شتآ  اـهنآ   C ياهامیپاوه 130 ـ  زا  یکی  هدش ، اپرب  نش  نافوت  دـعب  دـناهدمآ .

. تشاد يرایسب  توافت  لبق  زور  اب  اضف  عمتجم ، رد  دناسرب . ترافس  هب  ارم  اروف  متساوخیم  وا  زا  تسا . هداتفا  یقافتا  هچ  مدشیم  هجوتم 
لوغـشم هک  هداتفا  قافتا  یتاعاس  رد  اقیقد  هثداح  دنتفگیم  دندرکیم . تبحـص  هعقاو  نیا  هراب  رد  هروش  لد  ناجیه و  زا  ياهزیمآ  اب  همه 

هب یمومع  طباور  دحاو  ناردارب  زا  نسحم  دناهدوب . شیاین  لوغشم  زین  مدرم  زا  يرایسب  دوب ، بش  هبنـش  جنپ  نوچ  میاهدوب و  لیمک  ياعد 
رید زاس  تشونرس  بش  نآ  رد  هک  وا  تسا . هدنام  ماکان  اهییاکیرمآ  تاجن  تایلمع  هک  دوب  هداد  عالطا  ینفلت  وا  هب  رفن  کی  دروآ  رطاخ 
اما مینکیم .» بیذـکت  ایوق  ار  بذـک  ياهربخ  نیا  ام  : » دوب هتفگ  هتـشادرب و  ار  یـشوگ  يرادـیب  باوخ و  تلاـح  رد  دوب ، هتفر  باوخ  هب 

ردارب دناهدرک .» هلمح  ناریا  هب  اهییاکیرمآ  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  : » دز نفلت  صخـش  نامه  اددـجم  تفر  باوخ  هب  هرابود  هک  نیا  زا  سپ 
ویدار اـقآ ! ترـضح  : » دوب هتفگ  سانـشان  درف  اـما  درک ، بیذـکت  ار  شرازگ  اددـجم  فرط ، تجامـس  زا  روخلد  هدولآ و  باوـخ  نسحم 
هسلج يزکرم  ياروش  تسا . يدج  هیضق  دوب  هدیمهف  نسحم  ردارب  عقوم  نامه  ياهدوب »! باوخ  دیاش  درک . مالعا  ار  ربخ  نیا  نالا  نیمه 

یخرب دنک . هدنکارپ  فلتخم  ياهرهش  رد  ار  اهنآ  میسقت و  هرفن  راهچ  ياههورگ  هب  ار  اهناگورگ  تفرگ  میمصت  داد و  لیکشت  هداعلاقوف 
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يرگید تاجن  حرط  دیاش  دنتـسه و  ینارومأم  ياراد  ناریا  رد  ییاکیرمآ  دـندرکیم  لالدتـسا  هدوب و  فلاخم  هدـیا  نیا  اب  اهوجـشناد  زا 
رد دزادـنیب . رطخ  هب  ار  اهناگورگ  نایوجـشناد و  تینما  دـنریگب و  رظن  ریز  ار  ترافـس  فارطا  تالوحت  تسا  نکمم  اهنآ  دنـشاب . هتـشاد 

یگتفشآ راچد  ناریا  رد  اکیرمآ  رادفرط  رصانع  همه  هدش ، هجاوم  تسکش  اب  اهنآ  تایلمع  نوچ  دندرکیم  لالدتـسا  رگید  یخرب  لباقم 
يدیدج حرط  ای  ارجا  ار  يرگید  حرط  هلـصافالب  دـنناوتب  هک  دنتـسین  یتیعـضو  رد  اهنآ  تسا . هدـش  عطق  اهنآ  ینامزاس  تاطابترا  هدـش و 

اب دوب . یتسرد  لـیلحت  داد ، ناـشن  ثداوح  هک  روط  ناـمه  دروآ و  تسد  هب  ار  ارآ  تیرثـکا  تیاـهن  رد  هک  دوب  یلیلحت  نیا  دـننک . میظنت 
رد ار  اهنیـشام  هب  هلمح  لامتحا  تسناوتیمن  سک  چیه  دـش ، هداتـسرف  رظن  دروم  ياهرهـش  هب  شیاهناگورگ  میت و  ره  یتقو  نیا ، دوجو 

هبنش زور  حبص  ات  میدرک . مادقا  تعرس  هب  دشیم . ماجنا  بش  رد  اهترفاسم  رتشیب  لیلد  نیمه  هب  دنادب . یفتنم  اهنیشنرس  ییاسانش  تروص 
رییغت زا  یـسک  میهد  هزاجا  میتسناوتیمن  دوب . كانرطخ  راوشد و  حرط  نیا  يارجا  یلو  دندوب . هتفای  لاقتنا  يرگید  لحم  هب  ناگورگ   46
زگره فلتخم ، ثداوح  لامتحا  دوجو  اب  دوب . هلأسم  نیرتمهم  اهناگورگ  نایوجـشناد و  تینما  دوش . علطم  اهناگورگ  ییاجهباج  ناـکم و 

. دوب یتاکرادـت  سوباک  کی  هتـساوخان  نانامهیم  تینما  هیذـغت و  ناکـسا ، يارب  يزیر  هماـنرب  میدرکیمن . ار  یقیقد  يارجا  نینچ  روصت 
عالطا اهنآ  هب  ات  دنتفرگ  سامت  دوخ  ناتـسود  اب  اروف  اهنآ  دنتـشاد . هدـهع  رب  رهـش  ره  رد  ار  اهناگورگ  تیلوؤسم  نایوجـشناد  ياههورگ 

طاقن رگید  نارهت و  لامـش  رد  نما  ياههناخ  هب  اهییاکیرمآ  زا  یخرب  دننک . هیهت  ار  یبسانم  نکـسم  زور  دـنچ  يارب  مک  تسد  هک  دـنهد 
زا تساوخرد  اب  دنتفای . لاقتنا  دابآ  مرخ  زاریش و  تالحم ، دزی ، مرهج ، دهشم ، زیربت ، ناهفصا ، مق ، هب  رگید  یخرب  دندش . لقتنم  تختیاپ 

جراخ زا  سپ  اهنت  میدرک . اپ  تسد و  اهناگورگ  لاقتنا  يارب  ییاهنیشام  تعرـس  هب  نارهت  رد  نامنایماح  اهیـسالکمه و  ناتـسود ، هکبش 
تـسا نکمم  میدرکیم  روـصت  یخرب  مینک . لـیلحت  هداد ، يور  ار  هچنآ  مینیـشنب و  میتفاـی  تصرف  هعمج  بش  همین  رد  اـهناگورگ  ندرک 

تـسکش هب  هماـنرب  اـت  هدرک  يراکتـسد  ار  اـهرتپوکیله  اـهامیپاوه و  اـکیرمآ  شترا  رد  دوخ  ذوفن  زا  هدافتـسا  اـب  هاوـخيروهمج  بزح 
تیعقوم رد  تاباختنا  هب  هام  دنچ  اهنت  ار  تارکمد  تلود  تفرگ ، هدهع  رب  ار  نآ  لماک  تیلوؤسم  رتراک  هک  هعجاف  نیا  املـسم  دـماجنایب .

رد بزح  ود  ره  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  میداد ، رارق  لیلحت  دروم  ار  هلأسم  تقد  هب  رگید  راب  کی  یتقو  یلو  ( 2 .) دادیم رارق  یبسانمان 
دـنز و تدـم  هاتوک  یـسایس  تازایتما  يارب  یمادـقا  هب  تسد  اههورگ  نیا  زا  یکی  دوب  دـیعب  دنتـسه . كرتشم  نیداـینب  فادـها  لوصا و 

يریگناگورگ نآ ، زا  سپ  دوب . هدرک  دراو  تیثیح  نیا  رب  ار  هبرـض  نیتسخن  یمالـسا  بالقنا  دربب . نیب  زا  ار  اکیرمآ  لاوز  هب  ور  تیثیح 
يارب ییاج  چـیه  اکیرمآ  راگنا  دـشیم . ریقحت  راب  نیموس  يارب  سبط  هعقاو  اب  اکیرمآ  لاس ، کـی  زا  رتمک  رد  هبرـض و  نیمود  ناـبآ   13

ار ثداوح  ریـس  ییاهنت  هب  يرگید  یناسنا  لماع  چیه  هن  ناهاوخيروهمج و  هن  عقاو ، رد  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  تشادن . ندـش  ناهنپ 
زا یکی  هب  رگیدکی  هارمه  هب  یلو  دنتـشادن ، ینادنچ  ینعم  ییاهنت  هب  هک  دوب  ياهناگدنچ  لماوع  هجیتن  سبط  ییاوسر  تسا . هدادـن  رییغت 

تاجن ار  ناریا  یبیغ  دادما  هک  میتشادن  یکش  چیه  دیماجنا . دوب ، هدش  لمحتم  نامز  نآ  ات  اکیرمآ  تلود  هک  ییاهتسکش  نیرتزیمآریقحت 
یهلا یتیرومأم  نش  ياههناد  نآ  : » دـندرک نایب  ییابیز  هب  ار  هلأسم  نیا  اهدـعب  ینیمخ  ماـما  تسکـش . مه  رد  ار  زواـجتم  تردـقربا  داد و 
نمی هاشداپ  ههربا ، هلمح  ینآرق  ناتساد  هب  نشور  ياهراشا  ماما  هلمج  دننک ». دوبان  ار  نازواجتم  ياهامیپاوه  ات  دندوب  رومأم  اهنآ  دنتشاد .

یـسایس و بیقر  ناوـنع  هب  هکم  دـیدیم  هک  ههربا  تشاد . ادـخ  هناـخ  هب  يدـالیم )  570 (ص ،) دمحم ترـضح  دـلوت  لاس   ) لیفلاماع رد 
هکم یلصا  هبذاج  ناکم  نیا  اریز  درک . ار  هبعک  یناریو  دصق  دهد  لاقتنا  نمی  هب  ار  تردق  هاگیاج  هکنیا  دیما  هب  دنکیم ، دشر  وا  يراجت 

زا ياهتـسد  یتقو  یلو  دروآ . درگ  دـندرکیم  تیادـه  ار  اهنآ  هبرجت  اب  نازابرـس  هک  ار  یگنج  ياـهلیف  زا  يرکـشل  وا  تفریم . رامـش  هب 
ود نیا  نیب  تهابـش  دـش . دوبان  زواجتم  هاپـس  یمامت  دـندرک ، هلمح  نانابلیف  اهلیف و  هب  دنتـشاد  راـقنم  رد  هک  ییاههزیرگنـس  اـب  ناگدـنرپ 

رتارف زین  نیا  زا  یتدیقع ، رظنم  زا  ماما  حرـش  تشاد . رب  رد  ام  يارب  ار  ینـشور  مایپ  دنتـشاد ، هلـصاف  رگیدـکی  اب  نرق  هدراهچ  هک  دادـخر 
رب ضحم  ياکتا   » و يروانف » ملع و  زا  رادروخرب  ریذپانتسکـش و  برغ  هیرظن  «، » ییاکیرمآ یتسرپ  تب   » یگیاپیب هثداـح  نیا  تفریم .

ياهورین هک  یلحم  دوب . هناشن  کی  سبط  درک . تابثا  دنادیم » هتشذگ  ناراگدای  ار  بهذم  ادخ و  تیاهن  رد  هک  روحم  ناسنا  ياهـشزرا 
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نرق ناسنا  هب  مهم  يرکذـت  دـندرک . یقالت  رگیدـکی  اب  میدـیمانیم ، یهلا  دادـما  ام  یـسناشدب و  اهنآ  هچنآ  تـالامتحا و  یعیبط ، ءارواـم 
برغ رد  هچنآ  هراـب  رد  هلأـسم  نیا  تسین . قلطم  تردـق  هدـش ، رگهوـلج  یماـظن  يورین  تروـص  هب  هک  يرواـنف  ملع و  رب  طلـست  متـسیب :
تدـم دـنلب  يزیرهمانرب  سبط  تایلمع  يارب  دـنکیم . قدـص  ًالماک  تسا ، دـنوادخ  راک  ام  رظن  هب  دـنمانیم و  تعیبط  نایاپیب  ياهورین 

ار سروف  اتلد  تایلمع  اهنآ  دنتـشاد . رـس  تشپ  ار  اهناگورگ  تاجن  ياـهمیت  ریاـس  قفوم  هبرجت  تاـیلمع  نیا  ناـحارط  دوب . هتفرگ  ماـجنا 
هجدوب زا  هدروآ و  تسد  هب  یماظن  یـسایس و  ییایفارغج ، یـسانشاوه ، تاعالطا  هنیمز  رد  یلـصفم  ياهلیلحت  هدرک و  يزاـسهیبش  ًـالماک 
اکیرمآ ياههمانرب  هدیچیپ  هکبش  تبـسانم  نیمه  هب  یمایپ  رد  ماما  دروخ . تسکـش  سبط  تایلمع  همه  نیا  اب  دندوب . رادروخرب  دودحمان 

نماد نآ  هب  اکیرمآ  رادفرط  يارگپچ  ياههورگ  زا  یبیجع  همغلم  هک  ناتـسدرک  رد  ياهلیبق  ياهـشروش  دـنتخاس . راکـشآ  هقطنم  رد  ار 
ياـههورگ شقن  هژیو  هب  دوب . هلمج  نیا  زا  تفریذـپیم  ریثأـت  ارگپچ  ياـههورگ  زا  تدـش  هب  هک  اههاگـشناد  رد  یمارآاـن  دـندزیم و 
ياههمانرب رد  ناریا  ياهزرم  رد  قارع  یماظن  تاکرحت  نینچمه  دندوب . هتسباو  اکیرمآ  هب  یسوساج  هنال  دانسا  بجوم  هب  هک  ییارگپچ 

اهنآ تاجن  يارب  هلمح  هنیمز  داجیا  اهناگورگ و  زا  تلود  مدرم و  هجوت  ندرک  فرحنم  يارب  اهبوشآ  نیا  دش  نشور  تشاد . رارق  اکیرمآ 
هس دندرک . تمدخ  اهییاکیرمآ  هب  هناصلخم  يرقاب ، گنهرـس  لیبق  زا  هاش  هب  رادافو  یناریا  یماظن  نارـسفا  سبط ، تایلمع  رد  تسا . هدوب 

ياهکـشوم همه  ندـش  هدـیچرب  روتـسد  یبرغ  ياهزرم  هب  کشوم  نداتـسرف  تازیهجت و  دوبمک  هناهب  هب  صخـش  نیا  هلمح ، زا  لـبق  زور 
زا دوخ  ياهرابنا  رد  ییاوه  يورین  تسنادیم  بوخ  وا  هچرگا  درک . رداص  ار  رـسلباب  دهـشم و  نارهت ، ییاوه  ياـههاگیاپ  زا  ییاوهدـض 

هبعج ود  دـعب  زور  ود  تسا . يرورـض  دهـشم  نارهت و  هلمج  زا  يدـیلک  ياهلحم  رد  اـهنآ  روضح  دراد و  یفاـک  هزادـنا  هب  تازیهجت  نیا 
بیـسآ يزاـسزاب  زمر و  فشک  هنیمز  رد  عقوم  نآ  اـت  دـش . هدروآ  ترافـس  هب  یـسرزاب  يارب  رتپوکیله  هشـال  هثداـح و  لـحم  زا  دانـسا 

ياههشقن اهـشرازگ ، دوب ، هتخوس  مین  اهنآ  زا  یخرب  هک  زاورپ  ياههمانرب  دانـسا  نیا  میدوب . هدرک  ادیپ  یلم  یترهـش  كرادم ، نیرتهدـید 
هب نینچمه  دـشیم . لماش  ار  تایلمع  لصفم  حرـش  زین  اسیلک و  نیدـنچ  ترافـس و  لـحم  رد  يراذـگتمالع  اـب  هموح  نارهت و  لـصفم 

ملاس هک  يرتپوکیله  رد  میتفای . تسد  تایلمع  ییاهن  فادـها  ناریا و  رد  اکیرمآ  عبانم  زاورپ ، ياـههمانرب  هراـب  رد  یـساسح  تاـعالطا 
هدافتسا یهدنامرف  داتس  ناونع  هب  رتپوکیله  نیا  زا  ًالامتحا  تشاد . دوجو  زین  يرگید  مهم  یتایح و  تاعالطا  نیقی  روطب  دوب  هدنام  یقاب 

زا دـیاب  راک  نیا  يارب  درک . دوبان  ار  نآ  اهابتـشا »  » رهاظ هب  دـعب و  تعاـس  ناریا 48  نیمز  هب ـ  اوه ـ  کـشوم  هک  دوبن  یفداـصت  دـشیم .
دوخ رد  ار  یجراخ  و  ( 3  ) یناریا سامت  ياهفرط  عبانم و  لماک  تسرهف  ًالامتحا  امنهار  رتپوکیله  نیا  میدرکیم ! رکـشت  يرقاب  گنهرس 

زا رتراک  تلود  دـندرکیم . مهارف  یکیتسجل  تاناکما  نازواـجتم  يارب  هدـش و  طـبترم  سروفاـتلد  تاـیلمع  اـب  دـیاب  هک  یعباـنم  تشاد .
سح اـب  اـکیرمآ  تلود  سبط  هـعقاو  زا  سپ  دوـب . هدیـسرت  داـتفا ، هار  هـب  تاـیلمع  نـیا  هـب  طوـبرم  دانـسا  ياـشفا  زا  سپ  هـک  یحاـضتفا 

نویدـم هک  ار ـ  دوخ  تیبوبحم  اهتارکمد  دـبای . ییاـهر  نآ  زا  تسناوتن  زگره  دـش و  ناـبیرگ  هب  تسد  یقیمع  یگدوهیب  یگدروخرس و 
یب دنتـشاذگیم . تواضق  ضرعم  هب  ناهج  یمومع  راکفا  هاگداد  رد  نونکا  دـندوب ـ  یعامتجا  هافر  ياههمانرب  رـشب و  قوقح  زا  تیامح 

يارب ار  عاضوا  هنامـصخ ، ياهداقتنا  سنو و  سوریاـس  هجراـخ ، روما  ریزو  يافعتـسا  دوب . هداـتفا  رطخ  هب  تدـش  هب  تیبوبحم  نیا  کـش 
. درکیم رتدب  همانرب ، نیا  یلـصا  نارادفرط  زا  وا و  یلم  تینما  رواشم  یکـسنیژرب  روهمج و  سیئر  صخـش  هژیو  هب  تایلمع  نیا  ناحارط 
زا ياهمان  نیدرورف  رخاوا  رد  هعقاو ، نیا  زا  لـبق  هتفه  ود  مینک ؟ شومارف  ار  هماـن  نآ  میتسناوتیم  روطچ  دـمآ . ناـمرطاخ  هب  یبیجع  هماـن 

لاغـشا نارود  رد  تسا . یبوخ  تاعالطا  ياراد  دوب  ادـیپ  تسا و  ناریا  بالقنا  نارادـفرط  زا  درکیم  اعدا  هک  میدرک  تفاـیرد  یـصخش 
اـتدوک و هئطوـت ، هراـب  رد  هک  میدرکیم  تفاـیرد  يداـیز  ياـههمان  مارگلت و  ینفلت ، ياـهمایپ  دوـب . يداـع  ریغ  ییاـهمایپ  نینچ  تراـفس 

یبوخ هب  اهناگورگ  زا  میدوب  دـقتعم  هتـشاذگ و  رانک  هعیاـش  ناونع  هب  ار  اـهمایپ  نیا  رثکا  دـندادیم . رادـشه  اـم  هب  عوقولابیرق  تارطخ 
. میهد عاجرا  بالقنا  ياروش  هب  ار  نآ  هک  میدوب  هتفرگ  يدـج  ردـقنآ  ار  همان  نیا  هتبلا  دوشیم . ارجا  يدـیدش  یتینما  ریبادـت  تظفاحم و 

لماک نتم  میتفای . اههدـنورپ  رد  ار  یلـصا  هخـسن  میداتفا و  همان  نآ  دای  هب  سبط  هعقاو  زا  سپ  میدرک . شومارف  ار  عوضوم  ًالماک  دـعب  اما 
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ياهجنر اب  هدرک ، یگدنز  نارهت  رد  لاس  دـنچ  نآ  هدنـسیون  دیـسر . پاچ  هب  نارهت  ياههمانزور  زا  يدادـعت  رد  دـعب  زور  دـنچ  همان  نیا 
. دنک هاگآ  هدرپ  تشپ  تالوحت  زا  ار  ام  ياهمان  یط  ات  دوب  هتفرگ  میمـصت  وا  دوب . هدرک  ادیپ  ترفن  هاش  میژر  زا  هدش و  انـشآ  ناریا  مدرم 
رد یلم  تینما  ياروش  ( 1 : ») دوب هدمآ  هدروآ ، تسد  هب  یلیئارـسا  یتینما  نارـسفا  یکی  زا  ار  دوخ  تاعالطا  هکنیا  هب  هراشا  اب  همان  نیا  رد 

دهاوخ ارجا  ناریا  زا  جراخ  لخاد و  رد  هک  حرط  نیا  بجوم  هب  تسا . نارهت  رد  اـهناگورگ  تاـجن  يارب  یماـظن  تاـیلمع  یحارط  لاـح 
(، لیئارـسا عافد  ریزو   ) نمزیاورزع ياهبناجود ، هسلج  یط  ربتکا 1979  رد 22  دوشیم . لیکـشت  ياهژیو  يورین  داسوم  يراکمه  اب  دـش ،
زا دـش  هتفرگ  میمـصت  دـندرک . یـسررب  حرط  نیا  رد  ار  لیئارـسا  کمک  تایئرج  روشک  نآ  یماظن  هتـسباو  ویوآلـت و  رد  اـکیرمآ  ریفس 
رد هک  اکیرمآ  شترا  ییاوه  رکـشل 82  هدبز  دارفا  لماش  هورگ  نیا  ياضعا  دوش . هدافتـسا  زین  هبتنع  هاگدورف  تایلمع  ناحارط  نارـسفا و 

حرط ( 2 .« ) دندشیم هداتـسرف  لیئارـسا  هب  سپـس  و  ینیملورکآ )  ) سربق هب  ناملآ  قیرط  زا  اهنآ  دشیم . زین  دـندوب ، رقتـسم  گارب  تروف 
هقطنم و یتاعالطا  ياهـسیورس  تسا . هدش  هدید  كرادـت  ینیمخ  هّللاتیآ  تلود  ینوگنرـس  يارب  رتراک  میقتـسم  روتـسد  هب  زین  يرگید 

ارجا دعب  هامود  اتدوک  نیا  . ) دـننک هیهت  دـماجنیب  ناریا  تموکح  فیعـضت  هب  تسا  نکمم  هک  ار  یتایلمع  حرط  دـنراد  روتـسد  هنایمرواخ 
تاقالم و ایس  نامزاس  نارسفا  نینچمه  لیئارسا و  و  يدوعـس ، ناتـسبرع  قارع ، هیکرت ، يارفـس  اب  رلیم  مایلیو  ( » 4 .() دروخ تسکش  دش و 
كاواس و نارومأم  زا  هک  یـضاران  نایناریا  زا  ییاـههورگ  .« » تسا هدرک  هاـگآ  سراـف  جـیلخ  رد  اـکیرمآ  عوقولابیرغ  هلمح  زا  ار  اـهنآ 
ایس و نامزاس  تاماقم  دناهدید . شزومآ  یتح  هدش و  تیاده  یهدنامزاس و  فادها  نیا  يارب  ایس  نامزاس  طسوت  دنتسه ، شترا  نارـسفا 
. دنریگب سامت  شترا  رد  برغ  رادفرط  ياههورگ  ناقرف و  لیبق  زا  بالقنا  دـض  ياههورگ  اب  ات  دـناهدرک  رفـس  ناریا  هب  هنایفخم  نوگاتنپ 
، لیئارـسا دـناهدرک . مهارف  ناریا  فلتخم  طاقن  رد  یـشروش  ياهکهورگ  يارب  هحلـسا  قاچاق  روظنم  هب  ار  مزال  تادـیهمت  نینچمه  اـهنآ 

ناریا ياهزرم  رد  اکیرمآ  یتاعالطا  ياهـسیورس  يارب  هیکرت  دـننک . يراکمه  اـکیرمآ  اـب  هنیمز  نیا  رد  دـناهدرک  تقفاوم  هیکرت  رـصم و 
یفنم شنکاو  زا  اهنآ  اریز  تسا . یتایح  اهنآ  تینما  يارب  هیکرت  يراکمه  ندوب  هنامرحم  يرـس و  تسا . هدرک  مهارف  ییانثتـسا  یتازیهجت 

، راکشآ یلیالد  هب  متسرفیم . امش  يارب  ار  نآ  زا  هخسن  دنچ  دوش ، دوقفم  همان  نیا  مسرتیم  نوچ  .« » دنراد میب  (5) ناکبرا یمالسا  بزح 
همان هدنسیون  تیوه  میتسناوتن  زگره  هچرگا  منادیم ». امش  نارادفرط  زا  یکی  ار  دوخ  یلو  میامن ، رکذ  ار  شیوخ  ناونع  ای  مان  مناوتیمن 

. دیـسریم رظن  هب  هدـننک  عناق  داد ، خر  هک  یثداوح  هب  هجوت  اب  دوب  هدـمآ  همان  نآ  رد  هک  یلـصفم  قیقد و  تاـعالطا  اـما  مینک ، فشک  ار 
اهدعب هک  داد  هئارا  اهدادخر  زا  یلوبق  لباق  لصفم و  لیلحت  وا  تسا . هدرک  هئارا  تاعالطا  زا  شیب  يزیچ  ام  سانـشان  رادفرط  میتسنادیم 

يراکمه نیا  تسا . هجوت  لباق  رایسب  دنکیم ، هراشا  اکیرمآ  لیئارسا ـ  هیکرت ـ  يراکمه  هب  هک  همان  زا  یـشخب  هژیو  هب  تسویپ . ققحت  هب 
هیلع يداحتا  ار  نآ  نایناریا  زا  يرایـسب  هک  دش  لدـب  یکیژتارتسا  یمـسر  داحتا  هب  ههد 1990  رخاوا  رد  یلو  دوب . هناـیفخم  ناـمز  نآ  رد 

نم یلک  طابنتـسا  مدرکیم . لابند  ار  دادخر  نیا  ياهلیلحت  یلحم و  یللملانیب ، ياهـشنکاو  دعب ، زور  تاعاس  نیتسخن  زا  دننادیم . ناریا 
اهزور نآ  سح  نیا  دندرک . ارجا  ار  تایلمع  نیا ، دوجو  اب  دنتشاد ، دتفیب  قافتا  دوب  نکمم  هچنآ  زا  مهبم  یـسرت  اهییاکیرمآ  هک  دوب  نیا 

رگید ياهرهـش  هب  هک  اهناگورگ  يارب  هژیو  هب  ار ، عاضوا  ناشتامادقا  دـنتفایرد  اهنآ  دوب . طلـسم  دـندادیم ، ماجنا  دـنتفگیم و  هچ  ره  رب 
تایلمع هجیتن  دـندرک . ادـیپ  يرتشیب  ناـنیمطا  شمارآ و  ساـسحا  تلود  نایوجـشناد و  ناریا ، رد  یلو  تسا . هدرک  رتدـب  دـندش ، لـقتنم 

هب اروف  ییاکیرمآ  تشه  هدـش  لاغذ  داسجا  تسا . تسکـش  هب  موکحم  یماظن  تردـق  دوجو  اب  اـکیرمآ  هک  تخاـس  نئمطم  ار  اـم  سبط 
یلو دنک . لمع  يرگید  هنوگ  هب  تشاد  قح  هتفرگ ، رارق  مجاهت  دروم  روشک  ناونع  هب  ناریا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـش . هداتـسرف  اکیرمآ 

هب ( 6 .) تسا هدنامن  اهنآ  نهذ  رد  يدایز  تدم  سرد  نیا  دش  صخـشم  اهدعب  هچرگا  دـناهتفرگ ، یـسرد  اهییاکیرمآ  میدرکیم  ساسحا 
نیا تبـسانم  هب  هک  یتاعوبطم  سنارفنک  رد  متـسناوتن  نم  دوب . هدـش  هدروآرب  یعطقم  روط  هب  مک  تسد  ناناوج ، اـم  تاراـظتنا  لاـح  ره 
تبث هچباتک  رد  هک  ار  یتاملک  میناوتب  ات  میدوب  راک  لوغشم  تخس  دانسا  زکرم  رد  ام  زا  یکچوک  هورگ  منک . تکرش  دش ، رازگرب  هعقاو 

دوخ روشک  هب  دنتـشادنپیم  هناقداص  متح  روطب  هک  ییاکیرمآ  زابرـس  تشه  گرم  مینک . ییاشگزمر  دوب  هدـش  هتـشون  رتپوکیله  عیاـقو 
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. دوب هدش  دیفـس  خاک  رد  رتراک  يریبدتیب  يادف  نانآ  یگدنز  هکنیا  رطاخ  هب  هژیو  هب  تخاس . هدرزآ  تحاران و  ار  ام  دننکیم ، تمدـخ 

. دیدن بیسآ  تراسا  زور  یط 444  ناگورگ  کی  یتح  دوش . مامت  ناریا  عفن  هب  يزیرنوخ  نودـب  يریگناگورگ  میدرکیم  اعد  هراومه 
هصالخ نینچ  ار  ارجام  اهینیئوخ  يوسوم  مالـسالاتجح  تفرگ . ماجنا  ماسومع  دوخ  تسد  هب  هک  دوب  سبط  هثداح  رابگرم ، هثداح  اهنت 
رادـیب يارب  یهلا  یتمالع  نیا  دوب . ریخ  یفدـه  يارب  یبیغ  دادـما  یلجت  هعقاو ، نیا  تسا . رـشب  خـیرات  رد  یفطع  هطقن  سبط  هعقاو  : » درک
يرترب هنوگ  چـیه  نارگید  رب  هک  دـنبایرد  هتـشادرب و  تسد  دوخ  هنارگ  بوکرـس  هناربـکتم و  راـتفر  زا  دـیاش  اـت  تساـهییاکیرمآ  ندرک 

دوخ يدوخ  هب  تردـق  ورین و  دراد : رب  رد  ام  يارب  زین  یـسرد  هعقاو  نیا  دـناهدرپس . ادـخ  هب  ار  دوخ  بلق  هک  ینانمؤم  رب  هژیو  هب  دـنرادن ،
دیابن ام  دناشکیم . فارحنا  هب  دـشاب ـ  هک  سکره  ار ـ  دوخ  بحاص  يرورغ  نینچ  تسین . يزیچ  نماض  زین  هدرکن و  هیجوت  ار  زیچ  چـیه 

هراب رد  خیرات  ياهباتک  منادیمن  مییوگ ». ساپـس  هتـشاد  ینازرا  ام  هب  هک  یتامعن  ساپ  هب  ار  ادخ  دیاب  هکلب  میوش ، رورغم  يزوریپ  نیا  زا 
دهد هزاجا  نایوجـشناد  ای  هدنناوخ  هب  هک  دشاب  هنافرطیب  ردق  نآ  میراودیما  یلو  درک ؟ دـنهاوخ  یتواضق  هچ  داتفا  قافتا  سبط  رد  هچنآ 
نیا زا  ناوتیم  هک  تسه  زین  يرگید  ياهـسرد  داد و  ام  هب  يداـیز  ياهـسرد  سبط  دننیـشنب . تواـضق  هب  هداد ، خر  هچنآ  ياـنبم  رب  دوخ 

نوگاتنپ و تیال  ولب  یتسیرورت  دض  دحاو  زا  هدـید  میلعت  بلطواد  زا 90  لکشتم  یهورگ  1 ـ  اهتشونیپ : تخومآ . زیگناتفگش  دادخر 
نیا هب  دندرک . زواجت  ناریا  كاخ  هب  یس 130  يامیپاوه  شش  530 و  چا . رآ . نویلاتسا  یس  رتپوکیله  تشه  اب  ییاوه  يورین  زابرس   90

هب روبجم  اهرتپوکیله  زا  یکی  دندش . ینف  صقن  راچد  نش  نافوت  رد  رتپوکیله  ود  نابایب ، هار  همین  رد  دشیم . هتفگ  اتلد  ياهورین  هورگ 
ـ  سبط یکیدزن  رد  اـهامیپاوه  ریاـس  ددرگ . زاـب  سراـف  جـیلخ  رد  ستیمین  ییاـکیرمآ  واـن  هب  تسناوـت  رگید  رتـپوکیله  یلو  دـش  دورف 

یتـقو دــش . فـقوتم  تیرومأـم  بـیترت  نیدــب  بارخ و  اـهرتپوکیله  زا  رگید  یکی  دــندمآ . دورف  ناریا ـ  يزکرم  ناــبایب  رد  ياهـحاو 
هثداح 8 نیا  رد  دندش . رجفنم  ود  ره  درک و  فداصت  یـس 130  يامیپاوه  کی  اب  اهرتپوکیله  زا  یکی  دندرک . زاغآ  ار  رارف  اهییاکیرمآ 

نیا دـنورب . نارهت  قرـش  رد  یناتـسهوک  یهاگیفخم  هب  اهرتپوکیله  سبط ، رد  يریگتخوس  زا  سپ  دوب  رارق  دـندش . هتـشک  ییاـکیرمآ 
هدـش زهجم  تازیهجت  ریاس  وردوخ و  هب  دـندوب ، هدرک  هدامآ  اهنآ  دورو  يارب  نابلطتنطلـس  زا  یهورگ  یمالـسا و  یلع  هک  ار  هاـگیفخم 
رظن رد  اـهنآ  يارب  تختیاـپ  زا  جراـخ  رد  هک  يدورف  لـحم  هب  ار  دوخ  ادـعب  دـننک و  كرت  ار  ناریا  یـس 130  ياهامیپاوه  دوب  رارق  دوب .

اهرتپوکیله دوب  رارق  دندرکیم . دازآ  ار  اهناگورگ  هدرک و  هلمح  ترافس  هب  هدمآ ، نارهت  هب  هنایفخم  اهزابرس  دنناسرب . دوب ، هدش  هتفرگ 
دنربب تشاد  رارق  اهیکیدزن  نآ  رد  هک  يدورف  دناب  هب  ار  اهییاکیرمآ  سپس  دنیآ . دورف  نآ  یکیدزن  رد  یمویداتـسا  ای  ترافـس  عمتجم  رد 

ياـهورین املـسم  دوـب ، هدیـسر  نارهت  هـب  اـکیرمآ  ییودـنامک  يورین  رگا  دـننک . كرت  ار  ناریا  دـنوش و  یـس 130  ياهامیپاوه  راوس  اـت 
ترافـس دراو  یتقو  دوب  رارق  : » دیوگیم دیوکب  یلراچ  هلمح ، میت  ربهر  زا  لقن  هب  لیبزمیج  دـندادیم . يدایز  تافلت  یناریا  ییاکیرمآ و 

ات تایلمع  نیا  تایئزج  ص301 .) لیبزمیج ، .« ) مینک ریـسا  ار  اهنآ  دوبن  رارق  میـشکب . ار  اهریگناگورگ ـ  یناریا ـ  نانابهگن  همه  میدـش ،
ات هلمح  نیا  دییأت  رد  رتراک  ياههزیگنا  هک  دننک  تواضق  هراب  نیا  رد  دیاب  هدنیآ  ناراگن  خیرات  2 ـ  تسا . هدنام  ناهنپ  اکیرمآ  رد  زورما 

لاس رد  يراک » ره  هب  ندیزای  تسد   » هب وا  زاین  زا  یشان  دح  هچ  ات  و  اهناگورگ ... تینما  يارب  يو  هناتسود  رشب  ینارگن  زا  یـشان  دح  هچ 
كرادـت راسمرگ  رد  ار  ییاهوردوخ  هاگیفخم و  هک  دوب  یمالـسا  یلع  مان  هب  رجات  کی  یناریا  ناـنئاخ  زا  یکی  3 ـ  تسا . هدوب  تاباختنا 

. دوب هتشاد  يراکمه  ایس  اب  ترافس  ریخـست  زا  شیپ  وا  هک  دهدیم  ناشن  دانـسا  تخیرگ . اکیرمآ  هب  تایلمع  زا  شیپ  یمک  وا  دوب . هدید 
رد 10 يرگید  و  نئوژ ، هاـم  رد  یکی  دـنتخاس : هجاوـم  تسکـش  اـب  ار  اـتدوک  ود  ناریا  یتـینما  ياـهورین  هک  دـیوگیم  کیـس  يرگ  4 ـ 

هافر بزح  5 ـ  ( 1991 زکوبزمیات ، كرویوین ، ناگیر . دلانور  باختنا  ناریا و  رد  ییاکیرمآ  ياهناگورگ  ربتکا : زیرپروس   ) يالوج 1980
رد لاس 1375  رد  ناکبرا  رتکد  دوب . هیکرت  یقرـش  هیاسمه  اب  هناتـسود  هطبار  رادـفرط  درک ، سیـسأت  ار  نآ  ناکبرا  نیدـلامجن  رتکد  هک 

هلاقم سردناکج ، 6 ـ  درک . ندید  ناریا  زا  دش ـ  نوگنرـس  روشک  نآ  شترا  تسد  هب  ادعب  هک  هیکرت ـ  یفالتئا  تلود  ریزوتسخن  ماقم 
يرگ دنک ». هلمح  ناریا  هب  يدنمتردق  یماظن  يورین  اب   » تشاد میمصت  رتراک  تلود  درک  شاف  تسوگآ 1980  رد 18  ییاکیرمآ  سیون 
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: عـبنم ص25 .) ربـتکا ، زیرپروـس  . ) دوـب تاـجن  هماـنرب  نـیمود  عـقاو  رد  حرط  نـیا  دــنادیم . یهاو  ار  تاــماهتا  نـیا  دــیوگیم  کــیس 
خ  / http://www.sajed.ir

ییاکیرمآ تاماقم  نابز  زا  سبط ، هعقاو 

زاس تشونرس  ساسح و  ياهزور  زا  یکی  تشهبیدرا 1359  مجنپ  يردیح  یقتدمحم  هدنسیون : ییاکیرمآ  تاماقم  نابز  زا  سبط ، هعقاو 
هک ارچ  دمآ , بالقنا  يادـخان  يرای  هب  راهق  دـنوادخ  رگیدراب  کی  گرزب  زور  نیا  رد  تسا . یمالـسا  ناریا  خـیرات  رد  یندـنامدای  هب  و 

مهم هتکن  دنچ  هب  هراب  نیا  رد  تسا . ریذپان  فلخت  وا  هدعو  و  مکمادقا » تبثیو  مکرصنی  هللااورـصنت  نا  : » هدومرف شفیرـش  نآرق  رد  دوخ 
بـالقنا موادـت  يزوریپ و  زمرو  زار  رگید  تراـبع  هب  هتـسجرب و  تاـکن  زا  یکی  یتـسار  یمالـسا  بـالقنا  زمرو  زار  ( 1 دوش : یم  هراـشا 

تلم نیا  یماـح  هراومه  هک  تسا  یهلا  دـنمتردق  تیاـنع و  تسد  مهم  زار  نیا  کـش  نودـب  ریقح  رظن  هب  دـشاب  دـناوت  یم  هچ  یمالـسا 
سار رد  هک  یمالـسا  بالقنا  نانمـشد  هنامـصخ  تامادقا  هب  ارذگ  یهاگن  تسا  یفاک  دوب . دـهاوخ  زین  هدـنیآ  رد  هللااشنا  هدوب و  گرزب 

هدـهاشم حوضو  هب  ار  یهلا  تردـق  تسد  رگید  فرط  زا  هدرب و  یپ  اهنآ  هنیک  قمع  هب  میزادـنیب و  دراد , رارق  راکتیانج  ياکیرمآ  اـهنآ ,
قیوشت و هژوـن , ياـتدوک  یحارط  یلخاد , بالقنادـض  ياـههورگ  زا  تیاـمح  يداـصتقا , ياـهراشف  لاـمعا  ناریا , هیزجت  هشقن  . » میئاـمن

ینوگنرـس یتاحیلـست , میرحت  ناریا , یماـظن  يراـجت و  ياـهیتشک  یتفن و  ياهوکـس  هب  هلمح  ناریا , اـب  گـنج  زاـغآ  هب  قارع  کـیرحت 
مهتم مسیرورت , زا  ناریا  تیامح  ياعدا  یناور , گنج  داجیا  هاـنگیب ,) نیرفاـسم  زا  رفن  زا 290  شیب  ندش  هتـشکو   ) يربرفاسم يامیپاوه 
ماظن يزادـنارب  تهج  هجدوب  صیـصخت  يا , هتـسه  ياهحالـس  هب  یبایتسد  يارب  ناریا  شـالت  ياـعدا  رـشب , قوقح  ضقن  هب  ناریا  ندرک 

همه نیا  مغر  یلع  اـما  دـنا . هلمج  نیا  زا  دـنک , طـقاس  ار  یتموکح  ره  تسناوت  یم  اـهنآ  زا  مادـک  ره  هک  رگید  هئطوت  اـههد  یمالـسا و 
ياه هسیـسد  زا  رگید  یکی  تسا . هدرک  هریخ  ار  نایناهج  مشچ  هتـشادرب و  ماگ  تفرـشیپ  تابث و  يوس  هب  رادتقا  اب  یمالـسا  ماظن  هئطوت ,

زا فده  تسا 2 ) هدوب  هچ  هلمح  نیا  زا  روظنم  دـید  دـیاب  لاح  دوب . سبط  يارحـص  رد  یمالـسا  ناریا  هب  یماظن  میقتـسم  هلمح  نمـشد ,
هب لمجم  تروصب  اذـل  تسین و  یخیرات  مهم  هثداح  نیا  هدرتسگ  داعبا  هب  نتخادرپ  لاجم  رـصتخم , نیا  رد  سبط  هب  اکیرمآ  یماظن  هلمح 

اکیرمآ تلود  هر ,)  ) ماما طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  طسوت  اکیرمآ  یسوساج  هنال  ریخست  زاغآ  نامه  زا  میزادرپ . یم  عوضوم  حیرشت 
هدامآ هک  درک  دومناو  مازعا و  سراف  جیلخ  هب  ار  دوخ  یماظن  ناگوان  دز , یماظن  تادیهمت  نینچمه  یسایس و  هدرتسگ  تامادقا  هب  تسد 

نآ رانک  رد  اهناگورگ و  يدازآ  دـنداد , رارق  فدـه  دروم  ار  ناشن  ود  ریت  کی  اب  تقیقح  رد  اهنآ  دـنک . هلمح  ناریا  هب  هظحلره  ات  تسا 
دزشوگ ناهج  فعضتسم  للم  ناهاوخیدازآ و  هب  دنتساوخ  یم  هک  ارچ  دوب  رتمهم  یلوا  زا  ریخا  فده  هک  یمالسا , ياپون  ماظن  يزادنارب 
تالایا لیم  فالخرب  دهاوخب  یکاخ  هرک  نیا  ياج  ره  رد  سکره  اذل  تسا و  ریظن  یب  ایند  رد  اکیرمآ  یماظن  تایلمع  تردـق  هک  دـننک 

دازآ ضحم  هب  مهاوخ  یم  نم  : » دـیوگ یم  هطبار  نیا  رد  اکیرمآ » تقو  روهمج  سیئر   » رتراک تساـنف . هب  موکحم  دـنک  تکرح  هدـحتم 
زلیام  » و ( 1 .« ) دـنریگب يزاب  هب  ار  ام  دـنناوت  یمن  هک  دـننادب  دـیاب  اهنآ  منز , هبرـض  اهنآ  هب  اـعقاو  منک , هیبنت  ار  اـهیناریا  ناـمدارفا , ندـش 
فده : » دیوگ یم  ناریا , رد  دادرم 32  ياتدوک 28  رد  تلوزور  راکمه  اکیرمآ و  یتاعالطا  هاگتـسد  قباس  ناراکردنا  تسد  زا  دنلپاک »

(3 ( 2 .« ) تسا هدوب  تایلمع  نیا  یلـصا  فدـه  ناریا , میژر  ینوگنرـس  يارب  اتدوک  هکلب  دوبن , اهناگورگ  يدازآ  اـهنت  سبط , مجاـهت  زا 
مه اب  یگنهامه  هدـیچیپ , ياه  هشقن  حرط و  یماظن , تازیهجت  تاناکما , مامت  ندومن  ایهم  زا  سپ  اهیئاکیرمآ  سبط  هعقاو  رـصتخم  حرش 
نیا هب  طوبرم  ياهیراک  هزیر  مامت  نتفرگ  رظنرد  اب  هصالخ  ددـعتم و  ياهـشیامزر  ییاپرب  یلخاد , لماوع  يا و  هقطنم  یناـهج و  ناـنامیپ 

اب هدید و  شزومآ  هدیزرو و  يودـنامک  رفن  یماظن و 90  يامیپاوه  درگلاب و  يدادـعت  اب  تشهبیدرا 1359  بش 5  رد  هرخالاب  تایلمع ,
سبط رد  اوقدـیدجت  تحارتسا و  زا  سپ  دنتـشاد  دـصق  اهنآ  دـندمآ . دورف  سبط  يارحـص  رد  هدـش و  ناریا  كاخ  دراو  لماک  تازیهجت 
هدامآ لبق  زا  هک  بالقنادض  ياههورگ  کمک  اب  هدمآ و  دورف  نارهت  يدوریش  دیهش  یـشزرو  مویداتـسا  لابتوف  نیمز  رد  درگلاب  هلیـسوب 
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اب همادا  رد  هدرک و  دازآ  ار  اـهناگورگ  سپـس  دـننک و  هلمح  ییاـکیرمآ  ناـسوساج  يرادـهگن  زکرم  ود  هب  ناـمز  کـی  رد  دـندوب  هدـش 
هجاوم راـب  تفخ  یتسکـش  اـب  رما  ودـب  ناـمه  رد  اـما , هللااـما  دنـشخب  موادـت  دوخ  ییوجارجاـم  هب  روشک  ساـسح  زکارم  دـیدش  ناراـبمب 

يزیچ نآ  دندوب و  هدرک  شومارف  ار  یساسا  هتکن  کی  تاکن , همه  نتفرگ  رظنرد  مغر  یلع  دوخ  تابـساحم  رد  اهنآ  هک  ارچ  دندیدرگ ,
دمآ و ناریا  تلم  یمالـسا و  بالقنا  يادخان  کمک  هب  هنوگزاجعا  تروصب  نش  نافوط  قیرط  زا  هک  نامه  یهلا , تردق  تسد  زج  دوبن 

راموط هدـمآ و  دورف  ییاکیرمآ  نینهآ  ياـهباقع  رـس  رب  لـیف  باحـصا  يدوباـن  ناـیرج  رد  یهلا  ياـه  هزیر  گنـس  دـننام  نش  ياـه  هناد 
امیپاوه هدش  مدهنم  ياه  هشال  نینچمه  نازابرس و  هدش  هتخوس  ياه  هزانج  زا  رفن  نتشاذگ 9  ياجرب  اب  نانآ  دیچیپ و  مهرد  ار  ناشنیگنن 

یقاب اکیرمآ  تایانج  زا  ولمم  خـیرات  رد  گنن  هکل  کی  زا  رتشیب  يزیچ  هثداـح  نیا  دـنداد و  حـیجرت  رارق  رب  ار  رارف  دوخ , ياـهدرگلاب  و 
دزی هاپـس  ناردارب  زا  يدادـعت  اب  مئاق  رظتنم  دیهـش  هثداح , زا  عالطا  زا  سپ  مئاـق  رظتنم  دـمحم  هثداـح  نیا  دیهـش  زا  يداـی  ( 4 تشاذگن .

نورد زا  دندش  قفوم  دورو  ماگنه  هب  اهنآ  دندیـسر , هقطنم  هب  زور  نآ  رهظزادعب  تعاس 5  دنیامن . یسررب  ار  عوضوم  ات  دنتفای  تیرومام 
تـسدب ار  یمهم  هداعلا  قوف  هناـمرحم و  ياهـشرازگ  دانـسا و  دوب , هدـنام  اـجب  لـحم  رد  هک  نیزواـجتم  ياـهدرگلاب  اـهامیپاوه و  یخرب 

ملاس ياهدرگلاب  اهامیپاوه و  ییاوه , ياـهورین  هدـنگنج  دـنچ  تقو » روهمج  سیئر   » نئاـخ ردـص  ینب  روتـسد  هب  ساـسا  نیارب  دـنروآ .
هب مئاق  رظتنم  دمحم  رادرس  عاجش , راوگرزب و  دیهش  هثداح  نیا  رد  هک  دندرک  نارابمب  هقطنم  رد  ار  ییاکیرمآ  ياهتـسیرورت  زا  هدناماجب 
رد تبـسانم  نیمه  هب  و  میرکاش ـ  هتبلادص  هک  میـشاب ـ  رکاش  ار  بالقنا  يادخ  دـیاب  رگیدراب  نایاپ  رد  رکـش  دجـسم  ( 5 دیسر . تداهش 

طسوت هطخ , نیا  رویغ  نارادساپ  تیریدم  اب  ماظن و  نیلوئـسم  مدرم و  تمه  هب  يدجـسم  ییاکیرمآ , ياهدرگلاب  امیپاوه و  طوقـس  لحم 
ارنآ بالقنا  مظعم  ربهر  هراشا  اـب  و  اـکیرمآ ـ  تسکـش  یهلا ـ  تبهوم  نیا  هنارکـش  هب  هک  تسا  تخاـس  لاـح  رد  ریدـغلا  پیت  ناروـالد 

بالقنا يادخ  راذگرکش  مدرم , دنامب و  یقاب  هدنیآ  ياهلـسن  يارب  ریوک  لد  رد  هشیمه  يارب  انب  نیا  ات  دشاب  دنا . هداهن  مان  رکـش  دجـسم 
یکسنیژرب ( 1 تشون :  یپ  دیامرف . روشحم  البرک  يادهش  اب  ار  گرزب  هثداح  نیا  دیهش  بالقنا و  يادخان  حوتفرپ  حور  دنوادخ  دنـشاب .

, نارهت فدـه ,  » از هیک  وتیولج  ص 95 2 ) « 1362 شواک . نارهت .  » راینادزی رهچونم  همجرت  یلم » عفانم  اهناگورگ و  ناـج  هاـش , طوقـس  »
يارحــص رد  بـالقنا  يادـخان  ادـخ و  ص 136  « 1362 ون رــشن  نارهت .  » یبارهــس يداـه  هـمجرت  هدرپ » تـشپ  عیاـقو  رتراـک و  مجاـهت 

رد یندـنامدای  هب  زاس و  تشونرـس  ساسح و  ياـهزور  زا  یکی  تشهبیدرا 1359  مجنپ  سبط ) هب  اکیرمآ  یماـظن  هلمح  تسکـش  ) سبط
نآرق رد  دوخ  هک  ارچ  دـمآ , بـالقنا  يادـخان  يراـی  هب  راـهق  دـنوادخ  رگیدراـب  کـی  گرزب  زور  نیا  رد  تسا . یمالـسا  ناریا  خـیرات 

: دوش یم  هراشا  مهم  هتکن  دنچ  هب  هراب  نیا  رد  تسا . ریذپان  فلخت  وا  هدعو  و  مکمادقا » تبثیو  مکرصنی  هللااورصنت  نا  : » هدومرف شفیرش 
دناوت یم  هچ  یمالسا  بالقنا  موادت  يزوریپ و  زمرو  زار  رگید  ترابع  هب  هتسجرب و  تاکن  زا  یکی  یتسار  یمالـسا  بالقنا  زمرو  زار  ( 1

رد هللااشنا  هدوب و  گرزب  تلم  نیا  یماح  هراومه  هک  تسا  یهلا  دـنمتردق  تیانع و  تسد  مهم  زار  نیا  کـش  نودـب  ریقح  رظن  هب  دـشاب 
راکتیانج ياکیرمآ  اهنآ , سار  رد  هک  یمالـسا  بالقنا  نانمـشد  هنامـصخ  تامادقا  هب  ارذگ  یهاگن  تسا  یفاک  دوب . دـهاوخ  زین  هدـنیآ 

, ناریا هیزجت  هشقن  . » میئامن هدهاشم  حوضو  هب  ار  یهلا  تردـق  تسد  رگید  فرط  زا  هدرب و  یپ  اهنآ  هنیک  قمع  هب  میزادـنیب و  دراد , رارق 
اب گنج  زاغآ  هب  قارع  کیرحت  قیوشت و  هژون , ياتدوک  یحارط  یلخاد , بالقنادـض  ياههورگ  زا  تیامح  يداصتقا , ياهراشف  لاـمعا 

ندـش هتـشکو   ) يربرفاسم يامیپاوه  ینوگنرـس  یتاحیلـست , میرحت  ناریا , یماظن  يراـجت و  ياـهیتشک  یتفن و  ياهوکـس  هب  هلمح  ناریا ,
, رـشب قوقح  ضقن  هب  ناریا  ندرک  مهتم  مسیرورت , زا  ناریا  تیامح  ياعدا  یناور , گنج  داـجیا  هاـنگیب ,) نیرفاـسم  زا  رفن  زا 290  شیب 
ره هک  رگید  هئطوت  اههد  یمالـسا و  ماظن  يزادـنارب  تهج  هجدوب  صیـصخت  يا , هتـسه  ياهحالـس  هب  یبایتسد  يارب  ناریا  شالت  ياعدا 

يوس هب  رادـتقا  اب  یمالـسا  ماظن  هئطوت , همه  نیا  مغر  یلع  اما  دـنا . هلمج  نیا  زا  دـنک , طقاس  ار  یتموکح  ره  تسناوت  یم  اهنآ  زا  مادـک 
ناریا هب  یماظن  میقتـسم  هلمح  نمـشد , ياه  هسیـسد  زا  رگید  یکی  تسا . هدرک  هریخ  ار  نایناهج  مشچ  هتـشادرب و  ماگ  تفرـشیپ  تابث و 

نیا رد  سبط  هب  اکیرمآ  یماـظن  هلمح  زا  فدـه  تسا 2 ) هدوب  هچ  هلمح  نیا  زا  روظنم  دـید  دـیاب  لاح  دوب . سبط  يارحـص  رد  یمالـسا 
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نامه زا  میزادرپ . یم  عوضوم  حیرشت  هب  لمجم  تروصب  اذل  تسین و  یخیرات  مهم  هثداح  نیا  هدرتسگ  داعبا  هب  نتخادرپ  لاجم  رـصتخم ,
یسایس و هدرتسگ  تامادقا  هب  تسد  اکیرمآ  تلود  هر ,)  ) ماما طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  طسوت  اکیرمآ  یـسوساج  هنال  ریخـست  زاغآ 

هلمح ناریا  هب  هظحلره  ات  تسا  هداـمآ  هک  درک  دومناو  مازعا و  سراـف  جـیلخ  هب  ار  دوخ  یماـظن  ناـگوان  دز , یماـظن  تادـیهمت  نینچمه 
, یمالـسا ياپون  ماظن  يزادنارب  نآ  رانک  رد  اهناگورگ و  يدازآ  دـنداد , رارق  فدـه  دروم  ار  ناشن  ود  ریت  کی  اب  تقیقح  رد  اهنآ  دـنک .

تایلمع تردـق  هک  دـننک  دزـشوگ  ناهج  فعـضتسم  لـلم  ناـهاوخیدازآ و  هب  دنتـساوخ  یم  هک  ارچ  دوب  رتمهم  یلوا  زا  ریخا  فدـه  هک 
دنک تکرح  هدـحتم  تالایا  لیم  فالخرب  دـهاوخب  یکاـخ  هرک  نیا  ياـج  ره  رد  سکره  اذـل  تسا و  ریظن  یب  اـیند  رد  اـکیرمآ  یماـظن 

اهیناریا نامدارفا , ندش  دازآ  ضحم  هب  مهاوخ  یم  نم  : » دیوگ یم  هطبار  نیا  رد  اکیرمآ » تقو  روهمج  سیئر   » رتراک تسانف . هب  موکحم 
ناراکردنا تسد  زا  دنلپاک » زلیام   » و ( 1 .« ) دنریگب يزاب  هب  ار  ام  دنناوت  یمن  هک  دننادب  دـیاب  اهنآ  منز , هبرـض  اهنآ  هب  اعقاو  منک , هیبنت  ار 

يدازآ اهنت  سبط , مجاهت  زا  فده  : » دیوگ یم  ناریا , رد  دادرم 32  ياتدوک 28  رد  تلوزور  راکمه  اکیرمآ و  یتاعالطا  هاگتسد  قباس 
سبط هعقاو  رـصتخم  حرـش  ( 3 ( 2 .« ) تسا هدوب  تاـیلمع  نیا  یلـصا  فدـه  ناریا , میژر  ینوگنرـس  يارب  اـتدوک  هکلب  دوـبن , اـهناگورگ 

يا هقطنم  یناهج و  نانامیپ  مه  اب  یگنهامه  هدیچیپ , ياه  هشقن  حرط و  یماظن , تازیهجت  تاناکما , مامت  ندومن  ایهم  زا  سپ  اهیئاکیرمآ 
بش 5 رد  هرخالاب  تایلمع , نیا  هب  طوبرم  ياهیراک  هزیر  مامت  نتفرگ  رظنرد  اب  هصالخ  ددـعتم و  ياهـشیامزر  ییاپرب  یلخاد , لـماوع  و 

كاخ دراو  لماک  تازیهجت  اب  هدید و  شزومآ  هدـیزرو و  يودـنامک  رفن  یماظن و 90  يامیپاوه  درگلاب و  يدادـعت  اب  تشهبیدرا 1359 
لابتوف نیمز  رد  درگلاب  هلیسوب  سبط  رد  اوقدیدجت  تحارتسا و  زا  سپ  دنتـشاد  دصق  اهنآ  دندمآ . دورف  سبط  يارحـص  رد  هدش و  ناریا 

ود هب  نامز  کی  رد  دندوب  هدش  هدامآ  لبق  زا  هک  بالقنادض  ياههورگ  کمک  اب  هدمآ و  دورف  نارهت  يدوریش  دیهش  یشزرو  مویداتـسا 
هب روشک  ساسح  زکارم  دیدش  نارابمب  اب  همادا  رد  هدرک و  دازآ  ار  اهناگورگ  سپـس  دننک و  هلمح  ییاکیرمآ  ناسوساج  يرادهگن  زکرم 

یلع دوخ  تابساحم  رد  اهنآ  هک  ارچ  دندیدرگ , هجاوم  راب  تفخ  یتسکش  اب  رما  ودب  نامه  رد  اما , هللااما  دنـشخب  موادت  دوخ  ییوجارجام 
قیرط زا  هک  نامه  یهلا , تردق  تسد  زج  دوبن  يزیچ  نآ  دـندوب و  هدرک  شومارف  ار  یـساسا  هتکن  کی  تاکن , همه  نتفرگ  رظنرد  مغر 

رد یهلا  ياه  هزیر  گنـس  دننام  نش  ياه  هناد  دمآ و  ناریا  تلم  یمالـسا و  بالقنا  يادـخان  کمک  هب  هنوگزاجعا  تروصب  نش  نافوط 
نتشاذگ ياجرب  اب  نانآ  دیچیپ و  مهرد  ار  ناشنیگنن  راموط  هدمآ و  دورف  ییاکیرمآ  نینهآ  ياهباقع  رـس  رب  لیف  باحـصا  يدوبان  نایرج 

دنداد و حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  دوخ , ياهدرگلاب  امیپاوه و  هدش  مدهنم  ياه  هشال  نینچمه  نازابرـس و  هدـش  هتخوس  ياه  هزانج  زا  رفن   9
رظتنم دمحم  هثداح  نیا  دیهش  زا  يدای  ( 4 تشاذـگن . یقاب  اکیرمآ  تایانج  زا  ولمم  خـیرات  رد  گنن  هکل  کی  زا  رتشیب  يزیچ  هثداح  نیا 

تعاس 5 دنیامن . یـسررب  ار  عوضوم  ات  دـنتفای  تیرومام  دزی  هاپـس  ناردارب  زا  يدادـعت  اب  مئاق  رظتنم  دیهـش  هثداح , زا  عالطا  زا  سپ  مئاق 
لحم رد  هک  نیزواجتم  ياهدرگلاب  اهامیپاوه و  یخرب  نورد  زا  دـندش  قفوم  دورو  ماگنه  هب  اهنآ  دندیـسر , هقطنم  هب  زور  نآ  رهظزادـعب 
سیئر  » نئاخ ردـص  ینب  روتـسد  هب  ساسا  نیارب  دـنروآ . تسدـب  ار  یمهم  هداـعلا  قوف  هناـمرحم و  ياهـشرازگ  دانـسا و  دوب , هدـنام  اـجب 

نارابمب هقطنم  رد  ار  ییاکیرمآ  ياهتـسیرورت  زا  هدـناماجب  ملاس  ياهدرگلاب  اهامیپاوه و  ییاوه , ياـهورین  هدـنگنج  دـنچ  تقو » روهمج 
دیاب رگیدراب  نایاپ  رد  رکش  دجـسم  ( 5 دیسر . تداهـش  هب  مئاق  رظتنم  دمحم  رادرـس  عاجـش , راوگرزب و  دیهـش  هثداح  نیا  رد  هک  دندرک 

هب يدجسم  ییاکیرمآ , ياهدرگلاب  امیپاوه و  طوقس  لحم  رد  تبسانم  نیمه  هب  و  میرکاش ـ  هتبلادص  هک  میشاب ـ  رکاش  ار  بالقنا  يادخ 
هنارکـش هب  هک  تسا  تخاس  لاح  رد  ریدـغلا  پیت  ناروالد  طسوت  هطخ , نیا  رویغ  نارادـساپ  تیریدـم  اب  ماظن و  نیلوئـسم  مدرم و  تمه 

لد رد  هشیمه  يارب  انب  نیا  ات  دشاب  دنا . هداهن  مان  رکش  دجـسم  ارنآ  بالقنا  مظعم  ربهر  هراشا  اب  و  اکیرمآ ـ  تسکـش  یهلا ـ  تبهوم  نیا 
نیا دیهـش  بالقنا و  يادخان  حوتفرپ  حور  دـنوادخ  دنـشاب . بالقنا  يادـخ  راذگرکـش  مدرم , دـنامب و  یقاب  هدـنیآ  ياهلـسن  يارب  ریوک 

همجرت یلم » عفانم  اهناگورگ و  ناج  هاش , طوقس   » یکـسنیژرب يردیح 1 ) یقتدمحم  دیامرف . روشحم  البرک  يادهـش  اب  ار  گرزب  هثداح 
يداـه همجرت  هدرپ » تشپ  عیاـقو  رتراـک و  مجاـهت  نارهت , فدـه ,  » از هیک  وتیولج  ص 95 2 ) « 1362 شواک . نارهت .  » راـینادزی رهچونم 
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س  / یمالسا 83/02/05 يروهمج  همانزور  عبنم : ص 136  « 1362 ون رشن  نارهت .  » یبارهس

؟ دیسر يریزو  تسخن  هب  ناگرزاب  هنوگچ  ارچ و 

ره زا  شیب  تردـق  ءـالخ  هک  یبساـنم  تصرف  رد  ینیمخ  ماـما  تقوم  تلود  لیکـشت  دیـسر ؟ يریزو  تسخن  هب  ناـگرزاب  هنوگچ  ارچ و 
میژر رب  ار  ییاهن  تسکـش  تقوم  تلود  لیکـشت  اب  دوب ، هتفر  نیب  زا  یلک  هب  رایتخب  تلود  ییوراـیور  تردـقو  دـشیم  ساـسحا  یناـمز 
مالعا رایتخب و  تلود  يارزو  لباقم  رد  نادـنمراک  یگداتـسیاو  ینیمخ  ماما  بوصنم  تلود  زا  مدرم  يهبناج  همه  تیامح  درک . لـیمحت 

سدنهم باصتنا  درکمهارف . ییاهن  طوقس  يارب  ار  هنیمز  درب و  لیلحت  ار  رایتخب  تلود  ياهقمر  نیرخآ  تقومتلود  يارزو  اب  يراکمه 
« درک میهاوخ  یفرعم  يدوز  نیمه  هب  ار  تلود  ام   » هک دندرک  مالعا  هاشجورخ  يهناتـسآ  رد  هام  يد  رد 26  ینیمخ  ماما  ناگرزاب  يدهم 
هب ناسسؤم  سلجم  باختنا  تامدقميهیهت  يارب  تقوم  تلود   » هک دندومرف  ناریا  تلم  هب  باطخ  یمایپ  رد  هاش  نتفر  زادعب  هلـصافالب  و 

. دـننک هنامیمـص  يراکمه  نآ  اب  هتفریذـپ و  ار  ناـنآ  هک  دـنفظوم  اـههناخترازو  . دـش دـهاوخ  لوغـشم  راـک  هب  دوشیم و  یفرعم  يدوز 
زا دـعب  ینیمخ  ماما  دـنهد ». رارقتلم  ریـسم  رد  ار  دوخ  دـننک و  مالعا  ار  دوخ  يرانکرب  هک  منادیم  ینوناقریغ  يارزو  حالـصهب  بناجنیا 
 « منکیم نییعت  تلود  تلم  نیا  یناـبیتشپ  هب  نم  منکیم  نییعت  تلودنم   » هک دـنداد  تراـشب  مدرم  هب  ارهزتشهب  رد  ناریا  هب  تشگزاـب 

. دـنتخادرپ ینزيار  هب  ودـندناوخارف  ار  بالقنا  ياروش  ياضعا  هام  نمهب  مهدزناپ  بش  رد  ینیمخ  ماما  دیـسر و  ارفدوعوم  زور  ماجنارس 
مهدزناپ زور  حبـص  دیدرگ . بیوصت  ناگرزاب  يریزوتسخن  تفای  همادا  هتـسب  ياهرد  تشپ  رد  بش  ات 23  تعاـس 17  زا  هک  هسلج  نیا 

ناگرزاب و يریزوتسخنمکح  رد  ینیمخ  ماما  دومن . رـشتنم  ار  ناگرزاب  يریزوتسخن  رب  میمـصت  ربخ  ینیمخماما  تیب  ياضعا  زا  یکی 
زور نامه  رد  ینیمخ  ماما  تسا  هدوب  یمالـسا  بالقنا  ياروش  داهنـشیپهب  ناگرزاب  يریزوتسخن  هک  دـندرک  حیرـصت  هفراـعم  ینارنخس 

داهنـشیپ هب  انب  ناگرزاب  سدـنهم  ياقآ  بانج  لّوالاعیبر 1399   6 دـندومن : رداص  حرـش  نیا  هب  ار  ناگرزاب  يریزوتسخنمکح  مهدزناپ 
میظع و تاعامتجا  یط  هک  ناریا  تلم  قِاّفتا  هب  بیرق  عطاـق  تیرثکايارآ  زا  یـشان  ینوناـق  ّقح  یعرـش و  ّقح  بَسَحرب  بـالقنا  ياروش 

بتکم هب  امش  خسار  نامیا  هب  هک  يدامتعا  بجومهب  تسا و  هدش  زاربا  شبنج  يربهر  هب  تبسن  ناریا  رسارس  رد  ددعتم  عیسوتارهاظت و 
هب یگتسب  یبزح و  طباورنتفرگ  رظن  رد  نودب  ار  یلاعبانج  مراد  یلم  یمالـسا و  تازرابم  رد  ناتقباوسزا  هک  یعالطا  مالـسا و  سدقم 

يارآ هب  عوجر  مودـنارفر و  ماـجنا  ًاـصوصخ  تکلمم و  روـما  يهرادا  بیترتاـت  میاـمنیم  تقوـم  تلود  لیکـشت  رومأـم  صاـخ  یهورگ 
نوناق بیوصت  تهج  مدرم  نیبختنم  زا  ناسسؤمسلجم  لیکشت  یمالـسا و  يروهمج  هب  روشک  یـسایس  ماظن  رییغت  يهرابرد  تلمیمومع 

ار تقوم  تلود  ياضعاهک  تسا  یـضتقم  دیهدب . ار  دیدج  یـساسا  نوناق  قبط  رب  ّتلم  ناگدنیامن  سلجمباختنا  دیدج و  ماظن  یـساسا 
تقوم تلود  اب  تلم  دارفا  شترا و  تلود و  نادـنمراک  دـییامن . یفرعم  نییعتماهدومن و  صخـشم  هک  یطیارـش  هب  هجوت  اـب  رتدوز  هچ  ره 

. دومن دـنهاوخ  روشکروما  نتفاـی  ناـماس  بـالقنا و  سدـقم  فادـها  هب  لوصو  يارب  ار  طابـضنا  تیاـعر  وهدومن  لـماک  يراـکمه  اـمش 
زور ینیمخلا  يوسوملا  هللاحور  میاـمنیم  تلئـسم  لاعتمدـنوادخ  زا  یخیراـت  ساـسح  يهلحرم  نیا  رد  ار  تقوم  تلود  امـش و  تیقفوم 

رد مسارم  نیا  دـش . رازگرب  يولع  هسردـم  رد  یلخادو  یجراخ  راگنربخ  اهدـص  روضح  اب  ناـگرزاب  يهفراـعم  يهسلج  نمهب  مهدزناـش 
رب دیکأت  یمالـسا و  ینامرآ  تموکح  ناریا و  يهتفـشآ  عاضوا  نییبت  نمـض  ینانخـس  یط  ینیمخماما  ادتبا  دش . شخپ  نویزیولت  زا  بش 

سپـس ینیمخ  ماما  تسا  بجاو  يو  تموکح  زا  تعاطا  هک  دندومن  مالعا  دـنتخادرپ و  ناگرزاب  یفرعم  هب  يولهپ  میژر  ندوب  ینوناقریغ 
يهمه ابهکنیا  درک و  هراشا  راک  یتخس  هب  درک و  رکشت  ینیمخ  ماما  زا  ناگرزاب  ياقآ  هاگ  نآ  دنتخادرپناراگنربخ . تالاؤس  هب  خساپ  هب 
ینیمخ ماما  فرط  زا  ار  ناگرزاب  ياقآ  باصتنا  مکحنتم  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  نایاپ  رد  تسا  هتفریذپ  ار  تیلوئـسم  نیا  تالکـشم 
میحرلا نمحرلا  هللامسب  میجرلا  ناطیـشلا  نم  هللااـب  ذوعا  دوـشیم . لـقن  نآ  تیمها  لـیلد  هب  هفراـعمهسلج  ياهینارنخـس  نتم  درک . تئارق 

هب ور  ام  يداصتقا  عضو  تسا  هدش  جـلف  یتلود  یلمياههاگتـسد و  مامت  هک  دـنعلطم  دـننادیم . ار  ام  تلم  يهلاس  دـنچ  یگتفـشآ  نایاقآ 
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ًافاضم اهنیا  مامت  تسا  لیطعت  اهرازاب  تسا  لیطعت  ام  یملع  سرادم  دنلیطعت ، اههاگشناد  تسا  بارخ  ام  گنهرفعضو  تسا  هتفر  يدوبان 
، اهنیاهب دـنطوبرم  هک  یناسک  دـنراد . عالطا  اهنیا  زا  تسه  ام  تکلمم  رد  هک  ییاهیگتفـشآو  تسا  هدـش  نونکات  هک  ییاهيزیرنوخ  هب 

میهاوخ لح  تلم  ینابیتشپ  اب  هللاءاشنا  ار  لئاسم  نیا  يهمهام  دنورب . رانک  دننک و  رکف  ار  ءایشا  لقعت  اب  يراکغولـش و  زا  دنرادرب  تسد 
گرزب و ياهناتـسرهش  دـشاب ، زادـنامشچهک  اـج  ره  اـت  زکرم  زا  اـم  تلم  هک  دـیدرک  هظحـالم  اهتدـم  نیا  رد  اـهراگنربخ  امـش  درک .

میژر کیهک  یتنطلـس  میژر  هک  دنهاوخیم  ام  زا  ممـصم  يهدارا  اب  رظن و  کی  رکف و  کی  مهاب  همه  تابـصق  ارق ، اههدـکهد ، کچوک 
و دنورب ؛ ناشراک  غارـس  دیاب  اهنیا  هک  دـنتفگ  مدرم  يهمه  ناخ  اضردمحمتنطلـس  میژر  تسا و  یلقع  ریغ  تسا  ییالَقُعریغ  يهدیـسوپ 

هدید ار  یمالسا  لدع  تسا  مالسا  هب  دنمهقالع  تسا  ملْسُم  ام  تلم  دنهاوخیم . ار  یمالسا  يروهمج  تهج  کی  لد و  کی  مدرميهمه 
هچ مکاح  عضو  تساهدوب  هچ  اهتموکح  عضو  هک  تسا  هداد  ام  هب  ربخ  تسا  هدوب  مالـسا  ردص  رد  هکییاهتموکح  زا  ام  خیرات  تسا 
زا گرزب  کـلامم  کــی  تـسا ،  هدوـب   ) گرزب يهنحــص  کــی  رب  مکاــح  هـک  بلاــطیبا  نـبیلع  نینمؤـملاریما  ترــضح  تـسا  هدوـب 

یتقو اضق ، يارب  هداد  رارق  شدوخ  هک  يایضاقنیمه  تسا  هتشاد  ار  اهاج  ریاس  هیروس و  قارع و  ناریا  رصم ، ات  هتفرگ  يدوعـسناتسبرع 
رد تسا  هدـمآ  مهوا  هتـساوخ و  ار  ترـضح  نآ   ) یـضاق ار ، يزیچ  تسا  هدرک  اـعدا  تسا و  هدرک  يوعدوا  هیلع   ) يدوـهی رفن  کـی  هک 

ینعی هیلع ـ هللامالس  ریما ـ ترضح  فالخرب  مکح  یـضاق  تسا و  هدشیهاوخداد  و  دناهتـسشن ، مه  ضرع  رد  يدوهی  اب  یـضاق و  رـضحم 
ام دشاب . هدرک  ادیپ  ققحت  تسین  مولعم  رـشب  ردیتموکح  عضو  وچمه  کی  تسا  هدوب  میلـست  ترـضح  نآ   ) تسا و هدرک  تقوتموکح 

نان نم  دیاب  هک  دشاب  نیاشاهدیقع  دشاب ؛ دـنمهقالع  تیعر  دارفا  هب  تبـسن  هک  لداع  تموکح  کی  میرادیتموکح  وچمه  کی  يوزرآ 
یلدعتموکح نوچمه  کی  میهاوخیم  ام  دروخب . یگنـسرگ  دشاب ، تسپ  شایگدنزنم  تکلمم  رد  رفن  کی  ادابم  هک  مروخب  کشخ 

یتاعالطا يهطساو  هب  مه  ام  تسه و  ناشدوخکلامم  رد  هک  یتاعالطا  يهطساو  هب  اهراگنربخ  ینعی  دینادیم ـ امـش  هکنانچ  مینک  داجیا 
ناسـسؤم سلجم  هکیتقو  نآ  اـت  نارهت  هب  دـمآ  درک و  اـتدوک  ناـخاضر  هک  لوا  زا  میتـشاد ـ هک  یتادـهاشمو  میراد  تکلمم  نیا  رد  هک 

چیه هب  تلم  تشادن و  لئاسم  نیا  رد  تلاخد  چیه  تلم  يهدارا  دوب و  هزینرس  اب  اهنیا  مامت  درک ، تسرد  شدوخ  ییالکو  درک و  تسرد 
، دنداد يأر  اهنآ  درک و  سیسأت  ار  ناسـسؤم  يهلئـسم  هزینرـس  اب  دوب و  هدرک  عمج  وا  هک  یتیعمج  وچمه  کی  دمآیمن . باسح  رد  هجو 

میژر کـی  يولهپ  یتنطلـسمیژر  تسا  هدوبن  یلم  سلجم  نوـچ  تسا و  هدوـبن  یلم  سلجم  سلجم  نیا  تسا  هدوـب  لـطاب  ِيأر  يأر  نیا 
ینوناق تسا  هدوبن  یلم  دـندرک  هیهت  مه  اهدـعب  هک  یـسلاجم  دـشن ، ینوناق  میژر  یتقو  تسا  هدوبن  ینوناق  تسا و  هدوب  هزینرـس  رب  یکتم 

اذـهل سلجم  نآ  هن  سلجم و  نیا  هن  تسا  ینوناق  سلجمهن  تسا  ینوناق  تلود  هن  نالا  هک  دـنامهفیم  ام  هب  لئاسم  نیا  ماـمت  تسا  هدوبن 
میهدـب همتاخ  هک  نیا  يارب  مینیبیم  هتفـشآ  ار  روشک  عاضواو  مینادیم  ینوناقریغ  مه  ار  تلود  مینادیم و  ینوناقریغ  ار  سلجم  ام  نوچ 

تسام و اب  یمومع  يارآ  هک  نونکات  دیدید  دینیبیم و  نالا  امش  هک  یمومع ـ يارآ  نیا  هب  اکتا  يهطساو  هب  ام  روشک ، هتفـشآ )  ) عضو هب 
ار یتلودسیئر  مینکیم  یفرعم  ار  یتلود  کی  ام  تهج  نیا  زا  دـنراد ـ لوبق  همه  يربهر ،  ناونع  هب  دـییامرفب  ای  تلاکو   » ناونع هب  ار  اـم 

ناسسؤم سلجم  هک  یمهم  يهلئـسم  کی  مه  و  دهدب ، همتاخاهیگتفـشآ  نیا  هب  مه  هک  دهدب  لیکـشت  یتلود  ًاتقوم  ات )  ) مینکیم یفرعم 
تاباختنا روط  نیمه  و  دوشب . سیسأتناسسؤم  سلجم  دنک و  تسرد  ار  نآ  تامدقم  و  دنک ، تسرد  ار  ناسـسؤم  سلجم  تاباختنا  تسا 

تـسا نیا  مداقتعا  نم  هک  نیا  اب  دراذگب ... مدـنارفر  هب   ) ار یمالـسا  يروهمج  دـننکب و  باختناار  یمئاد  تلود  اهنآ  دوشب و  تسرد  مه 
شرامـش دوشب و  مامت  اههناهب  هک  نیا  يارب  نکل  دـناهداد ؛ يأر  یمالـسا  يروهمج  هب  ررکم  مدرم  تسین و  مدـنارفر  هب  جایتحا  رگید  هک 
دنهدیم هک  هب  دنهدیم  مدرمهک  دازآ  يأر  هک  دننادب  ملاع  يهمه  ات  دننادب ، مدرم  ات  مینکب  يراک  وچمه  کی  هنادازآدـیاب  ام  دوشب ، ارآ 

تـساینالوط ياهلاس  ار  ناگرزاب  يدهم  سدنهم  ياقآ  بانج  نوچ  میدرک و  نییعتار  تقوم  تلود  ام  اذهل  دـنهدیم ؛ یمیژر  هچ  هب  و 
فالخرب هک  یئیـش  کی  هب  شیارگ  نودب  یلم و  نیما و  وتناید  هب  دـنمهدیقع  نیدـتم  حـلاص  تسا  يدرم  کی  مسانـشیم و  کیدزن  زا 

و درک ، دنهاوخ  نییعت  دعب  ار  ناشدوخيارزو  ناشیا  و  دنشاب . تلود  سیئر  ناشیا  هک  منکیم  یفرعم  ار  ناشیا  نم  تسا  یعرـش  تاررقم 
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يارزو بالقناياروش  دنشاب ، تلود  سیئر  ناشیا  هک  تسا  هدوب  نیا  ناشداهنشیپ  هک  ام ، بالقناياروش  هک  نیا  ات  دننکیم ، یفرعم  ام  هب 
نیا نآ  مهدب و  مه  يرگید  هبنت  کی  دیاب  نم  دریگب . ماجنا  یبوخ  روطهب  لهـس و  روط  هب  لئاسم  هللاءاشنا  دـننکب ، یـسررب  مه  ار  ناشیا 

ناشیا مداد  رارق  ار  ناشیا  مراد  سدقم  عراشفرط  زا  هک  یتیالو  يهطساو  هب  هک  متـسه  یمدآ  رفن  کی  مدرک  مکاح  ار  ناشیاهک  نم  هک 
عاّبتا وا  زا  دیاب  تسایعرش  تموکح  کی  تسین  يداع  تموکح  کی  دنک . عاّبتا  وا  زا  دیاب  تلم  تساعابتالابجاو  مداد  رارق  نم  هک  ار 

رد تسه  ام  نوناق  رد  شیازج  عرش  تموکح  هیلع  رب  مایق  تسا  عرـش  هیلع  ربمایق  تسا  عرـش  اب  تفلاخم  تموکح  نیا  اب  تفلاخم  دننک .
يادخ هک  نیا  ای  دننکب  ینکشراک  هک  دننکیم  ار  ینعمنیا  لیخت  هک  یناسک  هب  مهدیم  هبنت  نم  تسا  دایز  رایسب  نآ  يازج  تسه  امهقف 

رب مایق  مالـسا  هقف  رد  تساتخـس  رایـسب  اهنآ  يازج  هک  اهنآ  هب  منکیم  مالعا  نم  دننکب ، تموکح  نیا  دـضرب  مایق  تقو  کی  هتـساوخن 
تکلممدنراذگب دنیایب ؛ لقع  رـس  رب  هک  اهنیا  هب  مهدیم  هبنت  نم  تسا  رفک  ادخ  دضرب  مایق  تسادخ  دض  رب  مایق  ییادـخ  تموکح  دـض 

دنراذـگب دـنهدن ، نوخ  ردـق  نیا  رگید  ام  ياهناوج  دـنراذگب  ، دوشن هتخیر  مرتحم  ياهنوخ  دـنراذگب  دورب ، نوریب  یگتفـشآ  نیا  زا  ام 
سدـنهم ياقآ  هب  دـهدب  قیفوتهک  مهاوخیم  یلاعت  كرابت و  يادـخ  زا  مینکب  حالـصا  ار  اهراک  جـیردت  هب  ام  دوشبحیحـص ؛ اـم  داـصتقا 

رتکد ياـقآ  تقوم  تلود  ریزوتسخن  یفرعم  ینیمخ و  ماـما  نانخـس  زا  سپ  دـهدبماجنا . نسحا  هجو  هب  ار  تیرومأـم  نیا  هک  ناـگرزاب 
نیا هب  ماما  دـندرک و  حرطم  ار  دوخياهشـسرپ  ناراگنربخ  هاگ  نآ  دنـسرپب . ماـما  زا  دـنناوتیم  لاؤس  هس  ناراـگنربخ  درک  مـالعايدزی 
رکـش ار  گرزب  يادخ  میحرلا  نمحرلا  هللامسب  تفگ  ینانخـس  یط  ناگرزاب  سدنهم  ياقآ  هاگ  نآ  دنداد .. خـساپ  راصتخا  اب  اهشـسرپ 
یهلا تبهوم  نیمه  هتـشاد و  ینازرا  نم  هب  متـشادن  ار  نآ  تقایل  تیلهاهجو و  چـیه  هب  هک  ار ، یترهـش  نسُح  راـبتعا و  نینچ  هک  منکیم 

هللاتیآ هک  منکیم  ناریا  تلم  زا  رکشت  نینچمه  . دنیامرفب تیانع  هدنب  هب  ار  یتیرومأم  نینچ  عاجرا  دامتعا و  زاربا  هللاتیآ  هک  هدشثعاب 
ینعی تیرومأم  نیا  هدرکدـنلب  هتـشادرب و  ار  دوخ  ياهادـص  اهماگ و  تلم  يارب  تلم و  يادـص  مه  تلممان  هب   » هک هدومرف  دـیکأت  ررکم 

نیرتگرزب لاـح  نیع  رد  هفیظو و  لغـش و  نیرتمیظع  كاـنرطخ  راوشدرایـسب و  طیارـش  رد  تموکح  لیکـشت  تقوم و  تلود  تساـیس 
خیرات 72 لوط  رد  هک  تسا  يراک  هفیظونیرتراوشد و  هک  میوگب  مشاب  هتـشاد  قح  دیاش  تسا  هدـش  راذـگاو  هدـنب  هب  هک  تسايراختفا 
صقاون و فیحنيهثج و  هب  هجوت  اب  ًاتدـعاق  دـشاب . هدـش  هداد  رگید  ياـهيریزوتسخن  نارومأـمو  اـهدزمان  هب  ناریا  تیطورـشم  يهلاـس 

هفیظو ترورـض و  هب  اـنب  فرط  کـی  زا  یلو  مشاـب  هتفر  يرما  نینچ  راـبریز  هدرک و  ار  تیلوئـسم  نیا  لوـبق  یتسیاـبیمن  مدوـخ  بیاـعم 
رد هللاتیآ  دوخ  هک  یتنـس  هیور و  هب  یـسأت  اب  ًاصوصخم  منک  لوبق  مدـش  راـچان  مدوب  روبجم  دنتـشاد  هک  يراـظتنا  یعیبط و  تیلوئـسمو 
نم دیاهدومرف ، يربهر  هار  نیاتیقفوم  هب  دامتعا  ادخ و  هب  لماک  نامیا  خسار و  مزع  اب  دیاهتـشاد و  شبنج  يربهرو  هرادا  نارود  رـسارس 

ار بلاطیبانبیلع ع  ترضح  شیامرف  ماهتفرگ  هللاتیآ  زا  هک  تسا  يروتسد  نیلوا  وتسا  یسرد  نیلوا  نیا  میامیپیم و  ار  هار  نیمه  مه 
يهوق لوح و  هب  دیوش  دراو  دینکن ، دیدرت  دیتفرگ  رارق  یلکـشم  راکو  ریطخ  رما  ربارب  رد  یتقو  : » دناهدومرف هک  مدنبیم  ماهتـسب و  راک  هب 

تلم وناریا  تلم  زا  راظتنا  هللاتیآ و  زا  نانتما  ادخ و  هب  دـیما  اب  هک  منکیم  ضرع  نیاربانب  دـش .» دـنهاوخ  لح  لئاسم  وتالکـشم  یهلا 
دـشاب هدـنب  هب  طوبرم  هک  اجنآ  ات  ماهدامآ و  شتامحز  تارطاـخميارب و  مدرک  دـهعت  لوبق و  ار  ریطخ  تمدـخ  تیرومأـم و  نیا  ناـهج 

زا سپ  ماما  میظَعلا .  ِّیلَْعلا  ِهللاِاب  ِّالا  َةّوق  الََولْوَح  الَو  . » درک مهاوخ  ناریا  زیزع  تلم  هار  رد  ار  داهج  تیاهن  شـشوک و  ياـهتنمو  شـشوک 
ینالوط تدم  نیارد  هک  ناریا  تلم  زا  رکـشت  زا  دعب  نم  : » دندومرفو دـندرک  تلود  زا  تیامح  هب  توعد  ار  مدرم  ناگرزاب  ياقآ  نانخس 

نیا نآ  مناسرب و  تلم  ضرعهب  مهاوخیم  هک  تسه  یبلطم  دندرک ، تمدخ  مالـسا  يارب  ناشدوخ  نوخ  نداداب  دندرب و  تمحز  جـنر و 
هب مـه  دــننک ؛ مــالعا  تـسا  یمالــسا  یعرــش و  تـلود  هـک  ناــگرزاب  سدــنهمياقآ  تـلود  يهراــبرد  ار  ناــشدوخ  رظن  هـک  تــسا 

ياقآ یمالسا  تلود  هب  عجار  ار  ناشدوخ  رظن  تسه  ناملسم  هک  اج  ره  تاهد و  رد  اهرهـش و  رد  مارآ  تارهاظت  مه  تاعوبطميهلیـسو 
ینکارپنخـس هاگتـسیااب  هبحاصم  رد  رایتخب  تقوم  تلود  یمـسر  مالعا  زا  لبق  تقوم ـ تلود  رایتخب و  دـننک ». راهظا  ناـگرزاب  سدـنهم 

یندـید داد . مهاوخ  هزاجا  دـنک  داجیا  یتلود  مق  رد  دـهاوخیم  وارگا   » تفگ ینیمخ  ماما  طسوت  تقوم  تلود  لیکـشت  دروم  رد  اداـناک 
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ار نیا  وا  ودـهد  لیکـشت  یعقاو  یتـلود  وا  مراذـگب  متـسین  رـضاح  نم  يدـج  اـّما  تشاد  میهاوخ  یکچوکناـکیتاو  مه  اـم  دوب ، دـهاوخ 
رایتخب هب  اـنتعایب  ینیمخ  ماـما  تشادـنپیمدوب  هک  يزیچ  نآ  زا  رتگرزب  یلیخ  ار  دوخ  هک  دوب  یتوشیکنود  عقاو  هب  راـیتخب  دـنادیم ».

ار مسارمزین  وا  یتلود  نویزیولت  هکلب  دروایب ؛ لمع  هب  تسناوتن  نآ  زا  يریگولج  تهج  یمادـقاچیه  راـیتخب  درک و  نییعت  ار  تقوم  تلود 
تلود کیناریا  کی  : » درک مالعا  عطاق  یلیخ  یتسژ  اب  ییویدار  يهبحاصم  کی  رد  ًاددـجم  رایتخب  تشاذـگ  شیاـمن  هب  بش  ناـمه  رد 

زا ینیمخ  هللاتیآ  هک  درک  يراودـیما  راهظا  هبحاصم  نیارد  رایتخب  یناریا »  چـیه  يارب  هن  تسا و  هدـنب  يارب  لمحت  لباق  هن  نیا  زا  رتشیب 
تفگ دوخ  عضاومزا  ینیشنبقع  اب  هبحاصم  کی  رد  رایتخب  تقوم  تلود  نییعت  ندش  یعطق  زا  دعب  دیامنيراددوخ . تقوم  تلود  مالعا 

هیاس يهنیباک  ای  نیشناج  يهنیباک  کی  شقن  تلود  نیا  هک  نآطرش  هب  درک ، دهاوخن  تقوم  تلود  کی  مالعا  هب  یـضارتعا  هنوگ  چیه  »
طونم درک ، دهاوخن  داجیا  ینیمخ  هللاتیآ  تقوم  یبالقنا  تلود  هار  رس  رب  یعنام  هنوگ  چیه   » هک درک  دیکأت  ًاددجم  يو  دشاب ». هتشاد  ار 
تفگ هیاـس  تلود  حیـضوت  رد  يو  درادـنرب ». یمومع  مظن  ندزمه  رب  شروـش و  تهج  رد  یماـگ  یبـالقنا  تلود  نیا  مـالعا  هک  نیا  هب 

.« دنشاب هدامآ  دندیـسر  تموکحهب  رگا  ات  دننکیم  باختنا  هیاس  ناریزو  ریزوتسخن و  بلغا  کیتارکمد  ياهروشکرد  فلاخم  بازحا  »
يهفراعم مسارم  زا  سپ  ناگرزاب  درک . دهاوخ  ریگتـسد  ار  ریزوتسخن  دـنزببوشآ  هب  تسد  تلود  نیا  هک  یتروص  رد  درک  راطخا  يو 

يریگتـسد دـیدهت و  زا  تسا  يدـج  مه  یلیخ  تسین  لاـیخ  هیاـس و  نـم  يهنیباـک  تـفگ  داد و  ار  راـیتخب  خـساپ  تقوـم  يریزوتـسخن 
هب اهنت  وا  رگا  : » درک مالعا  تقوم  تلود  دروم  رد  ًاددـجم  رایتخب  دـش . مهاوخ  تحار  نوچ  موشیم  نونمم  موش  ریگتـسد  رگا  مسرتیمن 
هب دیدهت  ًالبق  هک  رایتخب  دوشیم . حرطم  يرگید  يهلئـسم  دنزب  لمع  هب  تسد  دـهاوخب  رگا  اّما  تسا  هلئـسم  کی  دـنک  افتکا  ندز  فرح 

اهنامزاس و ياهتیامح  زا  دعب  تشذگ  ناگرزاب  باصتنا  رانک  زا  يرگیدهلئسم   » مهبم يهلمج  اب  هبحاصم  نیا  رد  دوب  هدرک  يریگتـسد 
کیدزن رایـسب  ناگرزاب  اب  هک  یناسک  اب  نم   » تفگ تاعوبطم  اـب  هبحاـصم  رد  لـماک  ینیـشنبقع  کـی  اـب  راـیتخب  تقومتلود  زا  مدرم 

نیا يارب  نم  دنک  يراکمه  دریگب و  سامت  تلود  اب  دهاوخب  وا  رگا  متسهلئاق  يدایز  مارتحا  وا  يارب  نم  متسه  ینفلت  سامت  رد  دنتـسه 
طرش چیه  وا  اب  هرکاذم  يارب  میسرب  قفاوت  هب  میناوتیم  لئاسم  يرایسب  رد  ام  تسا و  رادافو  يدرم  ناگرزاب  هک  دوزفا  يو  مرضاح »  راک 

اهنآ يارب  ار  مق  رود  نم  دننک . تسرد  ناکیتاو  دورب ، مق  هب  تقوم  تلود  مرـضاحنم   » تفگ هبحاصم  نیا  رد  رایتخب  دـش ». مهاوخن  لئاق 
میژر رییغت  راتساوخ  مدرم  رگا  دنکرارقرب و  تاباختنا  تسا  رضاح  تفگ  رگید  ینیشنبقع  کی  اب  ياهبحاصم  رد  رایتخب  مشکیمراوید » 

يهزاجایساسا نوناق  : » درک دیکأت  دوخ  یتاعوبطم  يهبحاصم  نیرخآ  رد  ماجنارـس  و  تسادییأت »  دروم  دشاب  هچ  ره  تلم  يأر  ، » دنتـسه
سلجم کی  لیکشت  ای  ناسسؤم  سلجم  يهلیـسو  هب  يداعروط  هب  دیاب  مدرم  یلو  يروهمج  مالعا  هلمجنم  تسا  هداد  ار  يرییغت  عون  ره 

میژر ّتلمناوترپ  تسد  اب  دـعب  زور  ود  دادـن و  تلهم  رایتخب  هب  بالقنا  نکناینب  لیـس  ماجنارـس  دـنکيروهمج ». مـالعا  یتاـباختنا  دازآ 
هب ناگرزابیفرعم  زا  دـعب  ینیمخ  ماما  تقوم  تلود  زا  تیامح  رد  يرـسارس  ییامیپهار  دـش . يراوتم  راـیتخب  درک و  طوقـس  یهاـشنهاش 

یعرـش و تلود  هک  ناـگرزاب  سدـنهم  ياـقآ  تلود  يهراـبرد  ار  ناـشدوخ  رظن   » اـت دنتـساوخ  مدرم  زا  تقوم  تلود  ریزوتسخن  ناونع 
نیا لابند  هب  تسه »  ناملسم  هک  اجک  ره  تاهد و  رد  اهرهش و  رد  مارآ  تارهاظت  مه  تاعوبطم  هلیسوهب  مه  دننک ؛ مالعا  تسا  یمالـسا 

. دـندرک مالعا  ار  دوخ  تیامح  تشاد  ار  نآ  تیفرظ  تاـعوبطمهک  اـجنآ  اـت  دنتـشاد و  تاـعوبطم  هب  یـسرتسد  هک  یناـسک  تساوخرد 
زور تاعالطاشرازگ  هب  دـندرک . مالعا  ناـگرزاب  تلود  زا  ار  دوخ  تیاـمح  تارهاـظت  ییاـمیپهار و  اـب  زورنآ  يادرف  زا  مدرم  تیرثکا 

تعاس زا  شرازگ  نیمه  ساسارب  كرابم .  تتموکح  ناگرزاب  ناگرزاب  دزیم : دایرف  ادص  کی  روشک  رد  تیعمج  لیـس   » نمهب مهدفه 
. دنداد راعش  ناگرزاب  زا  تیامح  رد  دندرک و  عمجت  نیسح  ماما   ) زانهش نادیم  ًاصوصخ  نارهت  فلتخم  طاقن  رديدایز  تیعمج  حبـص   8

ینیمخ هدومرف  كرابم ـ تتموکح  ناگرزاب  ناگرزاب  دادیم : راعـشتیعمج  درک . تکرح  ینیمخ  ماما  هاگتماقا  يوس  هب  يداـیز  تیعمج 
رب مالـس  ینیمخ  رب  دورد  ـ نآرق مکح  يرجم  ناگرزاب  ناـگرزاب  تسا ـ ناـگرزاب  يدـهم  بوبحم  ریزوتسخن  تساناـج  نوچ  اـم  يارب 

، راوسهش دابآسابع  دورتشه ، رون ، لباب  زاوها ، ، زاریش دهـشم ، مق  ياهرهـش  رد  ناگرزاب  تلود  زا  تیامح  رد  یمدرم  تارهاظت  ناگرزاب 
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مرهج نابهتسا  نیوزق  دابآفجن ، رهشنیرز ، روباشین ، نیسره  راسناوخ ، نادمه  ناهبهب  سراف  داغـص  يراس  رمـشاک ، جرک  هیردیحتبرت 
، دورد دابآمرخ ، ناگرگ  هاشنامرک   ) رهشنامرهق سولاچ  كارا  هردمرخ  نادمه  راهب  ناهفصا  هلالک  نیمارو  ناگیاپلگ  راوزبس ، دورهاش ،

همارخ زیرین ، اسف ، تشدورم  هییاضر  انزا ، رقنس ، ، رتشوش سابعردنب  رایرهش ، گنهآرتوبک  لیبدرا  ناجیلد  مالیا  يررهش  رهشنیرز ، ، دزی
سولاچ درکرهـش ، نامرک  ناگرگ  دابآیلع  رتخدلپ ، ناجنز  ناجیمک  رهـشون ، شکیلاـگ  نارآ  ناـشاک  ، رهـشوب رـسگنس ، یهاـش  لوفزد 

هک یلاح  رد  نادهاز  رد  دش . اپرب  رگید  ياهرهش  نانمـس و  تشر  ناجیهال  بارـس  ریـشبجع ، رهـشمرخ ، کشمیدنا  ناکدرا  ناراسچگ 
نارادـقامچ و يهلمح  دروم  دـندادیم ، راعـش  رهـش  نیا  ياهنابایخ  ردناگرزاب  تقوم  تلود  زا  یناـبیتشپ  لاـح  رد  مدرم  زا  نت  نارازه  »

ییامیپهار یهدـنامزاس  يارب  نارهت  تیناـحور  هعماـج  دـنداد ». حورجم  هتـشک و  زا 60  شیب  دـنتفرگ و  رارق  یماـظننارومأم  يزادــناریت 
دناهتـساوخ ناریا  تلم  زا  ینمیخ  ماما  ردـقیلاع ، ربهر  : » ... درک مالعا  ياهیعـالطا  رودـص  اـب  ناـگرزابتلود  زا  تیاـمح  رد  يرـساترس 

دییأت هنامیمـص  ار  ناگرزاب  ياقآ  بانج  باختناهک  یناسک  يهمه  زا  ام  تبـسانم  نیدـب  دـننک . مالعا  باـختنا  نیا  يهراـبرد  ار  دوخرظن 
ییامیپهار کی  ردحبص  تعاس 9  يراج  هام  نمهب  هبنش 19  زور 5 رد  ناشیا  تلود  دـییأت  تیامحيهناشن و  هب  مینکیم  توعد  دـننکیم 

زا رفن  اـهنویلیم  وتفرگ  لکـش  روـشک  رـسارس  رد  ییاـمیپهار  نیرتمیظع  نمهب  هبنـشجنپ 19  ندیـسر  ارف  اب  دنیامرف ». تکرـش  یناگمه 
تارهاظت ییامیپهار و  نیرتمیظع  يهصرع  اهاتسور  یتح  اهرهـشیمامت و  ناهیک  شرازگ  هب  دندرک . تیامح  ینیمخ  ماما  بختنم  تلود 

شزو رد  گـنراگنرياهدراکالپ  اـهمچرپ و  درکیم و  دـییأت  ار  ناـگرزاب  اهرهـش  زارف  رب  ِرب  دـعر و  شرغ  نوچاهراعـش  دوـب . یناـبایخ 
نیرتهقباسیب نیرتگرزب و  نارهت  رد  دروخیم . ناکت  دوب  هژرههبـش  هک  نایامیپهار  ماگ  نیگنـس  يادص  اهدایرف و  اهراعـش و  زا  ینافوت 

دورد دوب : نیا  نایامیپهار  یلصا  راعـش  دوب . هدیـشوپ  ار  اهنابایخ  مدرم  زا  یـشرف  يدازآنادیم  ات  هیزوف  نادیم  زا  دش . رازگرب  ییامیپهار 
ناریا ریزوتسخن  ناگرزاب  سدـنهم  كرابم  تتموکح  ناگرزاب  ناگرزاب  زا : دـندوب  ترابع  اهراعـش  ریاـس  ناـگرزاب  رب  مالـس  ینیمخرب 

ریزوتسخن ناگرزاب  رب  مالـس  ناگدازآ  ربهر  ینیمخ  رب  دورد  ناگرزاب  رب  مالـس  ینیمخ  رب  دورد  نآرق  مکح  يرجم  ناگرزاب  ناگرزاب 
زا وا  رب  تسا  ماـما  بختنم  ناریا  ریزوتسخن  تسا  ناـگرزاب  يدـهم  بوبحم  ریزوتسخن  تسا  ناـج  وچ  اـم  يارب  ینیمخ  هدومرف  ناریا 

يارب  » شرازگ نیمه  قبط  تساناریا  مکاح  وا  دومرف  ینیمخ  هک  نوچ  تسا  ناگرزاب  يدهم  بوبحم  ریزوتسخن  تسا  مالس  لد  ناج و 
زا نت  رازه  ود   » روضح تارهاظت  نیا  ياههنحـص  نیرتابیز  زا  دیـسریمشورف ». هب  ناگرزاب  ياقآ  گرزب  یگنر و  ياهسکع  راـب  نیلوا 

ار اهورین  نیا  فارطا  مدرم  دـندوب . هدرک  تکرـش  ییامیپهار  رد  یماظن  سابل  اـب  هک  دوب  ییاوه  يورین  ناـنابلخو  نارادهجرد  نارفاـمه و 
حرـش نیا  هب  ياهمانعطق  ییامیپهار  نیا  نایاپ  رد  دـندرکیم . تبظاوماهنآ  زا  تدـش  هب  دـندوبهداد و  لیکـشت  یناسنا  يورین  زا  ياهریجنز 

زا یکی  بـالقنا  ردـقیلاع  ربـهر  ودیـسر  يرتساـسح  يهلحرم  هب  ناریا  ناملـسم  تلم  يهناـنامرهق  تازراـبم  هک  نونکا  دـیدرگ : تئارق 
نمضار دوخ  ياههتساوخ  هوکـشرپ  میظع و  عامتجا  نیا  رد  تسا  هدیزگرب  تقوم  تلودتسایر  هب  ار  یّلم  یمالـسا و  بوبحم  ياههرهچ 
نیتسخن ياهماگ  تقوم  تلودمالعا  نطو و  هب  ینیمخ  ماما  بالقنا  ردقیلاع  ربهر  تشگزاب  هاش و  رارف  ام  مینکیم 1 ـ مالعا  همانعطق  نیا 

يدادبتساماظن لماک  وحم  هک  ییاهن  يزوریپ  هب  ندیسر  ات  دیاب  تلم  هک  میدقتعم  لاحنیع  رد  یلو  مینادیم  تلم  بالقنا  يزوریپ  هار  رد 
دروم رد  ار  بالقنا  ربهر  میمـصت  ام  2 ـ دهد . همادا  لماک  ییابیکشو  یگتـسبمه  اب  ار  دوخ  يهزرابم  تسا  یمالـسا  يروهمج  رارقتـسا  و 
شترا یماظتنا  ياهورین  يهمه  زا  ام  مینکیم 3 ـ دییأت  هنامیمص  تقوم  تلود  تسایر  ياربناگرزاب  يدهم  سدنهم  ياقآ  بانج  باختنا 
تـسا تلمدـییأت  دروم  هک  وا  تلود  ناگرزاب و  سدـنهم  زا  ار  دوخ  تعاطا  بتارم  رتدوز  هچ  رههک  میهاوخیم  ینابرهـش  يرمرادـناژ و 

تلم و اب  ار  دوخ  یگتـسبمه  زین  ًالبق  هکیتلود  رگید  تاسـسؤم  اـههناخترازو و  يریزوتسخن  ناـنکراک  يهمه  زا  اـم  4 ـ دننک . مالعا 
تلود هک  دنهد  ناشنو  دننک  تعاطا  تسا  تلم  دییأت  دروم  هک  دیدج  تموکح  زا  اهنت  هک  میهاوخیمدـناهدرک  تابثا  وا  یبالقنا  شبنج 

زا شیب  هک  مـینکیم  راـطخا  ینوناـقریغ  تـلود  رگید  ياـضعا  سیئر و  هـب  اـم  5 ـ دنـسانشیمن . تیمـسر  هب  هجو  چـیه  هب  ار  ینوناـقریغ 
يهدنیامن ناونع  هب  یـشیامرف  تاباختنا  اب  هک  یناسک  زا  ام  6 ـ دننک . مالعا  رتدوز  هچ  ره  ار  دوخ  يرانکرب  دنتـسیان و  تلم  يورردورنیا 
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ار تلم  يهناخ  دـننک و  مـالعا  ینوناقریغتمـس  نیا  زا  ار  دوخ  يریگهراـنک  رتدوز  هچ  ره  هک  میهاوخیم  دـناهتفر  سلجمهب  انـس  اروش و 
ناریا تلم  رظن  رد  ییاههمانتقفاومو  اهدادرارق  اهنت  خـیرات  نیا  زا  هک  مینکیم  مـالعا  ناـهج  ياـهتلود  يهمه  هب  اـم  7 ـ دنیوگ . كرت 

رد نایامیپهار  تمظع  زا  یکاح  هدیسر  ياهربخ  دشاب . هدیـسر  تسا  تلم  دییأت  دروم  هک  تقومتلود  بیوصت  هب  هک  دراد  ینوناق  رابتعا 
کیزیربت رد  رفن  رازه  تسیود  رهـشمرخ  رد  رفن ، رازه  دـص  دودـح  هدابآ  رد  رفن ، نویلیم  کی  زاشیب  زاریـش  رد  دوب . فلتخم  ياـهرهش 

تـصش سولاچ  رد  رفن ، رازه  دصناپ  نویلیم و  کیدهـشم  رد  رفن ، رازه  دـص  زا  شیب  دورهاش  رد  رفن ، رازه  اهدـص  زاوها  رد  رفن . نویلیم 
شیب ناهفـصارد  رفن ، رازه  دصناپ  لیبدرا  رد  رفن ، رازه  دص  دورگنل  رد  رفن ، رازه  تسیود  لوفزدرد  رفن ، رازه  دص  ناجنز  رد  رفن ، رازه 

هب دانتسا  اب  زور  نامه  رصع  رد  ینیمخ  ماما  دندرک . تکرشییامیپهار  نیا  رد  رفن ، رازه  دصراهچ  زا  شیب  نادابآ  رد  رفن ، نویلیم  کی  زا 
... دنزیمدایرف ّتلم  دیوگب ؟ ینابز  هچ  اب  ّتلم  : » دندومرف دیوگب » ّتلم  دیاب   » هک دندوب  یعدمهک  یناسک  هب  خساپ  رد  مدرم  میظع  عامتجا 

اهتلود عضاوم  دندرک ». نیفلاخم  زا  رفنت  راهظا  دندرکمالعا و  یمالـسا  تلود  زا  ار  ناشدوخ  ینابیتشپ  اهراعـش  اب  اهدایرف ، اب  مه  زورما 
یعضوم ناگرزاب  تلود  لابق  رد  دنتسناوتن  یمالسا  بالقنا  هب  تبسن  ینمـشديهمه  اب  ناییاکیرمآ  ینیمخ ـ ماما  بختنم  تلود  لباقم  رد 

يهمه اب  کـیتاملپید  ياـههارزا  اـم  تفگ  ولهپود  يریـسفت  رد  اـکیرمآ  هجراـخ  ترازو  يوگنخـس  رتراـک  گـنیداه  دـننکذاختا . یفنم 
ساـمت رد  دـش  هدـیزگرب  تقوـم  تلود  يریزوتسخن  هب  ینیمخ  هللاتیآيوـس  زا  هبنـشود  زور  هک  ناـگرزاب  يدـهم  هـلمج  زا  اـههورگ 

هک تسا  نیا  تقیقحاـّما  مینک  ریـسفت  ار  ناریا  هب  طوـبرم  لـئاسم  میهاوـخیمن  تسین و  طوـبرم  اـم  هب  هلئـسم  نیا   » هکدوزفا يو  میاهدوـب 
نارهت هب  تشگزاب  زا  دـعب  سیراپ و  رد  ناشتماقا  تدـم  رد  هللاتیآهب  تبـسن  ار  ناریا  ّتلم  یناـبایخ  میظع  مودـنارفر  دـناوتیمن  اـکیرمآ 
ادوارپ دـنداد . رارق  شهوکن  دروم  ار  رایتخب  دـندرک و  تیامح  ناگرزاب  تلود  زا  زین  يوروش  تلود  یمـسر  تاـعوبطم  دریگب ». هدـیدان 

نیا دروایب . ماود  دناوتیمن  اکیرمآ  ینابیتشپ  نودب  رایتخب  تشون  ناگرزاب  تلود  کیربت  نمض  يوروش  تسینومک  بزح  یمسر  ناگرا 
تسکش هک  نیچ  تلود  دریگبتسد . هب  ار  روشک  روما  ًالمع  تسا  ممـصم  هکلب  تسین  هیاس  تلود  کی  ناگرزاب  تلود  تشون  همانزور 

لباقم رد  هلـصافالب  سات  يوروش  یمـسر  يرازگربخ  تفرگ و  یفنم  یعـضوم  ، درکیم لیلحت  يوروش  عفن  هب  ار  بالقنا  يزوریپ  هاـش و 
ویدار هک  نیا  اب  دـنکیم . تیامح  عاجتراياهورین  زا  هک  دـناوخ  یتسیلایرپما  عضوم  کـی  ار  نیچ  تلود  عضوم  درک و  يریگعضومنیچ 
دیوید سیلگنا  هجراخ  روما  ریزو  دندادیم ، همادا  یمالسا  بالقناهیلع  دوخ  يریگعضوم  تنطیش و  هب  سیلگنا  تاعوبطم  یـس و  یب  یب 

. دندرک رارقربهقباسم  تقوم  تلود  نتخانـش  تیمـسر  هب  رد  اهتلود  نمهب  رد 22  هاش  میژر  طوقـس  اب  درک . یفرطیبمالعا  ًامـسر  نئوا 
ام تسا  ناریا  ریزوتسخن  ناگرزاب  يدـهم  : » درک مالعا  یتاعوبطميهبحاصم  کی  رد  رتراک  هاشمیژر  طوقـس  زا  دـعب  زور  کی  تسرد 

، دـیدج تلود  اـب  مینکیم  شـشوک  زین  نونکا  میاهدرک و  راـک  دناهتـشاد  تسد  رد  ار  تردـق  هک  ناریا  رد  دوجومياـهتلود  اـب  هشیمه 
نامه رد  تسا .  ناریا  هزات  میژر  وتکافود  ییاسانـش   » يانعمهب ناریا  اب  هطبار  يهمادا  تفگ  ییاکیرمآ  ماـقم  کـی  مینک »  راـک  ناـگرزاب 

یط یتسیلایسوس  يوروش  ریهامج  داّحتا  ناریزو  ياروشردص  نیگیساک  یـسکلا  درک : مالعا  ناریا  رد  يوروش  ترافـس  يوگنخـس  زور 
مـالعا ار  تقومتلود  یمـسر  ییاسانـش   » درک هرباـخم  ناریا  تقوـم  تلود  ریزوتسخن  ناـگرزاب  يدـهمسدنهم  ناوـنع  هب  هک  یمارگلت 

ظفاح دنتخانـش . تیمـسر  هب  ار  تقوم  تلود  ًامـسر  ییاهمایپو  هینایب  رودص  اب  یناتیروم  ناتـسکاپ و  یبیل  دنه ، نادوس  ياهروشک  درک .»
اهروشک يهمهنامز  تشذـگ  اب  تفگ  کیربت  ار  ناریا  بالقنا  لماک  يزوریپ   » ینیمخ ماـما  هب  یماـیپ  یطزین  هیروس  روهمجسیئر  دـسا 

. دندوبنقفاوم نآ  اب  دنتخانشیم و  ار  ناگرزاب  عضاوم  ینیمخ  ماما  هک  دوب  یهیدب  ناگرزاب  ارچ  دنتخانـش . تیمـسر  هب  ار  ناگرزاب  تلود 
ماما روضح  رد  يو  دـنک . لیدـعت  ار  ماما  عضاومحالطـصا  هب  اـت  درک  شـالت  دیـسر و  ماـما  تمدـخ  سیراـپ  رد  رهم  رخاوا  رد  ناـگرزاب 
ًالوا دورب ، هاـش  دـییوگیم  امـش  اـکیرمآ . شترا و  هاـش  دراد : نکر  هس  ناریا  اـقآ ! تفگ  وتشاذـگ  ماـما  وـلج  ار  شتـشگنا  هس   » ینیمخ

مّـسبت اـب  ماـما  ترـضح  دـیاهدرک ؟ ارنکر  ود  نیا  رکف  دـینکیم ؟ هچ  شترا  اـکیرمآ و  اـب  دورب ، ضرف  هب  تسین  ینتفر  هاـش  دورباـجک ؟
، دندرگیمرب بالقنا  نماد  هب  دنمدرم ، نیمه  نادنزرف  شترا  تفر  یتقو  دیوشبادصمه ، مدرم  اب  دورب ، دیاب  هاش  دـییوگب  امـش  دـندومرف :
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زا دعب  ینیمخ  ماما  دورب ». دـیاب  هاشهک  دـیریذپب  ار  ّتلم  عضوم  امـش  دـیروخن ، ار  اهنیا  يهّصغ  امـش  دـنکیم . مگ  ار  شروگ  مهاکیرمآ 
ییاهداهنـشیپ نیمرتحم  زا  یـضعب   » یهاگ دـندومرف : ناگرزاب  ماگهب  ماگ  تسایـس   » هب هراشا  نمـض  ینارنخـس  کی  رد  ناگرزاب  تاقالم 

کی مکمک  دعب   » و دنکن » تموکح  دشاب و  ناطلـس   » یـساسا نوناق  قبط  اّما  دشاب ، ای  دورب  هاش  یلو  دشاب ،» یقابمیژر  لصا   » هک دنهدیم 
، دنداد تسایس  نیا  نایماح  هک  تین  نسح  يهمه  اب  هک  دندناوخ  یتاهابتشاءزج   » ار تسایـس  نیا  ینیمخ  ماما  میورب »  ولج  مدق  کی  مدق 

دندوب هدمآ  هک  نایاقآ  نیا  زا  یضعب  :» دندومرف دندرک و  هراشا  تاقالم  نیا  هب  رگید  راب  ینیمخ  ماما  تسا  ضحم  هابتشا  کیتسایس  نیا 
همانزور دننکـشیم ». ار  امـش  ياهمدق  مود  مدق  رد  دینک  تسـس  ار  مدق  نیاامـش  رگا  اقآ  متفگ  مدق ..  هب  مدـق  تسایـس  هک  دـنتفگیم  و 

نمـض دوخ  تارکاذـم  رد  ناگرزاب  سدـنهم   » تشونناگرزاب ناکیدزن  زا  یکی  لوق  زا  ینیمخ  ماما  اب  ناـگرزاب  تاـقالم  زا  دـعب  ناـهیک 
زورب يهوحنو  دوشیم  لامعا  روشک  حطـس  رد  مدرم  تازرابم  نیفلاـخم  هلیـسو  هب  هک  ار  ییاـههئطوتو  اههسیـسد  شبنج  لـئاسم  حیرـشت 

رد دـنومول  دوب . اکیرمآ  شترا و  تازرابم  نیفلاخم  زا  يوروظنم  هک  دوب  یهیدـب  تسا »  هدـناسر  ینیمخ  هللاتیآ  عالطا  هب  ار  اهنآ  عوقو 
ماما نایفارطا  یلو  ،« دنهد رارق  داقتنا  دروم  ار  ینیمخ  هللاتیآ  دناهدرکن  تأرج   » فلتخم ياهشبنج  ناربهرهچرگ  هک  تشون  نامز  نامه 

زا یناریا  ياهشبنج  ناربهر  دوزفا  دـنومول  دـناهاد . رارق  شنزرـس  دروم  ناریا  یلخاد  لئاسم  زا  ناشیا  نتـشاذگن  ناـیرج  رد  رطاـخ  هب  ار 
دهاوخیم هک  اکیرمآیلامتحا  ياهلمعلاسکع  زا  نینچمه  دننارگن . یتخس  هب  دنک  يزاب  طیارـش  نآ  رد  تسانکمم  شترا  هک  یـشقن  »

ماما تارکاذم  نیا  رد  هک  دـسریم  شرازگ  سیراپ  زا  همه  نیا  اب  دـنرادساره ». یتخـس  هب  دـنک  عافد  هقطنم  رد  دوخ  یـشیجلاِوس  عفانم 
عوضوم هس  رب  دوخ  ناگدننک  تاقالماب  و  دناهتشادن » زاربا  دندوب  هدرک  ذاختا  ًالبق  هک  یعضوم  هب  تبسن  یفاطعنا  تشذگچیه و   » ینیمخ
بالقنا تحلـصم  هب  یلاقتنا  تلود  2 ـ درک ؛ هدافتـسا  يداینب  یـساسا و  تارییغتيارب  هدمآ  شیپ  تصرف  نیا  زا  دـیاب  1 ـ دناهدرک : دیکأت 

لباقم رد  نامز  نآ  رد  لقاال  هک  دوب  لقاع  ردق  نآ  ناگرزاب  سدـنهم  هتبلا  دوب . نارگن  شحوتم و  دـیابن  اکیرمآ  لمعلاسکعزا  تسین 3 ـ
ناگرزاب و يدـهم  سدـنهم   » تفگ تاعالطا  اب  ینفلت  سامت  رد  سیراپ  رد  ناگرزاب  ناـکیدزن  زا  یکی  دـنکن . يریگعضومینیمخ  ماـما 

يدازآ تضهن  ربهر  تارکاذم  نیا  رد  دناهتشاد . ینیمخ  یمظعلا  هللاتیآترضح  اب  یلصفم  تارکاذم  هتـشذگ  زور  ود  رد  یچانیم  رتکد 
يربهر هب  یقرتم  تیناحور  رانکرد  یسایس  تازرابم  يهمادا  يارب  ار  يدازآ  تضهن  یگدامآ  ناهج  نایعیش  ربهر  تایرظنعامتسا  زا  سپ 

هتفه کی  تدـم  تازرابم  رد  هتـسبمه  هزات و  يژتارتسا  کی  داجیا  يارب   » یچانیمو ناگرزاب  هک  دوزفا  يو  درک ». مـالعا  ینیمخ  هللاتیآ 
: دیـسرپ هک  رتیور  راگنربخهب  خساپ  رد  دندرک و  قیدـصت  ار  ناگرزاب  طسوت  ناشرظن  نتفریذـپ  زین  ینیمخ  ماما  دوب ». دـنهاوخ  سیراپرد 

ندـش هدـیچرب  ناهاوخ  ناریا  تلم  هک  ماهتفگ  اهراب  : » دـندومرف تساهدوب »  هنوگچ  امـش  اب  یباجنـس  میرک  ناگرزاب و  سدـنهم  تاقالم  »
اب ار  عوضوم  نیا  نم  هدمآ  اجنیاسک  ره  تسا  یمالسا  تموکح  يرارقرب  يولهپ و  نئاخ  سوحنم و  نامدود  طوقسو  یهاشنهاش  میژر 

ناونع ار  ياهلئـسم  ّتلم  تساوخ  فالخرب  سک  ره  دنتفر . دـنتفریذپ و  نانآ  مدرک  حرطم  نم  دـندمآ و  مه  اقآ  ود  نیا  ماهدرک  حرطم  وا 
يرارقربو میژر  طوقـس  کیژتارتسا  فادـها  دروم  رد  رظن  فالتخا  هب  هراشا  هچرگ  ماـما  يهلمج  تسا »  تکلمم  تلمهب و  نئاـخ  دـنک ،

. دناهتفریذپ ار  ناشیا  تارظن  یباجنس  ناگرزاب و  هک  دنکیمدییأت  یلو  تسا  فادها  نیا  نیفلاخم  دیدهت  نمـض  رد  یمالـسا و  تموکح 
دـهاوخیمنار و وا  میژر  هاش و  ناریا  ّتلم  عطاق  تیرثکا  : » درک مالعا  ياهیعالطا  رودـص  اب  ناـبآ  رديدازآ 14  تضهن  ساـسا  نیمه  رب 

سدـنهم تسا »  هدـیزگرب  دوـخ  يربـهر  هب  ار  ینیمخ  یمظعلا  هللاتیآ  ناریا  تـلم  عطاـق  تیرثـکا  تـسا و  یمالـسا  تموـکح  راتـساوخ 
اب دوخ  تافالتخا  رب  هداد  ماجنا  يو  اب  كاواس  هک  ياهبحاصمرد  ات 26/6/1357 )  18/6/1357  ) تشادزاب ماگنه  زین  نآ  زا  لبق  ناگرزاب 

ناناوج هدـشجراخ و  قباس  ناگدـننادرگ  اـم  تسد  زا  اـهتیلاعف  يربهر  رـضاح  لاـح  رد  : » دـیوگیم دنکیمحیرـصت و  ینیمخ  هللاتیآ 
تموکح دروم  رد  يو  دـنداد ». تسد  رد  ار  اهراک  دـنریگیمماهلا ، ینیمخ  راـکفا  زا  رتشیب  هک  داـهج  هزراـبم و  هب  داـقتعا  اـب  هک  دنتـسه 

هب عجار  لاح  هب  ات  بهذمرظن  زا  ماهتفگ  هتـشاد و  یتاداریا  یمالـسا  تموکح  رظن  زا  ینیمخ  تارظن  هب  : » دیوگیمینیمخ ماما  يداهنـشیپ 
دنکیم ناونع  ار  ياهلئـسم  نینچ  رگا  تسا  هدوبن  حرطم  لاح  هب  ات  یخیراـترظن  زا  هدـشن و  ناونع  یبلطم  نویناـحور  بناـج  زا  تموکح 
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ار تموکح  دـنناوتیمن  نویناـحورهک  مراد  هدـیقع  یفرط  زا  درک ؟ دـهاوخ  تموکح  نیـشناج  زیچ  هچ  ققحت  تروص  رد  میژر  طوقـس  )
تیهام لیلد  هب  ناگرزاب  تسا  هدوبناگرزاب  سدـنهم  ینیمخ و  ماما  کیژتارتسا  تایرظن  نیب  هک  يوهام  فالتخا  رب  هوالع  دـننک ». هرادا 

رد ینیمخ  ماما  دوب . ناگرزاب  ینیمخ و  ماما  يوهام  تاـفالتخا  زا  یکی  نیا  تشادنیتیـساسح و  ناـییاکیرمآ  هب  تبـسن  یتسینومک  دـض 
روط نیمه  تضهن و  نیا  يهدـنورپ  : » دنـسیونیم دـننکیم و  هراـشا  فـالتخا  نیا  هب  يدازآ  تضهن  دروـم  رد  یمـشتحم  ياـقآ  هبخـساپ 

هب ناریا  روـشک  یگتــسباو  يّدـج  رادـفرط  يدازآ  حالطــصا  هـب  تـضهن  هکدـهدیم  تداهــش  بـالقنا  تقوـم  تـلود  رد  نآ  درکلمع 
ياکیرمآ دـیاشهک  تسا  نآ  دـشاب ـ هتـشاد  رگا  تحـص ـ هب  لمح  تسا و  هدرکن  راذـگورف  یـششوک  چـیه  زا  هرابنیا  رد  تساـکیرمآ و 

دحلم يوروش  زا  رتهب  تسوا ـ يراکمتس  زا  دنراد  وا  يهطلس  تحتياهّتلم  ریاس  ناریا و  مولظم  تلم  یتخبدب  هچ  ره  هک  ار ـ راوخناهج 
رومأم اريو  ارچ  دنتشاد ، ناگرزاب  زا  هک  یتخانش  يهمه  اب  ینیمخ  ماما  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  تسا »  اهنآ  تاهابتشازا  نیا  دننادیم و 

هب دـندوب و  لئاقدوخ  نارای  ياههرواشم  تایرظن و  هب  ینیمخ  ماما  هک  دوب  یمارتحا  مهم  لـماوع  زا  یکی  دـندومن ؟ تقوم  تلود  لیکـشت 
ياقآ ماما  ناتـسود   » هک دـندقتعم  ینیمخ  ماما  دـنزرف  اقآدـمحا  جاح  دـش . ینیمخ  ماما  میمـصت  بجوم  تروشم  هب  مارتحا  لصا  یتراـبع 
لوبق ناتسود  رظن  هب  مارتحايهطساو  هب  اّما  دندوب ، فلاخم  ماما  دندرک . داهنشیپ  باختنا و  تقوم  يریزوتسخن  ياربار  ناگرزاب  سدنهم 

اب نـم  مـسق  هللاو   » هـک دــندرک  حیرــصتدنتشون  يرظتنم  ياـقآ  هـب  رد 6/1/1368  هـک  یفورعم  يهماــن  رد  دوـخ  ینیمخ  ماــما  دــندرک ».
هراومه ار  نیرواشم  تیرثکا  يأر  تیعطاق  يهمه  اب  ینیمخ  ماما  متفریذـپ »  ار  ناتـسودرظن  یلو ..  مدوب  فلاخم  ناگرزاب  يریزوتسخن 

نآ ناگربخ  تیرثکا  رظن  لیلدهب  دـندوب  فلاخم  هک  نیا  اب  مه  يرظتنم  ياقآ  یماقممئاق  باختنا  رد  هچنانچ  دـندادیمرارق ، مارتحا  دروم 
ذیفنت ار  يو  تسایر  مدرم  تیرثکا  يأر  مارتحا  هب  یلو  دـندوب ، فلاخم  زینردـصینب  يروهمجتسایر  اب  هک  يروط  ناـمه  دـنتفریذپ . ار 
هفراعم ینارنخس  رد  نآ  رب  دیکأت  بالقناياروش و  داهنـشیپ  ربانب   » رب ینبم  ناگرزاب  باصتنا  مکح  رد  ینیمخ  ماما  حیرـصت  دیاش  دندرک .

ماـما هک  دـشاب  عوـضوم  نیا  هب  ياهراـشا  هـمه  دنـشاب » تـلود  سیئر  ناـشیا  هـک  تساهدوـب  نـیا  ناشداهنـشیپ  اـم  بـالقنا  ياروـش   » هـک
هابتـشا نـیا  تیلوئـسم  زا  ياربـم  ار  دوـخ  ینیمخ  ماـما  لاـح  نـیا  اـب  دناهتــشادن . ناـگرزاب  يریزوتـسخن  رب  یتـبثم  رظن  ًاصخــشینیمخ 

نآ یساسا  تلع  هک  دنتسناد  هبرجت   » نتشادن ار  نآ  ّتلع  دنتخادرپ و  هابتـشا  نیاحیرـشت  هب  ینارنخس 29/4/1359  رد  ناشیا  دنتسنادیمن .
يهبرجت اهياهسردـم )  ) ام هن  میدوبهدـمآ  جراخ  زا  نامهتـسد  کی  میدوب و  هدـمآ  هسردـم  زا  نامهتـسد  کی  میدوب  هتـسد  ودام   » هک دوب 

کی دـیاب  لّوا  زا  میدرک  اـطخ  میداد و  رارق  ار  تقوم  تلود   » تهج نیا  هب  اریبـالقنا » حور  اهنیـشنجراخ )  ) اـهنآ هن  میتشاد و  یبـالقنا 
مدـع يراـچان و  هب  لاـحنیع  رد  ینیمخ  ماـما  میدرکیم  باـختنا  دـنک » هرادا  ار  تکلمم  دـناوتب  اـت  دـشاب  ناوج  دـشابعطاق و  هک  یتلود 

ات میدوبن  انـشآ  میناوتب  هک  ار  يدرف  میتشادـن  ام  تقو  نآ  اهتنم   » دـندومرفو دـندرک  هراشا  باـختنا  نیا  رد  زین  بـالقنا  ياـهورین  ییانـشآ 
دـندرک و فارتـعا  همه  هبتبـسن  تیلوئـسم  هجوت  رب  ینارنخـس  نیا  رد  ینیمخ  ماـما  دـش ». اـطخ  میدرک و  باـختنا  مینکباـختنا  میناوـتب 

باختنا لیلد  دیـسرپ  دیاب  اهلیلحت  نیا  اب  میهدب »  دیاب  باوج  تلمهاگـشیپ  رد  نآ  تهج  ود  ره  رد  رـصاق و  ای  میرـصقم  ای  ام  : » دندومرف
ییارجا ياهتیلوئـسم  هک  دـندوب  داقتعا  نیا  رب  يرایـسب  نامز  نآ  رد  دوب ؟ هچ  یتشهب  رتکد  يرهطم و  داتـسا  ًاصوصخناگدنهدداهنـشیپ 

ریطخ تیلوئسم  ًایناث  دندرکیميراشفاپ . داقتعا  نیا  رب  زین  ماما  ترضح  دوخ  یتح  دریگب ؛ رارق  یناحورریغ  ياهتیـصخش  تسد  رد  دیاب 
هک اـجنآ  زا  دـشاب . رادروـخرب  یتـموکح  یتیریدـم  يهبرجت  هقباـس و  زا  هک  دـیدرگیم  راذـگاو  یـسک  هب  دـیاب  یمالـسا  تـلود  نـیلّوا 
زا دـعب  ناـگرزاب  اـّما  دنتـسین ؛ رادروـخرب  یتیریدـم  يهبرجت  چـیه  زا  دـناهدوب  رود  هب  یتـموکح  بصاـنم  زا  هشیمه  لاـکیدار  نویبـالقنا 

ار اما »  » مانب ینامتخاس  تکرش  کی  شناتـسود  زا  یعمج  اب  يدنچزا  دعب  درک ، زاغآ  ار  ینف  يهدکـشناد  رد  سیردت  گنرف  زا  تشگزاب 
هب هام  تدم 9  هب  سپـسو  دمآرد  دی  علخ  تأیه  وضع  ناونع  هب  ِدصم  تلود  رد  دـش و  ینف  يهدکـشناد  سیئرنآ  زا  دـعب  درک ، سیـسأت 
زین یتدم  تفریذپ و  ار  نارهت  بآ  یشکهلول  نامزاس  تیریدم  دعب  يدنچ  ، دیدرگ بوصنم  یلم  تفن  تکرـش  هریدم  تأیه  سیئر  ناونع 

يهقباـس دوب و  یـسایس  بزحکـی  ناوـنع  هب  يدازآ  تضهن  ربـهر  ناـگرزاب  سدـنهم  هوـالع  درکیم . تیلاـعف  دورد  نامیـستکرش  رد 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 792 

http://www.ghaemiyeh.com


نیدـت رب  هوالع  ناـگرزاب  سدـنهم  هک  دـندوب  دـقتعم  ینیمخ  ماـما  ناراـی  تهجنیمه  هب  تشاد  یناوارف  یگنهرف  یـسایس و  ياـهتیلاعف 
ناشن تیساسح  یلیخ  اهینوریب  نیفلاخم و  هک  دمآیم  راک  يور  ياهعومجم  دیاب   » دنتـسه دقتعم  زین  ياهدع  دشابیم . مههبرجت  بحاص 

اب ناگرزاب  تلود  دـیاوف  زا  یکی  یلو  تسین  نشور  نادـنچ  هن  ای  تسا  هدوب  ماما  ناراـی  زا  یـضعب  هجوت  دروم  عوضوم  نیا  اـیآ  دـنهدن ».
تلود کـی  رگا  تفگ  ناوتیمن  همه  نیا  اـب  دوـب ؛ یمالـسا  بـالقنا  هب  تبـسن  ناـییاکیرمآ  تیـساسح  ندـش  مک  ، اهيدـمآراکان يهمه 

نیرتتخـس رد  اکیرمآ  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  هن  ای  دوب  هتخاس  يراک  تیعقوم  نآ  رد  اکیرمآ  تسد  زا  دـمآیم ، راک  يور  یبـالقنا 
! دـهد ماجناتسناوتن  يراک  دوب  ورهبور  یجراخ  گنج  یلخاد و  نارحب  اب  یبالقنا  ناریا  هک  یلاح  رد  يریگناگورگ  زیمآریقحت  طیارش 
، یمالسا بالقنا  دانـسا  زکرم  نارهت ، ناینیـسح ، هللا  حور  ( 1357 نمهب ات  نمهب 1356 ) هاش میژر  ینوگنرـس  يارب  هزرابم  لاس  کـی  عبنم :

خ  / ات 830 تاحفص ، 1385

نیقفانم همانراک 

یموهفم انعم و  اههژاو  زا  یخرب  يزوریپ ، زا  سپ  نارود  یمالسا و  بالقنا  نایرج  رد  همدقم  نایرفعج  لوسر  هدنـسیون : نیقفانم  همانراک 
ناونع هب  ینآرق  تایآ  رد  هک  نآ  ماع  يانعم  رب  هوـالع  یمالـسا  بـالقنا  رد  هک  دـشابیم  نیقفاـنم »  » اـههژاو نیا  زا  یکی  دـنتفای . هراـبود 

زا زیهرپ  هب  نآرق  ياج  ياج  رد  هک  یلاح  رد  درک . ادـیپ  دربراک  زین  یـصاخ  يانعم  رد  تسا ، هدـش  یفرعم  ناطیـش  ناراـی  نید و  نمـشد 
، تسا هتفای  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  مان و  نیا  هب  یهلا  باتک  ياههروس  زا  یکی  یتح  هدـش و  هراشا  نیقفانم  اب  دروخرب  يهوحن  قاـفن و 

نیا رب  دوـمن . هدافتـسا  یمالـسا  بتکم  ناـفلاخم  بـالقنا و  هار  زا  ناـفرحنم  ندوـمن  صخـشم  يارب  نیقفاـنم »  » يهژاو زا  زین  ینیمخ  ماـما 
يزاسزاب زا  يریگولج  رورت و  تنوشخ ، هب  یمالـسا  مسیـسکرام  یطاقتلا  يژولوئدـیا  هب  لـسوت  اـب  هک  قلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس  ساـسا ،

هتخانش ناریا  رد  قافن  يهرهچ  نیرتصخشم  ناونع  هب  دشیم ، یقلت  یعامتجا  یسایس ـ  تکراشم  هار  رـس  رب  هدمع  یعنام  دوب و  هتخادرپ 
ناـمزاس يریگلکـش  یگنوـگچ  ینآرق ، ینید و  ياـههزومآ  رد  قفاـنم »  » و قاـفن »  » یباـیهشیر نمـض  رـضاح  ثـحب  رد  ور  نـیا  زا  دـش .

رورم یمالـسا  يروهمج  ماظن  رارقتـسا  نارود  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  نایرج  رد  ار  اهنآ  یناطیـش  لامعا  و  نیقفانم )  ) قلخ نیدهاجم 
یتـسرپاوه و یتسرپادـخ و  كرـش ، دـیحوت و  هاـگودرا  ود  هراومه  خـیرات  لوط  رد  ناناملـسم  ینید  ياـههزومآ  رد  قاـفن  درک . میهاوخ 
ور نیا  زا  دناهدوب . ریگرد  هتشاد و  رارق  مه  لباقم  رد  بهلوبا  و  (ص ) دمحم نوعرف ، یسوم و  دورمن ، میهاربا و  لیباه ، لیباق و  ياهبطق 

يریگتهج رگنایب  زین  هتفر  راک  هب  نآرق  رد  هک  حلاص  یقتم و  دیهـش ، قیدص ، دـهاجم ، قفانم ، كرـشم ، رفاک ، نمؤم ، دـننامه  یمیهافم 
نیا هب  یهلا  باتک  ياههروس  زا  یکی  هک  تسا  دایز  نانچنآ  نآ  زا  یـشان  ياهیگراپدنچ  قافن و  تیمها  دنوادخ  دزن  دشابیم . يداقتعا 

. تسا هدـش  هراشا  نیقفانم  اب  دروخرب  يهوحن  قافن و  زا  زیهرپ  هب  نآرق  ياج  ياج  رد  نیا  رب  هوالع  دراد . صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  مان و 
ياههزومآ ساسارب   1. دیوگیم نخـس  راگدرورپ  هلیـسو  هب  نانآ  ناهانگ  یگدوشخبان  زا  هدومن و  یفرعم  نید  نمـشد  ار  قفانم  هللامالک ،

هروس تایآ  رد   3 «. ناطیشلاءایلوا اولتاقف   » 2 «. نونمؤیال نیذللاءایلوا  نیطایشلا  انلعج  انا  : » دنناطیـش نارای  ود  ره  ناقفانم ، نارفاک و  ینآرق ،
نآ رگنایب  هتکن  نیا  دناهتفاین . یمان  نینچ  نارفاک  اما  دناهدش ، هدیمان  ناطیـشلا » بزح  ، » دنریذپیم ار  نارفاک  تیالو  هک  یناقفانم  بازحا ،

: دـسریم اهنآ  يربهر  رب  لماک  هرطیـس  ینعی  ذاوحتـسا »  » هجرد هب  هک  تسا  ياهژیو  هطبار  ناطیـش  اـب  ناـقفانم  طاـبترا  هقـالع و  هک  تسا 
ناک نا  و  : » تسا هدش  رکذ  تسا  ناقفانم  هب  طوبرم  مه  نآ  هک  يرگید  هیآ  هیآ و  نیا  رد  اهنت  ذاوحتسا »  » ریبعت ناطیشلا .» مهیلع  ذوحتسا  »

هب تبـسن  ناـقفانم  هک  دوشیم  ببـس  زاـتمم  هطبار  هقـالع و  نیا   4 «. نینمؤملا نم  مکعنمن  مکیلع و  ذوحتـسن  ملا  اولاـق  بیـصن  نیرفاـکلل 
رد زا  نآ  اب  دنهدن و  تبثم  خساپ  یحالصا  توعد  هب  هک  زین  ییاه  هورگ  دارفا و  دنشاب . رتراوازـس  ناطیـش  بزح  رد  تیوضع  هب  نارفاک ،

نانآ دوجو  ثول  زا  اهناسنا  هعماج  ات  درک  یلمع  عطاق و  دروخرب  دیاب  زین  نانآ  اب  دنتـسه و  نیدـسفم  زا  دـنزیخرب ، هناحلـسم  دربن  زیتس و 
ینید تموکح  اب  دناهعماج و  رد  حیحـص  یتدـیقع  ینامیا و  ياههیاپ  بیرخت  ددـصرد  هک  ناقفانم  رافک و  اب  داهج  روتـسد  ددرگ . كاپ 
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زین ثیداحا  نایم  رد   5 «. مهیلع ظلغا  نیقفانملا و  رافکلا و  دهاج  یبنلااهیا  ای  : » تسا هدش  هئارا  اتـسار  نیمه  رد  زین  دنوشیم  ریگرد  ربمایپ 
مالسا و نیفلاخم  فصو  هرابرد  دوخ  تانایب  زا  یکی  رد  ع )  ) یلع ماما  درک . تفای  قفانم  قافن و  باب  رد  ار  يرایـسب  ياههنومن  ناوت  یم 

دندرک لیمحت  مدرم  رب  ار  ناشتموکح  و  ایندـلا ...« .» مهب  اولکاف  سانلا  باقر  یلع  ًاماکح  مهولعجو  : »... دـنکیم هراشا  نینچ  نیا  نیقفانم 
ماما دنـشابیم . مدرم  بختنم  دنتـسین و  یلیمحت  ماکحو  تموکح  مالـسا ، رد  هک  یلاح  رد   6 دنتخادرپ ». یگراوخایند  هب  نآ  هلیـسو  هب  و 

هک یعرش  ياهلمع  و  دنکیم ، یعرش  لمع  تروص  هب  ار  یئایر  يرهاظ  ياهلمع  قفانم  : » دیامرفیم نینچ  قفانم  حرـش  رد  زین  ع )  ) قداص
و دیامنیم . كولس  وا  اب  هیرخس  ءازهتـسا و  قیرط  هب  هتـشاگنا  هچیزاب  تسا  تعفر  تزع و  تیاغ  رد  تسا و  هدش  یقلتم  ربمغیپ  ادخ و  زا 

نیا زا  و  دـسریم . روهظ  هب  وا  زا  تسا  یلاخ  نطاـب  زا  هک  يرهاـظ  دوشیم و  رداـص  وا  زا  تسا ، يراـع  تریـس  زا  هک  یلمع  تروص  رد 
رد یلک  روط  هب  نیجـس ». هب  لوصو  تمحر و  زا  نامرح  تسا و  نید  مادـهنا  بجوم  عرـش ، عراش و  اب  كولـس ، وحن  نیا  هک  تسا  لفاغ 

راـتفرگ ار  يو  ناـیفارطا  زا  یخرب  درف و  اـهنت  هک  تسا  یقـالخا  قاـفن  نیتسخن  تسا . هدـش  هراـشا  قاـفن  عون  ود  هب  یمالـسا  ياـههزومآ 
نیمود تسا . هدش  صخشم  تناما  رد  تنایخ  هدعو و  فلخ  ییوگغورد ، ریظن  ییاههناشن  اب  ثیداحا  رد  قافن  عون  نیا  دنکیم . فارحنا 

هدـش دای  نآ  زا  ررکم  نآرق  تایآ  رد  هک  قافن  عون  نیا  دـشاب . یم  یقالخا  قافن  هتفای  لماکت  لکـش  هجیتن و  هک  تسا  یـسایس  قافن  عون 
نیقفانم ياهـشالت  لباقم  رد  تدحو  ظفح  ترورـض  رب  هراومه  ینیمخ  ماما  ور  نیا  زا  دنکیم . فارحنا  راچد  ار  هعماج  زا  يدایز  شخب 
نیقفانم اب  يدج  هلباقم  موزل  یـسایس و  قافن  دروم  رد  ماما  دندومنیم . دـیکأت  مدرم  نیب  فاکـش  داجیا  يارب  لخاد  جراخ و  نیدـسفم  و 

هب دهاوخ  یم  دنکیم و  لمع  مالـسا  دض  رب  متـسه و  ناملـسم  دیوگیم  هکینآ  دنرافک ، زا  رتدب  هک  دنتـسه  اهقفانم   » هک دندوب  دـقتعم 
 . میرادن رافک  هروس  اما  میراد ، نیقفانم  هروس  ام  نارگید . ات  هدش  بیذکت  اهنآ  زا  رتشیب  نآرق  رد  هک  تسا  نآ  دـنکب ، لمع  مالـسا  دـض 

ییاهتیعمج وچمه  کی  راتفرگ  هشیمه  مالـسا  دـیوگیم . ار  ناشفاصوا  دـنکیم  عورـش  لوا  زا  نیقفاـنم  يارب  هک  میراد  نیقفاـنم  هروس 
زین ص )  ) مرکا ربمغیپ  دوخ  نامز  رد  دندوب . دایز  اهنیا  ع )  ) نینمؤملاریما تموکح  نامز  رد  تسه  هلمج  دایز  مالـسا  ردصرد  تسا . هدوب 

، اهناملسم دوخ  زا  مه  صاخشا  هک  نیا  راتفرگ  تسا و  هدوب  لئاسم  نوچمه  کی  راتفرگ  مالـسا  خیرات ، لوط  رد  روطنیمه  دندوب و  دایز 
لوـگ دـندرکیم ، یحو  دـندمآیم  یمالـسا  تروـص  اـب  هک  صاخـشا  نیا  زا  اـهنیازا ، دـندروخیم ، لوـگ  یمالـسا  مدرم  بوـخ ، مدرم 
لخاد جراخ و  نیدسفم  نیقفانم و  یعس  مامت  هک  دینیبیم  امـش  : » دیامرفیم ماما  هک  تسا  یـسایس » لقع   » نیمه ساسارب   7 .« دندروخیم

زا سپ  ناریا  رد  مینک ». ظفح  ار  نامتدـحو  دـیاب  ام  هک  تسا  لیلد  نیرتهب  دوخ ، نیا  دـنیامن و  داجیا  فاکـش  مدرم  نیب  هک  تسا  نیا  رب 
یکی عقاو  رد  درک ، ادیپ  دربراک  زین  یـصاخ  يانعم  رد  دش ، هداد  حرـش  رتشیپ  هک  نآ  ماع  يانعم  رب  هوالع  قفانم  هملک  یمالـسا  بالقنا 

زا يریگهرهب  اب  بالقنا  زا  شیپ  هک  دوب  ناـقفانم  هژیوب  فلاـخم  ياـهنایرج  اـههورگ و  یخرب  تیهاـم  ندـش  راکـشآ  بـالقنا ، جـیاتنزا 
زا يرایـسب  تداهـش  شاـشتغا و  داـجیا  هب  رورت  تنوـشخ و  هـب  شیارگ  اـب  بـالقنا  زا  سپ  مسیـسکرام و  مالـسا و  یطاـقتلا  يژولوئدـیا 
نت شش  طسوت  لاس 1345  رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  دندز . تسد  يداع  مدرم  یبهذم و  یـسایس و  ياههرهچ 

دمحا ناگدازعیدب ، رغـصایلع  نسحم ، دیعـس  داژنفینح ، دـمحم   ) نارهت هاگـشناد  نالیـصحتلاغراف  يدازآ و  تضهن  نیـشیپ  ياضعا  زا 
داژنفینح و هژیو  هب  نامزاس  نازادرپهیرظن  نارسفم و  تسخن ، هلهو  رد  دش . لیکشت  مافنیکشم ) لوسر  هدازيرکسع و  دومحم  ییاضر ،
رد یتسیـسکرام  گنهرف  نوزفا  زور  شرتسگ  اب  نامز و  رورم  هب  اما  دـندرک  ریـسفت  يدازآ  تضهن  هاگدـید  اب  قباطم  ار  مالـسا  ییاـضر ،
زا یخرب  قیفلت  نییبت و  رد  یعـس  دنتفرگ و  رارق  ذوفن  نیا  ریثأت  تحت  دوخ  مهـس  هب  زین  نیدـهاجم  میژر ، فلاخم  لاکیدار  ياهورین  نایم 

كرتشم ام  همه  رد  ساسحا  نیا  دنتشاد ...« : نایب  ًاحیرـص  هک  يوحن  هب  دندرک . یمالـسا  ياهرواب  بلاق  رد  مسیـسکرام  رادفرطرپ  يارآ 
نآ بیترت  نیدب   8 دربب ». ولج  ار  ام  دـناوتیمن  رتمیتناس  کـی  یتح  نآ  نتم  رد  مسینینل  مسیـسکرام ـ  نتخیمآ  نودـب  بهذـم  هک ...  دوب 
هب یتسیسکرام  ياههشیدنا  لوصا و  اب  تهج  مه  جیار  ياهتشادرب  ریسفت و  اب  ای  هحارصلاب و  ای  هک  یمالسا  تاداقتعا  میلاعت و  زا  شخب 
اب هک  یمالـسا  ماکحا  لوصا و  زا  تمـسق  نآ  لباقم  رد  دنتفرگ . رارق  شزومآ  دیکأت و  دروم  رتشیب  نیدـهاجم  يوس  زا  دندیـسریم ، رظن 
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اههشیدنا نیا  يور  رد  ور  ًاضعب  دنتشادن و  یناوخمه  لاکیدار  نیزرابم  فیط  رب  مکاح  یبالقنا  جیار  ياههشیدنا  یتسیـسکرام و  تایبدا 
هتسه کی  رب  لمتشم  نامزاس  یـسانشنید  عقاو  رد  دنتفاییمن . نیدهاجم  يژولوئدیا  رد  یئاج  هدش و  اهر  دوخ  لاح  هب  دننتفرگیم ، رارق 

هب تشاد . تریاغم  هعیش  يرکف  ینابم  اب  اهنآ  تاداقتعا  زا  یخرب  دوب و  یمالسا  نآ  هتـسوپ  یتسیـسکرام و  نآ  هتـسه  دوب . هتـسوپ  کی  و 
داعم هلوقم  هب  نینچمه  اهنآ  دنتسین . نوصم  هابتشا  زا  زین  اهنآ  هک  دندوب  دقتعم  دندرکیم و  یفن  ار  همئا  ربمایپ و  تمصع  اهنآ  لاثم  ناونع 

هک دندرکیم  هئارا  يریـسفت  اهنآ  عقاو  رد  دنتفریذپن . ار  نادـهتجم  زا  دـیلقت  هلأسم  دـندادیم و  یلاثم  هبنج  نیوراد  تایرظن  زا  هدافتـسا  اب 
، کیتکلاید داضت  یعامتجا ، لماکت  ياه  هنیمز  رد  مسیـسکرام  ياههیرظن  ياـپدر  جـیردت  هب   9 تفرگیم . رارق  نآ  يربـهر  رد  ناـمزاس 

نیدهاجم داصتقا ، رد  صخالاب  دیدرگ . لوادتم  رادیدپ و  نیدهاجم  ياههشیدـنا  راثآ و  رد  تالوقم  زارگید  یخرب  یخیرات و  مزیلایرتام 
هب هتسباو  رودارپمک و  يزاوژروب  تموکحاب  يرامعتسا  همین  یلادوئف ـ همین  ياهعماج  ار  ناریا  دندومن . ادیپ  مسیـسکرام  اب  يدایز  یکیدزن 

مـسینینل مسیـسکرام ـ  ریثأت  تحت  یعامتجا  یـسایس و  ياهشزومآ  شخب  رد  نامزاس  بیترت  نیدب  دـندرکیم . یفرعم  یناهج  مزیلایرپما 
دنتخانش و تیمـسر  هب  یعامتجا » لماکت  ملع   » ای و  هزرابم » ملع   » ناونع تحت  ار  مسیـسکرام  لوصا  ندوب  یملع  تیاهن  رد  تفرگ و  رارق 
هب يارب  هک  دندوب  هتفایرد  یبوخ  هب  نامزاس  نارازگراک  اهشالت  نیا  مامت  مغریلع  دندومن . وحم  ار  مالسا  ینیبناهج و  نیا  نیب  زرم  ًالمع 

ماما هاگیاج  زا  تشاداو و  نامزاس  زا  ینابیتشپ  هب  ار  ینیمخ  ماما  دیاب  راک  ره  زا  شیپ  اههدوت  لد  رد  هنخر  یمدرم و  هاگیاپ  ندروآتسد 
، دادـغب هب  نآ  ندرب  یبد و  زا  ریا  یـسکات  ياـمیپاوه  ندوـبر  یپ  رد  تسخن  ور  نـیا  زا  دوـمن . يرادربهرهب  ناـمزاس  يارب  تـلم  ناـیم  رد 

ببـس هب  هشقن  نیا  اما  دزیخرب . نانآ  نامزاس  امیپاوه و  ناگدـنیابر  زا  ینابیتشپ  هب  ات  دروآ  ماـما  رب  ییاـهراشف  میقتـسمریغ  هار  زا  ناـمزاس 
رد ماما  یلو  دش ، حرطم  ماما  اب  رادـید  يارب  يددـعتم  ياهتساوخرد  سپـس  دـش . وربور  تسکـش  اب  تسـشنن و  راب  هب  ماما  يرگنفرژ 

عومجم زا  نم  : » دندومن مالعا  تالیکشت ، نیا  يدوبان  رب  دیکأت  10 و  هناحلسم هزرابم  اب  تفلاخم  نمض  نامزاس ، ياضعا  ياهرادید  ربارب 
ناریا دننام  يروشک  رد  هک  دنادیم  نوچ  نکیل  درادن ، داقتعا  مالـسا  هب  تیعمج  نیا  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناشیاههتـشون  تاراهظا و 

ار مالـسا  اذـل  درک ، تفرـشیپ  ناوتیمن  مالـسا  مان  اب  زج  تسا  هدـیناود  هشیر  تلم  نیا  یپ  گر و  رد  مالـسا  تسا  لاس  رازه  زا  شیب  هک 
نیا تسا . نویدام  اه و  تسیـسکرام  ياههتفاب  اهفرح و  نامه  نآ  لیذ  نکیل  دنراذگیم  ار  ادخ  مان  دوخ  هتـشون  يالاب  دناهدرک . هبعلم 

. دش تیوقت  رتشیب  نم  رد  نامگ  نیا  دـش  رـشتنم  رتشیب  ناشیاه  هتـشون  تشذـگ و  هچ  ره  نکیل  دوب  نامگ  کی  دـح  رد  طقف  نم  رد  رکف 
هب ًاعقاو  هک  دنـشاب  يدارفا  اهنآ  نایم  رد  تسا  نکمم  دنا . يروج  نیا  دنتـسه  تیعمج  نیا  اب  هک  ییاهنآ  همه  میوگب  مهاوخیمن  نم  هتبلا 

مالسا هب  داقتعا  يور  تیعمج  نیا  تالیکشت  ساسا  نکیل  دنـشاب  هدروخ  ار  اهنآ  بیرف  هک  يدارفا  اسب  هچ  دنـشاب و  هتـشاد  داقتعا  مالـسا 
لاس زا  سپ  نیدـهاجم  ناـمزاس  جـیردت  هب   12 دوـمن . ریحتم  ار  ناـگمه  ماـما  یـشیدنافرژ  ینیبشیپ و  هک  تشذـگن  يرید   11 .« تسین

، ابوک نویبالقنا  هرابرد  ياهدرتسگ  هعلاـطم  هب  ناـمزاس  ياـضعا  لاـس 1352  رخاوا  رد  درک . ادـیپ  يرتـشیب  شیارگ  مسیـسکرام  هب   1351
یخرب لاس  نامه  رخاوا  رد  دنداتـسرف و  اههناخراک  هب  ار  دوخ  لاعف  ياضعا  لاس 1353  طساوا  رد  دندش . لوغشم  هیـسور  نیچ و  مانتیو ،

دازآ زونه  هک  نامزاس  ناربهر  رتشیب  تشهبیدرا 1354  رد  ماجنارس  اما  دنتفگ . نخس  مالسا  مسیسکرام و  بیکرت  ترورـض  زا  نآ  نارس 
يربهر رداک  دـنداد . يأر  ناـمزاس  زا  مالـسا  نداـهن  راـنک  تسینینل و  تسیـسکرام ـ  شریذـپ  يژولوئدـیا و  رییغت  هب  ياهیناـیب  رد  دـندوب 

هناحلـسم و هزرابم  لاس  راهچ  یفخم ، یگدـنز  لاس  هد  زا  سپ  هک  درک  مالعا  کیژولوئدـیا  عضاوم  هینایب  ناونع  اب  ياهوزج  رد  ناـمزاس 
اهنآ . تسا نیتسار  یبالقنا  هفـسلف  مسیـسکرام  هکلب  مالـسا ، هن  هک  تسا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هدرتسگ ، یکیژولوئدیا  یـشیدنازاب  لاسود 

یگراپ راچد  نآ  زا  يرگید  شخب  میدومنیم ، هلـصو  یملع  تاـهیجوت  اـب  ار  مالـسا  هلاـس  دـصراهچ  رازه و  نیتسوپ  هچره  اـم   » دنتـشون
شخرچ نیا  اب  رگراک ». هقبط  ییاهر  يراگتـسر و   » يژولوئدیا مسیـسکرام  یلو  تسا  طسوتم  هقبط  يژولوئدـیا  مالـسا   13 اریز دشیم ».

نیا زا  نارهت  رد  هژیو  هب  نامزاس  ياضعا  زا  یخرب  هک  یلاح  رد  دمآ . دیدپ  نیدهاجم  نامزاس  رد  یقیمع  فاکـش  لماک ، یکیژولوئدـیا 
دش میسقت  بیقر  حانج  ود  هب  نیدهاجم  نامزاس  دندنام . یقاب  یمالسا  اهناتـسا ، رد  هژیوب  رگید  ياضعا  دندرکیم ، ینابیتشپ  عضوم  رییغت 
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مهتم رگیدکی  نداد  ول  نارـس و  نتـشک  اتدوک ، حرط  هبار  دوخ  يابقر  تشاد و  ار  دوخ  هژیو  ياهتیلاعف  تالیکـشت و  هیرـشن ، کی  ره  هک 
، دش دیدج  يرگراک  بزح  کی  لیکشت  راتساوخ  دیـشخب ، تدش  دوخ  يرگراک  ياهتیلاعف  هب  تسیـسکرام  نیدهاجم  حانج  دومنیم .
هب هک  يدایز  تاعالطا  مجح  یلخاد و  تافالتخا  نامزاس ، اب  یمالـسا  ياهورین  يراـکمه  مدـع  اـما  درک . رـشتنم  ار  رگراـک  ماـیق  هیرـشن 
زا معا  نامزاس  ياهورین  يایاقب  هام  دـنچ  فرظ  دـشاپورف . مه  زا  ار  نامزاس  تعرـس  هب  كاواس  ات  دـش  ثعاب  دوب  هدیـسر  كاواس  تسد 

نایرج رد  تشادـن . یجراخ  دوجو  نامزاس  ًالمع  رگید  لاس 1355  طساوا  زا  دندش و  راتفرگ  كاواس  گنچ  هب  ناملـسم  تسیـسکرام و 
هب یهتنم  ياهزور  رد  دندرک و  یهدنامزاس  هب  عورش  تعرـس  هب  دندش  دازآ  نادنز  زا  نآ  یمیدق  ياهرداک  زا  نت  دنچ  بالقنا ، يزوریپ 
رد فلتخم  ءاحنا  هب  بالقنا  جوا  ياهزور  ناـمه  زا  هورگ  نیا  دـندیزرو . ترداـبم  هحلـسا  يداـیز  نازیم  يروآعمج  هب  بـالقنا  يزوریپ 

« نیدهاجم یلم  شبنج  ، » یسایس ياهراک  ماجنا  مدرم و  ياههدوت  ناناوج و  بذج  يارب  دنداتسیا و  یمالسا  يروهمج  ياپون  ماظن  لباقم 
نیدهاجم نامزاس  لاس 1357 ، رد  نآ  يزوریپ  ناریا و  یمالسا  تضهن  يریگجوا  اب  نامزمه  یمالسا  بالقنا  نیقفانم  دندرک . سیسأت  ار 

یمالـسا و بالقنا  هیلع  هزرابم  عاجترا ، رطخ  ندادهولج  گرزب  اب  تسا و  عجترم  یماظن  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هک  داـقتعا  نیا  اـب  قلخ 
ناوج و ياهورین  لافغا  بذج و  اهناگداپ و  زا  حالس  يروآعمج  اب  نامزاس  درک . زاغآ  ار  تموکح  نتفرگ  تسد  هب  تهج  يزیرهمانرب 

ناشن یمالـسا  تضهن  هارمه  ماگمه و  ار  دوخ  هناروزم  ادتبا  رد  دوب . بسانم  یعامتجا  هنیمز  کی  ندروآ  مهارف  یپ  رد  اهنآ  یهدنامزاس 
زا سپ  درکیم . دای  ریذـپان  شزاس  عطاق و  يربهر  ناونع  هب  ناشیا  زا  هداد و  رارق  نامزاس  مرآ  رانک  رد  زین  ار  ماـما  سکع  یتح  دادیم و 

يرایـسب رد  نانآ  ناهنپ  تسد  نداد و  نامزاس  اراکـشآ  ار  يدایز  تارهاظت  اهبوشآ و  وا  هب  ندش  کیدزن  اب  ردصینب  ندمآ  راک  يور 
هتفر تسد  زا  ار  دوخ  دـیما  اـهنت  هک  نیقفاـنم  يروهمج ، تساـیر  زا  ردـصینب  لزع  زا  سپ  اـما  دوب ، سوـسحم  ياهقطنم  ياـهبوشآ  زا 

ددصرد دـندرک و  هناحلـسم  گنج  نالعا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هیلع  ياهیعالطا  راشتنا  اب  دادرخ 1360  خیرات 30  رد  دندیدیم 
هیلقن لیاسو  ندیشک  شتآ  هب  اهرهـش ، رد  جرم  جره و  بوشآ و  داجیا  اب  ناتسبات 1360  بیترت  نیدب  دندمآرب . یمالـسا  بالقنا  يدوبان 

ریت مشـش  رد  ار  كانلوه  هبرـض  نیلوا  نیقفانم  دیدرگ . زاغآ  یمالـسا  ماظن  هیلع  روک ، ياهرورت  عافدیب و  مدرم  متـش  برـض و  یمومع ،
يزکرم رتفد  راجفنا  اب  لاس  نامه  ریت  متفه  رد  سپـس  ياهنماخ و  هللاتیآ  ناـج  هب  دـصق  ءوس  رذوبا و  دجـسم  رد  یبمب  راـجفنا  اـب   1360

روشک یلاـع  ناوید  سیئر  یتـشهب  رتـکد  هلمج  زا  روشک  لوا  زارط  نیلوئـسم  زا  نت  ندناسر 72  تداهـش  هب  یمالـسا و  يروهمج  بزح 
. دندرک مهارف  ار  رنهاب  ریزوتسخن  ییاجر و  روهمجسیئر  تداهـش  تابجوم  يریزوتسخن  رتفد  راجفنا  اب  زین  دعب  هام  ود  دندروآ . دراو 
، یـسودق هللاتیآ  ندـناسر  تداهـش  هب  یناتـسداد ، رتفد  راجفنا  تیآ ، رتکد  دیهـش  رورت  هب  ناوتیم  ناـقفانم  رگید  تامادـقا  هلمج  زا   14

ماظن رب  هک  دوب  یتاراسخ  نیرتمهم  زا  نامزاس  نیا  یتسیرورت  تامادـقا   15 دومن . هراشا  يداع  مدرم  زا  يدایز  دادـعت  بارحم و  يادـهش 
زارط ناربهر  نادرمتلود و  زا  رفن  تسیود  دودـح  نداد  تسد  زا  اب  ناهگان  هب  یبـالقنا  تلود  اریز  دـمآ . دراو  یمالـسا  يروهمج  ياـپون 

هدرک و طوقـس  یبالقنا  میژر  هدـع ، نیا  نداد  تسد  زا  اـب  هک  دوب  نیا  قوف  لاـمعا  ناـحارط  روصت  رگید  يوس  زا  دـش . هجاوم  دوخ  لوا 
مدرم روشرپ  روضح  ینیمخ و  ماما  هناردتقم  يربهر  اب  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  لاح  نیا  اب  دوشیم . مهارف  اهنآ  تردق  بسک  يارب  هنیمز 

تخیرگ و سیراپ  هب  ردصینب  هارمه  نامزاس  سیئر  ور  نیا  زا  دربن . ییاج  هب  هار  قوف  ياههئطوت  زا  دش و  هجاوم  فلتخم  ياههنحص  رد 
ياههاگیاپ یمیت و  ياـههناخ  هیلک  لاس 61  ات  ًابیرقت  دـنداد . همادا  راجفنا  رورت و  داجیا  هب  یناـبایخ  یـسوم  رما  تحت  نآ  ياـهرداک  هیقب 

تاعالطا هئارا  قارع و  رد  رارقتسا  اب  ار  بالقنا  هب  دوخ  تابرض  نیرخآ  دندرک  یعس  اهنآ  هدنام  یقاب  تفر و  نیب  زا  اهنآ  يرهش  تایلمع 
یلیمحت گنج  رخاوا  رد  ناوتیم  ار  یثعب  رگزواجت  میژر  هب  نیقفانم  یگتـسباو  جوا  دـننک . دراو  یناریا  يارـسا  زا  یئوجزاب  اهیثعب و  هب 

یناریا ناگدنمزر  يدرمیاپ  فطل  هب  هتبلا  هک  دندرک  روشک  یبرغ  ياهزرم  دراو  قارع  ینابیتشپ  اب  ار  دوخ  ياوق  هدمع  هک  دومن  هدـهاشم 
تلم زا  رفن  رازه  دنچ  ندناسر  تداهش  هب  رد  ًامیقتسم  هک  اهلاس  نیا  مامت  یط  نیقفانم  نینچمه  دندش . دوبان  یلک  هب  داصرم  تایلمع  رد 

هچ رگا  دـندوب . هدرک  رارقرب  زین  یبرغ  یـسوساج  ياـهنامزاس  یتسینویهـص و  میژر  اـب  ياهدرتسگ  طـباور  دنتـشاد . شقن  ناریا  ناملـسم 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 796 

http://www.ghaemiyeh.com


زا نوریب  رد  نامزاس  ياهتیلاعف  لاـح  نیا  اـب  تفرگیم ، تروص  اـه  یقارع  رظن  تحت  يزرم  قطاـنم  قارع و  رد  نیقفاـنم  ياـه  تیلاـعف 
لییارـسا یتاـعالطا  ناـمزاس  هژیو  هب  یبرغ  یتاـعالطا  ياهسیورـس  زا  يرایـسباب  هطبار  لـماش  دوب و  یثعب  میژر  لرتـنک  زا  جراـخ  قارع 

تیامح زا  نیقفانم  نونکاـت ، ناـمز  نآ  زا  تفرگ و  لکـش  ههد 80  لیاوا  رد  داسوم  اب  نامزاس  ياـهيراکمه  نیتسخن  دـشیم . داـسوم ) )
هک فراعتمان  ياهقرف  یتسینویهـص و  میژر  نایم  هک  بلطم  نیا  هب  هجوت  اـب  لاـح  ره  هب  دنـشابیم . رادروخرب  یتسینویهـص  ياـهسیورس 

زارد فادها  ای  کیژولوئدیا  یگتـسباو  هنوگچیه  تسا ، هداد  رارق  هعیـش  بهذم  مسیـسکرام و  زا  نیغورد  ياهمغلم  ار  دوخ  يژولوئدـیا 
کهورگ نیا  يهنانئاخ  هناشورف و  نطو  لامعا  زا  اهتسینویهـص  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  نیاربانب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  دناوتیمن  تدم 

ار عیاقو  هناهاگآ  هک  ینیمخ  ماما  دـنروآیمن . تسد  هب  گنن  زج  هب  يزیچ  نیقفانم  ضوع  رد  دـنربیم و  ار  هدافتـسا  تیاـهن  دوخ  عفن  هب 
هناتخـسرس داقتنا  مسیلایرپما  زا  هک  نانیا  : » دندومن یفرعم  نینچ  ار  نانآ  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  ندـیمان  قفانم  نمـض  دـندرکیم ، هراظن 

ناماد هب  نانیا  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  زورما  تسا و  یهیرک  هرهچ  هچ  نانآ  یعقاو  هرهچ  هک  دش  مولعم  نونکا  دـندرکیم ، هنوگقفانم 
ناناوج دنهاوخیم  يزادرپغورد  يزاسهعیاش و  اب  دناهتساخرب و  یمالسا  يروهمج  هیلع  هئطوت  هب  نانآ  کمک  اب  هدنهانپ و  اهتسیلایرپما 

لوگ هک  ییاهناوج  نیا  هب  رباـنم  همه  رد  دـیاب  دـننک . ارجا  ار  ناـشنابابرا  رما  ناـمولظم ، نوخ  زا  هدافتـسا  اـب  دنـشکب و  ماد  هب  ار  موصعم 
دننکیم توعد  ار  امـش  هک  ییاهنیا  هک  دنامهف  ار  اهنآ  دیاب  دوشب ، قح  هب  توعد  دوشب ، تحیـصن  اهنآ  لاثما  نیقفانم و  نیا  زا  دناهدروخ 

دصاقم اب  زور  کیاهنیا  دنربب . نیب  زا  ار  مالسا  دنهاوخیم  مالسا  مسا  اب  دنتـسه ، دب  مالـسا  اب  اهنیا  دینک ، مایق  یمالـسا  يروهمج  دض  هب 
نیا دـنربب و  نیب  زا  ار  نآرق  هغالبلاجـهن و  هک  نیا  يارب  دـنداد  رارق  تسد  بابـسا  ار  نآرق  هغالبلاجـهن و  اهنیا  دـناهدوبن ، هارمه  یمالـسا 

قافن و تیمها   16 دناهداتسیا ». تلم  لباقم  رد  دناهدش و  اهنیا  ءوس  تاغیلبت  نیا  شوختـسد  عالطایب ، ياهرـسپ  نیا  عالطایب ، ياهناوج 
نیقفانم اب  هلباقم  هرابرد  ار  ییاههیـصوت  زین  شیوخ  یهلا  یـسایس ـ  همانتیتصو  رد  ناشیا  یتح  هک  دوب  دایز  ناـنچنآ  ماـما  دزن  رد  قفاـنم 

یثنخ دـنریگ ، رظن  رد  ار  نآ  تیمها  دـشاب و  حرطم  دـیاب  ناـهج  ناناملـسم  ناریا و  تلم  يارب  هچنآ  زین  هیتآ  رد  زورما و  : » دـندرک حرطم 
رد هک  تسا  نآ  رـضاح ، رـصع  رد  هژیوب  نایناریا  صوصخ  نیملـسم و  هب  بناجنیا  هیـصوت  تسا . زادـناربهناخ  نکفاهقرفت  تاغیلبت  ندرک 

سویأم ار  ناقفانم  رافک و  دـنهد و  شیازفا  نکمم  هار  ره  هب  دوخ ، تدـحو  ماجـسنا و  هب  هداد و  ناشن  لـمعلاسکع  اـههئطوت  نیا  لـباقم 
نیا زا  یکی  تخاس . راکشآ  ار  اههورگ  دارفا و  زا  يرایسب  یعقاو  يهرهچ  نآ  زا  سپ  ثداوح  یمالسا و  بالقنا  يریگهجیتن   17 دنیامن ».

يداع مدرم  بالقنا و  ناگرزب  زا  يرایـسب  دروآ و  يور  زیمآتنوشخ  لامعا  هب  مدرم  يوس  زا  ندش  هتفرگ  هدـیدان  ببـس  هب  هک  اههورگ ،
، ینآرق ینید و  ياههزومآ  ربانب  دش . دای  نیقفانم »  » ناونع اب  ینیمخ  ماما  يوس  زا  هک  تسا  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  دناسر ، تداهـش  هب  ار 

اریز تسا ؛ هدـش  هتخانـش  دودرم  ًالماک  زین  ناریا ، نانمـشد  اب  نیقفانم  يراـکمه  هکلب  لـخاد ، رد  هورگ  نیا  زیمآتنوشخ  لاـمعا  اـهنت  هن 
جیورت ار  مالسا  نانمشد  ياهفرح  دننکیم و  رارقرب  هطبار  مالسا  نانمشد  اب  اما  دننزیم  مالـسا  زا  مد  هک  یناسک  نآرق ، تایآ  اب  قباطم 

قمع هب  ناوتیم  وس  کی  زا  تشذگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  تسا . منهج  رد  نارفاک  نوچمه  ناشهاگیاج  هک  دنتسه  ینیقفانم  نامه  دننکیم ،
هب تبـسن  ناریا  تلم  راجزنا  لیالد  ناوتیم  رگید  يوس  زا  دربیپ و  یتسیرورت  کهورگ  نیا  يهناقفانم  هناـشورفنطو و  هناـنئاخ ، لاـمعا 

، فارعا هروس  دیجم  نآرق  . 2 تایآ 4 و 6 . نوقفانملا ، هروس  دـیجم ، نآرق  . 1 تشون :  یپ  دومن . كرد  یبوخ  هب  ار  نیقفاـنم  کـهورگ 
میرحت هروس  هیآ 73 و  هبوت ، هروس  دیجم ، نآرق  . 5 هیآ 141 . ءاسن ، هروس  دیجم ، نآرق  . 4 هیآ 76 . ءاسن ، هروس  دیجم ، نآرق  . 3 هیآ 27 .

، ینیمخ ماما  تضهن  یناـحور ، دـیمح  . 8 . 202 صص 192 ـ  ج 12 ، رونهیحـص ، . 7 مالک 210 . بطخ ، باـب  هغالبلاجـهن ، . 6 هیآ 91 .
هامریت 1359، هرامش 317 ، مود ، لاس  یمالسا ، يروهمج  همانزور  . 9 . 345 ص 355 ـ  ج 3 ، ، 1372 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت :
، ناریا یـسایس  یبهذـم  ياهنامزاس  اهنایرج و  ناـیرفعج ، لوسر  . 11 ص 17 . هرامش 80 ، راکیپ ، هیرـشن  یناحور  نیـسح  . 10 ص 3 .
پاچ و هسسؤم  نارهت ، ینیمخ ، ماما  یهلا  ـ  یسایس همانتیصو  ك . نینچمه ر . و  ص 683 ، ، 1383 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت :

فراعم رشن  رتف  :د  نارهت یمشاه ، نسحم  رظن  ریز  هزرابم  نارود  یناجنـسفر ، یمـشاه  ربکایلع  . 12 ص 72 و 115 . ، 1379 جورع ، رشن 
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هسسؤم نارهت : ینیمخ ، ماما  یهلا  یسایس ـ  همانتیصو  . 14 ص 499 . یناحور ، دیمح  نیشیپ ، . 13 . 249 ص 245 ـ  ج1 ، ، 1384 بالقنا ،
رـشن رتـفد  مق : نآ ، دادـخر  یگنوگچ  ییارچ و  یمالـسا و  بـالقنا  ناگدنـسیون  زا  یعمج  . 15 ص 193 . ، 1379 جورع ، رـشن  پاـچ و 

ص 25. ینیمخ ، ماما  یهلا  یـسایس ـ  همانتیـصو  نیـشیپ ، . 17 . 208 صص 201 ـ  ج 15 ، رونهفیحـص ، . 16 ص 187 . ، 1382 فراعم ،
س  / یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  : عبنم

هزجعم يوار  نیرتهب  سبط ، ياه  نابایب 

يوار نیرتهب  سبط ، ناـبایب  سبط "  هعقاو   " هاپـس ناهدـنامرف  عمج  رد  ینیمخ  ماـما  ینارنخـس  هزجعم  يوار  نیرتـهب  سبط ، ياـه  ناـبایب 
؛ دیـسرپ سبط  هدیتفت  ریوک  زا  دـیاب  ار  نیرکاملاریخ » هللا  رکم  اورکم و  و   » هیآ ریـسفت  دروآرد . هزرل  هب  ار  خـیرات  لد  هک  تسا  يا  هزجعم 
، خـیرات دـنیوگ : یم  دـندوب . گرم  هایـس  يوار  هک  يا  هتـسشن  نیمک  رد  ياه  گرگ  يارب  دـش  یهلا  داصرم  رولبت  سبط ، کشخ  ناـبایب 

زیچ همه  دش . دوبان  دمآ و  گنت  هب  تقیقح  هبعک  ناظفاح  زا  راب ، رگید  هک  دوب  ههربا  هاپس  نیا  سپ  تسا ، نینچ  رگا  تسا ؛ یندش  رارکت 
دنک خـیب  زا  هک  تساوخ  یعدـم  دوب : رگید  سنج  زا  تقیقح  اـما  قیاقـش ، رکیپ  رب  ندز  رجنخ  يارب  هنایـشحو ؛ ینوخیبـش  يارب  دوب  اـیهم 
همه ات  دندوب  هدمآ  اه  گرگ  هام . تشهبیدرا  زور  نیمراهچ  هاگماش  دوب  یبش  بجع  ام  هشیدـنا  رد  تسه  ادـخ  هک  نآ  زا  لفاغ  ام  هشیر 

هللا دی   » هک نآ  زا  لفاغ  دننک ؛ وحم  اهرطاخ  زا  ار  ماما  طخ  وریپ  يوجشناد  یتشم  زا  تسکش ، خلت  معط  دیاش  ات  دنعلبب ، سفن  کی  ار  زیچ 
، دوخ صولخ  ساپ  هب  زین  قشع  هلفاق  زا  ییورهر  هک  دوب  شوخ  هچ  دوب . ناقـشاع  نطوم  رادساپ  یهلا ، تردق  تسد  يرآ ! مهیدیا ». قوف 
یهلا و تمظع  دـناوت  یم  سبط  هعقاو  دومیپ . کـیالم  لاـب  رد  لاـب  جارعم ، اـت  ار  سبط  يارحـص  تسج و  هعقاو  نآ  رد  ار  لاـصو  ربـعم 

هناحـضتفم نیرتاوسر و  هلمج  زا  سبط  يارجام  دشاب . خیرات  ناگدنیآ  يارب  یتربع  سرد  دزاس و  راکـشآ  مدرم  يارب  ار  یبیغ  ياهدادما 
اب تسویپ و  عوقو  هب  سبط  رد  هک  ییارجام  کش  نودب  تسا . ناریا  یمالسا  بالقنا  دض  رب  اکیرما  مسیلایرپما  تسکش  ياه  هئطوت  نیرت 
اب ناوت و  همه  اب  اکیرما  گرزب  ناطیـش  اریز  دـیآ ؛ یم  باسح  هب  نرق  گرزب  تازجعم  زا  یکی  دـش ، هجاوم  ییاکیرما  نارودزم  تسکش 

هناهب هب  یجراخ  یلخاد و  لماوع  هیلک  یگنهامه  هبناج و  همه  كرادـت  اـب  یماـظن و  تاـناکما  نیرت  هدـیچیپ  نیرت و  قیقد  زا  يریگ  هرهب 
موجه ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  نتخاس  دوبان  بالقنا و  نتـسکش  مهرد  دـصق  هب  تقیقح  رد  اما  ناریا ، رد  دوخ  ناـسوساج  يدازآ 

چیه دوخ  لطاب  معز  هب  هک  ارچ  دنتشاد ، ار  نانیمطا  لامک  تایلمع  نیا  قیفوت  زا  نوگاتنپ  تاماقم  دیفس و  خاک  نارس  درک . زاغآ  ار  دوخ 
هدوب بالقنا  تلم و  نیا  ظفاح  هراومه  دـنوادخ  هک  اـج  نآ  زا  اـما  دنتـسناد ؛ یمن  لـیخد  دوخ  تاـیلمع  تسکـش  رد  ار  ییورین  لـماع و 

، دریگب قلعت  يزیچ  ره  رب  یهلا  هدارا  هک  دوش  تباث  نامز  نایتوغاط  رب  رگید  راب  اـت  تفاـی  تینیع  وا  یبیغ  ياهدادـما  زین  سبط  رد  تسا ،
ینیمخ ماما  ترـضح  ریبعت  هب  هک   ) یـسوساج هنـال  حـتف  زا  سپ   ? اـکیرما - زواـجت  ياـه  هنیمز  اـه و  هزیگنا  دـش . دـهاوخ  ققحم  رما  نآ 

تسد ياشفا  نورد و  زا  یمالسا  بالقنا  خسم  ًاتیاهن  خوسر و  ذوفن و  رد  اکیرما  هناروزم  ياه  هئطوت  تسکـش  و  تفرگ ) مان  مود  بالقنا 
تامادـقا نیرت  ییادـتبا  زا  يداصتقا  میرحت  یماظن و  تادـیدهت  اه ، نآ  نتفرگ  تراسا  هب  گرزب و  ناطیـش  اب  زاـسمه  راـب  تناـیخ  ياـه 

اکیرما اـب  اـه  هئطوت  نیا  رد  گرزب  ناطیـش  ياـه  یگلاـپمه  همه  دوب . یهلارـصن  نیا  نداد  تسکـش  گرزب و  يزوریپ  نیا  رب  هبلغ  تهج 
نوچ دیـسر و  دوخ  جوا  هب  تفای و  زکرمت  یماظن  هلخادـم  يور  رب  ادـتبا  هئطوت  ود  نیا  تهج  رد  تاـغیلبت  دنتـشاد . يراـکمه  یلدـمه و 

شناـمیپ مه  ياـهروشک  یماـمت  رد  نآ  طـسب  يداـصتقا و  میرحت  هلاـسم  رب  تاـغیلبت  دـیدشت  هب  تفرگن ، يا  هجیتن  هئطوت  نیا  زا  نمـشد 
ات یماظن ، هلمح  لاـمتحا  زا  یمومع  راـکفا  ناـهذا و  فارحنا  مود  دوب ، نمـشد  هلیح  نیرخآ  هک  نآ  لوا  دوب : تلع  ود  هب  نیا  تخادرپ و 
. ? دوش فوطعم  يداصتقا  لیاسم  یلخاد و  تالکشم  هب  ددرگ و  شومارف  یجراخ  نمـشد  فرحنم و  هلاسم  زا  مدرم  ینهذ  هنیمز  هک  نیا 

تهج اکیرما  ياه  حرط  کیتاملپید و  ياـه  شـشوک  تسکـش  هب  دـیاب  تخاـس  مهارف  ار  موجه  نیا  تاـبجوم  هک  ییاـه  هنیمز  مها  زا  - 
رد ( ? هداز - بطق  ردـص و  ینب  یطـش ، بیبح  سناه ، كرالک ، يزمر  نوچ  يدارفا  تیرومام  . ) درک هراشا  دوخ  ناسوساج  يزاـسدازآ 
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رگنـس ظفح  هناهب  هب  زین  راب  نیا  قفاـنم ، تسار و  پچ و  ياـه  کـهورگ  ینعی  اـکیرما ، يداـیا  لـماوع و  نمـشد و  ياـه  شـالت  لـالخ 
يزیرنوخ و لادـج و  گنج و  هب  رایـسب  يوهایه  نتخادـنا  هار  هب  اب  یگنهرف ، بالقنا  اب  لباقت  نآ و  ندـش  لیطعت  اب  تفلاخم  هاگـشناد و 

هدوب یماظن  زواجت  یلک  حرط  زا  ییزج  زین  شخب  نیا  ییوگ  هک  دـنتخاس  هدامآ  ار  وج  هنارهاـم  ناـنچ  نآ  دـندش و  لوغـشم  يدـنبرگنس 
یم نشور  یتقو  زواجت  يارجام  یتفگـش  ناتـسدرک  هلئاـغ  ناریا و  اـب  دوخ  ياـهزرم  رد  قارع  ثعب  میژر  ياـه  يزورفا  شتآ  . ? تسا -

ًابیرقت هک  ییاج   ) انوزیرآ ياهارحـص  رد  مامت  هام  جـنپ  زا  زواجتم  یتیرومام  نینچ  صوصخ  رد  اکیرما  رگزواجت  تلود  مینادـب  هک  دوش 
یماظن ياه  کینکت  نیرت  هدیچیپ  زا  دوب و  هداد  دوخ  ياهودـنامک  هب  ار  يا  هدرـشف  هدـیچیپ و  تامیلعت  تسا ) اراد  ار  ناریا  ریوک  طیارش 

هداد صاصتخا  تایلمع  نیا  يارب  ار  يدودـحمان  هجدوب  هدرک و  هدافتـسا  ییامیپاوه  نردـم  عیانـص  ات  یعافد  یماظن و  تاحیلـست  زا  معا 
هداد رارق  یملع  ینیب  شیپ  دروم  ًالماک  ار  سبط  يارحـص  رد  دورف  هقطنم  صوصخ  هب  ناریا  يوج  عضو  اکیرما  یـسانشاوه  نامزاس  دوب .

تاکن تسا . هدیـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  ناـفوت  عوقو  بولطمریغ و  ياوه  عون  ره  دورو  دوب ، یباـتهم  بش  نآ  ياوه  هک  نیا  تلع  هب  دوب و 
تالاقم اه و  شرازگ  هدـمآ و  تسد  هب  كرادـم  دانـسا و  هعلاطم  زا  هک  يرگید  مهم  تاکن  اکیرما  یماـظن  هلمح  هراـبرد  رگید  هتـسجرب 
هدافتسا یگنج  ياه  کینکت  یماظن و  تاناکما  نیرخآ  زا  سبط  هعقاو  رد  اکیرما  : ? تسا - ریز  حرـش  هب  تسا  هدش  لصاح  هدش  هتـشون 

يارب هک  ییاهدرگلاب  . ? دوب - هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یتفگنه  هجدوب  اکیرما  هرگنک  فرط  زا  یتایلمع  نینچ  کـی  يارب  هک  يروط  هب  درک ،
نیرخآ زا  اهرتپوک و  یله  عون  نیرتهب  زا  ییاکیرما  ناصـصختم  یباـیزرا  قبط  دـندوب ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ییاـکیرما  ناـسوساج  يدازآ 

رد تاجن  تایلمع  هک  یبش  . ? تسا - هدوب  راظتنا  زا  رود  ًالماک  تایلمع ، نایرج  رد  اه  نآ  نداتفا  راک  زا  هلاسم  نیاربانب  دوب . اه  نآ  لدم 
ياه ینیب  شیپ  ساسارب  نیا ، رب  هوالع  تسین ، يربخ  دـنت  ياهداب  نافوت و  زا  اه  بش  نیا  رد  ًـالومعم  دوب و  یباـتهم  تسویپ  عوقو  هب  نآ 

يزوریپ لامتحا  ناسانـشراک ، یبایزرا  ساسا  رب  ! ? تسا - هدوبن  یناـفوت  ریوک  ياوه  تاـیلمع ، بش  رد  اـکیرما ، یـسانشاوه  هرادا  یملع 
هنال هب  نارهت  فارطا  زا  ار  اه  ییاکیرما  دیاب  یم  هک  يا  هیلقن  لیاسو  هدننک  هیهت  . ? دوب - هدـش  ینیب  شیپ  الاب  هب  دـصرد   ?? زا  حرط  نیا 

ياهروشک . ? تسا - هدوب  ناملـسم  قلخ  هلحنم  بزح  هب  هتـسباو  یمالـسا  یلع  مان  هب  هتخورفدوخ  رودزم  کی  دـنک ، اج  هباج  یـسوساج 
هب هجوت  اب  . ? دـندوب - هداد  رارق  اکیرما  رایتخا  رد  ار  دوخ  تاناکما  تایلمع  نیا  رد  ناتـسکاپ  نامع و  هیکرت ، يدوعـس ، ناتـسبرع  رـصم ،

یگنهامه قفاوت و  اب  تایلمع  نیا  کش  نودـب  اه ، نآ  میاد  نتـشاد  رظن  ریز  اه و  ییاکیرما  تاـکرحت  هراـبرد  قباـس  يوروش  تیـساسح 
رظن رد  نآ  یلاوـح  نارهت و  رد  هقطنم  ??  C ??? - , ياهامیپاوه اهدرگلاب و  يرارطـضا  دورف  تهج  . ? دوب - هدـش  ماجنا  قباـس  يوروش 

یلصا هدننک  هیهت  یمالسا  یلع  . ?? تسا - هدوب  نشور  يدوریش  دیهش  هاگشزرو  ياه  غارچ  سبط ، هثداح  بش  رد  . ? دوب - هدش  هتفرگ 
بالقنا و  هر ) ) ماما هیلع  تارهاظت  يزادنا  هار  هب  صوصخ  رد  یسوساج  هنال  لاغشا  زا  لبق  نارهت ، هب  اه  ییاکیرما  لمح  يارب  اه  نویماک 

شقن سبط  هب  هلمح  یحارط  نایرج  رد  یتسینویهـص  میژر  نارودزم  . ?? تسا - هتـشاد  کیدزن  يراـکمه  اـکیرما  ترافـس  اـب  یمالـسا 
هدافتـسا زرپ » نومیـش   » هلمج زا  ادـناگوا  رد  هبتنا »  » هاگدورف هب  هلمح  هشقن  ناحارط  تاـیبرجت  زا  هک  يروط  هب  دـنا ؛ هتـشاد  یلاـعف  رایـسب 

لیفلا ماع   ???? تشهبیدرا  جنپ  دوب و  لیف  هروس  رب  رگید  یقادصم  کش  نودب  دش ، عقاو  سبط  رد  هچنآ  لاح  ره  هب  دوب . هدـش  یناوارف 
تشذگ هچنآ  هدرتسگ . نانموم  رب  يدنوادخ  تمحرم  فطل و  تیانع و  رگید و  يا  ههربا  یناهج ، هطلـس  ماظن  رهظم  زین  رتراک »  » رگید و

لد مشچ  اب  هک  یناسک  يارب  یندنام  یگشیمه و  تسا  يرکذ  یلیثمت و  هکلب  دوبن ، یندش  شومارف  رذگدوز و  هداس و  هعقاو  کی  اهنت  هن 
نانمـشد رکم  دـیک و  یتسـس  نهو و  رب  یهلا و  همات  هقئاف و  تردـق  تاـبثا  رب  تسا  يرگید  راکذـت  دـننیب و  یم  تسه  هچنآ  زج  شیوخ 

یناثلا 1400 يدامج   16 تشهبیدرا 1359 /  رهظ 12  زا  لبق  نامز :  سبط "  هعقاو   " هاپس ناهدنامرف  عمج  رد  ینیمخ  ماما  ینارنخس  ادخ .
تابالقنا ریاس  اـب  ناریا  بـالقنا  هسیاـقم  سبط -  يارحـص  رد  اـکیرما  هناحـضتفم  تسکـش  عوضوم :  دـنبرد  ناریمـش ،  نارهت ،  ناـکم : 

نم روشک  ناناوج  یبلط  تداهـش  هیحور  میحرلا )  نمحرلا  هللا  مسب   ) روشک رـسارس  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  ناهدـنامرف  راضح :
یم رارق  گرم  رطخ  ضرعم  رد  ار  ناتدوخ  دینک و  یم  مالسا  يارب  تیلاعف  حور  تمالس  اب  تقادص ،  اب  هک  منیب  یم  ار  اهناوج  امش  یتقو 
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دیاـبن اـم  تهج ،  نیا  زا  تسه .  دـهعتم  دیـشر  ياـهناوج  وـچمه  کـی  اهناملـسم  نیب  رد  هک  منک  یم  راـختفا  مـنک .  یم  تاـهابم  دـیهد 
. دشابن رضاح  تداهش  يارب  هک  تسا  نآ  لام  سرت  میسرتب .  دیابن  ام  دنراد ، لسلسم  هب  لاکتا  دنرادن ، ادخ  هب  لاکتا  هک  ییاهدنمتردقزا 

دندوب هتفگ  اهنآ  هب  هک  انعم -  نیا  هب  بیرق  هک -  دنتفگ  ناشردپ  هب  دـندوب  هک  البرک  رد  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  تسا  یتیاور  رد 
یسک ( 1  ) میرادن ندرم  زا  تالابم  رگید  تفگ  ارچ . دومرف  میتسین ؟  قحب  ام  رگم  هکادهشلادیس  هب  درک  ضرع  دیوش . یم  هتشک  امش  هک 

رد تسا -  ملاوع  نیرتنییاپ  تعیبط  ملاع  و  تسادخ ،  وا  دراد و  ربدـم  کی  مامت  ملاع  نیا  هکنیا  هب  تسا  لئاق  هک  یـسک  تسا و  قحب  هک 
دیاب ار  فوخ  دراد ؟ یفوخ  هچ  نیا  دشاب ، یلعا  الم  رد  شلزنم  دیهـش  هک  دـشابانب  یتقو  نییاپ -  نیا  ایند  هدـش ،  ریبعت  ایند  هب  وا  زا  نآرق 
کی هب  يزور  دـنچ  اجنیا  رد  هک  تسا  نیا  ناشدـصقم  همه  هک  ییاـهنیا  دـنرادن . لـئاسم  نیا  هب  داـقتعا  هک  دنـشاب  هتـشاداهرتراک  لاـثما 
يارب ار  تداهش  و  دنراد ، تعیبط  ياروام  هب  داقتعا  هک  ام  ياهناوج  اما  دنسرتب . دیاب  اهنآ  دنسرب ، يراکتیانج  کی  هب  ایدنسرب  يدنمتردق 

دنـشکب دنزیرب و  هک  دشاب  نادنمتردق  نآ  يارب  یتردق  وچمه  هک  مینک  یم  ضرف  ام  دنرادن . سرت  اهنیا  دـنناد ، یم  يزوف  کی  ناشدوخ 
هک یتروص  رد  اکیرما  طسوت  سبط  رد  للملا  نیب  نیناوق  ضقن  میـسرتب .  دیابن  میتسه  قحب  نوچ  ام  کلذ  عم  دنربب ، نیبزا  ار  زیچ  همه  و 
هک یلوا  دـشاب ، ناتدای  امـش  رگا  دـنک . لیمحت  تساوخ  یمادـص  اب  دایرف و  اب  یه  لوا  زور  زا  رتراک  ياقآ  لـئاسم .  تسین  مه  روطنیا  هن 
هک ییاهنیاو  دنداد  یم  میلعت  اهنآ  ینعی  دـندرک . یم  شخپ  اهنیا  ار  یلئاسم  یه  دـنتفرگ ، ار  یـسوساج  هنال  نیا  دـنتفر و  ام  ياهناوج  نیا 
یم ضرع  دننک و -  شوهیب  ار  اهنیا  دنیایب و  اهزابرتچو  یسوساج  هنال  نآ  هب  دنیایب  هک  تسانب   " دندرک یم  شخپ  اهنیا  دنتشاد ، ناریا  رد 
مه الاح  تسین .  نیا  هلئسم  دش  مولعم  دشن  فرح  نیا  هب  انتعا  یتقو  " دننکب . شوهیب  ار  نارهت  همه  ای  دننکب  هچ  دنوشب و  دراو  هک -  منک 

هبرـض بوخ  دندش ، هدایپ  مه  ناریا  ردو  دندمآ  تسا  هدوب  دایز  دنیوگ  یم  هک  یتازیهجت  نآ  اب  دـندمآ و  هک  دـنا  هدرک  ناحتما  اهنیا  هک 
نیا زا  رتـشیب  هک  دـیآ  یم  نم  رظن  هب  و  دـنداد . نتـشک  هب  اـجنیا  دـندروآ  ار  مدرم  ياـهناوج  دـندروخ . یحور  هبرـض  دـندروخ ، یـسایس 

وچمه اهنیا  زا  يرادقم  کی  نآ  ریخن  دنیوگ  یم  دندید  ار  اجنآ  دنتفر  هک  اهنیا  زا  یـضعب  هک ،  اهنیا  دنیوگ . یم  اهنیا  هک  تسا  يرادـقم 
یم تیانج  يارب  ار  شدوخ  تکلمم  ياهناوج  هک  يراکتیانج  نوچمه  نیا  تسا .  هدـنامن  یقاب  یلیخ  يرثا  اهنآ  زا  هک  دـنا  هدـش  هتخوس 

ضقن نیمه  شدوخ  دـیدرکار ، یللملا  نیب  یعاـمتجا و  ياـهدادرارق  ضقن  امـش  هک  دـنز  یم  داـیرف  یه  هک  ییاـقآ  نیا  ، اـجنیا هب  دتـسرف 
ضقن هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  یکی  نیا  تسا .  لقتـسم  هـک  یتـکلمم  کـی  رد  هدرک  دراو  یماـظن  هـک  تـسا  هدرک  ار  یللملا  نـیب  دادرارق 

، دـنز یم  داـیرف  یه  اـجنآ  ناـشیا  هکار  یللملا  نیب  دادرارق  ضقن  نیا  تسا .  یللملا  نـیب  ياـهدادرارق  ضقن  تـسا .  یللملا  نـیب  قوـقح 
تـسکش ـالاح  هک  هیـضق  نیا  رد  هتبلا  دـننک . یمن  داـقتنا  وا  زا  تسه  اـیند  رد  هک  یـسلاجم  نیا  مه  اهردـقنیا  و  دـنک . یم  ضقن  شدوخ 

هب تشگ  یمرب  دـندرک  یم  اهنیا  هک  ییاهداقتنا  نیا  همه  دوب ، هدرک  ادـیپ  قیفوت  نیا  رگا  هک  دـینادب  نکل  تسا .  داـیز  تاداقتنادـندروخ 
ام هک  میوگ  یمن  نم  میـسرت .  یمن  اهباعرا  روطنیا  زا  ام  تروص  ره  رد  نازواجتم  اب  هلباقم  رد  ناریا  تلم  یگدامآ  یناوخ .  انث  فیرعت و 

تیعمج هزادـنا  هب  دـیاش  اهنآ  مییوگ .  یمنام  يزیچ  وچمه  میوشب ،  فرط  اهتردـق  همه  اب  میناوت  یم  هک  میراد  يداـیز  حالـس  هوق  کـی 
یمن ندرم  زا  ءادـبم  نآ  هب  لاکتا  هب  میراد .  ییادـبم  کی  هب  لاکتا  اـم  هک  مییوگ  یم  امدـینک  ضرف  دنـشاب . هتـشاد  یماـظتنا  ياوق  ناریا 

ام دینک  اعد  امش  هک  دنتساوخ  نم  زا  ارارک  ام  ياهناوج  هک  ینامه  دیشکب . ار  ام  همه  دییایب  هک  تسا  نیا  ناتراک  رخآ  مه  امـش  میـسرت . 
. دنناسرب تداهش  هب  ار  اهنیا  دنتسرفب  رتراک  ياقآ  هکنیا  زا  دسرت  یمن  رگید  میوشب ،  دیهـش  دینک  اعددیوگ  یم  هک  یـسک  میوشب .  دیهش 

كرابت يادخ  هب  لاکتا  یتقو  امش  رفن  کی  دینکب . ادخ  هب  لاکتا  . دیشاب دنمتردق  دیشاب . يوق  تسین .  لئاسم  نیا  زا  یفوخ  ادبا  نیاربانب ، 
ياهناوج نیا   ، ناریا هب  دنزیرب  دینک  ضرف  دننک و  یلقع  یب  یتقوکی  مه  رگا  اهنیا  دنک . هلباقم  دناوت  یم  اهنآزا  يا  هدـع  اب  دراد ، یلاعت  و 

هب دوب  هدیـسر  دوب  هدرک  هک  يراک  نیا  مه  رگا  دـنورب . مه  ناش  یکی  اهنیا  دـنراذگ  یمن  دـنرب . یم  نیب  زا  نادـند  گنچ و  اب  ار  اهنآ  ام 
تروص ره  رد  دنتـسه . فرط  یـصاخشا  هچ  اب  هک  دندیمهف  یم  تقو  نآ  یـسوساج ،  هنال  نیارد  دنیایب  و  نارهت ،  رد  دـنیایب  هک  ییاجنآ 
ششوج یهلا  ءادبم  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا  ، دنکب ناتراداو  یسک  کی  ادخ  زا  ریغ  هکنیا  نودب  ناتدوخ  هک  منک  یم  رکشت  اهامـش  زا  نم 
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هاپـس هعفدکی  ناریا  رـساترس  دـنک . راداو  ار  امـش  دـیایب  یـسک  کی  هک  تسا  هدوبن  روطنیا  . دـیدش نادـیم  نیا  دراو  ناتدوخ  هدرک ،  ادـیپ 
کی هک  دـندید  هک  یتقو  دوب . یهلا  هلئـسم  هن  هچ ،  دـننک و  یـسیون  مسا  ار  اهنیا  یکی  یکی  دـنورب  هک  دـندوب  یتیعمج  کی  هن  دـشادیپ .

. دندرک ادیپ  شـشوج  هعفدکی  هک  میدید  ناریا  هت  ات  رـس  زا  تسادخ ،  تعاطا  نیا  تسا و  یمالـسا  تکلمم  ظفح  يارب  هک  تسا  یبلطم 
يزیچ نآ  هلب ،  دندرک . تسردار  اهراک  مه  ناشدوخ  دندرک و  ار  روما  میظنت  مه  ناشدوخ  دندرک و  ادیپ  شـشوج  یمالـسا  تلم  نتم  زا 

امـش دوشن . راد  هکل  تضهن  نیا  هک  دینکب  يراک  هک ،  تسا  نیا  دیتسه ، اهتیعمج  نیا  نارـس  هک  نایاقآ  امـش  هب  منک  ضرع  نم  دـیاب  هک 
هک دنکب  يراک  کی  هتساوخن  يادخ  رگا  تسادخ  رکشل  هک  یسک  دییادخ . رکشل  امش  دیتسه . امش  هللادنج  دیتسه . یهلا  دونج  زج  نالا 
 ، يزیچ کی  هب  هدیسر  ناشتسد  الاح  اهنیا  قباس ،  لثم  مهاهنیا  بوخ ،  هک  دوشب  هتفگ  هک  دشاب  يروجکی  تقو  نآ  دشابن و  ادخ  یضرم 

روطنیا ، دـنراد یمرب  هتـساوخن  يادـخ  ار  مدرم  لام  الثم  مه  اـهنیا  ار ، مدرم  دـننک  یم  تیذا  مه  اـهنیا   ، مدرم هب  دـنیوگ  یم  روز  مه  اـهنیا 
ادخ تسد  امش  دیتسه . ادخ  دنج  اهناوج  امـش  هکدینک  شرافـس  دیناسرب . همه  هب  مالـس  نم  لوق  زا  دینک . شرافـس  ناتیاهناوج  هب  دشابن .

یتقوکی دیشاب . دنموربآ  ادخ  شیپ  امـش  دوخ  میـشاب .  دنلبرـس  ادخ  شیپ  ام  ایند . رد  دشاب  دنلبرـس  ناریا  هک  دینکب  يراک  اهامـش  دیتسه .
. دیتسه نامه  مه  امش  دیسر  ناتتسد  هک  الاح  دیسر . یمن  ناتتـسد  امـش  هکنیا ،  هب  دننک  ( 2  ) بییعت ار  ام  نارگید  اهتلم ، هک  دوشن  يراـک 

یمار ایند  هک  یـسک  ایند . يارب  دهدب  ار  شناج  مدآ  هک  تسین  لوقعم  هنرگو  میتفیب ،  هار  میدشن  اپایند  يارب  ام  هن ،  هک  اهنآ  هب  دـینامهفب 
کی ناتنیب  رد  تقوکی  رگا  دیداد ، رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  ناتناج  هک  ییامـش  دعلبب . ار  ایند  ات  دنک  ظفح  دهاوخ  یم  ار  شناج  دـهاوخ ،
کی دیراذگن  دینک . ناشتحیـصن  دیریگب . ار  شیولج  ناتدوخ  نیزاوم ،  فالخ  داد  ماجنا  يراک  کی  هک  دش  ادـیپ  یلهاج  کی  یناوج ، 

هک مراودـیما  نم  دـندرک . هچ  دـندرک و  هچ  و  ناـشدوخ . . .  دندیـسر  اون  هب  هک  یتقو  ناریا  هک  دوشب  سکعنم  اـیند  رد  هک  دوشب  يروط 
لباقم رد  یتردق  چیه  هک  تسا  یتردق  ءادبم  کی  هب  ناتلاکتا  دیورب . ولج  تردقاب  دشاب . امش  نابیتشپ  دنوادخ  دشاب . امش  دیوم  دنوادخ 
تبسن بیع  هب  - 2 ص 367 . ج 44 ، راونالا ، راحب  - 1 اهتشونیپ : هللادمحب .  دیزوریپ  امـش  دیورب و  ولج  تردق  نامه  اب  تسین .  يزیچ  وا 

خ  / ناوج همانزور  ناتماقورس  همان  هژیو  : عبنم نداد . 

هاش شکرت  ریت  نیرخآ  رایتخب 

ناگرگ نیوزق  دهشم ، رد  صوصخب  اهناتسرهش  رد  یماظن  ناهدنامرف  زا  یضعب  رایتخب ، باصتنا  لابند  هب  هاش  شکرت  ریت  نیرخآ  رایتخب 
رایتخب يرادـمامز  تفریم  راظتنا  هک  یلاح  رد  دـندز . مدرم  تارهاظت  اـب  هلباـقم  هب  تسد  دوخ ، راـکتبا  هب  رگید  رهـش  دـنچ  هاـشنامرک و 

ههبج اب  وا  يراکمه  دـیاش  دوب و  راک  ترازو  لیفک  قدـصمدمحم  مود  هنیباک  رد  هک  رایتخب  روپاـش  دـهاکب . اـهتنوشخ  جوم  زا  دـناوتب 
نیمه وزج  رایتخب  دنداد . لیکـشت  تمواقم  هتـسه  دنداد و  همادا  تمواقم  هب  ییهدع  دادرم ،  ?? ياتدوک  زا  دعب  دشاب  نامز  نیمه  زا  یلم 

هدش یعس  هلاقم  نیا  رد  دنکیم . لوبق  مه  وا  دهدیم و  يریزوتسخن  داهنشیپ  رایتخب  هب  دنکیم و  ور  یلم  ههبج  هب  هاش  اهدعب  دوب . دارفا 
وا دنکیم . ور  یلم  ههبج  ناربهر  زا  یکی  یقیدص  رتکد  هب  ادتبا  هاش  اضردمحم  دوش . یسررب  شايریزوتسخن  هرود  رایتخب و  هک  تسا 

شخپ دوخ  ياهنویزیولت  زا  ار  روپاش  زا  هبحاصم  دـنچ  اهییاکیرما  . » دوشیم رایتخب  روپاش  هجوتم  هاش  دـعب  دـنکیم . عانتما  راـک  نیا  زا 
اـهییاکیرما و : » دـیوگیم دوـخ  تارطاـخ  رد  زین  يروناـیک  نیدـلارون  دنتــسنادیم ». يریزوتـسخن  يارب  یبساـنم  درف  ار  وا  دــندرک و 

بجعت ياج  دـنک »... ریزوتسخن  ار  رایتخب  هک  دـنتفگ  هاش  هب  دنتـسنادیم و  رترثوم  ار  وا  دنتـشاد و  يرتشیب  دامتعا  رایتخب  هب  اـهسیلگنا 
رایتخب زا  هاش   » دـنکیم نایب  نینچ  رایتخب  دروم  رد  ار  هاش  رظن  هاش  رفـس  نیرخآ  باـتک  رد  دوشیم . ریزوتسخن  راـیتخب  هک  نوچ  تسین 

: دیوگیم نینچ  دوخ  نخـس  همادا  رد  يرونایک  متـسنادیم »..  سیلگنا  تکرـش  لماع  لیفولگنآ و  ار  وا  هشیمه  نم  . » دمآ یمن  شـشوخ 
نیمه هب  تسا  هتـشاد  یکوکـشم  طباور  شایـسایس  تیلاعف  يادتبا  زا  هتـشاد و  هشیـش  هدرخ  شتیدوجوم  زاغآ  زا  مدآ  نیا  نم  هدیقع  هب  »

يریزوتسخن هب  ار  راـیتخب  روپاـش  رتـکد  مردارب   ???? يد ،  ?? زور  رد  : » دـیوگیم هاـش  رهاوخ  میدوـب »  فلاـخم  راـیتخب  اـب  اـم  لـیلد 
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مطالت همه  نآ  نایم  رد  تردق  رس  رب  نتفرگ  رارق  دوخ و  ياقبا  يارب  هاش  سناش  دیما و  هک  دوب  ییهرهم  نیرخآ  رایتخب  روپاش  .« » دیزگرب
دامتعا يار  زا  دـعب  روشک  زا  هاش  جورخ  لماک و  تارایتخا  نتفرگ  طرـش  هب  ار  داهنـشیپ  نیا  راـیتخب   ..« » تشگیم بوسحم  اـهشزیخ  و 

لیکـشت رومام  رایتخب ، لاح  ره  هب  دوش ». جراخ  روشک  زا  رتدوز  هچ  ره  هاش  دنتـشاد ، رارـصا  مه  اـهییاکیرما  تفریذـپ  تلود  هب  سلجم 
. دنکیم یماظنریغ  تلود  کی  لیکـشت  يارب  هعلاطم  هب  عورـش  تفریذپ  ار  يریزوتسخن  داهنـشیپ  رایتخب  هک  يد   ?? رد  دوشیم . هنیباک 

نینچ يو  زا  نم  درک و  دـهاوخن  افعتـسا  هاـش  دوب  نم  يریزوتسخن  طرـش  هاـش  جورخ  تفگ  راـیتخب  هک  دوـشیم  مـالعا  تاـعوبطم  رد 
رایتخب دنک ...« ». مارآ  ار  بالقنا  هدنیازف  نافوت  ات  تشاد  دهاوخ  تصرف  هنحص  زا  هاش  جورخ  اب  تشادنپیم  رایتخب   » ماهدرکن یتساوخرد 

دنک و راهم  ار  عاضوا  دناوتیم  هاش  جورخ  اب  هتبلا  تشاد  دهاوخ  دوخ  رس  تشپ  ار  نایماظن  نوچ  هک  دهدیم  هار  دوخ  لد  هب  ار  دیما  نیا 
نیوزق دهـشم ، رد  صوصخب  اهناتـسرهش  رد  یماظن  ناهدـنامرف  زا  یـضعب  رایتخب ، باـصتنا  لاـبند  هب  دروآ ». تسد  هب  ار  لـماک  تردـق 

يرادـمامز تفریم  راظتنا  هک  یلاح  رد  دـندز . مدرم  تارهاظت  اب  هلباقم  هب  تسد  دوخ ، راکتبا  هب  رگید  رهـش  دـنچ  هاـشنامرک و  ناـگرگ 
ینـشور هدنیآ  مه  رایتخب  تموکح  بیترت  نیا  هب  هک  درک  مولعم  اهیمارآان  دیازت  هب  ور  نایرج  دهاکب . اهتنوشخ  جوم  زا  دـناوتب  رایتخب 

، دنتشادن ریزو  ناونع  یتلود  چیه  رد  البق  هک  دوب  هدش  لیکشت  مانیب  ناناوج  زا  درک  یفرعم  رایتخب  هک  ییهنیباک  تشاد  دهاوخن  شیپ  رد 
ار رایتخب  لمع  یـسایس  فلتخم  ياههورگ  هاش  هب  رایتخب  هنیباک  یفرعم  ربخ  راشتنا  اب  هامید   ?? رد  اـنایرآ . یکـسردنفریم و  نت  ود  زا  ریغ 
اب رایتخب  روپاش   » میژر فلاخم  تیـصخش  کی  یتح  ای  دشیمن  هدـید  مه  یناحور  کی  یتح  رایتخب  هرفن   ?? هنیباک  رد  دـندرک . موکحم 

تلود زا  سپ  هک  ار  دادرم   ?? ياتدوک  زا  شیپ  یناملراپ  تنـس  هک  تشاد  نآ  دصق  دـهدب ، لیامت  يار  وا  هب  سلجم  هک  نآ  تساوخرد 
هک دـش  یمدرم  يادصورـس  ندـش  اپرب  ثعاب  درواین و  راب  هب  يدوس  راک  نیا  اما  دـنک . اـیحا  رگید  راـب  دوب ، هدـش  خوسنم  قدـصم  رتکد 

تموکح ییهینایب  رودص  اب  ماگنه  نیا  رد  ینیمخ  ماما  دنتـسنادیم ». یلیمحت  ینوناقریغ و  ار  زیخاتـسر  سلجم  يزیخاتـسر و  ناگدنیامن 
زور دـنهدن . هار  اههناخترازو  هب  ار  دـیدج  يارزو  هک  تساوخ  تلود  نادـنمراک  زا  نمـض  رد  تسناد و  ینوناقریغ  بصاـغ و  ار  راـیتخب 

، راـیتخب هیلع  ینیمخ  ماـما  يریگعضوم  نیا  زا  سپ  درک . مـالعا  یمومع  يازع  زور  ریخا ، تارهاـظت  ناگدشهتـشک  داـی  هب  زین  ار  هبنـشود 
هب دادـماب   ?? تعاـس  هک  هسلج  نیا  رد  تشاد  ینلع  هسلج   ???? هاـم  يد   ?? زورما  انـس  سلجم  دـندیروش . دـیدج  تـلود  هـیلع  مدرم 

هنیباک يارزو  تلود  همانرب  حیرشت  نمض  تفای و  روضح  دیدج  ریزوتسخن  رایتخب  رتکد  دیدرگ  لیکـشت  يداجـس  دمحم  رتکد  تسایر 
قیرزت دـننام  هب  هاـش  يارب  راـیتخب  رتکد  هنیباـک  دروآ . تسد  هب  ار  انـس  سلجم  لـیامت  داـمتعا  يار  دوشیم  قفوم  راـیتخب  درک . یفرعم  ار 

هنیباک رد  دـشخب . تاـجن  یعطق  یمتح و  گرم  زا  دوب  دوخ  ياهندیـشک  سفن  نیـسپاو  لاـح  رد  هک  ار  رـضتحم  ضیرم  هک  دوب  یلوپمآ 
اب ات  ماهتـشاد  هاگن  یلاخ  ار  اهنیا  اـصوصخ  نم  هک  : » دـنکیم ناـیب  نینچ  نیا  ار  نآ  تلع  ود  هک  دوشیم  هدـید  یلاـخ  ياـهلحم  راـیتخب 

شریذپ يارب  رایتخب  طیارـش  زا  یکی  دیدرگ  رکذ  هک  روطنامه  میامن »..  رپ  دنکیم  یفرعم  ناگرزاب  سدـنهم  ياقآ  هک  دارفا  زا  يدادـعت 
ینیما رتکد  دوش ، لیکـشت  تنطلـس  ياروش  هک  دوش  جراـخ  روشک  زا  هاـش  هک  دـش  رارق  یتقو  تسا  روشک  زا  هاـش  جورخ  يریزوتسخن 
ياروش بیکرت  يارب  ار  وا  تسرهف  رایتخب  روپاش  اب  ییوگوتفگ  رد  هاش  رهظ ، زا  شیپ  يد   ?? رد  دش . اروش  لیکشت  یلـصا  نادرگراک 

داوج رتکد  يداجـس  دـمحم  رتکد  راـیتخب ، روپاـش  دـیدرگ : مـالعا  حرـش  نیا  هب  تنطلـس  ياروش  یماـسا  تروص  درک . بیوصت  تنطلس 
هتـسراو و یلع  دـمحم  لـک ، ناتـسداد  يداـبآیلع  رتـکد  یغاـبهرق  دبــشترا  ماـظتنا  هللادـبع  راـبرد ، ریزو  نـالدرا  یلقیلع  رتـکد  يدـیعس 

هلباقم لمع  ناونع  هب  مه  ینیمخ  ماما  تنطلس  ياروش  لیکشت  اب  دش . هدیزگرب  تنطلس  ياروش  تسایر  هب  وا  هک  ینارهط  نیدلالالجدیس 
دناوتب هکنیا  يارب  رایتخب  دـنزاس . مهارف  ار  ناریا  رد  یمالـسا  تموکح  کی  سیـسات  يارب  یتامدـقم  هنیمز  ات  دـیزگرب  ار  یهورگ  لثم  هب 

يارب هک  درک  داهنـشیپ  ماما  ترـضح  هب  ییهمان  رد  رایتخب  روپاش  دنکیم . داهنـشیپ  ماما  هب  ار  یحرط  دزاس ، هارمه  دوخ  اب  ار  ینیمخ  ماما 
دوخ تارایتخا  اروش  نیا  سپس  دهدب و  مان  رییغت  یلم  تموکح  ياروش  هب  ار  یلعف  تنطلـس  ياروش  يروهمج  میژر  کی  هب  میژر  لاقتنا 

تنطلـس ياروش  نتـسناد  ینوناق  نتخانـش و  تیمـسر  هب  بجوم  حرط  نیا  هک  اـجنآ  زا  دـهد . لاـقتنا  ماـما  بختنم  یمالـسا  ياروش  هب  ار 
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رد رایتخب  هسنارف  يرازگربخ  دنکیم . داجیا  رایتخب  تلود  لباقم  رد  ار  تقوم  تلود  ینیمخ  ماما  دـشن . هتفریذـپ  ماما  بناج  زا  دـشابیم ،
ینیمخ هللاتیآ  رگا  دـنکب و  تسناوتیم  هچ  مدرم  لباقم  رد  رایتخب  تسا  کیتکات  نیرتهب  ربص  تاقوا  یـضعب   » تفگ نتاقول  اب  هبحاـصم 

«. دنک سیـسات  ناکیتاو  هب  هیبش  یتلود  ات  داد  مهاوخ  هزاجا  وا  هب  دروآ ، دوجو  هب  ار  دوخ  يداهنـشیپ  تلود  مق  سدقم  رهـش  رد  دـهاوخب 
کی یط  وا  دـنکیم . تمواـقم  تقوـم  تلود  لـباقم  رد  راـیتخب  تسا  راـیتخب  لاـصیتسا  فعـض و  هدـنهد  ناـشن  دوـخ  يداهنـشیپ  نـینچ 
ماــقم رد  نـم  مـنکیم ..  لــمحت  تـسا  فرح  یخوـش و  هـک  یتــقو  اــت  تقوـم  تـلود  : » دــیوگیم یلم  ياروـش  سلجم  رد  ینارنخس 

هاش تفرگ  دامتعا  يار  سلجم  زا  رایتخب  هام  يد   ?? رد  مهد »  ماجنا  ار  هدـنیآ  دازآ  تاباختنا  ات  منام  یم  تکلمم  ینوناق  يریزوتسخن 
وا هب  ار  روشک  نوـنکا  دوـب و  هدرک  ینادـنز  ار  وا  دوـخ  تنطلـس  نارود  رد  راـب  دـنچ  هک  دوـب  شدـیدج  ریزوتسخن  رظتنم  هاـگدورف  رد 

مراودیما دراد و  رارق  نم  لماک  تیامح  دروم  امـش  تلود  : » دوب هتفگ  رایتخب  هب  امیپاوه  هب  ندـش  راوس  زا  لبق  هاگدورف  رد  هاش  درپسیم .
جیاتن هب  دـناهتفرگ ، هدـهع  رب  هک  یلکـشم  فیاظو  ماجنا  اب  دـنناوتب  اهنآ  زا  کـی  ره  اـت  دوش  ببـس  نآ  ياـضعا  هناتـسرپنطو  قیـالع  هک 

ات دهدب  اروف  ار  وا  همانرذگ  هک  دهاوخ  یم  وا  زا  دـنکیم و  شرافـس  رایتخب  هب  ار  نت  کی  هاگدورف  رد  هاش  دـبای .» تسد  يزیمآتیقفوم 
يزاسمارآ ياههمانرب  يارجا  يارب  رایتخب  دوب . دادرم   ?? ياتدوک  یماظن  ناتسداد  هدومزآ  نیسح  دبهپس  درف  نآ  دوش و  جراخ  روشک  زا 

یعس هک  دوب  هداد  نانیمطا  رایتخب  هب  هاش  دربن ، دوخ  اب  ار  یـسک  دوخ  کیدزن  نایفارطا  زج  هک  دوب  هتفرگ  لوق  هاش  زا  تشاد  نهذ  رد  هک 
هک درکیم  یسرب  ار  یحرط  رایتخب  دنک . رارف  روشک  زا  یسک  دوب ، اهنآ  يریگتـسد  ددص  رد  رایتخب  هک  قباس  تاماقم  زا  ات  درک  دهاوخن 

ینویامه و شویراد  يریـصن و  ادـیوه و  رانک  قباـس  لاـجر  زا  ییالابدـنلب  تسرهف  روشک  زا  هاـش  جورخ  زا  سپ  هلـصافالب  نآ  ساـسا  رب 
ياههبحاصم رد  يریزوتسخن  تسپ  يریگتسد  هب  يادـتبا  رد  راـیتخب  يریزوتسخن  نارود  رد  راـیتخب  تامادـقا  دـنریگ . رارق  نارگید 

دنک و گرزب  ار  قدـصم  دراد  یعـس  رایتخب  راک ، يادـتبا  رد  دـنکیم . مالعا  ار  دوخ  ياههمانرب  سوئر  دـنکیم ، تکرـش  هک  یتاعوبطم 
رتکد  » هتـشون سکع  ریز  دـهدیم . ناشن  ار  رایتخب  روپاش  سکع  هاميد   ?? هبنـش  زور  تاعالطا  همانزور  رد  دزاس . طوبرم  وا  هب  ار  دوخ 
ناریا تلم  تازرابم  موحرم  ربهر  سکعرب  هیکت  ایآ  قدـصم  رتکد  موحرم  سکع  راـنک  رد  دوخ  یتاـعوبطم  هبحاـصم  رد  راـیتخب  روپاـش 

ار مهم  ياهروشک  رد  هاش  ناریفس  نیرتربتعم  زا  یهورگ  روشک  زا  هاش  جورخ  تارثا  نداد  ناشن  يارب  رایتخب  درک ». دهاوخ  وا  هب  یکمک 
داتفهودصکی تسیلرد  ناشمان  هک  يدارفا  ات  تشاد  نآ  رب  یعس  رایتخب  دنناسرب ...« . نارهت  هب  ار  دوخ  هک  تساوخ  اهنآ  زا  درک و  رانکرب 

يرتـسگداد ریزو  دـنزیرگن ». ناریا  زا  دـندوب ، هدـش  جورخلاعوـنمم  هدرک و  جراـخ  زرا  روـشک  زا  قاـچاق  روـطب  دـشیم ، هتفگ  هک  يرفن 
هک دوب  يدارفا  زا  یکی  ادیوه  داد . راشتنا  ار  قباس  تاماقم  تافلخت  هب  یگدیسر  يارب  یلم  هاگداد  قیقحت و  هتیمک  لیکـشت  حرط  رایتخب ،

بازحا نارهت  رد  رایتخب  هراشا  اب  دادن . ماجنا  وا  تاجن  يارب  یمادقا  چیه  هاش  وا ، تمدخ  اهلاس  هب  هجوت  اب  دش و  رایتخب  تسایـس  ینابرق 
هکیلاـح رد  تسا ..  یـساسا  نوناـق  زا  تیاـمح  ناشدـحاو  فدـه  یلو  دـنراد  فلتخم  ياـهمان  هک  دـننکیم  تیدوجوم  مـالعا  ییهزاـت 

افعتسا يارب  هک  دوب  ییالکو  کت  کت  اب  وگوتفگ  رایتخب  رگید  راک  دنزیرگیم . هنحص  زا  هداد  افعتسا  هورگ  هورگ  سلجم  ناگدنیامن 
. درک دازآ  ار  يرتشیب  یـسایس  ناینادنز  ریگتـسد و  ار  نیـشیپ  يارزو  زا  يدادعت  نینچمه  وا  دـندوب . هدیـشک  فص  سلجم  یگدـنیامن  زا 

هداد صیخـشت  كانرطخ  كاواس  بناج  زا  هک  ار  یـسایس  ینادـنز   ???? هاميد   ?? رد  رایتخب  درک . فیقوت  ار  يولهپ  داینب  ياهییاراد 
كاواس سییر  هس  ره  بـالقنا  هرود  رد  دـنارذگ و  سلجم  بیوصت  زا  ار  كاواـس  لـالحنا  هاـميد   ?? رد  راـیتخب  درک . دازآ  دوب  هدـش 

تاعالطا و ياههمانزور  لیطعت  باـصتعا و  وا  ندـمآ  راـک  يور  اـب  داد و  ار  تاـعوبطم  يدازآ  لوق  راـیتخب  دـندوب . مادـعا  تارفن  نیلوا 
ياههدرپس زادـناسپ و  زا  تشادرب  رایتخب  تلود  دـندرک . دوخ  ددـجم  راشتنا  هب  عورـش  نارهت  مهم  همانزور  ود  نیا  تفای و  نایاپ  ناهیک 

ياقیرفآ لییارـسا و  هب  تفن  شورف  خـسف  ار  رالد  درایلیم  تفه  شزرا  هب  یتاحیلـست  ياـهدادرارق  راـیتخب ، درک . دودـحم  ار  مدرم  یکناـب 
هاش جورخ  رایتخب  درواتسد  اهنت  . » دوب دهاوخن  سراف  جیلخ  مرادناژ  رگید  دریگیم و  هرانک  وتنس  زا  ناریا  درک  مالعا  فقوتم و  ار  یبونج 
چیه دیـسریمن  رظن  هب  اما  دش ، هیارا  هصالخ  تروص  هب  هک  تسا  رایتخب  روپاش  تامادقا  زا  ییهعومجم  قوف  رد  هدـش  رکذ  بلاطم  دوب ».
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ياروش لیکـشت  حرط  یتقو  ینیمخ  ماما  لباقم  رد  رایتخب  عضوم  دشاب . هدوب  دیفم  روشک ، تلم  مدرم  يارب  صاعقاو  وا  ياهراک  زا  مادـک 
ادـتبا نامه  زا  رایتخب  درک . حرطم  ار  بالقنا  ياروش  هلاسم  تفرگ و  عضوم  نآ  لباقم  رد  مه  ماـما  دـش ، هیارا  راـیتخب  بناـج  زا  تنطلس 

ییهدـنیامن رایتخب ، تلود  دـش ؛ زاغآ  اهيرازگربخ  رد  يربخ  هاـميد   ?? زور  رد  . » دـنک رارقرب  طاـبترا  ینیمخ  ماـما  اـب  هک  درک  شـالت 
سکع و دـعب  یتعاـس  داتـسرف و  سیراـپ  هب  يو  اـب  حلـص  يارب  شـالت  دوـخ و  نمـشد  نیرتكاـنرطخ  ینیمخ  هللاتیآ  اـب  رادـید  تهج 

سکعنم اکیرما  یهورگ  ياههناسر  ییاپورا و  تایرشن  رد  سیراپ  هب  دورو  ماگنه  تنطلـس  ياروش  سییر  ینارهت  لالجدیـس  تالیـصفت 
نیعبرا زور  تارهاظت  رد  يرثا  تاقالم  نیا  دـنک و  تاقالم  ماما  اـب  نیعبرا  زا  شیپ  دـناوتب  لـالج  دیـس  هک  دوب  نیا  راـیتخب  شـالت  دـش ».

رتکد دعب  دنک . تاقالم  ماما  اب  دش  قفوم  داد ، افعتسا  هکنیا  زا  دعب  دنک و  تاقالم  ینارهت  لالجدیـس  اب  دشن  رـضاح  ینیمخ  ماما  دراذگب .
هک رایتخب  دیاشگب . تسبنب  نیا  زا  رایتخب  ندرک  جراخ  يارب  یهار  ینارهت  لالجدیس  يافعتـسا  لابند  هب  هکلب  ات  دش  سیراپ  یهار  ینیما 
رد درک . زاـغآ  سیراـپ  هـب  دوـخ  ندـناسر  يارب  ار  ییاهشـشوک  رگید ، ییهـیواز  رد  دوـب  هدرب  یپ  ینیما  رفـس  ندوـب  رثایب  هـب  شیپ  زا 

. دشیم یسررب  يرفـس  نینچ  طیارـش  بالقنا  ياروش  يدازآ و  تضهن  وضع  يداوجدیـس  جاح  ردص  دمحا  اب  وا  یناهنپ  ياهوگوتفگ 
هللاتیآ زا  دورب و  سیراپ  هب  دـنک و  رفـس  هسنارف  هب  شدوخ  هک  تفرگ  میمـصت  داد  ماجنا  تینما  ياروش  اب  هک  یتارکاذـم  زا  دـعب  رایتخب 
دیماجنا دهاوخ  لوط  هب  زور  هس  سیراپ  هب  شترفاسم  درک  مالعا  رایتخب  سرپدتیشوسآ  هسنارف و  يرازگربخ  دنک . فیلکت  بسک  ینیمخ 

میدـقت يارب  اهنت  رگا  رایتخب  درک  مالعا  هدازبطق  هن  اـی  درک  دـهاوخ  تعجارم  ناریا  هب  يو  اـب  ینیمخ  هللاتیآ  هک  دـنادیمن  تفگیم  و 
يوگوتفگ چـیه  رایتخب  رفـس  دروم  رد  یفرط  زا  تفریذـپ و  دـهاوخ  ار  وا  هللاتیآ  دـنک ، تمیزع  سیراـپ  هب  ینیمخ  هللاتیآ  هب  افعتـسا 

تسا نیا  رایتخب  شالت  مامت  موریمن  سیراپ  هب  مهدیمن  افعتـسا  تفگ  ماما  خساپ  لباقم  رد  رایتخب  تسا  هتفرگن  تروص  ًالبق  یمیقتـسم 
قیوعت هب  ار  ماما  رفس  دوب ، هتسناوت  بالقنا  ياروش  اب  هرکاذم  افعتسا و  لوبق  هناهب  اب  وا  دوش . ناریا  هب  ینیمخ  اتیآ ... رفس  عنام  دناوتب  هک 

هک دندوب  دقتعم  بالقنا  ياروش  ياضعا  رتشیب  هک  ارچ  تسا  هدوب  رؤاتم  ناییاکیرما  نایماظن و  ياهشالت  زا  رتشیب  وا  لمع  نیا  دزادنایب و 
دوب دهاوخ  راتـشک  تشک و  يزیرنوخ و  نودـب  یلحهار  نوچ  دوش ، لح  میژر  لاقتنا  هلاسم  وا  يافعتـسا  سیراپ و  هب  رایتخب  رفـس  اب  رگا 
نیا اب  اذل  دریگب . هدهع  هب  دناوتیمن  ار  ناشیا  تظافح  تیلوئـسم  هک  تفگ  ماما  هب  ییهمان  یط  رایتخب  دـننامیم . رظتنم  همه  تسا  نیرتهب 
خاک عاضوا  ناویلوس  مایلیو  يوس  زا  يرگید  شرازگ  دزادـنیب ...« . قیوعت  هب  هتفه  هس  ات  لقادـح  ار  دوخ  رفـس  ات  تساوخ  ناشیا  زا  هناهب 

یـسررب ار  ینیمخ  ماما  دورو  اـب  هلباـقم  هب  طوبرم  حرط  هک  هداد  عـالطا  هناـمرحم  راـیتخب  هک  دـهیم  ربخ  وا  تخیر  مههب  رتشیب  ار  دـیفس 
مه هلاسم  نیا  دیاش  دنک . ریگتسد  ار  وا  دناشنب و  رود  ییاج  رد  هدرک و  فرحنم  نامسآ  رد  ار  وا  لماح  يامیپاوه  ات  تسا  هدامآ  هدرک و 
زور يارب  ار  وا  اـهییاکیرما  دـیوگیم  يروناـیک  هک  روطناـمه  تسا و  هدوب  اـکیرما  هدـناشن  تسد  وا  هکنیا  رب  ینبم  دـشاب  يرگید  دروم 

هک ناریا  یلم  ییامیپاوه  تجوبماج   » تسا هاگدورف  نتـسب  ماما  دورو  زا  يریگولج  يارب  رایتخب  رگید  تیلاعف  دندوب . هتـشاذگ  رانک  ادابم 
نآ اب  هک  دندوب  هدش  توعد  سیونهمانزور  دنچ  یناقلاط و  اتیآ ... دوب و  هدـش  هدامآ  بالقنا  زاورپ  يارب  امه  یباصتعا  نانکراک  طسوت 

ار زاورپ  نیا  یهدنامرف  هک  یحوتف  ناتیپاک  دنام . فقوتم  رایتخب  روتسد  هب  هاگدورف  رد  دندرگ ؛ زاب  ینیمخ  ماما  هارمه  دنورب و  سیراپ  هب 
هدش لاغشا  نایماظن  طسوت  تبقارم  جرب  هکنآ  تلع  هب  کنات و  کی  طسوت  امیپاوههار  ندش  هتسب  تلع  هب  هک  درک  مالعا  تشاد  هدهع  هب 

ناریا هب  ار  ینیمخ  اتیآ ... دـنناوتیم  یتروص  رد  هاگدورف  ناـنکراک  : » دـیوگیم راـیتخب  رگید  ياـج  رد  دریگیمن . تروص  زاورپ  تسا 
اما دهد  افعتسا  هک  دوب  نیا  دورب ، سیراپ  هب  دوخ  تشاد  لیامت  هکنیا  زا  رایتخب  فده  دنهد ». نایاپ  دوخ  باصتعا  هب  ًالبق  هک  دننادرگزاب 
نیا زا  دـش ، دـهاوخن  بوصنم  هراـبود  دـنک  افعتـسا  رگا  درب  یپ  هکیناـمز  دـنرامگب و  تلود  تساـیر  هب  تقوم  روطب  ار  وا  ماـما  ًاددـجم 
زور دناوتیم  ینیمخ  اتیآ ... تفگ  رایتخب  درک : مالعا  هسنارف  يرازگربخ  هام  نمهب  ینعی ?  زور  نیمه  رد  دنکیم . رظن  فرـص  میمـصت 

ینیمخ هللاتیآ  رایتخا  رد  یـساسا  نوناق  بوچراچ  رد  ار  يزایتما  هنوگره  ماهدامآ  نم   » تفگ يو  دـیایب ، نارهت  هب  نمهب  متـشه  هبنـشکی 
فرصنم ناریا  هب  رفس  زا  ار  ماما  دنکیم  شالت  وسکی  زا  دشاب . هتـشاد  تسناوتیم  یموهفم  هچ  رایتخب  هناگود  تسایـس  نیا  مهد .  رارق 
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رد اـیآ  هک  دـش  هدیـسرپ  راـیتخب  زا  : دـنکیم مـالعا  هسنارف  يرازگربخ  دـنکیم . ناریا  هب  ندـمآ  هب  توعد  ار  ماـما  رگید  يوس  زا  دـنک و 
رایتخا رد  ناوتیمن  ار  یسایس  روما  تفگ  يو  ریخ ؟ ای  درک  دهاوخ  میلـست  يو  هب  ار  تردق  روشک ، هب  ینیمخ  اتیآ ... تشگزاب  تروص 

. دنتـسین یـسایس  هرهچ  کی  یلو  ناریا  مدرم  مارتحا  لباق  دنتـسه و  یبهذم  تیـصخش  کی  ینیمخ  اتیآ ... تشاذگ  یبهذـم  هرهچ  کی 
نابلط تنطلـس  هاش و  جورخ  زا  دنتـسه  لاحـشوخ  مدرم  دـنکیم . ادـیپ  یـصاخ  تلاح  روشک  هاش  جورخ  رایتخب و  يریزوتسخن  اـب  هتبلا 

تموکح يرهاظ  تروص  هب  طقف  رایتخب  . دوشیم ارجا  مدرم  طسوت  ماما  نیمارف  مامت  و  دنتـسه ، روشک  زا  جورخ  یپ  رد  نارگن  ناساره و 
زا دـعب  رایتخب  تسا  هدـنامرد  تدـشب  وا  دـنهدیمن و  هار  اههناخترازو  هب  ار  وا  يارزو  یت  عطقم  نیا  رد  درادـن ، یتردـق  ًالمع  دـنکیم و 
ات تسا  هتفگ  يو  دناشنب . يرگید  ياج  رد  ار  ماما  لماح  يامیپاوه  دـنکیم  یعـس  دریگب ، ار  ماما  دورو  يولج  دـناوتیمن  دـنیبیم  هکنیا 

هاـش كرت  زا  شیپ  یکدـنا  هـک  راـیتخب  . دوـب دـهاوخ  هارمه  وا  اـب  درک و  دـهاوخ  تعاـطا  يو  زا  شترا  تـسا  ریزوتـسخن  وا  هکیناـمز 
یـساسا و نوناق  ياـیحا  يداـصتقا  یعاـمتجا و  تاحالـصا  هدـعو  تسا  هتفریذـپ  ار  تمـس  نیا  نارحب  جوا  رد  هدـش و  ناریا  ریزوتسخن 

شیپ رد  هار  ود  نم  دـنک  مالعا  ار  دوخ  یمالـسا  يروهمج  ددرگ و  زاب  ینیمخ  ماما  رگا  تسا  هتفگ  رایتخب  تسا  هداد  ار  كاواس  لالحنا 
شترا هب  منک و  يریگهرانک  مراک  زا  ای  داد  دـهاوخ  يور  يزیرنوخ  تروص  نیا  رد  هک  منادـب  ینوناق  تلود  ار  دوخ  منامب و  دـیاب  مراد ؛

ینابیتشپ یساسا  نوناق  زا  نم  تسا  هتفگ  رایتخب  دیدازآ . دیاهتـشاد  نم  تسد  هب  هک  يدهعت  امـش  تسین  نم  يارب  ییاج  رگید  هک  میوگب 
رما نیا  دنریگب . میمـصت  میژر  تموکح و  عون  يارب  ناشدوخ  دیاب  هدـنیآ  تاباختنا  رد  مدرم  دـنامب ، یقاب  دـیاب  تنطلـس  ياروش  منکیم 
ماما عضوم  هکنیا  يارب  رایتخب  لابق  رد  ماما  عضوم  دوب . دهاوخ  نآ  اب  میمـصت  مدرم  هدـیزگرب  سلجم  کی  داجیا  اب  تسین و  نم  هدـهعرب 

اب وا ، هبحاصم  ود  ماجنا  رایتخب و  رتکد  هنیباک  لیکشت  زا  سپ   » منکیم هدافتسا  ناشیا  نانخـس  یـضعب  زا  ددرگ ، صخـشم  رایتخب  ربارب  رد 
دنهاوخیم اهنیا  دنتفگ : رایتخب  ندمآراک  يور  تبسانم  هب  دوخ  مایپ  رد  ماما  ترضح  درک ». مالعا  ینوناقریغ  ار  وا  تموکح  ینیمخ  ماما 

...« دننادرگرب هاش  هب  ار  تردق  مالسا  نید  هب  رهاظت  كاواس و  لالحنا  هدعو  تاعوبطم و  يدازآ  لثم  هدنبیرف  ییزج و  ياهراک  یضعب  اب 
تلود نیا  اب  يراکمه  دوب و  دـهاوخن  مدرم  لوبق  دروم  زگره  دـشابیم ، ینوناـقریغ  نیـسلجم  عولخم و  هاـش  بوصنم  هک  ینونک  تلود  »
یتلود تارادا  اههناخترزاو و  زا  یضعب  زرابم  نادنمراک  هک  يروطنامه  تسا  مرج  ًانوناق  مارح و  ًاعرـش  يوحن  ره  لکـش و  ره  هب  بصاغ 
ینیمخ اتیآ ... .« »... دنهدن هار  هناخترازو  هب  ار  اهنآ  ناکما  تروص  رد  دومن و  یچیپرـس  بصاغ  يارزو  تعاطا  زا  دـیاب  دـناهدرک  لمع 

هک دـنداد  رادـشه  تسا و  ینوناقریغ  دـنک  نییعت  هاش  هک  یتموکح  ره  دنتـشاد  مالعا  دـندرک و  يرتشیب  تارهاـظت  باـصتعا و  هب  توعد 
لقاع رگا  تفگ  نمهب  زور ?  نیمه  رد  ینارنخس  رد  ینیمخ  ماما  تسا ...« »  ناطیش  ینعی  وا  بابرا  زا  تعاطا  مکح  رد  رایتخب  زا  تعاطا 

يوشیم نامیـشپ  هک  میوگیم  نالا  وا  هب  نم  دش . دهاوخ  نامیـشپ  دوب و  هک  تسا  نامه  دـنکب  یتخـسرس  رگا  دـنکیم ... افعتـسا  دـشاب 
راک رتفد  رد  ناگرزاب  سدـنهم   « » يوشیم بارخ  مه  تلیا  رد  هک  ار ، تدوخ  نکن  بارخ  هدـن و  تسد  زا  ار  دوخ  یلیا  ار ، یلیا  تفارش 

راـیتخب منکیم  ناـمگ  تفگ  دوـخ  هبحاـصم  یط  وا  دراد . مـالعا  راـیتخب  هـب  ار  دوـخ  يراودـیما  اـت  دوـب  هداد  بـیترت  ییهبحاـصم  دوـخ 
مدرم دننادیم ... ینوناقریغ  دـصرددص  ار  رایتخب  تلود  ینیمخ  ماما  ددـنب ... راکهب  ینیمخ  ماما  ربارب  رد  ار  افعتـسا  ینعی  هار  نیرتهنالقاع 

ییهراـچ نیا  زج  و  داد ، دـنهاوخ  افعتـسا  تلم  تساوخ  ربارب  رد  ناـشیا  منئمطم  دـناهدرک ... مـالعا  تاـعفد  هب  ار  تلود  ندوب  ینوناـقریغ 
تایآ مهدهن  تیامح  زا  هک  دـنکیم  اعدا  ناراگنربخ  اب  هبحاـصم  رد  يد   ?? رد  راـیتخب  راـیتخب  تلود  لـباقم  رد  اـملع  عضوم  تسین ».. 

يرادمتعیرـش یـشعرم  یفجن  یناگیاپلگ  اتیآ ... بناج  زا  ییاـههیمالعا  ییاـعدا  نینچ  زا  دـعب  دوریمن . راـنک  تسا و  رادروخرب  ماـظع 
رایتخب تلود  لباقم  رد  مدرم  عضوم  دـننکیم . بیذـکت  ار  شتاراهظا  هتـسناد  ینوناق  ریغ  ار  وا  تلود  ددرگیم و  رداص  هریغ  یناحور و 

يارب دوب و  هتسناد  ینوناقریغ  ار  تلود  ینیمخ  ماما  ؛ دوب نانآ  ربهر  عضوم  نامه  دندرک ، ذاختا  رایتخب  تلود  لباقم  رد  مدرم  هک  یعضوم 
هب زین  راـیتخب  دـضرب  هک  هاـش  دـضرب  طـقف  هن  دـنتخیر و  اـهنابایخ  هب  میظع  ياـههورگ  رد  ناـنچمه  مدرم  دوب ...« . هنوگ  نیمه  زین  مدرم 
يد  ?? رد  .« » دـندش رایتخب  لزع  راتـساوخ  دـندرک و  ییامیپهار  گرزب  ياهرهـش  رد  رفن  رازه  اهدـص  يد   ?? رد  دـنتخادرپ . تارهاـظت 
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ماما مایپ  راشتنا  اب  «. » دـننک کمک  عاـضوا  ندرک  مارآ  رد  يو  هب  اـت  تساوخ  مدرم  زا  جراـخ  هب  هاـش  تمیزع  زا  سپ  یماـیپ  یط  راـیتخب 
رایتخب میژر ..  هیلع  یمودـنارفر  هب  نیعبرا  زور  لیدـبت  يارب  كرادـت  نآ  دنتـسناد و  ار  دوخ  فیلکت  یبهذـم  تاجتـسد  رد  مدرم  ینیمخ 

رطخ نایـشترا  ینیگمـشخ  هاش و  ندوبن  هب  هراشا  اب  دـشاب و  سامت  رد  يدازآ  تضهن  یتشهب و  رتکد  یناقلاط و  اتیآ ... اب  ات  درک  شـالت 
اب همه  دیسریم و  يرگید  ياج  زا  تاروتسد  اریز  تشادن  مدرم  رب  يریثات  چیه  رایتخب  نانخـس  اما  دوش ». روآدای  ار  زور  نآ  رد  يوردنت 

دوخ شترا  دش  رارق  يد   ?? رد  دنک و  يریگولج  مدرم  اب  شترا  يریگرد  زا  دنکیم  یعـس  رایتخب  دـندرکیم . تعاطا  نآ  زا  لد  ناج و 
تاباصتعا اب  دروخرب  رد  رایتخب  دوشیم . هجاوم  تسکـش  اـب  زین  راـیتخب  تسایـس  نیا  دـنک . زیهرپ  يریگرد  عون  ره  زا  دـشکب و  بقع  ار 

ناریا زا  هاش  جورخ  اب  رایتخب  تلود  لباقم  رد  شترا  عضوم  دش . دهاوخن  تخادرپ  ییایازم  قوقح و  نادنمراک  نیا  هب  هک  دـنکیم  مالعا 
هام يد   ?? رد  . » دـنکیم قیوشت  رایتخب  زا  هبناج  همه  تیامح  هب  ار  شترا  ناریا  زا  جورخ  زا  لـبق  هاـش  دوشیم . یگتفـشآ  راـچد  شترا 

سییر یغابهرق  دبـشترا  زکرم و  یماظن  هزات  رادنامرف  یمیحر  يدهم  دبهپـس  زا  هاش  طسوت  درادن . نایماظن  اب  ینـشور  طباور  زونه  رایتخب 
هثداـحیب زور  نیا  هک  دـنریگ  شیپ  ییاـهشور  دـننک و  يراددوخ  هزاـت  ثداوـح  ندروآ  دوـجوهب  زا  هک  دـهاوخیم  شترا  داتـس  هزاـت 

یگچراـپکی و ظـفح و  هک  اـجنآ  زا  دوـشیمن . هتفریذـپ  هک  دـهدیم  افعتـسا  شترا  داتـس  تساـیر  زا  یغاـبهرق  هاـميد   ?? رد  درذـگب ».
يو و توعد  اـب  راـیتخب  اذـل  دـشیم ، شترا  هیحور  فیعـضت  بجوم  وا  يافعتـسا  یفرط  زا  دوب و  مهم  اـکیرما  يارب  شترا  يرادربناـمرف 
اب هبحاصم  رد  رایتخب  دـنک . يراددوخ  افعتـسا  زا  هک  تخاس  دـعاقتم  ار  يو  نارهت  رد  اکیرما  ریفـس  ناویلاس  روضح  اـب  ییهسلج  لیکـشت 

تـسا هدنامرد  جوم  ود  نایم  رد  رایتخب  دریگب . میمـصت  دناوتیمن  نم  رظن  نودب  يدـحا  شترا  رد  هاميد   ?? زور  رد  تفگ  ندـنل  ویدار 
هرادا وتاشول  لفون  زا  تکلمم  ًالمع  تسا و  باصتعا  رد  تکلمم  رـسارس  دـناهدادن و  هار  ناشیاههناخترازو  هب  ار  وا  ناریزو  هکیلاـح  رد 

طابترا زین  شترا  رگا  یتیعـضو  نینچ  رد  یناهنپ  ياهوگوتفگ  تسا و  یجراخ  ناراگنربخ  اب  هبحاصم  دراد  هک  يراک  اـهنت  وا  دوشیم ،
 ?? رد تسا  رتراک  هداتسرف  رزیاه  تربار  اکیرما و  ریفـس  ناویلوس  مایلیو  هب  وا  دیما  اهنت  دنام . دهاوخن  یقاب  يزیچ  دنک  عطق  وا  اب  ار  دوخ 
هب دیما  ناهدنامرف  زا  یناسک  زونه  دیآیم ...« . نارهت  هب  اکیرما  عافد  ترازو  هژیو  هدـنیامن  ناونع  هب  زین  دـبرام  لوف  کیرا  لارنژ  هاميد 

داقتعا وا  تشادن  راک  نیا  هب  یلیم  رایتخب  دنزاس ، هارمه  نآ  اب  دوب  ریزوتسخن  زونه  هک  ار  رایتخب  روپاش  دندیشوک  نانآ  دنتشاد و  اتدوک 
شترا ینابیتشپ  نودب  رایتخب  نوچ   ???? نمهب   ?? هبنشکی  زور  حبـص  تسا .  يوق  وا  هناوتـشپ  هدرک و  نوریب  ار  هاش  شدوخ  هک  تشاد 

یط دینـش  ار  راـیتخب  يریزوتسخن  ربخ  یتـقو  یلم  ههبجراـیتخب  لـباقم  رد  یلم  ههبج  عضوم  دـمآرب . رارف  ددـصرد  دوب  هدـنامرد  ًـالماک 
ههبج ربهر  یـصخش  رظن  یباجنـس  رتکد  رایتخب و  رتکد  میدق  طباور  هب  هراشا  اب  هک  ام  لاوس  خساپ  رد  تشاذگ ...«  رانک  ار  وا  ییهیمالعا 

يدرف مادـقا  کی  هب  تسد  زگره  یلم  ههبج  رد  ام  درک : افتکا  هاتوک  باوج  نیا  نداد  هب  دوب  هدیـسرپ  راـیتخب  رتکد  مادـقا  هراـبرد  ار  یلم 
ههبج فرط  زا  هدش  مالعا  لصا  هس  رب  ینتبم  هک  ار  دوخ  ياهرظن  هطقن  هاشداپ  اب  تاقالم  رد  نم  تسا  رییغت  لباقریغ  ام  عضوم  مینزیمن و 
لوا هدام  هدـش و  جراخ  یلم  ههبج  هدـش  مالعا  عضوم  زا  رایتخب  رتکد  نوچ  هزرابم  یتسود و  هقباس  همه  اب  نیارباـنب  مدرک  ناـیب  دوب ، یلم 
یقاب ناشیا  حـیبقت  جارخا و  زج  هب  ام  همه  يارب  يزیرگ  لیلد  نیمه  هب  میریذـپب  ار  ناشیا  راتفر  میتسناوتن  هتـشاذگ  اپریز  ًالمع  ار  ام  هیناـیب 
تفگ نینچمه  دش و  رایتخب  يافعتسا  راتساوخ  یباجنـس  رتکد  يرگید  ياج  رد  تسا  هدش  رـشتنم  ییهیعالطا  یط  مه  نآ  هک  دوب  هدنامن 
يدایز عفانم  هک  اکیرما  ناریا  عاضوا  یگتفشآ  اب  رایتخب  تلود  لباقم  رد  يوروش  اکیرما و  عضوم  تسا  رادافو  ینیمخ  ماما  هب  یلم  ههبج 

سنو و اـکیرما  میمـصت  رد  درک . هداـیپ  روـشک  ندـناشک  شمارآ  هب  يارب  ار  ییاـهحرط  سپ  دـش . ساره  راـچد  تـشاد  روـشک  نـیا  رد 
ظفح هاش و  اکیرما و  اب  يراکمه  هب  رداق  هک  ورهنایم  یماظنریغ  تلود  کـی  يروف  لیکـشت  رگا  هک  دوب  نیا  ناریا  هاـش  يارب  یکـسنیژرب 
ندش هدیـشاپ  مه  زا  رطخ  ای  نآ  ینارمکح  یناوتان  ای  تلود  نیا  هدمع  يریگتهج  هرابرد  رگا  رگید  تسا  دـیفم  دـشاب  ریذـپناکما  مظن 
کی دـنادیم  یقطنم  ریغ  ار  راک  نیا  رگا  دروآ و  راک  يور  دـیدش  یماظن  تلود  کی  دـیاب ... هاش  تسین  ینادـنچ  ناـنیمطا  شترا  رتشیب 

. دومنیم تکرح  فلاـخم  تهج  رد  تشاد  ماـیپ  نیا  تفاـیرد  ماـگنه  هاـش  اـما  دوخ ... رظن  ریز  دـهد  لیکـشت  تنطلـس  تباـین و  ياروش 
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خاک یهاگآ  . » دهد لیکـشت  دیدج  تلود  کی  ات  تسا  هتـساوخ  یلم  ههبج  ناربهر  زا  یکی  رایتخب  روپاش  وا  زا  هک  داد  شرازگ  ناویلوس 
سنوریاس تخاس »  راودـیما  ناریا  هدـنیآ  هب  ار  خاک  نالوئـسم  يدـح  ات  رایتخب  ندرک  ریزوتسخن  رب  ینبم  هاش  دـیدج  تکرح  زا  دـیفس 

شترا و زا  درک . مـالعا  یماـظن  ریغ  هنیباـک  لیکــشت  دروـم  رد  راـیتخب  روپاـش  یعاـسم  زا  ار  دوـخ  تیاـمح  اـکیرما ، هجراـخ  روـما  ریزو 
تابث نارود  هب  ناریا  تشگزاب  دـیما  نیرتهب  رایتخب  روپاـش  تلود  هک  تسا  رتراـک  تلود  تواـضق  نییهار  هک  تساوخ  رگید  ياـههورگ 
یلمع هار  دهد و  نایاپ  ار  روشک  نیا  یلعف  تافالتخا  هک  دوش  هداد  تصرف  رایتخب  تلود  هب  دـیاب  میدـقتعم  ام  تفگ  سنو  تسا  یـسایس 
نیمه زا  ام  تسا  روشک  سییر  ناریا  یـساسا  نوناق  قبط  مه  زونه  هاـش  تفگ  سنو  دـبایب ... ناریا  لـئاسم  يارب  زیمآتملاـسم  یـسایس و 

تاعیاش نیا  تفاییم  شرتسگ  مدرم  نیب  رتشیب  زور  ره  یماظن  ياتدوک  ماجنا  هعیاـش   » میهدیم همادا  وا  اـب  يراـکمه  هب  هک  تسا  ظاـحل 
هار نیا  رد  دـناهتفرگ و  رظن  رد  مه  ار  رایع  مامت  یلخاد  گنج  کی  ییاپرب  لامتحا  یتح  شناراـکمه  دادورـسخ و  هک  درکیم  تیاـکح 

شوشغم ار  اهییاکیرما  راکفا  نانچ  تاعیاش  نیا  شخپ  دننکیم . باسح  یهاشنهاش  دراگدارفا  هژیوب  شترا  رداک  لنـسرپ  تیامح  يور 
نارهت هب  ار  وتان  ياـهورین  یهدـنامرف  نواـعم  رزیاـه  لارنژ  هیوناژ  هاـم  لوا  ياـهزور  ناـمه  رد  دـندش و  راـک  هب  تسد  تعرـسب  هک  درک 

دراو  ???? هیوناژ   ???? هاميد ?   ?? زور  رزیاه  لارنژ  دنک . یثنخ  اتدوک  يارجا  يارب  ار  اهلارنژ  شالت  هنوگره  تعرسب  ات  دنداتسرف 
نمـض ضوع  رد  دـنرادرب و  هاـش  تیاـمح  زا  تسد  دـندوب  هتفرگ  میمـصت  پولوداوگ  رد  شنادـحتم  اـکیرما و  لـبق  زور  ود  دـش . ناریا 
مدرم هلباقم  رثا  رد  دنوش  ثعاب  دـننزب و  مادـقا  هب  تسد  هنارـسدوخ  ادابم  ات  دنـشاب  زین  شترا  ياهلارنژ  بظاوم  رایتخب  روپاش  زا  تیامح 
تسا یتایح  نتگنشاو  يارب  دوب . نیا  روتـسد  دیوگیم : ناریا  رد  دوخ  تیرومام  دروم  رد  رزیاه  .« » دشاپب مه  زا  یهاشنهاش  شترا  ساسا 

تیامح الماک  نآ  زا  اهیماظن  ددرگ و  رارقرب  رایتخب  يربهر  هب  اکیرما  تلود  لاـح  نیع  رد  تاـبث و  اـب  يوق و  تلود  کـی  ناریا  رد  هک 
رایتخب يرادـمامز  تحت  بوصم  ققحت  نم  یـساسا  راک  دوب ... شترا  رایتخب و  نیب  فالتئا  کی  داجیا  رتراـک  تندـیزرپ  فدـه  دـننک ...

ياههناسر یکناب و  متـسیس  بآ  اههاگورین ، تاکرمگ  تفن  دننام  روشک  ساسح  مهم و  تاسیـسات  مامت  مینک  راداو  ار  شترا  ینعی  تسا 
یماـظن ياـتدوک  ینعی  يدـعب  قش  يوـس  هب  تسارکی  دروـخب ، تسکـش  راـک  نیا  رگا  دریگ . تسد  هب  راـیتخب  يربـهر  تحت  ار  یهورگ 

.« درک سمل  ـالمع  ار  بـالقنا  هیلع  یماـظن  ياـتدوک  کـی  ندوـب  نـکممریغ  نارهت  رد  دوـخ  تیروماـم  لوـط  رد  رزیاـه  تـفر  میهاوـخ 
کمک هاش  زا  دعب  یماظنریغ  تلود  کی  تردـق  ظفح  هب  هک  دوب  نیا  رزیاه  تیرومام  فدـه  : » دـیوگیم دوخ  تارطاخ  رد  یکـسنیژرب 

هک متـشاد  رارـصا  نینچمه  اما  مدرکیم  دـیکات  تلود  نیا  زا  ار  اکیرما  عطاق  تیامح  اراکـشآ  مدوب و  قفاوم  راـیتخب  تلود  اـب  نم  دـنک .
ابیرقت ررکم و  روطب  رزیاه ، .« » دـیامن هدامآ  رایتخب  یلامتحا  طوقـس  لابند  هب  اتدوک  کی  هب  ندز  تسد  يارب  ار  ناریا  شترا  دـیاب  رزیاـه 

هک درب  راکهب  يرایسب  شالت  یعـس و  هدوب و  سامت  رد  یعیبر  دبهپـس  یغابهرق و  دبـشترا  اب  رتشیب  ناریا و  یماظن  ناهدنامرف  اب  هزور  همه 
، دوشیم رتمک  زور  هب  زور  راـیتخب  تیقفوم  سناـش  هکنیا  هب  هجوت  اـب  سرپدتیـشوسآ  .« » دراد هاـگن  راـیتخب  رتکد  رـس  تشپ  رد  ار  شترا 

رایتخب تلود  زونه  درک ، مالعا  اکیرما  هجراخ  ترازو  .» دنکیم هدنسب  رایتخب  زا  میالم  تیامح  رازبا  هب  اکیرما  هجراخ  ترازو  يوگنخس 
هک دوشیم  هدهاشم  اجنیا  رد  دریذپب ». ار  مدرم  تیرثکا  رظن  دیاب  رایتخب  تفگ  دیفس  خاک  يوگنخس  یفرط  زا  دسانـشیم . تیمـسر  هب  ار 

وتاـشول لـفون  هب  ار  دوخ  هسنارف  يروـهمج  سییر  يوـس  زا  ییهداتـسرف  درادیمرب ...«. راـیتخب  زا  ار  دوـخ  تیاـمح  دراد  مک  مک  اـکیرما 
نتسش تسد  رب  ینبم  نتسدراکسیژ  داهنشیپ  لوبق  اب  تشادنپیم  رتراک  دشاب . ینیمخ  ماما  هب  رتراک  یمیج  مایپ  ندناسر  هطساو  ات  دناسر ،

وا هب  نداد  تصرف  رایتخب و  زا  يرادبناج  هب  ار  بالقنا  يربهر  تسناوت  دـهاوخ  پولاداوگ  سنارفنک  تامیمـصت  غالبا  هاش و  تیامح  زا 
زاب دوخ  يارب  ییاج  دیدج  تلود  رد  دنریگیم  میمـصت  سپ  دـهد  ماجنا  يراک  دـناوتیمن  مه  رایتخب  هک  دـناهدش  نئمطم  رگید  .« دراداو

یباجح رایتخب  تلود  هک  درک  مالعا  رایتخب  تلود  لباقم  رد  یمـسر  يریگعـضوم  یط  يوروش  روشک  .» دننک ظفح  ار  دوخ  عفانم  دننک و 
هجاوم لماک  تسکـش  اب  رایتخب  تلود  ماجنارـس  رایتخب  تلود  ماجنارـس  تسا »  ناریا  رد  اکیرما  تلاخد  دعاصت  نتـشاد  هگن  يارب  ناهنپ 

رگید ناریا  مدرم  اما  ، دنک ظفح  ار  دوخ  تلود  هک  درک  يرایـسب  شالت  رایتخب  دوب . هدـش  انب  لزلزتم  ياههیاپ  رب  ادـتبا  نامه  زا  اریز  دـش .
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مدرم ياههتـساوخ  اب  دـهدب و  اهب  اهنآ  هب  هک  یتلود  یناریا  یمالـسا و  یمدرم  دـندوب  یتلود  ناهاوخ  یهاشنهاش  دبتـسم  تلود  زا  هتـسخ 
سیراـپ زا  دــش و  جراـخ  ناریا  زا  لدــبم  هفاـیق  اـب  هـکنیا  اـت  دــش  يراوـتم   ???? نـمهب   ?? زور  رد  راــیتخب  دــشاب . ماــگمه  هارمه و 

یلم ههبج  ناگربخ  سلجم  تاباختنا  نایرج  رد  دراد  دصق  رایتخب  روپاش  هک  تسا  هداد  شرازگ  سیراپ  زا  سرپدتیشوسآ  .»... دروآردرس
رـس زا  ار  دوخ  یـسایس  یگدـنز  کیدزن  ییهدـنیآ  رد  هک  دراد  دـصق  دـمآ  سیراپ  هب  راـیتخب  هکنیا  زا  دـعب  دـنک ، يربهر  ار  یبهذـمریغ 

.« دیسر لتق  هب  سیراپ  رد   ???? ناتسبات  رد  هاش  ریزوتسخن  ماجنارس  .« » دریگب

یسوساج هنال  ریخست  يراگن  عیاقو  زور ؛  444

هچرگا نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  ریخـست  هدیکچ : بلط  يزور  نسح  دـمحم  هدنـسیون : یـسوساج  هنال  ریخـست  يراگن  عیاقو  زور ؛  444
راب نیلوا  يارب  هلمج  زا  داهن . ياجرب  ناریا  یجراخ  طباور  رد  ار  ریثأت  نیرتمهم  تشاد ؛ روشک  یلخاد  تسایـس  هصرع  رد  یمهم  تاریثأت 

ناریا رد   ???? رد  اکیرمآ  يروهمج  تسایر  تاباختنا  هجیتن  هک  اجنآ  ات  درک  داجیا  لقتـسم  روشک  کی  يارب  ار  يا  هدـننک  نییعت  شقن 
هب هژیو  هب  نآ  رد  هک  تسا  نارحب  نیا  هزور   ??? ياهدادیور  نیرت  یلصا  يراگن  عیاقو  رضاح  راتـشون  دروخ . مقر  نایوجـشناد  طسوت  و 
اب اه  نیـشام  دراد . ار  دوخ  يداع  عضو  یناقلاط  نابایخ  تسا . حبـص   ?? تعاس  لوا : زور  تسا . هدش  يرتشیب  هجوت  ارجام  یجراخ  داعبا 
هب کیدزن  یهورگ  ناهگان  دنتـسه . هرمزور  ياهراک  مرگرـس  اهنآ  نانکراک  دـنزاب و  اه  هاگـشورف  دـننک ، یم  روبع  ادصورـس  تعرس و 

ترارح روش و  اب  ناناوج  دنچیپ . یم  اکیرمآ  ترافس  تمس  هب  دننک ، یم  ییامیپهار  یناقلاط  نابایخ  لوط  رد  هک  یلاح  رد  رفن  دصراهچ 
يرگید زا  سپ  یکی  زیت  دنت و  اه  ناوج  دیآ و  یم  دنب  نابایخ  دنرپ . یم  ترافس  هطوحم  نورد  هب  دنور و  یم  الاب  ترافس  راوید  رد و  زا 

زین ناراب  هک  یلاح  رد  دنراد . هنیـس  هب  ماما  سکع  تسد و  هب  يدنبوزاب  ناشمادک  ره  الاح  دنور ، یم  لخاد  هب  ترافـس  رانک  هشوگ و  زا 
نارهت رد  اکیرمآ  ترافس  : » دنام دهاوخ  یقاب  شتارثا  اهلاس  ات  هک  دور  یم  اه  يرازگربخ  سکلت  يور  رب  يربخ  هدرک ، ندیراب  هب  عورش 

. تسا بالقنا  زاـب  ناریا  رد  زورما  :» دـیوگ یم  دـهد و  یم  رارق  دـییأت  دروم  ار  نایوجـشناد  تکرح  ینیمخ  ماـما  مود : زور  دـش ». لاغـشا 
رد بالقنا  يربهر  زا  یگدنیامن  هب  ینیمخ  دمحا  دیس  ياقآ  تساکیرمآ ». گرزب  ناطیش  بالقنا  نیا  رد  لوا . بالقنا  زا  رتگرزب  یبالقنا 

ناتتیرومأم روضح و  تلع  دسرپ  یم  وا  زا  يراگنربخ  دنک . یم  تکرش  یتاعوبطم  هبحاصم  کی  رد  دبای و  یم  روضح  نایوجـشناد  عمج 
ینیمخ دمحا  دیس  مدمآ ». اجنیا  هب  ماما  طخ  وریپ  ناردارب  توعد  هب  نم  : » دهد یم  خساپ  وا  تسیچ ؟ اکیرمآ  ترافس  لاغـشا  اب  هطبار  رد 
تلود فیعضت  ایآ  : » دوب هدیسرپ  هک  يراگنربخ  باوج  رد  وا  دننک ». یم  ینابیتشپ  نایوجشناد  لمع  زا  ناریا  مدرم  مامت  : » دنک یم  هفاضا 
تلود دبال  دننک و  یم  دییأت  ار  لمع  نیا  هچراپکی  تلم  مامت  اریز  تسین  تلود  فیعضت  راک  نیا  : » دیوگ یم  تسا »؟ حیحص  دح  نیا  ات 

نیا اضق  زا  دهد و  یم  ءافعتـسا  ناگرزاب  سدنهم  تقوم  تلود  ینیمخ ، دمحا  دیـس  هبحاصم  زا  سپ  تعاس  دـنچ  اما  تسا ». مدرم  زا  مه 
یتسرپرـس هب  زین  ردـص  ینب  نسحلاوبا  دوش . یم  روشک  هرادا  رومأم  بالقنا  ياروش  بـالقنا ، ربهر  يوس  زا  دوش و  یم  هتفریذـپ  ءافعتـسا 
تینابـصع اب  تیعمج  هوبنا  تسا . مدرم  روضح  زا  زیربل  ترافـس  فارطا  ياه  ناـبایخ   ?? زور : دوش . یم  هدـیزگرب  هجراـخ  روما  ترازو 

زا هجراخ  روما  ترازو  لـیفک  ردـص ، ینب  رتراـک . » رب  گرم  اـکیرمآ ، رب  گرم  : » دنـشک یم  داـیرف  دـننز و  یم  شتآ  ار  اـکیرمآ  مچرپ 
ناونع هب  اـکیرمآ  تشاد و  هگن  ار  اـه  ناـگورگ  دـبا  اـت  ناوت  یمن  : » دـیوگ یم  وا  دریگ . یم  ار  وا  ياـج  هداز  بطق  هتفر و  راـنک  شتمس 

ای  ?? نتخادنا  رطخ  هب  زا  هن  دوشب و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  میژر  هب  رامیب  يدرم  يراذـگاو  ریقحت  میلـست  دـناوت  یم  هن  دازآ ، نیمزرس 
یب یعامتجا  رد  دراد . دوجو  یغاد  ياهربخ  ناریا  ياهزرم  زا  جراخ  رد  تسا ». یـضار  رامیب  درم  نیا  نتـشاد  هگن  يارب  شدنورهـش  ??  

تبثم يأر  زین  يوروش  یتح  نایم  نیا  رد  دـنک ، یم  دـیکأت  اه  ناگورگ  يروف  يدازآ  رب  يأر  هدزناپ  اب  للم  نامزاس  تینما  ياروش  هقباس 
ره تفر ، یم  كرویوین  هب  دوب ، هجراخ  ریزو  ناـنچمه  رگا  دـیوگ  یم  ردـص  ینب  اـما  درک  میرحت  ار  كرویوین  تسـشن  ناریا  دـهد . یم 
یم دازآ  ار  ناگورگ  هس  نایوجـشناد  ناـبآ ) ) ?? ربماون  . ?? دـندنادرگرب  اـمیپاوه  زا  ار  وا  بـالقنا  ياروش  رد  نادـقتنم  یخرب  هک  دـنچ 
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ياروش  ?? زور : دننک . یم  دازآ  زین  ار  رگید  تسوپهایـس  نز و  رفن  هد  اهنآ  دعب  زور  نز . یـشنم  کی  تسوپهایـس و  رادگنفت  ود  دـننک .
نداد يأر  زا  یکاولـسو  کچ  هیـسور و  عانتما  اب  یفلاخم و  چیه  یب  قفاوم و  يأر   ?? اب  يدالیم   ???? لاس  ياهزور  نیرخآ  رد  تینما 

، دـنوشن دازآ  اه  ناگورگ  تلهم  نیا  رد  رگا  دـنک و  دازآ  ار  اه  ناگورگ   ?? يد ،) ) ?? هیوناژ  متفه  ات  دـیاب  ناریا  هک  دـنک  یم  بیوصت 
دورب و ناریا  هب  ًاصخـش  دریگ  یم  میمـصت  للم ، نامزاس  لک  ریبد  میاهدـلاو  نامزمه  دـنک . یم  رداص  يرتدـیدش  همانعطق  تینما  ياروش 

سکع نآ  رد  دننک . یم  لابقتسا  وا  زا  یمیدق  یسکع  اب  يد ،)  ) ?? هیوناژ  لوا  رد  یناریا  ياه  همانزور  اما  دیامزایب . ار  یمیدق  یساملپید 
هنعط میاهدلاو  هب  هنوگ  نیا  سکع  نیا  ریز  رد  یمالسا  يروهمج  همانزور  دنز . یم  هسوب  هاش ، رهاوخ  يولهپ ، فرشا  تسد  رب  میاهدلاو 

تاماقم زا  کی  چیه  اما  دیآ ، یم  ناریا  هب  میاهدلاو  دینز ». یم  هسوب  يا  هراکدب  تسد  رب  هک  دیتسه  امـش  نیا  میاهدلاو ، ياقآ  :» دـنز یم 
روز لامعا  هک  دهد  یم  مایپ  تینما  ياروش  هب  تشگزاب  ماگنه  ددرگ و  یمزاب  زور  هس  زا  سپ  وا  دنوش و  یمن  وا  رادید  هب  رضاح  یمسر 

 ?? رد تیاهن  رد  دزادـنا و  یم  قیوعت  هب  ار  همانطعق  بیوصت  رابود  تینما  ياروش  دـماجنا . یم  اهنآ  تمواـقم  دـیدشت  هب  اـهنت  ناریا  هیلع 
يواعد اکیرمآ  هدنیامن  يرنه  کم  دهد . یم  هسلج  لیکشت  هدحتم  تلایا  يراشفاپ  هب  انب  تینما  ياروش   ????  ( هیوناژ  ??  ) ?? هام  يد 

ینبم هدحتم  تلایا  تساوخرد  دروم  همانعطق  یللملا  نیب  حلص  ظفح  يارب  هک  دنک  یم  اضاقت  اروش  زا  دنک و  یم  هماقا  ناریا  هیلع  ار  دوخ 
نیدـنچ زا  سپ  دوـب . ناـیرج  رد  تینما  ياروـش  زیگناروـش  تاـسلج  زا  یکی  بش  نآ  دـناسرب . بیوـصت  هب  ار  ناریا  يداـصتقا  میرحت  رب 

عنتمم و يأر  کیزکم  شدالگنب و  دـننک ، یم  تیامح  اـکیرمآ  هماـنعطق  زا  هسنارف  لاـغترپ و  ژورن ، ناتـسلگنا ، یـسررب ، ثحب و  تعاـس 
. دراپـس یم  تینما  ياروش  یناگیاب  هب  ار  اکیرمآ  همانعطق  وتو ، قح  زا  هدافتـسا  اـب  يوروش  تیاـهن  رد  فلاـخم و  يأر  یکاولـساو  کـچ 

ینب نسحلاوبا  موس  هام  درک . دهاوخ  لمع  همانعطق  هب  هفرط  کی  هک  دـیوگ  یم  هدـحتم  تلایا  دروخ و  یم  تسکـش  لک  ریبد  یـساملپید 
نایوجـشناد اب  هک  تسین  هدامآ  :« » دـنک یم  ناـشنرطاخ  شا  هبحاـصم  نیلوا  رد  وا  دوش . یم  هدـیزگرب  ناریا  يروهمج  تساـیر  هب  ردـص 

ماما و طخ  وریپ  نایوجشناد  تموکح  یکی  میراد : تموکح  ود  ناریا  رد  ام  :» دنک یم  هفاضا  وا  دنک ». لوبق  ار  يزاوم  یتموکح  ناملـسم 
تلود وا  هدیقع  هب  دنک . یم  حیرشت  ار  اه  ناگورگ  هلئسم  لح  هار  ردص  ینب  تسین ». لوبق  لباق  یعـضو  نینچ  بالقنا و  ياروش  يرگید 

اهناگورگ لکـشم  تروص  نیا  رد  درامـشب ؛ مرتحم  ار  یمالـسا  يروهمج  تیمکاح  لالقتـسا و  دنک و  یهاوخرذع  ناریا  زا  دیاب  اکیرمآ 
ياه هناـسر  رد  ییاـه  همزمز  دراد . یماو  شوج  بنج و  هب  ار  دیفـس  خاـک  یلاـها  ردـص ، ینب  نانخـس  دوش . لـح  يدوز  هب  تسا  نکمم 

یم زرتیور  اب  هبحاصم  رد  هداز  بطق  قداص  اما  دوش . یم  رـشتنم  هزات  لـح  هار  هئارا  اـکیرمآ و  ناریا و  تاـماقم  رادـید  رب  ینبم  یجراـخ 
یبلاطم نامه  هزات ، لح  هار  میا و  هتشادن  اکیرمآ  اب  میقتسمریغ  ای  میقتسم و  سامت  هنوگ  چیه  هجراخ  ترازو  بناجنیا و  صخـش  :» دیوگ

رادـید زا  شباتک  رد  کیـس  يرگ  دـعب  لاس  دـنچ  تسا . ناریا  هب  وا  لاوما  هاش و  دادرتسا  هب  هداز  بطق  هراشا  میا » . هتفگ  اهراب  هک  تسا 
. دهد یم  ربخ  سیراپ  رد  هیروف )  ) ?? نمهب   ?? رد  دیفس ) خاک  نانکراک  سیئر  ) ندرج نوتلیمه  و  ناریا ) هجراخ  روما  ریزو   ) هداز بطق 

تیثیح ظفح  شمارآ و  حلـص و  اب  ار  نارحب  ناوت  یم  هنوگچ  هک  ندرج  خساپ  رد  هداز  بطق  دماجنا . یم  لوط  هب  تعاس  هس  رادـید  نیا 
ینیب شوخ  اب  هک  جروج  کنارف  رظن  راهظا  زا  سپ  لاح  ره  هب  دیـشکب ». ار  هاش  تسا ، هداس  لح  هار  دـهد «: یم  خـساپ  درک ، لح  نیفرط 

یقفاوت رد  ردـص  ینب  هک  دوش  یم  هدـنز  اـه  نهذ  رد  روصت  نیا  دـهد ، یم  اـه  ناـگورگ  يدازآ  يارب  هزاـت  لـح  هار  ندـش  ادـیپ  زا  ربخ 
ییاکیرمآ تأیه  کی  رگید  زور  دنچ  ات  دـهد  یم  شرازگ  هسنارف  يرازگربخ  نایم  نیا  رد  تسا . هدرک  شزاس  اه  ییاکیرمآ  اب  هنامرحم 

سرپدتیـشوسآ و هک  دوب  ییاضف  نینچ  رد  دـش . دـنهاوخ  نارهت  دراو  ًالامتحا  دـنا ، هدـش  توعد  ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  بناج  زا  هک 
یگدیـسر ار  عولخم  هاش  هیلع  ناریا  تاماهتا  تسا  رارق  هک  یللملا  نیب  هاگداد  کـی  ياـضعا  دورو  ضحم  هب  هک  دـنداد  شرازگ  زرتیور 

هفاضا هتـشون و  يا  هلاقم  رد  يرـصم  فورعم  راگن  همانزور  لکیه »  » ار بلطم  نیا  دـش . دـنهاوخ  دازآ  ییاکیرمآ  ياـه  ناـگورگ  دـننک ،
رظن ریز  نارهت  رد  اما  دـش ، دـنهاوخ  دازآ  هلـصافالب  نارهت  هب  یللملا  نیب  هاگداد  ياـضعا  دورو  درجم  هب  اـه  ناـگورگ  دـنچره  هک  هدرک 

هاوخلد هب  ارجاـم  اـما  دـشاب . اـهنآ  یتمالـس  لوئـسم  هتـشاد و  یـسرتسد  اـهنآ  هب  اـکیرمآ  اـت  تفرگ  دـنهاوخ  رارق  سیئوـس )  ) موـس فرط 
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اما تفرگ  دهاوخ  لیوحت  ار  اه  ناگورگ  بالقنا ، ياروش  زا  یگدـنیامن  هب  هک  درک  مالعا  هداز  بطق  دـنچره  تفرن ؛ شیپ  اه  ییاکیرمآ 
رتفد نایوجـشناد ، هینایب  نیا  زا  تعاس  دـنچ  تشذـگ  زا  سپ  داد . میهاوخن  هداز  بطق  لیوحت  ار  اه  ناگورگ  دـندرک ، مالعا  نایوجـشناد 

تأیه دنتـسناد . یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  طوبرم  ار  اه  ناگورگ  هرابرد  يریگ  میمـصت  هنوگره  ناریزو ، تأیه  بالقنا و  ياروش  ماما ،
یفارحنا يراک  ار  اه  ناگورگ  اب  قیقحت  تأیه  تاقالم  نایوجـشناد  اما  دـش . اه  ناگورگ  اب  رادـید  راتـساوخ  دـمآ و  نارهت  هب  مه  قیقحت 

اب نویـسیمک  نیا  ياضعا  دـنهد  یمن  هزاجا  دنتـسه و  اکیرمآ  اب  هزرابم  رد  ناریا  هدـنرب  گرب  اهنت  اه  ناگورگ  دـندرک  مالعا  دـندناوخ و 
سرام  ?? رد  رتراـک   ??? زور : دـنک . زاـب  ار  یهرگ  تسناوتن  مه  ندرج  هداز و  بطق  هشقن  بیترت  نیدـب  دـننک . تاـقالم  اـه  ناـگورگ 

هک دـیدج  قیاقح  شریذـپ  هدامآ  ام  : » دـنک یم  مالعا  دـسیون و  یم  ماما  هب  باـطخ  هناـمرحم  يا  هماـن   ???? نیدرورف ) مراـهچ  ????  )
هک ار  يدـحاو  فدـه  ام  هک  منک  یم  روصت  نم  اریز  تسام ، يوزرآ  فدـه و  ناـنچمه  رما  نیا  میـشاب . یم  تسا ، ناریا  بـالقنا  دولوم 
ات دـهد  یم  روتـسد  هداعلا  قراخ  یتعاجـش  اب  ینیمخ  ماما  اما  مینک » . یم  بیقعت  تسا ، للم  همه  يارب  تلادـع  يرارقرب  یناهج و  حـلص 

ياوتحم ندش  اشفا  زا  سپ  هلصافالب  رجنیسیک  دوب . رتراک  يارب  یـسایس  حاضتفا  کی  همان  نیا  راشتنا  اکیرمآ  رد  دوش . رـشتنم  رتراک  همان 
، هدیـسر ارف  يرگید  سدقم  زور   ??? زور : تسا » . هدش  مامت  ینامهم  هک  دیوگب  یناریا  تاماقم  هب  دیاب  اکیرمآ  درک «: مالعا  رتراک  همان 
ات ود  ییاه  هورگ  رد  اه  ناگورگ  دننک . ارجا  ار  كاپ  دیع  مسارم  ات  دنا  هدـمآ  ترافـس  هب  ییاکیرمآ  شیـشک  هس  تسا . كاپ  دـیع  زور 

كاپ دیع  زا  سپ  زور  کی  رتراک  اما  دوش  یم  مامت  مسارم  بش  لیاوا  رد  دندمآ . یم  هناخباتک  هب  یبهذـم  مسارم  ماجنا  يارب  هرفن  راهچ 
هب ار  وراد  اذـغ و  زج  اه  هلومحم  همه  ددرت  درک و  ارجا  مه  ار  هفرط  کـی  هماـنعطق  هرخـالاب  وا  درک . عطق  ار  ناریا  اـب  کـیتاملپید  طـباور 

تلایا ات  دوش  یم  هداد  تصرف  تعاس  ، ?? رگید  ياه  تاملپید  و  نتگنـشاو ) رد  ناریا  ترافـس  رادراک   ) هاگآ یلع  هب  درک . عونمم  ناریا 
ناریا اب  هطبار  عطق  رطاخ  هب  رتراک  زا  ینیمخ  ماما  تسا . هدش  اپ  رب  نشج  ییوگ  نارهت  رد  اما  دنتسه  تحاران  نانآ  دننک . كرت  ار  هدحتم 

یله تشه  تاجن  تایلمع  تسا ». هدرک  دیما  عطق  ناریا  رد  ذوفن  زا  اکیرمآ  هک  تسانعم  نیا  هب  طباور  عطق  :» دیوگ یم  دنک و  یم  رکـشت 
اهنآ دندمآرد . زاورپ  هب  رصم  رد  یفخم  یهاگدورف  زا  زین  يربارت  - ??? یس  امیپاوه  شـش  دندرک . زاورپ  ستنـسنیو  وان  زا  گرزب  رتپوک 

ياـنیلوراک گارب ، تروف  رد  هورگ  نیا  دـندوب . هدرک  نیرمت  دوـخ ، هژیو  تیرومأـم  يارب  اـکیرمآ  یبرغ  بوـنج  ياهارحـص  رد  اـه  هاـم 
ياه قاتا  هب  ندش  دراو  دننام  یناهگان  ياهراک  يارب  دندوب و  هدز  ودرا  دوب ، نادنز  ًالبق  هک  یهاگودرا  رادراخ  ياه  میـس  تشپ  یلامش ،

ياروش رتراک   ???? لیروآ )  ??  ) ?? نیدرورف   ?? رد  دندوب . هدرک  نیرمت  ور  شیپ  حناوس  راجفنا  صوصخم و  ياه  کنیع  اب  کیرات 
ستنسنیو زا   RH- ?? رتپوک  یله  تشه  دوش . ارجا  تاـیلمع  اـت  دـش  هتفرگ  میمـصت  تعاـس  کـی  زا  سپ  درک و  راـضحا  ار  یلم  تینما 

شا یموینیمولآ  ياه  هرپ  نتشادرب  كرت  رطاخ  هب  رتپوک  یله  نیلوا  دندش . يرارطضا  دورف  ای  تشگزاب  هب  روبجم  یکی  یکی  اما  هتساخرب 
هچیرد ندـش  دودـسم  رطاـخب  داد و  تسد  زا  دوـب ) يرورـض  بش  رد  زاورپ  يارب  هک   ) ار شپوکـسویژ  زین  نیمود  دـش . دورف  هـب  روـبجم 

نآ اهیناریا  هک  کی  يارحص  هب  رتپوک  یله  نیلوا  بش  هقیقد  تعاس 50/12  دش . رب  امیپاوه  وان  هب  تشگزاب  هب  روبجم  شا  هدـننک  کنخ 
ار اهرتپوک  یله  زاورپ  سدنهم  . » دـمآ تاقالم  لحم  هب  تعاس  کی  زا  سپ  مه  رتپوک  یله  نیرخآ  دیـسر و  دـندناوخ  یم  ماداب  تشپ  ار 

تیلاعف هب  رداق  هدنام  یقاب  رتپوک  یله  شـش  زا  یکی  کیلوردیه  متـسیس  تفگ  تایلمع ) هدـنامرف   ) ثیو کب  یلراچ  هب  درک و  یـسررب 
زا ار  ناگورگ  یـس  ودـنامک و   ?? ناوت  یمن  رتپوک  یله  جـنپ  اب  هک  ارچ  تسا . هدروخ  تسکـش  ًالمع  یبآ  ياـه  غارچ  تاـیلمع  تسین .

تعاس ارحـص  رد  دنک . یم  تقفاوم  تایلمع  فقوت  اب  رتراک  میا ». هدروخ  تسکـش  ام  ایادـخ ، دـیوگ «: یم  ثیو  کب  درک . جراخ  ناریا 
زا یکی  کـیدزن  يرگید  فرط  هب  اـت  دوش  یم  دـنلب  اوه  رد  رتم  تشه  - تفه دودـح  اـهرتپوک  یله  زا  یکی  ناـبلخ  تسا . دادـماب  ?? /? 

قرغ ماداب  تشپ  هاگان  دفاکش . یم  ار   C ??? - امیپاوه نیزنب  نزخم  شا  هرپ  دـش ، یم  جـک  فرط  نآ  هب  هک  روط  نامه  دورب . اه  يربارت 
تعرس هب  اهودنامک  دنوش . یم  هجوتم  ناهج  همه  عقاو  رد  درک . هدهاشم  اهرتمولیک  زا  ناوت  یم  ار  شتآ  ياه  هلعش  دوش و  یم  شتآ  رد 

رد ار  داسجا  دننک و  یم  زاورپ  رـصم  دصقم  هب  اه  C . ??? - دنا هتخوس  شتآ  رد  رادگنفت  هس  همدخ و  جنپ  دـنوش . یم  اه   C ??? - راوس
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يا هینایب  رد  هعمج  بش  همین  دیفـس  خاک  نتگنـشاو - : » دـننک یم  مالعا  ار  ربخ   ?? تعاس ?/ رد  اه  يرازگربخ  دـنراذگ . یم  اـج  ناـمه 
وغل ینف » صقن   » تلع هب  دوب ، هدـش  حرط  نارهت  رد  ییاکیرمآ  ياهناگورگ  تاجن  يارب  هک  يا  هناروسج  یماظن  تاـیلمع  هک  درک  مـالعا 
سپ  ??? زور :  تسا » . هدش  رجنم  همدخ  تشه  گرم  هب  ناریا  يارحـص  رد  نیمز  يور  ییاکیرمآ  رتپوک  یله  ود  دروخرب  تسا . هدـش 
ياه ییاراد  ندـنادرگزاب  دـنک ؛ یم  مالعا  اهناگورگ  يدازآ  يارب  ار  يا  هناگراهچ  طورـش  ینیمخ  ماما  هرخالاب  شکمـشک  اه  تدـم  زا 
ناسآ مود  طرـش  ناریا . هیلع  اکیرمآ  ياهاعدا  وغل  اکیرمآ و  رد  ناریا  ياهییاراد  ندرک  دازآ  ناریا ، روما  رد  هلخادم  مدـع  هب  دـهعت  هاش ،
رگید هرابرد  دسانـش . یم  تیمـسر  هب  ار  ناریا  لالقتـسا  هدـحتم  تلایا  دـیوگ  یم  اـکیرمآ ) هجراـخ  روما  ریزو   ) یکـسام دـنومدا  تسا .
شیپ هام  دـنچ  هک  ارچ  دوش ، اکیرمآ  ناریا و  هطـساو  دـهاوخ  یم  ریازجلا  زا  رتراک  دـننک . یم  لمع  هناطاتحم  رایـسب  اـهییاکیرمآ  طـیارش 
ناریا تلود  یگدنیامن  دنک  یم  اعدا  هک  ییابطابط  قداص  رویرهـش   ?? ?? و  رد  نایم  نیا  رد  دوب . هدرک  عطق  ار  ناریا  اب  شطباور  رتراک 

هنامرحم تاقالم  نیا  نابزیم  یبرغ  ناملآ  نب ، رهـش  دـنک . یم  رادـید  اـکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  نواـعم  رفوتـسیرک ، نراو  اـب  دراد  ار 
ود دوش  یم  دهعتم  ناریا  : » دـیوگ یم  رفوتـسیرک  هب  اهناگورگ  يدازآ  يارب  ناریا  طیارـش  مالعا  نمـض  اهرادـید  نیا  رد  ییابطابط  تسا .

شیپ عوضوم  هک  دراد  رارصا  ییابطابط  هسلج  نیا  رد  دش ». دنهاوخ  دازآ  اهناگورگ  اکیرمآ ، ناریا و  نایم  يدادرارق  ياضما  زا  سپ  زور 
تـسایر تاـباختنا  یتاـغیلبت  نارنخـس  ناونع  هب  رتراـک  تیعقوم   ??? زور :  دـبای . همتاـخ  يریگ  ناـگورگ  درگلاـس  نیلوا  ندیـسر  ارف  زا 

یبصع یـشنکاو  ای  هابتـشا  اما  درک  یم  یمتح  ار  رتراک  باختنا  اهناگورگ  تمالـس  اـب  تشگرب  دوب . هبل  ود  يریـشمش  نوچمه  يروهمج 
رب ناریا  رد  یسک  هچ  هک  دریگب  میمصت  تسناوت  یم  هدحتم  تالایا  ینامز  : » تشون لگیپشا  درک . یم  گنررپ  ار  ناگیر  دلانور  ياهدیما 

ار هدـحتم  تالایا  يروهمج  تسایر  تاـباختنا  تشونرـس  دـناوت  یم  نارهت  رد  یهللا  تیآ   ، ???? رد  زورما ، اـما  دنیـشنب ، تردـق  دنـسم 
یم اه  ینیئوخ  يوسوم  دمحم  دوب . يریگ  يأر  هناتـسآ  رد  سلجم  زین  نارهت  رد  دندش ، یم  تاباختنا  هدامآ  همه  اکیرمآ  رد  دنک ». نییعت 

نویـسیمک دننک ». زاورپ  ناریا  زا  اکیرمآ ) تاباختنا  بش   ) هبنـشود دنناوت  یم  اهناگورگ  دریذپب ، ار  ام  طیارـش  هدحتم  تلایا  رگا  : » دـیوگ
ناگدـنیامن دوب ، هدـش  عورـش  هنامرحم  يا  هسلج  رد   ?? نابآ  هبنـشکی ?  زور  رد  ثحب  دوب . هدرک  نیمأت  ار  ینیمخ  ماما  رظن  راـهچ ، هژیو 

رتراک نیمز  رد  پوت  نونکا  دروآ . يأر  داهنـشیپ  دـنداد و  يأر  سپـس  دندینـش و  دـناوخ  یم  اـه  ینیئوخ  يوسوم  هک  ار  نویـسیمک  رظن 
اب هک  مینک  تقفاوم  یطیارـش  اب  میهاوخ  یم  مییوگ  یم  ام  :» دـیوگ یم  رتراک  دـهد . روبع  نادـیم  هناـیم  زا  ار  پوت  دـناوت  یمن  اـما  تسا .

رفوتـسیرک نراو  دریگ . یم  دوخ  هب  يرت  عیرـس  دـنور  تالوحت  رتراک ، ندرواین  يأر  زا  سپ   ??? زور :  دـشابن ». ضراعم  اکیرمآ  نیناوق 
راظتنا تارکومد  رجنیـسیک  يرنه  داد .»  یگتـسب  اه  یناریا  هب  شا  هیقب  :» دنک یم  دیکأت  دـیوگ و  یم  ریازجلا  هطـساو  هب  ار  اکیرمآ  خـساپ 
ًالوصا هدحتم  تالایا  دعب  زور  دـنچ  دـنوش . دازآ  دریگ ، تسد  رد  ار  تردـق   ???? هیوناژ )  ) ?? يد   ?? رد  ناگیر  هک  نیا  زا  لبق  دراد 
خـساپ ریزو ، تـسخن  ییاـجر  اـما  دراذـگ  یم  یقاـب  هرکاذـم  يارب  ار  تاـیئزج  دریذـپ و  یم  ار  هناـگراهچ ) طورــش  ناـمه   ) ناریا هیناـیب 

هلأسم مه  روشک ، یلاع  ناوید  سیئر  یتشهب  هللا  تیآ  دوش . یم  ییاکیرمآ  ددـجم  خـساپ  راتـساوخ  دـناوخ و  یم  مهبم  ار  اـه  ییاـکیرمآ 
دازهب دوش . یم  ناریا  تلود  میلـست  اکیرمآ  خـساپ  نیرخآ  يد   ?? بش   ?? تعاس  رد  هکنیا  ات  دـنک  یم  حرطم  ار  اه  ناگورگ  همکاحم 

رد اکیرمآ  روهمج  سیئر  مکح  ساسارب  هک  ار  ناریا  ياه  هدرپس  هیلک  تسا  هدش  دهعتم  اکیرمآ  دیوگ «: یم  یناریا  هدننک  هرکاذـم  يوبن 
زیراو ثلاث  روشک  يزکرم  کناب  باسح  هب  اهناگورگ  يدازآ  زا  لبق  تسا  هدـش  فیقوت  اهنآ  ییاپورا  بعـش  ییاـکیرمآ و  ياـه  کـناب 

هب ریازجلا  دادرارق  زا  جراخ  يا  هرصبت  ندوزفا  اب  ار  اهناگورگ  يدازآ  هدحتم  تالایا  اما  تسایهم  اهناگورگ  يدازآ  يارب  زیچ  همه  دنک ».
هب ریازجلا  هینایب  : » دیوگ یم  يوبن  دازهب  دنوش . یم  هدنادرگزاب  هاگتـشادزاب  هب  ًاددجم  دابآ  رهم  هاگدورف  زا  اهناگورگ  دزادـنا . یم  قیوعت 

دوب هدرک  رداص  ار  ناریا  هدش  دودـسم  ياه  هدرپس  زا  فیقوت  عفر  نامرف  اکیرمآ  روهمج  سیئر  هدیـسر و  اکیرمآ  ناریا و  نیتلود  ياضما 
اما دنوش ، دازآ  اهناگورگ  ات  دـننک ، زیراو  یـسیلگنا  کناب  هب  ار  ناریا  ياه  هدرپس  ییاکیرمآ  ياه  کناب  هک  میتشاد  راظتنا  هظحل  ره  ام  و 

شرازگ یجراخ  ياه  يرازگربخ  هک  تسا  ییوران »  » نامه نیا  تشاد و  یگزات  ًالماک  ام  يارب  ییاـکیرمآ  ياـه  کـناب  ریخا  تشادداـی 
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کناب هک  میتسه  رظتنم  ام  دوب . هدـش  در  ناریا  طسوت  ًالبق  هک  تشاد  دوجو  ریازجلا  هینایب  فالخرب  یبلاطم  تشاددای  نیا  رد  دـنهد و  یم 
ذاختا يدیدج  تامیمصت  ًاملـسم  دریگن  ماجنا  راک  نیا  رگا  دننک و  زیراو  سیلگنا  يزکرم  کناب  هب  ار  ناریا  ياه  هدرپس  ییاکیرمآ  ياه 

هب ار  اهیناریا  ناگیر  دلانور  دندرک . للعت  ناگیر  رتراک و  نایم  يروهمج  تسایر  رتفد  ضیوعت  نامز  ات  اهیناریا   ??? زور :  دـش . دـهاوخ 
ياه ملیف  رد  زونه  دـنک  یم  رکف  ناـگیر  میریگ . یمن  يدـج  ار  فرح  نیا  اـم  : » تفگ یناریا  ریزو  کـی  لـباقم  رد  درک و  هیبشت  اـهربرب 

هدیشک شبآ  همه  هک  دنتـسه  يا  هویم  لثم  اهناگورگ  :» دنک یم  هفاضا  وا  دشاب ». هتـشاد  هنایـشحو  ياهراتفر  دیاب  دنک و  یم  يزاب  نرتسو 
هک ینویبالقنا  دندقتعم  يرایسب  دنتـسه . نیمز  يور  زونه  اه  گنییوب  دننک ؛ یم  هنیاعم  ار  اهناگورگ  يریازجلا  ياه  کشزپ  تسا » . هدش 

سیئر رتراک  هک  یتاظحل  رد  و  داد . دـنهاوخ  شباذـع  رتراک ، يروهمج  تسایر  قیاقد  نیرخآ  ات  دوب ، هدرک  لاـبند  گرم  مد  اـت  ار  هاـش 
تعیاشم اکیرمآ »  رب  گرم  » راعـش اب  اهامیپاوه  درک . یم  كرت  ار  دابآرهم  هاگدورف  ییاکیرمآ   ?? اـب  يریازجلا  ياـمیپاوه  دوبن ، روهمج 

دوب  ??? زور  نارهت  تقو  هب  بش  هب ?  هقیقد  دندش ? . مگ  یباتهم  بش  یکیرات  رد  دندرک و  كرت  ار  ناریا  كاخ  اهامیپاوه  دندش . یم 
؟ دـهاوخ یم  هچ  ام  زا  اکیرمآ  طبترم : تالاقم  اکیرمآ . ناریا و  هطبار  هنوگره  ندـش  مامت  هیبش  ًاقیقد  دوب ، هدـش  ماـمت  عوضوم  رگید  هک 
رب ینییبـت  يزیتـس  رابکتـسا  اـت  يزیتـس  برغ  یناـمتفگ  لوحت  ریـس  یـسوساج  هنـال  ریخـست  دروم  رد  اـهینیئوخ  يوسوم  اـب  وگ  تفگ و 

، اکیرمآ یسوساج  هنال ي  ریخست   ) مود بالقنا  باتک  یفرعم  یمالسا  بالقنا  رد  هدشحرطم  یلصا  ياهراعش  یسررب  یبرغهن » یقرشهن ، »
نایوجشناد زا  تسرپ  نادزیروپ  رتکد  اب  هبحاصم  ! دش عورـش  فیرـش  زا  راک  تسکـش  ای  يزوریپ  یـسوساج  هنال  ریخـست  اهدمایپ ) راثآ و 

www.irdc.ir عبنم : ییاکیرمآ  ناگورگ  نتخیرگ 6  يارجام  ، ناریا زا  يدوویلاه  رارف  ماما  طخ  وریپ 

لاس 1359 رد  اههاگشناد  یلیطعت  يارجام 

هب يدـیدج  ياـهداهن  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هدــیکچ : داـهن  نـشور  دــیهان  : هدنــسیون لاـس 1359  رد  اههاگــشناد  یلیطعت  يارجاــم 
مغریلع اهداهن  اهنامزاسزا و  يرـس  کی  همه  نیا  اـب  دـنداد . هیور  رییغت  بـالقنا  تهج  رد  قباـس  ياـهداهنزا  يرایـسب  دـندمآدوجو و 

تقیقح رد  تسادراوم  نیا  يهلمج  زا  ناریارد  یلاع  شزومآ  شزومآ و  يهلوقم  هک  دـندنامیقاب  ریغت  نودـب  نانچمه  ییاـنبور  تارییغت 
هدرواینناغمرا هب  شیارب  مه  ینادنچ  يهرمث  هدید ـ  دوخ  هب  ار  هناگیب  ياهشزومآو  اهوگلا  اههبرجت ، عاونا  اهلاس  هک  ناریا  رد  هاگـشناد 

نوگرگد هعماج  ياهداهن  زا  يرایـسب  رادهشیر ، بالقنا  ره  رد  دوبندوخ  تایح  يهمادا  هب  رداـق  رگید  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  اـب  دوب ـ 
هژیوب دوخ  صاخ  ياهیگژیو  يهمه  اب  زین  ناریا  یمالـسابالقنا  دـنوشیم . نآ  نیزگیاـج  رتهتفاـی  لـماکت  رتیقرتم و  ياـهماظنو  هدـش 

يرایـسب دـندمآدوجو و  هـب  يدـیدج  ياـهداهن  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دـشاب . انثتــسم  هدـعاق  نـیا  زا  دـناوتیمن  نآ  ینیوکتياـههویش 
نانچمه ییانبور  تارییغت  مغریلع  اهداهن  اهنامزاسزا و  يرـس  کی  همه  نیا  اب  دـنداد . هیور  رییغت  بـالقنا  تهج  رد  قباـس  ياـهداهنزا 

اهلاس هک  ناریا  رد  هاگشناد  تقیقح  رد  تسادراوم  نیا  يهلمج  زا  ناریارد  یلاع  شزومآ  شزومآ و  يهلوقم  هک  دندنامیقاب  ریغت  نودب 
بالقنا يزوریپ  اب  دوب ـ  هدرواـینناغمرا  هب  شیارب  مه  ینادـنچ  يهرمث  هدـید ـ  دوخ  هب  ار  هناـگیب  ياـهشزومآو  اـهوگلا  اـههبرجت ، عاونا 

ياهلاسرد 1357 و 1358 ناریا  ياههاگشناد  يهدنهد  لیکـشت  ناکرا  تیعـضو  فلا ـ  دوبندوخ . تایح  يهمادا  هب  رداق  رگید  یمالـسا 
دوـب هدـش  لـیطعت  اـههناخراک  تارادا و  سرادـم  نوـچمه  اههاگـشنادرد ، یلیــصحت  تیلاـعف  یمالــسا  بـالقنا  يزوریپ  يهحوـبحب  رد 

زا اههاگشناد  یلیصحت  تیلاعف  دیدجت  زا  سپ  دندرکیم . یـسایستیلاعف  اههاگـشناد ، رد  يرتفد  رارقتـسا  اب  یـسایس  فلتخم  ياههورگو 
هب زین  اهتیلاعف  اههورگ و  نیا  زا  یمظعا  شخب  تفایهمادا  نانچمه  اههاگـشناد  رد  یـسایس  ياـهتیلاعف  اـههورگ و  روضح   1357 دنفسا

ياهتیلاعف لباقم  رد  یمالـسا  ياهنمجناو  اههتیمک  بلاق  رد  یمالـسا  بالقنا  يربهر  ماظن و  هب  رادافو  ياهورین  وتشاد  قلعت  نافلاخم 
نیا خـیراترد  هک  يراـتخمدوخ  لـمع و  يدازآ  یعون  زا  ناریا  ياههاگـشناد  عقاو  رد  دـندرکیم . رطخساـسحا  فلاـخم  ياـههورگ  نیا 

هاگشنادزا جراخ  یسایس  ياهنامزاس  اب  بلغا  ییوجشناد  یسایس  ياههورگ  ، اههاگشناد رثکا  رد  دندربیم و  هرهب  دوب ، ریظنیب  تاسسؤم 
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تیریدـم ياروش  تسرپرـس  فیـصوت  تشادـن  یهاگـشناد  تلاسرهب  یطابترا  هک  دـنتخادرپیم  ییاـهتیلاعف  هب  دـندرکیم و  يراـکمه 
: دـیوگیم وا  دـهد . هئارا  ار  طیارـشنآ  زا  ییایوگ  ریوصت  دـناوتب  دـیاش  نامز  زا  ههرب  نآ  رد  نارهت  هاگـشنادتیعضو  زا  نارهت  هاگـشناد 

بالقنا زا  نوگانوگ  ياهشنیب  اب  يدارفا  تشادـن  دوجو  یبتکم  يهطباضاهنامزاس  نالوئـسم  باختنا  رد  نوچ  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  »
هاگـشناد تقوم  تیریدم  درکیم و  كرد  مالـسا  بالقنازا و  هک  درک  لمع  نانچنآ  سکره  دنتفرگ و  تسدرد  ار  روشک  روما  مالـساو 

لثم هاگشناد  دنفسا 1357 ـ   13 میتفریذپ ـ  ارتیلوئسم  نیا  ناگرزاب  سدنهم  رارصا  هب  هک  یماگنه  ام  دوبن . انثتسم  هدعاقنیا  زا  زین  نارهت 
يهطوحم رد  نتفیچ  میظعکنات  دـنچ  دوب . یـسایس  ياـههورگ  راـیتخا  رد  تشاد و  ییانثتـسا  ًـالماک  عضو  یتکلمم  ياـهنامزاس  بلاـغ 

ینف يهدکـشنادرد  يرگید  مولع و  يهدکـشناد  رد  یکی  قلخ  ناییادف  قلخ و  نیدهاجمیکیرچ  نامزاس  ود  دوب و  هدش  كراپ  هاگـشناد 
حتف مدرمتسد  هب  نایتوغاط  يهناخ  زا  هک  دوب  یلیاسو  هحلسا و  رابناو  هتیمک  زکرم  هاگشناد  دجـسم  دندادیم و  یماظن  تامیلعت  مدرم  هب 

ار هاگشناد  مینکریاد و  رتدوز  هچره  ار  اهسالک  ماما  نامرف  قبط  میدوبروبجم  ام  یطیارش  نینچ  رد  دشیم . هدروآ  اجنآ  هب  دیدرگیم و 
اههاگشناددنتشاد یعس  ماظن  یبالقنا  نارازگراک  سرد  ياهسالک  لیکـشت  زا  سپ  میدش »  قفوم  راک  نیا  ردو  مینادرگرب  يداع  عضوهب 

شنیزگ اههاگــشناد ، روـما  يهرادا  تیریدــم و  يهوـحن  دوـب ، رظندــمرما  يادــتبا  رد  هـک  يزیچ  دــنربب و  شیپ  یمالــسا  ریــسم  رد  ار 
رد ماظن  رییغت  بالقنا و  عوقو  دوجو  اب  مایا ـ  نیمه  رد  هتبلا  دوب . یهاگـشناد  ياضف  رب  مکاح  وج  هاگـشناد و  نانکراک  وجـشناد و  ، داتـسا
نآ رد  هک  دوبهدـمآ  اتـساک » رتـیپ   » ملق هب  سرپدـتیانوی  شرازگ  هب  تسا  هدوب  شیازفا  هبور  اـکیرمآ  رد  یناریا  نایوجـشناديهدع  ناریا ـ 

لوغـشم ندـناوخ  سرد  هب  رگید  ياهازیواب  زین  نت  رازه  رگید و  ياههاگـشناد  رد  لیـصحت  يازیو  اب  یناریا  رازه  60 نابآ 1358 ـ ناـمز ـ 
. دندوب دازآیسرد  دحاو  ندنارذگ  رد  دندادیمن و  ناشن  ياهقالع  ندناوخ  سرد  هب  نایوجـشناد  روکذم ، ياهییاسران  رب  هوالع  دندوب .
زا 11 رتشیبرفن  اهنت 2866  هدش  مان  تبث  يوجـشناد  دادعت 5490  زا  1357ـ1358  لاس لوا  مرت  رد  تعنـص  ملع و  هاگـشناد  رد  لاثم  يارب 
زا نایوجـشناد  یلو  دوـب ، هدـش  مـهارف  هجدوـب  هاگـشناد و  رداـک  سـالک  ، داتـسا لـیبق  زا  تاـناکما  ماـمت  ینعی  دـندنارذگ ؛ سرد  دـحاو 

ییاهربخ اـهثحب و   1358 یلیـصحت 1357 ـ لاـس  زا  سپ  دـنتخادرپیمشزومآ . زا  ریغ  رگید  ياـهتیلاعف  هب  دـندرکن و  يرادربهرهبنآ 
یط زین  یمالسا  بالقنا  نیدهاجم  نامزاس  دیسریمشوگ . هب  یگدنزاس  داهج  رد  نایوجشناد  تکرش  اههاگشناد و  ندش  لیطعتنوماریپ 
داهج ياـهتیلاعف  ماـجنا  روظنم  هب  دیدجیلیـصحت  لاـس  رد  اههاگـشناد  تسخن  مرت  اـت  دوب  هتـساوخ  نایوجـشناد  وتلود  زا  ياهیعـالطا 

هب هک  دنکیم  ناعذا  دهدیمار و  هامرهم  رد  اههاگـشناد  ندش  هدوشگ  زا  ربخ  یلاع  شزومآ  گنهرفریزو و  یلو  دوش ، لیطعت  یگدنزاس 
تروص ره  رد  دـنهدیمهمادا . ار  دوخ  راک  یعیبط  دـنور  سرد  ياهسالک  یگدـنزاس  داهجرد  نایوجـشناد  يهمه  تکرـش  مدـع  لـیلد 

یساسایتارییغت ینوگرگد و  ماجنا  موزل  زا  ناشن  اهنآ ، عفر  يارب  نارازگراک  شالتو  اههاگـشناد  رد  روکذم  تالـضعم  لیاسم و  دوجو 
ات تشاد  یعـس  نوگاـنوگ  ياههاگدـید  اـب  یبزح  هورگ و  ره  عـقاورد  دیـسریم . ماـجنا  هب  دـیاب  ماـیا  رورم  هب  هک  تـشاد  اههاگـشناد  رد 

اهراک و ات  تشگیم  بجوم  رگیدـکی  درکلمعزا  اههورگ  داقتنا  ارآ و  ندوبن  یکی  اـهرظن ، فـالتخا  یلو  دـیامن ، داـجیا  يداـینبتارییغت 
ندش هدیـشک  اههاگـشناد ، دح  زاشیب  ندش  یـسایس  دوجوم ، یگنهرف  للع  تالـضعم و  نیا  رب  هوالع  دتفاقیوعت . هب  یحالـصا  تامادقا 

دـش ثعاـب  یهاگـشنادتایح  تاـییزج  رد  یـسایس  روـما  يهلخادـم  اههاگـشناد و  تیزکرمهب  یبزح  یـسایس و  تاـفالتخا  لـصف  لـح و 
هک اریللع  دـیاب  هلأسم  نیا  رتهب  كرد  روظنم  هب  هتبلا  دـهد ؛ خر  یلاع ـ  شزومآ  ردینوگرگد  یگنهرف ـ  بالقنا  ناونع  تحت  ياهدـیدپ 

کیژولوئدیا و یکلسم  ياهثحب  لاس 1357 ، رد  اهسالک  عورـش  ودب  زا  درک . وجوتسج  عیاقو  لد  رد  دش ، هدیدپ  نیا  داجیا  هب  رجنم 
ياهینارنخـسو تاعامتجا  دوب . نایرج  رد  تیریدم  یـشزومآ و  رداک  نایوجـشنادنایم  اههاگـشناد ، ياههطوحم  اهسالک و  رد  یـسایس 

تالداجم تافالتخا و  يهمه  یلک  روط  هب  دندوب . هدرک  رقتـسم  اههاگـشنادرد  ار  دوخ  رتافد  یـسایس  ياههورگ  دشیم . لیکـشت  فلتخم 
هیامرـس مسیلایرپما و  اب  هزرابم  يدازآ  دننام  اههتـساوخ  رگیدو  یموق  تابلاطم  ناتـسدرک  لیاسم  بالقنا ـ  زا  سپ  یـسایس  ياهضراعتو 

يهمه هجیتن  رد  دشیم . سکعنم  اههاگـشناد  يهطوحمرد  رگید  ياجره  زا  رتشیب  ماظن و ـ... يربهر  رد  اههورگ  یـسایس  تکراشم  يراد 
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رد دشابهتشاد . هبلغ  یهاگشناد  یتاقیقحت و  یملعتیلاعف  رب  یسایس  تیلاعف  دشیم  ثعاب  هک  دزیم  نماد  ار  ییاهشلاچو  ثحابم  اهنیا 
اهوریننیا دندش . لاعف  اههاگـشناد  رد  یـسایس  یگنهرف و  فلاخم  ياهتیلاعفاب  هلباقم  رد  يربهر  ماظن و  هب  رادافو  ياهورین  لاس 1358 ،

ناـمزاس یمالـسا و  يروـهمج  بزح  دـننام  ییاـههورگ  بلاـقرد  هچ  یبـالقنا ـ  ياـهداهن  بـالقنا و  ياروـش  نالوئـسم ـ  حطـس  رد  هـچ 
هعماج و یگنهرف  یـسایس و  لـمع  راـکتبا  هک  دندیـشوکیم  ییوجـشناد  یمالـسا  ياـهنمجنا  بلاـق  رد  هچ  یمالـسا  بالقنانیدـهاجم 

فرصت درکیور ، نیا  یتایلمع  ياهدومن  نیرتزرابزا  دریگب . رارق  يربهر  ماظن و  هب  رادافو  یبالقنا  یمالـسا ـ  ياهورین  تسدرد  هاگـشناد 
حرطم ياهنایرج  زا  یکی  هب  ماما  طخوریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  ناونع  هب  هک  دوب  یناسک  طسوت  هام 1358  نابآ  رد 13 اکیرمآ  ترافس 
افعتـسا تقوم  تلودسییر  ناگرزاب  يدهم  سدنهم  اهنآ ، مادقا  زا  دعب  زور  کی  تسرد  دـندشلیدبت و  هاگـشناد  هعماج و  رد  یـسایس 

یجراختسایس رد  یمالسا  يژولوئدیا  رب  ینتبم  یبالقنا  ياهشور  هب  هک  ماظن  وبالقنا  ناراکردنا  تسد  زا  هدع  نآ  بیترت  نیدب  درک .
، رگیديوس زا  دنتشادرب . هار  رـس  زا  ار  دوخ  یتازرابم  فادها  دربشیپ  عناومزا  یکی  دندوب ، دقتعم  لیاسم  اب  عطاق  ياهدروخرب  یلخاد و  و 

ببسنیدب دننک . بلج  دوخ  هب  ار  اههجوت  اهنآ  ات  تشگ  بجوم  اههاگـشنادطیحم  رد  یکیزیف  ياهدروخرب  ًانایحا  یتدیقع و  تافالتخا 
موزل رب  دنتخادرپ و  هلأسم  نیا  یـسررب  هب  بالقنا  ربهر  روضح  ردیهاگـشناد  یتلود و  يهبتر  یلاع  نالوئـسم  رویرهش 1358 ، رخاوا  رد 

اههاگشناد طیحم  رد  یسایس  تارهاظت  يرازگرب  لاس  نامهدنفسا  لیاوا  رد  یلو  دندرک ؛ دیکأت  اههاگـشناد  رد  مارآ  نما و  یطیحمداجیا 
ـ  یـسایس نواعم  ببـس  نیدب  دنداد . زورب  دوخ  زا  يرتشیبتیلاعف  فلتخم  بازحا  سلجم  تاباختنا  دـعوم  ندیـسرارف  اب  اریز  ، دـش عونمم 

یسایس ياهلاجنج  زا  هاگشناد  طیحم  نتـشادهگنرود  تهج  هب  دندرک  ررقم  هاگـشناد  تسایر  يهرواشم  اب  روشک  ترازوتقو  یعامتجا 
دندوب و رقتـسم  اههاگـشناد  رد  نانچمه  یـسایسبازحا  رتافد  اما  دـبای ؛ لاقتنا  رگید  یلحم  هب  یـسایس  بازحا  اههورگهب و  طوبرم  مسارم 

یلاوتم تالمح  دروم  نارهتهاگـشناد  هک  يوحن  هب  دـشیم ، دـیدهت  زین  جراخ  زا  هکلب  دوب ، لالحمـضا  لاحرد  لخاد  زا  اهنت  هن  هاگـشناد 
نایم دوجوم  ياهییاسرانو  هاگـشناد  تلزنم  تینما و  نادـقف  هاگـشناد  يهرادا  رما  رد  یفیلکتالبنوچ  یلماوع  نایم  نیا  رد  تفرگرارق و 
يارب بـالقناياروش  تقو  سییر  لـیلد  نیمه  هب  دروآ . مهارف  ار  ییاهدادـیور  نینچعوـقو  تاـبجوم  نادـنمراک  نایوجـشناد و  ناداتـسا 

ات دادرارق  نارهت  هاگـشناد  تیریدـم  تأـیه  راـیتخا  رد  تاررقم  قـبط  اریهاگـشناد  ماـت  تاراـیتخا  یعیاـقو  نـینچ  يهـمادا  زا  يریگوـلج 
یتدـیقع و یـسایس  ياههورگ  لاح  ره  رد  دـننک . هراداار  اهنآ  هتخاس و  مارآ  ار  یملع  زکارم  نیا  يهتفـشآ  عاـضوا  دـنناوتب  هلیـسونیدب 
یـشزومآ و ياـهدرکراک  دشیمرتجنـشتم و  اههاگـشناد  عاـضوا  زور  هب  زور  دـندرکیمن و  لـمحت  ار  رگیدـمه  قفاوم  فلاـخم و  ینید 

اتسار نیا  رد  تفرگیمرارقیتدیقعو  یسایس  تافالتخا  عاعـشلا  تحت  اههاگـشناد  رد  ياهفرح  وینف  یملع  یلیـصحت  تیلاعف  یـشرورپ و 
ياهشزراتیمکاح هب  زین  ناقفاوم  دـندوب و  تردـق  رد  دوخ  ندـش  میهـس  مسیلایرپمااب و  هزراـبم  يربارب و  يدازآ و  راتـساوخ  ناـفلاخم 

ات لاس 1359  يادتبا  زا  اههاگشناد  تالوحت  ب ـ  دندرکیم . دیکأت  هدز  قِرشو  هدزبرغ  رـصانع  فذح  هاگـشناد و  هعماج و  رب  یمالـسا 
ذاختا نومضم  نیدب  ياهزات  تامیمصت  نارهتهاگشناد  يهیکزت  یبالقنا  ياروش  1359 ـ  دیدج ـ  لاس  ندیسرارف  اب  یگنهرفبالقنا  مالعا 

نیا تیاـمح  دروم  هک  يدارفاو  ناریگبِوقح  نینچمه  دـندوب ، كاواـس  وضع  ًـالبق  هک  یناـنکراک  نایوجـشناد و  ناداتـسا  يهیلک  هک  درک 
يهیلک نمـض  رد  دـنوشرانکرب . راک  زا  دـیاب  نمهب 1345  زا  دـعب  هباشم  لـغاشم  ناـبحاص  نیـسلجميالکو  ارزو و  زین  دـندوب و  ناـمزاس 
رابرداب دوخ  صاخ  طباور  لیلد  هب  ای  هتـشاد  تکرـش  یـشیامرف  بازحاو  اهنامزاسرد  لوئـسم  ای  وگنخـس  هدـنیامن  ناونع  اـب  هک  یناـسک 
هاگـشناد رد  تیریدـم  تسپ  هنوگره  زارحا  زا  دنتـشاد  یهاگـشناددض  ییوجـشناد و  دـض  عضاوم  ای  هدومن  بصغ  ار  ییاهماقم  یتنطلس 

همانرب نامزاس  سییر  یلاع و  شزومآ  گنهرف و  ریزو  همانرب  نامزاس  رد  رواشم  ریزو  تقوم ـ  تلود  ریزو  هس  مایا  نیا  رد  دندناممورحم .
ترازو سیسأت  زا  دعب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دنتفرگ . هدهع  رب  ار  یلاع  شزومآ  تاسـسؤم  اههاگـشناد و  يانما  تأیهفیاظو  هجدوب ـ  و 

یتلود یملع  یلاع  تاسسؤم  يانما  ياهتأیه  نوناق  ماجنارس  اههاگشناد ، لالقتسا  يهشیدنا  دشر  لاسرد 1346 و  یلاع  شزومآ  مولع و 
ياهتأیه یمامت  بالقنا  ياروش  يهدـحاويهدام  بجوم  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  اما  دیـسر ، بیوصتهب  هامدنفسا 1350  رد 
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دای ریزو  هس  يهدهع  هب  نآ  يهفیظوو  دـندش  لحنم  یتلود  ریغ  یتلود و  زا  معا  یـشهوژپ  یلاع و  شزومآتاسـسؤم  اههاگـشناد و  يانما 
هکنآ ات  دنام  یقاب  لاس 1369  ات  تفرگدوخ و  هبار  انما » ياهتأیه  نیشناج  يرفن  هس  تأیه   » ناونع اهدعب ، تأیه  نیا   » تفرگ رارق  هدش 

و 23/12/1367 خروـم 9  و 183   181 تاسلج یط  یـشهوژپ  یلاع و  شزومآ  تاسـسؤم  اههاگـشناد و  يانماياهتأیه  لیکـشت  نوناـق 
ياج هب  نت  هس  نیا  باصتنا  تروص  ره  هب  دیدرگ ». تیوقت  انما  تأیه  يهتسرون  لاهن  دیـسر و  بیوصتهب  یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش 

نیدرورف مود  يهمین  رد  تسا  هدوباهنآ  راک  نداتفین  قیوعت  هب  اههاگشناد و  نیا  یلام  يهقیضم  عفر  يارب  نامززا  ههرب  نآ  رد  انما  تأیه 
عطق زا  مدرمياههدوت  اهتیـصخش و  اههورگ و  رتشیب  تیاـمح  تاـعوبطم  اههاگـشنادراک و  زاـغآ  يزورون و  تـالیطعت  لاـبند  هب   1359
ررقم هاگـشناد  نالوئـسم  هب  ياهمانـشخب  یط  روشک  ترازو  اما  دـشیمسکعنم ؛ اههمانزور  رد  يریگناگورگ  لابند  هب  اکیرمآ  اـب  هطبار 

هب مزال  دـننک . يراددوخ  یـسایس  تاغیلبت  ینارنخـسمسارم و  يرازگرب  تهج  ناونع  ره  هب  یـسایس  ياههورگ  هب  نداد  هزاـجا  زا  هکدرک 
یـساسا یبالقنا  دـیاب  : » دـندومرف مالعا  دوخ  يزورون  مایپ  رد  هر  ینیمخماـما  لاس 1358 ، رد  اههاگـشناد  عیاـقو  لاـبند  هب  هک  تسا  رکذ 

یملاس طیحم  هاگـشناد  دندرگ و  هیفـصت  دنتـسه ، برغای  قِرـش و  اب  طابترا  رد  هک  يدیتاسا  ات  دیآ  دوجو  هب  ناریا  ياههاگـشناد  مامترد 
ناوا نیمه  رد  تسویپ  عوقو  هب  اههاگـشنادرد  نانخـس  نیا  لابق  رد  ییاهتکرح  بیترت  نیا  هب  یمالـسا »  یلاـع  مولعسیردـت  يارب  دوش 

رالاترد نیدرورف 1359  زور 26  رد  یمالسا ـ  يروهمج  بزح  يزکرم  ياروشوضع  بالقنا و  ياروش  وضع  یناجنسفر ـ  یمـشاه  ياقآ 
. دش هدیشک  جنشت  هب  نایوجشناد  عامتجا  ناشیا  خساپ  نایوجشنادتالاؤس و  اب  هک  درک  ینارنخـس  زیربت  یکـشزپ  يهدکـشناد  تاعامتجا 

يهسلج رد  تکرـش  نودـب  یناجنـسفر  یمـشاه  ياـقآو  تفرگ  دوخ  هب  هتفـشآ  یلکـش  هسلج  فلاـخم  ياـههورگ  ضارتـعا  رثا  ربسپس 
نالوئسم ندرک  نوریب  نمض  زیربت ، رد  ماماطخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  هعقاو  نیا  یپ  رد  درک . كرت  ار  زیربت  هاگـشناد  يدعب  ینارنخس 

حوطـس رد  يزاسكاپ  ویگنهرف  بالقنا  لیمکت  ات  دـندرک  مالعا  هدروآرد و  دوخ  فرـصت  هب  ار  اـجنآ  يزکرم  ناـمتخاس  ناـنکراک  و 
نامتخاس يهدننک  لاغـشا  ماما ـ  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  دننکیمن . كرت  ارروکذم  زکرم  نادنمراک  یملع و  تأیه  ییوجـشناد و 

زا هاگـشناد  يزاسكاپ  میرادیمرب و  مدـق  گرزبینیمخ  تما  ماما  يزورون  يزییاـپ و  ياـهمایپ  يارجا  رد  اـم  : » دـندرک مـالعا  ـ  يزکرم
زا یشزومآ  يرادا و  ظاحل  زا  یمالسامتسیس  داجیا  یتسیلایرپما و  متسیس  زا  هاگشناد  یلعف  متـسیس  لالحنا  وبالقنا  دض  رـضم و  لماوع 

ینیمخ ماـما  روتـسد  هب  تفگهنیمز «  نیا  رد  ماـما  طـخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  یمومع  طـباور  لوئـسم  تساـم »  نیتسخن  ياهفدـه 
يهسلج ندشجنـشتم  دیدرگن و  یلمع  زیربت  هاگـشناد  رد  لمع  نیا  هنافـسأتم  هک  دـیآ  لمعهب  یگنهرف  حطـس  رد  یـساسا  لوحت  دوبرارق 

بــالقنا لوا  زااــم  تساــم ..  طــسوت  نآ  ندروآرد  فرـــصت  هــب  ياربياهزیگنا  فلاــخم  ياـــههورگ  يهلیـــسو  هــب  زورما  ینارنخس 
میدزیمن فرح  یـسارکومد  تیاعر  رطاخ  هباما  دـندرکیم ، دنتـساوخیم ، هک  يراکره  اهنآ  میتشاد و  رظنریز  ار  فلاـخمياهدرکراک 

طابترا رد  رنهاب  رتکد  دندز . یمادقا  نینچهب  تسد  دروم  نیارد  هیکزت  ياروش  ِمادقا  مدع  لیلد  هب  روکذم  ِنایوجـشناد  تروص  ره  رد  ..« 
راتـساوخو دـناهدرک  دـییأت  ار  نایوجـشناد  مادـقا  نیا  زیربت  رهـش  مدرم  هک  دـهدیم  ناشنهدیـسر  ياهشرازگ   » تشاد راهظا  هلأسم  نیا  اب 

فرصت ربخ  راشتنا  اب  دنتـسه ». نآ ـ  متـسیس  ضیوعت  اههاگـشناد و  يداینبینوگرگد  ناملـسم ـ  نایوجـشناد  ياهتساوخرد  ندش  یلمع 
جوم نیا  لـباقمرد  هتبلا  تفرگرارق  هعقاو  نیا  ریثأـت  تحت  مه  رگید  یلاـع  شزوـمآ  تاسـسؤمو  اههاگـشناد  زا  يرایـسب  زیربـت ، هاگـشناد 

اههاگشناد فرصت  لباقم  رد  هاگـشناد  طیحم  زا  تظافح  نصحت و  اب  هدزتمواقم و  هب  تسد  نایوجـشناد  زا  يرگید  ياههورگ  فرـصت 
نافلاخم ناقفاوم و  نایم  يرایـسب  ياهدروخ  دز و  هام  نیدرورف  ياهزور 29 و 30 رد  دنداد و  ناشن  تمواقم  یلاع  شزومآ  تاسـسؤمو 

هتبلا دـندرک ، ناونع  یلاـع  شزومآ  ماـظن  رییغت  ادـتبازا  ار  دوـخ  فدـه  ناملـسم  نایوجـشناد  ناـمزاس  یمالـسا و  ياـهنمجنا  داد . يور 
زا سپ  دـندرکیم . تفلاخم  هاگـشناد  فرـصتيهویش  اـب  یلو  هدوب  قفاوم  یلاـع  شزومآ  ماـظن  رییغت  اـب  زین  ییوجـشنادرگید  ياـههورگ 

لالخ رد  اههاگـشناد ـ يهرابرد  ار  یمهم  تامیمـصت  بـالقنا  ياروش  ، داد يور  اههاگـشناد  رد  هک  يرایـسب  ياـهدروخرب  اـهيریگرد و 
دادرخ زا 15  دــبای و  ناـیاپ  دادرخ  ات 14  دـیاب  یلاعسرادـم  اههاگـشناد و  تاـناحتما  درک : مـالعا  نومـضم  نیدـب  29/1/1359 ـ يهینایب
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داد و تلهم  زور  هس  اههاگـشناد  ردیتیلاعف  ياهرتفد  یتاـیلمع و  ياهداتـس  ندـیچرب  يارب  اـههورگ ، هب  نینچمه  . دوش لـیطعت  اههاگـشناد 
فـالتخا ماـیا  نآ  رد  یلک  روـطهب  درک . دـییأت  ار  یـشزومآ  ماـظن  يداـینب  رییغت  رب  ینبم  ناملـسمنایوجشناد  نایهاگـشناد و  تساوـخرد 
هکنـیارب ینبم  ییاـههمزمزاما  دوـبن ، تـسد  رد  یمـسر  عـالطا  دروـم  نـیا  رد  هـتبلا  تـشاد  دوجواههاگـشناد  یلیطعت  نوـماریپ  ییاـهرظن 

رییغتتدـم نیا  رد  اریز  تشاددوجو  دـنک ، رییغت  یمالـسا  بالقنا  ياـهزاین  اـب  دـیابناکم  نیا  دـندقتعم  اههاگـشناد  یمالـسا  ياـههورگ 
تـشاد دوجوهیرظن  ود  زین  اههاگـشناد  ماظن  رییغت  يهنیمز  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دوب . هدـشن  هداد  اههاگـشناد  متـسیس  رد  يریگمـشچ 

بــسانم ياـهرداک  دوـش و  ماـجنا  جــیردت  هـب  هزاـت  ياـهيزیرهمانربو  دــنهدب  هـمادا  دوـخ  هار  هـب  ناــنچمه  اههاگــشناد  هـکنیا  یکی 
مود يهیرظن  قبط  اـما  تشاد  ینـالوط  یناـمز  هبزاـین  دـشیم و  بوـسحم  یهاگـشناد  مروـفر  یعوـن  شور  نیا  عـقاو  رد  دـندرگباختنا .

... یگدنزاس و داهج  يزومآداوس  تضهنرد  تکرش  هلمج  زا  یبالقنا  ياهتیلاعف  هب  نایوجشناد  دشیم و  لیطعتیتدم  يارب  اههاگـشناد 
يارب یقیقد  يهمانرب  دنناوتب  ناراکردناتسدات  دمآیم  دوجوهب  یغارف  دیماجنایم ، لوط  هب  لاسکی  دودحهک  ياهلـصاف  رد  دنتخادرپیم .
جورخ يهلأسم  رب  نآرد  هک  دـش  رـشتنم  بالقنا  ياروش  يوس  زا  ياهیمـالعا  نیدرورف  رد 29  دننکهدایپ . اههاگشنادرد  یـساسا  تارییغت 

قوف يهیمالعا  رودص  لابند  هب  دوب . هدـش  دـیکأت  یلاع  شزومآ  ماظن  رد  يداینبینوگرگد  اههاگـشناد و  زا  نوگانوگ  یتایلمع  ياهداتس 
روطهب هیمـالعا  نتم  . دروآرد لـمع  يهلحرم  هب  دوب ، هدیـسر  زین  بـالقنا  مظعم  ربهر  بیوصت  هبهک  ار  ياهماـنرب  بـالقنا  ياروش  رکذـلا ، ِ

اههدکـشناد و اههاگـشناد و  رد  هکاهنیا  ریاظن  تیلاعف و  رتفد  نوگاـنوگ  ياـههورگ  یتاـیلمع  ياهداتـس  تسا 1 ـ ریز  حرـش  هب  هصـالخ 
، دنوشن هدیچرب  تلهمنیا  نایاپ  ات  روکذم  تاسیـسأت  هچنانچ  دوش . هدیچرب  زور  هس  فرظ  رد  ، دـناهدش رقتـسم  یلاع  شزومآ  تاسـسؤم 

رضاح اههاگـشنادرد  نانآ  اب  هارمه  هدناوخارف و  ار  مدرم  اروش ـ ياضعا  يروهمجسییر و  مهاب ـ  همه  هک  دروخیم  مسق  بالقنا  ياروش 
، دبای نایاپ  دادرخ  ات 14 تاناحتما  هک  دنهدب  یبیترت  دـیاب  یلاع  سرادـم  اههاگـشناد و  2 ـ دـننیچرب . ار  فالتخا  ياهنوناک  نیا  دـنوش و 

ياهرایعميهیاپرب یـشزومآ  ماظن  هماـنرب و  يهیهت  يارب  یفاـک  تصرف  اـت  دـشدهاوخلیطعت  اههاگـشناد  لاـس 1359  دادرخ  زا 15  نوـچ 
رد مادختسا  هنوگره  تفای 3 ـ دهاوخ  ماجنا  دیدج  نیزاوم  ساسا  رب  یتآلاس  رد  وجشناد  شریذپ  نمض  رد  دشاب . هتـشاد  دوجو  یبالقنا 

یـسایس ياـههورگهک  درک  مـالعا  ینویزیولت  ویدار و  يهبحاـصم  کـی  رد  ردـص  ینب  هتبلا  دوش و ... فقوتم  نونکا  مه  دـیاب  اههاگـشناد 
ردار یهورگ  چیه  يدازآ  میهاوخیمن  ام   » هک دومن  دیکأت  رما  نیارب  ننینچمه  . دـنهد لیکـشت  داتـس  دـنناوتیم  هاگـشناد  طیحم  زا  نوریب 

رد هـک  دوـب  یلاـحرد  نـیا  تـسا »  دازآ  ثـحب  ياـج  هاگـشناد  ، دـشاب داتــس  مـکح  رد  دـناوتیمن  هاگــشناد  اـما  مـینک  بلــس  هاگــشناد 
تروص ره  هب  دندش . حورجم  رفن  زین 30  زاریشهاگشناد  رد  یمخز و  وجشناد  هتشک 25  وجشناد  کی  ملعم  تیبرت  هاگشنادياهيریگرد 

دش ثعاباههاگـشناد  لاغـشا  يارجام  هتبلا  دیامنب ؛ خر  ثداوح  لیاسم و  نآ  نامززا  ههرب  نآ  رد  هک  دش  ررقم  یـشزومآ  ماظن  رییغت  يارب 
يارب هجیتـن  رد  دوـش . عیرـست  دوـب ، یلاـع  شزوـمآ  ترازو  یهاـتوکرب  یلیلد  دـیاش  هک  یـشزومآ  ماـظن  رییغت  هـب  هجوـت  یگدیـسر و  اـت 

یمالـسا ياـهنمجنا  توـعد  هب  تـشهبیدرالوا 1359 ، زور  رد  نایوجــشناد  لوقعماـن  ياـهيریگرد  عـفد  اههاگــشناد و  فـیلکتنییعت 
فرط هب  داـشرا ، يهینیـسح  لـباقمزا  نایوجـشناد  نازوـمآشناد و  زا  نت  نارازه  مدرم و  فـلتخم  تاـقبط  زا  نـترازه  اـههد  اههاگـشناد ،

هکنیارب ینبم  ار  دوخ  روهـشم  ترابع  عامتجا  نیارد  بالقنا  ربهر  دـندومن . فقوت  اجنآ  ردو  دـندرک  تکرح  هر  ینیمخ  ماـما  هاـگتماقا 
اهنابزرـس اههاگـشناد  يداـینب  رییغت  يهلأـسم  هک  یتدـم  لوط  رد  دنتـشاد . ناـیب  دوش » هتخاـس  وـن  زا  دـنک و  يداـینب  رییغت  دـیاب  هاگـشناد 

زا يرایسب  تشادرب  نایم  نیا  رد  دشیم . زاربا  يرکف  ِنوگانوگلفاحم  رد  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  حالصا  يهرابرد  یتوافتم  تارظن  ، دوب
میسقت یمالسا  ریغ  یمالسا و  تمـسق  ود  هبار  مولعمامت  ناشیا  هک  دوب  نیا  اههاگـشناد  ندرک  یمالـسا  رب  ینبم  ماما  ياهتبحـصزا  دارفا 

هاگـشناد داـجیا  زا  ناـشیا  روظنم  هک  یلاـحرد  . دوش رگید  مولع  نیـشناج  دـیاب  لوصا  ریـسفت و  هقف  ملع  اههاگـشنادرد  هکنیا  دـناهدرک و 
روشک تلم و  يارب  ینادـنچيهرهب  هدرتـسگ و  هیاـس  روـشک  رب  لاـس  هک 50  هدوب  رامعتـسا  هب  یگتـسباوزا  زکارم  نیا  ندـیناهر  یمالـسا 

، دندوب هدرک  لیدبت  یتاغیلبتگنج  نادیم  هب  ار  هاگشناد  هدوب و  یمالسا  ِالخا  دقاف  هتخومآ  شنادناناوج  نوچ  ناشیا  رظن  زا  تسا  هتشادن 
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مدرم فلتخم  تاقبط  نازومآشنادزا و  لکشتم  يرگید  ییامیپهار  روکذم ، ییامیپهار  تازاوم  هب  درکیم . يداینب  رییغت  دیاب  اههاگـشناد 
هب رهظ  زا  دـعب  تعاـسات 2  دـندادیم  راعـش  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  عفن  هب  هک  هورگ  نیا  دوب . شرتسگهبور  نارهت  هاگـشناد  تمـس  هب 

هدش و هاگـشناديهطوحم  دراو  اههلیم  يور  زا  تصرف  زا  هدافتـسا  اب  نایامیپهار  زا  ياهدعًادعب  یلو  دنتخادرپ ، رظن  لدابت  هب  مارآ  تروص 
رد یسایسنینوخ  ياهدروخرب  زورب  بجوم  رما  نیا  دننک . نوریب  دندوب ، هدرکنكرت  ار  دوخ  رتافد  زونه  هک  ار  ینایوجشناد  دنتشاد  دصق 

رذآ و نابایخ 16 رد  رقتسم  یـسایس  ياههورگ  ات  دش  بجوم  هاگـشناد  يهطوحمرد  يریگرد  نیا  دش و  نارهت  هاگـشناد  يهطوحم  لخاد 
زا ماما  مایپ  هک  هاـم  تشهبیدرا  مکی  زور  تعاس 7  ات  اهيریگردنیا  دنتفیب ؛ رگیدـکی  ناج  هب  دـنزادرپب و  حالـس  يروآ  عمج  هب  بالقنا 

هقیقد تعاس 30:8  ات  دش و  زاغآ  ًاددجم  اهدروخرب  مامانانخـس  مامتا  زا  سپ  هتبلا  تشاد  نایرج  هدرتسگ  تروص  هب  دـش ، شخپاهویدار 
رفن دودح 150  هام 1359 ـ تشهبیدرا  لوا  بش ـ  تعاس 10 رد  دیـسرن . ییاج  هب  ناگدننک  عامتجا  ندرک  قِرفتم  يارب  سیلپشالت  بش 

تـسا يروآدای  هب  مزال  دـندومن . میلـستنیرفآ  ناج  هب  ناج  رفن  ود  نانآ  نایم  زا  هک  دـندش  لـقتنم  هر  ینیمخ  ماماناتـسرامیب  هب  حورجم 
یلو دنزادرپب ، هرکاذم  هب  دنریگبسامت و  هاگشناد  نالوئـسم  اب  نایوجـشناد  دوب  رارق  دش ، زاغآ  اهيریگردنیا  هک  رهظزادعب  تعاسرد 2 

تشهبیدرا ات 2 نیدرورف   31 ـ  يهزور هس  تلهم  نییعت  یپ  رد  رگید ، يوس  زا  دـندشن . راک  نیاماـجنا  هب  قفوم  روکذـم ، ثداوح  لـیلد  هب 
زا ار  دوـخ  رتاــفد  اــههورگ  رتــشیب  هـتبلا  دوــهعم ـ  تـقو  ماــمتا  ندوبکــیدزن  هاگــشناد و  يهـیلخت  رب  ینبم  بــالقنا  ياروــش  1359 ـ

نارادساپ هاپـس  زا  ییاههورگ  دنتـشاد ـ  ار  هظحل  نیرخآات  تمواقم  رد  یعـس  ماگـشیپ  هورگ  لثم  اهنآ  زا  یخرب  یلو  دندیچربهاگـشناد ،
نارهت هاگشناد  زا  جراخ  ياهيریگرد  هب  ندادنایاپ  اههاگشناد و  يهیلخت  تایلمع  يارجا  يارب  يهقطنم 8 ، ياههتیمکو  یمالسا  بالقنا 

دندش قفوم  هام 1359 ، تشهبیدرامود  زور  دادـماب  کی  تعاس  رد  دـنتفای و  روضح  فارطا  ياـهنابایخ  رگیدو  رذآ  ياهنابایخ 16  رد 
تعاس 5 ات  اههاگشناد  ياهدروخودزو  تمواقم  فرـصت  يارجام  ماجنارـس  دنزاس . ِرفتم  ار  هاگـشنادفارطا  تیعمج  هدناباوخ و  ار  هلیاغ 

ياهنمجنا بالقنا  ياروش  عضوم  مالعا  زا  سپ  تفریذپ  نایاپ  ماگشیپ  نایوجشناد  نامزاس  طسوت  هاگشناديهیلختاب  هبنش  هس  زور  حبص 
داجیا زا  يریگولج  بالقنا و  ياروش  يوسزا  اههاگـشناد  لاغـشا  تیلوئـسم  لوبق  لیلد  هب  دـندرک : مالعا  اههاگـشنادناملسم  نایوجـشناد 

روط هب  زین  ناملـسم  نایوجـشنادنامزاس  بیترت  نیا  هب  دنهدیم . لیوحت  ار  دوخ  رتافد  دنیوگیم و  كرتار  اههاگـشناد  يریگرد  هنوگره 
اب دـندوب . ماگـشیپنایوجشناد  هورگ  زین  هورگ  نیرخآ  دـندرک و  فرـصت  لحم  ياههاگـشناديهیلخت  هب  عورـش  هبنـشکی  زور  زا  هدـنکارپ 

ینوگرگد ای  یشزومآ  بالقنا  رگید ، يریبعت  هب  ای  یگنهرف  بالقنا  یسایس  ياههورگ  زا  اههاگشناد  يهیلخت  بالقنا و  ربهر  مایپ  رودص 
www.irdc.ir عبنم : دش . عورش  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اههاگشناد و  زا  یلاع  شزومآرد 

ینیمخ ماما  نامرف  هب  هام  يد  رد 22 بالقنا  ياروش  لیکشت  یگنوگچ  ییارچ و 

بجوم هب  هدیکچ « : يزاریش  ردص  یلعدمحم  : هدنسیون ینیمخ  ماما  نامرف  هب  هام  يد  رد 22 بالقنا  ياروش  لیکشت  یگنوگچ  ییارچ و 
یمالـسا فادها  ققحت  تهج  رد  تسا ، هدش  زاربا  بناج  نیا  هب  تبـسن  هک  ناریا  مدرم  عطاق  تیرثکا  دامتعا  يار  ساسارب  یعرـش و  قح 

عورش هدش و  نییعت  اتقوم  قوثو  دروم  دهعتم و  ناملسم و  تیحالـصاب و  دارفا  زا  بکرم  یمالـسا » بالقنا  ياروش   » مان هب  ییاروش  تلم ، 
نیا اما  دومن  افیا  هتسجرب  رایسب  یـشقن  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  رد  بالقنا  ياروش  لیکـشت  دنچره  ثحب  هنیـشیپ  درک ». دنهاوخ  راک  هب 

رد هدش  هئارا  ياهوگتفگ  تالاقم و  یـسررب ،  تسا .  هتفاین  ساکعنا  یمالـسا  بالقنا  هب  طوبرم  ثحابم  رد  دیاب  هک  هنوگنآ  زگره  شقن 
درکلمع یبوخ  هب  رکذلا  قوف  هدش  هئارا  راثآ  یفیک  ظاحل  زا  دـشاب . یم  بالقنا  ياروش  دروم  رد  طرفم  یمک  فعـض  رگناشن  هنیمز  نیا 
تیمها تیباذـج و  تلع  هب  هک  تسا  نیا  دوش  یم  ساسحا  هنیمز  نیا  رد  هک  یئالخ  اما  دـنا . هدومن  لیلحت  یـسررب و  ار  بـالقنا  ياروش 

نیا هب  اـی  هدـش  هئارا  راـثآرتشیب  رد  تسا .  هدـش  هتخادرپ  دـمآ  دوجو  هب  ارچ  بـالقنا  ياروش  هک  لاوس  نیا  هب  رتمک  قوف  عوضوم  يـالاب 
ییارچ یگنوگچ و  یسررب  اب  اهنت  هک  دبای  یم  تیمها  اجنآ  بلطم  نیا  تسا . هدش  افتکا  هلمج  دنچ  ای  کی  هب  ای  هدشن و  هتخادرپ  هلئـسم 
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تروصب دـنچره  ات  مینآرب  راتـشون  نیا  رد  تسا . روسیم  داهن  نیا  لیکـشت  رد  ناشیا  یـشیدنارود  تمظع و  ماـما ،  یخیراـت  میمـصت  نیا 
بالقنا ياروش  لیکـشت  ياه  هنیمز  میهد . رارق  ثحب  روحم  ار  بالقنا  ياروش  لیکـشت  یگنوگچ  اه  هژیوراک  فادها ،  اه ،  هنیمز  مامتان 

هدننکدوبان راحتنا  کی  زور  نیا  رد  عافد  یب  مدرم  راتـشک  هب  میمـصت  هک  داد  ناشن  داد  يور  رویرهش 57  هعجاـف 17  زا  سپ  هک  یثداوح 
ات هدنامیقاب  ياه  هام  رد   . تفرگ نادنچدص  یباتـش  دـیماجنا  میژر  طوقـس  هب  هک  یتالوحت  ریـس  زورنآ  يادرف  زا  دوب .  يولهپ  میژر  يارب 
زا ار  دوخ  دیما  مک  مک  هاش  دوب و  هدش  لیدبت  شترا  نیب  رد  يداع  يرما  هب  درمت  فالتخا و  دوب .  هتفرگ  جوا  نایراب  رد  تافالتخا  نمهب 

يارب ار  ماما  تسد  رفس  نیا  اه  ینیب  شیپ  فالخرب  تفای و  ققحت  رویرهش  زا 17  سپ  هام  کی  سیراپ  هب  ماما  رفس  دید .  یم  هتفر  تسد 
فالخ رب  دوش .  هتـشادرب  ناشنارای  اب  ناشیا  طابترا  هار  رـس  زا  عناوم  ات  دش  ثعاب  هسنارف  رد  هدمآ  شیپ  ياضف  دومن . زاب  بالقنا  تیاده 

ادتبا رد  هک  يوسنارف  نالوئسم  ماما ،  دورو  زا  یتدم  تشذگ  زا  دعب  دوب ،  هدومن  داجیا  هر )  ) ینیمخ ماما  يارب  مادص  هک  يا  هتـسب  ياضف 
مدرم یمالـسا  تضهن  اب  هلباقم  مدع  رد  ار  تحلـصم  دوخ  روحم  تعفنم  تسایـس  ساسا  رب  دـندوب ،  هدرک  عنم  یـسایس  تیلاعف  زا  ار  ماما 
هدیا دش . زاغآ  هسنارف  بالقنا  رثوم  تیاده  ناشیا و  اب  رظن  لدابت  يارب  ماما  نارای  دمآ  تفر و  اه  تیدودحم  نتفای  لیلقت  اب  دندید . ناریا 

زا یکی  نطو ،  هب  تشگزاب  رگید  يوس  زا  دش . دلوتم  اهرظن  لدابت  اه و  دـمآ  تفر و  نیمه  لد  زا  بالقنا  ياروش  مان  هب  يداهن  سیـسات 
زا تسناوت  هک  ییاجنآ  اـت  دوب  هاـگآ  نطو  هب  هر )  ) ینیمخ ماـما  تشگزاـب  تارطخ  زا  هک  يولهپ  میژر  دوب . ماـما  ییاـه  هماـنرب  نیرتمهم 

نیمه زا  دـش . یم  ساسحا  یتحارب  روشک  رد  یمالـسا  تضهن  ییارجا  يربهر  ءالخ  ثحب  دروم  مایا  رد  . درک يریگولج  ناشیا  تشگزاب 
تدـحو هطقن  هک  هر )  ) ینیمخ ماما  مدرم و  نایم  هطبار  دوبن  هکنآ  هژیو  هب  دومن . یم  دـیدهت  ار  بالقنا  ياـهورین  یناـماسبان  شرتسگ  ور 

ماما يرکف  بتکم  ناوریپ  اب  تضهن  رد  راک  هزاـت  لاـعف  تاـنایرج  یخرب  يرکف  تاـفالتخا  زورب  يارب  ار  هنیمز  دـندوب  بـالقنا  ياـهورین 
نامز و نآ  یبالقنا  ياضف  رد  لصا  نیا  . دوب ماما  هشیدنا  عبتلاب  مالسا و  رد  مهم  یلـصا  تروشم  لصا  قوف  بلاطم  زا  يادج  دزاس . مهارف 
دادبتـسا و زا  هک  يروصت  هب  هجوت  اب  نازرابم  ناربهر و  تشاد . صاخ  يدومن  دوب  هتفرگ  لکـش  هاش  يروتاـتکید  دـض  رب  هک  یتضهن  رد 

یکی دش . یم  لیکـشت  بالقنا  ياروش  دـیاب  یعیبط  روط  هب  لیلد  نیمه  هب  دـندوبن . اه  هبرجت  نآ  رارکت  هب  لیام  دنتـشاد ، يدرف  تموکح 
یم میمـصت  نیا  تیلوبقم  تیعورـشم و  هلئـسم  دـشاب ،  یم  حرط  لباق  بالقنا  ياروش  لیکـشت  ياه  هنیمز  ثحب  رد  هک  يدراوم  زا  رگید 
دوخ تضهن  يربهر  هب  مالـسا  بان  ياهنامرآ  يدانم  ناونع  هب  ار  هر )  ) ینیمخ ماما  بـالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  اـهلاس  زا  ناریا  مدرم  دـشاب .

رت مجسنم  رت و  هدرتسگ  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  هناتسآ  رد  دنداد  یم  لیکشت  مدرم  تیرثکا  ار  نآ  ياضعا  هک  يا  ههبج  . دندوب هدیزگرب 
دندوب هتـسبن  یفرط  دوخ  تازرابم  رد  مسیلاربیل و ... مسیلایـسوس ،  نوچ  يا  هقرفتم  اه  ناـمرآ  رب  هیکت  اـب  هک  ییاـه  هورگ  دارفا و  تشگ .

تـضهن يریگ  جوا  سفن  نینچمه  اه و  يرگ  رادیب  رگید  يوس  زا  دندوب . هتـسویپ  هر )  ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  یمالـسا  تضهن  هب  کنیا 
و هر )  ) ینیمخ ماما  تیلوبقم  بالقنا  يزوریپ  هب  یهتنم  ياهلاس  رد  تخاـس . مهارف  تضهن  شیپ  زا  شیب  سرتسگ  يارب  ار  هنیمز  یمالـسا 

هسامح اه و  مایق  خیرات  هشیر و  یتح  اه و  هتساوخ  اهراعـش ،  هب  یهاگن  كدنا  اب  رما  نیا  تشادن و  تابثا  هب  يزاین  ناشیا  هب  مدرم  دامتعا 
مایپ رد  ماما  تشاد .  ییالاب  هاگیاج  هر )  ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  دامتعا  نیا  دوب . يراکنا  لباقریغ  حـضاو و  رما  هتـشذگ  لاس  هدزناپ  ياه 

داـمتعا يار  ساـسارب  یعرـش و  قح  بجوم  هب  دـنک « .  یم  هراـشا  ار  بلطم  نیمه  دوخ ، یعرـش  قح  راـنک  رد  بـالقنا  ياروش  سیـسات 
ياروش  » ماـن هب  ییاروش  تلم ،  یمالـسا  فادـها  ققحت  تهج  رد  تسا ، هدـش  زاربا  بناـج  نیا  هب  تبـسن  هک  ناریا  مدرم  عطاـق  تیرثـکا 

رد  1 .« درک دنهاوخ  راک  هب  عورـش  هدـش و  نییعت  اتقوم  قوثو  دروم  دـهعتم و  ناملـسم و  تیحالـصاب و  دارفا  زا  بکرم  یمالـسا » بالقنا 
هب تبـسن  ناریا  مدرم  عطاق  تیرثکا  داـمتعا  زاربا  ساـسا  رب  یهلا  هوق  لوح و  هب  میناوخ « ؛ یم  زین  بـالقنا  ياروش  همانـساسا  نتم  يادـتبا 

ناشیا فرط  زا  بالقنا  ياروش  مان  هب  ییاروش  نید ،  يربهر  ماقم  زا  یـشان  قوقح  بجوم  هب  و  هر )  ) ینیمخ ماما  ردـقیلاع  عجرم  يربهر 
نامه هام  رذآ  رد  اروش  نیا  داینب  بالقنا  ياروش  لیکـشت   2 ...« ددرگ یم  نآ  رد  جردنم  فیاظو  راد  هدهع  نییعت و  همانـساسا  نیا  قبطرب 
ینیمخ ماما  رادید  هب  زییاپ 57  رد  هک  یتشهب  هللا  تیآ  دیهـش  دـش . هتخیر  دوخ  نارای  اب  هر )  ) ینیمخ ماما  تروشم  اب  سیراـپ و  رد  لاـس 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 818 

http://www.ghaemiyeh.com


هدمآ مهارف  هسنارف  رد  ماما  اب  تاقالم  ناکما  زییاپ 57 ،  رد   » دیوگ یم  بالقنا  ياروش  لیکشت  رب  ینبم  ماما  میمـصت  هنیمز  رد  تفر  هر ) )
هچ هک  دوب  نیا  دـندرک  یم  حرطم  ناتـسود  اب  ناشیا  هک  یلئاسم  زا  یکی  دـنتفر . یم  سیراـپ  رد  ناـشیا  رادـید  هب  فلتخم  ناتـسود  دوب . 

یناسک هچ  دنشاب و  هتشاد  یشقن  هدوب و  میهـس  ناریا  مدرم  هدش ي  جیـسب  میظع  ياهورین  هب  یهدناماس  رد  دنناوت  یم  هک  دنتـسه  یناسک 
-1 دوب :  حرطم  بلطم  ود  ناشیا  يارب  نیا  ربانب  دـنریگب . هدـهع  رب  یتیلوئـسم  هعماـج  هرادا ي  رد  تیقفوم  زا  سپ  دـنناوت  یم  هک  دنتـسه 
زا سپ  هک  یناـسک  دـنهدب 2 - باتـش  یعامتجا  تکرح  ندـش  رت  هدرتسگ  رت و  یناگمه  هب  ناشروضح  اـب  ناریا  رد  دـنناوتب  هک  یناـسک 

ياروش لیکشت  نامرف  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  هام  دنچ  ینیمخ  ماما   3 «. دنریگب هدهع  رب  یشقن  هعماج  هرادا ي  رد  دنناوتب  يزوریپ 
نیا لیکشت  ناریا ،  رد  بوکرس  قانتخا و  طیارش  لیلد  هب  تسا . هطبار  نیمه  رد  یتشهب  دیهـش  هب  ناشیا  همان  هک  دندرک  رداص  ار  بالقنا 
نابآ خـیرات 14  رد  روکذـم  هماـن  تسا . نآ  زا  یکاـح  زین  هماـن  زومر  تاراـشا و  دوب ،  یفخم  تروـص  هب  نآ  تاـسلج  اـضعا و  اروـش و 

اب بـالقنا  ياروـش  يداهنـشیپ  ياـضعا  یفرعم  رد  عیرـست  ترورـض  عوـضوم : : » تسا حرـش  نیدـب  هماـن  نتم   . تسا هتـشگ  موـقرم  1357
مراد نآ  فوخ  نم  دوشیم و  يرپس  دراد  تقو  تیحت ،  مالـس و  يادـها  زا  سپ  هجحلايذ 1398  یلاعت  همـسب  يرهطم  ياقآ  یگنهامه 

یکی و یکی  رظن  دروم  صاخشا  اب  يرهطم ) دیهش  « ) ط م .  » ناشیا ندمآ  درجم  هب  دوب  انب  دیآ . شیپ  هدسفم  صاخشا ،  یفرعم  مدع  اب  هک 
نم دیتسرفب . مولعم  ددع  ياضما  طخ و  اب  دشاب  فرعم  هک  یموقرم  زین  و  دینک . مالعا  بناج  نیا  هب  ًاروف  ار  هجیتن  دـینک و  تاقالم  یعمج 

امش و هب  هک  تاعوضوم  همه  تروص  ره  رد  جراخ . هب  ترفاسم  يارب  اهنآ  یضعب  زا  راسفتـسا  زین  و  دوش ،  هلجع  دیاب  متـسه و  راظتنا  رد 
دوجوم ياه  ینارگن   4 «. مالسلا و  دوش . قحلم  دش  ادیپ  زین  يرگید  صاخشا  رگا  دریگ و  ماجنا  هلجع  اب  تسا  مزال  دش ، هداد  رکذت  ناشیا 

دیهش قوف  همان  لابند  هب  تسا . ناشیا  دزن  رد  بالقنا  ياروش  يالاب  رایسب  تیمها  يایوگ  یبوخ  هب  همان  نیا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  نحل  رد 
تروص هب  بالقنا  ياروش  لیکـشت  هسنارف  هب  يرهطم  هللا  تیآ  دورو  اـب  درک . رادـید  ماـما  اـب  تفر و  سیراـپ  هب  ناـبآ 1357  رد  يرهطم 

زا تفرگ . یم  تروشم  کمک و  زین  یبهذم  دارفا  رگید  زا  يرهطم ، دیهش  رب  هوالع  هر )  ) ینیمخ ماما  تفرگ . رارق  راک  روتـسد  رد  يدج 
تازراـبم هب  لکـشت  نآ  رد  هدرک و  سیـسات  لاـس 1340  رد  ار  ناریا  يدازآ  تضهن  هک  دوـب  ناـگرزاب  يدـهم  سدـنهم  دارفا  نیا  هلمج 

دوخ ياهرواب  اه و  نامرآ  اب  اه  یبهذم  یلم  یکیتکات  يا و  هشیدـنا  تافالتخا  هب  ملع  مغریلع  هر )  ) ینیمخ ماما   5. داد همادا  دوخ  یسایس 
حوطس رد  روضح  تصرف  نانآ  هب  ناشیا ، يربهر  هب  یمالسا  تضهن  هب  نانآ  لکـشت  ماگنه  رید  نتـسویپ  نینچمه  یمالـسا و  بالقنا  رد 

سار رد  اه و  یبهذـم  یلم  نآ ،  دـعب ز  هچ  ییادـتبا و  تامیمـصت  رما  رد  هچ  بالقنا  ياروش  هب  طوبرم  تانایرج  رد  دومن . اـطعا  ار  ـالاب 
هب هر )  ) ینیمخ ماـما  روتـسد  هـنیمز ي  رد  ناریا  يدازآ  تـضهن  ياـضعا  رگید  زا  يدزی  مـیهاربا  رتـکد  دنتـشاد . روـضح  ناـگرزاب  ناـنآ 

. دنتـشگ رب  ناریا  هب  سیراپ  زا  نیعم  ياه  همانرب  تاروتـسد و  اب  يرهطم  موحرم  دیوگ « :  یم  سیراپ  هب  تمیزع  يارب  ناگرزاب  سدـنهم 
دنیایب هک  مدرک  توعد  تبحص و  ناگرزاب  سدنهم  موحرم  اب  مدز و  گنز  ناریا  هب  نم  ینیمخ ، ماما )  ) تساوخرد تبحص و  وریپ  سپس 

ماما تفریذـپ . ًامـسر  ار  هر )  ) ینیمخ ماما  يربهر  رفـس  نیمه  یط  رد  تفر و  سیراـپ  هب  زین  ناـگرزاب  سدـنهم  بیترت  نیدـب   . 6« سیراپ
: » دنتـشاد راهظا  دندوب ،  ماما  يارب  رتراک  بناج  زا  یمایپ  لماح  هک  هسنارف  روهمج  سیز  هدـنیامن  هب  خـساپ  يد 57  رد 18  هر )  ) ینیمخ

دورب و رانک  تسین  ینوناـق  هک  یهاـشنهاش  ماـظن  هک  تسین  نیا  زج  یهار  دوش ، لـصاح  ناریا  رد  شمارآ  دـیهاوخب  رگا  منک  یم  دـیکات 
بـسانم ناکما  ات  تردق ،  لقن  يارب  نمادکاپ  صاخـشا  زا  منک  سیـسات  یبالقنا  ياروش  کی  نم  ات  دنراذگب  یقاب  دوخ  لاح  هب  ار  تلم 
یـسایس تردق  ناکرا  نیرت  يداینب  نیلوا و  ناونع  هب  بالقنا  ياروش  تیدوجوم  تیاهن  رد   7 .« دریگ ماجنا  تلم  ثوعبم  تموکح  تهج 
يزوریپ هب  هدنام  هام  کی  هلـصاف  هب  هام 1357 و  يد   22 خیرات رد  هر ،)  ) ینیمخ ماما  زا  دـعب  روشک  رد  يریگ  میمـصت  داهن  نیرت  یلاع  و 

يادهش رب  مالس  ناریا ! فیرش  نامرهق و  تلم  رب  تیحت  مالـس و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : » دش مالعا  امـسر  ماما  مایپ  اب  یمالـسا  بالقنا 
قح و زا  عاـفد  يارب  هک  یهاـنگیب  نازیزع  كاـپ  ياـهنوخ  هک  نونکا  دوشیم ،  کـیدزن  عاجـش  تلم  يزوریپ  زور  هک  نونکا  قـح  هار 
ناریا و تلم  عالطا  هب  ار  لیذ  بتارم  منادیم  مزال  ددرگیم ، روراب  تسا  هدـش  هتخیر  نیمز  رب  هاش  ماشآنوخ  نادالج  تسد  هب  تقیقح 
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، تسا هدش  زاربا  بناج  نیا  هب  تبسن  هک  ناریا  مدرم  عطاق  تیرثکا  دامتعا  يار  ساسارب  یعرش و  قح  بجوم  هب   - 1 مناسرب : ناهج  مدرم 
دروم دهعتم و  ناملسم و  تیحالصاب و  دارفا  زا  بکرم  یمالسا » بالقنا  ياروش   » مان هب  ییاروش  تلم ، یمالـسا  فادها  ققحت  تهج  رد 

فظوم اروش  نیا  دش . دنهاوخ  یفرعم  بسانم  تصرف  نیلوا  رد  اروش  نیا  ياضعا  درک . دنهاوخ  راک  هب  عورـش  هدش و  نییعت  ًاتقوم  قوثو 
رارق هعلاطم  یسررب و  دروم  ار  یلاقتنا  تلود  سیسات  طیارـش  ات  دراد  تیرومام  هلمج  نآ  زا  تسا ؛ هدش  یـصخشم  نیعم و  روما  ماجنا  هب 

هب عورـش  یفرعم و  تلم  هب  دوش  هتـسناد  حالـص  بساـنم و  هک  تصرف  نیلوا  رد  تقوم  تلود  دزاـس . مهارف  ار  نآ  هیلوا  تامدـقم  هداد و 
ورین خـیرات  نآ  زا  شیپ  ات  دومن . لیدـبت  یمالـسا  تضهن  يارب  زا  یفطع  هطقن  هب  ار  هام  يد  22 مایپ ، نیا  رودص   8 ... «. دومن دهاوخ  راک 

لیکـشت ثیح  زا  دـندرک  یم  روصت  نابلط  تصرف  یـضعب  نینچمه  دریگ . یم  تروص  هنوگچ  تردـق  لاقتنا  دنتـسناد  یمن  بالقنا  ياه 
راد هدهع  دوخ  هدومن و  هئارا  هشقن  حرط و  هک  دندوب  هدمآ  رب  ددـص  رد  دراد و  دوجو  ییاهییاسران  روما  هرادا  یهدـنامزاس و  تموکح و 

ریبکربهر يوس  زا  ًامـسر  هک  دوب  راـب  نیتسخن  نیا   9. دـندومن تیدوجوم  مالعا  روظنم  نیمه  هب  اهنت  ییاه  هتـسد  یتح  دنـشاب . هلحرم  نیا 
ینیمخ ماما  يوس  زا  بالقنا  ياروش  تیدوجوم  یمـسر  مالعا  دشیم . مالعا  یمالـسا  تموکح  هدـنیآ  ياههمانرب  تالیکـشت و  بالقنا ،
ياروش ياضعا  تسرد  يراکناهنپ  یلو   . دننک ادیپ  عالطا  نآ  ياضعا  تیوه  زا  ات  تخادـنا  وپاکت  هب  ار  یعمج  ياه  هناسر  میژر و  هر ،) )
همانزور  10 دنروایب . تسد  هب  نآ  زا  یعالطا  یعمج  ياه  هناسر  هن  دنوش و  نانآ  ییاسانـش  هب  قفوم  میژر  لماوع  هن  ات  دش  ثعاب  بالقنا 
ياضعا هنیمز  رد  دـنا » هدرک  زاـغآ  اروش  ياـضعا  زا  نتفاـی  عـالطا  يارب  يا  هدرتسگ  شـالت  ناراـگن  ربخ   » ناونع اـب  یبلطم  رد  تاـعالطا 

هک دـنا  هداد  راشتنا  اروش  ياضعا  زا  ار  یهباشم  ياه  مان  شیب  مک و  سیراـپ  ياـه  هماـنزور  زورما  حبـص  « ؛  دـسیون یم  بـالقنا  ياروش 
مالسالا تجح   11 «. تسا هعیاش  کی  دح  رد  رتشیب  اه  مان  نیا  یلو  دنتسه ، هلمج  نآ  زا  یندم  و  ناگرزاب ، ردص ، ینب  يدزی ، هداز ، بطق 

شرمع نایاپ  ات  میژر  دوب و  يرس  ًالماک  بالقنا  ياروش  یتینما ، لئاسم  رطاخ  هب  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  « ؛ دیوگ یم  یناجنـسفر  یمـشاه 
یمن ياـج  هب  دانتـسا  لـباق  رثا  هنوـگ  چـیه  دـش و  یمن  هـیهت  هـسلج  تروـص  تـهج  نـیمه  هـب  دـنک و  ییاسانـش  نآ  زا  يزیچ  تسناوـتن 

يولهپ میژر  لماوع  دنزگ  زا  نانآ  ندنام  نوصم  بجوم  اهنت  هن  بالقنا  ياروش  ياضعا  یماسا  ندـش  هتـشاد  هاگن  یفخم   12 .«. میتشاذگ
( هر  ) ینیمخ ماما  روضح  هب  هجوت  اب  هکنیا  هچ ، دندرگ . شحاف  یهابتشا  راچد  عاضوا  لیلحت  رد  میژر  نارـس  هک  دش  ثعاب  هکلب  تشگ ، 

ياروش ياـضعا  تسد  رما  نیا  تخادرپ . دـهاوخ  تیلاـعف  هب  هدـش و  لیکـشت  جراـخ  رد  اروـش  هک  دوـب  نیا  ناـگمه  روـصت  هسنارف ،  رد 
لیکـشت فادها  رب  يرورم  بالقنا  ياروش  لیکـشت  فادـها  تشاذـگ . رتزاب  دوخ  تامادـقا  هعـسوت  عیرـست و  يارب  روشک  رد  ار  بالقنا 
یشیدنا رود  زا  دوب  هدش  هتشاذگ  نآ  هدهع  رب  هک  یفیاظو  مه  بالقنا و  ياروش  سیسات  لصا  مه  هک  تسا  نآ  رگناشن   ، بالقنا ياروش 

و هر )  ) ینیمخ ماـما  هچنآ  ماـمت  هب  ندیـسر  هک  تسا  حـضاو  رپ  تسا . هـتفرگ  همـشچرس  ناـشنارای  بـالقنا و  ربـهر  هنافاکـشوم  یتـقد  و 
نیا رد  ار  یفادـها  نانآ  تسا  نکمم  هکنیا   ، هچ دـش . یمن  روسیم  یتحار  هب  دنتـشاد  نهذ  رد  بالقنا  ياروش  سیـسات  نامز  رد  ناشنارای 

یمالـسا تضهن  يارب  بالقنا  ياروش  سیـسات  تسا  نکمم  رگید  يوس  زا  هدیدرگن و  تبث  خـیرات  رد  هک  دـنا  هتـشاد  نهذ  رد  صوصخ 
هراشا نادـب  هک  يدراوم  يور  ره  هب  تسا . هدوبن  اروش  سیـسات  زا  ناشیا  ناکیدزن  ماما و  هیلوا  فادـها  ءزج  هک  هتـشاد  هارمه  هب  یتاکرب 
فده هس  تسناد ؛  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  نآ  ياه  هژیوراک  ای  بالقنا و  ياروش  سیسات  فادها  ءزج  ناوت  یم  ار  دش  دهاوخ 

ار يزوریپ  زا  سپ  روشک  هرادا  هب  کمک  يولهپ و  كافـس  میژر  ناج  همین  رکیپ  هب  تابرـض  نیرخآ  ندروآ  دراو  بـالقنا ،  یهدـناماس 
میژر رارمتـسا  يارب  ار  اهـشالت  نیرخآ  هاش  هک  یلاح  رد  تسناد . بالقنا  ياروش  سیـسات  فادها  نیرت  یلک  نیرت و  یلـصا  زا  ناوت  یم 

همه دـنبایب  دـشاب  هتـشاد  قیبطت  ناشعفانم  اب  هک  یبسانم  لح  هار  دنتـشاد  شـشوک  مه  هقطنم  رب  مکاح  ياهتردـق  داد و  یم  ماجنا  تنطلس 
تیلوئـسم امیقتـسم  اـکیرمآ  صوصخ  هب  دندیـسر . قفاوت  هب  دـنداد و  تیاـضر  راـیتخب  تموـکح  لیکـشت  هب  بـالقنا  فلاـخم  ياـهورین 

هب ولو  بالقنا  ياه  هلعـش  يوحن  هب  ات  تفرگ  یم  راک  هب  ار  رهاـظ  نطاـب و  ياـه  شـشوک  ماـمت  هتفرگ و  هدـهع  رب  ار  راـیتخب  يرادـهگن 
هک تخاس  یم  دراو  راضتحا  لاح  رد  میژر  رب  ار  یکلهم  تابرـض  عقوم  هب  بالقنا  يربهر  نایم  نیا  رد  دـنزاس . شوماـخ  تقوم  تروص 
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نوگنرـس ي رد  عیرـست  هب  ددعتم  تاهج  زا  بالقنا  ياروش  سیـسات   13. دوب هدنبوک  تامیمـصت  نیمه  زا  یکی  بالقنا  ياروش  لیکـشت 
؛  تسناد اروش  سیسات  رت  یئزج  فادها  زا  یـشخب  ناوت  یم  ار  تاهج  نیا  هک  دومن  کمک  بالقنا  تیوقت  یهدناماس و  يولهپ و  میژر 

هرهچ یفرعم  ياتـسار  رد  بالقنا  ياروش  هک  ییاه  شالت  زا  يادـج  جراخ  لـخاد و  رد  بـالقنا  زا  یناـسنا  یگنهرف و  يریوصت  هیارا  . 1
اهتلود و اه و  تلم  ناهذا  زا  ییادز  ماهبا  هب  ینایاش  کمک  بالقنا  ياروش  سیـسات  هب  ماما  میمـصت  سفن  داد ،  ماـجنا  یمالـسا  بـالقنا 

رواب هدرکن و  كرد  ار  هر )  ) ینیمخ ماما  مالـسا  زا  هتفرگرب  ياه  هشیدـنا  بالقنا و  تایعقاو  زونه  هک  تشاد  ینانطومه  دودـعم  نینچمه 
مه يارب  ییاـضف  داـجیا  تروشم ،  اروش و  رب  هیکت  تسا .  هتـشگ  رادروـخرب  یمدرم  یتـموکح  زا  لاـس  زا 2500 سپ  ناریا  هک  دنتـشادن 

هئارا هب  تسناوت  اروش ، نیا  رد  دنتشاد  تضهن  زا  يادج  یهار  زورید  ات  هک  یناسک  تیوضع  زا  لابقتـسا  توافتم و  ياه  هشیدنا  یـشیدنا 
میژر و یجراخ  نایماح  شترا و  هاـش ،  هیحور  شهاـک  2و3 .  دـیامن . کمک  جراخ  لخاد و  رد  بالقنا  زا  یناـسنا  یگنهرف و  يریوصت 
هک دنتشاد  نیقی  تنطلس  میژر  نوگنرس ي  یهلا و  ترـصن  هب  نانچ  دوخ  یهلا  حور  اب  هر )  ) ینیمخ ماما  بالقنا  ياهورین  هیحور  تیوقت 

يزیر همانرب  هب  دنتشادنپ ،  یم  رود  بیجع و  يرما  ار  نآ  يزوریپ  يرایـسب  نامز  نآ  رد  هک  یبالقنا  يزوریپ  هب  هدنام  هام  دنچ  هلـصاف  رد 
مالعا سفن  دـش . یناهج  هام 57  يد  رد 22  ناـنیمطا  نیقی و  نیا  دـنتخادرپ . روشک  يدـعب  نالوئـسم  تاـباختنا  صوصخ  رد  قیقد  زیر و 

یقلت هتفای  نایاپ  اضقنا و  رهم  يانعم  هب  دشاب  یم  یبالقنا  تلود  هب  يولهپ  میژر  زا  تردـق  لاقتنا  نآ  هفیظو  هک  ییاروش  سیـسات  یمـسر 
یمـسر لاقتنا  مک  مک  نانآ  کنیا  دراذـگ . ياج  هب  شنایماح  میژر و  هیحور  رد  يرایـسب  یبیرخت  رثا  رما  نیا  دوب . هاش  میژر  راک  ندومن 

یقاب رارف  زج  يا  هراچ  يولهپ  میژر  نارـس  يارب  دنتـشادن . رواب  ار  نآ  زگره  رتشیپ  هک  يرما  دـندید . یم  بـالقنا  ياـهورین  هب  ار  تردـق 
نیا زا  رتهب  زین  نایماظن  نایم  رد  عاضوا  دنتخیرگ . یم  روشک  زا  ناشناتـسدمه  ندراذـگ  اهنت  اب  هنایفخم و  کی  هب  کی  نانآ  دوب . هدـنامن 

هب دـهاش  نانآ  . دنتـشاد رارق  یبالقنا  مدرم  وس  رگید  رد  اما  دنتـسویپ . بالقنا  ياـهورین  فص  هب  اـی  هدومن و  رارف  روشک  زا  اـی  ناـنآ  دوبن .
ندوب ارذگ  دوخ و  ياقب  زا  نانیمطا  اب  هک  دـندید  یم  ار  رایتخب  ییوس  زا  دـندوب و  دوخ  رگنـس  مه  نارازه  ندـش  هدیـشک  نوخ  كاخ و 

ریثات نانآ  هیحور  رب  یفرگـش  زرط  هب  يولهپ  میژر  گرم  مالعا  تقیقح  رد  بالقنا و  ياروش  سیـسات  مالعا  تفگ . یم  نخـس  ناـفوط » »
يرتشیب یمرگلد  دندیدیم  کیدزن  ار  يزوریپ  هک  مدرم  هب  رما  نیا  تخاس . رت  خسار  توغاط  اب  هزرابم  رد  ار  نانآ  ياه  مدق  تشاذـگ و 

اب وگتفگ  . 4 درک . راکـشآ  بالقنا  هدـنیآ  يارب  ار  هدـنزاس  تکرح  کی  ياههناشن  بالقنا ، شخب  تاـیح  تازراـبم  راـنک  رد  دیـشخب و 
اب دروخرب  هوحن  تنوشخ  نیرتمک  اب  نآ  ققحت  رد  عیرـست  بالقنا و  ياه  هنیزه  شهاـک  فدـه  اـب  ناـیماظن  هژیوب  میژر  نالوئـسم  یخرب 

همه و زا  رتولج  دشاب . یم  ریظن  یب  درف و  هب  رـصحنم  ناهج  ياهبالقنا  خیرات  رد  ماما ، طسوت  تموکح  تردق  لقث  زکرم  ناونع  هب  شترا 
يرفاو یعـس  ور  نیا  زا  تسا . هدش  لیکـشت  نییاپ  الاب و  رـشق  ود  زا  شترا  هک  دوب  هتفایرد  ماما  مکاح ، ناگبخن  یماظن و  ناهدنامرف  یتح 

هب زین  دـنزرو . بانتجا  هناحلـسم  یلامتحا  ياـه  هلباـقم  اـهنآ و  هب  تناـها  زا  هدرک و  دروخرب  مارتحا  اـب  شترا  اـب  مدرم  هک  دروآ  لـمع  هب 
یم افتکا  یشکردارب ، ارچ  یشترا : ردارب  راعش  لگ و  نداد  هب  فلتخم  ياه  تبـسانم  رد  هدرک و  باطخ  ردارب  ار  شترا  ناشیا ، زا  تیعبت 

تخاس رهاظ  ار  شور  نیا  تبثم  ياهدمایپ  ییابیکـش ، لمحت و  اما  دوب ، تخـس  زرابم  ناناوج  هژیوب  مدرم  يارب  شور  نیا  لمحت  دندرک .
درکیور  . 14 دندرک هدهاشم  دوب  میژر  هب  صالخ  ریت  هلزنم  هب  هک  مدرم  هب  شترا  نتـسویپ  هزرابم ، یخیرات  ساسح و  طیارـش  رد  مدرم  و 

تافالتخا  ، یمالـسا بالقنا  يزوریپ  لاـمتحا  شیازفا  هاـش ، رارف  یتموکح ، ياـه  هاگتـسد  هتفـشآ  تیعـضو  نوچ  یلئاـسم  راـنک  رد  قوف 
ياـه هنیمز  بـالقنا  هب  یماـظن  تاـماقم  یخرب  یبـسن  شیارگ  فلتخم و  حوطـس  رد  ناـیماظن  رارف   ، یماـظن ياوق  ناـیم  رد  رایـسب  ینورد 

اب نانآ  دروخرب  زا  يریگـشیپ  لقادـح  ای  یمالـسا و  تضهن  يوس  هب  نانآ  بذـج  تهج  ار  یماظن  نارـس  بالقنا و  ياروش  ناـیم  وگتفگ 
اه وگتفگ  نیا  دوجو  سفن  داد . شرتسگ  ار  هاش  یماظن  ياوق  تتـشت  تشگ  عقاو  رمث  رمثم  اه  وگتفگ  نیا  . دروآ مهارف  بالقنا  ياـهورین 

هتتشادن رگا  دیا ؟ هتشاد  شترا  ناربهر  اب  یـسامت  لاح  هب  ات  ایآ  دیـسرپ « هک  يراگنربخ  هب  خساپ  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  دوبن .  یفخم  يرما 
ار اهنآ  مینک . یم  لصاح  سامت  مه  زاب  مینادب  یضتقم  رگا   . تسا هدوب  هلمجلا  یف  سامت  : » دندومرف دیریگ ، »؟ یم  سامت  هدنیآ  رد  دیا ، 
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تلم لباقم  رد  دیابن  اهنآ  دنتـسه . تلم  زا  اهنآ  اهنآ و  زا  تلم  دـنوش . تیادـه  اهنآ  میراودـیما  منیک . یم  تلم  دوخ و  حالـص  هب  توعد 
لارنژ رادید  رارق  اهرادـید ،  نیا  زا  یکی   15 .« شترا تمظع  روشک  تمظع  تسا و  روشک  تمظع  تلم ، تمظع  دـنربب .  راک  هب  لسلـسم 

زا رفن  دنچ  یغاب و  هرق  يزور  : » دـیوگ یم  هر  اب  نیا  رد  یتشهب  دیهـش  دوب . بالقنا  ياروش  ياضعا  اب  تقو  شترا  داتـس  سیئر  یغاب  هرق 
نمـض اضعا  دـش و  ثحب  اروش  رد  عوضوم  نیا  مینک . هرکاذـم  بـالقنا  ياروش  ياـضعا  اـب  میهاوخ  یم  هک  دـنتفگ  شترا  ناـنادرگراک 
لزنم رد  رادید  دوب  رارق  دندرک . دییات  زین  ناشیا  میدرک  حرطم  ماما  اب  ار  عوضوم  دندرک . رومام  هدننک  هرکاذم  فرط  ناونع  هب  ارم  قفاوت ،

زور هس  ود  یلو  میرادن  تینما  امـش  لزنم  رد  ام  هک  هناهب  نیا  اب  دـندرک ، وغل  ار  نآ  شترا  يارما  رارق ، هب  هدـنام  زور  کی  یلو  دـشاب  نم 
ياقآ  16 .« تفرگ تروص  بـالقنا  شترا و  شوح  لوح و  هرکاذـم  دوب و  مه  ناـگرزاب  سدـنهم  دـمآ .  نم  لزنم  هب  مدـقم  لارنژ  دـعب ، 

ات مینک و  مرگرس  هرکاذم  اب  بیترت  ره  هب  ار  میژر  لماوع  هک  دوب  نیا  یلک  تسایـس  دیوگ « : یم  ياروش  فده  نیا  رب  دیکات  اب  یمـشاه 
يافعتـسا ثحب  نوچ  يدراوم  رد  تارکاذم  نیا   17 دـنوشب »  رت  هدامآ  مدرم  ات  دـشکب  تنوشخ  هب  راک  میراذـگن  تسا  نکمم  هک  اـجنآ 

رد بالقنا  ربهر  شقن  يافیا   . 5 تسـشن . رمث  هب  نهیم  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  تشگزاب  نوچ  يدراوم  رد  هتبلا  دیـسر و  تسب  نب  هب  رایتخب 
یباحـس هللا  تزع  سدنهم  هب  بالقنا ،  ياروش  شیادیپ  هفـسلف  طیارـش و  هرابرد ي  يرهطم  دیهـش  سیراپ  رد  ماما  روضح  مایا  رد  لخاد 

هدمآ و رد  بالقنا  تروص  هب  ناریا  رد  تضهن  رضاح  لاح  رد  هک  دش  حرطم  ماما  ترـضح  روضح  رد  سیراپ  رد  هک  دهد  یم  حیـضوت 
یمن ییاهنت  هب  ایناث  تسین و  ناریا  رد  ماما  الوا  یلو  تسا  ماما  یلـصا  ربهر  تسین . ریذپ  ناکما  تسرد  يربهر  نودب  بالقنا  نیا  تکرح 
ناریا رد  نآ  هخاش ي  کی  . دوش لیکشت  بالقنا  ياروش  هک  دش  هتفرگ  میمصت  سیراپ  رد  هجیتن  رد  دننک ، یگدیسر  هراک  همه  هب  دنناوت 
يارب یهار  ره  هب  یقیرغ  ناسب  میژر  لماوع  یمالسا  تضهن  يریگ  جوا  اب   18. دشاب ماما  نایفارطا  تسد  هب  اپورا  رد  شرگید  هخاش ي  و 

دودـحم هدـعو  نوچ  یفلتخم  ياه  هار  زا  مدرم  بیرف  اب  دـندومن  یم  شالت  اه  راتـشک  رانک  رد  دـندش و  یم  لسوتم  يولهپ  میژر  تاجن 
تضهن طیارـش  نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  دنزاس . گنرمک  ار  تضهن  اهور  هنایم  حالطـصا  هب  ندناسر  تردق  هب  ای  هاش و  تارایتخا  ندومن 

هلیـسو نیرتهب  بالقنا  ياروش  دـش . یم  ساسحا  یتحارب  لخاد  رد  ییارجا  يربهر  الخ  تشاد و  زاـین  ربهر  روضح  هب  یناـمز  ره  زا  شیب 
ءالخ تسناوت  اروش  سیـسات  دروم  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  عقوم  هب  يریگ  میمـصت  دوب .  بالقنا  اهورین ي  ياـه  یناـماسبان  اـب  هزراـبم  يارب 
یئزج لئاسم  یخرب  اـی  تشاد و  يروف  يریگ  میمـصت  هب  زاـین  دراوم  يرایـسب  رد  تضهن  تیادـه  هک  تسا  یعیبط  دزاـس . ناربج  ار  قوف 

هدهعرب ار  لخاد  رد  بالقنا  ربهر  شقن  بالقنا  ياروش  نایم  نیا  رد  . دـشاب هتـشاد  هر )  ) ینیمخ ماما  میقتـسم  رظن  هب  زاین  هک  دوب  نآ  زارت 
تشاد و هدهعرب  لخاد  رد  ار  ماما  تاروتـسد  يرجم  شقن  بالقنا  ياروش  بلطم  نیا  زا  يادـج  دـناسر . ماجنا  هب  ار  نآ  یبوخب  هتفرگ و 

نیا رکذ   19. دـمآ یم  رد  ارجا  هلحرم  هب  فیلکت  بسک  زا  سپ  دیـسر و  یم  هر )  ) ینیمخ ماما  عالطا  هب  همه  یلـصا  تامیمـصت  نینچمه 
هدهع رب  روشک  لخاد  رد  ار  بالقنا  تیاده  شقن  هر )  ) ینیمخ ماما  نامرف  هب  هکنیا  رب  هوالع  بالقنا  ياروش  هک  تسا  يرورـض  زین  هتکن 

یم شود  هب  ار  نآ  هب  یـشخب  ماظن  هفیظو  هتـشاد و  رارق  تازرابم  نطب  رد  امیقتـسم  هک  دـندوب  يزرابم  اهنویلیم  زا  یـشخب  دوخ  دنتـشاد ، 
طبار شقن  يافیا  . 6 تساهـشالت . نیا  زا  یقادصم  اروشاع  اعوسات و  ياه  زور  رد  نارهت  مدرم  ینویلیم  تارهاظت  یهدـنامزاس  دندیـشک .

اب ار  مدرم  دوخ  رابتعا  رب  هیکت  اب  نانآ  رما ،  ودـب  رد  بالقنا  ياروش  ياضعا  یماسا  ندوب  یفخم  مغریلع  هر )  ) ینیمخ ماـما  مدرم و  ناـیم 
دنداد و یم  تهج   ، ماما تامیمـصت  راکفا و  ساسا  رب  مدرم  هب  نینچمه  دنتخاس و  یم  انـشآ  هر )  ) ینیمخ ماما  ياه  هتـساوخ  اه و  هشیدنا 

یگدیسر لوئسم  دوخ   ، ناشیا نذا  ای  روتـسد و  هب  يدراوم  رد  دندناسر و  یم  هر )  ) ینیمخ ماما  عالطا  هب  ار  مدرم  ياه  هتـساوخ  ییوس  زا 
يرارطضا طیارـش  رد  يربهر  شقن  يافیا  . 7 دـشاب . یم  دراوم  نیا  هلمج  زا  مدرم  یفرـصم  تخوس  نیمات  دـندش . یم  اه  هتـساوخ  نیا  هب 

( هر  ) ینیمخ ماما  زا  تردق  تقوم  لاقتنا  بالقنا  ياروش  سیسات  رد  هدش  ینیب  شیپ  فادها  زا  یکی  یمالـسا )  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  )
ياروش همانـساسا  رد  فده  نیا  دنـشابن . روشک  يربهار  هب  رداق  یلیلد  ره  هب  ناشیا  هک  تسا  عوقولا  لمتحم  ینامز  رد  بالقنا  ياروش  هب 

یتلع هب  ( ، هر  ) ینیمخ ماما  هب  یسرتسد  ناکما  مدع  تروص  رد  تسا «: هدش  حیرصت  همانساسا  نیا  تفه  هدام  رد  تسا . هدش  رکذ  بالقنا 
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 . 8 20 .« دـشاب یم  اراد  هر )  ) ینیمخ ماما  هک  دوب  دـهاوخ  یتارایتخا  نامه  ياراد  بـالقنا  ياروش   ... ، توف و يراـمیب  ترفاـسم  لـیبق  زا 
یمالسا بالقنا  يزوریپ  هناتـسآ  رد  دش ، هراشا  هک  هنوگنامه  یفارحنا  ياه  هورگ  هدافتـسا  ءوس  ذوفن و  زا  يریگولج  بالقنا و  هار  نییبت 

روط هب  اهنآ  دنداتفا . وپاکت  هب  یهاوخ  مهس  يارب  زین  دنتشادن  هر )  ) ینیمخ ماما  بان  مالسا  رکفت  اب  یتیخنس  يرکف  رظن  زا  هک  ییاه  هورگ 
ار هنیمز  مدرم  لیـصا  ياهراعـش  نیب  رد  دوخ  ياهراعـش  ندناجنگ  اب  هدومن و  بذج  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  ات  دندومن  شالت  يا  هدرتسگ 

دارفا نیا  هلمج  زا  سکرام  ياه  هشیدـنا  ناوریپ  دـنزاس . مهارف  یمالـسا  بـالقنا  زا  دوخ  مهـس »  » هبلاـطم هنیمز  رد  يدـعب  ياـهاعدا  يارب 
یکاپ بآ  حالطصا  هب  بالقنا  ياروش  سیسات  اب  هر )  ) ینیمخ ماما  دنتـشاد . یتیعـضو  نینچ  زین  رالوکـس  ياه  هورگ  یخرب  هتبلا  دندوب و 

ار دوب  تموکح  نیا  رب  مکاح  رکفت  زا  يداـمن  هدـنیآ و  تموکح  یمـسر  داـهن  نیتسخن  هک  بـالقنا  ياروش  هتخیر و  ناـنآ  ناتـسد  رب  ار 
 ، يدرف تیحالص  نوچ  یطیارـش  زارحا  اب  ناشیا  دنرادن ؛ نآ  رد  یهاگیاج  ناهاوخ  تصرف  نیفرحنم و  هک  دندومن  یفرعم  يدارفا  عمجم 

نیا زا  ار  دوخ  هک  ییاه  کهورگ  دارفا و  هدومن و  صخشم  ار  یمالسا  ماظن  نالوئـسم  زمرق  طوطخ  ندوب  قوثو  دروم  و  دهعت ،  مالـسا ، 
صوصخ نیا  رد  ار  ناملـسم  مدرم  نینچمه  ناشیا  . دندرک دـیمون  دـندوب ،  هتفاین  اروش  نیا  رد  ار  دوخ  مان  دـندوب و  هتخاس  مورحم  طیارش 

هنیمز تلود و  لوئـسم  یفرعم  . 9 دـنتخاس . دودـحم  شیپ  زا  شیب  رکذـلا ،  قوف  تارکفت  هب  ار  نانآ  شیارگ  ياه  هنیمز  هتخاـس و  هاـگآ 
رد تیلوئـسم  شریذـپ  يارب  هتـسیاش  دارفا  یفرعم  بالقنا  ياروش  سیـسات  فادـها  نیرتمهم  زا  یکی  نآ  هب  تردـق  لاقتنا  تهج  يزاـس 

ياروش سیسات  فده  نیرت  یمسر  فده  نیا  دوب . تقوم  تلود  ندیسر  تردق  هب  ینوناق  ياه  هنیمز  ندروآ  مهارف  یمالسا و  تموکح 
فدـه ناونع  هب  ار  تقوم  تلود  لیکـشت  يارب  يزاـس  هنیمز  اروش ،  سیـسات  هب  دوخ  تاراـشا  ماـمت  رد  هر )  ) ینیمخ ماـما  دوب .  بـالقنا 

دوجو نآ  ییوگزاب  يارب  یتحلـصم  لیلد و  ای  هدوب و  يرـس  هدش  رکذ  فادها  ریاس  دروم ،  نیا  زجب  هک  تسا  یهیدب  دنتخاس . یم  حرطم 
يد 1357 و رد 25  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  درب . یپ  فادها  نیا  هب  ناوت  یم  بالقنا  ياروش  يدـعب  ياهراتفر  زا  اهنت  تسا و  هتـشادن 

یتقوم تموکح  کی  بالقنا » ياروش   » هک تسا  نیا  فدـه  : » دـنیامرف یم  ناشیا  اب  هسنارف  نویزیولت  کی  لاـناک  راـگنربخ  هبحاـصم  رد 
بالقنا ياروش   21 «. اهراک هیقب  دعب  یساسا و  نوناق  بیوصت  يارب  دنک  سیسات  ار  ناسـسوم  سلجم  تقوم ، تموکح  نآ  هک  دنک  داجیا 
بالقنا زا  دعب  یـسایس  راتخاس  نییعت  هوحن  نوچمه  یثحابم  تخادرپ و  بالقنا  زا  دـعب  یـسایس  راتخاس  نییعت  هوحن  یـسررب  هب  هنادـجم 

ياروش مهم  ياه  ثحب  هلمج  زا  یـساسا  نوناق  ناسـسوم  سلجم  داجیا  سلجم و  لیکـشت  تلود و  لیکـشت  نوچمه  یثحابم  تخادرپ و 
رب تقوم ،  تلود  لوئـسم  یفرعم  هنیمز  رد  بـالقنا  ياروـش  ياـضعا  دوـب . یمالـسا  یتـموکح  تلود و  ینیزگیاـج  ياتـسار  رد  بـالقنا 

تسناد یللع  نیرتمهم  زا  یکی  ناوت  یم  ار  داهنـشیپ  نیا  دنداد . داهنـشیپ  هر )  ) ینیمخ ماما  هب  ار  نآ  هدیـسر و  قفاوت  هب  ناگرزاب  سدنهم 
بـالقنا يزوریپ  يادـتبا  زا  يراذـگ  نوناـق  يارب  ینکر  . 10 دوـمن . بغار  يریزو  تسخن  هب  ناـگرزاب  سدـنهم  باـصتنا  هب  ار  ماـما  هـک 

زا یکی  دوب .  روشک  يراذـگ  نوناق  نکر  بالقنا  ياروش  دـیدرگ  حاتتفا  امـسر  یمالـسا  ياروش  سلجم  هک  دادرخ 1359  ات 7  یمالسا 
تلود رد  يو  تسایر  نامز  رد  ناگرزاب و  هب  باطخ  يا  هموقرم  رد  ینیمخ  ماما  . دوب سلجم  فیاظو  ماـجنا  عطقم  نیا  رد  اروش  فیاـظو 

زا تسا ،  نآ  هلزنم  هب  بالقنا  ياروش  هک  یمالـسا  ياروش  سلجم  داقعنا  ات  هک  مهاوخیم  امـش  زا  نم  « ؛ دراد هراشا  هفیظو  نیا  هب  تقوم 
22 «. دـییامن ینابیتشپ  دنتـسه  بناـج  نیا  دـییات  دروم  تلم و  هب  مالـسا و  هب  رازگتمدـخ  هک  اروش  نآ  دارفا  زا  یمالـسا و  بـالقنا  ياروش 

نتم هحفـص 426 2  دـلج 5 -  رون ،  هفیحـص  . 1 عباـنم : دومن . بیوصتار  هحیـال  رازه  ود  هب  کـیدزن  لاـسود ،  یط  رد  بـالقنا  ياروـش 
ینیسح دمحم  رتکد  هللا  تیآ  یگدنز  زا  راگدنام  تارطاخ  يرظن ،  یضترم   . 3 10/6/83 قرش ،  همانزور ي  بالقنا ،  ياروش  همانساسا 

تـشونرس ههد  دواد ،  روپ  مساق   . هحفص 307 5 دلج 4 -  رون .  هفیحـص  1378،ص199 4   ، نارهت  ، یمالـسا گنهرف  رـشن  رتفد  یتشهب ، 
 . ص 377 8 ج5 ، رون ،  هفیحـص  ص 11 7 .  هرامـش 51 ،  ادرف ،  ناریا  هماـنهام  ص17 6 .  ، 1385  ، یمالـسا بالقنا  دانـسا  زکرم  زاس ، 

،1375 یمالسا ،  تاراشتنا  رتفد  ناریا ،  رـصاعم  یـسایس  خیرات  نیدلا ،  لالج  دیـس  رتکد  یندم  هحفص 426 9 .  دلج 5 -  رون ،  هفیحص 
ـ  يوضر دوعسم  ص 2 12 . ش 15759 ، يد 1357 ،   24 تاعالطا ،  همانزور  ص 25 11 نامه ،  دواد ،  روپ  مساـق  ص 438 10 .  ج2 ، 
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لماوع یسررب  نیسح ،  یناتـسدرا  نامه ص 438 14 .  نیدـلا ،  لالج  یندـم   . 13 ??? ص  ???? ـ  يرهـشمه ـ  بـالقنا ـ  یمـشاه و 
 ، یضترم يرظن  نمهب 1357 16 .  14 ناهیک ،  همانزور  یمالسا 15 . بالقنا  دانسا  زکرم  هاگبو  یهاشنهاش ، ماظن  یـشاپورف  هدنهد  باتش 
 ، نامه  ، يوضر ص 177 17 .   ، 1378  ، یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  یتشهب ،  ینیـسح  دمحم  رتکد  هللا  تیآ  یگدنز  زا  راگدنام  تارطاخ 
 ، 1385  ، نارهت یمالسا ،  بالقنا  دانـسا  زکرم  یمالـسا ،  بالقنا  يرهطم و  دیهـش  یـسایس  راتفر  ناسحا ،  دیـس  درمناوج  ص 163 18 . 
 . 21 10/6/83 قرـش ،  همانزور ي  بالقنا ،  ياروش  همانـساسا  نتم   . ص 143 20 نامه ،  بالقنا  یمـشاه و  كر  صص 231-232 19 .

: عبنم ص13-8   ، دنفسا 59  2 شورس ، یمشاه ،  اب  وگتفگ  هحفص 150 23 . دلج 12 -   ، رون هفیحص  ص 467 22 . دلج 5 ،  رون ،  هفیحص 
www.irdc.ir

نارهت هاگشناد  دنفسا 1359  هعقاو 14  یناوخزاب 

کمک تساوخرد  یماظتنا  نیرومأم  زا  هدـیکچ : بلط  يزور  نسح  دـمحم  : هدنـسیون نارهت  هاگـشناد  دنفسا 1359  هعقاو 14  یناوخزاب 
دندزیم و دگل  تشم و  اب  ارم  مه  زونه  مدشیم .  هفخ  متـشاد  هک  دندوب  هتخادنا  مندرگ  رد  يزیچ  ریگب . نییاپ  ار  ترـس  دـنتفگ  مدرک . 
زا مدـید و  ار  يدازآ  تضهن  وـضع  ناگدـنیامن  زا  نت  جـنپ  اـجنآ  رد  دوـب .  هتفر  تقرـس  هب  نآ  تاـیوتحم  ماـمت  دوـب و  هدـش  هراـپ  مبیج 

امـش دـیآیم .  شیپ  روما  نیا  ینارنخـس  عامتجا  کی  رد  لاح  ره  هب  دـینک  تشذـگ  دـنتفگ :  اهنآ  یلو  مدـش ،  لسوتم  اهنآ  هب  یجالعال 
مزال ياهیگنهامه  داجیا  روظنم  هب  میوش ؟ عمج  اـجک  ماهدـش ؟  تازاـجم  نینچ  هک  تسا  هدوب  هچ  نم  مرج  متفگ :  ناـتلزنم ،  دـییامرفب 
حرط تاسلج ، نیرخآ  زا  یکی  روتـسد  رتفد ، ياضعا  زا  یکی  هتفگ  هب  تسا ، هدـش  لیکـشت  يروهمج  تسایر  رتفدرد  يددـعتم  تاـسلج 
دوجو هک  ییاههنیزگ  دشیم . صخـشم  دیاب  زین  يرازگرب  لحم  نیا ، رب  هوالع  دنک . عافد  قدصم  زا  دیابیم  هک  هدوب  ردصینب  ینارنخس 

رتفد ياضعا  زا  يدوعسم (  ماجنارـس  نارهت  هاگـشناد  يدازآ 3 - نادیم  - 2 قدصم )  رازمرـس  دابآدمحا (  - 1 زا : دـندوب  ترابع  تشاد ،
دنناوتیمن مدرم  مه  دابآدـمحا  رد  درک و  رارقرب  تظافح  ناوتیمن  يدازآ  نادـیم  رد  الوا  هک  تسا  نیا  رتفد  رظن  دـیوگیم : ردـصینب ) 

هب دوخ  شرازگ  لوا  دنب  رد  نارهت  سیلپ  دـنریذپیم . مه  نیریاس  دـشاب و  نارهت  هاگـشناد  رد  مسارم  دـنکیم  داهنـشیپ  وا  دـننک . تکرش 
دروم رد  ینابرهش  نواعم  یتوهال  گنهرـس  تکرـش  اب  يروهمج و  تسایر  رتفد  توعد  قبط  هک  ياهسلج  رد  هک  هدش  رکذتم  یناتـسداد 
لحم ندوب  روصحم  لیلد  هب  نارهت  هاگشناد  هک  دندوب  يأر  نیا  رب  اضعا  یسررب ، حرط و  زا  سپ  دش  لیکـشت  ینارنخـس  مسارم  يرازگرب 

. دـنتفریذپن يروهمج  تساـیر  رتـفد  ناگدـنیامن  یلو  دوش  لـقتنم  هیدـجما  لـثم  لـحم  هب  ینارنخـس  دوب  هدـش  داهنـشیپ  تسین و  یبساـنم 
رد دـیاب  میوشیمن و  میلـست  اـم  یلو  دـیوگیم :  هتـسناد  هسلج ، راـیتخا  ناـنع و  نتفرگ  تسد  رد  ار  سیلپ  داهنـشیپ  نیا  لـیلد  يدوعـسم 

تافو زور  لاس  دنفـسا ، هبنـش 14  جنپ  زور  رهظ  زا  شیپ  يروهمج  سیئر  ردصینب  نسحلاوبادیـس  رتکد  دینزن !!  تسد  دـشاب .  هاگـشناد 
زا روهمج  سیئر  رب  هوالع  دنکیم .  مارتحا  يادا  يو  هب  تبـسن  دابآدـمحا  ياتـسور  رد  يو  هاگمارآ  رب  یلگ  هتـسد  راثن  اب  قدـصم  رتکد 

یباجنـس و رتکد  نینچمه  یباحـس  ناگرزاب ، نایغابـص ، رف ، نیعم  هلمج  زا  یتکلمم  تاـماقم  مدرم و  فلتخم  تاـقبط  هبنـش  جـنپ  دادـماب 
زا سپ  ردـصینب  دـنناوخیم . هحتاف  يو  رازم  رب  لگ  ياههتـسد  راثن  اب  دـنوشیم و  قدـصم  هاگمارآ  دراو  صاخ  مظن  اـب  رهورف  شویراد 

هاگـشناد هب  روـهمج  سیئر  هک  یماـگنه  ددرگیم .  زاـب  نارهت  هب  ینارنخـس  مـسارم  رد  روـضح  يارب  قدـصم  رتـکد  هداوناـخ  اـب  رادـید 
هب دور . یم  يزکرم  هناخباتک  رد  یقاتا  هب  شناهارمه  قافتا  هب  وا  دهدیم . ناشن  ار  رهظزادعب  هقیقد  جنپ  لهچ و  ود و  شتعاس  دـسریم ،

روـهمج سیئر  ندرگ  هب  دوـب ، هدرک  هـیهت  لـبق  زا  یلگ  هـقلح  باـجح  یب  ياـهمناخ  زا  یکی  هاگـشناد  هـب  روـهمج  سیئر  دورو  ماـگنه 
توس فک و  زا  هک  اه  یهللابزح  ماگنه  نیا  رد  دراشفیم . یمرگ  هب  ار  روهمج  سیئر  تسد  ياهناـبآم  یگنرف  زیخ  مین  اـب  دزادـنایم و 

بالقنا زور  راگنربخ  دنکـشیم .  ناتاهوگنلا  تسادهـش ،  تفه  بش  دینزن ، تسد  دندزیم .  دایرف  دندوب ،  هدمآ  هوتـس  هب  راضح  دـتمم 
هب دراکالپ  سکع و  نتـشاد  تسد  رد  اب  رهظ  تعاس 12  زا  هک  دنکیم  فیـصوت  ار  ياهدع  دوخ  شرازگ  رد  ردصینب ، ناگرا  یمالـسا 
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هدید هناخباتک  رد  ار  روهمج  سیئر  دندومنیم ،  تکرح  هاگـشناد  درگ  هک  روطنامه  دناهدوب و  لوغـشم  هدننک  کیرحت  ياهراعـش  نداد 
دندادیم و راعـش  قاتا  هرجنپ  لباقم  دنتـشاد  تسد  رد  ار  یـسک  سکع  هک  یلاح  رد  اهنآ  دیازفایم ، ردـصینب  دـناهدش . فقوتم  اجنامه 

هپـس دـنتفگیم :  مدرم  بختنم  روهمج  سیئر  هب  دنتـشاد و  روـضح  متفر  ینارنخـس  يارب  هک   30/5 تعاس ات  دارفا  نیا  دـنتفگیم .  ازـسان 
زیچ همه  تسا .  یمالـسا ) يروهمج   ) سوحنم بزح  تائاقلا  نامه  اه  نیا  دـنتفگ ،  نم  هب  یـضعب  هشیمن  یلیـش  یناریا  هشونیپ ،  رـالاس 

رد 14 هک  یناقلاط  هللاتیآ  ینارنخـس  زا  یتمـسق  شخپ  سپـس  نآرق ،  زا  یتایآ  توالت  ادتبا  دوشیم .  زاغآ  مسارم  تسا .  هتفای  نامزاس 
یفن يدازآ و  لالقتــسا ، هـنیمز  رد  هـک  قدـصم  رتـکد  زا  یتاراـبع  تـالمج و  شخپ  زا  سپ  و  هدـش ،  داریا  قدــصم  رازم  رب  دنفسا 57 
قامچ بزح  درادن  رثا  رگید  هجنکش  قامچ ،  بوچ ،  ياهراعـش : بکترم  هک  یلاح  رد  تیعمج  ناهیک  شرازگ  هب  دشابیم .  یگتـسباو 

ینارنخـس شخپ  ماگنه  هب  دـتمم  ياـهتوس  فک و  ددرگ و  دـیاب  دازآ  یـسایس ،  ینادـنز  ددرگ  دـیاب  اـشفا  تلم ،  هاگـشیپ  رد  ناتـسدب 
تعاـس مین  هک  دزادرپیم  يرفن  ابیرقت 200  هورگ  کی  تالاوحا  رکذ  هب  یمالـسا  بالقنا  رگـشرازگ  دننکیم .  تاساسحا  زاربا  قدـصم 

اب هتفای و  نامزاس  روط  هب  دـنراد ،  تسد  رد  هتـسب  شقن  نآ  يور  هللابزح  راعـش  ناشن و  هک  يدراکالپ  هک  یلاـح  رد  ینارنخـس  زا  لـبق 
ییاههتـشون تسد  یمالـسا و  يروهمج  بزح  ناربهر  زا  ییاهسکع  هدع  نیا  تسد  رد  دـنوشیم .  هاگـشناد  هطوحم  دراو  راعـش  نداد 

نمچ نیمز  یقرـش  نابایخ  تمـس  هب  هاگـشناد  هب  دورو  زا  سپ  هورگ  نیا  دوشیم .  هدـید  يراذـگ » جات  ًادـعب  يرـالاس ، هپـس  لوا   » نوچ
ندیـسوب میظنت و  نیح  رد  قدصم  رتکد  زا  يددعتم  ياهسکع  اهدراکالپ و  ناهیک  شرازگ  هب  انب  فلاخم  هورگ  نیا  دـننکیم . تکرح 

ناونع نیا  اب  ییاهراعش  دنراد و  تسد  رد  ار  مودعم  يادیوه  ربارب  رد  میظعت  تسد و  ندرشف  نیح  رد  نایغابـص  هاش و  رـسمه  ایرث  تسد 
ار ترگنـس  راـیتخب  دـنتفگیم ،  دـندوب  اـهنیا  دراد  همادا  تضهن  مود  هاـش  گرم  اـت  هریمن  قدـصم  هار  یمالـسا ،  يروهمج  دـنهدیم : 

سک چیه  دوب ، هدش  مالعا  لبق  زا  هک  ارچ  دنکیم ،  مهتم  دراکالپ  لمح  نوناق  فالخ  لمع  هب  ار  تیعمج  نیا  یباحـس  هللاتزع  رادهگن 
ربارب رد  نیدـهاجم  دـنادیم .  ناشیا  ناوارف  كرادـت  یگدامآ و  هناشن  ار  نیفلاخم  راک  نیا  يو  درادـن .  ار  دوخ  اب  دراـکالپ  ندروآ  قح 

ات نینس 14  نیب  لصحم  نارـسپ  نارتخد و  دناهتـسشن ،  نیمز  قرـش  ولج و  رد  هک  یناگدننک  تکرـش  رثکا  دسیونیم :  ناهیک  نارادقامچ 
یتالیکـشت مظن  کی  رگ  ناشن  دـنهدیم ، ناشن  دوخ  زا  مجاهت  تاکرح و  نتـسشن ، اهراعـش ، رد  هک  یمظن  دـنهدیم و  لیکـشت  لاس   18

هب ياهمروس  گنر  هب  ابلاغ  ياهشوپور  اب  رفن  دودح 40  دنـشاب .  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ایـشیلیم  ياضعا  زا  نانیا  دیآیم  رظن  هب  تسا . 
رود هب  یباحـس  نیبزیت  نامـشچ  زا  اهدراکالپ  نیا  الامتحا  هتبلا  دنراد (  تسد  رد  ریز  نیوانع  اب  ییاهدراکالپ  رد  دناهتـسشن و  مظنم  روط 

 : ناونع اب  ییاهدراکالپ  نیا  رب  هوالع  زیخاتـسر  هدـش  بزح  زیخ ،  اپ  هب  ناملـسم  درادـن  رثا  رگید  هجنکـش ،  قامچ ،  بوچ ،  دـناهدنام :)
نتفرگ رارق  اب  ینارنخـس  تعاـس 40/3  مدرم !  طـقف  دروخیم .  مشچ  هب  يرادمتعیرـش  زا  يرتسوپ  يدازآ و  رب  مالـس  قدـصم ،  رب  دورد 

قفاوم و ییاهراعـش  ناـنچمه  نمچ  نیمز  یقرـش  یبوـنج و  علـض  ياـهنابایخ  رد  هک  یلاـح  رد  دوـشیم ،  عورـش  هاـگیاج  رد  ردـصینب 
نمچ نیمز  ناـیم  رد  هک  يرداـچ  رتخد  دـنچ  ناـهیک ، شرازگ  هب  دنلوغـشم .  رگیدـکی  اـب  ثحب  اـب  مه  ياهدـع  دوشیم و  هداد  فلاـخم 

يو دـنریگیم . رارق  یناوج  شروـی  دروـم  دـنراد ،  تسد  رد  ماـما  زا  ییاـهسکع  ییارگ و  یلم  دـض  رب  ماـما  نانخـس  زا  ییاـهدراکالپ 
 ، ردـصینب  » دایرف دـننکیم . قیوشت  ار  وا  ندز  فک  اب  مه  تیعمج  دـنکیم و  باترپ  اوه  هب  هدرک ، هراپ  هراپ  ار  ماما  سکع  اهدراکالپ و 
زا ار  ناراد  قامچ  اـت  دـیوجیم  دادمتـسا  سیلپ  زا  ردـصینب  دـسریم . شوگ  هب  ایـشیلیم  بناـج  زا  دـندرک » عطق  ار  وگدـنلب  ردـصینب ، 

نافلاخم هب  تسین و  هتخاس  سیلپ  زا  يراـک  دـنکیم  ناـعذا  ردـص  ینب  تازیهجت .  هن  دراد و  نوتاـب  هن  سیلپ  یلو  دـنک . نوریب  هاگـشناد 
 ! نک اشفا  ردص  ینب  درپس .  دـهاوخ  مدرم  هب  ار  راک  نیا  دـنیاین ،  رب  اهنآ  يریگتـسد  هدـهع  زا  یماظتنا  نیرومأم  رگا  هک  دـنکیم  راطخا 

بزح ار  مسارم  دننزیم :  دایرف  تیعمج  سپـس  نارـسپ و  نارتخد و  درگنیم . مارآ !  نادنچ  هن  راضح  هب  هاگیاج  يالاب  زا  روهمج  سیئر 
ارف تگرم  رادقامچ  رادقامچ ،  بیرف  مدرم  بزح  نیا  رب  گرم  بیرق ،  حـتف  هللا و  نم  رـصن  دـنزیم  مه  هب  یمالـسا )  يروهمج  بزح  ) 

تلاح اب  هدمآ  روهمج  سیئر  دزن  زین  ینابرهش  درگرس  کی  نک  اوسر  ار  یتشهب  نک ،  اشفا  ردصینب  ردصینب ،  یتشهب  رب  گرم  هدیـسر 
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ظفح اب  دننک و  یلاخ  ار  رادقامچ  تیعمج  نیا  فارطا  دهاوخیم  مدرم  زا  مه  روهمج  سیئر  میرادن .  ياهلیـسو  چیه  ام  دیوگیم : هیرگ 
هب یتـشهب  رب  گرم  رادـقامچ و  شیک ،  شیک ،  ياهراعـش : اـب  تیعمج  دـننک .  نوریب  هاگـشناد  زا  ار  اـهنآ  دروخ  دز و  نودـب  شمارآ و 

ار دادعت  ره  تیعمج  دننکیم .  رارف  هاگشناد  یقرـش  رد  تمـس  هب  یمالـسا  بالقنا  رگـشرازگ  هتفگ  هب  نارادقامچ  دنوریم .  اهنآ  فرط 
يو دننزیم . کتک  ار  دارفا  ياهدع  نایم  نیا  رد  دنربیم .  یماظتنا  نیرومأم  رارقتـسا  لحم  تمـس  هب  دـننکیم و  ریگتـسد  دـنناوتیم  هک 

هارمه هب  غـیت و  ریجنز و  هنـشد ،  وقاـچ ،  يداـیز  دادـعت  يرمک و  حالـس  هضبق  کـی  رد  ار  ناگدـش  ریگتـسد  زا  هدـمآ  تسد  هـب  لـیاسو 
اهتراک و زا  يدادعت  دـنکیم . ناونع  هاپـس  یمالـسا و  يروهمج  بزح  هتیمک ، يریزو ، تسخن  هژیو  ياهورین  زا  رادسکع  ياهتراک 
یمالـسا و يروهمج  بزح  هتیمک ، هب  قلعتم  هداد و  ناـشن  تیعمج  هب  ار  اـهنآ  روـهمج  سیئر  دـسریم . نوـبیرت  هب  ییاسانـش  ياـههگرب 

نیمز رب  اپ  ياهدع  هاگیاج  يولج  یبرغ و  علـض  رد  یتشهب  نارادـقامچ  هتـسدرس  یتشهب  رب  گرم  دـنهدیم :  راعـش  تیعمج  دـناوخیم . 
هرادا یللملانیب  نفلت  زکرم  تسرپرس  اینهب  يدهم  يرادقامچ !  يازس  هدب  مداهج  مکح  ردصینب  ردصینب ،  دننزیم :  دایرف  دنبوکیم و 

هک رفن  دص  دودـح  یلیلق  هورگ  مدوب .  تایبدا  هدکـشناد  لباقم  یقرـش  علـض  رد  تسا : دنفـسا  هثداح 14  نابورـضم  زا  یکی  تارباـخم ، 
ياهتیصخش تیناحور و  ًانلع  هک  دنتشاد  تسد  رد  يدراکالپ  دندادیم و  تیناحور  هیلع  هدننک  کیرحت  ياهراعش  دندوب ، ناوج  بلغا 

نم رود  ناهگان  مونـشب . ار  يروهمج  سیئر  نانخـس  مناوتب  ات  مدرک  شمارآ  هب  توعد  ار  اـهنآ  نم  دادیم . رارق  تناـها  دروم  ار  یبهذـم 
نوریب مبیج  زا  ار  هرادا  ینواعت  هچرتفد  دـندرک .  یلاخ  ار  میاـهبیبج  تسا . یهللابزح  اـمتح  تسا . وشیر  نیا  دـنتفگیم  دـندز .  هقلح 

یکی دندز .  کتک  ارم  تخـس  دنداتفا و  نم  ناج  هب  اهنآ  همه  دینزب .  ار  وا  تسا ، تارباخم  یمالـسا  نمجنا  وضع  وا  دنتفگیم  دندروآ . 
اما متـساوخ ،  کمک  دوب  یکیدزن  نیا  رد  هک  ینابرهـش  نیرومأم  زا  یکی  زا  نایم  نیا  رد  هتـشادرب .  ار  شاهمامع  تسا و  دنوخآ  تفگ ، 

 . دنتفر الاب  راوید  زا  دندوب ،  رقتسم  یقرش  علض  راوید  رانک  هک  ییاهرسپ  زا  هتـسد  نآ  دیوگیم :  ناهیک  راگنربخ  دنکب .  يراک  تسناوتن 
تشم و اب  هک  یلاح  رد  دنتفرگیم  زین  ار  نارهاوخ  زا  نت  ود  رگید  یخرب  تداهش  هب  دنتـشاد و  زبس  تکروا  شیر و  هک  یناسک  اهینییاپ 

رانک راوید  فرط  هب  ارم  دهدیم :  همادا  اینهب  و  دندرپسیم . راوید  يالاب  رد  دوخ  ناتسود  هب  ار  اهنآ  دنتفرگیم ،  هناشن  ار  ناشتروص  دگل 
یتخـس هب  رگید  ياهدع  زین  نییاپ  رد  دنتخادنا .  نییاپ  يرتم  ود  راوید  کی  زا  دوب  هدش  ادج  منت  زا  مسابل  هک  یلاح  رد  دنداد و  له  نمچ 

تـساوخرد یماظتنا  نیرومأم  زا  تسکـش .  متروص  يور  مکنیع  هک  دـیبوک  ممـشچ  هب  مکحم  تشم  اب  اـهنآ  زا  یکی  دـندز .  کـتک  ارم 
دگل تشم و  اب  ارم  مه  زونه  مدـشیم .  هفخ  متـشاد  هک  دـندوب  هتخادـنا  مندرگ  رد  يزیچ  ریگب . نییاـپ  ار  ترـس  دـنتفگ  مدرک .  کـمک 

مدید و ار  يدازآ  تضهن  وضع  ناگدنیامن  زا  نت  جنپ  اجنآ  رد  دوب .  هتفر  تقرـس  هب  نآ  تایوتحم  مامت  دوب و  هدش  هراپ  مبیج  دندزیم و 
امـش دیآیم .  شیپ  روما  نیا  ینارنخـس  عامتجا  کی  رد  لاح  ره  هب  دینک  تشذگ  دنتفگ :  اهنآ  یلو  مدـش ،  لسوتم  اهنآ  هب  یجالعال  زا 

هب تسا ؟  هدرک  ار  راک  نیا  یـسک  هچ  دـییوگب  دـنتفگ :  ماهدـش ؟  تازاجم  نینچ  هک  تسا  هدوب  هچ  نم  مرج  متفگ :  ناتلزنم ،  دـییامرفب 
شمارآ هب  توعد  زج  یهانگ  هچ  نم  دیزاتب .  هانپ  یب  نم  ناج  رـس و  رب  نینچ  تفگ  یـسک  هچ  دـیدوب  دـهاش  دوخ  هک  امـش  متفگاهنآ : 

ار دوخ  هار  دنتـشادن ،  یباوج  هک  ناـیاقآ  نیا  تسا ؟  نم  هاـنگ  شیر  نتـشاد  اـیآ  متـشاد ؟  روهمج  سیئر  نانخـس  عامتـسا  ناـکما  يارب 
اعبط دوب ،  غولش  یلیخ  اهتقو  یضعب  دهدیم :  باوج  لاؤس  نیا  هب  رگید ،  ياج  رد  یباحس  اتزع .... هتبلا  دنتفر .  توافت  یب  دنتفرگ و 

هتشذگ زور  ینارنخس  نیضرتعم  يریگتسد  هب  هک  یهورگ  دنفسا  هعمج 15  نصحت  نصحت ، نصحت ، دنتفرگیم .  یهابتشا  مه  ار  يدارفا 
 ) دندز ییامیپهار  هب  تسد  دندادیم  راعش  هکیلاح  رد  نآ  زا  سپ  دندز و  هاگشناد  رد  نصحت  هب  تسد  دنتشاد ،  ضارتعا  نارهت  هاگشناد 

نیا مظعا  دجسم  رد  هیملع  هزوح  سرد  نایاپ  زا  دعب  مق  یلاها  زا  یعمج  بالط و  نویناحور و  حبص  تعاس 10  دنفسا  هبنش 16  ناهیک ) 
( ناهیک  . ) دندرک موکحم  ار  هبنش  جنپ  زور  ثداوح  نارهت ،  هاگشناد  رد  نیـصصختم  زا  تیامح  نمـض  دندز و  ییامیپهار  هب  تسد  رهش 

لزنم فرط  هب  دـندرکیم ،  ییاـمیپهار  هک  یلاـح  رد  بـالط  زا  يرامـش  یب  ياـههورگ  هیملع  هزوح  سرد  زا  سپ  حبـص ،  تعاس 30/9 
ار ماما  روهمج و  سیئر  زا  ییاهسکع  هک  یلاح  رد  مق  هبـسک  حبـص  تعاس 10  دندومن .  تکرح  یناگیاپلگ  یمظعلا  هللاتیآ  ترـضح 
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شیب هک  نویناحور  دنیدرکیم و  تکرح  نویناحور  رس  تشپ  تسوت  رادهگنادخ  ردصینب  ردصینب  دندادیم  راعش  دنتشاد و  تسد  رد 
یتشهب و رتکد  نیفلاخم  لحم  الومعم  یناگیاپلگ  هللاتیآ  لزنم  دندش .  نصحتم  یناگیاپلگ  هللاتیآ  لزنم  لباقم  رد  دـندوب  رفن  رازه  زا 4 

يروهمج بزح (  ام  مینآرق ،  وریپ  ام  دندادیم :  راعش  دنتخادرپ و  ییامیپهار  هب  اهنابایخ  رد  همه  مدرم  تسا .  یمالسا  يروهمج  بزح 
یلیش ناریا  دش .  لیطعت  هاگشناد  عیاقو  هب  ضارتعا  هناشن  هب  ناشاک  مق و  ياهرازاب  حبص  زا  دنفسا  هبنش 17  کی  میهاوخیمن .  یمالسا ) 

تکرح یکی  نارهت  هاگشناد  دنفسا  هعقاو 14  درک ،  مالعا  يرتسگداد  تفرگ ،  ماجنا  هعقاو  نیا  زا  سپ  هک  یتاـقیقحت  لاـبند  هب  دـشن !  ، 
یمالـسا ياروش  سلجم  هثداح  نیا  زا  سپ  هام  دنچ  تسا ،  هدوب  ماما  طخ  یمالـسا و  بالقنا  هیلع  هدـش  یحارط  شیپ  زا  هتفای و  نامزاس 

دادرم رد  تشگ .  هریچ  ردـصینب  رب  ماما  طخ  دومن و  ذـیفنت  ار  سلجم  يأر  زین  ینیمخ  ماما  داد و  ردـصینب  نسحلاوبا  حاضیتسا  هب  يأر 
نیریش معط  ات  دوبن  یتشهب  رگید  دنچ  ره  تخیرگ .  ناریا  زا  يوجر  دوعسم  هارمه  هب  هنانز  شیارآ  لدبم و  سابل  اب  ردصینب  هام 1360 ، 

www.irdc.ir عبنم : یمالسا  بالقنا  دانسا  زکرم  تیاس  رگشهوژپ  بلط  يزور  نسح  دمحم   . * دشچب ار  ماما  طخ  يزوریپ 

یتالحم دیهش  نابز  زا  يروهمج  تسایر  هب  ردص  ینب  باختنا  ناتساد 

دنچ دمآ ،  شیپ  هک  يروهمج  تسایر  تاباختنا  هلئسم  هدیکچ : یتالحم  دیهـش  نابز  زا  يروهمج  تسایر  هب  ردص  ینب  باختنا  ناتـساد 
ادیدناک ار  یبیبح  رتکد  يا  هدع  کی  دوب ،  هدرک  ادیدناک  ار  یـسراف  نیدلا  لالج  ياقآ  یمالـسا  يروهمج  بزح  دـندوب ،  ادـیدناک  رفن 

 . دوب نارگید  زا  شیب  شا  یمومع  ههجو  هرهچ و  تشاد  هک  یقاـفن  نآ  يور  ردـص  ینب  دوب .  ادـیدناک  هک  مه  ردـص  ینب  دـندوب .  هدرک 
اهنآ اب  دوب و  هدرک  هبحاصم  اهتـسیسکرام  اب  هک  دوب  يدرف  دوب ،  بالقنا  ياروش  ءزج  هک  دوب  يدرف  دوب ،  هدمآ  ماما  هارمه  هک  دوب  يدرف 

. دسانـشب ار  شنطاب  تسناوت  یمن  یـسک  هک  دوب  هدش  يروج  وا  قافن  دـنتفگ .  یم  دـب  وا  هب  مه  نیقفانم  دوب ،  دـب  نیقفانم  اب  . دوب فلاخم 
ار یـسراف  نیدـلا  لالج  ياقآ  یمالـسا  يروهمج  بزح  دـندوب ،  ادـیدناک  رفن  دـنچ  دـمآ ،  شیپ  هک  يروهمج  تسایر  تاباختنا  هلئـسم 
هک یقافن  نآ  يور  ردص  ینب  دوب .  ادیدناک  هک  مه  ردص  ینب  دندوب .  هدرک  ادیدناک  ار  یبیبح  رتکد  يا  هدـع  کی  دوب ،  هدرک  ادـیدناک 
 ، دوب بالقنا  ياروش  ءزج  هک  دوب  يدرف  دوب ،  هدـمآ  ماـما  هارمه  هک  دوب  يدرف  دوب .  نارگید  زا  شیب  شا  یمومع  ههجو  هرهچ و  تشاد 

قافن دروم  رد  هام –  کی  هتـشذگ –  ناضمر  هام  هک  دوب  يدرف  دوب .  فلاخم  اهنآ  اب  دوب و  هدرک  هبحاصم  اهتـسیسکرام  اب  هک  دوب  يدرف 
ار شنطاب  تسناوت  یمن  یـسک  هک  دوب  هدـش  يروج  وا  قافن  دـنتفگ .  یم  دـب  وا  هب  مه  نیقفانم  دوب ،  دـب  نیقفانم  اـب  دوب و  هدرک  تبحص 

ریزو تسخن  دـیروایب و  ار  ردـص  ینب  بوخ  تفگ :  ماما  تشاد  فالتخا  اوعد و  ناـگرزاب  اـب  بـالقنا  ياروش  هک  یتقو  یتح  دسانـشب . 
، دـیایب ردـص  ینب  دورب و  ناگرزاب  وشب . ریزو  تسخن  ایب  وت  دـنتفگ :  ردـص  ینب  هب  دـندمآ و  دـیایب .  ردـص  ینب  دورب و  ناـگرزاب  دوشب . 
هک میتسناد  یمن  ام  و  منک ،  باختنا  مدوخ  دیاب  ار  ارزو  نم  تفگ :  یهتنم  درک  لوبق  ردص  ینب  درک .  داهنـشیپ  ناشیا  هب  بالقنا  ياروش 

ارزو یکی  یکی  هب  ریخن ،  تفگ :  بالقنا  ياروش  دنریگب .  یتسپ  یمادـک  ره  شراصنا  ناوعا و  شدوخ و  هک  هدـمآ  جراخ  زا  هشقن  اب  وا 
نینچ دوش .  ریزو  تسخن  دـیایب  ردـص  ینب  دومرف :  ماما  دوصقم ،  دـش .  یفتنم  هلئـسم  درکن و  لوبق  مه  وا  میهدـب .  دامتعا  يار  دـیاب  اـم 

فلاخم نیفانم  اب  مه  تسا ،  فلاخم  مسینومک  اـب  مه  تسا ،  ماـما  راـی  مه  تسا ،  هدرک  لیـصحت  مه  هک  یمدآ  بوخ ،  دوب .  يا  هرهچ 
 ، هیقف تیالو  رظن  زا  وا  عضوم  هب  نم  دیآ .  یم  رظن  هب  لوبقم  تسا ،  فلاخم  ناگرزاب  تقوم و  تلود  اب  بالقنا  ياروش  يوت  مه  تسا ، 

نیا يارب  ار  ناتدوخ  رظن  هک  هناگتشه  قطانم  هب  میدرک  داهنـشیپ  میدمآ  همانـساسا  لوصا  يور  ام  دش  ادیدناک  هک  دعب  مدوبن ،  دراو  قیقد 
زا دوب .  هدادـن  هیمالعا  زونه  یناگرا  چـیه  نیـسردم و  هعماج  اهناتـسرهش ،  ياملع  زا  میدرک  مه  يریگ  يار  کـی  دـییوگب ،  اهادـیدناک 

نیا میدرک ،  يریگ  يار  کی  مه  اهناتـسرهش  ياملع  زا  دوب .  هدادـن  هیمالعا  زونه  یناگرا  چـیه  نیـسردم و  هعماج  اهناتـسرهش ،  ياـملع 
میدرک يریگ  يار  هک  يزکرم  ياروش  دوخ  رد  تسا .  ردـص  ینب  لام  ناریا  ياملع  ءارآ  داتـشه  يادـص  میدـید  ام  دـش  عمج  هک  اـهیار 

يار ات  هس  و  دوب ،  هداد  یتشهب  ياـقآ  هک  دروآ  یـسراف  نیدـلا  لـالج  يار  کـی  دوب ،  مه  یتشهب  موحرم  دوخ  دـندوب ،  رفن  هس  تسیب و 
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دیهـش لثم  دوب  هدرک  راک  وا  اب  هک  یناردارب  عقوم  نیا  رد  دـش .  باختنا  هک  دوب  ردـص  ینب  يارب  يار  هدزون  ینعی  ارآ  هیقب  دروآ .  یبیبح 
ياقآ هک  دروآ  یـسراف  نیدـلا  لالج  يار  کی  دـندوب .  فلاخم  بزح  یلک  روط  هب  اهنیا و  یمـشاه و  ياقآ  يا و  هنماخ  ياقآ  یتشهب و 

هک یناردارب  عقوم  نیا  رد  دـش .  باختنا  هک  دوب  ردـص  ینب  يارب  يار  هدزون  ینعی  ارآ  هیقب  دروآ .  یبیبح  يار  ات  هس  و  دوب ،  هداد  یتشهب 
ینب هب  نداد  يار  اب  دندوب  فلاخم  بزح  یلک  روط  هب  اهنیا و  یمشاه و  ياقآ  يا و  هنماخ  ياقآ  یتشهب و  دیهـش  لثم  دوب  هدرک  راک  وا  اب 

زا رفن  هس  وا .  هیلع  دیدرکن  يریگعضوم  البق  ارچ  امـش  دوب  دب  ردص  ینب  هچنانچ  رگا  میتفگ :  دننک .  عناق  ار  ام  دنتـسناوتن  نکیلو  ردص ، 
دوب و یمالـسا  قداص  ياقآ  یناشاک و  دومحم  هک  تسا  مدای  يرگنـشور .  يارب  زا  تیناحور  هعماج  هسلج  رد  اجنآ  دندمآ  بزح  فرط 
رد هک  یطارفا  رثا  رد  دندمآ  اهنیا  میهدب .  ناشن  ار  ردص  ینب  هرهچ  میهاوخ  یم  ام  هک  دنتفگ  دندمآ و  بش  کی  يدالوا ،  رگـسع  ياقآ 

هظعوم ار  هعماج  دش  رارق  یکی  دندوب ،  هدرک  میسقت  ناشدوخ  نیب  ار  اهفرح  اهنیا  تفریذپن .  ار  اهنیا  ياهفرح  هعماج  دندرک  ناشداهنـشیپ 
 . دندوب هدرک  میـسقت  ناشدوخ  نیب  ار  هفیظو  نیا  دیوگب .  ار  لالج  ياهیبوخ  دش  رارق  یکی  دیوگب ،  دب  ردص  ینب  هب  دش  رارق  یکی  دـنک 

تبحـص بوخ  یلیخ  ندرک و  تیناحور  زا  لیلجت  درک  عورـش  ناشیا  دنـسانش ،  یم  ار  وا  همه  هک  تسا  يا  هرهچ  يدالوا  رگـسع  ياـقآ 
هب الـصا  وا  هک  تفگ  دوبن .  عومـسم  ام  يارب  هک  تفگ  يروج  دنک  حرطم  ار  ردـص  ینب  هب  تاداقتنا  دوب  رارق  هک  یناشاک  دومحم  درک . 
وا دش  یم  هتفریذـپ  یلعف  تیعقوم  رد  دوب ،  رگا  الاح  دوب ،  عقوم  نآ  رد  فرح  نیا  بوخ  درادـن .  لوبق  ار  مالـسا  و  تسین ،  دـقتعم  ادـخ 

نوگرگد ضوع و  سلجم  هرهچ  هک  دوب  يروج  ناشیا  ياهفرح  تسا .  مالسالادیدج  تسین و  دقتعم  ادخ  هب  الـصا  ردص  ینب  هک  تفگ 
ام يارب  ار  وا  هرهچ  البق  دـندوب  فلاخم  ام  باـختنا  اـب  هک  مه  یناردارب  دـنتفرگ .  يار  تروص  ره  هب  ناـشیا  دـندرکن ،  لوبق  وا  زا  دـش و 

عناق میتسناوتن  جیه  ام  دوبن و  هتفریذپ  رکید  مه  تاباختنا  عقوم  دـندز ،  یم  ار  اهفرح  نیا  تاباختنا  عقوم  دـندوب و  هدرکن  صخـشم  الماک 
میتفر دوب .  یتشهب  دیهـش  موحرم  تیناحور  هعماج  يادـیدناک  دوب ،  یتشهب  دیهـش  موحرم  ناـمدوخ  يادـیدناک  لـبق  زا  اـم  هتبلا  میوشب . 
درکن لوبق  ماما  ار  یتشهب  دیهـش  موحرم  هک  یتقو  دـشاب ،  دـیابن  یناـحور  دـندومرف  دـندرکن ،  لوبق  ماـما  میدرک و  ضرع  ماـما  تمدـخ 
هعماـج هک  میداد  شرازگ  ماـما و  تمدـخ  میتـفر  يراوـنا  ياـقآ  قاـفتا  هب  مق و  مدـمآ  نم  میداد .  يار  ردـص  ینب  هـب  اـهنیا  نـیب  میدـمآ 
درادن یعنام  دندومرف :  ماما  دییامرفب .  تسیچ ؟  ناتکرابم  رظن  امـش  دهدب ،  هیمالعا  دنک و  ادیدناک  ار  ردـص  ینب  دـهاوخ  یم  تیناحور 

 – يراونا ناشیا –  قافتا  هب  مدش و  دنلب  نم  دیهدب .  هیمالعا  مه  اب  دینک و  گنهامه  دینک و  تبحـص  مه  نیـسردم  هعماج  اب  دیورب  یلو 
ياقآ دـیاب  امتح  هک  مینک  یم  عناق  ار  ماما  میور  یم  اـم  ریخ ،  دـنتفگ :  اـهنیا  دـش  هک  ثحب  هسلج  نآ  رد  نیـسردم .  هعماـج  هسلج  میتفر 

هک نایاقآ  زا  رگید  رفن  کی  دوب  مراکم  ياقآ  دوب  يزیربت  يوسوم  لضفلاوبا  دیـس  ياقآ  نیـسردم –  هعماج  زا  رفن  هس  ود  دشاب .  یتشهب 
ار یناحور  دـندومرف :  ماما  میدرک  حرطم  ماما  تمدـخ  هک  ار  هلئـسم  ماما .  تمدـخ  میتفر  میتشگرب  هرابود  قافتا  هب  تسین –  مداـی  نـالا 

نیا ناگربخ  سلجم  رد  ناشیا  هک  ندرک  تبحـص  درک  عورـش  لضفلاوبا  دیـس  ياقآ  ردص  ینب  هب  عجار  دیابن  ممعم  دینکن ،  ار  شتبحص 
 ، تسین يا  هراـک  یمالـسا  يروهمج  رد  روهمج  سیئر  دـینک .  هضبق  ار  سلجم  دـیورب  امـش  تسین ،  مهم  یلیخ  دومرف  ماـما  هدوب ،  روط 
زا دـش و  هداد  حیـضوت  بلطم  اجنآ  رد  دـش .  لیکـشت  مراـکم  ياـقآ  لزنم  هسلج  میتشگرب و  اددـجم  سلجم ،  تسا و  تلود  هراـک  همه 

ار نیـسردم  هعماج  رظن  ناراگنربخ  هب  تقو  نامه  مراکم  ياقآ  یفاـضا و  يار  کـی  اـب  دروآ ،  يار  ردـص  ینب  دـنتفرگ و  يار  نیـسردم 
ماما اب  ار  نامتاقالم  شرازگ  ام  دش  لیکـشت  هسلج  هک  حبـص  ادرف  نارهت  میتشگرب  یتقو  اددجم   . میداد هیمالعا  کی  میتفر  مه  ام  تفگ و 
دیهـش موحرم  هک  تسا  مدای  هلـصافالب  دوب ،  یمـشاه  ياـقآ  دوب ،  یتشهب  دیهـش  موحرم  میداد .  هعماـج  هب  نیـسردم  اـب  ار  ناـمتاقالم  و 

يار دنداد و  لیکـشت  مق  رد  ار  نیـسردم  هسلج  هبترم  ود  مق و  دنتفر  دندش  دـنلب  درک و  نفلت  مق  هب  تیناحور  هعماج  رتفد  زا  تفر  یتشهب 
هتبلا میدوب .  هدرک  مالعا  ار  نامدوخ  رظن  میدوب و  هداد  ار  نام  هیمالعا  ام  یلو  دـندرک .  یفرعم  ار  لالج  هبترم  ود  دـندنادرگرب و  ار  اـهنیا 

هب عجار  میدرک .  لاؤس  ناشیا  زا  هیقف  تیالو  هب  عجار  تسه –  شیاهراون  میتساوخ –  ار  ردـص  ینب  مینک  مالعا  ار  نامرظن  هکنیا  زا  لـبق 
لباـق هک  دـشاب  يروج  دـیاب  هک  تسا  نیا  مرظن  نکیلو  ما  هداد  مه  يار  مراد و  لوـبق  ار  هیقف  تیـالو  نم  تفگ :  داد و  رظن  هیقف  تیـالو 
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اب رگا  ار  سلجم  تایرظن  اهنیا  هک  دـشاب  دـیاب  دـهتجم  رفن  راهچ  هک  دوب ،  یلبق  یـساسا  نوناـق  رد  هک  يرفنراـهچ  نآ  لـثم  دـشاب ،  ارجا 
تنامـض هیقف  تیالو  دـیاب  دـشابن .  روج  نیا  دـشن ،  ماـجنا  دـعب  رود  دـش و  ماـجنا  لوا  رود  دـننکب و  در  درک  یمن  قیبطت  یعرـش  نیناوق 
تنامـض نوناق  زا  دـننکب .  لوبق  ار  وا  مه  مدرم  دوشب و  بصن  هیقف  هک  دـشابن  روط  نیمه  دـننکب .  لوبق  مه  مدرم  دـشاب و  هتـشاد  ییارجا 
تبحـص مه  زاب  نیقفانم  هراـبرد  مراد .  لوبق  نم  هک  تفگ  نکیلو  درک  یم  مه  هطلغم  دوب و  مه  نز  فرح  هصـالخ ؛  میهاوخ ،  یم  ارجا 

مامت هک  دـش  رارق  یمدرک ،  تبحـص  تیناحور  اب  طابترا  هراـبرد  میدرک ،  تبحـص  ناـشیا  اـب  بـالقنا  دـض  اـب  هزراـبم  هراـبرد  میدرک ، 
دقتعم نم  هک  تفگ  یم  يروهمج و  تسایر  يارب  درک  یم  زان  هزات  هسلج  نامه  رد  دـهدب .  ماـجنا  تیناـحور  تروشم  اـب  ار  شیاـهراک 

دیایب و رت  یمدرم  بالقنا  ياروش  کی  دوشب و  ضوع  دیاب  بالقنا  ياروش  دوشب ، يروهمج  تسایر  تاباختنا  هک  تسا  دوز  نالا  متـسه 
شیپ میتفر  ادرف  ام  ماما . شیپ  مورب  مهاوخ  یم  مه  نالا  تفگ  یم  دوش . باختنا  يروهمج  تساـیر  تقو  نآ  دـش  مظنم  هک  اـهراک  دـعب 
نکیل دز و  ار  اهفرح  نیا  نم و  شیپ  دـمآ  ردـص  ینب  زورید  هک  دـندومرف  ماما  هک  تسار ، اـی  دـیوگ  یم  غورد  مینیبب  میتساوخ  یم  ماـما ،

، میدرک مالعا  هک  مه  دعب  دـندوب . هتفریذـپن  ار  وا  فرح  ماما  دوش . باختنا  روهمج  سیئر  دوش و  ماجنا  تاباختنا  دـیاب  دـیوگ  یم  دوخیب 
يار وا  هب  ام  داد ، هک  یتادـهعت  نیا  زا  دـعب  تسا و  دوجوم  نالا  شیاـهراون  هک  باوج  لاوس و  میتشاد ، ردـص  ینب  اـب  يددـعتم  تاـسلج 

یعقاو هرهچ  هک  دوب  هدرکن  لوبق  ییارجا  راک  لاـسکی  نیا  لوط  رد  هک  دوب  هداد  جرخ  هب  قاـفن  ردـق  نآ  درف  نیا  هکنیا  هب  اـفاضم  میداد .
. دوب هدرک  هجوتم  شدوخ  هب  ار  مدرم  هتفر و  ناریا  ياهشخب  اهرهش و  رثکا  هب  دوب  هدرک  هبحاصم  ینارنخس و  طقف  دهدب ، ناشن  ار  شدوخ 

مدرم هقـالع  مدـید  یم  تاـباختنا ، رد  مدوب و  يزکرم  نمجنا  ءزج  تقو  نآ  مدوخ  نم  دروآ . ار  مود  يار  مه  ناـگربخ  سلجم  رد  یتـح 
هتفرگ دـهعت  ناشیا  زا  یعرـش  رظن  زا  اـم  دـندوب و  وا  اـب  ارثکا  هک  مه  تیناـحور  دـندوب ، ناـشیا  اـب  هک  مه  مدرم  نیا  بوخ  تسا . هنوگچ 
هزاجا ماما  رگا  داتـسیا –  دنهاوخ  تلباقم  هک  یناسک  نیلوا  يوشب  فرحنم  رگا  نادب  متفگ : ناشیا  هب  دجـسم  رد  رخآ  بش  یتح  میدوب ،

اب دوشب  هک  مه  فرحنم  میتسه و  وا  رازگتمدخ  تسا  مالسا  هداج  رد  یسک  مینیبب  رگا  اما  میتسین ، رادمتسایس  ام  دوب ، میهاوخ  ام  دهدب – 
ادیپ لالج  دـندوب  دـیدناک  رد  یلاکـشا  لالخ  نیا  رد  هتبلا  دـش . ماجنا  يروهمج  تسایر  تاباختنا  تروص  ره  هب  درک . میهاوخ  هلباقم  وا 

یناغفا شا  همانسانش  قبط  لالج  ردپ  نوچ  دشاب و  لصالا  یناریا  روهمج  سیئر  دیاب  دیوگ : یم  یـساسا  نوناق  یـساسا . نوناق  رظن  زا  دش 
يادیدناک دنناوت  یمن  ناشیا  هک  دـنتفگ  دـندید و  ماما  دـندروآ و  ناسارخ  رامآ  هرادا  زا  ار  هدـنورپ  دـنتفرگ و  داریا  تهج  نیا  يور  دوب 

دنچ نیسردم و  هعماج  نیب  رد  میدرک  هسلج  میتفر  بش  رانک . تفر  هنحص  زا  لالج  درک  کمک  مه  هیـضق  نیا  دوشب . يروهمج  تسایر 
ياقآ يراونا و  ياقآ  ام و  دوب  بزح  زا  یمـشاه  ياقآ  دوب ، یتشهب  دیهـش  موحرم  رگید . رفن  ود  یکی  مدوب و  نم  زرابم ، تیناحور  زا  رفن 
هعماـج يوت  رگید . رفن  دـنچ  دوب و  تیآ  موحرم  دوب –  ماـما  لزنم  رد  ادـعب  اـی  دوب  هسلج  ناـمه  رد  مناد  یمن  هک  اـه –  ینیئوخ  يوسوم 
ادیدناک اب  دنک  تقفاوم  ماما  هک  دننک  بلج  ار  ماما  رظن  دـنورب  هک  دوب  نیا  نایاقآ  رظن  زاب  مینکب و  هچ  هک  دـش  لیکـشت  هسلج  نیـسردم 
موحرم لزنم  ماما  ماما -  رادید  يارب  میتفر  هدنب  اه و  ینیئوخ  يوسوم  ياقآ  یمـشاه ، ياقآ  یتشهب ، دیهـش  موحرم  اجنآ  زا  لالج . ندـش 

دندرک و رارصا  اقفر  هرخالاب  دنرادن و  تاقالم  لاح  تسا و  تحاران  ناشبلق  ماما  هک  دنتفگ  اقآ  دمحا  جاح  اجنآ . میتفر  دندوب –  یقارشا 
دنلب میتفگن  یچیه  رگید  ام  دنک . یم  درد  مبلق  هک  دندومرف  منک  تبحـص  هملک  دنچ  متفر  نم  دنتـسشن و  ات  نییاپ  دـندروآ  فیرـشت  ماما 
شیپ یتشهب  ياقآ  یمـشاه و  ياقآ  یلو  نوریب . میدـمآ  اه  ینیئوخ  يوسوم  ياقآ  يراونا و  ياقآ  اـب  میدیـسوب و  ار  ناـشیا  تسد  میدـش 

. دنتـشگرب سویام  اذل  و  دوش ، یمن  دینکن ، ثحب  دندوب : هدومرف  ماما  هک  دندوب  هدرک  هرکاذم  ماما  اب  و  اقآ ، دـمحا  جاح  اب  دـندنام  ناشیا 
يارب دـش  رارق  هسلج  نآ  رد  هرخالاب  مینکب . هچ  هک  میتشاد  هسلج  بش  همین  زا  یـساپ  ات  میدوب ، اقآ  دـمحا  جاح  لزنم  رد  مق  رد  بش  نآ 
یبیبح يور  دش  انب  هسلج  نامه  رد  تسا و  یبیبح  دشاب ، بیقر  دناوت  یم  هک  يدرف  نیرتهب  العف  دـشاب  هتـشاد  يروش  مه  تاباختنا  هکنیا 

. درک یفرعم  ار  یبیبح  رتکد  دـش و  لیکـشت  نیـسردم  هعماج  حبـص  ادرف  دـندوب ، هدرک  مالعا  ار  ردـص  ینب  تیناحور  هعماـج  دوشب . غیلبت 
دنکن و یفرعم  ادیدناک  هکنیا  رب  تفرگ  میمـصت  بزح  دش و  لیکـشت  بزح  ياروش  حبـص  تفرگ ، سامت  بزح  ياروش  اب  یتشهب  ياقآ 
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ره هب  دـش و  هتفرگ  تعامج  هعمج و  همئا  اهناتـسرهش و  اب  ییاهـسامت  دـیهدب . يار  نیـسردم  هعماج  يادـیدناک  هب  هک  دـنک  مـالعا  طـقف 
مق رگید  زور  کی  ام  دـندرک . مالعا  ار  یبیبح  رتکد  اهنآ  هب  دوب  لالج  ناشیادـیدناک  دـندوبن و  بوخ  ردـص  ینب  اب  هک  ییاـهنآ  تروص 
نآ دندرک ، يرتسب  بلق  ناتـسرامیب  رد  نارهت  دندروآ  ار  ماما  دروخ و  مهب  شلاح  ماما  بش  نامه  دش  مولعم  هک  نارهت  میدـمآ  میدوب و 

يارب ناتسرامیب  يولج  مدمآ  نم  حبص  دندرک . یم  اهرذن  هچ  دندرک ، یم  هیرگ  دندیشک ، یم  هجـض  ردقچ  مدرم  دراد . يا  هچخیرات  مه 
ناشیا زا  رطخ  هللادمحلا  ازفیب . ماما  ناج  هب  ریگب و  ار  ام  ناج  ایادخ  دنتفگ : یم  دندرک و  یم  هیرگ  راز  راز  درم  نز و  منک ، تبحص  مدرم 

دوب تلم  ياهبلق  شخبافـش  مه  مایپ  نیا  دنداد .  مایپ  يروهمج  تسایر  تاباختنا  يارب  بلق  يرامیب  تلاسک و  تلاح  نامه  اب  دـش و  عفر 
دـش باختنا  هک  سک  ره  هکنیا  رب  دـنداد  روتـسد  دـینکب و  تکرـش  تاباختنا  رد  دـندومرف : تاـباختنا . يارب  درک  هداـمآ  ار  طـیحم  مه  و 

اجنیا نم  هک  هدـش  لقن  نم  يارب  اجنیا  یخیرات  هکت  کی  دورب . نیب  زا  تافالتخا  هشیر  دنتـساوخ  یم  ماما  دـننکب . يراکمه  وا  اب  نارگید 
مه اهنیا  یعناص و  ياقآ  لثم  رگید  دارفا  زا  یـضعب  دـندوب و  هتـساوخ  ار  اقآ  دـمحا  جاح  ماما  دـنامب ، خـیرات  رد  دـیاش  میوگ  یم  ناتیارب 
ردق نیا  دوشب . ماجنا  يروهمج  تسایر  تاباختنا  هکنیا  ات  دینکن  مالعا  امـش  مدـش  يروط  اجنیا  نم  رگا  دـندوب : هدومرف  دـنا ، هدوب  ارهاظ 

نم دش  رداص  يروهمج  تسایر  تاباختنا  هب  عجار  هک  ماما  مایپ  یمالـسا . يروهمج  تیبثت  يارب  تاباختنا و  يارب  دندرک  يراکادـف  ماما 
زور نامه  يادرف  دوب  انب  دندوب . اجنآ  بالقنا  ياروش  ياضعا  زا  یضعب  يرهطم ، دیهـش  هسردم  رد  دوب  یمتخ  هسلج  کی  هک  تسا  مدای 

مه بـالقنا  ياروش  ياـضعا  زا  رگید  یـضعب  دـندوب ، ینابیـش  رتـکد  یلیبدرا و  يوسوم  ياـقآ  ینک و  يودـهم  ياـقآ  دوشب . يریگ  يار 
هک دنهدب  هیمالعا  اهادیدناک  نیا  همه  نالا  دیاب  دنداد  مایپ  ماما  هک  متفگ  میدوب  هتـسشن  مه  يولهپ  هک  نایاقآ  نیا  هب  اجنآ  رد  نم  دندوب .

اهادیدناک نیا  مامت  دشابن و  یعازن  فالتخا و  هنوگ  چیه  دنهدب ، يار  دـننک و  تکرح  یمالـسا  قالخا  تملاسم و  اب  تاباختنا  رد  مدرم 
ایب تدوخ  دیآ  یمن  رب  ام  تسد  زا  راک  نیا  تفگ : ینابیـش  رتکد  دننک . کمک  وا  هب  نارگید  دش  باختنا  یـسک  ره  هک  دنهدب  اضما  دیاب 

مدای بـالقنا ، ياروش  میتفر  میدـش و  دـنلب  میآ . یم  مه  نم  دـییایب  همه  نک  نفلت  ورب  امـش  متفگ : نک ، عمج  ار  همه  بـالقنا و  ياروش 
ياروش ياضعا  نوریب ، هناخ  زا  شمیدـناشک  هرخالاب  دوب ، هدرک  بت  هدرک و  داـب  شیولگ  هک  دوب  هدز  فرح  ردـق  نآ  ردـص  ینب  تسه 

زا تیعبت  يارب  دـیهدب  هیمالعا  ای  هک  متفگ  اهنآ  هب  عیرـس  نم  هدزاود ، تعاس  ات  میتسـشن  اـجنآ  زاـمن  زا  دـعب  میتفر  بش  دـندوب . بـالقنا 
يراکمه هک  دـندشن  رـضاح  اهنیا  یلو  درک  يراکمه  هب  توعد  ار  اهنیا  هک  دـنک  یم  مالعا  تیناحور  هعماـج  اـی  ماـما ، زورما  تاروتـسد 

، دندوب اهنآ  همه  دوب ، هداز  بطق  دوب ، ردص  ینب  دوب ، یبیبح  رتکد  دـش . دایز  ثحب  بش  نآ  هرخالاب  میدرک . دـیدهت  رادـقم  کی  دـننک ،
ردص ینب  درک ، اضما  یبیبح  دندرک ، اضما  ناش  همه  تشون و  ردـص  ینب  دوخ  هیمالعا  کی  دـنهدب . هیمالعا  دـش  رارق  هرخالاب  بش  رخآ 

اـضما شزا  ینفلت  دوب ، ادـیدناک  ییابطابط  قداص  دـندوب . ادـیدناک  همه  اهنیا  رهورف ، شویراد  مه  درک و  اـضما  هداز  بطق  درک و  اـضما 
باختنا سک  ره  هک  دنهدب  هیعالطا  هکنیا  يارب  دننکب  غالبا  مه  رگید  ياهادیدناک  نآ  هب  دش  رارق  دـندوبن ، اهنیا  یندـم و  هتبلا  دـنتفرگ ،

حبـص مه  بش و  مه  ویدار  دـناوخ ، ویدار  يارب  ار  هیمالعا  نتم  رنهاب  موحرم  هدزاود  هب  عبر  کی  تعاس  مینک . یم  يراکمه  وا  اب  ام  دـش 
تکرـش تاباختنا  رد  مه  مدرم  همه  دشن و  ادیپ  فالتخا  هللادمحلا  درک . دونـشخ  هیمالعا  نیا  ار  مدرم  ردـقچ  درک و  مالعا  ار  بلطم  نیا 

تاباختنا رد  دـش ، رورغم  یلیخ  ردـص  ینب  دـش  ماجنا  هک  يروهمج  تسایر  تاباختنا  دـش . ماجنا  يروهمج  تسایر  تاـباختنا  دـندرک و 
میتـفر اـم  دوب . شفدـه  نیا  دـنک ، بوکرـس  ار  شدوخ  نیفلاـخم  هکنیا  رب  تفرگ  میمـصت  تقو  ناـمه  زا  دوب  هدروآ  يأر  نویلیم  هدزاـی 
میعـس مامت  نم  میدز و  وا  هب  ار  نامیاهفرح  اجنآ  میتفر  دباوخب . تاهرجنح  مروت  ات  نزن  فرح  دوب  هتفگ  مه  رتکد  دوب ، هدیباوخ  شاهناخ ،

ار نیمه  مـه  ماـما  دـیاین . دوـجوب  یفـالتخا  روـشک  نیلوئـسم  نرود  رد  دنـشاب و  مجـسنم  مـه  اـب  هـمه  اـهنیا  لوا  ناـمه  زا  هـک  دوـب  نـیا 
کی هک  داتفا  نیا  رکف  رد  درک ، عورـش  هک  ياهمانرب  لوا  درک . راـهم  دـشیمن  هجو  چـیه  هب  ار  درماـن  نیا  اـی  درم  نیا  یلو  دنتـساوخیم ،

ود دننکب  يریگ  يأر  دننیـشنب  یناگرا  ره  يوت  ای  دجـسم  ره  يوت  دـنکب ، توعد  مدرم  ياههدـنیامن  مامت  زا  دروایب و  دوجو  هب  ياهرگنک 
دنک نیعم  ادـیدناک  تاباختنا و  يارب  دـنک  توعد  ار  هرگنک  نیا  هک  دوب  نیا  طخ  رد  هرگنک . نآ  يارب  دنتـسرفب  دـننک  باختنا  ار  رفن  هس 
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یگنهرف و لـئاسم  رد  هعلاـطم  مسا  هب  درکن  توـعد  تاـباختنا  مسا  هب  یهتنم  دـنک ، هضبق  مه  ار  سلجم  يروـهمج ، تساـیر  زا  دـعب  هـک 
هب هدـب  ار  شرایتخا  ار  راک  نیا  امـش  هک  میدرک  داهنـشیپ  ناشیا  هب  مینکب  دـیاب  هچ  هک  میتفگ  ام  یـسایس . یعامتجا و  لئاسم  يداـصتقا و 

هدـننک توعد  الـصا  هک  دوب  داهنـشیپ  نیا  یکی  دـنک . هرادا  ار  هرگنک  نیا  تیناحور  هعماج  هک  مرـضاح  تفگ : تیناحور ، هعماج  تسد 
رتفد دوب ـ  هدـش  لیکـشت  عقوم  نآ  هک  یگنهامه  رتفد  نآ  هن  دـنکب و  توعد  شدوخ  هن  هکنیا  رگید  یکی  دـشاب ، تیناـحور  هعماـج  دوخ 
کی ناونع  هب  دنتـساوخیم  ار  رتفد  نآ  دندرکیم . تیلاعف  وا  باختنا  يارب  هک  دندوب  ياهدـع  هک  مدرم ـ  روهمج و  سییر  نیب  یگنهامه 

میداد و لیکـشت  ار  تیناحور  هعماج  هسلج  میدـمآ و  ام  هرخالاب  دـشاب . رتفد  نآ  رایتخا  رد  مه  اـهراک  همه  هک  دـنراد  هگن  یمدرم  زکرم 
هکنیا داهنشیپ  میدرک  يریگ  يأر  هک  دندوب  مه  یمشاه  ياقآ  یتشهب ، ياقآ  دندوب  مه  نایاقآ  نیا  همه  دندوب ، رفن  تصـش  ای  هاجنپ  دیاش 

نیا رد  دنکب  تکرـش  تیناحور  هعماج  هک  دوب  نیا  رگید  داهنـشیپ  مک . يأر  ات  ود  یکی  اب  دش  در  دـنک  هرادا  ار  هرگنک  تیناحور  هعماج 
نیا ولج  هک  دـنداد  تیرومأم  ام  هب  دـننک و  یفرعم  ادـیدناک  هکنیا  يارب  زا  تسا  همدـقم  نیا  دـنتفگ : نایاقآ  نیا  هتبلا  دروآ . يأر  هرگنک 

تکرـش هرگنک  نآ  رد  میتفر  مینکب . تکرـش  هرگنک  نآ  رد  هک  مدوب  نم  هلمج  زا  هک  دـندش  باختنا  رفن  دـنچ  هرخالاب  دوش ، هتفرگ  راک 
میتفگ ام  دـشاب  هتـشاد  سییر  کی  دـیاب  هرگنک  بوخ  میتفرگ . اهنیا ـ  لاثما  نایتمالـس و  ینعی  اـهنیا ـ  تسد  زا  ار  راـیتخا  لوا  زاو  میدرک 

ینیلوئسم زا  یکی  اجنآ  مه  نم  دنداد . يأر  ناشیا  هب  همه  دروآ و  يأر  سییر و  دوشب  وا  تسا ، ملاع  دیس و  درمریپ و  یهاشورسخ  ياقآ 
يداصتقا و یگنهرف و  لئاسم  هرابرد  دـنداد ، لیکـشت  یفلتخم  ياهنویـسیمک  مدرکیم ، هرادا  ار  هرگنک  دـیاب  ناـشیا  باـیغ  رد  هک  مدوب 

مالعا مود  زور  دوب . تاباختنا  هلئسم  اهنآ  یلصا  شقن  یلو  درک ، ادیپ  همادا  روطنیمه  هرگنک  نیا  دنداتسرف و  ماما  يارب  مه  یمایپ  یسایس .
دشاب شیاهراون  رگا  اجنآ ـ  رد  عیرـس  تسا ، ناشهشقن  اهنیا  مدید  نم  دینک . مالعا  اهادیدناک  هرابرد  ار  ناتدوخ  تایرظن  هکنیا  رب  دندرک 

رگا هک  مه  ار  اهامـش  میرادن . ادیدناک  نییعت  قح  یگدنیامن  ناونع  هب  هداتـسرف  ار  ام  هک  نارهت  زرابم  تیناحور  هعماج  هک  مدرک  مالعا   ـ
طقف دیاهدش  توعد  امـش  دـیرادن ، یتلاکو  نینچ  قح  امـش  ادـیدناک ، نییعت  يارب  زا  دـناهدرکن  توعد  دـناهدرک ، توعد  اهناتـسرهش  زا 

ار نایتمالـس  میدز . مه  هب  عقاو  رد  ار  اهنیا  هماـنرب  اـم  یـسایس .  یعاـمتجا و  لـئاسم  یگنهرف و  يداـصتقا و  لـئاسم  رد  نداد  هیرظن  يارب 
دوب نیا  مایپ  نآ  رخآ . زور  رد  دناوخ  دمآ  اقآ  دمحآ  جاح  دا و  باوج  ار  هرگنک  مایپ  ماما  مه  دعب  دـمآیمن ، رد  شنوخ  يدزیم  شدراک 

مینکب تعاطا  ار  ماما  رما  دیاب  ام  تفگ : تفرگ و  تسد  نایتمالـس  ياقآ  دینکب . باختنا  یمالـسا  ياروش  سلجم  يارب  ار  حلاص  دارفا  هک 
هک دنتـساوخ  دـنتفرگ و  یـصوصخ  هسلج  کی  ناشدوخ  دـعب  دادـن و  شفرح  هب  شوگ  مه  یـسکو  مینکب  هچ  مینکب و  نیعم  ادـیدناک  و 

متفر یتقو  مدرک . تکرـش  هرگنک ـ  نآ  زا  دـعب  یگنهامه ـ  رتفد  رد  هبترم  کی  طقف  نم  دـندرک . توعد  نمز  دـننک و ا  یفرعم  ادـیدناک 
نینچ هرگنک  فرط  زا  دـیرادن . یقح  نینچ  امـش  هک  متفگ  مدرک و  ضارتعا  اجنامه  دـننک . یفرعم  ادـیدناک  دـنهاوخیم  اـهنآ  هک  مدـید 

ات یگنهامه  رتفد  رد  مه  رگید  نوریب و  مدمآ  مدش  اپ  مدادن و  مه  يأر  دیرادن ، ادیدناک  نییعت  قح  امـش  هدشن و  هداد  امـش  هب  یتیرومأم 
ینابـصع تقو  ناـمه  زا  نم  تسد  زا  اـهنیا  دوب و  ینابـصع  نم  تسد  زا  ردـصینب  یلیخ  تفرگن و  اـهنیا  هشقن  نیا  متـشاذگن . مدـق  رخآ 

ياروـش سلجم  يارب  ادـیدناک  نییعت  يارب  بزح  تیناـحور و  هعماـج  اـب  مینکیم  فـالتئا  مییآیم  بوـخ  دـنتفگ : دـندمآ  دـعب  دـندوب .
ار اهادیدناک  میتسشن  دندمآ و  مه  یمالسا  بالقنا  نیدهاجم  زاو  دندمآ  مه  بزح  زا  تیناحور ، هعماج  رد  دنداتسرف ، هدنیامن  یمالـسا .
، دشاب اهادیدناک  ءزج  هک  دروآ  يأر  اهنیا  مامت  زا  رفن  کی  نایتمالس ... ،  يربون ،  دندوب . هداد  ادیدناک  يرس  کی  اهنیا  میدرک . یـسررب 

يأر وا  مه  لوا  رود  رد  میدرک . فالتئا  بزح  اـب  میتشاذـگ و  راـنک  اـم  ار  اهادـیدناک  هیقب  لوا  هرود  رد  دوب . یمالـسا  یغلبم  مه  نآ  هک 
دندرک و تباث  ار  یمالـسا  یغلبم  نیا  غورد  دندمآ و  یمالـسا  بالقنا  نیدهاجم  ياههچب  میدرک  فالتئا  زاب  ام  هک  مود  هرود  رد  دروآ ،

ياقآ هک  دـش  زوریپ  تاباختنا  درک و  فالتئا  يروهمج  بزح  اـب  تیناـحور  هعماـج  طـقف  مود  رود  دـش و  در  مود  رود  رد  وا  تیحـالص 
زرابم و تیناحور  هعماج  نیب  فالتئا  مدرک و  اضما  تیناحور  هعماـج  فرط  زا  نم  ار و  اهادـیدناک  درک  اـضما  بزح  فرط  زا  يا  هنماـخ 
www.irdc.ir عبنم : دش . یبالقنا  سلجم  دوب و  تروص  نیا  هب  داد  لیکشت  ار  سلجم  هک  گرزب  فالتئا  نآ  دمآ و  دوجو  هب  بزح 
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يربهر یماقم  مئاق  هب  يرظتنم  باصتنا  زا  يرهش  ير  تیاور 

یـسررب هب  هک  دوخ  دیدج  باتک  رد  يرهـش  ير  يدمحم  مالـسالا  تجح  يربهر  یماقم  مئاق  هب  يرظتنم  باصتنا  زا  يرهـش  ير  تیاور 
، دراد صاصتخا  یمشاه  يدهم  دناب  يارجام  يو و  لزع  ات  يربهر  یماقم  مئاق  هب  يرظتنم  بصن  زا  یمالسا  يروهمج  زا  یـساسح  عطقم 

راب نیتسخن  يارب  نینچمه  باتک  نیا  رد  درک . حیرـشت  ار  هلئـسم  نیا  اـب  هر ) ) ماـما فلاـخم  رظن  یماـقم و  مئاـق  هب  يرظتنم  باـصتنا  هوحن 
دیکأت اب  يو  تسا . هدمآ  دوب ، هدـش  کیکـشت  نآ  رد  همان  بطاخم  لماوع  يوس  زا  هک  يرظتنم  هب  هر ) ) ماما یخیرات 6/1/68  همان  ریوصت 

همان 6/1/68 هب  اعدا  نیا  لیالد  حیرشت  رد  دوب ، یفنم  يرظتنم  ياقآ  يربهر  هب  تبسن  ناگربخ  سلجم  میمـصت  زا  شیپ  ماما  رظن  هکنیا  رب 
رد یلو  مدوب  فلاخم  امـش  باختنا  اب  ادـتبا  زا  نم  مسق  هللاو   " هکنیا رب  ینبم  نآ  زا  يزارف  رکذ  اب  هدرک و  هراشا  يرظتنم  هب  باطخ  ناشیا 

، هن ای  درک  لقتنم  ناگربخ  هب  ار  دوخ  رظن  ماما  هک  نیا  اما  دیازفا : یم  ... دیدوبن " ربدم  ریدم و  هک  متسناد  یم  حول  هداس  ار  امـش  تقو  نآ 
ناگربخ سلجم  وضع  نانچمه  زین  نونکا  هدوب و  ناگربخ  وضع  هک  ینالیگ  يدـمحم  هللا  تیآ  نابز  زا  دـیاب  هک  دراد  یندینـش  یناتـساد 

نیا رد  ماما  هاگدید  زا  يرظتنم  ياقآ  یماقم  مئاق  دروم  رد  ناگربخ  میمـصت  زا  لبق  ماما  اب  یتاقالم  رد  ناشیا  هک  تسا  ینتفگ  دین . تسا ،
تداهش تبسانم  هب  خیرات 6/9/1379  رد  ینالیگ  دـمحم ي  هللا  تیآ  ناگربخ  میمـصت  زا  لبق  زور  کی  ماما ، رظن  تسا . هدـش  علطم  هراب 

رد يرظتنم  ياقآ  یماقم  مئاق  ندش  حرطم  زا  لبق  زور  کی  تفگ : ینارنخـس  نمـض  ینیزار  یلع  ياقآ  لزنم  رد  (ع ) مظاک ماما  ترـضح 
تـساوخرد ناشیا  زا  یلوسر ) ياقآ  یلـسوت و  ياقآ  قیرط  زا   ) ًابتک هر ) ) ماما رتفد  اـب  ساـمت  نمـض  نم  (، 25/4/1364  ) ناگربخ سلجم 

يرورض بجاو و  یبلطم  متـشون  يذغاک  هکت  رد  نم  دنرادن . تاقالم  زور  هدزناپ  ات  ماما  هک  دوب  هدش  مالعا  عقوم  نآ  رد  مدرک . تاقالم 
یماقم مئاق  عوضوم  تسا  رارق  ادرف  : " متفگ مدیسر . ناشتمدخ  دنداد  هزاجا  ماما  مناسرب ، كرابم  ضرع  هب  مدرک  بوجو  ساسحا  تسا ،
يرظتنم ياقآ  هب  نم  دوشن . حرطم  دییوگب  یمشاه  ياقآ  هب  مناسرب  ناتـضرع  هب  متـساوخ  دوش ، حرطم  ناگربخ  سلجم  رد  يرظتنم  ياقآ 

راک نیا  هدـهع  زا  وا  تسین . یفاـک  تایـصوصخ ، نیا  یلو  مناد ؛ یم  دـهاز  دـباع و  ار  ناـشیا  ما ؛ هدـناوخ  سرد  ناشتمدـخ  ؛ مراد تدارا 
وا زا  مه  دمحا  : " دومرف هفاضا  و  هچ !... اجک  هدرک و  هچ  اجک  هک  درک  زاغآ  ار  يرظتنم  ياقآ  زا  ینازوس  ياه  هلگ  ماما ، ... " دیآ . یمنرب 

يدهم ياه  هتشون  زا  يرظتنم  ياقآ  ياه  همان  مدید  نم  دنا . هدروآ  ار  وا  ياه  سیون  تسد  یمشاه ، يدهم  دیـس  لزنم  زا  دنک ! یم  عافد 
دروآ و ار  امش  همان  نیع  يرظتنم  ياقآ  : " متفگ نم  دیسر ، اج  نیا  هب  هک  ماما  نخس  " متشون ! ناشیا  يارب  نم  ار  نیا  هتفرگ ! ماهلا  یمشاه 

همان : " دومرف ماما  مریگ "! یم  يدهم  دیـس  زا  ماهلا  مسیون ، یم  شیارب  نم  هچنآ  هک  هدرک  لایخ  ماما  : " تفگ هدنخ  اب  دناوخ و  هسلج  رد 
وا : " دومرف ماما  " دندوب . مه  رگید  رفن  دـنچ  یمیرک و  رفعج  دیـس  متاخ و  سابع  دیـس  ياقآ  هلب ! : " متفگ !؟ دـناوخ " هسلج  رد  دروآ  ارم 

دمحا : " دومرف درک و  رکف  يردـق  ماما  " دوشن . حرطم  يربهر  ماقم  مئاق  ناونع  هب  ناشیا  ادرف  هک  دـییامرفب  : " مدرک ضرع  " تسا ! روطنیا 
یمشاه ياقآ  هب  اما  هلب ، : " مدرک ضرع  منیبب "؟ ار  ناشیا  نم  رهظزادعب  دییوگب  یمشاه  ياقآ  هب  دیشکب و  تمحز  امـش  دوش  یم  تسین ،

خیـش لثم  ای  دننک  يدابآ  سمـش  مه  ارم  مسرت  یم  دییوگن . سک  چیه  هب  متفگ .) امـش  تمدخ  ار  نایرج  نیا  و   ) مدمآ نم  هک  دـییامرفن 
تکرح ماما ، رتفد  زا  " دـشاب . عمج  ترطاخ  : " دومرف دـیدنخ و  راب  هس  هماقم - هللا  یلعا   - ماما متفگ ، هک  ار  نیا  " دـنزادنیب ! هاـچ  رد  ربنق 

يراک مدیـسر . ماما  تمدـخ  حبـص ، متفگ  یمـشاه و  ياقآ  تمدـخ  متفر  دـعب  دوب و  هدـش  ماـمت  هسلج  ناـبهگن . ياروش  مدـمآ  مدرک و 
هک دز  گنز  اقآدمحا  جاح  مناخ  ءاشع ، برغم و  زامن  زا  دعب  بش ، منیبب ... ار  ناشیا  نم  هک  دـییوگب  یمـشاه  ياقآ  هب  دـندومرف  متـشاد .

ياقآ زور ، نآ  يادرف  " تسا . روط  نیمه  : " متفگ " دنک . زواجت  امـش  زا  ادابم  میدرک ، تبحـص  ام  زورما  هچنآ  دندومرف : ماما  اقآ ! جاح  "

نیا زا  سپ  هک : درک  هفاـضا  ینـالیگ  يدـمحم  ياـقآ  درک . حرطم  ناـگربخ  سلجم  رد  ار  يرظتنم  ياـقآ  یماـقم  مئاـق  عوضوم  یمـشاه 
ياقآ یماقم  مئاـق  عوضوم  : " دـندومرف ماـما  ماـما . تمدـخ  متفر  رهظزادـعب  نم  تفگ : یعمج  روضح  رد  یمـشاه  ياـقآ  يزور  ارجاـم ،

." مینک حرطم  ماقم ، مئاـق  ناونع  هب  ار  ناـشیا  هک  میا  هتفگ  ناـیاقآ  هب  لـبق ، هیـسالجا  رد  اـم  ارچ ؟ : " متفگ " نکن . حرطم  ادرف  ار  يرظتنم 
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تارطاخ زا  هک  تاـعالطا  تقو  ریزو  ... " دوش . یمن  میا . هدرک  مـالعا  اـم  : " متفگ ... " هتفگ . نینچ  هدـمآ و  ناتـسود  زا  یکی  هن ، : " دومرف
یم هفاضا  يدـیلک  هرطاخ  نیا  لقن  زا  سپ  دوش ، یم  دای  بالقنا  خـیرات  رد  ربتعم  دانتـسا و  لباق  عبانم  ناونع  هب  زین  يو  یلبق  هدـش  رـشتنم 

سلجم رد  يرظتنم  ياقآ  یماقم  مئاق  حرط  دروم  رد  ماما  هک  دهد  یم  ناشن  میدرک ، لقن  ینالیگ  يدـمحم  ياقآ  زا  هچنآ  رد  لمأت  دـنک :
غارـس ماما  زا  هک  یتیعطاق  نآ  اب  هک  تسا  یقاب  شـسرپ  نیا  ياج  لاحره ، هب  اما  دوب ؛ هتفرگ  رارق  هدـش  ماجنا  يراک  لـباقم  رد  ناـگربخ ،

، دنتـسناد یم  ار  ماما  رظن  ناگربخ ، رگا  دـیدرت ، یب  درکن ؟ مالعا  ناگربخ  هب  ار  دوخ  رظن  ارچ  دوب ، فلاـخم  رما  نیا  اـب  ًاـعقاو  رگا  میراد ؛
یم ناشیا  تقفاوم  لیلد  ار  يو  یماقم  مئاق  اب  ماما  تفلاخم  مدع  يرظتنم  ياقآ  دندرک . یمن  نییعت  وا  نیـشناج  ناونع  هب  ار  يرظتنم  ياقآ 
رگا مناد ، یمن  نم  دـیوگ : یم  "؟ دـنراد ، یتفلاخم  مه  ماما  ترـضح  هک  دـش  ساـسحا  تقو ، نآ  : " هک لاوئـس  نیا  هب  خـساپ  رد  دـناد و 
اریز دـندومرف ؛ یم  ناگربخ  هب  ای  يرگید و  ای  نم  هب  ماغیپ  اب  هیاـنک  اـب  ولو  تقو ، ناـمه  دوب  مزـال  دـندوب ، فلاـخم  تقو ، نآ  رد  ناـشیا 
نم مسق  هللاو  تسا : نیا  ماما ، شیامرف  نتم  دنا . هدومرف  همان 6/1/68  رد  ماما  ار  لاوئس  نیا  خساپ  دوب ... رتمهم  زیچ  همه  زا  ماظن  تحلصم 

. منتـسناد یم  یبوخ  مدآ  مه  ار  وا  یلو  مدوب ؛ فلاخم  ناگرزاب  يریزو  تسخن  هب  نم  مسق  هللاو  مدوب ... فلاخم  امـش  باختنا  اـب  ادـتبا  زا 
دهد یم  ناشن  ینشور  هب  نخس  نیا  متفریذپ . ار  ناتـسود  رظن  دراوم ، مامت  رد  مدادن و  ردص  ینب  يروهمج  تسایر  هب  يأر  نم  مسف  هللاو 

ناگرزاب و يریزو  تسخن  دروم  رد  هک  هدرک  لـمع  هنوگناـمه  يرظتنم ، ياـقآ  يربهر  اـب  دوخ  تفلاـخم  مـالعا  مدـع  دروم  رد  ماـما  هک 
نخـس نیا  تسا . هتفریذـپ  ار  ناتـسود  رظن  ناـشدوخ - ریبعت  هب   - ماـما دراوم ، نیا  همه  رد  تسا . هدرک  لـمع  ردـص  ینب  يروهمج  سیئر 

ناگربخ سلجم  مادقا  اب  هدیدن  تحلـصم  ناشیا  هک  هدش  هتفگ  ماما  هب  یبلطم  ینالیگ ، يدـمحم  ياقآ  رادـید  زا  سپ  هک  دـهد  یم  ناشن 
اب ادـتبا  زا  نم ، مه  امـش و  مه  هدوـمرف : حیرـصت  اـنعم  نیا  هب  همان 8/1/68  رد  هک  ناـنچ  دـنک ؛ تفلاـخم  يرظتنم  ياـقآ  يربهر  دروم  رد 
رد منک . تلاخد  اهنآ  ینوناق  هدودحم  رد  متـساوخ  یمن  نم  دـندوب و  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناگربخ  یلو  میدوب ؛... فلاخم  امـش  باختنا 

، دیدرت یب  دـنا ؟ هدوب  یناسک  هچ  هتفریذـپ ، يرظتنم  ياقآ  دروم  رد  ار  اهنآ  رظن  ماما ، هک  یناتـسود  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاوئـس  نیا  اج  نیا 
دییامرف یم  ساسحا   " هک لاوئـس  نیا  هب  خـساپ  رد  دوخ  يرظتنم ، ياقآ  دـنا . هتـشاد  یـساسا  شقن  عوضوم ، نیا  رد  هناـگ  هس  ياوق  نارس 

یلیخ يا  هنماخ  ياقآ  یناجنـسفر و  یمـشاه  ياقآ  دـنیوگ  یم  مناد ، یمن  نم  دـیوگ : یم  تسا "؟ هتـشاد  یتیانع  هیـضق  نیا  يور  یـسک 
، ًارهاظ هن  نایاقآ  تفگ : دیاب  " تسا . هدوب  هدنیآ  يارب  طایتحا  ناشرظنو  دنا  هتشاد  تین  نسح  نایاقآ  ًارهاظ  دنا . هدوب  رِصُم  هیـضق و  لابند 
هب ار  يرظتنم  ياقآ  طایتحا ، ناونع  هب  تین و  نسح  اب  ناگربخ ، رد  هک  دـندوب  یناسک  سأر  رد  نانآ  هکلب  دنتـشاد ؛ تین  نسح  ًاعقاو  هکلب 

، همادا رد  یلو  دنا " هتشاد  تین  نسح  نایاقآ  ًارهاظ  : " دیوگ یم  ادتبا  يرظتنم  ياقآ  فسأت ، لامک  اب  اما  دندرک ؛ نییعت  هدنیآ  ربهر  ناونع 
ار وا  يربهر  هنیمز  دنتساوخ  یم  مادقا ، نیا  اب  هک  دنک  یم  مهتم  يرگ  هئطوت  دح  رـس  ات  ار  نانآ  دنک و  یم  کیکـشت  اهنآ  تین  نسح  رد 

هلئسم هک  هدوب  دعب  تانایرج  همدقم  هیـضق ، نآ  دیاش  ًالـصا  میوگ  یم  منک ، لیلحت  هنانیبدب  رگا  نم  تسا : نیا  وا  هتفگ  نتم  دنربب ! نیب  زا 
ار وا  یعیبطریغ  روط  هب  دینک ، بارخ  ار  یسک  دیهاوخ  یم  رگا  دنتفگ  یم  میدق  زا  دنربب ... نیب  زا  ار  هنیمز  دعب ، دنزادنیب و  اه  نابز  رس  ار 
دناد و یم  دیلقت  عجرم  ار  دوخ  هک  دیوگ  یم  نخس  نینچ  یـسک  هکنیا ، تفگـش  دینک !... مهارف  ار  وا  طوقـس  تامدقم  دعب ، دیربب و  الاب 

راظتنا ًالصا  هللادمحلا -  - هک نم  هتبلا  دیوگ : یم  بلطم  نیمه  همادا  رد  هکنیا  رتزیگنا  تفگش  تسا و  هریبک  هانگ  تمهت ، هک  تسا  دقتعم 
ياقآ يربهر  دروم  رد  ار  دوخ  فلاخم  رظن  ماما  ارچ  هک  لاوئـس  نیا  هب  خـساپ  رد  نخـس  هاتوک  يراب ، مرادـن ! متـشادن و  تیعقوم  ماقم و 

دـنیبن و رطخ  رد  ار  ماظن  حـلاصم  هک  اجنآ  اـت  هک  دوب  نیا  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  ماـما  هناـمیکح  هریـس  هک  تسا  نیا  درکن ، مـالعا  يرظتنم 
" ناتـسود  " هب نانآ  زا  دـندوب و  ناشیا  دامتعا  دروم  نارواشم  عقاو  رد  هک  ار ، روشک  یلـصا  نالوئـسم  رظن  دـنکن ، یعطق  فیلکت  ساسحا 
تیریدـم و دـقاف  حول و  هداس  ار  يو  اهنت  هک  اـجنآ  اـت  زین ، يرظتنم  ياـقآ  يربهر  دروم  رد  تشاد . یم  مدـقم  دوخ  رظن  رب  هدومرف ، ریبعت 
يریبدـت و یب  ألخ  يو ، اب  نانآ  يراـکمه  یهارمه و  هک  دیـسر  يدـنب  عمج  نیا  هب  روشک  دـشرا  ناریدـم  رارـصا  اـب  تسناد ، یم  ریبدـت 
اب هتـسکش "و  یبلق  نوخرپ و  یلد  اب   " اذـل تسا و  نیا  زا  شیب  لکـشم  هک  درک  تباث  يدـعب  ثداوح  اـما  درک ؛ دـهاوخرپ  ار  وا  یگداـس 
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www.irdc.ir عبنم : درک . رانکرب  هدنیآ  يربهر  زا  ار  يرظتنم  ياقآ  مامت ، یهاگآ 

مق مدرم  نینوخ  مایق  زورلاس  هام  يد   19

یصاخ باتش  نابآ 1356 ، رد  هرس ) سدق   ) ماما دنزرف  ینیمخ  یفطـصم  هللا  تیآ  زومرم  تلحر  مق  مدرم  نینوخ  مایق  زورلاس  هام  يد   19
دوبداـی سلاـجم  تسناد . مدرم  یمومع  ماـیق  زاـغآ  ناونع  هب  ار  نآ  زا  هتـساخرب  جوـم  ناوـت  یم  هک  دیـشخب  یمالـسا  بـالقنا  تکرح  هب 

ماما رگید  راب  داتفا و  هار  هب  هاش  میژر  هیلع  يا  هدرتسگ  تارهاظت  سلاجم ، نیا  زا  کـی  ره  یپ  رد  رازگرب و  روشک  رـساترس  رد  يددـعتم 
اب ات  دش  نآ  رب  هاش  صخـش  هژیو  هب  مکاح و  هاگتـسد  ور  نیا  زا  دیدرگ . حرطم  هعماج  رد  یمالـسا  تکرح  ربهر  ناونع  هب  هرـس ) سدـق  )

راوگرزب نآ  هب  تحارـص  اب  يا  هلاقم  نتـشون  اب  دزاس و  شوشم  یمومع  راظنا  رد  ار  ناشیا  هرهچ ي  هرـس ) سدـق   ) ماما تحاس  هب  نیهوت 
نارازگراک زا  یـسک  دش ، یم  جراخ  هاش  رابرد  ریزو  ادیوه  رتفد  زا  رابرد  رهم  هب  روهمم  تکاپ  هک  يد 1356 ، طساوا  رد  دیامن . نیهوت 

تاعالطا و ریزو  نویاـمه ، شویراد  هب  ار  هماـن  راـبرد  کـیپ  دـتفایب . هاـش  میژر  نماد  هب  شتآ  دـننام  هماـن  نیا  هک  درب  یمن  ناـمگ  میژر 
دافم زا  ندـش  ربخ  اب  زا  سپ  همانزور ، زایتما  بحاص  يدوعـسم  داد . تاعالطا  همانزور  هب  راـشتنا  تهج  ار  هماـن  زین  وا  داد و  يدرگناـهج 

تاعالطا و ریزو  اب  هک  ییاه  سامت  رد  اما  دـش . نویناحور  املع و  شنکا  نارگن و  تفای و  كانرطخ  هماـنزور  هدـنیآ  يارب  ار  نآ  هلاـقم ،
هدـناجنگ هلاقم  رد  هاش  تساوخ  هب  نآ  زیمآ  کیرحت  دـنت و  دافم  زا  یخرب  هک  تفایرد  تفرگ ، راـگزومآ )  ) ریزو تسخن  يدرگناـهج و 

اب وگ  تفگ و  رد  ار  شنیماضم  نآ ، زا  شیپ  هک  دوب  هداد  یلاح  رد  ار  هایـس » خرـس و  رامعتـسا  ناریا و   » شراگن روتـسد  هاش  تسا . هدـش 
تنطلـس دوخ  هیلمع  هلاسر  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  هک «  هراب  نیا  رد  قارع  زا  یـشرازگ  اما  دوب . هدرک  نایب  ییاکیرما  هلجم ي  کی  راگنربخ 

تخیگنارب دح  نآ  هب  ار  هاش  مشخ  تسا ». هدش  رشتنم  ناشیا  لئاسملا  حیضوت  زا  يدیدج  پاچ  رد  رظن  نیا  هدرک و  مالعا  یعرـش  ریغ  ار 
یب حیرـص  روط  هب  دوب –  هدـش  رکذ  قلطم » يدیـشر  دـمحا   » نآ هدنـسیون ي  هک  هلاقم –  نیا  رد  داد . ار  هلاـقم  نیا  شراـگن  روتـسد  هک 

تناها هرس ) سدق   ) ینیمخ ماما  عّیشت ، ملاع  عجرم  تحاس  هب  یفرعم و  هایس  عاجترا  یتسرپ و  هنهک  باجح ، هتسناد و  تلیـضف  ار  یباجح 
هب نآ  ندیسر  تاعالطا و  همانزور  يرـسارس  شخپ  اب  دوب . هدش  یفرعم  هایـس  خرـس و  رامعتـسا  هئطوت  دادرخ 1342 ، هدزناپ  ماـیق  هدرک و 
زا سپ  ( 1) مق هیملع ي  هزوح  نیـسردم  دـندمآ . مشخ  هب  هلاقم ، ندـناوخ  زا  سپ  ناوج ، بـالط  دـش . زاـغآ  اـه  شنکاو  نیلوا  مق ، رهش 

داعبا یسررب  زا  سپ  دنشاب و  هتـشاد  میژر  هیلع  گنهامه  یمادقا  ات  دندمآ  درگ  يرون  نیـسح  هللا  تیآ  تیب  رد  هلاقم ، ياوتحم  زا  عالطا 
یعامتجا لیکـشت  اب  بالط  يد ، مهدـجه  حبـص  دوش . لیطعت  هزوح  ياه  سرد  يد  مهدـجه  هک  دـش  هتفرگ  میمـصت  هلأسم ، نوگاـنوگ 

نداد اـب  ناـشیا  لزاـنم  لـباقم  رد  عمجت  اـب  دـندرک و  زاـغآ  تقو  عجارم  لزاـنم  يوـس  هب  مارآ  ار  دوـخ  ییاـمیپهار  تارهاـظت و  یگرزب ،
ندومن و قرفتم  رد  یعـس  ناگدننک  رهاظت  فص  هب  شروی  اب  ادتبا  یتینما  ياهورین  دنتخادرپ . هرـس ) سدق   ) ماما زا  تیامح  هب  ییاهراعش 

دنهدن راعـش  نایامیپهار  هک  یتروص  رد  دندرک  مالعا  دندش ، ور  هب  ور  اه  نآ  تمواقم  اب  یتقو  اما  دـندرک . بالط  ییامیپهار  زا  تعنامم 
یناگیاپلگ یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  تیب  لباقم  رد  بالط  زا  يا  هدـع  دـنهد . همادا  دوخ  تارهاـظت  هب  دـنناوت  یم  دـننک ، تکرح  مارآ  و 

نیهوت ام  هب  اه  نیا  دـندرکن . نیهوت  ینیمخ ) ماـما   ) اـقآ نآ  هب  اـه  نیا  دـندومرف « : ینانخـس  یط  هل  مظعم  دـندرک و  عمجت  هرـس ) سدـق  )
موهفم تسا و  فلاخم  ام  اب  ینیمخ ) ماما   ) اـقآ نآ  هک  دـنیوگب  دنتـساوخ  دـنداد و  ناـشن  ناـشراک  نیا  اـب  اـه  نیا  هک  نیا  يارب  دـندرک ،
فلاخم اه  نیا  اب  هتـشذگ  رد  ام  تسام . هب  نیهوت  میقفاوم ، اه  نیا  اب  ام  هک  نیا  میقفاوم . هاش ) میژر   ) اه نیا  اب  اـم  هک  تسا  نیا  ناـشفرح 

لزنم تمس  هب  هام  يد  مهدجه  زور  حبص  املع  مدرم و  هر )  ) یناگیاپلگ هللا  تیآ  نانخـس  دوب ». میهاوخ  فلاخم  زین  هدنیآ  رد  میا و  هدوب 
ياهرهچ اب  یناگیاپلگ  هّللاتیآ  دش . رپ  تیعمج  زا  ناشیا  لزنم  ینوریب  ینورد و  هطوحم  دوز  یلیخ  دـندرک . تکرح  یناگیاپلگ  هللا  تیآ 
دکرتیم مدرم  ضغب  دـناوخیم  ار  نوـعجار ) هیلا  اـنا  اـنا هللا و   ) عاـجرتسا هیآ  ناـشیا  هک  نـیا  زا  سپ  دـنوشیم . دراو  هدرـسفا  نـیگمغ و 
تیناحور هعماج  رب  گرزب  هعیاض  نیا  ندش  دراو  زا  مه  ام  : » دنهد یم  همادا  یناگیاپلگ  هّللاتیآ   . دوشیم دـنلب  وس  ره  زا  هیرگ  يادـصو 
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تسد تفگ و  میهاوخن  يزیچ  میاهدرک و  توکـس  رگید  ام  دننکن ، رکف  اهنیا  دننکیم ؛  هابتـشا  اهنیا  میدش . رادربخ  داهتجا  هقف و  رب  و 
لباقم رد  نایامیپهار ، سپـس  مینزیم .» ار  نامفرح  ام  دنراذگب ، ام  يولگ  ریز  هب  یتح  ار  هزین  رـس  رگا  هک  دننادب  دیاب  اهنیا  میرادیم . رب 
فرط زا  یگدـنیامن  هب  يدزی ، دـمحم  هللا  تیآ  همالع ، تلاسک  تلع  هب  اما  دـندرک . عمجت  هرـس ) سدـق   ) ییاـبطابط همّـالع  موحرم  لزنم 

و هرس ) سدق   ) ماما هب  تناها  رد  يولهپ  میژر  تیموکحم  راوگرزب و  نآ  تازرابم  و  هرـس ) سدق   ) ینیمخ ماما  تیـصخش  هب  عجار  ناشیا 
ناشیا دـندرک و  عمجت  يزاریـش  مراکم  هللا  تیآ  هسردـم ي  لزنم و  لباقم  رد  هاگ  نآ  ناگدـننک ، رهاظت  درک . داریا  ینانخـس  تیناحور ،

تاسدقم و مامت  هب  یکاته  عقاو  رد  نیا  تسین ، ینیمخ  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  هب  تبـسن  یکاته  هلأسم ي  هلأسم ، : » دندومرف نانخـس  یط 
مینامب و هدنز  دیاب  همه  مینامب ، هدنز  تسانب  رگا  دنـشاب . هتـشاد  تدحو  دیاب  دنوش و  ادج  رگیدمه  زا  دـیابن  بالط  تسام ...  همه ي  هب 
رد ناشیا  دنتفر . یناسارخ  دیحو  هللا  تیآ  لزنم  هب  بالط  نآ  زا  دعب  دوب ». دهاوخن  ام  نیب  ییادـج  میریمب ، دـیاب  همه  میریمب ، تسانب  رگا 
اب مق  نایرازاب  دـندرک . ینارنخـس  مالـسا  رظن  زا  عامتجا  رد  نآ  هاگیاج  نز و  يدازآ  هلأسم ي  هرابرد  ناگدـننکرهاظت ، بالط و  عاـمتجا 

، يد مهدزون  زور  دننکن . زاب  يد  مهدزون  زور  ار  دوخ  ياه  هزاغم  هک  دنتفرگ  میمـصت  نآ  زا  تیامح  هب  هیملع  هزوح ي  تکرح  هدهاشم 
هب رهش ، حطس  رد  دندوب ، هدش  دراو  نارهت  زا  هک  یکمک  ياهورین  کمک  هب  ینابرهـش  مق و  تینما  تاعالطا و  نامزاس  دش . لیطعت  رازاب 

هسردم ي لباقم  رد  بالط  مدرم و  فلتخم  راشقا  دندش . زکرمتم  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  دقرم  هیملع و  سرادم  یلاوح  رد  هژیو 
مشاه ازریم  هللا  تیآ  تیب  لوا ، لزنم  دندومن . زاغآ  ار  هزوح  ناگرزب  لزانم  يوس  هب  ییامیپهار  زاب  دندرک و  عمجت  هناتـسآ  نادیم  ناخ و 

تیـصخش تمظع و  نایب  هب  ینانخـس  یط  یلمآ  هللا  تیآ  دندیـسر ، ناشیا  لزنم  لباقم  هب  ناگدننکرهاظت  یتقو  دوب . هرـس ) سدـق   ) یلمآ
یط مق  كاواس  درک . دادـملق  تلم  تیناحور و  ترفن  دروم  ار  يولهپ  میژر  همکاح و  تأـیه  تخادرپ و  هرـس ) سدـق   ) ماـما هداـعلا  قوف 
نآ زا  دندرک و  عامتجا  مظعا  دجـسم  رد  ینید  مولع  ياه  هبلط  زا  رفن  زا 5000  شیب  حبص ، تعاس 10:30  دسیون « : یم  نینچ  یـشرازگ 

، شروش دـض  شیارآ  اب  میژر  ياهورین  دـننک ». عافد  ینیمخ  ماما )  ) زا هک  دنتـساوخ  نانآ  زا  دـنتفر و  نویناحور  زا  نت  دـنچ  لزنم  هب  اـج 
یلدگیب و نابایخ  يوس  هب  ییامیپهار  دصق  مدرم  هک  دندوب  مق  مدرم  رهظ  زا  دعب  عمجت  راظتنا  رد  یماظن  ياهربرفن  شاپبآ و  ياه  نیـشام 

دوجو هب  یهجوت  لباق  تضهن  اجکره  تفگ « : نینچ  ینانخـس  یط  يرون  هللا  تیآ  مدرم ، عمجت  زا  دـعب  دنتـشاد . ار  يرون  هللا  تیآ  لزنم 
تکرح رد  تیناحور  دش ، یم  تیاده  نانآ  تسد  هب  تضهن  يربهر  هدوب و  تکرح  رد  نآ  شیپاشیپ  رد  مالسا  نیتسار  تیناحور  هدمآ ،

ینیمخ و ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  اب  لیصا  تیناحور  دنتسه . لیصا  ِتیناحور  اب  ناملـسم ، مدرم  تسا . هتـشاد  یقّالخ  رثؤم و  شقن  هعماج 
تیآ نانخس  زا  سپ  دیسر ». دهاوخن  ییاج  هب  ینیمخ  هللا  تیآ  يربهر  مالسا و  اب  یتوغاط  هاگتسد  هزرابم ي  تسا و  ناشیا  رس  تشپ  رد 

تاـیآ لزاـنم  هب  یلحاـس  ناـبایخ  قیرط  زا  دنتـساوخ  یم  و  زاـغآ ، ار  ییاـمیپهار  دیـسر ، یم  رفن  رازه  هد  هب  هک  تیعمج  هوبنا  يروـن ، هللا 
کناـب هشیـش  اـه  نآ  زا  یکی  داد . خر  میژر  نارومأـم  هلیـسو ي  هـب  يریگرد  ياـه  هناـشن  نـیلوا  دـنورب . ینیکـشم  ییاـبطابط و  یناـطلس 

هناشن مدرم  فرط  هب  اه  هحلسا  هک  دوب  یفاک  هناهب  نیمه  تفرگ . هناشن  رجآ  هراپ  اب  ار  هشیش  نامه  يرگید  رومأم  تسکش و  ار  تارداص 
ياه هچوک  رد  تیعمج  مدرم ، زا  يدادـعت  نداـتفا  نیمز  هب  اـب  دـش . عورـش  يزادـناریت  یتینما ، ياـهورین  هدـنامرف  روتـسد  اـب  دوش . يریگ 
بش زا  یتاعاس  ات  زیرگ  گنج و  دنداتسیا . میژر  حلـسم  نارومأم  لباقم  دندروآ ، یم  تسد  هب  هک  هچنآ  ره  اب  مدرم  دنتفرگ . هانپ  فارطا 

ناتـسرامیب يور  هب  ور  نیمودـصم  عاضوا  زا  یهاگآ  يارب  يا  هدـع  دـندش و  لقتنم  رهـش  گرزب  ناتـسرامیب  هب  ناحورجم  تفاـی .  همادا 
رـس ار  راعـش  نیا  هتفر ، فارطا  ياهنابایخ  هب  مدرم  دـندش . یمخز  نت  اه  هد  دیهـش و  رفن  شـش  مک  تسد  زور  نیا  رد  دـندرک . عاـمتجا 

نارک یب  قشع  زیگنامغ ، زور  نآ  نایاپ  رد  ابیز  راعـش  نیا  ینیمخ .» ای  گرم  ای  میتشون ، دوخ  نوخ  اب  میتشذـگ ، دوخ  ناج  زا   » دـندادیم
راتـشک ندرک  موکحم  نمـض  يا  هیمالعا  راشتنا  اب  مق  ياملع  بالط و  هثداح ، نیا  زا  دعب  دادیم . ناشن  شیوخ  بوبحم  ربهر  هب  ار  مدرم 
همانزور یعقاو  ریغ  بلاطم  هب  یناـسک  رگا  هک  تساـنعم  نیا  هب  یـسایس  زاـب  ياـضف  اـیآ  هک  دـندرک  حرطم  ار  لاؤس  نیا  عاـفد ، یب  مدرم 

رهـش رد  یعون  هب  درک و  یتـینما  ياـهورین  زا  ولمم  ار  رهـش  هاـم  يد  متـسیب  بش  میژر ، دـنریگب ؟ خـساپ  هلوـلگ  اـب  دـیاب  دـننک ، ضارتـعا 
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بزح ياضعا  نادنمراک و  زا  يا  هدـع  يد ، نینوخ 19  هعقاو ي  زا  دـعب  يولهپ  میژر  میژر  لمعلا  سکع  درک . لاـمعا  یماـظن  تموکح 
ار مق » نیعجترم  شروش  ناریا « ، نارکفنشور  هک  دنک  دومناو  درک ، یعس  یشیامن  یتارهاظت  نتخادنا  هار  هب  اب  يروآ و  عمج  ار  زیخاتسر 
زا تیامح  هب  ییامیپهار ، کی  یط  دندش و  مق  یهار  اه  سوبوتا  رب  راوس  يد 1356 ، زور 23  حبص  ناگدننک ، رهاظت  دننک . یم  موکحم 
زا یموـمع  راـکفا  فارحنا  روـظنم  هب  میژر ، رگید  لـمعلا  سکع  دـندرک . تکرح  مرح  تمـس  هب  ناـیوگ  هاـش » دـیواج   » هتخادرپ و هاـش 

نیمه رد  دندوب . ییزج  تاحالصا  ناهاوخ  هک  دوب  تنطلـس  قفاوم  ياه  هورگ  زا  یخرب  هب  تیلاعف  نداد  هزاجا  هرـس ) سدق   ) ماما يربهر 
اب هتیمک  نیا  هییارجا  تأیه  هدـنیامن  تسا . هجوت  بلاج  رابخا  رامـش  رد  رـشب » قوقح  يدازآ و  زا  عافد  هتیمک  تیدوجوم «  مالعا  نارود ،

دروم رد  يد  هدزون  نیحورجم  ادهـش و  درک . مـالعا  ار  هتیمک  نیا  تیدوجوم  یمـسر  روط  هب  ناـهج  ربـتعم  ياـه  يرازگربـخ  زا  توـعد 
یلیخ دوشیم  تشادرب  ینیع  نادهاش  ياههتشون  اههتفگ و  زا  هک  هنوگ  نآ   . تسین تسد  رد  یقیقد  رامآ  يد  مایق 19  ناحورجم  ادهش و 

هب ریجنز  اب  ار  یمخز  ناگدـننک  رهاظت  ، كاواس ناـمز ، نآ  رد  اریز  دـندوب ؛ هدرکن  هعجارم  ناتـسرامیب  هب  كاواـس  سرت  زا  ناـحورجم  زا 
رد نیقی  روط  هب  هک  رفن  دـنچ  زا  ریغ  زین  ادهـش  دروم  رد  دـنیامن . لقتنم  كاواس  هب  ار  اهنآ  يدوبهب  زا  سپ  ات  تسب  یم  ناتـسرامیب  تخت 

سرت زا  ادهـش  زا  يرامـش  هداوناـخ  هک  نیا  لاـمتحا  هتبلا  تسا . هدـماین  ناـیم  هب  يرگید  دیهـش  زا  نخـس  دناهدیـسر  تداهـش  هب  زور  نآ 
جنپ مان  اهنت  اما  دوب ، دایز  رایسب  ناحورجم  رامـش  ریدقت  ره  هب  تسین . فیعـض  دنـشاب ، هدرپس  كاخ  هب  هنایفخم  ار  دوخ  يادهـش  كاواس 

یگژیو راشقا  همه  روضح  تسا . هلاس  هدزیـس  یناوجون  يرگید  ناوج و  رفن  کـی  هبلط ، ناـنآ  زا  نت  هس  هک  تسا  هدیـسر  تبث  هب  دـیهش 
رگا اما  تفرگ ، لکـش  تیناحور  يربهر  اب  هشیمه  نوچمه  زین  مایق  نیا  دوب . مدرمراشقا  همه  يراکمه  تکرـش و  يد  هدزون  مایق  صاـخ 

فلتخم راشقا  دـندرک ، لیطعت  ار  هزوح  سورد  املع  هک  نیا  زا  سپ  دیـسریمن . يزوریپ  هب  دوبن ، تیناـحور  هب  مدرم  نتـسویپ  تیاـمح و 
ناوج وریپ  زین  مدرم  دنتـشاد . ماظن  تامادقا  هب  ضارتعا  رد  ياهدـمع  شقن  مق ، رازاب  ندرک  لیطعت  اب  نایرازاب  دنتـسویپ . نانآ  هب  زین  مدرم 

اههناسر تاعوبطم و  شنکاو  دندرک . یهارمه  بالط  املع و  اب  تیناحور  و  هر ) ) ینیمخ ماما  زا  تیامح  رد  دـندش و  هزرابم  هنحـص  دراو 
ار مایق  هک  دندرک  شالت  اهنآ  دندومن . ریقحت  ار  نآ  هدرک ، دروخرب  ارذـگ  رایـسب  يد  هیـضق 19  اب  ادتبا  نامز  نآ  ياههناسر  تاعوبطم و 

بقل لاحلا  مولعم  دارفا  یتشم  ار  ناگدننک  رهاظت  نینچمه  تسا . هدادن  خر  یقافتا  چـیه  هک  دـننک  دومناو  دـنهد و  هولج  کچوک  رایـسب 
یلو دش . هدرب  راک  هب  مایق  هرابرد  اههناسر  رد  هک  دوب  يریبعت  مق » شاشتغا  بوکرس  . » دنددرت لاح  رد  رهش  نآ  هب  رهـش  نیا  زا  هک  دنداد 

راکفا اههناسر ، رد  هک  دادیم  ناشن  نیا ، دـندرک و  هدافتـسا  دـش » هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  مق  تارهاـظت  : » ریظن ییاـهرتیت  زا  نآ  زا  سپ 
ياهروسناس تشاذگ و  رایـسب  ریثأت  بالقنا  دنور  رب  مایق  نیا  لاح  ره  هب  دوشیم . تفای  بالقنا ، و  هر ) ) ماما ترـضح  رادفرط  نشور و 

مظعم ماـقم  تفاکـش  ار  ناریا  نامـسآ  هک  يداـیرف  دریگب . روشک  رـسارس  رد  ار  نآ  ربخ  راـشتنا  ماـیق و  ولج  تسناوتن  اـهریقحت  يربـخ و 
: تسا نینچ  نآ  زا  یـشخب  هک  دـندرک  رداـص  یماـیپ  يد  مایق 19  زور  لاـس  رد  دوخ  يروهمج  تساـیر  ناـمز  رد  یلاـع  هلظدـم  يربهر 

میژر اب  یمالـسا  تما  رمتـسم  عطاق و  هزرابم  زاغآ  زور  و  تداهـش ، مایق و  رهـش  مق ، رگراثیا  مدرم  ياهینامرهق  روآدای  هام  يد  مهدزون  »
هک ییاهزور  رد  يولهپ ، یناطیـش  میژر  تردـق  جوا  رد  شـش و  هاجنپ و  دصیـس و  رازه و  هام  يد  مهدزون  رد  تسا . یهاـشداپ  سوحنم 

ياهدایرف همه  مکاح  ِقانتخا  هدـناشک و  تحاقو  یخاتـسگ و  هب  ار  میژر  نارازگراک  لامع و  راک   ، نئاخ هاـش  هدیـشک  نونج  هب  ِدادبتـسا 
باوخ تفاکـش و  ار  ناریا  نامـسآ  مق  مدرم  گـنهامه  شورخرپ و  داـیرف  هراـب  کـی  دوـب  هدرک  هفخ  هنیـس  رد  ار  دـنبرد  مورحم و  تلم 
هدیسر پاچ  هب  ناهج  نایعیش  عجرم  نافعـضتسم و  ریما  هیلع  نئاخ  هاش  روتـسد  هب  هک  يزیمآنیهوت  هلاقم  تفـشآ . رب  ار  يولهپ  نامیخژد 

یقلخ دض  ییادخ و  دض  تیهام  هب  انب  زین  مکاح  یمدرمان  میژر  تخاس . رجفنم  ار  مق  ناملسم  مدرم  مشخ  ِتوراب  ياهقرج  نوچمه  دوب ،
مایق دنتخیر . نیمز  هب  ار  زرابم  ناناملـسم  رهطم  كاپ و  نوخ  دـندوشگ و  شتآ  عافد  یب  مدرم  يور  هب  شنارودزم  ات  داد  روتـسد  شیوخ 

ات زین  نآ  زا  سپ  تفای و  همادا  يولهپ  میژر  ناگلاّجر  تموکح  طوقـس  هظحل  ات  هک  دوب  ناما  یب  ياهزراـبم  عورـش  هطقن  مق  مدرم  هناریلد 
جـیاتن و ظاـحل  هب  هعقاو  نیا  يد  مهدزون  ماـیق  ياهدـمایپ  جـیاتن و  تشاد .» دـهاوخ  دراد و  همادا  یجراـخ  یلخاد و  ياـهههبج  رد  زورما 
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-2 داد . ناشن  مدرم  هب  ار  هاش  یـسایس  زاب  ياضف  راعـش  ندوب  یلاخ  وت  رتراک و  هاش و  شزاس  - 1 تسا : هجوت  نایاش  رظن  دنچ  زا  اهدمایپ 
تکرح ره  زا  شیب  هرـس ) سدـق   ) ینیمخ ماما  اه  نآ  سأر  رد  تیناحور و  يربهر  هب  یـسایس  یبهذـم –  تکرح  زا  هاـش  هک  درک  تباـث 

هیملع و ياـه  هزوح  تسویپ و  عوقو  هب  يد  هدزون  ماـیق  عـبت  هب  تشاد ، تشحو  نآ  زا  میژر  هک  ار  هچنآ  - 3 دراد . تشحو  رگید  یسایس 
و دریگ ، رارق  هزرابم  حیحـص  ریـسم  رد  تضهن  هک  دیدرگ  مهارف  يا  هنیمز  دـندمآ و  رد  تکرح  هب  هرـس ) سدـق   ) ماما طخ  رد  تیناحور 

یلم هب  نداد  نادیم  يارب  يا  هعیلط  یسایس ، زاب  ياضف  رشب و  قوقح  نایرج  هک  دش  نشور  - 4 درک . رثا  یب  زین  ار  میژر  يدعب  ياهدنفرت 
رد یهاگیاپ  چیه  نانآ  دنا و  هتشادن  یتیقفوم  اهور  هنایم  يوس  هب  مدرم  بذج  رد  ًالمع  هاش ، میژر  اکیرما و  هدوب و  اه و ...  لاربیل  اهارگ ،

لوصا و هقف و  ثحب و  سرد و  هراومه  دندوب و  تسایـس  زا  نید  ییادـج  جورم  هک  یناسک  اه و  هزوح  نیرجحتم  - 5 دنرادن . مدرم  نایم 
دض میژر  تیهام  - 6 دنورب . یناسک  هچ  غارـس  دیاب  هک  دندیمهف  زین  مدرم  دندروخ و  تسکـش  دنداد ، یم  حـیجرت  هاش  اب  هزرابم  هب  ار  ... 

-7 دش . یبالقنا  ياه  هدوت  مالک  هیکت  یلصا و  راعش  هاش » رب  گرم  راعش «  هک  دوب  سپ  نآ  زا  درک . راکشآ  يرایسب  يارب  ار  هاش  یمدرم 
هک ییاـه  تـیعمج  بازحا و  زا  یخرب  - 8 دـیدرگ . ناناوج  هژیو  هب  یبهذـم ، ياه  هدوت  تکرـش  تضهن و  ندـش  یمدرم  قیمعت و  ثعاب 

لکش یساسا  نوناق  بوچراهچ  رد  هاش و  طسوت  هدش ، داجیا  یـسایس  زاب  ياضف  رتراک و  رـشب  قوقح  هب  اکتا  اب  ار  دوخ  یـسایس  تکرح 
تروص هب  بـالقنا  تکرح  گـنهآ  مق ، ماـیق  اـب  - 9 دـندرب . هاـنپ  برغ  اـکیرما و  نماد  هـب  دـندش و  ادـج  مدرم  زا  جـیردتب  دـندوب ، هداد 

ماما يربهر  تفرگ و  دوخ  هب  يرت  هدرتسگ  هدنیازف و  باتش  یمالـسا  ًالماک  ياوتحم  تروص و  اب  مه ، رـس  تشپ  ي  اه » ملهچ  يژتارتسا  »
مهم و هلحرم  دراو  ار  یمالـسا  بالقنا  مق ، يد  مایق 19  يریگ  هجیتن  دش . رهاظ  هاش  میژر  اب  هزرابم  یلـصا  شقن  ناونع  هب  هرـس ) سدـق  )
؛ دـمآ دـیدپ  روـشک  حطـس  رد  راذـگرثا  زاـس و  تشونرـس  ياهدادـیور  ثداوـح و  زا  يا  هریجنز  ماـیق ، نـیا  رثا  رد  دوـب . هدرک  یـساسح 

يزوریپ تمـس  هب  ار  تضهن  هدـیچیپ  دـنور  هدافتـسا و  نآ  جـیاتن  زا  شیپ  زا  رتشیب  رتهب و  هر )  ) ماـما ناـنآ  سأر  رد  نازراـبم و  هکیروطب 
ًایناـث دیـشخب ؛ باتـش  ار  بـالقنا  شیپ  هبور  تکرح  ـالوا  هک  دوب  نیا  رد  ماـیق  نیا  هاـگیاج  تیمها و  دـندرک . يربـهر  تیادـه و  یمتح 
نشخ دیدش و  بوکرـس  يد و  زور 19  رد  مق  مدرم  راتـشک  تخاس . رت  نایع  تباث و  ار  ینیمخ  ماما  تضهن  یمدرم  یمالـسا و  تلـصخ 

زا و  دوش . یم  دـعب  ياهزور  رد  ناریا  ياهرهـش  بلغا  رد  اه  ییامیپهار  تاـضارتعا و  ندیـسر  جوا  هب  ثعاـب  رهـش ، نیا  رد  یمومع  ماـیق 
لماوـع لـلع و  اـه و  هنیمز  مق  يد   19 ماـیق دوش . یم  بـالقنا  قیمع و  نارحب  راـچد  يوـلهپ  تاـبثاب  ردـتقم و  میژر  هک  تسا  هطقن  نیمه 

هبور عنام  لکشم و  اب  ار  یمالـسا  تضهن  همادا  مق ، یمالـسا  تازرابم  زکرم  زا  ناشیا  يرود  فجن و  هب  ماما  دیعبت  دنچره  دراد . یفلتخم 
نیا زا  دوب . هدنام  یقاب  مدرم  ناج  حور و  رد  ملاظ  لطاب و  ماظن  کی  ناونع  هب  يولهپ  میژر  اب  تفلاخم  هزرابم و  هشیدـنا  یلو  تخاس  ور 
هرود نیا ، رب  هوـالع  دوش . یم  بوـسحم  يد  مایق 19  یلـصا  هنیمز  دوب ، ماما  یـسایس  ياه  هشیدـنا  لصاح  هک  هزراـبم  ناـمتفگ  ماود  ور 

نیا ثداوح  هعومجم  یسایسزاب و  ياضف  یتعیرـش ، یلع  رتکد  تشذگرد  تخاس . مهارف  ار  مایق  تابجوم  زین  بوکرـس  قانتخا و  تخس 
لماوع اه و  هنیمز  يد 56 ، زیمآ 17  تناها  هلاقم  رتمهم  همه  زا  ینیمخ و  ماما  ياـه  يربهر  ینیمخ و  یفطـصم  هللا  تیآ  تداهـش  هرود ،
میهاربا یباراد ، یبلاط  فیلات : یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  رد  يد 1356  مایق 19  هاگیاج  فلا ) یـسانشباتک :  تسا . هدوب  يد  مایق 19  مهم 

: باتک یفرعم   3000 ناگرامـش : لوا  پاچ : تبون  يریزو  عطق : لایر   5000 تمیق :  159 تاحفص : دادعت  نیدرورف 1378  راشتنا : خیرات 
هتـشاد نآ  همادا  يزوریپ و  یگنوگچ  ناریا و  رد  یمالـسا  بالقنا  عوقو  تلع  يارب  تسرد  یقطنم و  ياهخـساپ  دیاب  بالقنا  دیدج  لسن 
هاگیاج اهباتزاب ، اهشنکاو ، اهدمایپ و  یگنوگچ ، للع ، دیاب  هک  دشاب  یم  مق  هام 1356  يد  مایق 19  بالقنا ، مهم  ثداوح  زا  یکی  دشاب .

اتـسار نیا  رد  یـشالت  باتک  نیا  دوش . هداد  لاقتنا  لسن  نیا  هب  دریگ و  رارق  هنافـصنم  یملع و  قیقحت  یـسررب و  دروم  اقیمع  نآ  جـیاتن  و 
: ناگرامـش لوا  پاچ : تبون  لایر   14000 تمیق : نیدرورف 1377  راشتنا : خـیرات  یلع  یناخریـش ، فیلات : مق  يد  هسامح 19  ب ) تسا .

دیمهف هاش  میژر  روشک ، طاقن  یصقا  رد  تشادگرزب  مسارم  يرازگرب  ینیمخ و  یفطصمدیس  دیهـش  تلحر  زا  دعب  باتک : یفرعم   3000
اب دش و  بکترم  ار  دوخ  یخیرات  یسایس ، هابتـشا  نیرتگرزب  اذل  تسا ، رادروخرب  يا  هدرتسگ  یمدرم  هاگیاپ  زا  ینیمخ  ماما  مه  زونه  هک 
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یمالـسا تضهن  رد  یفطع  هـطقن  هامید 1356  هبنـش 17  زور  تاعالطا  هماـنزور  رد  تیناـحور  ماـما و  هیلع  زیمآ  نیهوت  يا  هلاـقم  پاـچ 
هامید زور 19  رد  تفرگ و  تروص  هلاـقم  نآ  راـشتنا  يادرف  زا  مق  تیناـحور  مدرم و  طـسوت  زیمآ  ضارتـعا  تکرح  نیلوا  دروآ . دوجوب 

: تشون یپ   … هک .. دش  روشک  رگید  ياهرهش  رد  اهملهچ " هدیدپ "  زاغآرس  نیا  دش ، هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  درک و  ادیپ  همادا   1356
مراکم رصان  ینیکـشم ، یلع  نمؤم ، دمحم  يدابآ ، مرخ  يرهاط  نسح  دیـس  یعناص ، فسوی  یناسارخ ، دیحو  ماظع  تایآ  تارـضح  - 1

هرامش دادرخ ، دلجم 15  - 2 دندوب . مق  هیملع  هزوح ي  نامز  نآ  نیسردم  ياضعا  يدزی ، دمحم  يزیربت و  يوسوم  نسح  دیـس  يزاریش ،
یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  لاترپرون ،  دیواج ،  قیرط  تیاس  : عبنم ص 55 . ، 24

سدقم عافد  تاماهبا  یخرب  زا  ییادز  ههبش 

ود هب  سدقم  عافد  تاهبـش  زا  یخرب  اب  طابترا  رد  تسا  هدش  یعـس  هلا  ـن مـقـ یا رد  هدـیکچ  سدـقم  عافد  تاماهبا  یخرب  زا  ییادز  ههبش 
ایآ . 2 ماظن ؟  ررض  هب  ای  هدوب  ماظن  تحلـصم  هب  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  رارمتـسا  الوصا  ـا  یآ . 1 دوش . هداد  خساپ  ریز  یلـصا  لاوئس 
رد هدمآ  لمع  هب  ياه  ـی  ـسرر رد بـ ریخ ؟ ای  دوب  ریذپ  ناکما  هر )   ) ماما ترـضح  عطاق  رظن  نودـب  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گنجرارمتـسا 

هدیسرن بـلـکـه دوخ  هدش  نییعت  شیپ  زا  فادها  هب  وا  یللملا  نیب  نایما  ماد و حـ نو صـ هک چـ میدیسر  هجیتن  نیا  هب  لوا  لاوئس  صوصخ 
ـت نا مد ضـمـ بز بـعـث و عـ ماد و حـ ـ ـص رد  ير  ـ گزوا يوخ تـجـ دوجو  هب  هجوت  ابو  دنا  هدش  رت  ساسح  زین  دوخ  فاد  ـ ها ـبـت بـه  ـس نـ

ماظن تحلـصم  هب  گنج  رارمت  ـ ـسا زج  لقع  رظن  زا  یمادقا  چـیه  ینامز  عطقم  نآ  رد  للم  نامزاس  همانعطقدـننام 598  یللملا  نیب  ییارجا 
دیاب زین  مود  لاوئـس  هب  خـساپ  رد  ـا  ما دوش . رجنم  یمالـسا  بـالقنا  يدوباـن  هب  اـضعب  تسناوت  یم  نآ  زا  ریغ  رگید  یمیمـصت  ره  هدوبن و 

رهـشمرخ و حـتف  زا  سپ  ناـشیا  نانخـس  بـالقنا و  يربهرو  ـت  یر ـ ید رد مـ هر )   ) ما ـ ما ترـضح  صاـخ  ياـه  یگژیو  هب  هجوت  اـب  تفگ 
یم هکلب  هتـشادن  یلیمحت  حلـص  هب  لیامت  هجو  چیه  هب  هر )   ) ماما ترـضح  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  سدقم  عافد  ناهدنامرف  تاراهظا 

ناهدنامرف هناسانـشرا  تارظن کـ نتفرگ  زا  سپ  زین  تهج  نیدـب  دوش  هتفرگ  ینالقع  ـمـیـمـی  ـص مزال تـ تقد  طایتحا و  نمـض  دنتـساوخ 
سدقم عافد  لاس  تش  همدقم هـ داد . همادا  ار  عافد  رما  داتسیا و  نمـشد  لباقم  رد  ناوت  مامت  اب  تسیاب  یم  هک  دندش  دعاقتم  سدقم  عافد 

 , تسا نآ  نویدـم  یمالـسا  بالقنا  تیبثت  تفگ  ناو  تءار مـی تـ تسا کـه بـه جـ ناریا  یمالـسا  بالقنا  خـیرات  رد  ناشخرد  یعطقم  , 
هناقفانم هناروزم و  یتیهاما  ـا بـ ما ـه  نازو ـسـ لد هناحصان و  يا  هرهچ  رد  بالقنا ,  تکرح  ره  رانک  رد  یمالـسا  بال  ـقـ نا نا  ـمـنـ ـشد هزورما 

گنج داجیا  يزاس و  نارح  بـ دنیامن . یفرعم  نئاخ  ار  یمالسا  بالقنا  هب  نیمداخو  دننک  داجیا  هقرفت  دنیابرب , ار  اه  لد  ات  دننک  یم  روهظ 
هجوتم زین  یتاغیلبت  ياهژاتناش  اه و  يزاسوج  نیا  ناکیپ  كو  کـه نـ ـت .  سا ما  لخاد نـظـ رد  نانمشد  رثؤم  ياه  کیتکات  هلمج  زا  یناور 

ناتـسود هاگآ و  نانمـشد  دشاب . یم  سدقم  عافد  دـننام  ییاه  شزرا  بالقنا و  ياهداهن  يربهر ,  سدـقم  هاگیاج  هژیوب  ماظن  تاسدـقم 
 , قیرط نیا  زا  هدرک ,  دیدرت  کش و  داجیا  گنج  ياه  لاس  تاراختفا  هب  تبس  مومع نـ ناهذا  رد  دنراد  یعس  تاهبش  نیا  حرط  اب  هاگآان 
رد دـنیامن . هناگیب  سدـقم  عافدو  بالقنا  نانیرفآ  راـختفا  لوصا و  اـه , شزرا  اـب  ار  هدرک  لیـصحت  ناـناوج  هژ  ـ یو بـال بـ ـقـ نا مود  لـسن 
زا یخرب  حرط  اب  میدـمآرب  ددـصرد  ـد , یدر ـ گر ـهـ ـش ـ مر يزاس خـ دازآ  هبرجنم  هک  سدـقملا  تیب  تاـیلمع  هنادـنمزوریپ  هع  نرا طـلـیـ تـقـ
زا یخرب  تاهبـش  حرط  میهد .  اـه  نآ  هب  یقطنم  یخـساپ  ناوت ,  دـح  رد  نآ ,  لـیلحت  هیزجت و  نمـض  سدـقم ,  عاـفد  دروم  رد  تاـهبش 

روهظ هب  رجنم  هک  دـندرک  سکعنم  تاعوبطم  رد  سدـقم  عافد  صوصخ  رد  ار  یبلاـطم  یهاـگآ ,  اـن  اـی  یهاـگآ  يور  زا  ناگدنـسیون , 
نودـب یماد  ـ قا ـه جـنـگ  مادا : ) دـیوگ یم  ع )   ) قداص ماما  هاگـشناد  دـیتاسا  زا  یکی  لاثم  ناونع  هب  دـیدرگ . یمومع  راکفا  رد  یتاـهبش 

هک ییاج  ات  میداد  همادا  ار  گنج  تهج  یب  ام  دندوب , گنج  تمارغ  ـتـن  خادر رـضاح بـه پـ جـیلخ ,  ياهروشک  هک  ییاج  رد  دوب ,  لیلد 
ریغ يرما  گـنج  همادا  : ) دـیامن یم  رظن  راـهظا  نینچ  اـه  هماـنزور  زا  یکی  رد  زین  يرگید  درف  ( 1  .( ) میدـش قارع  یماظن ,  راشف  میلـست 

رد ( 2  .( ) تفر نامتـسد  زا  زیچ  همه  گنج  همادا  اه  لاس  زا  سپ  یلودوب  هدامآ  اـم  ياـه  هتـساوخ  شریذـپ  يارب  زیچ  همه  دوب , هنـالقاع 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 838 

http://www.ghaemiyeh.com


 , ماظن نیلوئسم  زا  یکی  تیصخش  نتخاس  شودخم  دمآ و ضـمـن  رازاب  هب  شوپخرس )  بانجیلاع   ) ناونع تحت  یباتک  زین  اتسار  نی  هـمـ
تیلوئسم یناجنس  ـ فر ـمـی  ـشا يا هـ ـ قآ : ) دسیون یم  باتک  نیا  رد  هدنـسیون  ( 3 . ) درب لاؤس  ریز  ار  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  رارمتـسا 

ـل با رد مـقـ دـندومرف : هر )   ) ینیمخ دـمحا  دیـس  جاح  هک  یلاـح  رد  دـنراذگ , یم  ماـما  هدـهع  هب  ار  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  گـنج  همادا 
برعلا طش  رانک  ات  دـیاب  هک  دـنتفگ  گنج  نیلوئـسم  هرخالاباما  دوش . مامت  گنج  تسا  رتهب  هک  دـندوب  دـقتعم  ماما  رهـشمرخ , لـئا  ـ ـس مـ

امـش هک  تسانبرگا  دـنتفگ  دـندوبن و  قفاوم  راک  نیا  اب  الوصا  ماما  میریگب .  قارع  زا  ار  نامدوخ  تمارغ  میناو  اـت بـتـ میورب  دوردـنورا ) )
مامت گنج  نیا  رگید  دیوشن , قفوم  امـش  دبای و  همادا  دیرادامـش  هک  ـعـی  ـضو نیا  اب  گنج  نیا  رگا  هک  دـینادب  دـیهدب , همادا  ار  گنج 
يارب عقوم  نیرتهب  هدمآ  شیپ  رهـشمرخ  حتف  هیـضق  هک  مه  نالا  میهدب و  همادا  صاخ  يا  هطقن  ات  ار  گنج  نیادیاب  ام  و  تس ,  یندش نـیـ
هتسباو : ) دسیون یمدوخ   1360 زور 15/12 / تارطاخ  رد  یمـشاه  يا  ـ قآ ددر کـه  روآ مـی گـ دا  ـپـس یـ ـس و  ( 4  .( ) تسا گنج  ناـیاپ 
ناریا دنهدب و  ناریا  هب  مادص  فرط  زا  ار  تارا جـنـگ  ـسـ خرالد درایلیم  تصـش  دنلیام  هقطنم  زیخ  تفن  ياهروشک  هتفگ :  ایلاتیا  یماظن 

هبحاـصم زا  یـشخب  ندرک  شنیزگ  نمـض  روکذـم  هدنـسیون  بیتر  ـن تـ ید بـ ( 5 .( ) دوـش فرـصنم  تسا  مادـص  رفیک  هک  موـس  طرـش  زا 
رار ـتـمـ ـسا الوا ) دنک : یم  یعـس  ( 6 , ) دوـب هدیـسر  پاـچ  هب  یمالـسا  يروـهمج  هماـنزور  رد  هک  ینی  ـمـد خـمـ حا ـیـد  ـس جا  موـحرم حـ

ترـضح هب  گنج  نتـسناد  یل  ـمـن تـحـمـیـ ـض ـیـا ) نا ثـ دیامن , یفرعم  بالقنا  خیرات  رد  مرج  کی  ار  ره  ـ ـش ـ مر زا فـتـح خـ جـنـگ پـس 
حتف زا  سپ  گنج  رارمتـسا  هک  دنک  نایب  احیولت  اثلا ) ثـ درب . لاؤس  ریز  گنج ,  نامز  رد  اراوق  لک  یهدنامرف  ياه  يرگتیادـه  هر )   ) ماما

. دندرگ تازاجمو  یفرعم  یگنج  راکتیانج  ناونع  هب  تسیاب  یم  تیانج  نیا  نیببسم  هدو کـه  نار بـ ـ یا هب مـلـت  تبـسن  یتیانج  رهـشمرخ ,
دعب گنج  رارمتسا  ایآ  . 1 میهد :  باوج  لاؤس  ود  هب  تسیاب  یم  میئامن  صخشم  ار  ههبش  نیا  مقس  تحص و  ام  هکنیا  يارب  بیترت  نید  بـ

ترضح عطاق  رظن  نودب  ـشـهـر  مر زا فـتـح خـ رار جـنـگ بـعـد  ـتـمـ ـسا ـا  یآ . 2 ماظن ؟  ررض  هب  ای  دوب  ماظن  تحلـصم  هب  رهـشمرخ  حتف  زا 
یسررب دقندروم و  فلتخم  داعبا  رد  ار  گنج  رارمتسا  درک  میهاوخ  یعس  لوا  لاؤس  هب  ـخ  ـسا يار پـ بـ ریخ ؟ ای  دوب  ریذپ  ناکما   ( هر  ) ماما

ثعب بزح  ناهدــنا  ـ مر تا فـ ـ فار ـتـ عا هد و  ـ مآ يا بـه عـمـل  ـی هـ ـــسرر ناریا طـبـق بـ هــب  گــنج  لــیمحت  زا  فدــه  ( 1 مــیهد :  رارق 
لرتنک لقادح  ای  یمالسا و  بالقنا  يدوبان  تسا ـ :  هدوب  ریز  دراوم  ناریا  هب  گنج  لیمحت  زا  فده  دیفس , خاک  ياه  تس  ـ یژ ـ تار ـتـ ـساو

نیا هب  مادص  رویرهش 1359  رد 31  بیتر  ـن تـ ید بـ برعلا ,  طش  لـک  نتفرگ  ناتـسزوخ و  فرـصت  گرزب ـ ,  ناتـسبرع  لیکـشت  نآ ـ , 
اب هدرک و  هدافت  ـ ـسا تیعقوم  نآ  زا  اذل  هدش ,  فیعـض  رایـسب  یماظن  ناوت  رظن  زا  بالقنا  رطاخ  نار بـه  ـ یا تموکح  هک  دوب  هدیـسر  هجیتن 

رهشمرخ حتف  زا  سپ  نمشد  ایآ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیاالاح  در . لیمحت کـ ام  رب  ار  گنج  يرامعتـسا  ياه  تردق  کیرحت  تیامح و 
هب ندیـسر  يارب  يرازبا  ناونع  هب  گن  زا جـ ـمـن  ـشد الو  ـ ـصا ریخ ؟ ای  دوب  هدرک  اهر  ار  یمالـسا )  بالقنا  يدوباـن   ) فدـه هدـش و  هبنتم 
دزن رد  نآرط  نیمه جـهـت خـ هب  دوب و  هدـش  رتردـتقم  رهـشمرخ , حـتف  زا  دـعب  یمالـسا  يروـهمج  اـما  . درک یم  هدافتـسا  دوـخ  فادـها 

هب ار  هدـش  تیوقت  ماظن  نیا  هک  دوب  نیا  لابند  هب  دوب , هدـی  ـ ـسر دو نـ فد خـ هب هـ نوچ  نمـشد  نیاربانب  دوب . هدـش  رت  نوزفا  زین  نانمـشد 
هب تبـسن  هک  هتـشادن بـلـ رب  تسد  شفادـها  زا  نمـشد  هـک ,  نـیا  نآ  دوـب و  حرطم  زین  يرگ  ـ ید نـکـتـه  دـیامن . فیعـضت  فـلتخم  ءاـحنا 

فقوت اب  هک  تشاد  دوجو  ینیمضت  هچ  لاح ,  نیا  رد  دیامن , بل  دوب جـ نکمم  مه  يرگید  ياه  تیامح  هدش و  مه  رترایـشوه  شفادها 
هرکاذم و زیم  تشپ  هب  نتفر  يارب  هک  درک  یم  مکح  طیارـش , نآ  رد  یماظن  قطنم  نیاربانب  دنکن ؟ ددج  زوا مـ مادـقا بـه تـجـ رگید  گنج 

یمن قارع  كاخ  زا  یتمسق  رد  يورشیپ  زج  يزیچ  هناوتشپ  نیا  دشاب و  ـتـه  شاد نیمضت صـلـح  ناونع  هب  يا  هناوتشپ  ناریا  گنج ,  فقوت 
يوـس زا  سب  ـش  تآ ـلـح و  ـص يا  ـه هـ مز ـ مز یط  ـ یار ـ ـش رد  لا 1361  ـ ـس رد  ثعب  بزح  مادـص و  يرگزواـجت  يوخ  ( 2 دشاب . تسناوت 
ییامن تردق  قارع ,  لباقمرد  دوب  هتـسناو  تـ گنج ,  زوریپ  ناونع  هب  یمالـسا  يروهمج  هک  دـش  حرطم  نآ  يا  هقطنم  ناد  قارع و مـتـحـ

يا هزاجا  نینچ  وا  هب  مه  یلم  طیارـش  دوبن و  لباقم  فرط  هب  زایتما  نیرتکچو  نداد کـ ـر بـه  ـضا هجو حـ چیه  هبزین  تهج  نیمه  هب  دنک و 
دندرک رارف  ای  هناحضتفم  لکش  هب  شیاهورین  لاس  ود  یط  رد  هدش و  فیعضت  تد  رد جـنـگ بـه شـ ماد  صـ ـگـر , ید فر  زا طـ داد . یمن 
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نآ رد  قارع  شترا  یهدنامزاس  هک  یلکش  هب  دوب  قارع  شترا  ثعب و  بزح  هب  یگرز  ـه بـ بر نیا ضـ هک  دندش  هتـشک  ای  دندش و  ریـسا  ای 
ققحم مادـک  چـیه  دوب  دادـغب  یماظن  ياه  تسیژتارتسا  نهذ  رد  گنج  عورـش  ناـمز  هک  یفادـها  زین  تخیر .  مهب  یلک  هب  یناـمز  عطقم 

شمدرم هب  گنج  يادـتبا  رد  هک  ییاه  لوق  يارب  یهیجوت  تسیاـب  یم  قارع  ثعب  بزح  سیئر  ناونع  هب  مادـص  هک  دوب  یعیبط  هدـشن و 
ياه همزمز  اما  دـندوبن  میاد  حلـص  لابند  هب  اه  نآ  اعطق  مادـص  يرگزواـجت  يوخ  یناور ,  تاـیحور  هب  ـه  جو بـا تـ تشاد .  یم  دوب  هداد 

هب مادقا  نآ  زا  سپ  هداد و  یناماس  رـس و  ار  دوخ  هتخیر  ـش بـه هـم  ترا , او زیهجت قـ نمـض  کیتکات  نیا  اب  ات  دـندرک  یم  حرطم  ار  حـلص 
کی زا  نوچ  دش , لیمحت  ام  هبریازج  ـ لا دادرارق 1975   : ) هک دوب  نیا  گنج  عورـش  يارب  شا  هیلوا  هیجوت  مادص  دـنیا . ـمـ ندد زواجت مـجـ
ياه تیا  هب حـمـ هجوت  اب  ناریا  یکیژتارتسا  هبقع  نوچ  رگید  فرط  زا  دوب و  هتفای  شها  تد کـ هب شـ ام  یتاحیلـست  یماظن و  ناوت  فرط 
دروم روبزم  دادرارق  هک  مینک  یم  مالعا  زور  ـ ما هب هـمـیـن جـهـت  میدـش و  دادرارق  داقعنا  هب  روبجم  اـم  دوب , يوق  رایـسب  اـکیرما  دـیدش 
كاخ هب  هناهب  نیمه  هب  و  می )  ـ ـسر دوخ بـ هدـش  عییـضت  قوقح  قح و  هب  گـنج  هیرهق و  هوق  قیرط  زا  میتس  ـر هـ یز ـ گا تسین و نـ اـم  لوبق 

قـطـعـا دهدب , حلص  هب  نت  دیامن و  سب  شتآ  دش  یمرضاح  مه  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  نار  ـ یا رگا  اذل  درک . هلمح  ناریا  یمالسا  يروهمج 
. دـش یم  مه  قفومراب  نیا  درک و  یم  هلمح  ناریا  هب  اددـجم  تسا  هدومن  تیوقت  ار  دوخ  فعـض  طاقندرک  یم  ساسحا  قارع  هک  ینا  ـ مز

لیلد هب  دـندش و  هدـنادرگرب مـی  بقع  هب  اـهورین  دوـب و  هدشدرـس  حلـص  سب و  شتآ  تلع  هب  ناریا  هـهب  رد جـ گـنج  هنحـص  هـک  ارچ 
هب دوب . لکـشم  رایـسبای  نکممریغ و  اه  ههبج  هب  نانآ  ددجم  یناوخار  ناکما فـ هدش ,  مک  نانآ  رد  گنج  قوشو  روش  يزوریپ ,  ساسحا 
هچ داد  یم  خر  یتیعضو  نین  ـر چـ گا الا  حـ داد . یم  تسکـش  هب  نت  قارع  سفن  هزات  شترا  لباقم  رد  یمالـسا  ناریا  رکـشل  تهج  نیمه 
هک مین  بیترت مـی بـیـ نیدب  درک ؟ یم  تیامح  ار  ناریا  یللملا  نیب  ـع  جر ماد مـ کـ ـت ؟  شاددو ـ جو ناریا  تلم  قح  قاقحا  يارب  ینیمـضت 

قارع كاخ  رد  يورشیپ  یتح  گنج و  رارمتساو  عافد  زج  يا  هرا  چـ وا , يرگزواجت  يوخ  مادص و  یناور  یحور و  طیارش  هب  هجوت  ابام 
يوخ نیا  رگم  دـیوگب  یـسک  تسا  نکم  الا مـ حـ میتشادـن .  دـیامن  لیدـعت  ار  يرگزواجت  يوخ  نیا  هک  يزاـیتما  ندروآ  تسد  هب  يارب 

هک تفگ  دیاب  باوج  رد  درکن ؟ هلمح  ناریا  هب  ارچ  سپ  دوبن ؟ ثعب  بزح  مادص و  رد  همانعطق )  لوبق  نامز   ) لاس 1367 رد  يرگزواجت 
تمسق اددجم  دش  قفوم  درک و  ناریا  یبونج  قطان  ـ مرد یعیسو  هلمح  هب  مادقا  قارع  ناریا  يوس  زا  همانع 598  لو قـطـ زا قـبـ پـس  الوا ) : 

هدروآدوجو هب  اه  ههب  رد جـ ار  اوق  نزاوت  تسناوت  دوز  یلیخ  ناریا  نا  ـ مز نا  رد هـمـ ـا  ما دروآ , رد  فر  ـ ـص هب تـ ار  ناریا  كاخ  زا  ییاـه 
دناوتن مادـص  رگید  هک  دـهد  رییغت  يا  هنوگ  هب  ار  طیارـشو  دـنارب  بقع  هب  رگید  راب  کی  ار  وا  دـهد و  باوج  تردـق  اب  ار  قارع  کت  و 
یللملا نیب  هناوتشپ  نار  ـ یا لا 1367  رد سـ ـیـا ) نا ثـ دهد . نت  همانعطق 598  شریذپ  هب  دش  راچان  زین  تهج  نیمه  هب  دیامن و  زواجت  هب  مادقا 

سـنـد لاس 1361هـیـچ  یناـمز  عطقم  رد  اـما  درک , یم  تیاـمح  ار  وا  يدودـح  اـت  هک  تشاد  دـحتم  ناـمزاس مـلـل  همانعطق 598  ماـن  هب 
همانعطق لوبق  زا  سپ  مادص  يرگزواجت  يو  ـن خـ یا ـثـا ) لا ثـ تشادندوجو .  دنک  ینابیتشپ  للملا  نیب  هنحص  رد  ار  ناریا  دناوتب  هک  یمسر 

رد وا  تردـق  دـیدش  شهاـک  هبرجنم  هک  درک  تیوک  اـب  سراـف  جـیلخ  رد  یگنج  ریگرد  ار  وا  ناریا  هب  ددـجم  هلمح  زا  يدـیماان  598 و 
گنج نامز  دننامب  ار  دوخ  تردق  دناوتب  قارع  مه  الاح  نیمه  رگا  اما  . دوب هداد  تسد  زا  ار  ناریا  اب  هلباقم  یئاناوت  رگید  دیدرگ و  هقطنم 

یتشادرب نینچ  زین  قارع  نیلوئـسمو  ناهدنامرف  ریخا  ياه  تبحـص  زا  دـنزب . زواجت  هب  تسد  اددـجم  تسین  دـیعب  دـهد  شیاز  ـ فا نار  ـ یا اب 
یم نایب  ریز  بلاطم  سدقملا ,  تیب  تایلمع  زا  سپ  گنج  رارم  ـتـ سا ـی  قو ـل حـقـ یالد صو  رد خـصـ یقوقح  دعب  ( 3 ددرگ . یم  لصاح 
هدش هنیداهن  یقوقح  تاررقم  نیناوق و  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یسایس ,  دحاو  کی  ای  روشک  کی  یلخاد  تا  ـ ضرا صو تـعـ ـ ـص رد خـ ددرگ :

تسا کـه مهارف  یتـلود  ره  يارب  رما  نیا  ناـکما  دنـشاب , یم  اراد  هعماـج  حطـس  ردار  یفاـک  رادـتقا  روشک  ره  یقوقح  ياـه  ماـظن  دـنا و 
ياه هاگتـسد  يوس  زا  يدروخرب  نینچ  یت  ـ قو دـشاب . هتـشاد  عطاق  دروخرب  مدرم  قوقح  هب  نیزواـجتم  تاررقم و  نیناوق و  زا  نیفلخت  ـ ما بـ

يا ـعـه  ما ـ جرد هچنانچ  اما  دوش , یم  عونمم  دارفا  طـسوت  هناـیوج  ماـق  ـتـ نا يدر و  ماد فـ ـ قا دو  دوخ بـه خـ دـشاب  مکاـح  هعماـج  رب  هطوبرم 
ناشدوخ يدرف  ياه  ییاناوت  هب  لسوتم  دارفا  راچان  ـد  ـشا ـتـه بـ ـشاد دوجو نـ ییاضق  ییارجا و  ياـه  هاگتـسد  يوس  زا  یتیمکا  چـنـیـن حـ
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دننام دـنزاس ,  یم  ـه  جاو جر مـ جره و مـ اب  ار  هعماج  دـنهد و  یم  ماجنا  ار  يا  هنارـس  دوخ  تامادـقا  دوخ  قوقح  ياـفیتسا  تهج  هدـش و 
مه زونه  للملا  نیب  قوقح  داهن  دوب و  هنوگ  نیمه  زاغآ  رد  مه  لـلملا  نیب  قو  یللملا و حـقـ نیب  هعماـج  يودـب .  عماوج  رد  قح  قاـقحا 
للم روشنم  ساسا  رب  هک  دحتم ) لل  نا مـ ـ مزا ـ ـس  ) ما هب نـ تسا  ینکر  یللملا ,  نیب  هعماج  رد  دهدب . لکـش  ار  هیلاع  تارادتقا  هت  ـ ـس ـ ناو نـتـ

دودحم ـا  تد تارا عـمـ ـتـیـ خا نیا  هدش  هداد  روبزم  نامزاس  هب  روشنم  نیمه  ساسا  رب  مه  یتارایتخا  . دمآ دو  ـ جو هب  تفرگ و  لکـش  دحتم 
ـنـیـت ما يارو  ـ ـش ـف  یا ـ ظو تسا .  هدـش  هداد  زواجتم  اب  هلباقم  يارب  تینما  ياروش  هب  روشنم , متفه  لصف  رد  هک  یتارایتخا  هب  دـنا  هدـش 
هب زواجت  اب  بساـنتم  تامادـقا  هب  يءار  زواجتم 2 ) صیخـشت  ( 1 دوش : یم  میـسقت  یلک  شخب  ود  هب  شیاه  تیحـال  ـ ـص سا  ـ ـسا هـم بـر 
... یماظن و میقتـسم  مادـقا  ردانب , نارابمب  اه , هاگدورف  یلیطعت  کـیتامل ,  ـپـ ید ـط  باور يداـصتقا قـطـع  هرـصاحم  لـیبق  زا  فلتخم ,  روص 

یللملا نیب  حطـس  رد  ـه  نالدا ترو عـ ـ ـص اروش بـه  فیاظو  يارجا  مدـع  هبرجنم  هک  تسا  یتفاـب  ياراد  تینما  ياروش  راـتخاس  اـما  هریغ . 
تـشونرس اروش  يریگ  میمـصت  رد  وـضع  جـنپ  ـن  یا زا  ماد  يءار هـر کـ ـت کـه  ـسا مئادو  ـ ـض جـنپ عـ ياراد  تینما  ياروـش  تسا .  هدـش 

ماجنا ار  یمادـقا  وضع  جـنپ  نیا  عفان  زا مـ جراخ  دـهاوخب  هک  يروشک  ره  یللملا  نیب  حطـس  رد  هزورما  تهج  بـه هـمـیـن  دـشاب . یمزاس 
عفانم فلاخم  روشک  دـنک  یم  یعـس  تینما  ياروش  مئاد  وضع  اهروش , لا کـ ـبـ قرد ارو  ـ ـش فیاظو  يارجا  زواجتم و  نییعت  ماـگنه  دـهد ,

رد ار  تلادع  دناوت  یم  دحتم  للم  نامزاس  هنوگچ  ـت  ـسا مکاح  للملا  نیب  قوقح  رب  هک  یتیعـضو  نیا  اب  نیاربانب  دیامن . موکحمار  دوخ 
تسد هب  نیطلسف  لاغـشا  هب  تبـسن  للم  نامزاس  دروخرب  رد  ناوت  یم  ار  یتلادع  یب  نیا  زراب  هنومن  ـد ؟ یا لامعا نـمـ اهروشک  قح  قاقحا 

دوخ ربص  تماقتسا و  هطساو  هب  يروشک  رگا   , یطیارش نینچ  رد  بیتر  ـن تـ ید بـ درک . وجتسج  قارع  ناریا و  گنج  یتسینویهـص و  میژر 
عافد ینوناق  تروص  هب  شدو  قو خـ ـقـ حو زا حـق  تساوتن  رگا  اما  تسا ,  قفوم  روشک  نآ  دریگب , ینوناق  تروصب  ار  دوخ  قح  تسناوت 

الا حـ دوش . یم  زواـجتم  بوکرـس  عاـفد و  هب  روبجم  اذـل  دـهد . تسد  زا  ار  دوخ  یتسینو  یتسه  هکنیا  اـت  دـنامب  رظتنم  دـناوت  یمن  دـنک ,
لایر اهدرایلیم  هدیدرگ ,  ناریو  شیاهرهـش  هد ,  ـ ـش ـع  قاو زواجت  دروم  هک  دوب  يروشک  ناریا  رهـشمرخ , حـتف  زا  دـعب  نامز  هب  میدرگر  بـ

اب دوب . هداد  تسدزا  مه  ار  یعیسو  یناسنا  يورین  تشاد و  رارق  ثعب  بزح  لاغـشا  رد  زونه  شکاخزا  یـشخب  هدید ,  يداصتقا  تراسخ 
دراو داد و  یم  همتاخ  ار  گنج  ناریا  هک  نیا  ضرفا  بـ دوب , مکاح  للملا  نیب  قوقح  تینما و  ياروش  رب  هک  یطیارش  تیعـضو و  هب  هجوت 

در تـا ـی کـ مراداو ار  قارع  یمرها  هچ  اب  دـنک ؟ ادا  ار  وا  قوقح  درک  یم  روبجم  ار  قارع  ـی  یا ساسارب چـه مـبـنـ دـش , یمن  قارع  كاـخ 
هدنام یقاب  قح  قاقحا  يارب  يرگید  هار  نآ  كاخ  زا  یتمسقرد  يورـشیپ  قارع و  زا  يریگزایتما  زا  ریغ  ایآ  دنک ؟ نیکم  وا تـ ـل  با رد مـقـ

همانعطق 598 تسا :  مهم  بلاـج و  رایـسبدر  رداـص کـ ار  هماـنعطق 598  لـلم  ناـمزاس  تینما  ياروش  هک  یتیعقوم  ناـمز و  رد  تقد  دوب ؟
تشادرا ـتـیـ خا رد  ار  هرصب  قرش  واف و  یکیژتارتسا  ردنب  هک  ینامز  رد  و  ناریا ,  تردق  جوا  نامز  رد  لاس 1365 , رد  دحتم  للم  نامزاس 

یعطقم رد  تینما ,  ياروش  مئاد  وضع  جنپ  نامه  هژیوب  يا  ارف مـنـطـقـه  يا و  هقطنم  ياه  تردق  هک  دهد  یم  ناشن  رما  نیا  دـش . رداص  . 
رودص هب  مادقا  ناشعفانم  نداتفا  رطخ  هب  سرت  زا  تردق ,  عضوم  رد  ار  ناریا  دـندید و  فعـض  عضوم  ردادـیدش  ار  قارع  هک  گنج ,  زا 

ـیـق قد نیرتهب و  هک  دیامن  تابثا  یبوخ  هب  دناوت  یم  هلئسم  نیمه  دندو و  ام تـمـکـیـن نـمـ لباقم  رد  لصا  رد  دندرک و  يا  همانعطق  نینچ 
. دوب گنج  موادت  رارمتسا و  نیمه  دنیامنذاختا  سدقملا  تیب  تایلمع  يزوریپ  زا  سپ  دنتسناوت  یم  گنج  نیلوئـسم  هک  یتسایـس  ـن  یر تـ

لوبق اب  ام  دـنزادرپب و  ناریا  هب  یگنج  تمار  ـ غرالد درایلیم  دندوب 60  هدش  رـضاح  بارعا  هک :  ددرگ  حرطم  ههبـش  نیا  دیاش  اج  ـن  یا رد 
ناریا تلم  هدش  عییضت  قوقح  دنچ  ره  هک  تفگ  ـد  یا صو نـیـز بـ ـ ـص ـن خـ یا رد  میروآ .  تسدبار  دوخ  قوقح  میتسناوت  یم  تمارغ  نیا 
يارب یتنامـض  هلئـسم ,  نیا  لوبق  ضرف  هب  لاح  ره  هب  اما  تفرگ .  هدـیدان  ار  نآ  یتمارغ  تفایرد  اـب  ناوتب  هک  دوبن  يداـم  تاراـسخطق  فـ

فر ـ ــص ار تـ قارع  كاـخ  زا  یگرزب  شخب  مالــسا  ناگدــنمزر  هـک  یماــگن  هـ ـت .  ــشاد ـ ندو ـ جو اــهروشک  رگید  ناتــسبرع و  فرح 
تمارغ تخادرپ  هب  لوکوم  ار  دوخ  ینیشن  بقع  تسناوت  یم  هدوب و  تردق  جوا  رد  هد و  تفگن شـ ینخس  نینچ  رگید  ناتسبرع  , دندر کـ

هب دنهدن و  همتاخ  ار  گنج  يا  هناوتـش  نود پـ بلطم بـ نینچ  ندـش  حرطم  فرـص  هب  هک  دوب  گنج  نالوئـسم  ری  ـ بد ـن تـ یار ـ با بـنـ دـیامن .
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ار حلـص  هدروخ و  ار  هناوتـشپ  نودب  نانخـس  بیرف  ارچ  هک  دنتفرگ  یم  رارق  بطاخم  زورمادندرک  یم  نینچ  رگا  دنورن . هرکاذم  زیم  ياپ 
رارمتسا ایآ  رگید  ترابع  هب  ریخا ؟ دوب یـ ریذپ  ناکما  هر )   ) ماما ترضح  عطاق  رظن  نودب  گنج  رارمتسا  ایآ  مود :  شـسر  پـ دنا ؟ هتفریذپ 

ـخ ـسا ند بـه پـ ـیـ ـسر يار  بـ ریخ ؟ ای  دوب  یلیمحت  هر )   ) ماما ترـضح  هب  دنا ـ  هدرک  حرطم  تاعوبطم  یخرب  هک  هنوگ  نآ  گنج  موادت  و 
(1 تخادرپ .  سدقم  عافد  ماظن و  نالوئسم  رگید  ماما و  ترضح  صخش  هاگدید  زا  گنج  رارمتـسا  فلتخم  داعبا  هب  دیاب  زین  لاؤس  ـن  یا

نیا ( 7  .( ) میا هدـیگنج  فیلکت  يادا  يارب  مـا  :) ـد ندو ـ مر سد فـ عا مـقـ ـ فد صو  ـ ـص رد خـ هر )   ) ما ـ ما تر  ـ ـض یعرـش حـ فیلکت  دـعب  زا 
رب ناریا ,  یمالسا  يروهمج  رد  تردق  مر  سءار هـ رد  تسارظن .  دروم  لاوئس  باوج  زا  یمظعا  شخب  رگنایب  هر )   ) ماما ترضح  نخس 

. دنک یم  يراذگتـسای  ـ ـس ار  ماظن  نالک  روما  مامت  هک  دراد  رارق  یطیارـشلا  عماج  دـه  ـی فـقـیـه و مـجـتـ لو ایند  ياهروشک  رگید  فالخ 
نیارباـنب دـشاب . یم  روشک  نیا  يربهر  هیقف و  یلو  هد  بـه عـهـ ( 8  ) ـی سا ـ سا نوناق  تحارـص  هب  زین  حلـص  گنج و  رما  رد  يریگ  میمـصت 

هب لمع  نیمهو  هدرک  ضرف  یعرش  فیلکت  دوخرب  ار  هیقف  یلو  نیمارف  زا  تعاطا  دوخ , ینید  هفیظو  هب  هجوت  اب  مه  ناریا  نامل  مدرم مـسـ
یم صوصخ  نیا  رد  زین  هر )   ) ماما تر  ـ ـض حـ تسا .  هدوب  دربن  ياـه  هصرع  رد  ناـنآ  روضح  هزیگنا  ناـنمدزیا  تیاـضر  بلج  فیلکت و 

هظحلات هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  دومن و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  دراد  گنج  فیلکت  ناوت و  هکدر  ساسحا کـ هک  زور  نآ  ات  ام  تلم  دنیامرف :
میا و هدـیگنج  فیلکت  يادا  يارب  ام  دـیا  هدر  شو کـ ـ مار ـ فر یتسار مـگـ دـنیامرف ...(  یم  رگید  ياج  رد  ای  ( 9 . ) دندومنن دیدرت  مه  رخآ 
نا یـک ـ مز ـی فـقـیـه  لو يوس  زا  گنج  رارمتسا  هک  ینامز  تسا ,  نکمم  هک  تسا  حرطم  لاوئس  ـن  یا الا  حـ تسا .)  هدوب  نآ  عرف  هجیتن 

یـسک ینعی  دنـشاب ؟ هتـشادن  نامیا  فیلکت  نیا  هب  ناشیا  دوخ  , دـندر نآ مـی گـ ماـجنا  هب  فلکم  همه  دوش و  یم  حرطم  یعرـش  فیلکت 
دوش یم  صخـشم  دریذپبار  يزیچ  نین  هک چـ دشاب  یـسک  رگا  دشاب . هدرکن  ادیپ  نامیا  نادب  دوخ  هک  یتروصرد  دیامن  فیلکت  هب  مکح 

نا ـمـ یا يدیدرت  چیه  نودب  ام  هک  یتروص  رد  تسا .  هتشادن  هر )   ) ماما ترـضح  تایـصوص  اه و خـ یگژیو  هقباس ,  زا  یعالطا  چیه  هک 
يا هزیگنا  نینچ  اب  مه  امـش  هک  دندومنرما  مدرم  هب  سپـس  دـندرک و  ادـیپ  یهلا  هفیظو  هب  نامیا  دوخ  لوا  هر )   ) ماما ترـضح  هک  ـم  یراد

ندوب یلیمحت  صوصخ  رد  هابتـشا  هب  فارتـعا  ( 2 دـیتسه . زوریپ  تروص  ره  رد  هک  دـیراذگبدربن , نادـیم  هب  اپ  یعرـش )  فیلکت  ماجنا  )
تروشم تاقوا  یهاگ  رگا  دـنتفر و  یمن  لیمحت  راب  ریز  زگر  نا هـ ـ ـش ـ یا تفگ کـه  تسیاب  یم  هر ,)   ) ماـما ترـضح  هب  گـنج  رارمتـسا 

نیا هدوبن ,  یبوخ  تروشم   , تروشم نیا  هک  دـش  یم  صخـشم  دـعب  دـنداد و  یم  حـیجرت  دوخ  رظن  رب  دـنتفریذپ و  یمار  ناتـسود  ياـه 
لوا رد  اهلاربیل  ندمآ  راک  يور  تقوم و  تلود  صوصخ  رد  هنومن  ناونع  هب  . دـنیامن فارتعا  ناشدوخ  هابتـشا  هب  هک  دنتـشاد  ار  تعاجش 

نوچمه یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لاـس  هد  زا  دـعب  زورما  مـن  : ) دـندومرف اـملع  هب  باـطخ  هخروم 3/12/67  هینایب  رد  ناـشیا   , بـالقنا
صلاخ هد  ـی کـه عـقـیـ هور روشک بـه گـ همهم  روما  اه و  تسپ  ندرپس  رد  بالقنا  لوا  تامیمصت  یـضعب  هک  منک  فارتعا مـی  هتـشذگ 

رد هـمـچـنـیـن  ( 10 .( ) دور یمن  نایم  زا  یتحار  هب  نآ  راثآ  یخلت  هک  تسا  هدوب  یهابتشا  دنا , هتشادن   9 يدمحم بان  مالسا  هب  یعقاو  و 
مئاق اب  لوا  زا  نم  دندومرف : هر )   ) ماما زین  ردص  ین  يرو بـ ـت جـمـهـ سا ـ یر يرطتنم ,  یمامق  مئاق  نوچمه  يرگ  ـ ید ـل  یا صو مـسـ ـ ـص خـ

رد ـا  ما مدرک .  لوـبق  تحلـصم  رطاـخب  قـف ط  مدادـن و  يءار  وا  هـب  مدوـب و  فلاـخم  ردـص  ینب  يروـهمج  تساـیرو  يرظ  یماـقم مـنـتـ
همادا ار  گنج  رهـشمرخ  حـتف  زا  دـعب  هک  میدرک  هاب  ـتـ ـشا ام  هک  دوب  نیا  ناش  لیلحت  دارفا  یخرب  هک  ینامز  گـنج ,  رارمتـسا  صوص  خـ

: دندومرف لاس 1367 رد  يا  هینایب  یط  هدرک و  يریگ  عضوم  اه  نآ  لباقم  رد  تدـش  اب  ماـمت و  تیع  ـ طا اـب قـ هر )   ) ماـما ترـضح  میداد , 
نیا طلغ  ياه  لیلحت  رطاخ  هب  نازاـبناج  وادـه  ـ ـش نادـنزرف  نارـسمه و  ناردارب و  نارهاوخ و  ناردـپ و  نارداـم و  زا  اـج  نیا  رد  مـن  )...

يارب یـک لـحـظـه گنج  رد  ام  دریذپب  یلیمحت  گنج  يادهـش  رانکرد  ارم  مهاوخ  یمدـنوادخ  زا  مهاوخ و  یم  ترذـعم  امـسر  اهزور 
نآ عرف  هجیتن ,  میا و  هدـیگنج  فیلکت  يادا  يارب  اـم  هک  میا  هدرک  شومارف  رگم  یتسار  میتـسین ,  دوخ  درکلمع  زا  نامیـشپ  مداـن و  هـم 

تقد تیاهن  دـندرک  یم  یعـس  ناـشیاه  هماـنرب  ماـمت  رد  هراوم  هـ هر )   ) ما ـ ما تر  ـ ـض يریگ حـ میمـصت  رد  تقد  ( 3 ( 11  .( ) تسا هدوـب 
دنناـم یمهم  رما  صوصخ  رد  نا  ـ ـش ـ یا ـت کـه  ـسا لـقع  زا  رود  تهج  نیمه  هب  دنجنـسب  ار  راـک  بناوج  همه  دنـشاب و  هت  ـ ـشاد ار  عـمـل 
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نیلوئـسم ـی  خر تاراهظا بـ زا  هک  هچنآ  هکلب  دـنیامن . ذاختا  یمیمـصت  نینچ  سدـقم  عافد  نیلوئ  ـ ـس زا مـ یخرب  رظن  رطاخب  افرـص  گـنج 
هجیتن نیا  هب  گنج  ناهدنامرف  یقطنم  دنتـسم و  لیالد  تاعالطا و  يدنب  عمج  اب  گنج  رارمتـسا  صوصخ  رد  ماما  ترـضح  دـیآ . یمرب 
نیارد دـندروآ . رد  فرـص  نمـشد بـه تـ لباقم  رد  زاـیتما  ناونع  هب  ار  قارع  كاـخ  زا  یتمـسق  هک  تسا  ماـظن  تحلـصم  هب  هک  دندیـسر 

عافد یلاع  ياروش  ياضعا  همه  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  الوصا  : ) دـیوگ یم  ییاضر  نسحم  ياقآ  نارادـساپ  هاپـس  تقو  هدـنامرف  صوصخ 
زا هک  طیارـش  لیالد و  مالعا  زا  سپ  دنتـساوخ و  یم  دنتـسم  لیالد  نآ  يارب  مه  ماـما  مینک و  روبع  زرم  زا  دـیا  ـ با هک مـ دوب  نیا  ناـشرظن 

(12 .( ) دندرک مالعا  قارع  كاخ  هب  اهورین  دورو  اب  ار  دوخ  تقفاوم  ناشیا  , دش حرطم  هر )   ) ماما ترضح  تمدخ  گنج  نیلوئـسم  يوس 
ما مـی ـ ما دـنیامرف ...( : یم  هلئـسم  نـیمه  صوـصخ  رد  یناجنـسفر  یمـشاه  ياـقآ  باـن  جـ عا ,  ـ فد ـی  لا يارو عـ ـ ــش ـت  قو يو  سـخـنـگـ
, دنداتفا ماد  هب  اهنآ  دندومرف : ماما  درک , عور  ـ ـش ار  ماد جـنـگ  ـ ـص یتقو  دوش , لح  قارع  هلئـسم  ات  دننک  يریگیپ  ار  گنج  دـن  ـتـ ـساو خـ

قارع كا  دراو خـ يا مـا  ـ هور هک نـیـ دـندوبن  قفاوم  ماما  ... دـندوب يدـج  رایـسب  هرا  ـن بـ یا رد  ار حـل کـنـیـم و  قار  هلءاسم عـ دـیاب  نـالا 
تهج نیمه  هب  تشادـن و  يراگزاس  مه  اب  هلداـعم  نیا  دـنت , ـ ـشاد لو نـ ـالو قـبـ ـ ـصا مه  ار  گـنج  ندرک  فقوتم  لاـح  نیع  رد  دـنوش و 
دنوش علطم  دادغب  نامکاح  رگا  دنتفگ : ناهدنامر  فـ دوب . ینالوط  هسلج  کی  مدوب ,  مه  نم  دنتفر . ماما  تمدخ  هاپـس  شترا و  ناهدنامرف 

لیاسم ماما  ددن . ار نـمـی پـسـ نیا  گنج  قطنم  دننک , یم  ترارشام  هیل  هدو عـ ـ سآ لا  ـم بـا خـیـ یو روشک نـمـی شـ نیا  كاخ  دراو  ام  هک 
ظفح ار  عضوم  نیا  مه  رخآات  میناسرب و  یبیسآ  اه  نآ  هب  دیابن  دنرادن و  ـی  ها قارع گـنـ مدرم  دنتفگ : یم  دندرک و  یم  حرطم  ار  یناسنا 

دندـید یتقو  مینک ,  لثم  هب  هلباقم  داد مـا هـم  هزاجا نـمـی  ماما  دز  یم  کشوم  بمب و  اب  ار  ام  ياهرهـش  قار  ـتـی عـ قو , ) ـد ندو هدر بـ کـ
ـد هاو ـسـی مـی خـ کر ات هـ دینک  مالعا  لبق  تعاس  دیاب 48  امش  دنتف : ـی گـ لو ـد , نداد هزا  ـ جا ترارـش مـی کـنـد , یلیخ  دراد  قارع  هک 

دودحم تروص  هب  دنداد  هزاجا  ماما  دندرک  حرطم  ماما  يارب  گنج  ناهدـنامر  هک فـ یقطنم  تالالدتـسا  اب  اتیاهن  دورب ). نوریب  اهرهـش  زا 
هراشا مه  ـالبق  هک  روطنا  گـنج هـمـ موادـت  رد  تیعطاـق  ( 4 ( 13  ...( ) میوـش قارع  كاـخ  دراو  اـم  دنتـسین  قارع  مدرم  هک  یقطاـنم  رد 
زگره ناشیا   ) یناجنـسفر یمـشاه  ياقآ  هتفگ  هب  دـندوبن و  ـش بـس  تآو ـلـح  ـص قفاوم  هاگ  چـیه  لاس 1367  ات  ماـما  ترـضح  میدرک , 

صوصخ رد  ینخـس  زا  لبق  هک  دوب  نیا  ناشدیکءا  هراو تـ هـمـ هر )   ) ما ـ ما تر  ـ ـض حـ ( 14 . ) دنداد یمن  ار  حلص  زا  ندرک  تبحـص  هزاجا 
قارع تلود  زواجت و  نالماع  تازاجم  زواجتم و  ناونعب  قارع  مالعا  فلا )  دیاب : ینعی  دوش . ققحم  هیضق  نیا  رد  ناریا  طیارش  دیاب  حلص 
همئا ءاملع , زا  یهورگ  عمج  رد  ناش  ـ یا قارع  زا  تاراسخ  ذـخا  ارـسا د ) يدازآ  ناریا ج )  كاـخ  ماـمت  زا  طرـش  دـیق و  یب  جورخ  ب ) 

درم نیا  هک  دی  بـبـیـنـ دنیامرف ...( : یم  رهشمرخ  حتف  زا  سپ  زور  ینعی 27  خیراترد 30/3/61  نارهت  مق و  ظاعو  نویناحور و  تاعامج و 
زا هک  مینک  یم  رما  ار  نامدوخ  رکـشل  همه  میئوج ,  حلـص  میتسه ,  بلط  حل  ـ ـص هکنیا  تابثا  يارب  ام  دیوگ  یم  دیوگ , یم  هچ  مادص )  )
 , میتشاد اـم  هک  یلئاـسمزا  یکی  نیا  بو ,  رایـسب خـ ار , بلطم  نیا  دـییوگ  یم  تسار  رگا  دـنورب . نوریب  رگ  ـ یدزور ود  نار تـا  ـ یا كاـخ 

ابیرقت رگید  ياج  رد  ای  و  ( 15  .( ) میتسه گنج  لاح  رد  ام  دوشن  لصاحات  دوشب , لصاح  دیاب  میراد  رگید  بلطم  ات  دـنچ  یلو  لصاح , 
نامطیارـش دـیاب  اـم  مینکب ,  لـیمح  ـیـم تـ هاو ـم و نـمـی خـ یراد ـی نـ یو ـ گروز مـا هـیـچ  دـنیامرف ...( : یم  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  هاـم  ود 

طیارـش نیا  هک  یماداـم  میتسه و  دـنبیاپ  مهطیار  ـ ـش نآ  رد  تسه ,  طیارـش  ناـمه  مه  ـالاح  اـت  تسا و  هدـش  هتفگ  لوا  زا  هک  یطیارـش  ,
حتف زا  سپ  هاـم  هـس  ( 16  .( ) مینک حلـص  میناوت  یمن  دنتـسه  رارـشا  هک  یناسک  اـب  اـم  میتسه و  گـنج  لاـح  رد  اـم  تسا  هدـشن  لـصاح 

تفرگنار و زواجت  تمارغ  درکن و  تازاجم  ار  زواجتم  دوش  یمن  یلو  مینکب ,  حلص  ـم  یر ـ ـضا مـا حـ دنیامرف ...( : یم  نینچ  زین  رهـشمرخ 
یـصاخشا دـهدب و  ار  ام  تمارغ  دـیاب  زواـجتم  ـت کـه  ـسا ـن  یا فرح مـا  ( 17 . ) دـهد یمن  ار  يا  هزاـجا  نینچ  مه  مالـسا  مینک ,  حـلص 

تءایه یمالسا و  سنارفنک  لک  ریبد  هب  باطخ  ـگـر  ید يا  رد جـ و  ( 18 .( ) دننک تازاجم  هداد و  صیخشتار  زواجتم  دنیایب و  تیحالصاب 
همه لامآ  مه  نآ  هک  دیناباوخب  ار  گنج  شتآ  نیا  هکنیا  يارب  دـیراد  یتیرومءام  رگا  دـییایب  امـش  : ) دـنیامرف یم  گنج  هدـننک  یـسررب 
رانک هب  دنتـسه  اـم  تکلمم  رد  هک  يدارفا  دـین و  ـب کـ یدءا ـ تار زواـجتم  دیـشکب و  همکاـحم  زیم  ياـپ  هب  ار  زواـجتم  دـیاب  تسا  نیملـسم 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 843 

http://www.ghaemiyeh.com


هکنیا زاد  درادر و بـعـ تسد بـ زواـجت  زا  وا  رکـشل  نوریب و  دورب  اـم  روـشک  زا  وا  هک  وا  رب  دـینک  مـیکحت  , دـیهاوخب مادـص  زا  دـیتسرفب و 
یگدیـسر دش  لیکـشت  ییاج  کی  رد  هک  یللملا  نیب  تءا  نآ هـیـ ـد و  ـشا اج بـ نیا  رد  یللملا  نیب  تءایه  کی  تشادرب  تسد  ار  زواجت 

(19 .( ) دننک بیدءات  ار  مادص  تسا  راکتیانج  مادص  رگا  دننک و  بیدءات  ار  ام  میتسه  راکتیانج  امرگا  تسا  هدش  هک  یتا  ـ یا هب جـنـ دننک 
صخشم دشاب  یم  رهشمرخ  زا فـتـح  نآ هـم پـس  بلغا  هک  هر )   ) ماما ترضح  حیرص  ياه  يریگ  عضوم  نانخـس و  نیا  اب  بیترت  نیدب 
هکنیارگم هدو  گنج بـ موادت  رارمتـسا و  رهـشمرخ , حتف  زا  سپ  گنج  يژتارتسا  صوصخ  رد   ( هر  ) ماما ترـضح  عطاق  رظن  هک  دوش  یم 

تسا نکمم  هنوگچ  سپ  دیدرگن . ققحم  طیارـش  ـن  یازا لاس 67 هـیـچ یـک  ات  مه  نآ  ددرگ و  ققحم  حلـص  صوصخ  رد  ناریا  طیارش 
نیا دنـشاب ؟ هدوب  سب  شتآ  حلـص و  ناهاوخ  زاب  دنتـشاد  رهـشمرخ  حـتف  زا  سپ  هک  یحیرـص  ياـه  يریگ  عضوم  نیا  اـب  ماـما  ترـضح 

یخرب تاهبـش  نیمه  لیذ  رد  هک  يرگ  ـ ید ـبـهـه  ـش گنج  لیلد  هب  یگدـنام  بقع  رگید : ههبـش  درادـن ـ . يراگزاس  لقع  اب  یگناـگود , 
ـر گا ـد کـه  شا گنج مـی بـ زا  یـشان  ام  یگدنام  بقع  زا  یمظعا  شخب   : ) هک تسا  نیا  دننک  یم  حرطم  دوخ  ياعدم  تابثا  يارب  دارفا 

يروشک ام  دش  ببـس  گنج  لاس  تشه  زا  یـشان  تاراسخ  اما  میدرک  یم  تکرح  رت  عیرـس  یلیخ  هعـسوت  هار  رد  ام  هزور  ـ ما دو  ـن نـبـ یا
مقس تحـص و  نازیم  ات  هداد  رارق  یـسررب  دقن و  دروم  ار  سدقم  عافد  تارمث  میتسناد  مزال  صوصخ  نیا  رد  مینامب ).  یقا  هدنام بـ بقع 

سدقم عافد  گرزب  تارمث  زا  یکی  بالقنا :  تی  تـثـبـ یلخاد 1 ) ياهدرواتسد  فلا )  سدقم  عافد  ياهدرواتسد  ددرگ . تباث  اعدم  نیا 
برغ قرش و  هب  ـسـتـه  باو ياهورین  دندش و  هدنار  اه  بالقنا  دض  دش و  تیبثت  بالقنا  هک  دوب  گنج  هیا  ـ سرد ینعی  دوب , بالقنا  تیبثت  , 

یتسیرورت تیصخش  ندش  نشور  اعدا , نیا  زراب  قادصم  دندش . هتشاذگ  را  ماظن کـنـ زا  بالقنا  ياهورین  تسد  هب  هدش  هتخانـش  مک  مک 
رتهب ناریا  تلم  گنج  هیاس  رد  . دیدر گنج مـحـقـق گـ هیاس  هک  دوب  ناریا  تلم  يارب  نیقفانم )   ) قلخ نیدـهاجم  کهورگ  ینید  دـض  و 
نیا هجیتن  و  دنرادرب . ماگ  بالقنا  ییادز  تفآ  ياتسار  رد  هداد و  صیخشت  يدوخریغ  زا  ار  يدوخ  لطاب ,  زا  ار  قح  دنتسناوت  هتـشذگ  زا 

یضرا و تیمامت  تیبث  هب تـ رجنم  رهـشمرخ  حتف  زا  سپ  گنج  رارمتـسا  ـی :  ـضرا ـیـت  ما تـثـبـیـت تـمـ ( 2 دوب . بالقنا  تیبثت  يرایـشوه 
اهنت نیا  هتـشذگ ,  نرق  ود  لوط  رد  هک  دـهد  یم  ناشن  ناریا  هتـشذگ  خـیرات  هب  یهاـگن  دـش  هقطنم  رد  یمالـسا  يروهمج  يزرم  تینما 

گنج ود  یط  هتـشذگ  نورقرد  دنا , هدادن  ناگناگیب  هب  ار  دوخ  یمالـسا  نهیم  كاخ  زا  بجو  کی  یتح  نایناریا  هک  تسا  هدو  یگنج بـ
لبا رد مـقـ ناریا  تموکح  ییاناوت  مدع  ینعی  رما , نیمه  دـیدرگ و  راذـگاو  ناگناگیب  هب  نار  ـ یا ورملق  زا  یمظعا  تمـسق  سور ,  ناریا و 

ار نیرحب  ینعی  مهدراهچ  ناتسا   , یناطیش يویرانس  کی  اب  زین  لاس 1350  رد  هک  دیدرگ  ثعاب  دوخ , كاخ  هب  ناگناگیب  يزادـنا  تسد 
زا رت  ساسح  رت و  یـسب عـظـیـم  هک  نیا  اب  گنج ,  نیا  رد  اما  دنیامن . مالعا  ار  نآ  لالقتـسا  یللملا  نیب  هنحـص  رد  هتخاس  ادـج  ناریا  زا 

ار يدایز  تاراسخ  تسا  نکمم  تریغ  اب  روشک  کی  دـیدرگ . ظفح  لامک  مامت و  هب  روشک  یـضرا  تیماـمت  دوب  هتـشذگ  ياـه  گـنج 
 , کیـسالک مظنم و  شترا  کی  یماـظن :  ناوت  ـش  یاز ـ فا ( 3 دهدب . ناگناگیب  تسدبار  شدوخ  یلم  سومان  تسین  رـضاح  اما  دـنک  لبقت 

یمالسا بالقنا  ناراد  ـ سا هاپس پـ هک  یتروص  رد  دیامن  تیوقت  یهدنامزاس و  ار  شدوخ  دناو  درادزا تـا بـتـ نامز نـیـ ههد  کی  مک  تسد 
ياه شور  نیرتدـیدج  اب  هدرک و  یهدـنامزاس  ار  ییاوه  ییاـیرد و  ـیـنـی ,  مز ردـتقم  يورین  هس  نکمم  تدـم  نیرت  هاـتوک  رد  تسناوت 

دح هب  یماظن  عیانـص  ـن  یا هوال بـر  عـ دزا . ـ ـس دوخ  هشوت  لاس ,  تشه  نیا  یط  ار  تایبرجت  زا  یهوبنا  نینچمه  . دـیامن يریگراکب  یماظن 
رد اهنت  ام  : ) دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مه  هر )   ) ماما ترـضح  دیـسر . ییافک  دوخ  دـح  دراو بـه  یخرب مـ رد  دـش و  هداد  هعـسوت  یبولطم 
لاس تشه  تایبرجت  زین  گـنج  ماـمتا  زا  پـس  ( 20  .( ) میناسرب دـشر  زا  یبولطم  دـح  هب  ار  دوخ  یماظن  عیانـص  میتسناوت  هک  دوب  گـنج 
لباق ـ مرد يو  رایـسب قـ یگدنرادزاب  تلاح  کی  هداد و  شیازفا  هقطنم  هتفرـشیپ  ياهروشک  ـد  حا ار تـ ناریا  یماظن  تردـق  سدـقم ,  عافد 
هلمج زا  ام  نانمـشد  نانچ  نآ ,  زیمآ  تیقفوم  ـش  یا ـ مزآو با 3  ـهـ ـش دربرود  کشوم  تخاس  دروآدوجو . هب  هقطنم  یماظن  ياه  تردق 

رد یمالسا  يروهمج  هناردتقم  تکرح  نیا  لابق  رد  يدنت  ياه  يریگ  عضوم  دش  ببس  هک  در  هدز کـ ار شـگـفـت  سد  رگلاغشا قـ میژر 
تاعط ـ قد ـیـ لو تـ یگنج ,  ياهامیپاوه  يزاسزاب  الاب , رونام  ترد  را بـا قـ ـفـقـ لاوذ ـک  نا ـت تـ خا سـ دنهد . زورب  دوخ  زا  یللملا  نیب  هنحص 
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يرایسب نیشنرس و ... نودب  يامیپاوه  تخاس  نیگنس ,  همینو  کبس  ياه  حالس  تخاس  رد  ییافک  دوخ  نیگنس و  ياه  حالـس  امیپاوه و 
هار ـی جـنـگ ,  ـسد ـر مـهـنـ ما رد  ـه  بر تـجـ دش . ام  تکلمم  بیـصن  سدقم  عافد  لاس  هیاـس 8  رد  هک  تسا  یتارمث  هلمج  زا  رگید  دراوم 
هک تسا  سدقم  عافد  تارمث  رگید  زا  نآ ,  دننام  يزاسوراد و  یکشزپ ,  کینورتکلا ,  عیا  صـنـ يزاس ,  یتشک  يزا ,  ـ ـس ـد  ـس يزا ,  سـ

تـثـبـیـت سدـقم 1 ) عاـفد  یللملا  نیب  ياهدرواتـسد  ب )  دوش . یم  هدـش و  هدافتـسا  بولطم  وـحن  هب  روـشک  يزاـسزاب  رما  رد  اـه  نآزا 
یهلا و هناوتشپ  اب  لیصا  بالقنا  کی  ام  بالقنا  دمهف  ـسـت بـ ناو ناهج تـ للملا ,  نیب  هنحص  رد  یللملا ,  نیب  هنحص  رد  یمالـسا  بالقنا 
لماک و تیبثت  هک  هناصلخم  ریذپان و  یگتـسخ  عافد  لاس  ـت  ـش هـ تسا .  یهاو  رما  کی  تدم  هاتوک  رد  بالقنا  مادهنا  روصت  یمدرم و 

تیمـسر هب  ار  ـی  مال ـ ـسا يرو  ماظن جـمـهـ ات  تشاداو  ار  يا  هقطنم  ارف  يا و  هقطن  يا مـ ترد هـ قـ ـت ,  ـشاد هار  ار بـه هـمـ ماظن  هناردتقم 
ررکم یمـسر و  تساوخ  رد  دنیامن . فارتعا  دـنمتردق  یـسایس و  لقتـسم  ماظن  کی  ناون  هب عـ نآ  یللملا  نیب  یلم و  قوقح  هب  هتخانش و 

نیب هنحص  رد  بالقنا  یبتکم  یگنهرف و  ند بـعـد  ـ نا ـ سا شـنـ ( 2 تسا .  يا  هیضرف  نینچ  زراب  قادصم  ناریا  اب  طابترا  داجیا  تهج  اکیرما 
ياه تکرح  يریگ  لکـش  ـب  جو رما مـ نیا  و  دـش . هدناسانـش  ناهج  مدرم  هب  بـالق  ـ نا ـنـی  ید بـعـد  عا مـکـتـبـی ,  ـ فد هیاـس  رد  لـلملا , 

هبحاصم رد  هر )   ) ینیمخ دـمحا  دیـس  جاح  موحرم  دـناوخارف . نتـشیوخ  هب  تشگزاـب  هب  ار  ناملـسم  دـیدرگ و  ناـهج  رد  شخب  يدازآ 
یبتکم یگنهرفدـعب و  دوبن  گنج  رگا  اما  دروخ , یم  تسکـش  بـالقنا  دوبن  گـنج  رگا  هک  میوگ  مـن نـمـی  : ) دـیوگ یمدوخ  روهـشم 

هناسر زا  ناریا  دروم  رد  گنج  لاس  تشه  رد  ایند  ياهر  ـبـ خر ـثـ کا ـد کـه  ـش بجوم  گنج  دـش . یمن  هتخانـش  ایند  رد  ام  بـالقنا  ندوب 
يال هبال  رد  ... برغ و يوس  زا  هدـش  میـسرت  ياه  شزرا  اب  بالقنا  دروخرب  ماما ,  رکفت  بالقنا ,  تردـق  . دو ـ ـش ـی پـخـش  هور ياـه گـ

دندوب همادا جـنـگ  يوق  رایسب  طاقن  هک  تمواقم  ياه  هتسهو  یمالسا  ياهورین  ما  رد تـمـ روطنیا شـد , یتقو  دش , لقتنم  ایند  هب  گنج , 
شنکاو نانچ  ماما  ياوتف  دنزیر و  یم  اه  نابایخ  هب  ایند  نانام  مـسـلـ يدشر ,  ناملـس  نایرج  رد  هک  دینیب  یمامـش  رگا  دمآ , دیدپ  يدیما 

نوچ تسا ,  هدـش  نآ هـا مـنـتـقـل  هب  ام  نانمـشد  طسوت  گنج  لاس  تشه  لالخ  رد  هک  تسا  یهاگآ  ـن  یا دروآ , دوجو مـی  هب  ییاـه 
يارب نارود  نآ  رد  هجو  نیرتهب  هب  ماما  یمالـسا  ياه  هاگدـید  مالـسا و  دوب . یمالـسا  رکفت  ناشرکفت  دـندوبرابخا  مامت  روحم  هک  ماـما 

اهربخرد هریغ  هقطنم و ... عاجترا  لیئارسا ,  لباقم  رد  ام  عضوم  اذل  دش ... هرباخم  دنتسه  ناهج  طاقن  یصقا  رد  هک  یناناملسم  ایند و  مامت 
ار اکیرما  يا  ناد هـ ـ ندا مـ  ) و دنکب ) دناوت  یمن  یطلغ  چـیه  اکیرما   ) هک دوش  یم  لقتن  ما مـ ـ ما فر  ـتـی حـ قو دـش ). یم  نایب  تاشرازگ  و 

دـش یم  ثعاب  دش و  یم  نایب  یناگمه  ياه  هناسر  اهویدار و  هلیـسو  هب  لقت و  اه مـنـ يرازگ  ربخ  طسوت  و ... مینک )  یم  درخ  شناهد  رد 
ـر جـنـگ گا دوب . گنج  ماما ,  فرح  یطابترا  متـسیس  یلو  دوب  ماما  فرح  هک  تسا  تسرد  نیا  دـنیایزاب . ار  نتـشیوخاه  نامل  ـ ـس هک مـ

ناونع هب  هک  يزی  نآ چـ بر و  ـنـگ غـ هر ـت کـه یـا فـ ـشادر ـن بـ یا هک  دـش  بجوم  گنج  تشادـن و  انعم  فچابروگ  هب  ماما  مایپ  دو  نـبـ
يا بـیـن ـ هدروا ـتـ سد ( 3 ( 21 . ) دـیامن لطاب  ار  دـیگنج  ناوت  یمن  اهنآ  اب  تساه و  هاگد  ـ ید يدا یـعـنـی  يا مـ ـت هـ کر ساسا حـ هوسا و 

دندوب دقتعم  دنتسناد و  یم  یهلا  یتبهوم  ار  سدقم  عافد  لاس  هراومه 8   ( هر  ) ماما ترضح  هر ,)   ) ماما هاگدید  زا  سدقم  عافد  یل  ـمـلـ لا
تیمولظم ام  میا ,  هدومن  رداص  ناهج  هب  گنج  رد  ار  نام  ـ بال ـقـ نا مـا   : )... هلمج زا  دش , روشک  نیا  بیـصن  یمیظع  تارمث   , نآ هیاس  رد 

گنج رد  اـم  میدز ,  راـنک  ناراوخناـهج  ریوزت  هرهچ  زا  هدرپ  گـنج  رد  اـم  میدومن ,  تباـث  رد جـنـگ  ار  نازوا  ـتـم مـتـجـ ـس شیوخ و 
ناهج و مدرم  هب  گنج  رد  ام   ... میتسکـش ار  برغ  قرـش و  تردـق  رباود  تهبا  گن  رد جـ ام   ... میا هتخانـش  ار  ناـم  نانمـشد  ناتـسود و 

حتف هب  کمک  ام  گنج  درک . هزرابم  ناو  لا مـی تـ نایلاس سـ اه  تردقربا  اه و  تردق  یمامت  هیلع  هک  میداد  ناشن  هقطنم  مدرم  اصوص  خـ
ماظن نارادمدر  ـ ـس یمامت  هک  دـش  بجوم  ام  گنج  تشاد ,  دـهاوخ  لابند  هب  ار  نیطـسلف  حـتف  ام  گن  جـ تشاد ,  لابند  هب  ار  ناتـسناغفا 
مینیب یم  بیترت  ـن  ید بـ تشاد و )... لابند  هب  ار  ناتـسودنهو  ناتـسکاپ  يرادیب  ام  گنج  دننک  تلذ  ساسحا  مالـسا  لباقم  رد  دساف  ياه 
نامیم مالـسا  نهیم  ناریا و  رویغ  تلم  بیـصن  سدـقم  عا  ـ فد ـطـه  ـساو هک بـه  یتاکرب  لـباقم  رد  گـنج ,  يونعم  يداـم و  تاراـسخ  هک 

لاسکی روبزم  هد  ـسـنـ یو نـ - 3 رهم 1378 . داصتقا , رابخا  - 2 دنفسا 1377 . زورما , مایپ  همانهام  - 1 اهتشونیپ : تسازیچان .  رایسب  دیدرگ ,
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-4 دوب . هدـناسر  پاچ  هب  خروم 29/10/78  زورما ) حبـص   ) همانزور رد  ناونع ,  نیمه  تحت  ار  يا  هلاـقم  روکذـم  باـتک  پاـچ  زا  لـبق 
14  ( ) یمالـسا يروـهمج  - ) 6 ناـمه .  - 5 ص 124 . ( 1379 وـن , حرط  نارهت :   ) مـهد پاـچ  شوپخرــس ,  باــنجیلاع  یجنگ ,  ـبـر  کا
ج رون , هفیحص  - 9 مهد .  دـصکی و  لصا  - 8 ص 83 . ( 1369 شورـس ,  نارهت :  , ) دلج 21 رون , هفیحص  - 7 ص 14 . نیدرورف 1374 )
 , يریفـسدوعسم - 13 ص 1 . دنفـسا 1378 ,  14 نـهیم ,  مــه  - 12 ص 83 . ناـــمه ,  - 11 ص 96 . ناــــمه ,  - 10 ص 83 . , 21

ج رون , هفیحص  - 15 ص 92 . نامه ,  - 14 . 92 ص 90 ـ  ( 1378 ینرشن ,  نارهت :  , ) اه تحلصم  واهتقیقح  یناجنسفر ,  یمـشاهابوگتفگ 
-20 ص 109 . ج 14 , نامه ,  - 19 ص 14 . ج 17 , نامه ,  - 18 ص 14 . ج 17 , نامه ,  - 17 ص 246 . نامه ,  - 16 ص 214 . , 16

ص 14. , 14/1/74 ینیمخ ,)  دمحا  دیس  جاح  اب  هبحاصم   , ) یمالسا يروهمج  - 21 ص 94 . ج 21 , نامه , 

ق4 دیدج ) میدق و   ) ناریا یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  يا  هسیاقم  یسررب 

یلک ياه  تسایـس  نییعت  اردص 1 ـ  اضر  یلع  : هدنسیون ق4  دیدج ) میدق و   ) ناریا یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  يا  هسیاقم  یـسررب 
3 ماظن . یلک  ياه  تسایس  يارجا  نسح  رب  تراظن  2 ـ  ماظن . تحلصم  صیخشت  عمجم  اب  تروشم  زا  سپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن 

فلا يافعتسا : لوبق  لزع و  بصن و  6 ـ  اهورین . جیسب  حلص و  گنج و  مالعا  5 ـ  حلسم . ياهورین  لک  یهدنامرف  4 ـ  یسرپ . همه  نامرف   ـ
داتـس سیئر  د ـ  ناریا . یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادـص و  نامزاس  سیئر  هیئاضق ج ـ  هوق  ماقم  نیرت  یلاع  ب ـ  نابهگن . ياروش  ياهقف   ـ
میظنت فالتخا و  لـح  7 ـ  یماظتنا . یماظن و  ياهورین  یلاع  ناهدنامرف  و ـ  یمالـسا . بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  لک  هدـنامرف  ه ـ ـ كرتشم .

اب هارمه  هک  ماظن  تحلصم  صیخـشت  عمجم  قیرط  زا  تسین , لح  لباق  يداع  قرط  زا  هک  ماظن  تالـضعم  لح  8 ـ  هناگ . هس  ياوق  طباور 
ررقم دودـح  رد  روشک  یـساسا  نوناق  رد  يرگنزاب  زین  يروهمج و  تسایر  لزع  ای  ذـیفنت و  نوچ  مه  يربهر  فیاظو  تاراـیتخا و  ریاـس 

زا معا  هدوب و  ییاضق  ییارجا و  ینینقت , ياه  هنیمز  یگلمج  رد  يربهر  تاراـیتخا  مها  نیبم  لصا 172 ,)  ) یساسا نوناق  دوخ  رد  حرصم 
رت و شیب  هچ  ره  یتسیاب  یـساسا , نوناق  رد  هک  يدراوم  زا  یکیی  يراذـگ  تسایـس  بتارم  تسا . یـسایس  یتینما و  يداـصتقا , یگنهرف ,

هلـسلس بتارم و  رد  هژیو  هب  طبر  يذ  ياهداهن  و  لرتنک ) زین  تراظن و  روط  نیمه  و   ) يراذـگ تسایـس  ثحبم  ددرگ  حیرـشت  زاـب و  رتهب 
هب لاح  رد  دوجوم  تیعـضو  زا  تسا  یلم  دربهار  یگنوگچ  دودح و  ساسا , نییعت  عقاو  رد  يراذگ , تسایـس  تسا . اه  نآ  ندوب  یبتارم 
ای اه  لمعلاروتسد  اه و  یشم  طخ  بلاق  رد  تیمکاح  لامعا  يریگ و  میمـصت  تقیقح  رد  هیتآ و  رد  دوعوم )  ) دوهعم بولطم و  تیعـضو 

طباور رما  رد  لاثم  ضرف  رب  دشاب . یم  یجراخ  یلخاد و  ماجنارس  یشخب و  یمومع و  یئزج و  یلک و  نالک , درخ و  ياه  تسایس  نامه 
قاثیم روشنم و  ناونع  هب  یساسا , نوناق  1 ـ یجراخ . تسایس  حالطصا  هب  یساملپید و  یجراخ و  یسایس  طباور  هژیو  هب  یجراخ و  روما  و 

تیمکاـح و تردــق , مره  سأر  رد  يربـهر  2 ـ  تساه . نآ  دودـح  نییعت  حالطـصا  هب  اـی  اـه و  تسایـس  نیناوق و  ساـسا  نمـضتم  یلم 
عمجم فلا ـ  هژیو : هب  يربـهر  هب  هتـسباو  ياـهداهن  3 ـ  دودـح . قیبطت  حالطـصا  هب  ای  ماظن  یلک  ياه  تسایـس  نییعت  رد  ماظن  تیعورـشم 

ياه تسایـس  نییعت  رد  1 ـ یلم . تینما  یلاع  ياروش  ب ـ  ماـظن . یلک  تسایـس  نییعت  رد  يربهر  اـب  تروشم  ماـظن , تحلـصم  صیخـشت 
, یـسایس ياه  تیلاعف  ندومن  گـنهآ  مه  2 ـ يربهر . ماقم  قرط  زا  هدـش  نییعت  یلک  ياـه  تسایـس  هدودـحم  رد  روشک  یتینما  یعاـفد ـ 

یمومع يرـست  ریبعت و  ناکما  هب  هجوت  اب  ًاصوصخ  یتینما ) یعافد ـ   ) یلکریبادـت اب  طابترا  رد  يداصتقا  یگنهرف و  یعامتجا , یتاـعالطا ,
هبـساحم رب  هوالع  یئزج , یتح  يداصتقا  لثم  یـشخب  دـنچ  ره  يا  هلئـسم  هدـیدپ و  ره  هک  ارچ  يرگید  رما  ره  هب  یعافد  یتینما ـ  لـئاسم 

یتح ج ـ  ددرگ . یقلت  یتـینما  هدـیدپ  کـی  زین  ًارظنم  دـناوت  یم  لاـح  نیع  رد  یعاـفد  یتـینما ـ  روما  رد  شیوخ  یعوضوم  ریثأـت  شقن و 
نوناق ریذپ  رییغت  لوصا  دافم و  رد  یحالـصا  هژیو  هب  رظن  دـیدجت  يرگنزاب و  رایتخا  يربهر  مکح  اب  هک  یـساسا  نوناق  يرگنزاب  ياروش 

صوصخ نیا  رد  هژیو  هب  هطوـبرم  ياـه  نویـسیمک  یمالـسا و  ياروـش  سلجم  4 ـ  دـنراد . ار  ( 172 لـصا رخآ  زارف  رد  جردنم   ) یـساسا
یسایس طباور  یجراخ و  طباور  یجراخ , تسایس  حرط  حالطصا  هب  ییارجا و  ياه  تسایـس  نییعت  لوئـسم  یجراخ  تسایـس  نویـسیمک 
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یم تروص  یلک  دنچ  ره  يداع  نیناوق  لکـش  رد  بلاق و  رد  هک  اه  هویـش  اه و  هار  ینابم , لوصا , اه , يژتارتسا  فادها , زا  معا  یجراخ 
ياـه تسایـس  قیبـطت  لوئـسم  هجراـخ , روما  ترازو  هژیو  هب  ارزو  نینواـعم و  روهمج , تساـیر  زا  معا  تلود ) تئیه   ) تلود 5 ـ  دنریگ .

, يدـنب نامز  لحارم  زا  معا  یجراـخ  یـسایس  طـباور  يارجا  هماـنرب  هیهت  یـساملپید و  یـسایس و  طـباور   ) اـه تسایـس  يارجا  ییارجا و 
طباور و عماج  حرط  ساسارب  بوچراهچ و  رد  تالاکشا ) تالکشم و  عناوم , اه , هنیمز  طیارش , یناسنا , یلام و  يدام , تاناکما  هبساحم 
یئزج و ای  یلک  دـنچ  ره  ییارجا  ياه  همان  شخب  همان و  نییآ  هماـن و  بیوصت  لکـش  رد  یجراـخ , یـسایس  طـباور  یجراـخ و  تساـیس 
ـ  ربدـت راوزاس  دـنیارف  کی  رد  اه  نآ  فیرعت  روکذـم و  ياهداهن  زا  کی  ره  هاگیاج  شقن و  نییعت  فلتخم و  بتارم  کیکفت  يدروم و 

یساسا و نوناق  رد  يریزو  تسخن  ماقم  فذح  اب  يریزو ) تسخن   ) يروهمج تسایر  ییارجا  ماظن  دنا . تایرورـض  مها  زا  هرادا , ریبدت ـ 
ماظن عون  کـی  تمـس  هب  هیرجم  هوق  روشک و  ییارجا  ماـظن  يروهمج , تساـیر  هب  هطوبرم  ياـه  تیلوئـسم  فیاـظو و  قوقح و  ضیوفت 

هیرجم هوق  روشک و  ِییارجا  ماظن  زکرمت  فلا ـ  زا : دنا  ترابع  صوصخ  نیا  رد  مهم  تالوحت  تسا . هدومن  ادـیپ  قوس  يروهمج  تسایر 
کی زا  نآ  لیدـبت  يروهمج و  تسایر  تیوقت  يروهمج ;ب ـ  تساـیر  لوا  نواـعم  ینیزگیاـج  هبـش  يریزو و  تسخن  فذـح  قیرط  زا 

تـسخن يروهمج و  تسایر  لخادتم  هیف و  عزانتم  تردـقرپ و  داهن  دوجو  زا  یـشان  ود  نیا  هک  تلود , تسایر  هب  یتافیرـشت  ًاتبـسن  ماقم 
نیمه یمالـسا د ـ  ياروش  سلجم  يربهر ج ـ  تلم ب ـ  فلا ـ  لابق : رد  يروهمج  تسایر  تیلوئـسم  ًـالباقتم  عبتلاـب و  دوب ;ج ـ  يریزو 
هفیظو فذـح  لاح  نیع  رد  يروهمج ه ـ ـ سیئر  حاضیتسا  هلئـسم  ب ـ  يروهمج . سیئر  درکراک  رب  سلجم  تراظن  هلئـسم  فلا ـ  روط :
يربهر داهن  تیوقت  هب  یفرط  زا  هک  نیا  نمـض  يربهر , هب  نآ  يراذـگاو  لاقتنا و  هناگ و  هس  ياوق  طـباور  میظنت  رثوم  ساـسح و  رایـسب 
هدـیدرگ هیرجم  هوق  تیریدـم  تسایر  فرـص  ییارجا و  فرـص  ماقم  کی  هب  يروهمج  سیئر  لیدـبت  ثعاـب  رگید  فرط  زا  هدـش  رجنم 

روهمج سیئر  رد  هیرجم  هوق  زکرمت  تیوقت و  يروهمج و  تسایر  ماظن  فرط  هب  فرط  کی  زا  یساسا  نوناق  رد  رظن  دیدجت  ریس  تسا .
یهقف یقوقح و  رظن  زا  هچ  هک  دنتـسه  یتاعوضوم  اه  نیا  دـشاب . یم  هیقف  هقلطم  تیـالو  يربهر و  ماـظن  فرط  هب  رگید  فرط  زا  هدوب و 
هبانتعم لئاسم  زا  یکی  ًاـعطق  هتـشاد و  يرت  شیب  قیقحت  لـمأت و  ياـج  یـسایس , ییارجا  راـتخاس  یتیریدـم و  ینف و  رظن  زا  هچ  یـسایس و 

هدـش و هدروآ  راو  تسرهف  ًالبق  يروهمج  تسایر  ماـظن  صوصخ  رد  هطوبرم  لوصا  تارییغت و  مها  دوب . دـهاوخ  هیتآ  رد  یلمع  يرظن و 
نیرتهب ناونع  هب  اروش )  ) اهاروش و  ییاروش ) ) يدرف ییارجا  یتیریدـم ـ  ماظن  ددرگ . یم  بانتجا  صوصخ  نیا  رد  باـنطا  رارکت و  زا  اذـل 

کت ییاردوخ و  يانعم  هب  اـج  نیا  رد  دادبتـسا  درفت و  زا  باـنتجا  زیهرپ و  یعمج و  يراـکمه  راـک و  يرکف و  نواـعت  مسیناـکم  داـهن و 
هس هب  دوش  یم  ار  اهاروش  دشاب . یم  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  بولطم  توقرپ و  رایسب  طاقن  اه و  یگتـسجرب  زا  یکی  يور ,

ياهاروش فلا ـ  زا  معا  اهاروش  یمدرم : ياهاروش  لوا ـ  يراذـگ ) تسایـس  ییارجا 3 ـ  یمدرم 2 ـ  1 ـ  : ) دومن يدنب  میسقت  یلک  هتـسد 
, يرادا یـشزومآ , زا  معا   ) تاسـسؤم ياـهاروش  و ب ـ  اـه ) ناتـسا  یلاـع  ياروش  ناتـسا و  ناتـسرهش و  رهـش , شخب ـ  اتـسور ,  ) قطاـنم

میدق یساسا  نوناق  متفه  لصف  یط  روما , رتهب  دربشیپ  هماع و  يراکمه  بلج  روظنم  هب  ًاتدمع  اهاروش  نیا  دنشاب . یم  يدیلوت ) یتامدخ ,
يارب : ) دـنک یم  حیرـصت  یـساسا  نوناق  مدـصکی  لصا  دـنا . هدـش  هدروآ  يرییغت  هنوگ  چـیه  نودـب  و  اهاروش ) ;  ) ناونع تحت  دـیدج  و 

اب مدرم  يراکمه  قیرط  زا  یهافر  روما  ریاس  یـشزومآ و  یگنهرف , یتشادـهب , ینارمع , يداصتقا , یعامتجا , ياـه  هماـنرب  عیرـس  دربشیپ 
, رهـش شخب , هد , ياروش  مان  هب  ییاروش  تراظن  اـب  ناتـسا  اـی  ناتـسرهش  رهـش , شخب , اتـسور , ره  روما  هرادا  یلحم  تایـضتقم  هب  هجوت 

نایب مراهچ  دـصکی و  لصا  روط  نیمه  و  دـننک ). یم  باختنا  لحم  نامه  مدرم  ار  نآ  ياضعا  هک  دریگ  یم  تروص  ناتـسا  ای  ناتـسرهش 
, يدـیلوت ياه  دـحاو  رد  روما  تفرـشیپ  رد  یگنهآ  مه  داجیا  اه و  همانرب  هیهت  رد  يراکمه  یمالـسا و  طسق  نیمأـت  روظنم  هب  : ) دراد یم 
, یـشزومآ ياه  دـحاو  رد  ناریدـم , ناـنکراک و  رگید  ناـناقهد و  نارگراـک و  ناگدـنیامن  زا  بکرم  ییاـهاروش  يزرواـشک , یتعنص و 

قح اهاروش  نیا  دروم  رد  یلـصا  هتکن  دوش ). یم  لیکـشت  دـحاو  نیا  ناگدـنیامن  زا  بکرم  ییاهاروش  اـه  نیا  دـننام  یتامدـخ و  يرادا ,
ياروش : ) دیوگ یم  یساسا  نوناق  مود  دصکی و  لصا  صوصخ  نیارد  یتروشم . هبنج  فرص  هن  تساه  نآ  ییارجا  تنامض  تیمکاح و 
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.( دنک داهنشیپ  یمالسا  ياروش  سلجم  هب  تلود  قیرط  زا  ای  ًامیقتسم  هیهت و  ییاه  حرط  دوخ  فیاظو  دودح  رد  دراد  قح  اه  ناتسا  یلاع 
, نارادـنامرف نارادناتـسا , ;  ) موـس دـصکی و  لـصا  رد  روـط  نیمه  دریگ ). رارق  یـسررب  دروـم  سلجم  رد  دـیاب  اـه  حرط  نیا  : ) هک نـیا  و 
اه نآ  تامیمـصت  تیاعر  هب  مزلم  اهاروش  تارایتخا  دودح  رد  دنوش , یم  نییعت  تلود  فرط  زا  هک  يروشک  تاماقم  ریاس  نارادـشخب و 

روشک نیناوق  مالسا و  نیزاوم  بوچراهچ  رد  يراذگ  تسایس  يریگ و  میمصت  اهاروش , نیا  یلـصا  هفیظو  تسا  ملـسم  هچ  نآ  دنتـسه ).
رد نکل  تسا , اه  نآ  لیکـشت  مدع  قطانم , ياهاروش  هژیو  هب  اهاروش  نیا  دروم  رد  هدـمع  لکـشم  ییارجا , هن  و  دـشاب . یم  لصا 105 ) )

تسایس راد  هدهع  اهاروش  نیا  يراذگ : تسایـس  ياهاروش  مود ـ  تسا . هتفرگن  تروص  يرییغت  صوصخ , نیا  رد  دیدج , ِیـساسا  نوناق 
ياهاروش 2 ـ  ( 71 لوصا 99 ـ  مود  ثحبم   ) یمالـسا ياروش  سلجم  لـثم : یمومع , ياـهاروش  1 ـ  زا : معا  دـنا  يزیر  همانرب  يراذـگ و 

یلاع ياروش  فلا ـ  لثم : یـصصخت , ياهاروش  3 ـ  ( 100 لوصا 106 ـ  لصف 7 ـ   ) تاسسؤم قطانم و  ياهاروش  نامه  لثم : یـصوصخ ,
لصا امیـس (  ادص و  نامزاس  رب  تراظن  ياروش  ج ـ  لصا 112 و 110 )  ) ماظن تحلصم  صیخـشت  عمجم  ب ـ  لصا 176 ) , ) یلام تینما 

یم شیوخ  دروم  عوضوم  رد  نـالک  ياـه  يریگ  میمـصت  هب  ًاـعون  اـهاروش  نیا  لصا 176 )  ) یـساسا نوناـق  يرگنزاـب  ياروش  د ـ  ( 177
لـصا .( ) دنک عضو  نوناق  دـناوت  یم  یـساسا ) نوناق  رد  ررقم  دودـح   ) لئاسم مومع  رد  یمالـسا  ياروش  سلجم   ) نوچ ای  لاح  دـنزادرپ ,

و 102 و و 101  لوصا 100   ) دـننک یم  يریگ  میمـصت  شیوخ  هسـسؤم  ای  هقطنم  دودـح  رد  تاسـسؤم  قطانم و  ياهاروش  نوچ  ای  ( 71
تروص يرییغت  یصوصخ  یمومع و  ياهاروش  عون  ود  دروم  رد  دوخ . یصصخت  هنیمز  رد  یـصصخت  ياهاروش  نوچ  ماجنارـس  ای  (. 104
تراظن ياروش  دوجو  رب  حیرصت  ماظن و  تحلصم  صیخشت  عمجم  یلم و  تینما  یـصصخت  ياهاروش  هیبعت  تارییغت  مها  و  تسا . هتفرگن 

هدـمع تیریدـم : ییارجا و  ياهاروش  موس ـ  تفرگ . دـنهاوخ  رارق  ثحب  دروم  دوخ  لحم  رد  هک  دـشاب  یم  لصا 175 )  ) امیـس ادص و  رب 
ینیزگیاج ییارجا و  ياهاروش  فذح  روشک , یسایس  نامزاس  رد  تقیقح  رد  یسایس و  ماظن  راتخاس  رد  اهاروش  داهن  ثحبم  رد  تارییغت 

یلاع ياروش  فذح  ب ـ  يربهر . ماقم  ربهر و  ینیزگیاج  و  لصا 107 )  ) يربهر ياروش  فذح  فلا ـ  دشاب . یم  ییاروش  تیریدم  ماظن 
لوا نواعم  ینیزگیاج  و  لصا 131 )  ) يروهمج تسایر  تقوم  ياروش  فذـح  ج ـ  هیئاضق . هوق  سیئر  ینیزگیاج  و  لصا 157 )  ) یئاضق

تعرـس ترورـض  هک  یعـضاوم  رد  هژیو  هب  ییارجا  يریگ  میمـصت  ماقم  رد  فالتخا  ناکما  ای  داجیا  رییغت  نیا  ترورـض  روهمج . سیئر 
تحلـصم صیخـشت  عمجم  دومن . بانتجا  رظن  فالتخا  زا  هک  دنک  یم  باجیا  ییاهن , مکح  رودـص  يریگ و  میمـصت  رد  تیعطق  لمع و 
صیخـشت عمجم  , ) هدمآ دـیدج  یـساسا  نوناق  رد  هدـش و  نییعت  روشک  یـسایس  نامزاس  رد  هک  یمهم  ساسح و  ياهداهن  زا  یکیی  ماظن 

هدمآ هدش  نییعت  یساسا  نوناق   112 لصا نیزگیاج  یلک  روط  هب  هک  دیدج  یساسا  نوناق  لصا 112  یط  اروش  نیا  تسا . ماظن ) تحلصم 
ياه تسایـس  نییعت  رد  يربهر  ترواشم  دـنب 1 ـ  ) دروم ود  رد  تسا  يربهر  تارایتخا  فیاظو و  نمـضتم  هک  لصا 110  دنچ  ره  تسا ,

: دوب ریز  بیترت  هب  یلبق  روکذم  لصا  تسا . هدیدرگ  نآ  ضرعتم  تسین ) لح  لباق  يداع  قیرطزا  هک  ماظن  تالـضعم  دنب 8  ماظن و  یلک 
ریز بیترت  هب  نیزگیاج  لصا  لصا , نیا  فذـح  اب  دنتـسه ). يواسم  روشک  دارفا  ریاس  اب  نیناوق  ربارب  رد  يربهر  ياروش  ياضعا  ای  ربهر  )

ياروش ار  یمالـسا  ياروش  سلجم  هبوـصم  هک  يدراوـم  رد  تحلـصم  صیخـشت  فـلا ـ  ِيارب : ماـظن  تحلـصم  صیخـشت  عـمجم  : ) تسا
ـ  ب دنکن . نیمأت  ار  نابهگن  ياروش  رظن  ماظن  تحلصم  نتفرگ  رظنرد  اب  سلجم  دنادب و  یساسا  نوناق  ای  عرـش و  نیزاوم  فالخ  نابهگن 

یم لیکشت  يربهر  روتسد  هب  تسا  هدش  رکذ  نوناق  نیا  رد  هک  یفیاظو  ریاس  ج ـ  دهد . یم  عاجرا  نانآ  هب  يربهر  هک  يروما  رد  هرواشم 
صیخـشت عمجم  يدوجو  هفـسلف  دـجوم  نابهگن  ياروش  یمالـسا و  ياروش  سلجم  نیب  یفـالتخا  روما  ناـکما  اـی  دوجو  دـنچ  ره  دوش ).

ریز دوب و  هدمآ  دوجو  هب  ًالمع  یـساسا , نوناق  رد  رظن  دـیدجت  زا  لبق  و  دوب , يربهر  فیاظو  شقن و  هرمز  رد  لیذ و  رد  ماظن  تحلـصم 
روما رب  هوالع  هتفاـی و  شیپ  زا  شیب  رایـسب  تیعقوم  یـساسا  نوناـق  رظن  دـیدجت  رد  ًـالمع  نکل  دومن  یم  هفیظو  ماـجنا  يربهر  ماـقم  رظن 

هتفای و لوحت  تکلمم  ماقم  روما  رد  يربهر  يارب  يوق  رایـسب  ییوزاب  هباثم  هب  و  هتفای , دورو  قح  زین  یـسیسأت  ییادتبا و  روما  رد  یفالتخا 
ـ  فلا تسا : ریز  بیترت  هب  ماـظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  تیلاـعف  ياـه  هزوح  عقاو  رد  فیاـظو و  قوـقح , مها  تسا . هدـیدرگ  هیبـعت 
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فالخ ار  سلجم  هبوصم  نابهگن  ياروش  1 ـ  هک : نیا  زا  معا  نابهگن , ياروش  سلجم و  نیب  ام  یف  یفالتخا  روما  رد  تحلصم  صیخـشت 
رد هرواشم  ب ـ  دـنکن . نیمأت  ار  نابهگن  ياروش  رظن  ماظن  تحلـصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  سلجم  ای  2 ـ  دنادب . یساسا  نوناق  ای  عرش  نیزاوم 

يداع قرط  زا  هک  ماظن  تالضعم  لح  رد  2 ـ  لصا 110 ) دنب 1 ـ  . ) ماظن یلک  ياه  تسایس  نییعت  رد  1 ـ  يربهر : فرط  زا  یعاجرا  روما 
روکذم فیاظو  ریاس  ج ـ  لصا 177 ) . ) يرگنزاب ياروش  لیکشت  یساسا و  نوناق  يرگنزاب  رد  3 ـ  لصا 110 ) دنب 8 ـ  . ) تسین لح  لباق 

ای توف  تروصرد  لصا 111 )  ) يربهر تقوم  ياروش  وضع  ناونع  هب  نابهگن  ياروش  ياهقف  زا  یکی  باختنا  لـثم ـ : یـساسا  نوناـق  رد 
ـ  2 تباث . ياـضعا  1 ـ  لماش : دنتـسه  هتـسد  ود  ًایناث : دـیامن . یم  نییعت  يربهر  ماقم  ًالوا : ار  عمجم  ياـضعا  ربهر . لزع  اـی  يریگ  هراـنک 

یساسا نوناق  رد  روشک  یقوقح  یـسایس ـ  راتخاس  رد  هک  تسا  يداهن  یلم , تینما  یلاع  ياروش  یلم  تینما  یلاع  ياروش  ریغتم . ياضعا 
ریز بیترت  هب  ار  نآ  سیسأت  فادها  روبزم , لصا  حیرص  صن  تسا . هدمآ  مهدزیس  یصاصتخا  لصف  ینعی  لصا 176  نمض  هدش و  هیبعت 
اروش نیا  فیاظو  مها  یلم ) تیمکاح  یـضرا ج ـ  تیمامت  یمالـسا ب ـ  بـالقنا  فلا ـ  يرادـساپ  یلم 2 ـ  عفانم  نیمأـت  1 ـ  : ) دروآ یم 

یتینما یعافد ـ  ياه  تیسایس  نییعت  1 ـ  ددرگ : یم  لیکـشت  ریز  فیاظو  اب  روهمج , تسایر  هب  یلم  تینما  یلاع  ياروش  : ) زا دـنا  ترابع 
ـ  یـسایس ب فـلا ـ  ياـه : تیلاـعف  ندوـمن  گـنهآ  مه  2 ـ  يربـهر . ماـقم  فرط  زا  هدـش  نییعت  یلک  ياـه  تسایـس  هدودـحمرد  روشک 

يونعم يدام و  تاناکما  زا  يریگ  هرهب  3 ـ  یتینما . یعافد ـ  یلک  ریبادـت  اب  طابترا  رد  يداصتقا  یگنهرف ه ـ ـ یعامتجا د ـ  یتاعالطا ج ـ 
يربهر ماقم  دـییأت  زا  سپ  یلم  تینما  یلاع  ياروش  تابوصم  یـساسا  نوناق  قبط  یجراخ ). یلخاد و  ياه  دـیدهت  اب  هلباـقم  يارب  روشک 

دوخ فیاظو  بسانت  هب  یعرف , ياهاروش  لیکـشت  قح  یلم , تینما  یلاع  ياروش  تردـقرپ  رایـسب  داهن  تارایتخا  هلمج  زا  تسارجا . لباق 
یلاع ياروش  ياضعا  زا  یکی  ای  يروهمج  سیئر  تسایر  هب  هک  دـشاب . یم  روشک  تینما  ياروش  عافد 2 ـ  ياروش  1 ـ  لیبق : زا  دشاب  یم 

: تسا ظاحل  ود  هب  یلم , تینما  یلاـع  ياروش  هداـعلا  قوف  تردـق  دـندرگ . یم  لیکـشت  نییعت و  يروهمج  سیئر  باـختنا  هب  یلم  تینما 
عوضوم و هک  نیا  رب  هوالع  یـسایس  نوچ  مه  یتینما  لئاسم  هک  ظاـحل  نیدـب  يرگید  تسا . یتینما  یعاـفد ـ  لـئاسم  ندوب  یتاـیح  یکیی 

روما هرمز  رد  ناوت  یم  ار  یعوضوم  هلئـسم و  ره  ًارظنم  هکلب  دنتـسه  یتینما  یـسایس و  ًاـعوضوم  حالطـصا  هب  دـنراد و  صاـخ  يا  هرتسگ 
هوق سیئر  1 ـ  تاماقم : لماش  تباث , ياضعا  فلا ـ  دنتـسه : هتـسد  ود  اروش  نیا  ياضعا  دومن . یقلت  یتینما  دـض  اـی  یتینما و  اـی  یـسایس 

ـ  هجدوب 6و 7 همانرب و  روما  لوئسم  حلسم 5 ـ ياهورین  لک  یهدنامرف  داتـس  سیئر  هیئاضق 4 ـ هوق  سیئر  هیرجم 3 ـ  هوق  سیئر  هننقم 2 ـ 
دروم بسح  تاماقم , لـماش  ریغتم , ياـضعا  تاـعالطا ب ـ  روشک و  هجراـخ , روما  يارزو  و 9 ـ  يربهر 8  ماقم  باختنا  هب  هدـنیامن  ود 

رد يرگنزاب  لصا  یساسا  نوناق  رد  يرگنزاب  هاپـس  ماقم  نیرت  یلاع  شترا 12 ـ  ماقم  نیرت  یلاع  طوبرم 11 ـ  ریزو  10 ـ  زا : دنا  ترابع 
نوناق رد  تسا , هدـمآ  دـیدج  یـساسا  نوناق  لصا 172  نمـض  مهدراهچ و  لقتـسم  لصف  یط  هک  يرگنزاـب  مسیناـکم  یـساسا و  نوناـق 

1 يرگنزاب : داهن  مسیناکم و  یساسا  نوناق  میمتت  یساسا ب ـ  نوناق  حالصا  فلا ـ  يرگنزاب : ینابم  دوب . هدشن  هتفرگرظن  رد  یلبق  یساسا 
هننقم  ) هناگ هس  ياوق  ياسؤر  2/13 ـ  نابهگن 15 ـ  ياروش  ياضعا  1/1 ـ  12 ـ  زا : تسا  ترابع  یساسا , نوناق  يرگنزاب  ياروش  بیکرت   ـ

يربهر ناگربخ  سلجم  ياضعا  زا  رفن  جـنپ  4/26 ـ  ماظن 30 ـ  تحلصم  صیخـشت  عمجم  تباث  ياضعا  3/16 ـ  25 ـ  هیئاضق ) هیرجم و   ـ
رفن هد  8/47 ـ  ناریزو 56 ـ  تئیه  زا  رفن  هس  7/44 ـ  هیئاضق 46 ـ  هوق  زا  رفن  هس  6/41 ـ  يربهر 43 ـ  ماقم  باختنا  هب  رفن  هد  5/31 ـ  41 ـ 

دراوم ًالوا : يرگنزاب : هنیمز  2 ـ  دنشاب ) یم  رفن  تصش  ًابیرفت   ) نایهاگشناد زا  رفن  هس  9/57 ـ  یمالسا 59 ـ  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  زا 
هب يروهمج  سیئر  هب  یمکح  یط  هدـش و  نییعت  ماظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  اب  تروشم  زا  سپ  يربهر و  ماقم  طسوت  هک  يرورض ,

رارق يرگنزاب  عوضوم  ریز  ریذـپان  رییغت  تباث و  دراوم  لماش  یـساسا  نوناق  لوصا  ياوتحم  ًایناث : دـندرگ . یم  داهنـشیپ  يرگنزاب  ياروش 
ینامیا ياه  هیاپ  یمالـسا 3 ـ  نیزاوم  ساسا  رب  تاررقم  نیناوق و  هیلک  ياـنتبا  ماظن 2 ـ  ندوب  یمالـسا  هب  طوبرم  لوصا  1 ـ  دنریگ : یمن 

هب اـکتا  اـب  روشک  روما  هرادا  تما 7 ـ  تماـما  رما و  تیـالو  تموکح 6 ـ  ندوب  يروـهمج  ناریا 5 ـ یمالـسا  يروهمج  فادـها  ماظن 4 ـ 
یسایس و تردق  نامزاس  راتخاس  رد  رت  شیب  یساسا  نوناق  رد  رظن  دیدجت  رییغت و  ًاساسا  ناریا و  یمسر  بهذم  نید و  یمومع 8 ـ  يارآ 
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ارجا و يراذـگ , تسایـس  رما  رد  رت  شیب  رتهب و  ییاراک  روظنم  هب  ناـمزاس  نیا  يزاـس  هنیهب  تهج  رد  ًاـعون  هتفرگ و  تروص  تیمکاـح 
ماظن و یلـصا  ياه  يریگ  تهج  اوتحم و  ینابم , رییغت  هن  دـشاب و  یم  صوصخ  نیا  رد  يراکمه  یگنهآ و  مه  داجیا  لرتنک و  تراظن و 
تردـق و نامزاس  راتخاس  رد  یـساسا  نوناق  يرگنزاب  دـنچ  ره  ینیب  شیپ  يریگ و  هجیتن  یـساسا . نوناق  ماظن و  یمالـسا  یبالقنا و  داعبا 

یخرب هیبعت  شیازفا و  اـهداهن و  یخرب  هب  رجنم  ساـسا  نیا  رب  هتفرگ و  تروص  نآ  لاـمعا  عیزوت و  دـنور  زکرمت و  عمجت و  تیمکاـح و 
نآ رت  عیرـس  هچ  ره  رتهب و  هچره  ندومن  نشور  اب  هک  دراد  رارق  یلمأت  لباق  دراوم  زین  دح  نیمه  رد  نکیل  تسا  هدـیدرگ  رگید  ياهداهن 

ریصن هجاوخ   . 1 اهتشونیپ : دوزفا . روشک  یسایس  نامزاس  ماظن و  رتهب  ییاراک  رب  عبتلاب  هدومن و  يریگولج  یتآ  تالاکـشا  زا  ناوت  یم 
لوصا ِثحبم   . 4 تاروشنم . يرون , هللا  لـضف  خیـش   . 3 هیناطلـسلا . ماکحالا  يدروام ,  . 2 موس . تلاقم  يرـصان , قالخا  یـسوط , نیدلا 

تشونرس رایسب  هیاپ و  ثحابم  زا  یفرع , یعرـش و  یلقع , نیناوق  خنـس  عون و  زین  اه و  نآ  ندوب  یعیدب  يرورـض و  یلمع , لوصا  یملع ,
ثحابم زا  دوخ  فراعتم  جـیار و  یناهج  ود  شرگن  لـباقم  رد  یمالـسا  نارکفتم  یـسایس  هشیدـنا  رد  یناـهج  هس  شرگن   . 5 تسا . زاس 

زئاح , یعرف طیارـش  ناونع  هب  یمدرم , شریذـپ  لابقتـسا و  ًایناث : تیرثکا , ًـالوا : طیارـش  ندروآ   . 6 تسا . یـسایس  یـسانش  تفرعم  يدج 
يربهر مکاح و  تفالخ , هصاخ  طیارـش  رد  زین  ار  شریذـپ  مدـقت  لاجعتـسا و  ای  نامز  لماع  يدرواـم , نسحلاوبا  تسا و  تیمها  لاـمک 

, تسا جنس  هتکن  عماج و  قیقد , رایسب  مجسنم , مظنم , رایسب  يرثا  ًالوا : تزاجو , نیع  رد  هیناطلـسلا , ماکحالا  يدروام ,  . 7 تسا . هدروآ 
مالسا و ناهج  خیرات و  رد  یهقف  نتم  نیرت  هتسجرب  رثا , نیا  تسا , تنس  لها  زورما  هتـشذگ و  نارکفتم  یمامت  ياه  هاگدید  عماج  ًایناث :
رد تنس  لها  تفالخ  یـسایس  هیرظن  زا  عافد  رد  باتک  نیا  يو , هتـسجرب  درگاش  يدادغب , بیطخ  لوق  هب  تسا . یمالـسا  نارکفتم  نایم 

. تسا هدش  هتشاگن  دنتسناد  یم  نآ  زا  یشان  ار  مالسا  ناهج  یسایس  ياه  يراجنهان  هک  یسوط  خیش  هژیو  هب  نایعیش  تالمح  لباقم 

یمالسا بالقنا  دنوررد  اکیرمآ  یسوساج  هنال  ریخست  ریثات 

لاس دادرم  نیگنن 28  ياتدوک  زا  سپ  يرتشوش  ییمظع  یلعسابع  : هدنسیون یمالسا  بالقنا  دنوررد  اکیرمآ  یـسوساج  هنال  ریخـست  ریثات 
هب ناییاکیرمآ  تنطلس ،  تردق و  هب  يولهپ  هاش  اضر  دمحم  ندنادرگرب  ناریا و  رد  ـی  یا ـکـ یر ـ مآ رودز  ناگدناشن مـ تسد  طسوت   1332

ار ناریا  خیرات  ياه  قرو  دعب ، هب  نآ  زا  دـندیدرگ و  ناریا  رد  تموکح  هدرپ  سپ  نامکاح  اه ، یـسیلگنا  ینعی  یلبق  نارگرامعتـسا  ياج 
لیسگ لیبق  زا  ام  نیمزرـس  رد  نوگانوگ  ياهـششوپ  تحت  ناییا  ـکـ یر ـ مآ ـتـقـیـم  ـس ـ مر ـتـقـیـم و غـیـ ـس يا مـ تلا هـ ـ خد دندز . مقر  نانآ 
عاـبتا تینوـصم  تـهج  نوـی  ـ ــسالو ـیـتـ پا حر نـنـگـیـن کـ بیوـصت طـ شترا ،  نـتفرگ  هـضبق  رد  یماـظن و  ناراشتــسم  زا  یمیظع  لــیس 

میقتسم ینابیتشپ  اکیرمآ ، هب  نئاخ  هاش  نیدنچ سـفـر  ناریا و  هب  اکیرمآ  روهمج  ياس  ؤر  ياه  ترفا  مـسـ ـیـن ،  مزر ـ ـس نیا  رد  ییاکیرمآ 
مدرم هاگآ و  تیناحور  دّه ، نارکف مـتـعـ نشور  ترفن  مشخ و  مک  مک  شا ،  هناملاظ  لامعا  مودعم و  هاش  زا  اکیرمآ  يرابکتسا  تموکح 
روفنم هیـضق  ّدر  رد  هر )   ) ینیمخ ماما  نانخـس  رد  ترفن  هنیک و  نیا  یـساسا  یل و  ـ ـصا دو  هک نـمـ درک  داـیز  ار  ناریا  رایـشوه  ناملـسم و 

، اـکیرمآ هجوتم  ار  هلمح  ناـکیپ  كون  شیوخ ،  هناروـالد  تازرا  رد مـبـ هر )   ) ما خـمـیـنـی ـ ما دومن . ادـیپ  روهظ  هوـلج و  نویـسالوتیپاک 
، دوخ ياه  مایپ  نانخ و  ـ ـس ـل بـا  حار ما  ـ ما نا ،  ـ مز ـت  ـشذ بـا گـ دو . يول نـمـ هاش پـهـ اضردمحم  اه  نآ  شوگ  هب  هقلح  رکون  لییارـسا و 
ـر تدا ـ یز ـکـا  یر ـ مآ ار نـسـبـت بـه  یبالقنا  ناناملـسم  ترفن  هلیـسو  نیدب  و  دومن ، یم  اشفا  ار بـیـش تـر  یناهج  رابکتـسا  هدرپ  سپ  لامعا 
ناملـسم و ّتلم  هنانامرهق  تاد  ـ ها هک مـجـ نیا  ات  تشگ .  یم  رت  نوزفا  زین  ناییاکیرمآ  لـم  تد عـ ـ ـش ـل  با رد مـقـ ـگـیـخـت و  نا ـی  مر بـ
ما ـ ما و بـا حـکـم  ـد ، یدر نوگنرـس گـ یهاشنهاش  هلاس  تمو 2500  ـسـت و حـکـ ـش بـه ثـمـر نـ هر )   ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  ناریا  دهعتم 

بـا وا ، تلود  يا  ـ ـض ـ عا ناـگرزاب و  هناراکـشزاس  هـیحور  دوـمن . راـک  هـب  عورـش  نا  ـ گرزا ير بـ ـ یزو ـت  ـس ّـت بـه نـخـ قو تـلود مـ هر ،)  )
یل ـ خاد تا  ـ شا ـتـشـ غا دوبن . مدرم  یبالقنا  تاساسحا  يوگباوج  تلود  تشادن و  يراگزاس  ناریا  ناملسم  ّتلم  یبالقنا  روشرپ و  هی  ـ حور

 ، نات ـ سدر ياه کـ یهاوخ  هیز  تـجـ بل ،  ترد طـ باز قـ ـ حا ـی و  سا يا سـیـ يد هـ هتسد بـنـ بلط ،  تنطلـس  هدناماو  دارفا  بالقنا و  ضـّد 
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بالقنا ندرکن  كرد  ّتقوم ،  تلود  رد  ییارگ  یّلم  یبالقنا و  ياه  هر  ییاکیرمآ بـا چـهـ ناسوساج  ذوفن  ناتسچولب ،  ناتـسیس و  دبنگ ،
رد اکیرمآ  یسوساج  هنال  زا  نآ  رتشیب  هک  تکلمم  عاضوا  هب  نداد  ناماس  رس و  تینما و  داجیا  رد  ییاناوت  مدع  نانیا و  يوس  زا  یمالـسا 

ناریا رویغ  تلم  یبالقنا  طاش  رو و نـ ـ ـش ـد و  نادر فر گـ ار مـنـحـ بالقنا  تهج  هک  تفر  یم  ـد ، یدر ير مـی گـ ـبـ هر ـت و  یاد نار هـ ـ یا
ناشن يارب  نءاشلا ،  میظع  ماما  ياهدومنهر  زا  ما  ـ هلا بـا  ماما ،  طخ  وریپ  نایوجـشناد  تهج ،  نیدب  دنادرگ . لّدبم  يدیماان  سءای و  هب  ار 

اب دوب ، هدـش  هدـنهانپ  اکیر  ـ مآ نئا کـه بـه  ها خـ ـ ـش ندـنادرگرب  زین  اکیرمآ و  هناملاظ  لاـمعا  زا  ناریا  ناملـسم  مدرم  ترفن  مشخ و  نداد 
داـسف و هنـال  نیا  و  ـد ، ندروآرد ـش  یو فّرـصت خـ هب  ار  نآ  هدرک و  هلمح  ـکـا  یر ـ مآ ترا  ـفـ ـس بـه  هد ،  ـ ـش با  ـ ـس يزیر حـ هماـنرب  کـی 
دندروآ و نوریب  ییاکیرمآ  ناماشآ  نوخ  لاگ  زا چـنـ ار  ـه  نا ـیـ مروا رد کـّل مـنـطـقـه خـ ـه  کل بـ نار ،  ـ یا رد  یناماسبان  شاشتغا و  تیاده 
ار نآ  يرابکتـسا  ّدـض  تکر  ـد و حـ ند ـیـ مد یهلا  بالقنا  نیا  ناج  همین  دـبلاک  رد  هرابود  ینو  خـ نآ ،  ـخـی  یرا مهم تـ دانـسا  ياـشفا  اـب 
زا گرز تـر  ـی بـ بال ـقـ نا  ) ار نآ  ماما ،  طخ  وریپ  نایوجـشناد  راک  زا  ینابیتشپ  اب  بالقنا ،  میظع  حور  نیا  هر )   ) ماـما دندیـشخب و  تدـش 

يداد ارجام تـعـ لصا  میزادرپ .  یم  نآ  ياهدمایپ  تارثا و  یخیرات ،  مهم  مادقا  نیا  یسررب  هب  هلاقم  ـن  یا رد  مـا  ـیـد . ما نـ لوا )  بال  ـقـ نا
مه رود  هب  نابآ 1358  زا 13  لبق  یّلم ،  هاگشناد  فیرـش و  ـنـعـتـی  ـص نارهت ،  کینکت ،  یلپ  هاگـشناد ،  راهچ  ناملـسم  نایوجـشناد  زا 

دـنیامن و یم  يزیر  یپ  ار  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  لاغـشا  حرط  هر )   ) ینیمخ ماـما  ترـضح  نانخـس  زا  نتفرگ  ماـهلا  اـب  هدـش ،  عمج 
ترافـس ياضعا  هب  هقیقد  ادـت 15  ـ با ـد . نو ـ ـش دراو مـی  ترا  ـفـ ــس ـل  خاد بـه  ـی ،  یا ـپـیـمـ هار رد حـیـن  نا ،  ـ بآ ـبـح 13  ـص رد  ماجنارس 

زا سپ  دنوش . یم  كرادم  دانسا و  ندرب  نیب  زا  لوغشم  تعرسب  تّدم ،  نیا  رد  نانآ  هنافّساتم  دنیامن . میلـست  ار  دوخ  هک  ـد  نداد تل  مـهـ
یها ـ تو ير کـ ـیـ گرد زا  ـد و پـس  ندر ترا مـی گـ یلصا سـفـ نامتخاس  دراو  اه  هشیش  نتسکش  اب  نایوجشناد  تعاس ،  عبر  کی  تشذگ 

يا هدـع  دـنریگ و  یم  ناگورگ  ار  ناسوساج  زا  يا  هدـع  دـنروآ و  رد مـی  دو  فّر خـ ـ ـص ار بـه تـ ترا  ـفـ ـس نا  ـتـمـ خا ـ ـس نانابهگن ،  اب 
 ، هنامرحم دانسا  اه ، ملیفورکیم  بلاغ  دندش کـه  هّجوتم  دندیسر ، یلـصا  نامتخاس  هب  نایوجـشناد  یتقو  دنیامن . یم  میلـست  ار  دوخ  رگید 
لا ـغـ شا ـن  یا ـو خـبـر  یدار زور ، نا  زا ظـهـر هـمـ ـیـقـه بـعـد  قد ـت 30/1  عا رد سـ دوب ! هتفر  نیب  زا  يّرس و ... كرادم  اهرتویپماک ، هظفاح 

اب دننک و  یم  تیامح  نایوجشناد  زا  هدش و  ریزارـس  اک  ـ یر ـ مآ ترا  ـفـ ـس يوس  هب  ربخ ، نیا  ندینـش  زا  سپ  مدرم  ـد ، یا مال مـی نـمـ ـ عا ار 
عـضو ندو مـ ـن نـمـ ـشور بـه  ـیـه ،  مـال ـ عا ـن  یلوا نایوجـشناد بـا پـخـش  دـنهد . یم  بلق  تّوـق  ناـنآ  هـب  اـکیرمآ ، رب  گرم  ياـهرا  شـعـ

چیه ـتـه بـه  ـس ـ باو ـتـنـد و  ـس هـ ما )  ـ ما ور خـط  نایوجـشناد پـیـ  ) اه نآ  هک  دننک  یم  مالعا  دـنزادرپ و  یم  ـش  یو ـی خـ مال ـ ـسا یـسایس ، 
دوخ هیعالطا  نیلوا  رد  ماما  طخ  ناملسم  نایوج  ـشـ ناد نایوجشناد  نابز  زا  یـسوساج  هنال  ریخـست  فادها  ( 2 .) دنشاب یمن  یسایس  هورگ 

لباقم رد  ما  ـ ما ـه  نا ـعـ طا عضوم قـ زا  يوریپ )  يارب   ) ینیمخ ماما  طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  ام  دنتـشون : نینچ  دوخ  یلاع  فادها  هابرد 
فّرصت هب  ار  نارهت  رد  اکیرمآ  یسوساج  ترافـس  یتسینویهـص ،  یتسیلایرپما و  ياه  هسیـسد  هب  ضارتعا  روظنم  هب  راوخناهج ، ياکیرمآ 

هک يراکتیانج  هاش  زا  هدافتـسا  نداد و  هانپ  تهج  ـکـا  یر ـ مآ ضار بـه  ـتـ عا میناسرب :  نایناهج  شوگ  هب  ار  شیوخ  ضارتعا  اـت  میدروآرد 
مومـسم و یتاـغیلبت  را  ـ ـش دا فـ ـجـ یا تل  ـکـا بـه عـ یر ـ مآ ضار بـه  ـتـ عا تسا .  تکلمم  نیا  رد  هتفخ  نوـخ  هب  درم  نز و  رازه  اـه  هد  لـتاق 

هسیسد اه و  هئطوت  رطاخ  هب  اکیرمآ  هب  ضارتعا  یمالسا .  بالقنا  هیلع  يرارف  یبالقنا  دار ضـد  ـ فا زا  ـت  یا يرا و کـمـک و حـمـ ـحـصـ نا
شق ـل نـ یلد ـکـا بـه  یر ـ مآ ضار بـه  ـتـ عا تکلمم .  ییارجا  ياه  ناـگرا  رد  ذوفن  اـم و  روشک  فلتخم  قطاـنم  رد  شا  هنادرمناوجاـن  ياـه 

كاخ و هب  ار  یبالقنا  نم و  ؤم  ناسنا  رازه  نارازه  هک  مسیلایرپما  ماد  زا  هقطنم  ياه  قلخ  ییاهر  ربارب  رد  دوخ  زادـنارب  نامناخ  بّرخم و 
بالق ـ نا ـه بـه  بر ـ ـض ـکـا ، یر ـ مآ یـسوساج  هنال  فّرـصتاب  دنتـشاد  داقتعا  هک  یناسک  رظن  فالخ  یناهج بـر  باـتزاب  ( 3 .) دشک یم  نوخ 

ناگورگ هب  ار  ام  ناییاکیرمآ  میریگب ،  ناگورگ  ار  ناییاکیرمآ  ام  هکنیا  ياج  هب  دیدرگ و  يوزنم  یناهج  دید  رد  ناریا  ّتلم  دش و  دراو 
هنـال لاـغ  ـ ـشا ناریا ،  ناملـسم  تـلم  ـیـت  مو رد مـحـکـ لـل مـتـحـد  نا مـ ـ مزا ـ ــس ـنـیـت  ما يارو  ـ ــش هماـن  عـطق  مـغر  یلع  و  (، 4) دنتفرگ

تفر و رارق گـ دییءات  دروم  زرابم ، ناناملسم  یبالقنا و  دار  ـ فا ـی  ما يو تـمـ ـ ـس زا  ماما ،  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  طسوت  یـسوساج 
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هـر کـس کـه ندنل :  ویدار  مییامن :  یم  هراشا  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  هک  دروآ  دوجو  هب  ناهج  هدازآ  ياه  ناسنا  مامت  لد  رد  يدـیما  رون 
یم ار  رتراـک  سیدـنت  دنلوغـشم و  اـکیرمآ  مـچرپ  نـتخو  ـ ـس ـکـا بـه  یر ـ مآ ترافـس  فارطا  رد  هـک  دـنیببار  يا  هدـننک  ـر  ها ناراز تـظـ هـ
اذل ناییاکیرمآ ...  دوخ  هب  دسر  هچ  دریگب ، هدیدان  اه  نآ  تبـسن بـه  ار  مدرم  مشخ  ییاکیرمآ و  ّدض  ياوه  لاح و  دـناوت  یمن  دـننازوس ،

ـه ما ـ نزور ( 5 .) دزیگنارب ار  نایناریا  مشخ  هک  دراد  رب  رد  ار  نآ  رطخ  اوادـم ، يارب  ناریا  عولخم  هاش  هب  هاـنپ  نداد  هک  دـنادب  دـیاب  اـکیرمآ 
ياهروشک مامت  عقاو  رد  اق و  ـ یر ـ فآ يار  بـ دسیون : یم  روشک ) نآ  ناناملـسم  ناگرا  هیرجین و  ياه  همانزور  نیرتژاریت  رپ  زا   ) نیرجی ـ نو نـیـ

يارب یسوساج )  هنال  فرـصت  ـر  طا هب خـ ) ار ناریا  هک  ییاه  نآ  تسا ،  هتـشاد  رایـسب  تیمها  یـسوساج )  هنال  فرـصت   ) هلءاسم نیا  ایند ،
نا عـسـ ( 6 .) دنیامنب خیرات  هب  یهاگن  تسا  رتهب  دنراد و  هناهاگآان  هفرط و  کی  یتواضق  دـننک ، یم  موکحم  یللملا  نیب  قوقح  زا  یّطخت 
دنک یم  تباث  تسا و  ناهج  همه  يارب  یتربع  زیچ  ره  زا  لـبق  نا هـا  ـ گور هلءا گـ ـ ـس مـ لـلم :)  نا  ـ مزا ـ ـس رد  نا  ـنـ بل هد  ـنـ یا نـمـ  ) ـنـی یو تـ
تا رد صـفـحـ یسنوت :  نابز  يوسنارف  همانزور  ( 7  .) تساه تلم  هدارا  رد  تردق ،  هکلب  تسین .  رت  يوق  امازلا  تسا ،  رت  گرزب  هک  نآ 

نآ یگنج  ياه  حرط  دزادرپ و  هلباقم  هب  یناهج  تردق  نیرت  گرزب  اب  ـسـت  ناو ناریا تـ یبالقنا  میژر  ـد شـد کـه  هاو ـبـط خـ ـض ـخ  یرا تـ
نآ رد  هک  دـسر  ارف  يزور  دـندرک  یمن  رواب  اکیرمآ  نادرم  تلود  اـکیرمآ : لـمعلا  سکع  ( 8 .) دـنز مه  رب  اه  ناـگورگ  يدازآ  يارب  ار 
هب یمکحم  یلیــس  ناـن  نآ چـ ـیـنـد و  چر ار بـ نار  ـ یا رد  اـکیرمآ  هناردـتقم  ذوـفن  هلاـس  لـهچ  یــس -  طاـسب  ناریا ،  ناـمرهق  تـل  زور مـ

سییر هک  اج  نآ  ات  دـیامن ، بلـس  اـه  نآ  زا  ار  هنـالقاع  ير و عـمـل  ـمـیـم گـیـ ـص ترد تـ ـد کـه قـ نز ـی بـ نا رابکتـسا جـهـ نارادـمدرس 
 ( ناریا رد  يریگ  ناـگورگ  هتفه  نیلوا   ) ربماون 1979 هام  هتفه  نیلوا  دـسیون : یم  دوخ  تارطاخ  رد  رتراک ، ياقآ  اـکیرمآ ، تقو  روهمج 
اه بش  مدش و  یم  ندز  مدق  لوغـشم  دیفـس  خاک  ياه  هچغاب  رد  دوز  حبـص  مدـنارذگ ...  یم  ار  دوخ  یگدـنز  تاعاس  نیرتراوشد  مـن 

جیگ نا  نآ چـنـ ار  ـکـا  یر ـ مآ ملاظ  نامکاح  دـش و  عقاو  یبالقنا  یخیرات و  قافتا  نیا  لاح ،  نیا  اب  ( 9  .) تفای یمن  هار  ممشچ  هب  باوخ 
صخاش لـیذ ،  دراوم  هک  دـندز  تسد  يا  هناـملاظ  تسپ و  لـمع  ره  بـه  هد ،  ـت پـیـچـیـ ـس نب بـ نیا  زا  ییاـهر  يارب  هک  دومن  توهبم  و 

هیلع قارع  یلیمحت  گنج  ماجرفان 4 ـ ياتدوک  یما 3 ـ هـل نـظـ تاد و حـمـ ـ ید تـهـ يدا 2 ـ ـتـصـ قا هر  ـ صا مـحـ 1 ـ تسا :  لاـمعا  نیا  نیرت 
، داتفا ناریا  اب  هرکاذم  رکف  هب  دنام ، ماکان  وگروز  ملاظ و  ياکیرمآ  هنازوت  هنیک  تامادقا  یمامت  هک  نآ  زا  دعب  هنادنمزوریپ  ماجرف  ناریا . 

هرکاذم هب  یموس ،  روشک  يرگ  یجنایم  اب  هک  دنتفرگ  میمـصت  روشک  ود  ره  دوبن ، اکیرمآ  اب  میقتـسم  هرکاذم  هب  یـضار  ناریا  نوچ  یلو 
يدازآ هرابرد  ثح  بـ هر )   ) ما خـمـیـنـی ـ ما دـش . باختنا  راک  نیا  يارب  ریازجلا  ناملـسم  روشک  دـنهد . همادا  اه  ناگورگ  يدازآ  هراـبرد 

ياـهدومنهر زا  نت  ـ فر ما گـ ـ هلا زین بـا  سلجم  درک . راذـگاو  یمالـسا  ياروش  سل  ار بـه مـجـ يدازآ  يار  ناریا بـ طیارـش  اـه و  ناـگورگ 
اب درک و  مـالعا  راـهچ بـنـد  رد  ار  اـه  نآ  يدازآ  طیارـش  ییاـکیرمآ ،  ناـسوساج  هرا  ـ برد هسلج بـحـث  نیدـنچ  زا  سپ  ماـما ،  هناّربدـم 

تلاخد هنوگ  چیه  سپ  نیا  زا  هک  دیامن  نیمـضت  ـد تـعـهـد و  یا ـکـا بـ یر ـ مآ تلود  1 ـ زا : دنا  ترابع  هک  دیـسر ، بیوصت  هب  ارآ  ّتیرثکا 
نداد رارق  راـی  ـتـ خا رد  يا مـا و  ـه هـ یا ـ مر ـ ـس ـی  ما ندر تـمـ دازآ کـ 2 ـ دیامنن . ناریا  یمالسا  يروهمج  رد  یسایس  میقتسمریغ  میقتـسم و 

تساهروشک ریاس  رد  اکیرمآ  عابتا  ای  تلود  هب  ّقلعتم  تاس  ؤم سـ ای  اکیرمآ و  رد  هک  ناریا  ياه  ییاراد  لاوما و  هّیلک  اه و  ـه  یا ـ مر نیا سـ
تامیمصت و هیلک  لاط  ـ با ـو و  غل 3 ـ دنک . هدافتسا  نآ  زا  دهاوخب  هک  یتیفیک  ره  هب  دناوتب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  يو کـه  هب نـحـ ، 

یمامت لاـطبا  وغل و  تهج  مزـال  یقوقح  يرادا و  تامادـقا  هیلک  ماـجنا  ناریا و  ـی  مـال ـ ـسا يرو  هیلع جـمـهـ یلاـم  يداـصتقا و  تامادـقا 
نداد سپزاب  4 ـ ناونع .  ره  هب  تروص و  ره  هب  ناریا  هیلع  ییاکیرمآ  ياـه  تکرـش  تاسـس و  ؤم  اـکیرمآ و  تلود  ياـهاعدا  يواـعد و 

لاو ـ ما هردا  ـ ـص دو مـبـنـی بـر مـ ـمـیـت خـ کا لا حـ ـمـ ِعا رد  نار  ـ یا تلود  ماد  ـ قا نتـسناد  ذفان  نتخانـش و  تیمـسر  هب  اب  مودعم  هاش  لاوما 
ـت یـک شذ زا گـ پـس  ( 10  .) تسا ناریا  تلم  هب  قـّلعتم  ناـشلاوما  ناریا ،  نیناوـق  يو کـه طـبـق  ـک  یدز نا نـ ـتـگـ ـس مود و بـ ها مـعـ شـ
ـخ یرا رد تـ دـمآرد و  وناز  هب  یمالـسا  ناریا  تلم  تساوخ  لباقم  رد  اکیرمآ  ماجنارـس ،  ير ،  نا گـیـ ـ گور يار گـ ـ جا زا مـ يد  ـ نا لا و  سـ

خیراـت رد  ناـیرج  نـیا  نآ ،  بـیو  ـ ـص زا تـ ها  زا یـک مـ ـت و پـس  فر ـ یذ ار پـ ـی  مـال ـ ـسا يارو  ـ ــش سل  طر مـجـ ـ ــش را  1/9/1359 چـهـ
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شالت رایـسب و  یعـس  ناریا ،  یمالـسا  بالقنا  نا  ـ فلا نآ کـه مـخـ یبـالقنا بـا  لـمع  نیا  ياهدرواتـسد  ( 11  .) تفای ناـیاپ   30/10/1359
یللملا نیب  نیناوق  فالخ  هدوهیب ،  لمع  کی  ار  ناریا  رد  ییاکیرمآ  ناسوساج  يری  نا گـ ـ گور هلءا گـ ـ ـس ـد کـه مـ نداد ما  ـجـ نا ـی  ناوار فـ

ـل خاد رد  ار هـم  ـش  یو تار مـثـبـت خـ ـ ثا ـکـا  یر ـ مآ ـی  سو ـ سا هنال جـ فّرصت  دنهد ، هولج  ـی  مال ـ سا نار  ـ یا رر  یل بـه ضـ رو کـ و بـه طـ ، 
یتردقربا تب  تسکش  1 ـ مییامن :  یم  هراشا  اه  نآ  زا  یضعب  هب  لمجم  يا  هنو  ـت کـه مـا بـه گـ شاذ ـی گـ قا نا بـ ـطـح جـهـ ـس رد  و هـم 

يزیتس ملظ  تکرح  هب  ندیـشخب  باتـش  3 ـ نآ .  نانمـشد  بالقنا و  ناتـسود  یقیقح  هرهچ  ندش  راکـشآ  ناهج 2 ـ ناریا و  رد  اـکیرمآ 
اکیرمآ 6ـ رد  هدـش  هکولب  ياه  هیامرـس  زا  یتمـسق  نتفرگ  سپ  زاـب  5 ـ اهدادعتـسا . ییافوکـش  اکیرمآ و  اـب  قلطم  هطبار  عطق  بالقنا 4 ـ

هقطنم رد  اـکیرمآ  ـی  ـسو ـ ــسا ـی و جـ تا ـ عـال ـ طا ـز  کر ـتـن مـ فر زا بـیـن  7 ـ ناریا .  ّتلم  قح  هب  ياـه  هتـساوخ  لـباقم  رد  اـکیرمآ  میلـست 
3ـ نابآ 1359 .  17 هرامش 75 ، مود ،  لاس  شورس ،  هلجم  2 ـ نابآ 1358 .  14 ص 141 ، ج 10 ، رون ، هفیحص  1 ـ اهتشونیپ : هنایمرواخ . 
ای اکیرمآ  یسوساج  هنال  ری  تـسـخـ 4 ـ ص 8 . هرامش 1 ، هیعالطا  ماما ،  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  هی  ـ عال ـ طا ما خـمـیـنـی و  ـ ما ما  پـیـ

نارهت هلجم  اب  هبحاـصم  رد  ردـص  ینب  نسحلاوبا  زا  نخـس  ص 131 ، یباراد ،  یعیفـش  نیـسح  دـی  ـ ـس لوا ،  بالقنا  زا  رت  گرزب  بالقنا 
رتراک تارطاخ  ناریا ،  رد  ییاـکیرمآ  ياـه  ناـکور  يار گـ ـ جا مـ زور ،  444 - 9 ص 164 . ناـمه ،  5،6،7،8 ـ  خـیرات 8/6/59 . رد  زمیات 

11 هسلج 63 ، یمالـسا ،  ياروش  سلجم  تارکاذم  حورـشم  هیرـشن  10 ـ ص 29 . يرقاب ،  دـمحا  همجرت  اـکیرمآ ، نیـشیپ  روهمج  سییر 
ص 19. یمالسالا ،  ۀقث  رفعج  رتکد  همجرت  رجنیلاس ، پـیـر  نار ،  ـ یا رد  ير  نا گـیـ ـ گور گـ 11 ـ نابآ 1359 .

یناهج رابکتسا  اب  هزرابم  هناگ  هس  لوصا  ینیمخ و  ماما 

یم يرابکتسا  ياه  تردق  متس  روج و  شتآ  شکرس  ياه  هلعـش  رد  ایند  زورما  یناهج  رابکتـسا  اب  هزرابم  هناگ  هس  لوصا  ینیمخ و  ماما 
ـ  دنشاب یم  تورث  ینغ  عبانم  ياراد  نآ  زا  یشان  ياه  ترارم  جنر و  لمحت  انگنت و  رقف و  رد  نتفرورف  نیع  رد  هک  مورحم ـ  للم  دزوس و 

لواپچ هب  ناشیداصتقا  گرزب  ياه  هیامرـس  دنریگ و  یم  رارق  یناهج  نایدعتم  نارگمتـس و  رگناریو  ررکم و  ياهزات  تخات و  ضرعم  رد 
زا دسر  یم  يرادرب  هرهب  هب  ررکم  روط  هب  یمالـسا  ناریا  یتموکح  نالوئـسم  یـسایس  تایبدا  رد  هک  رابکتـسا »  هژاو «  دور . یم  تراغ  و 
یم ریبعت  هژاو و  نیا  عضاو  یـسایس  یعامتجا و  تایح  ياه  هصرع  همه  رد  رـضاح  گرزب  باتک  نیا  دریگ و  یم  هیام  میرک  نآرق  میلاعت 

تایآ رد  تسا  نتسناد  طلسم  رهاق و  ار  دوخ  نتخورف و  یگرزب  نارگید  رب  نیمز و  رد  يرترب  ولع و  راهظا  نآ  موهفم  هک  هژاو  نیا  دشاب .
تاـیحور و تافــص و  لاـصخ و  یفرعم  ناـمز و  رــصع و  ره  رد  يرابکتــسا  ياـه  تردــق  تیهاــم  ندــنایامن  يارب  ینآرق و  فـلتخم 

 « : » متربکتساف  ( » 1  « ) یگرزب ساسحا  ربکت و  رگم  ناشاهلد  رد  تسین  ربک « : »  الا  مهرودـص  یف  ددرگ « . یم  حرطم  ناشیاهدرکلمع 
خر اهنآ  زا  ربکت  يور  زا  دندرمـش و  غورد  ار  ام  تایآ  اهنع « : »  اوربکتـساو  انتایاب  اوبذـک   ( » 2  « ) دیدرک یشک  ندرگ  رابکتـسا و  امش 

تلصخ و نیا  هدرب و  راک  هب  قافن  كرش و  رفک و  ههبج  هرابرد  ار  رابکتسا »  هژاو «  تحارـص  هب  هک  تسا  یتایآ  هلمج  زا   ( 3  « ) دنتفاترب
زراب ياه  هصخـشم  زا  یکی  تسا .  هداد  میمعت  قح  نیبم  نید  نافلاخم  نانمـشد و  مامت  هب  راصعا و  همه  رد  ار  یناسفن  یناطیـش و  تفص 

نالوئـسم و یـسایس  تاـیبدا  رد  یمالــسا  ینآرق و  میهاـفم  اـه و  هژاو  ندرک  دراو  يارب  شـالت  ینیمخ  ماـما  ترــضح  یــسایس  هشیدـنا 
تارمث زا  یکی  دـیدرگ . دراو  تایبدا  نیا  رد  یلمع  روط  هب  هک  تسا  ییاه  هژاو  هلمج  زا  رابکتـسا  هژاو  هک  دوب  یمالـسا  ماظن  نادرمتلود 

یم هدـهاشم  یناهج »  رابکتـسا  اب  هزرابم  زور  ناونع «  هب  ناـبآ  زور 13  نییعت  رد  زورما  ار  ینیمخ  ماـما  شـالت  تکرح و  نـیا  دنمـشزرا 
تردق سار  رد  هک  راوخناهج  ياکیرمآ  هنایوج  هطلس  ياه  تسایـس  هیلع  شورخ  لیلد  هب  ینیمخ  ماما  ترـضح  يزور  نینچ  رد  میئامن . 
يزوریپ زا  سپ  دـیدرگ . دـیعبت  فجن  هب  نآ  زا  سپ  هیکرت و  هب  ناریا  زا  دـشاب  یم  هناربکتـسم  تیلاعف  ره  زاـغآ  هطقن  يرابکتـسا و  ياـه 

ادتقم و يرابکتسادض  ياه  تسایس  زا  تیعبت  هب  ماما  طخ  وریپ  ناملسم  نایوجـشناد  لاس 1358  نابآ  رد 13  یمالسا  دنمهوکش  بالقنا 
ماظن یـشاپورف  روظنم  هب  ررکم  ياه  هئطوت  ناریا و  رد  شاشتغا  اولب و  داجیا  رد  اـکیرمآ  ریگارف  یـساسا و  شقن  لـیلد  هب  شیوخ و  ربهر 
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ناریا لقتسم  روشک  بالقنا و  مالسا و  هیلع  گرزب  ناطیش  یـسوساج  هنال  هب  هک  ار  اکیرمآ  هناخترافـس  یمالـسا  يروهمج  سیـسات  هزات 
دیشخب ترارح  تدش و  یناهج  رابکتسا  هیلع  ناریا  ناملسم  تلم  تازرابم  هب  تکرح  نیا  دندروآرد . شیوخ  لاغـشا  هب  دوب  هدش  لیدبت 
ناطیـش هیلع  هزرابم  تفلاخم و  يارب  ناـهج  متـس  تحت  ياـه  تلم  هب  تخیرورف و  ار  ناریا  رد  ناـیئاکیرمآ  لزلزتم  یلاـشوپ و  تردـق  و 
یلـصا هیلوا و  هاگتـساخ  یناهج و  رابکتـسا  اب  یلم  هزرابم  زور  ناونع  هب  ناـبآ  زور 13  تیبـثت  هب  هجوت  اـب  دیـشخب . ناوت  تارج و  گرزب 

زا یخرب  تسا  مزال  دشاب  یم  ینیمخ  ماما  ترضح  یسایس  هشیدنا  هک  يرابکتـسا  ياه  تردق  اب  ضراعت  لباقت و  هدنفوت  تکرح  رکفت و 
رد مزال  یـسایس  شنیب  تفرعم و  هب  زورما  لسن  ات  دریگ  رارق  قمعت  هجوت و  دروم  فرژ  ياه  هاگدید  رکفت و  نیا  ياه  هولج  داعبا  ایاوز و 
طخ يژتارتسا و  نییعت  رد  ینیمخ  ماما  ترـضح  دیآ . لئان  یمالـسا  ناریا  رادتقا  لالقتـسا و  اب  هدروخ  دنویپ  یتایح و  مهم و  عوضوم  نیا 

لالحمضا هب  ناهج  ربکتسم  وج و  هرطیس  ياه  تردق  ات  هک  تسا  نیا  دنهد  یم  رارق  هجوت  دروم  هک  یلصا  نیلوا  رابکتسا  اب  هزرابم  یشم 
هدیـشک دـنب  هب  ناـمورحم و  ددرگ و  مکاـح  ضرا  هرک  رد  تداعـس  تمالـس و  شمارآ و  حلـص و  هک  تـسا  لاـحم  دـنیاینرد  ضارقنا  و 

نیا ات  تسا و  نیربکتـسم  ضارقنا  هب  هتـسب  ناهج  حلـص  تمالـس و  دنـسرب « :  نیمز  تثارو  هب  دنیآ و  لئان  دوخ  یهلا  قوقح  هب  ناگدش 
نیا  ( 4  . « ) دنسر یمن  تسا  هدومرف  تیانع  اهنآ  هب  یلاعت  يادخ  هک  دوخ  ثرا  هب  نیفعـضتسم  دنتـسه  نیمز  رد  گنهرف  یب  نابلط  هطلس 

تثارو و هک  تسا  ینشور  حیرـص و  تایآ  هلمج  زا  لیذ  هیآ  تسا و  ینآرق  میلاعت  نتم  زا  هتـساخرب  ینیمخ  ماما  ترـضح  یلوصا  عضوم 
یم مالعا  اه  ناسنا  هب  ار  نآ  تراـشب  هتـسناد و  ریذـپ  ناـکما  نیفعـضتسم  يزوریپ  هبلغ و  نیربکتـسم و  ضارقنا  رثا  رد  ار  نیمز  ییاوشیپ 
للم اـت  میا  هدرک  هدارا  هنوگنیا  اـم  و  نیثراوـلا « »  مهلعجن  همئا و  مهلعجن  ضرـالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرنو  دـیامن « : 

تیمکاح هک  درادـن  دوجو  يدـیدرت   ( 5  . « ) میناـسرب تثارو  تیمکاـح و  ییاوـشیپ و  هب  نـیمز  رد  ار  هدـمآرد  فاعـضتسا  هـب  حـلاص و 
تردق اب  یلمع  ینیع و  هزرابم  مدرم و  ياه  هدوت  كرحت  لوحت و  عبات  ددرگ  یم  ققحم  ناربکتسم  ضارقنا  لالحمضا و  اب  هک  نامورحم 
شالت تکرح و  دوخ و  رد  لوحت  رییغت و  داجیا  هب  اه  تلم  ات  هک  تسا  یهلا  گرزب  نوناق  تنس و  نیا  دشاب و  یم  ناهج  يرامعتسا  ياه 

هدارا ار  نانآ  هب  تموکح  يربهر و  ییاوشیپ و  ياطعاو  لوحت  لاعتم  دنوادخ  دـنزرون  مامتها  نیمز  رد  تثارو  تیمکاح و  يارب  هزرابم  و 
نآ رگم  دـنک  یمن  ار  یتلم  رد  كرحت  لوحت و  رییغت و  هدارا  دـنوادخ  مهـسفناب « »  ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغیال  هللا  نا  درک « :  دـهاوخن 

ضرا هرک  رد  نیفعـضتسم  تثارو  تیمکاح و  نوناق  تنـس و  عقاو  رد   ( 6  « ) دـنزیخرب دوخ  سوفن  ناج و  رد  لوحت  هب  دوخ  اـه  تلم  هک 
ینورد لوحت  رییغت و  داجیا  يارب  للم  هیلوا  شالت  تکرح و  هدارا و  تساوخ و  رب  ینتبم  هک  تسا  یهلا  رگید  نوناـق  تنـس و  ققحت  عباـت 

تـشونرس هرابرد  میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  دـشاب . یم  نیربکتـسم  اـب  ضراـعت  لـباقت و  ینورب  دنمـشزرا  راـثآ  ياراد  هک  تسا  دوخ  رد 
دـندنام و روج  ملظ و  كرـش و  رفک و  طـیحم  رد  هتخادرپن و  نیربکتـسم  تیمکاـح  هیلع  لـباقت  كرحت و  هب  هک  نیفعـضتسم  زا  یهورگ 
زا دنا  هدوب  راکمتس  شیوخ  سفن  هب  هک  یلاح  رد  دننک  یم  حور  ضبق  گرم  ناگتشرف  هک  ار  یناسک  تسا « :  هدمآ  نینچ  دندش  میلـست 

شیوخ یگدنز  طیحم  رد  ام  دنهد :  یم  خساپ  نانآ  دیدنارذگ  هنوگچ  ار  رمع  نارود  دیدرب و  رـس  هب  یعـضو  هچ  رد  دنـسرپ :  یم  نانیا 
ترجاهم نآ  رد  ات  دوبن  هدرتسگ  عیـسو و  ادخ  نیمز  رگم  دنیوگ :  یم  ناگتـشرف  میتشادن .  يرایتخا  هدارا و  دوخ  زا  میدوب و  فعـضتسم 

یشم طخ  لوصا و  زا  رگید  یکی  نییعت  روظنم  هب  ینیمخ  ماما  ترـضح   ( 7  « ) دیزاس جراخ  رفک  كرش و  هقطنم  زا  ار  نتـشیوخ  دینک و 
درب میهاوخ  نیب  زا  ار  نیربکتسم  مامت  میشاب  هتشاد  تردق  هچنانچ  رگا  ام  دیامن « :  یم  مالعا  یناهج  رابکتسا  اب  هزرابم  يارب  یساسا  ياه 

ینآرق و ینابم  لوصا و  زا  زین  ناهج  يرابکتـسا  ياه  تردـق  يدوبان  وحم و  يارب  هزرابم  شالت و  هرابرد  ینیمخ  ماـما  رکفت  نیا   ( 8 . « )
میرک نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  نانچ  دریگ . یم  همـشچرس  نامز  رـصع و  ره  رد  قافن  كرـش و  رفک و  ههبج  اب  لباقت  هب  طوبرم  میلاعت 

 « » رفکلا همئا  اولتاقف  دناوخ « :  یمارف  نیمز  ناربکتـسم  اب  زیمآرهق  داهج  شزیخ و  هب  هنوگ  نیا  دهد و  یم  رارق  بطاخم  ار  دـیحوت  ههبج 
هزرابم داـهج و  زیت  هبل  میرک  نآرق  مینک  یم  هدـهاشم  هک  روط  ناـمه   ( 9  . « ) دـینک هزرابم  هلتاقم و  یناهج  رفک  ناربهر  ناـیاوشیپ و  اـب 

رظن هشیر »  هب «  يدعتم  طحنم و  ههبج  نیا  اب  ضراعت  لباقت و  رد  دـنک و  یم  رابکتـسا  رفک و  ناربهر  نایاوشیپ و  هجوتم  ار  دـیحوت  ههبج 
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تلاح درب و  یمن  ییاج  هب  هار  دنیشن و  یمن  رمث  هجیتن و  هب  زگره  عورف  اب  هزرابم  تسا  یعیبط  عرف . »  و «  هخاش »  هب «  هن  لصا »  دراد و « 
يرهاظ يرـشق و  یحطـس و  یتکرح  هک  مرفر »  رد «  دریگ و  یمن  دوخ  هب  تسا  نیداینب  تالوحت  اب  هارمه  یلوصا و  يرما  هک  بالقنا »  » 

یم رابکتسا  هطلس  موادت  هب  دروآ و  یمن  راب  هب  یلصاح  هجیتن و  چیه  تسا و  ینطوریغ  ینطو و  عون  زا  اه »  لاربیل  رظندروم «  دشاب و  یم 
هشیر اب  هزرابم  هب  شیوخ  سدقم  تضهن  يادتبا  زا  ینآرق  حیرص  میلعت  لصا و  نیا  ساسارب  ینیمخ  ماما  ترـضح  دنام . یم  یقاب  دماجنا 

رابکتـسا اب  هزراـبم  يارب  لـصا  نیموس  دیـسر . يزوریپ  هب  یهلا  تادـییات  اـب  دومن و  لـمع  شور  رکفت و  نیمه  هب  دوب و  دـقتعم  عرف  هن  و 
ار قافن  كرـش و  رفک و  اب  هزرابم  یهلا  گرزب  ياوشیپ  نیا  تسا .  هزرابم »  موادـت  ینیمخ «  ماما  ترـضح  قیقد  فرژ و  هاگن  رد  یناهج 

تسناد یمن  یصاخ  نامز  رـصع و  هب  روصحم  دودحم و  یعطقم و  یلـصف و  دنروآ  یم  دوجو  هب  ار  ایند  يرابکتـسا  ماظن  دحتم  ههبج  هک 
یتسیزمه تلادـع و  يدازآ و  تینما و  شمارآ و  شرتسگ  یناهج و  حلـص  نیماـت  يارب  يا  هناوتـشپ  نیمـضت و  چـیه  تروص  نیا  رد  هک 

یـسایس و ياه  ماظن  نارـس  طسوت  هک  دوب  دـهاوخ  یثداوح  نتـسبآ  هظحل  ره  ناهج  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  ایند  للم  نیب  زیمآ  تملاسم 
ماما ترـضح  تسویپ .  دـهاوخ  عوقو  هب  اهنآ  یناسنادـض  عفانم  عماطم و  دیدحالـص و  هدارا و  تساوخ و  اب  قباـطم  رابکتـسا و  یتموکح 

هزرابم تسه  رفک  كرش و  ات  دومن « :  یم  مالعا  تبالـص  تحارـص و  تیعطاق و  اب  ییانبریز  یـساسا و  یـشم  طخ  نیا  نییعت  رد  ینیمخ 
یـشم طخ  لصا و  ود  نوچمه  زین  ینیمخ  ماما  یـسایس  هشیدنا  رد  یـساسا  یـشم  طخ  نیا   ( 10  . « ) میتسه ام  تسه  هزراـبم  اـت  تسه و 
قافن كرـش و  رفک و  اب  هنتف « »  نوکتال  یتح  مهولتاق  دـیامرف « :  یم  لاعتم  دـنوادخ  دریگ . یم  هیام  میرک  نآرق  یـسایس  میلاـعت  زا  یلبق 

عفر ات  هزرابم  داهج و  موادـت  ناهاوخ  هفیرـش  هیآ  نیا   ( 11  . « ) ددرگ عفترم  فرطرب و  نیمز  هرک  يور  زا  هنتف  ات  دـینک  هزراـبم  هلتاـقم و 
اب هزرابم  يارب  نیداینب  يروحم و  یـشم  طخ  لصا و  هس  ینیمخ  ماـما  ترـضح  بیترت  نیا  هب  دـشاب . یم  نیمز  رد  ناربکتـسم  هنتف  لـماک 

همه هک  مالسا  ناهج  هرتسگ  رد  نیشن  ناملسم  ياه  نیمزرس  ناریا و  ناملـسم  تلم  اهنت  هن  دیامن و  یم  نییعت  نییبت و  ار  یناهج  رابکتـسا 
هرطیـس طسب  زا  يریگولج  يارب  هار  هلیـسو  نیا  هب  ات  دناوخ  یمارف  یهلا  سدـقم و  هزرابم  داهج و  نیا  هب  ار  یتیگ  رـسارس  رد  مورحم  للم 

ظوفحم نوصم و  امن  ناسنا  ناگدـنرد  نیا  ررکم  ياه  تراغ  لتق و  ملظ و  يدـعت و  مجاهت و  زا  اه  تلم  ددرگ و  راومه  رابکتـسا  يایند 
ناهج رد  زورما  هک  يراکنا  ضامغا و  لباقریغ  ياه  تیعقاو  ساـسارب  زین  ینیمخ و  ماـما  یـسایس  هشیدـنا  رد  هک  مینکن  شومارف  دـننامب .

ایند للم  هیلع  یناسنادض  تاکرحت  مامت  یهدناماس  يربهر و  شقن  رد  یناهج و  رابکتـسا  مره  سار  رد  راکتیانج  ياکیرمآ  میتسه  دهاش 
مالعا دـندیمان و  گرزب »  ناطیـش  ار «  اکیرمآ  مامت  تحارـص  هب  ینیمخ  ماما  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دراد و  رارق  مالـسا  ناـهج  هژیو  هب 

ناهج مورحم  ناملـسم و  للم  ناریا و  تلم  زا  و   ( 12  . « ) تسا ناهج  فعضتسم  مورحم و  مدرم  کی  هرامش  نمـشد  اکیرمآ  دندومن « : 
تراشب هنوگ  نیا  ار  ناهج  رـساترس  رد  دیحوت  ههبج  نازرابم  همه  و   ( 13  . « ) دیشکب اکیرمآ  رـس  دیراد  دایرف  هچره  دنتـساوخ « :  نینچ 

14  . « ) دیشچ دنهاوخ  ار  يزوریپ  دهـش  نامنادنزرف  میهد  همادا  تسا  راکتیانج  ياکیرمآ  اب  هزرابم  هک  نام  هفیظو  هب  اقیقد  رگا  دنداد « : 
ینیمخ ماما  هیآ 40 4 ـ   ( 7  ) فارعا هروس  هیآ 31 3 ـ   ( 45  ) هیثاج هروس  هیآ 56 2 ـ   ( 30  ) رفاـغ هروس  میرک  نآرق  1 ـ  تشون :  یپ  ( 

ـ  هیآ 5 6  ( 28  ) صصق هروس  یجراخ ص 151 5 ـ  تسایس  مجنپ  لصف  ینیمخ  ماما  ترضح  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسوم  راصق  تاملک 
هبوت هروس  یجراخ ص 151 9 ـ  تسایس  مجنپ  لصف  راصق  تاملک  ینیمخ  ماما  هیآ 97 8 ـ   ( 4  ) اسن هروس  هیآ 11 7 ـ   ( 13  ) دعر هروس 

تاملک ینیمخ  ماما  هیآ 39 12 ـ   ( 8  ) لافنا هروس  عافد ص 161 11 ـ  گنج و  مشش  لصف  راصق  تاملک  ینیمخ  ماما  هیآ 12 10 ـ   ( 9)
هشیدنا زراب  ياه  هصخـشم  زا  یکی  عبنم ص 157  ناـمه  عبنم ص 155 14 ـ  ناـمه  یجراخ ص 153 13 ـ  تسایـس  مجنپ  لصف  راـصق 

ماظن نادرمتلود  نالوئسم و  یسایس  تایبدا  رد  یمالسا  ینآرق و  میهافم  اه و  هژاو  ندرک  دراو  يارب  شالت  ینیمخ  ماما  ترـضح  یـسایس 
تثارو تیمکاح و  نوناق  تنس و  دیدرگ  دراو  تایبدا  نیا  رد  یلمع  روط  هب  هک  تسا  ییاه  هژاو  هلمج  زا  رابکتسا »  هژاو «  دوب . یمالـسا 

يارب للم  هیلوا  شـالت  تکرح و  هدارا و  تساوخ و  رب  ینتبم  هک  تسا  یهلا  رگید  نوناـق  تنـس و  ققحت  عباـت  ضرا  هرک  رد  نیفعـضتسم 
زیت هبل  میرک  نآرق  دـشاب  یم  نیربکتـسم  اب  ضراعت  لباقت و  ینورب  دنمـشزرا  راثآ  ياراد  هک  تسا  دوخ  رد  ینورد  لوحت  رییغت و  داـجیا 
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هشیر هب «  يدعتم  طحنم و  ههبج  نیا  اب  هضراعم  رد  دنک و  یم  رابکتـسا  رفک و  ناربهر  نایاوشیپ و  هجوتم  ار  دیحوت  ههبج  هزرابم  داهج و 
 » تلاح درب و  یمن  ییاج  هب  هار  دنیـشن و  یمن  رمث  هب  زگره  عورف  اب  هزرابم  تسا  یعیبط  عرف . »  و «  هخاش »  هب «  هن  لصا »  دراد و «  رظن  « 

دشاب و یم  يرهاظ  یحطس و  یتکرح  هک  مرفر »  رد «  دریگ و  یمن  دوخ  هب  تسا  نیداینب  تالوحت  اب  هارمه  یلوصا و  يرما  هک  بالقنا » 
دماجنا یم  رابکتـسا  هطلـس  موادـت  هب  دروآ و  یمن  راب  هب  یلـصاح  هجیتن و  چـیه  تسا و  ینطوریغ  ینطو و  عون  زا  اه »  لاربیل  رظن «  دروم 

یمالسا يروهمج  همانزور  عبنم : دنام  یم  یقاب 

یسوساج هنال  ریخست  يراگن  عیاقو  زور ؛  444

یناقلاط نابایخ  تسا . حبـص   ?? تعاس  لوا : زور  بلط  يزور  نسحدـمحم  هدنـسیون : یـسوساج  هنال  ریخـست  يراگن  عیاـقو  زور ؛ ???  
هرمزور ياهراک  مرگرس  اهنآ  نانکراک  دنزاب و  اه  هاگشورف  دننک ، یم  روبع  ادصورس  تعرـس و  اب  اه  نیـشام  دراد . ار  دوخ  يداع  عضو 
اکیرمآ ترافس  تمـس  هب  دننک ، یم  ییامیپهار  یناقلاط  نابایخ  لوط  رد  هک  یلاح  رد  رفن  دصراهچ  هب  کیدزن  یهورگ  ناهگان  دنتـسه .

دیآ و یم  دنب  نابایخ  دنرپ . یم  ترافـس  هطوحم  نورد  هب  دـنور و  یم  الاب  ترافـس  راوید  رد و  زا  ترارح  روش و  اب  ناناوج  دـنچیپ . یم 
سکع تسد و  هب  يدنبوزاب  ناشمادـک  ره  الاح  دـنور ، یم  لخاد  هب  ترافـس  رانک  هشوگ و  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  زیت  دـنت و  اه  ناوج 

شتارثا اهلاس  ات  هک  دور  یم  اه  يرازگربخ  سکلت  يور  رب  يربخ  هدرک ، ندـیراب  هب  عورـش  زین  ناراب  هک  یلاح  رد  دـنراد . هنیـس  هب  ماـما 
یم دهد و  یم  رارق  دییأت  دروم  ار  نایوجشناد  تکرح  ینیمخ  ماما  مود : زور  دش ». لاغشا  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  : » دنام دهاوخ  یقاب 

دمحا دیـس  ياقآ  تساکیرمآ ». گرزب  ناطیـش  بالقنا  نیا  رد  لوا . بالقنا  زا  رتگرزب  یبالقنا  تسا . بالقنا  زاب  ناریا  رد  زورما  :» دیوگ
يراگنربخ دنک . یم  تکرش  یتاعوبطم  هبحاصم  کی  رد  دبای و  یم  روضح  نایوجشناد  عمج  رد  بالقنا  يربهر  زا  یگدنیامن  هب  ینیمخ 

وریپ ناردارب  توعد  هب  نم  : » دهد یم  خـساپ  وا  تسیچ ؟ اکیرمآ  ترافـس  لاغـشا  اب  هطبار  رد  ناتتیرومأم  روضح و  تلع  دـسرپ  یم  وا  زا 
باوج رد  وا  دـننک ». یم  ینابیتشپ  نایوجـشناد  لمع  زا  ناریا  مدرم  مامت  : » دـنک یم  هفاضا  ینیمخ  دـمحا  دیـس  مدـمآ ». اجنیا  هب  ماما  طخ 

تلم مامت  اریز  تسین  تلود  فیعضت  راک  نیا  : » دیوگ یم  تسا »؟ حیحـص  دح  نیا  ات  تلود  فیعـضت  ایآ  : » دوب هدیـسرپ  هک  يراگنربخ 
تقوم تلود  ینیمخ ، دمحا  دیس  هبحاصم  زا  سپ  تعاس  دنچ  اما  تسا ». مدرم  زا  مه  تلود  دبال  دننک و  یم  دییأت  ار  لمع  نیا  هچراپکی 
روشک هرادا  رومأم  بالقنا  ياروش  بالقنا ، ربهر  يوس  زا  دوش و  یم  هتفریذپ  ءافعتـسا  نیا  اضق  زا  دهد و  یم  ءافعتـسا  ناگرزاب  سدنهم 

زا زیربل  ترافـس  فارطا  ياه  نابایخ   ?? زور : دوش . یم  هدـیزگرب  هجراخ  روما  ترازو  یتسرپرـس  هب  زین  ردـص  ینب  نسحلاوبا  دوش . یم 
« . رتراک رب  گرم  اکیرمآ ، رب  گرم  : » دنشک یم  دایرف  دننز و  یم  شتآ  ار  اکیرمآ  مچرپ  تینابـصع  اب  تیعمج  هوبنا  تسا . مدرم  روضح 

ناگورگ دبا  ات  ناوت  یمن  : » دیوگ یم  وا  دریگ . یم  ار  وا  ياج  هداز  بطق  هتفر و  رانک  شتمـس  زا  هجراخ  روما  ترازو  لیفک  ردـص ، ینب 
ناریا یمالـسا  يروهمج  میژر  هب  رامیب  يدرم  يراذگاو  ریقحت  میلـست  دـناوت  یم  هن  دازآ ، نیمزرـس  ناونع  هب  اکیرمآ  تشاد و  هگن  ار  اه 

ياهربخ ناریا  ياهزرم  زا  جراخ  رد  تسا ». یضار  رامیب  درم  نیا  نتـشاد  هگن  يارب  شدنورهـش   ?? ای   ?? نتخادنا  رطخ  هب  زا  هن  دوشب و 
رد دـنک ، یم  دـیکأت  اه  ناگورگ  يروف  يدازآ  رب  يأر  هدزناپ  اب  للم  ناـمزاس  تینما  ياروش  هقباـس  یب  یعاـمتجا  رد  دراد . دوجو  یغاد 

ریزو ناـنچمه  رگا  دـیوگ  یم  ردـص  ینب  اـما  درک  میرحت  ار  كرویوین  تسـشن  ناریا  دـهد . یم  تبثم  يأر  زین  يوروـش  یتـح  ناـیم  نیا 
( نابآ ) ?? ربماون  . ?? دـندنادرگرب  امیپاوه  زا  ار  وا  بالقنا  ياروش  رد  نادـقتنم  یخرب  هک  دـنچ  ره  تفر ، یم  كرویوین  هب  دوب ، هجراـخ 
ار رگید  تسوپهایس  نز و  رفن  هد  اهنآ  دعب  زور  نز . یـشنم  کی  تسوپهایـس و  رادگنفت  ود  دننک . یم  دازآ  ار  ناگورگ  هس  نایوجـشناد 

عانتما اب  یفلاخم و  چـیه  یب  قفاوم و  يأر   ?? اـب  يدـالیم   ???? لاـس  ياـهزور  نیرخآ  رد  تینما  ياروش   ?? زور : دـننک . یم  دازآ  زین 
رد رگا  دنک و  دازآ  ار  اه  ناگورگ   ?? يد ،) ) ?? هیوناژ  متفه  ات  دیاب  ناریا  هک  دنک  یم  بیوصت  نداد  يأر  زا  یکاولسو  کچ  هیسور و 

میمـصت للم ، نامزاس  لک  ریبد  میاهدلاو  نامزمه  دنک . یم  رداص  يرتدیدش  همانعطق  تینما  ياروش  دنوشن ، دازآ  اه  ناگورگ  تلهم  نیا 
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وا زا  یمیدق  یسکع  اب  يد ،)  ) ?? هیوناژ  لوا  رد  یناریا  ياه  همانزور  اما  دیامزایب . ار  یمیدق  یساملپید  دورب و  ناریا  هب  ًاصخش  دریگ  یم 
نیا ریز  رد  یمالـسا  يروهمج  همانزور  دنز . یم  هسوب  هاش ، رهاوخ  يولهپ ، فرـشا  تسد  رب  میاهدلاو  سکع  نآ  رد  دننک . یم  لابقتـسا 

ناریا هب  میاهدلاو  دینز ». یم  هسوب  يا  هراکدب  تسد  رب  هک  دیتسه  امش  نیا  میاهدلاو ، ياقآ  :» دنز یم  هنعط  میاهدلاو  هب  هنوگ  نیا  سکع 
ياروش هب  تشگزاب  ماگنه  ددرگ و  یمزاب  زور  هس  زا  سپ  وا  دنوش و  یمن  وا  رادید  هب  رـضاح  یمـسر  تاماقم  زا  کی  چیه  اما  دیآ ، یم 

هب ار  همانطعق  بیوصت  رابود  تینما  ياروش  دـماجنا . یم  اـهنآ  تمواـقم  دـیدشت  هب  اـهنت  ناریا  هیلع  روز  لاـمعا  هک  دـهد  یم  ماـیپ  تینما 
یم هسلج  لیکـشت  هدـحتم  تلایا  يراشفاپ  هب  اـنب  تینما  ياروش   ????  ( هیوناژ  ??  ) ?? هاـم  يد   ?? رد  تیاـهن  رد  دزادـنا و  یم  قیوعت 

یللملا نیب  حلـص  ظفح  يارب  هک  دـنک  یم  اضاقت  اروش  زا  دـنک و  یم  هماقا  ناریا  هیلع  ار  دوخ  يواعد  اکیرمآ  هدـنیامن  يرنه  کم  دـهد .
زیگناروـش تاـسلج  زا  یکی  بش  نآ  دـناسرب . بیوـصت  هب  ار  ناریا  يداـصتقا  میرحت  رب  ینبم  هدـحتم  تلاـیا  تساوـخرد  دروـم  هماـنعطق 

یم تیامح  اکیرمآ  همانعطق  زا  هسنارف  لاغترپ و  ژورن ، ناتـسلگنا ، یـسررب ، ثحب و  تعاس  نیدنچ  زا  سپ  دوب . نایرج  رد  تینما  ياروش 
ار اکیرمآ  همانعطق  وتو ، قح  زا  هدافتسا  اب  يوروش  تیاهن  رد  فلاخم و  يأر  یکاولـساو  کچ  عنتمم و  يأر  کیزکم  شدالگنب و  دننک ،

لمع همانعطق  هب  هفرط  کی  هک  دیوگ  یم  هدحتم  تلایا  دروخ و  یم  تسکـش  لک  ریبد  یـساملپید  دراپـس . یم  تینما  ياروش  یناگیاب  هب 
:« دنک یم  ناشنرطاخ  شا  هبحاصم  نیلوا  رد  وا  دوش . یم  هدیزگرب  ناریا  يروهمج  تسایر  هب  ردص  ینب  نسحلاوبا  موس  هام  درک . دهاوخ 

یکی میراد : تموکح  ود  ناریا  رد  اـم  :» دـنک یم  هفاـضا  وا  دـنک ». لوبق  ار  يزاوـم  یتـموکح  ناملـسم  نایوجـشناد  اـب  هک  تسین  هداـمآ  »
اه ناگورگ  هلئسم  لح  هار  ردص  ینب  تسین ». لوبق  لباق  یعـضو  نینچ  بالقنا و  ياروش  يرگید  ماما و  طخ  وریپ  نایوجـشناد  تموکح 

مرتحم ار  یمالـسا  يروهمج  تیمکاـح  لالقتـسا و  دـنک و  یهاوخرذـع  ناریا  زا  دـیاب  اـکیرمآ  تلود  وا  هدـیقع  هب  دـنک . یم  حیرـشت  ار 
شوج بنج و  هب  ار  دیفـس  خاک  یلاها  ردص ، ینب  نانخـس  دوش . لح  يدوز  هب  تسا  نکمم  اهناگورگ  لکـشم  تروص  نیا  رد  درامـشب ؛
قداص اما  دوش . یم  رـشتنم  هزات  لح  هار  هئارا  اکیرمآ و  ناریا و  تاماقم  رادـید  رب  ینبم  یجراخ  ياه  هناسر  رد  ییاه  همزمز  دراد . یماو 

اکیرمآ اب  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم و  سامت  هنوگ  چـیه  هجراخ  ترازو  بناجنیا و  صخـش  :» دـیوگ یم  زرتیور  اـب  هبحاـصم  رد  هداز  بطق 
دنچ تسا . ناریا  هب  وا  لاوما  هاش و  دادرتسا  هب  هداز  بطق  هراشا  میا » . هتفگ  اـهراب  هک  تسا  یبلاـطم  ناـمه  هزاـت ، لـح  هار  میا و  هتـشادن 

 ?? رد دیفـس ) خاک  نانکراک  سیئر  ) ندرج نوتلیمه  و  ناریا ) هجراخ  روما  ریزو   ) هداز بطق  رادید  زا  شباتک  رد  کیـس  يرگ  دعب  لاس 
ناوت یم  هنوگچ  هک  ندرج  خساپ  رد  هداز  بطق  دماجنا . یم  لوط  هب  تعاس  هس  رادـید  نیا  دـهد . یم  ربخ  سیراپ  رد  هیروف )  ) ?? نمهب 

زا سپ  لاح  ره  هب  دیـشکب ». ار  هاش  تسا ، هداس  لح  هار  دهد «: یم  خـساپ  درک ، لح  نیفرط  تیثیح  ظفح  شمارآ و  حلـص و  اب  ار  نارحب 
اه نهذ  رد  روصت  نیا  دـهد ، یم  اه  ناگورگ  يدازآ  يارب  هزات  لح  هار  ندـش  ادـیپ  زا  ربخ  ینیب  شوخ  اب  هک  جروج  کـنارف  رظن  راـهظا 

دهد یم  شرازگ  هسنارف  يرازگربخ  نایم  نیا  رد  تسا . هدرک  شزاس  اه  ییاکیرمآ  اب  هنامرحم  یقفاوت  رد  ردـص  ینب  هک  دوش  یم  هدـنز 
رد دش . دنهاوخ  نارهت  دراو  ًالامتحا  دنا ، هدـش  توعد  ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  بناج  زا  هک  ییاکیرمآ  تأیه  کی  رگید  زور  دـنچ  ات 

تاماهتا تسا  رارق  هک  یللملا  نیب  هاگداد  کی  ياضعا  دورو  ضحم  هب  هک  دنداد  شرازگ  زرتیور  سرپدتیشوسآ و  هک  دوب  ییاضف  نینچ 
فورعم راگن  همانزور  لکیه »  » ار بلطم  نیا  دـش . دـنهاوخ  دازآ  ییاکیرمآ  ياـه  ناـگورگ  دـننک ، یگدیـسر  ار  عولخم  هاـش  هیلع  ناریا 

دازآ هلـصافالب  نارهت  هب  یللملا  نیب  هاگداد  ياضعا  دورو  درجم  هب  اه  ناگورگ  دـنچره  هک  هدرک  هفاـضا  هتـشون و  يا  هلاـقم  رد  يرـصم 
اهنآ یتمالس  لوئسم  هتـشاد و  یـسرتسد  اهنآ  هب  اکیرمآ  ات  تفرگ  دنهاوخ  رارق  سیئوس )  ) موس فرط  رظن  ریز  نارهت  رد  اما  دش ، دنهاوخ 

ار اه  ناگورگ  بالقنا ، ياروش  زا  یگدنیامن  هب  هک  درک  مالعا  هداز  بطق  دـنچره  تفرن ؛ شیپ  اه  ییاکیرمآ  هاوخلد  هب  ارجام  اما  دـشاب .
نیا زا  تعاس  دنچ  تشذگ  زا  سپ  داد . میهاوخن  هداز  بطق  لیوحت  ار  اه  ناگورگ  دندرک ، مالعا  نایوجـشناد  اما  تفرگ  دهاوخ  لیوحت 

ياروش سلجم  هب  طوبرم  ار  اه  ناگورگ  هرابرد  يریگ  میمـصت  هنوگره  ناریزو ، تأیه  بالقنا و  ياروش  ماـما ، رتفد  نایوجـشناد ، هیناـیب 
ناگورگ اب  قیقحت  تأیه  تاقالم  نایوجشناد  اما  دش . اه  ناگورگ  اب  رادید  راتساوخ  دمآ و  نارهت  هب  مه  قیقحت  تأیه  دنتسناد . یمالـسا 
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ياضعا دنهد  یمن  هزاجا  دنتسه و  اکیرمآ  اب  هزرابم  رد  ناریا  هدنرب  گرب  اهنت  اه  ناگورگ  دندرک  مالعا  دندناوخ و  یفارحنا  يراک  ار  اه 
رد رتراک   ??? زور : دنک . زاب  ار  یهرگ  تسناوتن  مه  ندرج  هداز و  بطق  هشقن  بیترت  نیدب  دننک . تاقالم  اه  ناگورگ  اب  نویسیمک  نیا 

قیاقح شریذـپ  هدامآ  ام  : » دـنک یم  مالعا  دـسیون و  یم  ماما  هب  باطخ  هناـمرحم  يا  هماـن   ???? نیدرورف ) مراـهچ   ????  ) سراـم ??  
يدحاو فده  ام  هک  منک  یم  روصت  نم  اریز  تسام ، يوزرآ  فده و  نانچمه  رما  نیا  میشاب . یم  تسا ، ناریا  بالقنا  دولوم  هک  دیدج 

دهد یم  روتسد  هداعلا  قراخ  یتعاجش  اب  ینیمخ  ماما  اما  مینک » . یم  بیقعت  تسا ، للم  همه  يارب  تلادع  يرارقرب  یناهج و  حلص  هک  ار 
ندـش اشفا  زا  سپ  هلـصافالب  رجنیـسیک  دوب . رتراک  يارب  یـسایس  حاضتفا  کی  هماـن  نیا  راـشتنا  اـکیرمآ  رد  دوش . رـشتنم  رتراـک  هماـن  اـت 

ارف يرگید  سدقم  زور   ??? زور : تسا » . هدش  مامت  ینامهم  هک  دیوگب  یناریا  تاماقم  هب  دیاب  اکیرمآ  درک «: مالعا  رتراک  همان  ياوتحم 
ییاه هورگ  رد  اه  ناگورگ  دننک . ارجا  ار  كاپ  دیع  مسارم  ات  دنا  هدمآ  ترافس  هب  ییاکیرمآ  شیشک  هس  تسا . كاپ  دیع  زور  هدیـسر ،

دیع زا  سپ  زور  کی  رتراک  اما  دوش  یم  مامت  مسارم  بش  لیاوا  رد  دندمآ . یم  هناخباتک  هب  یبهذـم  مسارم  ماجنا  يارب  هرفن  راهچ  ات  ود 
ار وراد  اذـغ و  زج  اه  هلومحم  همه  ددرت  درک و  ارجا  مه  ار  هفرط  کی  همانعطق  هرخالاب  وا  درک . عطق  ار  ناریا  اب  کیتاملپید  طباور  كاـپ 
ات دوش  یم  هداد  تصرف  تعاـس  ، ?? رگید  ياـه  تاـملپید  و  نتگنـشاو ) رد  ناریا  ترافـس  رادراـک   ) هاـگآ یلع  هب  درک . عونمم  ناریا  هب 

هطبار عطق  رطاخ  هب  رتراک  زا  ینیمخ  ماما  تسا . هدش  اپ  رب  نشج  ییوگ  نارهت  رد  اما  دنتـسه  تحاران  نانآ  دننک . كرت  ار  هدـحتم  تلایا 
تاجن تایلمع  تسا ». هدرک  دـیما  عطق  ناریا  رد  ذوفن  زا  اکیرمآ  هک  تسانعم  نیا  هب  طـباور  عطق  :» دـیوگ یم  دـنک و  یم  رکـشت  ناریا  اـب 

زاورپ هب  رـصم  رد  یفخم  یهاگدورف  زا  زین  يربارت  - ??? یـس  اـمیپاوه  شـش  دـندرک . زاورپ  ستنـسنیو  واـن  زا  گرزب  رتپوک  یله  تشه 
، گارب تروف  رد  هورگ  نیا  دـندوب . هدرک  نیرمت  دوخ ، هژیو  تیرومأم  يارب  اکیرمآ  یبرغ  بونج  ياهارحـص  رد  اه  هام  اهنآ  دـندمآرد .

ندش دراو  دننام  یناهگان  ياهراک  يارب  دندوب و  هدز  ودرا  دوب ، نادـنز  ًالبق  هک  یهاگودرا  رادراخ  ياه  میـس  تشپ  یلامـش ، يانیلوراک 
 ???? ( لیروآ  ??  ) ?? نیدرورف   ?? رد  دـندوب . هدرک  نیرمت  ور  شیپ  حـناوس  راجفنا  صوصخم و  ياه  کنیع  اب  کیرات  ياه  قاتا  هب 
زا  RH- ?? رتپوک  یله  تشه  دوش . ارجا  تایلمع  ات  دش  هتفرگ  میمـصت  تعاس  کی  زا  سپ  درک و  راضحا  ار  یلم  تینما  ياروش  رتراک 

ياه هرپ  نتـشادرب  كرت  رطاخ  هب  رتپوک  یله  نیلوا  دـندش . يرارطـضا  دورف  اـی  تشگزاـب  هب  روبجم  یکی  یکی  اـما  هتـساخرب  ستنـسنیو 
دودـسم رطاـخب  داد و  تسد  زا  دوب ) يرورـض  بش  رد  زاورپ  يارب  هک   ) ار شپوکـسویژ  زین  نیمود  دـش . دورف  هب  روبجم  شا  یموینیمولآ 

کی يارحـص  هب  رتپوک  یله  نیلوا  بش  هقیقد   ?? / ?? تعاس  دش . رب  امیپاوه  وان  هب  تشگزاب  هب  روبجم  شا  هدـننک  کنخ  هچیرد  ندـش 
زاورپ سدـنهم  . » دـمآ تاقالم  لحم  هب  تعاس  کی  زا  سپ  مه  رتپوک  یله  نیرخآ  دیـسر و  دـندناوخ  یم  ماداب  تشپ  ار  نآ  اـهیناریا  هک 
هدنام یقاب  رتپوک  یله  شـش  زا  یکی  کیلوردیه  متـسیس  تفگ  تایلمع ) هدنامرف   ) ثیو کب  یلراچ  هب  درک و  یـسررب  ار  اهرتپوک  یله 

یـس ودـنامک و   ?? ناوت  یمن  رتپوک  یله  جـنپ  اب  هک  ارچ  تسا . هدروخ  تسکـش  ًالمع  یبآ  ياه  غارچ  تایلمع  تسین . تیلاعف  هب  رداـق 
رد دنک . یم  تقفاوم  تایلمع  فقوت  اب  رتراک  میا ». هدروخ  تسکـش  ام  ایادـخ ، دـیوگ «: یم  ثیو  کب  درک . جراخ  ناریا  زا  ار  ناگورگ 

يرگید فرط  هب  اـت  دوـش  یم  دـنلب  اوـه  رد  رتـم  تشه  - تفه دودـح  اـهرتپوک  یله  زا  یکی  ناـبلخ  تـسا . دادـماب   ?? تعاـس ?/ ارحص 
هاگان دفاکش . یم  ار   C ??? - امیپاوه نیزنب  نزخم  شا  هرپ  دـش ، یم  جـک  فرط  نآ  هب  هک  روط  نامه  دورب . اه  يربارت  زا  یکی  کیدزن 

. دـنوش یم  هجوتم  ناهج  همه  عقاو  رد  درک . هدـهاشم  اهرتمولیک  زا  ناوت  یم  ار  شتآ  ياـه  هلعـش  دوش و  یم  شتآ  رد  قرغ  ماداـب  تشپ 
یم زاورپ  رصم  دصقم  هب  اه  C . ??? - دنا هتخوس  شتآ  رد  رادگنفت  هس  همدخ و  جنپ  دـنوش . یم  اه   C ??? - راوس تعرس  هب  اهودنامک 
بـش همین  دیفـس  خاک  نتگنـشاو - : » دننک یم  مالعا  ار  ربخ   ?? تعاس ?/ رد  اه  يرازگربخ  دنراذگ . یم  اج  نامه  رد  ار  داسجا  دـننک و 

هب دوب ، هدـش  حرط  نارهت  رد  ییاکیرمآ  ياـهناگورگ  تاـجن  يارب  هک  يا  هناروسج  یماـظن  تاـیلمع  هک  درک  مـالعا  يا  هیناـیب  رد  هعمج 
هدـش رجنم  همدـخ  تشه  گرم  هب  ناریا  يارحـص  رد  نیمز  يور  ییاـکیرمآ  رتـپوک  یله  ود  دروخرب  تسا . هدـش  وغل  ینف » صقن   » تلع

؛ دـنک یم  مالعا  اهناگورگ  يدازآ  يارب  ار  يا  هناگراهچ  طورـش  ینیمخ  ماما  هرخـالاب  شکمـشک  اـه  تدـم  زا  سپ   ??? زور :  تسا » .
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هیلع اکیرمآ  ياهاعدا  وغل  اکیرمآ و  رد  ناریا  ياهییاراد  ندرک  دازآ  ناریا ، روما  رد  هلخادم  مدع  هب  دهعت  هاش ، ياه  ییاراد  ندـنادرگزاب 
یم تیمـسر  هب  ار  ناریا  لالقتـسا  هدحتم  تلایا  دـیوگ  یم  اکیرمآ ) هجراخ  روما  ریزو   ) یکـسام دـنومدا  تسا . ناسآ  مود  طرـش  ناریا .
ارچ دوش ، اکیرمآ  ناریا و  هطساو  دهاوخ  یم  ریازجلا  زا  رتراک  دننک . یم  لمع  هناطاتحم  رایـسب  اهییاکیرمآ  طیارـش  رگید  هرابرد  دسانش .
دنک یم  اعدا  هک  ییاـبطابط  قداـص  رویرهـش   ?? ?? و  رد  ناـیم  نیا  رد  دوب . هدرک  عطق  ار  ناریا  اـب  شطباور  رتراـک  شیپ  هاـم  دـنچ  هک 
نیا نابزیم  یبرغ  ناملآ  نب ، رهش  دنک . یم  رادید  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  نواعم  رفوتسیرک ، نراو  اب  دراد  ار  ناریا  تلود  یگدنیامن 
ناری : » دـیوگ یم  رفوتـسیرک  هب  اهناگورگ  يدازآ  يارب  ناریا  طیارـش  مـالعا  نمـض  اهرادـید  نیا  رد  ییاـبطابط  تسا . هناـمرحم  تاـقالم 

رارـصا ییابطابط  هسلج  نیا  رد  دـش ». دـنهاوخ  دازآ  اهناگورگ  اکیرمآ ، ناریا و  نایم  يدادرارق  ياـضما  زا  سپ  زور  ود  دوش  یم  دـهعتم 
یتاغیلبت نارنخـس  ناونع  هب  رتراک  تیعقوم   ??? زور :  دبای . همتاخ  يریگ  ناگورگ  درگلاس  نیلوا  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  عوضوم  هک  دراد 

ای هابتـشا  اما  درک  یم  یمتح  ار  رتراک  باختنا  اهناگورگ  تمالـس  اب  تشگرب  دوب . هبل  ود  يریـشمش  نوچمه  يروهمج  تسایر  تاباختنا 
هچ هک  دریگب  میمـصت  تسناوت  یم  هدحتم  تالایا  ینامز  : » تشون لگیپشا  درک . یم  گنررپ  ار  ناگیر  دلانور  ياهدیما  یبصع  یـشنکاو 

يروهمج تسایر  تاباختنا  تشونرـس  دـناوت  یم  نارهت  رد  یهللا  تیآ   ، ???? رد  زورما ، اما  دنیـشنب ، تردـق  دنـسم  رب  ناریا  رد  یـسک 
دمحم دوـب . يریگ  يأر  هناتـسآ  رد  سلجم  زین  نارهت  رد  دـندش ، یم  تاـباختنا  هداـمآ  همه  اـکیرمآ  رد  دـنک ». نییعت  ار  هدـحتم  تـالایا 

ناریا زا  اکیرمآ ) تاباختنا  بش   ) هبنـشود دنناوت  یم  اهناگورگ  دریذپب ، ار  ام  طیارـش  هدـحتم  تلایا  رگا  : » دـیوگ یم  اه  ینیئوخ  يوسوم 
عورش هنامرحم  يا  هسلج  رد   ?? نابآ  هبنـشکی ?  زور  رد  ثحب  دوب . هدرک  نیمأت  ار  ینیمخ  ماما  رظن  راهچ ، هژیو  نویـسیمک  دننک ». زاورپ 
پوت نونکا  دروآ . يأر  داهنشیپ  دنداد و  يأر  سپس  دندینش و  دناوخ  یم  اه  ینیئوخ  يوسوم  هک  ار  نویسیمک  رظن  ناگدنیامن  دوب ، هدش 

تقفاوم یطیارـش  اب  میهاوخ  یم  مییوگ  یم  ام  :» دیوگ یم  رتراک  دهد . روبع  نادیم  هنایم  زا  ار  پوت  دناوت  یمن  اما  تسا . رتراک  نیمز  رد 
 ???  : زور دش . زوریپ  رتراک  رب  ناگیر  دـعب  زور  تاباختنا  رد  هتبلا  دـندش و  دازآ  اهناگورگ  دـشابن ». ضراعم  اکیرمآ  نیناوق  اب  هک  مینک 

دیوگ یم  ریازجلا  هطساو  هب  ار  اکیرمآ  خساپ  رفوتسیرک  نراو  دریگ . یم  دوخ  هب  يرت  عیرـس  دنور  تالوحت  رتراک ، ندرواین  يأر  زا  سپ 
 ) ?? يد  ?? رد  ناگیر  هک  نیا  زا  لبق  دراد  راـظتنا  تارکومد  رجنیـسیک  يرنه  داد .»  یگتـسب  اـه  یناریا  هب  شا  هیقب  :» دـنک یم  دـیکأت  و 
یم ار  هناگراهچ ) طورـش  نامه   ) ناریا هینایب  ًالوصا  هدحتم  تالایا  دعب  زور  دنچ  دـنوش . دازآ  دریگ ، تسد  رد  ار  تردـق   ???? هیوناژ )

خـساپ راتـساوخ  دناوخ و  یم  مهبم  ار  اه  ییاکیرمآ  خساپ  ریزو ، تسخن  ییاجر  اما  دراذـگ  یم  یقاب  هرکاذـم  يارب  ار  تایئزج  دریذـپ و 
رد هکنیا  ات  دـنک  یم  حرطم  ار  اه  ناگورگ  همکاحم  هلأسم  مه  روشک ، یلاـع  ناوید  سیئر  یتشهب  هللا  تیآ  دوش . یم  ییاـکیرمآ  ددـجم 

دهعتم اکیرمآ  دیوگ «: یم  یناریا  هدننک  هرکاذم  يوبن  دازهب  دوش . یم  ناریا  تلود  میلست  اکیرمآ  خساپ  نیرخآ  يد   ?? بش   ?? تعاس 
فیقوت اهنآ  ییاپورا  بعـش  ییاکیرمآ و  ياه  کناب  رد  اکیرمآ  روهمج  سیئر  مکح  ساسارب  هک  ار  ناریا  ياـه  هدرپس  هیلک  تسا  هدـش 

اما تسایهم  اهناگورگ  يدازآ  يارب  زیچ  همه  دـنک ». زیراو  ثلاث  روشک  يزکرم  کناب  باـسح  هب  اـهناگورگ  يدازآ  زا  لـبق  تسا  هدـش 
دابآ رهم  هاگدورف  زا  اهناگورگ  دزادـنا . یم  قیوعت  هب  ریازجلا  دادرارق  زا  جراخ  يا  هرـصبت  ندوزفا  اب  ار  اهناگورگ  يدازآ  هدـحتم  تالایا 

سیئر هدیـسر و  اکیرمآ  ناریا و  نیتلود  ياضما  هب  ریازجلا  هینایب  : » دـیوگ یم  يوبن  دازهب  دـنوش . یم  هدـنادرگزاب  هاگتـشادزاب  هب  ًاددـجم 
ياه کناب  هک  میتشاد  راظتنا  هظحل  ره  ام  دوب و  هدرک  رداـص  ار  ناریا  هدـش  دودـسم  ياـه  هدرپس  زا  فیقوت  عفر  ناـمرف  اـکیرمآ  روهمج 
يارب ییاکیرمآ  ياه  کناب  ریخا  تشاددای  اما  دنوش ، دازآ  اهناگورگ  ات  دـننک ، زیراو  یـسیلگنا  کناب  هب  ار  ناریا  ياه  هدرپس  ییاکیرمآ 

یبلاـطم تشادداـی  نیا  رد  دـنهد و  یم  شرازگ  یجراـخ  ياـه  يرازگربـخ  هک  تسا  ییوراـن »  » ناـمه نیا  تـشاد و  یگزاـت  ًـالماک  اـم 
هب ار  ناریا  ياه  هدرپس  ییاکیرمآ  ياه  کناب  هک  میتسه  رظتنم  ام  دوب . هدش  در  ناریا  طسوت  ًالبق  هک  تشاد  دوجو  ریازجلا  هینایب  فالخرب 

نامز ات  اهیناریا   ??? زور :  دش . دهاوخ  ذاختا  يدیدج  تامیمصت  ًاملسم  دریگن  ماجنا  راک  نیا  رگا  دننک و  زیراو  سیلگنا  يزکرم  کناب 
ریزو کی  لباقم  رد  درک و  هیبشت  اهربرب  هب  ار  اهیناریا  ناگیر  دـلانور  دـندرک . للعت  ناگیر  رتراک و  نایم  يروهمج  تسایر  رتفد  ضیوعت 
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ياـهراتفر دـیاب  دـنک و  یم  يزاـب  نرتسو  ياـه  ملیف  رد  زونه  دـنک  یم  رکف  ناـگیر  میریگ . یمن  يدـج  ار  فرح  نیا  اـم  : » تفگ یناریا 
يریازجلا ياه  کشزپ  تسا » . هدش  هدیـشک  شبآ  همه  هک  دنتـسه  يا  هویم  لثم  اهناگورگ  :» دـنک یم  هفاضا  وا  دـشاب ». هتـشاد  هنایـشحو 

، دوب هدرک  لابند  گرم  مد  ات  ار  هاش  هک  ینویبالقنا  دندقتعم  يرایسب  دنتـسه . نیمز  يور  زونه  اه  گنییوب  دننک ؛ یم  هنیاعم  ار  اهناگورگ 
 ?? اب يریازجلا  يامیپاوه  دوبن ، روهمج  سیئر  رتراک  هک  یتاظحل  رد  و  داد . دنهاوخ  شباذع  رتراک ، يروهمج  تسایر  قیاقد  نیرخآ  ات 
ار ناریا  كاخ  اهامیپاوه  دـندش . یم  تعیاشم  اـکیرمآ »  رب  گرم  » راعـش اـب  اـهامیپاوه  درک . یم  كرت  ار  داـبآرهم  هاـگدورف  ییاـکیرمآ 
، دوب هدـش  مامت  عوضوم  رگید  هک  دوب   ??? زور  نارهت  تقو  هب  بش  هب ?  هقیقد  دـندش ? . مگ  یباتهم  بش  یکیراـت  رد  دـندرک و  كرت 

. اکیرمآ ناریا و  هطبار  هنوگره  ندش  مامت  هیبش  ًاقیقد 

اکیرمآ یسوساج  هنال  ریخست  ياهدمایپ  دنور و  یناوخزاب 

ثداوح شیادـیپ  لمحم  ام  روشک  رد  نابآ  روپيداجس 13  يداه  هدنسیون : اکیرمآ  یـسوساج  هنال  ریخـست  ياهدمایپ  دنور و  یناوخزاب 
دیعبت نابآ 42   13 دناهتـشاد : زاس  تشونرـس  گرزب و  یـشقن  یمالـسا  بـالقنا  روشک و  خـیرات  یهد  لکـش  رد  هک  تسا  هدوب  یفلتخم 

نابآ  13 نویسالاتیپاک ، ییاکیرمآ  يرامعتسا -  نوناق  اب  ناشیا  تفلاخم  مالعا  دادرخ و  یمدرم 15  مایق  یپ  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح 
نابآ 58 هرخالاب 13  بالقنا و  يریگجوا  نامز  رد  نارهت  هاگـشناد  لـباقم  رد  نایوجـشناد  نازومآشناد و  زا  يداـیز  عمج  تداهـش   57

نینچمه اهدـمایپ و  داعبا و  هب  هجوت  اب  ریخا  هعقاو  نایم ، نیا  رد  ماما . طخ  وریپ  نایوجـشناد  طسوت  هدـحتم  تالایا  یـسوساج  هنال  ریخـست 
شیب تشذگ  اب  هک  يروط  هب  تسا  هدش  رادروخرب  یمالـسا  بالقنا  خیرات  رد  ياهژیو  هاگیاج  تیمها و  زا  نآ  یللملا  نیب  یلم -  هرتسگ 

نیا تسا . زیگناثحب  راذـگرثا و  روشک ، یجراخ  یلخاد و  تسایـس  هنحـص  رد  نانچمه  شراـثآ  اهدـمایپ و  نآ ، شنیرفآ  زا  نرق  عبر  زا 
تکوش و فرط  کی  زا  هک  دوب  ناـهج  یمدرم  لیـصا و  ياـهبالقنا  خـیرات  رد  اـهتکرح  نیرتدرف  هب  رـصحنم  زا  یکی  هناروهتم  مادـقا 

يوس زا  دـیناشک و  نایناهج  خر  هب  ار  راکتیانج  نمیرها  نیا  ینوبز  تفخ و  جوا  تسکـش و  مه  رد  ار  اکیرمآ  مسیلایرپما  تردـق  نوسفا 
نآ دیاب  میظع ، هثداح  نیا  هدرتسگ  داعبا  هب  هجوت  اب  درک . زادـنا  نینط  یتیگ  هنهپ  رد  ار  ناریا  ناناملـسم  یگدازآ  تیمولظم و  دایرف  رگید 

بالقنا يزوریپ  تخادرپ . نآ  ياهدـمایپ  للع و  يواکاو  هب  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  ـالماک  شدوخ  یناـکم  یناـمز و  ياـیفارغج  رد  ار 
تاریثات تشاد ، تموکح  راتخاس  تلم و  تلود  تالوقم  رب  مکاح  میاداراپ  یـسایس و  هشیدـنا  هنیمز  رد  هک  یتاریثاـت  زا  يادـج  یمالـسا 

مدقم طخ  ناونع  هب  هک  ار  ناریا  روشک  هک  يروط  هب  تشاد  قرـش  برغ و  نیب  تردق  نزاوت  هقطنم و  یتینما  ياهيژتارتسا  رب  زین  یقیمع 
کی هب  لیدـبت  هراـبکی  هب  دوب  رادروخرب  هدـحتم  تـالایا  نادرم  تلود  دزن  ياهژیو  هاـگیاج  زا  مسینوـمک  ذوـفن  اـب  هلباـقم  رد  برغ  ههبج 

تردقربا ود  ره  يارب  هک  درک ، ناملسم  ياهروشک  ییایفارغج  ياهزرم  ندیدرون  مهرد  مالسا و  ناهج  تدحو  راعش  اب  ياهقطنم  نومژه 
ياـههیاپ رب  شیپ  اهتدـم  زا  هک  ار  هقطنم  رد  اـکیرمآ  ینوتـس » ود   » يژتارتـسا یمالـسا  بـالقنا  درکیم . هولج  كاـنرطخ  برغ  قرش و 

اب دوب  هدـش  انب  يوروش  ذوفن  اب  هلباقم  اکیرمآ و  ياهقطنم  عفانم  ظفح  يارب  ناریا  یماـظن  تردـق  يدوعـس و  ناتـسبرع  يداـصتقا  تردـق 
فـص زا  ناریا  نتفر  : » دـیوگیم هراب  نیا  رد  رتراک  تلود  هجراخ  روما  ریزو  سنو » سوریاـس   » هک يروط  هب  درک  هجاوم  يدـج  شلاـچ 

رد ام  یتینما  یـسایس -  عفانم  هب  یـساسا  ياهبرـض  تسین ، ام  تسود  هک  یمیژر  تسد  هب  روشک  نیا  نداتفا  اکیرمآ و  دـحتم  ياـهروشک 
يزوریپ زا  يریگولج  هاش و  میژر  زا  تیامح  رد  ار  دوخ  شالت  ماـمت  هک  اـکیرمآ  دوریم ». رامـش  هب  هناـیمرواخ  یبرغ و  بونج  يایـسآ 
بالقنا هیلع  هئطوت  يارجا  یحارط و  يارب  یهاـگیاپ  ناونع  هب  ار  دوخ  ترافـس  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  اـب  دوب ، هتـسب  راـک  هب  بـالقنا 

ون ماظن  ندناشک  فارحنا  هب  ای  تسکـش  يارب  کیتاملپید  شـشوپ  رد  تسناوتیم  هک  ار  شتامادـقا  زا  شخب  نآ  دـناوتب  ات  دومن ، لیدـبت 
یماظن و ناراشتسم  جارخا  هام 1357 و  نمهب  رد  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دروآرد . ارجا  هب  ترافس  تیزکرم  اب  دهد ، ماجنا  یمالـسا  ياپ 

شیـسوساج ياهتیلاعف  هدحتم  تالایا  دـندرکیم ، يزاب  ایـس  نامزاس  يارب  ار  یتاعالطا  ياهنتنآ  شقن  عقاو  رد  هک  اکیرمآ  یماظن  ریغ 
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نارـسفا دنک . ناربج  ار  ناراشتـسم  جورخ  زا  یـشان  ءالخ  ات  داد  شیازفا  تدـش  هب  دـندشیم  تیادـه  يربهر و  ترافـس  نورد  زا  هک  ار 
هجیتن هک  اهتیلوئـسم  هزوح  ندوب  صخـشمان  یگتخیر و  مهرد  بالقنا و  زا  دـعب  ناـماسبان  طیارـش  زا  هدافتـسا  اـب  ( CIA  ) ایـس نامزاس 

نآ رتشیب  هچ  ره  شرتسگ  قیمعت و  زا  یمالـسا  بالقنا  ساسح  يدـیلک و  قطانم  رد  ذوفن  اـب  اـت  دـندرک  یعـس  تسا ، یبـالقنا  ره  یعیبط 
فیعـضت ینیرفآ ، نارحب  اـب  اـت  دوب  نآ  یپ  رد  یتاـعالطا  یـسوساج و  ياههکبـش  داـجیا  اـب  اـکیرمآ  یـسوساج  هنـال  دـنیامن . يریگولج 

نیرتلاعف و ناوج ، لسن  يربهر و  نایم  فاکش  تسسگ و  داجیا  نینچمه  ماما و  ترضح  تیصخش  هاگیاج و  بالقنا و  لیـصا  ياهورین 
ریذپبیـسآ ار  ناریا  مدرم  یبالقنا  تکرح  شترا ، رد  ذوفن  اهنآ و  رب  ریثات  اب  دناوتب  ات  دنک  رود  يربهر  زا  ار  عامتجا  يورین  نیرتیبالقنا 

نیلوئـسم لیالد  نیمه  هب  دوب . زین  ناریا  رد  گرزب  ناطیـش  تارطخ  زا  یمومع  راکفا  فارحنا  لوئـسم  اـکیرمآ  ترافـس  یفرط  زا  دـیامن .
يزوریپ اب  دـننک . لیهـست  ار  ناشفادـها  هب  ندیـسر  هار  تقوم  تلود  نیلوئـسم  اب  طابترا  يرارقرب  اب  ات  دـندوب  نآ  یپ  رد  اکیرمآ  تراـفس 

تقوم تلود  ریزو  تسخن  ناونع  هب  یهورگ  یبزح و  قیالع  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ار  ناگرزاب  سدـنهم  ینیمخ ، ماما  ترـضح  بـالقنا ،
ار تقوم  تلود  ياهرد  درک و  باختنا  لاربیل  حانج  زا  ار  تقوم  تلود  ياضعا  رثکا  زیگنارب  لمات  یمادـقا  رد  ناگرزاب  دـندرک . بوصنم 

یجراخ رامعتسا  هن  یلخاد و  دادبتسا  ار  بالقنا  هزرابم و  مهم  لماع  یلصا و  داضت  اهلاربیل  تسب . بالقنا  ياهورین  رگید  يور  رب  ابیرقت 
یخرب هب  اـفتکا  اـهنت  دنتـشادن و  روـشک  یگنهرف  یعاـمتجا و  یـسایس ، راـتخاس  رد  نیداـینب  رییغت  هـب  داـقتعا  نآ  رب  هوـالع  دنتـسنادیم و 

زا دومن و  افتکا  میژر  يالاب  يدـیلک و  ياههرهم  ضیوعت  هب  اهنت  تقوم  تلود  ساسا  نیمه  رب  دنتـسنادیم . یفاک  ار  یحطـس  تاحالـصا 
رد عوضوم  نیا  هب  درکیم . بانتجا  زیهرپ و  اکیرمآ ، اب  ناریا  رباربان  یتسیلایرپما و  هطبار  رد  رظن  دـیدجت  زا  اـصوصخ  نیداـینب و  تارییغت 
ام اب  دـندوب  برغ  هدرک  لیـصحت  اهنآ  رتشیب  هک  شاهنیباک  ياضعا  و  ناـگرزاب ... يدـهم  : » تسا هدـش  یتاراـشا  رتراـک  تارطاـخ  باـتک 

تفر و رطخ  نودب  ات  دندروآیم  لمع  هب  تبقارم  تساگ ... پیلیف  لارنژ  زا  دـندرکیم و  تظافح  ام  ترافـس  زا  اهنآ  دنتـشاد . يراکمه 
هتـشاد ياهنـسح  طباور  اکیرمآ  اب  تسا  لیام  هک  درک  مالعا  ینلع  روط  هب  ناگرزاب  دنداتـسرفیم . هناتـسود  ياهمایپ  ام  يارب  دنک و  دـمآ 

نارحب 444 ینایواک ، دیمح  هدوتس و  اضرریما  .« ) دندوب هدمآرد  یلکـشم  تروص  هب  وا  يارب  ینیمخ  هلا  تیآ  رادفرط  نویطارفا  اما  دشاب ،
روشک یسایس  هنحص  زا  ماما  ندرک  جراخ  يارب  هنوگچ  هدحتم  تالایا  هک  دهدیم  ناشن  زین  یسوساج  هنال  دانـسا  ( » ص 20 نارهت ، هزور 

رهاظ رد  ردص ، ینب  بذج  دروم  رد  الثم  دوب و  هدمآرب  ماظتنا  ریما  ردص و  ینب  هلمج  زا  تقوم  تلود  مهم  رثوم و  دارفا  بذج  ددـص  رد 
ایس نامزاس  طبار  عقاو  رد  اما  دشیم ، يراکمه  توعد  هب  رالد  هناهام 1000  قوقح  اب  ییاکیرمآ  تکرش  کی  يداصتقا  رواشم  ناونع  هب 

ییورایور رد  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  يراتفر  ياهوگلا  ینزاون ، مارهب  رتکد  .« ) دروآرد نامزاس  نیا  مادختـسا  هب  ار  يو  ات  درکیم  شالت 
زا یفالتئا  داجیا  اب  ات  دوب  نآ  یپ  رد  اـکیرمآ  تلود  ( » ص 98 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ( 1380  - 1357  ) ناریا یمالسا  يروهمج  اب 

تابجوم تقوم  تلود  ياول  تحت  برغ  هب  لیامتم  یشترا  نارس  نایارگ و  یلم  اهرالوکس ، ورهنایم ، ینید  ياههرهچ  یسایس ، ياهلاربیل 
هب ناگرزاب  يدهم  ییاسانـش  اب  ات  تساوخیم  اکیرمآ  دیامن . داجیا  روشک  یـسایس  هنحـص  زا  ار  ماما  هب  رادافو  ياهورین  یجیردت  فذح 

اهنآ دندرگ و  ادج  تسایس  زا  تیناحور  نید و  هک  تسا  لیام  دوخ  ینیمخ  هللا  تیآ  هک  دهد  ناشن  هنوگنیا  تکلمم ، لوا  صخش  ناونع 
لثم يدارفا  طـسوت  ناـشیا  ینیزگیاـج  ماـما و  فذـح  هماـنرب  مـک  مـک  بـیترت  نیدــب  دــناهدش و  تقوـم  تـلود  هـب  یکیدزن  زا  ریزگاـن 
يارب شالت  ار  ناریا  رد  دوخ  ترافـس  یلـصا  تیرومام  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  لـیلد  نیمه  هب  دـنک . ارجا  ار  ردـص  ینب  يرادـمتعیرش و 
میژر نارادفرط  نابلط و  تنطلـس  ارگ و  یلم  رـصانع  اب  اهنآ  نداد  دنویپ  یبهذـم و  ياهور  هنایم  لاربیل و  ياهورین  ياهتیلاعف  یگنهامه 

رد روشک  نیا  ترافس  تامادقا  هب  طقف  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  رب  اکیرمآ  تامادقا  . » دوب هداد  رارق  یبهذم  نویبالقنا  هیلع  رب  قباس 
هب اکیرمآ  يانس  ياضعا  زا  نت   2 بالقنا ، يزوریپ  هیلوا  ياهزور  رد  هتشذگ  میژر  نارـس  یبالقنا  ياهمادعا  یپ  رد  دشن . دودحم  نارهت 

عطق هم 79 )  17  ) تشهبیدرا 58 رد 27  دـندوب  يولهپ  میژر  صرقاپورپ  نارادـفرط  زا  هک  نوسکج  يرنه  سیتواج و  بوکاـج  ياـهمان 
نیـشیپ ص103) .« ) درکیم موکحم  يدیدش  نحل  اب  یبالقنا  ياهمادـعا  نیا  رطاخ  هب  ار  ناریا  هک  دـندنارذگ  انـس  بیوصت  زا  ار  ياهمان 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 861 

http://www.ghaemiyeh.com


تنامـض هنوگچیه  همانعطق  هک ، نیا  اب  دش . ياهزات  هلحرم  دراو  روشک  ود  طباور  اکیرمآ ، يانـس  رد  یناریا  دض  همانعطق  بیوصت  زا  دـعب 
، تنملک لراک  هدیقع  هب  تسناد . ناریا  ياوزنا  تهج  رد  يراک  هدحتم و  تالایا  هنامـصخ  عضوم  هناشن  ار  نآ  ناریا  یلو  تشادن  ییارجا 

لد نآ  تسا و  هداد  ماجنا  ناریا  دروم  رد  ار  کیژتارتسا  یهابتشا  هدحتم  تالایا  تساکیرمآ ، هجراخ  ترازو  هقباس  اب  ناسانشراک  زا  هک 
رد يوروش  هسنارف و  ینعی  هدحتم  تالایا  يابقر  هک  يراک  دوب  ماما  ترـضح  اب  میقتـسم  رادید  هرکاذـم و  مدـع  تقوم و  تلود  هب  نتـسب 

اکیرمآ روشک ، ود  نیب  زیگنارب  فالتخا  لیاسم  داجیا  همانعطق و  نیا  بیوصت  زا  دعب  دندوب . هداد  ماجنا  بالقنا  يزوریپ  ياهزور  نیزاغآ 
یلو دتـسرفب  ناریا  يوس  هب  روشک ،  نیا  رد  يوروش  ذوفن  زا  يریگولج  ناریا و  بذـج  فدـه  اـب  ار  هژیو  ياهداتـسرف  اـت  دوـب  نآ  یپ  رد 

ترازو هتشک  راک  ياهتاملپید  زا  تشاد و  مان  زلراچ  هک  روکذم  هداتسرف  شریذپ  زا  همان  عطق  نیا  بیوصت  هب  شنکاو  رد  ماما  ترضح 
زا دنک ، رفـس  ناریا  هب  دشیم  هدامآ  هک  ریفـس  تمـس  رد  رلتاک  رتلاو  شریذـپ  نآ  رب  هوالع  درک و  يراددوخ  دوب  هدـحتم  تالایا  هجراخ 

. دوب هدرک  مالعا  ریفـس  ناونع  هب  ناریا  هب  وا  مازعا  اب  ار  دوخ  تقفاوم  نآ  زا  شیپ  یمالـسا  يروهمج  هک  دنچ  ره  دیدرگ  در  تلود  يوس 
رد شک  تفن  کی  هک  دوشیم  هداد  لامتحا  هک  اعدا  نیا  اب  هقطنم و  تینما  ظفح  هناـهب  هب  اـکیرمآ  تلود  تـالاعفنا  لـعف و  نیا  زا  سپ  »
هب نابآ 58  رد 7  ینیمخ  ماما  نیـشیپ ص 106 ) .« ) دروآرد شاب  هدامآ  لاح  هب  زمره  هگنت  رد  ار  دوخ  ناگوان  دوش ، هدوبر  سراـف  جـیلخ 

ناشن اهضارتعا  نیا  هب  یهجوت  چـیه  تقوم  تلود  لباقم  رد  اـما  دـندرک . ضارتعا  ادـیدش  اـکیرمآ  ناریا و  نیب  يرامعتـسا  ياـهدادرارق 
زاربا يوروش  زا  ار  دوخ  همهاو  نیرتشیب  یمسر  ریغ  یمـسر و  ياهيریگعضوم  رد  دوب و  هدحتم  تالایا  اب  طباور  دوبهب  یپ  رد  دادیمن و 

بـالقنا نشج  رد  نابآ 58  زور 11  رد  ماما  عالطا  نودـب  هک  تفرـشیپ  اجنآ  هب  ات  تقوم  تلود  هناراـک  شزاـس  ياـهتکرح  تشادیم .
. تسشن هرکاذم  هب  وا  اب  مین  تعاس و  کی  تدم  هب  درک و  رادید  دیفـس  خاک  یلم  تینما  رواشم  یکـسنیژرب ، اب  ناگرزاب  يدهم  ریازجلا ،
هب لـئاق  یمالـسا  يروـهمج  اـب  دروـخرب  رد  هک  هجراـخ  ریزو  سنو ، سوریاـس  فـالخرب  رتراـک  تلود  یلم  تـینما  رواـشم  یکـسنیژرب 

یلصا ناحارط  زا  یکی  بالقنا و  یماظن  هلخادم  بوکرس و  يدج  نارادفرط  زا  دوب ، یسایس  هرکاذم  وگتفگ و  کیتاملپید و  ياهدربهار 
تلود ياضعا  اما  دروآ ، لمع  هب  یناوارف  شالت  اکیرمآ  رد  هاش  شریذـپ  يارب  وا  دوب . بالقنا  زا  يریگـشیپ  يارب  نمهب 57  ياتدوک 21 

هب هن  یکـسنیژرب  هتفگ  هب  تاـقالم  نیا  هک  نیا  بلاـج  دـندش  لوغـشم  ندز  پگ  هب  وا  اـب  دـنتفر و  یکـسنیژرب  زاوشیپ  هب  هناتـسود  تقوم 
ياهروشک رد  ناریا  زا  رارف  زا  سپ  هک  يولهپ  اضردـمحم  تفرگ . تروص  ناریا  ریزو  تسخن  ناگرزاب ، تساوخرد  هب  هکلب  وا  ياـضاقت 

نآ زا  رـس  هرابکی  هب  ییاکیرمآ  تاماقم  تدـعاسم  اب  دـندوب  يو  همکاـحم  تشگزاـب و  راتـساوخ  ناریا  تلم  و  دوب ، هدـش  هراوآ  یفلتخم 
ياههنیزه دنتـسنادیم . وا  نویدـم  ار  دوخ  هاش  ياهشـشخب  لذـب و  رطاخ  هب  نآ  نیلوئـسم  اکیرمآ و  تلود  تقیقح  رد  دروآرد . روشک 

اکیرمآ یتلود  نیلوئـسم  زا  یـضعب  دـشیم و  تخادرپ  یتاباختنا  تازرابم  يارب  اکیرمآ  یـسایس  ياهحانج  یخرب  هب  هاش  يوس  زا  يدایز 
زا اکیرمآ  میژر  رگید  يوس  زا  دندرکیم . تفایرد  ییاکیرمآ  ياهتکرش  اب  ناریا  یتاحیلست  ياهدادرارق  لحم  زا  یفازگ  ياهتناسروپ 
رد هجلاعم  هناهب  هب  هاش  لـیلد  نیمه  هب  دوش  هقطنم  رد  شاهتـسباو  ماـکح  ینارگن  ساره و  بجوم  هاـش  شریذـپ  مدـع  هک  تشاد  میب  نآ 

هدرک دیما  عطق  تقوم  تلود  زا  هک  ماما  درک . نادنچ  دص  ار  ماما  تلم و  مشخ  اکیرمآ  يوس  زا  هاش  شریذپ  دنکفا . تماقا  لحر  اکیرمآ 
تسد زا  ار  دوخ  ناناوج  هک  ییاهرهاوخ  زا  دیتفر  کنات  پوت و  لباقم  رد  هک  ییاهناوج  يا  : » دندومرف ینانخس  یط  نابآ 58  رد 9  دوب ،

.« دننکیمن يراک  امش  يارب  اهنیا  دننک ، راک  امش  يارب  نارگید  دینیشنن  دینک  ظفح  ار  ناتدوخ  تضهن  ار ، ناتدوخ  دینک  ظفح  دیاهداد ...
، نایهاگـشناد : » دـندرک مـالعا  اـکیرمآ  میژر  يوس  زا  هاـش  شریذـپ  هب  ضارتعا  رد  ناـبآ 58  رد 12  یماـیپ  یط  ماـما  ترـضح  نینچمه 

يوس زا  عضاوم  نیا  مـالعا  لابندـب  دـنهد ». شرتـسگ  اـکیرمآ  هیلع  ار  دوخ  هزراـبم  ماـمت  تردـق  اـب  ینید  مولع  بـالط  نازوـمآشناد و 
لیکشت اب  فیرش  یتعنص  یتشهب و  دیهش  نارهت ، ریبکریما ، هاگـشناد  راهچ  ماما  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  ناگدنیامن  ماما  ترـضح 

يزور بـالقنا ، خـیرات  رد  ربـماون 1979 )  4  ) ناـبآ 58 هبنـشکی 13  دـنتخادرپ . اکیرمآ  ترافـس  فرـصت  يارب  يزیر  هماـنرب  هب  ياهسلج 
شرازگ هنوگنیا  ار  زور  نآ  عیاقو  حرـش  دوخ ، مود  هحفـص  رد  نابا 58  خروم 14  تاعالطا  هماـنزور  تسا . یندـشن  شومارف  گرزب و 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 862 

http://www.ghaemiyeh.com


هب عورش  اکیرمآ  ترافـس  زا  لبق  هار  راهچ  کی  زا  هک   ) نایوجـشناد زا  رفن ) دودح 400   ) یهورگ حبـص  هقیقد   ?? ?? و تعاس : » دنکیم
هک یماـگنه  دـندوب  تکرح  رد  نارهت )  ) هاگـشناد يوس  هب  یناـقلاط  هلا  تیآ  ناـبایخ  رد  ندادراعـش  لاـح  رد  هک  دـندوب ) هدرک  تکرح 
رد دنتفر . ترافس  لخاد  هب  رد  نیا  ياهریجنز  ندوشگ  زا  سپ  دنداد و  رییغت  ار  دوخ  ریـسم  دندیـسر ، اکیرمآ  ترافـس  یلـصا  رد  يولج 

ار ترافس  یلخاد  ياهنامتخاس  يوس  هب  يورشیپ  دندناسر و  ترافـس  لخاد  هب  ار  دوخ  راوید  زا  زین  نایوجـشناد  زا  یهورگ  نامز  نامه 
نداد هب  دندرک و  عامتجا  ترافس  رد  لباقم  رد  مدرم  فلتخم  ياههورگ  اکیرمآ ، ترافس  فرـصت  لوا  ياههظحل  نامه  زا  دندرک . زاغآ 
مالعا دندرک ، شخپ  وگدـنلب  قیرط  زا  زور ) نامه   ) تعاس 18 ات  هک  ياهینایب  هس  رد  نایوجـشناد  دنتخادرپیم  ییاکیرمآ  دض  ياهراعش 

اب نامتخاس  فرصت  دنچ  ره  هک  دندرک  مالعا  نایوجـشناد  دمآرد ... لماک  فرـصت  هب  تعاس 15  ات  ترافس  یلـصا  نامتخاس  هک  دندرک 
زا دـماین . دراو  نیفرط  هب  یبیـسآ  هنوگ  چـیه  دوب ، ییاکیرمآ  نارادـگنفت  بناج  زا  روآ  کشا  زاگ  باترپ  اب  هارمه  هتعاس و  هس  تمواـقم 

دـش و زاغآ  دـندوب  ترافـس  لخاد  رد  دـنمراک  ای  عوجر  باـبرا  ناونع  هب  هک  یناـیناریا  زا  یهورگ  ندرک  دازآ  زور ) ناـمه   ) تعاس 16
، ییاکیرمآ ياهتاملپید  دنسرب ، ترافس  یلـصا  نایوجـشناد  هکنآ  زا  شیپ  دندش ». لقتنم  يرگید  لحم  هب  هتـسب  مشچ  اب  ار  ناییاکیرمآ 

صوصخ هب  دندنازوس و  زین  ار  دانسا  زا  يدایز  رادقم  دندرب و  نیبزا  دنتخیر و  نک  درخ  صوصخم  ياههاگتسد  رد  ار  دانـسا  زا  يرادقم 
ناگورگ ناونع  هب  ییاکیرمآ  ، ?? اکیرمآ  ترافـس  لاغـشا  ناـیرج  رد  دـندرک . دوباـن  ار  يرتویپماـک  ياـههظفاح  ملیفورکیم و  ياـهراون 

. دندوب هتفر  هجراخ  روما  ترازو  هب  هجراخ  ریزو  اب  هرکاذم  يارب  زور  نآ  ییاکیرمآ  ياهتاملپید  زا  نت  هس  دنداتفا . نایوجـشناد  تسدب 
رد رظن  تحت  تروص  هب  هجراخ  ترازو  رد  نآ  زا  دعب  یلو  دندنام  اج  نامه  عوضوم  ندش  لح  دـیما  هب  بش  ات  ترافـس  لاغـشا  زا  سپ 

نمهب 57 رد 25  نیا  زا  شیپ  دمآ ، یمرد  لاغـشا  هب  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  هک  دوبن  راب  نیلوا  نیا  . » دـنتفرگ رارق  نایوجـشناد  رایتخا 
هناحلــسم يریگرد  زا  سپ  قـلخ  ییادـف  ياـهکیرچ  زا  رفن   75 یمالــسا ، بــالقنا  يزوریپ  زا  سپ  زور  هـس  ینعی  هیروـف 1974 ،)  14)

اب اهکیرچ  دعب  هقیقد  دنچ  دندروآرد . دوخ  لاغشا  هب  ار  ترافـس  دیماجنا ، ییاکیرمآ  نارادگنفت  زا  یکی  ندش  حورجم  هب  هک  یهاتوک 
وکاب ویدار  هعیاش  ار  مادقا  نیا  تلع  ياهدع  دندش . هدنکارپ  يزوس ، شتآ  بیرخت و  هنوگ  ره  نودب  بالقنا ، هتیمک  ناگدنیامن  تطاسو 

ترافـس قـلخ و  ییادـف  ياـهکیرچ  نیب  هطبار  هب  دـیاب  نیب  نیا  رد   ) دـننادیم هناخترافـس  نیا  هـب  كاواـس  ياههدـنورپ  لاـقتنا  رب  ینبم 
ياتدوک همزمز  ار  مادقا  نیا  تلع  رگید  ياهدع  تشاد ،) هجوت  تسا ، هتشاد  اههدنورپ  نآ  نتـشاد  يارب  يدایز  شطع  اتعیبط  هک  يوروش 

هاش میژر  كاواس و  ياههدنام  سپ  هئطوت  ار  نآ  مه  رگید  ياهدع  دوب و  هدـش  عیاش  نارهت  ياهنابایخ  رد  هک  دـنناد  یم  یعوقولا  بیرق 
ماما و اب  هن  هنیمز  نیا  رد  دوب  هچره  تلع  اـما  نیشیپ ص 107 ) .« ) دننکیم دادملق  اکیرمآ  ناریا و  طباور  نتـشاذگ  رارق  ریثات  تحت  يارب 

ترافـس شقن  نانآ و  فادها  نارگ و  لاغـشا  تین  رد  دوب و  هدشن  یگنهامه  ماظن  هجوم  ياهورین  زا  کی  چیه  اب  هن  تقوم و  تلود  اب  هن 
يدزی میهاربا  نینچمه  هتیمک و  ياهورین  روضح  اب  رطاخ  نیمه  هب  تشاد . دوجو  يدـج  زیگنارب  دـیدرت  ياـهماهبا  مادـقا  نیا  رد  يوروش 

نابآ 58 اما 13  تفرگ . رارق  يو  رایتخا  رد  ترافـس  دـش و  یهاوخرذـع  اکیرمآ  ریفـس  زا  تقوم ، تلود  هدـنیامن  ریزو و  تسخن  نواـعم 
وردـص اـب  دـندیمانیم ، ماـما  طـخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  ار  دوـخ  هک  نایوجـشناد  ترافـس ، ریخـست  زا  سپ  تشاد . تواـفت  طـیارش 

ام : » تـسا هدـمآ  اـههینایب  نـیلوا  زا  یکی  رد  دـنتخادرپ . یبـالقنا  مادـقا  نـیا  ماـجنا  یگنوـگچ  اـههزیگنا و  لـلع ، حیرـشت  هـب  ییاـههینایب 
یتسیلایرپما و ياههسیـسد  هب  ضارتعا  روظنم  هب  راکتیانج  ياکیرمآ  لباقم  رد  ماما  هناعطاق  عضوم  زا  ماما  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد 

ناونع میناـسرب ». ناـیناهج  شوگ  هب  ار  دوـخ  ضارتـعا  اـت  میدروآرد  فرـصت  هب  ار  نارهت  رد  اـکیرمآ  یـسوساج  ترافـس  یتـسینویهص ،
ره رگید  يوس  زا  دوب و  اکیرمآ  زا  ناریا  ناملسم  تلم  ماما و  یبالقنا  مشخ  رولبت  رگنایب  وس  کی  زا  ماما ، طخوریپ  ناملـسم  نایوجـشناد 

عفن هب  ار  نآ  زا  يرادرب  هرهب  ناکما  تخاـسیم و  یفتنم  ار  ددـعتم  یـسایس  تاجتـسد  اـههورگ و  هب  نایوجـشناد  یگتـسباو  هبئاـش  هنوگ 
يوس زا  هاش  شریذـپ  هب  تبـسن  ضارتعا  ددرگیم : رکذ  یتوافتم  ياههزیگنا  مادـقا  نیا  يارب  تخاـسیم . دودـحم  فلتخم ، ياـهنایرج 

زاب ناریا  رد  ار  اکیرمآ  تسد  هرابود  هک  درکیم  ادـیپ  شیارگ  یتمـس  هب  مک  مک  هک  تقوم ، تلود  درکلمع  هب  ضارتعا  اـکیرمآ ، تلود 
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ناشن ناریا ، رد  ناییاکیرمآ  ياهییوج  هطلـس  يرگ و  هئطوت  هب  نداد  نایاپ  اهنآ ، یلخاد  لماوع  ییاکیرمآ و  ناسوساج  ییاسانـش  دنک ،
یتاغیلبت راشف  داجیا  تلع  هب  اکیرمآ  هب  ضارتعا  دادرم 32 ، ياتدوک 28  يارجا  یحارط و  یفالت  هب  هدحتم  تالایا  هب  یتسش  هبرـض  نداد 

رد اکیرمآ  ترافـس  لاغـشا  رگید  فرط  زا  یمالـسا . بالقنا  هیلع  يرارف  بالقنا و  دض  دارفا  زا  تیامح  کمک و  يراصحنا و  موسوم و 
، نآ اب  ماگمه  تشاذـگ و  لوفا  هب  ور  تقوم  تلود  لزلزتم  تردـق  یبـالقنا ، مادـقا  نیا  هجیتن  رد  دوب . زین  تقوم  تلود  صـالخریت  عقاو 

افعتسا يریزو  تسخن  تمـس  زا  هثداح  نیا  زا  سپ  زور  ود  ناگرزاب  دیـشاپ . ورف  هدحتم  تالایا  ناریا و  کیژتارتسا  ياهيراکمه  ساسا 
زا سپ  زور  بیترت 268  نیا  هب  دـش و  لقتنم  بـالقنا ، ياروش  هب  تقوم  تلود  فیاـظو  دـش و  هتفریذـپ  ماـما  طـسوت  هلـصافالب  هک  درک 

هرادا دیدج ، ياههرهچ  بالقنا ، ياروش  رد  یتارییغت  داجیا  اب  یتدـم  زا  سپ  دیـسر و  رـس  هب  مه  تقوم  تلود  رمع  يولهپ ، میژر  طوقس 
هداد نایاپ  یمسر  روط  هب  یمالسا  يروهمج  هرادا  رد  لاربیل  ياهورین  رمع  هب  بیترت  نیا  هب  دنتفرگ و  هدهع  هب  ار  فلتخم  ياههناخترازو 

اما دـهدیم ؛ ناشن  ار  يدایز  تارییغت  دـیماجنا ، لصف  لـح و  هب  عوضوم  نیا  هک  یناـمزات  ادـتبا  زا  نایوجـشناد  ياههتـساوخ  هچرگ  دـش .
یلخاد روما  رد  هدحتم  تالایا  تلاخد  مدع   » زا دوب  ترابع  دـنام ، تباث  هراومه  مامت  تحارـص  اب  امـسر و  هک  اهنآ  هتـساوخ  نیرتیلـصا 

یتنطلـس و نادـناخ  لاوما  لیوحت  ناریا ، رد  همکاحم  يارب  حرف  شرـسمه  عولخم و  هاـش  لـیوحت  لـیبق  زا  رگید  ياـهتساوخرد  ناریا . »
بعـش اکیرمآ و  رد  ناریا  ياـهییاراد  لاوما و  ندرک  دازآ  یلاـم و  يداـصتقا و  ياـهمیرحت  عفر  ناریا ، تلود  هب  ناریا  زا  ناـیرارف  رگید 

ددـعتم و ياهشنکاو  رد  هک  رگید  قافتا  عوضوم و  ندیـشک  ازارد  هب  اب  اهدـعب  هک  دـندوب  ییاه  هتـساوخ  هلمج  زا  ییاکیرمآ  ياهکناب 
یبالقنا تکرح  تشاذـگ . ياج  رب  يرایـسب  ياـهباتزاب  اهدـمایپ و  هثداـح  نیا  دـندش . هفاـضا  دوشیم ، هصـالخ  ناـییاکیرمآ  تواـفتم 

تلود رد  مکاح  ياهلاربیل  فطل  هب  هک  اکیرمآ  درک . جیگ  تدش  هب  ار  اکیرمآ  همکاح  تئیه  رگید ، زیچ  ره  زا  لبق  ناملسم  نایوجشناد 
رتراک دیدرگ . هتفشآرب  تدش  هب  نیگمهـس  هبرـض  نیا  اب  دبای ، زاب  جیردت  هب  ار  ناریا  رد  دوخ  هتفر  تسد  زا  تیعقوم  دوب  هتـسناوت  تقوم 
ادیدش ام  درک ... مهاوخن  شومارف  زگره  ار  نآ  نم  هک  تسا  یخیرات  نابآ 58 )  13  ) ربماون 1979  4 : » دیوگیم دوخ  تارطاخ  باتک  رد 

، ناگرزاب هکنآ  زا  سپ  اما  دـش ، دـنهاوخ  دازآ  يدوز  هب  اهناگورگ  مدرکیم  روصت  تسخن  ياهزور  رد  : » دـیازفایم يو  میدوب » نارگن 
نیب رد  تفای ». شیازفا  اه  ینارگن  دش ، هجاوم  تسکش  اب  اهناگورگ  يدازآ  يارب  دوخ  هیلوا  ياهششوک  رد  تقوم  تلود  ریزو  تسخن 

، هجراخ ریزو  سنو  سوریاس  یگدنیامن  هب  یهورگ  دوب . هدمآ  شیپ  یتافالتخا  ناریا  اب  دروخرب  هار  دروم  رد  زین  اکیرمآ  تلود  نامکاح 
ونیگیبیز يربهر  هب  رگید  یهورگ  دـندرکیم و  داهنـشیپ  ار  يزاورپ  يداصتقا و  ياهمیرحت  تیاـهن  رد  وگتفگ و  کـیتاملپید و  ياـههار 

تفر شیپ  اجنآ  هب  ات  فالتخا  نیا  دنتـسنادیم . مزال  يریگناگورگ  هلاسم  لح  يارب  ار  یماظن  تلاـخد  یلم ، تینما  رواـشم  یکـسنیژرب 
نیلوا رد  اکیرمآ  درک . افعتـسا  دـش ، اکیرمآ  تسکـش  هب  رجنم  هک  سبط  يارحـص  رد  اـکیرمآ  یماـظن  هلمح  زا  سپ  سنو  سوریاـس  هک 
رقتـسم یجراخ  ياهکناب  ییاکیرمآ و  ياهکناب  رد  ناریا  ياهییاراد  لاوما و  ندرک  هکولب  ناریا و  يداصتقا  میرحت  هب  مادقا  شنکاو ،

. درک داجیا  ناریا  يارب  ار  یتاقییـضت  زین  ناهج  رد  دومن و  اکیرمآ  میقم  ناـیناریا  تیذاو  رازآ  هب  مادـقا  رگید  يوس  زا  درک و  اـکیرمآ  رد 
مورحم و للم  يوس  زا  اما  دیدرگ ، موکحم  برغ  قرش و  هب  هتـسباو  يرامعتـسا  لود  يوس  زا  دنچره  یـسوساج  هنال  ریخـست  لاح  ره  رد 

دـض ياـهتکرح  نتفرگ  جـضن  ثعاـب  تفرگ و  رارق  لابقتـسا  دروـم  تدـش  هب  ناـهج  شخب  يدازآ  ياـهتضهن  ناـهج و  متـس  تـحت 
نآ زا  هک  تشاد  یپ  رد  ار  ینوگانوگ  ياهدمایپ  گرزب  هثداح  نیا  دـش . هنایم  رواخ  اصوصخ  ناهج و  حطـس  رد  ياهدرتسگ  يرامعتـسا 
هک هدـحتم  تالایا  نیگنن  تیهام  ندـش  نشور  اـکیرمآ ، ناریا و  يرامعتـسا  هطبار  نتفاـی  ناـیاپ  درک : هراـشا  دراوم  نیا  هب  ناوتیم  هلمج 
زا اکیرمآ ، ینیرفآ  نارحب  زکرم  ریخـست  اب  بوشآ  نارحب و  داجیا  زا  يریگولج  دوب ، هدـش  یفخم  يدازآ  رـشب و  قوقح  کـتروص  تشپ 

تشگزاب دنتسنادیم ، اکیرمآ  مسیلایرپما  اب  هزرابم  رادمدرس  اهنت  ار  دوخ  نآ  زا  شیپ  ات  هک  ییاههورگ  یتسیسکرام ، ياههورگ  نتفر  نیب 
رتراک تسکش  هرخالاب  اکیرمآ و  یناهج  هروطسا  هنمیه و  تسکش  دندوب ، هدش  نیشنهناخ  تقوم  تلود  ياههئطوت  اب  هک  هنحص  هب  مدرم 

اکیرمآ و نیب  تالکـشم  لح  نینچمه  يرـشب و  قوقح  ياهتسژ  اب  هک  رتراـک  لاس 1980 . رد  اکیرما  يروهمج  تساـیر  تاـباختنا  رد 
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هنـال ریخـست  اـب  دوـب ، هدرک  بسک  دوـخ  يارب  بلط  حلـص  يا  ههجو  لییارـسا  رـصم و  نیب  دـیوید  پمک  هماـن  تقفاوـم  ياـضما  نـیچ و 
عـضوم ناتـسناغفا  هب  يوروش  یماظن  هلمح  لـباقم  رد  تسناوتن  یتح  هک  يروط  هب  داد  تسد  زا  ار  دوخ  ذوفن  ههجو و  یماـمت  یـسوساج 

رد رتراک  یتاباختنا  داتـس  سییر  ندرج  نوتلیمه  درک . مهارف  ار  شبزح  دوخ و  تموکح  لوفا  تاـبجوم  مک  مک  دـنک و  ذاـختا  یبساـنم 
میمـصت و هک  تسا  اـیند  يوـس  نآ  رد  رگید  ناـسک  تسد  رد  تاـباختنا  دـیلک  هک  دوـب  نشور  نـم  يارب  : » دـیوگیم لاس 80  تاـباختنا 

يروهمج تسایر  تاباختنا  تشونرـس  هک  تسا  بیجع  تفگ : نم  هب  امیپاوه  رد  رتراک  تسین ، ینیب  شیپ  لباق  هظحل  نیرخآ  ات  ناشلمع 
.« دوشیم نییعت  نارهت  رد  هکلب  كرویوین  ای  وگاکیش  رد  هن  ام  گرزب  روشک 

یسوساج هنال  ریخست  ياههنیمز 

ياهراوید زا  بالقنا  ناملـسم  نایوجـشناد  زا  نت  دـنچ  نابآ 1358  زور 13  یئاضر  دوعسم  هدنـسیون : یـسوساج  هنال  ریخـست  ياههنیمز 
زا اما  دـیجنگیمن  ناهج  کیتاملپید  فرع  رد  يراک  نینچ  ًاعبط  دـندروآرد  دوخ  لاغـشا  هب  ار  نآ  دـنتفر و  الاب  ناریا  رد  اکیرما  ترافس 

لکـشت بلاق  رد  نامز  نآ  رد  هک  دـندوب  هدرکلیـصحت  ناوج  ياهدـع  اهنآ  دـندوبن . تاملپید  یمـسر و  ماقم  زین  نایوجـشناد  رگید  يوس 
رد دندرکیم . شـشوک  شالت و  یمالـسا  بالقنا  زا  تسارح  يارب  هدمآ و  درگ  تدـحو  میکحت  رتفد  ناونع  تحت  یمالـسا  ییوجـشناد 

اههئطوت و زا  يرایسب  ینابیتشپ  تیاده و  زکرم  هک  دوبن  ياههبش  کش و  ياج  دوب  هتفرگ  تروص  عمج  نیا  رد  هک  ییاهیـسررب  اهثحب و 
عقاو رد  اکیرما .» هدحتم  تالایا  ترافس   » ناونع تحت  تسا  ییاج  دریگیم  هتفرگ و  تروص  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هیلع  هک  یتاکرحت 
رظن رد  نآ  يارب  ار  لحم  نیا  قیال  یناونع  مان و  نایوجـشناد  زین  لیلد  نیمه  هب  دوبن  يرگهئطوت  یـسوساج و  زکرم  کی  زج  يزیچ  اـجنآ 

تارکذـت و زا  تـشاد و  دوـجو  ًاـقیقد  زین  ناریا  مدرم  هاـگآ  نادـجو  رد  هـک  دوـب  يزیچ  نـیا  اـکیرما .» یــسوساج  هنـال  : » دـندوب هـتفرگ 
زا تفرگیم . هشیر  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يزادـنارب  روظنم  هب  اکیرما  ياهيرگهئطوت  هرابرد  هر )  ) ماـما ترـضح  رمتـسم  ياهرادـشه 

تدم 25 هب  ناریا  رب  اکیرما  هطلس  میکحت  هب  رجنم  هک  دادرم 1332  ياتدوک 28  هرطاخ  زونه  ناریا  مدرم  یخیرات  هظفاح  رد  رگید  يوس 
کیرات قباوس  هب  تیانع  اب  زین  ماما و  ياهدومنهر  زا  يریگهرهب  اب  یمالـسا  ییوجـشناد  شبنج  نایم  نیا  رد  تشاد . یگزاـت  دـش ،  لاـس 

يرگهئطوت یـسوساج و  زکرم  تسد  دوخ  صاخ  ینیبزیت  اـب  تشاد و  رظن  تحت  ار  روشک  لاوحا  عاـضوا و  هنارایـشوه  ناریا ، رد  اـکیرما 
لئاسم نیا  درکیم . هدـهاشم  روشک  فلتخم  قطانم  رد  یبالقنادـض  تاکرحت  اهشروش و  تاشاشتغا ، هدرپ  تشپ  رد  ار  ناریا  رد  اکیرما 

هب دـیاش  درکیم . دراو  نویبالقنا  بالقنا و  رب  ار  ینیگنـس  راشف  دوب و  هدـش  زاغآ  نآ  زا  شیپ  هکلب  بالقنا و  ییادـتبا  ياهزور  ناـمه  زا 
ار نآ  زا  ياهنومن  میناوتیم  نامروشک  خیرات  زا  یعطقم  رتمک  رد  هک  دوب  يدـح  هب  روبزم  تاکرحت  تعرـس  مجح و  تفگ  ناوتب  تارج 
هدرک و ذاختا  اکیرما  ربارب  رد  عطاق  یعضوم  روشک ، ییارجا  روما  لووسم  ناونع  هب  تقوم  تلود  هک  دوب  راظتنا  یطیارش  نینچ  رد  میبایب .

یـضتقم تامادقا  ناریا ، یلخاد  روما  رد  دوخ  هنازیگنا  هنتف  تالخادم  عطق  رب  ینبم  تلود  نآ  هب  مزال  ياهرادشه  تارکذت و  هئارا  نمض 
کیتاملپید جارخا  هب  تسناوتیم  دوخ  لکش  نیرتداح  رد  مادقا  نیا  ددنب . راک  هب  اهرادشه ، نیا  هب  دیفس  خاک  هجوت  مدع  تروص  رد  ار 

اهنت هن  اما  دـماجنیب . روشک  ود  نایم  کیتاملپید  طباور  عطق  ترافـس و  ندـش  لـیطعت  ناریا ، زا  اـکیرما  يرگهئطوت  یـسوساج و  دـیناوخب 
يزوریپ زا  سپ  ياهزور  نیتسخن  رد  دوب . هدـهاشم  لباق  سوکعم  یتکرح  هکلب  تشادـن  دوجو  تقوم  تلود  رظن  رد  یحرط  نینچ  اساسا 

نآ رد  هچنآ  اعبط  دـندروآرد . دوخ  لاغـشا  هب  ار  نآ  یتاعاس  يارب  اکیرما  ترافـس  هب  هلمح  اـب  پچ  ياـههورگ  یخرب  ياـضعا  بـالقنا 
شنکاو اب  اذـل  تشادـن و  رارق  ناملـسم  مدرم  زین  ماظن و  يربهر  دـییات  دروم  يور  چـیه  هب  تفرگ ، تروص  ییاهورین  نینچ  طسوت  عطقم 

، ناگرزاب سدـنهم  موحرم  دـش . جراـخ  اـهورین  نیا  تسد  زا  اـکیرما  ترافـس  دـیدرگ و  هجاوم  بـالقنا  ياـهورین  تقوم و  تلود  یفنم 
مفسأتم رایسب  مفـسأتم ، یلیخ  نم  : » تشاد راهظا  کیوزوین  هلجم  راگنربخ  اب  ياهبحاصم  رد  هعقاو  نیا  زا  سپ  تقوم  تلود  ریزو  تسخن 

دروم نیا  رد  دـهدن . خر  رگید  راب  تالمح  هنوگنیا  ات  میرواـیبرد  لرتنک  تحت  ار  زیچ  همه  میناوتب  میراودـیما  اـم  داـتفا . قاـفتا  هچنآ  زا 
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ام زا  تفرگ ، تروص  دروم  نیا  رد  هک  یعیرـس  مادقا  رطاخ  هب  ًاصخـش  ناریا  رد  اکیرما  ریفـس  ناویلوس  مایلیو  دمآ و  لمع  هب  يروف  مادقا 
هب ناشیا  خـساپ  اما  تسا  شریذـپ  مهف و  لباق  الماک  ریزو ، تسخن  ناونع  هب  ناگرزاب  سدـنهم  موحرم  تاراهظا  ياجنیا  ات  درک ». رکـشت 

تروص هدـحتم  تالایا  ناریا و  طباور  دوبهب  هار  رد  ییاهـششوک  دـیراد  دـصق  امـش  ایآ  : » هک نیا  رب  ینبم  هلجم  ناراگنربخ  يدـعب  لاوس 
یمامت هدـحتم و  تالایا  اب  ار  هناتـسود  طباور  میراد  لیم  میاهتـشاد و  هدـحتم  تالایا  اب  ياهناتـسود  طباور  ام  : » تسا لمات  لـباق  دـیهد »؟

اب هناتـسود  طباور  يزیر  یپ  يارب  يراودـیما  راـهظا  ناوتب  رگا  یتح  دنفسا 1357 ) ناهیک 3  همانزور  «. ) میئامن ظفح  ناـهج  ياـهروشک 
نابز زا  میاهتـشاد » هدـحتم  تالایا  اب  ياهناتـسود  طباور  ام   » هک نیا  شریذـپ  اما  تفریذـپ  کـیتاملپید  تاراـهظا  بلاـق  رد  زین  ار  اـکیرما 

هب هتـسباو  تموکح  کی  ناونع  هب  يولهپ  میژر  هک  دـشیم  حرطم  ینامز  رد  هلاسم  نیا  تقیقح  رد  دوبن . ینتفریذـپ  بالقنا  ریزو  تسخن 
ینوگنرـس لماع  نیرتیلـصا  یگدناشن » تسد  یگتـسباو و   » هطبار نیمه  ًاساسا  دوب و  هدش  نوگنرـس  ناریا  مدرم  یبالقنا  مشخ  اب  اکیرما 

ناونع طباور  عون  نآ  رب  تسیاـبیمن  ًاتدـعاق  دـندوب  یمیژر  ناـنچ  ینوگنرـس  هب  قفوم  هک  یناـسک  نیارباـنب  تفریم  رامـش  هب  میژر  نآ 
ياههورگ لمع  ندرک  موکحم  نمض  بالقنا  ریزوتسخن  هک  دوب  نیا  رتهب  دیاش  دنراذگب . تسا ، تبثم  راب  لماح  هک  هناتـسود » طباور  »

نایم هب  نیمزرس  نیا  مدرم  ناریا و  لابق  رد  اکیرما  ياهتسایـس  اهدرکلمع و  عون  هب  تبـسن  ناریا  تلم  مشخ  زا  ینخـس  مک  تسد  پچ ،
عون رد  ار  یـساسا  یلوحت  رییغت و  ناـیناریا ، مشخ  ناروـف  هباـشم و  عیاـقو  زورب  زا  يریگوـلج  يارب  اـت  دادیم  رادـشه  اـهنآ  هب  دروآیم و 

« هنایوج هطلـس  ياهتلاخد  زا  يراع  زیمآ و  مارتحا  لباقتم  طباور   » رارقتـسا يوس  هب  ییاهماگ  دـنروآ و  لـمع  هب  ناریا  اـب  دوخ  طـباور » »
یسایس ماظن  تیهام  تاذ و  ظاحل  هب  اهییاکیرمآ  زین  يرکذت  نینچ  هئارا  تروص  رد  تفگ  ناوت  یم  عطاق  سرـض  هب  هک  دنچره  دنرادرب .

دنتـشادیمنرب دوخ  هنازادنارب  تالخادـم  اهیرگهنتف و  زا  تسد  زگره  تشاد ، اهنآ  يارب  ناریا  هک  یکیژتارتسا  تیمها  لیلد  هب  زین  دوخ و 
ییوجشناد شبنج  هژیوب  مدرم و  هبطاق  هک  نآ  تسخن  دشاب : بترتم  کیتاملپید  رکذت  نیا  رب  تسناوتیم  تبثم  دمایپ  ود  لاح  نیع  رد  اما 

اب ماگمه  هارمه و  دراد و  ار  مزال  يرایـشوه  اکیرمآ  تاکرحت  هب  تبـسن  تقوم ، تلود  هک  دـشیم  مرگلد  رما  نیدـب  یبالقنا  یمالـسا و 
هب تبـسن  اهیـسپاولد  اهتیـساسح و  بیترت  نیدـب  تسا . هتخادرپ  عضوم  ذاـختا  هب  تاـکرحت  هنوگنیا  هب  تبـسن  يربهر ، بـالقنا و  طـخ 
هک نیا  زا  عالطا  تلود و  رکذـت  تفایرد  اب  زین  اکیرمآ  هک  دوب  نیا  مود  دـمایپ  اما  درکیم . ادـیپ  شهاک  یتلود  ياـهدرکلمع  اهتـسایس و 

ادابم ات  تفرگیم  شیپ  رد  ار  يرتشیب  طایتحا  مزح و  مکتسد  دراد ، دوجو  روشک  ییارجا  هندب  رد  نآ  تاکرحت  هب  تبسن  مزال  تیساسح 
دیدـشت يارب  ار  یبسانم  هنیمز  ییاکیرمآ  نارادمتـسایس  هب  رکذـت  ياج  هب  هک  یماـگنه  اـما  دوش . هدوزفا  اهتیـساسح  نیا  رب  شیپ  زا  شیب 

داـعبا زور  ره  ییاـکیرمآ  ياـههئطوت  هک  یلاـح  رد  دوـب و  هتـشذگن  رظنراـهظا  هعقاو و  نـیا  زا  يدـنچ  دـندیدیم . اـیهم  دوـخ  ياـهتیلاعف 
هب یمایپ  یط  تقوم  تلود  ریزو  تسخن  دادیم ، رادشه  درکیم و  هدهاشم  ار  نمکرت  ناتسدرک و  هقطنم  هژیو  هب  تفاییم و  يرتهدرتسگ 

دـیدناوخ و اههمانزور  رد  هک  روط  نامه  : » تشاد راهظا  نینچ  لاس 58 ، نیدرورف  مهدزاود  رد  ماظن  نییعت  مودنارفر  يرازگرب  تبـسانم 
، تسا ناتسدرک  زور  کی  دوشیم . دنلب  هدننک  تحاران  شارخلد و  رایـسب  ياههمغن  تکلمم  هشوگ  کی  زا  هتفه  ره  ای  زور  ره  دینیبیم ،

قبط لمع  رد  تقیقح و  رد  چوپ ... ياههناهب  تحت  رگید  ياج  اـی  دـشاب  ناتـسزوخ  ادرف  دـنادیم  ادـخ  تسا ، سوواـک  دـبنگ  زور  کـی 
دشاب ییوئام  ای  دشاب  یکستورت  رادفرط  الاح  تاجتـسد ، عون  تاجتـسد و  نامه  ياههمانرب  مظنم و  یلیخ  هدش و  هتخاس  شیپ  زا  ياهشقن 

لمع داحتا  دنراد و  يداحتا  اهنیا  دنتـسین ، اهنت  دارفا  اههتـسد و  نیا  هتبلا  دـسر ... یم  اهنآ  هب  فلتخم  ياهرهـش  زا  دـشاب ، تسیـسکرام  ای 
ای الاح  دندوب ، یتوغاط  میژر  نارادساپ  هتـشذگ  هاگتـسد  رد  هک  یناسک  اههدرپس و  هس  كاواس و  هدنامیقاب  نامه  يدایز ، دارفا  اب  دـنراد 

نیا رب  هچ  رگا  ناـگرزاب  موحرم  بیترت  نیا  هب  (« 16/1/1358 ناهیک ، همانزور  ... ) دـنراد یتایلمع  داتـس  زرم  فرط  نآ  ای  زرم  فرط  نیا 
تیامح و زین  اهنامه  يوس  زا  تسا و  هدـش  يزیرهمانرب  یجراخ  ياهتردـق  يوس  زا  فلتخم ، قطانم  رد  اهبوشآ  اههنتف و  هک  دوب  رواب 
رد اما  دوب ) دوهشم  ًالماک  ماظن  نییعت  مودنارفر  يرازگرب  زا  سپ  ناشیا  مایپ  حوضو  هب  هلاسم  نیا  هک   ) دوشیم یماظن  یسایس و  ینابیتشپ 

یلاح رد  نیا  تخاسیم  يوروش  ینعی  یلامـش  هیاسمه  هجوتم  ار  اههاگن  هک  دیدرگیم  رکذتم  ار  اههناشن  ياهنوگ  هب  قادصم  صیخـشت 
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حالـصا هب  تسناوتن  زین  اههنتف  يریگجوا  نامز و  تشذگ  هنافـساتم  دوب . هدـش  نایب  ماما  طسوت  نامز  نآ  ییاکیرما » پچ   » موهفم هک  دوب 
تیامح دروم  ياهنوگ  هب  ناتسدرک  رد  بالقنادض  حلسم  ياههورگ  جیردت  هب  دماجنیب ، تقوم  تلود  یللملانیب  یـسایس و  ياهدرکیور 

رد يدج  تروص  هب  نهیم  مام  زا  ناریا  كاخ  زا  یشخب  ییادج  اهرهـش و  لاغـشا  هک  دنتفرگ  رارق  نآ  لماوع  اکیرما و  یماظن  یـسایس و 
تسا و نامز  زا  ههرب  نیا  رد  مهم  رایسب  عیاقو  هلمج  زا  رهش  نیا  رد  نارمچ  رتکد  هرصاحم  هواپ و  هب  هلمح  تفرگ . رارق  اهنآ  راک  روتـسد 

هـشقن زورما  دـیدرتیب  دادیمن . جرخ  هب  تیعطاق  دوخ  زا  ارجام  نیا  رد  اوق  لک  هدـنامرف  ناونع  هب  امـسر  ماـما  رگا  هک  نیا  نخـس  هاـتوک 
اما تخاس  نآ  لماوع  اکیرما و  هجوتم  ًالماک  ار  مدرم  ماما و  دولآمشخ  هاـگن  هعقاو  نیا  دـشیم . مسر  رگید  ياهنوگ  هب  ناریا  ییاـیفارغج 

يارجام زا  سپ  دهـشم  رد  دوخ  ینارنخـس  رد  ناگرزاب  موحرم  درک . يراددوخ  یـساسا  هلاسم  نیا  هب  هجوت  زا  تقو  ریزوتسخن  اددـجم 
ینیـشن بقع  ود  ره  یلو  یجراخ  يـالیتسا  یلخاد و  دادبتـسا  یکی  میتشاد ، نمـشد  ود  هک  دوب  یناـمز  کـی  : » تخاـس ناـشنرطاخ  هواـپ 

نآ دـش و  ادـیپ  مه  یموس  نمـشد  کی  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  یلو  تفرگ  شیپ  رد  ار  يرتهب  هار  یمود  دـش و  نوگنرـس  یلوا  دـندرک 
ددـصرد مه  نآ  دـننکیم و  یتحاران  ساسحا  بـالقنا  يزوریپ  نیا  زا  هک  ناـگیاسمه  ریغ  ناـگیاسمه و  زا  هک  دـنایناسک  موس  نمـشد 

نمشد نیرتمهم  تقوم  تلود  هک  دوب  ادیپ  یبوخ  هب  تاراهظا  هنوگ  نیا  زا  یلک  روط  هب  رهم 1358 ) ناهیک 14  همانزور  .« ) دناینکشراک
هک نیا  امک  دوب  زین  ییاهینیب  شوخ  راچد  اکیرما  هب  تبسن  یتح  دروآیم و  باسح  هب  يوروش  ریهامج  داحتا  هکلب  اکیرما  هن  ار  بالقنا 

دراو وا  يرامیب  ناـمرد  هناـهب  هب  ار  هاـش  اـکیرما ، یطیارـش  نینچ  رد  تسا !» هتفرگ  شیپ  رد  ار  يرتهب  هار   » بـالقنا زا  سپ  تشاد  داـقتعا 
رد هتـشذگ  تارطاـخ  تـخیگنارب و  بـالقنا  ياـهورین  ناـیم  ار  ياهداـعلا  قوـف  تیـساسح  هلاـسم  نـیا  تـسا  یهیدـب  درک ، دوـخ  كاـخ 

نیا رد  درک . هدنز  اهنآ  نهذ  رد  ار  تنطلـس  تخت  هب  هاش  ندنادرگزاب  قدصم و  رتکد  تلود  يزادنارب  يارب  ایـس  لماوع  ياهيزیرهمانرب 
دادرم ياتدوک 28  دـهاش  کیدزن  زا  یـسک  قدـصم و  رتکد  کیدزن  نارای  زا  یکی  ناونع  هب  ناگرزاب  سدـنهم  هک  دوب  نآ  راظتنا  ناـیم 

هب تبـسن  اکیرما ، درکلمع  نیا  هب  ضارتعا  اب  عطقم  نیا  رد  مکتـسد  هداد و  ناشن  شنکاو  دوخ  زا  ارجاـم  نیا  هب  تبـسن  همه  زا  شیب  دوب ،
یماگنه هکلب  دشن  نینچ  اهنت  هن  اما  دهد  ماجنا  کیلبمس  دنچ  ره  یمادقا  روشک  زا  اکیرما  ياهتاملپید  جورخ  کیتاملپید و  طباور  عطق 

، یکسنیژرب اب  بجعت  لامک  رد  دش  روشک  نیا  یهار  ریازجلا  بالقنا  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  ياهنشج  رد  تکرـش  روظنم  هب  ناشیا  هک 
اـهنآ و زا  يریثـک  عـمج  ندـناسر  تداهـش  هب  ناریا و  مدرم  یبـالقنا  تارهاـظت  بوکرـس  رد  يدـج  شقن  هک  رتراـک  یلم  تینما  رواـشم 

قبط هکلب  دوبن  یفداصت  یقافتا و  يور  چیه  هب  روبزم  تاقالم  هک  نیا  بلاج  درک . تاقالم  تشاد ، يدعب  ياههئطوت  يزیر  حرط  نینچمه 
تروص ار  مزال  یگنهامه  ناریا  رد  اکیرما  ترافـس  رادراک  ترفاسم ، زا  لبق  زور  ود  سراـپ  يرازگربخ  اـب  وگتفگ  رد  ناـشیا  تاراـهظا 

دهاـش دـیاب  اـی  تفاـی : زاـس  تشونرـس  گرزب و  یهار  ود  کـی  لـباقم  رد  ار  دوخ  یمالـسا  ییوجـشناد  شبنج  بیترت  نیا  هب  دوـب . هداد 
دراو لوپ  ياهنادـمچ  اب  رگید  تلوزور » تیمرک   » کی هک  ینامز  ات  دـشاب  نآ  ياهيرگهئطوت  اکیرما و  لاـبق  رد  تقوم  تلود  تاـشامم 
نیا امک  دروآ  دراو  بالقنا  هب  ار  ییاهن  هبرـض  ایـس ، لماوع  نیب  یگنهامه  داجیا  اکیرما و  یـسوساج  زکرم  رد  رارقتـسا  اب  هدش و  روشک 

اب نارهت  رد  اکیرما  ریفـس  نوسردنه ، ییول  اب  دوخ  تارکاذم  هب  قدصم  رتکد  هک  یلاح  رد  دادرم ، ياتدوک 28  زا  شیپ  ياهزور  رد  هک 
يارجا ییاهن  لحارم  يزاسهدامآ  لاح  رد  سیورـس  سنجیلتنیا  ایـس و  لـماوع  دادیم ، همادا  هدـحتم  تـالایا  هب  تبـسن  لـماک  ینیبشوخ 

شبنج ناسنیدـب  دروآیم . لمع  هب  يریگولج  یخیرات  خـلت  هبرجت  کـی  رارکت  زا  دـشیم و  راـک  دراو  اـسار  هک  نیا  اـی  دـندوب و  اـتدوک 
اکیرما ياهيرگهئطوت  اب  دروخرب  يارب  لووسم  یمسر  تاماقم  زا  يراظتنا  هنوگچیه  درکیم  هدهاشم  حوضو  هب  هک  اجنآ  زا  ییوجشناد 
شوماخ ددـصرد  يرگهئطوت  زکرم  حیحـص  صیخـشت  اب  یبالقنا  ناملـسم و  تلم  کی  هاـگآ  نادـجو  ناونع  هب  دـشاب  هتـشاد  دـناوتیمن 

یـسوساج زکرم  نیا  رد  هچنآ  دیـشخب . ققحت  یلم  هدارا  تساوخ و  کـی  هب  یـسوساجهنال  فرـصت  اـب  دـمآرب و  هنتف  ياههلعـش  نتخاـس 
کی بوکرـس  ناریا و  رب  اکیرما  هطلـس  ددجم  رارقتـسا  يارب  هک  تشاد  دوجو  ياهدرتسگ  ياههمانرب  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  دش  فشک 

ار رگید  گرزب  تیعقاو  کی  یـسوساج  هنال  دانـسا  دوب . ارجا  تسد  رد  هدش و  هدید  يدج  یکرادت  هاوخ  يدازآ  بلط و  لالقتـسا  تلم 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 867 

http://www.ghaemiyeh.com


کی هب  ار  حیحص  هار  طخ و  تسناوت  هک  دوب  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  قیقد  یسانش  نمـشد  يرایـشوه و  ینیبزیت ، نآ  تخاس و  نایامن 
. دنک نیمضت  ار  یمالسا  گرزب  بالقنا  رارمتسا  مود ،  بالقنا  عوقو  يارب  يزاس  هنیمز  اب  دنایامنب و  یبالقنا  تلم 

اکیرمآ یسوساج  هنال  ریخست  تقوم و  تلود 

اب ناگرزاب و  يدهم  سدنهم  يریزوتسخن  هب  تقوم  تلود  یلع  هاش  اضردمحا  هدنسیون : اکیرمآ  یسوساج  هنال  ریخـست  تقوم و  تلود 
دوـخ مکح  رد  ماـما  . درک راـک  هب  زاـغآ  بـالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  زور  ینعی 7  لاس 1357 ، هاـمنمهب  رد 15  ماماترـضح  یمـسر  مکح 

رد ناتقباوس  زا  هکیعالطا  مالـسا و  سدـقم  بتکم  هب  امـش  خـسار  نامیا  هب  هک  يدامتعا  بجوم  هب  دـندومرف ...« : ناـگرزاب  هب  باـطخ 
تلود لیکـشت  رومام  صاـخ  یهورگ  هب  یگتـسباو  و (  ( یبزح طـباورنتفرگ  رظن  رد  نودـب  ار  یلاـعبانج  مراد  یلم  یمالـسا و  تازراـبم 

اب ناشیا و  یـصخش  یبزحقئالع و  هب  هجوت  نودـب  ناگرزاب  يریزو  تسخن  هک  تسا  نآ  رگناـشن  ماـما  ترـضح  مکح  میاـمنیمتقوم . 
هب ار  یبالقنا  ياهورین  مدرم و  رظن  تسناوتن  ادـتبا ، نامه  زا  تقوم  تلود  درکلمع  اما  تسا  هتفرگ  تروص  يو  یبهذـم  قباوس  رب  دـیکات 

لاربیل حانج  دندوب . یلم  ههبج  یبهذم  ریغ  ای  يدازآ  تضهن   ) یبهذم زا  معا  لاربیل  حانج  زا  رتشیب  تقوم  تلود  ياضعا  . دـنک بلج  دوخ 
یلخاد دادبتسا  ار  بالقنا  هزرابم و  یلصا  لماع  تسا ـ  هتسب  اهنآ  هب  یناوارف  دیمااکیرمآ  داد  ناشن  ترافس  يهدش  اشفا  دانسا  اهدعب  هک   ـ
یخرب اهنت  هتـشادن و  روشک  یعاـمتجا  ـ  یـسایس راـتخاس  رد  نیداـینب  رییغت  هب  داـقتعا  نآ  رب  هوـالع  و  دنتـسنادیم . یجراـخ  رامعتـساهن  و 

زا دوـمنیم و  اـفتکا  قباـس  مـیژر  يـالاب  ياـههرهم  ضیوـعت  هـب  اـهنت  تقوـم  تـلود  ساـسا  نـیمه  رب  دنتـسنادیم . یفاـک  ار  تاحالـصا 
نودـب لاربیل  حانج  هاگدـید  رد  درکیمزیهرپ . اکیرمآ ، اب  ناریا  رباربان  یتسیلاـیرپما و  يهطبار  رد  رظن  دـیدجت  زا  هژیوهب  نیداـینبتارییغت 
یگریت زا  رطاخ  نیمه  هب  تسین  رـسیم  ناریا  ریظن  موس  ناهج  ياهروشک  ياربیگدـنز  یتسیلاـیرپما  يرادهیامرـس و  ياـهروشک  اـب  هطبار 

رب تقوم  تلود  یجراخ  تسایـس  ؛) دوب هدـش  مالعا  اهراب  هک   ) ماـما ترـضح  رظن  مغریلع  دنتـشاد و  ساره  تدـش  هب  اـکیرمآاب  طـباور 
نآ ردـقیلاع  يربهر  ناریا و  تلم  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  تفرگ  رارق  اـکیرمآاب  یماـظن  یتـح  یـسایس و  يداـصتقا  طـباور  ظـفح  ياـنبم 

هژیوهب فـلتخم و  ياـههنیمز  رد  یبـالقناياهحرط  يارجا  رظتنم  تسنادیم و  اـکیرمآ  هژیوهـب  رامعتـسا و  زا  ار  دوـخ  ياـهيراتفرگمامت 
زین یمالـسا و  یبـالقنا و  دارفا  ندـمآ  راـک  يور  اـکیرمآ و  اـب  هنارگرامثتـسا  هناـیوجدوس و  ، ربارباـن طـباور  فذـح  یجراـخ و  تساـیس 

تشادیمرب و ماگ  ریـسم  نیا  فالخ  تهجرد  لمع  رد  تقوم  تلود  اما  دوب . ناهج  شخبيدازآ  ياهتضهن  زا  تیامح  طاـبتراداجیا و 
نآ يدـمآراکان  زین  نیا  زا  شیپ  هک  دوب  ماگ  هب  ماگ  تسایـس   » یبالقنا ریغ  دـنک و  شورهکلب  یبـالقنا  ياـهحرط  هن  دـشیم ، ارجا  هچنآ 

بالقنايزوریپ یتح  هک  ییاج  ات  تشادن  موهفم  اکیرمآ  اب  هزرابم  تقوم  تلود  شنیب  رد  دوب . هدـش  هبرجت  یهاشمتـس  میژر  اب  هزرابمرد 
بالقنا طیارـش  اب  ار  دوخ  دـناوتب  هک  دوبن  یتلود  تقوم  تلود  تشادـنپیم  اکیرمآ  ترافـس  تاـماقم  اـب  تارکاذـم  يهجیتن  ار  یمالـسا 

دوخ يهنیباک  ناگرزابسدنهم  دزاس . هدروآرب  دندوب ـ  ییانبریز  تارییغت  یـساسا و  ياهراک  یپ  رد  هک  ار ـ  مدرمتاراظتنا  دهد و  قیبطت 
ار یبالقنا  عیرـس و  ياهراک  ماجنا  ییاناوت  تسا  تردق  رپ  يرزودـلوبهک  هر ،   ) ماما فالخ  رب  هک  دوب  هدرک  هیبشت  ینگاو  سکلوف  هب  ار 

اکیرمآ اب  فیعـض  دروخرب  نمـض  هک  تقوم  تلود  یبالقنا  ریغ  فیعـض و  درکلمع  نیا  تشاد  نآ  زا  ییاضاقت  نینچمه  دـیابن  درادـن و 
يهرکیپ رد  ذوفن  يارب  گرزب  ياهچیرداـکیرمآ  اـت  دـش  ثعاـب  تشاد  یبـالقنا  ياـهداهن  ربارب  رد  ار  يدـنت  عضاوم  هاـش  میژر  لـماوعو 

هراب نیا  رد  ییاکیرمآ  ناسوساج  زا  یکی  تفرگ  راک  هب  تقوم  تلود  هب  ندـش  کیدزنيارب  ار  دوخ  ناوت  یمامت  نیاربانب  دـبایب . بالقنا 
تـسد هب  ام  يارب  رتهب  تیعقوم  کی  هک  دوب  دهاوخنانچ  یـسایس  يداصتقا ـ  طباور  دنک ، ادیپ  ماود  تقوم  تلود   ) تلود نیا  رگا   » هتفگ

تکراـشم بـالقنا  ياـههتیمکرد  روـضح  قـیرط  زا  بـالقنا  ظـفح  يارب  مدرم  یـسایس  تکراـشم  زا  هک  تقوـم  تـلود  دروآ ». دـهاوخ 
خرچ يـال  بوچ  ناونع  اـب  ناراـکتیانج  يهمکاـحم  يارب  بـالقنا  ياـههاگدادزین  یگدـنزاس و  داـهج  رد  تکرـش  اـب  مدرم  يداـصتقا 

دـض ربارب  رد  تلود  نیا  هک  تفگدـیاب  بجعت  لاـمک  اـب  تخاـتیم و  یبـالقنا  ياـهداهن  نیا  هب  تدـش  هب  درکیم ، داـی  نتـشاذگتلود 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 868 

http://www.ghaemiyeh.com


نمکرت ناتسدرک و  يادهش  دادعت  رب  زور  ره  هک  یلاح  رد  دوب . هتفرگ  شیپ  ردار  هرکاذم  تسایس  یمالسا  يروهمج  نانمـشد  بالقنا و 
هک تین  نسح  تأیه  نداتـسرف  اب  تقوم  تلود  درکیم ، مکحتـسم  یحاون  نیا  رد  ار  دوخ  ياههاگیاپ  بالقنادض  دشیم و  هدوزفا  ارحص 
زا هدافتـسا  اب  زین  اکیرمآ  تخیریم و  بالقنا  دـض  بایـسآ  هب  بآ  دـشیم ، بالقنا  دـض  ياوق  دـیدجت  یـشکتقو و  بجوم  لـمع  رد 
زا ناتـسدرک  رد  ریگرد  یبالقنا  ياهورین  هکیلاح  رد  درکیم . رتمکحم  ار  دوخ  ياپ  ياـج  زور ، هب  زور  تقوم  تلود  حـماست  لـهاست و 
هک ار  ینرق  دیهـش   » شترا داتـس  سیئر  هناعطاق  تامادقا  یناسرکمک و  ياج  هب  تقوم  تلود  دندرکیم ، کمک  ياضاقت  تقوم  تلود 

ترهـش يرنوسامارف  هب  هکار  يدرف  درک و  ضیوعت  دوب ، هدیـشک  يدایز  تامحز  بالقنا  ظـفح  روشک و  یـضرا  تیماـمت  زا  عاـفد  يارب 
تخیرگ روشک  زا  تنایخ  تلع  هب  اهدعب  هک  یندم  . » دـش ناتـسدرک  رادناتـسا  ، دوب ياهدوت  هک  یـسنوی  . » درک بوصنم  وا  ياج  هب  تشاد 

همه نیا  اـب  دـش . تقوـم  تلود  يوگنخـس  ، دـش موـکحم  دـبا  سبح  هب  یـسوساج  مرج  هـب  اهدـعب  هـک  ماـظتنا  ریما   » ناتـسزوخرادناتسا و
مـشچ رد  راـخ  تقوم  تلود  لاـمعا  ربارب  رد  یبـالقنا  ياـهورین  تدـحو  ظـفح  رب  ینبم  هر   ) ماـما روتـسد  مارتـحا  هب  بـالقنا  نارادـفرط 

راک نیاو  دـنداد  هانپ  يو  هب  هاش  يهجلاـعم  اوادـم و  يهناـهب  هب  اـهییاکیرمآ  یطیارـش  نینچ  رد  دـندرک . هشیپ  ربص  ولگ ، رد  ناوختـساو 
. دادن ماجنا  يرثؤم  کیتاملپید  تیلاعف  یتح  مادـقا  نیاربارب  رد  تقوم  تلود  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  درک . زیربل  ار  ناریا  تلم  ربص  يهساک 

هجوت نودب  تقوم  تلود  اما  دندرک ؛ ضارتعا  تدشهب  اکیرمآ  ناریا و  نیب  يرامعتسا  ياهدادرارق  هب  نابآ 1358 ه.ش  رد 7  ینیمخ  ماما 
يهناراـکشزاستکرح تشادیم  زاربا  يوروش  رطخ  زا  ار  دوـخ  يهمهاو  رتـشیب  دوـب و  اـکیرمآ  اـب  هطبار  دوـبهب  یپ  رد  ضارتـعا  نیا  هب 

رد هارمه  تایه  تقوم و  تلود  يهجراخ  ریزو   ) يدزی میهاربا  (، ریزو تسخن   ) ناگرزاب سدـنهم  هک  تفر  شیپ  اجنآ  هب  اـت  تقوم  تلود 
اب مین  تعاس و  کیتدم  هب  هدرک و  تاقالم  دیفـس ـ  خاک  یلم  تینما  رواشم  یکـسنیژرب ـ  اب  ریازجلا  لالقتـسانشج  رد  نابآ 1358 ،  11
(، اکیرمآ تقو  يهجراخ  ریزو   ) سنو سوریاس  فالخ  رب  یمالـسابالقنا  عوقو  نامز  رد  هک  دوب  يدرف  یکـسنیژرب  دـندرک . هرکاذـم  وا 

يهتفگ هب  تاقالم  نیاهکنآ  بلاج  دوب . ناریا  بالقنا  زا  يریگشیپ  يارب  یماظن  ياـتدوک  رادـفرط  بـالقنا و  یماظنبوکرـس  راتـساوخ 
تلود ياضعا  رادید  اکیرمآ و  يوس  زا  هاش  شریذپ  کش  نودـب  تفرگتروص  ناگرزاب  ياضاقت  هب  هکلب  وا  ياضاقت  هب  هن  یکـسنیژرب 

وریپ ناملسم  نایوجـشناديوس  زا  یـسوساج  يهنال  ریخـست  يهدننک  عیرـست  لماع  ود  اکیرمآ ، روهمج  سیئر  یلمتینما  رواشم  اب  تقوم 
روصت نانآ  تخیگنارب و  ناریا  رد  ار  یبالقنا  ياهورین  مشخ  نیاربانبو  دوب  شزاس  فدارتم  اکیرمآ  اب  هرکاذـم  تاـقالم و  دوب . ماـما  طـخ 

رد هاش  شریذـپ  ینامزمه  ، دزیم نماد  اهینارگن  هب  هک  هچنآ  تسا  ناریا  رد  دادرم 1332  ياتدوک 28  رارکت  لابندهب  اکیرمآ  هک  دندرک 
رد زین  ماما  دادافعتسا و  اکیرمآ ، ترافس  لاغشا  زا  سپ  زور  کی  ینعی  نابآ 1358 ، رد 14  تقوم  تلود  دوب . ریازجلا  تاقالم  اکیرمآ و 

ار نوناـق  هدـعاق و  زا  جراـخ  تامادـقا  نیا  ارگیلم  يدازآتضهن و  ياـضعا  هـک  دوـب  صخـشم  دـندرک . لوـبق  ار  افعتـسا  نـیا  ناـبآ   15
تیلوؤسم رظن  زا  هک  تقوم  تلود  : » دیوگیم دروم  نیا  رد  دوخ  ناگرزاب  دندرکیم . یقلت  تلود  رومارد  هلخادم  ار  نآ  دنتفریذپیمن و 

فرـصت  ) لمعنیا فلاـخم  تسناوتیمن  یللملانیب  تادـهعت  قبط  یجراـخ  عاـبتا  ناگدـنیامنقوقح و  ظـفح  تکلمم و  یـسایس  يرادا و 
ناگرزاب هتبلا  درکن ». زاربا  هنیمز  نیا  رد  یمادـقا  هیمالعا و  هنوگچـیه  ، دوب هتفرگ  افعتـسا  هب  میمـصت  ًالبق  نوچ  دـشابن ، اکیرمآ ) تراـفس 

دنهدیم و ماجنا  نایوجشناد  نیا  هک  تسا  یفالخ  تشز و  رایسب  لمع  نیا  : » دیوگیم يرگید  يریگعضوم  رد  يریگناگورگ  يهرابرد 
نایوجشناد يهدنیآ  لاح و  یلبق و  ياهيرگاشفا  تسا  زیچ  همه  ماما و  مالـسا  بالقنا  دض  اهنآ  لمع  دنتـسه و  فلاخم  لمع  نیااب  همه 

مادـقا زا  هناعطاق  ، دـمآ لبق  شخب  رد  هک  ینانخـس  یط  ماما  هک  تفرگیم  تروص  یلاح  رد  تاراـهظا  نیا  تسا »  غورد  نآ  زا  يرادـقم 
دض رب  دنت  رایسب  يریباعت  زا  يدراوم  رد  ناگرزاب  سدنهم  دندشنانآ . ياهيرگاشفا  موادت  راتساوخ  یتح  دندرک و  ینابیتشپ  نایوجشناد 
هک ییاهنیا  دنناطیـش ... طخ  ماما  طخ  دـنراذگیم  ار  ناشدوخ  مسا   » تفگ نانآ  هب  باـطخ  راـبکی  هلمج  زاو  درک  هدافتـسا  نایوجـشناد 

دنهاوخیم هک  دنتـسه  اکیرمآ  ويوروش  نامه  روماـم  دـنبالقنا . دـض  اـهنیا  میتفر  شزاـس  هار  میتفر و  جـک  هار  اـکیرمآاب  اـم  دـنیوگیم 
یتاعوبطم يهبحاصم  یط  هثداـح  زا  دـعب  زور  رد  تقوم ،  تلود  يهجراـخ  روما  ریزو   ) يدزی رتکد  رگید ، يوس  زا  دـنزادنیب ». فـالتخا 
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زاربا ياهثداح  نینچ  عوقو  زا  تلود  ناونعهب  تسا ..  یجراخ  عابتا  ناـج  لاـم و  ظـفح  هب  فظوم  یمالـسا  يروهمج  تلود  : » دـیوگیم
یعـس یـسوساج  يهنال  ریخـستنایرج  زا  ماما  ترـضح  مدرم و  مومع  تیامح  هب  هجوت  اب  یکریز و  اب  يدزی  رتکد  هتبلا  مینکیم »  فسات 
خـساپ هب  اهییاکیرمآ  نوچ   » تفگ دـناوخ و  تلود  زا  تیامح  ار  یمادـقا  نینچو  دـهدن  رارق  نایرج  نیا  لباقم  رد  نادـنچ  ار  دوخ  درک 

ارچ  » هک درک  هلگ  مدرم  زا  یتح  و  دـناهدرک ». ترافـس  لاغـشا  هب  مادـقا  نایوجـشناد  ، دـناهدادن تبثم  خـساپ  هاش  دادرتسا  يهرابرد  تلود 
ندرک بولطم  هب  هرداصم  مادـقا  نیا  زا  يو  فدـه  هک  دوبن  یکـش  یلو  دـندرکن »؟ تارهاظت  ضارتعا و  مدرم  تفر  اکیرمآ  هب  هاش  یتقو 

اکیرمآ تایانج  هب  ضارتعاهکنآ  لاح  دوب ، اکیرمآ  رد  هاش  روضح  هب  ضارتعا  هب  نآ  میظع  فادـها  نتخاس  دودـحم  ویبالقنا  مادـقا  نیا 
ياقآ هکنآ  بلاج  تشادـن  رارق  يدزی  رتکد  ياقآ  هجوت  دروم  هک  دوب  يرتمهمفادـها  اکیرمآ ، هب  ناگتـسباو  تیهام  ياـشفا  ناریا و  رد 

زا سپ  لاس  يو 23  دومن . نایب  ـ  درکیم ناـمتک  ار  نآ  اـهلاس  هک  هعقاو ـ  نیا  دروم  رد  ار  دوخ  یعقاو  تارظن  دـعب ، اـهلاس  يدزی  رتکد 
ناریا لخاد  ردتردق  يزاب  رد  یـسایس  ياهفدـه  رارقتـسا  ناریا  رد  يریگناگورگ  فادـها  زا  یکی   » تفگ ياهبحاصم  یط  هعقاو  نیا 

هک یناسک  دننک ... هدافتـسا  هورگ  کی  يهطلـس  رارقتـسا و  عفن  هب  یـسایسيزاب  رد  دننک و  طقاس  ار  تقوم  تلود  هکنیا  يارب  تسا  هدوب 
ار یـسایس  ياهیگدـیچیپ  دـندوبناوج و  دارفا  نـیا  ناـمز  نآ  دـناهدرب . یپ  دوـخ  راـک  یلـصاحیب  هـب  دـندروآ ، دوـجوهبار  هثداـح  نـیا 
.« دننکیمدقن ار  نآ  نونکا  هدوب و  فالخ  دندرک  هک  يراک  دناهدرب ، یپ  هبرجت  رثا  رب  دناهدرکادیپ ، ملع  هبرجت و  هک  الاح  دنتسنادیمن و 

فذح میداد  ماجنا  تقوم  تلود  درکلمع  زا  هکیفیـصوت  اب  اریز  تسناد  تسرد  يدح  ات  ار  يدزی  رتکد  نانخـس  لوا  شخب  ناوتب  دـیاش 
، درک تقفاومناشیا  اب  ناوتیمن  ًاعطق  ترافس  لاغشا  یلصاحیب  دروم  رد  اما  دش ؛ بالقنا  يایحاو  موادت  بجوم  ناریا  رد  تردق  زا  نانآ 
زا عاـفد  يارب  مدرم  ددـجم  جیـسب  بـالقنا و  ناـیرج  موادـت  ترافـس  دانــسا  ياـشفا  ناـهج  ناریا و  رد  اـکیرمآ  يهـنمیه  تسکــش  اریز 

نیرتـمهمزا دریگیم ـ  رارق  ثـحب  دروـم  دوـخ  ياـج  هـب  هـک  رگید ـ  لـیاسم  يرایــسب  یبـالقنا و  ياــهورینتیمکاح  نآ  ياهدرواتــسد 
ار مادـقا  نیا  یبالقنا  ياهورین  یخرب  زین ، تقوم  تلود  يافعتـسا  تلع  يهرابرد  اـما  تسا  هدوب  یـسوساج  يهنـال  ریخـست  ياهدرواتـسد 
هک دندوب  رواب  نیا  رب  نانآ  دوب ، هدرکدر  ار  ناگرزاب  تلود  يافعتـسا  اهراب  ماما  هکنآ  هب  هجوت  اب  دندقتعم  دننادیم و  یـسایس  دنفرتکی 

ییاکیرمآ و ناسوساج  يدازآ  هلمج  زا  یطورش  طرش و  نتـشاذگ  اب  رابنیا  دناوتیمتقوم  تلود  داتفا . دهاوخ  یقافتا  نینچ  زین  راب  نیا 
انب هکارچ  دش . یثنخ  ماما  يرایـشوه  اب  دنفرتنیا  اما  ددرگزاب . تردق  هب  هرابود  روشک ، روما  رد  یبالقنا  ياهورین  يهلخادـم  زا  ییاهرزین 

دوـخ تاـقالم  هیجوـت  رد  يو  هک  یتاحیـضوت  تقوـم و  تلود  سیئر   » يهبحاـصم زا  ماـما  ، اـهینیئوخ يوـسوم  مالـسالاۀجح  يهتفگ  هـب 
قاتا رد  يریزوتسخن  رد  نم  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  ینیمخ  دمحادیس  جاح  موحرم  دندیسریم . رظن  هب  تحاران  دوب  هداد  یکسنیژرب  » اب

تفگیعناص ياقآ  دنتساوخ . میـسیب  فرط  نآ  زا  مدوب  هدمآ  نارهت  هب  هک  ارم  دنتفرگسامت و  مق  زا  هک  مدوب  یباحـس  رتکد  ناگرزاب و 
لوبق ار  ام  يافعتـسا  ماما  هک  تسا  مولعم  دـنتفگیم ، ناگرزابو  یباحـس  مدرواین  مدوخ  يور  هب  نم  تفریذـپ  ار  ناگرزاب  يافعتـسا  ماـما 

توکـس نم  تساهییاکیرمآيدازآ  اهنآ ، زا  یکی  هک  میراذگب  طورـش  طرـش و  تیلوؤسم  ددجم  شریذپ  ياربدـیاب  ام  یلو  دـننکیمن ،
هکدننک دـعاقتم  ار  ماما  ات  دـندوب ، هداتفا  اپ  تسد و  هب  یعمج  هنوگچ  هک  میدوب  دـهاشهمه  ام  مدـمآ  نوریب  اهنآ  قاتا  زا  طقف  مدوب  هدرک 
اهتدم هک  ینایرج  عفن  هب  ار  عاضوا  لرتنک  دوش و  هنحـصدراو  يرتشیب  توق  ددـجم و  دـییأت  اب  تقوم  تلود  ًاتجیتن  دریذـپن و  ار  افعتـسا 

ریثأت ناشیا  رد  اهتکرحهنوگنیا  هک  دـندوب  نآ  زا  رترایـشوه  ماـما  اـما  دـنریگ . تسد  هب  هراـبود  دـندوب ، هدرکيراذگهیامرـس  نآ  يارب 
هدیسر هجیتن  نیا  هب  لبق  اهتدم  زا  شناتسود  ناگرزاب و  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  یناجنسفر  یمشاه  نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  اما  دنک ».

هک ار  يزیچ  ای  درکیمدروخرب و  یلکـشم  هب  تقو  ره  دمآیم ، تاسلج  هب  هک  ناگرزاب  سدنهم  ياقآ  دـننکراک . دـنناوتیمن  هک  دـندوب 
ـ  درکیم ینارنخــس  اــم  زا  یــسک  رگا  دــینک  ضرف  اــی  دــینک ». هرادا  دــییایبناتدوخ   » تـفگیم مــیدرکیمن  بیوــصت  تساوــخیم 

منکیمن و راک  نم   » تفگیم دـشیم و  ینابـصعتخس  ناشیا  دـندرکیم ـ  داقتنا  یهاگ  هک  یتشهب  دیهـش  ياهنماخ و  هللاتیآصوصخب 
زا دعب  دندوب . هداد  ناگربخرد  هیقف  تیالو  يهلأسم  بیوصت  رطاخ  هب  ار  یلبق  يافعتـسا  میتشاد  هشیمهاهزیچ  نیا  زا  منک »  راک  مناوتیمن 
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دندوب هدیبسچن  تلود  هب  یلیخ  اهنآ  هک  مراد  لوبق  دندنام ... دوب و  هدش  فیلکت  . دننک راک  هک  دـندشن  مرگلد  رگید  اهنیا  مه  هیقف  تیالو 
هب ینعی  هلب  مرظن  هب  باوج  درک ؟ راداو  ار  نایاقآ  هنال  لاغـشا  يهیـضق  عقاو  رد  لاؤس  میورب  رانک  دـیهدب  هزاجا  اـم  هب  دـنتفگیم  هشیمهو 

دنتـسناوتیمن هک  دوـب  مه  یطیارـش  دـندوب و  هدرک  ادـیپ  افعتـسا  يارب  مه  يرتـهب  يهناـهب  دـنناوتیمن . رگید  دـندید  هک  دندیـسر  ییاـج 
نآ درکلمع  تقوم و  تلود  هب  حیرـصيهراشا  دـعب ، لاـس  رد  سلجم  هب  ییاـجر  دیهـش  تلود  یفرعم  ناـیرج  رد  ماـما  دوـخ  دـننکراک ».

عطاق هک  یتلود  کـی  دـیاب  لوا  زا  میدرک  اـطخ  مداد  رارق  ار  تقوم  تلود  مدرکیم  روصت  نم  هک  یمازلا  بسح  هب  مه  لوا  زا  : » دـندومن
میناوتب انـشآمیناوتب  هک  ار  يدرف  میتشادن  ام  تقو  نآ  اهتنم  دناوتن ، هک  یتلود  کی  هن  دنک  هرادا  ارتکلمم  دـناوتب  دـشاب و  ناوج  دـشاب و 

طوقس نآهب  ضارتعا  رد  یـسوساج و  يهنال  لاغـشا  زا  سپ  زور  ود  اهنت  تقوم  تلود  لاحره  هب  دش ». اطخ  دش و  باختنا  مینک  باختنا 
نانآ زا  یکی  هچنانچ  دنراد ، ناعذا  تقوم  تلود  طوقسرب  نآ  لاغشا  ترافـس و  هب  هلمح  میقتـسم  ریثأت  رب  زین  یجراخ  نارظان  یتح  درک .

هدز گرزب  مادـقا  نیا  هب  تسد  ناگرزاب  یجراخ  تسایـس  درکلمع و  هب  تبـسن  ضارتعا  ای  تفلاخم و  دـصق  هب  هک  یناـسک  : » دـیوگیم
هدرک و يریگهراـنک  هلـصافالب  ناـگرزاب  تلود  دـنتفای و  تسد  دنتـشاد ، راـظتنا  ناـشدوخهک  هچنآ  زا  رتقیمع  رتعیرـس و  یلیخ  دـندوب ،
زا دعب  هک  یلکش  هب  دنتخاس ، شاف  دوب  اکیرمآ  تلود  ابیناریا  تاماقم  طابترا  هب  طوبرم  هک  ار  هچنآ  هدننکلاغشا  یمالـسا  زرابم  ناناوج 

سراف يرازگربخ  عبنم : دندرک ». كرت  ار  روشک  تقوم  تلود  هبهتسباو  دارفا  زا  يرایسب  نآ 

یسوساج هنال  ریخست  نایرج  رد  ینیمخ  ماما  ترضح  ياهيریگعضوم 

يروحم يدیلک و  شقن  کشیب  یلع  هاش  اضردمحا  هدنسیون : یسوساج  هنال  ریخـست  نایرج  رد  ینیمخ  ماما  ترـضح  ياهيریگعـضوم 
عضاوم تیعضو و  یسررب  نایرج  رد  دیاب  هک  تسا  ياهلاسم  نیلوا  نارهت  رد  اکیرمآ  یسوساج  هنال  ریخـست  نایرج  رد  هر   ) ماما ترـضح 

لاس 1341 ه.ش زا  ینلع  روطهب  یمالسا  تضهن  زاغآ  زا  هر   ) ماما ترضح  دریگ . رارق  یسررب  دروم  ریخـست ، نایرج  رد  دوجوم  ياهورین 
اکیرمآ و هدـناشن  تسد  رکون و  ناونع  هب  ار  قباس  هاش  هشیمه  تفای  رگید  ياهولج  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  هحیال  اـب  تفلاـخم  اـب  هک 

دهاش نویـسالوتیپاک  نوناـق  بیوصت  ناـیرج  رد  ار  هلاـسم  نیا  جوا  دادیم . رارق  هلمح  دروم  روشک ، رد  اـهنآ  ياههتـساوخ  يارجا  لـماع 
تینوصم زا  ناریا  نیناوـق  ربارب  رد  دنتـشادتماقا ، ناریا  رد  هک  ناـنآ  ناگتـسباو  اـکیرمآ و  شترا  دارفا  هیلک  نوناـق  نیا  ساـسا  رب  میدوـب 

تـساوخزاب قح  ناریا  ياههاگداد  دـندوب و  فاعم  ناریا  نیناوق  لومـش  زا  مرج  باکتراتروص  رد  هدوب و  رادروخرب  کیتاملپید  لـماک 
تفر نیب  زا  ناریا  تمظع  : » دندومرفینانخـس رد  ناشیا  تشاد  یپ  رد  ار  هر   ) ماـما ترـضح  يروف  شنکاو  نوناـق  نیا  دنتـشادن . ار  ناـنآ 

داهنـشیپهب سلجم  دینادیم  تساکیرمآ ...  لاغـشا  رد  ناریا  رگم  میتسه  هرمعتـسمام  رگم  دش . بوکیاپ  ام  تزع  تفر  تسد  زا  لالقتـسا 
دعب ياهلاس  رد  یهاشنهاش  میژر  اب  ماما  هزرابم  دنور  دومنناریا .» ندوب  هرمعتسم  هب  رارقا  درک ؟ اضما  ار  ناریا  تلم  یگدرب  دنـس  تلود 
رانک رد  ناشیاهک  ياهنوگ  هب  درکیم . يوریپ  یـشم  طـخ  نیا  زا  هتـشذگ  دـننام  زین  نمهب 1357 ه.ش  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اـت  و 

هب زین  يو  كرحم  هاش و  زا  تیامح  یجراخ  لماع  نیرتگرزبناونع  هب  اکیرمآ ، تلود  اب  يو  هداتفا  بقع  ياهتسایـس  هاش و  اب  تفلاخم 
شیپ لباق  لحار  ماما  يوس  زا  نارهت  رد  یـسوساج  يهنال  ریخـست  ییوجـشناد  یمدرم ـ  تکرح  دـییأت  نیاربانب  . دـندرکیم هزرابم  تدـش 

. دوش هدنک  روشک  زا  زین  اکیرمآ )  ) رامعتسا يهشیر  وا ،) میژر  هاش و  ) دادبتـسا رب  هوالع  ات  دش  بجوم  یتکرح  نینچ  اریز  تسا  هدوب  ینیب 
لابند هب  ماما  دناهتـسناد . لوابالقنا  زا  رتگرزب  یبالقنا  ار  یـسوساج  هنال  ریخـست  ماما  ارچ  هک  تفایرد  ناوتیم  هلاـسم  نیمه  هب  هجوت  اـب 

للع حیرـشت  هب  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  ییاکیرمآ  دض  عضاومنانچمه  ترافـس  فرـصت  هب  یهتنم  ياههام  رد  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ 
اب هبحاصم  رد  تشهبیدرا 58  رد  ماما  ترضح  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  روپ  یمشتحم  مالـسالاۀجح  دنتخادرپیماکیرمآ . اب  دوخ  تفلاخم 

نامزاس رـس  تشپ  ار  دوخ  اهزور ، نیا  نایرج  رد  اکیرمآ  لامع  تسا  رطخ  نیرتگرزب  اکیرمآ  مسیلایرپما  : دـندومرف دـنومول »  » يهماـنزور
یتنطلـس میژر  ناراکردنا  تسد  یخرب  قباس و  هاش  يارب  مادعا  مکح  رودـصزا  اکیرمآ  هجراخ  ریزو  ... دـناهدرک ناهنپ  نیغورد  یبهذـم 
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عیاقو نیا  درک . موکحم  دوب ، هدـش  ماجنا  ناریارد  هک  ار  ییاهمادـعا  ارآ  قافتا  هب  اکیرمآ  يانـس  رگید ، فرط  زا  درک . فسات  راهظا  هاش 
ماـما دوبهتـشذگن . ناریا  رد  یمالـسا  يروـهمج  تموـکح  زا  هاـم  هس  زا  شیب  زوـنه  هک  یماـگنهینعی  داد ، خر  لاـس 58  تشهبیدرا  رد 

ینابیتشپ شیاهرکون  زا  دنکن ، فسات  راهظا  اهادیوه  مادعا  زارگا  اکیرمآ  دندومرف ، راهظا  دندرک و  تفلاخم  ًادیدش  اکیرمآ  اب  هلـصافالب 
اکیرمآ لباقم  رد  ماما  ياهيریگعـضوم  دننک ». رکـشت  ام  زا  هدـش  هاتوک  ناریا  زا  ناشتـسد  هک  اهتردـقربا  میرادـن  عقوت  ام  تسا  هدرکن 

طباور تاـشامم و  رادفرط  تـلود  نـیا  تاــماقم  تـفرگیم  رارق  تقوـم  تـلود  ياههاگدــید  اــب  لــباقت  رد  دوـب و  عطاــق  حــیرص و 
تلود یبالقنا  يریگعـضوم  مدـع  تاشامم و  زا  هک  ماـما  طـخ  وریپ  نایوجـشناد  رگید ، يوس  زا  دـندوب . روشک  نیا  اـب  هنـسحکیتاملپید 

يدیلک و شقن  ناریا  زور  نآ  يهعماج  تالوحت  رد  هر ،   ) ماما ترضح  ياههاگدیدزا  يوریپ  اب  ات  دندرکیم  شالت  دندوب ، نارگن  تقوم 
دهاوخ یسررب  تقوم  تلود  ماما و  طخوریپ  نایوجشناد  عضاوم  یـسررب  ماگنه  لصف و  نیا  يهلابند  رد  لئاسم  نیا  دننک . افیا  اریـساسا 

زا یهاگآان  دوب ، هدرک  ددرم  یـسوساج  يهنال  لاغـشا  مدـع  ای  لاغـشا  دروم  رد  ار  ماماطخ  وریپ  نایوجـشناد  هک  هچنآ  نایم  نیا  رد  دـش .
هب اهینیئوخ  يوسوم  دشلح . اهینیئوخ  يوسوم  نیملسملاو  مالسالاۀجح  تارظن  زا  هدافتسا  اب  زین  لکـشم  نیا  دوب . ماما  ترـضحعضوم 

ترضح امش  رظن  هب  هک  دندیسرپ  نایوجشناد  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  يو  دنکیم . ینابیتشپ  راک  نیا  زا  ماما  هک  داد  نانیمطا  نایوجـشناد 
.« دوب دـنهاوخ  قفاوم  ًاعطق  ناشیاهک  متفرگ  هجیتن  نینچ  یهاتوک  لـیلحت  نمـض  رد  هدـنب  هن  اـی  دوب  دـنهاوخ  قفاوم  یمادـقانینچ  اـب  ماـما 

روطنیا ماما  تارظن  يهعومجم  زا  اـم  دـنتفگیم ، اـهینیئوخ  ياـقآ  : » دـیوگیم دروم  نیا  رد  ماـما  طـخ  وریپ  نایوجـشناد  زا  يداـمادریم 
دنناوـتن یتاروـظحم  لـیلد  هب  ًـالامتحا  دوـش ، لاؤـس  ناـشیا  زا  رگا  اـما  دنـشاب ، هتـشاد  دـیابن  ـ ًاتدـعاق یتفلاـخم ـ  ماـما  هک  مـینکیم  كرد 

راک نیا  ماجنا  يارب  نانآ  ات  دـش  ثعاب  ماما  بناج  زا  رگید  هنادنمـشوه  تکرح  کی  اما  تسین »  لاؤس  هب  جایتحا  دـننک و  تقفاوممـالعا 
هک دنداد  ناریا  تلم  هب  یمایپ  نابآ 1358 ، خیرات 10  رد  ماما  ترضح  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  روپ  یمشتحم  مالسالاۀجح  دنوش . نئمطم 

ماما دندیناشوپ . لمع  يهماج  نآ  هب  دندرک و  تفایرد  ار  مایپ  هعماج  ناهاگآ  نیا  و  دش ، ناملسم  نایوجشناد  يارب  نیون  یتکرحزاغآرس 
هیلع ار  دوخ  تـالمح  ماـمت  تردـق  اـب  هک  تسا  هینید  مولع  نیلـصحم  نایهاگـشناد و  نازوـمآشنادرب  دـندومرف : ماـیپ  نآ  زا  یـشخب  رد 

، رگید راـب  ار  گرزب  يهئطوت  نیا  دـنیامن و  راـکتیانج  عولخم  هاـش  نیادادرتـسا  هب  راداو  ار  اـکیرمآ  هداد و  شرتـسگ  لیئارـسا  اـکیرمآ و 
ـ  رتراک یلم  تینمارواشم  یکـسنیژرب ـ  اب  تقوم ـ  تلود  سیئر  ناگرزاب ـ  تاـقالم  ربخ  راـشتنا  اـب  هک  ماـما  ماـیپ  دـننکموکحم ». ًادـیدش 
رد يدامادریم  نسحم  دش . یقلت  عطاق  یبالقنا و  يراک  ماجنا  ياربراکـشآ  یمایپ  دـننام  هب  یبالقنا  ياهورین  بناج  زا  دوب ، هدـش  نامزمه 
رب هک  دـنتفگ  ياهلمج  نـینچ  ماـیپ ـ  نآ  رد  هـک ـ  دـنداد  یماـیپ  ماـما  ناـبآ  زا 13  لـبق  زور  هس  ود  مـنکیم  رکف  : » دـیوگیم دروـم  نـیا 

عولخم هاش  دادرتسا  ناهاوخ  دـنهد و  شرتسگ  اکیرمآ  هیلع  ار  دوخ  تالمح  هک  تسا  ینید  مولع  بـالط  نازومآشناد و  نایوجـشناد و 
میدرک قیقحت  هک  ًادـعب  یلو  دـناهدرک ، نایبار  ناشرظن  روطنیا  ماما  هدـش و  هتفگ  ماما  هب  عوضوم  هک  دوب  نیا  نامروصت  ادـتبا  اـم  . دـنوش

رد مینکب  ارراکنیا  رگا  هک  درک  رتنئمطم  ار  ام  مایپ  نیا  لاح  ره  هب  دـناهدوبن . علطم  هلاسم  زا  ماماو  تسا  هدوبن  روطنیا  هک  دـش  صخـشم 
راظتنا هک  روطنامه  تیاهن  رد  دندرک . تیامح  ماما  ترـضح  دـش  مادـقا  هک  مه  یتقو  تسین و  ماما  ياههتـساوخ  اههاگدـید و  اب  ضراعت 

هک دـنیوگیم  نایوجـشناد  هب  ینیمخ  اقآدـمحا  جاح  موحرم  ندـش  هطـساو  اب  هدرکدـییات و  ار  تکرح  لصا  هر   ) ماـما ترـضح  تفریم 
نایوجشناد درکلمع  رب  دییات  رهم  ماما  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  روپ  یمشتحم  مالـسالاۀجح  دیرادهگن ». مکحم  دیاهتفرگ ، ار  ییاج  بوخ 

هب دناهدرک و  تفایرد  هاگآ  نویناحور  نایوجـشناد و  دندوب ، هداد  لبق  زور  هس  هک  ار  یمایپ  هک  دـندش  لاحـشوخ  دـندز و  ماما  طخ  وریپ 
بالقنا ربهر  ناونع  هب   ، هر  ) ینیمخ ماما  : » دنیوگیم ماما  ترضح  درکلمع  دروم  رد  زین  اقآدمحا  جاح  موحرم  دناهتـشاذگ ». لمع  هلحرم 

رامـشیب تاـیانج  لـباقم  رد  تلم  یعیبط  شنکاو  ار  ناـنآ  لـمع  ودرک  تیاـمح  نایوجـشناد  هناعاجـش  مادـقا  زا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن 
. دیـسر جوا  هب  ماما  ترـضح  يرابکتـسادض  یبالقنا و  عضاوم  تقوم و  تلود  راکشزاس  هاگدـید  داضت  ناـیم  نیا  رد  تسناد »  اـکیرمآ 

ربارب رد  تدش  هب  یسوساج  هنال  لاغشا  نایرج  رد  دندوب ، هدرک  لمحت  ار  تقوم  تلود  لاربیل  ورهنایم و  ياههاگدید  نامز  نآ  ات  هک  ماما 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 872 

http://www.ghaemiyeh.com


ات دوشیم  یسررب  دراد ، صاصتخا  تقوم  تلود  درکلمع  یـسررب  هب  هک  يدعب  شخب  رد  لیاسم  نیا  دندرک . يریگعـضوم  تقوم  تلود 
موحرم تسا  زومآتربع  یندـناوخ و  تقوم  تلود  ربارب  رد  ماما  عضاوم  یـسررب  اما  تفرگیم  هشیر  اـجک  زا  داـضت  نیا  هک  دوش  نشور 

تقوم تلود  يریزو  تسخن  زا  ترافـس  ریخـست   ) زور نآ  يادرف  ناگرزاب  سدنهم  ياقآ  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  ینیمخ  اقآ  دـمحاجاح 
ياروش هب  روشک  هرادا  تیلوؤسم  تفرگ و  رارق  لوبق  دروم  مامايوس  زا  ًاعیرـس  ياهدـع  تطاسو  مغریلع  ناشیا  يافعتـسا  داد و  افعتـسا 

دریذـپن و ار  افعتـسا  هک  دـننک  دـعاقتمار  ماما  ات  دـندوب  هداتفا  اپ  تسد و  هب  یعمج  هنوگچ  هک  میدوب  دـهاش  همه  ام  .... دـشلوحم بالقنا 
هیامرـس نآ  يارب  اهتدـم  هک  ینایرج  عفن  هب  ار  عاضوا  لرتنک  دوش و  هنحـص  دراو  يرتشیبتوق  ددـجم و  دـییات  اـب  تقوم  تلود  ًاـتجیتن ،

مالـسالاۀجح دنک ». ریثات  ناشیا  رد  اهتکرح  هنوگنیا  هکدندوب  نآ  زا  رترایـشوه  ماما  اما  دنریگ . تسد  هب  هرابود  دندوب ، هدرک  يراذگ 
ناگرزاب تلود  يافعتسا  یـسوساج و  هنال  ریخـست  نایرج  رد  هک  ـ  ار بالقنا  ياهنامرآ  اب  تقوم  تلود  یگناگیب  زین  اهینیئوخ  يوسوم 

هر  ) ماما ترـضح  زا  زین  هطبار  نآ  رد  هک  دـمآ ، شیپ  يرگید  بلاطم  : » دـنکیم حیرـشت  هنوگ  نیا  ماما  لوق  زا  ـ  دوب هدیـسر  دوخ  جوا  هب 
هب تقوم  تلود  هنـال  ریخـست  زا  سپهک  دوب  نیا  هیـضق  وجـشناد . ناردارب  زا  نت  دـنچ  اـب  يروضح و  راـبنیا ، هتبلا  میدرکفـیلکت  بسک 
هنال زا  جورخهب  راداو  ار  نایوجـشناد  دنریذپیمن و  ار  افعتـسا  هر   ) ماما هک  روصت  نیا  اب  ایوگ  دومن و  افعتـسا  مادقا  نیا  هب  ضارتعا  ناونع 

« رتراک  » تلود یلم  تینما  رواشم  یکـسنیژرب  اب  هریزجلا  رد  تقومتلود  ياـضعا  زا  نت  ود  ارچ  هک  عیـسو  ياـهداقتنا  یپرد  و  دـننکیم .
ربارب رد  نایوجـشناد  يریگعـضوم  یگنوگچيارب  عومجم  رد  هک  دـش  هئارا  تقوـم  تلود  سیئر  فرط  زا  یتاحیـضوت  دـناهدرکتاقالم ،

هر  ) ماما ترضحتمدخ  یهللافیس  ایوگ  هدازرغصا و  يدامادریم و  نایاقآ  هلمج  زا  ناردارب  زا  رفن  دنچ  اب  هدنب  تاحیضوت  نآ  افعتـسا و 
سپ هر   ) ماما ترضح  هکنیا  نمض  ناشیا  ياهخساپ  ندینش  دوب و  حرطم  ام  يارب  هک  ییاهلاؤس  وگوتفگ و  زا  سپ  هک  میدیـسر  مق  رد 

روتسد دندیـسریم ، رظن  هب  تحاران  دوب ، هداد  یکـسنیژرب  اب  دوخ  تاقالم  هیجوت  رد  هک  یتاحیـضوت  تقوم و  تلود  سیئر  يهبحاصمزا 
ات هدنب  هک  تسا  ینتفگ  . دوش رکذ  نایوجـشناد  يهینایب  رد  هک  دندش  رکذتم  زین  ار  یتاکن  دننک و  يریگعـضوم  نایوجـشناد  هک  دـندومرف 

شقن هب  زین  روپ  یمـشتحم  مالـسالاۀجح  مدوب »  هدـیدن  هتخورفارب  دـح  نآ  ات  یتحاران  رثا  رب  ار  هر   ) ماما كرابم  هرهچ  هاگچـیه  زور  نآ 
ماما ترضح  دییات  نودب  دنکیم ، هراشا  هک  هنوگنامه  دراد و  نشور  ياهراشا  یسوساجيهنال  لاغشا  نایرج  رد  ماما  ساسح  يروحم و 

ینلع و تیامح  ماما و  ترـضح  رظن  ندـش  صخـشم  زا  شیپ  ات  هک  تفگ  ناوتیم  تارج  هب  : » دوب لاحم  یتکرح  نینچ  شرتسگ  طسب و 
رد دـییات و  مدـع  نیا  درکیمن . دـییات  شتـسادق ـ  تیمها و  مامت  اب  ار ـ  یـسوساج  هنال  ریخـست  نایرج  مه  رفن  کی  یتح  ناـشیا  یمـسر 

یگتـسباو یگدزبرغ و  نوچمه  يرگیدتاـهج  هب  ًاـضعب  دوب و  گرزب  ناطیـش  زا  سرت  لـیلد  هب  ًاـضعب  دـیدش ، تفلاـخمدراوم  زا  یخرب 
تیاعر تهج  هب  ای  دـندوب و  لـئاق  یناـهج  يهدـکهد  نارادمدرـس  ناونع  هب  اهتردـق  ربا  ياربهک  یمارتحا  اـی  اـههورگ و  اـی  دارفا  یخرب 

يدزی میهاربا  شاهجراخ  روما  ریزو  زین  ناگرزاب و  سدنهم  صخـش  تقوم و  تلود  ریگیپ  شالت  للملانیب ..  ياهنویـسناونک  تاررقم و 
ردـصینب و هلمج  زا  بـالقنا ـ  ياروـش  هجراـخ  يارزو  شـالت  زین  بـالقنا  ياروـش  تلود  لیکـشت  تقوـم و  تلود  يافعتـسا  زا  سپ  و 

یماـح ناـبیتشپ و  ماـما  ترـضحاهنت  هک  دوـب  بلطم  نیا  رب  لاد  یگمه  اـکیرمآ ، سوساـج  ياـهناگورگ  يزاـسدازآ  يارب  هدازبـطق ـ 
هک هنوگنآ  ناشتیامح  ای  دندنامیم و  توافتیب  ماما  رگا  دندوب . یسوساج  يهنال  ریخستو  نایوجشناد  مادقا  مکحتسم  نیتم و  دنمتردق ،

دربیم هلمح  نآ  حتاف  نایوجشناد  اکیرمآ و  ترافـس  هب  هیلوا  تاعاسو  زور  نامه  رد  تقوم  تلود  دوبن ، هبناج  همه  يوق و  دیاش ، دیاب و 
یشوهزیت هب  دوخ  نانخس  زا  يرگید  شخب  رد  روپ  یمشتحم  مالـسالاۀجح  درکیم ». دازآ  تاولـص  مالـس و  اب  ار  ییاکیرمآ  ناسوساجو 

قباوس عوضوم و  تیـساسح  هب  هجوت  اب  : » دـیوگیم دزادرپیم و  هنال  ریخـست  نایرج  رب  ناشیا  میقتـسم  تراـظن  تلاـخديهوحن و  ماـما و 
تیولوا تسخنزور  نامه  زا  ناشیا  ماما  ترـضح  يرگنفرژ  زین  ناریا و  رد  بـالقنا  يزوریپزا  سپ  نآ  تاـکیرحت  اـکیرمآ و  تاـیانج 

شوح لوح و  لیاسم  دـندوب و  هداد  ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  اکیرمآ و  سوساج  ياهناگورگ  یـسوساج و  يهنـال  يهلاـسم  هب  ار  لوا 
زا ات  دندرکیم ، تلاخد  دروم  نیا  رد  ًاصخش  ويریگیپ  هظحل  هب  هظحل  ار  اکیرمآ  اب  ناریا  یبالقنا  تلود  یمالسا و  يروهمج  نیب  طباور 
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یسررب تقد  اب  دیسریمناشیا ، تیب  هب  وجشناد  ناردارب  میقتـسم  روضح  ای  نفلت و  اب  هک  ار  يرابخا  هظحلره  رد  ماما  دوشن . جراخ  لرتنک 
هناللاوحا عاضوا و  قیقد  لماک و  نایرج  رد  ار  مدرم  هک  دـندرک  هیـصوت  نایوجـشنادهب  ماما  ترـضح  تسخن  زور  ناـمه  زا  دـندرکیم .

هعلاطم تقد  اب  راشتنا ـ  زا  لبق  ار ـ  نایوجشناد  ياههینایب   ) ماماترضح دنراذگب ... هناخسوساج  نآ  رارسا  زا  دوخ  تایفشک  یـسوساج و 
هب اههناسر و  يهیلک  زا  ات  دنداد  روتـسد  رتفد  وضع  ناردارب  هب  ماما  دندرکیم . حالـصا  ار  اهنآ  لامعا و  اهنآ  رد  ار  ناشتارظنو  دندرکیم 
رد ار  یـسوساج  هنال  يایاضق  هب  طوبرمتاعالطا  رابخا و  هیلک  هک  دوش ، هتـساوخ  نویزیولت  ویدار و  راـبخا  تاعالطاتمـسق و  صوصخ 
.« دندرک کمکًاقح  زین  نانآ  دننک و  هجوت  روتـسد  نیا  هب  هک  میتساوخ  ناتـسود  یخرب  زا  تسخنزور  نامه  زا  زین  ام  دـنهد . رارق  تیولوا 
رد ماما  ترضح  درکلمع  يهوحن  هتخادرپ و  مامايوس  زا  یمالسا  بالقنا  يربهر  يهوحن  حیرشت  هب  نایاپ  رد  روپ  یمشتحم  مالسالاۀجح 
هب یلیامت  چیه  ادتبا  زا  ماما  ترضح  : » درادیم راهظا  هتـسناد و  ناشیا  يوس  زا  بالقنا  نایرج  تیادهیلم  يهنومن  ار  هنال  ریخـست  نایرج 
هب بالقنا  ياروشو  تقوم  تلود  تسد  هب  اهراک  دندرکیم  یعس  دنتـشادن و  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  روشک ، ییارجا  لیاسم  رد  تلاخد 

، دندیـشیدنایم ناـهج  ياـهتلم  تشونرـس  هب  عـجار  دـندرکیم و  يریگیپار  دوـخ  لومـشناهج  يهشیدـنا  رتـشیب  ناـشیا  دـسرب . ماـجنا 
میقتـسم تلاـخد  ییارجا  لـیاسم  رد  ماـما  ترــضح  هـکنیا  تـلع  دـندرکیم . رداـص  روتــسد  ناـمرف و  یلخاد  لـیاسم  رد  یهاـگیلو .. 
دنهاوخن بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  ، ار ییارجا  یمـسر و  تسپ  چـیه  هک  دـندوب  هدرک  مالعا  مه  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  یتح  دـندرکیمن و 

لمع دوخیبالقنا  فیاظو  هب  دنناوتن  اهتلود  دوشیم  ثعاب  هک  یللملانیب ـ  ریگاپ  تسدتاررقم و  زا  غراف  دنناوتب  هک  دوب  نیا  تفریذـپ 
اب دروخرب  مود و  بالقنا  زا  تیامح  دش ، یلمع  ماما  راکتبا  هبهک  يدراوم  هلمج  زا  دنربب . شیپ  ار  یمالـسا  لومـشناهج  بالقنا  دـننک ـ 

نایوجشناد هک  دوب  تیرـشب  نیملـسمو و  مالـسا  یلـصا  نمـشد  ناونع  هب  اکیرمآ  تب  نتـسکش  گرزب و  ناطیـش  یناهجرابکتـسا و  سار 
دوریم و رامش  هب  رفکو  دیحوت  یناهج  يهلباقم  يهحولرـس  تکرح  نیا  دندرک . يزیرهیاپ  يدنمهوکـشاب  ار  نآ  ماما  طخ  وریپ  ناملـسم 
زا راـکتبا  هموـصعم  دـمآرد ». ناملـسم  ياـپ  وـن  ناوـج و  يورین  تراـساهب  اـکیرمآ  هیرک  يهرهچ  بلاـق  رد  یناـهج  رفک  هثداـح  نـیا  رد 

تـسد هاـش  تـشاد  هدـیقع  ینیمخ  ماـما  : » دـیوگیم هدرک و  هراـشاماما  تارکفت  زا  يرگید  يهـبنج  هـب  هر   ) ماـما طـخ  وریپ  نایوجـشناد 
ًاتعیبط هاشعلخ  زا  سپ  دـنکیم . تیامح  وا  زا  هدـناسر و  تردـق  هب  ار  وا  هقطنم  رد  دوخ  عفاـنم  ظـفح  يارب  اـکیرمآ  هک  تسا  ياهدـناشن 

لاغـشا ماما  یتقو  هک  میباییم  رد  بیترت  نیا  هب  دوش . ور  رد  ور  مسیلایرپمااب  دیاب  دهد ، همادا  دوخ  یلـصا  هار  هب  تساوخیم  رگا  بالقنا 
نوگنرس ار  نآ  درک و  هزرابم  هماک  دوخ  ماظناب  تسخن  بالقنا  دنتشاد . يروظنم  هچ  دندیمان ، لوا  بالقنا  زا  رتگرزب  یبالقنا   » ارترافس

هب رگید ، ياـج  رد  راـکتبا  مناـخ  دوـب ». هـتفرگ  فدـه  ار  یتسیلاـیرپما  ماـظن  دوـخ  ینعی  اهجـنريهمه ، يهـشیر  مود  بـالقنا  تخاـس و 
دـصق ناشیا  : » دنکیم هراشا  دوب ، دوهـشم  یـسوساج  يهنال  ریخـست  نایرج  رد  مامادرکلمع  راتفر و  زا  هک  یفیرظ  يونعم و  ياهتشادرب 

، دزاسیم نومنهر  یلاعتم  فادـها  يوس  هب  ار  وا  هک  ییورین  زین  وهدـش  شومارف  اهتدـم  هک  ار ، ناسنا  تعیبط  يونعم  ياههبنج  دنتـشاد 
لابند هب  اهناسنا  همه  : » دـندرک حرطمار  هلاسم  نیا  ناشیاهسالک  رد  اهراب  ناـشیا  دـندوب . قـالخا  ملعم  زیچ  ره  زا  شیباـما  دـننک . اـیحا 
یهلا تافصلابند  هب  اهناسنا  همه  ماما  رظن  هب  دناهدش ». هارمگ  هدرک و  مگ  ار  دوخ  هار  یلو  ، دنتـسه نیرتهب  لابند  هب  اهنآ  دنتـسه . لامک 

هب نتشیوخ  فیرعت  نید و  ادخ ، تخانش  يارب  يدیدج  قفا  نارود  نیارد  اهمایپ  میدینش  ناج  شوگ  هب  ار  مایپ  نیا  نایوجشناد  ام  دنتسه 
چیه هک  دندوب  هدیقع  نیا  رب  ًالماک  ناشیا  دندیسارهیمنایند . رد  ییورین  ای  تردق  چیه  زا  ینیمخ  ماما  دوشگیم . ام  يور  هب  ناسناناونع 

ای یـسایس  یماظن  يهطلـس  زا  دیابن  یناسنا  چـیه  یلوا  قیرط  هب  یحیـسم و  ای  ناملـسم  چـیه  دنتـشاد  نامیا  تسینادـخ و  زا  رتالاب  یتردـق 
نیا شریذپ  لمع  رد  دوش . میلـست  نآ  ربارب  رد  ای  دسارهب  يرگید  ینیمز  تردق  ورین و  ره  ایقباس  يوروش  شنادحتم  اکیرمآ و  يداصتقا 

هک اجنآ  اـت  اـم  تشاد  زاـین  ریذـپان  لزلزت  یناـمیا  یکتـشذگ و  دوخ  زا  يراکادـف  صـالخا  هب  رما  نیا  اریز  دوب . راوشد  مدرم  يارب  هیرظن 
هعومجم زا  روحم  یلک 14  روطهب  میتشاد »  داقتعا  نآ  یتسرد  هب  میدوب و  هدـیزگرب  ار  ماـما  هار  دادیم ، هزاـجا  دودـحمییاناوت  كرد و 

تسا 1ـ ریز  حرش  هب  روحم  نیا 14  تسا  جارختسا  هدافتسا و  لباق  نارهت  رد  اکیرمآیـسوساج  يهنال  ریخـست  دروم  رد  ماما  ياهتبحص 
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تـسد ندـش  هاتوک  ار  اکیرمآ  يوهایه  تلع  هر   ) ماما ناریاریاخذ  زا  گرزب  ناطیـش  تسد  ندـش  هاتوک  لماع  یـسوساج  يهنـال  ریخـست 
شدوخ رود  ار  نیطایش  دنزیم و  دایرف  گرزب  ناطیش  هک  ییوهایه  نیا  رد  : » دندومرف هتسناد و  روشکيونعم  يدام و  عبانم  زا  دیفس  خاک 

ار نیا  سرت  هدش و  هاتوک  تشاد  اجنیا  رد  هکیعفانم  زا  ام ، ریاخذ  زا  شتـسد  تسا  هدش  هاتوک  شتـسد  هک  تسا  نیا  يارب  دنکیمعمج ،
، دـنتفرگ دـنتفرام  ياهناوج  هک  مه  يزکرم  نآ  دـنکیم و  هئطوت  تهج  نیا  زا  دـشاب ، هتـشاد  همادا  یهاتوک  نیا  رخآ  اـت  رگید  هک  دراد 

هئطوت اجنیا  مه  یهاگیاپ  دـنک ، هئطوت  لوغـشم  اجنآ  دربب  ار  هاشهک  تساهدوب  هئطوت  زکرم  یـسوساج و  زکرم  دـنداد ، عـالطا  هک  روطنآ 
هر  ) ماما هاش  زا  اکیرمآ  تیامح  ربارب  رد  یعیبط  یـشنکاو  یـسوساج  يهنـال  لاغـشا  2 ـ دننک »؟ اشامت  دننیـشنب و  مهام  ياهناوج  دـنک و 
زا رارف  زا  سپ  هاش  زا  تیامح  ناریا و  رد  اکیرمآ  ياههئطوتو  اهتیانج  لباقم  رد  نایوجشناد  یعیبط  شنکاو  ار  یسوساج  يهنال  ریخست 

هئطوت زکرم  مه  اجنیا  دـننکب و  وا  زا  تیامح  دـنرادهگن و  اـجنآ  دـنربب  ار  اـم  لوا  تسد  یناـج  هک  تسا  نیا  عقوت  : » دنتـسنادیم روشک ،
ام یهاگــشناد  ياـهناوج  اـم و  ياـهناوج  اـم و  تـلم  دـننکب و  تـسرد  تسايرگهئطوـت  هـک  ییاـهزیچ  شخپ  زکرم  دـننک و  تـسرد 

رتراک ياقآ  هب  دنوش  لئاق  یمارتحا  هکنیا  يارب  دوربرده . ًابیرقت ، رفن ، رازه  دص  نیا  نوخ  ات  دننک ، اشامت  دننیشنب  ام  یناحور  ياهناوجو 
اجنیا رد  دـندازآ  مدرم  همه  دوبن  دـساف  راک  نآ  رگا  دوبن ، اـهيراکبارخ  نیا  رگا  دوبن ، هئطوت  هتبلا  دـشابدیابن ، اـههئطوت  اـهنیا ، لاـثما  و 

. ار اـم  ياـهناوج  دـنکیم  تحاراـن  دریگیم ، ماـجنا  دـساف  ياـهراک  روطنآهک  یتـقو  تسا  راـک  رد  هئطوـت  یتـقو  اـما  دنـشاب ، دوـجوم 
دنهاوخیم هک  تسا  هئطوت  دننیبیم  یتقو  دشابناشتسد . دندیـشک ، تمحز  شیارب  ردقنآ  هک  ناشتکلمم  ایند  نیا  رد  دنراد  عقوتاهناوج 

تلم دض  رب  هئطوت  زکرم  اکیرمآ ؛ ترافـس  3 ـ دننیـشنب ». دـنناوتیمن  دورب ، داب  هب  ناشزیچ  همه  هرابودو  ددرگرب  قباس  لاح  هب  هرابود  هک 
یتکرح نینچ  زا  ار  تلم  ینابیتشپ  تلع  نیمههب  هتـسناد و  یـسوساج  هئطوت و  زکرم  ار  اکیرمآ  ترافـس  تحارـص ـ  هب  هر ـ   ) لـحار ماـما 

هب طوبرم  هک  دوـب  یلئاـسمکی  رگا  دوـبن . راـک  نیا  هب  جاـیتحا  تسا  هدوـب  یترافـس  يهلاـسم  کـی  اـهنیا  رگا  : » دـننادیم یعیبـط  ًـالماک 
نیا هک  یلمع  نیا  تساهدـش و  تباث  ام  تلم  هب  اههئطوت  نیا  هک  الاح  دوبن ، لمعنیا  هب  جاتحم  نیا  دوبن ، تساـم  دـض  رب  هک  ییاـههئطوت 
مامت تساوخ  نیا  دندرک و  ینابیتشپ  نآ  زا  رگید ، کلاممریاس  اجنیا و  رد  نیفرحنم  یضعب  الا  ام ، تلم  مامت  دناهداد ، ماجنا  ام  ياهناوج 

یـسوساج هک  دـنرادن  ینوناق  قحاههناخترافـس  تسه  ام  تلم  يارب  زا  قح  نیا  یناسفن  ياوه  يور  زا  تساوخ  کیهن  تساهدوب  ام  تلم 
دقتعم هر   ) ماما ترضح  اهتلم  قوقح  هبزواجت  یللملانیب و  نیناوق  ضقن  يهنومن  ناریا  رد  اکیرمآ  ترافس  درکلمع  4 ـ هئطوت »  ای  دننکب 

یللملانیب فرع  رد  لوادتم  یـسایس  قوقح  زا  زکرم  نیا  اکیرمآ ، ترافـسنادنمراک  یللملانیب  فرع  فالخ  ياهراتفر  تلع  هب  دـندوب ،
ام یمالسا  تضهندض  رب  نآ  رد  هک  یصاخشا  اکیرمآ و  ترافس  مسا  هب  یـسوساج  هئطوت و  زکرم  : » دیامرفیم نیاربانب  تسین  رادروخرب 

تلم دزن  يزیـشپ  ردق  هب  اکیرمآ  تلود  رادهنماد  تاغیلبت  تادـیدهت و  دنتـسین ، رادروخرب  یللملانیب  یـسایس  مارتحا  زا  دـناهدومن ، هئطوت 
يهلباقم اکیرمآ ، ترافس  رد  يریگناگورگ  5 ـ تیمهادجاو »  وا  يداصتقا  دیدهت  هن  تسا و  هنالقاع  وا  یماظن  دیدهت  هن  درادن . شزراام 

نامز نآ  ات  دوش و  هدنادرگزاب  دیاب  ناریا  تلم  تورث  لواپچ  رطاخ  هب  هاش  هک  دـندوب  دـقتعم  هر   ) ماما هاش  هب  اکیرمآ  نداد  هانپ  اب  هنالداع 
دهاوخن هتـشادرب  اهناگورگ  نیا  زا  تسد  دیاین  ات  دیایب و  هاش  هک  دهاوخیم  تلم  ارچ  : » دـنام دـنهاوخ  یقاب  ناریا  رایتخا  رد  اهناگورگ 

ناریا ياهییاراد  هک  تسا  نیا  ددرگرب  هاش  دهاوخیم  ناریا  تلم  هکنیا  تلع  دراد . هگن  ار  هاش  هک  دراد  رارصا  ردقنیا  رتراک  ارچ  دش و 
: دیسرپ هر   ) ماما زا  راگنربخ  کی  هدیدمتـسهن  رگمتـس و  ياهتلود  تینما  يهدننز  مهرب  یـسوساج  يهنال  لاغـشا  6 ـ تسوا »  تـسد  رد 
»؟ دش دنهاوخ  یکانرطخ  يهقباس  کی  اهناگورگ  هک  دننکیم  رکف  تسا  هدرک  نارگنار  يرایـسب  ياهروشک  اکیرمآ  ترافـس  يهلاسم  »

همه لاح  رد  دننکب  هعلاطم  هک  یتقو  تسا  رتراک  رظن  رد  هک  تسا  نامه  مه  امـش  رظن  رد  هک  دوشیم  مولعم  مه  اهروشک   : » ماما  ) خـساپ
یتحاراـن یتحاراـن  زا  امـش  دارم  رگا  دنتـسه . یلیلق  هدـع  کـی  اـهملاظ  تساـهمولظم  اـب  عطاـق  تیرثـکا  هـک  دـننیبیم  اـیند ، ياـهروشک 

7ـ تسا »  لیامتم  دراد  هک  یسنج  نآ  هب  یسکره  دنتسه و  قیفر  ناشدوخ  لاثما  اب  اهملاظ  هکنیا  يارب  تسا  یحیحص  بلطم  تساهملاظ 
ناریا تلم  هک  دنتـشاد  داـقتعا  هر   ) ماـما ناریا  تلم  يوـنعم  ـ  يدـیحوت هیحور  یگدازآ و  يزیتـسملظ و  روـلبت  یـسوساج  يهنـال  ریخـست 
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هچره دـنهدن ، لیوحت  ار  هاش  هچنانچ  رگا   » تسا يراکادـف  هنوگره  هب  رـضاح  دوخ  قوقحقاقحا  يارب  درادـن و  يدام  رهاظم  هب  ياهقالع 
میـسرتیمن ام  تسالقعیب  تسد  هک  ياهحلـسا  زا  میـسرتیمن  ام  میـسرتیمن  زیچ  چیه  زا  مینکیم و  يراشفاپ  ام  دـیآ . شیپ  دـهاوخیم 

ناـمدوخ یگنـسرگ  زج  اـجنیا  درادـن . يزیچ  ملاـع  نـیا  هـکنیا  يارب  میـشاب  هتـشاد  قـشع  یلیخ  ملاـع  نـیا  هـب  میهاوـخیمن  هـکنیا  يارب 
میرضاح اج  همه  ات  ام  دسرتب . ام  تلم  ای  میسرتبهک  تساهدنامن  ام  تلم  يارب  يزیچ  گرزب  ياهتردق  زا  ندروخ  يرـسوت  ندیـشکملظ 

ماما يریگناگورگ  يهلاسم  رد  اـکیرمآتلود  يهدرتسگ  تاـغیلبت  یلـصا  يهزیگنا  تردـق  يهراـبود  يریگتسد  هب  8 ـ رما ». نـیا  يارب 
يوس زا  هلأسم  يریگیپ  تلع  اهنت  تسین و  اهناگورگناج  نارگن  رتراک  هک  دـندوب  هدیـسر  تین  نیا  هب  دوخ  صاخ  یـشوهزیت  اب  ینیمخ 

هاجنپ و نیا  يارب  هک  دینکیم  لایخ  امش  : » دوب اکیرمآ  روهمجسیئر  ناونع  هب  يو  ددجم  باختنارب  اهناگورگ  یلامتحا  يدازآ  ریثأت  وا ،
ناشدوخ ياهزابرس  جوف  جوف  اهنیا  تسین  نیا  هلاسم  هک  دیشاب  نئمطم  امـش  هتخوس  ناشلد  اهنیا  ، دنتـسه اجنیا  رد  هک  یـسوساج  رفن  دنچ 

هکنیا يارب  دنهدیم ، نتشک  هب  ناشتلم  دوخ  زا  ار  دارفا  نارازه  دنوشب . هتـشکو  دنـشکب  اهههبج  رد  دنزیرب و  هک  اهههبج  هب  دنتـسرفیم  ار 
اپ تسد و  ناشرفن  دنچ  هاجنپ و  نیا  رطاخ  يارب  هن  تسا  ییاذک  مدآ  هچ  ام  روهمج  سیئر  نیا  هک  دوشن ، ادـیپ  اکیرمآ  دوخ  رد  ییادـص 

يهتکن دناهدوبن  یسایس  نارومأم  ییاکیرمآ  ياهتاملپید  9 ـ دوشب ». روهمج  سیئر  هرابود  رتراک  هک  تسا  نیا  ششالت  يهمه  دننزیم .
مادـقا هناخترافـس  رد  اـکیرمآ  ترافـس  نارومأـم  ، دـندوب دـقتعم  ناـشیا  هک  تسا  نیا  دوـشیم  هدـهاشم  هر   ) ماـما مـالک  رد  هک  یبلاـج 

دیاب ار  اههناخترافـس  هک  دـنیوگیم  ناـیاقآ  ًالـصا   » تسا هدـش  يریگولج  ناـشتیلاعف  زا  تلعنیمه  هب  دـناهدادیمن و  ماـجنا  کـیتاملپید 
نیرومام دیاب  دنیوگیم  هکنیا  هب  اجنیا ، درادن  یـسایس  نارومام  اکیرمآ ، میهدب  لیوحت  ام  ات  درادن  ياهناخترافـس  هن  داد ، اکیرمآ  لیوحت 

تبیه نتسکش  یـسوساج  يهنال  ریخـست  10 ـ میهد »  لیوحت  ام  ات  دـننک  ادـیپ  دنتـسهیک ، یـسایس  نیرومام  دـیهدب ، لـیوحت  ار  یـسایس 
نیلوا : » دنتسنادیم اکیرمآ  تبیه  نتسکش  ، ار یـسوساج  هنال  لاغـشا  ياهدمآیپ  نیرتمهم  نیرتگرزب و  زا  یکی  هر   ) ماما اکیرمآ  یلاشوپ 

، دـش فرط  مه  اکیرمآ  اب  دوشیم  هن  هک  دـیدرک  تباث  امـشو  دوشیمن  ای  دوشیم  هزراـبم  نیا  هک  تسا  نیا  یباـیزرا  ياهزراـبم  ره  مدـق 
امش درک . ظفح  تشادهگن و  تفرگ و  مه  ار  ییاکیرمآ  ياهسوساج  دوشیم  درک و  فرصت  مه  ار  اکیرمآ  یسوساج  هنال  هک  دوشیم 

تسا تردقربا  هک  دوب ، هدنکفا  هیاس  ایند  رد  دنتشاد و  هک  يدایز  تاغیلبت  يهطساو  هب  اهنآزا  هک  یتمظع  نآ  دیدرک . تباث  ایند  هب  ار  نیا 
رد مدرم  تلاخدزراب  يهنومن  ناریا و  تلم  يهدارا  باتزاب  یـسوساج  يهنال  ریخـست  11 ـ تسکش »  نآ  درادن ، ندز  فرح  قح  یـسک  و 

نیا لح  تلع  نیمه  هب  ناشیا  دوب . لحار  ماـما  ياـهیگژیو  نیرتمهم  زا  بـالقنا  لـحارم  یماـمت  رد  مدرم  شقن  هب  داـقتعا  یـسایس  روما 
نم زا  ار  یـسوساج  يهنال  لح  هار  : » دـشیم یقلت  تلم  يهراـصع  هک  دنتـسنادیمیمالسا ، ياروش  سلجم  تاراـیتخا  زا  اـهنت  ار  لکـشم 

ناریا و فیرـش  تلم  زج  سک   ) چـیه تسد  هب  هلاسم  نیا  لح  تسا  نتفر  ههاریب  هب  ناریا  گرزب  تلم  زا  متـسه  رفن  کی  هک  نتـساوخ ،  )
همه نآ  زا  دـعب  عولخم  هاـش  زا  تیاـمح  هک  دـنادب  دـیاب  اـکیرمآ ) تسین و( دـشابیم ، تلم  يارآ  زا  ثعبنم  هک  یمالـسا  ياروش  سلجم 

یماظن مادقا  12 ـ تسا »  هتـشاذگن  هنادنمتفارـش  ـ  حالطـصا هب  لـح ـ  يارب  یلاـجم  اـهيرگلواپچ ، نآ  گرزب و  ياـهتنایخ  تاـیانج و 
هراشا فیرظ  يهتکن  نیا  هب  هر   ) ماما سبط  يهعقاو  لاـبندهب  یللملانیب  قوقحراکـشآ  ضقن  دوخ ؛) ياـهسوساج  يدازآ  يارب   ) اـکیرمآ

یه هک  ییاـقآ  نیا  : » دراذـگیمن مارتحا  زین  دـندوب ، نآ  عدـبم  شایبرغ  ناـنامیپمه  دوخ و  هک  یللملانیب  نیناوق  هب  اـکیرمآ  هک  دـندرک 
هک تسا  هدرک  ار  یللملانیب  دادرارق  ضقن  نیمه  شدوخ  دـیدرک ، ار  یعاـمتجا  یللملانیب و  ياـهدادرارق  ضقن  امـش  هک  دـنزیم  داـیرف 
هنال ریخـست  13 ـ تسا »  یللملانـیب  ياـهدادرارق  یللملانـیب و  قوـقح  ضقن  هـک  تـسا  ییاـهزیچ  زا  یکی  نـیا  تـسا  هدرک  دراو  یماـظن 
رد اـکیرمآ  تاـغیلبت  یفنم  تارثا  اـت  دـش  بجوم  یـسوساج  هنـال  ریخـست  ناریاتلم  یمالـسا  یناـسنا و  یلم  تردـق  شیاـمن  یـسوساج 

اکیرمآ و ترافـس  رد  دورب  یکی  هک  انعم  نیا  : » دـنیامرفیم هراب  نیا  رد  ماما  دوش . هدودز  مدرم  ناـهذا  زا  دوخ ، يریذـپان  تسکـشدروم 
هک دراد  ناکماروطچ  دـمآیم . رظن  هب  اهرعـش  تالیخت و  ءزج  قباس  میژر  نامز  رد  قباس و  رد  ، اکیرمآ ترافـس  هب  دـنکب  یـضرعت  کـی 

يزیچ نوچمه  کی  رگا  دـنزادنیب ، یـضرعت  اـکیرمآ  ترافـس  هب  دـنورب و  تسین  يزیچ  ناشتـسد  هک  ییاـهناوج  درادـن ، چـیه  هک  یتلم 
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تردـق زا  ار  مدرم  دـندوب و  هدرک  مدرم  زغم  وت  تاغیلبت  تنطیـش و  اب  هک  دوب  ییاهزیچ  اهنیا  تفر  دـنهاوخ  داب  هب  ناریاتلم  ًالـصا  دوشب ،
دیکأت هر   ) ماما اکیرمآ  اب  هلباقم  ناکما  رگنایامن  اهنآ ، سبح  اـهسوساج و  يریگتـسد  14 ـ دندوب ». هدرک  لفاغ  یمالـسا  یناسنا و  یلم و 

لوق هب  و  درادـن ، ار  ناریا  اب  هلباقم  ناـکما  لـمع  رد  هبناجهمهياهدـیدهت  مغریلع  اـکیرمآ ، هک  داد  ناـشن  ترافـس  ریخـست  هک  دنتـشاد 
کی مینکن و  میدقتاکیرمآ  هب  ار  اهسوساج  نیا  ًاروف  يدوز و  هب  هچنانچ  رگا  هک  دندرکیم  نامگ  : » دنکب دناوتیمنیطلغ  چیه  فورعم 

هک تسا  لاس  کی  نآلا  امش  درک . عفر  ار  تاهابتـشا  نیا  هک  تسا  نیا  لمعنیا  شزرا  دش . دهاوخ  اههچ  اههچ و  مینکن  مه  یهاوخرذع 
اما دروـخ ». مه  هب  ناـمداصتقا  هن  دـیباوخنامرازاب و  هن  دـشن ، مـه  يربـخ  دـیدرک و  سبح  اـجنآ  رد  ار  اـهمرجم  نـیا  ار ، اـهسوساجنیا 

قیرط زا  هکنیا  رب  هوالع  ناشیا  دشن . متخ  تکرح  نیادییات  ریخـست و  نایرج  يادتبا  هب  یـسوساج  يهنال  لاغـشا  هیـضق  رد  ماما  تیروحم 
يارب زین ، يرگید  ياهشور  زا  دنتفرگیم ، رارق  ماما  طخ  وریپ  نایوجشناد  درکلمع  نایرج  رد  اهینیئوخمالـسالاۀجح ، اقآ و  دمحا  جاح 

هدنیامن یسوساج  هنال  رد  ماما  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  رفییاجر  زورف  مناخ  دندرکیم . هدافتـسا  نایوجـشناد  یلخاد  تیعـضو  زا  یهاگآ 
زا یکیرد  دندرکیم . رادید  نایوجـشناد  اب  دـندزیم و  رـس  هنال  هب  ماما  فرط  زا  اقآ ، دمحادیـس  جاح  موحرم  یهاگ  اما  دنتـشادن ، یتباث 

دنتشاد تیرومام  ماما  فرط  زا  تسا و  یناحور  کی  میدش  هجوتماهدعب  هک  دنتـشاد ، روضح  ام  نایم  رد  اهتدم  ياهبیرغ  درف  مه  دراوم 
يهیلک درکلمع  رگلیلحت ، یهاگن  زاب و  ینامـشچ  اب  ماما  نیا  رب  هوالع  دـنناسرب ». ماما  عالطا  هب  ار  اههچب  یلخاد  طباور  لدـبمسابل  اـب  اـت 
روـهمج سیئر  ردـصینب ، دـنناميراکشزاس : دارفا  ياـهشالت  ربارب  رد  ماـما  دنتــشاد . رظن  رد  زور  نـیا 444  رد  ار  یـسایسياهنایرج 

. دندادیم ماجنا  ار  بسانم  تامادقا  دش ، مادعا  ماظن  دـض  رب  اتدوک  يارب  شالت  تلع  هب  هک  ياهجراخ  ریزو  هدازبطق  يرارف و  عولخم و 
نایوجـشناد تسد  زا  ار  اهناگورگ  دـنناوتب  دنتـشاد ، روضح  نامز  نآ  همکاح  تایه  رد  هک  يدارفا  نینچ  هک  دـندشیم  نآ  زا  عنام  ماـما 
هناشیدنارود درکلمع  هب  تشاد  میهاوخ  یهاگن  همادا  رد  دنهد . رتراک  تلود  لیوحتار  اهنآ  اکیرمآ ، اب  شزاس  ياتسار  رد  هدرک و  جراخ 

رد رقتسم  یشزرا  یبالقنا و  ياهورین  زا  یـشخب  ماما و  طخوریپ  نایوجـشناد  مدرم  تیامح  ادخ و  رب  لکوت  اب  هک  ماما  زیگنارب  نیـسحت  و 
ماما ترـضح  . دـندومن یثنخ  دـش ، ماجنا  دوخ  یلـصا  ریـسم  زا  يریگناگورگ  نایرج  فارحنا  روظنم  هب  هکار  ییاهشالت  هیلک  تیمکاح 

بـسک زا  ادتبا  دشیم ، ماجنا  يزایتما  نیرتکچوک  ذـخانودب  اهناگورگ  يدازآ  يارب  هک  ییاهشالت  همه  ربارب  رد  یگداتـسیا  زا  سپ 
هک یمالـساياروش  سلجم  يهرود  نیلوا  لیکـشت  زا  سپ  دـندش و  نـئمطم  اـکیرمآ  رابکتـسا  یلاـشوپ  هـنمیه  ریقحت  مزـال و  ياـهزایتما 

لرتنک تیاده و  ار  هنال  ریخست  نایرج  هنادنمشوه  دندرپسمدرم و  ناگدنیامن  هب  ار  راک  دوب ، ماما  طخ  رادفرط  ياهورین  اب  نآ  رد  تیرثکا 
نامزاس تینما  ياروش  زا  دوخ ، تاناکما  اهورین و  یمامت  جیـسب  اب  اکیرمآ  تلود  یـسوساج  هنال  ریخـست  زا  سپ  یتدم  كدـنا  دـندومن .
عضاوم حیرشت  ییوگخـساپ و  يارب  ار  ياهدنیامن  ای  هجراخ  ریزو  ات  تساوخ  زین  ناریا  زاوا  درک . هداعلاقوف  يهسلج  لیکـشت  ياضاقت  للم 

دنتشاد و قلعت  لاربیل  حانج  هب  هک  بالقنا  ياروش  ياضعا  زا  یشخب  هکیلاح  رد  دنتفریذپن . ار  يراک  نینچ  ماما  اما  دنتسرفب . هسلج  نیاهب 
نیا اب  دـش ، تباث  نآ  یتسرد  ًادـعب  هک  هداس  لالدتـسا  کی  اب  ماما  اما  دـندرکیم ، عافد  تینما  ياروش  هب  هدـنیامن  لاـسرا  زا  رگیدیخرب ،

دنکیم و تفلاخم  ماما  رظن  اب  هناخاتسگ  نامز  نآ  رد  ردصینب  داد ». دنهاوخ  امشهیلع  يار  : » دندوب دقتعم  اریز  دندرک . تفلاخم  تکرح 
دنت يریگعـضومنیا  اب  دوب ، هدـش  هدامآ  تینما  ياروش  هسلج  رد  تکرـش  يارب  هک  وا  دریگیم . تروص  وا  اب  ماـما  دـیدش  دروخرب  نیلوا 

شالت مدق  نیلوا  رد  اکیرمآ  نیا  زا  شیپ  یکدنا  درادن ». یتمـسهک  منکیم  مالعا  دورب ، ردصینب  رگا   » هک دوشیم  هجاوم  ماما  ترـضح 
هاش اب  تفلاخمو  اکیرمآ  يهمکاح  تایه  دض  رب  يریگعـضوم  هب  هک  ار  روشک ـ  نیا  قباس  يرتسگدادریزو  كرالک ـ  يزمر  ات  دوب  هدرک 

عضاوم زا  نتشادرب  تسد  هرکاذم و  هب  ار  ماما  ورهنایم  يدرف  نداتسرفو  دنفرت  نیا  اب  ات  دوب  راودیما  رتراک  دتسرفب . ناریا  هب  تشاد  ترهش 
اکیرمآ هب  هیکرتزا  ات  درک  روبجم  ار  يو  راک  نیا  درک ، در  ار  كرالک  اب  هرکاذـم  درک و  تفلاخم  رما  نیا  اـب  ماـمااما  دـنک . یـضار  دوخ 

نیعلابصن اهتدـم  ات  هک  هنیمز ـ  نیا  رد  ماما  مایپ  رد  دروایبماما . يارب  رتراک  بناج  زا  زین  ار  ياهمان  ات  تشاد  دـصق  كرـالک  ددرگرب .
تسا هدومن  ناریا  اب  راکشآ  تفلاخم  مالعا  هاش  يرادهگن  اب  اکیرمآ  تلود  : » دوب هدمآ  نینچ  دشیمبوسحم ـ  بالقنا  رادفرط  ياهورین 
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اذل تسا  یمالسا  سدقم  تضهن  هیلع  ام  نانمشدیسوساج  لحم  ناریا  رد  اکیرمآ  ترافـس  تسا  هدش  هتفگ  هک  روطنآ  رگید ، یفرطزا  و 
اهنآ اب  دـیابن  هجو  چـیه  هب  بالقنا  ياروش  ياضعا  نیا 1 ـ رب  هوالع  تسین و  نکمم  هژیو  ناگدـنیامن  يارب  هجو  چـیه  هب  نم  اـب  تاـقالم 

يهرامش نمشد  نیا  عولخم  هاش  اکیرمآ ، هچنانچ  رگا  3 ـ دنرادن . ار  نانآ  اب  تاقالم  قح  لوؤسم  تاماقم  زا  کی  چـیه  2 ـ دننک . تاقالم 
عفن هب  هک  یطباور  یخرب  درومرد  هرکاذم  هار  درادرب ، ام  تضهن  دض  رب  یـسوساج  زا  تسد  دهد و  لیوحت  ناریاهب  ار  ام  زیزع  تلم  کی 

نوگانوگ ياههناهباب  فلتخم و  نیوانع  اب  یگدـنیامن  تایه  تیـصخش و  اههد  زین  يریگناـگورگ  يهمادا  رد  دـشابیم ». زاـب  تسا  تلم 
ندروآرد وناز  هب  ینعی  دوخ ، فدـه  هب  ماما  نامیا  یتخـسرسربارب و  رد  دنتـسناوتن  کی  چـیه  اما  دـننک ، رادـید  ماـما  اـب  اـت  دـندرک  یعس 

هب بالقنا  ياروش  تقوم  تلود  يافعتـسا  لابند  هب  دـنربب . شیپ  زا  يراک  ناریا  مولظم  تلم  قوقح  زا  عافدو  اکیرمآ  ربکتـسم  مسیلاـیرپما 
هرود نیا  یط  نیاربانبدوب  هتفرگ  هدهع  رب  یمالسا ـ  ياروش  سلجم  لیکشت  نامز  ات  ار ـ  روشک  ییارجا  رومايهرادا  تیلوؤسم  ماما  نامرف 

هک میتسه  ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  اب  هدازبطق  ردصینب و  صوصخهب  بالقنا و  ياروش  لاربیل  ياضعا  ناوارف  ياهشکمـشک  دهاش 
بجوـم دـنکیمنروشک و  دـیاع  يدوـس  يریگناـگورگ  هـک  اـعدا  نـیا  حرط  اـب  لیـصا  تـکرح  نـیا  فارحنا  نمــضدندرکیم  شـالت 

ياروش يارگلوصا  ياضعا  لباقم  رد  دـنهد . اکیرمآ  لیوحتو  هدرک  دازآ  ار  اهنآ  دـیاب  سپ  هدـش  ناـهج  حطـس  رد  روشک  یگدـنکفارس 
دندوب هداتسیا  ماما  رانکرد  بالقنا ـ  مظعم  ربهر  ياهنماخ ـ  هللاتیآ  ترضح  یناجنسفر و  یمشاه  نیملسملاومالسالاۀجح  دننام : بالقنا 

رذآ 1358 ه.ش ینعی  مایا  نیمه  رد  دنناشنب . دوخ  ياج  رـس  زین  اررتراک  تلود  هدرک و  عافد  ناریا  تلم  قوقح  زا  ات  دـندرکیم  شالت  و 
. دوـشیم موـکحم  هـسلج  نـیا  ناـیرج  رد  ناریا  دوـب ، هدرک  ینیبشیپ  ماـما  هـک  روطناـمهو  دوـشیم  لیکــشت  تـینما  ياروـش  يهـسلج 

لئاق یـشزرا  للم  نامزاس  يارب  رگا  : » دـنکیمسکعنم هنوگنیا  ماـما  زا  تیعبت  هب  ار ، ارگلوصا  ياـهورین  رظن  یناجنـسفر  یمـشاهياقآ 
لئاق یـشزرا  تینما  ياروش  يهمانعطق  يارب  نیاربانب  دـش . دـهاوخ  هچ  هک  میتسنادیم  لواناـمه  زا  اـم  میدرکیم  تکرـش  نآ  رد  میدوب 

هاـگداد رد  ناـمروشک  تیموکحمو  ناریا  يداـصتقا  میرحت  يارب  شـالت  بلاـق  رد  هک  اـکیرمآ ـ  ياـهراشف  شیازفا  هب  هجوت  اـب  میتـسین » 
يهدـنورپ هس  يهیهت  تامدـقم  اذـل  . » دـنهدب لیاسم  هب  يرتشیب  تعرـس  ات  دنتفرگمیمـصت  ینیمخ  ماما  دوب ـ  هتفاـی  یلجت  ههـال  یللملانیب 

هک دوشیمعاجرا  تقو  روشک  ریزو  یناجنـسفر  یمـشاه  هب  لوا  يهدنورپ  دوشیم . مهارفهاگداد  هب  میلـست  يارب  اکیرمآ ، هیلع  هناگادـج 
هیهت تشاد  هدهع  رب  دروم  نیا  رد  كاواس  هک  یشقن  هاش و  طسوتهک  ییاههجنکش  رجز و  قانتخا و  دروم  رد  هک  دوب  یتاماهتا  هب  طوبرم 

. دیدرگ هدش  دراو  ناریا  يداصتقا  روماهب  اکیرمآ  فرط  زا  هک  یتازواجت  ینعی  مود  دروم  هب  یگدیـسر  رومام  ردصینب  . دشیم نیودـت  و 
هک ییاهشکـشیپو  اههوشر  هاش و  یجراخ  تسایـس  هب  یگدیـسر  زا : دوب  ترابع  دشیم  طوبرمهدازبطق  هب  هک  موس  يهدـنورپ  هرخالاب 

هناگیب ياهروشک  یتاعالطا  ياهسیورـس  اب  هاش  طباور  نینچمه  دـشیمهداد و  یجراخ  ناراگنهمانزور  اهتلود و  ياسؤر  هب  دوب  عیاـش 
تقو لک  ریبد  میاهدـلاو ـ  ماـیا  نیمه  رد  دـندشیمهدامآ ». تهج  ره  زا  هاميد 1358 )  ) هیوناژ 1980 رخآ  ات  دیاب  روکذم  يهدـنورپهس 

تاقالمراتساوخ و تسا  ماما  تسد  رد  لیاسم  لح  یلصا  دیلک  تسنادیم  هک  يو  دش . نارهتدراو  هلاسم  یـسررب  يارب  زین  للم ـ  نامزاس 
هب ار  میاهدـلاو  ًاعطق  ماما  هک  درک  مالعا  بالقنا  ياروشياضعا  زا  یکی  دـنتفریذپن و  ار  یتاقالم  نینچ  ماما  اما  دـش ، ناشیا  اـب  يهرکاذـم 
هب دندزماما ، عضوم  لیدعت  يارب  ییاهن  مادـقا  هب  تسد  دوخ ـ  لایخ  هب  اهییاکیرمآ ـ  سپـس  تسا  ملـسمهلاسم  نیا  دریذـپیمن و  روضح 

مالعا اکیرمآ ، دـعاسم  رظن  رب  انب  هامدنفـساطساوا 1358 ه.ش  رد  للم  نامزاس  دـنداد . جرخ  هب  ار  نکمم  فاطعنا  رثکادـح  دوخ ، روصت 
اب تاقالم  راتساوخزیچ  ره  زا  لبق  ناریا  هب  دورو  زا  سپ  نانآ  دتسرفیم . ناریا  هب  ار  هاش  تایانج  يهرابردقیقحت  نویسیمک  کی  هک  درک 
هب يارب  ار  یتخس  يهزرابم  هدازبطق  ردصینب و  نامز  نیا  رد  تسیچناشیلصا  تیرومام  هک  دندرک  شومارف  ًارهاظ  دندش و  اهناگورگ 

دوخ ياج  رد  هک  دش ، رجنمماما  طخ  وریپ  نایوجشناد  اهنآ و  نیب  یتخس  شکمشک  هب  هک  دندرک ، زاغآ  اهناگورگ  لرتنکندروآ  تسد 
تلع هب  هک  زین  ماما  دـنرادهگن . دوخ  رایتخا  رد  ار  اهناگورگ  دـندش  قفومنایوجـشناد  ماجنارـس  اـما  تفرگ  دـهاوخ  رارق  یـسررب  دروم 

قیقحت نویسیمک  هرابرد  یبلاجرایسب  يریگعـضوم  ناتـسرامیب  زا  یـصخرم  يدوبهب و  زا  سپ  دندوب ، رقتـسم  ناتـسرامیبرد  یبلق  یتحاران 
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ار اهناگورگ  اب  نویسیمک  ياضعا  تاقالم  يهزاجا  طرـش  نیا  هب  دوخ  مایپ  ردناشیا  دنتخیر . نانآ  تسد  يور  ار  یکاپ  بآ  هک  دندومن 
يارب تاقالم  نیا  هکنیا  مود  دنرادتلاخد ». هاش  اکیرمآ و  تایانج  يهدـنورپ  رد   » هک دـننک  تاقالم  ییاهناگورگ  اب  ًالوااهنآ  هک  دـنداد 

ياـهتلاخد عولخم و  هاـش  تاـیانج  هراـبرد  نارهت  رد  ار  شدوخ  رظن  یـسررب  تاـیه  رگا   » هکنیا موس  دـشاب ، اـهناگورگ  زا  ییوجزاـب  »
تـسا نکمم  دشیم ، هتفگ  هک  ار  اهنادـقوقح  ، رخآ طرـش  تسا »  عنامالب  اهناگورگ  یمامت  اب  تاقالم  دنتـشاد ، زاربا  زواجتم  ياکیرمآ 

رد ناهیک  دنتـشگرب . تاقالم  نودـب  نوچ  درک . اوسر  دنـشاب ، ناشنایم  رد  اـهناگورگ ، اـب  تاـعالطا  لداـبت  يارب  زین  ایـس  ياـهسوساج 
: دـنکیم هراشا  ماما  مایپ  رد  دوجوم  فیرظ  تاکن  هب  ییابیزهب  درک » اوسر  ار  اهنادـقوقح  ماما  مایپ   » ناونع اب  دروم  نیمه  رد  ياهلاـقمرس 

ًالماک ماما  مایپ  رد  هتکن  نیا  تسا  یتسیلایرپما  دض  هزرابم  موادـت  رارمتـسا و  لصا  مینیبیم  تحارـص  هب  مایپ  نیا  رد  هک  یلـصا  نیتسخن  »
نآ يارب  هزرابم  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن  ... دوشیمن مامت  یصاخ  عطقم  رد  راوخناهج  نیفرتم  نیربکتسم و  هیلع  هزرابم  هک  تسا  دوهشم 

يرامعتـسا و ياهتردـق  اـت  مینک  کـمک  يدازآ  هار  نازراـبم  ماـمت  هب  ب  دوش . هاـتوک  هقطنمیماـمت   » زا اـکیرمآ  تسد  فـلا  هک  تسا 
یگژیو نیموس  میروآ ..  تسد  هب  اوق » مامت  اب  ار  دوخ  يهبناج  همهلالقتسا   » هک تسا  نآ  يارب  ماجنارس  ج و  دنهد . تسکـش  ار  زواجتم 

زگره ار  اـکیرمآ  ناگدـنیامن  ماـما  مـینیبیم  هـک  تـسا  نـیا  تـسا ..  یگدرب  عوـن  ره  زا  يرازیب  تردــق و  ره  دــیق  زايدازآ   » ماـیپ نـیا 
لباــقتم مارتـحا  نودــب  خــساپ و  یب  ار  نارگید  ماــیپ  یلو  دــهدیمنخساپ ، گــنج  ناــمرف  اــب  زج  ار  ناــشمایپ  یتــح  دــنریذپیمن و 

دوخ لاـیخ  هب  نیرخآهب و  تسد  اـکیرمآ  دـیماجنا  تسکـش  هب  هک  قـیقحت  نویـسیمک  يهدـنبیرف  تامادـقا  لاـبند  هب  دراذـگیمنیقاب »...
ماما هب  باطخ  هناـمرحم  ياهماـن  نیدرورف 1359 ه.ش   ) سرام 1980 رد 26 رتراک  دـنزیم . نکمم  زیمآتملاسم  مادـقا  نیرتراذـگریثات 

يوزرآ فده و  نانچمه  رمانیا ، میـشابیم  تسا  ناریا  بالقنا  دولوم  هک  يدج  قیاقح  شریذـپ  يهدامآ  ام  : » دـنکیماعدا دـسیونیم و 
 « مینکیم بیقعت  تسا ـ  للم  يهمه  يارب  تلادع  يرارقرب  یناهج و  حلـص  هک  ار  ـ  يدـحاو فدـه  ام  هک  منکیم  روصت  نم  اریز  تسام 

حاضتفا کی  يزیروربآ و  مکح  رد  هک  روکذـم ، همانياوتحم  ياشفا  درک . رداص  ار  نآ  ینلع  راشتنا  روتـسد  همان  يهظحالم  زا  دـعب  ماـما 
وبالقنا ياـهتیعقاو  میهاـفم و  اـب  وا  راـکمه  میت  رتراـک و  یگناـگیب  قمع  رگناـشن  نینچمه  دوبدیفـس ، خاـک  نادرمتلود  يارب  یـسایس 

يداصتقا و ياهراشف  يهیلک  ربارب  رد  ماما  يریذـپانشزاسو  اهیتخـسرس  يهدـهاشم  زا  سپ  رتراک  هک  تسا  بیجع  دوب . ناریا  يهعماـج 
قیاقحكرد زا  مه  زاب  دوخ ، عضوم  رب  ماما  يراـشفاپ  زا  یهاـگآ  هصـالخ  فلتخم و  ياهشـشوپ  رد  نوگاـنوگ  ياـهتایه  ّدر  یـسایس 

ياوتحم راشتنا  دیامن . مرن  ار  ماما  نوچمه  يراوتـساو  عطاق  درف  دـناوتیم  هدـنبیرف  يهمان  کی  لاسرا  اب  هک  دـنکیم  روصت  هدوب و  ناوتان 
رد نامز  نامه  رد  اکیرمآ ـ  قبسا  يهجراخ  ریزو  رجنیـسیک ـ  يرنه  دشکب . شیپ  ار  یماظن  دروخرب  اکیرمآ  ات  دش  بجوم  روکذم  يهمان 

ار ییاهشالت  اهییاکیرمآ  ینامهیم  نایاپ  لابند  هب  دـشمامت ». ینامهیم  هک  دـیوگب  یناریا  تاماقم  هب  دـیاب  اکیرمآ  : » دـیوگیم یـشنکاو 
خیرات رد  ماما  . دنوشیم هجاوم  تسکش  اب  یهلا  فطل  هب  هک  دننکیم  زاغآ  دوخ  ياهناگورگ  يزاسدازآو  ناریا  هب  یماظن  يهلمح  يارب 

نیا هب  ندز  تسد  اـب  دـنکیم ، ناـمگ  هـک  تـسا  نآ  رد  رتراـک  هابتـشا  : » دـنیامرفیم دـننکیم و  رداـص  یماـیپ  هراـب  نـیا  رد   5/2/1359
زا تسین  نادرگیور  يراکادف  چیهزا  زیزع  مالـسا  يارب  شیوخ و  لالقتـسا  يدازآ و  يارب  هک  ار  ناریا  تلم  دناوتیم  هناقمحا  ياهرونام 

. دـنکیميزاب یتلم  هچ  اب  تسورهبور و  یتلم  هچ  اب  درکن  ساسحا  زاـب  رتراـک  دـنک . فرحنم  تسا  تیناـسنا  ادـخ و  هار  هک  شدوخ  هار 
عمج رد  خیرات 14/3/59  رد  نینچمه  ناشیا  تسا »  نیملـسم  دالب  مامتهب  يهلمح  ناریا  هب  هلمح  تسا  داهج  بتکم  نوخ و  تلم  ام  تلم 

هب هجوت  هک  ییاهنآ  دـنوش  رادـیب  دـیابن  : » دـندومرف ناریا  رد  اکیرمآ  تالخادـم  یـسررب  یللملانیبسنارفنک  رد  هدـننک  تکرـش  ياضعا 
ام درک ؟ طقاس  دنیایب  ناریا  هب  دنتـساوخیم  هک  ار  رتراک  ياقآ  ياهرتپوکیله  نیا  یک  دـندروایننامیا !؟ بیغ  نیا  هب  دـنرادن و  تایونعم 

نیا تسادخ  رومام  داب  نیا  درب . نیب  زا  داب  ار  داع  موق  تسادخ  رومامداب  دندوب . ادـخ  رومام  اهنش  دـندرک . طقاس  اهتشد  میدرک  طقاس 
هب ار  وادادرتسا  طرش  هک  هرهاق ـ رد  یماظن  ناتـسرامیب  کی  رد  هاش  گرم  قفومان  يهلمح  نیا  لابند  هب  زاب »! دننک  هبرجت  دنرومام ، اهنش 

، دنتشاد تیرثکا  نآ  رد  ماما  طخ  وریپ  ارگلوصا و  یبالقنا  ياهورین  هک  یمالسا  ياروش  سلجم  لیکشت  و  درک ـ  یفتنم  لمع  رد  ار  ناریا 
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نینچمه ماما  دندرک . راذگاو  یمالـسا  ياروش  سلجم  هرود  نیلوا  ناگدـنیامن  هب  ار  اهناگورگيهلاسم  لح  لاس 1359 ، دادرم  رد  ماما 
نیرخآ هک  دنزادرپیم ، يریگناگورگ  يهلأسم  دروم  رد  دوخ  عضاوم  نایب  لیلحت و  هب  رویرهش 1359  رد 11  جح  تبسانم  هب  یمایپ  رد 

یمالـسا ياروـش  سلجم  ناگدـنیامن  نیعلابصن  عـضاوم  نـیمه  دوـشیم و  بوـسحم  هـنیمز  نـیا  رد  ناـشیا  يریگعـضوم  نیرتعماـج  و 
يدازآ يارب  ار  ریز  طیارش  مایپ  نیا  رد  ماما  دیماجنا . نمهب 1359  رد  اهناگورگ  يدازآ  ریازجلا و  هینایب  رودص  هب  همادا  رد  هتفرگرارق و 

رد اکیرمآ  یماظن  یسایس و  تلاخد  مدع  هب  تنامض  ناریا  هیلع  اکیرمآ  ياهاعدا  مامت  وغل  لاوما  ندادسپزاب  : » دندرک مالعا  اهناگورگ 
مایپ : » دـیوگیم نینچ  ماما  یخیرات  مایپ  لیلحت  رد  دوخ  هلاقمرـس  رد  ناهیک  همانزور  روشک ». ياههیامرـس  یمامت  نتـشاذگ  دازآ  ناریا و 

ام تلم  هک  تسا  یتامدص  لمعلاسکع  يریگناگورگ  هک  ماهتفگ  اهراب   » تسا هتخادرپ  یبالقنا  میظع  نایرج  نیا  لیلحت  هب  تسخن  ماما 
نکاـس هب  ادـتبا  لـمع .   » هن تسا  لـمعلاسکع  ییاـکیرمآ  ناـسوساج  يریگناـگورگ  ًـالوا  ینعی  لـیلحت  نیا  تسا »  هدروخ  اـکیرمآ  زا 

ناسوساج يریگناگورگ  ، روبزم لـیلحت  ًاـیناث  اـم . هن  تس  « اـکیرمآ  » مجاـهت رگزاـغآ  یمجاـهت .   » لـمع هن  تسا  یعفادـت   » لـمعلاسکع
اب شاهزرابم  تسا و  هزرابم  لاح  رد  زونه  تلم  دودحم . هورگ  کی  طسوت  تلمزا  يادـج  راک  هن  دـنادیم  تلم   » لمعلاسکع ار  اکیرمآ 

تلم هک  تسا  ییاهکیتکات  یگنج و  ياههویـش  زا  یکیزین  یـسوساج  هنال  لاغـشا  و  دراد ... همادا  یهاشنهاش  میژر  يهنت   » هاش و يداـیا 
ات تسا  نآ  رب  ماما  ماـیپ  تساهتفرگ  راـک  هب  یناـهج  نمـشد  نیرتدـنمورین  اـب  شیوخ  ربارباـن » دربن   » رد ناریا  زراـبمو  فعـضتسم  مورحم 

تلود ار  اکیرمآ  ياهسوساج  هک  دـننک  دومناو  نینچ  دـنهاوخیم  نآ  ساسا  رب  هک  یتاغیلبت  دـهد . خـساپ  ار  اههدزبرغ  برغ و  تاغیلبت 
تسا هدش  زاغآ  ناریا  يوس  زا  هک  تسا  یمجاهت  یمادقا  روبزم  لمع  دناهدرک و  تشادزاب  كدنا  یهورگ  لاح  ره  هب  ای  لوؤسم  تاماقم 

ياهیناوتان اهفعـض و  زاربا  اـهتفلاخمیمامت و  مغریلع  يریگناـگورگ  نارحب  زور  لوط 444  رد  لحار  ماـما  هکنآ  نخـس  هاـتوک  « 
هئارا تیاـمح و  اـب  دــندرک و  یگداتــسیا  اـهراشف  یماـمت  ربارب  رد  شناــنامیپمه  واــکیرمآ  ررکم  تادــیدهت  زین  یجراــخ و  یلخاد و 
دروم طیارـش  زین  ماجنارـس  هدومن و  تیاده  بسانم  ریـسم  رد  ار  يریگناگورگ  نایرج  ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  هب  مزال  ياهییامنهار 

لیمحت ، دـندوب هدرک  تداع  ناهج  رد  ییوگروز  هب  هک  ناییاکیرمآ  هب  دادیم ، هزاجا  یللملانیبو  یلخاد  طیارـش  هک  اجنآ  اـت  ار  دوخ  رظن 
ناوتیم یمدرم  تیامح  تیونعم و  نامیا  يورین  ربهیکت  اب  هک  دـنداد  ناـشن  فعـضتسم  یموس و  ناـهج  ناملـسم  ياـهروشک  هب  هدومن و 

یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  عبنم : دروآرد . وناز  هب  ار  اکیرمآ 

ناریا یمالسا  بالقنا  يزوریپ  رد  ناملعم  شقن 

بالقنا اقوهز » ناـک  لـطابلا  نا  لـطابلا  قهز  قحلا و  ءاـج   » يروکـش ساـبع  : هدنـسیون ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  رد  ناـملعم  شقن 
ینیب و ناهج  کی  روهظ  دهاش  یسمش  لاس 1357  رد  ناهج  تسا . متسیب  نرق  رد  یخیرات  ياهدادیور  نیرتگرزب  زا  یکی  ناریا  یمالسا 

رابت زا  يدرمدار  هک  دـنام  دـهاوخ  ایند  للم  ناریا و  تلم  یخیرات  هظفاح  رد  اعطق  دـش . یمالـسا  بالقنا  مان  اـب  يژولوئدـیا  کـی  شزیخ 
نیرخآ رد  وا  دـیامن . بلج  دوخ  هب  ار  نایناهج  راـکفا  ماـمت  تسناوت  دوخ  هلاـس  هدزناـپ  تازراـبم  اـب  ناـمیا ، هناوتـشپ  اـب  طـقف  و  (ع ) همئا
هشیمه يارب  ناریا  رد  ار  رامعتسا  هرطیس  بالقنا  نیا  تسا . دنمشزرا  ناسنا  اهنویلیم  درواتسد  بالقنا  نیا  دیوگ : یم  دوخ  ياه  يراگدای 

هیلک رب  تسناوت  ینیمخ  ماـما  یمالـسا  درکیور  اـب  کـیتامزیراک  دـنمهرف  يربـهر  دوـمن . همیب  ار  روـشک  نادـنزرف  تداعـس  درب و  نیب  زا 
یمدرم تیعورشم  زا  تسناد ، یم  بتکم  نید و  زابرـس  ار  دوخ  هکنیا  رب  هوالع  وا  ددرگ . زوریپ  ناهج  رد  اه  یبرغ  هنارگباسح  ياهلومرف 

. تسا یعامتجا  هصرع  رد  مدرم  روضح  ياه  هولج  نیرتریظن  یب  زا  یکی  یمالـسا  بالقنا  دـیئات  يارب  وا  مودـنارفر  تسج و  یم  هرهب  زین 
ناو رای  ناقاتـشم  ياه  دـیپت ن  لد  نآ  داب  دای  دوب  هدروآ  راهب  ار  ناتـسم  هک  یناتـسمز  ناو  دوب  هدروآ  رابب  لـگ  نمهب  هک  يزور  نآ  داـی 

میفقاو هکنیا  مغر  یلع  دراد  یگنهرف  الماک  يا  هشیر  یمالـسا  بالقنا  هک  میداقتعا  نیا  رب  ام  دوب  هدروآ  راـگنابیز  نآ  هک  یـشقن  بجع 
يزوریپ زا  لبق  ياه  ههد  رد  روضح  نیا  اما  دراد ، هلاس  دص  دنچ  یلاوت  کی  ناریا  رد  سیلگنا  اکیرمآ و  هلمج  زا  برغ  یگنهرف  روضح 
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رد یبرغ ، الماک  شـشوپ  نویـسالوتیپاک ، نوناق  نیودـت  یقوقح و  یگنهرف و  طلـست  دوب . هتفرگ  دوخ  هب  يا  هژیو  هولج  گـنر و  بـالقنا 
نایگنهرف و ینعی  روشک  یگنهرف  نیلماع  ات  دش  ببـس  دوب  هدروخ  هرگ  مدرم  رواب  اب  هک  ینید  گنهرف  ندنام  هیـشاح  رد  ندـنام و  قاحم 

ماما ینعی  بالقنا  روآ  مایپ  هب  یـسات  اب  نازومآ  شناد  هلمج  زا  یگنهرف  نارازه  دـنتفیب . شوج  بنج و  هب  هزرابم  مدـقم  طخ  رد  ناـملعم 
رکفت ریونت  بالقنا ، يژولوئدیا  طسب  ثحب ، لفاحم  سلاجم و  رد  تکرـش  دـندرک . یم  هدامآ  ریگمـشچ  يروضح  يارب  ار  دوخ  ینیمخ ،

ناناوجون ناناوج و  نداد  زیهرپ  یگنهرف ، ياه  هئطوت  اب  هلباقم  یناریا ، ینید  ندـمت  هب  ناهذا  نداد  قوس  یگنهرف ، رقف  اب  هزرابم  یبالقنا ،
ياـه هشیدـنا  لـیلحت  ناـناوجون ، ناـناوج و  رد  يرواـبدوخ  نییبـت  بعل ، وـهل و  سلاـجم  امنیـس و  هلمج  زا  برغ  یگنهرف  ياهتیباذـج  زا 

هک یناملعم  رایـسب  هچ  میناد  یم  دندیـشک . یم  شود  هب  ناملعم  ار  نآ  تخادرپ  تمحز  هک  رگید  هفلوم  اههد  زیتس و  برغ  ناگدنـسیون 
. تسا هدوب  ناملعم  نیب  زا  زین  نآ  دیهش  نیلوا  هک  درب  مان  ار  روشک  ناتسا  نیدنچ  ناوت  یم  یتح  دنتـشذگ  زین  شیوخ  ناج  زا  هار  نیا  رد 
قارف و لاس  هدزناپ  زا  سپ  دوب . ناریا  هب  ماما  دورو  زا  سپ  دش  یلمع  ناریا  رد  برغ  يراذگ  هیامرس  فالخ  رب  هک  ناملعم  رگید  تلاسر 

نارود تسوت  هناخ  هناخ  هک  دورف آ  امن و  مرک  تسوت  هنایشآ  نم  مشچ  رظنم  قاور  تشگزاب . دوخ  نطو  هب  خیرات  درمگرزب  نیا  يرود ،
يا هزات  درکیور  اب  نایگنهرف  یتیامح  يزاس و  هاگآ  شقن  نیریـش . بالقنا ، نابحاص  ناـحارط و  يارب  اـما  دوب  يراوشد  تخـس و  رایـسب 

هب ار  يرادا  یبالقنا و  ياهداهن  ياهتیلوئـسم  دنتـسناوتیم  هک  دـندوب  ییاهرـشق  دودـعم  زا  نایگنهرف  ساسح ، ههرب  نیا  رد  دـش . زاـغآ 
سیئر شیاه  یگداس  همه  اب  یملعم  تسین . هدیـشوپ  یـسک  رب  ناملعم  لیدب  یب  شقن  یمالـسا  بالقنا  تیبثت  نارود  رد  دنریگب و  هدهع 

، عـضاوت مظن ، دـشاب . یم  رنهاـب  دیهـش  شراداـفو  راـی  ییاـجر و  هدـنز  هشیمه  دیهـش  وا  ریزو ؛ تسخن  رگید  یملعم  دوـش و  یم  روـهمج 
هشیدـنا و رد  لداعت  يراکرپ ، یهاوخریخ ، يروبـص ، فلکت ، مدـع  یـشیدنا ، دازآ  تعانق ، صولخ ، تیونعم ، ارادـم ، تلادـع ، فاصنا ،

یم لولح  ییاجر  ردقنارگ  دیهـش  رد  دنک ، یم  رکذ  هنومن  ملعم  باتک  رد  يرهطم  دیهـش  ملعم  هک  يزیچ  نآ  ره  بوخ و  شنم  شور و 
یم یقاب  ناشیارب  وگلا  ناونع  هب  هشیمه  هک  نایگنهرف  يارب  يراختفا  دوش و  یم  یمالـسا  بالقنا  نیرز  خیراترد  يرگید  درم  وا  دـیامن و 
یب دادعت  دننک و  هدامآ  اهتیلوئـسم  اهداهن و  يدصت  يارب  ار  دوخ  بالقنا  تخـس  طیارـش  رد  دنریگ  یم  میمـصت  دـهعتم  ناملعم  دـنام .

نویبالقنا هدنورپ  رد  ینعی  دراد . همادا  نانچمه  هک  دـنوش  یم  یگنهرف  یعامتجا  یـسایس ، ياهداهن  رد  رومام  هناخترازو ، نیا  زا  يرامش 
یبرغ تسا . هدنام  ناهذا  رد  راگدای  ناونع  هب  لاح  ره  رد  هک  دـنا  هدرک  ءافیا  ار  یگنررپ  شقن  ناملعم  دـیآ ، لمع  هب  یـسررب  رگا  ناریا 

رد ار  اهتلم  اب  هلباقم  هار  اهنت  نآ  زا  دـعب  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  ياهلاس  رد  زواـجتم  ياـکیرمآ  رگرامعتـسا و  ریپ  هلمج  زا  اـه 
ياهب هب  دناوت  یم  یگدید  بیـسآ  نیا  دنیبب و  بیـسآ  رگا  هک  يا  هزوح  اهنت  دـنتفایرد ؛ اهنآ  دـنا . هدرک  هعلاطم  هشیدـنا  گنهرف و  هزوح 

اـه و هناـسر  قیرط  زا  دـندومن  یعـس  ثیح  نیا  زا  تسا . یگنهرف  هزوح  دوـش ، رجنم  تموـکح  کـی  راـتخاس  یگدیـشاپ  مه  زا  شزیر و 
رد امیقتـسم  ناوجون  ناوج و  نویلیم  تسیب  اب  هک  ییاهنآ  نایم  نیا  رد  دـنوش . دراو  دـم و ... سابل ، ملیف ، باـتک ، یگنهرف ، ياـه  هدروارف 

رگید هب  تبـسن  دوخ  یعامتجا  قوقح  زا  ندـنامرود  مغر  یلع  هک  ییاهناسنا  دنتـسه . ناملعم  ناـنچمه  دـندوب و  ناـملعم  دـندوب  طاـبترا 
دنیرفآ و یم  تیلوئسم  دهعت ، تسا و  روآ  دهعت  سدقم ، فده  اریز  دندنام ! یقاب  شیوخ  نامیپ  روشنمرـس و  رب  دهعت  تباجن و  اب  راشقا ،

دندوب وربور  نآ  اب  یمالـسا  بالقنا  ودب  رد  ناملعم  هک  يریطخ  تیلوئـسم  دـنک . یمن  ادـیپ  ار  دوخ  یعقاو  ینعم  جـنر ، نودـب  تیلوئـسم 
اههورگ و دوب . ثداوح  شوختسد  تایبدا  نیا  زین  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  نانچمه  دوب . یمالـسا  بالقنا  تایبدا  نامتفگ و  عون  رد  رییغت 

ناناوجون ناناوج و  نوناک  رد  دندرک  یم  یعس  هدومن و  ناهنپ  بالقنا  نیتسآ  رد  ار  دوخ  بالقنا ، عفادم  سابل  اب  فلتخم  ياهیدنب  هتـسد 
شناد فرط  زا  ار  يرتشیب  دامتعا  نانیمطا و  اهـسالکرس  رد  بالقنا  حیحـص  هیزجت  لیلجت و  اب  ناـیگنهرف  ناـیم ، نیا  رد  هک  دـنیامن  ذوفن 

، یمالسا داشرا  ترازو  امیـس ، ادص و  یلم  هناسر  هلمج  زا  یگنهرف  ياهنوناک  مییوگب  هک  تسین  ههاریب  رپ  دندرک . بلج  دوخ  هب  نازومآ 
زورما هک  تسا  ییانشآ  ثیدح  هچ  و  تسا . هدروخ  مقر  ناملعم  ینعی  عقوت  یب  ياهناسنا  زا  هتفرگرب  هجراخ  روما  ترازو  یلاع ، شزومآ 

راوگرزب ماما  دـیامن . یم  یفرعم  یملعم  مان  اـب  ار  دوخ  تاراـختفا  میهد  رارق  هعلاـطم  دروم  يروحم  ییاـناد  هزوح  رد  ار  یلوئـسم  ره  رگا 
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یعقاو رگنـس  دـندوب  دـقتعم  دنتـسناد و  یم  یعامتجا  دـشر  لماع  نیرترثوم  یگنهرف و  تایح  نکر  نیرتمهم  ار  شرورپ  شزومآ و  داهن 
رب اهراب  اهراب و  دنراد و  هدهعهب  ار  دـنیآرف  نیا  ریطخ  تیلوئـسم  ناملعم  دنتـسه . سرادـم  ینید ، ياهرواب  ظفاح  یعامتجا و  تاحالـصا 

، دنتـشاد گنهرف  تلادع و  هغدغد  هک  تسا  یمانمگ  دیهـش  نارازه  نویدم  یمالـسا  بالقنا  ریـسافت ، همه  اب  دندومن . یم  دیکات  رما  نیا 
«« یمهف همه   »» يارب شالت  یمالـسا  بالقنا  زا  نانآ  تظافح  دوب . موب  زرم و  نیا  نادنزرف  نشور  هار  باختنا  نیقی ، هب  نانآ  بش  شمارآ 

هملک تدحو  هب  هنارـصم  دوش . نیرفآ  شقن  ناریا  هعـسوترد  هک  دنهد  شرورپ  یناریا  کی  دنناوتب  هک  دوب  نیا  نانآ  يوزرآ  دوب . بالقنا 
مینادـب دـیاب  مینک  یفرعم  نایناهج  هب  میناوت  یم  ار  یناریا  تایبدا  يروآون و  یباتک ... زورما  رگا  دندیـشیدنا . یم  بالقنا  یناسنا  دـشر  و 

ناوت نم  رد  ندوب  هدنز  ساسحا  دریگب  ناج  مسج ، ات  راذگب  سالک  رد  اپ  تسا ؛ هدوب  ام  یگنهرف  فالسا  يادص  یب  ياه  شالت  لصاح 
هلعش هک  یطخ  ون  زا  هدیشک  یطخ  هریت  ياه  هتخت  رب  دریگب  نابز  نم  رد  فطاوع  یشوماخ  ندورـس  يزبسرـس  هرابود ، مشاب و  نم  دریگب 
یلع فیلاـت  يرهطم ) دیهـش  یتـیبرت  ياـه  هشیدـنا  رد  يریـس   ) هنوـمن ملعم   2  - مـیرک نآرق   1 : - ذـخآم عباـنم و  دریگب  نامــسآ  رد  نآ 

، ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  ماما ، ترضح  ینافرع  راعشا  زار ، مرحم  ناتسمز 80 3 -  موس ، پاچ  لیوات -  تاراشتنا  ینیدجات ،
تاراشتنا ینـسح ، نسح  دمحم  ینیمخ ، ماما  هاگدید  زا  هعماج  يزاسون   5 ( - هر ) ینیمخ ماما  ترضح  همان  تیصو   4  - 1369 لوا ، پاچ 

دلج 12 و 28 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  روضح ،  6  - ناتسمز 78 مهد ، پاچ  جورع ، رشن  پاچ و  هسسوم 

رصاعم خیرات  هثداح  نیرت  مهم  یمالسا  بالقنا  يزوریپ 

للم نایم  رد  هک  یـشزیخ  ظاحل  هب  یمالـسا  بالقنا  ردقلاوذ  دـمحا  : هدنـسیون رـصاعم  خـیرات  هثداح  نیرت  مهم  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
. تسا نایناهج  هجوت  نوناـک  ناـنچمه  دروآ ، دوجو  هب  صاـخ  روط  هب  ناملـسم  ياـه  تلم  یلک و  روط  هب  ناـهج  رـسارس  رد  متـس  تحت 

هبـساحم نیا  دـشاب و  یم  سمل  لباق  اهزرم  يوسارف  اـه  تلم  اـه و  تلود  طـسوت  هبـساحم  لـباق  يورین  کـی  ناونع  هب  یمالـسا  بـالقنا 
نآ يداصتقا  یسایس و  ياوزنا  رد  یعس  هدیزرو و  ینمـشد  هراومه  نآ  اب  ییورایور  يارب  هدوب و  گرزب  ياه  تردق  هجوت  دروم  هراومه 

ار رابکتـسا  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دنناد و  یم  دوخ  زا  ار  ماظن  نیا  ایند  ناناملـسم  دنا : هدومرف  هراب  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  دنراد .
نرق ینایم  ياه  ههد  رد  تسیـسکرام  نویبالقنا  هک  يریبعت  ناـمه  ینعی  دراذـگ ، یم  بـالقنا  رودـص  ار  نیا  مسا  دـنک و  یم  نیگمـشخ 

، بالقنا نیا  هک  یتقو  میتسین ، بالقنا  رودـص  هب  دـقتعم  تروص  نآ  هب  انعم و  نآ  هب  اـم  هک  یلاـح  رد  دـندرک . یم  راـختفا  نآ  هب  متـسیب 
رد مالـسا  يرادیب  یمالـسا و  بالقنا ، دنناد (  یم  دوخ  زا  ار  نآ  دندقتعم و  دـنم و  هقالع  نآ  هب  ملاع  ناناملـسم  همه  سپ  تسا  یمالـسا 

تکرح هنوگره  زا  نارکفنـشور  هک  دوش  یم  زوریپ  دریگ و  یم  تروص  ینامز  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یهاگرد )  ?? نارمع  ات  ناهج 
یم يرکف  نشور  لفاحم  رد  ندـش  عمج  ای  اـه و  هاگتـسد  هب  تمدـخ  رد  ار  دوخ  تاـیح  هار  هدوب و  دـیماان  هاـش  تموکح  هیلع  رب  يدـج 

اب تسناوت  تسناد و  یمن  رثوم  ادـخ  زج  یتردـق  چـیه  هک  داهن  نادـیم  هصرع  هب  اپ  لقتـسم  يا  هشیدـنا  رکف و  هک  دوب  اـجنیا  رد  دنتـسناد 
تلم دروآرد . تکرح  هب  هدرک و  هارمه  دوخ  اب  ار  یمدرم  ياه  هدوت  اه و  تلم  ربکا  هللا  راعـش  دـنوادخ و  هب  اـکتا  اـب  هدرک و  هرگ  یتشم 
راعش درک و  یم  لابند  تلم  کی  تاجن  هار  ناونع  هب  زین  ار  وا  هدیا  ار ، وا  هار  تشاد و  رواب  یهلا  درم  نیا  صولخ  يافـص  قدص و  هب  زین 

هن مک و  هملک  کی  هن  یمالسا  يروهمج  دومرف : هک  خیرات  درم  گرزب  نآ  نامرآ  زا  هتفرگرب  هک  یمالسا  يروهمج  یبرغ ، هن  یقرـش ، هن 
مالسا بلاق  رد  ارجا  يزیر و  همانرب  نیناوق ، همه  ات  هدش  یشالت  ام  روشک  رد  دندرک و  دیکات  يداینب  راعش  کی  ناونع  هب  دایز  هملک  کی 

نمض ام  زیزع  تلم  دیآ . یم  رامش  هب  یمالسا  ماظن  اب  نایارگسپاو  یناهج و  رابکتـسا  ینمـشد  يارب  يرگید  هشیر  زین  دوخ  نیا  هک  دشاب 
يارب تسا  یتصرف  یمالـسا  بالقنا  رجف  ههد  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  رجف  ههد  تشادـگرزب  بالقنا و  يزوریپ  ياه  نشج  ییاپ  رب 

یلامتحا تارطخ  تادیدهت و  هب  هجوت  يارب  یتصرف  دیایب و  تسد  هب  تسا  مزال  هچنآ  هدـمآ و  تسد  هب  هچنآ  لیلحت  هیزجت و  یـسررب و 
هب یمدرم ، ياه  هدوت  مدرم و  نیب  رد  نآ  موادـت  ياه  هشیر  ندرب  نیب  زا  بالقنا و  ندروآرد  ياـپ  زا  يارب  نمـشد  هک  ییاـه  شور  نآ و 
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اب هلباقم  دـمآ و  تسد  هب  هک  یفرـش  تزع و  زا  تبقارم  دـش و  میدـقت  هک  ییادهـش  هار  همادا  يارب  ییاـه  لـح  هار  نتفاـی  ناـناوج و  هژیو 
یبتکم و . ? میزادرپ - یم  تسه  زین  نآ  موادـت  ياه  یگژیو  نامه  هک  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  للع  لماوع و  زا  يرامـش  هب  تاـفارحنا 
اب هباشت  كارتشا و  رب  هوالع  یمالسا  بالقنا  هک  تسا  يدرف  هب  رصحنم  یـصاخ و  یگژیو  کی  مالـسا  يژولوئدیا و  بالقنا  ندوب  ینید 
هب نیا  دراد . دـیکات  اهنآ  تیناسنا  اه و  ناسنا  ترطف  يور  مالـسا  دراد . يزوریپ ) شیادـیپ و  لماوع  طیارـش ، ظاحل  هب  اه ( بـالقنا  ریاـس 
اب اـما  وریغی  یتـح  موقب  اـم  ریغیـال  هللا  نا  دـیامرف : یم  دـعر  هروس   ?? هیآ  رد  هچناـنچ  تسا . دارفا  باـختنا  هرادا و  شقن  رب  دـیکات  هلزنم 

هدعاق کی  تروص  هب  هیآ  نیا  دنهد . رییغت  ار  دوخ  لاح  نانآ  هکنیا  رگم  درک  دـهاوخن  نوگرگد  ار  یموق  چـیه  لاح  ادـخ  ینعی  مهـسفن 
كرابت و دـنوادخ  سپـس  دـهاوخ و  یم  یعامتجا  دارفا و  نورد  رد  ار  لوحت  تسا . هدـش  رکذ  یعامتجا  يدرف و  تالوحت  يارب  یـساسا 
هب یطبر  چیه  یبالقنا  نینچ  دیامرف : یم  بالقنا  شزیخ  تلع  یگژیو و  هرابرد  يرهطم  دیهـش  داتـسا  دومرف . دهاوخ  تیانع  نآ  رب  یلاعت 
زین مکش و  يریس  يداصتقا و  هافر  نیع  رد  مدرم  درادن و  نآ  نادقف  ای  یتارکومد و  یسایس و  يدازآ  اب  یطابترا  ای  یگنـسرگ و  يریس و 

بالقنا نوماریپ  دـننک . یم  بالقنا  دـنزیخ و  یمرب  دوخ  داقتعا  دروم  بتکم  لماک  رارقتـسا  مدـع  لیلد  هب  طـقف  یـسایس ، يدازآ  نتـشاد 
رب رظان  تفرگ و  ماجنا  مدرم  هلیسو  هب  هک  دوب  یلوحت  ناریا ، یمالسا  بالقنا  دنیامرف : یم  نینچ  زین  يربهر  مظعم  ماقم   ?? یمالـسا ص .

تفرگ لکـش  ناریا  رد  نآ  رثا  رب  هک  یماظن  مان  رد  هک  تشاد  گرزب  تیـصوصخ  ود  بالقنا  نیا  اذل  دوب و  نآ  يداقتعا  ینابم  لوصا و 
یم هل  مظعم  زین  ?? و  ردـق ص ) یگنهرف  هسـسوم  یمالـسا ، بـالقنا  ياـه  یگژیو  تخاـس (  ناـیامن  ار  دوـخ  یمالـسا  يروـهمج  ینعی 

هیکت اب  دش  یم  هدهاشم  بالقنا  کی  رد  راب  نیلوا  تایصوصخ ، نیا  تشاد . دوخ  هب  صوصخم  یتایصوصخ  ام ، گرزب  بالقنا  دنیامرف :
یعامتجا و تلادع  لالقتـسا و  يدازآ و  لثم  ملاع ـ  یـسایس  میهافم  رد  رظن  دـیدجت  یمالـسا ، تموکح  داجیا  يریگ  فدـه  مالـسا ، هب 
 ??? دلج ? ص. تیالو ، ثیدح  دشاب . هدش  انب  یمالسا  ياه  شزرا  هیاپ  رب  هک  يا  هعماج  ایند و  تمـس  هب  تکرح  و  يرگید ـ  ياهزیچ 

بالقنا تایـصوصخ  زا  یکی  دوخ  ناـشیا  یتیـصخش  ياـه  یگژیو  و  هر )  ) ینیمخ ماـما  نوچ  یتکرب  اـب  گرزب و  تیـصخش  يربهر  ? - 
زاغآ  ?? لاس  دادرخ   ?? زا  شیپ  ار  بالقنا  نیا  ناـشیا  تسا . یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  هر )  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  تسا . یمالـسا 

دندوب روشک  لخاد  رد  هچ  ار  بالقنا  نیا  وا  تسا . هدـش  تبث   ?? دادرخ   ?? رد  يو  توعد  زا  مدرم  یمومع  تیاـمح  نیلوا  نکیل  درک ،
تدم رد  زین  نآ  زا  سپ  دندرک و  نومنهر  يزوریپ  يوس  هب  تیاده و  يربهر و  دندوب  هسنارف  هیکرت و  تیوک ، قارع ، رد  دـیعبت  رد  هچ  و 

: دنیامرف یم  بالقنا  و  هر )  ) ینیمخ ماما  نوماریپ  يربهر  مظعم  ماقم  دندومن . تیبثت  تیاده و  ار  نآ  شیوخ ، تکربرپ  رمع  زا  لاس  هدزای 
تاساسحا و قالخا و  یگدنز و  رد  مسجم  بان  مالسا  مسجم ، یبالقنا  مالسا  وا  هک  مینک  یضرع  دیاب  نامراوگرزب  ماما  هرابرد  زورما  ام 

ماجنا نارود  نیا  رد  راوگرزب  نیا  تسد  هب  هک  يراک  داد . شاداپ  وا  هب  مه  لاـعتم  يادـخ  دوب . ادـخ  يارب  یناـف  زین  اـه و  يریگ  میمـصت 
قدـص اوقت و  اب  هک  يربهر  داتفا و  قافتا  ناریا  رد  هک  دوب  يزیچ  نآ  نیا   ??? دـلج ? ص . تیالو  ثیدـح  دوب . ریظن  یب  يراک  تفرگ ،

، رمتـسم شـالت  تدـهاجم و  لاـس   ?? فرظ  رد  درک و  عورـش  ار  دوخ  تکرح  دـنک ، بلج  ار  یهلا  تیادـه  دـییات و  دوب  هتـسناوت  ملع ،
ماکحا يارجا  یمالـسا و  ماظن  لیکـشت  یمالـسا ، تموکح  نامه  هک  فده ـ  تمدخ  رد  جـیردت  هب  ار  یمدرم  میظع  ياه  هدوت  تسناوت 

يرابکتـسا و ياـه  تردـق  يوـس  زا  هک  ار  ناریا  رب  مکاـح  هتـسباو  دـساف و  یتوغاـط و  تموـکح  دروآرد و  تکرح  هـب  دوـب ـ  یمالـسا 
يریظن یب  هدـیچیپ و  هعومجم  اب  يزوریپ ، زا  سپ  لاس   ?? فرظ  رد  درک و  طقاس  دـش ، یم  مه  تیامح  ام  روشک  ياه  تورث  يرگتراغ 
فاـصم نیا  زا  درک و  مرن  هجنپ  تسد و  هریغ  یتاـغیلبت و  ياـغوغ  یماـظن و  هـلمح  مـیرحت  مجاـهت و  تناـیخ و  تموـصخ و  هئطوـت و  زا 

هک يرادـتقا  جوا  رد  تسا  تما  ماما و  میظع  شالت  لوصحم  هک  یمالـسا  يروهمج  ماظن  نونکا  دـمآ و  نوریب  روصنم  رفظم و  یخیراـت ،
ياـه لد  بلج و  دوـخ  هب  ار  نمـشد  تسود و  مشچ  تسا ، نارگتراـغ  زا  انغتـسا  ناـیوگروز و  ربارب  رد  یتخـسرس  تمواـقم و  زا  یـشان 

یمومع يرادـیب  مالـسا و  نیزورما  يالتعا  رد  گرزب  زار  يرآ ، تسا . هدرک  بوذـجم  ار  ملاع  قطانم  همه  ناگدـیدرجز  نافعـضتسم و 
یمالسا نامیا  زا  هک  یمکحتسم  هینب  اب  یمالسا  يروهمج  ینعی  نآ  لوصحم  دمآ و  دوجو  هب  مالسا  هبیط  هرجش  زا  هک  دوب  نیا  نیملـسم ،
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یتیمولظم اب  دشن و  رگراک  وا  رب  اهنآ  نیک  مشخ و  غیت  اه و  ناطیـش  هسوسو  دـنام و  رادـیاپ  تسرد  تهج  هار و  رد  هتفای ، تلم  يربهر و 
. هدش مالسا  غلبم  دوخ ، تبالص  تماقتساو و  اقب  دوجو و  اب  داد و  رارق  نایناهج  مشچ  ربارب  رد  ار  دوخ  رونم  هرهچ  زارفارس ، هنادنمتردق و 
زا یکی  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  رد  ناریا  مدرم  یگچراپکی  هملک و  تدحو  دـیدرت  یب  تدـحو   ??? . ? دـلج ? ص - تیالو  ثیدـح 

لـصا نـیا  دنـشالت . رد  هراوـمه  هدرب و  یپ  زمر  نـیا  هـب  زین  یمالـسا  بـالقنا  نانمـشد  هچناـنچ  تـسه . زین  بـالقنا  ندـنام  یقاـب  زوـمر 
هب تبـسن  ار  اهنآ  هدومن . هنخر  نایهاگـشناد  هقبط  نویناحور و  هژیو  هب  مدرم ، فلتخم  فوفـص  رد  هدرب و  نیب  زا  ار  بـالقنا  ریذـپانراکنا 

اعیمج هللا  لبحب  اومصتعاو  دیامرف : یم  میرک  نآرق  دنیامن . داجیا  هقرفت  یمالسا  تما  نیب  هجیتن  رد  هدومن و  ادج  مه  زا  نیبدب و  رگیدکی 
نیا رد  تیالو  يامظع  ماقم   ??? نارمع ) لآ  دیورن (. هقرفتم  ياه  هار  دـینزب و  گنچ  ادـخ  نید ) هتـشر (  هب  یگمه  و  ینعی : اوقرفت  و ال 

ار مالـسا  روحم  رب  هملک  تدـحو  دنـشاب و  هتـشاد  دای  هب  نامزیزع  ماما  زا  ار  هاتوک  زغمرپ و  سرد  نیا  ناریا ، تلم  همه  دـنیامرف : یم  هراب 
هتکن کی  نیمه  ناریا ، تلم  يزوریپ  يارب  مظعا  ریسکا  تسا . نانمـشد  مامت  هدنبوک  اهدرد و  همه  جالع  داحتا ، نیا  دننکن … ، شومارف 

یم ترـضح  نارئاز  سدقم و  دهـشم  مدرم  رادید  رد  هل  مظعم  زین  ??? و  دلج ? ص . تیالو  ثیدح  مالـسا . ساسارب  هملک  داحتا  تسا :
یم تفرـشیپ  دوشب ، دراو  دیایب و  شیپ  شیارب  یگنج  دنک ، یم  تفرـشیپ  دوشب ، دراو  داصتقا  نادیم  رد  هملک  داحتا  اب  یتلم  رگا  دـنیامرف :
یم یلم  تدحو  هیاس  رد  ار  شدوخ  گرزب  ياه  نامرآ  مامت  تلم ، کی  درک . ظفح  دوش  یم  رتهب  ار  تلم  يوربآ  یلم ، تدحو  اب  دنک .

صاخــشا و اـه و  هورگ  اـه و  هزاـنج  نداد  رارق  ور  رد  ور  رگیدـکی ، زا  اـه  لد  ییادـج  هـملک ، قرفت  فـالتخا ، دروآ . تـسد  هـب  دـناوت 
داحتا و زا  يریگ  هلـصاف  یلم و  تدـحو  هب  تمدـخ  هک  نیا  مالک  هصالخ  دـنکب . یتمدـخ  چـیه  دـناوت  یمن  رگیدـکی ، اب  اـه  تیـصخش 

ماما هار  بالقنا و  موادت  يارب  يدیدهت  تفآ  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  بازحا و …  اه و  هورگ  ات  مدرم  تاقبط  راشقا و  زا  معا  یگتسبمه 
هتـشذگ ياه  لاس  هب  تبـسن  نیلووسم  لمع  رادرک و  راتفگ و  هملک و  تدـحو  هب  زاین  هتـشذگ  زا  شیب  زورما  هک  نآ  هجیتن  دـشاب و  هر ) )

تسا و هدرب  یپ  عوـضوم  نیا  هب  زین  نمـشد  اـیناث  یمالـسا و  بـالقنا  نانمـشد  عـمط  دروـم  داـحتا  نـیا  ـالوا  هـک  ارچ  تـسا ، زاـین  دروـم 
رد یمالـسا  ناریا  مدرم  یگچراپکی  روآدای  هک  یمالـسا  بـالقنا  رجف  ههد  دراد . رارق  ناـنآ  راـک  روتـسد  رد  هناـنکفا  هقرفت  ياـهراکهار 

، بالقنا يزوریپ  ياه  نشج  رد  مدرم  داحآ  روضح  یلم و  تدحو  داجیا  يارب  تصرف  نیا  زا  هدرمش و  منتغم  دیاب  ار  تسا  روشک  رسارس 
تلم میظع  ياه  هدوت  مدرم و  شقن  ندوب  یمدرم  . ? میربب - ار  یلماک  هدافتـسا  تسا  هللا  موی  نامه  هک  هاـم  نمهب   ?? ییاـمیپهار  هژیو  هب 

زا بالقنا  زاین  دروم  ياه  هنحص  همه  رد  نوگانوگ و  راشقا  هعماج و  فلتخم  تاقبط  زا  یمالسا  بالقنا  ياه  هنحـص  رد  روضح  زا  ناریا 
یم باسح  هب  ندیـشخب  یلجت  ار  دوخ  يروهمج  ماظن  مان  رد  هک  مهبم  یتیـصوصخ  تسا . ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریظن  مک  ياـه  یگژیو 

ییامیپهار تاباختنا ، رد  ار  نآ  هک  تسا  يزارد  نایلاس  هک  تسا  یقیقح  روضح  کی  بالقنا  رطخرپ  ياه  هنحـص  رد  مدرم  روضح  دیآ ،
ياروش سلجم  ناگدـنیامن  تاـباختنا  تسا . نآ  ندوب  یمدرم  تاـبثا  دوخ و  هتـشذگ و  روهظ  هب  ماـظن  نیلووـسم  باـختنا  میظع و  ياـه 
ناگربخ قیرط  زا  مدرم  يار  اب  یعون  هب  یمالسا  يروهمج  ماظن  يربهر  یتح  اهاروش و  یلحم  باختنا  روهمج ، سییر  باختنا  یمالـسا ،

ارـشابم و مدرم  يراذـگنوناق ، هاگتـسد  باـختنا  رد  سپ  دـنیامرف : یم  عوضوم  نیا  نوماریپ  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربـهر  تسا . يربـهر 
، يربهر باختنا  رد  یتح  دننک . یم  تلاخد  ناشدوخ  مدرم  هیرجم ، هوق  سییر  ییارجا و  هاگتسد  باختنا  رد  دننک . یم  تلاخد  امیقتـسم 

هماع داحآ و  سپ  دـنراد ، شقن  مدرم  زاب  تسا ـ  یعقاو  يونعم و  یهلا و  ياه  كالم  عباـت  تسا و  یهلا  بصنم  کـی  يربهر  هک  نیا  اـب 
ربهر صخـش  هب  تبـسن  مه  امیقتـسم  دننک ، یم  نیعم  ار  ربهر  ناگربخ  سلجم  قیرط  زا  میقتـسمریغ ـ  تروص  هب  هک  نیا  رب  هوالع  مدرم ،

فرصت و ناکما  وا  هب  دنک و  یم  يربهر  ار  ربهر  کی  تقیقح  رد  هک  تسا  اهنآ  هدارا  تساوخ و  میمصت و  رظن و  دنراد و  میمصت  رظن و 
 ?? تیالو ص. ردق  یگنهرف  هسـسوم  يربهر -  هاگن  هنیآ  رد  یمالـسا  بالقنا  ياه  یگژیو  دهد . یم  طسب  ضبق و  یهن و  رما و  تردق 

یـسک نامه  رگا  دننک . یم  باختنا  نیعم و  ار  یـسک  دننیـشن  یم  دنمدرم ، ناگدنیامن  هک  ناگربخ  سلجم  دیدرک  هدـهاشم  هک  نیا  امک 
هاگن هنیآ  رد  یمالـسا  بالقنا  ياه  یگژیو  داتفا . دـهاوخن  اج  وا  يربهر  زاب  دـشابن ، مدرم  لوبق  دروم  درک ، باختنا  ناگربخ  سلجم  هک 
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يرترب هن  یماظن و  يرترب  هن  هک  هداد  ناشن  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یبرغ  هن  یقرـش  هن   ?? . ? تیالو ص - ردق  یگنهرف  هسـسوم  يربهر ـ 
یمالـسا بالقنا  اب  قرـش  برغ و  تفلاخم  نیرت  مهم  تسین . كرتشم  هدیقع  فدـه و  لوح  دـحتم  تلم  کی  رب  هبلغ  هب  رداق  يژولونکت 

موهفم و کی  دوخ  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  دـننک . يوریپ  ناریا  هنومن  زا  ناـهج  طاـقن  رگید  ناناملـسم  هک  هدوب  نیا  زا  سرت  زین  ناریا 
هدـهاشم نونکات  نآ  بالقنا  يزوریپ  نارود  رد  هتـساخ  اپ  هب  مدرم  راعـش  رد  زین  تقیقح  نیا  تسه و  هدوب و  یبرغ  هن  یقرـش و  هن  یلجت 

هب یگتسباو  نودب  ار  ناناملسم  همه  تسا  رداق  بان  مالـسا  هب  اکتا  اب  برغ و  قرـش و  ياه  بطق  زا  ناریا  زیزع  نهیم  لالقتـسا  دوش ، یم 
زا يرادربوگلا  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  هک  دوب  تیعقاو  نیا  رگنایب  یقرـش  هن  یبرغ  هن  راعـش  دـیامن و  ییاـمنهار  تداعـس  تزع و  يوس 

لوصا شزرا و  ياراد  دوـخ  دـنیامن و  یم  یفن  تدـش  هب  ار  هاـگودرا  ود  نیا  هب  ینطاـب  اـب  يرهاـظ  یگتـسویپ  هجیتـن  رد  برغ و  قرش و 
زا یکی  ناناملـسم  هژیو  هب  هدازآ ، رکف و  اـب  ياـه  ناـسنا  هار  ارف  دـیدج  يوگلا  دنتـسه . نآ  ناـهاوخ  مدرم  ياـه  هدوـت  هک  تسا  لقتـسم 

ار ماظن  ساسا  هیاپ و  مدرم  نآ  رد  هک  تسا  هدش  لیکـشت  مالـسا  يروهمج و  ظفل  ود  زا  هک  تسا  یمالـسا  يروهمج  جیاتن  اه و  یگژیو 
یخرب هدوبن و  هقباـس  یب  هچ  رگا  هک  دـنک  یم  یلجتم  ار  یـسایس  ماـظن  کـی  زا  یبیکرت  يروهمج ، راـنک  رد  مالـسا  دـنهد . یم  لیکـشت 

مدرم روضح  ندوب و  یعقاو  ص )  ) يدمحم بان  مالـسا  ياه  هصخاش  هب  هجوت  اب  نکل  دنا ، هدوب  یماظن  نینچ  ياراد  ناملـسم  ياهروشک 
هک درک  دنهاوخن  شومارف  زگره  ار  هر )  ) ینیمخ ماما  مالک  زا  هلمج  نیا  یمالـسا  ناریا  مدرم  تسا . هدش  هتخانـش  ایند  يارب  ماظن ، نیا  رد 

هملک کی  هن  یمالـسا  يروهمج  دندومرف : هک  ار  ماظن  ندوب  یمالـسا  هملک  اب  زیمآ  هلباقم  ياه  همزمز  اه و  ینکـشراک  یـضعب  لباقم  رد 
الماک یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  ماما  ترـضح  زغمرپ  اما  هاتوک  هلمج  نیا  ناـیناهج  همه  اـم و  يارب  زورما  داـیز . هملک  کـی  هن  مک و 

زا زین  نانآ  یلوت  مالـسا و  زا  اه  تردـقربا  هب  هدراو  ياه  همطل  همه  هک  تسا  نشور  الماک  نآ  فذـح  يارب  نانمـشد  فادـها  سوملم و 
دنتـشاد و هلباـقم  تدـش  هب  قرـش ، برغ و  هاـگودرا  ود  نیا  دـنیامرف : یم  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربهر  تسا . یهلا  یقرتم و  بتکم  نیا 
اب سپـس  تریح و  اب  هاگودرا  ود  ره  دمآ ، دیدپ  تموکح ـ  دیدج  کبـس  نیا  یمالـسا ـ  يروهمج  یتقو  اما  دندرک  یم  یفن  ار  رگیدمه 
ره هک  دوب  یتایصوصخ  ياراد  یمالـسا ، يروهمج  هک  دوب  نیا  تلع  دوب ؟ هچ  تلع  دنتفرگ ! رارق  یمالـسا  يروهمج  لباقم  رد  تشحو ،

. درک یم  مالعا  ار  نآ  تسناد و  یم  رضم  طلغ و  رشب ، یگدنز  يارب  ار  اهنآ  درک و  یم  یفن  ار  هاگودرا  نآ  رد  جیار  تموکح  کبس  ود 
اهروشک نیا  رد  یمومع  گـنهرف  دنتـشاد و  یتاـکرتشم  دـندوب ، جـیار  برغ  قرـش و  رد  هک  تموـکح  کبـس  ود  نآ  رگید ، تراـبع  هب 

هک دوب  يزیچ  نیا  دوب . یناسفن  ياهاوه  تاوهـش و  مامز  ندرک  اهر  تلفغ و  هب  مدرم  داحآ  ندناشک  زا  ترابع  گنهرف  نآ  دوب . ناسکی 
 ?? - ?? دلج ? ص. تیالو  ثیدـح  تسا . برغ  قرـش و  كرتشم  گنهرف  نیا  دراد . دوجو  تشاد و  دوجو  تموکح  کبـس  ود  ره  رد 

ماظن نیا  هک  تسا  ناناوج  هژیو  هب  مدرم  داحآ  همه  يارب  بجاو  لصا  کـی  یمالـسا  ماـظن  ظـفح  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  دـیاب  ناـیاپ  رد 
رسیم یـشالت  تریـصب و  یهاگآ و  تخانـش ، اب  هارمه  هبناج  همه  شالت  دنمزاین  دیهـش  نارازه  نوخ  زا  هدش  يرایبآ  مدرم و  زا  هتـساخرب 

نوگانوگ و ياه  هئطوت  اب  هلباقم  یگدامآ  ظفح  مدرم و  يارب  یمومع  هاـفر  یگدـنزاس و  یعاـمتجا ، تلادـع  يارجا  يارب  شـالت  تسا ،
همان تیصو  رد  یمالسا  يروهمج  راذگناینب  تساوخ  هک  فلتخم  ياه  هنحـص  رد  روضح  قالخا و  تیونعم و  یمالـسا و  گنهرف  هعاشا 

. دش روآدای  ناوت  یم  ار  تسا  هدش  رکذ  ناشیا  یهلا  یسایس 

ردصینب یسایس  تیافک  مدع 

. دش زاغآ  یمالسا  ياروش  سلجم  رد  ردصینب  یسایس  تیافک  مدع  حرط  یسررب  دادرخ 1360 ، زور 30  ردصینب  یسایس  تیافک  مدع 
دندوب ترابع  اهنآ  نیرتهدش  هتخانـش  زا  یخرب  هک  دندرک  يراددوخ  سلجم  رد  روضح  ناگدـنیامن ز  زا  رفن  مک 15  تسد  زور  نـیا  رد 
دهتجم دمحم  روپرفنـضغ ، دمحا  يداوجدیـس ، جاح  ردص  دمحا  نایتمالـس ، دمحا  یباحـس ، هللادـی  يدزی ، میهاربا  ناگرزاب ، يدـهم  زا :

رهظ زا  دعب  هسلج  رد  تفای و  همادا  سلجم  رد  روهمجسیئر  تیافک  مدـع  حرط  یـسررب  زین  دادرخ  زور 31  نایغابـص . مشاه  يرتسبش و 
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سییر يدازا و  تضهن  رادـفرط  ناگدـنیامن  زین  زور  نیا  رد  دـنداد . يأر  ردـصینب  یـسایس  تیاـفک  مدـع  هـب  ناگدـنیامن  تیرثـکا  نآ ،
دندوـب هدرک  كرت  ار  دادرخ  هسلج 30  هک  يدارفا  رب  هوـالع  دـندرک . يراددوخ  یمالـسا  ياروش  سلجم  هسلج  رد  تکرـش  زا  روـهمج 

نینچمه 10 دندرک . يراددوخ  دادرخ  هسلج 31  رد  تکرش  زا  زین  داريراصنا  نیسح  یناقلاط و  مظعا  يروفغ ، هدازلگ  یباحس ، هللاتزع 
. دندرک مالعا  ردصینب  یسایس  تیافک  مدع  هب  نداد  يأر  يارب  ار  دوخ  لیالد  كرتشم  هیعالطا  کی  رودص  اب  سلجم  ناگدنیامن  زا  نت 

نـسح مان  يدابآفجن ، دیما  یناگرگ و  يدـمحم  دـمحم  يدرونجب ، يوسوم  مظاکدـمحم  مان  رانک  رد  همان  نیا  ناگدـننک  اضما  نیب  رد 
ذاختا يدازآ  تضهن  هب  هتسباو  ناگدنیامن  اب  گنهامه  وسمه و  عضاوم  سلجم ، رد  ًالومعم  يو  دروخیم . مشچ  هب  زین  يروکشا  یفسوی 

ناگرزاب سدنهم  عضوم  فالخرب  ردصینب ، لزع  يارجام  رد  یلو  دش  نایرج  نیا  يدج  ناراداوه  ناگتـسویپ و  زا  زین  اهدـعب  درکیم و 
اب تفلاخم  رد  ات  دوب  هدـش  شالت  ماـما  ترـضح  يربهر  رب  دـیکأت  نمـض  روبزم ، هرفن  عمج 10  هیعـالطا  رد  دومن . مادـقا  شنارکفمه  و 

تروص یمالـسا ، يروهمج  بزح  ماما و  طخ  وریپ  ياهورین  ریاس  اـب  يدـنبزرم  یعون  يو  لـباقم  حاـنج  هب  داـقتنا  نمـض  روهمجسییر ،
اب فالتخا  نتخاس  هدـمع  ماما ،» يربهر  ماظن و  اب  يو  هلباقم  ، » ار ردـصینب  رب  دراو  یـساسا » یلوصا و  ياهداقتنا  ، » هیعـالطا نیا  دریذـپ .

و تیـصخش » شیک  يرادـمدوخ و  رورغ و  «، » یمالـسا يروهمج  ماـظن  نیفلاـخم  رثـکا  تدـحو  زکرم   » هب ندـش  لیدـبت  لـباقم و  حاـنج 
حرط هب  یگدیسر  هسلج  نیرخآ  رد  اهینیئوخ  يوسوم  دمحم  نیملسملا  مالسالاتجح و   1. دوب هدرمشرب  یبالقنا » ياهداهن  اب  تفلاخم  »
رگا هک  تسین  درف  کی  زا  ثحب  درک … : دیکأت  ردصینب  اب  تفلاخم  رد  یحورـشم  نانخـس  نمـض  روهمجسییر  یـسایس  تیافک  مدع 

ایآ نیفلاخم ، نایاقآ  یمالـسا …  دض  ییاکیرما  نایرج  تسا ؛ نایرج  کی  زا  ثحب  اجنیا  تشادن . لاجنج  همه  نیا  دوب  درف  کی  هلئـسم ،
حانج ود  نیب  عازن  هب  ماما ، طخ  ینعی  یمالـسا  بالقنا  لیـصا  طخ  اب  ار  مالـسا  دـض  ییاکیرما  طخ  فالتخا  امـش  هک  تسا  فاـصنا  نیا 
يارب رطخ  ساـسحا  یلو  مدرک  ربـص  لاـس  کـی  زا  شیب  نم  هک  دـنتفگ  ماـما  هک  دیدینـشن  زونه  امـش  دـینک …؟ ریـسفت  لـخاد  یـسایس 
سییر تیافک  مدـع  رـس  رب  ثحب  تسا …؟ یـسایس  حاـنج  ود  نیب  فـالتخا  دـییوگیم  مه  زاـب  اـیآ  مدرک …  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

ات دوشیم و  عورش  ییاکیرما  یلم )  ) ههبج زا  هک  یطخ  تسا . هتفرگ  رارق  هتساوخان  ای  هتـساوخ و  اکیرما  طخ  نتم  رد  هک  تسا  يروهمج 
ربخ تفگ : نینچ  دادرخ  عیاقو 30  هب  هراشا  اب  زین  سلجم  سییر  یناجنسفر  یمشاه  مالـسالاتجح   2 دوشیم . متخ  ییاکیرما  ياهپچ 
لزع لاح  رد  روهمج  سییر  مسا  هب  ییادـف و  تیلقا  راـکیپ و  قلخ و  نیقفاـنم  يرادـمچرپ  اـب  هک  ار  دادرخ )  30 رـصع =(  زورید  بوشآ 

تیافک مدع  ینیع  هاوگ  ینرتهب  دوخ  روهمج ، سییر  یـسایس  تیافک  مدع  حرط  هناتـسآ  رد  دش  عقاو  هک  هچنآ  دـنراد ، عالطا  دـش  ماجنا 
کی زا  یـشان  ردصینب  تیافک  مدع  هب  يأر  هکنیا  رب  دیکأت  نمـض  یحورـشم  نانخـس  یط  زین  ياهنماخ  هللاتیآ   3. تسا روهمج  سییر 

تیافک مدع  دانسا  لیالد و  لیصفت ، هب  تسا ، مدرم  تساوخ  هب  خساپ  رد  یهلا  تیلوئسم  کی  عقاو  رد  تسین و  یسایس  یبزح و  فالتخا 
سلجم سییر  همان  هب  ماما  ترـضح  خـساپ  یط  يروهمج  تساـیر  زا  ردـصینب  لزع  زا  سپ   4 دومن . هئارا  نییبت و  ار  ردـصینب  یـسایس 

راشقا اب  رادـید  رد  هام 1360  ریت  لوا  رد  ینیمخ  ماما  یـساسا ، نوناق  ساـسارب  عوضوم  ینوناـق  یقوقح و  لاور  ماـمتا  یمالـسا و  ياروش 
هبوت رکفت و  هب  ار  نامزاس  ناراداوه  بالقنا ، زا  عافد  هنحـص  رد  تلم ، روضح  زا  لیلجت  دادرخ و  عیاقو 30  هب  هراشا  نمض  مدرم  فلتخم 

 … منکیم تحیصن  دناهدروخ ، لوگ  گرگ  رفن  دنچ  زا  هک  ياهدروخ  لوگ  ياهناوج  نیا  هب  دومن … : توعد  نارگبوشآ  زا  ییادج  و 
، دیدروخ يزاب  هک  امش  دوب …؟ هچ  دینیبب  دینک ، هعلاطم  ار  نیا  داتفا  قافتا  دادرخ )  30 شیپ =(  زور  ود  هک  يرما  نیا  دیشاب  هتشاد  هجوت 
هب ار  كانفسا  هلئاغ  نآ  دندروآ و  نابایخ  هب  ار  امـش  دنتـسشن و  اههاگهانپ  رد  ناشدوخ  دنداد و  يزاب  ار  امـش  نیقفانم  راکتیانج  نارـس  و 

لاس و تسیب  بیرق  هک  تسا  یتلم  لباقم  رد  هناحلـسم  مایق  مالعا  تسیک ؟ لباقم  رد  هناحلـسم  مایق  مـالعا  دـندروآ … راـب  هب  امـش  تسد 
… تسا هدرک  هاـتوک  روشک  نیا  زا  ار ، وا  كولب  يوروش و  و  ار ، وا  كولب  اـکیرما و  تسد  هداد و  ار  شدوـخ  نوـخ  لاـس ، هس  ود  ًاریخا 
رد ورب  هدـن ، تسد  زا  ار  تدوخ  تیثیح  نک ، يربت  نیقفانم ، نیا  زا  دـساف  ياهکهورگ  نیا  زا  اـیب و  هک  متفگ  ردـصینب ) هب   ) نم ًارارک 

تـسد اـهکهورگ  نیا  رگا  مهاوخیم ، ار  اـه  هورگ  نیا  ریخ  نم  دنـشکیم … یهاـبت  هب  ار  وـت  اـهنیا  نارب . دوـخ  زا  ار  اـهنیا  ماـع و  ـألم 
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اهناوج و مالـسا …  نماد  هب  دندرگرب  دننک و  هجوت  دندرک  مایق  هک  ییاهنآ  دننکن و  مایق  یمالـسا  روشک  مالـسا و  لباقم  رد  دـنرادرب و 
نم هک  ردصینب ) اقآ =(  نآ  دندرگرب … مالـسا  شوغآ  هب  دننک و  رارف  اهنیا  نماد  زا  دـنروخن . ار  اهنیا  لوگ  ام  زیزع  ياهرـسپ  اهرتخد و 
نم هب  اهامـش  دـیتسین و  مالـسا  زا  نیقفاـنم ) اهامـش =(  هکنیا  هب  نک  مـالعا  نک و  ادـج  نیقفاـنم  نیا  زا  ار  تباـسح  هک  متفگ  وا  هب  ًارارک 
هبوت رد  تسه ، هبوت  ياج  زاب  دنکب ، راک  ره  سک  همه  يارب  دننک … هبوت  هک  مراودیما  نم  و  دید . هچنآ  دید  تفریذپن و  دیرادن ، طابترا 

.5 نامه . . 4 ص 15 . نامه ، . 3 ص 3 . نامه ، . 2 ص 2 . ، 1/4/60 ناهیک ، همانزور  . 1 اهسیونیپ :  5 تسا . عساو  ادخ  تمحر  تسا ، زاب 
www.ir-psri.com: عبنم ص 15  ، 2/4/60 نامه ،

نارهت رذوبا  دجسم  رد  راجفنا 

نامزاس طسوت  هدرتسگ  ياهرورت  يارب  یگدامآ  يراذگبمب و  هب  مادقا  هناحلسم و  هدنکارپ  ياهيریگرد  نارهت  رذوبا  دجسم  رد  راجفنا 
نیرفاسم ندش  راوس  هدایپ و  هظحل  رد  مق  نهآهار  نلاس  رد  بمب  کی  هامریت  مود  زور  دش . زاغآ  دادرخ  مایـس  يادرف  زا  قلخ  نیدهاجم 
ناتسرنه کی  بنج  رد  يوق  بمب  کی  مدرم  يرایـشوه  اب  ریت  موس  زور  تشاذگ . ياج  هب  یمخز  زا 50  شیب  دیهش و  دیدرگ و 7  رجنم 

رازگرب روشک  رهش  رد 19  یمالـسا  ياروش  سلجم  ياهرود  نایم  تاـباختنا  ریت  مجنپ  هعمج  زور  دـش . یثنخ  فشک و  نارهترد  هنارتخد 
ردصینب و اب  تفلاخم  رد  مدرم  فلتخم  ياههورگ  ياهراعـش  تارهاظت و  اب  زور  نآ  رد  هعمج  ياهزامن  رد  مدرم  هدرتسگ  روضح  دش و 

نامزاس نارس  هب  باطخ  نامزاس  درکلمع  زا  یلیلحت  هئارا  نمض  دوخ  نانخـس  رد  نارهت  هعمج  ماما  ياهنماخ  هللاتیآ  دوب . هارمه  نامزاس 
رد ار  ناتدوخ  هک  میوگیم  نم  میسانشیم  ار  اهنآ  یبوخ  هب  ام  هک  دننادیم  اهنآ  دوخ  منادیم و  ار  اهنآ  ياهفعض  قباوس و  نم  تفگ :
هب یمالسا  تموکح  تلود و  اب  ار  دوخ  هلباقم  قلخ  نیدهاجم  يا  امش  دیدومن ... هئطخت  ار  دوخ  یلبق )  ) ياهفرح دیدرک و  اوسر  خیرات 
هک دیتسه  اهامش  دادترا و  ینعی  مالسا  قطنم  رد  عاجترا  مسینومک ؟ قطنم  ای  مالسا  قطنم  اب  عاجترا  دیراذگیم . عاجترا  اب  هلباقم  باسح 

حیاـصن شریذـپ  تاـیعقاو و  هب  هجوـت  رکفت و  هـب  ار  ناـمزاس  راداوـه  ناـناوجون  ناـناوج و  دوـخ  نانخـس  رد  نـینچمه  يو   1 دیعجترم .
یپ رد  ردصینب ، رواشم  یفیدس ، هبادوس  اهدعب ، تشاد . رذحرب  نامزاس  نارـس  ماجرفدـب  يورهلابند  زا  ار  نانآ  دـناوخارف و  ناهاوخریخ 
ندز هب  عورـش  دـیاب   » هک داد  مایپ  يوجر  هب  ردـصینب  وا ، ندـش  ناهنپ  روهمج و  سییر  ینوناق  لزع  زا  سپ  هک  درک  فارتعا  يریگتـسد 

یلـصا ياه  طبار  زا  یکی  يوفـص  باون  نیـسح   2 تسین ». يرگید  هراچ  دومن ، یمالـسا ) يروهمج  ماظن  تیمکاـح  اـهنآ =(  ياـهسأر 
اب درکیم ، هیکت  مدرم » جیـسب   » رب ماظن  اب  هلباقم  يارب  ردصینب  هک  تشاد  دیکأت  هکنیا  مغر  هب  تشادزاب ، زا  دعب  زین  نامزاس  ردـصینب و 

نیمه رد  يزیچ  کـی  درک ، جـلف  ار  اـهنیا  دـیاب  مینک ، جیـسب  ار  مدرم  میناوـتن  رگا   » هک دـش  حرطم  مه  هتکن  نیا  هک  درک  حیرـصت  دـیدرت 
نینچ لاس 60  ياهرورت  دروم  رد  ار  وا  ياه  هاگدید  ردصینب  اب  فالتخا  زا  دعب  يوجر   3 درب ». نیب  زا  ار  نارس  دیاب  تفگ  دیاش  دودح ،

هتـسناد و لتقلابجاو  هثیبخ » هسمخ   » رامـش رد  ار  یناجنـسفر  لیاوا ...  نآ  رد  هک  دنراد  دای  هب  یبوخ  هب  ردصینب  ياقآ  : » دیامنیم نییبت 
تیاـنج نوخ و  هب  قفرم  اـت  ناشتـسد  رگید  رفن  هس  هفاـضا  هب  رفن  ود  ره  هک  نوعلم ـ  یتشهب  فیدر  رد  هک  دـندوب  نآ  راتـساوخ  دـیکأت  هب 

هچنآ دـسیونیم … : ردـصینب  هاگدـید  ریقحت  اب  رگید  یناـیب  رد  يوجر   4 دوش ». هتخانـش  تازاـجم  هتـسیاش  مدـلارودهم و  دوب ـ  هدولآ 
روهمجسییر  5 دوبن ... میژر  يالاب  ياههرهم  زا  يدادعت  ّرش  عفد  زج  يزیچ  ًاساسا  تشاد ، راظتنا  نیدهاجم  هناحلـسم  هزرابم  زا  ردصینب 

رورت زاغآ  اب  دوخ  تقفاوم  مالعا  عقاو  رد  ای  دـیکأت  اـب  دوب ، هدـش  لیدـبت  ناـمزاس  هناحلـسم  شروش  يارب  يزیواتـسد  هب  دوخ  هک  لوزعم 
اب هامریت  مشـش  زور  دوب . هدش  راتـساوخ  ار  نامزاس  یلبق  هدـش  يزیرهمانرب  مادـقا  رد  عیرـست  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  هیاپدـنلب  نالوئـسم 

هداد رارق  نارهت  رذوبا  دجـسم  رد  ياهنماخ  هللاتیآ  ینارنخـس  نوبیرت  يور  هک  یگرزب  توص  طبـض  رد  هدـش  هتـشاذگراک  بمب  راجفنا 
هدنیامن نارهت و  بوبحم  هعمج  ماما  هناتخبشوخ  دروخ . دیلک  نامزاس  طسوت  ماما  طخ  وریپ  نایرج  یلصا  ناربهر  فذح  هژورپ  دوب ، هدش 

هب ملاس  ناج  بمب ، ندرکن  لمع  لماک  رثا  رب  دوش ، رجنم  گرزب  ياهعجاف  هب  تسناوتیم  هک  دـصقءوس  نیا  زا  عافد  یلاـعیاروش  رد  ماـما 
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تسار فتک  يالاب  هطقن  زا   » ياهنماخ هللاتیآ  نامز ، نامه  رد  هرشتنم  ربخ  ساسارب  تشگ . دراو  ناشیا  رب  يدیدش  تاحارج  یلو  درب  رد 
دجسم  6 دش . عطق  زین  يو  تسار  تسد  بصع  گر و  دـنچ  تسکـشوا و  هوقرت » ناوختـسا   » دـش و حورجم  تسار » تمـس  نار  يالاب  و 
یگتفه همانرب  رـصع ـ  رهظ و  زامن  زا  سپ  اجنآ ـ رد  یتدم  ياهنماخ  هللاتیآ  دوب و  هدـش  عقاو  قطانم  نیرتیبونج  زا  یکی  رد  نارهت  رذوبا 

بمب کی  دش و  رجفنم  نارهت  بالقنا  نادـیم  رد  زین  یبمب  روبزم ، بمب  راجفنا  اب  نامزمه  درکیم . رازگرب  خـساپ  شـسرپ و  ینارنخس و 
مالـسالا تجح  تیریدم  هب  ناهیک  همانزور   7 دـیدرگ . یثنخ  فشک و  راجفنا  زا  شیپ  یناقلاط  و  جـع ) ) رـصعیلو نابایخ  عطاـقت  رد  مه 

یعیـسو شخب  زورید  تشون : نینچ  دنیوگیم » ياهنماخ  رورت  يارجام  زا  مدرم  ياههدوت   » ناونع اب  دوخ  هلاقمرـس  رد  یمتاخ  دمحمدیس 
هک دنتساوخیم  دوخ  يادخ  زا  دولآکشا  ياهمشچ  اب  دندوب و  هتـشادرب  اعد  هب  تسد  دندوب ... هدش  عمج  ناتـسرامیب  لباقم  رد  مدرم  زا 

هلـصافالب مدرم  میدرکیم ، لاوئـس  هک  ياهتـسد  ره  سک و  ره  زا  ددرگ ... بآ  رب  شقن  اـکیرمآ  هئطوت  دـنامب و  هدـنز  نارهت  هعمج  ماـما 
رد دیدرکن ؟ تکرـش  هتفه  نیا  هعمج  زامن  رد  رگم  تفگ  نیـسح  ومع  تسا ... نامزاس ) اهیـشبنج =(  راک  راک ، نیا  هکدندادیم  خـساپ 
هک دوب  مولعم  اما  دـیدرک ... ناسآ  ار  اکیرما  راک  اهامـش  میـسانشیم ، بوخ  ار  اهامـش  تفگ  نیدـهاجم  نارـس  هب  ياهنماخ  ياـقآ  اـجنآ 

دجسم هب  زورید  نیمه  رد  ینعی  فعاضم » روط  هب  يدوز و  هب   » اذل دننک ! ادا  سلجملایف  ار  ياهنماخ  ياقآ  رفیک  دنتسناوتیمن  اهیـشبنج 
رورت ياهنماـخ ، هللاتـیآ  هـب  باـطخ  یماـیپ  یط  هر ) ) ینیمخ ماـما  ترـضح   8. دنتـشاذگ هرجفنم  داوـم  توـص  طبـض  رد  دـنتفر و  رذوـبا 

هب نشور  یلو  یحیولت  هراشا  نمض  هدرک  فیـصوت  تلم  هدرـشف  فوفـص  رد  تمواقم  تردق  شیازفا  بجوم  ار  بالقنا  ياهتیـصخش 
لوسر هلالس  زا  هک  امش  هب  دصق  ءوس  هب  بالقنا  نانمشد  نونکا  تشاگن : نینچ  نآ  راثآ  داعبا و  روم  رد  مادقا ، نیا  رد  نیقفانم  تیلوئسم 

ههبج رد  راکادف  يزابرـس  دیرادن و  یمالـسا  روشک  مالـسا و  هب  تمدخ  زج  یمرج  دـیتسه و  ع )  ) یلع نبنیـسح  نادـناخ  و  ص )  ) مرکا
زا ردـق  نآ  دیـشابیم ، بالقنا  هنحـص  رد  زوسلد  ییامنهار  تعامج و  هعمج و  رد  اناوت  یبیطخ  بارحم و  رد  هدـنزومآ  یملعم  گـنج و 
هب دندز و  تسد  تیانج  نیا  هب  تلم  هاگشیپ  هعمج و  زامن )  ) سلجم و رد  امـش  نانخـس  زا  سپ  گنردیب  هک  دنبیـصن  یب  یـسایس  شنیب 

هنایشحو و لامعا  نیا  اب  ایآ  تسا ... زادنا  نینط  ناهج  نیملسم  شوگ  رد  دادس  حالـص و  هب  وا  توعد  ياوآ  هک  دندرک  دصقءوس  یـسک 
زیزع ناناوج  ناردام ، ناردـپ و  و  دـنوش ، اهر  نانیا  تنایخ  ماد  زا  هدروخ  بیرف  زیزع  ناـناوج  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  هنایـشان  میارج 

، روشک یلاعناوید  سییر  یتشهب ؛ هللاتیآ   9 دنراد .؟ رذحرب  نانآ  تایانج  رد  تکرش  زا  ار  نانآ  دننکن و  ناراکتیانج  لایما  يادف  ار  دوخ 
موکحم نمـض  هناگادج  ياهمایپ  رد  يرظتنم  ياقآو  یبالقنا  ياهداهن  ریاس  یمالـسا و  ياروش  سلجم  ریزوتسخن ، ییاجر ؛ یلعدمحم 

هب دصق  ءوس  تیلوئـسم  ًامـسر  نامزاس  اما   10 دندرمـشرب . مادقا  نیا  لوئـسم  حـیولت  هب  ار  نیقفانم  ياهنماخ  هللاتیآ  هب  دـصق  ءوس  ندرک 
هورگ هیده  : » دوب هدش  هتـشون  کیژام  اب  يراجفنا  توص  طبـض  یلخاد  هندب  زا  یتمـسق  رب  یتح  تفرگن و  هدـهع  رب  ار  ياهنماخ  هللاتیآ 

رد هورگ  نیا  یلصا  ياضعا  سسؤم و  هک  یلاح  رد   12 تفای . راشتنا  دصقءوس  نیا  هرابرد  هورگ  نیا  ياضما  اب  زین  ياهوزج  و  ، 11« ناقرف
هک تشادـن  دوجو  روشک  لخاد  رد  لاس 1360  رد  هورگ  نیا  زا  یتالیکـشت  چـیه  13 و  دندوب . هدش  ریگتسد  ییاسانـش و  لاس 58 و 59 

لیلجت و نامزاس  يژولوئدیا  ناراذگناینب و  زا  هورگ  نیا  یلبق  تاوزج  اههیمالعا و  زا  یخرب  رد  دشاب . هناحلـسم  مادـقا  کی  ماجنا  هب  رداق 
هک دوب  راکـشآ  اما   15 تشاد ، دوجو  ناقرف  اب  ناـمزاس  یتالیکـشت  طاـبترا  دروم  رد  مه  يدودـعم  نئارق  14 و  دوب ، هدـش  تیامح  مالعا 

، هورگ نآ  مان  هب  یلعج  هیمـالعا  راـشتنا  ناـقرف و  هورگ  ماـن  حرط  اـب  هام 60 ـ ریت  رد  دوخ ـ  یتسیرورت  تاـیلمع  زاـغآ  ناـمه  رد  ناـمزاس 
هارمگ زین  ار  یماظتنا  یتینما و  نالوئـسم  یمومع ، راـکفا  فارحنا  رب  هوـالع  مه  دـنک و  ناـهنپ  ار  دوخ  یتسیرورت  هرهچ  مه  اـت ، دیـشوک ،
رذوبا دجسم  راجفنا  ناحارط  زا  یکی  يریدق  داوج   » هک تسا  هدرک  حیرـصت  دوخ  تارطاخ  رد  بالقنا  یناتـسداد  تقو  نواعم   16 دیامن .

رد رقتـسم  بالقنا  هتیمک  رد  يذوفن  نامزاس و  مهم  یمیدق و  ياضعا  زا  تسا و  سردم  يریدق  داوجدمحم  شلماک  مان  هک  يو   17 .« دوب
يریدق مان  لاس 1364 ، رد  و  تخیرگ . روشک  زا  دش و  يراوتم  ياهنماخ  هللاتیآ  هب  ماجرفان  دصقءوس  زا  دعب  دوب ، شترا  داتس  مود  هرادا 

یتاـعوبطم و ياـهربخ  بـلغا  رد  ناـمز  ناــمه  رد   18 دـیدرگ . جرد  تـیزکرم » وـضع   » ناوـنع هـب  ناـمزاس  يزکرم  يراوـش  تـسیل  رد 
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هتخانـش یفرعم و  رذوبا  دجـسم  راجفنا  لوئـسم  نامزاس  يدـیدرت  نیرتمک  نودـب  یـسایس ، ياههورگ  مدرم و  فلتخم  راشقا  ياهشنکاو 
تامادـقا هعوـمجم  زا  یکی  ياهنماـخ  هللاتـیآ  ندـش  حورجم  ناـمزاس ، هراـبرد  اـکیرمآ  هجراـخ  ترازو  هیناـیب  رد  زین  اهدــعب  دــشیم .

عورـش زا  لبق   » ياهنماخ هللاتیآ  هب  دصقءوس  هک  دومن  مالعا  ًاددجم  تیعقاو  نیا  یفن  رد  زین  نامزاس   19 دش . هدناوخ  نامزاس  یتسیرورت 
انب نامزاس  هک  تسا  راکشآ  ًالماک   20 تشادن ». نیدهاجم  هب  یطبر  چیه  هک   » هدش ماجنا  ناقرف  هورگ  طسوت  نیدهاجم » هناحلسم  هزرابم 

رداق لیام و  نانچمه  دوخ ، يدعب  یتسیرورت  تامادقا  زا  يرایسب  تیلوئسم  یمسر  شریذپ  مغر  هب  یتاغیلبت ، یقوقح و  یسایس ، لیالد  هب 
 ...: دنفسا مراهچ  هلئاغ  . 2 ص 15 . ، 6/4/60 ناهیک ، همانزور  . 1 اهسیونیپ : دیامن . فارتعا  ریت  مشش  راجفنا  رد  دوخ  شقن  هب  هک  تسین 

مالـسالاتجح یتشهب و  دیهـش  زا  ریغ  هب  نامزاس ، ردصینب و  روظنم  ص 7 . ش 223 : دهاجم ، ۀیرشن  . 4 ص 735 . نامه : . 3 ص 730 .
نانآ رورت  هب  مادقا  هک  دناهدوب  ییاجر  دیهش  رنهاب و  دیهـش  ياهنماخ  هللاتیآ  دایز  لامتحا  هب  دهاوش  نئارق و  ریاس  هب  هجوت  اب  یناجنـسفر 
لمع هلحرم  هب  یمـشاه  ياقآ  دروم  رد  دـنام و  ماجرفان  ياهنماـخ  هللاتیآ  دروم  رد  هک  هتفریذـپ  تروص  ود  ره  تقفاوم  یگنهاـمه و  اـب 

هلاقمرس صص 1 و 2 ، نامه : . 8 صص 15 و 2 . نامه : . 7 ص 3 . : 7/4/60 ناهیک ، همانزور  . 6 ص 6 . ش 224 : دهاجم ، هیرشن  . 5 دیسرن .
رد ریت  زور 6  یمالسا ، ياروش  سلجم  سییر  یناجنسفر  یمشاه  مالسالا  تجح  ص 3 . : 7/4/60 نامه ، . 10 ص 15 . : 8/4/60 نامه : . 9

هللاتیآ تدایع  يارب  بلق  ناتـسرامیب  هب  ًامیقتـسم  درک و  تمیزع  نارهت  هب  ربخ  ندینـش  زا  سپ  هلـصافالب  هک  دربیم  رـس  هب  نامرک  دنرز 
اهنایرج و نایرفعج ، . 12 ص 3 . : 7/4/60 ناهیک ، همانزور  . 11 . 178 صص 176 ـ نارحب : زا  روبع  یناجنسفر ، یمـشاه  تفر . ياهنماخ 
صص 198 تارطاخ : نایریدق ، . 15 صص 576 و 577 و 930 و 933 . نامه : . 14 ص 569 . نامه : . 13 ص 927 . یبهذم :.. ياهنامزاس 
رد هدش  میظنت   ) دنفـسا مهدراهچ  هلئاغ  باتک  رد  هک  دوب  رثؤم  نانچنآ  دنفرت  نیا  . 16 . 86 صص 85 ـ دنفـسا :...  مهدراهچ  هلئاغ  و 204 .

ۀیرشن . 18 ص 179 . تارطاخ : نایریدق ، . 17 ص 100 . تسا ، هدش  هدرمـشرب  ناقرف  هورگ  ياهتیلاعف  هرمز  رد  روبزم  مادقا  لاس 1361 )
www.ir-psri.com: عبنم ص 133 . هدش : تنایخ  یسارکومد  . 20 ص 15 . هتسکش : لاب  . 19 ص 47 . ش 252 : دهاجم ،

قارع رد  یناریا  ناریسا  هوسا  یبارتوبا ؛

زا هرداص  شاهمانـسانش  دش . دلوتم  لاس 1318 ش . رد  درف  یبارتوبا  ربکایلعدیس  مالـسالاتجح  قارع  رد  یناریا  ناریـسا  هوسا  یبارتوبا ؛
شردـپ نوچ  تفرگ ؛ مق  یماـظن  میکح  ناتـسریبد  زا  ار  دوخ  یـضایر  ملپید  یبارتوبا  دـننادیم . نیوزق  لـها  ار  ناـشیا  اـما  تسا  ناـقلاط 

مق و دهـشم ، هیملع  ياههزوح  رد  مولع  نیا  بسک  يارب  يو  دادیم . ناشن  هقالع  ینید  مولع  لیـصحت  هب  یناوجون  نامه  زا  دوب  یناـحور 
ار دوخ  یسایس  تیلاعف  ناشیا  دوب . رصم  رهزالا  هاگشناد  هب  هتـسباو  فجن  تایهلا  هدکـشناد  نایوجـشناد  زا  تخادرپ و  لیـصحت  هب  فجن 
لاس 1349 ش. رد  يو  تفرگ . رارق  كاواس  تبقارم  دروم  یلیلد  نیمه  هب  دیـشخب و  تعرـس  دادرخ 1342  زا 15  يولهپ  تموکح  هیلع 

موکحم سبح  هام  شش  هب  ریگتـسد و  ینیمخ  ماما  ياههیمالعا  زا  يدایز  دادعت  نتـشاد  هارمه  تلع  هب  ناریا  هب  فجن  زا  تعجارم  ماگنه 
نیا اما  دـش ؛ ریگتـسد  هراـبود  دوب ، هدرک  ادـیپ  وگزردـنا  یلعدیـس  اـب  هک  یطاـبترا  لـیلد  هب  تفر و  مق  هب  نادـنز  زا  يدازآ  زا  سپ  دـش .

ناهنپ ور  اکـشآ  رد  ار  يولهپ  تموکح  تیهام  هکنیا  زا  دوب و  مأوت  سیردت  لیـصحت و  اب  يو  یـسایس  تازرابم  دوبن . ینالوط  تشادزاب 
. تشاد هدهع  هب  درک  فرـصت  ار  دابآدعـس  خاک  هک  یهورگ  یهدنامرف  بالقنا  يزوریپ  يارب  هزرابم  نایرج  رد  تشادن . ییابا  دـنک  اشفا 

سپ دوش . جراخ  ناگداپ  زا  یگنج  تاودا  هحلسا و  دادن  هزاجا  درک و  افیا  یمهم  شقن  نیوزق  یهرز  رکشل  ناگداپ  ریخـست  رد  نینچمه 
نیوزق رهـش  ياروـش  تساـیر  هب  نینچمه  يو  تفرگ . هدـهع  هب  ار  نیوزق  یمالـسا  بـالقنا  هتیمک  تساـیر  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا 
دناشک گنج  ياهههبج  هب  ار  وا  ناریا  اب  قارع  گنج  عورـش  اما  درک . زاغآ  يرتزاب  ياضف  رد  ار  دوخ  یعامتجا  ياهتیلاعف  دش و  باختنا 

يریگسپزاب يارب  هک  یتایلمع  رد  گنج  لوا  ياههام  نامه  رد  تفاتش . نارمچ  رتکد  یهارمه  هب  مظنمان و  ياهگنج  داتـس  هب  یبارتوبا  . 
قمع هب  هقطنم  ییاسانـش  يارب  رگید  رفن  هس  هارمه  هب  ناـشیا  درک . تکرـش  دـشیم  يزیرهماـنرب  روشک  بونج  رد  ربـکا » هللا   » تاـعافترا
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. دندش ریـسا  یگمه  دمآرد و  یقارع  ياهورین  هرـصاحم  هب  اما  دنک ، ادیپ  یناریا  ياهورین  موجه  يارب  يروبع  هار  ات  تفر  یقارع  ياهورین 
دوخ مزرمه  رای و  قارف  رد  نارمچ  رتکد  نامگ  نیمه  اب  تسا ؛ هدیـسر  تداهـش  هب  یبارتوبا  هک  دوب  نیا  رب  یناریا  ياـهورین  ناـمگ  ادـتبا 

رد دوجو  همه  اب  یبارتوبا  ربکایلعدیس  مهدیم  تداهش  نم  دوتس ...« : اههلمج  نیا  اب  ار  يو  ریذپلد  ریلد و  تیصخش  تشون و  ياهمانمغ 
تراسا هب  رذآ 1359  خـیرات 26  رد  یبارتوبا  اما  دـیگنج »... دوخ  تایح  قمر  نیرخآ  اـت  بـالقنا  يزوریپ  مالـسا و  يـالتعا  ادـخ و  هار 

رازآ اب  مأوت  هک  قارع  ياهنادنز  اههاگودرا و  رد  ناشیا  راتفر  شنم و  دیـشک . ازارد  هب  لاس  هد  تراسا  نیا  دوب . هدمآرد  یقارع  ياهورین 
دوجو دادیم . رارق  ریثأت  تحت  ار  یقارع  نارـسفا  نازابرـس و  یتح  هک  دوب  ریذـپان  لزلزت  مکحم و  نانچ  دوب ، یناـسنا  ریغ  ياههجنکـش  و 

ندنام و يانعم  تسناوت  يزوسلد  ریبدت و  اب  ناشیا  دوب . میکح  ردـپ  کی  دـننام  ناریا  یگنج  ناریـسا  يارب  قارع  ياههاگودرا  رد  ناشیا 
یهاگودرا یگدنز  خالگنسرپ  هار  دنک و  نایب  ناریا  یگنج  ناریسا  يارب  اسرفتفاط  تخس و  طیارـش  نآ  رد  ار  یگدنز  لیالد  نتـسیز و 

، یبارتوبا ربکایلعدیـس  تسا . یناریا  ناگدازآ  همه  دزنابز  قارع  ياههاگودرا  رد  ناشیا  يربهر  تیریدـم و  دزاس . راومه  ناـنآ  يارب  ار 
مدرم يوس  زا  نآ  زا  سپ  تفرگ . هدـهع  هب  ار  ناـگدازآ  روـما  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  ناتـسبات 1369 ش  رد  تراـسا  زا  يدازآ  زا  سپ 
مجنپ هرود  رد  نینچمه  دوـب . مود  هـبتر  زئاـح  هرود  نـیا  رد  دـش . باـختنا  یمالـسا  ياروـش  سلجم  مراـهچ  هرود  یگدـنیامن  هـب  نارهت 
هحناس رد  دادرخ 1379  خیرات 12  رد  وا  تفای . هار  یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  موس  رفن  ناونع  هب  درک و  تکرـش  زین  سلجم  یگدـنیامن 
www.ir-psri.com: عبنم درپس . نیرفآ  ناج  هب  ناج  یبارتوبا ، سابعدیس  هللاتیآ  شردپ  هارمه  هب  دهشم  هداج  رد  یگدننار 

تینما ياروش  همانعطق 514 

گنج رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یماـظن  ياـهيزوریپ  یپ  رد  لـلم  ناـمزاس  تینما  ياروش  ریت 1361  تینما 21  ياروش   ??? هماـنعطق
عوـمجم 7 زا  تینما  ياروـش  هماـنعطق  نیمود  هک  هماـنعطق  نیا  درک . رـشتنم  ار  هماـنعطق 514  دـنور ، نیا  نتخاـس  فقوتم  يارب  یلیمحت و 

ناریا ياهورین  تدـم  نیا  رد  تشذـگیم و  گنج  زا  لاس  هک 2  دیـسر  بیوصت  هب  ینامز  دوب ، گنج  هرابرد  اروش  نیا  هرـشتنم  هماـنعطق 
ار شوش  هقطنم  یلاغـشا  یـضارا  لوفزد و  هقطنم  کیژتارتسا  ياـهتیاس  رذآ 1360 ) همئالا ـ  نماث  تایلمع   ) هتـسکش ار  ناداـبآ  هرـصاحم 

دادرخ سدقملا ـ  تیب  تایلمع  . ) دندوب هتفرگ  سپ  زاب  یقارع  ياهورین  زا  ار  رهـشمرخ  و  نمهب 1360 ) نیبملا ـ  حتف  تایلمع   ) هدرک دازآ 
تابرـض یپ  رد  یپ  ياهتسکـش  لـیلد  هب  قارع  هک  دیـسر  بیوـصت  هب  یماـگنه  ندرا ، اـکیرما و  تساوـخرد  هب  هماـنعطق 514  (. 1361

زا یمهم  ياهشخب  یقارع  ياهورین  هک  یماگنه  و  قارع ، تازواجت  عورش  هیلوا  هام  رد 15  دوب . هدش  لمحتم  ار  یمهم  یناور  یسایس و 
جورخ راتساوخ  زگره  زین ، نآرد  درک و  رشتنم  همانعطق  کی  اهنت  تینما  ياروش  دنتشاد ، دوخ  لاغشا  رد  ار  ناریا  بونج  برغ و  یـضارا 

هاـمرهم هماـنعطق 479 ـ   ) درکیم دـیکأت  گـنج  فـقوت   » ترورـض رب  اـهنت  هرود  نآ  رد  دـشن . ناریا  یمالـسا  يروـهمج  كاـخ  زا  قارع 
تیبثت زاسهنیمز  تسناوتیم  دندوب ، رضاح  ناریا  یبونج  یبرغ و  ياهرهش  رد  یقارع  نایماظن  هک  یطیارـش  رد  گنج  فقوت  ًاعبط  (. 1359
راشتنا دـنور  نیا  فقوت  فدـه  اب  همانعطق 514  هلـصافالب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ياهيزوریپ  زاغآ  اـب  اـما  دوش . ناـنآ  یمیاد  روضح 

ود زرم  رد  یماظن  ياهورین  رارقتـسا  ترورـض  تینما و  حلـص و  نداتفا  رطخ  هب  زا  نخـس  یلبق  همانعطق  فالخرب  هماـنعطق  نیا  رد  تفاـی .
دوب هدمآ  همانعطق  نیا  رد  یطیارـش  رد  یللملانیب  هدش  هتخانـش  ياهزرم  هب  اهورین  ینیـشن  بقع  نیا ، رب  هوالع  دوب . هدـمآ  نایم  هب  روشک 

ياروش همانعطق  نیمود  رودص  بجوم  هک  یلماوع  دـندوب . هدـش  هدـنار  نوریب  ناریا  کیژتارتسا  مهم و  طاقن  رثکا  زا  یقارع  ياهورین  هک 
هب هامرذآ 1360  رد  هک  سدقلا  قیرط  نادابآ و  ةرصاحم  تسکـش  هب  هک  همئالا  نماث  تایلمع  يارجا  1 ـ زا : دنترابع  دش  گنج  رد  تینما 

عورش زا 17/1/60  هک  نیبملا  حتف  تایلمع  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  يزوریپ  2 ـ دیماجنا . ناریا  بونج  زا  یمهم  ياهشخب  يزاسدازآ 
هقطنم نیا  زا  یقارع  ياـهورین  ندـش  يراوـتم  لوـفزد و  شوـش و  برغ  قطاـنم  رد  ناریا  كاـخ  زا  یمهم  ياهتمـسق  يدازآ  هـب  دـش و 

موس رد  رهشمرخ  يزاسدازآ  اب  دش و  عورـش  ناریا  ياهورین  طسوت  هام 1361  تشهبیدرا  مهد  زا  هک  سدـقملا  تیب  تایلمع  3 ـ دیماجنا .
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مهرد ناریا  ییاناوت  هرابرد  ار  نانآ  تاروصت  .و  درک دراو  شنایماح  قارع و  رب  یمهم  یناور  یسایس و  ۀبرـض  تفای  همتاخ  دادرخ 1361 
رد هداد و  هسلج  لیکـشت  اکیرما  تیاـمحو  ندرا  تساوخرد  هب  تینما  ياروش  اـت  دـش  ثعاـب  ناریا  یماـظن  تردـق  بیترت  نیا  هب  تخیر 

تسا حرش  نیا  هب  همانعطق  نتم  دنک . بیوصت  ارآ  قافتا  هب  ( 21/4/1361  ) هیئوژ رد 12  ار  هرامش 514(1982 ) همانعطق  دوخ  هسلج 2383 
رد قیمع  ینارگن  اب  قارع  ناریا و  نیبام  تیعـضو   » ناونع تحت  عوضوم  ددـجم  یـسررب  اـب  تینما  ياروش  ( » 1982  ) هرامش 514 همانعطق 

هداد رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  تینما  حلـص و  هدـیدرگ و  يدام  یناسنا و  نیگنـس  تاراسخ  هب  رجنم  هک  روشک  ود  نایم  هشقانم  همادا  دروم 
تسا دافم  نیا  لماک  تیاعر  هقطنم  رد  تینما  حلص و  رارقتسا  همزال  هک  نیا  يروآدای  دحتم و  للم  روشنم  ةدام 2  دافم  يروآدای  اب  تسا 

هدیدرگ راذـگاو  تینما  ياروش  هدـهع  هب  یللملانیب  تینما  حلـص و  ظفح  هیلوا  تیلوئـسم  نآ  بجوم  هب  هک  روشنم  هدام 24  يروآدای  اب 
14244  ) ربماون 1980 خروم 5  هینایب  زین  دـش و  بیوصت  ربماتپس 1980  رد 28  أرآ  قاـفتا  هب  هک  ( 1980  ) همانعطق 476 يروآدای  اب  تسا 

ياـهروشک شبنج  زین  وا و  هدـنیامن  دـحتم و  لـلم  ناـمزاس  لـکریبد  ًاـصوصخم  هک  ییاـه  شـشوک  نتفرگ  رظنرد  اـب  اروـش . سیئر  /( S

تایلمع ۀـیلک  يروف  ۀـمتاخ  سب و  شتآ  راتـساوخ  1 ـ دناهتـشاد . لوذبم  يرگیجنایم  تهجرد  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  دـهعتمریغ و 
زا یهورگ  هک  دریگیم  میمصت  تسا 3 ـ یللملا  نیب  هدش  هتخانش  ياهزرم  هب  اهورین  ندیشک  بقع  راتـساوخ  نآرب  هوالع  تسا 2 ـ یماظن 
هک دـهاوخیم  لکریبد  زا  دراد و  مازعا  ینیـشن  بقع  سب و  شتآ  رب  تراـظن  دـیئات و  یـسررب  روظنم  هب  ار  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  نارظاـن 
هک دـهاوخیم  هنارـصم  4 ـ دـیامن . میلـست  تـینما  ياروـش  هـب  تـسا  زاـین  دروـم  روـظنم  نیدـب  هـک  یتاـبیترت  دروـم  رد  ار  دوـخ  شرازگ 

هنادنمتفارـش هنالداع و  وحن  هب  فالتخا  عماج  لح  هب  لین  روظنم  هب  لکریبد  قیرط  زا  هدـش  گنهامه  وحن  هب  هنارگیجناـیم  ياهشـشوک 
تیمامت لالقتـسا  تیمکاح  هب  مارتحا  هلمج  نم  دحتم  للم  روشنم  لوصا  ساسارب  مهم  لئاسم  هیلک  هنیمز  رد  فرط  ود  ره  لوبق  دروم  هک 

هک یمادقا  ره  زا  هک  دـیامنیم  تساوخرد  رگید  ياهروشک  همه  زا  5 ـ دبای . همادا  دشاب  اهروشک  یلخاد  روما  رد  هلخادم  مدع  یـضرا و 
هک دـیامنیم  اضاقت  لکریبد  زا  6 ـ دـننک . لیهـست  ار  رـضاح  همانعطق  يارجا  دـنزرو و  يراددوخ  دـنز  نماد  تافالتخا  همادا  هب  دـناوتیم 

تسا 1ـ هجوت  بلاج  ریز  تاکن  هماـنعطق  نیا  صوصخ  رد  دـیامن ». میلـست  ار  دوخ  شرازگ  هماـنعطق  نیا  يارجا  دروم  رد  هاـم  هس  فرظ 
تسا 3ـ هیصوت   » همانعطق 479 دننامه  زین  همانعطق  نیا  تسا 2 ـ قارع  ناریا و  نایم  تیعضو   » همانعطق 479 دننامه  زین  همانعطق  نیا  ناونع 

ینـالوط ترتف  نیا  هک  تسا  زور  هام و 15  یلبق 21  همانعطق  اب  همانعطق  نیا  ینامز  هلـصاف  4 ـ دـش . بیوصت  ارآ  قافتا  هب  زین  همانعطق  نیا 
5ـ دـندوب . ناریا  لـخاد  رد  دوخ  عضاوم  ماکحتـسا  لوغـشم  یقارع  ياـهورین  هک  تسا  یناـمز  هب  طوبرم  ترتـف  تسا  زیگنارب  لاؤس  دوـخ 

همانعطق رد  6 ـ دـنک . بسک  ینوناق  ههجو  تیعورـشم و  زین  همانعطق  نآ  يارب  هدرک  یعـس  همانعطق 476  هب  حیرـص  هراشا  اب  همانعطق 514 
هیبنت گنج و  رگزاغآ  زواجتم و  یفرعم  درومرد  یمادقا  نانچمه  یلو  هدومن  زارحا  ار  حلص  دیدهت  نداتفا و  رطخ  هب  تینما  ياروش  ، 514

ینیـشن بقع  سب  شتآ  يرارقرب  زا  راـب  نیتـسخن  يارب  هماـنعطق  نیا  رد  تسا 7 ـ هدرواین  ناـیم  هب  زواـجت  زا  یتبحـص  ًـالوصا  هدومنن و  وا 
هب مارتحا  دننام  یتاعوضوم  راب  نیتسخن  يارب  نینچمه  8 ـ تسا . هدمآ  نایم  هب  نخس  اهنآ  رارقتسا  حلص و  رادساپ  يورین  لیکشت  اهورین و 

ردـق نآ  میهافم  نیا  تسا  هتفرگ  رارق  اروش  هجوت  دروم  اـهروشک  یلخاد  روما  رد  هلخادـم  مدـع  یـضرا و  تیماـمت  لالقتـسا  تیمکاـح 
نیا دوشیم ، رطخ  ساـسحا  ناریا  ياـهورین  زا  هک  کـنیا  دنـشاب و  هدـش  شومارف  ًاوهـس  یلبق  هماـنعطق  رد  هک  دنتـسین  یتیمها  یب  لـئاسم 

یـشخرچ همانعطق  نیا  رد  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  تیمکاح  هب  مارتحا  نوچ  یتارابع  دوجو  لاحره  هب  هتبلا  دنوشیم . گنررپ  میهافم 
رد زین  ار  قارع  رظن  اهروشک ، یلخاد  روما  رد  هلخادم  مدع  رکذ  اب  ات  تساوخ  اروش  دنچره  دوب . ناریا  یمالسا  يروهمج  عفن  هب  راکـشآ 

شرازگ تینما  ياروش  هب  تعاـس  فرظ 48  دوب  هدش  هتـساوخ  لکریبد  زا  همانعطق 479  رد  هک  یلاـح  رد  9 ـ دشاب . هدرک  نیمأت  دـنب  نیا 
تسین 10ـ لح  لباق  یناسآ  هب  هلئـسم  هک  هدـش  هجوتم  تینما  ياروش  راب  نیا  تسا  هدـش  نییعت  هام  هس  همانعطق 514  رد  تلهم  نیا  دهد ،

رواب ار  ناریا  یماظن  تردق  یللملانیب  راکفا  هک  دوب  نیا  هدـمع  تلع  تسا  هدـش  هلئـسم  اب  يرتيوق  رتيدـج و  دروخرب  ریخا  همانعطق  رد 
هدش داجیا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نارادمامز  نایم  رد  یبسن  تدـحو  یگناگی و  يروهمج  تسایر  زا  ردـصینب  فذـح  اب  دوب و  هدرک 
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هتخانش ياهزرم  هب  اهورین  ینیشن  بقع  11 ـ دوب . دوجوم  زونه  ناریا  یمالسا  يروهمج  ررض  هب  یللملانیب  دعاسمان  لماوعریاس  هتبلا  دوب .
کیژتارتسا مهم و  طاقن  رثکا  زا  قارع  ياهورین  هک  تفرگ  رارق  وگتفگ  دروم  یماگنه  دـش ، حرطم  همانعطق  دنب 2  رد  هک  یللملانیب  هدش 

هب ناریا  ياهورین  ههبج  یبونج  طاقن  رد  هک  دش  اهورین  ینیـشن  بقع  زا  تبحـص  یماگنه  رگید ، نایب  هب  دندوب . هدـش  هدـنار  نوریب  ناریا 
نیا دوب و  ینیبشیپ  لباق  ناریا  فرط  زا  نآ  در  قارع و  فرط  زا  همانعطق  لوبق  دش ، رکذ  هک  یلیالد  هب  دندوب . هدیسر  یللملانیب  ياهزرم 

رد دز و  اروش  میرحت  هب  تسد  تینما  ياروـش  رد  همانعطق 514  بیوصت  زا  سپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  نآ  تیاهن  تفای  ققحت  رما 
هدـش لاغـشا  روز  اـب  ینوناـقریغ و  روط  هب  هک  ییاـه  نیمزرـس  يزاـسدازآ  هنوـگچ  هک  دوـب  نیا  ناریا  لـیلد  درکن . تکرـش  نآ  تاـسلج 

ود هب  کیدزن  زا  سپ  ار ـ  تینما  ياروش  يروف  هسلج  لیکـشت  هک  دور  رامـش  هب  یللملا  نیب  تینما  حلـص و  هیلع  یقیمع  دیدهت  دـناوتیم 
. دزاس يرورض  درذگیم ـ  اهنیمزرس  نیا  لاغشا  زا  هک  لاس 

ناریا دض  رب  یشاپورف  حرط  يارجا  رد  یناهج  هطلس ي  مظن  یماکان 

حیرشت یشاپورف  تاحالـصا و  ، باتک : عبنم یظعاو  نسح  : هدنـسیون ناریا  دض  رب  یـشاپورف  حرط  يارجا  رد  یناهج  هطلـس ي  مظن  یماکان 
کبس هب  ناریا ، یمالسا  ماظن  یشاپورف  حرط  يارجا  يارب  برغ  تامادقا  اه و  همانرب  ناریا  رد  يوروش  یـشاپورف  هدش ي  يزاسزاب  حرط 

اه تسکـش  نیا  قیداصم  دراوم  هلمج  زا  تسا . هدیماجنا  تسکـش  هب  همه  هدربن و  ییاج  هب  هار  نونک  ات  دش ، ماجنا  قباس  يوروش  هچ  نآ 
عومجم اکیرمآ و  میظع  ياه  يراذگ  هیامرـس  . 1 درک * : هراشا  ناوت  یم  ریز  دراوم  هب  هطبار ، نیا  رد  یناـهج  هطلـس ي  ماـظن  ِیماـکان  و 

يارب هک  یسک  تسا . هدروخ  تسکـش  روهمج  سییر  ناونع  هب  فوچابروگ  ریظن  يدرف  باختنا  يارب  ماظن  نافلاخم  یلخاد  بالقنا  دض 
، دنک یفن  ار  ماظن  تیمالسا  دناوتب  يوروش  کبس  هب  یشاپورف  حرط  هناگ ي  هس  لحارم  يارجا  یناهج و  هطلس ي  ماظن  فادها  درب  شیپ 
اب دربب ، الاب  ار  تاحالصا  بت  دنزب ، نماد  یمومع  ياه  یتیاضران  هب  دهد ، شرتسگ  ار  یلخاد  ياه  فالتخا  دتسیاب ، هیقف  تیالو  ربارب  رد 

يارب دنک ، رابتعا  یب  ار  یماظتنا  ییاضق و  یتینما ، ياهداهن  دنک ، رشب  قوقح  ضقن  هب  مهتم  ار  ماظن  دیازفیب ، مدرم  تالکشم  رب  یلمع  یب 
، دـنک فیعـضت  ار  یـساسا  نوناق  دزرو ، تردابم  یلخاد  یجراخ و  نانمـشد  ریهطت  هب  دزاسب ، یتیامح  رتچ  بالقنا  دـض  رـصانع  تیلاـعف 

روشک رب  ناگناگیب  هطلـس ي  يارب  ار  هنیمز  دنک و  فیعـضت  ار  مالـسا  دشاب ، ییاکیرمآ  تاحالـصا  گنهرف و  غّلبم  دنزب ، نماد  ار  ینماان 
نیب مسینویهـص  یناهج و  هطلـس ي  ماظن  اما  دیـسر ، هجیتن  هب  هنیمز  نیا  رد  يوروش  رد  برغ  اکیرمآ و  ياه  يراذـگ  هیامرـس  دزاس . ایهم 

مسینویهص اکیرمآ و  ياه  يزیر  همانرب  . 2 دنا * . هدیدرگ  ور  هبور  تسکش  یماکان و  اب  ناریا  رد  یحرط  نینچ  يارجا  رد  نونک  ات  للملا 
شالت هتبلا  تسا . هدـنام  میقع  يربهر  مظعم  ماقم  تیارد  اب  ًالمع  یـشاپورف  حرط  يرجم  تایرـشن  تاعوبطم و  زا  يا  هکبـش  داـجیا  يارب 

هک تسا  نایرج  رد  ناکامک  تایرـشن  هنوگ  نیا  ددـجم  تیلاعف  يارب  نادان  ناتـسود  یلخاد و  یجراخ و  نانمـشد  يوس  زا  یعیـسو  ياه 
یثنخ هشیمه  يارب  ار  میظع  هئطوت  نیا  دـناوت  یم  هنحـص  رد  نانآ  روضح  بـالقنا و  مالـسا و  هب  راداـفو  زوس و  لد  ياـهورین  يرایـشوه 

زا یکی  هک  دنتـسه  لوقلا  قفتم  عوضوم  نیا  رد  یهورگ  حانج و  ره  زا  قباس  يوروش  هیـسور و  نارادم  تسایـس  نارکفتم و  مامت  دیامن .
داب رب  ار  اه  نآ  ياه  تورث  مامت  هک  ییاسرف  تقاط  ياه  نارحب  رد  روشک  نیا  مدرم  ندـیتلغ  يوروش و  یـشاپورف  یـساسا  مهم و  لماوع 
ياه همانزور  تایرـشن و  هنادازآ  تیلاعف  اب  اه  نآ  ندرکن  هلباقم  دومن ، ضراع  اه  نآ  رب  ار  یمومع  رقف  دـش و  تینما  بلـس  ثعاـب  داد و 

میرحت لامعا  يارب  یللملا  نیب  رظن  عامجا  داجیا  رد  لییارسا  اکیرمآ و  ياه  شالت  . 3 دوب * . اکیرمآ  هب  هتسباو  برغ و  ياه  هشیدنا  غّلبم 
هینب ي یلم و  ناوت  فیعـضت  يارب  دوخ  اب  یناهج  دـنم  تردـق  ياـهداصتقا  یتعنـص و  مهم  ياـهروشک  نتخاـس  هارمه  يداـصتقا و  ياـه 

لاس رد  یمومع  ياه  یتیاضران  شیازفا  ناریا و  داصتقا  نتخاـس  جـلف  فدـه  اـب  وتاـماد  يزرمارف  نیناوق  میمعت  قیرط  زا  ناریا ، يداـصتقا 
تسایر تاباختنا  رد  ناریا  مدرم  یسایس  تکراشم  حطس  راظتنا  زا  رود  شیازفا  ًالوا  اریز  دیدرگ ، هجاوم  يا  هناحضتفم  تسکـش  اب   1376

ریاس هیـسور و  نیچ ، نپاژ ، اپورا ، هیداحتا  وضع  ياـهروشک  ًاـیناث  دـیدرگ و  راـهم  ياـه  تسایـس  تسکـش  هب  رجنم  سلجم  يروهمج و 
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تسکش . 4 دنتـشاذگ * . ماکان  ار  اکیرمآ  يزرمارف  نیناوق  دـندومن و  تفلاخم  تدـش  هب  ناریا  دـض  رب  اـکیرمآ  یـشم  طـخ  اـب  اـهروشک 
هب ناریا  یمالـسا  يروهمج  یفرعم  رد  یناـهج  هطلـس ي  ماـظن  قیفوت  مدـع  یللملا و  نیب  هنحـص ي  رد  ناریا  نتخاـس  يوزنم  رد  اـکیرمآ 
زا ناهج  ياهروشک  هدرتسگ  لابقتـسا  یماکان ، نیا  لماع  نیرت  مهم  يا . هقطنم  تابث  یناهج و  حلـص  دـض  رب  كانرطخ  يدـیدهت  ناونع 

يارب ار  هنیمز  هک  دوب  اه  ندـمت  يوگتفگ  تسایـس  زا  یناهج  نارظن  بحاـص  اـهروشک و  ماـمت  یناـبیتشپ  ناریا و  ییادز  جنـشت  تساـیس 
يوروش دض  رب  یللملا  نیب  رظن  عامجا  یعون  دوب  هدش  قفوم  اکیرمآ  ریز  دروآ  مهارف  ناریا  نتخاس  يوزنم  رد  لییارسا  اکیرمآ و  یماکان 

هنیمز هتشاد و  هارمه  هب  سوکعم  جیاتن  ناریا  یمالسا  يروهمج  مالـسا و  دض  رب  اکیرمآ  ياه  يزیر  همانرب  اما  دیامن ، داجیا  مسینومکم  و 
هیامرس اه و  شالت  . 5 تسا * . هدروآ  مهارف  مالسا  زاس  ناسنا  یلاعتم و  بتکم  هب  برغ  مدرم  رت  شیب  شیارگ  مالسا و  شرتسگ  يارب  ار 

اب تیدض  روحم  لوح  یساسا  نوناق  نافلاخم  بالقنا و  دض  فلتخم  ياه  فیط  نتخاس  گنهامه  يارب  لییارسا  اکیرمآ و  ياه  يراذگ 
رصانع اه و  هورگ  نیا  رت  شیب  ییادج  يارب  ار  هنیمز  رما  نیمه  اما  تسا ، هدوب  مأوت  تیقفوم  اب  مسییال  مسیرالوکـس و  هعاشا ي  مالـسا و 

نیا تیهام  ناـمز  رورم  هب  هدرک و  لدـبم  يوزنم  دورطم و  ییاـهورین  هب  ار  اـه  ناـیرج  نیا  تسا و  هتخاـس  رت  نوزفا  ناریا  مدرم  زا  دـناعم 
طخ میظنت  يارب  هک  تسا  نیا  هراومه  یبرغ  ییاکیرمآ و  ياه  تسیژتارتسا  نارگ و  لیلحت  یلـصا  لاکـشا  ددرگ . یم  اشفا  رتشیب  اـهورین 

یناهج مسینویهـص  نارگ  لیلحت  ياه  هاگدـید  یناریا و  بالقنا  دـض  نایرج  طلغ  ياه  لیلحت  تاعالطا و  هب  ناریا  هیلع  دوخ  ياه  یـشم 
یهلا هیفخ ي  فاطلا  زا  زین  نیا  تسا و  هدرک  هجیتن  یب  فلتخم  عطاقم  رد  ار  اه  نآ  میظع  ياـه  يراذـگ  هیامرـس  رما  نیا  دنتـسه . یکتم 
مدرم نامیا  فیعضت  یمالسا ، گنهرف  بیرخت  ناریا ، یمالسا  ماظن  یـشاپورف  ییانب  ریز  مهم و  ءازجا  زا  یکی  . 6 ددرگ * . یم  بوسحم 

هیامرـس تسا . رگید  يوس  زا  يدام  یگدـنز  رهاـظم  یبرغ و  گـنهرف  هعاـشا ي  و  وس ، کـی  زا  یقـالخا  نیزاوم  یهلا و  ياـه  شزرا  هب 
نایم نیا  رد  هکلب  هدوبن ؛ هارمه  تیقفوم  اب  هنیمز  نیا  رد  ماظن  مالـسا و  فلاخم  ياهورین  هعومجم  یناهج و  هطلـس ي  ماظن  ياه  يراذـگ 

هتـشذگ زا  رترایـشوه  هتخاس و  رادـیب  ار  بالقنا  مالـسا و  عفادـم  ياهورین  هعومجم ي  اه  شالت  نیا  هک  تسا  نیا  تیمها  زیاـح  هتکن ي 
يزیر همانرب  . 7 تسا * . هتخاس  هجاوم  يدج  تالکـشم  اب  یـشاپورف  حرط  درب  شیپ  يارب  ار  هنیمز  رما  نیا  هک  تسا ، هدومن  هنحـص  دراو 

ات تاشاشتغا 18  اب  يرکف  نشور  زکارم  اه و  هاگـشناد  رد  هتـسباو  یـسایس  ياه  لکـشت  زا  يا  هعومجم  داجیا  يارب  برغ  اکیرمآ و  ياه 
نانچ مه  هنیمز  نیا  رد  شالت  هچ  رگا  دیدرگ ، یثنخ  اشفا و  حرط  نیا  يرجم  ياه  لپرـس  لاعف و  رـصانع  يریگتـسد  هام 1378 و  ریت   23

هکبش ي اب  رالوکـس  ياه  نایرج  طابترا  نتفر  ول  نیلرب و  سنارفنک  ریظن  ییاه  سنارفنک  ياشفا  هام و  ریت  ات 23  عیاقو 18  اما  دراد . همادا 
مهارف ار  هناگیب  یتاعالطا  ياه  سیورس  لمع  ياه  هویش  ياشفا  تابجوم  برغ ، یـسایس  لفاحم  هب CIA و  هتسباو  يرکف  نشور  یناهج 
هجاوم يدج  تالکشم  اب  دندوب ، ذوفن  تحت  تایرـشن  ياه  تیلاعف  لمکم  هک  ار  هتـسباو  یـسایس  ياه  لکـشت  داجیا  ياه  هنیمز  دروآ و 

زا رت  ساسح  يرابکتسا  ياه  حرط  اه و  هئطوت  هب  تبسن  ار  یمومع  راکفا  درک و  رت  شیب  ار  یتینما  ياهورین  يرایشوه  نینچ  مه  تخاس ،
اکیرمآ و ياه  يزیر  هماـنرب  . 8 دـش * . ارجا  تفر و  شیپ  یتحار  هب  يوروش  ریهاـمج  داـحتا  رد  روما  نیا  هک  یتروص  رد  دومن . هتـشذگ 

ياروش یماظن ، یماظتنا ، ییاضق ، یتینما ، ياهداهن  فیعـضت  يارب  يربخ  مسیلایرپما  بـالقنا و  دـض  هعومجم ي  زا  هدافتـسا  اـب  لییارـسا 
، وس کی  زا  هیقف  تیالو  تیناحور و  هاپس ، جیسب و  ماظن ، تحلصم  صیخـشت  عمجم  یلم ، -  هناسر ي  ناونع  هب  امیـس –  ادص و  نابهگن ،

ققحتم دوب  یناهج  هطلـس  ماظن  رظن  دروم  هک  نانچ  نآ  تسناوتن  رگید ، يوس  زا  بالقنا  دـض  هنادازآ  تیلاعف  يارب  یتیامح  رتچ  داـجیا  و 
مدرم يرایشوه  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تیعطاق  اما  تفای ، رولبت  يدوهی  سوساج  همکاحم ي 13  رد  اهراشف  نیا  جوا  هطقن ي  ددرگ .
ماظن هتبلا  دروآ . مهارف  ار  يژتارتسا  نیا  تسکش  ياه  هنیمز  رکذلا ، قوف  روحم  رب  يراشفاپ  زا  یناهج  رابکتـسا  فادها  هدوب  اشفا  ناریا و 
روشک یتینما  هاگتسد  ات  داد  ناشن  دوخ  زا  هاگشناد  يوک  يا و  هریجنز  ياه  لتق  هعقاو ي  رد  ار  يا  هدرتسگ  رایسب  شالت  یناهج  هطلس ي 
تسد رد  نونک  ات  اما  دیامن ، لعفنم  ار  ییاضق  هاگتسد  يدوهی  سوساج  همکاحم ي 13  اب  دزاس و  رابتعا  یب  ار  ماظن  یماظتنا  ياـهورین  و 

.9 دوش * . هتـشذگ  زا  شیب  دیاب  اه  هنیمز  نیا  رد  یلم  يرایـشوه  لاح ، نیا  اب  تسا . هدرواین  تسد  هب  یبولطم  جیاتن  فادـها  نیا  هب  یبای 
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يدازآ و ربارب  رد  مالسا  نداد  رارق  يارب  ییاکیرمآ  ياه  نیسیروئت  يرامعتـسا و  ياه  تسایـس  ناحارط  مسینویهـص و  ياه  تسیژتارتسا 
ثعبنم رما  نیا  دنا . هدوب  هجاوم  تسکش  اب  يرالاس ، مدرم  ربارب  رد  ینید  تموکح  و  یـسارکومد ، لباقم  رد  یحو  یهلا و  نیناوق  ندناشن 

یتموکح یهلا و  میلاعت  هب  تبسن  مدرم  نامیا  قمع  مالسا و  تیهام  زا  یتسینویهص  یبرغ و  ياه  نیسیروئت  یهاگآ  مدع  یعالطا و  یب  زا 
تیحیـسم اب  ار  مالـسا  یـسایس  هفـسلف ي  نانآ  دـندرک . داجیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا 

لد لقتسم و  ياهورین  هیلک ي  دنتسه . ناریا  رد  داتفا –  قافتا  اپورا  رد  هک  یسناسنر  عون  زا  سناسنر –  داجیا  یپ  رد  دننک و  یم  هسیاقم 
یثنخ ار  روشک  ناهاوخدـب  نانمـشد و  يژتارتسا  ياه  هنیمز  ینید ، یمالـسا و  يرالاس  مدرم  یـشم  طخ  رب  يراشف  اپ  اب  دـیاب  روشک  زوس 

اکیرمآ ینابت  يوروش  یشاپورف  حرط  قفوم  ياهروحم  زا  یکی  . 10 دنرگنب * . یلم  حرط  کی  ناونع  هب  ینید  يرالاس  مدرم  هب  دـنیامن و 
یتابرـض نابلط ، حالـصا  بیرف  اب  قیرط  نیا  زا  برغ  هعومجم ي  هک  دوب  مسینومک  اب  هزرابم  روحم  لوح  بلط ، حالـصا  ياه  ناـیرج  اـب 

هزرابم روحم  لوح  دـیاب  ماظن  لـخاد  ياـهورین  اـب  یناـهج  هطلـس ي  ماـظن  یناـبت  هک  تسا  نشور  تخاـس . دراو  يوروش  ماـظن  رب  يدـج 
يارب يوروش  نابلط  حالـصا  اب  اه  نآ  ینابت  یناسآ  هب  راک  نیا  هک  دریذـپ  تروص  تیروهمج  زا  تیمالـسا  فذـح  مالـسا و  اـب  كرتشم 

دنوادخ مشخ  دش و  دـنهاوخ  هجاوم  یمومع  رفنت  اب  نآ  نایرجم  دریذـپ ، تروص  يا  ینابت  نینچ  رگا  هک  ارچ  تسین ، مسینومک  اب  هزرابم 
نودیری  » هفیرش ي هیآ ي  و  ( 1 « ) نیرکاملا ریخ  هللا  هللا و  رکم  اورکم و   » هفیرـش ي هیآ ي  ساسا  رب  زین  نونک  ات  تخیگنا . دـنهاوخ  رب  ار 

لک بحیال  هللا  ّنأ  ونمآ و  نیذـلا  نع  عفادـی  هللا  نا   » هفیرـش ي هیآ ي  و  ( 2 «) نورفاـکلا هرکول  هرون و  متم  هللا  مههاوفأـب و  هللا  رون  اوئفطیل 
ییارآ فص  ادـخ  نید  دـنوادخ و  ربارب  رد  هک  نآ  لیلد  هب  تسا ، هتـشادرب  ماـگ  ریـسم  نیا  رد  هک  ییورین  ره  نونک  اـت  ( 3 «) روفک ناوخ 

نانچ مالـسا ، هیاس ي  رد  رگیدکی  اب  ناریا  رد  ماوقا  دنویپ  ماکحتـسا  . 11 تسا * . هدش  اوسر  فذح و  هنحـص  زا  دـنوادخ  طسوت  هدومن ،
هداد لیکـشت  ار  دـحاو  روشک  کی  يوروش  ریهامج  داحتا  بلاق  رد  هزینرـس  روز  اب  هک  یماوقا  اب  هسیاقم  لباق  هک  تسا  يوق  مکحتـسم و 

کبس هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  یشاپورف  يژتارتسا  یلـصا  ياهروحم  زا  هک  ار  يا  هنابلط  هیزجت  ياه  شالت  مامت  رما  نیا  تسین . دندوب 
رد للملا  نیب  مسینویهص  یناهج و  رابکتسا  رگید  تسکـش  . 12 تخاس * . دـهاوخ  هتخاس و  هجاوم  تسکـش  یماکان و  اب  تسا ، يوروش 
مقر مالـسا  فذـح  يارب  اـه  نآ  حرط  ياـشا  هصرع ي  رد  ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  دـض  رب  يوروـش  کبـس  هب  یـشاپورف  حرط  يارجا 

مالـسا دـض  رب  دـنناوت  یمن  اما  دـندرک  یم  غیلبت  يریگ و  عضوم  يوروش  رد  مسینومک  دـض  رب  یتحار  هب  برغ  اـکیرمآ و  تسا . هدروخ 
زا یکی  هک  ار –  مسیرالوکس  جیورت  هعاشا و  نیاربانب ، دنرادن . هناقفانم  ياه  هویش  نتفرگ  شیپ  زج  يا  هراچ  دنوش و  لمع  دراو  ًامیقتسم 
اما دنا ، هداد  رارق  دوخ  راک  روتـسد  رد  تسا –  تیروهمج  زا  تیمالـسا  فذح  هقف و  تیالو  فذح  تسایـس و  زا  نید  ییادـج  نآ  راثآ 
رد ار  لییارسا  اکیرمآ و  حرط  ناریا ، مدرم  يارب  مالسا  اب  نانآ  تیدض  قباوس  یمومع و  راکفا  دزن  رالوکس  ياهورین  تیهام  ندوب  نشور 

هتبلا تسا . هدومن  هجیتن  یب  ار  نانآ  ياه  يراذگ  هیامرس  هتخاس و  هجاوم  تسکش  اب  مسیرالوکس  غیلبت  قیرط  زا  مالسا  اب  هلباقم  هصرع ي 
يارب یعامتجا  یسایس و  یگنهرف ، برخم  بقاوع  راثآ و  برغ ، عیسو  ياه  يزیر  همانرب  ًاعبط  تسین . هئطوت  لماک  تسکـش  ینعم  هب  نیا 

ار هدمآ  دیدپ  تاعیاض  دیدرگ و  ءوس  ياهدمایپ  شرتسگ  زا  عنام  هدـش ، باسح  عماج و  ياه  حرط  اب  دـیاب  هک  تسا  هتـشاد  ناریا  هعماج 
رد یگمانرب  یب  یگنهرف ، لیاسم  هرابرد ي  روشک  نالوؤسم  نایم  رظن  عامتجا  ندوبن  یلخاد ، ياـه  فـالتخا  دـیدشت  ًاـعطق  دومن . ناربج 

برغ و اکیرمآ و  هب  تبـسن  یطارفا  ینیب  شوخ  هناگیب ، ياهویدار  بالقنا و  دض  تسد  هب  روشک  یگنهرف  ياضف  ندرپس  يداصتقا ، روما 
رد تخاس . دهاوخ  دعاسم  نمشد  ياه  هتساوخ  ندش  یلمع  يارب  ار  هنیمز  یسایس ، تاجنشت  نوناک  هب  یهاگـشناد  یملع و  زکارم  لیدبت 

تاراهظا لماک  نتم  درک . دیهاوخ  هظحالم  یسور  نارکفتم  نارادم و  تسایس  نابز  زا  ار  يوروش  یـشاپورف  حرط  مسیناکم  يدعب ، لصف 
شقن ییارجا ، ياه  شور  يوروش ، یـشاپورف  حرط  يریگ  لکـش  یگنوگچ  هرابرد ي  يوروش  نارکفتم  هیـسور و  لوا  زارط  ياـه  ماـقم 
رورم دعب  لصف  رد  ار  یـشاپورف  زا  سپ  روشک  نیا  مدرم  هیـسرور و  ینونک  تیعقوم  یبرغ و  ياهروشک  لمع  مسیناکم  یلخاد ، ياهورین 

زا يزومآ  تربع  یلامش و  هیاسمه ي  هتشذگ  لاس  تایبرجت 15  زا  هدافتـسا  اب  روشک ، زوس  لد  ياهورین  هیلک ي  تسا  دیما  دش . دهاوخ 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 894 

http://www.ghaemiyeh.com


رقف و ۀـطرو  رد  ار  روشک  نیا  مدرم  داد و  قوس  یـشاپورف  ریـسم  رد  ار  يوروش  روشک  هک  یبلط  حالـصا  نارادمدرـس  شحاف  تاهابتـشا 
هک دـنربب  شیپ  هب  يریـسم  رد  ار  روشک  یهلا ، میقتـسم  طارـص  ریـسم  رد  تکرح  حیحـص و  ياه  هار  ندومیپ  اب  تخاس ، رو  هطوغ  ینماان 
الاب یمالسا ، گنهرف  زا  تنایص  لاعتم ، دنوادخ  هب  نامیا  تیوقت  اب  زج  رما  نیا  ددرگ . زیزع  ناریا  يدنلبرس  مالـسا و  مان  يالتعا  هب  رجنم 

همانرب یبرغ و  گـنهرف  یفن  روشک ، یجراـخ  یلخاد و  نانمـشد  ياـه  هئطوت  تاـئاقلا و  یفن  ییاـکتا ، دوخ  يرواـب و  دوخ  هیحور  ندرب 
اریز دوب ، دـهاوخن  ریـسم  نارحب  یب  مارآ و  یطیحم  رد  اـه ، ییاـسران  تالکـشم و  عفر  یلم ، ناوت  شیازفا  ریـسم  رد  حیحـص  ياـه  يزیر 
انیف اودهاج  نیذلا  و   » هفیرـش ي هیآ ي  و  ( 4 « ) مکمادقا ّتبثی  مکرـصنی و  هللا  اورـصنت  نإ   » هفیرـش ي هیآ ي  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

نانمشد و رب  يزوریپ  و  هدرک ، نینمؤم  هناصلخم  ياه  شالت  داهج و  هب  طورـشم  لوکوم و  ار  دوخ  ینابیتشپ  ترـصن و  ( 5 «) انلبس مهّنیدنل 
تدحو ظفح  یناسفن و  تاعزانت  زا  ندیزگ  يرود  ياتسار  رد  ار  مدرم  ادخ و  نانمـشد  هنایارگ  هطلـس  فادها  دیلپ و  تاین  ندرک  یثنخ 

ریوزت و هب  ادخ  نید  دـنوادخ و  اب  نانمـشد  . 1 اه : تشون  یپ  تسا . هتـسناد  قح  ناوریپ  نارادـفرط و  شـشوک  داهج و  یگچراپ و  کـی 
2 هیآ ي 54 .» نارمع ، لآ  . » تسا ناگدننک  رکم  نیرتهب  دنوادخ  هک  درک  دروخرب  اه  نآ  اب  هلیح  رکم و  اب  زین  دنوادخ  دنتخادرپ و  هلمح 

یم شرتسگ  ار  دوخ  تیاده  رون  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنزاس ، شوماخ  ار  یهلا  رون  تاغیلبت ، اب  دنا  هدرک  هدارا  دنراد و  دصق  نانمـشد  . 
دنا و هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  عفادـم  دـنوادخ  قیقحت  هب   . 3 هیآ ي 8 .» فص ، . » دنشاب یـضاران  دونـشخان و  نارفاک  هچ  رگا  دهد ،
« ار ادخ  ربمغیپ  نیا  ینعی   » دینک يرای  ار  ادـخ  امـش  رگا   . 4 هیآ ي 38 .» جـح ، .» دراد یمن  تسود  ار  ناگتخورف  دوخ  نینیاخ و  دـنوادخ 

دندرک داهج  لام  ناـج و  هب  اـم  هار  رد  هک  ناـنآ  و   . 5 هیآ ي 7 .» دمحم ، . » دنادرگ مدـق  تباث  دـنک و  يرای  اج » همه   » ار امـش  مه  ادـخ 
«. هیآ ي 69 توبکنع ، . » مینک یم  تیاده  شیوخ  هار  هب  ار  اه  نآ  ًاققحم 

ناریا یمالسا  يروهمج  دض  رب  یشاپورف  حرط  ییارجا  ياه  شور  یسررب 

يارب یلخاد  ياهورین  لمع  ياه  هویـش  رتهب  تخانـش  يارب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دـض  رب  یـشاپورف  حرط  ییارجا  ياه  شور  یـسررب 
مه سیسأت و  هزات  تایرشن  فلا ) میزادرپ . یم  نایرج  ود  درک  لمع  یسررب  هب  ناریا ، یمالسا  يروهمج  دض  رب  یشاپورف  حرط  درب  شیپ 
ود نیا  درک  لـمع  و 1378 . ياه 1377  لاس  یط  اکیرمآ  طـخ  رد  روهظ  ون  ياـه  لّکـشت  ب ) یناـهج . هطلـس ي  ماـظن  يژتارتسا  اـب  وس 

سیـسأت هزات  تایرـشن  یـشم  طخ  فلا ) دراد : يوروش  یـشاپورف  حرط  لوا  هلحرم ي  ياه  یـشم  طخ  هب  يدایز  رایـسب  تهابـش  ناـیرج 
یمالسا يروهمج  یشاپورف  حرط  هب  یناهج  هطلـس ي  ماظن  درک  يور  اب  نامز  مه  لاس 1376  رد  هک  یتایرشن  زا  یخرب  ياوتحم  یـسررب 

هب هناهاگآان  ای  هناهاگآ  تاعوبطم  نیا  هک  تسا  نآ  رگنایب  دنتشاد ، تیلاعف  لاس 1379  لیاوا  ات  دندش و  سیسأت  يوروش  کبس  هب  ناریا 
رب هدش  نییعت  شیپ  زا  يژتارتسا  کی  ساسا  رب  دنتـشاد و  دـیکأت  لیذ  ياهروحم  رب  یناهج  مسیلایرپما  يژتارتسا  زا  یـشخب  يرجم  ناونع 

تحلصم صیخـشت  عمجم  نارادساپ ، هاپـس  جیـسب ، یماظتنا ، ییاضق ، یتینما ، ياهداهن  فیعـضت  . 1 دنتـشاد : يراشفاپ  ریز  ياه  تساـیس 
نتخاس لعفنم  نتخادـنا و  راک  زا  ندرک ، رابتعا  یب  فدـه  اب  هیقف ، تیالو  رت ، مهم  همه  زا  روشک و  یلم  هناسر ي  نابهگن ، ياروش  ماظن ،
جیورت نانآ و  ياه  تیلاعف  ییامن  گرزب  تهج  رد  یساسا ، نوناق  هب  داقتعا  یب  رـصانع  ماظن و  نافلاخم  زا  هبناج  همه  تیامح  . 2 اه . نآ 

ریاس اب  گنهامه  شالت  . 3 یبالقنا . دـض  تاکرحت  يارب  یتیامح  رتچ  یعون  داجیا  ماظن و  مالـسا و  دـض  رب  اه  نآ  درک  لمع  تایرظن و 
اب ماـظن  رگا  هک  یهار  ود  کـی  رـس  رب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نداد  رارق  يارب  یـشاپورف ، حرط  یلخاد  یجراـخ و  ناـحارط  ناـیرجم و 

یسایس و ياه  يدازآ  اب  تیدض  هب  ددرگ ، یـساسا  نوناق  مالـسا و  نافلاخم  ياه  حرط  يارجا  زا  عنام  دنک و  هلباقم  بالقنا  دض  رـصانع 
يروهمج یـشاپورف  حرط  دنکن ، هلباقم  بالقنا  دـض  ياه  هئطوت  اب  رگا  و  دوش ، مهتم  ناقفخ  دادبتـسا و  داجیا  یـسارکومد و  اب  تفلاخم 

رب هبناج  همه  موجه  مالـسا و  ياه  شزرا  یفن  فده  اب  یگنهرف ، مجاهت  جیورت  هعاشا و  . 4 ددرگ . لابند  هنادازآ  لکش  هب  ناریا  یمالسا 
مّلـسم ياه  ناینب  مدرم و  ینامیا  ياه  هیاپ  ندرک  تسـس  یتایح ، ياه  شزرا  ندرک  شودخم  ینید ، تموکح  یفن  يداقتعا ، ینابم  دـض 
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يزیر همانرب  برغ و  یـسارکومد  لاربیل  يرظن  ینابم  یبرغ و  گنهرف  هعاشا ي  اب  هارمه  مسیئال ، مسیرالوکـس و  جیورت  غیلبت و  . 5 ینید .
لوط رد  ناریا  تلم  ياهدروآ  تسد  ماـمت  یفن  . 6 هدز . برغ  ياه  نایرج  اکیرمآ و  اب  وس  مه  رـصانع  ییامن  گرزب  يارب  هدـش  باسح 

حیاول نیناوق و  هب  تبسن  ینیرفآ  ماهبا  تلم و  ماظن و  هتشذگ  تاراختفا  ندرب  لاؤس  ریز  اب  سدقم ، عافد  هسامح  هژیو  هب  هتشذگ ، لاس   21
هایس يارب  شالت  روشک و  رد  دوجوم  ياه  ییاسران  فعض و  طاقن  زیمآ  قارغا  ییامن  گرزب  . 7 نید . تایرورض  مالسا و  نتم  زا  ثعبنم 

يارب شالت  . 8 یمومع . ياه  یتیاضران  شیازفا  یناور و  گنج  داجیا  فده  اب  روشک ، عاضوا  نداد  هولج  جنشتم  و  تیعضو ، نداد  هولج 
تالکـشم لح  تابجوم  هک  ینیناوق  هنابلط و  حالـصا  حـیاول  اه و  حرط  مامت  دـض  رب  يزاس  وَج  و  وس ، کی  زا  تاحالـصا  بت  ندرب  الاب 

يارب هعماج  تالکـشم  شیازفا  روشک و  نتـشاد  هگن  لطعم  فدـه  اب  تامادـقا  نیا  ماـمت  دروآ . یم  مهارف  ار  مدرم  یعاـمتجا  یتشیعم و 
ياه تیـساسح  زا  نتـساک  تهج  روشک ، یجراـخ  یلخاد و  نانمـشد  ریهطت  . 9 تسا . هتفرگ  تروص  یمومع  ياـه  یتیاـضران  شرتسگ 

مک لیاسم  نداد  هولج  گرزب  اب  هعماج ، رد  جنـشت  نارحب و  داجیا  . 10 نانآ . زیمآ  تموصخ  ياه  هئطوت  نانمـشد و  دض  رب  ماظن  مدرم و 
تموکح يروئت  یفن  ناریا و  یمالسا  يروهمج  يدمآ  راکان  تابثا  هب  تیاهن  رد  هک  روشک  مهم  لیاسم  ندش  شومارف  فده  اب  تیمها ،

ياه مصاخت  هب  اه  هقیلـس  توافت  راکفا و  براضت  یهاگدید و  ياه  فالتخا  لیدـبت  يارب  هدـش  يزیر  همانرب  شالت  . 11 دماجنیب . ینید 
زا جراخ  لخاد و  یمومع  راکفا  رد  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هرهچ  بیرخت  يارب  يزیر  همانرب  . 12 هنامصخ . ياه  شکمشک  یشیاسرف و 
هک عوضوم  نیا  رمتـسم  غیلبت  . 14 یـسایس . ياه  حانج  نایم  رد  اه  فالتخا  شیازفا  فدـه  اب  دادرخ  مود  حاـنج  زا  تیاـمح  . 13 روشک .

مدرم و ندرک  نیبدب  يارب  یبیرف  ماوع  فده  اب  یضرف ، ياه  ینمشد  داجیا  يارب  يزیر  همانرب  نینچ  مه  و  دنک ، راک  تلود  دنراذگ  یمن 
یساسا و نوناق  دض  رب  یپ  رد  یپ  ررکم و  تالمح  یهدنامزاس  . 15 روشک . لوا  زارط  نالوؤسم  نایم  رد  تاجنشت  اه و  فالتخا  شیازفا 
جرم و جره و  زورب  فدـه  اب  هعماج ، رد  نوناـق  ندـش  راـبتعا  یب  يارب  يزاـس  هنیمز  . 16 یساسا . نوناق  تیلوبقم  تیعورـشم و  فیعـضت 
روشک و لوا  زارط  نـالوؤسم  ماـظن و  ّتیلک  ندرک  مهتم  يارب  هدرتسگ  تاـغیلبت  . 17 روشک . رد  مسیـشرانآ  شیازفا  یلخاد و  تاشاشتغا 
. مدرم يارآ  اب  هلباقم  یهاوخ و  راصحنا  یبلط ، تنونـشخ  ریـسم  رد  تکرح  تیروهمج و  تاحالـصا و  اب  تیدـض  هب  ییارجا ، ياـهداهن 
حرط و هیارا ي  یملع و  ياهدروخرب  يوس  هب  هعماج  ياضف  نتفای  قوس  زا  تعنامم  يراعـش و  ياضف  جیورت  ییوگ و  یلک  رب  دیکأت  . 18

شالت یبلط و  هیزجت  هعاشا ي  بهاذم و  ماوقا و  کیرحت  . 19 روشک . مدرم و  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، تالکشم  لح  يارب  همانرب 
هلصاف قیمعت  شیازفا و  يارب  يزیر  همانرب  . 20 یبهذم . ياه  تیلقا  قوقح  عییضت  غیلبت  رگیدکی و  لباقم  رد  یّنس  هعیش و  نداد  رارق  يارب 

سأی و هیحور ي  داجیا  تیوه و  نارحب  داجیا  يارب  ناوج  لسن  رد  یگنهرف  تسـسگ  داجیا  فدـه  اب  دـیدج ، لسن  بالقنا و  لسن  ناـیم 
زا زیهرپ  تیمکاح 1 . نورد  روهظون  یـسایس  ياه  لکـشت  يژتارتسا  ب ) يدام . یگدـنز  رهاـظم  یبرغ و  گـنهرف  هعاـشا ي  يدـیماان و 

نتشاد نیع  رد  دوخ ، نداد  ناشن  نویـسیزوپا  . 2 یـساسا . نوناق  فلاخم  ياه  هورگ  اه و  نایرج  اب  دوخ  ياـه  يدـنب  زرم  نتخاـس  نشور 
هیجوت دوخ و  نتخاس  اربم  نارگید و  ندرگ  هب  روشک  تالکـشم  نتخادـنا  فدـه  اـب  يریگ  عضوم  عون  نیا  مهم . رایـسب  ياـه  تیلوؤسم 

هب کسمت  اـب  بیقر ، فذـح  يارب  برخم  ياـه  شور  زا  هدافتـسا  . 3 دریگ . یم  تروص  شیوخ  یتیریدـم  ياه  فعـض  يدـمآ و  راـکان 
هب یمومع ، راکفا  رد  يراعـش  ياضف  داجیا  ینیرفآ و  جنـشت  ییوگ ، یلک  رب  دـیکأت  . 4 دنک .» یم  هیجوت  ار  هلیـسو  فده   » روهـشم شور 

تالمح یهدنامزاس  . 5 روشک . ياه  ییاسران  تالـضعم و  لـح  يارب  هماـنرب  حرط و  هیارا ي  هب  روشک  نارکفتم  هعماـج و  قیوشت  ياـج 
هدـنیآ ماظن و  حـلاصم  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  امیـس ، ادـص و  ریظن  یلم  هناسر  یماظتنا و  ییاضق ، یتینما ، ياهداهن  هب  اباحم  یب  هناضرغم و 
راکان مه  دـننک و  یم  جراخ  هنحـص  زا  ار  نافلاخم  مه  هبرح  نیا  اـب  دوش !» راـک  دـنراذگ  یمن   » هک هلأـسم  نیا  هدرتسگ  غیلبت  . 6 بالقنا .

مه هدوب و  سیـسأت  هزات  یـسایس  ياه  لکـشت  درک  لمع  ياه  هویـش  نیرت  مهم  زا  یکی  يژتارتسا  نیا  دـنیامن . یم  هیجوت  ار  دوخ  يدـمآ 
کت هیکت  اـب  روشک ، رد  هبناـج  همه  نزاوتم و  هعـسوت  يریگ  لکـش  زا  يریگولج  يارب  شـالت  . 7 دراد . رارق  نانآ  راک  روتـسد  رد  ناـنچ 

مدرم و یتشیعم  تالکشم  لح  يارب  يداصتقا  هعسوت ي  هژیو  هب  هعـسوت ، داعبا  ریاس  هب  تبـسن  یهجوت  یب  یـسایس و  هعـسوت ي  رب  يدعب 
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رامیب روشک  يداصتقا  راتخاس  هک  دریگ  یم  تروص  عوضوم  نیا  رب  رمتـسم  دـیکأت  اـب  رما  نیا  روشک . يراـجت  یتعنـص و  ياـه  ییاـسران 
حالــصا يارب  يا  هماـنرب  حرط و  چـیه  دـننز و  یم  فرح  تالکــشم  زا  طـقف  لـمع  رد  اـما  دریگ ، تروـص  یــساسا  راـک  دـیاب  تـسا و 

اب تیدـض  رـشب و  قوـقح  ضقن  هـب  ار  ماـظن  تـّیلک  دـنمد و  یم  یـسایس  هعـسوت  روـنت  رد  ًافرـص  دـنهد و  یمن  هـیارا  راـمیب  ياـهراتخاس 
فدـه اب  مرتحم ، روهمج  سییر  اب  نداد  ناـشن  تهج  مه  عضوم و  مه  يارب  هدرتسگ  عیـسو و  شـالت  . 8 دننک . یم  موکحم  یـسارکومد 

تاکیرحت اب  زور  هب  زور  هک  مدرم  يداصتقا  تیعضو  هب  تبـسن  تیلووسم  ساسحا  مدع  . 9 ینورد . ياه  فالتخا  قیمعت  داـمتعا و  بلج 
یم يریگ  عضوم  روشک  لوا  زارط  نالوؤسم  مامت  هیلع  ًابیرقت  یـسایس  ياه  ناـیرج  نیا  ددرگ . یم  رت  میخو  ناـنآ  ياـه  ینیرفآ  جنـشت  و 

هیجوت ار  دوخ  یلمع  یب  دنزادنیب و  هتـشاذگ  ياه  تلود  تیناحور و  هدهع  هب  ار  اه  صخاش  یلوزن  دنور  تیلووسم  دنراد  یعـس  دننک و 
ندرک رابتعا  یب  فدـه  اب  برخم ، ياه  شور  زا  هدافتـسا  اب  یمومع ، راکفا  رد  دوخ  اب  اون  مه  ریغ  ياه  ناـیرج  ماـمت  بیرخت  . 10 دننک .

تیلوؤسم زا  مالـسا  هب  رادافو  ياهورین  فذح  هنیمز  نیا  رد  نانآ  یلـصا  فده  هنحـص . زا  اه  نآ  نتخاس  جراخ  ابقر و  ریاس  تیناحور و 
نداد هولج  دنم  تردق  زا  تسا  ترابع  نادان  ناتسود  یسایس و  ياه  لکشت  هنوگ  نیا  ياه  فده  رگید  زا  نینچ  مه  تسا . يدیلک  ياه 
راکفا ياـه  تیـساسح  زا  نتـساک  يارب  هدرتسگ  عیـسو و  شـالت  . 11 دوخ . یتیریدـم  ياه  فعـض  يدـمآ و  راـکان  هیجوت  يارب  ناـبیقر ،
هئطوت ندـناوخ  مهوت  برغ و  اکیرمآ و  ریهطت  يارب  فلتخم  ياه  همانرب  زا  هدافتـسا  اـب  روشک ، یجراـخ  یلخاد و  نانمـشد  هیلع  یمومع 

رد توکـس  ناریا و  تلم  هیلع  برغ  اکیرمآ و  هنامـصخ  ياهدروخرب  هب  تبـسن  يریگ  عضوم  مدـع  . 12 ناریا . تلم  دـض  رب  اه  نآ  ياه 
تلذ هب  يارب  اه  ییاکیرمآ  هک  ییاه  تسایس  دض  رب  قح  هب  هک  ییاهورین  هیلع  يزاس  وَج  روشک و  یلم  عفانم  هیلع  اکیرمآ  تامادقا  ربارب 

یساسا تالـضعم  مهم و  لیاسم  نتـشاگنا  هدیدان  تیمها و  مک  لیاسم  نداد  هولج  گرزب  . 13 دنا . هتفرگ  شیپ  رد  ناریا  تلم  ندـناشک 
ماظن يدمآ  راکان  تابثا  نینچ  مه  یعامتجا و  يداصتقا –  ياه  نارحب  شیازفا  يارب  اه  ییاسران  لح  زا  نالوؤسم  تلفغ  فده  اب  روشک 

قارغا ییامن  گرزب  يارب  يربخ  مسیلایرپما  هناگیب و  ياهویدار  تاعوبطم و  اب  ندش  ادص  مه  . 14 یمالسا . تموکح  هیرظن ي  یفن  يارب 
تدـحو و یلم ، عفانم  هصرع ي  رد  زمرق  طوطخ  تیاعر  مدـع  . 15 (. 1  ) روشک یمومع  عاضوا  نداد  هولج  جنـشتم  فعـض و  طاقن  زیمآ 

نهذ ندرک  شوشغم  يارب  یناور  گنج  نتخادـنا  هار  هب  ینیرفآ و  ماـهبا  يرـالاس و  اـغوغ  جـیورت  طـلغ ، تاـغیلبت  رب  هیکت  یلم و  تینما 
هب نانآ  یفرعم  روشک و  یـساسا  لضعم  هب  دوخ  اب  اون  مه  ریغ  فلاخم و  ياـه  هورگ  دارفا و  لیدـبت  . 16 قیاقح . نتخاس  هنوراو  هعماج و 
مه ریغ  ياهورین  یفرعم  يرالاس و  مدرم  یسارکومد و  لباقم  رد  مالـسا  نداد  رارق  يارب  شالت  . 17 یلصا . ینمشد  هدمع و  داضت  ناونع 
ياه شزرا  دض  رب  هک  یتامجاهت  عاونا  لباقم  رد  يدمعت  توکـس  . 18 تیروهمج . یـسایس و  ياه  يدازآ  نافلاخم  ناونع  هب  دوخ  اب  اون 

 – یگنهرف مجاهت  يرجم  هک  ییاه  نایرج  لـباقم  رد  يریگ  عضوم  مدـع  دریذـپ و  یم  تروص  مدرم  ناـمیا  مالـسا و  یناـبم  يداـقتعا و 
يرـصانع اهورین و  هب  نداد  نوبیرت  يدازآ و  زا  عافد  ناونع  تحت  ماظن  نافلاخم  زا  تیاـمح  . 19 دنتسه . بالقنا  مالسا و  دض  رب  یـسایس 

میقتـسم ریغ  میقتـسم و  یفن  دنتـسه . ماـظن  مالـسا و  هـب  هدـننز  هبرـض  لـیاسم  زا  يرایـسب  حرط  هدوـب و  رادروـخرب  یبوـخ  قـباوس  زا  هـک 
یم كوکشم  نایرج  نیا  تاکرحت  یلـصا  ياهروحم  زا  سدقم ، عافد  ياه  شزرا  ماظن و  ياهدرک  لمع  هتـشذگ و  تبثم  ياهدرواتـسد 

هلمح و يارب  ماظن  نافلاخم  تسد  نتـشاذگزاب  یتاغیلبت و  برخم  ياه  يزاس  وَج  اب  یماـظتنا  یتینما و  ياـهداهن  تسد  نتـسب  . 20 دشاب .
زیاـح هتکن ي  . 1 اه : تشون  یپ  یقـالخا . ریغ  ینوناـق و  ریغ  ياـه  هویـش  اـه و  شور  عاونا  زا  يریگ  هرهب  اـب  ینوناـق  ياـهداهن  هب  مجاـهت 

هک یناسک  روهظ و  ون  ياـه  کـهورگ  ناربهر  يا و  هریجنز  تایرـشن  ناریبدرـس  نـالوؤسم و  هژیو  هب  رـصانع ، نیا  هک  تسا  نیا  تیمها 
، قارع ویدار  اکیرمآ ، ویدار  هژیو  هب  هناگیب  ياهویدار  یـسراف  ياه  شخب  اب  ًامیاد  دنهد ، ناشن  یـسارکومد  رادـفرط  ار  دوخ  دـنراد  یعس 
ار یسارکومد  دارفا  نیا  دنا . هدش  لدبم  رصانع  نیا  یتاغیلبت  يوگدنلب  هب  اهویدار  نیا  دننک و  یم  هبحاصم  لییارسا  ویدار  يدازآ و  ویدار 
رد دـنناد ، یم  دوخ  هاگهانپ  ار  نانآ  دـننک و  یم  ییادـگ  دنـشاب  یم  اـیند  ياـه  میژر  نیرت  کـیتارکومد  ریغ  هک  قارع و ... لییارـسا ، زا 

. دننک یمن  هدافتـسا  دوخ  تارظن  غیلبت  يارب  روشک  نانمـشد  ياهویدار  زا  ایند  رـسارس  رد  مدرم  هب  دقتعم  یلم و  يورین  چـیه  هک  یتروص 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 897 

http://www.ghaemiyeh.com


ناریا رد  يوروش  یشاپورف  هدش ي  يزاسزاب  حرط  حیرشت  یشاپورف  تاحالصا و  ، باتک : عبنم یظعاو  نسح  : هدنسیون

(1368-1362) ماظن تیبثت  هرودو ي  یمالسا  يروهمج  رصع  تالوحت 

لوفا اـب  دریگ  یم  رب  رد  ار  ات 1368  لاس 1362  زا  هک  هرود  نیا  ( 1368-1362) ماظن تیبثت  هرودو ي  یمالسا  يروهمج  رـصع  تالوحت 
اب نارود  نیا  . دوب نامروشک  ياهزرم  هب  قارع  ثعب  میژر  زواجت  زا  سپ  گـنج  قرو  رییغت  زین  لـخاد و  رد  اـهکهورگ  تیلاـعف  یجیردـت 

يدایز دح  ات  یلخاد  لیاسم  ، هرود نیا  رد  . دوب نراقم  يوسوم  نیـسحریم  سدنهم  يریزو  تسخن  يا و  هنماخ  هللا  تیآ  يروهمج  تسایر 
يوس زا  ،و  تخاب یم  گنر  یجراخ  نمـشد  زواجت  لباقم  رد  یلخاد  ياهحانج  فالتخا  ، وس کی  زا  : دوب هدش  عقاو  گنج  عاعـشلا  تحت 

لاس 59 زا  هک  زین - یگنهرف  بالقنا  . دنتشاد رارق  نآ  هب  طوبرم  لیاسم  اه و  ههبج  دربشیپ  تمدخ  رد  ناوت  همه ي  اب  مدرم  تلود و  رگید 
نایوجـشناد يراکمه  يارب  دوب - هدناشک  یلیطعت  هب  ضراعم  ياهکهورگ  تیلاعف  زا  تعنامم  سورد و  رد  يرگنزاب  يارب  ار  اههاگـشناد 

هللا همحر   ) ینیمخ ماما  نامرف  هب  جیـسب  لیکـشت  اب  . دـیآ یم  رامـش  هب  مهم  یلماع  ، دربن ياه  نادـیم  رد  اهنآ  روضح  یبالقنا و  ياهداهن  اب 
هناتسآ ي رد  لاس 1367 و  لیاوا  رد  دندش . لیـسگ  اه  ههبج  هب  مالـسا  ناگدنمزر  نداد  يرای  يارب  مدرم  زا  يرایـسب  لاس 58، رد  هیلع )

نآ رد  تسناوـت  دــش و  ادــج  زراـبم  تیناـحور  هعماـج  زا  زراـبم  نویناـحور  عـمجم  ، یمالــسا ياروـش  سلجم  موـس  هرود ي  تاـباختنا 
فالتخا بجوم  اهنت  هن  ار  دیدج  لکـشت  هیلع ) هللا  همحر   ) ینیمخ ماما  . دهد صاصتخا  دوخ  هب  ار  هرود  نآ  ياه  یـسرک  رتشیب  ، تاباختنا

زا سپ  هک  یمالسا –  بالقنا  نیدهاجم  نامزاس  عضاوم  ، نامز نآ  رد  . درک یقلت  اههاگدید  عضاوم و  ندش  فافـش  ببـس  هکلب  ، تسنادن
رـسارس ياههاگـشناد  نایوجـشناد  یمالـسا  ياهنمجنا  هیداحتا   ) تدـحو میکحت  رتفد  و  دوب - هدـمآ  دـیدپ  هورگ  تفه  داحتا  زا  بـالقنا 

دهاش لاس 1368  رد  ناریا  ( 1376-1368  ) يداصتقا يزاسزاب  هرود ي  ( 1 .) دوب کیدزن  رایسب  زرابم  نویناحور  عمجم  عضاوم  اب  روشک )
زین ناگربخ و  سلجم  بناج  زا  يربهر  ماـقم  يدـصت  يارب  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  باـختنا  ، یمالـسا يروهمج  راذـگناینب  زادـگناج  تلحر 

زا تیعجرم  کیکفت  ، یساسا نوناق  رد  هتفرگ  تروص  رظن  دیدجت  ساسا  رب  ییوس  زا  دوب . یناجنسفر  یمشاه  هللا  تیآ  يروهمج  تسایر 
همانرب ، دیـشیدنا یم  گنج  زا  سپ  نارود  يزاسزاب  هب  دیدج  تلود  هک  اجنآ  زا  . دش بیوصت  زین  يریزو  تسخن  تمـس  فذـح  يربهر و 

یصوصخ (، تادراو ینیزگیاج  لباقم  رد   ) تارداص هعسوت ي  (، تیبثت تسایـس  لباقم  رد  ( ) 2 ( ) لیدعت تسایـس   ) رب ار  دوخ  یلخاد  ياه 
راتخاس اه  تسایـس  نیا  ذاختا  . تخاس راوتـسا  ییادز  شنت  رب  ار  شا  یجراخ  تسایـس  داهن و  ناینب  یجرخ  ياه  هیامرـس  بذج  يزاس و 
تـسایس هک  یناگبخن  ( 3 .) داـهن میقتـسم  ریثأـت  زین  یعاـمتجا  یگنهرف و  ياـه  هزوح  رب  داد و  رییغت  يداـیز  دـح  اـت  ار  روـشک  يداـصتقا 
ياروـش سلجم  مـجنپ  هرود ي  تاـباختنا  هناتــسآ ي  رد  لاـس 1374 و  رد  ، دـندرک یم  ارجا  یهدـنامزاس و  ار  دـیدج  تـلود  يداـصتقا 

لاس 1368 و هب  نانآ  لکشت  هنیشیپ ي  دنچره  ، دندرک تیدوجوم  مالعا  یمـسر  روط  هب  ناریا ) یگدنزاس  نارازگراک   ) ناونع اب  ، یمالـسا
يداصتقا هعسوتو  دشر  ، نارازگراک هورگ  يداصتقا  عضاوم  یلصا  یگژیو  دندقتعم  یخرب  . تشگ یم  زاب  دیدج  تلود  ياه  تیلاعف  زاغآ 

رب يداصتقا  ياـهراتخاس  رییغت  . 2 يداصتقا ؛ ياهدـحاو  يزاس  یـصوصخ  . 1 دوش : یم  يدـنب  هتـسد  ریز  ياـهروحم  رد  هک  دوب  ناـباتش 
یجراخ و عباـنم  زا  هدافتـسا  . 4 ( 4 (؛ هبناـج همه  هعـسوت ي  هب  نداد  تیمها  هتفرـشیپ و  يژوـلونکت  زا  هدافتـسا  . 3 یتباقر ؛ داصتقا  ساـسا 
رد تیقفوم  مدـع  ،و  یمالـسا ياروش  سلجم  هرود ي  نیمراهچ  تاباختنا  زا  دـعب  لاس 1370  رد  زراـبم  نویناـحور  عمجم  ( 5 (؛ ضارقتسا

هـصرع رد  لاعف  ياههورگ  یکرحت  یب  لیلد  هب  تهج  نیمه  هب  . درک فقوتم  لاس  جنپ  يارب  لمع  رد  ار  دوخ  تیلاعف  یمومع  يارآ  بلج 
یسایس ياه  حانج  ، یجترم تجح  . 1 اه : تشون  یپ  تشاد . یلوزن  يریس  يدح  ات  دادرخ 1376  مود  ات  یسایس  ياهحانج  تباقر  یسایس 
یـسایس بازحا  اـه و  لکـشت  همانـسانش  ، روـشک ترازو  ناریا و  رد  یـسایس  يدـنب  حاـنج  ، نیزرب دیعـس  : زین ،ص16-23؛ زورما تـلود  رد 

رد هعماج  ياه  شزرا  یعاـمتجا و  ماـظن  رییغت  هنیمز  رد  رتشیب  یهاـگآ  يارب  . Adjustment Policy 3 . 2 ناریا . یمالـسا  يروهمج 
هعـسوت ) تسیـس نتفرگ  شیپ  رد  زا  تیاـکح  ناـنآ  درک  لـمع  هبرجت ي  هتبلا  هـک  . 4 داـضت . هعـسوت و  ، روپ عـیفر  زرمارف  ،ر،ك: هرود نیا 
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: عـبنم ،ص196-191 . زورما ناریا  رد  یـــسایس  ياــهحانج  ، یجترم تــجح  . 5 دــیامن . یم  هبناـج ) هـمه  هعــسوت   ) ياـج هـب  نزاوتماــن )
صص 196 و 197 ، مراهچ پاچ   ، 1384، فراعم رشن  ، ناگدنسیون زا  یعمج  ، ناریا یمالسا  بالقنا  ، باتک

یمالسا بالقنا 

لاس رازه  نیدنچ  هک  يروشک  . دور یم  رامـش  هب  ناریا  خـیرات  رد  يا  هزات  رـصع  عورـش  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  یمالـسا  بالقنا 
مقر یبـالقنا  ناملـسم و  مدرم  ار  نآ  تشونرـس  هدـش و  اـهر  تراـسا  ریجنز  دـنب  زا  تشاد  رارق  نارگرامعتـسا  ناـهاش و  هطلـس ي  تحت 

یهلا لدع  تموکح  ییاپرب  مالسا و  نیناوق  يارجا  يارب  نید  يایلوا  ياهتمحز  لصاح  ناریا  یمالـسا  بالقنا  روهظ  ، مالک کی  رد  . دندز
هب ه.ش، نمهب 1357  رد 22  برغ  قرـش و  هب  یگتـسباو  نودـب  هک  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناریا  دوب .

ناهج مدرم  مومع  نارادمتسایس و  هجوت  نوناک  هک  اپون  یبالقنا  . تخیر مه  رب  ار  یناهج  رابکتـسا  یـسایس  تالداعم  ، دوب هدیـسر  يزوریپ 
رادقم هارمه  ، یناگمه عیـسو  هجوت  ، لاس لـالخ 25  رد  راـب  نیتـسخن  يارب  نآ  ياهدـمایپ  و  ( 1357  ) ياهلاس 1978،1979 بالقنا  .) دـش
عاضوا زا  یبوخ  تبـسن  هب  هک  یناسک  تاراظتنا  اهوگلا و  اب  یتح  بالقنا  نیا  . دومن بلج  ناریا  هب  تبـسن  ار  ماـهبا  ینادرگرـس و  يداـیز 
ياهزور ، یخرب هک  نانچ  ، تشاد یپ  رد  يرامـش  یب  لیاسم  ، گرزب يا  هثداح  نینچ  ، کـش یب  ( 1 .( ) دوبن راگزاس  زین  ، دـندوب علطم  ناریا 

لحارم دوخ  هاتوک  رمع  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  . دنرامـش یم  زیچاـن  يزوریپ  زا  دـعب  هیلوا ي  ياـهلاس  تـالوحت  لـباقم  رد  ار  بـالقنا 
زا میهد . یم  رارق  هعلاـطم  دروم  ریز  ياـهنارود  رد  ار  اـهزور  نیا  ، رتـشیب ییانـشآ  يارب  . تسا هدرک  يرپـس  ار  يزاـس  تشونرـس  ددـعتم و 

تسخن هب  خـیرات 15/11/1357  رد  هیلع –  هللا  تمحر  ینیمخ –  ماـما  مکح  اـب  هک  یتـلود  تقوـم  تلود  يافعتـسا  اـت  بـالقنا  يزوریپ 
( یمالـسا بالقنا  تقوم  تلود   ) ناونع اب  ، نمهب رد 22  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب  ، دوب هدش  لیکـشت  ناگرزاب ) يدهم   ) سدنهم يریزو 

باصتنا رد  . ) 1 دوب . ریز  ياهتیلوؤسم  اهتیرومأم و  لماش  ناـگرزاب  سدـنهم  يریزو  تسخن  ناـمرف  ( 2 .) تفرگ تسد  هب  ار  روـشک  هرادا 
هرابرد تلم  یمومع  يارآ  هب  عوجر  مدنارفر و  ماجنا  . 2 دوشن . هتفرگ  رظنرد  صاخ  یهورگ  هب  یگتـسب  یبزح و  طباور  یتلود  نیلوؤسم 

تاباختنا . 4 دیدج . ماظن  یـساسا  نوناق  بیوصت  تهج  ناگربخ  سلجم  لیکـشت  . 3 یمالـسا . يروهمج  هب  روشک  یـسایس  ماظن  رییغت  ي 
ماگ ماما  ترضح  نامرف  ماجنا  تهج  رد  اهنت  هن  ، يور هنایم  یتسیلاربیل و  ياهـشیارگ  لیلد  هب  تقوم  تلود  ( 3 .( ) تلم ناگدنیامن  سلجم 

ياهداهن اب  دروخرب  تقوم و  تلود  هنیباک ي  بیکرت  هب  ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  . دیزرو یم  رارـصا  یبزح  عضوم  رب  هکلب  ، تشاد یمن  رب 
دـش و رازگرب  یمالـسا  ناریا  یتموکح  ماـظن  نییعت  يارب  نیدرورف 1358 ه.ش  مهدزاود  زور  رد  یمومع  مدـنارفر  درک . هراـشا  یبـالقنا 
هب يا  هیمالعا  رد  هیلع –  هللا  تمحر  ینیمخ –  ماما  . دنداد تبثم  يأر  یمالسا  يروهمج  هب  ، دندوب طیارـش  دجاو  هک  يدارفا  دصرد   2/98
ام تلم  تسام . یلم  یبهذـم و  داـیعا  نیرتگرزب  زا  تسا  هللا  تموکح  نیتسخن  زور  هک  نیدرورف  هدزاود  هاگحبـص  : ) دومرف تبـسانم  نیا 

یناطیش هطلـس  تخیر و  ورف  یتوغاط  تموکح  هلاس  رـصق 2500  ياه  هرگنک  هک  يزور  . دنرادهگن هدنز  دنریگب و  دیع  ار  زور  نیا  دـیاب 
هلصاف رد  ناریا  یـسایس  هصرع ي  ( 4 .() تسـشن نآ  ياج  هب  تسادـخ  تموکح  هک  نیفعـضتسم  تموکح  تسبرب و  تخر  هشیمه  يارب 

فلتخم قطاـنم  رد  هورگ  هتـسد و  اـههد  ، يزوریپ يادرف  زا  . دوب ینوگاـنوگ  ثداوـح  دـهاش  تقوـم  تلود  يافعتـسا  اـت  بـالقنا  يزوریپ 
رابکتـسا زا  ماهلا  اب  اهکهورگ - بالقنا - ضراعم  ياههورگ  . درک مـالعا  ار  یناـمرآ  يژولوئدـیا و  دوخ  يارب  سکره  ، هدرک ییاـمندوخ 

( نیقفانم ،) ناتـسدرک رد  هلموک )  ) و تارکومد ) بزح   ) درک لـمع  . دـندوب یمالـسا  يروهمج  ياـپون  ماـظن  ینوگنرـس  ددـص  رد  یناـهج 
هورگ ياهتیلاعف  ارحص و  مکرت  رد  پچ  ياههورگ  ، زیربت رد  ناملسم ) قلخ   ) بزح ، گرزب ياهرهـش  نارهت و  رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس 

هک دندوب  ییاهداهن  نیرتمهم  زا  یگدنزاس  داهج  نارادـساپ و  هاپـس  ، یمالـسا بالقنا  هتیمک ي  ( 5 .) دوب هلمج  نآ  زا  ناـقرف )  ) یتسیرورت
یماظتنا ياوق  فعض  تلع  هب  يربهر ، بالقنا و  حلسم  يوزاب  ناونع  هب  ، بالقنا نارادساپ  . دندش سیسأت  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب 
تامدـخ عاونا  هیارا  اب  زین  یگدـنزاس  داهج  دـنتخادرپ . بالقنا  زا  تسارح  هب  ، هتفرگ تسد  هب  هحلـسا  ، یعامتجا تینما  نادـقف  شترا و  و 
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بالقنا : فلا ( 6 .) دـندرک زاغآ  هداتفا  رود  ياهاتـسور  اهـشخب و  هژیوب  مورحم  قطانم  رد  ار  يزاس  هار  یناسر و  قرب  ، یناسربآ ، يزرواشک
رازگرب نارهت  هاگـشناد  رد  یمـسارم  هیلع –  هللا  تمحر  ماـما - ترـضح  دـیعبت  درگلاـس  تبـسانم  هب  ناـبآ 1358 ه.ش، هدزیـس  زور  مود :

ماجنا نارهترد  اکیرما  ترافـس  فرط  هب  یهوکـش  اب  ییامیپهار  ، اکیرما هب  هاش  نداد  هاـنپ  هب  ضارتعا  ناونع  هب  ، مسارم نیا  ناـیاپ  رد  . دـش
مادـقا کی  رد  ، هدـش نییعت  شیپ  زا  همانرب ي  کی  اـب  ماـما ) طـخ  وریپ  نایوجـشناد   ) ماـن هب  نایوجـشناد  زا  يا  هدـع  ناـیم  نیا  رد  . تفرگ

هب ، دوب راـک  لوغـشم  ناریا  رد  تاـملپید  تینوصم  رتـچ  ریز  هک  ار  یـسوساج ) هنـال ي  هب  فورعم  اـکیرما (، ترافـس  هناروهتم  یبـالقنا و 
دندرک و دییأت  ار  نایوجـشناد  تکرح  هیلع –  هللا  تمحر  ینیمخ –  ماما  ( 7 .) دنتفرگ ناگورگ  هب  ار  نآ  نانکراک  ، هدروآرد دوخ  لاغـشا 
هنـال ي لاغـشا  . دـندرک مـالعا  مادـقا  نـیا  زا  ار  دوـخ  یناـبیتشپ  ، یــسوساج هنـال ي  فارطا  ياـهنابایخ  رد  تارهاـظت  عاـمتجا و  اـب  مدرم 
ار دوخ  تسناوت  یمن - هک  تقوم  تلود  ماجنارس  دوب . تقوم  تلود  اهلاربیل و  صوصخب  اکیرما و  يدایا  رب  یکلهم  هبرـض ي  ، یـسوساج

زاغآ ات  تقوم  تلود  يافعتسا  زا  ( 8 .) دیسر نایاپ  هب  نآ  ههام ي  هن  رمع  ، بیترت نیدب  دش و  افعتسا  هب  روبجم  ، دهد قیبطت  دیدج  طیارش  اب 
يافعتـسا زا  سپ  ( 9 ( ) بالقنا ياروش  .) تسا یمالـسا  بالقنا  خـیرات  تخـس  هثداـحرپ و  ياـه  هرود  زا  یکی  هرود  نیا  یلیمحت  گـنج 

دـش و رازگرب  هاـم 1358 ه.ش  نمهب  رد  يروـهمج  تساـیر  تاـباختنا  نیلوا  تفرگ و  تسد  هب  ار  روـشک  روـما  هرادا ي  تقوـم  تـلود 
باختنا يارب  روشک  رـسارس  رد  مدرم  ، لاس نامه  هامدنفـسا  رد  . دش هدیزگرب  يروهمج  تسایر  هب  تاباختنا  نیا  رد  ردـص  ینب  نسحلاوبا 

نیا . دـندیزگرب نیناوق  عضو  ریطخ  رما  يارب  ار  دوخ  رظن  دروم  دارفا  دـنتفر و  يأر  ياهقودنـص  ياپ  هب  سلجم  هرود ي  نیلوا  ناگدـنیامن 
نیرتمهم هک  فلتخم  ياهتلع  هب  ، بالقنا يزوریپ  زا  دـعب  یگنهرف : بـالقنا  : فلا ( 10 .) دش حاتتفا  لاس 1359 ه.ش  هاـمدادرخ  رد  سلجم 

ياپون ماظن  هیلع  يا  هدرتسگ  تاغیلبت  اب  ، هتفرگ لکـش  تعرـس  هب  یـسایس  ياههورگ  ، دوب تقوم  تلود  رـصح  دـح و  یب  ياهفعـض  اـهنآ 
هاگنالوج ، هعماج نیـصصختم  دلوم  یگنهرف و  زکرم  کی  ناونع  هب  زین  هاگـشناد  دندش  یـسایس  تازرابم  نادیم  دراو  یمالـسا  يروهمج 

رد یـسایس  مومـسم  وج  داجیا  ، یمالـسا بالقنا  ياهنامرآ  اب  فلاخم  ياههورگ  ياهتیلاعف  جیاتن  زا  ( 11 .) دش فلتخم  یسایس  ياههورگ 
همادا ي اب  دش . یم  هتفرگ  هرخسم  هب  بالقنا  یمالسا  یـشزرا و  ینابم  هک  يا  هنوگب  ، دوب هعماج  رکفنـشور  ياهرـشق  نایم  رد  هاگـشناد و 

عـضو حالـصا  ناهاوخ  ، هدرک لیطعت  ار  اههاگـشناد  یبالقنا  تکرح  کی  اب  اههاگـشناد  نورد  زا  دهعتم  نایوجـشناد  ، ماجنارـس دنور  نیا 
داتس ،) یمالـسا بالقنا  ربهر  يوس  زا  سپـس  ( 12 .) تفرگ رارق  زین  بـالقنا  ياروش  دـییأت  دروم  نایوجـشناد  تکرح  نیا  . دـندش دوجوم 

فلتخم ياه  هتشر  يزیر  همانرب  يارب  : ) ات دنتساوخ  داتس  نیا  زا  هیلع –  هللا  تمحر  ماما –  ترضح  . درک راک  هب  عورـش  یگنهرف ) بالقنا 
رگید هاگآ و  دهعتم و  ، هتـسیاش دیتاسا  يزاس  هدامآ  باختنا و  یمالـسا و  گنهرف  ساسا  رب  اههاگـشناد  هدـنیآ ي  یگنهرف  یـشم  طخ  و 
مجنپ خیرات  رد  اهناگورگ  يدازآ  دصق  هب  اکیرما  یماظن  هلمح  سبط  هثداح ي  ب : ( 13 .( ) دنیامن مادقا  یشزومآ  بالقنا  هب  طوبرم  روما 
یماظن ياهورین  . دروخ تسکـش  سبط  رد  نش  نافوت  تلع  هب  لاعتم  دنوادخ  تیانع  اب  هلمح  نیا  . تسویپ عوقو  هب  تشهبیدرا 1359 ه.ش 

رتپوکیله امیپاوه و  دنچ  ندش  فلت  هتشک و  يدادعت  نتشاذگ  اج  هب  اب  ییاوسر و  یماکان و  اب  دوخ  تایلمع  فادها  هب  لین  نودب  اکیرما 
رد هنامرحم  رایـسب  مهم و  يرـس  دانـسا  ، ردص ینب  زیمآ  تنایخ  مادقا  اب  هتبلا  . دندش رارف  هب  روبجم  سبط  ریوک  رد  رگید  لیاسو  يرادقم  و 

( رایتخب روپهاش   ) قیرط زا  ، سبط هب  یماظن  هلمح  اب  نامزمه  اـکیرما  هژون  ياـتدوک  ج : ( 14 .) تفر نیب  زا  هدـنامیقاب  ياهرتپوکیله  نارابمب 
ماظن يزادـنارب  هب  رجنم  دـیاب  هک  دـندوب  ریجنز  کـی  هقلح ي  ود  هژون  ياـتدوک  سبط و  یماـظن  زواـجت  . دوب هژون  ياـتدوک  كرادـت  رد 
تیب امیپاوه  اب  دنتـشاد  دصق  ، دندوب هاش  میژر  رادفرط  نارـسفا  زا  اهنآ  زا  يا  هدع  هک  نایچ  اتدوک  ( 15 .) دش یم  ناریا  یمالسا  يروهمج 

ياهورین يرایـشوه  اب  اتدوک  نیا  . دـنیامن هلمح  زین  هاپـس  زکارم  اه و  هتیمک  هب  ، هدرک نارابمب  ناراـمج )  ) رد ار  هیلع –  هللا  تمحر  ماـما – 
ياهتلود زا  ار  اتدوک  همانرب ي  هک  دـندرک  فارتعا  دـندش و  همکاحم  ریگتـسد و  اتدوک  نیلماـع  . دـش یثنخ  فشک و  عقوم  هب  هللا ) بزح  )
تـسایر نارود  رد  ، دوـب هدز  برغ  لاربـیل و  ، ارگ یلم  ادـتبا  زا  هک  ردـص  ینب  ییاـجر  دیهـش  يریزو  تسخن  د : ( 16 .) دـنا هتفرگ  یجراخ 

زا یکی  . درک ادــیپ  یمالــسا  ياروـش  سلجم  بـالقنا و  ياروـش  اـب  يرایــسب  تاــفالتخا  ، هداد رییغت  ار  دوـخ  شور  جــیردتب  يروـهمج 
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هب هیکت  اـب  سلجم  هک  یلاـح  رد  ، درک یم  شـالت  دوخ  هب  لـیامتم  تلود  باـختنا  يارب  ردـص  ینب  . دوب ریزو  تسخن  تاـباختنا  ، اـهفالتخا
یتدـم زا  دـعب  ، ماجنارـس . دومن یم  يراشفاپ  یبتکم  دـهعتم و  ریزو  تسخن  باختنا  رد  هیلع –  هللا  تمحر  ماـما –  ترـضح  ياـهدومنهر 

بـالقنا ياـه  هـشیر  . 1 اــه : تشوــن  یپ  ( 17 .) دـش باـختنا  ریزو  تـسخن  ناوـنع  هـب  ییاـجر  دیهــش  ، كرتـشم یتأـیه  نـییعت  شـالت و 
هفیحص . 3 . 1370، نارهت ،ص255، شرورپ شزومآ و  ، ناریا رـصاعم  خـیرات  . 2 ،ص15 . یهاوگ میحرلادبع  همجرت  ، يدک . رآ ، یکین ، ناریا

رب یلیلحت  . 7 ،ص256 . كردم نامه  . 6 ،ص258 . شرورپ شزومآ و  ، ناریا رصاعم  خیرات  . 5 ،ص232 . كردم نامه  . 4 ،ج5،ص27 . رون
رد اروش  نیا  . 9 ریبکریما . ،ص147، يدمحم رهچونم  ، یمالسا بالقنا  رب  یلیلحت  . 8 ریبکریما . ،ص147، يدمحم رهچونم  ، یمالسا بالقنا 

مالـسالا تجح  ، رنهاـب دیهـش  ، یتشهب دیهـش  ، يرهطم دیهـش  ، يا هنماـخ  هللا  تیآ  : زا بکرم  ماـما و  يوس  زا  یماـیپ  یط  خیرات 22/10/57 
بالقنا رب  یلیلحت  . 11 ،ص259 . شرورپ شزومآ و  ، ناریا رصاعم  خیرات  . 10 دش . لیکشت  یلیبدرا  يوسوم  هللا  تیآ  یناجنسفر و  یمشاه 

هثداــح ي . 14 ،ج2،ص177 . روـن هفیحـص  . 13 ،ص261 . شرورپ شزوـمآ و  ، ناریا رــصاعم  خــیرات  . 12 ،ص156 . يدمحم یمالـسا ،
رهچوــنم ، یمالــسا بــالقنا  رب  یلیلحت  . 15 یمالــسا . تاراـشتنا  رتـفد  ،ص4، یمالـسا تاراـشتنا  رتـفد  هـمجرت  ، ثیوـکب یلراـچ  ، سبط

رصاعم یسایس  خیرات  ، باتک عبنم : ،ص262 . كردم نامه  . 17 ،ص261 . شرورپ شزومآ و  ، ناریا رـصاعم  خیرات  . 16 ،ص155 . يدمحم
ات 176  171 صص ، یمالسا تاقیقحت  هدکشهوژپ  ، ناریا

ناریا یمالسا  بالقنا  رد  ینید  ییارگتینالقع 

ییارگساسحا  ” دـض رب  هک  صاخ  تینـالقع  یعون  ساـسارب  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  رد  ینید  ییارگتینـالقع 
ینید تخانـش  یعون  نآ  زا  هدـش و  بیکرت  ددـجت “  ” اب یهاـشنهاش ، ییارگناـفرع  نیا  تفرگ . لکـش  دوب ، هتفاـی  ناـمزاس  یهاـشنهاش “

ار روحم “ تعیرشریغ  يارگنافرع  يارگددجت  عیشت   ” یعون هک  تفای  یلجت  هیتجح “ نمجنا   ” رد نآ  يالتعا  جوا  هک  دوب  هدش  جارختسا 
“، ینید ییارگتینالقع   ” نیا ساسارب  دندیزاغآ و  ار  تینالقع  یعون  يزاسزاب  ناملسم  نارکفنشور  یبالقنا و  نایناحور  دادیم . لیکشت 

فجن یمق  هیقف  کی  يوس  زا  هک  دوب  هیقفتیالو  هیرظن  ینید ، تینالقع  نیا  روحم  هک  دنتخادرپ  یهاشنهاش  ییارگنافرع  هیلع  هزرابم  هب 
نارکفنـشور یبالقنا و  نایناحور  نایم  رد  هچنآ  تفرگ . تروص  یتازرابم  دـنیآرف  کی  یط  زین  يزاسزاب  نیا  دوب . هدـش  يزاسزاب  هدـید 

، همادا رد  یلو  تفاییم ؛ لکشت  لکش و  رشق ، ود  نیا  كرتشم  یلم  هسلج  رد  هک  تفرگ  مان  ینید “ رکفت  يایحا  ، ” دوب هداد  خر  ناملـسم 
ناـیناحور دـیدرگ . رجنم  اـهتکرح  نیا  زکارم  یلیطعت  هب  دـییارگ و  هقرفت  هب  ناـیرج  نیا  ارگناـفرع ، یهاـشنهاش  میژر  ياـهتلاخد  اـب 
تافالتخا همه  اب  ینید  تینالقع  نیا  لاحره  هب  دنتفر . نادنز  هب  نابیتشپیب  زین  ناملـسم  نارکفنـشور  دنتفر و  رانک  نایرج  نیا  زا  یبالقنا 

نارکفنـشور یبالقنا و  نایناحور  نایم  هدش  داجیا  لسگ  بالقنا ، زا  سپ  نازادناهقرفت  یلو  دیماجنا ؛ یمالـسا  بالقنا  هب  تفرگ و  لکش 
زا ناگدنامزاب  طسوت  یبالقنا  نایناحور  رورت  بالقنا ، زا  سپ  مادقا  نیتسخن  درک و  لیدـبت  تنوشخ  هب  ار  نآ  هدرک ، رتقیمع  ار  ناملـسم 

يرکفنـشور نایرج  ناگدـنامزاب  یخرب  طسوت  ریگارف  یلخاد  ياهگنج  رخآ  رد  و  یکیژولوئدـیا ) ياهانگنت  لیلد  هب   ) یمالـسا بالقنا 
ینید تینالقع  يزاسزاب  هب  بالقنا ، زا  سپ  یمالـسا  تموکح  رد  ینیمخ  ماما  دـش . یهتنم  نابایخ  هچوک و  يداـع  مدرم  رورت  هب  هک  دوب 

نوسکاسولگنا ياضف  رد  هتفای  تیبرت  نارکفنـشور  یلو  تخادرپ ؛ مک  هملک  کی  هن  دایز و  هملک  کـی  هن  یمالـسا ، يروهمج  بلاـق  رد 
رهم یبیکرت  هفـسلف  رب  یلیلحت  هفـسلف  اب  دـنداهن و  رانک  ار  روحم  لصتم  ياپورا  ناملـسم ، نارکفنـشور  دـندش و  یمالـسا  تموکح  دراو 

هزرابم يارب  ینوسکاسولگنا ، لاربیل  ناملسم  نارکفنشور  دنتسناد . اهنآ  یبیکرت  هفسلف  زا  یشان  ار  یمالـسا  تموکح  دندز و  دش “ لطاب  ”
، دنتـسناد یعیـش  هقف  هدرگ  رب  یقالـش  ار  یناریا  فوصت  دـندروآ و  يور  نافرع  هب  یمالـسا  تموکح  رد  هتفای  مسجت  ینید  تینـالقع  اـب 

هشیر یتفرعم  مسیرپوپ  رد  هک  دنتخادرپ  تعیرش  طسب  ضبق و  هب  فراع “ ناسنا  طسب  ضبق و  “ یفوصت ینافرع -  حالطصا  ساسارب  هاگنآ 
رد دـندروآ و  يور  هیتجح “ نمجنا   ” زا لـیلجت  هب  لـیلد  نیمه  هب  اـهلاطبا ). اهسدـح و  بلاـق  رد  ملع  هفـسلف  رد  ییارگناـفرع   ) تشاد
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. دوـب نآ  زراـب  هناـشن  اـهنآ ، تیعجرم  يرکف و  فعـض  ناریا و  هب  یتـفرعم  ناـیهاشنهاش  تشگزاـب  دنتـسشن و  ازع “  ” هب نآ  ربـهر  گوـس 
“ دوخ  ” ای سفن “  ” نآ روحم  نوچ  دریذپیمن ، ار  ياهدعاق  چیه  هک  دوب  یعامتجا  رگناریو  تضهن  کی  يراتخاس  یتفرعم -  ییارگنافرع 
يروحمدوخ و هب  ار  دارفا  ییارگنافرع  تشاد ، دـهاوخن  يدرکراک  ینکـشراتخاس  زج  دوش  عقاو  یعاـمتجا  ياـنبم  رگا  تسا و  رفن “  ” اـی

سپ تشاد . دهاوخ  یپ  رد  ار  یشوماخ  یلو  دزورفایم  یعمش  درک . دهاوخن  داجیا  يراتخاس  زگره  یلو  درک ؛ دهاوخ  کیرحت  تیقالخ 
یتفرعم خـیرات  هیوفـص ). تموکح  لثم   ) دـنامیم هاتوک  تالوحت  نیا  یلو  دروآیم ؛ دوجو  هب  ار  عامتجا  تدـم  هاتوک  تـالوحت  ناـفرع 

ناریا دنزیم و  مه  هب  ار  ناریا  یتینالقع  ياضف  تروص  ره  رد  هک  تسا  یقارـشا  تینالقع  اب  تیدـض  ای  یقارـشا  یعازتنا  تینالقع  ناریا .
، ناریا نتخاس  ینالقع  يارب  شـالت  هنوگره  دـسریم . رتمک  موادـم  يزاـسزاب  هب  هک  تسا  هدرک  لیدـبت  موادـم  یلم  شبنج  روشک  هب  ار 
زا هچنآ  تسا . هدـش  داـی  عوضوم  هدـننک  تاـبثا  یناریا ، ياـهشبنج  خـیرات  تسا . يزاـسزاب  تهج  رد  يزاـسنامزاس  يوـس  هب  تکرح 

هکنآ ياج  هب  اهتلود  زاسنامزاس . ياهتلود  هن  تسا ؛ هدوب  یـشبنج  تلود  دش ، ناریا  بیـصن  ریخا  ههد  ود  یط  ییارگلقع  اب  تیدض 
“ یتادراو یضرق و  تینالقع   ” زا دسریم  یهدنامزاس  هب  تبون  هک  یماگنه  هدوب و  ازنارحب  دوخ  دنزاس ، دوخ  هنیشیپ  ار  یشخب  شمارآ 

يرگید نارحب  زین  دوخ  هک  تسا  هدمآ  نیشیپ  تلود  نارحب  ندرب  نیب  زا  يارب  تلودره  هدوب و  ازنارحب  زین  دوخ  هک  دناهدرکیم  هدافتسا 
يرادیدپ ناهج  زا  دـیاب  تینالقع  نیا  تسا . ناریا  يزاسون  يزاسزاب و  روحم “ یگدـنز  یموب  تینالقع   ” داینب ترورـض  تسا . هدوزفا  ار 
تیلوئسم نیرتگرزب  هک  تسا  جارختـسا  لباق  دوهـشم و  ناریا  یبهذم  یفـسلف و  يرنه ، یبدا ، هتـشذگ  راثآ  رد  هک  دشاب  هتـساخرب  یناریا 

یتفرعم یهدنامزاس  هدش  دای  تهج  رد  دیاب  زین  ار  ناریا  شناد  هسسوم  ود  نیا  نامزاس  دهدیم و  لیکشت  ار  ناریا  يوزوح  یهاگـشناد و 
لوصا نوچ  يداینب  نتشون  اب  يو  تسا . هداد  خر  ییابطابط  همالع  طسوت  ریخا ، ههد  دنچ  یط  ناریا  یتینالقع  يزاسزاب  درک . يراتخاس  - 

هقف و رد  رورپتینالقع  بوچراچ  هب  ندیسر  يارب  يرابتعا  هفسلف  ندروآ  اب  هتشاد و  هدش  دای  يزاسزاب  رد  یعس  مسیلائر ، شور  هفسلف و 
هجوتاب یموب  یعیش  تینالقع  جارختسا  رد  یـسانششور  نیا  سپـس  وا  تسا . ینید  رکفت  يایحا  همدقم  هک  تسا  هدرک  شالت  هقف  لوصا 

. دشاب رمثرمثم  رایـسب  ناریا  يزاسون  رد  دناوتیم  وا  راک  همادا  هک  تشاد  رفاو  یعـس  راونالاراحبرب ) یـشاوح   ) ترتع و  نازیملا )  ) نآرق هب 
تلاسر همانزور  : عبنم يولع  اضر  دیس  : هدنسیون

( یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  سیسأت  یگنوگچ  رب  يدمآرد   ) ینارون ياه  تروص  نآ 

هعیلط ي رد  نایئاردـص  دیعـس  هدنـسیون : یمالـسا ) بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  سیـسأت  یگنوگچ  رب  يدـمآرد   ) ینارون ياـه  تروص  نآ 
یلـصا و شقن  تضهن ، يزوریپ  هتـشذگ و  میژر  یـشاپورف  رد  هک  یبالقنا  ياهورین  تقوم ، تلود  ندـمآ  راک  يور  اب  نامز  مه  بـالقنا 
هک ار  دیدج  تلود  ياه  هتـساوخ  تامادقا و  اهنآ  دنتـشاد . روضح  یبالقنا  یـسایس و  هصرع  رد  لاعف  نانچ  مه  دندرک ، یم  افیا  یـساسا 

رارق تقوم  تلود  هرادا  تساوخ و  ریسم  رد  اهنت  نویبالقنا  مزع  دوش و  لرتنک  یبالقنا  روش  یهاشنهاش  میژر  طوقس  زا  دعب  تشاد  لیامت 
میژر راثآ  يایاقب  لماوع و  اب  هلباقم  روظنم  هب  هتشذگ  لثم  اه ، ینکـشراک  مغریلع  بالقنا  راداوه  لاعف و  ياهورین  دندیبات . یمنرب  دریگ ؛
يریگ لکش  ثحب  لبق  اه  تدم  زا  دنتشاد . یمدرم  حلـسم و  ییورین  داجیا  رد  یعـس  دیدج  ماظن  ظفح  يارب  دندرک و  یم  مادقا  هتـشذگ 
يوگ نخـس  ماظتنا  ریما  سابع  هچ  رگا  دوب . ماظن  نالوئـسم  نادرم و  تلود  زا  يرایـسب  نهذ  رد  همانـساسا  ياراد  مجـسنم و  يورین  کـی 

نیزاغآ ياهزور  زا  ًالمع  ورین  نیا  اما  داد ، تاعوبطم  هب  ار  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  يریگ  لکش  هامدنفسا 57  رد 2  تقوم  تلود 
دنچ نامز  نآ  ات  دنتشاد . روضح  ساسح  زکارم  اه و  خاک  اه ، ناگداپ  یتلود ، نکاما  دجاسم ، رد  نآ  ياضعا  دوب و  هتفرگ  لکش  بالقنا 

. دندوب رقتسم  هاشغاب  رد  یتوهال  نسح  یهدنامرف  تحت  یسایس  ياهورین  زا  یخرب  دندرک . یم  تیلاعف  نارادساپ  هاپس  ناونع  تحت  هورگ 
( یلعف همانرذگ  هرادا   ) ینابرهـش دراگ  زکرم  رد  يدرونجب  يوسوم  مظاکدمحم  يرظتنم و  دمحم  دیهـش  یتسرپرـس  اب  زین  رگید  يا  هدـع 

رقتسم نارادساپ  تشاد . رایتخا  رد  ار  هیدیشمج  ناگداپ  دوخ ، ياهورین  هارمه  هب  زین  فیرشوبا )  ) ینامز سابع  دندوب . هدرک  ادیپ  رارقتسا 
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زا دـعب  تشاد . ذوـفن  هقطنم  نآ  رد  زین  یتوهـال  نسح  دـندوب و  گـنهامه  يدازآ  تضهن  ياـضعا  اـب  زین  نارادـساپ )  ) داـبآ تنطلـس  رد 
حلسم ياهورین  هک  دش  هتفرگ  میمـصت  بالقنا  ياروش  ریبدت  اب  دمآ ، دوجوب  روما  زا  یخرب  رد  هک  یگتفـشآ  هلـصاح و  ياهرظن  فالتخا 

رد رقتسم  یهاپس  ياهورین  دروم  نیا  رد  يریگ  میمصت  يارب  دنک . ادیپ  لکش  رس و  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  ناونع  تحت  یمدرم 
رفن هک 12  هدـش  یفرعم  دارفا  دـندرک . یفرعم  عوـضوم  نیا  صوـصخ  رد  یـسررب  ثحب و  يارب  ار  دوـخ  ناگدـنیامن  نارهت  هقطنم  راـهچ 

نـسحم : زا دندوب  ترابع  هدـع  نیا  دـندش . یفرعم  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  یهدـنامرف  ياروش  ياضعا  ناونع  هب  اهدـعب  دـندوب ،
، يدرونجب يوسوم  مظاک  دمحم  زودهالک ، فسوی  دیهـش  يرظتنم ، دـمحم  دیهـش  ینازودزود ، يروصنم ، داوج  ینامز ، سابع  ییاضر ،

یناجنسفر یمشاه  ربکا  رین  بالقنا  ياروش  فرط  زا  درفنم . شناد  یلع  تسود و  قیفر  نسحم  يدرجورب ، دمحم  دیهش  يریولا ، یضترم 
هک دندوب  دزمان  يدرونجب  يوسوم  مظاک  دمحم  ینامز و  سابع  يروصنم ، داوج  هاپـس ، هدنامرف  نییعت  يارب  دـش . یفرعم  هعومجم  نیا  هب 

رد 58/2/2 اه  يریگ  میمـصت  همادا ي  رد  دش . نییعت  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  هدنامرف  نیلوا  ناونع  هب  يروصنم  داوج  تیاهن  رد 
شزومآ و لوئسم  زودهالک  فسوی  هاپـس ، هدنامرف  يروصنم  داوج  دش . رداص  لیذ  حرـش  هب  زین  هاپـس  یهدنامرف  ياروش  ياضعا  ماکحا 
تاعالطا و لوئـسم  یتراـشب  دـمحم  یلع  یهدـنامرف ، ياروش  وضع  تاـیلمع و  دـحاو  لوئـسم  یناـمز  ساـبع  یهدـنامرف ، ياروش  وضع 
، تاکرادت لوئسم  تسود  قیفر  نسحم  یلامو ، يرادا  لوئسم  یسمش  يدواد  لیعامـسا  دیـس  یهدنامرف ، ياروش  وضع  داتـس و  تاقیقحت 
رد هاپـس  یهدنامرف  ياروش  دندش . بوصنم  یمومع  طباور  نواعم  ناونع  هب  زین  نتورف  فسوی  یمومع و  طباور  لوئـسم  يریولا  یـضترم 
دـض هناحلـسم  ياه  نایرج  هیلع  هناحلـسم  هزرابم ي  ار ، یماـظن  يورین  نیا  یلک  فیاـظو  تشهبیدرا 58  رد 16  دوـخ  هیعـالطا ي  نیلوا 

حلسم ياهورین  اب  رثؤم  یگنهامه  يراکمه و  روشک ، لخاد  رد  هناگیب  ياوق  ای  لماوع  ياه  يرگلاغـشا  تالمح و  ربارب  رد  عافد  بالقنا ،
شخب و ییاهر  ياه  تضهن  زا  تیامح  هاپس ، ياهرداک  یماظن  یسایس و  یکیژولوئدیا ، یقالخا ، شزومآ  تیبرت و  یمالـسا ، يروهمج 
هبقرتمریغ و ثداوح  ایالب و  زورب  ماگنه  هب  هاپس  یناسنا  ياهورین  زا  هدافتـسا  بالقنا و  يربهر  تراظن و  تحت  اه  نیفعـضتسم  هنابلط  قح 

یمالسا يروهمج  ماظن  هلاس  نارود 30  لوط  رد  يدعب  عیاقو  ثداوح و  درمشرب . یمالسا  يروهمج  تلود  ینارمع  ياه  حرط  هب  کمک 
يارب هناشیدنا  رود  يرکفت  هب  هزادنا  هچ  ات  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  ناونع  تحت  لقتـسم  يورین  سیـسأت  رکف  هک  داد  ناشن  ناریا 

نیا ياه  يدرمیاپ  دـیدرت  یب  دوبن . مه  روشک  دوبن ، هاپـس  رگا  هک  دومن  رختفم  هلمج  نیا  هب  ار  هاپـس  ( هر  ) ماما هک  ییاج  ات  دوب  ماظن  ظفح 
. دش دهاوخن  هدودز  اه  هرطاخ  زا  سدـقم  عافد  لاس  تشه  ناتـسدرک و  هلئاغ  بالقنا ، يزوریپ  نیزاغآ  ياه  لاس  یط  رد  یبالقنا  يورین 

ياه هنیمز  زا  یکی  دیسر . يزوریپ  هب  درک و  تکرح  تفرگ ، لکش  مدرم  هبناج  همه  هنارگراثیا و  هزرابم  تکراشم و  زا  یمالـسا  بالقنا 
زا لبق  یکیرچ ، تاناکما  اه و  ییاـناوت  اـب  هک  دوب  بـالقنا  هب  نمؤم  دعتـسم و  راـشقا  اـه و  هورگ  يراـیمه  يراـکمه و  مدرم  تکراـشم 
رد اهنآ  زا  يرایـسب  دنتخاس . هدامآ  دـش ، یم  رداص  هر )  ) ینیمخ ماما  يوس  زا  شنامرف  ًالامتحا  هک  يداهج  يارب  ار  دوخ  بالقنا  يزوریپ 
اه تدعاسم  نیرتشیب  یمالسا  ماظن  رارقتسا  بالقنا و  يزوریپ  رد  رگید  يرایسب  دندیسر و  تداهش  هب  بالقنا  نایرج  هناحلـسم  تازرابم 
هک دوب  بالقنا  نتم  زا  هدیشوج  عقاولا  یف  دش ، هداهن  نآ  رب  یمالـسا " بالقنا  نارادساپ  هاپـس   " مان هک  هجوت  لباق  يورین  نیا  دندومن . ار 
دض رارـشا و  عفد  مظن و  ییاپرب  رد  ماظن ، رارقتـسا  همادا  رد  تفرگ و  دوخ  هب  صخـشم  تأیه  لکـش و  اراکـشآ  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ 

هاپـس هیلوا  يریگ  لکـش  ساسا  نیا  رب  دـش . راد  هدـهع  ار  ینوگانوگ  ددـعتم و  ياه  تیرومأم  بـالقنا ، تیزکرم  ناـمرف  تحت  بـالقنا ،
ًاجیردت هک  دوب  شوجدوخ  یمدرم و  ًالماک  تروص  هب  یبالقنا  ياهداهن  ریاس  دننام  هکلب  صاخ ، ینایرج  ای  صخـش  طسوت  هن  نارادـساپ 

لکـش یبالقنا ، یعرـش و  فیلکت  ساسحا  ساسارب  هنابلطواد و  تروص  هب  یبالقنا  ياهورین  نایم  زا  هعماـج  زاـین  طیارـش و  هب  هجوت  اـب  و 
بالقنا ریبک  راذـگناینب  طسوت  یبالقنا  شوجدوخ و  ناـیرج  نیا  هب  ندیـشخب  تیمـسر  نوناـق و  سیـسأت  اـما  تفاـی . تیدوجوم  هتفرگ و 

ياروش مالعا و  ار  سدـقم  داهن  نیا  سیـسأت  یناـمرف ، یط  لاـس 1358  تشهبیدرا  مود  رد  هک  دوب  هر )  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  یمالـسا 
یساسا نوناق  مهاجنپودصکی  لصا  تشادرب و  داهن  نیا  یهدنامزاس  تهج  رد  ار  یساسا  ماگ  هاپس ، یهدنامرف  ياروش  لیکشت  اب  بالقنا 
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ياهداهن ریاس  نارادساپ و  هاپس  لیکـشت  يادتبا  زا  تقوم ، تلود  لاربیل و  ياهورین  يدازآ ، تضهن  درک . صخـشم  ار  نآ  ینوناق  هاگیاج 
يزادـنا و گنـس  هئطوت و  هنوگ  چـیه  زا  اـهداهن  نیا  هاپـس و  فیعـضت  لـالحنا و  يارب  هداد و  ناـشن  ار  دوـخ  يدـج  تفلاـخم  یبـالقنا ،
زا لبق  هاـم  ًاـبیرقت 3  ینعی  خـیرات 57/12/9  رد  ینویزیولت  ماـیپ  کـی  رد  ناـگرزاب  سدـنهم  هنیمز  نیا  رد  دـندیزرون . غیرد  ینکـشراک ،

دعب زور  دنچ  دنتسه و  بالقنا  تلودربارب و  رد  یگرزب  رطخ  یطارفا ، ياه  هورگ  ماما و  ياه  هتیمک  هک  درک  ناونع  هاپس  یمسر  سیـسأت 
رد هاپـس  هیلع  زین  ردـص  ینب  ياه  ینکـشراک  اه و  هئطوت  میدـنبب . ار  اهنآ  لاب  تسد و  میورب و  اه  هتیمک  غارـس  دـیاب  لوا  هک  تشاد  نایب 

داهن نیا  هراب  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  يا ، هناسر  تامجاهت  نیا  مامت  دوجو  اب  اما  تسین . هدیشوپ  یسک  رب  شا  يروهمج  تسایر  تدم  مامت 
تـسود ار  منادنزرف  اهردارب و  نیا  ردقچ  دیآ . یم  مشوخ  یمالـسا  ینامیا ، ینارون ، ياه  تروص  نیا  زا  نم  ردق  هچ  : » دـندومرف یبالقنا 

هار رد  دینک و  یم  مالسا  تناید  هب  تمدخ  دیتسه ، ص )  ) ادخ لوسر  نادنزرف  زورما  اهامـش  دیتسه ، مالـسا  نادنزرف  زورما  اهامـش  مراد .
: هب دینک  عوجر  رتشیب  تاعالطا  هب  یبایتسد  يارب  دیتسه ». سدقم  یمالـسا  نارادساپ  دیتسه ، میرک  نآرق  نارادساپ  دـیا ، هدرک  مایق  ادـخ 

زکرم اهدادیور ، واهزور  -2 ص352 . ج2 ، رتسگداد ، تاراشتنا  یمشاه ، دمحم  دیـس  رتکد  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یـساسا  قوقح  -1
، يدمحم رهچونم  اهدـمایپ ، اه و  هنیمز  یمالـسا ، بالقنا  -3 ص 70 . ، 1370 جـع ،)  ) يدـهم مایپ  تاراشتنا  تیالو ، رون  یتیبرت  یگنهرف 

سیئر کی  هدـنورپ  یناوخزاب  -5 ص 24و25 . یمالـسا ، بـالقنا  ربارب  رد  يدازآ  تـضهن  عـضاوم  -4 ص 166 . ، 1380 فراعم ، رـشن 
یـسایس ، یعامتجا ، یگنهرف هماـنهام  : عبنم ص444 . ج6 ، روـن ، هفیحـص  -6 1382 ریدــغ ، ياــمه  رــشن  شخب ، ناور  مساــق  روـهمج ،

خ (. / (ش72 هکف

مادص ناگدناوخ  دنزرف  نیقفانم : 

یتاعالطا یسایس و  یماظن ، ناربهر  دامتعا  تعرسهب  قارع ، رد  نیدهاجم  هدیکچ : يوضر  :م . هدنسیون مادص  ناگدناوخ  دنزرف  نیقفانم : 
زین نایناریا  زا  یهورگ  دننک  تباث  ات  دندوب  دنمزاین  داحتا  نیا  هب  نیـسح ، مادص  اهنآ  سأر  رد  ناربهر و  نیا  دندرک . بلج  ار  روشک  نآ 

اهيذوفن ناسوساج و  نیرتهب  نیدـهاجم  ياضعا  نآ ، رب  هوالع  دنتـسه . نآ  اب  هزراـبم  لاـح  رد  یمالـسا و  يروهمج  تموکح  فلاـخم 
بابرا تسود و  يارب  يراکادـف  تیاهن  اب  نانآ  دـندوب . ناریا  ياهههبج  رد  یلیمحت  گنج  ياههشقن  اـهرامآ و  تاـعالطا و  بسک  يارب 

هک دنداد  ماجنا  یثعب  میژر  شترا  مادص و  يارب  یتامدخ  نانچ  گنج  ياهلاس  رـسارس  رد  دـندرک . تمدـخ  نیـسح  مادـص  ناشدـیدج 
هک قلخ  نیدـهاجم  هچابید  دـندش . لدـب  هناگادـج  هژیو و  شترا  کی  تازیهجت  اـهناگداپ و  عیـسو ، تاـناکما  اـب  صاـخ  یبطق  هب  دوخ 

. دندش دلوتم  ۀهد 40  ۀنایم  رد  هک  دـنرادهشیر  مجـسنم و  ًاتبـسن  یهورگ  دـناهتفای  ترهـش  نیقفانم  هب  ناریا  مدرم  ةدوت  يوس  زا  یتسردهب 
نیا یخیراـت  یگدرتـسگ  طـسب و  لـیلد  هب  هن  میهدیم ، رارق  ناریا  یـسایس  خـیرات  رد  يواـکهشیر  یباـیزرا و  دروـم  ار  هورگ  نیا  هـکنیا 

یـسایس و فارحنا  کـی  هب  یخیراـت  يدـنور  رد  اـت  تسا  ناگدـنناوخ  يارب  مزـال  يرکف  ۀـچابید  هنیمز و  داـجیا  تهج  هب  هکلب  ناـیرج ،
یسایس ۀنحص  رد  ههد  راهچ  دودح  کشیب  نیدهاجم  نامزاس  دنـشاب . هتـشاد  يرتنوزفا  يرواد  شجنـس و  تردق  دننک و  رظن  یگنهرف 

اما نآ . زا  سپ  لاس  بالقنا و 25  زا  لبق  لاس  هدزناپ  تسا ؛ هدوب  توافتم  یسایس  ماظن  ود  لضعم  فلتخم ، قرط  هب  هتشاد و  روضح  ناریا 
، درک یسررب  دیاب  تفرگ . رظن  رد  نامزاس  نادب  ّضرعت  دیقنت و  ای  دیجمت  يارب  یلمحم  ناونعهب  ار  صاخ  ةرود  ود  نیا  زا  کیچیه  دیابن 

هورگ هـک  ینارود  زین  نآ و  زا  سپ  نارود  اــی  یمالـسا 1357  بالقنا  لبق ، خیرات  زا  معا  یخیرات ، دانـسا  درک . يرواد  سپـس  دـیجنس و 
رد ناریا ، قلخ  نیدهاجم  نامزاس  هقباس  رب  يرذگ  دـشاب . زاسراک  ریـسم  نیا  رد  دـناوتیم  یگلمج  دـندش ، قارع  اپورا و  یهار  روکذـم 

يور زا  نامزاس ،»  » مان هب  اهنت  دادرخ 1350 ، رد 4  نامزاس  ناراذگناینب  مالعا  زا  سپ  لاس 1351 و  ات  ًاساسا  تشادن . یناونع  نینچ  ادتبا 
هدش و هتخانـش  ناریا » يدازآ  تضهن   » هب هتـسباو  هورگ  ناریا ، يدازآ  تضهن  ناونع  زا  رثأتم  ناریا ،» شخبيدازآ  تضهن   » مان هب  حـماست 
هب هتسباو  ناناوج  زا  یهورگ  طسوت  دادرخ 1341 ، مایق 15  زا  سپ  طیارش  رد  نیدهاجم ، دشیم . هدیمان  ناونع  نیا  اب  اضعا  نایم  رد  یتح 
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ریاس نارهت و  ياههاگـشناد  نایوجـشناد  زا  نت  دـنچ  ناـمز  نیا  رد  تفاـی . شیادـیپ  ناـکما  یلم ، ۀـهبج  یبهذـم  حاـنج  يدازآ و  تضهن 
دروخرب لئاسم  اب  رتمجسنم  تروص  هب  دندیشوک  دنتشاد  طابترا  رگیدکی  اب  یبهذم  یگنهرف و  لفاحم  ای  اههدکشناد  رد  هک  اهناتـسرهش 
تایرظن يدنبعمج  عاضوا و  لیلحت  زا  سپ  نانآ  دنبایب . یسایس  ياههصرع  رد  يرگیزاب  لوحت و  داجیا  يارب  یهار  ًالقتـسم  دوخ  هدرک و 

يارب يدیدج  يژتارتسا  حرط  هب  دوخ  دـنتخادرپ و  يدازآ  تضهن  یلم و  ههبج  رد  ناشناتـسود  ناداتـسا و  ياههاگدـید  دـقن  هب  فلتخم ،
يدـمحا نیـسح  ریظن  رگید  یعمج  اـب  هارمه  يرـسدور ، نیبکـین  اـضریلع  نسحم و  دیعـس  داژنفینح ، دـمحم  دـندرک . مادـقا  هزراـبم 
ياههتسه نیتسخن  سانـشقح  بارت  یمثیم و  هللافطل  ناگدازعیدب ، رغـصا  هدازيرگـسع ، دومحم  يرکاب ، یلع  قداص ، رـصان  یناحور ،

ات جیردتهب  دش و  رتيدج  ۀهد 40  مود  همین  رد  عوضوم  نیا  دندرک . داجیا  ییوجـشناد  ياههناخ  اههاگباوخ و  رد  ار  هزرابم  يارب  هعلاطم 
دراو ینامزاس  ياههتـسه  یتاعلاطم و  ياههورگ  هب  داـمتعا  لـباق  بوخ و  دارفا  زا  رفن ، دودح 45  یهجوت ، لباق  دادـعت  لاس 1348  رخاوا 

هتسویپ وضع  رفن  دصکی  زا  شیب  اب  ینامزاس  هب  لاس 1349  نایاپ  ات  تفای و  یّمک  شرتسگ  نیدهاجم  یتالیکشت  راتخاس  جیردتهب  دندش .
دوبهب ار  ینامزاس  لئاسم  تالیکـشت و  يرکف ، یکیژولوئدـیا و  تالاکـشا  عفر  زا  سپ  دـندوب  ددـصرد  هدـع  نیا  دـش . لدـب  هتـسویپان  و 

زا یهورگ  ناـمز ، نیمه  رد  دنتـشاد . حالـس  هب  زاـین  راـک  نـیا  يارب  نیارباـنب  دـنراذگب . هناحلـسم  هزراـبم  هار  رد  ماـگ  سپـس  دنـشخب و 
لیکشت رب  هوالع  نانیا  دندرکیم . مهارف  هناحلسم  مادقا  يارب  ار  هنیمز  قلخ ، ییادف  ياهکیرچ  نامزاس  لیکشت  اب  یناریا  ياهتسینومک 

هب تسد  روشک  یلامش  ياهناتـسهوک  رد  لاس 1349  رد  دنداد و  لیکـشت  زین  لگنج »  » ای ناتـسهوک »  » مان هب  یهورگ  رهـش ، رد  یهورگ 
تمینغ هب  حالـس  يرادـقم  دـندرک و  هلمح  لکهایـس  هاگـساپ  هب  یناهارف  ییافـص  ربکایلع  يربهر  هب  هورگ  نیا  دـندز . هناحلـسم  هزرابم 

ناراذگناینب داهن . زرابم  ناوج  لسن  بلطناجیه  کیتنامر و  هیحور  رب  یعطق  يریثأت  هک  دندش  هتـشک  ای  ریگتـسد  تعرـسهب  نانآ  دندرب .
رد نانآ  دنـشخبب . دوخ  یتازرابم  تیلاعف  راک و  هب  يرتشیب  تعرـس  لمع ، مادقا و  يارب  دـنتفرگ  میمـصت  لیلد  نیمه  هب  ًاقیقد  نیدـهاجم ،

سامت ینافلد  مان  هب  قباـس  یـسایس  ینادـنز  ياهدوت و  کـی  اـب  اـضعا ، زا  نت  ود  قیرط  زا  دـنداد و  رارق  تیولوا  رد  ار  حالـس  ۀـیهت  ادـتبا 
هدایپ نامزاس  ياضعا  ییاسانـش  يارب  ار  هدـیچیپ  یحرط  كاواس ، نارومأم  یهارمه  شزومآ و  اب  دوب و  كاواس  رومأـم  یناـفلد  دـنتفرگ .

یبهذـم و یـشم  ناـمزاس و  ةراـبرد  هجنکـش ، ریز  قلخ  ییادـف  ياـهکیرچ  ةدشریگتـسد  ياـضعا  زا  یکی  يو ، زا  لـبق  هتبلا  دوـب . هدرک 
تاعالطا نامزاس  نارومأم  دش و  زاغآ  نیدهاجم  ياضعا  ياهزیرگ  بیقعت و  بیترتنیدب  دوب . هداد  كاواس  هب  یتاعالطا  نآ  ياهفده 

بلغا يرـسارس ، شروی  تبون  دـنچ  رد  فشک و  ار  نیدـهاجم  ياضعا  ياـههناخ  تارفن و  اههتـسه ، بلغا  دنتـسناوت  جـیردتهب  تینما  و 
نادنز یهار  كاواس  شروی  نیا  رد  نامزاس  یلـصا  ياضعا  دصرد  دون  زا  شیب  ناراذگناینب و  هیلک  دنیامن . ینادـنز  ریگتـسد و  ار  اهنآ 
ییاضر دمحا  ندش  هتـشک  زا  سپ  دندنام . یقاب  دندوب  روشک  زا  جراخ  هک  ییاضعا  زا  یخرب  ییاضر و  دمحا  ریظن  نت  دنچ  اهنت  دندش و 
نامزاس ياـضعا  عمج  هب  هتخیرگ و  نادـنز  زا  لـبق  یتدـم  هک  ییاـضر  اـضر  يو  ردارب  دـشیم ، بوسحم  زین  هورگ  نیا  ۀتـشک  نیلوا  هک 
متـسیس زین  ینامزاس و  ياهساوسو  تاعلاطم و  اهشزومآ ، نآ  رگید  ناـمز ، نیا  رد  تفرگ . تسد  رد  ار  ناـمزاس  يربهر  دوب  هتـشگزاب 

ار تامیمـصت  ۀـمه  ییاضر  اضر  ریثأت  تحت  هرفن ، راهچ  ای  هس  يزکرم  رداک  کی  دوب . هتفر  ناـیم  زا  ًاـبیرقت  لـئاسم  یـسررب  رد  ییاروش 
لـصف نامز  نیمه  زا  درکیم . لیـسگ  تیرومأـم  لـمع و  ماـجنا  يارب  ار  اـهنآ  غـالبا و  هدـشیهدنامزاس  ياههتـسه  هب  درکیم و  ذاـختا 

هب دوخ  عباـنم  صوصن و  یـشزومآ و  ماـظن  رد  ادـتبا  زا  هک  نیدـهاجم  يژولوئدـیا  رییغت  دـش . زاـغآ  نیدـهاجم  ياههاگدـید  رد  ياهزاـت 
نیا زا  دیاب  نازرابم  ۀمه  تسا و  هزرابم  ملع  مسیـسکرام  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  ًاساسا  دـندزیم ، تسد  یتسیـسکرام  راثآ  عیـسو  شناوخ 
ًالماک ناراذگناینب  ءالخ  هک  ياهرود  رد  جـیردتهب و  هشیدـنا  نیا  دـنریگ . هرهب  نادـب  هتـسباو  ياهمیژر  مسیلایرپما و  اب  هزرابم  يارب  ملع 

یناگرزاب نمهب  ادتبا  داد . قوس  مسینومک  صلاخ  بان و  شریذـپ  يژولوئدـیا و  رییغت  يوس  هب  ار  رگید  ياضعا  یخرب  دـشیم ، ساسحا 
رییغت دوب . مارهـش  یقتدـمحم  داد  يژولوئدـیا  رییغت  هک  يدرف  نیرتمهم  اما  دـنتفریذپ . ار  مسیـسکرام  رگید ، ياضعا  سپـس  نادـنز و  رد 

ياهدروخرب یخرب  لیلد  هب  هک  مارهش  دوب . رادروخرب  یساسا  تیمها  زا  داهن ، نامزاس  تشونرس  رب  اهدعب  هک  يریثأت  لیلد  هب  وا ، هاگدید 
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یتزع نیـسح  مان  هب  خرـس » هراتـس   » هورگ زا  یتسینومک  اب  اجنآ  رد  دوب  هدش  دیعبت  يراس  نادنز  هب  رـصق  نادـنز  زا  هنایوجارجام  نشخ و 
. تخیر یتسود  حرط  تشاد  مان  نایدمحا  نیسح  ناوتس  هک  نادنز  سیئر  اب  جیردتهب  دوب  راکرپ  لاعف و  رایسب  هک  مارهـش  دوب . لولـسمه 

يراس نادنز  زا  هحلـسا ، يریداقم  یتزع و  اب  هارمه  وا ، هلیـسو  هب  هارمه و  هب  درک و  بذج  ار  نایدمحا  هفقویب ، يوگوتفگ  راک و  اب  وا 
دیحو هارمه  هب  ییاضر ، اضر  ندش  هتشک  زا  سپ  تشگزاب و  نامزاس  هب  تعرسهب  نادنز  زا  نتخیرگ  زا  سپ  مارهش  یقتدمحم  تخیرگ .
رییغت رب  مارهش  ةدیا  دنداد . لیکشت  ار  نامزاس  تیزکرم  رد  هدنریگمیمـصت  یلـصا  ياهرداک  یفقاوفیرـش ، دیجم  مارآ و  مارهب  هتخارفا ،
حرط رب  یـشوپرس  ات  تفای  شیازفا  یتدـم  زیمآ  تنوشخ  یتسیرورت و  ياهتیلاعف  دوب . راوتـسا  کیژولوئدـیا  لوحت  ینامزاس و  راـتخاس 
تهج يزاسهنیمز  هب  عورـش  میزاس » هتـشارفارب  ار  کیژولوئدـیا  تاثحابم  زبس  مچرپ   » مان هب  لصفم  ياهلاـسر  یط  ادـتبا  وا  دـشاب . وا  مود 
رییغت ای  عضاوم  مالعا  هینایب   » ماـن هب  يرتلـصفم  هیناـیب  لاس 1354 ، رد  سپـس  دومن . مسیـسکرام  هب  مالـسا  زا  هدـیقع  رییغت  ثحاـبم  حرط 
هینایب نیا  درک . ییادـج  لاصفنا و  مالعا  نامزاس  ینید  نیوانع  مالـسا و  زا  لماک  یمـسر و  روطهب  نآ  رد  رـشتنم و  ناـمزاس » يژولوئدـیا 
دندـش عـلطم  ناـگمه  هـک  داد  خر  یناـمز  اـهیگدوسرف  نـیرتگرزب  دـمآ . دراو  هزراـبم  ياـضف  رب  ینیگنـس  كوـش  هبرـض و  نوـچمه 

، یفقاوفیرش دیجم  فابل ، هیدمص  یـضترم  هلمج  زا  یبهذم ، ۀتـسجرب  ياضعا  یخرب  ناگداد ، عضوم  رییغت  نامزاس و  ياهتسیـسکرام 
، نامزاس دـناهدناسر . لتق  هب  یعیجف  زرط  هب  يزکرم  رداـک  دـیدج  ياههشیدـنا  زا  تیعبت  مدـع  مرج  هب  ار  ینیقی  دـمحم  يدیعـس و  داوج 
تفرگ و رارق  كاواس  ةدننکدرخ  تابرض  ریز  نارود ، نیا  رد  نایناریا ، تازرابم  ۀصرع  رد  دوجوم  ياهلکشت  اهنایرج و  بلغا  نوچمه 

هزرابم زا  ای  هتخیرگ  جراخ  هب  ای  ینامزاسنورد ، نایاپیب  ياهثحب  لاح  رد  ای  نادـنز  رد  ای  اضعا  بلغا  دـش . یـشاپورف  راچد  جـیردتهب 
نیدب دـنهد  لیکـشت  لقتـسم  یهورگ  يدوزهب  هک  دـش  ببـس  لاح  ره  هب  نامزاس  ياهتسیـسکرام  ياهیماندـب  دـندوب . هدـنادرگ  يور 

زا لاس 1357  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تکرب  هب  هک  یهورگ  دنام ؛ یقاب  ثاریم  هب  نامزاس  ینادنز  ياضعا  يارب  نیدـهاجم  مان  بیترت ،
رد یمالسا ، بالقنا  عوقو  زا  سپ  نایغط  ات  بالقنا  زا  دنیامن . سفنت  دازآ  ياضف  رد  دنتـسناوت  دندش و  اهر  اهلاچهایـس  اههاگتـشادزاب و 

دیـشوک دـشیم ، لماش  ار  يرایـسب  دارفا  هک  هورگ  نیا  دـندش . اهر  نادـنز  زا  نیدـهاجم  ینادـنز  ياضعا  بلغا  ناتـسمز 1357 ، زییاپ و 
. دنک يرادربهرهب  تاناکما  راداوه و  بذج  يارب  بالقنا  ياهزور  ۀـطباضیب  صاخ و  ياضف  زا  دزادرپب و  نامزاس  دـیدجت  هب  تعرـسهب 
هب هجوت  اب  زین  دـندوب و  هدـیتلغ  نوخ  هب  هاـش  میژر  اـب  يریگرد  رد  هک  ناشیادهـش  ریثک  دادـعت  ناراذـگناینب و  ياـهمان  شـشوپ  اـب  ناـنآ 

نمهب 1357 ینایاپ  ياهزور  رد  ًانمض  دننک . بذج  راداوه  يدایز  دادعت  دندش  قفوم  تعرسهب  بالقنا ، ردص  رد  ناناوج  ياهيرکفماخ 
ياههناخ هب  هرداصم و  ار  تامهم  حالس و  یهبانتعم  ریداقم  اهنآ  دوب ، هتفای  شیازفا  اهناگداپ  اههاگساپ و  یتلود ، زکارم  هب  تالمح  هک 

بـسک ددـجم و  رادـتقا  ياهایور  دـنتفای و  تایح  دـیدجت  ایحا و  عضوم  رد  ار  دوخ  بیترت ، نیدـب  دـندرک . ریزارـس  شیوخ  نما  ناهنپ و 
تقیقح رد  داد . ناشن  شنکاو  تعرسهب  دوب  یمالـسا  بالقنا  زا  ثعبنم  هک  دیدج  یـسایس  ماظن  دندرک . هدنز  رـس  رد  ار  یـسایس  تردق 

تشادیم نآ  رب  ار  یسایس  ياهورین  زا  يرایـسب  نادنز ، لخاد  نوریب و  رد  بالقنا  زا  لبق  ياهلاس  نیـسپاو  رد  هدادخر  لئاسم  ثحابم و 
یسوم يوجر ، دوعسم  يربهر  هب  نیدهاجم  دنیوج . ّيربت  ناشیا  یشم  طخ  نانآ و  زا  دنزرو و  هارکا  نیدهاجم  هب  يدامتعا  هنوگره  زا  ات 

ماظن اب  هضراعم  يارب  اهورین  رارقتسا  يوس  هب  تعرسهب  یمیدق ، تالیکـشت  ناتوسکشیپ  زا  يرگید  عمج  یچمـشیربا و  يدهم  ینابایخ ،
يروهمج میژر  يزادـنارب  اهنآ  یلـصا  هلئـسم  اما  تشاد ، دوجو  لباقم  ياـهورین  ناـیم  رد  مه  اـهمهافتءوس  یخرب  دـنتفر . شیپ  دـیدج 

روشک رسارس  رد  یمالسا  يروهمج  ياههیاپ  ندرک  تسس  يارب  مزال  ياههنیمز  ات  دوب  نیا  رب  اهنآ  شالت  دوب و  ماما  يربهر  هب  یمالـسا 
. دوب ناریا  طاقن  ریاس  نارهت و  رد  اهنآ  عالطامک  ناوج و  ناراداوه  ۀناوتشپ  اب  یپردیپ  ياهدروخرب  نیدهاجم ، راک  روتسد  دوش . داجیا 
تیـسئوئام و تسیـشرانآ ، ياههورگ  نیدهاجم و  طسوت  و 1359 ، ياـهلاس 1358  یط  يزیگناتریح  زیمآتنوشخ و  تاجنـشت  ناـنچ 

ياهناگادـج باتک  خـیرات و  دوخ ، نآ ، حرـش  هک  داد  خر  مهلاـثما  نیفعـضتسم و  ناـمرآ  ریظن  یبهذـم  جراوخ  یخرب  زین  تسیـسکرام و 
ياهتسسگ اهفاکـش و  رب  جیردتهب  ردصینب ، نسحلاوبا  ندیـسر  تردق  هب  يروهمجتسایر و  ةرود  نیلوا  تاباختنا  زا  سپ  دبلطیم .
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یخرب دندرک . اپ  هب  بوشآ  روشک  رسارس  رد  نیدهاجم  تسیـسکرام و  تسینومک و  ضراعم  دناعم و  ياههورگ  دش . هدوزفا  ماظن  نورد 
نیا ییادـج  ۀـمزمز  دوب و  ناتـسدرک  تارکوـمد  بزح  هلموـک و  نوـچمه  ییاـههورگ  ریگرد  ناتـسدرک ، صوـصخهب  يزرم  ياهناتـسا 
هورگ کی  هک  برع  قلخ  نامزاس  دشیم . جـیورت  قوف  ياههورگ  نیدـهاجم و  يوس  زا  درک » قلخ  يراتخمدوخ   » ناونع تحت  اهناتـسا 

زاسنارحب ازجنشت و  ياههورگ  رگید  ناجیابرذآ و  رد  ناملسم  قلخ  يروهمج  بزح  ناتسزوخ و  رد  دوب  قارع  تلود  هب  هتـسباو  یثعب و 
هب لاس 1359  هامرویرهش  ياهزور  نیسپاو  رد  قارع  یثعب  شترا  يرسارس  هلمح  اب  اهارجام  نیا  دندوب . ناوارف  تالکشم  أشنم  لاعف و  زین 

نورد لـیلحت  اـب  ناـنآ  دـندرکیم . اـفیا  ار  اـهنارحب  روزیلاـتاک  شقن  نیدـهاجم  هقلح ، نیا  رد  دـش . لدـب  يزادـنارب  لـماک  ۀـقلح  کـی 
ناونعهب ار  نآ  یلک  روطهب  دیابیم  تسا و  یقلخ  دـض  ۀـضراعم  گنج و  کی  نیا  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  رورمهب  گنج ، یتالیکـشت 
یکیدزن تفرگ . رظن  رد  نادـب  کیدزن  ياهفیط  نیدـهاجم و  ياـهورین  ینیزگیاـج  یمالـسا و  يروهمج  میژر  طوقـس  تهج  یناـکما 

اهشنت و شیازفا  بجوم  ناتسمز 1359 ، زییاپ و  رد  نیدهاجم ، اب  نانآ  فالتئا  هرخالاب  اهتسیئوئام و  زا  یهورگ  هب  ردصینب  نسحلاوبا 
ياوق لک  يربهر  ماقم  ذیفنت  اب  دنک ، مارآ  ار  عاضوا  دیـشوکیم  هک  ینیمخ  ماما  دش . ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  نورد  ياهيریگرد 

. تشادرب هار  نیا  رد  یگرزب  ياهماگ  سلجم ، هب  تلود  ریزوتسخن و  نییعت  رـس  رب  يواعد  ۀـلاحا  روهمجسیئر و  هب  یماظتنا  یماـظن و 
نیدـهاجم یگدرکرـس  هب  نافلاخم  بولطم  ماظن  هدـمآرد و  هشیر  زا  تسیابیم  هک  دوب  بالقنا  یلـصا  نایرج  فذـح  رـس  رب  هلئـسم  اـما 

ياهشکمشک تاغیلبت و  قرغ  گرزب  ياهرهش  نارهت و  ياهنابایخ  دیـسر . جوا  هب  هامدنفسا 1359  رد  اهيریگرد  دشیم . نآ  نیشناج 
ردصینب نسحلاوبا  ینارنخس  يارجام  رد  دنفسا 1359  رد 14  يریگرد  دوب . بالقنا  رادفرط  ياهورین  اب  يزادـنارب  ناراداوه  ناناوج و 

نایاپ هب  زا  لبق  اما  دندرک ، عوضوم  هب  یگدیسر  رومأم  ار  یلیبدرا  يوسوم  هللاتیآ  تقو ، ناتسداد  ماما ، تفرگ . جوا  نارهت  هاگـشناد  رد 
زا یکاح  جیردتهب ، یمارآهب و  تاعالطا ، رابخا و  یخرب  نامز  نآ  رد  دروآ . دوجو  هب  ار  ياهزات  لئاسم  گنج  تدـش  اهارجام ، ندیـسر 

، همه تسا . هتفرگ  ماجنا  ییاهسامت  قارع  ثعب  تلود  نارومأـم  یخرب  اـب  روشک  زا  جراـخ  رد  نیدـهاجم  ناگدـنیامن  ناـیم  هک  دوب  نآ 
تشهبیدرا و تفرگ . رارق  دییأت  دروم  هلئـسم  نیا  تحـص  دعب  اهلاس  اهنت  دنریذپب و  ار  عوضوم  نیا  دنتـسناوتن  مه  دارفا  نیرتنیبدـب  یتح 
رد یمالـسا  ياروش  سلجم  دشیم . نشور  دـیاب  همین  لاس و  ود  ۀـعزانم  نیا  فیلکت  ماجنارـس  دوب . اهيریگرد  جوا  لاس 1360 ، دادرخ 

دیدش دنت و  ياهثحب  زا  سپ  درک و  حرطم  سلجم  ینلع  نحـص  رد  ار  روهمجسیئر  یـسایس  تیافک  مدع  حرط  لاس 1360 ، هامدادرخ 
روشک رد  ياهزات  نارود  دیـسر و  ماما  دییأت  هب  ردصینب  لزع  دش . هداد  تبثم  يأر  نادـب  نارادفرط ، تیرثکا  نافلاخم و  زا  یتیلقا  نایم 

. دندرک ریگارف  یشروش  كرادت  هب  عورش  تعرس  اب  دنتسنادیم و  رییغت  لوحت و  يارب  بسانم  ياهظحل  ار  نامز  نیا  نیدهاجم  دش . زاغآ 
رد نیدهاجم  شبنج  ای  ایـشیلیم  هب  موسوم  نیدـهاجم  یماظنهبـش  ياههورگ  دـش و  هدـید  كرادـت  دادرخ  ياهزور  نیـسپاو  رد  یـشروش 

روضح دـنزاس . نوگنرـس  ریگنیمز و  ار  ماظن  زیمآتنوشخ  هناحلـسم و  يرهـش  دربن  کی  اب  ات  دـنتخیر  اـهنابایخ  هب  دادرخ 1360 ، مایس 
نانچ هب  زور  دـنچ  یط  ار  همانرب  نیا  یماـظن  یماـظتنا و  یتاـعالطا و  ياـهورین  یلبق  يرایـشه  ینیمخ و  ماـما  ياهینارنخـس  مدرم ، عیرس 
هلمج زا  نیدهاجم  ناربهر  زا  يرایـسب  دنامن . یقاب  نیدهاجم  يارب  زیچچیه  یمیت  نما  رایـسب  ياههناخ  یخرب  زج  هک  درک  لدـب  یتسکش 
ناهنپ ًاددـجم  روشک  نورد  رد  زین  يرایـسب  دـنتخیرگ و  سیراـپ  هب  ردـصینب  نسحلاوبا  عولخم  روهمجسیئر  اـب  هارمه  يوجر ، دوعـسم 

زا يریثـک  عمج  ناتـسمز 1360  زییاـپ و  ناتـسبات ، رد  تفرگ . رارق  لـصا  ینیمزریز  ةزراـبم  ندـش و  یفخم  مسیرورت ، سپ ، نآ  زا  دـندش 
تاعامتجا اهینارنخـس و  نلاس  راجفنا  يارجام  ریت و   7 دـنتفر . نیب  زا  اهيراذـگبمب  یتسیرورت و  تایلمع  رد  ماظن  ناراداوه  ناربهر و 

اهراتفر نیا  زا  کیچیه  اما  دوب . رگناریو  هنادرخبان و  تایلمع  نیا  جوا  يریزوتسخن  رد  راجفنا  رویرهـش ، یمالسا و 8  يروهمج  بزح 
زا دندوب . هتسکش  مه  رد  یلخاد  نانمشد  ماجنارـس  تکرح و  رد  بالقنا  اج ، رب  ماظن  دراذگب . روشک  یمومع  ياضف  رد  يریثأت  تسناوتن 

تیلاعف و هب  هسنارف  تختیاپ  رد  روشک ، زا  جورخ  زا  سپ  هلـصافالب  قلخ ، نیدـهاجم  نارـس  اپورا  رد  دـش . زاغآ  يدـیدج  لصف  سپ  نیا 
. دنشاب بالقنا  ینوگنرس  ياشگهار  دندیشوک  یمالسا  بالقنا  نانمـشد  عیـسو  ینابیتشپ  اب  نانآ  دنتخادرپ . یمالـسا  بالقنا  هیلع  كرحت 
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كانلوه و عیاقو  دماین . دـیدپ  بالقنا  ناکرا  رد  یلزلزت  چـیه  ناشیا ، زا  ناریا  ناملـسم  مدرم  يارچونوچیب  تعاطا  ماما و  روضح  اب  اما 
، رگید راـجفنا  رورت و  اهدـص  ییاـجر و  دیهـش  رنهاـب و  رتکد  شناراـی و  یتشهب و  رتکد  تداهـش  هلمج  زا  لاس 1360  ناتـسبات  كاندرد 

ناریا یمالـسا  يروهمج  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  زا  عاـفد  هب  نادـند  گـنچ و  اـب  مدرم  داد و  شیازفا  ار  یمومع  تیـساسح  تیلوئـسم و 
تمواقم ياروش   » مان هب  دـندرک  داجیا  ياهزات  نامزاس  هسنارف ، رد  يرارف  تیـصخش  کهورگ و  دـنچ  فـالتئا  اـب  نیدـهاجم  دنتـساخرب .

یلاـیخ و هورگ  تـسیب  دودـح  نیدـهاجم و  یلاـم  عباـنم  تردـق و  ردـصینب ، ماـن  زج  دوـبن  يزیچ  تـقیقح  رد  روکذـم ، ياروـش  یلم .»
اب نیدـهاجم  دنتـشادن . يرابتعا  نزو و  ًاعومجم  هک  یلاسام و ... هورگ  ای  اهتسیلایـسوس  ای  کـیتارکومد  ههبج  ریظن  یلاـشوپ  تیـصخش 

ینیمخ ماما  یمالـسا و  بالقنا  هیلع  ریگارف  گرزب و  يا  ههبج  هک  دـنهد  ناشن  دـندرک  یعـس  يرارف  رادـقمیب و  رـصانع  نیا  زا  هدافتـسا 
ياـهروشک یخرب  اـکیرمآ و  یتینما  ياههاگتـسد  اـهنت  دوبن و  نینچ  دـنوشیم . میژر  يدوباـن  طوقـس و  بجوم  يدوزهب  هداد و  لیکـشت 

تاکرحت هام ، دـنچ  تشذـگ  زا  سپ  دـنداد . رارق  نانآ  راـیتخا  رد  ار  يداـیز  یکیتسجل  یلاـم و  ياـهکمک  دـندروخ و  بیرف  ییاـپورا 
سدقلاقیرط و تایلمع  دـش . فوطعم  زکرمتم و  یثعب  نمـشد  تسکـش  رب  زکرمت  هعماج و  رد  شمارآ  نوکـس و  تمـس  هب  ناریا  یلخاد 
نادنچ و ود  ناریا  رد  ار  يروشحلس  ۀیحور  یثعب ، زواجتم  نمشد  هب  موادتم  نیگنس و  تالمح  اب  هارمه  رهشمرخ ، يدازآ  سدقملاتیب و 

عیرـس یـشاپورف  رظتنم  هکنانآ  دوب ! لئاسم  نیا  رظان  ناتـسگنرف  رد  یلم  تمواقم  ياروش  درک . مکحم  نادـنچ  دـص  ار  بالقنا  ياـههیاپ 
. دنتـسجیم ياهزات  ياهلمحم  دیابیم  الاح  دندوب  هداد  ناشنارادفرط  هب  هام ، هس  ود  رثکادح  یط  ار  دوخ  تشگزاب  لوق  دـندوب و  ماظن 
دارفا و يزاـسكاپ  ندز و  گـنا  هـب  تـسد  جـیردتهب  دنتـشاد  راـیتخا  رد  ار  اروـش  تارفن  مزاوـل و  تاـناکما و  تیرثـکا  هـک  نیدـهاجم 

لخاد رد  نامز ، نیا  رد  دنتخادرپ . كانرطخ  رایـسب  ياهمانرب  ندرک  لابند  هب  دوخ  دندنار و  یقیرط  هب  ار  کیره  دـندز . رگید  ياههورگ 
رـسمه  ) یعیبر فرـشا  ینابایخ و  یـسوم  هینارفعز ، رد  یتایلمع  رد  هلمج  زا  دش و  مدـهنم  ییاسانـش و  یلخاد  يربهر  ياههتـسه  روشک ،

راچد لخاد  رد  ار  نامزاس  هبرـض ، نیا  دندیـسر . تکاله  هب  نامزاس  ياـهرداک  نیرتهتـسجرب  زا  یهجوت  لـباق  دادـعت  اـب  هارمه  يوجر ،)
اب هک  دـهد  ناشن  درک  یعـس  درک و  جاودزا  ردـصینب  نسحلاوبا  رتخد  ردـصینب ، هزوریف  اـب  دـعب  یتدـم  يوجر  اـما  درک . یگرزب  ءـالخ 

يرایـسب ینورد  ياهداضت  دنک و  تکرح  نانآ  نایز  هب  نامز  دش  ببـس  نیدـهاجم  یپایپ  ياهتسکـش  دراد . یکیدزن  طباور  ردـصینب 
دح نیا  ات  يربهر  تیزکرم و  ياههمانرب  ارچ  دندیـسرپیم  ًامئاد  هدـش و  لکـشم  هلئـسم و  راـچد  يداـیز  ياـضعا  دریگب . ربرد  ار  ناـشیا 

يزرم نمـشد  نیرتگرزب  اب  طـباور  شرتسگ  ۀـمانرب  هب  تالکـشم ، نیا  هب  خـساپ  رد  نیدـهاجم  تفاـین ؟ ققحت  مادـکچیه  دوب و  تسس 
جوا هب  ار  یقارع  یماظن  یتینما و  ياههاگتـسد  اب  هطبار  يراکمه و  یمیدق  ریـسم  نانآ  دـندروآ . يور  یقارع  یتلود  تاماقم  ینعی  ناریا ،

دنویپ و تامدـقم  نامزاس ، تیزکرم  يربهر  رداک  يوجر و  دوعـسم  اب  ناضمر  نیـسای  هط  زیزع و  قراط  رادـید  رد  ماجنارـس  دـندناسر و 
یتاعالطا یـسایس و  یماظن ، ناربهر  دامتعا  تعرـسهب  قارع ، رد  نیدهاجم  قارع  رد  دـندرک . مهارف  ار  هبناجود  تدـمینالوط و  يداحتا 

زین نایناریا  زا  یهورگ  دننک  تباث  ات  دندوب  دنمزاین  داحتا  نیا  هب  نیـسح ، مادص  اهنآ  سأر  رد  ناربهر و  نیا  دندرک . بلج  ار  روشک  نآ 
اهيذوفن ناسوساج و  نیرتهب  نیدـهاجم  ياضعا  نآ ، رب  هوالع  دنتـسه . نآ  اب  هزراـبم  لاـح  رد  یمالـسا و  يروهمج  تموکح  فلاـخم 

بابرا تسود و  يارب  يراکادـف  تیاهن  اب  نانآ  دـندوب . ناریا  ياهههبج  رد  یلیمحت  گنج  ياههشقن  اـهرامآ و  تاـعالطا و  بسک  يارب 
هک دنداد  ماجنا  یثعب  میژر  شترا  مادص و  يارب  یتامدخ  نانچ  گنج  ياهلاس  رـسارس  رد  دـندرک . تمدـخ  نیـسح  مادـص  ناشدـیدج 
رد نیدـهاجم  هک  ار  ياهتکن  دـندش . لدـب  هناگادـج  هژیو و  شترا  کی  تازیهجت  اهناگداپ و  عیـسو ، تاناکما  اـب  صاـخ  یبطق  هب  دوخ 
اما دیـسر ، نایاپ  هب  گنج  هرخالاب  ۀهد 1360  ياهلاس  نیـسپاو  رد  دوب . گنج  نتفای  نایاپ  دـندوب  هدرکن  كرد  هدـیدن و  دوخ  ۀبـساحم 

نیدهاجم تنحم  نارود  گنج ، نایاپ  زا  سپ  دندرکیم . فیرعت  دوخ  يارب  ياهزات  رتکاراک  ای  دندادیم  سپ  باسح  دـیاب  ای  نیدـهاجم 
همادا یثعب  میژر  يارب  ناریا  لخاد  اهزرم و  رد  یسوساج  نایعیش و  بوکرـس  درُک ، قلخ  ماع  لتق  هب  یگزویرد  ریـسم  رد  نانآ  دش . زاغآ 
غورف  » هب موسوم  تاـیلمع  رد  ناـنآ  دـشیم . هصـالخ  گـنج  ناـیاپ  رد  ناریا  هب  يرـسارس  هلمح  رد  ناـنآ  ياـهتیلاعف  نیرتمهم  دـنداد .
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لمحتم یگرزب  رایـسب  تسکـش  دـش ، ورهبور  داصرم  یـشنکاو  تایلمع  رد  نایناریا  یلم  جیـسب  شترا و  هاپـس ، شنکاو  اب  هک  نادـیواج »
تردق هب  تشگزاب  يارب  ار  نانآ  تاروصت  تالایخ و  نیرخآ  تایلمع ، نیا  دندش . ریگتسد  ای  هتـشک  نانآ  ياضعا  زا  نت  نارازه  دندش و 

زین نیدـهاجم  هب  طوبرم  ياـهناگداپ  اـههاگیاپ و  یخرب  سرافجـیلخ ، لوا  گـنج  تیوـک و  هب  قارع  هلمح  زا  سپ  داد . داـب  رب  ناریا  رد 
تعرـسهب نیدـهاجم  دـش  ببـس  دوب  هداد  خر  ردـپ  شوب  نامز  رد  هک  قافتا  نیا  دـش . نارابمب  اهییاکیرمآ  فـالتئا و  ياـهورین  طـسوت 

یناریا نارومأم  ناونعهب  يراـکمه  يرازگتمدـخ و  سپـس  دـنریگ . رارق  ناـهج  ياـهروشک  رثکا  تسرهف  رد  یتسیرورت  یهورگ  ناونعهب 
رطخ هجوتم  ًاددجم  اکیرمآ  ناتـسناغفا ، گنج  زا  سپ  رـسپ و  شوب  نامز  رد  هکنآ  ات  تفرگ  رارق  نیدهاجم  راک  روتـسد  رد  ثعب ، بزح 

هکنانآ دندیتلغ . ورف  ّتلذم  تیاهن  رد  نامز  نیا  رد  نیدـهاجم  درک . لابند  ار  روشک  نآ  لاغـشا  يارب  هدرتسگ  یـشکرکشل  دـش و  قارع 
ناونعهب تقیقح  رد  دندرکیم ، یفرعم  ناریا  قلخ  ةدیزگرب  روهمجسیئر  ناونعهب  اپورا  رد  ار  ولنادضع  رجق  میرم  يوجر ، مدنچ  رـسمه 
دروآرد ییاکیرمآ  ياهورین  هرصاحم  هب  ار  اهنآ  ياههاگیاپ  قارع ، لاغشا  دندش . راتفرگ  ریقح  ياهلت  رد  نیسحمادص  تلود  ریقح  ةدئاز 

فرشا ناگداپ  رد  یسایس  یماظن و  ياهرداک  ياضعا  يوجر و  هلمج  زا  نانآ ، زا  یعمج  ناشیا ، زا  يریثک  عمج  رارف  ییادج و  زا  سپ  و 
، دوب شدارفا  يوجر و  دوس  هب  هتبلا  ییاکیرمآ ، ياهورین  يوس  زا  هرصاحم  ینعی  هرصاحم ، نیا  دندش . ینادنزهمین  هتفرگ و  رارق  رصح  رد 

ناریا قارع و  ياهتلم  قح  رد  هک  یمیظع  تایانج  لیلد  هب  تفاییم ، تسد  اهنادب  قارع  ینوناق  تلود  ای  اهدرک  نایعیـش و  رگا  هکارچ 
اهنتهن ادتبا ، ات  زاغآ  زا  هورگ  نیا  تشونرس  دراد . هتشاد و  همادا  نانچمه  عضو  نیا  دنتخادرپیم . ناوات  دیاب  تدشهب  دوب  هدزرس  ناشیا  زا 
اههیلب نینچ  راچد  دوخ  هار  شنیزگ  رد  ات  تسا  هزات  ياهلسن  يارب  يدایز  رایسب  ياهتربع  رگناشن  هکلب  ناریا ، رصاعم  خیرات  زا  یشخب 
ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  زا  ًاریخا  هک  اهگرگ  لایرس  تیمها  هب  ناوتیم  تامدقم  نیا  اب  اهگرگ ... دنوشن . ینیگنس  تاهابتشا  و 
دجاو رایـسب  هک  تشاد  يزکرم  ۀتـسه  کی  لایرـس ، نیا  درب . یپ  دیـسر  ناهج  رـسارس  رد  یناریا  بطاخم  اهنویلیم  رظن  هب  دـش و  شخپ 

نارومأـم نارـس و  ناـیم  ياـهوگوتفگ  اهرادـید و  زا  یقارع  تاـماقم  یفخم  يرادربمـلیف  زا  هدشطبــض  تاـعالطا  نآ ، دوـب و  تـیمها 
رگید یخرب  يرواد و  سابع  یچمشیربا ، يدهم  يوجر ، دوعسم  دوب . قارع  ثعب  یتینما  یـسایس و  یماظن ، تاماقم  نارـس و  اب  نیدهاجم 
عاونا هئارا  هب  هتـسشن و  دوخ  ناهدـنامرف  عقاو  رد  نانابزیم و  ربارب  رد  عوضخ  تواخـس و  لامک  اب  اهرادـید  نیا  رد  نیدـهاجم  ياـضعا  زا 
دوجو ثول  زا  نهیم  كاخ  يزاسكاپ  يارب  ام  ناناوج  هک  دادیم  خر  ینامز  رد  تسرد  لـئاسم  نیا  تخادرپیم . تاـعالطا  تامدـخ و 

زا نآ  زا  یکچوک  ياهشخب  هک  یتاعالطا  هب  یبایتسد  دـندیتلغیم . نوخ  كاخ و  هب  هتفر و  نمـشد  گنج  هب  دوجو  ماـمت  اـب  نانمـشد ،
. دوشیم بوسحم  ناریا  یسایس  ياههاگتسد  یتاعالطا و  باحصا  يارب  یگرزب  تیقفوم  دش ، هئارا  اهگرگ  لایرـس  ناگدننکهیهت  يوس 

رادـیب یقارع  نایعیـش  روشک ، نیا  رد  يراج  ياهتنوشخ  اهیماکان و  مغرهب  قارع ، رد  نیـسحمادص  تلود  طوقـس  زا  سپ  هناتخبـشوخ 
نارود رد  اهنآ  زا  يرایسب  هک  قارع ، ناریا و  نایعیش  نایم  هنیرید  ۀطبار  نیمه  دناهتـساخ . اپهب  تیرثکا  ياههتـساوخ  قاقحا  يارب  هدش و 

اب ناریا  تلود  مدرم و  نایم  مکحتـسم  ياهطبار  یندزلاثم و  يداحتا  ات  دـش  ببـس  دـندوب ، نایناریا  ناـمهیم  نیـسحمادص  متـس  گـنج و 
تاـعالطا و یخرب  بسک  بجوم  تّدوـم  یتـسود و  نیمه  دوـش . رارقرب  اـهنآ  یـسایس  نـالاعف  نارکفتم و  ناربـهار و  یقارع و  ناـیعیش 

روضح زونه  اهییاکیرمآ  يوس  زا  هدـشتظافح  ياههاگیاپ  رد  نیدـهاجم  هکنآ  مغرهب  تسه . هدوب و  ناریا  نافلاخم  دروم  رد  تازایتما 
زین كردم  دنس و  نادب  ناوتیم  هک  اهگرگ ، دنتسم  لایرس  رد  تسا . هدش  رـشتنم  هدمآ و  تسد  هب  راکنا  لباقریغ  دانـسا  نیا  اما  دنراد ،

رد نیدهاجم  شقن  تسخن  تسا . هدش  دیکأت  رتشیب  مهم  رایـسب  روحم  دنچ  رب  تقیقح  رد  تسادیوه و  یبوخهب  هلئـسم  دنچ  درک ، قالطا 
يروهمج تموکح  دـنک و  افیا  گنج  ریـسم  رد  هناـگی  یـشقن  تسا  رداـق  هک  دـنمتردق  راذـگریثأت و  يورین  ناونعهب  قارع  تلود  بیرف 

هک دییوگب  مادص  سیئر  هب  دیوگیم  یقارع  دشرا  ماقم  هب  يوجر  دوعسم  ملیف ، زا  ییاج  رد  دیامن . روتف  فعض و  راچد  ار  ناریا  یمالسا 
ینایرج ار  شهورگ  دوخ و  دیـشوکیم  يوجر  دینکیمن . ادـیپ  نیدـهاجم  نیمه  زا  رتهب  یتسود  اهمجع ، نایم  رد  هن  اهبرع  نایم  رد  هن 
اهیقارع دش . دهاوخ  ناریا  تقو  تموکح  نیشناج  دیدرتیب  هک  دهد  ناشن  ناوارف  ذوفن  تردق و  نشور و  فادها  اب  مجـسنم  هتـسجرب و 
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رد دندادیم و  اهنآ  هب  يدایز  تاعالطا  نیدهاجم  دنتفرگیم . رارق  نیدهاجم  ریثأت  تحت  ًاملـسم  اما  دنتـشادن ، ياهدـیچیپ  نهذ  دـنچره 
نیمه رگنایب  دندوب  هتفرگ  قارع  یثعب  تموکح  زا  جیردتهب  هک  یتارایتخا  تاناکما و  مجح  دندرکیم . دـیکأت  دوخ  شقن  رب  ًامئاد  نمض 

یلام و ماظن  بتارمهلـسلس و  ًالقتـسم  دوخ  دـندرکیم و  تفایرد  زین  یتفن  لقتـسم  ياـهکمک  یتح  اـهنآ  تسا . هدرتسگ  بیرف  ریثأـت و 
هن رما  نیا  اما  نیدـهاجم . رد  اهیثعب  ذوفن  هن  تسا و  قارع  رد  نیدـهاجم  ذوفن  رگنایب  ییاهنتهب  هلئـسم  نیا  دنتـشاد . یماـظن  یتاـعالطا و 
نت رازه  اههد  هرود ، کی  رد  نانآ  تسا ، نانآ  یخیرات  بیجع و  يورژک  تقامح و  رگناشن  هکلب  نیدـهاجم ، تردـق  تبالـص و  رگناـیب 

تـشونرس دندرک . يزاب  نانآ  ناج  تشونرـس و  تیثیح و  هیحور ، اب  یگداسهب  دوب و  ناشرایتخا  رد  هک  دنتـشاد  راداوه  زابرـس و  وضع و 
تامدخ زا  مود  دروم  دنداتفارد . اهماد  نیرتموش  هب  ماجنارـس  دندز و  دنویپ  ناهج  تقو  روتاتکید  نیرتحضتفم  نیرتنمیدـب و  هب  ار  دوخ 

، طوطخ ةرابرد  هدرک و  بسک  گنج  ياهههبج  زا  هک  تسا  یتاعالطا  تسا ، هدش  هتـسجرب  صخـشم و  اهگرگ  ملیف  رد  هک  نیدـهاجم 
شترا دنـشوک  یم  هلئـسم  قیقد  لیلحت  اب  تاعالطا ، عون  نیا  رد  دـنهدیم . هئارا  ناریا  ناهدـنامرف  تاحیلـست و  اهییاجهباج ، تاکرادـت ،

ار دوخ  ياـهورین  مه  زاـب  هک  دـننک  لـمع  يوـحن  هب  ًانمـض  دـنهد و  تدـعاسم  یناریا  ياـهورین  نتـسکش  مه  رد  هلباـقم و  يارب  ار  قارع 
تاـناکما دـیاش  اـت  دـننایامنب  اـهیقارع  هب  تسه  هچنآ  زا  رتـشیب  ههبج ، ياـهسوساج  ناوـنعهب  ار  دوـخ  ذوـفن  تسه و  هچنآ  زا  رتگرزب 

زا تبقارم  دونـش و  هب  تدـشهب  قارع  تارابختـسا  هک  دـهدیم  ناشن  هتبلا  روکذـم ، تاسلج  یفخم  ياـهملیف  دـننک . تفاـیرد  يرتنوزفا 
ۀـصرع رد  نیدـهاجم  هـک  تفریذـپ  دـیاب  اـما  تـسا . هدـیدیم  مـه  نیــسحمادص  صخــش  ار  اـهملیف  ًـالامتحا  هـتخادرپیم و  نیدـهاجم 

. دندرکیم لمع  اهیثعب  زا  رتهدیچیپ  ًالامتحا  دندوب و  رادروخرب  یعیـسو  ۀبرجت  هنیرید و  ۀقباس  زا  یلخاد  تاعالطا  ظفح  يراکیفخم و 
هدش راتفرگ  یهابت  تنایخ و  یکیرات و  ۀطرو  رد  هتفر و  اطخ  هب  داینب  زا  يژتارتسا و  رد  ًاساسا  هک  دهدیم  ناشن  كردم  رادـقم  نیا  یلو 
نانآ تیقفوم  راختفا و  نیرتگرزب  هلئـسم ، نیا  دوب . ناریا  ياهتـسه  ۀمانرب  تاناکما و  هرابرد  نیدهاجم  یـسوساج  يدعب ، هلئـسم  دندوب .

رـصانع زا  یخرب  دننک و  روبع  ناریا  ياهتـسه  ۀمانرب  فیعـض  ياههقلح  زا  دندوب  هتـسناوت  كرادم ، نیا  ساسا  رب  نانآ  دـشیم . بوسحم 
دروم رد  ار  تاعالطا  ضابقنا  هک  دوب  یتلع  هتبلا  زین  همانرب  نیا  یگدرتسگ  دـنیامن . باجم  هنامرحم  تاـعالطا  بسک  يارب  ار  هماـنرب  نیا 
يدایز شالت  زین  اکیرمآ  اـپورا و  رد  هکلب  یثعب ، یتینما  یتاـعالطا و  نالوئـسم  يارب  قارع و  رد  طـقف  هن  نیدـهاجم  درکیم . دـیدشت  نآ 

تــسرهف زا  جورخ  برغ و  هـب  یکیدزن  يارب  بساـنم  یناـمزاس  ناریا و  ياهتــسه  رطخ  هدـننکالمرب  ناوـنعهب  ار  دوـخ  اـت  دــنداد  ماـجنا 
دـنتفای و تینما  يدودـح  ات  اپورا  رد  داد . رییغت  ار  ناشیا  تشونرـس  یهاتوک  تدـم  تامدـخ ، نیا  دـنیامن . یفرعم  یتسیرورت  ياـههورگ 
رد نانآ  یخیرات  تایانج  زا  یشان  تاراسخ  رانک  رد  تموصخ ، اطخ و  نیا  دندز . ناریا  ياهتسه  ۀمانرب  رکیپ  رب  زین  یمهم  تابرـض  ًانمض 

ةرهچ تخاس و  رتهدیچیپ  يدودـح  ات  ار  ناریا  یـساملپید  ریـسم  زین  ياهتـسه  ۀـمانرب  داعبا  ندـش  نشور  هک  دـنچره  دوب . ناریا  مدرم  قح 
. درک يریگـشیپ  يزودـناهبرجت  اب  یعیاقو  نینچ  رارکت  زا  دـیابیم  اذـهعم  دروآرد . تکرح  هب  هزاـت  یهار  رد  ار  روشک  یـسایس  لقتـسم 
زا زین  ار  رکفماخ  ناناوج  زا  یخرب  هکنیا  دوب و  قارع  رد  یناریا  يارـسا  زا  نیدـهاجم  ییوجزاـب  اـهگرگ ، لایرـس  رد  رگید  مهم  ۀلئـسم 

نیدهاجم ياههاگیاپ  رد  دناهدروخ  ار  نانآ  تاغیلبت  بیرف  هک  نهیم  ناناوج  زا  يدادعت  زین  نونکا  دـندرکیم . بلج  بذـج و  نانآ  نایم 
مادـعا هجنکـش و  سبح ، يراوشد ، راچد  دـندرگزاب  ناریا  هب  رگا  دـننکیم  روصت  نیدـهاجم  تاـغیلبت  ریثأـت  تحت  ناـنآ  دـنراد . روضح 

رد ای  دناهتـشگزاب  ناشیاههداوناخ  شوغآ  هب  هتخیرگ و  ای  دـنراد ، رارق  عیاقو  ناـیرج  رد  هک  ناـنآ  زا  یتیرثکا  هکنآ  لاـح  دـش ، دـنهاوخ 
هارمه هب  نیدـهاجم ، ناربهر  كانلوه  تاراهظا  دـنوش . اهر  نیدـهاجم  نادـنز  زا  دـنناسر و  یمالـسا  نهیم  هب  ار  دوخ  يوحن  هب  دـنددص 

، دـندادیم ماـجنا  یناریا  مواـقم  يارـسا  ناینادـنز و  زا  یخرب  اـب  هـطبار  رد  هـک  يرــشب  تقاـط  قوفاـم  ياههجنکــش  نـشخ و  ياـهراتفر 
دنـشیدنایم و لقتـسم  هک  يدارفا  اب  يریگرد  نافلاخم ، ۀجنکـش  تسا . ناشنانهیممه  اب  ناـنآ  توادـع  زیگنامغ  يارجاـم  زا  ییاـههشوگ 

داوج ینیقی و  دمحم  فابل ، هیدمـص  یـضترم  یفقاوفیرـش ، دیجم  هک  ینامز  دـنکیم . هدـنز  ار  رترود  ياهلاس  دای  نانآ ، نتـشک  یتح 
نامزاس ياضعا  دیدش  ياههجنکش  ریز  نایتشدوه  یضترم  سدنهم  لتق  زین  دندش و  هتشک  هنامولظم  ياهلاس 1353 و 1354  رد  يدیعس 
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لمحتم ار  نایثعب  ياهرازآ  جـنر  طقف  هن  یناریا ، يارـسا  ناریا . جراخ  لخاد و  رد  بـالقنا  زا  سپ  هباـشم  دروم  اـههد  روشک و  جراـخ  رد 
ياـهراون رد  هچنآ  هنیمز ، نیا  رد  دـندرکیم . لـمحت  دـیابیم  زین  ار  نیقفاـنم  دوخ ، ناـنابزمه  رتهدـیچیپ  رتنوزف و  رازآ  هکلب  دـندشیم ،

زا یسوساج  زا  رتگرزب  یتح  یهانگ  تسین . ششخب  لباق  هجوچیه  هب  هک  تسا  كانلوه  نانچ  مینیبیم  اهگرگ  لایرـس  زا  هدششخپ 
رتمک هک  دـندرکیم  يراک  ام  نادـنزرف  تسوپ  تشوگ و  ناور و  حور و  اب  نانآ  ناریا . ياهتـسه  يژرنا  میظع  ۀـمانرب  ياشفا  اـی  اـهههبج 

هروس هیرشن   : عبنم تسا . نآ  ماجنا  هب  رداق  یناسنا 

(1  ) قلخ نیدهاجم  نامزاس  یسانشزاب 

رد دیدج  ياضف  ندمآ  دیدپ  هدیکچ : تیوه  يریگ  لکـش  شیادیپ و  نایرفعج  لوسر  : هدنـسیون ( 1  ) قلخ نیدهاجم  نامزاس  یـسانشزاب 
رتشیب دنک . هیجوت  ار  نیدهاجم  دننام  ییاهنایرج  ندمآ  دیدپ  تسناوتیم  دوب ، هدـیلاب  ات 43  تالوحت 39  یط  هک  یلسن  یسایس  گنهرف 

هزراـبم رد  ار  هراـچ  هدـش و  نادرگ  يور  ناـنآ  یـسایس  یـشم  زا  جـیردتب  هک  دـندوب  يدازآ  تضهن  ياهتاپمـس  اـیءاضعا  زا  دارفا  نـیا 
یتسیسکرام یبالقنا -  ياهشبنج  زا  يریذپ  ریثأت  هورگ ، نیا  دیدج  درکیور  رد  رگید  رثؤم  لماع  دندرک . وجتـسجهاش  دض  رب  هناحلـسم 

نادرگاش زا  رفن  دنچ  دزادرپ . یم  نیقفانم )  ) قلخ نیدهاجم  نامزاس  تیوه  يریگ  لکش  شیادیپ و  یگنوگچ  هب  هتشون  نیا  دوب . رـصاعم 
یـسایس هبرجت  يدازآتضهن  رد  سپـس  یلم و  تمواقم  تضهن  رد  یـس  ههد  رد  هک  وجـشناد ، فیط  زا  اتدمع  ناگرزاب ، سدـنهم  ناوج 

نسح و  (، 3) نسحمدیعس و  ( 2) داژنفینح دمحم  دـندرک . يراذـگهیاپ  ار  ( 1) قلخ نیدـهاجم  نامزاس  لاس 1344  رد  دـندوب ، هتخودـنا 
رصان مافنیکشمیلع ، يرکاب ، ناگدازعیدب ، دعب  یکدنا  دنداد . لیکشت  ار  نیدهاجم  نامزاس  هیلوا  هتسه  ( 4) يدبع هب  فورعم  نیب  کین 

، داژن فینح  زا : دوبترابع  ناـمزاس  تیزکرم  لاس 48  رد  دنتـسویپ . نانآ  هب  رگید  يرامـش  یناحور و  نیـسح  تسودنهیم ، یلع  قداص ،
یناحور نیسح  هداز ، لیعامساهللارصن  قداص ، رـصان  هداز ، يرکـسع  دومحم  یناگرزاب ، نمهب  يرکاب ، یلع  ناگدازعیدب ، نسحم ، دیعس 

ندمآ دیدپ  تسناوتیم  دوب ، هدیلاب  ات 43  تالوحت 39  یط  هک  یلسن  یسایس  گنهرف  رد  دیدج  ياضف  ندمآ  دیدپ  تسودنهیم . یلع  و 
یسایس یشم  زا  جیردت  هب  هک  دندوب  يدازآ  تضهن  ياهتاپمـس  ایءاضعا  زا  دارفا  نیا  رتشیب  دنک . هیجوت  ار  نیدهاجم  دننام  ییاهنایرج 

، دوب هدمآ  شیپ  دادرخ  مهدزناپ  مایق  نایرج  رد  هچنآ  دندرک . وجتـسجهاش  دض  رب  هناحلـسم  هزرابم  رد  ار  هراچ  هدش و  نادرگ  يور  نانآ 
نیدهاجم نامزاس  للم و  بزح  هفلتؤم ، دـننام  ییاههورگ  ات  دـش  ببـسرما  نیمه  اقیقد  دوب و  رثؤم  الماک  زیمآرهق  هزرابم  یعون  داجیا  رد 

اب هاش  تموکح  نشخ  ياهدروخرب  لولعم  یـسایس ، ظاحل  هب  هورگ  نیا  شیادیپ  ، رگید ترابع  هب  دنریگ . شیپ  رد  ار  يدـیدج  يژتارتسا 
هاگن رد  يدازآ ، تضهن  یـسایس  ياهشور  اهخـساپ و  نآ ، اب  ییورایور  رد  هک  تسایمالـسا  تضهن  ياهدادـیور  ناـیرج  رد  ناـفلاخم 

ياـهشبنج زا  يریذـپ  ریثأـت  هورگ ، نیا  دـیدج  درکیور  رد  رگید  رثؤم  لـماع  دـمآیمنباسح . هب  اـشگهار  لوـقعم و  ياهخـساپ  ناـنآ ،
هب تسخنمدق ، رد  نیـسسؤم  دـش و  زاغآ  لاس 44  رویرهـش  زا  یمـسر  روط  هب  نانآ  یهورگ  تیلاع  دوب . رـصاعم  یتسیـسکرام  یبالقنا - 
ات دندیشوک  دنتخادرپ و  دوخ  یسایس  ینید و  يژولوئدیانیودت  هب  ثحب ، ياههورگ  داجیا  اب  نید ، زا  یمسر  ریسفت  نتـسناد  یفاکان  لیلد 
هب هک  یناسک  نامزاس  یتاعلاطم  عبانم  ( 5 .) دریگ رارق  هدافتـسا  دروم  نامزاس  رد  یـشزومآ  نتم  ناونعهب  دناوتب  هک  دننک  نیودت  ار  ینوتم 

ياهنمجنا تیلاعف  نایرج  رد  نانیا  رتشیب  دـندوب . اههاگـشنادنالیصحتلا  غراف  ای  نایوجـشناد  زا  ترابع  هدـمع  روط  هب  دنتـسویپ ، نامزاس 
روط هببهذم  اب  نانآ  ییانـشآ  دندوب . هدـش  انـشآ  یبهذـم  لئاسم  اب   40 ياهلاس 44 -  یط  يدازآ  تضهنییوجـشناد  هخاش  یمالـسا و 

رب ینیدياهشزومآ ، هغالبلا ، جهن  نآرق و  زا  سپ  نامزاس ، دوخ  هتـشون  هب  انب  هک  يروط  هب  دوب ؛ ناگرزاب  سدنهم  راثآ  قیرط  زا  لومعم 
هب نامزاس  یلـصا  نیـسیروئت  عقاو ، رد  هک  داژن  فینح  دـمحم  تفرگیم . رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  هک  دوب  هدـش  ّیط  هار  باـتک  روحم 

، عامتجارد ادـخ  هدـش ، یط  هار  زا  دـنترابع : ماهدرک ، هعلاطم  هک  ییاـهباتک  : » دـسیونیم دوخ  یتاـعلاطمعبانم  هراـب  رد  دـیآیم  باـسح 
مانتیو هتفاین ... هعسوت  ياهروشک  داصتقا  ، نآرق زا  يوترپ  ریسفت  دشار ، نآرق  مالـسا و  مالـسا ، رد  راک  اهتنایب ، هرذ  اهکچوک ، تیاهنیب 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 911 

http://www.ghaemiyeh.com


لاس و هس  دودـح  ام  : » دـسیونیم يرگیدياج  رد  مالـسالا …و  ضیف  هغالبلا  جـهن  للملا ، نیب  قوقح  ریازجلا ، بالقنا  لیلحت  شتآ ، رد 
هغـالبلا جـهن  مه  یهاـگ  نآرق و  طقفادـتبا  دـش ...  رتشیب  اـم  دارفا  دادـعت  لاس 47  اـت  سپـس  میدرکیم و  هعلاـطم  يدودـعم  هدـع  اـب  مین 

دراو يارب  ام  میدرکیم ... هدافتـسایناقلاط  ناگرزاب و  سدنهم  ياقآ  ياهباتک  زا  دارفا  تاداقتعا  حطـس  ندرب  الاب  يارب  میدـناوخیم و 
مـشچ هب  تاعلاطم  نیا  رد  هک  یلئاسم  نیتسخن  زا  یکی  ( 6 .«) میدرکیم هعلاطم  مه  ار  اهنآ  ياهباتک  اهتسیـسکرام ، تایرظن  هب  ندش 

، يرکفلئاسم رب  نوزفا  دش و  رکفت  نیا  هب  تبسن  نیدهاجم  نارس  یگتفیش  ببس  ییانشآ  نیا  دوبیتسیـسکرام . راثآ  اب  ییانـشآ  دمآیم ،
یبوخ ناملسمدناوتیمن  بوخ  تسیسکرام  کی  دوب : هتفگ  نادنز  رد  لاس 50  رد  داژن  فینح  دندوب . هتفریذپ  ار  نانآ  ینامزاس  ياهشور 

لیبس یف  تسادحوم و  کی  وئام  ام  رظن  هب  الثم  دوب : هتفگ  يدمحم  دمحم  نآ  حرـش  رد  . ) تسه امازلا  هکلب  دشاب  دناوتیم  ینعی   ( دـشابن
نودب : » تشون ص 241 )  ) رـشب هار  ءاـیبنا  هار  باـتک  رد  يو  دوب . هدـش  وئاـم  ياههشیدـنا  وحم  داژن  فینح  عقاو  رد  درادیم ! رب  ماـگ  هللا 
هچباتک دـیناوخبار : ریز  بتک  امتح  اجنیا  رد  تسین . نکمم  چـیه  نآرق  تایآ  تمظع  كرد  رـضاح ، رـصع  یبالقنا  گـنهرف  اـب  ییانـشآ 

وئام زا  باتکهس  ره  داضتم ». یلک  هب  زیمآتملاسم  یتسیزمه  عون  ود  دنتـسه ، يذغاک  ربب  خـیرات  نیعجترم  هیلک  مسیلایرپما و  وئام ، خرس 
راـثآ شقن  هعلاـطم و  دروم  نوـتم  زا  ندرب  ماـن  زا  سپ  تسا ، هدوـب  ناـنبل  هیروـس و  رد  ناـمزاس  رومأـم  اـهلاس  هک  ینیـسح  تاـجن  تسا .

یـشزومآ و گـنهرف  هب  هاـتوک  هاـگن  کـی  اـب  : » دـسیونیم دـنهد ، قیبـطت  دـیدج  مولع  اـب  ار  نید  دندیـشوکیم  هک  یناـقلاطو  ناـگرزاب 
هن طـلتخم ، گـنهرف  نیا  دروخیم . مشچ  هب  نآ  رد  بهذـم  مسیلاـیرتام و  ینعی  داـضتم ، هاگدـید  ود  زا  ياهعومجم  ، ناـمزاس ياوتحمرپ 
هب لـسوت  اـب  دوب ، زجاـع  یلاؤس  هب  یقطنم  خـساپ  زا  بهذـم  هک  اـجکره  ناـمزاس ، نگمهاـن  شزومآ  رد  یبهذـمهن . دوـب و  یتسیلاـیرتام 

، دیجنگیمن درجم  مسیلایرتام  بلاق  رد  هک  دوب  حرطم  یفطاع  یـساسحا و  ياهلأسم  هک  تقو  ره  دـشیم و  هدادباوج  یملع  مسیلایرتام 
نامزاس کی  هنارـسدوخ  میمـصت  ای  درف و  کی  تساوخ  شزومآ ، رد  یگناگود  نیا  تفرگیم . خـساپ  یعرـش  هفیظوو  یبهذـم  هیجوت  اب 

یتئیه زا  هدنسیون ، نیمه  درکیم «. باجیا  ار  یطالتخا  نینچ  دندوب ، هتـسویپ  تالیکـشت  هب  هک  يرـصانع  تشرـس  یعامتجاتفاب و  دوبن ،
هارمه هب  ياهمان  هک  یلاح  رد  نانیا  دـننک . رادـید  یناریا  ریغ  یتازرابم  نامزاس  کـی  ناگدـنیامن  اـب  دوب  رارق  هک  دـنکیم  داـی  ناـمزاسزا 

زا ناـنآ  رگا  هک  دنتـشاذگ  رارق  میریگیم « هرهب  نآرق  ضاـیف  همـشچرس  زا  دوخ  هزراـبم  رد  اـم   » هک دوـب  هدـش  هتـشون  نآ  رد  هکدنتـشاد 
رد دیماجنا -  نیدترم  هبلغ  هب  هک  باعـشنا -  يو  رظن  هب  دننک . یفرعم  تسینینل   - تسیـسکرام ار  دوخ  دندرک ، لاؤس  نامزاسيژولوئدـیا 

راتخاس زا  هک  دـندوب  ییاهنآ  دـندوب ، هدـش  تریح  رد  ینوگرگد  نیا  زا  هک  یناسک   « نامز نآ  رد  تسا . هدوب  یعیبط  الماک  يرمانامزاس 
لاـعف و رـصنع  یناـحور  نیـسح  ( 7 .«) دنتــشاد كدـنا  یتاـعالطا  تسرداـن و  یتـشادرب  نآ  یعاـمتجا  تفاـب  هـیلوا و  نیدـهاجمنامزاس 
قشع و عامتجا ، رد  ادـخ  هدـشیط ، هار  تسا : هدروآ  نینچ  دـشیم ، هعلاطم  تاسلج  رد  هک  ییاهباتک  تسرهف  ناـمزاس ، کیژولوئدـیا 
(، یناقلاط هللا  تیآ  ) نآرق زا  يوترپ  ریـسفت  تداهـش و  داهج و  ناگرزاب ) يدـهم  زا  همه   ) دـلومو هزراـبم  مالـسا  یحو ، هلأـسم  شتـسرپ ،

لماکت أشنم  رففناج )  ) اهناشکهک ناسنا و  دازهب ،) دومحم   ) تسا نومیم  هداز  ناسنا  ایآ  یباحـس ) هللادی   ) لماکت نآرق و  ناسنا و  تقلخ 
، ریازجلا مدرمتازرابم  نیمز ، يور  نایخزود  نیلاتـسا ،)  ) یفـسلف هلاقم  راهچ  کنالپ ،) سکام   ) دوریم اجک  هب  ملع  نیراـپا ،)  ) تاـیح و 

کبس حالـصا  ، مسیلاربیل هیلع  لیبق : زا  وئام  ددعتم  تافیلأت  و  نینل ،)  ) درک دیاب  هچ  يورـسک ،)  ) ناریا هطورـشم  خیرات  مانتیو ، تشذگرس 
زا . ) یچوئاــش زا  دوـب  بوـخ  تسینوـمک  کــی  ناوـتیم  هنوـگچ  دــننام : ییاــهباتک  میزاــسب و  وـن  زا  ار  دوـخ  شزوــمآ  یبزح ، راــک 

ینورد لوحت  رد  یمثیمرظن  هب  و  دـشیم ، هعلاطم  یتسیـسکرام  یتاقبط -  ياهلیلحت  همادا  رد  هژیوب  هک  يرگید  باتک  یناحورهدـنورپ .)
مـسیلایرتام هاگدـیدساسا  رب  ار  خـیرات  هناگجنپ  راودا  هک  دوب  یعاـمتجا  تـالوحت  ریـس  باـتک  دوب ، رثؤم  اـت 54  هلـصاف 52  رد  نامزاس 

شزومآ دسیونیم : يرگید  ياج  رد  زاب  یناحور  نیسح  ( 8 .) دوب نامزاس  نورد  رد  یشزومآ  نتم  باتک ، نیا  دوب . هدرک  حیرشت  یخیرات 
و ناسنا » کیمانیدومرت   » و ادخ » ناسنا و   » و هدش » یطهار   » ادتبا هک  يژولوئدـیا  تمـسق  کی  دـشیم : هصالخ  تمـسق  راهچ  رد  نامزاس 

یکی ( 9 .) دشیم سیردت  هغالبلا  جهن  نآرق و  ریسفت  اهباتکنیمه و  هب  عجار  یخساپ  شـسرپ و  سپـس  ناگرزاب و  سدنهم  ياهباتک  ریاس 
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( هغالبلا جهن  نآرق و   ) یبهذم نوتم  اتـسار  نیا  رد  دسیونیمهغالبلا : جهن  نآرق و  دننام  ینید  نوتم  شزومآ  هراب  رد  نیدهاجم  ياضعا  زا 
اب اـبلاغ  تشادرب  نیا  دادیم . هـئارا  یمالـسا  میهاـفم  زا  ینیوـنتشادرب  هـک  يروـط  هـب  دـشیم ، یفاکـشزاب  هنارکفنـشور ، یهاگدـید  زا 

، یتاعلاطم ياهراک  ماجنا  زا  سپ  نامزاس  ءارآ  راـثآ و  ( 10 .) دوبنناسمه دشیم  غیلبت  یتّنس  تیناحور  طسوت  دجاسم و  رد  هک  يریـسافت 
ياههرهچ زا  یکی  طـسوت  شخب ، ره  رد  دوب ، یعمج  راـک  لـصاح  یعونهب  هک  نیودـت  نیا  دـش . زاـغآ  ناـمزاس  رد  يژولوئدـیا  نیودـت 

هب باـتکرد ، هدـش  هئارا  ياههاگدـید  هک  تـشاد  ماـن  ( 11) تخانـش ای  يژولودـتم  نامزاس  باتک  نیتسخن  دـیدرگیم : نیودـت  ناـمزاس 
. دش فیلأت  ( 12) یناحور نیسح  طسوت  یعمج  تاعلاطمزا  سپ  باتک  نیا  تشادن . یتسیسکرام  ياههاگدید  اب  یتوافت  راکـشآ  ياهنوگ 

ثحاـبم رد  تخانـش  ثحب  عقاو  رد  دوب . ات 47  ياهلاسیط 44  نامزاس  یلـصا  ياهرداک  یعمج  یتاعلاطم  راـک  لـصاح  هدـشدای  هوزج 
هدش هتشون  یمالسا  یتسیسکرام -  ینابم  ساسا  رب  هک  باتک  نیا  . دنکیم نیعم  ار  یتفرعم  هریاد  هک  تسا  یساسا  ثحب  نیتسخن  یفـسلف ،

دناهتشاد یفـسلف  تاعلاطم  یکدنا  یتح  هک  یناسک  يارب  هلأسم  نیا  . دوب هتفریذپ  ار  یتسیـسکرام  ینابم  اقیقد  یتفرعم  شنیب  ظاحل  هب  دوب ،
يور یناوارف  ياهلاس  یط  هک  یـسراف  نیدـلا  لالج  دنتـشاد . يرتشیبشناد  هنیمز  نیا  رد  هک  یناـسک  هب  دـسر  هچ  دوب ، صیخـشت  لـباق 

لاس رد  هک  دـسیونیم  شتارطاخ  رد  هتـشون ، ار  مسیـسکرام  هرابردییاهـسرد  يدـلج  هس  باتک  هدرک و  راـک  یتسیـسکرام  ياههشیدـنا 
هـشیدنا تیمکاـح  زا  یحرـش  يو  تـسا . هدـید  بـالط  یتـح  وصاخـشا  یخرب  تـسد  رد  فـجن  دادـغب و  رد  ار  تخانــش  هوزج   1351

مرآ اب  هتخاس و  ار  باتک  نیا  كاواس  هدرک  روصت  هک  تساهدش  هدزتهب  نآ  ندید  زا  نانچ  هداد و  تسد  هب  باتک  نیا  رب  یتسیـسکرام 
یتسیلایرتام باتک  کی  نیا  متفگ : تشاد  تسد  ردار  نآ  هک  ياهبلط  هب  دـیوگیم  يو  دـنک . ماندـب  ار  ناـنآ  اـت  هدرک  رـشتنم  نیدـهاجم 

نوخ هب  دنزب ، باتک  نیا  هیلع  یفرح  سک  ره  تسادهاجم . يادهـش  كاپ  نوخ  هرمث   « نیا هک  درک  شاخرپ  وا  اما  یبهذـم ! هماج  اب  تسا 
وا هب  يرظتنم  دـمحم  اما  دـنک ، يریگولج  دادـغب  ردنآ  پاچ  زا  ات  تسا  هدیـشوک  نآ  زا  سپ  يو  تسا .« هدرک  تنایخ  داژن  فینح  كاپ 
مه ماما  دربیم و  ماما  دزن  ار  باتک  یسراف  ياقآ  تسینریذپتشگرب . دوشیم و  ماجنا  نامزاس  روتسد  هب  باتک  نیا  پاچ  هک  تسا  هتفگ 
نم اـما  منک ، دـییأت  ار  نیدـهاجم  اـت  تساوـخ  نم  زاهراـشا  هـب  مـه  يرهطم  ياـقآ  دـیوگیم  دـنکیم و  دـییأت  ار  وا  رظن  هعلاـطم ، زا  سپ 

دییأت ار  نانآ  دشاب  هتـساوخ  ماما  زا  مه  يرهطمياقآ  نویناحور ، زا  يرایـسب  هارمه  لاـس 49 و 50  رد  هک  تسا  نکمم  نیا  ( 13 .) مدرکن
حرطم ار  تخانـش  ثحبم  مق  رد  هک  دعب  هب   54 لاس زا  تفرگ . عضوم  نآ  ربارب  رد  دید  ار  تخانـش  باتک  هک  يراب  نیلوا  داتـسا  اما  دنک ،

، نیدهاجم تخانـش  باتک  اب  طابترا  رد  دوب . نانآتخانـش  هوزج  نامزاس و  رد  دوجوم  يرکف  فارحنا  هب  ییوگخـساپ  شفدـه  درکیم ،
نوناک رد  لاس 1356  رد  دوب ، هدـمآ  دوجو  هب  باتکنیا  رـشن  ببـس  هب  هک  ییاهيراوشد  لـح  يارب  يرهطم  داتـسا  هک  تسا  هدـش  هتفگ 

رد يدام  راکفا  دوجو  هجوتم  مه  يرظتنم  دـمحم  (14 .) دش هجاوم  كاواس  تعنامم  اب  هک  درک  تخانـش  سرد  يرازگرب  هب  مادقا  دـیحوت 
هب رگید  يدلج  اب  تخانـش  هوزج  هک  ینامز  ( 15 .) تساهدرکیم حرطم  ار  لئاسم  نیا  قارع  نامه  رد  هدوب و  نیدـهاجم  تخانـش  باـتک 
رد دوخ  ياهییوجزاب  رد  مه  ییاجر  دیهـش  دناوخیتسیـسکرام . باتک  کی  ار  نآ  يدالوارکـسع  ياقآ  هلـصافالب  تفر ، نادـنز  لـخاد 

ار کیتکلاید  لوصا  هک  نیا  باتک و  نیا  زا  یحرـش  ، هداد وا  هب  ار  تخانـش  هوزج  هک  نیا  مارآ و  مارهب  اب  شطابترا  ناـیب  زا  سپ  لاس 52 
لیلحت رد  ار  زتنـس  زت و  یتـنآ  زت و  لـصا  صوـصخهب  نآ ، ياوـتحم  هتخادرپ ، نآ  زا  داـقتنا  هب  سپـس  دـهدیم و  تسد  هب  هدروآ ، نآ  رد 

راـک رـشب -  هار  ءاـیبنا ،  هار  باـتک  ناـمزاس ، رد  هدـش  نیودـت  نـتم  نـیمود  ( 16 .) دـنکیم فصو  ناسنا  شقن  یفاـن  یعاـمتجا ، لـئاسم 
هب ای  یتسیـسکرام  سابل  هک  هدوزفا  نیا  اب  دش ؛ هتـشون  هدش  یطهار  باتک  رد  ناگرزابياهيروئت  ساسا  رب  هک  تسا  داژنفینحدـمحم - 

یتسیـسکرام عبانم  زا  نشور  روط  هب  رثا  نیا  زا  ییاهشخب  نیودترد  عقاو  رد  ( 17 .) دش هدناشوپ  نآ  رب  یملع  سابل  نیدهاجم ، حالطصا 
زا هنومن  يارب  دوشیم . لقن  هنارادـبناج  ینحل  اب  یتسیـسکرام  عبانمزا  بلطم ، هحفـص  نیدـنچ  لاثم ، دـهاش  ناونع  هب  هدـش و  هتفرگ  هرهب 
ام هب  وئام  قیفر  تسا : هدـش  هداد  شزومآ  هزرابم  رد  وئامياهشورنآ  نمـض  هدـمآ و  نیچمدرم  تازرابم  ریـس  يذـغاک ، ياهربب  باـتک 

، وئاـم قیفر  میدرگ ... رهاوظ  نوتفم  هتفیـش و  هک  نیا  هن  میباـی ، تسداـهنآ  هنک  تیهاـم و  هب  دـیاب  لـئاسم  هعلاـطم  رد  هک  تسا  هتخوـمآ 
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رد ( 18 ...) تسا هدرک  هیبشت  يذغاک  ربب  هب  دنناوتان  فیعـض و  نطاب  ردیلو  دـنمورین  رهاظ  هب  هک  ار  یعاجترا  ياهورین  هیلک  مسیلایرپما و 
یبرغ دـیدج  هفـسلف  زا  لصا  رد  هک  ياهشیدـنا  ناـهج -  همه  یعطقیلماـکت  تکرح  تاـبثا  رد  ینآرق  ثحب  هحفـص  لـهچ  زا  سپ  همادا 

رد دنکیم : هیـصوت  نینچ  ناگدنناوخ  هب  دناهدرک -  دوخ  ياههشیدنايارب  یبلاق  ار  نآ  مادک  ره  نارگید  سکرامو و  لگهو  هدش  هتفرگ 
یتسیزمه عون  ود   - 3 دنتسه ؛ يذغاک  ربب  خیرات  نیعجترم  هیلک  مسیلایرپما و  ؛2- وئام خرس  هچباتک   - 1 دیناوخب : ار  ریز  بتک  امتح  اجنیا 

، نآ هدیا  هدش و  هتـشون  ناگرزابسدنهم  هدش  یط  هار  باتک  یپ  رد  رثانیا ، تشذگ ، هک  هنوگ  نامه  ( 19 .) داضتم یلک  هب  زیمآتملاسم 
هار دـسرب . ءایبنا  هار  هب  دـیاب  دوخ  تیاهن  رد  یملع ) هار   ) رـشب هار  رتهداسنابز  هب  : « تسا نیا  هدـمآ ، باتک  هحفـص 2  رد  هک  هنوگ  نامه 

رشب نامز  لوط  رد  هک  میقتسم  ریغ  تسا  یهار  ملع ، هار  تسا و  هدیدرگ  ذخایلـصا  عبنم  زا  امیقتـسم  قیاقح  نآ  رد  هک  تسا  یهار  ءایبنا 
بیترت نیدب  دیآ ». لیان  لماک  ءایبنا  هار  هب  دناوتیم  تیاهنیب  نامز  زا  سپ  طقفرـشب  تسا ، یهانتمان  دوجو  هک  اجنآ  زا  دسریم و  نآ  هب 
نیودت رثا  نیموس  دـنزیم . دـنویپ  یبرجت  ملع  مه  نآ  ملع  موهفم  اب  ار  نآ  یعونهب  اما  دوشیم ؛ هداد  رابتعا  ءایبنا  هار  هب  هک  لاح  نیع  رد 

نآ نیودترد  یتسیسکرام  شنیب  هک  دوب  يراثآ  زا  زین  باتک  نیا  تسا . ( – 20) تسودنهیم یلع  راک  لماکت –  باتک  نامزاس ، رد  هدش 
رد هک  دوبناـمزاس  يداـینب  ياـههیرظن  زا  یکی  نیا  تسا . هدـش  هتـسناد  یکی  لـماکت » هار   » و ادـخ » هار   » باـتک نیا  رد  دوب . رثؤم  تخس 

. دزاسبدـحوم کی  مه  وئام  سکرام و  زا  ات  درکیم  شالت  دوب ، مسیـسکرام  هتفیـش  الوصا  هک  نامزاس  دـمآیم . راک  هب  مه  رفک  فیرعت 
رب ماگادـخ  هار  رد  مه  وئام  سکرام و  تسا ، لماکت  هار  نامه  ادـخ  هار  رگا  دوش . ضوع  نامیا  رفک و  يانعم  ات  دوب  مزال  راـک  نیا  يارب 

هروـس موـس  هـیآ  رد  نینمؤـم  زا  روـظنم  دـسیونیم : ءاـیبنا  هار  رد  داژنفـینح  دــنراذگیم . مدــق  رــشب  لـماکت  هار  رد  نوـچ  دــنرادیم 
نتفرگ رظن  رد  اب  اریز  تسین ؛ نینچ  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، ناملـسم  نینمؤم  روظنم ، هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  لوا  هاـگن  زا  تسیچهیثاـج ؟

مالسالا ریغ  عبتی  نم  و   » هیآ ریـسفت  رد  نینچمه  يو  ( 21 .) دنرادن ادخ  هب  نامیا  هک  دنتسه  یناسک  انمـض  تایآ  نیا  بطاخم  يدعبتایآ 
) لامک هار  هب  يراپسدوخ  یگنهامه و  مالـسا ، زج  هک  ره  دسیونیم : ( 85 نارمع ، لآ  « ) نیرـساخلا نم  ةرخالا  یف  وه  هنم و  لبقینلف  انید 

لـصاح اـهراک  دـشاب ، تیعقاو  اـب  قباـطم  هک  قح  هویـش  هب  زج   ) ددرگن هتفریذـپ  يو  زا  زگره  سپ  دریگ ، شیپ  يرگید  مسر  هار و  ( ینید
لحم هــک  رگید  ياــیند  رد  هژیو  هــب  اــیند و  نــیا  رد  عوــمجم  رد  لــیلحت و  نــیرخآ  رد  تبقاــع ،  ) ترخآ رد  و  دــنرادن ) یماــجرفو 

، هدش هیکت  دـنوادخ  دزن  لوبقم  نید  اهنت  ناونع  هب  مالـسا  نید  ینـشور  هب  هک  ترابع  نیا  رد  ( 22 .) تسا ناراکنایز  زا  تساههتشکورد )
نآ حرش  رگید  ياهاج  رد  هک  یخیرات  مسیلایرتام  هیرظن  قباطم  یعامتجا  لماکت  مه  نآ  لماکت -  هار  ای  لامک  هار  ات  تسا  هدششـشوک 
هار ءایبنا  هار  تخانـش و  هوزج  داژن  فینح  لاس 49  رد  یماظن  هزرابم  عورـش  زا  شیپ  تسرد  دوش . ریـسفت  ادخ  هار  ناونع  هب  ( - 23) هدمآ
رب نوزفا  ( 24 .) دننارذگب رـس  تشپ  ار  شزومآ  ياههرود  رتعیرـس  نامزاس ، نییاپ  ياضعاات  درک  هصالخ  هوزج  کی  رد  ار  لماکت  رـشب و 

داـصتقا یعوـن  ینـشور  هب  هک  دوـب  هداـس  ناـبزهب  داـصتقا  باـتک  یکی  دـیدرگ . هـیهت  زین  رگید  هوزج  باـتک و  نیدـنچ  تشذـگ ، هـچنآ 
. دیدرگ فیلأت  ییاضر  دمحا  یتسرپرـس  تحت  نیـسح  ماما  باتک  دش . هتـشون  هدازيرکـسعدومحم  طسوت  باتک  نیا  دوب . یتسیـسکرام 

مزیمانید باتک  فیلأت  هیامتـسد  بالقنا  زا  دـعب  هک  تشاـگن  یتسیـسکرامتاعلاطم  رب  ياهمدـقم  ناونع  تحت  ياهوزج  زین  نسحم  دـیعس 
ملع  » تخانـش يارب  ـالوا  تشوـن . یتسیـسکرام  راـثآ  هعلاـطم  ترورـضهراب  رد  ار  باـتک  نیا  يو  یناـحور ، نیـسح  هتفگ  هب  دـش . نآرق 

نآرق رتهب  مهف  يارب  ار  ام  اهباتک  نآ  مهف  هک  نیا  موس  و  یخیرات و ... مسیلایرتاملیبق  زا  بتکم  نیا  تبثم  لوصا  ندرمـشرب  ایناث  هزرابم .»
نـسح راک  هوزج ، نیا  دوب . هدمآ  تسد  هب  تسیچ  هزرابم  هوزج  زا  هک  دوب  يریبعتهزرابم  ملع  ( 25 .) دنکیم هدامآ  یمالسا  يژولوئدیا  و 

لاس 47 روبزم  درف  دـمآیم . باـسح  هب  ناـمزاس  یـشزومآ  هوزج  نیتسخن  هک  دوبناـمزاس  رازگداـینب  رفن  هس  هلمج  زا  نیب  کـین  يدـبع 
قیرط زا  اههدوت  هب  نداد  تکرح  رب  دـیکأت  یتسیمروفر و  تازرابم  در  اب  هوزج  نیارد  يو  تفرگ . هراـنک  ناـمزاس  زاو  دـش  تسیـسکرام 

يزکرم ياضعا  زا  یکی  هتفگ  هب  تفرگ . ارف  تسا ، مسیـسکرام  ناـمه  هک  ار  هزراـبمملع  تسیاـبیم  هک  دوب  هدرک  دـیکأت  هناحلـسم  دربن 
طاقن ریاس  ناریا و  رد  نآ  ناگدناشن  تسد  مسیلایرپما و  هیلع  يدـج  هزرابميارب   » هک دوب  نیا  طیارـش  نآ  رد  نامزاس  لیلحت  نیدـهاجم ،
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وشح و زا  ار  مالسا  دیاب  زیچره  زا  لبق  ور  نیا  زا  دشاب ... نیتسار  مالسا  عون  زا  یمالـسا و  يژولوئدیا  کی  رب  ینتبم  هزرابمنیا  تسیابیم 
زا نآ  رب  مکاح  ياهفعـض  لیلد  هب  تیناحور  نونکات  هک  تسا  ياهفیظونیا  درک ... كاپ  هدـش  ضراـع  نآ  رب  هک  ییاـههیاریپ  دـئاوز و 
اذل تسا . هتـشاد  فارحناقیمعت  رد  زین  يزراب  شقن  دوخ  تیلک  رد  میراذگب  رانک  ار  ییانثتـسا  دراوم  رگا  سکعلابو ، هدماین  رب  شاهدهع 

دارفا ار  نآ  رـصانع  هک  تسا  ناملـسم  یبالقنا و  لکـشتم ، نامزاس  ، دیوگ خـساپ  یـساسا  مهم و  هفیظو  نیا  هب  تسا  رداق  هک  ییورین  اهنت 
دناوتیمن نیدهاجمنامزاس  زج  نامزاس ، نیا  دهدیم و  لیکشت  تیمورحم  متس و  هنوگره  دیق  زا  مدرم  يدازآو  مالـسا  هتفیـش  هتخابلد و 

زا ار  هیاریپیب  لیـصا و  مالـسا  دیاب  هک  دوب  دقتعم  یـساساهفیظو ، نیا  ندیناسر  ماجنا  هب  رد  نامزاس  دسیونیم : همادا  رد  يو  ( 26 «.) دشاب
نامزاسدوخ طابنتـسا  هیاپ  رب  هکلب  نیرـسفم ، تاطابنتـسا  ساسا  رب  هن  مه  نآ  هغالبلا و  جهن  يدودحاتو  نآرق  ینعی  نآ ، لالز  همـشچرس 

لوـصا ناـمزاس  دروآ ... تسد  هب  تسا ، زورماهدـیچیپ  طیارـش  رد  میقـس  زا  حیحـص  صیخـشت  هزراـبم و  ملع  هب  زهجم  حالطـصا  هـب  هـک 
يدـه همئا  و  ص )  ) لوسر ترـضح  تمـصع  هب  لئاق  تماما  توبن و  دروم  رد  هک  حیـضوتنیا  اب  تشاد  لوبق  ار  بهذـم  نید و  هناگچنپ 

توکـس هک  لاح  نیع  رد  زین  جع )  ) يدـهم ترـضح  تبیغ  دروم  رد  دـندشیم . هابتـشا  واطخ  راچد  زین  اهنآ  هک  دوب  دـقتعم  هدوبن و  (ع )
هک لاح  نیع  رد  یفـسلف ، رظن  زا  نامزاس  تشادـن ... يداقتعا  نآ  هب  عومجم  رد  نکیل  ، دروآیمن لمع  هب  یثحب  نآ  يور  هدرک و  راـیتخا 

لـصا هلمج  زا  کیتکلاید و  لوصا  الوا  نکیل  درکیم ... در  ار  هدام  رب  حور  مدـقت  ینعیمسیلاـیرتام  لـصا  نیرتمهم  عقاو  رد  لوا و  لـصا 
يدام تکرح  ینعی  یخیرات ، مسیلایرتام  لصا  اـیناث  دادیم و  رارق  لوبق  دروم  کـیتکلایدمسیلایرتام  رظن  دروم  لکـش  ناـمه  هب  ار  داـضت 
نایرج رد  هک  زرابم  لاح  نیع  رد  یتنـس و  نویناحور  هاگن  رگید ، يوس  زا  ( 27 .) تسا یفسلفمسیلایرتام  شریذپ  یقطنم  هجیتن  هک  خیرات 
باسح هب  یتسیـسکرام  يراثآ  ، نیدهاجم کیژولوئدـیا  راثآ  دـندوب ، دـعب  هب  لاـس 50  زا  هژیوـب  هورگ  نـیا  يرکف  ياـهتیلاعفزا  یخرب 

دوخ نانآ  راکفا  لیبق  نیا  هک  ینامز  تسرد  نیدهاجم ، دض  رب  نانآ  هزرابمهب  همادا  رد  دوب . هدش  هدز  اهنآ  رب  تیمالسا  باعل  هک  دمآیم 
رارق مسینینل  - مسیـسکرام ریثأت  تحت  یعون  هب  نانآ  رتشیب  یعامتجا ، یـسایس و  ياهشزومآ  شخب  رد  درک . میهاوخ  هراشا  داد ، ناـشن  ار 

هعلاطم هب  دندش و  انشآ  پچ  ياههشیدنا  اب  شیپ  زا  شیبیتسینومک  ياهبالقنا  زا  یخرب  هبرجت  اب  ندش  انشآ  ترورض  لیلد  هب  هتشاد و 
، هاگـشناد رد  اهیبهذـم  فیعـض  عضوم  ربارب  رد  هدوب و  داـیز  رایـسب  ناـمز ، نآ  رد  يژولوئدـیانیا  هبذاـج  دـنتخادرپ . یتـسینومک  راـثآ 

يرکف ياـههبذاج  اـت  دندیـشیدنایمنیا  هب  تسخن ، نیدـهاجم  دـنک . بـلج  دوـخ  هـب  ار  لاـعف  نایوجـشناد  هجوـت  تسناوـتیم  یتـحارهب 
اهتسیـسکرام اب  ام  قرف  مدیـسرپ : داژنفینح  زا  دیوگیم : یمثیم  دـننک . وجتـسجیمالسا  تارکفت  مالـسا و  رد  یعون  هب  ار  مسیـسکرام 

تیلکاره تسا . هدوب  اهیبهذم  ام  زا  ًالـصا  تکرح  لصا  اباب ، تفگ : میراد . لوبقمه  ام  دـنراد  لوبق  ار  کیتکلاید  لوصا  اهنآ  تسیچ ؟
هب نانآ  شیارگ  دیدرتیب  ( 28 !) تسام لام  کیتکلاید  نیا  درادـن . سکرام  هب  يراکالـصا  درک و  حرطم  ار  تکرح  لصا  ناـنوی  رد  مه 
هب ار  پچ  ياههاگدـید  نآ ، سأر  رد  یعامتجا و  مولع  یتح  نانآ  . درک کیدزن  مسیـسکرام  هب  ار  نامزاس  هک  دوب  یلئاـسم  زا  یکی  ملع ،

دوب ياهلأسم  ینید ، فراعمیتح  یناسنا و  مولع  هزوح  رد  رظن  راهظا  يارب  نتفاـی  هزاـجا  ملع و  تمرح  دـنتفریذپیمیملع . لـئاسم  ناونع 
. دوب هدـش  هتفریذـپ  اـنبمکی  ناونع  هب  دوب ، هدـمآ  رگید  يرامـش  ناـگرزاب و  ياـهباتک  رد  هک  یـسانشمالسا  یعون  رد  نآ  زا  شیپ  هک 

يارب مه  نآ  هزراـبم » ملع   » ناونع تحت  ار  مسیـسکرام  ندوـب  یملع  ناـنآ  دنتـشاذگ . رتوـلج  ناـگرزاب  زا  مدـق  کـی  ناـمزاس ، ياـضعا 
ار هزرابم  نیا  ملع  دندوب و  زیمآرهق  هزرابم  لابند  هب  هک  ارچ  دـنتفریذپ ؛ رگراک  هقبط  يزوریپ  نانآ و  ییورایور  یعامتجا و  تاقبطلیلحت 

ِیتنـس تـیبرت  نوـچ  يور ، ره  هـب  اـما  دـندش . دـنمقالع  مسیــسکرام  هـب  ییارگ ، مـلع  لاـبند  هـب  نیارباـنب  دـنتفاییمن . يدازآ  تـضهنرد 
نیا دننک . داجیا  شیارگ  ود  نایم  یقیفلت  ات  دـندرکیم  شالت  دـندوب ، هدـمآ  راب  يرازاب  یبهذـم  ياههداوناخ  رد  رتشیب  دنتـشادیبهذم و 

تـسرد عقاو ، رد  و  دنتـشونیم . دوخ  رظن  دروـم  ناـمزاس  يارب  هک  دوـب  يدـیدج  يژولوئدـیا  نیودـت  رد  ناـنآ  یلـصا  يژتارتـسا  ، قـیفلت
هعماج تاقبط  هراب  رد  مسیـسکرام  ياههاگدید  شریذپ  دادیم . ناشن  ار  دوخ  ینامز  تسیابیم  هک  دوب  هتفهن  اج  نیمه  رد  یلـصاضقانت 

قلخ نیدهاجمطـسوت  هعماج  تکرح  دنور  لیلحت  رد  لصا  نیرتمهم  یخیرات ، مسیلایرتام  هیرظن  اساساو  دیلوت  هلأسم  اب  نانآ  تابـسانم  و 
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شرگن یـساسا  لوـصا  زا  یکی  رگید  تراـبع  هب  تشادـنیتوافت . نیرتـمک  مسیـسکرام  اـب  ناـنآ  ياههدـیا  شخب ، نیا  رد  عـقاو  رد  دوـب .
لیلحت . دوب هدـش  هئارا  یخیرات  مسیلایرتام  رد  هک  دوب  یـشرگن  ساسا  رب  یعامتجا  تاـقبط  هیرظن  ، دوب هتفریذـپ  ناـمزاس  هک  یتسیـسکرام 

رد يولهپ  میژر  اب  هزرابم  لیلحت  هژیو  هب  و  انبورانب ، ریز  ثحب  یخیرات ، راودا  يدنبمیـسقت  رد  فلتخم  تاـقبط  تکرح  ساـسا  رب  خـیرات 
زیننآرق تایآ  هراب ، نیا  رد  دوب . هدش  هتفریذپ  نامزاس  رد  تسبرد  روط  هب  هک  دوب  یلئاسم  هتسباويزاوژروب ، اب  رگراک  هقبط  هزرابم  بلاق 

رگا دشیم : انعم  نینچ  ضرالا » تدسفل  ضعببمهـضعب  ساّنلا  هللا  ُْعفَد  الول  و   » هیآ هراب  رد  هنومن  يارب  دشیم . هداد  قیبطت  هیرظن  نامه  رب 
ار ناـسنا  مکاـح  هقبط  داـسف   ) نیمز دـشیم  هاـبت  رگید ) هقبط  اـب  ياهقبط   ) رگید هطـساو  هب  ار  مدرم  یـضعب  ادـخ  یفن )  ) ندرک عفد  دوـبن 
(29 .) دوشیم ادـیپ  یبوخ  هبنورد  زا  مه  نآ  یعامتجا و  لـماکت  أـشنم  هیآ  نیا  زا  دراد . تمارک  ناـیناهج  رب  ادـخ  یلو  درکیمضرقنم )

هدـیکچ هک  تخانـش  هوزج  هداـس و  ناـبز  هب  داـصتقا  هوزج  دنتـشون : نینچ  دوـب ، ناـمزاس  دادـترا  ناـیرج  دادـتما  هـک  اـهيراکیپ  اهدـعب 
شکتمحز یبالقنا و  تاقبط  رامثتـسا  یفن  اصخـشم  دـنکیم ، سکعنم  ار  نامزاس  نیا  ياهنامرآ  اههتـساوخ و  يژولوئدـیا ، ، ینیبناـهج
مـسیلایرتام لوـبق  یتـح  و  خـیرات ، تـکرح  نوناـق  ناوـنع  هـب  یتاـقبط  هزراـبم  لوـبق  دادـضا ، هزراـبم  یکیتکلاـید ، نیناوـق  لوـبق  ، هعماـج
ياههاگدید نتفریذـپ  ( 30 .) دراد دـیکأت  دادیم ) طاـبترا  یبهذـم  ینیب  ناـهج  هـب  یلکـش  هـب  ار  اـهنآ  هـک  نـیا  زا  رظن  فرـص  ) یخیراـت

تایعافد رد  دوب . حرطم  الماک  زین  تسخن  نیدـهاجم  نهذ  رد  یتحهک  دوب  یبلطم  بالقنا ، ملع  ای  هزرابم  ملع  ناونع  تحت  یتسیـسکرام 
هک نیا  هب  میژر  ماهتا  ربارب  رد  دوب ، هدـش  فورعم  یتدـیقع  یلع  هب  نامزاسرد  وا  کیژولوئدـیا  ياهراک  رطاـخ  هب  هک  تسود  نهیم  یلع 

یتافالتخا ياراد  یلو  تسا ؛ رامثتسا  وحم  اهيژولوئدیا  كرتشم  هیاپ  تسا : هدمآنینچ  دنراد ، یتسیلایسوس  یکارتشا و  دیاقع  نیدهاجم 
هب لمع )  ) راک جراخ و  يایند  اب  دروخرب  رثا  رد  رـشب  شناد  يروئت و  ملع و  دنریگارفار . نامز  بالقنا » ملع   » دـیاب نویبالقنا  دنتـسه . مه 

يوجر دوعسم  زا  نادنز  رد  مه  يدرونجب  ياقآ  ( 31 .) دنکیم زیوجت  ار  یبالقنا  شور  ودتم  نینچ  ام  نامز  بالقنا  ملع  دـیآیم ... دوجو 
ملع عامتجا و  ملع  تسا ، ملع  مسینینل  مسیـسکرام  ام  رظن  زا  تفگیم : هک  دنکیم  لقننینچ  دوب ، نامزاس  کیژولوئدیا  ياهرداک  زا  هک 

، يراد هیامرـس  کیزیف  ای  یمالـسا  کیزیف  مییوگب  میناوتیمن  ام  درادن . مالـسا  نید و  هبیطبر  کیزیف ، نیناوق  لثم  تسرد  تسا ، هزرابم 
ندرک زاغآ  تخانش »  » نآ زا  ندیشیدنا ، لیبق  نیا  هجیتن  ( 32 .) روط نیمه  مه  مسیسکرام  . دراد ار  شدوخ  نیناوق  تسا و  کیزیف  کیزیف 
هتسه . دوب هتسوپ  کی  هتـسه و  کی  رب  لمتـشم  نامزاس ، یـسانشنید  عقاو  رد  دشاب ؟ تسناوتیم  هچ  ، ندرک ریـسفت  ار  لماکت »  » نینچنیا و 
تیانع دـیمح  هک  نانچ  تسا ؛ هدـنامن  رودفصنم  ياههرهچ  دـید  زا  هک  تسا  ياهتکن  نیا  دوب . یمالـسا  نآ  هتـسوپ  یتسیـسکرام و  نآ 

رد ار  کیتکلاید  مسیلایرتام  ریبعت )  ) اهنآندرب راـکب  زا  مالـسا ) مسیـسکرام و   ) کیژولوئدـیا قیفلت  نیا  رد  ناـنآ  تراـسج  دـسیونیم :
موهفم و نیا  هک  تسا  نیا  دندرک  اهنآ  هکيراک  دیآیم . رب  ع )  ) یلع و  ص )  ) ربمایپ یگدنز  ياهبیشن  زارف و  زا  یضعب  نآرق و  ریسفت 

موهفم ناس  نیدـب  دـنروآ . ناـیم  هب  نآزا  یمـسا  اـساسا  هک  نآ  یب  دـندربیم  راـک  هب  یلیلحت  رازبا  کـی  ناونع  هب  ار  نآ  یعرف  تـالوقم 
هعیبطلا ءاروام  نیا  دیازفایم : يو  دندربیمراکب . شنیرفآ  ساسا  هدـمع و  نیناوق  زا  یکی  ناونع  هب  لماکت  يانعم  هب  شیب  امک  ار  هللاتنس 
نامزاس ( 1 تشون : یپ  ( 33 .) تسین ریخا  رصعلاکیدار  ناناملسم  نیا  هب  رـصحنم  کشیب  ینآرق ، تاحالطـصا  زا  تسادق  علخ  ییادز و 

دوخ يارب  یمان  دادـن ، تسد  زا  تشذـگرد ، نابایخ  رد  رونایـس  فرـصم  رثا  رب  هک  ار  ییاـضر  دـمحا  دوخ ، یناـبرق  نیلوا  هک  یناـمز  اـت 
: دـیرگنب . ) تخانـشیم يدازآ  تضهن  هب  هتـسباو  ناریا  شخبیدازآ  نامزاس  ار  تالیکـشت  نیا  كاواس  ناـمز  نآ  اـت  دوب . هدرکنباـختنا 

یفرعم يدازآ  تضهن  مهم  وضع  کی  ار  ییاضر  میژر  هک  ناـنچمه  ص 146 ) یـشلما ، ینابر  هللا  تیآ  كاواسداا ، تیاور  هب  ماما  نارای 
دندوب و هاگشناد  ناگتخومآشناد  زا  شیاهورین  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  نیدهاجم ، نامزاس  ص309 . سراف ، جیلخ  زارفرب  دیرگنب : درک .

سپس دنارذگ و  زیربت  رد  ار  ناتسریبد  هرود  دلوتم 1317 )  ) داژن فینح  دمحم  ( 2 دشیمنهدید . تردن ، هب  زج  نانآ ، نایم  يرازاب  هبلط و 
نارس يریگتسد  لابند  هب  دیدرگ . انشآ  نسحم  دیعس  اب  اجنآ  رد  دشيدازآتضهن و  دراو  لاس 40  رد  دمآ . جرک  يزرواشک  هدکشناد  هب 
هدامآ دوخ  يدعب  تیلاعف  يارب  ار  هنیمز  ناریا ، شبنج  یـسررباب و  اجنآ ، رد  هداتفا و  نادـنز  هب  یتدـم  يارب  زین  نانآ  لاس 41  رد  تضهن 
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نامزاس دارفا  نیتسخن  رامش  رد  دوب ، جرک  يزرواشک  هدکشناديوجشناد  یناحور  نیسح  تضهن ، هب  هتـسباو  دارفا  زا  رگید  یکی  دندرک .
مان نمـض  دوخ ، ییوجب  رد  ییاجر  دیهـش  هک  تسابلاج  تسویپ . نیدـهاجم  نامزاس  هب  داژن ، فینح  طسوت  يریگوضع  اـب  زین  يو  دوب .

: دـیرگنب دـنکیم . دای  زین  داژن  فینحزا  یناقلاط ، یباحـس و  ناـگرزاب ، ماـن  راـنک  رد  يدازآ ، تضهن  تسخن  ياـههرهچ  یماـسا  زا  ندرب 
فجن رد  یگرزب  سردـم  دـهتجم و  هک  تسا  یلیبدرا  فسوی  ازریم  هللا  تیآ  هداون  يو  ص 573 ) ییاجر ، دیهـش  تیاور ... هب  ماما  نارای 
ناجنز رد  نامیلس  خیش  نسحم ، دیعـس  ردپ  دمآیم . باسح  هب  یناسارخ  دنوخآهللا  تیآ  ناکیدزن  زا  دوب و  هطورـشم  یلاوح  رد  فرـشا ،
هدـمآ نارهت  هب  نازیرگ  تساـخرب و  يو  تموکح  اـب  تف  هب  يو  يروهشیپهلئاـغ  ناـیرج  رد  دوب . رهـش  نیا  نیهجوـم  زا  تشاد و  تماـقا 

تیآ ناشیاین  مان  تبسانم  هب  هداوناخ ، نیا  یگداوناخ  مان  دش . لسوتمو  میقم  ع )  ) میظعلادبع ترضح  مرح  رد  وا ، ینوگنرـس  يارب  یتدم 
طسوت هداوناخ  نیا  یگدنزلاح  حرش  تسا . هدوب  يرـصانهرود  رد  لیبدرا  هطخ  دهتجم  هیقف و  هک  هدش  باختنا  یلیبدرا ، نسحم  ازریم  هللا 

(4 ینـسحلاوبا .) ياقآ  تشاددای  . ) تسا هدـمآیلیبدرا  سدـقم  هرگنک  تاروشنم  تسرهف  رد  نسحم ) دیعـس  ردارب   ) نسحم فسوی  ياقآ 
هدـهع رب  نامزاس  رد  ار  یـسایس  تاوزج  هیهت  راـک  رتشیب  دوب و  کـیدزن  مسیـسکرام  هب  هداـعلا  قوف  رگید  رفن  ود  اـب  هسیاـقم  رد  درف  نیا 
لیلحت نینچ  نارـس ، طسوت  نامزاس  زا  وا  يریگهرانک  دـشیم . دای  يو  زا  رتمک  زین  اهدـعب  تفرگ و  هرانک  نامزاس  زا  رورمهب  يو  تشاد .

لاس رد  امسر  يژولوئدیا  هورگ  ( 5 دریگ . تروص  يرتشیب  ياهراک  هراب  نیا  رد  دیاب  تسا و  فیعـض  کیژولوئدیاظ  هب  نامزاس  هک  دش 
رد يو  تشون . ارلماکت  باتک  تشاد و  ترهـش  یتدیقع  یلع  هب  هک  دوب  تسودنهیم  یلع  نآ  لاعف  دارفا  زا  یکی  هک  دمآ  دـیدپ   1346

نااسرد دعب  هب  لاس 1347  زا  کیژولوئدیا ، هیلوا  نتم  نیودت  زا  سپ  دش . مادعا  نیدهاجم  زا  رگید  يرامـش  هارمه  هب  لاس 51  نیدرورف 
(6 تشاذـگ . هار  نیا  رد  مدـق  درک و  باـختنا  يولهپ  ماـظن  ندرک  طـقاس  يارب  ار  هناحلـسم  دربن  نآ ، یط  هک  دـمآ  شیپ  يژتارتسا  ثحب 

تضهن زا  دیرگنب : ( 8 415 صص 419 -  سراف ، جیلخ  زارفرب  ( 7 داژن . فینح  هدنورپ  زا   557 صص 558 -  ج 3 ، ینیمخ ، ماما  تضهن 
، سراف جیلخ  زارف  رب  ( 10 دوشیم .( يرادهگن  یمالسا  بالقنا  دانسا  زکرم  رد  هک  وا  هدنورپ  زا  ( 9 ص 279 . ج 1 ، نیدهاجم ، ات  يدازآ 

دوب رـصتخم  تخانـش  نیمه  دـش  پاچ  دوب و  سرتسد  رد  هچنآ  هک  تشاد  رـصتخم  نتم  کی  لصفم و  نتم  کی  باتک  نیا  ص 51 11 )
هاگـشناد هب  اهدـعب  دـناوخ و  یگبلط  سرد  اهتدـم  دوب ، دهـشم  رد  دـلوتم 1320  يو  ( 12 دوـب . هدرک  صیخلتار  نآ  یناـحور  دوـخ  هـک 

نامزاس ياهراک  هب  اجنآ  رد  درکیم و  یگدـنز  قارع  رد  اهتدـم  يو  . تسویپ ناـمزاس  هب  داژن  فینح  توعد  هب  تفر  جرک  يزرواـشک 
هب ههام  کی  رفـس  کی  سپ  اما  درکیم . تمو  هدرکدروخرب و  نآ  اب  دش ، حرطم  کیژولوئدـیا  عضاوم  رییغت  ثحب  هک  ینامز  دیـسریم .

رد 14 يو  ص 422 . سراف ، جیلخ  زارفرب  : دیرگنب دوب . هدـش  تسیـسکرام  هتفریذـپ و  ار  رییغت  لماک  روط  هب  دادـغب ، هب  تشگزاب  ناریا و 
زا نادـنز  دـعب د  یکدـنا  دشریگتـسد . دوب  رگراک  هقبط  يدازآ  هار  رد  راکیپ  نامزاس  نارهت  هتیمک  لوؤسم  هک  یلاـح  رد  لاس 60  نمهب 

. تسا دوجوميو  هدنورپ  رد  هک  درک  میظنت  نیقفانم  نامزاس  هیلع  مه  ياهمان  اعدا  دش و  ناملسم  زاب  هدرک  راجزنا  مالعا  شیوخ  هتـشذگ 
نادـنز و رد  يراج  ینارنخـس  ياـههمانرب  رد  اـهراب  تشاد و  راکردـنا  تسد  یگنهرف  لـماوع  اـب  يداـیز  يراـکمه  نادـنز  رد  یناـحور 

طاقن ناتـسدرک و  رد  نارادـساپ  راتـشک  رد  تکراشم  لـیلد  هب  رد 1362/5/22  يو  تخادرپ . دوـخ  هورگ  یـشم  زا  دا  هـب  نویزیولتیتـح 
تیوضع هب  هک  دوـب  یناـسک  زا  زین  تشاد  تیلاـعف  قارع  هیروـس و  رد  هک  ناـمزاس  وـضع  رگید  سانـش  قـح  بارت  . دـیدرگ مادـعا  رگید 

(13 تسا . هدناوخ  ملاعم  يو  دزن   37 لاس 38 -  رد  هک  دندومرف  هدنب  هبیمارگ  ياقآ  هتـشاد و  یگبلطهقباس  بارت  دـمآرد . راکیپ  نامزاس 
دیهش داتسا  یناگدنز  رد  يریس  دیرگنب : نامزاس  هب  تبسن  لاس 56  رد  يرهطم  ياقآ  عضاوم  هراب  رد  ص 315 . کیرات ، يایاوز  دیرگنب :
یلعف دیحوت  نادیم  یکیدزن  رد  هدوب و  یلیبدرا  ياقآ  رایتخا  رد  هک  دـیحوت  نوناک  ص 69 . اجنامه ، دیرگنب : ( 14 76 ،ص 77 -  يرهطم

زین دـیحوت  نوناک  نالوؤسم  زا  یخرب  فرط  زا  تخانـش  ثحب  حرط  اب  تعنامم  ایوگ  دوب . بالقنانویناحور  یغیلبت  زکارم  زا  تشاد ، رارق 
ص 386 16) ج 1 ، يرظتنم ، هللا  تـیآ  تارطاـخ  ( 15 دوش . يریگعـضوم  نیدـهاجمربا  رد  نینچنیا  دنتـسنادیمن  حالـص  هک  تسا  هدوب 
زا داقتنا  اب  ییاج  رد  دلوتم 1314 )  ) نامیپ هللا  بیبح  ( 17 237 ص 238 -  ییاجر ، دیهـش  كاواس ، دانـسا  تیاور  هب  ماما  نارای  دیرگنب :
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همادا رد  نامزاس  ناراذگناینب  هک  نآ  هجیتن  : دسیونیم یتاحیـضوت  زا  سپ  نیدهاجم ، ناگرزاب و  ياههشیدنا  رب  مکاح  یگدزملع  ياضف 
ورملق ود  هب  المع  ار  یتسه  ودنتخادرپلـسا  هعلاطم  هب  هدـش » یط  هار   » هدنـسیون رکفت  بوچراهچ  رد  روصحم  رثأتم و  ـالماک  ناینیـشیپ  هار 
يادتبا  ) تسايدام تیعقاو  کی  ناهج  دنتفگ  دنتسناد ، مکاح  ار  هدام  میراد ، راکورس  نآ  اب  ام  هک  یناهج  رد  دندرک . میسقت  انعم  هدام و 

تـسدهب ار  نآ  یلاهيدـنمنوناق  دروم  ره  رد  میراد  هفیظو  ام  دـنا و  تخانـش  لباق  یملع  شور  اـب  يداـم  ياههدـیدپ  و  لـماکت ) باـتک 
ییادخ هتبلا  دیآیم . تسد  هب  اههدیدپ  یملع  تخانـش  هار  زا  هک  تسا  نامه  تقیقح  مینک ؛ راوتـسا  ساسا  نآ  رب  ار  دوخ  لمع  میروآ و 

یملع ياهيدـنم  نوناق  تسا و  يدام  هک  تسا  ناهج  نیا  اب  طقف  لمع  رد  ام  راکورـس  اما  تسا ؛ هدرک  قلخ  ار  ناهج  نیا  هک  دراددوجو 
دوب مهتم  رگید  يوس  زا  دوخ  ناـمیپ  رتکد  33 ؛  صص 34 -  تخانـش ، شور  رد  یبتکم  ياهیئاسران  ياههشیر  دیرگنب : . تسامح نآ  رب 

یتسیسکرام ياههشیدنا  ریثأت  تحت  یکیتکلاید ، داضت  دننام  یلئاسم  لیلحت  يارب  نآرق  زا  هدافتسا  زین  نآرقتایآ و  یخرب  ریـسفت  رد  هک 
رد دندیدیم ، دوخ  بیقر  ار  نیدهاجم  بالقنا  زا  سپ  هک  زین  اهینامرآ  ( 83 صص 151 -  زرابم ، ناناملسم  هراب  رد  دیرگنب : . ( دراد رارق 
ات تسنآ  یپ  رد  امـش ... تخانـش  هوزج  دـنتفگیم : تخانـش  هوزج  هراب  رد  لاثم  يارب  دـندرکیمحرطم . ار  لئاسم  نیمه  ناـنآ ، زا  داـقتنا 

لیکشت کیتکلاید  لصا  راهچ  ار  روبزم  هوزج  یلصا  نتم  هک  تقیقح  نیا  دهد ... قابطنکرام  ياهيروئت  رب  ار  یمالـسا  ثیداحا  تایآ و 
یلصا هنیمز  ار  یتسیسکرام  ياهيروئت  امش  هک  تسا  نیا  هدنهدناشن  دوخ  ، یمالـسا ثیداحا  نآرق و  تایآ  ار  نآ  ياهیقرواپ  دهدیم و 

ص 50 19) رـشب ، هار  ای  ءایبنا  هار  ( 18 37 ص 38 -  شیپ ،... ااگ  ینمـض . یبنج و  يروما  ار  هغالبلا  جـهن  نآرق و  دـیاهتفرگ و  دوخ  راک 
زا سپ  دوب  يژولودـتم  هک  ار  هورگ  هوزج  نیلوا  : » تسا هتـشون  دوـخ  ياـهییوجزاب  رد  یناـحور  نیـسح  ص 96 20 ) اجنامه ، دـیرگنب :

دوخ طسوت  رـشب  هار  ءایبنا  هار  هوزج  تسودنهیم و  یلع  دیهـش  طسوت  لماکت  هوزج  نآ  زاسپ  مدرک و  نیودـت  نم  هورگ  یعمج  ياهثحب 
نآ دیدج  تروص  هب  دش و  رتلماک  ادـعب  تخانـش  هوزج  هک  دـیازفايرگیدياج  رد  يو  هدـنورپ ) زا  . ) دـیدرگ نیودـت  داژن  فینح  دـیهش 
زا نآ « لماکت  أشنم و  تعیبط ، تایح ،  « باتک هصالخ  زج  يزیچلماکت  هوزج  متـشادن «. یتلاـخد  نآ  تمـسق  نیا  رد  نمهتبلا  هک  دـمآرد 

. تسا هدش  هدافتسا  مه  یسیلگنا  تسیک  رفف ، ناج  » ناسنا ات  ناشکهک  زا   « باتک زا  هنیمز  نیا  رد  تسین . تسیـسکرام  نیـسیروئت  نیراپا ،
یساسا تلع  میناوخیم : نینچ  داژن  فینح  نابز  زا  ءایبنا  هار  باتک  نیمه  رد ص 195  ص 199 23 . ) نامه ، ص 27 22 ) ءایبنا ، هار  ( 21

ياهمتسیس اهنآ  ياج  هب  دنوریم و  لاوز  هب  ور  هنهک  ياهمتـسیس  هک  نیا  وناهج  یلماکت  تکرح  قمع  كرد  تسیچ ؟ يزوریپ  هب  دیما 
 ... میونشیم سکرام  زا  راب  نیلوا  يارب  یملع  رکفت  یفاک  دشر  کینع و  تفرشیپ  رصع  زا  سپ  اهنت  ار  قوف  بلاطم  ریظن  دنیشنیم ...  ون 

ار ناسنا  یـساسا  شقن  هک  نآ  نودـب  سکرام  تسا . رگیدیفـسلف  بتاکم  هب  تبـسن  کسرام  بتکم  تازاـیتما  نیرتمهم  زا  یکی  نیا  و 
ار هنهک  ياهمتـسیس  لاوز  يزوریپ ن  ) تسا رگید  یفـسلف  بتاـکم  هب  سکراـم  بتکم  تازاـیتما  زا  رگید  یکی  مه  نـیا   ( دـنک شوـمارف 

خیرات هک  نیا  نآ  تسامهم و  تقیقح  کی  يواح  هدرک  نایب  ار  نآ  سکرام  هک  یخیرات  مسیلایرتام  هک  نیا  حیـضوت  دـنادیم ...  يربج 
لاح رد  وتشگرب  لباق  ریغ  هتهج ، کی  تسا  یتکرح  عومجم  رد  هکلب  هدوبن  فدـه  تهج و  نودـب  هتورـسیب و  ثداوح  زا  ياهعومجم 

هک دــهدیم  ناــشن  دــنکیم و  رکذ  ار  یخیراــت  مـهم  دــهاوش  قوـف  هـیرظن  تاــبثا  يارب  هـک  تـسا  هدوــب  نـیا  رد  سکراــم  لــماکت 
هدادیم نآ  هب  يدایز  تیمها  وا  هچنآ  سکرام  لوق  هب  دندرگیم و  اهنآ  نیشناج  ون  ياهمتسیس  دنریذپ و  لاوزهنهک  ياهمتـسیسهنوگچ 
هظحـالم دـناهدرک . تبحـص  تاـقوا  یهاـگ  شیب  مک و  تموکح  لاوز  زا  مه  نارگید  لـبیم  لوحت  نیا  ندوـب  يرورـضو  يربـج  تسا 

لماکت قیمع  كرد  عاجترا  لطاب و  تسکـش  قح و  يزوریپ  هب  تبـسن  ناهج  نیتسار  نویبالقنا  هیلک  ناوارف  دیمایلـصا  تلع  هک  دوشیم 
هدنورپ زا  ص 400 25 ) نیدـهاجم ، ات  يدازآ  تضهن  زا  دـیرگنب : ( 24 سا ندـش  قیمع  لاـح  ردشنیب  نیا  هراومه  تسا و  هدوب  خـیرات 

؛ مینک هدافتـسا  رگید  ياهبتکم  توق  طاقن  زا  تسیابیم  ام  هک  تسا  هدمآ  هتکن  نیا  حرـش  باتک  نیا  همدقم  رد  یناحور 2/15 . نیسح 
نینچ مان  رییغت  اعقاو  ص 12  نآرق ، مسیمانید  دش . میهاوخ  یعاجترا « عضاوم  راپـسهر  و  هدـنار ، بقع  هب  زین  ام  دوخ   « تروص نیا  ریغرد 

یبالقنا گنهرف   » زا اکره  نامزاس  کیژولوئدیا  نوتم  عون  رد  تسا ! تفگش  نآرق  مزیمانید  هب  یتسیسکرام  تاعلاطم  رب  ياهمدا  ياهوزج 
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رایسب نایب  هبطخ 234  تسا : هدمآ  تخانـش  باتک  رد ص 73  لاثم  يارب  تسا . مسیسکرام  دوصقم  صوصخ  هب  هدشدای ، رـضاح » رـصع 
. درب یپ  بلاطم  نیا  قمع  هب  ناوتیمن  رـضاح  رـصع  یبالقنا  گنهرف  كرد  نودـب  هکدراد  هتـشذگ  تایبرجتزا  هدافتـسا  هب  عجار  یبلاـج 
، نیدهاجم ات  يدازآ  تضهن  زا  ص 47 28 ) نامه ، ( 27 ص 43 . نیدهاجم ، نامزاس  خیرات  رد  یناحور  نیسح  هتشونتسد  زا  لقن  هب  ( 26

هداد هئارا  دـیدجراثآ  یمالـسا و  راثآ  هعلاطم  رد  نامزاس  یلـصا  ياهرداک  یـشزومآ  ياهراک  زا  یحرـش  اـجنآ  رد  يو  ص 340 . ج 1 ،
(31 14 صص 15 -  ناریا ، قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ینورد  تالوحت  رییغت و  دیرگنب : ص 65 30 ) رشب ، هار  ءایبنا  هار  دیرگنب : ( 29 تسا .

مالسا رد  یـسایس  هشیدنا  ص 147 33 ) قفـش ، گنر  هب  یـسم  ص 59 32 ) تاعفادم ، قلخ ، نیدهاجم  نامزاس  هرـشتنم  دانـسا  دـیرگنب :
نیدـهاجم نامزاس  یـسانشزاب  تیناحور  اب  قلخ  نیدـهاجم  هطبار  (- 2  ) قلخ نیدـهاجم  نامزاس  یـسانشزاب   266 صص 267 -  رصاعم ،

ای يدژارت  هبوـبحم  نـسح و  (- 4  ) قلخ نیدـهاجم  نامزاس  یـسانشزاب  قلخ  ناییادـف  اب  تباقر  یماظن و  ياه  تیلاـعف  دـیدشت  (- 3  ) قلخ
www.irdc.ir عبنم : کیژولوئدیا  طاطحنا 

قارع تارابختسا  هرادا  ثعب و  بزح  اب  نیقفانم  هطبار 

تاناکما و هرابرد  نیدهاجم  یسوساج  يدعب ، هلئسم  هدیکچ : يوضر  م. هدنسیون : قارع  تارابختـسا  هرادا  ثعب و  بزح  اب  نیقفانم  هطبار 
زا دندوب  هتسناوت  كرادم ، نیا  ساسا  رب  نانآ  دشیم . بوسحم  نانآ  تیقفوم  راختفا و  نیرتگرزب  هلئسم ، نیا  دوب . ناریا  ياهتسه  ۀمانرب 

. دـنیامن باجم  هناـمرحم  تاـعالطا  بسک  يارب  ار  هماـنرب  نیا  رـصانع  زا  یخرب  دـننک و  روبع  ناریا  ياهتـسه  ۀـمانرب  فیعـض  ياـههقلح 
يارب قارع و  رد  طـقف  هن  نیدـهاجم  درکیم . دـیدشت  نآ  دروم  رد  ار  تاـعالطا  ضاـبقنا  هک  دوـب  یتـلع  هتبلا  زین  هماـنرب  نیا  یگدرتـسگ 

ياهتـسه رطخ  هدننکالمرب  ناونعهب  ار  دوخ  ات  دـنداد  ماجنا  يدایز  شالت  زین  اکیرمآ  اپورا و  رد  هکلب  یثعب ، یتینما  یتاعالطا و  نالوئـسم 
یتسردهب هک  قلخ  نیدـهاجم  دـنیامن . یفرعم  یتسیرورت  ياههورگ  تسرهف  زا  جورخ  برغ و  هب  یکیدزن  يارب  بسانم  ینامزاس  ناریا و 

نیا هکنیا  دندش . دلوتم  ۀهد 40  ۀنایم  رد  هک  دنرادهشیر  مجـسنم و  ًاتبـسن  یهورگ  دـناهتفای  ترهـش  نیقفانم  هب  ناریا  مدرم  ةدوت  يوس  زا 
هب هکلب  نایرج ، نیا  یخیرات  یگدرتسگ  طسب و  لیلد  هب  هن  میهدیم ، رارق  ناریا  یـسایس  خـیرات  رد  يواکهشیر  یبایزرا و  دروم  ار  هورگ 

دننک و رظن  یگنهرف  یـسایس و  فارحنا  کی  هب  یخیرات  يدنور  رد  ات  تسا  ناگدـنناوخ  يارب  مزال  يرکف  ۀـچابید  هنیمز و  داجیا  تهج 
هتشاد و روضح  ناریا  یسایس  ۀنحص  رد  ههد  راهچ  دودح  کشیب  نیدهاجم  نامزاس  دنشاب . هتـشاد  يرتنوزفا  يرواد  شجنـس و  تردق 

نیا زا  کیچیه  دیابن  اما  نآ . زا  سپ  لاس  بالقنا و 25  زا  لبق  لاس  هدزناپ  تسا ؛ هدوب  توافتم  یسایس  ماظن  ود  لضعم  فلتخم ، قرط  هب 
سپـس دیجنـس و  درک ، یـسررب  دـیاب  تفرگ . رظن  رد  نامزاس  نادـب  ّضرعت  دـیقنت و  ای  دـیجمت  يارب  یلمحم  ناونعهب  ار  صاـخ  ةرود  ود 
اپورا یهار  روکذـم  هورگ  هک  ینارود  زین  نآ و  زا  سپ  نارود  ای  یمالسا 1357  بالقنا  لبق ، خیرات  زا  معا  یخیرات ، دانـسا  درک . يرواد 

رد روشک ، زا  جورخ  زا  سپ  هلـصافالب  قلخ ، نیدـهاجم  نارـس  اپورا  رد  دـشاب . زاسراک  ریـسم  نیا  رد  دـناوتیم  یگلمج  دـندش ، قارع  و 
ياشگهار دندیشوک  یمالسا  بالقنا  نانمشد  عیسو  ینابیتشپ  اب  نانآ  دنتخادرپ . یمالسا  بالقنا  هیلع  كرحت  تیلاعف و  هب  هسنارف  تختیاپ 

دیدپ بالقنا  ناکرا  رد  یلزلزت  چیه  ناشیا ، زا  ناریا  ناملسم  مدرم  يارچونوچیب  تعاطا  ماما و  روضح  اب  اما  دنـشاب . بالقنا  ینوگنرس 
اهدـص ییاجر و  دیهـش  رنهاب و  رتکد  شنارای و  یتشهب و  رتکد  تداهـش  هلمج  زا  لاس 1360  ناتـسبات  كاندرد  كانلوه و  عیاقو  دماین .
ماـظن یمالـسا و  بـالقنا  زا  عاـفد  هـب  نادـند  گـنچ و  اـب  مدرم  داد و  شیازفا  ار  یموـمع  تیـساسح  تیلوئـسم و  رگید ، راـجفنا  رورت و 

هب دندرک  داجیا  ياهزات  نامزاس  هسنارف ، رد  يرارف  تیـصخش  کهورگ و  دنچ  فالتئا  اب  نیدهاجم  دنتـساخرب . ناریا  یمالـسا  يروهمج 
تـسیب دودح  نیدـهاجم و  یلام  عبانم  تردـق و  ردـصینب ، مان  زج  دوبن  يزیچ  تقیقح  رد  روکذـم ، ياروش  یلم .» تمواقم  ياروش   » مان

. دنتـشادن يرابتعا  نزو و  ًاعومجم  هک  یلاسام و ... هورگ  ای  اهتسیلایـسوس  ای  کیتارکومد  ههبج  ریظن  یلاشوپ  تیـصخش  یلایخ و  هورگ 
ماما یمالسا و  بالقنا  هیلع  ریگارف  گرزب و  يا  ههبج  هک  دنهد  ناشن  دندرک  یعس  يرارف  رادقمیب و  رصانع  نیا  زا  هدافتسا  اب  نیدهاجم 
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یخرب اـکیرمآ و  یتـینما  ياههاگتـسد  اـهنت  دوـبن و  نـینچ  دـنوشیم . مـیژر  يدوباـن  طوقـس و  بجوـم  يدوزهـب  هداد و  لیکـشت  ینیمخ 
، هام دـنچ  تشذـگ  زا  سپ  دـنداد . رارق  نانآ  رایتخا  رد  ار  يدایز  یکیتسجل  یلام و  ياـهکمک  دـندروخ و  بیرف  ییاـپورا  ياـهروشک 

تاـیلمع دـش . فوـطعم  زکرمتم و  یثـعب  نمـشد  تسکـش  رب  زکرمت  هعماـج و  رد  شمارآ  نوکـس و  تمــس  هـب  ناریا  یلخاد  تاـکرحت 
رد ار  يروشحلـس  ۀیحور  یثعب ، زواجتم  نمـشد  هب  موادتم  نیگنـس و  تالمح  اب  هارمه  رهـشمرخ ، يدازآ  سدقملاتیب و  سدقلاقیرط و 

رظتنم هکنانآ  دوب ! لئاسم  نیا  رظان  ناتـسگنرف  رد  یلم  تمواقم  ياروش  درک . مکحم  نادنچ  دص  ار  بالقنا  ياههیاپ  نادـنچ و  ود  ناریا 
ياهلمحم دـیابیم  الاح  دـندوب  هداد  ناشنارادفرط  هب  هام ، هس  ود  رثکادـح  یط  ار  دوخ  تشگزاب  لوق  دـندوب و  ماـظن  عیرـس  یـشاپورف 

ندز و گـنا  هـب  تـسد  جـیردتهب  دنتـشاد  راـیتخا  رد  ار  اروـش  تارفن  مزاوـل و  تاـناکما و  تیرثـکا  هـک  نیدـهاجم  دنتـسجیم . ياهزاـت 
رد دـنتخادرپ . كانرطخ  رایـسب  ياهمانرب  ندرک  لابند  هب  دوخ  دـندنار و  یقیرط  هب  ار  کیره  دـندز . رگید  ياههورگ  دارفا و  يزاسكاپ 

ینابایخ و یـسوم  هینارفعز ، رد  یتایلمع  رد  هلمج  زا  دـش و  مدـهنم  ییاسانـش و  یلخاد  يربهر  ياههتـسه  روشک ، لـخاد  رد  ناـمز ، نیا 
نامزاس هبرض ، نیا  دندیسر . تکاله  هب  نامزاس  ياهرداک  نیرتهتـسجرب  زا  یهجوت  لباق  دادعت  اب  هارمه  يوجر ،) رـسمه   ) یعیبر فرـشا 

درک یعـس  درک و  جاودزا  ردـصینب  نسحلاوبا  رتخد  ردـصینب ، هزوریف  اب  دـعب  یتدـم  يوجر  اما  درک . یگرزب  ءالخ  راچد  لـخاد  رد  ار 
ياهداضت دنک و  تکرح  نانآ  نایز  هب  نامز  دش  ببـس  نیدهاجم  یپایپ  ياهتسکـش  دراد . یکیدزن  طباور  ردـصینب  اب  هک  دـهد  ناشن 

يربهر تیزکرم و  ياههمانرب  ارچ  دندیسرپیم  ًامئاد  هدش و  لکشم  هلئسم و  راچد  يدایز  ياضعا  دریگب . ربرد  ار  ناشیا  يرایـسب  ینورد 
نمـشد نیرتگرزب  اب  طباور  شرتسگ  ۀمانرب  هب  تالکـشم ، نیا  هب  خساپ  رد  نیدهاجم  تفاین ؟ ققحت  مادکچیه  دوب و  تسـس  دح  نیا  ات 

هب ار  یقارع  یماظن  یتینما و  ياههاگتسد  اب  هطبار  يراکمه و  یمیدق  ریسم  نانآ  دندروآ . يور  یقارع  یتلود  تاماقم  ینعی  ناریا ، يزرم 
دنویپ تامدقم  نامزاس ، تیزکرم  يربهر  رداک  يوجر و  دوعسم  اب  ناضمر  نیـسای  هط  زیزع و  قراط  رادید  رد  ماجنارـس  دندناسر و  جوا 

یتاعالطا یسایس و  یماظن ، ناربهر  دامتعا  تعرـسهب  قارع ، رد  نیدهاجم  قارع  رد  دندرک . مهارف  ار  هبناجود  تدمینالوط و  يداحتا  و 
زین نایناریا  زا  یهورگ  دننک  تباث  ات  دندوب  دنمزاین  داحتا  نیا  هب  نیـسح ، مادص  اهنآ  سأر  رد  ناربهر و  نیا  دندرک . بلج  ار  روشک  نآ 

اهيذوفن ناسوساج و  نیرتهب  نیدـهاجم  ياضعا  نآ ، رب  هوالع  دنتـسه . نآ  اب  هزراـبم  لاـح  رد  یمالـسا و  يروهمج  تموکح  فلاـخم 
بابرا تسود و  يارب  يراکادـف  تیاهن  اب  نانآ  دـندوب . ناریا  ياهههبج  رد  یلیمحت  گنج  ياههشقن  اـهرامآ و  تاـعالطا و  بسک  يارب 

هک دنداد  ماجنا  یثعب  میژر  شترا  مادص و  يارب  یتامدخ  نانچ  گنج  ياهلاس  رـسارس  رد  دـندرک . تمدـخ  نیـسح  مادـص  ناشدـیدج 
رد نیدـهاجم  هک  ار  ياهتکن  دـندش . لدـب  هناگادـج  هژیو و  شترا  کی  تازیهجت  اهناگداپ و  عیـسو ، تاناکما  اـب  صاـخ  یبطق  هب  دوخ 
اما دیـسر ، نایاپ  هب  گنج  هرخالاب  ۀهد 1360  ياهلاس  نیـسپاو  رد  دوب . گنج  نتفای  نایاپ  دـندوب  هدرکن  كرد  هدـیدن و  دوخ  ۀبـساحم 

نیدهاجم تنحم  نارود  گنج ، نایاپ  زا  سپ  دندرکیم . فیرعت  دوخ  يارب  ياهزات  رتکاراک  ای  دندادیم  سپ  باسح  دـیاب  ای  نیدـهاجم 
همادا یثعب  میژر  يارب  ناریا  لخاد  اهزرم و  رد  یسوساج  نایعیش و  بوکرـس  درُک ، قلخ  ماع  لتق  هب  یگزویرد  ریـسم  رد  نانآ  دش . زاغآ 
غورف  » هب موسوم  تایلمع  رد  ناـنآ  دـشیم . هصـالخ  گـنج  ناـیاپ  رد  ناریا  هب  يرـسارس  ۀـلمح  رد  ناـنآ  ياـهتیلاعف  نیرتمهم  دـنداد .

لمحتم یگرزب  رایـسب  تسکـش  دـش ، ورهبور  داصرم  یـشنکاو  تایلمع  رد  نایناریا  یلم  جیـسب  شترا و  هاپـس ، شنکاو  اب  هک  نادـیواج »
تردق هب  تشگزاب  يارب  ار  نانآ  تاروصت  تالایخ و  نیرخآ  تایلمع ، نیا  دندش . ریگتسد  ای  هتـشک  نانآ  ياضعا  زا  نت  نارازه  دندش و 

زین نیدـهاجم  هب  طوبرم  ياـهناگداپ  اـههاگیاپ و  یخرب  سرافجـیلخ ، لوا  گـنج  تیوک و  هب  قارع  ۀـلمح  زا  سپ  داد . داـب  رب  ناریا  رد 
تعرـسهب نیدـهاجم  دـش  ببـس  دوب  هداد  خر  ردـپ  شوب  نامز  رد  هک  قافتا  نیا  دـش . نارابمب  اهییاکیرمآ  فـالتئا و  ياـهورین  طـسوت 

یناریا نارومأم  ناونعهب  يراـکمه  يرازگتمدـخ و  سپـس  دـنریگ . رارق  ناـهج  ياـهروشک  رثکا  تسرهف  رد  یتسیرورت  یهورگ  ناونعهب 
رطخ هجوتم  ًاددجم  اکیرمآ  ناتـسناغفا ، گنج  زا  سپ  رـسپ و  شوب  نامز  رد  هکنآ  ات  تفرگ  رارق  نیدهاجم  راک  روتـسد  رد  ثعب ، بزح 

هکنانآ دندیتلغ . ورف  ّتلذم  تیاهن  رد  نامز  نیا  رد  نیدـهاجم  درک . لابند  ار  روشک  نآ  لاغـشا  يارب  هدرتسگ  یـشکرکشل  دـش و  قارع 
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ناونعهب تقیقح  رد  دندرکیم ، یفرعم  ناریا  قلخ  ةدیزگرب  روهمجسیئر  ناونعهب  اپورا  رد  ار  ولنادضع  رجق  میرم  يوجر ، مدنچ  رـسمه 
دروآرد ییاکیرمآ  ياهورین  هرصاحم  هب  ار  اهنآ  ياههاگیاپ  قارع ، لاغشا  دندش . راتفرگ  ریقح  ياهلت  رد  نیسحمادص  تلود  ریقح  ةدئاز 

فرشا ناگداپ  رد  یسایس  یماظن و  ياهرداک  ياضعا  يوجر و  هلمج  زا  نانآ ، زا  یعمج  ناشیا ، زا  يریثک  عمج  رارف  ییادج و  زا  سپ  و 
، دوب شدارفا  يوجر و  دوس  هب  هتبلا  ییاکیرمآ ، ياهورین  يوس  زا  هرصاحم  ینعی  هرصاحم ، نیا  دندش . ینادنزهمین  هتفرگ و  رارق  رصح  رد 

ناریا قارع و  ياهتلم  قح  رد  هک  یمیظع  تایانج  لیلد  هب  تفاییم ، تسد  اهنادب  قارع  ینوناق  تلود  ای  اهدرک  نایعیـش و  رگا  هکارچ 
اهنتهن ادتبا ، ات  زاغآ  زا  هورگ  نیا  تشونرس  دراد . هتشاد و  همادا  نانچمه  عضو  نیا  دنتخادرپیم . ناوات  دیاب  تدشهب  دوب  هدزرس  ناشیا  زا 
اههیلب نینچ  راچد  دوخ  هار  شنیزگ  رد  ات  تسا  هزات  ياهلسن  يارب  يدایز  رایسب  ياهتربع  رگناشن  هکلب  ناریا ، رصاعم  خیرات  زا  یشخب 
ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  زا  ًاریخا  هک  اهگرگ  لایرس  تیمها  هب  ناوتیم  تامدقم  نیا  اب  اهگرگ ... دنوشن . ینیگنس  تاهابتشا  و 
دجاو رایـسب  هک  تشاد  يزکرم  ۀتـسه  کی  لایرـس ، نیا  درب . یپ  دیـسر  ناهج  رـسارس  رد  یناریا  بطاخم  اهنویلیم  رظن  هب  دـش و  شخپ 

نارومأـم نارـس و  ناـیم  ياـهوگوتفگ  اهرادـید و  زا  یقارع  تاـماقم  یفخم  يرادربمـلیف  زا  هدشطبــض  تاـعالطا  نآ ، دوـب و  تـیمها 
رگید یخرب  يرواد و  سابع  یچمشیربا ، يدهم  يوجر ، دوعسم  دوب . قارع  ثعب  یتینما  یـسایس و  یماظن ، تاماقم  نارـس و  اب  نیدهاجم 
عاونا هئارا  هب  هتـسشن و  دوخ  ناهدـنامرف  عقاو  رد  نانابزیم و  ربارب  رد  عوضخ  تواخـس و  لامک  اب  اهرادـید  نیا  رد  نیدـهاجم  ياـضعا  زا 
دوجو ثول  زا  نهیم  كاخ  يزاسكاپ  يارب  ام  ناناوج  هک  دادیم  خر  ینامز  رد  تسرد  لـئاسم  نیا  تخادرپیم . تاـعالطا  تامدـخ و 

زا نآ  زا  یکچوک  ياهشخب  هک  یتاعالطا  هب  یبایتسد  دـندیتلغیم . نوخ  كاخ و  هب  هتفر و  نمـشد  گنج  هب  دوجو  ماـمت  اـب  نانمـشد ،
. دوشیم بوسحم  ناریا  یسایس  ياههاگتسد  یتاعالطا و  باحصا  يارب  یگرزب  تیقفوم  دش ، هئارا  اهگرگ  لایرـس  ناگدننکهیهت  يوس 

رادـیب یقارع  نایعیـش  روشک ، نیا  رد  يراج  ياهتنوشخ  اهیماکان و  مغرهب  قارع ، رد  نیـسحمادص  تلود  طوقـس  زا  سپ  هناتخبـشوخ 
نارود رد  اهنآ  زا  يرایسب  هک  قارع ، ناریا و  نایعیش  نایم  هنیرید  ۀطبار  نیمه  دناهتـساخ . اپهب  تیرثکا  ياههتـساوخ  قاقحا  يارب  هدش و 

اب ناریا  تلود  مدرم و  نایم  مکحتـسم  ياهطبار  یندزلاثم و  يداحتا  ات  دـش  ببـس  دـندوب ، نایناریا  ناـمهیم  نیـسحمادص  متـس  گـنج و 
تاـعالطا و یخرب  بسک  بجوم  تّدوـم  یتـسود و  نیمه  دوـش . رارقرب  اـهنآ  یـسایس  نـالاعف  نارکفتم و  ناربـهار و  یقارع و  ناـیعیش 

روضح زونه  اهییاکیرمآ  يوس  زا  هدـشتظافح  ياههاگیاپ  رد  نیدـهاجم  هکنآ  مغرهب  تسه . هدوب و  ناریا  نافلاخم  دروم  رد  تازایتما 
زین كردم  دنس و  نادب  ناوتیم  هک  اهگرگ ، دنتسم  لایرس  رد  تسا . هدش  رـشتنم  هدمآ و  تسد  هب  راکنا  لباقریغ  دانـسا  نیا  اما  دنراد ،

رد نیدهاجم  شقن  تسخن  تسا . هدش  دیکأت  رتشیب  مهم  رایـسب  روحم  دنچ  رب  تقیقح  رد  تسادیوه و  یبوخهب  هلئـسم  دنچ  درک ، قالطا 
يروهمج تموکح  دـنک و  افیا  گنج  ریـسم  رد  هناـگی  یـشقن  تسا  رداـق  هک  دـنمتردق  راذـگریثأت و  يورین  ناونعهب  قارع  تلود  بیرف 

هک دییوگب  مادص  سیئر  هب  دیوگیم  یقارع  دشرا  ماقم  هب  يوجر  دوعسم  ملیف ، زا  ییاج  رد  دیامن . روتف  فعض و  راچد  ار  ناریا  یمالسا 
ینایرج ار  شهورگ  دوخ و  دیـشوکیم  يوجر  دینکیمن . ادـیپ  نیدـهاجم  نیمه  زا  رتهب  یتسود  اهمجع ، نایم  رد  هن  اهبرع  نایم  رد  هن 
اهیقارع دش . دهاوخ  ناریا  تقو  تموکح  نیشناج  دیدرتیب  هک  دهد  ناشن  ناوارف  ذوفن  تردق و  نشور و  فادها  اب  مجـسنم  هتـسجرب و 

رد دندادیم و  اهنآ  هب  يدایز  تاعالطا  نیدهاجم  دنتفرگیم . رارق  نیدهاجم  ریثأت  تحت  ًاملـسم  اما  دنتـشادن ، ياهدـیچیپ  نهذ  دـنچره 
نیمه رگنایب  دندوب  هتفرگ  قارع  یثعب  تموکح  زا  جیردتهب  هک  یتارایتخا  تاناکما و  مجح  دندرکیم . دـیکأت  دوخ  شقن  رب  ًامئاد  نمض 

یلام و ماظن  بتارمهلـسلس و  ًالقتـسم  دوخ  دـندرکیم و  تفایرد  زین  یتفن  لقتـسم  ياـهکمک  یتح  اـهنآ  تسا . هدرتسگ  بیرف  ریثأـت و 
هن رما  نیا  اما  نیدـهاجم . رد  اهیثعب  ذوفن  هن  تسا و  قارع  رد  نیدـهاجم  ذوفن  رگنایب  ییاهنتهب  هلئـسم  نیا  دنتـشاد . یماـظن  یتاـعالطا و 
نت رازه  اههد  هرود ، کی  رد  نانآ  تسا ، نانآ  یخیرات  بیجع و  يورژک  تقامح و  رگناشن  هکلب  نیدـهاجم ، تردـق  تبالـص و  رگناـیب 

تـشونرس دندرک . يزاب  نانآ  ناج  تشونرـس و  تیثیح و  هیحور ، اب  یگداسهب  دوب و  ناشرایتخا  رد  هک  دنتـشاد  راداوه  زابرـس و  وضع و 
تامدخ زا  مود  دروم  دنداتفارد . اهماد  نیرتموش  هب  ماجنارـس  دندز و  دنویپ  ناهج  تقو  روتاتکید  نیرتحضتفم  نیرتنمیدـب و  هب  ار  دوخ 
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، طوطخ ةرابرد  هدرک و  بسک  گنج  ياهههبج  زا  هک  تسا  یتاعالطا  تسا ، هدش  هتـسجرب  صخـشم و  اهگرگ  ملیف  رد  هک  نیدـهاجم 
شترا دنـشوک  یم  هلئـسم  قیقد  لیلحت  اب  تاعالطا ، عون  نیا  رد  دـنهدیم . هئارا  ناریا  ناهدـنامرف  تاحیلـست و  اهییاجهباج ، تاکرادـت ،

ار دوخ  ياـهورین  مه  زاـب  هک  دـننک  لـمع  يوـحن  هب  ًانمـض  دـنهد و  تدـعاسم  یناریا  ياـهورین  نتـسکش  مه  رد  هلباـقم و  يارب  ار  قارع 
تاـناکما دـیاش  اـت  دـننایامنب  اـهیقارع  هب  تسه  هچنآ  زا  رتـشیب  ههبج ، ياـهسوساج  ناوـنعهب  ار  دوـخ  ذوـفن  تسه و  هچنآ  زا  رتگرزب 

زا تبقارم  دونـش و  هب  تدـشهب  قارع  تارابختـسا  هک  دـهدیم  ناشن  هتبلا  روکذـم ، تاسلج  یفخم  ياـهملیف  دـننک . تفاـیرد  يرتنوزفا 
ۀـصرع رد  نیدـهاجم  هـک  تفریذـپ  دـیاب  اـما  تـسا . هدـیدیم  مـه  نیــسحمادص  صخــش  ار  اـهملیف  ًـالامتحا  هـتخادرپیم و  نیدـهاجم 

. دندرکیم لمع  اهیثعب  زا  رتهدیچیپ  ًالامتحا  دندوب و  رادروخرب  یعیـسو  ۀبرجت  هنیرید و  ۀقباس  زا  یلخاد  تاعالطا  ظفح  يراکیفخم و 
هدش راتفرگ  یهابت  تنایخ و  یکیرات و  ۀطرو  رد  هتفر و  اطخ  هب  داینب  زا  يژتارتسا و  رد  ًاساسا  هک  دهدیم  ناشن  كردم  رادـقم  نیا  یلو 
نانآ تیقفوم  راختفا و  نیرتگرزب  هلئـسم ، نیا  دوب . ناریا  ياهتـسه  ۀمانرب  تاناکما و  هرابرد  نیدهاجم  یـسوساج  يدعب ، هلئـسم  دندوب .

رـصانع زا  یخرب  دننک و  روبع  ناریا  ياهتـسه  ۀمانرب  فیعـض  ياههقلح  زا  دندوب  هتـسناوت  كرادم ، نیا  ساسا  رب  نانآ  دـشیم . بوسحم 
دروم رد  ار  تاعالطا  ضابقنا  هک  دوب  یتلع  هتبلا  زین  همانرب  نیا  یگدرتسگ  دـنیامن . باجم  هنامرحم  تاـعالطا  بسک  يارب  ار  هماـنرب  نیا 
يدایز شالت  زین  اکیرمآ  اـپورا و  رد  هکلب  یثعب ، یتینما  یتاـعالطا و  نالوئـسم  يارب  قارع و  رد  طـقف  هن  نیدـهاجم  درکیم . دـیدشت  نآ 

تــسرهف زا  جورخ  برغ و  هـب  یکیدزن  يارب  بساـنم  یناـمزاس  ناریا و  ياهتــسه  رطخ  هدـننکالمرب  ناوـنعهب  ار  دوـخ  اـت  دــنداد  ماـجنا 
دـنتفای و تینما  يدودـح  ات  اپورا  رد  داد . رییغت  ار  ناشیا  تشونرـس  یهاتوک  تدـم  تامدـخ ، نیا  دـنیامن . یفرعم  یتسیرورت  ياـههورگ 
رد نانآ  یخیرات  تایانج  زا  یشان  تاراسخ  رانک  رد  تموصخ ، اطخ و  نیا  دندز . ناریا  ياهتسه  ۀمانرب  رکیپ  رب  زین  یمهم  تابرـض  ًانمض 

ةرهچ تخاس و  رتهدیچیپ  يدودـح  ات  ار  ناریا  یـساملپید  ریـسم  زین  ياهتـسه  ۀـمانرب  داعبا  ندـش  نشور  هک  دـنچره  دوب . ناریا  مدرم  قح 
. درک يریگـشیپ  يزودـناهبرجت  اب  یعیاقو  نینچ  رارکت  زا  دـیابیم  اذـهعم  دروآرد . تکرح  هب  هزاـت  یهار  رد  ار  روشک  یـسایس  لقتـسم 
زا زین  ار  رکفماخ  ناناوج  زا  یخرب  هکنیا  دوب و  قارع  رد  یناریا  يارـسا  زا  نیدـهاجم  ییوجزاـب  اـهگرگ ، لایرـس  رد  رگید  مهم  ۀلئـسم 

نیدهاجم ياههاگیاپ  رد  دناهدروخ  ار  نانآ  تاغیلبت  بیرف  هک  نهیم  ناناوج  زا  يدادعت  زین  نونکا  دـندرکیم . بلج  بذـج و  نانآ  نایم 
مادـعا هجنکـش و  سبح ، يراوشد ، راچد  دـندرگزاب  ناریا  هب  رگا  دـننکیم  روصت  نیدـهاجم  تاـغیلبت  ریثأـت  تحت  ناـنآ  دـنراد . روضح 

رد ای  دناهتـشگزاب  ناشیاههداوناخ  شوغآ  هب  هتخیرگ و  ای  دـنراد ، رارق  عیاقو  ناـیرج  رد  هک  ناـنآ  زا  یتیرثکا  هکنآ  لاـح  دـش ، دـنهاوخ 
هارمه هب  نیدـهاجم ، ناربهر  كانلوه  تاراهظا  دـنوش . اهر  نیدـهاجم  نادـنز  زا  دـنناسر و  یمالـسا  نهیم  هب  ار  دوخ  يوحن  هب  دـنددص 

، دـندادیم ماـجنا  یناریا  مواـقم  يارـسا  ناینادـنز و  زا  یخرب  اـب  هـطبار  رد  هـک  يرــشب  تقاـط  قوفاـم  ياههجنکــش  نـشخ و  ياـهراتفر 
دنـشیدنایم و لقتـسم  هک  يدارفا  اب  يریگرد  نافلاخم ، ۀجنکـش  تسا . ناشنانهیممه  اب  ناـنآ  توادـع  زیگنامغ  يارجاـم  زا  ییاـههشوگ 

داوج ینیقی و  دمحم  فابل ، هیدمـص  یـضترم  یفقاوفیرـش ، دیجم  هک  ینامز  دـنکیم . هدـنز  ار  رترود  ياهلاس  دای  نانآ ، نتـشک  یتح 
نامزاس ياضعا  دیدش  ياههجنکش  ریز  نایتشدوه  یضترم  سدنهم  لتق  زین  دندش و  هتشک  هنامولظم  ياهلاس 1353 و 1354  رد  يدیعس 
لمحتم ار  نایثعب  ياهرازآ  جـنر  طقف  هن  یناریا ، يارـسا  ناریا . جراخ  لخاد و  رد  بـالقنا  زا  سپ  هباـشم  دروم  اـههد  روشک و  جراـخ  رد 

ياـهراون رد  هچنآ  هنیمز ، نیا  رد  دـندرکیم . لـمحت  دـیابیم  زین  ار  نیقفاـنم  دوخ ، ناـنابزمه  رتهدـیچیپ  رتنوزف و  رازآ  هکلب  دـندشیم ،
زا یسوساج  زا  رتگرزب  یتح  یهانگ  تسین . ششخب  لباق  هجوچیه  هب  هک  تسا  كانلوه  نانچ  مینیبیم  اهگرگ  لایرـس  زا  هدششخپ 

رتمک هک  دـندرکیم  يراک  ام  نادـنزرف  تسوپ  تشوگ و  ناور و  حور و  اب  نانآ  ناریا . ياهتـسه  يژرنا  میظع  ۀـمانرب  ياشفا  اـی  اـهههبج 
هروس هلجم  : عبنم تسا . نآ  ماجنا  هب  رداق  یناسنا 

نآ اب  ههجاوم  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  راتفر  ردص و  ینب  تامادقا 
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، ریزو تسخن  باختنا  زا  سپ  هدـیکچ : قایا  لزق  نیـسح  نامیا  : هدنـسیون نآ  اب  ههجاوم  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  راتفر  ردـص و  ینب  تامادـقا 
رـس رب  زاغآ  نامه  زا  ییاجر ، باختنا  زا  سپ  دـش . ییاجر  ردـص و  ینب  نایم  یتافالتخا  زورب  بجوم  هک  دوب  هنیباک  نییعت  يدـعب  هلأـسم 

دوجو هب  يدـیدج  تافالتخا  یـساسا  نوناق  رد  ریزو  تسخن  روهمج و  سیئر  تارایتخا  هزوح  ریظن  رگید  لئاسم  یخرب  هنیباک و  باختنا 
یبالقنا دهعت و  تیولوا  رب  ییاجر  یلو  درک ، یم  نایب  هنیباک  يارب  رایعم  نیرت  مهم  ار  دوخ  اب  ارزو  یگنهامه  صصخت و  ردص  ینب  دمآ .

مالعا ینیمخ  ماـما  هب  يا  هماـن  رد  يو ، هب  يداهنـشیپ  يارزو  تسیل  نیلوا  هئارا  زا  سپ  يا  هماـن  رد  ردـص  ینب  درک . یم  يراـشفاپ  ندوب ،
، یبالقنا ناربهر  یبـالقنا ، ره  يزوریپ  زا  سپ  همدـقم : تسا . هدادـن  رارق  رظن  دروم  ار  وا  ياـهرایعم  ارزو ، باـختنا  رد  ریزو  تسخن  درک 

ناربهر یـسایس  نادنمـشیدنا  هاگدـید  زا  دـنیآرب . بالقنا  يراج  دـنور  هب  نداد  ناماسورـس  ینعی  دوخ  یخیراـت  تلاـسر  هدـهع  زا  دـیاب 
نامزاس يارب  یلمع  يراکهار  هئارا  سپس  نیشیپ و  یسایس  راتخاس  ندرب  لاؤس  ریز  لوا  دنتسه . یساسا  تلصخ  ود  دجاو  قفوم ، یبالقنا 

ییادتبا و لاس  ود  یسایس  تالوحت  رب  یلامجا  يرورم  اب  هتفای . لوحت  یسایس  راتخاس  يارب  دیدج  ییوگلا  دوجوم و  یبالقنا  وج  هب  نداد 
یسایس یبهذم و  ربهر  ناونع  هب  ینیمخ  ماما  يربهر  هویـش  رد  ار  روکذم  تلـصخ  ود  ناوت  یم  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  یتایح 

زا بالقنا و  ناگرزب  یتروشم  تارظن  زا  يریگ  هرهب  ربدـت ، حیحـص ، تیریدـم  عقاو  رد  درک . هدـهاشم  یبوخ  هب  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا 
زا سپ  یعیبط  جرم  جره و  زا  شخب ، نامزاس  ياه  ناگرا  اهداهن و  سیسأت  اب  تسیاب  یم  هک  ینامز  رد  ناشیا  دوب . تعاجش  رت  مهم  همه 

هاگداد یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  بالقنا ، ياه  هتیمک  بالقنا ، ياروش  نوچ  ییاهداهن  سیسأت  اب  درک ، یم  يریگولج  یبالقنا  ره 
، یـساسا نوناق  بیوصت  رب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تیبثت  يارب  تسیاب  یم  هک  یماـگنه  درک . مادـقا  تهج  نیا  رد  بـالقنا و ،...  ياـه 
فـالتخا و هنوـگ  ره  هک  یناـمز  رد  درک . لـمع  اتـسار  نیمه  رد  دـیزرو ، یم  رارـصا  سلجم ، يروـهمج و  تساـیر  تاـباختنا  يرازگرب 
نیلوئـسم و تافالتخا ، زورب  ضحم  هب  دـمآ ، یم  رامـش  هب  یمالـسا  بالقنا  میکحت  هار  رد  یتفآ  روشک ، نیلوئـسم  نایم  رد  یگناگدـنچ 
رد ینیمخ  ماـما  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  زین  ردـص  ینب  هنومن  دومن . یم  توـعد  هملک » تدـحو   » هب ًاحالطـصا  ار  یـسایس  ياـه  هورگ 

تـسدب يروهمج  تسایر  تاباختنا  رد  ار  لوا  يأر  تسناوت  ردـص  ینب  هک  ییاـج  رد  درک . لـمع  لکـش  نیرتهب  هب  دوخ ، صاـخ  ناـمز 
یحور قالخا  رد  يروهمج ، تسایر  زا  دعب  لبق و  نیب  ام  ات  داد  رکذت  وا  هب  لاح  نیع  رد  درک و  ذـیفنت  ناتـسرامیب  رد  ار  وا  مکح  دروآ ،

نیا اب  دـیزگرب ، يریزو  تسخن  تسپ  يارب  ار  ینیمخ  دـمحا  دیـس  مالـسالا  تجح  ردـص ، ینب  هک  یماگنه  رد  دوشن . داجیا  یتواـفت  شا 
وا یـسایس  تیافک  مدع  هب  يأر  زین  سلجم  دش و  رود  یمالـسا  بالقنا  یلـصا  فادـها  زا  هک  یماگنه  تیاهن  رد  درک و  تفلاخم  هلأسم 
راک يور  ثعاب  هک  هچنآ  یسررب  نمـض  دوش  یم  شالت  هلاقم  نیا  رد  درک . لزع  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  تسایر  زا  ار  ردص  ینب  داد ،

دروم ردـص ، ینب  هب  طوبرم  تانایرج  تیادـه  هرادا و  رد  ینیمخ  ماما  یتایح  شقن  دـش ، وا  لزع  هب  یهتنم  هک  هچنآ  ردـص و  ینب  ندـمآ 
لیمکت يارب  دوخ ، تالیصحت  زا  یـشخب  ندنارذگ  زا  سپ  ردص  ینب  نسحلاوبا  يروهمج : تسایر  زا  لبق  ردص  ینب  دریگ . رارق  یـسررب 

رد وا  دـمآ . رد  اپورا  رد  یلم  ههبج  تیوضع  هب  لاس 1342  رد  يولهپ ، تموکح  دض  رب  تازرابم  ندـش  هدرتسگ  اب  دـش . اپورا  مزاع  نآ 
زا جراخ  ناملـسم  نایوجـشناد  تالیکـشت  هب  هلمج  زا  داد و  شرتسگ  زین  ارگ  مالـسا  ياه  هورگ  اـب  ار  دوخ  طـباور  جـیردت  هب  لاـح  نیع 

ار يدیحوت » داصتقا   » باتک هلمج  زا  تشاذـگ و  ياج  رب  دوخ  زا  مه  یتافیلأت  اتـسار  نیمه  رد  وا  تسویپ . یمالـسا  ياه  نمجنا  روشک و 
هرظانم اه و  هبحاصم  اـه ، ینارنخـس  رد  ناریا  هب  دورو  زا  سپ  تفرگ . رارق  عطقم  نآ  رد  یهاگـشناد  هعماـج  هجوت  دروم  هک  درک  فیلأـت 

رکفنـشور و لاـح  نیع  رد  ارگ و  مالـسا  يا  هرهچ  ناونع  هب  ار  دوـخ  یهاـتوک  تدـم  یط  هک  يا  هنوـگ  هب  درک  تکرـش  يددـعتم  ياـه 
هدـیا زا  ییاه  هشوگ  فلتخم ، ياه  تیعقوم  اه و  هنحـص  رد  يروهمج ، تسایر  هب  ندیـسر  زا  شیپ  ات  لاح  نیا  اـب  درک . یفرعم  یبـالقنا 

اب دـش ، باـختنا  یـساسا  نوناـق  ناـگربخ  سلجم  رد  نارهت  مدرم  زا  یگدـنیامن  هب  هکنآ  زا  سپ  هلمج  زا  داد . زورب  ار  دوخ  یلـصا  ياـه 
ریخـست زا  سپ  تقوم  تلود  يافعتـسا  لابند  هب  دمآرد و  بالقنا  ياروش  تیوضع  هب  ًادعب  يو  تخادرپ . تفلاخم  هب  هیقف  یلو  تارایتخا 

رد زین  نآ  زا  سپ  دش . هدیزگرب  ییاراد  يداصتقا و  روما  ترازو  نینچمه  هجراخ و  ترازو  تسرپرس  تمـس  هب  اکیرمآ ، یـسوساج  هنال 
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تـسایر نارود  رد  ردـص  ینب  دـش . هدـیزگرب  ناریا  روـهمج  سیئر  نیلوا  ناوـنع  هب  ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  تساـیر  تاـباختنا  نیلوا 
ردص ینب  تسناد . ناریا  یمالـسا  يروهمج  خیرات  رد  عطاقم  نیرت  مهم  زا  یکی  دـیاب  ار  ردـص  ینب  يروهمج  تسایر  نارود  يروهمج :

يدازآ يارب  اـکیرمآ  ياـهراشف  يریگناـگورگ و  هلأـسم  - 1 دوـب : وربور  یتاـیح  هلأـسم  دـنچ  اـب  ندــمآ  راـک  يور  زا  سپ  عوـمجم  رد 
، ناتـسدرک هقطنم  رد  ًاصوصخ  روشک ، رد  یموق  ياه  يریگرد  - 3 یمالـسا ، ياروش  سلجم  هرود  نیلوا  يرازگرب  - 2 دوخ ، ناسوساج 

یسررب اب  ناریا . هیلع  قارع  یلیمحت  گنج  - 6 هنیباک ، ریزو و  تسخن  باختنا  یگنهرف 5 - بالقنا  اه و  هاگـشناد  رد  يریگرد  زورب  - 4
ياهداهن اب  تفلاخم  ای  فذح  تهج  رد  ًامئاد  دوخ  تامادقا  رد  وا  هک  دوش  یم  نشور  قوف ، لئاسم  زا  کیره  صوصخ  رد  يو  درکلمع 

زا تفرگ . یم  شیپ  رد  یبالقنا  ياهورین  اب  توافتم  یعـضاوم  ًابلاغ  قوف  لئاسم  زا  کی  ره  ربارب  رد  ردص  ینب  تسا . هدرک  لمع  یبالقنا 
یم مالعا  یـسوساج  هنال  ریخـست  رد  ماما  طخ  وریپ  نایوجـشناد  تکرح  اب  ار  دوخ  تفلاخم  اهراب  يریگناـگورگ ، هلاـسم  دروم  رد  هلمج 

راـهظا ردـص ، ینب  ندـمآ  راـک  يور  زا  سپ  زین  یبرغ  ياـه  هناـسر  رگید  يوـس  زا  دــناوخ . یم  یطارفا  ار  نایوجــشناد  تـکرح  درک و 
تلود هب  اه  ناگورگ  ندـش  میلـست  رب  یتدـم  زا  سپ  وا  دـنوش . دازآ  رتدوز  ییاکیرمآ  ناسوساج  وا  دوجو  اب  هک  دـندرک  یم  يراودـیما 

اب يور  نیا  زا  دوش و  نشور  سلجم  رد  دیاب  اه  ناگورگ  فیلکت  هک  دـش  روآدای  ردـص ، ینب  هتـساوخ  نیا  ربارب  رد  ماما  هک  درک  دـیکأت 
. دوب سلجم  تاباختنا  يرازگرب  ردص ، ینب  يروهمج  تسایر  نامز  رد  مهم  ياهدادـیور  زا  یکی  درک . تفلاخم  ردـص  ینب  هتـساوخ  نیا 

بالقنا نیدـهاجم  ناـمزاس  یمالـسا و  يروهمج  بزح  نوچ  بـالقنا  رادـفرط  بازحا  هک  يروهمج  تساـیر  تاـباختنا  رد  نیا  زا  شیپ 
لماش زیامتم  هورگ  راهچ  نیب  هک  یتباقر  دوجو  اب  راـب  نیا  دـنروآ ، تسد  هب  یهجوت  لـباق  يزوریپ  دنتـسناوتن  فلتخم  لـیالد  هب  یمالـسا 

ناراداوه لماش  مانمه  ياه  هورگ  زرابم و ؛...  تیناحور  یمالسا ، بالقنا  نیدهاجم  یمالـسا ، يروهمج  بزح  لماش  هفلتؤم  ياه  هورگ 
ياه هورگ  تشاد ، دوجو  ناریا ، قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  يروهمج و  تسایر  اب  مدرم  ياه  يراـکمه  یگنهاـمه و  رتفد  يدازآ ؛ تضهن 

روهمج سیئر  لباقم  حانج  زا  هیقب  یباـختنا ، ناگدـنیامن  زا  رفن  دودح 40  زج  هب  هک  يا  هنوگ  هب  دندروخ . تسکـش  ردـص  ینب  رادـفرط 
دیدرگ ثعاب  هلأسم  نیمه  هک  دروخ  مقر  سلجم  هرود  نیلوا  تاباختنا  رد  ردـص  ینب  يارب  تسکـش  نیلوا  نیاربانب  دـندش . یم  بوسحم 

رد بالقنا  دـض  ياهورین  تاـکرحت  دوب  حرطم  هرود  نیا  رد  هک  یلئاـسم  رگید  زا  دـنکن . نیکمت  سلجم  تارظن  زا  عقاوم  رتشیب  رد  وا  اـت 
نوـچ يدارفا  يربـهر  هب  يراگتـسر ،)  ) يراـگزر ناریا و  ناتـسدرک  تارکوـمد  بزح  هلموـک و  ياـه  هورگ  هـلمج  زا  ناتـسدرک  هـقطنم 

، يزکرم تلود  نداد  ناشن  دمآراکان  ینماان و  داجیا  فده  اب  اه  هورگ  نیا  دوب . يدمام  رانـص  ینیـسح و  نیدلازع  ولمـساق ، نمحرلادبع 
دنچ ره  یهباشم  ثداوح  اه و  يریگرد  هتبلا  دنرادرب . ماگ  یمالـسا  بالقنا  فیعـضت  تهج  رد  يراتخمدوخ ، هناهب  اب  ات  دندوب  شالت  رد 

سراف ناتـسا  قطانم  زا  یخرب  یلزنا و  ردنب  ناتـسزوخ ، ياه  شخب  زا  یخرب  دبنگ ، هقطنم  هلمج  زا  ناریا  طاقن  رگید  رد  یعطقم  ارذـگ و 
ددـعتم ياه  هبحاصم  اه و  ینارنخـس  رد  لئاسم ، نیا  لح  رب  دـیکأت  ياج  هب  ًاـساسا  ردـص  ینب  هک  داد  یم  خر  ییاقـشق  ورـسخ  يربهر  هب 

رد يریگرد  زورب  دـش . یم  نیلوئـسم  نایم  تاـفالتخا  شرتسگ  بجوم  هک  تخادرپ  یم  زیگنارب  فـالتخا  يا و  هیـشاح  ثحاـبم  هب  رتشیب 
يژولوئدیا یشم و  شرتسگ  هعاشا و  يارب  هاگشناد ، طیحم  زا  اه  هورگ  نیا  هدافتسا  ءوس  ارگ و  پچ  ياه  هورگ  کیرحت  هب  اه  هاگـشناد 

اه هاگشناد  یشزومآ  ياه  همانرب  حالصا  فده  اب  یگنهرف  بالقنا  يارب  میمصت  اه و  هاگشناد  تقوم  یلیطعت  هب  ماجنارـس  ناش ، یفارحنا 
نیرت مهم  زا  یکی  دیاش  اما  دیماجنا . هاوخ  تنطلس  هدزبرغ و  رـصانع  زا  اه  هاگـشناد  يزاسکاپ  نینچمه  دوب و  يولهپ  میژر  زا  هدمآرب  هک 
ردـص ینب  يارب  هلأسم  نیا  ینامز  دوب . ریزو  تسخن  باختنا  دوب  هجاوم  نآ  اب  دوخ  يروهمج  تساـیر  نارود  رد  ردـص  ینب  هک  یلئاـسم 

یم لیکـشت  يو  فلاـخم  بازحا  اـه و  هورگ  ار  نآ  تیرثـکا  هک  سلجم  دـعاسم  رظن  تسیاـب  یم  باـختنا  نیا  رد  هک  دـش  یم  رتراوشد 
تجح دهد ، رارق  هدش  ماجنا  لمع  ربارب  رد  ار  سلجم  دناوتب  دوخ  نامگ  هب  هکنیا  يارب  ادتبا  رد  وا  يور  نیا  زا  درک . یم  بلج  زین  دـنداد 

ياضعا درادن  دصق  هک  درک  مالعا  درک و  تفلاخم  هلأسم  نیا  اب  هلصافالب  ماما  هک  درک  باختنا  ار  ماما  دنزرف  ینیمخ  دمحا  دیس  مالسالا 
رد یناشاک  قدصم و  نیب  فالتخا  هبرجت  زورب  زا  يریگولج  ًادعب  ردص ، ینب  هتبلا  دنـشاب . هتـشاد  تلاخد  یتموکح  روما  رد  ناش  هداوناخ 
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زارحا يارب  فلتخم  ياهداهنـشیپ  اب  ًامئاد  نیا  زا  سپ  وا  درک . نایب  دوخ  مادـقا  نیا  هیجوت  رد  ار  تفن  تعنـص  ندـش  یلم  تضهن  ناـیرج 
ات دـش  قفاوت  سلجم  اب  هرخالاب  هکنیا  ات  درک . یم  تفلاـخم  يو ، اـب  هدـش  داهنـشیپ  دارفا  یگنهاـمه  مدـع  هناـهب  هب  يریزو  تسخن  تسپ 

شالت نایم  نیا  رد  ردص  ینب  هتبلا  دشاب . نیفرط  رظن  دروم  هک  دننک  یفرعم  ار  یصاخشا  سلجم ، روهمج و  سیئر  زا  یگدنیامن  هب  یتأیه 
زا سپ  ردـص  ینب  تیاـهن  رد  درک . تفلاـخم  عوـضوم  نیا  اـب  ماـما  هک  دوـش  هفاـضا  تأـیه  نیا  هب  زین  ماـما  فرط  زا  يا  هدـنیامن  اـت  درک 

ریزو ییاجر  یلع  دـمحم  يریزو  تسخن  داهنـشیپ  اب  يریزو ، تسخن  تسپ  يارب  میلـسریم  یفطـصم  دیـس  ریظن  فلتخم  دارفا  اب  تفلاـخم 
ار ییاجر  یمومع  ًاضعب  یـصوصخ و  تاسلج  رد  اهراب  وا  هک  ییاج  اـت  دومن . تقفاوم  ینطاـب ، لـیم  مغر  یلع  تقو ، شرورپ  شزومآ و 

یتاـفالتخا زورب  بجوم  هک  دوب  هنیباـک  نییعت  يدـعب  هلأـسم  ریزو ، تسخن  باـختنا  زا  سپ  تسناد . یم  دوـخ  هب  یلیمحت  يریزو  تسخن 
تارایتخا هزوح  ریظن  رگید  لئاسم  یخرب  هنیباک و  باختنا  رـس  رب  زاغآ  نامه  زا  ییاجر ، باختنا  زا  سپ  دـش . ییاجر  ردـص و  ینب  ناـیم 

مهم ار  دوخ  اب  ارزو  یگنهامه  صـصخت و  ردص  ینب  دمآ . دوجو  هب  يدیدج  تافالتخا  یـساسا  نوناق  رد  ریزو  تسخن  روهمج و  سیئر 
زا سپ  يا  همان  رد  ردـص  ینب  درک . یم  يراشفاپ  ندوب ، یبالقنا  دـهعت و  تیولوا  رب  ییاجر  یلو  درک ، یم  نایب  هنیباـک  يارب  راـیعم  نیرت 

دروم ار  وا  ياهرایعم  ارزو ، باختنا  رد  ریزو  تسخن  درک  مالعا  ینیمخ  ماـما  هب  يا  هماـن  رد  يو ، هب  يداهنـشیپ  يارزو  تسیل  نیلوا  هئارا 
يارب نیلوئسم  نایم  مهافت  راتساوخ  دنک و  تلاخد  روما  هنوگ  نیا  رد  درادن  دصق  دش  روآدای  باوج  رد  زین  ماما  هک  تسا  هدادن  رارق  رظن 

عافد و يارزو  دروم  رد  اهنت  دوب  هدرک  مالعا  ًالبق  هکنیا  اب  ردـص  ینب  رویرهش 59  رد 16  تیاهن  رد  دش . هنیباک  رت  عیرـس  هچ  ره  باختنا 
ناشن دوخ  رویرهش  زور 17  ینارنخس  رد  ردص  ینب  درک . تقفاوم  ییاجر  يداهنشیپ  ریزو  زا 21  رفن  اب 14  طقف  داد ، دهاوخ  رظن  هجراخ 
نارـس شنکاو  نانخـس ، نیا  تسا . هنیباک  هب  یمالـسا  يروهمج  بزح  ياضعا  ًاصوصخ  یبالقنا ، ياهورین  دورو  فلاـخم  ًاـساسا  هک  داد 

رب هنیباـک و  فیغـضت  لـماع  ار  روهمج  سیئر  نانخـس  یتـشهب  یناجنـسفر و  یمـشاه  هلمج  زا  تخیگنارب و  ار  یمالـسا  يروهمج  بزح 
یمالـسا يروهمج  هیلع  یلیمحت  گنج  زاغآ  اب  دـندرک . نایب  تافالتخا ، عفر  يارب  شـالت  رب  ینبم  روهمج  سیئر  یلبق  تادـهعت  فـالخ 

هـصرع نیا  رد  جیردت  هب  دوب ، هدش  بوصنم  زین  حلـسم  ياهورین  لک  هدنامرف  ناونع  هب  ماما  يوس  زا  ًالبق  هک  ردـص  ینب  نسحلاوبا  ناریا ،
هاپـس ياهورین  يداـقتعا  ياـه  هزیگنا  یگداـمآ و  هب  هجوت  اـب  هلمج  زا  داد . زورب  یبـالقنا ، ياـهداهن  اـه و  هورگ  اـب  ار  دوخ  تفلاـخم  زین 
حالس لیلد  نیمه  هب  درک و  یم  تفلاخم  دربن ، هصرع  رد  اهنآ  گنر  رپ  روضح  اب  یماظن ، تایلمع  رد  رت  يدج  تکراشم  يارب  نارادساپ 

رد یماظن  ناهدنامرف  ياهرادشه  تارکذـت و  هب  زین  گنج  زاغآ  زا  شیپ  وا  هتبلا  داد . یمن  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  ار  مزال  یماظن  تاناکما  و 
. درک یمن  هجوت  ناریا ، هب  روشک  نیا  یماظن  هلمح  ناکما  ناریا و  اب  دوخ  ياهزرم  رد  قارع  یماـظن  تاـکرحت  ندوب  يداـعریغ  صوصخ 
هک دوب  یمالـسا  يروهمج  بزح  اب  وا  تافالتخا  تشاد  دوجو  ردـص  ینب  يروهمج  تسایر  نارود  رد  هک  يرگید  مهم  لـئاسم  زا  یکی 

، دوخ يروهمج  تسایر  نارود  لوط  رد  وا  دروآ . تسد  هب  زین  ار  لوا  سلجم  تیرثکا  دوب  هتـسناوت  سلجم ، تاـباختنا  زا  سپ  ًاـصوصخ 
رد فلتخم  ياه  هنوگ  هب  درک و  یم  هلمح  نآ  نارس  هب  دربب ، بزح  نیا  زا  یمان  میقتسم  تروص  هب  هکنیا  نودب  یحیولت  تروص  هب  ًامئاد 

يارب هنیباک ، ریزو و  تسخن  باختنا  ماگنه  هب  ًاصوصخ  مه  يددعتم  ياه  شالت  هکنیا  اب  درک و  یم  تکرح  بزح  نیا  اب  تیدـض  ریـسم 
هار دوخ  نانخس  اب  ردص  ینب  راب  ره  دیماجنین و  يا  هجیتن  هب  اما  تفرگ ، تروص  ردص  ینب  یمالـسا و  يروهمج  بزح  نایم  مهافت  داجیا 
رد دوخ  يروهمج  تساـیر  نارود  یط  ردـص  ینب  نسحلاوبا  نآ : زا  سپ  تـالوحت  دنفسا 1359 و  هعقاو 14  تسب . یم  مهاـفت  نیا  رب  ار 
اب یجیردـت  تسـسگ  یعون  ًامئاد  نآ  یتکرح  ریـس  هک  درک  یم  نایب  ار  دوخ  ياه  هاگدـید  ددـعتم ، تالاقم  اه و  ینارنخـس  اه ، هبحاصم 
ارگ مالـسا  ماما و  طخ  ياه  هورگ  لابق  رد  ار  دوخ  یلـصا  عضاوم  ینارنخـس  نیدنچ  رد  وا  داد . یم  ناشن  ار  ماما  طخ  یبالقنا و  ياهورین 
رد رویرهش 59  زور 17  ینارنخس  دش ، روشک  رد  تافالتخا  دیدشت  ثعاب  هک  ردص  ینب  ینارنخس  نیرت  مهم  نیلوا و  دیاش  درک . راکـشآ 
لاس نامه  ياروشاع  زور  رد  وا  يدـعب  زیگنا  هقرفت  ینارنخـس  تشاد . یپ  رد  ار  يا  هدرتسگ  ياه  شنکاو  هک  دوب  نارهت  يادهـش  نادـیم 
دوخ عضاوم  رارکت  هب  ًاددجم  داشرا ، هینیـسح  رد  زین  دـعب  زور  ود  درک و  هلمح  ًادـیدش  روشک  ییاضق  هاگتـسد  هب  هک  دوب  نابآ  ینعی 28 
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نینچ اب  درک . مهارف  ار  نیلوئـسم  رد  هقرفت  مدرم و  نایم  رد  يدیماان  تابجوم  دوخ  نانخـس  اب  زین  نمهب  زور 22  رد  ًاددجم  يو  تخادرپ .
هاگشناد نمچ  نیمز  رد  قدصم ، رتکد  تشذگرد  درگلاس  تبـسانم  هب  ینانخـس  یط  دنفسا 1359  زور 14  رد  تیاـهن  رد  يا  هنیمز  شیپ 

يا هدرتسگ  ياهدروخو  دز  اه و  يریگرد  زورب  ثعاب  هاگشناد ، رد  رضاح  تیعمج  کیرحت  نمـض  يرادقامچ ، اب  هلباقم  هناهب  هب  نارهت ،
نیمه هک  درک  هلمح  یبالقنا  ياهداهن  زا  یخرب  هب  ًادـیدش  اه  يریگرد  نیا  نمـض  رد  وا  دـش . فارطا  ياه  نابایخ  نارهت و  هاگـشناد  رد 

نیدهاجم نامزاس  ریظن  زین  يرگید  ياه  نامزاس  اه و  هورگ  دش  صخـشم  ًادعب  دش و  بالقنا  دـض  ياه  هورگ  هدافتـسا  ءوس  لماع  هلأسم 
نیا ياه  يریگرد  رد  نافوت  اـه و  تسینومک  هیداـحتا  رگراـک و  هقبط  يدازآ  هار  رد  راـکیپ  ناـمزاس  هدوت ، بزح  ناربجنر ، بزح  قلخ ،

شاشتغا و زورب  رد  هدننک  نییعت  لماع  تفرگ ، تروص  ییاضق  هاگتسد  يوس  زا  ًادعب  هک  یتاقیقحت  رد  لاح  نیا  اب  دنا . هتـشاد  شقن  زور 
هدش هلمح  زین  يداع  مدرم  هب  نایم  نیا  رد  تیاهن  رد  هک  تسا  هدوب  موجه  هلمح و  يارب  روهمج  سیئر  روتسد  رودص  اه ، حرج  برض و 
لاح نیع  رد  دندش و  عیاقو  نیا  رارکت  مدع  نیلماع و  تازاجم  ارجام ، ندش  نشور  راتساوخ  روشک  نیلوئـسم  دادیور ، نیا  زا  سپ  تسا .

مالعا ینارنخس و  نیح  رد  مدرم  هب  یبالقنا  ياهداهن  زا  یخرب  هب  بوسنم  ییاسانـش  ياه  تراک  نداد  ناشن  رد  روهمج  سیئر  تکرح  زا 
تافالتخا شرتسگ  بجوم  نآ ، هیشاح  عیاقو  ینارنخـس و  نیا  لاح  ره  رد  دندرک . فسأت  زاربا  يرادقامچ ، هلأسم  رد  اهداهن  نیا  تلاخد 

هب تأیه  نیا  دـش و  تاـفالتخا  هب  یگدیـسر  لوئـسم  ینیمخ  ماـما  يوس  زا  هرفن  هس  یتأـیه  زورون 1360 ، رد  تیاـهن  رد  دـش . روشک  رد 
رت هدرتسگ  اب  فداصم  تأیه  نیا  راک  عورش  اما  دننک . يراددوخ  دوش ، یم  بوشآ  ثعاب  هک  يدراوم  راشتنا  زا  ات  داد  راطخا  اه  همانزور 

ینب دوب . هدش  تابثا  همه  يارب  نامز  نآ  ات  یمالـسا  يروهمج  اب  نآ  تفلاخم  هک  دش  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  اب  ردـص  ینب  طباور  ندـش 
، ریزو تسخن  هیلع  يزاسوج  نمـض  قلخ ، نیدهاجم  نامزاس  اب  وسمه  یعـضاوم  رد  روکذـم ، تأیه  بوچراهچ  رد  لمع  ياج  هب  ردـص 

ردص ینب  زیمآ  کیرحت  ياه  ینارنخـس  ددعتم و  ياه  هبحاصم  لاح  نیا  اب  دـش . نارحب  نیا  لح  روظنم  هب  مودـنارفر  يرازگرب  راتـساوخ 
تمـس زا  ار  روهمج  سیئر  شترا ، كرتشم  داتـس  هب  یمکح  یط  ینیمخ  ماما   60 دادرخ خیرات 20  رد  هکنیا  ات  درک . ادـیپ  همادا  نانچمه 

یمالـسا ياروش  سلجم  رد  ردـص  ینب  یـسایس  تیافک  مدـع  حرط  زین  دادرخ  زور 30  رد  تیاهن  رد  درک و  راـنکرب  اوق  لـک  یهدـنامرف 
ماـما يوس  زا  وا  لزع  مکح  زین  ریت  لوا  زور  رد  تفرگ و  رارق  بیوصت  دروم  فلاـخم  يأر  کـی  قفاوم و  يأر  اب 177  دیدرگ و  یسررب 

تسایر زاغآ  زا  هدمآ  شیپ  تانایرج  اب  ینیمخ  ماما  دروخرب  هویش  یسررب  ردص : ینب  اب  ههجاوم  رد  ینیمخ  ماما  راتفر  دش . رداص  ینیمخ 
دوجوم تافالتخا  فلتخم و  لئاسم  رد  تلاخد  مدـع  يارب  ناکما  دـح  ات  ناشیا  شالت  زا  تیاکح  وا ، لزع  نامز  ات  ردـص  ینب  يروهمج 

يراذگاو نینچمه  دوب و  لح  لباق  نیلوئـسم  يوس  زا  هک  یلئاسم  رد  میقتـسم  تلاخد  مدع  یفرط ، یب  ریـسم  رد  هشیمه  ناشیا  دشاب . یم 
زا ناـشیا  دـندید . یمن  بـالقنا  روشک و  دوس  هب  ار  دـنور  همادا  ًاـعقاو  هکنیا  رگم  درک ، یم  تکرح  یمالـسا ، ياروـش  سلجم  هب  لـئاسم 

همانرب ماجنا  تهج  ردص  ینب  يارب  ار  ریـسم  دنا ـ  هدوبن  قفاوم  ردص  ینب  يروهمج  تسایر  اب  هک  دندرک  مالعا  ًادعب  هکنیا  اب  ادتبا ـ  نامه 
ینب تامادقا  دییأت  ینعم  هب  نیا  اما  دندرک . بوصنم  زین  اوق  لک  یهدنامرف  رد  دوخ  یماقم  مئاق  هب  ار  يو  یتح  دنتـشاذگ و  زاب  دوخ  ياه 

، لیلد نیمه  هب  دنهد . روهمج  سیئر  تسد  هب  يا  هناهب  هک  دننک  لمع  يا  هنوگ  هب  دنتـساوخ  یمن  ناشیا  هکلب  دوش ، یمن  بوسحم  ردص 
یگژیو نایب  اب  يددـعتم  نانخـس  یط  هنیباک ، ياضعا  ریزو و  تسخن  باختنا  ماگنه  هب  ًاصوصخ  فلتخم ، ياـه  هناـهب  اـه و  تبـسانم  رد 

بناج زا  یبالقنا  ریغ  دارفا  باختنا  زا  ات  دندومن  یم  شالت  یمالـسا ، بالقنا  طیارـش  اب  بسانتم  هنیباک  ياضعا  ریزو و  تسخن  یلک  ياه 
هب ینیمخ  دمحا  دیـس  مالـسالا  تجح  باختنا  يارب  ردص  ینب  داهنـشیپ  اب  ًاتحارـص  راب  کی  نینچمه  ناشیا  دـننک . يریگولج  ردـص  ینب 
هب دـندرک  یم  یعـس  هک  يدوجو  اب  نیلوئـسم ، نایم  تافالتخا  یخرب  لباقم  رد  نینچمه  ینیمخ  ماما  درک . تفلاخم  يزو ، تسخن  ناونع 

. دندرک یم  توعد  فالتخا  زا  زیهرپ  تدحو و  هب  ار  روشک  نیلوئسم  ًامئاد  دوخ  نانخـس  رد  لاح  نیا  اب  دننکن ، تلاخد  میقتـسم  تروص 
يراددوخ میقتـسم  تلاخد  زا  دنفسا 59  هعقاو 14  زا  سپ  هدـمآ  دوجو  هب  لئاسم  نوچمه  يداح  طیارـش  اـب  ههجاوم  رد  نینچمه  ناـشیا 

ات دنتـساوخ  یم  تأـیه  نیا  رد  دوخ  ناگدـنیامن  زا  لاـح  نیع  رد  دـندرک . راذـگاو  هرفن  هس  ياروش  کـی  هب  ار  عوـضوم  لـح  دـندرک و 
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لاس يادتبا  زا  ردص  ینب  هک  ینز  ماهتا  ياضف  جوا  رد  ماما  ماجنارس  دنناسرب . ناشیا  عالطا  هب  ار  روما  تفرـشیپ  دنور  تامادقا و  شرازگ 
راذـگاو یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  ار  يو  صوصخ  رد  ییاهن  میمـصت  درک و  لزع  اوق  لک  یهدـنامرف  زا  ار  وا  دوب ، هدرک  داـجیا   1360
نیودـت شخب  سانـشراک  قایا ، لزق  نیـسح  نامیا  . * درک لزع  يروهمج  تساـیر  تمـس  زا  ار  وا  زین  سلجم  میمـصت  زا  سپ  دـندومن و 

، نارهت بـالقنا ، دـض  طوقـس  روهظ و  دفـسا 1359 ، مهدراهچ  هلئاـغ  رتشیب - : هعلاـطم  يارب  يداهنـشیپ  عباـنم  زکرم  یـشهوژپ  تنواـعم 
مساق . - 1382 یمالـسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  نارهت ، رورغ ، تسب  نب  نایردـیح ، همطاف  . - 1364 ناریا ، یمالـسا  يروهمج  يرتسگداد 

یـسایس تـالوحت  يزوف ، ییحی  . - 1382 رـصاعم ، خـیرات  یـسانشنایرج  رتفد  مق ، روهمج ، سیئر  کـی  هدـنورپ  یناوخزاـب  شخب ، ناور 
تاراشتنا نارهت ، بالقنا ، یمشاه و  يوضر ، دوعسم  . - 1384 جورع ، رشن  نارهت ، لوا ، دلج  ناریا ، رد  یمالسا  بالقنا  زا  دعب  یعامتجا 

یمالسا ياروش  سلجم  دازشوخ ، ربکا  . - 1378 ریوک ، تاراشتنا  نارهت ، روهمج ، سیئر  نیلوا  رفظم ، داوج  دـمحم  . - 1376 يرهشمه ،
www.irdc.ir عبنم : . 1386 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، لوا ، هرود 

ماما یخیرات  ياوتف  یناطیش و  تایآ  هیضق 

یخیرات مکح  رودص  اب  ینیمخ  ماما  هدـیکچ : نمهب 1386  دهاج 28  يرافغ  میرم  هدنسیون : ماما  یخیرات  ياوتف  یناطیـش و  تایآ  هیـضق 
هب ناراکم  رکم  دـیک و  در  هئطوت و  ندومن  یثنخ  نمـض  داد و  ناشن  ایند  هب  ار  مالـسا  يربهر  تردـق  تبالـص و  باـتک  هدنـسیون  مادـعا 

تاسدـقم و زا  عافد  هدامآ  هک  دنتـسه  وربور  ناملـسم  گرزب و  یتما  ناـمیا  لازیـال  يورین  اـب  هک  دـنامهف  ناـنآ  هب  ار  يا  هتکن  ناـشدوخ 
همدقم توریب  رد  يدشر  هیلعرب  تارهاظت  دش . دهاوخن  لئان  دوخ  موش  فادها  هب  اه  يرـس  هریخ  نیا  اب  رابکتـسا  هدوب و  شیوخ  گنهرف 

ياهـشزرا یفن  روظنم  هب  هراومه  دوخ ،  یگنهرف  یـسایس  يالیتسا  ای  یکیزیف و  روضح  رد  هچ  یمالـسا  ياـهروشک  رد  رابکتـسا  روضح 
ریگمشچ رایـسب  روضح  نیا  یمالـسا  ناریا  رد  تسا .  هدوب  یبرغ  گنهرف  یقرت و  ندمت و  مان  هب  دوخ  ياهـشزرا  دض  لیمحت  یمالـسا و 

يدمحم و بان  مالـسا  هب  تبـسن  مدرم  نیا  قیمع  داقتعا  لوا  دـشاب  هتـشاد  هبنج  ود  برغ  يوس  زا  یهجوت  نینچ  لیلد  دـیاش  تسا .  هدوب 
ياهییاناوت يرکف و  ياهدادعتسا  يالاب  تیفرظ  شوه و  اب  هک  ناریا  یمالسا  هعماج  رد  هعیش  مظعم  تیناحور  تبثم  قیمع و  رایسب  روضح 

ساـسح هقطنم  رد  ناریا  ییاـیفارغج  تیعقوم  مود  دوب  هدرک  داـجیا  ینغ  گـنهرف  ندـمت و  کـی  میظع و  تردـق  کـی  یناریا  موق  یملع 
درک یم  داجیا  يرکف  يداقتنا و  میظع  تردـق  يارب  ار  مزال  ياه  هناوتـشپ  يدام  رظن  زا  هک  زاگ  تفن و  میظع  عبنم  اپورا و  ایـسا و  طابترا 
ملق هب  یناطیـش  تایآ  یناتـساد  باتک  راشتنا  ،ص 4 ) يدمحم بان  مالـسا  اب  یناهج  رابکتـسا  ینمـشد  هولج  نیرتزراب  یناطیـش  تایآ  .) 

فدـه هب  هک  هدوب  حرطم  للملا  نیب  مسینویهـص  یگنهامه  اب  یناهج  مسیلایرپما  رامعتـسا و  دـیدج  هئطوت  کی  ناونع  هب  يدـشر  ناـملس 
ناوج و لسن  نیب  رد  یبهذـم  ياهرواب  يداقتعا و  لزلزت  نینچمه  نیملـسم و  یگنهرف  ینید و  قیاقح  فیرحت  لیـصا و  مالـسا  اـب  هلباـقم 

بالقنا هک  یهلا  يوق  ياهناینب  بوچراهچ و  ندرک  تسس  یمالسا و  ياهروشک  رد  صوصخ  هب  یمالسا  بالقنا  راداوه  مالسا و  قاتشم 
تسا هدش  لابند  یمالـسا  بالقنا  اب  یناهج  رابکتـسا  ياه  تفلاخم  دنور  رد  دیدج  يدنفرت  ناونع  هب  تسا  هدش  انب  نآ  رب  ناریا  یمالـسا 

یمالسا و عماوج  یبهذم  لفاحم  عماجم و  دهعتم ،  نارکفنشور  یملع  یبهذم و  ياه  تیـصخش  ناگرزب و  یمالـسا  تما  نآ  لابق  رد  هک 
هک دـنداد  ناشن  نآ  هب  تبـسن  يدـیدش  شنکاو  هتـساخرب و  يرابکتـسا  هئطوت  نیا  اـب  هلباـقم  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  روشک  هلمج  زا 

ماـما ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ریبک  ربهر  یمالـسا  عطاـق و  يریگ  عضوم  اـهنیا  همه  سأر  رد  اـما  تشاد .  يا  هدرتـسگ  یناـهج و  ساـکعنا 
هئطوت و ندومن  یثنخ  نمض  داد و  ناشن  ایند  هب  ار  مالسا  يربهر  تردق  تبالص و  باتک  هدنسیون  مادعا  یخیرات  مکح  رودص  ینیمخ و 

هدامآ هک  دنتسه  وربور  ناملسم  گرزب و  یتما  نامیا  لازیال  يورین  اب  هک  دنامهف  نانآ  هب  ار  يا  هتکن  ناشدوخ  هب  ناراکم  رکم  دیک و  در 
 ، هدش هنهک  هویش  نیا  دش و  دهاوخن  لئان  دوخ  موش  فادها  هب  اه  يرس  هریخ  نیا  اب  رابکتسا  هدوب و  شیوخ  گنهرف  تاسدقم و  زا  عافد 

نتفای ناـیاپ  زا  سپ  یبرغ  نارگرامعتـسا  مکح ص 45 ) نییبـت  هئطوت و  داـعبا   . ) تسین شیب  حـیبق  مومذـم و  یمادـقا  قفوماـن و  يا  هبرح 
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تیعقوم هتـسناد و  یلخاد  يداـصثقا  یعاـمتجا و  یـسایس ،  ناوارف  تالکـشم  ریگرد  ار  یمالـسا  يروهمج  دوخ  معز  هب  یلیمحت  گـنج 
هبرجت اه  لاس  مغریلع  هک  تخاس  نشور  نانا  يارب  رگید  راب  تکرح  نیا  یلو  دـندرک  یم  لیلحت  لزلزتم  ار  بالقنا  یناـهج  يا و  هقطنم 

دنا هدومنن  كرد  ارنآ  ذوفن  نازیم  يونعم و  تردق  یتسرد  هب  دنا و  هدیدرگ  هابتشا  راچد  یمالـسا  بالقنا  هب  تبـسن  دوخ  ياه  لیلحت  رد 
اهنآ هب  ار  دوخ  ياه  لیلحت  رد  رظن  دـیدجت  يرگنزاب و  موزل  مهم  نیا  میهفت  نمـض  یمالـسا  يروهمج  زا  ناناملـسم  هدرتسگ  تیاـمح  و 

دشاب یم  ترورض  نیا  هب  اهنآ  ندیسر  دیؤم  يدشر  ناملس  يارجام  زا  سپ  ریخا  ياهرانیمـس  اه و  سنارفنک  يرازگرب  دیدرگ و  روآدای 
یمامت تخادـنا و  یناهج  رابکتـسا  ناکرا  رد  هلزلز  يا  هزجعم  نوچ  یمالـسا  بالقنا  هک  ینامز  ( 87 ،ص 86 - یناطیش تایآ  هسیـسد  .) 
بآرب شقن  رگید  یمالـسا  ياهروشک  ناریا و  مدرم  هشیدـنا  یگدـنز و  زا  ییادز  نید  تسایـس و  زا  نید  ییادـج  رد  ار  نانآ  ياه  هشقن 

راکتیانج ياکیرمآ  داد  ناشن  ار  دوخ  ندوب  یحطس  نالطب و  یبارس ،  نوچ  بآم  رکون  نیطالس  هتسباو و  هنارکفنشور  ياه  شالت  درک و 
ددص رد  اددجم  اهنآ ،  رد  یماکان  دوخ و  هدش  شیامزآ  ياه  هشقن  یمامت  ندومزآ  زا  سپ  مسینویهص ،  سیلگنا و  اصوصخ  وا  بانذا  و 

تاـیآ دـنراد (.  ناـما  رد  ییارگ  مالـسا  میظع  جوم  زا  ار  دوخ  بیترت  نیدـب  دـنربب و  لاؤـس  ریز  ار  باـن  یمالـسا  ياـه  شزرا  دـندمآرب 
يدناس یلیخت ،  یناتـساد و  یباتک  ناونع  هب  يدـشر  ناملـس  باتک  راشتنا  اب  باتک  نیا  زا  دـیجمت  تیامح و  ص 5 ) ... نیرتزراب یناطیش 

اب هحفـص (  رب 180  غلاـب  یتاحفـص  رد  هک  هخـسن  نویلیم  مین  کـی و  زا  شیب  يژاریت  اـب  ندـنل  پاـچ  یگتفه  هماـنزور  نیرتفورعم  زمیاـت 
اه هیا  تشاد «  مالعا  نا  هدنسیون  باتک و  نیا  یفرعم  نمض  دیدج  ياهباتک  هژیو  همیمـض  رد  ددرگ  یم  رـشتنم  هبنـشکی  ياهزور  ( مئامض
هب سپـس  و  دیـسر »  دـهاوخن  نا  جوا  هب  ام  رـصع  رد  ینامر  چـیه  هک  ابیز  يرنه  ولبات  کی  نوچمه  تسا  یبدا  راکهاش  کی  یناطیـش  ي 

حرطم سپـس  دـیدج و  نامر  کی  زا  هقباـس  یب  دـیجمت  فیرعت و  عون  نیا  دوب .  هتخادرپ  يدـشر  ناملـس  یگدنـسیون  رنه  ندرک  گرزب 
هزیاج يادـها  اب  نامزمه  مهنا  سیلگنا  هنالاس  یبدا  هزیاج  نیرتهب  تخادرپ  يارب  درف  نیرت  هتـسیاش  ناونع  هب  نا  يرهاظ  هدنـسیون  نتخاس 

ياه هچب  انتراح -» دالوا  مان «  هب  يو  یمیدـق  هصق  رطاـخ  هب   « ظوفحم بیجن   » يرـصم زادرپ  هصق  هب  لـبون  يرـالد  رازه  دـص  دـنچ  یبدا 
کی رودـص  یگنهرف و  هئطؤت  کی  زا  يا  هناشن   ، دراد یناطیـش  ياه  هیا  نوچمه  ياوتحم  یمیهاربا  ناربمیپ  هب  تناها  رد  هک  ام –  لـحم 

راشتنا زا  سپ  ناناملسم  لمعلا  سکع  نیتسخن  ( 16 مکح ص 15 - نییبت  هئطوت و  داعبا   . ) دوب نیطایـش  عمجم  برغ و  زا  دیدج  لوصحم 
ناهج رانک  هشوگ و  زا  یتسینویهـص  لفاحم  ياه  قیوشت  گنهامه و  تاغیلبت  اـب  هارمه  هدرتسگ  حطـس  رد  يدـشر  ناملـس  نهوم  باـتک 

دودحم يارب  یقوقح  یتامادقا  رگید  يوس  زا  دوش و  یم  هداد  نارـشان  هب  ییاهرادشه  ییوس  زا  دزیخ .  یم  رب  نیملـسم  ضارتعا  يادص  ؛
تاـیآ هسیـسد   ) دـنیامن يریگوـلج  رثا  نـیا  راـشتنا  زا  هـک  ددرگ  یم  زاـغا  يدـشر  تیموـکحم  یناطیـش و  تاـیآ  راـشتنا  رــشن و  ندرک 

رد دودـحم  یلیخ  تروص  هب  نینچمه  دـندومن .  اپرب  ناتـسلگنا  رد  باتک  نیا  هیلع  رب  یتارهاظت  زین  سیلگنا  ناناملـسم  ،ص 38 ) یناطیش
یمالـسا روشک  رد  اـما  درکن  داـجیا  یـصاخ  هلئـسم  تشادـن و  ینادـنچ  باـتزاب  هک  تفرگ  تروص  یتاـضارتعا  زین  رگید  طاـقن  یـضعب 

تایآ باتک  راشتنا  یکرتشم  هینایب  رودـص  اب  دابآ  مالـسا  هتـسجرب  نویناحور  زا  نت  جـنپ  یـس و  تفرگ .  يرگید  دـعب  هلئـسم  ناتـسکاپ ، 
زور 23 هک  يزیمآ  ضارتعا  ییامیپهار  رد  ات  دنتـساوخ  يدـنپ  لوار  دابآ و  مالـسا  یلاها  زا  ناـنآ  دـندرک . موکحم  تدـش  هب  ار  یناـطیش 

راشتنا زا  هک  تساوخ  تلود  زا  يا  همانعطق  رودص  اب  نمهب  زور 19  زین  ناتسکاپ  سلجم  نینچمه  دننک .  تکرـش  دوش  یم  رازگرب  نمهب 
مکح ص 187) نییبت  هئطوت و  داعبا  دزاس (.  دراو  سیلگنا  اکیرما و  هیلع  ار  مزال  یـسایس  راشف  دـنک و  يریگولج  یناطیـش  تایآ  باـتک 

شش دش ، هلمح  اکیرما  یگنهرف  زکرم  هب  نآ  یط  تفرگ و  تروص  یناطیش  تایآ  باتک  هیلع  یچارک  رهش  رد  هک  یمیظع  تارهاظت  رد 
رـشن هیلع  یمالـسا  تکرح  نیرتمهم  نیرت و  يدج  تارهاظت  نیا  تفگ  ناوتب  دیاش  دـندش .  حورجم  يدادـعت  دیهـش و  ناناملـسم  زا  رفن 

زا یکدـنا  هاـم  شـش  نیا  لوـط  رد  تخیگنارب .  ار  يداـیز  هجوـت  هک  دوـب  ماـما  ترـضح  يوـس  زا  یعرـش  مکح  رودـص  زا  لـبق  باـتک 
رودص يدشر  ناملـس  هرابرد  ینیمخ  ماما  مکح  نامه ص 188 )  .) دـندوب هدرک  عونمم  ار  باتک  نیا  عیزوت  دورو و  یمالـسا  ياهروشک 
لابند هب  دوب  ارجام  نیا  رد  یفطع  هطقن  یمالسا  يروهمج  يوس  زا  یناطیش  تایآ  باتک  هدنسیون  يدشر  ناملس  ندوب  مدلارودهم  مکح 
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بجر  7 نمهب 1367 /  خـیرات 25  رد  ناـمه 188 )  .) دوب ریظن  مک  هک  داـتفا  هار  هب  برغ  مالـسا و  ناـهج  رد  ییاـغوغ  اوـتف  نیا  رودـص 
هیلا انا  انا هللا و  یناطیـش  تایآ  زیمآ  رفک  باتک  هدنـسیون  يدـشر  ناملـس  لـتق  ياوتف  دـش :  رداـص  ینیمخ  ماـما  يوس  را  مکح  نیا  1409
رشن پاچ و  میظنت و  نارق  ربمایپ و  مالـسا و  هیلع  هک  یناطیـش  تایآ  باتک  فلوم  مناسر  یم  ناهج  رـسارس  رویغ  تلم  عالطا  هب  نوعجار 
نانآ هک  هطقن  ره  رد  ات  میهاوخ  یم  رویغ  ناناملـسم  زا  دنـشاب .  یم  مادعا  هب  موکحم  نآ  ياوتحم  زا  علطم  نیرـشان  نینچمه  تسا ،  هدش 
دوش هتـشک  هار  نیا  رد  سک  ره  دیامن و  نیهوت  نیملـسم  تاسدقمهب  دنکن  تارج  یـسک  رگید  ات  دنیامن  مادـعا  ار  اهنآ  اعیرـس  دـنتفای  ار 

ات دیامن  یفرعم  مدرم  هب  ار  وا  درادن  ار  وا  مادعا  تردق  دوخ  یلو  دراد  باتک  فلوم  هب  یسرتسد  یسک  رگا  انمـض  هللاءاشنا .  تسا  دیهش 
اوتف نیا  ریثأت  ماما ج21 ص 263 )  هفیحص   ) ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  هتاکرب  هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلاو  دسرب .  شلامعا  يازج  هب 

تیامح اب  دـنیآ و  یم  رد  تکرح  هب  هچراپکی  تروص  هب  ناهج  طاقن  ماـمت  رد  یمالـسا  تما  مکح  نیا  رودـص  اـب  ناـهج  ناناملـسم  رد 
تیعونمم يدـشر ،  همکاحم  راتـساوخ  هداد و  ناشن  يرامعتـسا  هسیـسد  نیا  زا  ار  ناشراجزنا  ترفن و  دوخ  یباللقنا  ربهر  مکح  زا  عطاـق 

ماما یخیرات  نامرف  ناس  نیدـب  دنتـشگ .  یهلا  نایدا  ریاـس  یمالـسا و  تاسدـقم  زا  عاـفد  یناطیـش ،  تاـیآ  يروآ  عمج  رـشن و  پاـچ و 
دروآ دیدپ  رفک  اب  فاصم  رد  ملـسم  نیدحوم  يدرایلیم  ياه  هدوت  زا  هدنفوت  یجوم  درک و  راکـشآ  ار  ناملـسم  ياهورین  میظع  لیـسناتپ 

یم رهاظ  رد  هچنآ  زا  رتراد  هشیر  هئطوت  نیا  هک  دندرگ  یم  هجوتم  ناناملسم  دروآرد .  هزرل  هب  ار  رابکتسا  ياه  بطق  يدوجو  ناکرا  هک 
یناطیـش تایآ  حرط  هنیمز  رد  برغ  تاغیلبت  زا  يدیدج  جوم  داجیا  اب  نامزمه  اذل  دبلط . یم  ار  رت  يدج  دروخرب  دـشاب و  دـیاب  دـیامن ، 

شدالگنب و ناتـسکاپ ،  نوچ  ییاهروشک  رد  نآ  رـشن  هب  میمـصت  باتک و  نیا  زا  عافد  ینارنخـس و  داریا  اـه و  ییاـکیرمآ  توعد  اـب  هک 
زکرم لباقم  رد  ار  دوخ  سدـقم  مشخ  هداد و  ناـشن  یعیرـس  شنکاو  ددرگ  یم  زاـغآ  ییایـسآ  ییاـپورا و  رگید  ياـهروشک  زا  يرایـسب 

یم يا  هدـع  ندـش  حورجم  تداهـش و  هب  هک  دـنراذگ  یم  شیامن  هب  دـنه  راگان  يرـس  رد  ناتـسکاپ و  دابآ  مالـسا  رد  اـکیرما  یگنهرف 
ندرک موکحم  نمض  يا  هینایب  راشتنا  اب  ریازجلا  یمالـسا  يالعا  سلجم  ماما  ياوتف  اب  یماگمه  ،ص 39 ) یناطیش تایآ  هسیسد  دماجنا (. 
ياملع ینیمخ و  ماما  هب  باطخ  یمایپ  رد  ریازجلا  یناحور  نیرتگرزب  نونخـس  دمحا  خیـش  دـش .  نآ  هدنـسیون  تازاجم  راتـساوخ  باتک 
ناـمزاس رد  یمالـسا  روشک  ناگدـنیامن 47  ،ص55 ) یناطیـش تایآ  هسیـسد  دـنناوخ (.  لـتقلا  بجاو  دـترم و  ار  يدـشر  ناملـس  ناریا ، 

هب ارنآ  راشتنا  هدناوخ و  زیمآ  رفک  ار  یناطیـش  تایآ  باتک  دنفسا 67  رد  هجراخ  روما  ناریزو  سالجا  نیمهدجه  رد  یمالـسا  سنارفنک 
... نیرتزراب یناطیش  تایآ   .) دومن مالعا  دترم  ارنآ  هدنـسیون  يدشر  نینچمه  تخاس و  موکحم  ناملـسم  تما  تاسدقم  هب  نیهوت  ناونع 
اب باتک  نیا  زا  یتمـسق  رد  بویا  دیعـس  دـش .  رـشتنم  یناطیـش  تایآ  هیلع  برغ " ناطیـش   " ناونع اب  یباتک  زین  ریازجلا  رد  ( 14 ص 13 -
اب ناریا  یماللـسا  بالقنا  ربهر  ینیمخ  هللا  حور  هللا  تیآ  ماـما ،  دـسیون :  یم  هتخادرپ  نآ  زا  لـیلجت  هب  ینیمخ ،  ماـما  ياوتف  لـماک  جرد 

سکع ناـمه ص51 )  .) دـندرک رداـص  ار  اوتف  نیا  دـنازیگنا  یمرب  ناریا  هیلع  ار  برغ  هک  اوتف  نیا  زا  یـشان  تالکـشم  لوبق  تعاـجش و 
زا یناطیـش ، تایآ  باتک  راشتنا  زا  يریگولجتهج  اهروشک  هیلک  يارفـس  هب  يا  همان  لاسرا  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ناریا  ياه  لـمعلا 

هـسیسد دـنزادرپب (.  هیـضق  نییبت  هب  نید  تاسدـقم  هب  تناها  تنایخ و  داعبا  حیـضوت  اب  هک  درک  تساوخرد  یماللـسا  ياهروشک  يارفس 
ات دنتساوخ  يو  زا  کیلوتاک  ياسیلک  سیئر   ، مود لپ  ناژ  پاپ  هب  یمایپ  لاسرا  اب  ناریا  هیاپ  دنلب  تاماقم  زا  يا  هدع  ( 50 یناطیش ، تایآ 

تسا و هدرک  راد  هحیرج  ار  ناملسم  درایلیم  کی  زا  شیب  بلق  یتسار  هب  هک  یناطیـش  تایآ  باتک  پاچ  زا  رتیپ ،  نس  نیـشناج  ناونع  هب 
هک دـیدرگ  تساوخرد  زین  هعمج  همئا  زا  دروآ .  لمع  هب  يریگولج  تسا  هداد  رارق  تناها  دروم  زین  ار  يدوهی  یحیـسم و  نایدا  ناربمایپ 

ناگدنیامن لاس 67  دنفـسا  رخاوا  رد  دنزاس .  هاگآ  شیوخ  هفیظو  هب  تبـسن  ارنانآ  دـنزاس و  انـشآ  عوضوم  یعرـش  داعبا  اب  ار  ناناملـسم 
باتک راشتنا  هلأسم  اب  سلاجملا  نیب  سنارفنک  بساـنم  دروخرب  راتـساوخ  ءاـضما  زا 170  شیب  اـب  يا  هماـن  یط  یمالـسا  ياروش  سلجم 

ییاپورا روشک  دنچ  رادراک  ریفس و  ناریا  هجراخ  روما  ترازو  نامز  نیمه  رد  ص 14 ) ... نیرتزراب یناطیش  تایآ  دندش (. یناطیش  تایآ 
نامه  .) درک ضرتعا  ادیدش  اهنآ  تلود  يریگ  عضوم  هب  درک و  راضحا  دندوب  هدرک  ذاختا  یقطنم  ریغ  عضوم  ماما  ياوتف  هب  تبسن  هک  ار 
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برـض سیلگنا  تلود  هب  يدـشر  ناملـس  عوضوم  زا  سیلگنا  تلود  یلوصا  ریغ  عضوم  رطاـخ  هبزین  یمالـسا  ياروـش  سلجم  ،ص 12 )
رد دنک .  یهاوخرذع  ارجام  نیا  هب  تبسن  دوخ  یلوصا  ریغ  تامادقا  زا  دزادرپب و  دوخ  عضوم  هب  حالطـصا  هب  ات  داد  يا  هتفه  کی  لجالا 

نمض سیلگنا  هجراخ  ریزو  دیامن .  سیلگنا  اب  هطبار  عطق  هب  مادقا  هتفه  کی  فرظ  دیاب  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  تروص  نیا  ریغ 
رطاخ هب  تاراهظا  نیا  نکیل  تسناد  باتک  نیا  تیلوئسم  زا  ادج  ار  دوخ  عوبتم  تلود  دوخ و  یناطیش  تایآ  باتک  راشتنا  زا  فسات  زاربا 

رد ینعی  دنفسا 1367 رد 16  ناریا  یمالسا  يروهمج  هجراخ  ترازو  دوب  ناهج  ناناملسم  زا  ندنل  ینلع  یمسر و  یهاوخرذع  دقاف  هکنآ 
یمالسا يروهمج  تلود  درک .  عطق  سیلگنا  اب  ار  دوخ  یسایس  طباور  امسر  یمالـسا  ياروش  سلجم  يا  هتفه  کی  لجالا  برـض  نایاپ 

رارق یمالـسا  سنارفنک  وضع  ياهروشک  نارـس  هجراخ و  يارزو  راک  روتـسد  رد  یناطیـش  تاـیآ  باـتک  عوضوم  هک  دـش  نآ  راتـساوخ 
رشان دوخ ،  تخس  عضاوم  زا  یمالسا  يروهمج  ندنار  بقع  هیضق و  داعبا  زا  نتـساک  يارب  هدنـسیون  ینیـشن  بقع  نامه ص13 ) دریگ (

روکذـم باتک  هک  یجنر  درد و  زا  ام  میا .  هتـشادن  ار  ناناملـسم  ندـناجنر  دـصق  چـیه  هدنـسیون ،  ام و   " هک درک  مالعا  باتک  یـسیلگنا 
ورشیپ ناگدنسیون  زا  یکی  طسوت  یلایخ  ادیدش  ییارـس  ناتـساد  باتک  کی  یناطیـش  تایآ  راشتنا  میفـسأتم .  یلیخ  هدیدرگ  نآ  بجوم 

،ص یناطیش تایآ  هسیسد   . " تسا ( راوتـسا  دوش ،  یم  بوسحم  یـسارکمد  ياه  هیاپ  زا  یکی  هک  نایب  يدازآ  لصا  ساسا  رب  تسایند و 
رـس هب  هاگیفخم  رد  هک  وا  دوش ،  هدیـشخب  هبوت  تروص  رد  يدشر  ناملـس  تسا  نکمم  هک  بلطم  نیا  حرط  لابند  هب  یتدـم  زا  سپ  ( 51
نم نامر  راـشتنا  زا  یتسار  هب  طاـقن  زا  يرایـسب  رد  ناناملـسم  هک  منک  یم  كرد  نم   : " درک یهاوخرذـع  ناناملـسم  زارگید  راـب  درب  یم 
نم نامر  مفـسأتم .  هدرک  راد  هحیرج  ار  مالـسا  قداص  نیتسار و  ناوریپ  تاساسحا  باتک ، نیا  راشتنا  هکنیا  زا  دـنا و  هدـش  رطاـخ  هدرزآ 

رد ینیمخ  ماما  رتفد  هیعـالطا  ( 52 نامه ص 51 -  . ") تسا هدوبن  مالـسا  هیلع  هلمح  زگره  نم  تین  تسا .  مالـسا  زا  یلایخ  لودـع  کـی 
هک یتاعیاش  بلطم و  نیا  هب  خساپ  رد  بجر 1409 )  11  ) نمهب 1367 خیرات 29  رد  تاعیاش  بیذکت  يدشر و  ناملس  لتق  بوجو  دروم 

یهورگ ياـه  هناـسر  : ( درک رداـص  نومـضم  نیا  هـب  يا  هیعـالطا  ینیمخ  ماـمارتفد   ، دوـب هداـتفا  هار  هـب  يدـشر  مادـعا  مـکح  رییغت  يارب 
مکح دنک  هبوت  یناطیش  تایآ  باتک  هدنسیون  رگا  هک  دنهد  یم  تبسن  یمالسا  يروهمج  ماظن  نیلوئسم  هب  غورد  هب  یجراخ  يرامعتـسا 
هبوت رگا  يدشر  ناملـس  ددرگ .  یم  بیذکت  دص  رد  دص  عوضوم  نیا  دندومرف (: هلظ  دـم  ینیمخ  ماما  ددرگ .  یم  وغل  وا  هرابرد  مادـعا 

دنادرگ لصاو  كرد  هب  ار  وا  ات  دریگ  راک  هب  ار  دوخ  مه  یمامت  لاـم  ناـج و  اـب  تسا  بجاو  ناملـسم  ره  رب  ددرگ  ناـمز  دـهاز  دـنک و 
وا ناناملسم  زا  رتعیرس  ات  دشاب  هتـشاد  ار  نیا  تردق  ددرگ و  علطم  وا  ناکم  زا  یناملـسم  ریغ  رگا  دندرک (:  هفاضا  ینیمخ  ماما  ترـضح  (

هفیحـص دنزادرپب (.  وا  هب  لمع  دزم  ای  هزیاج و  ناونع  هب  دهاوخ  یم  لمع  نیا  لابق  رد  ار  هچنآ  تسا  بجاو  ناناملـسم  رب  دنک ،  مادعا  ار 
لتق هب  ار  يدشر  ناملس  هک  یناسک  يارب  تفرگ  میمصت  دادرخ  داینب 15  لاس 1369  رد  يدشر  لتق  هزیاج  شیازفا  ماما ج 21 ص 268 )

دومن رازگرب  نارهت  رد  هام  دنفسا  رد  ار  ینیمخ  ماما  مکح  نییبت  رانیمس  داینب  نیمه  زین  دناسرب و  ربارب  ود  هب  ار  هدش  نییعت  هزیاج  دنناسرب 
هب يدشر  ناملس  لاس  نیا  رد  دوب .  حرطم  مهم  عوضوم  کی  ناونع  هب  نانچمه  وا  لتق  مکح  يدشر و  ناملـس  عوضوم  زین  لاس 70  رد  . 

نیمجرتم زا  یکی   70 لاس نیمه  رد  دومن .  بجعت  راهظا  دوب  هدـشن  هناوید  هکنیا  زا  دـش و  سأـی  راـچد  تخاـب و  ار  دوخ  هیحور  تدـش 
هاـم 1372 رذآ  رد  ص 70 ) ... نیرتزراب یناطیـش  تایآ   . ) دـید ار  شلمع  يازـس  دیـسر و  لـتق  هب  ینپاژ  ناـبز  هب  یناطیـش  تاـیآ  باـتک 

عـضوم دندناوخ و  رییغت  لباق  ریغ  ار  يدشر  ناملـس  دادترا  مکح  یمالـسا ،  روشک  ناگدنیامن 47  روضح  اب  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس 
رد ناریا  تلود  تلم و  عضاوم  زا  اددجم  زین  اتراکاج  رد  لاس 1375  رد  دنتسناد و  مالسا  ناهج  همه  هب  طوبرم  ار  باتک  نیا  هیلع  يریگ 
" نمدر شوب "و"   " نوچ ییاکیرما  تاـماقم  اوتف  نیا  ربارب  رد  برغ  لـمعلا  سکع  نامه 47 )  ) دومن تیامح  يدشر  ناملـس  هلأسم  لابق 

ناریا رد  یلخاد  تاـفالتخا  دوجو  لـیلد  ارنآ  دـندرک و  فیـصوت  ندـمتم  هعماـج  هب  نیهوت  یتـسیرورت و  هنالوئـسم ،  ریغ  ار  ماـما  ياوـتف 
هدنـسیون ناج  ناگدننک  دیدهت  یناطیـش و  تایآ  باتک  زا  كرویوین  ياهکیلوتاک  مظعا  فقـسا  ( 92، یناطیش تایآ  هسیـسد  دندناوخ (. 

دییأت ار  یتسیرورت  تامادـقا  هاگچیه  اهکیلوتاک  لاحنیا  اب  یلو  ملئاق  مارتحا  مالـسا  نید  هب  نیدـقتعم  يارب  هکنیا  اب  تفگ :  درک و  داـقتنا 
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همه رب  تفگ :  مکح  نیا  هیلع  نهوـم  ینارنخـس  یط  زین  ناـملآ  سلجم  یحیـسم  تارکمد  بزح  هدـنیامن  کـی  ( 93 نامه دـننک (.  یمن 
رد  ... درک دروخرب  نآ  اب  تدش  اب  دوشن  موسرم  ماکحا  هنوگنیا  هکنیا  يارب  دنهدب و  یضتقم  خساپ  گرم  روتسد  نیا  هب  هک  تساهروشک 

يرثؤم مادـقا  هکاپورا  ناریا و  ییاوه  هطبار  عطق  دـننام   . دریگ رارق  رظن  دـم  تامادـقا  هنوگ  همه  دـیاب  مکح  نیا  نتفرگ  سپ  يارب  هزرابم 
هب ارنآ  مدع  ای  يدشر  دادترا  صیخـشت  دندرک و  داقتنا  يدشر  هیلع  ماما  ياوتف  زا  ندرا ،  یبهذـم  ناربهر  نامه ص 194 )  .) دوب دهاوخ 

ییاطـسو نورق  یتـسیرورت و  مادـقا  کـی  ار  هر )  ) ماـما مکح  مالـسا  هدروـخ  مسق  نانمـشد  نامه ص 54 )  .) _ دـندومن راذـگاو  هاـگداد 
نوخ هب  ناتـسکاپ  دنه و  تارهاظت  يدازآ ،  لماک  تیاعر  اب  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـندناوخ .  هدـیقع  نایب و  يدازآ  ریاغم  ارنآ  ودـندیمان 

رد يدیدش  تشحو  بعر و  ناریا ،  ریذپان  لزلزت  تخس و  عضاوم  ناریا  لابق  رد  یسایس  ياه  لمعلا  سکع  نامه ص 51 )  .) دش هدیشک 
میمـصت نیا  دـیدرگ .  زاغآ  اهتاملپید  یناوخارف  اب  اـپورا  يداـصتقا  هعماـج  يوس  زا  لـمعلا  سکع  نیلوا  درک و  داـجیا  نارگ  هئطوت  بلق 

ماما ياوتف  باتزاب  دنوش .  هدناوخارف  یبرغ  ياپورا  ياهروشک  زا  تروشم  يارب  الباقتم  زین  ناریا  دشرا  ياه  تاملپید  هک  دیدرگ  بجوم 
یم بوسحم  سیلگنا  تلود  هعبت  کی   ، دوخ يدـنه  رابت  مغر  یلع  مادـعا  هب  موکحم  درف  اریز  دوب  اهروشک  ریاـس  زا  شیب  ناتـسلگنا  رد 

نیگنس راشف  اب  دریگ و  تسد  هب  ار  لمع  راکتبا  درک  یعـس  سیلگنا  ادتبا  دوب .  دوخ  هدناشن  تسد  زا  تیامح  لوئـسم  مه  سیلگنا  دش و 
كرتشم رازاب  ياپ  اعیرس  اذل  دیامن  وغل  ار  لتق  مکح  دنک و  ینیشن  بقع  هب  راداو  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  يداصتقا ،  دیدهت  یسایس و 
یمالـسا يروهمج  هیلع  ار  شیوخ  یتاغیلبت  تالمح  نیرتدیدش  اپورا  يداصتقا  هعماج  وضع  روشک  یگنهامه 12  اب  دیـشک و  نایم  هب  ار 

هژیو هب  یناهج  رابکتسا  ینابیتشپ  هب  ار  یتاکرحت  يدشر  ناملـس  لاس 71 و 72  رد  ( 105 نامه 104 -  . ) دومن زاغآ  ینیمخ  ماـما  هژیو  هب 
ناملس زا  توعد  دنک . وغل  یمالسا  يروهمج  هب  راشف  اب  يوحن  هب  ار  وا  مادعا  عوضوم  درک  یعس  رابکتـسا  داد و  ناشن  سیلگنا  اکیرما و 

هب وا  نوچ  ینارودزم  هب  نداد  هیحور  اوزنا و  زا  وا  ندرک  جراخ  فده  رب  هوالع   ، ینارنخس سلاجم  اه ،  ناملراپ  رد  روضح  يارب  يدشر 
ص ... نیرتزراب یناطیش  تایآ  تفرگ (.  یم  تروص  یمالـسا  يروهمج  رب  راشف  وا و  زا  یـسایس  هدافتـسا  رابکتـسا و  يامن  تردق  ناونع 

هرادا اهروشک  نیا  یتاغیلبت  رازبا  یبرغ و  ياپورا  هلیسو  هب  هک  يا  هژوس  لباقم  رد  امومع  قرش  كولب  ياهروشک  قرش  لمعلا  سکع   17
ار يدشر  ناملس  هب  تبسن  گرم  دیدهت  مکح  رودص  زا  زور  زا 17  سپ  ناتسراغلب  اهنت  نایم  نیا  رد  دندرک .  توکس  دش  یم  تیاده  و 

زین یکاولسکچ  روشنم 77  رـشب  قوقح  شبنج  دنیامن .  لوقعم "  یمادقا  ات "  تساوخ  طبریذ  ياه  حانج  مامت  زا  دناوخ و  هدـننک  نارگن 
راهظا باتک  پاچ  زا  تعناـمم  نمـض  يوروش  هسیـسد 131 ) ، یناطیـش تایآ  هسیـسد   . ) درک رداص  يزیمآ  ضارتعا  هیناـیب  دروم  نیا  رد 

نامه  .) دنک یمن  رشتنم  دنک ،  نیهوت  ناهج  رد  تلم  کی  یبهذم  ای  یلم  تاساسحا  هب  هک  ار  يزیچ  لصا ،  کی  ناونع  هب  وکـسم  تشاد 
هجوت اب  ناریا  رد  یبهذم  ربهر  نیرتالاب  ینیمخ  ماما  تفگ "  يدشر  ناملس  هیـضق  اب  طابترا  رد  یـشرازگ  نمـض  سات  يرازگربخ  ( 133
مـالعا زج  يزیچ  تیموـکحم  نیا  و  تشادـن .  تسا ،  هدرک  نیهوـت  مالـسا  هب  هک  يدرم  ندرک  موـکحم  زج  يا  هراـچ  نآرق  تاـمیلعت  هب 
تروص هب  هشقاـنم  نیا  ناـهج  یهورگ  ياـه  هناـسر  رد  هک  درک  رظن  فرـص  هلئـسم  نیا  زا  ناوت  یمن  دوبن .  یبهذـم  ربـهر  کـی  عـضوم 

عافد ناونع  هب  سات  شرازگ  نیا  زا  یبرغ  ياه  هناسر  تسا "  هدـیبلط  هزرابم  هب  ار  برغ  ناـهج  ناریا  هک  ییوگ  دوش  یم  حرطم  هفرطکی 
ياه نامزاس  لمعلا  سکع  نامه ص 135 )  . ) دندرک دای  يدشر  مادعا  مکح  ماما و  ترضح  صخش  زا  يوروش  يرازگربخ  هنارادبناج 

تشاد زاربا  نایب " يدازآ  بهاذم و  هب  مارتحا  نوچ "  یتالمج  بلاق  رد  ار  للم  نامزاس  يریگعـضوم  نیلوا  وکـسنوی  لک  ریدم  یگنهرف 
ره يوس  زا  یتنوشخ  هب  کیرحت  چیه  دشاب ،  هچره  مرج  هک  تشاد  راهظا  ماما ،  طسوت  يدـشر  مادـعا  مکح  رودـص  زا  سپ  هتفه  کی  .

دیکأت نمض  دش  یم  تئارق  للم  نامزاس  يوگنخـس  يوس  زا  هک  يا  هینایب  یط  رایئوکد  زور  نامه  يادرف  تسین .  لوبق  لباق  دشاب  یماقم 
نامه  .) دش شناراکمه  يو و  یناسنا  قوقح  تیاعر  يدشر و  ناج  هیلع  تادیدهت  عفر  راتـساوخ  یبهذـم  تاداقتعا  هب  مارتحا  تیمها  رب 

رد وکـسنوی  دندرک .  ذاختا  راد  تهج  عقاو  رد  یلو  فرط  یب  یعـضوم  رهاظ  رد  وکـسنوی  ریظن  یناهج  یگنهرف  ياه  نامزاس  ص 162 )
اب تسـشن و  هرـس  سدق  ماما  مکح  دقن  هب  فلتخم  تاراعتـسا  تایانک و  اب  هام 1367  دنفـسا  لوا  اب  ربارب  هیروف  خـیرات 20  رد  دوخ  هینایب 
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نایب درف و  یساسا  قوقح  هک  راب  ره  يدازآ  هناخ  ناونع  هب  وکسنوی  رد  هک  تشاد  زاربا  ناملسم  اهدرایلیم  تاسدقم  هب  نیهوت  زا  ضامغا 
کی هب  اه  یبرغ  ناناملـسم ، زا  يدشر  یهاوخرذـع  اب  نامزمه  نامه 163 )  .) دوش یم  رثأتم  تخـس  دوش  یم  هتفرگ  هدـیدان  شا  هشیدـنا 

دعب ناملآ و  ادتبا  دـندومن  نارهت  زا  ناشنارادراک  ارفـس و  ندـناوخارف  هب  عورـش  جـیردت  هب  هدز و  تسد  زیمآ  دـیدهت  حالطـصا  هب  مادـقا 
نیا زا  فده  دندومن و  نارهت  زا  ناشنارادراک  ارفس و  یناوخارف  رب  یعمج  میمـصت  دنفـسا 1367  لوا  رد  اپورا  كرتشم  رازاب  ياهروشک 

تایآ دـندومن (.  مالعا  يدازآ  لوصا  هب  نداهن  مارتحا  يارب  ینیمخ  ماما  یمظعلا  هللا  تیآ  ناریا و  نداد  رارق  راشف  تحت  ار  دوخ  تکرح 
زا شیوخ  رادراک  ریفـس و  راضحا  زا  هک  عفانملا  كرتشم  هعماـج  وضع  ياـهروشک  لاس 68  يادـتبا  زا  ص 13-12 ) ... نیرتزراب یناطیش 
زا دننک ،  فرصنم  مالسا  زا  عافد  رد  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  هویـش ،  نیا  هب  لسوت  اب  دندوب  هتـسناوتن  هدرکن و  لصاح  يا  هجیتن  نارهت 

يارب یـسایس  تسکـش  کی  مادقا  نیا  هک  دندومن  مازعا  نارهت  هب  ار  ناشیارفـس  سیلگنا ) زج  هب   ) یگمه دندش و  نامیـشپ  شیوخ  هدرک 
ماما زادگناج  تلحر  زا  دعب  نامه ص 16 )   .) دش یم  بوسحم  ناریا  یمالسا  يروهمج  يارب  مهم  يزوریپ  کی  يزوریپ و  کی  برغ و 
یلو دـش  دـهاوخ  هدرپس  یـشومارف  هب  زین  يدـشر  ناملـس  لـتق  مکح  عوضوم  هک  دـندرک  یم  ناـمگ  يرایـسب  دادرخ 1368  رد  ینیمخ 

ناملس لتق  مکح   " هک دندومرف  هدومن و  مالعا  تشگرب  لباق  ریغ  ار  ینیمخ  ماما  مکح  بالقنا ،  ربهر  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  هیا  ترـضح 
عـضاوم زا  يدـشر  ناملـس  نایماح  ینیـشن  بقع  لابند  هب  لاـس 1369  رد  ناـمه ص 14 )  ") تسا یقاـب  دوخ  توق  هب  ناـنچمه  يدـشر 

هتشذگ عضوم  هب  تبسن  شزوپ  یعون  زاربا  اب  زین  يدشر  ناملس  یلصا  یماح  سیلگنا  یتیثیح  یسایس و  تسکش  لوبق  شیوخ و  هتـشذگ 
یفلتخم داعبا  زا  ماما ؛  هنوگ  ربماـیپ  مکح  ماـما  مکح  داـعبا  نامه ص 16 )  .) دنک رارقرب  هطبار  یمالـسا  ناریا  اب  ات  دـمارب  ددـص  رد  دوخ 

رودص .2 نانآ .  هقباسیب  تدحو  یمالسا و  بالقنا  هب  ناملسم  عماوج  هدرتسگ  شیارگ  مالسا و  تردق  نداد  ناشن  .1 تسا :  یسررب  لباق 
ناـهج و رد  هیلع  هللا  ناوضر  ماـما  يربـهر  مکحتـسم  تیعقوم  ذوـفن و  نداد  ناـشن  .3 نآ . لیـصا  ياه  هشیدـنا  حرط  یمالـسا و  بـالقنا 
برغ و هنمیه  نتخیر  ورف  نیملسم و  ینامیا  ياهرواب  فیعـضت  تهج  رد  برغ  یبهذم  ياهفیرحت  اب  هلباقم  .4 یمالسا .  عماوج  اصوصخ 

تایآ هسیـسد  ییاکیرمآ (. مالـسا  نیعفادم  یمالـسا و  ياهروشک  راکـشزاس  نارـس  تیهام  ندومن  راکـشآ  .5 نآ .  نـیغورد  یـسارکمد 
يا هنیزه  هدش و  هتفرگ  رظن  رد  شیارب  سیلگنا  سیلپ  طسوت  هک  نما  يا  هناخ  رد  نونکا  وا  يدـشر  راک  ماجنا  رـس  ،ص 48-40 ) یناطیش

یگدنز کی  هب  رداق  اما  تسین  نادنز  رد  يدشر  هکنآ  مغر  یلع  دنک .  یم  یگدـنز  دراد ،  رب  رد  ار  لاس  رد  دـنوپ  رازه  تسیود  لداعم 
زا شیاذغ  دننک .  یم  تبقارم  وا  زا  دنحلـسم  هشیمه  اهنآ  نت  هس  هک  ظفاحم  شـش  دشچب .  ار  يدازآ  معط  دـناوت  یمن  هدوبن و  مه  يداع 

هـسیسد دیایب (.  شلزنم  تایح  هب  درادـن  قح  يروخاوه  يارب  اوه  ندـش  کیرات  زا  لبق  دـشابن و  مومـسم  ات  دوش  یم  هیهت  صاخ  یناکم 
ردق یگنهرف  هسسؤم  يدمحم ،  بان  مالسا  اب  یناهج  رابکتـسا  ینمـشد  هولج  نیرتزراب  یناطیـش  تایآ  عبانم 1- ص53 ) ،، یناطیش تایآ 

 ، یمالـسا تاغیلبت  نامزاس  ینیمخ ، ماما  یخیرات  ياوتف  هرابرد  نیقیرف  ياـملع  ياوتف  ، یناطیـش تاـیآ  هسیـسد  -2 1378 چ 2 ، تیـالو ، 
هئطوت نوماریپ  تالاقم  هدـیزگ   ) مکح نییبت  هئطوت و  داعبا  ینیمخ 1378 4- ماما  راثا  رشن  میظنت و  هسـسوم  ماما ج 21  هفیحص  -3 1369

www.irdc.ir: عبنم  1 س )  ) ماما ترضح  یخیرات  مکح  نییبت  رانیمس  يرازگرب  داتس  ماما .)  ترضح  مکح  یناطیش و  تایآ 

مادص ناماد  رد  يوجر 

دورو راهب 1365 و  رد  هسنارف  زا  نیقفانم ـ  قلخ ـ  نیدهاجم  نامزاس  هدرکرس  يوجر  دوعسم  جارخا  اب  طابترا  رد  مادص  ناماد  رد  يوجر 
یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  تاراشتنا  ماجرف » ات  ییادیپ  قلخ ؛ نیدهاجم  نامزاس   » باتک موس  دلج  زا  ریز  هلاقم  دادغب ، هب  يو 

گنج ۀـجیتن  هب  یمالـسا  يروهمج  تشونرـس  هک  روصت  نیا  اب  نامزاس  يربهر  ددرگیم . یمارگ  ناگدـنناوخ  میدـقت  هدـش و  هدـیزگرب 
رد مادـص  میژر  نیاربانب  دوش و  زوریپ  گنج  رد  ناریا  دـندوبن  لـیام  اهتردـقربا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  تسا و  هدروخ  هرگ  ناریا  هیلع  قارع 

قارع رانک  رد  ًانلع  ًامسر و  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  يزادنارب  يارب  شنادحتم  اکیرمآ و  حرط  بوچراچ  رد  دوب ، دهاوخن  هدنزاب  تیاهن 
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تحت ۀـناهب  هب  و  قارع ـ  تقو  ریزوتسخن  نواعم  زیزع ـ » قراط   » اـب هسنارف  رد  ياهدـهاعم  ياـضما  یپ  رد  يوجر  ور  نیا  زا  تفرگ . رارق 
نامزاس یماظن  ياهورین  قارع ، هب  يو  دورو  زا  سپ  دیدرگ . دادغب  دراو  لاس 65  دادرخ  رد 17  هسنارف ، تلود  يوس  زا  نتفرگ  رارق  راشف 

رد ناتسکاپ ، هیکرت و  ناریا و  لخاد  زا  هدش  يروآدرگ  ياهورین  ریاس  دندوب و  هدش  رقتسم  قارع  ناتـسدرک  رد  جیردت  هب  لاس 61  زا  هک 
شترا ینابیتشپ  تیامح و  اب  ناریا  يزرم  راون  لوط  رد  ار  يددعتم  تایلمع  هلـسلس  دـندش و  یهدـنامزاس  یتالیکـشت  ياههاگرارق  لخاد 
ماـجنا هب  هاـشنامرک  تاـعافترا  هناـب ، بوـنج  باـهذ ، لپرـس  ناوـیرم ، نارلهد ، تشدرـس ، دـننام  یقطاـنم  رد  ناریا  ياـهورین  هـیلع  قارع 

ناریا یماظن  ياهورین  هدـنکارپ  ياههاگیاپ  اهناگی و  یخرب  هب  یهجوت  لـباق  یتاحیلـست  یناـج و  تاـفلت  اـه  تاـیلمع  نیا  رد   1. دندناسر
یحارط و اب  رگید  فرط  زا  دـشیم و  بوسحم  تیقفوم  کی  نامزاس  يارب  فرط  کی  زا  اه  تایلمع  نیا  راـمآ ، ساـسارب  دـیدرگ . دراو 
رد نامزاس  هب  هدراو  ۀبرض  هتکن و  نیا  هب  هجوت  اب  تشاد . يدوعـص  ریـس  مادص  میژر  یگنج  ياههمانرب  بلاق  رد  قارع و  شترا  تساوخ 

گنج يژتارتسا  تسکـش  لوبق  اب  ًالمع  تالیکـشت  روشک ، لخاد  رد  نامزاس  رورت  ياـهمیت  هب  هدراو  تابرـض  ناـمز و  نآ  رد  ناتـسکاپ 
يور شخبیدازآ » گنج   » دوخ ریبعت  هب  ای  يا » ههبج  گنج   » يژتارتسا هب  دوب ، نآ  یعدم  نامزاس  لیکشت  يادتبا  زا  هک  يرهـش ، کیرچ 
گنج تسکش  لیلد  هب  يرهش ، کیرچ  گنج  ياج  هب  ياههبج  گنج  ینیزگیاج  : » نامزاس قباس  وضع  یناباج  دوعسم  هتـشون  هب  دروآ .
گنج شریذـپ  دـیبلطیم ... دوـب  ناریا  اـب  گـنج  لاـح  رد  هک  ار  قارع  تلود  هب  یگتـسباو  ترورـض  ناریا ، لـخاد  رد  يرهـش  کـیرچ 
دورف رازاب  هچوک و  مدرم  رـس  رب  زور  ره  نآ  ياهکشوم  اهبمب و  هدرک و  عورـش  ار  نآ  زواجتم ، نمـشد  هک  يرزم  زا  مه  نآ  ياههبج 

... دوب يرهـش  کیرچ  گنج  زا  رتعورـشمان  یلم و  دض  رایـسب  دندناشنیم ، ازع  هب  ار  مدرم  درکیم و  بارخ  ار  مدرم  ياههناخ  دمآیم و 
گنج دـعب  نم  هـک  تـشاد  مـالعا  یتسـشن  رد  يوـجر  ياـقآ  و  دـش )  ) مـالعا يرهـش  هجیتـنیب  گـنج  ناـیاپ  ًاـنلع  ًامـسر و  لاس 1365 

رد ار  نیدـهاجم  نامزاس  دوب و  یثعب  میژر  هب  نید  يادا  زاغآرـس  نیا  و  دـهدیم . يزرم  يورکام  گـنج  هب  ار  دوخ  ياـج  يرهـشورکیم 
یتدم هک  نامزاس  یجراخ  طباور  قباس  نالوئسم  زا  وگتـسار  ربکایلع  سدنهم   2 .« داد قوس  یگدش  لح  تمس  هب  مادص  میژر  تابسانم 

لاس لیاوا  رد  دـهدیم : حیـضوت  هنوگ  نیا  ار  نامزاس  يژتارتسا  رییغت  یگنوگچ  تسا ، هتـشاد  تیلاعف  قارع  لخاد  یماـظن  شخب  رد  مه 
، كاریـش كاژ  تلود  دـمآ . يوجر  دوعـسم  يرای  هب  یبیغ  تسد  نامزاس ، کیژتارتسا  یـسایس ـ  ياهیگتفـشآ  نارود  جوا  رد  1365 و 
تسـشن 23 رد  تمواـقم  یلم  ياروش  درک . جارخا  روشک  نیا  زا  هسنارف  روشک  یتـینما  یلخاد و  نیناوق  هب  هجوت  مدـع  لـیلد  هب  ار  يوجر 

هلحرم ياهمازلا  هب  ییوگخساپ  وس و  کی  زا  نمـشد  ياههئطوت  ندرک  یثنخ  يارب   » هک درک  مالعا  ياهینایب  یط  دوخ  هام 65  تشهبیدرا 
یلم ياروش  دوشیم . لقتنم  قارع  روشک  هب  اپورا  زا  اروش  لوئـسم  يوجر  دوعـسم  ياقآ  تماقا  لحم  رگید ، يوس  زا  مایق  كرادت  دیدج 
كاخ هب  روبع  يارب  ماگ  نیرخآ  مزال و  يرما  کیدزن ، زا  بالقنا  حلـسم  ياهورین  یهدـنامزاس  شرتسگ و  يارب  ار  لاقتنا  نیا  تمواـقم 

هویش رد  تارییغت  نیا  دش . داجیا  یتارییغت  نامزاس  روما  همه  رد  دادغب ، هب  سیراپ  زا  يوجر  دوعـسم  تمیزع  لابند  هب  دنادیم .»... . نهیم 
زا شیپ  هک  اهگنج  هویش  اتسار ، نیمه  رد  دوب . هدش  هتفرگ  رظن  رد  یمالسا  تموکح  ندرک  نوگنرس  يارب  گنج  اهورین و  یهدنامزاس 

شترا و اب  يزرم  قطانم  رد  ینادرگ  ياهگنج  لکـش  هب  دوب ، ناریا  ياهرهـش  رد  يرهـش  کیرچ  گنج  ناتـسدرک و  رد  ینازیتراـپ  نآ 
زاغآ اب  قارع . ناریا و  نیب  هلاستشه  گنج  نتفرگ  تدش  اب  دوب  فداصم  نارود  نیا  هکنیا  نمض  دش . یهدنامزاس  ناریا  نارادساپ  هاپس 

. تفرگ اپ  هامرذآ 1365  رد  شخبیدازآ  گنج  يژتارتسا  دـش ، يراذـگمان  ینازیتراپ  یکیرچ و  ياهگنج  لماکت  هک  ینادرگ  تاـیلمع 
، یتاحیلست يدام ، ياهکمک  یماظن ، ياهشزومآ  لیس  دشیم ، مامت  یقارع  فرط  دوس  هب  تیاهن  رد  يژتارتسا  نیا  نوچ  اتـسار  نیا  رد 

قباس وضع  يرئاح  سمـش  يداـه   3. دـش ریزارـس  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  تمـس  هب  قارع  ياهحالـس  یتاعالطا و  یکیتسجل ، ینابیتشپ ،
رییغت قارع و  رد  يوجر  دوعسم  روضح  هرابرد  درکیم ، يراکمه  تالیکشت  اب  قارع  رد  لاس 1370  ات  دوخ  هک  نامزاس  يزکرم  ياروش 

دنیوگیم نیدـهاجم  هک  روط  نآ  و  تسین ، مولعم  ام  رب  هک  لئاسم  ياهراپ  لـیلد  هب  لاس 1365  رد  تسا : هتـشون  نینچ  نامزاس  يژتارتسا 
نورد رد  يوجر  دـنکیم . تمیزع  قارع  هب  جارخا و  هسنارف  زا  يوجر  یمالـسا ، يروـهمج  میژر  هسنارف و  نیب  یناـهنپ  هلماـعم  کـی  رد 
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رد شتماقا  لحم  زا  قارع  هب  شدورو  زا  سپ  زور  دـنچ  يوجر  . ) دـیایب قارع  هب  هک  تشاد  دـصق  لـبق  اهتدـم  زا  هک  درک  اـعدا  طـباور 
رد اما  دادیمن ). هزاجا  طیارـش  اـما  میاـیب  قارع  هب  متـساوخیم  شیپ  اهتدـم  نم  هک  تفگ  هدـنراگن  هب  ینفلت  هملاـکم  کـی  یط  دادـغب 

جارخا ار  وا  قلخ ، یئادـف  ياهکیرچ  هئطوت  یتسیلاـیرپما و  ياهدـنب  دز و  رثا  رد  هسنارف  تلود  هک  درکیم  دومناو  نینچ  ینوریب  طـباور 
راک هب  نامزاس  لیلحت  نیشام  رگید  راب  دوب ، رابجا  يراچان و  يور  زا  هک  قارع  هب  يوجر  ندمآ  اب  دیایب . قارع  هب  هتـشگ  ریزگان  هدومن و 

دندرک و دروآرب  ناریا  تمواقم »  » يارب تکرب  ریخرپ و  فطع  هطقن  زاس و  تشونرـس  زاورپ  ار  زاورپ  نیا  ددـعتم  ياهتسـشن  یط  داتفا و 
نامزاس  » هک دنتفگ  هام  دنچ  زا  سپ  میاهتفرگ ...» رارق  یمالسا ) يروهمج   ) ینوگنرـس زاف  رد  نونکا  ام  قارع  هب  يربهر  ندمآ  اب  : » دنتفگ

رصنع ندیـشک  نادیم  هب  يوگباوج  هدوب و  يور  تسار  نفلت ، طخ  تشپ  زا  یهدنامرف  يرهـش و  کیرچ  گنج  هک  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب 
نوگرگد عاضوا  قارع  هب  ردارب »  » ندـمآ اب  دراد ... ورکیم  تلاح  تسا و  نزوس  خاروس  زا  روبع  هلزنم  هب  تسین و  ینوگنرـس  یعامتجا و 

ام رگید  فرط  زا  دشاب . ورکام  ینعی  هلحرم ، نیا  اب  بسانتم  دیاب  مه  یماظن  تایلمع  اذل  میاهتفرگ و  رارق  تیمکاح  هناتـسآ  رد  ام  هدـش و 
هک یتروص  رد  میاهدادـن . یفاک  ياهب  نآ  هب  میاهدرکن و  هدافتـسا  دـیاش  دـیاب و  هک  نانچنآ  قارع ، ناریا و  گـنج  تصرف  زا  لاـح  هب  اـت 

شترا لیکشت  طخ  یتسرد  تابثا و  رد  مینک ...»... عورـش  میژر  اب  ار  ياههبج  گنج  میناوتیم  ام  دراددوجو و  ام  رانک  رد  یتبهوم  نینچ 
هک دندوبن  اهنآ  ياهمدآ  نیا  ایوگ  هک  دنتفگیم  نخس  يروابشوخ  قوش و  روش و  اب  نانچ  نآ ، يریذپان  دیدرت  تاکرب و  ایازم و  ردنا  و 

هجراـخ روـما  ترازو  شرازگ  رد   4 دـندناوخیم . نیرتتسرد  ار  اـهنآ  يراـشفاپ ، رارـصا و  نیمه  اـب  مه  یلبق  طوطخ  طـخ و  دروـم  رد 
شترا اب  میقتـسم  یماظن  يراکمه  يارب  قارع  هب  يوجر  نتفر  يارجام  تفای ، راشتنا  ( 1373  ) لاس 1994 رد  هک  نامزاس  هرابرد  اـکیرمآ 

اب ياهلماعم  دـندزیم  سدـح  اههناسر  هچنآ  قبط  ار  يوجر  هسنارف  دادرخ 1365 ،)  ) لاس 1986 نئوژ  رد  دش : حیرـشت  هنوگ  نیا  مادـص ،
ناگورگ يدازآ  يارب  هسنارف  هک  دوب  ییاـهب  يوجر ، رفـس  تاـشرازگ ، نیا  قبط  تخاـس . روشک  نآ  كرت  هب  روبجم  دـشاب ، ناریا  تلود 

هولج يدازآ » حلـص و  يارب  يوجر  زاسخـیرات  زاورپ   » ناونع هب  ار  جارخا  نیا  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  تخادرپ . نانبل  رد  يوسنارف  ياـه 
، دـمآ هسنارف  هب  يوجر  یتقو  : » درادیم نایب  نینچ  ار  تکرح  نیا   5 دوب ، هسنارف  میقم  ناریا  نادـقوقح  کی  هک  يوجر ، قباس  لیکو  داد .

نانآ تدم ، زارد  رد  دنتفریذپ . نانآ  داد و  تیامح  داهنـشیپ  يو  هب  قارع  تلود  دندش . هجاوم  لوپ  دوبمک  اب  تعرـس  هب  شناراداوه  وا و 
هیزجت و نمزدروک » ینوتنآ   » یماـظن رگـشهوژپ  دـنداد ». تسد  زا  ناریا  رد  ار  دوخ  راـبتعا  رتشیب  دنتـشگ و  لدـبم  قارع  میژر  لـماوع  هب 

تاناکما تاحیلـست ، هب  يوجر  رتشیب  رایـسب  یـسرتسد  ناکما  نداد  لاح ، ره  رد  هسنارف ، مادـقا  ییاهن  هجیتن  : » داد هئارا  ار  يرگید  لـیلحت 
رد يوجر  رارقتـسا  رد  نیدـهاجم  وضع  رازه  زا  شیب  تاعوبطم ، تاشرازگ  قبط  دوب ». يرتشیب  یلاـم  عباـنم  و  زرم ، یکیدزن  رد  شزومآ 

تروص تلود  کی  ربهر  دروم  رد  ًـالومعم  هک  یمـسارم  رد  وا  زا  ناریا ، تلود  هب  یجکنهد  يارب  زین  اـهیقارع  دنتـسویپ . يو  هب  دادـغب 
، تسا هدش  هسیاقم  هشپ »  » اب یکحـضم  زرط  هب  ناریا  يارب  نآ  دیدهت  نازیم  هک  یماظن  تایلمع  ماجنا  يارب  دـندومن . لابقتـسا  تفرگیم ،
، لوپ ظاحل  هب  هک  نیدهاجم  یلم  شخبیدازآ  شترا  هدرب ، شیپ  هب  نیـسح  مادص  تیمکاح  تحت  قارع  اب  ياهنارادبناج  داحتا  نیدهاجم 
6. تشگ لدبم  ناریا  اب  قارع  گنج  رد  يرازبا  هب  دوب ، یکتم  مادـص  هب  هبرـض ) ندروآ  دراو  هزاجا  هاگیاپ و  ًابیرقت 5   ) هاگیاپ تاحیلست ،

همادا رد  شترا  لیکـشت  قارع ، هب  تالیکـشت  لاقتنا  ندوب  ریزگان  رب  دـیکأت  اـب  اـکیرمآ  هجراـخ  ترازو  هیناـیب  هب  خـساپ  رد  مه  ناـمزاس 
ییوس مه  و  ، 7 دومن فیصوت  بذک » ياعدا   » ار مادص  طسوت  نآ  ندوب » تسد  تلآ   » دناوخ و ییافوکـش ـ» بجوم   » ار حلـص » تسایـس  »

: درک يروآدای  ار  ( 65  ) عطقم نآ  رد  مادـص  میژر  اپورا و  اکیرمآ و  هنـسح  طباور  لیلد  هب  قارع  اب  يراکمه  رد  یبرغ  لود  اـب  ناـمزاس 
طباور نیرتیلاع  نآ ، زادعب  لبق و  هک ، دنتفر  قارع  هب  ینامز  نیدهاجم  هک  دنربیم  دای  زا  ًادمع  هجراخ  ترازو  شرازگ  ناگدـننک  هیهت 

هتشاد و دمآ  تفر و  قارع  هب  هجراخ  ترازو  ياهماقم  ای  ییاکیرمآ  ياهروتانـس  نیرتهبتریلاع  دوب و  رارقرب  قارعاب  اپورا  اکیرمآ و  نیب 
لماک رارقتـسا  زا  سپ  لاـس  کـی  دادرخ 1366 ، خـیرات 29  رد   8 دـندشیم . هتفریذـپ  اکیرمآ ، روهمج  سییر  طـسوت  یقارع  ياـهماقم 

زور اهدعب   9 دش . رشتنم  یلم » شخبیدازآ  شترا   » سیسأت مالعا  رب  ینبم  دادرخ  هناتسآ 30  رد  يوجر  مایپ  قارع ، رد  نامزاس  تالیکشت 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 934 

http://www.ghaemiyeh.com


نامزاس ینلع  هناحلسم  شروش  زاغآ  هب  عوضوم  نیا  نداد  دنویپ  اب  نامزاس  دش و  تیبثت  نامزاس  شترا  سیسأت  نامز  ناونع  هب  دادرخ   30
شترا سیـسأت  هیعـالطا  رد  تسا . هتفرگ  لکـش  دادرخ 60  يژتارتـسا  ناـمه  ۀـمادا  رد  دـیدج  يژتارتـسا  هک  تشاد  دـیکأت  لاـس 60  رد 

ياهوزرآ ردص  رد  زابرید  زا  قلخ  رادتقارپ  رارقتسا و  يوزاب  ۀباثم  هب  یلم  شخبیدازآ  شترا  سیـسأت  درک : مالعا  نینچ  يوجر  نامزاس ،
رد دوقفم  ياـههقلح  نیرتـمهم  زا  یکی  نآ  دوبمک  دوب و  لالقتـسا  ناقاتـشم  ۀـمه  موب و  زرم و  نیا  ناـهاوخیدازآ  ناتـسودنطو و  مومع 

رگید تاقالم  کی  ربخ  نامزاس ، شترا  لیکشت  زا  سپ  هتفه  ود   10. تسا رصاعم  نارود  رد  ناریا  مدرم  شخب  ییاهر  ياهشبنج  خیرات 
ربـهر هب  ار  ناریا  یلم  شخبیدازآ  شترا  سیـسأت  قارع  روـهمج  سییر  رادـید ، نیا  رد  تفاـی : راـشتنا  نیـسح  مادـص  يوـجر و  دوعـسم 
يوس زا  يوـجر  دوعـسم  دـهاجم  ردارب  ًـالباقتم  دـیمان . دـنکیم  هزراـبم  حلـص  يارب  هک  یـشترا  ار  نآ  و  تفگ ، کـیربت  ناریا  تمواـقم 

اب  11. تفگ تینهت  قارع  روهمج  سییر  هب  ار  هیئوژ  یس  ياهنشج  قارع و  یلم  زور  يدازآ ، حلـص و  يارب  ناریا  مدرم  هنالداع  تمواقم 
کمک اب  نامزاس  دـش ، حرطم  برغ  هقطنم و  یهورگ  ياههناسر  رد  زیمآقارغا  دایز و  تاغیلبت  اـب  هک  شخبیدازآ  شترا  لیکـشت  مـالعا 
ناونع هب  تالیکشت و  لخاد  رد  نامز  نآ  رد  دوخ  هک  يرئاح  سمش  دیشخب . تدش  ار  دوخ  ياهتایلمع  تیفیک  تیمک و  قارع ، شترا 

لگ هب  هک  دوب  هناحلـسم  عون  زا  يژتارتسا  نیرخآ  شخبیدازآ  شترا  دسیونیم : تسا ، هدوب  عیاقو  رظان  کیدزن  زا  يزکرم  ياروش  وضع 
جیسب ورین  اکیرمآ  اپورا و  یمامت  زا  هک  نادیواج  غورف  تایلمع  عطقم  رد  زج   ) رفن رازه  ود  زا  زگره  شترا  نیا  تارفن  دادعت  دوب . هتسشن 

(، دندناسر رفن  رازه  شـش  هب  ار  تارفن  مقر  دندومن و  دراو  نآ  رد  عیمطت ) دیدهت و  اب   ) زین ار  یگنج  يارـسا  يدایز  هدـع  دـندوب و  هدرک 
دننزب و میژر  هب  یتابرض  دنتسناوت  تایلمع  دنچ  یط  دندوب ) هداد  ناگدنمزر  هب  هک  یحالطصا   ) میرم دوعسم و  نازابرـس  دندرکن . زواجت 

شترا کمک  هب  قارع  شترا  هناخپوت  ینابهدید و  تایلمع ، نیا  یمامت  رد  دنریگب . تراسا  هب  ار  یناریا  نازابرـس  نارادساپ و  زا  يدادـعت 
. دوب نکمم  ریغ  تایلمع  قارع  تیامح  نودب  ًاساسا  دوش و  هلمح  دیاب  هطقن  مادـک  زا  هک  دـندرکیم  نییعت  اهنآ  دـندمآیم و  شخبیدازآ 

یفنم ریثأت  دشاب ، هتشاد  یسایس  تبثم  ياهدرواتسد  جیاتن و  هکنیا  زا  لبق  قارع  ناریا و  گنج  ۀحوبحبرد  نمشد و  كاخ  زا  تالمح  نیا 
بلج دوخ  يوس  هب  ار  ناریا  مدرم  یماظن و  ياهورین  تسناوتن  ندوب  عورـشمان  تلع  هب  و  دش ، لیدبت  دوخ  دض  هب  تشاذـگ و  مدرم  يور 

يروهمج میژر  بیج  هب  نآ  یسایس  یتاغیلبت و  ياههرهب  اما  تشادرب ، رد  یماظن  زیچان  یعطقم و  ياهيزوریپ  هچ  رگا  تالمح  نیا  دنک .
زا یشخب  زج  دوبن  يزیچ  عقاو  رد  دشیم ، هئارا  تاغیلبت  هصرع  رد  نامزاس ، شخبیدازآ  شترا  مان  هب  هک  هچنآ   12. دشیم هتخیر  یمالسا 

مادص ياهورین  رانک  رد  یلو  دـنتفگیم  نخـس  یـسراف  نابز  هب  دـندوبن و  یقارع  تیلم  ياراد  نآ  تارفن  هک  توافت  نیا  اب  قارع ، شترا 
روشک و ود  کیتکات  يژتارتسا و  تالوحت  هلمج  زا  یفلتخم  لیالد  هب  هلاس ، تشه  گنج  لوط  رد  دـندیگنجیم . دوخ  قباـس  روشک  هیلع 
. تشگیم تسد  هب  تسد  دشیم و  فرـصت  يرگید  طسوت  یتدم  قارع  ناریا و  كاخ  زا  یقطانم  یماظن ، یـسایس و  تیعـضو  تاناسون 

نیمزرـس هب  یبرغ  ياهقطنم و  نادـحتم  ریاس  اهتردـقربا و  تیامح  اب  هک  قارع  ثعب  میژر  زواجتم  شترا  گنج ، ناـیاپ  اـت  ادـتبا  زا  هتبلا 
ياهيزوریپ هب  شنکاو  رد  لاس 66 و  رد  تسا . هتـشاد  دوخ  فرـصت  رد  ار  ناریا  كاخ  زا  ییاهتمـسق  هراومه  دوب ، هدرک  زواجت  ناریا 

دوخ یماظن  يژتارتسا  یبرغ ، ياپورا  اکیرمآ و  يوروش ، ینلع  ینابیتشپ  شیازفا  اب  قارع  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یماظن  ياهورین  یلبق 
تازیهجت یعمج و  راتـشک  ياهحالـس  هوبنا  دیـشخب . شرتسگ  دـیدج  يژتارتـسا  اـب  بساـنتم  ار  دوخ  شترا  مزر  ناـمزاس  داد و  رییغت  ار 

داهن تاسیـسأت و  رد  بالقنا  ، » لاس نآ  رد  قارع  یتاحیلـست  ياههمانرب  باتـش  هک  اجنآ  ات  دش ، ریزارـس  قارع  يوس  هب  زین  یماظن  نردـم 
عفانم فادها و  تهج  رد  مادص و  شترا  یمجاهت »  » دیدج يژتارتسا  نتم  رد  نامزاس  شترا  لیکشت   13 دش . هدناوخ  روشک  نیا  یماظن »

50 لاس 1366 ،  رد  دوب ، هدرک  هلمح  ناریا  هب  رکشل  اب 12  لاس 1359  رد  هک  قارع  تفریذپ . تروص  قارع  ثعب  میژر  یـسایس  یماظن و 
گرزب هعومجم  نیا  لد  رد  نامزاس  کچوک  شترا  هک  دروآ  ناریا  یمالسا  يروهمج  ياهورین  فاصم  هب  هدید  شزومآ  زهجم و  رکشل 

هدـهع رب  ار  يزرم  قطانم  رد  ناریا  یماظن  هدـنکارپ  کـچوک  ياهدـحاو  هب  ندز  همدـص  ییاذـیا و  تاـیلمع  یخرب  رد  تکراـشم  ۀـفیظو 
رد ار  بیرف  تایلمع  دنتسناوتیم  یسراف  نابز  هب  نتفگ  نخس  یناریا و  ياهورین  هیبش  سابل  ندیـشوپ  اب  نامزاس  ياهورین  نوچ  و  تشاد .
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رد یـصاصتخا  ياهدرکراک  اهییاناوت و  اب  ياهژیو  ناگی  هب  دنناسرب ، ماجنا  هب  ار  ارـسا  عیرـس  یتاعالطا  هیلخت  دننک و  ارجا  يدایز  دراوم 
شالت نیرتشیب   » یبونج قطانم  رد  ًالثم  گنج ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  يوس  زا  هرـشتنم  باتک  هتـشون  هب  دندش . لیدـبت  قارع ، شترا 

ياـهورین رگید  يوس  زا   14 .« دـشیم ماجنا  اجنآ  یتاعالطا  هیلخت  ریـسا و  نتفرگ  فدـه  اـب  ناریا و  شترا  يدـنفادپ  طوطخ  رد  نیقفاـنم 
هیلع یلگنج  قطانم  قارع و  كاخ  لخاد  رد  اهنآ  تایلمع  دندوب و  هتفای  یماظن  لکشت  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  تیامح  اب  یقارع  زرابم 

یلاعفنا تکرح  شنکاو و  هیواز ، نیا  زا  ار  نامزاس  شترا  لیکـشت  ناوتیم ، هک  ياهنوگ  هب  دوب . هتفای  یـشیازفا  هب  ور  دنور  مادص  شترا 
بوسحم زین  قارع ، یمالـسا  بالقنا  يـالعا  سلجم  رظن  تحت  یقارع  نازراـبم  ياهرکـشل  اـهپیت و  يریگلکـش  لـباقم  رد  ثعب  میژر 

هنومن روط  هب  دوب . نامزاس  تامادـقا  زا  رترثؤم  رتشیب و  رایـسب  بتارم  هب  یقارع  زرابم  ياهورین  ياـهتایلمع  تیفیک  تیمک و  هتبلا  دومن .
ماجنا قارع » لامـش  رد  نیمک  یعفادـت و  یمجاهت و  تایلمع  دروم  زا 120  شیب   » اـهورین نیا  رویرهـش 1366 ، دادرم و  ههام  ود  لوط  رد 

راک هب  ار  نامزاس  ياهورین  هدـنکارپ ، تالمح  یـضعب  رد  یناور ، گـنج  یتاـعالطا و  ياـهيرادربهرهب  يارب  زین  قارع  شترا   15 دنداد .
نارود لوادـتم  لومعم و  تابرـض  زا  يدادـعت  درکیم و  رقتـسم  دوخ  یفرـصتم  قطانم  یخرب  رد  ار  اهنآ  زا  ییاه  هورگ  هاگ  تفرگیم و 

هدـنکارپ کچوک و  ياهدـحاو  هیلع  ییاذـیا  ياهتایلمع  رد  نامزاس  ياهورین  مه  يدراوم  رد  دومنیم . تبث  ناـمزاس  ماـن  هب  ار  گـنج 
دوجو ناکامک  قارع  شترا  یکیتسجل  یتاعالطا و  مزال  ینابیتشپ  مه  دراوم  نیا  رد  هک  دندرکیم ، مادـقا  ییاهنت  هب  دوخ  یگنج ، قطانم 

تاغیلبت رد  ات  تفرگیم  رارق  نامزاس  راـیتخا  رد  یناریا  يارـسا  قارع و  شترا  یفرـصتم  یگنج  مئاـنغ  زا  یـشخب  دروم  دـنچ  رد  تشاد .
دننام نامزاس  تاغیلبت  رد  دنزاس . مهارف  تهبا  تمظع و  تیوه و  نامزاس  شخبیدازآ  شترا  يارب  دنوش و  هتـشاذگ  شیامن  هب  ياهناسر ،

، نآ ساسارب  هک  دـیدرگیم  هئارا  شخبیدازآ  شترا  یماظن  ياهتایلمع  زا  یعقاو  فالخ  هدـش و  قارغا  تدـش  هب  ریوصت  دراوم ، ریاـس 
زا هتفرگرب  . 1 اهسیونیپ : دنک ! ریـسا  ار  نت  نارازه  هتـشک و  ار  یناریا  حلـسم  اهورین  زا  نت  رازه  اههد  دوب ، هتـسناوت  کچوک  شترا  نیا 

.3 . 69 صـص 68 ـ رورت ،...  تنوـشخ و  سانـشناور  یناـباج ، . 2 لاـس 1367 . برغ ـ  هاـگرارق  نارادـساپ ، هاپـس  یلیلحت  یماـظن ـ  نتلوب 
روظنم . 5 . 56 صـص 55 ـ یتنرتنیا :) هخـسن   ) بادرم يرئاح ، سمـش  . 4 . 393 صـص 392 ـ خـیرات : هنییآ  رد  قلخ  نیدـهاجم  وگتـسار ،
روشک اب  یتاعالطا  هطبار  يارجام  رد  نامزاس  تیزکرموضع  یتداعـس  اضردمحم  لیکو  لاس 58 و 59  رد  هک  تسا  یجیهال  میرکلادبع 

زا اما  دـشیم  بوسحم  نامزاس  ناگتـسباو  نایماح و  زا  زین  روشک  جراخ  ردو  درکیم  تیامح  نامزاس  زا  اهتدـم  اـت  يو  دوب . يوروش ،
سلجم يارب  نامزاس  يادـیدناک  یجیهال  دـمآرد . نامزاس  نافلاخم  هرمز  رد  دـش و  هریت  نامزاس  اب  وا  طباور  جـیردت  هب  دـعب  هب  لاس 62 
یفرعم ياروـش  یلـصا  وـضع  دوـخ  مه  یمالـسا ، ياروـش  سلجم  هرود  نـیلوا  تاـباختنا  رد  دوـب و  لاس 58  رد  یـساسا  نوناـق  یـسررب 

تاـطابترا و زین  سیراـپ  رد  دـیدرگ . یفرعم  ناـمزاس  يادـیدناک  ناونع  هب  مه  دوب و  یناـبایخ  يوجر و  راـنک  رد  هاوـخیقرت  ناگدـنیامن 
هداعلاقوف 5 و ش 1 و ش 2 و ش  دهاجم ، هیرـشن  تفرگ . رارق  تمواقم  ياروش  نامزاس و  تیعقوم  تیبثت  تمدخ  رد  یجیهال  تاناکما 

هیداحتا ۀیرشن  . 9 ص 157 . نامه ، . 8 . 153 صص 148 ـ هدش : تنایخ  یسارکومد  . 7 صص 18 و 20 . هتسکش : لاب  . 6 ش 27 و ش 58 .
رد جردنم  يوجر  دادرخ  هیعالطا 29  یلـصا  نتم  زین  ص 23 . غورف :...  تایلمع  یتاعالطا  یـسررب  . 10 ص 1 . ش 98 : ياـهنمجنا ،... 

بادرم يرئاح ، سمش  . 12 ص 1 . ش 101 : ياهنمجنا ،...  هیداحتا  ۀیرشن  . 11 ص 1 . : 29/3/66 ش 98 ، ياهنمجنا ،...  هیداحتا  ۀیرشن 
ص 14. ج 50 : گـنج ،... رامــشزور  . 15 ص 51 . ناــمه : . 14 . 33 صــص 20 ـ گـنج : ... ناـیاپ  . 13 ص 57 . یتـنرتنیا :) هخـسن  )

www.ir-psri.com: عبنم

نارهت هب  رچات » تراگرام   » رفس هیشاح  رد 

بزح يربـهر  هـهد  کـی  زا  شیب  هـک  یـسیلگنا  رادمتـسایس  زتربور » ادـلیه  تراـگرام   » نارهت هـب  رچاـت » تراـگرام   » رفــس هیــشاح  رد 
هب هدید  ندنل  لامـش  يرتمولیک  رد 150  عقاو  یکچوک  رهـش  ماهتنارگ »  » رد ربتکا 1925  رد 13  دوب ، رادهدـهع  ار  شروشک  راکهظفاحم 
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دروفـسکآ هدکـشناد  زا  رنه  سناسیل  ادـتبا  تراگرام  یلو  دـندوب  یـشورفرابوراوخ  هزاغم  کی  بحاـص  شرداـم  ردـپ و  دوشگ . ناـهج 
تسایر هب  دعب  و  دیدرگ . لیـصحتلا  غراف  ود  ره  زا  داد و  همادا  ار  هیلاع  تالیـصحت  قوقح  یمیـش و  هتـشر  ود  رد  سپـس  درک و  تفایرد 

عیانص دنمتورث  ناریدم  زا  رچات » سیند   » اب رد 1951  دش . باختنا  دروفسکآ  هاگشناد  رد  راکهظفاحم  بزح  وضع  نالیصحتلاغراف  هورگ 
رـسپ رتخد و  کی  هلمج  زا  دـنزرف و  هس  جاودزا  نیا  لصاح  دـش . روهـشم  رچات » تراـگرام   » هب سپ  نآ  زا  درک و  جاودزا  سیلگنا  تفن 

رد دش و  باختنا  سیلگنا  ماوع  سلجم  یگدـنیامن  هب  رد 1959  دوب . يرتسگداد  رد  تلاکو  لغـش  بحاص  یتدـم  تراگرام  دوب . ولقود 
باختنا راکهظفاحم  بزح  يربهر  هب  رد 1975  تفرگ . هدهع  رب  ار  شرورپ  شزومآ و  ترازو  تمس  رد 1970  راکهظفاحم  بزح  تلود 

اب هم 1979  موس  رد  وا   1 دشیم . روشک  نیا  هدمع  یـسایس  بزح  کی  ربهر  نز  کی  هک  دوب  ناتـسلگنا  خیرات  رد  راب  نیتسخن  نیا  دـش .
رد 11 مود و  راــب  يارب  نئوژ 1983  مهن  رد  رچات  دـش . باـختنا  ناتـسلگنا  يریزوتسخن  هب  یناـملراپ  تاـباختنا  رد  بزح  نیا  يزوریپ 

لاس یپ 11  رد  سپـس  تـشاد و  هدـهع  رب  ربماون 1990  ات 22  ار  تمـس  نیا  وا  دـیدرگ . اـقبا  تمـس  نیا  رد  موس  راـب  يارب  نئوژ 1987 
هنیباک ناوج  یئاراد  ریزو  رجیم » ناج   » هب ار  دوخ  ياج  داد و  افعتـسا  دوخ  ماـقم  زا  راـکهظفاحم  بزح  يربهر  لاـس  و 15  يریزوتسخن 

یـسایس ياهتیلاعف  هب  دنام و  یقاب  ناملراپ  رد  راکهظفاحم  بزح  هدنیامن  ناونع  هب  يریزوتسخن  زا  يریگهرانک  زا  دـعب  رچات  درپس . دوخ 
، یلامـش دـنلریا  رد  نارحب  دـیدشت  دـنلکلاف ،)  ) ساـنیولام ریازجلاعـمجم  تیکلاـم  رـس  رب  نیتـناژرآ  سیلگنا و  گـنج  داد . هـمادا  دوـخ 

هدرتسگ یماظن  تارداص  سیلگنا ، هناتسرپداژن  ياهتـسایس  شیازفا  ناتـسلگنا ، یخیرات  باصتعا  نیرتگرزب  ناونع  هب  نایچندعم  باصتعا 
یلخاد تالوحت  ياهزارف  نیرتمهم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  اب  ندنل  تاماقم  تموصخ  یلیمحت و  گنج  ياهلاس  رد  قارع  هب  روشک  نیا 

ياهتـسایس نامیپمه  عبات و  دوخ  يریزوتسخن  ياهلاس  رد  رچات  تسا . هدوب  رچات  تراـگرام  تموکح  ياـهلاس  رد  سیلگنا  یجراـخ  و 
هدنرادزاب و ياهتـسایس  اب  زرم ، نودب  ياپورا  هیداحتا  نامیپ  ای  اپورا و  یلوپ  تدـحو  شرگن ، نیمه  بوچراهچ  رد  دوب . اپورا  رد  اکیرما 

ناونع هب  یللملانیب  هصرع  رد  ار  رچات  تسایس  یگدنرادزاب ، نیا  ینامیپ و  مه  نآ  دوب . هجاوم  ناتسلگنا  رد  رچات  مناخ  تلود  ینکشراک 
هجاوم هراق  نیا  ياهتلود  همه  ینیبشوخ  اب  هک  اپورا  رد  درـس  گنج  همتاخ  مسینومک و  یـشاپورف  تاعبت  دوب . هدرک  صخاش  مسیرچات » »

یتسینومک دنلب  راوید  ندـش  هتـسکش  ناملآ ، ود  داحتا  لیلد  نیمه  هب  دوب . هارمه  هنانیبدـب  شرگن  دـیدرت و  یعون  اب  رچات  هنیباک  رد  دـش ،
تحت بزح  تفرگن و  رارق  رچات  لابقتسا  دروم  دوب ، درس  گنج  همتاخ  یعیبط  لوصحم  هک  رگید  ياهدادخر  اپورا و  برغ  قرش و  نایم 

هب هک  دوب  رچات  یـسایس  تسب  نب  یلـصا  لـئالد  لـماوع ، نیا  دـش . هدـناشک  لاـعفنا  هب  اـپورا  یـسایس  بازحا  ریاـس  ناـیم  رد  يو  يربهر 
یـسایس طخ  فصولاعم  دومن . تردق  زا  يریگهرانک  افعتـسا و  هب  راداو  ار  يو  ماجنارـس  دز و  نماد  راکهظفاحم  بزح  یلخاد  تافالتخا 

بیقر زا  هم 1997  لوا  تاباختنا  نایرج  رد  رجیم  یتقو  تفای . همادا  زین  رجیم  ناج  يریزوتسخن  نامز  ینعی  يو  زا  سپ  نارود  رد  رچاـت 
یـسایس يربخ و  عبانم  داد ، همتاخ  سیلگنا  رب  راکهظفاحم  بزح  هلاـس  تیمکاح 18  هب  تسکـش  نیا  اب  دروخ و  تسکـش  رلب  ینوت  دوخ 

دروم نارادمتسایس  زا  رچات  تراگرام  نارهت  هب  رچاترفس  دندرک . دای  سیلگنا  رب  مسیرچاترصع  نایاپ  ناونع  هب  دادیور  نیا  زا  روشک  نآ 
یـشقن ناهج  ناریا و  تالوحت  هب  تبـسن  سیلگنا  راکهظفاحم  بزح  شرگن  هب  نداد  لکـش  رد  وا  دوب . اپورا  رد  يولهپ  تموکح  داـمتعا 
راپسهر نارهت  هب  دورو  زا  سپ  هلـصافالب  رچات  دوب . رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  تشهبیدرا 1357  رد  نارهت  هب  وا  رفـس  تشاد . نیداینب 

ماوع سلجم  ناگدـنیامن  زا  نت  ود  ناریا و  رد  ناتـسلگنا  ریفـس  زنوسراپ » ینوتنآ   » رادـید نیا  رد  درک . رادـید  هاش  اب  دـش و  نارواین  خاک 
یماظن عیانـص  هعومجم  نامتخاس  ناریا و  هب  یـسیلگنا  ياهرازفاگنج  شورف  هب  عجار  تاقالم  نیا  رد  رچاـت   2 دنتشاد . تکرش  سیلگنا 

لغش نارازه  ندمآ  دوجوب  ثعاب  ناریا  یعافد  ياهدیرخ   » تفگ وا  درک . هرکاذم  هاش  اب  سابع  ردنب  يردنب  تاسیسأت  ناهفـصا و  یلاوح 
ناریا یمالسا  يروهمج  اب  رچات  تموصخ   3 تسا ». هدرک  ینایاش  کمک  روشک  نیا  رد  يراکیب  اب  هزرابم  هب  هدش و  ناتسلگنا  عیانـص  رد 

دوخ هجراخ  ریزو  طسوت  ناتسلگنا ـ  تقو  ریزوتسخن  ناهالاک ـ  زمیج  تلود  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  زور  هلصاف 10  هب 
دعب لاس  تشهبیدرا  رد  یئاسانـش  نیا  زا  سپ  هاـم  یلو 2  تخانـش  تیمـسر  هب  ار  ناگرزاب  يدهم  سدنهم  تقوم  تلود  نئوا ،» دـیوید  »
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مالعا نیا  درک . دـهاوخ  رظن  دـیدجت  ناریا  یـسایس  یئاسانـش  باب  رد  شروشک  درک  مالعا  سیلگنا  دـیدج  ریزوتسخن  رچات  تراگرام 
يریگعـضوم نیلوا  تفرگ . شیپ  رد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  لاـبق  رد  دوـخ  يرادـمامز  لاـس  یط 11  رچاـت  هک  دوب  یتسایـس  زاـغآرس 

ناریا هب  یماظن  هلمح  موزل  رب  رئاد  ییاکیرما  تاماقم  یضعب  داهنشیپ  اب  شروشک  تقفاوم  مالعا  یمالـسا  بالقنا  ربارب  رد  رچات  هنامـصخ 
میرحت هب  نتـسویپ  يارب  اـکیرما  تساوخرد  زا  نیدرورف 1359  رد  لـیلد  نیمه  هب  دوب . نارهت  رد  اـکیرما  ترافـس  فرـصت  هب  خـساپ  رد 

، هلمح نـیا  زا  سپ  زور  دـنچ  درک . تیاـمح  سبط  رد  اـکیرما  یماـظن  هلخادـم  زا  تـشهبیدرا 1359  رد  درک و  تیاـمح  ناریا  يداـصتقا 
هدازدمص یناساول و  ياهمان  هب  یناریا  تاملپید  ندیسر 2  تداهش  هب  ببس  تفرگ و  رارق  یتسیرورت  هلمح  فده  ندنل  رد  ناریا  ترافس 

نیا هنیباک  ریزوتسخن و  فسأـت  راـهظا  يواـح  ياهیناـیب  سیلگنا  هجراـخ  ترازو  رد 1359  يوـلهپ  اضردـمحم  گرم  یپ  رد  دـیدرگ .
دض رصانع  لاغشا  هلمح و  دروم  راب  هس  ندنل  رد  ناریا  ییامیپاوه  رتفد  رتسچنم و  رد  ناریا  يرگلوسنک  لاس 1360  رد  داد . راشتنا  روشک 

هجاوم ناریا  لباقتم  لمعلاسکع  اب  هک  درک  جارخا  ناتسلگنا  زا  ار  یناریا  تاملپید  رچات 5  تلود  دادرخ 1363  رد  دنتفرگ . رارق  بالقنا 
ماما ياوتف  سپـس  مادـقا و  نیا  زا  رچات  تلود  هناضرغم  تیامح  يدـشر و  ناملـس  طسوت  یناطیـش » تایآ   » زیگنانهو باتک  راشتنا  دـش .

سلجم هبوصم  اب  نآ  زا  سپ  دروآ . دوجو  هب  سیلگنا  ناریا و  طباور  رد  یگرزب  شنت  باتک ، هدنـسیون  ندوب  مدلارودهم  رب  ینبم  ینیمخ 
ناتسلگنا تلود  يوس  زا  اهدروخرب  نیرتتخس  لاس 1368  رد  دـش . عطق  لماک  روط  هب  روشک  ود  طباور  تشهبیدرا 1368  مهدزناش  رد 

ینبم سیلگنا  تقو  هجراخ  ریزو  دره  سالگاد  تاراهظا  مغریلع  لاس  نیا  رد  تفرگ . تروص  سیلگنا  رد  یناریا  نایوجشناد  اب  هژیو  هب 
ماـما ياوتف  مکح  ياـقبا  رب  ینبم  بـالقنا  ربـهر  نانخـس  هب  درک و  یفرعم  تسیرورت  يروشک  ار  ناریا  رچاـت  روشک ، ود  طـباور  دوبهب  رب 

لـلم و ناـمزاس  زا  ناریا  جارخا  راتـساوخ  ياهیناـیب  یط  سیلگنا  ماوـع  سلجم  ناگدـنیامن  زا  رفن  دادـعت 248  لاس  نیمه  رد  درک  داـقتنا 
ییادزجنشت تمس  هب  روشک  ود  طباور  1989م ).  ) زا 1368 سپ  اما   4. دندش نامزاس  نآ  رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  هدـنیامن  ینیزگیاج 

یط یلم  تینما  یلاـع  ياروش  زوجم  اـب  مالـسا ، نید  هب  مارتـحا  رب  ینبم  اـهنآ  فارتـعا  یـسیلگنا و  تاـماقم  شزوپ  لاـبند  هب  تفر . شیپ 
تلود هلاس  درکلمع 11  . 1 اهتشونیپ : درک . مالعا  ار  روشک  ود  یسایس  طباور  يرارقرب  رهم 1369  رد  هجراخ  روما  ترازو  ياهیمالعا 

بالقنا رامش  زور  . 2 ص 5 . ینارکـش ، دـمحم  هجراخ ، روما  ترازو  یللملا  نیب  یـسایس و  تاعلاطم  رتفد  رچات ، تراگرام  راـکهظفاحم 
تاعلاطم و یگنهرف  هسسؤم  ناتـسلگنا ، ناریا و  طباور  . 4 نامه . رامش ، زور  . 3 ص 238 . ج 3 ، یمالسا ، بالقنا  تایبدا  رتفد  یمالـسا ،

ص 53. ج 1 ، نارهت ، رصاعم  راربا  یللملانیب  تاقیقحت 

« یمالسا يروهمج  زور « 

ماـظن لیکـشت  تسا . ناریا  یلم  داـیعا  نیرتمهم  زا  یمالـسا و  يروهمج  ماـظن  يریگلکـش  زور  نیدرورف   12 یمالـسا » يروهمج  زور « 
مالعا نیدرورف  مهدزای  مهد و  یپایپ  زور  ود  رد  یمومع  مودنارفر  يرازگرب  یپ  رد  هک  نیدرورف 1358  مهدزاود  رد  یمالسا  يروهمج 

زا هک  یمالـسا » يروهمج   » مان دوشیم . بوسحم  نمهب 1357  رد 22  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناریا ، رد  یـسایس  دادیور  نیرتمهم  دـش ،
يانعم هب  يروهمج  هملک  ود  زا  یبیکرت  ترابع  نیا  تسا . لمأت  لباق  زین  دـش  هداهن  روشک  رب  مکاـح  یـسایس  ماـظن  رب  ینیمخ  ماـما  يوس 

. تسا تموکح  یلـصا  هدـنهدتهج  ماظن و  ینید  تیهاـم  هشیر و  ینعم  هب  یمالـسا  1و  دـناهدروآ . دوـجو  هب  ار  نآ  مدرم  هک  یتـموکح 
هدننک زیامتم  یمالسا ،»  » هژاو تسا . هتفرگ  لکـش  مدرم  هدارا  اب  ینید و  میلاعت  زا  ماهلا  اب  هک  تسا  یتموکح  ینعم  هب  یمالـسا  يروهمج 

ياهـشزرا ماظن ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  فدـه  تسا . ناهج  رد  لوادـتم  يروهمج  ياـهماظن  ریاـس  زا  ناریا  رب  مکاـح  يروهمج  تموکح 
یگدنز نیمأت  رب  هوالع  دریگ و  هدهع  رب  ار  تما  تماما  رما و  تیالو  هیقف ، یلو  دـشاب و  هتـشاد  تیمکاح  نوئـش  یمامت  رب  ینآرق  یهلا و 

« یمالسا يروهمج   » یبیکرت ترابع  ور  نیا  زا  دشاب . هتشاد  هدهع  رب  زین  ار  ناشیا  یلاعت  دشر و  هب  کمک  اهنآ و  تیاده  تیلوئـسم  مدرم 
تفرگ لکش  نیدرورف 1358 رد 12  هک  هچنآ  تسا . هدش  هداهن  یمالسا  ینابم  رب  یکتم  یمدرم  ماظن  کی  رب  هک  تسا  یناونع  نیرتعماج 
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قیفوت ور  نیا  زا  درک . مالعا  زورما  يایند  یـسایس  ياضف  رد  ار  دوخ  تیدوجوم  تاـصتخم  نیا  اـب  ناریا  رد  هک  تسا  یتموکح  نیلوا  زین 
رارق هناگیب  هب  هتـسباو  ناهاش  هطلـس  رد  هراومه  دوخ  هلاـس  رازه  دـنچ  خـیرات  لوط  رد  هک  يروشک  رد  مه  نآ  یماـظن  نینچ  يرارقرب  رد 

ینیمخ ماما  یمالسا » يروهمج   » مودنارفر يرازگرب  هناتسآ  رد  دیآیم . باسح  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يارب  گرزب  زایتما  کی  هتـشاد 
ساسح یـسایس  طیارـش  هب  هجوت  اب  مودنارفر  رد  مدرم  هبناج  همه  تکرـش  ترورـض  یکی  دـندش . رکذـتم  ار  یـساسا  هتکن  ود  یمایپ  رد 

: تسا هدـمآ  مایپ  نیا  زا  ییاهشخب  رد  ناشهاوخلد . ماظن  تاـباختنا  رد  مدرم  مومع  ندوب  دازآ  يرگید  مالـسا و  نانمـشد  نیمک  ناریا و 
قانتخا هب  قباس ، لثم  ای  دناشکیم و  لالقتسا  يدازآ و  هب  ار  امـش  ای  مودنارفر  نیا  دنکیم . نییعت  ار  ام  تلم  تشونرـس  مودنارفر  نیا  »... 
باختنا دیهاوخیم  هک  ار  یمرف  ره  دیناوتیم  امـش  دننک ... تکرـش  نآ  رد  دیاب  همه  هک  تسا  يزیچ  مودـنارفر  نیا  ریغ . هب  یگتـسویپ  و 

. دیسیونب دیهاوخیم  ار  هچ  ره  ای  یتنطلس  میژر  دیـسیونب ، ار  کیتارکمد  يروهمج  هقرو  نیا  رد  هک  دیناوتیم  دیراد و  قح  امـش  دینک ...
تشذـگیم و بـالقنا  يزوریپ  زا  زور  طـقف 50  هک  یطیارـش  رد  هک  دوب  ماـما  سفن  هب  داـمتعا  جوا  نیا   2 دـیتسه ». راتخم  دروم  نیا  رد 
هب زاب  تساوخ  دـناهدرک ، اپ  هب  ار  بـالقنا  نیا  هک  یمدرم  زا  هناعـضاخ  دـندوب ، نیمک  رد  اـج  همه  بـالقنا ، یجراـخ  یلخاد و  نانمـشد 

دنتسنادیم همه  هچرگ  دوب . هدننک  مرگلد  زین  مدرم  حیرـص  خساپ  دننزب . مقر  شیوخ  هدارا  اب  ار  دوخ  روشک  هدنیآ  تیوه  دنیایب و  نادیم 
نامز نآ  رد  لاح  نیع  رد  اما  دوب ، هدرکن  شومارف  بالقنا  هوکشرپ  ياههنحص  رد  ار  مدرم  دایرف  سکچیه  هک  ارچ  تسیچ . مدرم  نامرآ 

روضح يأر  ياهقودنـص  ياپ  رد  ایآ  دنتـسه ؟ اجرباپ  نانچمه  دوخ  رظن  دروم  ماظن  تیبثت  هلحرم  رد  مدرم  اـیآ  هک  دوب  حرطم  لاوئـس  نیا 
يربخ عبانم  یـسیبیب ، ویدار  هژیو  هب  ناهج  يربخ  لفاحم  زا  يرایـسب  دوب ؟ دـهاوخ  وسمه  ناشبالقنا  اب  ناشیارآ  ایآ  و  تفاـی ؟ دـنهاوخ 

اهنت هن  ینیمخ  ماما  دـندوب . هدرب  لاؤس  ریز  ار  نانآ  ءارآ  عون  ای  مودـنارفر و  رد  مدرم  روضح  عوضوم  یتسینویهـص ، میژر  ویدار  اکیرما و 
اهنت دندراذگ و  دازآ  ناشهاوخلد  ماظن  شنیزگ  رد  ار  نانآ  دنتشاد ، مدرم  زا  هک  یتخانش  اب  هکلب  دندیـسارهن  تادیدهت  تارطخ و  نیا  زا 

یناسک هب  يرگید  ياج  رد  و  مهدیم » يأر  یمالـسا  يروهمج  هب  نم   » دندرک دیکأت  بالقنا ، هعماج و  رب  دوخ  يربهر  شقن  يافیا  يارب 
هن یمالسا ، يروهمج  دنهاوخیم : ار  زیچ  کی  اهنت  مدرم   » هک دنداد  رادشه  ًاحیرـص  دنتـشاد ، رـس  رد  يرگید  راکفا  دصاقم و  تاین ، هک 

دونـشخ يارب  هاگچیه  ماما  تسا . هتفهن  ترابع  نیمه  رد  نآ  موادـت  بالقنا و  يزوریپ  زار  زمر و  دایز ». هملک  کـی  هن  مک و  هملک  کـی 
هک مدرم  نامرآ  زا  دندیشیدنایمن ، مالسا  هب  هک  ییاهورین  نتشادهگن  يارب  دندادن و  رارق  مالـسا  ضرع » مه   » ار يزیچ  نآ ، نیا و  ندرک 

یمالـسا يروهمج  ماظن  نالوئـسم  طسوت  تشاد  رارـصا  ماما  هک  یتاـکن  زا  یکی  دـندرکن . رظنفرـص  دوب ، یمالـسا  ماـکحا  يارجا  ناـمه 
یمالسا  » ناوتیم هک  دننکن  روصت  مالسا  ناهج  رد  شخبیدازآ  ياهتکرح  اهتضهن و  هک  دننک  لمع  ياهنوگ  هب  هک  دوب  نیا  دوش ، تیاعر 
یمالسا ًافرص  دننک  یعس  دیاب  نالوئسم  هک  تشاد  دیکأت  ماما  تخیمآ . مهرد  يرکف ، یسایس و  ياهبرشم  اههشیدنا و  ریاس  اب  ار  ندوب »

هدنیآ یـسایس  تیوه  نییعت  یـسرپ  همه  رد  مدرم  لاح  ره  رد  دـنزادرپب . روما  دـیهمت  هب  یمالـسا  ياههشیدـنا  بوچراچ  رد  دنـشیدنیب و 
هوالع نیدرورف ، هاگحبـص 12  رد  ینیمخ  ماما  دـنداد . يأر  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  هب  ناـنآ  دـندرک و 2/98 %  تکرـش  هنالاعف  روشک 

ههد هس  هب  کیدزن  هچرگ  دندرمـش . رب  زین  ار  ماظن  نیا  ياهیگژیو  تیهام و  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  يرارقرب  لیلد  هب  مدرم  هب  کیربترب 
ینارنخـس زا  ییاهـشخب  درک . داـی  یمالـسا » يروهمج  ماـظن  روشنم   » ناوـنع هب  نآ  زا  دـیاب  ناـنچمه  یلو  درذـگیم  ماـیپ  نآ  رودـص  زا 
اههاگشناد دیاب  یمالسا  يروهمج  رد  دوشب . لوحتم  تسا  ناریا  رد  هک  یلیاسم  مامت  دیاب  یمالـسا  يروهمج  رد  تسا ? : نینچ  هر ) ) ماما

گنهرف يرامعتـسا ، گنهرف  دوشب ؛ لدبتم  دیاب  ام  گنهرف  دوشب . لدبتم  لقتـسم  ياههاگـشناد  هب  هتـسباو ، ياههاگـشناد  دنوشب ؛ لوحتم 
؛ دوشب لوحتم  دیاب  ام  داصتقا  دوشب . لدبتم  یمالـسا  يرتسگداد  هب  یبرغ  يرتسگداد  دوشب ؛ لوحتم  دـیاب  ام  يرتسگداد  دوشب . یلالقتـسا 
رد فیعض ، تکلمم  نیا  رد  بناجا  عَبَت  هب  دوب و  توغاط  تموکح  رد  هک  ییاهزیچ  مامت  دوشب . لدبتم  لقتـسم  داصتقا  هب  هتـسباو  داصتقا 

دیاب دوشب . ور  ریز و  دیاب  اهنیا  مامت  یمالـسا  يروهمج  تموکح  یمالـسا و  تموکح  رارقتـسا  اب  دوب  هدش  هدایپ  تسد ، ریز  تکلمم  نیا 
رد اهنیا  مامت  دوشب . هداد  نادنمتـسم  قح  ارقف ، قح  دـیاب  دـننکن . ملظ  نییاپ  تاقبط  هب  فلتخم  تاقبط  دـننکب . حالـصا  ار  ناشدوخ  مدرم 
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ار يرباج  هاگتسد  هچنانچ  رگا  دنزب . وا  هب  ینهدوت  دیاب  تلم  دنکیم ، فالخ  هک  دید  ار  یتلود  رگا  دوشب . لمع  دیاب  یمالـسا  يروهمج 
دیاـب تلم  دوخ  دـندرکنرگاو  دـننکب ؛ یهاوخداد  دـیاب  اـههاگداد  دـننکب و  وا  زا  تیاکـش  دـیاب  دـنک ، ملظ  اـهنآ  هب  دـهاوخیم  هک  دـید 

ام و تلود  دیاب  دوشب . وشتسش  دیاب  یفاصنایب  زا  ام  رازاب  دشاب ؛ یمالـسا  رازاب  ام  رازاب  دیاب  دنزب . اهنآ  نهد  يوت  دورب  دنکب ، یهاوخداد 
يور یتلود  تارادا  دنـشاب ، یمالـسا  نیزاوم  يور  اـههناخترازو  دـشاب ، یمالـسا  نیزاوم  يور  همه  دـنیآیم  اهدـعب  هک  ییاـهتلود  ۀـمه 

هب یتوغاـط  تکلمم  دـیاب  دراد . هللا  ِگـنر  هک  یتکلمم  هب  دوشب  لدـبم  دراد  توغاـط  ِگـنر  هک  یتـکلمم  دـیاب  دنـشاب . یمالـسا  نیزاوم 
. تسین دـشاب  ییوـگروز  هک  یلیاـسم  روـطنیا  یمالـسا  يروـهمج  رد  تـسین . مـلظ  یمالـسا  يروـهمج  رد  دوـش . لیدـبت  یهلا  تـکلمم 

مالـسا رد  هک  منکیم  ضرع  مامت ـ  هب  تلم ـ  راشقا  ۀمه  هب  نم  دنک . رامثتـسا  دناوتیمن  دیوگب ، روز  ریقف  ۀـقبط  رب  ینغ  ۀـقبط  دـناوتیمن 
كرت ریغ  كرت و  مجع و  برع و  هعیش ، ینس و  فلتخم ، ياههورگ  هایس ، دیفس و  صاخشا  ینغ ، ریغ  ینغ و  صاخشا  نیب  يزایتما  چیه 

هک یـسک  دراد ، زاـیتما  دراد  اوقت  هک  یـسک  تسا . هتـسناد  اوـقت  هب  تلادـع و  هب  ار  زاـیتما  میرک  نآرق  دـنرادن . يزاـیتما  هجو ـ  چـیه  هب   ـ
مدرم ۀـمه  و  دورب ؛ نیب  زا  تازایتما  نیا  دـیاب  تسین . اـهییاراد  هب  زاـیتما  تسین ، تاـیدام  هب  زاـیتما  اـما  دراد ؛ زاـیتما  دراد  بوخ  تاـیحور 
يارب تسه . لئاق  مارتحا  اهنآ  يارب  مالسا  دوشیم ؛ تیاعر  ناشقوقح  یبهذم  ياهتیلقا  دنتسه . يواسم  قوقح  رد  همه  دنتسه . ءاوّسلایلع 

؛ دنتسه ام  اب  اهنآ  میتسه و  اهنآ  اب  ام  دنتسه و  ام  ياهردارب  همه  اهنیا  دنراد ، فلتخم  ياهنابز  هک  یتاجتسد  تسا . لئاق  مارتحا  راشقا  ۀمه 
تلم ۀمه  هب  ام  دشاب . ام  تلم  دـیع  زور  نیدرورف »  12  » زور لاس  ره  رد  هک  مراودـیما  میتسه . بهذـم  کی  لها  تلم و  کی  لها  همه  و 

. دیع نیا  امـش  رب  داب  كرابم  منکیم . ضرع  کیربت  ناشراشقا  ۀـمه  هب  نامدوخ ، زیزع  تلم  رب  ار  زور  نیا  نم  مینکیم و  ضرع  کیربت 
ینعم هب  يروهمج  دـیآیم . هتـشابنا  هدوت و  ینعم  هب  هرهمج  هشیر  زا  هملک  نیا  1 ـ تشونیپ : یمالسا . يروهمج  نیا  امـش  رب  داب  كرابم 
دانـسا زکرم  ناریا ، یجراخ  تسایـس  رامـش  هاگ  11/1/1358 ؛ تاـعالطا ، 2 ـ دـشاب . هتـشاد  مدرم  هوـبنا  هدارا  رد  هشیر  هک  تـسا  یماـظن 
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ناریا اب  اکیرما  هطبار  عطق 

یـسایس و طـباور  عطق  يروتـسد  یط  نـیدرورف 1359  هاـگماش 18  رد  اـکیرما  روهمج  سیئر  رتراـک  یمیج  ناریا  اـب  اـکیرما  هطبار  عـطق 
تـسویپ عوقو  هب  نارهت  رد  اکیرما  ترافـس  فرـصت  زا  سپ  هام  هک 5  روتـسد  نیا  درک . مالعا  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  اـب  یناـگرزاب 

، ناریا اب  هطبار  عطق  زا  شیپ  رتراـک  دوب . ناریا  رد  ییاـکیرما  ياـهتاملپید  يریگناـگورگ  ربارب  رد  روشک  نآ  تلود  دـیدج  لـمعلاسکع 
نابآ زور 22  لـمعلاسکع ، نیتـسخن  رد  دوب . هدروآ  لـمع  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  يداـصتقا  یـسایس و  تامادـقا  هلحرم  دـنچ 

ار ناریا  زا  تفن  دـیرخ  درک و  رداص  ار  نآ  یجراـخ  ياههبعـش  ییاـکیرما و  ياـهکناب  رد  ناریا  ياـهییاراد  هیلک  فیقوت  روتـسد   1358
لاغـشا تیموکحم  رد  ار  هرامـش 457  همانعطق  ارآ  قاـفتا  هب  اـکیرما  راـشف  تحت  تینما  ياروش  وضع   15 رذآ ، رد 13  تخاـس . فقوتم 

تامادـقا رگید  زا  ههـال  رد  يرتـسگداد  یللملانیب  ناوید  هب  يریگناـگورگ  عوـضوم  عاـجرا   1. دـندرک رـشتنم  نارهت  رد  اکیرما  ترافس 
هب ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ارآ  قافتا  هب  هاگداد  نیا  یـضاق  دـش و 15  رداص  ناریا  هیلع  رذآ  زور 24  زین  ناوید  نیا  يأر  دوب . اـکیرما 
رد ار  همانعطق 461  اکیرما  راشف  تحت  للم  ناـمزاس  تینما  ياروش  يد 1358 ، مهن  رد   2 دندرک . موکحم  اکیرما  ترافس  فرـصت  لیلد 

هوالع  3 دنک . دازآ  ار  ییاکیرما  ياهناگورگ  ات  داد  تلهم  ناریا  هب  يد  ات 17  درک و  بیوصت  ناریا  هیلع  يداصتقا  ياهتازاجم  عوضوم 
سراف جـیلخ  رد  رتراک  روتـسد  هب  يد 1358  رد 11  هک  عیرـس » شنکاو   » هب موـسوم  يورین  زا  زین  ییاـکیرما  نارـسفم  زا  يرایـسب  نیا  رب 

ناریا اب  هطبار  عطق  روتسد  دندرک . دای  نارهت  رد  اکیرما  ترافـس  فرـصت  هعقاو  لباقم  رد  نتگنـشاو  لمعلاسکع  ناونع  هب  تفرگ  لکش 
عطق نامرف  رودص  زا  سپ  رتراک  یمیج  دش . ذاختا  اهناگورگ  يزاسدازآ  فده  اب  سبط  هقطنم  رد  اکیرما  یماظن  هلخادم  زا  لبق  زور   17

یـسایس و طباور  عطق  عوضوم  دننک . كرت  ار  اکیرما  كاخ  دـنراد  تصرف  تعاس  یناریا 24  ياهتاملپید  درک  مالعا  ینانخـس  رد  هطبار ،
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للم نامزاس  تینما  ياروش  هب  اکیرما  يوس  زا  هدـش  هیارا  همانعطق  رد  رتراک ، روتـسد  رودـص  زا  شیپ  هام  ود  ناریا ، اـب  اـکیرما  يداـصتقا 
هیلع يداـصتقا  ياـهمیرحت  لاـمعا  راتـساوخ  اـکیرما  دـش  هیارا  اروش  هب  نـمهب 1358  رد 24  هـک  هماـنعطق  نآ  رد  دوـب . هدــش  ینیب  شیپ 
برغ یتعنص  ياهروشک  سنارفنک  رد  تساوخرد  نیا  دیدرگ . اکیرما  ترافس  فرـصت  لیلد  هب  ناریا  اب  هطبار  عطق  یمالـسا و  يروهمج 

طـسوت اکیرما  يداهنـشیپ  همانعطق  ندـش  وتو  نینچمه  للم و  نامزاس  رد  ناریا  یگدـنیامن  تأـیه  ياـهینزیار  یلو  دوب ، هدـش  حرطم  زین 
. دـنامب اهنت  ناریا  اب  یناگرزاب  یـسایس و  تابـسانم  عطق  يارب  میمـصت  ذاختا  رد  رتراک  یمیج  تلود  دـش  ثعاب  يوروش ، ریهامج  داـحتا 

ناریا هدش  دودسم  لاوما  زا  اهتکرش ، ییاکیرما و  نایکاش  تابلاطم  تشاد ...« : راهظا  ناریا  اب  هطبار  عطق  هب  عجار  دوخ  نانخـس  رد  رتراک 
رگا دـنکیم . ناهنپ  نایوجـشناد  رـس  تشپ  ار  دوخ  هک  تسا  ناریا  بالقنا  ياروش  اب  نارحب  تیلوئـسم  دـشدهاوخ و  تشادرب  اکیرما  رد 

دهاوخ لمع  هب  یضتقم  تامادقا  دوخ  نانامیپ  مه  اب  اکیرما  دش و  دهاوخ  ذاختا  ناریا  هیلع  يرتدیدش  تامیمصت  دنوشن ، دازآ  اهناگورگ 
نیا یپ  رد   4 دـشابیم »... لطاب  نارحب  زا  سپ  هدـش  رداص  ياهازیو  هیلکو  دـشدهاوخن  رداـص  ناـیناریا  يارب  دـیدج  يازیو  چـیه  دروآ .

لیکشت ات  اهناگورگ  ترافس و  هتشذگ  لثم  هدشن و  ضوع  اهناگورگ  دروم  رد  ماما  رظن   » درک مالعا  ینیمخ  ماما  رتفد  وسکی  زا  میمـصت ،
ماما رگید  بناـج  زا  5 و  دنام » دهاوخ  یقاب  نایوجـشناد  تسد  رد  مدرم  يالکو  طسوت  اهنآ  تشونرـس  نییعت  یمالـسا و  ياروش  سلجم 
هدـمآ تفای  راشتنا  رتراک  میمـصت  زا  سپ  زور  ود  هک  ینیمخ  ماما  مایپ  رد  دـندرک . رـشتنم  هطبار  نیا  رد  ياهناگادـج  هیناـیب  دوخ  ینیمخ 

عطق نیمه  تسا ، مولظم  حالـص  ریخ و  هب  تفگ  ناوتب  هک  دـشاب  هدرک  راک  کـی  دوخ  رمع  رد  رتراـک  رگا  ناریا  فیرـش  تلم  تسا ...« :
ررـض هب  هشیمه  راوخ ، ملاع  رگلواپچ  کی  اب  یللملانیب  نارگلواپچ  لاگنچ  زا  ییاهر  يارب  هتـساخاپب  تلم  کی  نیب  ۀـطبار  تسا . هطبار 

زا اکیرما  دیما  عطق  رب  یلیلد  هطبار ، عطق  نیا  هک  نوچ  میریگیم  کین  لاف  هب  ار  هطبار  عطق  نیا  ام ، تسا . رگلواپچ  عفن  هب  مولظم و  تلم 
لواپچ هب  نداد  همتاخ  ینعی  هطبار  عطق  هب  راداو  ار  یکافـس  تردـقربا  هک  ار  ییاـهن  يزوریپ  ۀـعیلط  نیا  ناریا ، ةدـنمزر  تلم  تسا . ناریا 
ماجنا يدوز  هب  نیـسح  مادـص  تاداس و  لثم  یناگدرپسرـس  يدوبان  هک  میراودـیما  اـم  دراد . قح  دریگب  نشج  رگا  تسا ، هدرک  اـهيرگ 

دازآ يارب  نآ  لابند  هب  درک و  نئاخ  ياضردـمحم  اب  اـم  تلم  هک  دـننک  نآ  نئاـخ ، ياـهلگنا  نیا  هب  یمالـسا  فیرـش  ياـهتلم  دریگ .
لاثما اب  هطبار  هک  ماهدومن  دزـشوگ  ًارارک  نم  دـنیامن . اکیرما  ًاصوصخ  اهتردـقربا  اب  طـباور  عطق  ندیـسر ، ماـمت  لالقتـسا  هب  نتـسیز و 

دوخ نانمشد  رب  ربکا  هللا  گناب  اب  لاعتم ، دنوادخ  ياضر  يارب  هک  زیزع  تلم  يا  امـش  تسا . ناراوخ  ناهج  اب  مولظم  تلم  ۀطبار  اکیرما ،
ییورردور يارب  دیـشاب  ایهم  هملک ، تدـحو  ظفح  یلاعت و  دـنوادخ  هب  لاکتا  اب  دـیدروآ ، تسد  هب  ار  لالقتـسا  يدازآ و  دـیدش و  هریچ 

1ـ اهتشوناپ :  6 درک »... دیهاوخ  هبلغ  تالکشم  رب  دیتسه و  زوریپ  یلاعت  يادخ  تساوخ  هب  امش  نیفعضتسم . نانمشد  مالسا و  نانمـشد 
2ـ ص 128 . ، 1383 یمالـسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  اب  ییورایور  رد  اکیرما  هدـحتم  تالایا  يراـتفر  ياـهوگلا 
4ـ ص 93 . زیئاپ 1381 ، یمالـسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  اکیرما  ناریا و  ياهشلاچ  3 ـ ص 129 . نامه ،
نامه 6ـ 19/1/1359 5 ـ تاعالطا ، همانزور  زا  لـقن  هب  ص 223 ، ج 1 ، یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ناریا ، یجراخ  تسایس  رامـش  هاگ 
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خیرات نایاپ  یمالسا و  بالقنا 

ار یمالـسا  بالقنا  همدقم  یندمت  هناگهس  ياههیرظن  یمالـسا و  دّدجت  روپددـم  دـمحم  رتکد  : هدنـسیون خـیرات  نایاپ  یمالـسا و  بالقنا 
يد مایق 19  اب  ینیمخ ؛  ماما  يربهر  هب  هک  یبالقنا  ًاتقیقح  ایآ  دناهدرک . ریبعت  ریسفت و  ریخا  هلاسدص  یمالـسا  ياهتـضهن  ریـسم  رد  بلغا 

تـضهن ای  وکابنت  تضهن  دننام  یتضهن  دیماجنا ، لاس 57  نمهب  يزوریپ 22  هب  و  زاغآ ، اهرهـش  رگید  رد  سپـس  مق و  رهـش  لاس 56  هام 
دروخرب اـب  تبـسنیب  اـهتضهن  نیا  ۀـمه  هریغ  هیفلـس و  دـیدج و  هیلیعامـسا  تیباـهو و  تضهن  عون  زا  اـی  دوب ؟ اـهنآ  لاـثما  هطورـشم و 

مان هب  هک  هچنآ  دوبن . دندرکیم ، هبرجت  یتسیلایرپما  ةرطیس  تسایس ـ ملع و  يژولونکت ـ رد  ار  نآ  تحاس  ود  هک  یبرغ  ندمت  اب  ناناملسم 
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نایم دروخرب  نامه  هب  دریگ ، رارق  لمأت  دروم  ًاقیقد  رگا  تسا  هتفرگ  تروص  ریخا  لاس  هاجنپودص  رد  یمالسا  يرگرادیب  مالسا و  يایحا 
هلئـسم رد  هچ  مسیمالـساناپ و  هلئـسم  رد  يدابآدـسا  نیدلالامجدیـس  یقلت  رد  رظن  ریـس و  ددرگیمزاب . یبرغ  ندـمت  یمالـسا و  ندـمت 
دّدـجت هلئـسم  زاغآ  تسا  دّدـجت »  » دراد تلاصا  وا  يارب  هچنآ  هک  دـنکیم  راکـشآ  ار  تقیقح  نیا  مالـسا  تمظع  يایحا  نید و  حالـصا 

بدا ياج  ایند  بدا  نآ  رد  هک  تسا  يویند  یندمت  یبرغ  ندمت  هک  دنتشادن  تقیقح  نیدب  یقیمع  هجوت  وا  نانخـسمه  دیـس و  یمالـسا 
، دندوبدّدجت لابند  طقف  اهنآ  دریگیم ، ار  تعیرش  ماکحا  ياج  رشب ، ۀعوضوم  نیناوق  نامدرم  تابسانم  تالماعم و  رد  دریگیم و  ار  نید 

تقیقح قح و  كالم  اهشزرا و  عضاو  دوخ  رشب  دیدج ، رکفت  روهظ  اب  هکیلاحرد  ددرگزاب . ناناملسم  هب  یمالـسا  ندمت  هقئاف  تردق  ات 
دعاوق اب  یتنـس  نهک و  ياهـشزرا  مالـسا و  تناید  تعیرـش و  ریـسفت  ماقم  رد  وا  نوچ  یناددـجتم  لامجدیـس و  ياهراعـش  اجنیا  زا  تسا 

. دمآیمرد ون  یبلاق  هب  یمالسا  نابز  رد  میهافم  زا  يرایـسب  تفرگیمن  تروص  یگداس  هب  ریـسفت  نیا  هتبلا  دوب . برغ  یندم  یعامتجا و 
تمظع و هرطیـس و  شیوخ  نخـس  همدقم  رد  هتبلا  دربیممان ، همانیمارگ   » زا تیبرت  میلعت و  رد  رچکل  هلاقم  رد  نآرق  ياج  هب  لامجدـیس 
یمیـش و دننام  درفنم  رثکتم و  يوزج  ۀبترم  کی  ملع  نیا  تسا  یمالـسا  يریبعت  هک  دنادیم  ملع   » ۀـیحان زا  ار  هسنارف  سیلگنا و  تکوش 

حور ۀلزنم  هب  هک  تسه  رگید  یملع  سپ  دنتـسین ، دوخ  یقرت  يرادیاپ و  ظفح و  هب  رداق  ییاهنت  هب  هک  دراد ، یـسانشهایگ و ... کیزیف و 
زا وا  روظنم  هتبلا  تسا  تمکح  وهفـسلف  لامجدیـس  رظن  رد  نآ  عماج و  حور  نیمه  ملع  هیقبم  تلع  تسا  مولع  عیمج  يارب  زا  یلک  عماج 
هار هداهن و  هرهطم  سوفن  رد  میثارج  همکحم  تایآ  هب  همانیمارگ  زا  تمکحنیا   » تسین ود  نیا  زایمالسا  یتّنـس  یقلت  هفـسلف  تمکح و 
هب شحوت  زا  تریـصب و  هب  یمع  زا  ملع و  هب  لهج  ملاع  زا  هدروآ  نامیا  همانیمارگ  نآ  رب  هیبرع  تما  هدومناو و  ناسنا  هب  ار  ندشیناسنا 

میثارج نآ  و  دـیمهف ، تیـشعم  رد  یـسفن و  یلقع و  لاـمک  رد  ار  دوـخ  تاـجایتحا  و  دـیدرگ ، لـقتنم  تراـضح  هب  توادـب  زا  تیندـم و 
ملاع هعیـسو  رئاود  رد  اهلقع  و  دش ، دیازت  رد  اهراکفا  تفرگ و  ندیلاب  كدنا  كدنا  خـیب  لصا و   ) اهمورا و  اهتمکح ) نونف و  ياههشیر  )
نیا یط  لحارم و  نیا  عطق  هک  دـندومن ، هظحالم  یقناود  روصنم  نامز  رد  یتعامج  هکنآ  ات  دـمآ ، نالوج  رد  تالامک  باستکا  يارب  زا 

همادا رد  دیـس  هک  نآ  هصالخ  دوب ». دـهاوخن  يراوشد  تبوعـص و  زا  یلاخ  عون  رد  نیکراشم  راـکفا  هب  تناعتـسا  نودـب  ناـیاپیب  ِلزاـنم 
نونف اهنآ  هطـساو  هب  ات  دنادیم ، مّلعت  رد  سوجم  دوهی  يراصن و  هب  اهنآ  يروآيور  رد  ار  نیملـسم  مالـسا و  تزع  توطـس و  تکوش و 

قیـضم زا  جورخ   » هفـسلف تمکح و  نیا  و  ار ، ناناملـسم  دوب  تمکح  ملعم  نیتـسخن  هک  دوب  هماـنیمارگ  نیا  و  دـندرک ، هجوت  ار  هیمکح 
یمع و لیدـبت  يزیرغ و  درخ  راونا  هب  تسا  همیهب  ماهوا  تاملظ  هلازا  تیناـسنا و  رعاـشم  عساو  ياـضف  يوس  هب  تسا  تیناویح  كرادـم 
ینادراـک و شناد و  لـضاف و  ۀـنیدم  رد  لوخد  هب  یناداـن  لـهج و  ربربـت  شحوـت و  زا  تسا  تاـجن  ییاـنیب و  تریـصب و  هب  تسا  شمع 
رد تیهافر  تیـشعم و  رد  لامک  تسا و  یناسنا  لامک  نآ  تیاـغ  هیلقع و  هسدـقم  تاـیح  هب  تسوا  تاـیح  ناـسنا و  تروریـص  هلمجلاـب 

ینانوی ۀفـسلف  زا  يریذپریثأت  زا  دعب  دیدج  ۀفـسلف  هب  ار  ناناملـسم  همانیمارگ  سپ  ار »... یـسفن  یلقع و  لامک  تسا  مظعا  طرـش  تسیز 
تروریص دّدجت و  هفسلف  زا  لامجدیس  تسا  نآ  زا  رتلماک  دیدج  ملع  هفسلف و  هک  یلاح  رد  هدوب  صقان  ینانوی  ۀفـسلف  اریز  دناوخیمارف ،

هب دـنکیم . كرد  مولع  عیمج  يارب  زا  یلک  عماـج  حور  هباـثم  هب  یفـسلفحور  رد  ار  نآ  و  دـنکیم ، یقلت  ار  وـن  عـضو  هب  نهک  عـضو  زا 
صاخ اهنآ  تاعوضوم  هک  یمولع  نآ  هب  دشاب ، هدوب  ملاع  تما  نآ  داحآ  ۀمه  و  دشاب ، هدوبن  مما  زا  یتما  رد  هفـسلف  رگا  دیـس ...«  داقتعا 
هفـسلف حور  نودـب  تما  نآ  هک  تسین  نکمم  و  دـنامب ، لاـس  دـص  دـعب  نرق  کـی  تدـم  تما  نآ  رد  موـلع  نآ  هک  تسین  نکمم  تـسا 

دیدـج مولع  میلعت  يارب  زا  سرادـم  هک  تسا  لاـس  تصـش  تدـم  رـصم ، تیویدـخ  یناـمثع و  تلود  دـنک . مولع  نآ  زا  جـیاتن  جاتنتـسا 
ببـس هب  و  دوشیمن ، سرادم  نآ  رد  هفـسلف  مولع  میلعت  هک  تسا  نیا  شببـس  دناهدرکن . لصاح  مولع  نآ  زا  هدیاف  زونه  ات  و  دناهدوشگ ،

نآ رد  هفـسلف  حور  رگا  کـشالب  تسا و  هدـماین  لـصاح  ار  ناـشیا  ةرمث  دـشابیم ، ءاـضعا  نوچ  هک  یموـلع  نیا  زا  هفـسلف  حور  ندوـبن 
یعـس ملع  مدـق  رب  شیوخ  کـلامم  حالـصا  رد  اـهنآ  دوخ  هدـش  ینغتـسم  گـنرف  دـالب  زا  لاـس  تصـش  تدـم  نیا  رد  دوبیم ، سرادـم 

. دندومنیمن بلط  دوخ  سرادم  يارب  اجنآ  زا  اهداتسا  و  دنداتسرفیمن ، گنرف  دالب  هب  میلعت  يارب  زا  هلاس  ره  ار  دوخ  دالوا  و  دندومنیم ،
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تـسا صاخ  اهنآ  عوضوم  هک  مولع  نآ  زا  یملع  تما  نآ  رد  هکنآ  ای  دوشب ، تفای  یتما  کـی  رد  یفـسلف  حور  رگا  هک  میوگب  مناوتیم 
هب نکل  دوبن ، یملع  چیه  ار  لوا  ردص  ناناملسم  دنکیم . توعد  مولع  عیمج  لاصحتسا  رب  ار  اهنآ  یفسلف  حور   » نآ کشالب  دشاب ، هدوبن 

ثحب یناسنا  مزاول  ملاع و  ۀیلک  روما  زا  یفـسلف  حور  نآ  ۀطـساو  هب  و  دوب ، هدش  ادیپ  یفـسلف  حور  کی  اهنآ  رد  هیمالـسا  تناید  هطـساو 
یسراپ و ینایرـس و  زا  یقناود  روصنم  نامز  رد  دوب  صاخ  اهنآ  عوضوم  هک  ار  مولع  نآ  عیمج  اهنآ  هک  دش  ببـس  نیا  و  دنتفرگ ، ندرک 
ار ناسنا  فرش  و  دنامهفیم ـ ناسنا  رب  ار  ناسنا  هک  تسا  هفسلف  دندومن ـ لاصحتـسا  ینامز  كدنا  رد  هدومن  همجرت  یبرع  نابز  هب  ینانوی 
رد تسا  هدـش  لصاح  اهنآ  رد  هک  یـصقن  لوا  تسا  هداهن  لزنت  هب  يور  هک  یتما  ره  دـهدیم . ناشن  وا  هب  ار  هقئال  قرط  و  دـنکیم ، نایب 

مولع و بتارم  نوچ  تسا ـ هدرک  تیارـس  اـهنآ  ترـشاعم  بادآ و  موـلع و  ریاـس  رد  صقن  نآ  زا  سپ  تسا  هدـش  لـصاح  یفـسلف  حور  »
رد نآ  ریثأت  یمالـسا و  ندـمت  یمـسر  مولع  زا  يدابآدـسا  يدـعب  تاداقتنا  یفـسلف و  حور  باب  رد  ءارآ  نیا  دـش ». مولعم  هفـسلف  فرش 

ياـهتیلاعف ببـس  هب هرود  نیا  ناسیونخـیرات  زا  یـضعب  هک  هدوـب  ناـنچ  یمالـسا  هناـیم  لـلم  ریخا  لاسهاجنپودـص  رـصاعم و  ةرود  خـیرات 
هدش رجنم  یمالسا  بالقنا  هب  ًاتیاهن  هک  دناهتسناد ، مالسا  هنایم و  قرـش  يایند  گرزب  حلـصم  یعقاو و  فوسلیف  ناونع  هب  ار  وا  هداعلاقوف 

دناهتـسناد ناسنا  سابل  رد  سیلبا  یتح  نیدیب و  وجارجام و  ار  وا  ناسیونخیرات  زا  رگید  ياهدع  هک  دنامن  هتفگان  زین  هتکن  نیا  هتبلا  تسا 
یسایس لاجر  باوخ  هداعلاقوف  یتعاجش  اب  و  دوب ، دهعت  لمع و  درم  دیـس  لّمأت  رّکفت و  رـس  زا  ات  تسا  هنازوتنیک  رتشیب  تاملک  نیا  هک 

هدـشیم هدـنار  تمهت  نیهوت و  نعل و  اب  اـما  توعد  مارتحا  اـب  درکیم و  ذوفن  یـسایس  ياههاگتـسد  هب  وا  دزیم . مهرب  ار  قرـش  برغ و 
ماـهتا هب  نآ  زا  هنایارگمالـسا  هنایارگقرـش و  یـسیلگنادض و  قـطن  تهج  هـب  کـیدزن و  يرنوساـمارف  هاگتـسد  هـب  ادـتبا  هکناـنچ  تـسا 

بالقنا شروش و  تمدـخ  رد  ار  ملع  هفـسلف و  یتح  زیچ  همه  دـهاوخیم  هک  تسا  نانچ  دیـس  یلمع  دـهعت  دوشیم !! جارخا  ییادـخیب 
دجم و ءایحا  يارب  برغ  یفسلف  حور  هب  توعد  وا  توعد  سپ  دنادیم ، قرـش  ةدزینانوی  میدق  هفـسلف  زا  رترب  ار  برغ  هفـسلف  وا  دریگب .

يارب ار  ياهلیسو  ره  وا  مینآ  راتفرگ  زین  بالقنا  رـصع  رد  یتح  زونه  هک  تسا  یـسکداراپ  نامه  نیا  هنوگچ  اما  تسا  ناناملـسم  تمظع 
ندـنادرگزاب ناناملـسم و  تمظع  تفرـشیپ و  قّقحت  تیاـغ  نیا  تسا  هتـسنادیم  باوص  حالـص و  هب  دوخ  رظن  دروـم  تیاـغ  هب  ندیـسر 

، رادیب ناملسم  قرش  للم  هک  نیا  رگم  دریگیمن ، ماجنا  وا  رظن  هب  يراک  نینچ  تسامجاهمبرغتسدندرکهاتوکواهنآ و  یسایس  تیثیح 
تسین تفرشیپ  زا  عنام  ًاتاذ  مالسا  نید  وا  رظن  هب  دننک . ادیپ  یفـسلف  حور  و  دنوش ، انـشآ  برغ  یندم  نیناوق  دیدج و  عیانـص  مولع و  اب  و 

دیاـب دـیدج ، ياـیند  یملع  طیارـش  اـب  ناـمیا  تقباـطم  يارب  اذـل  دروآیم . دوـجوب  ار  یمهوـت  نینچ  یهاـگ  نآ  ماـکحا  ریبـعتءوس  هکلب 
اهنآ یناسنا  ۀقح  قوقح  ناناملـسم و  يداصتقا  يزاینیب  یـسایس و  يدازآ  تهج  رد  ار  ادخ  مالک  دیجنـس و  لقع  کحم  هب  ار  تاداقتعا 

نآ دیدج  تاناکما  دباییم و  یهاگآدوخ  ینید  قیاقح  هب  دوشیم و  اهر  اوران  ياهبصعت  تافارخ و  دنب  زا  ناسنیدب  هک  یناملسم  دیمهف .
زا اـهنآ  لاـثما  اهنوتـسدالگ و  تسد  هجیتـن  رد  ددرگیمزاـب و  شیوـخ  یلـصا  تردـق  هب  هکلب  دوـشیمن ، میلـست  طـقف  هن  دـباییمرد ، ار 

يرگرادـیب راذـگناینب  ناونع  هب  دّدـجتم ، ياملع  هارمه  هب  وا ، نالدـمه  نارقا و  دیـس و  موحرم  دـش . دـهاوخ  هاتوک  یمالـسا  ياـهنیمزرس 
نآ صقاـنت  ةربـنچ  رد  ناناملـسم  زین  یمالـسا  بـالقنا  زا  دـعب  زونه  هک  دنتـشاذگ ، ار  ییاـنب  ساـسا  ینید  يرکفنـشور  یعون  یمالـسا و 
زا هک  تسا  دیدج  یفسلف  حور   » ییادیپ رگید  یبرغ و  هفسلف  ملع و  قیرط  زا  ناناملسم  تمظع  دجم و  ءایحا  نامه  صقانت  نیا  دنراتفرگ .

نآرق کـیرحت  اـب  یمالـسا  نارود  رد  هکناـنچ  تـفرگ  هـعیدو  هـب  گـنرف  ناکرــشم  زا  ار  نآ  دـیاب  هـکلب  دریگیمن ، تأـشن  اـم  تناـید 
رکفت هفسلف و  ذخا  نیمه  هیحان  زا  یمالـسا  ندمت  تمظع  دجم و  و  دوب ، هدش  هتفرگ  سوجم  يراصن و  دوهی و  ناینانوی و  زا  همانیمارگ  )

رترب رـصع ، نآ  مولع  ناناملـسم و  دنچره  دنوشیم ، ضقانت  دوکر و  راچد  ًادعب  دوخ  مولع  هفـسلف و  نیمه  هتبلا  تسا !  هدوب  هناگیب  ِیملع 
مه نونکا  تسا  هدرک  ار  دوخ  رثا  خـیرات  رد  راب  کی  هک  همانیمارگ  نآ  تفگیم  لامجدیـس  تسا  اهنآ  رـصع  نیا  مولع  ناناملـسم و  زا 

، دنتفرگنارف دوب ، رفک  هب  هتخیمآ  ای  رفک  نیع  هک  ار  نایئباص  ناینانوی و  مولع  ناناملسم  رگم  دزیگنارب . ناتسگنرف  مولع  بسک  هب  ار  ام  دیاب 
یفانم ار  نآ  دننکیم و  عنم  ار  یگنرف  مولع  لیصحت  و  دناهدرک ، میسقت  یگنرف  ملع  یناملـسم و  ملع  هب  ار  ملع  یمالـسا  ياملع  ارچ  سپ 
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تبغر هک  دیآرد  ياهفسلف  تروص  هب  و  دشاب ، نامدرم  يایند  تمدخ  رد  دیاب  نید  هک  تسا  نیا  ءارآ  نیا  لصاح  دنرامـشیم ؟ تناید  اب 
تمظع دـجم و  ءایحا  ياهتـضهن  یمـسر  ناـیناب  دـیدج و  نارکفتم  هک  تسا  یخیراـت  عضو  هبترم و  نیا  رد  دـنک . داـجیا  نونف  مولع و  هب 

هراب نیا  رد  دیس  دننکیمن . هظحالم  هدیاف  چیه  دوخ  ملعت  میلعت و  رد  ناناملسم  هک  دنلوقلا  رظنلاقفتم و  نتشیوخ  هب  تشگزاب  یمالـسا و 
نآ ندیمهف  یبرع و  نتشون  رب  رداق  هن  هدرک و  یبرع  ملکت  هب  رداق  ار  یناسک  یبرع  نابز   » هن دیوگیم ، رـصع  یمالـسا  مولع  زا  يدقن  رد 

یسک لمع  رد  تسا  راکفا  نازیم  هک  قطنم  ملع   » تاملک و حیحصت  رب  تردق  هن  تسا و  یبیطخ  يرعاش و  أشنم  هن  زین  نایب  یناعم و  ملع  »
تایهاو و تافارخ و  عیمج  زا  تسا  رپ  ناناملـسم  ام  نایقطنم  ياهغامد  اجنیا  زا  دـنکیمن . دـساف  حیحـص و  لطاب و  قح و  زیمت  رب  رداق  ار 

یناسک هب  یکمک  تساهنآ  بابسا  للع و  تادوجوم و  لاوحا  زا  ثحب  هک  زین  تمکح  ملع  تسین  يرازاب  ملاوع  اب  اهنیا  راکفا  نایم  یقرف 
ار ام  میتسیچ و  میتسیک و  ام  هک  دنـسرپیمن  و  دنـسانشیمن ، تسارتسد  زا  ار  دوخ  پچ  تسدو  دنکیمن ، دناهدناوخ  امکح  ار  دوخ  هک 

لاوئـس نهآهار  طخ   ) اهراگلیر يراخب و  یتشک   ) اهتوپینگآ کـیرتکلا و   ) اـه یقربراـت  نیا  بابـسا  زا  هاـگچیه  دـیاشهچ و  دـیاب و  هچ 
رد رابکی  و  دـننکیم ، هعلاطم  ار  هعرابلاسمـش  حبـص  ات  بش  لوا  زا  هداهن  دوخ  شیپ  رد  یئپمل  کـی  هک  تسا  نآ  رتبجع  دـننکیمن ـ

يدود چیه  میراذگب  ار  هشیش  رگا  نوچ  و  دوشیم ، لصاح  نآ  زا  يرایسب  دود  میرادرب  ار  وا  هشیش  رگا  ارچ  هک  دننکیمن  رکف  ینعم  نیا 
نهذ ملاع  يازجا  ثداوح و  عیمج  هک  تسا  نآ  میکح  تمکح  هنوگنیا  رس  رب  كاخ  میکح و  هنوگنیا  رـس  رب  كاخ  دوشیمن ـ ادیپ  وا  زا 

هقف ملع  اـما  تساـجک  نآ  ناـیاپ  شیتـسا و  هک  دـنادن ، چـیه  هک  دورب  هار  یهار  کـی  رد  اـهروک  دـننام  هک  نآ  هن  دـهدب ، تـکرح  ار  وا 
هک دشابنآ  قئال  هیلود  هیلدـلب و  هیلزنم و  قوقح  اب  ییانـشآ  تهج  هب  دـیاب  ًارهاظ  هقف  رد  لغوتم  هیقف و  تسا  نارگید  زا  رتدـب  شعاضوا 

هناـخ ةرادا  زا  ملع  نیا  مـیلعت  زا  دـعب  مـینیبیم  ار  دوـخ  ياـهقف  اـمهک  نآ  لاـح  و  ددرگ ، یتـلود  ریبکریفـس  اـی  دوـش ، یکلم  مظعاردـص 
تمکح ـال =  فآ  یفوزولیف   ) تعیرـش ۀفـسلف  دـیاب  هک  زین  لوصا  ملع  رد  و  دنرامـشیم . دوخ  رخف  ار  تهـالب  هکلب  دنتـسه ، زجاـعدوخ 

زا دنتسه  مورحم  ناناملـسم  رد  ملع  نیا  ناگدنناوخ  لمع  رد  اما  ملاع  رد  تیندم  يارجا  نیناوق و  عضو  رب  رداق  نادب  ملاعو  دشاب ، نیناوق 
دننام نامز  نیا  رد  ام  ياملع  هک  مییوگب  میناوتیم  دشن  مولعم  املع  نیا  لاح  نوچ  ملاع  حالـصا  تیندم و  دعاوق  نیناوق و  دئاوف  نتـسناد 

رون ار  نارگید  هن  دهدیم و  ینشور  ار  دوخ  فارطا  هن  هک  دشاب ، هدوب  يدرخ  رایسب  ۀلعش  کی  وا  رس  رب  هک  دنتـسه ، یکیراب  رایـسب  هلیتف 
ار و دوخ  هیرق  ای  ار  دوخ  رهش  ای  ار  دوخ  رطق  ًالصا  ای ... دشاپب  رون  ملاع  همه  رب  دیاب  و  دشاب ... ِملاع  رگا  تسا  رون  ۀقیقح  ِملاع  دشخبیم ـ

رظن لامجدیـس  يداقتنا  تامدـقم  نیا  زا  دـعب  دـنکیمن . رونم  مه  ار  دوخ  ۀـناخ  هک  تسا  یملاع  هچ  نیا  و  دزاس ، رونم  ار  دوخ  هناـخ  اـی 
رد ام  ياملع  : » دنکیم املع  هجوتم  ار  دوخ  ییاهن  داقتنا  و  دیوگیمزاب ، تسا  دیدج  ملع  هب  ناناملسم  توعد  هک  ار  دوخ  یلـصا  ییاهن و 
هچ : » دـنکیم هفاضا  دـعب  و  گنرف ،  ملع  دـنیوگیم  ار  یکی  ناناملـسم و  ملع  دـنیوگیم  ار  یکی  دـناهدرک ، مسق  ود  رب  ار  ملع  نامز  نیا 
زا یکی  وطـسرا  هک  ایوگ  دـنناوخیم ، تبغر  تیاـغ  هب  ار  نآ  تسا  بوسنم  وطـسرا  هب  هک  یمولع  نآ  ناناملـسم  هک  تسا  بجعت  رایـسب 
ملع ردام  ردپ و  دنراگنایم . رفک  ار  نآ  دوش ، هداد  تبسن  رلپک  نتوین و  هلیلاگ و   ) ولیلک هب  نخـس  رگا  اما  تسا و  هدوب  ناناملـسم  نیکارا 

فراـعم مولع و  زا  عنم  هک  اـهنآ  و  دـشاب ، هدوـب  اـجنآ  رد  ناـهرب  هک  تساـجنآ  رد  قـح  وـلیلک . هن  تسا  وطـسرا  هن  لـیلد  تسا و  ناـهرب 
مولع و هب  اهنید  نیرتکیدزن  دنتـسه . هیمالـسا  تناید  نمـشد  هقیقحلایف  اهنآ  دنیامنیم . ار  هیمالـسا  تناید  تنایـص  دوخ  معزب  دـننکیم ،
هک تسا  مالـسا  لهاج  تسود  یلازغ  ماما  لاثما  سردنم و  میدـق  فراعم  مولع و  نآ  نونکا  وا  داقتعا  هب  تسا »  هیمالـسا  تناید  فراعم 

ياهنمشد اهقیدنز و  ررـض  زا  لهاج  تسود  نیا  ررـض  دنادیم . هیعیبط  دعاوق  هیفـسلف و  نیهارب  هیـسدنه و  ۀلدا  یفانم  ار  هیمالـسا  تناید 
یفانم نم  نید  دیوگب  هک  یسک  سپ  تسا  تایهیدب  هلمج  زا  هیفـسلف  ۀلدا  هیـسدنه و  نیهارب  هیعیبط و  دعاوق  هک  نوچ  تسا  هدایز  مالـسا 

ینید تیبرت  دوشیم ، لـصاح  ناـسنا  يارب  هک  یتـیبرت  لوا  نوچ  تسا و  هدرک  دوـخ  نید  نـالطب  رب  مکح  هلاـحمال  سپ  تسا  تایهیدـب 
هدوب هلدا  نیهارب و  مهف  رب  رداـق  هدـناوخ  ملع  زا  یکدـنا  هک  یتعاـمج  يارب  زا  رگم  دوـشیمن ، لـصاح  یفـسلف  تیبرت  هک  نآ  اریز  تسا 

حالـصا ًالوا  ام  نید  ياسؤر  هک  نآ  رگم  دوشیمن ، لصاح  ناناملـسم  يارب  زا  حالـصا  زگره  هک  مییوگب  میناوتیم  تهج  نیا  زا  دنـشاب .
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زا هک  یهابت  یبارخ و  یکی  هک  دوشیم  هتـسناد  دوش ، رظن  نوچ  ًهتقیقح  و  دنرادرب . ياهرمث  شیوخ  فراعم  مولع و  زا  و  دـنیامن ، ار  دوخ 
اب تسا  هدرک  تیارـس  تما  ریاس  رد  نآ  زا  سپ  تسا  هدـش  لصاح  ام  نید  ياسؤر  املع و  رد  ًالوا  یهابت  نیا  تسا  هدـش  لصاح  ام  يارب 

یمود و  درادـن ،» ملع  هب   » زاـین یلوا  تسا  یفـسلف  تیبرت  ملاـع و  هب  دورو  ۀـمدقم  ینید  تیبرت  لامجدیـس  رظن  رد  قوـف  بتارم  هب  هجوـت 
لامک تیاغ  هک  نآ  نایب  زا  دعب  هفـسلف  دئاوف   » هلاقم رد  هک  رگید  هتکن  تسا .  هلدا  نیهارب و  مهف  رب  رداق  هدناوخ  ملع  زا  یکدنا   » دـنمزاین
ثعاب یلوا و  ببس   » تسا هفـسلف  ییادیپ  للع  دزادرپیم ، نآ  لیـصفت  هب  تسا  سفن  لقع و  لامک  مظعا  طرـش  هافر  تیـشعم و  یناسنا و 

تـسوا تسیز  تبوعـص  تسا و  ناسنا  تیـشعم  ياههار  يراوشد  تجاح و  ًالوا  یناسنا  ملاع  رد  هفـسلف  تمکح و   ) نآ شیادیپ  یقیقح 
رد نآ  ترسم  تذل  للع و  بابسا و  كاردا  هب  وا  تایح  ماوق و  هک  نآ  اریز  تسا  يزیرغ  درخ  يرطف و  لقع  ًایناث  تاناویح و  ریاس  نوچ 
رد یکدنا  شیاسآ  زا  دـعب  یخیرات  ظاحل  زا  ناسنا  وا  رظن  هب  تسا »  یتسه  ملاع  ةدیـشوپ  ياهزیچ   ) يایابخ نتـسناد  تالوهجم و  فشک 

لقع نوچ  هدومن و  عارتخا  ار  قالخالابیذهت  نف  اذهل  تسا و  ناصقن  نیع  قالخا  داسف  اب  تشیعم  لامک  هک  تسا  هدش  هجوتم  تیـشعم 
شیوـخ تقیقح  شیادـیپ و  زا  ثحب  هب  تمکح  تیادـه  هب  هدـش  غراـف  سفن  قـالخا  میوـقت  لیدـعت و  نآ و  تشیعم  ندـب و  حالـص  زا 

نف نیناوق و  عیارـش و  ۀفـسلف  نف  خـیرات و  ۀفـسلف  نف  قـالخا و  ۀفـسلف  نف  هیلقع و  ۀفـسلف  نف  نوچ  ینونف   » شیادـیپ هب  رجنم  هک  هتخادرپ 
شحوت و زا  و  دندروآ ، مولع  هفـسلف و  هب  يور  همانیمارگ  هطـساو  هب  یبرع  تما  ماوقا  نایم  رد  تسا »  هدـش  ایلع  تمکح  یلوا و  ۀفـسلف 

تـسا ناصقن  راچد  یلیالد  هب  هفـسلف  نیا  اما  ناینانوی  یبرغ و  ندمت  هب  عوجر  اب  مه  نآ  دنتفای ، تسد  تیندم  هب  و  دنتفای ، ییاهر  تیودب 
. دنکیم رکذ  لامجدیس  ار  یتاکن  یمالسا  يامکح  تافیلأت  یمامتان  صئاقن و  ةرابرد  تسا  هدمآ  دوجوب  هفسلف  زا  يرتلماک  ياهتروص  و 

ییوگ ینامـسآ  یحو  هباثم  هب  و  دـناهدرک ، روصت  نیرتلماـک  ار  نآ  اریز  تسا  هدـش  هتـسب  اـهنآ  ناـهذا  رب  ارچ  نوچ و  باوبا  هک  نیا  لوا 
نیا هک  نآ  مود  دناهدروآ . دوجو  ملاع  هب  مدع  متک  زا  ار  راکفا  نیا  نانوی  ۀفسالف  اهنآ  لایخ  هب  و  دناقلطم ، لقع  بحاص  ینانوی  هفسالف 

هجوت نادـب  ناملـسم  يامکح  هک  یلاح  رد  ددـعتم ، ياـهههلا  هب  داـقتعا  تسا  یئباـصریطاسا  هب  طولخم  ناـنوی  ياـمکح  یفـسلف  لـئاسم 
بتک نآ  زا  راب  کی  هب  ار  دوخ  راکفا  ارچ   » دـیوگیم ناناملـسم  هب  باطخ  سپ  ینانوی  یفـسلف  لئاسم  ندوب  رتبا  میقع و  موس  دـناهدرکن .

ارچ و  دیربیمن ؟ رکفت  ربّدت و  تافلؤم  نآ  باجحیب  اهنآ  للع  ثداوح و  رد  و  دینکفایمن ، رظن  عیسو  ملاع  نیدب  و  دیرادیمنرب ، هصقان 
نیا رد  ثحب  امش  هک  تسا  زیاج  ایآ  : » دنکیم هفاضا  رترود  یمک  و  دینکیم »؟ لامعتـسا  هیئزج  لئاسم  نیا  رد  هشیمه  ار  هیلاع  لوقع  نآ 

هتفایرد لامج  دیـس  تسین »  روکذم  نیدلاباهـش  قارـشا  تمکح  انیـسنبا و  يافـش  رد  هک  نآ  تهج  هب  دـییامن ، كرت  ار  هدـیدج  روما 
هب ار  ناملـسم  مشچ  هماـنیمارگ  نآ  هک  یتروص  رد  دوشیمن ، یهجوت  دـیدج  ییارقتـسا  مولع  هب  یمالـسا  ياـمکح  ۀفـسلف  رد  هک  تسا 
لاح دنکیم . داجیا  تسا  مولع  موقم  هک  ار  یفسلف  حور  و  دنکیم ، شناد  ملع و  هنشت  ار  نآ  هب  نمؤم  صخش  و  دیاشگیم ، ناهج  يور 

نسُح و دـنک . میکحت  دوب  يرـشب  ینیدریغ و  دوخ  تاذ  رد  هک  ار  دـیدج  ياهـشزرا  ساسا  تسناوتیم  همانیمارگ  نیا  هک  تسا  هنوگچ 
ار وا  زورما  اـم  تشادـن و  چـیه  دوشیمن  لـسوتم  نآ  هب  رگا  دوـب . نیتملالـبح  یقثوـلاةورع و  نیمه  هب  لـسوت  رد  لامجدیـس  راـک  بیع 

هدزدّدـجت ياقثولاةورع  نیا  رد  دیـس  نوچ  و  دوب ، فوبلاط  هدازدـنوخآ و  مکلمازریم و  دـح  رد  يزیچ  میتخانـشیم  رگا  میتخانـشیمن و 
هب نآ  زا  یشخب  هک  تسا  هدش  زاغآ   absurd لاحم صقانت و  نیا  اب  دیدج ، خیرات  دوب و  لاحم  هک  تشاد  ار  یجیاتن  راظتنا  دز ، گنچ 
اب ار  مالـسا  و  دـنراد ، مالـسا  نآرق و  زا  لاحم  راظتنا  اهنآ  تسا  هتفای  لاقتنا  یمالـسا  بالقنا  دّدـجتم  ياـملع  ینید و  نارکفنـشور  لـسن 

يروک هرگ  تسا و  هدرک  داجیا  یمالسا  هنایمرواخ  رد  ار  بیرغ  یشلاچ  دوخ  نیا  و  دننکیم ، هعلاطم  یبرغ  ياه  شزرا  ندمت و  باجح 
عضو هب  هک  درکن ، مهارف  یـسایس  لجر  نارـس و  يارب  ار  یهاگآدوخ  نیا  زین  بالقنا  یّتح  دش . دهاوخن  زاب  یـسکره  تسد  هب  هک  تسا 

ناققحم نید و  یتنـس  ياملع  هچنآ  هب  لامجدیـس  موحرم  نوچ  ینید  نارکفنـشور  ددـجتم و  ياملع  دـنرب . یپ  دوخ  یخزرب  ینامزلارخآ 
اـهمشچ و ناـمیا  نیا  وا  رظن  هب  اریز  دندیدنـسپیمن . ار  دوخ  ناـمز  یناملـسم  ناـمیا  و  دـنداهنیمن ، یعقو  دـندوب ، هتفگ  یمالـسا  هفـسلف 
ءارآ و هب  یبالقنا  ناملسم  ناناوج  بالقنا  مایا  رد  هک  یهجوت  درک . دیدجت  ار  مالسا  هب  نامیا  دیاب  سپ  دوب . هدرک  رک  روک و  ار  اهـشوگ 
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خیرات یخیرات  لاحم  نامه  طسب  رد  دـندرک ، ینید  نارکفنـشور  زا  رگید  یخرب  یتعیرـش و  رتکد  موحرم  قیرط  زا  نیدلالامجدیـس  راثآ 
هک تسا  يزیچ  يوس  هب  ریس  رد  هنایمرواخ  مدرم  ملعم  نیرتگرزبنیدلالامجدیس  هک  دناهدش  هجوتم  اهنیا  تسام  هلاس  هاجنپودص  رصاعم 

نید بدا  لباقم  رد  ایند  بدا  تلاصا  ای  رکفت  بدا و  ملع و  ندش  يویند  ار  نآ  ناوتب  دیاش  و  دنیوگیم ،  Secularization نایئاپورا
لاوقا جیاتن  زا  ار  ناشیا  تسا  ینف  یملع و  تالامک  بسک  قوشم  همانیمارگ  نآ  هک  نیا  مالـسا و  داحتا  ظافلا  ای  درک ، ریبعت  قح  بدا  و 

نامیا و دراد ، تناید  لها  نامیا  زا  يزیچ  هک  لاح  نیع  رد  نامیا  نیا  یلو  دزغلب . تسا  نکمم  سک  ره  ياپ  اجنیا  تسا  هدرک  لفاغ  دیس 
دمحاخیـش کـلملالضفا و  نوچ  یناـیلزا  هک  يزیچ  دراد ، یبلطدّدـجت  راـظتنا  هماـنیمارگ  ینید و  حور  زا  وا  تسا  ددـجت  هب  یگتـسبلد 

تعیرـش تافـص  دیدج  ملع  ندمت و  هب  دـیاب  نآ  رد  هک  دـنایخیرات ، نارود  کی  زاغآ  رهظم  تعامج  نیا  و  دنتـشاد ، رظن  نادـب  یحور 
مسینایسوفنک و دننام  رود  قرش  یتعیرشریغ  ياهنیئآ  نوچ  هک  هدوبن  يزیچ  هنایمرواخ  خیرات  رد  هعیـش  مالـسا و  تعیرـش  اریز  دوش ، هداد 

یعون و  دوش ، یناسنا  تایح  یفرع  يویند و  تحاس  زا  ادـج  ِيریطاسا  ینید و  ياـهنییآ  هک  دـشاب ، ییادوب  دـنه و  وتنیـش و  مسئیوتاـت و 
يوهام و هن  تسا  یتاجرد  لصاوف  تیناحورریغ  تیناحور و  نایم  مالـسا  رد  هک  یلاح  رد  دیارگ ، سدـقمان  سدـقم و  رما  نایم  کیکفت 

یمالـسا قرـش  رد  یخزرب  نارود  نیا  رد  ندـش  یمالـسا  دّدـجت و  سکداراپ  مینیبیم  رود  قرـش  ياهنیئآ  تیحیـسم و  رد  هکناـنچ  یتاذ 
تروـص هـب  تعیرـش  هـک  دنتـشاد  راـظتنا  و  دـندرک ، نآ  زا  هدزددـجت  يریـسفت  اـما  دنتـشاد ، هـگن  هبــسنلاب  ار  نـید  کـسانم  تـعیرش و 
ددجتم رکفنـشور  یتّنـس و  ياملع  نایم  عزانت  رد  هک  تسا  یلاحم  نامه  نیا  و  دشاب ، یبرغ  ملع  یـسارکومد و  دورو  دیؤم  کیژولوئدیا 

ار رگیدـمه  ًاـتاذ  ود  نـیا  هـک  تـسا  يرگنـشور  تناـید و  ناـیم  خزرب  رد  نادرگرـس  ینید  رکفنـشور  نـیب  نـیا  رد  و  دوـشیم ، راکـشآ 
ناگرزاب و سدنهم  زا  فلتخم  ياهفیط  اب  ناریا  ینید  يرکفنـشور  گنهرف  دراد . دادضا  نایم  عمج  هب  یعـس  لاح  ره  هب  اما  دـنباتیمنرب ،

لآ راثآ  زا  تسا  یبیکرت  تسایـس  نید و  یهارمه  ناهاوخ  یتنـس و  ياملع  هب  رتکیدزن  رتدـهعتم و  نارکفنـشور  اـت  شورـس  میرکلادـبع 
ییاکیرمآ ییاپورا و  پچ  رکفنشور  يداقتنا  تایبدا  یموس و  ناهج  مسیلایـسوس  يرهطم و  ردص و  ناگرزاب  یتعیرـش و  لابقا و  دمحا و 

یبالقنا نایوجشناد  مدرم و  تیرثکا  لاح  ره  هب  اهنآ . لاثما  يرشب و  قوقح  ياهنایرج  ناناوج و  ناتـسوپهایس و  نانز و  تضهن  نارادفرط 
هک پچ  و  دوب ، اهنآ  تیرثکا  تسد  یسایس  تیمکاح  هک  تسار  کیئال  نارکفنشور  هک  دنتـسنادیم  و  دنتـشاد ، رظن  نارکفنـشور  نیا  هب 

یتسیسکرام یکیرچ  يزادنارب و  ياههورگ  رد  ای  دندروآیمرد ، ینویـسیزوپا  ياهادا  نمـض  رد  و  دندرکیم ، يراکمه  میژر  اب  هاگهگ 
نآ رد  و  دننک ، ذوفن  سرا  دور  زا  رتنییاپ  دنتسناوتن  اهـسور  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  و  دنتـشادن ، یمکحم  هاگیاپ  نادنچ  دندوب ، هدش  عمج 

نیارکوا وهیسور  دننامياهتسجرب  تیعقومهاگچیه  اهنآتعنص  داصتقا و  دنتفای ، هرطیس  تسیسکرام  ياهسور  هکهنایم  قرش  ایسآیحاون و 
ياهتـسیلایرپما ذوفن  اـب  زین  یمالـسا  هناـیمرواخ  هکناـنچ  دـندرکن ، ظـفح  ماـمتلاب  زین  ار  دوـخ  ینید  یموـق و  تیوـه  دـنچره  درکنادـیپ ،

یلم و ياههیامرـس  نـتفر  اـمغی  هـب  رب  هوـالع  دـشاب ، دـیدج  خـیرات  رد  يدـج  رثا  أـشنم  تسناوـتن  ییاـکیرمآ  یـسیلگنا ـ نوسکاـسولگنا 
ردص رد  ریدقت  ره  هب  تفای  قیمعت  یخیرات  لاحم  نآ  نیطسلف  ینعی  یمیهاربا  نایدا  نیمزرس  زکرم  رد  لیئارسا  یناطرس  ةدغ  يریگلکش 
نوچ هرـسکی  هن  اهنآ  دنتفرگ ، برغ  مالـسا و  هب  تبـسن  ار  ياهقباسیب  یخیرات  عضو  کی  لامجدیـس  نوچ  ینارکفتم  ام ، دـیدج  خـیرات 

رتول و دننام  دندرک ، هعماج  یمومع  نوئش  زا  نید  ییادج  مالعا  ًامسر  هن  و  دندیرب ، لد  نید  زا  وچاکوب  اکرارتپ و  ینتنوم و  سومسارا و 
و دندرک ، لیوأت  ریسفت و  یبرغ  ياهشزرا  باجح  اب  ار  نآ  نید  هب  قلعت  نمـض  دندنام . یقاب  برغ  مالـسا و  نایم  یخزرب  رد  هکلب  نولاک 

یفـسلف حور  نیوـکت  يوـس  هب  قوـس  یبرغ و  ملع  دورو  زا  نخـس  و  دـندرک ، دزـشوگ  ار  برغ  یکینکت  تردـق  دـیدج و  موـلع  تیمها 
ندمت نوئـش  کیناگرا  یتاذ و  تدحو  هب  اهنآ  هجوت  مدع  نیا  و  دنتـشادرب ، تسد  برغ  یقالخا  مسیلاربیل  دییأت  زا  نمـض  رد  و  دـنتفگ ،

رظن رد  يژوـلونکت  ملع و  هن  تساـهنآ  تسایـس  لـها  يدـب  زا  اهتـسیلایرپما  يدـب  تـسا و  یـضراع  يرما  داـسف  اـهنیا  رظن  زا  دوـب . یبرغ 
عمج تعیرـش  قالخا و  اب  برغ  بدا  يژولونکت و  ملع و  نآ  رد  هک  تسا  ياهعماج  ناـمه  لآهدـیا  بولطم و  هعماـج  دـیدج  رکفنـشور 

ياـیؤر ملاـع  ملاـع  نـیا  هـک  دـیوگب  دراد  تأرج  یـسک  رتـمک  هـک  دراد  هرطیـس  نارکفنــشور  نـیا  ناـهذا  رب  ناـنچ  برغ  دـشاب . هدـش 
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نعرفت یتسرپسفن و  رب  دیدج  برغ  يانب  ساسا و  درک . عمج  ار  تیدوبع  يرورپسفن و  ناوتیمن  یملاع  چیه  رد  تسا و  نارورپلایخ 
راـثیا و یــشکسفن و  دــیحوت و  رب  مالــسا  ساـسا  تسايزاـسناسکیویگیامورفویگیامنایمویهاوخنوزف و  تیناـسفن و  رابکتــسا و  و 

بوخ نیا  دنکیم . تموکح  ندمت  نآ  رب  هکددرگیمرب  یّلک   » هب ندمت  کی  رش  ریخ و  و  دب ، بوخ و  یهاوخولع  تلادع و  يراکادف و 
برغ درک . ادـج  مه  زا  ار  اهنآ  ءازجا  ناوتب  و  دـنریگ ، رارق  مه  رانک  هک  دوبن  ازجا  اهمتا و  زا  ياهعومجم  برغ  تسین  میـسقت  لـباق  دـب  و 
رگید یخیراـت  رد  روـضح  ناـکما  یتروـص  رد  ءازجا  نیا  درک . دراو  ياهزاـت  بیکرت  ره  هب  ناوـتن  ار  نآ  يازجا  هک  تـسا  يدـحاو  لـک 
ینید خـیرات  يارب  هدام  مکح  هب  دـناوتیم  یبرغ  ندـمت  هلحرم  نیا  رد  دـنهدب . تسد  زا  ار  دوخ  رثا  تیئأشنم  حور و  هک  تشاد  دـنهاوخ 

مولع و رـصاعم ، یمالـسا  ياهتـضهن  ناریا و  دیدج  خیرات  ِینید  هبـش  ینید و  ياهنایرج  ناراذگناینب  لامجدیـس و  رظن  رد  دیآرد . هدـنیآ 
يرکفنـشور ياـهنایرج  اـب  رهاـظ  رد  رظن  نیا  زا  تسین  ینامـسآ  باـتک  زج  هب  يزیچ  هک  تسا  ریبـک  باـتک  زا  ییزج  دـیدج  يژولونکت 

هار دوخ  هب  دـیدرت  دـیدج  يژوـلونکت  ملع و  لوـبق  رد  ود  ره  دـنچره  دـیامنیم ، تواـفتم  هدازدـنوخآ  مکلمازریم و  يربـهر  هب  کـیئال 
دنناـم یخرب  هـچرگ  دنتـسنادیم . دـیدج  موـلع  اـب  ییانـشآ  يارب  یعناـم  ار  تعیرـش  نـید و  ناریا  رـصاعم  خـیرات  مود  هورگ  دـندادیمن .

زا وا  دوب . هتفای  ققحت  یلوایکام  دید  نیمه  اب  زین  مالـسا  هب  وا  شیارگ  اّما  دنتـسنادیم ، یبرغ  دـصاقم  تفرـشیپ  ۀلیـسو  ار  نید  مکلمازریم 
نارکفنـشور و هقیرط  یّتح  لامجدیـس  تسا  هتـسنادیم  مزال  ار  نآ  دیدج ، راکفا  لوبق  يارب  یّتح  و  دوبن ، نارگن  ناناملـسم  نامیا  لزلزت 
ار اهنآ  و  دیدنـسپیمن ، دنهد  قیبطت  نآرق  تایآ  اب  ار  دـیدج  مولع  جـیاتن  دـندرکیم ، یعـس  هک  يدـنه  ناخدمحادیـس  نوچ  یناددـجتم 

یباحس یناقلاط و  یتعیرش و  ناگرزاب و  يواطنط و  دننام  دّدجتم  ناناملـسم  زا  ياهدع  ًادعب  هک  یهار  دناوخیم ؛ بهذم  یعیبط  يرچین و 
ۀخسن نآرق   ) همانیمارگ وا  رظن  رد  رگید . یتامدقم  هویش و  اب  اما  دریگیم ، ار  هجیتن  نیمه  هناکریز  لامجدیس  دندومیپ . رگید  يرایـسب  و 

نامه هک  ار  یملع  نینچ  و  دـنکیم ، ریغـص  ملاع  یعیبط  روما  رد  تامولعم  تاعالطا و  تفایرد  هب  قیوشت  ار  نهذ  تسا  ریبک  ملاع  عماـج 
نامیا هب  ياهشدـخ  نیرتکچوک  هک  نیا  نودـب  ار ، هسنارف  سیلگنا و  هن  تسنادیم  يزورما  ناهج  یعقاوهاـشداپ  تساـپورا  یلّـصحت  ملع 
مهارف ءانغتسا  لالقتسا و  دیدج  يژولونکت  ملع و  رب  هطلـس  اب  اریز  دوش ، قرـش  يداصتقا  یگنهرف و  رامعتـسا  زا  عنام  یتح  و  دروآ ، دراو 
گنرف دالب  زا  زاینیب  یمالـسا  ۀـعماج  تفرگ و  دـهاوخ  تروص  وجـشناد  مازعا  هن  و  دوشیم ، توعد  یجراخ  ملعم  هن  رگید  و  دـیآیم ،

هب رداق  برغ  یفسلف  حور   » كرد اب  مالسا  قرـش و  هک  دوب  هدیمهف  وا  هک  دوب  نیا  لامجدّیـس  رکفت  رد  یـساسا  رایـسب  ۀتکن  دش . دهاوخ 
تشاد و دهاوخ  لکـشم  یملع  تفرـشیپ  رد  لاس  تصـش  زا  سپ  رـصم  تیویدخ  ینامثع و  تلود  نوچ  هنرگو  دوب ، دـهاوخ  مولع  لوبق 

یفسلف حور  نیا  هب  ًاساسا  املع  نیا  دهدیم . ناشن  توافتم  رصاعم  دّدجتم  ياملع  هب  تبسن  ار  لامجدیس  هداعلاقوف  كرد  رد  هتکن  نیمه 
شخب هک  میدید  اّما  دشاب . یمالسا  هعماج  یقبم  دناوتیم  یتّنس  نردم ـ  یشخبود  هعماج  دوجو  دندرکیم  رّوصت  بلغا  و  دنتشادن ، هّجوت 

اب یمالسا  بالقنا  ینونک  شلاچ  درک . فذح  سپـس  مضه و  دوخ  رد  ار  خیرات  نیا  یمالـسا  یتّنـس و  شخب  ناریا  رـصاعم  خیرات  نردم 
هک ددرگیمزاب  لاحم  نامه  هب  ًالوا  یمالسا  بالقنا  هدنیآ  ینونک و  ياهشلاچ  قوف  تامدقم  هب  هجوت  اب  ددجت  ّتنـس و  عازن  ینید  دّدجت 

، دندوب هدناسر  نایاپ  هب  ار  دوخ  خـیرات  زا  ياهلحرم  هک  برغ  مالـسا و  ندـمت  ود  دروخرب  دنتـشاذگ . شناینب  لامجدیـس  نوچ  ینارکفتم 
نیا اـیآ  اـما  دـمآ . هتفگ  لامجدیـس  ءارآ  هب  رظن  فطع  اـب  لیـصفت  هب  ون  عضو  نیا  درک . داـجیا  مالـسا  ناریا و  خـیرات  رد  ار  ییون  عـضو 

نیدب تسا  نیدلالامجدیس  عون  یگنهرف  بالقنا  عون  زا  یبالقنا  دمآ ، شسرپ  تروص  هب  نخـس  زاغآ  رد  هکنانچ  زین ، یمالـسا  بالقنا 
تامیلعت اب  دیدج  ندـمت  رهاظم  ملع و  عمج  يارب  شـشوک  زج  یـشلاچ  هدـنیآ  رد  هچ  لاح و  رد  هچ  هتـشذگ و  رد  هچ  نآ  رد  هک  ینعم 

روط هب  میقتسمریغ  وحن  هب  عمج  نیا  هب  هیشاح  رد  زین  کیئال  يرکفنـشور  نایم  نیا  رد  و  دوب ؟ دهاوخن  نردم  یفـسلف  حور  همانیمارگ و 
مامت مات و  دورو  نویـسازیرالوکس و   ) ندـش یفرع  هار  یمالـسا  تناید  مایا  رورم  هب  و  دـناسر ؟ دـهاوخ  ددـم  ياهناـسر  یگنهرف و  راـشف 
شلاچ تسا  نینچ  ملـسم  ردق  دشاب ، تبثم  ام  لوا  شـسرپ  هب  خساپ  رگا  درک ؟ دهاوخ  راومه  ار  برغ  یندم  یملع و  ياهـشزرا  ندمت و 
ندمت رگلیوأت  تاقبط  هب  هعیش  مالسا و  قرش و  ینید  عامتجا  ياههیال  اهرشق و  نیرتهدنام  ظوفحم  نیرتلیـصا و  لیدبت  زج  يزیچ  هدنیآ 
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یتنـس تاقبط  دوب . دهاوخ  نردم  یتنـس و  هقبط  ود  نایم  گنج  دـشاب ، نایم  رد  یگنج  رگا  و  دوب ، دـهاوخن  یفرع  مالـسا  هیاس  رد  یبرغ 
یبرغ و ياهشزرا  قیمعت  تهج  رد  یمالسا  نردم  رکفنشور  تاقبط  و  دنناسر ، ددم  نید  دوجوم  عضو  ظفح  هب  دیشوک  دنهاوخ  یمالسا 

ریـسم رد  کیئال  نردـم  نارکفنـشور  ینعی  هطـساو  تاقبط  و  درک ، دـنهاوخ  یعـس  برغ  یفـسلف  راگناتسین  حور  دـیدج و  ملع  خوسر 
ياهـشزرا لوبق  يارب  ناگدرکلیـصحت  نایم  رد  لقادح  ار  هعماج  ياضف  و  دوب ، دـنهاوخ  راکددـم  ینید  يرکفنـشور  یگنهرف  ییارگبرغ 

ربارب رد  لیـصا  یندمت  نأش  هعماج  ینید  یلم  تیوه  مالـسا و  يارب  ناریا  رد  ارگ  برغ  نردم  نارکفنـشور  درک . دنهاوخ  دـعاسم  یبرغ 
ندمت مه  نآ  تسا و  ندـمت  کی  اهنت  ندـمت  ًاساسا  تسا  ههجویب  یبرغ  یقرـش و  ندـمت  دوجو  یّتح  اهنآ  يارب  دـننکیمن ، یقلت  برغ 

ام یتّنس  نهک و  ياههزومآ  میاهدنام و  بقع  اهنآ  زا  ام  يرکفنـشور  هیـضرف  نیاربانب  تسا  یناهج  دحاو  گنهرف  یبرغ و  بلاغ  نردم و 
هک یناـهج  ندـمت  گـنهرف و  هلفاـق  نیا  هب  هعـسوت  ياـههمانرب  اـب  تمحز  شـشوک و  راـک و  اـب  دـیاب  تسا  هدرک  رود  ندـمت  هلفاـق  زا  ار 

تفرگ رارق  هلفاـق  نیا  سأر  كوـن و  رد  جـیردت  هـب  و  دـش ، کـیدزن  تـسا  یگنهرف  یـسایس و  يداـصتقا و  درکلمع  نازیم  درادناتـسا و 
یمالسا هیحور  هب  تبسن  هیرظن  نیرتداقتنارپ  نیرتییادتبا و  قوف  ۀیرظن  دناندیـسر . لاح  رد  ای  هدیـسر  هطقن  نیا  هب  نیچ  نپاژ و  هکنانچ 

نیا ناتسبرع  هچ  هیکرت و  هچ  یمالسا  ياهتلود  عماوج و  نیرتارگبرغ  رد  یتح  هدش  دیدشت  یمالسا  بالقنا  اب  هک  تسا  نایناریا  یقرـش  و 
قیالع ندرک  رهاظ  يارب  یعـس  هراومه  عماوج  نیا  رد  دنام ، دهاوخ  رثؤمریغ  یتیلقا  حطـس  رد  هراومه  و  درادن ، هدـمع  يرادـیرخ  يروئت 
ةدارا ییوگ  هک  دوشیم  نییبت  يروط  برغ  اب  طابترا  يروئت  عماوج  نیا  رد  تشاد  دـهاوخ  هتـشاد و  دوجو  تلود  ای  مدرم  يوس  زا  ینید 

بهذـم كرت و  یموق  مسیلانویـسان  دروآیم !! ناغمرا  هب  اهنآ  يارب  برغ  ندـمت  يارو  یتیدوجوم  هک  تسا  مکاح  اـهنآ  رب  یلم  لقتـسم 
یتّنـسهمین نردـمهمین ـ  ياـه  تلود  دـنکیم . ناـشنرطاخ  دزـشوگ و  تـلم  هـب  ًاـمئاد  ار  یلقتـسم  تیوـه  نـینچ  يدوعـس  یبرع  تیباـهو 

راهم ار  یـسایس  يداصتقا و  ياهنارحب  دـنناوتب  ات  دـناهدرک ، اهر  ار  مدرم  سفن  مسج و  راهم  یمالـسا  لود  ریاس  دـننام  قرـش  یموسناهج 
هاـنپ رد  ًاـبلاغ  دـنرادن ، داـصتقا  گـنهرف و  تسایـس و  تحاـس  هب  دورو  قـح  زین  مدرم  تسا و  راوـشد  نارحب  راـهم  هک  اـجنآ  زا  و  دـننک ،

نافلاخم بوکرـس  هب  مه  دـنزادنایم ، قیوعت  هب  ار  شروش  بالقنا و   ) نارحب راـجفنا  مه  گرزب  ياهتردـق  رگید  اـکیرما و  هب  یگتـسباو 
زا ار  دوخ  یتعنص  یگنهرف و  هعسوت  لقتـسم  ياهراکهار  زا  هدافتـسا  اب  دهاوخب  یتموکح  نینچ  هاگره  ًاملـسم  دنزادرپیم . دوخ  یـسایس 

يداصتقا و يزرا و  تابـسانم  تالماعم و  رد  هداس  يزاب  کی  اب  اکیرما  گرزب  بابرا  طسوت  ًاروف  دـنک ، جراـخ  موس  ناـهج  عماوج  زارت 
نامزاس زا  لقتـسم  زین  اهنیا  هک  یلاح  رد  میدید  يزلام  يزنودنا و  رد  هک  يزیچ  دوشیم ، نوگنرـس  هدش و  نارحب  راچد  ًاددـجم  یـسایس 

ياـه يروـئت  دـننکیم ، تیاـمح  نآ  زا  ارگبرغ  کـیئال  نارکفنـشور  هـک  هیوـسکی  يروـئت  نـیا  زا  رظنفرـص  دنتـسین . یناـهج  تراـجت 
نادقف تهج  هب  یمالسا  ياهنیمزرـس  موس و  ناهج  یموب  یلحم و  يارگبرغ  نارکفنـشور  نیا  هک  هدش  حرطم  برغ  رد  نونکا  يرتيدج 
بونج لامـش و  ِیتاجرد  اّما  هباشم  یگنهرف  يداصتقا و  لـئاسم  ًافرـص  يروئت  نیا  دـناهدوبن . نآ  كرد  هب  رداـق  لقتـسم  لـمع  رظن و  ةوق 
ظاحل ار  کیژولوئدـیا  داضتم  ياههاگن  یّتح  ای  یتعنـص و  ناهج  موس و  ناهج  اـی  یتّنـس و  يزرواـشک  نردـم و  یتعنـص  ینغ ،  ریقف و  )

زا یکی  دیعـس  دراودا  ياهتفلاخم  نوتگنیتناه و  ياهندمت  دروخرب  يروئت  دشیدنایم . یندمت  لماوع  ینعی  رتارف  لماوع  هب  هکلب  دنکیمن ،
مالسا وا  هکینعم  نیدب  تسا  داوراه  هاگشناد  داتسا  نوتگنیتناه  لئوماس  ياهندمت  دروخرب  يروئت  اهندمت ، هطبار  ةرابرد  يدج  ياهیروئت 
دراودا رلفاـت ، نیولا  نوچ  ینارگید  ار  رظن  نیا  دـنادیم . ریذـپانیتشآ  نیاـبتم و  ًـالماک  یندـمت  تیوه  تیهاـم و  ود  ناونع  هب  ار  برغ  و 

رد يداینب  ضراعت  نردم و  ياههناسر  یگنهرف  مجاهت  مالـسا و  اب  برغ  ییورایور  ةوحن  هب  ًاقیمع  یتقو  اما  دـنتفریذپن ، رـصن و ... دـیعس ،
یمامت دوجو  اب  یمالسا  بازحا  تسا  دقتعم  دیعس  دراودا  دنچره  مینیبیمن  نآ  نتم  رد  رگید  يزیچ  تیعقاو  زج  مینیبیم  تسایـس  هصرع 

وا دـنجنگیمن . اهنیمزرـس ، نیا  هدـنیآ  يارب  یبرغ  گنهرف  ربارب  رد  مهم  اـی  هچراـپکی و  نیزگیاـج  کـی  بلاـق  رد  ناـشلاجنج  هبذاـج و 
اهنیا هتفرگارف و  ار  اهنآ  یگدنز  ةرمزور  تانایرج  تفاب و  هک  دنتسه ، رالوکس ـ يویند ـ رهاظم  زا  نوحـشم  یبرع  اهروشک  همه  دیوگیم 

رابتبرع  ) دیعـس ییاکیرمآ  تینهذ  رد  هتکن  نیا  تسا  هدـش  مهارف  یخیرات  قباوس  شناد و  بسک  طیحم و  اب  يزاسمه  هب  هقالع  لیلد  هب 
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ِءایـشا زاربا ـ نیا  نودب  ددرگیمزاب . یندمت  یخیرات و  رارطـضا  یعون  هب  يزاسمه  نیا  هک  تسا  نآ  تقیقح  تسا  هدنام  لوفغم  یحیـسم 
اهشزرا و یبرغ و  ندمت  زات  تخات و  رد  یلک  هب  تایح  یتّنس  ياههویش  اریز  درک . ناوتن  تسیز  ناهج  نیا  رد  نردم  کیژولونکت  ینف و 

یناهج رد  اما  تسا  نکمم  ویتانرتلآ  نانوچ  ییاتـسور  یتنـس  ياههویـش  اب  نتـسیز  هتبلا  دـناهدیزخ . اوزنا  ۀـشوگ  هب  نآ  ینیـشام  ياهرازبا 
تقد رگا  اما  دش . جراخ  یموسناهج  يرایتخالابولسم  رارطضا و  تلاح  زا  ناوتیم  هنوگچ  هدنبای  هرطیس  ِیکینکت  ياهرازبا  زا  نوحشم 
دننام دنایتافیرـشت ، یلّمجت و  رثامک و  ناجیب و  میقع و  بلغا  یمالـسا  ناـهج  رد  یبرغ  رالوکـس  ندـمت  رهاـظم  نیا  هک  مینیبیم  مینک 

ناوتیم تحارـص  هب  و  دنرادن ، یبرغ  ياههناسر  اههاگـشناد و  اب  هسیاقم  لباق  راذگرثا و  يدج و  یتیدوجوم  هک  اههناسر  ای  اههاگـشناد 
تسا هیشاح  رد  بلغا  زین ، نآ  ِیمالسا  یقرـش و  زا 1 % و  دوشیم ، هیذغت  یبرغ  یگنهرف  یندـمت و  ياهداهن  يوس  زا  نآ  هک 99 % تفگ 

نآ برغ  ياهناسر  هاگرظن  هتبلا  دوب . دـناوتن  يدـج  نردـم  نونف  مولع و  اهداهن و  بسک  قباوس و  هقالع و  زا  نتفگ  نخـس  اـجنیا  رد  سپ 
نایوجگنج تاریبعت  اب  دـنهدیم ، ناشن  یماظن  یـسیرایتلیم و  كانتـشحو و  ياهرهچ  مالـسا  زا  و  دـیآیم ،  BBC ای  CNN رد هکنانچ 

ههجو هب  رتمک  تسا و  مالسا  زا  اهنآ  یعازتنا  رکفت  يروتاکیراک  یکسرتم و  هبنج  رگشیامن  رتشیب  سدقم  مشخ  مالسا و  ریشمش  ناملـسم 
رد ناهج  ادخ و  زا  ناسنا  یقلت  یـسانشناسنا و  ًاساسا  دننکیم . رظن  مالـسا  يویند  يونعم ـ یلادتعا  حور  هناراگناتسین و  دض  یگنهرف و 

نیا هـک  دــنچره  تـسا  نآ  تلادــع  یهاوـخقح و  ییوــجتقیقح و  رد  زین  مالــسا  هبذاــج  تـسا  تواــفتم  نآ  یبرغ  ِیقلت  زا  مالــسا 
هب ار  یمالسا  ياهنیمزرـس  یتسه  تساهلاس  هناعوبـس  هنایـشحو و  یبرغ  مسیلایرپما  دنک . رهاظت  ناملاظ  ربارب  رد  ریـشمش  اب  ییوجتقیقح 

همدص هداد و  رارق  ضرعت  دروم  ار  صاوخ  ماوع و  زا  يرایسب  یگنهرف  تیوه  قرـش  یخیرات  یندمت و  فعـض  طیارـش  رد  هدرب و  تراغ 
يردام گنهرف  نطو و  شیوخ و  لیـصا  هاگیاج  هب  تشگزاب  یگنهرف و  تیوه  هب  تشگزاب  يارب  تمیزع  ۀطقن  أدبم و  نیا  زا  تسا  هدز 

تیوه هب  تشگزاب  هب  هقالع  نیا  ردـق  ره  دـشکیم . نینوخ  گنج  دروخرب و  هب  راـک  ًاـتیاهن  و  دوشیم ، زاـغآ  يونعم  تاـعرانت  هک  تسا 
فرط هک  نآ  رگم  دوب ، دهاوخ  رتدیدش  دروخرب  لامتحا  تبسن  نامه  هب  دوش ، رهاظ  مالسا  ناهج  رد  ًاقیمع  دوخ  لیـصا  يونعم  ینامیا و 

نیا دهاکب . ناهج  رد  دوخ  ذوفن  ةریاد  زا  سپـس  و  دـنک ، ینیـشنبقع  یمالـسا  ياهنیمزرـس  بلق  زا  دـهدیم ، تسکـش  لامتحا  هک  لطاب 
رگید دیدرتیب  دبای ، شیارگ  امایوکوف  یـسایس  یخیرات ـ رکفت  يوس  هب  هشیدنا  رگا  امایوکوف  خیرات  نایاپ  ۀـیرظن  تسا  یقطنم  ینیبشیپ 

ههجویب لاربیل  یـسارکومد  ياهماظن  ۀلفاق  هب  ندیـسر  يارب  هقباسم  زج  هدنیآ  رد  يدـج  یـشلاچ  دوب . دـهاوخ  ههجویب  اهندـمت  دروخرب 
اهنیئآ نردم  درکراک  رد  تشاد و  دنهاوخ  دوجو  زین  یقرش  ياهنافرع  بهذم و  نید و  لاربیل  یسارکومد  ياهماظن  رد  هتبلا  دوب . دهاوخ 

ریـسم رد  ار  ناـسنا  سفن  و  دیـشخب ، دـنهاوخ  نیکـست  يوـحن  هـب  ار  یعاـمتجا  يداـصتقا و  یـسایس ـ ةرمزور  ياـهراشف  یقرـش  ناـفرع  و 
دّدـجت و لیذ  رد  هس  ره  مالـسا  تیدوهی و  تیحیـسم و  حور  درک . دـنهاوخ  تیوقت  هاگناج  ياهدرد  لّمحت  هتینردـم و  يراـگناتسین و 

دوجو تناید  تعیرـش و  ةزوح  رد  یـصوصخارف  یمومع و  یـشلاچ  رگید  تفای  دـنهاوخ  لالحمـضا  یبرغ  ندـمت  نتم  رد  مسیرـالوکس 
یمالک و ثحابم  نیرتزیگناناجیه  عوضوم  ای  و  دـتفایمورف ، يدرف  یـصوصخ و  لـئاسم  روما و  نیرتلزاـن  ۀـبترم  هب  نید  تشاد  دـهاوخن 

نیدت تلاح  نامه  نیا  و  دنـشاب ، هتـشاد  یمومع  داصتقا  تسایـس و  رد  يرثا  هک  نآیب  دوشیم ، هیریخ  ياههسـسؤم  ياهتیلاعف  ای  یفـسلف 
خزرب رد  یمالسا  ییارگداینب  رلگنپشا و  مود  نیدت  دنکیم . ریبعت  ییاسیلک  نید  یناتسمز  رصع  يارب  رلگنپشا  دلاوسا  هک  تسا  نایدا  مود 
نایاپ نارود  ددرگیم ، لیدبت  یبلق  یصخش و  رما  کی  ۀباثم  هب  هک  یماگنه  ییاسیلک  تناید  یناملآ  رکفتم  نیا  داقتعا  هب  برغ  مالـسا و 

طقف و  دیآیمن ، دوجو  هب  یحیـسم  گنهرف  رد  ياهزات  ةدیدپ  چیه  هرود  نیا  رد  هک  تسا  دقتعم  يو  دسریمارف . یحیـسم  ینید  گنهرف 
نیدت دوشیم . رهاظ  ًاددجم  هناهاگآان  رکفت  یمیدق  روص  و  دوریم ، رانک  هب  هتفر  هتفر  هدناشوپ  ار  ینیمزرس  هک  ياهم  هک  تسا  نیا  لثم 
تقیقح رد  هک  دیآیمرد ، نایب  هب  رگید  عون  هب  و  دوشیم ، نومزآ  رگید  عون  هب  نکل  تسا  رادروخرب  لیـصا  نیدت  ءازجا  زا  هچ  رگا  مود 

خیرات دیدج  ةرود  رد  نید  رظن  ههجو  نیا  اب  دوشیم . یتسوئاف  یبلطتردق  ۀلیسو  نید  ینعی  تسا  دیدج  یتسیناموا  نایب  نومزآ و  نامه 
تلود ماکحتـسا  تیوقت و  هیاـم  نید  نوچ  دـنکیم ، تموکح  هب  هک  تسا  یتمدـخ  رد  نآ  شزرا  درادـن . شزرا  دوـخ  يدوـخ  هب  برغ 
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دیاب دشاب ، لطاب  رگا  یتح  تسا  نید  قفاوم  هک  يزیچ  ره  ددنب . دوخ  هب  دهد و  جاور  ار  نآ  دیابرایرهش  یلوایکام  تسایس  رب  انب دوشیم ،
هک ییاـمعم  دراد . دوجو  هنوراو  تدـحو  یعون  اـجنیا  رد  دـشاب . تسایـس  عباـت  دـیاب  نید  سپ  دریگ ، رارق  تیوقت  دروم  دوش و  هتفریذـپ 

تیمالسا نیا  هدرک  ادیپ  تیعقاو  نینچ  نیا  مسیرالوکس  مسینردم   ) دّدجت اب  مأوت  ندوب  ناملـسم  ینعی  دنکیم ، هراشا  نادب  دیعـس  دراودا 
ینورد ساسحا  نایب  زا  يدجریغ  یعون  دیعـس  لوق  هب  ینید  ياهراتفر  نردم  ۀنوگ  تناید و  نیا  تسا  مود  نیدت  ناهج  رد  رارقتـسا  نیع 

ياهـشور مکح  رد  ًافرـص  یمالـسا  تاشیارگ  تسا و  ناکدوک  ۀـیذغت  هنازور و  شاعم  رارما  تسا  ناناملـسم  ینارگن  بجوم  هچنآ  تسا 
یشان ار  دهاجم  نایارگداینب  روهظ  دناوتیمن  دیعـس  دراودا  اما  نیا  زا  شیب  يزیچ  هن  دسریم ، رظن  هب  یفطاع  تیاضر  ساسحا  نایب  ةداس 
هباشم يدـجریغ  تاشیارگ  مه  برغ  نورد  رد  هنرگو  دوشیم ، زاـغآ  هطقن  نیا  رد  برغ  لکـشم  و  دـنادن ، یمالـسا  تیوه  رب  رارـصا  زا 
دـساف ياـهتلود  هک  تسا  یـسک  هچ  دـنهنیمن . وجهزیتس »  » ِماـن یتـیوه  تمواـقم  تهج  رد  تاـشیارگ  عون  نیا  هب  اـما  دراد ، دوجو  ینید 

تسا و یبلـس  مالـسا  تحاس  کی  دریگ . هدـیدان  یبالقنا  مالـسا  كرحم  يزیتسملظ و  ساسحا  روهظ  لماع  ناونع  هب  ار  یبرع  يارگبرغ 
داهج موهفم  و  دـننکیم ، کیرحت  ار  مالـسا  یبلـس  تحاس  نایارگبرغ  برغ و  تسا  یبلـس  مزلتـسم  یباجیا  ره  یباجیا  نآ  تحاس  کـی 

رد ّالاو  یمالـسا ـ  یهاگآدوخ  طرـش  هب  دنزیگنایمرب ـ  ار  ربکا  داهج  یناسفن  ياه  باجح  ساوسو و  هکنانچ  دـنهدیم ، ینعم  ار  رغـصا 
هنایمرواخ رد  سیلگنا  اکیرمآ و  تلود  نیمداـخ  نیرتگرزب  نمـض  رد  نیمرحلامداـخ و  اهدـهفکلم  هک  دوب  دـهاوخ  ناـمه  عضو  تلفغ 

يارب بسانم  ياضف  رگید  یمالـسا  یهاگآدوخ  يایحا  اب  اما  درک ، دنهاوخ  تاشامم  مه  لیئارـسا  اب  نمـض  رد  و  دنام ، دـنهاوخ  یمالـسا 
و ددرگیمزاب ، یهاـگآدوخ  نیا  حطـس  ردـق  هب  یمالـسا  تیوه  توبث  ققحت و  و  دوب ، دـهاوخن  هریغ  برع و  دـساف  ناربهر  تاـیح  همادا 
رد یمالـسا  بالقنا  رـضاح  لاح  رد  مینک  روصت  يدـیعب  ای  بیرق  نامز  نآ  يارب  میهاوخب  هکنآیب  تسا  یعطق  اهندـمت  دروخرب  هاـگنآ 

یخرب ةدـمآ  ناج  هب  مدرم  ینید  یهاگآدوخ  یمالـسا و  ننـس  هدـنامیقاب  راثآ  اب  یبرغ  ندـمت  مارآ  شلاچ  رد  تسا  ینیباـنیب  عضو  کـی 
يارب اهنآ  کیرحت  یّتح  مدرم و  یناسفن  ياههقئاس  هزیرغ و  تحاس  ندرک  اهر  برغ و  تیامح  تفن و  دوجو  هتبلا  یمالـسا  ياـهنیمزرس 

یشاپورف رطخ  تسین و  هدننکش  یمالـسا  ياهنیمزرـس  عاضوا  ایآ  اما  دهاکیم ، راکـشآ  ياهدرد  زا  يردق  لذتبم  یگدنز  يوس  هب  زیرگ 
ار نآ  ناناملـسم  ام  هجیتن  رد  هدـش و  قلخ  هنایمرواخ  بلق  رد  برغ  طـسوت  هک  تسا  يدوجوم  لیئارـسا  درادـن ؟ دوجو  ینونک  ياـهماظن 

یقاب یندوشگان  هرگ  تروص  هب  هراومه  نیا  و  دشخب ، تیمـسر  نآ  هب  دشوکیم  ًامئاد  برغ  اما  مینکیم  روصت  یبرغ  ةدناشنتسد  کی 
كرد رد  نآ  یلک  تردق  اهندمت و  دروخرب  میاداراپ  ییزج  فعـض  داد . دهاوخ  ناشن  ار  دوخ  ًالماک  اهندمت  دروخرب  رد  و  دنام ، دهاوخ 

لوبق يروئت و  ءازجا  دییأت  روطـس  مقار  دـصق  هک  دوب ، دـهاوخ  لمأت  لباق  هتکن  نیا  رکذ  اجنیا  رد  برغ  مالـسا و  یندـمت  ةدـنیآ  دروخرب 
تـسا نآ  برغ  مالـسا و  یندـمت  یگنهرف و  تیوه  یگناگود  ضرف  تیلک  دـییأت  هکلب  تسین  شفلتخم  رـصانع  اب  نوتگنیتناـه  میاداراـپ 
یساسا طلخ  و  دراد ، یجراخ  تسایس  يارب  یگدننکراهم  هبنج  هک  یـسویسوفنک  یمالـسا و  ندمت  تدحو  ۀلئـسم  نتفرگ  رظن  رد  نودب 

ةدـمع یندـمت  یعون  تروص  تشه  ای  تفه  تسا  هیاپیب  بلغا  فیعـض و  نوتگنیتناه  یندـمت  يدنبمیـسقت  تسا  نوتگنیتناه  ۀـیرظن  رد 
رد رضاح  رـصع  رد  ییاقیرفا  ًالامتحا  نیتال و  ياکیرمآ  یـسکودترا  يوالـسا  ودنه ، یمالـسا  ینپاژ  یـسویسوفنک  یبرغ  ندمت   ) یناهج

ياکیرمآ اپورا و   ) یبرغ ندمت  زا  والسا  سکدترا و  نیتال و  ياکیرما  هیـسور و  ندرک  ادج  دناهتفرگ . لکـش  هجومان  يدنبتروص  کی 
بهذـم تسا و  هدـش  بوکرـس  نیتال  ياکیرما  گنهرف  رد  یتسوپخرـس  رـصنع  رگید  ًاـساسا  تسا  هجوماـن  اـیلارتسا ) ًـالامتحا  یلاـمش و 

ـ ینمرژ یــسور ـ ماوـقا  داــضت  تـسا و  هدــش  مـضه  لیحتــسم و  ییاــپورا  قطاــنم  رگید  ِیبرغ  گــنهرف  نورد  رد  ًاــبیرقت  سکدــترا 
تروص هب  هک  هدوب  برغ  یندمت  یگنهرف و  ماظن  نوردردیناسفنویموقوینویـسکارف  يداضت  ییاپورا  ياهرابت  رگید  ینوسکاسولگنا و 

برغ نّدمت  نورد  رد  داضت  نیا  دوب . هدـمآرد  يداژن  هیحور  ساسا  رب  یتسینیوش  یطارفا و  مسیلانویـسان  ییاتـسموق  یطارفا و  یتسرپرابت 
هلاـسهس و یلحم  ياـهگنج  یناـهج و  مود  لوا و  گـنج  درک . زورب  یتـسرپداژن  مسیزاـن و  مسیـشاف و  تروـص  هب  ًاـتیاهن  هتفرگ و  لـکش 
برغ و ندمت  نورد  زا  همه  یبونج  يزکرم و  یلامـشياقیرفاياهگنج و  ایناپـسا و  یلخاد  گنج  هرک  گنج  مانتیو و  گنج  هلاسدص و 
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اب تسا  یناسنا  يدام و  يژرنا و  عبانم  فرصم و  رازاب  رتشیب  لاغشا  يارب  يداصتقا  نارگادوس  یسایس و  نارـس  یناسفن  یبلطهعـسوت  يارب 
یضرا هعـسوت  يارب  دوب ، یبرغ  ندمت  نورد  رد  یناسفن  یعازن  اپورا  هیداحتا  اکیرما و  جیلخ و  ياهروشک  اب  قارع  ياهگنج  فاصوا  نیا 

تشادـن و مالـسا  یلاغـشا و  ياهنیمزرـس  يدازآ  هب  یطبر  برغربارب  رد  وا  یماـظن  ضرعت  مادـص  ياهراعـش  مغریلع  نردـم و  تردـق  و 
ترورـض رب  اـنب دوخ ، هنابلطهعـسوت  لاـمعا  اـهراک و  دربشیپ  يارب  مادـص  تقیقح  رد  درکن . بسک  ناناملـسم  ناـیم  یتیعورـشم  هاـگچیه 

یسویسوفنک ياهندمت  هرابرد  اما  امایوکوف  خیرات  نایاپ  یقرش و  یسویسوفنک و  ياهندمت  یشاپورف  دوب . هداد  یمالسا  یبرع و  ياهراعش 
ینونک ماظن  رد  اهنآ  ندوبن  یلمع  و  دوخ ، یتاذ  ياهنارحب  تهج  هب  ًالمع  اهندمت  نیا  هس  ره  دنکیم . هغلابم  نوتگنیتناه  ودنه ، ینپاژ و  و 
ودـنه ياهنیئآ  رود و  قرـش  فرع  رد  يویند  تایح  اب  ینابهر  ینید  تایح  ییادـج  نید و  اـیند و  یگناـگود  تعیرـش و  نادـقف  ملاـع و 

اهـسجن و ۀقبط  ۀیرظن  لوبق  تسا و  مسیئودـنه  یـسویسوفنک و  ینید  ماکحا  نیع  هک  ذوفن  لباقریغ  تاقبط   ) یتساک ةدنـشک  ماظن  ییادوب 
ِراک ۀیحور  دـننام  یخیرات  تاداع  زا  یـشخب  طقف  هدرک و  دوبان  خـسف و  خـسم و  ار  اهندـمت  نیا  ندـمت  گنهرف و  رگناریو  لماع  اهدـص 

یقرش ياهندمت  نیا  ود  ره  نیا  رب  هوالع  هتشاذگ و  یقاب  زیتسنید  لقع و  ياههروطسا  یتشم  هناروکروک و  تعاطا  اب  ارچ ، نوچ و  نودب 
یسایس ياهماظن  داجیا  یبرغ و  لدتعم  مسیرالوکـس  يوجتـسج  رد  امایوکوف ، سیـسنارف  ِناسنا » نیرخآ  خیرات و  نایاپ   » يروئت ریـسم  رد 
نردم ِیندمت  هعسوت  حرط  اب  برغ  یناهج  ماظن  رد  دنشوکیم  اهنآ  دنتسه . یللملانیب  تراجت  رد  تباقر  يداصتقا و  دازآ  رازاب  رب  ینتبم 

ًالماک یـسایس  یگنهرف و  زاب  ياهدرکیور  اب  قرـش  هنایارگبرغ  شـشوک  نیا  رد  زین  يرنه  یگنهرف و  یفـسلف و  ياهیتساک  دـنوش . ماغدا 
لقتـسم يداصتقا  یـسایس ـ  ياهدحاو  تروص  هب  تسا  نکمم  دنچره  تفای  دهاوخ  نایاپ  یناهج  هدـکهد  رد  ماغدا  و  دـش ، دـهاوخ  عفر 

رد اهندمت  همه  لاح  ره  هب  دنکیم . تباقر  هسنارف  ناملآ و  اب  اکیرما  زورما  هکنانچ  دبای ، همادا  نردم  ةدشناسکی  ياهتلود  تباقر  اهتدـم 
تـسا ییاکیرما  یندـمت  ًاقیقد  دوش ، یبرغ  هک  نآیب  هدـش  نردـم  نوتگنیتناه  رظن  رد  هک  نپاژ  یتح  و  دنریـسم ، نیمه  رد  ینونک  ناهج 
ریدقت قرـش  هدشیبرغ  يایفارغج  رد  شانردم  یخیرات  هاگتـسیز  قفا و  اب  و  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  بیرغ  یـشکمشک  شنطاب  رد  دـنچره 
تسا هدش  خسم  شاییادوب  ودنه  تیوه  هک  دنه  یـسویسوفنک و  تیوه  هک  نیچ  دننام  هدرک  شومارف  ار  دوخ  ِییوتنیـش  ینییآ ـ یقرش و 

یجیردت یشاپورف  اب  سپ  یمالسا  دّدجت  زا  توافتم  هار  یمالـسا  بالقنا  نوتگنیتناه  رظن  نیرتيدج  یمالـسا  یبرغ و  ندمت  ود  دروخرب 
هک تسا  برغ  مالـسا و  دروخرب  یندـمت  کیژولوئدـیاارف  یـسایسارف  یناهج  يدـج  شلاچ  دروخرب و  اهنت  اـهنآ ، گرم  اهندـمت و  ۀـمه 

حور هب  و  دـنوش ، شلاچ  نیا  رد  بذـج  یقرـش  ياهندـمت  هک  اسب  هچ  تسا و  هدـمآرد  یـسایس  یماـظن  یعازن  تروص  هب  نآ  زا  یـشخب 
مه هنرگو  تسا  یمالـسا  یبرغ و  ندمت  ود  دروخرب  دراد ، تیمها  نوتگنیتناه  يروئت  رد  هک  هچنآ  ناسنیدـب  دـندرگزاب . شیوخ  یقرش 

سراف جیلخ  گنج  هلمج  زا  يوزج  لئاسم  رگید  يو و  یلایخ  زیمآهغلابم  ینورد و  ياهعازن  ۀلئسم  مه  تسا و  ههجویب  وا  یندمت  میسقت 
فلتخم ياهنویسکارف  نایم  ینونک  ناهج  رد  اهعازن  زا  يرایسب  هک  تسا  نآ  تقیقح  ندرک  یقلت  اهندمت  دروخرب  دومن  ار  نیسحمادص  و 

قلعت ًارهاظ  ود  ره  هک  قارع  ناریا و  دروخرب  اّما  دنایندمت ، نورد  ياهدروخرب  همه  اهنیا  دریگیم . تروص  یبرغ  تردق  هب  هتـسباو  ماظن 
يروئت و داینب  تقیقح  رد  دوب . نینچ  ینـسوب  گنج  هکنانچ  تسا  یبرغ  ندمت  اب  یمالـسا  ندـمت  دروخرب  رهظم  دـنراد ، مالـسا  ملاع  هب 

یمالـسا بالقنا  تسا  هتفای  نیوکت  یمالـسا  بـالقنا  عوقو  صوصخلایلع  یمالـسا  ياهتـضهن  جورع  یپ  رد  اهندـمت ، دروخرب  میاداراـپ 
صوصخلایلع تفای  يرتشیب  تیمها  درس  گنج  نایاپ  زا  سپ  هعقاو  نیا  و  داد ، رارق  یبرغ  ناسنا  يور  شیپ  ار  ياهزات  يرکف  ياهـشلاچ 

يارب یگنهرف  یـسایس  شیارگ  یعوـن  هباـثم  هب  مالـسا  و  دوـب ، هدرک  حرط  ار  نآ  ینیمخ ؛  ماـما  هک  بـالقنا  دـیدج  تیهاـم  هب  هجوـت  اـب 
نارکفنشور یتّنس  هار  اب  نیابتم  ینیمخ  ماما  دیدج  هار  دشیمن . یقلت  یبرغ  ندمت  گنهرف و  ینابم  اب  شزاس  يزاسمه و  يزاسناسکی و 

بالقنا زا  دعب  يرپوپ  ناینایک  یبرغ  ملع  تلاصا  ياهیروئت  يدازآ و  تضهن  دـننام  یگنهرف  ياهنایرج  یتعیرـش و  ات  لامجدیـس  زا  ینید 
همه ّدـح  رد  یتـضهن  بـالقنا و  روطـس ، نیا  مقار  داـقتعا  هب  یمالـسا  بـالقنا  مینک  ییوـگهفازگ  باـب  نیا  رد  میهاوـخب  هکنآیب  دوـب .

زا رتارف  يزیچ  هن  دوشیم ، راکشآ  یناهج  ندمت  یگنهرف  ياهبالقنا  نایدا و  روهظ  رـصع  هناتـسآ  رد  هک  تسا  ینید  رگهدامآ  ياهتـضهن 
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نوچ میدق  ای  رـصاعم  ینیمز  ياهبالقنا  اهـشروش و  ۀـبترم  ّدـح و  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  دـیابن  زین  نیموصعم و  ءایبنا و  تضهن  نانوچ  نآ 
تسا ینید  رکذتم  رگهدامآ و  ياهبالقنا  همه  ضرع  رد  یمالسا  بالقنا  داد . لّزنت  لیلقت و  هیسور  هسنارف و  اکیرما و  ناتسلگنا و  بالقنا 

زین رنه  گنهرف و  زا  دنچره  تسا  نآ  يرنه  یگنهرف و  یتابثا  ههجو  زا  رتيوق  رایسب  دوجوم ، عضو  هب  تبسن  نآ  یگدننکیفن  ههجو  هک 
تلاصا و دومنیم . هیاپیب  زین  نآ  یگدننکیفن  ههجو  نآ  لیـصا  يرنه  یگنهرف و  یهاگآدوخیب  دراد . قیمع  يدبا و  ياهرهب  تبـسن  هب 

میاداراپ داجیا  رد  مالـسا  یبرغ و  ندمت  ةزات  دروخرب  نآ و  ياهـشلاچ  و  دوشیم ، توافتم  یبرغ  تیوه  اب  اجنیا  رد  بالقنا  ینید  تیوه 
هناگدـنچ یندـمت  رظن  هـهجو  نـیمه  یمالــسا  بـالقنا  اـمایوکوف و  ۀـیرظن  ددرگیمزاـب . تیوـه  تلاـصا و  نـیمه  هـب  اهندـمت  دروـخرب 

و درـس ، گنج  زا  سپ  برغ  يزوریپ  ياهیروئت  هب  تبـسن  برغ  لباقم  رد  مالـسا  ندمت  ینعی  مود  نایرج  نتفرگ  رظن  رد  صوصخلایلع 
ای امایوکوف  سیـسنارف  ۀـیرظن  رد  یکاخ  هرک  رـسارس  رد  یبرغ  یـسارکومد  لاربیل  قوفت  کیژولوئدـیا و  ياهداضت  متخ  خـیرات و  ناـیاپ 
اب ناسنا و  قیرط  زا  یناسنا  ياهیروئت  هتبلا  تسا  لمأت  لباق  ناهول  کم  لاشرام  یناهج  ةدکهد  دحاو  گنهرف  ۀیرظن  رد  یندـمت  تدـحو 

روضح یفان  نیا  تسین و  یناسنا  رکف  هدارا و  لعف و  اب  تبـسنیب  ود  ره  اهندمت  دروخرب  خیرات و  نایاپ  ياهیروئت  و  دباییم ، ققحت  ناسنا 
يوزاب هباثم  هب  هک  دنار » یعافتناریغ  یتاعلاطم  هسـسؤم   » رگـشهوژپ امایوکوف  سیـسنارف  دوب . دناوتن  زین  یناهج  ریدـقت  یهلا و  قلطم  ةدارا 

یتلود ياهناگرا  یتاقیقحت  یملع و  ياهزاین  هب  دـش ، هدراذـگ  ناینب  لاس 1948  رد  تسا  اکیرمآ  حلـسم  ياهورین  یتروشم  یتاـقیقحت و 
یناسنا ۀعماج  زا  یلکـش  هب  ناسنا  هک  تسا  ینامز  خیرات  نایاپ  : » دـیوگیم شیوخ  یخیرات  ۀـیرظن  لیذ  رد  يو  دـهدیم . خـساپ  اکیرمآ 

ییایند دناوتیمن  هک  تسا  هدیسر  ییاج  هب  هزورما  رشب  و  دوش . هدروآرب  يرـشب  ياهزاین  نیرتیـساسا  نیرتقیمع و  نآ  رد  و  دبای ، تسد 
لاربیل يزوریپ  اب  درادن ... دوجو  يراج  مظن  يداینب  دوبهب  ناکما  زا  ياهناشن  چـیه  هک  ارچ  دـنک ، روصت  ار  ینونک  یناهج  زا  توافتم  ًاتاذ 
یمهم رظن  قافتا  ناهج  رسارس  رد  مسینومک  همه  زا  رتدیدج  مسیـشاف و  یثوروم  تنطلـس  ریظن  دوخ  کیژولوئدیا  يابقر  رب  یـسارکومد 
نکمم یسارکومد  لاربیل  نآ  رب  نوزفا  اما  تسا  هدمآ  دوجو  هب  قفوم  یتموکح  ماظن  اهنت  ناونع  هب  یـسارکومد  لاربیل  تیعورـشم  ةرابرد 

. دهدیم لیکـشت  ار  خیرات  نایاپ  ماقم  نیا  رد  و  دشاب ، يرـشب  تموکح  لکـش  نیرخآ  تیرـشب و  کیژولوئدیا  لماکت  نایاپ  هطقن   » تسا
امایوکوف تاملک  يواطم  زا  تسا »  یکیژولوئدـیا  ياهیریگرد  نایاپ  یبرغ و  لاربیل  ياهـشزرا  يزوریپ  لیلد  مسینومک  تسکـش  عقاو  رد 

لاربـیل ةدـمآ  مهارف  هک  ینونک  ناـهج  زا  تواـفتم  ًاـتاذ  ییاـیند  تسا و  يرـشب  هعماـج  نیرخآ  یـسارکومد  لاربـیل  هک  تفاـیرد  ناوتیم 
زا امایوکوف  هیرظن  سپ  درادـن . دوجو  يراج  مظن  يداینب  دوبهب  ناکما  زا  ياهناشن  چـیه  هک  ارچ  درک ، روصت  ناوتیمن  تسا  یـسارکومد 

دوجو يراـج  مظن  يداـینب  يدوبهب  ناـکما  هنوگچیه  اریز  هدـننکدیماان  یتهج  زا  اـما  تسا  هدـننکراودیما  یـسارکومد  لاربیل  يارب  یتهج 
یبرغ ندـمت  ةدـنیآ  نارحب  ود  تـسا  یــسارکومد  لاربـیل  نآ  زا  هرطیــس  تـسین و  يداـضت  هنوـگچیه  یناـیاپ  هدـنیآ  هعماـج  رد  درادـن .

اب وسکی ، زا  یناسفن  ییاهشلاچ  درواین . ماود  امایوکوف  هناشیدناهداس  هیرظن  نیا  اما  یکسنیژرب  ۀیرظن  زیرگتیونعم ، يونعم و  ياهتضهن 
هنابلطتحار و باوخ  یمالـسا  بالقنا  بلطتیونعم و  ياهنایرج  شزیخ  اب  يونعم  ياهـششوک  یطارفا و  مسیلانویـسان  ياهنایرج  شزیخ 

مسیلاربیل مسیناموا و  اب  هک  یسناسنر  گنهرف  ياهداینب  زا  یشان  یناسفن  ياهشلاچ  هتبلا  دز . مهرب  ار  یـسارکومد  لاربیل  ياهماظن  ینوعرف 
، دش دهاوخ  ءاقب  نارحب  راچد  یسارکومد  لاربیل  ِرتیقطنم  رتهاوخنوزف و  یسفن  ربارب  رد  تشاد  تبسانم  هدزون  نرق  مسیلانویسان  اب  عمج و 

... لیئارسا و یلاغشا  ياهنیمزرس  ناتـسناغفا و  وزوک و  ینـسوب  یقرـش  ياپورا  ياهروشک  و  دندش ، نآ  راتفرگ  یطارفا  ياهبرـص  هکنانچ 
نارگلاغـشا ةزاجا  نودـب  هک  يروط  هب  دـندمآرد ، اکیرما  اپورا و  هیداحتا  لاربیل  یـسارکومد  نردـم  ياههرمعتـسم  تروص  هب  اهنیا  ۀـمه 

ًاتعیبط هک  یمالسا  بالقنا  يونعم  ياهتضهن  شزیخ  رد  یکی  دراد ، دوجو  هیحان  ود  رد  یساسا  رطخ  اّما  دنرادن . یلالقتسا  نیرتمک  دیدج 
ندمت زیتستیونعم  تیناسفن  ةرطیس  یپ  رد  تیونعم  نارحب   » رگید و  دوب ، دهاوخ  زین  ناملسم  مدرم  ۀنابلطقح  يداهج  تاساسحا  كرحم 
یـسایس نادنمـشیدنا  زا  و  اکیرما ، قبـسا  روهمجسیئر  رتراـک  یلم  تینما  رواـشم  یکـسنیژرب  وینگیبز  هک  لاربیل  ياهیـسارکومد  یبرغ و 

ِدحاو لـسگ و  طوـطخ  رد  نوتگنیتناـه  اـب  ینخـسمه  یلدـمه و  نمـض  هدرک و  دـییأت  ار  نآ  زین  اـکیرمآ ، یــسارکومد  لاربـیل  ذوـفنيذ 
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ياهفعـض نیا  دوشیم . نایع  گنهرف  نیا  ریذپانناربج  ياهفعـض  یبرغ  گنهرف  یفاکـشدبلاک  اب  هک  دنکیم  فارتعا  ناهج  ياهیریگرد 
رطخ هکنآ  لاح  دنکیم ، یقلت  یجراخ  ینوریب و  يرما  ًافرـص  ار  رطخ  اجنیا  زا  دش . هتـشاگنا  هدیدان  نوتگنیتناه  يروئت  رد  یبرغ  ندـمت 

یناریو هفطن  دوخ  نورد  رد  یبرغ  هرکمین  رب  مکاح  ۀتخیسگ  نانع  مسیرالوکس  یکسینژرب  داقتعا  هب  تسا  یبرغ  ندمت  نورد  رد  گرزب 
تسا و یبرغ  هتخیسگ  نانع  مسیرالوکس  دهدیم ، رارق  لاوز  ضرعم  رد  ار  اکیرما  یتردقربا  هچنآ  ورنیا  زا  درورپیم ، ار  یبرغ  گنهرف 

هلمج زا  دربیم . نیب  زا  ار  یـسارکومد  یلاربیل  ماظن  تیعورـشم  دـساف ، ۀتـسباو  ياهمیژر  یبرغ و  ماظن  ینورد  داـسف  اهندـمت . دروخرب  هن 
نامرآ دیاب  هسفنیف  رـشب  قوقح  درادـن . تقیقح  و  دوشیم ، فیرعت  یـسایس  لئاسم  بوچراچ  رد  ًافرـص  هک  رـشب  قوقح  یـسایس  غورد 

ياج یعمج  یگدـنز  نهک  ياهیریگرد  کیژولوئدـیا و  ياـهداضت  يارو  رد  ینونک  ناـسنا  دروآ . رظن  رد  ار  یناـسنا  بوخ و  یگدـنز  »
یتایح يوجتـسج  رد  نردم  ناسنا  دوشیم . طوبرم  یناسنا  تلاصا  بوخ و  یگدنز  ياهیگژیو  هب  رتشیب  هک  دـهدیم ، یلئاسم  هب  ار  دوخ 

یگدنز تسین  بوخ  یگدنز  نیمأت  هب  رداق  هافر  تلفغ و  ندمت  تسین  نآ  نیمأت  هب  رداق  لاربیل  ياهیسارکومد  هک  تسا  یناسنا  يونعم و 
فلاخم ای  برغ  نمـشد  هب  دوخ  هب  دوخ  مالـسا  لیدبت  تسا  يونعم  ياهرواب  یقالخا و  مظن  شزرا و  تلیـضف و  دنمزاین  یناسنا  بوخ و 

موهفم هب  رتعیسو  یشرگن  اب  و  دوش ، بانتجا  نآ  زا  دیاب  دریگیم و  همشچرس  رشب  قوقح  اب  یسایس  دروخرب  زا  ندرک  دادملق  رـشب  قوقح 
اب هتبلا  دوش . هدرمـش  مرتحم  يداصتقا  ای  یـسایس  لماع  ناونع  هب  ًافرـص  هن  لماک و  دوجو  کی  ناونع  هب  دارفا  تیناسنا  ًـالآم  رـشب ، قوقح 
رد یعس  یلک و  تروص  هب  مالسا  زا  داقتنا  نکیل  دمآ ، رانک  ناوتیمن  يدشر  ناملـس  مادعا  مکح  رودص  دننامه  وجهزیتس ، مالـسا  راتفر 

یعوـن برغ  زین  یگنهرف  هنیمز  رد  تسین  ضحم  يرواـبدوخ  زج  يزیچ  دراد ، رـشب  قوـقح  زا  برغ  هک  یـسایس  ًـالماک  موـهفم  لـیمحت 
دناوتیمن یبرغ  مسیرالوکس  يور  ره  هب  تسا  رـضم  یلیخ  ناسنا  يونعم  دُعب  يارب  ییاهن  لیلحت  هک  دهدیم  جاور  ار  يدام  ییارگتذل 

میهافم ییارگفرصم  ینارذگشوخ و  ییارگتذل  نآ  رد  هک  تسا  یگنهرف  یجوم  هکلب  دشاب ، رشب  قوقح  يارب  شجنس  رایعم  نیرتهب 
یطیارش رد  تسا و  نآ  زا  رتارف  يزیچ  یناسنا  تیهام  تعیبط و  هک  یلاح  رد  دنهدیم ، لیکشت  ار  هتفرشیپ  بوخ و  یگدنز  کی  یسایس 

یـسوهلاوب و گنهرف  هک  نآ  هصالخ  دهدیمن . انعم  نادـنچ  یـسایس  دوجوم  کی  زا  عافد  دراد ، دوجو  یقالخا  یچوپ  يونعم و  الخ  هک 
ار ییاهشالت  یگنهرف  نینچ  اریز  تسا  رضم  یناهج  ربتعم  يونعم  رادتقا  یعون  هب  روشک  نیا  تردق  لیدبت  يارب  اکیرما  رد  يزودناتورث 
اب یـسایس  رظنم  زا  یکـسنیژرب  دـهدیم . هولج  هناقفانم  چوپ و  دریگیم ، تروص  ناهج  رد  مسیلاربیل  يرترب  نیمـضت  شرتسگ و  يارب  هک 

یگتخیـسگنورد زا  تسا  ترابع  نوتگنیتناـه  يروئت  رد  هدـنام  هدـیدان  ۀـتکن  وا  داـقتعا  هب  دـنکیمن ، یتفلاـخم  اهندـمت  دروخرب  ۀـیرظن 
. دـنیبیم ینوریب  لـلع  زا  رتيراـک  ار  برغ  طوقـس  ِینورد  لـلع  نـیا  وا  برغ  رادـتقا  طوقــس  لـماع  نیرتـمهم  هباـثم  هـب  یبرغ  گـنهرف 

تلع تسا  ناسنا  يونعم  تحاس  رگدوبان  هک  يزودـناتورث  یـسوهلاوب و  ییاـسراپان  ینارذگـشوخ  ییارگفرـصم  يداـم  ییارگتذـل 
یناهج يونعم  رابتعا  رادـتقا و  تیّجح و  تیعورـشم و  ًاساسا  یندـمت  ياههزیتس  نیا  اب  تسا  برغ  یگنهرف  یناریودوخ  ۀـفطن  یـساسا و 

ار ییاهسفن  ناطیـش  مسر  هب  هک  دـنیآیمرد ، یناهج  رابکتـسا  مسیلایرپما و  تروص  هب  ناشینوریب  روهظ  رد  اهنیا  دوب ، دـهاوخ  ینعمیب 
يدـهع هک  دوشیم  نآ  بلاط  و  دزیرگیم ، ناطیـش  ماد  زا  ماجنارـس  راوسوتـساف  ناسنا  اما  دنـشکیم ، دوخ  لاـبند  هب  دـنهدیم و  بیرف 

نایاپ دنکیم . روهظ  یناسنا  هدارا  اب  ناسنا  ریدقت  اریز  تسین  مولعم  دیسر ، دهاوخارف  اجک  دهع  نیا  یعطق  نامز  لاح  ددنبب ، ادخ  اب  رگید 
اب دـیوگیم  امایوکوف  هک  نانچنآ  خـیرات  نایاپ  ملاع  هب  هعیـش  هاگن  رد  هک  تسین  يدـیدرت  هتبلا  امایوکوف  ۀـیرظن  هعیـش و  هاگن  رد  خـیرات 
هب ار  دوخ  ياربک  يرغـص و  تمایق  ینامزلارخآ و  ینایاپ و  هلحرم  خیرات  تجح  ترـضح  هللاۀیقب  روهظ  اب  هکلب  تسین  یـسارکومد  لاربیل 

راکفا ای   ) یناگمه داقتعا  دـمآ  فالخ  هک  دـیآیم  رظن  رد  ناهج  يادرفسپ  ادرف و  زا  رگید  یقلت  یعون  اـجنیا  زا  دـناسر . دـهاوخ  ناـیاپ 
لاربیل ياهیسارکومد  تابیترت  تشادنپیم  ییاکیرمآ  گنهرف  ياضف  رد  امایوکوف  تسا  یناهج  حطـس  رد  یمـسرریغ  هن  یمـسر  یمومع 
موهفم نیا  هب  تسا  هدیـسر  دوخ  خـیرات  نایاپ  هب  رـشب  هک  تفایرد  ناوتیم  اجنیا  زا  دـسرب ، نآ  هب  دـناوتیم  رـشب  هک  تسا  يزیچ  نیرتهب 

دازآ رازاـب  رب  ینتبم  لاربـیل  ياهیـسارکومد  يوـس  هب  ربـج  هب  همه  تسا و  یخیراـت  ياـهنیزگیاج  ویتاـنرتلآ و  دـقاف  اـمایوکوف  يارب  برغ 
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یلو دـنادیمن . قـلطم  ار  لاربـیل  ياهیـسارکومد  قوـفت  اـّما  دـنکیمن ، در  ار  وا  رظن  هچرگ  نوتگنیتناـه  يروـئت  تـفر  دـنهاوخ  يداـصتقا 
تمواقم راـهم  ياـهراکهار  دـنکیم . رکف  برغ  عفن  هب  اهندـمت  ییاـهن  یتشآ  رد  يوحن  هب  دوخ  اهندـمت ، دروخرب  يروئت  حرط  مغریلع 

ـ یسویسوفنک ياهندمت  راهم  ياهراکهار  شاهلاقم  همتاخ  رد  نوتگنیتناه  نوتگنیتناه  رظن  زا  یـسویسوفنک  یمالـسا ـ  ياهندمت  یقرش و 
ار ناـیبرغ  عفاـنم  یبرغ و  ياهـشزرا  هـک  ار  یللملانـیب  ياـهنامزاس  ارگبرغ و  اـههورگ  زا  تیاـمح  هـلمج  زا  یقرـش  ياـهتلود   ) یمالــسا

يژولونکت تورث و  و  دـناهدش ، نردـم  هک  یلاـح  رد  یقرـش  ياهنیمزرـس  یلاـمتحا  يـالتعا  زا  و  دـنکیم ، حرط  دنـشخبیم ، تیعورـشم 
مسینردم دنکیم  روصت  وا  هتبلا  دیوگیم . نخس  دناهدروآ ، تسد  هب  تسا  مسینردم  یلصا  رصانع  زا  هک  ار  ییاهحالس  رازبا و  اهتراهم و 

نردـم ياهندـمت  اب  ندـمآ  رانک  زا  ریزگان  رتشیب ، زور  ره  برغ  اجنیا  زا  دـنک ، شزاس  اهیقرـش  یتّنـس  گنهرف  اهـشزرا و  اـب  تسا  نکمم 
توافت برغ  عفانم  اهـشزرا و  اب  ًاتدـمع  ناشعفانم  اهـشزرا و  یلو  دـنوشیم ، کیدزن  برغ  هب  تردـق  رظن  زا  هک  دـش ، دـهاوخ  یبرغریغ 

رد دوخ  عفانم  زا  يرادساپ  يارب  ار  مزال  یسایس  يداصتقا و  تردق  برغ  هک  دنکیم  باجیا  یقرـش  مسینردم  رد  دیدج  عضو  نیا  دراد .
ياـنبریز هک  یفـسلف  یبهذـم و  لیـصا  ياهـشنیب  زا  يرتـقیمع  كرد  برغ  هک  تسا  مزـال  نینچمه  دـنک . ظـفح  روـبزم ، ياهندـمت  ربارب 
كرتشم رـصانع  و  دنک ، ادیپ  دننیبیم ، نآ  رد  ار  دوخ  عفانم  اهندمت  نیا  ياضعا  هک  ییاههار  زین  و  دـهدیم ، لیکـشت  ار  رگید  ياهندـمت 

دهاوخ ییایند  هکلب  تشاد  دهاوخن  دوجو  يریگناهج  ندمت  چـیه  ینیبشیپ  لباق  ةدـنیآرد  دسانـشب . ار  اهندـمت  ریاس  یبرغ و  ندـمت  نیب 
رتقیمع یـسررب  اب  یبرغ  ندمت  ةدـننکدوبان  ياهتفآ  دزومایب . ار  نارگید  اب  یتسیزمه  تسا  ریزگان  کیره  هک  نوگانوگ  ياهندـمت  اب  دوب 

هب یبرغ  مسیرالوکـس  وا  رظن  رد  تسین  دـعاسم  نادـنچ  ندـمت  نیا  عضو  دـهدیم ، شرازگ  یکـسنیژرب  هکنانچنآ  یبرغ  ندـمت  عاضوا 
میهافم تمیق  ره  هب  سفن  تنایـص  یتسرپایند و  فرـص  ییارگفرـصم  ینارذگـشوخ  ییارگتذل  نآ  رد  هک  یگنهرف  جوم  کی  ناونع 

یقالخا و الخ  نینچ  رد  تسا  نآ  زا  رتارف  يزیچ  یناسنا  تشرـس  تعیبط و  هک  یلاح  رد  دـهدیم ، لیکـشت  ار  بوخ  یگدـنز  کی  لصا 
ندمت اکیرمآ و  ندوب  یلعا  ۀنومن  هک  تسا  یگنهرف  یهابتدوخ   » نیع نیا  دهدیمن . ینعم  نادنچ  یسایس  ناسنا  زا  عافد  هک  تسا  يونعم 

ییوجتذـل و یـسوهلاوب و  يزودـناتورث و  هک  گنهرف  ندـمت و  نیا  دزاسیم . عیاض  نارگید  يارب  هنومن  ماظن  کـی  هباـثم  هب  ار  یبرغ 
اب  Moral authority يونعم تیعجرم  رادتقا و   » یعون هب  ار  برغ  ندمت  تردق  لاقتنا  دنکیم ، یقلت  هعیدو  نوچ  ار  ییارگفرـصم 

نیمه دهدیم ، شرورپ  ار  یگنهرف  یناریودوخ  ۀـفطن  شیوخ  نورد  رد  هتخیـسگ  نانع  مسیرالوکـس  سپ  دـنکیم . یفتنم  یناهج  رابتعا 
هن نآ  ربارب  رد  هچین  هک  تسا  یبرغ  ندـمت  یبالق  ياهـشزرا  نیمه  و  دروآیم ، رظن  هب  ماـمت  ماـت و  یغورد  ار  رـشب  قوقح  مسیرـالوکس 
انف داـب  رب  دـناشکیم و  لـعفنم  يراـگناتسین  هب  ار  ناـسنا  یتـسه  هک  دـناوخیم  راواـهدژا  توترف  ياهـشزرا  نوـچ  ار  نآ  و  دـیوگیم ،

گنهرف ندـمت و  رد  يداـقتنا  ياهتـضهن  ةدـننازیگنارب  رگدـیه  اـت  روگهکرییک  سکراـم و  زا  یبرغ  ياهـشزرا  نادـقتنم  همه  دـهدیم .
عناوـم تسا  یبرغ  ندـمت  نتم  رد  میظع  یفاکـش  رگناـیب  اـهداضت  نیا  دـننکیم . داـجیا  ندـمت  نیا  رد  ار  ینورد  ياـهداضت  و  دـنایبرغ ،

مالسا و ناهج  قرش و  اهیگناگود ، تاضقانت و  یبرغ و  ندمت  قیمع  ياهفاکش  ربارب  رد  قرش  ندش  یبرغ  قرش  رد  برغ  يراگناتسین 
یلاعفنا يراگناتسین  دـیدش و  ییاـسراپان  ربارب  رد  ار  قـالخا  تیونعم و  ییاـسراپ و  يراـگزیهرپ و  ياـّنمت  بلط و  یعون  یناریا  ياـیند 

بایغ رد  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یقرـش  یهاگتـسیز  زونه  رگا  ام ، ۀنامز  رد  یقرـش  تلـصخ  نیرتمهم  اما  دهدیم . رارق  هدزدّدـجت  نردـم و 
رد ینونک  ناهج  هب  قلعت  رد  یمالسا  قرش  بیرغ  يدادعتسایب  هتینردم و  ملاع  کینکت و  یناهج  ةرایس  ریدقت  ویرانس و  رد  رثؤم  روضح 

ناسنا دوجو  یتایح  تحاس  هدودحم  رد  هک  تسا  ناهج  ییاروام  تحاس  نآ  يریطاسا و  ینید ـ ملاع  رگنایب  هک  دراد  روضح  یتالاح  نآ 
یجراخ و زورب  يارب  یلحم  ملاع  نیا  ًاعطق  دنکیم . نوزوم  ار  یقرش  ناسنا  حور  گنهآ  يریطاسا  ینید ـ يدوهـش  ملاع  نیا  و  دراد ، رارق 

مامت مات و  روط  هب  يزور  دـناوتیم  يروتـسم  رما  ره  اما  تسین  هتینردـم  ماظن  ریدـقت  هب  یقرـش  يریطاـسا  ینید ـ دوهـش  نآ  ندـش  لیدـبت 
هزرابم هب  تسا  نیمز  قرشم  ینید  يریطاسا ـ عامس  ملاع  زا  هناگیب  هک  ار  برغ  یتراکد  یکیناکم  ییاسراپان  نآ  و  دنک ، لصاح  فاشکنا 

ار شیوخ  نطاب  رارطـضا  هب  قرـش  اما  هتفرگ  رارق  هتینردـم  یکیناکم  ماـظن  يراـیتخا  یخیراـت  شـشوپ  رد  برغ  رد  هاـگن  نیا  دـناوخارف .
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رد يراگناتسین  نیا  تسا  هدـش  لیـصا  يرایتخا و  هن  يرارطـضا  لعفنم  يراـگناتسین  راـچد  هداد و  تراـغ  هب  ار  شایتسه  هدـناشوپ و 
هدرک خسم  ای  هتساک  ار  قرـش  تیونعم  ییاسراپ و  نآ  هتـشاد و  ریگارف  زورب  روهظ و  قرـش  موس و  ناهج  یحطـس  مسینردم  ییارگبرغ و 

یحطـس عون  الا  هتـشادن  دوجو  ندش  یبرغ  ياهنم  مسینردم  ناهج  ياج  چیه  رد  هدوب و  فدارتم  ندـش  یبرغ  اب  هراومه  مسینردـم  تسا 
يژولونکت نردم و  ملع  یبرغ و  نونف  تفرشیپ  هاگچیه  دشابن ، دیدج  یفسلف  حور  رگا  لامجدیـس  ریبعت  هب  ای  يراگناتسین  رگا  هتبلا  نآ 

نآ زونه  اجنیا  زا  تفای  دـهاوخن  ققحت  هتفای  عوقو  برغ  رد  هک  ینانچنآ  ياههناسر  تاعوبطم و  يداصتقا و  دازآ  رازاـب  یـسارکومد و  و 
و دوریمن ، نایم  زا  ام  یمالـسا  یقرـش و  ياهتیوه  و  دـهدیم ، همادا  شیوخ  تایح  هب  کیروکلوف  يوحن  هب  ینید  يریطاسا  دوهـش  ملاع 

هنر نوچ  ییاـههورگ  ِيونعم  ياـهتمکح  یفـسلف و  ياهـشیارگ  روضح  ییوس  زا  دوشیم ، دـیدهت  یبرغ  عماوج  ياهـشزرا  یلومـشناهج 
اما تسین  هشدخیب  مه  نآ  هک  ینافرع  ياهشبنج  رانک  رد  تسا  يدج  اهنآ  رد  یبرغ  یـسایسریغ  ياههیور  دنچره  نبرک  يرناه  نونگ و 
ره هب  زونه  اّما  تسا  لمأت  لباق  تسا  یبرغ  ياهـشزرا  دیدج و  یندـمت  ياهتّنـس  ياههدروخرـس  زا  یـشخب  یبلطتیونعم  رگناشن  ّلک  رد 

نیولا رگناریو  یندمت  جاوما  نردم  داینبدوخ  راگناتسین و  یندـمت  رگناریو  نیگمهـس و  جاوما  اب  تسا  برغ  نآ  زا  يداینب  ةرطیـس  لاح 
یندـمت هناگهس  جاوما  لحارم و  ساسا  رب  اکیرما ، یطارفا  ناهاوخيروهمج  هقالع  دروم  موس و  جوم  باـتک  ةدنـسیون  رلفاـت  نیولا  رلفاـت 

نورق ات  هک  تسا  يزرواشک  بالقنا  هب  طوبرم  لوا  جوم  وا  داقتعا  هب  تسا  فلاخم  ود  ره  اهندمت ، دروخرب  خیرات و  نایاپ  هیرظن  اب  دوخ ،
يرایـسب رد  زونه  جوم  نیا  دوب . يزرواشک  بالقنا  لصاح  نایدا  بهاذم و  تاداقتعا و  همه  و  دوب ، هدرک  هتـسباو  نیمز  هب  ار  مدرم  ریخا 

لاسدصیس زا  تسا  راوهدوت  یتعنص  بالقنا  هعماج و  نیوکت  ینعی  هتینردم  هک  مود  جوم  ندمت  اما  دراد . همادا  موس  ناهج  ياهنیمزرس  زا 
هب دوخ  نورد  رد  ار  مود  جوم  و  دیـشخب ، قیمعت  ار  جوم  نیا  راـخب  نیـشام  سپـس  و  راـبنیتسخن ، يارب  ینوتوین  ملع  اـب  دـش ، زاـغآ  شیپ 

یعامتجا ياهدادرارق  ۀیرظن  يدرف  قوقح  زا  عافد  هلمج  زا  تسویپ  عوقو  هب  یتعنـص  بالقنا  یپ  رد  دـیدج  راکفا  تخاس  طلـسم  جـیردت 
ناگدنیامن نایم  ینینوخ  عازن  مود  جوم  یهلا  قح  يانبم  رب  هن  مدرم  هدارا  اب  یسایس  تیعورـشم  تسایـس و  زا  نید  ییادج  مسیرالوکس و 

رد اسیلک  اب  فالتئا  اب  لوا  جوم  نارادنیمز  دندش . ریگرد  نارادنیمز  اب  یتعنـص  ناگرزاب ـ ياههورگ  درک . داجیا  دیدج  میدـق و  ياهماظن 
یتسیلانویسان ياهمایق  يریگرد  نیمه  دنزاس ، مهارف  ار  راک  رتشیب  يورین  کیره  ات  دنتفرگ ، رارق  مود  جوم  ياهاوژروب  نارگتعنص و  ربارب 

هبلغ لوا  جوم  نایارگّتنـس  رب  مود  جوم  نایارگددجت  ماجنارـس  دروآ . دیدپ  ار  يرامعتـسا  ياهگنج  اهـشروش و  اهنایغط و  زا  يرایـسب  و 
دوخ ۀطلـس  ریز  نیتـال  ياـکیرمآ  اـقیرفآ و  ایـسآ و  رـسارس  رد  ار  لوا  جوم  يزرواـشک  ياهلیبق و  ياهنیمزرـس  موس  ناـهج  رد  و  دـنتفای ،

، دوب رگید  ياهنیمزرـس  عبانم  رتشیب و  یناهج  ۀطلـس  يارب  هک  تفای  عوقو  یتعنـص  رـصع  ياهنیمزرـس  نایم  عازن  نیرتگرزب  اما  دندروآرد ،
نودـب ناملآ  هکنانچ  دوخ . یتعنـص  تردـق  اب  بسانتم  يرتشیب  مهـس  ندروآ  تسد  هب  يارب  نردـم  یتسیلاـیرپما  ياـهگنج  ناـمه  ینعی 
هعسوت يارب  ار  مزال  لمع  ياضف  يروئت و  اریز  دندوب ، رتقفوم  اهسور  اما  دیسرن ، هک  دسرب  ییاج  هب  دیشوک  مود  لوا و  گنج  اب  هرمعتسم 

مود جوم  رصع  رد  ار  درـس  گنج  نارود  قرـش  برغ و  یتعنـص  كولب  ود  تردق  ساسا  رب  ناهج  ماجنارـس  و  دنتـشاد ، اهیئاکیرما  دننام 
یتعنـص و جوم  رد  نتفرگ  رارق  یعون  ای  لالقتـسا  يوجتـسج  رد  همه  اما  دندش ، ریذپهطلـس  ياهدع  رگهطلـس و  ياهدع  سپ  دـندنارذگ .

جوم عاضوا  نیا  رد  دوب . مامت  مات و  يروتـسم  يدیدپان و  فرـش  رد  دودحم و  ًابیرقت  لوا  جوم  ییارگّتنـس  و  دندیـشوکیم ، مسینردـم 
قوف تاـیبرجت  ۀـنیمز  رد  موس  جوم  درکیم . ماـیق  ون  يـالیتسا  يارب  دوب ، شرتـسگ  لاـح  رد  مود  لوا و  جوم  ود  دـننام  هک  یندـمت  موس 

رب جـیردت  هب  مود  جوم  ِیتعنـص  ياهنیمزرـس  يربهر  هب  نردـم  قوف  يژولونکت  اب  تاعالطا  کینورتکلا و  ياهیدـنمناوت  رب  ینتبم  یتعنص 
شیپ زا  شیب  ار  دوخ  تیمها  رازاب  اهنت  و  دـنکیم ، ادـیپ  تیمها  رگراک  يورین  ماـخ و  داوم  زا  شیب  تاـعالطا  دوشیم . یلوتـسم  ناـهج 

شیازفا درجم  دارفا  زا  لکـشتم  ۀـعماج  ياهتـسه و  هداوناخ  و  دوشیم ، یـشالتم  شیپ  زا  شیب  هداوناـخ  یقـالخا و  ماـظن  دـنکیم . ظـفح 
« ون روهتم  يایند   » اـب اـی  یتعنـص و  ینف و  رایـسب  هک  درک ، ساـیق  زلوجروج  تربره  « 1984  » ۀـعماج اب  ار  موس  جوم  ناوتب  دـیاش  دـباییم .
، دراد ار  دوخ  ياهعازن  زین  موس  جوم  لاح  ره  هب  دریگیم . تروص  راوتاربال  رد  اهناسنا  دیلوت  کیتنژ  ملع  ساسا  رب  هک  یلـسکاه  ساموت 
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موـس جوـم  ۀـلحرم  رد  اـهزرم  دـنکیم . داـجیا  ار  ییاـهگنج  نایارگددــجت  ینورد  عازن  نایارگتنــس و  اـب  نایرگددــجت  عازن  دــننام  و 
زرم نودب  دازآ  ناهج  زا  ناگدنسیون  ارعش و  و  دهدیم ، يدرف  ياهتباقر  هب  ار  شیاج  یتسیلانویـسان  یعمج  ياهـشیارگ  و  دزیریمورف ،
یلم عفانم  یتعنـص و  مسیلانویـسان  نآ  زا  يرترب  زونه  و  دهدیم ، ناشن  ار  ارجام  رهاظ  رتشیب  رـضاح  لاح  رد  زین  نیا  هک  دنیوگیم ، نخس 

رکفت ینعی  نآ  ینطاب  لماوع  تهج  هب  يژولونکت  ملـسم  ردـق  تعیرـش  اب  زیتس  یبرغ و  ناـفرع  يونعم  ـالخ  تسا  ییاـپورا  ییاـکیرمآ و 
يرایسب تسا و  هدرک  فیعضت  ار  یقالخا  لیاضف  ینید و  ياهدنویپ  هدش  دراو  اج  ره  تسا  يونعم  رکفت  ةدنیادز  هک  یکینکت  رگباسح و 

ندرک ُرپ  اب  رگا  یـشاپورف  ره  تسا  هدرب  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  یموب  یلحم و  ياهندـمت  هتخاس و  یـشالتم  ار  یتّنـس  یگنهرف  ياهنایرج  زا 
اب ار  یندـمت  لوحت  ًاتعیبط  دـباین ، شیارگلیـصا  لاح  روش و  يوحن  هب  و  دـشابن ، هارمه  نتفای  یـشالت  زا  یـشان  یگدرـسفا  يونعم و  الخ 

تـسا ریقف  رایـسب  رظن  نیا  زا  یناهج ـ ندـمت  خـیرات و  موس  جوم  رلفاـت  نیولا  نخـس  هب  اـی  یبرغ ـ ندـمت  درک . دـهاوخ  وربور  زاـین  یعون 
. دنکیم داجیا  ینید  قیاقح  يروتـسم  لسن و  يدوبان  یپ  رد  ار  یهاکناج  جـنر  درد و  ندـمت  نیا  ِیتاذ  يراگناتسین  هک  صوصخلایلع 

رنه ردخم و  فراعتمریغ  دراوم  رصانع و  زا  یشان  یتسم  روش و  ناجیه و  زا  يریگهرهب  تروص  هب  تیونعم  هب  ناسنا  یتاذ  زاین  شیارگ و 
رب ینتبم  ییارگتذـل  عوـن  نـیا  هـک  اـجنآ  زا  اـما  ددرگیمزاـب ، یبرغ  ناـسنا  یعنـصت  تیوـنعم  عوـن  هـب  یگمه  ازناـجیه ، ياهـشزرو  و 

یقرش یحابا  ياهنافرع  اجنیا  زا  دنکیم . داجیا  ار  قیمع  حور  یگدرـسفا  فعاضم و  هاکناج  ياهدرد  دوخ  تلاصا و  دقاف  ِینارذگـشوخ 
راک هب  و  دریگیم ، دوخ  هب  نردـم  گـنر  برغ  یگنهرف  هبـش  یگنهرف و  ياـهداینب  يزرگنر  مخ  رد  راـب  نیا  لوا  جوم  یتّنـس  ياهندـمت 

يریطاسا و ياه  نیئآ  اه و  نافرعهبش  اه و  نافرع  نیا  دیآیم . اه  تسینردم  ناگدزددجت و  شیاسرف  یشالت و  لاح  رد  ِتیناسفن  تیوقت 
تبسن یثنخ  یحابا و  عضو  نوچ  و  درذگیم ، یتعنص  ندمت  موس  جوم  يارو  زا  ییاطسو  نورق  ینیمز و  برغم  ینیمز و  قرشم  ییوداج 
یترابع هب  دوشیمن . وربور  نآ  يداینب  تفلاخم  اب  زین  لیلد  نیمه  هب  دوشیمن . ریگرد  ًالـصا  ًاساسا و  ندمت  نیا  اب  دراد ، نردم  ندـمت  هب 

رلتاـب ماـیلیو  دـننام  یناراـکتیانج  یّتح  تسا و  دـنمزاین  يونعم  ياـههقلح  اـهنافرع و  نیا  هب  يونعم  ـالخ  تهج  هب  برغ  ندـمت  سکعرب 
نایارگبرغ ناریا  رد  ای  دـننکیم و  تکرـش  اـنالوم  يونثم  يونعم  ياهـسرد  ۀـقلح  رد  قارع  حالـس  علخ  رد  اـکیرمآ  ةدـنیامن  سوساـج و 

همه هک  دناهدروآ  يور  ینبرک  یتراهکروب و  ینونگ و  يونعم  هفسلف  یهوژپنافرع و  یهوژپظفاح و  هب  یقطنم  ياهتسیویتیزوپ  يرپوپ و 
اب تدشهب  اهینایک  هقلح  دننام  هک  یناسک  دنکیم . یتعنـصهبش  یموس  ناهج  ةدزددجت  نردم و  ناسنا  يونعم  یحور و  الخ  زا  تیاکح 

يرسور و هلمج  زا  مالسا  ۀنادهعتم  ینیع  تاروهظ  نیرتمک  اما  دنتسه !! زاسمه  مار و  اهنایرج  نیا  ربارب  رد  دنزیتسیم  یعرش  یسایس  نید 
یحابا تروص  یعرش  مالسا  اریز  دزیگنایمرب ، ار  اهنآ  و  دبوشآیم ، ار  یبرغ  هعماج  ناربهر  يوسنارف  ناملـسم  نازومآشناد  رد  باجح 

هک دروخیم ، مشچ  هب  يوحن  هب  تیئاهب  دیدج و  هیلیعامـسا  ياههقرف  رد  هچنآ  دننام  دوش . لیوأت  یلک  روطهب  هکنآ  رگم  دنکیمن ، ادیپ 
هنوگچیه زین  یحاباریغ  رهاظ  تیحیسم  وتیدوهی  هکنانچ  دناهدش ، لیهتـسم  دیدج  یتعنـص  ۀعماج  رد  ًالماک  هقرف  ود  نیا  دهدیم ، ناشن 

لوا و نیدت  تسا  هداهن  یحیـسم  يدوهی ـ  ار  برغ  یتعنـص  ندمت  مان  نوتگنیتناه  یتح  دننکیمن . ءاقلا  برغ  ینونک  ندمت  اب  ار  يداضت 
، دـنکیم عوجر  لوا  نیدـت  هب  مود  نیدـت  زا  و  ددرگیمزاـب ، دوخ  ياـههشیر  هاگتـساخ و  هب  نید  هک  یتقو  یحور  ریدـخت  مود و  نیدـت 

هدنام هتـسبورف  ینامز  هک  اهقفا  نیمه  دوشیم ، هدوشگ  رـشب  ربارب  رد  ون  ياهقفا  و  دوشیم ، وحم  یندمت  نوئـش  زا  نآ  ییادـج  تیحابا و 
ياهـشلاچ اهيریگرد و  اهعازن و  دوخ  هک  تسا  سدـق  تحاس  یگتـسبورف  يروتـسم و  زا  دـعب  فاشکنا  و  دادـسنا ، زا  دـعب  حاـتفنا  دوب ،
یحاباریغ لیـصا و  نید  هب  نردـم  رـصع  ناسنا  نیـسپاو  ۀـنارگهدامآ  يراظتنا و  شنیب  عوجر  نیا  زا  لبق  یتح  دـنکیم . داـجیا  ار  دـیدج 

هب يور  هراومه  یقرش  حور  هک  ناسنا  دوجو  ینطاب  بتارم  هب  رکذت  اجنآ  زا  یقرـش و  ناسنا  یبرغ  ءارو  تایقلخ  روضح  و  دش ، یبرغریغ 
ییاسراپان ربارب  رد  قرـش  ییاسراپ  شلاچ  و  دـهدیم ، رارق  بات  بت و  رد  ار  ناهج  عاـضوا  بتارم  نیا  تسا  شزیخ  لاـح  رد  هتـشاد  نآ 

یشان یعونصم  لاح  روش و  نردم و  یشزرو  يرنه و  خوسمم  ياهناجیه  هدش و  یبرغ  نافرع  ربارب  رد  قرش  لیصا  تیونعم  شلاچ  برغ 
دهاوخ هدنیآ  يدج  عازن  یبرغ  تیحابا  ربارب  رد  یمالسا  یقرـش و  تعیرـش  شلاچ  یبرغ  ندمت  ةدش  یتعنـص  يازمّهوت  داوم  فرـصم  زا 
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نآ هتفرگارف و  تیعقاو  زرم  رد  ار  یقرـش  ناهج  ءاشترا ، داسف و  رقف و  تبکن و  هک  مینادیم  ام  هتبلا  یمالـسا  دّدجت  رد  ینطاب  لالخا  دوب .
گنهرف زا  یخوسمم  لکش  هک  ینید  يرکفنـشور  يارگددجت  ۀشیدنا  تسا و  هدنام  هدیـشوپ  ینیمز  قرـشم  یـسدق  تحاس  تیعقاوارف و 

ِندش یبرغ  ریـس  رد  لاح  نیع  رد  هدوب و  فعاضم  یباجح  درکیم ، وجتـسج  مالـسا  دیدج  خیرات  زاغآ  زا  ار  یبرغ  ینید ـ کیژولوئدـیا 
کیروئت تالیامت  مغریلع  رگید  يرایسب  یناقلاط و  یتعیرـش  لامجدیـس و  نوچ  یناگرزب  ۀشیدنا  دیدرتیب  دناهدرک . لالخا  مالـسا  ملاع 

و اهنآ ، دیدش  یـسایس  یقالخا ـ عازن  نآ و  رایعمامت  مسیرالوکـس  دییأت  مامت و  مات و  ِندش  یبرغ  رد  مالـسا  لیوأت  ریـسفت و  يارب  نردـم 
هدرک مهارف  یخزرب  عضو  کی  رد  نید  اب  ار  مسینردـم  ددـجت و  زا  طـالتخا  بیکرت و  یعون  دوخ  هبون  هب  يزیتسرامعتـسا  هب  ناـشلیامت 
ندوب هدنز  هلمج  زا  درک ، شومارف  هدش  ناهن  قرـش  رد  هتینردـم  سپ  رد  هک  ار  یحور  ینورد  ياهـشلاچ  اهـششک و  نآ  دـیابن  هتبلا  تسا 

نوچ ییانثتسا  ياهناسنا  هک  سدق  تحاس  هب  هتینردم  یناهج  شتآ  نایم  رد  ندمآ  درف  فّرشت و  یعون  اب  هطساواب  هطساویب و  مالسا  رون 
موحرم هشیدـنا  عون  زا  ینید  يرکفنـشور  نم  داـقتعا  هب  تسا  مالـسا  ناـهج  رد  برغ  ققحت  يداـینب  عناـم  و  دـنباییم ، قیفوت  نادـب  ماـما 

دنویپ مسیلاربیل  یسارکومد و  نیغورد  یلاشوپ و  ياهشزرا  ربارب  رد  رگهزیتس  يداهج و  مالسا  اب  يوحن  هب  هک  یناقلاط  موحرم  یتعیرش و 
ندـمت هب  ًاقیمع  طسب  ضبق و  ِیناطیـش  لیوأت  باحـصا  لـباقم  رد  تسا و  رادروخرب  یقیقح  ناـنمؤم  سَفَن  یناـحور و  ضیف  زا  زین  هتفاـی 

تقوم یلالخا  زج  ًاتیاهن  اهنآ  دنناشوپیم ، ار  مالـسا  هشیر  هتفای  رولبت  تینویهـص  تینوسان و  تیدوهی و  رد  هک  یبرغ  هتفای  نایاپ  خوسمم 
نخـس هب  برغ  ندـمت  تقیقح  رد  هعیـش  هاگن  رد  هللاهیقب  یبرغ و  ندـمت  هتینردـم و  نایاپ  درک . دـنهاوخن  بسک  يزیچ  مالـسا  ناهج  رد 

نیا اب  تسا  برغ  ندـمت  اب  خـیرات  نایاپ  زین  امایوکوف  نوتگنیتناه و  رظن  رد  هتبلا  تسا  هتفای  ناـیاپ  رلگنپـشا  هلمج  زا  ناـگرزب  زا  يرایـسب 
یقفا چیه  یمود  رظن  رد  و  دوشیم ، هتساک  برغ  ندمت  ذوفن  زا  عازن  نیا  رد  ًاتعیبط  و  دوشیم ، زاغآ  یندمت  عازن  یلوا  رظن  رد  هک  توافت 
يردق اب  برغ  ندمت  نایاپ  زا  يوحن  هب  ود  ره  هک  دوشیمن ، هدـهاشم  هدرک  لصاح  عوقو  برغ  ندـمت  رد  هچنآ  زا  شیب  عاضوا  دوبهب  زا 

نیا شزیخ  تروص  رد  یقرش  ةدارا  اب  نآ  یبسن  شزاس  هب  هجوت  اب  برغ  ِیگنهرف  ناتسمز  رصع  رد  سپ  دننکیم . تیاکح  زارف  بیـشن و 
رد وـجتیوه ، مالــسا  ناــیم  نـیا  رد  هـک  درک ، دــهاوخ  داــجیا  ار  برغ  اــب  قرــش  مالــسا و  ندــمت  شلاــچ  یخزرب  تیعــضو  هدارا 

ذوفن لصاح  هک  يداـصتقا  یگنهرف ـ ناـشیرپ  طـیحم  داـسف و  تیداـم و  ياـههربنچ  زا  رذـگ  تیونعم و  ییاـسراپ و  هب  تشگزاـبتروص 
روهظ رگهدامآ  یمالـسا  بالقنا  ِتروص  هب  دـناوتیم  تسا  یمالـسا  یقرـش و  هتفایطاطحنا  ياهتّنـس  ورملق  رد  یتعنـص  قالخا  داـصتقا و 

ار دوخ  ینامزلارخآ  ینایاپ  هلحرم  يرغـص  تمایق  اب  هدمآ  ینامـسآ  یـسدق  رابخا  رد  هکنانچ  خیرات  يونعم  رکذـت  نیا  اب  دـشاب . هللاۀـیقب 
مالـسا تقیقح  هک  هللا  مسا  زا  ناهج  خیرات  مامت  مات و  تیرهظم  اب  تدش  زا  دعب  جرف  تبیغ و  زا  دعب  روضح  نارود  نیا  زا  دنکیم . زاغآ 

يدمحم تقیقح  رد  يوطنم  قیاقح  تالامک و  ۀـمه  روهظ  اب  دـسریم . نایاپ  هب  هدـش ـ  زاغآ  میحرلا  نامحرلا  هللامسب  اب  مالـسا  و  تسا ـ 
، دـنکیم ریبدـت  هرادا و  ار  نآ  تموکح و  نآ  یکینکت  رکفت  هتینردـم و  یبرغ  ندـمت  رد  هک  مظعا  توغاط  مسا  رـصع  خـیرات  ناـیاپ  رد 

ول هلک و  نید  یلع  اورهظیل  هک  دنکیم ، مالعا  ار  نید  یلک  روهظ  راهقلا  دحاولا  کلملا هللا  نمل  هفیرـش  ۀـیآ  نآ  و  دوشیم ، خـسن  لکلاب 
متاخ هب  دـشاب  وا  ّلک  روهظ  يرتسبـش  دومحم  خیـش  لوق  هب  دـتفایم . ناهج  رب  یلاعت  كرابت و  هللا  مظعا  رون  نینچ  نیا  نوکرـشملاهرک و 

ترطف و تالامک  مامت  افرع  داقتعا  هب  دـباییم و  نایاپ  ملاع  ةرود  دـسریم . ارف  يربک  زیخاتـسر  اجنیا  رد  ملاـع  ود  ره  یماـمت  دـبای  ودـب 
تاذ ینعی  ترخآ  هب  هتفای و  لالحنا  ینوک  روص  ۀـمه  و  دـسریم ، تیلعف  ماقم  هب  هوق  ماقم  زا  داعم  تیاـهن و  رد  یناـسنا  أدـبم  تیادـب و 

ندمت اب  یمالسا  بالقنا  هدنیآ  لاح و  ياهییورایور  مود  تمسق  دوشیم . هدیچیپ  ناهج  رد  یندمت  راودا  راموط  و  دباییم ، لاقتنا  یهلا 
ام یتّنس  دّدجتم و  نارکفتم  تبسن  یبرغ و  ناهج  نتم  رد  یمالسا  ندمت  یلک  عاضوا  نایب  دمآ ، قوف  رد  هچنآ  همدقم  نایارگبرغ  یبرغ و 

هعیـش یخیراتۀیرظن  نایب  رگید  و  دندوب ، هدرک  حرط  ار  اهندمت  دروخرب  خیرات و  نایاپ  يروئت  هک  یبرغ  نادنمـشیدنا  ءارآ  ندمت و  نیا  اب 
عـضو دوب . یبرغ  ندمت  اب  یمالـسا  بالقنا  ةدنیآ  یلامتحا  یلعف و  ياهـشلاچ  یخزرب و  عاضوا  یلامجا  نایب  زین  خـیرات و  نایاپ  هبتبـسن 
ییوس زا  هک  تسا  ینامزلارخآ  تبیغ  رـصع  تیعـضو  كرد  تسا  یـساسا  هچنآ  نایم  نیا  رد  دّدـجت  ّتنـس و  نایم  تبیغ  رـصع  هناـگود 
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تسا و هدرک  روتـسم  ار  مالـسا  قیاقح  هدروآرد و  یگوقلاب  تلاح  هب  ار  یمالـسا  ندمت  هک  نآ  رگید  و  دناسر ، تیلعف  هب  ار  برغ  ندمت 
یبرغ ندمت  ربارب  رد  برغ  عفن  هب  مالـسا  ةرداصم  ییارگبرغ و  ةدنوشمیلـست  لعفنم  عضو  وسکی  زا  هک  ام  ۀناگود  ینیبانیب  عضو  ماجنارس 
تروص هب  اـم  رد  ار  راـظتنا  نیا  اـب  بساـنتم  لـمع  دوعوم و  راـظتنا  يرگهداـمآ و  هب  فوطعم  يوج  تیوـه  ةدارا  رگید  يوـس  زا  تسا و 

میتفین و ماد  رد  هک  دبلطیم  رایسب  تبقارم  برغ  مالسا و  نایم  یندمت  ياهفاکـش  ینیبانیب و  عاضوا  نیا  رد  دزیگنایمرب . یمالـسا  بالقنا 
لک ناوتیمن  لوحا  نیبود و  مشچ  اب  میورن  سپ  هب  ماگ  هس  ود  شیپ  هب  ماگ  کی  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  نید  ۀبرجت  لاس  تسیب  زا  دعب 

برغ ندمت  فلز  دنمک  رد  ناراتفرگ  رتشیب  هک  تسا  تبسن  نیمه  زا  درک . كرد  و  دید ، ار  برغ  مالـسا و  ندمت  ود  رد  یلجتم  تقیقح 
قرـش و يولع  ملاع  هب  رنه  یـسارکومد و  يژولونکت و  دـیدج و  ۀفـسلف  ملع و  ِتسار  مشچ  تقیقح  رد  دـناهدش . اـنیبان  تسار  پچ و  زا 

رنه یسارکومد و  هتینردم و  یسدقریغ  تقیقح  زا  بلغا  زین ، یمالسا  ندمت  یخزرب  باحصا  پچ  مشچ  هدنام و  هتسب  ورف  یمالسا  ندمت 
نمـض رد  و  درک ، یط  تساک  مکیب و  ار  برغ  هار  ناوتیم  دننکیم ، روصت  یخرب  هک  دریگیم  ینوزف  ینامز  لکـشم  تسا  انیبان  دیدج 
نکمم يرما  ار  یـسکوداراپ  نینچ  زین  نوتگنیتناه  مینک  ظفح  ار  دوخ  یگنهرف  تیوه  ینید و  یقرـش و  نامیپ  دـهع و  لئاضف و  یناعم و 
نردم ار  دوخ  دنوشب ، یبرغ  هک  نآ  نودب  دناهدیشوک  یبرغریغ  ياهندمت  تسا  یبرغ  مه  نردم و  مه  یبرغ  ندمت  دیوگیم  وا  دنادیم .

يژولونکت تورث  هب  یبایتسد  يارب  دوخ  يوپاکت  هب  یبرغریغ  ياهندمت  دوش . قفوم  شالت  نیا  رد  تسا  هتسناوت  نپاژ  طقف  زورما  ات  دننک .
اب ار  ییارگون  نیا  دننکیم  ششوک  نینچمه  اهنآ  دنهدیم . همادا  تسا  ندش  نردم  یلـصا  رـصانع  زا  هک  ییاهحالـس  اهرازبا و  اهتراهم ،

مـسینردم ییارگون و  اب  ینعی  تسا  عوقو  لاح  رد  ناهج  رد  یتیعقاو  نینچ  ًاتقیقح  ایآ  اّما  دـنهد . شزاـس  دوخ  یتنـس  گـنهرف  اهـشزرا و 
خیرات و باتک  رد  سیئول  درانرب  تسا  نیا  فالخ  مینیبیم  رهاظ  ملاع  رد  هچنآ  درک ؟ ظفح  ار  دوخ  یتّنـس  گنهرف  اهـشزرا و  دـناوتیم 

یبرغ ندمت  زا  نامدرم  نیرترود  ینعی  هنایمرواخ  یلاها  هلمج  زا  ناهج  مدرم  رثکا  هک  تسا  دقتعم  دراد و  رظن  هلئـسم  نیمه  هب  هنایمرواخ 
يرهاـظ رظن  زا  هناـیمرواخ  مدرم  رگا  هک  تـسا  نـیا  هـتکن  دـناهدش . رود  دّدـجت  هتینردـم و  ذوـفن  تبـسن  هـب  شیوـخ  گـنهرف  زا  ًاـقیمع 

ـ  ناریا رصم و  هیکرت  مدرم  رتشیب  هریغ ـ  اهیناریا و  اهبرع و  اهکرت و  هلمج  زا  دناهدش ، بآمبرغ  و  دننکیم ، فرصم  ار  یبرغ  تالوصحم 
یناهج دحاو  هدکهد  هک  دش  دهاوخن  نآ  هب  رجنم  یبرغ  ياهالاک  فرصم  رد  يرهاظ  راثآ  تداهـشب  يدوزب  ایآ  دناهدش . یبرغ  زین  ًانطاب 
هدشن نردم  زین  نپاژ  یتّنس  ياهـشزرا  ایآ  هدش  نردم  نپاژ  میریذپب  رگا  تسین  سکداراپ  نیا  ایآ  یتّنـس  ياهـشزرا  ظفح  اب  دیآ ، دوجوب 

دنه و هکنانچ  دراد ، یبرغ  ندمت  هب  قلعت  نردم  نپاژ  تسا  نینچ  ًاعطق  ارچ  دوشیمن ؟ هدیـشیدنا  ون  زا  یبرغ  ندمت  مسر  هار و  هب  تسا و 
نیرتکحضم ینونک  ناهج  رد  یگنهرف  تیوه  يوجتسج  مسینردم و  سکداراپ  نیا  دنکیم . ادیپ  ّقلعت  ندمت  نیا  هب  جیردت  هب  زین  نیچ 

يداصتقا و یسایس و  هعسوت  و  دنوش ، یتعنص  دننک و  ادیپ  هلاحتسا  کینکت  ماظن  رد  دنشوکیم  همه  هک  یلاح  رد  تسا  یعامتجا  رادیدپ 
نخـس تیوه  ظفح  زا  نمـض  رد  اّما  دـنزاس ، دوبان  ار  شیوخ  یتّنـس  ياهـشزرا  دنـشوکیم  ًـالمع  و  دـننک ، ادـیپ  یبرغ  ینعم  هب  یگنهرف 

هب ندرک  لمع  دـیدرتیب  نردـم  هعـسوت  يانمت  ییارگبرغ !  لمع  رد  ییارگقرـش و  رظن  رد  لـمع  رظن و  رد  صقاـنت  ینعی  نیا  دـنیوگیم .
يارب هکنانچ  هدوب  برغ  خـیرات  ام  يارب  بلغا  اـم  ریخا  هلاـس  هاجنپودـص  رد  دـیدج  ندـمت  خـیرات و  اریز  تسا  یبرغ  ندـمت  ياههخـسن 

اهییایـسآ دیدج  خیرات  رد  ینورد  ۀعـسوت  هلحرم  هب  ینوریب  رامعتـسا  هلحرم  زا  برغ  خیرات  لاقتنا  هدزون و  نرق  مود  همین  زا  اهییایـسآ .
زورما تشذگ  یبرغ  ندمت  تائاضتقا  زا  تفریذـپ و  زین  ار  نایبرغ  تائاضتقا  دـیاب  یبرغ  خـیرات  ندـمت و  هب  دورو  يارب  تسا  هدـش  زاغآ 
یتّنـس یگنهرف  ةزوح  زا  تنایـص  ظفح و  هغدـغد  اـّما  دـنوش ، دراو  ناـهج  یبرغ  گـنهرف  ةزوح  هب  دنـشوکیم  ناـهج  مدرم  زا  يرایـسب 

هک تسا  نکمم  يرما  یبرغ  ندـمت  هب  دورو  اـب  قرـش  یگنهرف  تیوـه  ظـفح  اـیآ  نیارباـنب  دـنراد . نهک  یهاـگهانپ  ناوـنع  هـب  شیوـخ 
تالایا اپورا و  هیداـحتا  زا  تواـفتم  زورما  ینپاژ  نردـم  ندـمت  تفـص  تلـصخ و  هچ  دراد ؟ نپاژ  هب  تبـسن  ار  يرظن  نینچ  نوتگنیتناـه 
یفـسلف رکفت  ۀبرجت  ندوب  دودحم  یتسیناموا و  ندمت  یگنهرف  هقباس  لاس  دصیـس  نادقف  ندمت و  نیا  ندوب  هزات  زج  تساکیرما  هدـحتم 

نیا هب  و  دنتـسه ، یبرغ  ندمت  رد  رتقیمع  ماغدا  دنمزاین  دوخ  مسینردم  ظفح  يارب  هک  دناهتفایرد  اهینپاژ  نونکا  ریخا . لاس  دص  هب  برغ 
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رد و  دننک ، ناربج  نردم  تسپ  نردـم و  یفـسلف  ثحابم  نتم  رد  نتفرگ  رارق  اب  ار  شیوخ  یفـسلف  یخیرات  ياهفعـض  دنـشوکیم  تهج 
رد یناهج  ماغدا  تدـحو و  نیا  هناشن  سراف  جـیلخ  تفن  گنج  و  دـننک ، گنهامه  یبرغ  ناـهج  اـب  ار  شیوخ  ًـالماک  زین  یـسایس  ورملق 

يوحن یگتفایهعسوت  ره  سپ  رد  اریز  دراد ، دوجو  ندش  یبرغ  دشارف  کی  ییایسآ  هعسوت  حرط  نطب  رد  ریدقت  ره  هب  دوب . یبرغ  گنهرف 
هنایمرواخ و رد  صوصخب  ایسآ و  رد  نردم  ۀعسوت  ماع  تلصخ  نیا  تسا  نتسیز  اهیبرغ  لثم  ندرک و  رکف  اهیبرغ  لثم  يوس  هب  دشارف 

دیدشت ارگلوصا  ياهتضهن  یمالسا و  بالقنا  اب  صوصخلایلع  تسا  دیدش  یقرش  یمالسا و  گنهرف  هب  لیامت  هک  یمالسا  ياهنیمزرس 
اب ناوتیمن  تسا  برغ  یـسایس  راکـش  رازبا  هک  رـشب  قوقح  یناـهج  هیمـالعا  رـصع  رد  ییوس  زا  دوـشیم . فعـض  لـلخ و  راـچد  هدـش 

یحو و زا  عطقنم  لقع  هب  تبـسن  یمالـسا  هنایمرواخ  يارب  اجنیا  زا  درک . ءارجا  ار  حرط  نیا  تشحو  رورت و  يرازآمدرم و  يروتاتکید و 
نیا رد  یمالـسا  ياهنیمزرـس  رد  قرـش  ندرک  یبرغ  اـی  یقرـش  هعـسوت  بلط  تسه  هلـصاف  اـهلاس  شیدـنارود  رگباـسح  لـقع  هب  لوصو 

دوجو انامه  تساـم  دوجو  لـصا  هک  هعیـش  اـم  یگنهرف  تیوه  هک  تسا  نآ  تقیقح  تسا  هدـمآرد  لاـحم  ياـّنمت  تروـص  هب  هلاسدـص 
اجنیا زا  هعیـش  تسا  هدوب  هعیـش  یگنهرف  تیوه  خیرات و  ةدـننکنییعت  توبن  نارود   » زا سپ  تیالو  نارود   » رد هک  تسا  هللاۀـیقب  سدـقم 
ییالو تبسن  ِراگدای  نیرخآ  هباثم  هب  تیالو  یسدق  رما  نید و  نتم  رد  ناناملسم  زا  يرایسب  نتفرگ  هلـصاف  مغریلع  لاس  دصراهچورازه 

يراذگرثا عضو  رد  ًامئاد  و  دوشیمن ، خیرات  رهاوظ  هنامز و  حور  ریسا  ییالو  تیوه  تقیقح  هتبلا  تسا  هدیزگ  ینکـس  دنوادخ  اب  ناسنا 
تـسا ملاع  رهاظ  رد  هللاۀیقب  یخیرات  تارهاظت  نیا  زا  یکی  مسینردم  رـصع  رد  یمالـسا  بالقنا  تسا و  هعیـش  نامدرم  ماهفا  ناهذا و  رد 

فلتخم راودا  رد  ایبنا  یحو و  تثعب  لوزن و  نانوچ  و  دوش ، دیدجت  دیاب  ياهرود  ره  رد  هک  تسا  ینید  دهع  نامه  یخیرات  تاروهظ  نیا 
شیاتس هتشذگ و  رهاوظ  ظفح  فرص  نیاربانب  تسا  هدش  نیرق  یمالـسا  یگنهرف  ياهتـضهن  اب  تیالو  رـصع  رد  تسا و  هتفای  دومن  يوبن 

یغورف و هاشاضردمحم و  نامز  رد  ناگیاش  رـصن و  هک  ياهنابآمقرـش  یگدزبرغ  ددجت و  مسینردـم و  اب  ّتنـس  ریـسفت  ای  یقرـش و  ننس 
ییالو ِلیصا  تیوه  هب  تشگزاب  دناوتیمن  دندوب ، نآ  ریگیپ  یهاشنهاش  مسیلانویـسان  ناونع  تحت  هاشاضر  نامز  رد  نارگید  تمکح و 

اب هنرگو  تسا  کینکت  رهوج  فّرصت  تیالو و  ملاع  رد  کینکت  ماظن  مسینردم و  ندش  بوذ  هلاحتـسا و  ماغدا و  لصا  هکلب  دوش . یقلت 
رد مسینردم  يانمت  هک  تسا  نآ  تقیقح  تسا  میقع  ًاتاذ  هک  دریگیم  تروص  قرـش  اب  برغ  هناشیدناهداس  یتشآ  دّدجت ، ّتنـس و  قیفلت 
زا يداقن  ماقم  رد  نردـم  تسپ  ياهتـضهن  اب  برغ  نونکا  و  دراد ، قلعت  هتـشذگ  هب  برغ  خـیرات  رد  هک  تسا  يزیچ  بلط  یقرـش  ناـهج 

ياهیرامیب يراکهزب و  يراـکتیانج و  هدـش و  رجنم  زیچهمه  یناریو  يدوباـن و  هب  هک  تسا  شیوخ  هتـشذگ  یناـسفن  دّدـجت  مسینردـم و 
مـسینردم سنارت  مسینردـم و  ارتلواو  مسینردـم  تسپ  تسا  مسینردـم  نارحب  نیرتزیچان  اهنآ  يراگزاسان  ناناوج و  شروش  كاـنفوخ و 

یقرـش نردـم  ندـمت  ینپاژ  ۀـنومن  تسا  هناشیدـناهداس  نوتگنیتناه  رظن  تامدـقم  نیا  اب  تسا  مسینردـم  زا  تشذـگ  ًاتیاهن  دـقن و  همزـال 
داصتقا هس  ود  ِءزج  تسا و  ناهج  يداصتقا  تسیلایرپما  روشک  تفه  یتعنـص و  كولب  ندمت و  رامقا  زا  نپاژ  زورما  گرزب  تسا  یغورد 
ندـمت هدام  هباثم  هب  ار  دوخ  یگنهرف  ثاریم  و  دـنکیم ، لمع  برغ  ندـمت  یبسن  تیزم  للملانیب و  تراـجت  نیناوق  قبط  یناـهج  گرزب 

لحمضم موس  مود و  جوم  یکینکت  بالقنا  ياههخرچ  نورد  رد  یبرغ  ياهندمت  ِیحیسم  يدوهی ـ یتنس  ثاریم  هکنانچ  هدروآرد  یبرغ 
رد کیلوتاک  ياسیلک  پاپ و  و  دنکیمن ، برغ  يدـیورف  يالـصم  اب  یتوافت  ینونک  ياسیلک  تسا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تیوه  هدـش و 

خـسم نایدا  اب  ناهج  نیا  زا  رذگ  خـیرات  نایاپ  رد  یبرغ  ناهج  زا  رذـگ  تسا  موس  مود و  جوم  طسب  تمدـخ  رد  رگید ، ياهاسیلک  رانک 
هن اریز  دهاوخیم ، ام  زا  هتشذگ  زا  رتمیظع  یتمه  و  دبلطیم ، ام  يارب  ار  فعاضم  شقن  قرش  يریطاسا  ياهنیئآ  یحیسم و  يدوهی ـ ةدش 

راچد یقرش  ینید و  رکفت  تیهام  كرد  يارب  زین  دوخ  تسار  مشچ  رد  هکلب  تسبن  یبرغ  رکفت  تیمامت  رب  ار  دوخ  پچ  مشچ  دیاب  طقف 
میرادـنپیم یهاو  لایخ  هب  پچ  مشچ  يروک  لاح  رد  تفای  دـهاوخ  همادا  ناشیرپ  عضو  نامه  دوشن ، نینچ  رگا  و  دـشن ، يرات  یگریت و 

نیع نیا  رداـص ، برغ  هب  مه  مینک و  فرـصم  دوـخ  مه  تخیر و  یـسارکومد  يژوـلونکت و  فرظ  رد  ار  مالـسا  تناـید و  ناوـتیم  هـک 
. دسانـشیمن رگباسح  يرازبا  لقع  هوق  هب  یکینکت  فّرـصت  تردـق و  هب  فوطعم  هدارا  زج  یتقیقح  برغ  تسا  ینیبرهاظ  نتم  رد  لاعفنا 
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تردق و هب  فوطعم  ةدارا  ینیع  مّسجت  يژولونکت  تقیقح  رد  تسا  شیوخ  سفن  تیوقت  يارب  دیوگیم ، نخس  زین  يونعم  رکفت  زا  رگا 
ندمت برغ و  خیرات  ۀلاس  دصناپ  دصراهچ  رـسارس  رد  هک  تسا  تراکد  ییویتگوک  سفن  تفـص  نیلوا  هدارا  تردق و  هب  فوطعم  هدارا 

فلتخم ياهنابز  هب  نآ  تابثا  ماقم  رد  همه  ياهچین  یلگه و  هفـسلف  ات  یتراـکد  هفـسلف  تسا و  هدز  یکلملا  نمل  قحلااـنا و  سوک  یبرغ 
برغ لکشم  وا  رظن  رد  دنکیم ، برغ  خیرات  نایاپ  تیمامت و  نارحب و  مالعا  شیوخ  قطنم  رکفت و  اب  هچین  دناهدوب . یقطنم  یکیزیفاتم و 
لعفنم يراگناتسین  نآ  زا  هدـنیآ  لاس  تسیود  و  دربیم ، رـسب  لاعفنا  تحاس  رد  هک  تسا  یبرغ  ناـسنا  ینونک  ةدارا  يراـگناتسین  رد 

ۀبترم هب  و  دـنک ، یتشآ  ینانوی  نایاناد  نوچ  نامز  نیمز و  كاخ و  اب  سپـس  و  دـبای ، لاقتنا  يراگناتسین  لاـعف  تحاـس  هب  دـیاب  تسا و 
نینچ هتبلا  دنک . ینونک  دـب  کین و  يوسارف  ییاهـشزرا  سیـسأت  ددرگزاب و  یکدوک  نارود  هب  و  دـبای ، لاقتنا  نامه  نادـیواج  تشگزاب 

تـسا هدیـسر  رظن  نیا  هب  کیزیفاتم  نید و  ةریاد  نایم  خزرب  رد  وا  هتفرگ  تأشن  هناداینبدوخ  رکفت  نیرخآ  زا  دوخ  هچین  هاـگن  رد  یملاـع 
مـسیلایسوس هب  هاتوک  ياهرود  رد  نآ  زا  یـشخب  تسا و  يدرف  مسیلاربیل   » برغ يژولوئدیا  دـنربیم  نامگ  یخرب  هک  نیا  مسیلاربیل  حور 

و دناهدرکن ، هجوت  یتقیقح  هب  دهدیم ، حیجرت  درف  عفانم  رب  ار  یعامتجا  نیمأت  عمج و  عفانم  تسا و  یعمج  مسیلاربیل   » نامه هک  هدیئارگ 
ۀفسالف راثآ  هب  اهنآ  حیضوت  يارب  تسا و  هدش  یقلت  برغ  يژولوئدیا  هباثم  هب  لاح  ره  هب  لایسوس  لاربیل و  یسارکومد  هک  تسا  نیا  نآ 

داصتقا و رد  هکناـنچ  دـناهدرک . رظن  شرهاوظ  هب  يژولوئدـیا  نیا  حور  هب  هجوت  ياـج  هب  اـما  هدرک  عوجر  هدزون  هدـجه و  هدـفه و  نرق 
ياراد يژولوئدـیا  تروص  هب  مه  ار  مالـسا  يزاـسهباشم  هدـعاق  رب  اـنب اـهنآ  دوشیم . هجوـت  يرهاـظ  ۀـیور  نیمه  هب  زین  یبرغ  تاـیقالخا 

یـسارکومد و هلمج  زا  یبرغ  گـنهرف  کیژولوئدـیا  نوئـش  ًاـساسا  هـک  یلاـح  رد  دـنریگیم ، مسیلاربـیل  یـسارکومد و  ربارب  ییاـهلداعم 
ملاع تسا و  یبرغ  ندـمت  یتسوئاف  تردـق  هب  فوطعم  ةدارا  ساکعنا  و  ددرگیمزاـب ، رگید  یملاـع  هب  رـشب  قوقح  يدازآ و  مسیلاربیل و 

يدازآ رـشب و  قوقح  یمالـسا  تناـید  برغ و  رد  نید  ندـش  یکینکت  دـشاب . هتـشاد  دـناوتیمن  میهاـفم  نیا  اـب  یبساـنت  ًاـحور  یمالـسا 
ندرک لزنتم  یگدـننکناسکی و  يزاسهباشم و  اب  لاح  ره  هب  تسا  هدـش  یـسایس  ۀطلـس  هرطیـس و  هلیـسو  یبرغ  ندـمت  رد  هک  تساهلاس 

لاس هاجنپودص  نونکا  هک  تسا  تناید  یکینکت  عباوت  نیتسخن  زا  یکی  يویند  يژولوئدیا  یعون  ّدحرـس  ات  نید  ینادـت  سدـق و  تحاس 
عبات تاذب  ار  مالسا  هتفاینخسن  نید  ناوتب  هک  تسا  لاحم  نیا  اما  تسا  هدومیپ  هار  ریـسم  نیمه  رد  ریخا  نارود  ات  لامجدیـس  زا  هک  تسا 

هک تسا  نآ  تقیقح  درک . یبرغ  ياهـشزرا  سیـسأت  هلیـسو  ار  مالـسا  و  دش ، برغ  ندـمت  رد  لحنم  مالـسا  مان  هب  و  درک ، کینکت  ملاع 
ار لقع  روط  زا  رتارف  تداع و  دـمآ  فالخ  ياههروطـسا  همه  و  دریگیم ، ار  نآ  ینالقعارف  ینامیا و  حور  برغ  رد  نید  ندـش  یکینکت 
هن و  دـیوریم ، نامیا  نید و  تخرد  هن  نآ  رد  هک  دروآیمرد ، عرزیمل  ینیمز  رابوربیب و  یتخرد  تروص  هب  ار  ناهج  و  دـنکیم ، دوباـن 

، دتفایمن ناهج  رد  يدج  یقافتا  نیا  اب  رگا  تسا  يرگنـشور  رـصع  نید  نامه  لقع  مکح  ّدـح  رد  نید  نیا  تافارخ  هروطـسا و  تخرد 
بیجع و ياهیزاسهقرف  دوب ، مود  نیدـت  ةرود  زاغآ  هک  راجاق  نارود  رد  هکنانچ  دوشیمن ، هتخیگنارب  بذاـک  تابـصعت  زین  وس  رگید  رد 
. دَـهدیمن هدـش  ینالقع  مصخ  تسد  هناهب  دَـنکیمن و  ار  نید  ۀـشیر  هریغ  دـیدج و  هلیعامـسا  هینایداق و  تیباـهو و  تیناـهب و  زا  بیرغ 

يرایسب لمع  رد  اما  دوب ، رگید  یملاع  بلط  رد  یمالسا  بالقنا  ینید  رکفنشور  ةدشینالقع  نید  ذوفن  بالقنا و  باحصا  یـشیدناهداس 
هنارورغم و بـلغا  دوـب ، هدـنارورپ  ار  نآ  هلاسدـص  ینید  يرکفنـشور  هـک  هدـش  ینـالقع  نـید  نـیمه  تحاـس  رد  ندـیزگ  ینکـس  رباـنب 

فّرـصت ار  هدزنارحب  دـیدج  ملاع  برغ و  تعرـس  هب  ام  تسین و  فّرـصت  لباق  يرازبا  زج  يزیچ  برغ  هک  روصت  نیا  اـب  هناشیدـناهداس 
رنه ۀصرع  رد  ندرک  رطخ  زا  دـنداد . رارق  یـسایس  یقالخا و  ياهاطخ  نیرتلزان  ضرعم  رد  ار  دوخ  و  دـندش ، هدزتسایـس  درک ، میهاوخ 

کیـسالک گنهرف  نامه  هب  ماما ؛  رـصع  ینید  یهاگآدوخ  زا  بالقنا  باحـصا  دـندرک . گنت  ار  یگنهرف  يالتعا  ياـضف  دندیـساره و 
زارف رب  مییوربور  ءارآ  نیرتهدزبرغ  اب  تسایس  تعیرش و  يروئت  يورملق  رد  نونکامه  هک  يروط  هب  دنروآ . يور  هدزهمجرت  يرکفنشور 

تلادـع يورملق  رد  و  دـننکیم ، زاورپ  اهتیـسویتیزوپ  رپوپ و  نوچ  برغ  تسایـس  یفـسلف و  ناگدنـسیون  نارکفتم و  نیرتلزان  اههشیدـنا ،
هاگهگ رـشب  یناسفن  قوقح  برغ و  یندم  ۀـعماج  یناطیـش  تلادـع  هک  يروطهب  مییوربور  یـساسا  ياهناصقن  اب  ام  يداصتقا  یعامتجا و 
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نخس تیاغ  ناونع  هب  ینید  یندم  هعماج  نوچ  یطاقتلا  ییاههشیدنا  زا  نونکا  اهناملسم  زا  يرایـسب  دسریم . رظن  هب  ام  عضو  زا  رتیناسنا 
یبرغ و هعـسوت  لدـم  اب  بالقنا  زا  لـبق  نارود  هب  تشگزاـب  دنـشاب . هتـشاد  یهاـگآدوخ  دوخ ، ياعدـم  هب  تبـسن  هک  نآیب  دـنیوگیم ،

رگید دـننام  میدرگنزاـب  دوـخ  لـمع  تفرعم و  رد  يوـنعم  دـهع  دـیدجت  هب  يوـحن  هب  مینکن و  عـفد  ار  اـهناصقن  نیا  رگا  ینید  يزاـسزاب 
شوه میلـست  هناـهلبا  تشاد و  میهاوخ  هیکرت  هیبش  يزیچ  اـی  درک ، میهاوخ  ادـیپ  بـالقنا  زا  لـبق  هباـشم  یعـضو  هناـیمرواخ  ياـهنیمزرس 

رد لاعفنا  اـب  ریخا  لاـس  هد  دـننام  عضو  نیا  رد  ددرگنزاـب . ییاـسراپ  يونعم و  رکفت  رگا  دـش ، میهاوخ  زیارغ  تموکح  برغ و  یناـطیش 
قالخا رعـش و  رنه و  ملع و  يایحا  يرادنید و  يوعد  رگید  فرط  زا  و  دروآ ، میهاوخ  يور  یحطـس  یتعنـص  ۀعـسوت  هب  هدـنیآ  ياهههد 

میهاوخزاب یبرغ  تادراو  هب  ار  رد  هریغ  لوپ و  قودنـص  یناهج و  هعـسوت  کناب  زا  اهـضارقتسا  اب  رگید  يوس  زا  تشاد  میهاوخ  هتـشذگ 
فـص هن  داتـس  دح  رد  مه  نآ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زامن و  هماقا  ءایحا و  داهن  داتـس و  اهدـص  یپ  رد  یپ  اهنیا  رب  هوالع  و  درک ،

ام هسردم  هاگشناد و  شزومآ  ماظن  فرح  لعف و  مسا و  هک  یلاح  رد  دیزرو ، میهاوخ  مامتها  دنبمین  ياهراک  هب  و  درک ، میهاوخ  سیسأت 
تفرگ دـنهاوخ  رارق  يوقت  دـهعت و  یبرغ و  مولع  نایم  يانگنت  رد  هتـشذگ  زا  شیب  اـم  زومآشناد  ملعم و  وجـشناد و  داتـسا  تسا  یبرغ 

رارق تعیرــش  ماـکحا  بادآ و  تیاـعر  اـیر و  يراـک و  رهاـظ  يدزد و  ءاـشترا و  يرگادوـس و  ناـیم  خزرب  رد  ینارمع  يراـجت و  ماــظن 
ینـشاچ و اهنیا  تسا  یقالخا  داسف  ءاشترا و  یتلادعیب  یلاعفنا  ۀعـسوت  همزال  هک  داد  ناشن  يزاسزاب  هعـسوت و  هلاس  هد  هبرجت  دنریگیم .
هب زج  زینونژ  خیروز و  تموکح  ینولاک  یعرش  رکفت  رب  بلاغ  يداصتقا  مسیلاربیل  نایم  نیا  رد  تسا و  یبرغ  ۀعسوت  ماظن  یلصا  كرحم 
رد تسا  مسیمرفر  رـصع  ینیدهبـش  يرگادوس  ماظن  رد  هیامرـس  تشابنا  هیجوت  ناـیب  ربو  یقـالخا  مسیتناتـسترپ  دـناسرن . ددـم  بتارم  نیا 

لوصح اب  تموکح  نیا  جـیردت  هب  اریز  تناید  هب  هن  دـندناسر  ددـم  ینالقع  ینادـجو  يویند و  مظن  یعون  داجیا  هب  قـالخا  نیا  تقیقح 
ءاقتنا هب  ۀـبلاس  ینید  تموکح  نردـم  یماـظن  هب  يزاوژروب  کیـسالک  ماـظن  لاـقتنا  هعماـج و  راـیعمامت  ندـش  یبرغ  هیامرـس و  تشاـبنا 

نایم یخزرب  یعـضو  رد  ام  نونکا  نیرتثیبخ  ای  نیرتهتفرـشیپ  برغ  یندـم  هعماج  یبرغ  میهافم  اـب  یمالـسا  ندـمت  هماـقا  دـش . عوضوم 
برغ هب  تبـسن  اـهنت  هن  هک  لـیلد  نـیا  هـب  میتـسین  لاـعف  عـضو  نـیا  ياـضتقا  هـب  میاهدـیزگ  ینکـس  لـعفنم  یگدزبرغ  لاـعف و  یگدزبرغ 
يراـک دـیآ و  نورب  بیغ  زا  یتسد  هک  میرظتنم  مادـم  میدرگیم و  دوخ  درگ  نادرگرـس  فیلکتـالب و  بلغا  هکلب  میرادـن  یهاـگآدوخ 

ياهنیمزرـس یلّمجت  ياـهالاک  فرـصم  مغریلع  فلتخم  ياـهروشک  هب  يراکهدـب  مغریلع  هک  لـیلد  نیا  هب  میتسین  زین  لـعفنم  دـنکب ،
موزل يوهاـیه  مغریلع  یتاـقتلا  تتـشتم و  ءارآ  راـکفا و  ةدوهیب  عزاـنت  مغریلع  یقـالخا  يداـصتقا و  نارحب  نتفرگ  ـالاب  برغ  یتـعنص 

وقالخاهب رهاظت  ویگدزفرـصم  شیپ  زا  شیب  عویـش  وئدیو و  هراوهام و  راوآ  مغریلع  مسینردم  موجه  یندـم  هعماج  ققحت  هعـسوت و 
عـضو نیرتکاندرد  میوریم  برغ  گنج  هب  ماـهوا  ۀـصرع  رد  بلغا  برغ  خـیرات  ناـیاپ  رد  مییاتـسیم و  ار  دوخ  ناـنچمه  یبرغتاداـع 

نوچ ياهتورـسیب  تاحالطـصا  اب  هنامز  حور  ياضتقا  هب  ناریا  یعامتجا  هورگ  نیرتهاگآدوخ  رهاظ  هب  نیرتدنمـشوه و  هک  تسا  یناـمز 
یشان ناهنپ  راکشآ و  مسیلایرپما  هدیـشاپورف و  برغ  رد  لاربیل  تینوناق  تیندم و  هعماج و  نیا  نارود  هک  يراگزور  رد  یندم  زاب  ۀعماج 

هعـسوت ياههمانرب  اب  مه  نآ  درک !! اپب  یمالـسا  سدـقم و  یماـظن  ناوتیم  نآ  اـب  ییوگ  هک  درادیم ، شوخ  لد  هدیـسر  نارحب  هب  نآ  زا 
ندـش و یبرغ  راعـش  هزات  ام  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  شیوخ  لداعت  تعیبط  برغ  رد  ًالبق  اههمانرب  نیا  اب  هلاسجـنپ !  يداصتقا  یـسایس و 

اهنآ دننکیم . هرداصم  یبرغ  ندمت  ۀتسباو  نارکفنـشور  عفن  هب  ار  مالـسا  اهرادنپ  نیا  اب  تقیقح  رد  میهدیم و  یندم  نیغورد  ياهیدازآ 
زا یندم  هعماج  رد  دنروآیمرب . رـس  نوناق  عیطم  بدؤم و  ینادنورهـش  دش و  دـهاوخ  هدینـش  تلم  یهاوخیدازآ  يادـص  هک  نیا  مّهوت  اب 

هاوخلد هب  ناکدوک  نادرم  اب  ربارب  قوقح  دازآ و  نانز  دوب . دـهاوخن  يربخ  نیرتمک  دایتعا  قالط و  داسف و  يدزد و  يراکتفاثک و  لـتق و 
ینعمیب لاـجر  تیجح  تیعجرم و  نکهشیر و  مسیـشاف  تفاـی  دـهاوخن  روضح  يارب  ییاـج  مسیـشرانآ  درک . دـنهاوخ  یگدـنز  شیوخ 

ناهج رد  یندم  عماوج  نیرتیندم  هک  نآ  زا  لفاغ  اما  و ... تفرگ !  دهاوخ  رارق  هجوت  دروم  ًاقیمع  يزرودرخ  يریذپلقع و  دش ، دهاوخ 
زا دنناوتیم  همه  نردم  هعماج  رد  هتبلا  دنایتعنـص . ياهنیمزرـس  نیرتهتفرـشیپ  نمـض  رد  نیرتثیبخ  نیرتملاظ و  نیرتراکتیانج  رـصاعم ،
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یتیمها هعماج  تیرثکا  اما  دنیامن ، باصتعا  ضارتعا و  نآ  هیلع  و  دننک ، موکحم  ار  یتسیلایرپما  تسایـس  و  دننک ، ییوگدب  دوجوم  عضو 
ماظن ِقفاوم  ریـسم  رد  يرنه  یگنهرف و  یـسایس  ۀـغبان  نازیرهمانرب  طقف  و  دـنهدیمن ، دنمـشوه  تیلقا  ۀـقبط  نیا  یهاوخیدازآ  يادـص  هب 

اـمال و ییـالاد  یناـفرع !  مسیلاـیرپما  ماکحتـسا  يارب  دوشیم  يرازبا  رـشب  قوقح  دـنکیم . نییعت  ار  هدـنیآ  هار  هک  دنتـسه ، یتسیلاـیرپما 
ماظن عفن  هب  ار  نیچ  يروتاتکید  ماظن  ات  دـنزاسیم  خرـس  هشوگ  نادـناوک و  تبت و  رد  زور  تفه  هقالع  قشع و  اب  ییاکیرما  نارگاـمنیس 

رد تقیقح  رد  اما  دنناسرب ، نایناهج  شوگ  هب  ار  تبت  موق  یهاوخیدازآ  يادص  رهاظ  هب  ارجام  نیا  رد  و  دننک !! یفن  ریقحت و  امال  ینافرع 
یناـهج هدـکهد  عیطم  هدرب و  نادنورهـش  ار  ناـیناهج  هک  نآ  زج  هدوبن  يزیچ  ناـهج  رد  یهاوـخیدازآ  نیا  تسا  يرگید  زیچ  هدرپ  سپ 
میلـست همه  و  دیآرد ، یناهج  ناراکتیانج  نارگادوس و  فّرـصت  يارب  زاب  ياهعماج  دازآ و  يردنب  تروص  هب  قرـش  نیچ و  ّلک  و  دنکب ،

تـساکیرمآ تیدوجوم  برغ و  ةرطیـس  هب  ندیـشخب  ماوق  يارب  هلیـسو  تقیقح  رد  یندم  زاب  هعماج  یبرغ و  يدازآ  دنوش . دوجوم  عضو 
، دننکیم كرت  ار  دوخ  دمآ  فالخ  عضو  یفن و  ار  یقرش  قوش  روش و  هنوگره  هنادازآ  ياهیزرودرخ  يدازآ و  نیا  اب  قرش  ياهنیمزرس 
رد نید  دننک . داجیا  ناهج  مظن  راگزور و  رد  يایمظنیب  يرسدرد و  هکنآیب  دنریذپیم ، ار  یگدنز  ناهج  ياهنیمزرـس  رگید  دننام  و 

ار ینید  رکفت  تاداع و  بادآ و  هزور و  زامن و  باجح و  دیاب  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  هتبلا  خـیرات  نایاپ  برغ و  یندـم  هعماج  دودـح 
ینید نارکفتم  هوبنا  برغ  ناـهج  رد  رگم  تسا  لوقعم  بتارم  میهاـفم و  نیا  زا  ندرک !  هناریذـپدرخ  فـیرعت  طـقف  هکلب  هن  داـهن ، راـنک 
زومآ هلئـسم  برغ  رد  هک  ینارکفتم  رایـسب  هچ  دوشیمن ؟ هدید  يرادنید  ناسنا و  نمؤم و  اهنیمزرـس  نآ  رد  ای  دـنرادن ، دوجو  هاگآدوخ 
یندم هعماج  مظن  همه  دوشیمن . هدید  زیمآزار  تداع و  دمآفالخ  يرما  چیه  تعامج  نیا  رد  هک  تسا  نآ  هتکن  اما  دـنوشیم ، نایقرش 
نخـس و  دـننکیمن ، لمع  نآ  فالخ  دوخ  ياـصقا  دـصقم  رد  تیاـغ و  رد  و  دـناهتفریذپ ، ًاـهرک  اـی  ًاـعوط  ار  يرگادوس  مسیلاـیرپما و  و 

لاح رد  یناسنا  چیه  دنریسم . نیا  رد  هاگآدوخان  نردم  يونعم  نارکفتم  یتح  دنناسریم . ددم  نآ  تیوقت  طسب و  هب  یتح  و  دنیوگیمن ،
یقرش لیـصا  يروضح  بالقنا  ِتداع  دمآفالخ  ملاع  هب  هک  نیا  رگم  تسین  یناهج  هدکهد  یکینکت و  ۀعـسوت  اب  زیتس  هب  رداق  فراعتم 
تـسد هب  تسا  يویند  تردـق  هب  فوـطعم  ةدارا  نآ  تقیقح  هک  دـیدج  يدازآ  تاذ  زا  رذـگ  يارب  ار  مزـال  یهاـگآدوخ  و  دوـش ، دراو 

خیرات و نایاپ  هیرظن  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  ایند  رد  یـشلاچ  دوشن  نینچ  رگا  بالقنا  ةدـنیآ  هار  ود  نآ  زا  يدازآ  ییارگترخآ و  دروآ .
تایاغ فقو  ار  دوخ  دوجو  دناهدرکن ، تداع  ام  مدرم  زونه  داتفا . دـهاوخن  یفافتا  نینچ  اما  تفای  دـهاوخ  ققحت  امایوکوف  ناسنا  نیرخآ 

ار یبرغ  ياهشزرا  ناریا  مدرم  زونه  دراذگ . نامدرم  ناج  رد  قیمع  يریثأت  هتـسناوتن  یبرغ  ندمت  مجاهت  لاس  هاجنپودص  دننک . یناهجنیا 
ام مدرم  رتشیب  زونه  دـننکیم . تیعبت  روما  نارذـگ  يارب  طقف  یبرغ  ياهـشزرا  اهداهن و  نیرتهدـیچیپ  ات  نیرتهداس  زا  و  دـنرادیمن ، ساپ 

ندمت راغلیا  زا  یـشان  ياهباجح  نآ  رگا  تسا و  يدج  نایقرـش  زا  يرایـسب  ناهذا  رد  زونه  ترخآ  موهفم  دنرادن . ایند  ادرف و  هب  ییانتعا 
يوس زا  دنکیم . شیوخ  ندمت  تایاغ  فورـصم  ار  دوخ  تمه  مامت  یبرغ  نوچ  زین  ناملـسم  یقرـش و  ملـسم  ردق  دوش ، هدز  سپ  یبرغ 

تدـش هب  تسا  برغ  خـیرات  لیذ  ناشدـیدج  خـیرات  ردـص  هک  ییاهنآ  يارب  برغ  خـیرات  نایاپ  رد  یبرغ  تیندـم  يدازآ و  زونه  رگید 
رظن هب  یهلا  تبهوم  نوـچ  دـننآ ، راـچد  ناـنیمز  قرـشم  هک  یقیقح  يدازآ  هن  يزاـجم و  يدازآ  هن  ِیخزرب  عـضو  ربارب  رد  تسازرکُس و 

ار تبون  و  دنتـسیاب ، زمرق  غارچ  تشپ  یگمه  ناریا  مدرم  هک  يزور  دیاش  دـننکیم . تباقر  مه  اب  نآ  هب  ندیـسر  رد  ناگمه  و  دـسریم ،
رما هب  ّقلعت  هک  نآ  ًاتیاهن  و  دنشاب ، هتشاد  ار  نافلاخم  لطاب  قح و  نخس  لّمحت  و  دننکن ، زواجت  نادنورهـش  رگید  قح  هب  و  دننک ، تیاعر 

یسدقهبش ياهروطسا و  تروص  زا  رتارف  دیایب ، نامغارـس  هب  مه  تیندم  يدازآ و  يایپوتوی  نیا  دیاش  دنراپـسب ، نایـسن  قاط  هب  ار  سدقم 
ینامزلارخآ يایپوتوی  رد  تسا  تیناسنا  هافر و  یتسود و  ارادم و  رهم و  زا  نوحـشم  یندمت  دـننکیم : ریوصت  نارکفنـشور  یخرب  هک  نآ 

دنریذپیم یتح  و  دنوشیمن ، ناساره  دناطلـسم  اهنآ  رب  و  دننکیم ، یگدنز  اهنآ  رانک  رد  نید  زا  هناگیب  یمدرم  هک  نیا  زا  رگید  نانمؤم 
و دز ، دهاوخن  رـس  وا  زا  یتداع  فالخ  رما  چیه  سپ  دننادرگ ، گنهامه  بسانتم و  رالوکـس ، ماظن  اب  يوحن  هب  ار  دوخ  یگدنز  دیاب  هک 

لوا هار  دهدیم . رارق  ناریا  مالـسا و  ناهج  بالقنا و  يورارف  ار  داضتم  هار  ود  هک  تسا  یمالـسا  بالقنا  رد  ینورد  ۀناگود  شلاچ  نیا 
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خیرات رد  ندش  میهـس  يوعد  یناریا و  ناملـسم و  یقرـش و  ناسنا  ینید  دهع  شیپ  زا  شیب  ندش  تسـس  تسا  برغ  عفن  هب  نید  ةرداصم 
نیا رگا  تسین و  نکمم  ددجت  تنـس و  رفک و  نامیا و  نایم  عمج  هک  تسا  نیا  ملـسم  ردق  اما  یحطـس  يروص و  دیلقت  تروص  هب  برغ 

یتیهام انعم و  هلحرم  نیا  رد  مالک  هقف و  یتح  هدولآرفک  ینطاب  اب  ینامیا  رهاـظ  ینعی  تسا  نطاـب  رهاـظ و  ناـیم  عمج  دوش ، نکمم  عمج 
یبرغ ندمت  یکینکت  رکفت  يوس  هب  ریـس  هب  زج  تسا و  دیدج  یـسایس  یکینکت و  رکفت  لوقعم  ناهج  هب  دیؤم  و  دنکیم ، ادـیپ  یکینکت 
تناید هکنانچ  دوش ، شومارف  دـیدج  تـالوحت  تاـنایرج و  تشپ  تعیرـش  ةدزبرغ  ریـسفت  تسا  نکمم  جـیردت  هب  هتبلا  دـناوخیمن . ارف 

و دـسریم ، نایاپ  هب  هعماج  رد  نید  يدـنمناوت  یخیرات  ۀـلحرم  نیا  هب  دورو  اب  تفرگ  رارق  یعـضو  نینچ  رد  یحیـسم  ةدـش  رظن  دـیدجت 
تسام و يور  شیپ  رد  يرگید  هار  تقیرط  نیا  ربارب  رد  دسریم . مامت  مات و  ةرطیس  هب  تناید  رد  ندش  يویند   ) نویسازیرالوکس نایرج 

سپ يونعم  رکفت  یشومارف  هدش  هدرپس  نایـسن  قاط  هب  جیردت  هب  تبیغ  زا  سپ  زارد  يراگزور  هک  تسا  ینید  يونعم  رکفت  رکذت و  نآ 
یکینکت رکفت  نامه  هک  تسا  هتفرگ  رارق  دیدج  فعاضم  یگدزبرغ  ریثأت  تحت  هتـشذگ  ةدزنانوی  رکفت  تسا و  هدش  عیرـست  سناسنر  زا 

ای ندـش  یبرغ  هناگود  هار  تسا  یگدزبرغ  تروص  ود  زا  تشذـگ  يونعم  رکفت  رد  يوطنم  ییادزبرغ  يوس  هب  تشگزاـب  ۀـمزال  تسا 
یعرـش ینید و  ياهغبـص  اب  ًاضعب  یکینکت  رکفت  برغ و  يوس  هب  ور  هار  کی  دریگیم : رارق  نامربارب  رد  هار  ود  نیارباـنب  ندـش  یمالـسا 

کینکت دوشیم . راکشآ  نآ  فلتخم  تاهج  رد  کینکت  ییالیتسا  حور  تسا  نآ  یسایس  تروص  ییالیتسا  رکفت  مسیلایرپما و  هک  تسا 
ار ییالیتسا  تسایـس  یکینکت  ياهالاک  شورف  رازاب  هیلوا و  داوم  هب  زاین  ییوس  زا  دروآیمرد ، شیوخ  هرطیـس  مادختـسا و  هب  ار  ناـیمدآ 

یکینکت ةرطیس  يارب  مسیلایرپما  زورما  دوب ، نآ  تورث  نیمزرس و  رب  هرطیس  يارب  مسیلایرپما  رامعتـسا و  هتـشذگ  رد  رگا  دنکیم . باجیا 
ار یماظن  یـسایس و  يرترب  هب  زاین  الاک ، ياضاقت  هضرع و  رازاب  رد  تباـقر  دوخ  درادـن ، میقتـسم  رامعتـسا  هب  يزاـین  هرطیـس  نیا  تسا و 

بیجع نارود  تسا  یبیجع  نارود  نارود  دنایسایس . یماظن و  يورین  نیا  دجاو  دنوشیم ، بوسحم  هتفرشیپ  هک  ییاهروشک  و  دبلطیم ،
نامدرم اب  هک  يدهع  رگید  يوس  زا  اما  تسا  هدرک  بیاغ  ناهج  رد  ار  شیوخ  روهظ  هطـساو  موصعم  ماما  تبیغ  اب  هک  ییادخ  ترـسع  و 

نردم خیرات  تلاوح  رب  انب تسا  هتخابن  نطاب  رد  ار  شیوخ  رثا  موق  نیا  حور  نطاب و  رب  یغاد  نوچ  زین  هدش  هتسب  لزا  رد  ناملسم  هعیش و 
ام لاح  ره  هب  دناهدرک . ادیپ  ار  یبرغ  تایح  رهاظ  رد  نتسیز  يانمت  بلط و  لد  رد  زین  ناناملـسم  نایناریا و  ناهج  رب  کینکت  ماظن  هبلغ  و 

دحاو گنهرف  هب  هک  تسین  ناسآ  زین  تفایزاب و  ار  دوخ  لیـصا  گـنهرف  تیوه و  ناوتیمن  تلوهـس  هب  هک  میربیم  رـسب  يراـگزور  رد 
ناهج یبرغ  هدـکهد  رد  یناهج  دـحاو  گنهرف  دنـشیدنایب . دـیابن  شیوخ  فیلکت  هب  زج  راگزور  نیا  رد  نامیا  لـها  میهدـب  نت  یناـهج 

ياهزرم تفاـی و  دـهاوخ  لاـقتنا  شیوخ  یخیراـت  هدـکتملظ  تیاـهن  هب  ناـهج  میهاوخن  هچ  میهاوخب و  هچ  درک ، دـهاوخ  لـصاح  عوقو 
گنریب ار  ام  فیلکت  نطاب و  عاضوا  نیا  اّما  تسا  شیوخ  ياهراوید  یشاپورف  زرم  رد  هدروخ  فاکش  هک  نونکا  یمالـسا  ياهنیمزرس 

لاس دـصراهچ  هک  تسا  موتحم  يرما  اهندـمت  اهگنهرف و  یناهج  گنج  عازن و  ةرود  برغ  یناـهج  روجید  راـگزور  رد  یّتح  دـنکیمن ،
رـصع ییادـخ و  ناهج  نیوکت  تحاس  رد  زونه  ناهج  اما  دربیم ، رـسب  شیوخ  تیاـهن  رد  نونکا  هدـش  زاـغآ  نآ  زا  يدـیدج  رود  شیپ 

سپزاب ناطیـش  زا  ار  شیوخ  حور  یبرغ  ندمت  سوتـسوئاف  و  دش ، دـهاوخن  هدرپس  نانمیرها  هب  ًامامت  هاگچیه  ملاع  تسا و  تیالو  رـصع 
تسا و يوـنعم  رکفت  هب  يروآيور  میدرک  هراـشا  هکناـنچ  رگید  هار  تـسا  هـتخورف  تساهتدـم  ار  نآ  نوـنکا  دـنچره  تـفرگ  دـهاوخ 

رکفت زا  و  داد ، رارق  رکفت  دروم  یقیقح  رما  کـی  نوچ  ار  کـینکت  ناوـتیم  یهاـگآدوخ  نیا  رد  یکینکت  رکفت  هب  تبـسن  یهاـگآدوخ 
بالقنا اب  یخیرات  لّوحت  نیا  درک . رذگ  یکینکت  هنارگباسح  رّکفت  ياضف  زا  کینکت  رهوج  رد  يونعم  فّرـصت  اب  تشذـگ و  نآ  بلاغ 

حور و دـنز ، تسد  کینکت  يرابجا  شنیزگ  هب  هک  نآیب  دـناوتیم  يونعم  هار  رکفت و  يایحا  اب  بالقنا  نیا  تسا  هدـش  زاـغآ  یمالـسا 
دیابن ام  دنامب . لفاغ  کینکت  کیژولونکتریغ  تاذ  زا  و  دزیوآرد ، نآ  مسج  اب  هکنآ  هن  دروآرد ، دوخ  ریخـست  هب  ار  دیدج  ندمت  رهوج 
رییغت نیمه  ورگ  رد  برغ  دیدج  ندمت  رهوج  ریخست  دراد . دوجو  نآ  حور  يژولونکت و  دیدج و  رشب  نیب  هک  میوش  یتبسن  نامه  میلست 
بات بت و  رد  ناریا  هلمج  زا  قرـش  ناهج  نونکا  دوب . دـهاوخن  ریذـپناکما  میربیم  راـظتنا  اـم  هک  ناـسنآ  شنیزگ  هنرگو  تسا  تبـسن 
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یبرغ ندمت  زا  نیتال  ياکیرمآ  اقیرفآ و  دننام  هک  ناهج  زا  شخب  نیا  هتبلا  تسا  نردم  هعـسوت  ياههژورپ  هباثم  هب  یبرغ  ندـمت  شنیزگ 
هعـسوت و ياهتـضایر  اـهجنر و  هناـیمرواخ  ياهنیمزرـس  رد  هک  صوصخلایلع  دراد ، برغ  هب  تبـسن  يرتشیب  یگنـشت  تسا  هدـنام  بقع 

تذـل رکُـس و  رتـشیب  و  دوـشیم ، لیدـعت  فـیطلت و  یتعنـص  ناـهج  ِيژرنا  عـبنم  نیا  زا  لـصاح  عباـنم  تفن و  شورف  هطـساوب  مسینردـم 
ياهحرط یناهج  طلسم  میاداراپ  نونکا  هک  تسا  نآ  تقیقح  دنکیم . هبرجت  ار  برغ  هدزفرصم  ياهیتحار  هدهاشم و  ار  کیژولونکت 

اب یبرغ  يزاسناسکی  يزاسنردـم و  نیا  تسا  ندرک  یبرغ  ندرک و  نردـم  نامه  هداس  نابز  هب  هک  تسا  یللملانیب  یناگمه و  هعـسوت 
حطـس و رد  تسا  هارمه  یگنهرف  یـسایس ـ  هعـسوت  یعامتجا و  يداصتقا ـ  هعـسوت  حطـس  ود  رد  کیتارکومد  کیژولونکت و  تحاس  ود 

هعـسوت هب  لـیام  دـنچره  هک  تسا  نیا  یمالـسا  ياهنیمزرـس  لکـشم  اـّما  تسا  نکمماـن  مـیقع و  رگیدـکی  نودـب  یگتفایهعـسوت  هـلحرم 
. دنراد نآ  رد  قیمع  ییاههشیر  اریز  دنرادن ، یتّنـس  هعماج  زا  ییادزتسادق  یگنهرف و  دـقن  یـسایس و  هعـسوت  ناکما  یلو  دـنايداصتقا ،

تبثم ار  اـهنآ  هک  دـناییاههبنج  هب  دودـحم  یـسایس و  یملع  یتعنـص و  يداـصتقا و  هعـسوت  ینعی  برغ  بوخ  شنیزگ  زا  اـهنآ  نیارباـنب 
نینچ دوشیم ، ریبعت  تراجت  یتعنـص و  تالوصحم  دیلوت  هب  ًافرـص  هک  اجنآ  زا  یتعنـص  يداصتقا و  هعـسوت  دنیوگیم . نخـس  دـننادیم ،
داینب هکنیا  زا  لفاغ  درک ، داجیا  ار  نآ  یقالخا  كاپ و  عون  ناوتیم  و  دوشیمن ، ینید  ياهتّنس  یفن  ای  یقالخا  داسف  هب  رجنم  هک  دیامنیم 

، دریگیم رارق  سّدقم  یتّنس و  هعماج  لباقم  رد  ماجنارس  هک  تسا  یشیدنادادعا  هنارگباسح و  رکفت  هفسلف و  رب  ینتبم  یکینکت  هعسوت  ره 
هب يداـصتقا  هعـسوت  لاـسهد  دوشیم ، هدـهاشم  راکـشآ  ینونک  ناریا  رد  هکناـنچ  دـنیرفآیم ، دوخ  نطب  رد  ار  زیتستسادـق  ياـهورین  و 
هب ًاتیاهن  هعـسوت  قیفوت  تسا و  موهوم  يرما  هبناجکی  هعـسوت  نیارباـنب  تسا  هدـش  رجنم  بـالقنا  موس  ههد  رد  یـسایس  هعـسوت  ياـهراعش 

هعسوت لاح  ره  هب  ددرگیم . ناهن  روتـسم و  نطاب  رد  تیونعم  و  دوشیم ، رجنم  یعامتجا  تایح  رهاظ  هصرع  رد  يونعم  ياهتّنـس  يدوبان 
یتّنـس طباور  رگید  و  دربیم ، مه  اب  ار  هناخ  نانیـشنرس  مه  هناخ و  مه  هک  یلیـس  دننام  و  دوشیمن ، دودـحم  یـسایس  ياهنایرج  ورملق  رد 

یعامتجا و تایح  ربز  ریز و  هک  تسا  ياهلزلز  نافوط و  لیـس و  دـننام  هعـسوت  ینعمنیدـب  دـنامب . اپرب  هناخ  نانکاس  ناـیم  رد  دـناوتیمن 
، دـیامنیم لاـحم  يونعم  تنـس  زا  تنایـص  ةدودـحم  رد  هعـسوت  دزاـسیم . نوگرگد  ار  نآ  رهوـج  و  دریگیم ، رب رد ار  اـهناسنا  یگنهرف 

ماظن یبرغ و  نتسیز  ةوحن  نآ  رد  هک  تسا  ياهژورپ  هعسوت  هک  دنالوقلاقفتم  نردم  تسپ  نونک و  ناهج  نادنمشوه  زا  يرایـسب  هکنانچ 
نخـس هب  هعـسوت  دوشیم . سیدـقت  ینالقع  تایح  ناونع  تحت  یعامتجا  یگدـنز  حیحـص  تروص  نکمم و  هار  اـهنت  هباـثم  هب  کـینکت 

نید رد  یهاگیاج  هعـسوت  موهفم  روصت و  اجنیا  زا  دـنکیم . دوبان  ناریو و  ار  ّتنـس  دـشخبیم و  یناـهج  قوفت  ار  برغ  کـیتیچ  ماـیلیو 
یـسدق رما  راکنا  يراگناتیبسن و  يراگناترثک و  يراگنادرف و  نید و  زا  لقتـسم  ياهداهن  داجیا  برغ و  دوجو  همزال  مسیلاربیل  درادن .

نید نتم  رد  هعـسوت  مهوت  نیاربانب  تسا  نآ  ياـههزیمم  زا  یقرـش  ناـیدا  يونعم و  تنـس  نتفرگ  رارق  هیـشاح  رد  دـنوادخ و  یـشومارف  و 
هعـسوت يداصتقا و  هعـسوت  تسا  هداد  ناشن  ار  سکداراپ  داضت و  نیا  بـالقنا  ریخا  لاـس  دـنچ  ثداوح  تسا  نکمم  مّهوت  نیرتینعمیب 

يربهر نایم  نیا  رد  و  دناهدش ، دازآ  ردانب  رازاب و  گنهرف  ییادزتسادـق  لوغـشم  نونکا  نردـم  ةدشحالـصا  تاقبط  نیوکت  یـسایس و 
تـسا هدش  رهاظ  نردم  هعـسوت  ةدننکراهم  عضوم  رد  بلغا  دـشارف  نیا  رظان  ماقم  رد  ّتنـس  هدـنیامن  ناونع  هب  بالقنا  يونعم  یناحور و 

بالقنا يارگتنـس  یناحور و  يربهر  هب  ار  هعـسوت  زا  یـشان  ياهنارحب  دناهدیـشوک ، هراومه  یـسایس  يداصتقا و  ۀعـسوت  ناـیرج  رد  هتبلا 
يزاسدازآ و لیدـعت و  هب  هک  بالقنا  مود  ههد  رد  يداصتقا  هعـسوت  هیلوا  تـالوحت  هب  تبـسن  يربهر  یبسن  توکـس  هتبلا  دـنهد . تبـسن 

ياهنایرج مسیتامگارپ  یکریز و  يدـنر و  ییوس  زا  تسا و  هدوبن  ریثأتیب  عاضوا  نیا  رد  دوب ، هدـش  فورعم  يداـصتقا  يزاسیـصوصخ 
بـسانم ياهیهدهوشر  اب  و  دنک ، جراخ  شیوخ  لمع  ورملق  زا  ار  تالکـشم  تراهم  اب  هتـسناوت  دوخ  يوردـنت  راهم  يداصتقا و  هعـسوت 
كانرطخ ار  شیوخ  عاضوا  دوخ  یـسایس  يرگـسم  اب  یـسایس  هعـسوت  نارادـفرط  اما  دـننک ، تیبثت  ار  شیوخ  تردـق  هعماـج  هب  عاـضوا 

هعـسوت تیهاـم  هب  تبـسن  ناریا  هعماـج  نارـس  زونه  لاـح  ره  هب  هک  تسا  نآ  هلئـسم  دراد . دوجو  اـهنآ  لـماک  یفن  لاـمتحا  و  دـناهدرک ،
ددـجم نارحب  دـنروخیم . ار  اههبرـض  اجک  زا  دـننادیمن  و  دـننکیم ، ریـس  لاحم  ياّنمت  دودـح  رد  و  دـناهدرواین ، تسدـب  یهاـگآدوخ 
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تـسا یتّنـس  ياهماظن  يونعم  هیحور  فعـض  و  وسکی ، زا  هعماج  ندرک  یبرغ  ههد  کـی  هجیتن  یقـالخا  یگنهرف ـ  یـسایس و  يداـصتقا ـ 
. دراد ام  هعماج  يزیتسبرغ  زا  ناشن  دش ، رجنم  یمالـسا  بالقنا  هب  ًاتیاهن  هک  ام  هعماج  رد  دوجوم  ياهنارحب  ریخا و  لاس  دصکی  ثداوح 
، دنرادن یبوخ  ۀطبار  یتعنص  هعماج  يزیتستنـس  اب  اما  دنوش ، رادروخرب  یتعنـص  تالوصحم  یتحار  رکـس و  زا  دنلیام  ام  نامدرم  هچرگ 

هچرگ نونکا  و  دراد ، ناریا  رد  یبرغ  هعـسوت  طـسب  یگـشیمه  تسبنب  زا  ناـشن  یمالـسا  بـالقنا  اـب  هاـش  ینیددـض  مسینردـم  تسکش 
نویـسیزوپا و حور  يارو  رد  تقیقح  رد  ییارگبرغ  نـیا  اـّما  دـهدیم ، ناـشن  جوا  جورع و  لاـح  رد  ناریا  رد  ارگبرغ  هدـنزیخ  تـالیامت 

ندش راکـشآ  ضحم  هب  و  دنزادرپیم ، دوجوم  عضو  یفن  هب  هدـش و  روتـسم  ناهنپ و  یناریا  یعیـش ـ  هیحور  یتاذ  یناوخزرابم  فلاخم و 
رهاظ ظفح  نمض  یکریز  اب  دنشوکیم  هعـسوت  ياهنایرج  زا  يرایـسب  نونکا  دش . دهاوخ  لیدبت  نآ  دض  هب  عضو  ملـسم  ردق  نآ  تایتاذ 

ياهتـسایس نامه  ًالثم  دـننک . ارجا  يولهپ  هتـسباو  یـسایس  ماـظن  نودـب  ناریا  رد  ار  یبرغ  يرادهیامرـس  هعـسوت  يژتارتسا  دوخ ، یمالـسا 
ناملسم تسیتامگارپ  یسایس  لجر  نیا  يوس  زا  نارکفنـشور  زا  تیامح  تسایـس  یتح  دناهداد ، همادا  هعـسوت  رد  هناشورناهن  ار  هتـشذگ 

یبرغ هلحرم  هک  نونکا  دـناهدرک . تیامح  ار  یتلود  ياهتنار  يوس  زا  هدـش  تیاـمح  يرادهیامرـس  ماـظن  نارگید  اـی  تسا و  هدـش  ءارجا 
یتعنـص و ياـهداهن  دـیدش  يراـمیب  نمزم و  يراـکیب  اـب  هدیـسر و  تسبنب  هب  دـنبمین ، بلغا  تـسا و  هدیـسر  یلحارم  هـب  داـصتقا  ندرک 

یقالخا يزاسدازآ  هب  مدرم  یتیاضران  راهم  يارب  هاـگآدوخان  هاـگآدوخ و  هدـیماجنا و  يداـصتقا  یعاـمتجا ـ  ياـهنارحب  یـسارکوروب و 
هفرم تاقبط  میقتسمریغ  ندرک  یضار  ناناوج و  ندرک  دنبودیقیب  یقالخا و  يزاساهر  قیرط  زا  ار  يداصتقا  ياهنارحب  ات  تسا  هدرکیور 

دنک راهم  یعامتجا  ریقف  و 

یمالسا بالقنا  زا  سپ  ناریا  یمسجت  ياهرنه 

ياـهرنه ياـه  هصرع  یماـمت  رد  هک  ییاـه  یگژیو  نیرت  مهم  زا  یکی  یبتکم  دومحم  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  ناریا  یمـسجت  ياـهرنه 
نادنمرنه طابترا  دوش  یم  وحم  هرابود  نیتسخن  هثداح  رپ  باتشرپ و  ياه  لاس  زا  سپ  هنافساتم  دیآ و  یم  دیدپ  بالقنا  زا  سپ  یمـسجت 

هرود هب  هک  یماگنه  ناریا  یمـسجت  ياهرنه  یـسررب  رد  تسا .  روشک  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس  لئاسم  ناـبطاخم و  اـب  اـهنآ  راـثآ  و 
ون رنه  نردم  رنه  رنه  رد  ییارگون  نوچمه  ییاه  ناونع  اب  اهراب  هک  يا  هلئسم  دش  میهاوخ  وربور  یساسا  هلئسم  کی  اب  میسر  یم  رصاعم 

یکی نایم  نیا  رد  لاح  تسا .  هتخاس  نایامن  ار  دوخ  نوگانوگ  ياه  لکش  هب  فلتخم  ياه  نامز  رد  هدش و  حرطم  اه  مان  تسد  نیا  زا  و 
دنور هب  یتسرد  هاگن  میهاوخب  رگا  تسا .  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هدوب  راذگریثات  رایـسب  ییارگون  نیا  دنور  رد  هک  یمهم  ياهدادیور  زا 

رد هک  تسا  یتارییغت  تسخن  هتکن  میریگب .  رظن  رد  ار  هتکن  ود  تسیاب  یم  میشاب  هتـشاد  بالقنا  زا  سپ  ناریا  یمـسجت  ياهرنه  تکرح 
ياه تفرـشیپ  نامز و  لوط  رد  هک  تسا  یتارییغت  هب  هجوت  يدعب  هتکن  هدـمآ و  دوجو  هب  اه  هشیدـنا  دـیاقع و  رییغت  هطـساو  هب  اهرنه  نیا 

ار یلیالد  یگژیو و  تارییغت  نیا  زا  کی  ره  يارب  ناوت  یم  هرتسگ  نیا  رد  تسا .  هدـش  لـصاح  دـیدج  ياـه  يژولونکت  ندـمآ  یملع و 
راچد نآ  زا  یـسات  هب  زین  فلتخم  ياهرنه  ییادـتبا  ياه  لاس  رد  صوصخ  هب  هک  تسا  هدوب  یمیظع  دادـیور  یمالـسا  بالقنا  درمـشرب .

نوچمه ییاه  یگژیو  دراذگ و  یم  یمـسجت  ياهرنه  رب  ار  یناوارف  ریثات  هعماج  ياه  نامرآ  شزرا و  رییغت  دـنوش . یم  یناوارف  تالوحت 
دولآزنط یسایس و  ياه  هیانک  یبهذم  ینید و  ياوه  لاح و  گنج  بالقنا و  زا  یشان  یگدز  باتـش  یمدرم  ياه  تکرح  اب  ندش  وسمه 

دنا هدش  قلخ  بالقنا  ییادـتبا  ياه  لاس  رد  هک  نیتسخن  راثآ  رد  ناوت  یم  ار  نیدامن  تروص  هب  اه  شزرا  میهافم و  هب  هجوت  راثآ  یخرب 
بالقنا لالقتـسا  راعـش  یبرغ و  دض  تیهام  هب  هجوت  اب  یبرغ  رنه  مسینردم و  هب  شیارگ  يریذپریثات و  هکنآ  اب  نینچ  مه  دومن . هدهاشم 

چیه هکنآ  لیلد  هب  اما  ددرگ  یم  فقوتم  یعون  هب  اهرنه  نیا  هب  شیارگ  دنور  دوش و  یم  هتخانش  شزرا  دض  کی  ناونع  هب  اهلاس  نآ  رد 
نادنمرنه ياهرواب  تاداقتعا و  هیاپرب  ینید  یتنـس و  يوس  تمـس و  کی  اهنت  درادن و  دوجو  نامز  نیا  رنه  يارب  یـصاخ  ینابم  يروئت و 
تازراـبم هب  هجوت  یتسود  ناـسنا  ناـسنا و  تیمها  یتسیلایـسوس  ییارگ  عقاو  کـی  هب  شیارگ  دوش ; یم  ادـیپ  اـهراک  رد  یبـالقنا  ناوج 
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دومن هدـهاشم  یـشاقن  دـننام  يرنه  رد  ناوت  یم  رتشیب  ار  تاشیارگ  نیا  هتبلا  دـیآ . یم  دـیدپ  راثآ  رتشیب  رد  یعامتجا  ياهدرد  یمدرم و 
نآ صاخ  روط  هب  يزاس و  همسجم  ای  کیفارگ  یساکع  دننام  ییاهرنه  رد  تسا و  هدوب  رادروخرب  یلبق  هناوتشپ  هقباس و  کی  زا  هک  ارچ 
یتح هدـمآ و  دـیدپ  نادـنمرنه  یـصخش  تیقالخ  هبرجت و  هیاپرب  رتشیب  دـنوش  یم  قلخ  بـالقنا  يادـتبا  ههوبهب  رد  هک  يراـثآ  یـساکع 

هک ییاه  یگژیو  نیرت  مهم  زا  یکی  دننک . یم  زاغآ  نامز  نیمه  زا  ار  دوخ  ياهراک  بالقنا  زا  دـعب  ياهلاس  حرطم  ناساکع  زا  يرایـسب 
هرابود نیتسخن  هثداح  رپ  باتشرپ و  ياه  لاس  زا  سپ  هنافـساتم  دیآ و  یم  دیدپ  بالقنا  زا  سپ  یمـسجت  ياهرنه  ياه  هصرع  یمامت  رد 

باتـش و هک  دـنچره  تسا .  روشک  یگنهرف  یعاـمتجا و  یـسایس  لـئاسم  ناـبطاخم و  اـب  اـهنآ  راـثآ  نادـنمرنه و  طاـبترا  دوش  یم  وـحم 
هب نینچمه  دنوش و  هنوگراعـش  یفطاع و  ياه  شنکاو  هب  لیدـبت  یعون  هب  راثآ  نیا  زا  يرایـسب  هک  دوش  یم  بجوم  نامز  نآ  یگتفـشآ 
هب هجوت  مدرم و  اب  ندش  وسمه  رد  نادنمرنه  نیا  درکیور  اما  میـشابن  وربور  هتخپ  نادنچ  يراثآ  اب  نادنمرنه  نیا  رتشیب  ندوب  ناوج  تلع 

نیشیپ نایرج  زا  بالقنا  عوقو  اب  ام  ياهرنه  زا  يرایسب  هرتسگ  نیا  رد  دوب . اهنآ  درواتسد  نیرتهب  یمالـسا  یناریا ـ  ياه  تنـس  گنهرف و 
یم ندـش  حرطم  يارب  یبوخ  لاجم  رگید  یخرب  هدـش و  دوکر  راچد  اهرنه  یخرب  دـننک . یم  زاغآ  ار  يرگید  هار  هدـش و  هتـسسگ  دوخ 

کی اب  بالقنا  زا  سپ  تسخن و  دروم  رد  هک  تشاد  هراـشا  یـساکع  يزاـس و  همـسجم  دـننام  يرنه  هب  ناوت  یم  لاـثم  روط  هب  هک  دـنبای 
هلصاف اب  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  دوخ  نارود  نیرت  یخیرات  زا  یکی  یـساکع  دننام  يرنه  هک  یلاح  رد  میوش  یم  هجاوم  هلاس  دوکر 15 

یب دروم  دوش  یم  حرطم  بالقنا  يادتبا  رد  هک  يدیاقع  لیلد  هب  يزاس  همسجم  دسر . یم  سدقم  عافد  گنج و  زا  یـساکع  هب  یهاتوک 
تروص هب  هصرع  نیا  ناتوسکـشیپ  نادنمرنه و  قیرط  زا  اهنت  دنک و  یمن  ادـیپ  يرنه  زور  ياه  نایرج  هب  هار  هتفرگ و  رارق  یناوارف  يرهم 
فقوتم درک  یم  تکرح  نردم  رنه  يوس  هب  ورشیپ  ياهرنه  زا  یکی  ناونع  هب  نیا  زا  شیپ  ات  هک  زین  یشاقن  دوش . یم  هتفرگ  یپ  یصخش 

هدرک عورـش  بالقنا  يادتبا  نامه  زا  ار  دوخ  راک  هک  یـشاقن  رد  دیدج  تکرح  نیا  نارادمدرـس  دـنک . یم  زاغآ  ار  يرگید  هار  هدـش و 
يدنچ زا  سپ  دننک و  یم  اپرب  ار  یناوارف  ياه  هاگـشیامن  ناوارف  قوش  روش و  اب  هک  دنتـسه  یناوج  رایـسب  نادنمرنه  نایوجـشناد و  تسا 

زا اما  دوش . یم  رازگرب  روشک  رسارس  رد  هدش و  يا  هرود  ياه  هاگشیامن  هب  لیدبت  دوب  هدش  زاغآ  داشرا  هینیسح  زا  هک  اه  هاگـشیامن  نیا 
دـنوش و یمن  روشک  هدـش  نوگرگد  ياـضف  ریگرد  نادـنچ  ادـتبا  رد  يزاـسریوصت  يرگراـگن و  کـیفارگ  دـننام  ییاـهرنه  رگید  يوس 

مایپ نتشون  دننام  ییاهراک  اه  یسررب  نیا  رد  هک  دنچره  دریگ . یم  تروص  یمارآ  هب  یساکع  یـشاقن و  دننام  ییاهرنه  هب  اهنآ  نتـسویپ 
اما دوش  یم  بوسحم  یکیفارگ  ياهراک  هرمز  رد  زورما  دـنا  هتـشاد  رهـش  هرهچ  مدرم و  تکرح  رد  يرثوم  شقن  هک  اهراوید  رب  راعـش  و 

هکارچ تسناد .  يرنه  تکرح  کی  ددنب  یم  شقن  رهش  ياهراوید  رب  ادهش  هرهچ  زا  هک  ییاه  يراوید  یشاقن  دننام  هب  ار  اهنآ  ناوت  یمن 
رد ار  دوخ  یکیفارگ  ياهراک  نامز  نیا  رد  هک  دنتـسه  ینادنمرنه  دودعم  هتـشادن و  دوجو  یکیفارگ  ياهراک  نیا  رد  يرنه  هزیگنا  چـیه 
رد هک  هنوگنامه  يولهپ  هرود  رد  یمـسجت  ياهرنه  هب  یهاـگن  ثحب ;  هنیـشیپ  . * دـنهد یم  رارق  هدافتـسا  دروم  یمدرم  تکرح  ياتـسار 

نیا رد  ییارگون  ثحب  دوش  یم  هجاوم  نآ  اب  رـصاعم  هرود  رد  ام  یمـسجت  ياهرنه  هک  يا  هلئـسم  نیرتمهم  دـش  ناونع  زین  ثحب  يادـتبا 
ياهروشک رتشیب  دننام  هب  هنیرید  نهک و  رنه  کی  ناونع  هب  یشاقن  میزادنایب  یهاگن  روشک  یمسجت  ياهرنه  هنیشیپ  هب  رگا  تسا .  هصرع 

هدوب و رنه  نیا  زا  هتساوخرب  اه  لاجنج  اه و  يروئت  رتشیب  و  تسا .  ون  هنهک و  رـس  رب  هشقانم  دیدج و  تاشیارگ  دورو  یلـصا  لحم  رگید 
يزاس همسجم  رنه  هب  یهاگن  رگا  لاثم  روط  هب  دبای . یم  هار  کیفارگ  یساکع و  يزاس  همـسجم  دننام  یمـسجت  ياهرنه  ریاس  هب  مک  مک 

هدش و ییاه  هفقو  راچد  فلتخم  ياه  نامز  رد  نوگانوگ  لیالد  هب  اما  تسا  یناریا  هقباس  اب  ياهرنه  زا  یکی  هکنآ  اب  میزادـنایب  ناریا  رد 
یم هداز  یتعنص  ربکا  یلع  قیدص و  نسحلاوبا  نوچمه  ینادنمرنه  راثآ  راجاق و  هرود  رد  ار  نآ  نیزورما  يانعم  هب  يزاس  همسجم  رنه  ام 
لاس هب  بالقنا  زا  سپ  رنه  نیا  یمـسر  هاگـشیامن  نیتسخن  هدـش و  وربور  هلاس  نیدـنچ  هفقو  کی  اـب  زین  بـالقنا  زا  سپ  همـسجم  مینیب . 

رد دـیدج  هناسر  رنه و  نیا  ندـش  حرطم  اب  نامزمه  عیرـس و  یلیخ  هکنآ  اب  زین  یـساکع  ددرگ .  یم  زاب  رـصاعم  ياهرنه  هزوم  رد   1368
اما تسا  هتـشاذگ  راگدای  هب  ام  يارب  دوخ  نامز  زا  ار  يراگدنام  ریواصت  دوش و  یم  ناریا  دراو  راجاق  هاش  نیدلارـصان  هطـساو  هب  اپورا و 
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کی ناونع  هب  هکنآ  زا  شیب  هدوب و  دوخ  صاخ  رازبا  دـنمزاین  هک  ارچ  دراذـگ  یمن  یمـسجت  ياـهرنه  هرکیپ  رب  ار  يداـیز  نادـنچ  ریثاـت 
تاـشیارگ زا  یکی  ناونع  هب  زین  کـیفارگ  دوش . یم  ناـیرابرد  هاـش و  يارب  يرازبا  هب  لیدـبت  دوـش  هتـسیرگن  نآ  هب  يرنه  دـیدج  هخاـش 

لاس دودح  رد  اه و  یهگآ  یحارط  رد  ناوت  یم  ار  نآ  يریگ  لکـش  ياه  هناشن  نیتسخن  هدوبن و  هقباساب  نادنچ  يرنه  یمـسجت  ياهرنه 
یتاغیلبت ياهرتسوپ  هاگشیامن  رد  راب  نیتسخن  يارب  لاس 1343  رد  چولب  دیجم  زا  هک  يرتسوپ  دیاش  نینچمه  دومن و  هدهاشم  ياه 1345 

هژیو لادم  هدنرب  هدـمآرد و  شیامن  هب  للم  نامزاس  رقم  رد  روشک  نادـنمرنه 150  زا  يراثآ  نیب  رد  للم و  نامزاس  رد  یناهج  کیفارگ 
تکرح نیتسخن  تسناد .  روشک  یمـسجت  ياهرنه  هصرع  رد  کیفارگ  روضح  ياه  هقراـب  نیتسخن  ناونع  هب  ناوتب  ار  دوش  یم  لاـنیب  نیا 

هقرج نیتسخن  دـش  هتفگ  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  تفرگ .  یپ  زیمم  یـضترم  دای  هدـنز  راثآ  رد  تسیاب  یم  ار  ناریا  رد  کیفارگ  يدـج  ياه 
شرتـسگ رد  ناوت  یم  مه  ار  نآ  لـیلد  نیرتـمهم  دوش و  یم  هدز  دـعب  هب  هیوفـص  ناـمز  زا  یمـسجت  ياـهرنه  رد  تـالوحت  رییغت و  ياـه 

دنراد ییاپورا  راوج و  مه  ياـهروشک  هب  هک  ییاهدـمآ  تفر و  رد  دـعب  هب  ناـمز  نیا  زا  يرایـسب  نادـنمرنه  تسناد .  یلم  ارف  تاـطابترا 
ياه هبرجت  نتخیمآ  دوخ و  یتنـس  نیـشیپ و  ياه  هتخومآ  هیاپرب  هک  دننک  یم  شالت  دـنروآ و  یم  دوخ  اب  هارمه  ار  يدـیدج  ياه  هبرجت 
دیدپ بجوم  هاگ  دوخ  نیـشیپ  یتنـس و  ياهرنه  زا  نتفرگ  هلـصاف  ندش و  ون  هب  شیارگ  نیا  دنبای . تسد  يرت  هزات  نایب  هب  اهنآ  اب  دـیدج 

اب دنیآ  یم  دیدپ  راجاق  هرود  رد  هک  ییاه  یشاقن  لاثم  روط  هب  دنام . یم  یقاب  هبرجت  کی  دح  رد  اهنت  هاگ  دوش و  یم  هزات  یکبـس  ندمآ 
گنر زا  هدافتسا  نینچمه  ایشا و  تیعقاو  نیدامن  ییامنزاب  رد  یعـس  ویتکپـسرپ  زا  هدافتـسا  یناریا و  یـشاقن  ینیئزت  ياه  هبنج  زا  هدافتـسا 
صاخ ياه  یگژیو  راک  تیاهن  رد  هک  دنبای  یم  تسد  یطاقتلا  یکبس  هب  ناریا  رد  یشاقن  یموب  ياهرازبا  داوم و  نتشاذگ  رانک  نغور و 
شاـقن کـلملا  لاـمک  دـنک  یم  لـصتم  يدـعب  هرود  هب  ار  هرود  نیا  هک  یتیـصخش  نیرتمهم  دـنور  نیا  همادا  رد  دـنک . یم  ادـیپ  ار  دوخ 

هدش ییاپورا  یشاقن  نتخومآ  نیرمت و  هب  لوغشم  دنور  یم  اپورا  هب  نامز  نآ  رد  هک  يرگید  نادنمرنه  دننام  هب  هک  تسا  یناریا  فورعم 
ياـهرنه هب  ار  دوخ  هجوت  ماـمت  ییاـپورا  ياـهرنه  زور  تاـقافتا  هب  هجوت  نودـب  تسا  ناریا  ناـمز  نآ  هعماـج  تساوخ  هک  هچنآ  رباـنب  و 

یم یقاب  نارهت  هاگشناد  يابیز  ياهرنه  هدکشناد  شیاشگ  زا  سپ  یتح  لاس و  نایلاس  هک  شاقن  نیا  دروآ  هر  دنک . یم  اجنآ  کیـسالک 
رـصاعم و رنه  اب  ندش  ماگمه  يارب  شالت  اما  دوش . یم  تبث  کیمداکآ  رنه  یعون  بلاق  رد  هک  تسا  ییاپورا  ییارگ  تعیبط  تنـس  دنام 

ندـش هدـیچرب  اب  ناوت  یم  ار  یمـسجت  ياهرنه  هزات  ياه  نایرج  زاغآ  هتفاـی و  همادا  زین  کـلملا  لاـمک  زا  سپ  نآ  یناـهج  ياهدادـیور 
رادـگ هردـنآ  یتسرپرـس  هب  اـبیز  ياـهرنه  هدکـشناد  سیـسات  همه  زا  رتمهم  لاـس 1319 و  رد  کـلملا  لاـمک  گرم  هاـشاضر  تموکح 

زا يدـیدج  جوم  اپورا  هب  يزومآرنه  يارب  نآ  یناریا  ناملعم  نایوجـشناد و  مازعا  هدکـشناد و  نیا  سیـسات  تسناد .  نامز  مه  يوسنارف 
هک یناوج  نادـنمرنه  دـنوش و  یم  يزادـنا  هار  تایرـشن  اه و  يرلاگ  دـنک . یم  روشک  یمـسجت  ياهرنه  ياضف  دراو  ار  يرنه  تاشیارگ 
زا نادنمرنه و  دیدج  لسن  نیا  دورو  اب  دنزادرپ .  یم  نردم  یـشاقن  رنه و  جیورت  هب  یناوارف  قایتشا  روش و  اب  دـنا  هتـشگزاب  ناریا  هب  هزات 

لیلج یمظاک  نیـسح  يدـیمح  داوج  نوچمه  يدارفا  دوش . یم  هتفرگ  رـس  زا  ون  هنهک و  ناـیم  لدـج  هراـبود  ههد 1320  ياـهلاس  رخاوا 
ره هک  دنتـسه  يراذـگریثات  نادـنمرنه  هلمج  زا  مدـقم  يریزو  نسحم  صاخلا  لاب  یناه  نایروگیرگ  وکرام  روپ  يداوج  دومحم  روپایض 

دنور نیا  دنا . هتشاد  ناریا  یمسجت  ياهرنه  رد  ییارگون  ون و  یشاقن  تفرشیپ  رد  یمهم  شقن  ناشیاه  هتـشون  اهراک و  اب  يوحن  هب  مادک 
رد يرنه  ياه  هنالاسود  نیتسخن  ییاپرب  اب  نآ  همادا  رد  هدـش و  هتفرگ  یپ  نانآ  راثآ  یمک  یفیک و  دـشر  نادـنمرنه و  دادـعت  شیازفا  اـب 

هتخانـش یمـسر  تروص  هب  يدنچ  زا  سپ  ییارگون  نیا  دیآ و  یم  دیدپ  يدـیدج  نوگانوگ و  ياه  شیارگ  اه  يرلاگ  شیازفا  روشک و 
دوب دیدج  رنه  هب  ندیشخب  تیمسر  ههد 1340  رد  یگنهرف  يزاسون  تامادقا  هلمج  زا  دسیون » :  یم  هراب  نیا  رد  زابکاپ  نیئور  دوش . یم 

يداینب يدوز  هب  تشامگ .  راک  هب  ار  زادرپون  نادنمرنه  زا  يرایسب  تفرگ )  مان  رنه  گنهرف و  ترازو  ادعب  هک   ) ابیز ياهرنه  لک  هرادا  . 
لابند ار  زادرپون  نادنمرنه  زا  تیامح  یلک  تسایس  یصوصخ  شخب  یتح  یتلود و  ياه  هاگتسد  زا  يرامش  دش و  داجیا  رابرد  هب  هتسباو 

يرازگرب نوچ  یتامادـقا  دـنتخادرپ . دـیدج  رنه  راثآ  یفرعم  هب  زین  اپون  ياه  هناخراگن  یجراخ و  هتـسباو  یگنهرف  ياـه  نمجنا  دـندرک .
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یجراخ ناملعم  مادختسا  ینیئزت  هدکرنه  سیسات  یللملا  نیب  عماجم  اب  طابترا  لیصحت  ترفاسم و  هنیزه  نیمات  زیاوج  يادها  اه  هنالاسود 
کی زا  اه  يراذگ  تسایس  نیا  دندوب . رثوم  رایسب  نآ  هدنیآ  ریسم  نییعت  رد  ییارگون و  شبنج  شرتسگ  رد  یشزومآ  ياه  همانرب  رییغت  و 
يرنه ياه  هدیدپ  هب  شیپ  زا  شیب  ار  ناشاقن  هجوت  رگید  يوس  زا  تخاس و  مهارف  ار  یناریا  رهاظ  اب  ینیئزت  یـشاقن  یعون  دشر و  هار  وس 

ناراتـساوخ و هک  دندمآ  دیدپ  هیامون  راثآ  يدودعم  زین  يرارکت و  يدیلقت و  ياه  هتخاس  زا  یهوبنا  رذگهر  نیا  رد  درک . فوطعم  برغ 
ياهزرم يوسارف  رد  تیقفوم  بسک  نایجراخ و  رظن  بلج  رتشیب  يرنه  نایرج  نیا  فدـه  دـندروآ . تسد  هب  ار  دوخ  صاـخ  نارادـیرخ 
تـساوخ اـب  اتدـمع  زین  یناریا  همانـسانش »  نتفاـی «  يارب  ناـشاقن  زا  يرایـسب  شــشوک  یناریا .  هعماـج  قـمع  رد  خوـسر  اـت  دوـب  روـشک 

شبنج لاح  نیا  اـب  تشاد .  قاـبطنا  دـنداد  یم  حـیجرت  رنه  یعقاو  ییاـیوپ  رب  ار  هتـشذگ  تاراـختفا  يروآداـی  هک  یگنهرف  نارازگراـک 
یـشاقن رد  یـساسا  قیمع و  لوحت  راتـساوخ  هک  ینادـنمرنه  نارکفنـشور و  تفرگن .  رارق  تلود  تسایـس  ذوفن  تحت  هرـسکی  ییارگوـن 
یصخاش لاثم  ناوتار  زیردنق  رالات  تیلاعف   ) دنداد ناشن  شنکاو  یمـسر  رنه  نایرج  ربارب  رد  یفلتخم  ياه  لکـش  هب  دندوب  ناریا  رـصاعم 

یم يولهپ  تموکح  يوس  زا  هک  ییاه  تیامح  هب  هجوت  اب  نامز  نیا  یمسر  رنه  زابکاپ 1386; 593 . )   . ) تسناد اه  شنکاو  عون  نیا  زا 
نیا رد  ناهج  نردم  رنه  راثآ  هعومجم  نیرتگرزب  يروآدرگ  نارهت و  رـصاعم  ياهرنه  هزوم  تخاس  هب  ناوت  یم  نآ  ياه  هنومن  زا  دش و 

يرگید زا  سپ  یکی  دـیدج  ياه  شیارگ  تفر و  یم  شیپ  ناهج  رـصاعم  ياهرنه  زور  تاـنایرج  يوس  هب  تعرـس  هب  درک  هراـشا  هزوم 
. دنتفای تسد  دوخ  صاخ  هاگن  یگتخپ و  کی  هب  یبرجت  ياهراک  زا  نتفرگ  هلـصاف  اب  زین  ینادنمرنه  رذگهر  نیا  رد  دـندش و  یم  حرطم 

یم ون  نردم و  رنه  ناونع  تحت  هک  دنتسه  ینامز  بلاغ  هاگن  رگید  يوس  زا  یتنس  ياه  شقن  مرف و  زا  هدافتسا  وس  کی  زا  ییارگدیرجت 
هطـساو هب  ییارگتنـس  دـنزب . دـنویپ  اکیرما  اـپورا و  رنه  دـیدج  ياـه  کبـس  هدرک و  رود  یکلملا  لاـمک  ییارگ  عقاو  زا  ار  دوخ  دـهاوخ 

کی يارب  نادنمرنه  یخرب  هک  تسا  يراک  هار  يزاس  همسجم  یـشاقن و  نیون  ياه  هویـش  بلاق  رد  یتنـس  ياه  شقن  حرط و  زا  هدافتـسا 
هک دراد  دوجو  هدـش  هدرب  مان  ياه  نایرج  يارب  یفلتخم  ياه  هنومن  دـننک . یم  باختنا  ناشیاهراک  رد  یناریا  تیوه  يوج  تسج و  عون 

دوعـسم ییابطابط  هزاژ  دننام  ینادـنمرنه  هناخاقـس و  بتکم  نوچمه  یتانایرج  هب  دـیاب  میـشاب  هدرب  یمان  اهنآ  زا  راصتخا  هب  میهاوخب  رگا 
نوچمه ینادنمرنه  ون و  ییارگتنس  هنیمز  رد  مارآ  لیپ  زرمارف  ینیسح و  هروصنم  يدور  هدنز  نیسح  یلوانت  زیورپ  یسیوا  رصان  یهاشبرع 

هنیمز رد  رگید  دنمرنه  نیدـنچ  يزیربت و  قداص  ناینوکلم  كاریـس  ینایرب  قداص  یمان  نیـسحمالغ  مدـقم  يریزو  نسحم  ردـص  تجهب 
شیپ هک  هچره  اما  هداد  يور  یمـسجت  ياهرنه  هصرع  رد  نامز و  نیا  رد  يدایز  اه  تفرـشیپ  هکنآ  دوجو  اـب  درک . هراـشا  ییارگدـیرجت 

هک یتالکشم  نیرت  یلصا  زا  یکی  دوش . یم  لیدبت  صاخ  يرشق  يارب  صاخ  يرنه  يوس  هب  هدش و  هدنک  دوخ  یلصا  ياضف  زا  دور  یم 
یگنهرف و تیوه  کی  دوبن  ناـبطاخم و  اـب  طاـبترا  مدـع  میتسه  وربور  نآ  اـب  زین  نونکا  مه  هتـشاد و  دوجو  یمـسجت  ياـهرنه  هنیمز  رد 
دـیآ و یم  دـیدپ  بالقنا  زا  سپ  یمـسجت  ياهرنه  ياه  هصرع  یمامت  رد  هک  ییاـه  یگژیو  نیرت  مهم  زا  یکی  تسا .  یناریا  یعاـمتجا 

یسایس لئاسم  نابطاخم و  اب  اهنآ  راثآ  نادنمرنه و  طابترا  دوش  یم  وحم  هرابود  نیتسخن  هثداح  رپ  باتشرپ و  ياه  لاس  زا  سپ  هنافـساتم 
هب لیدبت  یعون  هب  راثآ  نیا  زا  يرایـسب  هک  دوش  یم  بجوم  نامز  نآ  یگتفـشآ  باتـش و  هک  دنچره  تسا .  روشک  یگنهرف  یعامتجا و 
اما میـشابن  وربور  هتخپ  نادـنچ  يراثآ  اب  نادـنمرنه  نیا  رتشیب  ندوب  ناوج  تلع  هب  نینچمه  دـنوش و  هنوگراعـش  یفطاع و  ياـه  شنکاو 
رد یشاقن   . * دوب اهنآ  درواتسد  نیرتهب  یمالسا  یناریا ـ  ياه  تنس  گنهرف و  هب  هجوت  مدرم و  اب  ندش  وسمه  رد  نادنمرنه  نیا  درکیور 

کی ربارب  رد  ار  ارگون  یـشاقن  لک  هکلب  درک  عطق  ار  هاش  اضردمحم  نامز  یمـسر  رنه  نایرج  طقف  هن  یمالـسا  بالقنا  بالقنا  زا  رذـگ 
دندیـشک ;و تسد  یـشاقن  راک  زا  یتدـم  يارب  رگید  یـضعب  دـندیچوک ; جراـخ  هب  نازادرپون  زا  یـضعب  داد . رارق  یخیراـت  میظع  هعقاو 
هویـش و لوحت  نایرج  رد  زین  يدادعت  دنداد . رییغت  ار  ناشراک  شور  رگید  لیلد  ره  هب  ای  زور  هقیلـس  تحت  اهنآ  نیرت  هداتفااج  زا  يرامش 

ییارگون شبنج  رد  يا  هظحالم  لباق  تفرـشیپ  بالقنا  زا  دعب  لاس  دنچ  ات  لاح  نیا  اب  دـندیرفآ .  رثوم  يوق و  يراثآ  دوخ  یلبق  بولـسا 
رد دـندوب  ابیز  ياهرنه  هدکـشناد  ناوج  نایوجـشناد  نادـنمرنه و  اهنآ  رتشیب  هک  یبـالقنا  ناـشاقن   ( 597 زابکاپ 1386;   . ) دوبن دوهـشم 
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هب تسد  هتفرگ و  هلصاف  نردم  رنه  هیاپرب  ییارگ  تنس  يرگدیرجت و  زا  يولهپ  نارود  زیرگ  مدرم  هنارکفنشور و  یمـسر  رنه  هب  شنکاو 
وـسمه رنه و  قیرط  زا  هزرابم  راثآ  نیا  رد  ناشاقن  نیا  شالت  دـننز . یم  یبهذـم  ینید و  لئاسم  بالقنا و  زا  رثاتم  یعوضوم و  راثآ  قلخ 

هب ار  ینید  یعامتجا و  لئاسم  ناـسنا و  راـثآ  نیا  ییاور  لاـح  سح و  تسا .  هدـش  زاـغآ  هعماـج  رد  هک  تسا  یمیظع  تکرح  اـب  ندـش 
صاخ هشیدـنا  مایپ و  کی  ياراد  ندوب  مهف  لباق  رب  هوالع  بطاخم  يارب  هک  دـنک  یم  یعـس  هدرک و  لیدـبت  اـه  یـشاقن  یلـصا  عوضوم 
یخرب شیاـمن  يارب  یـسدق  ياـهوگلا  زا  هدافتـسا  یفنم و  تبثم و  ياـه  يزادرپ  تیـصخش  نیزراـبم  ادهـش و  هرهچ  يرگریوصت  دـشاب .

هجو هب  هکنآ  زا  شیب  ناشاقن  دوش ;و  یم  لائرروس  یـشاقن  یعون  ندمآ  دیدپ  بجوم  تسا  هتفای  نایرج  بالقنا  هطـساو  هب  هک  یمیهافم 
ریبعت هب  دننک . یم  سح  نامز  نیا  رد  هدش  حرطم  ياه  شزرا  میهافم و  هب  تبسن  ار  دهعت  یعون  دنشاب  هتـشاد  یهجوت  ناشراثآ  یمـسجت 

هک ار  هچنآ  دنشاب  هتشاد  هجوت  رگید  ياهروشک  رد  رـصاعم  يرنه  تاقافتا  يرنه و  ياه  يروئت  هب  هکنآ  زا  شیب  هرود  نیا  ناشاقن  رگید 
یـشاقن رد  ون  هنهک و  لادـج  ییارگون و  نایم  نیا  رد  دـندنب . یم  راک  هب  دوخ  هعماج  ياضف  اب  طـبترم  يراـثآ  قلخ  يارب  دـنراد  ناوت  رد 

دبای و یم  همادا  دیدج  ینارحب  عورش  گنج و  عورـش  اب  ثحب  نیا  دهد . یم  درد  یب  ینیئزت و  رنه  دهعتم و  رنه  زا  ثحب  هب  ار  دوخ  ياج 
نیزگیاج رگید  هک  گنج  ياه  یـشاقن  دـنک . یم  حرطم  هرود  نیا  ياه  یـشاقن  رد  رگید  راب  ار  یمالـسا  ياه  شزرا  میهاـفم و  هب  هجوت 

اما ارگ  عقاو  یهاگن  اب  هک  دنتـسه  يراثآ  تسخن  هتـسد  دزاس . یم  نایامن  تروص  ود  هب  ار  دوخ  تسا  هدـش  بالقنا  لـیاوا  ياـه  یـشاقن 
نیا هـب  رت  ینورد  یهاـگن  مود  هتــسد  دـنراذگ و  یم  شیاـمن  هـب  ار  ییاـه  ناـسنا  يراکادـف  مزر و  زا  ییاـه  هنحــص  دـیدج  ياـهبیکرت 

هلئـسم اب  بالقنا  زا  یهاتوک  هلـصاف  اب  هک  یبالقنا  ناـشاقن  دـنوش . یم  اـهنآ  ینطاـب  ياـه  هولج  رگناـیامن  یعون  هب  هتـشاد و  تاـعوضوم 
شیپ تمواقم  تداهـش  راثیا  داهج  نوچمه  یلک  یمیهافم  نایب  یلزغت و  ینایب  يوس  هب  مک  مک  دـنا  هدـش  وربور  گنج  مسا  هب  يدـیدج 

رگیدکی رانک  رد  ار  فلتخم  هنحص  نیدنچ  هک  ییاور  يدنب  بیکرت  کی  بلاق  رد  مسیلائر  ییارگدامن و  نانچمه  دوجو  نیا  اب  دور . یم 
مظاک یقداص  هللا  بیبح  یگنلپ  رـصان  نوچمه  ینادـنمرنه  دروخ . یم  مشچ  هب  تشاد  دوجو  بـالقنا  يادـتبا  ياـهراک  رد  دـناشن و  یم 

نیتسخن هتـسه  بالقنا  يادتبا  رد  هک  يردـص  نیـسح  یلاع  لضفلاوبا  یبجر  یلعدـمحم  يدرجورـسخ  نیـسح  نایزوتاک  یـضترم  اپیلچ 
یلعدمحم يردنکسا  جریا  يزردوگ  یفطصم  هلمج  زا  يرگید  نادنمرنه  رانک  رد  دندوب  هداد  لکش  ار  بالقنا  ناشاقن  ناحارط و  هورگ 

هجوت اب  اپیلچ  مظاک  دنزادرپ . یم  دوخ  ياه  هاگدید  نایب  گنج و  زا  یشاقن  هب  يدسا  یـضترم  يرهاط  یلعمالغ  نایریزو  یلع  هاج  یقرت 
رب هوـالع  هک  دـنک  یم  قلخ  ار  ییاـه  یـشاقن  تسا  هدوب  يا  هناـخ  هوـهق  حرطم  ناـشاقن  زا  یکی  هک  دوـخ  ردـپ  ياـه  هزوـمآ  زا  هکنیا  هب 

ياـهراک زا  رورم  هب  یقداـص  هللا  بیبح  درب . یم  دوس  نیداـمن  رـصانع  زا  هدافتـسا  ییاور و  ياـه  بیکرت  زا  یبهذـم  ینید و  تاـعوضوم 
بالقنا اـب  ناـمز  مه  هک  ینادـنمرنه  زا  یخرب  نینچمه  دور . یم  هنارعاـش  ياـضف  کـی  يوس  هب  دوخ  زیمآزنط  دراوم  یخرب  رد  ییاـنک و 
کیرات نشخ و  هوجو  توافتم  یهاگن  اب  گنج  ناـمز  رد  دـنداد  همادا  دوخ  نیـشیپ  ياـهراک  هب  هدـشن و  زور  لـئاسم  اـب  ریگرد  نادـنچ 

لاب یناه  یمان  نیـسحمالغ  دـنراذگ . یم  شیامن  هب  ار  یتسینویـسرپسکا  حالطـصا  هب  ارگ و  نایب  یلاح  سح و  هدـش و  رکذـتم  ار  گنج 
يرنه ياضف  نآ  زا  لصاح  وج  ندرک  شکورف  گنج و  نتفای  نایاپ  اب  دنتـسه . نادـنمرنه  تسد  نیا  زا  نارگ  هشیـش  شوروک  صاخلا و 
ناونع هب  ار  ییارگدـیرجت  هک  ینادـنمرنه  دور . یم  یبرغ  ون و  ياـهرنه  تمـس  هب  شیارگ  بـالقنا و  زا  شیپ  دـنور  يوـس  هب  رگید  راـب 

. دنریگ یم  هلـصاف  دوخ  بالقنا  لیاوا  ياهراک  زا  دنروآ و  یم  رنه  هنوگ  نیا  يوس  هب  ور  دندرک  یم  یفرعم  درد  نودب  رنه  شزرادض و 
راب دنتـشادن  یبالقنا  لفاحم  رد  يدج  يروضح  دـندوب و  هتخادرپ  دوخ  نیـشیپ  ياهراک  هب  ههد  کی  نیا  لوط  رد  مه  يرگید  نادـنمرنه 

همادا يارب  هتـشذگ  دننام  هب  زین  بالقنا  نارود  نادنمرنه  زا  یخرب  هدش و  هتفرگ  رـس  زا  اه  هنالاسود  دنبای . یم  روضح  يارب  یلاجم  رگید 
ياه تنس  هب  تشگزاب  راتـساوخ  یعون  هب  هک  هدش  حرطم  نامز  نیا  رد  ینوگانوگ  تایرظن  اهدقن و  دنور . یم  اپورا  هب  دوخ  تالیـصحت 

یم حرطم  ار  یگنهرف  مجاهت  هلئـسم  نادنمرنه  یخرب  زین  داتفه  ههد  يادـتبا  رد  دـشاب . یم  اهنآ  رد  یلم  تیوه  يوجتـسج  ناریا و  يرنه 
رنه تسا .  نردـم  تارکفت  اب  کیمداکآ و  ياه  شزومآ  دـبای  یم  ناـیرج  يرنه  ياـه  هدکـشناد  رد  هک  هچنآ  دوجو  نیا  اـب  اـما  دـنزاس 
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هتفرگ یپ  ینوزفازور  دشر  اب  نآ  یهاگـشناد  هعـسوت  هتـشر و  نیا  ناوج  نادـنمرنه  شیازفا  نوچمه  ظاحل  یخرب  زا  گنج  دـعب  یـشاقن 
رد هک  تسا  یصولخ  تیمیمص و  دور  یم  تسد  زا  هک  هچنآ  اما  دوش ; یم  اپرب  هنیمز  نیا  رد  يددعتم  ياه  هراونشج  هاگشیامن و  هدش و 
رد هک  یتالـضعم  دور  یم  نایم  زا  نیتسخن  باهتلا  روشرپ و  ياضف  هک  یماگنه  رگید  ریبعت  هب  تشاد .  دوجو  اـه  شزرا  میهاـفم و  ناـیب 

هنالاسود يرازگرب  رد  یعـس  هکنآ  اب  اهلاس  نیا  رد  دزاس . یم  حرطم  دـیدج  یبلاـق  رد  ار  دوخ  رگید  راـب  دروخ  یم  مشچ  هب  زین  هتـشذگ 
رصاعم یـشاقن  نایرج  رد  يریثات  نادنچ  زین  اه  هراونـشج  نیا  اما  دش  اه  هاگـشیامن  تسد  نیا  زا  تمواقم و  رنه  يونعم  رنه  مالـسا  ناهج 

زا ار  گنج  بالقنا و  ياضف  هتشاذگ  یمسجت  ياهرنه  هصرع  هب  اپ  هزات  نامز  نیا  رد  هک  یناوج  نادنمرنه  وس  کی  زا  هک  ارچ  تشادن . 
نیـشیپ ياضف  رد  رگید  دـش  یم  هدرب  مان  بالقنا  ناشاقن  ناونع  هب  اهنآ  زا  هک  ینادـنمرنه  رگید  يوس  زا  دـندوب و  هدرکن  كرد  کـیدزن 

نارحب و زا  یناـسک  دـیوگ « :  یم  عوضوم  نیا  هب  هراـشا  اـب  دوخ  ياـهوگتفگ  زا  یکی  رد  يزردوـگ  یفطـصم  دـندرک . یمن  راـک  دوـخ 
دوخ راثآ  رد  اما  دننک  یم  تبحـص  یمالـسا  یناریا  تیوه  نتفای  زا  مالک  رد  اهنآ  دنرادن . نآ  هب  يداقتعا  هک  دننار  یم  نخـس  یگتفـشآ 

اپیلچ و مظاک  بالقنا  يادـتبا  ياـهراک  هب  رگا  هنومن  يارب  يزردوگ 1373; 5 و6 )   « . ) دـنیامن یم  لمع  دوخ  تاراهظا  فالخ  ـالماک 
یم لیدبت  يدیرجت  ییاه  یـشاقن  هب  وا  نیدامن  یعوضوم و  ياهراک  میزادـنایب  یهاگن  تسا  هدرک  هئارا  ههد 1380  رد  هک  ییاه  یشاقن 

گنج و زا  رثات  هب  نانچمه  یخرب  یبالقنا  ناشاقن  نایم  رد  هتبلا  درک . وجتـسج  ناوت  یم  زین  بالقنا  زا  شیپ  رد  ار  شیاـه  هنومن  هک  دوش 
يدومحم و مرکا  یگنلپ  رصان  يرون  نیـسح  یقداص  هللا  بیبح  هب  ناوت  یم  اهنآ  نایم  زا  هک  دنتخادرپ  يراثآ  قلخ  هب  دوخ  نیـشیپ  ياضف 

ياضف هعماج و  تیعـضو  رییغت  اب  هک  ارچ  دوب  ینیب  شیپ  لباق  الماک  بالقنا  نادـنمرنه  راـک  رد  هیور  رییغت  نیا  درک . هراـشا  یخیـش  یلع 
نیا اما  دـنتخادرپ . یم  دـیدج  يراثآ  قلخ  هب  دـندوب  هدـش  وسمه  هعماج  اب  ادـتبا  رد  هک  نانچمه  زین  نادـنمرنه  تسیاب  یم  نآ  رب  مکاـح 

يادتبا رد  هک  دندروآ  ییاضف  يوس  هب  ور  اهنآ  رتشیب  دنتـشادن و  نتفگ  يارب  ینادـنچ  فرح  دـیدج  ياضف  نیا  اب  دروخرب  رد  نادـنمرنه 
نیوانع یحطـس و  ياه  هیال  اهنت  تخادرپ  یم  اه  شزرا  نایب  هب  هک  دـهعتم  یموهفم و  ياـضف  نآ  زا  دـندومن ;و  یم  یفن  ار  نآ  بـالقنا 

هک دش  حرطم  ایند  رـصاعم  رنه  رد  يدیدج  ياه  شیارگ  درکیور و  میهافم  اهلاس  نیا  یط  رد  نینچمه  دنام . یقاب  يدعب  لسن  يارب  اهنآ 
هصرع رد  يریگمشچ  ياه  تیقفوم  هب  ناریا  زا  يرایسب  نادنمرنه  دیدج  ياهلاس  نیا  رد  دوب . یناریا  نادنمرنه  يارب  دیدج  یـشلاچ  دوخ 

ياهتیقالخ شالت و  ساـسا  رب  دـشاب  قفوم  يرنه  ناـیرج  کـی  هب  طوبرم  اهتفرـشیپ  نیا  هکنآ  زا  شیب  اـما  دـنا  هتفاـی  تسد  یناـهج  ياـه 
رایـسب بالقنا  ناـمز  رد  هک  ییاـهرنه  زا  یکی  بـالقنا  ییوجون و  ریـسم  رد  یمـسجت  ياـهرنه  ریاـس  هب  یهاـگن   . * تسا هدوب  یـصخش 
یساکع نف  تسا .  یـساکع  رنه  تشاذگ  رـس  تشپ  ار  دوخ  نارود  نیرتهب  زا  یکی  دش  هراشا  مه  رتشیپ  هک  هنوگنامه  هدوب و  راذگریثات 

رابرد رد  یساکع  هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  یـشابساکع  دوش و ض  یم  ناریا  دراو  هاش  نیدلارـصان  هطـساو  هب  مهدزون و  هدس  هنایم  زا 
رد یمدرم  تکرح  نایرج و  زا  یـشان  ياضف  اما  دوش . یم  یفرعم  يدـج  روط  هب  هیئافـش  يداـه  طـسوت  اهدـعب و  ناـیرج  نیا  دزادرپ  یم 

یساکع دننک . هصرع  نیا  رد  راک  هب  عورش  دنتشادن  یـساکع  هقباس  هنوگ  چیه  هک  یناسک  زا  يرایـسب  هک  دوش  یم  بجوم  بالقنا  نامز 
تالوحت تبث  راک  هب  دشاب  هتـشاد  يا  هجوت  يرنه  يزاس  نایرج  هبنج  يرـصب و  هجو  هب  نادـنچ  هکنآ  یب  یـشاقن  نوچمه  نارود  نیا  رد 

ياه سکع  نیتسخن  هب  هراشا  اب  ییوگتفگ  رد  بالقنا  زا  سپ  یناریا  حرطم  ناساکع  زا  یکی  هداز  بوقعی  درفلآ  دـنزادرپ . یم  نامز  نآ 
متفرگ یم  دای  یـساکع  متـشاد  هزات  هسردم  کی  رد  راگنا  مدیرخ و  نیبرود  کی  متفر  تفرگ  جوا  تارهاظت  هک  یتقو  دیوگ :  یم  دوخ 
مدوخ ناهگان  تارهاظت . متفر  مدوخ  راب  کی  منک .  دای  دوب  ام  ساکع  هیاسمه  اهنت  هک  هراچیب  رغـصا  ياه  ییامنهار  تیامح و  زا  دیاب  و 

ار راک  نیا  الـصا  مدرک  ساسحا  دـعب  هاش .  رب  گرم  متفگ  یم  الثم  مدوب و  هدرب  الاب  ار  متـشم  هک  مدرک  ادـیپ  تارهاظت  رد  همه  طسو  ار 
يارب یساکع  راگنا  مهدب .  بوخ  تاعالطا  مدرم  هب  مرخب و  نیبرود  مورب  هک  تسا  نیا  نم  يارب  تارهاظت  لالخ  رد  افداصت  متسین .  دلب 
مدوب هدرک  مامت  یساکع  هتشر  رد  ار  ناتسریبد  راگنا  بالقنا  نایاپ  دوب . نداد  راعش  زا  رتهب  مهدب  مدرم  هب  متـساوخ  یم  هک  یماغیپ  اب  نم 

وزج زورما  اـه  سکع  نیا  زا  يرایـسب  دراد و  گـنج  نارود  رد  یلاـعف  روـضح  یـشاقن  دـننام  هب  زین  یـساکع  هداز 1386 . )  بوـقعی  « )
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هدوبن رادروخرب  نارود  نیا  رد  یبوخ  لابقا  زا  یساکع  یشاقن و  فالخرب  يزاس  همسجم  اما  دنوش . یم  بوسحم  ناریا  یخیرات  تارطاخ 
رارق يرهم  یب  دروم  بالقنا  زا  سپ  نارود  رد  يزاس  همـسجم  رنه  هزادـنا  هب  یمـسجت  ياـهرنه  تاـشیارگ  زا  مادـک  چـیه  دـیاش  تسا . 
هناخ یعون  هب  اه  هاگـشناد  یلیطعت  بالقنا و  زا  دعب  دندرک  یم  تیلاعف  يزاس  همـسجم  هنیمز  رد  هک  ینادنمرنه  زا  يرایـسب  دشاب . هتفرگن 

هک نارود  نیا  دندش . رگید  ياه  تیلاعف  هب  ندروآ  يور  هب  روبجم  یگدنز  نارذگ  يارب  یتح  رگید  یخرب  دنتفر . اوزنا  هب  هدـش و  نیـشن 
ياهرنه ددـجم  شزومآ  زاغآ  اه و  هاگـشناد  ندـش  زاب  زا  سپ  یتح  دـننک  یم  داـی  يزاـس  همـسجم  توکـس  نارود  ماـن  اـب  نآ  زا  یخرب 

زا ماهلا  اب  نادنمرنه  قارع  ناریا و  گنج  زاغآ  اب  دماجنا . یم  لوط  هب  لاس  هس  تدم  هب  یلیطعت  نیا  دبای و  یم  همادا  یقیسوم  یمـسجت و 
يرنه ياهراک  يارب  رتزاب  ياضف  داجیا  گنج و  مامتا  زا  سپ  هدـش و  لوغـشم  يزاـس  همـسجم  هنیمز  رد  رثا  قلخ  هب  گـنج  تاـعوضوم 

زا يرایـسب  بالقنا  زا  سپ  همـسجم  یمـسر  هاگـشیامن  نیتسخن  رازگرب  اب  دـنبای و  یم  دوجو  زاربا  تصرف  رگید  اـب  هصرع  نیا  نادـنمرنه 
نیدایم و رد  همسجم  بصن  تخاس و  هب  ینادنمرنه  بالقنا  زاغآ  زا  شیپ  دنوش . یم  جراخ  دوخ  هتساوخان  ياوزنا  زا  هتشر  نیا  نادنمرنه 

یمسجت ياهرنه  هنیمز  رد  ییارگون  شبنج  هک  یتاریثات  اب  یسمش  لهچ  یس و  ياه  ههد  رد  هکنیا  ات  دندوب  لوغشم  لیبق  نیا  زا  ییاهراک 
یم راک  هب  لوغشم  يرنه  نایرج  نیا  هب  ون  یهاگن  دیدج و  ياه  هدیا  اب  ینادنمرنه  دوبن ; هرهب  یب  نآ  زا  زین  يزاس  همسجم  هدرک و  داجیا 
هدش ناریا  یمسجت  هصرع  نادنمرنه  نیرت  هدش  هتخانش  زا  یکی  هب  لیدبت  هزورما  هک  تسا  ینادنمرنه  نیمه  زا  یکی  یلوانت  زیورپ  دنوش .

دوجو اب  دندش و  راک  لیصحت و  هب  لوغشم  هتشر  نیا  رد  يدایز  ناناوج  بالقنا  زا  سپ  همسجم  هاگشیامن  نیتسخن  ییاپرب  زا  سپ  تسا . 
دوجو اب  هک  یلکشم  اما  دننک . رارقرب  يزاس  همسجم  یلعف  نیشیپ و  ياه  نایرج  نایم  یلپ  دنتسناوت  نادنمرنه  نیا  نآ  هلاس  نیدنچ  فقوت 

 . تسا ناشراثآ  نابطاخم  دنمرنه و  نایم  مزال  طابترا  دوبن  تسا  هدنام  یقاب  زونه  روشک  رد  يزاس  همـسجم  ياه  هاگن  اهکبـس و  رد  عونت 
هک ددرگ  یم  بجوم  مزـال  یـشزومآ  تاـناکما  ندوـبن  مهارف  رهـش و  رد  يزاـس  همـسجم  راـثآ  هئارا  يارب  بساـنم  ییاـضف  داـجیا  مدـع 

یمسجت ياه  هتشر  رگید  زا  زین  کیفارگ  دنـشابن . راذگریثات  هعماج  ياضف  يرنه و  ياه  نایرج  رد  دیاب  هک  نانچنآ  هتـشر  نیا  نادنمرنه 
یـشخب هتبلا  هک  هدش  ام  ياهرنه  نیرت  بطاخم  رپ  زا  یکی  وزج  زورما  دوجو  نیا  اب  اما  درادن  ام  روشک  رد  يدایز  نادنچ  هقباس  هک  تسا 
صخاش نیرتشیب و  میا .  هدوب  دـهاش  رنه  نیا  رد  ار  يدایز  تارییغت  اـهلاس  نیا  رد  نینچمه  تسا و  نآ  ندوب  يدربراـک  هب  طوبرم  نآ  زا 

هب تسا  هدوب  هعماـج  زا  یـصاخ  هقبط  هب  صتخم  رتشیب  دریگ و  یم  تروص  تاـغیلبت  هزوح  رد  بـالقنا  زا  شیپ  یکیفارگ  ياـهراک  نیرت 
نامز رد  هک  یکیفارگ  ياهراک  ماـع .  يدربراـک و  رنه  کـی  اـت  تسا  هنارکفنـشور  رنه  کـی  رتشیب  نارود  نیا  رد  کـیفارگ  رگید  ریبعت 

. دـنک یم  زاب  تاعوبطم  رد  ار  دوخ  ياج  تاغیلبت  نیا  مک  مک  تسا و  تاـغیلبت  ینعی  دوخ  یلـصا  هزوح  رد  رتشیب  دوش  یم  ماـجنا  يولهپ 
هب زا  یکی  دـننک  یم  یحارط  رتاـئت  ياـهراک  ملیف و  هراونـشج  يارب  بیترت  هب  یقیقح  میهاربا  زیمم و  یـضترم  هـک  ییاـهرتسوپ  نـینچمه 

یضترم نوچمه  ینادنمرنه  هطساو  هب  یسمش  اه 40 و 50  ههد  رد  کیفارگ  تسا .  یـسمش  ههد 1340  یکیفارگ  راثآ  نیرت  یندـنامدای 
ربکا چولب  دیجم  ینامرهق  نیسح  کلک  نیرز  نیدلارون  جالح  زیورپ  اویش  دابق  ولشادغآ  نیدیآ  یلاقثم  دیشرف  یموصعم  رغصا  یلع  زیمم 

لاس رد  ناریا  کیفارگ  لاس  هاجنپ  هاگشیامن  رازگرب  دریگ و  یم  دوخ  هب  يدج  یلکش  رگید  دنمرنه  نیدنچ  نایزوتاک و  یـضترم  یعیفر 
ناـیامن یبوـخ  هب  رنه  نیا  یفیک  یمک و  دـشر  زین  بـالقنا  زا  سپ  اـما  تسا .  بـالقنا  زا  شیپ  رنه  نیا  ياهدادـیور  نیرت  مهم  زا   1355

هدش لیدبت  رنه  نیا  خیرات  زا  یـشخب  هب  زورما  بالقنا  گنج و  لئاسم  هب  تسیفارگ  نادنمرنه  هجوت  اه  لاس  یبالقنا و  ياهرتسوپ  تسا . 
هدهاشم کیفارگ  هنالاس  نیتسخن  اب  نامز  مه  لاس 1366 و  رد  ناوت  یم  ار  بالقنا  زا  دـعب  کیفارگ  ناحارط  ییامهدرگ  نیتسخن  تسا . 
يزادنا هار  بجوم  روشک  فلتخم  ياه  هاگـشناد  رد  هتـشر  نیا  سیردـت  روشک و  رد  نایرج  نیا  رت  يدـج  اب  دادـیور  نیا  زا  سپ  درک و 

هنایمرواخ رد  یمـسجت  یفنـص  داهن  نیرتگرزب  رـضاح  لاح  رد  نمجنا  نیا  هک  دوش  یم  لاس 1376  رد  کیفارگ  ناحارط  یفنـص  نمجنا 
هتشر نیا  ياهرازبا  يژولونکت و  دشر  هطساو  هب  هتشر  نیا  نادنمرنه  دایز  شالت  رب  هوالع  رنه  نیا  دشر  تارییغت و  زا  یـشخب  هتبلا  تسا . 

دربراک هک  تنرتنیا  دـننام  یعمج  طابترا  ياـه  هناـسر  شیازفا  اهذـغاک  تیفیک  اـه  هناـخپاچ  یفارگوتیل  دـننام  ییاـه  ثحب  تسا و  هدوب 
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ياهرنه هب  یهاگن  ثحب ;  هنیشیپ  عبانم :  تسا .  هدش  بالقنا  زا  سپ  هتشر  نیا  نوزفازور  دشر  بجوم  دنراد  دوخ  نورد  رد  ار  کیفارگ 
 : عـبنم  * رـصاعم 1387 گـنهرف  نارهت  کـیفارگ )  يزاـس  هرکیپ  یـشاقن   ) رنه فراـعملا  هریاد  نییور  زاـبکاپ  يوـلهپ  هرود  رد  یمـسجت 

رویرهش 1388 هبنشراهچ 9 و 11  یمالسا ، يروهمج  همانزور 

سدقم عافد  رد  نانز  شقن 

نانز یلو  تسا  هدش  هیکت  نانز  یساسحا  یفطاع و  ياه  هبنج  رب  رتشیب  خیرات  رد  هچ  رگا  نایبلاط  دمحمدیـس  سدقم  عافد  رد  نانز  شقن 
رد هک  دنداد  ناشن  نایناهج  هب  دنداتـسیا و  هناریلد  موب  زرم و  نیا  رویغ  ریلد و  ناگدنمزر  شود  هب  شود  سدـقم  عافد  هسامح  یط  رد  ام 

نانآ هک  دوب  هدش  ببـس  نهیم  مالـسا و  هب  قشع  دننک . یـشوپ  مشچ  دوخ  تاساسحا  فطاوع و  زا  دنرـضاح  شیوخ  هدیقع  نامرآ و  هار 
اروشاع و بتکم  زا  يوریپ  اب  یلیمحت  گنج  یط  رد  یناریا  نانز  دنشیدنیب . ماظن  تحلصم  هب  اهنت  دنربب و  رطاخ  زا  ار  ناشدوخ  هداوناخ و 

ياه تیلاعف  رد  نامروشک  ناوترپ  لاعف و  هاگآ ، نانز  نارود  نیا  رد  دندیرفآ . یندـشن  شومارف  ياه  هسامح  يربک  بنیز  نآ  ناسر  مایپ 
اهنا حرـش  هب  هک  دنتـشاد  تکرـش  هریغ  یناـبیتشپ و  تامدـخ  يرگدادـما ، دربـن ، ياـه  هنحـص  رد  تمواـقم  نوچمه  یناوارف  كرحترپ و 
ياه هنحـص  رد  یندشان ، فصو  تماهـش  تعاجـش و  اب  یمالـسا  میلاعت  زا  ماهلا  اب  یناریا  ناملـسم  نانز  ههبج : رد  روضح  . 1 میزادرپیم :
یقاب یتایلمع  هقطنم  رد  هک  دـندوب  یناـنز  هلمج  زا  رهـشمرخ  هاپـس  جیـسب و  نارهاوخ  دـنتفای . روضح  مزر  ياـه  نادـیم  رد  یتح  یفلتخم 
يارب اذـغ  خـبط  هیهت و  رگنـس ، ندـنک  مالـسا ، ناگدـنمزر  هب  نآ  ندـناسر  تاـمهم و  راـبنا  زا  تظاـفح  هلمج  زا  ییاـهراک  هب  دـندنام و 
کی دـنتفرگ . تراسا  هب  ار  یثعب  نارودزم  یتسد  بوچ  ای  یلاخ و  تسد  اب  هاگ  یناریا  عاجـش  رویغ و  نانز  دـندش . لوغـشم  ناگدـنمزر 
قاتا کی  رد  ار  ناـنآ  زا  يدادـعت  يرگید  ناـمرهق  تفگ و  تراـسا  هب  ار  یقارع  زابرـس  دـنچ  دوخ  یتسد  بوچ  اـب  يدرگنـسوس  نزریش 
طقف دندوب و  هدرب  دای  زا  ار  سرت  ییوگ  دندرک  تمواقم  هناریلد  يزرم  ياهرهش  رد  نانآ  داد . لیوحت  مالـسا  نزابرـس  هب  درک و  سوبحم 

تـسد اب  ار  ناشناتـسود  ناردارب و  ناردپ ، رهطم  داسجا  دندوب . رادروخرب  ییالاب  رایـسب  مواقم و  هیحور  زا  سب . دندیـشیدنا و  یم  قح  هب 
اهنآ دزاس ؛ لتخم  ار  نانآ  یگدنز  لومعم  لاور  دوب  هتسناون  اه  تبیصم  اه و  یتخـس  همه  مغریلع  گنج  دندرپس . یم  كاخ  هب  ناشدوخ 

یمانمگ نازاس  هسامح  نارود ، نآ  عاجـش  نانز  دـندوب . لوغـشم  یگدـنز  هنازور  يداـع و  تیلاـعف  راـک و  هب  یگنج  تلاـح  هب  هجوت  یب 
يامن مامت  هنییآ  نانآ  دندرک . یم  راختفا  ناشراکادف  نادنزرف  دوجو  هب  دنتخومآ و  یم  دوخ  نادنزرف  نادرم و  هب  ار  تعاجـش  هک  دـندوب 

ات هک  دندوب  هدیقع  نیا  رب  تشادـن و  یموهفم  ناشیا  يارب  نمـشد  زا  رارف  دـندوب ، تماهـش  تداهـش و  ياه  هروطـسا  يراکادـف و  راثیا و 
هدنز ار  مالسا  ردص  دهاجم  نانز  ياه  يراکادف  تادهاجم و  هرطاخ  یناریا  روشحلس  نانزریش  درک . نمـشد  هب  تشپ  دیابن  سفن  نیرخآ 
دیهش رسمه  روپنایئاباب ، همیهف  هموحرم  تالاح  رد  دنتشاد . تداهش  يوزرآ  دنتفر و  یم  شیپ  تداهش  يزابناج و  دحرـس  ات  نانآ  دندرک 

اب همیهف  دـندرک ، تلاـکو  تساوخرد  دـقع  هقیـص  نتخاـس  يراـج  يارب  همیهف  زا  ینیمخ  ماـما  یتقو  هک  دـنا  هتفگ  هدازقداـص ، اـضرمالغ 
طرش هب  : » تفگ ماما  هب  همیهف  یطرش ؟ هچ  دندیسرپ : بجعت  اب  نایفارطا  تسا ! طورشم  نم  تبثم  باوج  درک : ضرع  ماما  هب  اسر  یمالک 

هب ار  ینیمخ  ماما  هک  تسا  یبلط  تداهش  هیحور  نیمه  ترخآ ». رد  ام  تعافش  لوبق  ایند و  نیا  رد  ام  يود  ره  تداهش  يارب  امـش  ياعد 
همه هب  رـضاح  ام  فدـه  هار  رد  عطاق  هدارا  مزع و  اب  هک  منیب  یم  ار  مرتحم  ناوناب  تقو  ره  نم  : » دـیامرف یم  دزاس و  یم  نئمطم  يزوریپ 
مسق اه  مناخ  زا  یضعب  دیامرفیم ...« : زین  و  دوش ». یم  یهتنم  يزوریپ  هب  هار  نیا  هک  موش  یم  نئمطم  دنتسه ، تداهـش  هکلب  تمحز  روط 

زا ینابیتشپ  . 2 دـنوشب ». زوریپ  دـنربب و  ار  تداهـش  باوث  اهنآ  هک  منک  یم  اـعد  نم  میوشب  دیهـش  اـم  هک  دـینک  اـعد  امـش  هک  دـنهد  یم 
کی عافد  گنج و  زورب  ماگنه  یلو  تسا ، هدوب  زرابم  نادرم  زا  رتمک  رایسب  هدنمزر ، نانز  دادعت  خیرات  لوط  رد  دیدرت  نودب  ناگدنمزر 

جـییهت و دربن ، رد  یناـبیتشپ  تیاـمح و  هکلب  دوب ، دـهاوخن  يزوریپ  نماـض  اـهنت  دربن  هنحـص  هب  نادرم  مازعا  نمـشد  هلمح  ربارب  رد  تلم 
، اه یمخز  ياوادم  ناحورجم و  زا  يراتسرپ  هداوناخ ، مرگ  نوناک  ظفح  ناکدوک و  زا  تبقارم  ههبج ، رد  موادم  روضح  هب  نادرم  قیوشت 
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، لیکـشت یتح  ههبج و  تشپ  ياهرگنـس  ظفح  گنج ، رد  تکرـش  يارب  ناشیا  تغارف  نادرم و  ياـج  هب  هفیظو  ماـجنا  تیلوئـسم و  لوبق 
دنتسه یمهم  لماوع  هلمج  زا  دندرگ . یم  بوسحم  نانز  فیاظو  وزج  هک  يرگید  دراوم  يرایسب  تمواقم و  ياه  تضهن  هعسوت  هرادا و 
یمیظع شخب  هچ  رگا  سدقم ، عافد  لاس  تشه  نارود  رد  تشاد . دهاوخ  گنج  تشونرـس  ناگدـنمزر و  هیحور  رب  یمیقتـسم  ریثات  هک 

نیرت یلامش  زا  گنج  نادیم  تعسو  ظاحل  هب  اما  دیدرگ  یم  هنیزه  یتاکرادت  ياهزاین  عفر  اه و  ههبج  زیهجت  تهج  رد  روشک  دمآرد  زا 
فیریگرد تدـم  ندوب  ینـالوط  سراـف ، جـیلخ  نوـگلین  ياـهبآ  هنهپ  یماـمت  هوـالع  هب  نآ ، هطقن  نیرت  یبوـنج  اـت  یبرغ  ياـهزرم  هطقن 

ار ههبج  ینابیتشپ  ياه  هنیزه  مامت  تسا  هتسیاش  هک  نانچنآ  تسناوت  یمن  تلود  یلخاد ، داصتقا  بولطمان  تیعـضو  يداصتقا و  هراصحم 
ینابیتشپ رما  رد  یمدرم  ياهورین  هلخادم  نیاربانب  دیامن . لمحت  ار  ههبج  ینابیتشپ  رما  رد  یمدرم  ياهورین  هلخادم  نیاربانب  دـیامن . لمحت 

شقن ناشدوخ  نارهوش  نادنزرف و  صوصخ  هب  ناگدنمزر  قیوشت  بیغرت و  اب  خیرات  لوط  رد  نانز  دوب . یتایح  يرورض و  رایـسب  گنج 
نادیم یهار  هدوسآ  یلایخ  اب  تسین  شدوخ  نادنزرف  هناخ و  هرادا  نارگن  هدنمزر  یتقو  تسا  یهیدب  دـنا  هدرک  افیا  اهگنج  رد  ياهدـمع 

زا ار  يو  تسا  نکمم  دـهدب  جـنر  ار  وا  یلکـشم  ههبج  تشپ  هناـخ و  رد  رگا  یلو  دزادرپ  یم  داـهج  هب  هغدـغد  نودـب  دوـش و  یم  دربـن 
مزر تیفیک  رد  دناوت  یم  رما  نیا  هک  دنک  ادیپ  هجوت  ههبج  هقع  هب  وا  تینهذ  زا  یـشخب  مزر ، ماگنه  رد  ای  درادزاب  مزر  نادیم  هب  تمیزع 

نارهوش مازعا  زا  عنام  اهنت  هن  سدقم  عافد  نادیهـش  ناردام  صوصخ  هب  ناگدنمزر و  ناردام  نارـسمه و  دراذگب . یفنم  ریثات  ناگدنمزر 
نیرتهب دوخ  نارـسمه  بایغ  رد  نانآ  دنا . هدوب  اهنآ  يارب  نایبرم  ناروای و  نیرتهب  هکلب  دنا  هدشن  یتایلمع  قطانم  هب  ناشدوخ  نادـنزرف  و 

روشحلس و رادرس  هکنیا  دنا . هداد  شرورپ  ار  دیهش  هدنمزر و  نادنزرف  هدرک و  هرادا  ار  هناخ  لکش  نیرتابیز  هب  هدوب و  هداوناخ  تسرپرس 
نآ شیاـهورین  يارب  اـهراب  وا  دوخ  هدـش و  رکذ  نیعلاروح  يارب  هک  یتایـصوصخ  فاـصوا و  همه  اـب  یـسنورب  دیهـش  نوـچ  یتلیـضف  اـب 

دراد شراکادف  رسمه  تلزنم  ردق و  زا  ناشن  دنادیم ، رترب  نیعلاروح  دص  زا  ار  شیوخ  رـسمه  وا  یلو  تسا  هدش  روآدای  ار  تایـصوصخ 
نادنزرف زا  يرادهگن  تسا . هدرک  افیا  یساسا  شقن  شا  هلضاف  رسمه  دنمورب ، رادرس  نیا  تیـصخش  لماکت  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  و 

هدناسر ماجنا  هب  نسحا  وحن  هب  ار  ریطخ  هفیظو  نیا  نادیهش ، نارسمه  یلو  اسرف ، تقاط  تخس و  سب  تسا  يراک  نانآ  تیبرت  نادیهش و 
فصو دنزرف  هب  ردام  هقالع  قشع و  دنتسه . دمآرس  فلتخم  حوطس  رد  تاقبط  ریاس  هب  تبـسن  دهاش  نادنزرف  هزورما  هک  يا  هنوگ  هب  دنا 

ناشدوخ يرطف  لیامت  نیا  دنا  هدـش  تیبرت  يربک  بنیز  رهطا و  يارهز  يالاو  بتکم  رد  هک  نادیهـش  ناردام  لاح  نیع  رد  تسا  ریذـپان 
ءاضما ار  نانآ  همان  تداهـش  هدومن و  ههبج  یهار  ار  دوخ  نادـنزرف  قاـیتشا  رطاـخ و  بیط  اـب  دـندرک و  قح  ياـضر  تساوخ و  يادـف  ار 

هنیمز دنتـشاد و  یمهم  هدـمع و  شقن  نادـنزرف  هناـخ و  زا  یتسرپرـس  ناگدـنمزر و  قیوشت  بیغرت و  رد  هکنیا  رب  هوـالع  ناـنز  دـندومن .
، اهداتـس هب  یلام  ياه  کمک  رب  هوالع  دـنتفای و  یم  روضح  هنـالاعف  زین  یناـبیتشپ  ياهداتـس  رد  دـندرک  یم  مهارف  ار  ناگدـنمزر  روضح 

زرابم نانز  دنتخادرپ . یم  اه  ههبج  زاین  دروم  لیاسو  ندرک  هدامآ  يدنب و  هتـسب  راک  هب  دـندنام و  یم  اجنآ  رد  يزور  هنابـش  روطب  یهاگ 
هب کمک  يارب  اهنآ  زا  هک  ینامز  ره  رد  دـندوب و  هدرک  لدـبم  لـطاب  هیلع  قح  دربن  ياـه  ههبج  زا  یناـبیتشپ  هاـگیاپ  هب  ار  دـجاسم  یناریا 
عفر هب  اـهنت  اریز  دوـشب . نآ  عناـم  تسناوـت  یمن  زیچ  چـیه  هار  نیا  رد  دـندناسر و  یم  ار  دوـخ  هناـبلطواد  دـش  یم  تساوـخرد  اـه  ههبج 

ترـضح ناشدوخ  يادتقم  هوسا و  بتکم  رد  هک  روشک  نیا  راکادـف  ناوج و  نارتخد  دندیـشیدنا . یم  شیوخ  هدـنمزر  ناردارب  ياهزاین 
ماظن بالقنا و  يرای  هب  دـنداد و  رارق  رطخ  بیـسآ و  ضرعم  رد  ار  دوخ  مهم  ياه  نارحب  رد  هکنیا  رب  هوـالع  دـندوب  هتفاـی  شرورپ  ارهز 

ناگدنمزر نازابناج و  اب  دندش  رـضاح  يریذپان  فصو  يراکادف  راثیا و  اب  دنتفاتـش  روشحلـس  ناگدـنمزر  یمالـسا و  يروهمج  سدـقم 
هب ناوارف  قایتشا  اب  یلو  دننک  لمحت  دـیاب  ار  یناوارف  ياه  یتخـس  تاقـشم و  هقلع ، نیا  لوبق  اب  دنتـسناد  یم  هک  یلاح  رد  دـننک  جاودزا 
رب ینیرز  ياه  گرب  مه  دـندرک و  تیوقت  ار  مالـسا  ناگدـنمزر  هیحور  مه  هنارگراثیا  لمع  نیا  اب  نانآ  دـنداد . نت  نارگراثیا  اب  جاودزا 

ناحورجم تمدخ  رد  باهذ  لپرس  ناتسرامیب  رد  هک  تسیراوگرزب  کشزپ  یناهیک ، رتکد  مناخ  دندوزفا . موب  زرم و  نیا  تیناسنا  خیرات 
ندرک يراج  زا  سپ  هکلب  دـنک ، جاودزا  نارهت )  ) شدوخ رهـش  رد  دـشن  رـضاح  یتح  ههبج  ياـه  هچب  هب  ندیـشخب  هیحور  يارب  وا  تسا 
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هدش نیئزت  یتمینغ  یگنج  تازیهجت  زا  ناشدقع  هرفـس  تخاساپرب و  یگنج  هقطنم  نامه  رد  ار  شجاودزا  مسارم  نارهت ، رد  دـقع  هغیص 
یندب يورین  لوا  هجرد  رد  تفرگ و  یم  ماجنا  نت  هب  نت  تروص  هب  رتشیب  اه  گنج  هک  هتشذگ  ياهرـصع  رد  ناحورجم  ياوادم  . 3 دوب .

زا يراتـسرپ  یگنج و  ناحورجم  ياوادـم  لیبق  زا  يدادـما  روما  هب  رتشیب  نانز  دوب و  نادرم  هدـهع  رب  گنج  عافد و  راک  دوب ، حرطم  رترب 
مالـسا ردص  ياه  گنج  خیرات  هعلاطم  اب  دـندوب . رتیوق  نادرم  زا  هنیمز  نیا  رد  يرابدرب  ربص و  تهج  هب  اهنآ  هک  ارچ  دـنتخادرپ  یم  اهنآ 

رد شردـپ  دـنداد  ربخ  ارهز  ترـضح  هب  : » تسا هدوب  ناـنز  هدـهع  رب  یگنج  ناـحورجم  زا  يراتـسرپ  گرزب  تیلوؤسم  هک  میباـی  یم  رد 
بآ و دزیخ ، یمرب  نانز  زا  يا  هتـسد  اب  تسا . تخاس  نینوخ  ار  شاهرهچ  هدیـسر و  وا  هرهچ  هب  یگنـس  تسا . هدید  بیـسآ  دحا  گنج 
ار ردـپ  تحارج  همطاف  دنتـسب و  یم  ار  اهنآ  ياه  مخز  دـنداد و  یم  بآ  ار  ناحورجم  نانز  دـنور . یم  هاـگمزر  هب  دراد ، یمرب  یندروخ 

تاحفـص دوش . عطق  نوخ  نایرج  ات  دهن  یم  مخز  رب  ار  نآ  رتسکاخ  دنازوس و  یم  ار  ییایروب  هراپ  دیآ  یمن  دنب  نوخ  داد ». یم  وشتـسش 
مالـسا ردص  نانز  هب  ادتقا  اب  زین  یمالـسا  ناریا  نانز  دشاب . یم  گنج  نادیم  رد  رگدادما  نانز  زا  يدایز  دوجو  هاوگ  مالـسا  خیرات  نیرز 

زکارم ریاس  اه و  ناتـسرامیب  سدـقم ، عاـفد  نارود  رد  دـندش . لوغـشم  تمدـخ  هب  سدـقم  هصرع  نیا  رد  یگنج ، طیارـش  نیرتتخـس  رد 
ياه هرود  ندـنارذگ  اب  هک  دوب  یبلطواد  نانز  یکـشزپ و  هفرح  رد  لغاش  نانز  ياـه  يرگراـثیا  يراکادـف و  دـهاش  یکـشزپ  یناـمرد و 

فلمع راکتبا  اب  اهنآ  دـندومن . یم  هنادنـسپادخ  تمدـخ  یگنج ، نامودـصم  ناحورجم و  هب  هزیگنا  قشع و  اـب  يرگدادـما  تدـم  هاـتوک 
نودـب دـندیزرو و  تردابم  يرگدادـما  راک  هب  هدز  گنج  قطانم  رد  نانآ  دـنتخاس  یم  لدـبم  ینامرد  زکارم  هب  ار  بساـنم  ياـه  ناـکم 

زور جـنپ  یـس و  رد  دـندرک . یم  اوادـم  ار  ناحورجم  دوب  هراپمخ  پوت و  هلولگ  جاـمآ  ریز  هظحل  ره  هک  ییاهرهـش  رد  یـسرت  هنوگچیه 
دندوب اسرفناج  تخس و  تیلاعف  نیا  لیـصا  راد  نادیم  عقاو  رد  نانآ  دش ، جراخ  نامز  ناکم و  هدودحم  زا  نانز ، شقن  رهـشمرخ  هسامح 
ماجنا دندوب  رداق  دوب و  زاین  يراک  ره  نانآ  دندیـشکیم . شود  هب  ار  ناحورجم  هب  یگدیـسر  يرگدادما و  نادرم  دادـعت  ندـش  مک  اب  هک 
يارب نموم  نانزریش  نآ  شالت  یعس و  مامت  ناتسرامیب . زا  ینابهگن  ات  هتفرگ  هناخزپشآ  رد  راک  يراتسرپ و  حورجم و  هیلخت  زا  دنداد  یم 

اهنآ دنداد . یم  هار  لد  هب  یـساره  ندش  هتـشک  زا  هن  دنتـشاد و  میب  تراسا  زا  هن  هار  نیا  رد  دوب و  ناگدـنمزر  هب  یناسر  کمک  دادـما و 
زا تسارح  ادخ و  ياضر  يارب  اهنت  ناشبلق  دندوب و  هدرک  شومارف  ار  زیچ  همه  یمالسا  ياه  نیمزرس  زا  عافد  یعرـش  فیلکت  يافیا  زجب 

فیعض يا  هثج  اب  یناوج  ناوفنع  رد  هک  میروخ  یمرب  ینانز  هب  هسامح  روشرپ و  ياه  هنحص  نیا  رد  دیپت . یم  هنیـس  رد  یمالـسا  بالقنا 
هلاس کی  تسیب و  ناوج  ارهز  دـندومن . یم  لمح  اه  ناتـسرامیب  هب  دندیـشک و  یم  شود  هب  ار  اه  یمخز  نمـشد ، ياه  هلولگ  ناراب  ریز 

هک دیدرگ  هجاوم  يدادما  تاناکما  دوبمک  اب  نانچ  وا  دوب . یگنج  ناحورجم  هب  کمک  شراک  بات  بترپ و  ياهزور  نآ  رد  هک  دوب  يا 
هک دـشاب  یم  دوجوم  سدـقم  عافد  نارود  رد  ناـنز  یناسردادـما  زا  یناوارف  دـهاوش  تسب . ساـبل  ياـه  هکت  اـب  ار  یحورجم  ياـه  مخز 

قطانم ياه  هاگنامرد  ییارحـص و  ياه  ناتـسرامیب  رد  تیلاـعف  تسا . موب  زرم و  نیا  رویغ  ناـنز  ریذـپان  یگتـسخ  هدارا  مزع و  زا  یکاـح 
زکارم نیا  رد  یمالـسا  ناریا  نانزریـش  هدرتـسگ  تیلاـعف  هنافـسأتم  یلو  دـشاب . یم  اـه  شـالت  نیا  زا  يا  هنومن  بوـنج  برغ و  یتاـیلمع 

، ناراتـسرپ زا  يدادعت  تارطاخ  یموصعم  ریمادیـس  ياقآ  هلمج  زا  تسا . هدـمآرد  ریرحت  هتـشر  هب  نانآ  زا  يدراوم  اهنت  هدـشن و  بوتکم 
باتک ود  نیا  رد  تسا . هدرک  يروآدرگ  گنج » نانز   » و روننیلاب »  » نیوانع تحت  باتک  ود  رد  ار  یتایلمع  قطانم  ناکـشزپ  نارگدادما و 
ریرحت هتشر  هب  یتایلمع  قطانم  رد  یمالسا  ناریا  رگراثیا  نانز  ياه  تقـشم  اه و  جنر  اه و  تماهـش  اه ، تداشر  اه ، يرگراثیا  زا  یکدنا 

ناملـسم نارهاوخ  یناسردادـما  شقن  دزاس . انـشآ  نامروشک  ناملـسم  نانز  شقن  جوا  هبار  ام  دـناوت  یم  اهنآ  هعلاـطم  هک  تسا  هدـمآرد 
نایب يارای  ار  ملق  هک  تسا  هدرتسگ  عیـسو و  ننچنآ  تیلاعف  نیا  قمع  تسا . هدش  کح  سدقم  عافد  خـیرات  رد  نادواج  يدنـس  نوچمه 

یناریا ناملـسم  نز  راثیا  يروالد  هوکـش و  زا  ار  ناگمه  دیـشک و  ریوصت  هب  ار  شالت  نیا  دـیاب  تسا  رودـقم  هک  ییاج  ات  اما  تسین . نآ 
تلزنم ردق و  مهـس و  ندومن  افیا  وحن  نیرتهب  هب  ار  شیوخ  شقن  یمالـسا  نوئـش  بادآ و  باجح ، تیاعر  نمـض  هک  ینانز  درک . هاگآ 
شیوخ تیلوئـسم  ماجنا  رب  هوالع  اریز  تسین ، دیهـش  هدـنمزر و  نادرم  زا  رتمک  نادیهـش  شرورپ  سدـقم و  عاـفد  رد  دـهاجم  ناـنز  نیا 
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راذـگناینب تاـمحز  نوـهرم  ار  شیوـخ  تیوـه  یباـیزاب  یناریا ، ناملـسم  نز  دـندرک . یم  تیوـقت  زین  ار  دربـن  هصرع  نادرم  ریلد  هیحور 
: دـنیامرف یم  هدروآ و  نایم  هب  نخـس  نانز  تبثم  ياه  شقن  زا  ررکم  روط  هب  ناـشیا  دـناد  یم  ینیمخ  ماـما  ترـضح  یمالـسا  يروهمج 

هنحص رد  دوخ  هناعاجـش  دنمـشزرا و  روضح  اب  هک  یمیظع  رـشق  نیا  رب  راختفا  ناریا ، مظعم  نانز  یمالـسا  تضهن  داب  زارفارـس  زوریپ و  »
هداـمآ تیلاـعف و  لاـح  رد  ههبج  تشپ  ههبج و  رد  نوـنکا  مـه  هدـناسر و  يزوریپ  هـب  ار  بـالقنا  مـیرک و  نآرق  یمالـسا و  نـهیم  عاـفد ،
نودـب دـنراد ، یـساسا  شقن  زین  رگید  مین  تیبرت  شرورپ و  رد  دـنهد و  یم  لیکـشت  ار  عامتجا  هرکیپ  زا  یمین  ناـنز  دنتـسه ». يراکادـف 

نانز یتایح  ساسح و  شقن  هب  هجوت  اب  تقیقح  رد  دیسر . دهاوخن  هعسوت  تفرشیپ و  جرادم  هب  يا  هعماج  چیه  میظع ، رشق  نیا  تکراشم 
یمالسا يروهمج  ماظن  سدقم  رترب و  فادها  دربشیپ  هب  ناوت  یم  هک  تساهنآ  ناوت  زا  يریگ  هرهب  اب  هعماج و  نوگانوگ  ياه  هنحص  رد 
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سدقم عافد  لاس  تشه  رد  نانز  روضح  ياه  هولج 

عاجـش و نانز  ناریا ، تلم  هنانامرهق  عافد  لاس  تشه  لوط  رد  هراشا : یلامک  انیم  سدـقم  عافد  لاـس  تشه  رد  ناـنز  روضح  ياـه  هولج 
ار ییاه  تعاجش  تشادن ؛ ار  نآ  ماجنا  راظتنا  سک  چیه  هک  دندز  ییاهراک  هب  تسد  نانآ  دنتخادرپ ، عافد  هب  نادرم  شوداشود  راکادف ،
نز هک  دندرک  تابثا  نارگید  هب  سپـس  دوخ و  هب  ادـتبا  گنج  نانز  درک . ریحتم  نمـشد  تسود و  زا  ار  ناگمه  هک  دـنداد  ناشن  دوخ  زا 

ات هک  ییاجنآ  زا  دشاب . یم  مالسا  رد  نز  هاگیاج  هاگیاپ و  فرعم  یلجت ، تروص  رد  هک  تسا  يرامش  یب  ياه  ییاناوت  بحاص  ناملسم 
نیا رد  سدقم ، عافد  رد  نادرم  زا  نانز  شقن  هب  تبـسن  یکیکفت  اب  هدـیدرگن ، نییبت  تسا  هتـسیاب  هتـسیاش و  هک  نانچنآ  شقن  نیا  نونک 

روضح - 1 درک : هعلاطم  یسانشزاب و  ناوت  یم  دعب  دنچ  رد  ار  هرود  نیا  رد  نانز  روضح  ریثات  میزادرپ ؛ یم  عوضوم  نیا  هب  هاتوک  راتشون 
يزرم قطانم  رد  نارتخد  نانز و  زا  يدادـعت  گنج ، عورـش  اب  یناسر  دادـما  یماظن و  عافد  لکـش  هب  گنج  ياه  ههبج  رد  نانز  میقتـسم 
تشاد دوجو  اه  ههبج  رد  نانز  روضح  اب  ییاه  تفلاخم  نامز  نیا  رد  دنتخادرپ . عافد  هب  هتفرگ و  تسد  هب  هحلسا  روشک ، بونج  برغ و 
هـصرع نیا  هب  دورو  قح  نانز  دوب و  هنادرم  يرما  یماظن  عافد  صاخـشا ، نهذ  رد  دندوبن . نانآ  روضح  شریذپ  هب  رداق  دارفا  همه  زونه  و 
نمـشد اب  ییوس  زا  قح  نیا  تابثا  يارب  دـیاب  دنتـسناد  یم  دوخ  یعیبط  قح  ناسنا ، کی  ناونع  هب  ار  عافد  هک  ناوج  نارتخد  دنتـشادن . ار 

سرت لیالد  نیا  زا  یکی  تشاد ؛ یلیالد  ههبج  رد  نانز  میقتـسم  روضح  اب  تفلاخم  دندرک . یم  عناق  ار  ناتـسود  رگید  ییوس  زا  هزرابم و 
ات اه  یقارع  : » دـیوگ یم  نینچ  میرم  ياه  نیتوپ  باتک  رد  گنج ، زرابم  نانز  زا  يدـجما » میرم  . » دوب نمـشد  تسد  هب  ناـنز  تراـسا  زا 

ییولج رفن  رـس  يالاب  تشپ و  سک  ره  میتفر ؛ یم  الود  الود  اه  هچوک  يوت  دوب ؛ يدنب  رگنـس  هچوک  رـس  دـندوب ؛ هدیـسر  یناقلاط  يوک 
زا یکی  اه  هچوک  زا  یکی  يوت  میتفر . یم  رگنس  هب  رگنس  هچوک و  هب  هچوک  روط  نیمه  دننزب ؛ ار  وا  دنناوتن  اه  یقارع  ات  تسب  یم  رابگر 

يراک نومه  يارب  : » متفگ بقع ». درگرب  يدـموا ؟ اج  نیا  هچ  يارب  یهاوخ ؟ یم  هچ  اجنیا  رد  : » دز داد  دـید ، ارم  ات  مدـید . ار  نیلوئـسم 
، مراد هحلـسا  مگنجب ، مدـموا  بوخ ، : » متفگ ندـموا ». اجک  ات  اه  یقارع  ینیب  یمن  رگم  هدرکن ، مزال  : » تفگ نیدـموا ». امـش  هک  مدـموا 

نیا ارچ  : » دز داد  ناشرـس  تفر و  رذوبا  هورگ  ياـه  هچب  غارـس  مدرگ ». یمرب  مه  اـنومه  اـب  مدـموا ، رذوبا  هورگ  اـب  مدـموین . هک  دوخرس 
ار د ههبج  رد  نانز  میقتـسم  روضح  اـب  تفلاـخم  رگید  هباـشم  ياـه  هنومن  نشب »؟ ریـسا  نیـسرت  یمن  نیدروآ ؟ نوتدوخ  اـب  ور  اـهرهاوخ 

یم لقن  شردارب  مکحم  یلیس  زا  يا  هرطاخ   OPD  « غاب نارتخد   » باتک رد  ییامک » انیم   » مناخ تفای . ناوت  یم  هدـنمزر  نانز  تارطاخر 
هک ییاجنآ  ات  دندیگنج  دندنام و  ههبج  رد  تعاجش  اب  گنج  نارتخد  دیامن . جراخ  یگنج  رهـش  زا  ار  وا  رابجا ، هب  تشاد  دصق  هک  دنک 

يراتسرپ و هب  گنج  رارمتسا  همادا و  اب  نانز  نارتخد و  نیا  زا  يرایـسب  دندرک . دوخ  روضح  شریذپ  هب  راداو  ار  کیدزن  رود و  نایفارطا 
نانز روضح  دنتخادرپ . ناگدنمزر  هیحور  عیجـشت  تیوقت و  هب  اه  تحارج  ياوادم  رانک  رد  نانآ  دندش ؛ لوغـشم  نیحورجم  يرگدادـما 
رود هب  هک  ناوج  نارتخد  ندید  دوب . ناگدنمزر  یگتخیگنارب  رد  یمهم  لماع  یگنج  ياهرهش  طخ و  ياه  ناتسرامیب  اه و  هاگنامرد  رد 
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ناگدنمزر هیحور  دندوب ؛ لوغـشم  دادـما  راک  هب  هراپمخ  پوت و  راجفنا  نارابمب و  ریز  رد  تراسا  تیلولعم و  گرم ، زا  همهاو  سرت و  زا 
باتک رد  دندید . یم  نویدم  هدنمرش و  تعاجـش ، همه  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  ناگدنمز ، هک  ییاج  ات  درک  یم  تیوقت  ار  حورجم  هتـسخ و 

رارف مه  اهزابرـس  دـندش . یم  کیدزن  ژد »  » ناگداپ هب  دنتـشاد  اه  یقارع  : » میناوخ یم  نایرفعج  هبیبح  هتـشون  يرهـشمرخ  نانز  تارطاخ 
هک يرتم  تسیود  میروایب ؛ دجسم  هب  ار  ناگداپ  ياه  هحلـسا  میورب و  ژد »  » ناگداپ هب  ات  میدش  بلطواد  عماج  دجـسم  زا  ام  دندوب . هدرک 
رد نانز  روضح  - 2 دنتفر . ژد »  » ناگداپ هب  ناشدوخ  دندرک و  هدایپ  تناو  زا  ار  ام  اهدرم  اهزابرس و  زا  ات  دنچ  میتفر  یم  ناگداپ  تمس  هب 
هک نانآ  دنتشادن . ار  ههبج  هب  مازعا  ناکما  یعامتجا ، یگداوناخ و  تیعقوم  ظاحل  هب  نانز  زا  يرایـسب  گنج  یناسر  تامدخ  ینابیتشپ و 

سرادم دجاسم و  رد  یمدرم  شوجدوخ و  لکـش  هب  دوخ  ياهرهـش  رد  دندوب  ناگدنمزر  فص  رد  تمدخ  ههبج و  رد  روضح  دنموزرآ 
اه هتشون  اب  هارمه  هریغ  ینیریش و  لیجآ و  زا  ییاذغ  داوم  ياه  هتسب  لاسرا  دنداد . یم  ماجنا  ار  گنج  ینابیتشپ  ياه  تیلاعف  اه  هینیسح  و 

، نویزیولت ویدار و  قیرط  زا  اه  مایپ  لاسرا  اـه ، ههبج  زاـین  دروم  لـیاسو  كاـشوپ و  ساـبل و  لاـسرا  هدـننک ، مرگلد  اـبیز و  ياـه  هماـن  و 
اهنت يادها  لاح  رد  هک  ییاتـسور  نزریپ  کی  کمک  هنحـص  دوب . ههبج  تشپ  رد  نانز  شالت  لصاح  همه  یتیامح ، ياهراموت  نداتـسرف 

عونت و ههبج ، زا  نانز  ینابیتشپ  رد  تیمها  زئاح  هتکن  تشاذگ . شیامن  هب  ار  يرگراثیا  صالخا و  جوا  دوب ، ههبج  هب  غرم  مخت  ددع  دنچ 
ره هک  دوب  هنانز  راکتبا  تیقالخ و  یعون  تکرح ، نیا  سپ  رد  ییوگ  دشاب . یم  سدقم  عافد  ياه  لاس  رد  ینابیتشپ  تامدخ  ینوگانوگ 

، نانز سدـقم  عافد  لاس  تشه  رد  هداوناخ  ماکحتـسا  لـماع  ناـنز  - 3 تشاذـگ . یم  شیاـمن  هب  ار  دوخ  زا  دـیدج  اـبیز و  يدوـمن  زور 
رب هداوناخ  ظفح  تیلوئسم  المع  ههبج  هب  نادرم  زا  يرایـسب  مازعا  اب  گنج  ياه  لاس  رد  دندوب . ههبج  هب  مازعا  رد  نادرم  یلـصا  ناقوشم 
نآ رد  گنج و  ثداوح  رادوریگ  رد  نادـنزرف ، تیبرت  تینما و  ظـفح  هداوناـخ و  يرورـض  جاـتحیام  نیماـت  دـش . هتـشاذگ  ناـنز  هدـهع 

، نمشد ناراب  کشوم  ییاوه و  تالمح  زا  یشان  بارطضا  تشحو و  دوب . اسرف  تقاط  راوشد و  رایسب  يداع ، ریغ  هداعلا و  قوف  تیعـضو 
نآ اب  نانز  هک  دوب  یتالکشم  هلمج  زا  يرورض  یساسا و  ياهالاک  دوبمک  رورت ، ياه  لاس  نماان  وج  ههبج ، رد  نارسمه  لاح  زا  ینارگن 

مالـس و اب  هتخادرپ و  دوخ  نادـنزرف  نارـسمه و  هیحور  تیوقت  هب  يرابدرب  ربص و  اب  تالکـشم ، نیا  اب  هلباقم  نمـض  نانز  دـندوب . وربور 
رد ناگدنمزر  هوکـش  اب  ياه  هقردب  هرطاخ  دندرک . یم  هناور  اه  ههبج  يوس  هب  ار  ناگدـنمزر  دـنخبل ، کشا و  هلهله و  نایم  رد  تاولص 

تـشه یندشن  شومارف  راگدنام و  تارطاخ  زا  تسا ؛ یلم  یعامتجا و  يرونام  دوخ  عون  رد  هک  دنپـسا  بالگ و  رطع و  شوخ  يوب  نایم 
راثیا و تیاور  يدیهـش ، دنچ  ياه  هداوناخ  صخالاب  ادهـش  ياه  هداوناخ  یگدنز  یـسررب  اتـسار  نیمه  رد  دـشاب . یم  سدـقم  عافد  لاس 
اب ناـنآ  هک  دـندرک  تیبرت  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  ناـناوج  اـما  دنتـشادن  میقتـسم  روضح  ههبج  رد  دوخ  دـنچ  ره  هک  تسا  یناـنز  يراکادـف 

، ناگدـنمزر يزوریپ  اه و  ههبج  زا  تیامح  رد  نانز  نیا  شقن  یگرزب  تمظع و  كرد  دـندیگنج . یم  هتفر و  اه  ههبج  هب  هدامآ  هزیگنا و 
دوخ زا  هب  رـضاح  هک  درب  یم  ییوس  هب  ار  نانآ  یهاوخ ، نامرآ  ییارگ و  فیلکت  رد  دیهـش  ناردام  نامیا  هشیدنا و  تسین . يا  هداس  راک 
دوخ یگدنز  هیامرس  نیرت  یلصا  روشک ، تاجن  يارب  دنداتسیا و  دوخ  ینورد  ياه  هتـساوخ  يردام و  رهم  لباقم  رد  دندش و  یگتـشذگ 

تسا یناوج  نارسمه  یگتشذگ  دوخ  زا  راثیا و  زا  راشرس  مه  رویغ  ناگدنمزر  دیهـش و  ناهدنامرف  نارادرـس و  یگدنز  دندرک . هیده  ار 
نارـسمه رادید  ترـسح  رد  هراومه  كرتشم  یگدنز  زاغآ  زا  نانآ  دـنداد . حـیجرت  دوخ  هداوناخ  هناخ و  رب  ار  یلم  تینما  شیاسآ و  هک 

هاگ چیه  اما  دـندنارذگ  یم  ناوج  نارـسمه  نداد  تسد  زا  بارطـضا  سرت و  اب  ار  دوخ  تانآ  تاظحل و  دـندرک . یم  يرامـشزور  دوخ 
ار دوخ  نارسمه  نابرهم ، یناتسد  هداشگ و  ياهرهچ  اب  تامیالمان ، همه  دوجو  اب  دندروآ . یمن  نابز  رب  ار  ورن » ههبج  هب   » كرابمان هلمج 
: دنک یم  لقن  تمه »  » دیهش رادرس  رـسمه  دندیـشک . یم  شود  رب  ییاهنت  هب  ار  هدنام  اج  هب  تالکـشم  دندرک و  یم  هناور  ههبج  يوس  هب 

ددرگرب ملاس  وا  هکنیا  تین  هب  تفرگ ، یمن  مارآ  ملد  مدوب ، ضیرم  تخـس  نم  تفر . بونج  هب  یتاـیلمع  يارب  یجاـح  هک  دوب  ناتـسمز  »
یهجوت یب  باسح  هب  چیه  ار  شندـمآ  هناخ  مک  : » دـیوگ یم  نینچ  شا  یگدـنز  هراب  رد  یقیاقد »  » دیهـش رـسمه  متفرگ ». هزور  زور  هس 
یگدـنز بوخ  ات  دوب  نم  رانک  رد  وا  دراذـگ . یم  مک  یگدـنز  رد  میوگب  هک  متـسناد  یم  یفاـصنا  یب  متـشاذگ . یمن  هچب  نز و  هب  شا 
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هداس تعانق و  اب  ناگدنمزر  نارـسمه  منک ». یم  یگدنز  فیرـش  یفده  يارب  هک  متـشاد  ار  ساسحا  نیا  وا  اب  دهدب . دای  نم  هب  ار  ندرک 
عوضوم دنتـشاد . ییازـسب  مهـس  نانآ  داهج  باوث  رد  دندرک و  یم  هدامآ  دربن  يارب  ار  نانآ  ناشنارـسمه ، اب  یلدمه  یهارمه و  یتسیز و 

اب زین  كدـنا  نیمه  هدـش و  هتخادرپ  نآ  زا  یکدـنا  هب  نوـنک  اـت  هک  تسا  یتواـفتم  داـعبا  ياراد  سدـقم  عاـفد  رد  ناـنز  روـضح  شقن و 
زورما دنتسکش ، یمن  اه  لاس  زا  سپ  ار  توکس  رهم  نیرفآ ، شقن  نانز  رگا  تفرگ . رارق  یسررب  دروم  گنج  زا  سپ  هلاس  دنچ  يریخات 

دیاب تسایرد . زا  يا  هرطق  هدـش ، ماجنا  هچنآ  ربارب  رد  دـش  هتفگ  هچنآ  هک  تسناد  دـیاب  اـما  میدوب . گـنج  زا  هنادرم  تیاور  دـهاش  اـهنت 
یلم ینید  تکرح  نیا  يایاوز  داعبا و  لیلحت  یسررب و  هب  هتـشذگ  زا  شیب  درمـش و  منتغم  ار  اه  تصرف  درک و  ساسحا  ار  نامز  تشذگ 

ص 19 رهم 1387 ، هبنشکی 28  تلاسر ، همانزور  عبنم :  زور * . نآ  دیما  هب  تخادرپ . یخیرات  و 

نمشد لزلزت  زاغآ  هطقن  رهشمرخ ؛ حتف 

کی زا  شیب  زا  سپ  رهشمرخ  حتف  يدازآ و  هسامح  درگلاس  دادرخ  موس  زور  رفيداجس  اضریلع  نمشد  لزلزت  زاغآ  هطقن  رهـشمرخ ؛ حتف 
تمواقم و راثیا ، يرادیاپ ، يایوگ  خیرات  هکلب  تسین ، رهش  کی  اهنت  ناریا  تلم  يارب  رهـشمرخ  تسا . نایثعب  تسد  هب  لاغـشا  مین  لاس و 

دروم ییاوه و 24  زواـجت  دروم   221 ینیمز ، زواـجت  دروم  اب 563  یماظن  یـسایس و  تادـیهمت  زا  سپ  قارع  تسا . بـالقنا  یگنادواـج 
يورین هلمح  زا  دیلقت  هب  ار  نارهت  یللملانیب  هاگدورف  گیم 23  دنورف  هس  اب  رویرهش 59  رهظزادعب 31  تعاس 14:15  رد  ییایرد ، زواجت 

ار دوخ  يرگزواجت  هنابلطهعسوت و  يوخ  بیترت  نیا  هب  داد و  رارق  زواجت  دروم  رصم )  ) بارعا هیلع  هزور  شش  گنج  رد  لییارسا  ییاوه 
هژیو قاتا  رد  اـت  دـمآ  شترا  یهدـنامرف  زکرم  هب  زور  نیا  رد  مادـص  دـش . زاـغآ  ًامـسر  ناریا  هیلع  قارع  یلیمحت  گـنج  درک و  راکـشآ 

هب یگنـشف  راون  تشاد و  رـس  رب  یگنر  زمرق  هیفچ  هک  یلاح  رد  وا  دریگ . رارق  ناریا  اب  گنج  زور  نیلوا  ناـیرج  رد  کـیدزن  زا  تاـیلمع 
وا هب  هدمآ و  مادص  لابقتسا  هب  قارع  عافد  ریزو  هللاریخ ، ناندع  لارنژ  دوشیم . تایلمع  تیاده  یلـصا  قاتا  دراو  دوب ، هتـسب  شرمک  رود 

ار ناریا  رمک  رگید  تعاس  مین  : » دـیوگیم وا  هب  خـساپ  رد  مادـص  دـندمآرد ». زاورپ  هب  لبق  هقیقد  تسیب  ام  ناناوج  مرورـس ! : » دـیوگیم
اههراپمخ و شتآ  زا  یهوبنا  تفرگ . رارق  قارع  شترا  نیگنس  شتآ  ریز  رهشمرخ  لاس 59  هام  رویرهش  رهظزادعب 31  تسکش ». دنهاوخ 

یلوط دشیمن . عطق  ياهظحل  راجفنا  يادص  تخوسیم و  شتآ  رد  رهش  ناریح . دندوب و  هدش  ریگلفاغ  همه  رهش ، يور  نمشد  ياهپوت 
مدرم دندوب . هدش  اههداج  اهنابایب و  هراوآ  ناگدروخلاس ، ناکدوک و  نانز و  نادیهش . ناحورجم و  هوبنا  زا  دش  رپ  ناتسرامیب  هک  دیشکن 

زور  34 . * دـنوش یهدـنامزاس  تمواقم  يارب  ات  دـندروآ  اـههاگیاپ  رگید  و  تمواـقم ) داـمن  ) عماـج دجـسم  هب  يور  ناـناوج  صوصخ  هب 
، کنات هناخپوت ، زا  فرط  نآ  دـش . عورـش  زیرگ  گنج و  موجه ، ياهروحم  رد  تفرگ و  لکـش  تعرـس  هب  تمواقم  ياههورگ  تمواقم 

یپرآ دنچ  ازشتآ و  ياهيرطب  ژ3 ، کیما ، گنفت  دنچ  طقف  فرط  نیا  دربیم و  هرهب  یهرز  ياوق  نیگنس و  ياهلسلسم  زادناهراپمخ ،
رد ار  نمـشد  یلو  دناشک  تداهـش  ماک  هب  ار  رهـش  ناعفادم  زا  يرایـسب  هچ  رگا  تیعـضو  نیا  رد  شالت  تمواقم و  زور   34 تشاد . یج 

. داتفا نمـشد  تسد  هب  دش و  رهـشنینوخ  رهـشمرخ  هک  دنچ  ره  تشاذـگ . ماکان  ناتـسزوخ  عیرـس  لاغـشا  شفادـها و  هب  عیرـس  یبایتسد 
تسا يرهش  لاغـشا  زور  زور ، نیا  درک . هولج  زور  رد 34  هک  ياهسامح  دیمان ؛ رهـش  نینوخ  هسامح  نایاپ  زور  دـیاب  ار  نابآ 59  مراهچ 

یمالسا ناریا  هب  زواجت  شرتسگ  زا  ار  نمشد  دوخ  یهلا  فیلکت  يادا  اب  دندیشوک  يزورهنابش  شالت  دربن و  زور  یط 34  شناعفادم  هک 
موب زرم و  نیا  خیرات  رد  ار  گرزب  يراختفا  ًالوا  هک  دیرفآ  ییاهيزابناج  اهیگداتسیا و  اههسامح ، نکل  دش ، لاغشا  رهشمرخ  دنراد . زاب 

هب يدوخ  يودرا  يارب  ار  یـسفن  هب  دامتعا  تمواقم  نیا  ًاثلاث  دـنکن و  يریذـپرطخ  نیا  زا  شیب  نمـشد  دـش  ثعاـب  ًاـیناث  دـناسر ، تبث  هب 
كاـخ يزاـسدازآ  تاـیلمع  فادـها  . * دـش یمالـسا  نیمزرـس  زا  نمـشد  ندـنار  نوریب  يارب  ناگدـنمزر  هیاـمتسد  هـک  دروآ  ناـغمرا 

ریفوج و هزیوه ، رهشمرخ ، هیدیمح ، دننام : مهم  ياهرهش  کیژتارتسا و  قطانم  يریگ  سپزاب  نمشد و  لاغشا  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
نیرت مهم  نیرخآ و  دیشوکیم  رهـشمرخ  لاغـشا  موادت  اب  قارع  دوب . تایلمع  نیا  فادها  زا  یقارع  نیزواجتم  لاغـشا  زا  درون  هینیـسح و 
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رهـش نیا  يزاـسدازآ  ـالباقتم  دـنک . ظـفح  حلـص ، تارکاذـم  رد  فعـض  عضوم  زا  تکرـش  هب  ناریا  نتـشاداو  يارب  ار  دوـخ  راـشف  مرها 
تیب تایلمع  یـساسا  فدـه  دـشاب . گـنج  رد  شا  يرترب  تاـبثا  زواـجتم و  رب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هدارا  لـیمحت  داـمن  تسناوتیم 

هناخپوت درب  زا  زاوها  ندومن  جراخ  رهشمرخ و  يزاسدازآ  نمـشد ، یمزر  ناوت  شهاک  هرـصب ، دیدهت  نمـشد ، هیلع  مزر  موادت  سدقملا 
، گنج نایاپ  يارب  ناریا  طیارش  شریذپ  هب  قارع  ندومنراداو  مادص ، میژر  نداد  ناشن  تابث  یب  اب  هطبار  رد  یسایس  تاظحالم  هتبلا  دوب .

زین ناتسزوخ  زیخلصاح  قطانم  رد  يزرواشک  ياه  تیلاعف  يارب  هنیمز  داجیا  روشک و  لخاد  رد  یگنج  نیرجاهم  تالکشم  راشف  شهاک 
ماما ترضح  نامرف  هب  اوق  لک  یهدنامرف  ینیشناج  زا  ردص  ینب  لزع  زا  سپ  رهشمرخ  حتف  تایلمع  يریگلکش  . * تسا هدوب  هجوت  دروم 

اب هتفای و  روضح  مادـقا  يریگمیمـصت و  نوناک  رد  جیـسب  هاپـس و  قلخ ، نیدـهاجم  نامزاس  بوکرـس  و  ???? دادرخ   ?? رد  هر ) ) ینیمخ
كرتشم ياه  تایلمع  هلـسلس  هاگرارق ، داجیا  اب  دـندرک و  یحارط  ار  یماظن  ياه  تاـیلمع  زا  يدـیدج  رود  شترا ،  ناوت  زا  يدـنمهرهب 

نادابآ روحم  رد   ???? رهم  رد ?  ع »)  ) همئالا نماث   » تایلمع بیترت  نیدب  دش . زاغآ  یلاغـشا  قطانم  يزاس  دازآ  فدـه  اب  شترا  هاپس و 
اب نامز و  نداد  تسد  زا  نودب  يدوخ  ياهورین  تایلمع  نیا  زا  سپ  دش . ماجنا  لماک  تیقفوم  اب  رهش ، نیا  هرصاحم  نتـسکش  فده  اب  و 
رد يزوریپ  دـنداد . ماـجنا   ???? رذآ  رد ?  ناتـسب و  روـحم  رد  سدـقلا » قـیرط   » ماـن اـب  ار  مود  تاـیلمع  تازیهجت ، ورین و  ندرک  عـمج 
هب نمـشد  هب  هدش  دراو  كوش  زا  دنهد و  همادا  تایلمع  يارجا  هب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  هاپـس  شترا و  ناهدنامرف  ناتـسب  رهـش  يزاسدازآ 
ات تسب  راک  هب  دوخ  ياهرکـشل  اه و  پیت  شیازفا  يارب  يدایز  شالت  هاپـس  هام ،  یط ?  ور ،  نیا  زا  دـننک . يرادربهرهب  هتـسیاش  ياهنوگ 

زاغآ ار  يرگید  تایلمع   ???? هاـم  دنفـسا  رد  دـندش  ممـصم  ناهدـنامرف  دوش . ارجا  یحارط و  هتـشذگ  تاـیلمع  زا  رتگرزب  يدـعب  دربن 
نادابآ تایلمع  رارکت  تشحو  زا  یثعب  نمشد  دش . تایلمع  نامز  نداتفا  قیوعت  هب  بجوم  هبازچ »  » هب هلمح  قارع و  یتسدشیپ  اما  دننک ؛

شوش لوفزد و  برغ  رد  ناریا  ياوق  زکرمت  زا  عالطا  زا  سپ  درک و  زارد  یناهج  رابکتـسا  دوخ و  نادـحتم  يوس  هب  زاین  تسد  ناتـسب  و 
عوقو زا  ناتـسب  يریگ  سپزاب  رب  هوـالع  هدوشگ و  ناریا  ياوق  لـباقم  ار  يدـیدج  لاـعف  ههبج  درک  شـالت  اـکیرمآ  ياـههراوهام  طـسوت 

تیامح اب  ار  ینیگنـس  هلمح  هبازچ  هگنت  هقطنم  رد   ???? نمهب   ?? هخروم  رد  ماجنارـس  مادـص  دـیامن . يریگولج  نیبملا  حـتف  تاـیلمع 
يورین هناناج  تمواقم  اب  نمـشد  یثعب ، ياـهورین  هیلوا  يورـشیپ  مغریلع  اـما  درک ، زاـغآ  هناـخپوت  نیگنـس  شتآ  ییاوه و  يورین  دـیدش 
هـسامح یناشفناج  اب  تیقفوم  یکدـنا  زا  سپ  یثعب  مادـص  هناـخپوت  ییاوه و  یپ  رد  یپ  تـالمح  دـیدرگ و  هجاوم  جیـسب  هاپـس و  ینیمز 

ای  » زمر اـب  ???? دنفـسا  لوا  رد  ناـیقتم » يـالوم   » تاـیلمع اـهتیقفوم  نیا  لاـبند  هب  دـنام . میقع  راـب  نیدـنچ  يارب  هبازچ  هگنت  ناـنیرفآ 
و نیبـملا )  حـتف  تاـیلمع  زا  يریگوـلج  يارب  قارع (  تاـکرحت  ندرک  یثـنخ  نمـشد و  ياـهورین  مادـهنا  فدـه  اـب  و  ینکردا » (ع ) یلع
، دوب هدـش  نمـشد  داسجا  زا  ولمم  هبازچ  هگنت  هک  یلاـح  رد  ریظن  مک  تخـس و  دربن  زور   ?? زا  سپ  دـش و  زاـغآ  ناتـسب  ظـفح  نینچمه 
زا پیت  ، ?? تایلمع  نیا  رد  دـندش . ینیـشن  بقع  هب  روبجم  تسکـش  نیا  رثا  رب  نمـشد  ياهورین  دـش و  لـیمحت  قارع  هب  یخلت  تسکش 

تراسا هب  رفن   ??? دـندش و  یمخز  هتـشک و  نت   ???? مدـهنم و  لـماک  روط  هب  نادرگ   ?? دادعتـسا  هب  قارع  زواـجتم  شترا  ياـهورین 
رد  ???? نیدرورف مود  دادماب  رد  نیبملا » حتف   » تایلمع هاپس ، شترا و  صلخم  ياهورین  شالت  اب  ماجنارس  دندمآ . رد  مالـسا  ناگدنمزر 

ندـیبوک مه  رد  اب  مالـسا  ناگدـنمزر  دـش و  زاغآ  (س ») ارهز ای   » زمر اب  هخرک ) دور  برغ  لوفزد و  شوش و  برغ  هقطنم   ) بونج ههبج 
نیع هیباقر ، نارلهد ، سابع ، تشد  لماش  هک  ار  یمالـسا  نهیم  كاخ  زا  عبرم  رتمولیک  ، ???? هزور  ?? یتایلمعرد  مادـص  یگنج  نیـشام 

درگلاب امیپاوه و  ?? مادـهنا  رب  هوـالع  هدرک و  دازآ  دوب ، ? و ? رادار یکـشوم و  ياـه  تیاـس  نینچمه  يزرم و  ياتـسور  اـههد  شوخ و 
. دندومن یمخز  هتـشک و  ریـسا ، ار  یثعب  رازه   ?? دـش و  هتفرگ  تمینغ  هب  وردوخ  ربرفن و  کنات و  ، ??? وردوخ  ربرفن و  کنات و  ??? و 
. دندیمان حوتفلا » حتف   » ار گرزب  هسامح  نیا  هر )  ) ینیمخ ماما  تفرگ و  ارف  ار  روشک  مامت  یماظن  گرزب  حـتف  نیا  زا  یـشان  روش  قوش و 
هب رهـشمرخ  يدازآ  نآ ،  دوب و  هدـنام  یقاب  ناریا  کیژتارتسا  قطانم  لماک  يزاس  دازآ  ات  رگید  ماگ  کـی  نیبملا ، حـتف  تاـیلمع  زا  سپ 
زا یکی  بیصن  ار  تیقفوم  تسناوتیم  هک  یلماع  اهنت  ور  نیا  زا  سدقملاتیب  تایلمع  یحارط  . * دوب یماظن  یسایس -  نزاوت  دامن  ناونع 
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رد قارع  شترا  ياوق  هکیلاح  رد  نیبملاحتف  تایلمع  مامتا  زا  سپ  هلصافالب  لیلد  نیمه  هب  دوب . تامادقا  رد  لمع  تعرس  دیامن ، نیفرط 
اوق دیدجت  يزاسزاب و  اب  ات  دش  هداد  روتسد  البرک  يزکرم  هاگرارق  رما  تحت  ياهناگی  یمامت  هب  دندشیم  تیوقت  رهـشمرخ  یموب  هقطنم 

زاوها و یبرغ  بوـنج  نوراـک و  دور  برغ  هقطنم  رد  سدـقملا » تیب   » تاـیلمع بیترت  نیدـب  دـنزادرپب . تاـیلمع  یحارط  ییاسانـش و  هب 
رد قارع  ناریا و  ياهفده  تیمها  تیساسح و  اما  دش . زاغآ   ???? تشهبیدرا   ?? رد  (ع ») بلاطیبا نب  یلع  ای   » زمر اب  رهـشمرخ  لامش 

راوشد رایسب  طیارـش  رد  هک  یلاحرد  مالـسا ، ناگدنمزر  تیاهن  رد  دشک و  ازارد  هب  زور   ?? تدم  هب  تایلمع  هک  دش  بجوم  هقطنم  نیا 
ناریا كاـخ  هب  قارع  زواـجت  زاـغآ  زا  هاـم   ?? زا  شیب  عقاو  رد  دـندرک . دازآ  ار  رهـشمرخ  رادـتقا ، جوا  رد  دـندیگنجیم ، ییاوـه  بآ و 

دایـص دبهپـس  دیهـش  یهدنامرف  هب  البرک  يزکرم  هاگرارق  تیاده  هاپـس و  شترا و  تکراشم  اب  سدقملا » تیب  تایلمع   » هک تشذگیمن 
سدق و رـصن ، حـتف ، هاگرارق  راهچ  یهارمه  و  هاپـس ) لک  تقو  هدـنامرف  ) ییاضر نسحم  و  شترا ) ینیمز  يورین  تقو  هدـنامرف   ) يزاریش
، دش ارجا  هلحرم  رد ?  هک  رهشمرخ  يزاسدازآ  تایلمع  رد  تفرگ . ماجنا  تیقفوم  اب  عبرم  رتمولیک  ???? یگدرتسگ  هب  ياهقطنم  رد  رجف 
، يرمرادـناژ ياهورین  هوالع  هب  جیـسب  هاپـس و  زا  نادرگ  ، ?? شترا نادرگ   ?? زا  لکـشتم  نادرگ  ، ??? لماش هک  ناریا  حلـسم  ياهورین 

یسدنهم تاناکما  هناخپوت ، تاودا ، زا  یمین  هوالعب  نمشد  رکشل  ربارب ?  رد  دندوب ، یگدنزاس  داهج  ینابرهش و  یمالسا ، بالقنا  هتیمک 
، دـنورا نوراـک ، هناـخدور   ) هقطنم رد  دوجوم  یعیبط  ضراوع  کـمک  اـب  قارع  شترا  هکنیا  نمـض  دـنتفرگ ، رارق  قارع  شترا  یهرز  و 

نایماح قارع و  ثعب  میژر  مودعم  روهمج  سیئر  نیـسح ، مادص  تخادرپ . تایلمع  نیا  رد  دوخ  تیعقوم  زا  عافد  هب  هزیوهلاروه ) هخرک ،
سپ ار  نآ  اـهیناریا  هک  یتروـص  رد  »... دـندوب هدرک  مـالعا  دنتـسنادیم و  نـکمم  ریغ  ار  ناریا  طـسوت  رهـشمرخ  يریگسپزاـب  هـک  يو 

دننامه ار  رهشمرخ  زا  عافد  شنامرف ، تحت  ياهورین  هب  باطخ  تایلمع  زاغآ  رد  داد ». دنهاوخ  ناریا  هب  ار  هرـصب  دیلک  اه  یقارع  دنریگب ،
ره اب  ار  هدـنیآ  دربن  رد  يزوریپ  دـیاب  نیاربانب  دور ، یم  رامـش  هب  هرـصب  هاگ  هیکت  رهـشمرخ  تفگ ...«: هدـناوخ و  هرـصب  دادـغب و  زا  عافد 
هب تـشاد  ناوـت  رد  هـچ  ره  رهـشمرخ  ظـفح  يارب  قارع  تاـیلمع ، نـیا  رد  دوـمن ». مدـهنم  ار  یناریا  ياـهورین  دروآ و  تـسد  هـب  یتـمیق 

ار قرب  ياهلکد  یتح  نهآ و  ریت  وردوخ ، ریظن  یعناوم  زا  رتمولیک  کی  داعبا  رد  ار  رهـشمرخ  زاوها - هداج  برغ  هک  نادنچ  تفرگراک ،
راـثیا تدـهاجم و  اـب  ماجنارـس  اـما  دوـمن ، نکمم  ریغ  ار  اـهورین  دربیله  ناـکما  هقطنم  نیا  رد  يراذـگنیم  اـب  درک و  رپ  دوـمع  روـط  هب 
ینیشن بقع  هب  راچان  ناریا ، هب  یسایس  دیدج  طیارـش  لیمحت  هب  دیما  یماظن و  يرترب  ظفح  رد  یناوتان  لیلد  هب  قارع  مالـسا ، ناگدنمزر 

 ? خیرات رد  نمشد  ربارب  رد  تمواقم  زور   ?? زا  سپ  هک  رهشمرخ » « ؛ بیترت نیدب  دش  دازآنوخ  رهش  رهـشنینوخ ؛ و  . * دش رهـشمرخ  زا 
قارع شترا  ياـهورین  دوجو  زا  لـماک  روـط  هب  دازآ و  تعاـس   ?? زا  رتـمک  رد  لاغـشا ، زور   ??? زا  سپ  دوـب ، هدرک  طوقـس   ?? ناـبآ 

هداج رون و  هخرک  - رهشمرخ - زاوها هداج  هچملش و  دیمح و  ناگداپ  هزیوه ، رهـشمرخ ، يزاسدازآ  نمـض  تایلمع  نیا  رد  دش . يزاسکاپ 
اهدص نیم و  رازه   ?? ربرفن و  کنات و   ??? مدـهنم و  وردوخ   ??? ربرفن و  کنات و  ، ??? درگلاب  امیپاوه ? ، اههد  هزیوه ،  - درگنـسوس

ياهورین تراـسا  هب  زین  رفن  رازه   ?? یمخز و  هتـشک و  یثعب  نارودزم  زا  رفن  رازه   ?? زا  شیب  دـش و  هتفرگ  تمینغ  هب  حالـس  وردوخ و 
ارجا دروم  هب  هقطنم  نیا  رد  ياهژیو  يدـنفادپ  ریبادـت  قارع  شترا  موـس  هاپـس  یهدـنامرف  نمـشد  تیعـضو  . * دـندمآ رد  یناریا  هدـنمزر 
لوط هب  نآ ، یقرش  علض  هک  یثلثم  دوب ، یضرف  یثلثم  تروص  هب  نیمز ، تیعقوم  هب  هجوت  اب  نمـشد  ياهورین  شیارآ  هوحن  دوب ؛ هتـشاذگ 

؛ تشاد رارق  زاوها  یبرغ  بونج  يرتـمولیک  رد 20  عقاو  ناحیلم ، يدابآ  ات  رهـشمرخ  زا  نوراک  هناـخدور  دادـتما  رد  رتمولیک  دودح 100 
میظعلاروه اـت  ناـسین  هناـخدور  هزیوه ، روک ، هخرک  هناـخدور  یبونج  هنارک  دادـتما  رد  ناـحیلم  زا  رتـمولیک  دودـح 60  نآ  یلامـش  علض 
يرمرادناژ هاگساپ  ات  میظعلاروه  اب  ناسین  هناخدور  یقالت  لحم  زا  روشک ؛ ود  يزرم  طخ  زین ، ثلثم  نیا  گرزب  علض  دوب و  هدش  هدیـشک 

لحاس میظعلاروه ، قرش  لماش  هک  ثلثم  یلامش  علض  رد  نمـشد  يدنفادپ  ریبدت  دوب  رتمولیک  لوط 150  هب  نیخ ، رهن  هنارک  رد  دودـح » »
داجیا دوب : نینچ  دش ، یم  دیمح  ناگداپ  ات  بونج  فرط  هب  ناحیلم و  يدابآ  یلاوح  رد  یعافد  طخ  همادا  هخرک و  ناسین و  ياههناخدور 

ياهطایتحا ینیبشیپ  هوبنا و  مکارتم و  شتآ  تردق  هیهت  یگتفرگ ، بآ  قطانم  میظعلاروه و  عناوم  زا  يرادرب  هرهب  هدرشف ، تاماکحتـسا 
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ریبدـت اساسا  ریفج . تشد  رد  یهرز  هزیناکم و 6  هدش 5  تیوقت  رکـشل  ود  مک  تسد  رارقتـسا  اب  یلامتحا ؛ ياههنخر  مادـهنا  يارب  يوق 
اریز دوب ، دهاوخ  رهشمرخ  زاوها -  هداج  زا  یناریا  ياهورین  مجاهت  یلصا  تمس  هک  دوب  رواب  نیا  رب  ینتبم  هقطنم  نیا  رد  نمشد  يدنفادپ 

رب هوالع  نمـشد  نیارباـنب ، دـشیم . هتخانـش  راـک  هار  نیرتهب  نئمطم ، هبقع  ناونع  هب  هداـج  نیا  دوجو  کیـسالک -  ياـهشور  هیاـپرب  - 
هب زاوها  کـیژتارتسا  هداـج  زاوها و  یبرغ  بونج  هقطنم  رد  عـقاو  ریفج  تشد  رد  یهرز ، هزیناکم و 6  هدش 5  تیوقت  رکشل  ود  رارقتـسا 
هک درک  هراشا  مهم  تیعقاو  نیا  هب  دـیاب  دوب . هدرک  داـجیا  یعیبط  عناوم  زا  يرادرب  هرهب  اـب  ار  يرایـسب  عضاوم  تاماکحتـسا و  رهـشمرخ ،

یلصا تمس  زا  نمشد  یهاگآان  هب  هجوت  اب  نوراک -  هناخدور  دادتما  رد  هقطنم ، یقرـش  علـض  رد  قارع  شترا  یهدنامرف  يدنفادپ  ریبدت 
ینیمات و کبس  ياه  ناگی  هب  اکتا  اب  هدروآ و  دوجو  هب  ار  یعضاوم  طاقن ، زا  یخرب  رد  اهنت  دوب و  فیعض  رایسب  يدوخ -  ياهورین  کت 

لحم هـس  رد  رارقتـسا  اـب  قارع  شترا  موـس  هاپـس  یهرز  رکـشل 3  دوب . هدرک  هدنـسب  كرحتمریغ  كرحتم و  ياـه  طاـیتحا  هب  یـششوپ ،
یبرغ لحاس  زا  نمـشد  یـششوپ  ینیمات و  ياهورین  هلـصاف  تشاد . هدـهع  هب  ار  عافد  هفیظو  رهـشمرخ ، زاوها -  هداج  برغ  رد  هناگادـج 
یبونج علض  رد  دننک . ریگ  لفاغ  ار  نمـشد  ياهورین  هناخدور ، زا  روبع  تایلمع  ریبدت  اب  يدوخ  ياهورین  هک  دش  ببـس  نوراک  هناخدور 

ات دوب  هتفرگ  شیارآ  رهشمرخ  یلاغـشا  رهـش  یلامـش  یقرـش و  تمـس  ود  رد  نادرگ  دادعتسا 17  هب  ییورین  اب  نمـشد  رهـشمرخ ) هقطنم  )
داجیا دـنک . راهم  ار  لامـش  تمـس  زا  رهـش  نیا  هب  دورو  اـی  رهـشمرخ و  لـخاد  هب  ياههبج  کـت  رد  هناـخدور  زا  روبع  تاـیلمع  هنوگره 

هب نت  دربن  يرهـش و  گنج  عوقو  تهج  بسانم  هنیمز  ندش  مهارف  زا  يریگولج  يارب  اه  نامتخاس  بیرخت  اب  رهـشمرخ  رد  تاماکحتـسا 
تایلمع زاغآ  زا  شیپ  ات  هقطنم  نیا  رد  قارع  شترا  موس  هاپس  دادعتسا  دوب . رهشمرخ  ظفح  روظنم  هب  نمشد  شالت  زا  يرگید  شخب  نت ،

ات زاوها  برغ  زا  هزیناـکم  رکـشل 5  هزیوه -  یلاغـشا  رهـش  ات  هخرک  هناـخدور  بونج  زا  یهرز  رکـشل 6  : - دوب نینچ  سدـقملا  تیب  یلا 
صوصخم ورین  پیت 33  زین  و  هدایپ ، رکشل 11  زا  48 و 44  ياه 22 ، پیت   ) رهشمرخ ات  دوبع  دیس  زا  هدایپ  رکشل 11  دوبع -  دیس  ياتسور 

، موس هاپـس  کیدزن  طایتحا  رد  ناگی  یهرز ، لقتسم 10  پیت   - رهشمرخ لامـش  رد  یهرز  رکشل 3  .( - دندوب رهـشمرخ  زا  تظافح  رومام 
قارع یماظن  یلام و  تیوقت  هب  هقطنم  برع  ياهروشک  ات  دـش  بجوم  سدـقملاتیب  تایلمع  تاـیلمع  جـیاتن   . * رقتـسم هرـصب  قرـش  رد 

نانخـس تایلمع  فلتخم  لحارم  رهـشمرخ و  يزاسدازآ  نایرج  رد  هناگیب  ياههناسر  رد  سدـقملاتیب  تایلمع  باتزاب  دـنزرو . تردابم 
نیا مامت  رب  نالطب  طخ  رهـشمرخ  حـتف  هک  دـش  هتفرگ  راـک  هب  ناریا  مدرم  هیحور  فیعـضت  يارب  رابکتـسا  ینکارپربخ  زا  یـضیقن  دـض و 

یتاکرادت مهم و  هداج  دیمح -  ناگداپ  هزیوه و  رهش  رهشمرخ ، يردنب  رهش  ندشدازآ  هدشدازآ -  تاسیسأت  قطانم و  . * دیـشک اههئطوت 
 - نمـشد شتآ  ریز  زا  یمالـسا  نهیم  بونج  زا  یعیـسو  شخب  ندش  جراخ  هزیوه -  درگنـسوس - هداج  رون -  هخرک  رهـشمرخ - زاوها -

هضبق اههد  وردوخ -  هاگتسد   500 ربرفن -  کنات و  هاگتسد   285 نمشد -  هدش  مدهنم  تازیهجت  يزرم -  هاگساپ  تشه  نیمأت  فرصت و 
دنورف ود  امیپاوه -  دنورف   40 تامهم -  رابنا  اههد  نیگنس -  کبس و  ياهحالس  رابریت و  عاونا  زا  يدایز  رادقم  نیگنس -  کبس و  پوت 

ددع 95000 تامهم -  رابنا  اههد  ربرفن -  کـنات و  هاگتـسد  105 میانغ -   * یـسدنهم تالآنیـشام  ردول و  هاگتـسد  نیدنچ  رتپوکیله - 
رزودلوبو و ردول  يدایز  دادـعت  يرتمیلیم -   106 پوت لماح  پیج  هاگتسد   30 نیگنس -  کبـس و  وردوخ  هاگتـسد  اهدص  نیم -  عاونا 

دادرخ هبنـشراهچ 1   ، www.ido.ir عـبنم :  * يدارفنا حالـس  هضبق  نارازه  يرتـمیلیم -  پوـت 130  هضبق   18 یسدنهم -  تالآنیـشام 
1387

یلیمحت گنج  تارمث  اه و  شزرا 

هنیمز نیرتمک  هک  تسویپ  عوقوب  يرـصع  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  مینادیم  همدقم  یناتـسدرا  نیـسح  یلیمحت  گنج  تارمث  اه و  شزرا 
نیمات ناشّمغ  ّمه و  اهناسنا ، رثکا  یطیحم ، نینچ  رد  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  ایند  راکـشآ  ناـهنپ و  رفک  اریز  دوبن . مهارف  نآ  روهظ  يارب  یتبثم 

رد هک  یمک  دادـعت  زجب  دنتـشاد ـ ، کسمت  نید  هب  هک  ییاهنآ  ناریا ، روشک  ناملـسم و  عماوج  رد  یتح  و  دوب ؛ يویند  یکاخ و  ياهزاین 
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دوخ یگدـنز  هب  ینید  حور  زا  غراف  دنتـسنادیم ـ  يواسم  مالـسا  تیمکاح  ییاپرب  يارب  شالت  اـب  ار  يرادـنید  هدوب و  هزراـبم  لوا  فص 
رد ار  نید  تسایـس  زا  نید  ییادخ  هب  ندوب  لئاق  مئاق و  مایق  هب  روما  حالـصا  نتـشاذگاو  هزرابم و  یفن  اب  رگید  یخرب  و  دـندوب ، لوغـشم 
قفا دش  بجوم  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  دوب ». ناشفلع  ناشمه  (، » (س ماما ترضح  ریبعت  هب  دندوب و  هداد  رارق  دوخ  يدام  يایند  تمدخ 

، تشاد لابند  هب  ار  یقیقح  موهفم  هب  بالقنا  هک  میظع  هثداح  نیا  دوش . هدوشگ  دـندوب  يرادـنید  دعتـسم  هک  ییاـهنآ  يوسارف  يدـیدج 
تدـش هب  ار  یللملانیب  ماـظن  نآ  یپ  رد  هناـیمرواخ و  هقطنم  موس ، ناـهج  دروآ و  دوجوب  مالـسا  ناـهج  ناریا و  هعماـج  رد  میظع  یلوحت 

هکلب مدرم ، ینامـسج  تالیامت  ءاضرا  هن  نآ  تیاـغ  هک  درک  يزیریپ  ار  یـسایس  ماـظن  یعون  دـیدج ، ییوگلا  هئارا  اـب  و  تخاـس . رثاـتم 
اب يوهام  ضراعت  لیلدـب  یتموکح  يوگلا  نیا  ءایبنا . فدـه  نامه  ینعی  دوب ؛ طسق  تلادـع و  يانبم  رب  ياهعماج  لیکـشت  اـهنآ و  یلاـعت 

، لح هار  نیرخآ  ناونع  هب  گنج  تیاهن ، رد  دش و  عقاو  نانآ  هبناج  همه  ضرعت  دروم  برغ ، یـسایس  رادمناسنا  یتسیناُما و  يژولوئدـیا 
رنه مامت  نید » ، » نآ رد  هک  دوب  ياهصرع  یلیمحت  گنج  تفرگ . رارق  راـک  روتـسد  رد  یمالـسا  يروهمج  ياـپون  ماـظن  ینوگنرـس  يارب 

اب طقف  هک  دش  هتخاس  ییاهمدآ  كاخ ، هب  هدیبسچ  ياهناسنا  زا  اریز  تفای . ققحت  یمالـسا  بالقنا  فدـه  تشاذـگ و  شیامن  هب  ار  دوخ 
هیدـه ساـمتلا  هیرگ و  اـب  هک  راـیتخا ، اـب  هن  ار  دوـخ  رـس و ...  اـپ و  تسد و  روـظنم ، نیا  يارب  دـنتفرگیم و  مارآ  ادـخ  ءاـقل  هـب  ندیـسر 

. دننک ادف  ار  دوخ  دوجو  همه  هرابکی  هب  ات  دنداتسیایم  نیم  فص  رد  دنتشادن  ار  ندش  ادف  یجیردت  لمحت  هک  رگید  یضعب  و  دندرکیم .
گنهرف قامعا  ات  یبرغو  ییاکیرمآ  گنهرف  يولهپ ، ةدرپسرـس  تموکح  ههد  دنچ  یط  هک  داتفا  قافتا  ياهعماج  رد  روهظون  هدـیدپ  نیا 

ناکلاس و نآ  ناگدزتریحو و  ناگدـنام  بقع  ام  دـنیامرفیم : هنیمز  نیا  رد  ماما  ترـضح  دوب . هتخاـس  هدولآ  ارنآ  هدرک و  ذوفن  هعماـج 
نانیبناهجو و نافوسلیف  نآ  نارادملق و  نارکفنشور و  نآ  ناسانـش و  مالـسا  نارکفتم و  نآ  ناجنـس و  هتکن  نالقاع و  نآ  نانیـشن و  هلچ 

یمومسم هعماج  زا  هک  دننکیم  لیلحت  ار  هلئـسم  نیا  لح و  ار  امعم  نیا  يرایعم  هچ  اب  همه  همه و  نآ  نابایناسنا و  ناسانـشهعماج و  نآ 
قـشاع اپ  رـس و  هللاتفرعم و  زا  راشرـس  ناناوج  وچمه  کی  دوب ... هدومن  مومـسم  ار  اـضف  یهاشمتـس  میژر  تنوفع  نآ  هشوگ  ره  رد  هک 

نآ زا  ياهولج  هب  لاسنهک  ناـکلاس  هلاـس و  داتـشه  ناریپ  هک  مالـسا  يارب  راـثن  ناـج  تداهـش و  يارب  بلطواد  دوجو  ماـمت  اـب  هللاءاـقل و 
نید فدـه  رگم  دـشیم ؟ یهتنم  نیا  زج  ياهجیتن  هب  دـیاب  یمالـسا  بالقنا  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  لاوس  نیا  نونکا  دزاسب ؟ دناهدیـسرن ،
دوخ راک  هنومن ، ياهناسنا  زا  قفوم  يوگلا  کی  داجیا  اب  یمالسا  بالقنا  نیاربانب  تسا ؟ هدوب  يرگید  زیچ  ییاهناسنا ، نینچ  نتخاس  زجب 

ياهـشزرا یخرب  راتـشون ، نیا  رد  تسا . هدنامن  یقاب  نانآ  هار  زج  یهار  زین  ناگدنام  بقع  يارب  سپ ، نیا  زا  تسا و  هدـناسر  نایاپ  هب  ار 
باـن مالـسا  ساـسارب  یمالـسا  يروـهمج  ماـظن  رارمتـسا  زین  تموـکح و  هعماـج و  ماکحتـسا  بجوـم  دـناوتیم  هک  گـنج  زا  هتـساخرب 

ياهنیمزرس رد  نانآ  لماوع  ربکتسم و  ياهتردق  رود ، ياهلاس  رد  یبالقنا  مالـسا  رولبت  . * دریگیم رارق  هقادم  دروم  دنوش  (ص ) يدمحم
یفرعم هعماج  تموکح و  هب  هجوتیب  زراـبمریغ و  بهذـم  کـی  ناونع  هب  ارنآ  هدرک  فیرحت  ار  مالـسا  یقیقح  هرهچ  دنتـسناوت  یمالـسا 

نیرتهتـسجرب دوب . یمالک  يرظن و  لئاسم  یخرب  يدرف و  یقوقح  لئاسم  قالخا ، ياهلاسر ، ماـکحا  لـماش  مالـسا  ناـنیا ، رظن  زا  دـنیامن .
دندرکیم راکنا  ار  مالسا  یتموکح  دُعب  اهنت  هن  جع ) ) نامز ماما  هب  کسمت  اب  هک  دندوب  ینایرج  صاخـشا و  کبـس ، نیا  هب  يرکف  بتکم 

ملاظ و ياهتموکح  هب  نداد  نت  ددرگیم  ترضح  نآ  روهظ  رد  عیرست  بجوم  نانآ  طسوت  ءاشحف  ملظ و  دایدزا  هک  لالدتسا  نیا  اب  هکلب 
ياهههد رد  هک  ار  مسیـسکرام  دـشر  هنیمز  لیبق ، نیا  زا  يرگید  لماوع  زین  مالـسا و  مان  هب  یتشادرب  نینچ  دندرمـشیم . زاجم  ار  رگمتس 

موس و ناهج  ياهروشک  رد  دوب ، هدش  حرطم  مسیلایرپما  دض  زرابم و  يژولوئدـیا  کی  ناونع  هب  يدالیم  ههد 80  يدودح  ات  60 و 70 و 
هفسلف داصتقا و  ذخا  اب  دنوش  مسیسکرام  ًالماک  دنتساوخیمن  رهاظ  هب  هک  مه  ییاهنآ  یتح  درک . راومه  یمالسا  ياهنیمزرـس  يدودح  ات 

زا یشیدنا  جک  نیا  یلصا  لیلد  دندرک . ظفح  دوخ  هشیدنا  يارب  یششوپ  ناونع  هب  ار  یطاقتلا  یـشور  مالـسا ، اب  نآ  قیفلت  مسیـسکرام و 
یخیرات مایپ  رد  ماما  میـشاب ، هتـشاد  دای  هب  رگا  دوب . ییاکیرمآ  مالـسا  جاور  بان و  یقیقح و  مالـسا  ياوزنا  یـسایس ، یعامتجا و  ظاـحل 

روهظ زا  سپ  درک . یفرعم  ییاـکیرمآ  مالـسا  تسنادیم ، اـههدوت  نویفا  ارنآ  مسیـسکرام  هک  ار  زراـبم  ریغ  بهذـم  فچاـبروگ  اـب  دوـخ 
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هب ار  دوخ  ياج  نوکس  دومج و  مالسا  (س ،) ینیمخ ماما  ترـضح  يربهر  هب  هاش  ییاکیرمآ  تموکح  رب  نآ  يزوریپ  یمالـسا و  بالقنا 
لالز صالخا و  تبالـص ، قمع ، لیلد  هب  هک  دوب  يربهر »  » دوجو دـیدج  هرود  رد  یمالـسا  تاـیح  دـیدجت  یگژیو  داد . یبـالقنا  مالـسا 

ار دوخ  ناج  نهذ و  دـیدج  هشیدـنا  زا  هدافتـسا  هب  بان  مالـسا  هنـشت  ياـههدوت  درکیم و  ناـیب  ار  نید  رخآ  لوا و  فرح  هشیدـنا ، ندوب 
دـش و مکاح  یعامتجا  لئاسم  یگداوناخ و  يدرف ، هصرع  رد  یبالقنا  مالـسا  سپ  نیا  زا  دـندیورگ . ماما  باـن  مالـسا  هب  هداد و  وشتـسش 

ارف مسیـسکرام  بورغ  بان ، مالـسا  هرابود  دـلوت  اب  دومن . دوخ  هجوتم  ار  یقیقح  مالـسا  زا  ربخیب  ياهتلم  نیملـسم و  فلتخم  فیاوط 
لیاسم اب  مالـسا  تیدـض  نیغورد  بسچرب  يدالیم ، ههد 80  رد  (س ) ینیمخ ماما  مالـسا  عقاو  رد  دـیئارگ . يداسک  هب  نآرازاـب  دیـسر و 

یمالسا ياهنیمزرس  یناریا و  ناناوج  تشادرب و  نایم  زا  یمالسا  هشیدنا  ورملق  هعـسوت  هدنرادزاب  لماع  ناونع  هب  ار  یعامتجا  یتموکح و 
قمع هب  حطـس  زا  یبالقنا  مالـسا  یلیمحت ، گنج  عوقو  اـب  دـناوخ . ارف  یللملانیب  یلخاد و  طلـسم  ياهتردـق  ربارب  رد  هزراـبم  فص  هب  ار 

تأشن مالـسا  حور  زا  هک  تمواقم  يزیتسرفک و  هرهوج  دیدج ، هصرع  نیا  رد  دش . لیدـبت  یبالقنا  روعـش  هب  یبالقنا  روش  تفای و  ءاقترا 
نتفر دابرب  تراسا و  تلذ و  نآ ، زا  دوعق  تسا و  لوصا  ظفاح  هک  یعافد  داـهج  ًاـصوصخ  ، » داـهج كورتم  باـب  دـش و  ءاـیحا  دریگیم 

اب مالسا  ناگدنمزر  یلیمحت ، گنج  رد  دش . هدوشگ  یبالقنا  مالسا  ناوریپ  یلیخ  يوسارف  دراد . لابند  هب  ار  یناسنا  یمالسا و  ياهـشزرا 
اب هتخاس ، نایامن  ار  مالسا  یقیقح  هرهچ  (ع ) نیـسح ماما  اروشاع و  البرک و  هب  یـسأت  اب  راهطا و  همئا  و  (ص ) مرکا لوسر  هریـس  هب  یـسأت 
ود تهبا  هنیآ   » دوریم رامـش  هب  ناینیـسح  ناـگدازآ و  هار  غارچ  راـصعا  همه  رد  تسا و  هلذـلا » نم  تاـهیه   » هک اروشاـع  ماـیپ  زا  ماـهلا 

خیرات هب  تیناحور  هب  مایپ  رد  ینیمخ  ماما  دندرک . مکحم  ار  یمالسا  بالقنا  ياههشیر  بالقنا ، رودص  نمـض  دنتـسکش و  ار  تردقربا »
گنج وترپ  رد  یبالقنا  مالـسا  حور  رارمتـسا  رتمهم ، اهنیا  همه  زا  و  دـنرادیم : راهظا  گنج  تاـکرب  راـثآ و  ندرمـشرب  نمـض   5/12/67

نآ و ماوق  دـناوتیم  هک  هعماـج  يارب  گـنج  دـمایپ  شزرا و  نیرتيدربراـک  نیرتـمهم و  نیرتهتـسجرب ، یجیـسب  هیحور  . * تفاـی قـقحت 
یمالسا بالقنا  يزوریپ  يداینب  یلصا و  لیالد  زا  یکی  تسا . یجیسب  هیحور  دوجو  ترورض  دیامن ، ظفح  ار  بالقنا  ییایوپ  رارمتـسا و 

يویند ياهدومن  هب  نانآ  ییانتعایب  ناملسم و  مدرم  لیخ  یتشذگدوخزا  هیحور  یهاشنهاش ، تموکح  ندرک  طقاس  رابکتـسا و  يایند  رب 
نآ دوب ». یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  (س ) ینیمخ ماـما  ترـضح  نآ ، یلـصا  كرحم  ياهیحور و  نینچ  داـجیا  یناـب  ثعاـب و  هک  دوـب 
نآ بانذا  اکیرما و  ینعی  ایند  بحاص  لباقم  رد  تسناوت  اـیند  رهاـظم  هب  قلطم  قلعت  مدـع  اـهتضایر و  اهیتخـس و  لـمحت  اـب  ترـضح 

بالقنا هنحـص  رد  قوش  روش و  گرم ، هظحل  ات  بان  يدیحوت  فراعم  هئارا  اب  هیحور و  نیمهاب  دیامن و  هبلغ  نانآ  رب  ماجنارـس  دتـسیاب و 
اب اذل  دوبن ، هرمزور  هداتفا  اپ  شیپ  یحطـس و  لیاسم  هجوتم  مدرم  دید  قفا  هاگچیه  رطاخ  نیمه  هب  تشاد و  هگن  هدنز  مدرم  رد  ار  ندـنام 

ادیپ ار  دوخ  یلصا  مان  هاگیاج و  تفای و  يرتشیب  قمع  هیحور  نیا  یلیمحت ، گنج  رد  دندرکیم . تنایـص  بالقنا  نید و  زا  لماک  رادتقا 
رد دیدرگ . یمالـسا  يروهمج  سدقم  ماظن  ینوگنرـس  يارب  نانمـشد  هئطوت  تسکـش  بجوم  هیحور  نیمه  اهنت  زین  هصرع  نیا  رد  درک .

عاجترا يوروش و  اکیرمآ ، مسیلایرپما  لباقم  رد  دوبن  رداق  یماظن و ...  یـسایس ، داـعبا  رد  هبرجت  مک  اـپون و  ماـظن  کـی  تروص  نیا  ریغ 
نب اـت  قارع  شترا  دوب . قارع  عفن  هب  يداـیز  رایـسب  نازیم  هب  قارع  ناریا و  ناـیم  یلیمحت  گـنج  رد  اوق  نزاوـت  اریز  درواـیب . ماود  هقطنم 

ایههویـش زا  درکیم  باـجیا  ترورــض  اذـل  دـشیم . تیاـمح  گرزب  ياهتردـق  يوـس  زا  هبناـج  هـمه  روـطب  و  زیهجت ، حیلــست و  نادـند 
زا ندـنام  نوصم  يارب  بش  رد  گنج  هویـش ، نیا  رد  هک  دوب  یعیبط  دوش . هدافتـسا  اهتایلمع  رد  یناسنا  يورین  هب  یکتم  کیـسالکریغ و 

رامش هب  گنج  دربشیپ  یلصا  لماع  تیقفوم و  زمر  یبلطتداهش  یبالقنا و  تایحور  زا  هدافتسا  نینچمه  نمشد و  یتاحیلـست  يژولونکت 
لیخ هک  دوب  یهاوخادـخ و ...  یـشومارفدوخ ، تعاـنق ، يراکادـف ، تعاجـش ، دربـن ، نادـیم  یلـصا  رـصنع  یطیارـش ، نینچ  رد  تفریم .

تسکش اب  گنج  زاغآ  زا  ار  مالسا  نانمشد  دصاقم  دنشاب و  اهـشزرا  نیا  یلـصا  لماح  دنتـسناوت  یجیـسب  هیحور  اب  ماما  قشاع  نایجیـسب 
هن هلیسو و  ناونع  هب  زاین  هچیرد  زا  يدام  ياههدیدپ  هب  شرگن  انامه  هیحور ، نیا  يزکرم  هتـسه  تسیچ :؟ یجیـسب  هیحور  دنیامن . هجاوم 
زا ور ، نیا  زا  دـنباییم . موهفم  نآ  نامرآ  ظفح  بالقنا و  نید و  ياتـسار  رد  روما  یمامت  رگید  يوس  زا  و  تسا ؛ اهنآ ، هب  نداد  تلاـصا 
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نآرق تامیلعت  زا  يوریپ  هب  نانآ  دوب . نایجیـسب  هیحور  هتـسجرب  هوجو  زا  یکی  اههدوت  ندـنام  رادـنید  يارب  ندـش  ادـف  یگتـشذگدوخ و 
نولخدی سانلا  تیار  حتفلا و  هللارـصن و  ءاج  اذا  . ) دنورگیم نید  هب  هورگ  هورگ  مدرم  دوش ، لصاح  حتف  هک  هاگنآ  دندوب  هتخومآ  میرک 

ياهطخ نتسکش  ار  دوخ  هفیظو  اهنآ  دندیـشیدنایمن . دوخ  هب  دندوب و  مدرم  يرادنید  نید و  ظفح  یپ  رد  نیاربانب ، اجاوفا .) هللا  نید  یف 
اب زین  نارگید  اـت  دـندشیم  ادـف  دـنتخوسیم و  اـهنآ  دـندرگ . زاـب  اههدـش  اههتـشادهگن  بقع  نافیعـض و  يارب  هار  اـت  دنتـسنادیم  یپاـیپ 

ناـکیپ كون  دوخ ، ندرگ  رب  راد  ياـهبانط  لـمح  ناـشناج و  نتفرگ  تسد  رد  اـب  اـهنآ  مـالک  کـی  رد  دـننک . رارقرب  هطبار  ناشیادـخ 
دندمآیم رانک  رگیدکی  اب  تحار  یلیخ  روما  دربشیپ  اهراک و  میسقت  رد  ههبج ، رد  اهیجیسب  دندوب . مالسا  ماما و  رپس  بالقنا و  ثداوح 

ياهورین زا  رتماگشیپ  دربن  ماگنه  هب  رتالاب ، ناهدنامرف  ینعی  دنتـشاد ، يرتالاب  ماقم  هک  اهنآ  یتح  دـندوبن ، رتالاب  ناونع  ماقم و  رکف  هب  و 
لیام رتشیب  دندرکیم و  یلاخ  هناش  ناونع  راب  ریز  زا  ناکمالایتح  اهنآ  دندوبریم . رگیدکی  زا  ار  تقبـس  يوگ  زین  اهورین  دـندوب و  دوخ 

دندرکیم و میسقت  مه  اب  دنتشاد  هچ  ره  اهنآ  دنامب . یقاب  دبا  ات  ناشراک  لصاح  هک  دننک  تمدخ  ادخ  يارب  طقف  ترهـش و  نودب  دندوب 
شیاسآ رکف  رد  یـسک  هک  دشیم  هدهاشم  تردـنب  یلیخ  دـشاب . شیاسآ  رد  يرگید  رتشیب ، راک  جـنر و  لمحت  اب  تشاد  یعـس  کی  ره 

زا دوب . هدرکن  كرد  ار  یجیـسب  هیحور  زونه  وا  تروـص ، نیا  رد  هک  دزادـنایب  يرگید  شودـب  ار  شراـب  هکنآ  هب  دـسر  هچ  دـشاب  دوـخ 
دوبن و يراک  هک  یماگنه  طقف  دنتخانشیمن و  زور  بش و  اهنآ  تسا . ندوب  جرخ  مک  دندوب و  راکرپ  یجیسب  هیحور  رگید  تایـصوصخ 

ماظن ظفح  گنج و  رد  ینیرفآشقن  شالت و  همه  نیا  اب  اهنآ  دنداتـسیایم . زاب  راک  زا  دربیم  ناشباوخ  رایتخا  نودب  یگتـسخ  طرف  زا  ای 
. دننک يراک  بالقنا  يارب  هک  دندوب  نآ  یپ  رد  هشیمه  دنتـسنادیم و  راکهدـب  ًامئاد  ار  ناشدوخ  اریز  دـندوب  عقوتیب  هنیزه و  مک  رایـسب 

نیمه هب  دوب . هدـش  هتخاس  تیونعم  افـص و  اب  ماوت  شیالآیب و  هداس و  یلیخ  دوب  ناـشیاههناخ  هلزنم  هب  هک  اـهنآ  ياهرگنـس  هکنآ  رگید 
ندرک عمج  اب  دـندشیم و  اجباج  تحار  یلیخ  دـشیم  رداص  هلمح  ای  تکرح  نامرف  هک  ياهظحل  ره  رد  دـندوب و  لابکبـس  رایـسب  رطاخ 

وتپ ناشـشلاب  زادناور و  زادناریز و  باوخ  يارب  دـندیگنجیم . تداهـش  راظتنا  هب  هدـش و  دربن  نادـیم  مزاع  یتشپهلوک  کی  رد  ناشهیثاثا 
نینچ زین  ندروخ  اذـغ  رد  دـنتخادرپیم . تحارتسا  هب  رفن  راهچ  هس  وتپ ، هس  ود  اـب  دوبن  یفاـک  هزادـنا  هب  لـیاسو  هک  تاـقوا  یلیخ  دوب و 

هیلا طخ  يامنهار  اب  دنتـشاد و  ار  یگدـنز  يرورـض  لیاسو  طقف  دـندوب و  نیـشن  خوک  تسیزهداس و  یکاـخ و  هکنآ  هصـالخ  و  دـندوب .
نیمه هب  دندرکیمن . لوغـشم  ار  دوخ  يرگید  زیچ  هب  مامت ، تیارد  یکریز و  اب  دنتـشاد و  رـس  رد  ار  ییاهن  دصقم  هشیدنا  طقف  نوعجار ،
دبعتم یجیسب ، هیحور  رگید  یگژیو  دنتـسه . یهار  نینچ  ندومیپ  هب  رختفم  دناهدنامیقاب  هک  یمک  دادعت  دندش و  دیهـش  اهنآ  رثکا  رطاخ ،

 ... اههبانا و اهبش و  زاـمن  تاـیحور و  نآ  فصو  درک و  فیـصوت  ناوتیمن  یتح  ار  دـنلب  هیحور  نیا  تسا . ینید  تفرعم  اـب  ماوت  ندوب 
، ریبک نشوج  هینابعـش ،» «، » هفرع «، » لیمک ياعد  ، » اروشاع ترایز  اهزور ، اعد  هب  دـندوب  دـیقم  تقو ، لوا  تعامج  زامن  تسین . نایب  لباق 

نینچ هب  هجوت  اب  (س ) ینیمخ ماـما  ترـضح  تسا . هیحور  نیا  زا  ییاـههولج  ییاروشاـع ، يرادازع  ینزهنیـس و  هریبک و  هعماـج  تاراـیز 
نانمـشد و عمط  مشچ  دـش ، زادـنانینط  یجیـسب  رکفت  نیـشنلد  ياون  يروشک  هب  رگا  : » دـندومرف یجیـسب  هیحور  رکفت و  زا  ییاهیگژیو 
زا يدیدج  عون  یلیمحت ، گنج  رد  یبالقنا  یهدنامرف  .« * دنام هثداح  رظتنم  دیاب  هظحل  ره  الا  دیدرگ و  دـهاوخ  رود  نآ  زا  ناراوخناهج 

هطبار یماظن ، نییآ  فرع و  رد  تشاد . يوهام  توافت  کیـسالک  ياهشترا  رد  حلطـصم  یهدنامرف  اب  هک  دش  رادیدپ  یماظن  یهدنامرف 
ییایوپ دـقاف  دراد و  یـساسا  شقن  نآ  رد  يرالاسناوید  لماع  هک  تسا  کـشخ  يروتـسد  یکیناـکم و  هطبار  کـی  تسدریز  هدـنامرف و 

رد رطاـخ ، نیمه  هب  دـنوشیم و  اـجباج  ياهرهم  دـننام  تسد  نییاـپ  رـصانع  نیئآ ، عوـن  نیا  رد  تـسا . ییارگشزرا  يداـقتعا و  يرکف ـ 
دنویپ ینامزاس  لماع  طقف  یهدنامرف ، هنوگ  نیا  رد  هصالخ  روطب  درادن . دوجو  مزال  ییاراک  دراوم  زا  يرایسب  رد  موس  ناهج  ياهشترا 
رصانع اهنت  سپ ، نآ  زا  تسا و  هلوحم  فیاظو  دربشیپ  هب  رداق  یـصخشم  زرم  ات  هک  تسا  یعیبط  تسا و  تسد  الاب  تسد و  نییاپ  هدنهد 

، گنج رد  هاپس  ناهدنامرف  تفریم . رامـش  هب  گنج  ياهههبج  یلـصا  حور  هک  يزیچ  نامه  دشاب ؛ اشگهار  دناوتیم  يداقتعا  يونعم و 
اب یتوافت  چـیه  هتـسد و ...  ناهورگ ، نادرگ ، پیت ، رگـشل ، ناهدـنامرف  ات  اههاگرارق  ناهدـنامرف  لک ، یهدـنامرف  ینعی  هدر ، نیرتـالاب  زا 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 983 

http://www.ghaemiyeh.com


یمالـسا و بالقنا  زا  عافد  اهنآ ، مامت  ّمه  دندوب و  هدرک  ادیپ  روضح  ههبج  رد  دـصقم  کی  يارب  اهنآ  همه  هتـشادن  یجیـسب  روکت  يورین 
هب ناشـشطع  دوب ، هدرک  حرطم  ماـما  هک  يدـیدج  فراـعم  اـب  دوب و  ناـشهمه  یلـصا  درد  نید ، دوـب . (س ) ینیمخ ماـما  ناـمرف  زا  تیعبت 
مزع تداهـش ، و  اءاقل ... هب  قشع  راثیا ، صالخا ، بالقنا ، يربهر  هب  هقالع  یبـالقنا ، ناـمرآ  ینید ، داـقتعا   » هکنآ هصـالخ  دوب . تداـهش 

يارب طقف  اهنآ  ندوب  نییاپ  الاب و  نیرتالاب ، تفریم . رامش  هب  اهنآ  كارتشا  هجو  و ...  الیبسیف ... داهج  ههبج  رد  تکرـش  قوش  راوتـسا ،
؛ دوب تخس  شرتگرزب  ردارب  زا  تعاطا  یجیـسب  يارب  هن  تشاد و  رورغ  ساسحا  ناونع  نیا  زا  هدنامرف  هن  رگید . زیچ  هن  دوب  داهج  دربشیپ 

رگیدکی اب  اهنآزا  یلیخ  اریز  دشیمن  رصحنم  ههبج  هب  طقف  هطبار  نیا  درکیم . لمع  هدنامرف  نیمارف  هب  ناج  ياپ  ات  هقالع  قشع و  اب  هکلب 
ههبج هب  هک  دنتـساوخیم  اهنآ  زا  تایلمع ، رارـسا  ظفح  اب  کیپ  هلیـسوب  تایلمع  زاـغآ  زا  شیپ  یکدـنا  ناهدـنامرف ، دـندوب و  لـحم  هچب 
یلیخ و  دـندوب . هتـساخرب  اهناتـسرهش  نارهت و  نیـشنریقف  رهـش و  بونج  ياههلحم  زا  اـهنآ  همه  هک  دوب  نیا  اـهنآ  رگید  كارتشا  دـنیایب .

نیب رد  یـشیدناهداوناخ  یـشیدنادوخ و  يراکهظفاحم و  هیحور  ندوب ، ناوج  لیلدـب  هکنآ  رگید  دـندروخیم . شوج  رگیدـکی  اب  تحار 
دنتشاد یعس  ياهظحالم  لباق  نازیم  هب  ناهدنامرف  هطبار ، نیا  رد  تسا . یماظن  رـصنع  کی  ییایوپ  لماع  نیرتمهم  نیا  تشادن و  هار  اهنآ 

، دوخ صوصخم  فیاظو  رب  هوالع  دارفا  دـنیامن . شقن  يافیا  تایلمع  زا  لبق  ای  هلمح و  ياههنحـص  رد  اهورین  هارمه  فلتخم  لـحارم  رد 
اهراک فقوت  اهورین و  ندرک  دیماان  يارب  کی  ره  هک  دـندشیم  ییاسرفتقاط  تالکـشم  ریگرد  نانآ  زا  رتولج  روکت و  ياهورین  ياپمه 
ینامز رد  ادص و  رس و  نودب  هنابـش و  یتسیاب  هک  نمـشد  دید  ندرک  روک  يارب  نش  هسیک  زا  ییاهراوید  نتخاس  رد  لثملایف  دوب . یفاک 

ناشتحارتسا كدـنا  تاعاس  فذـح  اـب  هک  میدـیدیم  ار  تاـیلمع  ياـهرداک  ناهدـنامرف و  دوش ، ماـجنا  بساـنمان  ياهقطنم  رد  هاـتوک و 
، اروشاع رگـشل 31  هدنامرف  يرکاب  يدهم  دیهـش  هنومن ، يارب  تشاد . دوجو  زین  رگید  ياههنیمز  رد  هیحور  نیا  دـندشیم . راکب  لوغـشم 
ار دوخ  نیـشام  ياهغارچ  یبارخ  اـت  درک  هعجارم  رگـشل  هاـگریمعت  هب  تکرح ، زا  لـبق  بورغ  کـیدزن  دوب ، طـخ  مزاـع  زاوها  زا  يزور 

هدـنامرف هکنآ  نودـب  راـکریمعت  اـما  دزادرپب . يو  نیـشام  ریمعت  هب  هک  تساوخ  وا  زا  درک و  هعجارم  یجیـسب  راـکریمعت  هب  دـنک . فرطرب 
ماجنا ناکما  نوچ  متـسه و  میاهـسابل  نتـسش  لاـح  رد  نونکا  نم  تسا و  هتفاـی  ناـیاپ  راـک  تعاـس  تفگ ، خـساپ  رد  دسانـشب  ار  رگـشل 

هلجع هک  يرکاب  دیهش  داد . مهاوخ  ماجنا  ار  امش  راک  حبـص  ادرف  اءاشنا ... درادن ، دوجو  میارب  راک  تعاس  حبـص و  رد  یـصخش  ياهراک 
هب دنک  تکرح  نیشام  یلعف  تیعـضو  اب  ات  دوب  عنام  اوه  یکیرات  بورغ و  ندیـسر  ارف  یفرط  زا  تفریم و  طخ  هب  رتعیرـس  دیاب  تشاد و 

ندرک تسرد  لوغشم  نآ  لابندب  تفریذپ و  راکریمعت  دینک . ریمعت  ارم  نیشام  مه  امش  میوشب و  ار  امش  ياهسابل  مرضاح  نم  تفگ ، يو 
ار رگشل  هدنامرف  هک  هاگریمعت  دارفا  زا  یکی  یقیاقد  زا  سپ  تشامگ . تمه  اهتخر  نتسش  هب  زین  يرکاب  دیهش  دش و  نیـشام  ياهغارچ 
ارچ يدـهم  اقآ  تفگ  تفر و  راکریمعت  غارـس  هب  هلـصافالب  اذـل  درک . بجعت  هاـگریمعت  رد  مهنآ  يو  ییوشتخر  ندـید  زا  تخانـشیم 

. تسا رگـشل  هدـنامرف  يدـهم ، اـقآ  تسیک ؟ نیا  ینادیم  دیـسرپ  راـکریمعت  زا  بجعت  اـب  موـس  صخـش  سپـس  دـیوشیم ؟ تـخر  اـجنیا 
حور نآ  اب  یناجیابرذآ و  هجهل  اب  يرکاب  دیهـش  اما  درک . یهاوخرذـع  وا  زا  دـیود و  هدـنامرف  تمـس  هب  تلاجخ  یتحاران و  اب  راکریمعت 

. درادن یهاوخرذع  هک  نیا  مینک . فرطرب  ار  يرگید  زاین  مادک  ره  میدرک  طرـش  مه  اب  وت  نم و  هچ ! ینعی  تشاد : راهظا  خـساپ  رد  دـنلب 
هب تسـش ! ار  شایجیـسب  ياهسابل  زین  دیهـش  يدهم  درک و  ریمعت  ار  نیـشام  وا  ماجنارـس  تفریذـپن و  يو  درک  رارـصا  راکریمعت  هچ  ره 

رگـشل هدنامرف  و  تشاد . دوجو  یجیـسب  هدنامرف و  نیب  یمیمـص  قیمع و  هطبار  تایحور و  نیمه  زین  شتآ  يریگرد و  جوا  دربن و  ماگنه 
هب ار  ناج  راثیا  یگتـشذگدوخ و  زا  هب  داقتعا  اهراب  اهراب و  دوخ  دوب و  ادـتقم  ربهر و  يداه و  هکلب  هدـنهد  روتـسد  رمآ و  کی  هن  مالـسا 

. دـنداهنیم ندرگ  وا  نامرف  هب  سرت و ...  هبئاش ، چـیه  نودـب  وا  رما  تحت  ياهورین  رطاخ ، نیمه  هب  دوب و  هداد  ناشن  شرما  تحت  ایهورین 
یقارع ياهورین  هک  یماگنه  ردب  تایلمع  رد  تسا . ياهدـیدپ  نینچ  هدـننک  تابثا  هک  دراد  دوجو  گنج  رد  يرایـسب  قیداصم  اههنومن و 
گنت رایسب  اهنآ  ياهناگی  البرک و  هاگرارق  رب  هصرع  دننزب ، بقع  ار  مالـسا  ياهورین  فجن ، هاگرارق  تایلمع  یلامـش  حانج  زا  دنتـسناوت 

عـضاوم تمـس  هب  هلجد  قرـش  رد  نویامه و  طخ  تسار  تمـس  رد  دنتـسناوت  یقارع  ياـهناگی  زور 28/12/63  رهظزادـعب  یلاوح  دـش و 
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هرصاحم رد  ًاجیردت  دوب ، هتفر  هلجد  قرش  هب  لبق  بش  از  هک  اروشاع  رگشل 31  زور  نیمه  رد  دننک . زاغآ  ار  دوخ  ضرعت  البرک  هاگرارق 
گنج و تشاد . روضح  دوخ  ياهورین  نیب  رد  زین  يرکاـب » دیهـش  ، » رگـشل هدـنامرف  هک  دوب  یلاـح  رد  نیاو  تفرگر  ارق  یقارع  ياـهناگی 

روط ره  دندوب ، ددـصرد  هاپـس  یهدـنامرف  البرک و  هاگرارق  یهدـنارمف  تفای و  همادا  تدـشب  یقارع  ياهناگی  اروشاع و  رگـشل  نیب  زیرگ 
ناهدنامرف و یتح  دیگنج ، هظحل  نیرخآ  ات  داتـسیا و  دیاب  تفگ : زمر  اب  وا  اما  دنروایب ، هناخدور  برغ  هب  ار  اروشاع  رگـشل  هدنامرف  هدش 
ندنام و یلو  دوش  دیهش  مدآ  هک  تسا  تحار  یلیخ  يدهم  اقآ  دنتفگ : يو  هب  دندوب  دربن  هنحص  رد  يو  کیدزن  هک  اروشاع  رگشل  رداک 

هدش داجیا  هک  يداح  عضو  زا  ار  دوخ  هدـنامرف  هک  دـندوب  ددـصرد  هناهب  نیا  اب  هنآ  تسا . تخـس  ندرک  مرن  هجنپ  تسد و  تالکـشم  اب 
دنتفرگ و رارق  هرصاحم  رد  اهیجیسب  هک  یماگنه  صوصخب  تفریذپن و  يرکاب  دیهش  اما  دنزاس ، جراخ  دشیم ، رتتخس  نآ  ره  تسا و 
هب ار  وا  تفرگ ، رارق  تداهش  هناتسآ  رد  دروخ ، شیناشیپ  هب  هک  يریت  اب  ماجنارـس  درکن و  لوبق  ار  اهنآ  رانک  زا  ندش  جراخ  هجو  چیه  هب 

دندوب هدش  طلـسم  ًالماک  عاضوا  رب  هک  یقارع  ياهورین  اما  دوش  لقتنم  سناژروا  هب  ات  دنتـشاذگ  قیاق  رد  دندناسر و  هلجد  هناخدور  رانک 
تایلمع رد  لاس 62  درب ! بآ  ار  نآ  رتسکاخ  تخوس و  زین  يرکاب  دـسج  دـندرک و  لیدـبت  رتسکاخ  هب  یجیپرآ  اـب  ار  يو  لـماح  قیاـق 

طاطیحـش لپ  رانک  رکـشل  مود  نواعم  نایچغای »  » هارمه دوب  رگـشل  لوا  نواـعم  هک  زین  يرکاـب » دـیمح   » شردارب نونجم ، هریزج  رد  ربیخ 
. دنام اجنامه  زین  ناشدسج  دندش و  دیهش  دندنام و  اروشاع  رگشل  اهیجیسب  رانک  رفن  نیرخآ  ات  یبونج  هریزج  هب  یلامـش  هریزج  رد  عقاو 
وا دش . دیهـش  نونجم  هریزج  رد  ربیخ  تایلمع  رد  تروص  نیمه  هب  زین  ص ) ...) الوسر دمحم  رکـشل  ینتـشادتسود  هدنامرف  تمه  جاح 

روحم مزاع  روتوم  اب  طخ ، رد  یجیـسب  يورین  دوجو  مدـع  نونجم و  ریازج  يریگسپزاـب  يارب  قارع  شترا  فعاـضم  ياـهراشف  زا  سپ 
شکرت تباصا  رثا  رب  هار  نیب  رد  نکیل  دیامن . رقتـسم  رگـشل 27  طخ  رد  ار  رگـشل  نآ  ياهورین  زا  ناهورگ  کی  ات  دوب  اراث ... رگشل 41 

« یمالغ زورهب   » ردارب تاـیلمع  نیمه  رد  دوب . هدـش  دیهـش  زین  یجاـجز » ربکا   » ردارب يو  نیـشناج  نیا ، زا  لـبق  دیـسر . تداهـش  هب  پوت 
هریزج زا  هظحل  کی  اما  دش  عطق  فجن  رگشل 8  هدنامرف  یمظاک  دمحا  ردارب  طسو  تشگنا  دش و  دیهـش  زین  (ع ) نسح ماما  پیت  هدنامرف 

، هیئالط روحم  رد  تایلمع  پچ  حانج  رد  دـنام . شیاهورین  رانک  رد  درک و  نامـسناپ  ار  دوخ  تسد  سناژروا  رد  اـجنامه  دـشن و  جراـخ 
لقتنم ناتـسرامیب  هب  شکرت  زا  رپ  ندـب  اب  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  تسار  تسد  (ع ) نیـسح ماما  رگشل 14  هدنامرف  يزارخ » نیـسح   » ردارب

اهتداهـش تاحارج و  لمحت  اب  ناشیاهورین  رانک  رد  همه  ناهورگ  نادرگ و  ناهدنامرف  دندوب و  دشرا  هدنامرف  هدر  رد  اهنیا  همه  دـیدرگ .
تحت ياهورین  هب  تبسن  دنشاب ، دوخ  ناج  ظفح  رکف  هب  هکنآ  نودب  گنج  رد  هاپس  ناهدنامرف  نیاربانب ، دندرکیم . ظفح  ار  ناشعـضاوم 

زا یکی  تشاد . لابندـب  ار  اهیجیـسب  ضارتـعا  یتـح  هک  دوب  ياهنوگ  هب  هلأـسم  نیا  دـندشیمن . لـئاق  دوـخ  يارب  یمدـقت  چـیه  ناـشرما 
دمحم ( » دیهـش  ) ردارب هب  ام  لوق  زا  دـنتفگ  یمظاک  رـصان  دیهـش )  ) ردارب هب  ناگدـنمزر  زا  يدادـعت  : » دـیوگیم برغ  ههبج  ناگدـنمزر 

برغ مدرم  ناگدنمزر و  نایم  رد  يدرجورب  دیهـش  دنیبب . بیـسآ  تسا  نکمم  دـنکن ، تکرح  اههچب  يولج  ردـقنیا  دـییوگب  يدرجورب »
ات یلیمحت  گنج  يادتبا  زا  تلاح  دنور و  نیا  دندیمانیم . ناتـسدرک » حیـسم   » ار وا  هکییاج  ات  دوب  رادروخرب  يدایز  تیبوبحم  زا  روشک 
رد نارمچ  رتکد  دندیـسر . تداهـش  هب  ناشیاهورین  زا  رتولج  یتح  رانک و  رد  ناهدنامرف  زا  يرایـسب  دادعت  دروخیم و  مشچ  هب  نآ  نایاپ 

یعطق شنارای  وا و  تداهـش  هکیلاح  رد  دوب و  عافد  ریزو  هکنآ  اـب  هواـپ  ثداوح  ناـیرج  رد  وا  دـش . دیهـش  گـنج  لـیاوا  رد  هیوـالهد و 
يارب زین  اهنآ  هواپ ، هلئاغ  نتفای  نایاپ  نمـض  مدرم  جیـسب  ماما و  مایپ  لابند  هب  دـش . لمع  دراو  تسدـب  حالـس  اـهورین ، شیپاـشیپ  دومنیم 

زا لبق  هاپـس  دشرا  ناهدنامرف  زا  ییاقب » دـیجم   » و يرقاب » نسح   » نادیهـش دنـسرب . تداهـش  هب  رگید  ینادـیم  رد  ات  دـندنام  ملاس  بالقنا 
« یهللابیبح  » ردارب روکذم  تایلمع  نایرج  رد  و  دندیسر ؛ تداهش  هب  لکد ، يور  زا  ییاسانش  کی  نایرج  رد  یتامدقم  رجفلاو  تایلمع 
رد دیسر . تداهش  هب  (ص ) لوسر ترضح  رگشل  هدنامرف  یغارچ »  » ردارب رجفلاو 1  رد  دنام . لاناک  رد  شدسج  دش و  دیهش  موس  هاپس  زا 

هدنامرف یمیرک » سابع   » ردارب ردب  تایلمع  رد  دیسر . تداهـش  هب  هعبات  ياههاگرارق  زا  یکی  هدنامرف  ناییاضر »  » ردارب رجفلاو 4  تایلمع 
تداهـش هب  هعبات  ياههاگرارق  زا  یکی  هدـنامرف  ناـییاضر »  » ردارب رجفلاو 4  تایلمع  رد  دیسر . تداهـش  هب  (ص ) لوسر ترـضح  رکـشل 
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و دندش ، دیهش  يدهملا  پیت  نیشناج  هدوتس »  » ردارب و  (ص ) لوسر ترضح  رکشل  هدنامرف  یمیرک » سابع   » ردارب ردب  تایلمع  رد  دیسر .
ردارب دوب و  ءادهشلادیس  پیت 10  نیشناج  رهلک »  » ردارب رجفلاو 8  تایلمع  رد  دش . حورجم  تدش  هب  يدهملا  پیت  هدنامرف  يدـسا  ردارب 

یلع ردارب  مشاهینب و  رمق  پیت  نیشناج  دارمهاش »  » ردارب دوب و  ءادهشلادیس  پیت  یهدنامرف  کمک  رد  هک  جرک  هاپـس  ماقم  مئاق  رکاذ » »
« روپمالغ  » ردارب دش و  حورجم  ًادـیدش  یلـضف »  » ردارب دـندش . لئان  تداهـش  عیفر  هجرد  هب  (ع ) نیـسح ماما  رگـشل  پیت  هدـنامرف  یناچوق 

زیزع  » ردارب جـنپ  راهچ و  يالبرک  تایلمع  رد  دـنام . هقطنم  رد  نانچمه  اما  دوب ، هدـش  ییایمیـش  ًادـیدش  هکنآ  اب  البرک  هاـگرارق  هدـنامرف 
دوقفم دیهـش و  البرک  رگـشل 25  پیت  ناهدنامرف  زا  تخبون  یـسوط و  ناردارب  دش ، حورجم  تدـش  هب  سدـق  هاگرارق  هدـنامرف  يرفعج »

و ییافو » راتـس   » ردارب يالبرک 10  تایلمع  رد  دندش . حورجم  دیهـش و  و ...  ناهورگ ، نادرگ و  ناهدـنامرف  زا  رگید  يرایـسب  و  دـندش ،
دیهش البرک  رکـشل 25  پیت  هدنامرف  ریـصن » جاح   » ردارب دندش ، حورجم  تایلمع  تاعالطا و  یـسدنهم و  ناهدنامرف  زا  راهبشیپ » ردارب  »

« یحلاص اضرمالغ   » دیهش دننام  هاپـس  ناهدنامرف  زا  يرگید  دادعت  قارع  ددجم  تالمحو  رجفلاو 10  سدقملاتیب 2 و  تایلمع  رد  دش .
هک دنتسه  ییاهمسا  دراوم ، نیا  همه  دندش . دیهش  حورجم و  مهلاثما  و  يدزیا » یفطصم   » ردارب دننام  رگید  یخرب  دندیـسر و  تداهـش  هب 

گنج رد  هک  هدـیدپ  نیا  دـندش . حورجم  ای  دیهـش و  گنج  لوط  رد  هک  دـندوب  زین  يرتشیب  ناهدـنامرف  دراد و  دوجو  هدـنراگن  نهذ  رد 
ناونع هب  هک  تسا  يدرف  ربهار و  کی  یماظن ، کـی  دـشاب ، یماـظن  درف  کـی  هکنآ  زا  لـبق  هدـنامرف  هک  تسا  یتیعقاو  دومن  خر  یلیمحت 

ردب و ياهگنج  زا  ییاههنحـص  اهوگلا ، نآ  قباطم  اما  رتکچوک ، ياههزادنا  رد  ولو  رگید  راب  هدـیدپ  نیا  تساهورین . رانک  رد  ردارب  کی 
، یتاحیلـست ياههرـصاحم  اهتیدودحم و  اب  رامـشیب و  نانمـشد  اب  یمالـسا  بالقنا  تشاذگ . شیامن  هب  ار  البرک و ...  قدـنخ و  نینح و 
هب ار  یلیمحت  گنج  تسناوتیمن  یتایحور  نینچ  دوجو  نودـب  یناهدـنامرف و  اهورین و  نینچ  زا  يرادروخرب  نودـب  یـسایس  يداصتقا و 

دیتاـسا یخرب  ناـعذا  هب  یتـح  دـنک . عاـفد  یمالـسا  نهیم  ياـهزرم  یمالـسا و  يروهمج  ماـظن  تیمکاـح  زا  دـناسرب و  دوصقم  لزنمرس 
هک تسا  هتـشادن  هقباس  ناریا  خیرات  رد  دنرادن ، برغ  اکیرما و  مسیلایرپما  لباقم  رد  یگداتـسیا  نیا  هب  زین  ینادـنچ  قلعت  هک  اههاگـشناد 

دادـعت هچرگ  دـیدرگ . رـسیم  ییاهیگژیو  نینچ  هیاس  رد  اهنت  مهم  نیا  و  دوشن ، ادـج  نآ  زا  ناریا  نیمزرـس  زا  یـشخب  دـهد و  خر  یگنج 
شرورپ یهدـنامزاس و  هکنآ  رب  هوالع  یماظن ، یهدـنامرف  رد  دوخ  صاـخ  عیدـب و  هویـش  اـب  نکیل  دـندش ، دیهـش  ناهدـنامرف  زا  يداـیز 

رد قیرط  نیمه  هب  نیاربانب ، دندرک . مهارف  زین  ار  ماظن  ياهانگنت  ندوشگ  روما و  دربشیپ  هنیمز  دنتخاس ، ناسآ  ار  دوخ  نیزگیاج  ياهورین 
ياهدننکنییعت رصنع  اهیجیسب  ناهدنامرف و  ندوب  یمیمـص  ییارگمدرم و  هک  هنوگنامه  تشاد . دمآراک  یناهدنامرف  ناوتیم  زین  هدنیآ 

هعماج نید و  يارب  دنتـسناوت  هک  اجنآ  ات  درکیم  نیمـضت  ار  نانآ  يود  ره  ییاـیوپ  یبلطاـیند ، زا  زیهرپ  یبلطتداهـش و  دوب ، گـنج  رد 
ار راختفا  نیا  و  دنـشاب ». روشک  ثداوح  رپس  نیملـسم و  تزع  رادمچرپ   » نانچمه دنناوتیم  یتایحور  نینچ  اب  زین  هدنیآ  رد  دنـشاب ؛ رثوم 
، گنج زاغآ  زا  لبق  هاپس  یگدنلاب  دشر و  . * دنراپـسب نارگید  هب  ار  تدهاجم  یماظن و  يربهر  مچرپ  ماجنارـس ، دننک و  ظفح  دوخ  يارب 

هفیظو دوبن  رداق  نکیل  تفریم  رامـش  هب  یلخاد  تینما  مظن و  ظفح  رد  لـماع  نیرتیلـصا  ناونع  هب  دوب و  اـپون  نارادـساپ  هاپـس  هکنآ  اـب 
لئاسم رد  هاپـس  گنج ، زاغآ  زا  لبق  عقاو  رد  دهد . ماجنا  اههصرع  مامت  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  زا  يرادساپ  ینعی  دوخ  يدـیلک  يداهن و 
تکرح ناتـسزوخ ، رد  برع  قـلخ  ناتـسدرک ، ياـههلئاغ  رد  نآ  شقن  یتـح  و  دوـب ؛ شقن  ياراد  یـسایس  يداـقتعا و  یگنهرف ، یتـینما 

هجیتن رد  دشیم . دودحم  یکیرچ  گنج  شروش و  دض  يرهـش ، ياهگنج  هب  تشاد  یماظن  گنر  هک  دـبنگ  رد  قلخ ! ییادـف  ياهکیرچ 
رد هاپس  گنج ، زاغآ  اب  دشن . مهارف  دوب ، مزال  بالقنا  زا  تنایص  يارب  هک  هنوگنآ  هاپـس  ياهییاناوت  اهدادعتـسا و  زورب  يارب  مزال  هنیمز 

گنج يژتارتـسا  بوچراـچ  رد  شترا  يریگراـکب  زین  اوق و  لـک  هدـنامرف  ناونع  هب  ردـصینب  دوجو  اـما  دـش  گـنج  دراو  جیـسب  بلاـق 
. دوش يرادربهرهب  گنج  رد  یبالقنا  ياهورین  تیقالخ  لمع و  راکتبا  هاپس و  هظحالم  لباق  ياهییاناوت  زا  هک  دوب  نآ  زا  عنام  کیـسالک 

يدنور رد  تفای و  گنج  رد  ار  دوخ  یعقاو  هاگیاج  شقن و  جیردتب  هاپس  روشک ، یـسایس  یماظن ـ  روما  ردصم  زا  ردصینب  لزع  زا  سپ 
رد هلخادـم  يارب  ییاناوت  ییانـشآ و  رب  هوالع  هاپـس  اریز  دوش . لیدـبت  روشک  یماظن  روحم  ءاـکتا و  لـباق  ییورین  هب  تسناوت  دـشر  هب  ور 
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هدننکنییعت شقن  ياراد  رظن و  بحاص  زین  کیسالک ) یمدرم ـ   ) کیسالک همین  کیسالک و  ياهگنج  رد  یکیرچ ، يرهش و  ياهگنج 
لکش لاـس 1364  رد  ییاوه ، ییاـیرد و  ینیمز ، ياـهورین  لیکـشت  صوصخ  رد  ماـما  ترـضح  ناـمرف  زا  سپ  ییاـناوت  نیا  دوـب و  هدـش 

یهدنامرف يزادناهار  هب  دوجوم ، عناوم  مغریلع  درک و  داجیا  ار  هناگهس  ياهورین  ماما ، نامرف  ققحت  رد  هاپس  تفرگ . دوخب  يرتهبناجهمه 
تایلمع مئانغ  اب  هک  ار  هناخپوت  نامزاس  دـیزرو و  تردابم  يرتپوکیله  ناگی  نیمز و  هب  نیمز  ياهکـشوم  یهدـنامرف  یکـشوم ، دـنفادپ 

يورین ندرک  لاعف  یگنج و  ياهامیپاوه  هیهت  ددـصرد  ماـمت  تیدـج  اـب  داد و  هعـسوت  دوب  هدرک  يزادـناهار  سدـقملاتیب  نیبملاحـتف و 
دوب هتـسناوت  هک  هاپـس  روبزم ، دنور  رد  دیامن . فرطرب  زین  ار  ایرد  رد  روشک  یماظن  هدمع  فعـض  ات  دمآرب  سرافجـیلخ  رد  دوخ  ییایرد 

ياهشترا فالخ  رب  هک  دومن  يزیریپ  ار  یماظن  نامزاس  نانچ  دـنک ، بذـج  دوخ  هب  ار  بالقنا  اـیهورین  نیرتهاوخناـمرآ  نیرتدـقتعم و 
يداقتعا یسایس ، شنیب  زا  یماظن ، ییاناوت  نتشاد  رب  هوالع  دنزادرپیم ، دوخ  لغش  هفرح و  هب  ًافرص  دنتـسه و  يدعب  کت  ًابلاغ  هک  ناهج 

« مهفایسا یلع  مهرئاصباولمح ،  » هک دوب  (ع ) ریما ترـضح  شیامرف  نیا  قادصم  مالـسا  نایهاپـس  لاح  عقاو  رد  دوب . دنمهرهب  زین  یقالخا  و 
عاجترا ار  یناهج  نانمـشد  تشحو  سرت و  هک  یماظن  نامزاس  نینچ  دوجو  دـندرکیم . لـمح  ناشیاهریـشمش  كون  رب  ار  ناـشیاهشنیب 

ياهنوگب هاپس  زا  برغ  اکیرما و  ًاصوصخ  نانمشد ، تشحو  تشاد . لابندب  زین  ار  تسود  ياهروشک  باجعا  دوب ، هدروآ  مهارف  ار  هقطنم 
ربهر زین  گنج  زا  سپ  نارود  رد  تسا ! هدرک  مالعا  هاپـس  لالحنا  ار  ناریا  اب  طـباور  يرارقرب  طورـش  زا  یکی  اـکیرما  زین  ًاریخا  هک  تسا 

ار هاپس  هک  ییاهیگژیو  نآ  هک  دنتسه  نآ  رب  ناوت  مامت  اب  هاپـس  نالوئـسم  ناراکردناتسد و  ياهنماخ و  هللاتیآ  ترـضح  بالقنا ، مظعم 
هاپـس هرکیپ  رد  نانچمه  دـش ، بجوم  ار  روشک  یمالـسا و  بالقنا  ءاـقب  داد و  رارق  بـالقنا  تمدـخ  رد  ییانثتـسا  يورین  کـی  ناونع  هب 

دوخ و ياهشزرا  ظفح  اب  دناوتب  هاپس  و  ددرگ ؛ لئاز  هاپـس  یبتکم  حور  ات  دوشن  ياهنیمز  هناهب و  يرگیماظن  لماع  دشاب و  يراس  يراج و 
روطب یبالقنا  ياپون  ماظن  ره  یمالـسا  يروهمج  ماظن  تیبثت  . * دـنامب یقاب  بالقناو  ماظن  هیقف ، تیالو  يوزاب  ناونع  هب  یفاـک  تردـق  اـب 

اب برغ  قرـش و  هطلـس  یفن  یمالـسا و  تیهام  لیلدـب  یمالـسای  روهمج  دوشیم . عقاو  دوخ  فلاـخم  ياهتردـق  هنیک  رهق و  دروم  یعیبط 
رایسب هصرع  یلیمحت  گنج  دننکیم . هدرک و  هدافتسا  يرتهنادرمناوجانو  هدیچیپ  ياهرازبا  اهشور و  زا  هک  هدوب  هجاوم  يرتشیب  نانمـشد 

زا ياهظحالم  لباق  ناوت  هک  یتروص  رد  دـبنگ و ...  ناتـسدرک ، هلئاـغ  دـننام  رگید ـ  تادـیدهت  فـالخرب  هک  دوب  ياهرطاـخمرپ  عیـسو و 
دحاو ره  يارب  گـنج  هب  دورو  تشاد . یپ  رد  ار  ماـظن  طوقـس  نیقی  روـطب  دـشیمن ، دراو  نآ  رد  بـالقنا  روـشک و  تاـناکما  اـهورین و 

یمومع و راکفا  لرتنک  اریز  تسا . نکممریغ  دراوم  زا  يرایسب  رد  تسازلکشم و  رایـسب  تدمزارد  رد  گرزب ، ياهتردق  یتح  یـسایس ،
یلیمحت گنج  رد  رطاخ ، نیدـب  دـشابیم . راوشد  رایـسب  يرما  روشک  داصتقا و ...  هرادا  یـسایس و  ماظن  فادـها  ياتـسار  رد  اهنآ  ظـفح 

هنحـص دراو  ناوت  مامت  اب  ابزحو ... ماما  دوب ، گنج  روشک  لوا  یلـصا و  هلأـسم  هک  اـجنآ  زا  تاـناکما ، ماـمت  يریگراـکب  مدـع  مغریلع 
ماظن ندرک  طقاس  از  اهنت  هن  هکیروطب  دوش  وربور  یمواقم  تخـس و  ناج  رایـسب  نافیرح  اب  نمـشد  هک  دـش  ثعاب  هلأـسم  نیمه  دـندش و 

یلیمحت گنج  نیاربانب  دنک . نوریب  دوخ  نهذ  زا  هشیمه  يارب  ار  یماظن  هار  زا  يزادنارب  رکف  هکلب  دیامن ، رظنفرـص  یمالـسا  يروهمج 
ياهـشور هب  اـهنآ  ور  نریا  زا  دروآ . دوجوب  رترب  ياهتردـق  اـب  طـباور  رد  ار  یگدـنرادزاب  زا  یعون  یمالـسا ، يروهمج  تیبـثت  رب  هوـالع 

گنهرف و ههرب ، نیا  رد  دنزاس . هناوتـشپیب  ارنآ  هدرک و  هلاحتـسا  لخاد  زا  ار  ماظن  دنناوتب  هک  دناهدروآ  يور  يرتهدـیچیپ  میقتـسمریغ و 
اب هلباقم  زا  يدیدج  باب  بالقنا ، لوا  ههد  ياهرایعم  هیحور و  اب  دراد  ترورـض  تهج  نیدـب  دـناهتفرگ ، رارق  هلمح  دروم  هعماج  داصتقا 

اهتردقربا اهتردق و  یمامت  هیلع  هک  داد  ناشن  یلیمحت  گنج   » دیدج هار  هئارا  اهتردـقربا و  تهبا  نتـسکش  . * میئاشگب ار  برغ  اکیرمآ و 
نیرتتخس رد  مدرم ، تردق  هب  داقتعا  ادخ و  هب  ءاکتا  اب  گرزب و  ياهتردق  هب  ءاکتا  نودب  یماظن  ره  درک ». هزرابم  ناوتیم  لاس  نایلاس 

قتف قتر و  را  روشک  روما  دوخ  فانم  اهنامرآ و  رب  ینتبم  بسانم و  يزیرهماـنرب  اـب  هدرک و  ظـفح  ار  روشک  لالقتـسا  تسا  رداـق  طـیارش 
یبالقنا رادـتقا  یلخاد و  یگنهامه  ماجـسنا و  تروص  رد  هک  داد  ناشن  یمالـسا  يروهمج  ماظن  سدـقم ، عاـفد  لاـس  لوط 8  رد  دـیامن .

تردق ود  ره  هک  یگنج  رد  و  تسکش . ار  برغ  قرـش و  ياهتردقربا  تهبا  يدرکلمع ، نینچ  درک . لمع  اهتردق  ذوفن  زا  جراخ  ناوتیم 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 987 

http://www.ghaemiyeh.com


دربن نیدایم  رد  اهنآ  روضح  مدرم و  تیامح  اب  ماما  دنتشاد  رظن  كارتشا  یمالسا  بالقنا  بوکرـس  هب  تبـسن  اهنآ  ياهقطنم  ناگتـسباو  و 
لمع رد  نانآ  هب  دیاشگب و  موس  ناهجو  یمالـسا  ياهروشک  يورارف  ار  يدیدج  هار  تسناوت  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  طخ  ياتـسار  رد 

. تسا دوخ  ياهییاناوت  هب  ءاکتا  اهتردـق و  هب  نتفگ  هن » ، » تراسا تلذ و  زا  ندـش  جراـخ  تزع و  اـب  یگدـنز  هار  اـهنت  هک  دـیامن  میهفت 
طقف نآرق  مالـسا و  يارب  ندـش  ادـف  هناشن  دربن و  نارود  مسجم  هوسا  گنج ، زا  سپ  يرادـنید  ياهوگلا  ناونع  هب  گـنج  ناگدـنامزاب  *

دوعوم هدـعو  راظتنا  هب  دـناهدنام و  راوتـسا  ادـخ  اب  دوخ  دـهع  هب  هک  یناگدـنمزر  زا  هتـسد  نآ  دنتـسه و  ادهـش  ياههداوناخ  نازاـبناج و 
، نانموم زا  الیدبت » ولدب  ام  رظنتی و  نم  مهنم  هبجن و  یضق  نم  مهنمف  هیلع  هللاودهاع  ام  اوقدص  لاجر  نینموملا  نم  . » دننکیم يرامشزور 
ات دسر ) ارف  نانآ  تبون  تقو  هچ  هک   ) دناهتسشن راظتنا  هب  رگید  یخرب  و  دندش ) دیهش  و   ) دندرک افو  ادخ  اب  دوخ  هدهع  هب  هناقداص  یخرب 

نیرتراکـشآ تمعن و  نیرتالاب  دننک  یگدـنز  ادـخ  يارب  دـنهاوخیم  هک  یـصاخشا  هعماج و  يارب  نانیا  دوجو  دـننک . افو  دوخ  هدـهع  هب 
، ناروابنید هب  موب  زرم و  نیا  هشوگ  هشوگ  رد  هک  دناهدش  یتیادـه  غارچ  نیلولعم  نیحورجم و  دـیامرفیم : ماما  هک  هنوگنآ  تسا . هناشن 

هشیمه ات  ءایلوا ، هار  نارادلعشم  نیا  ادهش  ياههداوناخ  ار . هبعک  يادخ  هب  ندیسر  هار  دنهدیم ، ناشن  ار  ترخآ  تداعـس  هب  ندیـسر  هار 
ياج هب  مدرم ـ  ادـخ و  تیمکاح  هرود  رد  یلیمحت  گـنج  يریگهجیتن  . * دـناهتفرگ هدـهع  هب  ار  هللا  یلا  قیرط  ییانـشور  راـختفا  خـیرات ،

هچنانچ لوحت ، نیا  دیدرگ . هعماج  تموکح و  يونعم  يدام و  روص  رد  یمیظع  ياهینوگرگد  بجوم  ناریا  نیمزرـس  رب  یجراخ ـ  هطلس 
نوزفا زور  لماکت  ماکحتـسا و  بجوم  دوش ، ظاحل  ماظن  تدـم  دـنلب  تدـم و  ناـیم  تدـم ، هاـتوک  ياهيرازگتـسایس  يزیرهماـنرب و  رد 

نیا رد  اـهنت  درک . دـهاوخ  عطق  ار  نانمـشد  هب  یگتـسباو  ياههتـشر  اـههشیر و  دوب و  دـهاوخ  طـسق  یلاـعت و  يوـس  هب  تکرح  هعماـج و 
ایوپ نیون و  شزرا  کی  ناونع  هب  دشاب  هدش  هدایپ  یمالـسا  هعماج  رد  هک  ار  یلیمحت  گنج  زا  هتـساخرب  يوگلا  ناو  ـ یم هکتـسا  تروص 

نتـشاد طلـسم ، تردـق  ندرک  طقاس  زا  سپ  یمالـسا  ياهروشک  زاین  نیرتمهم  هک  تسا  یهیدـب  داد  رارق  یمالـسا  ياهروشک  رایتخا  رد 
کی یـضرا  تیمامت  دـیدج و  تموکح  دـناوتب  دـشاب و  اهنآ  تاداقتعا  هب  یکتم  مدرم و  زا  هدـمآرب  هک  تسا  قفوم  یماـظن  يوگلا  کـی 

مدرم و هماع  رب  ءاکتا  اب  هک  تسا  قفوم  راکشآ و  هناشن  کی  نارادساپ  هاپـس  یماظن  نامزاس  نایم ، نیا  رد  دیامن . ظفح  ار  یبالقنا  روشک 
تدعاسم ابو  دراذـگب  شیامن  هب  رترب  ياهتردـق  ربارب  رد  ار  یبالقنا  گنج  زا  يدـیدج  تروص  تسناوت  یگتـشذگ  دوخ  زا  راکتبا و  زین 

هقباس رتمک  ناریا  خیرات  رد  رما  نیا  دـیامن . ظفح  زین  ار  روشک  یـضرا  تیمامت  یـسایس ، ماظن  ظفح  رب  هوالع  یمالـسا ، يروهمج  شترا 
ققحت گنج  ناروک  رد  اهنت  ییاراک  نیا  و  دـنناشوپب ؛ لمع  هماج  نآ  هب  دنتـسناوتن  هاگچیه  هتـشذگ  ياهـشترا  اـهتموکح و  تسا . هتـشاد 
نامزاس کی  ناونع  هب  هاپس  ددرگ و  نیمضت  تموکح  نید و  ءاقب  ات  دیبلطیم  ار  یفـصولادیاز  شالت  یجراخ  دیدهت  رطخ و  اریز  تفای ،

لمع يامنهار  یتسیاب  نآ  ياهـشزرا  هب  هجوت  سدـقم و  عافد  لاس  تشه  هبرجت  نیاربانب ، دـشخب . ققحت  ار  فدـه  نیا  تسناوت  یبـالقنا 
هام و هس  ًادودح  هک  نویناحور  هب  باطخ  (س ) ینیمخ ماما  ترضح  مایپ  دریگ . رارق  هعماج  ناراکردناتسد  ناگدنریگمیمـصت و  یمامت 

ماتخ نسُح  ناونع  هب  تسا ، هدوب  راتـشون  نیا  فیلات  رب  رثوم  لماوع  زا  یکی  هدـمآ و  رد  ریرحت  هتـشر  هب  ترـضح  نآ  تلحر  زا  لـبق  مین 
رداص ناهج  هب  گنج  رد  ار  نامبالقنا  ام  میاهتسج . هرهب  نآ  زا  اههنحص  همه  رد  هک  میاهتشاد  یتکرب  گنج  رد  ام  زور  ره  دوشیم . هئارا 

. میدز رانک  ناراوخناهج  ریوزت  هرهچ  زا  هدرپ  گنج  رد  ام  میاهدومن . تباث  گنج  رد  ار  نازواجتم  متـس  شیوخ و  تیمولظم  اـم  میدومن .
گنج رد  ام  میتسیاب . نامیدوخ  ياپ  يور  دیاب  هک  میدیسر  هجیت  نیا  هب  گنج  رد  ام  میاهتخانـش . ار  نامنانمـشد  ناتـسود و  گنج  رد  ام 

سح گنج  رد  ام  میدرک . مکحم  ار  نامیمالـسا  رابرپ  بالقنا  ياـههشیر  گـنج  رد  اـم  میتسکـش . ار  برغ  قرـش و  تردـقربا  ود  تهبا 
هک میداد  ناشن  هقطنم  مدرم  ًاصوصخ  ناهج و  مدرم  هب  گنج  رد  ام  میدرک . روراـب  ناـمدرم  کـیاکی  داـهن  رد  ار  یتسودنطو  يردارب و 

حتف ام  گنج  تشاد . لابند  هب  ار  ناتـسناغفا  حـتف  هب  کمک  ام  گنج  درک . هزرابم  ناوتیم  لاس  نایلاس  اهتردـقربا  اهتردـق و  یماـمت  هیلع 
. دـننک تلذ  ساسحا  مالـسا  لباقم  رد  دـساف  ياهماظن  نارادمدرـس  یمامت  هک  دـش  بجوم  ام  گنج  تشاد . دـهاوخ  لابندـب  ار  نیطـسلف 
دش و رادروخرب  ینانچنآ  دشر  زا  ام  یماظن  عیانص  هک  دوب  گنج  هیاس  رد  اهنت  تشاد . لابندب  ار  ناتسودنه  ناتسکاپ و  يرادیب  ام  گنج 
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هد رد  ناریا  مدرم  ناردـپ و  ناردام و  شالت  زا  اهنیا  همه  تفای . ققحت  گنج  وترپ  رد  یبـالقنا  مالـسا  حور  رارمتـسا  رتمهم  اـهنیا  همه  زا 
گنج ام  گنج  تسین . یندش  مامت  دوب و  لطاب  قح و  گنج  ام ، گنج  تفرگ . تأشن  قرش  يوروش و  برغ و  اکیرمآ و  اب  هزرابم  لاس 

لایخ هک  ییاهنآ  دـنرظن  هتوک  هچ  دراد . دوجو  یگدـنز  متخ  ات  مدآ  زا  گنج  نیا  دوب و  تلاذر  نامیا و  گنج  ام  گنج  دوب . اـنغ  رقف و 
رد تسا ! هدیافیب  تبالص  یگتشذگدوخ و  زا  راثیا و  تداشر و  تداهـش و  سپ  میاهدیـسرن  ییاهن  نامرآ  هب  ههبج  رد  ام  نوچ  دننکیم 

ینعی اقیرفآ ، ایسآ و  اپورا و  اکیرمآ و  مدرم  یـسانشمالسا  هب  هقالع  تسام . هلاس  تشه  گنج  زا  اقیرفآ  یهاوخمالـسا  يادص  هک  یلاح 
کی يارب  گنج  ردام  دریذـپب . یلیمحت  گنج  ءادهـش  رانک  رد  ارم  مهاوخیم  دـنوادخ  زا  تسام . هلاس  تشه  گنج  زا  ناـهج ، لـک  رد 

!؟ تسا هدوب  نآ  عرف  هجیتـن ، میاهدـیگنج و  فیلکت  يادا  يارب  اـم  هک  میاهدرک  شوـمارف  رگم  یتـسار  متـسین . نامیـشپ  مداـن و  مه  هظحل 
نمهب 1386  http://farhangeisar.com ، 15 عبنم :  *

یلیمحت گنج  تارمث  اهشزرا و  هب  یهاگن 

گنج نایاپ  زا  لاس  تشذـگ 18  زا  سپ  یلیمحت  گنج  تارمث  اهـشزرا و  یخرب  هب  یهاگن  یلیمحت  گنج  تارمث  اهـشزرا و  هب  یهاگن 
گنج رب  يرورم  ندرک  وجتسج  تایّدام  رد  ار  زیچ  همه  بالقنا  مظعم  ربهر  لوق  هب  ییارگ و  يدام  ییارگایند و  ددجم  روهظ  یلیمحت و 
مهارف دنزرو  رارـصا  ندنام  یبالقنا  رب  دننامب و  رادافو  دنوادخ  اب  دوخ  دهع  رب  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  يارب  ار  ناکما  نیا  نآ  اهـشزرا  و 

رهوگ و  دـننزب ؛ کحم  تسا  ندـنام  ناملـسم  لقادـح  نتـسیز و  راو  نیـسح  رایعم  هک  یقلطم  ياهـشزرا  اب  ار  دوخ  درکلمع  اـت  دـنک  یم 
هک تسویپ  عوقوب  يرصع  رد  یمالسا  بالقنا  هک  میناد  یم  دنـشورفن . نآ  نکرپ  مشچ  فراخز  ایند و  لیلق  نمث  هب  ار  دوخ  ياهتدهاجم 

ّمه و اـهناسنا  رثکا  یطیحم  نینچ  رد  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  اـیند  راکـشآ  ناـهنپ و  رفک  اریز  دوبن  مهارف  نآ  روهظ  يارب  یتبثم  هنیمز  نیرتمک 
دادعت زجب  دنتـشاد  کسمت  نید  هب  هک  ياهنآ  ناریا  روشک  ناملـسم و  عماوج  رد  یتح  و  ( 1) دوب يویند  یکاخ و  ياهزاین  نیمات  ناـشّمغ 

هب ینید  حور  زا  غراف  دنتـسناد - یم  يواسم  مالـسا  تیمکاح  ییاپرب  يارب  شـالت  اـب  ار  يرادـنید  هدوب و  هزراـبم  لوا  فص  رد  هک  یمک 
ار نید  تسایس  زا  نید  یئادج  هب  لئاق  مئاق و  مایق  هب  روما  حالصا  نتشاذگاو  هزرابم و  یفن  اب  رگید  یخرب  دندوب و  لوغشم  دوخ  یگدنز 

بجوم یمالسا  بالقنا  يزوریپ  ( 2 «.) دوب ناشفلع  ناشمه  (، » هر ) ماما ترـضح  ریبعت  هب  و  دندوب . هداد  رارق  دوخ  يدام  يایند  تمدخ  رد 
لابند هب  ار  یقیقح  موهفم  هب  بالقنا  هک  میظع  ۀثداح  نیا  دوش . هدوشگ  دـندوب  يرادـنید  دعتـسم  هک  یئاهنآ  يوسارف  يدـیدج  قفا  دـش 

تدـشب ار  یللملا  نیب  ماظن  نآ  یپ  رد  هناـیمرواخ و  هقطنم  موس  ناـهج  دروآ و  دوجو  هب  ناـهج  ناریا و  هعماـج  رد  میظع  یلوحت  تشاد ،
یلاعت هکلب  مدرم  ینامسج  تالیامت  ءاضرا  هن  نآ  تیاغ  هک  درک  يزیر  یپ  ار  یسایس  ماظن  یعون  دیدج ، یئوگلا  هئارا  اب  و  تخاس . رثاتم 

اب يوهاـم  ضراـعت  لیلدـب  یتـموکح  يوگلا  نیا  ءاـیبنا . فدـه  ناـمه  ینعی  دوب ؛ طـسق  تلادـع و  ياـنبم  رب  يا  هعماـج  لیکـشت  اـهنآ و 
لح هار  نیرخآ  ناونع  هب  گنج  تیاهن  رد  دش و  عقاو  نانآ  هبناج  همه  ضرعت  دروم  برغ  یـسایس  رادـم  ناسنا  یتسیناما و  يژولوئودـیا 
رنه مامت  نید » ، » نآ رد  هک  دوب  يا  هصرع  یلیمحت  گنج  تفرگ . رارق  راک  روتـسد  رد  یمالـسا  يروهمج  ياـپون  ماـظن  ینوگنرـس  يارب 

اب طقف  هک  دش  هتخاس  ییاهمدآ  كاخ  هب  هدـیبسچ  ياهناسنا  زا  اریز  تفای . ققحت  یمالـسا  بالقنا  فدـه  تشاذـگ و  شیامن  هب  ار  دوخ 
یم هیدـه  سامتلا  هیرگ و  اـب  هک  راـیتخا  اـب  هن  ار  دوخ  رـس و … اـپ و  تسد و  روظنم  نیا  يارب  دـنتفرگ و  یم  مارآ  ادـخ  ءاـقل  هب  ندیـسر 

. دننک ادف  ار  دوخ  دوجو  ۀمه  هرابکی  هب  ات  دنداتـسیا  یم  نیم  فص  رد  دنتـشادن  ار  ندش  ادف  یجیردت  لمحت  هک  رگید  یـضعب  و  دندرک .
گنهرف قامعا  ات  یبرغ  ییاکیرمآ و  گنهرف  يولهپ  ةدرپسرـس  تموکح  لاس  دنچ  یط  هک  داتفا  قافتا  يا  هعماج  رد  روهظون  ةدیدپ  نیا 

ناکلاس و نآ  ناگدز و  تریح  ناگدنام و  بقع  ام  دنیامرف « : یم  هنیمز  نیا  رد  ماما  ترضح  دوب . هتخاس  هدولآ  ارنآ  هدرک و  ذوفن  هعماج 
ملق نارکفنـشور  نآ  ناسانـش و  مالـسا  نارکفنـشور و  نآ  ناسانـش و  مالـسا  نارکفتم و  نآ  ناجنـس و  هتکن  نالقاع و  نآ  نانیـشن و  هلچ 

ار هلأسم  نیا  لح و  ار  امعم  نیا  يرایعم  هچ  اب  همه  همه و  نآ  نابای و  ناسنا  ناسانـش و  هعماج  نآ  نانیب و  ناهج  ناـفوسلیف و  نآ  ناراد و 
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ناناوج وچمه  کی  دوب … هدومن  مومسم  ار  اضف  یهاش  متس  میژر  تنوفع  نآ  ۀشوگ  ره  رد  هک  یمومـسم  هعماج  زا  هک  دننک  یم  لیلحت 
هلاس و داتـشه  ناریپ  هک  مالـسا  يارب  راثن  ناج  تداهـش و  يارب  بلطواد  دوجو  مامت  اب  هللاءاقل و  قشاـع  اـپ  ورـس  هللا و  تفرعم  زا  راـشرس 

هجیتن هب  دیاب  یمالـسا  بالقنا  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  لاوئـس  نیا  نونکا  ( 3 (» ؟ دنزاسب دنا ، هدیـسرن  نآ  زا  يا  هولج  هب  لاسنهک  ناکلاس 
داجیا اب  یمالـسا  بالقنا  نیارباـنب  تسا ؟ هدوب  يرگید  زیچ  ییاـهناسنا  نینچ  نتخاـس  زجب  نید  فدـه  رگم  دـش ؟ یم  یهتنم  نیا  زج  يا 

یقاب نانآ  هار  زج  یهار  زین  ناگدـنام  بقع  يارب  سپ  نیا  زا  تسا و  هدـناسر  نایاپ  هب  ار  دوخ  راک  هنومن  ياهناسنا  زا  قفوم  يوگلا  کـی 
ماظن رارمتسا  زین  تموکح و  هعماج و  ماکحتـسا  بجوم  دناوت  یم  هک  گنج  زا  هتـساخرب  ياهـشزرا  یخرب  راتـشون  نیا  رد  تسا . هدنامن 

رود ياهلاس  رد  یمالـسا  بالقنا  رولبت  دـنریگ . یم  رارق  یـسررب  دروم  دـنوش  (ص ) يدـمحم باـن  مالـسا  ساـسا  رب  یمالـسا  يروهمج 
ریغ بهذم  کی  ناونع  هب  ارنآ  هدرک  فیرحت  ار  مالسا  یقیقح  هرهچ  دنتسناوت  یمالسا  ياهنیمزرـس  رد  نانآ  لماوع  ربکتـسم و  ياهتردق 

یخرب يدرف و  یقوقح  لئاسم  قالخا  يا  هلاسر  ماکحا  لماش  مالـسا  نانیا  رظن  زا  دـنیامن . یفرعم  هعماج  تموکح و  هب  هجوت  یب  زرابم و 
اهنت هن  جع ) ) نامز ماما  هب  کسمت  اب  هک  دندوب  ینایرج  صاخشا و  کبس  نیا  هب  يرکف  بتکم  نیرت  هتسجرب  دوب . یمالک  يرظن و  لئاسم 

ترضح نآ  روهظ  رد  عیرست  بجوم  نانآ  طسوت  ءاشحف  ملظ و  دایدزا  هک  لالدتسا  نیا  اب  هکلب  دندرک  یم  راکنا  ار  مالـسا  یتموکح  دعب 
لیبق نیا  زا  يرگید  لماوع  زین  مالـسا و  مان  هب  یتشادرب  نینچ  دندرمـش . یم  زاجم  ار  رگمتـس  ملاظ و  ياـهتموکح  هب  نداد  نت  ددرگ  یم 

مـسیلایرپما دض  زرابم و  يژولوئودیا  کی  ناونع  هب  يدالیم  ۀهد 80  يدودـح  ات  ياه 60 و70 و  ههد  رد  هک  ار  مسیـسکرام  دشر  هنیمز 
نآ يزوریپ  یمالـسا و  بالقنا  روهظ  زا  سپ  درک . راومه  یمالـسا  ياهنیمزرـس  يدودح  ات  موس و  ناهج  ياهروشک  رد  دوب  هدش  حرطم 

یگژیو داد . یبالقنا  مالـسا  هب  ار  دوخ  ياج  نوکـس  دومج و  مالـسا  (س ) ینیمخ ماـما  ترـضح  يربهر  هب  هاـش  ییاـکیرمآ  تموکح  رب 
رخآ لوا و  فرح  هشیدنا  ندوب  لالز  صالخا و  تبالـص ، قمع ، لیلدب  هک  دوب  يربهر »  » دوج دیدج و  ةرود  رد  یمالـسا  تایح  دیدجت 
ماما بان  مالـسا  هب  هداد و  وشتـسش  ار  دوخ  ناج  نهذ و  دیدج  هشیدنا  زا  هدافتـسا  اب  بان  مالـسا  هنـشت  ياه  هدوت  درک و  یم  نایب  ار  نید 

یب ياهتّلم  نیملسم و  فلتخم  فیاوط  دش و  مکاح  یعامتجا  لئاسم  یگداوناخ و  يدرف  هصرع  رد  یبالقنا  مالـسا  سپ  نیا  زا  دندیورگ .
رد دیئارگ . يداسک  هب  نآ  رازاب  دیـسر و  ارف  مسیـسکرام  بورغ  بان  مالـسا  ةرابود  دـّلوت  اب  دومن . دوخ  هجوتم  ار  یقیقح  مالـسا  زا  ربخ 

لماع ناونع  هب  ار  یعامتجا  یتموکح و  لـیاسم  اـب  مالـسا  تیدـض  نیغورد  بسچ  رب  يدـالیم  ۀـهد 80  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  مالـسا  عقاو 
ياهتردق ربارب  رد  هزرابم  فص  هب  ار  یمالسا  ياهنیمزرـس  ناریا و  ناناوج  تشادرب و  نایم  زا  یمالـسا  ۀشیدنا  ورملق و  ۀعـسوت  ةدنرادزاب 

روعـش هب  یبالقنا  روش  تفای و  اـقترا  قمع  هب  حطـس  زا  یبـالقنا  مالـسا  یلیمحت  گـنج  عوقو  اـب  دـناوخ . ارف  یللملا  نیب  یلخاد و  طلـسم 
كورتم باب  دـش و  ءایحا  دریگ  یم  تأشن  مالـسا  حور  زا  هک  تمواقم  يزیتس و  رفک  ةرهوج  دـیدج  هصرع  نیا  رد  دـش . لیدـبت  یبالقنا 
لابندـب ار  یناسنا  یمالـسا و  ياهـشزرا  نتفر  دابرب  تراسا و  تلذ و  نآ  زا  دوعق  تسا و  لوصا  ظفاح  هک  یعافد  داـهج  ًاـصوصخ  داـهج 

و (ص ) مرکا لوسر  ةریـس  هب  یـسأت  اب  مالـسا  ناگدنمزر  یلیمحت  گنج  رد  دـش . هدوشگ  یبالقنا  مالـسا  ناوریپ  لیخ  يوسارف  ( 4 .) دراد
نم تاهیه   » هک اروشاع  مایپ  زا  ماهلا  اب  هتخاس  نایامن  ار  مالسا  یقیقح  ةرهچ  (ع ) نیـسح ماما  اروشاع و  البرک و  هب  یـسأت  اب  راهطا و  همئا 

رودص نمـض  دنتـسکش و  ار  تردـق » ربا  ود  تهبا  ۀـنیآ   » دور یم  رامـش  هب  ناینیـسح  ناگدازآ و  هار  غارچ  راصعا  ۀـمه  رد  تسا  هلذـلا »
راثآ و ندرمشرب  نمض  خـیرات 5/12/67  هب  تیناحور  هب  مایپ  رد  ینیمخ  ماـما  ( 5 .) دندرک مکحم  ار  یمالـسا  بالقنا  ياه  هشیر  بالقنا 

یجیسب ۀیحور  ( 6 .) تفای ققحت  گنج  وترپ  رد  یبالقنا  مالـسا  حور  رارمتـسا  رتمهم  اـهنیا  ۀـمه  زا  و  دـنراد : یم  راـهظا  گـنج  تاـکرب 
ظفح ار  بالقنا  ییایوپ  رارمتـسا و  نآ و  ماوق  دناوت  یم  هک  هعماج  يارب  گنج  دمایپ  شزرا و  نیرت  يدربراک  نیرتمهم و  نیرت  هتـسجرب 
ندرک طقاس  رابکتـسا و  يایند  رب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  يداینب  یلـصا  لیالد  زا  یکی  تسا . یجیـسب  هیحور  دوجو  ترورـض  دنیامن ،
داجیا یناب  ثعاب و  هک  دوب  يویند  ياهدومن  هب  ناـنآ  ییاـنتعا  یبو  ناملـسم  مدرم  لـیخ  یگتـشذگدوخ  زا  هیحور  یهاـشنهاش  تموکح 

اه و یتخـس  لمحت  اب  ترـضح  نآ  دوب . یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  هر ) ) ینیمخ ماـما  ترـضح  نآ  یلـصا  كرحم  يا و  هیحور  نینچ 
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هبلغ نانآ  رب  ماجنارـس  تسیاب و  نآ  بانذا  اکیرمآ و  ینعی  ایند  بحاص  لباقم  رد  تسناوت  ایند  رهاظم  هب  قلطم  قلعت  مدـع  اـه و  تضاـیر 
هگن هدـنز  مدرم  رد  ار  ندـنام  بالقنا  ۀنحـص  رد  قوش  روش و  گرم  هظحل  ات  بان  يدـیحوت  فراعم  هئارا  اب  هیحور و  نیمه  اب  دـنیامن و 

نید و زا  لماک  رادـتقا  اب  اذـل  دوبن ، هرمزور  ةداـتفا  اـپ  شیپ  یحطـس و  لـیاسم  هجوتم  مدرم  دـید  قفا  هاـگ  چـیه  رطاـخ  نیمه  هب  تشاد و 
زین هصرع  نیا  رد  درک . ادیپ  ار  دوخ  یلصا  مان  هاگیاج و  تفای و  يرتشیب  قمع  هیحور  نیا  یلیمحت  گنج  رد  دندرک . یم  تنایص  بالقنا 

اپون و ماظن  کی  تروص  نیا  ریغ  رد  دیدرگ . يروهمج  سدقم  ماظن  ینوگنرس  يارب  نانمـشد  هئطوت  تسکـش  بجوم  هیحور  نیمه  اهنت 
اوق نزاوت  اریز  دروایب . ماود  هقطنم  عاجترا  يوروش و  اکیرمآ ، مسیلایرپما  لباقم  رد  دوبن  رداق  یماـظن و …  یـسایس ، داـعبا  رد  هبرجت  مک 
همه روطب  زیهجت و  حیلـست و  نادـند  نب  ات  قارع  شترا  دوب . قارع  عفن  هب  يداـیز  رایـسب  نازیم  هب  قارع  ناریا و  ناـیم  یلیمحت  گـنج  رد 

یناسنا يورین  هب  یکتم  کیـسالک و  ریغ  ياه  هویـش  زا  درک  یم  باجیا  ترورـض  اذل  دش . یم  تیامح  گرزب  ياهتردـق  يوس  زا  هبناج 
نینچمه نمـشد و  یتاحیلـست  يژولونکت  زا  ندـنام  نوصم  يارب  بش  رد  گـنج  هویـش  نیا  هک  دوـب  یعیبـط  دوـش . هدافتـسا  اـهتایلمع  رد 

رـصانع یطیارـش  نینچ  رد  تفر . یم  رامـش  هب  گنج  دربشیپ  یلـصا  لماع  تیقفوم و  زمر  یبلط  تداهـش  یبالقنا و  تایحور  زا  هدافتـسا 
یجیـسب هیحور  اب  ماما  قشاع  نایجیـسب  لیخ  هک  دوب  یهاوخادـخ و … یـشومارفدوخ ، تعاـنق ، يراکادـف ، تعاجـش  دربن  نادـیم  یلـصا 

؟ تسیچ یجیسب  هیحور  دنیامن . هجاوم  تسکش  اب  گنج  زاغآ  زا  ار  مالسا  نانمشد  دصاقم  دنـشاب و  اهـشزرا  نیا  یلـصا  لماح  دنتـسناوت 
يوس زا  تسا و  اهنآ  هب  نداد  تلاصا  هن  هلیـسو و  ناونع  هب  زاین  هچیرد  زا  يدام  ياـه  هدـیدپ  هب  شرگن  اـنامه  هیحور  نیا  يزکرم  هتـسه 

رادنید يارب  ندـشادف  یگتـشذگدوخ و  زا  ور  نیا  زا  دـنبای . یم  موهفم  نآ  نامرآ  ظفح  بالقنا و  نید و  ياتـسار  رد  روما  یمامت  رگید 
مدرم دوش ، لصاح  هاگنآ  هتخومآ  میرک  نارق  تاـمیلعت  زا  يوریپ  هب  ناـنآ  دوب . نایجیـسب  هیحور  هتـسجرب  هوجو  زا  یکی  اـه  هدوت  ندـنام 

يرادنید نید و  ظفح  یپ  رد  نیاربانب  ( 7 (.) اجاوفا هللا  نید  یف  نولخدی  سانلا  تیار  هللارـصن و  ءاج  اذا  . ) دـنورگ یم  نید  هب  هورگ  هورگ 
هتشاد هگن  بقع  نافیعض و  يارب  هار  ات  دنتسناد  یم  یپایپ  ياه  طخ  نتسکش  رد  ار  دوخ  هفیظو  اهنآ  دنشیدنا . یمن  دوخ  هب  دندوب و  مدرم 
تـسد رد  اب  اهنآ  مالک  کی  رد  دننک . رارقرب  هطبار  ناشیادخ  اب  زین  نارگید  ات  دندش  یم  ادـف  دـنتخوس و  یم  اهنآ  ددرگ . زاب  اه  هدـش  اه 

ههبج رد  اه  یجیسب  دندوب . مالـسا  ماما و  رپس  بالقنا و  ثداوح  ناکیپ  كون  دوخ ، ندرگ  رب  راد  ياه  بانط  لمح  زین و  ناشناج  نتفرگ 
ماقم هک  اـنآ  یتح  دـندوبن ، رتـالاب  ناونع  ماـقم و  رکف  هب  دـندمآ و  یم  راـنک  رگیدـکی  اـب  تحار  یلیخ  روما  دربشیپ  اـهراک و  میـسقت  رد 

یم رگیدکی  زا  ار  تقبـس  يوگ  زین  اهورین  دـندوب و  دوخ  ياهوزین  زا  رتماگ  شیپ  دربن  ماگنه  هب  رتالاب  ياهدـنامرف  ینعی  دنتـشاد  يرتالاب 
هک دننک  تمدخ  ادخ  يارب  طقف  ترهـش و  نودب  دندوب  لیام  رتشیب  دندرک و  یم  یلاح  هناش  ناونع  راب  ریز  زا  ناکمالا  یتح  انآ  دـندوبر .

يرگید رتشیب  راک  جنر و  لمحت  اب  تشاد  یعس  کی  ره  دندرک و  یم  میـسقت  مه  دنتـشاد  هچ  ره  اهنآ  دنامب . یقاب  دبا  ات  ناشراک  لصاح 
يرگید شود  هب  ار  شراب  هکنآ  هب  دسر  هچ  دشاب  دوخ  شیاسآ  رکف  رد  یـسک  هک  دش  یم  هدـهاشم  تردـن  هب  یلیخ  دـشاب . شیاسآ  رد 

جرخ مک  ندوب و  راکرپ  یجیسب  هیحور  رگید  تایـصوصخ  زا  دوب . هدرکن  كرد  ار  یجیـسب  هیحور  زونه  وا  تروص  نیا  رد  هک  دزادنایب 
راک زا  درب  یم  ناشباوخ  رایتخا  نودـب  یگتـسخ  طرف  زا  ای  دوبن و  يراک  هک  یماگنه  طقف  دنتخانـش و  یمن  زور  بش و  اهنآ  تسا . ندوب 
ًامئاد ار  ناشدوخ  اریز  دندوب  عقوت  یب  هنیزه و  مک  رایسب  ماظن  ظفح  گنج و  رد  ینیرفآ  شقن  شالت و  همه  نیا  اب  اهنآ  دنداتسیا . یم  زاب 

هناخ هلزنم  هب  هک  اهنآ  ياهرگنـس  هکنآ  رگید  دـننک . يراک  یمالـسا  بالقنا  يارب  هک  دـندوب  نآ  یپ  رد  هشیمه  دنتـسناد و  یم  راکهدـب 
يا هظحل  ره  رد  دندوب و  لابکبس  رایـسب  رطاخ  نیمه  هب  دوب . هدش  هتخاس  تیونعم  افـص و  اب  مأوت  شیالآ و  یب  هداس و  یلیخ  دوب  ناشیاه 

نادـیم مزاع  یتشپ  هلوک  کی  رد  ناش  هیثاثا  ندرک  عمج  اب  دـندش و  یم  اجباج  تحار  یلیخ  دـش  یم  رداص  هلمح  اـی  تکرح  ناـمرف  هک 
هزادنا هب  لیاسو  هک  تاقوا  یلیخ  دوب و  وتپ  ناشـشلاب  زادناور و  زادناریز و و  باوخ  يارب  دـندیگنج . یم  تداهـش  راظتنا  هب  هدـش و  دربن 

تسیز و هداس  یکاخ  هکنآ  هصـالخ  دـندوب . نینچ  زین  ندروخ  اذـغ  رد  دـنتخادرپ . یم  تحارتسا  هب  رفن  راـهچ  وتپ  هس  ود  اـب  دوبن  یفاـک 
دنتشاد رس  رد  ار  ییاهن  دصقم  هشیدنا  طقف  نوعجار  هیلا  طخ  ییامنهار  اب  دنتشاد و  ار  یگدنط  يرورض  لیاسو  طقف  دندوب و  نیشن  خوک 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 991 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یمک  دادـعت  دـندش و  دیهـش  اـهنآ   « رثـکا رطاـخ  نیمه  هب  دـندرک . یمن  لوغـشم  ار  دوخ  يرگید  زیچ  هب  ماـمت  تیارد  یکریز و  اـب  و 
یمیمـص قیمع و  ۀطبار  تایحور و  نیمه  زین  شتآ  يریگرد و  جوا  دربن و  ماگنه  هب  دنتـسه . یهار  نینچ  ندومیپ  هب  رختفم  دنا  هدنامیقاب 

اهراب و دوخ  دوب و  ادتقم  ربهر و  يداه و  هکلب  هدنهد  روتسد  رمآ و  کی  هن  مالسا  رکشل  ةدنامرف  و  تشاد . دوجو  یجیـسب  هدنامرف و  نیب 
نودـب وا  رما  تحت  ياهورین  رطاخ  نیمه  هب  دوب و  هداد  ناشن  شرما  تحت  ياهورین  هب  ار  ناج  راثیا  یگتـشذگدوخ و  زا  هب  داـقتعا  اـهراب 
هدیدپ نینچ  هدننک  تابثا  هک  دراد  دوجو  گنج  رد  يرایـسب  قیداصم  اه و  هنومن  دنداهن . یم  ندرگ  وا  نامرف  هب  سرت و … و  هبئاش  چیه 

ياه شترا  رد  حلطـصم  یهدنامرف  هب  هک  دش  رادـیدپ  یماظن  یهدـنامرف  زا  دـیدج  عون  یلیمحت  گنج  رد  یبالقنا  یهدـنامرف  تسا . يا 
هک تسا  کشخ  يروتسد  یکیناکم و  ۀطبار  کی  تسد  ریز  هدنامرف و  هطبار  یماظن  نیئآ  فرع و  رد  تشاد . يوهام  تواقت  کیـسالک 

نییاپ رـصانع  نیئآ  عون  نیا  رد  تسا . ییارگ  شزرا  يداـقتعا و  يرکف - ییاـیوپ  دـقاف  دراد و  یـساسا  شقن  نآ  رد  يرـالاسناوید  لـماع 
روطب درادن . دوجو  مزال  ییاراک  دراوم  زا  يرایسب  رد  موس  ناهج  ياه  شترا  رد  رطاخ  نیمه  هب  دنوش و  یم  اجباج  يا  هرهم  دننام  تسد 

یـصخشم زرم  تات  هک  تسا  یعیبط  تسا  تسد  الاب  تسد و  نییاپ  هدنهد  دنویپ  یهدنامزاس  لماع  طقف  یهدنامرف  ۀنوگ  نیا  رد  هصالخ 
یلـصا حور  هک  يزیچ  نامه  دشاب ؛ اشگهار  دـناوت  یم  يداقتعا  يونعم و  رـصانع  اهنت  سپ  نآ  زا  تسا و  هلوحم  فیاظو  دربشیپ  هب  رداق 

ناهدنامرف ات  اههاگرارق  ناهدنامرف  لک  یهدنامرف  ینعی  هدر  نیرتالاب  زا  گنج  رد  هاپس  ناهدنامرف  تفر . یم  رامـش  هب  گنج  ياه  ههبج 
هدرک ادیپ  روضح  ههبج  رد  دصقم  کی  يارب  اهنآ  ۀمه  هتشادن  یجیسب  يورین  اب  یتوافت  چیه  هتسد و …  ناهورگ ، نادرگ ، پیت ، رگـشل ،

فراعم اب  دوب و  ناشۀـمه  یلـصا  درد  نید  دوب . (س ) ینیمخ ماما  ناـمرف  زا  تیعبت  یمالـسا و  بـالقنا  زا  عاـفد  اـهنآ  ماـمت  مه ّ  دـندوب و 
قشع راثیا ، صالخا ، بالقنا ، يربهر  هب  هقالع  ینید ، داقتعا   » هکنآ هصالخ  دوب . تداهش  هب  ناششطع  دوب  هدرک  حرطم  ماما  هک  يدیدج 

نیاربانب تفر . یم  رامـش  هب  اهنآ  كارتشا  هجو  و  ( 8…  ) لیبس ا یف  داهج  ههبج  رد  تکرش  قوش  راوتـسا ، مزع  تداهـش ، هللاءاقل و …  هب 
یجیـسب يارب  هن  تشاد و  رورغ  ساـسحا  ناونع  نیا  زا  هدـنامرف  هن  رگید . زیچ  هن  دوب  داـهج  دربـشیپ  يارب  طـقف  اـهنآ  ندوـب  نیئاـپ  ـالاب و 

ههبج هب  طقف  هطبار  نیا  درک . یم  لمع  هدـنامرف  نیمارف  هب  ناـج  ياـپ  اـت  هقـالع  قشع و  اـب  هکلب  دوب ؛ تخـس  شرتگرزب  ردارب  زا  تعاـطا 
رارسا ظفح  اب  کیپ  هلیـسوب  تایلمع  زاغآ  زا  شیپ  یکدنا  ناهدنامرف  دندوب و  لحم  هچب  رگیدکی  اب  اهنآ  زا  یلیخ  اریز  دش  یمن  رـصحنم 
نارهت نیشنریقف  رهـش و  بونج  ياه  هلحم  زا  اهنآ  ۀمه  هک  دوب  نیا  اهنآ  رگید  كارتشا  دنیایب . ههبج  هب  هک  دنتـساوخ  یم  اهنآ  زا  تایلمع 
ظفاحم هیحور  دندوب  ناوج  لیلدب  هکنآ  رگید  دـندروخ . یم  شوج  رگیدـکی  اب  تحار  یلیخ  و  ( 9 یقرواپ .) دندوب هتساخرب  اهناتسرهش  و 
يدهم دیهـش  تسا . یماظن  رـصنع  کی  ییایوپ  لماع  نیرتمهم  نیا  تشادن و  هار  اهنآ  نیب  رد  یـشیدنا  هداوناخ  یـشیدنادوخ و  يراک و 

ات درک  هعجارم  رگـشل  هاـگریمعت  هب  تکرح  زا  لـبق  بورغ  کـیدزن  دوب ، طـخ  مزاـع  زاوها  زا  يزور  اروشاـع  رگـشل 31  ةدنامرف  يرکاب 
اما دزادرپب . يو  نیـشام  ریمعت  هب  هک  تساوخ  وا  زا  درک و  هعجارم  یجیـسب  هاگریمعت  هب  دـنک . فرطرب  ار  دوخ  نیـشام  ياـهغارچ  یبارخ 

میاهـسابل نتـسش  لاح  رد  نونکا  نم  تسا و  هتفای  نایاپ  راک  تعاس  تفگ ، خـساپ  رد  دسانـشب  ار  رگـشل  ةدـنامرف  هکنآ  نودـب  راکریمعت 
مهاوخ ماجنا  ار  امش  راک  حبص  ادرف  اءاشنا … درادن ، دوجو  میارب  راک  تعاس  حبـص و  رد  یـصخش  ياهراک  ماجنا  ناکما  نوچ  متـسه و 

تیعضو اب  ات  دوب  عنام  اوه  یکیرات  بورغ و  ندیـسر  ارف  یفرط  زا  تفر و  یم  طخ  هب  رتعیرـس  دیاب  تشاد و  هلجع  هک  يرکاب  دیهـش  داد .
لابندب تفریذپ و  راکریمعت  دینک . ریمعت  ارم  نیشام  امش  میوشب و  ار  امـش  ياهـسابل  مرـضاح  نم  تفگ  يو  هب  دنک  تکرح  نیـشام  یلعف 

دارفا زا  یکی  یقیاقد  زا  سپ  تشامگ . تمه  اه  تخر  نتـسش  هب  زین  يرکاب  دیهـش  دـش و  نیـشام  ياـهغارچ  ندرک  تسرد  لوغـشم  نآ 
راکریمعت غارس  هب  هلـصافالب  اذل  درک . بجعت  هاگریمعت  رد  مهنآ  يو  ییوش  تخر  ندید  زا  تخانـش  یم  ار  رگـشل  ةدنامرف  هک  هاگریمعت 

يدهم اقآ  تسیک ؟ نیا  یناد  یم  دیسرپ  راکریمعت  زا  بجعت  اب  موس  صخش  سپـس  دیوش ؟ یم  تخر  اجنیا  ارچ  يدهم  اقآ  تفگ  تفر و 
ۀجهل اب  يرکاب  دیهـش  اما  درک . یهاوخ  رذـع  وا  زا  دـیود و  هدـنامرف  تمـس  هب  تلاـجخ  یتحاراـن و  اـب  راـکریمعت  تسا . رگـشل  ةدـنامرف 

فرطرب ار  يرگید  زاین  مادـک  ره  میدرک  طرـش  مه  اب  وت  نم و  هچ ! ینعی  تشاد : راـهظا  خـساپ  رد  دـنلب  حور  همه  نآ  اـب  یناـجیابرذآ و 
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سابل زین  دیهـش  يدهم  درک و  ریمعت  ار  وا  نیـشام  ماجنارـس  تفریذپن و  يو  درک  رارـصا  راکریمعت  هچ  ره  درادن . یهاوخرذـع  نیا  مینک .
یجیسب هدنامرف و  نیب  یمیمـص  قیمع و  ۀطبار  تایحور و  نیمه  زین  شتآ  يریگرد و  جوا  دربن و  ماگنه  هب  تسـش ! ار  شا  یجیـسب  ياه 

زا هب  داقتعا  اهراب  اهراب و  دوخ  دوب و  ادـتقم  ربهر و  يداه و  هکلب  هدـنهد  روتـسد  رمآ و  کـی  هن  مالـسا  رگـشل  ةدـنامرف  و  تشاد . دوجو 
سرت و هبئاش  چـیه  نودـب  وا  رما  تحت  ياهورین  رطاخ  نیمه  هب  دوب و  هداد  ناشن  شرما  تحت  ياهورین  هب  ار  ناج  راثیا  یگتـشذگدوخ و 
رد تسا . يا  هدـیدپ  نینچ  هدـننک  تابثا  هک  دراد  دوجو  گـنج  رد  يرایـسب  قیداـصم  اـه و  هنومن  دـنداهن . یم  ندرگ  وا  ناـمرف  هب   …و 

هـصرع دـننزب  بقع  ار  مالـسا  ياهورین  فجن  هاگرارق  تاـیلمع  یلامـش  حاـنج  زا  دنتـسناوت  یقارع  ياـهورین  هک  یماـگنه  ردـب  تاـیلمع 
طخ تسار  تمس  رد  دنتـسناوت  یقارع  ياهناگی  زور 28/12/63  رهظ  زا  دعب  یلاوح  دـش و  گنت  رایـسب  اهنآ  ياهناگی  البرک و  هاگرارقرب 

هب لبق  بش  زا  هک  اروشاع  رگشل 31  زور  نیمه  رد  دننک . زاغآ  ار  دوخ  ضرعت  البرک  هاگرارق  عضاوم  تمس  هب  هلجد  قرش  رد  نویامه و 
نیب رد  زین  يرکاب  دیهـش  رگـشل  ةدـنامرف  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تفرگ و  رارق  یقارع  ياهناگی  ةرـصاحم  رد  ًاجیردـت  دوب  هتفر  هلجد  قرش 

البرک و هاگرارق  یهدـنامرف  تفاـی و  همادا  تدـشب  یقارع  ياـهناگی  اروشاـع و  رگـشل  نیب  زیرگ  گـنج و  تشاد . روضح  دوخ  ياـهورین 
ات داتـسیا و  دیاب  تفگ : زمر  اب  وا  اما  دنروایب  هناخدور  برغ  هب  ار  اروشاع  رگـشل  ةدنامرف  هدش  روط  ره  دـندوب  ددـصرد  هاپـس  یهدـنامرف 

یلیخ يدـهم  اقآ  دـنتفگ : يو  هب  دـندوب  دربن  ۀنحـص  رد  يو  کیدزن  هک  اروشاع  رگـشل  رداـک  ناهدـنامرف و  یتح  دـیگنج  هظحل  نیرخآ 
دندوب ددصرد  هناهب  نیا  اب  اهنآ  تسا . تخس  یلیخ  ندرک  مرن  هجنپ  تسد و  تالکشم  اب  ندنام و  یلو  دوش  دیهـش  مدآ  هک  تسا  تحار 

صوصخب تفریذپن و  يرکاب  دیهش  اما  دنزاس  جراخ  دش  یم  رت  تخس  نآ  ره  تسا و  هدش  داجیا  هک  يداح  عضو  زا  ار  دوخ  ةدنامرف  هک 
شیناشیپ هب  هک  يریت  اب  ماجنارس  درکن و  لوبق  ار  اهنآ  رانک  زا  ندش  جراخ  هجو  چیه  هب  دنتفرگ  رارق  هرصاحم  رد  اه  یجیسب  هک  یماگنه 
ياهورین اما  دوش  لقتنم  سناژروا  هب  ات  دنتشاذگ  قیاق  رد  دندناسر و  هلجد  هناخدور  رانک  هب  ار  وا  تفرگ  رارق  تداهش  ۀناتـسآ  رد  دروخ 

تخوس و زین  يرکاب  دسج  دـندرک و  لیدـبت  رتسکاخ  هب  یج  یپرآ  اب  ار  يو  لماح  قیاق  دـندوب  هدـش  طلـسم  ًالماک  عاضوا  رب  هک  یقارع 
نایچغای هارمه  دوب  رکشل  لوا  نواعم  هک  زین  يرکاب  دیمح  شردارب  نونجم  ةریزج  رد  ربیخ  تایلمع  رد  لاس 62  درب ! بآ  ار  نآ  رتسکاخ 

دیهش دندنام و  اروشاع  رگشل  ياه  یجیسب  رانک  رفن  نیرخآ  ات  یبونج  هریزج  هب  یلامش  ةریزج  رد  عقاو  طاطیحـش  لپ  رانک  رکـشل  نواعم 
تایلمع رد  تروص  نیمه  هب  زین  لوسر ا(…ص ) دمحم  رکـشل  ینتـشاد  تسود  ةدنامرف  تّمه  جاح  دنام . اجنامه  زین  ناشدسج  دندش و 

يورین دوجو  مدع  نونجم و  ریازج  يریگ  سپزاب  يارب  قارع  شترا  فعاضم  ياهراشف  زا  سپ  وا  دـندش . دیهـش  نونجم  ةریزج  رد  ربیخ 
. دیامن رقتسم  رگـشل 27  طخ  رد  ار  رگـشل  ینآ  ياهورین  زا  ناهورگ  کی  ات  دش  … اراث رگـشل 41  روحم  مزاع  روتوم  اب  طخ  رد  یجیـسب 

نیمه رد  دوب . هدش  دیهـش  زین  یجاجز  ربکا  ردارب  يو  نیـشناج  نیا  زا  لبق  دیـسر . تداهـش  هب  پوت  شکرت  تباصا  رثا  هار  نیب  رد  نکیل 
عطق فجن  رگشل 8  ةدنامرف  یمظاک  دمحا  ردارب  طسو  تشگنا  دش و  دیهـش  زین  (ع ) نسح ماما  پیت  هدنامرف  یمالغ  زورهب  ردارب  تایلمع 
پچ حانج  رد  دنام . شیاهورین  رانک  رد  درک و  نامـسناپ  ار  دوخ  تسد  سناژروا  رد  اجنامه  دـشن و  جراخ  هریزج  زا  هظحل  کی  اما  دـش 

زا رپ  ندـب  اـب  داد و  تسد  زا  ار  دوـخ  تسار  تسد  (ع ) نیـسح ماـما  رگـشل 14  ةدـنامرف  يزارخ  نیـسح  ردارب  هیئالط  روحم  رد  تایلمع 
ناشیاهورین رانک  رد  همه  ناهورگ  نادرگ و  ناهدنامرف  دندوب و  دشرا  ةدنامرف  ةدر  رد  اه  نیا  ۀمه  دـیدرگ . لقتنم  ناتـسرامیب  هب  شکرت 

دوخ ناج  ظفح  رکف  هب  هکنآ  نودب  گنج  رد  هاپـس  ناهدنامرف  نیاربانب  دـندرک . یم  ظفح  ار  ناشعـضاوم  اهتداهـش  تاحارج و  لمحت  اب 
ار اه  یجیسب  ضارتعا  یتح  هک  دوب  يا  هنوگب  هلأسم  نیا  دندش . یمن  لئاق  دوخ  يارب  یمدقت  چیه  ناشرما  تحت  ياهورین  هب  تبسن  دنشاب 

ردارب هب  ام  لوق  زا  دنتفگ  یمظاک  رصان  دیهش  ردارب  هب  ناگدنمزر  زا  يدادعت  : » دیوگ یم  برغ  ههبج  ناگدنمزر  زا  یکی  تشاد . لابندب 
ناگدنمزر و نایم  نیا  رد  يدرجورب  دیهش  . دنیبب بیسآ  تسا  نکمم  دنکن  تکرح  اه  هچب  يولج  ردقنیا  دییوگب  يدرجورب  دمحم  دیهش 

گنج يادتبا  زا  تلاح  دنور و  نیا  دندیمان . یم  ناتسدرک  حیسم  ار  وا  هک  یئاج  ات  دوب  رادروخرب  يدایز  تیبوبحم  زا  روشک  برغ  مدرم 
رتکد دندیسر . تداهـش  هب  ناشیاهورین  زا  رتولج  یتح  رانک و  رد  ناهدنامرف  زا  يرایـسب  دادعت  دروخ و  یم  مشچ  هب  نآ  نایاپ  ات  یلیمحت 
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شنارای وا  تداهـش  هکیلاح  رد  دوب و  عافد  ریزو  هکنآ  اب  هواپ  ثداوح  نایرج  رد  وا  دـش . دیهـش  گنج  لـئاوا  رد  هیوـالهد و  رد  نارمچ 
زین اهنآ  هواپ  هلئاغ  نتفای  نایاپ  نمـض  مدرم  جیـسب  ماما و  مایپ  لابند  هب  دـش . لمع  دراو  تسدـب  حالـس  اـهورین  شیپاـشیپ  دومن  یم  یعطق 

زا لبق  هاپـس  دشرا  ناهدنامرف  زا  ییاقب  دیجم  يرقاب و  نسح  نادیهـش  دنـسرب  تداهـش  هب  رگید  ینادـیم  رد  ات  دـندنام  ملاس  بالقنا  يارب 
یهلا بیبح  ردارب  روکذم  تیالمع  نایرج  رد  و  دندیـسر ؛ تداهـش  هب  لکد  يور  زا  ییاسانـش  کی  نایرج  رد  یتامدقم  رجفلاو  تایلمع 

رد دیسر . تداهش  هب  (ص ) لوسر ترضح  رکشل  ةدنامرف  یغارچ  ردارب  رجفلاو 1  رد  دنام . لاناک  رد  شدسج  دش و  دیهش  موس  ها  زا س1
ةدـنامرف یمیرک  سابع  ردارب  ردـب  تایلمع  رد  دیـسر . تداهـش  هب  هعبات  ياههاگرارق  زا  یکی  هدـنامرف  ناـییاضر  ردارب   4 رجفلاو تایلمع 

حورجم تدش  هب  يدهملا  پیت  هدنامرف  يدسا  ردارب  دندش و  دیهـش  يدهملا  پیت  نیـشناج  هدوتـس  ردارب  و  (ص ) لوسر ترـضح  رگـشل 
پیت یهدـنامرف  کمک  رد  هک  جرک  هاپـس  ماقم  مئاـق  رکاذ  ردارب  ادهـشلادیس و  پیت 10  نیـشناج  رهلک  ردارب  رجفلاو 8  تایلمع  رد  دـش 
عیفر هجرد  هب  (ع ) نیـسح ماما  رگـشل  پیت  هدـنامرف  یناچوق  یلع  ردارب  مشاه و  ینب  رمق  پیت  نیـشناج  دارمهاش  ردارب  دوب و  ادهـشلادیس 

اما دوب  هدـش  ییایمیـش  ًادـیدش  هکنآ  اب  البرک  هاگرارق  هدـنامرف  روپمالغ  ردارب  دـش و  حورجم  ًادـیدش  یلـضف  ردارب  دـندش . لئان  تداهش 
ناردارب دـش  حورجم  تدـش  هب  سدـق  هاگرارق  هدـنامرف  يرفعج  زیزع  ردارب  جـنپ  راهچ و  يالبرک  تایلمع  رد  دـنام . هقطنم  رد  ناـنچمه 

و… ناهورگ ، نادرگ و  ناهدـنامرف  زا  رگید  يرایـسب  و  دـندش ، دوقفم  دیهـش و  ـالبرک  رگـشل 25  پیت  ناهدنامرف  زا  تخبون  یـسوط و 
تایلمع تاعالطا و  یـسدنهم و  ناهدـنامرف  زا  راـهب  شیپ  ردارب  ییاـفو و  راتـس  ردارب  يالبرک 10  تایلمع  رد  دـندش . حورجم  دـیهش و 

ددجم تالمح  رجفلاو 10 و  سدقملا 2 و  تیب  تایلمع  رد  دش . دیهـش  البرک  رکشل 25  پیت  ةدنامرف  ریـصن  جاح  ردارب  دندش و  حورجم 
يدزیا و یفطصم  ردارب  دننام  رگید  یخرب  دندیسر و  تداهـش  هب  یحلاص  اضرمالغ  دیهـش  دننام  هاپـس  ناهدنامرف  زا  يرگید  دادعت  قارع 
رد هک  دندوب  زین  يرتشیب  ناهدنامرف  دراد و  دوجو  هدنراگن  نهذ  رد  هک  دنتسه  ییاهمسا  دراوم  نیا  ۀمه  دندش . دیهـش  حورجم و  مهلاثما 
درف کی  هکنآ  زا  لـبق  هدـنامرف  هک  تسا  یتیعقاو  دومن  خر  یلیمحت  گـنج  رد  هک  هدـیدپ  نیا  دـندش . حورجم  اـی  دیهـش و  گـنج  لوط 
ياه هزادنا  رد  ولو  رگید  راب  هدیدپ  نیا  تساهورین . رانک  رد  ردارب  کی  ناونع  هب  هک  تسا  يدرف  ربهار و  کی  یبالقنا  کی  دشاب  یماظن 

اب یمالـسا  بالقنا  تشاذـگ . شیامن  هب  ار  والبرک … قدـنخ و  نینح و  ردـب و  ياهگنج  زا  ییاه  هنحـص  اهوگلا  نآ  قباطم  اما  رتکچوک 
یناهدنامرف و اهورین و  نینچ  زا  يرادروخرب  نودب  یـسایس  يداصتقا و  یتاحیلـست  ياه  هرـصاحم  اه و  تیدودحم  اب  رامـشیب و  نانمـشد 
یمالـسا و يروهمج  ماـظن  تیمکاـح  زا  دـناسرب و  دوصقم  لزنم  رـس  هب  ار  یلیمحت  گـنج  تسناوـت  یمن  یتاـیحور  نینچ  دوـجو  نودـب 

مسیلایرپما لباقم  رد  یگداتسا  نیا  هب  زین  ینادنچ  قلعت  هک  ياه  هاگشناد  دیتاسا  یخرب  ناعذا  هب  یتح  دنک . عافد  یمالـسا  نهیم  ياهزرم 
مهم نیا  و  دوشن ، ادج  نآ  زا  ناریا  نیمزرس  زا  یشخب  دهد و  خر  یگنج  هک  تسا  هتـشادن  هقباس  ناریا  خیرات  رد  دنرادن ، برغ  اکیرما و 

رد دوخ  صاخ  عیدب و  هویـش  اب  نکیل  دـندش ، دیهـش  ناهدـنامرف  زا  يدایز  دادـعت  هچ  رگ  دـیدرگ . رـسیم  ییاهیگژیو  نینچ  هیاس  رد  اهنت 
ياهانگنت ندوشگ  روما و  دربشیپ  ۀنیمز  دنتخاس ، ناسآ  ار  دوخ  نیزگیاج  ياهورین  شرورپ  یهدنامزاس  هکنآ  رب  هوالع  یماظن  یهدنامرف 

ییارگ و مدرم  هک  هنوگناـمه  تشاد . دـمآراک  یناهدـنامرف  ناوـت  یم  زین  هدـنیآ  رد  قـیرط  نیمه  هب  نیارباـنب  دـندرک . مهارف  زین  ار  ماـظن 
ار نانآ  يود  ره  ییایوپ  یبلطایند  زا  زیهرپ  یبلط و  تداهـش  دوب  گنج  رد  يا  هدننک  نییعت  رـصنع  اه  یجیـسب  ناهدنامرف  دندوب  یمیمص 

رادـمچرپ  » نانچمه دـنناوت  یم  یتایحور  نینچ  اب  زین  هدـنیآ  رد  دنـشاب ؛ رثوم  هعماج  نید و  يارب  تسناوت  هک  اـجنآ  اـت  درک  یم  نیمـضت 
هب ار  تدهاجم  یماظن و  يربهر  مچرپ  ماجنارـس  دـننک و  ظفح  دوخ  يارب  ار  راختفا  نیا  و  دنـشاب .» روشک  ثداوح  رپس  نیملـسم و  تزع 

مظن ظفح  رد  لماع  نیرت  یلصا  ناونع  هب  دوب و  اپون  نارادساپ  هاپس  هکنآ  اب  گنج  زاغآ  زا  لبق  هاپـس  یگدنلاب  دشر و  دنراپـسب . نارگید 
اه هصرع  مامت  رد  ار  یمالسا  بالقنا  زا  يرادساپ  ینعی  دوخ  يدیلک  يداهن و  هفیظو  دوبن  رداق  نکیل  تفر  یم  رامـش  هب  یلخاد  تینما  و 

هلئاغ رد  نآ  شقن  یتح  و  دوب ؛ شقن  ياراد  یـسایس  يداقتعا و  یگنهرف  یتینما  لئاسم  رد  هاپـس  گنج  زاغآ  زا  لبق  عقاو  رد  دـهد . ماجنا 
دـض يرهـش  ياهگنج  هب  تشاد  یماظن  گنر  رد  هک  دبنگ  رد  قلخ ! ییادف  ياهکیرچ  تکرح  ناتـسزوخ  رد  برع  قلخ  ناتـسدرک  ياه 
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زا تنایـص  يارب  هک  هنوگنآ  هاپـس  ياه  ییاناوت  دادعتـسا و  زورب  يارب  مزال  ۀـنیمز  هجیتن  رد  دـش . یم  دودـحم  یکیرچ  گـنج  شروش و 
زین اوق و  لک  ةدـنامرف  ناونع  هب  ردـص  ینب  دوجو  اما  دـش  گنج  دراو  جیـسب  بلاق  رد  هاپـس  گنج  زاغآ  اب  دـشن . مهارف  دوب  مزال  بالقنا 

لمع و راکتبا  هاپـس و  هظحالم  لباق  ياـه  ییاـناوت  زا  هک  دوب  نآ  زا  عناـم  کیـسالک  گـنج  يژتارتسا  بوچراـچ  رد  شترا  يریگراـکب 
شقن جیردتب  هاپس  روشک  یـسایس  - یماظن روما  ردصم  زا  ردص  ینب  لزع  زا  سپ  دوش . يرادرب  هرهب  گنج  رد  یبالقنا  ياهورین  تیقالخ 

. دوش لیدـبت  روشک  یماظن  روحم  ءاکتا و  لباق  ییاهورین  هب  تسناوت  دـشر  هب  ور  يدـنور  رد  تفای و  گنج  رد  ار  دوخ  یعقاو  هاگیاج  و 
کیـسالک همین  کیـسالک و  ياه  گـنج  رد  یکیرچ  يرهـش و  ياـه  گـنج  رد  هلخادـم  يارب  ییاـناوت  ییانـشآ و  رب  هوـالع  هاپـس  اریز 

لیکشت صوصخ  رد  ماما  ترـضح  نامرف  زا  سپ  ییاناوت  نیا  دوب و  هدش  هدننک  نییعت  شقن  ياراد  رظنبحاص و  زین  کیـسالک ) - یمدرم )
ار هناگ  هس  ياهورین  ماما  نامرف  ققحت  رد  هاپـس  تفرگ . دوخ  هب  يرت  هبناـج  همه  لکـش  لاس 1364  رد  ییاوه  ییایرد و  نیمز  ياـهورین 

يرتپوک یله  ناگی  نیمز و  هب  نیمز  ياهکشوم  یهدنامرف  یکـشوم ، دنفادپ  یهدنامرف  يزادنا  هار  هب  دوجوم  عناوم  مغریلع  درک و  داجیا 
مامت تیدج  اب  داد و  هعـسوت  دوب  هدرک  يزادنا  هار  سدقملا  تیب  نیبملا و  حتف  تایلمع  مئانغ  اب  هک  ار  هناخپوت  نامزاس  دیزرو و  تردابم 

زین ار  ایرد  رد  روشک  یماظن  هدمع  فعـض  ات  دمآرب  سراف  جیلخ  رد  دوخ  ییایرد  يورین  ندرک  لاعف  یگنج و  ياهامیپاوه  هیهت  ددصرد 
نانچ دـنک ، بذـج  دوخ  هب  ار  بـالقنا  ياـهورین  نیرت  هاوخناـمرآ  نیرتدـقتعم و  دوب  هتـسناوت  هک  هاپـس  روبزم  دـنور  رد  دـیامن . فرطرب 

دنزادرپ یم  دوخ  لغش  هفرح و  هب  ًافرص  دنتسه و  يدعب  کت  ًابلاغ  هک  ناهج  ياه  شترا  فالخ  رب  هک  دومن  يزیر  یپ  ار  یماظن  نامزاس 
شیامرف نیا  قادصم  مالسا  نایهاپس  لاح  عقاو  رد  دوب . دنم  هرهب  زین  یقالخا  يداقتعا و  یسایس  شنیب  زا  یماظن ، ییاناوت  نتـشادرب  هوالع 

نینچ دوجو  دـندرک . یم  لـمح  ناشیاهریـشمش  كون  رب  ار  ناـشیاه  شنیب  مهفایـسا » یلع  مهرئاـصب ، اوـلمح   » هک دوـب  (ع ) ریما ترـضح 
لابندـب زین  ار  تسود  ياـهروشک  باـجعا  دوـب ، هدروآ  مهارف  ار  هقطنم  عاـجترا  یناـهج و  نانمـشد  تشحو  سرت و  هک  یماـظن  ناـمزاس 

ار ناریا  اب  طباور  يرارقرب  طورش  زا  یکی  اکیرما  زین  ًاریخا  هک  تسا  يا  هنوگب  هاپس  زا  برغ  اکیرما و  ًاصوصخ  نانمـشد  تشحو  تشاد .
نالووسم ناراکردـنا و  تسد  يا و  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  بالقنا  مظعم  ربهر  زین  گنج  زا  سپ  نارود  رد  درک ! مـالعا  هاپـس  لـالحنا 

ياقب داد و  رارق  بالقنا  تمدـخ  رد  ییانثتـسا  يورین  کی  ناونع  هب  ار  هاپـس  هک  ییاه  یگژیو  نآ  هک  دنتـسه  نآ  رب  ناوت  ماـمت  اـب  هاـپس 
حور ات  روشن  يا  هنیمز  هناهب و  يرگیمآن  لماع  دشاب و  يراس  يراج و  هاپـس  ةرکیپ  رد  نانچمه  دش ، بجوم  ار  روشک  یمالـسا و  بالقنا 

. دنامب یقاب  بالقنا  ماظن و  هیقف  تیالو  يوزاب  ناونع  هب  یفاک  تردق  اب  دوخ و  ياهشزرا  ظفح  اب  دناوتب  هاپس  و  ددرگ ؛ لیاز  هاپس  یبتکم 
يروهمج دوش . یم  عقاو  دوخ  فلاخم  ياهتردـق  هنیک  رهق و  دروم  یعیبط  روطب  یبـالقنا  ياـپون  ماـظنره  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  تیبثت 

هدـیچیپ و ياـهرازبا  اـه و  شور  زا  هک  هدوـب  هجاوـم  يرتـشیب  نانمـشد  اـب  برغ  قرـش و  هطلـس  یفن  یمالـسا و  تیهاـم  لیلدـب  یمالـسا 
- رگید تادـیدهت  فالخ  رب  هک  دوب  يا  هرطاخمرپ  عیـسو و  رایـسب  هصرع  یلیمحت  گنج  دـننک . یم  هدرک و  هدافتـسا  يرت  هنادرمناوجاـن 

دـش یمن  دراو  نآ  رد  بالقنا  روشک و  تاناکما  اهورین و  زا  يا  هظحـالم  لـباق  ناوت  هک  یتروص  رد  دـبنگ و … ناتـسدرک ، هلئاـغ  دـننام 
لکـشم رایـسب  تدـم  زارد  رد  گرزب  ياهتردـق  یتح  یـسایس  دـحاو  ره  يارب  گنج  هب  دورو  تشاد . یپ  رد  ار  ماظن  طوقـس  نیقی  روطب 
داصتقا ةرادا  یسایس و  ماظن  فادها  ياتـسار  رد  اهنآ  ظفح  یمومع و  راکفا  لرتنک  اریز  تسا . نکمم  ریغ  دراوم  زا  يرایـسب  رد  تساز و 

هلأسم هک  اجنآ  زا  تاناکما  ماـمت  يریگراـکب  مدـع  مغریلع  یلیمحت  گـنج  رد  رطاـخ  نیدـب  دـشاب . یم  راوشد  رایـسب  يرما  روشک  و … 
رایسب نافیرح  اب  نمـشد  هک  دش  ثعاب  هلأسم  نیمه  دندش و  هنحـص  دراو  ناوت  مامت  …اب  بزح ا . ماما و  دوب  گنج  روشک  لوا  یلـصا و 

هار را  يزادنارب  رکف  هکلب  دیامن ، رظن  فرص  یمالسا  يروهمج  ماظن  ندرک  طقاس  زا  اهنت  هن  هکیروطب  دوش  وربور  یمواقم  تخس و  ناج 
رد ار  یگدـنرادزاب  زا  یعون  یمالـسا  يروهمج  تیبثت  رب  هوالع  یلیمحت  گنج  نیارباـنب  دـنک . نوریب  دوخ  نهذ  هشیمه  يارب  ار  یماـظن 

لخاد زا  ار  ماظن  دنناوتب  هک  دنا  هدروآ  يور  يرت  هدیچیپ  میقتسمریغ و  ياهـشور  هب  اهنآ  ور  نیا  زا  دروآ . دوجوب  رترب  ياهتردق  اب  طباور 
اب دراد  ترورض  تهج  نیدب  دنا ، هتفرگ  رارق  هلمح  دروم  هعماج  داصتقا  گنهرف و  ههرب  نیا  رد  دنزاس . هناوتشپ  یب  ارنآ  هدرک و  هلاحتسا 
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دیدج هار  هئارا  اهتردـقربا و  تهبا  نتـسکش  مییاشگب . ار  برغ  اکیرمآ و  اب  هلباقم  زا  يدـیدج  باب  بالقنا  لوا  ۀـهد  ياهرایعم  هیحور و 
ياهتردـق هب  ءاکتا  نودـب  یماظن  ره  درک  هزرابم  ناوت  یم  لاـس  ناـیلاس  اهتردـقربا  اهتردـق و  یماـمت  هیلع  هک  داد  ناـشن  یلیمحت  گـنج 

يزیر همانرب  اب  هدرک و  ظفح  ار  روشک  لالقتـسا  تسا  رداق  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  مدرم  تردـق  هب  داقتعا  ادـخ و  هب  اـکتا  اـب  گرزب و 
داد ناشن  یمالسا  يروهمج  ماظن  سدقم  عافد  لاس  لوط 8  رد  دیامن ، قتف  قتر و  ار  روشک  روما  دوخ  عفانم  اهنامرآ و  رب  ینتبم  بسانم و 

تهبا يدرکلمع  نـینچ  درک . لـمع  اهتردـق  ذوـفن  زا  جراـخ  ناوـت  یم  یبـالقنا  رادـتقا  یلخاد و  یگنهاـمه  ماجــسنا و  تروـص  رد  هـک 
یمالـسا بالقنا  بوکرـس  هب  تبـسن  اهنآ  يا  هقطنم  ناگتـسباو  تردق و  ود  ره  هک  یگنج  رد  و  تسکـش . ار  برغ  قرـش و  ياهتردقربا 

ار يدیدج  هار  تسناوت  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  طخ  ياتسار  رد  دربن  نیدایم  رد  اهنآ  روضح  مدرم ، تیامح  اب  ماما  دنتشاد  رظن  كارتشا 
تلذ و زا  ندش  جراخ  تزع و  اب  یگدنز  هار  اهنت  هک  دیامن  میهفت  لمع  رد  نانآ  هب  دیاشگب و  موس  ناهج  یمالسا و  ياهروشک  يور  ارف 

هوسا گنج  زا  سپ  يرادـنید  ياهوگلا  ناونع  هب  گنج  ناگدـنامزاب  تسا . دوخ  ياه  ییاناوت  هب  ءاـکتا  اهتردـق و  هب  نتفگ  هن »  » تراـسا
هب هک  یناگدنمزر  زا  هتـسد  نآ  دنتـسه و  ادهـش  ياه  هداوناخ  نازابناج و  طقف  نآرق  مالـسا و  يارب  ندش  ادف  ۀناشن  دربن و  نارود  مسجم 
نم مهنمف  هیلع  هللاودهاع  ام  اوقدص  لاجر  نینموملا  نم  دننک « . یم  يرامـش  زور  هدعو  راظتنا  هب  دنا و  هدـنام  راوتـسا  ادـخ  اب  دوخ  دـهع 

رگید یخرب  و  دندش ) دیهش  و   ) دندرک افو  ادخ  اب  دوخ  دهع  هب  هناقداص  یخرب  نانمؤم  زا  الیدبت » اولّدب  ام  رظنی و  نم  مهنم  هبجن و  یـضق 
دنهاوخ یم  هک  یـصاخشا  هعماج و  يارب  نانیا  دوجو  دننک . افو  دوخ  دهع  هب  ات  دسر ) ارف  نانآ  تبون  تقو  هچ  هک   ) دـنا هتـسشن  راظتنا  هب 
یتیاده غارچ  نیلولعم  نیحورجم و  دیامرف : یم  ماما  هک  هنوگ  نآ  تسا . هناشن  نیرتراکـشآ  تمعن و  نیرتالاب  دـننک  یگدـنز  ادـخ  يارب 

هبعک يادخ  هب  ندیسر  هار  دنهد  یم  ناشن  ار  ترخآ  تداعس  هب  ندیـسر  هار  نارواب  نید  هب  موب  زرم و  نیا  ۀشوگ  هشوگ  رد  هک  دنا  هدش 
يریگ هجیتن  دـنا . هتفرگ  هدـهعب  ار  هللا  یلا  قیرط  ییانـشور  راختفا  خـیرات  هشیمه  ات  ءایلوا  هار  ناراد  لعـشم  نیا  ادهـش  ياـه  هداوناـخ  ار .
يدام روص  رد  یمیظع  ياهینوگرگد  بجوم  ناریا  نیمزرـس  رب  - یجراخ هطلـس  ياج  هب  - مدرم ادخ و  تیمکاح  ةرود  رد  یلیمحت  گنج 
ماظن تدم  دـنلب  تدـم و  نایم  تدـم  هاتوک  ياهیرازگتـسایس  يزیر و  همانرب  رد  هچنانچ  لوحت  نیا  دـیدرگ . هعماج  تموکح و  يونعم  و 

یگتسباو ياه  هتشر  اه و  هشیر  دوب و  دهاوخ  طسق  یلاعت و  تمس  هب  تکرح  هعماج و  نوزفا  زور  لماکت  ماکحتسا و  بجوم  دوش  ظاحل 
هدایپ یمالسا  هعماج  رد  هک  ار  یلیمحت  گنج  زا  هتساخرب  يوگلا  ناوت  یم  هک  تسا  تروص  نآ  رد  اهنت  درک . دهاوخ  عطق  ار  نانمشد  هب 

یمالـسا ياهروشک  زاین  نیرتمهم  هک  تسا  یهیدب  داد  رارق  یمالـسا  ياهروشک  رایتخا  رد  ایوپ  نیون و  شزرا  کی  ناونع  هب  دشاب  هدـش 
دناوتب دشاب و  اهنآ  تاداقتعا  هب  یکتم  مدرم و  زا  هدمآرب  هک  تسا  قفوم  یماظن  يوگلا  کی  نتـشاد  طلـسم  تردـق  ندرک  طقاس  زا  سپ 
هناشن کی  نارادـساپ  هاپـس  یماظن  نامزاس  نایم  روشک  نیا  رد  دـیامن . ظفح  ار  یبالقنا  روشک  کـی  یـضرا  تیماـمت  دـیدج و  تموکح 

ربارب رد  ار  یبالقنا  گنج  زا  يدـیدج  تروص  تسناوت  یگتـشذگدوخ  زا  راکتبا و  زین  مدرم و  هماع  رب  اکتا  اب  هک  تسا  قفوم  راکـشآ و 
زین ار  روشک  یـضرا  تیمامت  یـسایس  یماظن  ظفح  رب  هوالع  یمالـسا  يروهمج  شترا  تدعاسم  اب  دراذـگب و  شیامن  هب  رترب  ياهتردـق 

لمع هماـج  نآ  هب  دنتـسناوتن  هاـگچیه  هتـشذگ  ياهـشترا  اـهتموکح و  تسا . هتـشاد  هقباـس  رتـمک  ناریا  خـیرات  رد  رما  نیا  دـیامن . ظـفح 
نید و ءاقب  ات  دـیبلط  یم  ار  یخـسار  شالت  یجراخ  دـیدهت  رطخ و  اریز  تفاـی ، ققحت  گـنج  ناروک  رد  اـهنت  ییاراـک  نیا  و  دـنناشوپب ،

عافد لاس  تشه  ۀـبرجت  نیاربانب  دـشخب . ققحت  ار  فدـه  نیا  تسناوت  یبالقنا  ناـمزاس  کـی  ناونع  هب  هاپـس  ددرگ و  نیمـضت  تموکح 
ترـضح مایپ  دریگ . رارق  هعماج  ناراکردنا  تسد  ناگدـنریگ و  میمـصت  یمامت  لمع  يامنهار  یتسیاب  نآ  ياهـشزرا  اب  هجوت  سدـقم و 

ماتخ نسح  ناونع  هب  هدمآرد  ریرحت  هتـشر  هب  ترـضح  نآ  تلحر  زا  لبق  مین  هام و  هس  ًادودح  هک  نویناحور  هب  باطخ  (س ) ینیمخ ماما 
ناهج هب  گنج  رد  ار  نامبالقنا  ام  میا . هتسج  هرهب  نآ  زا  اه  هنحـص  همه  رد  هک  میا  هتـشاد  یتکرب  گنج  رد  ام  زور  ره  دوش « . یم  هئارا 

رانک ناراوخناهج  ریوزت  هرهچ  زا  هدرپ  گنج  رد  ام  میا . هدومن  تباث  گنج  رد  ار  نازواجتم  متـس  شیوخ و  تیمولظم  ام  میدومن . رداص 
رد ام  میتسیاب . نامدوخ  ياپ  يور  دیاب  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  گنج  رد  ام  میا . هتخانـش  ار  نامنانمـشد  ناتـسود و  گنج  رد  ام  میدز .
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گنج رد  ام  میدرک . مکحم  ار  نامیمالـسا  رابرپ  بالقنا  ياه  هشیر  گنج  رد  ام  میتسکـش . ار  برغ  قرـش و  تردـقربا  ود  تهبا  گنج 
ناشن هقطنم  مدرم  ًاـصوصخ  ناـهج و  مدرم  هب  گـنج  رد  اـم  میدرک . روراـب  ناـمدرم  کـیاکی  ياـهن  رد  ار  یتسود  نطو  يردارب و  سح 

. تشاد لابند  هب  ار  ناتـسناغفا  حـتف  هب  کمک  ام  گـنج  درک . هزراـبم  ناوت  یم  لاـس  ناـیلاس  اهتردـقربا  اهتردـق و  یماـمت  هیلع  هک  میداد 
ساسحا مالـسا  لباقم  رد  دساف  ياهماظن  نارادمدرـس  یمامت  هک  دش  بجوم  ام  گنج  تشاد . دهاوخ  لابندـب  ار  نیطـسلف  حـتف  ام  گنج 
ینانچنآ دشر  زا  ام  یماظن  عیانـص  هک  دوب  گنج  ۀـیاس  رد  اهنت  تشاد . لابندـب  ار  ناتـسودنه  ناتـسکاپ و  يرادـیب  ام  گنج  دـننک . تلذ 

ناردـپ و ناردام و  شالت  زا  اهنیا  همه  تفای . ققحت  گـنج  وترپ  رد  یبـالقنا  مالـسا  حور  رارمتـسا  رتمهم  اـهنیا  همه  زا  دـش و  رادروخرب 
. تسین یندش  مامت  دوب و  لطاب  قح و  گنج  ام  گنج  تفرگ . تأشن  قرش  يوروش و  برغ و  اکیرمآ و  اب  هزرابم  لاس  هد  رد  ناریا  مدرم 

دنرظن هتوک  هچ  دراد . دوجو  یگدـنز  متخ  ات  مدآ  زا  گنج  نیا  دوب و  تلاذر  نامیا و  گنج  ام  گنج  دوب . انغ  رقف و  گـنج  اـم  گـنج 
تبالص یگتشذگدوخ و  زا  راثیا و  تداشر و  تداهـش و  سپ  میا  هدیـسرن  ییاهن  نامرآ  هب  ههبج  رد  ام  نوچ  دننک  یم  لایخ  هک  ییاهنآ 

اپورا و اکیرمآ و  مدرم  یسانش  مالـسا  هب  هقالع  تسام . هلاس  تشه  گنج  زا  اقیرفآ  یهاوخ  مالـسا  يادص  هک  یلاح  رد  تسا ! هدیاف  یب 
رد ام  دریذپب . یلیمحت  گنج  ءادهش  رانک  رد  ارم  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  تسام . هلاس  تشه  گنج  زا  ناهج  لک  رد  ینعی  اقیرفآ  ایـسآ و 
نآ عرف  هجیتن  میا و  هدیگنج  فیلکت  يادا  يارب  ام  هک  میا  هدرک  شومارف  رگم  یتسار  میتسین . نامیشپ  مدان و  مه  هظحل  کی  يارب  گنج 
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یمالسا بالقنا  نیرتکد 

ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  هیرظن 

. دـشاب یم  رـضاح  نرق  رد  روهظون  يا  هدـیدپ  کش  یب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  همدـقم : ینیمخ  ماـما  هاگدـید  زا  یمالـسا  بـالقنا  هیرظن 
و ( universal  ) ریگملاـع و  ( pan - islamist  ) ارگمالـسا ( ، utopianist  ) ارگناـمرآ ( ، teleoerical  ) ارگ تیاغ  یبـالقنا 
دـیدرگ و تیادـه  هر )  ) ینیمخ ماما  نوچ  مالـسا  ناـهج  رد  ( Unique  ) ریظن یب  زا و  هــک  ( casmapoklifianist  ) لومـش ناهج 

ناینب ار  یبالقنا  زاس  خـیرات  ربهر  نیا  دروآ . دـیدپ  ناهج  ياهتلود  یـسایس  تالداعم  رد  للملا و  نیب  طـباور  هصرع  رد  فرگـش  یلوحت 
قرـش و ياهتردقربا  هطلـس  اب  هلباقم  فدـه  اب  ناشیا  دـش . هتفرگ  راک  هب  مسیلاتیپاک  مسینومک و  هیلع  نامزمه  هبل  ود  یغیت  ناسب  هک  داهن 
بـالقنا و ناـیم  میقتـسم  يا  هـطبار  ندـش  لـئاق  اـب  دـندناوخ و  ارف  یمالـسا  ياهـشزرا  هـب  ددـجم  يدرکیور  هـب  ار  یمالـسا  لـلم  برغ ،

هعماج لاصیا  یبتکم و  دـصاقم  هب  لین  يارب  يا  هلیـسو  یهلا و  ياـهنامرآ  ققحت  يارب  يرورـض  مزـال و  یطرـش  ار  بـالقنا  يژولوئدـیا ،
رب هوالع  ناشیا  رذـگهر ، نیا  رد  دـندومن . ماـمتها  شیوخ  هیرظن  ندرک  هداـیپ  رد  هار  نیا  رد  هک  دـندرک ، یقلت  یناـسنا  یلاـعت  هب  يرـشب 

تـضهن هنابلط  لالقتـسا  هناـهاوخیدازآ و  ياـه  هبنج  ققحت  يارب  یـششوک  چـیه  زا  یبهذـم ، ياهـشزرا  اـهنامرآ و  تیمکاـح  هب  ماـمتها 
اب لاـح  تفرگ . رارق  ناـشیا  رظن  حـمطم  یمالـسا  يروهمج  ققحت  يارب  يا  هلیـسو  ناونع  هب  بـالقنا  بیترت  نیدـب  دـندومنن و  راذـگورف 

نامز زا  یمالـسا  میظع  تکرح  نیا  تسا  هتـسیاش  دـنیآ ، یم  رامـشب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رامعم  گولوئدـیا و  ناشیا  هکنیا  هب  تیاـنع 
هب یلمع  يرظن و  دعب  ود  رد  ار  یفوتـسم  یثحب  رد  یمالـسا  دنمـشیدنا  نیا  تایرظن  دریگ و  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  نآ  ندروآ  دـیدپ 

ماهلا و ءاشنم  هک  ناریا  ناهوژپ  شناد  هعماج  يارب  ذـخام  عبنم و  اهنت  هن  ینیمخ  ماما  نانخـس  اه و  هیمالعا  تانایب ، دـهد . صاصتخا  دوخ 
ياـه هشیدـنا  كرد  يوس  هب  يا  هچیرد  هعومجم  نیا  دـنراد . رـس  رد  ار  دـنبرد  ياـهتلم  يزاـساهر  رکف  هک  تسا  یناـسک  يارب  هشوت  هر 
ءایحا ددـص  رد  هک  دـیاشگ  یم  یعامتجا  ناحلـصم  يور  ارف  ناشیا  هناربدـم  ياهدومنهر  ینیمخ و  ماما  يالاو  راکفا  تخانـش  یـسایس و 
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لیبق زا  یمالسا  تضهن  ناکرا  نییبت  هب  ماما  ترضح  يرظن ، دعب  رد  دنـشاب . یم  دوخ  ياهروشک  رد  مالـسا  هتفر  تسد  زا  تمظع  ددجم 
هار شخب  ییانشور  دناوت  یم  ناشیا  رابرهگ  تانایب  هک  دنا  هتخادرپ  مایق  مایپ  هجیتن و  هزرابم و  هار  یـشم و  طخ  تیاده ، فده ، هزیگنا و 

هدومن یعس  رون  هفیحص  تادلجم  هیلک  زا  هدافتسا  اب  رضاح  هلاقم  دریگ . رارق  یتیگ  طاقن  یصقا  رد  يدمحم  بان  مالسا  ققحت  هرطاخمرپ 
زا ار  یمالـسا  بالقنا  یتفرعم  یتخانـش  لئاسم  سپـس  دـیامن ، مامتها  بالقنا  هب  تبـسن  هر )  ) ماما يرظن  تفایهر  لیلحت  هیزجت و  هب  ادـتبا 

بالقنا یلیلحت  یفیصوت  ثحابم  تیاهن  رد  دهد و  رارق  یسررب  دروم  یسانش  تل  یـسانش و  رتسب  یـسانشمارم ، داعبا  رد  لحار  ماما  رظنم 
يرظن تفایهر  یتامدقم : راتفگ  دنک . نییبت  ار  یمالـسا  بالقنا  یـسانش  بیـسآ  موادـت و  لماوع  اهدرواتـسد ، زیامتم ، ياهیگژیو  لیبق  زا 

. دشاب یم  حرطم  نیربز  نیریز و  لح  هار  ود  عامتجا  تسایس و  رد  لوحت  رییغت و  داجیا  اب  هطبار  رد  بالقنا  هب  تبـسن  هر )  ) ماما ترـضح 
رییغت داجیا  يارب  مدرم  هماع  هدارا  رب  ( From the below  ) نیریز لح  هار  مکاح و  تئیه  هدارا  رب   From the a  ) نیربز لح  هار 

. دـشاب نیداینب  ای  یـساسا  تارییغت  نیدامن و  ای  يرهاظ  تارییغت  قیداصم  لماشدـناوت  یم  زین  روبزم  لح  هار  ود  زا  کی  ره  تسا . راوتـسا 
راکشآ يانعم  رد  یـسایس  تردق  ندش  تسد  هب  تسد  يانعم  هب  اتدوک  تسا و  نیدامن  تارییغت  رگنایب  حالـصا  ای  مرفر  ای  نیربز  بالقنا 

، نیریز لـح  هار  رد  دـیآ . یم  رامـشب  نیربز  ياوتحم  تارییغت  قیداـصم  زا  هدـنزخ  ياـنعم  رد  همکاـح  تئیه  رد  بیقر  رـصانع  هیفـصت  و 
نیداینب لـح  هار  هک  تسا  راوتـسا  همکاـح  تئیه  رییغت  نودـب  یئزج  تارییغت  یخرب  داـجیا  رب  ( uprising) مایق ای  زحـسردژح )  ) شروش

طباور تیعورـشم و  ینابم  اهـشزرا و  یـسایس ، ياهداهن  همکاح ، هقبط  مکاح  هورگ  رد  یـساسا  قیمع و  لوحت  رب  هک  تسا  بالقنا  انامه 
یطابترا لیاسو ، فادها و  نیبام  رد  ماما  ترضح  هکنیا  هب  هجوت  اب  دشاب . یم  ینتبم  یمدرم  ياه  هدوت  عیسو  تکراشم  اب  هارمه  يداصتقا 

نازیم اب  بسانتم  یتامحز  لمحت  دنمزاین  میظع  ياه  هدیا  دـصاقمو و  هدرتسگ  الاو و  فادـها  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  دـندوب و  لئاق  قیمع 
ياراد هک  ظاـحل  نآ  زا  دـنداد  یم  حـیجرت  نیربز  لوحت  رب  ار  نیریز  لوحت  ناـشیا  ص 59 ،) ج 17   ) دشاب یم  دـصقم  فدـه و  تیمها 
ساسا رب  هتـساخرب و  هعماج  نتم  زا  هک  دندوب  لئاق  شزرا  تیمها و  یتکرح  يارب  لحار  ماما  ورنیا  زا  دندوب . گرزب  ياهنامارآ  فادها و 
رثکادح هاگدید  بالقنا  هب  تبـسن  ماما  ترـضح  هاگدید  نیاربانب  ج 16 ص 26 )  ) دشاب هتفرگ  لکـش  مدرم  هدارا  اهاضاقت و  اهتـساوخ و 

یگنهرف و یعاــمتجا ، يداــصتقا ، یــسایس ، ياــهدرکراک  اــهتخاس و  یماــمت  رد  فرگــش  یلوـحت  هـک  ( maximalist  ) تـسارگ
ارگ لیلقت  اـی  ( minimalist  ) ارگ لقادـح  هشیدـنا  نارادـفرط  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـناد و  یم  مزـال  نآ  ققحت  رد  ار  کیژولوئدـیا 

رییغت هار  اهنت  ار  بالقنا  هر )  ) لحار ماما  هتبلا  دـنناد . یم  تردـق  ییاجباج  لاـقتنا و  يارب  یتکرح  افرـص  ار  بـالقنا  ( reductionist)
قیرط زا  همکاح  تئیه  تحیـصن  زردـناو و  دـنپ  قیرط  زا  ناـمکاح  حالـصا  هب  دـقتعم  زیچره  زا  لـبق  هکلب  دنتـسناد  یمن  یعاـمتجا  عضو 
عـضو حالـصا  هار  تروصنآ  رد  دـیدرگ  یمن  عقاو  رثوم  اـه  هلداـجم  سپـس  اهزردـناو و  اهدـنپ  هک  یتروص  رد  دـندوب و  زیمآ  تملاـسم 

. دش یم  هداد  صیخشت  مکاح  ماظن  طوقـس  روظنم  هب  یمومع  بالقنا  يارب  مادقا  مکاح و  میژر  اب  هلباقم  قیرط  زا  نآ  رییغت  انامه  دوجوم 
، داشرا تحیـصن و  اـب  هک  یتروص  رد  ینعی  دـندوب . همکاـح  تئیه  حالـصا  دروم  رد  جردـت  هدـعاق  لاـمعا  هب  لـئاق  ینیمخ  ماـما  ورنیا  زا 

یقلت يرورض  یساسا و  يرما  بالقنا ، هب  ندز  تسد  هاگنآ  دندش  یمن  یسایس  ماظن  حالصا  يراتفر و  تارییغت  هب  رـضاح  تقو  نامکاح 
فده دیزرو  تردابم  يداشرا  حالـصا و  نینچ  هب  همکاح  تئیه  رگا  اذل  تسا . حالـصا  تیاده و  لصا ، ینیمخ  ماما  رظن  زا  دیدرگ . یم 

زا ددرگ . یم  بجاو  هکلب  زیاج  بالقنا  هک  تسا  یمالـسا  ینابم  اهـشزرا و  زا  همکاح  تئیه  یطخت  تروص  رد  اهنت  تسا و  هتفاـی  ققحت 
قیرط زا  دـیدج  ینابم  اهـشزرا و  يرارقرب  يارب  شالت  يولهپ و  میژر  ینوگنرـس  ینعی  یمجاـهت  يژولوئدـیا  ماـما  ترـضح  هچرگ  ورنیا 

زا زیهرپ  نمـض  هک  ینعم  نیدـب  دنتـسناد . یم  هیلوا  لـح  هار  ار  یعفادـت  يژولوئدـیا  نـکیل  هتـشاد . رظندـم  ار  یمالـسا  تموـکح  داـجیا 
تیاده هب  مامتها  یمالسا  نامکاح  هب  تحیصن  باب  زا  تسا ، روشک  رد  تینما  مظن و  يرارقرب  نماض  شدوجو  هک  تقو  میژر  ینوگنرس 

اومزلا اهب  مهومزلا   ) مازلا هدعاق  باب  زا  تیطورشم ، یساسا  نوناق  نتسناد  صقان  مغریلع  دنتشاد و  مالـسا  ینابم  ماکحا و  هب  لمع  هب  نانآ 
یهلا فیلکت  یعرـش ، هفیظو  هب  لمع  يانبم  رب  دوجوم  عضو  اب  هلباقم  رد  ماما  ترـضح  تسایـس  دنتـسج . یم  دانتـسا  نآ  هب  مهـسقا ) هیلع 
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هیآ ساسا  رب  دنتـسناد  یم  دنوادخ  ياضر  يارب  هک  یناسفن  لایما  ای  یـصخش  عفانم  يارب  هن  ار  مایق  هزیگنا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوب و  راوتـسا 
توعد مایق  هب  ار  عامتجا  تاجتـسد  اههورگ و  هیلک  مه  هعماج و  داحآ  مه  يدارف " ینثم و  اوموقت هللا  نا  ةدحاوب  مکظعا  امنا  لق   " هفیرش

ناریا و عامتجا  یتسیاب  ناشیا  رظن  هب  دنتـسناد . یم  يرورـض  هطبار  نیا  رد  ار  یعمج  يدرف و  ياه  لح  هار  سامت  ورنیا  زا  دـندومن و  یم 
تموکح راشقا ، هیلک  رد  تضهن  ندـش  ریگارف  رذـگهر  زا  ات  دـبای  ققحت  بالقنا  یلـصا  رتسب  ناونع  هب  روعـش  اب  راعـش  یهارمه  جاور و 

ار هنادنمتفارـش  ياهرازبا  زا  هدافتـسا  سدـقم  فدـه  ققحت  يارب  ینیمخ  ماما  هک  دوب  یگژیو  نیمه  رطاخ  هب  ددرگ  داجیا  یمالـسا  لدـع 
یم مالعا  دز و  یم  زابرـس  یتسیـسکرام  پچ و  ياههورگ  اب  یکیتکات  داحتا  زا  تضهن  یهلا  تیهاـم  هب  هجوت  اـب  تسناد و  یم  يرورض 

میژر و یکیزیف  يدوبان  افرص  ماما  فده  هک  ارچ  درک " میهاوخن  يراکمه  اهتـسیسکرام  اب  هاش  ندرک  نوگنرـس  يارب  یتح  ام   " هک درک 
زا دوب . یعمج  يدرف و  حوطـس  زا  هعماـج  رد  یحور  يرکف و  لوحت  ناـشیا  دـصقم  هکلب  دوـبن  رگید  هورگ  هب  یهورگ  زا  تردـق  لاـقتنا 

دیکات زین  یمالـسا  ياهروشک  ریاس  هب  نآ  هریاد  شرتسگ  رب  دنتـسناد ، یم  يرورـض  ار  بـالقنا  اـهنت  هن  هر )  ) ماـما ترـضح  رگید ، يوس 
ما مدرم  شالت  ناهاوخ  رکنملا " نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمای  ریخلا و  یلا  نوعدـی  ۀـما  مکنم  نکتلو   " هفیرـش هیآ  ساسا  رب  دنتـشاد و 

دندوب جردت  لصا  لامعا  رب  لئاق  زین  رذگهر  نیا  رد  نکیل  دندوب . ایند  یمامت  رد  مالـسا  تیمکاح  يرارقرب  بالقنا و  رودص  يارب  يرقلا 
یم یقلت  یمالـسا  ياهـشزرا  ییاپرب  رد  هیلوا  یلح  هار  ار  نآ  هکلب  دنتـشاگنا  یمن  هدـیدان  ییارگمالـسا  ققحت  يارب  ار  نیربز  لـح  هار  و 

تیمکاح یمالـسا و  حیحـص  یـشم  طخ  نتفرگ  شیپ  هب  اهنآ  توعد  یمالـسا و  ياهروشک  نامکاح  هب  دوخ  حیاصن  اب  ورنیا  زا  دـندومن .
مکاح تیاده  مدع  تروص  رد  سپـس  دنتـشاد و  دیکات  یمالـسا  لود  همکاح  تئیه  رد  نیربز  بالقنا  رب  ادـتبا  یهلا  ماکحا  هب  ندیـشخب 
ینیمخ ماما  هشیدنازا  هچنآ  دنتسناد . یم  یمالسا  ياهشزرا  ققحت  يارب  یساسا  یطرش  ناملسم و  للم  تاجن  هار  اهنت  ار  بالقنا  یمالـسا 

رد هیلوا  ماگ  ناونع  هب  يرقلا " مارد  یمالسا  تموکح  يانب   " رب ماما  ترضح  هک  دزاس  یم  نومنهر  هیرظن  نیا  هب  ار  ام  دوش  یم  طابنتـسا 
دساف ياهماظن  رییغت  ینعی  بالقنا  ینیع  هجو  رب  مدقم  ار  يرادیب  یهاگآ و  ینعی  بالقنا  ینهذ  هجو  هطبار  نیا  رد  دنتشاد و  دیکات  ققحت 
یفاک مزال و  طیارش  تاناکما و  دوجو  تروص  رد  يرقلا و  مارد  تابث  ققحت  زا  سپ  افرـص  دنتـسناد و  یم  یمالـسا  تموکح  يرارقرب  و 

نیا رد  هک  دنداد  یم  رارق  دیکات  دروم  ار  یمالسا  تضهن  هرتسگ  ندش  ریگارف  هک  دوب  یمالـسا  ياهروشک  ریاس  رد  بالقنا  رودص  يارب 
ملظ راب  ریز  زا  جورخ  يارب  يا  همدقم  ات  دنتـسناد  یم  ناهذا  راکفا و  رییغت  يرادیب و  ادتبا  ار  بالقنا  رودص  جیورت و  زا  فدـه  زین  هطبار 

ققحت رد  یـساسا  یطرـش  زین  ار  ینورد  بالقنا  يدام ، لوحت  ای  ینوریب  بالقنا  ققحت  رب  هوالع  ماـما  ترـضح  ص 44 . ) ج 11   ) ددرگ
يداصتقا و یـسایس ، ناکرا  یمامت  رد  یـساسا  لوحت  رب  هوالع  ناـشیا ، يارگرثکادـح  هاگدـید  ياـنبم  رب  دنتـسناد . یم  یمالـسا  تضهن 

هنبج رب  ناشیا  دیکات  هب  هجوت  اب  تسا . بالقنا  ققحت  رد  يرورـض  يرما  زین  یگنهرف  یتدیقع و  یکیژولوئدـیا ، يرکف ، لوحت  یعامتجا ،
هک ارچ  ص 196 ) "ج 11   ) دراد يرکف  تضهن  کـی  هب  زاـین  بـالقنا   " هک دوب  رواـب  نیا  رب  ینیمخ  ماـما  بـالقنا ، ییاوـتحم  يوـنعم و 

رظن هب  دـش . دـهاوخ  رجنم  قانتخا  يروتاـتکید و  هب  ددرگن و  یمن  مدرم  رد  ینورد  یحور و  لوحت  هب  رجنم  کیژولوئدـیاریغ  ياـهبالقنا 
نیمز يور  رد  ادخ  ماکحا  ندش  هدایپ  ینعی  میظع  یفده  هک  ارچ  ددرگ  یم  یحور  لوحت  ندمآ  دـیدپ  بجوم  مالـسا  رتماراپ  لحار  ماما 

رد دوش و  یم  لصاح  هعماج  راشقا  نایم  یلدمه  داحتا و  تدحو و  نآ  هیاس  رد  دریگ  رارق  تلم  نیعلا  بصن  رگا  هک  دیامن  یم  حرطم  ار 
هک تسا  تداعس  ناونع  هب  نآ  یقلت  تداهش و  زا  لابقتسا  تعاجش ، وا ، ریغ  زا  ندیرب  ادخ ، هب  دامتعا  رب  ینتبم  یحور  لوحت  نیمه  هیاس 

هدیدپ نتشیوخ و  هب  تبـسن  مدرم  هماع  شرگن  كاردا و  رییغت  ار  بالقنا  همزال  ماما  ترـضح  انبم  نیا  رب  دبای . یم  ققحت  ینوریب  بالقنا 
داقتعا نیا  رب  " تسا ، تیعقاو  دوخ  زا  رتمهم  تیعقاو  زا  یقلت   " هک للملا  نیب  طباور  زا  جیار  شرگن  ياتـسار  رد  دنناد و  یم  ینوریب  ياه 
ترضح هاگدید  ورنیا  زا  "ج 11 ص 4و5 )  ) یعامتجا عضو  تیعقاو  هن  تسا  بالقنا  لـماع  یعاـمتجا  عضو  زا  مدرم  روصت   " هک دـندوب 

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدـید  زا  بالقنا  یتفرعم  یتخانـش -  ثحاـبم  راتفگ 1  تسناد . كاردا  یتفاـیهر  ناوت  یم  ار  بـالقنا  دروم  رد  ماـما 
یسررب دروم  یسانش  تلع  یسانشرتسب و  یسانش ، مارم  هس  رد  ار  بالقنا  یسانش  دوجو  دروم  رد  هر )  ) ماما ترـضح  هاگدید  ناوتب  دیاش 
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اه و هنیمز  هب  یسانش ، رتسب  رد  دوش . یم  هتخادرپ  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  یمالـسا  تضهن  فادها  تخانـش  هب  یـسانش  مارم  رد  داد . رارق 
هیواز زا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  للع  لیلحت  هیزجت و  هب  یسانش  تلع  رد  ددرگ و  یم  هراشا  ماما  هاگرظن  رد  یمالـسا  بالقنا  زورب  للع 

ماما ترضح  هطبار  نیا  رد  هک  تسا  دصقم  فده و  نییعت  هزرابم  رد  ماگ  نیلوا  یسانش  مارم  فلا -  دوش . یم  مامتها  ماما  ترـضح  دید 
دعب نیا  هک  ج 13 ص 247 و ج 8 ص 50 )  ) دوب هداد  رارق  دوخ  تمه  ههجو  ار  یمالسا  نیناوق  تیمکاح  مالـسا و  ياوتحم  یملع  ققحت 

یفادها يرظن ، دـعب  رد  تسا . یـسررب  لباق  يدرکراک  يرظن و  هبنج  ود  زا  ج 15 ص 74 )  ) تضهن یمالسا  تیهامو  یـسایس  یتدیقع - 
یتایح ج 16 ص 27 )  ) نآرق ءایحا  یهلا ، تناما  کی  ناونع  هب  مالـسا  ظفح  فیلکت ، يادا  ج 13 ص 28 ،)  ) یهلا ماکحا  يایحا  لیبق  زا 

دعب رد  دوب . ماما  ترـضح  رظن  عمطم  یناهج  حطـس  رد  رثوم  يا  هنزو  ناونع  هب  مالـسا  ندـش  حرطم  و  ج 17 ص 64 )  ) مالـسا هب  هرابود 
یمامت تمه  هب  هللا  تموکح  رارقتسا  ج 16 ص 27 ،)  ) مالـسا ماکحا  ندرک  هدایپ  دیجم ، نآرق  ماکحا  یهلا و  ماکحا  يارجا  يدرکراک ،
یساسا نوناق  نیودت  قیرط  زا  یعقاو  مالسا  ندرک  هدایپ  اهنامزاس ، اهداهن و  ياهناگرا ، یمامت  نتخاس  یمالسا  ج 7 ص 27 )  ) تلم راشقا 

مالسا تیمکاح  ورنیا  زا  ج 6ص 22 ) . ) دوش ریگناهج  مالسا  ماکحا  رذگهر  نیا  زا  دوب . لحار  ماما  هجوت  دروم  ج 8 ص 255 )  ) یمالسا
رد نآ  ندش  ریگارف  تضهن و  یناهج  دعب  رد  ماما  ترـضح  دوش . یم  دادـملق  بالقنا  یلـصا  فدـه  ناونع  هب  یجراخ  یلخاد و  دـعب  رد 

ناریا یمالسا  بالقنا  رودص  قیرط  زا  نآ  شرتسگ  يرارقرب و  لمع و  رد  مالسا  غیلبت  نیتسار و  مالسا  ندناسانـش  ار  درف  ره  هفیظو  ملاع ،
"ج 6 ص  ) یمالسا یناهج  بالقنا   " تهج جراخ  لخاد و  ناناملسم  داحتا  رب  و  ج 15 ص 200 و 212 )  ) دنناد یم  یناهج  ياه  تلم  هب 
رد تیرشب و  مالسا و  نانمـشد  ندرب  نیب  زا  ج 8 ص 267 و 276 )  ) نیفعضتسم بزح  لیکشت  مالـسا و  ناهج  تموکح  سیـسات  و  ( 48

ماما ترضح  یمالـسا ، یهلا و  ماکحا  تیمکاح  ینعی  هدمع  فده  نیا  رب  هوالع  دنتـشاد . دیکات  ناهج  رد  افـص  حلـص و  يرارقرب  تیاهن 
لئاق تضهن  يارب  ار  يرشب  تداعـس  یقالخا و  تیونعم  يرارقرب  یهاوخیدازآ و  یبلط ، لالقتـسا  ییوج ، تلادع  لیبق  زا  يرگید  فادها 

طسق و داجیا  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  فادـها  زا  یکی  هر )  ) ینیمخ ماما  ییوج  تلادـع  - 1 دوش . یم  هراشا  اـهنآ  هب  ریز  رد  هک  دـندوب 
ءارجا نوناق و  تموکح  داـجیا  ج 4 ص 46 ،)  ) روج ملظ و  زا  يریگولج  یعامتجا ، يدرف و  تلادـع  طـسب  ج 8 ص 86 و 187 )  ) لدع

ار اهنآ  درمـش و  یمرب  ار  تلادع  يداصتقا  یعامتجا و  قیداصم  هر )  ) ماما ترـضح  هطبار  نیا  رد  دنناد . یم  لدع  طسق و  رایعم  رب  نیناوق 
يرادفرط تیامح و  ج 15 ص 212 . )  ) دناد یم  جع )  ) يدهم ترـضح  یناهج  تموکح  نافعـضتسم و  عفن  هب  قح  تموکح  زاس  هنیمز 
ياهفاکـش رقف و  ندرب  نیب  زا  نارگمتـس ، غوـی  ریز  زا  ناـنآ  تاـجن  نیمورحم و  عـضو  هب  یگدیـسر  ءافعـض ، هب  تمدـخ  نافعـضتسم ، زا 

. تسا هدش  یقلت  شیوخ  هقح  قوقح  هب  نافعضتسم  لوصو  تلادع و  ققحت  يارب  هر )  ) ماما ترضح  رظن  دروم  ياهماگ  هرمز  رد  یتاقبط 
یباجیا یبلس و  دعب  ود  ياراد  لالقتسا  ماما  ترضح  رظن  زا  یبلط  لالقتسا  - 2 ج 6 ص 20 ج 6 ص 80 . ) ج 6 ص 17 ، (ج 4 ص 59 ،

ج 17 ص 63) . ) ددرگ یم  بوسحم  یبرغ  هن  یقرش ، هن  تموکح  ققحت  زاس  هنیمز  هک  تسا  ییادزرامعتسا  انامه  یبلـس  لالقتـسا  تسا .
ياـه هشیر  عطق  ص 177و 178 ،) "ج 6   ) یمالـسا تکلمم  زا  بناـجا  تـسد  عـطق   " ار یمالـسا  بـالقنا  فادـها  زا  یکی  لـحار  ماـما 

نارگرامعتسا عماطم  عفانم و  عطق  دابعتسا و  رامثتسا و  زا  يریگولج  رامعتسا ، لباقم  رد  ینوبز  یتسس و  فعض و  هطلس و  عفر  یگتـسباو ،
ج 15 ص  ) تضهن  " يرامعتسا دض  تیهام   " رب دیئات  نمض  ینیمخ  ماما  دیامن . یم  یقلت  یجراخ  رامعتـسا  زا  لالقتـسا  مالک  کی  رد  و 
ج . ) دناد یم   " اهتردقربا تسکش   " تیاهن رد  تسیلایرپما و  ياهروشک  هب  یگتسباو  رادم  زا  ندش  جراخ  ار  یمالسا  بالقنا  فده  (، 74
رد يرامعتسا  ياهتردق  ندناشک  اوزنا  هب  یجراخ و  ناراکتیانج  تسد  ندرک  هاتوک  رب  اهنت  هن  ماما  ترضح  هطبار ، نیا  رد  13 ص 197 )

، یباجیا لالقتسا  اب  هطبار  رد  ج 15 ص 212 ) . ) دنراد هژیو  يدیکات  مسینویهـص  هژیوب  مسیلایرپما  يا  هقطنم  يدایا  اب  هلباقم  رب  هک  ناهج 
ج 4 ص  ) دناد یم  يرکف  يداصتقا و  یگنهرف ، یماظن ، یسایس  داعبا  رد  تکلمم  لالقتـسا  نیمات  ار  یمالـسا  بالقنا  فده  ینیمخ  ماما 
رد 23 هسنارف  نویزیولت  ویدار  اـب  ماـما  ترـضح  هبحاـصم   ) نیما هاوخنط  ناـنادراک و  هب  راـک  ندرپس  ناـشیا  ص 116 . ) ج 8  و  و 87   6

ياهطرـش شیپ  زا  ار  یـشزومآ  زکارم  يرکف و  لالقتـسا  مدرم و  هب  روشک  عبانم  نزاخم و  صاصتخا  ییافکدوخ و  هام 1357 ،) رویرهش 
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ود هک  تسا  یهاوخیدازآ  یمالـسا  بالقنا  فادها  زا  یکی  ماما  ترـضح  رظن  زا  یهاوخیدازآ  - 3 دنناد . یم  لالقتـسا  ققحت  يارب  مزال 
تکراشم يدازآ و  هدـننک  تیبثت  ياهداهن  داجیا   ) تبثم يدازآ  و  مکاح ) دادبتـسا  روج و  ملظ و  زا  ییاـهر   ) یفنم يدازآ  ینعی  نآ  دـعب 

تیهاـم رب  دــیکات  نمــض  ینیمخ  ماـما  یفنم ، يدازآ  اـب  هـطبار  رد  دریگ . یمرب  رد  ار  دوـخ ) یــسایس  تشونرــس  نـییعت  رد  مدرم  هماـع 
ملاظ ناگدناشن  تسد  هدرپسرـس و  لامع  رگمتـس و  هنارئاج و  تموکح  اب  هلباقم  ج 15 ص 74 ،)  ) تضهن يزیتس  ملظ  يدادبتـسادض و 

توغاط و قانتخا ، ياـه  هشیر  عطق  و  ج 4 ص 6 )  ) یتنطلـس یهاشنهاش و  ماظن  توغاـط و  ياـه  هشیر  ندرب  نیب  زا  ج 4 ص 17 ،)  ) نآ
صوصخ رد  ج 13 ص 127 )  ) دـناد یم  نارگمتـس  متـس  زا  تاجن  یلخاد و  دادبتـسازا  يدازآ  قیداصم  زا  ار  ص 5 ) ج 6   ) ناراکتیانج

رظن راهظا  يدازآ  اب  ماوت  یمدرم  تموکح  داجیا  یگدـنب ، یگدرب و  اب  هزرابم  یهاوخیدازآ ، هیحور  ءاـیحا  رب  ینیمخ  ماـما  تبثم ، يدازآ 
تلم يدازآ  یلک  روطب  یگنهرف و  یعامتجا و  یسایس ، يداصتقا ، تاحالـصا  لامعا  روظنم  هب  مدرم  لماک  تکراشم  یـسایس و  روما  رد 
يوس زا  دنتشاد . دیکات  "ج 8 ص 271 و272 )  ) یعقاو ياـنعم  هب  ناوج  لـسن  يدازآ   " صوصخب و  ج 4 ص 6 )  ) لدـع لقع و  رایعم  رب 

يدازآ قیداصم  هلمج  زا  نانآ  اب  نوناق  قباـطم  فاـصنا و  لاـمک  رب  ینتبم  راـتفر  و  ص 162 ) ج 6   ) یبهذـم ياهتیلقا  قوقح  ظفح  رگید 
تیونعم لماع  رب  دیکات  نمض  ینیمخ  ماما  يرشب  تداعس  یقالخا و  تیونعم  يرارقرب  - 4 دیآ . یم  رامشب  ماما  ترضح  هاگدید  زا  تبثم 

ناسنا ص 261 و262 ،) ج 13   ) یمالـسا بادآ  قالخا و  جـیورت  ار  تضهن  دـصقم  یمالـسا ، بالقنا  هدـمع  فادـها  زا  یکی  ناونع  هب 
سفن تراسا  زا  مدرم  ندرک  جراخ  یناسنا و  یمالسا -  ياهشزرا  ققحت  ج 6 ص 162 ،)  ) گنهرف حالصا  هدنیآ و  لسن  تیبرت  يزاس و 

(، ج 4 ص 85 و 116  ) يرادا یـسنج و  ءاشحف  داسف و  اب  هزرابم  یمالـسا  بالقنا  يونعم  فده  تسا  دقتعم  دناد و  یم  (ج 18 ص 32 )
، ماما ترـضح  رگید ، يوس  زا  ج 16 ص 264 . )  ) تسا هدوب  یقالخا  ياهـشزرا  ققحت  اـهیورجک و  عاونا  زا  عنم  داـسف ، ياـه  هشیر  عطق 
یتسرپاتکی و هب  یتسرپ  تب  زا  تیاده  فاصنا ، لدـع و  لقع و  نیزاوم  هب  هعماج  ندرب  هار  هعماج و  یهابت  داسف و  زا  يریگولج  رب  هوالع 

طیارش حالصا  ج 6 ص 22 ،)  ) ناگمه هافر  نیمات  ج 6 ص 14 ،)  ) رشب تداعس  نیمضت  رب  ج 5 ص 29 ،)  ) تیلهاج ياهشزرا  اب  هزرابم 
رتسب ب -  دنتشاد . دیکات  یمالسا  تضهن  فادها  ناونع  هب  تیناسنا  تفارـش و  هیاپ  رب  حلـص  يرارقرب  تلم و  عطاق  تیرثکا  يارب  یگدنز 
ندـش راد  هشدـخ  بجوم  هاش  میژر  ياهتـسایس  هک  تسا  دـقتعم  مایق ، زورب  للع  اه و  هنیمز  لیلحت  هیزجت و  نمـض  ینیمخ  ماـما  یـسانش 

هن مکاح و  هتـسد  میژر و  کیرحت  هاش و  صخـش  ار  مایق  یلـصا  لماع  ینیمخ  ماـما  دـیدرگ . ماـیق  یلـصا  ببـس  میژر و  نیا  تیعورـشم 
لیبق زا  نآ  یتاغیلبت  ياهدنفرت  هناراکبیرف و  ياه  هبرح  هن  يولهپ و  میژر  درکلمع  رتشیب  لحار  ماما  رظن  هب  دـناد . یم  نویبالقنا ، کیرحت 

نتخاـس دومناو  مغر  هب  هک  يا  هنوگ  هب  دـش  یم  عقاو  مدرم  يوس  زا  شجنـس  تواـضق و  دروم  تلم  تیاـمح  یهاوخمالـسا و  هب  رهاـظت 
مدرم دوخ ، تیعورـشم  ظفح  يارب  اهامن  یناـحور  زا  هدافتـسا  اـی  همکاـح و  تئیه  اـب  تیناـحور  شزاـس  قفاوت و  مهاـفت و  هب  هاـش  میژر 

ریز شا  يدایا  هاش و  تیعورـشم  بیترت  نیدب  دنک و  یم  لابند  ار  یلم  دض  یمالـسا و  دض  ياهتـسایس  روبزم  میژر  هک  دـنداد  صیخـشت 
ياهیدازآ قوقح و  ندش  لامیاپ  يولهپ ، میژر  متس  ملظ و  قانتخا و  هاش ، ییادز  مالسا  تسایـس  ینیمخ  ماما  هطبار ، نیا  رد  تفر . لاوئس 

ياه هنیمز  ناونع  هب  ار  يولهپ  میژر  تیهام  هنارگاشفا  ثادوح  عوقو  یقالخا و  يرادا و  یلام ، داسف  جاور  ناگناگیب ، هب  یگتـسباو  تلم ،
دقتعم ماما  مایق ، زورب  رد  هدمع  یلماع  ناونعب  هاش  ییادز  مالسا  تسایس  اب  هطبار  رد  هاش  ییادز  مالسا  تسایس  - 1 درمش . یمرب  مایق  زورب 

تشاد و مدرم  دزن  تیناحور  تیعقوم  فیعـضت  و  ج 17 ص 194 )  ) شیوخ ياوتحم  زا  مالـسا  ندرک  یلاخ  رد  یعـس  هاش  میژر  هک  دوب 
ج 15 ص . ) دیدرگ ناریا  یمالسا  تضهن  هب  رجنم  هک  دوب  یمالـسا  ماکحا  ققحت  دروم  رد  تیناحور  مدرم و  ياهتـساوخاب  هاش  تفلاخم 

نویفا ناونع  هب  مالـسا  نید  یفرعم  رد  یعـس  يولهپ  میژر  هک  تسا  دـقتعم  ماـما  هاـش ، يوـس  زا  یمالـسادض  تسایـس  اـب  هطبار  رد  ( 137
رکف نیا  جیورت  اب  هعماج  رد  مالسا  يزاس  يوزنم  وگروز ، يدادتبسا و  تموکح  کی  ناونعب  یمالسا  تموکح  یفرعم  اه ، هدوت  هعماج و 

تـضهن فیعـضت  مـالک  کـی  رد  دریگب و  تسد  هب  ار  تموکح  ینونک  رـصع  رد  دـناوت  یمن  مالـسا  تسا و  مدرم  ریدـخت  يارب  نید  هک 
مدرم ندرک  ادج  تسایـس و  زا  نید  ییادج  رد  هاش  میژر  تامادقا  ج 16 ص 10 و 17ص 29 )  ) تشاد ییادز ، مالسا  قیرط  زا  یمالـسا 
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بجوم مالـسا ، میقتـسم  هار  زا  فارحنا  یمالـسا  ياهـشزرا  ندرک  لاـمیاپ  و  ص 194 ) ج 17   ) بهذـم مالـسا و  زا  ناـناوج  هژیوب  ناریا 
تلم يدنمقالع  تسا . هدش  هتشاگنا  هدیدان  نانآ  "ج 19 ص 269 )  ) یبهذم يدیحوت و  داقتعا  " هک دننک  ساسحا  ناریا  مدرم  هک  دیدرگ 

تیوه و یبایزاب  هتفر و  تسد  زا  یمالسا  تیوه  هب  تشگزاب  یمالسا و  ياهشزرا  يرارقرب  يارب  یهلا  هزیگناو  ج 16 ص 35 )  ) مالسا هب 
دوخ مایق  اب  دنیامن و  مامتها  یمالسا  ماکحا  ندرک  هدنز  هب  فیلکت  يادا  يارب  ناریا  مدرم  هک  دیدرگ  بجوم  هتفردابرب  یناسنا  تیـصخش 

تیزکرم ندرب  نیب  زا  تیناحور و  فیعضت  هاش  ییادز  مالسا  تسایـس  رهظم  رگید ، يوس  زا  دنتـسه . مالـسا  نیناوق  عیطم  هک  دنهد  ناشن 
یگتـسباو و عاجترا و  بسچ  رب  ندزاب  درکیم  یعـس  هاـش  میژر  نیدرورف 1341 . ) خـیرات 10  رد  ماما  ینارنخـس   ) دوب هیملع  ياه  هزوح 

ناربــهر زا  ار  ناریا  مدرم  و 25/2/1343 ) ياـهخیرات 13/3/1342  رد  ماـما  ینارنخـس   ) تیناـحور هب  يروـختفم  یتـسرپ و  هنهک  تمهت 
ندـش هدز  رانک  زا  عناـم  مدرم  یهاـگآ  يرادـیب و  نکیل  دـیامن . نیبدـب  تیناـحور  هب  ار  نایهاگـشناد  هژیوب  دزاـس و  ادـج  دوخ  یناـحور 

قانتخا - 2 دش . یثنخ  ناریا  تلم  یهاگآ  هب  هجوت  اب  تیناحور  صوصخ  رد  هاش  میژر  یتاغیلبت  ياهدنتفرت  دیدرگ و  هنحص  زا  نویناحور 
لماوع زا  یکی  ماما  ترـضح  رظن  هب  تفرگ ، یمربرد  ار  یناماسبان  ضیعبت و  بوکرـس ، داعبا  هاش  میژر  ماـظن  يولهپ  میژر  متـس  ملظ و  و 

ج 19  ) تشحو بعر و  داجیا  یماظن ، تردق  زا  هدافتسا  دوب . هاش  يوس  زا  نافلاخم  بوکرس  باعرا و  دیدهت و  تسایـس  انامه  مایق  زورب 
يوس زا  رهق  روج و  ملظ و  عاونا  نتـشاد  اور  و  ج 15 ص 182 )  ) هزینرس روز  هب  ءاکتا  ج 12 ص 258 ،)  ) راشف قانتخا و  لامع  ص 66 )

تراغ و اب  هلباقم  يارب  ناریا  مدرم  دسرب و  يریذپان  لمحت  هجرد  هب  راشف  رهق و  هنماد  تعـسو  هک  دـش  بجوم  مدرم  هب  تبـسن  هاش  میژر 
تـضهن هب  تسد  يولهپ ، میژر  يوس  زا  ناگدـننکرهاظت  نافلاخم و  ندرک  تسین  هب  رـس  سیماون و  کته  لزانم ، بیرخت  لاوما ، لواپچ 

رد 14 يوسنارف  دـنومول  همانزور  اب  ماما  هبحاصم  رد 10/1/1341و12/11/1356 و  هر  ماما  ینارنخـس  (، ) ج 15 ص 182  ) دندز یمالسا 
یگنهرف يداصتقا و  عضو  یناماسبان  ج 8 ص 95 ،)  ) یتاقبط يداصتقا و  فاکش  نکـشرمک  ياهتایلام  رگید  يوس  زا  تشهبیدرا 1357 )

بجوم يداصتقا ، ياجبان  تازاـیتما  نتـشاد  اور  و  ص 252 ) ج 2   ) مدرم ناج  لاـم و  هب  میژر  يداـیا  ياهیزادـنا  تسد  ص 46 ،) (ج 2 
زا ار  متـس  ملظ و  اب  هزرابم  دـننک و  مایق  یهافر و ... لئاسم  هب  میژر  ياه  یهجوت  یب  اه و  تیمورحم  اـه و  ضیعبت  هیلع  مدرم  هک  دـیدرگ 
هاش میژر  يوس  زا  تلم  قوقح  اهیدازآ و  ندرب  نیب  زا  ینیمخ  ماما  تلم  ياهیدازآ  قوقح و  ندـش  لاـمیاپ  - 3 دننادب . دوخ  فیاظو  مها 

مدرم تلاخد  مدع  هک  دندوب  دقتعم  دنتسناد و  یم  هاش  يدادبتـسا  تموکح  یعون  یبلط و  تردق  هبناج ، کی  تردق  تخاس  زا  یـشان  ار 
ج 11 ص  ) مدرم يژولوئدیا  تساوخ و  اب  تموکح  قباطت  مدع  یمدرم ، ياهیدازآ  بوکرـس  ج 12 ص 111 ،)  ) یهاشنهاش سلاجم  رد 
زا مدرم  عاطقنا  یبهذـم و  یلم و  ياهتیثیح  يدوباـن  بجوم  ص 137 ) ج 15   ) تیناحور مدرم و  تسارح  اـب  هاـش  تقفاوم  مدـع  و  ( 190

میژر اب  هلباقم  هب  ناریا  مدرم  يدازآ ، زا  تیمورحم  صوصخ  رد  تلم  هب  میژر  تناـیخ  كرد  لاـبند  هب  ورنیا  زا  تسا . هدـیدرگ  تموکح 
ج 19 ص  ) مدرم یـسایس  روعـش  يالتعا  انامه  مایق  زورب  لـماوع  زا  یکی  هک  تسا  دـقتعم  ینیمخ  ماـما  هطبار  نیا  رد  هدز ، تسد  يولهپ 

اهیدازآ نادقف  زا  مدرم  ماع  یتیاضران  و  ج 11 ص 88 )  ) نانآ یـسایس  مهف  نتفر  الاب  مدرم و  لوحت  ج 8 ص 30 ،)  ) تلم يرادیب  (، 198
يدازآ و دوبن  هاـش و  میژر  یمدرم  هاـگیاپ  نادـقف  وسکی و  زا  مدرم  ياـهیهاگآ  روعـش  نتفرـالاب  رطاـخ  هب  تسا . هدوب  عورـشم  قوـقح  و 

تسد دوخ  یعرـش  ياهیدازآ  قوقح و  هب  ات  دندز  یمالـسا  یمایق  هب  تسد  ناریا  یبالقنا  مدرم  هک  دوب  رگید  يوس  زا  یـسایس  تکراشم 
دناد یم  ناگناگیب  هب  ءاکتا  تلم و  تردق  هب  ءاکتا  مدع  ار  يولهپ  تموکح  یشاپورف  لماع  ینیمخ  ماما  ناگناگیب  هب  یگتسباو  - 4 دنبای .

، ناگناگیب هب  يولهپ  میژر  یـسایس  و  یماظن ، يداصتقا ، یگنهرف ، یگتـسباو  انامه  یمالـسا  مایق  لـماع  هک  تسا  دـقتعم  و  ص 5 ) (ج 7 
نارگرامعتسا و هب  تکلمم  لامع  یگتسباو  ج 15 ص 182 ،)  ) هناگیب یجراخ و  هب  میژر  ءاکتا  تکلمم ، یلخاد  روما  رد  بناجا  تلاخد 

هیکت ورنیا ، زا  تسا . هدوب  ج 1 ص 130 )  ) ناگناگیب تیامح  لیلد  هب  تیعورـشم  نادقف  و  ج 15 ص 130 )  ) مدرم تردق  هب  ءاکتا  مدـع 
يدوبان تکلمم ، داصتقا  طاطحنا  بجوم  ج 7 ص 5و6 )  ) یلم هاگیاپ  نداد  تسد  زا  و  ج 11 ص 190 )  ) یجراخ رامعتسا  هب  هاش  میژر 

هک دـیدرگ  ناریا  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، عضو  یناماسبان  ریاخذ و  رامثتـسا  تکلمم ، نئازخ  جارات  يدام ، و  یناسنا ، ياه  هیامرس 
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مهارف یجراـخ  یلخاد و  ياهتـسایس  رد  يریگ  میمـصتدازآ  هدارا  ياـنعم  رد  لالقتـسا  هب  یباـیتسد  يارب  ار  ماـیق  زورب  تاـبجوم  مهم  نیا 
طاطحنا رد  یعـس  هک  دوب  هدیـسر  هزادـنا  نآ  هب  هاـش  متـس  ملظ و  ماـما  ترـضح  رظن  زا  یقـالخا  يرادا و  یلاـم ، داـسف  جاور  - 5 دروآ .
تامیلعت داـسف و  هعاـشا  ص 54 . ) ج 15   ) تشاد اشحف  داـسف  زکارم  عویـش  یبرغ و  لذـتبم  گـنهرف  جـیورت  قیرط  زا  تکلمم  گـنهرف 

نیا ج 17 ص 194 )  ) یشایع ردخم و  داوم  نوچ  يرگناریو  لیاسم  هب  تکلمم  دارفا  ناناوج و  ندرک  مرگرـس  اههاگـشناد و  رد  یفارحنا 
ماما ج 13 ص 32 )  ) دنوش هتـشک  هچ  دننک و  هبلغ  هچ  دننک  مایق  ملاظ  ربارب  رد  هک  درک  داجیا  ناریا  ناملـسم  تلم  داحآ  يارب  ار  فیلکت 

ج 8  ) هعماج رد  یگنهرف  یحور و  لوحت  تکرب  هب  دندومن . تلفغ  باوخ  زا  نانآ  يزاسرادـیب  مایق و  هب  مدرم  کیرحت  رد  یعـس  ینیمخ 
کی رد  نانآ و  یـسایس  یتدـیقع -  هینب  تیوقت  مدرم و  رد  سفن  هب  دامتعا  ناـنیمطا و  دـیما و  ندـش  هدـنز  و  ص 151 ) جو 19  ص 15 

یمالـسا یناسنا و  لیـصا  ياهـشزرا  ققحت  تیونعم و  يرارقرب  يارب  ناریا  تلم  هک  دوب  مدرم  نطاب  رد  ینورد  بالقنا  کی  داـجیا  مـالک 
للع  ) يولهپ میژر  تیهام  هنارگاـشفا  ثداوح  عوقو  - 6 ج 19 ص 269 )  ) دـیدرگ بالقنا  زورب  هب  رجنم  اتیاهن  مهم  نیا  هک  دـندرک  مایق 
یطخ وسکی  زا  مایق  زورب  للع  هک  تسا  دـقتعم  دـنک و  یم  هراشا  يرود  للع  یطخ و  للع  اب  هطبار  رد  ینیمخ  ماما  ماـیق ) يرود  یطخ و 

هک ظاـحل  نآ  زا  تسا  يرود  رگید  يوـس  زا  تفرگ و  لکـش  ناـمز  رورم  هب  هک  دوـب  يدـنیآرف  یمالـسا  تضهن  هک  ظاـحل  نآ  زا  تسا 
رد درک . افیا  ار  مایق  هدـننک  عیرـست  ای  روزیلاتاک  شقن  دـیدرگ و  بالقنا  عوقو  رد  عیرـست  بجوم  تانایرج  اـه و  هدـیدپ  ثداوح ، یخرب 
هک ظاحل  نآ  زا  دراد  تیطورـشم  شبنج  وکابنت و  تضهن  رد  هشیر  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دندوب  دقتعم  ینیمخ  ماما  مایق ، یطخ  للعاب  هطبار 

زاغآرس دادرخ  مایق 15 لـیبق  زا  رگید  یخرب  دزاـس ;و  یم  ـالم  رب  مدرم  دزن  ار  ناـنآ  تیلوبقم  راکـشآ و  ار  تیناـحور  بهذـم و  تردـق 
تیناحور هک  دوش  یم  بوسحم  ام  روشک  خیرات  زا  یفطع  هطقن  ظاحل  نآ  زا  و  ج 7 ص 50 )  ) دیآ یم  رامشب  تیناحور  یمالسا  تضهن 

رب ینیمخ  ماما  بالقنا ، یطخ  للع  اـب  هطبار  رد  ج 12 ص 153 )  ) درک مامتها  یـسایس  تیلاعف  زاـغآ  هب  مدرم  تیبرت  شیوخ و  زیهجت  هب 
جیورت ار  مالـسا  ماکحا  دـننزب و  یمالـسا  تموکح  داجیا  هب  تسد  هک  دـندوب ، هدیـشوک  ناریا  مدرم  نرق  کی  لوط  رد  تسا  داـقتعا  نیا 
هجوتم تازرابم  لوط  رد  نارگرامعتسا  رگید  فرط  زا  دندوب  هدشن  قفوم  هار  نیا  رد  ناوارف  ياهجنر  تافلت و  لمحت  مغریلع  یلو  دنیامن 

، تسایـس نیا  ياتـسار  رد  نیاربانب  دنرادرب و  نایم  زا  جیردتب  هتـسهآ و  ار  مالـسا  ساسا  نودم ، قیقد و  يا  همانرب  اب  دیاب  هک  دندوب  هدـش 
میهافم اتـسار ، نیمه  رد  دـناسرب . رفـص  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  لامتحا  راـکتبا  اـب  هک  تساوخ  دز و  ییادز  مالـسا  هب  تسد  يولهپ  میژر 

عقانم تلم و  فرـش  نایک و  زا  تظافح  يارب  هجیتن  رد  دوب و  هدـش  لیدـبت  اوتحم  یب  یظافلا  هب  نآرق  مالـسا و  یعاـمتجا ، تلادـع  قیمع 
تاحفص 1 و 6 و23 و 41و 58 و 76 و 81 و 92 و ج 6  زا :  هتفرگرب  . ) دومن یم  يرورض  یمالسا  تموکح  ناریا ، مدرم  يورخا  ینید و 
هک رویرهش 57  دننام 17  هدنزومآ  عیاقو  ثداوح و  هک  دندوب  داقتعا  نیا  رب  ماما  ترـضح  مایق ، يرود  للع  اب  هطبار  رد  95 و 97 و 133 )

، دـندرک راکـشآ  ار  يولهپ  میژر  هناراکبیرف  تیهام  ندـش  المرب  ناریا و  تلم  یهاگآ  شیازفا  رد  مهم  شقن  دـنیآ  یم  رامـشب  هللا  مایا  زا 
رد يا  هدـمع  شقن  تضهن  روزیلاتاک  ماـیق و  هقرج  ناونع  هب  و  ج 15 ص 137 )  ) دندوب نآ  ندیـسر  رمث  هب  یمالـسا و  بالقنا  زاس  هنیمز 
زا ناوت  یم  ار  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  لماوع  للع و  صوصخ  رد  ماما  ترضح  تایرظن  یسانش  تلع  ج -  دنتشاد . بالقنا  زورب  عیرست 

دمآ قئاف  تقو  میژر  تردق  عبانم  رب  ماجنارس  هک  یبالقنا  جیسب  تردق  عبانم  هاگتـساخ و  هیواز  زا  یکی  دادرارق : یـسررب  دروم  هیواز  ود 
تردق عبانم  هاگتساخ و  - 1 دوب . ینتبم  یحور  یکاردا و  لوحت  ادـخ و  هب  نامیا  رب  هک  مایق  يرکف  هبنج  ینهذ و  هجو  هیواز  زا  يرگید  و 

هب بالقنا  ینامز  دـنریگ و  یم  رارق  رگیدـکی  اب  لباقت  رد  میژر  تضهن و  تردـق  عبانم  یـسایس ، مسیلائر  بتکم  يانبم  رب  یبالقنا  جیـسب 
تردـق عبانم  هاگتـساخ و  اب  هطبار  رد  دـنبای . یگریچ  قوفت و  تقو  میژر  رب  یبالقنا  جیـسب  تردـق  عبانم  اهداهن و  هک  دـسر  یم  يزوریپ 
ترضح زاتشیپ  رگتیاده و  رشق  - 1 - 1 دنتشاد . دیکات  مدرم  هدوت  لکشتم و  همین  رشق  رگتیاده ، رشق  هس  رب  ماما  ترضح  یبالقنا ، تضهن 

زاتـشیپ و رـشق  نیا  لحار  ماما  دـندومن . یفرعم  یبالقنا  تیادـه  رد  هدـمع  يرـشق  یبالقنا و  تضهن  ناربهر  ناونع  هب  ار  تیناـحور  ماـما 
شقن مدرم ، هماع  يربهر و  نیب  طساو  ناونع  هب  ناـنآ  ج 16 ص 26 )  ) دنتسناد یم  مدرم  يزاسرادیب  رد  یساسا  یـشقن  ياراد  ار  حلـصم 
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مدرم داـیقنا  تیعبت و  زا  دوخ ، یناـحور  تیـصوصخ  يونعم و  تردـق  هب  هجوت  اـبو  دنتـشاد  هدـهع  هب  ار  هزراـبم  لوـط  رد  مدرم  تیادـه 
مالسا رهظم  ناونع  هب  رشق  نیا  درکلمع  صوصخ  رد  دنچ  یتارظن  ماما  ترـضح  اما  ج 8 ص 235 و ج 11 ص 128 ) . ) دندوب رادروخرب 
یحور لوـحت  ترورـض  : 1 - 1 - 1 تسا : حرـش  نیدـب  هـک  دـنراد  ص 10 ) ج 4   ) تازراــبم فـص  رد  هدرتــسگ  يروـضح  ياراد  و 

نیا ات  دنک  داجیا  یناسنا  یحور و  لوحت  دوخ  زا  دیاب  یعامتجا  لوحت  داجیا  يارب  تیناحور  هک  دندقتعم  هر )  ) ماما ترضح  تیناحوررد 
لوـحت زا  هک  دـنناد  یم  رارق  رب  ار  یتـضهن  ور  نیا  زا  ددرگ . ینوریب  بـالقنا  قـقحت  تیاـهن  رد  مدرم و  رد  لوـحت  اـشنم  ینورد  بـالقنا 

ترورـض رب  لحار  ماما  تیناحور  يارب  هاـگیاپ  دوجو  ترورـض  - 1 - 1 - 2 دـشاب . هتـساخرب  مدرم  یناسنا  ترطف  زا  تیناـحور و  ینورد 
هدمع يدیکات  مالـسا  ياهرگنـس  بالقنا و  هاگیاپ  دیحوت ، نافرع و  زکارم  ناونع  هب  دـجاسم  رد  بالقنا و  ياه  هنحـص  رد  ءاملع  روضح 

تلاخد زین  تسا و  نانموم  رافک و  نیب  گنج  یلجت  هک  يدابع  زکارم  نیا  رد  نویناحور  ظاعو و  ياهینارنخس  هک  دندوب  دقتعم  دنتشاد و 
94 ج ج 19 ص 93 ، ج 19 ص 229 . . ) دیآ یم  رامشب  بالقنا  يزوریپ  تیاهن  رد  مدرم و  يرادیب  رد  هدمع  لماع  تسایس ، رد  رـشق  نیا 

ناونع هب  ربهر  هک  دندوب  دتقعم  دنتشاد و  دیکات  دوخ  زا  رتشیب  شقن  رب  ماما  ترضح  زاتشیپ  رشق  یـشقن  تیمها  - 1 - 1 - 3 17 ص 61 . )
دیکات دنک . مایق  نآ  هدنیامن  ناونع  هب  دزیخرب و  هدـننک  تیادـه  يرـشق  نطب  زا  هکنیا  رگم  تسین  رادروخرب  ینادـنچ  تیمها  زا  درف  کی 

زاب مشابن  نم  رگا  و  : " دنیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هدوبن  صاخ  تیصخش  ای  درف  هب  یکتم  بالقنا  هکنیا  رب  ینبم  دوخ  ياهینارنخس  رد  ماما 
. دشاب یم  درف  هب  تضهن  ءاکتا  ای  ییارگ و  هبخن  يرالاس ، اوشیپ  هب  ناشیا  داقتعا  مدـع  رگنایب  صص 38 و39 ) "ج 13   ) تسه تلم  دوخ 
هک ارچ  دـننک . یم  یقلت  تضهن  مهم  ناکرا  زا  يربهر ، ینابیتشپ  يارب  ار  تیناـحور  ینعی  هبقع  یعون  دوجو  ترـضح  نآ  نیا ، دوجو  اـب 
زا هدومن و  افیا  يدرم  یبهذم  یسایس و  یعامتجا و  ءاقترا  رد  يا  هدمع  شقن  یبهذم ، هبناج  همه  عیـسو و  تاغیلبت  اب  دناوت  یم  رـشق  نیا 

اجنآ زا  لکشتم  همین  رشق  - 1 - 2 ج 4 ص 47 ) . ) دیامن يرادرب  هرهب  ناریا  یناگمه  تضهن  تلم و  تیناقح  یفرعم  يارب  دـجاسم  هاگیاپ 
یم ماما  ترـضح  رظن  زا  دنتـشاد  مدرم  هدوت  اب  هسیاـقم  رد  يرتشیب  ماجـسنا  طاـبترا و  يرکفمه  اـی  یلغـش  مه  لـیلد  هب  راـشقا  یخرب  هک 

شقن رب  ماما  ترضح  هطبار ، نیا  رد  دنیامن . افیا  میژر  دض  ياهتکرح  رد  تکرـش  هب  مدرم  توعد  تکراشم و  رد  رثوم  یـشقن  دنتـسناوت 
همین رـشق  نیا  ماما  رظن  زا  ص 169 ) ج 17  . ) دنتشاد دیکات  ناناگرزاب  فانـصا و  نایرازاب ، نایهاگـشناد ، نایوجـشناد و  نازومآ ، شناد 
هبرض دوخ  باصتعا  اب  دنیامن و  مامتها  یهاشنهاش  ماظن  اب  هزرابم  هب  رازاب  هاگشناد و  لیبق  زا  بالقنا  ياههاگیاپ  زا  دنتـسناوت  یم  زکرمتم 
جلف ار  یغای  نینئاخ  نیا  هاگتـسد  دیهد ، همادا  رتشیب  هچ  ره  ار  دوخ  گرزب  تاباصتعا  : " دـنزاس دراو  يولهپ  هقلطم  میژر  رکیپ  رب  یتخس 

بتکم و هب  نیدقتعم  هرمز  رد  طسوتم و  هقبط  ناونع  هب  هطساو  لکشتم و  همین  رشق  نیا  زا  هاگ  ماما  ترضح  ( . 83 "ج 4 ص 10 ،   ) دینک
دقاف هک  مدرم  هدوت  ای  يداـع  مدرم  زا  ماـما  ترـضح  مدرم  هدوت  - 1 - 3 ص 85 . ) ج 15  . ) دنک یم  دای  یمالـسا  يروهمج  هب  نیدـقتعم 

رد ار  بلاغ  هدمع و  یـشقن  هک  دنک  یم  دای  مورحم  فعـضتسم و  هقبط  ناونع  هب  دندوب  طسوتم  نودام  مورحم و  رـشق  زا  ابلاغ  لیکـشت و 
تارهاظت و رد  نادرم  شود  اشود  نانز  دوبن : یـصاخ  رـشق  هب  یکتم  بـالقنا  ماـمارظن  زا  یتح  دـندومن و  اـفیا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 

ترضح رظن  زا  اما  ج 14 ص 230 ) . ) دندرک افیا  نادرم  اب  هسیاقم  رد  ار  يرترثوم  شقن  رتشیب و  مهس  یتح  دندومن و  تکرش  اهییامیپهار 
ج 17 ص  ) نامورحم نانیشن و  هیشاح  نانیـشن ، هغاز  ارقف ، نادنمتـسم ، فعـضتسم ، هقبط  انامه  تلم " هدوت   " نایم رد  ار  هدمع  شقن  ماما 

زین خیرات  لوط  رد  نموم  نافعضتسم  هک  روطنامه  دنتشاد ، هدهع  هب  "ج 15 ص 91 )  ) ءالعا هقبط   " ناشیا ریبعت  هب  هس و  هقبط  اـی  و  ( 264
رد الاب  تاـقبط  ماـما  رظن  زا  نیارباـنب  و 186 ) ص 184  ج 6   ) دـندمآ یم  رامـشب  هللا  بزح  هرمز  رد  ءاـیبنا  ياـیلوا و  ءاـملع و  ور  هلاـبند 

ج  ) هنهرب اپ  مدرم  نانیشن و  هغاز  و  ج 14 ص 164 )  ) نیشندوگ مورحم و  هقبط  رتشیب  بالقنا  هاگتساخ  دنتشادن و  یشقن  بالقنا  يزوریپ 
بالقنا يزوریپ  رد  يا  هدـمع  مهـس  و  ص 115 ) ج 19  . ) دـندرب شیپ  هب  ار  تضهن  یلاعت  يادـخ  هب  لاکتا  اـب  هک  دـندوب  ص 159 )  19

یسایس تکراشم  هملک و  تدحو  دنتشاد  دیکات  یمدرم  میظع  ياه  هدوت  دروم  رد  ماما  ترضح  هک  لئاسم  هلمج  زا  دندومن . افیا  یمالسا 
تدحو توغاط و  تسکش  هب  مدرم  هچراپکی  هجوت  ءارآ و  قافتا  یگچراپکی ، داحتا و  ماما  ترـضح  ج 6 ص 49 . )  ) دوب مدرم  هدرتسگ 
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دنتسناد و یم  تسایس  رد  نانآ  تلاخد  هنحص و  رد  مدرم  هچراپکی  روضح  رارمتسا  لماع  ار  ج 8 ص 155 )  ) هللا لبح  هب  ماصتعا  یساسا 
هزرابم بالقنا و  نایرج  رد  نانآ  روضح  رگیدکی و  هب  راشقا  یگتسبمه  یگچراپکی و  ج 11 ص 190 ،)  ) اه هدوت  جیسب  هک  دندوب  دتقعم 

ج 15 ص  ) دیآ یم  باسح  هب  مدرم  دوخ  تسد  هب  روشک  تاردـقم  نییعت  تضهن و  يزوریپ  رد  هدـمع  یلماع  نیدالوپ  يا  هدارا  مزعاب و 
ج 15 ص  ) تلم اب  ینابرهـش  يرمرادناژ و  شترا ، دنویپ  و  ج 15 ص 107 )  ) یماظن يورین  اـب  تلم  هدوت  تدـحو  هطبار  نیا  رد  هک  ( 74

ینهذ هجو  اب  هطبار  رد  تضهن  يزوریپ  ینهذ  هجو  - 2 دیآ . یم  رامـشب  تضهن  يزوریپ  نماض  هملک و  تدحو  هدمع  قیداصم  زا  ( 107
يزوریپ زمر  و  ص 7 ) ج 8   ) دـندومن یم  حرطم  ار  یهلا  یبیغ  تادـییات  ادـخ و  هب  نامیا  هیاس  رد  یحور  لوحت  ماـما  ترـضح  بـالقنا ،

یگتسسگدوخ و زا   ) تیونعم نامیا و  - 2 - 1 ج 8 ص 72 ) . ) دنتسناد یم  یهلا  دصقم  هب  هجوتو  مالـسا  هب  تلم  تدارا  راهظا  ار  تضهن 
تردق ناونع  هب  ص 3 ) ج 19   ) یهلا لازیـال  تردـق  رب  هیکت  و  ص 40 ) ج 17   ) دنوادخ هب  نامیا  رب  ماما  ترـضح  یگتـسویپ ) ادـخ  هب 
دندوب دقتعم  ماما  "ج 12 ص 68 ) . ) تسا دنوادخ  هب  لاکتا  ناریا  تلم  تردق  عبنم   " هک دندوب  دـقتعم  دنتـشاد و  دـیکات  تضهن  يونعم 

زا ج 17 ص 144 . )  ) تساهیزوریپ مامت  اشنم  ادـخ  تیانع  ظفح  و  ج 4 ص 10 )  ) دوب یهلا  هناوتـشپ  اب  ادـخ و  يارب  ناریا  تلم  مایق  هک 
ج  ) بیغ ملاع  هب  ایند  زا  قح و  هب  سفن  زا  ترجه  ج 11 ص 72 ،)  ) قح سدقم  تاذ  یهلا و  لازیال  تردق  هب  لاکتا  ماما  ترـضح  ورنیا 

يزوریپ  " هک دندوب  رواب  نیا  رب  دنتسناد و  یم  تضهن  يزوریپ  زمر  ار  ج 11 ص 73 )  ) ادخ هب  نتسویپ  دوخ و  زا  نتسسگ  و  11 ص 73 )
عامتجا نآرق و  مالسا و  ادخ و  هب  نامیا  يورین  ناشیا  "ج 6 ص 49 . )  ) دروآ یم  نامیا  تردق  نوخ و  ار  يزوریپ  دروآ ، یمن  ریشمش  ار 
يزوریپ لماع  ار  ج 17 ص 59 )  ) یلاعت كرابت و  يادـخ  تساوخ  تیاهن  رد  و  ج 16 ص 198 )  ) رگیدکی رانک  رد  ندـب  حور و  لقع و 

"ج  ) دمآ تسدب  يزوریپ  نیا  ربکا ، هللا  دایرف  اب  مالـسا و  هب  شیارگ  مالـسا و  تکرب  هب   " هک دنتـشاد  یم  يراهظا  دنتـسناد و  یم  تضهن 
تیونعم و لماع  ار  لاـعتم  دـنوادخ  يراـی  هب  مدرم  داـقتعا  و  تسا ) رـشب  هدارا  زا  جراـخ  هک   ) یهلا یبیغ  ياهدادـما  ماـما  ص 16 . )  12
ج  ) تضهن ندوب  يونعم  یمالسا و  رگنایب  ار  ج 8 ص 73 )  ) تیونعم یناسنا  ياهرایعم  یمالسا و  دصقم  هب  تلم  هجوت  مایق و  تیمالـسا 

تضهن يزوریپ  راگدرورپ و  يرای  لماع  ار  ادخ  هب  تلم  هجوت   " مکرصنی هللارـصنت  نا   " هکرابم هیآ  ساسا  رب  و  دنتـسناد . یم  6 ص 17 )
دیتشادن تردق  هک  امش  تخادنااهنآ ؟ لد  رد  فوخ  یـسک  هچ  ار و  اهنیا  درک  فرـصنم  یـسک  هچ  : " دندومرف یم  دندومن و  یم  دادملق 

مدرم هک  دوب  یهلا  یبیغ  تسد  کی  "ج 12 ص 16 . )  ) دوب یلاعت  كرابت و  يادخ  نآ  ام  يزوریپ  ثعاب  دیزادنایب و  اهنآ  لد  رد  فوخ 
نامه ار  ماـیق  ینهذ  هجو  ور  نیا  زا  ج 11 ص 88 . )  ) دـنادرگرب يربخ  یب  لاح  نآ  زا  یتسـس ، لاح  نآ  زا  توخر و  لاـح  نآ  زا  ار  اـم 
تلم یکاردا  یحور و  لوــحت  - 2 - 2 دنتـسناد . یم  قلطم  لاـمک  هب  قـشع  نارگید و  ندرک  یمالـسا  دوـخ و  ندوـب  یمالـسا  هب  داـقتعا 
زورب و  ج 6 ص 29 )  ) يدـناودخ تیانع  رثا  رد  نانآ  ینطاـب  لوحت  و  ج 19 ص 270 )  ) مدرم ینورد  بالقنا  لوحت و  رب  ماـما  ترـضح 
لوحت نیا  دنتـسناد و  یم  بـالقنا  يزوریپ  لـماع  ار  ص 19 ) ج 9   ) یلاـعت دـنوادخ  تسد  هب  تلم  رد  نواـعت  یناـسنا و  یحور و  لوحت 

" ج 13 ص 140  ) فوخ تب  ندش  هتسکش   " نوهرم ار  ج 6 ص 33 ) ج 8 ص 95 ،  ) هعماج يونعم  یحور و  ج 6 ص 252 )  ) یگنهرف
يادا  " ناونع هب  مایق  زا  تلم  یقلت  دنتـسناد . یم  تسا  سیلبا  دوبنج  زا  هک  ساـی  هنخر  مدـع  يزوریپ و  هب  ناـنیمطا  دـیما و  داـجیا  و141 )

ج 15 ص  ) اهنآ یلخاد  یجراخ و  ناگتـسباو  نامز و  ياهتردـق  ربارب  رد  یگداتـسیا  هزراـبم و  تارج  "ج 13 ص 133 )  ) یعرـش هفیظو 
زا ساره  مدـع  ینیمخ  ماـما  هک  تـسورنیا  زا  درک . تیوـقت  ص 198 ) ج 19   ) نـینهآ یتـشم  يوـق و  يا  هدارا  گرزب و  مزع  اــب  ار  ( 74

ترثـک زا  رتزاـسراک  رایـسب  ماـما  رظن  زا  یفیک  لوحت  نیا  ص 5 . ) ج 19   ) تسناد یم  اـسآ  هزجعم  ياـه  يزوریپ  بجوـم  ار  اهتردـقربا 
ج 17 ص  ) درب یم  شیپ  راک  هک  تسا  دادعا  تیفیک  درب . یمن  شیپ  راک  ددع  دیـسرتن . ددع  تلم  زا  : " دیامرف یم  هک  اجنآ  دوب  يددـع 
ربص و يدرمناوج ، يراکادف ، تشذگ ، هیحور  ءاقترا  تلم ، ناناوج و  يالاو  تمه  فوخ و  مدـع  زا  ناوت  یم  لوحت  نیا  رهاظم  زا  ( . 58
ادـخ و رب  لکوت  سفن و  هیکزت  يزاس و  دوخ  هک  دوب  دـقتعم  ماـما  ج 19 ص 41 . ) ج 16ص 47 ،  ) تسناد نویبالقنا  رد  راثیا  لـمحت و 
رد ار  نتـشیوخ  هب  رواب  سفن و  هب  داـمتعا  هیحور  ج 11 ص 73 و 74 )  ) يراکادف يارب  یگدامآ  یـصخش و  عفانم  زا  نویبالقنا  تشذـگ 
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ج 19  ) دروآ مهارف  ار  نانآ  يونعم  ياهتیفرظ  شیازفا  یعامتجا و  یـسایس -  ياهیهاگآ  روعـش  يالتعا  تاـبجوم  درک و  تیوقت  اـه  هدوت 
یبلط و تداهش  هیحرو  شیازفا  و  ج 6 ص 92 ) ج 19 ص 165 ،  ) تسا تداعـس  تداهـش  هکنیا  هب  تلم  داقتعا  ماما  رظن  رد  ص 204 . )

توغاط اب  هزرابم  هک  تلم  رد  یکاردا  لوحت  نیا  تسا . ج 8 ص 278 )  ) کنات پوت و  رب  تشم  هبلغ  زمر  ج 6 ص 17 و40 )  ) تعاجش
ثحابم راتفگ 2 - تخاس . مهارف  ار  لـطاب  رب  قح  تیربرب و  رب  ندـمت  يزوریپ  تاـبجوم  دـنک  یم  یقلت  هللا  لـیبس  یف  داـهج  ناونع  هب  ار 
بالقنا ینیمخ  ماما  رظن  هطقن  زا  هک  دریگ  رارق  هقادم  دروم  هتکن  نیا  تسا  هتسیاش  لاح  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  بالقنا  یلیلحت  یفیـصوت 
یبایزرا لیلحت و  هیزجت و  دروم  هنوگچ  بالقنا  تسکـش  ای  ماود  لـماوع  دـشاب و  یم  اـهیگژیو  فاـصوا و  هچ  هب  فصتم  ناریا  یمالـسا 

اـهیگژیو و لـیبق  زا  دراد  هارمه  هب  زین  ار  يرگن  هدـنیآ  زا  يا  هغبـص  هـک  یلیلحت  یفیـصوت و  ثحاـبم  راـتفگ  نـیا  رد  ورنیا  زا  دریگ . رارق 
رذگهر نیا  زا  ات  دریگ  یم  رارق  یـسررب  دروم  یمالـسا  بالقنا  یـسانش  بیـسآ  رارمتـسا و  موادت و  لماوع  اهدرواتـسد ، زیامتم ، تافص 
بالقنا یمالـسا  بالقنا  زیامتم  تافـص  اـهیگژیو و  فلا -  دوش . عقاو  ماـمتها  دروم  ماـما  دـید  هیواز  زا  يزوریپ  زا  سپ  بـالقنا  لـئاسم 
اهبالقنا همه  زا  یمالـسا  بالقنا   " ماـما ترـضح  هتفگ  هب  تسا . زیاـمتم  اـهبالقنا  ریاـس  زا  تاـهج  يرایـسب  زا  ناریا  یمالـسا  دـنمهوکش 
نیرتهب بالقنا  نیا   " لحار ماما  رظن  زا  ( " ج 8 ص 7 .  ) مایق بالقنا و  هزیگنارد  مه  و  هزرابم ، تیفیک  رد  مه  شیادیپ و  رد  مه  تسادج 
یبالقنا و" ص 85 ) ج 15   ) ریظن یب  اـی  ریظن  مـک  يا  هدـیدپ   " ار نآ  و  ص 49 ) "ج 10   ) تسا هدـش  عقاو  نونکات  هک  تسا  ییاـهبالقنا 

يونعم و دـعب  هب  ناوت  یم  ینیمخ  ماما  هاگدـید  زا  یمالـسا  بالقنا  زیاـمتم  ياـهیگژیو  زا  دـناد . یم  ص 118 ) "ج 15   ) درف هب  رـصحنم 
یقرش و هن  لقتسم و  تیوه  بالقنا ، ندوب  مارآ  قیمع ، نیداینب و  تالوحت  رییغت و  بالقنا ، زا  سپ  لماک  يدازآ  ققحت  تضهن ، یمالسا 
زا بالقنا  یمالـسا  يونعم و  دعب  - 1 درک . هراشا  بالقنا  زا  تیامح  زا  هعماج  تاـقبط  راـشقا و  یماـمت  ندوب  میهـس  یبـالقنا و  یبرغ  هن 
دنچ یبالقنا  هکلب  دوبن  يدام  ياهاضاقت  هب  رصحنم  يروحم و  کت  يدعب و  کت  یبالقنا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هر )  ) لحر ماما  هاگدید 

( هر  ) ینیمخ ماما  دوب . زین  يونعم  یـشزرا و  بالقنا  ناهاوخ  دـیدرگ و  يونعم  يدام و  ياهدادعتـسا  ندـش  افوکـش  ثعاب  هک  دوب  يدـعب 
"ج 6 ص  ) دوب یمالسا  مامت  هکلب  دوبن  یـسایس  همین  ای  یـسایس  بالقنا  نیا  " هک دوب  دقتعم  تضهن  کیژولوئدیا  تیهام  رب  دیکات  نمض 

ظاحل چـیه  زا  اـی  رگید  ياـهبالقنا  هک  یتروص  رد  تسا  هدوب  یمالـسا  رهاـظ  مه  يوتحم و  رظن  زا  مه  ناریا  بـالقنا   ) ماـما رظن  هب  ( . 17
يژولونکت اضف و  رصع  رد  هک  یبالقنا  اهنت  ناشیا  رظن  زا  "ج 15 ص 237 . )  ) دنا هدوب  یمالسا  رهاظ  رظن  زا  اهنت  ای  دنا و  هدوبن  یمالـسا 

. دشاب یم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  "ج 15 ص 76 )  ) تسا هدوب  نامیا  ادـخ و  يارب  یهلا  یبـالقنا  هدوب و" یمالـسا  یبهذـم و  هبنج  ياراد 
ج 13 ص 277 و ج 14 ص 264)  ) تضهن یهلا  یمالـسا و  هار  مایق و  تیونعم  نامیا و  هدـیقع و  لماع  رب  دـیکات  نمـض  ماما  ترـضح 
هب یبایتسد  نامیا و  ادخ و  يارب  هک  ظاحل  نآ  زا  دناد . یم  رون " راجفنا   " رگید ترابع  هب  اهشزرا "و  بالقنا  ار "  ناریا  یمالسا  بالقنا 

تهج اـهبالقنا  ریاـس  ( " هر  ) ینیمخ ماـما  رظن  هب  ص 76 . ) ج 15  ج 6ص 76و   ) تسا هدوب  یمالـسا  دـیاقع  رب  یکتم  يونعم و  فادـها 
رگید ییاج  رد  ناشیا  "ج 17 ص 54و63 ) . ) تسا هتشاد  يرت  یلاعتم  فادها  ناریا  یمالسا  بالقنا  یلو  هدوب  يویند  لئاسم  هب  ندیـسر 

ج 17 . ) تسا یمالسا  ياهشزرا  هب  لوصو  يارب  یمالـسا  بالقنا  يویند و  ياهزیچ  هب  لوصو  يارب  رگید  ياه  هقیرط  هک  دنک  یم  هراشا 
نیا هک  دوب  صخـشم  هدـنیآ  هار  تکرح ، زاـغآ  ناـمه  زا  ماـما  رظن  زا  دوب  ارگ  لـماکت  يونعم و  بـالقنا  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  ص 63 )

تیونعم هک  ارچ  ج 16 ص 12 )  ) دروآ مهارف  ار  روبزم  یمالسا  مایق  اب  مدرم  ياه  هدوت  تیرثکا  یهارمه  تابجوم  فده  ندوب  صخـشم 
هک دوب  ظاـحل  نیدـب  دـیدرگ . یمن  یعاـمتجا  ياهـضیعبت  عفر  تلادـع و  یگدازآ ، ینعی  نآ  یـسایس  فادـها  ریاـس  ققحت  زا  عناـم  ماـیق 

ج 10  ) دـناد یم  اهبالقنا  یمامت  زا  رتهب  اهبالقنا و  ریاس  زا  رترب  نآ  یمالـسا  تیهام  لیلد  هب  ار  ناریا  یهلا  یمالـسا و  مایق  ماـما  ترـضح 
بالقنا رودـص  هب  هجوت  نمـض  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  دوب  یمالـسا  کیژولوئدـیا و  یگژیو  نیا  لـیلد  هب  و  ج 13ص 32 ) ص 42 ،
بالقنا زا  سپ  لماک  يدازآ  ققحت  - 2 دشاب . یم  ینطوارف  لومشناهج و  داعبا  ياراد  ج 17ص 39 و 138 )  ) یناهج تسایس  رب  دیکاتو 

هک تسنآ  یمالسا  بالقنا  زیامتم  یگژیو  اما  ج 111 ص 191 )  ) تسا هدوب  قانتخا  هجیتن  رد  یگتفـشآ و  یبالقنا  ره  زا  دعب  ماما  رظن  هب 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1006 

http://www.ghaemiyeh.com


تیلاعف هزاجا  ار  تاعامتجا  همه  داد و  هزاجا  ار  اه  همانزور  همه  داد ، تصرف  ار  اههورگ  همه  لوا  زور  نامه  زا   " اهبالقنا ریاس  فالخ  رب 
همانزور راشتنا  هزاجا  راتشک ، اب  ماوت  ياه  هیفـصت  ای  ماع  لتق  ای  ج 13 ص 18 )  ) یماظن تموکح  يرارقرب  مدـع  ".ج 10 ص 68 . )  ) داد

یگمه یبهذم  ياه  تیلقا  هب  مارتحا  زین  و  ج 11 ص 107 )  ) بازحا یلیطعتای  دارفا  سبح  ای  تاعامتجا  عنم  مدع  اهنآ ، فیقوت  مدع  اه و 
ترـضح ظاحل  نیا  زا  دشاب . یم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  اروف  " ج 10ص 107و 108 )  ) قلطم يدازآ   " دوجو رهاـظم  زا 

تاعیاض و لـباقم  رد  بـالقنا  تارمث   " تسا دـقتعم  دـناد و  یم  ج 13ص 181 )  ) هعیاـض مـک  رمث و  رپ  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ماـما 
تسد هب  تسد  فرـص  اهبالقنا  رتشیب  قیمع  نیداینب و  تالوحت  رییغت و  - 3 "ج 15ص 85 و 196 )  ) دشاب یم  ریگمشچ  دایز و  شتارـضم 
داجیا ناهاوخ  تردق ، لاقتنا  رب  هوالع  هک  ظاحل  نآ  زا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هکیلاح  رد  دشاب  یم  ارگ  لقادح  يانعم  رد  تردـق  ندـش 

يارگرثکادح تضهن  رد  ورنیا  زا  ج 19 ص 269 . )  ) دوب درف  هعماج و  يدوجو  داعبا  مامت  رد  ینوگرگد  اهـشزرا و  رد  نیداینب  تارییغت 
بالقنا زیامتم  یگژیو  دـندوب . یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس ، زا  معا  یناریا  هعماج  داـعبا  همه  رد  یـساسا  یتارییغت  راتـساوخ  مدرم  ناریا ،

و ج 11ص 190 و191 )  ) درک داجیا  هعماج  راشقا  یمامت  رد  ینورد  ینوگرگد  کیژولوئدیا و  يونعم و  لوحت  هک  تسنآ  ناریا  یمالسا 
بالقنا و دجوم  ات  درک  داجیا  ناسنا  رد  ار  يدرف  یبالقنا  یلیمحت ، ياهدوخ  زا  يرود  نتـشیوخ و  هب  تشگزاب  نامتفگ  رب  دـیکات  نمض 
هک رگید  تابالقنا  هب  یمالسا  بالقنا   " ماما ترضح  رظن  زا  بالقنا  ندوب  مارآ  - 4 ددرگ . ناریا  عامتجا  هعماج و  رد  ینوگرگد  لوحت و 

هدوب مک  شتارمث  هب  تبسن  تاعیاض  ریگمشچ و  دایز  شتارمث  هک  هدوب  یبالقنا  کی  هدوب و  مارآ  بالقنا  کی  هدش  عقاو  خیرات  لوط  رد 
یناسنا یمالسا و  و  "ج 8ص 126 )  ) همهاو سرت و  مدـع  تلم و  رطاخ  شمارآ   " لـیلد هب  بـالقنا  ندوب  مارآ  "ج 15ص 85 . )  ) تسا

( . ج 10 ص 49  ) تسا هدوب  اهناسنا  راتشک  لتق و  ندوب  مک  یناماسبان و  مدع  يزیرنوخ ، تنوشخ و  نادقف  ج 5 ص 75 ،)  ) بالقنا ندوب 
يرارقرب مدـع  شمارآ و  تینما و  دوجو  روشک  روما  عیرـس  حالـصا  لیلد  هب  اهبالقنا  ریاس  اـب  هسیاـقم  رد  ناریا  بـالقنا  يرترب  ور  نیا  زا 

یبرغ هن  یقرـش -  هن  لقتـسم و  تیوـه  - 5 ص 82 . ) ج 16   ) تسا هدوب  رگید  ياـهروشک  فـالخرب  بـالقنا  زا  سپ  یماـظن  تموکح 
بالقنا دشاب . یم  زیامتم  اهبالقنا  ریاس  زا  دوخ  یمالسا  لقتسم  تیوه  لیلد  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  تسا  دقتعم  ینیمخ  ماما  بالقنا 
یگتسباو ریاس  رد  افرص  تردق و  بطق  ود  زا  یکی  هب  اکتا  مدع  برغ و  قرـش و  ياههاگودرا  هب  یگتـسباو  مدع  لیلد  هب  ناریا  یمالـسا 

هدع هدع و  یمک  مغریلع  اهتردق  یمامت  لباقم  رد  تسناوت  یلاعت ، كرابت و  يادخرب  لکوت  ءاکتا  هطقن  اب  " و  هللا  " ینعی یقیقح  ادـبم  هب 
نذاب ةریثک  ۀئف  تبلغ  ۀلیلق  ۀئف  نم  مک   " هفیرش هیآ  هب  ماما  ترضح  هطبار  نیا  رد  هک  ج 15 ص 9 . )  ) دیامن تمواقم  گنج  رازبا  یمک  و 

یبالقنا ناریا  یمالسا  بالقنا  نکیل  هدوب  هتسباو  برغ  قرش و  هب  رگید  ياهبالقنا   " هک دندوب  دقتعم  انبم  نیا  رب  دنتسج و  یم  دانتسا  هللا "
ظاحل نیا  زا  و  ج 15ص 118 )  ) درادـن یگتـسباو  ءاکتا و  چـیه  لاعتم  يادـخ  هب  زج  هدوب و  ءایبنا  تابالقنا  ریظن  مالـسا و  ساسا  رب  یلم 
ياراد ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هـک  ارچ  ص 149 ; ) ج 16   ) تسا هدـش  عقاو  یتاحیلـست  یتاـغیلبت و  موجه  دروم  اـهبالقنا  ریاـس  زا  رتـشیب 

هب یگتسباو  مدع  لیلد  هب  ج 15ص 9 . )  ) تسا هدوب  یتسار  ای  یپچ  رتشیب  رگید  ياهبالقنا  هک  یلاح  رد  تسا  هدوب  لقتـسم  یتیـصوصخ 
زاس رازبا و  نادـقف  اـب  تسناوت  ص 118 ) "ج 15   ) هتـسباوریغ بالقنا   " نیا و 258 ،) ص 257  جو 13  ج 19ص 5   ) گرزب ياهتردـق 

راشقا و یمامت  ندوب  میهس  - 6 ج 6ص 8 . )  ) دنک هبلغ  دندوب  حلسم  نادند  ات  هک  یناطیش  ياهتردق  ربارب  نامیا  تردق  اب  افرص  حالسو و 
تاقبط راشقا و  مامت  هب  بالقنا  قلعت  تلود و  بالقنا و  زا  تیامح  يارب  هنحـص  رد  مدرم  روضح  بالقنا  زا  تیاـمح  رد  هعماـج  تاـقبط 

ناریا بالقنا  : " دـندقتعم ناشیا  ج 16ص 82 . )  ) تسا هدوب  لحار  ماما  هاگدـید  زا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زیامتم  ياـهیگژیو  زا  هعماـج 
بالقنا دـندرک ، بـالقنا  ناملـسم ، تلم  هک  تسا  نیا  مه  شا  هتکن  تسا و  هدـش  ادـیپ  ینونک  ياـیند  رد  هک  تسا  هدوب  یبـالقنا  نیرتهب 

رمث يزوریپ و  هب  ار  نآ  ناملـسم  تلم  دوـخ  تلم ;و  دوـخ  فرط  زا  هکلب  تـسا  هدوـبن  یماـظن  فرط  زا  تـسا ، هدوـبن  یبزح  هـب  طوـبرم 
هدوب صاخ  يا  هفیاط  هب  نآ  قلعت  مدـع  یمدرم و  اشنم  هاگتـساخ و  یمالـسا  بالقنا  زیاـمتم  یگژیو  ورنیا  زا  ".ج 10ص 68 )  ) دندناسر

هب ندوبن  طوبرم  ندوبن و  یـشترا  ندوبن ، يا  هقرف  ندوبن ، یبزح  ندوبن ، یتـلود  رد  ار  بـالقنا  مهم  تیـصوصخ  هر )  ) ینیمخ ماـما  تسا .
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رب هک  ج 13 ص 247 )  ) دناد یم  ارگ  لماکت  یمدرم و  یلم ، یبالقنا  ار  یمالسا  بالقنا  ظاحل  نیا  زا  و  ج 15ص 118 )  ) دناد یم  اتدوک 
مهم یگژیو  تسا  دـقتعم  ناـشیا  تسا . راوتـسا  ص 35 ) "ج 15   ) یمدرم يوـق  هناوتـشپ  یـسایس و "  هنحـص  رد  مدرم  عیـسو  تکراـشم 

اب افرـص  یجراخ و  لماوع  دوجو  نودـب  فعـضتسم و  هقبط  اصوصخ  يداع  مدرم  مدرم و  دوخ  طسوت  بالقنا  نیا  هک  تسا  نیا  بـالقنا 
هک تسنآ  رطاـخ  هب  ج 17 ص 82 )  ) نآ ندوب  نیربز  هن  بـالقنا و  ندوـب  نیریز  ج 15 ص 91 . )  ) تسا هدـش  ماجنا  دـنوادخ  هب  لکوت 
نآ تیامح  دروم  ای  صاخ  یهورگ  هب  طوبرم  دنتشاد و  تلاخد  نآ  رد  زرواشک  رگراک و  دنمراک و  یـشترا ، ریغ  شترا و  زا  مدرم  هماع 

يرهش زا  معا  مدرم  هدوت  ورنیا و  زا  دیدرگ . یم  تیامح  تیوقت و  مدرم  هدوت  فرط  زا  دوب و  هدش  رو  هلعش  مدرم  هدوت  نایم  زا  هکلب  دوبن 
ج  ) تضهن يزوریپ  رد  مدرم  یمامت  ندوب  میهـس  دندوب . نآ  هدعم  تلع  مه  بالقنا و  هدجوم  تلع  مه  زرواشک  رگراک و  ییاتـسور و  و 

تـسکش مدرم  نتم  زا  هتـساخرب  بـالقنا  نیا  هک  دـیدرگ  نآ  بجوم  ج 13ص 29 )  ) ناملـسم تلم  تـسد  رد  روـما  زکرمت  و  6ص 11 )
یمدرم یلم و  تیصوصخ  ناریا  یمالسا  بالقنا  هب  هنحـص  رد  تلم  روضح  مدرم و  هچراپکی  مایق  ورنیا  زا  ج 16 ص 26 . )  ) دشاب ریذپان 

نیب ییادـج  كاکفنا و  هنوگچیه  هر )  ) ینیمخ ماما  هک  يا  هنوگ  هب  جو 15 ص 118 ) ج 14 ص 203  ) تسا هداد  مودـت  اشنم و  ظاحل  زا 
هلحرم ود  بالقنا  يارب  ینیمخ  ماـما  یمالـسا  بـالقنا  ياهدرواتـسد  ب -  ج 15ص 85 ) . ) تسین لـئاق  بـالقنا  نیا  رد  تـلم  تـلود و 

هب هطبار  رد  ار  بالقنا  ياهدرواتـسد  هک  دـندوب  لئاق  ار  یهاشنهاش  میژر  رب  يزوریپ  زا  سپ  يزاسزاب  هلحرم  توغاـط و  ماـظن  یـشاپورف 
 - یسایس ياهداهن  رد  لوحت  انامه  ار  بالقنا  راثآ  اه و  هیام  تارمث ، هطبار  نیا  رد  دندومن . یم  حرطم  بالقنا  زا  سپ  یمالسا  تموکح 
هک دنتسناد  یم  ناهج  ناملـسم  للم  يرادیب  یمالـسا و  ياهـشزرا  ینیزگیاج  یـسایس ، تکراشم  شرتسگ  لالقتـسا ، يدازآ ، یعامتجا ،

ماما ترضح  یعامتجا ، یسایس -  ياهداهن  رد  لوحتاب  هطبار  رد  یعامتجا  یـسایس -  ياهداهن  رد  لوحت  - 1 دیآ : یم  اهنآ  لیصفت  الیذ 
هک یمدرم  تلود  داجیا  ماما  رظن  هب  دنتـشاد . یمالـسا  بالقنا  هدمع  درواتـسد  ناونع  هب  رازگتمدخ  تلود  شیادیپ  رب  ار  دـیکات  نیرتشیب 

یمالسا تموکح  نارازگراک  فده  هک  ارچ  دوش . یم  بوسحم  بالقنا  تاکرب  زا  دیآ  یم  رامـشب  تلم  تلود و  یلدمه  داحتا و  رهظم 
تامدخ هئارا  مورحم و  قطانم  هب  یتح  ج 19 ص 242" ،)  ) مدرم يارب  نافعضتسم و  يارب  راک  ج 19 ص 161 ،)  ) مدرم راشقا  هب  تمدخ 

لیلد نیدـب  دـناد . یم  تارادا  يزاس  ملاس  يزاسزاب و  يراکیب و  شهاـک  یلخاد ، تینما  داـجیا  "ج 13ص 46 ،)  ) روشک ياهاتـسور  هب 
تلم و رب  تموـکح  قوـقح  قـقحت   " رهظم یمالـسا  تموـکح  ورنیا  زا  تسا . ناریا  تلم  یناـبیتشپ  هب  رهظتـسم  یمالـسا  تلود  هک  تسا 
هب هجوتاب  نیناوق  میظنت  هیهت و  یبالقنا ، تموکح  درکراک  هر )  ) ماما ترـضح  رظن  زا  ج 8 ص 146 . ) . ) تسا تموکح " رب  تلم  قوقح 

ج 13 ص 14) . ) دشاب یم  اهـضیعبت  عفو  اهقوقح و  لیدعت  قح و  قاقحا  یهلا ، نیناوق  ماکحا و  نتخاس  يراج  یمالـسا ، لدـع  ياهرایعم 
ار تلادـع  تیاعر  مدرم  اب  راتفگ  راتفر و  دروخرب ، رد  نارازگراک  دنتـسه و  ءاوسلا  یلع  ربارب و  نوناق  لباقم  رد  مدرم  ناشیا ، هاگدـید  زا 

لدع ماظن  هوکـش  مدرم  هماع  هک  دننک  لمع  يا  هنوگ  هب  فاعـضتسا  رقف و  هشیر  ندـنکرب  اب  دـنراد  یعـس  و  ج 19ص 226 )  ) دنیامن یم 
ج  ) تافیرشت ندرک  مک  و  ج 19ص 11 )  ) نارازگراک يوس  زا  ماقم  لام و  هب  یگتـسبلد  مدع  یتسیز و  هداس  دـنیامن . سمل  ار  یمالـسا 

همانزور اب  ماما  هبحاصم   ) دـشاب ناسکی  ربارب و  هعماج  درف  نیرت  نییاـپ  اـب  یمالـسا  تموکح  رادـمامز  هک  دوش  یم  بجوم  19ص 226 )
دننک يزودنا  تورث  ماقم  زا  هدافتسا  ءوس  اب  دنناوت  یمن  مدرم  نارادمامز  یمالسا  يروهمج  رد  ماما ، هتفگ  هب  رذآ 1357 ) رصنلا 2  ینانبل 

و نابآ 1357 ) رد 11  ارـسالد  هریروک  ییایلاتیا  همانزور  اب  هر )  ) ماما هبحاصم   ) دـنوش لئاق  دوخ  يارب  یتازاـیتما  هنازور  یگدـنز  رد  اـی  و 
نآ هیاس  رد  هک  ارچ  درمش . یمرب  یهلا  هیفخ  فاطلا  زا  ج 16ص 12 ) ، ) دنتسه مدرم  دوخ  زا  نیلوئسم   " نآ رد  هک  ار  یمالـسا  تموکح 

رگید يوس  زا  ج 14ص 165و166 . )  ) دهد یم  یمالسا  هعماج  داحآ  هب  ار  بلق  نانیمطا  بلق و  هنیکس  شمارآ ، هنینامط ، تمعن  دنوادخ 
رد ج 19ص 184 . )  ) تسا یمالـسا  نیزاوم  ساسا  رب  مدرم  هماع  ای  هیئاضق  هوق  هنالداع  راتفر  مزلتـسم  یمالـسا  لدـع  تموکح  لیکـشت 

، نویزیولت ویدار و  يرمرادناژ ، ینابرهش ، هیئاضق ، هوق  سلجم ، رد  نیداینب  رییغت  هر )  ) ینیمخ ماما  یعامتجا ، یـسایس -  ياهداهن  اب  هطبار 
طسوتم و هقبط  زا  اهنآ  رتشیب  هب  هجوت  اب  ار  نانآ  ندـش  یمدرم  هتیمک و  جیـسب و  نارادـساپ ، هاپـس  شترا ، لـثم  هحلـسم  ياوق  تاـعوبطم ،
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ار یبالقنا  یمالسا و  ياهناگرا  اهداهن و  نایم  ماجسنا  دناد و  یم  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد  زا  ج 15 ص 40 )  ) دنتسه طسوتم  نودام 
ياهدرواتـسد زا  ار  هشیدـناو  رکف  ملق و  نایب و  يدازآ  هر )  ) ینیمخ ماما  يدازآ  - 2 دیامن . یم  یقلت  اهنآ  ندش  هنیداهن  رد  هدـمع  یماگ 

ار نارکفنشور  املع و  يور  هب  یمنهج  ياهنادنز  ياهرد  ندش  هدوشگ  ودازآ  ياضف  داجیا  قانتخا ، عفر  ناشیا  دنتسناد . یم  بالقنا  مهم 
يدازآرب تسا  نانآ  تردق  مدرم و  تیمکاح  رهظم  یمالـسا  تموکح  هکنیا  هب  داقتعا  اب  دندرمـش و  یمرب  یمالـسا  بالقنا  ياهدمایپ  زا 

میژر قفاوم  اـم  : " دنتـشاد یم  مـالعا  تحا  رـص  هب  هطبار  نیا  رد  هک  دنتـشاد  دـیکات  یموـمع  يارآ  هب  هعجارم  تاـباختنا و  تاـعامتجا و 
ققحت رب  ماـما  ترــضح  رگید ، يوـس  زا  رهم 1357 ) وراگیف 22  يوسنارف  هماـنزور  اـب  هر )  ) ماـما هبحاـصم  ."  ) میتسه لـماک  ياـهیدازآ 

نابآ رد 11  ارـسالد  هریروک  ییایلاتیا  همانزور  اب  ماما  هبحاصم  دنتـشاد . هدـمع  دـیکات  اه  هناسر  بازحا و  لیبق  زا  یندـم  هعماج  ياـهداهن 
هب ینعی  دنـشاب  تیادـه  هاگنب  کی  دـیاب  تاعوبطم  : " دـنیامرف یم  اجنآ  ددرگ  یمومع  تیادـه  هب  رجنم  يدازآ  نیا  هکنآ  طرـشب  ( 1357

هدمع طرش  شیپ  هر )  ) ینیمخ ماما  یسایس  تکراشم  شرتسگ  ".ج 18 ص 65 )  ) دنوش تیاده  مدرم  دتفیب  مدرم  تسد  رگا  هک  یتروص 
یم شمارآ  لامک  رد  رگیدـکی  اـب  ناـنآ  عاـمتجا  راـشقا و  تدـحو  یلخاد و  تاـفالتخا  عفر  ار  مدرم  هدرتسگ  یـسایس  تکراـشم  ققحت 

، یـسایس تکراشم  ققحت  رگید  طرـش  شیپ  دـمآ . یم  رامـشب  ناـشیا  رظن  زا  تضهن  تکرب  هرمث و  نیرتهب  هک  ص 126 ) ج 8   ) دنتسناد
یگتخاـب و دوـخ  نتفر  نیب  زا  هب  رجنم  تلم  رد  میظع  یحور  لوـحت  هک  تسا  دـقتعم  ینیمخ  ماـما  تـسا . یموـمع  یهاـگآدوخ  شیازفا 

شیازفا يروابدوخ و  ءاـقترا  بجوم  رما  نیا  هک  جو 17ص 189 ) ج 15 ص 74   ) تسا هدیدرگ  دوخ  تردق  هب  ناملـسم  مدرم  یهاگآ 
رد نادرم  اب  ماگمه  نآ  روضح  نز و  تیـصخش  ءایحا  ینیمخ ، ماما  یـسایس ، تکراشم  رهاظم  اب  هطبار  رد  تسا . هدش  یـسایس  تکراشم 

ج  ) دنرمش یمرب  تضهن  مهم  تاکرب  زا  ار  یـسایس  یعامتجا و  ياه  تیلاعف  رد  نانز  نادرم و  دندوب  شودمه  یعامتجا و  لئاسم  یمامت 
. دوش یم  هداهن  شزرا  اهنآ  يالاو  ماقم  هب  یعامتجا ، روما  رد  نانز  نداد  تکرـش  اب  یمالـسا ، تموکح  رد  هک  دندقتعم  و  18 ص 264 )
ج 17  ) درک هراشا  هعمجزامن  ییاپرب  لیبق  زا  هدش  شومارف  ننـس  يایحا  هب  دـناوت  یم  مدرم  هدرتسگ  یـسایس -  تکراشم  رهاظم  رگید  زا 
نانآ و يرکفمه  داحتا و  بجوم  هک  هعمج ، زامن  لـثم  يداـبع  یـسایس -  روما  رد  مدرم  یـسایس  تکراـشم  هر )  ) ماـما رظن  هب  ص 82 . )
جـیاتن و هلمج  زا  ص 82 ) ج 17  . ) ددرگ یم  بوسحم  ناریا  یمالـسا  تضهن  تارمث  زا  دوش  یم  مالـسا  نانمـشد  ياه  هئطوت  اـب  هلباـقم 
، یبدا ياه  هنیمز  رد  تاراکتبا  اهدادعتـسا و  اه ، تیقالخ  راکتبا ، هیحور  دشر  هب  ناوت  یم  ماما  رظن  زا  مدرم  یـسایس  تکراشم  ياهدمایپ 
اههورگ و یخرب  تیهام  ندـش  راکـشآ  ناوت  یم  بالقنا  جـیاتن  رگید  زا  ص 207 ) ج 15   ) درک هراشا  یـشزومآ  ینف و  یملع ، یماـظن ،
رب هدـمع  یعنام  يزاسزاب  زا  يریگولج  تنوشخ و  هب ، شیارگ  اب  نانآ  هک  ارچ  داد  رارق  هقادـم  دروم  ار  ناقفانم  هژیوب  فلاخم  ياـهنایرج 

لابند هب  دندرب و  یپ  نانآ  تیهام  هب  ناریا  مدرم  هک  دوب  يدرکلمع  نینچ  رثا  رد  دندش و  یم  یقلت  یعامتجا  یـسایس -  تکراشم  هار  رس 
-4 دـندومن . مامتها  بالقنا  يزاـسزاب  هب  مدرم  هماـع  اـب  ماـگمه  دـندش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ناـناوج  یخرب  هک  دوب  يرگنـشور  نیا 

هجیتن انامه  هک  دوب  یماظن  یگنهرف و  يداصتقا ، یسایس ، داعبا  یمامت  رد  لالقتسا  ققحت  یمالسا  بالقنا  ياهرواتـسد  هلمج  زا  لالقتـسا 
يدنمتردق ساسحا  دمآ . یم  رامشب  یبرغ  یقرش و  ياهتردق  تسایـس  هب  ءاکتا  مدع  و  ج 15 ص 260 ) ، ) برغ قرش و  هطلـس  زا  جورخ 

یتموکح دوش و  زوریپ  یناطیش  ياهتردق  رب  یمالسا  بالقنا  ققحت  اب  ناریا  تلم  هک  دش  نآ  بجوم  گرزب  ياهتردق  اب  هلباقم  ییاناوت  و 
لالقتسا زا  روظنم  ماما  ترضح  رظن  هب  یسایس  لالقتـسا  - 4 - 1 دهن . ناینب  ار  شیوخ  یلخاد  روما  رد  گرزب  ياهتردق  تلاخد  زا  رودـب 
هبحاصم  ) دوب ناریا  مدرم  تشونرس  رد  بناجا  تلاخد  ای  هطلس  مدع  دوخ و  تشونرس  نییعت  يارب  تلم  يریگ  میمصت  دازآ  هدارا  یسایس 

ربارب رد  تلم  یگداتسیا  هزرابم و  هب  ناوت  یم  هر )  ) ماما هاگدید  زا  لالقتسا  نیا  قیداصم  زا  نابآ 1357 . ) ارسالد 11  ییایلاتیا  همانزور  اب 
میقتسم طارص  ندومیپ  برغ و  قرش و  ياهبطق  زا  یکی  هب  ءاکتا  مدع  و  ج 15ص 74 )  ) اهنآ لخاد  جراخ و  ناگتسباو  نامز و  ياهتردق 

يرگتراغ و طاسب  ندـش  هدـیچرب  انامه  يداصتقا  لالقتـسا  زا  هر )  ) ماـما روظنم  يداـصتقا  لالقتـسا  - 4 - 2 درک . هراـشا  ص 5 ) ج 19  )
داجیا یتعنص ، يزرواشک و  ییافک  دوخ  هب  ناوت  یم  لالقتـسا  نیا  رهاظم  زا  دوب . نانآ  هدرپسرـس  ناگتـسباو  رامعتـسا و  ياه  يرگلواپچ 
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هار تفن و  شورف  زا  لـصاح  زرا  حیحـص  نتفرگ  راـکب  قیرط  زا  تکلمم  يزرا  ریاـخذ  نتفر  ـالاب  يژرنا ،  دـیلوت  شیازفا  ینارمع ، زکارم 
" تسا گنهرف  حالصا  تاحالصا ، همه  سار   " هکنیا هب  ناعذا  اب  ینیمخ  ماما  یگنهرف  لالقتـسا  - 4 - 3 درک . هراشا  اه  هناخراک  يزادنا 
ج  ) دنتسناد یم  بذهم  هزوح  لقتسم و  هاگشناد  طسوت  هعماج  رد  یلالقتسا  گنهرف  يرارقرب   " ار یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد  هلمج  زا 

رکفت زغم  نتخاس  نیزگیاج  يرکف و  رامعتـسا  زا  ییاهر  يرکف ، لالقتـسا  هب  ناوت  یم  لالقتـسا  نیا  رهاظم  هلمج  زا  13ص 206و209 . )
ناراشتـسم و ندـنار  نوریب  ار  لالقتـسا  نیا  رهظم  ینیمخ  ماما  یماـظن  لالقتـسا  - 4 - 4 درک . هراـشا  ص 276 و277 ) ج 10   ) یلالقتـسا

ینیزگیاج - 5 دنتـسناد . یم  یتاحیلـست  ياهدیرخ  عطق  یماظن و  ياههاگیاپ  ندـش  هدـیچ  رب  زینو  نکـشراک  ریگجاب و  اعدـمرپ و  نابابرا 
نید شقن  ندش  راکشآ  مالسا و  ددجم  ءایحا  ار  بالقنا  ياهدرواتسد  نیرتمهم  زا  ینیمخ  ماما  یحور  لوحت  داجیا  یمالسا و  ياهـشزرا 

رد ینوگرگد  داجیا  و  ج 17 ص 93 )  ) تیونعم هب  تایدام  زا  مدرم  رد  یحور  لوحت  داجیا  ج 17 ص 64 )  ) عامتجا هب  نداد  كرحت  رد 
تیانع فطل و  هب  تلم  رد  میظع  یحور  لوحت  ینیمخ  ماما  رظن  هب  ناریا  یمالـسا  تضهن  تارمث  زا  دـناد . یم  ج 16 ص 188 )  ) اهشزرا
لیـصا ياهـشزرا  ندش  نیزگیاج  قیداصم  زا  یکی  ناشیا  دوب . تایونعم  تایقالخا و  هب  هجوت  و  ج 17 ص 189و ج 8 ص 182 )  ) یهلا

نیب زا  ناوج و  لسن  هدننک  فرحنم  ياه  هدکترـشع  ءاشحف و  داسف و  هدرتسگ  زکارم  ندش  هتـسب  ار  یتوغاط  ياهـشزرا  ياج  هب  یمالـسا 
یم اهنآ  يونعم  یمالسا و  هیحور  تیوقت  تکلمم و  ناناوج  رد  یقالخا  لوحت  تکرب  هب  یعامتجا  دسافم  عرـش و  فالخ  ياهراک  نتفر 

داسف رهاظم  ندش  هدیچ  رب  انامه  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  بالقنا  یگنهرف  مهم  درواتـسد  ورنیا  زا  جو 17 ص 54 ،) ج 16 ص 14  . ) دناد
یقالخا لوحت  و  ج 17ص 54 )  ) تکلمم نید و  راکیپ  عافد و  سدقم  هنحص  هب  توغاط  نامز  ياه  هدکترشع  زا  ناناوج  ندش  هدیشک  و 

هبنج رب  هوـالع  لوـحت  نیا  دـناد . یم  س )  ) بنیز و  س )  ) ارهز ترـضح  زا  تیعبت  باـجح و  تفع و  هب  یباـجح  یب  داـسف و  زا  ناـنز  رد 
تیـصخش و یبایزاب  قیرط  زا  یملع  زکارم  حالـصا  نآ  مهم  قادصم  هک  دوب  زین  یتیبرت  داعبا  ياراد  قلطم ) لامک  هب  قشع  داجیا   ) يونعم
تیلوئسم و ساسحا  داجیا  هب  ناوت  یم  یشزرا  لوحت  نیا  رهاظم  رگید  زا  دیآ . یم  رامشب  مالـسا  هب  ناناوج  دهعت  هتفر و  تسد  زا  تیوه 
-6 درک . هراشا  نارگید  ندرک  یمالـسا  دوخ و  ندوب  یمالـسا  لباقم  رد  تیلوئـسم  ساسحا  رگید  تراـبع  هب  مدرم و  رد  یمالـسا  دـهعت 
هعیـش و نیب  رتشیب  هچره  طابترا  دـنویپ  داجیا   " ار مایق  یمالـسا  ياهدرواتـسد  نیرتمهم  زا  هر )  ) ینیمخ ماما  ناهج  ناملـسم  للم  يرادـیب 

بالقنا تسا  دقتعم  دـناد و  یم  "ج 17 ص 82 )  ) اهتردق ربارب  رد  یناهج  دـنمتردق  دـحاو و  يورین  کی  ناونع  هب  اهنآ  لیکـشت  ینس و 
هئارا هب  بیترتنیدب  درادرب و  ناهج  ناناملسم  یهاگآ  يزاسرادیب و  رد  هدمع  یماگ  شیوخ  ياهـشزرا  رودص  اب  دناوت  یم  ناریا  یمالـسا 
تلم هدش  حرطم  هب  ناوت  یم  یمالسا  بالقنا  یللملا  نیب  ياهدرواتـسد  رگید  زا  ج 17 ص 121 . )  ) دیامن مامتها  مالـسا  زا  یعقاو  هرهچ 

هیلع هزراـبم  زکرم  ناونع  هب  ناریا  یفرعم  روـضح و  هب  اوزنا  تلاـح  زا  ناریا  تلم  لیدـبت  ج 17ص 63 ،)  ) اهتردقربا تابـساحم  رد  ناریا 
للم داحتا  تهج  رد  هدـمع  یماگ  مهم  نیا  هک  درک  هراـشا  ج 17ص 63 )  ) اهتردقربا تابـساحم  هدننز  مهرب  هزرابم و  نوناک  رامعتـسا و 
ماما ناریا : یمالـسا  بالقنا  رارمتـسا  موادت و  لماوع  ج -  ج 13 ص 225 )  ) دیآ یم  رامـشب  یمالـسا  گرزب  تم  هب  اهنآ  لیدـبت  ایند و 

هک دنام  یم  یلفط  نوچمه  بالقنا   " هک دندوب  دقتعم  دنتشاد و  دیکات  يزوریپ  هلحرم  زا  شیب  بالقنا  رارمتسا  موادت و  هلحرم  رب  ینیمخ 
"ج  ) یعرش تابجاو  مها   " ناونع هب  بالقنا  موادت  یقلت  نمض  ینیمخ  ماما  ".ج 19 ص 107 )  ) دهاوخ یم  يراتسرپ  درک ، شتیبرت  دیاب 

ناسآ ییاشگروشک   " هک هنوگناـمه  ص 70 ) "ح 14   ) تسا يزوریپ  ظفح  زا  رتناـسآ  يزوریپ  هب  ندیـسر   " دـندوب دـقتعم  ص 27 )  19
هیقبم لماوع  انامه  بـالقنا  هدـجوم  لـماوع  هک  دـندوب  داـقتعا  نیا  رب  ناـشیا  ".ج 15ص 201 )  ) تسا لکـشم  يرادروـشک  نکیل  تـسا 
ینعی تسا ". يزوریپ  زمر  نامه  یمالسا  بالقنا  ءاقب  زمر  دیدرت  یب  : " دنیامرف یم  دوخ  یهلا  یسایس -  همان  تیـصو  رد  هک  اجنآ  تسنآ 

رب لحار  ماما  اذـل  دـیآ . یم  رامـشب  بالقنا  موادـت  لماع  زین  یهلا  دـصقم  تسا  هدوب  مایق  هدـمع  لـماع  مدرم  یهلا  هزیگنا  هک  هنوگناـمه 
بالقنا ندنام  هدنز  موادـت و  يارب  ج 6ص 38 )  ) هیلوا تروص  ناـمه  هب  تضهن  ظـفح  و  ( 56 ات "ج 8 ص 54   ) يزوریپ لماوع  ظـفح  "

يرادافو هنحـص ، رد  مدرم  مئاد  روضح  اهـشزرا ، ظفح  هملک ، دصقم و  تدـحو  لیبق  زا  یلماوع  رب  ناشیا  هطبار ، نیا  رد  دنتـشاد . دـیکات 
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ناهج يارقلا  ما  ناونع  هب  ناریا  ظفح  یجراخ و  یلخاد و  تاغیلبت  هعـسوت  تیوقت و  يونعم ، يدام و  يزاـسون  نالوئـسم ، تلم و  لـباقتم 
ج 19 ص  ) دناد یم  بالقنا  يزوریپ  موادت  نماض  ار  هملک  تدحو  ظفح  ینیمخ  ماما  هملک  دـصقم و  تدـحو  - 1 دنتشاد . دیکات  مالسا 
ج 15ص 135)  ) دناد یم  ماظن  هرکیپ  ظفح  نماض  ار  لاعتم  يادخ  هب  لاکتا  هللا و  لبح  هب  کسمت  اب  تلم  رظن  تدحو  ماجـسنا و  و  ( 29

عم هللادـی   " يوبن ثیدـح  اوقرفتال "و  اعیمج و  هللا  لبحب  اومـصتعاو   " هفیرـش هیآ  هب  دانتـسا  هب  ناشیا  ج 7ص 208 . ) و  ج 11ص 23  و 
ات ج 8 ص 93 و188 )  ) دنـشاب نواعت  يرایمه و  حور  دصقم و  هملک و  تدحو  ياراد  هدحاو ، دی  دیاب  ناناملـسم  هک  دندقتعم  ۀعامجلا "

تلم رظن  تدحو  ماجسنا و  ینیمخ  ماما  دنیامن . تظفاحم  ار  یمالـسا  ج 12 ص 165 )  ) يردارب مهافت ، ظفح  یمالـسا و  توخا  هیاس  رد 
یم دحاو  راعـش  دصقم و  يانبم  رب  تضهن  ندش  ریگارف  رد  هدمع  یماگ  ار  ج 6ص 86 )  ) فلتخم ياههورگ  ناـیم  هقرفت  زا  يریگولج  و 

هنحص رد  تیناحور  روضح  و  ج 5ص 47 )  ) تسایس تناید و  یگتسبمه  ج 17 ص 26 ،)  ) هاگـشناد هزوح و  نیب  داحتا  دندقتعم  دنناد و 
رب ناشیا  رگید  يوس  زا  ددرگ . یم  نآ  ياهـشزرا  رودـص  لیهـست  هجیتن  رد  توخا و  هاگیاپ  میکحت  بجوم  تلم  راشقا  ریاـس  اـب  ماـگمه 

هعیـش و لیبق  زا  ناهج  ناناملـسم  نیب  داحتا  طابترا و  داجیا  : " دندقتعم دنراد و  دـیکات  شخب  ماهلا  زکارم  همه  یگنهامه  مایپ و  تدـحو 
اب ناهج  ناناملسم  توخا  ییانشآ و  ببس  جح ، میظع  یبهذم  ياهرفس  ای  یمسر و  ریغ  یمـسر و  ياهرفـس  لثم  نوگانوگ  قرط  زا  ینس 

-2 صص 29 و 82 ) و ج 17  ص 190 ، ".ج 15   ) دوش یم  ناهج  ناناملـسم  شوگ  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  مایپ  ندـناسر  رگیدـکی و 
هب مالـسا  نید  هب  يدنبیاپ  ج 13ص 28 ،)  ) یهلا ماکحا  يایحا  رب  ندوب  یقاب  هب  ار  مدرم  ینیمخ  ماما  يونعم  یمالـسا و  ياهـشزرا  ظـفح 

ینورد و بالقنا  ظفح  رب  دـناوخ و  یم  ارف  ج 6 ص 17 )  ) مالـسا بتکم  جیورت  یفرعم و  هار  رد  شـشوک  دـهج و  و  تناما ، کی  ناونع 
ترما "و امک  مقتـساف   " هفیرـش هیآ  ساسا  رب  لمحت  ربص و  هیحور  ظفح  رب  ماما  ترـضح  هطبار  نیا  رد  دیامن . یم  دیکات  یقالخا  لوحت 

دیکات ج 19ص 13ص 31 ) ج 18ص 186 ،  ج 16ص 120 ،  ) يروشحلس یبلط و  تداهش  يراکادف و  يرگراثیا ، تمواقم ، هیحور  ءاقب 
راثیا و گنهرف  رب  دیکات  نمض  ناشیا  ج 15ص 190 )  ) درک مایق  نآ  رطاخ  هب  تلم  هک  دنـشاب  یم  یتیونعم  طخ  ظفح  هب  دقتعم  دـنراد و 
ج  ) دنهد یم  رارق  هیـصوت  دروم  اهدوبمک  تالکـشم و  عفر  مالـسا و  سدـقم  نید  ظفح  تهج  رد  ار  یبالقنا  تماقتـسا  ربص و  تداهش ،

تاذ هب  لاکتا  ادخ و  اب  طابترا  ظفح  مکمادقا " تبثی  مکرصنی و  هللا  اورصنت  نا   " هفیرش هیآ  هب  دانتسا  اب  هر )  ) ینیمخ ماما  17ص 100 . )
یهلا هزیگناو  صالخا  هیحور  موادت  دنناد و  یم  يرورـض  داسف  ياه  هشیر  یقبام  عطق  ات  ار  جو 19 ص 74 ) ج 15ص 182  ) قح سدقم 
هلمج زا  ورنیا ، زا  ج 7ص 40 )  ) دـیامن یم  بوسحم  اـهیزوریپ  نیرتـالاب  ار  ینورد  لوحت  ینوریب و  صص 9و 89 ) ج 8  ) بالقنا زا  لـبق 
يدام ياهتردق  رب  يدنوادخ  هدارا  نامیا و  تردق  حیجرت  هب  هجوت  هللا و  هب  نامیا  ظفح  ماما  ترضح  هاگدید  زا  بالقنا  رارمتـسا  لماوع 
روضح - 3 دـنراد .  دـیکات  تضهن  هار  موادـت  مدرم و  عیجـشت  لماع  ناونع  هب  يرادازع  سلاجم  ظفح  رب  ناشیا  رذـگهر  نیارد  هک  تسا 

ج  ) دناد یم  یناگمه  ار  بالقنا  ظفح  تیلوئـسم  لووسم " مکلک  عار و  مکلک   " هفیرـش هیآ  ساسا  رب  ینیمخ  ماما  هنحـص  رد  مدرم  مئاد 
بالقنا ماکحتـسا  تردـق و  صولخ  هجرد  شیازفا  بجوم  هنحـص  رد  نانآ  مئاد  روضح  مدرم و  تکراـشم  تسا  دـقتعم  و  12ص 165 )

رد ءانثتـسا  نودـب  دـیاب  هعماج  دارفا  راشقا و  همه  هک  تسا  داـقتعا  نیا  رب  ناـشیا  ج 19ص 195 . ) و  ج 13ص 31   ) ددرگ یم  یمالـسا 
ار نانآ  تاهابتـشا  دنـشاب و  دوخ  تکلمم  نیلوئـسم  ياهراک  رظان  هراومه  دـنیامن و  تلاخد  یتکلمم  روما  رد  تکرـش و  هعماـج  لـئاسم 

بالقنا تارمث  زا  ینابهگن  ناگناگیب و  ياه  هئطوت  عفد  يارب  ار  هنحص  رد  یبالقنا  مدرم  ءاقب  ناشیا  ج 15ص 62 و 76 ) . ) دنیامن دزشوگ 
ج  ) داد تسکـش  ار  نآ  دوش  یمن  دـشاب  مدرم  نتم  زا  بالقنا  یتقو  دـندقتعم  و  ج 16ص 24و47 )  ) دنناد یم  يرورض  نادیهـش  نوخ  و 
يرایشوه و یهاگآ و  مزلتسم  ج ص 124 و 137 )  ) هنحص رد  مدرم  یگشیمه  روضح  تماقتـسا و  تسا  دقتعم  ینیمخ  ماما  16ص 26 )

یب ناـشیا  ج 17ص 17 . ) ص 16و  ج 6   ) دـشاب یم  نانآ  دـسافم  اهترارـش و  اه ، هئطوت  بالقنا و  دـض  لماوع  هب  تبـسن  تلم  يرادـیب 
ج 6ص  ) اه هئطوت  بوکرـس  رد  يوق  هدارا  و  ج 6ص 271 )  ) روما حالـصا  رد  یمومع  تمه  هب  دقتعم  دندرمـش و  یمن  زیاج  ار  یتوافت 

فوفـص رد  نانید  یب  ذوفن  زا  يریگولج  نیـضرغم ، هیفـصت  تهج  تلم  يرایـشوه  رب  هنوگنیدب  دنـشاب و  یم  یبالقنا  مدرم  يوس  زا  ( 21
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تـسا دقتعم  ینیمخ  ماما  نیاربانب  ج 6ص 22و28 )  ) دنراد رفاو  دیکات  نویبالقنا  فوفـص  رد  مالـسا  هب  نادـقتعم  ریغ  هنخر  مدـع  مدرم و 
زا دـننک  یعـس  یتسیاب  دـنیامن و  راذـگورف  یـششوک  چـیهزا  یتسیابن  ناریا  مدرم  اه  هسیـسد  يزاس  یثنخ  یمالـسا و  بالقنا  ظفح  يارب 
هب دنیامنن و  يزوریپ  بالقنا  یمومع  حلاصم  فلاخم  نازاس  هعیاش  زا  دنریذپن ، ریثات  مالسا  هب  ءانتعا  یب  ناربکتم  سانـشنادخ و  نازاسوج 

ماما جو 17ص 29 . ) ص 20 جو 6  ج 16ص 47  . ) دـنهدن ارف  شوگ  مالـسا  بالقنا و  نانمـشد  هدـننک  درـسلد  دولآ و  ضرغ  تاغیلبت 
اههاگیاپ شخب و  یهاگآ  زکارم  رد  روضح  اهییامیپهار و  رد  تکرـش  هنحـص  رد  مدرم  مئاد  روضح  رهظم  هک  تسا  داقتعا  نیا  رب  ینیمخ 

تدحو ياهزامن  رد  مدرم  هدرتسگ  تکرـش  دجاسم و  رد  روضح  رب  هژیو  يدـیکات  ناشیا  هطبار  نیا  رد  تسا . هزرابم  یلـصا  ياهنوناک  و 
زامن ییاپرب  اهییامیپهار و  تارهاـظت و  رد  مدرم  هدرتسگ  تکرـش  ناـشیا  هاگدـید  زا  اریز  ص 84 ) ج 17ص 54و   ) دـنراد هعمج  نیرفآ 
ماما نالوئـسم  تلم و  لباقتم  يرادافو  - 4 ج 17 ص 74 )  ) دوش یم  زور  ینید  یـسایس و  لئاسم  زا  تلم  یهاگآ  مهاـفت و  ثعاـب  هعمج ،

هب رظن  ج 13ص 14 . )  ) تسا تینما  يرارقرب  ماظن و  ظـفح  نآ  هفیظو  هیبسح و  تاـبجاو  زا  تلود  دوجو  هک  دـندوب  دـقتعم  هر )  ) ینیمخ
رد ماـظن  نیا  رد  تردـق  صولخ  و  ص 85 ) جو 15  ج 8ص 215   ) دنتـسین ادـج  رگیدـکی  زا  تلم  تلود و  یمالـسا  تموکح  رد  هکنیا 

ناـنآ لـئاسم  مدرم و  اـب  یتکلمم  نالوئـسم  تسا  مزـال  وسکی  زا  هک  تسا  دـقتعم  ماـما  تسا ، یلجتم  تموکح  مدرم و  ناـیم  یگتـسبمه 
همه ینابیتشپ  اب  یتسیاب  تلم  رگید  يوس  زا  دنیامن و  مامتها  تلم  يرازگتمدخ  هب  دنناوتب  رتهب  ات  دنـشاب  هتـشاد  لماک  ییانـشآ  تخانش و 
هطبار ماما  ترضح  نیاربانب  ج 8ص 13و ج 19 ص 109 و241 . )  ) دنادب ار  یمالـسا  بالقنا  میظع  تمعن  ردق  یبالقنا ، تلود  زا  هبناج 

ج 15 ص  ) یمالسا يروهمجر  دهعتم د  دارفا  ندوبراکردنا  تسد  رب  دیکات  نمـض  هطبار  نیا  رد  دنلئاق . تلود  تلم و  نایم  هیوس  ود  يا 
يارب دنناوت  یم  یناسک  دندقتعم  هک  ارچ  ج 15 ص 182 )  ) دنیامن یم  هیـصوت  تلم  رظن  بلج  تهج  رد  تامادقا  ماجنا  هب  ار  تلود  ( 85

ياهناگرا تهاجو  تیثیح و  ظفح  رب  ینیمخ  ماـما  رگید ، يوس  زا  ج 4ص 254 . )  ) دنشاب يونعم  هزیگنا  ياراد  هک  دننک  شـشوک  مدرم 
يرادافو رذگهر  زا  هک  ج 15ص 135و200 )  ) دنراد رفاو  يدیکات  اهناگرا  ریاس  سلجم و  تلود و  زا  تلم  ینابیتشپ  مدرم و  دزن  فلتخم 
يزاسون ینیمخ  ماما  يونعم  يداـم و  يزاـسون  - 5 دـبای . رارمتـسا  موادـت و  یمالـسا  تضهن  یتکلمم ، ناراکردـنا  تسد  مدرم و  لباقتم 

ج 17ص 25)  ) يزاسرگد يزاسدوخ و  يانعم  هب  یقالخا ، لوحت  يزاـسون و  رب  هوـالع  دـنناد و  یم  يداـم  يزاـسون  رب  مدـقم  ار  يونعم 
رب و"  ج 19ص 253 )  ) دنناد یم  بالقنا  ياقب  ظفح و  لماع  ار  اههاگـشناد  ناشیا  یـشزومآ ، يزاسوناب  هطبار  رد  دنراد . هدمع  يدیکات 

شناد ریطخ  تیلوئـسم  تلاسر و  يارب  هطبار  نیا  رد  هک  دـنراد  رفاو  يدـیکات  ص 53 ) "ج 8   ) نایوجشناد تیبرت  اههاگشناد و  حالـصا 
يوس زا  ج 17ص 26 . ) . ) دنلئاق هژیو  یتیمها  یمالـسا  هعماج  هب  نانآ  لیوحت  دهعتم و  دارفا  تیبرت  رد  یـشزومآ  زکارم  دـهعت  ناهوژپ و 

يدنمنوناق و وسکی و  زا  ج 15ص 182 )  ) هزینرـس هب  تلود  لاکتا  مدـع  ییوج و  تملاسم  ار  یقوقح  يزاسون  يانبم  ینیمخ  ماـما  رگید 
یـساسا نوناق  نیودت  نسحا ، وحن  هب  سک  ره  طسوت  نوناق  يارجا  رب  دیکات  نمـض  ریخا  دروم  رد  دنناد و  یم  رگید  يوس  زا  ییارگنوناق 

اب هـطبار  رد  ج 7ص 155و 162 )  ) دنتـسناد یم  روشک " لالقتـسا  نماض  ار  یـساسا  نوناق  لیـصحت  بالقنا و" يزوریپ  موادـت  لـماع  ار 
ج 15ص . ) يرگید تردق  هب  لاکتا  نودب  روشک  رد  تلم  طسوت  شمارآ  داجیا   " ار يزاسزاب  طرـش  شیپ  ماما  ترـضح  يدام ، يزاسون 
، شمارآ نینچ  دوجو  هیاـس  رد  و  دنتـسناد . یم  ص 85و86 ) ج 6   ) زیگنارب فـالتخا  یــصخش و  یعرف و  لـئاسم  حرط  زا  زیهرپ  و  ( 182

هنویپ حلسم و  ياوق  یماظن و  ياهورین  زا  تلم  ینابیتشپ  دنتسناد و  یم  يرورض  ار  بالقنا  زا  تظافح  ياتـسار  رد  مدرم  ياه  هدوت  جیـسب 
تیوقت و - 6 ص 107 و145و200 ) ج 15  . ) دـندومن یم  دادـملق  یمدرم " یگدـنرادزاب  يژتارتسا   " ییاراک هدـمع  طرـش  ار  نانآ  نایم 

ینغ گنهرف  رـشن  یبنجا و  یگنهرف  هطلـس  یفن   " انامه ار  بـالقنا  فدـه  ینیمخ  ماـما  هک  اـجنآ  زا  یجراـخ  یلخاد و  تاـغیلبت  هعـسوت 
و ج 17ص 25و157 )  ) وسکی زا  نارگرامعتـساو  ناگناگیب  ءوس  تاغیلبت  يزاس  یثنخ  هب  دـقتعم  دنتـسناد ، یم  "ج 6ص 219 )  ) یمالسا

ندوب یکتم  ياتـسار  رد  ناهج  ناملـسم  للم  يزاس  هاـگآ  یمالـسا و  کـنهرف  غیلبت  بـالقنا و  رودـص  تهج  یمالـسا  تاـغیلبت  تیوقت 
يزاـس یثنخ  اـب  هطبار  رد  ج 15ص 62 . ) . ) دـندوب رگید  يوس  زا  شیوخ  یمالـسا  تردـق  هب  ناهج  نافعـضتسم  یمالـسا و  ياهروشک 
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يرواـبدوخ و ریز  ج 8ص 76 . )  ) دـنراد هدـمع  يدـیکات  ییاکتا  دوخ  سفن و  هب  دامتعا  رب  ماما  ترـضح  يرابکتـسا ، نانمـشد  تاغیلبت 
مدـع سانـشادخ و  نازاسوج  زا  ناناملـسم  يریذـپانریثات  بجوم  تسا و  ناـمیا  تیوقتو  تیبرت  يزاـسدوخ ، رثا  رد  نتـشیوخ  هب  داـمتعا 

رب ینیمخ  ماما  یلخاد ، تاغیلبت  تیوقت  صوصخ  رد  جو 17ص 25 ) ج 16ص 49 . ) دوش یم  نانآ  ءوس  تاغیلبت  لباقم  رد  یگتخاـبدوخ 
ج 6 ص 153و91) . ) دنتشاد دیکات  مالسا  ناهج  يارقلا  ما  ظفح  روظنم  هب  ییادزبرغ  قیرط  زا  یگنهرف  لوحت  داجیا  تاعوبطم و  حالـصا 

ربارب رد  لکـشتم  دـنمتردق  يورین  داجیا  ینـس و  هعیـش و  زا  معا  ناهج  ناناملـسم  طابترا  داجیا  رب  ناشیا  یجراخ ، تاغیلبت  اب  هطبار  رد  و 
تلم هب  مالـسا  مایپ  ندـناسر  تهج  یغیلبت و  رـصنع  ناونع  هب  جـح  زا  هدافتـسا  یللملا و  نیب  تکراشم  لفاحم  رد  روضح  نارگرامعتـسا ،

شقن و يارب  ندـش  لئاق  تیمها  نمـض  ناشیا  رگید  يوس  زا  جو 15ص 190 ) ج 17 ص 29  ) دنتـشاد هژیو  يدـیکات  ناهج  مولظم  ياه 
(، ج 17ص 54  ) یـسایس فلتخم  لیاسم  دروم  رد  نانآ  يریگ  هراـنک  تلزع و  مدـع  تروص  رد  یمالـسا  ياـهروشک  دـجاسم  درکراـک 

ناونع هب  یمالـسا  ياـهروشک  رد  دـجاسم  شقن  ندرک  لاـعف  ناناملـسم و  اـب  رتـشیب  هچ  ره  طاـبترا  ورگ  رد  ار  یمالـسا  بـالقنا  رودـص 
کی رد  مالسا  يانب   " هزومآرب دیکات  نمض  ینیمخ  ماما  مالسا  ناهج  يارقلا  ما  ناونع  هب  ناریا  ظفح  - 7 دنتسناد . یم  تضهن  ياههاگیاپ 

نافعـضتسم و زا  یمالـسا  بـالقنا  تیاـمح  هب  هجوت  اـب  هک  ینعم  نیدـب  تسا  ینیفرط  تما  يارقلا  ما  تلاـسر  هک  دـندوب  دـقتعم  روشک "
زکرم تفلاخم و  زورب  هطقن  ناونع  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ظـفح  رب  زین  ناـهج  نافعـضتسم  تسا  یـضتقم  یمالـسا ، لـلم  ناـمورحم و 

دیاب دنتسه  یناطیـش  یتردق  هطلـس  ریز  رد  هک  ناهج  نافعـضتسم  نیاربانب  ج 15ص 117 . )  ) دـنیامن مامتها  اهتردـقربا  اب  تفلاخم  عورش 
نیا دوکر  اریز  دنشاب  هتشاد  ناهج  ياهتردقربا  اب  تفلاخم  هطقن  هزرابم و  نوناک  ناونع  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ظفح  رد  یعـس  هراومه 

یسانش بیسآ  ج 15 ص 190 ) . ) دش دهاوخ  یمالسا  کلامم  مامت  رد  ناهج  نافعضتسم  مالسا و  تسکش  هب  رجنم  هزرابم  هطقن  زکرم و 
هدـش نایب  بالقنا  تسکـش  لماوع  دروم  رد  هک  دوش  یم  هراشا  ینیمخ  ماـما  نانخـس  زا  تمـسق  نآ  هب  ثحبم ، نیا  رد  یمالـسا  بـالقنا 

دوخ فادـها  زا  تضهن  فارحنا  هک  يا  هنوگ  هب  تسنآ  هیقبم  تلع  انامه  تضهن  هدـجوم  لـماوع  نادـقف  لـحار  ماـما  هاگدـید  زا  تسا .
زا فارحنا  لیبق  زا  یلماوع  هب  ماما  ترضح  هطبار  نیا  رد  ج 15ص 222 . )  ) دنامب یقاب  شمان  افرص  بالقنا  زا  هک  دوش  یم  نآ  هب  رجنم 

لامها ناگناگیب و  تاغیلبت  برغ و  گنهرف  لباقم  رد  یگتخابدوخ  یسایس ، یتوافت  یب  هقرفت ، فالتخا و  یقالخا ، یمالسا و  ياهـشزرا 
دنراد هراشا  روشک  رد  بالقنا  ندش  سوبحم  بالقنا  ياهـشزرا  اهنامرآ و  یخیرات  فیرحت  یگتـسباو ، تیریدـم ، ءوس  مالـسا ، غیلبت  رد 

تـسکش لماوع  زا  یکی  هک  دنداقتعا  نیا  رب  ینیمخ  ماما  یقالخا  یمالـسا و  ياهـشزرا  زا  فارحنا  - 1 دیآ . یم  یپ  رد  اهنآ  لیـضفت  هک 
اهنامرآ و فیرحت  تاداقتعا ، اهـشزرا و  ياج  هب  اهـشزرادض  ندش  نیزگیاج  يدام ، فادـها  هب  تضهن  فادـها  لیلقت  یمالـسا  بالقنا 
: دنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  رادـشه  نمـض  ینیمخ  ماما  ج 15ص 45و 46 . )  ) تسا ییارگ  لـمجت  یبـلط و  تحار  هب  شیارگ  اهـشزرا و 

ادخ يارب  بالقنا  نیا  دنکب ؟ داجیا  مدرم  يارب  يراک  بسک و  کی  دـهدب ؟ مدرم  هب  يا  هناخ  کی  هک  هدوب  نیا  يارب  بالقنا  نیا  رگم  "

هطبار نیا  رد  و  ج 7ص 8و9 )  ) دـنناد یم  تضهن  فقوت  هیام  ار  دـصقم  زا  تلفغ  ورنیا  زا  "ج 13 ص 29 . )  ) مالـسا يارب  تسا و  هدوب 
هب ینیمخ  ماـما  هطبار ، نیا  رد  ج 15ص 202 )  ) دنیامن یم  یقلت  بالقنا  ياهنامرآ  زا  هدمع  فارحنا  ار  تسایـس  زا  نید  ییادـج  جـیورت 

یهاوخدوخ تابصعت و  دنوش و  لئاق  شزرا  يرازگتمدخ  ياج  هب  ندرک  تموکح  يارب  ادابم  هک  دهد  یم  رادشه  زین  بالقنا  نارادمامز 
ج . ) دننک یم  عمط  یمالـسا  تموکح  نارادمامز  هب  اه  یجراخ  دنیب و  یم  بیـسآ  بالقنا  هک  تسا  تقونآ  هک  ارچ  دـنهد  تلاخد  ار  اه 

لماوع زا  ار  تلم  حلاصم  هن  یـصخش و  حلاصم  يارب  نارازگراک  ياوغا  نیمورحم و  رکف  هب  ندوبن  تلم ، زا  تلفغ  ورنیا  زا  16ص 265 )
تـسکش لماوع  زا  زین  ار  یقـالخا  یگنهرف و  فارحنا  هر ،)  ) ینیمخ ماـما  رگید ، يوس  زا  ج 19 ص 104 ) . ) دنناد یم  بالقنا  فیعـضت 

رد ناگناگیب  گنهرف  ذوفن  اههاگـشناد ، رد  هژیوب  هعماج و  رد  یقالخا  داسف  ینارتوهـش و  جاور  تسا  دقتعم  دیامن و  یم  دادـملق  بالقنا 
دیامن و تلفغ  بالقنا  ياهنامرآ  زا  مدرم  هک  دوش  یم  نآ  بجوم  ناناوج  نایم  رد  يرامعتـسا  دساف  گنهرف  نوزفا  زور  جیورت  هعماج و 

ندید بیسآ  زا  يریگولج  يارب  سفن  بیذهت  ترورـض  رب  هر )  ) ینیمخ ماما  ورنیا  زا  دنـشابن . رامعتـساو  دادبتـسا  اب  هزرابم  رکف  هب  رگید 
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ماما هقرفت  فـالتخا و  - 2 زا 25/2/43و 6/2/1350 ) ماما  نانخـس  ج 19ص 22 - 46و205 ، ص 45 ، ج 15  . ) دنیامن یم  دـیکات  بالقنا 
تلود و نیب  ییادـج   " زین و  "ج 11ص 230 )  ) نویبالقنا نایم  رد  هقرفت  فـالتخا و   " زورب ار  بـالقنا  تسکـش  لـماوع  زا  یکی  ینیمخ 

تـشگزاب يارب  یهار  یئزج  تافالتخا  طسب  تلم و  فلتخم  راشقا  نیب  هقرفت  داجیا   " دـندقتعم ناـشیا  دـنناد . یم  "ج 15ص 85 )  ) تلم
تلم و نیب  فـالتخا  داـجیا  يارب  زاـب  تسایـس  قاـفن و  ياـهورین  داـحتا  هئطوت  دروم  رد  هطبار  نیا  رد  و  ص 99 ) ".ج 7   ) تسا بناـجا 

داجیا اهیزاب و  هورگ  اهیدنب و  حانج  یلک  روطب  وجشناد و  یناحور و  هزوح ، هاگـشناد ، نیب  هقرفت  داجیا  ننـست و  عیـشت و  نایم  تیناحور ،
ینیمخ ماـما  رگید  يوس  زا  ص 63 و ص 196 ) ج 11  ج 8ص 40 ، ص 29 ، ج 17  . ) دـنهد یم  رادـشه  یمالـسا  نیزرابم  نایم  هقرفت 

دندقتعم و  ج 15 ص 202 )  ) دـنناد یم  تلم  تلود و  ای  تیناحور و  مدرم و  نایم  فـالتخا  تسایـس ، زا  نید  ییادـج  ار  هقرفت  نیرتمهم 
دنروایب هطلـس  تحت  ار  تلم  دنهاوخب  رگا  : " دـنیامرف یم  دوش و  یم  بالقنا  موادـت  مدـع  بجوم  نویناحور  تلم و  مهافت  مدـع  هقرفت و 

ندش دنتشاذگ  رانک  تیناحور و  ياوزنا  ار  بالقنا  تفآ  نیرتمهم  ناشیا  ج 12ص 106 و107 . ) . ) دننک ادج  نویناحور  زا  ار  مدرم  دیاب 
هاگـشناد هب  تیناحور  ندرک  نیبدب  تیناحور و  هب  اه  یهاگـشناد  ندرک  نیبدب  يارب  هک  ییاه  هئطوت  دروم  رد  دـنناد  یم  هنحـص  زا  نانآ 

ینیمخ ماما  یـسایس  توافت  یب  - 3 ج 17ص 54 )  ) دـنناد یم  ناـمیا  فعـض  زا  ار  فـالتخا  نیا  دـنهد و  یم  رادـشه  دریگ  یم  تروص 
یب زا  ار  مدرم  ياه  هدوت  دندرمـش و  یمرب  بالقنا  ياه  بیـسآ  زا  ار  بـالقنا  عوقو  زا  سپ  هنحـص  زا  نویبـالقنا  نتفر  راـنک  يدرـسلد و 
یم رذحرب  نادیهش  نوخ  بالقنا و  تارمث  زا  يرادساپ  مدع  یـصخش و  ياهیراتفرگ  هب  نتخادرپ  تضهن ، هب  تبـسن  يدرـسلد  یتوافت و 

( يوروش ای  اکیرما  نارادفرط  ای  قباس  میژر  ياه  هلافت   ) اهنآ : " دنیامرف یم  و  ج 15ص 202 ) ج 25 ، ، 9 7 ص 8 ، ج 16ص 47 ، . ) دنراد
ربارب رد  فعـض  ناـشیا  ورنیا ، زا  "ج 13ص 29 )  ) دـننکب درـسلد  بالقنا  نیازا  ار  اـم  تلم  هک  دـننک  یم  حرطم  يروج  کـی  ار  لـئاسم 
مدـع تکلمم و  نیلوئـسم  ياهراکرب  تلم  تراظن  مدـع  یـسایس و  لئاسم  رد  هعماـج  راـشقا  تلاـخد  مدـع  و  ج 16ص 88 )  ) تالکـشم

سیلبا دونج  زا  سای  " هکنیا رب  دـیکات  اب  دـنناد و  یم  یمالـسا  بالقنا  تاـفآ  زا  ار  ص 62 و76 ) ج 15   ) نانآ تاهابتشا  ندومن  دزـشوگ 
رد یگتخابدوخ  - 4 دناوخ . یم  ارف  هنحـص  رد  روضح  یـسایس و  تکراشم  هب  ار  نانآ  دنهد " هار  دوخ  هب  سای  یتسیابن  نویبالقنا  تسا و 

بالقنا و رودـص  رد  تاعیلبت  تیمها  رب  دـیکات  هر )  ) ینیمخ ماـما  مالـسا  غیلبت  رد  لاـمها  ناـگناگیب و  تاـغیلبت  برغ و  گـنهرف  لـباقم 
یفنم ءوس و  تاغیلبت  رثا  رد  مدرم  هیحور  فعـض  یمالـسا ، بـالقنا  تفآ  نیرتمهم  هک  دـندقتعم  يدـمحم ، باـن  مالـسا  تقیقح  یفرعم 

تـسکش اـب  برغ  قرـش و  تاـغیلبت  گـنهرف و  لـباقم  رد  یگتخاـب  دوخ  ییاوتحم و  یب  تروص  رد  بـالقنا  تسا و  بـالقنا  هیلع  برغ 
دولآ و ضرغ  تاغیلبت  هب  نداد  شوگ  زا  ار  مدرم  ناگناگیب ، تاغیلبت  لباقم  رد  يرایـشوه  ترورـض  رب  دیکات  اب  ورنیا  زا  دوش . یم  هجاوم 

يریگراـکب اـب  اهتردـقربا  هک  دـنداقتعا  نـیا  رب  ناـشیا  ص 47 . ) ج 16   ) دـنراد یم  رذـح  رب  مالـسا  بـالقنا و  نانمـشد  هدننکدرــسلد 
نداد هولج  گرزب  تسا و  ناریا  عـفن  هب  هک  یلئاـسم  نداد  هوـلج  کـچوک  ناریا و  تلم  دـض  رب  يزادرپـغورد  یتاـغیلبت و  ياههاگتـسد 

"ج 15ص  ) لداعتمان جنـشتم و  طیحم  کی  ناونع  هب  ناریا  طیحم  نداد  هولج   " اب زین  و  ج 16 ص 184 )  ) تسا ناریا  ررض  هب  هک  یلئاسم 
هب تبسن  یلخاد  تاغیلبت  ندش  عقاو  ریثات  تحت   " دروم رد  رادشه  نمض  ورنیا  زا  دنراد . ناریا  ناملـسم  تلم  ندرک  درـس  رد  یعـس  ( 196

دنناد و یمن  زیاج  ار  ناهج  يرامعتسا  ياه  هناسر  اب  دروخرب  رد  یناوتان  اه و  هئطوت  زا  فوخ  "ج 16 ص 151 )  ) اهتردقربا ءوس  تاغیلبت 
بیترتنیدب و  ص 172 ) ج 14  " ؟  ) دـینک یمن  نایب  ار  ناتدوخ  قح  امـش  دـننک و  یم  رـشتنم  ار  ناشدوخ  لطاب  اـهنآ  : " دـنراد یم  راـهظا 

هب ار  نانآ  دنراد و  یم  رذـحرب  برغ  قرـش و  مومـسم  تاغیلبت  هب  ییوگخـساپ  رد  لامها  زا  ار  یمالـسا  يروهمج  یتاغیلبت  ياههاگتـسد 
ءوس - 5 دنناوخ . یم  ارف  نآ " فارحنا  مالسا و  ناریا و  یمالسا  بالقنا  اب  هزرابم  تهج  رد  نارگرامعتسا  تامادقا   " لباقم رد  يرایـشوه 

ار هتکن  ود  هطبار  نـیا  رد  هـک  دـناد  یم  "ج 19ص 108 )  ) لمع رکف و  فعـض   " ار بـالقنا  تاـفآ  زا  یکی  هر )  ) ینیمخ ماـما  تیریدـم 
و ج 19ص 50 )  ) تلود روما  رد  يراتخاسارف  ياههورگ  یمتـسیس و  رواجم  ياه  هعومجم  ياـجبان  ياـهتلاخد  یکی  دـنوش : یم  رکذـتم 

یم ریخا  دروم  رد  هک  اهناگرا  تارادا و  رد  هعماج  لاح  هب  رـضم  ملاـسان و  دـساف ، اـی  تواـفت  یب  اـی  بـالقنا  دـض  رـصانع  هنخر  يرگید 
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نمض ینیمخ  ماما  نیاربانب  "ج 16ص 24 )  ) دنوش هدروآ  نوریب  دیاب  هعماج  تحص  يارب  هک  دنتـسه  یناطرـس  ياه  هدغ  نانیا  : " دنیامرف
هب هک  یئزج  ياهاطخ  رارکت   " زا ار  یمالـسا  يروهمج  ناراکردـنا  تسد  نالوئـسم و  يرادا ، یتلود و  روما  حیحـص  تیریدـم  رب  دـیکات 

ار بـالقنا  تفآ  نیرتـمهم  ینیمخ  ماـما  یگتـسباو  - 6 ص 11 ) ج 16  . ) دـنراد یم  رذـحرب  دـهد " یم  هناـهب  نارگرامعتـسا  ناـقفانم و 
رـس زا  مینک  دراو  زیچ  جراخ  زا  دـیاب  ام  هکنیا  رکفت  یتسیاـب  : " دـندقتعم دـنناد و  یم  يرکف  لالقتـسا  نداد  تسد  زا  يرکف و  یگتـسباو 

هک ناریا  هب  یتاغیلبت  موجه   " دروم رد  ناریا  مدرم  هب  رامعتسا ، لباقم  رد  يرایشوه  رب  دیکات  نمض  ناشیا  "ج 14 ص 78 . )  ) مینک نوریب 
فلت " بجوم ار  جراخ  هب  یماـظن  يداـصتقا و  یگتـسباو  رگید  يوس  زا  ج 17ص 29 . ) . ) دنهد یم  رادـشه  تسا " یمالـسا  لقث  زکرم 

نالوئسم هطبار  نیا  رد  و  ج 15ص 117 )  ) دنناد یم  يداد " ادخ  تردـق  نیا  زا  هد  افتـسا مدع  زهجم و  ياهتردق  طسوت  یلم  ریاخذ  ندش 
ياهـشزرا اهنامرآ و  یخیرات  فیرحت  - 7 دـنراد . یم  رذـح  رب  دوش  یم  نارگید  هب  ءاکتا  بجوم  هک  یجراخ  ناراشتـسم  مادختـسا  زا  ار 

ات مینک  تبث  ار  تضهن  نیا  دیاب  : " دـندقتعم هدـنیآ  ياهلـسن  نتـشاد  هگن  رادـیب  ترورـض  رب  دـیکات  نمـض  ینیمخ  ماما  یمالـسا  بالقنا 
ناگدنـسیون ناضرغم ، یـسیونطلغ  زا  يریگولج  هدـنیآ و  ياه  لسن  يرادـیب  يارب  تسا  مزال  ددرگ . هدـنیآ  ياه  لـسن  عماوج و  قشمرس 

فلتخم ياهناتسرهش  رد  ار  ناریا  نیملسم  تارهاظت  اه و  مایق  دنزادرپب و  یمالسا  تضهن  نیا  خیرات  قیقد  یـسررب  هب  مامت  تقد  اب  دهعتم 
-8 ص )... ".ج 2 ،  ) دوش هدـنیآ  ياه  لسن  عماوج و  قشمرـس  تیناـحور  تضهن  مالـسا و  بلاـطم  اـت  دـنیامن  تبث  نآ  هزیگناو  خـیرات  هب 

یم روشک  کی  نورد  رد  نآ  ندـنام  سوبحم  رودـص و  مدـع  ار  بالقنا  تافآ  زا  یکی  ینیمخ  ماـما  روشک  رد  بـالقنا  ندـنام  سوبحم 
یم ادشه ر  شبنج " ادبم  زکرم و  ناونع  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  طوقس  روظنم  هب   " نانمـشد ياه  هئطوت  دروم  رد  هطبار  نیا  رد  دنناد و 

دکار ناریا  رد  یتسیابن  تضهن  هک  دـندقتعم  یلو  دـنناد  یم  تاـبجاو  مها  زا  ار  يرقلا  ما  ظـفح  ناـشیا  هچرگ  ص 157 . ) ج 15   ) دنهد
تضهن ياه  هلعش  ذوفن  يریگیاپ و  زا  يریگولج   " رد یعس  بالقنا  رودص  رطخ  كرد  اب  نارگرامعتسا  هک  دنداقتعا  نیا  رب  ناشیا  دنامب .

ریاس نتسشن  رانک  يارب  ناریا  ینعی  شبنج  ادبم  زکرم و  بوکرس   " ناهاوخ و  ج 15 ص 201 )  ) دنراد  " دوخ هب  هتسباو  زکارم  هب  یبالقنا 
اهتموکح نداد  رارق   " اب اهتردقربا  هکنیا  دروم  رد  رادشه  نمـض  هر )  ) ینیمخ ماما  ورنیا ، زا  ج 15ص 202 . )  ) دنشاب یم  " رگید  ياهاج 

و ص 31 ) "ج 17   ) ناریا مالـسا و  اـب  هزراـبم  تهج  رد  قارع  ثعب  میژر  لیئارـسا و  نوـچ  هقطنم  رد  نـید  دـض  هتـسباو و  ياـه  هرهم  و 
تـسد لماوع  طـسوت  شاـشتغا  گـنج و  داـجیا  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  بوکرـس  تهج  رد  هقطنم  ياـهتموکح  قیوشت  نتخیگنارب و  "

ياهنامرآ اهشزرا و  رودص  ترورض  رب  دنتسه ، یمالـسا  بالقنا  رودص  اب  هلباقم  ناهاوخ  "ج 15 ص 157 ، )  ) مادص نوچ  دوخ  هدناشن 
نینچ ناوت  یم  تشذـگ  هچنآ  هب  تیانع  اب  يریگ  هجیتن  دـنراد . فعاضم  يدـیکات  یمالـسا  بالقنا  يا  هقطنم  یـسانش  بیـسآ  تضهن و 
دعب رب  رتشیب  دنتـشاد و  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دروم  رد  رثکادـح  یتفاـیهر  رگناـفرژ و  یهاگدـید  هر )  ) ماـما ترـضح  هک  دومن  طابنتـسا 

یلـصا هنیمز  تضهن ، يارب  یمالـسا  دصاقم  يونعم و  فادها  ندش  لئاق  نمـض  ورنیازا  دندومن . یم  رفاو  يدیکات  مایق  يونعمو  یمالـسا 
ياهـشزرا ندوب  راد  هشیر  مالـسا و  هب  مدرم  شیارگ  ار  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  یلـصا  تلعو  هاش  ییادز  مالـسا  تسایـس  ار  ماـیق  زورب 

يدام و لئاسم  هب  نتخادرپ  اب  ینیمخ ، ماما  هاگدید  زا  هجو ، چیه  هب  مایق  ندوب  یمالسا  نکیل  دنتسناد . یم  ناریا  هعماج  نورد  رد  یمالسا 
هافر و نیمات  نافعـضتسم و  ناـمورحم و  عضو  هب  یگدیـسر  هب  ار  یتموکح  نارادـمامز  ماـما  ترـضح  ورنیا  زا  تشادـن . تاـفانم  یهاـفر 

نیا رد  هک  دـیدرگ  یمن  ماظن  تیروهمج  هب  مامتها  زا  عنام  تیمالـسا  رب  هر )  ) ماما دـیکات  نینچمه  دـندناوخ . یم  ارف  مدرم  هماع  تداـعس 
اه هناسر  ذوفنیذ و  ياههورگ  بازحا ، نوچ  یندـم  هعماج  ياـهداهن  هب  هژیوب  یعمج  يدرف و  ياـهیدازآ  ياـطعا  رب  ناـشیا  رارـصا  هطبار 

دیکات انمض  دنتسناد . یم  يونعم  یبهذم و  یساسا  لئاسم  رب  عرف  ار  يدام  یسایس و  لئاسم  هیلک  نیا ، دوجو  اب  تساعدم . نیا  رب  يدهاش 
يا هژیو  یمامتها  یکاردا  لوحت  یقالخا و  ياهدرواتـسدرب  تضهن ، موادـت  يزوریپ و  رد  یهلا  تایانع  يدـنوادخ و  فاـطلا  هب  هجوت  رب 

هفیظو ار  مایق  هب  مادقا  ناشیا  هکنیا  هب  تیانع  اب  رگید ، ییوس  زا  دندوب . زیچ  ره  زا  لبق  ماظن  تیمالسا  تیونعم و  ظفح  هب  دقتعم  دنتشاد و 
بالقنا و رودـص  رب  دنتـشاد و  یمن  رود  رظن  زا  زین  ار  یمالـسا  ياهروشک  عاضوا  حالـصا  دنتـسناد  یم  فیلکت  يادا  يارب  یعرـش و  يا 
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، یمالـسا ياهـشزرا  اهمرون و  ندوب  ینطوارف  رب  يدیکات  نمـض  ناشیا  دنتـشاد . هبناج  همه  يدیکات  یمالـسا  للم  نایم  رد  نآ  ياهـشزرا 
ناناملسم نایم  رد  مالسا  غیلبت  تهج  رد  یـساسا  یمادقا  ار  شبنج  ادبم  ظفح  دندش و  یم  روآدای  ار  يرقلا  مارد  تضهن  تیبثت  ترورض 

یتلود ياههاگتسد  قیرط  زا  مالسا  غیلبت  دوب و  یتیلم  نیب  یمسر و  ریغ  طباور  رب  ناشیا  رتشیب  دیکات  هطبار  نیا  رد  هک  دنتـسناد  یم  ناهج 
يرقلا و ما  هاگیاپ  میکحت  رب  ینیمخ  ماـما  هچرگ  لاـح  ره  هب  دـندرک . یم  یقلت  تیمها  مود  هجرد  رد  ار  یتلود  نیب  یمـسر  طـباور  اـی  و 
دنتسناد و یم  بالقنا  يارب  هدمع  یبیسآ  ار  روشک  کی  رد  مایق  ندنام  سوبحم  اما  دنتشاد  دیکات  روشک  کی  رد  یمالسا  تموکح  يانب 
یلخاد و يزاسون  يزاسزاب و  قیرط  زا  ناهج  ناملـسم  للم  یهاـگآ  يزاسرادـیب و  بـالقنا و  ياهـشزرا  اـهنامرآ و  رودـص  ترورـض  رب 

شخب ییانـشور  لحار  ماما  نآ  ياه  هشیدنا  هکنآ  دیما  دندومن . یم  دیکات  یلاعتیراب  سدقم  تاذ  هب  لاکتا  یجراخ و  تاغیلبت  هب  مامتها 
. دشاب بالقنا  نازادرپ  هیرظن  هژیوب  یهاگشناد و  یملع و  لفاحم 

( هر ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  بالقنا  هیرظن 

یم هلاـقم  نیا  ( 1  ) یتارف باّهولادـبع   80 / 9 / 12 دییأت : خـیرات   80 / 8 / 25 تفایرد : خـیرات  هر ) ) ینیمخ ماما  هشیدـنا  رد  بـالقنا  هیرظن 
يرتاسر نییبت  دوش و  رت  کیدزن  یمالسا » بالقنا  یمهف  نورد   » هب هر ) ) ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  رد  بالقنا  هیرظن  يزاسزاب  اب  دشوک 

يروئت نیا  رد  ًالومعم  هک  تسا  نآ  بالقنا  ياه  يروئت  ریاس  اب  رظنم  نیا  توافت  دـهد . هئارا  یمالـسا  بالقنا  شیادـیپ  لماوع  للع و  زا 
زا هن  بالقنا  رظنم ، نیا  رد  هک  یلاح  رد  دریگ ، یم  رارق  هعلاطم  دروم  شرـصانع  ناکرا و  مامت  اب  تسد  کی  یتیلک  ناونع  هب  بالقنا  اـه 

یناوخزاب تسا  هتـشاد  يا  هدـننک  نییعت  لاعف و  شقن  شعوقو  لحارم  مامت  رد  هک  بالقنا » ربهر   » رظنم زا  هکلب  ثلاث  صخـش  کی  هاگن 
يدوجو هلـضعم  ای  ( 2) يدوجو تیاغ  همدـقم 1 . ینهذ . طیارـش  ینیع ، طیارـش  ینیمخ ، ماما  بـالقنا ، هیرظن  يدـیلک : ياـه  هژاو  ددرگ .

اب تسا . هقلطم  تیوه  یلاعت و  يراب  لامج  هب  یمدآ  يرطف  یتاذ و  قشع  اـی  سفن  لامکتـسا  ینیمخ ، ماـما  یناـفرع  تفرعم  رد  ( 3) ناسنا
رگ هطلس  ياه  تردق  راب  ریز   ) ینوریب عناوم  و  ندش ) سفن  يانمت  داقنم   ) ینورد عناوم  هتسد  ود  اب  لامک  هار  ندومیپ  رد  یمدآ  همه  نیا 

ینورد عناوم  یـسررب  دـبلط . یم  ار  یهاگآ  اب  مأوت  رفاو  شالت  اهنآ ، نتـشادرب  نایم  زا  هک  ددرگ ، یم  ور  هب  ور  نتفر ) اـی  ندوب و  ینوریب 
( دادبتـسا  ) ینوریب عناوم  هیلع  هزرابم  تسا و  قالخا  ملع  عوضوم  ریخ ، ياهورین  اـب  لادـج  رد  اـهنآ  لیدـعت  یگنوگچ  سفن و  لامکتـسا 
رت یتنس  يریبعت  رد  دادبتسا و  . 2 تسا . تسایس  قالخا و  كرتشم  لصف  مایق » هزرابم و   » موهفم ور  نیا  زا  تسا ؛ تسایـس  هزوح  هب  قلعتم 
زا دوش ؛ یم  لیدبت  رادیاپ  يا  هکلم  هب  جـیردت  هب  هدرک و  روهظ  یمدآ  رد  سفن  بیذـهت  مدـع  رثا  رد  هک  تسا  يا  هلیذر  تفـص  يردـلق 

هیلع هزرابم  هب  ناوت  یم  يراکهار  هچ  اب  هک  نیا  تنطلس ، تلصخ  هن  تسا  ناطلس  فصو  ینیمخ ، ماما  یسایس  هیرظن  رد  دادبتـسا  ور  نیا 
دبای و یمن  تیطورشم  تفر  نورب  رد  ار  نآ  خساپ  ینیمخ  ماما  هک  تسا  یـشسرپ  دمآ ، لیان  نآ  فذح  ای  لیلقت  هب  تیاهن  رد  دادبتـسا و 
هب هک  تسا  یتلصخ  ًالوا ، دادبتسا ،» هلکشم  ، » ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  رد  یسایس  بالقنا  ترورـض  دنیب . یم  بالقنا  رد  ار  نآ  جالع 

نینچ ایناث ، دزاس ؛ یم  بوکنم  شرادـتقا  ياـه  همکچ  ریز  ار  هعماـج  دوش و  یم  هکلم  هب  لیدـبت  تکوش ، يذ  صخـش  ناـهن  رد  جـیردت 
نآ فذح  ای  لیلقت  هب  ینوریب ، تخاس  کی  ناونع  هب  دـناوت ، یم  تیطورـشم  هن  دوش و  یم  لح  تحیـصن  ظعو و  قیرط  زا  هن  يا  هلکـشم 

لقتنم مره  سأر  هب  ار  اه  یناماس  هبان  مامت  تیلوؤسم  ینیمخ ، ماـما  اـت  دـش  یم  ببـس  یـسایس  هرازگ  ود  نیا  ندـش  نیرق  دراـمگ . تمه 
ههد رخاوا  رد  هک  تسا  هیقف  تیالو  هرابرد  ینیمخ  ماما  ياه  ثحب  هلـسلس  هرازگ ، ود  نیا  یقالت  دـبایب . هطقن  نامه  رد  ار  هراـچ  دزاـس و 

مه دراد و  رظن  بذهم  لداع و  يدرف  ینیزگیاج  مره و  سأر  ییاج  هباج  هب  مه  هیقف ، تیالو  عقاو ، رد  تسا . هدش  حقنم  لیصفت  هب  لهچ 
ییاـپرب يارب  ار  ینید  ناـملاع  تشهبیدرا 1323 ) رد   ) ینیمخ ماما  دـنچره  دـنک . یم  نایب  بـالقنا  بلاـق  رد  ار  یلاـقتنا  نینچ  راـکوزاس 
ناـهاوخ درب و  یم  ماـن  یـسایس » بـالقنا   » زا هیقف  تیـالو  باـتک  رد  راـب  نیتسخن  يارب  اـما  دـناوخ ، یم  ارف  ماـیق »  » هب یمالـسا  تموکح 

ای یمالـسا  دـض  تروـص  نیمه  هب  اـه  تموـکح  عـضو  میراذـگن  دـیاب  هک  دـنک  یم  مکح  لـقع  عرـش و  دوـش : یم  تنطلـس  ینوـگنرس 
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یسایس ماظن  ندنام  ارجا  یب  يانعم  هب  یمالـساریغ  یـسایس  ماظن  يرارقرب  نوچ  تسا ، حضاو  راک  نیا  لیالد  دنک . ادیپ  همادا  یمالـساریغ 
میفظوم ام  تسا و  توغاط  شمکاح  نوچ  تسا ، دولآ  كرش  یماظن  یمالساریغ  یسایس  ماظن  ره  هک  لیلد  نیا  هب  نینچمه  تسا . مالـسا 

يدـعاسم یعامتجا  طیارـش  میفظوم  هک  لیلد  نیا  هب  زاب  میربب و  نیب  زا  مینک و  رود  نانآ  تایح  زا  ناناملـسم و  هعماج  زا  ار  كرـش  راثآ 
ام تساوران ... ياه  تردـق  توغاط و  تیمکاـح  طیارـشدض  تسرد  طیارـش  نیا  میزاـس و  مهارف  تلیـضف  اـب  نمؤم و  دارفا  تیبرت  يارب 

ملاظ و دـساف و  نئاخ و  همکاح  ياه  تأیه  میربب و  نیب  زا  ار  هدـننکدساف  دـساف و  یتموکح  ياه  هاگتـسد  هک  نیا  زج  میرادـن  يا  هراـچ 
هب ار  یسایس  بالقنا  دنهدب و  ماجنا  دیاب  یمالسا  ياهروشک  کیاکی  رد  ناناملسم  همه  هک  تسا  يا  هفیظو  نیا  مینک . نوگنرـس  ار  رئاج 
زا رثأـتم  یناریا  نارکفنـشور  ینید و  ناـملاع  بلغا  هک  ییاـضف  رد  یـسایس ، بـالقنا  نتخادـنا  هار  هب  همه ، نـیا  اـب  ( 4 .) دنناسرب يزوریپ 

ياه یگدروخرـس  لیلد  هب  هیملع ، هزوح  ِعجارم  زا  يرایـسب  هک  نآ  هژیو  هب  دیـسر ؛ یم  رظن  هب  دـیعب  یلوحت  دـندوب ، تیطورـشم  نامتفگ 
ینادنچ هقالع  دندرب و  یم  رس  هب  زیمآ  هیقت  تایح  اوزنا و  رد  ناخاضر ، ینلع  تاضرعت  زا  همهاو  سرت و  زین  تیطورشم و  ماجرف  زا  یشان 

هللا ۀـیآ  يدزی و  يرئاـح  میرکلادـبع  هللا  ۀـیآ  ینیمخ ، ماـما  رــصاعم  مـهم  عـجارم  دنتــشادن . تسایــس  هـصرع  هـب  ددــجم  تشگزاـب  هـب 
هب یلیامت  رگا  دندمآ و  یم  باسح  هب  هاوخ  هطورشم  ياملع  نادرگاش  زا  هطساو ، یب  ای  هطساو  هب  هک  دندوب  يدرجورب  نیـسحدمحمدیس 

لابند راذنا  ظعو و  اب  تیطورشم  نامتفگ  رد  اهنت  ار  شیوخ  یـسایس  تاقالع  دنتـشاد ، تسایـس  زا  دوخ  قاقـشنا  هرود  هب  ندیـشخب  نایاپ 
ددجم يایحا  هب  يدودح  ات  ار  وا  هتشاذگ و  ریثأت  زین  ینیمخ  ماما  لمع  هشیدنا و  رب  یمالسا  تضهن  زاغآ  رد  هک  نامتفگ  نیا  دندرک . یم 

رد ینیمخ  ماما  تشاد . ترورض  تیطورشم  هیرظن  يدمآراکان  تابثا  يارب  نآ  زا  راذگ  هک  دوب  يریسم  عقاو  رد  دوب ، هتخاس  راودیما  نآ 
تالداجم و یقنور  یب  هتفرگ و  ارف  ار  نامتفگ  نیا  رسارس  توکس  هک  تخادرپ  يولهپ  تلود  دقن  هب  دش و  تسایس  هصرع  دراو  یطیارش 

يا هقالع  یسک  هن  دوب ؛ هدرک  لیلع  ار  نآ  رگید ، يوس  زا  هاش  اضردمحم  يارچ  نوچ و  یب  رادتقا  وس و  کی  زا  یبلط  هطورشم  تابلاطم 
تراسج دنارورپ . یم  رـس  رد  ار  يولهپ  تلود  ندرک  دـقن  تأرج  یـسک  هن  تشاد و  تیطورـشم  هدـشن  هدروآرب  ياه  نامرآ  يریگیپ  هب 

کـش نودب  دندوب . ناوتان  نآ  ماجنا  زا  هطورـشم  نارادـفرط  زا  يرایـسب  هک  دوب  یتعاجـش  تلود ، حیرـص  يدـج و  دـقن  رد  ینیمخ  ماما 
هیقت اب  مأوت  ِتوکس  یـشاپورف  رد  نویـسالوتیپاک ، یتیالو و  یتلایا و  ياه  نمجنا  هحیال  لیبق  زا  یثداوح  لابق  رد  ینیمخ  ماما  یگداتـسیا 

هیرظن نتخاس  لزلزتم  رد  دیـشخب ، نایوزوح  هعومجم  هب  هک  یتأرج  درک و  افیا  یمهم  شقن  دادرم 1332 ، ياتدوک 28  زا  سپ  ياه  لاس 
، مق هیملع  هزوح  ینعی  نآ ، ِیلـصا  نوناک  هب  هزرابم  ندـناشک  اب  ینیمخ  ماما  هک  نآ  هژیو  هب  داهن ؛ ياج  رب  يدایز  ریثأت  هطورـشم ، تنطلس 

لدـبم نویـسیزوپا  يورین  هب  ار  عجارم  نویناحور و  زا  یعیـسو  شخب  دـناشک و  هتـساوخان  ییورایور  کی  هب  ار  تقو  عجارم  املع و  ًالمع 
یمن رهاظ ، رد  لقادح  یلوا ، زارط  عجرم  چیه  تفرگ و  رارق  كاواس  هایـس  تسیل  ءزج  هزوح  نآ ، رد  هک  دـمآ  دـیدپ  یتیعـضو  تخاس و 

لاس 1348 رد  ینیمخ  ماما  هک  يزادنارب ، هب  تسناوت  یمن  هدش  هتسکش  توکـس  همه ، نیا  اب  دنک . رارقرب  طابترا  يولهپ  میژر  اب  تسناوت 
هب لاـس 1356  نارحب  رد  اهدـعب  هک  دوب  يرگید  لـماوع  طیارـش و  قلخ  دـنمزاین  يزادـنارب  هلأـسم  دوش . رجنم  دوب ، هداد  ناوـخارف  نآ  هب 

يزور هک  دـننک  یم  لقن  ار  یلاـثم  هلأـسم ، نیا  هیبشت  رد  ( 5) یـضعب دـش . ریگارف  یمومع و  ینیمخ  ماما  ناوخارف  هب  کیبل  دـمآ و  دوجو 
نولایو نتخاون  هقیرط  یتاکرح ، نداد  ناشن  اب  دتسرف و  یم  دوخ  ياج  هب  ار  يرگید  درف  یـصخش ، لیالد  هب  انب  رتسکرا ، ياضعا  زا  یکی 

گنهامه تیاده و  يارب  رتسکرا ، ربهر  ای  رتکادنک  دریگ ، یم  شیارآ  هورگ  دوش و  یم  رـضاح  هنحـص  رب  هک  ادرف  دهد . یم  دای  وا  هب  ار 
هجوتم دور ، یم  ولج  رتسکرا  ربهر  یتقو  درادن ، یگنهامه  وا  تاکرح  اب  سک  چـیه  اما  دـهد ، یم  ماجنا  ار  یتاکرح  ناگدـنزاون ، ندرک 

، رتکادنک هباثم  هب  ینیمخ  ماما  دـش ، هراشا  نآ  هب  هک  يا  هرود  رد  دـنا . هدـمآ  یلـصا  ناگدـنزاون  ياج  رـضاح  ناگدـنزاون  همه  دوش  یم 
دعب ههد  کی  تسا . هدمآ  يرگید  ياج  سک  ره  دناد و  یمن  یگدنزاون  سک  چیه  اما  دناوخ ، یم  ارف  يزادـنارب  یقیـسوم  هب  ار  نارگید 

تسد تاکرح  اب  درادن ، تبیغ  يوضع  چیه  هک  یلاح  رد  همه  دیامن ، یم  نتخاون  تاکرح  ماجنا  هب  عورش  لاس 56  رد  ینیمخ  ماما  یتقو 
، مارحلا هللا  تیب  جاجح  هب  دوخ  مایپ  رد  لاس 1349  رد  ینیمخ  ماما  رگا  ور  نیا  زا  دنهد ؛ یم  رس  ار  ینوگنرس  دورـس  هدش و  گنهامه  وا 
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مالسا دمهف  یم  دنک ، هظحالم  تموکح  عضو  رد  ار  ادخ  لوسر  هریـس  سک  ره  تسا . فلاخم  یهاشنهاش  ساسا  اب  مالـسا  اساسا   » هلمج
روظنم هب  ار  تسا » عاجترا  هنومن  نیرت  نیگنن  نیرت و  فیثک  زا  یهاشنهاش  دـنک . بارخ  ار  یهاـشنهاش  ملظ  ياـه  خاـک  نیا  تسا  هدـمآ 

رد ( 6 ،) دنک یم  فذح  شرسمه ، یمـشتحم و  مالـسالا  ۀجح  هلمج  زا  لاس ، نآ  جح  مسارم  رد  مایپ  نآ  ناگدننک  شخپ  تمالـس  ظفح 
هلیـسو هب  هچ  تحارـص و  هب  هچ  یهاشنهاش ، ماظن  اـب  تقفاوم  : » دـنک یم  نـالعا  امـسر  دـناد و  یم  یمتح  ار  نآ  ینوگنرـس  هزراـبم  جوا 

ناشن تقفاوم  نآ  اب  مسا ، ره  اب  سک  ره  تسا و  ناریا  نیملسم و  میرک و  نآرق  مالسا و  هب  تنایخ  تسا ، نآ  ياقب  شا  همزال  هک  یحرط 
ینبم شیرتا  ویدار  نانبل و  فدهلا  همانزور  لاؤس  هب  خساپ  رد  ینیمخ  ماما  لیلد ، نیمه  هب  ( 7 «.) تسا مزال  نآ  زا  بانتجا  دورطم و  دهد ،
رگا تسا . غورد  همه  اهنیا  : » دـیازفا یم  دـنک ، لیدـعت  بسانتم و  مالـسا  تعیرـش  اب  ار  یـساسا  نوناق  دراد  میمـصت  هاـش  میژر  هک  نیا  رب 

هتشادرب دیاب  هک  ( 8 «) تسا یتنطلس  میژر  لصا  هاش و  تنطلس  تسا  مالسا  اب  فلاخم  یـساسا  نوناق  رد  هک  يزیچ  لوا  دنیوگ  یم  تسار 
. دوبن نایب  هب  قوبـسم  نآ ، زا  لبق  ات  دش و  حرطم  قارع  هب  ینیمخ  ماما  دیعبت  نارود  رد  راب  نیتسخن  ینوگنرـس  هلأسم  بالقنا  هیرظن  دوش .

ورف دوخ  نورد  هب  ار  ینیمخ  ماما  فرـشا ، فجن  هیملع  هزوح  یـسایسریغ  یملع و  ياضف  هک  نیا  رب  ینبم  كاواـس  ینیب  شیپ  فـالخ  رب 
هئارا راید  نآ  رد  بالقنا » هیرظن  ، » دش دهاوخ  ببس  ار  وا  یگشیمه  نتفر  هیشاح  هب  ناریا ، یلخاد  تالوحت  زا  ناشیا  يرود  دُرب و  دهاوخ 
هدیا ماظن  حرط  نآ و  يزادنارب  يارب  ار  هنیمز  دوجوم ، عضو  شهوکن  تنطلس و  لوصا  يدابم و  رد  هشدخ  داریا  اب  هک  يا  هیرظن  دیدرگ ؛

هزرابم ملع  دیاب  رکفت  نیا  هک  نیا  ای  درادن و  بالقنا  هیرظن  هعیـش  یتنـس  رکفت  دش  یم  هتفگ  هک  يا  هرود  رد  عقاو  رد  تخاس . مهارف  لآ 
، فرـشا فجن  يراصنا  یـضترم  خیـش  دجـسم  رد  نردـم ، يایند  يوهایه  زا  رود  هب  ینیمخ  ماما  ( 9 ،) دریگ تیراـع  هب  مسیـسکرام  زا  ار 

ناهاش هناگود  تیمکاح   » و يویند » تردـق  اب  يراگزاس  قافو و   » هیرظن هشیمه  يارب  درک و  نایب  شنادرگاش  عمج  رد  ار  بـالقنا  هیرظن 
هنوگچ ینیمخ  ماما  هک  نیا  اما  درب . لاؤس  ریز  دوب  هدـنکفا  هیاس  ناریا  یـسایس  هشیدـنا  رب  وس ، نیا  هب  هیوفـص  نارود  زا  هک  ار  ناـهیقف » و 

تـضهن دنور  هک  دوب  یـشسرپ  دزاس ، نوگنرـس  ار  تردـق  دوجوم  راتخاس  يا  هویـش  هچ  اب  دزادـنا و  هار  هب  یـسایس  بالقنا  تساوخ  یم 
نورد هب  ار  ام  هک  دنک  یم  ادـیپ  تیمها  تهج  نآ  زا  هلأسم  نیا  يریگ  یپ  تفگ . خـساپ  نادـب  ناشیا ، یـسایس  هریـس  دانتـسا  هب  یمالـسا 

رد هک  ینییبت  دراذگ . یم  رایتخا  رد  بالقنا  نیا  شیادـیپ  لماوع  للع و  زا  يرتاسر  نییبت  دزاس و  یم  رت  کیدزن  یمالـسا  بالقنا  یمهف 
نیا تسا  نکمم  بالقنا ، کی  یگنوگچ  ییارچ و  مهف  رد  یلک  روط  هب  ددرگ . یمن  لصاح  بالقنا ، باـب  رد  دوجوم  ياـه  هیرظن  لـیذ 
یم هعلاطم  شرصانع ، ناکرا و  مامت  اب  تسد و  کی  یتیلک  ناونع  هب  بالقنا » ، » رظنم نیتسخن  رد  دوش : یفاکـش  دبلاک  رظنم  ود  زا  هدیدپ 
نیا دـبای . یم  تسد  نآ  شیادـیپ  لماوع  للع و  زا  ینییبت  هب  تیاهن  رد  دـنک و  یم  هراظن  ثلاث  صخـش  دـننامه  نآ  هب  رگ  هعلاطم  دوش و 
يا هدرتسگ  هیعاد  مه  هک  تسا  بالقنا  کیسالک  ياه  هیرظن  لوا  هورگ  تسا : هدش  میـسقت  يددعتم  ياه  هورگ  هب  نونکات  هراظن  زا  وحن 

هیعاد دوخ  فالسا  دننام  هک  دندوب  يرتدیدج  ياه  هیرظن  مود ، هورگ  ( 10 (؛ دندرک یم  دیکأت  لماع  کی  رب  هدمع  روط  هب  مه  دنتـشاد و 
هدنـسب بالقنا  عوقو  لامتحا  نییبت  هب  هدرک و  زیهرپ  یلماع  کت  ياه  لیلحت  زا  دنچ ، یلماوع  نداد  تلاخد  اب  اما  دنتـشاد ، يریذـپ  میمعت 

هیزجت و هب  تایئزج ، یـسررب  نمـض  هدرک ، اهر  ار  يریذپ  میمعت  ياعدا  هک  دـندوب  ریخا  ههد  دـنچ  ياه  هیرظن  موس ، هورگ  ( 11 (؛ دندرک
یمالسا بالقنا  لیلحت  هب  افرص  هک  يریخا  ههد  ود  ادودح  ياه  هیرظن  ماجنارـس  ( 12 (؛ دنتشامگ تمه  یموس  ناهج  ياه  بالقنا  لیلحت 

دروم تسا ، هتشاد  يا  هدننک  نییعت  لاّعف و  شقن  شعوقو ، لحارم  مامت  رد  هک  نآ  ربهر  هاگن  زا  بالقنا  رظنم ، نیمود  رد  ( 13 .) دنتخادرپ
اب ام  هک  نیا  ياج  هب  عقاو  رد  درامگ . تمه  يا  هثداح  نینچ  لـماوع  لـلع و  نییبت  هب  اـت  دوش  یم  هتـساوخ  وا  زا  دریگ و  یم  رارق  هعلاـطم 

، مـینک ادـیپ  ار  هثداـح  نآ  مگردرـس  فـالک  خنرـس  هدرک و  فـیرعت  ار  بـالقنا  ناتــساد  بـالقنا ، دوـجوم  ياـه  هـیرظن  زا  يریگ  هرهب 
لمع رد  ینیمخ  ماما  یـسایس  هریـس  هشیدنا و  یمهف  نورد  دـنمزاین  ام  رظنم  نیا  زا  میونـش . یم  نآ  ربهر  نابز  زا  ار  شعوقو  تشذـگرس 

یجراخ یلخاد و  ناگدنسیون  ار  ینیمخ  ماما  یسایس  راثآ  رد  بالقنا  هیرظن  زا  یعونتم  ياه  يزاسزاب  نونکات  میتسه . یـسایس » بالقنا  »
يا هتکن  نیلوا  بالقنا  هیرظن  يزاسزاب  مینک . یم  هدافتسا  ( 15 «) نارود دازهب   » يوگلا زا  يدودح  ات  رثا  نیا  رد  ام  هک  ( 14 ،) دنا هداد  هئارا 
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کی ره  هک  تسا  يونعم  يدام و  بالقنا  ود  نیب  کـیکفت  دروخ ، یم  مشچ  هب  ینیمخ  ماـما  هشیدـنا  رد  بـالقنا  هیرظن  يزاـسزاب  رد  هک 
یعیبط  » وزج تلود ، یتلادـع  یب  متـس و  لاـبق  رد  تمواـقم » هوق   » ناـشیا هتفگ  هب  دـنچره  تسا . دوخ  هب  صوصخم  ياـه  یگژیو  ياراد 

، ینیمخ ماما  رظن  زا  تسا . بالقنا  ود  نیا  نیب  زیامت  هجو  ندرک ، تمواـقم  هزیگنا  ندـیروش و  زا  تیاـغ  نکل  تسا ، ( 16 «) رشب نامتخاس 
یتموکح ندمآراک  يور  تموکح و  کی  نتفر  نایم  زا  راصح  رد  هدوب و  يدام  فادها  لابند  هب  یمالسا ، بالقنا  زج  هب  تابالقنا  همه  »

بالقنا دراد . قرف  تسا ، هداتفا  قافتا  ایند  رد  هک  ییاه  بالقنا  اهروشک و  ریاس  ياه  بالقنا  اب  بالقنا   » نیا دـنا .» هدـنام  دودـحم  رگید 
ای نیا  لثم  ای  هک  يرگید ، رباج  تسد  هب  رباج ، کی  دـنمتردق ،  کی  تسد  زا  ار  تردـق  تسا ، هداتفا  قاـفتا  نونکاـت  اـیند  رد  هک  ییاـه 
یم عقاو  زور  ره  هک  ییاهاتدوک  ای  تسا  هدش  ادیپ  ایند  رد  هک  ییاه  بالقنا  لاح  رد  دینک  هعلاطم  امش  دندرک . لقتنم  تسا ، نیا  زا  رتالاب 

یتردق کی  تسا و  هدش  ادیپ  بالقنا  کی  مدرم  لافغا  اب  هک  تسا  نیا  زج  تسا ، روطچ  اج  نآ  عضو  ایآ  هک  دـینیبب  تسا ، هدـش  دوش و 
لاح ای  تسا  هدشن  لصاح  قرف  اه  تلم  لاح  رد  چیه  دـنا ؟ هدروآ  راکرـس  وا  زا  رتدـب  ای  وا  هباشم  تردـق  کی  دـنا ، هتـشاذگ  رانک  هب  ار 

، هتفر میژر  کی  تسا . هدمآ  رگید  تموکح  هتفر ، تموکح  کی  تسا و  هدش  عقاو  دایز  ایند  رد  تابالقنا  ( 17 .) تسا هدش  رتدب  اه  تلم 
هرمث هدش و  عقاو  بالقنا  زیچ  هچ  يارب  تسا و  هدوب  هچ  بالقنا  هزیگنا  دید  دیاب  تسا  هدمآ  هک  یتابالقنا  یلو  تسا ، هدـمآ  رگید  میژر 

تسا و هدوب  یتابالقنا  کی  تسا ، هدـش  عقاو  ملاع  رد  هک  یتابالقنا  ریاس  يوروش و  هسنارف ، بالقنا  هدوب . هچ  تسه و  یچ  بـالقنا  نیا 
هدوـب ییاـیند  هزیگنا  تسا ، يداـم  هزیگنا  هزیگنا ، اـما  رگید ، تموـکح  هب  هدرک  رییغت  تموـکح  رگید ، یمیژر  هب  دـندرک  رییغت  اـه  میژر 
تسد هن  دشاب  نم  تسد  ایند  نیا  هک  تسا  هدوب  نیا  شا  هزیگنا  درب ، یم  نیب  زا  ار  قباس  میژر  دنک و  یم  مایق  هیسور  هک  یتقو  نآ  تسا .
هزیگنا کی  هزیگنا  درب . یم  نیب  زا  ار  يرگید  یکی ، دـننک و  یم  گنج  مه  اب  هک  یتاناویح  نامه  لثم  ماـعنالا . لـکأت  اـمک  نولکأـی  وا ...

ینالوط و ياهراشف  زورب  هطـساو  هب  ینیمخ ، ماما  رظنم  رد  ایند  لومعم  تاـبالقنا  ور  نیا  زا  ( 18 .) تسا ییایند  هزیگنا  کـی  تسا . یعیبط 
یلیلحت يوگلا  دنا . هتـسویپ  عوقو  هب  رگید ، يوس  زا  یـسایس  ناگبخن  نایم  تردـق  هعزانم  وس و  کی  زا  یـسایس  يداصتقا  ياسرف  تقاط 

تلود و نایم  تردـق  هعزاـنم  رثا  رد  ینیع و  طیارـش  ندوب  مهارف  فرـص  هب  هک  يداـم  تاـبالقنا  فـالخ  رب  ییاـیند  ياـه  بـالقنا  نییبت 
ّالا مراذگب  شیور  یمسا  مناوت  یمن  نم   » ینیمخ ماما  هتفگ  هب  هک  یتیهام  دراد ؛ رگید  یتیهام  یمالسا  بالقنا  دنهد ، یم  خر  نویسیزوپا 
هب التبم  ار  اهنآ  سکعرب  هکلب  دـیجنگ ، یمن  دوجوم  ياه  يروئت  زا  کـی  چـیه  رد  هک  یتیهاـم  زین  و  ( 19 «) دوـب یهلا  تضهن  نیا  هک  نیا 

لیدـب ماظن  يرارقرب  زین  ینوگنرـس و  هب  هک  یلماوع  هلـسلس  ینیمخ ، ماما  رظنم  زا  یلک  روط  هب  درک . یم  اـه  ندرک  وفر  اـه و  میمرت  عاونا 
بالقنا شیادـیپ  بجوم  ینیع  ینهذ و  لماوع  هچ  میباـیرد  هک  نآ  زا  شیپ  ینیمخ ، ماـما  هدـیقع  هب  یهلا : هدارا  . 1 زادنترابع : دش ، رجنم 
يزوریپ رد  دنوادخ  تیانع  ریثأت  مینادب . دنوادخ  هدارا  تیانع و  لوصحم  ار  ینهذ  ینیع و  طیارـش  سفن  ندمآ  دیدپ  دیاب  دـش ، یمالـسا 
دنوادـخ دونج  تیناحور  مه  هن  داتفا و  هار  هب  امـش  نم و  تاغیلبت  هب  هن  بالقنا  نیا   » ناشیا هتفگ  هب  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  یمالـسا ، تضهن 

یتح تفرگ ، یمن  قلعت  نآ  هب  دنوادخ  هدارا  رگا  تسا ، بالقنا  قلاخ  وا  هک  دنک  اعدا  دناوت  یمن  یـسایس  ياه  حانج  زا  سک  چـیه  دوب .
، تسا هدوب  راک  رد  یهلا  همانرب  کی  هک  نیا  لـثم  ( 20 «.) دش یمن  يراج  اهامـش  زا  کی  چیه  نابز  رب  زین  يولهپ  تنطلـس  رب  گرم  راعش 

هار کی  هب  مه  اب  اهنیا  ناگرزب  اه و  هچب  همه  تاـقبط و  همه  هک  دـنک ، رادـیب  ار  مدرم  روط  نیا  هک  درادـن  یتردـق  ناـنچ  نآ  رـشب  تسد 
يرادیب یهاگآ و  . 2 ( 21 .) تسا ناریا  تلم  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  بناج  زا  یفطل  زورما  هک  تسا  يداعریغ  بلطم  کی  نیا  دنورب ...

دوخ هک  تسا  بالقنا  لماع  نیمود  درذگ ، یم  نانآ  نوماریپ  هک  یلئاسم  زین  مالسا و  لیصا  تیهام  هب  مدرم  ریمـض  نتخاس  هجوتم  مدرم :
يربخ و یب  توخر ، تلاح  زا  جورخ  ای  دـیما  هطقن  هب  نآ  زا  ینیمخ  ماما  هک  هلأـسم  نیا  دـیآ . یم  باـسح  هب  یهلا  هدارا  تاـقلعتم  زا  زین 
. دـشاب یم  مهـسفنأب » ام  اوّریغی  یتح  موقب  ام  ّریغیال  هللا  ّنا   » هفیرـش هیآ  هب  دنتـسم  هک  تسا  یـسفنا  رییغت  ناـمه  ( 22 ،) دـنک یم  دای  یتسس 

تخانش نیرق  یهاگآ ، نیا  دنک و  یم  دیدهت  ار  یعقاو  مالـسا  هک  تسا  يرطخ  زا  اهنآ  نتفای  یهاگآ  اه ، ناسنا  يرادیب  رد  ماگ  نیتسخن 
اهدـعب هک  فرـشا  فجن  رد  دوخ  نادرگاش  عمج  رد  ینیمخ  ماما  ور  نیا  زا  تسا ؛ نیغورد  مالـسا  زا  نآ  یـسانشزاب  زین  لیـصا و  مالـسا 
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فرط رب  دـنا ، هدروآ  دوجو  هب  مالـسا  هب  تبـسن  هک  ار  یماهبا  میفظوم  ام  دومرف : دـنتفرگ  هدـهع  رب  ار  مدرم  هب  یـشخب  یهاگآ  تیلوؤسم 
دنچ ءوس  تاغیلبت  رثا  رب  هک  ار  یماـهبا  نیا  دـیاب ... اـم  میهد . ماـجنا  میناوت  یمن  يراـک  چـیه  مییادزن ، ناـهذا  زا  ار  ماـهبا  نیا  اـت  میزاـس .

ار مالسا  یعامتجا  تاماظن  ینیب و  ناهج  مینک ، عفر  هدش  ادیپ  ام  ياه  هدرکلیصحت  زا  يرایـسب  یتح  ناهذا  رد  مالـسا  هب  تبـسن  هلاسدص 
... دنسانش یمن  ار  مالسا  مدرم  تسا ... هنوگچ  نآ  نیناوق  تسیچ و  مالسا  دننادب  مدرم  ات  مینک  یفرعم  ار  یمالـسا  تموکح  مینک ، یفرعم 
زا نایوجـشناد  دینک ، یفرعم  اه  هاگـشناد  هب  تسه  هک  نانچ  ار  یمالـسا  تموکح  دییامن و  هضرع  ار  بتکم  نیا  رگا  دیـشاب  نئمطم  امش 

تراغ يردلق و  اب  دنفلاخم ، يرامعتـسا  هدـناشن و  تسد  ياه  تموکح  اب  دـنفلاخم ، دادبتـسا  اب  نایوجـشناد  درک . دـنهاوخ  لابقتـسا  نآ 
چیه دراد ، یمیلاعت  یعامتجا و  تموکح  زرط  نینچ  هک  یمالـسا  اب  دـنفلاخم ، يزادرپ  غورد  يروخ و  مارح  اـب  دـنفلاخم ، یمومع  لاوما 

یم  » اهنیا دراد . يدج  توافت  تسا ، هعماج  نویفا  دنیوگ  یم  هک  یمالسا  اب  مالسا  نیا  املسم  ( 23 .) درادن تفلاخم  ییوجشناد  هاگشناد و 
. دنروخب ار  نیملـسم  لام  اهنآ  دنورب و  باوخ  نیملـسم  دننک و  ادج  مالـسا  زا  ار  نیملـسم  دنهاوخ  یم  دننک ، بارخ  ار  نیملـسم  دنهاوخ 

بالقنا  » نامه نآ ، هب  مدرم  نتخاـس  هجوتم  نیغورد و  زا  لیـصا  مالـسا  زییمت  عقاو  رد  ( 24 .) تسا نویفا  مالـسا  هن  تسا  نویفا  مالک  نیا 
رما نیا  لیلد  ( 25 .) تفرگ دهاوخن  تروص  تردـق  ییاج  هباج  ای  ینوریب  بالقنا  دوشن  لصاح  ات  ینیمخ ، ماما  هتفگ  هب  هک  تسا  ینورد »

نآ و هب  نایمدآ  ترطف  سوفن و  نتخاـس  هجوتم  هک  تسا  مالـسا  يزیرگرَکنم  يزیتس و  متـس  هناـهاوخ ، تلادـع  تیهاـم  زا  هتـساخرب  زین 
یتح موقب  ام  ّریغیال  هللا  ّنإ  . » تسا ینوریب  بالقنا  هب  یهتنم  ياـه  شروش  شیادـیپ  رب  یلخدـم  دوخ  درذـگ ، یم  ناـنآ  نوماریپ  رد  هچنآ 
أشنم نیا  دوشب ، لصاح  موق  کی  رد  یتلم و  کی  رد  یتارییغت  هک  انعم  نیا  هب  تیعقاو  روتـسد ؛ تسا و  یتیعقاو  کی  مهـسفنأب ،» ام  اوّریغی 

یتارییغت دـیهد ، یم  امـش  هک  یتارییغت  هک  نیا  هب  تسا  روتـسد  و  ددرگ ، یم  یمـسوم  تارییغت  یناهج و  تارییغت  ینیوکت ، تارییغت  کی 
نآ نوهرم  درک  ناریا  تلم  هک  یتفرـشیپ  نیا  هک  دـیدرک  هظحالم  امـش  دـشاب . امـش  عفن  هب  یتارییغت  کی  شلابند  تارییغت  نآ  هک  دـشاب 
هب دوب و  هدـش  خـیرات  لوط  رد  هک  ءوس  تارییغت  هطـساو  هب  هک  میدوب ... یموق  کی  اـم  دـش ، ادـیپ  سوفن  رد  هک  دوب  یلوحت  دوب ، يرییغت 
یم ار  قباس  مالـسا  شریذپ  تروص ، نیا  هک  دوب  هدمآرد  یتروص  کی  هب  بناجا ، ناگدـناشن  تسد  بناجا و  هبناج  همه  هطلـس  هطـساو 

زا لوحت  رییغت و  تضهن ، نیا  رد  هّللادمح  هب  و  ملاس ... ریغ  ناسنا  کی  هب  دوب  هدش  لوحتم  یناسنا ، ملاس  ترطف  زا  هک  دوب  يرییغت  درک ...
نیا دوب  هتفریذـپ  ار و  ملظ  نیا  دوب  هتفریذـپ  دوب و  هتفرگ  وخ  راـشف  نیا  اـب  خـیرات  لوـط  رد  راـشف  تحت  تلم  کـی  ینعی  دـش ، فرط  نآ 
کی ام  موق  سپ  تشادـن ... ار  ملظ  نیا  زا  کی  چـیه  شریذـپ  هک  تلم  کـی  هب  دـش  لوحتم  یهاـتوک  تدـم  کـی  رد  ار ، يرگ  لواـپچ 
نتفر هک  یعقاو  رییغت  دروم  موق  نیا  دوب ، هدشن  لصاح  یناسفن  رییغت  دوب ، هدشن  لصاح  رییغت  نیا  ات  درک ، ادـیپ  يرییغت  درک ، ادـیپ  یلوحت 

اما لّوحت : نالماع  ای  يرادیب  نارازگراک   . 3 ( 26 .) دش یمن  لصاح  انعم  نیا  دشاب ، یمالسا  هک  یمیژر  کی  ندمآ  یتوغاط و  میژر  کی 
املسم دزاس ؟ مهارف  ار  ینوگنرـس  تامدقم  ینورد ، یبالقنا  قلخ  اب  ددرگ و  لئان  مدرم  ینورد  لوحت  هب  تسناوت  یم  ینیمخ  ماما  هنوگچ 

نارگنـشور یگنهرف ، ياهرـشق  ینیمخ  ماما  رظن  زا  دنتـشاد . ار  مدرم  هتفخ  نادـجو  ندرک  رادـیب  ییاناوت  هک  دوب  ینارازگراک  هب  دـنمزاین 
نیرت گرزب   » هک بلطم  نیا  نایب  اب  ناشیا  دـنراد . رارق  نایهاگـشناد  دـعب  فیدر  رد  نویناحور و  املع و  تسخن  هلهو  رد  هک  دـنا  هعماـج 
مدرم اب  وگو  تفگ  قیاقح و  رشن  هب  ار  مالسا  يامعز  املع و  ( 27 «) تسا مدرم  نتخاس  هجوتم  ندرک و  رادیب  تسا  هتخاس  ام  زا  هک  يراک 

ور نیا  زا  دـنورن ؛ اوزنا  هب  هیقت ، موزل  هناـهب  هب  دـننکن و  توکـس  دـهد  یم  خر  هک  یعیاـجف  لاـبق  رد  اـت  تساوخ  ناـنآ  زا  درک و  توـعد 
، دعب هجرد  رد  تسا . مدرم  مومع  هب  نآ  هناصلاخ  هضرع  یعقاو و  مالسا  زا  یشومارف  ياهراگنز  ندودز  لوحت ، نالماع  یلـصا  تیلوؤسم 

اهنآ زا  ینیمخ  ماما  هک  یعاضوا  نینچ  یلصا  نارصقم  یفرعم  هرخألاب  لیصا و  مالـسا  ياه  هزومآ  اب  نآ  يراگزاسان  دوجوم و  عضو  دقن 
يوس زا  تضهن  دـنور  رد  هک  یفیاظو  دـمآ . یم  باسح  هب  يرادـیب  نارازگراک  مهم  فیاـظو  زا  درک ، یم  داـی  رامعتـسا » دادبتـسا و   » هب
وریپ نویبالقنا  همه  لاصتا  هقلح  يزیتس ، دادبتـسا  یهاوخ و  مالـسا  تفرگ و  ماجنا  یبوخ  هب  نویناـحور  زین  ینید و  يرکفنـشور  ناـیرج 
هفلؤم ود  زا  مدرم  یهاگآ  یجیردت  دنور  تیعورشم : یجیردت  شهاک  یسایس و  ماظن  ندوب  فطعنم  ریغ  . 4 دمآ . باسح  هب  ینیمخ  ماما 
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فاکش تخاس و  یم  مهارف  ار  ماظن  نآ  تیعورشم  یجیردت  لوفا  دوخ  نمض  رد  نآ ، اب  تقو  یـسایس  ماظن  يراگزاسان  لیـصا و  مالـسا 
هار ددرگ : لاّعف  ای  میمرت  تسناوت  یم  قیرط  ود  هب  هدمآ ، دوجو  هب  فاکش  درک . یم  لاّعف  فاکش  کی  هب  لیدبت  ار  تلود  اب  هعماج  هداس 

ناشن فاطعنا  دوخ  زا  نآ ، اب  مدرم  یلمع  ینهذ و  یناوخمهاـن  تیعورـشم و  نارحب  زا  قیمع  یکرد  اـب  تردـق ، راـتخاس  هک  دوب  نآ  لوا 
هب ار  مدرم  نارحب ، لح  رد  نآ  یتیافک  یب  تلود و  تجاجل  هک  دوب  نآ  مود  هار  دهد ؛ نت  ینید  هعماج  تابلاطم  اه و  هتـساوخ  هب  دـهد و 
زا رت  فیعض  زین  هاش  تشاد و  فطعنم  ریغ  يراتخاس  يولهپ ، تنطلـس  هک  دوب  ملـسم  دنک . دنم  هقالع  زیمآ  تنوشخ  ياه  هار  يزادنارب و 

روشک کی  دهاوخب  روشک  کی  رگا  دـیامرف : یم  هراب  نیا  رد  ینیمخ  ماما  دـنک . داجیا  مهافت  نویـسیزوپا  دوخ و  نیب  دـناوتب  هک  دوب  نآ 
انعم نیا  ریخا ، میژر  رد  صوصخ  هب  یهاشنهاش و  ياه  میژر  رد  فسالا  عم  دشاب ، مهافت  تلم  اب  همکاح  هاگتـسد  نیب  دیاب  دـشاب  یملاس 

اب درک  یم  شـشوک  همکاـح  هاگتـسد  نیا  بطق . کـی  رد  مه  تلم  دوب و  هدـش  عقاو  بطق  کـی  رد  همکاـح  هاگتـسد  ینعی  دوـب ، سکع 
، دزادرپن تایلام  هک  درک  یم  شـشوک  تشادن  روز  رگا  مه  تلم  دنک و  راتفر  تلم  اب  اهنیا  لاثما  سبح و  هجنکـش ، رازآ ، راشف ، باعرا ،

دش یم  لصاح  تلود  مدرم و  نیب  فاکـش  یه  تهج  نیا  زا  و  تلود ، يارب  دنک  ینکـشراک  دناوتب  هچ  ره  دورب ، رد  زیچ  همه  راب  ریز  زا 
تلم تشادن ، تلم  اب  یطابترا  چـیه  هک  دوب  یلقتـسم  شدوخ ) لایخ  هب   ) رما کی  همکاح ، هاگتـسد  تشادـن و  نابیتشپ  چـیه  مه  تلود  و 
دیاب نیا  تفر . دورب و  رانک  دیاب  راچان  تلم  شیپ  رد  نتـشادن  هاگیاپ  اب  تسناد  یم  شدوخ  نمـشد  ار  وا  تشادـن . دامتعا  چـیه  وا  هب  مه 
ماما ریبعت  هب  هک  هدـمآ  دوجو  هب  تسـسگ  همکاح : تأیه  بوکرـس  هاگتـسد  نداـتفا  راـک  زا   . 5 ( 28 .) اه تلود  يارب  دـشاب  یتربع  کـی 

يدـج و ییورایور  کی  هب  ازباتـش ، لماوع  زورب  رثا  رب  نارحب 1356 ، زاغآ  اب  دوب ، هدـش  لدـبم  تلود  تلم و  داـضتم  بطق  ود  هب  ینیمخ 
هام يد  مهدفه  رد  ینیمخ  ماما  هرابرد  تاعالطا  همانزور  رد  زیمآ  نیهوت  هلاقم  شراگن  زا  هک  یـشزیخ  دیدرگ . لیدـبت  یناگمه  شروش 
زین هاش  اضردمحم  یتح  دماجنیب . یهاشنهاش  هلاس  تنطلس 2500  طاسب  ندیچرب  هب  هک  درک  یمن  روصت  سک  چیه  دش ، زاغآ  لاس  نامه 

شوماخ دادرخ 1342  هدزناپ  مایق  دـننامه  حلـسم  ياهورین  شترا و  زا  هدافتـسا  اب  ار  ینابایخ  ياـه  شروش  دـناوت  یم  هک  درک  یم  لاـیخ 
نآ لوفا  هب  تسویپ و  مدرم  هب  جـیردت  هب  ینورد ، بالقنا  نایرج  زا  رثأتم  زین  شترا » هندـب   » دـشن و نینچ  اّما  دـهد ، نایاپ  هلئاغ  هب  دـنک و 
مه شلابند  دوب و  حلسم  نادند  ات  هک  یتردق  کی  رب  تشادن ... هحلـسا  چیه  تشادن و  رازبا  چیه  هک  یتلم  کی  دیـشخب . عیرـست  تنطلس 
نیب زا  اهنیا  تسد  هب  دوب ... تردـقربا  ياـه  تردـق  مه  شا  هناوتـشپ  هک  یتردـق  نیا  مینک ... یم  یناـبیتشپ  اـم  تفگ  یم  هک  دوب  اـکیرما 

يراکادف نیا  زا  ار  شترا  دندرک . لوحتم  مه  ار  اهنآ  دـندرک  ار  ناشیاهدایرف  اهنیا  هک  نیا  زا  دـعب  اما  درک ، کمک  مه  شترا  هتبلا  تفر ؛
مه رارف  هک  دندوب  اه  گرزب  نآ  زا  هتبلا  هک  يا  هدع  کی  فرط ، نیا  هب  دـندرک  فرحنم  دنتـشاد  كدرم  نآ  يارب  ناشدوخ  لایخ  هب  هک 

نیمه ییاوه  يورین  فرط ، نیا  هب  دنتشگرب  اهنآ  دندش ، لوحتم  مه  نارگید  دندش ، راتفرگ  ناش  یضعب  ناشرایسب و  فصولا  عم  دندرک ،
رما کی  زاب  دـش  ادـیپ  اهنآ  رد  هک  مه  تالوحت  نیا  دـندش . لوحتم  اـهنیا  نارفاـمه ، مه ، زوریناوه  روط ، نیمه  مه  رگید  ياـهورین  روط ،
رما کی  فالخ  رب  همه  اهنیا  دننکب . مایق  هاش ... فالخ  رب  دـنناوتب  هک  درک  لوحتم  ار ، یـشترا  کی  درک  لوحتم  روط  نیا  هک  دوبن  يداع 

لوحت کی  هدش ، ادیپ  یناسنا  عضو  کی  هک  دیدید  بُخ  تضهن ... نیا  : » دیازفا یم  رگید  ییاج  رد  ( 29 .) دوب يداعریغ  دش ، عقاو  يداع 
یم تبحم  راـهظا  اـهنآ  هب  درک و  یم  هیرگ  نآ  دـنتخیر ، وا  هب  لُـگ  مدرم  اـه ، هچوـک  يوـت  دـمآ  هـک  یتـقو  زابرـس  هـک  دوـب  هدـش  ادـیپ 

ياـه هنیمز  هک  تشاد  دوجو  زین  ینیع  طیارـش  درک ، یم  داـی  سفنا  رییغت  هب  اـهنآ  زا  ینیمخ  ماـما  هک  ینهذ  طیارـش  راـنک  رد  ( 30 «.) درک
یم تأشن  ( 31 «) یلخاد یجراخ و  راشف  تدـش   » زا ینیمخ ، ماما  هتفگ  هب  طیارـش  نیا  تخاـس . یم  مهارف  ار  تلود  تلم و  لـباقت  یلـصا 

یهتنم میدید  ار  اهنیا  اهام  همه  دـیدرک ... كاردا  ناتدوخ  لحم  رد  امـش  هک  ییاه  ملظ  نیا  دـیامرف : یم  صوصخ  نیا  رد  ناشیا  تفرگ .
(، دوب  ) قانتخا يدایز  ملظ و  يدایز  نیمه  دش ، اهامش  يزوریپ  بجوم  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  یعـضو ... کی  هب  امـش  یعـضو ، کی  هب  ام 

کی هک  دـنرظتنم  دوش و  یم  دایز  اه  هدـقع  یه  ینـالوط ، قاـنتخا  نیا  لاـبند  دوش . یم  ادـیپ  نآ  زا  راـجفنا  دـش  داـیز  یتقو  قاـنتخا  نیا 
یم هک  نیا  مسا  هب  دـندرک ، بارخ  ندرک ، دابآ  مسا  هب  اهنیا  دـنورب ... شلابند  نارگید  دـیآرد ، يداـیرف  یلوا ، يادـص  دـیآرد ، ییادـص 
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راشقا همه  دندناشک ، تکاله  هب  ار  تکلمم  دـندرک و  یبارخ  میناسرب  ناشدوخ ، حالطـصا  هب  ندـمت ، هب  مینک و  يرهـش  ار  اهنیا  میهاوخ 
دـش و عمتجم  مه  اب  هعفد  کی  اه  هدـقع  نآ  دـش ...  دـنلب  ادـص  مک  مک  یتقو  کی  ات  دنتـشادن  ادـص  تأرج  اهتنم  دـندش ، یـضاران  تلم 

دنناوتن دنتشاد  هک  یتردق  همه  اب  مه  اهنآ  دوب و  یلاخ  همه  تسد  هک  یلاح  نیع  رد  هک  دش  نیا  بجوم  راجفنا  نیا  دش و  لصاح  راجفنا 
دایرف مه  اب  اهنیا  هک  دش  انعم  نیا  بابسا  مدرم ، نامیا  دوب . مالسا  هب  یهجوت  کی  لابند  راجفنا  نیا  هک  دوب  نیا  مه  مهم  دننک و  تمواقم 

دندوب و رگمتس  اهنآ  هک  دوب  نیا  انعم  نآ  داد ، تسکـش  ار  اهنآ  درک و  زوریپ  ار  اهامـش  هک  ییانعم  نآ  نیاربانب  دنورب ؛ ولج  مه  اب  دننک و 
اب ( 32 .) دیتفر ولج  مالـسا  هب  هجوت  اب  مه  اب  همه  دش و  ادیپ  مالـسا  هجوت  مه  دعب  دش و  ادیپ  اه  هدقع  کی  مک  مک  دـیدوب  مولظم  هک  امش 

هطـساو نامه  یمالـسا ، لیـصا  ياه  هزومآ  ندناسر  تیلعف  هب  رد  ناشیا  تعاجـش  زین  لهچ و  ههد  لیاوا  رد  ینیمخ  ماما  روهظ  همه ، نیا 
ۀیآ رگا  کش  نودب  دراد . ترهـش  امزیراک » روهظ   » هب ربو  سکام  يروئت  رد  هک  دوب  مدرم  یهاگآ  يرادیب و  رد  یهلا  هدارا  ققحت  يدام 

، درک ادیپ  هاش  فلاخم  ياهورین  مدرم و  نایم  رد  یعیفر  هاگیاج  دـش و  فورعم  ینیمخ  ماما  هب  لاس 56  نارحب  هناتسآ  رد  هک  ینیمخ  هللا 
هژیو هب  هاش ، تاحالصا  یفنم  تاعبت  لابق  رد  دودز و  یمن  ار  یعقاو  مالسا  زا  یـشومارف  ياهراگنز  درک و  یمن  روهظ  يا  هرود  نینچ  رد 

هب لدب  هدمآ ، دوجو  هب  یعیبط  نارحب  دوبن  مولعم  داتسیا ، یمن  هناعاجش  نویسالوتیپاک ، هلأسم  زین  یتیالو و  یتلایا و  ياه  نمجنا  هیضق  رد 
يریگ هرهب  اب  یمالسا  بالقنا  نییبت  یلیلحت  يوگلا  دروایب . رد  يولهپ  تنطلس  ینوگژاو  بالقنا و  زا  رـس  لقادح  ای  دوش و  لاّعف  ینارحب 

هاگـشناد یـسایس  مولع  دـشرا  یـسانشراک  لیـصحتلا  غراـف  مق و  هیملع  هزوـح  هتخوـمآ  شناد  اـه 1  تشوـن  یپ  ینیمخ  ماـما  هشیدـنا  زا 
گنهرف رتکد   . 5 ص 40 . هیقف ، تیـالو  ینیمخ ، هّللا  حور  ماـما   . Telos. 3 Ontological Problematic. 4  2 (ع . ) مولعلارقاب

هفیحص  . 7 رد ص 994 .) ینیمخ  ماما  طختسد  نتم   ) دنس 254 زین  ص 703 و  ج 2 ، ینیمخ ، ماما  تضهن  یناحور ، دیمحدیس   . 6 ییاجر .
همان هب  خساپ  رد  ور  نیازا  دنک ، یم  دقن  ار  یچانیم  ناگرزاب و  يرادمتعیرـش ، نایاقآ  ياه  هاگدید  اج  نیا  رد  ماما  ص 590 .  ج 1 ، رون ،

ج 1، نامه ، « ) يولهپ تیثیح  یب  هلسلس  طوقس  ات  مینیشنن  اپ  زا  هک  میتسه  فظوم  همه  ام  : » دسیون یم  تحارص  اب  یشعرم  یفجن  هللا  ۀیآ 
مهم  . 10 ص 278 . یمالـسا ، بالقنا  يرکف  ینابم  رب  يدمآرد  رف ، یعیفـش  دـمحم  زا : لقن  هب   . 9 ص 483 . ج 2 ، نامه ،  . 8 ص 601 .)
نییبت رخأـتم  ياـه  هیرظن   . 11 لـیوکوتود . ربو و  وـت ، هراـپ  میاـهکرود ، سکراـم ، زا : دـنترابع  بـالقنا  کیـسالک  نازادرپ  هیرظن  نـیرت 

يداصتقا ياه  هیرظن   2 یتخانش ؛ ناور  ياه  هیرظن   1 درخ : حطس  ياه  هیرظن  فلا ) دنا : یسررب  لباق  نالک ، درخ و  حطس  ود  رد  بالقنا ،
«، زاسون تابالقنا  يا و  هسیاقم  یخیرات  لیلحت   » لثم یتخانـش ، هعماـج  ياـه  هیرظن   1 نالک : حطـس  ياه  هیرظن  ب ) ینالقع . شنیزگ  اـی 

باتک رد  لپ  چاکـسا  ادـت  و  یعامتجا » ياه  بالقنا  نییبت   » ای یـسارکمد  يروتاـتکید و  یعاـمتجا  ياـه  هشیر  باـتک  رد  روم  نوتگنیرب 
جیـسب یـسایس  يوگلا   » ای نوتگنیتناه  لئوماس  نوزومان » هعـسوت   » هیرظن لثم  یـسایس ، ياه  هیرظن   2 یعامتجا ؛ ياه  بـالقنا  اـه و  تلود 

عیـسو ياه  مایق  اه و  شروش  اه ، یمارآان  اب  هارمه  اوگاراکین  ناریا و  رد  ههد 1970  رخاوا  رد  بـالقنا  ود  عوقو   . 12 یلیت . زلراچ  عبانم »
هناداقن یـسررب  اب  نانیا  داد . لکـش  بالقنا  دروم  رد  نازادرپ  هیرظن  زا  يدـیدج  لسن  هب  موس ، ناـهج  ياـه  شخب  زا  يرایـسب  رد  یمدرم 

دننام اه  بالقنا  هک  نآ  لاح  دنرگنوس ، کی  یخیراتریغ و  یعازتنا ، اه ، هیرظن  نآ  زا  يرایسب  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  یلبق  ياه  هیرظن 
هب ناوت  یم  هتـسد  نیا  زا  درک . نییبت  يدحاو  بلاق  رد  ار  اهنآ  همه  ناوتب  هک  دننآ  زا  رت  هدیچیپ  یعامتجا ، ياه  هدـیدپ  زا  رگید  يرایـسب 

( فلا درک : هراشا  نییبت  جـنپ  هب  ناوت  یم  اه  هیرظن  نیا  نایم  زا   . 13 درک . هراشا  نوتلاو  ناج  نیودوگ و  فج  ناروف ، ناج  ياه  شـشوک 
بـالقنا ياـه  هشیر  باـتک  رد  راـگلا  دـماح  ناریا ، نویناـحور  تضهن  باـتک  رد  یناود  یلع  دـننام  بـالقنا ، یگنهرف  تیمها  رب  دـیکأت 

هشیر باتک  رد  ینول  تربار  دننام  يداصتقا ، یعامتجا  لماوع  ب ) نآ . دض  بالقنا و  یمالسا ، ناریا  باتک  رد  نیسح  فصآ  یمالسا و 
لیصحت تلود   » هلاقم رد  لوپ  چاکـسا  ادت  ناریا و  یـسایس  داصتقا  باتک  رد  نایزوتاک  نویامه  یلع  دمحم  ناریا ، بالقنا  يداصتقا  ياه 

رد يریشم  خرف  هناهاش و  تسکش  باتک  رد  سینوز  نیورام  دننام  یتخانش ، ناور  لماوع  ج )  یمالـسا .» بالقنا  رد  یعیـش  مالـسا  راد و 
قاثیم و  ناریا » بالقنا  يراتخاس  للع   » هلاقم رد  نایماهاربآ  دناوری  دننام ، یـسایس  تفایهر  د ) ناریا . رد  یعامتجا  بالقنا  تلود و  باتک 
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ات یبهذـم  فالتخا  زا  ناریا  باتک  رد  رـشیف  لکیام  دـننام  یببـس ، دـنچ  تفایهر  ه )  ناریا . بالقنا  یعامتجا  ياه  هشیر  باتک  رد  اـسراپ 
ییارگ مدرم  نوزومان و  هعـسوت  ناریا : بالقنا   » هلاـقم رد  يدـیلاه  درف  ناریا و  بـالقنا  ياـه  هشیر  باـتک  رد  يدـک  . رآ یکین  بـالقنا ،

رد بالقنا  هیرظن  يزاسزاب  ، » نارود دازهب  یمالـسا و  بالقنا  رب  يرظن  ياه  تفایهر  یتارف  باهولادـبع  هعلاـطم ر.ك : تهج  «. ) یبهذـم
بالقنا يروئت  ، » يراختفا رغصا   . 14 ص 7 50 .) ش 8 ،  ینیمخ ،) ماما  یگنهرف  ياه  هشیدنا  هژیو   ) شهوژپ همان  هر ،»)  ) ینیمخ ماما  راثآ 

ياقآ يرظن  تاجاتنتـسا  زا  یخرب  اب  هدنراگن  نیـشیپ . نارود ، دازهب   . 15 نیدرورف 1378 .)  30  ) هام باتک  هر »)  ) ینیمخ ماـما  هاگدـید  زا 
17 ص 169 . ج 7 ، رون ، هفیحص   . 16 دریذـپ . یمن  ار  اهنآ  تسین و  قفاوم  هر ،) ) ینیمخ ماما  راثآ  رد  بـالقنا  هیرظن  يزاـسزاب  رد  نارود 

يوجتسج رد   . 21 ص 204 207 . ج 3 ،  نامه ،  . 20 ص 173 . ج 5 ،  نامه ،  . 19 ص 63 .  ج 20 ، نامه ،  . 18 ص 269 . ج 19 ، نامه ، .
هفیحص  . 24 ص 177 . هیقف ، تیالو   . 23 ص 88 89 .  ج 11 ، رون ، هفیحص   . 22 ص 161 . یمالسا ،) بالقنا  مهد : رتفد  ، ) ماما مالک  زا  هار 

28 ص 46 . ماما ، مالک  زا  هار  يوجتـسج  رد   . 27 ص 206 . ج 9 ، نامه ،  . 26 ص 269 270 . ج 19 ، نامه ،  . 25 ص 4 8 .  ج 3 ،  رون ،
هلجم هلاقم : عبانم  ص 279 . نامه ،  . 32 ص 72 . ج 7 ، نامه ،  . 31 نامه .  . 30 ص 227 . ج 5 ،  نامه ،  . 29 ص 169 . ج 7 ، رون ، هفیحص  .

؛ باهولادبع یتارف ، هرامش 16 ، یسایس ، مولع 

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  ياه  نامرآ 

نارکفتم هجوت  دروم  زابرید  زا  یعامتجا »  تارییغت   » ثحبم هچرگا  تراشا  هر )  ) ینیمخ ماـما  هاگدـید  زا  یمالـسا  بـالقنا  ياـه  ناـمرآ 
صوصخ نیا  رد  و  هدوب -  تنرآ ، هزوکرام و  سکراـم ، دـننامه  رخاـتم  دـیدج  نازادرپ  هیرظن  اـت  هتفرگ  نوطـالفا  وطـسرا و  زا  یفلتخم ،

مهم هدیدپ  نیا  يا  هزات  رظنم  زا  ات  دـبلط  یم  عوضوم  تیمها  تیـساسح و  لاح  نیا  اب  تسا -  هدـش  داهنـشیپ  اه  يروئت  زا  یعونتم  فیط 
هنیمز رد  هدـمآ ، لـمع  هب  تاـقیقحت  میظع  مجح  مغر  یلع  هک  دوـش  یم  هدـهاشم  لـیلد  نیمه  هب  دریگ .  رارق  يرگنزاـب  دروـم  یـسایس ،

قادـصم نیرت  مهم  تسا .  یلاخ  يدروم ، تاعلاطم  رد  اهنآ  ياج  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  ياـه  ینتفگ  مه  زونه  بـالقنا ، »  ییاسانـش  »
راداو ناش  یلبق  ياه  هتفای  رد  رظن  دـیدجت  هب  ار  هتـشر  نیا  مانب  نارکفتم  زا  يدادـعت  هک  تسا  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  عوقو  اـعدا  نیا 

درف هب  رصحنم  دوخ  عون  رد  یمالسا  بالقنا  هک  نیا  دوش و  یم  یـشان  ام  بالقنا  یبهذم  هغبـص  زا  يرگنزاب  نیا  ترورـض  تسا .  هدرک 
کی هئارا  هب  راتـشون  نیا  رد  ام  اذـل  دـهد ، صاصتخا  دوخ  هب  ار  يزیامتم  هاـگیاج  بـالقنا ، یـسانش  هنوگ  رد  اـت  تسا  مزـال  دـشاب و  یم 

یم کیکفت  رگیدـکی  زا  نویبالقنا ، ياه  نامرآ  ساسا  رب  اه  بالقنا  نآ  رد  هک  میرامگ  یم  تمه  اـه  بـالقنا  زا  دـیدج  يدـنب  میـسقت 
، یناسنا يداصتقا ، یخیرات ، یفسلف ، ياه  كالم  ساسا  رب  هک  ییاه  يدنب  میسقت  هباشم -  دراوم  رگید  رانک  رد  يدنب  میسقت  نیا  دنوش . 
هب هاگدید  نیا  زا  ناوت  یم  ار  اه  بالقنا  دشاب .  رثؤم  یمالسا  بالقنا  رتهب  هچره  یفرعم  رد  دناوت  یم  دنا  هتفریذپ  تروص  یقالخا و . . . 

تاواسم نآ  رد  هک  يا  هعماج  هقبط -  یب  هعماج  کی  هب  لین  اهنآ  هیلوا  یلاع و  نامرآ  هک  ییاه  بالقنا  تسخن : دومن : میـسقت  هتـسد  هس 
 . داد ياج  تمسق  نیا  رد  ناوت  یم  ار  یتسیسکرام  ياهروشک  رد  هداد  خر  یبالقنا  تالوحت  تسا .  دشاب -  هتـشاد  لماک  دومن  يداصتقا 
هک ار  هچنآ  ره  دنا و  هدیزگرب  دوخ  یلاعتم  نامرآ  ار  یـصخش  هافر  يدرف و  يدازآ  رب  ینتبم  هعماج  کی  سیـسات  هک  ییاه  بالقنا  مود :
رـس تشپ  ار  يدـنیآرف  نینچ  لاربیل  حالطـصا  هب  عماوج  دـنهن .  یم  يراـنک  هب  دـشاب  هتخیـسگ  راـسفا  يدازآ  نیا  اـب  لـباقت  رد  يوحن  هب 

 . دنیامن رداص  اهروشک  رگید  هب  ار  دوخ  یگنهرف  ياهالاک  هناتـسود ، ناسنا  ياهراعـش  بلاق  رد  دـنراد  یعـس  نونکا  مه  دـنا و  هتـشاذگ 
هداد رارق  دوخ  یلاع  نامرآ  ار  دنسپادخ  هعماج  کی  سیسات  دنا و  هدراذگ  یهلا »  ياه  ناسنا   » تیبرت رب  ار  لصا  هک  ییاه  بالقنا  موس :

ققحت يارب  رازبا  نیا  يریگراک  هب  یلصا  ضرغ  هکلب  تسین ، كالم  یمومع  شیاسآ  يویند و  شاعم  نیمات  طقف  اه  بالقنا  نیا  رد  دنا . 
هب دنناوتب  نآ  نورد  رد  دارفا  هک  دوش  داجیا  كاپ  حـلاص و  يا  هعماج  هک  نیا  نآ  دـشاب و  یم  هعماج  نورد  رد  رت  یلاعتم  تیعـضو  کی 

بالقنا  » رـضاح رـصع  رد  تسا و  هاگدـید  نیا  یلاـع  هنومن  ص )  ) لوسر ترـضح  گرزب  بـالقنا  دـنیآ .  لـیان  شیوخ  يونعم  لـماکت 
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هـس ای  ود  زا  یبیکرت  هک  ییاه  هنومن  هب  یبای  تسد  ناـکما  هچرگا  دـشاب .  یم  درف  هب  رـصحنم  دوخ  عون  رد  هک  میراد  ار  ناریا »  یمالـسا 
رتهب هچ  ره  كرد  يارب  دش .  هتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  نامه  لاقم -  نیا  رد  اهنآ -  نیرت  هدمع  اما  دراد ، دوجو  دنـشاب ، قوف  هاگدـید 
نیمه يارب  دراد و  ار  دوخ  صاخ  فیرعت  یمالـسا ، نامتفگ  رد  بالقنا  اـساسا  ( 1 تسا .  يرورض  ریز  بلاطم  رکذت  یـسانش  هنوگ  نیا 

رد نتـشگرب »   » و ندیدرگاو »   « ، » ندش ور  ریز و   » يانعم هب  بالقنا  میناد  یم  هک  هنوگ  نامه  تسا .  هدش  لعج  زین  يا  هژیو  ظفل  روظنم 
رایع مامت  ینوگژاو   » نآ یحالطـصا  يانعم  هک  دوش  یم  حرطم  یـسایس  هزوح  رد  لوبقم  عیاش و  حالطـصا  کی  ناونع  هب  مهدـفه  هدـس 

تفارظ و زا  نامز  یط  رد  موهفم  نیا  هچرگا  دـشاب .  یم  تنوشخ »  قیرط  زا  دـیدج  تلود  ای  مکاح و  ینیزگیاج  تلود و  ای  تموکح و 
اما ( 1  ) میا هجاوم  بالقنا  ياه  يروئت  زا  یعونتم  عیـسو و  فیط  اب  زورما  هک  يا  هنوگ  هب  تسا -  هدش  رادروخرب  يا  هزات  کیروئت  داعبا 

یمالـسا شنیب  رد  بالقنا  هلوقم  هک  ارچ  دـنزجاع .  یمالـسا  بالقنا  عماـج  نییبت  زا  اـهنیا  همه  هک  درک  فارتعا  دـیاب  یباـیزرا  ماـقم  رد 
يانعم هب  یمالـسا  نامتفگ  رد  هچرگا  بـالقنا »   » هملک تسا .  تواـفتم  اوتحم  ثیح  زا  هباـشم  فیراـعت  اـب  هک  دراد  صوصخ  هب  یفیرعت 

حالطـصا نیا  دراد .  تلالد  انعم  نیا  رب  يراکـشآ  حضاو و  روط  هب  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » حالطـصا یلو  هدـماین ، شا  یـسایس 
دعب تسخن : ( 2 : ) تسا یـساسا  هفلؤم  هس  ياراد  دوش و  یم  بالقنا  ات  هتفرگ  حالـصا  زا  یعاـمتجا  رییغت  روص  لاکـشا و  یماـمت  لـماش 

هب مادـقا  يارب  عورـشم  نامرآ  اهنت  ساسا  نیا  رب  ددرگ .  یم  زاب  رکنم » زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ   » یلاعتم هزیگنا  هب  هک  بـالقنا  یناـمرآ 
رگید دوش ، هدناتـس  بالقنا  زا  يونعم  دـعب  نیا  رگا  تسا و  يوبن »  ياه  شزرا  هریـس و  اب  بسانتم  هعماج  روما  ندرک  ناماس  هب   » بـالقنا

حالطـصا رد  هدـش و  یلجتم  رگمتـس  ماکح  اب  اه  یبالقنا  ضراعت  لکـش  هب  هک  بالقنا ، يداـم  دـعب  مود : ( 3  . ) تسین یمالـسا  بالقنا ،
هک نآ  حیـضوت  ددرگ .  یمرب  یبالقنا »  ياه  هدوت  یهاگآ   » هب هک  تسا  بالقنا  یتفرعم  دعب  موس : دوش .  یم  دای  تنوشخ  هب  نآ  زا  جیار 
هب تسد  دوخ  لـهج  اـی  بذاـک و  یهاـگآ  ياـضتقم  هب  رگا  درادرب و  ماـگ  هار  نیا  رد  یهاـگآ  اـب  دـیاب  رکنم  زا  یهاـن  فورعم و  هب  رمآ 

هنوگ نیا  ار  بالقنا »   » ناوت یم  دش ، هتفگ  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  ( 4  . ) درک دادملق  یمالسا »  بالقنا   » ار نآ  ناوت  یمن  رگید  دنزب ، یتکرح 
باـختنا و اـب  هتفاـی  روعـش  لوحتم و  هاـگآ ، یمدرم  طـسوت  هک  يرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » زا تسا  تراـبع  بـالقنا  درک : فیرعت 
، اه تخاس  رد  رییغت  يارب  صاخ  یلحارم  یط  رگمتـس ، همکاح  تایه  هاـشداپ و  اـی  ناطلـس  لـباقم  رد  یعمج  ناـمزمه و  روط  هب  راـیتخا ،

يدرف يربهر  تحت  تارکنم ، تافیرحت و  اه ، تعدب  هتاما  ادخ و  لوسر  ياه  تنس  يایحا  رتهب ، يریبعت  هب  طلـسم و  ياه  شزرا  اهداهن ،
ات اوتحم و  ثیح  زا  یمالـسا »  بالقنا   » هک دوش  یم  مولعم  بیترت  نیدب  ( 5 « . ) دریگ یم  تروص  زیمآ ، تنوشخ  یقیرط  هب  طیارش  دجاو 

هجو نیمه  رب  رظان  ددرگ  یم  حرط  بـالقنا »  یناـمرآ  دـعب   » ناونع تحت  هچنآ  تسا و  زیاـمتم  اـه  بـالقنا  رگید  زا  شور ، رد  يدودـح 
يروهمج سیسات  نارود  هکلب  دوش ، یمن  رـصحنم  ات 1357  یخیرات 1342  هدودحم  هب  راتشون  نیا  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ( 2 تسا . 

تاـعبت هک  ارچ  دـسر ، یمن  رظن  هب  حیحـص  تموکح  بـالقنا و  نارود  هب  ناریا  تـالوحت  کـیکفت  اذـل  دریگ ، یم  رب  رد  زین  ار  یمالـسا 
لوبق دروم  لوصا  شور و  فادها ، تایـضتقم ، هک  دوش  یم  رجنم  ههبـش  نیا  حرط  هب  قوف  کیکفت  هلمج  نآ  زا  دراد ; لابند  هب  ار  ییوس 

اه نامرآ  اه ، شزرا  تسا  دقتعم  دبات و  یمنرب  ار  لالدتـسا  نیا  یمالـسا  هشیدنا  هک  یلاح  رد  دنتوافتم ، بالقنا  هرود  اب  تموکح  نارود 
، رتهب ترابع  هب  دنراد و  ینورد  دنویپ  هلحرم  ود  نیا  ثیح  نیا  زا  دـنوش و  لابند  دـیاب  تلود  سیـسات  نارود  رد  یبالقنا  ياه  هتـساوخ  و 

ياه نامرآ  هعومجم  تسا  هدش  یعس  رـضاح  راتـشون  رد  رطاخ ، نیمه  هب  تسا .  یبالقنا  ياه  نامرآ  ینیع  ققحت  هلحرم  سیـسات  نارود 
بیـسآ  » اساسا ثحب  نیا  یلـصا  تیهام  ( 3 ددرگ .  هئارا  مدرم  نالوؤسم و  هب  یـشخب  یهاگآ  يارب  دـحاو ، يراـتخاس  بلاـق  رد  بـالقنا 

اهنآ ققحت  يارب  بالقنا  هک  ار  ییاه  نامرآ  مود ، دـنب  رد  روکذـم  لصا  لوبق  اب  دراد  یعـس  فلؤم  هک  ینعم  نیدـب  دـشاب ، یم  هناسانش » 
زا ار  تلم  ناشریطخ و  تلاسر  زا  ار  نـالوؤسم  هلیـسو  نیدـب  دـهد و  هئارا  هر )  ) ینیمخ ماـما  ناـبز  زا  فافـش  نشور و  روط  هب  هداد ، خر 

طرش یهاگآ ، هک  تسا  یهیدب  دزاس .  هاگآ  بالقنا -  رمتسم  دنور  رد  یفارحنا  هنوگره  زورب  زا  يریگولج  رب  ینبم  ناش -  عیفر  هاگیاج 
يوگلا اهنت  ناوت  یمن  ار  رـضاح  يدنب  میـسقت  هتبلا  دشاب .  رمثم  ناگمه  يارب  دناوت  یم  بلطم  نیا  رکذـت  تسا و  حـلاص  لمع  يارب  لوا 
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ثحب لمکم  ار  اهنآ  ناوت  یم  تروص  نآ  رد  هک  دوش  نیمات  زین  يرگید  ياهوگلا  هئارا  قیرط  زا  قوف  فده  اسب  هچ  درک ، حرطم  نکمم 
، دـیامن یم  افیا  يا  هدـمع  شقن  نآ  رد  يربهر »   » هک دوش  یم  مولعم  بالقنا  زا  اـم  فیرعت  هب  هجوت  اـب  ( 4 درک .  یسررب  حرط و  رـضاح 

نیا يارب  دـشاب .  دـمآراک  رثؤم و  بالقنا  ياه  نامرآ  نییبت  رد  دـناوتب  هک  تسا  هدـش  ذاختا  یـشور  رـضاح  قیقحت  شراگن  رد  نیارباـنب 
، هداد رارق  دوخ  يورارف  ار  هر )  ) ینیمخ ماما  نانخس  عومجم  یمالـسا ، »  بالقنا   » هب یبیکرت  یفیـصوت -  يدرکیور  ذاختا  نمـض  روظنم 
زا ار  بالقنا  لیـصا  ياه  ناـمرآ  تسخن : مینک : نیماـت  ار  یلک  ضرغ  ود  ناـشیا  ياـهراتفگ  زا  بساـنم  یبیکرت  هئارا  اـب  میا  هدومن  یعس 

هچره ینادابآ  يارب  ار  ناریا  تلم  یمالـسا و  يروهمج  ییارجا  ياه  تسایـس  ي  اهدـیاب » : » مود میوش .  رکذـتم  هر )  ) ینیمخ ماـما  ناـبز 
، یگنهرف هزوح  هس  رد  یمالسا  بالقنا  ياه  نامرآ  حرش  هب  یتآ  روطس  نمض  رد  اذل  میئامن .  صخـشم  یتآ ، ياه  ههد  رد  روشک  رتشیب 

هزوح نیرت  هدـمع  یتیبرت  یگنهرف -  ياه  نامرآ  یتیبرت  یگنهرف -  ياـه  ناـمرآ  فلا ) تخادرپ .  میهاوخ  یـسایس  يداـصتقا و  یتیبرت ،
هک اج  نآ  تسا ، مالـسا  یگنهرف  تفایهر  زا  رثاتم  الماک  یمالـسا  بالقنا  ثیح  نیا  زا  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  اه  یبالقنا  يرظن  تالمات 

شا یبالقنا  ياه  همانرب  سار  رد  ار  حـلاص »  ناسنا  تیبرت  ( » هر  ) ماما ساسا  نیمه  رب  دـیامن .  یم  یفرعم  زاس  ناـسنا  نید  ار  دوخ  مالـسا 
چیه یناوـیح و  چـیه  یناطیـش و  چـیه  عـماوج ، هب  تسا  رـضم  هدـش  تیبرت  ریغ  ناـسنا  هک  ردـق  نآ  : » دراد یم  راـهظا  احیرـص  هداد ، رارق 
دیفم ردق  نآ  يدوجوم  چیه  يا و  هکئالم  چیه  عماوج ، يارب  تسا  دیفم  هدش  تیبرت  ناسنا  هک  ردق  نآ  تسین و  رـضم  ردق  نآ  يدوجوم 
هغبـص رتشیب  هر )  ) ینیمخ ماما  یبالقنا  ياه  نامرآ  مینیب  یم  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  ( 6  « . ) تسا ناسنا  تیبرت  رب  ملاع  ساـسا  تسین . 
دیهـش یقتم  هتخیهرف و  ییاـه  ناـسنا  تیبرت  يدرف : دـعب   . 1 داد : رارق  یـسررب  دروـم  دـعب  ود  رد  ار  اـهنآ  ناوـت  یم  هک  دـبای  یم  یتـیبرت 

، دشاب یم  ناسنا  تایح  هیام  هدوب و  بالقنا  نیا  یعقاو  ناکرا  زا  تیونعم  دنا : هتـشاد  نایب  یمالـسا  بالقنا  زا  دـعب  نیا  نییبت  رد  يرهطم ،
شزرا بادآ و  هب  هک  تسا  طونم  ییاه  ناسنا  شرورپ  هب  دـنراد ، مات  دومن  یهلا  ياه  شزرا  نآ  رد  هک  یمالـسا  هعماج  کـی  ققحت  اذـل 

کـسمت یهلا  نامیا  هب  دارفا  نآ  رد  هک  تسا  یتموکح  ثیح  نیا  زا  ناحلاص »  تموکح   » رگید ریبعت  هب  ( 7  . ) دنشاب نیزم  یمالسا  ياه 
هنوگ هب  دنا  هتخاس  طلـسم  شیوخ  يدوجو  تکلمم  رب  ار  یهلا  ياه  شزرا  لماک  روط  هب  هتخاس و  دوخ  هشیپ  ار  یناسفن  بیذهت  هتـسج ،

رد هک  دـیامن  یم  هجوت  لـباق  ثیح  نیا  زا  قوف  بلطم  تسین .  يربـخ  هنوـگ  چـیه  تینم »   » شکرـس لوـغ  ینیبدوـخ و  زا  نآ  رد  هک  يا 
رد طلغ  هب  یـسایس و . . .  يداـصتقا ، لـئاسم  ـالومعم  دوش و  یم  هدرپس  یـشومارف  هب  اـه  ناـسنا  شرورپ  ریطخ  رما  یهلا  ریغ  ياـه  شنیب 
یم اتحارـص  هدراذـگ  دارفا  لوحت  رب  ار  هیلوا  لصا  هر )  ) ینیمخ ماما  هک  یلاح  رد  دـنریگ ، یم  رارق  یبالقنا  تاکرح  اه و  لـیلحت  نوناـک 

یهلا ناسنا  کی  دوشب . . .  ناسنا  دـسرب و  تیلعف  هب  تسا  ناسنا  بل  تسا و  هوقلاـب  هچنآ  هک  تسا . . .  هلیـسو  تاداـبع  ماـمت  : » دـنیامرف
نانچ و  تسین ، رـصحنم  دارفا  ینورد  تکلمم  هب  هر )  ) ماما رظن  هب  تیونعم  دنـسپادخ  هعماج  کی  داجیا  یعاـمتجا : دـعب   . 2 ( 8 « . ) دوشب
دزوب یعامتجا  يایاوز  مامت  رد  دیاب  تیونعم  میسن  نآ ، زا  رتارف  هکلب  دوش ، نومنهر  تمالس  لادتعا و  هب  ار  دارفا  ینورد  ياوق  هک  تسین 

گنهرف نمـض ، رد  دوش و  لابند  یمالـسا  هعماـج  نورد  رد  يداـهن  تروص  هب  یمالـسا  لوصا  غیلبت »   » اـت تسا  مزـال  روظنم  نیا  يارب  و 
تـسخن هر )  ) ینیمخ ماما  رطاخ  نیمه  هب  دوش .  مکاح  يراج و  یعامتجا  داحآ  هیلک  نایم  رد  یمالـسا »  یلاـعتم  ياـه  شزرا   » هب توعد 

رارق باطخ  دروم  کت -  کـت  ار -  یتیبرت  فلتخم  تاسـسؤم  سپـس  دـنیامن و  یم  نییبت  ار  ناـنآ  یهلا  هفیظو  هدومن ، مدرم  مومع  هب  ور 
: درک يدـنب  هتـسد  لیذ  لکـش  هب  ناوت  یم  ار  هر )  ) ینیمخ ماما  یتیبرت  ياه  ناـمرآ  یلک  روط  هب  دـنوش .  یم  روآداـی  ار  ناـشتلاسر  هداد 
هک نیا  يارب  مالسا  ربمغیپ  : » هعماج رب  اه  ناسنا  تشونرس  هب  تبسن  يزوسلد  هیحور  تیمکاح  تسخن : یناگمه .  ياه  نامرآ  لوا : هورگ 

روط نیا  دیاب  یناسنا  ره  و  داد . . .  یم  نیکـست  ار  وا  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  يروط  هب  دـندروخ ، یم  هصغ  دـندش  یمن  تیبرت  مدرم 
هعماج رد  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » ناینب ( 9  « . ) تیناسنا طخ  مالسا و  طخ  هب  دنیآ  یمن  هک  ییاهنآ  يارب  دشاب  فساتم  هک  دشاب 

اذل دنشاب ، انتعا  یب  نارگید  تشونرس  هب  تبسن  دنناوت  یمن  دارفا  یمالـسا  هعماج  رد  هک  نیا  تسا و  هدش  هدراذگ  قوف  لصا  رب  یمالـسا 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  حالطـصا  هب  دـنزیخ و  یم  اپ  هب  تلالـض  زا  اهنآ  تاجن  يارب  هنیک »   » ای و  عمط »   » هن و  يزوسلد »   » يور زا 
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هتـسد تیلوؤسم   » شریذـپ نآ  دوش و  یم  نومنهر  مود  لـصا  لوبق  هب  ار  یناـمرآ  هعماـج  هک  تسا  يا  هیحور  نینچ  دوـجو  دـنیامن .  یم 
تسا نیا  یکی  هر )  ) ماما مالک  رد  هجوت  بلاج  تاکن  زا  یعمج  هتسد  تیلوؤسم  نتشاد  مود : دشاب .  یم  هعماج  تیاده  لابق  رد  یعمج » 

درکراک و هب  هراشا  نمـض  هکلب  دنتـسناد ، یمن  مدرم  تیبرت  راد  هدـهع  لوؤسم و  ار  صاخ  داـهن  اـی  هسـسؤم  کـی  هاـگ  چـیه  ناـشیا  هک 
مه تسد  هب  تسد  هعماج  گنهرف  حالـصا  هار  رد  تسا  مزال  تلود  تلم و  هک  دـندش  یم  رکذـتم  اتیاهن  اهداهن ، نیا  زا  کی  ره  تلاسر 
هب یلو  ( 10  ) دنیامن یم  نازومآ  شناد  حیحـص  تیبرت  هب  فلکم  ار  سرادم  هچ  رگا  لاثم ، ناونع  هب  دـنیامن ; عفر  ار  اه  یتساک  دـنهدب و 
رد و  ( 11  ) دـنوش یم  روآدای  ار  ناش  یعرـش  تیلوؤس  هداد ، رارق  باطخ  دروم  زین  ار  اهنآ  ياه  هداوناخ  نیدـلاو و  هدرکن ، هدنـسب  نامه 

کی اذل  دننک ، ظفح  یعامتجا  يایالب  دـسافم و  زا  ار  لسن  نیا  دـیاب  هک ، دـیامن  یم  دزـشوگ  یعامتجا  ياهداهن  رگید  هب  اهنیا  همه  رانک 
 - یتیبرت تاسسؤم  هژیو  ياه  نامرآ  مود : هورگ  دنلوؤسم .  مدرم  یمامت  تشونرـس  لابق  رد  نآ  دارفا  هک  تسا  يا  هعماج  ینامرآ  هعماج 

دارفا ینورد  ساـسحا  هب  اـهنت  ار  اـه  ناـسنا  تیبرت  نوـچ  مه  يریطخ  رما  هک  دـندوب  نآ  زا  رت  ارگ  عـقاو  هر )  ) ینیمخ ماـما  هـتبلا  یگنهرف 
رد هچنآ  دنوش .  یم  رکذتم  ار  اهنآ  ياه  تیلاعف  هوحن  هدراذگ و  تشگنا  یتیبرت  تاسسؤم  کت  کت  يور  نیمه ، يارب  دنزاس .  لوکوم 

تیعـضو هدـنهد  ناشن  عومجم  رد  هک  تسا  تاسـسؤم  هیلک  رب  مکاح  یلک  لوصا  لب  یلمع ، ياـه  هویـش  هن  دـشاب ، یم  رظن  دـم  اـج  نیا 
نارازگراک ندوب  حلاص  لوا : لصا  دنراد : مات  دومن  لیذ  لوصا  نآ  رد  هک  یتیعضو  تسا ، یمالـسا  هعماج  رد  یتیبرت  تاسـسؤم  ینامرآ 

ماقم رد  هک  دنوش  عقاو  رمثم  دـنناوت  یم  هاگ  نآ  یتیبرت  ياهداهن  رگید  تاعوبطم و . . .  نویزیولت ، ویدار ، هاگـشناد ، هزوح ،  یتیبرت  روما 
هک ردـق  نآ   . » دـنیآ یم  باسح  هب  هر )  ) ماما ياه  نامرآ  نیرتدـنلب  هلمج  زا  حـلاص  ياـهداهن  دوجو  اذـل  دنـشاب ، حـلاص »   » دوخ تسخن 

مالـسا و ياملع  دنـشاب و  بذـهم  اهنیا  يود  ره  دـیاب  تسا .  هدـیدن  رگید  ياهاج  زا  تسا  هدـید  همدـص  هیـضیف  هاگـشناد و  زا  ام  روشک 
هژیو هب   ) دحاو یفده  هب  لین  يارب  تاسـسؤم  هیلک  نیب  یمومع  قفاوت  دوجو  مود : لصا  ( 12 « . ) دنشاب هتشاد  دنویپ  مه  اب  هاگشناد  دیتاسا 

ناشیا تسا و  هتفرگ  رارق  هر )  ) ماما دیکات  دروم  ارارک  سدقم  فده  نیا  هب  لین  يارب  یتیبرت  ياهداهن  ندوب  گنهامه  هاگشناد ) هزوح و 
بالط نویناحور و  اب  رتشیب  هچره  زیزع  دنمورب  ناناوج  نایهاگـشناد و  : » هک دنا  هداد  رکذت  ار  مهم  لصا  نیا  فلتخم  عقاوم  رد  بسانت  هب 

ای و  ( 13 « . ) دنـشابن لفاغ  رادغ  نمـشد  ياه  هئطوت  اه و  هشقن  زا  دنزاس و  رتراوتـسا  رت و  مکحم  ار  مهافت  یتسود و  دنویپ  یمالـسا  مولع 
نیا رد  اهنآ  دـض  رب  هک  یئوس  تاغیلبت  زا  دنـشاب .  هتـشاد  لباقتم  مارتحا  مه  اب  یهاگـشناد  یناحور و  مرتحم  تاقبط  تسا  مزال  : » هک نیا 

اهداهن هیلک  رد  صـصخت  دهعت و  عمج  موس : لصا  ( 14 « . ) دننک زارتحا  دنربب  رتشیب  هچره  هدافتـسا  هقرفت  زا  ات  هدش . . .  لاس  دـص  دـنچ 
ترضح اذل  دنرادروخرب ، مزال  دهعت  زا  نآ  یلاعتم  فادها  هب  تبسن  دنراد و  صـصخت  دوخ  راک  رد  هک  تسا  یناملعم  يارب  تیبرت  ماقم 

یمامت هک  دسرب  يزور  رگا  دنـشاب و  قوف  یگژیو  ياراد  هک  دوش  راذگاو  یناسک  هب  اهنت  بصنم  نیا  هک  دنراد  دیکا  شرافـس  هر )  ) ماما
هب روسیم  نکمم و  یهجوت  لباق  نازیم  هب  یمالـسا  هعماج  کی  هب  لوصو  تروص  نآ  رد  دنـشاب ، صـصختم  دهعتم و  یعامتجا  نالوؤسم 

کی هک  تسا  نیا  مهم  دـنک . . .  داجیا  ناسنا  دـیاب  هاگـشناد  وجـشناد ، ملعم و  هن  میهاوخ  یم  یهاگـشناد  ناسنا  ام  : » دیـسر دـهاوخ  رظن 
 « منکب تمدخ  تکلمم  نیا  يارب  دیاب  و  ما . . .  هدرک  لیصحت  تکلمم  نیا  هجدوب  اب  نم  هک  دمهفب  دیآ  یم  نوریب  هاگشناد  زا  هک  یسک 

ینیـصصختم میهاوخ  یم  ام  میفلاخم . . .  بناجا  يرکون  اب  میتسین ، فلاخم  ملع  اب  میتسین ، فلاخم  صـصخت  اب  ام  : » هک نیا  اـی  و  ( 15 . )
بزح روضح  : » صوصخ نیا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  رگید  ریبعت  ( 16 « . ) دنشاب ناشدوخ  تلم  يارب  هک  دنوشب  تیبر  هاگـشناد  رد 

 . دنتـسه تیولوا  رد  ناش  تیمها  هب  هجوت  اب  یتیبرت  ياهداهن  هک  دشاب  یم  بالقنا  ياه  هنحـص  یمامت  رد  نیدـتم  داوساب و  ي  اه » یهللا 
، نارهت دـنودالوف ، هللا  تزع  بـالقنا ، تنرآ ، اـناه  هب - : دـینک  هاـگن  ثحب  نیا  هچخیراـت  تـئارق  يارب  ( 1 اـه : تشوناـپ  دراد  همادا  ( 17)
، نارهت تیانع ، دیمح  تسایس ، وطسرا ،  . - 1348 راوز ، نارهت ، روپ ، قداص  لضفلاوبا  بالقنا ، رتیپ ، ترو ، لراـک   . - 1361 یمزراوخ ،

لیذ بتک  هب  ناوت  یم  دـنراد  ار  بالقنا  ثحب  هیلوا  ناینب  مکح  هک  هنیمز  نیا  رد  هدـش  ماجنا  ياـهراک  هلمج  زا  ( 2  . 1364 چ 4 ، ان ، یب 
، نارهت یمالسا ، يروهمج  نوماریپ  يرهطم ، یضترم   . - 1368 اردص ، نارهت ، یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  يرهطم ، یضترم  دومن - : هراشا 
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یمالسا و بالقنا  یناجنز ، دیمع  یلعسابع  ات - .  یب  يده ، نارهت ، یمالسا ، بالقنا  یبالقنا و  مالـسا  یتزع ، لضفلاوبا  ات - .  یب  اردص ،
ترضح هلمج  نیا  زا  ( 3 ات .  یب  ایسآ ، نارهت ، مالسا  یلماکت  بالقنا  یسراف ، نیدلا  لالج   . - 67 یسایس ، باتک  نارهت ، نآ ، ياه  هشیر 

لب ما ، هدومنن  مایق  نارگمتـس  نوچمه  یهاوخدوخ و  رـس  زا  هناـهاوخ و  دوخ  نم  اـنامه  : » دـندومرف هک  تسا  هدـش  طابنتـسا  ادهـشلادیس 
هک تسا  ینتفگ  ( 4 میامن . »  تکرح  ص )  ) لوسر ترضح  مدج ، هریس  ساسا  رب  هک  نیا  متسه و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناهاوخ 

بالقنا میرحت  هب  هک  ییاهقف  دنتسه  ننست  لها  نایم  رد  هک  يروط  هب  تسا ، رت  یبالقنا  هنیمز  نیا  رد  ننست  لها  هب  تبـسن  هعیـش  هاگدید 
ياملع ياواتف  هب  ناوت  یم  روظنم  نیدب  تسا .  هدرک  یفرعم  بجاو  لب  زیاج  اهنت  هن  ار  یهلا  ریغ  مکاح  هیلع  مایق  هعیش  اما  دنا ، هداد  مکح 

صوصخ نیا  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش  ( 5 دومن .  هعجارم  نامکاح  حطـس  رد  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » ناونع لـیذ  رد  هقرف  ود  ره 
لیلحت هب  مالـسا »  هاگدید  زا  بالقنا  يروئت   » ناونع تحت  هک  تسا  راشتنا  یـسررب و  تسد  رد  یمتاح  اضر  دمحم  ياقآ  ملق  هب  یقیقحت 

یمالسا گنهرف  رد  ار  یمالسا  بالقنا  لداعم  هژاو  فلؤم  تسا .  هتخادرپ  بالقنا »  یعرـش  زاوج  ، » نوماریپ ننـست  عیـشت و  لها  هاگدید 
، یمالسا يروهمج  نوماریپ  يرهطم ، یضترم  ك : ر .  ( 7 ص 103 .  ج 14 ، رون ، هفیحص  ( 6 دـناد .  یم  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما  »
(10 ص 215 .  ج 19 ، رون ، هفیحص  ( 9  . 74 ص 5 -  دمح ، هکرابم  هروس  ریسفت  ینیمخ ، ماما  ( 8 ص 60 و 172 و 174 .  اردص ، نارهت ،

نماد رد  نادـنزرف  رگا  تسا و  ساسح  رایـسب  ناناوجون  رد  ردـپ  نالاهنون و  رد  ردام  اصوصخ )  ) اه و هداوناخ  شقن  ( : » هر  ) ینیمخ ماـما 
ناسآزین ناملعم  راک  دنوش ، هداتـسرف  سرادـم  هب  هدـش و  تیبرت  حیحـص  شزومآ  اب  هتـسیاش و  روط  هب  دـهعتم  ناردـپ  تیامح  ناردام و 

ناسنا اـه ، تناـما  همه  ریغ  هک  تسا  يراد  تناـما  ملعم  ( : » هر  ) ینیمخ ماـما  ( 11 ( 161 ص 2 -  ج 15 ، رون ، هفیحـص  « . ) دوبدـهاوخرت
، رون هفیحص  « . ) دینادب رتشیب  میلعت  زا  ار  تیبرت  تیمها  دینک و  میلعت  ار )  ) تسامش تس  رد  هک  يا  هدع  نیا  دیاب  امـش  تسوا . . .  تناما 
گنهرف و ترازو  پاچ  هر ،)  ) ینیمخ ماما  ترـضح  همان  تیـصو  ( 13  . 3 ص 112 -  ج 14 ، رون ، هفیحـص  ( 12 ( 29 ص 30 -  ج 14 ،
(17  . 4 ص 232 -  ج 14 ، نامه ، ( 16  . 209 ص 211 -  ج 13 ، نامه ، ( 15 ص 20 .  ج 2 ، رون ، هفیحص  ( 14 ص 12 .  یمالسا ، داشرا 

یتافلخت رگم  دنورب ، نوریب  دـیابن  ناشرفن  کی  یتح  دـهعتم  ناناملـسم  نامزاس  نیا  رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  ( : » هر  ) ینیمخ ماما 
( . ص 30 ج 21 ، رون ، هفیحص  « . ) دنرادن نارگید  اب  یقرف  تسا و  يرگید  هلاسم  کی  نیا  هک  دننکب 

س)  ) ینیمخ ماما  مایق  و  ع )  ) نیسح ماما  مایق  زا  یقیبطت  یلیلحت 

عماوج هک  ماگنه  ره  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  رشب  یگدنز  خیرات  همدقم : س )  ) ینیمخ ماما  مایق  و  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  زا  یقیبطت  یلیلحت 
حالـصا تاجن و  مدرم و  تیادـه  تهج  رد  دـنوادخ  روتـسد  هب  ناحلـصم  ناربمایپ و  تسا ، هتفرگارف  یعاـمتجا  یگنهرف و  یناـماسبان  ار 

مه ددرگ و  حالـصا  يو  نامز  هعماج  مه  ات  دـش  لزان  ص )  ) دـمحم رب  یهلا  نید  نیرتلماک  ناونع  هب  مالـسا  دـنا . هدـیزرو  مامتها  هعماج 
رد ددرگ . هعماج  تاجن  تیاده و  بجوم  دشاب و  يو  زا  سپ  نامز  ره  رد  ارجا  لباق  رشب  داحآ  يارب  هک  دشاب  ییاهروتسد  لوصا  يواح 

ماما مایق  ساسا  تلع  هک  میهد  ناشن  یخیرات  یـسانش -  هعماج  هاگدـید  زا  یقیبطت  یـسررب  کی  رد  ات  تسا  نآ  رب  یعـس  رـضاح  هتـشون 
ققحت تهج  رد  و  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  زا  ماهلا  اـب  زین  هر )  ) ینیمخ ماـما  ماـیق  تسا و  ص )  ) ربماـیپ مالـسا  دـیدجت  موادـت و  ع )  ) نیـسح

یهلا میظع  بالقنا  اروشاع و  زا  يوترپ  ناریا  یمالسا  بالقنا  : " دنا هدومرف  زین  دوخ  هر )  ) ینیمخ ماما  تسا . هتسویپ  عوقو  هب  نآ  فادها 
رییغت حالصا و  هرابرد  مالسا  یلک  ياهروتسد  زا  تیانع  اب  اهمایق  نیا  يود  ره  هک  تسا  نیا  شهوژپ  نیا  رد  ام  یساسا  ضرف  " تسا . نآ 

نگیرپسا ساموت  هک  یشور  زا  ام  یسررب  نیا  رد  تسا . قیبطت  يوریپ و  لباق  اهنامز  همه  يارب  اهروتسد  نیا  دنا و  هتسویپ  عوقو  هب  هعماج 
 - یـسانش هعماـج  هاگدـید  زا  لوا  شخب  رد  نیارباـنب  مـیا و  هدرب  هرهب  تـسا  هدرک  داهنــشیپ  ( 1"  ) یـسایس ياـه  هیرظن  مهف   " باـتک رد 
هب مود  شخب  رد  دریگ و  یم  رارق  یـسررب  دروم  یهلا  گرزب  ربـهر  ود  زا  کـی  ره  ناـمز  رد  ار  یمالـسا  هعماـج  ياـه  بیـسآ  یخیراـت 

لوا شخب  تسا . هدـش  هراشا  دـننک  یم  داهنـشیپ  هعماج  حالـصا  اهبیـسآ و  نامرد  يارب  ربهر  ود  نیا  هک  ییاه  هویـش  حالـصا و  ياـههار 
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هعماج بولطم  عضو  زا  هک  يروصت  هب  هجوت  اب  یحلصم  ره  هر )  ) ینیمخ ماما  و  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  نامز  رد  یمالـسا  هعماج  ياهبیـسآ 
یم هراشا  هعماج  نآ  رد  یـصاخ  ضارما  صقاون و  هب  دـناد و  یم  دراو  یتالاکـشا  تاداریا و  شیوخ  ناـمز  هعماـج  دوجوم  عضو  رب  دراد 
یم هراشا  هر )  ) ینیمخ ماما  مایق  و  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  نامز  رد  یمالـسا  هعماج  هدـمع  تاداریا  اهبیـسآ و  هب  راـصتخا  هب  کـنیا  دـنک و 

یبهذم يداقتعا و  ياهبیسآ  - 1 تسا . هدش  هتفرگ  رظن  رد  ص )  ) ربمغیپ نامز  یمالسا  هعماج  هتـشون  نیا  رد  هعماج  بولطم  يوگلا  دوش .
ترضح تلحر  زا  دعب  یمالسا  هعماج  طوقـس  طاطحنا و  للع  نیرتمهم  هک  دهد  یم  ناشن  ینید  ياه  هشیدناو  يرکف  ياه  هلحن  یـسررب 

يا هلیبق  ياهـشیارگ  اهیـشیدناژک و  زورب  هب  هک  یلماوع  تسا . هدوب  یمالـسا  فراعم  طلغ  مهف  نید و  زا  تسرداـن  تشادرب  ص )  ) لوسر
يدرف فادها  تموکح و  هیجوت  هلیـسو  ار  نید  دنتفای  یم  تسد  تفالخ  رداصم  هب  هک  یناسک  ات  دروآ  مهارف  ار  یتابجوم  دیدرگ  یهتنم 
رودب مالـسا  بتکم  لیـصا  ياه  هشیدناو  دـیحوت  یعقاو  نایدانم  زا  ینالوط  تدـم  يارب  ار  یمالـسا  هعماج  دـنهد و  رارق  شیوخ  یموق  و 

هتشاذگ رانک  يرافغ  رذوبا  رسای و  رامع  یسراف ، ناملس  ع ،)  ) یلع نوچمه  يدارفا  هک  دیدرگ  رـسیم  یتقو  يرما  نینچ  ققحت  دنرادهگن .
رب مکح  دنتـشگ و  یمالـسا  هعماج  مظعا  یتفم  دـندرک و  یناملـسم  ياـعدا  هریرحوبا  يدوهی و  راـبحالا  بعک  دـننامه  يدارفا  و  دـندش .
ات دندرک  یعـس  هنوراو  ریـسافت  ثیداحا و  لعج  اب  دـنداد و  يرافغ  رذوبا  ص ،)  ) هللا لوسر  هوتـسن  هباحـص  نوچ  يدارفا  قیفـست  ریفکت و 

نوچ ینازودنارز  نابلط و  تصرف  يرابرد  ياملع  رب  هوالع  دـنیامن . شوشغم  ص )  ) ربمایپ هریـس  نید و  تقیقح  هب  تبـسن  ار  مدرم  ناهذا 
اب ناورهن  جراوخ  نوچ  ینابآم  سدـقم  دـندومن و  یم  رفک  هب  مهتم  ار  ع )  ) یلع شیوخ  يداصتقا  يدام و  عفانم  ظـفح  يارب  ریبز  هحلط و 

ناملـسم مدرم  زا  یمیظع  رـشق  نامز  نآ  رد  هک  تسا  بلطم  نیا  رگناشن  اهنیا  همه  دندیـشک و  یم  ریـشمش  ع )  ) یلع رب  ادخ  تایآ  لیوات 
هب ار  یمالسا  هعماج  رد  تیمکاح  هیما  ینب  یطیارش  نینچ  رد  دنا و  هدوب  وربور  لکشم  اب  یمالـسا  فراعم  مهف  نید و  تقیقح  كرد  رد 

ساـسحا هک  يا  هشیدـنا  . دـنزادرپ یم  هناـیارگربج  يریدـقت و  هشیدـنا  یعون  جـیورت  هب  دوخ  تموـکح  هیجوـت  يارب  دـنریگ و  یم  تسد 
رهاظ رد  تشاد  يا  هدـنبیرف  تروص  یهلا  هدارا  ادـخ و  مان  هب  دانتـسا  اب  نوچ  درک و  یم  بلـس  ناسنا  زا  ار  یعاـمتجا  تیلوئـسم  هنوگره 

یتحار هب  دندوب  هتفای  شرورپ  لعج  ثیداحا  يرابرد و  ياملع  تائاقلا  اب  هک  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  هناتـسآ  رد  دمآ و  یم  رظن  هب  حـیحص 
روما ماـمز  يوما  بزح  رگا  دـنامب و  یقاـب  تموکح  دنـسم  رب  وا  اـت  هتـساوخ  یمن  ادـخ  دروـخ  تسکـش  ع )  ) یلع رگا  هک  دـنتفریذپ  یم 

دوجوم و عضو  هیلع  رب  داـقتنا  ضارتـعا و  هنوـگره  نیارباـنب  تسا و  هدرک  اـطع  ناـنآ  هب  یتـبهوم  نینچ  ادـخ  دراد  تسد  رد  ار  نیملـسم 
رب ددرگ و  یم  هصـالخ  يداـبع  يدرف و  روما  رد  نید  ناـمز  نیا  رد  تسا . یهلا  تیـشم  تردـق و  رب  ضارتـعا  داـقتنا و  يوـما  تموـکح 
هب مدرم  قافتا  هب  بیرق  رثکا  نایم  رد  یبهذـم  هیحور  شنیب و  دوش و  یم  دـیکات  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  تاـعامج  هعمج و  رهاـظ  تروص 

توکـس و تابجوم  هکلب  دـیآ  یمن  باسح  هب  هعماج  یگدـنزاس  حالـصا و  يارب  یلماع  اهنت  هن  هک  تسا  هدـش  جـلف  مومـسم و  يا  هنوگ 
يداقتعا نینچ  دنادرگ . یم  یلوتـسم  برع  هریزج  هبـش  رـساترس  رب  ار  يا  هدننک  ریدـخت  توکـس  ربص و  دزاس و  یم  مهارف  زین  ار  میلـست 

دمحم هریـس  يایحا  و  ص )  ) ربمایپ تما  حالـصا  هب  دـنهاوخ  یم  هک  رما  نیا  رب  دـیکات  دوخ  مایق  اب  ماما  تسین و  ع )  ) نیـسح ماما  بولطم 
مه هر )  ) ینیمخ ماما  مایق  زا  لبق  دنراد . یم  اور  دوخ  نامز  هعماج  رد  جیار  ینید  هشیدـنارب  ار  ضارتعا  نیلوا  دـنزادرپب  ع )  ) یلع و  (ص )
هک تسا  يا  هنوگ  هب  جیار  ینید  ياهتـشادرب  تسا . يدج  ياهبیـسآ  راچد  یبهذـم  یهلا و  دـیاقع  هنیمز  رد  هعماج  هک  دوش  یم  هظحالم 

يدرف لامعا  تادابع و  زا  یخرب  هب  هک  تسا  يرما  طقف  درادـن و  يراک  هعماج  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس ، روما  زا  کـی  چـیه  هب  نید 
مدرم نایم  رد  لطاب  ياهتموکح  هلیـسو  هب  تسا و  هدوب  هعماج  رب  مکاح  تاقبط  بولطم  هراومه  نید  زا  یتشادرب  نینچ  ددرگ و  یم  متخ 

یسایس و روما  زا  نید  ییادج  هلئسم  برغ ، قرش و  هناگیب  عماوج  هب  هعماج  یگتسباو  هب  هجوت  اب  ناشیا  مایق  هناتـسآ  رد  تسا . هتفای  جاور 
هب يرتدیدج  هرهچ  روما  نارادمامز  تموکح و  يارب  یبرغ  عماوج  نتفرگ  رارق  وگلا  یگتخابدوخ و  هب  هجوت  اب  تفای و  تدـش  یعامتجا 

جوا هب  ریخا  هرود  رد  هلئسم  نیا  تسا و  هدوب  راچد  بیـسآ  نیا  هب  مالـسا  ردص  زا  یمالـسا  هعماج  هر )  ) ینیمخ ماما  رظن  هب  تفرگ . دوخ 
تسا و هدـش  يزیر  حرط  سابع  ینب  هیما و  ینب  نامز  زا  هک  تسا  هدوب  یناطیـش  هشقن  کی  نیا  : " دـیامرف یم  هچنانچ  تسا  هدیـسر  دوخ 
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، هدش زاب  یمالـسا  ياهتلود  هب  برغ  قرـش و  هار  هک  مه  اریخا  تسا و  هدرک  ار  رما  نیا  دییات  تسا ، هدمآ  هک  یتموکح  ره  مه  نآ  زا  دعب 
رد ناملسم  دیابن  تسادج و  مالسا  زا  تسایس  تسادخ و  هدنب و  نیب  یصخش  هلئسم  کی  مالـسا  هک  تفرگ  رارق  شدوخ  جوا  رد  رما  نیا 

هنوـگره هکنیا  لـیلد  هب  تسایـس  زا  نـید  ییادـج  هشیدـنا  جاور  ( 2" . ) دـنوشب تسایـس  دراو  نویناحور  دـیابن  دـنک و  تلاـخد  تساـیس 
يارب دارفا  زا  يرایـسب  تشاد و  يراگزاس  زین  یبلط  تحار  حـماست و  هیحور  اب  درک  یم  بلـس  دارفا  زا  ار  یعامتجا  يداقتعا و  تیلوئـسم 

یناطیـش ياه  هشقن  اذـل  دـندرک و  یم  زارتحا  ددرگ  یهتنم  دوجوم  عضو  رییغت  هب  هک  يا  هشیدـنا  هنوگره  زا  دوخ  یـصخش  عفاـنم  ظـفح 
یـسایس یعامتجا -  لامعا  رد  يرثوم  شقن  ینید  تاداقتعا  ات  دش  بجوم  رگید  يوس  زا  یبلط  تحار  حـماست و  وس و  کی  زا  تموکح 

یهاوخدوخ و : " دـیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ددرگ . تلفغ  یمالـسا  هعماـج  رد  ادـخ  يارب  ماـیق  زا  دنـشاب و  هتـشادن  مدرم 
رد نارگید  ذوفن  ریز  ار  یمالـسا  ياهروشک  هدرک و  هریچ  ام  رب  ار  نایناهج  همه  دـناسر و  هایـس  راـگزور  هب  ار  اـم  ادـخ  يارب  ماـیق  كرت 

طباوض اهرایعم و  یعامتجا  یـسایس و  رظن  زا  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  یمالـسا  هعماج  یعامتجا  یـسایس و  ياهبیـسآ  - 2 ( 3" . ) دروآ
تقایل هب  دوش و  یم  هداد  حیجرت  شیرق  ریغ  رب  شیرق  راصنا و  رب  رجاهم  دریگ و  یم  رارق  يداژن  یموق و  ياهشزرا  عاعشلا  تحت  یمالسا 

زا دـعب  هک  تسا  يا  هعماج  ثراو  کنیا  ع )  ) نیـسح ماما  دوش  یمن  یتیانع  یعامتجا  یـسایس و  بصانم  بحاـصت  رد  دارفا  یگتـسیاش  و 
ار دوخ  هک  تسا  هدش  طلسم  مدرم  لام  ناج و  رب  نانچنآ  هیما  ینب  تسا ، هتفرگ  جضن  نآ  رد  تیلهاج  نارود  ياهشزرا  زا  يرایسب  ربمایپ 

هعماج رد  ار  يردارب  يربارب و  هیحور  دنهد و  یم  حـیجرت  مجع  رب  ار  برع  دـننک . یم  دادـملق  دوخ  رکون  هدـنب و  ار  مدرم  بابرا و  اقآ و 
دنا هتـشاد  يا  هداس  یگدنز  وا  زا  لبق  يافلخ  هکنیا  مغر  یلع  هیواعم  دـنرب . یم  نیب  زا  ار  تریـصب  لها  نارکفنـشور و  دـنیامن ، یم  لیاز 

تثارو مکح  هب  هلیبق  خیـش  گرم  زا  دـعب  هک  تیلهاـج  نارود  زا  يوریپ  هب  تسا و  هدرک  داـجیا  تـالمجت  زا  رپ  یتنطلـس  تموکح  کـی 
ربمایپ هریس  فالخ  هب  دنادرگ و  یثوروم  هیما  ینب  نادناخ  يارب  ار  یمالسا  تیمکاح  ات  دریگ  یم  میمصت  تفرگ  یم  ار  وا  ياج  شدنزرف 
بیترت نیا  هب  دـنک و  بوصنم  دوخ  ینیـشناج  هب  تشادـن  یگتـسیاش  تقایل و  هنوگ  چـیه  هک  ار  دـیزی  شرـسپ  وا  زا  دـعب  يافلخ  و  (ص )

يوما هریت  هلخادم  هب  شیرق  زا  يرادمامز   " هک دوب  يداژن  یلهاج و  ياهشزرا  يایحا  یمالسا و  یعامتجا  یـسایس و  ياهرایعم  زا  یطخت 
نیرتاـپرید زا  یکی  هر )  ) ینیمخ ماـما  ( 4" . ) دـش هدیـشک  قلطم  دادبتـسا  هب  یثوروم  تنطلـس  یثوروم و  تنطلـس  هب  يوما  يرادـمامز  و 

کی هطلس  تحت  هعماج  هک  دنک  یم  زاغآ  ار  دوخ  مایق  ینامز  رد  دناد و  یم  قح " تموکح  لیکـشت  مدع   " ار یمالـسا  هعماج  ياهبیـسآ 
يارب یتـح  دسانـش و  یمن  ار  يرگید  راـیعم  چـیه  دوخ  یگداوناـخ  يدرف و  عفاـنم  زج  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یهاـشنهاش  دـساف  تموکح 

دنرادن یشقن  چیه  تموکح  نیا  رد  مدرم  دهد ، شرتسگ  ناملسم  مدرم  رس  رب  زین  ار  ناگناگیب  هطلس  تسا  رضاح  دوخ  تایناسفن  ياضرا 
زا کی  چیه  دنریگ و  یم  رارق  رازآ  کته و  دروم  زین  تریـصب  اب  رکفنـشور و  دارفا  ددرگ و  یم  لامیاپ  هعماج  نامورحم  قوقح  قح و  و 

رارق مکاح  هقبط  تایناسفن  تمدخ  رد  هعماج  روما  همه  تسین و  مکاح  هعماج  یعامتجا  یـسایس و  روما  رب  یمالـسا  ياهرایعم  طباوض و 
مایق : " دیامرف یم  ناخاضر  هبلغ  هرابرد  ور  نیا  زا  تسا و  یساسا  بیسآ  کی  لطاب  تموکح  هبلغ  هر )  ) ینیمخ ماما  رظن  رد  تسا . هتفرگ 

شوختـسد ار  اهنآ  لسن  ثرح و  هک  دـنک  یم  هریچ  ینویلیم  دـنچ  هورگ  کی  رب  ار  داوس  یب  یناردـنزام  رفن  کی  هک  تسا  صخـش  يارب 
رب هک  ییاه  هنازوم  لوصا و  هب  هجوت  اب  ربمایپ  یمالـسا  هعماج  رد  لاملا  تیب  تراـغ  يداـصتقا و  ياهبیـسآ  - 3 ( 5" . ) دـنک دوخ  تاوهش 

یعامتجا و تلادـع  دـنزادرپب و  تورث  رثاکت  رامثتـسا و  هب  دنتـسناوت  یمن  فارـشا  نادـنمتورث و  دـش  مکاح  يداـصتقا  ماـظن  تیکلاـم و 
یم ربمایپ  تلحر  زا  هک  لاس  هاجنپ  زا  سپ  ع )  ) نیـسح ماما  کنیا  اما  دمآ . یم  رامـش  هب  یمالـسا  هعماج  لوصا  نیرت  هدـمع  زا  يداصتقا 

هب هیما  ینب  هژیو  هب  تفـالخ  هاگتـسد  هب  ناگتـسباو  شیرق و  وـس  کـی  زا  نآ  رد  هک  تسا  هجاوـم  ربارباـن  ـالماک  هعماـج  کـی  اـب  درذـگ 
هاپـس نیب  هک  ییاهگنج  دـنرب . یم  رـس  هب  تیمورحم  رقف و  رد  هعماج  مدرم  داحآ  رثکا  رگید  يوس  زا  دـنا و  هتفای  تسد  نـالک  ياـهتورث 

تموکح بیـصن  ار  یناوارف  لاوما  مئاـنغ و  تسویپ  عوقو  هب  ربماـیپ  تلحر  زا  دـعب  لاـس  دـنچ  مور  ناریا و  گرزب  روطارپما  ود  مالـسا و 
هب زین  اهنیمز  دـش و  میـسقت  ناناملـسم  نیب  مالـسا  رد  تقبـس  ریظن  صاخ  یتازایتما  اه و  هبتر  تیاعر  اب  میانغ  نیا  اـما  تخاـس و  یمالـسا 
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هب تیلهاج  نارود  زا  هک  دـندوب  شیرق  هلیبق  زا  دـنتفای  یم  تسد  نـالک  ياـهتورث  هب  هک  هورگ  نیا  رثکا  دـمآرد . حـتاف  نازابرـس  کـلمت 
دوخ نیشیپ  یگدنز  هویش  دیدرگ  نانآ  بیصن  يرتشیب  تورث  لاوما و  یمالسا  ماظن  رد  هک  نیمه  دنتـشاد و  یهاگآ  تراجت  یناگرزاب و 

( مالسا رد  تقبس  ریظن   ) يونعم تیفارـشا  زا  یعون  بیترت  نیا  اب  دش  هدنز  اهنآ  رد  تورث  عمج  يزودنا و  لام  هیحور  دنتفرگ و  رـس  زا  ار 
باعل گنر و  اب  فارشا  نادنمتورث و  زا  يدیدج  هقبط  نآ  زا  سپ  يدام و  تیفارشا  داجیا  رتشیب و  لام  تورث و  بسک  يارب  دش  يرایعم 

رارق يدوبان  دیدهت و  ضرعم  رد  مالسا  يداصتقا  ياه  هنزاوم  یعامتجا و  تلادع  لصا  نآ  لابند  هب  هدمآ و  دوجو  هب  هعماج  رد  یمالـسا 
تحت دنروآ  تسد  هب  یمالـسا  تفالخ  هاگتـسد  رد  يرتشیب  تردـق  ذوفن و  دنتـسناوت  هک  یماگنه  هیما  ینب  هژیو  هب  شیرق و  ( 6 . ) تفرگ

زا مهرد  رازهدصشش  ریبز  مهرد و  رازه  تسیود  هحلط  دننامه  يدارفا  دنتخادرپ . لاملا  تیب  تراغ  لواپچ و  هب  هزیاج " هبه "و"   " ناونع
نایوما و نیب  دوب ، هدـمآ  دوجو  هب  یمالـسا  هعماـج  رد  دـنمتورث  ردـتقم و  يا  هقبط  کـنیا  دـندومن . تفاـیرد  یمالـسا  تفـالخ  هاگتـسد 

رگید يوـس  زا  دـندرب  یم  رـس  هب  تیمورحم  رقف و  رد  هک  مدرم  رثـکا  وـس و  کـی  زا  دـندوب  ناوارف  ياـهتورث  ياراد  هک  اـهنآ  ناگتـسباو 
يانب هیواعم  تخادرپ و  ذوفن  يذ  دارفا  دیرخ  عیمطت و  هب  يوما  بزح  هک  دوب  یـسایس  یلام و  هرطیـس  نیا  اب  تشگ و  ادـیپ  میظع  یفاکش 

هک دوب  یلماوع  نیرتمهم  زا  لاملا  تیب  تراغ  بحاـصت و  دیـشخب . میکحت  دوخ  تردـق  هب  درک و  داـجیا  ماـش  هقطنم  رد  ار  زبس " خاـک  "

ياـهیرباربان ضیعبت و  یتاـقبط و  ماـظن  داـجیا  درک . هدافتــسا  نآ  زا  ماـش " هاپــس   " زیهجت هـیهت و  مدرم و  لاـفغا  تـهج  رد  يوـما  بزح 
مدرم يارب  مالـسا  بتکم  يداصتقا  لوصا  اهرایعم و  شریذـپ  دوش و  لوحتم  زین  هعماج  یقالخا  یتدـیقع و  ماظن  ات  دـش  ببـس  یعامتجا ،

تموکح لباقم  رد  هک  دـندوب  یهورگ  نیلوا  دـندید  یم  شیوخ  عفن  هب  يدام  رظن  زا  ار  هعماج  یلعف  عضو  هک  نادـنمتورث  ددرگن . رـسیم 
ار اهنآ  عفانم  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  مالـسا  يداـصتقا  ماـظن  داـجیا  تلادـع و  هک  دـندید  نوچ  دـندز و  تسد  بوشآ  تفلاـخم و  هب  یلع 
اب مور  ناریا و  ناهاشداپ  دننامه  هیواعم  دنتخاس . مهارف  ار  ماما  تفالخ  تسکش  تامدقم  دنتسویپ و  هیما  ینب  هاگودرا  هب  دنک  یم  دیدهت 

هوشر دـیزی  ینیـشناج  يوما و  تنطلـس  رارمتـسا  يارب  لاملا  تیب  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  درک و  یم  تموکح  مدرم  رب  تالمجت  تافیرـشت و 
هلمج زا  تخادرپ . یم  نانآ  عیمطت  هب  داد و  یم  بیرف  تورث  لوپ و  اب  ار  هفوک  مدرم  زا  يداـیز  ياـههورگ  تخادرپ و  یم  ینـالک  ياـه 
بزح ناراداوه  هب  یناوارف  لام  دـنک  راداو  دـیزی  اب  تعیب  هب  ار  هفوک  مدرم  ات  تفاـی  تیروماـم  هیواـعم  فرط  زا  هبعـش " نب  ةریغم   " یتقو
يدهع تیالو  زا  يرادفرط  مالعا  اب  ات  داتسرف  هیواعم  دزن  دوخ  رسپ  یگدرکرس  هب  ار  هفوک  مدرم  زا  یهورگ  دیشخب و  رهـش  نیا  رد  يوما 
تردپ دیسرپ : ةریغم  رسپ  زا  هیواعم  دندیسر  تموکح  رابرد  هب  هورگ  نیا  نوچ  دنشخب  یمدرم  یتیعورشم  ار  نایوما  یتنطلس  تثارو  دیزی 

هک دوش  یم  نشور  تقیقح  نیا  هجیتـن  رد  ( 7 . ) مهرد رازه  یـس  هب  ار  کی  ره  داد : باوج  يو  تسا ؟ هدـیرخ  دـنچ  هب  ار  مدرم  نیا  نید 
هیحور جاور  هزادنا  هب  اهنآ  زا  کی  چیه  اما  دـنا  هتـشاد  شقن  هعماج  رد  یمالـسا  ياهرایعم  اهـشزرا و  طوقـس  رد  ددـعتم  لماوع  هچ  رگا 

ار مدرم  نیا  تیهام  شیوخ  سدقم  مایق  هناتـسآ  رد  ع )  ) نیـسح ماما  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدوبن  رثوم  يزودـنا  لام  هب  تبغر  یبلطایند و 
هدنب مدرم  نونایدلا " لقا  ءالبلاب  اوصحم  اذاف  مهـشئاعم  هب  تردام  هنوطوحی  مهنـسلا  قعل  نیدلا  ایندلادیبع و  سانلا   : " دنک یم  نایب  نینچ 

مک رایـسب  یعقاو  نارادنید  دنوش  شیامزآ  نوچ  دنهد و  ناماس  رـس و  ار  دوخ  یگدنز  نآ  اب  هک  دنهاوخ  یم  اجنآ  ات  ار  نید  دنتـسه  ایند 
دنمتورث هقبط  ناراد و  هیامرس  یشک  هرهب  یتاقبط و  هلـصاف  هر )  ) ینیمخ ماما  مایق  هناتـسآ  رد  هعماج  مهم  ياهبیـسآ  زا  یکی  دوب . دنهاوخ 

ات دـش  ببـس  یهاشنهاش  ماـظن  هلیـسو  هب  ناریا  رد  يراد  هیامرـس  ياـه  هتـسه  داـجیا  دـشاب . یم  فعـضتسم  مورحم و  تاـقبط  زا  هعماـج 
نالک ياهتورث  هب  روشک  یعیبط  عبانم  شورف  تفن و  لوپ  زا  هدافتـسا  اب  یتیلمدنچ  ياهتکرـش  هدـناشن  تسد  يدایا  رابرد و  هب  ناگتـسباو 
مدرم داحآ  رثکا  دودحم  هدع  نیا  لباقم  رد  دنزادرپب  هعماج  فیعض  راشقا  رامثتسا  اهتورث و  لواپچ  هب  هلیسو  نیا  هب  دننک و  ادیپ  یسرتسد 

یم هدوزفا  گرزب  ياهرهش  فارطا  ياه  هلوغیب  اه و  هغاز  دادعت  هب  زور  ره  دندرب و  یم  رس  هب  تنکـسم  رقف و  رد  اهاتـسور  اهرهـش و  رد 
یـسایس لامع  تسد  هب  نارگرامعتـسا  : " دـیامرف یم  هناگیب  ياهتلود  يوس  زا  يداصتقا  ماظن  لیلحت  هب  هراشا  اب  هر )  ) ینیمخ ماـما  تشگ .

ملاظ و دنا . هدش  میسقت  هتـسد  ود  هب  مدرم  نآ  رثا  رب  دنا و  هدرک  لیمحت  ار  يا  هناملاظ  يداصتقا  تاکن  دنا  هدش  طلـسم  مدرم  رب  هک  دوخ 
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زا ییاهتیلقا  رگید  فرط  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  گنهرف  تشادـهب و  زا  مورحم  هنـسرگ و  ناملـسم  نویلیم  اهدـص  فرط  کـی  رد  مولظم .
ماکح ملظ  زا  ار  دوخ  هک  دننک  یم  شـشوک  مورحم  هنـسرگ و  مدرم  دندرگ . هزره  شایع و  هک  یـسایس  تردق  بحاص  دـنمتورث و  دارفا 

عنام رباج  یتموکح  ياههاگتـسد  مکاح و  ياهتیلقا  نکل  دراد ، همادا  شـشوک  نیا  دـننک و  ادـیپ  يرتهب  یگدـنز  ات  دـنهد  تاجن  رگتراغ 
یمالسا بالقنا  خیرات  و  ( 8" . ) میشاب ملاظ  نمـشد  نیمولظم و  نابیتشپ  میهد . تاجن  ار  مورحم  مولظم و  مدرم  میراد  هفیظو  ام  تساهنآ .

یم جـنر  تدـش  هب  ارقف ) زا  اینغا  یـشک  هرهب  طلـست و   ) رگناریو بیـسآ  نیا  زا  هک  نیفعـضتسم  نیمورحم و  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب 
یگنهرف و ياهبیسآ  - 4 دنتفاتـش . یمالـسا  تضهن  کمک  هب  دنتفگ و  کیبل  هر )  ) ینیمخ ماما  يادـن  هب  هک  دـندوب  يراشقا  نیلوا  دـندرب 

لدـبم يردارب  هب  يزوت  هنیک  دـش و  وحم  هعماـج  زا  يا  هلیبق  يودـب و  گـنهرف  تسپ  ياهتلـصخ  ص )  ) ربماـیپ تاـیح  ناـمز  رد  یقـالخا 
ییـالاو هبترم  زا  نیملـسم  هعماـج  رد  دـندمآ  یم  رامـش  هب  تسپ  یتادوـجوم  هک  ناـنز  تفر و  نیب  زا  یقـالخا  ياهیرابودـنب  یب  تـشگ .

داسف و باـقرغ  رد  هک  بارعا  هژیو  هب  يرـشب و  هعماـج  هب  مالـسا  درک . یم  تاـهابم  شیوخ  رتخد  هب  ربماـیپ  صخـش  دـندش و  رادروخرب 
، ادخ هب  نامیا  هک  تخاس  يا  هعماج  تیلهاج  رصع  برع  زا  یلاعتم  ياهشزرا  اب  داد و  یناسنا  تیوه  تیصخش و  دندرب  یم  رس  هب  یهابت 
هک دوب  اهرایعم  نیمه  شرتسگ  اب  دمآ . یم  رامش  هب  نآ  ياهیگژیو  نیرتمهم  نارگید  هطلـس  زا  ناسنا  يدازآ  يربارب ، یعامتجا و  تلادع 

دحتم ار  برع  هدنکارپ  لیابق  فرط  کی  زا  دنک و  داجیا  لوحت  نانآ  یعامتجا  طیحم  رد  نینچمه  اهناسنا و  نورد  رد  تسناوت  یهلا  نید 
يرطف ینورد و  شـشک  هبذـج و  رگید  فرط  زا  دتـسیاب و  ناریا  مور و  روطارپما  ود  لباقم  رد  يزکرم  تموکح  کی  داـجیا  اـب  دزاـس و 

اب مرکا  لوسر  تلحر  زا  دـعب  اما  دـناوخارف . یقیقح  مالـسا  يوس  هب  هورگ  هورگ  ار  اهناسنا  کیدزنو  رود  قطانم  زا  دزیگنارب و  ار  اـهناسنا 
دـش و یلوتـسم  یمالـسا  هعماج  رب  یبلط  تحار  يزودـنا و  لام  ییوج و  يرترب  هیحور  اددـجم  یناسفن  ياهاوه  يودـب و  گـنهرف  زورب 

ماما مایق  دش و  یم  فذح  هعماج  زا  مالسا  یقالخا  لوصا  اهشزرا و  جیردت  هب  دنتفای  تیمکاح  برع  هریزج  هبـش  رب  هیما  ینب  هک  یماگنه 
قالخا تایحور و  دنتخادرپ و  یم  یهلا  ياهتمرح  کته  هب  يا  هظحالم  چیه  نودب  اراکشآ و  نایوما  هک  دش  یم  زاغآ  یتقو  ع )  ) نیـسح

يدرف زا  دناوتب  هکنیا  يارب  هیواعم  دنداد . یم  شرتسگ  مدرم  نیب  رد  ار  تلذ  قلمت و  هیحور  دـندرک و  یم  ایحا  ار  تیلهاج  نارود  بارعا 
دیزی دناوخ و  یم  دوخ  یبسن  ردارب  ار  وا  نیملـسم  راظنا  رد  دنک و  یم  اپرب  یـسلجم  دنک  هدافتـسا  دوخ  تیمکاح  رد  هیبا  نبدایز  دـننامه 
لوسر نادـنزرف  ـالبرک  رد  هک  یماـگنه  رد  دـهد و  یم  جاور  مدرم  نیب  رد  ار  روجف  قسف و  دزادرپ و  یم  يراـسگیم  هب  مدرم  روـضح  رد 
نایامن هنالهاج  يا  هرعن  رد  ار  دوخ  يا  هلیبق  يودب و  يزوت  هنیک  دناشک  یم  تراسا  هب  ار  توبن  نادناخ  دناسر و  یم  تداهـش  هب  ار  ادخ 
هنوگچ هک  دـندش  یم  هاگآ  دـندوب و  یم  دـنا  هدیـسر  لتق  هب  دـمحم  اب  گنج  رد  هیما ) ینب   ) نم هلیبق  زا  هک  نانآ  شاک  يا  هک  دزاس  یم 

چیه هک  دوب  يا  هنوگ  هب  زین  هر )  ) ینیمخ ماـما  ماـیق  هناتـسآ  رد  هعماـج  یگنهرف  یقـالخا و  طیارـش  متفرگ . مشاـه  ینب  زا  ار  اـهنآ  ماـقتنا 
یگنهرف و یگتخابدوخ  زا  یعون  هب  هجوت  اب  یهاشنهاش  هتـسباو  دـساف و  تموکح  تشادـن . مالـسا  یقالخا  لوصا  طـباوض و  اـب  بساـنت 
ار هعماج  درک و  یمن  هقیاضم  یـشالت  هنوگچیه  زا  هعماج  یگنهرف  یقالخا و  ياهـشزرا  بیرخت  رد  دوب  هدش  نآ  راچد  هک  یبآم  یگنرف 
هب نز  دندش  یم  هدناشک  داسف  زکارم  هب  دنتشگ و  یم  یهت  یمالسا  قالخا  زا  ناملـسم  ناناوج  ( 9 . ) دوب هتفرگارف  اهیگزره  بعل و  وهل و 
رد یتوافت  یب  يریذپ و  هطلس  تلذ و  هیحور  هعماج . رد  داسف  هعاشا  تراجت و  ياه  هنحص  نارگیزاب  يارب  دوب  يا  هبعلم  دیدج  يا  هنوگ 

ماما دـنوش . فلت  ام  ياـهناوج  دورب و  نیب  زا  یناـسنا  يورین  اـت  دـش  یم  مهارف  ییاـه  هنیمز  فلتخم  ءاـحنا  هب  دـش و  یم  تیوقت  ناـناوج 
، دـننک دـشر  دنتـشاذگن  دـندرک  بارخ  ار  ام  یناسنا  ياـهورین  اـهنیا  : " دـیامرف یم  دـناد و  یم  یـساسا  بیـسآ  کـی  ار  نیا  هر )  ) ینیمخ

حالـصا ياههار  مود  شخب  ( 10" . ) دـندرب نیب  زا  ار  یناسنا  ياهورین  اهنیا  تسا ، يونعم  ياهیبارخ  زا  رتناـسآ  شناربج  يداـم  ياـهیبارخ 
ماما مایق  و  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  نامز  رد  یمالـسا  هعماج  ياهبیـسآ  هب  لوا  شخب  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  و  ع )  ) نیـسح ماما  رظن  زا  هعماـج 

هب ندیـسر  يارب  هک  مینادـب  ات  میزادرپ  یم  یهلا  گرزب  ربهر  ود  نیا  رظن  زا  هعماـج  حالـصا  ياـههار  کـنیا  هدـش و  هراـشا  هر )  ) ینیمخ
. دنا هتفرگ  شیپ  رد  ار  ییاه  هویش  هچ  یمالـسا  هعماج  ياهبیـسآ  نامرد  يارب  دنا . هدرک  هئارا  ار  ییاهلح  هار  هچ  یمالـسا  بولطم  هعماج 
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حالص تسا و  يرشب  عماوج  رد  گنهرف  یلصا  ياه  همشچرس  زا  یکی  نید  نید  هب  تبسن  مدرم  شرگن  رییغت  ینید و  هشیدنا  حالـصا  - 1
نامز رد  مه  یمالسا  هعماج  هک  دش  هظحالم  لوا  شخب  رد  تسا . هتسباو  هعماج  نآ  رد  ینید  هشیدناداسف  حالـص و  هب  هعماج  ره  داسف  و 

هب تبسن  مدرم  شرگن  تسا و  هدش  بیسآ  راچد  ینید  ياه  هشیدناو  دیاقع  رظن  زا  تدش  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  رصع  رد  مه  و  ع )  ) نیسح
تفـالخ تموکح و  هیجوت  يارب  يا  هلیـسو  ناونع  هب  نید  زا  روـج  ماـکح  ینارحب  ياـه  هرود  نیا  رد  تسا و  یحطـس  شرگن  کـی  نید 

زا دنا و  هدرپس  ردق  اضق و  هب  ار  زیچ  همه  هک  یمدرم  ياه  هدوت  نوکـس  توکـس و  يارب  دنناد  یم  یلماع  ارنآ  دـننک و  یم  هدافتـسا  دوخ 
اهریسفت و رب  ات  دراد  نآ  مزع  دوخ  مایق  اب  يدمحم  مالـسا  رهظم  ناونع  هب  ع )  ) نیـسح ماما  دننک . یم  زیهرپ  یعامتجا  تیلوئـسم  هنوگره 

یم اذل  دزاس  نایامن  مدرم  يارب  ار  نیا  هدنهد  تهج  هدنزاس و  ایوپ ، هوجو  یقیقح  نید  ایحا  اب  دشک و  نالطب  طخ  نید  جیار  ياهتـشادرب 
نبا یلع  یبا  يدـج و  ةریـسب  ریـسا  رکنملا و  نـع  یهنا  فورعملاـب و  رما  نا  دـیرا  يدـج  ۀـما  یف  حالــصا  بـلطل  تـجرخ  اـنا  : " دـیامرف

حالصا نید و  حالصا  اب  رگم  تسین  نکمم  تما  حالـصا  تسا و  نید  یمالـسا  تما  ماجـسنا  یلـصا  لماع  هک  تسا  حضاورپ  " بلاطیبا .
حیحـص مهف  زا  دعب  تسا و  هتفرگ  دوخ  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناونع  هک  تسا  هتـسباو  تفرـشیپ  لرتنک و  زا  یماظن  هب  زین  نید 

ددـجم و تشگزاب  نیا  دـنک و  یم  ینید  ياهـشزرا  ياـیحا  ینیرفآزاـب و  هب  فظوم  یگدـنز  زا  هظحل  ره  رد  ار  ناـسنا  لـصا  نیا  نید  زا 
رما نیاربانب  دوش . یم  طونم  دـنک  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  يا  هعماج  هب  مه  تسا و  درف  دوخ  هجوتم  مه  ینید  طباوض  اهرایعم و  هب  ررکم 

رد هچنآ  هب  تبـسن  ات  دزاس  یم  يرارقیب  زا  یعون  راـچد  ار  وا  دـنیرفآ و  یم  یعاـمتجا  تیلوئـسم  ناـسنا  يارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  دـشابن . كرحت  یب  تواـفت و  یب  درذــگ  یم  هعماـج  رد  یگنهرف  یعاـمتجا و  یــسایس و  فـلتخم  روـما 

زا ار  هعماج  دریگب  همـشچرس  مالـسا  صلاخ  ياـهرایعم  ینعی  يولع  يوبن و  هریـس  زا  دـشاب و  نید  زا  حیحـص  مهف  رب  ینتبم  هک  یماـگنه 
مالـسا هراصع  دوخ  هک  ع )  ) نیـسح ماـما  ددرگ . یم  نآ  یگدـنزاس  یگدـنلاب و  هب  رجنم  دزاـس و  یم  جراـخ  ییاتـسیا  نوکـس و  تلاـح 

بیرف یعون  هکلب  تسین  نید  دنک  یم  هیجوت  نآ  هلیسو  هب  ار  دوخ  تموکح  هیما  ینب  هچنآ  هک  دهد  ناشن  ات  دنک  یم  مایق  تسا  يدمحم 
دوش و یمن  هصالخ  كرحت  نودـب  تاعامج  هعمج و  يدرف و  تاداـبع  رد  طـقف  نید  دوش و  یم  هضرع  نید  مسا  هب  هک  تسا  گـنرین  و 

یم رارق  یمالسا  تضهن  هحولرس  ار  ینید  ياه  هشیدنا  حالصا  هر )  ) ینیمخ ماما  تسین . راگزاس  یتموکح  نینچ  دوجو  اب  یقیقح  مالـسا 
همه یعامتجا و  نید  کی  ار  مالسا  دنک و  یم  درط  ار  نید  زا  جیار  ياهتـشادرب  اهرییغت و  تسایـس  زا  نید  ییادج  هلئـسم  حرط  اب  دهد و 
نید هب  تبـسن  مدرم  شرگن  ناشیا  ددرگ . یلجتم  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، فلتخم  ياه  هصرع  رد  دیاب  هک  دیامن  یم  یفرعم  هبناج 

ناهذا زا  ار  ماهبا  نیا  ات  میزاس  فرطرب  دنا  هدروآ  دوجو  هب  مالـسا  هب  تبـسن  هک  ار  یماهبا  میفظوم  ام  : " دـیامرف یم  دـناد و  یم  مهبم  ار 
یمالـسا هعماج  رد  ناهج  ینید  بالقنا  نیرتگرزب  هک  تسا  نید  زا  ماهبا  نیا  عفر  اب  ( 11" . ) میهدب ماجنا  میناوت  یمن  يراک  چیه  مییادزن 

دـیآ و یم  رد  كرحت  هب  ییاتـسیا  تلاح  زا  هعماج  ددرگ و  یم  ایحا  هعماـج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیآ و  یم  دوجو  هب  ناریا 
لطاب و تموکح  لباقم  رد  توکـس  روج  تموکح  اب  شزاس  یفن  - 2 دهد . یم  رارق  دوخ  ریثات  تحت  ار  ناهج  یعامتجا  یـسایس و  ماظن 
هب ددرگ و  یم  نید  دض  ياهـشزرا  اهرایعم و  رتشیب  هچره  تابث  ندـش و  هنیداهن  بجوم  هعماج  دوجوم  عضو  هب  تبـسن  ندوب  توافت  یب 

تسا نیا  ددرگ  یم  هظحالم  هر )  ) ینیمخ ماما  و  ع )  ) نیسح ماما  مایق  رد  هچنآ  دشخب . یم  یسایس  یعامتجا و  تیعورشم  رباج  ياهتردق 
هب لسوت  اب  هیما  ینب  هک  یماگنه  دنوش . یم  عورـش  روج  ماکح  شریذپ  مدع  دوجوم و  عضو  هب  نتفگ  هن "  " اب ادـتبا  زا  تضهن  ود  ره  هک 

دهد شرتسگ  یمالـسا  هعماج  رب  هیواعم  تیمکاح  اب  ار  دوخ  طلـست  هک  دومن  یم  یعـس  مدرم  لافغا  رامثتـسا و  هناتـسرپداژن و  ياهرایعم 
نم ۀـمالا  هذـه  یلع  مظعا  ۀـنتف  ملعا  ینا ال  : " دـندومرف نینچ  يو  هب  باطخ  يا  هماـن  رد  دـندومن و  ضارتعا  رما  نیا  هب  ع )  ) نیـسح ماـما 

شدـنزرف ینیـشناج  هیما و  ینب  نادـناخ  یثوروم  تفالخ  يارب  ماما  زا  هللا  لوسر  هریـس  فالخ  رب  هیواعم  هک  یماگنه  اـهیلع "و  کـتیالو 
رب دـهد و  نت  یتلذ  نینچ  هب  تسا  يدـمحم  مالـسا  هوسا  هک  یتیـصخش  تسا  لاحم  دـش و  وربور  ناشیا  تفلاخم  اب  تساوخ  تعی  دـیزی 
نآ لباقم  رد  دوش و  یمن  روج  تموکح  میلـست  مالـسا  بتکم  یلک  تاروتـسد  هب  هجوت  اب  ع )  ) نیـسح ماما  دهن . دییات  رهم  یبلقت  مالـسا 
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تیهام تضهن  نیا  اجنیا  ات  : " دـیوگ یم  ع )  ) نیـسح ماـما  ماـیق  هجو  نیا  هراـبرد  يرهطم  دیهـش  داتـسا  دـهد . یم  ناـشن  دوخ  زا  شنکاو 
تیهام تسا ، اوقت  تیهاـم  شتیهاـم  رگید  ریبعت  هب  دراد و  عورـشمان  ياـضاقت  کـی  لـباقم  رد  یفنم  لـمعلا  سکع  مهنآ  یلمعلا  سکع 

خنـس زا  تساوقت  خنـس  زا  تضهن  هکنیا  روظنم  تسا . نتفگ  هن "  " عورـشمان ياضاقت  لباقم  رد  تسا  هلاال  ینعی  هللاالا ; هلاال  لوا  تمـسق 
، ماقم تروص  هب  توهـش ، تروص  هب  فلتخم  ياهلکـش  هب  هک  ییاهاضاقت  اب  دوش  یم  هجاوم  شدوخ  هعماج  رد  یناسنا  ره  هک  تسا  نیا 

ماما هب  ادـتقا  اب  زین  هر )  ) ینیمخ ماما  ( 12" . ) هن دـیوگب  اهنآ  همه  لـباقم  رد  دـیاب  دوش و  یم  وا  زا  باـعرا  تروص  هب  سرت و  تروص  هب 
تیعورـشم دوخ  يریذپان  شزاس  یگداتـسیا و  اب  دندرک و  لمحت  ار  اهتبیـصم  همه  رباج  تموکح  لباقم  رد  دـندرک و  نینچ  ع )  ) نیـسح

مک مدرم  رـس  زا  ار  نآ  روج  هشیمه  يارب  دـندرب و  لاوئـس  ریز  ناریا  خـیرات  رد  راب  نیلوا  يارب  ار  یهاـشنهاش  ماـظن  یـسایس  یعاـمتجا و 
: دنیامرف یم  ناشیا  دوخ  تشگ و  یلجتم  هرابود  هر )  ) ینیمخ ماما  دوجو  رد  هک  دوب  ع )  ) نیـسح ماما  هار  يزیتس  ملظ  یگدازآ و  دندرک .

نیملسم ماما  ( "13" .. ) درک دیاب  هچ  رئاج  تموکح  لباقم  رد  متس ، لباقم  رد  ملظ ، لباقم  رد  هک  تخومآ  همه  هب  ادهشلادیس  ترـضح  "

هب دشاب  گنهامهان  امش  ياوق  هچرگا  وا  لباقم  رد  دننک  یم  هنارئاج  تموکح  نیملسم  هب  نامز  نارگمتس  هک  یلاح  رد  هک  تخومآ  ام  هب 
مدرم شقن  هب  نداد  تیمها  - 3 ( 14" . ) دییامن راثن  نوخ  دینک و  يراکادف  دیدید  رطخ  رد  ار  مالسا  نایک  رگا  دینک . راکنتسا  دیزیخ و  اپ 

. دـنهد یم  رارق  دوخ  ریثات  تحت  ار  مدرم  ءارآ  راکفا و  دـننز و  یم  مهرب  ار  یعامتجا  ماظن  تابث  الومعم  یحالـصا  یبـالقنا و  ياهتـضهن 
ياهتوافت هب  هجوت  اب  یلو  دـنا  هداد  تیمها  یمالـسا  مایق  رد  اهنآ  تکراشم  مدرم و  شقن  هب  ود  ره  هر )  ) ینیمخ ماـما  و  ع )  ) نیـسح ماـما 

قیبطت هسیاقم و  لباق  رگیدکی  اب  تضهن  ود  زا  لابقتسا  تکراشم و  دراد  دوجو  مایق  ود  نیب  یعامتجا  طیارش  ینامز و  رظن  زا  هک  یـساسا 
زا یتقو  هفوک  مدرم  دوب و  مکاح  هعماج  رب  صاخ  طیارـش  دندرک  عورـش  ار  تضهن  ع )  ) نیـسح ماما  هک  يرجه  تصـش  لاس  رد  دنتـسین .
هک یطیارش  همه  اب  مدرم  لابقتـسا  نیا  هب  مه  ع )  ) نیـسح ماما  دندرک . توعد  ناوارف  ياه  همان  هلیـسوب  هب  ناشیا  زا  دنتفای  عالطا  ماما  مایق 

کی دوخ  هفوک  مدرم  توعد  دنتـسه . لئاق  تیمها  شزرا و  مدرم  تکراشم  يارب  هک  دـنهد  ناشن  ات  دـنداد  خـساپ  دوب  مکاـح  هعماـج  رب 
نآ فرط  هب  تجح  مامتا  يارب  ماما  تسا و  هتشاد  ریثات  مایق  تایه  لکـش و  رد  تسا و  هدش  یـشان  ماما  مایق  زا  هک  تسا  یعامتجا  هدیدپ 

هعماج زا  توافتم  يا  هعماج  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  دـشاب . هتفگ  خـساپ  دـندیبلط  يرای  هب  ار  ناشیا  هک  مدرم  يادـن  هب  ات  درک  تکرح  رهش 
ار هعماج  حالصا  یساسا  طرش  دنراد و  يا  هژیو  شقن  هر )  ) ینیمخ ماما  مایق  رد  مدرم  دندومن و  زاغآ  ار  دوخ  مایق  ع )  ) نیـسح ماما  نامز 

یم هک  اجنآ  ات  دـننک  یم  تیلاعف  مایق  رد  مدرم  نداد  تکراشم  ندومن و  هاـگآ  يارب  ینـالوط  هرود  کـی  رد  دـنناد و  یم  مدرم  یهاـگآ 
ام زا  هک  يراک  نیرتگرزب  تخاس . میهاوخ  هجاوم  تسکـش  اب  ار  وا  اـمتح  میزاـس ... هاـگآ  رادـیب و  ار  مدرم  میناوتب ... اـم  رگا   : " دـنیامرف

ریذپان لاوز  هک  دوب  میهاوخ  یمیظع  يورین  هچ  ياراد  هک  دـید  دـیهاوخ  تقو  نآ  تسا . مدرم  ندرک  هجوتم  ندرک و  رادـیب  تس  هتخاس 
جوم کی  دیاب  هعماج  حالـصا  يارب  هک  دنا  هدومرف  دیکات  اهراب  ناشیا  ( 15" . ) میراد شیپ  رد  یکانرطخ  راوشد  هار  لاـح  نیع  رد  تسا .

حالصا و رد  اهتموکح  شقن  یمالسا  تموکح  لیکشت  - 4 ( 16 . ) دیآ دیدپ  یعامتجا  نایرج  کی  ات  میروایب  دوجو  هب  يرکف  یتاغیلبت و 
لیکـشت نودـب  نآ  یگنهرف  يداـصتقا و  یعاـمتجا ، لوـصا  يارجا  تسا و  یعماـج  نید  مالـسا  تسین . هدیـشوپ  یـسک  رب  عـماوج  داـسف 
تموکح داجیا  مایق  نیا  ماجنا  زا  نیـسح  ماـما  هزیگنا  نیرتمهم  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  یمالـسا  ياـملع  زا  یخرب  تسین . نکمم  تموکح 

، هیلع هللا  مالـس  بحاص  ترـضح  یگدنز  ادهـشلادیس ، یگدنز  : " دـنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ( 17 . ) تسا هدوب  یمالـسا 
ار لدع  تموکح  روج ، تموکح  لباقم  رد  هک  تسا  هدوب  انعم  نیا  ناش  همه  الاح  ات  مدآ  زا  لوا ، زا  ءایبنا  همه  ملاع ، ءایبنا  همه  یگدـنز 

یم یمالسا  هعماج  ياهبیسآ  نیرتراد  هشیر  نیرتمهم و  زا  ار  قح " تموکح  لیکشت  مدع   " هک ناشیا  ( 18" . ) دننک تسرد  دنتساوخ  یم 
شنییعت هب  رما  یلاعتو  كرابت  يادخ  هک  ار  یمکاح  دهاوخ ، یم  مالـسا  هک  یتموکح  هک  دندوب  هتـشاذگ  رگا  : " دـنراد یم  راهظا  دـنناد 

یم مدرم  تقو  نآ  دشاب  یمالـسا  تموکح  دیایب  شیپ  تالیکـشت  نآ  هک  دندوب  هتـشاذگ  رگا  هدومرف ; نییعت  مرکا  لوسر  تسا ، هدومرف 
هدوت : " هک تسا  نیا  ناشیا  رظن  زا  هعماج  حیحصت  هار  نیرتهب  اذل  و  ( 19" . ) تسیچ یمالسا  تموکح  ینعم  تسیچ و  مالسا  هک  دندیمهف 
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حیرـصت نییبت و  - 5 ( 20" . ) دنهد لیکـشت  یمالـسا  تموکح  دـننک و  مایق  هدـش ، لکـشتم  یمالـسا  رادـنید  سانـش و  هفیظو  هاگآ  ياه 
هعماج نآ  ياضعا  نیب  كرتشم  تاساسحا  اهراجنه و  اهشزرا ، هطساو  هب  يرشب  عماوج  زا  کی  ره  رد  یعامتجا  ماظن  یمالـسا  ياهـشزرا 

زورب و تروص  رد  هک  تسا  ییاهراجنه  اهـشزرا و  يواـح  مالـسا  دزاـس . یم  زیاـمتم  رگیدـکی  زا  ار  فلتخم  عماوج  دـبای و  یم  ماجـسنا 
يا هژیو  ياه  هویـش  صاخ و  یناعم  اهنآ  یعامتجا  يدرف و  لامعا  زا  کی  ره  دـندرگ و  یم  لوحتم  نورد  زا  هعماج  ياضعا  اـهنآ  هعاـشا 

دنتخادرپ اهنآ  يایحا  هب  لمع  داقتعا و  رد  دوب  ییاهشزرا  نینچ  رهظم  ناشدوجو  هک  ع )  ) نیـسح ماما  و  هر )  ) ینیمخ ماما  دنیامن . یم  ادیپ 
دنراد و یهلا  اشنم  اهراجنه  اهشزرا و  نیا  تخاس . یمئاد  ییایوپ  يرارقیب و  راچد  ار  ناشدوجو  هک  دنتخیگنارب  اهناسنا  لد  رد  یقایتشا  و 

مایق تسا . توافتم  ددرگ  یم  هدـهاشم  عماوج  ریاس  رد  هچنآ  اب  تسین و  یـصاخ  ناکم  نامز و  چـیه  عبات  اهنآ  ینیرفآ  كرحت  ییاـیوپ و 
ییایوپ و یتضهن ، نینچ  اب  ربمایپ  دـنزرف  دوب و  یلاـعتم  ياهـشزرا  نیا  هاگـشیامن  هاـگنالوج و  يرجه  تصـش  لاـس  رد  ع )  ) نیـسح ماـما 

نیا تسناوت  ع )  ) نیـسح ماما  هب  يادـتقا  اب  زین  هر )  ) ینیمخ ماـما  درک . تبث  خـیرات  هشیمه  يارب  ار  دـمحم  ترـضح  نید  ینیرفآ  كرحت 
ود نیا  هک  كرتشم  ياهـشزرا  زا  ییاه  هنومن  دزادرپب . یمالـسا  هعماج  رد  اهـشزرا  نیا  يایحا  هب  اددجم  دناسر و  رمث  هب  ار  میظع  تضهن 
هیآ بسح  رب  هک  هزرابم  هدـهاجم و  حور  يایحا  هللا و  لیبس  یف  داهج  هب  ناـمیا  - 1 زا : دنترابع  دیشخب  تحارـص  اهنآ  هب  سدقم  تضهن 

ادــخ هار  رد  داـهج  يارب  ار  یقلخ  تـفرگ و  رارق  هر )  ) ینیمخ ماـما  ماـیق  هحولرــس  اوـموقت هللا " نا  ةدــحاوب  مـکظعا  اـمنا  لــق   " هـفیرش
اـتاوما "3- هللا  لـیبس  یف  اولتق  نیذـلا  نبـسحتالو  . " یلمع ناـفرع  لـحارم  نیرترب  و  ( 21  ) یبلط تداهـش  هیحور  ياـیحا  - 2 تخیگنارب .
ۀـلذلاانم "5- تاـهیه  . " يریذـپان تلذ  یگدازآ و  هیحور  ياـیحا  ترماامک "4 - مقتـساف  . " هزرابم رد  راکتـشپ  يرادـیاپ و  تمواـقم و 

الا نیملاظلا  عم  ةایحلا  ةداعسلا و  الا  توملا  يراال  ینا  . " يرگ هیجوت  یبلط و  تحار  یشیدنا و  تحلصم  زا  زیهرپ  تماهـش و  تعاجش و 
، زامن يدابع  روما  ریاس  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  - 7 درم . نز و  قوقح  يواست  يربارب و  يردارب و  هیحور  يایحا  امرب "6 -

گنهرف همجرت  یسایس " تایرظن  مهف   " ساموت نگیرپسا ، - 1 اه : تشون  یپ  راثیا و ... تورم ، یقالخا ، ياه  هبنج  يایحا  - 8 اعد . هزور ،
، هروس یتاراشتنا  هسـسوم  هعماج ، رییغت  هرابرد  هر )  ) ینیمخ ماما  هشیدنا  ، اضرمالغ یعروا ، لوا 1365 2 - پاچ  هاگآ ، تاراشتنا  ییاجر ،
، یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  رون ، هفیحـص  هر ،)  ) ینیمخ ماما  هحفص 232 3 - مهدزناش ، دلج  رون  هفیحـص  زا  لقن  هب  ، 1373 نارهت ،
-5 1367 مهدزاود ، پاچ  نارهت ، یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  ع ،)  ) ینیسح مایق  رفعج ، دیس  يدیهش ، ص 165 4 - لوا ، دلج  لوا ، پاچ 

ینیمخ ماما  - 8 نیشیپ . 46 و ص 85 7 - ص 52 - نامه ، رفعج ، دیس  يدیهـش ، - 6 3 لوا ص 4 - دلج  رون ، هفیحـص  هر ،)  ) ینیمخ ماما 
33 نامه ص 46 - رفعج ، دیس  يدیهـش ، - 9 ص 42 و 43 . فجن ،) هخـسن  تسفا   ) 1360 نارهت ، ریبکریما  تاراشتنا  هیقف ، تیـالو  هر ،) )

هسامح  " یضترم يرهطم ، ص 177 12 - هیقف ، تیالو  هر ،)  ) ینیمخ ماما  ص 23 11 - متفه ، دلج  رون ، هفیحـص  هر ،)  ) ینیمخ ماما  - 10
هـسسوم هر ،)  ) ینیمخ ماما  مایپ  مالک و  رد  اروشاع  مایق  هر ،)  ) ینیمخ ماما  - 13 186 - 189 ، 1363 لوا ، دلج  اردص ، تاراشتنا  ینیـسح "

، ماما مالک  زا  هار  يوجتـسج  رد  هر ،)  ) ینیمخ ماما  نیشیپ 15 - ص 55 14 - ، 1373 راهب لوا ، پاچ  هر ،)  ) ینیمخ ماما  راثآ  رـشن  میظنت و 
باتک هب  دـینک  هعجارم  رتشیب  عـالطا  يارب  ص 173 17 - هیقف ، تیـالو  هر ،)  ) ینیمخ ماـما  ص 46 16 - مهد ، رتفد  ریبـکریما ، تاراـشتنا 

هدنراگن یتعیرش ، یقت  دمحم  داتسا  موحرم  هتشون  درک " ؟ مایق  نیسح  ارچ   " باتک يدابآ و  فجن  یحلاص  ياقآ  هتشون  دیواج " دیهش  "

رد هک  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  زا  یلیلحت  هلاقم  هب  دیناوت  یم  نآ  زا  عالطا  يارب  هک  تسا  هتـشاد  دراو  هیرظن  نیا  رب  ار  یتالمات  رـضاح  هلاقم 
مایق هر ،)  ) ینیمخ ماما  - 18 دییامرف . هعجارم  تسا  هدیسر  پاچ  هب  یمالس " دیحو   " مان هب  یـسمش  هام 1370  دادرم  رد  مالس "  " همانزور

زا یخرب  - 21 173 هیقف ، تیـالو  هر ،)  ) ینیمخ ماـما  ص 167 20 - لوا ، دـلج  روـن ، هفیحـص  هر ،)  ) ینیمخ ماـما  ص 38 19 - اروشاـع ،
تایاور هب  دانتـسا  اب  دـننک و  یم  هئارا  نیـسح  ماما  مایق  نامز  رد  یمالـسا  هعماج  لاوحا  عاـضوا و  زا  هک  یلیلحت  هب  هجوت  اـب  نارظنبحاـص 
یتعیرش رتکد  موحرم  دننامه  دنراد ، مه  هب  تبسن  هک  یفلتخم  ياههاگدید  اب  ار  نآ  لاثما  الیتق "و  كاری  نا  ءاش  هللا  نا   " نامه يددعتم 

ار نیسح  ماما  مایق  یلصا  فده  ای  هزیگنا و  " هاگآ دیهـش   " باتک رد  یناگیاپلگ  یفاص  هللا  فطل  ياقآ  مدآ "و  ثراو  نیـسح   " باتک رد 
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هتخادرپ دـش  هراشا  نآ  هب  هرامـش 17  یقرواپ  رد  هک  يا  هلاقم  رد  هتکن  نیا  لیلحت  لمات و  هب  هدنراگن  دـنا ، هتـسناد  ترـضح  نآ  تداهش 
. تسا

یمالسا بالقنا  رد  ینید  شیارگ  يروحم و  ادخ 

هدارا اب  درف  . مینک یم  هجوت  هعماج  رد  درف  شقن  هب  ام  بالقنا  للع  زا  لیلحت  کی  رد  یمالـسا  بـالقنا  رد  ینید  شیارگ  يروحم و  ادـخ 
یعیبط و ياهربج  اب  دارفا  هدارا  یقالت  زا  یـشان  اهنآ  ياوتحم  يرـشب و  عماوج  خیرات و  تهج  . تسا هعماج  ینوگرگد  لوحت و  ءاشنم  شا 

روما دشاب . یم  لاعتم  رداق  يادخ  بالقنا ، هلمج  زا  يرثا  ره  للعلا  تلع  هک  میدـقتعم  ام  رتقیمع  لیلحت  کی  رد  .و  تسا یعامتجا  نیناوق 
، وا مه  تسادخ و  نآ  زا  ناسنا  ناهج و  رب  قلطم  تیمکاح   » دـنا هدـش  یلجتم  نینچ  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  لصا 56  رد  قوف 

هلمج زا   ) دنوادخ هدارا  تساوخ و  اب  رـشب  هدارا  یلوط  طابترا  یگنوگچ  تسا »... هتخاس  مکاح  شیوخ  یعامتجا  تشونرـس  رب  ار  ناسنا 
ریطخ و يرما  بالقنا  نیا  ندوب  یهلا  يداو  رد  ندز  ملق  تسا . هدـش  ثحب  الـصفم  یمالک  یفـسلف و  بتک  رد  رایتخا )» ربج و   » ناونع اـب 

یم نینچ  دوخ  همان  تیصو  رد  ماما  میراپـسب ، یمالـسا  بالقنا  راذگناینب  نافرع و  ریپ  هب  ار  مهم  نیا  هک  تسنآ  باوص  اذل  تسا ، هدنزغل 
زوریپ یهلا  تادـییات  اب  درک  هاتوک  گرزب  ناریا  زا  ار  نارگمتـس  ناراوخناـهج و  تسد  هک  گرزب  بـالقنا  نیا  هک  میناد  یم  اـم  دـیوگ :

یناحور دض  یمالـسا و  دض  تاغیلبت  نآ  اب  ینویلیم  شـش  یـس و  تیعمج  کی  تشادن  ناکما  دـنوادخ  ياناوت  تسد  دوبن  رگا  . دـیدرگ
سلاجم و اهینارنخـس و  تاعوبطم و  رد  نادرم  نابز  ناراد و  ملق  باسح  یب  ياه  ینکفا  هقرفت  نآ  اب  ریخا و  لاـس  دـص  نیا  رد  اـصوصخ 
تارکسم و رامق و  ءاشحف و  یشایع و  زکارم  همه  نآ  اهیئوگ و  هلذب  اهرعش و  همه  نآ  تیلم و  تروصب  یلم  دض  یمالـسا و  دض  لفاحم 

دنیامن تیلاـعف  دوخ  زیزع  نهیم  یقرت  یلاـعت و  تفرـشیپ و  هار  رد  دـیاب  هک  لاـعف  ناوج  لـسن  ندیـشک  يارب  همه  همه و  هک  ردـخم  داوم 
فرط زا  هک  یـشیامرف  سلاجم  اهتلود و  شگنهرف و  یب  ردـپ  دـساف و  هاـش  تسدـب  هک  هناـنئاخ  ياهدـمآ  شیپ  رد  یتواـفت  یب  داـسفب و 
روشک تاردقم  هک  یشزومآ  زکارم  اهناتسریبد و  اههاگـشناد و  عضو  رتدب  همه  زا  دش و  یم  لیمحت  تلم  رب  نادنمتردق  ياه  هناخترافس 
هکلب یمالسا  گنهرف  مالسا و  فلاخم  دص  رددص  هدز  قرش  ای  هدز  برغ  ناداتـسا  ناملعم و  نتفرگ  راکب  اب  دش  یم  هدرپس  نانآ  تسدب 

رارق انگنت  رد  نانآ و  شحاف  تیلقا  اب  نکل  دـندوب  زوسلد  دـهعتم و  ینادرم  نانآ  نیب  رد  هچ  رگ  یئارگ  یلم  تیلم و  ماـن  اـب  حیحـص  یلم 
اب نویناحور و  ندیـشک  تلزع  اوزنا و  هب  هلمج  نآ  زا  رگید  لئاسم  اههد  همه و  نیا  اب  دـنهد و  ماجنا  دنتـسناوت  یمن  یتبثم  راـک  ناـشنداد 
رس ات  رس  رد  دننک و  مایق  هچراپ  کی  تیعـضو  نیا  اب  تلم  نیا  دوبن  نکمم  نانآ ، زا  يرایـسب  ندیـشک  يرکف  فارحنا  هب  تاغیلبت  تردق 

دوخ هدز و  راـنک  ار  جراـخ  لـخاد و  ياهتردـق  ماـمت  اـسآ  هزجعم  روآ و  تریح  ياهیراکادـف  ربـکا و  هللا  داـیرف  دـحاو و  هدـیا  اـب  روشک 
رد مه  شیادیپ و  رد  مه  . تسادج اهبالقنا  همه  زا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  درک  دیابن  کش  نیا  رب  انب  . دریگ تسدب  ار  روشک  تاردـقم 

تلم نیا  رب  نانم  دنوادخ  بناج  زا  هک  هدوب  یبیغ  هیده  یهلا و  هفحت  کی  نیا  هک  تسین  دیدرت  مایق و  بالقنا و  هزیگنا  رد  مه  تیفیک و 
هدرک یفرعم  دـنوادخ  دـییات  دروم  یبیغ و  يا  هیدـه  یهلا و  يا  هفحت  ار  بالقنا  ماـما  ترـضح  تسا »  هدـش  تیاـنع  هدز  تراـغ  مولظم 

شگرم زا  سپ  هک  دوب  نئمطم  اریز  دشاب  هدمآ  ناشیا  همان  تیـصو  رد  طقف  دـیاش  يوتحم »  نومـضم و   » زا یقایـس  کبـس و  نینچ  . تسا
همه ارهاظ  هک  ناربکتـسم  هیلع  رب  دـنهد و  یم  لاح  رییغت  هتـشگ  یهت  هدـش و  هل  نافعـضتسم  هک  تسا  هنوگچ  اعقاو  دـش . دـهاوخ  حرطم 

اههار و زا  دوخ  دهدب و  ناربکتـسم  هب  یـسرد  دـهاوخ  یم  یهاگ  دـنچ  زا  ره  دـنوادخ  یئوگ  دـننک ؟ یم  مایق  دـنراد  ار  بوکرـس  تالآ 
هنهپ رد  یهاوخیدازآ  ياوآ  هک  تسا  تسرد  دنک . یم  مهارف  ار  اهنآ  شزیگنا  هنیمز  دهد و  یم  تارج  لد و  نافعضتسم  هب  صاخ  یقرط 
یمن هدینــش  هـک  دـیارگ  یم  فعــض  هـب  نادــنچ  یهاـگ  یلو  تـسا  هدرکن  شکورف  یلکب  هاـگچیه  رــشب  یخیراـت  یعاـمتجا و  تاـیح 

رز و ياه  کتپ  ریز  لاس 1354 و 1355 و  رد  یلو  دنا  هدیـشکن  هزرابم  هلباقم و  زا  تسد  هاگچیه  موق  نیا  ناگنهاشیپ  نازاتـشیپ و  . دوش
هک مـینیب  یم  ار  تـلم  هاـم  دـنچ  یط  دریگ و  یم  جوا  دوـش و  یم  دـنلب  اهادـص  لاـس 56  ياـه  همین  زا  رابکتـسا  دادبتـسا و  ریوزت  روز و 
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تداهـش لسغ  هک  دوب  یـسک  رتمک  لاس 1357  رویرهـش  و 17  ياهزور 16  یئامیپهار  رد  . تداهـش هداـمآ  تسا و  هنحـص  رد  هچراـپکی 
، مالـسا يداقتعا  دعب  زا  . دندوب هزرل  رد  شیدایا  توغاط و  تبیه  زا  یناوارف  ياهلد  دـیاش  نآ  زا  لبق  هام  دـنچ  ات  هکیلاح  رد  دـشاب  هدرکن 

ریبدـت رما و  تحت  تسوا و  ضیف  هدارا و  هب  طونم  هظحل  ره  رد  تایح  یتسه و  هکلب  تسین  هعماج  یتسه و  شدرگ  رظان  افرـص  دـنوادخ 
هیجوت و شیوخ  یناسنا  هبرجت  لقع و  ساسا  رب  ار  نآ  مینک  یم  رورم  هک  ار  یمالـسا  بـالقنا  لـحارم  هچخیراـت و  . دـشاب یم  شرمتـسم 
ار ثداوح  اهزارف و  زا  یخرب  صوصخب  . میهد رارق  یهلا  هفـسلف  لـیذ  رد  ار  یناـسنا  نییبت  نیا  دـیاب  لاـح  همه  رد  اـما  مییاـمن  یم  لـیلحت 

لاس لوط 37  رد  اضرف  . دـمآ دـنهاوخ  رظن  هب  ضماـغ  دـنوش  ریـسفت  ینید  يدـیحوت و  شرگن  هب  هجوت  نودـب  رگا  هک  مینک  یم  هدـهاشم 
وا و . دزیر یمن  ورف  شتموکح  ياهلاس 32 و 42  یمدرم  ياهمایق  زا  ای  درب  یم  ردب  ناج  اهرورت  زا  راب  دـنچ  هک  میدـهاش  ام  هاش  تنطلس 

توغاط تایح  همادا  زا  زین  نیفلاخم  نینمؤم و  زا  يرایـسب  لد  دیاش  دننک و  یم  یقلت  ادـخ  فطل  هناشن  ار  رارمتـسا  ءاقب و  نیا  شنایفارطا 
میناوت یم  میرگنب  ثداوح  هب  رگا  کنیا  اما  تسا  هدـش  یمن  طقاس  اه  ههرب  نآ  رد  توغاط  ارچ  هک  دـندش  یم  ردـکم  دـمآ و  یم  دردـب 

وا تنایخ  قمع  هب  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  اـت  درواـیب  ماود  لاس 57  ات  توغاط  هک  تسا  هتـشاد  ءاـضتقا  نینچ  یهلا  تمکح  میئوگب 
ساسا دـنک و  تسرد  دیهـش  هاش  وا  زا  دوب  نکمم  نیدرورف 1344  ای  لاس 1327  نمهب  رورت  ناـیرج  رد  وا  گرم  هن  رگ  دـنوش و  هاـگآ 

هاش تموکح  ماود  میناد  یم  شیامزآ  ایند  نیا  رد  ار  نامیگدنز  لک  دوخ  يداقتعا  دید  زا  نوچ  ام  رگید  فرط  زا  . دبای رارمتـسا  تنطلس 
توغاط و دوخ  شیامزآ  ناحتما و  يارب  نینچمه  تسا و  هدوب  نازاتـشیپ  مدرم و  زا  يرایـسب  ناحتما  شیامزآ و  لیمکت  يارب  لاس 57  ات 

هاگن هزرابم  نارود  یط  رد  ماما  تایح  ياهبیشن  زارف و  هب  رگا  رگید  فرط  زا  تسا . هدوبن  هاش  عفن  هب  ءاقب  ماود و  نیا  شروصت  فالخ  رب 
رد لاس 42 و  دادرخ  زا 15  سپ  هک  دوب  یهلا  هدارا  تردـق و  نیا  . دوـش یم  هدـید  یهلا  هدارا  تردـق و  زا  ییاـه  هوـلج  مه  نآ  رد  مینک 

دوب نمـشد  تسد  رد  الماک  ماما  ترـضح  هکنیا  اب  ناریا  هب  دورو  ماگنه  هب  سیراپ و  تیوک و  هب  ترجه  نایرج  رد  دیعبت و  نارود  لوط 
تارطخ زا  ار  ماما  تایح  یتسه و  تمعن  لاعتم  يادـخ  لحارم  نیا  همه  رد  دریگب  یکانرطخ  تامیمـصت  يو  يارب  تسناوت  یم  نآ  ره  و 

هزرابم ءاقب  ظـفح و  رد  وا  ریثاـت  شقن و  ماـما و  تیروحم  هک  مینک  هجوت  دـیاب  دومن . ظـفح  بـالقنا  مدرم و  يارب  ار  وا  تشاد و  نوصم 
هتـسناوت یمن  ماما  فذح  رکف  سپ  . دـباوخ یم  جوم  دوش  فذـح  ماما  رگا  هک  دوب  نیا  اه  یلیخ  روصت  نیا  رب  انب  و  دوب . نشور  همه  يارب 

دندش و وربور  املع  مدرم و  عیسو  تکرح  اب  فرطکی  زا  شنایفارطا  هاش و  دنیوگ  یم  یتاعالطا  یخیرات و  كرادم  دانسا و  . دشابن حرطم 
رورت ددص  رد  اتدمع  سپ  نآ  زا  دنک و  یم  رتدـنت  ار  هزرابم  ماما  یکیزیف  رورت  فذـح و  هک  دـندوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  رگید  فرط  زا 
رگید دعب  اما  هیـضق ، فرط  کی  نیا  دنناکـشخب . هشیمه  يارب  یلکب و  ار  شبنج  هشیر  قیرط  نیا  زا  ات  دـندوب  ماما  یتیـصخش  یگنهرف و 
نماد رد  ار  یسوم  دنوادخ  درادیم  هگن  گنـس  لغب  رد  ار  هشیـش  مناد  یم  نم  هک  تسا  نآ  نم  رادهگن  رگ  هک : تسا  بلطم  یهلا  لیلحت 

هک تسناد  یم  نانهاک  یئوگـشیپ  اب  نوعرف  هکیلاح  رد  دنک  دنلب  وا  هیلع  ار  هزرابم  مچرپ  صخـش  نیمه  اهدعب  ات  دنک  یم  گرزب  نوعرف 
یهلا فاطلا  زا  یناوارف  ياه  هولج  تشک . یم  ار  لیئارسا  ینب  رسپ  ياهدازون  وا  تخیر و  دهاوخ  مهب  ار  وا  هاگتسد  لیئارسا  ینب  زا  یلفط 

لاس 57 نمهب  رصع 21  رد  ماما  هیمالعا  نوچ  یعیاقو  لاح ، رهب  . دوش یم  هدید  ناریا  یمالسا  بالقنا  رد  هلمج  زا  ناسنا و  تایح  لک  رد 
یهلا ياهدادما  زا  يراثآ  نالک  حطـس  رد  ماما و ... يوس  زا  همانعطق  لوبق  سبط ، هعقاو  یماظن ، تموکح  تاررقم  نتفرگ  هدـیدان  رب  لاد 

لومـشم بالقنا  گنج و  ياه  هنحـص  رد  هنوگچ  هک  دینـش : زابناج  هدـنمزر و  دـهنویلیم  نابز  زا  تفر و  دـیاب  زین  درخ  حطـس  رد  تسا و 
ناما طخ  ام  يارب  دنوادخ  سپ  هک  میوش  هابتـشا  نیا  راچد  دیابن  بالقنا  ندوب  یهلا  زا  ام  هک  تساجنیا  مهم  هتکن  دنا . هدش  ادـخ  تایانع 
يویند تداعس  هب  رس  درد  یب  روطنیمه  مه  ام  درب و  دهاوخ  شیپ  یئاغ  فده  یئاهن و  دصقم  دح  رس  ات  ار  بالقنا  دوخ  تسا و  هداتسرف 

زا یخرب  هک  تسا  هتخیر  ام  رـس  رب  لیـس  نوچ  زور  بش و  بالقنا  زا  سپ  هک  یتالکـشم  هوبنا  رگید  فرط  زا  دیـسر . میهاوخ  يورخا  و 
ار بالقنا  ندوب  یهلا  تسنکمم  دراد  نایرج  اهبالقنا  رد  شیب  مک و  و  دنا ، هدش  ببـس  نادان  ناتـسود  ار  یخرب  اناد و  نانمـشد  ار  اه  نآ 

يارب اـهیئاسران  يرادا و  تالکـشم  ینارگ ، مروت و  نکـسم ، يداـصتقا ، تالکـشم  دـننامه  یتالکـشم  دربـب . لاؤس  ریز  يا  هدـع  دزن  رد 
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دوجو هب  فارتعا  نمـض  هک  تسا  مزـال  مه  هتکن  نیا  هب  هجوت  هتبلا  . دوب دـهاوخ  راوشد  شلمحت  بـالقنا  رادـفرط  یتـح  دارفا  زا  يرایـسب 
یم ناشن  تسه  عقاو  رد  هچنآ  زا  شیب  اـهنآ  دومن  دوخ  هبون  هب  دـنراد  هتـشاد و  یمالـسا  بـالقنا  زا  مدرم  هک  یئـالاب  عقوت  اـب  تالکـشم 

رد رگید  يوس  زا  تالکـشم و  عفر  رد  وس  کی  زا  ناکما  دـح  ات  هک  تسا  نیا  رد  بـالقنا  ءاـقب  زمر  تفگ : دـیاب  هک  تساـجنیا  زا  . دـهد
نآ فارحنا  تسکـش و  زا  نیمـضت و  نیتسار  مالـسا  بالقنا و  موادـت  ءاقب و  قیرط  نیا  زا  دوش و  شالت  دروم  یب  تاعقوت  ندروآ  نیئاـپ 
زا ریطخ  عیـسو و  يا  هنحـص  دوـخ  هبوـن  هب  زین  بـالقنا  هک  تسا  نیا  اـیاضق  یهلا  لـیلحت  دوـخ ، ياـجب  اـهنیا  همه  اـما  دوـش . يریگوـلج 

ناگمه فلتخم  لحارم  رد  نوگانوگ و  ياهلکـش  رد  ات  دنک  یم  نوگرگد  ار  لاوحا  عاضوا و  هراومه  دـنوادخ  تسا . یهلا  ياهـشیامزآ 
ناـمناخ دـالوا و  اـب  یتح  تمالـس و  ضرم و  تواقـش ، بضغ و  تورث ، رقف و  اـب  ار  ناـسنا  دـهد و  رارق  ناـحتما  شیاـمزآ و  هتوب  رد  ار 

كرت ار  تامرحم  هدرک و  لمع  ار  تابجاو  هاش  هرود  رد  ناملـسم  کی  مینک  ضرف  دوش  نشور  نامیا  لـها  ماـقم  اـت  دـنک  یم  شیاـمزآ 
هدش مامت  ار  دوخ  ناحتما  وا  تسنکمم  اجنیا  ات  ... شفرد و غاد و  نادـنز و  تسا و  هتـشاد  زیتس  رـس  زین  توغاط  هاگتـسد  اب  یتح  هدومن و 

شیامزآ تموکح  تردق و  دنـسم  رد  ار  وا  رابنیا  دروآ و  یم  رد  نادنز  زا  ار  وا  دنک و  یم  ور  ریز و  ار  عاضوا  دـنوادخ  اما  دـیامن  یقلت 
ناکما دـشخب و  یم  تعـسو  ار  ناسنا  راکفا  لمع و  نادـیم  بـالقنا  یلک  روطب  . كاـنرطخ رایـسب  تسا  یـشیامزآ  نیا  اـقح  هک  دـنک  یم 
دودحم یلمع  يرکف و  رونام  ناوت  اه  هبنج  زا  يرایـسب  زا  توغاط ، عامتجا  هصرع  رد  هکیلاح  رد  . دنک یم  مهارف  همه  يارب  رتشیب  نالوج 
تصرف بالقنا  هصرع  رد  اما  . دنامب هدیـشوپ  مه  ناشدوخ  رب  ناشدوخ  تیهام  تیـصخش و  دیاش  دنور و  یم  اوزنا  هب  اه  یلیخ  دوش و  یم 
شدوجو قمع  رد  سک  ره  دوش  یم  افوکـش  دراد  یکچوک  دادعتـسا  سک  ره  دوش ، یم  مهارف  رفن  اهنویلیم  يارب  عیـسو  تکرح  رونام و 

دنریگ و یم  جوا  میتشادن  ار  شراظتنا  دـیاش  هک  رفن  نارازه  مینیب  یم  هک  تساه  نایلغ  نیا  رد  دـنک  یم  روهظو  زورب  مهنآ  دراد  یتنطیش 
یتسه هرادا  رد  دنوادخ  هدارا  مینادب  دیاب  بالقنا  ندوب  یبتکم  هب  عجار  اما  دننک . یم  طوقـس  میتشادن  ار  شراظتنا  دیاش  هک  زین  يا  هدـع 

یعیرشت دعب  . میدرک یسررب  بالقنا  ندوب  یهلا »   » هلوقم ریز  ارنآ  نیوکت  دعب  دوش . یم  یلجتم  یعیرشت  ینیوکت و  تروص  ودب  هعماج  و 
ياراد تاـقولخم و  فرـشا  رـشب  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نآ  رب  دـنوادخ  ینیوکت  هدارا  میروآ . یم  رد  ندوب »  یبتکم   » هلوقم تحت  زین  ارنآ 

يورخا يویند و  تیلوئـسم  ياراد  ظاحل  نیمه  هب  دـیامن و  نییعت  شدوخ  ار  شیوخ  تشونر  دـناوتب  ـالمع  دـشاب و  هدارا  يدازآ  لـقع و 
تاساسحا تاوهـش و  هرطیـس  رد  تسنکمم  هدوب و  ناکم  نامز  هب  دودـحم  رـشب  هدارا  لقع و  دور و  یم  فارحنا  لامتحا  نوچ  اما  . دـشاب

لوسر و نیرخآ  . دنک یم  عیرـشت  رـشب  يارب  بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  قیرط  زا  ار  دوخ  یئامنهار  تیادـه و  دـنوادخ  اذـل  دریگ  رارق  ... و
رد هچ  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دـنک  یم  میـسرت  ار  تداعـس  هار  هک  تسا ، ناشلا  میظع  نآرق  تبترم و  یمتخ  ترـضح  باتک ، نیرتعماج 
رد تسا و  هدوب  تنـس  نآرق و  رب  یکتم  فده ، هب  یبایتسد  هزرابم و  شور  هار و  نایب  رد  هچ  هلـضاف و  هنیدم  بوچراچ  فده و  میـسرت 

ياهبالقنا هک  میدـید  اریز  تسنآ  يداینب  یلـصا و  یگژیو  بالقنا  نیا  ندوب  یهلا  یبتکم و  لاح  رهب  دـنامب . نینچ  دـیاب  زین  شهار  همادا 
امسر و یتسیسکرام  بالقنا  هک  اجنآ  ات  دوب  بهذم  نید و  زا  يرود  ناشیلـصا  یگژیو  دندش  عورـش  برغ  زا  هک  يرـشب  هعماج  رـصاعم 

تمشح ناریا ، رد  یمالسا  بالقنا  تخانـش  لیلحت و  يارب  یبوچراچ  هلاقم : عبانم  درک . دنلب  ار  يزیتس  ادخ  یئادز و  نید  مچرپ  اراکـشآ 
؛ رقاب دمحم  هداز ،

هرس سدق  ینیمخ  بالقناات  مالسلا  هیلع  ینیسح  بالقنا  زا 

رب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  : » تسا نیا  راتـشون  نیا  ضورفم  هدیکچ : هرـس  سدـق  ینیمخ  بالقناات  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  بالقنا  زا 
يوترپ ناریا ، یمالسا  بالقنا   » هرـس سدق  ینیمخ  ماما  مالک  نیا  ساسا  رب  ضورفم  نیا  تسا ».  هتـشاذگ  ریثات  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 

نیسح ماما  مایق  زا  یمالـسا  بالقنا  ریثات  تابثا  يارب  یـشالت  راتـشون ، نیا  رد  نیاربانب ، تسا .  هدش  باختنا  ( 2  .« ) تسا اروشاـع . . .  زا 
، ور نیا  زا  تسا .  یمالـسا  بالقنا  عوقو  رب  اروشاع  ریثات  داعبا  نداد  ناشن  لاـبند  هب  رـضاح  هلاـقم  هکلب  دریگ ; یمن  تروص  مالـسلا  هیلع 
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لاؤس هب  خساپ  رد  همدقم  تسیچ »؟ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  زا  یمالسا  بالقنا  ریثات  داعبا  : » زا تسا  ترابع  قیقحت  نیا  یلـصا  لاؤس 
ینیمخ ماما  يربهر  مالسا ، بتکم  ینعی  یمالـسا ; بالقنا  يزوریپ  یلـصا  لماوع  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  ریثات  یـسررب  هب  قوف ،

، یمالسا بالقنا  هب  طوبرم  ياه  هتفگ  اه و  هتشون  بلغا  هک  تسا  لیلد  نآ  هب  لماوع  نیا  باختنا  مینیشن .  یم  مدرم  روضح  هرس و  سدق 
بالقنا يزوریپ  زورب و  بجوم  هک  یلـصا  لماع  ( » فلا لاثم : ناونع  هب  دنناد .  یم  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  یلـصا  للع  ار  لماع  هس  نیا 

يربهر نیرفآ  تکرح  شخب و  تدحو  لماع  لماع ، نیا  زا  ریغ  املـسم  تسا . . .  هدوب  هاش  ییادز  مالـسا  لماع  تسا ، هدـیدرگ  یمالـسا 
اب مالـسا ، مدرم و  نایم  لصو  ناونع  هب  ماـما  ( » ب ( 3  .« ) درپس یـشومارف  داب  هب  دـیابن  ار  ینیمخ  ماما  ریظن  یماـقم  ـالاو  تیعجرم  ینید و 
هس مدرم ، روضح  ماما و  يربهر  مالسا ، بتکم  نیاربانب ). . .  دنادرگ .(  زاب  نادب  ار  یبالقنا  یـسایس -  ياوتحم  اروشاع ، تضهن  زا  سرد 

هیلع ینیـسح  مالـسا  هب  نآ  زا  هک  مالـسا  زا  يدـیدج  هرهچ  هئارا  مالـسا  بتکم  ( 4  .« ) دـنیآ یم  باسح  هب  بالقنا  هثدـحم  یلـصا  لماع 
ماما مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ار  یمالـسا  تقیقح ، رد  تسا .  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  لماوع  نیرت  مهم  زا  دوش ، یم  داـی  مالـسلا 

هنادواج ندرک و  بالقنا  هب  رداق  ریبز  نب  هللادبع  مالـسا  اریز  تشاد ; توافت  ریبز  نب  هللادبع  مالـسا  اب  دنتفرگ ، راک  هب  هرـس  سدق  ینیمخ 
یم ناشن  ار  ود  نیا  ياه  توافت  زا  یـشخب  ریز ، دراوم  هب  هجوت  تشاد .  دوجو  نانآ  مالـسا  نیب  یتوافت  هچ  اعقاو ، اـما  دـنا .  هدوبن  ندـش 

یطیارش رد  اریز  منک .  یم  توعد  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  هب  ار  امش  : » تشون هرصب  مدرم  هب  يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دهد . 
ود فرظ  رد  هرـس ) سدق  ینیمخ  ماما  ( ») 5  .« ) تسا هتفرگ  رارق  تعدـب  نآ ، ياج  هتفر و  نایم  زا  ربماـیپ  تنـس  رگید  هک  میا  هتفرگ  رارق 
هاش میژر  هک  دوب  يزیچ  نآ  همه  هدش ، ایحا  مالسا  نیا  زرابم . . .  یبالقنا ، یقرتم ، يا  هرهچ  دنزاسب ، مالسا  زا  ینیون  هرهچ  دنتسناوت  ههد 

(6  .« ) دروآرد تکرح  هب  هاش  میژر  اب  تفلاخم  ضارتعا و  رد  ار  رفن  اـه  نویلیم  تسناوت  وا ) ، ) مالـسا زا . . .  يریوصت  نینچ  اـب  دوبن . . . 
نیا زا  یخرب  هب  تشاد .  يولهپ  مالسا  يدیزی و  مالـسا  اب  ییاه  توافت  هچ  هرـس ، سدق  ینیمخ  مالـسا  مالـسلا و  هیلع  ینیـسح  مالـسا  اما 

، لیلد نیمه  هب  تسین .  اه  ناکم  اه و  نامز  همه  يارب  یعطق  مکح  کی  دراد ، تنـس  نآرق و  رد  هشیر  هک  هیقت  هیقت : دـیرگنب : اـه  تاـفت 
زور  . » دنداد همادا  هدومن و  زاغآ  ار  هاش  دیزی و  تموکح  هیلع  دوخ  مایق  مارح و  ار  هیقت  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

تشاد ار  هفوک  يوس  هب  جورخ  مزع  تفرگ و  دیزی  هیلع  ینلع  مایق  هب  میمـصت  هرمع ، هب  عتمت  جح  لیدبت  اب  يرجه ، هجحلا 61  يذ  متشه 
نیب ییآ و  یم  نوریب  تعامج  زا  ینک ؟ یمن  هیقت  ادخ  زا  نیـسح  يا  دیـسرپ : درک و  عنم  كانرطخ  راک  نیا  زا  ار  ناشیا  دعـس  نب  ورمع  . 
يرب انا  لمعا و  امم  نوئیرب  متنا  مکلمع  مکل  یلمع و  یل  : ) دومرف تئارق  ار  هیآ  نیا  خساپ ، رد  مالـسلا  هیلع  ماما  يزادـنا ؟ یم  هقرفت  تما 

ینیمخ ماما  ( 7 (.« ) مرازیب امـش  ياهراک  زا  نم  دـیرازیب و  نم  راک  زا  امـش  ناتدوخ ، يارب  امـش  لمع  و  نم ، يارب  نم  لمع  نولمعت ; اـمم 
هاش راعـش  اب  ناـنیا  : » تشون نارهت  ماـظع  تاـیآ  هب  یفارگلت  رد   1342 رد هیـضیف  هسردـم  هب  هاش  ناـمیخژد  هلمح  زا  سپ  زین  هرـس  سدـق 

هناشن ندنازوس  نیملسم ، قوقح  هب  زواجت  مالـسا ، کته  يرگ ، تراغ  ینعی  یتسود ; هاش  دننک .  یم  تناها  یبهذم  تاسدقم  هب  یتسود 
ندـیبوک ینعی  یتسود ; هاش  میرک ، نآرق  ماکحا  لیدـبت  مالـسا و  ماکحا  هب  زواجت  ینعی  یتسود ; هاش  تیمالـسا ، راثآ  وحم  مالـسا ، ياه 
هرطاخم رد  بهذـم  نآرق و  تسا ، رطخ  ضرعم  رد  مالـسا  لوصا  دـنراد ، هجوت  نایاقآ  تارـضح  تلاسر ، راـثآ  لالحمـضا  تیناـحور و 

، ماما مالسا  البرک و  مایق  ماما ، مالسا  ییادز : تعدب  ( 8 ( .« ) غلب ام  غلب  ولو   ) بجاو قیاقح  راهظا  تسا و  مارح  هیقت  لامتحا ، نیا  اب  تسا ،
امش : » تشون هرصب  ناگرزب  هب  يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنا .  هتـساخرب  تفلاخم  هب  ینید  يرازگ  تعدب  اب  دادرخ ، هدزناپ  مایق 
نیا رد  زین  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  ( 9  .« ) تسا هدش  هدنز  تعدب  هدرم و  تنـس  انامه  منک  یم  توعد  شربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  هب  ار 

بیرغ زورما  میسرب و  يدمحم  بان  مالسا  لالز  همشچرس  هب  ات  هتسکش ، ار  هفارخ  لهج و  ياهراصح  ات  مینک  یعـس  دیاب  ام  : » دومرف هراب 
(10  .« ) مدرگ نآ  ياه  یناـبرق  زا  یکی  زین  نم  دـینک ، اـعد  دـهاوخ و  یم  یناـبرق  نآ  تاـجن  تسا و  مالـسا  نیمه  اـیند  رد  اـهزیچ  نیرت 

ماما ياه  شیاین  زا  یکی  رد  دنراوتسا .  یبلط  تداهش  رصنع  رب  هرس ، سدق  ینیمخ  مالسا  مالسلا و  هیلع  ینیسح  مالـسا  یهاوخ : تداهش 
تعاطا هار  رد  راب  رازه  داتفه  مدرگ ، هدنز  موش و  هتشک  هک  مراد  تسود  ایادخ ! : » میناوخ یم  نینچ  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح 
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ماما ( 11  .« ) دشاب هتفهن  وت  تعیرش  سومان  ظفح  تنامرف و  ندش  هدنز  وت و  نید  ترـصن  مندش  هتـشک  رد  رگا  صوصخ  هب  وت ، تبحم  و 
ات میا  هتسشن  تداهش  راظتنا  هب  زورما  ام  تسا و  هایس  یگدنز  زا  رتهب  بتارم  هب  خرس ، گرم   » تفگ اروشاع  مایق  زا  ریثات  هب  زین  هرس  سدق 

ینیمخ ماما  مایق  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  یبلط : تلادع  ( 12  .« ) دنتـسیاب يزارفارـس  اب  یناهج  رفک  لباقم  رد  نامنادنزرف  ادرف 
تلادع طسق و  هب  وت  هک  مهد  یم  تداهش  : » میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترایز  رد  دنتشاد .  رارق  تلادع  هیاپ  رب  هرس  سدق 

نامرف تلادع  هب  ات  میا  هدمآ  ام  : » دومرف دایز  نبا  هب  باطخ  يریگتسد ، زا  سپ  زین  ملـسم  و  ( 13  .« ) يدرک توعد  نیا  هب  يداد و  روتسد 
رت نیگنر  ام  نوخ  رگم  : » دراد یم  راهظا  نانخس  نیا  هباشم  ینخس  رد  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  ( 14  .« ) میناوخب ارف  نآرق  مکح  هب  میهد و 
هک يریاج  ناطلس  عفد  يارجام  رد  مه  نآ  میهد ؟ یم  ناج  هک  نیا  ای  میهدب  نوخ  هک  نیا  زا  میـسرتب  ارچ  ام  تسا .  ادهـشلادیس  نوخ  زا 

ماما هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  يربهر  ( 15  .« ) دوبن رتدب  دوبن ، رتهب  رگا  دوب .  هاش  یناملـسم  لثم  مه  دـیزی  یناملـسم  مناملـسم .  تفگ  یم 
هیلع مایق  هب  مدرم  نتخیگنارب  يارب  هلاسم  نیا  زا  تخادرپ و  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هیواعم  دوخ و  اب  دیزی  هسیاقم  هب  اهراب  مالسلا  هیلع  نیسح 

تفالخ هب  نم  مسق ، ادخ  هب  : » درک دانتـسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالک  زا  يزارف  هب  ناوت  یم  نخـس ، نیا  دییات  رد  تسج .  دوس  دـیزی 
ینیمخ ماما  ( 16  .« ) میوا زا  رتهب  مدوخ  تسوا و  ردام  زا  رتهب  مردام  تسوا ، دـج  زا  رترب  مدـج  تسوا ، ردـپ  زا  رتهب  مردـپ  مرت ، هتـسیاش 

نیب دوجوم  ناوارف  ياه  تهابش  هتبلا ، تخادرپ .  هیواعم  نب  دیزی  اب  يولهپ  اضردمحم  هسیاقم  هب  اروشاع ، مایق  زا  یـسات  اب  زین  هرـس  سدق 
يا هنومن  هب  تخاس .  یم  رت  كرد  لباق  مدرم  يارب  مه  رت و  ناسآ  مه  ار  نایفـسوبا  نب  ۀیواعم  دـنزرف  ناخاضر و  دـنزرف  هسیاقم  ود ، نآ 

نیسح ماما  يرجه ، لاس 61  رد  دـش .  بکترم  ار  گرزب  تیانج  هس  دوخ ، یهاشداپ  لاس  هس  رد  دـیزی  دـینک : هجوت  اـه  تهابـش  نیا  زا 
لاوما تشک ، ار  رهـش  مدرم  زور ، هس  تدم  هب  درک و  هلمح  هنیدـم  هب  يرجه ، لاس 62  رد  دناسر .  تداهـش  هب  ار  شنارای  مالـسلا و  هیلع 

نب هللادبع  بوکرس  هناهب  هب  يرجه ، لاس 64  رد  دروآرد .  شنازابرـس  دوخ و  کلم  هب  هنابـصاغ  ار  نانآ  نانز  درب و  تراغ  هب  ار  اـه  نآ 
گرزب ياه  تنایخ  زا  ( 17  . ) تسب شتآ  گنـس و  هب  قینجنم  اب  ار  ادخ  هناخ  درب و  هلمح  هکم  هب  دوب ، هتفرگ  هانپ  ادـخ  هناخ  رد  هک  ریبز 

هعطق  50 ساملا ، هعطق  اب 3380  هاش  جات  زا : دوب  تراـبع  نشج  نیا  ياـه  هنیزه  زا  یـشخب  دوب .  رد 1346  يو  يراذـگ  جات  نشج  هاش ،
دادعت ساملا و  هعطق  اب 1646  هاش  رسمه  جات  نیمخت .  لباق  ریغ  تمیق ، رظن  زا  مرگ و  داتشه  ولیک و  ود  نزو  هب  دیراورم  هبح   368 درمز ،

ناو ساملا ، رازه  هب 40  نیزم  هاش  رـسمه  نهاریپ  دوب .  هدش  هتخاس  رالد  نویلیم  ینیمخت 14  تمیق  هب  الط  رگید و  تارهاوج  زا  یهباـشم 
اب هیواعم  نبدیزی  هسیاقم  کش  یب  ( 18  . ) دوب رالد  رازه  وا 150  صوصخم  هکشرد  هنیزه  رالد و  رازه  شزرا 75  هب  نیرولب و  يو  مامح 
زا ریز  دنـس  رد  ناوت  یم  ار  تیعقاو  نیا  تسا .  هتـشاد  هژیو  شقن  يولهپ  میژر  يزادنارب  رد  مدرم  روضح  تکرـش و  رد  هاش  اضردـمحم 

ناملسم نویناحور  : » تفای ناریا  رد  تردق  عیزوت  ناگبخن و  ناونع  تحت  یـسوساج ) هنال   ) اکیرمآ ترافـس  هدش  رـشتنم  دانـسا  هعومجم 
یم رارق  داقتنا  دروم  ار  هاش  یبهذـم ، مسارم  تایرـشن و  اـهظعو ، رد  دـنیآ . . .  یم  باـسح  هب  هاـش  نیدـقتنم  نیرتروسج  هلمج  زا  روشک 
یم هسیاقم  دوب ، متفه  نرق  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  لوؤسم  هک  دیزی  اب  ار  هاش  یـساسحا ، موسرم  ياه  ثحب  زا  یکی  رد  دـنهد . 
ياه شیامن  ییاپرب  اب  روشک  زا  هطقن  اهدص  رد  هلاسره  دوب و  ناریا  رد  موسرم  مالـسا  یلـصا  هتـسه  هعیـش ، یخیرات  دادیور  نیا  دنیامن . 

بالقنا يزوریپ  هب  يا  هسیاقم  نینچ  ارچ  ( 19  .« ) دننک یم  هدنز  ناهذا  رد  ار  شا  هداوناخ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  لتق  هوحن  کیتامارد 
نیسح ماما  ياج  هب  ار  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  وس  کی  رد  هک  دوب  نآ  هسیاقم  نیا  لصاح  هک  لیلد  نآ  هب  دناسر ؟ ددم  ناریا  رد  یمالسا 

دض رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  هک  يروط  نامه  ور ، نیا  زا  دندید .  یم  هیواعم  نبدیزی  ياج  هب  ار  يولهپ  اضردمحم  مالـسلا و  هیلع 
نیا نیب  تهابـش  هسیاقم   ) اه تهابـش  نیا  هراب  رد  مدرم  تواضق  مه  یتسار  هب  دوب .  بجاو  زین  نامز  دیزی  دـض  رب  مایق  دوب ، بجاو  دـیزی 

تهابـش هیواعم  نب  دیزی  يولهپ و  اضردمحم  دننامه  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرـس و  سدـق  ینیمخ  ماما  نیب  اریز ، دوب .  تسرد  ود )
هب خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هللا : لیبس  یف  مایق  - 1 مینک : یم  هراشا  اه  تهابـش  نیا  زا  هنومن  ود  هب  تشاد .  دوجو  يداـیز  ياـه 

يارب ادخ  ینعی : لیکولا ; معن  هللا و  یبسح  : » دومرف دنتسه .  وت  اب  گنج  هدامآ  نایفوک  تفگ  یم  هک  یقرشم  هللادبع  نب  كاحـض  نانخس 
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: دومرف هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  هرابرد  دروم ، نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ( 20  .« ) تسا یهاـگ  هیکت  ناـبیتشپ و  بوخ  وا  تسا و  سب  نم 
-2 ( 21  .« ) مینک داـی  راـگرورپ  هدارا  میلـست  ادـخ و  هدـنب  ینعی  هللادـبع ; ار  وا  هک  تسا  نیمه  زیزع ، ربـهر  يارب  شیاتـس  نـیرت  گرزب  »

همادا زا  عنام  هلیـسو  نیا  هب  ات  دندروآ ، همان  ناما  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هکم  مکاح  يوس  زا  رفن  ود  هک  یماگنه  ییارگ : فیلکت 
نآ یپ  رد  هک  متفای  نامرف  يزیچ  هب  مدـید ، ار  ادـخ  ربمایپ  باوخ ، رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  دـنوش ، قارع  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  رفس 

هدوب دهاش  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  زا  همانعطق 598  دروم  رد  ار  يدروخرب  نینچ  هباشم  ( 22  .« ) مدوس هب  ای  دشاب ، منایز  هب  تفر ، مهاوخ 
یلوبق  ) دـش رما  نیا )  ) بجوم هچنآ  ینونک  طیارـش  رد  دیـسانش .  یم  ارم  مه  امـش  مسانـش ، یم  ار  امـش  : » دومرف هراب  نیا  رد  ناـشیا  میا . 

لباق ریغ  هرس  سدق  ینیمخ  مالسلا و  هیلع  ینیـسح  مایق  ود  رد  مدرم  شقن  مدرم  هدننک  نییعت  شقن  ( 23  .« ) دوب ما  یهلا  فیلکت  همانعطق )
درک یمن  تکرح  هفوک  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوبن ، نایفوک  يرفن  رازه  هدجه  توعد  رگا  هیرظن ، کی  ساسا  رب  تسا .  راکنا 

، دنتـسب وا  رب  ار  هار  هک  رح  هاپـس  اب  دروخرب  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  - 1 هلمج : زا  دراد .  دوجو  هلاسم  نیا  دـییات  رد  يدایز  ياـه  لاـثم  . 
رـس رب  رگا  میرادن . . .  ییاوشیپ  ام  هک  ایب  ام  دزن  هک  دیـسر  ناتیاه  هداتـسرف  اه و  همان  هک  نآ  زا  سپ  رگم  مدـماین  امـش  شیپ  نم  : » دومرف

هزیگنا زا  ترضح  رگید ، ياج  رد  - 2 ( 24  .« ) مدرگ یم  رب  دیهاوخ ، یمن  دیرادن و  شوخ  رگا  و  ما ، هدمآ  هک  دیـشیوخ ، نخـس  نامیپ و 
ملاعم ءایحا  نم  اوجرا  امل  مهیلع ، مدـقا  نا  یننولاسی  یلا  اوبتک  ۀـفوکلا  لها  نا  : » دـنک یم  داـی  هنوگ  نیا  ناـیفوک  توعد  يراـگن و  هماـن 

ياه هناشن  ملاعم و  مراودیما  هک  ارچ  مور ، نانآ  دزن  هک  دنا  هتساوخ  نم  زا  هتـشون و  همان  نم  هب  نایفوک  ینعی : ( 25  .« ) عدبلا ۀتاما  قحلا و 
دیداتسرف مایپ  دیتشون و  اه  همان  نم  هب  امش  مدرم ! : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  زاب  - 3 دریمب .  اه  تعدب  ددرگ و  هدنز  قح 

، ما هدمآ  امـش  نیمزرـس  هب  نم  هک  کنیا  دینکن .  ینکـش  نامیپ  دیرادنرب و  نم  يرای  زا  تسد  هک  دیداد  هدعو  میایب و  امـش  يوس  هب  هک 
نآ هب  نایفوک  توعد  هب  مالـسلا ، هیلع  ماما  نیاربانب  ( 26  .« ) دیـسر یم  یقیقح  تیاده  هب  دیراذگن ، اهنت  ارم  دینک ، افو  دوخ  دـهع  هب  رگا 
نم هب  هک  دیدوبن  امش  رگم  امش ! رب  گرم  مدرم ! يا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لباقم ، رد  دندیزرو ، تنایخ  نانآ  یلو  تفر ، راید 

، ما هدیسر  امش  دایرف  هب  هداد و  خساپ  امش  هثاغتـسا  هب  هک  نونکا  یلو  دیدناوخ ! ؟ نتـشیوخ  يرای  هب  ارم  دیدرک و  هثاغتـسا  دیتشون و  همان 
اه و هدعو  همه  نآ  زا  دـعب  هک  دـش  هچ  دـیا . . .  هتخاس  ام  هجوتم  ار  شتآ  هلعـش  دـیا و  هدیـشک  نم  يور  هب  ماین  زا  ار  دوخ  ياهریـشمش 

دوخ ناتـسود  ندرک  بوکنم  يارب  نات  نانمـشد  عفن  هب  دیدمآ و  درگ  دوخ  ناتـسود  دض  رب  دروخ و  قرو  ناتیگدنز  هحفـص  اه ، توعد 
یقاب امـش  يارب  رتهب  يا  هدنیآ  دیما  هن  دیوش و  اه  نآ  تلادع  هتفیـش  هک  دندرک  يرتسگ  تلادـع  هن  امـش  نانمـشد  دـیا و  هدز  الاب  نیتسآ 

یگدنز هب  هک  نیا  يارب  دنداد و  امش  هب  هیما  ینب  هک  ایند  مارح  لام  زا  یکدنا  رطاخ  هب  امـش  دشاب .  امـش  یگتـسب  لد  هناهب  ات  دنتـشاذگ ،
البرک هثداح  زا  سپ  یلو  ( 27  .« ) مشاب هتشاد  یهانگ  نیرت  کچوک  هک  نآ  نودب  دینک .  یم  هلمح  نم  يوس  هب  دیسرب ، يزیچان  تسپ و 

نآ ناگدنشک  و  دوب ، ربمایپ  تیب  لها  اب  قح  هک  دنتفایرد  مدرم  نآ  یپ  رد  دمآ و  دیدپ  ناناملـسم  هعماج  رد  يرادیب  زا  یجوم  اروشاع ، و 
هدرکن يرای  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  هک  نآ  زا  دندبتسم .  كافس و  هکلب  دنتـسین ، دنبیاپ  یمالـسا  لوصا  هب  اهنت  هن  ترـضح ،
موادم يازع  لاس  جنپ  يرازگرب  دیزی ; هب  رمع  نب  هللادبع  ضارتعا  هلمج : زا  دندز  ضارتعا  هب  تسد  جـیردت  هب  دـندوب و  نامیـشپ  دـندوب ،
هدـیبع یبا  نبراتخم  مایق  نیباوت ; تضهن  ندـمآ  دـیدپ  هفوک ; رد  ماـیق  هرـصب و  رد  ضارتعا  هکم ; رد  هلظنح  نب  هللادـبع  ماـیق  هنیدـم ; رد 

هفوک و مدرم  یعامتجا  یـسایس -  تکراشم  نیب  یناوارف  هباشت  ( 28  . ) ثعـشا نب  نمحرلادبع  بالقنا  هریغم و  نب  فرطم  بالقنا  یفقث ;
هرس سدق  ماما  يریگتـسد  زا  سپ  - 1 دننام : دراد .  دوجو  هرـس  سدق  ینیمخ  بالقنا  مالـسلا و  هیلع  ینیـسح  بالقنا  هثداح  ود  رد  ناریا 

، نآ زا  سپ  هلاس  هدراهچ  هرود  کی  رد  - 2 دندیرفآ .  ار  دادرخ 1342  هثداح 15  و  دندز ، ضارتعا  هب  تسد  مدرم  دادرخ 1342 ، رد 13 
هب ناریا  مدرم  نآ ، زا  سپ  - 3 دنیشن .  یمن  رمث  هب  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  تضهن  نیاربانب ، دنرادن .  هنحـص  رد  لاعف  روضح  نادنچ  مدرم 
زا يرایسب  ياه  هنومن  ور ، نیا  زا  دندناسر .  يزوریپ  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  هداد و  رـشن  ار  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  بالقنا  و  دندمآ ، نادیم 

( فـلا هـلمج : زا  دروـخ .  یم  مـشچ  هـب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  دـنور  رد  مالـسلا  هـیلع  ینیـسح  ياروشاـع  زا  ناریا  مدرم  يریگوـگلا 
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زا نارهت  دادرخ 1342 ش .   13 ياروشاع 1383 ق . / زور  رد  نارهت  ینویلیم  تیعمج 5/1  هب  هجوت  اب  يرفن  رازه  ات 400  تارهاظت 250  »
ینارنخـس ( » ب ( 29  .« ) دـش متخ  هاش ) دجـسم   ) هرـس سدـق  ماما  دجـسم  هب  زاغآ و  هاش ) نادـیم   ) مایق نادـیم  رد  حـتفلاوبا  جاـح  دجـسم 

يریگتـسد و هب  رجنم  هک  دـش  زاغآ  هیـضیف  هسردـم  رد  دادرخ 1342 ش .   13 ق . / ياروشاع 1383  رـصع  رد  هرـس  سدق  ماما  فورعم 
تفرگ لکش  فلتخم  ياهرهش  دجاسم  رد  یمدرم  ياه  تکرح  نآ ، هب  ضارتعا  رد  و  دیدرگ ، هرـس  سدق  ماما  ندش  ینادنز  تشادزاب و 

نیا دـیدرگ .  زاغآ  قباس ،) هاش   ) هرـس سدـق  ماما  دجـسم  زا  1343 ش .  ق . / مرحم 1384  مهدزاود  ياروشاـع  ییاـمیپهار  ( » ج ( 30 .« )
هب زین  هاش  میژر  نازابرـس  دوب .  هدـیمان  هللا  مایا  ار  نآ  هرـس ، سدـق  ماـما  هک  تفرگ  تروص  دادرخ  هدزناـپ  تشادـگرزب  يارب  ییاـمیپهار 
هب تسد  هاـش  میژر  هـیلع  1357 ش .  ق . / ياروشاـع 1399  رد  نارهت  رد  رفن  نویلیم  راـهچ  دودـح  ( » د ( 31  .« ) دـنتخادرپ نآ  بوکرس 

رهاظ هب  هرهچ  کی  دیدرگ  دعاقتم  هاش  دش و  نارهت  هناور  رزیاه  لارنژ  اه  نآ  زا  سپ  دنداد .  رـس  هاش  رب  گرم  راعـش  دـندز و  تارهاظت 
ات هزرابم  همادا  رب  دوخ  یگتـسبمه  نداد  ناشن  يارب  مدرم  ( » ه ( 32  .« ) دنک كرت  ار  ناریا  دوخ  دـنیزگرب و  ریزو  تسخن  ناونع  هب  ار  یلم 

، نز نویلیم  دـنچ  طسوت  ینیمخ  رب  دورد  ربکا و  هللا  دایرف  نآ  رد  هک  دـندرک  اپرب  ار  نیعبرا  میظع  ییامیپهار  یمالـسا ، يروهمج  ییاـپرب 
تاشرازگ رد  ار  یمالـسا  بالقنا  دجـسم و  اروشاـع ، مدرم ، نیب  طاـبترا  ( 33  .« ) تـشاد او  تریح  بـجعت و  هـب  ار  اـیند  كدوـک  درم و 

تیلاعف زا  : » دـسیون یم  نارهت  سیلپ  تسایر  هب  یـشرازگ  رد  يراک  بارخ  دـض  كرتشم  هتیمک  لاـثم ، ناونع  هب  مینیب .  یم  مه  كاواـس 
اب هرکاذـم  اب  اـت  دـمآ  لـمع  هب  يریگولج  دوب ، روشک  حـلاصم  فلاـخم  اـه  نآ  تامادـقا  هک  داـشرا  هینیـسح  داوجلا و  تیادـه ، دـجاسم 

قفاوت هک  نیا  هب  رظن  اذه  یلع  دـشاب .  هتـشاد  یگنهامه  روشک  حـلاصم  اب  هدـنیآ  رد  اه  نآ  تامادـقا  روبزم  هینیـسح  دـجاسم و  نیلوؤسم 
هـسسؤم هس  نیا  هب  طوبرم  لئاسم  هیلک  دـعب  هب  نیا  زا  هدـمآ  لمع  هب  فوصوم  هینیـسح  دـجاسم و  سـسؤم  تایه  نیفقاو و  اـب  هک  ییاـه 

رفص مرحم و  ياه  هام  رد  يرادازع  سلاجم  لیکشت  هوحن  لمعلاروتـسد  رد  ( 34  .« ) دوب دهاوخ  فاقوا  نامزاس  میقتـسم  رظن  ریز  یبهذم 
یتاکن يا  هیمالعا  یط  عطاق  روط  هب  تلود  قیرط  زا  فلا ) : » تسا هدـمآ  رد 7/9/1357  نکر 2 )  ) هموح نارهت و  یماظن  يرادنامرف  داتس 

رد ب ) ددرگ .  یم  غالبا  یعمج  طابترا  ياه  هاگتسد  هلیـسو  دنیامن  تیاعر  رفـص  مرحم و  ياه  هام  يرادازع  مایا  رد  یتسیاب  مدرم  هک  ار 
یماظن يرادنامرف  اب  يرادازع  سلاجم  يرازگرب  هوحن  هرابرد  تاروتسد  يارجا  دشاب ، یم  رارقرب  یماظن  تموکح  تاررقم  هک  ییاهرهش 

نارهت و رد  اه  هینیـسح  ایاکت و  دـجاسم ، رد  يرادازع  سلاجم  پ ) دـشاب .  یم  لحم  يرمرادـناژ  ینابرهـش و  اب  اهرهـش  ریاـس  رد  هدوب و 
مالک نایاپ  ( 35  .« ) دوـشن لیکـشت  سلجم  ود  زا  شیب  يرتنـالک  ره  یظافحتـسا  هزوـح  رد  هک  يروـط  هب  ددرگ ، دودـحم  اـه  ناتـسرهش 

تضه زا  ناوت  یم  هنوگچ  اما  دراد .  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  لماوع  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بالقنا  ریثات  زا  ناشن  هتـشذگ  ثحابم 
خساپ يرگید  شـسرپ  هب  دیاب  لاؤس ، نیا  هب  نتفگ  خساپ  زا  لبق  درک ؟ هدافتـسا  هرـس  سدق  ینیمخ  تضهن  همادا  رب  مالـسلا  هیلع  ینیـسح 

نیا رد  ار  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  خـساپ  تسا ؟ يرورـض  یمالـسا  بالقنا  همادا  يارب  تضهن  ود  نیا  ندز  هرگ  اـیآ  هک ، نیا  نآ  و  داد ،
ار ءادهـشلادیس ) هیـضق   ) زمر نیا  دیاب  دـشاب ، دازآ  تکلمم  کی  دـشاب ، یلقتـسم  تکلمم  کی  نامتکلمم ، میهاوخب  ام  رگا  : » دـینیبب هراب 
ار اروشاع  ( 37  . . . ) دینک ظفح  ار  يرادازع و . . . )  ) اه تنـس  نیا  دیاب  دشاب ، ظوفحم  امـش  تضهن  دیهاوخب  رگا  ( 36  . . . ) مینک ظفح 
، یمالـسا بالقنا  ظفح  هار  اهنت  نیارباـنب ، ( 38  .« ) دید دـهاوخن  بیـسآ  امـش  روشک  اروشاع ، نتـشاد  هگن  هدـنز  اب  هک  دـیراد  هگن  هدـنز 

يزوریپ لـماع  هک  هنوـگ  ناـمه  ریز ، ییاروشاـع  ياـه  هفلؤـم  هب  لـسوت  یـسات و  هک  تسا  نآ  رب  هدـنراگن  تسا .  نآ  ندرک  ییاروشاـع 
ياقب زمر  اریز ، دهد .  یم  نایاپ  دراد ، دوجو  یمالسا  بالقنا  تامم  تایح و  هرابرد  هک  ییاه  ینارگن  همه  رب  دنا ، هدوب  یمالـسا  بالقنا 
نیـسح ماما  ادخ : يارب  راک  - 1 تسا : مزال  ریز  تاکن  هب  هجوت  اب  نیاربانب ، تسا .  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زمر  نامه  یمالـسا  بـالقنا 

دونشخ و وت  يدونشخ  هب  اه  تبیصم  اه و  یتخس  مامت  اب  ایادخ ، ینعی : ( 39  .« ) كرمال امیلست  كاضرب و  اضر  یهلا  : » دومرف مالسلا  هیلع 
نالذح ددعلا و  ۀلق  یلع  ةرـسالا  هذهب  فحاز  ینا  الا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نمـشد : زا  ندیـسرتن  - 2 متسه .  وت  نامرف  میلـست 

هدامآ دنا ، هدرک  تشپ  نم  هب  نارای  هک  نیا  اب  دـنا و  هتـسویپ  نم  هب  هک  یکدـنا  هورگ  نیمه  اب  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  ینعی : ( 40  .« ) رصانلا
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نوتومی ضرالا  لها  نا  یملعا  هللا و  ءازعب  يزعت  هللا و  قتا  ۀیخا ، ای  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بئاصم : رد  لمحت  - 3 متسه .  داهج 
 . دنریم یم  همه  نامـسآ  نیمز و  لها  هک  نادب  شاب و  هتـشاد  ربص  مالـسلا ) اهیلع  بنیز  ، ) مرهاوخ ینعی : ( 41  .« ) نوقبی ءامـسلا ال  لها  و 
نم لصوا  ربا و ال  تیب  لها  الو  یباحـصا  نم  اریخ  یلوا و ال  اباحـصا  ملعا  یناف ال  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیالو : شریذپ  - 4

 . مرادن غارس  منادناخ  زا  رتهب  رتراکوکین و  نادناخ  مسانش و  یمن  مدوخ  باحصا  زا  رتهب  رتالاو و  یباحـصا  نم  ینعی : ( 42  .« ) یتیب لها 
نیا نخـس  ماجرف  میورب .  تلذ  راب  ریز  ام  هک  تاهیه  ینعی : ( 43  .« ) ۀلذلا انم  تاهیه  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یهاوخ : تزع  - 5

اروشاع مایپ  لماح  ار  دوخ  بالقنا  نیا  تلادـع ، میدرگ : زاب  هطقن  نامه  هب  دـیاب  میا ، هدرک  زاغآ  اروشاع  نیرفآ  مایق  هطقن  زا  هک  ام  : » هک
زیگناروش ندرک  جیـسب  يارب   ) دوب مایپ  لماح  دشاب .  مایپ  نآ  هب  لماع  دیاب  تسا ، هتفرگ  تسد  رد  ار  تردـق  هک  نونکا  سپ  دـناوخ ، یم 

نتـشادهاگن رـضاح  يارب   ) دـشاب مایپ  هب  لـماع  دـیاب  نونکا  طـسقلاب .) ساـنلا  موقیل   ) طـسق هب  ماـیق  و  تلادـع ، يارجا  يارب  و  مدرم .). . 
یمالسا و تاقیقحت  هدکـشهوژپ  یملع  تایه  وضع  ( 1 اه : تشون  یپ  ( 44  .« ) طسق هب  مایق  تلادـع و  يارجا  يارب  مدرم .). .  زیمآدـهعت 
، یمالـسا داشرا  گـنهرف و  ترازو  ج 18 ، يدـلج ،  22 رون ، هفیحـص  هللا ، همحر  ینیمخ  ماـما  ( 2 هدنـسیون .  ققحم و  هاگـشناد ، سردم 

شقن رویدک ، هلیمج  ( 4 ص 248 .  ، 1376 نارهت ، رون ، مایپ  هاگشناد  بالقنا ،  یسانش  هعماج  یناشاک ، دیجم  ( 3 ص 22 .  ، 1368 نارهت ،
، اروشاع گنهرف  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هرگنک  تالاقم  هدـیکچ  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  موادـت  يریگ و  لکـش  رد  اروشاع 

تضهن هب  یتخانـش  هعماج  درکیور  يرـصن ،  نسحم  ( 5 ص 189 .  ، 1374 نارهت ، هللا ، ، همحر  ینیمخ  ماما  راـثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم 
ماما راثآ  رشن  میظنت و  هسـسؤم  مود ، رتفد  اروشاع ، گنهرف  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هرگنک  نیمود  تالاقم  هعومجم  اروشاع ،

(7 ص 89 .  ، 1372 نارهت ، هنزور ، یمالـسا ، بالقنا  رب  يا  همدـقم  مالک ، ابیز  قداـص  ( 6 ص 650 .  ، 1376 نارهت ، هللا ، هـمحر  ینیمخ 
، دانسا تیاور  هب  يولهپ  رصع  يریهز ، اضریلع  ( 8 ص 599 .  نامه ، تالاقم ، . . .  هعومجم  نیقتم ، يادـتقم  هیقت و  هوسا  يوسوم ، اـضر 
، اروشاع ياه  ماـیپ  یثدـحم ، داوج  زا : لـقن  هب  ص 322 ، ج 2 ، یلع ، نب  نیـسحلا  ماـمالا  ةاـیح  ( 9 ص 222 .  ، 1379 نارهت ، فراـعم ،
ص ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم  ( 11 ص 41 .  ج 21 ، نیشیپ ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  ( 10 ص 44 .  ، 1377 مق ، یمالسا ، تاقیقحت  هدکشهوژپ 
، یثدحم زا : لقن  هب  نانجلا  حـیتافم  ( 13 ص 266 .  ج 14 ، نیـشیپ ، ینیمخ ، ماما  ( 12 ص 115 .  نیـشیپ ، یثدـحم ، داوج  زا : لقن  هب  ، 18

ۀعوسوم ( 16 ص 218 .  ج 2 ، نیـشیپ ، ینیمخ ، ماما  ( 15 ناـمه .  زا : لـقن  هب  ص 39 ، ج 2 ، داشرا ، دیفم ، خیـش  ص 182 14 ) نیشیپ ،
، يدـیزی گنهرف  ینیـسح و  گـنهرف  نمؤم ، یلع  ( 17 ص 41 .  نیـشیپ ، یثدـحم ، داوج  زا : لـقن  هب  ص 268 ، نیـسحلا ، مامالا  تاملک 
 ، 1369 نارهت ، یسایس ، باتک  رشن  نآ ،  ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  یناجنز ، دیمع  یلع  سابع  ( 18 ص 166 .  تالاقم ، . . .  هدیکچ 

ص هرامش 49 ، هزوح ، هلجم  ( 21 ص 72 .  ج 1 ، نیشیپ ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  ( 20 ص 292 .  نیشیپ ، يریهز ، اضریلع  ( 19 ص 475 . 
 . ص 12 ج 8 ، نیشیپ ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  ( 23 ص 75 .  نیشیپ ، یثدحم ، داوج  زا : لقن  هب  ص 292 ، ج 4 ، يربط ، خیرات  ( 22  . 160

ص نامه ، زا : لقن  هب  ص 246 ، لاوطلا ، رابخالا  يرونید ، ( 25 ص 77 .  نیشیپ ، یثدحم ، زا : لقن  هب  ص 303 ، ج 4 ، يربط ، خیرات  ( 24
 . ص 172 ، 1380 نارهت ، ادرف ، تسلا  ییاوشیپ ، يدهم  همجرت  ع ،)  ) نیسح ماما  بالقنا  یبایزرا  نیدلا ، سمش  يدهم  دمحم  ( 26  . 222

ینیوکت ریـس  يروصنم ، داوج  ( 29  . 1380 مق ، عبنم ، اروشاـع ، ياهدـمایپ  یناـکدرا ، لـضفلاوبا  ك :.  ر .  ( 28 ص 175 .  ناـمه ، ( 27
(32 ص 195 .  ناـمه ، ( 31 ص 182 .  ناـمه ، ( 30 ص 180 .  ، 1379 نارهت ، یللملا ، نیب  یـسایس و  تاعلاطم  رتفد  یمالـسا ، بـالقنا 
، هللا همحر  ینیمخ  ماـما  ( 36 ص 366 .  ناـمه ، ( 35 ص 333 .  نیـشیپ ، يریهزاضریلع ، ( 34 ص 339 .  ناـمه ، ( 33 ص 330 .  نامه ،

لقن هب  ص 244 ، مومهملا ، سفن  یمق ، سابع  خیش  ( 39 ص 205 .  نامه ، ( 38 ص 204 .  ج 15 ، نامه ، ( 37 ص 216 .  ج 10 ، نیشیپ ،
: زا لـقن  هب  ص 57 ، فوـهللا ، سوواـط ، نبا  ( 40 ص 146 .  ، 1380 مق ، یمالـسا ، تاغیلبت  رتفد  تربع ، ماج  یقاحـسا ، نیـسح  دیـس  زا :
: زا لقن  هب  ص 315 ، ج 3 ، يربط ، خـیرات  ( 42 ص 147 .  نامه ، زا : لـقن  هب  ص 97 ، ج 2 ، داشرا ، دیفم ، خیـش  ( 41 ص 145 .  نامه ،

گنهرف رـشن  رتفد  هنادواج ، ماـیق  یمیکح ، اـضر  دـمحم  ( 44 ص 155 .  ناـمه ، زا : لـقن  هـب  ص 326 ، ناـمه ، ( 43 ص 153 .  ناـمه ،
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؛ یضترم يدوریش ، هرامش 15 ، هشیدنا ، قاور  هلاقم : عبانم  ص 117 .  ، 1373 نارهت ، یمالسا ،

هرس سدق  ینیمخ  ماما  بالقنا  هیرظن  هب  یهقف  يدرکیور 

نید زا  ینیمخ  ماـما  یقلت   81 / 5 / 11 دییأت : خیرات   81 / 3 / 2 تفایرد : خیرات  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  بالقنا  هیرظن  هب  یهقف  يدرکیور 
مزال يرظن  تادیهمت  اه و  هفلؤم  ات  تسا  هدرک  مهارف  ار  ناکما  نیا  ترخآ ، ایند و  رد  ناسنا  تداعـس  يارب  عماج  همانرب  ناونع  هب  مالـسا 
یم هراشا  يراکتبا  ياه  هفلؤم  نیا  زا  یـضعب  هب  هلاقم  نیا  رد  دـنک ؛ مهارف  ینید  عبانم  زا  ار  بالقنا  تلود و  هرابرد  يزادرپ  هیرظن  تهج 

رـصع همدـقم  فورعم . هب  رما  هّیقت ، هیقف ، تیالو  دـیلقت ، داـهتجا و  بـالقنا ، هیرظن  ینیمخ ، ماـما  یـسایس ، هقف  يدـیلک : ياـه  هژاو  دوش .
نیـسح ماما  نسح و  ماما  یلع و  ماما  دوب . شیاشگ  حاتفنا و  هرود  تلود ، بـالقنا و  هراـبرد  يزادرپ  هیرظن  تهج  زا  هعیـش  يارب  روضح 

لیکـشت هب  فوطعم  یماظن  یـسایس و  یعامتجا و  شنک  هکلب  دـندرک ، رظن  راهظا  تلود  یـسایس و  تردـق  دروم  رد  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع 
تهج یماظن  یـسایس و  یعامتجا و  شنک  تهج  زا  هچ  رگا  هیماما  هعیـش  مالـسلا ،  هیلع  داجـس  ماما  ناـمز  زا  دـنداد . ماـجنا  زین  تموکح 

ياهقف (329ه ) اربک تبیغ  هرود  زاغآ  اب  دوب . حاتفنا  رد  زونه  يزادرپ  هیرظن  تهج  زا  یلو  دـش ، ور  هبور  دادـسنا  یعون  اب  تلود  لیکـشت 
يروـئت دـقاف  دـنرادن ، ار  تلود  سیـسأت  قـح  نارگید  دـشاب و  موـصعم  تسد  هب  دـیاب  تلود  سیـسأت  هک  نیا  نتـسناد  ضورفم  اـب  هعیش 

، دوب هدـش  فعاضم  دادـسنا  هک  یتیعـضو  رد  دوب . هتـسب  نانآ  يور  رب  یـسایس  تردـق  باب  مه  ًالمع  دـندش و  تلود  هراـبرد  یمجـسنم 
ور نیا  زا  دوب ، تموکح  لیطعت  نامتفگ  فطل ،» هدـعاق  بصن و  صن ، تماـما ،  » لوصا ساـسا  رب  هعیـش  یـسایس  هقف  رد  طلـسم  ناـمتفگ 

نامتفگ نیا  هک  ِیتفرعم  يانبم  دندرک . یم  هیکت  تنس ، لها  تیرثکا  لباقم  رد  هعیش ، تیلقا  روما  هرادا  رد  ییاه  لقادح  رب  یعیـش  ياهقف 
اب جیردت  هب  یلو  تشاد ، هبلغ  زین  نامتفگ  نیا  دنتـشاد  هبلغ  نایرابخا  هک  ینامز  ات  دوب و  اه  يرابخا  يانبم  تفرگ ، یم  لکـش  نآ  هیاپ  رب 
هب میتسه ، اوزنا  زا  هعیـش  یـسایس  هقف  رد  تموکح  لیطعت  مدع  نامتفگ  جورخ  دهاش  اه ، یلوصا  هبلغ  هقف و  لوصا  ملع  تفرـشیپ  طسب و 

طلـسم نامتفگ  کی  هزادنا  رد  جـیردت  هب  دـبای و  یم  شیازفا  هیـشاح  زا  جورخ  رد  نامتفگ  نیا  باتـش  دـعب  هب  تیطورـشم  زا  هک  يروط 
یصاخ يرظن  تادیهمت  ینیئان  دنک . یم  حرطم  ار  هطورـشم  تلود  هیرظن  ینیئان  هللا  ۀیآ  هک  تسا  نامتفگ  نیمه  ساسا  رب  دوش . یم  رهاظ 

اب ینیمخ  ماـما  اـما  تسا ؛ هدـش  سکعنم  همـالا  هیبنت  باـتک  رد  هک  دوب  هتفرگ  رظن  رد  هقف  ياـنبم  رب  هطورـشم  تلود  هیرظن  هئارا  تهج  ار 
دروم رد  مه  ینیمخ  ماما  ور  نیا  زا  تخاس . طلـسم  هعیـش  یـسایس  هقف  رد  دیـشخب و  اقترا  ار  نامتفگ  نیا  دوخ  یلمع  يرظن و  تادـیهمت 

هک ار  يرظن  تادـیهمت  هک  تسا  نیا  رب  ینتبم  ماـما  تلود  بـالقنا و  هیرظن  زا  ینییبـت  هنوگره  تسا و  هیرظن  ياراد  تلود  مه  بـالقنا و 
داد لاجم  وا  هب  داد و  ماجنا  یسایس  هقف  رظنم  زا  ینیمخ  ماما  هک  یتادیهمت  زا  يا  هشوگ  هب  هلاقم  نیا  رد  دوش . نایب  تسا  هدیشیدنا  ناشیا 

ندروآ تسد  هب  فدـه  اب  هک  دنتـسه  یتاراکتبا  انامه  يرظن  تادـیهمت  نیا  مینک . یم  هراشا  دزاس ، حرطم  ار  تلود  بـالقنا و  هیرظن  اـت 
هتفرگ رظن  رد  تلود  بالقنا و  طیارش  ناونع  هب  رـصانع  زا  یـضعب  تسا . هتفرگ  تروص  تلود  بالقنا و  هیرظن  هئارا  تهج  مزال  رـصانع 

رطخ ربارب  رد  سفن  ظفح  يانعم  هب  هیقت  هّیقت  . 1 میزادرپ . یم  رصانع  نیا  نییبت  هب  لیذ  رد  عنام . عفر  ناونع  هب  رـصانع  یخرب  دنوش و  یم 
هک نیا  ظاـحل  هب  نایعیـش  نیب  رد  هلوـقم  نیا  تسا . دـیآ ، یم  شیپ  سفن  رب  يررـض  هک  تسا  ییاـج  رد  ناـمیا  ندادـن  زورب  یلاـمتحا و 

یعیش هقف  کیسالک  رثا  ره  رد  ًابیرقت  : » دنا هدرک  هجوت  نآ  هب  زین  یعیـش  ياهقف  هتـشاد و  يدایز  زورب  روهظ و  دنا  هدوب  تیلقا  رد  هراومه 
« هیقتلا  » ناونع تحت  یباب  هیادـه  باتک  رد  قودـص  خیـش   1 «. حیرـشت ای  دـنک و  یم  هیجوت  ای  ار  هیقت  دـعاوق  هک  تسا  هدـش  دراو  یلـصف 

دنک كرت  ار  هیقت  سک  ره  تسا و  بجاو  هیماما  هفیاط  ام  رب  ناملاظ  تلود  رد  هیقت  تسا : دفتعم  هتسناد  بجاو  ار  هیقت  نآ  رد  هک  هدروآ 
مایق يدانم  ماما  هک  نامز  نآ  رگم  تسین  زیاـج  نآ  كرت  تسا و  بجاو  هیقت  تسا ... هدـش  ادـج  نآ  زا  هدرک و  تفلاـخم  هیماـما  نید  اـب 

مالـسلا مهیلع  همئا  هللا و  لوسر  یهن  لجوّزع و  دنوادخ  یهن  رد  لخاد  دـنک  كرت  ار  هیقت  سک  ره  نیاربانب  دـنک ، جورخ  مئاقلا ) مامالا  )
یم بجاو  ار  نآ  يدـنب  هبترم  نودـب  دـنتفرگ و  یم  رظن  رد  تسد  کی  هداس و  يرما  ار  هیقت  ًالومعم  ینیمخ  ماما  زا  لـبق  اـت   2. تسا هدش 
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هب ار  هیقت  ات  دنا  هدیشوک  يراصنا  خیش  دننام  ییاهقف  هتبلا  . » دوب هنالعفنم  يدرکراک  تسایـس  هزوح  رد  هیقت  درکراک  ور  نیا  زا  دنتـسناد ؛
اذل دروآرد ، یتسد  کی  تلاح  نآ  زا  ار  هلوقم  نیا  دـننک و  میـسقت  تمرح ) تهارک و  هحابا ، بابحتـسا ، بوجو ،  ) هسمخ ماکحا  رابتعا 

هزاجا کی  طقف  هیقت  هک  دندرک  یم  زاربا  ار  بلطم  نیا  یعون  هب  »3 و  دننک یم  رکذ  مه  ییاه  لاثم  هیقت  هناگ  جنپ  ماسقا  زا  مادک  ره  يارب 
نیا یلاعفنا  درکراک  دنا  هتـسناوتن  عومجم  رد  اّما  دشاب . دولآ  سوه  وحن  هب  فیلاکت  زا  زیرگ  ایر و  سرت و  رگ  هیجوت  دیابن  تسا و  تقوم 

، دنام یقاب  تلود  بالقنا و  هرابرد  يزادرپ  هیرظن  لباقم  رد  یعنام  ناونع  هب  نانچمه  هجیتن  رد  دنربب و  نیب  زا  تسایس  هزوح  رد  ار  هلوقم 
رد هیقت  هلوقم  هب  يا  هنالاعف  هجو  هک  نیا  يارب  ینیمخ  ماما  درک . لیدـبت  حاتفنا  هب  یـسایس  هقف  رد  ار  دادـسنا  نیا  ینیمخ  ماـما  هک  نیا  اـت 
هک تسا  هیقت  ماسقا  هلأسم  نیرت  مهم  ماما  يارب  ایوگ  دنک . یم  يدنب  میـسقت  يدنب و  هبترم  ار  نآ  ماگ  نیتسخن  رد  دهدب ، تسایـس  هزوح 

هلمج زا  نارگید  ياه  يدنب  میـسقت  هب  تبـسن  وا  يدنب  میـسقت  4 و  دهد یم  صاـصتخا  هیقت  ماـسقا  هب  ار  هیقت  باـب  رد  دوخ  ثحبم  نیلوا 
میسقت . 2 هیقت ؛ تاذ  بسح  هب  میسقت  . 1 دزادرپ : یم  هیقت  میسقت  هب  هجو  هیواز و  راهچ  زا  ماما  دراد . هظحالم  لباق  تفرشیپ  يراصنا  خیش 

رد هیقت  هک  ییاهزیچ  بسح  هب  میـسقت  . 4 دوش ؛ یم  هیقت  نانآ  زا  هک  یناـسک  بسح  هب  میـسقت  . 3 دـننک ؛ یم  هیقت  هک  یناـسک  بسح  هب 
ناعما اب  ود  نیا  زا  تسا ؛ یمایپ  ياراد  ماسقا  ریثکت  نیمه  دنک و  یم  حرطم  ار  يدایز  تاعورف  دروم  ره  رد  ماما   5. دریگ یم  تروص  اهنآ 
يروئت کـی  هئارا  رد  ار  وا  هک  تسا  يا  هتـشگ  مگ  لاـبند  هب  زاـغآ  زا  هک  دوش  یم  مولعم  ثحاـبم ، هب  ماـما  جورخ  دورو و  هوـحن  رد  رظن 

، دـشاب یبالقنا  شنک  بالقنا و  لوح  يزادرپ  هیرظن  تهج  رد  یعنام  دـناوت  یم  هک  مه  هیقت  اتـسور  نیا  رد  دـنک ، کمک  بالقنا  هرابرد 
هک یماگنه  دـنیوگ  یم  رگید  ياهقف  هیفوخ  هیقت  رد  دـنک : یمن  زیوجت  ار  هیقت  دراوم  یخرب  رد  دـیآ و  یمرب  عناـم  نیا  عفر  دـصرد  ماـما 

یعرـش هفیظو  هب  لمع  زا  دوخ ، يوربآ  ناج و  ظفح  يارب  دنکن و  یعرـش  هفیظو  هب  لمع  دـناوت  یم  ناسنا  دـشاب  لام  ای  ناج و  رب  فوخ 
نآرق ای  هبعک و  زا  نمؤم  مارتحا  هک  میراد  مه  تیاور  رد  هک  تسا  رتالاب  نآرق  ای  هبعک  زا  نمؤم  ناسنا  دنیوگ  یم  اهنآ  دـنک ، رظن  فرص 

تامرحم زا  یضعب   » لاثم يارب  تسین ؛ زیاج  هیقت  دنشاب  رطخ  ضرعم  رد  مهم  يرورض و  ماکحا  رگا  هک  تسا  لئاق  ماما  اّما   6. تسا رتالاب 
نید ریسفت  نآرق و  مالسا و  رب  در  هفرـشم و  دهاشم  هبعک و  مادهنا  دننام  تسا ، تیمها  تیاهن  رد  هعرـشتم  عراش و  رظن  رد  هک  تابجاو  و 
هیلع قداص  ماما  تداهش  زورلاس  رد  هیضیف ، هسردم  هب  توغاط  میژر  هلمح  رد  ًالثم   » 7 «. اهنیا ریغ  دنک و  دساف  ار  بهذم  هک  يا  هنوگ  هب 
یمن رکف  اریز  دندرک ، ینیشن  بقع  املع  زا  یلیخ  دندیسر ، تداهـش  هب  دندش و  حورجم  یمخز و  بالط  دش و  هراپ  اه  نآرق  هک  مالـسلا 
يدنت رایـسب  هیمالعا  ماما  دوش . هتخیر  نیمز  هب  هیـضیف  هسردم  رد  بالط  نوخ  دوش و  هلمح  هیملع  هزوح  زکرم  ملع و  دهم  هب  هک  دـندرک 

8 «. غلب ام  غلب  ولو  تسا  مارح  هیقت  : » دـندرک نایب  هیمالعا  نآ  رد  دـندرک و  توعد  توغاط  میژر  اـب  هزراـبم  هب  ار  ناـگمه  هدومن و  رداـص 
درگ هدنکارپ  نیملـسم  دوش و  ظفح  نید  لوصا  دنامب و  یقاب  بهذم  هک  دنا  هدرک  عیرـشت  لعج و  تهج  نآ  زا  ار  هیقت  تسا : دقتعم  ماما 

حضاو و رما  نیا  تسین و  زیاج  هیقت  دوش ، نید  لوصا  نید و  مادهنا  هب  یهتنم  رما  رگا  یلو  دـننک ، هماقا  ار  نید  لوصا  نید و  دـنیآ و  مه 
هیقت ور  نیا  زا  دـناد ؛ یم  یفخم » داهج   » يانعم هب  هکلب  شـالت ، داـهج و  یلیطعت  هن  ار  هیقت  ماـما  تفگ  ناوت  یم  نیارباـنب   9. تسا نشور 

هک يرصنع  ناونع  هب  ار  هیقت  عومجم  رد  هک  دهد  یم  هیقت  دروم  رد  یلـصفم  تاحیـضوت  ماما  نآ . یفخ  لکـش  هب  یلو  تسا  داهج  همادا 
روهشم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 2 دنک . لیاز  هتفرگ و  ار  نآ  تیعنام  تیثیح  دهد و  رارق  دنک ، کمک  ار  ملظ  هیلع  بالقنا  دـناوتب 

؛ دشاب هتـشادن  یهان  رمآ و  رب  مه  يررـض  دشاب و  رثا  ياراد  هک  نیا  هب  دـننک  یم  طورـشم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  اهقف 
یضعب هک  نیا  حیضوت  بوجو . هن  دناد  یم  بجاو  طیارـش  زا  ار  نآ  ریثأت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قیداصم  زا  یـضعب  رد  ماما  یلو 

یلو دنک  لیصحت  فلکم  هک  تسین  مزال  ار  بوجو  طیارـش  بجاو . ققحت  للع  یـضعب  دنتـسه و  فیلکت  کی  بوجو  طرـش  طیارـش  زا 
اما دنک ، شالت  نآ  بسک  رد  فلکم  تسین  مزال  تسا و  جح  بوجو  طرـش  تعاطتـسا  لاثم ، يارب  دنک ؛ لیـصحت  دـیاب  ار  بجاو  طرش 
رفـس مظعم  هکم  هب  لاثم  يارب  دنک ، مهارف  ار  جح )  ) بجاو ققحت  طیارـش  دیاب  دش  بجاو  وا  رب  جـح  درک و  ادـیپ  تعاطتـسا  یـسک  رگا 

هب رما  هک  تسا  بجاو  دراد ، رثا  نانآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنناد  یم  هک  یناسک  طقف  دـندوب  لئاق  ماما  زا  لبق  اهقف  رتشیب  دـنک .
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یم بوجو  طرش  ار  نتشاد  رثا  رگید ، ترابع  هب  تسین ؛ مزال  هن ، ای  دراد  رثا  هک  دنناد  یمن  هک  یناسک  رب  دننک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
ینعی دـنک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  بجاو  یـسک  ره  رب  ینعی  دـناد ، یم  بجاو  طرـش  ار  نتـشاد  رثا  ماما  یلو  دنتـسناد ،

زا یهن  فورعم و  هب  رما  نتـشاد  ررـض  دراوم  زا  یـضعب  رد  دشاب و  راذـگرثا  وا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دـنک  يراک  تسا  مزال 
هب رما  درک . نینچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  نانچ  دـنک ، هیقت  دـیابن  دـنک و  یمن  طقاس  ار  فیلکت  یهان ، رمآ و  لام  ناج و  يارب  رکنم 

همه هن . يرگید  رب  دـشاب و  بجاو  یکی  رب  هک  تسین  يزیچ  کی  تسا ؛ بجاو  سک  همه  رب  هک  تسا  يروما  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
يرادـقم ره  مینک ، توعد  روط  نیمه  ار  نارگید  میتسه  فلکم  رون ، هب  تملظ  زا  مینک  جراخ  مینک و  ظـفح  ار  ناـمدوخ  هک  میفلکم  اـم 

نیا لها  امـش  متـسین ، بارحم  لها  هک  نم  متـسین ، ربنم  لها  هک  نم  متـسین ، بیطخ  هک  نم  بوخ  هک  دییوگب  دـیابن  امـش  میناوت . یم  هک 
نیمه دـینزب ، ار  فرح  دـیناوت  یم  تسه ، امـش  قیفر  هک  یـسک  نآ  اب  ناتیایلوا ، اب  نارتخد و  اب  ناتنارـسپ و  اب  نات  هداوناخ  رد  هک  دـیتسه 

، ام میفلکم  نـآلا   10. دوشب ادخ  تیـصعم  دیراذگن  دریگب ، ار  شیولج  دـیاب  دوش  یم  ادـخ  تیـصعم  دـید  ناسنا  رگا  دـیفلکم ، شرادـقم 
لوؤسم مکّلک  عار و  مکّلک  : » میتسه مه  نارگید  ياهراک  لوؤسم  نامدوخ ، راک  يارب  لوؤسم  هن  میلوؤسم ، نام  همه  نام ، همه  میلوؤسم 

نم ندرگ  مه  امش  تسامـش ، ندرگ  مه  نم  تیلوؤسم  نارگید ، هب  تبـسن  دیاب  همه  دننکب ، تیاعر  همه  هب  تبـسن  دیاب  همه  هتیعر .» نع 
رگا ارچ ؟ هک  دینک  یهن  دینک ، موجه  دیاب  یتشاذگ ، جک  ار  تیاپ  ارچ  دییوگن  رگا  دیلوؤسم ، امـش  متـشاذگ  جـک  ار  میاپ  نم  رگا  تسا .
ریاس نیزاوم ؟ فالخ  رب  ارچ  هک  دننک  موجه  وا  هب  دیاب  نویناحور  همه  تشاذگ ، جک  ار  شیاپ  اج  کی  رد  ممعم  کی  هتـساوخن  يادـخ 

11 دـنکب . فورعم  هب  رما  دـنکب ، رکنم  زا  یهن  دـیاب  تما  تسا ، همه  لام  درادـن ، یناحور  هب  صاصتخا  رکنم  زا  یهن  دـننکب ، دـیاب  مدرم 
لـصا دنک . حالـصا  مه  ار  نارگید  هک  تسا  فظوم  دنک  حالـصا  ار  شدوخ  هک  تسا  فظوم  يدرف  ره  صخـش و  ره  هک  يروط  نامه 

لماک تحارـص  ماما  تارابع  دوش ، یم  هدهاشم  هک  نانچ   12. دنک حالـصا  ار  هعماج  هک  تسا  نیمه  يارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
ریز زا  دولآ  سوه  هناهب  اـب  ناوت  یمن  تسا و  بجاو  فلکم  دارفا  همه  رب  هک  تسا  يا  هضیرف  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دراد 

ود نیا  ، » هلیـسولا ریرحت  باتک  رد  درک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ثحب  هب  يدایز  يانتعا  ماما  ور  نیا  زا  درک ، یلاخ  هناـش  نآ  راـب 
هجوت نیا  اب   13 «. دوش یم  هماقا  اـهنآ  هطـساو  هب  زین  رگید  ضیارف  هک  دـناد  یم  یهلا  ياـه  هضیرف  نیرت  فیرـش  نیرتـالاب و  زا  ار  هضیرف 

ماما صاخ  تئارق  . 3 دـیآ . یم  مهارف  بالقنا  لوح  ماما  يزادرپ  هیرظن  تاموزلم  زا  رگید  یکی  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  صاخ 
زیامتم تروص  هب  ار  یسایس  هقف  تالوقم  یسایس و  هقف  نآ  عبت  هب  دراد و  نید  زا  هک  يا  هنازیزع  كرد  هب  هجوت  اب  ینیمخ  ماما  اروشاع  زا 

اب و  دنک ، یم  ریسفت  یلبق  ياهقف  اب  یتوافتم  تروص  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیقت و  دهد و  یم  رارق  هجوت  دروم  لبق  ياهقف  اب 
تداهـش هک  یماگنه  دـنک ، یم  رارقرب  تداهـش  داـهج و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیقت ، هلوقم  راـهچ  نیب  هک  یقیثو  طـبر  هب  هجوت 

ماما مایق  زا  يریـسفت  دریگ ، یم  رظن  رد  ار  البرک » ٍضرا  لک  اروشاع و  ٍموی  ُّلُک   » ترابع ـالبرک و  اروشاـع و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما 
نارگشهوژپ تایرظن  رد  ناوت  یم  اهنت  هن  ار  انعم  نیا  دنازیگنارب . ار  يولهپ  میژر  هیلع  یبالقنا  شنک  دناوتب  هک  دهد  یم  تسد  هب  نیـسح 

هللا ۀیآ  هک  دنک  یم  ناشن  رطاخ  دروم  نیا  رد  تیانع  دـیمح  دراد . تحارـص  دروم  نیا  رد  ماما  تارابع  هکلب  تفای ، ماما  یـسایس  هشیدـنا 
هب یسایس  ِترورض  زا  يداح  ساسحا  اب  ار  البرک  هرطاخ  دشاب ، يو  اب  سایق  لباق  یتلزنم  ياراد  هک  هعیش  هلأتُم  ره  زا  شیب  دیاش   » ینیمخ

هدهاشم اروشاع  هثداح  زا  هدافتـسا  رد  ار  ماما  یبالقنا  راکتبا  مینک ، یم  عوجر  اروشاع  هرابرد  ماما  تارابع  هب  یتقو   14 «. تسا هتفرگ  راک 
گرزب هچ  ره  درف  دوشب . هعماج  يادف  دیاب  درف  هک  دنتـشاد  ار  هلأسم  نیا  اهنآ  همه  دـنا و  هدـمآ  هعماج  حالـصا  يارب  ایبنا  مامت  مینک : یم 

. دوشب ادـف  دـیاب  درف  نیا  درک ، هضراـعم  هعماـج ، حـلاصم  اـب  هک  یتقو  اـیند ، رد  تسا  زیچ  ره  زا  رتشیب  شـشزرا  هک  درف  نیرتـالاب  دـشاب ،
ماما ترابع  نیا   15. دوشب حالـصا  هعماج  ات  درک  ادف  ار  شدوخ  راصنا  باحـصا و  شدوخ و  تفر  دمآ و  نازیم  نیمه  يور  ادهـشلادیس 

یم ناشن  ار  اروشاع  هثداح  زا  ماما  یبـالقنا  تئارق  تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیقت و  دروم  رد  ماـما  صاـخ  هیرظن  ياتـسار  رد 
: دیوگ یم  اروشاع  ماقم  رد  تلم  تلاسر  دروم  رد  ماما  مینک . یم  لقن  ار  ماما  زا  يرگید  تارابع  دوخ  ياعدا  دیکأت  دـییأت و  يارب  دـهد .
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نیا دـشاب . نیمزرـس  ره  رد  زور و  ره  رد  تسا  یگدـنز  هحولرـس  همانرب  نیا  هک  تسا  نآ  روتـسد  البرک » ضرا  لک  اروشاع و  موی  لـک  »
زاس و اب  هچ  رگ  ناربکتسم ، هیلع  لیلق  يا  هدع  اب  هچ  رگا  نافعضتسم  هک  تهج  نآ  زا  فیلکت  يا ؛ هدژم  تسا و  یفیلکت  هدنزومآ  روتسد 

رارق البرک  نادیهش  رامش  رد  ار  ام  نادیهـش  هک  هدژم  دننک و  مایق  نادیهـش  رورـس  نانوچ  دنرومأم  میظع ، یناطیـش  تردق  زهجم و  گرب 
مک دادعت  اب  ناشیا  مایق   17 «. دیسرتن ددع  تلق  زا  گنج  نایم  رد  تسا : هدرک  مولعم  ادهشلادیس  ترـضح  ار  اهام  فیلکت   » 16. تسا هداد 

لباقم دیاب  ام  تساروشاع و  زورما  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  انعم  نیا  تلم  دـیاب  زور  همه   18 «. دـنک طقاس  ام  زا  ار  رذـع   » هک دوب  نآ  رطاخ  هب 
یمن دارفا  هدع و  کی  هب  راصحنا  درادن ، نیمز  کی  هب  راصحنا  مینک . هدایپ  ار  البرک  شقن  دیاب  تسالبرک و  مه  اج  نیمه  میتسیاب و  ملظ 
يریگ لکش  يارب  دیلقت  داهتجا و  هلوقم  ود  هب  نداد  یعامتجا  هغبص  . 4 19. اهزور همه  دننک و  افیا  ار  شقن  نیا  دیاب  اه  نیمز  همه  دوش ،

بالقنا نارگیزاب  دننک . داجیا  بالقنا  نارگیزاب  دـیاب  ار  شنک  نیا  تسا و  مزال  یعامتجا  شنک  یعامتجا ، لوحت  کی  ناونع  هب  بالقنا 
هغبص دیاب  هدنهد  نامزاس  تسا و  نید  ماکحا  نامه  هک  دنوش  یهد  نامزاس  يروحم  ساسا  رب  دیاب  مدرم  دنتـسه و  مدرم  ماما  هاگدید  زا 

يزاسزاب ایحا و  دـیلقت ، داهتجا و  رـصنع  ود  دوب  مزال  نید  ماکحا  ساسا  رب  هتفای  نامزاس  مدرم  ندـمآ  مهارف  يارب  دـشاب . هتـشاد  یبهذـم 
تروص ود  هب  ماما  نامز  ات  مدرم )  ) دلقم و  هیقف )  ) دهتجم هطبار  دوب . دلقم  دهتجم و  هطبار  يایحا  ماما  تاراکتبا  زا  یکی  ور  نیا  زا  دنوش ؛

مدرم هیقف و  هطبار  دروم  رد  دیـشخب . نآ  هب  یـسایس  تهج  زا  یلاعف  هجو  یلو  تفریذپ ، ار  ریـسفت  ود  زا  یکی  زین  ماما  هک  دش  یم  ریـسفت 
هتسب و  329ه )   ) اربک تبیغ  زاغآ  زا  سپ  یلوصا . هاگدید  يرگید  يرابخا و  هاگدید  یکی  تسا ؛ حرطم  هعیش  هقف  رد  یساسا  هاگدید  ود 

فیلاکت تسیاب  یم  ور  نیا  زا  درک ؛ یقلت  اجرباپ  ار  یفیلاکت  هب  ندوب  فلکم  رب  ینبم  یلبق  هدـیقع  هعیـش  هعیـش ، يور  رب  صن  باب  ندـش 
نییآ دـش . ادـیپ  هعیـش  هقف  رد  فیلاکت  صیخـشت  يارب  يرابخا ، بتکم  یلوصا و  بتکم  یـساسا ، بتکم  ود  هک  دـنک  ییاسانـش  ار  دوخ 

، لقع هب  داقتعا  نیا  تعیرش . ماکحا  صیخشت  يارب  عامجا ) ثیدح و  نآرق ، تیاده  زا  سپ   ) تسا لقع  تیحالـص  یلوصا  بتکم  هدمع 
، ینیلک فیلأت   » هعیـش ثیداحا  نهک  رثا  راهچ  تایوتحم  داقتنا  نودـب  لوبق  زا  عانتما  داهتجا ، بوجو  دراد : هارمه  ار  یـساسا  میلاعت  ریاـس 
رد ججح  زا  دیلقت  عنم  و  همئا ، ربمایپ و  هب  بوسنم  نانخس  دامتعا  تیلباق  فشک  يارب  رت  قیقد  ریباعت  ذاختا  یسوط ،» خیـش  قودص و  خیش 

دـننک و یم  در  ار  عامجا  لقع و  دـنراد : فلاخم  رظن  تاکن  نیا  مامت  دروم  رد  نویرابخا  دوش . نیمأت  داهتجا  رادـیاپ  ییایوپ  اـت  هتـشذگ ،
زا دیلقت  هب  دننک و  یم  عنم  ار  داهتجا  نانآ  دنـشاب . دلقم  طقف  دیاب  هک  دـندقتعم  ور  نیا  زا  دـنناد و  یم  لاح  هنایم  ناسکی  هب  ار  دارفا  مامت 

تفرعم لصاح  رگا  هتشذگ  رد  ياملع  يارآ  دننیب . یمن  بیسآ  نآ  حراش  توف  اب  هیضق  تقیقح  هک  دنیوگ  یم  دنراد و  رواب  افوتم  ججح 
مالعا ماما  يوس  زا  طقف  دیاب  رما  نیا  اما  دوش ، لوبق  دشاب  یعطق  ملع  ساسا  رب  رگا  ددرگ و  درط  دیاب  دـشاب  نظ  ای  یلامتحا  يدـنع و  نم 

یتح ناملـسم ، ره   » هک دـندقتعم  دندرمـش و  یم  بجاو  فیلکت  کی  ار  همئا  تایاور  نانخـس و  يروآدرگ  داهتجا ، ياج  هب  نانآ  ددرگ .
تشاد و ار  ثیدح  هدننک  نایب  شقن  هیقف  يرابخا ، هاگدـید  ساسا  رب   20 «. دیآ یمرب  فیلکت  نیا  هدهع  زا  دـشاب  یماع  رادافو و  مه  رگا 
ور نیا  زا  دنتشاد ؛ ار  ثیداحا  زا  ماکحا  صیخشت  تردق  دوخ  هتشاد و  ار  ثیدح  هدنونش  شقن  زین  مدرم  تشادن ، داهتجا  طابنتـسا و  قح 

ياه هورگ  اهنآ  زا  دزاس و  لکـشتم  ار  مدرم  تسناوت  یمن  زین  یـسایس  ظاـحل  زا  هجیتن  رد  تشادـن ؛ مدرم  لاـبق  رد  یـصاخ  هاـگیاج  هیقف 
تسا و حرطم  طابنتسا  داهتجا ، رد  تسا و  زاب  نآ  يور  رب  داهتجا  باب  هک  یلوصا  بتکم  ساسا  رب  اّما  دزاس . مهارف  يراذگرثا  یعامتجا 

طابنتسا تردق  اه  ناسنا  همه  هک  اج  نآ  زا  تسا و  باستکا  لباق  هک  یـصاخ  شور  اب  عبانم  زا  ماکحا  ندیـشک  نوریب  يانعم  هب  طابنتـسا 
ماکحا همه  هب  ملع  تسا و  مزال  مه  تبیغ  نامز  رد  ماکحا  هب  لمع  یفرط  زا  دننک و  یم  ادیپ  ار  تیلباق  نیا  دودـحم  هدـع  طقف  هتـشادن و 

دیلقت و داهتجا و  هلوقم  ود  زا  رس  بلطم  نیا  دننک . دیلقت  دراد ، ار  ماکحا  طابنتـسا  تردق  هک  یـسک  زا  مدرم  دیاب  سپ  درادن ، دوجو  مه 
ندرک لکـشتم  نداد و  ناماس  يارب  هیقف  هقف و  هب  ار  ییاناوت  تیفرظ و  نیا  هقف ، رد  هلوقم  ود  نیا  شیادیپ  دروآ و  یمرد  دـلقم  دـهتجم و 

یلوصا دننک . بالقنا  هداد و  ماجنا  یعامتجا  شنک  دنناوت  یم  هک  دروآ  یم  مهارف  یعامتجا  ياه  هورگ  بلاق  رد  مدرم  هدنکارپ  ياهورین 
تهج زا  ار  هطبار  نیا  یصاخ  شرگن  اب  ماما  یلو  دندرک ، داجیا  ار  هیقف  مدرم و  نیب  هطبار  داهتجا ، هلأسم  هب  ندرک  هجوت  اب  ماما  زا  لبق  اه 
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هلاسر  ) 21 لئاسر باتک  رد  ماما  تاراـبع  هب  هجوت  اـب  هطبار  نیا  يرظن  دـُعب  هب  رـضاح  هلاـقم  رد  درک . تیوقت  هداـعلا  قوف  یلمع  يرظن و 
ار تیعجرم  داهن  يرظن  ظاحل  زا  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  دـیلقت  داـهتجا و  هلوقم  هلاـسر  نیا  رد  ماـما  میزادرپ . یم  دـیلقت ) داـهتجا و 

بالقنا نارگیزاب  نتفای  ناماس  يارب  يرظن  تهج  زا  ار  هنیمز  دـشخب و  یم  ماکحتـسا  ار  مدرم  هیقف و  هطبار  نآ  عبت  هب  دـنک و  یم  تیوقت 
یناکم ینامز و  تیعقوم  چیه  رد  یناسنا  هعقاو  چیه  هک  نیا  مالـسا و  نید  تیعماج  تیلماک و  نتـشادنپ  ضورفم  اب  ماما  دزاس . یم  مهارف 

، دنهن ندرگ  اهنآ  هب  دیاب  دندرگ و  یم  نید  ماکحا  لومشم  زین  تبیغ  رـصع  رد  اه  ناسنا  تسا  دقتعم  تسین ، یهلا  روتـسد  مکح و  نودب 
هچ هک  درادـن  عطق  هک  نیا  ای  تسا و  یعطق  تروص  هب  ای  ماکحا  هب  ناسنا  یهاگآ  تساهنآ . هب  یهاگآ  نید ، ماکحا  هب  لمع  همزـال  یلو 

ًاتابثا ای  ًایفن  ار  عطق  دناوت  یمن  مه  عراش  یتح  یـسک  تسا و  تجح  وا  يارب  عطق  لوا  ضرف  رد  تسا . هدش  مارح  ای  بجاو  وا  رب  یماکحا 
عبانم زا  ماکحا ، جارختـسا  طابنتـسا و  هب  دیاب  تسا ، هتـسب  عطق  هار  درادـن و  دوجو  ماکحا  هب  عطق  هک  یتروص  رد  اّما  دزادـنیب ؛ تیجح  زا 

نیا یـصاخ  هدع  ًالمع  هکلب  دننک ، جارختـسا  ینید  عبانم  زا  ار  نید  ماکحا  دـنناوت  یمن  اه  ناسنا  همه  نوچ  طابنتـسا ، ماقم  رد  دز . تسد 
.1 دوش : یم  حرطم  لاؤس  ود  نآ  عبت  هب  هک  دریگ  یم  لکـش  هیقف  ریغ  هیقف و  دـیلقت و  داـهتجا و  هلوقم  ود  ور  نیا  زا  دـنبای ، یم  ار  ناـکما 
؟ دراد يا  هفیظو  هچ  درادن ، ار  طابنتسا  هوق  هک  یـسک  . 2 دراد ؟ ینأش  مه  یعامتجا  تهج  زا  ایآ  دراد ، ار  ماکحا  طابنتـسا  هوق  هک  یـسک 
هب هعجارم  زاوج  مدع  . 1 دریگ : یم  رظن  رد  هیقف  يارب  نأش  شـش  ماما  دزادرپ . یم  هیقف  ریغ  هیقف و  نوؤش  نایب  هب  ماما  هک  تساـج  نیا  رد 

تیعجرم . 6 یسایس ؛ تماعز  بصنم  . 5 تواضق ؛ بصنم  . 4 اتفا ؛ بصنم  . 3 شدوخ ؛ يأر  قبط  رب  لمع  زاوج  . 2 یعرش ؛ فیلکت  رد  ریغ 
یماع هیقف و  نیب  هطبار  رما  نیا  اب  و  دناد . یمن  تباث  هیقف  ریغ  يارب  ار  کی  چیه  دـنک و  یم  تابثا  هیقف  يارب  ار  نوؤش  نیا  سپـس  دـیلقت .

هب ماما  هیقف  تیـالو  . 5 دوـش . یم  هدیـشخب  يداـیز  تیلباـق  دـیلقت  داـهتجا و  هلأـسم  هب  یهقف  تهج  زا  ور  نیا  زا  هدـش و  تیوـقت  مدرم ) )
یم لئاق  هک  ییاج  ات  دشخب ، یم  اقترا  دوخ  یـسایس  رکفت  هموظنم  رد  ار  هیقف  هاگیاج  دیلقت ، داهتجا و  رـصنع  ود  ندرک  هتـسجرب  تازاوم 
روط هب  رگا  اریز : دـنا  هتخادرپن  هیقف  طسوت  تموکح  لیکـشت  هلأـسم  هب  ماـما  زا  لـبق  ياـهقف  دـهد . تموکح  لیکـشت  دـیاب  هیقف  هک  دوش 

ناـمز رد  ار  هیقف  تیـالو  هدرتـسگ  هعنقم  باـتک  رد  هک  مینیب  یم  مـینک ، یـسررب  ار  هـیقف ) تیـالو   ) نآ یخیراـت  ریـس  میهاوـخب  رـصتخم 
دنناوت یم  دنشاب ، لضف  لقع و  بحاص  هک  يأر  لها  ياهقف  هک  هدومرف  ناشیا  تسا . هداد  يرتشیب  شرتسگ  اه  يدعب  هب  تبـسن  ناشدوخ 

. دـننک یم  حیرـصت  نآ  هب  ناشدوخ  هک  تسا  موصعم  ماـما  لداـع ، ناطلـس  زا  روظنم  دـنوش . تسا  نآ  یلوتم  لداـع  ناطلـس  هچنآ  یلوتم 
هدرک هقف  هماع  تباین  هب  حیرصت  هک  یسک  دیفم  خیـش  زا  سپ  دنک . یم  یتسرپرـس  هیقف  دنک ، یم  یتسرپرـس  ماما  هچنآ  دیامرف  یم  ناشیا 

تیالو هرتسگ  هب  تبـسن  هک  رهاوج  بحاص  هب  دـسر  یم  اـت  تسا  یقارن  دـعب  تسا . یناـشاک  ضیف  نسحمـالم  دـعب  تسا . یکرک  ققحم 
شیپ ار  تموکح  هیـضق  هیقف ، تیالو  ثحب  رد  ماما   22. تسا رت  عیـسو  ماما  هاگدید  زا  رظن  کی  زا  هک  دراد  یعیـسو  زاب و  هاگدید  هیقف ،

هب تسا ، مالسا  هاگدید  زا  تموکح  لکش  هب  فوطعم  هک  ینیئان  فالخ  رب  ماما  تمیزع  هطقن   23. تسا ماما  صاخ  یگژیو  هک  دشک  یم 
یتسرپرـس تیالو و  رما  دریگ . تسد  هب  ار  تموکح  موصعم  تبیغ  نامز  رد  دـیاب  لداـع  هیقف  هک  تسا  لـئاق  دوش و  یم  فوطعم  مکاـح 

. دشاب تلادع »  » و هقف »  » هب فصتم  دیاب  یمالسا  مکاح  هچ ، تسا ، ناناملسم  يربهر  هتسیاش  هک  تسوا  تسا و  عجار  لداع » هیقف   » هب تما 
درک يدنب  عمج  یـسررب و  ار  هقف  زا  يداوم  ماما   24. تسا ییافک  بجاو  لداع ، ناهیقف  رب  یمالسا  تلود  لیکـشت  تموکح و  هماقا  سپ 

رد صوصخ  هب  دراد ، هعیش  یسایس  هقف  رد  ییاه  يروآون  تفگ  ناوت  یم  ور  نیا  زا  داد ؛ هئارا  ار  تلود  بالقنا و  هیرظن  نآ  زا  ناوتب  هک 
رب دوب . عمتـسم  ثدحم و  هطبار  مدرم  اب  هیقف  هطبار  نآ  لالخ  رد  هک  دوب  هتـشذگ  يدامتم  نایلاس  ماما ) زا  لبق  . ) مدرم هیقف و  هطبار  دروم 
نآ يانعم  ثیدـح و  لقن  درک  یم  طبترم  هعماج  اب  ار  هیقف  هک  يدـنویپ  اهنت  داهتجا ، ندـش  عونمم  دومج و  يرگ و  يرابخا  رکفت  ساـسا 

دیحو موحرم  ربکا  ِداتـسا  ًاصوصخ  دـنمناوت  نییلوصا  ياناوت  تسد  هب  ًاـمومع  يرکف  رجحت  نیا  تشادـن ، طابنتـسا  قح  هیقف  هک  ارچ  دوب ،
عجرم يرکف  تاطابنتـسا  زا  مدرم  دش . دلقم  دیلقت و  هطبار  مدرم  هیقف و  هطبار  دش ، هدـنز  داهتجا  و  تفای ، لوحت  هیلع  هللا  ناوضر  یناهبهب 

ذفان و شیب  مک و  روحم  نیا  رد  هیقف  مکح  داد . یم  هئارا  مدرم  هب  ار  شداهتجا  رکف و  دروآ  هر  دیلقت  عجرم  دنتسب و  یم  یفرط  ناشدیلقت 
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بـالقنا يارب  ار  یعاـمتجا  نارگ  شنک  بـالقنا و  یلـصا  نارگیزاـب  تسناوت  یم  دوخ  نیا   25. دوب ارجالا  مزـال  يرورـض و  زین  وا  ياوتف 
دوخ هدش و  حرط  یمـسر  تروص  هب  یهقف  ياه  باتک  يال  هبال  رد  هیقف  تیالو  هلأسم  مک  مک  تشذگ  عضو  نیا  رب  ینایلاس  دنک . داجیا 

هدمآ و نوریب  زارفرس  نونکا  هلأسم  نیا  هک  يدح  هب  هن  اما  دوب ، دوهـشم  يداهنـشیپ  ياه  هتـشون  رد  نآ  هشیر  هک  نآ  زا  دعب  داد . ناشن  ار 
هاگیاج  26. هدـنکفا هیاس  یعرف  ياه  هاگیاج  ریاس  هب  هدـییور و  شا  یلـصا  هاگیاج  رد  هدرک و  ادـیپ  ار  شا  یلـصا  ياج  و  هدـش ، افوکش 

هیقف تیالو  تسد  هک  دوب  نیا  دـنداد  ماجنا  هقف  روحم  رد  هر ) ) لحار ماما  هک  يراک  . » دوب مالک  ملع  ماما ، هاگدـید  زا  هیقف  تیالو  یلـصا 
سیـسأت يارب  هک  نآ  هصالخ   27 «. دـندناشن تسا ، یمالک  هلأـسم  هک  شا  یلـصا  هاـگیاج  رد  دـنروآ و  نوریب  هقف  ورملق  زا  دـنتفرگ و  ار 

طیارـش و ًاثلاث ، دنتـشاذگ ؛ نآ  يور  ار  هقف  ساسا  ًایناث ، دـندرک ؛ اپرب  یمالک  هاگیاپ  ًالوا ، هدـق :)  ) لحار ماما  تموکح  لیکـشت  تضهن و 
؛ دندومن مهارف  ارتفا  تمهت و  دیعبت و  نادـنز و  لمحت  اب  ار  یلیـصحت  طیارـش  ًاعبار ، دـندومرف ؛ میـسقت  یلیـصحت  یلوصح و  هب  ار  يربهر 

تماما ًاعباس ، دنتـسناد ؛ موصعم  ماما  ینیـشناج  ار  هیقف  تماما  ًاسداس ، دندرک ؛ تما  ماما و  نیب  هطبار  ار  مدرم  عجرم و  نایم  هطبار  ًاسماخ ،
، دوشب دهاوخ  یم  هچ  ره  دندومرف : هیضیف  نایرج  زا  دعب  و  دندرک . ربکا  لقث  يادف  ار  رغـصا  لقث  ًانماث ، دندرک ؛ یم  یفرعم  رغـصا  لقث  ار 

يارب هک  تسا  یلماک  عماج و  نید  مالـسا  هک  دوش  یم  نیا  تلود  بالقنا و  دروم  رد  ماـما  هیرظن  یلک  يدـنب  تروص   28. غلب ام  غلب  ولو 
هک دنفلکم  ناناملسم  هدشن و  لیطعت  یمالسا  ماکحا  زین  موصعم  تبیغ  اب  دراد . همانرب  نآ  یسایس  دعب  هلمج  زا  ناسنا  یگدنز  نوؤش  همه 
رما هک  نیا  تلع  هب  تسین و  زیاج  دروم  نیا  رد  هیقت  ور  نیا  زا  دننک ؛ مایق  تسا ، لداع  هیقف  نآ  سأر  رد  هک  یمالـسا  ماظن  يرارقرب  يارب 
یپ دوش . ققحم  نآ  يراذـگرثا  هک  درک  داـجیا  يا  هنیمز  دـیاب  هکلب  تشادرب ، ماـیق  زا  تسد  دـیابن  درادـن ، رثا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 

تاراـشتنا نارهت :  ) هیهقفلا عماوجلا  . 2 ص 242 . ( 1362 رهپس ، هناخپاچ  نارهت :  ) مالـسا یـسایس  نیون  رکفت  تیانع ، دیمح  اه 1 . تشون 
هللا حور  ماما  . 4 ص 320 . یلحر ) عطق  همالعلا ، هبتکم  مق :  ) همرحملا بساکم  يراصنالا ، خیـشلا  . 3 ص 47 . ات ) یب  یلحر ، عطق  ناـهج ،

(، وگ تفگ و  ، ) يرادمتعیرش نیدلاروندیس  . 6 ص 174 و 175 . نامه ، . 5 ص 174 . ( 1385 نایلیعامسا ، هسـسؤم  مق :  ) لئاسرلا ینیمخ ،
نیدلارون دیس  . 8 ص 177 . لئاسرلا ، ینیمخ ، ماما  . 7 ص22 . ش6 ، یسایس ، مولع  همانلـصف  ینیمخ ،» ماما  هاگدید  زا  تسایـس  داهتجا و  »

.11 ص 84 . ج 11 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، هللا  حور  ماما  . 10 ص 178 . لئاسرلا ، ینیمخ ، هللا  حور  ماما  . 9 ص 23 . نیشیپ ، يرادمتعیرش ،
باتک لوا ، ءزج  ملعلاراد ) هسـسؤم  مق :  ) هلیـسولا ریرحت  ینیمخ ، هللا  حور  ماما  . 13 ص 1 و 2 . ج 10 ، نامه ، . 12 ص 47 . ج 8 ، نامه ،

ص ج 15 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، هللا  حور  ماما  . 15 ص 271 . نیشیپ ، تیانع ، دیمح  . 14 ص 468 . رکنملا ، نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا 
، نیشیپ تیانع ، دیمح  . 20 ص 202 . نامه ، . 19 ص 42 . ج 4 ، نامه ، . 18 ص 59 . ج 17 ، نامه ، . 17 ص 57 . ج 9 ، نامه ، . 16 . 59
داهتجا و (، » وگ تفگ و   ) يدزی يدمحا  . 22 دندرک . فیلأت  تالحم  رد  يرمق  لاس 1370  رد  ار  هلاسر  نیا  ینیمخ  ماـما  . 21 ص 230 .
نوؤـش و ینیمخ ، هللا  حور  ماــما  . 24 ص 22 . ناـمه ، . 23 ص 20 . ش 6 ، یـسایس ، مولع  همانلـصف  ینیمخ ،» ماـما  هاگدـید  زا  تساـیس 

رـشن زکرم  مق :  ) هسامح نافرع و  یلمآ ، يداوج  هللادـبع  . 25 ص 19 . عیبلا ،) باـتک  زا  هیقف  تیـالو  ثحبم  همجرت   ) هیقف یلو  تاراـیتخا 
مق و هیملع  هزوح  هتخوـمآ  شناد   1 و 262 . ص 261  نامه ، . 28 نامه . . 27 ص 259 . ناـمه ، . 26 ص 258 . ( 1372 ءاجر ، یگنهرف 

؛ سابع هیئونهب ، يردیح  هرامش 18 ، یسایس ، مولع  هلجم  هلاقم : عبانم  نارهت . هاگشناد  يرتکد  يوجشناد 

ع)  ) موصعم ناماما  زا  ماهلا  ینیمخ  ماما  يربهر 

بوخ ار  ناریا  دنتسه . هعیش  یناریا ، رفن  نویلیم  جنپ  یـس و  زا  رفن  نویلیم  یـس  دودح  رد  ع )  ) موصعم ناماما  زا  ماهلا  ینیمخ  ماما  يربهر 
یم رارق  تشادـگرزب  دروم  تعیبط  راکوکین  ياهتردـق  اه و  همـشچ  زونه  اه  نآ  رد  هک  ییاه  هدـکهد  اـب  لادوئف  یهاـگ  میتخانـش . یمن 
راو جوم  هک  یتفن  دوخ ، سکول  شترا  اب  نردم  ناریا  یهاگ  اه . يرایتخب  اه و  یئاقـشق  اه ، چولب  اهدرک ، دننام  یغای ، لیابق  ناریا  دریگ ،
هب ستیروم  نس  رد  یتیاسوس  تج  هارمه  دـشاب و  یبرغ  هتـساوخ  یم  هک  یهاشداپ  تموکح  تحت  و  گرزب ، ياهدـس  اـب  تسا ، يراـج 
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هعیش زا  نردم ، ناریا  گنهرف  هلمج  زا  قیمع ، گنهرف  همه ، نیا  اب  هشیلک . ود  هتفرگ  رارق  مه  يور  ریوصت  ود  تسا . هدروآ  يور  یکـسا 
اعدا پچ  رکفنـشور  کی  یگنهرف . یبهذـم و  ینایغط  تسا . هتفرگ  نآ  زا  مه  ار  دوخ  نایغط  ساسا  تسا . هتفرگ  ماـهلا  تردـق و  یناریا 

نیا يارب  میتسه  یناریا  ام  دوب : نیا  اروشاع  زور  دنویپ  و  میتسه . هعیـش  ام  دنک : یم  دیکات  رابرد  يانـشآ  کی  میتسه . هعیـش  ام  دـنک : یم 
، دوب هدش  دمحم  نیشناج  یبونج ، نیرهنلا  نیب  هیروس و  یبرع ، هریزج  هبش  بحاص  هفیلخ ، ناونع  هب  هک  رمع  لاس 634 ، رد  میا . هعیش  هک 
و نینموملا ) ریما   ) یناحور ناربهر  افلخ ، طلـست  هب  دوب  هدـش  برع  يروتارپما  لمکم  ءزج  هک  سراپ  سپ ، نآ  زا  درک . ریخـست  ار  سراـپ 

رهوش ربمایپ ، داماد  یلع ، سپـس  دش و  هفیلخ  لاس 644  رد  نامثع  درپس . نت  یمالـسا  هدرتسگ  هطخ  یتقوم -  نیاربانب  یـسایس -  ناربهر 
، هیروس ماکح  هیما ، ینب  هداوناخ  دمآرد . ياپ  زا  رجنخ  برـض  هب  یلع  دعب ، لاس  جنپ  دیـسر  تفالخ  هب  لاس 656  رد  ربمغیپ  رتخد  همطاف 

نآ زا  دندیـسر . لتق  هب  نایوما  تسد  هب  ود  ره  دـندرک . ینیـشناج  ياعدا  نیـسح ، نسح و  ینعی  یلع ، نادـنزرف  دـنتفای . تسد  تفالخ  رب 
عقوت دیاب  طقف  وا  زا  تسا و  هعماج  ربهر  هفیلخ  نآ  ربانب  هک  ننست  لها  تشادرب  ربارب  رد  دمآ . دیدپ  یلع  رادفرط  ینعی  یلع  هعیـش  ماگنه 

یناهنپ و هناربمایپ ، یبهذـم  نایعیـش  تشاد ، ار  هاپـس  يربهر  هرادا و  يراذـگ ، نوناق  یعاـمتجا ، مظن  زا  یناـبیتشپ  نآرق ، نیناوق  هب  مارتحا 
تناما زار  هک  دیآ  یمرد  یبهذـم  هعماج  کی  ربهر  تروص  هب  تسا ، یلع  اهنآ  نایم  زا  نت  نیتسخن  هک  اه  ماما  دـنهد . یم  رارق  ار  یفخم 

، مشش ماما  دیآ . یم  درگ  دسانش  یم  زاب  ار  دوخ  دنک  ظفح  دیاب  هک  يزار  فارطا  رد  هعماج  نیا  و  دنک ، یم  غالبا  هعماج  نیا  هب  ار  یهلا 
هب سپس  داهنن . ام  زج  یسک  رب  ار  نآ  ینیگنـس  دنوادخ  هک  يزار  میریگ ، یم  يزار  راگدرورپ  زا  ام  تقیقح  رد  دیوگ : یم  قداص  رفعج 

شنادنزرف یلع و  قیرط  زا  اه ، ماما  هلسلس  رد  زار  ییانـشور و  ناماما  مینک . یم  غالبا  ار  نآ  ام  و  مینک . غالبا  ار  زار  نیا  هک  داد  نامرف  ام 
حیسم يدهملا ، مئاقلا  دمحم  مهدزاود ، ماما  ات  نیسح  میقتسم  نانیـشناج  قیرط  زا  سپـس  دنک . یم  یگدنز  ربمایپ ، نوخ  نیـسح  نسح و 

. تسا هدش  دیدپان  ردپ  گرم  زور  نامه  رد  هدش و  دـلوتم  لاس 869  رد  هرماس  رد  وا  بئاغ . ماما  دوش ، یم  هدیـشک  شراظتنا  هک  یـسک 
دراد هدنیامن  راهچ  لاس ، داتفه  تدم  رد  بئاغ ، ماما  ددرگ . یم  زاب  ناهج  راک  نایاپ  رد  هک  حیـسم ، يافخا  تسا  تبیغ  رتس و  نامه  نیا 
اریز دنیزگنرب  ینیـشناج  رگید  هک  دهد  یم  روتـسد  هدنیامن  نیرخآ  هب  وا  دننک . ادیپ  طابترا  ماما  اب  دـنناوت  یم  نایعیـش  اه ، نآ  طسوت  هک 
یم هعیـش  تنـس  هب  ار  دوخ  يانعم  هک  دوش  یم  زاغآ  مهدزاود  ماـما  یناـهنپ  يارجاـم  سپ ، نیا  زا  تسا . هدیـسر  ارف  يربک  تبیغ  نارود 

هلسلس رب  دوش ، یم  راکشآ  رگلاغشا  يروشک  بهذم  ناونع  هب  هک  ینس ، مالـسا  هک  اج  نآ  تسا . ینافرع  لاح  نیع  رد  يرـس و  هک  دهد 
هک مالسا  دننک . یم  زاغآ  ار  ناماما  هلسلس  يا ، هزات  هلـسلس  سکع ، هب  نایعیـش  تسا ، ایبنالا  متاخ  دمحم  هک  اریز  دهن ، یم  متخ  ناربمایپ 

، اه نیئآ  نایم  رد  یگناگی  داجیا  ییاناوت  نیا  دریگ . یم  ياج  سراپ  نهک  تنـس  بلاق  رد  هدش ، لیدـبت  یگنهرف  تمواقم  هلیـسو  کی  هب 
ریخـست يارب  هک  ینانوی  ناوج  نامرهق  ردنکـسا ، ددرگ . یم  زاب  ردنکـسا  راـگزور  هب  لقادـح  تسا . سراـپ  نیرید  ياـه  تیـصوصخ  زا 

ششخرد ببس  هب  درک ، مگ  ار  دوخ  ردنکسا  هک  دنسیون  یم  خیرات  ياه  باتک  رد  دوش . یم  یناریا  ماجرف  رد  و  دتفا ... یم  هار  هب  سراپ 
نایوجگنج ناخزیگنچ و  كانلوه  ياهلوغم  دندرک : ادـیپ  ار  وا  تشونرـس  نامه  يرگید  نارگلاغـشا  دـش . هریخ  دیـشمج  تخت  شوش و 

نیشنرهش وا  نانیشناج  دیدرگ  یناریا  ینعی  دش  ندمتم  گرزب ، ناخ  رتکچوک  ردارب  وکاله ، دندرک ، تراغ  ار  ناریا  ياهرهـش  يو  نشخ 
زا هلاس ، رازه  سراپ  رد  حیسم  کی  روهظ  هب  داقتعا  دوب . شتختیاپ  زیربت  هک  دیدرگ  هنایم  يروتارپما  کی  ناریا  نیچ ، هار  رس  رد  دندش و 

زیخاتسر اب  ایند  ینوخ ، نامرهق  نیرخآ  ییاورمکح  نارود  رد  نآ  ربانب  هک  ادزم ، نیئآ  ادتبا  تسا . هدرک  هیذغت  ار  عیشت  عبنم  نورق  قامعا 
یگنهرف و هوجو  زا  يرایـسب  شخب  ماهلا  نیمز ، ناریا  بهاذم  نیرت  یمیدـق  زا  یکی  یتشترز ، یتسرپ  ادزم  دـش . دـهاوخ  هجاوم  اه  نامز 
، تسا هدش  مالعا  ییاه  یئوگشیپ  رثا  رب  شدلوت  هک  تشترز  رب  ییانشور ، یبوخ و  يادخ  ادزم ، اروها  تسا . هدوب  یمالسا  هعیـش  یبهذم 
تخادرپ و هزرابم  هب  تاملظ  يدب و  لصا  نمیرها ، هیلع  یتسیاب  دنک . یم  اطعا  وا  هب  ار  دوخ  شناد  لاس  تفه  تدم  ددرگ و  یم  راکشآ 
رد دزی ، رد  دناوخ . ار  اه  هتـشون  نیتسخن  ینعی  اتـسوا  هیعدا  درک ، ظفح  ار  سدقم  شتآ  دـیاب  ادزم ، شتـسرپ  رد  درک ! درط  ار  شیاهوید 
هس زا  دنیوگ  یم  هک  یـسدقم  هلعـش  رود  هب  ییادزم  هعماج  نیرت  هوبنا  زونه  دنک ، یم  هطاحا  ار  يریوک  رهـش  هک  یتخـس  ناراسهوک  لد 
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هار رد  یگدنز  دنک . یم  یگدـنز  دـنراد ، یـسرتسد  نادـب  نادـبوم  اهنت  دوش و  یم  يرادـهگن  غرفم  زا  گرزب  یفرظ  رد  شیپ  لاس  رازه 
ماما ییادزم ، یکین  نیا  زا  یئانـشور ، نیا  زا  دـننک . یم  لدـب  ینورد  یبهذـم  هب  ار  مسیئادزم  هدـیچیپ ، ياه  نییآ  هچ  نآ  زا  شیب  تسار ،
هتفای رارقتسا  یلم  بهذم  ناونع  هب  یتشترز ، مسیئادزم  بارعا ، حتف  ماگنه  هب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دنرب . یم  ثرا  هب  ار  یتمسق  هعیـش ، ياه 
هرود روپاش  یهاشداپ  نارود  هک  ردق  ره  دنک . یم  رییغت  ناهاشداپ  رب  انب  هک  یلابقا  تخب و  اب  و  ات 638 . )  226  ) نایناساس نامز  زا  تسا .

اهدعب يرگ . ینام  ربمایپ  ینام ، ندرک  بولصم  رازآ و  دوش : یم  هنایشحو  وا ، نیـشناج  نارود  هزادنا ، نامه  هب  تسا ، ضامغا  تشذگ و 
تدـش هب  هک  غم  یبهذـم  تاماقم  ادزم ، نیئآ  نویناحور  ناـنز . هلمج  زا  یئاراد ، میـسقت  جـیورت  دـنک : یم  غیلبت  ار  يا  هزاـت  نیئآ  كدزم 

دروم هک  كدزم  نیئآ  زا  نیمز ، ناریا  نانکاس  دـنزیگنا . یمرب  ار  نایناریا  یگتـسراو  یگتـسخ و  دنتـسه ، بتارم  هلـسلس  ياراد  دبتـسم و 
بهذم رد  ار  شتآ  ییانـشور و  هزات ، ینوخ  لاقتنا  نوچ  یگنهرف ، تایـصوصخ  یـضعب  یلو  دننک ، یمن  عافد  هتفرگ  رارق  رازآ  بیقعت و 

. جوربلا هقطنم  یکلف  تروص  هدزاود  نوچمه  لاس ، هام  هدزاود  نوچمه  تسا ، هدزاود  اه  ماـما  دادـعت  دـنک . یم  يراـج  یمالـسا  دـیدج 
نانمؤم غورف  نایامنهار و  اه ،  هتـشرف  رادـید  ناـکم  اـه  ماـما  تسا . هدیـسر  ثاریم  هب  سراـپ  میدـق  راـصعا  زا  هک  ملع  نیوکت  ملع  ماـمت 

یسک یهلا ، هعیبطلا  ءاروام  زار  يانـشآ  تسا ، زار  يانـشآ  کی  ماما  تسا . هدش  بوصنم  شیالآ  یب  یکاپ  يادخ  فرط  زا  ماما  دنتـسه .
ماما صخـش  رد  وحن  نیرتهب  هب  تسا و  يدـبا  ییوج  هزیتس  نوچ  هتخانـشان  رما  نیا  ساسحا  و  دراد . تکرـش  یهلا  هتخانـشان  روما  رد  هک 

تسا و هتفرگ  رارق  شرورپ  دروم  ناریا  رد  صوصخب  هک  دیـشک  نورب  ار  يرگید  تیـصوصخ  دـیاب  تسا . یلجتم  بئاغ ، ماما  مهدزاود ،
تیصوصخ رت ، قیقد  روط  هب  نامتک . ای  هناگود ، نابز  تیصوصخ  تسا : هدش  هتشون  ناوارف  بلطم  هدش و  هتفگ  رایـسب  نخـس  نآ  هرابرد 

هرهچ نم  منیـسپاو . نیتسخن و  نم  مناهنپ . راکـشآ و  نم  دوش . یم  هدناوخ  داقتعا  نتـشاد  ناهنپ  ای  هیقت  یبهذـم  نابز  رد  هک  ینهذ  دـییقت 
نیا ماـما ، نیتـسخن  یلع ، دراد . یم  هاـگن  ار  ادـخ  هداتـسرف  زار  هک  منآ  نم  مدـنوادخ ..... هاـگولهپ  نم  مدـنوادخ ، تسد  نم  مدـنوادخ ،

رد اه ، ماما  دـنبای  یم  دـهد  یم  نامرف  يرادزار  هب  هک  ار  یـشرافس  نآ  رد  رگید  نایعیـش  ناحراش و  دوب . هدرک  داریا  هفوک  رد  ار  هظعوم 
: تسا هعیـش  نامیا  ساسا  لاح  نیع  رد  شیوخ و  ظفح  طورـش  زا  یکی  هک  دـنراذگ  یم  داینب  ار  هیقت  ناـهنپ ، ياـنعم  ناگدـنراد  راـیتخا 

هجاوم درادـن ، ار  نآ  تفایرد  تیلها  هک  یـسک  هب  نآ  ندرک  میلـست  دـنک . یم  فشک  هدرپ  رد  هدیـشوپ و  ار  یهلا  نامرف  اـی  حرـش  یمدآ 
يا هدیاف  تسا . هدش  هتفرگ  راک  هب  زیمآرفک  هاگ  داضتم و  ددعتم ، جیاتن  دصق  هب  امومع و  نامتک  لصا  تسا . یهلا  نوناق  بضغ  اب  ندـش 

ار دوخ  هتـشذگ  بش  ياه  فرح  سکع  دوخ ، زورما  ياه  فرح  رد  هک  دـینک  ناشن  رطاخ  یناریا ، رکفنـشور  کی  هب  یتسرد ، هب  درادـن 
یمن یـضایر  نیناوق  تحت  اـم  تسا . هدرک  دودـحم  ار  یکریز  شوـه و  تراـکد  هفـسلف  هک  تفگ  دـهاوخ  امـش  باوـج  رد  وا  دـنز . یم 

تقیقح کی  لباقم  رد  دناوت  یم  طقف  تقیقح  ره  دـیتسه . فلاخم  ای  قفاوم  هشیمه  امـش  تسا . اه  یبرغ  امـش  ياه  هویـش  نیا  میـشیدنا ،
هب هتسب  مه ، رـس  تشپ  ای  مینک ، رکف  داضتم  زیچ  ود  هب  دحاو  نآ  رد  میرداق  اهیناریا  ام  دوب . دهاوخ  کی  ماگنه  نیا  زا  دریگ و  رارق  رگید 

دناوت یمن  ناـسنا  هک  دراد  یم  مـالعا  ینیمخ  ههد 1960  رد  اما  زگره . هجو  کـی  دوب . دـهاوخ  بلاـغ  اـم  لـقعت  هجو  ود  زا  یکی  هظحل 
هیقت دهد و  یم  یبهذـم  ياوتف  کی  هراب  نیا  رد  لاس 1963  رد  یتح  داد . نایاپ  هیقت  نامتک و  هب  دـیاب  درادـب و  ناهنپ  ار  دوخ  ياهداقتعا 

هک ندز  زیرگ  رنه  رد  اـی  حطـس  هس  اـی  ود  رد  ییوگ  خـساپ  رنه  داتـسا  ناونع  هب  هک  يرادمتعیرـش  سکع  هب  ـالماک  دـنک . یم  عوـنمم  ار 
توافت اهیرازاب  زا  یهورگ  ناجیابرذآ ، رد  عقاو  زیربت ، رد  تسا . هدش  هتخانـش  دیوگ ، یمن  هنارهام  ترابع  کی  زا  رتزارد  ینخـس  یهاگ 

دروم و  یبهذم ، داتسا و  ياه  ناگرزاب  شوپهایـس ، همه  دندوب . هداد  رارق  ریـسفت  دروم  ربماتپـس  هام  رخاوا  رد  ار  هللا  تیآ  ود  نایم  دوجوم 
یم باوج  اه  هناسفا  اه و  هصق  اب  ینعی  یناریا ،  هویـش  هب  طقف  میقتـسم  یلیخ  ياهلاؤس  یـضعب  هب  اه  نآ  دـندوب ، رهـش  یلاها  ماـمت  مارتحا 
یم ناشیاه  مشچ  هک  یلاـح  رد  اـه  نآ  تخادـنا . یم  هدـنخ  هب  هاـق  هاـق  ار  اـه  نآ  دـندوب  هنادازآ  یلیخ  هک  اـه  نآ  زا  یـضعب  هک  دـنداد 
هایـس هالکبـش  دیفـس و  شیر  وم و  اـب  يدرم  دز ، یم  فرح  هک  یـسک  مینک . یم  فـیرعت  یناتـساد  ناـتیارب  ـالاح  دـنتفگ : یم  دیـشخرد 

عورـش وا  دوب ، هدنکفا  نیچ  شتروص  رب  یناتـسهوک  ياوه  بآ و  هدنخ و  دناشوپ ، یم  ار  شا  یناجیابرذآ  الماک  هرهچ  هک  دوب  یکچوک 
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هک میریذـپ  یم  ار  ییاـهرامیب  نآ  رد  زور  ره  دـنا و  هدرک  تسرد  ار  نآ  اـه  يرازاـب  دوـخ  هک  مـیراد  یناتـسرامیب  اـم  درک : تبحـص  هـب 
. دوب هدش  راچد  یتخس  يرامیب  هب  شپچ  ياپ  هک  دندروآ  اج  نآ  هب  ار  يدرم ، يرامیب ، شیپ  زور  هد  مینک . یم  کمک  اه  نآ  هب  نامدوخ 

رامیب هب  دمآ و  يرگید  کشزپ  اما  درک . عطق  ار  اپ  دـیاب  تشاد : زاربا  یعطاق  هیرظن  مینک  یم  تروشم  وا  اب  هک  زیربت  رهـش  يابطا  زا  یکی 
نارهت رد  دــشاب و  هـتفرگ  تروـص  یهابتــشا  يراـمیب  صیخــشت  رد  دراد  ناـکما  تـشاد  داــقتعا  اریز  دورب  نارهت  هـب  درک  هیــصوت  اــم 

بوخ لمع  کی  اب  داد : نانیمطا  وا  هب  کشزپ  تفر و  نارهت  هب  ام  راـمیب  دوش  یم  ادـیپ  نردـم  زهجم و  یلیخ  یلاـع  ياـه  تسیژولویدار 
. دیشک لوط  تعاس  هن  تسرد  داد . رارق  ینالوط  یحارج  لمع  دروم  ار  وا  یکـشزپ  نارهت ، زا  تعجارم  رد  دش . دهاوخ  هجلاعم  امـش  ياپ 

یعیبط روط  هب  الاح  دش و  بوخ  رامیب  لاح  هتفه  دـنچ  زا  سپ  مداد . ماجنا  اناجم  ار  نآ  نم  اما  دراد ، جرخ  ناموت  رازه  یـس  یلمع  نینچ 
: يرادمتعیرـش لـثم  رگید  کـشزپ  تسا و  ینیمخ  لـثم  لوا  رتـکد  بوخ ، درک : یم  يریگ  هجیتـن  روط  نیا  ریپ  يوـگ  هصق  دور . یم  هار 

هعماج تسا . هدرمن  نامتک  لاح  ره  هب  نآ . یهاگ  نیا ، یهاـگ  ناـمرد ؟ اـی  تسا  رتهب  ندرک  عطق  هجلاـعم . يرگید  دـنک و  یم  عطق  یکی 
زا دنتسه و  رت  لدتعم  هک  اهالم ، یضعب  اه ، هللا  تیآ  یـضعب  دراد . ییاه  توافت  اه و  فالتخا  مه  زاب  هتـشادرب  نایغط  هب  رـس  هک  یبهذم 

حیجرت ار  شزاس  اه  نآ  دنرادن . تسود  ار  یطارفا  ياهزت  یلیخ  عطق  روط  هب  دـنا ، هتفرگ  هشیر  هعیـش  هیقت  تنـس  رازاب و  یناگرزاب  تنس 
یم هتفگ  یناریا  الماک  هویش  هب  ریخا ، هتـسد  هرابرد  دنهد . یم  حیجرت  سدقم  گنج  کی  رد  نتخیر  نوخ  رب  ار  ندوب  بظاوم  دنهد . یم 
ماما نسح  دننام  تسرد  دنراد ، یم  تسود  ار  یگدنز  تاذـل  دنتـسه ، تاذ  تنایـص  یتشآ و  حلـص و  لها  ینعی  ینـسح  اه  نیا  هک  دوش 

نیـسح گنـس  خرـس ، گنـس  قیقع ، رتشیب  اهدرم  اما  تسا . هزوریف  نسح  تمالع  تشذـگرد . تیمومـسم  رثا  رب  هک  نیـسح ، ردارب  مود ،
مدرم هک  یگرزب  ماما  زا  سپ  نرق  هدزیس  مرحم ، هام  لوا  بش  رد  وا  تسا و  ینیمخ  گنس  نیا  سپ  نیا  زا  و  دننک . یم  رایتخا  ار  وجگنج 

نادیهـش رورـس  تسا . هلحرم  نیرخآ  نیا  دـیروآرد . زازتها  هب  ار  ادهـش  مچرپ  نیـسح ، نوخ  مچرپ  تشاد : مـالعا  دـنوش ، یم  هیبش  وا  هب 
لبق دنام  یم  یقاب  هعیش  خیرات  يزکرم  يامیس  نوخ ، قیقع و  ناشن  اب  موس ، ماما  نیسح ، نادیهش . ) رورس  نیسح ،  ) ادهشلا دیـس  نیـسح ،

انئمطم تسا . نارورس  رورس  تخیمآرد ، ربمایپ  رتخد  همطاف  رکیپ  اب  ار  دوخ  رکیپ  هک  یلع  رسپ  نیسح ، ینوخ ، هطبار  ببـس  هب  زیچ  ره  زا 
ماما تفرگ  میلعت  دمحم  دوخ  زا  امیقتـسم  هک  تسا  یـسک  تماما و  راذـگناینب  تسا  ماما  نیتسخن  هفیلخ و  نیتسخن  وا  تسا ، مرتحم  یلع 

یترایز طاقن  نیرتالاو  زا  یکی  ینعی  دهـشم ، رد  ناریا ، كاخ  رد  هک  نیا  يارب  متـشه ، ماـما  اـضر ، تسا : داـیز  مارتحا  دروم  مه  يرگید 
هلاه اب  مرن ، دنلب  شیر  مرن ، دنلب  ياهوم  تسا ، یندـید  دوش ، یم  هتخورف  ناریا  ياهرازاب  رد  هک  اضر  یلع و  ياه  لیامـش  تسا . نوفدـم 
زور رد  یـسیع  نوچ  ار  اضر  ناوت  یم  زیربت ، رازاب  رد  دـنک . هولج  حیـسم  ریوصت  تسا  نکمم  یلیامـش  نینچ  رگید ، طاقن  رد  رون . زا  يا 

يارحـص رد  هدـش  دیهـش  رکیپ  طـقف  نسح ، اـما  هلاـه . ياراد  ینامـسآ و  هدـش ، ادـج  نیمز  زا  اـهاپ  درک : هدـهاشم  روـگ  زا  ندروآربرس 
ياه هرز  اهریـشمش و  زا  یهجوت  لباق  هعومجم  هک  روتامآ  کی  هناخ  رد  تسا . البرک  نامه  نیـسح  زگره . درادـن . يریوصت  تسالبرک .
هدرک يروآدرگ  ردان  ياهروتاینیم  رمرم و  غرفم و  ياه  فرظ  ناهفـصا ، ناشخرد  رـصع  ياه  یـشاک  يوفـص ، ياهدوخ  هالک  یناساس ،

تمـسق نیرتشزرااب  هعطق  نیا  تشاد : یباوج  نینچ  دـمآ  لمع  هب  توکـس  رد  هک  یلاؤس  تشاد . رارق  سار  رد  البرک ، زا  یپک  کی  دوب ،
مامت تقد  اب  هک  ار  دیزی  راوس  رازه  یـس  نیب ، هرذ  کمک  هب  رورغ ، اب  هعومجم ، بحاص  اما  تسا  دب  یگنر  یـشاقن  کی  تسا . هعومجم 

. دـنکفا هرـصاحم  هب  ار  نیـسح  هنامحر  یب  هک  بصاغ ، درف  يوما ، هفیلخ  رـسپ  دـیزی ، و  دـهد . یم  رارق  نیـسحت  دروم  دـنا ، هدـش  یـشاقن 
، نادیهش روآدای  لماک ، زیگنا و  تریح  هنومن ، يامیس  نیا  نیسح ، دیسر . ماجرف  هب  یگنشت  هجنکش  رد  اجنیا ، رد  شتشونرس  هک  نیسح ،
، مرحم هام  مسارم  تسا ، وا  گوس  روآدای  هک  یمـسارم  تشادـن . ندروآرب  روگ  زا  رـس  وا  ياتجلج  تشذـگرد . دـیدش  ياـهجنر  اـب  هک 

دنوادـخ جات  تنیز  زا  رتالاب  نیـسح  دـمآ . دـهاوخن  لابند  هب  یحـصف  دـیع  زگره  تسا . وا  گرم  صاخ  ناـگدرم ، صاـخ  یعقاو  مسارم 
نیتسخن نیـسح  تسا . جـنر  یگنتلد و  مسجت  ای  ناـگدرم  رورـس  وا  دـنک ، یم  ناور  اـه  مشچ  زا  کـشا  هک  تسا  یـسک  زا  رتـالاب  تسا .

اب نیسح  دریذپ . یم  سدقت  ماما  نیتسخن  ناونع  هب  یلع ، شردپ  هک  تسا  تباقر  یعون  رثا  رب  تسا  یمالـسا  رـصع  رد  ناریا  یلم  نامرهق 
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، تخیرگ یم  نیچ  هب  شا  هدش  دیعبت  رـسپ  لاح  نآ  رد  تشذگرد و  لاس 651  رد  هک  موس  درگدزی  ینعی  یناساس  هاـشداپ  نیرخآ  رتخد 
لامک وا  هلسلس  ياقتلم  رد  تخیمآرد  یتنطلـس  ینوخ  اب  یناریا ، نوخ  اب  ار  نآ  تشاد  قورع  رد  ار  ربمایپ  نوخ  هک  نیـسح  درک . جاودزا 

: دلان یم  البرک ، رد  نیسح  رس  ندیرب  رومام  ینارصن  دنادرگ . یم  الاو  ار  یلام  نامرهق  هعیش ، نامرهق  نیسح ، وا ، تداهش  و  تفریذپ . یم 
هدش هاش  ناطلـس ، رورـس ، نیـسح  دنز . تسد  عینـش  لمع  نیا  هب  تسناوت  دهاوخن  زگره  وا  ریذپب  دوخ  هاگرد  هب  ارم  گرزب ، يا  هاش ، يا 
یم نیـسح  لابند  هب  ام  دـنا : هتـشادرب  گناب  نانک  عیطقت  ناریا  ياهرهـش  مامت  رد  ناگدـننک  رهاظت  سرتسد . زا  رود  نونکات  یجوا  تسا ،

، تسا نیسح  سوکعم  لصا  طقف  هاش  دیزی  رب  گرم  هاش ، رب  گرم  تسا . نیـسح  ثراو  ینیمخ  مینک . یم  لابند  ار  نیـسح  هار  ام  میور ،
: تسا بصاغ  صوصخب  و  اکیرمآ ) يریجنز  گس  هاش   ) تسا وا  رادـهگن  یجراخ  هک  یلم  نامرهق  دـض  لب  یتشز  يدـبا و  لصا  طقف  هن 

رارق وا  لباقم  رد  ار  نیـسح  ندوب  یلم  ندوب و  یبهذـم  ندوب ، قح  رب  بصاغ  تسا . هدـش  ادا  ینیمخ  فرط  زا  اهراب  اهراب و  ریفکت  نعل و 
یم تسا  نآ  فرعم  موس  ماما  هک  يا  هلـسلس  هناگود  لوصا  ییانـشور  اب  طقف  اه  نیا  هداز . مارح  دـننز : یم  داـیرف  زونه  مدرم  دـنهد . یم 

ياشفا تنوشخ  زا  دوخ  هک  تداهش ، رثا  رب  گرم  تنوشخ  دوش : یم  طوبرم  عیـشت  هب  قلعتم  يرگید  تنـس  هب  نیـسح  دوش . هیجوت  دناوت 
نامیاهزار تناما  ام  تسا : نانآ  هقالع  دروم  ياه  مت  زا  یکی  هتفای ، شرتسگ  هعیـش  ناحراش  طسوت  هک  عوضوم  نیا  دوش . یم  یـشان  زار 

ناسنا نکل  دندمآرد ، هزرل  هب  نآ  نتفریذپ  زا  همه  دندز ، زاب  رـس  نآ  نتفریذـپ  زا  همه  میتشاد . هضرع  اه  هوک  نیمز و  اه و  نامـسآ  رب  ار 
تمظع و ناماما ، نایعیـش و  هدـیدرگ . نادان  ملاظ و  ناسنا  دـیوگ : یم  يرگید  همجرت  ( 1 . ) تسا هاگآان  نشخ و  ناـسنا  ار . نآ  تفریذـپ 

زار زمر و  هب  زار  زمر و  هلیـسو  هب  نتـشاد و  ار  یهلا  تناما  نتفریذپ  يارای  دنا : هداهن  ناینب  هیآ  نیا  ساسا  رب  ار  ناملـسم  ناسنا  نونج  ولع 
وا هک  تسا  یمدآ  ینادان  ملظ و  نیا  اما  دریذپب . ار  تناما  نیا  تسناوت  یمن  یتسرد  هب  دوبن  هاگآان  ملاظ و  یمدآ  رگا  ندش . طوبرم  یهلا 

هداز يرشب  تشونرس  زیگنا  مغ  يارجام  نایعیش ، رظن  رد  هک  تسا  شحاف  ملظ  نیا  زا  دراد . اور  تنایخ  تناما  نیا  هب  هک  هتـشاد  نآ  رب  ار 
هب هجنکش . اب  نیسح  رهز ، اب  نسح  رجنخ ، برـض  هب  یلع ، تسا . تداهـش  ناماما ، تشونرـس  يرـشب ، ياه  تشونرـس  زا  یکی  دوش . یم 

ریما رـسپ  ادـخ ، هداتـسرف  رـسپ  نسح ، يا  وت  رب  مالـس  راختفا و  دـندیدرگ . دوبان  رهز  اب  مهدزاود  نرق  اـت  اـه  ماـما  هدـش ، لـقن  هک  يروط 
هک ینالوط  ینهذ  همانترایز  کی  رد  اضر  يارب  و  يدرک . فشک  ار  درد  تنحم و  يدـب ، هک  دـیما ... ماـما  ناـشخر  همطاـف  رـسپ  ناـنمؤم ،
رب مالـس ...  راختفا و  نم  يادـخ  يا  تسا : هدـمآ  نینچ  هدـیدرگ  نیودـت  موصعم  هدراهچ  راـختفا  هب  موس  نرق  رد  یـسوط  ریـصن  طـسوت 

داجیا يارب  هناحلسم  حتف  گنج و  صوصخب  گنج ، نیا  ملظ ، نیا  هدمآرد . ياپ  زا  رهز  رثا  رب  دیهش  هدیدمتس ، ماما  رهطم ، رایسب  ناطلس 
دوش یم  راکشآ  نآ  زا  هتشگ  دیدهت  راچد  هعماج  زا  عافد  هتفرگ ، رارق  طلـست  تحت  نامیا  زا  عافد  عافد ، رتشیب  لب  تسین ، ادخ  يروتارپما 

زا لبق  نآرق ، تفگ : یم  اه  هللا  تیآ  زا  یکی  رسپ  دنریگ . یم  هرهب  یناسکی  ینآرق  عبانم  زا  همه  ننست ، لها  عیشت و  لها  هنیمز ، نیا  رد  و 
مالسالا خیش  یلع  دشاب . یلاخ  تسد  اب  یگنج  هک  نیا  ولو  هاش  هیلع  ناملسمان . هیلع  هعیـش  ناناملـسم  گنج  تسا . گنج  باتک  زیچ  ره 

زا لب  دش ، یمن  یشان  ریخست  حتف و  زا  دندنار  یم  نخـس  نآ  زا  ناگدننکرهاظت  هک  يداهج  دنک : یم  هفاضا  نارهت  هاگـشناد  قباس  سیئر 
هک تسا  نیا  اقیقد  ناملسم  ره  گرزب  هفیظو  تسا . هداد  تداهش  ناهج ، نایاپ  ات  نایعیش  همه  يارب  نیسح ، تفرگ . یم  همشچرس  داقتعا 
هب دوخ  تارطاخ  رد  هک  ییالم  دنک . یم  لمع  نایعیش  تنس  نیمه  تهج  رد  ینیمخ  دزادرپب . تلاخد  هب  یعامتجا  یـسایس و  یگدنز  رد 
هک دوـب  نیا  مرحم ، هاـم  رد  نآ  زا  شیب  هعمج و  زور  زاـمن  رد  هلمج  زا  دجـسم ، تنـس  وزج  دـنک : یم  فـیرعت  دزادرپ  یم  وـج  تسج و 
نآ رد  نآرق  دـیکا  تامیلعت  يارو  رد  اهیناریا  هک  یلوبمـس  دورب . ربنم  يور  هب  کیلوبمـس ، الماک  یلکـش  هب  هتبلا  لغب ، ریز  گنفت  ظعاو ،

رکیپ میلـست  اب  هتفرگ ، رارق  دیدهت  دروم  هک  یمالـسا  زا  عافد  ریـشمش . گنفت و  نودب  هحلـسا ، نودب  یلو  سدقم ، گنج  دنا . هدش  قرغ 
هدنـسیون کی  تسا . نیمه  تسا ، نیـسح  نآ  هراعتـسا  نیرت  يوق  هک  نایعیـش ، توافت  مامت  دوخ . یگدنز  هضرع  اب  اه ، هجنکـش  هب  دوخ 

، کشخ ياهزادنا  مشچ  ریثات  دنهاوخ  یم  اه  یـضعب  دراد . ار  ام  روشک  رمع  هک  صاخ  گنهرف  کی  دزادرپ : یم  ریـسفت  هب  نینچ  یناریا 
، اریذـپان هتخوس ، ياه  ناتـسهوک  نازوس ، ياه  نیمز  دـنیوجب . نیا  رد  ار  دوخ  تکرح  یب  یـشحو و  شـشخرد  و  یندـعم ، لـصاح ، یب 
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یمن لایخ  نم  مینک ... یم  اشامت  لاس  اهرازه  زا  ار  اه  نیا  ام  دـیوگ : یم  ناتـسود  زا  یمناخ  کمن . زا  دیفـس  هدـیکرت ، فاـص ، توهرب ،
سح ار  كانلوه  تعیبط  نیا  يرادـیاپ  لابق  رد  دوخ  یگدننکـش  روآ  بارطـضا  ساـسحا  يزور  یفوص  نیرتمک  یتح  یناریا  چـیه  منک 

ام وت  دناوخ : تسا  هتـشذگرد  شیپ  لاس  جنپ  هک  يرـسپ  هب  باطخ  ینالعا  ناوت  یم  ناوارف  روط  هب  یناریا  ياه  همانزور  رد  دشاب . هدرکن 
ناهنپ ار  دوخ  ناگدرم  هک  نآ  ياج  هب  اه  یناریا  تسویپ . میهاوخ  وت  هب  يدوز  هب  مه  ام  تسا ، ناـیرگ  هتـسویپ  اـم  بلق  يدرک ، كرت  ار 
ياهانب ناسکی ، روط  هب  رهـش  بونج  لامـش و  رد  دـننک . یم  مالعا  اه  هناـخ  اـه و  هزاـغم  لـباقم  ور ، هداـیپ  ناـبایخ ، رد  ار  اـه  نآ  دـننک ،

یم اه  نابایخ  رد  اه  بش  زبس ، ياه  هخاش  لگ و  زبس ، دیفس و  خرس و  ياه  پمال  زا  رپ  گرزب ، ياهدبنگ  ای  لگ  جات  لکش  هب  يدوبدای 
هتخاس هدرم  یناوج  دای  هب  هک  دنتـسه  رون  زا  ییاهانب  دنتـسه ، هلجح  اه  نیا  هن ، تسا ؟ ینـشج  يارب  یجاودزا ، يارب  اه  نیا  ایآ  دـشخرد .
گوس هب  گوس  زا  یناریا  لاس  تسا . هدـش  هتـشاذگ  شیالاب  زین  هدرم  ناوج  زا  یـسکع  هک  تسا  وا  فافز  قاـتا  اـقیقد  هلجح  دـنا  هدـش 

مق ياهدـبنگ  ریز  رد  شا  هربقم  هک  اـضر  ماـما  رهاوخ  ( 2  ) هیمطاـف تلحر  درگلاـس  نسح . تلحر  درگلاـس  یلع ، تلحر  دـبای . یم  همادا 
هار نیا  ناضمر . هدش . نوفدم  تسا  عونمم  ناملـسم  ریغ  رب  شدورو  هک  دهـشم  رد  ییاضف  رد  هک  اضر  تلحر  درگلاس  تسا . هدش  ناهنپ 
لاس نشج  زورون ، دنفـسوگ و  نشج  ای  نابرق  دیع  ناضمر ، نایاپ  تبـسانم  هب  رطف ، دیع  دنک : یم  صخـشم  دیع  دنچ  طقف  ار  گرم  زارد 

ناتسروگ كاخ  ناگدنروخ  ابیرقت  شیانعم  هک  یمان  هب  ار  اه  نآ  دنیآ  یمن  نوریب  ازع  زا  زگره  اه  هداوناخ  یـضعب  هک  دننک  یم  لقن  ون .
اهازع دوش . یم  اپرب  یمـسارم  یتنـس ، ملهچ  زور  متفه ، زور  موس ، زور  نآ  زا  سپ  تسا ، یبهذـم  يازع  زور  کی  دـنناوخ . یم  دوش  یم 

دراشف و یم  مه  يور  نادند  يدهاش  هتشذگرد . لبق  لاس  هک  ییومع  يازع  هدرم ، شیپ  لاس  هس  هک  ییومع  رـسپ  يازع  دنـسر . یم  دنت 
، دشاب هتشاد  يا  هنومن  یگدنز  رگا  مه  يداع  هدرم  کی  ام ، راید  رد  دنزیمآ . یمرد  مه  اب  تداهـش  گرم و  دوش . یم  رابگرم  دیوگ : یم 

هدیـسر لتق  هب  اه  یناروت  تسد  هب  وا  هک  دنیوگ  یم  دوبن ؟ یناریا  دیهـش  نیرت  یمیدق  تشترز  دوخ  رگم  دوش . یم  هتفرگ  رظن  رد  دـیهش 
رد هک  دروآ  یم  رابب  يا  هرکاب  ناکرتخد  اج  نآ  رد  تسا  هدنام  یقاب  يا  هچایرد  قامعا  رد  هک  وا  رذـب  یلو  دـیوگ : یم  هناسفا  زاب  تسا .

نایئادزم دننامب ، نوصم  یگدولآ  زا  تسا -  هدننک  كاپ  لماع  دوخ  هک  یشتآ  شتآ -  نیمز و  بآ ، هک  نآ  يارب  دنروخ . یم  هطوغ  نآ 
هک هاپـس  یب  هاش  يا  دنا . هدـش  انب  اه  هوک  هلق  رب  هک  ییاسآ  لوغ  ياه  جرب  دـنراذگ . یم  یـشوماخ  ياه  جرب  رد  ار  دوخ  ناگدرم  داسجا 

ناردارب نارای و  تیامح  هک  ناوج ، نامرهق  اریز  تسا ، هنومن  تسا . نیـسح  ناشخرد  تبیـصم  هوکـش ، اب  گرم  دنا ... هدرک  تیاهر  همه 
همطاف و  تسا . هدرک  هاگآ  عوضوم  زا  ار  همطاـف  یلع و  دـمحم ، تسا . تکرح  رد  زیگنا  مغ  یتشونرـس  يوس  هب  هک  هتـسناد  یم  دراد ، ار 

گنر خرـس  تفای ... یهاوخ  يا  هتـسبرد  هچقودنـص  دـیوگ : یم  یلع  هب  وا  دراد ، یم  نایب  ار  دوخ  هتـساوخ  نیرخآ  دوخ ، گرم  رتسب  رد 
ار يدادرارق  تمایق  زور  رد  مهاوخ  یم  اریز  راذگب . ما  هنیس  يور  روایب  رطاخ  هب  ار  هبعج  نیا  متـشذگرد  یتقو  گنر . نوخ  خرـس  تسا .

ياپ رد  دـش ، دـنهاوخ  هدیـشخب  اه  نآ  نیرتراکهانگ  یتح  مموق ، دارفا  ماـمت  نآ ، يراـی  هب  تسا و  نیـسح  نوخ  مرـسپ ، نوخ  تمیق  هک 
. دتفا یم  هار  هب  البرک  يوس  هب  دوخ  نارای  هداوناخ و  دارفا  اب  هارمه  هدش ، نییعت  شیپاشیپ  شتـشونرس  هک  نیـسح  مراذگب . دنوادخ  تخت 
دنریگ و یم  هرـصاحم  رد  ار  موس  ماما  کچوک  هورگ  هک  محر  یب  دیزی  ناراوس  رازه  یـس  لباقم  رد  نت  داتفه  دنتـسه ، نت  داتفه  اه  نآ 
زا تیمها  یب  یگنج  البرک ، هجنکـش  زور  هد  دـننک  یم  لیمحت  وا  هب  ار  یگنـشت  هجنکـش  اه ، هجنکـش  نیرت  كانلوه  زور ، هد  بش و  هد 
یم نیـسح ، هارمه  سابع ، تسا . هتـشگ  لدـب  قرـش  ياـیند  يدژارت  نیرتگرزب  هب  هوکـشاب ، یلاـع و  يا  هناـسفا  هب  یخیراـت ، تیعقاو  رظن 
عطق ار  وا  تسار  تسد  دیزی  دارفا  زا  یکی  یلو  درب  یم  ورف  همـشچ  رد  ار  کشم  دروایب . بآ  دوخ ، تسود  شطع  نیکـست  يارب  دهاوخ 
لاح رد  هک  نیسح  اب  بنیز  دنک  یم  عطق  مه  ار  وا  پچ  تسد  هلصافالب  نمشد  دشکب ، ریـشمش  دهاوخ  یم  سابع  هک  یماگنه  دنک . یم 
یم وا  رب  روآ  ناجیه  يا  هثاغتـسا  اب  هارمه  بنیز  دـنا . هتفخ  كاخ  رب  وا  فارطا  رد  دـنا  هدرم  هک  وا  نارای  دـنک . یم  عادو  تسا  راـضتحا 

. تسا منابل  رب  نم  ناج  دـنازوس ... یم  ارم  ناج  هک  تسا  یـشتآ  نوچ  وت  ياـه  هآ  دـنا ، هدرک  تیاـهر  همه  هک  هاپـس  یب  هاـش  يا  دـیرگ :
ردارب يا  بنیز : دزیخ . یمرب  اه  نآ  هدیکـشخ  ياه  بل  زا  گرم  قشع و  البرک  يارحـص  ياهنـش  نایم  رد  هتفیـش . رهاوخ  روـالد ، رهاوخ 
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يا هظحل  هک  وگب  هدنرد  ریـش  نیا  هب  یلع ، مردپ ، هب  ورب و  فجن  هب  رذگب و  ارحـص  نایم  زا  نانکوهایه  ابـص ، يا  نید ... هاش  يا  یمارگ ،
رد قرغ  ياـه  هنوـگ  مهاوـخ  یم  هاـگ ، هیکت  یب  يدـیعبت و  هاـش  يا  زیزع ، يا  دـنکفیب ... نیـسح  هب  یهاـگن  دـیایب و  موـش  تشد  نیا  هـب 
ارت يولگ  رطع  راذگب  مناشفیب ... تیاپ  رد  ناج  منک و  هراظن  ارت  هوکـش  اب  تبیه  مه  زاب  راذگب  مسوبب . ارت  يوبـشوخ  رکیپ  ارت ، ییانـشور 
مه نم و  مساق  مه  زورما  وت  يردارب ، هن  و  يراـی ، هن  مراد و  يرواـی  هن  نونکا  نم  اونیب  رهاوخ  يا  نم ، ناگدـید  غورف  يا  نیـسح : میوبب .

يریدـقت تابرـض  ریز  رد  هک  نیـسح  دوخ  رـسپ  رب  ات  دـیآ  یم  ریز  هب  اه  نامـسآ  زا  شوپهایـس ، ربماـیپ ، رتخد  همطاـف ، و  یتسه . نم  ربکا 
مه سپ  زا  زیمآ ، هوکش  راعشا  اه ، ییوگشیپ  هضور ، تاسلج  مرحم ، لوا  زور  هن  لالخ  رد  دیرگب . راز  راز  دمآ  دهاوخرد  ياپ  زا  هناملاظ 
یم هتشک  نیسح  اروشاع ، زور  مهد ، زور  رد  دننام . یم  دهاش  ار  راضتحا  يوس  هب  يورشیپ  زور ، هب  زور  بیترت ، نیا  هب  نانمؤم  دنیآ : یم 

رهاظت نیـسح . هاش  دننز : یم  دایرف  مدرم  هتـشذگرد  تسا . هدـش  فیـصوت  البق  تسا  اروشاع  تارهاظت  هارمه  هک  يرابگرم  مسارم  دوش ،
، نارهت لمآ و  اهرازاب ، همه  رد  وا  ریواصت  ینیمخ . هاش  دـنیوگ : یم  ناـنک  عیطقت  ربماسد 1978 ، رد  مرحم  يرادازع  ماگنه  هب  ناگدـننک 

ریوصت تسا . هدرتسگ  هیاس  رهش  رب  دجسم ، يالاب  زا  دنلب ، تماق  اب  نامرک ، رد  هدش ، هدز  اج  همه  جدننس  رد  بهذم ، ینس  ناتـسدرک  رد 
ماما دریگ : یم  بقل  نیـسح  ثراو  ـالماک  دوش ، یم  یـشاقن  دادـم  اـب  هلجع  اـب  اـی  ددـنب  یم  شقن  اـهراوید  رب  رهم  تروص  هب  هک  ینیمخ 

هک ینیمخ  هللا  تیآ  زا  تاملک  نیا  اب  تفرگ  یم  تروص  ربتکا 1971  رد  هک  يا  هبحاصم  رد  ناریا ، هاش  نایغط  هفیظو  ای  ینیمخ  ینیمخ .
اریز دراد ، یجراخ  بسن  لصا و  هک  ار  ینیمخ  دننام  یـصخش  ناریا  تلم  درک : یم  ییوگدب  دوب  هدش  دیعبت  قارع  هب  شیپ  لاس  تفه  زا 

رومام وا  هک  دوش  یم  هتفگ  یتح  دنک  یم  ریقحت  دراد ، یم  اور  تیانج  هتفریذپ  هک  ینهیم  هب  نیا  زا  هتشذگ  و  تسا ، هدش  گرزب  دنه  رد 
يروشک ناریا  هک  دـنک  یم  فـشک  لاـس 1978  رد  هدز ، تریح  برغ ، اـما  تسه . مه  قارع  ریجا  وا  تـسا . ناتـسلگنا  هدـش  يرادـیرخ 

هب هملک  هک  دـنک  یم  پاچ  نویامه  شویراد  ملق  هب  يا  همان  تاعالطا  گرزب  همانزور  هک  يزور  هیوناژ . متفه  زور  اقیقد  تسا . ناملـسم 
طسو رد  ار  تاعالطا  یناحور ، هللا  تیآ  سدقم ، رهش  مق ، رد  هیوناژ  مهن  زور  دنک . یم  وگزاب  ار  هاش  شیپ  لاس  تفه  ياه  فرح  هملک 

دـنک و یم  يزادـناریت  سیلپ  دـننک . یم  ملع  دـق  رهـش  نایم  رد  شوماخ ، ضارتعا  ناونع  هب  رهـش ، مدرم  اهالم و  دـنک ، یم  هراـپ  دجـسم 
، سپ نیا  زا  دراذگ . یم  ياج  رب  دور ، یم  ورف  نوخ  رد  شیپ  زا  شیب  هک  ار  يا  هرود  يادهش  دزادنا . یم  هار  هب  ار  لاس  راتـشک  نیتسخن 

ینابرق ادهش و  رکذت  گنهآ  دوش . یم  يزادناریت  مه  زاب  دنتـسیا . یم  اپرب  دننک و  یم  يرادازع  ناریا  ياهرهـش  زور ، لهچ  هب  زور  لهچ 
ياراد تیصخش  (. 3  ) تسا هدـش  باـترپ  هزراـبم  هب  توـعد  شکتـسد  دـهد . یم  نوـخ  مسج و  میژر  ناـفلاخم  هب  ماـگنه  نیا  زا  نداد ،

رب تسا ، هدش  ادا  دایرف  هب  ناریا  ياه  نابایخ  اه و  هچوک  مامت  رد  شمـسا  هک  يدرم  دنک ، یم  ریفکت  درغ و  یم  هک  يدرم  یهلا ، تبهوم 
ياه لاس  هب  دیاب  هدوبن ، شرظتنم  سک  چیه  هک  ینادرگرب  قرو  نیا  هیجوت  يارب  تسا . ینیمخ  هللا  تیآ  نامه  خیرات ، تفگش  صاقت  رثا 

نارهت ياه  نابایخ  رد  ییاه  بوشآ  توکـس ، لاـس  هد  زا  سپ  مرحم ، زور  نیمهدزاود  رد  هیئوژ 1963 ، هام  رد  تشگرب .  1962 - 1963
ار ینیمخ  دـنتفرگ . ار  ینیمخ  دـنداد : یم  ربخ  مدرم  هب  دـندوب  هدیـشک  نییاپ  ار  دوخ  ياه  هشیـش  مامت  هک  یـسکات ، ياهرفوش  تفرگرد .

يرتسگداد ترازو  يولج  اضرهاش ، نابایخ  كرا ، نادیم  سلجم ، لباقم  ير ، نابایخ  رهش : هطقن  نیدنچ  رد  اه  ینارهت  تقو  نآ  دنتفرگ .
ظعو دجاسم  رد  مرحم ، هام  رد  ینیمخ  دوب . هداتفا  هار  قیرح  اه  هد  تخوس ، یم  رازاب  هاگشناد . فارطا  رد  مه  دعب  زور  دندرک ... عامتجا 

تـسد رـس  ار  ینیمخ  ياه  سکع  هدـننک  رهاظت  رفن  رازه  هاجنپ  دودـح  رد  روتاتکید  رب  گرم  هاـش ، رب  گرم  دـیزی . رب  گرم  دوب : هدرک 
اه هبارا  داد . کیلش  روتسد  شا  هدیزگرب  دحاو  یتنطلـس ، دراگ  هب  هاش  تقو  نآ  دوش . ریخـست  دوب  کیدزن  ویدار  نامتخاس  دندوب . هتفرگ 
مه زاب  دز و  تسد  يزوس  شتآ  هب  هدش ، دیمون  هدوت  دش . کیلش  هراپمخ  دندمآرد . تکرح  هب  ناگدننک  رهاظت  يوس  هب  اه  شوپ  هرز  و 
هاش كراپ  رازاب و  دودح  رد  صوصخب  دـیدش ، عمق ، علق و  دـیدرگ . مالعا  یماظن  تموکح  دـش . دود  رد  قرغ  نارهت  نامـسآ  دز . شتآ 
دهد یم  نانیمطا  يدهاش  دندش . هجاوم  تشونرس  نیمه  اب  ناگدننکرهاظت  زاریش ، ناشاک و  دهشم ، مق ، رد  دش . زاغآ  هتخیسگ  نانع  ( 4)
لاس هدزناپ  زا  وا ، تیبوبحم  ینیمخ ، هللا  تیآ  رابعا  نیاربانب ، تسا . هدوب  هنایـشحو  دنک  یمن  یقرف  هدوب . رفن  رازه  جنپ  ات  راهچ  دادـعت  هک 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1054 

http://www.ghaemiyeh.com


. داتفا لزلزت  هب  زیچ  همه  دوب ، ناریا  رد  یبهذـم  گرزب  تردـق  مایا  نآ  رد  هک  يدرجورب  هللا  تیآ  گرم  نامز  زا  هدـش  یم  راوتـسا  شیپ 
هناسفا هک  مییوگب  دـیاب  رتشیب  حوضو  يارب  . ) تسا هدوب  لـئاق  مارتحا  وا  يارب  مه  تموکح  هک  دـنیوگ  یم  و  دوبن ، فلاـخم  هللا  تیآ  نیا 

رـسمار و هب  رارف  هدامآ  هک  هاش  لاس ، نآ  توا  هام  رد  يزور  هک  دـننک  یم  فیرعت  دوش . یم  زاغآ  قدـصم  نامز  لاس 1953 ، زا  ینیمخ 
هب هتـسشن و  یلاق  يور  اه  یناریا  تداع  هب  هک  الم  لـهچ  دودـح  رد  دـنک . تروشم  وا  اـب  هک  دور  یم  يدرجورب  رادـید  هب  هدـش ، یم  مر 

: دنا هدرک  میظعت  هتساخرب و  شیاهالم  يدرجورب و  هللا  تیآ  هاشنهاش ، ندیسر  اب  دنا . هدوب  وا  اب  تبحص  مرگرـس  دندوب ، هداد  هیکت  یتشپ 
نیا وا  هدوب  ینیمخ  وا  تسا : هدـنام  یقاب  هتـسشن  روطنامه  تجامـس ، اب  هدوب ، مه  هتخانـشان  ناـمز  نآ  رد  هک  یکی ، يانثتـسا  هب  مـالس ... 

یبهذم تالیـصحت  زا  سپ  هک  ینیمخ  تسا . بهذـم  فالخرب  يراک  وا  هب  نتـشاذگ  مارتحا  تسا . بصاغ  هاش  نیا  هداد : حیـضوت  هنوگ 
رد وا  دوب -  رامیب  تدـش  هب  يدرجورب  لاس 1960  رد  دوب ). یلومعم  يالم  کی  طقف  ماگنه  نآ  رد  هتـشاد ، تماقا  ریمـشک  رد  اه  تدـم 
زا دشک . یم  لوط  لاس  شش  ای  جنپ  گرزب  ياملع  زا  یکی  ینیـشناج  دش و  زاغآ  نیـشناج  رـس  رب  دربن  تقو  نآ  تشذگرد . لاس 1961 

تقو نآ  دنیآ . یم  درگ  گرزب  دجسم  دبنگ  ریز  رد  مدرم  املع و  رهظ ، دودح  رد  دنوش . یم  رادازع  اهرهش  مامت  تشذگرد ، زور  يادرف 
دور و یم  ربنم  يالاب  الم  دـشاب ، ادـص  کی  باختنا  رگا  درک ؟ تیعبت  دـیاب  یـسک  هچ  زا  دـنزادرپ : یم  تروشم  هب  نویناحور  اب  ناـنمؤم 
اب رهش ، هب  رهش  هلحم ، هب  هلحم  هعیـش ، مدرم  تروص  نیا  رد  و  تسین . میقتـسم  هداس و  ردق  نیا  هشیمه  راک  نیا  دنک . یم  مالعا  ار  یمـسا 

. دوش لصاح  یبسن  یلک  تقفاوم  هک  دنـشک  یم  راظتنا  و  دننک . یم  تروشم  دنریگب ، روتـسد  اه  نآ  زا  دنراد  تداع  هک  ییاملع  ای  اهالم 
هب باصتنا و  نیب  یـشور  تسا . دـیلقت  عجرم  ناونع  هتـسیاش  الم  مادـک  دـنهدب  رظن  ات  دـنزود  یم  مشچ  یبهذـم  ناگرزب  راتفر  هب  نانمؤم 

نیا و  دنراد . دوخ  نایم  رد  دیدج  درف  نتفریذپ  يارب  يرایسب  رادتقا  دوخ  مهـس  هب  یبهذم  ناربهر  اریز  تسا . میقتـسم  نتخانـش  تیمـسر 
شوه و ياهزایتما  مه  زونه  هک  یـسک  يدرجورب ، نکمم  نانیـشناج  نایم  رد  دـنزب . نماد  اه  تباقر  شتآ  هب  دـناوت  یم  يدراوم  رد  رما ،
اب درف  نیرت  هتفای  قباطت  نیرت  لضاف  نیرت ، ناوج  وا  ياه 1960  لاس  رد  تسا . يرادمتعیرش  دوش  یم  هتشاد  یمارگ  وا  گنهرف  تفارظ و 

فرط زا  تـسا و  زیربـت  یبهذـم  ربـهر  لاـس 1946  اـت  هک  يرادمتعیرـش  دور . یم  مسینردـم  يوـس  هب  هـک  تـسا  يا  هعماـج  تاـیرورض 
ینهذ ملاع  اب  شا  يرایشوه  یکریز و  هک  تسا  يرهش  ياه  هللا  تیآ  هنومن  نیرت  یلاع  دراد ، رارق  هنهادم  مارتحا و  دروم  اه  یناجیابرذآ 

یبهذم همان  هتفه  کی  دنک و  سیـسات  نردم  هسردم  کی  هک  دنک  یم  لیامت  راهظا  اراکـشآ  لاس 1960  رد  وا  دزیمآ . یمرد  اه  يرازاـب 
. دــنناوخب سرد  مـه  هاگــشناد  رد  هـک  دراد  یم  نآ  رب  ار  ینآرق  ياـه  هسردــم  نایوجــشناد  گـنج  ياــهلاس  زا  سپ  وا  دــهد  راــشتنا 

فوسلیف تسا ، یبهذم  هک  هزادنا  نامه  هب  وا  دنک . یم  هضرع  نشور  يالم  کی  زا  ییامیس  مه  زونه  تسه ، هک  نانچ  نآ  يرادمتعیرش 
تبون نآ  زا  سپ  تسا . یناریا  ياهروتاینیم  رد  ناگنازرف  یتنس  شیامن  روآدای  وا ، هنارایشوه  هاگن  وا ، دیفـس  شیر  وا ، یهبرف  تسه ، مه 

عقاو فجن  رد  وا  مایا  نآ  رد  دوش . یم  کیدزن  هاش  هب  تسا و  ریپ  یلیخ  وا  اـما  تسا . هرامـش 2  یعون  هب  هک  دسر  یم  میکح  هللا  تیآ  هب 
درط نید  زا  تسا . نوریب  نید  زا  هاش  دـنک : یم  مالعا  ماـیا  ناـمه  رد  تسا و  رت  کـیمانید  هک  ( 5  ) یحور سپـس  دراد . تماقا  قارع  رد 

دسوبب و ار  وا  تسد  ات  دروآ  یم  دورف  رـس  دیآ و  یم  حرف  ونابهـش  لاس 1978  رخاوا  رد  هک  تسا  هللا  تیآ  نیمه  لـباقم  رد  تسا . هدـش 
گرزب هللا  تیآ  ینالیم ، وا ، زا  سپ  تسا . هدمآ  لقع  رس  رب  دوخ  نایفارطا  قارع و  تموکح  راشف  رثا  رب  یحور  هلـصاف  نیا  رد  دنک . اعد 
رادفرط لاـس 1953  رد  دوش ، یم  هطورـشم 1906  شبنج  نالوؤسم  زا  یکی  هک  نآ  زا  سپ  وا  تسا . تسایـس  لـها  هاوخیدازآ و  دهـشم ،

لالخ رد  وا  تسا . یفسلف  الصا  مالسا  هب  وا  یگتسبلد  هک  دنک  یم  فارتعا  دوخ  یمیمص  نارای  دزن  ینالیم  ددرگ . یم  قدصم  ترارحرپ 
زاجم ار  طلتخم  ياه  هدکـشناد  درک و  هزرابم  ندرکرـس  رداچ  اب  ناوت  یم  جـیردت  هب  هک  دـنک  یم  دـییات  یـصوصخ  الماک  ياه  تبحص 

. دنتـسه یـشعرم  یفجن  هللا  تیآ  و  دراد ) ذوفن  نامز  نآ  رازاب  رد  یلیخ  هک   ) یناگیاپلگ هللا  تیآ  يالاو  شقن  یعدم  مه  يا  هدع  درمش .
هعقاو ود  تسا ، حرطم  ینیشناج  لئاسم  نیا  هک  یماگنه  دریگ . یم  رارق  متفه  مشش و  فیدر  رد  وا  دوش ، یمن  یتبحص  نادنچ  ینیمخ  زا 
حرط و  دیوگ . یم  نخس  تایالو  ياه  نمجنا  تاباختنا  زا  تلود  راب  نیتسخن  يارب  دناشک . یم  بوشآ  هب  ار  رهش  دهد و  یم  يور  مق  رد 
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. دـننک یم  تفلاـخم  یناـگیاپلگ  يدرجورب و  دراد . دـعاسم  رظن  ینـالیم  تسا . هدرک  ینیب  شیپ  ار  اـه  نز  تکرـش  هنیمز  نـیا  رد  نوناـق 
یتدم نآ  زا  سپ  دوش . یم  هدوزفا  نیمز  تیکلام  ندرک  دودحم  هرابرد  یمود  حرط  لوا ، حرط  هب  تسا . هدرکن  باختنا  یعـضوم  ینیمخ 

زا اهلاس  یبهذم ، ناربهر  دوش . یم  ثحب  هدش  نیودت  ینیما  یلع  فرط  زا  هک  یضرا  تاحالـصا  هب  عجار  اه  یبهذم  عضوم  هرابرد  زارد 
، عضوم نیا  رد  نافلاخم ، ضوع  رد  دـننک . یم  عافد  اه  لادوئف  زا  دـنا  هدرک  باـختنا  یعاـجترا  عضوم  هک  دـنوش  یم  مهتم  تلود  فرط 

مرح یضارا  دریگ : یم  رارق  یـسررب  دروم  یـصاخ  تارابع  اب  هلاسم  ماگنه ، نآ  رد  دنهد . یم  زیمت  ار  میژر  لباقم  رد  نایعیـش  یـشکرس 
هب اه  نآ  عفانم  تسا و  هدـش  راذـگاو  هداوناخ  کـی  هب  شیپ  نرق  تفه  زا  اـه  نآ  تیلوت  تسا و  یـصاخ  همانـساسا  عباـت  هک  دراد  دوجو 

سرادـم ظفح  یناـگمه و  تاقدـص  هب  زین  و  تسا -  نوفدـم  دهـشم  رد  هک  اـضر ، متـشه ، ماـما  رهاوخ  ( 6  ) هیمطاف سدـقم  ناکم  ظـفح 
هیمطاف درف  نیرت  كاپ  فرط  زا  کیلوبمـس ، يوحن  هب  نآ ، لوصحم  هک  تسا  سدـقم  نیمز  یعون  مرح  تسا . هتفاـی  صاـصتخا  یبهذـم 
فرعم سدقم ، ياه  ناکم  هک  ار  کیرات  قطانم  نیا  دنک و  یبهذم  ریغ  ار  ناریا  دراد  لیم  ردـپ ، هاش  اضر  دـننام  رابرد ، دوش . یم  عیزوت 

يدرجورب دـننک . یم  لیطعت  زور  هس  ای  ود  يارب  رازاـب  اـهناکد و  دراد . یمرب  شروش  هب  رـس  مق  رهـش  دـنادرگ . دودـحم  دنتـسه ، اـه  نآ 
فالخ رب  دـنک و  یم  رایتخا  يا  هناعطاق  عضو  تلود  تقو  نآ  درذـگ . یم  رد  دـنک و  یم  هرباـخم  هاـش  ناونع  هب  يزیمآ  ضارتعا  مارگلت 
نودب ار  مرح  یلوتم  هداوناخ  دنک ، یم  نییعت  دـیدج  رادـنامرف  کی  سیلپ ، سیئر  کی  لوا -  هللا  تیآ  اب  تروشم  لومعم -  الماک  تنس 

هب دریذـپ و  یم  شرتسگ  مق  ضارتعا  درامگب . هاش  هب  رادافو  یناحور  ریغ  ریدـم  کی  هیمطاف  كالما  رب  ات  دـنک  یم  علخ  همکاـحم  یعون 
یم موجه  هیضیف  ( 7  ) دجسم هب  سیلپ  هک  نآ  زا  سپ  تسا . ارجام  نیا  هدنهد  طبر  ینیمخ  دروخ . یم  دنویپ  تختیاپ  نایوجشناد  ضارتعا 
دنچ نایلوتم  هب  ار  مرح  ياهنیمز  دادرتسا  لوا  مارگلت  رد  دتـسرف . یم  هاش  يارب  مارگلت  ود  ینیمخ  دـشک  یم  ار  ناوج  يالم  هدـجه  درب و 
دریگ یم  رظن  رد  یشک  مدآ  لوئسم  ناونع  هب  ار  وا  دنک و  یم  مهتم  اراکـشآ  ار  مق  سیلپ  سیئر  مود ، مارگلت  رد  دنک . یم  بلط  شا  هنرق 

. دننک یم  ریثکت  ار  الم  کی  هیمالعا  نارهت  هاگشناد  فلاخم  نایوجشناد  راب  نیتسخن  يارب  دهد : یم  يور  روآ  تریح  يا  هعقاو  تقو  نآ 
رد درادن . ریقحت  زج  یساسحا  دنتسه  دهشم  ای  مق  ینآرق  سرادم  رد  هک  ناوج  یبهذم  دارفا  يارب  هاگـشناد  یلو  هخـسن  رازه  تسیود  رد 
یم لگنا  ای  یلاباال  ار  یبهذم  دارفا  هدوبن : يزیچان  هناسفا  دننک . یم  رس  یعقاو  تراقح  هدقع  اب  دوخ ، رد  هتفر  ورف  ناوج ، ياهالم  ضوع 

، دنک نردم  روز  هب  ار  سراپ  دوب  هتفرگ  میمـصت  ههد 1930  لیاوا  رد  هک  هاش  اضر  ياه  تنوشخ  دـییات  اب  اه  نآ  مه . راـکایر  دـندناوخ .
راولش اه  یناریا  دوب  هدرک  لیمحت  نادرم  هب  ار  ییاپورا  سابل  ندیشوپ  هاش  اضر   1925 ياه 1928 - لاس  دودح  رد  دنرادن . يدایز  هلصاف 

هک وپاـش ، ناـفلاخم  ار . هالکبـش  هماـمع و  زین  و  دـندرک . اـهر  دـش ، راکـشآ  هراـبود  قدـصم  ناـمز  رد  هـک  ار  یعقاو  یلم  ساـبل  داـشگ ،
ساـبل روز  هب  دروآ و  درگ  ار  اـهالم  درک ، راـتفر  تحارـص  هـب  تـلود  دهـشم  رد  دـندرک . ضارتـعا  دـندوب ، اـه  نآ  سار  رد  نویناـحور 

، یمـسر هیحاتتفا  مسارم  کی  لـالخ  رد  و  رداـچ . دروآ : يور  يرتراوشد  تمـسق  هب  هاـشاضر  نآ  زا  سپ  دـنک . ناـشنت  زا  ار  نویناـحور 
اه یناریا  همه  هک  دش  هداد  روتسد  دش و  هتشادرب  یمسر  سکع  تفای . روضح  شا  هنهرب  رـس  نارتخد  نز و  اب  هاش  دش . قشمرـس  شدوخ 

اه و سوبوتا  رد  يرداچ  ياهنز  نارهت  رد  دز . کتک  دوب  هدرک  ضارتعا  مق  رد  هک  ار  املع  زا  یکی  دوخ  تسد  اب  دـننک . دـیلقت  اه  نآ  زا 
دز یم  ار  اه  نآ  نابایخ  طسو  رد  سیلپ  هرخالاب  دش . عونمم  اه  نآ  رب  ناکد  امنیس و  دنتشادن . ییاج  اه  هکشرد  رد  اه و  یـسکات  رد  دعب 

هزورما هک  يدرم  دـنورب . نوریب  هناخ  زا  دنتـسناوتن  لاس  هس  ای  ود  هک  دـننک  یم  فیرعت  اـه  نز  یـضعب  تشاد . یمرب  ناشرـس  زا  رداـچ  و 
هتفرگ رارق  اه  هیانک  اه و  تفخ  هچ  فدـه  هاگـشناد  رد  زاـمن  تاـعاس  رد  ياه 1960  لاـس  رد  هک  دـنک  یم  فیرعت  تسا  يدرم  لـماک 

يدجـسم هب  تسا ، فارطا  بقارم  هک  یلاح  رد  هناـیفخم و  اـت  دـنک  یط  يزارد  هار  نارهت  رد  دوب  هدرک  تداـع  وا  تهج  نیمه  هب  تسا .
یم هدیمان  ینیمخ  هقعاص  دریگ و  یم  تروص  تمواقم  هاش  لباقم  رد  قدصم  ینعی  ریپ ، یصم  زا  سپ  راب  نیتسخن  يارب  نونکا  اما  دسرب .
درگ باقـشب  لثم  بجعت  زا  اهالم  ياه  مشچ  دنیوگ  یم  دننک  یم  ندـید  وا  زا  دـنور و  یم  مق  هب  هتـسد  هتـسد  نارهت ، نایوجـشناد  دوش .

يرازاب دننک  یم  یبهذم  تاعلاطم  تاقیقحت و  هک  دوش  یم  ینایوجـشناد  زا  رپ  مق ، سرادم  صوصخب  ینآرق ، سرادم  سپ ، نیا  زا  دـش .
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ای مرحم  مهد  بش  رد  درادـن . يا  هلـصاف  هعجاف  اب  نامز  نیا  رد  يداصتقا  عضو  دـنا  هتفای  ار  دوخ  يوگنخـس  دنتـسه  یـضاران  هک  مه  اـه 
هک تسا  مارتحا  زا  یلاخ  دنت و  نانچ  وا  تاملک  دـنک . یم  ظعو  مق  دـبنگ  ریز  رفن  رازه  دـص  لباقم  رد  ینیمخ  هیئوژ 1963  رد  اروشاع ،

نامگ کچوک  یلومعم  درف  نیا  دـیوگ : یم  نینچ  دـنک  یم  تبحـص  هاشنهاش  زا  یتقو  وا  دزیگنا . یمرب  ار  هاـش  تموکح . مشخ  هقعاـص 
رد دـنک . وراج  ار  وا  تلم  ات  تسا  یفاک  ام  تشگنا  هراشا  کی  دـناد . یم  تکلمم  بحاص  ار  دوخ  تسا و  زاجم  يراـک  ره  هب  دـنک  یم 
هللا تیآ  دشک  یم  ار  وا  نایفارطا  زا  رفن  راهچ  تسیب و  دنک و  یم  يزادناریت  درب  یم  موجه  ینیمخ  هاگتماقا  هب  سیلپ  اروشاع ، بش  نامه 

دهاوخ یم  قـلخ  هرطاـخ  مق ، رد  تسا . نوـخ  شتآ و  قرغ  نارهت  مرحم ، مهدزاود  زور  رد  تسا . یتوراـب  هتـشر  نیا  دوـش . یم  فـیقوت 
ریغ یتح  یناریا ، چیه  دنا . هدش  هدنکفا  سدقم  رهـش  يرتمولیک  دنچ  رد  عقاو  کمن  هچایرد  نورد  هب  اهرتپوکیله  زا  ییاهالم  هک  دـیوگب 

تـسکش هب  نوخ  اب  اه  شروش  تسا ، نادـنز  رد  ینیمخ  دـنکن . فیرعت  ناتیارب  ار  نیا  درذـگب و  هداج  نیا  زا  هک  درادـن  دوجو  یبهذـم ،
نارهت رد  هام  هس  اه  نآ  دنتفا . یم  هار  هب  ینالیم ، تیاده  هب  یبهذم ، ناربهر  تسا . یماظن  تموکح  تحت  رگید  راب  کی  نارهت  هدیماجنا 
دجسم ياه  تبحص  هک  دننک  یم  تواضق  نینچ  اه  نآ  دنتسه . نیگمـشخ  اه  نآ  تقیقح  رد  دنوش . ینیمخ  يدازآ  ناهاوخ  ات  دننام  یم 
یطرش نیا  دنک . توکس  وا  يروف : طرش  کی  هب  دنک . یم  دازآ  ار  یشوج  هللا  تیآ  تموکح  هرخالاب ، تسا . هدوب  کیرحت  زا  یـشان  مق 

مزاع دنا . هتفرگ  شیپ  رد  تملاسم  هار  یلیخ  هک ، يرادمتعیرش  ینالیم و  زا  نیگمـشخ  ینیمخ ، تسا . هدش  مه  رگید  ياملع  اب  هک  تسا 
رس هب  نآ  رد  وا  هک  ار  ( 8  ) هیدواد رد  يا  هناخ  نمؤم ، نارازه  شا ، يدازآ  زا  سپ  تعاس  کی  تسا . هتفای  سیدـقت  وا  یلو  دوش . یم  مق 
زا ناریا  میقم  ياه  ییاکیرمآ  دادرارق ، نیاربانب  دنک . یم  دقعنم  اکیرمآ  اب  يدادرارق  تلود  دعب ، هام  هس  ای  ود  دنک . یم  هرـصاحم  درب  یم 
مه یکی  رگید ، يایازم  هلمج  زا  تسا و  اه  نآ  هب  یـسایس  تینوصم  ياطعا  يانعم  هب  رما  نیا  و  دننک . یم  هدافتـسا  نیو  همانتقفاوم 1928 

شرغ هب  مق  دجـسم  رد  رگید  راب  ینیمخ  دـننک . یمن  تازاجم  ار  اه  نآ  یناریا  مکاـحم  دـنوش ، یمرج  بکترم  اـه  نآ  رگا  هک  تسا  نیا 
ار هاش  ییاکیرمآ  رفن  کی  رگا  اـما  دوش . همکاـحم  تسا  نکمم  تشک  ار  ییاـکیرمآ  گـس  کـی  یناریا  رفن  کـی  ادرف  رگا  دـیآ : یمرد 

یم بولطماـن  ار  يو  اـجنآ  رد  دـنک و  یم  دـیعبت  هیکرت  هب  ار  وا  تلود  دوش . یم  دـیعبت  وا  راـب  نیا  درک . همکاـحم  ار  وا  ناوت  یمن  تشک 
ناربهر ریاس  ادـتبا  رد  دـنام . یم  اج  نآ  رد  لاس  هدراـهچ  وا  یلع . هاـگمارآ  راوج  رد  دوش . یم  رقتـسم  قارع  فجن  رد  هرخـالاب  دـنناوخ :

هتفای یهوکش  تایه و  ثداوح 1963  زا  سپ  تسا و  رادافو  میژر  هب  هک  میکح  لوا  هجرد  رد  دننک . یم  راوشد  وا  رب  ار  یگدنز  یبهذـم 
زا ات  دنرذگ  یم  زرم  زا  هک  دنراد  دوجو  ینایوجـشناد  تسا  رفنتم  وا  زا  دـهد . یم  بیترت  ینیمخ  يارب  یمنهج  یگدـنز  زین  یحور  . تسا

تاقدص زا  هک  ار  یسرادم  ربانم و  یبهذم  دارفا  اما  دنوش . الم  دنریگب و  میلعت  تسین ) نادقوقح  وا   ) دراد صصخت  يروئت  رد  هک  ینیمخ 
رگید ياه  هللا  تیآ  دـیوج ، تکرـش  ینیمخ  سالک  رد  دـهاوخب  يا  هبلط  هک  نیا  ضحم  هب  دـنراد . راـیتخا  رد  دـنریگ  یم  هرهب  یمالـسا 

و هدش . زاغآ  يداصتقا  عضو  دوبهب  ناریا  رد  . دوش یم  هدینش  رتمک  ینیمخ  يادص  دودح 1965  زا  دننک . یم  عطق  ار  شا  یلیصحت  هنیزه 
توکس ياه  لاس  زا 1963  دـعب  ياه  لاس  دوش . یم  ناکیپ  کی  سک  ره  زور  راعـش  دـننک  یم  فیرعت  اـه  یناریا  زا  یلیخ  هک  روط  نآ 

هناحلـسم دربن  هب  ار  دیمون  ياه  کیرچ  هک  دراد  دوجو  یـسایس  ءالخ  فرـصم . توکـس  زین  و  راشف ، روسناس و  توکـس  تسا . یکانلوه 
زا اه ، هیمالعا  زا  يرایـسب  رد  ياه 1970 و  مادـعا  هیلع  دـناسر . یم  اه  شوگ  هب  ار  شیادـص  فجن ، زا  ینیمخ  هاگ ، هب  هاگ  دنـشک . یم 

، مدع فدارتم  هک  ار  هیقت  وا  دوش . یم  یهتنم  گرزب  یتلم  یـشکدوخ  طوقـس و  هب  توکـس  دیوگ : یم  1973 و 1975  رد 1971 ، هلمج 
. تسا رطخ  رد  هعماج  و  درک ، هزرابم  يور  رد  ور  هک  هدیسر  نآ  تقو  هک  دراد  هدیقع  وا  دهد . یم  رارق  هدافتسا  دروم  تسا  هدش  تیلعاف 

ربهر ماما ، اب  ار  دوخ  شقن  وا  تسا . هدروآ  نابز  رب  دنک ، ادا  دناوت  یم  یمظع  هللا  تیآ  لوا ، هللا  تیآ  طقف  هک  ار  مکح  گرزب ، يادـن  وا 
رد دیابن  هک  دـنا  هدرک  رارکت  ام  يارب  سب  زا  تسا . هدـش  نایعیـش  ربهر  ینیمخ ، يوسوم  هللا  حور  تسا . هدـنادرگ  یکی  هعماج ، یماح  و 

هزرابم تلود  هیلع  یتسیابن  ام  تسا و  ام  تیلوؤسم  هناگی  نیا  تسا و  ام  هفیظو  نیا  هک  دـنا  هدـنالوبق  ام  هب  درک  تلاـخد  تلود  ياـهراک 
لاس 1977 رد  يدـیعبت ، درم  دـنگنجب . يدادبتـسا  ياه  ماظن  اب  دـننک و  نایغط  هک  هدوب  نیا  املع  تیروماـم  ادـتبا  زا  هک  یلاـح  رد  مینک ،
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فیرعت يدهاش  هک  یتشذگرس  دریم  یم  یکوکشم  طیارش  رد  شرسپ  ار . دیهش  ناونع  دراد : یم  تفایرد  ار  یگدازلیصا  نیوانع  نیرخآ 
وا مه  اج  نآ  رد  و  تفر ، هناخباتک  هب  دعب  . دوب تمالس  نیع  رد  درک . یم  تبحص  ام  اب  وا  بش  هدزای  هد و  تعاس  ات  تسا : نینچ  دنک  یم 
هک دـنچ  ره  یتعیرـش ، گرم  منک  روصت  مناوت  یم  هزادـنا  نامه  هب  میتفای -  هناخباتک  رد  يدـسج  طقف  دـعب ، زور  مدـید . يداع  الماک  ار 

ینیمخ هدـش . هتـشک  وا  هک  تسا  نیا  نم  یبلق  داـقتعا  منادـب ، یعیبط  ار  ینیمخ  رـسپ  گرم  هک  هدوب  یعیبـط  هدرک ، دیهـش  ار  وا  كاواـس 
رد وا  یئاراد  هدننک  هرادا  هچ  ردپ و  رواشم  ناونع  هب  هچ  رسپ  نیا  اما  تسا . نآ  فلاخم  مالسا  هک  نیا  يارب  هدرک ، در  ار  حیرشت  هنوگره 

لاس 1977، رد  دوب . رثؤم  شوهاب و  یلیخ  وا  درک . یم  لمع  تسرد  وا ، نداد  رارق  فده  اب  تلود  تشاد . یمهم  شقن  دـیعبت ، ياه  لاس 
اه و ملاظ  يدب ، لماوع  فرط  زا  هدش  لامعا  گرم  ياهرازآ  نیـسح ، ماما  دننام  لب  تسا ، اه  ماما  دـننام  كاپ ، یلیخ  درف  اهنت  هن  ینیمخ 

انا : » دوش یم  لقن  الیذ  هک  تسا  بازحالا ) هروس   ) هروس 33 زا  هیآ 72  همجرت  روطس  نیا  . 1 اه : تشون  یپ  تسا . هتخانـش  زین  ار  اهرفاک 
رد . 2 مجرتم ) .« ) الوهج امولظ  ناک  هنا  ناسنالا  اهلمح  اهنم و  نقفشا  اهنلمحی و  نا  نیباف  لابجلا  ضرالا و  تاومسلا و  یلع  ۀنامالا  انضرع 

، هزرابم هب  بیقر  توعد  يارب  صخـش  هک  تسا  هتـشذگ  نورق  ياه  ییاپورا  لئود  هب  هراـشا  . 3 تسا . هدـش  رکذ  تروص  نیمه  هب  لصا 
دارم دور  یم  روـصت  . 5 تسا . هدوب  رهـش  كراپ  باتک  ناگدنـسیون  دارم  دور  یم  روصت  . 4 دـنکفا . یم  وا  تروص  هب  ار  دوخ  شکتـسد 

هیضیف دجسم  لصا  رد  . 7 هدش . رکذ  تروص  نیمه  هب  لصا  رد  . 6 دشابن . شیب  یهابتشا  یحور  رکذ  دشاب و  ییوخ  هللا  تیآ  ناگدنسیون 
ریپ ریرب  رلک  ادـخ ، مان  هب  بالقنا  ناریا ، هلاـقم : عباـنم  دـسر . یمن  رظن  هب  تسرد  هک  هدـش  رکذ  هیروطیق »   » لـصا رد  . 8 تسا . هدـش  رکذ 

؛ هشنالب

(س) ینیمخ ماما  يربهر  رب  هیکت  اب  یبالقنا  يربهر  ياه  هیرظن  یسررب 

و (س ) ینیمخ ماما  هدکـشهوژپ  یـصصخت  شیامه  نیلوا  هراشا : (س ) ینیمخ ماما  يربهر  رب  هیکت  اب  یبالقنا  يربهر  ياه  هیرظن  یـسررب 
نامز نآ  رد  هک  نایراجح  دیعـس  ياقآ  شیامه  نیا  رد  دـش . رازگرب  هدکـشهوژپ  نیا  لـحم  رد  هام 1375  دنفسا  لئاوا  یمالـسا  بالقنا 

همدـقم ناونع  هب  ار  یبالقنا »  يربهر  ياه  هیرظن   » عوضوم دـندوب ، يروهمج  تسایر  داهن  کیژتارتسا  تاعلاطم  زکرم  یملع  تایه  وضع 
بالقنا يرظن  دیهمت  دنتخاس . حرطم  (س ) ینیمخ ماما  ترضح  يربهر  رب  هیکت  اب  یمالسا  بالقنا  رد  يربهر  ثحبم  يرظن  نیودت  رب  يا 

نورد زا  هنوگچ  ارچ و  هکنیا  تسا . (س ) ینیمخ ماما  ترضح  نآ ، ربهر  يالاو  اتکی و  تیصخش  رادماو  شتمظع  افرژ و  همه  اب  یمالـسا 
ار یهاشنهاش  هلاس  دصناپ  رازه و  ود  ماظن  راموط  دنک و  یم  روهظ  یبالقنا  انعم  مامت  هب  یتیـصخش  تیناحور  تهاقف و  فراعتم  هاگتـسد 

یمالـسا بالقنا  هب  یهتنم  لاس  کی  . درک نییبت  یبوخب  يرظن  ظاحل  زا  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  روآ  تفگـش  يا  هدـیدپ  دـچیپ ، یم  مه  رد 
هب نانمؤم  دیلقت  عجرم  لیدبت  لاس  کی  نیا  یلـصا  نومـضم  دوش . یم  بوسحم  (س ) ینیمخ ماما  یگدـنز  رد  یمهم  فطع  هطقن  ناریا ،

ربهر  » و تما »  ماـما   » قح هب  شیوخ  یناـحور  تلزنم  ناـش و  ظـفح  اـب  (س ) ینیمخ یمظعلا  هللا  تیآ  نآ  یط  هک  تسا ، یبـالقنا  يربهر 
تما و ماظن  ات  دنوش  یم  لدب  تما  هب  هدـنکارپ  نادنورهـش  تروص  زا  زین  مدرم  دـنیارف ، نیمه  یط  دـنریگ . یم  بقل  ناهج »  نافعـضتسم 

هتشاد يرورم  ینید  ياهـشبنج  رد  يربهر  هب  طوبرم  تایبدا  رب  دیاب  ریزگان  يدنیارف ، نینچ  نییبت  حیـضوت و  يارب  دنهد . لکـش  ار  تماما 
ربمایپ یتلاسر  يربهر  نیا  دنریگ . یم  لکش  ییانثتسا  هبذاج  اب  یبهذم  ربهر  کی  لوح  فیرعت ، هب  انب  ینید ، ياهبالقنا  اهـشبنج و  میـشاب .
هرابرد هعلاطم  اذـل  دـهد . یم  رد  یعامتجا  یـسایس و  تخاـس  رد  ار  يداـینب  تارییغت  يالـص  دراد و  ( Prophetic mission  ) هنوگ

(Charismatic authority  ) يدـنمهرف رادـتقا  هب  طوبرم  ياه  هیرظن  بوچراهچ  رد  دـیاب  اعبط  ینید ، ياهبالقنا  رد  يربهر  هلاسم 
هاگنآ دوش ، یم  هضرع  رادتقا  هویـش  نیا  هرابرد  ربو  سکام  تایرظن  زا  يا  هدرـشف  ادتبا  دشاب ، مالک  هلاطا  دـصق  هکنآ  یب  دریگ . تروص 
لماک ینوگنرـس  لابند  هب  هک  ییاههورگ  ارچ  هکنیا  هب  خـساپ  رد  دوش . یم  رکذ  یبهذـم  ياهبالقنا  ناربهر  درف  هب  رـصحنم  تایـصوصخ 

یـسانش ناور  ياهدرکیور  هعلاطم  اب  ناوت  یم  دـننز ، یم  هقلح  دـنمهرف  ربهر  کی  درگ  الومعم  دنتـسه ، يداینب  تارییغت  دوجوم و  عضو 
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نیا يروآدای  هب  اهنت  میرادـن ، يراک  هناسانـش  ناور  ياهتفایهر  اب  ام  شهوژپ  نیا  رد  هک  اجنآ  زا  داد . خـساپ  یـسانش  هعماج  یعاـمتجا و 
. دوب دـهاوخ  کـچوک  مه  اـم  حیـسم  دـشاب ; کـچوک  اـم  ياـهوزرآ  رگا  ناردارب ،  » هک مینک  یم  هدنـسب  یناردنکـسا  ستنملک  زا  هلمج 

نیا زا  یبالقنا  ياهشبنج  نارگـشنک  هک  دوب  نیا  ربو  سکام  رادنپ  هناسانـش ، هعماج  دید  زا  دهاوخ .» یم  گرزب  حیـسم  گرزب  ياهوزرآ 
هک دـنناروابب  مدرم  هب  دـننک و  هضرع  یعامتجا  طیارـش  زا  ینیون  لیدـب  دـنرداق  ناربهر  نیا  هک  دـنیآ  یم  درگ  دـنمهرف  ناربهر  لوح  ور 
یم تیوه  نآ  رد  ناگمه  هک  دوش  یم  ینیون  مظن  لماش  یتآ  طیارـش  ضوع ، رد  تسا . لالحمـضا  ضارقنا و  ضرعم  رد  ینونک  طیارش 

دقتعم سکرام  درادـن . ربو  داقتعا  زا  يا  هلـصاف  نادـنچ  زین  سکرام  لراک  رظن  دـننک . زاـغآ  ار  يراد  ینعم  یگدـنز  دـنناوت  یم  دـنبای و 
هب هنافرشم ، یعضوم  زا  ار  دوجوم  ياهراتخاس  دنناوت  یم  دنوش و  یم  ادج  دوخ  یعامتجا  هاگیاپ  زا  هک  دنوش  یم  ادیپ  يردان  دارفا  تسا ،
هک ییاهناسنا  هب  ار  دوخ  هرگن  هک  دش  دنهاوخ  رداق  صاخـشا  نیا  . » دـنیامن نادـجو  ار  یخیرات  ياهدـنیارف  دـنرگنب و  لک ، کی  تروص 

رصع رد  خیرات  یبالقنا  يورین  نیرتمهم  ار  هرف  ور  نآ  زا  ربو  هک  میناد  یم  دنیامن .» لقتنم  دنتسه  بلصتم  ياهراتخاس  دنب  دیق و  رد  زونه 
لوـحت نیمه  قـیرط  زا  تسا . نآ  هب  ناـنمؤم  ینهذ  ( Reorientation  ) ددـجم يریگ  تمـس  هب  رداـق  ورین  نیا  هک  تسناد  یم  اـهتنس 

اهـشیارگ و اهـشرگن ، رد  لوـحت  نوـهرم  یعاـمتجا  نیداـینب  تارییغت  . » دـنک یم  رییغت  نآ  عـبت  هـب  زین  یجراـخ  طـیحم  هـک  تـسا  ینورد 
هبذاـج يورین  زا  لـصاح  تارییغت  ربو  رظن  زا  دـهد .» یم  رییغت  ار  ناـهج  فـلتخم  لـئاسم  هـب  شرگن  يوـس  تمــس و  هرف  تساـهراتفر و 

لوا اما  تسا ، یبالقنا  يورین  زین  نآ  هک  ددـجت ، هرطیـس  زا  یـشان  تالوحت  فالخ  رب   ) دـنراد کیتامارد  یتلـصخ  اـمزیراک ،)  ) ییانثتـسا
هداـعا ناـکما  هرف ، ( Rotinization  ) ندــشدنم لاوز  اـب  و  دــماجنا ) یم  ینهذ  تـالوحت  هـب  سپــس  دــهد و  یم  رییغت  ار  اــهراتخاس 
هیامراک ندیـشک  هت  اب  یهرف ، ياهـشبنج  رد  هفطاع  ناروف  هبذـج و  روش و  ربو ، رظن  زا  ور ، نیمه  زا  دریگ . یم  ینوزف  یتنـس  ياهراتخاس 

مظن هداعا  زا  عنام  اهتخاس  ریز  رد  تینالقع  رمتسم  مارآ و  نایرج  هکنآ  رگم  دنک ، یم  بوسر  تنـس  لکـش  هب  هرابود  يدابآاجکان ، ياه 
یم ینف  ياهتراهم  اهییاناوت و  دـقاف  ار  دـنمهرف  يربهر  داتـس  رالاس ، ناوید  ینامرآ  ياهماظن  اب  یهرف  ماظن  هسیاـقم  رد  ربو ، دوش . نیـشیپ 

رد دریگ . یم  رظن  رد  رتکچوک  داعبا  رد  نانآ  دوخ  ییانثتـسا  ياه  هبذاج  ای  تدارا  زا  یـشان  ار  تردـق  نوناک  هب  صاخـشا  برقت  دـناد و 
رادـتقا يرادا  نامزاس  ربو  اذـل  درادـن ، دوجو  يرادا  یمئاد  ياـهناگرا  یناـمزاس و  یمـسر  دـعاوق  قیقد و  بتارم  هلـسلس  رادـتقا  عون  نیا 

ياهـشبنج هگرج  رد  ار  ینید  ياهبالقنا  هک  رـسلمسا  دناد . یم  لایـس  فطعنم و  رایـسب  کیتارکوروب ، یهدنامزاس  اب  سایق  رد  ار  دنمهرف 
ياهـشبنج نوچ  دنک : یم  هیجوت  هنوگنیا  ار  هنوگربمایپ  ناربهر  شیادـیپ  تلع  دـنک ، یم  يدـنب  هقبط  ( Value oriented  ) ارگشزرا

ار نآ  رب  مکاح  ياهـشزرا  نهک و  یعامتجا  ماظن  لیذ  ات  ردص  زا  هک  دنتـسه  یعامتجا  رایع  مامت  مظن  کی  يزاسزاب  لابند  هب  ارگـشزرا ،
اهنامرآ و دریگب و  لکـش  ناراداوه  نایم  رد  يرادافو  تیعبت و  زا  یلماـک  عون  دـیاب  یمیظع ، رما  نینچ  ققحت  يارب  ریزگاـن  دزادـنا ، یمرب 

دقتعم نوسناج  زرملاچ  هنیمز ، نیمه  رد  دوش . ینکفارف  تسا  هتـسب  اهـشزرا  لماک  يزاسزاب  هب  رمک  هک  يربهر  دوجو  رد  نانآ  ياهدـیما 
دوجو رد  ینامزلا  رخآ  تاماهلا  هک  یتیصخش  تسا . يرورـض  یبالقنا ، راتفر  هب  هدنهد  باتـش  ناونع  هب  دنمهرف ، ربهر  کی  روهظ  تسا :
نیون یتشهب  دیچیپ و  یم  مه  رد  ار  هنهک  ناهج  راموط  هک  دنک  هدهاشم  ار  ینافوط  هفـشاکم ، تردق  وترپ  رد  دناوت  یم  هدش و  نوکتم  وا 

تیقفوم للع  هرابرد  تساپورا ، هنایم  ياه  هدس  رد  ینید  ياهبالقنا  صوصخ  رد  مانب  نارظن  بحاص  زا  هک  نهوک ، نمرون  دنک . یم  اپ  هب 
ینید ياهبالقنا  ناربهر  یلاعت  تیقفوم و  زمر  دراگن : یم  نینچ  نانآ  یبالقنا  تیاده  ناوریپ و  یهدنامزاس  بذج و  رما  رد  ینید  ناربهر 

يرگید لماع  ره  رب  نانآ  تیصخش  سیطانغم  هراومه  هکلب  درک  وجتسج  نانآ  یعامتجا  هاگتساخ  هاگیاپ و  ای  تامولعم  نازیم  رد  دیابن  ار 
. دنا هتـشادنپ  یم  ییاروام  یتیـشم  ذیفنت  يارجم  لقادح  ای  یهلا و  هدارا  مسجت  ار  دوخ  اعقاو  نانآ  زا  یـضعب  تسا . هتـشاد  مدـقت  قوفت و 
ماهلا و دولآزار  ياضف  رد  هک  دوب  نینچ  نیا  تسا . هدـش  ررقم  تسلا  زور  رد  ناش  ییاهن  يزوریپ  هک  دـنا  هدوب  ییاهتلاسر  نابحاص  نانیا 

ییاسرف تقاط  فیلکت  زین  ناوریپ  وس ، نآ  زا  دنتشاد و  یم  ررقم  زاس  خیرات  نیگنس و  یفیاظو  دوخ  ناوریپ  يارب  یناربهر  نینچ  هفشاکم ،
ثعاب كرتشم  تشونرـس  زا  یـشان  توخا  دندرک . یم  ساسحا  دوخ  شود  رب  یگتـشگرس  نامرح و  ياج  هب  نانیمطا  دیما و  داجیا  يارب 
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تردق يربهر و  ياهتقایل  رد  ندوب  میهـس  ار  ساسحا  نیا  دـننادب و  یناف  یلومعم و  ياهناسنا  زا  رتارف  یناگبخن  ار  دوخ  نانآ  هک  دـش  یم 
دـشکرب تلزنم  ياه  هلق  نیرت  عفترم  هب  عامتجا  قامعا  زا  ار  اه  هدوت  نیا  دیاب  هک  یتلاسر  لاح ، ره  هب  درک . یم  دیدشت  يو  ياسآ  هزجعم 
ياهایؤر زا  زیربل  نهذ  اب  هک  دوب  یناربهر  هدـهع  هب  تلاسر  نیا  ندرک  روراب  شقن  دـش . یم  یعاـمتجا  هبناـج  همه  تارییغت  ثعاـب  اـعبط 

هدیـسر ثرا  هب  رود  ياهنامز  زا  هک  ییاهدیما  قرغ  ار  ناراداوه  دنتـسناوت  یم  شلامک ، ياهتنم  هب  خیرات  ندناسر  دـصق  هب  يزیخاتـسر و 
خنـس کی  زا  ینید  ياهتـضهن  ناربهر  دـنزاسب . نانآ  زور  ياهزاین  اب  قباطم  یعاـمتجا  هروطـسا  کـی  هیلوا ، تیحیـسم  زا  دـنیامنب ;و  دوب 
هعماج هشورد ، درک . ( typology  ) یـسانش هنوگ  يدنب و  هقبط  ار  نانآ  ناوت  یم  دننک  یم  حرطم  هک  ییاهاعدا  عون  هب  هتـسب  دنتـسین و 
هتـسد هس  رد  ار  ناربهر  نیا  يو  تسا . هدرک  يدنب  هقبط  ار  هنایارگ  یجنم  ياهـشبنج  ناربهر  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  يوسنارف ، سانش 

دنک یم  ندوب  یجنم  يوعد  امیقتسم  ای  يو  تسا . دوعوم  ناربهر  زا  عون  نیرتلومعم  هک  رضاح : یح و  صخشم  درف  - 1 تسا : هداد  ياج 
هنومن اضعب  دنک . یم  یلجت  نوگانوگ  ياهبلاق  رد  دـناد  یم  یـسدق  ییورین  هب  لصتم  ار  دوخ  هک  وا  دـنناد . یم  احیـسم  ار  وا  نارگید  ای  و 

نیا رد  روتسم : صخشمان  درف  - 2 اسیلک . ای  موق  کی  دارفا  دننام  دنا . هدش  هدید  نایجنم  هنوگنیا  زا  زین  یماهـس  یتکراشم و  یموق و  ياه 
رخآ ياه  هنتف  هرابرد  ییوگـشیپ  هب  ییاعدا  چیه  نودـب  رثکادـح  ای  دوش و  هتخانـش  لاجد  شنمـشد  هک  دـهد  یم  هزاجا  طقف  یجنم  عون ،

ندوب یجنم  ياعدا  هک  یتباین : روضح  اب  صخش  - 3 میهجاوم . روهظ  یلجت و  اوق  لاکـشا و  عونت  اب  زین  دروم  نیا  رد  دزادرپ . یم  ینامزلا 
شوواـچ و وگـشیپ ، لـیبق  زا  میتسه . یعونتم  لاکـشا  دـهاش  مه  مسق  نیا  رد  دـناد . یم  یعقاو  یجنم  روهظ  راد  هیـالط  ار  دوخ  درادـن و 

یـشقن هک  تسا  یمهم  تاکن  رگید  زا  یعامتجا  طیارـش  رالاس و ....  ادخ  ياوشیپ  ( ، the scourge of God  ) ادخ هنایزات  يدانم ،
طیارـش شیادیپ  نایم  نراقت  ینامزمه و  یعون  دـیاب  هک  ینعم  نیا  هب  دـنک . یم  افیا  ینید  ياهبالقنا  ناربهر  شیادـیپ  تیفیک  رد  يدـیلک 

دلوم حیـسم  هک  تشاد  رطاخ  هب  دـیاب   » رولیـس لوق  هب  دـشاب . هتـشاد  دوجو  نانآ  تایعدـم  و  تسا -  ناربهر  نیا  ياریذـپ  هک  یعامتجا - 
هرف هک  هتکن  نیا  دزاـس .» یم  ریزگاـن  ار  احیـسم  روـهظ  هک  تسا  نادـنمرواب  مشچ  رد  هرازه  عوـقو  يریذـپان  باـنتجا  هکلب  تـسین  هرازه 

هبذاج یعامتجا  تلصخ  دراد ، یکدنا  مهـس  نآ  ندنارورپ  رد  ربهر  صخـش  دنزاس و  یم  ار  نآ  مدرم  زیچ ، ره  زا  لبق  هک ، تسا  یتیفیک 
تسا نآ  حیحص  درک . رارقرب  یتبسن  تایعدم  نیا  هدنریذپ  یعامتجا  طیارش  يربهر و  تایعدم  نایم  دیاب  دزاس : یم  راکـشآ  ار  ییانثتـسا 

در و دتفا و  یم  قافتا  يربهر  روهظ  مسجت و  زا  لبق  خـیرات ، عامتجا و  نوناک  رد  بلغا  مدرم ، نایم  رد  یبالقنا  یهاگآ  يریگ  لکـش  هک 
رد یخیرات  یعامتجا و  طیارـش  اسب  هچ  تسا . یعامتجا  یخیرات و  یهاگآ  عون  نیا  شیادیپ  هب  هتـسب  دـنمهرف  تیـصخش  تایعدـم  لوبق 
یم خر  یعامتجا  رتسب  ندوب  هدامآ  زا  رتسر  دوز  يربهر  شیادـیپ  اسب  هچ  دـنک و  یمن  روهظ  یبالقنا  يربهر  اـما  تسا  مهارف  مدرم  ناـیم 
یم داجیا  مایپ  شریذـپ  مایپ و  راشتنا  ناـیم  ( asyachronization  ) یناـمزمهان یگراوق و  یب  یعون  تـالاح  نیا  يود  ره  رد  دـهد .
نانآ یعاـمتجا  هاـگیاپ  ینید و  ياـهبالقنا  ناربهر  هاگتـساخ  تسا ، هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  نیققحم  هجوت  هک  یتاـعوضوم  رگید  زا  دوش .

يا هیـشاح  هنیـشیپ  تسا ، هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  نارظن  بحاص  هاگن  و  تسا ، قداص  ناربهر  نیا  همه  دروم  رد  هک  یکرتشم  هطقن  تسا .
هنیمز شیپ  رد  نارظن  بحاص  زا  يرایـسب  هدـیقع  هب  تسا . هنامز  ینید  هاگتـسد  یمـسر  تخاس  هب  تبـسن  نانآ  ( Marginality  ) ندوب
لیالد هب  نانآ  رتشیب  دوش و  یم  هدهاشم  ( Marginaliaztion  ) یگدش هدنار  هیشاح  هب  دنیارف  یبالقنا ، ناربهر  زا  يرایسب  یتیـصخش 

هکنآ زا  شیب  دنا و  هدش  باترپ  ای  هدرک و  ترجه  نوریب  هب  تلزنم  لاغتـشا و  شزومآ ، ماظن  نورد  زا  هتـساوخ ) دوخ  یتح  و   ) نوگانوگ
هک ار  ینیون  تلود  حرط  دنرداق  دوخ  هنیـشیپ  تلع  هب  هک  دنتـسه  یگژیو  نیا  ياراد  دـیمان ، یـصاخ  هقبط  ای  رـشق  هدـنیامن  ار  نانآ  ناوتب 
یم صوصخ  نیا  رد  تسا  هدرک  یـسررب  ماـع  روط  هب  ار  یبـالقنا  ناربـهر  هلاـسم  هک  لوپچاکـسا  دـننکفا . یپ  تسا  دوجوم  عضو  لیدـب 

. دنوش یم  هتخانش  ( State Builder  ) زاس تلود  تفـص  هب  دنـشاب  تاقبط  هدنیامن  هکنآ  زا  رتشیب  یبالقنا  ياهـشبنج  ناربهر  دـسیون :
رقتـسم تیمکاح  طلـسم و  تاقبط  هب  تبـسن  دنا و  هدش  هدـنار  هیـشاح  هب  يدودـح  ات  هک  یناگبخن  هتـسد  نآ  نایم  زا  ناربهر  نیا  هدـمع 

هکنآ زا  شیب  دنک : یم  نایب  يرتشیب  لیصفت  اب  ار  يا  هیشاح  ناگبخن  تایصوصخ  یلقتسم ، هلاقم  رد  يو  دنزیخ .» یمرب  دنا  هتفرگ  هلـصاف 
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هتـسجرب دراد  شبنج  یهدـنامزاس  هدـنیآ و  تلود  يرامعم  رد  یمهم  شقن  هک  نانآ  هقباس  دـشاب ، مهم  ناگبخن  لـیبق  نیا  یتاـقبط  هنیمز 
نانآ ياهشزومآ  تراهم و  دنا و  هدرک  لیصحت  راشقا  زا  امومع  ( Margin Elite  ) يا هیـشاح  ناگبخن  هک  دهد  یم  ناشن  هبرجت  تسا .
ندوب هتـسب  تلع  هب  اما  دنا ; هتـسناد  یم  يداینب  تارییغت  لماع  ار  تلود  نانآ  زا  يرایـسب  یتح  دیایب و  رقتـسم  تلود  راک  هب  هتـسناوت  یم 

رد دنا  هتـسناوتن  رگید ، يوس  زا  تورث ، طابترا و  نتـشادن  و  وس ، کی  زا  یعامتجا ، تخاس  رد  یـسایس  كرحت  نادـقف  یـسایس و  ياضف 
لیبق نیا  دنا . هدرک  یبالقنا  يزادرپ  يژولوئدـیا  بالقنا و  یهدـنامزاس  فورـصم  ار  دوخ  مغ  مه و  اذـل  دـنهدب ;و  ییاقترا  دوخ  تلزنم 

یم يور  زکرمتم  تلود  سیـسات  تمـس  هب  شبنج  يزوریپ  تروص  رد  دـنناد ، یم  هعـسوت  رازبا  نیرتمهم  ار  تلود  هک  اـجنآ  زا  ناـگبخن 
رد يا  هدمع  شقن  ( relative deprivation  ) یبسن تیمورحم  هلوقم  یبالقنا ، ياه  هدوت  رد  هک  هنوگ  نامه  ریدقت ، ره  هب  دـنروآ .

. درک وجتـسج  نامرح  ندوب و  راشف  تحت  زا  يا  هنیمز  شیپ  دـیاب  زین  شبنج  ناربهر  نایم  رد  دـنک ; یم  اـفیا  یبـالقنا  ناـجیه  شزیگنا و 
نایم یخنـس  مه  یناور و  هنیمز  ات  دننک  یم  باختنا  ار  يرایتخا  ياوزنا  هتـساوخ و  دوخ  رقف  نانآ  هک  تسا  هدـش  هدـید  يدراوم  رد  یتح 
هکبـش هک  دوش  یم  نآ  بجوم  تلزنم  تورث و  تردـق ، یمـسر  راـتخاس  زا  ینیزگ  تلزع  دـنروآ . مهارف  ار  مورحم  ياـه  هدوـت  دوـخ و 

لوق هب  دوش . بوسحم  عامجا  قرخ  ناشراتفر  دنـشاب ، نید  یمـسر  هاگتـسد  هب  قلعتم  رگا  دـنک و  یقلت  راـجنهبان  ار  ناـنآ  راـتفر  یمـسر 
يا هراپ  دروآ .» یم  مهارف  هدـش  هتفریذـپ  فراعتم و  ياهراجنه  نتـسکش  يارب  ار  هنیمز  يریگ  هرانک  ینیزگ و  هیواز  سفن   » ونـسا دـیوید 
دوـخ زا  هلوـقم  هب  ناـنآ  هـک  دـنناد  یم  يا  هناسانـش  ناور  خـساپ  زا  یـشان  ار  ینید  ياهـشبنج  ناربـهر  تیاـفک  نارظن ، بحاـص  زا  رگید 

رزوهنروک نایب  نیا  رد  ار  نانآ  تایرظن  هراصع  ناوت  یم  دنا و  هرمز  نیا  زا  زلخیم  رتیپموش و  رفوه ، تنرآ ، نوتنیرب ، دـنهد . یم  یگناگیب 
ياهلبمـس دنناوت  یم  مه  دنهد و  هولج  نادـنچ  ود  یعامتجا  تایح  رد  ار  اهلبمـس  ینعم و  الخ  دـنرداق  مه  یبالقنا  ناربهر  درک : هصالخ 

ار نآ  دننک و  یم  قلخ  یعامتجا  ياهتیمورحم  هب  خساپ  رد  ار  هدنیآ  هب  دیما  عقاو ، رد  نانآ ، دننک . قلخ  الخ  نیا  ندرک  رپ  يارب  يدـیدج 
. دـهد یم  رارق  ناشرایتخا  رد  ار  مزال  رازبا  يدامن  تیعورـشم  هب  ناشدـهعت  اهلبمـس و  هب  نانآ  یبایتسد  دـننکارپ . یم  راو  هدوت  هعماج  رد 

یم رارق  ناربهر  رایتخا  رد  ار  یتصرف  دننک ، تفایرد  ار  هنارکفنشور  ياهمایپ  هک  دنتـسه  داوس  اب  هجرد  نآ  ات  هک  ییاه  هدوت  یگتخیـسگ 
هب لاح ، ره  هب  تسا . ینید  ياهـشبنج  موقم  لماوع  اهنیا  دنوش . راوس  ناشیاهوزرآ  جوم  رب  دنبایب و  مدرم  اب  ار  یتاکارتشا  دـنناوتب  ات  دـهد 

نوچمه یناـگبخن  اـت  دـننک  رارقرب  هطبار  يا  هدوـت  شبنج  اـب  دـنناوت  یم  رتـهب  ( Free Lancer  ) ور کـت  ناربـهر  هـک  دـسر  یم  رظن 
اعدا ناوت  یم  یتح  دنا . هدرک  ادیپ  ار  دوخ  هاگیاج  یمسر  يراتخاس  رد  دنراد و  نواعت  یعامتجا  ياه  هرکیپ  زا  یکی  رد  هک  نایهاگشناد 

یم هدنک  نآ  زا  تلود  نید و  دننام  یمسر ، راتخاس  هندب  ازجا  زا  یشخب  بالقنا  یناور  یعامتجا و  طیارـش  شیادیپ  تروص  رد  هک  درک 
یلع هک  نید  لثم  يداهن  ارچ  هکنیا  دننک . یم  هبرجت  ار  يرارطضا  عیرس و  ندش  يا  هیـشاح  یعون  اه  هدوت  تساوخ  تباجا  يارب  دنوش و 

يربهر ات  دـنار  یم  نوریب  هب  ار  یناگبخن  دوخ  نورد  زا  روکذـم  طیارـش  رد  دراد ، راک  هظفاحم  یتلـصخ  جـیار  ياه  هیرظن  رب  انب  لوصالا 
ياعدـم دوش . هعلاطم  ( Elite Response  ) ناگبخن خـساپ  هب  روهـشم  لدـم  بوچراهچ  رد  دـیاب  دریگ  هدـهع  هب  ار  ینید  ياهـشبنج 

دور لاؤس  ریز  نآ  ياقب  هک  ددرگ  لوحت  راچد  نانچ  نآ  نامزاس  کی  یطیحم  طیارش  هک  یماگنه  : » هکنیا زا  تسترابع  لدم  نیا  یلـصا 
رازبا یناعم و  يوجتـسج  هب  نآ ، هب  خساپ  رد  نامزاس  نورد  ناگبخن  زا  يا  هراپ  دـیآ ، رد  یلـضعم  تروص  هب  ینامزاس  فادـها  هب  لین  و 
ندش هراو  شسرپ  زا  یـشان  هک  ینارحب  دننک . لح  ار  نآ  ینورد  نارحب  نامزاس ، طیحم  یتایح  عبانم  هب  یـسرتسد  اب  ات  دنیآ  یمرب  ینیون 

ار یبهذـم  یبالقنا  ناربهر  شیادـیپ  نید و  لثم  يداهن  ندـش  لاکیدار  للع  الثم  ناوت  یم  لدـم  نیا  هب  لسوت  اـب  تسا .»  ینوریب  طـیحم 
مان هب  يا  هلوقم  شیادـیپ  اساسا  لیزرب و  کیلوتاک  ياسیلک  ندـش  لاکیدار  للع  نییبت  هب  لدـم  نیا  زا  هدافتـسا  اب  رزواهون  داد . حیـضوت 

ياهنامزاس و  ( Status quo  ) دوـجوم عـضو  هک  یماـگنه  تسا : دـقتعم  صوـصخ  نیا  رد  تسا و  هتخادرپ  شخب »  ییاـهر  تاـیهلا  »
داهن نیا  ندش  هزیلاکیدار  ناکما  دنوش و  یم  هنیداهن  هتـساخون ، ناگبخن  طسوت  ینورد ، نیفلاخم  دوش ، یم  دیدهت  نآ  هب  هتـسباو  یبهذم 
قیمع رتدوز و  قوف  هدیدپ  دشاب ، مک  مه  شعبانم  و  دریگ ، رارق  یطیحم  يابقر  اب  یتخـس  تباق  نایرج  رد  نید  داهن  رگا  دبای  یم  شیازفا 
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تلود اب  نید  داهن  هک  ییاهروشک  رد  دتفا . یمن  قافتا  قوف  هدیدپ  دـشاب  دایز  اسیلک  عبانم  نییاپ و  تباقر  حطـس  رگا  اما  دـهد  یم  خر  رت 
تلود هب  تخـس  نید  داهن  هک  یطیارـش  رد  اما  دوش  یم  هزیلاکیدار  داهن  نیا  دـتفا و  یم  قافتا  لوا  تلاح  دزیخ  یمرب  تباـق  هب  رـالوکس 

رد تلود ، هب  کیلوتاک  ياسیلک  یگتـسباو  الثم ، دیآ . یم  نییاپ  نآ ، نورد  یطارفا  ضراعم و  حانج  ندـش  هنیداهن  ناکما  دـشاب  هتـسباو 
تفگ ناوت  یم  یبالقنا  يربهر  هب  طوبرم  تایرظن  يدنب  عمج  رد  دیدرگ . اسیلک  نیا  ندش  هزیلاکیدار  عنام  ینید ، حالصا  تضهن  نارود 

یهوجو دنناوت  یم  یلک ، روط  هب  اما ، دنرادن  (س ) ینیمخ ماما  يربهر  اصخشم  ناریا و  طیارـش  اب  یلماک  قابطنا  اهتفایهر  نیا  دنچ  ره  هک 
نیرت یبالقنا  تسا ، راک  هظفاحم  يداـهن  جـیار  تاـیرظن  رب  اـنب  هک  نید  داـهن  نورد  زا  هنوگچ  هکنیا  - 1 دـنیامن : نییبت  ار  يربـهر  نیا  زا 

مادهنا يارب  عطاق  یحالـس  ناونع  هب  نآ  زا  لوحتم ;و  ار  نید  داهن  دوخ  هارمه  دنک و  یم  روهظ  ناریا  رـصاعم  خیرات  لوط  رد  تیـصخش 
هک (س ) ماما ترضح  لثم  یتیصخش  هکنیا  - 2 تسا . نییبت  لباق  ناگبخن »  خساپ   » لدم اب  يدودح  ات  دنک ، یم  هدافتسا  یهاشنهاش  میژر 
رب دنمهرف  یتیصخش  ناونع  هب  و  دندرک -  بسک  مه  ار  یبالقنا  تیعورشم  دنتشاد و  تدایس ) تیخوخیش ، تیعجرم ،  ) یتنـس تیعورـشم 

-3 داد . حیضوت  ییانثتـسا »  هبذاج  اب  تیـصخش   » و یهرف »  تیعورـشم   » ياه هیرظن  اب  ناوت  یم  دندیـشخرد -  زاس  نارود  یبالقنا  كرات 
یماح تیعر ; هماکدوخ و  ناگدنب ; ناگیادخ و  لثم : تردق ، هطبار  یتنس  لاکـشا  بالقنا  رثا  رب  هک  دوب  هنوگچ  یعامتجا  تخاس  هکنیا 

هداز تماما  تما و  دـننام  یموهفم  نآ  ضوع  رد  تابثا و  زین  تلود  دنورهـش و  هطبار  تیافک  مدـع  زین  دـش و  هتـسکش  هیامحلا ، تحت  و 
رد (س ،) ماما يرابجا  تلزع  زا  ینالوط  اتبسن  ینارود  هنوگچ  هکنیا  - 4 تسا . نییبت  لباق  راو » هدوت  هعماج   » دننام يا  هیرظن  هلیسو  هب  دش ،
اب دوش ، هتفریذـپ  نید  داهن  یتنـس  باطقا  صوصخ  هب  مدرم و  نایم  رد  ناشیا  يواعد  بالقنا ، نارود  رد  ات  دـش  يا  هریخذ  دـیعبت ، نارود 

؛ دیعس نایراجح ، هرامش 1 ، نیتم ، همانلصف  همانلصف  هلاقم : عبانم  تسا . ریذپ  هیجوت  يا »  هیشاح  ناگبخن   » هیرظن

یمالسا بالقنا  ینید  ینابم 

مامت هب  ناهج  ناسنا و  نوچ  دقتعم -  ناملسم  کی  ناونع  هب  هر - )  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  مالسا و  رظن  رد  یمالـسا  بالقنا  ینید  ینابم 
یم ادـخ  دروم  رد  ءادـتبا  رد  هک  ناسنا  رکف  دنتـسین ، وا  اب  طابترا  طبر و  نیع  زج  يزیچ  اساسا  هکلب  دـنراد  دوخ  قلاـخ  اـب  طاـبترا  دوجو 

تیاهن رد  هک  دبای  یم  رد  درب ، یم  یپ  ناهج  دوخ و  قلاخ  ناونع  هب  وا  دوجو  هب  ینالقع  نیهارب  لوصا و  هلسلس  کی  ساسا  رب  دشیدنا و 
هراـبرد دـناوتب  دوخ  هب  ءاـکتا  لالقتـسا و  اـب  هک  تسین  وا  رکفت  نیا  ورنیا  زا  . تسادـخ هب  مئاـق  قولخم و  شدوـجو  نوـچمه  زین  وا  رکفت 

ملع رد  هدیـشخب  دوجو  وا  هب  دوخ  یلجت  اب  هکنانچمه  هک  تسادخ  نیا  اذل  تسادخ ، تیبوبر  تحت  زین  وا  هشیدنا  هکلب  دشیدنیب  دنوادخ 
دوجو ملع و  رد  یناف  قولخم و  وا  دوجو  نوچمه  ناسنا  ملع  تروص  نیا  رد  سپ  دشخب  یم  ررقت  تیلعف و  نآ  هب  هدرک و  یلجت  زین  رـشب 

هب نومنهر  ار  وا  تانکمم ، دوجو  تیدودـحم  زین  یهلا و  تایآ  ناونع  هب  ناهج  دوجو  وا ، رکفت  زاغآ  رد  سپ  تسادـخ  ینعی  دوخ  قلاخ 
هداد ار  یکولـس  رکفت و  نینچ  ناکما  وا  هب  هک  تسادخ  نیا  هک  دبای  یم  رد  تیاهن  رد  اما  دنک  یم  هعیبطلا  دعب  ام  ناهج  تحاس  دوجو و 

ناهرب هب  لدبم  نا  ناهرب  قیرط  نیا  هب  . تسا یتسه  ناهج  تانکمم و  همه  رـشب و  دوجو  رکف و  رب  دهاش  لیلد و  هک  تسادخ  نیا  ورنیا  زا 
(1  ) ددرگ یم  ناهج  ناسنا و  دوجو  رب  دهاش  لیلد و  زین  دنوادخ  تسادخ ، دوجو  رب  لاد  ناهج  رشب و  دوجو  هک  روطنامه  دوش و  یم  مل 
ادـیوه و الماک  ناگدـنب  سوفن  ناـهج و  قاـفآ  رد  ار  دوخ  تمکح  تردـق و  تاـیآ  اـم  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  دروم  نیا  رد  هکناـنچ 
زا تیافک  تسدـهاش  هاوگ و  ملاع  تادوجوم  همه  رب  ادـخ  هکنیا  لوسر  يا  ایآ  تسا  قح  ادـخ  هک  دوش  راکـشآ  اـت  مینادرگ  یم  نشور 
یم دنوادخ  اب  ناسنا  دوجو  لماک  طابترا  روضح و  ساسحا  هب  لدـبم  هیلاعتم  تمکح  رد  رکفت  لقعت و  هلیـسو  نیا  هب  دـنک »؟ یمن  ناهرب 

نافرع قارشا و  تمکح  اب  طبترم  لدبم و  دوخ  دزرو ، یم  مامتها  ینالقع  لیلد  ناهرب و  هئارا  هب  امامت  هک  ءاشم  تمکح  هجیتن  رد  دوش و 
شا یگدنز  لمع و  هصرع  رکفت و  تحاس  زا  معا  وا ، یتسه  دوجو و  رـسارس  هک  دبای  یم  رد  فراع  فوسلیف  هلیـسو  نیا  هب  ددرگ و  یم 

دوجو هدارا و  ملع و  رب  دـنوادخ  یملع  يدوجو و  تقبـس  هطاـحا و  نیا  هب  فوقو  . تسا یلاـعت  قـح  یموـیق  هطاـحا  هرطیـس و  تحت  همه 
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دناوت یمن  زگره  ادخ  دوجو  هب  مازتلا  نودب  هک  دبای  یم  رد  یبوخب  ناسنا  تهج  نیمه  هب  دشخب  یم  یهلا  گنر  زیچ  همه  هب  دوخ  ناسنا ،
اب طابترا  نودب  دوهش  نافرع و  لالدتسا و  ناهرب و  هلیسو  نیا  هب  دشاب و  هتـشاد  دوجو  یتسه و  هکنیا  رتالاب  دشیدنیب و  دوخ  هراب  رد  یتح 
یم دـحتم  طـبترم و  رگیدـکی  اـب  ار  مـالک  هفـسلف و  ناـفرع و  هبناـج ، همه  یهلا و  رکفت  نینچ  اذـل  . ددرگ یمن  نکمم  زگره  تقیقح  نیا 
یم زین  دوجو  تحاس  رد  هکلب  نهذ  تحاس  رد  طقف  هن  دـیحوت  تایهلا و  هب  ناـسنا  داـقتعا  مازتلا و  تفرعم ، زا  تحاـس  نیا  رد  اـما  . دزاـس

فوسلیف اساسا  هک  يوحن  هب  دزاس  یم  مهارف  ار  ضحم  دوهـش  نافرع و  یعون  تحاـس  هب  دورو  هنیمز  مـالک  ملع  داـقتعا و  ورنیا  زا  . دـشاب
هب لوصو  گرزب  باـجح  ناـیم  نیا  رد  تسین و  ناـیم  رد  يزیچ  وا  هولج  ادـخ و  زج  یتـسه  دوـجو و  قاـح  رد  هک  دـبای  یم  رد  فراـع 
رد هچنآ  دوش و  یم  لصاو  انف  زا  يانف  انف و  هلحرم  هب  لماک ، فراع  دوهـش ، نیا  اب  . تسوا دوجو  هکلب  كولـس و  رکفت و  نیمه  تقیقح ،

تـسوا ترـضح  سدقم  روضح  دوجو و  طقف  دوهـشم  دوهـش و  دهاش و  نآ  رد  هک  تسین  ادخ  دوجو  زج  يزیچ  دنام  یم  یقاب  نایم  نیا 
هب ققحتم  فراـع ، وحن  نیا  هب   « . منیب یم  ار  ادـخ  نآ  دـعب  لـبق و  هکنآ  زج  منیب  یمن  ار  يزیچ  نم   » دوـمرف ناـهج  ناـفراع  لیخرـس  اذـل 
رد هچ  ره  هب  قح ، هب  اقب  لوصو و  ماقم  زا  دعب  یلماک  ناسنا  نینچ  عقاو  رد  . ددرگ یم  وحم  دعب  وحص  زین  انف و  تحاس  رد  دیحوت  تقیقح 

عیرشت هصرع  رد  تسا ، تانئاک  همه  ضحم  دوبعم  ادخ  نیوکت ، هصرع  رد  هکنانچمه  وا  خماش  رظن  رد  . دبای یمن  ادخ  هولج  زج  دنک  رظن 
دریگ و رارق  لماک  یلمع  تعاطا  شسرپ و  دروم  تسیاب  یم  زین  نمؤم  ملسم و  ياهناسنا  یسایس  یعامتجا و  اصوصخ  يدرف و  یگدنز  و 

اروام ناهج  دـنوادخ و  هدارا  اب  ناسنا  دوجو  ملع و  نایم  یگنهامه  قباـطت و  طاـبترا و  هب  داـقتعا  اـب  زج  دوش  یمن  نکمم  گرزب  رما  نیا 
رد . تسایـس تموکح و  هعماج ، هصرع  تناید و  نایم  لماک  یگناگی  یتح  طابترا و  دـنویپ ، هب  داقتعا  لمع ، هصرع  رد  نینچمه  هعیبطلا و 

ياهتموکح تروص  هب  یعناوم  رگا  نیملسم ، یسایس  یعامتجا و  طباور  یگدنز و  هصرع  رد  فیرش  تقیقح  نینچ  ققحت  يارب  نایم  نیا 
ققحت عناوم  نتـشادرب  تیغاوط و  اب  داهج  هب  فظوم  یفراع  لماک  ناسنا  نینچ  دـنراد ، دوجو  یمالـسا  تما  هعماج و  هصرع  رد  یهلا  ریغ 

زا . دیامن یمالـسا  یهلا و  تموکح  لیکـشت  هب  تردابم  تبیغ ، رـصع  رد  لداع  یهیقف  ناونعب  دوخ  تسیاب  یم  دـشاب و  یم  یلمع  دـیحوت 
هعماج و تعیبط و  هصرع  وس و  کی  زا  نافرع  دـیحوت و  تقیقح  نایع  گـنتاگنت  یطاـبترا  یفراـع  لـماک و  ناملـسم  نینچ  رظن  رد  ورنیا 

یم میرک  نآرق  هکنانچ  ای  و  تسادخ »  زین  نیمز  رد  تسادـخ  اهنامـسآ  رد  دـنوادخ   » هکنانچمه اریز  دراد  دوجو  رگید  يوس  زا  تسایس 
يدرف و يداـم ، يونعم و  یعیبط ، یعیبطلا و  ءارواـم  داـعبا  ماـمت  هلیـسو  نیا  هب  اـت  دـینیب » یم  ار  ادـخ  هولج  دـییامن  ور  وس  ره  هب   » دـیامرف

نینچ هب  داقتعا  مدع  اب  تروص  نیا  ریغ  رد  . دبایب لماک  ققحت  تیعقاو  لمع و  دـعب  هشیدـنا و  تحاس  رد  تسخن  مالـسا ، میلاعت  یعامتجا 
تیلک تیعماج و  مالـسا  تسایـس ، هعماج و  تناید و  هجیتن  رد  تعیبط و  هعیبطلا و  اروام  ملاع  تحاس  ود  نایم  یگنتاگنت  دنویپ  طابترا و 

تیاهن رد  لداعت و  مدع  هیزجت و  راچد  عماج  لماک و  نید  نیا  هلیـسو  نیا  هب  ادج و  مه  زا  نآ  فلتخم  داعبا  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ 
، مالسا گرزب  بتکم  ءازجا  قرفت  هیزجت و  نیا  نآ  دعب  مالـسا و  ردص  خیرات  هب  هجوت  اب  دوش و  یم  هجاوم  كرـش »   » ضراعت و یعون  اب 
ددرگ و یم  نافرع  مالک و  هفـسلف و  ات  هقف  زا  یمالـسا  نوگانوگ  مولع  نایم  تاـضراعت  یخرب  تاـفالتخا و  هب  رجنم  رکفت  هصرع  رد  مه 

نیا هب  ددرگ و  یم  مالسا  هب  دهعتم  ریغ  تیغاوط  هنارئاج  تیمکاح  شوختـسد  یمالـسا  تما  تسایـس ، هعماج و  یگدنز و  هصرع  رد  مه 
عاونا یتایعقاو ، نینچ  ققحت  اـب  دوش و  یم  كورتم  لـطعم و  مالـسا  يداـصتقا  یئازج و  یـسایس و  یعاـمتجا و  ماـکحا  زا  يرایـسب  قیرط 

دبای یم  ققحت  تفریذپ -  تروص  ناناملسم  هتـشذگ  خیرات  رد  هکنانچمه  نیملـسم -  عماوج  رد  یعامتجا  یلمع و  يرکف و  تاجاجوعا 
عاونا لداعت و  مدـع  شوختـسد  دـیامرف  یم  ریبعت  طسو »  تما   » بتکم هب  نآ  زا  میرک  نآرق  هک  لداعتم  عماـج و  نید  نیا  یلک  روط  هب  و 

یلع یمالـسا  ندمت  هتـشذگ ، لاس  رازه  رد  هکنانچ  ددرگ  یم  یـسایس  نینچمه  يا و  هقرف  يرکف و  تابـصعت  اهطیرفت ، طارفا و  اهتعدب ،
يرکف و ياه  هصرع  رد  نآ  داعبا  یخرب  لیلحت  هک  تشگ  یتشونرـس  نینچ  راچد  مالـسا ، میلاعت  زا  رثاتم  ناشخرد  ياه  هبنج  یخرب  مغر 

لحار ماما  دـننامه  هیلاعتم  تمکح  ياوتحم  قوف و  بلاطم  هب  هجوت  اب  اردـص  ـالم  باـنج  هکنیا  اـب  . دـبلط یم  يرگید  لاـجم  دوخ  یلمع 
طابترا مهف  هب  قفوم  نآ  لابند  هب  نافرع و  مالک و  هفـسلف ، زا  یمالـسا  فلتخم  مولع  نوگانوگ  داعبا  نایم  تدحو  مهف  نیودت و  هب  قفوم 
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مولع ضراـعت  هیزجت و  قرفت و  تتـشت و  زا  هلیـسو  نیا  هب  دـیدرگ و  ناـمیا »  داـقتعا و   » و لـقن »  لـقع و   » ناـیم دـنویپ  و  دوـجو » ملع و  »
هفـسلف و ای  دوهـش و  لالدتـسا و  نایم  دـنویپ  اب  تشگ و  لئان  میظع  گرزب و  رایـسب  يرکف  تدـحو  یعون  هب  یمالـسا  ینید و  نوگانوگ 
فرـصت و هب  رداـق  یـسایس  یعاـمتجا و  یگدـنز  تیعقاو و  تحاـس  رد  نوـچ  اـما  دـیدرگ  هناـفراع  یقـالخا و  یکولـس  هب  قـفوم  ناـفرع 

لمع هصرع  رد  اذل  دوبن  مالـسا -  هب  دهعتم  ریغ  رئاج  ياهتموکح  دوجو  لیلد  هب  یمالـسا -  میلاعت  اب  نآ  قابطنا  تهج  رد  نآ  ینوگرگد 
رد رظن ، تحاس  رد  یمالـسا  مولع  نایم  دـنویپ  مهف  مغر  یلع  يو  تلع  نیا  هب  دومن و  هدـهاجم  یقالخا  يدرف و  كولـس  تحاس  رد  اهنت 

تسایـس و زا  ثحب  دـیدرگن و  یتـموکح  یماـیق  تکرح و  تروص  هب  نآ  ققحت  قیقد و  مهف  هب  قفوم  یـسایس  یعاـمتجا و  لـمع  هصرع 
هجیتـن رد  دومنن ، دوخ  يدرف  كولـس  لـمع و  يرکف و  میظع  هموظنم  نیا  رد  لـخاد  يدـج  وحن  هب  ار  یمالـسا  ینید و  تموکح  يداـبم 
تلاصا لصا  هب  وا  داقتعا  تهج  هب  دوجو  لمع و  اب  اهنآ  دـنویپ  مهف  یمالـسا و  مولع  یخرب  تمکح و  تحاس  رد  وا  میظع  بالقنا  مغرب 
مالـسا یتموکح  یعامتجا و  داعبا  ققحت  ای  حرط و  هب  يدرف  كولـس  لمع و  تحاس  رد  زج  تسناوتن  اما  یتسه ، ملع و  یگناگی  دوجو و 

نامز و توغاط  اب  هزرابم  تلاخد و  هب  قفوم  دومن و  ذاـختا  فرط  یب  یعـضوم  تقو  تموکح  ربارب  رد  تهج  نیمه  هب  دزرو و  ترداـبم 
ملع و اب  رـصاعم  نامز  رد  نرق  دنچ  زا  دعب  هرـس ) سدـق   ) ینیمخ ماما  ترـضح  اما  . دـیدرگن یمالـسا  تموکح  ققحت  هشیدـنا و  سیـسات 

دیدرگ یمالـسا  میلاعت  تیاهن  زغم و  بل و  هلق و  هجوتم  نافرع »   » و هفـسلف »   « ، » هقف  » زا یمالـسا  هناگ  هس  يداینب و  مولع  دنویپ  هب  داقتعا 
داعبا هب  هجوت  نآ  رد  نآ و  اب  هک  دـیدرگ  یمالـسا  میلاعت  تیاـهن  زغم و  بل و  هلق و  هجوتم  یعاـمتجا ، داـعبا  هب  هجوت  نآ  رد  نآ و  اـب  هک 

كولـس رکفت و  اب  هارمه  ار  هر )  ) اردـص الم  یملع  میظع  هموظنم  هلیـسو  نیا  هب  دراد و  دوجو  مالـسا  یناهج  یتح  یتموکح و  یعامتجا ،
تخاس و حرطم  ار  تسایس  هعماج و  خیرات و  اب  یسانش  یتسه  طابترا  دومن و  لماک  یمالـسا  تموکح  یندم و  تمکح  اب  يدرف  هنافراع 
حرط و یمالسا  تموکح  سیسات  لیکـشت و  هشیدنا  اب  لداعتم  لماک و  تروص  هب  نآ  یلمع  یملع و  داعبا  همه  اب  ار  مالـسا  قیرط  نیا  زا 
روغث و دودـح و  زا  تسین  مزـال  رگید  دـیوگب  دـناوت  یمن  سکچیه  ( » 2 : ) دـیامرف یم  هل  مظعم  دروـم  نیا  رد  . دیـشخب ینیع  قـقحت  هکلب 

تاید مالسا و  رفیک  نوناق  . دوش هتفرگ  دیابن  تاکز  سمخ و  جارخ و  هیزج و  تایلام و  زورما  ای  مینک  عافد  یمالسا  نطو  یضرا  تیمامت 
هدش و مالـسا  ماکحا  يارجا  ترورـض  رکنم  درادن  ترورـض  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  دنک  راهظا  هک  ره  . دوش لیطعت  دـیاب  صاصق  و 

ققحت ات  تسا  هتفای  تیعقاو  سدـقم  هار  هنیمز و  نیا  رد  هچنآ  اما  تسا ». هدرک  راکنا  ار  مالـسا  نیبم  نید  یگنادواـج  ماـکحا و  تیعماـج 
لماک ققحت  هک  تسا  شیپ  رد  يزارد  هار  دشاب  یم  مالسا  بتکم  ساسا  رب  یناهج  دحاو  تموکح  لیکشت  هک  راوگرزب  نیا  رکفت  تیاغ 
دمحم هللا و  الا  هلا  گناب ال  ات  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  هل  مظعم  اذل  . دراد هدنیآ  رد  یمالسا  تما  یگدامآ  تدهاجم و  هب  یگتـسب  نآ 

همه هک  دوش  یم  مامت  نامز  نآ  ام  هار   » دـیامرف یم  ای  و  میتسه »  ام  تسه  هزراـبم  اـت  تسه و  هزراـبم  دـنکفین  نینط  ناـهج  رب  هللا  لوسر 
ماما هکنانچ  دراد  یمالسا  هقف  هرتسگ  ورملق و  زا  یمدآ  یقلت  هب  یگتسب  مالـسا  هب  عماج  هاگن  نینچ  همزال  هتبلا  دوش » هدایپ  مالـسا  ماکحا 

تیرـشب یگدنز  يایاوز  یمامت  رد  هقف  یمامت  یلمع  هفـسلف  یعقاو  دهتجم  رظن  رد  تموکح  ( » 3 : ) دـیامرف یم  دروم  نیا  رد  هر )  ) ینیمخ
يروئت هقف  . تسا یگنهرف  یماظن و  یـسایس و  یعامتجا و  تالـضعم  یمامت  اـب  دروخرب  رد  هقف  یلمع  هبنج  هدـنهد  ناـشن  تموکح  . تسا

رد هشیمه  ار  هعماج  هدـنیآ  زاین  رکفت و  ضبن  دـیاب  تیناحور  اه و  هزوح  ... تسا روگ  اـت  هراوهگ  زا  عاـمتجا  ناـسنا و  هرادا  لـماک  یعقاو 
هقف هب  میظع  هاگن  نینچ  هب  هجوت  اب  دنشاب ». بسانم  لمعلا  سکع  يایهم  ثداوح ، زا  رتولج  مدق  دنچ  هراومه  دنـشاب و  هتـشاد  دوخ  تسد 

یمالـسا بالقنا  گرزب  فادـها  همه  ققحت  ات  گرزب  یلمع  یملع و  هزرابم  کی  يارب  ار  ناتدوخ  : » دـیامرف یم  ناشیا  ترـضح  مالـسا 
نادـنزرف ریما و  ترـضح  و  ص )  ) مرکا لوـسر  زا  يوریپ  هب  هر )  ) ینیمخ ماـما  لاـس  دـص  دـنچ  رازه و  زا  دـعب  نیا  رباـنب  « . دـیئامن هداـمآ 

یناهج یتح  یعامتجا و  يدرف و  داعبا  مامت  نینچمه  مالـسا و  يرکف  یملع و  بتارم  داـعبا و  همه  هب  هجوت  اـب  مالـسلا  مهیلع  وا  راوگرزب 
زا یمالـسا  عماوج  هتـشذگ  خـیرات  لوط  رد  نیرفآ  تبیـصم  يا  هیزجت  زا  ار  عماج  گرزب و  نید  نیا  یمالـسا ، تموکح  سیـسات  اـب  نآ 

هنایذوم شروی  نینچمه  هتـشذگ و  هماک  دوخ  يافلخ  نیطالـس و  زین  لداعتمان و  شیدنا و  جک  نارکفتم  یخرب  فیرحت  هیزجت و  خسم و 
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یلع تشگ  قفوم  هقباس ، یب  یلمع  یملع و  میظع  بالقنا  کی  اـب  هدیـشخب و  یئاـهر  ریخا  هدـس  ود  رد  برغ  گرزب  مجاـهت  رامعتـسا و 
يایحا ثعاب  هلیسو  نیا  هب  دیامن و  هئارا  نایناهج  هب  ار  مالسا  یعقاو  هرهچ  یجراخ ، یلخاد و  یخیرات  يرکف و  گرتس  رایـسب  عناوم  مغر 
بالقنا همه  فالخ  رب  ددرگ و  یم  یمالـسا  ریغ  ناهج  هکلب  یمالـسا و  گرزب  تما  نایم  رد  یناهج  يرادـیب  بجوم  گرزب و  نید  نیا 

داجیا مغر  یلع  تهج  نیا  هب  هتـشاد و  يدام  یتوسان و  الماک  يا  هغبـص  هک  نونک  اـت  هتـشذگ  هدـس  ود  رد  رـصاعم  ناـهج  گرزب  ياـه 
هتـشگ یطیحم  تسیز -  یتح  یقالخا و  یـسایس ، يرکف ، داعبا  همه  رد  ریگارف  ینارحب  شوختـسد  نابیرغ  یگدـنز  رد  گرزب  یتـالوحت 

هدز نارحب  ناهج  زاین  دروم  تخس  هک  هنانیب  عقاو  لاح  نیع  رد  یعیبطلا و  دعب  ام  یناسنا و  یهلا -  یبالقنا  داجیا  سیسات و  هب  قفوم  تسا 
ردـص خـیرات  اب  هسیاقم  رد  زج  رـصاعم  برغ و  ناـهج  رد  مه  یمالـسا و  عماوج  هتـشذگ  رد  مه  يا  هعقاو  نینچ  هتبلا  . ددرگ تسا  ینونک 

روکذم ياه  بالقنا  مامت  زا  ار  بالقنا  نیا  زاتمم ، یگژیو  هلئـسم و  نیا  هک  يوحن  هب  تسا . هقباس  یب  درفب و  رـصحنم  يا  هدـیدپ  مالـسا 
نیسیروئت زا  يرایـسب  هک  یتقیقح  . تسا نآ  لوادتم  جیار و  يانعم  هب  بالقنا »  رد  بالقنا   » عقاو رد  دوخ  نیا  .و  دزاس یم  زیامتم  زاتمم و 

زا دعب  زونه  هرس ) سدق   ) ینیمخ ماما  ترـضح  يربهر  هب  یمالـسا  بالقنا  يونعم  تیهام  لیلحت  مهف و  رد  برغ  رد  بالقنا  هدیدپ  ياه 
نیا یگژیو  نیرتگرزب  . دنا هدیدرگن  نآ  درفب  رصحنم  تیهام  مهف  هب  قفوم  اهنآ  زا  کیچیه  نونک  ات  دنا و  هدنام  توهبم  ریحتم و  لاس   20

هجیتن رد  تعیبط و  هعیبطلا و  روام  ناهج  نایم  لداـعتم  طاـبترا  یگنهاـمه و   » هب نآ  داـقتعا  زا  هتـساخرب  رکفت  رظن و  تحاـس  رد  بـالقنا 
مه و  دوهی »  » ندـمت تناید و  رد  مه  برغ  ناهج  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، یناسنا »  لقع  یهلا و  یحو  نایم  هدـنزاس  یگنهاـمه  هب  داـقتعا 

داـجیا هب  رجنم  هک  یبـالقنا  لوـحت و  ره  یئاـهن  هزیگنا  دـیدج » رـصع   » و یطـسو »  نورق  ندـمت  رکفت و   » رد نـینچمه  و  مور »  ناـنوی و  »
ادـخ و نایم  ضراعت  یعون  هب  داقتعا   » ساسا رب  یـساسا  تافالتخا  يا  هراپ  دوجو  اب  همه  دـیدرگ  روکذـم  یخیرات  ياـه  هرود  ياهندـمت 

تلاصا هب  لداعتم  ان  داقتعا  اـب  یطـسو  نورق  هرود  دـننام  اـی  هک  يوحن  هب  تسا  هتفاـی  ققحت  تعیبط »  هعیبطلا و  رواـم  ناـهج  زین  ناـسنا و 
نورق ینید »  دادبتـسا   » هب یهتنم  تعیبط  ناـهج  بهاوم  زا  هدافتـسا  اـه و  ناـسنا  قوقح  ریقحت  یتـح  یـشومارف و  بیغ و  ناـهج  هیوسکی 

هشیدنا رب  ینتبم  هک  دیدج  رصع  یتسیناموا  ندمت  رکفت و  داجیا  سیسات و  هب  رجنم  لداعتمان  ندمت  نیا  هب  تبسن  شنکاو  رد  ای  یطـسو و 
یتفرشیپ زج  يزیچ  ینونک  لاح  رد  نآ  لصاح  هک  . دیدرگ تسا  هعیبطلا »  روام  ملاع  ادخ و  ربارب  رد  تعیبط  ناهج  رـشب و  دوجو  تلاصا  »

بالقنا و اـت  رد 1688  سیلگنا  بـالقنا  زا  دـیدج  رـصع  رد  یبرغ  گرزب  تـالوحت  همه  تلع  نـیا  هـب  . دـشاب یمن  از  نارحب  لداـعتمان و 
ربـتکا بــالقنا  نـینچمه  هدزوـن و  نرق  رد  برغ  لــلم  رگید  تــالوحت  لاـس 1789 و  رد  هـسنارف  ریبـک  بـالقنازین  اـکیرمآ و  لالقتـسا 

هتشاد يرشب  یتوسان و  يدام و  الماک  یتیاغ  تیهام و  هجیتن  رد  ینید و  ریغ  ای  ینید و  دض  يا  هغبـص  همه  رد 1917  هیسور  یتسیسکرام 
ای هدوب و  ع )  ) حیـسم تناید  اسیلک و  ربارب  رد  ربج »  » هشیدـنا یطـسو و  نورق  طارفا  راچد  ای  برغ  ناهج  روکذـم  بلاطم  هب  هجوت  اـب  . دـنا

يداینب جاجوعا  لداعت و  مدع  نینچ  تسا  هدیدرگ  دیدج  رـصع  هتخیـسگ  ماجل  روآ و  ماسرـس  ضیوفت »   » و يدازآ »   » هشیدنا شوختـسد 
هب زین  یمالـسا  هتـشذگ  ندـمت  ناهج و  رد  دوش و  یم  یـشان  یناسنا  تفرعم  اـب  یهلا  یحو  قباـطت  مدـع  هب  داـقتعا  هشیدـنا و  زا  همه  هک 
رد مه  ماما  ترـضح  يربهر  هب  یمالـسا  بالقنا  عوقو  ات  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  و  ع )  ) یلع تموکح  زا  دـعب  دوخ  صاخ  ياـهتروص 

ياملع زا  يدودعم  هدـع  رکفت  رد  زج  تسا  هتـشاد  ققحت  تقو  یـسایس  ياهتموکح  تحاس  رد  نینچمه  یمالک و  داقتعا  رکفت و  هصرع 
تحاس رد  زین  دودعم  هورگ  نیمه  اما  دنتـشگ  مالـسا  يرکف  داعبا  بتارم و  همه  مهف  هب  قفوم  اهنت  هک  یعیـش  اصوصخ  یمالـسا و  لیـصا 

یپ دنتشگن . مالـسا  گرزب  تناید  یتموکح  یـسایس و  داعبا  ققحت  هب  رداق  رئاج  ياهتموکح  دوجو  تلع  هب  تیعقاو  هصرع  ینیع و  ققحت 
زا لقن  هب  ج 21  رون : هفیحص  . 3 ص 27 . هرـس ،) سدق   ) ینیمخ ماما  هیقف ، تیالو  . 2 هیآ 53 . تلـصف ، هروس  میرک ، نآرق  . 1 اه : تشون 

؛  هللا تمعن  دنواب ، يراج ، هعرج  هلاقم : عبانم  هرامش 9 . ناتسمز 1373 ، مود  هرود  روضح  همانلصف 

یعامتجا تلادع 
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يارجا زا  اهنت  ناسنا  ، دریگیمن تروص  سکچیه  هب  تبـسن  یفاحجا  ملظ و  چیه  اتقیقح  نآ  رد  هک  هنالداع  ماظن  کی  رد  یعامتجا  تلادع 
سرت دنیوگیم  هک  تسنیا  . ددرگ تازاجم  قحتسم  هک  دوش  بکترم  یئاطخ  ادابم  هک  دوب  دهاوخ  نیا  زا  وا  سرت  . دسرتیم هک  تسا  تلادع 

، یمالـسا بـالقنا  نوـماریپ  هلاـقم : عباـنم  دوـخ . مئارج  تاـفلخت و  زا  سرت  هب  ینعی  ، دوـخ زا  سرت  هـب  ددرگیم  رب  رما  تیاـهن  رد  ادـخ  زا 
؛ یضترم يرهطم ،

یمالسا بالقنا  رد  دادبتسا  هطلس و  اب  هزرابم 

یسایس و تالوحت  دنور  هعومجم  زا  ادج  یلوحت  ناونع  هب  ار  بالقنا  تارظن ، نیا  عقاو  رد  یمالسا  بالقنا  رد  دادبتسا  هطلس و  اب  هزرابم 
رارق رب  یلپ  ناریا  هعماج  رـصاعم  خـیرات  ياه 57 1356 و  لاس  تازرابم  نیب  دـننادب  مزال  هکنآ  نودـب  دـننک . یم  حرطم  ناریا  یعاـمتجا 

تالوحت 10 و رد  افرـص  ار  بالقنا  شیادیپ  ییارچ  ناوت  یم  هتـشذگ ، یم  هچ  ناریا  رد  و  رب ، البق  هکنآ  زا  رظنفرـص  اهنآ  رظن  زا  دـنیامن .
نودـب ام  رظنب  تسا . شنیب  نیا  سکع  تسرد  میراد  ار  نآ  حرط  دـصق  اـجنیا  رد  اـم  هک  يرظن  دومن . ادـیپ  میژر  رخآ  لاـس  رثکادح 15 

یتح ام  هکلب  درب ، یپ  یمالـسا  بالقنا  شیادیپ  للع  هب  ناوت  یمن  اهنت  هن  ناریا ، رـصاعم  یبهذم  یعامتجا و  یـسایس  تالوحت  لک  كرد 
یمن ام  رظنب  مییامن . كرد  هنانیب  عقاو  یتروص  هب  یتسرد و  هب  ار  هاش ، میژر  زا  یتیاضران  للع  ریظن  يرت ، هداس  لئاسم  دوب  میهاوخن  رداـق 

ات هک  دومن  يریگ  هجیتن  دیشک و  يزرم  طخ و  لاس 1345  ناریا  لاس 1350 و  ناریا  نیب  لاس 1350 ، ناریا  لاس 1356 و  ناریا  نیب  ناوت 
لاس رد  یتح  ای  ای 1356  لاس 1355  رد  هرابکی  هب  اـما  هتفر ، یم  ولجب  شداـیز  مک و  اـب  بترم و  روما  عومجم  رد  ای 1345  لاس 1350 ،

دوش و یم  هچ  مروت  ای  دوش  یم  روطنآ  داصتقا  دوش ، یم  هابتـشا  نآ  ای  اطخ  نیا  يریگ ، میمـصت  نآ  اـی  تسایـس  نیا  بکترم  هاـش   1342
لاـس 1340 رد  هشیر  دراد و  لاس 1345  رد  هشیر  داتفا ، یم  قاـفتا  لاس 1356  رد  هچنآ  ام  رظن  هب  دـشاپ . یم  مه  زا  ماظن  هزاریـش  هرابکی 
دیشک و یطخ  یتح 1340  ای  ناریا 1350  اب  ناریا 1345  نیب  ناوت  یمن  دراد . ناریا  رـصاعم  خـیرات  لد  رد  هشیر  مـالک  کـی  هب  دراد و 
هک میشاب  هتشاد  يزاین  هک  نآ  نودب  مینک  یسررب  یتسرد  هب  لاس 1350  رد  ار  ناریا  میتسه  رداق  ام  هک  دومن  روصت  دومن و  داجیا  يزرم 

هجیتن و مینیب  یم  لاس 1350  رد  ام  هک  هچنآ  تسا .  هتـشذگ  یم  هچنآ  رد  هدوب و  هنوگچ  شلبق  لاس  ای 10  شلبق  لاس  جنپ  ناریا  مینادب 
يایاقب راثآ و  نایم  زا  ناریا 1350  نداد  ناشن  هک  هتبلا  دـص  دـشاب . یم  اهنیا  زا  لبق  یتح  ناریا 1320 و  هکلب  لاس 1340  ناریا  لوصحم 

رد ناریا  رد  هک  هچنآ  هکنیا  نداد  ناشن  هک  تسا  نشور  تسا . هدیچیپ  لکـشم و  يرما  لاس 1340 و 1330  هتخیر  مهب  هتفر و  ور  گـنر 
رت قیمع  یتح  اه  هشیر  مییوگن  رگا   ) تسا هدناود  هاش  اضر  دمحم  تنطلـس  لاس  رساترس 37  رد  هشیر  دهد  یم  خر  ياه 57 1356  لاس 

ار روشک  عیرـس  هاش  هک  تسا  نیا  رد  اه  هشیر  مییوگب  هک  نیا  اـت  تسا  رت  يداـینب  یـشواک  رت و  تخـس  بتارم  هب  دـنور ) یم  مه  نیا  زا 
باقن ای  دوب  هدـش  نارحب  راچد  مزیلایرپما  نوچ  ای  درک ، مالـسا  هب  تشپ  هاش  نوچ  ای  دـش ، ربارب  راهچ  تفن  ياهب  نوچ  ای  دومن ، هزینردـم 

رقف يراکیب  ینارگ ، مروت و  دوب و  هدرک  ادـیپ  يا  هدرتسگ  داعبا  رودارپمک  يزاوژروب  اب  یلم  يزاوژروب  داضت  نوچ  ای  دوب و  هدرک  ضوع 
ياهراتخاس تالوحت و  اب  لاس 1356  ناریا  تالوحت  نیب  اهنت  هن  دنتشادرب . نایغط  هب  رس  اهنآ  دوب  هدومن  یصاع  رگید  ار  ناشکتمحز  و ...

میژر هیلع  رب  نآ  زا  لـبق  هک  یتازراـبم  ياـهلاس 57 1356 و  تازراـبم  نیب  هکلب  دیـشک ، یطخ  ناوت  یمن  ناریا 1330  یعامتجا  یـسایس 
لاس 1346 رد  هکلب  هتشاد  دوجو  لاس 1356  رد  اهنت  هن  هاش  میژر  اب  تفلاخم  دومن . داجیا  يزرم  ناوت  یمن  زین  هتفرگ  یم  تروص  قباـس 

لاس زا  الثم  یـصوصخب  نامز  زا  میژر  اـب  تفلاـخم  هک  هدوبن  روط  نیا  هتـشاد . دوجو  مه  لاس 1336  رد  نآ  زا  لـبق  لاـس  هد  هدوب و  مه 
هتـشذگ ياهتـسایس  هک  تسا  لاس  نآ  رد  هرابکی  هدوبن و  يربخ  لاس 1356  زا  لـبق  اـت  هک  هدوبن  روط  نیا  دـیایب . دوجوب  ای 1345   1342

اشحف و داسف و  دوش ، یم  نارحب  راچد  مزیلایرپما  دنوش ، یم  روآ  ماسرـس  اه  هنیزه  دور ، یم  ردب  تسد  زا  مروت  خرن  دسر : یم  ناش  هویم 
توکـس و دنراد . یم  اپب  ضارتعا  نایوجـشناد  هدرک و  باصتعا  ناشکتمحز  هتخیر ، اهنابایخ  هب  مدرم  هصالخ  دـنک و  یم  اغوغ  ینید  یب 

تـسا یفاک  ام  هدوب . رتسکاخ  ریز  هب  یـشتآ  دوبن ، شیب  یبارـس  تشاد ، دوجو  ناریا  رد  دـسر ، یم  رظنب  لاس 1356  زا  لبق  هک  یـشمارآ 
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رد رفن  دصکی  زا  رتمک  زا  روشک  یسایس  ناینادنز  دادعت  هاش  میژر  رخآ  لاس  هد  یط  رد  میزادنایب . یسایس  ناینادنز  رامش  هب  یهاگن  طقف 
ره رد  هکلب  لاس 1356  رد  اهنت  هن  هک  میهد  هار  يدـیدرت  دوخب  یتسیاـبن  اـم  دـسر . یم  لاـس 1356  رد  رفن  دودـح 5000  هب  لاس 1346 

تفلاخم هب  يار  هعماج  تیرثکا  دمآ  یم  دوجوب  يدعاسم  طیارش  رگا  دعب ، هب  لاس 1332  زا  صخالاب  هاش ، میژر  لوط  رد  يرگید  عطقم 
اتدوک و کمک  هب  افرـص  ار  دوخ  تیمکاـح  دوش  یم  روبجم  هاـش  نآ  رد  هک  لاـس 1332  رد  دادرم  ياتدوک 28  دـنداد . یم  تموکح  اب 
هب يا  هزاـجا  اـقلطم  میژر  اـتدوک  زا  دـعب  تسا . میژر  نآ  یمدرم  هاـگیاپ  نادـقف  لـیلد  نیرتهب  دوخ  دـیامن ، تیبثت  یماـظن  ياوق  دربراـک 

، ینابایخ ياه  يریگرد  تارهاظت و  هاش ، اضر  طوقـس  زا  دـعب  ياه  لاس  یـسایس  مطالت  دیـسر  یم  رظنب  رهاـظ  بسح  رب  دادـن . نیفلاـخم 
. هدـیدرگ رارقرب  ناریا  رد  شمارآ »  » هدیـسر و نایاپب  ناشرمع  دـندروآ ، یمن  ماود  هتفه  دـنچ  زا  شیب  اضعب  هک  ییاه  هنیباک  تاباصتعا و 

سرادم هاگشناد ، رازاب ، زا  هرابکی  هب  اهتفلاخم  جاوما  ددرگ . یم  راشف  شهاک  هب  روبجم  میژر  یلیالد  هب  انب  هک  دعب  لاس  هب 7  کیدزن  اما 
رد تختیاپ  مدرم  زا  رفن  رازه  هب 80  کیدزن  یتیعمج  میژر ، نیفلاخم  توعد  هب  هتفه  دنچ  زا  رتمک  فرظ  دروآ . یم  نوریب  رس  فانصا  و 

تیمکاح دوش  یم  رداق  یماظن  ياوق  زا  عیسو  هدافتسا  اب  افرـص  میژر  لاس 1342  رد  دننک . یم  عامتجا  یلعف ) هلال  كراپ   ) هیلالج نادـیم 
عییشت مسارم  رد  رفن  رازه  اهدص  دهد ، یم  هزاجا  ینمـض  روطب  میژر  هکنآ  درجم  هب  لاس 1346 ، رد  دعب ، لاس  راهچ  دنک . ظفح  ار  دوخ 

دروم تموکح  هدرتسگ  مایق  اب  مدرم  لاس 1331  رد  اهنیا  همه  زا  رتشیپ  ( 1 . ) دننک یم  زاربا  نآ  اب  ار  دوخ  تفلاخم  یتخت  اضرمالغ  هزانج 
رد تسین . هریجنز  نیا  زا  يادج  يزیچ  میتسه  شدهاش  لاس 1356  رد  ام  هک  مه  یتفلاخم  دننک . یم  يریگ  هرانک  هب  راداو  ار  هاش  دـییأت 

« هدرک ضوع  باقن  مسیلایرپما   » هن دوش ، » یم  نارحب  راچد  یناهج  يراد  هیامرـس   » هن دتفا . یمن  يا  هداعلا  قراخ  صاخ و  قافتا  لاس  نیا 
، يراـکیب ینارگ ،  » هن دـسر . » یم  راـجفنا  هطقن  هب  رودارپمک  يزاوژروب  هتـسباو  میژر  ینورد  ياـهداضت   » هن دزادـنا ، یم  رد  ون  یحرط  و 
هن و  دریگ » یم  يرتـشیب  باتـش  هاـش  نردـم  هناـیارگ و  برغ  تاحالـصا   » هن دراد ، » یم  هـگن  ـالود  ار  ناـشکتمحز  رمک  مروـت و ... رقف ،

يدـعب لوصف  رد  هک  یحرـشب  دـتفا ، یم  قافتا  لاس  نیا  رد  هک  هچنآ  دـنک . » یم  ادـیپ  يرت  هدرتسگ  داـعبا  میژر  ینید  دـض  ياهتـسایس  »
ياـه 40 1339، لاـس  رد  هک  روطناـمه  دنـشکب . یـسفن  یبسن  روطب  ولو  مدرم  دـهد  یم  هزاـجا  میژر  هک  تسا  نیا  افرـص  دـید ، میهاوخ 

مزـال یناـبیتشپ  تیاـمح و  زا  لوصـالا  یلع  هاـش  میژر  هک  میـشاب  نیا  هب  لـئاق  دـیاب  اـم  اـی  دـیآ . یم  شیپ  یتـصرف  نـینچ   1346 ، 1342
هک هدوب  يداصتقا  ياهنارحب  تالضعم و  زا  یـشان  مینک  یم  هدهاشم  عطاقم  نیا  رد  ام  هک  اه  تفلاخم  ناروف  نیا  تسا و  هدوب  رادروخرب 

هدوب یمیژر  لوصالا  یلع  هاش  میژر  هک  میریذپب  دیاب  ای  و  هدش ، یم  راچد  نادب  ابوانتم  یناهج  مزیلایرپما  هب  میژر  هتـسباو  تیهام  لیلد  هب 
نیا هدـمآ  یم  شیپ  یتصرف  هک  راب  ره  اذـل  هدومن و  یم  تموکح  یماظن  ياوق  رب  هیکت  اـب  افرـص  هدوبن و  رادروخرب  مدرم  تیاـمح  زا  هک 

هک میـشاب  نیا  هب  لئاق  رگا  میا . هدـش  یم  عطاـقم  نآ  رد  یتیاـضران  زورب  دـهاش  اـم  تسا و  هتفاـی  یم  نوریب  هب  یهار  رتسکاـخ  ریز  شتآ 
روشک يداصتقا  لاوحا  عاضوا و  هکنیا  زا  رظنفرـص   ) هتـشاد دوجو  هراومه  هک  هدوب  هتـسویپ  دـتمم و  نایرج  کـی  هاـش  میژر  اـب  تفلاـخم 

؟ تسا هدوب  اجک  رد  تیبوبحم  مدـع  نیا  هشیر  یتیاضران و  نیا  تلع  هک : میوش  یم  وربور  يداینب  لاؤس  نیا  اب  مرجـال  هدوب ) یم  هنوگچ 
هیرظن هک  یلاکـشا  ای  لاؤس  ود  میتسه  روبجم  ام  خساپ ، هب  نتخادرپ  زا  لبق  تسا . بالقنا  ییارچ  هب  ام  خساپ  تقیقح  رد  لاؤس  نیا  خساپ 

هک تسا  نیا  دشاب ، یم  یخیرات  دـعب  زا  تفگ  ناوتب  دـیاش  هک  لوا ، لاکـشا  مییامن . حرطم  ار  دوش  یم  هجاوم  اهنآ  اب  هزرابم  ندوب  دـتمم 
ناوت یم  هنوگچ  یخیرات  دـید  زا  رگید و  ترابع  هب  هدـش ؟ یم  میژر  زا  یتیاضران  ثعاب  هک  هدوب  تباث  تلع  دـنچ  اـی  کـی  هراومه  اـیآ 
هدوب هدرکن  رییغت  یتیاضران  رصنع  نیا  هاش ، تنطلس  لاس  لوط 37  رد  هاگچیه ، هتـشاد و  دوجو  هراومه  میژر  زا  یتیاضران  هک  دومن  اعدا 
میژر اب  فلاخم  و  یضاران ، هک  یعامتجا  راشقا  ای  رشق  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  حرطم  یـسانش  هعماج  هاگدید  زا  هک  مود ، لاکـشا  دشاب ؟
ضرف رگا  دندرک ؟ یم  تفلاخم  میژر  اب  هک  دندوب  صوصخب  رشق  دنچ  ای  کی  هراومه  ایآ  دنا ؟ هدوب  تباث  هراومه  ایآ  دندمآ  یم  رامشب 

هدوب وا  فلاخم  یلیلد ، ره  هب  هاش ، تموکح  ياه  لاس  نیلوا  ینعی  ههد 1320  رد  تیناحور  داهن  ای  رگراک  هقبط  ای  وجشناد  رشق  هک  مینک 
يراشقا یعامتجا  تیعضو  ایآ  دندومن ؟ یم  تفلاخم  میژر  اب  هک  دندوب  راشقا  نیمه  زاب  مه  1340 و 1350  ياه 1330 ، ههد  رد  ایآ  دنا ،
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نیا هزیگنا  ایآ  دنک ؟ یمن  يرییغت  مه  ناشتفلاخم  هجیتن  رد  دنام و  یم  تباث  شتنطلس  لاس  یط 37  دندومن  یم  تفلاخم  هاش  میژر  اب  هک 
ایآ مالک ، کی  رد  میتسه ؟ نآ  دهاش  ههد 1350  رد  دعب  لاس  هک 30  هدوب  نامه  ههد 1320  رد  میژر  زا  یتیاضران  و  اب ، هزرابم  رد  راشقا 

فلاخم هک  يراشقا  ای  رـشق  هتفرگ و  یمن  تروص  یلوحت  رییغت و  نآ  رد  هک  هدوب  یم  يا  هداس  دودسم و  کفنم ، يا  هعماج  ناریا  هعماج 
هزرابم ندوب  دتمم  هلئسم  الوا  هاش  میژر  اب  هزرابم  دنور  زا  یلامجا  یسررب  کی  دنا ؟ هدنام  یم  عضو  نیمه  رد  هراومه  دنا  هدوب  تموکح 

بزح هاش ، تموکح  هیلوا  ياه  لاس  رد  میهد . خساپ  يدودح  ات  ار  قوف  داریا  ود  میناوتب  ات  دزاس  یم  رداق  ار  ام  ایناث  دـنک .  یم  نشور  ار 
ریاشع و نارـس  نیکلام و  یخرب  زا  دوب  يا  هعومجم  هک  يرگید  نایرج  بزح ، نیا  زا  ادـج  دـمآ . یم  رامـشب  میژر  یلـصا  فلاخم  هدوت 

یهاوخ هطورشم  تضهن  يایاقب  زا  اعون  دنتشاد و  نیکالم  ياه  هداوناخ  هب  قلعت  اضعب  هک   ) هاوخ هطورـشم  لاربیل و  اتبـسن  رـصانع  تالیا ،
باسح هب  رابرد  نیفلاخم  فیدر  رد  زین  هتـشگرب  اپورا  زا  ياه  تارک  ونکت  ناگدرک و  لیـصحت  زا  یـضعب  هرخالاب  و  دندمآ ) یم  رامـشب 

هتخیرگ و تکلمم  زا  ای  هتفرگ  رارق  بضغ  دروم  هاش  اضر  نامز  رد  ابلاغ  هک  دوب  نیا  سناجتمان  هعومجم  نیا  كارتشا  هجو  دـندمآ . یم 
یهاشاضر راب  رگید  ادابم  هک  دوب  نیا  ناشیلـصا  مغ  مه و  اهنآ و  هدمع  ینارگن  دندوب . هدـیزخ  تلزع  جـنک  هب  لخاد  رد  يا  هشوگ  رد  ای 

یم میژر  اب  تفلاخم  زکرم  نویلم  تفن ، تعنـص  ندـش  یلم  تازرابم  نتفرگ  جوا  اـب  ههد 1330  لیاوا  ههد 1320 و  رخاوا  زا  دوش . ادـیپ 
روهظ اب  دنشک . یم  شود  هب  ار  تفلاخم  مچرپ  يدازآ ، » تضهن   » ناونع تحت  یلم  ههبج  رت  یبهذم  رصانع  ههد 1330 ، رخاوا  رد  دنوش .

نآ زا  دعب  لاس  دـنچ  ات  ههد 1340  رخاوا  زا  دـنوش . یم  میژر  ربارب  رد  ضارتعا  ياـهنوناک  تیناـحور  مق و  دادرخ ، مایق 15  و  هر )  ) ماـما
تفلاخم لبمس  داشرا  هینیسح  یتعیرش و  رتکد  ههد 1350  لیاوا  رد  دنبلط و  یم  هزرابم  هب  ار  میژر  هناحلـسم  هزرابم  هب  دـقتعم  ياههورگ 

هلـصاف اهگنـسرف  دوب  دـقتعم  يدازآ » تضهن   » هک هچنآ  اـب  تشاد  رـس  رد  هدوت  بزح  هچنآ  هک  تسین  يدـیدرت  نیا  رد  دنتـسه . میژر  اـب 
دوجوب دـیاب  دنتـشاد  داقتعا  ماما  هک  هچنآ  اب  دـندوب ، شداجیا  ددـصرد  قدـصم  رتکد  نویلم و  هچنآ  نیب  هک  تسین  یکـش  نیا  رد  تسا ،
ناسکی قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  فده  اب  میژر  اب  هزرابم  زا  یتعیرـش  فده  هک  تسین  يدیدرت  نیا  رد  تسه . يداینب  ياه  توافت  دیآ ،

ام دوصقم  دهد . رارق  رگیدکی  رانک  رد  بیرقت  روطب  یتح  ار  اهنآ  دناوتب  یـسک  هک  تسا  نآ  زا  رت  نشور  تانایرج  نیا  نیب  توافت  دوبن .
بـسح رب  هچ  رگا  وا ، هیلع  رب  هزراـبم  رارمتـسا  هدوب و  تفلاـخم  ضارتعا و  دروم  هراومه  هاـش  میژر  میهد  ناـشن  هک  تسا  نیا  افرـص  مه 

رظن زا  هزرابم  نیا  ایآ  هکنیا  اما  تسا . هتـشاد  دوجو  یلکـش  هب  هراومه  شتنطلـس ، لاس  ضرع 37  رد  اما  دـیامن ، یم  لیقث  بیرغ و  رهاـظ 
یتیاضران دوبن . روطنیا  هک  هتبلا  تسا ، هدوب  يریغتیال  تباث و  عامتجا  لاس ، نآ 37  یط  ناریا  عامتجا  ایآ  دنا و  هدوب  تباث  یسانش  هعماج 

رییغت و لاح  رد  هعماج  هک  هتبلا  دص  دوش . یقلت  قباس  هاش  نامز  رد  ناریا  هعماج  یعامتجا  نوکس  يانعم  هب  دیابن  هزرابم  موادت  میژر و  زا 
دنتـساوخ یم  اپب  میژر  هیلع  رب  هزراـبم  هب  هک  یعاـمتجا  ياـه  هورگ  راـشقا و  ناـیم  رد  دوخ  هجو  نیرتهب  هب  لوحت  رییغت و  نیا  دوب . لوحت 

یهاگن اددـجم  دـندش  رهاظ  میژر  نیا  رمع  فلتخم  عطاـقم  رد  هک  هاـش  میژر  فلاـخم  تاـنایرج  تسیل  هب  اـم  تسا  یفاـک  تسا . رولبتم 
یم لیکـشت  نایارگ  یلم  اـه و  يا  هدوت  اـعون  و 1330  ههد 1320  رد  ار  میژر  نیفلاخم  یعاـمتجا ، تفاـب  رظن  زا  رگا  مینکفاـیب . یلاـمجا 
ههد رخاوا  زا  یلم  ههبج  يدازآ و  تضهن  يا ، هدوت  یسایس  ناینادنز  عمج  دوش .  یم  نوگرگد  تفاب  نیا  ههد 1340 و 1350  رد  دنداد ،

زا 2 رتمک  هب  یـسایس  ناینادنز  عون  نیا  دصرد  ههد 1350  طساوا  رد  میرادـن ، اه  يا  هدوت  نویلم و  زجب  یـسایس  ینادـنز  اساسا  ام   1340
، یبهذـم یلم  لاجر  هبـسک ، فانـصا و  اه ، يرازاب  زا  اعون  يا  هدوت  ریغ  نیفلاـخم  و 1330  ههد 1320  رد  رگا  دـبای . یم  شهاک  دـصرد 
، دش یم  لیکشت  دنراد  هعماج  هفرم  رشق  هب  قلعت  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  یبلط  حالـصا  هاوخ و  هطورـشم  رـصانع  نویلم و  اب  طبترم  تیناحور 

يدـنب میـسقت  رظن  زا  مه  میئوگ و  یم  يدومع  يدـنب  میـسقت  نآ  هب  یـسانش  هعماج  رد  ام  هک  هچنآ  ظاحل  هب  مه  ههد 1340 و 1350  رد 
هب لک  رد  یـسایس  ناینادـنز  یعامتجا  لـقث  زکرم  يدومع  ظاـحل  هب  میتسه . يا  هظحـالم  لـباق  تارییغت  دـهاش  نیفلاـخم  فیط  رد  یقفا 

راـشقا لـماش  هدـش و  رت  هدرتـسگ  بتارم  هب  نیزراـبم  فـیط  زین  یقفا  ظاـحل  هب  دـنک . یم  ادـیپ  لـیامت  هعماـج  رتطـسوتم  تاـقبط  تـمس 
ناهج بیترت  نیمه  هب  دوش .  یم  نیلصحم  اه و  يرازاب  نیملعم ، یهاگشناد ، ناگدرک  لیصحت  نارگراک ، نانز ، نویناحور ، ییوجـشناد ،
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یهاوخ هطورشم  مسیراتناملراپ و  زا  تبحص  ههد 1320 و 1330  رد  رگا  دنک  یم  رییغت  مه  نیفلاخم  فیط  یـسایس  ياه  هاگدید  ینیب و 
ندیشک ریز  هب  يداینب ، تارییغت  زا  تبحص  ههد 1340 و 1350  رد  دریگ ، یم  ماجنا  یـساسا  نوناق  بوچراچ  رد  میژر  اب  هزرابم  و  تسا ،
بالقنا هرخالاب  مزیلایرپما و  اب  راکیپ  يرهـش ، یکیرچ  گـنج  يا ، هدوت  هناحلـسم  هزراـبم  داـجیا  هقبط ، یب  يدـیحوت  هعماـج  قلخ  میژر ،

دیدـج ياه  هیال  دـنتفر و  یم  نیب  زا  نهک  ياه  هورگ  راـشقا و  هدوب ، رییغت  لاـح  رد  هعماـج  هک  تسا  تسرد  نیا  رگید ، نخـس  هب  تسا .
هب هتـسباو  اعون  هک  مهم ، یـسایس  رظن  زا  صخـشم و  یعامتجا  رـشق  نآ  زا  لاـثم ، ناونع  هب  اـم ، هک  تسا  تسرد  نیا  دـندمآ . یم  دوجوب 

لیکشت ار  روشک  یـسایس  تانایرج  زا  يا  هدمع  شخب  ههد 1320  رد  تارکوتسیرا  لاربیل  تانایرج  رـصانع و  بلاق  رد  و  دندوب ، نیکلام 
هاشاضر نارود  رد  هک  یناگبخن  ینعی  رگید  یسایس  مهم  رشق  زا  ام  هک  تسا  تسرد  نیا  مینیب . یم  يرثا  رتمک  ههد 1330  رد  دنداد ، یم 

هب ههد 1320  رد  هاـشاضر  طوقـس  اـب  هدرک و  لیـصحت  یـسایس  مولع  قوقح و  ندـنل  نبروـس و  نازوـل ، وـنژ ، رد  هدـش و  مازعا  اـپورا  هب 
یم یـسایس  روضح  رثا و  رتمک  ههد 1340  رد  دـنزادرپ  یم  یهاشاضر  عون  دادبتـسا  تشگزاب  رابرد و  ددـجم  يریگ  تردـق  اب  تفلاخم 

اب تفلاخم  هاگودرا  زا  يا  هدمع  شخب  ههد 1340  لیاوا  ههد 1330 و  رد  هک  یلم  ههبج  يدازآ و  تضهن  زا  هک  تسا  تسرد  نیا  مینیب .
تانایرج و راشقا و  نآ  ياج  هک  تسا  تسرد  زین  نیا  اما  مینیب . یم  یسایس  روضح  رثا و  رتمک  ههد 1350  رد  دنداد  یم  لیکشت  ار  میژر 

نیا رد  یلصا  فرح  تسین ، یثحب  تارییغت  نیا  دوجو  تیهام و  رد  دنریگ . یم  رتدیدج  يراکفا  اب  هزات  ياه  هورگ  راشقا و  ار  اه  تکرح 
ینیب و ناهج  ظاحل  هب  هچ  ناشیتاقبط و  یعامتجا و  هاگیاپ  ظاحل  هب  هچ  دـنراد ، رگیدـکی  اب  راشقا  نیا  هک  ییاه  توافت  مغریلع  هک  تسا 

هدوب هچ  كارتشا  هجو  نآ  هک  تسا  نیا  رد  یـساسا  لاؤس  و  دـنکرتشم . ناشیگلمج  يداـینب  هجو  کـی  رد  ناـش ، یتدـیقع  ياههاگدـید 
ههد رد  نارکفنشور  ناگدرک و  لیصحت  ات  دوش  یم  ثعاب  دنام و  یم  تباث  هراومه  قباس  هاش  تنطلس  لاس  لوط 37  رد  هک  یتلع  تسا ؟

اه يرازاب  ات  دنا ، هدوب  رازیب  شرابرد  هاش و  زا  ههد 1320  رد  اهنآ  فالسا  هک  دنشاب  يرب  وا  تموکح  زا  ردقنامه  لاثم ، ناونع  هب  ، 1350
ههد 1330 رد  نایوجشناد  نیلـصحم و  دندوب ، ههد 1320  رد  ناشناردپ  هک  دنـشاب  دونـشخان  لد  وا  تموکح  زا  ردقنامه  ههد 1350  رد 
ات دـش  یم  ثعاـب  هک  دوب  ببـس  مادـک  نآ  تسا ؟ هدوـب  یم  هچ  دـندوب ، ههد 1350  رد  هک  دنـشاب  فلاـخم  وا  میژر  هب  تبـسن  ردـقنامه 

هجو نآ  ام  معز  هب  دوب ؟ شلبق  لاس  هک 30  دشاب  هدرتسگ  ردقنامه  ههد 1350  رد  يولهپ  میژر  زا  هعماج  لک  رد  یتیاضران  تفلاـخم و 
ات ددرگ  یم  ثعاب  هک  تسا  تیهام  نیا  نیـشیپ . میژر  یتموکح  لکـش  یـسایس و  تیهام  هب  ددرگ  یم  زاب  يداـینب  ببـس  نآ  كارتشا و 

رـصنع دریگ ، یم  تروص  هاش  تموکح  رد  لاـس  هب 40  بیرق  فرظ  هک  یقیمع  اـضعب  یعاـمتجا  يداـصتقا و  تـالوحت  رییغت و  مغریلع 
يریبعت هب  یتح  ای  تالوحت و  عوقو  دوش . لقتنم  رگید  یلـسن  هب  یلـسن  زا  افرـص  دـنامب و  تباث  هراومه  وا  میژر  زا  یتیاضران  و  تفلاخم ،

رگید داعبا  ام  هک  دوش  نآ  زا  عنام  یتسیابن  هاش ، تنطلـس  لاـس  ضرع 37  رد  یعامتجا  تارییغت  يداصتقا و  ياه  تفرـشیپ  تاحالـصا و 
يدازآ روشک ، هرادا  رد  مدرم  تکراشم  نازیم  یـسایس ، راتخاس  نوچمه  يداعبا  مینامب . لـفاغ  نآ  زا  اـی  هدادـن  صیخـشت  ار  وا  تموکح 

... یعامتجا يدرف و  تینما  زا  يرادروخرب  نوناق و  تیاعر  نایـضاران ، نیفلاخم و  لمحت  یهورگ ، ياه  هناـسر  تاـعوبطم و  تاـعامتجا ،
تهج کی  زا  دوب . هتفرگن  یتروص  یتکرح  نیرتمک  یسایس  رظن  هطقن  زا  دوب  هداد  خر  یتالوحت  رییغت و  یعامتجا  يداصتقا و  دید  زا  رگا 

یم مشچ  هب  نآ  رد  يداصتقا  ياهتفرـشیپ  یقرت و  ياهدومن  زا  یخرب  وس  کی  زا  دـش . لئاق  هاش  میژر  يارب  هناـگود  یتیهاـم  ناوتب  دـیاش 
ياهرازفا گنج  نیرت  نردم  هتفرشیپ و  تازیهجت  ياراد  یشترا  نردم ، زهجم و  ياهنامتخاس  هتفرشیپ ، ياه  هژورپ  نردم ، عیانـص  دروخ :

هیـضرف نارادـفرط  اب  وسمه  ام ، هک  ضرفب  یمالـسا . ) یبرع و  ياهروشک  رگید  اب  هسیاقم  رد  ، ) یعامتجا روما  رد  ناـنز  تکراـشم  اـیند ،
رد هک  هکـس ، رگید  يور  دوبن . رتشیب  هکـس  يور  کـی  اـهنت  نیا  مینادـب ، يداـصتقا  تفرـشیپ  رب  یتـجح  ار  اـهدومن  نیا  ندرک ، هزینردـم 

نیا زا  عقاو  رد  دوب . هدیدن  دوخب  ینادنچ  لوحت  رییغت و  يور  چـیه  هب  هک  دوب  هعماج  یـسایس  راتخاس  دـش  یمن  راکـشآ  يرهاظ  دروخرب 
رگا دوب . هدرکن  ادیپ  ینادنچ  توافت  نآ  زا  لبق  لاس  دصکی  هاش  نیدلارـصان  هدـنام  بقع  ناریا  اب  هاش  اضر  دـمحم  نردـم »  » ناریا يور ،

رب رهمایرآ  هاشنهاش  ناگیادخ  رماوا  زین  یمود  رد  دنار ، یم  نامرف  تکلمم  تانوئش  عیمج  رب  نارقبحاص  ناطلس  هللا  لظ  راجاق )  ) یلوا رد 
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مادـک هک  تفرگ  یم  رارق  نـیا  رب  ینویاـمه  سدـقا  تاذ  یلوا  رد  رگا  دـبای . رودـص  فرـش  یتسیاـب  یم  یتـکلمم  تـشرد  زیر و  رما  ره 
خیـش هعمج ، ماما  سک  هچ  و  ددرگ ، عقاو  بوضغم  هک  دوش و  هدیـشخب  تعلخ  سک  هچ  هب  دیآرد ، ارجا  هب  ریبدت  مادک  لامعا و  تسایس 

، رادناتـسا ریزو ، تسخن  لیکو ، ریزو ، زین  یمود  رد  دوش ، یلاو  اورنامرف و  مکاح ، مظعاردـص ، تاداسلا ، بیقن  هنطلـسلا ، بیان  مالـسالا ،
یم میمـصت  راجاق  ناهاش  رگا  دـندش . یم  بصن  لزع و  هناکولم  تایونم  ساـسا  رب  ارما  یماـظتنا و  یماـظن و  ناهدـنامرف  روتانـس ، ریفس ،

ای دوش  یمتا  هاگورین  ياراد  ناریا  هکنیا  میمـصت  صیخـشت و  ددرگ ، تفایرد  یجراخ  هضرق  هک  زا  دوش و  هداد  زایتما  مادـک  هک  دـنتفرگ 
رب دوش  هتسب  دادرارق  یجراخ  تکرش  مادک  اب  دوش و  يرادیرخ  زیچ  هچ  روشک  مادک  زا  دوش ، يرادیرخ  نرتوبروت  دروکنک و  يامیپاوه 

ار تنطلـس  زین  هاش  دـید ، یم  تیعر »  » نانعلا قلطم  مکاـح  ادـخ و  هیاـس  ار  دوخ  تموکح  راـجاق  رـصع  رد  رگا  دوب . ترـضحیلعا  هدـهع 
ماکح و دننامه  دنار . مکح  شتلم »  » و شمدرم »  » رب دومن  یم  هدارا  هک  روط  ره  ات  دوب  هدش  ضیوفت  يو  هب  هک  تسناد  یم  یهلا  یتبهوم 
زا دوب  ترابع  اه  تسایـس  اهریبدـت و  نیرتهب  دوب . تقیقح  قلطم  قلطم و  تقیقح  مرجال  دیـشیدنا  یم  هاـش  هچنآ  راـجاق ، دـهع  نیطـالس 

. دنتـشادن هناکولم  رماوا  زا  تعاطا  زج  يا  هفیظو  نامرف و  هب  شوگ  افرـص  ناریا  یقبام  دندومن . یم  هدارا  هدیـشیدنا و  ترـضحیلعا  هچنآ 
هتفه هل  مظعم  مایپ  ره  قطن و  ره  میمصت ، ره  نامرف ، ره  یناهج ، اضعب  يا و  هقطنم  یگنهرف ، يداصتقا ، یسایس ، یعامتجا ، یخیرات ، داعبا 

ادخ هیاس  هک  ناششقن ، هطـساوب  راجاق  ناهاش  رگا  دیدرگ . یم  لیلحت  هدش و  هتفاکـش  مدرم  يارب  یهورگ  ياه  هناسر  تاعوبطم و  رد  اه 
، تسیژتارتسا زیر ، هماـنرب  نادداـصتقا ، نیرتهب  زین  ترـضحیلعا  دـندرک ، یم  ارجا  ار  اهریبدـت  ماـکحا و  نیرتـهب  مرجـال  دوب ، تلم  رـس  رب 
و دندوب . ناهج ) حطس  رد  هن  رگا   ) روشک حطس  رد  يزرواشک و ... هعسوت و  یللملا و  نیب  طباور  یتفن و  روما  رد  صصختم  رادمتـسایس ،
، عجترم یعمج  زین  ترـضحیلعا  نیفلاـخم  دـندمآ ، یم  رامـشب  یبنجا  نید و  یب  یباـب ، یتشم  نارقبحاـص  ناطلـس  نیفلاـخم  رگا  هرخـالاب 

قرب قرز و  رپ  ینورب  ياه  هیال  باعل و  رگا  دندوبن . شیب  تسیرورت  راکبارخ و  روشک ، تلم و  هب  نئاخ  رامعتـسا ، لماوع  هناگیب ، رودزم 
ناریا اب  ینادنچ  توافت  نآ  یسایس  تفاب  یشراگیلا و  یلـصا  هرکیپ  میداد ، یم  یـشارت  رـصتخم  ار  هاش  اضر  دمحم  رـصع  نردم »  » ناریا

رد اهنآ  تلاخد  مدرم و  یـسایس  تکراشم  دوب . هدشن  هتـشادرب  یـسایس  مروفر  هار  رد  یمدق  لاس  دصکی  نیا  یط  تشادـن .  راجاق  رـصع 
رب مدرم  تلاخد  مدـع  یـشقن و  یب  راـجاق . رـصع  رد  هک  دوب  رداـن  باـیان و  ردـقنامه  يولهپ  رـصع  رد  اـه  تسایـس  نییعت  روشک و  روما 
یب توافت ، یب  ردقنامه  يولهپ  رصع  رد  ماکح  یسایس  راتخاس  هب  تبسن  مدرم  دوب . ناسکی  رصع  ود  ره  رد  المع  روشک  یلـصا  تانوئش 

ود یـسایس  هباشت  ياعدم  نیرتهب  میتسه . شدـهاش  ام  راجاق  رـصع  رخاوا  رد  هک  دـندوب  هتـشگ  نادرگ  يور  نآ  زا  رفنتم و  اضعب  هقالع و 
هاش و ندوب  نانعلا  قلطم  ناقفخ ، یـسایس ، دادبتـسا  دـنهد . یم  ناشن  ماجنارـس  اهنآ  ود  ره  هب  تبـسن  مدرم  هدوت  هک  تسا  یـشنکاو  ماـظن 
علق و يریگولج و  روشک ، روما  رب  ناگناگیب  ذوفن  تلاخد و  يدرف ، تینما  نوناق و  نادـقف  ناشتارایتخا ، ندوب  دودـحمان  ماکح و  رابرد و 
رب ضارتعا  تکرح و  هک  دندش  یلـصا  لماوع  تسناد ، یمن  تحلـصم  هب  ای  دیدنـسپ  یمن  ار  نآ  تموکح  هک  يا  هشیدـنا  رکف و  ره  عمق 

قفوم ردـقچ  لمع  رد  هکنآ  زا  رظنفرـص  مه ، بالقنا  نآ  یلـصا  فدـه  دـندروآ .  دـیدپ  هطورـشم  تضهن  بلاق  رد  ار  راـجاق  ماـظن  هیلع 
سومان لام و  ناج و  رب  اباهم  یب  تموکح  هارکا  هلمع و  ره  ات  هعماج  رد  نوناق  تموکح  يرارقرب  زا  دوب  ترابع  هلمج  کی  رد  دـیدرگ ،

ظاحل هب  دندش . یمالـسا  بالقنا  شیادیپ  ثعاب  هک  دنتـسین  لماوع  زا  رودب  نادنچ  فده  نیا  هن  اه و  هزیگنا  نآ  هن  دنـشابن . مکاح  مدرم 
شقن نارکفنـشور  زا  یفیط  هارمه  هب  رادـیب  نویناـحور  اـهنآ  ود  ره  رد  دروخ . یم  مشچ  هب  هباـشت  تضهن  ود  ره  رد  مه  تکرح  يربهر 

مهدزون نرق  رخاوا  زا  هک  يا  هنارگرادیب  تضهن  هزات و  ياه  هشیدنا  راکفا و  شیادیپ  مغریلع  رگید ، نخس  هب  دنتـشاد . هدهع  رب  ار  هدمع 
نرق رخآ  عبر  رد  ناریا  هعماج  یـسایس  راتخاس  دریگ .  یمن  تروص  یـسایس  يداـینب  رییغت  مروفر و  هنوگ  چـیه  دوش ، یم  رهاـظ  ناریا  رد 

، تاملأت اهدرد ، دوب . مهدزون  نرق  رخآ  عبر  رد  نآ  زا  لبق  نرق  کـی  هک  تسا  هدـشن  حالـصا  رجحتم و  هدروخن ، تسد  ردـقنامه  متـسیب 
تشذگ مغریلع  رـصع  ود  ره  رد  هعماج  نارکفنـشور  ناگدرک و  لیـصحت  صخالاب  مدرم  زا  يا  هدمع  شخب  یـسایس  ياهوزرآ  لایما و 

مه رب  يارب  دوب  یتکرح  یمالسا  بالقنا  هک  مینک  اعدا  رگا  میا  هتفرن  تیعقاو  زا  رود  نادنچ  اذل  درادن . هلـصاف  مه  زا  نادنچ  لاس  دصکی 
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زا هک  دوب  یتشک  نامرهق  کـی  یتخت  اـضرمالغ  موحرم   1 : . تشوـن یپ  وـن . یحرط  نتخادـنا  رد  هنهک و  راـتخاس  ندرک  ور  ریز و  ندز و 
کی ناونع  هب  هک  دوب  نیا  وا  تیبوبحم  هدمع  لیلد  رگید  تایـصوصخ  ینامرهق و  زا  ادج  دوب . رادروخرب  مدرم  نیب  رد  یناوارف  تیبوبحم 

؛  قداص مالک ، ابیز  یمالسا ، بالقنا  رب  يا  همدقم  هلاقم : عبانم  دش . یم  هتخانش  نویلم  اب  طبترم  میژر و  فلاخم  تیصخش 

یمالسا بالقنا  رد  یگتسباو  یفن 

هناممصم ههد 1970  دودحم  یکیرچ  ياه  تکرح  دندوب . قرفتم  هاش ، یلخاد  نیفلاخم  لاس 1977  ات  یمالسا  بالقنا  رد  یگتسباو  یفن 
علخ یـسایس  ظاحل  زا  ابیرقت  دـش و  هتـسکش  مه  رد  یمیدـق  نیفلاخم  هیحور  هک  دـش  نیا  هجیتن  دـندش . یثنخ  فشک و  كاواـس  طـسوت 

راشف زا  زونه  همهنیا  اب  دنتخات  یم  تموکح  هب  میقتسم  ریغ  دنتفرگ و  یهاگشناد  لغاشم  قدصم  قباس  نارادفرط  زا  يرایسب  دندش  حالس 
، دـجاسم لاـثم ، يارب  درکن . زورب  نورد  زا  يزیچ  یکیرچ  شبنج  رد  زجب  يرکفنـشور ، تـکرح  نـیا  لاـبق  رد  دـندوبن . ناـما  رد  تـلود 

يدودـحم تیلاعف  دـندرک ، یم  لـمع  یمحر  یب  تیاـهن  رد  تلود  یتینما  ياـهورین  هک  یناـمز  و 1976 ، ياـهلاس 1973  نیب  صوصخب 
تیلاعف زکرم  هک  هسردم  راهچ  بوانتم ، روط  هب  دوب و  هدش  عضو  ییاهتیدودحم  یمومع  ياه  ینارنخس  يارب  ینید ، سرادم  رد  دنتـشاد .
ناکما درک و  ناونع  ار  یـسایس  زاب  ياضف  هاش  هکیماگنه  لاس 1977  رد  عضو ، نیا  دندش .  لیطعت  دندوب ، هدش  هداد  صیخـشت  نیفلاخم 
یمومع یتیاضران  درک . رییغت  هب  زاغآ  دـننک ، تیامح  تساوخرد  مدرم  زا  ات  دـنتفای  هزاجا  نایـضاران  تفای و  شیازفا  ینامزاس  ياـهتیلاعف 

تالکـشم عورـش  شرتسگ و  هعـسوت و  نتفای  تدش  نایرج  رد  لاس 1977  رد  اـما  تسا . هدوب  ناـیناریا  یـسایس  شور  زا  یـشخب  هشیمه 
يدنب عمج  ار  اهیمارآان  دشر  لاس 1978 ، لیاوا  رد  ناریا . تاطابترا  تاعلاطم  هسـسؤم  تفای . تدـش  ساسحا  نیا  یعامتجا ، يداصتقا و 

ار یتیاضران  شتآ  دز و  هقرج  نازرواشک  نارگراک و  نیب  هک  یمهم  تاعوضوم  تخاس . صخـشم  هناگادـج  روطب  ار  تالکـشم  درک و 
قرب و هسردم ، دننام  یعامتجا  یساسا  ياهیدنمزاین  نادقف  روشک  قطانم  یـضعب  رد  مروت و  يراکیب ، داصتقا  زا  دندوب  ترابع  تخورفارب 

توافت درکیم و  مالعا  ناگیار  شزومآ  یعامتجا و  ياه  همیب  تشادهب ، هنیمز  رد  يرتشیب  ياه  همانرب  تلود  هکنانچمه  یـشک . هلول  بآ 
ینوزف تلود  نیفلاخم  هب  مدرم  هجوت  دـیدرگ ، یم  نشور  هعماج  ینایم  راشقا  يارب  تفای  یم  ققحت  هک  هچنآ  دـشیم و  غیلبت  هک  هچنآ  نیب 

هدش رطاخ  هدیجنر  یسایس  ياهیدازآ  نادقف  هاش و  هنادبتسم  شور  تلعب  نایوجـشناد  نارکفنـشور و  ناناوج ، زا  يرایـسب  دارفا  تفرگیم .
هب 13 دـصرد  زا 6  روشک  نایـضاران  هورگ  اما  دیـشخب ، شرتسگ  ار  يزاسون  نازیم  هعـسوت ، ياـه  هماـنرب  ات 1976  لاس 1956  زا  دـندوب .

یم یگدیچیپ  هب  مادم  هک  يداصتقا  هرادا  رد  یمهم  ياه  شقن  جیردتب  هتساخاپب  رشق  نیا  ناگدنیامن  هکنیا  رتمهم  دنتفای . شیازفا  دصرد 
هقالع تسخن  تشاذگ .  رثا  توافت ، یکدنا  اب  هچ  رگا  هعماج ، تاقبط  یمامت  یـسایس  عضو  رد  رگید  ینوگرگد  ود  دندرک . افیا  دیئارگ 
هتکن سراف . جـیلخ  تینما  نامیپ  زا  تیامح  نامع و  رد  شروش  دـض  هب  کمک  هنیمز  رد  وا  میمـصت  ناریا و  ذوفن  هقطنم  شرتسگ  هب  هاش 

لاس رد  بارعا  یتفن  میرحت  زا  سپ  درک ، یم  لمع  زور  تایـضتقم  هب  انب  هک  هاش  دوب .  دقتعم  نمؤم و  ناناملـسم  صاخ  هجوت  دروم  مود 
يارب رما  نیا  درک .  یم  لـمع  نینچ  هناـیم  رواـخ  رد  هک  دوـب  يروـشک  اـهنت  ناریا  داد و  هـمادا  لیئارـسا  هـب  ار  تـفن  مـظنم  لاـسرا   1973

بارعا دوب . یـساسح  هلئـسم  دـندید . یم  یماظن  هبـش  ياه  شزومآ  اـه  ینیطـسلف  فلتخم  ياـههورگ  رد  لاـس 1969  زا  هک  یئاـهکیرچ 
راتفر ، » دنک یم  تیامح  لیئارسا  زا  هک  هدحتم  تالایا  و  لیئارـسا ، لابق  رد  اهکیرچ ، هب  اهنآ  کمک  هک  دندوب  هدرک  نشور  اهراب  یطارفا 

تـسایس دندیزرو .  یم  دیکأت  ناملـسم  ناردارب  اب  دوخ  رتشیب  یگتـسبمه  رب  اهنآ  دـیدرگ ، زوریپ  ناریا  بالقنا  هکیماگنه  تسا . یتسرد »
لئاسم ریاس  رد  هک  نایناریا  یتح  تشاد . هدحتم  تالایا  اب  شصوصخم  هطبار  هاش  یسایس  تیعضو  هبنج  کی  رب  یسوکعم  ریثأت  لیئارسا ،

یم باسحب  اکیرما  هب  وا  یئوگ  قلمت  یگتـسباو و  زا  رگید  هنومن  ناونعب  لیئارـسا  هب  کمک  هنیمز  رد  ار  وا  تسایـس  دـندوب ، قفاوم  هاش  اب 
ياهرازفا گنج  تازیهجت و  دـیرخ  نازیم  نتفر  الاب  ناریا ، هب  یجراخ  ینف  نارواشم  دورو  تفن ، ياـهب  شیازفا  تلعب  هوـالعب ، دـندروآ . 

هب ار  مدرم  لـیامت  هجوـت و  هـک  دوـب  یمهم  لـیلد  زین  ناـیئاکیرما  روـضح  دوـب . شیازفا  هـب  ور  ناریا  رد  ناـیئاکیرمآ  روـضح  و  هدــیچیپ ،
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یمئاد شیازفا  اما  دـشاب ، بوخ  دـندرب  یم  دوس  هک  یناسک  يارب  دیـسر  یم  رظنب  اـکیرما ، روضح  هکیلاـح  رد  دادـیم . شیازفا  نایـضاران 
صوصخب ینارمع ، ياه  همانرب  يارجا  هب  کـمک  يارب  تکلمم  رـساترس  رد  ناشدـمآ  تفر و  ناریا  رد  ناـشیاه  هداوناـخ  ناـیئاکیرمآ و 

تلاخد میقتـسم  هجیتن  تکلمم  تالکـشم  همه  تسین و  قداص  يارگ  یلم  کی  هاش  هک  دوب  رما  نیا  هاوگ  شترا ، هب  طوبرم  ياه  هماـنرب 
، يدامتم ياهنرق  یط  نایناریا ، دـهد . یم  قفو  الماک  تسا  نایناریا  تنـس  هک  ناـگناگیب  زا  ترفن  تلاـح  اـب  عضو ، نیا  تساـه . یجراـخ 

تالکـشم داجیا  رد  ار  يوروش  داحتا  ایناتیرب و  لثم  هناگیب ، ياه  تردـق  تالخادـم  زین  ار و  اـهبرع  اـهلوغم و  لـثم  یجراـخ ، نیمجاـهم 
بذج اب  دیشخب و  ناماس  ار  دوخ  يژولوئ  هدیا  درک و  یهدنامزاس  فلاخم  ههبج  تالوقم ، نیا  يریگراکب  اب  دنا . هتسناد  رـصقم  تکلمم 

بالقنا نورد  هلاقم : عبانم  دومن . روشک  كرت  هب  روبجم  ار  هاش  هک  دیدرگ  رادروخرب  یتردق  نانچ  زا  یـسایس  شبنج  تبقاع  مدرم ، هدوت 
؛  لپمتسا يد . ناج . ناریا ،

( هر ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  هیرظن 

یبالقنا دشاب . یم  رضاح  نرق  رد  روهظون  يا  هدیدپ  کش  یب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هر ) ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالـسا  بالقنا  هیرظن 
ـ  هللا همحر  ینیمخ ـ  ماما  نوچ  مالـسا  ناهج  رد  ریظن  یب  دـنمهرف و  يربهر  يوس  زا  هک  ریگملاع  ارگ و  مالـسا  ارگ ، ناـمرآ  ارگ ، تیاـغ 

همحر ینیمخ ـ  ماما  دروآ . دیدپ  ناهج  ياه  تلود  یسایس  تالداعم  رد  للملا و  نیب  طباور  هصرع  رد  فرگش  یلوحت  دیدرگ و  تیاده 
هلباقم فده  اب  بالقنا  يربهر  دـش . هتفرگ  راک  هب  مسیلاتیپاک  مسینومک و  هیلع  نامزمه  هبل ، ود  یغیت  نوچ  هک  داهن  ناینب  ار  یبالقنا  هللا ـ 
طابترا ندش  لیاق  اب  دـناوخ و  ارف  یمالـسا  ياه  شزرا  هب  ددـجم  يدرکیور  اب  ار  یمالـسا  للم  برغ ، قرـش و  ياه  تردـق  ربا  هطلـس  اب 
دـصاقم هب  لین  يارب  يا  هلیـسو  یهلا ، ياه  نامرآ  ققحت  يارب  يرورـض  مزال و  یطرـش  ار  بالقنا  يژولوئدـیا ، بالقنا و  ناـیم  میقتـسم 

، رذگهر نیا  رد  دومن . مامتها  شیوخ  هیرظن  ندرک  هدایپ  رد  هار  نیا  رد  دومن و  یقلت  یناسنا  یلاعت  هب  يرشب  هعماج  نداد  دنویپ  یبتکم و 
هنابلط لالقتسا  هناهاوخ و  يدازآ  ياه  هبنج  يارب  یـششوک  چیه  زا  یبهذم ، ياه  شزرا  اه و  نامرآ  تیمکاح  هب  مامتها  رب  هوالع  ناشیا 

نیا رد  تفرگ . رارق  ناشیا  رظن  حمطم  یمالسا  يروهمج  ققحت  يارب  يا  هلیسو  ناونع  هب  بالقنا  بیترت  نیدب  دومنن و  راذگ  ورف  تضهن 
هب تبسن  هللا ـ  همحر  ماما ـ  ترضح  يرظن  تفایهر  لیلحت  هیزجت و  هب  تسا  هدش  یعس  رون  هفیحص  تادلجم  یخرب  زا  هدافتـسا  اب  راتـشون 

تسایس و رد  لوحت  رییغت و  داجیا  اب  طابترا  رد  بالقنا  هب  تبسن  هللا ـ  همحر  ینیمخ ـ  ماما  ترضح  يرظن  تفایهر  دوش . هتخادرپ  بالقنا 
تهج مدرم  هماع  هدارا  رب  نیریز  لح  هار  مکاح و  تایه  هدارا  رب  نیربز  لـح  هار  دـشاب . یم  حرطم  نیربز  نیریز و  لـح  هار  ود  عاـمتجا ،

. دشاب نیداینب  ای  یساسا  تارییغت  يرهاظ و  تارییغت  قیداصم  لماش  دناوت  یم  زین  روبزم  لح  هار  ود  زا  کی  ره  تسا . راوتـسا  رییغت  داجیا 
راکشآ يانعم  رد  یسایس  تردق  ندش  تسد  هب  تسد  يانعم  هب  اتدوک  تسا و  يرهاظ  تارییغت  رگنایب  مروفر )  ) حالصا ای  نیربز  بالقنا 

، نیریز لح  هار  رد  دـیآ . یم  رامـش  هب  نیربز  ییاوتحم  تارییغت  قداصم  زا  هدـنزخ  يانعم  رد  همکاح  تاـیه  رد  بیقر  رـصانع  هیفـصت  و 
رب هک  تسا  بالقنا  انامه  نیداینب  لـح  هار  هک  تسا  راوتـسا  همکاـح  تاـیه  رییغت  نودـب  ییزج  تارییغت  یخرب  داـجیا  رب  ماـیق  اـی  شروش 
اب هارمه  يداصتقا  طباور  تیعورـشم و  یناـبم  اـه و  شزرا  یـسایس ، ياـه  داـهن  همکاـح ، هقبط  مکاـح ، هورگ  رد  یـساسا  قیمع و  لوحت 

قیمع یطابترا  لیاسو ، فادها و  نیب  هللا ـ  همحر  ماما ـ  ترـضح  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـشاب . یم  ینتبم  یمدرم  ياه  هدوت  عیـسو  تکراشم 
فدـه و تیمها  نازیم  اب  بسانتم  یتامحز  لمحت  دـنمزاین  میظع  ياه  هدـیا  هدرتسگ و  الاو و  فادـها  هک  دوب  نیا  ناشرواب  دـندوب ، لیاق 

گرزب ياه  نامرآ  فادها و  ياراد  دوخ  هک  ظاحل  نآ  زا  داد ، یم  حـیجرت  نیربز  لوحت  رب  ار  نیریز  لوحت  ناشیا  ( 1 .) دشاب یم  دصقم 
اه و تساوخ  ساسا  رب  هتساخرب و  هعماج  نتم  زا  هک  تسناد  یم  دنمشزرا  تیمها و  اب  ار  یتکرح  هللا ـ  همحر  لحار ـ  ماما  ور  نیا  زا  دوب .

فرگـش یلوحت  هک  تسا  ارگ  رثکا  دح  هاگدید  بالقنا  هب  تبـسن  ناشیا  هاگدید  نیا  ربانب  ( 2 .) دشاب هتفرگ  لکـش  مدرم  هدارا  اهاضاقت و 
رد نیا  دـناد و  یم  مزال  نآ  ققحت  رد  ار  کیژولوئدـیا  یگنهرف و  یعامتجا ، يداصتقا ، یـسایس ، ياه  درکراک  اه و  تخاـس  یماـمت  رد 
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ماما هتبلا  دنناد . یم  تردق  ییاج  هباج  لاقتنا و  يارب  یتکرح  افرص  ار  بالقنا  ارگ  لیلقت  ای  ارگ  لقادح  هشیدنا  نارادفرط  هک  تسا  یلاح 
دنپ و رذگهر  زا  نامکاح  حالصا  هب  دقتعم  زیچ  ره  زا  لبق  هکلب  تسناد  یمن  یعامتجا  عضو  رییغت  هار  اهنت  ار  بالقنا  هللا ـ  همحر  لحار ـ 

یمن عقاو  رثوم  اه  هلداجم  سپـس  اه و  زردنا  اه و  دـنپ  هک  یتروص  رد  دـندوب و  زیمآ  تملاسم  قیرط  زا  همکاح  تایه  تحیـصن  زردـنا و 
روظنم هب  یمومع  بالقنا  يارب  مادـقا  مکاح و  میژر  اب  هلباقم  قیرط  زا  نآ  رییغت  اـنامه  دوجوم  عضو  حالـصا  هار  تروص  نآ  رد  دـیدرگ 

تایه حالـصا  دروم  رد  جردـت  هدـعاق  لامعا  هب  لـیاق  هللا ـ  همحر  ینیمخ ـ  ماـما  ور  نیا  زا  دـش . یم  هداد  صیخـشت  مکاـح  ماـظن  طوقس 
نآ دندش ، یمن  یسایس  ماظن  حالصا  يراتفر و  تارییغت  هب  رـضاح  تقو  نامکاح  داشرا ، تحیـصن و  اب  هک  یتروص  رد  ینعی  دوب  همکاح 

تیادـه و لصا ، یمالـسا  بالقنا  دـیقف  راذـگناینب  رظن  زا  دـیدرگ . یم  یقلت  يرورـض  یـساسا و  يرما  بالقنا ، يارب  نابیقر  مادـقا  هاـگ 
تایه یطخت  تروص  رد  اهنت  هتفای و  ققحت  فدـه  دـیزرو ، تردابم  يداشرا  حالـصا و  نینچ  رب  همکاـح  تاـیه  رگا  اذـل  تسا . حالـصا 

یمجاهت يژولوئدیا  ماما  ترضح  هچرگ  ور  نیا  زا  ددرگ . یم  بجاو  هکلب  زیاج  بالقنا  هک  تسا  یمالـسا  ینابم  اه و  شزرا  زا  همکاح 
نکیل دنتشاد ، رظن  دم  ار  یمالسا  تموکح  داجیا  قیرط  زا  دیدج  ینابم  اه و  شزرا  يرارقرب  يارب  شالت  يولهپ و  میژر  ینوگنرـس  ینعی 

مظن يرارقرب  نماض  شدوجو  هک  تقو  میژر  ینوگنرس  زا  زیهرپ  نمض  هک  ینعم  نیدب  دنتـسناد ، یم  هیلوا  لح  هار  ار  یعفادت  يژولوئدیا 
یلع دنتشاد و  مالـسا  ینابم  ماکحا و  هب  لمع  رد  نانآ  تیاده  هب  مامتها  یمالـسا  نامکاح  هب  تحیـصن  باب  زا  تسا ، روشک  رد  تینما  و 

تادهعت يزاس  هنیداهن  روظنم  هب  و  مهسفنا ) هیلع  اومزلا  امب  مهومزلا   ) مازلا هدعاق  باب  زا  تیطورـشم ، یـساسا  نوناق  نتـسناد  صقان  مغر 
یعرـش و هفیظو  هب  لمع  يانبم  رب  دوجوم  عضو  اب  هلباقم  رد  هللا ـ  همحر  ماما ـ  ترـضح  تسایـس  دنتـسج . یم  دانتـسا  نآ  هب  لباقم  فرط 
. تسناد یم  دنوادخ  ياضر  يارب  هک  یناسفن  لایما  ای  یصخش  عفانم  يارب  هن  ار  مایق  هزیگنا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دوب و  راوتسا  یهلا  فیلکت 

مایق هب  ار  عامتجا  ياه  هورگ  هیلک  مه  هعماـج و  داـحآ  مه  يدارف » ینثم و  هللا  وموقت  نا  هدـحاوب  مکظعا  اـمنا  لـق   » هفیرـش هیآ  ساـسا  رب 
عامتجا یتسیاب  ناشیا  رظن  هب  تشادنپ . یم  يرورـض  طابترا  نیا  رد  ار  یعمج  يدرف و  ياه  لح  هار  یمامت  ور  نیا  زا  دومن و  یم  توعد 

، راشقا هیلک  رد  تضهن  ندـش  ریگارف  رذـگهر  زا  ات  دـبای  ققحت  بالقنا  یلـصا  رتسب  ناونع  هب  روعـش  اـب  راعـش  یهارمه  حاورا و  نادـبا و 
زا هدافتـسا  سدـقم ، فدـه  ققحت  يارب  هللا ـ  همحر  تما ـ  ماـما  هک  دوب  یگژیو  نیمه  رطاـخ  هب  ددرگ . داـجیا  یمالـسا  لدـع  تموـکح 

یتسیـسکرام پچ و  ياه  هورگ  اب  یکیتکات  داحتا  زا  تضهن  یهلا  تیهاـم  هب  هجوت  اـب  تسناد و  یم  يرورـض  ار  هنادنمتفارـش  ياـهرازبا 
ماما فدـه  هک  ارچ  درک » میهاوخن  يراکمه  اه  تسیـسکرام  اب  هاش  ندرک  نوگنرـس  يارب  یتح  ام   » هک درک  یم  مـالعا  دز و  یم  زاـبرس 

حوطـس رد  هعماج  یحور  يرکف و  لوحت  ناشیا  دصقم  هکلب  دوبن . رگید  هورگ  هب  یهورگ  زا  تردق  لاقتنا  میژر و  یکیزیف  يدوبان  افرص 
ریاس هب  نآ  هریاد  شرتسگ  رب  هکلب  دنتسناد  یم  يرورض  ار  بالقنا  اهنت  هن  هللا ـ  همحر  ماما ـ  ترضح  رگید  يوس  زا  دوب . یعمج  يدرف و 

نع نوهنیو  فورعملاب  نورماـی  ریخلا و  یلا  نوعدـی  هما  مکنم  نکتلو   » هفیرـش هیآ  ساـسا  رب  دنتـشاد و  دـیکات  زین  یمالـسا  ياـه  روشک 
زین رذـگهر  نیا  رد  نکیل  دوب ، ایند  یمامت  رد  مالـسا  تیمکاح  يرارقرب  بالقنا و  رودـص  يارب  يرقلا  ما  مدرم  شـالت  ناـهاوخ  رکنملا »

ییاپرب رد  هیلوا  یلح  هار  ار  نآ  هکلب  تشاگنا  یمن  هدیدان  ییارگ  مالـسا  ققحت  يارب  ار  نیربز  لح  هار  دوب و  جردـت  لصا  لامعا  هب  لئاق 
طخ نتفرگ  شیپ  هب  اه  نآ  توعد  یمالـسا و  ياـه  روشک  ناـمکاح  هب  دوخ  حـیاصن  اـب  ور  نیا  زا  دومن . یم  یقلت  یمالـسا  ياـه  شزرا 

سپس دنتشاد و  دیکات  مالسا  لود  همکاح  تایه  رد  نیربز  بالقنا  رب  ادتبا  یهلا  ماکحا  هب  ندیـشخب  تیمکاح  یمالـسا و  حیحـص  یـشم 
یم یمالسا  ياه  شزرا  ققحت  يارب  یـساسا  یطرـش  ناملـسم و  للم  تاجن  هار  اهنت  ار  بالقنا  یمالـسا ، مکاح  تیاده  مدع  تروص  رد 
هللا همحر  ماما ـ  ترضح  هک  دزاس  یم  نومنهر  هیرظن  نیا  هب  ار  ام  دوش  یم  طابنتسا  هللا ـ  همحر  ینیمخ ـ  ماما  هشیدنا  زا  هچ  نآ  دنتـسناد .

ینهذ هجو  طابترا  نیا  رد  دنتـشاد و  دـیکات  هدـحاو  تما  نامرآ  ققحت  رد  هیلوا  ماگ  ناونع  هب  يرقلا » ما  رد  یمالـسا  تموکح  يانب   » رب  ـ
دنتـسناد و یم  یمالـسا  تموکح  يرارقرب  دساف و  ياه  ماظن  رییغت  ینعی  بالقنا  ینیع  هجو  رب  مدـقم  ار  يرادـیب  یهاگآ و  ینعی  بالقنا 

ياه روشک  ریاس  رد  بالقنا  رودـص  يارب  یفاک  مزال و  طیارـش  تاناکما و  دوجو  تروص  رد  يرقلا و  ما  رد  تاـبث  ققحت  زا  سپ  اـفرص 
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رودـص جـیورت و  زا  فدـه  زین  طاـبترا  نیا  رد  هک  داد  یم  رارق  دـیکات  دروم  ار  یمالـسا  تضهن  هرتـسگ  ندـش  ریگارف  هک  دوـب  یمالـسا 
ـ  هللا همحر  ماما ـ  ترـضح  ددرگ . ملظ  راب  ریز  زا  جورخ  يارب  يا  همدـقم  ات  تسناد  یم  ناهذا  راکفا و  رییغت  يرادـیب و  ادـتبا  ار  بـالقنا 

يانبم رب  تسا . یمالـسا  تضهن  ققحت  رد  یـساسا  یطرـش  زین  ینورد  بالقنا  دوب ، دقتعم  يدام  لوحت  ای  ینوریب  بالقنا  ققحت  رب  هوالع 
، یکیژولوئدیا يرکف ، لوحت  یعامتجا ، يداصتقا و  یـسایس ، ناکرا  یمامت  رد  یـساسا  لوحت  رب  هوالع  ناشیا ، يارگ  رثکا  دـح  هاگدـید 

زاین بالقنا   » بالقنا ییاوتحم  يونعم و  هبنج  رب  ناشیا  دیکات  هب  هجوت  اب  تسا . بالقنا  ققحت  رد  يرورـض  يرما  زین  یگنهرف  یتدـیقع و 
هب هکلب  دـندرگ  یمن  رجنم  مدرم  رد  ینورد  یحور و  لوـحت  هب  کیژولوئدـیا  ریغ  ياـه  بـالقنا  هک  ارچ  دراد ،» يرکف  تضهن  کـی  هـب 
ارچ ددرگ  یم  یحور  لوحت  ندمآ  دیدپ  بجوم  یمالـسا  رتماراپ  هللا ـ  همحر  لحار ـ  ماما  رظن  هب  دنوش . یم  یهتنم  قانتخا  يروتاتکید و 
نآ هیاـس  رد  دریگ  رارق  تلم  نیعلا  بصن  رگا  هک  دـیامن  یم  حرطم  ار  نیمز  حور  رد  ادـخ  ماـکحا  ندـش  هداـیپ  ینعی  مـیظع  یفدـه  هـک 

، وا ریغ  زا  ندیرب  ادخ ، هب  دامتعا  رب  ینتبم  یحور  لوحت  نیمه  هیاس  رد  دوش و  یم  لصاح  هعماج  راشقا  نایم  یلدـمه  داحتا و  تدـحو و 
هللا همحر  ماما ـ  ترضح  انبم  نیا  رب  دبای . یم  ققحت  ینوریب  بالقنا  هک  تسا  تداعس  ناونع  هب  نآ  یقلت  تداهش و  زا  لابقتسا  تعاجش ،

زا جیار  شرگن  ياتـسار  رد  و  دنناد . یم  ینوریب  ياه  هدیدپ  نتـشیوخ و  هب  تبـسن  مدرم  یملع  شرگن  كاردا و  رییغت  ار  بالقنا  همزال   ـ
تسا بالقنا  لماع  یعامتجا  عضو  زا  مدرم  روصت   » هک داقتعا  نیا  رب  تسا » تیعقاو  دوخ  زا  رتمهم  تیعقاو  زا  یقلت   » هک للملا  نیب  طباور 

(. 1 . ) تسناد یکاردا  یتفایهر  بـالقنا  دروم  رد  ار  هللا ـ  همحر  ماـما ـ  ترـضح  هاگدـید  ناوت  یم  ور  نیا  زا  یعاـمتجا » عضو  تیعقاو  هن 
ص 7 ، 12/3/1383 تلاسر ، همان  هژیو  روشنم  شخبرون -  دوعسم  دیس  ص 26 . ج 16 ، نامه ، (. 2 . ) ج 7 ص 59 رون ، هفیحص 

یمالسا بالقنا  نیداینب  ياه  هشیدنا  ینیمخ و  ماما 

 - هللا همحر  ماما - یـسایس  هفـسلف  اب  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  یـسایس  هفـسلف  هراشا : یمالـسا  بالقنا  نیداینب  ياه  هشیدـنا  ینیمخ و  ماـما 
ماود هب  یـسایس  ماـظن  نیا  ماوـق  تسا .  ینتبم  ماـما  ياههشیدـنا  ءارآ و  رب  شایـسایس  نیئآ  لوـصا و  هک  ارچ  دراد ؛ ینتـسسگان  يدـنویپ 

، میزادرپب قیبطت  شجنـس و  هب  نآ ، قیرط  زا  میـشاب و  هتـشاد  یعقاو  تسرد و  رایعم  هکنیا  يارب  ددرگیمزاـب .  ماـما  یـسایس  ياههشیدـنا 
نیئآ لوصا و  یلک ، هاگن  کی  رد  تسا . متخ  ات  ودب  زا  ماما  ياههشیدنا  قیقد  نیودت  یناوخزاب و  شور ، نیرتیقطنم  هار و  نیرتحـیحص 

 - یـسایس متـسیس  یلمع  بوچراچ  یمالـسا و  بالقنا  نیداـینب  ياوتحم  يوحن  هب  هک  تسا ؛ ماـما  یـسایس  هفـسلف  یـساسا  داـمن  ( 1 ،) ریز
مامت رد  نانآ  نیداینب  شقن  شیوختشونرس و  رب  مدرم  تیمکاح  - 2 یهلا ؛ نیناوق  تیمکاح  - 1 دوریم : رامش  هب  زین  یمالسا  يروهمج 

یسایس ماظن  ياکتا  ءانتبا و  - 5 هطلس ؛ تسایر و  هن  تمدخ  لصا  - 4 ملاع ؛ لداع و  هیقف  يربهر  - 3 يرادهد ؛) ات  يربهر  زا  ) روشک روما 
نیرتیلاع هب  يدازآ  - 8 يروتاتکید ؛ روز و  دادبتسا ، هنوگره  یفن  - 7 فارشا ؛ راصحنا و  زایتما ، هنوگره  وغل  - 6 مدرم ؛ يار  هب  یمالسا 

لحارم مامت  رد  مدرم  تراظن  - 11 مدرم ؛ همه  قوقحتیاعر  - 10 يزاستب ؛ يروحم و  تیصخش  هنوگ  ره  عنم  - 9 لکش ؛ نیرتیعیبط  و 
یفن - 14 یعامتجا ؛ تلادع  - 13 مدرم ؛ يار  ندوب  نازیم  باختنا و  لصا  رب  دیکات  - 12 اههنحص ؛ مامت  رد  مدرم  یعقاو  روضح  یسایس و 

نتخانشرب و دیکات  - 16 رابکتـسا ؛ متـس و  ملظ و  اب  هزرابم  - 15 یلخاد ؛ یجراخ و  دـعب  رد  يریذپهطلـس  یبلطهطلـس و  هنوگره  هلباقم  و 
اهرشق اهلسن و  همه  نایم  تدحو  - 17 ییاکیرمآ ؛ مالسا  یفن  یبآم و  سدقم  رجحت ، هنوگره  در  و  ص )  ) يدمحم بان  مالسا  ندناسانش 

شخب و تاجن  یقرتم ، ياههشیدـنا  نتـشاذگناپ  ریز  ندرکن و  شومارف  ظاحل ، نیدـب  هزوح . هاگـشناد و  مهم  زکرم  ود  اـصوصخ  قرف ؛ و 
یناوخزاب و تسا . نآ  یقیقح  یعقاو و  ياوتحم  زا  ینابـساپ  رقتـسم و  یـسایس  ماظن  ظـفح  مهم  طیارـش  زا  یکی  (س ) ینیمخ ماـما  هنازعم 
هب تسا . رادروخرب  يرتشیبتیولوا  زا  تسا ، هدش  حرطم  هسنارف  رد  ناشتماقا  لوط  رد  هک  ماما ، یـسایس  ياههشیدـنا  ینات  اب  هارمه  تئارق 
رد شایسایس  هفسلف  یلصا  تیاغ  یسایس و  يارآ  نیرتیلـصا  هکنیا ، لوا  تسا ؛ مهم  هرود ، نیا  رد  ناشیا  تایرظن  نییبت  فلتخم ، لیالد 

؛ دراد درف  هب  رـصحنم  تیـصوصخ  ود  ماما  ياههشیدنا  زا  هرود  نیا  هکنآ ، مود  تسا . هدـش  لیمکت  دـعب  ياههرود  رد  حرطم و  هرود  نیا 
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یمالسا یسایس  ماظن  رارقتسا  يارب  یسایس  تایرظن  ءارآ و  نایب  مود ، يروتاتکید ؛ یتنطلـس و  میژر  یفن  يارب  یـسایس  لیالد  هئارا  یکی ،
اذل دنایامنیم و  یسایس  تردق  بسک  دیدج و  تموکح  رارقتـسا  زا  لبق  ار  ماما  ياههشیدنا  هکنیا ، موس  نآ . تیاغ  كولـس و  میـسرت  و 

میژر لالحنا  دیدج و  یـسایس  ماظن  کی  رارقتـسا  يارب  یتایاغ  فادها و  هچ  ناریا ، مدرم  ربهر  ناونع  هب  ماما  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب 
، نآ زا  دـعب  لبق و  ياههرود  فالخرب  ( 2 () 57 نمهب ات 11   57 رهم  14  ) ههام راهچ  هرود  نیا  رد  ماما  هکنیا ، مراهچ  دراد . هاـش  يدادبتـسا 
113 . ) دنداد خساپ  یـسایس  میهافم  نیرتساسح  یـسایس و  تالاؤس  نیرتمهم  هب  دـندش و  عقاو  ناهج  فلتخم  ناراگنربخ  شـسرپ  دروم 

ماما ياههشیدـنا  هدرـشف  هصالخ و  ات  دراد  نآ  مزع  هلاقم ، نیا  هدـنراگن  ( 3 ( ) اهینارنخـس بوتکم و  ياهمایپ  زج  هب  یتاعوبطم ، هبحاـصم 
ءارآ و ماـمت  یلمع ، حیحـص و  نیودـت  مزـال و  لـمات  تقد و  تیاـعر  يارب  دـهدرارق . یـسررب  دروم  ار  ینارحب  باـهتلارپ و  هرود  نیارد 
هدومن و يرادربشیف  هعلاطم و  ار  مایا  نیا  ياهلیلحت  ثداوح و  بلغا  زین  اهینارنخـس و  اهمایپ ، اههیمالعا ، اههبحاصم ، زا  معا  ماما  تایرظن 
هک یلئاسم  میهافم و  نیرتمهم  دـیامنیم . هئارا  ریز  تروص  هب  ار  نآ  هصالخ  کنیا  تسا و  هدرک  نیودـت  لصف  رد 10  ار  نآ  تیاهن  رد 

نید ناونع  هب  مالسا  زا  ماما  ریسفت  تئارق و  - 2 یتنطلس ؛ ماظن  یفن  دقن و  - 1 ( 4 : ) تسا ریز  دراوم  لماش  دندومن ، حرطم  سیراپ  رد  ماما 
؛ یمالسا تموکح  تایصوصخ  تیهام و  - 5 یمالسا ؛ بالقنا  ياههتساوخ  تایاغ و  - 4 ناریا ؛ یمالسا  تضهن  داعبا  ؛3 - ترخآ ایند و 

دقن لوا -  میزادرپیم . روکذم  دراوم  هب  اجنیا  رد  یمالـسا . تموکح  رد  نویناحور  ماما و  شقن  - 8 يدازآ ؛ ؛7 - مدرم تیمکاح  قح  - 6
، ناریا رد  نآ  زا  لبق  فجن و  رد  دوخ  روضح  نارود  رد  ار  یتنطلس   » یهاشنهاش و ماظن   » ندش هدیچرب  ماما ، دنچ  ره  یتنطلس  ماظن  یفن  و 

هلمج ات  دندیدیم  حالص   49 لاس رد  رگا  دنراشفیم . ياپ  نآ  رب  رتعطاق  رتشیب و  مایا  نیا  رد  یلو  دندرکیم ؛ دیکات  نآ  رب  هدومن و  حرطم 
هزرابم نیئآ  ناونع  هب  شایـسایس  هیرظن  رب  هزرابم ، جوا  رد  کنیا  دـننکب ، فذـح  مارحلاهللا  تیب  جاجح  هب  دوخ  ماـیپ  زا  ار  تنطلـس  یفن 
یـسایس ای  یهقف  فلتخم  ياحنا  هب  هک  دنزادرپیم  یهاگدید  دقن  هب  هکلب  دننکیم ؛ دیکات  یتنطلـس  میژر  یفن  رب  اهنت  هن  دننکیم . دـیکات 

هلیسو هب  هچ  تحارص و  هب  هچ  یهاشنهاش  ماظن  ابتقفاوم  : » دنتسه تیطورشم  يارجا  یـساسا و  نوناق  تیاعر  تنطلـس و  ظفح  هب  دقتعم 
ناشن تقفاوم  نآ  اب  مسا  ره  اب  سک  ره  تسا و  ناریا  نیملـسم و  میرک و  نآرق  مالـسا و  هبتنایخ  تسا ، نآ  ياـقب  شاهمزـال  هک  یحرط 

هک میتسه  فظوم  همه  ام  : » دنسیونیم تحارص  اب  یـشعرم  هللا  تیآ  همان  هب  خساپ  رد  اذل  ( 5 .« ) تسا مزال  نآ  زا  بانتجا  دورطم و  دهد 
اذـل تسا و  يردـلق  دادبتـسا و   » يواسم تنطلـس ، هک  تسا  نیا  ماـما  لالدتـسا  ( 6 .« ) يولهپ تیثیح  یب  هلـسلس  طوقـس  ات  مینیـشنن  اـپ  زا 

يردلق دادبتسا و  اب  يواسم  تنطلس  تسا ... هتشادن  انعم  لوا  زا  دوب . لهـس  زیچ  کی  لوا  زا  مه  تنطلـس  لصا  : » تسین هنالداع  یتموکح 
درکلمع و ثیح  زا  مهو  تسا  داضت  رد  مالـسا  یـسایس  هفـسلف  اب  ساـسا  رد  مه  تنطلـس ، میژر  ماـما ، رظن  زا  ( 7 .« ) تسا يروتاـتکید  و 

نیا یهاش ، یناطلس و  ماظن  تنطلس و  لصا  اب  ماما  تفلاخم  یلـصا  لیالد  زا  رگید  یکی  تسا . تسایـس  تیناسنا و  نیئآ  فلاخم  اهراتفر 
هکنیا لیلد  هب  متـسه  ناریا  یهاشنهاش  میژر  تنطلـس و  لصا  فلاـخم  نم  : » درادـن اـکتا  تلم  يارآ   » هب یـسایس  ماـظن  عون  نیا  هک  تسا 

باختنا قح  مدرم و  يار  هک  یتموکح  ماما ، یسایس  هفـسلف  رد  ( 8 .« ) تسین تلم  يارآ  هب  یکتم  هک  تسا  یتموکح  عون  تنطلـس  اساسا 
رد هک  دوب  یتموکح  راتـساوخ  ماما  دوب . یتموکح  نینچ  يولهپ  اضردمحم  تموکح  تسا و  عورـشمان  تموکح  دریگب ، هدـیدان  ار  نانآ 
... دننکیم تموکح  ناریا  رب  يروتاتکید  اب  هک  يولهپ ... نادناخ  : » دـبای یلجت  شایـسایس  هفـسلف  یـساسا  یلـصا و  ياههفلؤم  نآ ، هیاس 

. تسا هدش  بلـس  مدرم  زا  انعم  مامت  هب  يدازآ  دـناهدرک ... شوماخ  هزینرـس  اب  ار  يروتاتکید  هب  ضارتعا  یهاوخ و  يدازآ  دایرف  هنوگره 

. نتشون نتفگ و  زا  عونمم  ای  دنتـسه و  ینادنز  ای  دناهدش و  هتـشک  ای  ناگدنـسیون  ناگدنیوگ و  دناهتـشادن ... باختنا  قح  مدرم  هاگ  چیه 
راتـساوخ هک  ام  دناهدرک ... دوبان  ار  یـسارکومد  يداینب و  ینابم  یمامت  هملک  کی  رد  دـناهدرک و  مورحم  قیاقح  نتـشون  زا  ار  تاعوبطم 

: دـنیوگیم تیعطاق  اب  ماما  یقلت ، نیا  اب  ( 9 .« ) دوشیم هداد  نایاپ  اهتنایخ  اهتیانج و  نیا  همه  هب  نآ ، هیاـس  رد  میتسه ، یمالـسا  تموکح 
یتوغاط الوا ؛ یتموکح  نینچ  ماـما ، هاـگن  رد  و  ( 10  . ) شاهمه تسا  دساف  یتنطلـس  میژر  تسا ... رـشب  قوقح  فالخ  یتنطلـس ... میژر  »

ره  » اذل ( 12 ( ؛». دـشاب مدرم  تسد  رایتخا  دـیاب   » هک تسا  نیا  ماـما  نیزگیاـج  هشیدـنا  ( 11 . ) تسا مارح  نآ ، زا  تعاـطا  اـیناث ؛ تـسا و 
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ماما ( 13 .« ) تسا شدوختکلمم  تاردـقم  هب  عـجار  هک  ار  يزیچ  کـی  دـنکب  باـختنا  شدوـخ  هک  تسا  نیا  شایلوا  قـح  یعاـمتجا ،
مکاح رد  تلادع  موزل  لوا ؛ : » دومن لامیاپ  ار  تموکح  رما  رد  یمالـسا  لصا  هس   » يولهپ میژر  ناخاضر  ندمآ  راک  يور  ابتسا  دـقتعم 

بناجا تلاخد  زا  یمالسا  روشک  لالقتسا  لصا  موس ؛ دوختشونرس و  نییعت  مکاح و  هب  يار  رد  نیملـسم  يدازآ  لصا  مود ؛ یمالـسا و 
دندرکیمن حرطم  یتحلصم  ییاضف  رد  ار  شایـسایس  هشیدنا  ماما ، هک  تسا  نیا  یـساسا  هتکن  ( 14 .« ) نیملسم تاردقم  هب  اهنآ  طلـست  و 

رد اهدادیور  هکلب  دندوبن ؛ اهدادیور  گنچ  رد  زگره  هک  دوب  نیا  ماما ، مهم  تایـصوصخ  زا  یکی  دـننکب . یـسایس  يرادربهرهب  نآ  زا  ات 
هقالع تدش و  نامه  اب  مه  زاب  دنشاب ،) ماظن  روحم  ناشیا  ات  دنهاوخیم  مدرم  ینعی  ) دنسریم مه  تردق  هب  یتقو  ور ، نیا  زا  دوب . وا  راهم 

یمالـسا یـسارکومد  لـصا  دـننک ، تموکح  امـش  رب  دادبتـسا  خـلت  هتـشذگ  نوچ  دودـعم  ياهدـع  هک  دـیهدن  هزاـجا  زگره  : » دـنیوگیم
حتف « ؛ تسین نکمم  هزینرس  روز و  ابتموکح  هک  تسا  نیا  ماما  یسایس  هفـسلف  نیداینب  ياههفلؤم  زا  هک  ارچ  ( 15 ( ؛». دینکن شومارف  ( ار )

تموکح يارب  دراد ... هماـنرب  دراد ، زت  مالـسا   » هک دنتـشاد  داـقتعا  ماـما  دراد : هماـنرب  تموکح و  مالـسا  مود -  ( 16 . ) تسا مهم  بوـلق 
تلفغ نیا  : » دنیوگیم تحارـص  اب  ماما  ( 17 .« ) دراد روتسد  هعماج  كرحت  يارب  دراد ... روتسد  شتالیکشت  يارب  دراد ، روتـسد  یمالـسا 

. تسا یچ  مالسا  هک  دنتخانشن  انعم  مامت  هب  ار  مالسا  ( 18  ) هفئاط ود  نیا  دندوب ... هتخانش  قرو  کی  هب  ار  مالسا  هک  دوب  مالـسا  زا  ندرک 
میرک نآرق  مالـسا و  ینعی  دراد . ار  ود  ره  تسا ؛ تاـیدام  صوصخ  هب  شتوـعد ، هن  تسا و  تاـیونعم  صوـصخ  هب  شتوـعد  هن  مالـسا ،

نآ : » دـهدیم دـیون ؛ لیلد  نیمه  هب  ( 19 .« ) ار وا  دـننک  تیبرت  ار ، وا  دـنزاسب  دراد ، ناـسنا  هک  يداـعبا  همه  هب  ار  ناـسنا  هک  تـسا  هدـمآ 
، مالسا هللاو   » اذل و  ( 20 « ) دندازآ مدرم  تسا و  جردـنم  یـسارکومد   » نآ رد  هک  تسا  یمالـسا  مالـسا ، : » ینعی میهاوخیم  ام  هک  یمیژر 
و افعض »  » ار مالسا  هاگتساخ  هک  تسا  نیا  ماما ، یمالسا  ینابم  زا  رگید  یکی  دوشیم : ماما  يروحم  ياهراعش  زا  تسا ،  تسایس  شمامت 

هدـش ادـیپ  افعـض  يوت  زا  مالـسا  : » زایتما اهنآ  رب  یفیک  ظاحل  هب  مه  دـنراد و  يرترب  اینغا  مامت  رب  مه  هک  دـنادیم  نیمورحم  اـههنهرباپ و 
(2 . ) دیدرگن رکذ  راصتخا ، تیاعر  يارب  هک  تسا  دنتسم  ماما  نشور  حیرص و  يارآ  نانخس و  هب  هناگ ، 17 دراوم زا  مادک  ره  ( . 1 .) تسا

ناریا هب   1357 نمهب هعمج 12 زور  حبص  تعاس 30/9  رد  دعب  هام  راهچ  دندش و  سیراپ  دراو   1357 رهم هعمج 14  زور  تعاس 18  ماما  . 
ياهدـلج رد  زین  هدـش و  يروآعمج  یمالـسا  بالقنا  هعیلط   » باتک رد  وتاشول -  لفون  سیراپ -  رد  ماما  ياه  هبحاـصم  ( . 3 . ) دنتشگزاب

اب هزراـبم  هلمج ، زا  تسا ؛ جراـخ  اـم  ثحب  هزوـح  زا  یلو  دـنتخادرپ ؛ مه  يرگید  دراوـم  هب  ماـما  ( . 4 . ) تسا هدـمآ  رون  هفیحـص  1و2و3 
ص ج 1 ، روـن ، هفیحـص  ك : ر . ( . 5 . ) لیئارـسا سیلگنا و  قباس و  يوروش  اکیرما ، دننام : رگ  هلخادـم  ياهتردـق  رامعتـسا و  رابکتـسا و 
ص نامه ، ك : ر . ( . 6 . ) دننک یم  دـقن  ار  یچانیم  ناگرزاب و  موحرم  داهنـشیپ  زین  يرادمتعیرـش و  هللا  تیآ   » تارظن اجنیا  رد  ماما  . 590
، نارهت بالقنا ، فراـعم  رـشن  زکرم  یمـشاه ، نسحم  رظن  ریز  هزراـبم ، نارودیناجنـسفر  یمـشاه  تارطاـخ  هب  دـینک  هعجارم  زین  601 و 
ك: ر . ( . 8 . ) ص506 لوادـلج ، ینیمخ ،)  ماـما  ترـضح  ياـه  ینارنخــس  هعوـمجم  ) رثوـک ك : ر . ( . 7 . ) ج 1،ص134-133 ،1376
زا سپ  زور  کی  ار  بلطم  نیا  ماـما  ص 212 . موس ، دـلج  رثوک ، ك : ر . ( . 10 . ) 550  - 549 صـص نامه ، ك : ر . ( . 9 . ) ،ص506 نامه
( . 13 . ) ص 554 ج 2 ، رون ، هفیحص  ( . 12 . ) 287  - صص 285 دلج 2 ، رثوک ، ( . 11 . ) دندومن حرطم   1357 نمهب  13 رد نارهت  هب  دورو 
( . 14 . ) بـالقنا يزوریپ  زا  سپ  زور  هد  ینعی  رد 1/12/1357  سرادم  ییاشگزابتبسانم  هب  ماما  نخس  ص 315 . ، 3 دلج رثوک ، ك : ر .

بیوصت وغل  زا  سپ  ینارنخس 11/9/1341  رد  ماما  نینچمه  . 1343 نیدرورف مود  رد  ماما  زا  ینخس  ص99 . دلج 1 ، رون ، هفیحص  ك : ر .
ك: ر . .« ) تسا مهم  بولق  حـتف  تسین ، يزیچ  هک  تکلمم  حـتف   ! اه هراچیب  يا   ! اـهتلود يا  : » دـندومرف یتیـالو  یتلاـیا و  ياـهنمجنا  هماـن 

( . 17 . ) تراپانب نوئلپان  زا  ینخس  ( . 16 . ) هرامش 10 نییبت ، باتک  زین  ج 21و  رون ، هفیحص  ك : ر . ( . 15 (. ) ص49 لوا ، ج  رون ، هفیحص 
هفیحص ( . 20 . ) ص7 دلج 2 ، رثوک ، ( . 19 . ) تسا یطارفا  نیددـجتم  نیرجحتم و  ماما  روظنم  ( . 18 . ) 272 صص 271 - دلج 1 ، رثوک ،

ادیپ مالـسا ، اهفیعـض  اههراچیب و  نیا  زا  هدش . ادیپ  مالـسا  هکم  هنیدم و  ياهادگ  نیا  زا  تسا . هدـشن  ادـیپ  هک  اینغا  زا  ص43 . ج3 ، رون ،
هک دنتشاد  دیکات  هراومه  ماما  دنتخاس . حرطم  ناشرمع  رخاوا  رد  هک  تسا  ماما  یـسایس  لوصا  زا  یکی  انغ  رقف و  گنج  ( 1 .« ) تسا هدش 
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؛ دننک رتيوق  نامورحم  افعـض و  تلم و  اب  ار  دوخ  دنویپ  هک  دنتـساوخیم  ماظن  نالوؤسم  زا  هراومه  اذـل  تسا و  نامورحم  ياربتموکح 
تاـیاغ و موس -  ( 2 .« ) دـنهدب ماجنا  يراک  کـی  دـنناوتیمن  رگید  دـش ، ادـج  تلم  هوق  زا  اـملع  هوق  : » هاـگ ره  ناـشیا  هاـگن  رد  هک  ارچ 
نایوجـشناد و بالط ، هب  شمایپ  رد  ار  تلم  یتامدقم  ياههتـساوخ  سیراپ ، هب  دورو  زا  سپ  زور  ود  ماما  یمالـسا : بالقنا  ياههتـساوخ 
 ، یمالــسا لدـع  تموـکح   ، » لالقتــسا  ، » يدازآ  ، » تداعــس هـب  ندیــسر  : » درامــشیم رب  هنوـگ  نـیا  روـشک  رــسارس  نازوـمآشناد 

، سدـقم تضهن  نیا  رد  : » دـننکیم دـیکات  هنوـگ  نیا  ماـما  رگید ، یماـیپ  رد  ( 3  . ) یهلا ياـهتمعن  زا  يرادروـخرب   » یقیقحتلادـع و »
راعـش رب  ماـما  تقیقح ، رد  ( 4 .« ) نآ تارمث  زا  لالقتـسا  يدازآ و  زا  تنامـض  تسا و  نآ  فادـها  هحولرـس  یمالـسا  تموکح  لیکـشت 

یبیـشارس رد  میژر  هک  ینامز  یمالـسا . يروهمج  يدازآ ، لالقتـسا ، دندروآیم : رب  دایرف  هک  دنتـشاذگ  هحـص  مدرم  یـساسا  یمومع و 
ار مدرم  بالقنا  یلـصا  تیاغ  ناریا  تلم  هب  یمایپ  رد  ماما  دریگیم ، تسد  رد  ار  تردـق  يراـهزا  یماـظن  تلود  دریگیم و  رارق  طوقس 
رد هک  تسا  نامه  فده  : » دـنیامنیم راکـشآ  صخـشم و  ار  ناریا  بالقنا  دوخ و  یـسایس  هفـسلف  یلـصا  هفلؤم  رگید ، راب  هدومن و  نایب 

تموکح نتـشاداپ  هب  ب -  یهاشنهاش . سوحنم  میژر  يولهپ و  تنطلـس  ینوگنرـس  فلا -  ماهدومن : رکذ  دوخ  ياههیمالعا  اهینارنخس و 
رامعتـسا و دـنب  دـیق و  زا  مدرم  ییاهر  ، » ماما هاـگن  رد  نینچمه  ( 5 .« ) تلم يارآ  رب  یکتم  مالـسا ، طـباوض  رب  ینتبم  یمالـسا  يروـهمج 

لالقتـسا دـیتساوخ ، يدازآ  دـیتساوخ ، ار  ناـتدوخ  قح  دـیتساوخ ، قـح  مه  اـب  همه  . » تسا هدوـب  هزراـبم  فادـها  ءزج  زین  ( 6 « ) دادبتسا
نامدوخ زا  دیاب  یلو  دیـسرتیمن ؛ سک  چیهزا  نآلا  تسا . لصاح  امـش  يارب  يدازآ  هللادمح  هب  دیتساوخ ، یمالـسا  يروهمج  دـیتساوخ ،

مالسا رد  تموکح  هفسلف  تشذگ ، هک  روط  نامه  یمالسا : تموکح  تایصوصخ  تیهام و  مراهچ -  ( 7 .« ) میسرتب ادخ  زا  دیاب  میسرتب ،
سیراپ مزاع  هک  ماگنه  نآ  دندومن . دـیکات  لصا  نیا  رب  اهراب  اهراب و  ماما  الیتسا . هطلـس و  تسایر و  هن  تسا  يرازگتمدـخ   » ماما رظن  زا 

یمالـسا روشک  هبتمدخ  هک  دوخ  ینید  هفیظو  هب  تالکـشم  مامت  اب  ات  مدش  سیراپ  مزاع  العف  : » هک دندرک  هراشا  هتکن  نیا  رب  زین  دندوب 
(9 . ) میتـسه ناـمدوخ  نطو  مدرم و  نـیا  رازگتمدـخ  اـم  هـمه  ماـما ، رظن  زا  اریز  ( 8 .« ) مدرگ قــفوم  تـسا ، ینطو  مورحم  مدرم  تـسا و 
دـننک و شوماخ  ار ... یتلم  کی  دوشیمن  هزین  رـس  اب  : » تسا نآ  اب  هزرابم  هزینرـس و  روز و  یفن  ، » ماـما رظن  زا  یمالـسا  تموکحتیهاـم 

یمالسا تموکح  ماما ، رظن  زا  اذل  ( 10 ( ؛». دوشیمن یمئاد  اما  دوشیم ؛ یتقوم  نیا  دیـشاب . رخآ  ات  قانتخا  لاح  رد  دیاب  امـش  هک  دنیوگب 
دیهدن هزاجا  زگره  : » دنکیم مالعا  مدرم  هب  هلـصافالب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ماما  شرگن ، نیا  اب  دشاب . ماوت  هزینرـس  روز و  اب  دناوتیمن 

ار یـسارکومد  لصا  : » هک دـننکیم  دـیکات  هلـصافالب  و  ( 11 .« ) دـننک تموکح  امـش  رب  دادبتـسا  خـلت  هتـشذگ  نوچ  دودـعم  ياهدـع  هک 
ربهر ینعی  تموکح ؛ ماقم  نیرتالاب  يرانکرب  ناوت  قح و  نآ  رد  مدرم  هک  تسا  یتموکح  ماما ، بولطم  تموکح  ( 12 .« ) دینکن شومارف 
رانک ار  وا  دـیاب  مه  تلم   » و دوشیم » لوزعم  ، » تشادـن يربهر  يارب  ار  یمالـسا  مزال  طیارـش  مکاـح ، هاـگ  ره  ماـما  هاـگن  رد  دـنراد . ار 

شلزع هک  دشاب  هتشادن  ار  نیا  فوخ  زین  وا  دنـسرتب و  وا  زا  مدرم  همه  هک  تسین  هاش  تنطلـس و  هرود  لثم  ماما ، لوق  هب  ( 13 .« ) دنراذگب
دنایعقاو رگیزاـبتموکح  عون  نیا  رد  مدرم  هکلب  ( 14 ( ؛ دـهدیم ماجنا  تساوخ  شلد  هچ  ره  وا  تسین و  راک  رد  یلزع  نوچ  دـننکیم ؛
تموکح کی  میهاوخیم ، ام  هکنآ  : » دـنیامن لزع  ار  نانآ  مزـال  عقوم  رد  دـنناوتیم  مه  دـننیزگیمرب و  ار  نـالوؤسم  ماـمت  مکاـح و  مه 

رد  » و ( 15 .« ) دـنک تمدـخ  هعماج  يارب  دـشاب و  هعماج  نانیمطا  دروم  هک  یلداـع  همکاـح  تاـیه  کـی  یلداـع و  میژر  کـی  یلداـع و 
؛». دنشکب ار  ياهدع  دنتفگ ، تموکح  هیلع  مدرم  يزیچ  کی  یتقو  ات  تسین  هاشتموکح  لثم  ( » 16 ( ؛  تسا تلادع  یمالسا ... تموکح 

: دنیوگیم ینید  تموکح  یمالـسا و  يروهمج  فیـصوت  فیرعت و  رد  ماما  ( 18 .« ) دـشابتلادع میژر  هک  میهاوخیم  یمیژر  ام  ( » 17)
یتنطلس اوتحم  رد  دنتسه ، يروهمج  مسا  رد  دنتسه  يدادبتسا  هک  مه  يروهمج  ياهمیژر  نآ  دوشیمن . عمج  دادبتسا  اب  یمالـسا  میژر  »

زورب هاگ  ره  هک  تسا  یتلصخ  دادبتسا  الوصا  تسا . دادبتسا » مدع  ، » ماما هشیدنا  رد  یمالسا  تموکح  زیمت  هوجو  زا  یکی  ( 19 .« ) دنتسه
دروـم رد  ماــما  دربیم . ناــیم  زا  نـید ، ناــملاع  روـضح  اــب  ار  یهلا  دــعاوق  رب  ینتبم  تموـکح  یتـحتموکح  ندوـب  یمالــسا  دــنک ،

. دوشیم رارقرب  یمالسا  يروهمج  یسارکومد و  تموکح و  تفر و  دهاوخ  هاش  تلم ، یبالقنا  مایق  اب  : » دنیوگیم هدنیآ  تموکحتیهام 
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اـصوصخ مدرم  قوـقح  درک . دـنهاوخ  هرادا  ار  تکلمم  روـما  مدرم ، یعقاو  نیبـختنم  زا  بـکرم  یلم  سلجم  کـی  يروـهمج ، نـیا  رد  و 
رد مدرم  شقن  هب  ماما  ( 20 .« ) میوریم ملظ  راب  ریز  هن  مینکیم و  ملظ  یـسک  هب  هن  دش ... دـهاوختیاعر  هدوب و  مرتحم  یبهذـم  ياهتیلقا 

کی رارقتسا  ناهاوخام  : » دننکیم دای  یمالسا  يروهمج  هفلؤم  نیرتیساسا  زا  یکی  ناونع  هب  نآ ، زا  دننکیم و  هراشا  یمالسا  تموکح 
ینونک نایـضتقم  طیارـش و  هب  هجوت  اـبتموکح  ییاـهن  لکـش  یمومع . يارآ  هب  یکتم  تسا  یتموکح  نآ  میتـسه و  یمالـسا  يروهمج 

میهاوخیم ام  هک  یـسارکومد  نآ  : » دنیوگیم دنهنیم و  برغ  زا  رتارف  یماگ  ماما  ( 21 .« ) دش دهاوخ  نییعت  مدرم  دوخ  طسوت  ام  هعماج 
جوا ( 23 .« ) تسا برغ  یـسارکومد  زا  رتلماک  مالـسا ، یـسارکومد  : » ماما رظن  رد  اریز  ( 22 ( ؛». درادـن دوجو  برغ  رد  میروآ ، دوـجو  هب 
يار ناگربخ  هب  مدرم  رگا  : » دنتـشون ینیکـشم  هللا  هیآ  همان  باوج  رد  ناشرمع  رخاوا  رد  هک  تسا  هتکن  نیا  ماـما ، هفـسلف  رد  مدرم  شقن 

واارهق دریگب ، هدهع  هب  ار  يربهر  ات  دندرک  نییعت  ار  يدرف  مهاهنآ  یتقو  دننک ، نییعت  ناشتموکح  يربهر  يارب  ار  یلداع  دهتجم  ات  دنداد 
ماـما یـسایس  هفـسلف  رد  اریز  ( 24 .« ) تـسا ذــفان  شمکح  دوـشیم و  مدرم  بـختنم  یلو  وا  تروـص  نـیا  رد  تـسا . مدرم  لوـبق  دروــم 

دنک ساسحا  یناریا  درف  ره  هک  ياهویش  هب  تسا ، تلم  يارآ  هب  یکتم  دصرددص  الوا  هک  تسا  یتموکح  یمالسا ، تموکح  (، » (س تما
دوجو نودـب  هنادازآ و  دـناوتب  یناریا  درف  نیرتـکچوک  هک  یتـموکح  ( » 25 ( ؛». دزاـسیم ار  دوخ  روشک  دوختشونرـس و  دوـخ ، يار  اـب 

دیاب یناسک  ، » ماما رظن  زا  اذـل  و  ( 26 .« ) دـهاوخب حیـضوت  شلامعا  دروم  رد  وا  زا  دـنک و  داقتنا  یتموکح  ماقم  نیرتالاب  زا  رطخ  نیرتمک 
بسح ربتلم  ار  اهنآ  یگتسیاش  دنشاب و  اهنآ  يارآ  هب  یکتم  تلم و  دامتعا  دروم  دصرددص  نیما و  نادراک و  هک  دننک  يربهر  ار  ناریا 

حاضیتسا ار  نیملـسم  رادمامز  نیریاس ، ربارب  رد  امیقتـسم  هک  دراد  قحتلم  دارفا  زا  يدرف  ره  ( » 27 .« ) دشاب هدرک  زارحا  یمالسا  طباوض 
، دشاب هدرک  لمع  دوخ  یمالـسا  فیاظو  فالخ  هب  رگا  تروص ، نیا  ریغ  رد  دهد و  هدننک  عناق  باوج  دیاب  وا  دنک و  داقتنا  وا  هب  دـنک و 
، لیلد نیمه  هب  ( 29 .« ) تلم شیپ  دشاب  لوؤسم  دیابتموکح  ماما « ، رظن  زا  هکارچ  ( 28 ( ؛». تسا لوزعم  يرادمامز  ماقم  زا  دوخ  هب  دوخ 

یمالـسا تموکح   » ملاس و سلجم  دازآ و  باختنا  هک  دید  دنهاوخ  همه  اءاشنا ... ، » دندش زوریپ  یتقو  هک  دـشکیم  نایناهج  خر  هب  ماما 
. دوشیم هدـید  تارک  هب  مدرم ، تیمکاح  قح  ماما ، یـسایس  هفـسلف  رد  مدرم : تیمکاـح  قح  مجنپ -  هچ »؟  ینعی  یقیقح  یـسارکومد  و 

هشیدنا نیرتيداینب  ( 30 . ) ار دوختشونرـس  دنک  نییعت  شدوخ  دراد  قح  یتلم  ره  : » دندرک دیکات  سیراپ  هب  دورو  زا  سپ  زور  جـنپ  ماما 
هرادا شدوخ  دشاب و  شدوخ  لام  دراد  هچ  ره  تلم  نیا  دیاب  هک  تسا  نیا  نامدایرف  ام  : » دنیامرفیم هک  تسا  هلمج  نیا  رد  ماما  یـسایس 
احیرـص ماما  لیلد  نیمه  هب  ( 32 . ) دنک راکنا  ار  نآ  دناوتیمن  سک  چـیه  هک  دـنادیم  ملـسم  قح  ار ، قح  نیا  ماما  ( 31 .« ) دنکب شدوخ 

هک دنتسه  یناسک  نیلوا  زا  دوخ  ماما  و  ( 33 .« ) دشاب ناملسم  تلم  ثوعبم  هک  دراپسب  یمیژر  هب  ار  دوخ  ياج  میژر  نیا  دیاب  : » دنیوگیم
نوچ مدرم  : » دندومرف زین  و  ( 34 .« ) منکیم نییعت  تلود  دنراد ، لوبق  ارم  تلم  هکنیا  هطـساو  هب  نم  : » دنداد ناشن  يدـنبیاپ  دوخ  يارآ  هب 
کی نیا  دشاب . مدرم  تسد  رایتخا  دـیاب  : » دـنیامرفیم تحارـص  هب  ماما  ( 35 .« ) دـندروآ يور  نم  هب  دـندیدیم ، نم  رد  ار  دوـختساوخ 
دیون هناصلاخ  اذـل  و  ( 36 .« ) دـشاب شدوـختسد  دـیاب  سک  ره  تاردـقم  هک  دراد  لوـبق  ار  بلطم  نیا  یلقاـع  ره  تسا )   ) یلقع هلاـسم 

 - مشش ( 37 .« ) دوشیم لـصاح  هللاءاـشنا  تلم  هاوخلد  قبط  رب  روما  همه  دوش ، اـپ  هب  یمالـسا  تموـکح  رگا  هللاءاـش  نا  : » هک دـنهدیم 
هب يدازآ  ات  تساهدشثعاب  فلتخم  ریسافت  تسا . ناناملسم  یسایس  هفسلف  اصوصخ  یـسایس  هفـسلف  رد  جنرغب  میهافم  زا  يدازآ  يدازآ :

مالـسا اب  ریاغم  اهنت  هن  ار  يدازآ  ماما  اـما  ( 38 . ) دوش هدیـشک  رفک » رد  رفک   » یتح ای  رفک و  دـح  رـس  ات  يدادادـخ   » یعیبط و قح   » ناونع
شزرا کی  ناونع  هب  نآ ، زا  بلغا  هداد و  رارق  یمالسا  يروهمج  بالقنا و  نیداینب  یلصا و  ياهراعـش  ءزج  ار  نآ  هکلب  دندرکن ؛ یفرعم 

.« تسا هدش  دازآ  ناسنا  کی  اترطف  ناملسم  تلم  یعقاو  ناسنا  تسا . يدازآ  مالسا ، ياهداینب  زا  یکی  : » دنیوگیم ماما  دندومن . دای  یهلا 
قح سدـقا  تاذ  يارب  طقف  ار  تیدوبع  تیرح ، يدازآ و  اب  دـیاب  دـیحوت  لصا  قباطم  هک  دـننادیم  تیناسنا  همزال  ار  يدازآ  ماـما ، ( 39)
( . 4 . ) 86  - صص 85 ج 2 ، رثوک ، ( . 3 ( ) 13/1/58 رد ماما  زا  یمالک  ص 491 (. ، 3 دلج رثوک ، ( . 2 . ) ص199 نامه ، ( . 1 .) دنک هبرجت 

، ناتـسدرک مدرم  هب  باطخ  ماـما  ماـیپ  زا  یـشخب  ص 204 ، ج 2 ، روـن ، هفیحـص  ( . 5 . ) 592  - صـص 590 ج 1 ، روـن ، هفیحــص  ك : ر .
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یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ماما  نانخـس  .) ص556 ، 3 دلج رثوک ، ( . 8 . ) ص 490 نامه ، ( . 7 . ) ص 245 نامه ، ( . 6 (. ) 14/8/57)
ج3،ص رثوک ، ( . 12 . ) دلج 1،ص 592 رون ، هفیحص  ( . 11 . ) ،ص 600 نامه ( . 10 . ) ج 1،ص 592 رون ، هفیحـص  ( . 9 (. ) رد 24/1/58
ص 660. نامه ، ( . 16 . ) ص 508 ج 1 ، رثوک ، ر.ك : ( . 15 . ) ص287 ج 2 ، رثوک ، ر.ك : ( . 14 . ) ص507 دلج 2 ، رثوک ، ( . 13 . ) 315
،ص 164. نامه ( . 21 . ) ص 160 ناـمه ، ( . 20 . ) ص103 ناـمه ، ( . 19 . ) ص 58 ج 2 ، رون ، هفیحـص  ( . 18 . ) ،ص 660 ناـمه ( . 17)
ج3، رون ، هفیحص  ك : ر . ( . 25 (. ) 9/2/68 ،) ص129 ج 21 ، رون ، هفیحص  ك : ر . ( . 24 . ) ،ص216 نامه ( . 23 . ) ،ص216 نامه ( . 22)

هفیحص ك : ر . ( . 30 . ) ص 238 ج3 ، رثوک ، ( . 29 . ) 86  - صص 85 نامه ، ( . 28 . ) ص37 نامه ، ( . 27 . ) ص37 نامه ، ( . 26 . ) ص36
،ص نامه ( . 31 .( ) تسا دوجوم  ماـما  ياهینارنخـس  رد  ییاوتحم  نینچ  هتبلا  هلمج . مود  تمـسق  رد  رییغت  یمک  اـب  ص157 ( ج3 ، رون ،
، ارهز تشهب  رد  ماـما  ینارنخـس  زا  ( . 35 . ) ص 102 ج 2 ، رون ، هفیحـص  ( . 34 . ) ،ص546 نامه ( . 33 . ) ص 491 ناـمه ، ( . 32 . ) 450
، رثوک ( . 37 (. ) میاهدروآ  73 سیوناپ دک  اب  راتشون  نیا  مجنپ  دنب  رد  ار  هلمج  لصا  ص129( ج 21 ، رون ، هفیحص  ( . 36 . ) 1357 نمهب 12

ناـسنا تیرح  يدازآ و  لـصا  هـب  هاـگره  ناـشیا ، رظن  زا  ص56 . ج 2 ، روـن ، هفیحـص  ( . 39 . ) ص 491 ناــمه ، ( . 38 . ) ص287 ج 2 ،
اهنت ناسنا  دیحوت ، لصا  قباطم  : » تسا نیا  ماما  يداینب  مهم و  رظن  دش . دهاوخ  ققحم  نکمم و  یهلاریغ  تیدوبع  ددرگ ، دراو  ياهشدـخ 

، ساسا نیارب  دشاب . ادختعاطا  وا ، تعاطا  هکنیا  رگم  دنک ، تعاطا  دیابن  یناسنا  چـیه  زا  دـشاب و  میلـست  دـیاب  قح  سدـقا  تاذ  ربارب  رد 
ار رـشب  يدازآ  لصا  يداـقتعا ، لـصا  نیا  زا  اـم  دـنک و  روبجم  دوخ  ربارب  رد  میلـست  هب  ار  رگید  ییاـهناسنا  درادـن  قح  مه  یناـسنا  چـیه 

تلذ یعون  دایقنا  قوف ، هشیدنا  ساسا  رب  ( 1 .« ) دنک مورحم  يدازآ  زا  ار  یتلم  هعماج و  ای  یناسنا و  درادن  قح  يدرف  چیه  هک  میزومآیم 
حیرص و يدازآ  یمالسا ، میژر  کی  رد  : » دندقتعم مالـسا  یـسایس  ماظن  رد  يدازآ  دروم  رد  ماما  دوشیم . بوسحم  ناسنا  يارب  یهابت  و 
ار نامتکلمم  میهاوخیم  اـم   » و ( 2 .« ) دشاب مدرم  تحلـصم  فالخ  رب  هک  دـش  دـهاوخن  هداد  تلم  هب  ییاهیدازآ  اهنت  دوب . دـهاوخ  لماک 
.« تسا هدرک  هیـصوت   » نآرق ار  يدازآ  ماما ، رظن  زا  اریز  ( 3 ( ؛». دیشاب دازآ  امـش  میهاوخیم   » و دشابن » ام  تکلمم  رد  قانتخا  مینک ، دازآ 

يدازآ زا  دـیابن  میراد و  تجح   » ام دـننکیم  دـیکات  اذـل  دـندزیم ؛ ار  ناشیاهفرح  همه ، هدوب و  يدازآ  زین  ربماـیپ  همئا و  ناـمز  رد  و  ( 4)
هک نیطایـش  فرح  اـت  دوشن  دودـحم  شودـخم و  يدازآ  اـت  دنـشاب  بظاوـم  دـنهاوخیم  تلم  زا  ماـما  يدرکیور ، نینچ  اـب  ( 5 . ) میسرتب

لباـق ناریا  هـک  دـننک  سکعنم  دـنهاوخیم  نیطایــش  : » دـباین قـقحت  درادـن ، ار  يدازآ  تلادـع ، یــسارکومد ، تیلباـق  ناریا  دـنتفگیم ،
نیا دیایب و  شیپ  لئاسم  نیا  هک  دیراذگن  نم  ناردارب  يا  دـیاب  تسین . يدازآ  لباق  ناریا  تسین ، تلادـع  لباق  ناریا  تسین .  یـسارکومد 

لالقتـسا يدازآ و  هب  ار  تایح  شزرا  ام  میتسین . لئاق  شزرا  ریغ  هطلـس  ریز  تایح  يارب  اـم  : » اریز ( 6 .« ) دوشب هتفگ  طوبرمان  ياهراتفگ 
هب هک  يدازآ  دنراذگن ... هک  مراد  اضاقت  تلم  زا  : » اذل ( 8 .« ) مکانمیب تراسا  قانتخا و  هایـس و  راگزور  زا  نم  : » هکنیا يارب  ( 7  ) مینادیم

، دوش یم  هتفرگ  ماما  یـسایس  ثحابم  زا  هک  ياهجیتن  هلاقم ، نیا  ناـیاپ  رد  يریگ : هجیتن  ( 9 . « ) دوشب قانتخا  هب  لدبم  تسا ، هدـمآ  تسد 
نیودت هب  ار  هثداحرپ  ساسح و  هرود  نیا  رد  ماما  ياههشیدنا  زاجیا ، راصتخا و  هب  هتـشون  نیا  دنچ  ره  تسا  رکذ  هب  مزال  ددرگیم . هئارا 

قیقد لوصحم  دوشیم ، هئارا  نآ  زا  هک  ياهجیتـن  اذـل  تسا .  هدرکن  راذـگورف  ار  نآ  تاـهما  هک  دوـش  یم  حیرـصت  اـما  هدـناشک ؛ مظن  و 
لوبق لباقریغ  یمدرم و  دض  یتوغاط و  عورـشمریغ ، ماظن  کی  ناونع  هب  یتنطلـس  میژر  اب  اهنت  هن  ماما  - 1 دوبدهاوخ . ماما  یسایسثحابم 
دنتسه تموکح  ياهنم  تنطلـس  ظفح  راتـساوخ  يوحن  هب  هک  ار  یناسک  ياههشیدنا  تدم  نیا  لوط  رد  هکلب  دننکیم ؛ هزرابم  لمحت ، و 
ناونع هب  یمالسا  يروهمج   » ناونع تحت  يدنسپ  همه  مکحم و  لیدب  یتنطلـس ، میژر  دقن  یفن و  اب  ماما  - 2 دنهدیم . رارق  دقن  دروم  زین 

رد مدرم ، يارآ  هب  یکتم  مالـسا و  نیناوق  هب  فصتم  ماما  یـسایس  ماظن  نیداینب  طباوض  كولـس و  دنیامنیم . هئارا  یمدرم  یهلا -  یماظن 
هب مه  هک  تسا  يدابع  یسایس و  بتکم  کی  ناونع  هب  مالسا  یفرعم  يداو ، نیا  رد  ماما  هشیدنا  نیرتمهم  - 3 تسا . زکارم  لحارم و  مامت 
زا يا  هرهب  چـیه  هک  یناسک  اب  هزرابم  یکی ، تشاد ؛ هناگود  يدرکراـک  ماـما ، هشیدـنا  نیا  ناـشترخآ . هب  مه  دراد و  رظن  اـهناسنا  ياـیند 

حیجرت یلو  دـندزیم ، نید  مالـسا و  زا  مد  هک  یـصاخشا  ای  ناـیرج  اـب  هزراـبم  مود  دـندوب ، فلاـخم  نآ  تموکح  اـب  دنتـشادن و  مالـسا 
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یهلا و ربهر  نیا  هک  تسا  نیا  دوشیم ، لصاح  ماما  یـسایسثحابم  زا  هک  یمراـهچ  هجیتن  - 4 دشاب . ادج  تسایـس  زا  نید  هک  دندادیم 
هتـساخ و اپ  هبتلم  همه  هک  دوب  نیا  ناـشیا  جاـجتحا  دـندادیمن . رارق  یهورگ  فنـص و  چـیه  راـصحنا  رد  ار  ماـیق  بـالقنا و  ارگ ، مدرم 
لکـش و نیرت  یعقاو  رد  ار  تضهن  نیا  نیداینب  یـساسا و  ياههتـساوخ  تاـیاغ و  ماـما   - 5 تسا . هدیـشوج  تلم  یماـمت  نتم  زا  تضهن 

لالقتـسا  «،» يدازآ  ،» تلادـع  ،» تداعـس ، » یمالـسا يروهمج  ماظن  سیـسات  بالقنا و  نیااب  هک  دنتـسنادیم  نیا  رد  تلاح ، نیرتینامرآ 
يوگلا تیاعر  رد  ار  فادـها  نیا  ماما  و  دـش . دـهاوخ  ققحم  يدادبتـسا  يرامعتـسا و  دویق  مامت  زا  ییاـهر   ،» یهلا معن  زا  يرادروخرب  ،»

ماما هاگن  رد  یسایس  ماظن  نیا  تیهام  - 6 دنتسنادیم . روصتم  تلم  يارآ  رب  یکتم  مالسا و  طباوض  رب  ینتبم  یمالسا  يروهمج   » یـسایس
همه یمدرم . شریذـپ  تیاضر و  تلم ، ربارب  رد  تموکح  تیلووسم  یقیقحتلادـع ، یـسارکومد ، يرازگتمدـخ ، زا : تسا  هدوب  تراـبع 

نایرج رد  مدرم  يارآ  هبتموکح  ياکتا  مالـسا و  نیناوق  هب  ماظن  يانتبا  یـسایس ، هدـعاق  هک  دوش  یم  ظفح  یتروص  رد  ماما  رظن  زا  اهنیا 
سک و همه  ماما ، يارآ  قباطم  تسا . مدرم  نآ  زا  تشونرـس  نییعت  تیمکاح و  قح  یمالـسا  تموکح  رد  ماما ، رظن  زا   - 7 دشاب . رمتسم 

اهراب ماـما  دـیایب . دوجو  هب  دـیابن  یلیمحت  روز و  چـیه  تسا و  مدرم  عباـت  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  یـسایس  ماـظن  رد  زیچ  همه 
يدادادـخ و قح  يدازآ  ماما ، هاگن  رد  - 8 دـنامدرم . ناعبات  نارازگتمدـخ و  نامکاح  تسا و  مدرم  ثوعبم  تموکح  هک  دـندومن  حرطم 

هاگهانپ زکرم و  مالسا  هک  دننکیم  مالعا  ررکم  رد  ررکم  ثحابم  نیا  رد  ماما  دوشیم . بوسحم  هیلوا  قح  ناونع  هب  تسا و  رـشب  یعیبط 
تشاد دهاوخ  دوجو  یقیقح  لماک و  وحن  هب  يدازآ  هدنیآ ، یمالسا  تموکح  رد  تسا و  مالـسا  نید  ياهداینب  زا  يدازآ  تسا و  يدازآ 

( . 1 . ) درادن ار  يرگید  رب  هطلـس  قح  سک  چیه  نیاربانب ، تسا . يدازآ  یهلا ، تیدوبع  همزال  دیحوت ، لصا  قباطم  دـننکیم ، لالدتـسا  و 
رد ماما  زا  ینخس  ص256( ج3 ، رثوک ، ( . 3 . ) ص 114 نامه ، ( . 2 (. ) ندنل 18/10/57 زمیات  اب  ماما  هبحاصم  ص 68( ج3 ، رون ، هفیحص 
( . 6 (. ) 26/11/57 ،) ص289 ج3 ، رثوک ، ص369 - . ج3 ، رون ، هفیحـص  ( . 5 . ) 256-257 و289 صـص نامه ، ( . 4 (. ) 19/11/57 خیرات
( . 9 (. ) 18/12/57 .) ،ص419 نامه ( . 8 (. ) مق هبتمیزع  نارهت و  كرت  تبـسانم  هـب  ماـما  ماـیپ   ) ص359 ناـمه ، ( . 7 . ) ص 328 ، نامه

ش 5 یسایس ، مولع  همانلصف  زا  هتفرگرب  یباراد - یبلاط  میهاربا  (. 3/1/58  ) ،ص 452 نامه

( هر  ) ینیمخ ماما  تیریدم  يربهر و  زا  يوترپ 

هرتسگ رد  ار  یمیظع  ياـهجوم  شیوخ ، هدارا  شناد و  ریبدـت و  اـب  هک  ینادرم  هلاقمرـس  هر )  ) ینیمخ ماـما  تیریدـم  يربـهر و  زا  يوترپ 
تالوحت نیداینب  ياه  هیاپ  دوخ ، ياهنامرآ  اه و  هشیدنااب  هک  نانآ  دنزیگنارب . لمات  ریظن و  مک  دیدرت  یب  دنا ، هدیرفآ  رـشب  عماوج  خـیرات 

ياهدرواتـسد کش  یب  دـنا ، هدرک  لابند  ار  نآ  يزوریپ  تیقفوم و  جوا  ات  هداهن و  یپ  ار  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس ، ياـهینوگرگد  و 
یم زین  ار  نامز  تایضتقم  طیارش و  دنچ  ره  دنا . هدوب  شیوخ  زاتمم  ياهتلـصخ  اهیگژیو و  اه ، هشیدنا  تیهام  رادماو  ار  شیوخ  تفگش 

هب ار  یتما  دهن و  شیپ  رد  ماگ  رازه ، نارازه  نایم  زا  يدرف  ات  دنک  یم  افیا  نایم  نیا  رد  ار  هدـمع  شقن  هچنآ  اما  تشاد  رود  رظن  زا  ناوت 
تـسا یمان  ینیمخ ، هللا  حور  تسوا . دوخ  هشیدنا  تیـصخش و  رد  هتفهن  ياهیگژیو  اهـشنم  دبای ، تسد  قیفوت  هب  دناوخ و  ارف  شیوخ  هار 

تما تشونرس  هتفرگ  مغ  زیئاپ  جاوم و  یسونایقا  هب  ار  رصع  ینید  هشیدنا  و  فرژ ، یتالوحت  شوخ  تسد  ار  ناهج  یـسایس  تالداعم  هک 
جوم نیا  ياهیزوریپ  اهتیقفوم و  زمر  زار و  نتفای  لابند  هب  هتـشون ، نیا  رد  ام  تسا . هتخاس  لدبم  هدنلاب  هدنفوکـش و  یلـصف  هب  ار  یمالـسا 

فارتعا دیاب  تسخن  تخادرپ . میهاوخ  يربهر  تیریدم و  ياتسار  رد  يو  ياهیریگعضوم  اهشنم و  اهتلصخ و  داعبا  هعلاطم  هب  نرق  نیرفآ 
اه و هشیدـنا  ات  درک  زاغآ  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  یهاگن  رطخ ، نیا  هکلب  داد  هئارا  عنام  عماـج و  ینخـس  ناوت  یمن  لاـجم  نیا  رد  هک  مینک 
اهتلـصخ و تخانـش  شرگن  هاگن و  نیا  تیمها  دـنهد . همادا  لوبقم  یلزنم  رـس  هب  ات  هار  نیاو  دوش  فوطعم  شیپ ، زا  شیب  نادـب ، اههاگن 
هب اهنت  شرگن ، نیا  رد  ام  اما  تسا  مهم  دنمشزرا و  تیعقاو ، کی  تخانـش  ناونع  هب  دنچ  ره  تیریدم ، يربهر و  راک  رد  ماما  ياهیگژیو 
یم هرـس ، سدق  لحار ، ماما  یتایح  اسب  هچ  زاسراک و  تبثم و  ياهدرگـش  اه و  هویـش  تخانـش  هک  میدقتعم  هکلب  میرادـن ، رظن  هبنج  نیا 
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ای تیریدم ، شناد  ناونع  هب  زورما ، هچنآ  دشاب . رگنشور  هدنهد و  طخ  اشگهار و  هدنیآ ، لاح و  رد  یمالـسا ، ماظن  نالووسم  يارب  دناوت 
رظن دروم  مهم  يا  هتـشر  ناونع  هب  اههاگـشناد  رد  هتفای و  نیودـت  نآ  هرابرد  یناوارف  ياهباتک  تسا و  حرطم  گرزب  ياهنامزاس  هرادا  نف 
قیقد هعلاطم  نیاربانب ، تسین . ناربهر  ناریدم و  هتـشذگ  تایبرجت  هرابرد  ییاه  يرواد  اهدروآرب و  اهیریگ و  هجیتن  زج  يزیچ  دـشاب ، یم 

يربهر هتـسیاب  لوصا  رگنایب  دناوت  یم  يو ، زیمآ  تیقفوم  يربهر  ياتـساررد  هیلع ،-  هللا  همحر  ماما -  یتیریدـم  لوصاو  اه  هویـش  راتفر ،
دنیارف رد  ماما ، یتاذ  ياهدادعتـسا  ياـه  هنیمز  شیپ  ناونع  هب  هک  ار  هچنآ  يربهر  تیریدـم و  ياـه  هیامتـسد  یتاذ ، ياهدادعتـسا  دـشاب .

، ردپ تداهش  تسا . شیوخ  ناکاین  رابت و  رادماو  ار  اهنآ  هک  تسا  ییاهتلـصخ  تسخن ، تخاس ، حرطم  ناوت  یم  يو  تیریدم  يربهر و 
ناـمز يراـج  لـیاسم  اـب  ریگرد  درف  هک  یناـمز  اـت  اریز  تسا  یگدـنز  طـیحم  رد  وا  رثوم  شقن  تمواـقم و  يزیتس ، ملظ  رب  یهاوگ  دوخ 

نایم زا  هب  دیامنن ، یناوتان  زجع و  ساسحا  وا  ربارب  رد  مصخ  درواین و  رد  وناز  هب  ار  يو  نافلاخم  وا  يریگرد  هک  یتقو  ات  دشابن و  شیوخ 
یم رتشا ، کلام  هب  دوخ  یتیریدم  ياهلمعلاروتسد  اهـشرافس و  رد  مالـسلا -  هیلع  یلع -  هک  تسا  نینچ  دیزرو . دهاوخن  مامتها  وا  ندرب 

عامج مهناف  هحامسلاو ، اخسلاو  هعاجشلاو  هدجنلا  لها  مث  هنسحلا ، قباوسلا  هحلاصلا و  تاتویبلا  هلهاو  باسحالا ، يوذب  قصلا  مث  دیامرف :
ار رابت  خیرات  اصوصخم  دنک ، باختنا  لیصاو  تفارش  اب  ياهنامدود  بیجن و  ياه  هداوناخ  زا  ار  هاپس  نارـسفا  یناوت  یم  ات  (. 1) مرکلا نم 
دراد و ازس  هب  يریثات  صاخشا  تایحور  رد  داژن  ثراوت و  سومان  دنسر . ماقم  ناترطف  تسپ  ناداژن و  هدولآ  ادابم  ات  نک  هظحالم  تقد  هب 

ندرب زا  همه  هک  زور  نآ  هک  تسا  يدح  هب  ماما  تعاجش  دریگ . یم  تروص  هعماج  رد  هک  تسا  ییاهـشرورپ  هدولاش  یگداوناخ  تیبرت 
رـصنع نیرتدـنمورین  نکمم ، نحل  نیرتدـیدش  اب  درک و  مایق  وا  دنتـشاد ، تشحو  ینویامه  ترـضحیلعا  دـنوشیپ  ندروآ  نودـب  هاش ، ماـن 
یخرب هک  زور  نآ  و  دننک ... تنوریب  تسارفاک  میوگب  نم  هک  یتسه  یئاهب  رگم  وت  تفگ :  تخاس و  بطاخم  ار  شیوخ  هعماج  ربکتسم 

راد رگا  ار  ینیمخ  : ) دروآ رب  دایرف  وا  دندوب ، نمـشد  اب  زیتس  مدـع  مهافت و  يوزرآ  رد  دـندیزرل و  یم  دوخ  رب  ناشیاه  هناخ  رد  نایعدـم 
وا موقلح  زا  دایرف  نیرت  يوق  تفرگ ، تروص  تیناحور  زکرم  هب  اهموجه  نیرت  هنایـشحو  هک  زور  نآ  و  ( 2 ( ) درک دهاوخن  مهافت  دننزب ،

مالعا هنانامرهق  و  ( 3 ( ) شناد ملع و  زکارم  هب  زواجت  نیملـسم ، قوقح  هب  زواجت  مالـسا ، کته  يرگتراغ ، ینعی  یتسود ، هاش  : ) دش دـنلب 
لباقم رد  عوضخ  اـه و  ییوگروز  لوبق  يارب  یلو  ما ، هدرک  رـضاح  امـش  نیروماـم  ياـه  هزینرـس  يارب  ار  دوخ  بلق  نونکا  نم   : ) تشاد

هک نآ  زا  رتشیب  هک  ییاهناوت  رگید  زا  اهدرگش  اه و  هرهچ  تخانش  رد  یـشوهزیت ، تسارف و  ( 4 ( ) درک مهاوخن  رضاح  امش  ياه  يرابج 
، مزال ياـهلمعلا  سکع  صیخـشت و  اـهتیعقوم ، تخانـش  رد  ماـما  تسارف  یـشوهزیت و  دراد ، یتاذ  ياـهیگژیو  رد  هشیر  دـشاب ، یباـستکا 
. دـندید یمن  هنیآ  رد  نارگید  هک  دـید  یم  نآ  ماخ ، تشخ  رد  یتسارب  وا ، دـشاب . یم  ناـنآ و ... فلتخم  ياهدـنفرت  نانمـشد و  تخاـنش 

رسیم تصرف ، نیا  رد  اهنآ  همه  هب  هراشا  هک  تسا  ناوارف  ردقنآ  یعامتجاو  يدرف  لیاسم  هنیمز  رد  ماما ، تسایک  يرایـشوه و  ياه  هنومن 
ياه نایرج  تخانـش  عوضوم  اـهنآ  تیهاـم  یـسایس و  ياـه  ناـیرج  تخانـش  تشاد :  هراـشا  نآ  زا  يا  هشوگ  هب  ناوت  یم  اـهنت  تسین و 

هک دوب  هتفایرد  اقیمع  ماما  تسا . یمالسا  بالقنا  نارود  زاس  تشونرس  رایسب  کیژتارتسا و  تاعوضوم  زا  اهنآ ، یفخم  فادهاو  یسایس 
دهاوخن روشک  بلط  لالقتسا  هاوخ و  يدازآ  نایرج  دشر  هب  یکمک  اهنت  هن  یمالـسا ، هعماج  یتازرابم  طخ  رد  يداحلا  ياه  هگر  دوجو 

چوپ ياه  هرهچ  نیمه  ندرک  ملع  اب  نمشد  دشاب . یم  بالقنا  هب  دحوم  ناملسم و  ياه  هدوت  نتسویپ  عناوم  زادوخ  نانیادوجو  هکلب  درک ،
حیرص ياهیریگ  عضوم  قافن  نایرج  ربارب  رد  يرایشوه  دزاس . یم  شودخم  اه  هدوت  رظن  رد  ار  یمالسا  نازرابم  هرهچ  هک  تسا  هتسباو  و 

ياه نایرج  رب  ار  دـشر  هنیمز  هنارهام  يوحن  هب  هکلب  تشادـن ، ار  اهنآ  اب  هزرابم  راب  افرـص  يداحلا ، ياه  ناـیرج  ربارب  رد  ماـما  هدـنبوک  و 
قافن طخ  لابق  رد  ماما ، عضوم  دوب . رتقیقد  رتساسح و  یـسب  قافن ، نایرج  اب  ماما  ههجاوم  دوب . رادشه  زین  نانآ  هب  درک و  یم  دس  زین  قافن 

یمالـسا دض  یمالـسا و  ریغ  تتیهام  هب  مزال ، ياه  یـسررب  زا  سپ  ناشیا  هک  نیااب  دوب . زیامتم  داحلا  طخ  لابق  رد  ناشیا  ینلع  عضوم  اب 
طخ لابق  رد  تشاد ، هجوت  روما  ياهدـمایپ  هب  دوب و  سانـش  نامز  جنـس و  هتکن  يربهر  ماما ، هک  اج  نآ  زا  یلو  دوب ، هدرب  یپ  قاـفن  طـخ 
یم راگزور  نآ  رد  یـسک  رتمک  هک  دوب  هتفای  یمومع  تیلوبقم  تهاجو و  نانچ  قافن  طخ  اریز  درک  افتکا  دـییات ) مدـع  ) هب افرـص  قاـفن ،

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1081 

http://www.ghaemiyeh.com


داحتا هب  ار  همطل  نیرتمک  هک  تشاداو  يا  هویـش  ذاختا  هب  ار  وا  ماما ، ینادراک  تواکذ و  دـنک . رواب  ار  نانآ  ییورود  تناـیخ و  تسناوت ،
یلم بازحاربارب و  رد  ماما  تسایک  دـشاب . اه  نایرج  زا  يو  قیمع  تخانـش  ینیب و  شور  دنـس  لاح ، نیع  رد  دروآ و  دراو  ناـشیا  ناراـی 

یبهذـم بان  تاشیارگ  هک  تشاذـگن  زگره  دوخ ، يربهر  تضهن و  لوط  رد  هک  تسا  نیا  ماما  يربهر  ناـشخرد  داـعبازا  یکی  ناـیارگ 
نیا زا  هک  میریزگان  ام  دشاب . ناشفادها  هب  یبزح  صلاخان  ياه  نایرج  یبایتسد  يارب  یلپ  تیعجرم ، تیناحور و  يونعم  تردـق  هعماج و 

رد تضهن و  زاغآ  زا  هراومه  ناـیرج ، نیا  تسا . روخ  رد  یلماـت  دـنمزاین  ینعم  نیا  هبناـج  همه  نییبت  اـما  میرذـگب ، تعرـس  هب  زین ، رظنم 
هیلع یهاـگیاپ  تروص  هب  اـه  ناـیرج  نیا  نتخاـسن  لیدـبت  ناـنآ و  ندرکن  درط  نیع  رد  لـحارم ، همه  رد  ماـما  تشاد ، دوجو  نآ ، لوـط 

تاقالم و تهج  يدارفا  اـههورگ ، اهتیـصخش و  بازحا و  يوس  زا  سیراـپ  رد  تسب . ناـنآ  رب  ار  هدافتـساوس  هنوگ  ره  هار  ینید ، تضهن 
ره هک  دندوب  یناحبس  ياقآ  ناگرزاب و  سدنهم  ياقآ  دندرک ، تاقالم  سیراپ  رد  مامااب  هک  یناسک  هلمج  زا  دندمآ ... یم  مامااب  هرکاذم 

مامت لثم  یناریادرف ، کی  ناونع  هب  نایاقآ  رگا  منک . یمن  تاقالم  بزح  ناونع  هب  ار  یـسک  نم  دومرف : ماما  دندوب . هدمآ  یتایه  اب  مادـک 
ره رد  هک :  نیا  بلاج  دنتفر . ماما  ندید  هب  دندرک و  لوبق  اهنیا  درادـن . یلاکـشادنیایب  دـنهاوخ  یم  دـننک ، یم  تاقالم  نم  اب  هک  یناسک 

عوضوم نیا  ات  دنشاب ، هسلج  رد  رگید  رفن  دنچ  هک  دنداد  یم  روتسد  ماما  دننک ، تاقالم  مامااب  دنتساوخ  یم  نایاقآ  زا  مادک  ره  هک  يراب 
یخرب ناـیرج  نتفرگ  تسد  رد  رـصانع ، نـیا  ياهـشالت  هـلمج  زا  ( 5 .) دـندرک هرکاذـم  مامااب  یـصوصخ  هورگ  نالف  هک  دـیاین  اهنهذ  رد 

ناوت یم  ار  اه  نایرج  لابق  رد  ماما  تسایک  و  دومن . یم  ماکان  زین  ار  دنور  نیا  مامت ، هچ  ره  یکریز  اب  ماما ، هک  دوب  نداد  طخ  ماماروما و 
امـش تارکاذم  هجیتن  : ) دسرپ یم  ماما  زا  يراگنربخ  اه  هبحاصم  زا  یکی  رد  الثم  هلمج  زا  دومن  هظحالم  ناشیاه  يریگ  عضوم  یخرب  رد 

قفاوت دوش  یم  هتفگ  هک  ییانعم  نآ  هب  تارکاذـم  دـیوگ : یم  خـساپ  رد  ماما  ؟  تسا هدوب  هچ  یلم  ههبج  یباجنـس و  میرک  رتکد  ياقآ  اـب 
يدنله همانزور  زارگید  راگنربخ  ( 6 ( ) دـندرک لوبق  اهنآ  مدرک و  حرطم  هدوب  مرظن  دروم  هک  ار  یلیاـسم  نم  هدوبن . تسا ، هدـش  لـصاح 

، دوخ هبون  هب  زین ، امـش  ایآ  هتـشادرب . امـش  تهج  رد  یمهم  مدق  هطورـشم ، تنطلـس  ندرک  در  اب  یلم ، ههبج  دسرپ : یم  تنارگ  تلو  يد 
تسا لاس  کی  زا  شیب  ار  یتنطلـس  میژر  :) دیوگ یم  خساپ  رد  ماما  دیرادرب ؟ تلود  یناحور  ریغ  نیفلاخم  تهج  رد  مدق  کی  دیرـضاح 

تلم اـب  دـنک ، در  ار  تنطلـس  مه  هورگ  ره  اـی  یـسک و  ره  نیارباـنب ، دـنا ، هدرک  موـکحم  تدـش  هـب  ناریارـسارس ، رد  مدرم ، موـمع  هـک 
ساسحا مدرم  رانک  رد  ار  دوخ  نم  دنک و  یمن  شومارف  ار  وا  تلم  دنک ، تماقتـسا  مدـق  نیا  رد  هک  یتروص  رد  تسا و  هدرک  یگنهامه 

( . 3  ) رون هفیحـص  ( . 2  ) همان 53 مالـسالا ، ضیف  هغالبلا  جـهن  ( . 1 .) تسا هتفهن  خـساپ  نیا  هژاو  هژاو  رد  تـقد ، تـفارظ و  ( 7 ( ) منک یم 
( . 6 . ) یمشتحم مالسالا  هجح  اب  هبحاصم  ج1 ، ینیمخ ، ماما  ترضح  هژیو  ياه  تشذگرـس  ( . 5  ) كردم نامه  ( . 4  ) 4 كردم ، نامه 
اهب اهنادب  هک  تسا  يروط  هن  دنکفا و  پچ  هدند  هب  ار  نایارگ  یلم  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نخس  هن  كردم  نامه  ( . 7  ) ج 3 رون ، هفیحص 

مدرم و عبات  یبالقنا  تکرح  رظن  زا  ار  نایارگ  یلم  یمیقتسمریغ ، لکش  هب  نایب ، نیا  رد  ماما ، دنتـسین . نآ  روخ  رد  هک  دوش  هداد  شزراو 
هن دشک ، یم  لابند  هب  تلم  ار  امش  ینعی  دزیر . یم  نانآ  ياهاعدا  شتآ  رب  درس  یبآ  بلطم ، نیااب  تسا و  هدرک  یفرعم  هعماج  زارت  بقع 

يرورـض و راک  اه ، هشیر  تخانـش  تیریدـم ، يربهر و  راک  رد  داسف  ياه  هشیر  تخانـش  رد  ماما  يرگنزیت  ینیب و  شور  ار . تلم  اـمش ،
تالکشم لحزا  یماکان  تلفغ و  يرورض و  ریغ  لیاسم  هب  نتخادرپ  بجوم  یلـصا ، لماوع  تخانـش  رد  هابتـشا  دشاب . یم  زاس  تشونرس 

ار هعماـج  داـسف  ياـه  هشیر  نیرت  یلـصا  هراوـمه ، تضهن ، زاـغآ  زا  ماـما ، تسا . تاـناکما  نداد  ردـه  هـب  اـهیراجنهان و  ندرب  ناـیم  زاو 
یناسک مه  نآ  نیطالس ، یعامتجاو  یسایس  ياهتکرح  الوصا  تیناحور ، شنیب  رد  تسا . هداد  رارق  فده  دروم  ار  اهنآ  هدرک و  ییاسانش 

هخاش هب  یخرب  دـسافم  حالـصا  يارب  مادـقاو  یتیاضران  نیا  زاربا  هویـش  باختنارد  اـما  تسا  هدوب  روفنم  دورطم و  هراومه ، يولهپ ، نوچ 
يو تسناد و  دسافم  یلـصا  لماع  ار  هاش  صخـش  راب ، نیتسخن  يارب  هک  دوب  یـسک  ماما  نکل  دنا ، هدش  یمن  کیدزن  هشیر  هب  هدیبسچ و 

يرگن و فدـه  تخاس . المرب  ار  زور  نآ  یعامتجا  دـسافم  یلـصا  لماوع  تسد  راک ، نیا  اب  درمـش . لیئارـساو  اکیرمآ  هب  رازگتمدـخ  ار 
ماگ نیتسخن  ماهبا  یب  لماک و  نییبت  یـسانش و  فده  فده ، نییعت  میرذـگب . هک  درف  ینطاب  ياهدادعتـساو  یتاذ  ياهتلـصخ  زا  تیعطاق 
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وا هک  مینیب  یم  مینک ، یم  هعجارم  ماما  هدـش  تبث  ياه  هیرظن  اه و  هتـشون  نیلوا  هب  هک  یتقو  زورما ، تسا . يربهر  تیریدـم و  دـنیارف  رد 
عورش زا  لبق  ماما  هک  تسا  یباتک  رارـسالا ، فشک  تسا . هتخادرپ  اهدیاب  اهـشزرا و  نایب  تروص  هب  شیوخ  فادها  میـسرت  هب  نامز  رید 
نایاپ رد  درک . لابند  ار  بلطم  نامه  شیوخ  رمع  نایاپ  ات  ماما  هک  تسا  هدـمآ  یبلاطم  باتک ، نآ  ناـیاپ  رد  تسا . هدرک  نیودـت  تضهن 

نینموملا نود  نم  ایلوا  (. 1  ) نیرفاکلا نوذختی  نیذلا  امیلا  اباذـع  مهل  ناب  نیقفانملا  رـشب  تسا . هدـمآ  تایآ  نیا  رارـسالا ، فشک  باتک 
نم هوق و  نم  متعطتساام  مهل  اودعاو  (. 2  ) ایلوا يراصنلا  دوهیلا و  اوذختت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  اعیمج  هزعلا هللا  ناف  هزعلا  مهدـنع  نوغتبیا 
نیا تسا ، ینامـسآ  ياـهنامرف  نیا  کـنیا  دـسیون : یم  سپـس  و  (. 3  ) مهنود نم  نیرخآ  مکودـع و  هللاودـع و  هب  نوـبهرت  لـیخلا  طاـبر 
تلم امش  هب  يزارفرـس  يانب  یمالـسا و  روشک  لالقتـسا  ظفح  يارب  ناهج  يادخ  هک  تسا  یبیغ  ياه  مایپ  نیا  تسا ، ییادخ  تاروتـسد 
اهنیا ( 4 ...() دـیدنب راـک  هب  ار  اـهنآ  دـیئامن و  تقد  نآ  نوماریپ  رد  دـینک و  رارکت  دـیناوخب و  ار  اـهنآ  هداتـسرف ، ورف  دوـخ  ناوریپ  نآرق و 

رد تفاتنرب و  يور  نآ  زا  زگره  تایح ، هظحل  نیرخآ  ات  وا  تخاس و  ناـیامن  ار  هللا  حور  هدـنیآ  فادـها  هک  دوب  ییاـه  شزورف  نیتسخن 
ماظن ياهدیدهت  اهراشف و  هن  درواین . راب  هب  دـیدرت  وا  رد  تشادـن و  زاب  سّدـقم  فدـه  نیا  همادا  زا  ار  وا  زیچ  چـیه  دـیزرون . یتسـس  نآ 

ـ  یعامتجا تخـس  طیارـش  هن  اهدـیعبت و  هن  امن و  سدـقم  رـصانع  یخرب  ياـه  هئطوت  اـه و  ییوگ  دـب  اـه و  ییاـنتعا  یب  هن  یهاـشنهاش و 
يارب هچنآ  ارگ و ،... یّلم  لاربیل و  نارکفنـشور  طّسوت  ندـش  توکیاب  هنو  یعامتجا  ياوزنا  زا  سرت  هن  فجن و  هزوح  رب  مکاح  یگنهرف 

تیریدم هدولاش  تراظن  یهدنامزاس و  يزیر ، همانرب  دوب . هتخانش  ًالماک  ار  دوخ  فده  هفیظو و  وا  دوب و  هفیظو  ماجنا  تشاد ، ّتیمها  وا 
هنیمز رد  تفرگ و  یم  راک  هب  دوخ  يدرف  یگدـنز  رد  ریگارف  هبناج و  همه  یلکـش  هب  ار  رـصانع  نیا  ماما  دوش . یم  هتخیر  هیاپ  هس  نیا  رب 

عوضوم دـیزرو . یمن  تلفغ  زگره  لوصا  نیا  زا  دـش ، یم  طوبرم  يو  يربهر  هب  هک  اج  نآ  ات  یتموکح ، یـسایس و  یعاـمتجا و  لـیاسم 
تعاس کی  دننامه  ار  شیوخ  ياهراک  ماما  هک  دنا  هدرک  رارقا  يو  نایانـشآ  همه  هک  دوب  لیـصا  ماما ، یگدنز  رد  نانچنآ  يزیر ، همانرب 
سدح ار  نامز  يو ، تحارتسا  شالت و  زا  نوکـس ، تکرح و  زا  دنتـسناوت  یم  نارگید  هک  يروط  هب  دـناسر ، یم  ماجنا  هب  مظنم ، قیقد و 
تکرح هعلاـطم  تشاد . شیپ  رد  ار  هدـش  باـسح  يا  هماـنرب  دـیدرت  یب  دوخ ، ياـهنامرآ  قّقحت  فادـها و  دربشیپ  راـک  رد  ماـما ، دـننزب .

رئاج و ياهتلود  دـقن  هب  زاغآ  رد  تشاد . هطاحا  ًالماک  تضهن  نایرج  دـنور  هب  يو  هک  دـهد  یم  ناشن  ماجرف ، ات  زاغآ  زا  ماما ، یتازراـبم 
دزادرپ و یم  هدـنیآ  يارب  مزال  رداک  میلعت  تیبرت و  هب  دوش . یم  اهنآ  یجراخ  لماوع  یتح  هتـشذگ و  میژر  یلـصا  رـصانع  هّجوتم  سپس 

هعماج هب  ار  شیوخ  تکرح  همانرب و  يرظن  ینابم  هیقف ، تیالو  هیرظن  نیودـت  اب  دزاس . یم  هدومزآ  راک  لمع ، ملع و  هنحـص  رد  ار  ناـنآ 
هب ار  تیلوؤسم  ناشناوت  تردـق و  بسانت  اب  هدرک و  ییاسانـش  ار  تاناکما  اـهورین و  دـعب ، هلحرم  رد  و  دـهد . یم  هئارا  یمالـسا  یملع و 
هب ار  اهکالم  نیرت  قیقد  نانآ ، هب  رایتخا  ضیوفت  اهورین و  شنیزگ  راک  رد  دشخب . یم  نامزاس  ار  یبالقنا  ياهورین  هدومن و  راذگاو  نانآ 

ناشفارطا زا  ات  دنراد ، ششخب  لذب و  نارگید  زا  شیب  دوخ ، نایفارطا  هب  تبسن  هک  نارگید  زا  يرایسب  هریس  فالخ  رب  وا ، دریگ . یم  راک 
تاناکما عمط  هب  ناصلاخان ، قیرط ، نیا  زا  ات  داد ، یمن  یعامتجا  زیامت  يداـصتقا و  يرترب  نارگید  رب  ار  دوخ  ناـیفارطا  دـنوشن ، هدـنکارپ 

یلاـعتم فادـها  هار  رد  رـس  یهلا  ياـه  هزیگنا  هب  هک  یتسرپ ، اـیند  ّقلمت و  رـس  زا  هن  هک  تشاد  زاـین  ییاـهورین  هب  وا  اریز  دـنیاین ؛ وا  درگ 
زا لاملا ، تیب  جرخ  رد  یکدنا  رگا  تفرگ . یم  راک  هب  ار  اه  تراظن  نیرتدیدش  شیوخ  نایفارطا  رب  يور ، نیا  زا  دنـشاب . هتـشاد  تضهن 
دب لاـبق  رد  وا ، زا  تیاـمح  يارب  هک  داد  یمن  هزاـجا  ناـنآ  هب  زگ  ره  دومن . یم  تساوخ  زاـب  ناـنآ  زا  دـندرک ، یم  زواـجت  يو  تساوـخ 

ینـس و طیارـش  رد  يدرف  زا  تموکح ، لیکـشت  زا  سپ  ماظن ، نالوؤسم  راک  رب  وا  تراظن  دـننک . زاب  تبیغ  ییوگدـب و  هب  ناهد  ناـیوگ ،
یعـس توافتم  ياه  هناهب  هب  فلتخم ، طیارـش  رد  هک  یناضرغم  همه  مغر  یلع  وا ، دوب . زیگنا  باجعا  تفگـش و  يراک  وا ، یمـسج  ناوت 

هک تشاد  روضح  لئاسم  نایرج  رد  نانچنآ  دـننک ، مّهتم  هعماج  يراج  یـسایس  ياه  تیعقاو  رب  قیقد  تراظن  مدـع  هب  ار  يو  هک  دنتـشاد 
. تسا هدرک  تفایرد  ار  ربخ  ـالبق  يو  هک  دـنتفای  یم  رد  ناـشیا ، هب  دوخ  ياـهربخ  نیرت  هزاـت  شرازگ  ماـگنه  هب  نارگید  اـهراب ، اـهراب و 
، ماما تسا . روما  نایرج  زا  موادـم  قیقد و  حیحـص و  تاعالطا  بسک  رب  ینتبم  تراظن  تراظن و  رب  یکتم  يربهر  ماما  یطابترا  ياهلاناک 
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، تسرپاوه يذوفن و  ملاسان و  رـصانع  طّـسوت  تویب  هطاـحا  رطخ  هک  دوب  هتفاـیرد  زاـغآ ، زا  دوخ ، یلمع  هبرجت  یتاذ و  تسارف  ناـمه  اـب 
، نآ زا  رتشیب  هکلب  ّتیعجرم ، يربهر و  راگزور  رد  اهنت  هن  وا  تسا . هنمادرپ  قیمع و  ریبادت  دنمزاین  زین  نآ  زا  بانتجا  تسا و  يّدـج  رطخ 

هار هشیدـنا  هب  ار  يو  نداد  رارق  ریثأت  تحت  وا و  رد  ذوفن  عمط  زگره  نانآ  هک  درک  یم  راـتفر  يا  هنوگ  هب  شیوخ  ناـیفارطا  دروم  رد  زین 
شراتفر هک  دوبن  نانچ  دوب و  ناسکی  همه  شنادرگاش  اب  شدروخرب  ًالثم  دـشابن . يو  ندرک  هزیلاناک  هب  رداق  رت  حیحـص  ریبعت  هب  دـنهدن .

هقباس زا  و  دـندرک . یم  هقالع  راهظا  ناـشیا  هب  يرتشیب  هقباـس  زا  دـندرک و  یم  هقـالع  راـهظا  ناـشیا  هب  رتشیب  هک  اـهنآ  یـضعب  هب  تبـسن 
شقن ( 5 . ) داد یمن  حـیجرت  بالط  رگید  رب  ار  شنادرگاش  هراب  نیا  رد  یتح  دـشاب . هتـشاد  تواـفت  نارگید  اـب  دـندوب ، رادوخرب  يرتشیب 

هب یتعـسو  رد  مه  نآ  یناسنا ، ياهورین  تیریدـم  يربهر و  دـنیارف  رد  ماظن  هب  دـقتعم  ياهحانج  همه  يارب  ماـما  هنارگ  تیادـه  هناردـپ و 
. تسا راوشد  هدـیچیپ و  سب  يراک  فلتخم  ياهـشنم  راکفا و  اه ، هقیلـس  نایم  یگنهامه  داجیا  تّما ، کی  هکلب  هعماج ، کی  یگدرتسگ 

تیریدـم اب  یناسنا ، ياهورین  يربهر  زیامت  نیرتگرزب  دراد . یگتـسب  اـنعم  نیا  هب  نآ  رادـتقا  يرادـیاپ و  ماوق و  يربهر و  ساـسا  عقاو  رد 
لرتنک و يزیر و  همانرب  یناگرزاب و ... یلام و  ياـه  تیریدـم  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  هتفهن  هتکن  نیا  رد  یتعنـص  یناـگرزاب و  هعومجم 
، یناسنا ياهورین  هک  ارچ  تسین ، رّسیم  رصانع  نیا  فرص  هب  یناسنا ، ياهورین  يربهر  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  افیا  ار  هدمع  شقن  هبـساحم 
تارییغت و شوختسد  هراومه  دنریذپ ، یم  ریثأت  دنراذگ و  یم  ریثأت  دشیدنا  یم  هک  اجنآ  زا  شیوخ ، یتاذ  ياهتلـصخ  تعیبط و  ساسا  رب 

داضتم هاگ  نوگانوگ و  ياه  شیارگ  دراذـگ و  یم  ریثأت  نانآ  رب  ینوریب  ینورد و  لماوع  دنتـسه و  ینامرآ  يرکف و  یحور و  تّـالوحت 
دنک اپب  میظع  ینافوط  دناوت  یم  اهنآ  كاکطصا  دیدشت و  دشابن ، جاوما  نیا  راهم  هب  رداق  يربهر  هک  یتروص  رد  دیامن . یم  خر  نانآ  رد 

ای هتشادن و  ینید  هغبص  هک  یـسایس  فلتخم  ياهحانج  زا  رگا  ماما ، يربهر  تحت  هعماج  رد  دیامن . دیدهت  ار  هعماج  ماظن و  تیدوجوم  و 
يربهر ماظن و  لصا  هب  ود  ره  هک  هتـشاد  دوجو  شنیب  ود  حانج و  ود  هراومه  میرذگب ، دـنا ، هدوب  رادروخ  رب  يا  هیام  مک  ینید  هغبـص  زا 

رد هک  هدومن  یم  خر  یـسایس  شنم  عون  ود  دبلط ، یم  لقتـسم  یلاجم  دوخ  لیالد  نآ  یـسررب  هک  فلتخم ، لیالد  هب  یلو  دندوب ، دقتعم 
نیع رد  دوخ ، يرکف  لالقتـسا  ظفح  اب  نایم ، نیا  رد  ماما ، تسا . هدمآ  یم  دـیدپ  اهنآ  نایم  كاکطـصا  یعون  اه ، هنیمز  طیارـش و  یخرب 

تاعارم حانج  ود  نیا  نایم  هنزاوم  لداعت و  هک  دومن  یم  یشم  يا  هنوگ  هب  هراومه  صاخ ، یفیط  فلتخم و  ياه  هقیلـس  زا  يریذپان  ریثأت 
نآ تیامح ، ییوجلد و  یعون  اب  نآ  سپ  رد  ماما  دیـسر  یم  یماکان  یعون  هب  حانج  کی  تسایـس  نادیم  هعماج و  هنحـص  رد  رگا  دوشب .

میرح زا  اپ  يردق  رگید ، حانج  هک  ینامز  دومن . یم  ظفح  نافلاخم  ای  اهتوافت و  یب  هگرج  رد  نتفرگ  رارق  سأی و  يدرسلد و  زا  ار  حانج 
هیآ 137 اسن ، هروس  ( . 1 .) تشاد یم  ناشزاب  طیرفت  طارفا و  زا  هدروآ و  دوخ  هب  ار  نانآ  رادشه ، ای  رّکذـت  اب  ماما  داهن ، یم  رتارف  شیوخ 
اب هبحاصم  هرامش 15 ، بالقنا ، مایپ  هّلجم  ( . 5  ) 223 ص224 ـ رارسالا ، فشک  ( . 4  ) هیآ 62 لافنا ، هروس  ( . 3  ) هیآ 5 هدئام ، هروس  ( . 2)

ساسح و عقاوم  رد  دننادب و  ماظن  یماح  يربهر و  عبات  ار  دوخ  حانج  ود  ره  هک  دیدرگ  یم  بجوم  تسایس ، نیا  ینیما . میهاربا  هللا  هجح 
رت قیقد  رتساسح و  یـشنیب  هب  زاین  هعماج ، هرادا  يارب  هک  درک  یم  هیـصوت  یتّنـس  ياهورین  هب  دـنزیخرب . رگیدـکی  يرای  هب  زاـس  تشونرس 
یم رادشه  ترارح  رپ  ناوج و  ياهورین  هب  دـنهد و  رارق  رظن  ّدـم  ار  یخیرات  طیارـش  ماظن و  ياهزاین  هعماج و  ياه  ّتینیع  دـیاب  دـنراد و 

وسکی زا  دیریگب . هلـصاف  بتکم  نیداینب  ياهـشزرا  یهقف و  هتـسیاب  لوصا  زا  اه  همانرب  اه و  حرط  هئارا  تالکـشم و  ّلح  رد  ادابم  هک  داد 
يارب دوش . یم  هدیـشک  مه  نابایخ  هب  دوش ، یم  هدیـشک  مه  رازاب  هب  فالتخا  نیا  دوشب ، ادیپ  فالتخا  ام  فنـص  رد  رگا  داد : یم  رادشه 

هار  ) تسا فلاخم  امش  اب  هک  یسک  نآ  لابند  هتسد  کی  امش ، لابند  هتسد  کی  ًارهق  دنراد ، هجوت  مدرم  دیتسه ، مدرم  يداه  امش  هک  نیا 
دیابن امـش  ام و  منک :  ضرع  امـش  هب  نم  تسا ... هدـش  ادـیپ  ام  هیحان  زا  یفالتخا  کی  ناریا ، همه  رد  هک  دـینیب  یم  تقو  کی  دـتفا .) یم 
مامت راتفرگ  زورما  ام  نادارب !  دـنک : یم  تیحـصن  رگید  يوس  زا  و  تسا ... سفن  ّبح  زا  شا  هشیر  فـالتخا  میهدـب . يزاـب  ار  ناـمدوخ 
راشقا مامت  تسا  یچ  دندرک  هلمح  ام  هب  همه  هک  زورما  رد  ام  یهلا  فیلکت  هکنیا  هب  مینکب  هجوت  دیاب  ام  میتسه . رـشب  یناطیـش  ياهتردـق 

... تسا لّوحم  اهنآ  هب  ییاضق  هوق  هک  ییاهنآ  دنتسه ، یتلود  ناراکردنا  تسد  رد  دنتسه و  امرف  راک  روشک  حطس  رد  هک  ییاهنآ  زا  ّتلم 
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، فیلکت نیا  دننک و  ظفح  ار  یمالـسا  يروهمج  هک  نیا  هب  دنفّلکم  دننک ، ظفح  ار  مالـسا  هک  نیا  هب  دـنا  فلکم  ّتلم ، ياهرـشق  ریاس  و 
نونکا یهلا ، ربهر  نآ  ماما ، يرآ ، مهافت . ... اب  ّالا  دوش  یمن  لصاح  نآ  دراد و  مالـسا  هک  تسا  یفیلاکت  نیرتگرزب  زا  هک  تسا  یفیلکت 
تناما هب  ام  تسد  رد  دـیرفآ  هک  ییاهـشزرا  شهار و  شمارآ و  شمایپ ، اـّما  تسا ، هدـیمرآ  یهلا  ناوضر  رتسب  رد  تسین و  اـم  ناـیم  رد 

اهنخـس و میا و  هدیـشونن  رون ، راشبآ  نآ  زا  يا  هعرج  زونه  هک  یلاح  رد  دیـسر  نایاپ  هب  ماما ، تیریدـم  یـسررب  رد  ام  لاجم  تسا . یقاب 
دشاب و ماما  يربهر  تیریدم و  ياه  هویـش  رد  هتـسیاب  یـشرگن  زاغآ  رـس  ارذگ ، هاگن  نیا  هکنآ  دیما  تسا . عقاو  يرایـسب  هتفگان  ياهزار 

ش 49 هزوح ، هلجم  ریبدرس -  دنرامگ . تّمه  خیرات  ّقفوم  ربهر  نآ  هویش  هار و  تخانش  هب  فده ، نیا  اب  قیقحت  لها 

( هر ) ینیمخ ماما  تضهن  يروحم  رصانع 

رد هیلع ،) یلاعت  هللا  ناوضر  ) لحار ماما  تضهن  يروحم  رصانع  زا  یخرب  لیلحت  راتشون ، نیا  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  تضهن  يروحم  رصانع 
نتفر نیب  زا  مدـه و  رد  هیلع ،) یلاعت  هللا  ناوضر  ) لحار ماما  ضر ) ) ینیمخ ماـما  ماـمتها  فدـه و  مکی : ددرگیم : هئارا  هتکن  دـنچ  نمض 

1 دنتشاد : مامتها  لیذ  رما  راهچ  هب  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصيدمحم  بان  مالـسا  یتوکلم  هرهچ  زا  باقن  فشک  توغاط و  تیلهاج 
هیلع و هللا  یلصمرکا  لوسر  اریز  دوبن ؛ يرگید  زیچ  یهلا  يایلع  هملک  ءایحا  ادخ و  ياضر  زج  هیلع ،) یلاعت  هللا  ناوضر  ) لحار ماما  فده 
ره مامتها  هنازور و  تمه  رگا  یمالسا ، تما  زا  يدرف  ره  1 ؛)  ) هللا نم  سیلف  هللا  ریغ  هتمه  یتما و  نم  حبصا  نم  : » دومرف نینچ  ملس  هلآ و 

، هجیتن رد  دنکیمن و  راک  ادخ  يارب  دشیدنایمن و  یهلا  یـصخش ، نینچ  تسا و  هناگیب  ادخ  زا  دشاب ، دـنوادخ  زا  ریغ  يزیچ  شدادـماب ،
يرکف لغاش  نیرتمهم  ناریاریغ ، ناریا و  نانکاس  زا  معا  نیملسم ، روما  هب  مامتها   2 دوب . دهاوخ  ییادخریغ  موهوم  هزیگنا  اب  زین  وا  رشح 
ملسمب سیلف  نیملـسملا  روماب  متهی  حبـصا ال  نم  : » دومرف نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر  اریز  دوب ؛ ترـضح  نآ 

لماک وا  مالسا  تسا و  جراخ  نیملسم  ورملق  زا  دزرون ، تمه  نانآ  داحآ  ای  یمالسا  هعماج  ياهيراوشد  لح  يارب  یـسک  ره  ینعی  (2 ؛)
یلصمالسا ربمایپ  تشاد ؛ یناوارف  هبذاج  ضر ) ) لحار ماما  يارب  ناملـسمریغ ، ناملـسم و  زا  معا  یناسنا ، هعماج  روما  هب  مامتها   3 تسین .

تیمولظم يادن  سک  ره  3 ؛)  ) ملسمب سیلف  هبجی  ملف  نیملـسمللای  يدانی  الجر  عمـسی  نم  : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
تبثم و باوج  ناملـسمریغ و  هچ  دـشاب و  ناملـسم  هدننکهثاغتـسا  نآ  هچ  دـیامنیم  بلط  کمک  یمالـسا  هعماج  زا  هک  دونـشب  ار  يدرف 
یلخاد و هچ  رابج ، مکاح  رگنایغط و  تلود  ربارب  رد  تزعو  لالقتسا  ظفح   4 تسا . نوریب  لماک  مالسا  هزوح  زا  دهدن ، وا  هب  يدنمدوس 

هراب نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر  هک  ارچ  دوب ؛ هرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  تضهن  ياهیگژیو  زا  یجراخ ، هچ 
رد تبغر  عوط و  اب  دـنک و  تلذـم  راهظا  ملاظ ، ربارب  رد  سک  ره  ینعی  4 ؛)  ) تیبلا لها  انم  سیلف  اعئاط  لذلاب  رقا  نم  : » دـیامرفیم نینچ 

یهاوختزع و يالعا  لثم  ینارون ، تاوذ  نآ  اریز  ؛ تسا هناگیب  مالـسلامهیلع ) ) تراهط تمـصع و  نادـناخ  اـب  ددرگ ، میلـست  متـس  ربارب 
ماظن رد  هک  هنوگ  نامه  ( 5  .) لیلذلا میـضلا  عنمی  ال  : » دنکیمن لمحت  یـسک  هیامورف  زج  ار  يراوخ  میـض و  دناهدومرفو : دنايزیتسمتس ،

عیرشت ماظن  یلـصا  روحم  (، 6  ) نطابلاو رهاـظلاو  رخـالاو  لوـالا  وه  : » تسا يزیچ  ره  يوروریز  ماـجنا و  زاـغآ و  یهلا ، دـیحوت  نیوکت ،
رصنع نیاربانب ، تسا و  دنوادخ  دیحوت  هب  داقتعا  زین  نارگید  حالصا  دوخ و  حالص  داهتجا و  داهج و  تیبرت و  میلعت و  نینچمه  ماکحا و 

لح ینعی  رگید  هناگهس  رـصانع  نآ ، هیاس  رد  هک  تسوا  ياضر  بلج  ادـخ و  يارب  مامتها  نامه  هتـشذگ ، هناـگراهچ  ناـکرا  رد  یلـصا 
نیمات یغاط  مکاـح  ربارب  رد  تزع  ظـفح  و  نیملـسمریغ ، نیملـسم و  زا  معا  یناـسنا ، هعماـج  ياـهزاین  عفر  یمالـسا ، تما  ياـهيراوشد 

؛ تسین ادخ  ياضر  بلج  ياتمه  يزیچ  عیرـشت ، هقطنم  رد  اریز  یـضرع ؛   » هن تسا  یلوط  ، » روبزم هناگراهچ  رـصانع  ریثات  اذـل  دوشیم و 
«. ءیـش هئاضرل  مامتهالا  لـثمک  سیل  : » هجیتن رد  و  ( 7 «) ءیـش هلثمک  سیل  : » دوب دهاوخن  ادـخ  کیرـش  يزیچ  نیوکت ، ماظن  رد  هکنیا  هچ 

و مالـسلامهیلع ) ) تیب لها  دوخ  دـندرک ، هماقا  ار  نارگید  دـندومن و  مایق  یهلا  فینح  نید  تیمامت  بتکم و  تماقا  يارب  هک  یناسک  لوا 
روما هب  مامتها  زا  هن  تشاد و  ادخ  زا  ریغ  یتمه  هن  هک  ترضح  نآ  دندوب . مالسلامهیلع ) ) یلع نبنیسح  ترضح  نادیهـش ، رالاس  هژیو  هب 
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اور ار  يراگنالهس  ناملـسمریغ ، ناملـسم و  زا  معا  یناسنا ، هعماج  ياهيراوشد  لح  هب  ندرامگ  تمه  زا  هن  دیزرویم و  للعت  نیملـسم 
کلذ انل  هللا  یبای  هلذلا ، انم  تاهیه  (: » مالـسلاهیلع ) هللادبعابا ترـضح  ریذپلد  راعـش  دـشیم . میلـست  یغاط  مکاح  ربارب  رد  هن  تشادیم و 

رارف رفاالو  لیلذـلا  ءاطعا  يدـیب  مکیطعاال  هللاو  ال  : » دومرف هک  ناـشیا  زیگنالد  يادـن  و  ( 8  ) ترهطو تباـط  روجحو  نونمؤملاو  هلوسرو 
هلاـسم رد  هـک  سب  نـیمه  زین  یهلا  دــیحوت  هـب  ترــضح  نآ  ماـمتها  راـصحنا  رد  تـسا . لالقتــسا  ظــفح  تزع و  هراــبرد  (، 9 «) دیبعلا

، فاصوا هلیـسو  هب  دنوادخ  ینعی  10 ؛ )  «) فرعی اهب  فراـعملا ال  فرعت  هبو  تافـصلا  فصوت  هب  : » تسا هدومرف  نینچ  دـنوادختخانش 
ناـسنا رگا  ددرگیم . هتخانـش  دـنوادخ  سدـقا  تاذ  طـسوت  یفورعم ، ره  هکلب  دوشیمن ، هتخانـش  یفورعم  هلیـسو  هب  دوشیمن و  فـصو 

وترپ رد  دش و  دنوادخ  فوطعم  طقف  تخانـش ، لصا  رد  وا  تمه  هک  ياهنوگهب  تفایراب ، يدیحوت  تفرعم  عیفر  هاگراب  هب  یکلاس  حلاص 
مهم رما  نیا  رد  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر  ) لحار ماما  دـهدیمن . رارق  شیوختمه  ههجو  ار  وا  ریغ  زگره  تخانـش ، ار  وا  ریغ  یهلا ، نافرع 
یهلا ياضر  بلج  هجوتم  ار  شیوخ  یتسه  هرهچ  دومن و  ادتقا  مالـسلاهیلع ) ) ءادهـشلادیس ترـضح  ناهج  ناگدازآ  رورـس  هب  يدـیحوت ،

هچ تبرغ و  رد  هچ  ناشیا ، هناصلاخ  مادـقا  لحارم  مامت  رد  يدـیحوت ، شنیب  نیا  دادـن و  رارق  دوخ  مایق  رایعم  ار  وا  ریغ  يدونـشخ  درک و 
رد مه  یعقاو و  جوا  رد  هکلب ، تراما و  رد  هچ  تراـسا و  رد  هچ  تزع ، رد  هچ  تبرک و  رد  هچ  ءارـض ، رد  هچ  ءارـس و  رد  هچ  تبرق ، رد 

سدـق ) لحار ماما  تضهن  هزیگنا  ییارگایند  زا  ضر ) ) ینیمخ ماما  يرود  مود : دوب . دوهـشم  ادـخ  يارب  لمع  صولخ  يرهاـظ ، ضیـضح 
دنمدوس تانایب  و  مالـسلاهیلع ) ) نینمؤملاریما راـبرهگ  نانخـس  رد  هک  تسا  ناـمه  دوب ، مالـسلاهیلع ) ) موصعم ماـما  عباـت  عیطم و  هک  هرس )

الو ناطلس  یف  اسفانت  انم  ناک  ام  نکی  مل  هنا  ملعت  کنا  مهللا  : » تسا هدش  نایب  ینارون  تاوذ  نآ  مایق  نییبت  رد  مالسلاهیلع ) ) ءادهـشلادیس
کـضئارفب لمعیو  كدابع  نم  نوملظملا  نمایو  كدالب  یف  حالـص  الا  رهظنو  کنید  نم  ملاعملا  يرنل  نکلو  ماطحلا  لوضف  نم  اسامتلا 

عاتم زا  يرادربهرهب  يدام و  تنطلـس  رد  تبغر  يارب  ام ، هنادـهاجم  مادـقا  مایق و  هک  ینادیم  وت  اراگدرورپ ! 11 ؛)  ) کماکحاو کننسو 
؛ دوب وت  ياهرهش  رد  حالصا  يارب  وت و  نید  ياهتمالع  ندنادرگرب  نداد و  ناشن  ندید و  يارب  هکلب  دوبن ، ایند  هدرمژپ  هدیسوپ و  دئاز و 
( مالسلاهیلع ) ءادهشلادیس ترضح  هاگنآ  دوش . لمع  وت  ماکحا  ننـس و  ضئارف و  هب  دنـشاب و  ناما  رد  تاهدیدمتـس  ناگدنب  هکنآ  يارب  و 

هیلاو اـنبنا  هیلاو  اـنلکوت  هیلعو  هللا  انبـسحو  مکیبـن . روـن  ءاـفطا  یف  اوـلمعو  مـکیلع  هـملظلا  يوـق  انوفـصنتو  انورـصنت  ناـف  : » دوـمرف نـینچ 
رطخ نیلوا  دنوشیم و  هریچ  امـش  رب  ناملاظ  دیدومنن ، راتفر  فاصنا  لدـع و  هب  ام  اب  دـیدرکن و  يرای  ار  ام  امـش  رگا  سپ  12 ؛) «) ریصملا

تدـعاسم نودـب  دوخ  مالـسلامهیلع ،) ) یلع نبنیـسح  هتبلا  دنـشوکیم . توبن  غارچ  یحو و  رون  ندرک  شوماـخ  رد  هک  تسا  نیا  ناـنآ 
، ءایشا همه  لوحت  تروریص و  هک  دومن  عوجر  وا  هب  درک و  لکوت  وا  رب  تسناد و  یفاک  بیـسح و  ار  دنوادخ  هک  ارچ  دومن ؛ مایق  یمدرم 

نایاپ ات  ترجاهم  زاـغآ  زا  نآ ، هقاـس  اـت  تضهن  ردـص  زا  ضر ) ) ینیمخ ماـما  یتازراـبم  ياـههمانرب  هب  نایانـشآ  يارب  تسادـخ . يوسهب 
رد و  جرف ، برک و  رد  الغ ، صخر و  طحق و  بصخ و  رد  و  ءاجر ، فوخ و  رد  تولج ، تولخ و  رد  رفظ ، متخ  ات  مایق  ءدـبزا  تعجارم ،

هلطع زا  درکیم و  موکحم  ار  یبلطهافر  فارتا و  فارـسا و  هنوگ  ره  تسنادیم و  دورطم  ار  ماقم  هاج و  رد  سفانت  هنوگ  ره  حـتف ، مزه و 
لماـک تیاـمح  نافعـضتسم  ناـمورحم و  زا  درکیمن و  غـیرد  یتدـعاسم  چـیه  زا  اـهنآ  يارجا  رد  دربیم و  جـنر  یهلا  دودـح  ماـکحا و 

تسنادیم یمالسا  بالقنا  ناتمعنیلو  ار  سدقم  عافد  بالقنا و  نامز  هوتسن  نادهاجم  يولهپ و  تیلهاج  رـصع  ناگدیدجنر  دومنیم و 
نایم هب  نخس  دنراد ، هتـشاد و  غیلب  یعـستلاسر  غارچ  یحو و  رون  ءافطا  رد  هک  للملانیبتسینویه  یناهج و  رابکتـسا  رطخ  زا  هرامه ، و 

: موس تخومآیم . نارگید  هب  شیوـخ ، يداـیق  کـیرحت  اـب  ار  نآ  دوـمیپیم و  دوـخ  مارک  دادـجا  ناـنوچ  ار  يزیتسمتـس  هار  دروآیم و 
کیرحت لطعم و  دودح  لیـصحت  زج  یفدـه  دوخ  ناهن  رد  اهنت  هن  هرـس ) سدـق  ) لحار ماما  ضر ) ) ینیمخ ماما  ناروای  تضهن و  صولخ 
يدصقم دوخ ، نوچمه  هک  تفریذپیم  ار  نانآ  تدعاسم  داهنشیپ  ای  دیبلطیم  يرای  هب  ار  یناسک  تشادن ، مالـسا  نکاس  دکار و  ماکحا 

، لدـع طـسق و  ماـظن  يرارقرب  اـی  هطلـس و  ناـیغط و  ماـظن  يزادـنارب  رد  هک  ار  یهورگ  اـی  درف  زگره  دنتـشادن و  یهلا  لاـمج  بذـج  زج 
تـضهن رد  ار  يدارفا  نینچ  تکرـش  داهنـشیپ  تفریذـپیمن و  يرای  هب  دندیـشیدنایم ، هناهاوخدوخ  ای  دـندرکیم  هزراـبم  هنارادـمسوه 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1086 

http://www.ghaemiyeh.com


داسف ای  یتدـیقع  طاـقتلا  اـی  يرکف  فارحنا  هک  دارفا  یخرب  روضح  اـب  نیملـسم ، هناـصلاخ  ماـیق  دادیمن  هزاـجا  دومنیم و  درط  یمالـسا 
هک ضر ) ) ماما يربهر  هب  نیملسم  هدنفوت  ینویلیم و  لیـس  رد  دارفا  یخرب  هتـساوخان  تلاخد  هتبلا  ددرگ . هدولآ  بوشم و  دنتـشاد  یقالخا 

تسا و ثحب  هقطنم  زا  نوریب  زین  تردـق و  ورملق  زا  جراخ  دـیامن ، یحارط  ار  اوقت  صوصرم  ساـسا  دـنکرب و  ار  اوغط  ناـینب  اـت  تفریم 
نانآ لاوز  تیفیک  زا  ناحبس  يادخ  هک  دنتفریم  نایم  زا  یمالـسا  تما  راوف  بآ  شورخ  اب  لیـس ، يور  دبز  و  بابع ، بابح  نوچ  نانآ ،
مایق لصا  هک  هنوگ  نامه  ضر ) ) لحار ماما  هک  تسا  نآ  مهم  هتکن  ( 13 «.) ءافج بهذیف  دبزلا  اماف  : » دنکیم دای  درببآ ) «) ءافج  » هژاو اب 

زا زین  ار  نآ  یمدرم  صولخ  هوحن  تخومآ ، مالسلامهیلع ) ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسح  ترـضح  نادیهـش ، رالاس  زا  ار  توغاط  دض  رب 
یلام و کمک  شریذپ  يارب  رح  نبهللادیبع  داهنشیپ  ماگنه  رد  مالسلاهیلع ) ) ءادهشلادیس ینارون  دوجو  اریز  تفرگ ؛ ارف  دوخ  موصعم  ماما 

ناهارمگ هک  متسین  نآ  نم  ینعی  ( 14 (؛» ادضع نیلضملا  ذختم  تنک  امو  : » دومرف نینچ  البرک ، سدقم  عافد  هنحـص  رد  روضح  زا  راذتعا 
( . 2 . ) ح 12 ص 243 ، ج 70 ، راحب ؛ ( . 1 .) میوج دوس  نانآ  تدـضاعم  زا  میامن و  داضتعا  نانآ  هب  مهد و  رارق  وزاب  دـضع و  ناونع  هب  ار 

هبطخ هغالبلاجهن ، ( . 5 . ) ح 181 ص 162 ، ج 74 ، نامه ؛ ( . 4 . ) ح 120 ص 339 ، ج 71 ، نامه ؛ ( . 3 . ) ح 116 ص 337 ، ج 71 ، راحب ؛
ج 4. ص 191 ، ج 44 ، راحب ؛ ( . 9 . ) ص 241 لوقعلافحت ، ( . 8 . ) هیآ 11 يروش ، هروـس  ( . 7 . ) هیآ 3 دـیدح ، هروس  ( . 6 . ) دنب 3 ، 29
هک تسا  هدمآ  زین  هغالبلاجهن   131 هبطخ رد  يرصتخم  توافت  اب  تالمج  نیا  . ) ص 239 نامه ، ( . 11 . ) ص 245 لوقعلافحت ، ( . 10)

ص 315، ج 44 ، راحب ؛ ( . 14 . ) هیآ 17 دعر ، هروس  ( . 13 . ) ص 239 لوقعلافحت ، ( . 12 (. ) تسا ناراوگرزب  نآ  فده  تدحو  رگنایب 
(1 .) مریگیمن کمک  ناهارمگ  زا  شنیرفآ ، رد  نم  دومرف : هک  تسا  فهک  هروس  رد  ناحبـس  يادـخ  هدومرف  نخـس ، نیا  لصا  باب 37 .

اریز درادن ؛ دوجو  یقیقح  میقتسم  طارص  زج  ياهلیـسو  قح ، هب  لوصو  يارب  هک  تسا  نآ  فرحنم  ياههورگ  يرای  زا  نتـسج  يرود  رس 
يدـصقم فدـه و  ره  هب  ناوتیمن  یهار  هلیـسو و  ره  اب  ینعی  تسا ؛ رارقرب  يدوجو  صاخ  طبر  هار ، دـصقم و  و  هلیـسو ، فدـه و  ناـیم 

هلیسو دناوتیمن  زگره  فده ، دسریم و  صخشم  فده  هب  نیعم ، هار  دبلطیم و  صخشم  هار  نیعم ، فده  دیسر ؛ نآ  هب  تفایتلصو و 
لواح نم  : » دومرف هک  دومن  تفایرد  ناوتیم  مالسلاهیلع ) ) نادیهـش رالاس  رابرهگ  نانخـس  زا  ار ، قیمع  بلطم  نیا  دنک . هیجوت  ریربت و  ار 
نینچ دیآ ، لیان  يزیچ  هب  راگدرورپ  تیصعم  اب  دهاوخب  یـسک  رگا  ( 2 (؛» رذحی ام  ءیجمل  عرساو  وجری  امل  توفا  ناک  هللا  هیـصعمب  ارما 

. دـسر ارف  رتدوز  تسوا ، ساره  دروـم  هچنآ  دورب و  ناـیم  زا  رتدوز  تسا ، يو  يراودـیما  دروـم  هچنآ  هک  دوـشیم  ببـس  یخلت  دادـخر 
هک ياهنوگ  هب  دوب ؛ دوهشم  هرسسدق ) ) ماما ترضح  یسایس  ياهریگعضوم  رد  مالسلامهیلع ،) ) یلع نبنیسح  ترـضح  یـشمطخ  نیمه 

فده هب  ندیسر  يارب  باوصان ، هلیـسو  زا  دوش و  دادمتـسا  هنازابتسایـس  ياهدنفرت  زا  سدقم ، فده  هب  لین  يارب  دادیمن  هزاجا  زگره 
تسا میرک  نآرق  تایآ  ددع  هب  ندع ، تشهب  تاجرد  هک  هنوگ  نامه  هنامز  رترب  لقع  ضر ،) ) ینیمخ ماما  مراهچ : دوش . هدافتسا  بئاص 

تفرعم ورملق  هزادنا  هب  سک ، ره  يارب  زین  یهلا  فیلاکت  دراد ، یلجت  يو  يدوجو  هعس  هزادنا  هب  یسک  ره  يارب  میکح ، نآرق  فراعم  و 
فراعتم لقع  نامه  كرتشم ، فیلکت  لصا  يارب  مزال  باصن  دـنکرتشم و  رگیدـکی  اـب  صاـخ  حطـس  کـی  رد  ناـگمه  هچ  رگا  تسوا ؛

، لوقعلاریحم ياـهراثن  یخیراـت و  ياـهراثیا  رد  تسا . یهلا  یهن  رما و  رد  رجز  ثعبتح و  هیاـم  دراد و  دوجو  ءـالقع  هدوت  رد  هک  تسا 
هتبلا دهدیم  نآ  دننام  و  هیقت ، توکس ، عاجترا ، روتـسد  ای  دنامیمزاب  اوتف  زا  دوشیم و  ریحتم  هک  تسا  مدرم  طاسوا  فراعتم  لقع   » اهنت
لقع  » اما دراد  ییازسب  مهس  دراوم ، هبساحم  یبایزرا و  هوحن  رد  زین  ندرکتشحو  ساسحا  ندوب و  نابج  لیبق  زا  یناسفن  ياهتیصوصخ 

تروشم هبار  هتـسبرادم  دودـحم و  فراـعتم  لـقع  زین  مهو و  زگره  لـماک ، یباـیزرا  قیقد و  هبـساحم  نیع  رد  قوش ، قشع و  هلق  هب  غلاـب 
هن و  يرورپهیقت ، ساره و  هن  تسا  يروشحلس  تماهش و  قوش  انامه  قاتشم ، قشاع  ناسنا  یناسفن  ياهتیـصوصخ  هکنیا  هچ  دریگیمن ؛

دـشتفای و وا  رد  تقیقح   » وحن هب  روبزم ، لامک  لصا  هک  دوب  مالـسلاهیلع ) ) نادیهـش رالاس  یتلیـضف ، نینچ  يالعا  لثم  یکابیب . روهت و 
لقع بناج  قشع ، هلق  هب  غلاب  لقع  اب  فراعتم  لقع  فاصم  رد  يو  هک  دمآ  دـیدپ  ضر ) ) تما ماما  ینعی  وا  نیتسار  وریپ  رد  نآ ، تقیقر  »

لدـبحاص زا  هک  يزاونشوگ  ياون  نینچ  تخاس و  راکـشآ  غلب ،  ام  غلب  ولو  تسا  مارح  هیقت   » يادـن اب  ار  هیقت  نـالطب  دـیزگرب و  ار  نیرب 
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. داهن تبثم  رثا  دـندوب ، ( 3 «) دیهـش وهو  عمـسلا  یقلا  وا  بلق  هل  ناـک  نمل   » همیرک قادـصم  هک  ناـنآ  همه  رد  تساوخرب ، قاتـشم  قشاـع 
یلو تسین ، رـسیم  ممـصم  لداع و  ماـما  يربهر  نودـب  بـالقنا ، يزوریپ  رفظ و  هچ  رگا  ضر ) ) ینیمخ ماـما  تضهن  ندوب  یمدرم  مجنپ :

نینمؤم هرابرد  ناحبـس  يادـخ  تسا . مزال  زین  ناـنآ  زا  یـسانشقح  دـشابیم و  نآ  يرورـض  طرـش  زین  هاـگآ  تلم  مزاـع و  تما  روضح 
نادرم 4 ؛)  ) هونذاتـسی یتح  اوبهذـی  مل  عماج  رما  یلع  هعم  اوناک  اذاو  هلوسرو  هللااـب  اونما  نیذـلا  نونمؤملا  اـمنا  : » دـیامرفیم نینچ  نیتسار 

مهم بلطم  هاگره  لمع ، ثیح  زا  دنـشاب و  هدروآ  ناـمیا  وا  ربماـیپ  ادـخ و  هب  داـقتعا ، ثیح  زا  هک  دـنایناسک  نیتسار  ناـنمؤم  ناـمیااب و 
ربهر نذا  لیصحت  نودب  دنـشاب ، مه  روذعم  رگا  یتح  هدومنن و  كرت  ار  هنحـص  زگره  دیـسر ، ارف  یمالـسا  تما  عماج  مکح  یعامتجا و 

اب درکن و  كرت  ار  هزرابم  هنحـص  زگره  همیرک ، هیآ  نیا  هب  لمع  اب  ناریا ، یمالـسا  تما  دـنوشیمن . جراخ  عاـمتجا  هنحـص  زا  نیملـسم ،
درکن تلفغ  زگره  نایغاط ، نعط  درط و  رد  دومن و  تیامح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصيدمحم  بان  مالـسا  زا  دوخ ، سیفن  سفن و  لذب 

عافد یمالـسا و  بـالقنا  ياـمنراک  هئارا  اـب  تشگ و  زارفرـس  رـس ، راـثن  اـب  دومن و  ماـمت  نارگید  رب  ار  تجح  شیوختجهم ، لذـب  اـب  و 
یف نودجیالو  مهیلا  رجاه  نم  نوبحی  : » دومن لیلجت  هنیدم  راصنا  راثیا  زا  میرک  نآرق  هک  هنوگ  نامه  اذل  دش و  نیسحت  هتـسیاش  سدقم ،

ماـما ترـضح  ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  راذـگناینب  ( 5  ،) هصاـصخ مهب  ناـک  وـلو  مهـسفنا  یلع  نورثوـیو  اوـتوا  اـمم  هجاـح  مهرودـص 
اهتیاده و اهتیامح و  نیا  همه  ضر ،) ) ینیمخ ماما  ترـضح  دندومرفیم . ریدقت  ناریا  راکادف  مدرم  زا  اررکم  زین  هرـس ) سدق  ) ینیمخ
، دـهاش نادیهـش  رجا  جرا و  هتبلا  و  ( 6  ) ضرالاو تاومـسلا  دونج  هللا  : » هک تسنادیم  ناحبـس  دـنوادخ  هژیو  فطل  نوهرم  ار  اـهتسارح 

نادـناخ ناـیک  تمرح و  هکنیا  هچ  تسا ؛ ظوفحم  ناـنچمه  ناـنم  يادـخ  دزن  دـجاو ، نادوقفم  و  زارفارـس ، ناـگدازآ  صلخم ، نازاـبناج 
یمالـسا يروهمج  راذگناینب  ناشلامیظع و  ربهر  هارارف  هک  یهلا  قیفوت  دوب . دهاوخ  نوصم  وا  حلاص  ناگدنب  ادـخ و  دزن  نانآ ، ردـقنارگ 

ینید و ياههزوح  یملع  لحاطف  دـیلقت و  ردـقنارگ  عجارم  هدرتسگ  یناـبیتشپ  یمدرم ، هبناـجهمه  تیاـمح  زا  هتـشذگ  تفرگ ، رارق  ناریا 
ماـما هـک  دوـب  هادــف ) اـنحاورا  ) رــصعیلو ترــضح  ناـبیان  تهاـقف و  نارادــمچرپ  ریذــپانراکنا  دییــشت  تیوـقت و  دــیدست و  دــییات و 

( . 3 . ) ح 2 ص 116 ، ج 75 ، راحب ؛ ( . 2 . ) هیآ 51 فهک ، هروـس  ( . 1 . ) دومرفیم یسانشقح  ناگرزب  نآ  زا  هرامه  هرـسسدق ،) ) لحار
تیالو باـتک  یلمآ - يداوج  هللا  تیآ  هیآ 4 . حتف ، هروس  ( . 6 . ) هیآ 9 رـشح ، هروس  ( . 5 . ) هیآ 62 رون ، هروـس  ( . 4 . ) هیآ 37 هروس ق ،

ص294 هیقف ،

یمالسا تلود  یجراخ  تسایس  ینابم  لوصا و 

همه ي يارب  بسانم  ياه  شور  باختنا  یجراخ و  تسایـس  رد  يریگ  میمـصت  دـنیارف  یمالـسا  تلود  یجراخ  تسایـس  ینابم  لوصا و 
، شیوخ مدرم  ناربهر و  هقیلـس ي  يژولوئدـیا و  تردـق ، اه ، ییاـناوت  ساـسا  رب  يروشک  ره  دور . یم  رامـش  هب  یتاـیح  يرما  اـهروشک 
رد یتسار  هب  تسا . یللملا  نیب  ماظن  رد  يا  هنیهب  ياه  هار  يوجتسج  رد  هداد و  ناماس  ار  دوخ  یلمارف  ياه  تیلووسم  زرم  یلم و  فادها 

يوریپ دراد  دوجو  مالـسا  رد  هک  يا  هژیو  ینابم  لوصا و  زا  دـیاب  یمالـسا  تلود  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  یمالـسا  تلود  تیعـضو  نایم ؛ نیا 
تسایس رد  ار  دوخ  ینید  ياه  شزرا  هک  نیا  نودب  دیاب  تلود  ایآ  دهد ؟ ناماس  یلوصا  نینچ  ساسا  رب  ار  دوخ  یجراخ  تسایس  دنک و 

هصرع رد  دنمادک و  لوصا  نیا  دنک ؟ لابند  یللملا  نیب  فراعتم  رازبا  زا  هدافتـسا  اب  ار  دوخ  یلم  حلاصم  فادها و  دهد ، تلاخد  یجراخ 
هچ دنوش و  محازت  راچد  یللملا ، نیب  ماظن  ياه  تیعقاو  ای  یلم  عفانم  اب  لوصا  نیا  رگا  دننک ؟ یم  ادـیپ  یموهفم  هچ  یجراخ  تسایـس  ي 
هب یمالسا  تموکح  ناکرا  تایصوصخ و  زا  دنراد و  گنتاگنت  طابترا  رگیدکی  اب  لماع  راهچ  مالـسا ، نید  رد  یلک ، روط  هب  درک ؟ دیاب 

رولبتم نیناوق  ماکحا و  بلاق  رد  اه  شزرا  مدرم  یمالسا 4 . مکاح  یعرش 3 . ماکحا  نیناوق و  یقالخا 2 . ياه  شزرا  . 1 دنور : یم  رامش 
دعب رد  دـندرگ ، لـیطعت  دـیابن  يداـع  تلاـح  رد  هک  لوصا  اـه و  شزرا  نیا  دـنراد . رارق  یمالـسا  تلود  فادـها  سأر  رد  دـنوش و  یم 
تایآ زا  هک  نیا  لوا  تسا : لیذ  رما  هس  رب  ینتبم  مالـسا  شریذـپ  هب  ناناملـسم  ریغ  توعد  توعد  لصا  . 1 زا : دـنترابع  یجراخ  تسایس 
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ًاریذن ًاریشب و  سانلل  هفاک ي  الا  كانلـسرا  ام  و  (، » 2 «) هنم لبقی  نلف  انید  مالـسالا  ریغ  غتبی  نم  و  (، » 1 «) مالـسالا هللا  دنع  نیدلا  نا   » هفیرش
هدافتسا ( 5 «) ًاعیمج مکیلا  هللا  لوسر  ّینا  سانلا  اهیا  ای  لق   » و ( 4 «) نیملاعلل همحر ي  الا  كانلسرا  ام  و  («، » 3) نوملعیال سانلا  رثکا  نکلو 

قلعت مه  یـصاخ  ناکم  نامز و  هب  تسا و  یناـگمه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تلاـسر  یناـهج و  ینید  مالـسا  هک  دوش  یم 
شریذپ هک  دـنراد  تلالد  ( 7 «) نیبملا غالبلا  الا  لسرلا  یلع  لـهف   » و ( 6 «) نیدلا یف  هارکاال   » لیبق زا  يددـعتم  تایآ  هک  نیا  مود  درادـن .

توعد هک  نیا  موس  دوش . اریذپ  ار  مالسا  توعد  دوخ  هدارا ي  لیم و  يور  زا  تسا  راتخم  یمدآ  درادن و  رابجا  هارکا و  هبنج ي  مالـسا ،
زا لبق  ات  هدومن  رومأم  ار  مالـسا  يرایـسب  تایآ  رد  دـنوادخ  و  ( 8) تسا نید  تایرورض  ءزج  مالـسا ، يرایتخا  شریذپ  هب  ناناملـسم  ریغ 

روما یمالسا ، تموکح  هاگ  ره  ور ، نیا  زا  ( 9) دیامن توعد  قح  نید  تسار و  هار  هب  زیمآ  تملاسم  ياه  شور  اب  ار  نانآ  رافک ، اب  داهج 
ناناملـسم ریغ  شوگ  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یناهج  تلاسر  دراد  هفیظو  دریگ ، هدـهع  رب  ار  نیملـسم  هعماـج ي 

لـصا دننامه  لصا ، نیا  هک  تسا  نیا  رکذ  لباق  هتکن ي  دیامن . توعد  مالـسا  هب  عورـشم  لوادتم و  ياهرازبا  قیرط  زا  ار  نانآ  دـناسرب و 
زاس فده  تسا  یلصا  هکلب  دشاب ، یمالسا  تلود  یجراخ  تسایـس  دنیارف  هب  رظان  ًافرـص  هک  تسین  یللملا  نیب  تادهعت  دهع و  هب  يافو 

فیلأت لصا  . 2 دـشخب . هژیو  مامتها  نآ  هب  دوخ  یجراخ  تسایـس  ياـه  يژتارتسا  میـسرت  رد  دزاـس  یم  روبجم  ار  تلود  نیا  هراومه  هک 
دومن و توعد  مالسا  هب  ار  رافک  رگید  يا  هنوگ  هب  دیاب  تسین و  زاس  راک  يرگنشور  توعد و  غالبا ، فرص  دراوم ، زا  يا  هراپ  رد  بولق 

یهقف رظن  زا  دراد  مان  بولق » فیلأـت   » مالـسا رد  هک  هویـش  نیا  ( 10 .) تشاد هگن  ناش  نید  هب  يافو  رد  ار  نامیالا  فیعـض  ناناملـسم  اـی 
هب یمالـسا  تلود  هیقف و  ای  ماما  ای  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  طسوت  رافک  اـی  نیملـسم و  يداـصتقا  تیاـمح  زا : تسا  تراـبع 

دنریگ یم  رارق  تیامح  دروم  قیرط  نیدـب  هک  یناسک  و  نآ ...  زا  عاـفد  مالـسا و  هب  شیارگ  هزراـبم و  داـهج و  يارب  ناـنآ  بلج  روظنم 
ناناملسم ای  نیقفانم  ای  رافک  صوصخم  ار  بولق  فیلأت  هک  یناسک  فالخ  رب  یناث ، لوا و  دیهش  ( 11 .) دنوش یم  هدیمان  بولقلا  هفلؤم ي 

راهچ ناناملـسم  بولقلا  هفلؤم ي  دوش  یم  لماش  ار  ناناملـسم  مه  رافک و  مه  مهبولق » هفلؤم ي  : » دنیوگ یم  دـنناد ، یم  نامیالا  فیعض 
ات دنوش  یم  بولق  فیلأت  ناناملـسم  دروم ، نیا  رد  دشاب . هتـشاد  نامیپ  مه  رافک  ای  نیکرـشم  زا  هک  ناناملـسم  زا  هتـسد  نآ  . 1 دنا : هتسد 

يراوج مه  رد  هک  یناناملسم  . 3 دنراد ؛ فیعض  ینامیا  هک  ناناملـسم  زا  تسد  نآ  . 2 دنوش ؛ مالـسا  هب  بغار  زین  اه  نآ  نامیپ  مه  رافک 
امنا  » هفیرش ي هیآ ي  رهاظ  زا  دنچ  ره  ( 12 . ) اهزرم زا  تسارح  عافد و  تهج  نیشن ، زرم  ناناملسم  . 4 دنتسه ؛ تاکز  يروآ  عمج  لحم 

نم هضیرف ي  لیبسلا  نبا  هللا و  لیبس  یف  نیمراغلا و  باقرلا و  یف  مهبولق و  هفلؤملا ي  اهیلع و  نیلماـعلا  نیکاـسملا و  ءارقفلل و  تاقدـصلا 
تاـکز رد  نآ  هجدوب  نیمأـت  یلو  تسا ، بولق  فیلأـت  تاـکز ، فراـصم  زا  یکی  هکدوـش  یم  طابنتـسا  نینچ  ( 13 « ) میکح مـیلع  هللا و 

.3 دـیامن . نیمأت  لاملا  تیب  زا  ار  نآ  یلام  عبانم  دـهد  یم  صیخـشت  هک  یتحلـصم  ساسا  رب  دـناوت  یم  یمالـسا  تلود  تسین و  رـصحنم 
دننامه دنوش و  یم  دازآ  دوخ  رفاک  نابحاص  زا  یچیپرـس  مالـسا و  شریذـپ  ضحم  هب  ناگدرب  یمالـسا ، شنیب  رد  هبقر  کف  قتع و  لصا 

دازآ دراد ، هراشا  تاکز  فراصم  هب  هک  هبوت  هروس ي  هفیرش ي 60  هیآ ي  رد  دنهد . یم  همادا  شیوخ  تایح  هب  هنادازآ  ناناملسم  ریاس 
هزرابم تسا و  ناگدـنب  يدازآ  ناهاوخ  مالـسا ، ور  نیا  زا  تسا . هدـش  هتـسناد  تاکز  فراـصم  زا  یکی  باـقرلا » یف  و   » ناگدـنب ندرک 

مهس زا  هزورما  هک  دن  دقتعم  اضر  دیشر  توتلش و  دومحم  خیش  دنک . یم  دادملق  دوخ  لوصا  زا  یکی  ناونع  هب  ار  ناسنا  یگدرب  اب  یلمع 
رد نوچ  دـنوش ؛ دازآ  نارگرامعتـسا  تراسا  زا  ات  دومن  هدافتـسا  هرمعتـسم  ياه  تلم  کلامم و  يدازآ  تهج  رد  ناوت  یم  باـقرلا » یف  »

میناوتن مه  باقرلا » یف   » مهس زا  رگا  دوش . فرصم  دروم  نآ  رد  باقرلا » یف   » مهـس ات  درادن  دوجو  هتـشذگ  تروص  هب  هدرب  رـضاح  لاح 
دیاش ( 15) لیبس یفن  لصا  . 4 ( 14 .) دراد دوجو  زین  تسا  تاکز  دراوم  زا  رگید  یکی  هک  هللا » لیبس  یف   » مهـس مینک ، هدافتـسا  هار  نیا  رد 
هدشن دیکأت  نیملسم  رب  رافک  تیالو  یفن  ریظن  يرگید  یـسایس  هلأسم ي  رب  یجراخ ، تسایـس  رد  داهج  هلأسم ي  زا  سپ  میرک  نآرق  رد 

دنوش و طلسم  ناناملسم  رب  رافک  هک  هتسنادن  زاجم  هدیزرو و  دیکأت  ناناملـسم  تزع  يدنلبرـس و  لالقتـسا  رب  هراومه  مالـسا  اریز  تسا ،
زا هک  نیملـسم  رب  رافک  تیـالو  یفن  لـصا  ور ، نیا  زا  ( 16 .) دنـشاب هتـشاد  ذوفن  نانآ  تیمکاح  رد  يا  هنوگ  هب  ای  دنـشک  دـنب  هب  ار  نانآ 
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یمالسا تلود  طباور  رب  مکاح  مهم و  یلصا  تسا ، نآ  دیؤم  زین  لقع  دوش و  یم  جارختسا  مالسلا  میهلع  نیموصعم  تنـس  نآرق و  تایآ 
لیبس یفن  هدعاق ي  دافم  كرادم و  ددنب . یم  هطلس  داعبا  یمامت  رد  ار  یمالـسا  دالب  رب  رافک  هطلـس  ذوفن و  هار  هک  تسا  نیملـسم  ریغ  اب 

بیـصن نیرفاکلل  ناک  نا  مکعم و  نکن  ملا  اولاق  هللا  نم  حتف  مکل  ناک  ناف  مکب  نوصبرتی  نیذلا  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  . 1
یهیدب ( 17 «) ًالیبس نینمؤملا  یلع  نیرفاکلل  هللا  لـعجی  نل  همیقلا ي و  موی  مکحی  هللااـف  نینمؤملا  نم  مکعنمن  مکیلع و  ذوحتـسن  ملا  اولاـق 

هک یماکحا  هب  دنوادخ  هک  ینعم  نیا  هب  ینیوکت . هن  تسا  یعیرـشت  لعج  ناناملـسم ، رب  نارفاک  يارب  قیرط  لعج  مدـع  زا  دارم  هک  تسا 
لقن مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یتیاور  دوخ ، ریسفت  رد  یسربط  تسا . هدادن  تیعورشم  دشاب ، نیملسم  رب  رافک  طلست  هدننک ي  نیمـضت 
نیا لوبق  ضرف  اـب  دوش . یم  ریـسفت  نارفاـک ، يارب  تماـیق  زور  رد  تجح  دوجو  مدـع  ینعم  هب  قوـف  هیآ ي  نآ ، ساـسا  رب  هک  دـنک  یم 
مود دنتسم  . 2 ( 18 . ) تسین هیآ  رهاظ  نتـشاذگ  رانک  ینعم  هب  زگره  قیداـصم ، زا  یخرب  هراـبرد ي  ماـما  ریـسفت  هک  تفگ  دـیاب  ثیدـح 

هلزنمب رافکلا  هیلع و  یلعیال  ولعی و  مالسالا  دنا : هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسالتعا . ثیدح  لیبس ، یفن  هدعاق ي 
يدنلبرس بجوم  دیاب  یمالـسا  ماکحا  عیرـشت ، ماقم  رد  هک  تسا  نآ  يوبن  تیاور  نیا  رهاظ  ( 19 . ) نوثروی نوبجحیـال و ال  یتوملا و  ي 

یبلس هبنج ي  دراد و  هراشا  تسا  مالسا  نید  يزارفرـس  بجوم  هک  ینیناوق  عیرـشت  هب  ثیدح ، یباجیا  هبنج ي  ددرگ . نیملـسم  مالـسا و 
لصحم و عامجا و  هدعاق ، نیا  تابثا  يارب  موس  لیلد  . 3 دنک . یم  تباث  دوش  یم  رجنم  رافک  ۀطلس  هب  هک  ار  ینیناوق  تیعورشم  مدع  نآ ،
ره رما  نیا  رب  قافتا  هتبلا  دنراد . عامجا  دماجنیب  رافک  هطلـس ي  هب  هک  درادن  دوجو  یمکح  مالـسا  رد  هک  بلطم  نیا  رب  اهقف  تسا . یعطق 

هدعاق جیاتن  دنک . هعجارم  یعرش  هلّدا ي  هب  دوخ  بلطم  نیا  فشک  يارب  دیاب  هیقف  تسین و  حلطصم  عامجا  عون  زا  یلو  تسا  مّلـسم  دنچ 
زاوج مدع  . 1 میوش : انشآ  سدقم  عرش  رد  نآ  تاقیبطت  زا  یخرب  اب  تساج  هب  هدعاق ، نیا  كرادم  دافم و  تخانـش  زا  سپ  لیبس  یفن  ي 

هک یماگنه  هعفش ، قح  توبث  مدع  . 3 تافوقوم . رب  نارفاک  ندش  یلوتم  زاوج  مدـع  . 2 ناناملسم . دروم  رد  رافک  یتسرپرـس  ندش و  مّیق 
قح دوجو  مدع  . 6 رفاک . درم  اب  ناملسم  نز  جاودزا  مدع  . 5 ناملسم . یلاوم  هب  راّفک  ندشن  کلام  . 4 دشاب . رفاک  عیاب  ناملسم و  يرتشم 

.8 ( 20) یمالـسا ياهروشک  رد  دوجوم  ياه  تیلووسم  هرابرد ي  نارفاک  يدـصت  زاوج  مدـع  . 7 ناملـسم . دروم  رد  رفاک  يارب  صاـصق 
تامدـص هک  يزاریـش  يازریم  طسوت  وکاـبنت  میرحت  هعقاو ي  یخیراـت ، رظن  زا  یتینما . لـیاسم  رد  یجراـخ  ناراشتـسم  مادختـسا  تمرح 

هب يدام ، ییاهررـض  اهنت  هن  يژر  داد  رارق  تفرگ . تروص  هدعاق  نیا  ساسا  رب  تشاد ، هارمه  هب  سیلگنا  رامعتـسا  يارب  يریذپان  ناربج 
. دومن یم  مهارف  ناریا  رـس  اترـس  رد  ار  ناتـسلگنا  تقیقح  رد  يژر و  تکرـش  هطلـس ي  هنیمز ي  هکلب  تشاد ، هارمه  هب  لاس  هاجنپ  تدم 

ییاـضق تینوـصم  هب  هک  نویـسالوتیپاک  تسا . نویـسالوتیپاک  دوـش  یم  طوـبرم  هدـعاق  نیا  اـب  میقتـسم  لکـش  هب  هـک  يرگید  هثداـح ي 
هب دش و  بیوصت  ناریا  رد  راب  ود  دوش ، یم  فیرعت  نابزیم  روشک  هب  تبـسن  یجراخ  روشک  رادـتقا  اب  هارمه  نابزیم ، روشک  رد  ناگناگیب 

هیکرت و هب  ناشیا  دیعبت  بجوم  رما  نیمه  هک  داتـسیا  نآ  يولج  تدش  هب  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  مود ، دروم  رد  هک  ( 21  ) دمآ رد  ارجا 
نینمؤملا یلع  نیرفاکلل  هللا  لعجی  نل  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  دوش : یم  زاغآ  نینچ  هرـس  سدق  ماما  هیمالعا ي  دـیدرگ . قارع  هب  سپس 

مداخ کی  ای  ییاکیرمآ  راشتـسم  کی  رگا  يأر  نیا  بسح  رب  تشذـگ ... هچ  سلجم  رد  اهزور  نیا  رد  دـناد  یم  ناریا  تلم  اـیآ  ًـالیبس .
یتراـسج ره  ناریا  هبتر ي  یلاـع  نابـصنم  بحاـص  زا  یکی  هب  تلم ، مرتـحم  دارفا  زا  یکی  هب  ناریا ، دـیلقت  عجارم  زا  یکی  هب  ییاـکیرمآ 

رافک ياه  تلـصخ  تافـص و  نآرق ، تایآ  هک  تسا  مهم  زین  هتکن  نیا  رکذت  درادن . ار  وا  تشادزاب  قح  سیلپ  دیامنب ، یتیانج  ره  دنکب ،
یم یهن  رافک  هب  تیالو  نتشاد  زا  ار  ناناملسم  دنرامش و  یم  ناناملسم  هب  تبحم  مدع  اه و  نامیپ  هب  يرادیاپ  مدع  تنایخ ، تداسح ، ار 

نینمؤملا نود  نم  ءایلوا  نیرفاکلا  نونمؤملا  ذختی  ال  : » تسا ترورض  هیقت و  دروم  نآ  دراد و  انثتـسا  دروم  کی  رد  اهنت  مکح  نیا  دننک .
رد داهج  داهج  لصا  . 5 ( 22 «. ) ریصملا هللا  یلا  هسفن و  هللا  مکرذحی  هاقت ي و  مهنم  اوقتت  نا  الا  ءیش  یف  هللا  نم  سیلف  کلذ  لعفی  نم  و 
هب دیاب  یعامتجا ، یتدـیقع و  نییآ  نیرتالاو  نیرت و  گرزب  ناونع  هب  مالـسا  دراد . ییازـسب  تیمها  مالـسا  نید  شرتسگ  غیلبت و  هنیمز ي 

(23 «) ًاریذن ًاریشب و  سانلل  هفاک ي  الا  كانلسرا  ام  و  : » تسا هدوب  راذنا  ریشبت و  غالبا ، زین  ناربمایپ  یلصا  هفیظو ي  دسرب . نایناهج  شوگ 
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یم فیرعت  لیذ  داعبا  رد  یناهج  حطـس  رد  مالـسا  ییاهن  فدـه  ددرگن ، ققحتم  گنج  نودـب  رما  نیا  تسا  نکمم  هک  اـج  نآ  زا  یلو  ، 
دنوادخ بناج  زا  يو  ینیـشناج  ناسنا و  تمارک  هب  داقتعا  ینامـسآ - . یهلا و  نید  نیرخآ  ساسا  رب  يدـیحوت  ینیب  ناهج  غیلبت  دوش - :

ياـهزرم قیرط  زا  تیرـشب  هیزجت ي  یفن  یموق - . تابـصعت  ییارگداژن و  یتـسرپ ، داژن  رکفت  یناـبم  بیرخت  مادـهنا و  نیمز - . يور  رب 
يانبم رب  یناهج  دـحاو  تموکح  نیمأت  توخا - . طسق و  لدـع و  ماظن  يرارقرب  متـس و  ملظ و  هنوگ  ره  يدوباـن  یمیلقا - . ییاـیفارغج و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیالو  ادخ ، هب  یکیدزن  زا  تسا  ترابع  ّیلوت  يّربت  ّیلوت  لصا  . 6 ( 24 .) مالسا یعامتجا  نیناوق  تعیرش و 
. تسا ادخ  نانمشد  زا  نتسج  يرود  يّربت  لباقم ، رد  دیامن . تکرح  اه  نآ  فادها  ریسم  رد  هک  سک  ره  مالـسلا و  مهیلع  همئا ي  ملس و 

هنـسح هوسا ي  مکل  تناک  دق  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  یلمع . هبنج ي  مه  دراد و  یبلق  یفطاع و  هبنج ي  مه  يّربت  ّیلوت و 
ءاضغبلا هوادـعلا ي و  مکنیب  اننیب و  ادـب  مکب و  انرفک  هللا  نود  نم  نودـبعت  امم  مکنم و  ُءآُرب  انا  مهموقل  اولاق  اذا  هعم  نیذـلا  میهاربا و  یف 

میتسه راز  یب  ناتیاه  تب  امش و  زا  ام  هک  درک  مالعا  ًاحیرص  دوخ  كرـشم  موق  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ( 25 «) هدحو هللااب  اونمؤت  یتح  ًادبا 
میهاربا ناتساد  هک  دنک  یم  دیکأت  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  دیروآ . نامیا  ادخ  هب  هک  نیا  ات  دوب  دهاوخ  مکاح  ینمشد  امش  ام و  نیب  هشیمه  و 

ریگ و تخـس  رایـسب  رافک  هرابرد ي  نامیا  لها  تسا . یبسانم  هنومن ي  ناگمه  يارب  وا  لمع  هکلب  تسین ، یخیرات  ینایرج  لـقن  فرص 
يزور هک  تسا  هدمآ  یثیدـح  رد  ( 26 «.) مهنیب ءامحر  رافکلا  یلع  ءادشا  : » دننابرهم فوؤر و  یـسب  ناشدوخ  نایم  اما  دـنریذپان ، شزاس 
یخرب تسا ؟ رت  مکحم  نامیا  ياه  هقلح  اه و  هخاش  زا  کی  مادـک  دندیـسرپ : مدرم  زا  مدرم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

اه نیا  همه ي  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندش . رکذـتم  ار  هرمع  جـح و  هزور و  تاکز و  رگید  یـضعب  زامن ، دـنتفگ :
مهم زا  ( 27 .) تسا ناـنآ  نانمـشد  زا  يّربت  یهلا و  ياـیلوا  هب  ّیلوت  ادـخ و  هار  رد  ضغب  بُح و  یهلا ، ضیارف  نیرت  مهم  یلو  تسا ، مهم 

نویسناونک اه و  نامیپ  داقعنا  یمالـسا و  لود  اب  طباور  يرارقرب  رد  یعـس  یمالـسا ، تلود  یجراخ  تسایـس  رد  لصا  نیا  قیداصم  نیرت 
دوقع و هب  مارتحا  لـصا  . 7 تسا . للملا  نیب  طباور  هنحـص ي  رد  نارگرامعتـسا  ياه  تسایـس  رافک و  اب  هلباقم  اه و  نآ  اب  توافتم  ياـه 

حرطم یلـصفم  ثحابم  یمالـسا  هقف  رد  یللملا ، نیب  ياهداد  رارق  همیب و  لثم  دیدج ، دوقع  هاگیاج  هرابرد ي  اهقف  للملا  نیب  ياه  نامیپ 
یضمم ار  سدقم  عراش  نامز  رد  دوهعم  ياهداد  رارق  ًاتیاهن  دنریگ و  یم  دهع  لأ »  » ار دوقعلاب » اوفوا   » رد لأ »  » ناشیا زا  یخرب  دنا . هدومن 

هقف رد  هـچ  رگا  دوـش . لـماش  ار  يدـقع  دـهع و  هنوـگ  ره  دـشاب و  سنج  يارب  لأ »  » هـک تـسا  نآ  رت  يوـق  لاـمتحا  دـنیامن . یم  یفرعم 
لصا اهداد و  رارق  یمومع  دعاوق  دوجو  یلو  دروخ ، یمن  مشچ  هب  یللملا  نیب  ياهداد  رارق  هنیمز ي  رد  يزیامتم  يدنب  میـسقت  یمالـسا ،
هنده نامیتسا و  همذ و  دقع  دننام  رفکلاراد ، ناناملسم و  ریغ  اب  صاخ  ياه  نامیپ  هلـسلس  کی  هقباس ي  اه و  نامیپ  دوقع و  موزل  رابتعا و 

هتفریذپ اهداد  رارق  نیا  هنیمز  رد  اهقف  نیب  يدنب  میـسقت  یعون  هک  تسا  نآ  هدنهد ي  ناشن  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  رد 
، نامیتسا دـقع  دنـشاب . صوصنم » ریغ   » نیعم ان  ای  همذ » دـقع  لثم   » نیعم تسا  نکمم  یللملا  نیب  ياـهداد  رارق  تسا . هدوب  لوبقم  هدـش و 

هرخألاب دـنا و  هدومن  رکذ  نیمز  يور  رب  حلـص  یعون  ناونع  هب  ار  اه  نآ  اهقف  هک  یـضرا  ياهداد  رارق  حلـص و  دـقع  ( 28) میکحت هنده ،
لثم یمومع ، ياـهداد  رارق  اـی  ینوناـق  ياـه  هماندـهع  تسا  نکمم  مود  عون  دـنور . یم  رامـش  هب  نیعم  دوقع  رگید  زا  یلاـم  نیعم  دوقع 
عرش رد  دهع  ضقن  ( 29 . ) دوش لماش  ار  يزرم  ياهداد  رارق  ای  نیعم  تلود  دنچ  ای  ود  نیب  يداد  رارق  ياه  هماندـهع  دـحتم ، للم  روشنم 

دنوادخ دوش . یم  زیاج  ددرگ ، زرحم  رگید  فرط  تنایخ  هک  يدراوم  رد  اهنت  هدـش و  بوسحم  ناهانگ  نیرت  گرزب  زا  مالـسا ، سدـقم 
دوهع و هب  يدـنب  ياپ  هب  ار  ام  ( ، 31 «) متدهاع اذا  هللا  دهعب  اوفوا   » و ( 30 « ) دوقعلاب اوفوا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : » لیبق زا  يددـعتم  تایآ  رد 
رد مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نینمؤملاریما  دـناد . یم  هللا » دـهع   » ار بناجا  اب  ناناملـسم  دـهع  دـناوخ و  یم  ارف  یللملا  نیب  ياهداد  رارق 
زا دعب  دندومرف : دندرگ ، زاب  شدهع  زا  هک  دنتـساوخ  یم  وا  زا  سپـس  دندوب و  هدرک  لیمحت  ار  تیمکح  هعقاو ي  ادتبا  هک  یناسک  خساپ 

اهدیکوت و دعب  نامیالا  اوضقنت  متدهاع و ال  اذا  هللا  دهعب  اوفا  و  : » دومرفن یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ایآ  مدرگرب ؟! دهع  نامیپ و  تیاضر و 
یم تباث  ار  نیعمان  نیعم و  یللملا و  نیب  یلخاد و  زا  معا  اهداد ، رارق  موزل  لصا  تاـیاور ، تاـیآ و  مومع  ًـالیفک .» مکیلع  هللا  متلعج  دـق 
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ياه هنیمز  رد  ینامیپ  دوش و  هرکاذـم  دراو  اهروشک  رگید  اـب  نیعم  ریغ  ياـهداد  رارق  بلاـق  رد  یتح  یمالـسا  تلود  رگا  نیارباـنب  دـنک .
دنچ ره  دوش . مامت  نآ  ررـض  هب  هچ  رگ  دـشاب  دـنب  ياپ  نآ  هب  تسا  فظوم  ًاعرـش  دـیامن ، دـقعنم  یگنهرف  یماظن و  یـسایس ، يداصتقا ،
ارفس کیتاملپید  تینوصم  . 8 دـهد . یمن  ار  یللملا  نیب  دوهع  زا  یطخت  هزاجا ي  دوخ ، يدوخ  هب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  للملا  نیب  طباور 

زا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دـش . نیمز  کلمت  راتـساوخ  ربمایپ  هب  يا  همان  رد  باّذـک  هملیـسم ي  یـسایس  ناگدـنیامن  و 
لـصا رگا  مسق  ادـخ  هب  دـندومرف : ترـضح  نآ  میراد . داـقتعا  هب  مه  اـم  دـندرک : ضرع  تـسیچ ؟ امـش  يأر  دندیـسرپ : يو  ناگدـنیامن 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دزن  ارم  شیرق  دیوگ : یم  عفار  نبا  ( 32 .) مدز یم  ندرگ  ار  امش  دوبن  یسایس  ناگدنیامن  تینوصم 
یمن زاـب  ناـنآ  دزن  زگره  نم  ادـخ ، لوسر  يا  مدرک : ضرع  تفرگ . ياـج  ملد  رد  مالـسا  مدوـمن ، تاـقالم  ار  وا  نوـچ  سپ  دنداتـسرف :
ینعی عجراف ؛ نالا  کسفن  یف  يذلا  کسفن  یف  ناک  ناف  عجرا  نکلو  دربلا  سبحاال  دهعلاب و  نیخاال  ینا  : » دندومرف ترـضح  نآ  مدرگ ،

یم ساسحا  نونکا  هچ  نآ  دوخ  لد  رد  رگا  درگ و  زاب  وت  یلو  منک ، یمن  ینادـنز  ار  اه  ناسر  همان  منک و  یمن  تناـیخ  اـه  ناـمیپ  هب  نم 
یمارگ ربمایپ  ( 33 . ) مدروآ مالسا  مدمآ و  ترـضح  نآ  دزن  یتدم  زا  سپ  متفر و  دیوگ : یم  وا  درگزاب .» ام  دزن  هب  يدرک  ساسحا  ینک ،

ناگورگ یسایس و  ناگدنیامن  ینعی  34 ؛) « ) نهرلاال لسرلا و  لتقیال  : » تسا هدومرف  یلک  يا  هدعاق  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا 
تـصرف همـصاخم ، كرت  اب  رافک  نا  ساسا  رب  هک  تسا  یـسایس  یگدـنهانپ  یعون  هراجتـسا ، ناما  هراجتـسا و  . 9 دنوش .» هتـشک  دیابن  اه 

هللا مالک  عمـسی  یتح  هرجأف  كراجتـسا  نیکرـشملا  نم  دحا  نا  و  : » تشاد دنهاوخ  ار  تراجت  ای  همذ  داد  رارق  لوبق  ای  یهلا  مالک  ندینش 
وا سپس  دونشب و  ار  ادخ  مالک  ات  هد  هانپ  وا  هب  درک  یگدنهانپ  تساوخرد  یکرـشم  رگا  35 ؛ ) «) نوملعیال موق  مهناب  کلذ  هنمأم  هغلبا  مث 
ره ناگدیدمتـس  نامولظم و  زا  تیامح  رامعتـسا و  ملظ و  اب  هزرابم  . 10 دنتـسه . نادان  یموق  اه  نآ  نوچ  نادرگزاب ، شیوخ  لـحم  هب  ار 
هب دورو  کیالم  نآ و  یجراخ  تسایـس  یلک  تهج  یلو  دـشاب ، دـنب  ياـپ  دوخ  یللملا  نیب  دوهع  هب  تسا  فظوم  یمالـسا  تلود  دـنچ 

هدومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دشاب . نارگدادیب  اب  هزرابم  تلادع و  تلاصا  زا  تیامح  دیاب  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  اه و  نویـسناونک 
یمالـسا تلود  هک  اـج  نآ  زا  یمالـسا  تلود  یجراـخ  تسایـس  لوصا  لـیلحت  ب ) ( 36 «. ) ًانوع مولظملل  ًامـصخ و  ملاـظلل  اـنوک  : » تسا

ناوت یم  هنوگچ  هک  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  دـهد ، قیبطت  یهلا  ياه  شزرا  اب  ار  دوخ  ياهدرک  لمع  ناکرا و  یماـمت  تسا  فظوم 
یهقف ینابم  رد  هزادنا  هچ  ات  یجراخ  تسایـس  تالکـشم  نینچ  مه  دومن ؟ یهدنامزاس  یبهذم  میلاعت  ساسا  رب  ار  دوخ  یجراخ  تسایس 

ياه شسرپ  هب  خساپ  رد  درب ؟ نایم  زا  یللملا  نیب  نیناوق  اب  یمالـسا  ياه  شزرا  لوصا و  زا  یخرب  ضراعت  ناوت  یم  هنوگچ  دراد ؟ هشیر 
هتشاد دوجو  هنیع  هب  یهقف  نوتم  رد  هک  تسین  یناونع  یمالسا ، تلود  یجراخ  تسایـس  لوصا  . 1 مینک : یم  هراشا  هتکن  ود  هب  اـهنت  قوف 

، دوخ هقیلس ي  ساسا  رب  سک  ره  هک  تساج  نیا  زا  تفای . هراب  نیا  رد  یصاخ  يدنب  هتسد  ناوت  یمن  یمالسا  نوتم  هب  هعجارم  اب  دشاب و 
یجراخ تسایس  لوصا  میسقت  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تسا . هدومن  میـسقت  نوگانوگ  ياه  شخب  هب  ار  مالـسا  رد  یجراخ  تسایـس  لوصا 
يربارب تلادع و  لصا  هک  درادـن  یتوافت  تسا . لوصا  نیا  ياوتحم  تساشگ ، هرگ  هچ  نآ  دـنک و  یمن  لح  ار  یلکـشم  نیعم ، دادـعت  هب 

.2 تسا . لوصا  نآ  ياوتحم  اه و  نآ  رخأت  مدـقت و  تسا  مهم  هچ  نآ  مینک . ادـج  مه  زا  ای  ماغدا  مه  رد  ار  اه  نآ  لالقتـسا  اـه و  تلود 
ياه هیجوت  هب  نداد  نت  نودـب  دـیاب  هک  تسا  راگزاسان  یمومع  للملا  نیب  قوقح  اب  کش  نودـب  یمالـسا  ياه  شزرا  لوصا و  زا  یخرب 

تیحالـص درادـن و  دوجو  یـساسا  نوناق  یلخاد ، تاررقم  فالخ  رب  یمومع  للملا  نیب  قوقح  رد  دـمآ . رب  لکـشم  لـح  یپ  رد  فیعض 
دنک هیارا  يریسفت  دوخ ، يژولوئدیا  ای  هقیلس  ساسارب  دناوت  یمن  يروشک  چیه  دوش . یم  هتخانـش  رگیدکی  ضرع  رد  اهروشک  تیمکاح 

ار كـالم  رگا  مییوگ ، یم  نخـس  اـهروشک  رگید  یلخاد  روـما  رد  تلاـخد  زا  یتـقو  دـیامن . لـمع  یللملا  نیب  هنحـص ي  رد  نآ  قـبط  و 
یلو تساور . للملا  نیب  قوقح  للملا و  نیب  هعماج  تایـضتقم  ندرک  ظاحل  نودـب  يریـسفت  هنوگ  ره  میـشاب ، هداد  رارق  دوخ  يژولوئدـیا 

يدازآ یمالـسا و  ياه  شبنج  زا  تیامح  بالقنا و  رودص  لیبق  زا  یتامادـقا  تسا  نکمم  دـشاب ، یمومع  للملا  نیب  قوقح  كالم ، رگا 
ضرف شیپ  کی  ناونع  هب  هلمجلا  یف  هک  تسا  رتهب  سپ  ددرگ . دادـملق  نارگید  یلخاد  روما  رد  هلخادـم  یلم و  تیمکاـح  ضقن  شخب ،
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ضراعت للملا  نیب  قوقح  تایـضتقم  یمالـسا و  تلود  يزرم  نورب  فیاظو  یمالـسا و  ياه  شزرا  فادـها و  زا  یخرب  نیب  هک  میریذـپب 
نیرتهب بالقنا ، زا  دـعب  ههد ي  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  ياه  شلاچ  مییآرب . نآ  لـح  یپ  رد  سپـس  دراد و  دوجو 
ياهداد رارق  اب  تسا  نکمم  هک  یتاضراعت  فلا ) مینک : یم  حرطم  دـُعب  هس  رد  ار  تاضراعت  نیا  ام  تسا . یتاضراعت  نینچ  دوجو  دـهاش 

ار یللملا  نیب  ياهداد  رارق  هب  مارتحا  لصا  هتـشذگ ، ثحابم  رد  دوش . داجیا  اه  شزرا  هب  يدنب  ياپ  رثا  رب  یمالـسا و  تلود  طسوت  دقعنم 
اه و ترورض  ای  حلاصم  فادها ، ساسا  رب  دنچ  ره  یمالـسا  تلود  هک  میدرک  تابثا  هدومن و  تباث  یعرـش  ییانب و  ریز  یلـصا  ناونع  هب 

نینچ عرش  ًالوا  ینعی  درادن ؛ ار  نآ  نتفرگ  هدیدان  قح  ًانوناق  ًاعرـش و  قاحلا ، ای  اضما  زا  سپ  یلو  ددنویپ ، یم  ینویـسناونک  هب  تایـضتقم 
قالطا زا  تسا  نکمم  هک  یتاضراعت  ب ) دیامن . یم  اقلا  ار  یترورض  نینچ  للملا  نیب  قوقح  ًایناث  دهد ، یمن  یمالسا  تلود  هب  يا  هزاجا 

ار هیقف  تیالو  باب  رد  بصن  هیرظن ي  رگا  دـیآ . دوجو  هب  للملا  نیب  هنحـص  رد  یمالـسا  تلود  درک  لـمع  ياـه  تیدودـحم  تیـالو و 
روما هیلک ي  مامز  ندیسر ، تردق  هب  زا  سپ  طیارشلا ، عماج  هیقف  هک  میوش  دقتعم  دیاب  میریذپب ، هرس  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  دننامه 
عماـج اـهقف  رگید  رگا  نوچ  دـنرادن . ار  وا  يارب  تمحازم  داـجیا  یتـموکح و  روما  رد  تلاـخد  قـح  زین  نارگید  دریگ و  یم  تسد  هب  ار 

جره و ماظن و  لالتخا  هک  نیا  يارب  سدقم  عراش  دنشاب ، طیارشلا  عماج  رگا  دوش و  یم  باحصتسا  اه  نآ  تیالو  مدع  دنشابن ، طیارـشلا 
، ناهج طاقن  یـصقا  رد  ناناملـسم  هیلک ي  هب  هیقف  ّیلو  بصن ، هیرظن ي  ربانب  دـهد . یمن  تیاضر  نارگید  تمحازم  هب  دـهدن  خر  یجرم 

تیلاعف هیلک ي  داد . دهاوخن  رییغت  ار  توبث  ملاع  دننز ، یم  زاب  رـس  نآ  زا  ًادمع  ای  دنرادن  هجوت  رما  نیا  هب  هک  نیا  دنک و  یم  ادیپ  تیالو 
دیاب نانآ  ياه  ششوک  دوش و  یهدنامزاس  یمالسا  ناهج  ربهر  تراظن  تحت  دیاب  دنشاب ، رفکلاراد  رد  یتیلقا  رگا  یتح  ناناملـسم ، ياه 
مدرم رب  یقوقح  ربهر ، مدرم و  نیب  تیالو  هطبار ي  داجیا  اب  ددرگ . گنهامه  یناهج  دحاو  تموکح  یمالسا و  تدحو  ققحت  ریـسم  رد 

، رفک دالب  ناربهر  هیقف و  ّیلو  زا  تعاطا  محازت  دننک . تعاطا  هیقف  ّیلو  زا  دـیاب  ناهج  ناناملـسم  دوش . یم  بجاو  هیقف  ّیلو  رب  یقوقح  و 
بجاو اه  نآ  رب  هیقف  ّیلو  ماکحا  لوا  هجرد ي  رد  هک  ارچ  دشاب ؛ یم  عفر  لباق  يرظن  رظن  زا  رفکلاراد ، رد  ناملـسم  ياه  تیلقا  دروم  رد 

لباق ریغ  ناناملـسم  هیلک ي  رب  شتیـالو  دوب ، یم  رـضاح  ناـمز  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  رگا  هک  هنوگ  ناـمه  دوش ؛ یم 
، نآ دننام  جرح و  ترورض  باوبا  رد  ًافرص  دوش ، داجیا  ناناملسم  يارب  رفک  روشک  رد  هک  یعـضاوم  هنوگ  ره  لاح ، نیع  رد  دوب . دیدرت 
هیآ ي ءایبنا ،  . 4 هیآ ي 28 . ابـس ،  . 3 هـیآ ي 85 . نارمع ، لآ   . 2 هـیآ ي 19 . نارمع ، لآ   . 1 اه : تشون  یپ  دوب . دـهاوخ  ریذـپ  هیجوت 
ص مود ، دلج  مالسا ، یسایس  هقف  يروکـش ، لضفلاوبا   . 8 هیآ ي 35 . لـحن ،  . 7 هـیآ ي 255 . هرقب ،  . 6 هیآ ي 159 . فارعا ، . 5 . 107
«. هیآ ي 125 لحن ، « » نسحا یه  یتلاب  مهلداج  هنسحلا و  هظعوملا ي  همکحلاب ي و  کبر  یلا  عدا  : » هفیرـش ي هیآ ي  هب  هراشا   . 9 . 358

فیعـض ناناملـسم  لماش  مه  رافک و  لماش  مه  ار  بولقلای  هفلؤم  یلح ، ققحم  یـسوط و  خیـش  نیدیهـش  نوچ  مه  اهقف  زا  يرایـسب   . 10
 . 14 هیآ ي 60 . هبوـت ،  . 13 ص 170 . کی ، دـلج  هعمل ، حرـش  یناث ، دیهـش   . 12 ص 487 . نامه ، يروکـش ،  . 11 دنا . هتـسناد  نامیالا 

هقف يرظتنم ،  . 16 ًالیبس .» نینمؤملا  یلع  نیرفاکلل  هللا  لـعجی  نل   » هفیرـش ي هیآ ي  هب  هراـشا  لـصا  نیا  . 15 ص 480 . نامه ، يروکش ،
نم . 19 ص 141 . مراهچ ، دـلج  نازیملا ، ییاـبطابط ، همـالع   . 18 هیآ ي 141 . ءاـسن ، . 17 ص 236 . مجنپ ، دلج  هیمالـسالا ، هلودـلا ي 

رد ناریا  رد  راب  نیلوا  يارب  نویـسالوتیپاک  . 21 يروهمج . تسایر  دـننامه   . 20 ص 321 . ثاریملا ، باب  مراهچ ، دلج  هیقفلا ، هرـضحیال 
یغلم ناخ  اضر  ياـتدوک  زا  لـبق  لاـس  ود  ینعی  لاس 1297 ؛ رد  سپـس  دـش و  هدـناجنگ  هیـسور  ناریا و  نیب  ياچ  نمکرت  همان ي  دـهع 

نویـسالوتیپاک زا  یمک  تسد  دـندش ، لـیاق  دوـخ  يارب  ناریا  رد  لاـس 1343  رد  اـه  ییاـکیرمآ  هک  یتازاـیتما  زین  مود  راـب  يارب  تشگ .
هیآ ي 4. هنحتمم ،  . 25 ص 1 – 430 . مود ، دلج  مالسا ، یـسایس  هقف   . 24 هیآ ي 28 . ءاسن ،  . 23 هـیآ ي 28 . نارمع ، لآ  . 22 تشادن .
« یلاو  » ماما مدرم و  نیب  هک  تسا  يدقع  میکحت ، داد  رارق  . 28 ثیدح 6 . ص 102 ، مود ، دلج  یفاک ، لوصا   . 27 هیآ ي 25 . حتف ،  . 26

مکح یلع  دهعلا  دـقع  وه  میکحتلا  دـقع   » تسا یتموکح  ياه  نامارف  قبط  لمع  يو و  مکح  هب  مازلا  نآ  یلـصا  دافم  دوش و  یم  دـقعنم 
هرامـش ي 14 و یقوقح ، هلجم  یمالـسا » قوقح  هقف و  رد  یللملا  نیب  ياهداد  رارق  تادهعت و  قوقح  ، » یناجنز یلع  سابع   . 29 مامالا .»
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ص 75، مود ، دلج  ننس ، دواد ، وبا   . 33 ص 247 . مراهچ ، دلج  هریس ، ماشه ، نبا  . 32 هیآ ي 91 . لحن ،  . 31 هیآ ي 1 . هدئام ،  . 30 . 15
، هغالبلا جهن   . 36 هیآ ي 5 . هبوت ،  . 35 ثیدح 2 . ودع ، داهج  باوبا  زا  باب 44 ، ص 90 ، دلج 11 ، هعیشلا ، لیاسو  . 34 داهجلا . باتک 

رصاعم یمالسا  ياه  شبنج  تسایس و  ملع و  رب  یتفایهر  باتک  : عبنم یتارف  باهولادبع  : هدنسیون همان ي 47 .

یسایس ماظن  يروئت  ینیمخ و  ماما 

فده ماهبا ، نودب  لاس 56  رد  تضهن  يریگجوا  زاغآ  رد  ماما  هدیکچ : ناینیـسح  هللاحور  هدنـسیون : یـسایس  ماظن  يروئت  ینیمخ و  ماما 
. دنتشاد نآ  ياهیگژیو  یمالسا و  تموکح  حیرشت  رد  یعس  یتیعقوم  ره  رد  دندومن و  مالعا  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  ار  شیوخ  مایق 
ره دندومرف : هاش  ینارنخـس  هب  خـساپ ، رد  دـندرک و  ینیبشیپ  ار  یمالـسا  تموکح  هعیلط  ناهفـصا  مدرم  هب  مایپ  رد  خیرات 15/5/57  رد 
هک ار ، ناریا  یمالسا  تکرح  یلصا  ریـس  دهاوخیم  تاباختنا  هلأسم  حرط  اب  هاش  هک  دمهفیم  بوخ  دشاب  هدینـش  ار  وا  نانخـس  هک  سک 

هشیر ناریا  مدرم  قمع  رد  یمالـسا  تموکح  حرط  هدش و  رید  رگید  یلو  دیامن  لافغا  ار  تلم  دهد و  رییغت  تسا ، نامدود  نیا  ینوگنرس 
میژر ندـش  هدـیچرب  هک  یتایح ، رما  نیا  رد  هداهن و  رگیدـکی  تسد  رد  تسد  دـنیامرفیم : يدازآ  تضهن  هب  ماـیپ  رد  و  تسا .» هدـنایور 
هلأسم زابرید  زا  دییامن . تیاده  تسا ، یمالسا  تموکح  داجیا  هک  ییاغ ، فده  يوس  هب  ار  تلم  تاشقانم ، نودب  هزرابم و  تسا ، يولهپ 

. تسا هتسیرگن  نآ  هب  یـسایس  ماظن  کی  اب  یتموکح  هاگدید  زا  ناهیقف  زا  یـسک  رتمک  اما  هدوب ، ثحب  دروم  هعیـش  هقف  رد  هیقف » تیالو  »
لیلد هب  نکل  دناهتـسناد  یم  یـسایس  یماظن  دـننامه  ار  هیقف  تیالو  هک  دـیآیم  تسد  هب  اهقف  رـصاعم  نارخأتم  راتفگ  يالبال  زا  دـنچ  ره 

ینییان نیسحدمحم  خیش  هللاتیآ  موحرم  دناهتخادرپن . نآ  هرابرد  يزادرپهیرظن  هب  يدج  هاگچیه  یماظن  نانچ  ییاپرب  زا  تیقفوم  زا  سأی 
هب باتک  نآ  رد  تشون و  تیطورشم  تیعورـشم  تابثا  يارب  هلملا » هیزنت  همالا و  هیبنت   » ناونع اب  لقتـسم  ياهچباتک  تیطورـشم  نارود  رد 

تموکح ییاپرب  زا  سأی  هب  باتک  نیا  رد  ینییان  همالع  تخادرپ . زین  یمالسا  تموکح  یعامتجا  یسایس و  لوصا  هب  میقتـسم  ریغ  یلکش 
ناماد زا  تما  تسد  هک  تبیغ  رـصع  نیا  رد  هکنآ  : » دـنادیم عفاـنم  هب  رتکیدزن  یماـگ  ار  هطورـشم  تموکح  دـنکیم و  ناـعذا  یمالـسا 
هوحن زا  شعاجرا  ایا  رودـقم ، ریغ  شعازتنا  بوصنم و  مه  روکذـم  فیاظو  هماقا  رد  ماع  باون  تباین  تیـال و  وماـقم  هاـتوک و  تمـصع 
بجاو نکمم  ردـقب  يروج  الیتسا ، دـیدحت  و  هطورـشم )  ) هیناث هوحن  هب  تسا  بضغ  ردـنا  بضغ  دـئاز و  ملظ  هک  قلطم ) دادبتـسا   ) یلوا
یبصغ هب  مه  دراد  حیرصت  اهقف  تموکح  هب  مه  اتحارـص  ینییان  همالع   1 تسا ؟ فیلکت  نیا  طوقـس  بجوم  تیبوصغم  هکنآ  اب  تسا و 
تخـس نآ  داجیا  يارب  تخادرپ و  یمالـسا  تموکح  يزادرپ  يروئت  هب  ادج  هک  ناهیقف ،  زا  رفن  نیلوا  هطورـشم . یتح  اهتموکح  ندوب 

: دناهداد ماجنا  هلحرم  جنپ  رد  ار  یمالـسا  تموکح  داجیا  يارب  شالت  يزادرپهیرظن و  نیا  هل  مظعم  تسا . هر )  ) ینیمخ ماما  درک ، دهاجم 
زا دناهتشاگن ، دوخ  یناوج  نارود  رد  ار  نآ  هک  رارسالافشک ، باتک  رد  هر )  ) ماما ترـضح  یمالـسا  تموکح  هیرظن  زا  عافد  نارود  1 ـ

یلقتسم یسایس  ماظن  مالسا  هک  دنک  نشور  ات  دشوکیم  باتک  نیا  رساترس  رد  هر )  ) ماما دننکیم . عافد  ادیدش  یمالـسا  تموکح  داجیا 
نییعت ار  تموکح  فیلکت  نید  دـییوگیم  اـجک  زا  امـش   » دـنیامرفیم تسین ، تموـکح  يروـئت  ياراد  مالـسا  هکنیا  هب  خـساپ  رد  دراد و 

تموکح یـساسا  ياـهداینب  یتح  هر )  ) ماـما  2 درک و »...  تموـکح  لیکـشت  روـطچ  مالـسا  ربـمغیپ  دوـب  هدرکن  نییعت  رگا  تـسا ؛ هدرکن 
 ...« تسا لاملاتیب  هجدوب  هیرجم و  هوق  هییاضق و  هوق  هینینقت و  هوق  رب  یمالسا  تموکح  ساسا  : » درامـشیم رب  باتک  نیا  رد  ار  یمالـسا 

یهدـنامزاس يارب  تسن  باـتک و  زا  ياهلدا  تسین ، هماـنربیب  تیلک  کـی  یمالـسا  تموکح  حرط  دـننک  تباـث  هکنیا  يارب  هر )  ) ماـما  3
: دنزادرپیم یمالسا  تموکح  یتایلام  ماظن  حیرشت  هب  تلود  هجدوب  دروم  رد  دنروآیم و  دانـسا  تبث  یتح  يرتسگداد و  شترا ، جیـسب ،

نآ تسا و  هداعلاقوف  روط  هب  تایلام  میود  تسا ...  شمارآ  رد  روشک  هک  تسا  یتقو  رد  نآ  تسا و  یگـشیمه  هنایلاس و  تاـیلام  یکی  »
دیاب دودحم  ریغ  تایلام  درادن و  يدودحم  نازیم  دوش  یم  هتفرگ  عقوم  نیا  رد  هک  تایلام  نیا  تسا . یلخاد  ای  یجراخ  بالقنا  تقو  رد 

مه تموکح  نیا  سییر  باختنا  یگنوگچ  هب  یتح  ناشیا  هک  تسا  نیا  بلاـج   4 تسا »...  یمالسا  تلود  رظن  هب  هتـسب  اریز  ار  نآ  دیمان 
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5 دهدیم . داهنـشیپ  ار  تموکح  سییر  باختنا  يارب  لداع  ماکحا و  هب  ملاع  رادنید و  ياهقف  زا  یتاسـسؤم  سلجم  لیکـشت  دزادرپیم و 
ناونع هب  ار  نآ  ناشراتفگ ، نایاپ  رد  ناشیا  یلو  درک  باختنا  هاش  ناونع  هب  ار  ناخ  اضر  هک  تسا  یسلجم  هب  ضیرعت  داهنشیپ  نیا  هچرگ 

هیلع دندومن  شالت  ياهلاس 41-43  رد  ماما  ترضح  رامعتسا  دادبتـسا و  هیلع  هزرابم  زاغآ  نارود  . 2 دننکیم . حرطم  يدـج  حرط  کی 
ياج هب  ار  یمالـسا  تموکح  ینیزگیاج  هیرظن  رتمک  یلو  دنیامن  مایق  هنارگاشفا  يداهج  هب  دوب  نآ  زا  يدرکیور  هک  دادبتـسا  رامعتـسا و 
نیع مالسا  ای  تسا  یـسایس  مالـسا ، ماکحا  هیلک  هکنیا  هلمج  زا  دنتـشاد ؛ یتاراشرا  یلک  تروص  هب  اهنت  دندومن و  حرط  يولهپ  تموکح 

تناید دـشاب  انب  رگا  دـشاب  یمالـسا  تموکح  دـشاب  انب  رگا  دـندومرف : مه  دروم  کی  رد  دـشاب و  یـسایس  دـیاب  یناحور  تسا و  تسایس 
ار تیناحور  هک  دوب  میژر  تاغیلبت  زا  يریگولج  شور ، نیا  باختنا  تلع  دـیاش   6 دوشیم . ظفح  مالسا  روغث  مامت  دنک  تموکح  مالسا 

حرطم ییانبریز  یتروص  هب  ار  یمالسا  تموکح  هشیدنا  هکنیا  يارب  ماما  یمالسا  تموکح  نییبت  نارود  . 3 درکیم . مهتم  یبلط  تردق  هب 
نیا و  دنتخادرپ . یمالسا  تموکح  ینابم  حیرـشت  هب  جراخ  سرد  رد  فرـشا  فجن  رد  لاس 48  رد  هاتوک ، ياهفقو  زا  سپ  دـننک ، ایحا  و 
هبناج همه  قیقد و  عیـسو ، دـح  نیا  رد  یـسایس  یتموکح و  شیارگ  اب  هیقف  تیالو  یعیـش ، هقف  هشیدـنا  هزوح  رد  هک  دوب  راـب  نیلوا  يارب 

هک يروط  هب  تشاد  مالـسا  هزوح  رد  ياهبناج  همه  ریثأت  فجن  هزوح  رد  یمالـسا  تموکح  حرط  کـش  یب  تفرگیم . رارق  ثحب  دروم 
داجیا ار  یمالـسا  تموکح  حرط  زا  یلـصا  فده  هر )  ) ماما تفای . رولبت  ناریا  یعیـش  روشک  رد  نآ  یلمع  ریثأت  لاس  زا 10  رتمک  زا  سپ 
هعلاطم و  دنیامن » رکف  ثحب و  نآ  فارطا  رد   » ات دنتـساوخ  هدنیآ » ياهلسن  رـضاح و  ياهلسن   » زا دندومن و  مالعا  رکفت  کی  همـشچرس 
شالت هرود  نیا  رد  ماما  یمالسا  تموکح  رکفت  شرتسگ  نارود  . 4 7 دندومن . راذگاو  اهلسن  هب  زین  ار  نآ  هب  لوصو  هار  ندرک  ادیپ  رد 

نایوجـشناد هب  هک  ییاههمان  مامت  رد  ناشیا  دـهد . تیارـس  اـهزرم  زا  جراـخ  هب  فجن  هدودـحم  زا  ار  یمالـسا  تموکح  هشیدـنا  اـت  درک 
، یمالـسا تموکح  ندرک  شودخم  يارب  رامعتـسا  شالت  هب  هجوت  اب  هک  دندرکیم  دزـشوگ  اهنآ  هب  دنتـشونیم  اکیرمآ  اپورا و  ناملـسم 

نیملسم یتح  يرشب  عماوج  هب  ار  نآ  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس و  یـساسا و  تالیکـشت  یمالـسا و  تموکح  میناوتب  ام  تسا  لکـشم 
رب دیناسرب . ایند  عالطا  هب  ناملـسم  ياهتلم  اب  ار  یمالـسا  ماکح  راتفر  یمالـسا و  تموکح  زرط  ات  دییامن  شـشوک  دـیاب  سپ  مینامهفب ؛

لئاسم یسررب  یمالسا و  تموکح  حرط  ندرک  هدایپ  يارب  هک ...  دشابیم  مزال  دیتسه  نیملـسم  دیما  هیام  هک  مالـسا  هدنزرا  ناناوج  امش 
ياههار هعلاطم  رب  هوالع  اـت  دـنکیم  هیـصوت  روشک  زا  جراـخ  نایوجـشناد  هب  اـهمایپ  نیا  رد  ماـما   8 دـیهد . جرخ  هب  يرتـشیب  ماـمتها  نآ 

بوچراهچ نیودت  هک  دناهتشاد  داقتعا  هر )  ) ماما دسریم  رظن  هب  دننک  ششوک  زین  نآ  لئاسم  یسررب  يارب  یمالسا ، تموکح  هب  ندیسر 
ياهثحب هب  جایتحا  دیدرگیم ، نییببت  تسیاب  یم  هیملع  ياههزوح  رد  دیاب  اتدعاق  هک  یهقف  ینابم  یـسررب  رب  هوالع  یمالـسا  تموکح 

رد ماما  دیدرگیم . یسررب  دیدج  مولع  ياههدرک  لیصحت  یبهذم و  نارکفنشور  طسوت  دیاب  هک  دراد  مه  ییارجا  یسانشراک  یسایس و 
هب ینخـس  یمالـسا  تموکح  زا  زین  دنداتـسرفیم  ناریا  تلم  يارب  هک  ییاهمایپ  تانایب و  رد  یمالـسا  تموکح  هشیدنا  شرتسگ  ياتـسار 

تالکـشم زیگنافسأت ، ینحل  اـب  دـندومن  داریا  خـیرات 6/3/50  رد  هلاـس  ياهنشج 2500  تبـسانم  هب  هک  یتاـنایب  رد  دـندروآیم . ناـیم 
زا رتالاب  یتح  بئاصم و  مظعا  ار  ریما  ترـضح  زا  تموکح  بلـس  تبیـصم  دنتـسناد ، یمالـسا  تموکح  ندشن  اپ  رب  زا  یـشان  ار  دـجوم 

خیرات رد   9 تسیچ »؟ یمالـسا  تموکح  تسیچ ؟ مالـسا  ینعم  هک  مدرم  دـننادیمن  مه  نالا   :» دـندومرف هاگنآ  دنتـسناد و  لاـبرک  يازع 
تموکح تیفیک  مالسا و  ماکح  تنیط ...  كاپ  ناناملسم  يا  ناریا  تلم  يا  امش   » دندومرف ناریا  تلم  هب  باطخ  مایپ ، کی  رد   20/6/51
تـضهن يریگجوا  زاغآ  رد  ماما  یمالـسا  تموکح  داجیا  يارب  هزرابم  نارود  . 5 10 دیهد ». رارق  دوخ  نیعلا  بصن  قیقحت و  ار  یمالـسا 
تموکح حیرـشت  رد  یعـس  یتیعقوم  ره  رد  دندومن و  مالعا  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  ار  شیوخ  مایق  فدـه  ماهبا ، نودـب  لاس 56  رد 

رد دـندرک و  ینیبشیپ  ار  یمالـسا  تموـکح  هعیلط  ناهفـصا  مدرم  هب  ماـیپ  رد  خـیرات 15/5/57  رد  دنتـشاد . نآ  ياهیگژیو  یمالـسا و 
ریس دهاوخیم  تاباختنا  هلأسم  حرط  اب  هاش  هک  دمهفیم  بوخ  دشاب  هدینش  ار  وا  نانخـس  هک  سک  ره  دندومرف : هاش  ینارنخـس  هب  خساپ ،
حرط هدـش و  رید  رگید  یلو  دـیامن  لاـفغا  ار  تلم  دـهد و  رییغت  تـسا ، ناـمدود  نـیا  ینوگنرـس  هـک  ار ، ناریا  یمالـسا  تـکرح  یلـصا 
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هداهن رگیدکی  تسد  رد  تسد  دنیامرفیم : يدازآ  تضهن  هب  مایپ  رد  11 و  تسا » هدنایور  هشیر  ناریا  مدرم  قورع  ار  یمالسا  تموکح 
تموکح داجیا  هک  ییاغ ، فده  يوس  هب  ار  تلم  تاشقانم ، نودب  هزرابم و  تسا ، يولهپ  میژر  ندـش  هدـیچرب  هک  یتایح ، رما  نیا  رد  و 

همانزور اب  هبحاـصم  رد  خـیرات 22/7/57  رد  هبترم  نیلوا  يارب  هر ) ) ماـما یمالـسا  تموکح  هویـش  . 6 12 دییامن . تیاده  تسا ، یمالـسا 
يارب یمالسا  يروهمج  نوچ   13 تسا ». يروهمج  متسیس  کی  يو  ینامرآ  یمالسا  تموکح  متسیس  هک  دومن  مالعا  هسنارف  رد  وراگیف 

زا دـش . عورـش  یـسایس  ماظن  نیا  هرابرد  ییاـکیرمآ  ییاـپورا و  ناراـگنربخ  طـسوت  تـالاؤس  لیـس   14، دوب انـشآان  متـسیس  کی  نایبرغ 
ار تاـماهبا  نیا  زا  ياهشوگ  ياهبحاـصم  ره  رد  ماـما  دوب و  نآ  لکـش  تیهاـم و  دروم  رد  ناراـگنربخ  تـالاؤس  نیرتیلـصا  نیرتمهم و 

هراشا اهيریگمیمـصت و ...  رد  مدرم  تکراشم  مدرم ، ناگدـنیامن  زا  بختنم  یـسلجم  لیکـشت  هب  اـههبحاصم  نآ  رد  دـندایم و  حیـضوت 
نیا زا  یلک  ییامـش  اـهنت  دـندرکیم و  لوـکوم  مدرم  نییعت  هب  ار  تموـکح  نیا  ییاـهن  لکـش  اـههبحاصم  نیا  ماـمت  رد  اـما  دـندرکیم ،

دندرک مالعا  هبحاصم  کی  رد  ناـشیا  دـندومنیم . میـسرت  ناراـگنربخ  يارب  تسا ، هدـش  تیادـه  یـسارکمد  لکـش  هب  هک  ار ، تموکح 
رادـشه نایبرغ  هب  دوشیمن و  هدـید  ناتـسبرع  رد  نآ  یلوصا  تایـصوصخ  زا  کی  چـیه  دوشیمن و  هدـید  ناهج  رد  تموکح  نیا  لکش 

ءارآ هب  هک  تسا  داهنـشیپ  کی  یمالـسا  يروهمج  میژر  دندومرف  تبون  دـنچ  رد  ماما  هاگنآ   15 تسام . دوخ  رکفت  میژر  نیا  هک  دـنداد 
زا یکی  و  دنکیم . تقوم  هنیباک  لیکـشت  رومأم  ار  ناگرزاب  سدـنهم  ناریا ، هب  دورو  زا  دـعب  ماما   16 دش . دهاوخ  هعجارم  امـسر  یمومع 

یتیلقا دندرمـشرب . یمالـسا  يروهمج  هب  روشک  یـسایس  ماظن  رییغت  هرابرد  تلم  یمومع  يارآ  هب  عوجر  مدـنارفر و  ماـجنا  ار  وا  فیاـظو 
روظنم نیمه  هب  دـشاب ؛ هناـگیب  مالـسا  ياوتحم  زا  يداهنـشیپ ، میژر  ددرگن و  لیکـشت  مالـسا  تیهاـم  اـب  یتموکح  هک  دـندرکیم  شـالت 
تیارد اب  هر )  ) ماما دنتـشاذگ . ار  رارـصا  يانب  دـندرک و  داهنـشیپ  یمالـسا و ...  کـیتارکمد  میژر  اـی  يروهمج  میژر  ماـن  هب  ییاـهحرط 

: دـندومرف دـندومنیم ، بیغرت  تاغیلبت  يارب  ار  بالط  هک  ینارنخـس  کی  رد  دـندوب ، هدرک  كرد  ار  نانآ  فادـها  هک  دوخ ، صوصخم 
نالا هکنیا  يارب  رتمک  فرح  کی  هن  رتدایز و  فرح  کی  هن  هملک  نیمه  اب  مه  نیا  یمالسا  يروهمج  هب  دنهدب  يأر  هکنیا  هب  دننکتوعد 

هب هک  ياهدعو  هب  ماما  ماجنارس   17 دشاب .» کیتارکمد  يروهمج  دشاب ، يروهمج  نیمه  ضحم  يروهمج  هکنیا  لابند  دنا  هداتفا  نیطایش 
ماما دنداد و  تبثم  يأر  ناشماما  يداهنشیپ  یـسایس  ماظن  هب  خیرات 12/1/58  رد  اـب 98 % ناریا  مدرم  درک و  لـمع  دوب  هداد  شیوخ  تما 
ظفح ار ، ماما  هزرابم  نارود  سپ  نیا  زا  دـمآ . لیان  دوب ، یمالـسا  تموکح  لیکـشت  نامه  هک  شیوخ ، نامرآ  هب  هفقویب  شـالت  زا  دـعب 
همالا هیبنت  1 ـ  اه : تشون  یپ  دراد . هناگادج  لقتسم و  ثحب  کی  هب  جایتحا  دوخ  هک  درک  يراذگمان  دیاب  نآ  هبرجت  یمالسا و  تموکح 

 - دخأم ص 255 5 نامه  دخأم ص 237 4 -  نامه  رارسالا ص 237 3 -  فشک   - 2 مالـسا ص 42 . رظن  زا  تموکح  ای  هلملا  هیزنت  و 
 - رون ج 1 ص 152 و 161 و 186 9 هفیحـص  یمالسا ص66 8 -  تموکح  رون ج 1 ص 90 7 -  هفیحـص  ذـخأم ص 185 6 -  نامه 

نامه ذخأم ج 2 ص 93 13 -  نامه  ذخأم ج 2 ص 87 12 -  نامه  ذخأم ج 1 ص 190 11 -  نامه  ذخأم ج 1 ص 166 10 -  نامه 
دوخ روشک  یمـسر  ناونع  يارب  ار  یمالـسا  يروهمج  یناتیروم ،  ناتـسکاپ و  لیبق  زا  روشک  دـنچ  طقف  ـالبق  ص 159 14 -  ج 2  ذخأم 

ذخأم ج 3 و 16 نامه  رون ج 2 ص 280 16 -  هفیحص   - 15 دوبن . یتموکح  صاخ  ماظن  کی  هب  هراشا  عقاو  رد  هک  دندوب  هدرک  باختنا 
www.irdc.ir عبنم : ذخأم ج 5 ص 147  نامه  و 27و 47 و 52 17 - 

یمالسا بالقنا  ياه  نامرآ  فادها و 

ياهراتفگ لیلحت  یمالـسا ، بالقنا  هلمج  زا  اه ، بالقنا  فادـها  دروآرب  يارب  ینارهت  قداص  یمالـسا  بـالقنا  ياـه  ناـمرآ  فادـها و 
نامز رد  هک  يا  هدع  هژیو  هب  اهنآ ، زا  شسرپ  مدرم و  تارظن  هطقن  یـسررب  نینچمه  هزرابم و  لوط  رد  نانآ  یلـصا  ياهراعـش  و  ناربهر ،

، يدازآ لالقتسا ، تشاد : یماهبا  نودب  نشور و  یّلجت  نآ  یلصا  راعش  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  فادها  دراد . تیمها  دنا ؛ هدوب  بالقنا 
مدرم لوبقم  ناربهر  ناریا و  هاگآ  ناملسم و  مدرم  داحآ  یمامت  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  نشور  كرادم  دانسا و  یمالـسا . يروهمج 
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نـشور هتبلا  دنهاوخ . یم  ار  يزیچ  هچ  دـنهاوخ و  یمن  ار  يزیچ  هچ  يولهپ  یتنطلـس  میژر  یفن  اب  بالقنا ، رد  هک  دنتـسناد  یم  یبوخ  هب 
زا کی  ره  یعامتجا  تخانـش  يرکف و  حطـس  هب  هتـسب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ياه  نامرآ  زا  مدرم  یلیـصفت  ایو  یلامجا  كرد  هک  تسا 

، تلادـع يدازآ و  تیونعم و  ناریا ؛ ناملـسم  مدرم  تیرثکا  هک  دـندوب  قفتم  فقاو و  هتکن  نیا  رب  ناگمه  اما  دوب . توافتم  هعماج  راـشقا 
باـن مالـسا  ماـکحا  اـه و  شزرا  قـقحت  هیاـس  رد  ار  شیوـخ  روـشک  يدنلبرــس  تزع و  ییافوکــش و  و  تداعــس ، دـشر و  لالقتــسا و 

ات هدش  شالت  مدرم  ياهراعـش  ياوتحم  لیلحت  ساسارب  لاس 83 ، رد  یهاگـشناد  قیقحت  کی  قباطم  دندرک . یم  وجتـسج  (ص ) يدمحم
تسا هدش  باختنا  رویرهش 1360  ات  رهم 1356  زا  اهراعـش  نیا  يروآدرگ  ینامز  عطقم  دوش . هئارا  بالقنا  فادـها  زا  يرت  قیقد  ریوصت 

بوتکم عبانم  یمامتزا  قیقحت  نیا  رد  دوب . هتفاین  رارقتـسا  هدوب و  نایرج  رد  بـالقنا  زونه  عطقم ، نآ  رد  قیقحت  نیا  ضرف  هب  اـنب  هک  ارچ 
هدیدرگ تبث  راعـش  ناونع  تحت  هک  هچنآ  هدش و  هدافتـسا  اهراوید  يور  رب  هدش  هتـشون  بلاطم  یتح  یپاچ و  ریغ  یپاچ و  عبانم  هلمج  زا 

میسقت روحم  شـش  هب  اهنآ  هعومجم  دش و  باختنا  راعـش  دودح 4000  دوب ، هدش  يروآدرگ  هچنآ  نایم  زا  تسا . هتـشگ  جارختـسا  دوب ،
یم رب  رد  ار  اهراعـش  لک  دصرد  دودح 20 هک  هاش ، میژر  بولطمان  تیعـضو  یلخاد و  طیارـش  طوبرم و  ياهراعـش  لوا ، روحم  دیدرگ :

هب زا  دعب  طوبرم  ياهراعـش  و  دـصرد ) 18  ) بالقنا ياه  ناـمرآ  اـه و  شزرا  فادـها ، هب  طوبرم  ياهراعـش  يدـعب ، ياـهروحم  تفرگ .
یم لماش  ار  یجراخ  تاماقم  هب  طوبرم  ياهراعـش  نایاپ ، رد  بالقنا و  ياه  تیـصخش  هب  طوبرم  ياهراعـش  نویبالقنا ، ندیـسر  تردـق 

، دصرد بالقنا 36 یـسایس  ياه  شزرا  فادـها و  یمالـسا ، بـالقنا  ياـه  ناـمرآ  اـه و  شزرا  فادـها ، هب  طوبرم  ياهراعـش  رد  دوش .
. دنداد یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  اهراعش  نیا  زا  دصرد  اهنت 5 يداصتقا  ياه  شزرا  فادها و  دصرد و  یگنهرف 49 ياه  شزرا  فادها و 

دوش یم  صخشم  میهد ، رارق  انبم  ار  اهراعش  ررکت  عیزوت و  رگا  قیقحت ، نیا  ققحم  هاگشناد و  داتـسا  یهانپ  نیـسح  دمحم  رتکد  ریبعت  هب 
رد یـسایس  ياـه  شزرا  فادـها و  اتـسار ، نیا  رد  تسا و  نآ  یگنهرف  ياـه  شزرا  فادـها و  عـقاو  رد  بـالقنا ، فدـه  نیرت  مهم  هـک 

يریگ لکـش  رد  مدرم  ياه  هتـساوخ  زا  ینییاپ  رایـسب  تیولوا  يداـصتقا  ياـه  شزرا  فادـها و  تیاـهن  رد  هتفرگ و  رارق  يدـعب  تیولوا 
شزرا اهنآ ، حرطم  ياهراعـش  بـالقنا ، یگنهرف  ياـه  شزرا  فادـها و  رد  شهوژپ  نیا  قبط  تسا . هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  بـالقنا 

یم لماش  ار  دصرد ) 6) یمالسا باجح  شزرا  دصرد ،) 31) نآ هب  هجوت  ترورض  مالـسا و  نید  تیمها  دصرد ،) 41) يزابناج تداهش و 
رقف و یفن  دهد  یم  ناشن  دش ، یم  نایب  هک  ییاهراعـش  بلاق  رد  بالقنا ، نامز  رد  حرطم  يداصتقا  ياه  شزرا  هب  یهاگن  نینچمه  دوش .

نیرت مهم  دـعب ، تیولوا  رد  هناملاظ  يراد  هیامرـس  اب  تفلاخم  تسخن و  تیولوا  رد  مورحم  تاقبط  زا  تیامح  داصتقا و  ياـه  تیمورحم 
زا هدافتـسا  اب  بالقنا ، ینامز  عطقم  نامه  هراب  رد  يرگید  قیقحت  دانتـسا  هب  تسا . هدوب  یمالـسا  بالقنا  يریگ  لکـش  يداصتقا  فادـها 

، ماما ياه  هیمالعا  راتفگ و  و  بالقنا ، ياهراعش  نیب  يا  هسیاقم  رد  تسا . هدش  اوتحم  لیلحت  ینیمخ  ماما  نانخـس  رون ، فیحـص ? باتک 
مالعا نینچ  رذآ 57 رد  ینیمخ  ماما  دـنا . هدوب  قبطنم  مه  رب  رایـسب  هتـشاد و  مه  اب  يدایز  يراگزاس  ود  نیا  هک  دوش  یم  صخـشم  ماجنا 
فذح نیما و  ناسانشراک  هب  روشک  هرادا  ندرپس  لالقتسا و  يدازآ و  لیصحت  ام ، مانرب ? یمالـسا و  يروهمج  يرارقرب  ام ، فده  :» دومن
يارجا يارب  شالت  هب  ماما  نانخـس  اه و  ماـیپ  زا  يرایـسب  رد  هک  ناـنچ  ماما 14/8/57 ) مایپ  . « ) تسا یـساسا  نوناق  حالـصا  و  اـهتنایخ ...

نامرآ دش ، هراشا  هک  هنوگنامه  تسا . هدش  دیکأت  اه  هنیمز  همه  رد  تفرـشیپ  تلادـع و  ققحت  مالـسا و  نیرفآ  تداعـس  یقرتم و  ماکحا 
یساسا نوناق  رد  هک  ییاه  نامرآ  تخانش ، ناوت  یم  یبوخ  هب  ینیمخ  ماما  ياهمایپ  مدرم و  ياهراعـش  لالخ  زا  ار  یمالـسا  بالقنا  ياه 

یسایس یگنهرف ، هتسد  هس  رد  ار  اه  نامرآ  فادها و  نیا  ناوت  یم  تسا . هدش  جرد  نّودم  لوصا  تروص  هب  زین  ناریا  یمالسا  يروهمج 
ساسا رب  یقالخا  لئاضف  دـشر  يارب  دـعاسم  طیحم  داجیا  دـننام : یعاـمتجا ، یگنهرف و  ياـه  ناـمرآ  - 1 دومن : يدـنب  هقبط  يداـصتقا  و 

، یسررب حور  تیوقت  یناگمه ، شرورپ  شزومآ و  یمومع ، ياه  یهاگآ  حطـس  ندرب  الاب  یهابت ، داسف و  رهاظم  اب  هزرابم  اوقت ، نامیا و 
قوقح نیمأت  حیحـص ، يرادا  ماظن  داجیا  یمومع ، يارب  هنالداع  تاناکما  داجیاو  اوراـن  تاـضیعبت  عفر  ناـققحم ، قیوشت  راـکتبا و  عبتت و 
نودب مدرم  يارب  يواسم  قوقح  يرارقرب  بسانم ، یندـم  تاررقم  نیناوق و  نیودـت  یمالـسا ، يردارب  میکحت  هعـسوت و  دارفا ، هبناج  همه 
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، یسایس ياه  نامرآ  - 2 یعامتجا . دـنمنوناق  يدازآ  شرتسگ  یعامتجا ، نیمأت  زا  ناگمه  يرادروخرب  داژن ، گنر و  هلیبق ، موق ، هب  هجوت 
اروش یمالسا  لصا  ساسارب  روشک  روما  رادا ? لقتسم ، یمدرم و  تموکح  داجیا  یتنطلس و  تسباو ? يدادبتـسا و  ماظن  ینوگنرـس  ریظن :

يدازآ دیاقع ، شیتفن  یفن  یلخاد و  تینما  نیمأت  يریذپ ، هطلس  يرگ و  هطلـس  یـشک ، متـس  يرگ ، متـس  هنوگره  یفن  ریخ ، هب  توعد  و 
زا يریگولج  رامعتـسا و  لماک  درط  روشک ، هرادا  رد  یمومع  يارآ  هب  ءاکتا  اه ، ییامیپهار  تاعامتجا و  تاـعوبطم ، تایرـشن ، دـنمنوناق 

داجیا لقتسم ، یجراخ  تسایس  میظنت  یلم ، عافد  ینب ? لماک  تیوقت  یبلط ، راصحنا  یگماکدوخ و  دادبتـسا ، هنوگره  وحم  بناجا ، ذوفن 
ياه نامرآ  - 3 ناربکتـسم . ربارب  رد  نافعـضتسم  ناگدیدمتـس و  هنابلط  قح  هزرابم  زا  رودـقم  تیامح  رگید ، لود  اب  زیمآ  حلـص  طباور 

نداعم رئاخذ و  زا  تنایـص  یتنطلـس ، میژر  تاماقم  يولهپ و  نادـناخ  طسوت  لاـملا  تیب  تراـغ  هب  ندیـشخب  ناـیاپ  نوچمه : يداـصتقا ،
داصتقا يزیر  یپ  نونف ، مولع و  رد  ییافکدوخ  نیمأت  يداصتقا ، ییافکدوخ  لالقتـسا و  کیژولونکت ، تفرـشیپ  هار  رد  شالت  ینیمزریز ،

، ناگمه لاغتشا  يارب  طیارش  نیمأت  مدرم ، یـساسا  ياهزاین  نیمأت  تیمورحم ، رقف و  ندرک  نک  هشیر  تهج  رد  شالت  هنالداع ، حیحص و 
هرهب رامثتسا و  زا  يریگولج  دشاب ، هعماج  دارفا  راکتبا  تراهم و  شیازفا  يزاسدوخ و  بجوم  هک  یعون  هب  روشک  يداصتقا  مانرب ? میظنت 

شالت روشک ، داصتقا  رب  هناگیب  يداصتقا  هطلـس  زا  يریگولج  ریذـبت ، فارـسا و  عنم  ابر ، راـکتحا و  راـصحنا ، ریغ ، هب  رارـضا  عنم  یـشک ،
ياهاتـسور هب  یگدیـسر  یتاقبط ، هلـصاف  ندرک  مک  يداصتقا و  تلادع  ریـسم  رد  تکرح  یتعنـص ، يزرواشک و  تادیلوت  شیازفا  يارب 

یفادـها اه و  ناـمرآ  ناـمه  یمالـسا ، بـالقنا  ياهدرواتـسد  تفگ  ناوت  یم  نیارباـنب  اهدرواتـسد  . * اـهنآ زا  ییادز  تیمورحم  روشک و 
یتسرهف یلبق  يدنب  میـسقت  قباطم  دنوش . یم  يریگ  یپ  ای  دـنا و  هتفای  ققحت  اهنآ  زا  ییاه  شخب  یئزج ، ای  یلک و  تروص  هب  هک  دنتـسه 

ندمآ دوجو  هب  دـننام : یعامتجا ، یگنهرف و  ياهدرواتـسد  - 1 تسا : حرط  لـباق  هنوگنیا  روـبزم  هنیمز  هس  رد  اهدرواتـسد  نیا  سوؤر  زا 
، یمومع ياه  یهاگآ  حطس  یبسن  ياقترا  هعماج ، هصرع  زا  داسف  رهاظم  بلغا  ندودز  یقالخا ، تالامک  دشر  تهج  بوخ  یبسن  طیحم 

قالخا زاـس  ناـسنا  تاـیبدا  فلتخم  ياـه  هنوگ  جاور  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  ییاـضق  یعاـمتجا و  تینما  شیازفا  يداوس ، یب  ینک  هشیر 
ییازج و یندم ، تاررقم  بلغا  ندرک  یمالـسا  هدنزاس ، دیفم و  تایرـشن  تاعوبطم و  دشر  شیازفا و  ینید ، یبالقنا و  هدنزومآ ، رادـم ،
دـهعت و نـیب  یگنهاـمه  شیازفا  یعاـمتجا ، حوطـس  بـلغا  رد  یگنهرف و  فـلتخم  راـشقا  رد  ینید  رکفت  ياـیحا  شرتـسگ و  يداـصتقا ،

تیفرظ يربارب  هدزناـپ  شیازفا  هاگـشناد ، هزوح و  نارگـشهوژپ  دـیتاسا و  شخب  رمث  يراـکمه  روشک ، ناصـصختم  هعماـج  رد  صـصخت 
عونت و دادـعت و  شیازفا  ناملـسم ، نز  يوگلا  میمعت  یفرعم و  تهج  رد  شالت  جیـسب ، داجیا  حلـسم و  ياوق  ندـش  یمدرم  اـه ، هاگـشناد 
رد شهج  عطاقم ، همه  رد  سرادم  شرتسگ  شیازفا و  اه ، هنیمز  همه  رد  یقیقحت  یملع و  زکارم  شرتسگ  اههاگشناد ، ییایفارغج  عیزوت 

ياه يروآون  تاراکتبا و  رد  شهج  یملع ، یگنهرف و  يروابدوخ  داجیا  یناوخباتک ، شرتسگ  باتک و  هرـشتنم  نیواـنع  دادـعت  اوتحم و 
? زوح رد  يا و ... هتـسه  شناد  کیتنژ و  يزاـس و  هیبش  يژولونکت و  وناـن  لـیبق  زا  یملع  هتفرـشیپ  قوف  ياـه  هصرع  هب  یباـیتسد  یملع ،

ایند رد  هجو  چـیه  هب  بالقنا  زا  لبق  نارظنبحاص ، یمامت  ناعذا  هب  هک  تسا  ناریا  يامنیـس  هراـشا ، لـباق  دراوم  زا  یکی  یگنهرف  يرنه و 
ناهج حرطم  يامنیـس  دنچ  وزج  نیرت و  کبـس  بحاص  نیرت ، باذـج  زا  یکی  ناونع  هب  هزورما  اما  هدـمآ  یمن  باسح  هب  هدوبن و  حرطم 

نوچمه یفلتخم  ياه  هتـشر  رد  یملع  ياهدایپملا  رد  یناـهج  تاـماقم  هب  یناریا  نازومآ  شناد  هلاـس  ره  یباـیتسد  تیقفوم و  دراد . رارق 
رد روشک  یملع  هعـسوت  دـشر و  دـهاوش  زا  رگید  یکی  یملع  هتفرـشیپ  ياهروشک  اب  تباقر  رد  رتویپماک و ... یمیـش ، یـضایر ، کـیزیف ،
یم بالقنا  زا  سپ  ياهلاس  رد  یملع  هعـسوت  ياهـصخاش  زا  رگید  یکی  روشک  نایوجـشناد  یمک  دـشر  تسا . بـالقنا  زا  سپ  ياـهلاس 

هب دادـعت  نیا  هزورما  هدرک  یمن  زواجت  رفن  رازه  زرم 150  زا  بالقنا  زا  لبق  روشک  ياه  هاگـشناد  نایوجـشناد  دادعت  هک  یلاح  رد  دشاب .
لاس رد  هک  يروشک  دومن  هراشا  دیاب  صـصخت  حطـس  دشر  صوصخ  رد  نینچمه  تسا . هدش  غلاب  رفن  رازه  دـصناپ  نویلیم و  ود  دودـح 

اب نونکا  مه  هدوب  ناتـسکاپ و )... شدالگنب و  دنه ، نوچمه  ییاهروشک  زا  ) جراخ زا  کشزپ  دورو  دـنمزاین  تیعمج ، نویلیم  اب 33  1356
هشیر ریظن : یسایس ، ياهدرواتسد  - 2 دـنک . یم  رداص  کشزپ  اهروشک  رگید  هب  دوخ  دراد و  دازاـم  کـشزپ  ربارب ، ود  زا  شیب  یتیعمج 
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تشونرس رد  اه  تردق  ربا  هلخادم  هطلس و  عطق  یسایس و  لالقتـسا  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  رارقتـسا  یهاشنهاش ، يدادبتـسا  ماظن  ینک 
تباـقر هصرع  رد  فلتخم  یـسایس  ياـه  لّکـشت  اـه و  هورگ  يریگ  لکـش  ناریا ، رد  ینید  يرـالاس  مدرم  نیوـن  يوـگلا  قـقحت  روـشک ،

، مدرم یمومع  ياه  یهاگآ  یـسایس و  دـشر  تسایـس ، نید و  دـنویپ  لماک  ققحت  ریـسم  رد  شالت  ینوناق ، ياه  يدازآ  هعـسوت  یـسایس ،
تهج رد  تکرح  یللملا ، نیب  يا و  هقطنم  دـنمتردق  هاگیاج  هب  ناریا  یبایتسد  یناهج ، هصرعرد  یلم  يزارفارـس  تزع و  یحور ? يایحا 

، تمکح تزع ، یمالـسا  لوصا  ساسا  رب  اـه  تلود  رگید  اـب  طاـبترا  یجراـخ و  تسایـس  میظنت  مالـسا ، یناـهج  ندـمت  تاـیح  دـیدجت 
هجوت یللملا ، نیب  هصرع  رد  نامولظم  زاتیامح  بـالقنا و  شخبیدازآ  یناـسنا و  ماـیپ  شرتسگ  یبرغ ، هن  یقرـش ، هن  تسایـس  تحلـصم و 

-3 یللملا و ...  نیب  ياه  نامزاس  عماجم و  رد  راذـگ  ریثأت  دـنمتردق و  روضح  یجراخ ، طـباور  رد  مالـسا  ناـهج  موس و  ناـهج  هب  رتشیب 
هب تکرح  اه ، هنیزه  تیعمج و  شیازفا  تبـسن  هب  یتفن  تارداص  شهاک  یتفن ، ریغ  تارداص  شیازفا  نوچمه : يداصتقا ، ياهدرواتـسد 

مورحم و قطانم  هب  هدرتسگ  هجوت  یلوصحم ، کت  داصتقا  زا  تاـجن  یلم و  دـیلوت  هب  یـشخب  عونت  تفن ، هب  هجدوب  ءاـکتا  شهاـک  تمس 
زا اهاتسور  حطس  رد  یهافر  ینارمع و  ياهتیلاعف  هعسوت  طسب و  دننام  ییاتسور  ياه  تخاس  ریز  تاناکما و  رد  یساسا  لوحت  هداتفارود ،
رد شهج  ناتسریبد ، حطس  ات  سرادم  سیسأت  نفلت و  یشک ، هلول  بآ  قرب ، یتشادهب ، مامح  هار ، تخاس  تشادهب ، ناخ ? سیـسأت  لیبق 

تالآ نیشام  و  کبس ، نیگنس و  ياهوردوخ  يزاس ، یتشک  عیانص  رد  تفرـشیپ  یموب ، يروانف  هب  یکتم  یتعنـص  يزرواشک و  تادیلوت 
هعسوت امیپاوه ، هراوهام و  کشوم و  تخاس  اضفاوه و  عیانص  رد  تفرشیپ  یعافد ، یماظن و  لقتسم  عیانـص  هعـسوت  شهج و  يزرواشک ،
شیازفا رهام ، یناسنا  يورین  تیبرت  شزومآ و  عیـسو  شیازفا  رداـنب ، اـه و  هاـگدورف  نهآ ، هار  اـه ، هداـج  تاـطابترا ، ریگمـشچ  دوبهب  و 
ششوپ يژرنا و  نیمأت  رد  زاگ  مهـس  شیازفا  کبـس ، نیگنـس و  فلتخم  عیانـص  عسوت ? یبآ ، ياه  هاگورین  يزاس و  دس  يربارب  نیدنچ 

رد ییافکدوخ  زاـگ ، تفن و  زوح ? رد  نوگاـنوگ  عیانـص  اـه و  هاگـشیالاپ  تیفرظ  عسوت ? شیازفا و  رفن ، اـهنویلیم  رهـش و  اهدـص  نداد 
تـسیب زا  شیب  ات  نآ  دـیلوت  شیازفا  یمیـشورتپ و  تیفرظ  عسوت ? تیعمج ، فرـصم و  دـیدش  شیازفا  مغریلع  یتفن  ياه  هدروآرف  نیمأت 
هاگورین تخاس  یمتا ، ياه  هاگورین  يا و  هتـسه  تخوس  نیمأت  تاجناخراک  یموب  تخاس  تاعالطا ، يرواـنف  هصرع  رد  تفرـشیپ  ربارب ،

مه دـش ، یم  دراو  جراخ  زا  روشک  یماظن  تاحیلـست  مامت  ًابیرقت  بالقنا  زا  لبق  هک  یلاح  رد  یماظن ، عیانـص  طیح ? رد  يداـب و ... ياـه 
رارق ناهج  رد  یماظن  هتفرـشیپ  تاحیلـست  ناگدـننک  دـیلوت  زا  یکی  رمز ? رد  ناریا  هکلب  هدـش  سوکعم  ابیرقت  تبـسن  نیا  اـهنت  هن  نونکا 

یمامت ابیرقت  بالقنا  زا  لبق  هک  يروشک  یتعنـص ، طیح ? رد  دـنک . یم  رداص  زین  ناهج  روشک  زا 37  شیب  هب  ار  دوخ  تادـیلوت  هتفرگ و 
ینییاـپ تیبوغرم  تیفیک و  زا  ًاـمومع  زین  نآ  لـخاد  تخاـس  ياـهالاک  دودـعم  درک و  یم  دراو  جراـخ  زا  ار  دوـخ  تعنـص ي  ياـهالاک 

تهج زا  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  زین  شتادـیلوت  تسا و  هدـش  لیدـبت  هدـننک  دـیلوت  هب  دوخ  اـه  هنیمز  رثـکا  رد  نونکا  مه  دوب ، رادروـخرب 
ییاکتادوخ زرم  هب  يا  هطـساو  ياهالاک  یفرـصم و  عیانـص  زا  يرایـسب  رد  دشاب و  یم  یجراخ  هباشم  اب  تباقر  لباق  درادناتـسا  تیفیک و 

داوم نیمأت  ییاـناوت  طـقف  ناریا  تلود  لاس 1356 ، رد  تلود  یمـسر  رامآ  قبط  يرادـماد  يزرواشک و  طـیح ? رد  تسا . هدیـسر  لـماک 
، هسنارف زا  ار  غرم  لاثم  يارب  دنک . دراو  جراخ  زا  ار  دوخ  ییاذغ  داوم  یقاب  هدوب  روبجم  تسا و  هتشاد  ار  زور  يارب 33 دوخ  مدرم  ییاذغ 
، تیعمج ندـش  ربارب  ود  مغر  یلع  نوـنکا  مه  نکل  هدرک  یم  دراو  كراـمناد و ... زا  ار  رینپ  ناـنبل ، زا  ار  بیـس  لیئارـسا ، زا  ار  غرم  مخت 
لفاحمزا و يرایسب  رد  تسا . هدش  اکتا  دوخ  اه  هنیمز  رثکا  رد  دنک و  یم  نیمأت  لخاد  رد  ار  دوخ  ییاذغ  داوم  لاس  رد  زور  زا 300  شیب 

ياهالاک سانجا و  تمیق  دـنک و  یم  ادـیپ  لیلقت  مروت  ینارگ و  هب  ثحاـبم  بـالقنا ، زا  سپ  داـصتقا  عضو  یـسررب  ماـگنه  هب  اـهوگتفگ 
ار ینونک  طیارـش  رد  تامدـخ  اهالاک و  يالاب  تمیق  نافلاخم ، ًاعبت  دراوم  نیا  رد  دوش . یم  هسیاقم  مه  اب  بالقنا  زا  دـعب  لبق و  یـساسا ،

تالوحت زا  يرایـسب  هب  رما ، رما  نیا  هب  هجوت  نمـض  ناقفاوم ، لباقم  رد  دـنناد ، یم  بالقنا  زا  سپ  داصتقا  یماـکان  يارب  لـیلد  نیرت  مهم 
هب یناسرزاگ  یمیشورتپ ، یتعنـص و  تادیلوت  شیازفا  اهاتـسور ، هب  یناسر  تامدخ  زا  دننک و  یم  داهـشتسا  یتعنـص  يداصتقا و  یـساسا 

ناوت يا ، هتـسه  يژرنا  نآ ، يروانف  ندـش  یموب  يزاس و  دـس  شیازفا  اه ، هاـگدورف  نهآ و  هار  اـه و  هداـج  هعـسوت  روشک ، طاـقن  رتشیب 
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روط هب  بالقنا  يداصتقا  یگنهرف و  یسایس و  ياهدرواتسد  راثآ و  همه  هب  یتسیاب  دراوم  نیا  رد  دنیوگ . یم  نخـس  یعافد و ... دنادزاب ?
هب دوش . هتفرگ  هدـیدان  مدرم  بالقنا  ياهدرواهر  ریاس  اهالاک  یخرب  ینارگ  دروم  رد  قارغا  اب  دـیابن  تفرگ و  لدـعم  درک و  هاگن  عماـج 

اـه و هنیزه  شیازفا  طیارـش و  هدـمع  تارییغت  هب  هجوت  اـب  یمالـسا ، يروهمج  ماـظن  درکلمع  ماـنراک ? نارگـشهوژپ ، زا  يرایـسب  داـقتعا 
، لاثم ناونع  هب  تسا . یبسن  يدـمآراک  قادـصم  هدـش ، ماجنا  ياهراک  مجح  هب  تیانع  اب  بالقنا ، زا  سپ  ياـهلاس  رد  روشک  تالکـشم 

مغر یلع  تسا ، هداد  رارق  هعلاطم  دروم  ار  ریخا  لاس  دـصکی  رد  ناریا  تیعـضو  هک  یناسک  زا  یکی  ییاکیرمآ و  دنـسیون ? يدـک  یکین 
، تسا هتشاد  یمالسا ، بالقنا  ياه  هشیر  یسررب  مان  هب  دوخ  رثا  رد  یمالسا  يروهمج  ياه  تسایس  زا  یـشخب  ریـسفت  رد  هک  یتاهابتـشا 
وا دزرو . يرادوخ  بالقنا  زا  سپ  ریگمـشچ  تالوحت  یخرب  رکذ  زا  هتـسناوتن  ناریا » بالقنا  جـیاتن  ناونع «  تحت  دوخ  رخآ  تشون ? رد 

، رت ملاـس  عماـج ? کـی  عسوت ? هب  تیاـهن  رد  هک  دـندروآ  رد  ارجا  هب  ار  ییاـه  تسایـس  ارگ  مالـسا  نارادـمامز  ناریا ، رد  دـسیون « : یم 
نیرت و مهم  زا  یکی  یمالـسا ، بالقنا  تخانـش  باب  رد  بالقنا  جیاتن  یبایزرا  ياهرایعم  .« * درک کمک  رت  هتخیهرف  رت و  هدید  شزومآ 
بالقنا و يزوریپ  زا  سپ  هد  هس  ًاعبط  تسا ؟ هتـشاد  یجیاتن  راثآ و  هچ  لـمع  رد  یمالـسا  بـالقنا  هک  تسنیا  اـه  شـسرپ  نیرت  ساـسح 

اهنآ دیامن و  یم  نیریـش  ای  خلت  نامیارب  ًاضعب  هک  مینک  یم  هبرجتو  سمل  ار  یلئاسم  دوخ  فارطا  رد  ام  همه  یمالـسا  يروهمج  رارقتـسا 
هناملاع و روط  هب  یمالـسا  بالقنا  جـیاتنو  راثآ  هک  تسا  نآ  حیحـص  اـما  میراذـگ . یم  یمالـسا  بـالقنا  ياهدـمایپ  باـسح  هب  ًاـعون  ار 

طقف اـهنآ  اـب  لوا  لـهور ? ثداوح د  عیاـقو و  زا  يریثـک  اـب  هرمزور  هجاوم ? ماـگنه  هب  مدرم  زا  یـضعب  دوش . یباـیزراو  نییبـت  هنافـصنم 
طارفا و هنوگ  نیا  زا  بانتجا  يارب  دـننک . روصت  سکع  هب  ًالماک  رگید  یطیارـش  رد  هک  اجنآ  ات  دـنراد  یفطاع  یـساسحا و  ياهدروخرب 

فدهااب راثآ  جیاتن و  سیاقم ? - 1 میشاب : هتشاد  يرورم  بالقنا  جیاتن  یبایزرا  ياه  هویش  اه و  كالم  نیرت  مهم  رب  تسا  رتهب  اه  طیرفت 
، نامزمه روط  هب  تاناکما  فادها و  اب  بالقنا  راثآ  جـیاتن و  شجنـس  - 3 روشک ، تلود و  تاناکما  اب  راثآ  جـیاتن و  هسیاـقم  - 2 بالقنا ،

ناونعب یمالـسا  بالقنا  فادها  - 1 بالقنا . زا  لـبق  اـب  دوجوم  عضو  سیاـقم ? - 5 هتفرـشیپ ، ياهروشک  اـب  دوجوم  عضو  سیاـقم ? - 4
رایـسب فادـها  یگنهرف ، يداصتقا و  یـسایس و  یجراخ ، یلخاد و  یعامتجا ، يدرف و  داعبا  مه ? رد  یمالـسا  بـالقنا  یباـیزرا : كـالم 

رد هک  دنتـسه  ع )  ) تیب لها  (ص)و  ربمایپ فراعم  نآرق و  زا  ذوخأم  ًاتدمع  فادـها  نیا  تسا . هدومن  میـسرت  تلود  مدرم و  يارب  يدـنلب 
هدناجنگ ینوناق  یمسر و  تروصب  یساسا  نوناق  رد  فادها  نیا  دنا . هدش  یلجتم  بالقنا  نارود  رد  مدرم  ياهراعش  ینیمخ و  ماما  مالک 

ینونک تیعـضو  شجنـس  يارب  اه  كالم  نیرتهب  زا  یکی  فادها  نیا  ًاعبط  دنا . هدیـسر  مدرم  ماما و  بیوصت  دـییأت و  هب  ًاددـجم  هدـش و 
هب ءاکتا  اب  اهنآ و  علاطم ? اب  ماظن  بالقنا و  فادها  دش ، هراشا  ًالبق  هک  هنوگنامه  دنتـسه . یمالـسا  بالقنا  جـیاتن  راثآ و  یبایزرا  ماظن و 
? دـهاشم یـصصخت و  قیقحت  ساسا  رب  دـیامن . تواضق  یبایزرا و  یمالـسا  بالقنا  جـیاتن  راثآ و  هب  تبـسن  حیحـص ، تاعالطا  راـبخا و 

قیفوت مدع  رگید  يا  هراپ  رد  هدش و  لصاح  یبسن  تاقیفوت  فادـها  نآ  زا  يرایـسب  رد  هک  درک  حرطم  ار  تیعقاو  نیا  ناوت  یم  یمومع ،
تمس هب  تکرح  ترورـض  فادها و  لصا  یـسک  هاگچیه  تساهنآ . ققحت  تمـس  هب  روما  یلک  يریگ  تهج  یلو  دوش ، یم  هدید  ییاه 
رگید یـضعب  دـنا و  هدومن  يریگ  یپ  رتهب  ار  يدراوم  دوخ  ناوت  صیخـشت و  اـب  اـه  تلود  زا  یـضعب  دـنچ  ره  تسا ، هدرکن  یفن  ار  اـهنآ 

اب بالقنا  جـیاتن  راـثآ و  رگا  هک  تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد  دـننک . تیاـعر  رتشیب  ار  فادـها  مه ? یگنهاـمه  تیعماـج و  دـنا  هدیـشوک 
ققحت يارب  یمالـسا  بالقنا  یبایزرا : كالم  ناونعب  تاـناکما  - 2 دوش . یم  لصاح  يا  هدننک  راودـیما  جـیتن ? دوش  هسیاقم  نآ  فادـها 

ياه هتشر  رد  تسا و  ییالقع  شسرپ ، نیا  تسا ؟ هتشاد  رایتخا  رد  یتاناکما  هچ  مدرم  ياهزاین  اه و  هتـساوخ  ندرک  هدروآرب  شفادها و 
رگا ینعی  فیلکت » قح و  بسانت  :» دـنیوگ یم  هقف  قوقح و  ملع  رد  ًالثم  تسا . هدـش  یلجتم  یفلتخم  روص  هب  نوگانوگ  یتفرعم  یملع و 

تیریدم ملع  رد  دهد . ماجنا  ار  فیلکت  نآ  دناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  یقوقح  اه و  ییاناوت  نآ  اب  بسانتم  دیاب  تشاد  هدهعرب  یفیلکت  یـسک 
هتـشاد و ظوحلم  ار  قوف  هتکن  زین  یـساسا  نوناق  موس  لصا  دـنیوگ . یم  نخـس  تارایتخا » تاناکما و  اب  اهتیرومأم  فیاظو و  بساـنت   » زا

يارب ار  دوخ  تاناکما  مه ? مود ، لصا  رد  روکذم  فادها  هب  لین  يارب  تسا  فظوم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  هک « : هدروآ  نینچ 
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دیاب یمیظع  رایسب  تاناکما  تسا ، هدش  نایب  موس  لصا  رد  هک  یمالسا  بالقنا  فادها  ترثک  تعسو و  هب  هجوت  اب  درب » راک  هب  ریز  روما 
میـسقت يونعم  يدام و  تسد ? ود  هب  ار  ماظن  بالقنا و  ياهزاین  فادـها و  ناوت  یم  هک  روطنامه  دـشاب . روشک  لوئـسم  ياوق  راـیتخا  رد 

هدارا هیحور 2 - نامیا و  - 1 درمشرب : حرش  نیا  هب  ناوت  یم  ار  يونعم  یفیک و  تاناکما  تسا . يونعم  يدام و  زا  معا  زین  تاناکما  دومن ،
شناد و هیامرس 3 - یعیبط 2 - عبانم  - 1 درب : مان  ناوت  یم  حرـش  نیا  هب  مه  ار  يدام  تاـناکماو  ناـمز ، لـقع 4 - ملع و  یلم 3 - مزع  و 

نیاربانب درک . مهارف  دازآ و  ار  یمیظع  تاناکما  یمالسا  بالقنا  هک  تفریذپ  ناوت  یم  يونعم  رظن  زا  اهراتخاس . اه و  متسیس  يروانف 4 -
دیاب خساپ  رد  دنا ؟ هدشن  لصاح  دیاش  دـیاب و  هکنانچنآ  فادـها  زا  یخرب  ارچ  اما  تشاد . نآ  زا  ییالاب  راظتنا  دـیاب  فادـها  ققحت  يارب 

مه يدام  رازبا  تاناکما و  دیاب  هکلب  دنتسین  یفاک  طرـش  یلو  دنتـسه  فادها  ققحت  يارب  مزال  طرـش  ًاتدمع  يونعم  تاناکما  ًالوا  تفگ 
جیـسب يونعم و  تاناکما  زا  يدایز  شخب  ًایناث  دـنرگیدکی . موزلم  مزـال و  يونعم  يداـم و  تاـناکما  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دـشاب . مهارف 

و دـش ، روشک  كاخ  بآ و  بالقنا و  ماظن و  لصا  ظفح  بالقنا و  عناوم  تاـفآ و  عفد  فرـص  تکراـشم ، روضح و  يارب  مدرم  یمومع 
کلهتـسم نانچ  يونعم  تاناکما  رب  ینتبم  یفاک  يژرنا  ًالمع  دـمآ ك  شیپ  یعطاقم  عقاو ، رد  داد . رارق  عاعـشلا  تحت  ار  فادـها  ققحت 

مجاهت یماظن ، لمح ? يداصتقا ، رصاحم ? یلخاد ، ياه  تتشت  اه و  بوشآ  دنام . یمن  یقاب  فادها  يریگ  یپ  يارب  يزیچ  هک  دوب  هدش 
ینیگنـس هداعلا  قوف  يژرنا  ناوت و  هک  دنتـسه  یعناوم  تافآ و  یلخاد ، ياه  ناـیرج  یـضعب  فارحنا  هقرفت و  مسیرورت ، جاوما  یگنهرف ،

يارب هک  یتاناکما  نیرت  مهم  زا  یکی  دنا . هدش  ریخأت  دوکر و  راچد  فادـها  یخرب  ققحت  هجیتن  رد  تسا و  هدـش  فرـص  اهنآ  عفد  يارب 
حیحـص و يداصتقا  هب  لین  يارب  هبرجت  شناد و  ساـسا  رب  تسا . یـضتقم  يدـنبنامز  ناـمز و  لوقم ? تسا ، زاـین  دروم  یفدـه  ره  ققحت 
رد یتح  دشابن ، یتیمورحم  عون  چیه  هیذغت  نکسم و  تشادهب و  راک و  هنیمز  رد  دروآ و  ناغمرا  هب  ار  رقف  عفر  یمومع و  هافر  هک  هنالداع 

زاین يدایز  یلیخ  نامز  فده ، نیا  هب  ندیـسر  ًاملـسم  تسا ؟ زاین  نامز  لاس  دنچ  هب  يونعم ، يدام و  تاناکما  مه ? ندوب  مهارف  تروص 
? نیمز رد  زونه  تسا  هدرک  يرپس  نامز  نرق ، دنچ  لقادح  اهروشک  یضعب  ینونک  هافر  ققحت  يارب  هک  برغ  يراد  هیامرس  داصتقا  دراد .

رقف طخ  ریز  یبرغ  هفرم  ياهروشک  رد  رفن  نویلیم  اه  هد  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  راـمآ  هدوبن و  قفوم  لـماک  روط  هب  يراـکیب ، رقف و  عفر 
اما درک  شالت  رقف  عفر  یمومع و  هافر  داجیا  يارب  لاس  داتفه  کیدزن  زین  قرـش  كولب  یتسیلایـسوس  یتلود و  داصتقا  دننک . یم  یگدـنز 

نوناق موس  لصا  رد  جردنم  فادها  زا  یخرب  ًالوصا  دیدرگ . لالحمـضا  یـشاپورف و  شوختـسد  ماجنارـس  تشادـن و  يریگمـشچ  قیفوت 
حرطم رشب  عون  ياه  لآ  هدیا  فادها و  ناونع  هب  ار  اهنآ  دوخ  روهظ  ردص  زا  مالسا  بتکم  دنشاب و  یم  تنـس  نآرق و  زا  ذختم  یـساسا ،

نیارباـنب دـنوش . لـئان  اـهنآ  هب  دـنناوت  یم  یبـسن  روطب  اـهناسنا  يا ، هرود  رـصع و  ره  رد  تاـناکما  ندوب  مهارف  تروص  رد  تسا و  هدرک 
. دراد دوخ  نالک  یلوصا و  فادها  ققحت  ات  يزارد  هار  عناوم ، تافآ و  موجه  تاناکما و  دوبمک  رمع و  لاس  یس  اب  زین  یمالـسا  بالقنا 
یفیک و تاناکما  یـسررب  زا  سپ  دنراد . رارق  فادـها  ققحت  ریـسم  رد  هک  دنـشاب  نئمطم  مدرم  لقادـح  هک  تسا  نآ  مهم  هتکن  نیا  ربانب 

تاناکما تیمها  باب  رد  مینک . یم  یسررب  ار  یمالـسا  بالقنا  يداصتقا  يدام و  تاناکما  کنیا  فادها ، ققحت  رد  اهنآ  شقن  يونعم و 
هکلب دنتـسه ، يرورـض  مزال و  يدام  ياهزاین  فادـها و  ققحت  يارب  اهنت  هن  تاناکما  يا  هک  مینک  هراشا  هتکن  نیا  هب  تسا  یفاـک  يداـم 

یساسا نوناق  موس  لصا  زا  دنب 1  لاثم  يارب  تسا . يدام  تاناکما  اهرازبا و  زا  هدافتـسا  دنمزاین  زین  یفیک  يونعم و  فادـها  دربشیپ  یتح 
? یلک اب  هزرابم  يوقت و  نامیا و  ساسا  رب  یقالخا  لیاضف  دشر  يارب  دعاسم  طیحم  داجیا  ا - : » تسا يونعم  یقالخا و  ًالماک  فده  کی 
تسا و يا  هدرتسگ  تالیکـشت  شزومآ و  هنیزه و  دنمزاین  یهابت  داسف و  رهاظم  یلک ? اب  هزرابم  هک  تسا  یهیدـب  یهابت .» داسف و  رهاظم 
اه و یتساران  زا  يرایـسب  ياه  هنیمز  ندرب  نیب  زا  هک  نآ  نمـض  تسا . هنیزه  تاناکما و  مزلتـسم  زین  یقالخا  لیاضف  جیورت  ندـناسانش و 

نآ رد  هک  هنالداع  دـّلوم و  داصتقا  کی  دوجو  زین  تسا . يداـصتقا  تالکـشم  زا  يرایـسب  لـح  ورگ  رد  لـیاضف ، تیوقت  هب  مدرم  بیغرت 
يارب دعاسم  طیحم  داجیا  ياه  طرش  شیپ  زا  دنراذگب ، اپ  ریز  ار  یتسرد  قالخا و  ناش  يدام  ياهزاین  عفر  يارب  دنشابن  روبجم  اه  ناسنا 
رایـسب يداصتقا  يدام و  تاناکما  دـنمزاین  یلاعتم ، عیـسو و  فادـها  اب  یمالـسا  بالقنا  دولوم  ماظن  نیاربانب  تسا . یقالخا  لیاضف  دـشر 
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دیاب یهافر  يداصتقا و  داعبا  رد  صوصخب  یمالـسا  بالقنا  جـیاتن  راثآ و  یبایزرا  رد  فاـصنا ، لـقع و  مکح  هب  سپ  تسا . يا  هدرتسگ 
شیب روشک  تیعمج  هتشذگ  لاس  یس  یط  رگید  يوس  زا  داد . رارق  هجوت  دروم  ار  دوجوم  يدام  يداصتقا و  تاناکما  اه و  تیفرظ  نازیم 

هدش ربارب  دنچ  مدرم  ياه  هتـساوخ  اهزاین و  یفیک  ظاحل  زا  نینچمه  دوش . یم  دودحم  تاناکما  مهـس  شهاک  بجوم  هدش و  ربارب  ود  زا 
ندـش ربارب  ود  اب  تسا ، رتشیب  ماظن  نیا  زا  مدرم  تاـعقوت  یمالـسا ، بـالقنا  یناـمرآ  هناـهاوخ و  تلادـع  ياهراعـش  زا  رثأـتم  اریز : تسا .

رب ینتبم  و  تسا ، هدروآ  راـب  هب  ار  یعاـمتجا  تاراـظتنا  شیازفا  يرهـش ، یگدـنز  فرـصم  يوگلا  ندوب  عونتم  ـالاب و  يرهـش و  تیعمج 
يرهش فرصم  يوگلا  دننامه  زین  ییاتسور  فرـصم  يوگلا  نویزیولت ، ویدار و  طسوت  یگدنز  حطـس  سیاقم ? ناکما  یهاوخ و  تلادع 

تاـیلمع هقباـس  یب  شرتـسگ  دـیرخ و  تردـق  شهاـک  تلع  هب  تفن ، تمیق  یعطقم  شیازفا  مغر  هب  زین  ینوـنک  طیارـش  رد  تسا . هدـش 
روانهپ روشک  طاقن  همه  هب  اه  تخاس  ریز  هعـسوت  مدرم و  هب  یناـسر  تامدـخ  ياـه  هنیزه  ندـش  ربارب  دـنچو  روشک  رـسارس  رد  ینارمع 
لـصاح نونکات  هک  هچنآ  تسا . هدوبن  یفاک  روشک  بولطم  هعـسوت  يارب  تلود  تاناکما  اه ، هنیزه  تیعمج و  تبـسن  هب  مه  زونه  ناریا ،

. بسانم یفاک و  يامرس ? تاناکما و  رب  ینتبم  عسوت ? ای  هدیاف  هنیزه –  لومعم  تالداعم  زا  یشان  هن  تسا  تلم  کی  هدارا  زجعم ? هدش ،
زا نیاربانب  تسا . هدش  ربارب  نیدنچ  هاش  میژر  رخآ  لاس  هب  تبسن  یفیک  یمک و  ظاحل  زا  مدرم  ياه  هتساوخ  تاراظتنا و  لیصافت ، نیا  اب 

از نارحب  دناوت  یم  دوش  یسایس  ماظن  ره  هجوتم  تعرس  نیا  هب  هک  تاراظتنا  تاعقوت و  زا  مجح  نیا  اه ، متـسیس  هیرظن  تاضورفم  ظاحل 
قئاف طیارش  نیا  زا  یشان  تالکشم  هب  ماظن  یمالـسا ، بالقنا  يالاب  تیفرظ  فاطعنا و  لیلد  هب  ههد  هس  نیا  یط  نکل  دشاب . هدننک  جلف  و 

ار دوخ  یناسر  تامدخ  شیب ، مک و  فعض و  تدش و  اب  اهدوبمک ، تالکشم و  نیا  مغر  یلع  اه  تلود  فرط  کی  زا  اریز  تسا . هدمآ 
ات دنا  هدیـشوک  دنتـسه ، لئاق  ناشدوخ  هب  قلعتم  ماظن  يارب  هک  یتیعورـشم  رطاخب  مدرم  رگید  فرط  زا  دنا و  هداد  شیازفا  رودقم  دح  رد 

نیا هک  تسا  هدش  فصن  هاش ، میژر  هب  تبسن  تفن  دیلوت  هتشذگ ، ياه  لاس  رد  دننک . لرتنک  ار  دوخ  تاراظتنا  اه و  هتساوخ  رودقم  دح 
دیاب دوب  دـقتعم  ماما  هک  تسا  یندـش  مامت  ریذـپان و  دـیدجت  یندـعم  دام ? کی  تفن  اریز  دوب . یمالـسا  بـالقنا  فادـها  زا  شدوخ  رما 
تدم نیا  یط  اما  دنـشاب . دنم  هرهب  نآ  یتخوس  يژرنا  تفن و  دمآرد  زا  زین  هدنیآ  ياه  لسن  ات  دـشاب  دودـحم  هدـش و  باسح  نآ  دـیلوت 

: تسا دب  بوخ و  ياهمایپ  میالع و  يواح  بالقنا  جیاتن  راثآ و  یبایزرا  رظن  زا  شیازفا  نیا  تسا . هدش  ربارب  دـنچ  تفن  یلخاد  فرـصم 
زین تیعقاو  نیا  زا  یکاح  رگید  فرط  زا  و  دوش ، یم  عیزوت  مدرم  راـشقا  نیب  عیـسو و  حطـس  رد  تفن  هک  دـهد  یم  ناـشن  فرط  کـی  زا 

دنمـشزرا دام ? نیا  فرـصم  عیزوت و  هک  دـهد  یم  ناشن  نئارق  راـمآ و  نینچمه  دوش . یم  فرـصم  هنیهب  ریغ  تروص  هب  تفن  هک  تسه 
ییاتـسور و درف  کی  ربارب  اههد  یتلود  ياه  هنارای  زا  يرهـش  لومتم  هفرم و  درف  کـی  مهـس  تسا و  هنـالداعان  تلود ، ناراـی ? اـب  هارمه 

نیا هب  میناوت  یم  تاناکما ، رظنم  زا  یمالـسا ، بالقنا  جـیاتن  راـثآ و  یباـیزرا  يارب  اـجنیا  رد  تسا . مدرم  زا  يداـیز  شخب  ربارب  نیدـنچ 
يدراوم رد  یتح  دوجو و  هب  ناعذا  اـب  اـهاضاقت ، تالکـشم و  شیازفا  يداـم و  دودـحم  هبـسنلاب  تاـناکما  هب  هجوت  اـب  هک : میـسرب  هجیتن 

لباق تفرشیپ ، هب  ور  تبثم ، تسا ، هتفرگ  تروص  مدرم  يدام  ياه  هتساوخ  فادها و  ققحت  هنیمز  رد  هک  هچنآ  مدرم ، تالکـشم  شیازفا 
كالم اب  ار  بالقنا  جـیاتن  راثآ و  مدرم  زا  یـضعب  ًالومعم  یبایزرا : رد  تاناکما  فادـها و  قیفلت   – 3 دشاب . یم  هدننک  راودـیما  هجوت و 

هرمن دنا ، هدشن  ققحم  دیاش  دیاب و  هکنانچ  اهزاین  فادـها و  نیا  زا  یخرب  نوچ  تروص  نیا  رد  هک  دنجنـس  یم  دوخ  ياهزاین  فادـها و 
فادها ققحت  هب  فلکم  یساسا  نوناق  قبط  هک  لوئسم  ياوق  ریاس  اه و  تلود  رگید  يوس  زا  دنهد . یمن  بالقنا  ياهدرواتـسد  هب  یبوخ 

زا هک  یتالکشم  اهانگنت و  هبرظن  دنجنس و  یم  دنا  هتشاد  رایتخا  رد  هک  يدام  تاناکما  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  درکلمع  دنا ، یمالـسا  بالقنا 
نیاربانب دنیامن . یم  یبایزرا  الاب  بوخ و  ًاتدمع  ار  بالقنا  جیاتن  راثآ و  دنهد و  یم  دوخ  هب  ییالاب  هرمن  ًاتدـعاق  هتـشاد ، دوجو  تباب  نیا 

هتسیاش توافت  نیا  عفر  يارب  دنراد . بالقنا  جیاتن  راثآ و  زا  یتوافتم  ياه  یبایزرا  كالم ، توافت  لیلد  هب  مدرم  زا  ییاه  شخب  تلود و 
فادـها و كالم  ود  ره  زا  تسا  رتهب  بالقنا  ياـهدرواهر  یباـیزرا  يارب  مینک . عوجر  يا  هنافـصنمو  هناـملاع  كرتشم  كـالم  هب  تسا 

دننک یم  شالت  تلم  داـحآ  وس  کـی  زا  دوش  عقاو  لوبق  دروم  یقیفلت  كـالم  رگا  دوش . هدافتـسا  ناـمأوت  یقیفلت و  تروص  هب  تاـناکما 
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عقاو يدـنب  تیولوا  يانبم  رب  ار  اهزاین  بلاطم ? نکمم  دـح  اـت  رگید  يوس  زا  دـنزاس و  لاـعف  ار  دوخ  وقلاـب ? ياـه  ناوت  تیفرظ و  مه ?
مدرم يراکرپ ، يرگشالت ، تافص  تسیاش ? ًاعقاو  هک  ینونک  تلود  نوچمه  زین  نالوئـسم  ریاس  اه و  تلود  هه ? دننک . يریگ  یپ  هنانیب ،

تیرثکا مهم  يروف و  تابلاطم  هب  دودحم ، تاناکما  هنالداع  عیزوت  نمـض  دیـشوک  دنهاوخ  تسا ، یهاوخنامرآ  يراذگتمدخ و  يرادم ،
اب هسیاـقم   - 4 دـننک . بلج  اـهانگنت  اـه و  تیدودـحم  اـب  ییوراـیور  رد  ار  یموـمع  تکراـشم  داـمتعا و  و  دـنیامن ، هجوـت  رتـشیب  مدرم 

و یهاشنهاش ) ماظن  ) دوجوم عضو  یـساسا  رییغت  يارب  دوب  یـشالت  زین  ناریا  یمالـسا  بالقنا  اـهبالقنا ، رگید  دـننام  هتفرـشیپ : ياـهروشک 
هلـضاف و نیدـم ? ققحت  رد  بـالقنا  هک  دـننک  مولعم  دـناوت  یم  هک  ییاـه  كـالم  زا  یکی  یمالـسا .) يروهمج   ) بولطم عضو  يرارقرب 

رظن رد  اهروشک  نیا  تسا . هتفای  هعسوت  هتفرشیپ و  هب  موسوم  ياهروشک  تیعقوم  تیعضو و  هدیـسر ، یجیاتن  هچ  هب  دوخ  ینامؤآ  عماج ?
یم بوسحم  هافر  تابث و  زا  يا  هلحرم  رد  کـنیا  اـه  هناـسر  هوبنا  تاـغیلبت  چـیرد ? زا  دنتـسه و  لوحت  هعـسوت و  يوگلا  دارفا ، زا  یخرب 

زا دمع  ریغ  ای  دـمع  هب  هتـسنادن ، ای  هتـسناد  هدـیدان ، برغ  ای  هتفر  برغ  دارفا  زا  يرایـسب  دـنا . هتـشگ  لیدـبت  شجنـس  رایعم  هب  هک  دـنوش 
یگدـنز شیامن  اب  کبـس ، نیمه  هبزین  یلخاد  یهورگ  ياه  هناسر  بلغا  . دـنیوگ یم  نخـس  اـهروشک  نآ  تینما و ... هاـفر و  شیاـسآ و 

نـشور شیب  مک و  زین  هسیاقم  نیا  جیتن ? هک  دنهد ، یم  قوس  اهروشک  نآ  اب  ناریا  عضو  سیاقم ? هب  ار  دوخ  نابطاخم  ناماس ، نآ  مدرم 
هجوت هتکن  دنچ  هب  دیاب  ًامتح  ماظن ، درکلمع  بالقنا و  چیاتن  راثآ و  یبایزرا  شجنس و  رد  رایعم ، كالم و  نیا  زا  هدافتسا  يارب  اما  تسا .

یحارم و هچ  یط  ینامز ، هچ  یط  یتعنص  يداصتقا و  هفرم  هتفرشیپ و  ياهروشک  ًالوا  دشاب : هنافصنم  هناملاع و  شجنـس ، جیتن ? ات  تشاد 
لبق و نرق  زا 5  ار  ریسم  نیا  لقادح  اهنآ  یملع ، یگنهرف و  يرکف و  يرظن و  ظاحل  زا  دنا ؟ هدیسر  یلعف  دوجوم  عضو  هب  یتاناکما  هچ  اب 

تـسیود زا  ار  مهم  نیا  یقوقح ، یـسایس و  يرادا و  ظاحل  زا  کیژولونکت و  ینف و  یملع ، ظاحل  زا  دـنا و  هدرک  زاغآ  سناسنز  نامز  زا 
نامز ًالعف  هتـشادن و  یهجو  اهنآ  اب  ناریا  لاس ? یـس  بالقنا  هسیاقم  اه ، صخاش  نیا  اب  دـنا . هدومن  عورـش  هسنارف  بالقنا  اـب  شیپ  لاـس 

فدـه نیا  دوب . نیمز  يور  تشهب  داجیا  یبرغ ، نیون  ندـمت  تلود و  تیاغ  فدـه و  نیرت  مهم  ًایناث  تسا . دوز  يا  هسیاـقم  نینچ  يارب 
ایند كرت  هب  توعد  ار  اهناسنا  يدام ، ياهزاین  هب  هجوت  یب  یطارفا و  روطب  هک  دوب  یطـسو  نورق  ياسیلک  هطلـس  گنهرف و  اب  تیدض  رد 
ایند تداعـس  نیمأت  شا ، ییاهن  ییاغ و  فده  یمالـسا  بالقنا  هک  یلاح  رد  دومن . یم  تافارخ  هب  هدولآ  ترخآ  ادخ و  کی  هب  برقت  و 

، لداعتم یعقاو و  روط  هب  هتبلا  تسا . لاـعتم  يادـخ  هب  برقت  راـگدرورپ و  يداـم  تاـمعن  زا  يدـنم  هرهب  اـب  تیونعم  لوصح  ترخآ و  و 
لاح دریذپ . یم  تروص  ایند  عرزم ? رد  ترخآ  نتخاس  و  دنراد ، شزرا  لامک ، دـشر و  رازبا  لیاسو و  ناونع  هب  يدام  ياهزاین  داصتقا و 

نآ دـنیآ ? زادـنا  مشچ  و  تسا ؟ هدـمآ  تسد  هب  ییاـهب  هچ  هب  تسیچ و  برغ  ینیمز  دوـعوم  تشهب  لاـس  دـصناپ  زا  سپ  هک  دـید  دـیاب 
یناسنا و تیوه  قالخا و  دیدش  بیرخت  یگدولآ و  یهافر ، يدام و  عماج ? نیمز و  يور  تشهب  نیا  دـمایپ  هنیزه و  نیرت  مهم  تسیچ ؟

نردـم هعماـج  یلاـیخ  تشهب  اـت  دوش  یم  منهج  هب  لدـبم  ترطف  تعیبـط و  تشهب  ینعی  تسا . هدوب  یعیبـط ، یعاـمتجا و  تسیز  طـیحم 
نیا زا  هک  یکانـسرت  زادنا  مشچ  هداد و  تسد  زا  هک  ار  هچنآ  ایآ  هک  تسا  هجاوم  یـساسا  لاؤس  نیا  اب  یبرغ  ندـمت  کنیا  دوش . لصاح 

رامثتسا رامعتسا و  ياهب  هب  نیمز  يور  تشهب  نیا  ریخ ؟ ای  دزرا  یم  هدروآ  تسد  هب  هک  هچنآ  هب  تبسن  دراد ، دوجو  هدنیآ  يارب  رذگهر 
یلامـش رکمین ? رد  هک  ناهج  تیعمج  دـصرد  زا 15  یـشخب  طقف  رـضاح  لاح  رد  و  تسا ، هدـش  لصاح  موس  ناـهج  یگدـنام  بقع  و 

. دننک یم  یگدنز  رقف  طخ  ریز  ای  زرم  رد  مدرم  زا  يرایسب  زین  اجنآ  رد  هک  دنتـسه  رادروخرب  يدام  بذاک  تشهب  نیا  بهاوم  زا  دنتـسه 
تیاغ نوچ  دراد . لمأت  دـیدرت و  ياج  بالقنا  جـیاتن  راثآ و  یباـیزرا  شجنـس و  يارب  هتفرـشیپ  ياـهروشک  كـالم  زا  هدافتـسا  نیارباـنب 
يونعم يدام و  نامأوت  تداعـس  یمالـسا  بالقنا  تیاغ  هک  یلاح  و  تسا ، يدرف  عفاـنم  تلاـصا  تیداـم و  اـهنآ  ياـه  شزرا  گـنهرف و 

اب هسیاقم  بالقنا ، جیاتن  راثآ و  یبایزرا  شجنـس و  ياه  هویـش  نیرت  جیار  زا  یکی  بالقنا : زا  لبق  اب  بالقنا  زا  سپ  سیاقم ? - 5 تسا .
دیاش و  دنا ، هدرکن  هبرجت  هدهاشم و  ار  نیـشیپ  ماظن  ًاصخـش  دوخ  روشک  ناوج  تیعمج  زا  يا  هدمع  شخب  اما  دـشاب . یم  بالقنا  زا  لبق 

تاعقوت و تاراظتنا و  اب  ار  ماظن  دوجوم  تیعـضو  لـسن ، نیا  تسا . هدز  بـالقنا  هب  تسد  لـبق ، لـسن  ارچ  هک  دـنباین  رد  دـننادن و  ًاـقیقد 
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شجنـس یبایزرا و  يوگلا  ار  اه  هناسر  رد  هدـش  غیلبت  یبرغ  یگدـنز  يدام  تیعـضو  تسا  نکمم  ًاضعب  دجنـس و  یم  شدوخ  ياهنامرآ 
هچ تحت  هدرک ، ینیرفآ  شقن  بالقنا  يزوریپ  عوقو و  رد  دوخ  هدرک و  سمل  كرد و  ار  بالقنا  زا  لبق  طیارش  هک  یلـسن  اما  دهد . رارق 

هناروبـص و ار  گنج  بـالقنا و  تاـمطل  تاـمحز و  لـسن ، نیا  دـمع ? دـنک ؟ یم  هسیاـقم  ار  بـالقنا  زا  دـعب  لـبق و  یطباوض  طـیارش و 
ار ماظن  یگنهرف  یـسایس و  يداصتقا ، جیاتن  زا  يرایـسب  دنا و  هدرک  لمحت  بالقنا  يالاو  ياه  نامرآ  فادها و  ققحت  دـیما  هب  هنابلطواد 
زا دـنرب و  یم  جـنر  لیاسم  یخرب  زا  لاح  نیع  رد  اما  دـنناد . یم  فادـها  ققحت  ياتـسار  رد  ار  اهدـنور  اهدرکلمع و  هدرک و  یقلت  تبثم 

یتح و  یگنهرف ، يونعم و  یـسایس ، ياهدرواتـسد  راثآ و  نانیا  زا  يرایـسب  اما  دـنراد . راظتنا  رتشیب  رایـسب  یمدرم  یهلا و  تموکح  کـی 
نونکات هک  يدامریغ  يدام و  ياه  هنیزه  تاراسخ و  تالکـشم ، مامت  اب  دندقتعم  هک  دننیب  یم  نشور  دایز و  ردـقنآ  ار  بالقنا  يداصتقا 

يداصتقا یعامتجا ، يدرف و  رظن  زا  ناریا  هک  دننآرب  نارگشهوژپ  زا  يرایسب  تسا . دنمشزرا  رایسب  اهدرواتـسد  نیا  هدش ، لیمحت  ماظن  هب 
تّدش نکل  تسا . هدرک  لصاح  ار  یتبثم  ًاتدمع  قیمع و  عیسو و  تالوحت  هتشذگ  هد ? هس  یط  یجراخ ، یلخاد و  یگنهرف ، یـسایس و  و 

هنازوسلدو و هناملاع  روطب  رما  نیا  هک  هدوب  نآ  زا  عنام  نونک  ات  گنج  بالقنا و  یعیبط  ياغوغ  ناـفلاخم و  ناـقفاوم و  ياهـضغب  ّبح و 
جیاتن راثآ و  ینیع  یملع و  ياهکالم  ددـم  هب  قیمع و  عیـسو و  تاـعالطارب  ینتبم  رگا  دوش . نییبت  قیقحت و  قیقد ، نشور و  روطب  هناداـقن 

دیما هب  دنتسه . ققحت  ياتسار  رد  مه  يدایز  فادها  هدش و  ققحم  يدایز  فادها  هک  دوش  یم  هدهاشم  مینک  یسررب  ار  یمالـسا  بالقنا 
نیما یـس  تبـسانم  هب  ) يرهـشمه همانزور  رـشان  ینارهت ، قداص  رون ، راجفنا  عبنم :  هللاءاشنا *  یمالـسا  بالقنا  ياه  نامرآ  یمامت  قّقحت 

40 ص 24 -  باتک 95 ، هرامش  یمالسا ،) بالقنا  يزوریپ  درگلاس 

یمالسا بالقنا  ياهتیصخش 

هاگن کی  رد  حتفم  دمحم  رتکد  هللا  تیآ  دیهش 

هب نادمه  رد  یناحور  يا  هداوناخ  رد  یـسمش ، لاس 1307  رد  حتفم  دمحم  همانیگدنز  هاگن  کی  رد  حتفم  دـمحم  رتکد  هللا  تیآ  دـیهش 
رد دوب و  تیالو  تلاسر و  نادـناخ  قشاع  صلخم و  ناـظعاو  زا  یکی  حـتفم ، دومحم  جاـح  مالـسالا  تجح  موحرم ، شردـپ  دـمآ . اـیند 
يو زا  یسراف  یبرع و  ياه  نابز  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياثر  حدم و  رد  يدایز  راعشا  تشاد و  یناوارف  رحبت  یبرع  یسراف و  تایبدا 

يریگارف هب  ردپ  رضحم  رد  یکدوک  زا  حتفم  دیهش  دوب . یبرع  یسراف و  تایبدا  سردم  نادمه ، هیملع  هزوح ي  رد  وا  تسا . هدنام  اج  هب 
سپ دش و  دراو  یلعالم » دنوخآ   » هسردم ي هب  یمالـسا  فراعم  يریگارف  تهج  ییادتبا ، هرود ي  ندـنارذگ  زا  سپ  تخادرپ و  تایبدا 

هب ناوارف  تیدج  اب  ءافشلاراد »  » هسردم ي رد  درک و  ترجاهم  مق  هیملع ي  هزوح ي  هب  گرزب  دیتاسا  رضحم  زا  هدافتسا  تهج  یتدم  زا 
ققحم دـمحم  دیـس  يدرجورب ، يا ، هرمک  هوک  تجح  دـمحم  دیـس  تاـیآ  نوـچ  یناـگرزب  رـضحم  زا  تخادرپ و  فراـعم  موـلع  بسک 

رد دـیدرگ . هزوح  رد  گرزب  یـسردم  دوـخ  و  ( 1 .) دومن هدافتـسا  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  نازیملا و  بحاص  ییابطابط  همّـالع  داـماد ،) )
هب نتفر  نید و  زا  ضارعا  ار  هدیدج » مولع  لیصحت   » دوب و هدرک  ناتـسرفک  املع  رظن  رد  ار  هاگـشناد  نارگرامثتـسا ، تاغیلبت  هک  ینارود 
هک يو  تشاذگ . هاگشناد  هصرع ي  هب  اپ  دوب ، گرزب  يداتسا  مق  رد  هک  یلاح  رد  حتفم  دیهش  دنتسناد ، یم  گنن  ِملاع  يارب  ار  هاگشناد 
يو يارتـکد  هلاـسر ي  دـیدرگ . يرتـکد »  » هجرد ي ذـخا  هب  قفوم  زین  هاگـشناد  رد  دوب ، هدیـسر  داـهتجا  هجرد ي  هب  هیملع  هزوح ي  رد 

تافیلأت یگنهرف و  ياه  تیلاعف  تفرگ . رارق  هاگـشناد  لوبق  دروم  بوخ  رایـسب  هجرد ي  اب  هک  تسا  هغـالبلا » جـهن  هراـبرد ي  یقیقحت  »
هئطوت هک  وا  تخادرپ . مق  ياه  ناتـسریبد  رد  سیردت  هب  هزوح ، رد  سیردت  رب  هوالع  هاگـشناد ، هرود ي  ندنارذگ  زا  سپ  حتفم ، داتـسا 

نایم ماجسنا  تدحو و  داجیا  دوب ، هدرک  سح  شدوجو  تارذ  همه ي  اب  یناحور ، یهاگشناد و  رشق  ود  نتشاد  هاگن  ادج  رد  ار  رامعتسا 
 – هاگـشناد یناحور و  تدـحو  هرابرد ي  مالـسا  بتکم  هلجم ي  رد  ناشیا  هک  يا  هلاـقم  تخاـس . دوخ  تمه  ههجو ي  ار  هورگ  ود  نیا 
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، درک یم  سح  شیوخ  شود  رب  هک  یتلاـسر  ظاـحل  هب  دیهـش  تسا . هراـب  نیا  رد  دیهـش  رکفت  نیبـم  تشون ، تفلاـخم –  وـج  مغر  یلع 
تشاد ناهوژپ  شناد  يرگنشور  رد  یعس  زاغآ  نامه  زا  هزوح  ناتسریبد و  رگنـس  ود  رد  يروعـش ،» یب  لهج و   » تیرفع اب  هزرابم  نمض 

یمالـسا نمجنا  سیـسأت  هب  هار  نیا  رد  دوب و  هداد  رارق  میژر  اب  هزراـبم  تهج  رد  ناـنآ  لکـشت  يارب  يزکرم  ار  شیوخ  ياـه  سـالک  و 
یهاگآ و هکلب  دید ، یمن  ملع  لیصحت  اب  داضت  رد  اهنت  هن  ار  میژر  اب  هزرابم  درامگ . تمه  یتشهب –  دیهـش  يرایمه  اب  نازومآ –  شناد 

حطس ندرب  الاب  رد  یعس  نازومآ ، شناد  بالط و  هزرابم ي  حطس  ندرب  الاب  رانک  رد  تسناد و  یم  هزرابم  داعبا  زا  یکی  ار  ندش  داوس  اب 
باتک نیا  رب  هیـشاح  نیموس  هک  تشون . اردصالم ، رافـسا »  » رب يا  هیـشاح  سیردت ، لیـصحت و  نامز  رد  تشاد . اه  نآ  یتدیقع  یهاگآ 

، هاگشناد هزوح و  رد  یسرد  باتک  ناونع  هب  هک  دروآ  رد  ریرحت  هتـشر ي  هب  قطنم  ملع  رد  هشیدنا » شور   » مان هب  یباتک  نینچ  مه  تسا .
تهج رد  دیهش  تسا . ماقم  یلاع  دیهش  نیا  تافیلأت  زا  یکی  مه  نایبلا  عمجم  ریسفت  همجرت  دوش . یم  هدافتسا  قطنم  حطس  نیرتالاب  يارب 

تیلاعف عمجم  نیا  هک  دز  یسانش » مالسا  یملع  تاسلج   » مان هب  یعمجم  لیکشت  هب  تسد  الضف  بالط و  هب  نداد  نامزاس  لکشت و  داجیا 
الضف و دش ، یم  لیکشت  داتسا  رظن  ریز  هک  تاسلج  نیا  رد  درک . زاغآ  هعماج  رد  مالسا  یلـصا  هرهچ ي  ندناسانـش  روظنم  هب  ار  یعیـسو 
دـقن و زا  سپ  دـندرک و  یم  هیارا  دـندوب ، هتـشون  یـسانش  مالـسا  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  هک  ار  ییاه  باتک  هیملع  هزوح ي  ناگدنـسیون 
رد عـمجم  نیا  رثؤـم  شقن  هب  یپ  هـک  كاواـس  دیـسر . یم  پاـچ  هـب  تشوـن ، یم  نآ  رب  داتـسا  هـک  يا  همدـقم  اـب  يرورـض ، تاحالـصا 
نآ زا  ریز  ياه  باتک  هک  دیدرگ  باتک  دـلج  پاچ 10  هب  قفوم  اهنت  عمجم  نیا  درک . لیطعت  ار  نآ  دوب ، هدرب  نیتسار  مالـسا  ندـناسانش 

ینیب و ناهج  - 4 رسدوخ . نارادمامز  هعیـش و  - 3 طوقس . رطخ  رد  ایند  نیملسم  فعـض  اب  - 2 اه . تضهن  ورشیپ  مالـسا  - 1 تسا : هلمج 
ام 9- ترایز  - 8 ادخ . لوسر  نارسمه  - 7 رامعتسا . ياهدروآ  هر  - 6 دوکر . ای  تفرشیپ  لماع  اعد  - 5 مالسلا .) هیلع   ) یلع يراد  ناهج 

بتکم عّیـشت ، بتکم  تالجم  رد  یفلتخم  تالاقم  نتـشون  اـب  هزوح  رد  دوخ  سیردـت  لیـصحت و  ناـمز  رد  داتـسا  تقیقح . - 10 هفارخ .
ياه لاس  رد  تازرابم  دنتشاد . هعماج  عیـسو  حطـس  رد  هعیـش  یبالقنا  لیـصا و  گنهرف  شرتسگ  رد  یعـس  يرفعج و ...  فراعم  مالـسا ،

رایسب يولهپ  میژر  هرهچ ي  ياشفا  رد  یمالسا  تضهن  عضاوم  نتخاس  نشور  فلتخم و  ياهرهـش  رد  وا  ياه  ینارنخـس  ات 1342 ، 1340
اب یلیطعت  نیا  راب  ره  دـش و  لیطعت  كاواس  طسوت  اهراب  تشاد ، اه  هدوت  نایم  رد  اـه  ینارنخـس  نیا  هک  یقیمع  رثا  ظاـحل  هب  دوب و  رثؤم 

ناتـسا هب  رفـس  اب  دیـشخب و  تدـش  ار  دوخ  تازرابم  هرـس  سدـق  ماـما  دـیعبت  زا  دـعب  حـتفم  دیهـش  دوب . هارمه  ناـشیا  رازآ  يریگتـسد و 
ددعتم و ياه  يریگتـسد  اب  هک  كاواس  تشاد و  مدرم  هب  هرـس  سدق  ماما  تضهن  ندناسانـش  میژر و  تیهام  ياشفا  رد  یعـس  ناتـسزوخ 
تیبوبحم و درک . مـالعا  عونمم  ناتـسزوخ  ياهرهـش  هب  ار  ناـشیا  دورو  دربـب ، شیپ  زا  يراـک  دوب  هتـسناوتن  ناـشیا  ندرک  ربـنملا  عوـنمم 

یحاون هب  لاس 1347 ، رد  جارخا و  شرورپ  شزومآ و  زا  ار  وا  هک  دش  بجوم  نازومآ ، شناد  بالط و  نایم  رد  دیهـش  هماع ي  تیلوبقم 
هب دندرک . يریگولج  مق  هب  وا  تشگزاب  زا  دیـسر ، نایاپ  هب  ناشیا  دیعبت  نارود  هک  یماگنه  دـننک و  دـیعبت  ناریا  یبونج  ياوه  بآ و  دـب 

تایهلا هدکشناد ي  دیدرگ ، يو  یسایس  یناگدنز  رد  ینیون  لصف  زاغآرس  نارهت  رد  تماقا  دش . نارهت  رد  تماقا  هب  روبجم  دیهش  راچان 
اب يراکمه  قوش  زین  میژر و  اب  هزرابم  يارب  رگید  يا  ههبج  ندوشگ  رگید و  يرگنـس  حتف  دـیما  اب  دیهـش  درک . يراکمه  هب  توعد  ار  وا 
رد ناشیا  ياه  تیلاعف  یگدنز و  بیترت  نیدب  تفریذپ و  ار  هدکشناد  توعد  دوب ، سیردت  لوغـشم  هدکـشناد  نیا  رد  هک  يرهطم  داتـسا 

نمجنا توعد  هب  انب  يرهطم ، دیهـش  داتـسا  اب  يراکمه  ياه  هنیمز  طسب  هدکـشناد و  رد  سیردـت  رب  هوالع  نارهت ، رد  دـش . زاـغآ  نارهت 
رد هاگشناد  دجسم  رد  ناشیا  ياه  ینارنخس  درامگ . تمه  دجسم  نیا  رد  تعامج  زامن  هماقا ي  هب  نارهت ، هاگشناد  نایوجشناد  یمالـسا 

 – یملع ياه  تیلاعف  لوغـشم  زین  داشرا  هینیـسح ي  رد  دیهـش  تشاد . ییازـس  هب  رثا  مالـسا  هب  هدرک  لیـصحت  رکف و  نشور  لسن  بیغرت 
هتسه ي لاس 1352 ، رد  دیواج  دجـسم  تعامج  تماما  لوبق  اب  كاواس ، طسوت  هینیـسح  نیا  یلیطعت  زا  دـعب  هک  دوب  ینارنخـس  یغیلبت و 
، یفـسلف يداقتعا ، سورد  ياه  سالک  داد و  لیکـشت  هناخباتک  دجـسم  نیا  رد  دـیامن . رپ  ار  هدـمآ  دوجو  هب  الخ  اـت  درک  داـجیا  يرگید 
نایوجشناد و ناوارف  لابقتسا  اب  دیدرگ و  بالقنا  يارب  یمکحتسم  ژد  هب  لیدبت  دیواج  دجسم  درک . ریاد  هغالبلا و ...  جهن  نآرق ، ریـسفت 
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هنماخ هللا  تیآ  ترضح  ینارنخس  زا  سپ  رذآ 1353 ، موس  رد  مین  لاس و  کی  تشذگ  زا  دعب  ماجنارس  دش . هجاوم  هدرک  لیـصحت  دارفا 
میژر نادنز ، زا  يدازآ  زا  دعب  داتفا . نادنز  هب  ریگتـسد و  مه  دیهـش  دش و  لیطعت  تفرگ و  رارق  كاواس  موجه  دروم  دیواج  دجـسم  يا ،
هسلج رد  دنتفریذپ و  داشرا  هینیـسح ي  یکیدزن  رد  ار  ابق  دجـسم  تماما  داتـسا ، دادن . ناشیا  هب  ار  دیواج  دجـسم  رد  تیلاعف  هزاجا  رگید 

« ابق  » ار دجسم  دنتشاد ، دجسم  ياه  همانرب  میظنت  يارب  يرهطم و ...  دیهش  داتـسا  یناقلاط ، هللا  تیآ  موحرم  ریظن  يدارفا  روضح  اب  هک  يا 
ناضمر 1356، اب  نراقم  ناملـسم . تما  رابنوخ  مایق  رد  یترجه  رگزاغآ  ددرگ و  شیرق  هدک ي  تملظ  رد  ییابق »  » ات دندرک . يراذگمان 
هب دیهش  داتسا  درک . حرطم  ار  یسایس » زاب  ياضف   » نوچ ییاهراعش  زین  يولهپ  میژر  اکیرما ، يرابکتـسا  تلود  کیتکات  رییغت  لیلد  هب  هک 
راب نیلوا  يارب  هک  درک  ابق  دجسم  رد  یتاسلج  لیکـشت  هب  مادقا  میژر ، فعـض  زا  هدافتـسا  اب  تخادرپ و  راعـش  نیا  هنانئاخ  تیهام  ياشفا 

هوکش اب  زامن  يرازگرب  اب  لاس  نامه  رطف  دیع  رد  دیهش  دش . یم  رازگرب  رفن  رازه  زا 30  شیب  یتیعمج  روضح  اب  ناریا  رصاعم  خیرات  رد 
ياه هبطخ  رد  ناشیا  دروآ . رد  هزرل  هب  ار  يولهپ  میژر  ناکرا  دش –  ور  هب  ور  نارهت  مدرم  ریظن  یب  لابقتـسا  اب  هک  هیرطیق –  رد  رطف  دیع 

ات دیهش  هزرابم ي  داد . رارق  دیکأت  دروم  ار  ماما  يربهر  درک و  يراج  نابز  رب  راکـشآ  ار  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  مان  راب  نیلوا  يارب  زامن 
دیع زامن  زا  دعب  ناشیا  تشاد . همادا  نانچمه  دوب ، هتفرگ  جوا  هرـس  سدق  ماما  يربهر  هب  ناملـسم  مدرم  تضهن  هک  لاس 1357 ، ناضمر 

لیطعت ناضمر  هام  يادهـش  زا  لیلجت  ناونع  هب  ار  رویرهش 1357 ، هبنـشجنپ 16  زور  تما  ماما  يارچ  نوچ و  یب  يربهر  رب  دـیکأت  اب  رطف 
میژر طسوت  هک  دیدرگ ، رویرهـش  ییاـمیپ 17  هار  زاـس  هنیمز  هک  تفرگ  ماـجنا  میژر  هیلع  یگرزب  ییاـمیپ  هار  زور  نـیا  رد  درک . مـالعا 

هب دیهش  داتـسا  هرـس  سدق  ماما  تشگزاب  تهج  نمهب 1357 ، رد  تفرگ . ماـن  نینوخ  هعمج ي  دـش و  هدیـشک  نوخ  كاـخ و  هب  يوـلهپ 
وحن هب  ار  شیوخ  دارم  ربـهر و  هنادـنمزوریپ  دورو  تامدـقم  اـت  دـنداد  لیکـشت  ار  ناـشیا  زا  لابقتـسا  هتیمک ي  ناـمزر ، مه  رگید  هارمه 

يزوریپ زا  دعب  دمآرد . اروش  نیا  تیوضع  هب  هرـس  سدـق  ماما  فرط  زا  بالقنا  ياروش  لیکـشت  اب  حـتفم  دیهـش  دـنیامن . مهارف  هتـسیاش 
. تشاد هدهع  هب  ار  نارهت  هقطنم 4  هتیمک ي  یتسرپرس  دوخ  درک و  يریگمشچ  تیلاعف  یمالسا  بالقنا  ياه  هتیمک  لیکشت  يارب  بالقنا 
رد هتسیاش  وحن  هب  هک  دوب  روشک  یلاع  شزومآ  شرتسگ  ياروش  رد  تیوضع  تایهلا و  هدکشناد ي  یتسرپرس  دیهش ، تیلوؤسم  نیرخآ 

تیآ ماجنارس  تشاد . هدهع  رب  زین  ار  ابق  دجسم  تعامج  تماما  تیلوؤسم  نانچمه  نارود  نیا  یط  رد  دومن و  هفیظو  ماجنا  اهرگنـس  نیا 
هارمه 2 هب  رذآ 1358 ، زور 27  حبص  تعاس 9  رد  نید ، غیلبت  هار  رد  ریذپان  یگتـسخ  رمتـسم و  داهج  شالت و  يرمع  زا  سپ  حتفم ، هللا 

ناقرف کهورگ  فرحنم  رصانع  طسوت  تایهلا ، هدکشناد ي  هب  دورو  ماگنه  یتمعن ، رغـصا  ینمهب و  داوج  نادیهـش  فکرب ، ناج  رادساپ 
رد عییـشت ، هوکـش  اب  مسارم  ییاپرب  زا  سپ  ینابر  ملاع  نآ  رهطم  رکیپ  دندمآ . لیان  تداهـش  میظع  ضیف  هب  دنتفرگ و  رارق  هلولگ  فدـه 

ماقمالاو دیهش  نیا  ریگمشچ  ياه  تیلاعف  تبسانم  هب  زور  نیا  دش و  هدرپس  كاخ  هب  مق  رد  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  نحص 
تبـسانم هب  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  مایپ  دش . يراذگمان  وجـشناد » یناحور و  تدحو  زور  هاگـشناد «  هزوح و  نیب  تدحو  ققحت  هار  رد 

وا يوس  هب  مییادخ و  زا  ام  هک  تسا  نآ  نآرق  قطنم  هک  هاگ  نآ  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ( 2) حتفم رتکد  تداهش 
دندرب و یم  ثرا  هب  يرگید  زا  یکی  ار  تداهش  مالسلا –  مهیلع  ادخ –  يایلوا  تسا و  فده  هار  رد  تداهش  رب  مالسا  ریسم  میور و  یم 
هب تسد  هدناماو ، اج  همهز  هک ا  ام  ناهاوخدب  دـننک ، یم  هدرک و  یم  اعد  تساوخرد  ادـخ  هار  رد  تداهـش  لین  يارب  ام ، دـهعتم  ناناوج 

، دننآرق نازابرـس  هک  تلم  لد  رد  بعر  داجیا  اب  هک  دنک  یم  شوخلد  ار  دوخ  اکیرما  دنناسرت ؟ یم  هچ  زا  ار  ام  دننز ، یم  هنایـشحو  رورت 
یناسک يارب  گرم  زا  سرت  هک  نیا  زا  لفاغ  دـنک ، داجیا  ادـخ  هار  رد  سدـقم  داهج  زا  يدرگ  بقع  قح و  ریـسم  رد  يا  هفقو  دـناوت  یم 

تلم زیگناروش  ياه  هنحـص  یلدروک ، زا  نانیا  دنربخ . یب  يدزیا  تمحر  راوج  يدبا و  هاگرارق  زا  هداد و  رارق  دوخ  رقم  ار  ایند  هک  تسا 
ٌیمُع ٌمُکب  ٌّمُص  . » دـننیب یمن  تسا ، سکعنم  ناـنآ  هریخ ي  نامـشچ  شیپ  رد  هک  یتداهـش  زا  سپ  یتداهـش ، ره  رد  ار  اـم  عاجـش  زیزع و 

رد ام  نادیهش  نوخ  زونه  درذگ و  یم  البرک  نیرفآ  هسامح  هنحـص ي  زا  رتشیب  لاس  دصیـس  رازه و  هک  دننیب  یم  نانیا  نُولِقعَی » مُهَف ?ال 
مالـسا زیزع  نارادـساپ  رفن  ود  حـتفم و  ياقآ  مرتحم  دنمـشناد  مالـسالا  تجح  بانج  تسا . شورخ  هسامح و  رد  اـم  زیزع  تلم  شوج و 
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شتآ دـندیرفآ و  هسامح  ام  هاگآ  ناـناوج  تلم و  لد  رد  دـنتفای و  راـب  تیدـبا  هاـگراب  هب  دندیـسر و  تداهـش  ضیف  هب  مهیلع  هللا  ۀـمحر 
رون زا  دریذـپب و  دوخ  هعـساو ي  تمحر  راوـج  رد  ناشیادـخ  دـندرک . رت  كرحتم  ار  تلم  ماـیق  شبنج  رت و  هتخورفا  ار  یمالـسا  تضهن 
دیما دوش و  هتـشادرب  تضهن  تفرـشیپ  مالـسا و  يارب  اه  هرهب  وا  ملع  نابز  زا  مرتحم و  داتـسا  شناد  زا  دوب  دـیما  دـهد . هرهب  دوخ  تمظع 

مالسا تلم  نانآ و  ناگدنامزاب  هب  کیربت و  مالـسا  دنمورب  نادرم  نیا  رب  ار  تداهـش  نم  میرادرب . اه  هرهب  ناشیا  لاثما  تداهـش  زا  تسا ،
، ریخا لاس  دصکی  رد  هعیش  تیناحور  يادهـش  . 1 اهتشونیپ : ینیمخلا  يوسوملا  هللا  حور  قح  هار  نادیهـش  رب  مالـس  مهد . یم  تیلـست 

.27/9/1358 ص 39 ، دلج 11 ، رون ، هفیحص ي  . 2 یلاخلخ . ینابر  یلع  لوا ، دلج 

حتفم دیهش  یگنهرف  یسایس - تازرابم 

نونک ات  هچ  نآ  تسناد . رثؤم  ناوت  یم  ار  يددعتم  لماوع  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  رد  هدیکچ : حتفم  دیهش  یگنهرف  یـسایس - تازرابم 
گرزب بالقنا  نیا  یگنهرف  ياه  تخاس  ریز  لموع و  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رت  مک  دادـیور  نیا  للع  هب  طوبرم  ياه  یـسررب  رد 

دیهـش حـتفم ، رتکد  هللا  تیآ  نوچ  يزرابم  ياه  تیـصخش  تیمها  هجو  یگنهرف  يرکف و  ياه  شالت  یـسایس ، تازرابم  رانک  رد  تسا .
رتکد هللا  تیآ  دیهـش  دزادرپ . یم  حـتفم  دیهـش  تازراـبم  یگدـنز و  یـسررب  هب  هلاـقم  نیا  تسا . هدوب  نارگید  رنهاـب و  دیهـش  يرهطم و 

نیا للع  هب  طوبرم  ياه  یسررب  رد  نونک  ات  هچ  نآ  تسناد . رثؤم  ناوت  یم  ار  يددعتم  لماوع  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  رد  حتفم  دمحم 
، یـسایس تازرابم  رانک  رد  تسا . گرزب  بالقنا  نیا  یگنهرف  ياـه  تخاـس  ریز  لـموع و  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رت  مک  دادـیور 

نارگید رنهاب و  دیهـش  يرهطم و  دیهـش  حـتفم ، رتکد  هللا  تیآ  نوچ  يزرابم  ياه  تیـصخش  تیمها  هجو  یگنهرف  يرکف و  ياه  شـالت 
هنحص ي دراو  ناشداتـسا  زا  تیعبت  هب  ناشیا  بتکم  نادرگاش  لاس 1341 ، رد  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  مالـسا  تضهن  زاغآ  اـب  تسا . هدوب 

یـسایس ینید و  فیاظو  هب  ار  ناملـسم  مدرم  دومن ، یم  ینارنخـس  تهج  فلتخم  یحاون  هب  هک  ییاهرفـس  اب  حـتفم  رتکد  دـندش . هزراـبم 
تازرابم کیتکات  هدـش ، داجیا  ناقفخ  وج  زا  ریثأت  هب  هکلب  دـیدرگن ؛ فقوتم  هزرابم  ینیمخ ، ماما  دـیعبت  يریگتـسد و  اـب  درک . یم  هاـگآ 

هجوت یبالقنا  مادقا  کی  هلزنم ي  هب  یگنهرف  يرکف و  يزاس  رتسب  هب  یسایس  هزرابم ي  نمـض  ماما  نادرگاش  درکیور  نیا  رد  درک . رییغت 
. دوب یگنهرف  هجوت  لباق  قباوس  ياراد  تموکح ، دض  تازرابم  هنحـص ي  رد  يوق  روضح  رب  هوالع  حتفم  هللا  تیآ  دـن .  دـیزرو  یـصاخ 

رتکد نوچ  نآ ، دنمـشیدنا  ناسـسؤم  اب  یماگ  مه  دوب و  هتفرگ  شیپ  رد  ار  يدیدج  شور  هار و  هک  شناد  نید و  ناتـسریبد  رد  سیردـت 
یسانش مالـسا  عمجم  سیـسأت  تسا . هلمج  نآ  زا  مق ، نایگنهرف  نازومآ و  شناد  نوناک  لیکـشت  زین  ینارهت و  يرئاح  هللا  تیآ  یتشهب و 

مهم ياه  تیلاعف  زا  حـتفم  رتکد  تراظن  تحت  هعومجم ، نیا  زا  باتک  دـلج  نیدـنچ  راشتنا  یمالـسا و  يداـینب  لـئاسم  رد  شهوژپ  يارب 
یمالسا تاعلاطم  هزوح ي  رد  یناگدنسیون  نارکفتم و  هعومجم ، نیا  ناگدننادرگ  دور . یم  رامش  هب  یبهذم  ياهورین  یمالـسا  یگنهرف 

هشیدنا حالصا  يرگید  هعماج و  رب  مکاح  یبرغ  یگنهرف  رامعتسا  لباقم  رد  تسخن  دندوب ؛ یملق  هزرابم ي  لوغشم  وس  ود  رد  هک  دندوب 
هزرابم ي نیا  رد  دندوب . بهذم  نیدزا و  يرایـسب  دارفا  ینادرگیور  لماوع  زا  دوخ  هک  یبهذم  رجحتم  راشقا  یخرب  ریذـپان  فاطعنا  ياه 
ددرگ و لصاح  هیملع  ياه  هزوح  رد  هعیش  هقح ي  فراعم  مالسا و  رب  لماک  طلست  ییانشآ و  مه  دوب  مزال  یگنهرف ، يرکف و  هنمادرپ ي 

ياه هیاریپ  تافارخ و  ندودز  يارب  وس  کی  زا  بان  نیتسار و  مالسا  تخانش  دوش . انشآ  اههاگشناد  رد  دوجوم  دیدج  ياه  هشیدنا  اب  مه 
دیهش هللا  تیآ  نوچ  ییاه  تیصخش  تشاد .  ترورض  یهاگـشناد  عماجم  رد  هیارا  يارب  رگید  يوس  زا  یبهذم و  راشقا  نایم  رد  هیاپ  یب 

هدش ي تیبرت  نادنمشیدنا  هلمج  نآ  زا  و ...  يرهطم ، یضترم  داتسا  رنهاب ، داوج  دمحم  رتکد  حتفم ، رتکد  هللا  تیآ  یتشهب ، رتکد  مولظم 
اب هتشاذگ و  اه  هاگشناد  رد  مدق  بهذم ، مالسا و  هب  تبسن  نایهاگشناد  رظن  حیحـصت  رییغت و  لیدعت ، يارب  هک  دندوب  ینیمخ  ماما  بتکم 
هب رتشیب  يراذگ  ریثأت  يارب  نادنمـشیدنا  نیا  دـندش . یهاگـشناد  زکارم  رد  بان  مالـسا  جورم  هدرتسگ ، تیلاعف  سیردـت و  ای  لیـصحت و 

یمالـسا تیبرت  میلعت و  رد  دـنناوتب  یعامتجا  فیاظو  ظفح  نمـض  ات  دـندمآ  رد  یلاع  شزومآ  ترازو  گـنهرف و  ترازو  رد  مادختـسا 
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رتکد هرمزور . ياهزاین  هن  دشاب ، هفیظو  ماجنا  فرص  دنزادرپ ، یم  مه  یغیلبت  یعامتجا  ياه  تیلاعف  هب  رگا  دنشاب و  هتـشاد  شقن  ناناوج 
، يداشرا یغیلبت و  ياه  تیلاعف  نوزفازور  تیدودحم  دومن . یم  ریبعت  يا )  هفرح  ریغ  یناحور  زت   ) ناونع هب  تیلاعف  هویش ي  نیا  زا  حتفم 

لاس رد  اریز  دیامن ، ذاختا  ار  يدیدج  یـشم  طخ  دوخ  ياه  تیلاعف  رد  درک  روبجم  ار  حـتفم  هللا  تیآ  ماما ، دـیعبت  زا  دـعب  ياه  لاس  یط 
هماقا ي یمالـسا ، فراعم  تایهلا و  هدکـشناد ي  رد  یـشزومآ  ياه  تیلاعف  رب  زکرمت  دوب . هدـیدرگ  ربنملا  عونمم  كاواس  طسوت   1351

دجسم تعامج  تماما  شریذپ  دوب . اه  یشم  طخ  نیا  هلمج ي  زا  فلتخم  عطاقم  نایوجشناد  ییامنهار  نارهت ، هاگشناد  دجـسم  رد  زامن 
دجـسم و یناب  هب  راطخا  راضحا و  تخیگنارب . ار  كاواس  تیـساسح  يدوز  هب  فلتخم ، ياه  سالک  ندرک  ریاد  دـیواج و  سیـسأت  هزاـت 
رد يا  هنماخ  یلع  دیس  هللا  تیآ  ینارنخس  دوب . دیواج  دجـسم  رد  تیلاعف  يریگولج  يارب  هتفرگ  تروص  تامادقا  وا  زا  یبتک  دهعت  ذخأ 
دـض كرتشم  هتیمک ي  لـیوحت  ریگتـسد و  ود  ره  حـتفم . رتکد  يریگتـسد  هب  مه  دـش و  رجنم  ناـشیا  يریگتـسد  هب  مه  دـیواج ، دجـسم 

ربمایپ يابق  دجـسم  زا  هتفگرب  مه ، دجـسم  نیا  مان  دوب ، هتفریذپ  ار  ابق  دجـسم  تعامج  تماما  حتفم  رتکد  نینچمه  دندیدرگ . يراکبارخ 
رد حتفم  رتکد  ییارگ  ناوج  داشرا و  هنیسح ي  هب  یکیدزن  درک . افیا  یمهم  شقن  یمالـسا  بالقنا  خیرات  رد  مه  قح  هب  دوب  ص )  ) مرکا

ناضمر و قفوم  ياه  همان  رب  درک . لیدـبت  یبالقنا  ياهورین  دـمآ  تفر و  نوناک  هب  ار  دجـسم  نیا  یتدـم ، كدـنا  رد  دوخ  ياـه  تیلاـعف 
دروم نسحا  وـحن  هب  1357 ـ  دـعب ـ  لاـس  رد  هک  دوـب  قـفوم  يا  هبرجت  هرطیق  ياـه  هپت  رد  لاس 1356  رطف  دـیع  زامن  هوکـش  اب  يرازگرب 

ياه یئامیپ  هار  زاس  هنیمز  زامن ، هماقا ي  زا  دعب  رطف  دیع  زور  رد  نارهت  مدرم  هدرتسگ ي  تارهاظت  نیلوا  يرازگرب  تفرگ . رارق  هدافتسا 
هدرتـسگ ي تکرح  نیمود  13/6/1357 ـ  رطف ـ  دـیع  زور  تارهاـظت  همادا ي  رد  رویرهـش  هبنـش 16  جنپ  زور  ییامیپ  هار  دیدرگ . يدـعب 
. درک رتدنتار  يولهپ  تنطلـس  ینوگنرـس  يارب  بالقنا  تکرح  هلاژ ، نادـیم  رد  مدرم  راتـشک  رویرهـش و  تارهاـظت 17  دوب . نارهت  مدرم 
(( زرابم تیناحور  هعماج ي  مان ((  هب  ار  یتالیکشت  لاس ، نیا  رد  تشاد ، دوجو  یبالقنا  نویناحور  نیب  لبق  نایلاس  زا  هک  ییاه  یگنهامه 
هللا تیآ  يرهطم و  داتـسا  راـنک  رد  حـتفم  هللا  تیآ  دـیامن . تیادـه  یهد و  ناـمزاس  يزوریپ  لوصح  يارب  ار  تضهن  اـت  دروآ  دوـجو  هب 

وا ینیمخ  ماما  زا  لابقتسا  يارب  هتیمک  لیکشت  رد  دوب . تالیکـشت  نیا  لکریبد  نیلوا  وگ و  نخـس  یلـصا و  سـسؤم و  ياضعا  زا  یتشهب 
رد وا  روضح  زا  تیاکح  ارهز ، تشهب  رد  لاس 1357  نمهب  رد 12  ماما  یخیرات  ینارنخس  زا  هدنام  ياج  رب  ریواصت  تشاد . لاعف  روضح 

سیـسأت تخاس . ور  هب  ور  يدـیدج  ياه  شلاچ  اب  ار  یبالقنا  ياهورین  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  دراد . ینارنخـس  هاگیاج  رد  ماما  راـنک 
يارب یبالقنا  ياهداهن  سیسأت  دوبن .  كدنا  ینوگرگد ، بالقنا و  نیا  زا  یشان  تالکـشم  یهاشنهاش و  ماظن  ياه  هناریو  رب  دیدج  ماظن 

بالقنا يزوریپ  زا  سپ  دوب . روشک  ياه  ترورض  نیلوا  زا  بالقنا ، دض  ياه  نایرج  اب  هلباقم  ناماسبان و  تیعـضو  هب  نداد  ناماس  رس و 
بالقنا هتیمک ي  لیکـشت  هک  دوب  نارهت  دجاسم  نیلوا  زا  بالقنا  نارود  رد  تیاده  یهدنامزاس و  قباوس  هب  هجوت  اب  ابق  دجـسم  یمالـسا 

تقو و هدمع ي  تمسق  حتفم ، هللا  تیآ  ابق ، دجسم  هتیمک ي  تیلوئسم  ياه  يراتفرگ  لغاشم و  رانک  رد  دوب . دهاش  دوخ  رد  ار  یمالـسا 
شالت یناسنا ، یمالسا و  ياه  نامرآ  ساسا  رب  ماظن  کی  يزیر  یپ  دومن . یم  نایوجـشناد  تایهلا و  هدکـشناد ي  فرـص  ار  دوخ  يژرنا 

يارب ار  یهاگـشناد  ناوج  لسن  هب  هجوت  ترورـض  اه  هاگـشناد  رد  پچ  ياه  هورگ  تیلاعف  هک ، نآ  هژیو  هب  درک ، یم  بلط  ار  یفعاـضم 
ود سکعلاب ، یناحور و  رـشق  هب  یهاگـشناد  رـشق  یکیدزن  يارب  شالت  درک . یم  ربارب  دـنچ  یمالـسا  ـالقنا ب  یگنهرف  يرکف و  ناربهر 
هک وا  تسا . حتفم  رتکد  هدهاشم  لباق  ياه  یگژیو  زا  نآ ،  زا  دعب  هچ  يزوریپ و  زا  لبق  هرود ي  رد  هچ  روشک ، هدـنزاس ي  مهم و  هورگ 

، هاگـشناد هب  مدـق  نتـشاذگ  اـب  لاـح  نیع  رد  دوـب ، هدیـسر  یهقف  یعرـش و  ماـکحا  طابنتـسا  رد  داـهتجا  هجرد ي  هب  هیملع  هزوـح ي  رد 
داـجیا يارب  یلوصا  یـساسا و  ياـه  مدـق  نیلوا  بـالقنا ، زا  دـعب  دوب . هدرک  بسک  حطـس  نیرت  یلاـع  رد  مه  ار  کـیمداکآ  تالیـصحت 

لمع صالخا و  تفای ،  یبوخ  هب  ناوت  یم  دیهش  درمدار  نیا  یگدنز  رـسارس  رد  هچ  نآ  دش . هتـشادرب  وا  طسوت  رـشق  ود  نیا  رد  تدحو 
دـشاب و یم  دوخ  یهلا  هفیظو ي  ماجنا  يانبم  ناـمه  رب  یتوغاـط  میژر  اـب  رمتـسم  هناتخـسرس و  هزراـبم ي  زین  یهلا و  هفیظو ي  قبط و  رب 

قانتخا ناوارف و  تردـق  رب  هیکت  اب  هک  يولهپ  میژر  اب  هزرابم  ههد  دـنچ  دـیدش . انـشآ  باتک  نیا  رد  نآ  زا  ییاه  هشوگ  اـب  هک  یتازراـبم 
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نامز و نآ  هژیو ي  کیتکات  دوخ و  صاخ  لکش  ناکم  نامز و  ره  رد  دوبن . یناسآ  راک  دوب ،  هدرک  داجیا  روشک  رسارس  رد  هک  یعیـسو 
دوب یمالسا  تموکح  رارقتسا  ندنکفا و  یپ  يارب  يولهپ ،  یتوغاط  میژر  اب  هزرابم  لصا  تشاد ، رارمتـسا  هچنآ  یلو  دیبلط . یم  ار  ناکم 

وا مه  دشاب .  یم  حتفم  رتکد  دیهش  هللا  تیآ  ترضح  هوتسن  دهاجم  يزور  هنابش  هناصلخم و  ياه  شالت  مامت  زا  يا  هصالخ  ریوصت  نیا  . 
يریگ مشچ  رایـسب  شقن  ینویلیم ، ياه  ییامیپهار  يزادـنا  هار  یحارط و  هاش و  میژر  اب  ریذـپان  یگتـسخ  هزرابم ي  رمع  کی  زا  سپ  هک 

یگدـنزاس رگنـس  رد  شـالت  ار  دوـخ  یهلا  هـفیظو  یمالـسا ،  بـالقنا  يزوریپ  اـب  درک ؛  داـفیا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  يریگ  جوا  رد 
یمالسا و بالقنا  هتیمک ي  بالقنا ،  ياروش  نوچ  مه  ینیگنـس  فیاظو  رانک  رد  تسناد و  یمالـسا  نهیم  يداصتقا  يونعم و  یگنهرف ،
هب هللا  حور  بتکم  ناـگدورپ  تسد  زا  بـالقنا  هدافتـسا ي  هک  سوسفا  غـیرد و  اـما  داد . صاـصتخا  رما  نیا  هب  ار  یهجوـت  لـباق  تقد  ... 

تسود هبن  دش و  تسود  ینابرق  قشع  خلـسم  رد  مه  حتفم  رتکد  هللا  تیآ  دیـشکن و  لوط  نادنچ  ناقرف ، نایجراوخ  موش  نیچ  لگ  تسد 
ملع ياه  هصرع  رد  اهنآ  یلاخ  ياج  نازیزع  نیا  تداهش  زا  لاس  جنپ  تسیب و  تشذگ  اب  دش . قحلم  يرهطم  یـضترم  هللا  تیآ  شنیرید 
تیآ تازرابم  یگدـنز و  باتک  عبنم : داب ....  داش  ناشماما  حور  اب  رـشحم  رد  ناشحور  دوش .  یم  ساسحا  شیپ  زا  رتشیب  زور  ره  نید  و 

تخبکین میحر  هدنسیون : حتفم  دمحم  رتکد  دیهش  هللا 

حتفم رتکد  هللاۀیآ  دیهش  یگدنز  زا  ییاهزارف 

ناسنا هب  یگـشیپاورپ  لیاضف و  بسک  تالامک  هنارک  رب  هراوز  یلگ  اضرمالغ  : هدنـسیون حـتفم  رتکد  هللاۀـیآ  دیهـش  یگدـنز  زا  ییاهزارف 
نینچ رگید  هک  انعم  نیدـب  دـیامنیم ، زورب  يونعم  یملع و  ثاریم  تروص  هب  شتایح  یگدـنز و  جـیردت  هب  هک  دـهدیم  یـشزرا  ناـنچ 

تفرعم سونایقا  هب  هتفرگ و  همشچرس  دیحوت  هلق  زا  هک  تسا  يرابیوج  هکلب  درادن ، قلعت  شنایفارطا  هداوناخ و  نتشیوخ ، هب  اهنت  يدوجو 
هک تسا  ینادنمشیدنا  هلمج  زا  حتفم »  دمحم  رتکد  هللاۀیآ  دیهش  . » دنکیم باریس  ار  نامدرم  رذگهر  نیا  رد  تسا و  هتـسویپ  تمکح  و 
هک یماقم  الاو  تیـصخش  نامه  تسا . یمالـساهعماج  تیونعم  گنهرف و  هشیدنا و  فصو  عقاو  رد  شتازرابم  یگدنز و  زا  نتفگ  نخس 
هب مهیلع -  هللاۀمحر  مالـسازیزع -  نارادساپ  رفن  ود  حتفم و  ياقآ  مرتحم  دنمـشناد  : » تساهدومرف شاهراب  رد  هر ») ) ینیمخماما ترـضح  »

ار یمالـسا  تضهن  شتآ  دـندیرفآ و  هسامح  ام  هاـگآ  ناـناوج  تلم و  لد  رد  دـنتفای و  هار  تیدـبا  هاـگراب  هب  دندیـسر و  تداهـش  ضیف 
تفرشیپ مالـسا و  يارب  اههرهب  وا  ملق  نابز و  زا  مرتحم و  داتـسا  شناد  زا  دوب  دیما  دندرک ...  رتكرحتم  ار  تلم  مایق  شبنج  رتهتخورفا و 

دنمدرخ هتفخ و  نوخ  هب  دنمـشیدنا  نیا  فـصو  رد  ياهنماـخ  هللاۀـیآ  ترـضح  يربـهر ، مظعم  ماـقم  زین  و  ( 1 ...« ) دوش هتـشادرب  تضهن 
دودـحم اهتولخ  اههیواز و  اهدرف ، هب  لـمع  هلحرم  رد  ار  مالـسا  هک  دوب  یگنهرف  رهاـظم  زا  یکی  حـتفم  دیهـش  دـناهدومرف ... «: هتـسراو 

شـالت نآ  لاـبند  هـب  دـیمهفیم و  قـقحت  تـفرعم و  رد  لـمع و  داـقتعا و  رد  شیگ  هبناـج  هـمه  لومـش و  ناـمه  اـب  ار  مالـسا  درکیمن ،
زا یکی  رد  تسا و  مالـسا  دـشابیم  مهمام  يارب  هچنآ  هک  دـیزرویم  رارـصا  هتکن  نیا  رب  لمع  هشیدـنا و  هصرع  رد  وا  ( 2 ...«. ) درکیم

چیه اب  منک ، هلماعم  نآ  اب  مهدـبتسد و  زا  ار  یمالـسا  ياههمانرب  زا  یکی  تسا  لاـحم  هدـنب ) :») تسا هتـشاد  راـهظا  دوخ  ياـهینارنخس 
یهورگ کی  هک  نیا  رطاخ  هب  ار  اههفیظو  میناوتیم  ام  رگم  دـننکب  دـننکیم ، لـمح  دنونـشب . دـنوشیم  تحاراـن  هتـسد ; چـیه  اـب  هورگ 
سدقم يدنویپ  يارب  ار  دوخ  نوخ  هک  دوب  هاگشناد  زا  ردق  نارگ  يداتسا  هزوح و  زا  دنمورب  يدنزرف  وا  ( 3  .. .« ) مینک اهر  دوشتحاران ،

ومه دشاب . ییاور  نیماضم  ینآرق و  ياهرواب  ساسارب  یندمت  نداهن  ناینب  يارب  كرابم  يزاغآ  ات  درک  هیده  نوناک  ود  نیا  ناگبخن  نیب 
تشاد هطلس  نآرب  يولهپ  میژر  هک  ياهدز  تملظ  هعماج  رد  عیـشت  گنهرف  هب  ندیـشخب  قیمعت  ینید و  ياه  شزرا  میکحت  روظنم  هب  هک 
موحرم دهعتم  ملاع  هنازرف و  یناحور  دنزرف  عیشت  ناهج  نازورف  هراتس  نیا  هشیدنا  لاهن  تفرگیپ . ار  موادم  ياهزرابم  رمتـسم و  يداهج 

نوچ دینارذگیم و  راگزور  تقادص  دهز و  صالخا و  لامک  رد  دیعـس  دیقف  نآ  تسا . نادمه  روهـشم  ظعاو  حتفمدومحم  خیـش  جاح  »
رذـگهر نـیا  زا  هدورـستیب و  لـها  ياـثر  تـبقنم و  حدـم و  رد  يرامــشیب  راعــشا  تـشاد ، رحبت  برع  یــسراف و  تاـیبدا  هـصرع  رد 
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هدید تلیضف  اوقت و  زا  راشرـس  ياهناخ  رد  لاس 1307 ه.ش  رد  حتفم  دـمحم  دوبهداد . ناشن  تماما  تلاسر و  نادـناخ  هب  ار  يوختبحم 
یهاگ هاگ  یکدوک  نامه  زا  تفرگ . یپ  ار  ییادـتبا  سورد  لیـصحت  تشاذـگ و  ياپ  هسردـم  هب  یگلاـستفه  زا  ( 4 . ) دوشگ ناـهج  هب 

اب تساخیمربتیعمج و  نیب  زا  ردپ  ریذپلد  مرگ و  نانخـس  مامتا  زا  سپ  یعقاوم  رد  تفریم و  ینارنخـس  ظعو و  سلاجم  هب  ردپ  هارمه 
زا ییاههعرج  نادـمه  رد  هک  ییاـه  تیـصخش  زا  یکی  تخادرپیم . مالـسلامهیلع -  تیب -  لـها  تبیـصم  رکذ  هب  ذـفان  اـبیز و  ییادـص 

تهاقف هصرع  رادمان  نیا  تسا . 1398 ه.ق )  - 1312  ) ینادمه یلعالمدنوخآ  یمظعلا  هللاۀیآ  حتفمدیهش «  نهذ  رد  ار  لیصا  ياههشیدنا 
نوچمه یقالخا ، هدیدنسپ  تایصوصخ  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  تشاد و  رحبت  نآرقریسفت  تایبدا و  خیرات  هفسلف ، تمکح ، رد  لوصا ، و 

رد یگرزب  هناخباتک  سیـسات  ناشیا  هدنزرا  تامدخ  زا  ( 5 . ) دیدرگ ماع  صاخ و  بوبحم  یهاتوک  تدـم  رد  ینتورف  صالخا و  تعانق ،
زا هخـسن  هس  دوشیم . يرادهگن  نآ  رد  یـسیفن  رایـسب  یطخ  ياههخـسن  هک  تسا  رهـش  نیا  هیملع  هسردم  ترواجم  رد  نادـمه و  برغ 

يرادهاگن روبزم  زکرم  رد  طولخم  تروص  هبثیدح  نیعبرا  ةولـصلا و  بادآ  رحـس ، ياعد  حرـش  ینعی  هر ;) ) ینیمخ ماما  ترـضح  راثآ 
لوصا و هقف و  اصوصخ  یمالـسا  مولع  نوگانوگ  ياههنیمز  رد  ینادمه  دـنوخآ  راثآ  ( 6 . ) دیدرگ نیزم  عبط  رویز  هب  اهدعب  هک  دـشیم 
هتـسراو و هیقف  نیا  رازم  درکیم . صلخت  انف »  » شیاههدورـس رد  دورـسیم و  مه  رعـش  يو  ددرگیم ، غلاب  دلج  هدزناپ  هبثیدـح  نافرع و 

تایبدا نابز و  تامدـقم  حتفمدیهـش  ترجه  تسا . نادـنم  هقـالع  هجوت  دروم  هک  دراد  رارق  نادـمه  يادهـش  ناتـسربق  رد  فراـع  دـهاز 
دـصق هب  ار  نادمه  لاـس 1322 ه ش  رد  يو  تفرگارف . نادـمه  هیملع  هزوح  دـیتاسا  دـجام و  دـلاو  دزن  ار  قطنم  زا  یـشخب  هقف و  برع ،
تیاهن رد  كانمن و  رقحم و  ياهرجح  رد  (س ) هموصعم همطاف  ترضح  سدقم  هاگراب  راوج  رد  دومن و  كرت  مق  سدقم  رهـش  رد  تماقا 

. تخادرپ فراعم  بسک  هب  رفاو  شالت  تیدج و  اب  دیزگ و  ینکس  ءافـشلاراد  هسردم  رد  ینید  شناد  ناگدنیوج  رگید  نوچمه  تعانق ،
نیـسحت تروص  هب  ناوـج  حـتفم  اـت  دـیدرگ  ببـس  هتـسجرب  يدـیتاسا  دوـجو  زا  نتـشگ  ظوـظحم  وا و  موادـم  شـشوک  راشرـس و  قوذ 

دیتاـسا هرمز  رد  دوخ  دزوماـیب و  ات 1324 ه ش  ياـه 1322  لاـس  نیب  ار  هیاـفک  تساـکم و  لـئاسر -  هلمج  زا  هزوح  سورد  يزیگنارب ،
هرس سدق  ینیمخ -  ماما  ترضح  دزن  حطـس  نیرت  یلاع  رد  ار  لوصا  هقف و  جراخ  سورد  نافرع و  ناشیا  ددرگ . دادملق  مق  هیملع  هزوح 

هدربمان هبتبـسن  بالقنا  ریبکربهر  تشاد و  تفوطع  افـص و  زا  راشرـس  يدـنویپ  ماما  اب  يداتـسا  درگاش و  طباور  ربهوـالع  يو  تخومآ .
هدومن رارقرب  طابترا  شیوخ  هوسا  ربهر و  اب  یقیرط  هب  حـتفم  دربیم ، رـس  هب  فجن  رد  تما  ماما  هک  یماگنه  رد  و  دومنیم . هقالع  راهظا 

حتفم رتکد  تشون  ناوتب  یبلطم  تفگ و  ناوتب  ینخـس  نیرت  کچوک  هک  دوبن  نآ  يارای  مکاح  قانتخا  لیلد  هب  هک  یعاضوا  رد  ( 7 . ) دوب
نایم هب  نخس  یسدق  حور  نآ  ياههمانرب  ماما و  ترضح  زا  دومنیم و  ریرحت  هک  یتالاقم  زین  تشاد و  تیلاعف  یسانش  مالـسا  نمجنا  رد 

تیوقت ار  رصع  میهاربا  نآ  دصاقم  اهنت  هن  تماهش ، لامکاب  ات  دومنیم  قیوشت  ضیرحت و  ار  روکذم  نمجنا  ياضعا  نینچ  مه  دروآیم .
لوصا زا  یتمسق  زین  يزیربت و  دهاجم  هللاۀیآ  دزن  ار  يراصنا  خیـش  لئاسر  زا  یـشخب  ، حتفم ( 8 . ) دنناجنگب راثآ  رد  ار  شمان  هکلب  دـننک ،

( هر  ) یئابطابط همالع  ردقیلاع  فوسلیف  دزن  تمکح  هفسلف و  رد  تفرگارف و  هر )  ) يدرجورب یمظعلا  هللاۀیآ  رضحم  رد  ار  جراخ  سورد 
وترپ زا  یفجن  یـشعرم  یمظعلا  هللاۀیآ  ترـضح  یناگیاپلگ و  اضردمحمدیـس  یمظعلا  هللاۀیآ  ترـضح  بتکم  رد  زین  یتدم  دومن . ذـملت 

تفرگیپ هزوح  شناد  بسک  تازاوم  هب  ار  یهاگشناد  تالیصحت  نآ  زادعب  دیدرگ و  دنمهرهب  هقف  راوتـسا  هناوتـسا  ود  نیا  هشیدنا  غورف 
زارحا ار  داهتجا  ناونع  تفایتسد  يرحبت  نانچ  هب  هقف  رد  دـمآ و  لئان  یمالـسا  فراـعم  تاـیهلا و  هتـشر  رد  ارتکد  هجرد  تفاـیرد  هب  و 
ینیوزق یعیفر  نسحلاوبا  ازریم  جاح  هللاۀیآ  زادنترابع : هدرک  هدافتسا  نانآ  ضیفرپ  سلجم  زا  حتفم  رتکد  هک  هزوح  دیتاسا  زا  رگید  دومن .

(. 1325-1388 ه ق  ) داماد ققحم  دمحمدیس  جاح  هللاۀیآ  ( 10 ( ) 1310-1372 ه ق  ) تجح دمحمدیس  هللا  ۀیآ  ( 9 (، ) 1396ه ق  - 1315)
يداهالم جاح  هموظنم   » باـتک سیردـت  هب  هزوح  دـیتاسا  رـضحم  رد  یمالـسا  فراـعم  بسک  زا  سپ  حـتفم  رتکد  تفرعم  سردـم  ( 11)

لفاحم رد  تفرگرارق و  ناـیوزوح  هجوت  دروم  هک  دروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  ار  یبلاـطم  رثا  نیا  حیـضوت  حرـش و  رد  تخادرپ و  يراوزبس 
مدرم ینید  ياهیهاگآ  اویش  حیصف و  نانخس  هنادنمدرخ و  ياههباطخ  قیرط  زا  هزوح  رد  سیردت  نمض  يو  تفایراهتشا . ینید  یملع و 
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راشقا یناحور  ياهرهچ  ناونع  هبتسناوت  قیرط  نیا  زا  وا  تخادرپ . ینید  فراعم  هتشر  رد  مق  ياهناتسریبد  رد  سیردت  هب  داد و  اقترا  ار 
دوب یلاحرد  نیا  دزاس و  رارقربتفلا  سنا و  نانآ  نیب  دهد و  دنویپ  ینید  مولع  بالط  هزوح و  رطعم  ناتسوب  اب  ار  یناتسریبد  یهاگـشناد ،

رد حـتفم  قیفوت  تهج  ناتـسریبد  رد  حـتفم  هبذاج  رپ  یـسرد  ياه  سـالک  قیمع و  ياوتحم  تشاد . ترفن  روبزم  تکرح  زا  كاواـس  هک 
لئاـسم ناـمز و  عاـضوا  هبتبـسن  ار  نازومآشناد  ناـهذا  ینید  مولع  سیردـت  تازاوم  هب  يو  دوب . رثؤم  دـنمدوس و  رایـسب  قوف  دـصاقم 

دیهش ( 12 . ) درب راک  هب  رفاو  يدـهج  يولهپ  میژر  هیلع  یـسایس  ياه  تیلاـعف  تهج  ناـنآ  لکـشت  رد  درک و  نشور  یعاـمتجا  یـسایس ،
رد مهاب  ام  ییانشآ  نیلوا  دندوب و  نم  میدق  ناتـسود  زا  حتفم  رتکد  موحرم   :» تساهتـشاد راهظا  ییوگتفگ  رد  یتشهب  رتکد  هللاۀیآ  مولظم 

سرد ناـمه  رد  مه  ناـشیا  میتـفریم  هک  داـماد  ياـقآ  موحرم  هیاـفک  سرد  رد  عقوم  نآ  رد  مدـمآ ، مق  هب  نم  هک  دوـب  لاس 1325 ه ش 
هک لاسرد 1333 ه ش  دنتشاد . تیوضع  هورگ  نآ  رد  ناشیا  میدروآدوجو  هب  یگنهرف  لاعف  هورگ  کی  مق  رد  هک  دعب  دندشیم . رضاح 
اج نآ  رد  سیردـت  ناوـنع  هب  ناـشیا  میدرک ...، سیـسات  یمالـسا  گـنهرف  یقرتـم  ناتـسریبد  کـی  ناوـنع  هب  ار  شناد  نید و  ناتـسریبد 

یمالـسا نوناـک   » یتشهبدیهـش و  يربهر ) مظعم  ماـقم   ) ياهنماـخ هللاۀـیآ  يراـکمه  اـب  حـتفم  رتکد  ( 13 ...«. ) دـندرک زاغآ  ار  يراـکمه 
لاس دـناهدومرف ...« : دروم  نیا  رد  ياهنماخ -  هللاۀـیآ  ترـضح  تیالو -  يامظع  ماـقم  داـهن . ناـینب  مق  رد  ار  ناـیگنهرف  نازومآشناد و 

گنهآمه عمجم  نیلوا  مق و  رد  نایگنهرف  نازومآشناد و  یمالـسا  نوناک  کـی  داـجیا  يارب  میدرک ، مادـقا  اـی 1340 ه.ش  1339 ه ش 
، وجـشناد یناـحور ، میدروآ ، دوـجو  هب  رهـش  نآ  رد  ار  دوـب -  كراـبم  ناشدـنویپ  هـک  وجـشناد -  یناـحور و  هدـننک  کـیدزن  هدـننک و 

گنهآ اـب  میتـشاد  هدـنزاس  یمالـسا  ياـه  ثـحب  دـندمآیم و  مـهدرگ  هـعمج  ياـهزور  مقيوـضر )  ) دجــسمرد یگنهرف  زوـمآشناد ،
الضف و قیرط  زا  ناوج  لسن  هب  یمالسا  فراعم  هرهچ  یفرعم  روظنم  هب  شوک  تخس  ققحم  نآ  یشهوژپ  ياه  شالت  ( 14 ...«. ) یعامتجا
رد عمجم  نیا  رثؤم  شقن  هب  كاواس  هک  اج  نآ  زا  داد . لیکشت  ار  یسانش  مالسا  یملع  تاسلج   » ناونع تحت  یعمجم  هزوح  ناگدنسیون 
ملق هب  همجرت  ای  فیلات  تروص  هب  باتک  دلج  هدزیس  اهنت  درک و  مادقا  نآ  ندومن  لیطعت  هب  دوب  هدرب  یپ  عیشت  فراعم  مالسا و  ییاسانش 

یملع تسشن  رد  روبزم  راثآ  دش . هتشون  دوب ، هتشامگ  تمه  اهنآ  تیبرت  هب  حتفم  رتکد  هک  يوزوح  هدیزگرب  لاعف و  دهعتم ، ناگدنسیون 
. دشیم هدرپس  پاچ  هب  حتفمدیهـش  ياوتحمرپ  ياههمدقم  هب  نتـشگ  نیزم  انایحا  نآ و  یبایزرا  زا  سپ  هدش و  حرطم  ناگدنـسیون  تئیه 

مان هب  یناـنبل  هعیـش و  هدنـسیون  هینغم  داوجدـمحم   » زا تسا  يرثا  تفاـی  راـشتنا  همجرت و  هراـشا  دروم  تالیکـشت  رد  هک  باـتک  نیتسخن 
. دیزرو تردابم  نآ  رشن  هب  هام  کی  زا  سپ  درک و  همجرت  زور  هدزناپ  یط  ار  باتک  نیا  ینامز  یفطصم  موحرم  هک  نومکاحلا  هعیشلا و  »

رارق كاواس  راشف  تحت  دیدرگ و  راضحا  تینما  نامزاس  هب  ینیمزریز  عمجم  کی  هدننادرگ  ناونع  هب  حتفم  رتکد  باتک  راشتنا  ضحم  هب 
هدزاود رد  یسانش  مالسا  ناونع  تحت  ياهلجم  دیدرگ  ممصم  تشادنربتسد و  دوخ  یشهوژپ  ياه  شـشوک  زا  حتفم  دیهـش  اما  تفرگ ،
هزاجا دـش و  ربخ  اب  همانرب  نیا  زا  رابرگید  كاواس  اما  دـشاب ، هتـشاد  بسانت  زور  نآ  هعماج  ياه  يدـنمزاین  اـب  هک  دـیامن  رـشتنم  هراـمش 

لاس 49 رد  درک و  زاغآ  مق  رد  ار  يرگید  یقیقحت  تیلاعف  یتشهبرتکد  مولظم  دیهـش  يراکمه  اـب  حـتفم  رتکد  ( 15 . ) دادـن ار  نآ  راشتنا 
درک و زاغآ  ار  يرگید  یشهوژپ  تیلاعف  تشگ ، نوزفا  ناش  يراکمه  ییانـشآ و  سنا و  دندوب و  هیاسمه  نارهت  رد  دنمـشناد  ود  نیا  هک 

نوگانوگ ياهرگنـس  رد  حتفمرتکد  هک  نآ  دوجو  اب  ( 16 . ) دندز تسد  قیمع  هدنزرا و  یتاقیقحت  هب  یمالـسا  لیـصا  عبانم  زا  هدافتـسا  اب 
، هزوح رد  تخادرپیم و  مدرم  تیاده  هب  هباطخ  ظعو و  غیلبت ، قیرط  زا  ددعتم  ياهرهش  رد  دوب و  يولهپ  رگمتس  میژر  اب  هزرابم  لوغـشم 

راگدای هب  دوخ  زا  فیلات  همجرت و  تروص  هب  يدنمشزرا  ياههتـشاگن  دوب . لوغـشم  نادرگاشتیبرت  سیردت و  هب  ناتـسریبد  هاگـشناد و 
زین يرون و  یمظعلا  هللاۀیآ  يراکمه  اب  نایبلاعمجم  ریـسفت  مود  لوا و  دلج  همجرت  .1 تسا : لیذ  حرش  هب  اهنآ  تسرهف  هک  تسا  هتـشاذگ 
دید قمع  نیبم  شالت  نیا  هک  يزاریـش  ياردصالم  هعبرالا  رافـسالا  رب  هیـشاح  یبرع ;2. هب  یـسراف  نابز  زا  ییاـهنت  هب  موس  دـلج  همجرت 

رد یـسرد  کـمک  رثا  ناونع  هب  هتـشون و  قطنم  ملع  رد  لاـسرد 1336  ار  نآ  هک  هشیدـنا ، شور  تسا ;3. حـتفم  رتکد  ینافرع  یفـسلف و 
باتک نیا  هغالبلا ، جهن  یهلا و  تمکح  تسا ;4. هتشون  یظیرقت  نآرب  هر )  ) یئابطابط همالع  دوشیم و  هدافتـسا  نآ  زا  هاگـشناد  هزوح و 
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هک موـلع  تفرشیپ  رد  نادنمـشناد  شقن  نآرق ;6. يداـقتعا  لوصا  تاـیآ و  تسا ;5. حـتفم  هللاۀـیآ  يارتکد  هرود  یلیـصحت  همان  ناـیاپ 
یخرب نمـضتم  هک  يربـهر  تماـعز و  ياـهیگژیو  .7 ( 17;  ) دـشابیم مالـسا  بتکم  هـلجم  رد  حـتفم  رتـکد  تـالاقم  هعوـمجم  يواـح 
تالاقم هعومجم  دشابیم ;8. عیشت  بتکم  اصوصخ  مالـسا و  رد  یـسایس  يونعم و  يربهر  صوصخرد  دیهـش  نآ  تالاقم  اهینارنخس و 

عیدـب و تاکن  يواح  هک  يداشرا  هدـنزاس و  قیمع و  ياههباطخ  يرفعج ;9. فراعم  عیـشت و  بتکم  مالـسا ، بتکم  تالجم  رد  جردنم 
لقتسم یتاوزج  رد  اهنآ  زا  یخرب  دشابیم و  یعامتجا  ثحابم  یمالـسا و  ینآرق و  فراعم  نوگانوگ  لئاسم  رد  یبلاج  ياه  يرگنشور 
یغیلبت ياه  ترفاسم  یتازرابم ، ياه  تیلاعف  زاغآ  نامه  زا  حـتفم  رتکد  یتازرابم  ياـهتیلاعف  تساهدـش . جرد  یبهذـم  تایرـشن  رد  اـی 

يرادـیب رد  یفرژ  عیـسو و  رثا  نانچ  نآ  نیـشتآ  روشرپ و  ياههباطخ  نیا  هتخاس و  لیدـبت  هنارگنشور  هنارگاـشفا و  ياـهربنم  هب  ار  دوخ 
رثکا رد  كاواس  يوس  زا  شنانخـس  همادا  لیلد  نیمه  هب  تخیگنارب و  ار  هاش  میژر  ساره  بعر و  هک  تشاد  اههشیدـنا  یهاگآ  راـکفا و 

يو ياـه  تیلاـعف  رد  يریثاـت  كاواـس ، تعناـمم  یپرد و  یپ  ياـه  بیقعت  نوچ  دـیدرگیم و  ریگتسد  شدوخ  دـشیم و  عـطق  دراوـم 
دومن عنم  دوب -  يو  یغیلبت  مهم  زکارم  زا  هک  ناتسزوخ -  ناتسا  ياهناتـسرهش  هب  دورو  زا  ار  يو  یگدنامرد  رـس  زا  كاواس  تشاذگن ،

هب ماقمالاو  هنازرف  نآ  دیدرگ  ببس  هک  دنکفا  كاواس  یمنهج  هاگتـسد  رد  یتشحو  نانچ  حتفم  رتکد  یغیلبت  تازرابم  رثوم و  ياهشالت 
رد دش و  هداتـسرف  دیعبت  تلاح  هب  رگید  رهـش  دنچ  هب  نآ  زا  سپ  ددرگ ، دیعبت  نادـهاز  هلمج  زا  یقرـش  بونج  ياوهو  بآ  دـب و  یحاون 

لاس 1348 رد  دیعبت  نارود  ندمآرس  هب  زا  سپ  دندومن و  عطق  مق  اب  ار  روشناد  دیهش  نآ  هطبار  همانرب  نیا  اب  دوب و  رظن  تحت  یحاون  نیا 
نیب رد  یتیاضران  شیادـیپ  بجوم  هزوح  زا  داتـسا  ندومن  مورحم  راـتفر و  نیا  نوچ  دـیایب و  نارهت  هب  هک  دـنتخاس  ریزگاـن  ار  يو  ش  ه .

دنناوتب شیوختسردان  روصت  هب  دیاش  ات  دندومن  توعد  نارهت  هاگـشناد  تایهلا  هدکـشناد  رد  سیردت  هب  ار  يو  دوب ، هدش  نادـنمهقالع 
حتفم رتکد  دـنزاس . گنر  مک  ار  حـتفم  داتـسا  یـسایس  ياه  تکرح  یغیلبت و  ياهشـشوک  زین  هدرک و  شوماخ  ار  اهضارتعا  نآ  شتآ 

هدکـشناد نیا  رد  هک  يرهطم -  دیهـش  اب  يراکمه  قوش  هب  زین  دبایتسد و  متـس  هاگتـسد  اب  هزرابم  يارب  يرگید  رگنـس  هب  هک  نآ  يارب 
رد هک  دوب  داوجلا » دجسم   » هاش نامیخژد  اب  هزرابم  رد  يو  راوتسا  ياههاگیاپ  زا  یکی  دش . اریذپ  ار  روبزم  توعد  دوب -  سیردت  لوغشم 
نآ رد  داد ، لیکشت  تمواقم  هتسه  کی  دیواج »  » دجسم رد  نآ  زا  سپ  تخادرپ ، نآرق  ریسفت  تاسلج  ماجنا  ینارنخـس و  داریا  هب  اج  نآ 
نیا يوس  هبار  نایوجـشناد  اصوصخ  ناناوج و  دش  قفوم  هک  نآ  ات  دوب  رادهدهع  ار  هراشا  دروم  دجـسم  تعامج  تماما  حتفمرتکد  نامز 
یبرع نابز  یشزومآ  سورد  داصتقا و  یسانشهعماج ، هفسلف ، هغالبلاجهن ، ياهسالک ، دیواج  دجـسم  رد  دزاس ، دنمهقالع  دیحوت  نوناک 

قودنص باتک ، هاگشیامن  هناخباتک ، سیسات  هب  دجسم  نیا  رد  يو  تفگیم ، نآرق  ریسفت  نارضاح  يارب  دوخ  داد و  لیکشت  یـسیلگنا  و 
داعبا یمامت  رد  دیاب  دجسم  تشاد  هدیقع  وا  داد . همادا  ار  یسایس  ياهتیلاعف  نمضرد  تشامگ و  تمه  ینارنخس  نلاس  هنسحلا و  ضرق 

دجسم هاش  میژر  لاسرد 1354 ه ش  دوش . هدایپ  نآ  رد  هعماج  دوخ و  ادـخ و  اب  ناسنا  طباور  یمامت  هشقن  ات  دـشاب  افکدوخ  ياهعومجم 
ریز هام  ود  دودح  حتفم  رتکددیهـش  داتـسا  ( 18 . ) دومن نادـنز  هناور  ار  حـتفم  رتکد  درک و  لـیطعت  نایوجـشناد  عمجت  تلع  هب  ار  دـیواج 

لاـسرد یلو  دورب ، دـیواج  دجـسم  هبتسناوـت  يو  ییاـهر ، زا  سپ  هچ  رگا  تفرگرارق ، يوـلهپ  كافـس  میژر  ياههجنکـش  نیرتتخس 
حوطس رد  یتدیقع  ياهسالک  لیکشت  رگنشور و  ددعتم و  ياهینارنخس  نتـشاداپرب  ابقدجـسم و  تماما  تیلوؤسم  لوبق  اب  1355 ه.ش 

هک یعیاجف  زا  دادبتسا  اب  هزرابم  تازاوم  هب  حتفمدمحم  هللاۀیآ  ( 19 . ) داد رارمتسا  سدقم  ناکم  نیا  رد  ار  دوخ  هنادهعتم  تیلاعف  فلتخم 
يدقن ياه  کمک  يروآعمج  هب  نانبل  هب  اه  تسینویهص  هناشنمدد  هلمح  زا  سپ  دوبتحاران و  تفریم ، نیطسلف  نانبل و  مولظم  مدرم  رب 

رد هام  نیدـنچ  نامناخیب ، دارفا  يارب  هاگ  تنوکـس  ثادـحا  غلاـبم و  نیا  عیزوت  رب  تراـظن  روظنم  هب  تشاـمگ و  تمه  ناـگراوآ  يارب 
رفن رازه  اههد  هک  روشرپ  ياهینارنخـس  نیتسخن  حـتفم ، رتکد  شالت  اـب  ش  لاس 1356 ه . ناضمر  هاـم  رد  ( 20 . ) درب رـس  هب  نانبل  روشک 
هام ندیـسر  نایاپ  هب  زا  سپ  يو  تسا . یندـشان  شومارف  اهنآ  هنارگنشور  هنارگاشفا و  شقن  هک  دـش  اپرب  اـبق  دجـسم  رد  تشاد  عمتـسم 
جنر ناملسم و  مدرم  زا  رفن  نارازه  دناوخ . دهاوخ  هیرطیق  ياهنیمز  رد  ار  رطفدیع  زامن  درک  مالعا  ش  لاس 1356 ه . رد  ناضمر  كرابم 
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ییاهدایرف تسا ، یقاب  اهشوگ  رد  نانآ  شورخ  نینط  زونه  هک  دندوبتکرح  رد  روبزم  هاگیاج  يوس  هب  يوگریبکت  يو  توعد  هب  هدید 
ار خیرات  رییغت  درک و  هراشا  یمالـسا  تموکح  کی  داجیا  هب  رطفدیع  زامن  هبطخ  رد  حـتفم  رتکد  تسکـش . ار  هلاس  نیدـنچ  توکـس  هک 
، دوب رابرپ  رایسب  هک  هناعاجش  سدقم و  تکرح  نیا  لاس 1357 ه.ش  رد  دومن . دادملق  یهاشنهاش  میژر  هبناجهمه  عیـسو و  یتنایخ  زاغآ 
ود رب  نوزفا  تکرـش  اب  عیـسو  یحطـس  رد  نکـشنمشد  هوکـشاب و  تارهاظت  نیلوا  زامن ، زا  سپ  لاـس  نیا  رطفدـیع  زور  رد  دـش . رارکت 

میژر زور  نیا  هاگماش  رد  دـندش . هدـناوخ  ارف  رویرهـش  مهدزناش  زور  رد  یتارهاظت  هب  مدرم  ییامیپهار ، نیا  رد  دـشرازگرب و  رفن  نویلیم 
درک و مالعا  یماظن  تموکح  ناریا  رگید  ياهرهـش  زا  يرایـسب  نارهت و  رد  درکیم ، هدـهاشم  هنارواـبان  ار  ناناملـسم  ضارتعا  داـعبا  هک 
، رویرهش مهدزناش  زور  رد  دوشیم  يروآدای  دیسر . ارف  رویرهش  هدفه  ینعی  يراکادف ; هسامح و  ریشمش و  نوخ و  مداصت  زور  ماجنارس 

یماظن تموکح  تاعاس  نیتسخن  رد  دعب و  زور  رد  دـش ، يرتسب  یناتـسرامیب  رد  دـیدرگ و  بورـضم  حورجم و  تدـش  هب  حـتفم  هللاۀـیآ 
اب هک  دندومن  نادنز  هناور  ریگتـسد و  ار  يو  تشگیمرب  ناتـسرامیب  زا  حـتفم  رتکد  هک  یلاح  رد  رایـسب  یتنوشخ  اب  هتخورفدوخ  رـصانع 

يزکرم ياروش  وضع  زرابم و  تیناحور  نیـسسؤم  زا  حتفم  هللاۀیآ  دـیدرگ . يو  ندـش  دازآ  هب  روبجم  میژر ، یمالـسا  بالقنا  يریگجوا 
تعجارم ماگنه  رد  تشاد . یفخم  همین  يراکمه  یبهذم  ياه  تایه  نیسدنهم و  ناکشزپ و  یمالسا  ياهنمجنا  اب  دوب و  تالیکـشت  نیا 

تسایر ( 21 ، ) دوب لابقتـسا  هتیمک  لاعف  زیرهمانرب  یلـصا و  ياضعا  زا  هرـس  سدـق  ینیمخ -  ماـما  تزع  هوکـش و  رـسارس  هنادـنمزوریپ و 
دارفا یخرب  يراکمه  ابتمـس  نیا  يدـصت  نامز  رد  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  تایهلا  هدکـشناد  یتسرپرـس  یمالـسا و  بالقنا  راـهچ  هتیمک 
دیهـش نوخ  رد  درخ  درکداجیا . يداینب  تارییغت  ییاوتحم  یگنهرف و  ياـقترا  تهج  یملع  نوناـک  نیا  یـسرد  داوم  رد  دـهعتم  لـضاف و 

فادـها نیرتـالاو  زا  یکیتهج  رد  هدـنزرا  رثوم و  شقن  هزوح ، هاگـشناد و  داتـسا  توـسک  رد  هتـسجرب  یناـحور  ناوـنع  هب  حـتفمرتکد 
یمالـسا ار  روشک  تالکـشم  لح  هار  يو  تشاد . وجـشناد  یناحور و  دـنویپ  ینعی  تما ; ماما  ياهوزرآ  زا  یکی  زین  یمالـسا و  بـالقنا 

تـسرد دهعتم و  راد و  نید  دنمـشناد ، ياهناسنا  شرورپ  فدـه  هنوگ  نیا  یهاگـشناد  رد  دوب ، دـقتعم  تسنادیم و  اههاگـشناد  ندومن 
دنریگیم و راک  هب  يداصتقا  تینما  یعامتجا و  تلادع  مدرم ، تداعس  نیمات  روشک و  يدابآ  هار  رد  ار  دوخ  نف  شناد و  هک  تسا  يراک 

نیودـت یـسورد  هاگـشناد  نیا  هماـنرب  رد  دـنهدیم ، ناـشن  تیدـج  ناریایمالـسا ، يروهمج  روشک  تمظع  تزع ، لالقتـسا ، قـیرط  رد 
هزوح و تدـحو  زا  روظنم  يو  هدـیقع  هب  دوشیم . تیاعر  مه  يونعم  ياـههبنج  دراد و  قاـبطنا  هعماـج  یـساسا  ياـهزاین  اـب  هک  دوشیم 

کیدزن مه  هب  دنور و  شیپ  لماکت  يوس  هب  دیاب  هک  دراد  دوخ  رد  یتبثم  تاکن  اهنآ  زا  کیره  هکلب  دوبن ، نوناک  ود  نیا  ماغدا  هاگشناد 
رابرپ دـیفم و  هزیگنا  نیا  اـب  ییوجـشناد  تیلاـعف  اـت  ددرگ  یقلت  یهلا  ياهفیظو  نوچ  هاگـشناد  رد  ندـناوخ  سرد  تساوخیم  وا  دـنوش .
مولع يریگارف  هب  يرطعم  طیحم  نینچ  رد  نایوجـشناد  دـشاب و  گـنهآمه  يونعم  ياـهرواب  اـب  دـیاب  هاگـشناد  ياـضف  يو  رظن  زا  دـشاب ،

ياـهناسنا نینچ  تیبرت  اـب  اـت  دـنک  هجوت  دوخ  يونعم  تیادـه  شنیب و  رکفت ، تردـق  هب  یملع  ياـقترا  تازاوـم  هب  وجـشناد  دـنزادرپب .
تمه هب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زادعب  هاگـشناد  هزوح و  تدحو  رانیمـس  نیلوا  دبای . ققحت  یمالـسا  بالقنا  یلاع  فادها  ياهتـسیاش ،

اب تفرگرارق و  یمالسا  بالقنا  جراوخ  مالسا و  نانمشد  هنیک  ریت  فده  هدکشناد  رد  لاس 1358 ه.ش  هام  نابآ  لوا  زور  رد  حتفم  رتکد 
مظعم ماقم  زا  ینایب  اب  ار  راتـشون  نایاپ  دـیدرگ . هاگـشناد  یناحور و  تدـحو  فطع  هطقن  هاگـشناد  شرف  گنـس  رب  شیوخ  ندـشهتخیر 

زادـگ و زوسرپ و  عمـش  نآ  حـتفم ، هللاۀـیآ  موحرم  زیزع  دیهـش  داـی  میهدیم .....« : تنیز  دیهـش  نیا  هراـب  رد  ياهنماـخ  هللاۀـیآ  يربـهر ،
عضاوتم و تیصخش  نآ  ریذپانیگتسخ و  عاجش و  زرابم  نآ  رونخس  اناد و  غلبم  نآ  روبص ، دهج و  دج و  رپ  یناحور  نآ  شخبینـشور ،
(22 ...« ) دـیناسر تبث  هب  ار  همه  نیا  تیناـقح  تحـص و  درک و  اـضما  ار  دوخ  هار  فدـه و  دوخ ...  نوخ  اـب  هک  وا  داـبیمارگ ، بوـبحم 

هژیو  ) نازاس گنهرف  .2 رذآ 1358 ه.ش .  رد 27  حتفمرتکد  تداهشتبسانم  هب  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  ترـضح  مایپ  زا  .1 اهتشونیپ :
خـیرات 1/ رد  نارهت  نامزلابحاص  دجـسم  رد  حـتفم  رتکد  ینارنخـس  زا  یـشخب  .3 )27/9/1358،ص 3 . رذآ تبـسانم 27  هبتلاسر  همان 

لسلسم هرامش  ملعرون ، هلجم  تما ،) موجن   ) ینادمه یلعالم  دنوخآ  .5 دیهش .) دنزرف   ) حتفم يدهم  سدنهم  تاراهظا  هب  انب  .4 . 6/1358
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همانزور نادیهـش ، همان  هژیو  یتشهب ، رتکددیهـش  هللاۀیآ  اب  هبحاصم  .7 هامنابآ 1362،ص 22 . لسلسم 19 ، هرامـش  ماصتعا ، هلجم  .6  . 46
 : کـن ینیوزق  موحرم  دروـم  رد  .9 . 10  - ،ص 9 ینامز یفطـصم  حـتفم ، رتکددیهـش  راکفا  .8 ص 12 . ،27/9/1359 یمالـسا ، يروهمج 

هرامـش 10. لوا ، لاـس  ملعروـن ، هلجم  تجحدمحمدیـس ) هللاۀـیآ   ) تما موـجن  کـن : .10 . 59 ص 55 -  هدــنراگن ، زا  تـفرعم  هموـظنم 
حتفمدیهش .12 هرامش 41 . مهد ، لاس  مالـسا ، بتکم  ص 62 ، ۀـجحلا ، راثآ  ،ج 2 ص 64 ، يزار فیرش  دمحم  نادنمـشناد ، هنیجنگ  .11

یلعدیس هللاۀیآ  اههاگدید ، .14 . 9/1359 / 27 نادیهش ، همان  هژیو  یمالـسا ، يروهمج  همانزور  .13 ص 37 . هدنراگن ، زا  تدـحو ، ریبکت 
لوا هرامش  زا  .17 . 27/9/1359، یمالسا يروهمج  همانزور  نادیهش ، همانهژیو  .16 ،ص 9 . حتفمدیهش راکفا  .15 ،ص 224-223 . ياهنماخ

،ص یمالسا يروهمج  بزح  هرامش 28  هیرشن  .18 ه.ش . هامدنفسا 1340  قباطم  لاس 1381ه.ق  كرابملا  ناضمر  دـعب ، هب  مراهچ  لاس 
، ماصتعا هلجم  کن : .21 ص 6 . یمالـسا ، يروهمج  بزح  هرامش 28  هیرشن  .20 ،ص 56 . لوا شخب  نآرق ، يداقتعا  لوصا  تاـیآ  .19 . 5
ص ج 4 ، ینیمخ ، ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  هب  دیرگنب  زین  ،ص 63و  یمیکح دومحم  بالقنا ، هسامح  .22 هرامش 44،ص 19 .

تفرعم هنیجنگ  : عبنم . 100

هاگشناد هزوح و  تدحو  هوسا  حتفم  دیهش 

داهن ود  دنویپ  هار  رد  هک  تسا  يدرمدار  تداهـش  زورلاس  هامرذآ  یناقهد 27  اضر  هدنسیون : هاگـشناد  هزوح و  تدحو  هوسا  حتفم  دیهش 
لوذبم هعماج  تداعـس  یلاعت و  هار  رد  ار  دوخ  هیامنارگ  رمع  یعاس  اشوک و  دادن و  هار  دیدرت  دوخ  هب  یتخل  هاگـشناد  هزوح و  ِزاسناسنا 

دقتعم يو  دهدیم  تاجن  ار  اهناسنا  نییآ ، نیا  يدابع  ياههمانرب  دراد  هدیقع  دنادیم و  مالسا  ار  تما  تداعـس  هار  حتفم  دیهـش  تشاد 
نیرتیلاـع حـتفم  دیهـش  هک  نآ  دوـجو  اـب  تسا . هدروآ  راـب  مواـقم  دـئادش  لـباقم  رد  ناریا  مدرم  یبهذـم  ياهتنـس  رئاعـش و  هک  تسا 

هجوت تساهناسنا ، ناورو  حور  هدنزاس  هک  یلامعا  يدبعت و  ياههمانرب  هب  دوب ، هدرک  زارحا  هاگشناد  هزوح و  رد  ار  صصخت  ياههجرد 
اعد و صوصخ  رد  ماقم  یلاع  رکفتم  نآ  تسنادیم  نآرق  مالسا و  ملسم  قیاقح  زا  هدنزرا و  رایـسب  ياههیامرـس  زا  یکی  ار  اعد  تشاد و 

رگـشیاین تسد  هب  ینادراک  تقایل و  اب  دـیاب  هک  تسا  يزیچ  همه  هصالخ  تیعقوم و  ماقم ، لامک ، تساوخرد  شیاین  دـسیونیم : شیاـین 
دوجو هب  هقالع  قشع و  دـیما و  يورین  وا  رد  دراذـگیم و  رثا  ناسنا ، حور  رد  هک  تسا  يراعـش  دـننام  نتـساوخ  اعد و  نیا  رارکت  دـیآ و 

لـلع و یعیبط و  لـماوع  ياـج  هب  اـعد  هاگچـیه  مالـسا  رد  درادیماو و  شبنج  وپاـکت و  هب  فدـه  نآ  هب  ندیـسر  هرود  ار  وا  دروآیم و 
رگا هک  تسا  رواب  نیا  رب  گرتس  دنمشیدنا  نآ  تسا ». هتفرگیم  رارق  بابسا  نآ  رانک  رد  هارمه و  هشیمه  هکلب  هدماین  باسح  هب  بابـسا 

نافوت هک  تسا  نآ  ناغمرا  یمالـسا  رادتقا  دورب  نیب  زا  یموق  يزرم و  تافالتخا  دنبای و  طابترا  مه  اب  ناهج  ناناملـسم  دراذگب  رامعتـسا 
متس ملظ و  اب  ماوت  يرگهطلس  تراغ و  لواپچ ، هزاجا  اهتردقربا  هب  رگید  دبای  ققحت  رگا  یبهذم  ناوت  نیا  دچیپیم . مه  رد  ار  رامعتـسا 
لها نانخـس  نآرق و  زا  ماهلا  اب  هک  دوب  هعماج  راشقا  یمامت  تدـحو  يدانم  ماقمالاو  دنمـشیدنا  نآ  تقیقح  هب  دـهدیمن  ار  ناـمورحم  هب 

مـسیلانویسان دـیوگیم : درادیم . مـالعا  یموق  لکـشت  نیا  يارب  کـلهم  یتفآ  ار  يداژن  ياـهشیارگ  یتسرپتیلم و  ییارگتیموق ، تیب 
ياهماد زا  شیوخ  يوکین  ياههتـشون  نانخـس و  رد  وا  دـناشفایم . هقرفت  قاـفن و  رذـب  نیملـسم  نیب  قیرط  نیا  زا  تسا و  رامعتـسا  هبرح 
ساسحا اهتسیلایرپما  یتقو  هک  دـنکیم  هراشا  تقیقح  نیا  هب  هتـشادرب ، هدرپ  دـنیبیم  كرادـت  ناناملـسم  يارب  رابکتـسا  هک  ینوگانوگ 

ار تراسا  ياهریجنز  دنبایزاب و  ار  شیوخ  ینید  تیوه  مدرم  نیا  تسا  نکمم  دوب و  دهاوخن  ماود  لباق  نیملـسم  رب  هطلـس  دنور  دـندرک 
یگدوسآ اب  دـنروآ و  دوجو  هب  نانآ  يداقتعا  ياههیاپ  رد  یلدود  دـیدرت و  هدرک  فیعـض  ار  مدرم  ینید  سح  ات  دندیـشوک  دـننک ، هراپ 

دـندوب و تیب  لها  گنهرف  رـشان  هک  دـش  تیبرت  ياهداوناخ  رد  حـتفم  موحرم  تیب : لها  هب  قشع  دـنزادرپیم . اهنآ  عبانم  تراغ  هب  رطاخ 
نارود زا  تنیط  كاـپ  دـنزرف  نیا  تخادرپیم و  تیب  لـها  تبقنم  حدـم و  هب  شیوـخ  ياویـش  نانخـس  اـههضور و  رد  شراوـگرزب  ردـپ 
تیالو ياههمشچ  نآ  سدقم  تحاس  هب  تبحم  نوچ  یناغمرا  يدنور ، نینچ  تسا  یعیبط  دیدرگ . انشآ  نادناخ  نیا  هب  قشع  اب  یکدوک 
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نادناخ نیا  هب  تبـسن  شیوخ  تفرعم  شیازفا  نآ  تخادرپ و  هقالع  نیا  قیمعت  هب  رگید  هار  زا  حـتفم  رتکد  اما  دراد . لابند  هب  ار  تماما  و 
دوخ دوجو  رد  ار  یتوکلم  يرطف و  بح  درکیم  تدـهاجم  یعـس و  یهلا  رماوا  زا  تعاـطا  شیوخ و  تخانـش  ناـمیا و  رب  هچره  وا  دوب .
لها دوب و  تالامک  قشاع  نوچ  رگید  يوس  زا  تشادیم . تسود  دوب ، وا  هب  بستنم  ادخ و  زا  ار  هچره  هک  يروط  هب  تخاسیم  رتنوزفا 
ناور دادیم و  افص  ار  لد  تبحم  قشع و  نیا  اب  تسنادیم و  يزورهم  یگتسبلد و  هتسیاش  ار  نانآ  تخانشیم  لئاضف  هب  هتـسارآ  ار  تیب 
ربمایپ نادناخ  تیالو و  نامسآ  یناشخرد  یناگراتس  هب  تبسن  دیهـش  نآ  یبلق  شیارگ  قشع و  دومنیم . ریهطت  هقالع ، نیا  همـشچ  رد  ار 

نآ تیونعم  تفرعم و  دیـشروخ  زا  نتفرگ  هرهب  تاـیونعم و  بلج  بذـج و  هلیـسو  یبـلق  طاـبترا  نیا  هکلب  دوبن  یلوـمعم  ياهقـالع  اـهنت 
ياهشالت نمـض  تشاداو و  شیوخ  رـصع  لئاسم  لباقم  رد  يریگتهج  هب  ار  دیهـش  نآ  يونعم  تفوطع  نیا  نینچمه  دـش . ناراوگرزب 

هک تسناد  یجوم  ار  دوخ  تسـشنن و  مارآ  هظحل  کی  هار  نیا  رد  تساخرب و  ملظ  اب  زیتس  هب  تیب  لها  هریـس  زا  ماـهلا  اـب  یغیلبت  يرکف و 
نیا يارب  يراوگوس  تیب و  لـها  هاـگراب  تراـیز  هک  دوب  رواـب  نیا  رب  شیدـنا  فرژ  دـهتجم  نآ  تسا  يواـسم  مدـع ، اـب  نآ  یگدوـسآ 
لهج تیرصنع  اب  هزرابم  حتفم  دیهش  تافارخ : لهج و  اب  زیتس  دزومآیم . اهناسنا  هب  مایق  يراکادف و  سرد  هدرک ، ایحا  ار  اهلد  نادناخ 

ار نانآ  تسا  مزال  مدرم  ياههشیدنا  رد  لوحت  داجیا  يارب  تشاد  هدیقع  وا  تسنادیم  يولهپ  میژر  هیلع  هزرابم  يارب  هلیـسو  نیرتمهم  ار 
رـصع نآ  عامتجا  هدرم  رکیپ  رب  هک  تسنادیم  یگنهرف  یملع - یتضهن  ار  مالـسا  ربمایپ  تثعب  يو  دـیناسر  یهاـگآ  هلق  هب  یناداـن  هرد  زا 

یتالاقم هلسلس  داد . رارق  یملع  ینابم  لقعت و  هیاپ  رب  ار  یعامتجا  یقالخا و  لئاسم  یمامت  یملع  رادهشیر  لوحت  نیا  دیمد و  هزات  یحور 
، دمآرد ریرحت  هتشر  هب  داتسا  يوس  زا  مراهچ ) لاس  ) مالسا بتکم  هلجم  رد  مولع ، تفرـشیپ  رد  مالـسا  نادنمـشناد  شقن  ناونع  تحت  هک 

یبوخ هب  شیاهینارنخـس  تـالاقم و  اههتـشون و  رد  موهوم  لـئاسم  تاـفارخ و  یهاـگآان و  زا  ناـشیا  ترفن  دوـب . دوـصقم  نیمه  یپ  رد 
ملع هعسوت  ناشیا  رظن  زا  تسا . رگید  ياهيراوگان  زا  رتشیب  اههدوت  لهج  یفارخ و  لئاسم  زا  رکفتم  ناسنا  نآ  جنر  ایوگ  تسا و  راکشآ 

تافارخ و زا  ياهراپ  دـیوگیم : وا  دراد . مدرم  ینید  ياهرواب  تاداقتعا و  حطـس  ندربالاب  رد  يراـکنا  لـباقریغ  ریثاـت  راـکفا  تفرـشیپ  و 
يدام ياههیامرس  نارگتراغ  نانمشد و  تسد  هب  ياهدنرب  هبرح  دناشوپیم و  ار  مالسا  قیاقح  ینارون  هرهچ  ياهدرپ  نوچ  ساسایب  راکفا 
یفرعم رفک  زکرم  ناونع  هب  املع  رظن  رد  ار  هاگـشناد  نارگرامثتـسا ، تاـغیلبت  هک  یناـمز  رد  تدـحو : ریبکت  دـهدیم . نیملـسم  يونعم  و 

ناداتسا زا  هک  یلاح  رد  يرامعتسا  موهوم  راکفا  هب  انتعایب  حتفم  دیهـش  دشیم ، هدرمـش  نید  زا  ضارعا  دیدج  مولع  لیـصحت  درکیم و 
ار داهتجا  هجرد  ناشیا  مایا  نآ  رد  داهن . نایوجشناد  عمج  هاگشناد و  هب  اپ  هناهاگآ  یباختنا  اب  تفریم  رامـش  هب  مق  هیملع  هزوح  هتـسجرب 
اب هدـش  باسح  یتکرح  رد  كاواس  دـش و  يرتکد  هجرد  ذـخا  هب  قفوم  هاگـشناد  رد  روضح  یتدـم  زا  سپ  دوب و  هدرک  زارحا  هزوح  رد 

تیوقت يارب  راکزیهرپ  رکفتم  نآ  اما  دوش  رود  هزوح  ياـضف  زا  اـت  دـش  مق  هب  وا  نتفر  زا  عناـم  سیردـت  يارب  هاگـشناد  هب  ناـشیا  توعد 
هدکـشناد رد  تقو  نآ  هک  يرهطم  دیهـش  داتـسا  اب  يراکمه  ملع و  نوناک  نیا  گنهرف  رد  یلوحت  ندروآ  دوجوب  یمالـسا و  ياههزومآ 

يرکف و ياـهتیلاعف  لوغـشم  فلتخم  ياهرگنـس  رد  لـبق  اـهلاس  زا  ناملـسم  دنمـشیدنا  ود  نیا  تفریذـپ . ار  توـعد  نیا  دوـب  تاـیهلا 
یهدلکش و رد  يرهطم  داتـسا  تلیـضف ، اب  دیهـش  رانکرد  نارهت  زرابم  تیناحور  هعماج  يزکرم  ياروش  رد  حتفم  رتکد  دندوب . یگنهرف 

دیهـش تسد  رد  تسد  یعامتجا  یملع و  ياهشالت  رد  تشاد و  یلاعف  شقن  نارهت ، مدرم  هژیوب  ناریا ، تلم  یمالـسا  تازرابم  تیادـه 
زا هراوـمه  ساـسح  ياـهراک  ماـجنا  رد  هک  دوـب  نیا  يرهطم  دیهـش  یقـالخا  ياههویـش  زا  یکی  تفریم . شیپ  وا  یهارمه  هب  يرهطم و 
راک باسح  ینلعریغ  روط  هب  دوخ  درکیم و  ارجا  نانآ  تسد  هب  مان و  هب  ار  اهراک  تفرگیم و  ددـم  شیوخ  يافو  اب  کیدزن و  ناتـسود 

هدیقع يو  دوب . حـتفم  رتکد  تفریذـپیم ، ار  تیلوئـسم  نیا  دیهـش  داتـسا  اب  طابترا  رد  رگید  سکره  زا  شیب  هک  يدارفا  زا  یکی  تشاد .
تحاران ار  ام  رتشیب  هچنآ  دومرف : شتداهش  تشادگرزب  رد  دوشیمن و  شومارف  هاگچیه  یمالسا  فراعم  خیرات  رد  يرهطم  داتسا  تشاد 

رد دیـشیدنایمن . زیچ  چـیه  هب  مالـسا  ادـخ و  يارب  زج  قح  هب  تسا و  يرهطم  ياـقآ  موحرم  یکاـپ  ناـفرع و  تیونعم ، اوقت و  نآ  هدرک ،
رگید دـیتاسا  يرهطم و  داتـسا  حـتفم ، رتـکد  روضح  اـب  هک  تاـیهلا  هدکـشناد  یمالـسا  تمکح  هفـسلف و  هورگ  هخروـم 25/9/51  هسلج 
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ربتعم یطخ  خـسن  اب  هلباقم  زا  سپ  انیـس  یلعوبا  باتک  دـش  ررقم  دـمآ و  لمع  هب  یتارکاذـم  یتاقیقحت ، حرط  کـی  هراـبرد  دـش  لیکـشت 
رادهدـهع مهم  نیا  يارب  ار  نآ  هفـسلف  شخب  حـتفم  رتـکد  قـطنم و  تمـسق  یتزع  رتـکد  هک  دوـش ، پاـچ  یلـصا  نتم  اـب  هارمه  همجرت و 

هک یلاح  رد  تشاد  تیوضع  نارهت  هاگشناد  یمالسا  تمکح  هفسلف و  هورگ  رد  حتفم  دیهـش  اهلاس  نیا  رد  هک  دنامن  هتفگان  دندیدرگ .
دنداد ار  تایهلا  هدکشناد  تسایر  يدصت  داهنـشیپ  يرهطم  داتـسا  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  دوب  يرهطم  داتـسا  هورگ  نیا  ریدم 

تـسایر دوب ، رادهدهع  ار  راهچ  هقطنم  یمالـسا  بالقنا  هتیمک  یتسرپرـس  هک  يو  دندرک . یفرعم  ار  حتفم  موحرم  دـنتفریذپن و  ناشیا  هک 
هاگـشناد هزوح و  نیب  تدـحو  داجیا  یـسرد و  ياـههمانرب  رییغت  يارب  هاگـشناد  رد  تفریذـپ و  ار  یمالـسا  فراـعم  تاـیهلا و  هدکـشناد 
مالـسالا تجح  يرهطم ، دیهـش  هک  دوب  هداد  بیترت  یفلتخم  مظنم و  ياهسالک  تایهلا  هدکـشناد  رد  هدربمان  درب  راکب  یناوارف  تیدـج 

کی يزیرهیاپ  رد  یعس  روشک  یلاع  شزومآ  شرتسگ  ياروش  رد  تیوضع  اب  حتفم  داتسا  دندرکیم . تکرـش  نآ  رد  یناجنسفر و 000 
دیهـش حـتفم : دیهـش  ملع  هشیدـنا و  رد  ناشورخ  رهن  ود  تفلا  دـنام . مامتان  روبزم  همانرب  ناشیا ، تداهـش  اـب  هک  دومن  یمالـسا  هاگـشناد 

دییوریم یناتسوب  نامه  رد  ملع  دندوب و  مهاب  یلاوتم  ياهنرق  ناریا  روشک  رد  ملع  نید و  هک  دوب  هتکن  نیا  هجوتم  حتفم  رتکد  راوگرزب 
ورملق رد  ییاـپورا  نارگتراـغ  ياـههئطوت  يرامعتـسا و  ياـهتکرح  عورـش  ناـمز  زا  یلو  درکیم  دـشر  دزیم و  هناوج  نآ  رد  نید  هک 

دنچ یتارطخ  ینید ، تفرعم  ياهنم  هاگشناد  يریگلکش  تیونعم و  مالـسا و  زا  رود  نید و  زا  هدیرب  نارکفنـشور  دورو  ناریا و  گنهرف 
اب دوشگ و  هزوح  يور  هب  ار  هاگـشناد  درک و  زاب  ار  هشیدـنا  غاب  نید ، دـیلک  اـب  فدـه  نیا  یپ  رد  سپ  درکیم . دـیدهت  ار  هاگـشناد  داـهن 
نآ یبرغ  یقرش و  عون  زا  رابکتسا  نیگمهس  نافوت  هک  ینامز  دروآ و  دوجو  هب  هاگشناد  هعرزم  رد  ار  بتکم  ياشن  هاگـشناد  رد  سیردت 

مکحم قح و  تیمکاح  اهلد و  ریخـست  يارب  درک و  هناور  هاگـشناد  يوس  هب  ار  ناـمیا  میـسن  دوب ، هشیدـنا  ياههفوکـش  ندرمژپ  لوغـشم 
ود نوچمه  يرهطم  دیهـش  حـتفم و  دیهـش  تخاس . يراج  تیناسنا  ریوک  رد  ار  نید  هرهب  رپ  همـشچ  ناوج ، لـسن  ینید  ياـهرواب  ندومن 

تایضتقم تخانش  هعماج و  ياهتیعقاو  زا  حیحص  كرد  اب  دندز و  یناشفارون  هب  تسد  هاگـشناد  یناملظ  بش  نآ  رد  كانبات  دیـشروخ 
يرامعتسا گنهرف  ياشفا  دندومن و  هاگشناد  طیحم  رد  یمالسا  گنهرف  ندرک  هدنز  رد  یعس  مهم  نیا  یخیرات  ترورـض  كرد  نامز و 

دنناوتب ات  دندیـشوک  دـنداد و  رارق  شیوخ  راـک  روتـسد  رد  يداـشرا  ياهینارنخـس  ینلع و  یفخم و  تاـسلج  سرد ، ياـهسالک  رد  ار 
هدرک باختنا  ار  يرگنـس  یناهج  رابکتـسا  اب  هزرابم  يارب  حـتفم  هللا  تیآ  دـننک  تباث  ناناوج  هب  ار  یمالـسا  گنهرف  تلاصا  تیناـقح و 

بالقنا هدیدپ  نآ  و  دهد ، زورب  ار  دوخ  ییاوتحم  قیمع و  رثا  تسناوت  عقوم  هب  اما  دشن  راکشآ  عیرـس  یلیخ  نآ  لصاح  هچرگا  هک  دندوب 
بناوج داعبا و  مامت  رد  انعم  مامت  هب  لالقتـسا  ناـهاوخ  هک  یتلم  يارب  ناـهج  رد  یـسایس  تکرح  ره  لـثم  ار  نآ  ققحت  هک  دوب  یگنهرف 

رد یطاقتلا  یفارحنا و  طوطخ  اب  ندیگنج  دادیم و  تیمها  شزومآ  گنهرف و  شقن  هب  متـس  اب  هزرابم  رانک  رد  وا  تخاس . نکمم  تسا ،
هاگـشناد يوک  رد  هتـساخرب و  هیملع  هزوح  زا  حـتفم  دـمحم  رتکد  دیهـش  تسنادیمن . دادبتـسا  اـب  زیتس  زا  رتـمک  ار  هشیدـنا  رکف و  هطیح 

رد تلم  ره  یعقاو  يدازآ  لالقتسا و  وا  رواب  هب  دیزرویم . قشع  زاستشونرس  نوناک  ود  نیا  هب  دوب و  هدیزگ  تماقا  هناقداص  هناقـشاع و 
زا ییاهر  هلیسو  اهنت  تسا و  راوتسا  اهتردقربا  يرکف  هطلس  زا  هتسر  شنیب  رب  برغ و  قرش و  دنب  دیق و  زا  غراف  لقتـسم و  گنهرف  ورگ 

ار روشک  یتعنـص  یملع و  ياهزاین  دـنناوتیم  هک  تسا  روشک  ياههاگـشناد  رد  یمالـسا  قالخ  لیـصا و  گـنهرف  يریگیپ  تادویق ، نیا 
يدنلبرس لالقتسا و  دهم  تایبرجت و  اههشیدنا و  رولبت  زکرم  نیملسم و  مالـسا و  ياناوت  يوزاب  هاگـشناد  هک  دوب  دقتعم  وا  دنیامن . نیمات 

هب تنیط  یکاپ  بلق و  يافص  لامک  رد  اه  هاگشناد  رد  هک  یشیالآیب  ياهناسنا  كاپ و  نایوجشناد  دنرایسب  هچ  دیدیم  و  تسا . روشک 
زاغآ ار  دوخ  يرکف  ياهشالت  هک  ییاهزور  نیتسخن  زا  تلع  نیدب  دـنانونف ، مولع و  يریگارف  لوغـشم  ناملـسم  مدرم  يزارفارـس  دـصق 

ناشیا مادقا  نیا  زا  عقاو  رد  مق  نایگنهرف  نازومآشناد و  یمالسا  نوناک  لیکشت  تشاد . هجوت  هزوح  ناتـسوب  اب  نوناک  نیا  سنا  هب  درک 
عفانم یهاگـشناد  یناحور و  رـشق  ود  یگتـسبمه  داحتا و  هک  دوب  فقاو  تیعقاو  نیا  رب  وا  دـیآیم . باـسح  هب  تفلا  نیا  يرارقرب  یپ  رد 

ترضح دنسرن  شیوخ  موش  تاین  دیلپ و  فادها  هب  نانآ  هک  دوشیم  بجوم  داد و  دهاوخ  رارق  يدج  رطخ  ضرعم  رد  ار  نارگرامعتـسا 
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زا دیاب  دنک و  یناینب  رییغت  دیاب  اههاگشناد  دنتشاد : دیکات  هداد و  ياهداعلاقوف  تیمها  اههاگشناد  لالقتـسا  هب  هتکن  نیا  رب  هیکت  اب  زین  ماما 
هاگشناد دیاب   000 یبرغ ياهتیبرت  هب  دننک  تیبرت  ار  اهنیا  هکنیا  هن  یمالـسا  ياهتیبرت  هب  دننک  تیبرت  ار  ام  ناناوج  هک  دوش  هتخاس  ون 

يانعم  000 دشاب هارمه  تلع  جایتحا  اب  تلع و  تیوقت  هار  رد  تلع و  هار  رد  دوشیم ، لیـصحت  هاگـشناد  رد  هک  یمولع  ات  دوشب  یمالـسا 
کی لقتسم ، هاگشناد  کی  لقتسم ، تلم  کی  دنک و  ادج  برغ  زا  ار  شدوخ  دنک و  ادیپ  لالقتسا  هک  تسا  نیا  هاگشناد  ندش  یمالـسا 

شالت یمالسا و  لیصا  گنهرف  اب  مدرم  تیاده  روظنم  هب  نادراک  ناوت و  رپ  ياهورین  هب  جایتحا  ور  نیا  زا  میشاب . هتشاد  لقتـسم  گنهرف 
ندـیبنج و رید  هک  زاستشونرـس  ساسح و  ياهظحل  دوب . هدـش  نایامن  رگید  نامز  ره  زا  شیب  ملع ، هشیدـنا و  لاـب  ود  نداد  دـنویپ  يارب 
زا هاگـشناد  رگا  هک  دوب  رواب  نیا  رب  اما  دوب . يواسم  یگتـسباو  بادرم  رامعتـسا و  هطرو  رد  نداتفا  تکـاله و  اـب  ندومن  راـیتخا  توکس 
نآ رب  ماما  هیصوت  تهج  نیا  زا  دسریمن . رمث  هب  تضهن  نیا  دنوشب ، ادج  مدرم  زا  ود  ره  هاگشناد و  زا  تیناحور  دوشب و  ادج  تیناحور 
هک دیتسه  يرشق  ود  امش  هاگشناد . اب  ار  شدوخ  یگتسویپ  دنک  مکحم  هیضیف  دنک و  مکحم  هیـضیف  اب  ار  شیوخ  دنویپ  هاگـشناد  هک  دوب 

رکفتم زغم  ود  یناــحور  وجــشناد و  یگنهرف و  يوــق  زکرم  ود  هزوــح  هاگــشناد و   000 اهتلم دوـشیم  حالـصا  دـیوشب ، حالـصا  رگا 
رد ور  نیا  زا  تسا . باوص  حالص و  تهج  رد  یتما  یلاعت  دشر و  بجوم  يرکف  يورین  ود  نیا  گنهامه  نوگمه و  تکرح  دناعامتجا .

داضت و یگناگیب ، یعون  یتح  هتخادـنا ، هلـصاف  نوگمه  رـشق  ود  نیا  ناـیم  نوزفازور  عیـسو و  تاـغیلبت  اـب  هک  دوب  نآ  رب  یعـس  هتـشذگ 
يو شالت  دومن و  كانرطخ  هئطوت  نیا  هجوتم  ار  نایهاگشناد  نامیا  ملع و  زا  ياهناوتـشپ  اب  حتفم  رتکد  دیهـش  دنروآ . دوجو  هب  يریگرد 

هزوح اب  دنویپ  رد  ار  دوخ  دیدش  زاین  وجـشناد  داتـسا و  زا  معا  یهاگـشناد  هدرکلیـصحت و  هقبط  هک  دش  عقاو  رثوم  يردق  هب  هنیمز  نیا  رد 
هزوح اب  هاگشناد  يرکف  دنویپ  دندوب . هدروآ  دوجو  هب  هار  نیا  رس  رب  رامعتـسا  هک  دندمآرب  یعناوم  عفر  ددص  رد  تعرـس  هب  هدرک ، سح 

رد یمالـسا  گنهرف  يریگجوا  شرتسگ و  یمومع و  ياهیهاگآ  حطـس  شیازفا  ببـس  مدرم  مومع  ندرک  هاگآ  رد  ود  نیا  یگنهامه  و 
تعرـس هب  هدرک  سح  هزوح  اـب  دـنویپ  رد  ار  دوخ  دـیدش  زاـین  هعماـج  کـی  داـجیا  یپ  رد  هک  حـتفم  رتکد  دـش . هعماـج  فلتخم  حوطس 

رد ود  نیا  یگنهامه  هزوح و  اب  هاگشناد  يرکف  دنویپ  دندوب . هدروآ  دوجو  هب  هار  نیا  رـس  رب  رامعتـسا  هک  دندمآرب  یعناوم  عفر  ددصرد 
هعماج فلتخم  حوطس  رد  یمالـسا  گنهرف  يریگ  جوا  شرتسگ و  یمومع و  ياهیهاگآ  حطـس  شیازفا  ببـس  مدرم  مومع  ندرک  هاگآ 

درف کی  دننامه  هدنز  هعماج  کی  هک  دوب  دقتعم  هدرکن  غیرد  شیوخ  ناج  لذب  زا  هدـنز  هعماج  کی  داجیا  یپ  رد  هک  حـتفم  رتکد  دـش .
گنهامه و تسرد  دـننک و  بیقعت  ار  فدـه  ریـسم و  کی  مهاب  دـیاب  همه  ینعی  تسا . یگنهاـمه  شیاـههورگ  راـشقا و  همه  نیب  هدـنز 

یگدـنز يایحا  لماع  هک  یـساسا  تدـحو  کی  داجیا  تهج  رد  دـیاب  نیاربانب  دنراپـسهر . دـصقم  کی  يوس  هب  هدـش  باـسح  نوزوم و 
دناسرب يزوریپ  هب  ار  دادبتسا  رابکتسا و  اب  هزرابم  دناوتب  هعماج  ورشیپ  ياهرشق  داحتا  هک  تساوخیم  دنوادخ  زا  وا  دیشوک . تسا  هرابود 

ار ناهج  نامورحم  هکلب  دـهد  تاـجن  هطلـس  زا  ار  یمالـسا  ياـهروشک  اـهنت  هن  هدـیدرونرد ، ار  ییاـیفارغج  ياـهزرم  یمالـسا  بـالقنا  و 
هدنزاس طالتخا  یگنهامه و  نآ  ات  دوب  نیا  رب  وا  یعـس  دنکفا . هزرل  اهتردقربا  مادـنا  رب  دروآ و  دوجو  هب  شبنج  اهنآ  رد  هداد ، تکرح 

وجـشناد زین  و  دریگ . رارق  هظحالم  دروم  هاگـشناد  رد  تسا  هیملع  ياههزوح  زراب  تایـصوصخ  زا  ملاس و  ياهشزرا  هک  هعماج  مدرم  اـب 
، راثیا افـص ، صـالخا ، هکنآ  يارب  وا  دـنکن . لـفاغ  مهم  هدـیدپ  نیا  زا  ار  وا  شناد ، نتخومآ  دسانـشب و  کـیدزن  زا  ار  دوخ  هعماـج  مدرم 
هک یتقو  دیـشوک  نامز  نآ  هتفـشآ  وج  فالخ  رب  ناوت و  یمامت  اب  دربب  هاگـشناد  هب  ار  دنمـشزرا  لیـصا و  ياهتنـس  هب  مارتحا  تیونعم ،

عمج رد  هک  ینانخـس  رد  دروآ ، دوجو  هب  یتارییغت  نایوجـشناد  ساـبل  رد  دـهاوخیم  ناـشیا  هک  دـندوب  هدرک  عیاـش  نکفاهقرفت  یهورگ 
هدکشناد رد  نم  دوخ  نایوجشناد  نالا  مدرکن . حرطم  ًادبا  نم  ار  سابل  تفگ : دومن ، داریا  لاس 1358  هب  سراپ  یلاع  هسردم  نایوجشناد 

، یهاگشناد یناحور و  رشق  مییوگیم  هک  اجنآ  دنتـسین ، متـسه ، نم  هک  سابل  نیا  رد  مه  ناشرثکا  دنتـسه ، یبهذم  نایوجـشناد  تایهلا ،
رکفتم دنمشیدنا و  ياهزغم  ار  هعماج  تفرشیپ  ریسم   000 تسا اوتحم  زا  نخس  تسین ، سابل  زا  نخس  ممعمریغ ، ممعم و  رـشق  مییوگیمن 

ياههتشر يدام و  مولع  رد  نادنمـشیدنا  ای  یبهذم و  يونعم و  مولع  رد  هاگآ  نادنمـشیدنا  هاوخ  دنمـشیدنا  ياهزغم  نیا  دننکیم ؛ نییعت 
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تسا و نانمشد  برخم  ياههئطوت  رتسب  هراومه  هاگشناد  هک  درک  ساسحا  هتسراو  رکفتم  نآ  دوریم . ولج  هعماج  دنشاب ، مهاب  رگا  رگید 
بیذـهت و هب  هاگـشناد  يو  رظن  زا  تسا . هاگـشناد  هزوح و  تدـحو  یتاـفارحنا ، نینچ  زا  یملع  ياـهطیحم  تینوصم  ياههویـش  زا  یکی 
رد یهاگشناد  یملع  قیقحت  شهوژپ و  دیدج  ياههویش  نآ  تازاوم  هب  دراد  زاین  تسا  هیملع  ياههزوح  زراب  یگژیو  هک  یمالسا  تیبرت 

دنک و هدـهاشم  کیدزن  زا  ار  اههبلط  سرد  یگدـنز و  یـشیالآیب  یگداس و  وجـشناد  یتقو  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  يوزوح  زکارم 
دوش هدـنکارپ  اههدرکلیـصحت  ناج  ماشم  رد  يونعم  ياـههقراب  نیا  زا  يرطع  دزوب و  هاگـشناد  ياـضف  رد  صولخ  افـص و  نیا  زا  یمیـسن 

يرهطم و داتـسا  هک  تسا  ياهلأسم  نامه  نیا  دـباییم و  شیازفا  هاگـشناد ، هزوح و  ندـش  رتکیدزن  يارب  شطع  یتسود و  مهافت و  حور 
. دوب تایهلا  هدکشناد  یـشزومآ  ماظن  رییغت  رد  یعـس  تدحو  نیا  ققحت  لابند  هب  حتفم  دیهـش  یلمع  مادقا  دندوب . نآ  یپ  رد  حتفم  رتکد 
، رادنید دنمـشناد ، ياه  ناسنا  شرورپ  نآ  فده  هک  یهاگـشناد  تسنادیم ، هاگـشناد  ندرک  یمالـسا  ار  روشک  تالکـشم  لح  هار  يو 
، لالقتسا قیرط  رد  دنریگیم و  راک  هب  مدرم  تداعس  نیمات  روشک و  يدابآ  هار  رد  دوخ  صـصخت  ملع و  هک  تسا  يراکتـسرد  دهعتم و 
تسا و مدرم  روشک و  یعقاو  ياهزاین  قبط  رب  هک  دوشیم  نیودت  یـسورد  هاگـشناد  نیا  همانرب  رد  دنراد . تیدج  روشک  تمظع  تزع و 
تسا و تیونعم  صالخا و  اب  مأوت  لمع  ملع و  قیقحت ، ثحب و  هصرع  یهاگـشناد  نینچ  طیحم  ددرگیم . تیاـعر  مه  يونعم  ياـههبنج 
اب هاگـشناد  هزوح و  سنا  حـتفم  رتکد  هدـیقع  هب  دـننکیم . یقلت  تدابع  ار  يرکف  ياـهشالت  یملع و  شـشوک  ملعت و  میلعت و  نآ  دارفا 

لیلد دراد . تفرعم  ینید و  تیبرت  هب  زاین  دوخ  تدـحو  نینچ  هب  ندیـسر  هتبلا  دراد . یمهم  ریثاـت  هدـش  داـی  فادـها  قیقحت  رد  رگیدـکی 
نیا یعاسم  کیرـشت  يراکمه و  هک  دوب  نآ  درکیم ، شالت  هزوح  هاگـشناد و  یگنهرف  يداصتقا و  تدحو  یپ  رد  حـتفم  موحرم  هکنیا 

یناسنا مولع  يایحا  هنیمز  رد  هاگشناد  هزوح و  تکراشم  روحم  ود  نیا  زا  یکی  دوشیم . رهاظ  مهم  رایسب  یتایح و  روحم  ود  رد  رـشق  ود 
ییاناوت ییانـشور و  شبحاص  هب  ملع  هچرگ  دراد . مات  ترورـض  يراکمه  لـماعت و  نینچ  یملع  رظن  زا  تسا  یتاـقیقحت  یملع و  هبنج  و 

دقاف نامیا  یفرط  زا  ددرگ و  ایحا  وا  رد  تیلوئـسم  دـیما و  قشع و  اـت  دـشاب  رادروخرب  اوقت  ناـمیا و  زا  ملع  ياـیوج  دـیاب  یلو  دـشخبیم 
ملع و سپ  دـنامیم . رود  یلهاج  ياهشیارگ  اهبصعت و  تاـفارخ و  زا  ملع  ییانـشور  رد  ناـمیا  درادـن و  یـشزرا  نادـنچ  مه  تفرعم 

دوجو هب  ار  نید  ملع و  زکرم  ود  تدـحو  ترورـض  دوخ  نیا  دـننکیم و  لیمکت  ار  رگیدـکی  هکلب  دـنرادن  يداضت  مهاـب  اـهنت  هن  ناـمیا 
هب راشقا  یمامت  تدحو  يرـشب و  مولع  اب  هتخیمآ  يوزوح  مولع  یهلا و  تفرعم  وترپ  رد  دیاب  یمالـسا  يونعم و  لآهدیا  هعماج  دروآیم .

دارفا هناتـسودرشب  یعاـسم  تسا  هدوبن  ملع  هدوـب و  ناـمیا  هک  هچنآ  تسا : هتفگ  وـکین  هچ  يرهطم  دیهـش  داتـسا  دـندنویپ . روـهظ  هصرع 
ياهشکمـشک ًانایحا  اـهدومج و  اـهبصعت و  أـشنم  یهاـگ  تسا و  هدرواـین  راـب  هب  بوخ  ًاـنایحا  داـیز و  هجیتن  هک  هدـش  يروما  فرص 

یخرب دـننام  تسا  هدـنام  یلاخ  نامیا  ياـج  هدوب و  ملع  هک  اـجنآ  روما . هنوگ  نیا  زا  تسا  رپ  رـشب  هتـشذگ  خـیرات  تسا . هدـش  راـبنایز 
هدش ياهرامثتـسا و 000  اهیبلطيرترب ، اهیبلطنوزفا ، اهیتسرپدوخ ، اهیهاوخدوخ و  فرـص  یملع  تردق  مامت  رـضاح  رـصع  عماوج 

شالت یمالـسا  بولطم  ماظن  اریز  تسا ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  تیریدـم  هرادا و  سدـقم  نوناـک  ود  نیا  يراـکمه  رگید  روحم  تسا .
لماک و تیریدـم  هب  زج  مهم  نیا  درامگیم و  ناسنا  يونعم  دـشر  لاـمک و  ریـسم  رد  يرـشب  مولع  ياهدرواتـسد  زا  يروهرهب  رب  ار  دوخ 

یـساسا نوناق  رد  هک  نآ  هرادا  یمالـسا و  يروهمج  تالیکـشت  ًالوصا  تفرگ . دهاوخن  تروص  یلمع ، مه  دـشاب و  ینید  مه  هک  ریگارف 
هیاپ و یـساسا  نکر  ود  وترپ  رد  زج  هک  دهدیم  دـیون  ار  زکرم  ود  نیا  مکحتـسم  کیدزن و  يراکمه  هدـنزاس و  تکراشم  هدـش  میـسرت 

نابز گـنهرف و  زا  يرادروخرب  يداـبعو ب - یقـالخا  يونعم ، ینید ، ياـههزیگنا  اـهرواب و  رد  ياهشیر  تدـحو  فلا - دریگیمن : هیاـم 
نیا حتفم  رتکد  دیهش  يرهطم و  دیهـش  نوچ  ینارکفتم  شالت  اب  هاگـشناد  هزوح و  یگنهرف  تاطابترا  يارب  هنیمز  ندوب  مهارف  كرتشم و 

مومع رب  هک  یتیناحور  اب  یگنهامه  نودب  هک  درک  كرد  یهاگـشناد  رـشق  دندرک . سح  شیوخ  دوجو  رد  ار  یگنهامه  هب  زاین  رـشق  ود 
هتفرگ تروص  یشالت  مه  رگا  داد و  ماجنا  دوشیمن  یتبثم  مادقا  چیه  تسا  یمالـسا  گنهرف  رـشان  غلبم و  دراد و  هبناج  همه  ریثات  هعماج 

رد نودب  هک  دوب  تیعقاو  نیا  دنک  هجوت  یهاگشناد  هب  تیناحور  ات  دش  ببس  هچنآ  دیماجنا . دهاوخ  تسکـش  هب  نآ  تیاغ  هدوب و  صقان 
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، یملع هعـسوت  دـشر و  یـشهوژپ  ياـهتراهم  زا  رادروـخرب  ینف و  یملع و  ياـهییاناوت  ياراد  صـصخت و  بحاـص  راـشقا  نـتفرگ  رظن 
یتاقیقحت و هسـسوم  نارهت ، هشیدنا ، شور  دـمحم : حـتفم ، - 1 عبانم : تسرهف  دـش . دـهاوخن  رـسیم  هعماج  ییافوکـش  قنور و  یگنهرف و 
، مولع تفرشیپ  رد  نادنمشناد  شقن  دمحم : حتفم ، - 3 يدازآ . مایپ  نارهت ، هغالبلاجهن ، یهلا و  تمکح  دمحم : حتفم ، - 2 رون . یتاراشتنا 
، مق مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  یتیبرت  یقالخا و  بتکم  دـمحم : حـتفم ، - 4 ناریا . یتعنـص  یملع و  ياهشهوژپ  نامزاس  یمومع  طـباور 

داتـسا راکفا  يدنهدیبرقاب ، - 6 رون . یتاراشتنا  یتاـقیقحت و  هسـسوم  نارهت ، نآرق ، يداـقتعا  لوصا  تاـیآ  دـمحم : حـتفم ، - 5 ارآناهج .
: یفطصم ینامز ، - 8 دیهـش . داینب  یگنهرف  دحاو  حتفم ، رتکد  دیهـش  یگدنز  زا  ییاهزارف  - 7 مالـسا . مایپ  مق ، حتفم ، دمحم  رتکد  دیهش 

ياتسار رد  يدرم  ش 74 10 - بالقنا ، مایپ  یمالسا ، رکفت  يایحا  حتفم و  دیهش  - 9 مالسا . مایپ  مق ، دیحوت ، نامرهق  ای  نکش  تب  میهاربا 
ناـمزاس عبنم : هرامـش 299  بالقنا ، مایپ  هلجم  وجـشناد ، یناـحور و  تدـحو  يداـنم  داـی  هب  هرامـش 8 11 - ماصتعا ، هلجم  خرـس ، عیـشت 

یمالسا تاغیلبت 

تدهاجم هوسا 

موحرم شردپ  تفرگ  مان  هللاءاطع  هک  دش  دلوتم  یکدوک  رهـش  ینیمخ  رد  یـسمش ،  لاس 1281  رد  هسردم  ات  دالیم  زا  تدـهاجم  هوسا 
 ، يدامادریم یقتدمحم  دیـس  موحرم  دنزرف  همجن ))   )) وناب شردام  دوب . يا  هداس  یگدـنز  اب  دـهاز  يدرم  نید و  ياملع  زا  هللادـساازریم 

ندنارذگ زا  سپ  یناوجون و  زا  زین  وا  دنا . هدوب  نید  ناملاع  زا  بلغا  زا و  ناکاین  دوب . راکادف  روبـص و  نمادکاپ و  رقوم ، نامیا و  اب  ینز 
صالخا و اب  ار  هزوح  سورد  دوش و  یم  ناهفصا  مزاع  رهـش  ینیمخ  زا  شملاع ،  ردپ  هیـصوت  هب  یگلاس  هدزاود  رد  هناخ ،  بتکم  هرود 

رضحم رد  ار  لوصا  هقف و  حطس  تامدقم و  ياه  هرود   ، ناهفصا هیملع  هزوح  رد  تنوکـس  لاس  هد  یط  ودنک  یم  زاغآ  راکتـشپ  نامیا و 
یلاع و هرود  هدرک ،  ترجه  مق  هب  سپس  درب . یم  نایاپ  هب  يدابآ  فجن  دمحم  دیس  يا و  هچرد  يدهم  دیـس  هللا  تیآ  نوچمه  يدیتاسا 
، ردص نیدلاردص  دیس  يراسناوخ ،  یقت  دمحم  دیس  جاح  يرئاح ،  میرکلادبع  خیش  دننام  یناگرزب  رضحم  رد  ار  لوصا  هقف و  يداهتجا 

تیآ سورد  ریرقتو  میظنت  رد  وا  هداعلا  قوف  ياهتیلاعف  . دریگ یمارف  نیمخ  ماـما  زا  ار  هفـسلف  يدرجورب و  هللا  تیآ  تجح و  دـمحم  دـیس 
بجوم هیلوا  ماـگ  نیمه  دـهد و  رارق  دوـخ  هژیو  تیاـنع  دروـم  ار  ناـشیا  هتفر و  شا  هرجح  هب  اـت  هتـشاد  نآ  رب  ار  داتـسا  يدرجورب ،  هللا 
ناهفصا رد  یگبلط  لیاوا  زا  یناهفصا  یفرـشا  هللاءاطع  خیـش  سیردت  دیدرگ . داتـسا  درگاش و  نیب  يا  هداعلا  قوف  هقالع  داجیا  یتسود و 
لاغتـشا ناوج  بالط  تیبرت  میلعت و  سیردت و  هب  لیـصحت ،  رانک  رد  تماقا ،  لاس  هدـفه  تدـم  رد  زین  مق  رد  درک و  سیردـت  هب  عورش 

ناشیا دوب . مق  هیملع  هزوح  رد  بساکم  هیافک و  سیردت  هرود  رد  وا  نادرگاش  زا  یتنج ،  دمحا  خیش  جاح  هللا  تیآ  دهاجم  دهتجمتـشاد 
راثآ یملق  راثآ  تخادرپ .  ینید  فراعم  رگید  لوصا و  هقف ،  میلعت  سیردـت و  هب  راید ، نآ  رد  تماقا  هاشنامرک و  هب  مق  زا  لاقتنا  زا  دـعب 

هصالخ نآرق ،  ریسفت  یسراف 2 . نابز  هب  نآرق ،  مولع  عوضوم  رد  نایبلا ،  . 1 تسا :  رارق  نیدب  یناهفصا  یفرشاهللا  تیآ  یملع  یملق و 
نوماریپ يا  هعومجم  . 4 دـلج . راهچ  رد  یبرع  نابز  هب  مالک ،  دـیاقع و  نید و  لوصا  رد  تاتـشلا ،  عمجم  ینس 3 . هعیش و  ریـسافت  زا  يا 

زکارم ینارمع و  راثآ  فیرـشلا )) هجرف  یلاعت  هللا  لجعرـصع  ماما  تبیغ   )) عوضوم رد  یباـتک  یـسراف 5 . نابز  هب  نآرق ،  هعطقم  فورح 
 ( جع  ) رصع یلو  دجسم  ءارهزلا 2 . بتکم  نامتخاس  . 1 دیدرگ : سیسءات  لیذ  نکاما  یناهفصا  یفارـشا  هللا  تیآ  شالت  تمه و  اب  ینید 
رد یبنلادجسم  نامتخاس  هاشنامرک 5 . رد  نیمخ  ماما  هیملع  هزوح  رهش 4 . ینیمخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دجسم  رهش 3 . ینیمخ  رد 

ناسنا ره  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  يو  يونعم  تایحور  اهیگژیو و  وکین  هویـش  هاـشنامرک  رد  يدرجوربهللا  تیآ  دجـسم  هعـسوت  هاشنامرک 6 .
مالسلا هیلع  هموصعم  ترضح  مرح  هب  حبص  ناذا  زا  لبق  تعاس  کی  الومعم  مق  رد  شتماقا  تدم  رد  درک . یم  بلج  دوخ  هب  ار  ینیب  قح 

مرح هب  هک  حبـص  ناذا  زا  لـبق  هشیمه  دومرف : یم  هیلع ) هللا  تمحر   ) یـشعرم هللا  تیآ  ترـضح  تخادرپ .  یم  زاـین  زار و  هب  تفر و  یم 
ظفح دیجم و  نآرق  هب  تفلا  سنا و  یفرـشا  ياقآ  یجاح  ای  مدوب  نم  رفن  نیلوا  ای  مدش  یم  فرـشم  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هموصعم ترـضح 
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ندـناوخ دوب . هتخاس  یتوکلم  ییامیـس  يو  زا  رمع ، تاظحل  نیرخآ  اـت  اـهنآ  همادا  و  نآرق ،  ریـسفت  تاـسلج  لیکـشت  زین  نآرق و  تاـیآ 
عطق وا  ياروشاع  ترایز  هاگچیه  دیوگ : یم  ناشدنزرف  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  يو  یگدادلد  اروشاع و  ترایز 

ات فیلکت  ماگنه  زا  درک . یم  شرافس  لمع  نیا  هب  زین  ار  نارگید  تفرگ و  یم  افش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  تبرت  زا  وا  دش . یمن 
ياهدروخرب رد  یفرـشا  هللا  تیآ  دـش . یمن  كرت  ناشیا  لیمک  ياعد  همزمز  هاگچیه  هعمج ،  ياه  بش  رد  شیوخ ،  فیرـش  رمع  نایاپ 

رد هاـگچیه  تشاد .  زیهرپ  ربکت  زا  دوب و  ناـیامن  ینتورف  عضاوت و  هراومه  وا  ياـهدروخرب  رد  تشاد .  وکین  یبادآ  شیوخ ،  یعاـمتجا 
ماـجنا نارگید  ار  شا  یـصخش  ياـهراک  هک  تشادـن  عـقوت  تـسناد .  یم  یبدا  یب  ار  نآ  نوـچ  درک . یمن  زارد  ار  شیاـپ  نارگید  ربارب 

الثم دشاب  هتـساوخ  یـسک  زا  راب  کی  يارب  یتح  هک  درادن  دای  هب  شا  هداوناخ  زا  سک  چیه  هاشنامرک ،  مق و  رد  ناشتماقا  لوط  رد  دنهد .
ار نز  نم  هک  درک  یم  نایب  اهراب  تشادن و  شرسمه  اب  یفالتخا  نیرتکچوک  شا  یگداوناخ  یگدنز  رد  وا  دنهدب . وا  هب  بآ  ناویل  کی 
ره دش  یم  دراو  يا  هرفس  رـس  رب  هک  یماگنه  تسا .  هدش  صخـشم  شیارب  يا  هفیظو  مالـسا  رد  مه  وا  هکلب  ما  هدرواین  ندرک  راک  يارب 

یـسک هب  هک  درک  یم  هیـصوت  شیوخ  نادـنزرف  هب  درک . یم  هدافتـسا  اذـغ  عون  کی  زا  اـهنت  وا  اـما  دوب ، هدـش  هیهت  یفلتخم  ياذـغ  دـنچ 
وا زا  ار  تزع  دنادن  شقیال  رگا  دهد و  یم  تزع  دـناوخب  هک  یـسک  هب  ادـخ  هک  تشاد  داقتعا  دوب . هنوگنیا  زین  دوخ  دـنزرون و  تداسح 

دمآ تفر و  هداس  نارگراک  نازرواشک و  فیعـض ،  راشقا  اب  اما  دوب  لکـشم  رایـسب  وا  يارب  نادنمتورث  توعد  نتفریذپ  تفرگ .  دـهاوخ 
زاین دروم  مزاول  دیرخ  اه ، تیـصخش  رورت  عوضوم  زا  لبق  ات  یگدنز  يادتبا  زا  ناشیا  تفریذـپ .  یم  ار  نانآ  توعد  دوز  یلیخ  تشاد و 
زاین دروم  مالقا  یشورف ،  هویم  ییاونان و  یباصق ،  ياه  هزاغم  زا  تعامج  زامن  زا  تشگزاب  ریـسم  رد  دنداد و  یم  ماجنا  ناشدوخ  ار  هناخ 
ناوا زا  وا  تشاد .  ینید  ناملاع  رثکا  تشذگرـس  دـننامه  یتشذگرـس  هللا ،  ءاطع  خیـش  یتسیز  هداس  دروآ  یم  هناخ  هب  درک . یم  هیهت  ار 

اهنت و  دوبن . راک  رد  بالط  یگدنز  هنیزه  کمک  يارب  يا  هیرهـش  دوب ، ناهفـصا  رد  یتقو  درک . یم  یگدنز  یتسدگنت  رقف و  اب  یگبلط ، 
ياهباتک دـیرخ  تردـق  یتح  وا  دـش . یم  تخادرپ  لایر  تشه  هناهام  دـندوب . لیـصحت  هب  لوغـشم  یلاـع  هرود  رد  هک  ناـنآ  زا  یخرب  هب 

، رقف زا  یشان  تالکشم  زگره  اما  درک . مامت  دناوخ و  یفقو  بتک  زا  یکی  يور  زا  ار  بساکم  باتک  هک  يروط  هب  تشادن  مه  ار  یسرد 
دوبن بوخ  بالط  یگدنز  عضو  يدرجورب  هللا  تیآ  ندـمآ  زا  لبق  زین  مق  رد  دـیامن . داجیا  وا  يونعم  یملع و  هار  رـس  رب  یعنام  تسناوتن 

زا دعب  اما  تفرگ .  یم  هیرهش  لایر  جنپ  تسیب و  غلبم  رابکی  هام  ود  ره  اهنت  دنزرف  هس  رسمه و  نتشاد  اب  یفرـشا  هللا  تیآ  هک  يا  هنوگ  هب 
رهش ینیمخ  رد  هک  شرتخد  رسمه و  يارب  ار  نآ  فصن  تفرگ و  یم  هیرهش  ناموت  جنپ  لهچ و  یناهفصا ،  یفرـشا  ياقآ  ناشیا ،  ندمآ 

 - هدزناش هنوگ  نیدب  تشاد .  یم  هگن  دمحم -  نیسح و  خیش  جاح  شدنزرف -  ود  دوخ و  يارب  ار  شرگید  فصن  داتـسرف و  یم  دندوب ،
يا هناخ  دروایب و  مق  هب  ار  شا  هداوناخ  هک  دادن  هزاجا  شا  یلام  دـعاسمان  عضو  درب و  رـس  هب  هرجح  کی  رد  شدـنزرف  ود  اب  لاس  هدـفه 
هللا تیآ  هسردـم  رد  لاـس  کـی  هب  کـیدزن  تفر ،  هاـشنامرک  هـب  هـیلع ، ) هللا  تـمحر  ) يدرجورب هللا  تـیآ  فرط  زا  یتـقو  دـنک . هراـجا 

درک و هراجا  يا  هناخ  يو  دـنک . هراجا  يا  هناخ  دوخ  يارب  وا  هک  دـننک  یم  شرافـس  ناشیا  یتدـم ،  زا  سپ  هکنیاات  دوب ، اهنت  يدرجورب 
بالقنا يزوریپ  زا  لبق  اـت  وا  دـیرخ . تشادـن ،  قاـتا  ود  زا  شیب  هک  ار  يا  هناـخ  اـهلاس ، تشذـگ  زا  سپ  درب و  اـجنآ  هب  ار  شا  هداوناـخ 

تشاد هزاجا  رصع  گرزب  ياهقف  يوس  زا  دیـسر و  یم  شتـسد  هب  یناوارف  یعرـش  هوجو  هکنیا  اب  درک  یگدنز  هداس  نانچمه  یمالـسا ، 
 ، یمالـسا بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  درک و  یگدنز  گنت  هداس و  کچوک و  هناخ  نامه  رد  رمع  رخآ  ات  دنک ، یـصخش  هدافتـسا  نآ  زا  هک 

چیه درک و  هدنـسب  هداس  یگدنز  نامه  هب  مه  زاب  دوب ، شرایتخا  رد  یناوارف  تاناکما  دش و  نارتخاب  هعمج  ماما  ماما و  هدنیامن  ناشیا  هک 
دوب و هداد  صاـصتخا  شا  هداوناـخ  دوخ و  تحارتـسا  يارب  ار  شا  هناـخ  قاـتا  ود  زا  یکی  دادـن . شا  یگدـنز  لاـح  عـضو و  رد  يرییغت 
یتینما و رظن  زا  هناخ  نیا  هک  دندوب  هتفگ  هدـناسر و  لحار  ماما  عالطا  هب  ار  عضو  نیا  رهـش ، نالو  ؤسم  ییاریذـپ  هعلاطم  يارب  ار  يرگید 

ناشدوخ نءاش  اب  بسانم  نما و  گرزب و  هناخ  کی  دییوگب  یفرشا  ياقآ  هب  دندوب : هدومرف  ماما  و  تسین .  بسانم  یگدنز ،  شیاسآ  زین 
تسا بسانم  بوخ و  لزنم  نیمه  و  متسین !  هدنز  رگید ، زور  دنچ  زا  شیب  نم  : )) دوب هتفگ  باوج  رد  یفرـشا  هللا  تیآ  یلو  دننک . هیهت  ، 
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تـسار رگا  تفگ (( :  یم  دننک ، ریمعت  ار  شا  هناخ  هک  دـش  یم  داهنـشیپ  تقو  ره  درادـن )) يرطخ  هللا -  ءاش  نا  مه -  یتینما  تهج  زا  ، 
هراوآ گنج )  نامز  رد   ) اـهرداچ ریز  رد  مدرم  زا  يرایـسب  تسا .  سب  نم  يارب  نیمه  و  دـینک ، ریمعت  ار  ارقف  هناـخ  دـیورب  دـییوگ ، یم 

))!؟ دینک يزاسزاب  ریمعت و  ار  ما  هناخ  هک  مهدب  هزاجا  هنوگچ  نم  دنک ، یم  یگدنز  تکوم  يور  نارامج ،  رد  نم  ربهر  ماما و  دنتسه و 
امش يارب  اذغ  ندروخ  مک  دیراد ، امش  هک  یمسج  عضو  نیا  اب  هک  دش  هتفگ  وا  هب  یتقو  دروخ ، یم  اذغ  مک  تشاد و  فیعض  یمسج  وا 

زا یلیخ  لطاب  هیلع  قح  ياه  ههبج  مدـقم  طخ  رد  ام  ناگدـنمزر  هک  یلاح  رد  تسا .  دایز  ام  يارب  مه  ردـق  نیمه   : )) تفگ دراد ، ررض 
شا هناخ  يارب  يراکتمدخ  هک  دـش  یم  هتفگ  وا  هب  هچره  هاشنامرک ،  هعمج  تماما  هب  باصتنا  زا  دـعب  دـنروخ )). یم  کشخ  نان  تاقوا 
یتقو ات  نم  تسادخ .  هدنب  مه  وا  منکب !  یهن  رما و  وا  هب  نم  دیایب و  یـسک  هک  متـسه  یک  نم   : )) تفگ یم  درک و  یمن  لوبق  دـنروایب ،

يرگید هفیظو  رگید  نآ  مداتفا ،  اپ  زا  هک  مه  تقو  نآ  مهد .  یم  ماجنا  ار  میاـهراک  مدوخ  مشاـب ،  هتـشاد  نداتـسیا  اـپ  يور  تردـق  هک 
يراتفرگ تافالتخا و  هک  تسناد  یم  یبوخب  دوب و  نیب  عقاو  شیدنا  فرژ  یملاع  یناهفـصا ،  یفرـشا  هللا  تیآ  تدـحو  یماح  تسا )). 

هعیش و نآ ،  فارطا  هاشنامرک و  هقطنم  هژیوب  ناریا  روشک  یبرغ  قطانم  رد  تسا .  مالـسا  نانمـشد  هنامـصخ  هئطوت  زا  یـشان  ناناملـسم ، 
فالتخا و ردارب  ود  نیا  نیب  دنناوتب  ات  دننک  یم  يراذگ  هیامرس  رتشیب  هقطنم  نیا  رد  مالسا  نانمشد  دننک . یم  یگدنز  مه  رانک  رد  ینس 

تسناد یم  دش  مازعا  ناتسا  نآ  هب  يدرجوربهللا ،  تیآ  يوس  زا  یـسمش  لاس 1335  رد  هک  یناهفصا  یفرشاهللا  تیآ  دنزادنیب . ییادج 
رایـسب عوضوم  نیا  هب  مه  رخآ  ات  تسا .  ناماس  نآ  مدرم  نیب  رد  تیمیمـص  يردارب و  داجیا  تدـحو و  ظفح  شا ،  هفیظو  نیرت  مهم  هک 

هدز گنز  حالـس  هب  دـندرک  یعـس  هک  بالقنا ،  دـض  نانمـشد  ياه  هنتف  زاغآ  یمالـسا و  بـالقنا  زا  دـعب  هک  يروط  هب  درک ، یم  هجوت 
شخب تدحو  تایآ  هب  ندز  گنچ  اب  دوخ و  صاخ  تیارد  ریبدت و  اب  ناشیا  دـننک ، اپ  هب  بوشآ  دـننزب و  گنچ  ینـس  هعیـش و  فالتخا 

ياه هئطوت  دـنیاشن و  فص  کـی  رد  راوردارب  ار  ینـس  هعیـشاوقرفتال و  اـعیمج و  هللا  لـبحب  اومـصتعاو  ةوخا  نونم  ؤملا  اـمنا  میرک  نآرق 
نمشد گرزب  ياه  هئطوت  زا  یکی   : )) تفگ یم  وا  دینادرگ . ماکان  یثنخ و  ار  تسپ  نکفا  هقرفت  تریس و  ناطیـش  نانمـشد  ناهاوخدب و 
نودب ام  دزادنیب ... هقرفت  نیملـسم  قرف  رگید  تنـس و  لها  هعیـش و  نیب  دزادـنیب ، فالتخا  فلتخم ،  راشقا  نیب  دـهاوخ  یم  هک  تسا  نیا 

نارداربو هعیـش  ناردارب  نیب  قافتا  داحتا و  هلاسم  مهم ،  هلاسم  زورما  میربب ... شیپ  هب  ار  یمالـسا  بـالقنا  هعماـج و  میناوت  یمن  تدـحو 
وا دوب . هیلع )  هللا  تمحر   ) ینیمخ ماما  نارای  نادـیرم و  نادرگاش  زا  یناهفـصا ،  یفرـشا  هللا  تیآ  ماـما  دـیرم  راـی و  تسا )) تنـس  لـها 
رما رد  ار  مدرم  يدرجورب ،  هللا  تیآ  عیـشت  گرزب  عجرم  تلحر  زا  دـعب  يو  تشاد .  هناقـشاع  یتدارا  قـیمع و  یتخانـش  ماـما  هب  تبـسن 

ياهتیصخش زا  هک  مه  یصحفت  دوخ و  صیخشت  بسح  رب  بناجنیا  دیوگ (( : یم  عوضوم  نیا  رد  دوخ  درک . یم  ییامنهار  ماما  هب  دیلقت 
هماع مدومن و  یفرعم  تیعجرم  سدقم  ماقم  يارب  هتسیاش  ار  ینیمخ  ماما  ترـضح  مدرک ،  مق  هیملع  هزوح  فرـشا و  فجن  یملع  گرزب 

مه كاواس  يوس  زا  و  دـش ، هجاوم  اهنآ  ینکـشراک  یـضعب و  تفلاخم  اب  عوضوم  نیا  هک  مداد ،  قوس  ناـشیا  هب  دـیلقت ، رما  رد  ار  مدرم 
ماما يریگتسد  هیضق  رد  مدش )).  قفوم  یعرش  هفیظو  یهلا و  رما  نیا  ماجنا  رد  گرزب ،  دنوادخ  فطل  هب  یلو  مدیدرگ ،  دیعبت  هب  دیدهت 
لاس رد  تشاد و  هجوت  تیانع و  وا  هب  ییانشآ  لیاوا  زا  زین  ماما  دوب . ماما  رادافو  مه  رمعرخآ  ات  وناشیا  نایماح  زا  وا  زین  تضهن  لیاوا  رد 

تابتاکم رد  هشیمه  تسا و  هتشون  يو  يارب  یعرـش  هوجو  هیبسح و  روما  رد  یفرـشا  هللا  تیآ  فرـصت  رب  ینبم  يا  همان  هزاجا  1384 ق . 
روحم ماما ،  روای  رای و  ناونع  هب  یناهفصا ،  یفرشاهللا  تیآ  یمالسا ،  بالقنا  نارود  رد  درب . یم  مان  وا  زا  تمظع  مارتحا و  اب  شیوخ ، 

زامن رگنـس  رد  دـیزرو . یم  قشع  ناـشیا  هب  هنامیمـص  درک و  یم  دـییءات  غیلبت و  هراومه  ار  ماـما  يربهر  دوب و  هاـشنامرک  مدرم  تازراـبم 
هعمج زامن  یمالـسا ،  بالقنا  يزوریپ  اب  تسین .  یندـش  راکنا  نیملـسم ،  داحتا  مالـسا و  ظفح  رد  هعمج  ماما  هعمج و  زامن  شقن  هعمج 

هک میدـید  دـش و  هزرابم  بالقنا و  رگنـس  هعمج  زامن  ماما  يوس  زا  گرزب  ياهرهـش  هعمج  همئا  باصتنا  اـب  درک و  ادـیپ  يرتشیب  تیمها 
هعمج همئا  هک  ارچ  دندیشک . هعمج  همئا  يور  هب  نیک  غیت  دندیسرت و  یم  هعمج  زامن  زا  نابلط ،  تیفاع  ناقفانم و  مالسا  نانمـشد  هنوگچ 

ره رد  ار  يربهر  شقن  دـندش ، بالقنا  بارحم  يادهـش  دـش و  هتخیر  بالقنا ،  ياهـشزرا  مالـسا و  زا  تسارح  هار  رد  ناشکاپ  نوخ  هک 
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هک دنتساوخ  ینیمخ  ماما  بالقنا  ریبک  ربهر  زا  يراموط ،  نتشون  اب  هاشنامرک  ياملع  بالقنا ،  يزوریپ  لیاوا  رد  دنراد . دنتـشاد و  هقطنم 
هتساوخ تشاد .  یفرشا  هللا  تیآ  زا  لبق  لاس  اههد  زا  هک  یتخانـش  اب  زین  ماما  دنیامن . نییعت  رهـش  نآ  هعمج  تماما  هب  ار  یفرـشا  هللا  تیآ 
نادـیم رد  درک . بوصنم  هاشنامرک  هعمج  تماما  هب  ار  ناـشیا  یمکح ،  رودـص  اـب  لاس 1399 ق .  هدعقیذ  رد 14  درک و  لوبق  ار  ناـنآ 

قیوشترب هوالع  ناـشیا  دوب . رث  ؤم  هداـعلا  قوف  سدـقم ،  یعاـفد  یلیمحت و  گـنج  همادا  بـالقنا و  دربشیپ  رد  ناـشیا  ياـه  هبطخ  داـهج 
تلوهک مغر  هب  دوب . دـهاجم  عفادـم و  المع  زین  دوخ  اه ، ههبج  هب  کمک  يارب  مدرم  توعد  و  عاـفد ،  ياـه  ههبج  هب  تمیزع  هب  ناـناوج 

 : تفگ یم  دهد ، خر  يا  هثداح  دنیبب و  نمشد  تسا  نکمم  دیورن  رتولج  امـش  دنتفگ  یم  یتقو  دش . رـضاح  دربن  ياه  ههبج  رد  راب  دنچ 
هک يزیچ  نآ  دـیاش  ددرگ ، مبیـصن  تداهـش  اـه  ههبج  رد  مه  نم  دـیاش  دـیراذگب  تسین ،  رتـالاب  اـه  هچب  نیا  نوـخ  زا  هک  نـم  نوـخ  ))

راوخنوخ و تسپ و  ناقفانم  تسا ...  قشع  جارعم  نیرترب  تداهـش  منک )).  ادـیپ  اه  ههبج  رد  متـسه ،  تداهـش )   ) نآ لابند  هب  تساهلاس 
، ریت متفه  يادهش  دندش . ماما  نارای  نتشک  رب  ممصم  دنتفای ، نوبز  زجاع و  تما  ماما  یمالسا و  بالقنا  اب  هلباقم  رد  ار  وخ  یتقو  ثنخم ، 
زا مالـسا ،  نانمـشد  طسوت  یمالـسا  بالقنا  رد  یـشک  هعمج  ماما  هچرگ  دنا  هلمج  نآ  زا  بارحم ...  يادهـش  و  رنهاب ... یئاجر و  دـیهش 

دیهـش نیتسخن  يزیربت ،  ییابطابط  یـضاق  یلع  دمحم  دیـس  هللا  تیآ  بارحم  دیهـش  دوب و  هدـش  عورـش  بالقنا  يزوریپ  لوا  لاس  نامه 
ياـضعا نارادمدرـس و  ینعی  قـمحا ،  روـک و  جراوـخ  ناـثراو  رگید  راـب  نینوـخ  هعقاو  نآ  زا  دـعب  لاـس  ود  یلو  دوـب ، بـالقنا  بارحم 

 ، ناریا یمالـسا  بالقنا  نانمـشد  رگید  اکیرمآ و  مسیلایرپما  کیرحت  هب  دـندوب ، قلخ  نیقفانم  قحب  هک  قلخ ))  نیدـهاجم  نامزاس  )) هلبا
يداع ناملسم و  مدرم  نتـشک  روشک  دجاسم  یمومع و  رباعم  اهـسوبوتا و  رد  يراذگ  بمب  ماما و  نارای  نتـشک  اب  دندش و  راک  هب  تسد 

تموکح هب  ناشدوخ  دنربب و  نیب  زا  ار  ماما  بالقنا و  هلیـسو  نیدب  و  دـنزادنا ...! هار  هب  نوخ  مامح  دنتـساوخ  دوخ ، ماخ  لایخ  هب  ناریا ، 
هدولآ هانگ  یب  نارازه  نوخ  هب  ناشتـسد  هچرگ  دـندنام ! ماکان  هشیمه  يارب  هتبلا  هک  دنـشخب ...! مایتلا  ار  دوخ  یناطیـش  یماـکان  دنـسرب و 

ماما یکجنران ،  ندرک  رجفنم  اب  هاشنامرک  هعمج  زامن  رگنس  رد  هامرهم 1361 ، هعمج 23  رهظ  رد  ماکان ،  لدروک  ناقفانم  نیا  يرآ  دش .
دیهش نیمراهچ  ناس  نیدب  و  دندناسر . تداهش  هب  ار  یناهفصا  یفرشا  هللاءاطع  خیشهللا  تیآ  مالسا ،  هار  ریپ  دهاجم  هلاس و  داتشه  هعمج 

نایفـس و یبا  لآ  ناثراو  ناقفانم و  بیـصن  ییاوسر  گنن و  تسادـخ و  نادرم  ثاریم  تداهـش  دـش . میدـقت  تیدـبا  هاگـشیپ  هب  بارحم 
ناقفانم ریگنماد  یهلا  باذع  يدـبا و  نیرفن  گنن و  اما  دیـسر ، دوخ  نیرید  يوزرآ  هب  تداهـش  اب  یناهفـصا  یفرـشا  هللا  تیآ  جراوخ ... 
يرگید هوکش  اب  مسارم  زا  سپ  دش و  هداد  لاقتنا  ناهفصا  هب  هاشنامرک  مدرم  هوکش  اب  عییـشت  زا  سپ  نینوخ  هلال  نیا  رهطم  رکیپ  تشگ . 

زا ار  مالـسا  هار  دـهاجم  رادافو و  رای  هک  هیلع ) هللا  تمحر  ) ینیمخ ماما  دـش . هدرپس  كاخ  هب  ناهفـصا  دالوف  تخت  يادهـش  ناتـسلگ  رد 
هیلا انا  انا هللا و  میحرلا .  نمحرلا  هللا  مسب  تشون :  بارحم ،  دیهش  نیا  تداهش  تبـسانم  هب  یمهم  مایپ  رد  دوب ، هدش  رادغاد  هداد و  تسد 

هک یمیظع  ضیف  هـب  یناـف  رمع  رخآ  رد  دـننارذگب و  نیملـسم  مالـسا و  هـب  تمدـخ  رد  ار  يرمع  هـک  ناـنآ  دندنمتداعـس . هـچ  نوـعجار 
زا یکی  بناـجنیا  هک  دوـب  ییاهتیـصخش  نآ  زا  اـم  هعمج  نیا  بارحم  زیزع  دیهـش  دـنیآ ... لـیان  دـننک ، یم  وزرآ  هللاءاـقل  هب  ناـگتخابلد 

دیهـش موحرم  متخانـش .  یم  تسا  لاس  تصـش  بیرق  ار  دـهعتم  تکرب  رپ  هوجو  نیا  متـسه .  هدوب و  ماـقمالاو  صخـش  نیا  نادـنمتدارا 
حور و شمارآ  سفن و  يافـص  هب  ینالوط  تدـم  نیا  رد  ار  یفرـشا  هللاءاـطع  اـقآ  جاـح  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  ترـضح  راوگرزب 

لاح نیع  رد  مسانـش و  یم  حـلاص  لمع  دـیفم و  ملع  عماج  الوم و  رما  عیطم  يوه و  كرات  یناسفن و  ياـهاوه  زا  یلاـخ  بلق و  ناـنیمطا 
ینادرم نینچ  نالتاق  رب  ار  دوخ  نیرفن  تنعل و  دهد و  رارق  البرک  يادهـش  هرمز  رد  ار  وا  دـنوادخ  دوب ... سفنلا  يوق  دـهعتم و  دـهاجم و 

هللا تیآ  تداهش  تبسانم  هب  دوخ ، يروهمج  تسایر  هرود  رد  یمالسا ،  بالقنا  مظعم  ربهر  يا ،  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  دیامرف ... راثن 
 ، صالخا اب  عضاوتم ،  رایسب  دوب ... بولطم  ینتشاد  تسود  ناسنا  کی  هیلع  هللا  ناوضر  یفرشا  ياقآ  موحرم  دندومرف : یناهفـصا  یفرـشا 

www.askquran.ir عبنم : تخیگنا .  یم  رب  ار  ناگمه  لیلجت  مارتحا و  هک  يروط  هب  دوب . اعدا  یب  افصاب و 

( هیلع هللا  تمحر  ) یناهفصا یفرشا  هللا  تیآ  دیهش  ياهیگژیو 
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اقآ جاح  نیملسملا  مالـسالا و  تجح  ترـضح  راوگرزب  دیهـش  موحرم  هیلع « ) هللا  تمحر  ) یناهفـصا یفرـشا  هللا  تیآ  دیهـش  ياهیگژیو 
اوه و كرت  یناسفن و  ياهاوه  زا  ندوب  یلاخ  بلق و  نانیمطا  حور و  شمارآ  سفن و  يافص  هب  ینالوط  تدم  نیا  رد  ار  یفرـشا  هللاءاطع 

الاب هلمج  دوب .» ...  سفنلا  يوق  دـهعتم و  دـهاجم و  لاح ، نیع  رد  متخانـشیم و  حـلاص  لمع  دـیفم و  ملع  تیعماج  ـالوم و  رما  تعاـطا 
هللا تمحر   ) ماما تسا . بارحم  دیهش  نیا  تداهـش  تبـسانم  هب  ( هیلع هللا  تمحر  ) ینیمخ ماما  ترـضح  بالقنا  ریبک  ربهر  مایپ  زا  یـشخب 

هک تسا  دهعتم  ملاع  کی  یهلا و  ناسنا  کی  زایتما  بجوم  کی  ره  هک  درمشیم  رب  ار  یتایصوصخ  تافص و  هاتوک ، هلمج  نیا  رد  ( هیلع
دندنکیمن لد  شتاقالم  زا  وا  اب  ناگدننک  رادید  هک  دوب  نانچ  نآ  یفرشا  دیهش  سفن  يافص  سفن  يافص  میزادرپیم . اهنآ  زا  یضعب  هب 

اب یـضعب  یظفاحادـخ  تقو  هب  هک  دوب  باذـج  يردـق  هب  شاینارون  تروص  دنتـشگیم . هتـسکش  لد  داتفایم ، قیوعت  هب  تاـقالم  رگا  و 
هاگره دوب و  هنئمطملا »  سفنلا  اهتیا  ای  فیرـش «  هیآ  زراب  قیداصم  بارحم  دیهـش  حور  شمارآ  دـندرکیم . كرت  ار  لزنم  نایرگ  مشچ 

زا هاگچـیه  وا  درکیم . ادـیپ  حور  شمارآ  داـتفایم و  ادـخ  داـی  هب  دومنیم ، ملاـع  نیا  دیفـس  نساـحم  یناروـن و  تروـص  هب  رظن  ناـسنا 
تداهـش دادیم : خساپ  دـندرکیم ، دـیدهت  گرم  هب  ار  ناشیا  هتخانـشان  لوهجم و  ياهنفلت  اب  یتقو  تشادـن و  یـساره  گرم  تداهش و 

يرطاخ اب  دـشیم ، تروشم  وا  اب  تالکـشم  رد  یتقو  دوب . يو  هتـسجرب  تافـص  زا  تفـص  نیا  بلق  ناـنیمطا  تسا . نم  يوزرآ  ياـهتنم 
لوغشم ادخ  رکذ  هب  بلغا  شنابل  بولقلا ،» نئمطت  هللا  رکذب  الا  فیرش «  هیآ  قادصم  هب  دومرفیم و  ربص  هب  هیـصوت  نئمطم  یبلق  عمج و 

، بارحم دیهـش  ینتورف  عضاوت و  دـشیم . هتخورفا  رب  شراسخر  درکیم و  يراج  ینابزرب  رایـسب  ار  نیـسح »  ای  و «  هللا »  ای  هملک «  دوب و 
نانامهم زا  ًاصخش  دوشگیم و  مدرم  يور  هب  دوخ  تاقوا ، رثکا  رد  زین  ار  لزنم  رد  یتح  دادیم و  خساپ  ًاصخش  دوخ  ار  لزنم  هب  نیعجارم 

باوج دوخ  ار  اـهنفلت  درکیمن . عطق  ار  یـسک  نخـس  وگوتفگ  ماـگنه  هب  دوب و  قاـتا  لوا  رد  ناـشیا  نتـسشن  لـحم  درکیم . ییاریذـپ 
یماقم نأش و  متسین و  شیب  ياهبلط  نم  تفگیم : دهدب ، ار  اهنفلت  باوج  رگید  یسک  دشیم  داهنشیپ  وا  هب  یتینما  رظن  زا  یتقو  دادیم و 

یگدـنز عضو  درک .» یگدـنز  هداس  دـیاب  تسا . رتهداس  اهام  همه  زا  ماـما  یگدـنز  دومرفیم «: مرفنتم و  تافیرـشت  هنوگ  نیا  زا  مرادـن و 
یفرـشا هللا  تیآدیهـش  مالـسلامهیلع  تیبلها  هب  قشع  دـننک . ییاریذـپ  رفن  راهچ  هس  زا  یتح  دنتـسناوتیمن  هک  دوب  هداس  ردـقنآ  ناـشیا 

ره تسجیم . اهیلعهللامالس » ارهزترضح » هب  لسوت  اهیراتفرگ  رثکا  رد  دوب . دنمهقالع  تراهط  تمصع و  نادناخ  هب  هداعلا  قوف  یناهفـصا 
نیـسح ماما  تبرت  زا  اهتلاسک  زا  يرایـسب  رد  درکیم . توـالت  مالـسلامهیلع  موصعم  هدراـهچ  تهج  نآرق  متخ  کـی  ناـضمر  هاـم  لاـس 

دوب هدـنز  ات  دوب و  ظفح  زا  ار  لیمک  ياعد  هعماج و  ترایز  دـشن . لیطعت  هاگچـیه  ناشیا  ياروشاع  ترایز  تفرگیم . افـش  مالـسلاهیلع 
یحو شورس  همانهام  عبنم : دشن . كرت  ناشیا  لیمک  ياعد 

یناهفصا یفرشا  هللا  تیآ  همان  یگدنز  رد  يراتسج 

يرجه مظعملانابعـش 1322  رد  هرـسسدق  یفرـشا  هللاتیآ  یناوج  ات  یکدوک  زا  یناهفـصا  یفرـشا  هللا  تیآ  همان  یگدـنز  رد  يراتـسج 
موحرم روکذ  دنزرف  هناگی  يو  دیدرگ . ّدلوتم  ملاع  یناحور و  ياهداوناخ  رد  ناهفصا  رهشینیمخ )  هدس (  رد  یسمش  ربارب 1281  يرمق 

ناشیا يالعا  ّدج  دوب . هدس  فورعم  ياملع  زا  رفعجدمحم  ازریم  مالسالاتجح  موحرم  يهون  هللادسا ، ازریم  نیملـسملا  مالـسالاتجح و 
ّدج دوب . بسنلاحیحص  تاداس  زا  يدیؤم  يهداوناخ  زا  ناهفـصا  فورعم  تاّیولع  تاداس و  زا  ناشیا  ردام  دناهدوب . لماعلبج  ياملع  زا 
یبا رهاوخ  جنپ  ینیوبا و  رهاوخ  ود  یفرـشا  هللاتیآ  دوب . ناهفـصا  مدرم  فورعم  رایـسب  تامارک  نتـشاد  هب  هک  دوب  یتاداس  زا  ناشیا  یما 

تمحر هب  یگلاس  جـنپ  داـتفه و  نس  رد  يو  دوب . ییاوقت  یملع و  تـالامک  ياراد  ربنم و  لـها  تاـعامج و  يهمئا  زا  ناـشیا  ردـپ  دراد .
ناوارف و دادعتسا  درک . ذّملت  یفطصمدیس  موحرم  دزن  رهشینیمخ )  هدس (  رد  ار  یتامدقم  ییادتبا و  تالیصحت  یفرشا  تسویپ . دنوادخ 

يهمادا يارب  یگلاـس  هدزاود  نس  رد  تـسنادیم . ظـفح  زا  یگلاـس  هـُن  رد  ار  ناـیبصلاباصن  باـتک  هکيروـط  تـشاد ، يوـق  يهظفاـح 
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رد ار  لوصا  جراخ  سرد  هرود  کی  نینچمه  لوصا و  هقف و  حطـس  تایبدا و  سورد  لاس  هد  بیرق  یط  دـش و  ناهفـصا  یهار  لیـصحت 
ياهچرد يدهمدیس  هللاتیآ  موحرم  زا : دنترابع  ناهفـصا  رهـش  رد  ناشیا  فورعم  دیتاسا  یـضعب  تخومآ . رهـش  نیا  مانب  دیتاسا  رـضحم 

موحرم يدابآفجن ، دمحمدیس  هللاتیآ  موحرم  يدرجورب ، هللاتیآ  موحرم  گرزب  داتسا  ياهچرد  رقابدمحمدیـس  هللاتیآ  موحرم  ردارب 
يهزوح رد  هک  یلاس  هد  تدم  رد  دنارذگ . يداصتقا  تّقشم  ترسع و  تاهن  اب  ار  دوخ  یگبلط  نارود  یفرشا  سردم . موحرم  یکراشف ،

هدایپ تسا ، رتمولیک  هدزاود  هک  ار  شهاگداز  ناهفصا و  نایم  هار  لوط  هتفه  ره  درکیم و  شاعمرارما  ناِرق  ود  اب  هتفه  رد  دوب ، ناهفـصا 
زور نیرخآ  هک  ار  هبنـشراهچ  مدرکیم ، جرخ  ار  ملوپ  لاـیر  ود  هبنـشهس  دـشیم ، ماـمت  مکاروخ  هبنـشود  دوـمرفیم « : دوـخ  دوـمیپیم .

تـسین رـضاح  يدحا  نامز ، نیا  رد  هک  ماهدناوخ  سرد  يوحن  هب  نم  دومرفیم « : ررکم  مدنارذگیم » . اذغ  لوپ و  نودـب  دوب ، لیـصحت 
هب دندادیم . حرـش  ار  ناشدوخ  یلام  ییاناوت  مدع  یگدنز و  راشف  زا  ییاههنومن  هطبار  نیا  رد  دـنک » . لمحت  مه  ار  نآ  مدـصکی  یتح 
زا يرایـسب  میدرکیم . یگدـنز  ناهفـصا  يهیرون  يهسردـم  رد  رگید  رفن  هس  اب  ياهرجح  رد  ینامز  منکیم « : هراشا  اـهنآ  زا  هنومن  ود 

هعمج ياهزور  رد  مدرکیم . هدافتـسا  هسردم  ياهتلاوت  یتفن  غارچ  رون  زا  بش  رد  هعلاطم  يارب  دـنق . تفن و  هن  میتشاد ، ياچ  هن  اهزور 
تدـم رد  مدرکیم . هرود  ار  هتفه  کی  ياهسرد  دجـسم  نآ  رد  رـصع  ات  حبـص  زا  متفریم و  ناهفـصا  يهداتفارود  دـجاسم  زا  یکی  هب 

رد متـشادن « » . يرگید  زیچ  دوـب ؛ هتـشرب  ترذ  يهناد  يادـقم  طـقف  نم  ياذـغ  مدرکیم ، هعلاـطم  اـجنآ  هرـسکی  هـک  یتعاـس  هدزاود 
هدـشخبط ياذـغ  زا  هشیمه  وا  تشاد . یبوخ  یلام  عضو  صخـش  نیا  مدوب و  هرجحمه  هبلط  رفن  کـی  اـب  یتدـم  مق  يهیوضر  يهسردـم 

یِک نم  دشن  نم  هجوتم  ًادبا  میدوب ، قاتا  کی  رد  صخش  نیا  اب  نم  هک  یتدم  نیا  رد  مدوبن . نآ  يهیهت  هب  رداق  نم  یلو  درکیم  هدافتسا 
باتک يرادقم  ار  رگید  فرط  کی  مدادیم و  رارق  اهباتک  رانک  رد  یلاخ  نان  يرادـقم  هعلاطم  نیح  رد  نم  مروخیم . راهان  یِک  ماش و 

همقلهمقل یلاخ  ناـن  نآ  زا  هعلاـطم  نیح  رد  مدوب ، هتفرگ  رارق  باـتک  يور  هک  یلاـح  رد  نم  دوشن و  هجوتم  وا  اـت  مدراذـگیم  مه  يور 
رد نم  درکیم . فراعت  مه  هدنب  هب  درکیم و  رـضاح  ار  هدشخبط  ياذغ  دیـسریم ، شندروخاذـغ  عقوم  وا  یتقو  اما  مدرکیم و  هدافتـسا 

باتک کی  یتح  نم  لوصا ، هقف و  حطـس  تالیـصحت  نایاپ  اـت  لیـصحت  هب  عورـش  يادـتبا  زا  ماهدرک » ...  فرـص  اذـغ  متفگیم : باوج 
نارود یگدـنز  راشف  تدـش  بلاطم و  هنوگ  نیا  زا  هاگ  ره  دوب » . یفقو  دوب ، مرایتخا  رد  هک  ییاـهباتک  ماـمت  متـشادن ؛ مدوخ  زا  یکلم 

اب ار  ملع  ناسنا  رگا  ًالامجا  میتشادیم . رواب  ار  ناشیا  نانخس  یتفگـش  بجعت و  ایند  کی  اب  ام  دومرفیم ، نایب  دوخ  تالیـصحت  یناوج و 
ندینش ناسنا  تسین و  یندرکرواب  ملع ، لیـصحت  يارب  یلام  يداصتقا و  تالکـشم  هنوگنیا  اما  دنادیم ؛ زین  ار  نآ  ردق  دزومایب ، تّقـشم 

يارب یگلاس  تسیب  نس  رد  یفرـشا  هللاتیآ  مق  يهیملع  يهزوح  هب  ترجه  نآ . ندیـشچ  هب  دسر  هچ  دـنک ؛ لمحت  دـناوتیمن  مه  ار  نآ 
کی تدم  ادتبا  دـیدرگ . مق  راپـسهر  يرمق  يرجه  لاس 1343  رد  داهتجا ، يهجرد  یملع و  يهیلاع  تاـماقم  هب  لـین  لیـصحت و  يهمادا 

يهسردم رد  لاس  ود  تدم  هب  یلماع ، لبج  داوجلادبعخیـش  جاح  هللاتیآ  تیعم  رد  نآ  زا  سپ  دیزگ . تماقا  هیوضر  يهسردـم  رد  لاس 
زا یلاوتم  لاس  تسیب  تدم  تفای . لاقتنا  هیضیف  یناتحت  یلامـش  يهرجح 21  هب  سپس  درک . تنوکس  یلامش  یناقوف  يهرجح  رد  هیـضیف 
اب هاـم  راـهچ  اـی  هس  اـهنت  مق  رد  تماـقا  يهلاـس  هس  تسیب و  تدـم  لوط  ماـمت  رد  دـنارذگ . هرجح  نیمه  رد  درجم  روط  هب  ار  دوـخ  رمع 

دوب یگدنز  راشف  یتسدگنت و  ینالوط ، تدم  نیا  رد  ناشیا  ییاهنت  تلع  دروآ . رس  هب  درجم  اهنت و  ار  تاونس  نیا  يهیقب  دوب و  هداوناخ 
يهزوح سـسؤم  يرئاـح ، هللاتیآ  موحرم  تاـیح  ناـمز  رد  مق  هب  وا  دورو  اریز  تشادـن . ار  قاـتا  کـی  ندرک  هراـجا  ییاـناوت  یتـح  هک 
هللاتیآ توف  زا  سپ  دـنهدب . دـنناوتب  هک  دوبن  يروط  عاضوا  ینعی  دـندادیمن . هیرهـش  دورولادـیدج  بالط  هب  ناـشیا  دوب و  مق  يهیملع 

يرصتخم يهیرهش  تلع  هب  مه  ردص )  هللاتیآ  تجح و  هللاتیآ  يزاسناوخ و  هللاتیآ  موحرم  ثالث (  تایآ  عجارم و  تسایر  يرئاح و 
تفاـیرد هیرهـش  ناـموت  تشه  دودـح  طـقف  هناـهام  ناـمز  نیا  رد  درواـیب . مق  هب  ار  دوخ  يهداوناـخ  تسناوـتیمن  ناـشیا  دـندادیم ، هک 

ناموت جـنپ  لهچ و  غلبم  هب  لهأتم  لضاف و  بالط  يهیرهـش  هک  زین  مق  هب  هرـسسدق  يدرجورب  هللاتیآ  موحرم  دورو  زا  سپ  دـندرکیم .
رد درجم  روط  هب  یفرـشا  هللاتیآ  تهج  نیا  يور  درکیمن . نیمأت  ار  هداوناخ  کی  زور  هدزناپ  یگدـنز  یتح  غلبم  نیا  مه  زاب  دیـسریم ،
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. دـنتفریم ناهفـصا  هب  دوخ  يهداوناخ  نادـنزرف و  رادـید  تهج  يزور  دـنچ  هام  دـنچ  ره  دـندرکیم و  یگدـنز  مق  يهیـضیف  يهسردـم 
يرئاح هللاتیآ  موحرم  زا  سپ  دناهتشاد و  تکرش  هرـسسدق  يرئاح  هللاتیآ  موحرم  سرد  يهسلج  رد  لاس  کی  ًابیرقت  یفرـشا  هللاتیآ 
موحرم يراـسناوخ ، یقتدمحمدیـس  جاـح  هللاتیآ  موحرم  ياهرمکهوک ، تجح  هللاتیآ  موـحرم  ثـالث (  تاـیآ  رـضحم  زا  یلاـس  دـنچ 

سرد لوصا  هقف و  تاوزج  رثکا  هک  دناهتـشون  ار  راوگرزب  هس  نیا  سرد  بلاطم  رتشیب  دناهدش . دنمهرهب  ردص )  نیدلاردصدیـس  هللاتیآ 
عجارم تایآ و  صوصخ  هب  املع  الـضف و  صاخ  هجوت  دروم  مق  يهیملع  يهزوح  هب  دورو  زا  سپ  یفرـشا  هللاتیآ  تسا . دوجوم  ناـیاقآ 

بـالط و هب  يوـلهپ  ناـخاضر  میژر  فرط  زا  یحور  راـشف  تدـش  ناـمز و  نآ  ییانثتـسا  تیعقوـم  هب  هجوـت  اـب  دـنریگیم و  رارق  ثـالث 
رد یتح  دنهدیم و  همادا  لیصحت  هب  دوخ  ریظنیب  تماقتسا  اب  هدش ، لّمحتم  ار  تالکـشم  نیا  مامت  ناشیا  نویناحور ، هیملع و  ياههزوح 

ار ساـبل  هماـمع و  ندیـشوپ  زاوج  دـنوشیم  قفوم  دـننکیم و  تکرـش  دوب ، هتـشگ  میظنت  يوـلهپ  میژر  يوـس  زا  هک  يراـبجا  تاـناحتما 
ّتیدج ینید  یمالـسا و  مولع  لیـصحت  رد  نامز ، نآ  لیاسم  تالکـشم و  يهمه  اب  یفرـشا  یگلاس  لهچ  نس  رد  داهتجا  دنراد . تفایرد 

دیلقت ِعجارم  هجوت  دروم  رایسب  دمآ و  رامش  هب  مق  يهیملع  يهزوح  يهتسجرب  یمان و  نیـسّردم  الـضف و  زا  ینامزكدنا  زا  سپ  دومرف و 
ياثآ هک  يروط  دوب ؛ يراسناوخ  یقتدمحمدیس  جاح  هللاتیآ  موحرم  تیانع  فطل و  دروم  رایـسب  صوصخ  هب  وا  تفرگ . رارق  نامز  نآ 
بالط يهمه  هب  هک  یمـسر  رـصتخم  يهیرهـش  رب  هوالع  هاگ  دمآیم و  ناشیا  يهرجح  هب  دهد ، یعالطا  ًالبق  هکنآیب  بلغا  يراسناوخ 

یناهفـصایفرشا هللاتیآ  هب  یقتم  دـهاجم و  ملاع  نیا  يوس  زا  هرداص  داهتجا  يهزاجا  نیلوا  دومرفیم . تمحرم  ناشیا  هب  یغلبم  دادیم ،
يراسناوخ ياقآ  زا  هیبسح  روما  رد  هزاجا  نیدنچ  یفرـشا  دیهـش  زین  نآ  زا  شیپ  دوب . هلاس  لهچ  یفرـشا  دیهـش  ماگنه  نآ  رد  دـش . هداد 

موحرم تسا . هدـمآ  شخب  نیمه  ناـیاپ  رد  ناـشیا  يهعمج  تماـما  مکح  اـههزاجا و  نینچمه  داـهتجا ، مکح  نیع  دوـب . هتـشاد  تفاـیرد 
نآ رد  هک  ینیمخ  ماما  ترـضح  ناشیا  بایغ  رد  درکیم و  تعامج  زامن  يهماقا  هیـضیف ، يهسردـم  رد  نامز  نآ  رد  يراسناوخ  هللاتیآ 

تعامج تماما  هب  ناشیا  تباـین  هب  دوب ، هزوح  بـالط  نیلّـصحم و  يهمه  لوبق  دروم  ناـشیا  ياوقت  دـهز و  فورعم و  يالـضف  زا  ناـمز 
ماما تبون  کی  رد  هک  درکیم  تعامج  يهماقا  یفرـشا  ياقآ  الـضف ، بالط و  رارـصا  اب  زین  ینیمخ  ماـما  ترـضح  باـیغ  رد  داتـسیایم .
خیش جاح  هللاتیآ  طسوت  هیضیف  يهسردم  رد  تعامج  زامن  يراسناوخ  هللاتیآ  موحرم  تلحر  زا  سپ  دندرک . ادتقا  ناشیا  هب  زین  ینیمخ 

مق رد  بارحم  دیهـش  تقو  ره  ناـشیا ، باـیغ  رد  زاـب  تشگ و  دـقعنم  يراـسناوخ )  هللاتیآ  موـحرم  يهـجوزلا  با  یکارا (  یلعدـمحم 
يهسردم رد  تعامج  زامن  هب  ناشیا  هاگ  ره  مراد  دای  هب  دوخ  نم  دـندومرفیم . تعامج  يهماقا  مه  ناشیا  زا  تباین  هب  دنتـشاد ، فیرـشت 

یخیرات مایپ  زا  رما  نیا  دوب . همه  لوبق  دروم  ناشیا  ياوقت  دهز و  دندرکیم . ادتقا  الضف  بالط و  يهمه  انثتـسا  نودب  داتـسیایم ، هیـضیف 
هک تسا  بلطم  نیمه  يایوگ  هلمج ، نیا  متخانـشیم »  ار  ناشیا  دوب  لاس  تصـش  هب  بیرق  نم  دومرف « : هک  تسا  دوهـشم  ًالماک  زین  ماما 

موحرمرانک رد  دنتشاد . لماک  تخانش  ناشیا ، يور  دندوب و  انـشآ  بارحم  دیهـش  اب  ثالث  تایآ  يرئاح و  هللاتیآ  موحرم  نامز  رد  ماما 
مق هب  درجورب  زا  مق  يهیملع  يهزوح  نیسردم  الضف و  زا  یعمج  تساوخرد  هب  انب  يدرجورب  هللاتیآ  موحرم  يدرجورب  یمظعلا  هللاتیآ 
زا شیب  يوسوم )  نسحلاوبا  دیس  جاح  یناهفصا (  یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  زا  سپ  يدرجورب  هللاتیآ  موحرم  ترهـش  دندروآ . فیرـشت 

مق و يهیملع  يهزوح  هب  ناشیا  دورو  زا  سپ  دوب . ریظنمک  زین  نایب  تهج  زا  دوبن . یفخم  يدـحا  رب  ناشیا  یملع  ماـقم  دوب و  اـملع  ریاـس 
املع و ناگرزب  هک  يوحن  هب  درک ، بلج  دوخ  هب  ار  هزوح  ناگرزب  الـضف و  صاـخ  هجوت  ینامزكدـنا  زا  سپ  لوصا  هقف و  سرد  عورش 

نایب سرد و  يهتفیش  يوحن  هب  یفرشا  هللاتیآ  دندرک . ضیفبسک  ناشیا  سرد  زا  دندش و  رـضاح  ناشیا  سرد  هب  زین  یلعف  دیلقت  عجارم 
ششوک ّتیدج و  مدرک و  اهر  ار  دیلقت  عجارم  رگید  سورد  ریزگان  ینامزكدنا  زا  سپ  نم  دومرف « : هک  دش  يدرجورب  هللاتیآ  موحرم 

سرد رـضحم  رد  یفرـشا  هللاتیآ  هک  لاس  هدزاود  تدـم  یط  اذـل  منک » . هعلاـطم  يروآعمج و  ار  يدرجورب  هللاتیآ  بلاـطم  هک  مدومن 
پاچ هب  ار  اهنآ  تسناوتن  وا  هنافسأتم  یلو  تسا ؛ دوجوم  اههتشون  نیا  تشونیم و  ار  موحرم  نآ  سرود  یمامت  تفاییم ، روضح  ناشیا 

ناشیا رادـید  هب  بترم  هک  يروط  تفاـی ، کـیدزن  تابـسانم  يدرجورب  هللاتیآ  موحرم  اـب  ینامزكدـنا  زا  سپ  بارحم  دیهـش  دـناسرب .
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رد وا  يهرجح  هب  دوخ  درگاش  رادید  هب  يدرجورب  هللاتیآ  موحرم  تشگیم ، زاب  تفریم و  ناهفصا  هب  یفرشا  دیهـش  تقو  ره  تفریم .
زا یکی  رد  يرجورب  هللاتیآ  موـحرم  يراـسناوخ . هللاتیآ  موـحرم  صوـصخ  هب  دـیلقت  عـجارم  ریاـس  نینچمه  دـمآیم ، هیـضیف  هسردـم 

راهظا خساپ  رد  دیـسیونیم »  بوخ  ار  لوصا  هقف و  سرد  يهوزج  امـش  ماهدینـش  دیامرفیم « : ناشیا  هب  یفرـشا  هللاتیآ  اب  ناشیاهرادـید 
هوزج کی  رارـصا ، اب  يدرجورب  موحرم  تسین » . نینچ  تسا و  یلاعترـضح  نایاقآ و  نظنسح  دشاب . نینچ  منکیمن  نامگ  درادیم « :
هجوت دروـم  هداـعلاقوف  یتدـم ، زا  سپ  وا  دنتـسرفیم . همانریدـقت  ناـشیا  يارب  زور  دـنچ  زا  سپ  دـنربیم و  دـنریگیم و  ار  هقف  سرد  زا 
ياـقآ ناـشیا و  ماـن  رگا  دوـمرفیم و  هلگ  داـتفایم ، ریخأـت  هب  ناـشیا  تاـقالم  رگا  هک  يروـط  دریگیم ؛ رارق  يدرجورب  هللاتیآ  موـحرم 

: » دومرفیم يدرجورب  موحرم  دشیم ، هدرب  يدرجورب  هللاتیآ  رضحم  رد  دوب ، ناشیا  سردمه  مق و  فورعم  نیـسردم  زا  هک  یلماعلبج 
ار رفن  ود  نیا  رتشیب ، دوب  لیام  دایز  يهقـالع  بسح  هب  يدرجورب  هللاتیآ  هک  تشاد  نآ  زا  تیاـکح  نیا  و  دنتـسه » ؟ مق  رد  ناـشیا  رگم 

دـشیم راهظا  الـضف  زا  رگید  ضعب  بارحم و  دیهـش  هب  دنتفریم ، يدرجورب  هللاتیآ  تاقالم  هب  مدرم  هک  یبهذم  دایعا  رد  دنک . تاقالم 
تماقا تخر  نارتخاب )  هاشنامرک (  رد  يدرجورب  هللاتیآ  موحرم  روتـسد  هب  بارحم  دیهـش  اهدـعب  دـننیبب . ار  ناشیا  اـت  دننیـشنب  کـیدزن 

لاس هس  تدم  دومرفیمن . هزاجا  ناشیا  درکیم و  ترفاسم  يهزاجا  ياضاقت  يدرجورب  هللاتیآ  زا  یفرـشا  هللاتیآ  هک  داتفا  قافتا  دنکفا .
نم تسا و  عفان  رایسب  هاشنامرک  رد  امش  دوجو  تشادیم « : راهظا  دومرفیمن و  تقفاوم  ناشیا  درکیم و  رارکت  ار  هزاجا  نیا  تساوخرد 
دعب یتح  دنک . ترفاسم  ناشیا  نذا  نودب  دوبن  لیام  دوب ، دنمقالع  دوخ  داتـسا  هب  هداعلاقوف  نوچ  مه  بارحم  دیهـش  و  مهدیمن » . هزاجا 

رد هک  دیدیم  ار  يدرجورب  ياقآ  موحرم  باوخ  داتفایم ، ترفاسم  رکف  هب  هک  یهاگ  زین  هرـس  سدـق  يدرجورب  هللاتیآ  موحرم  توف  زا 
يهزوح تاـناحتما  بارحم و  دیهـش  تشگیم . فرـصنم  ترفاـسم  زا  ناـشیا  و  دـینامب »  هاـشنامرک  رد  تسا  حالـص  دومرفیم « : باوخ 

تاـناحتما يهماـنرب  دـنتفرگ  میمـصت  مق ، يهیملع  يهزوـح  شکتمحز  نیلّـصحم  قـیوشت  يارب  يدرجورب  هللاتیآ  موـحرم  مق  يهـیملع 
يالـضف نیـسّردم و  زا  رفن  دنچ  هطبار  نیا  رد  دـیدرگ . رّرقم  یمومع  تاناحتما  یـسمش  لاس 1330  رد  دـنهد . ماجنا  ار  بـالط  یمومع 
هللاتـیآ یلماــعلبج ، هللاتـیآ  یناهفــصایفرشا ، هللاتـیآ  بارحم  دیهــش  يرظتنم ، هللاتـیآ  ردــقیلاع  هـیقف  هـلمج  زا  هـیملع  يهزوـح 

هقف و جراخ  حطـس و  سورد  تاناحتما  نحتمم  ناونع  هب  دـنتفای  تیرومأم  رگید  رفن  دـنچ  يدزی و  يروکف  هللاتیآ  موحرم  يدزییحور ،
، مراد رطاخ  هب  هک  ییاج  ات  یفرـشا  دیهـش  دـیدرگیم . رّرقم  يرتشیب  يهیرهـش  دـندشیم ، لوبق  هک  یناسک  يارب  دـننک . عورـش  ار  لوصا 

دیهـش ندـمآ  زا  دـعب  هتبلا  تشاد . تکرـش  هیملع  يهزوح  رد  تاناحتما  يرازگرب  رد  نارتخاـب  هب  ناـشیا  مازعا  ناـمز  اـت  لاـس  هس  تدـم 
. تسا هدـش  هتفرگ  یبولطم  يهجیتن  دوشیم و  ماجنا  هلاـسهمه  مق  يهیملع  يهزوح  رد  یمـسر  روط  هب  تاـناحتما  زین  نارتخاـب  هب  بارحم 
رد تشاد . تماـقا  مق  يهیملع  يهزوح  رد  مئاد  روط  هب  لاـس  هس  تسیب و  تدـم  هب  یفرـشا  هللاتیآ  مق  رد  بارحم  دیهـش  تماـقا  نارود 

، مق يهیملع  يهزوح  رد  ناشیا  هجوت  هدمع  درک . تیبرت  زین  ار  یقیال  لضاف و  نادرگاش  تشاد و  لاغتشا  مّلعت  میلعت و  هب  تدم  نیا  لوط 
ياههتشون ناشیا  ردق  هب  یسک  ناشدوخ  نامز  رد  منکیمن  روصت  دوب . دوخ  دیتاسا  بلاطم  نتـشون  هثحابم و  سرد و  تاسلج  رد  روضح 

ار سورد  مامت  هدرک و  ملعبسک  يدرجورب  هللاتیآ  رـضحم  زا  یلاوتم  لاس  هدزاود  دومرفیم  دوخ  هک  روطنامه  دـشاب . هتـشاد  یـسرد 
زین ار  سورد  نـیا  دـناهدشیم و  رـضاح  يراـسناوخ  هللاتـیآ  ياهرمکهوـک و  تـجح  هللاتـیآ  سرد  رـضحم  رد  زین  لاـس  هد  دناهتــشون .

هیملع ياههزوح  يالـضف  یـضعب  يرکفمه  يراکمه و  دـنمزاین  پاچ  يارب  اما  تسا  دوجوم  ناشیا  یـسرد  تاوزج  دـناهدرک . تشاددای 
ردـقیلاع هیقف  هللاتیآ  ناشیا  يهلمج  زا  درکیم . هثحابم  اهتیـصخش  زا  دـنچ  ینت  اـب  ار  يدرجورب  هللاتیآ  موحرم  سرد  یفرـشا  تسا .

لاس تشه  تدـم  هب  یمیمـص  نارای  نیا  دـندوب . كارا )  يهعمج  ماما  يراسناوخیفجن (  لضفلاوبا  خیـش  جاـح  یلماـعلبج و  يرظتنم ،
 ) هاشنامرک رد  بارحم  دیهش  میکح ، هللاتیآ  موحرم  تایح  نامز  رد  تازرابم 1 - دنتشاد . یناپمک  يهثحابم  حالطصا ، هب  زور  ره  ًابیرقت 

عضو هب  متشاد و  لاغتشا  مق  هیملع ي  يهزوح  رد  بناجنیا  نامز  نآ  رد  دومن . مهارف  ار  تما  ماما  يهقلطم  تیعجرم  يهمدقم  نارتخاب ) 
فورعم نیـسّردم  زا  نیغّلبم ، ناگدـنیوگ و  مدوب . انـشآ  دـنوش ، توـعد  رهـش  نیا  هب  غـیلبت  رما  يارب  دـیاب  یناـسک  هچ  هکنیا  نارتخاـب و 
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دجـسم رد  هیمطاف  مایا  رفـص و  مرحم و  ياههام  ناضمر و  ياههام  رد  هک  میدرکیم  توعد  دـندوب ، ماما  نادرگاـش  زا  هک  ار  مق  يهزوح 
ماما ّتیعجرم  يهلئسم  هب  یمالسا ، فلتخم  لیاسم  اب  ندرک  انـشآ  نمـض  ار  مدرم  دننک و  ینارنخـس  هاشنامرک  يدرجورب  هللاتیآ  موحرم 

يدزی و دمحم  یلعزخ و  نایاقآ  تارضح  نوچ  يدّهعتم  ناگدنیوگ  گرزب و  ياهتیـصخش  زا  ندرک  توعد  نامز  نآ  رد  دنهد . قوس 
سدـقم و لمع  نیا  دـندشیم . تشادزاب  ریگتـسد و  ناگدـنیوگ  رّرکم  هطبار  نیا  رد  دوب . هزرابم  ياـههار  نیرتهب  زا  داژنیمـشاه  دـیهش 
الــضف و هنوـگنیا  زا  توـعد  رد  هـشیمه  هاـشنامرک  دــشیمن . روـصت  نآ  قوـف  هـک  تـشاد  تـیمها  يردــق  هـب  ناـمز  نآ  رد  یبــالقنا 
ضرغم و دارفا  یـضعب  ياهینکـش  راـک  دـندرکیم . لابقتـسا  هداـعلاقوف  مـه  مدرم  دوـبریم و  ار  تقبـس  يوـگ  زاـتمم ، ياهتیـصخش 

هللاتیآ رگید ، يوس  زا  يولهپ  میژر  تفلاـخم  راـشف و  وـس و  کـی  زا  هیقفتیـالو  ماـما و  ّتیعجرم  ّدـض  بـالقنا و  ّدـض  ياـمنیناحور 
، رتخـسار رتراوتـسا و  بارحم  دیهـش  دـندروآیم ، راشف  رتشیب  هچ  ره  یلو  دادیم . رارق  دـیدهت  دـیدش و  راـشف  تحت  ار  یناهفـصایفرشا 
دساف و يامنیناحور  فرط  زا  هک  دوب  ییاهتمهت  اهینکشراک و  اهتفلاخم و  زیچ ، همه  زا  رترابفسأت  درکیم . بیقعت  ار  دوخ  فده 
هب ًاروف  رهـش  هب  دورو  ضحم  هب  نارنخـس  یبهذم و  يهدنیوگ  ره  دـشیم . بارحم  دیهـش  هجوتم  توغاط  میژر  هب  هتـسباو  لاحلامولعم و 
مان هیانک  هب  ولو  درادـن  قح  هکنیا  ای  دورب  دـنک و  كرت  ار  رهـش  اـی  هک  دنتـساوخیم  دّـهعت  وا  زا  دـشیم و  بلج  ینابرهـش  اـی  كاواـس 

يارب مه  دـندرکیم و  ناونع  ار  ماما  ّتیعجرم  يهلأـسم  مه  دـندادیم . ماـجنا  ار  دوخ  راـک  ناـیاقآ  لاـح ، نیا  اـب  دربب . ار  ینیمخ  هللاتیآ 
مهم رایـسب  لیاسم  زا  تشاد ، ار  ماما  مان  ندروآ  نابز  هب  ِتأرج  یـسک  رتمک  هک  ینامز  رد  عوضوم ، نیا  دـندرکیم . اـعد  ماـما  یتمـالس 

راب دنچ  هکییاج  ات  یفرشا  هللاتیآ  باعرا  دیدهت و  هار  زا  لوا ، دشیم : دراو  ههبج  ود  زا  تاغیلبت  ندرک  یثنخ  يارب  نمشد  دوب . یسایس 
رظن رد  اهنآ  هک  یحلاصم  يور  ًارهاظ  اما  درک ؛ ار  ناشیا  دیعبت  دصق  هاگتـسد ، مه  راب  کی  دـندرب . كاواس  هب  هزرابم  لیاوا  رد  ار  ناشیا 
لامع هک  بیترت  نیا  هب  ناشیا . رد  تیـصخش  رورت  هار  زا  مود ، دـندش . فرـصنم  دـندید ، مدرم  رد  شروش  ضارتعا و  لامتحا  دـنتفرگ و 

راذگورف ییارتفا  تمهت و  چـیه  زا  دومنیم ، تفلاخم  بارحم  دیهـش  اب  ماما  ّتیعجرم  رما  رد  هراومه  هک  امنیناحور  نآ  طسوت  هاگتـسد 
داتـسرفیم مایپ  دیهـش  يارب  ًارارک  روبزم  يامنیناحور  دنداد . یهلا  درم  نیا  هب  ار  یحور  ياهباذع  اههجنکـش و  نیرتگرزب  دندرکن و 

ار امـش  یهد ، ماجنا  نیا  زا  ریغ  رگا  تسا و  نامه  متفگ ، هچ  ره  نم  دـیهد . عاـجرا  نم  هب  ار  مدرم  ینیمخ  هللاتیآ  تیعجرم  رما  رد  هک « 
موحرم تلحر  زا  سپ  - 2 درکیم . يرادیاپ  یتخس  هب  داهنیمن و  یعقو  یفرـشا  هللاتیآ  یلو  منکیم »  جارخا  يدب  عضو  اب  رهـش  نیا  زا 

رثکا هک  يدـح  هب  دوب ، مهارف  ًالماک  نارتخاب )  هاـشنامرک (  ناتـسا  رد  ینیمخ  ماـما  ترـضح  تماـعز  ّتیعجرم و  يهنیمز  میکح  هللاتیآ 
رد دص  ناتـسا  مدرم  دشیمن ، یتفلاخم  ینکـشراک و  رگا  دـندوب و  هدـیقعمه  ماما  تیملعا  عوضوم  رد  بارحم  دیهـش  اب  نارتخاب  ياملع 

یفرـشا دیهـش  يارب  ياهمان  يرظتنم  هللاتیآ  ترـضح  میکح ، هللاتیآ  موحرم  تلحر  زا  سپ  دندرکیم . دیلقت  ماما  زا  هچراپکی  دـص و 
ياقآ نیملسملا  مالسالاتجح و  ترـضح  قافتا  هب  یلبق  تامدقم  اب  بناجنیا  ینیمخ . ماما  تیعجرم  ندوب  نیعتم  رب  ینبم  دندوب ؛ هتـشون 
ًانایحا نییعت و  مهم  رما  نیا  رد  ار  مدرم  يهفیظو  يدزی  ياقآ  میکح ، هللاتیآ  تشادگرزب  مسارم  رد  ات  میدمآ  هاشنامرک  هب  يدزی  دـمحم 
يدزی ياقآ  ندمآ  زا  وا  نایماح  هدناشنتسد و  میژر  یلو  دننک . یثنخ  ار  هتسباو  يامنیناحور  نیـضرغم و  ياهینکـشراک  اهتفلاخم و 

ياهدیدهت دنداتسرف . لزنم  هب  ار  ینابرهـش  نیرومأم  دندرک . نفلت  بارحم  دیهـش  لزنم  هب  ناشیا  دورو  ضحم  هب  دندش و  كانمیب  تخس 
میداد و لاقتنا  يرگید  لزنم  هب  ار  ناشیا  راچان  دنامب . رهش  نیا  رد  ار  مامت  بش  کی  يدزی  ياقآ  دنتشاذگن  یتح  دش . عورـش  یپ  رد  یپ 
تسـشنن و ياپ  زا  یفرـشا  هللاتیآ  نکیل  میدرک . تعجارم  مق  هب  سپـس  میتفر و  نادمه  هب  ناشیا  قافتا  هب  فسأت  لامک  اب  دعب  زور  حبص 

غـالبا نیگنـس  راـب  ماـما  ترـضح  نیدـّلقم  نادرگاـش و  نویناـحور و  زا  یعمج  یگنهاـمه  اـب  درک و  بیقعت  ار  ناـیرج  فلتخم  قرط  زا 
زا هیملع  يهزوح  نیسردم  زا  هک  یتاقیقحت  هب  هجوت  اب  دومرفیم « : ًاحیرص  عماجم  رد  ناشیا  دناسر . دوصقم  لزنمرـس  هب  ار  ماما  تیعجرم 

املع نیـسردم و  ناگرزب  زا  یـضعب  نینچمه  يزاریـش و ...  ینابر  هللاتیآ  موحرم  ینیکـشم و  هللاتیآ  يرظتنم و  هللاتیآ  ترـضح  لـیبق 
بجاو ار  ناـشیا  دـیلقت  اذـل  نارگید و  زا  ملعا  ار  ماـما  متـسه ، رظنبحاـص  صیخـشت و  لـها  زین  دوـخ  ماهدروآ و  لـمع  هب  فرـشافجن 
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زا بارحم  دیهـش  راب  کی  دـندروآ . يور  ماـما  زا  دـیلقت  هب  نارتخاـب  مدرم  قلطم  تیرثکا  اهینکـشراک ، مغریلع  لاـح  ره  هب  منادیم » .
ینارنخس زا  رابج  هاگتسد  دنشخب . یهاگآ  ار  مدرم  دوخ ، یلالدتـسا  یقطنم و  نایب  اب  ات  دندروآ ، لمع  هب  توعد  یلعزخ  ياقآ  ترـضح 

دنتـسب و ار  يدرجورب  هللاتـیآ  دجـسم  رد  هـک  بـیترت  نـیا  هـب  دروآ . لـمع  هـب  تعناـمم  يدرجورب  هللاتـیآ  موـحرم  دجـسم  رد  ناـشیا 
ینارنخس نآ  رد  متسب » . ار  دجسم  رد  نم  تفگ « : اراکـشآ  یمومع  یعامتجا  رد  هیقف  تیالو  بالقنا و  فلاخم  هتـسباو و  يامنیناحور 

هب زونه  ار  ارجام  رهش  نیا  مدرم  درک . تناها  دیلقت  عجارم  تحاس  هب  درک و  یفرعم  رارض  دجـسم  ناونع  هب  ار  يدرجورب  هللاتیآ  دجـسم 
ای نک  توکس  ای  دیلقت  تیعجرم  رما  رد  هک «  داتسرف  ماغیپ  بارحم  دیهش  يارب  نایرج  نیا  لابند  هب  تسا . دوجوم  زین  يو  راون  دنراد . دای 

اهینکـشراک و يهمه  ربارب  رد  هوک  زا  رتراوتـسا  یفرـشا  هللاتیآ  منکیم » . جراخ  رهـش  نیا  زا  ار  امـش  هناحـضتفم  نم  ّالاو  ورب ، رهـش  زا 
رهـش رد  لاس  تفه  تسیب و  تدـم  وا  دومن . تیبثت  هقطنم  نیا  رد  ار  ماما  طخ  هرخالاب  درک و  تمواـقم  اـهارتفا  اـههئطوت و  اـهتفلاخم و 
یلع دـننام  یهاگ  تفگ . رتمک  شنادـنزرف  يارب  یتح  دوخ  لد  ياـهدرد  اـهیتحاران و  زا  درک و  یگدـنز  یبیجع  تیمولظم  اـب  نارتخاـب 

ياـهدرد زا  یکی  یهاـگ  دومنیم و  لددرد  شیوخ  يادـخ  اـب  تولخ  رد  درکیم ، ناـیب  هاـچ  رد  ار  دوـخ  لد  ياـهدرد  هک  مالـسلاهیلع 
هیرگ نم  يارب  دایز  گرم ، زا  سپ  دومرف «: رابود  یکی  دنمهفب . نادنزرف  ادابم  درکیم : هیصوت  دومرفیم و  دوخ  رسمه  يارب  ار  شینورد 
رارق دارفا  نیا  ياـههلمح  دروـم  نینچ  نیا  هک  ماهدرک  هچ  منکیم  رکف  هـچ  ره  دوـمرف « : و  ماهـتفرگ » . رارق  موـلظم  یلیخ  نـم  اریز  دـینک 
رهش نیا  نم  هک  تسا  نیا  ناشّمه  مامت  اهنیا  تسا و  ناشیا  تیعجرم  ماما و  زا  تیامح  نم  مرج  اهنت  دسریمن . ییاج  هب  مرکف  ماهتفرگ ،
هگن ار  توغاط  میژر  دـننزب و  هبرـض  مالـسا  هب  هجیتن  رد  هک  دـننک  عیاض  ار  ماما  قح  دنـسرب و  ناـشدوخ  لاـمآ  هب  اـهنآ  اـت  منک  كرت  ار 

منک ادیپ  نانیمطا  هک  نآ  زا  دعب  رگم  درک  مهاوخن  كرت  ار  رهـش  نیا  دراذـگ و  مهاوخ  اهنآ  لد  رب  ار  وزرآ  نیا  نم  تاهیه  یلو  دـنراد .
هب ار  دوخ  متـسناوتیم  شاک  يا  دـندومرفیم « : یهاگ  دـننک » . هدایپ  ار  دوخ  يهئطوت  دـنناوتیمن  هدـش و  مامت  ناشراک  رگید  اهنیا  هک 

ماما تمدخ  اهراب  دوب ، تشذگ  لها  هک  وا  یلو  میوگب » . ار  دارفا  نیا  ياهتفلاخم  اهینکـشراک و  اهجنر و  نیا  زا  یمک  مناسرب و  ماما 
بجاو دوخ  رب  تسا . ماما  نیرید  رای  زرابم و  دـهاجم و  درم  کی  یملع و  گرزب  تیـصخش  کـی  یگدـنز  نیا  تفگن . ياهملک  دـسر و 

تاریبعت راوگرزب  ماما  تیعجرم  ماقم  اب  هطبار  رد  بارحم  دیهش  منک . نایب  ار  راوگرزب  دیهش  نیا  ياهجنر  تامدخ و  زا  ياهمـش  متـسناد 
بـالقنا ربـهر  مه  ار ، ماـما  مدـیدن . یلوا  كرت  ماـما  رد  مرادـن . غارـس  سفن  ياوه  هرذ  کـی  ماـما  رد  نم  دومرفیم « : دنتـشاد . یفلتخم 

، دنادن دیلقت  عجرم  دیوگب و  ربهر  اهنت  ار  ماما  دهاوخب  یسک  رگا  هیقف . یلو  عروا و  ملعا و  مه  طیارـشلاعماج و  دیلقت  عجرم  مه  منادیم ،
. دوش لیاق  کیکفت  دزادنیب و  ییادج  ماما  تیعجرم  تیربهر و  نیب  هک  تسا  نیمه  نمشد  شـشوک  یعـس و  اریز  تسا . اکیرمآ  طخ  رد 
، دنک هعجارم  رگید  سک  هب  دیلقت  رما  رد  دیوگب و  ربهر  ار  ماما  هک  یـسک  تسا . بجاو  ضرف و  مه  رگید  ياهقف  رب  یتح  ماما  زا  تعاطا 
و درک »  هیساقم  ناوتیمن  یلعف  ياهقف  عجارم و  زا  کی  چیه  اب  ار  ماما  دروخیم . بآ  يرگید  ياج  زا  هیضق  ای  دمهفیمن  ای  صخـش  نیا 

دهتجم زین  ار  اهنآ  دندوب و  لیاق  دیلقت  عجارم  ریاس  يارب  مه  هداعلاقوف  مارتحا  هچرگا  دـحا ،»  هب  ساقی  ال  دومرفیم « : ناشدوخ  ریبعت  هب 
میژر دادبتـسا  يهمکچ  ریز  رد  هدیدجنر  تلم  يد 1356  مهدزون  رد  يولهپ  میژر  هیلع  ناریا  تلم  يهدـنفوت  تکرح  زاغآ  دنتـسنادیم .

. درک زاغآ  ار  دوخ  مایق  زا  ياهزاـت  يهلحرم  يد 1356  مهدفه  زور  رد  ماجنارـس  دوب ، راجفنا  يهدامآ  یتوراب  رابنا  دـننام  هک  یهاشنهاش 
يزیمآتراسج تاملک  ياهلاقم  یط  تاعالطا  يهمانزور  يزور  نانچ  رد  دـندیمانیم . نز  يدازآ  زور  ار  يد  هدـفه  توغاـط ، میژر  رد 

تحاس هب  ياهشدـخ  دـنناوتیم  تاملک  هنوگنیا  حرط  اب  دـندرکیم  نامگ  ناگتخورفدوخ ، درک . پاچ  یمالـسا  بالقنا  ربهر  هب  تبـسن 
ار مدرم  نانچنآ  دش و  هدز  توراب  هب  هک  دوب  یتیربک  نیا  دنَک . دنهاوخ  ار  اهنآ  روگ  نایرج  نیمه  هکنآ  زا  لفاغ  دننک ؛ دراو  وا  سدقم 
زیربت و مدرم  نآ  لابند  هب  دندرک و  مایق  مق  مدرم  هلـصافالب  دنک . راهم  ار  نآ  تسناوتن  يدام  يورین  تردق و  چـیه  هک  دـیناشک  نایغط  هب 
یمالـسا و ّدـض  ماظن  هک  دـش  هتخیگنارب  ناریا  تلم  مشخ  زا  یمیظع  نافوت  نانچ  نارهت  مدرم  گرزب  مایق  اب  هرخالاب  ناهفـصا و ...  دزی و 

تکرح نیا  رد  یفرـشا  هللاتیآ  بارحم  دیهـش  تفر . خـیرات  نادهلاـبز  هب  یهاـشنهاش  يهلاـس  دـصناپ  رازه و  ود  میژر  يولهپ و  یناـسنا 
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ناملسم نمؤم و  مدرم  زا  یهورگ  تداهش  يد و  مهدزون  نایرج  تاعالطا و  يهمانزور  يهلاقم  اب  هطبار  رد  تشاد . یمیظع  شقن  هدنفوت 
نامیخژد تسد  هب  مدرم  زا  یعمج  زین  هدـش  رکذ  ياهناتـسرهش  زا  کی  ره  يادهـش  ياهملهچ  رد  هک  دزی  زیربت و  يادهـش  سپـس  مق و 

زا یضعب  يراکمه  اب  یفرشا  دیهش  هللاتیآ  یتوغاط  هاگتـسد  دیدش  قانتخا  اهراشف و  مغریلع  نارتخاب  ناتـسا  رد  دندش . ماعلتق  يولهپ 
اب مدرم  کی  ره  نایاپ  رد  هک  دندرک  دقعنم  میژر  هب  ضارتعا  ادهش و  تشادگرزب  ناونع  هب  يدّدعتم  سلاجم  رهـش  نیا  نویناحور  املع و 

نیرتهدـمع دـندرکیم . مدـهنم  ار  نارکنم  اـشحف و  زکارم  دـنتخیریم و  اـهنابایخ  هب  هاـش  رب  گرم  سپـس  ینیمخ و  رب  دورد  ياـهراعش 
سلجم هقطنم ؛ نیا  رد  میظع  شتآ  کـی  ندـش  روهلعـش  تهج  رد  دوـب  ياهـقرج  عـقاو  رد  تشادـن ، هقباـس  خـیرات  نآ  اـت  هـک  یمـسارم 
هللاتیآ یپاـچ  يهیعـالطا  توعد و  هب  اـنب  هک  دوب  تما  ماـما  راوگرزب  دـنزرف  ینیمخ  یفطـصمدیس  جاـح  هللاتیآ  تداهـش  تشادـگرزب 
يهیملع يهزوح  نیسردم  زا  نت  ود  بالط و  زا  يدادعت  بناجنیا  تشگ . دقعنم  يدرجورب  هللاتیآ  موحرم  دجـسم  رد  یناهفـصایفرشا 

ندرک ریگتـسد  ددصرد  اهنآ  تشگ . هکرعم  دراو  ورین  مامت  اب  كاواس  دـش . داریا  يدّدـعتم  ياهینارنخـس  مدروآ . سلجم  نیا  هب  ار  مق 
نیا میدرک . جراخ  نارتخاب  زا  هنابـش  سپـس  میدـیناهر و  نامیخژد  لاگنچ  زا  ار  نآ  یـصوصخم  ياههویـش  اب  اـما  دـندمآرب ؛ اـهنارنخس 
جاـح هللاتیآ  دیهـش  تشادـگرزب  سلجم  يرازگرب  اـب  هطبار  رد  دوـب . هقطنم  نـیا  مدرم  ییاـهن  تـکرح  يهـطقن  نـیلوا  عـقاو  رد  سلجم 
ناونع هب  ياهمان  نارتخاب  يدرجورب  هللاتیآ  موحرم  دجـسم  رد  بارحم  دیهـش  يوس  زا  ینیمخ ، ماما  دنمورب  دنزرف  ینیمخ  یفطـصمدیس 

6 دریگیم . رارق  زیزع  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  نآ  نتم  هک  دش  هداتسرف  فرشافجن  زا  یمالسا  بالقنا  ریبک  ربهر  يوس  زا  یفرشا  هللاتیآ 
هدیسرن و ًابلاغ  تسا و  هدش  ییاهفارگلت  تاموقرم و  هثداح  نیا  رد  عومـسم  رارق  زا  دناسریم : یلاع  ضرع  هب  یلاعت . همـسب  مرحم 98 .

تفوطع راهظا  هک  ینایاقآ  ریاس  یلاعبانج و  زا  دش  مزال  دیاهدومن . یتامحز  لمحت  هتشاد و  یـسلجم  یلاعبانج  هک  دوشیم  مولعم  زین 
یمالسا يهسدقم  فادها  هار  رد  میوش  قفوم  تسا  دیما  مراتساوخ . ار  همه  تداعـس  تمالـس و  یلاعت  دنوادخ  زا  منک . رکـشت  دناهدومن ،

هب ار  بناجنیا  رکـشت  تسا  یعدتـسم  مراد . ناـیاقآ  ریاـس  یلاـعبانج و  زا  ریخ  ياـعد  دـیما  مینارذـگب . ار  رمع  یقاـب  يهزور  دـنچ  نیا 
ناشنامرک نانایرج  اب  هطبار  رد  ینیمخلا  يوسوملا  هللا  حور  هتاکرب . هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  دییامرف . غالبا  مرتحم  یلاها  ناتـسود و 

نیوانع تحت  توغاط  نامز  رد  دساف  میژر  هب  هتـسباو  ياهامنیناحور  حلاصان و  رـصانع  زا  یـضعب  يوس  زا  هک  یتافالتخا  و  نارتخاب )  ) 
رظن هب  هک  دناهتـشون  یفرـشا  هللاتیآ  ترـضح  يارب  یبلاطم  فرـشافجن  زا  ینیمخ  ماما  بالقنا  ریبک  ربهر  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  یـصاخ 

دوب و لکشم  رایـسب  تما  ماما  اب  هبتاکم  فرـشافجن  رد  ینیمخ  ماما  ترـضح  تماقا  لوط  رد  تسا  رکذت  هب  مزال  دسریم . ناگدنناوخ 
ياههجنکـش نادنز و  دشیم ، هتفرگ  یـسک  زا  هطبار  نیا  رد  ياهمان  رگا  درکیم و  يریگتخـس  تیاهنیب  يولهپ  دساف  رابج و  هاگتـسد 

سامت ماما  اب  دنتـسناوتیم  فلتخم  قرط  زا  ماما  ناگدـنیامن  اهتیـصخش و  زا  یـضعب  لاح  نیا  اـب  یلو  تشاد ؛ لاـبند  هب  ییاطـسو  نورق 
تماقا تدم  رد  دوب و  سامت  رد  ماما  اب  تیفیک  نیمه  هب  زین  یناهفصایفرشا  هللاتیآ  دنتسرفب . ناشیا  يارب  ار  هیعرش  تاهوجو  ای  دنریگب 
تـسد رد  ماما  ياههمان  زا  ددع  هد  دادـعت  رـضاح  لاح  رد  دـندادیم . خـساپ  مه  ماما  داتـسرفیم و  ماما  روضح  هب  یناوارف  ياههمان  ماما ،

رظن هب  هک  هماـن  ود  نیا  زا  یکی  دـناهدومرف . ینارگن  راـهظا  نارتخاـب  عاـضوا  زا  ماـما  اـهنآ  رد  هک  تسا  هماـن  ود  هلمج  نآ  زا  هـک  تـسا 
یـسک هچ  زا  یـسک و  هچ  يارب  دوشن  صخـشم  دوش ، لرتنک  رگا  ات  تسا  هدوب  ماما  ياضما  نودب  ناونع و  نودـب  دـسریم ، ناگدـنناوخ 

مه تسا و  هتـشاد  ناونع  مه  هدـشیم ، هداتـسرف  يرگید  قرط  زا  ای  یـصوصخم  ياهرفاسم  قیرط  زا  هک  ماـما  ياـههمان  رگید  یلو  تسا ؛
تمالـس و لصاو . دـیدوب  هدومرف  لاسرا  نارهت  قیرط  زا  هک  فیرـش  موقرم  دـناسریم  ضرع  هب  یلاعت  همـسب  فلا : همان : ود  کنیا  اضما .

متساوخن مهدب و  قیرط  نآ  زا  متسناوتن  ار  موقرم  باوج  متسه . هدوب و  بت  تلاسک و  لاح  رد  نوچ  تسا . راتساوخ  ار  یلاعبانج  قیفوت 
تارـضح هک  نامز  نیا  رد  تسا . بناجنیا  ّملأت  ّرثأت و  بجوم  هک  دـسریم  هاـشنامرک  زا  یبلاـطم  ًاریخا  دـشاب . باوجیب  فیرـش  موقرم 

. دوشیم هدید  تافالتخا  وحن  نیا  لحم  نآ  رد  هک  هدش  هچ  دـنراد ، مهافت  هملک و  تدـحو  هب  جایتحا  رتشیب  رگید  نامز  ره  زا  نویناحور 
هچ ره  هک  تسا  دـیما  دـننک . ثحب  نآ  نوـماریپ  رد  ناـیاقآ  هک  درادـن  نآ  شزرا  تسین  ییوگهلئـسم  زج  زورما  شتقیقح  هـک  تـّیعجرم 
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ب: مارحلا 1392 . مرحم   20 مکیلع . مالـسلاو  مراد . ریخ  ياعد  دـیما  نایاقآ  ریاس  یلاعبانج و  زا  دوش . هداد  همتاـخ  عضو  نیا  هب  رتدوز 
هک فیرـش  موقرم  هتاضافا . تماد  هللاءاطع  ياقآ  مالـسالاتجح  مالعالادامع و  باطتـسم  باـنج  تمدـخ  نابعش 1393 . یلاعت 9  همـسب 
زا ار  یلاعبانج  قیفوت  تمالـس و  دـیدرگ . رکـشت  بجوم  لصاو و  دوب ، بناجنیا  زا  دـقفت  يواـح  فیرـش و  جازم  تمالـس  زا  یکاـح 
زج هراچ  درادن و  یلحم  نود  یلحم  هب  صاصتخا  بلاطم  روط  نیا  دیدومرف . ینارگن  راهظا  لحم  عضو  زا  تسا . راتساوخ  یلاعت  دنوادخ 

. مراد ریخ  ياعد  دـیما  یلاعبانج  زا  دـیامرف . تیانع  ار  نارباص  ریجا  یلاـعبانج  هب  دـنوادخ  یلاـعت  هللاءاـشنا  تسا  دـیما  تسین . لـمحت 
ار هاگتسد  تفرگ و  جوا  بالقنا  نافوت  ینابرهـش  يهتیمک  نادنز  رد  ینیمخلا . يوسوملا  هللا  حور  هتاکرب . هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلاو 

دیهـش نوچمه  یملع  گرزب  ياهتیـصخش  یبالقنا و  ياههرهچ  تشادزاب  ددـصرد  يولهپ  یلاـشوپ  میژر  تخادـنا . تشحو  هب  ًـالماک 
. دـنروآ یم  نییاپ  ار  بالقنا  بت  صاخـشا ، نیا  نتخادـنا  نادـنز  هب  اب  دـندرکیم  نامگ  اـهنآ  دـمآرب . یناهفـصایفرشا  هللاتیآ  بارحم 

نیا هک  اجنآ  زا  یلو  دـنرادیمرب . میژر  اب  تفلاخم  زا  تسد  دـنتفایم و  تشحو  هب  مدرم  دارفا ، نیا  ندرک  ریگتـسد  اب  دـندرکیم  روصت 
رتینابـصع و ار  مدرم  لمع ، نیا  اب  هکلب  دـندربن ، شیپ  زا  يراک  اـهنت  هن  تسین ، یندـششوماخ  زگره  ادـخرون  تسادـخ و  رون  بـالقنا 

مدرم شیپاشیپ  هک  یلاـح  رد  هبنـش 11/7/1357  هس  زور  مارآ  تارهاـظت  رد  یناهفـصایفرشا  هللاتیآ  دـندرک . رت  هدـنفوت  ار  تلم  نشخ 
دـندیدرگ و حورجم  دیهـش و  نت  دـنچ  هلمح  نیا  رد  تفرگ . رارق  كاواس  نیرومأـم  دراـگ و  ناـیمخژد  يهلمح  دروم  درکیم ، تکرح 

ماما هک  دوب  یبش  دش . ریزارس  یسرپلاوحا  تهج  ناریا  رسارس  ياهرهـش  زا  اهفارگلت  اهنفلت و  جوم  دید . بیـسآ  يرـصتخم  زین  ناشیا 
مولعم درک . يریگولج  روشک  نیا  كاخ  هب  ناشیا  دورو  زا  مه  تیوک  رودزم  تلود  دـیدرگ و  راپـسهر  تیوک  يوس  هب  فرـشافجن  زا 

هداعلاقوف زین  هدنب  هلمج  زا  یفرشا  دیهـش  هداوناخ  دندوب . نارگن  همه  ناریا  مدرم  دنتکرح . رد  يروشک  هچ  يوس  هب  اجک و  ماما  هک  دوبن 
. متسیرگ رایسب  زامن  زا  دعب  زامن و  نیح  رد  زامن و  زا  لبق  مدش . لوغشم  نامز  ماما  زامن  هب  متفرگ و  وضو  بش  نآ  رد  هدنب  میدوب . نارگن 

يادـص ناهگان  بش  تعاس  رخاوا  رد  دـندرک . ضارتعا  دـندش و  بذـعم  هناخ  لها  هکيروط  دوب ، يراـج  کـشا  زا  يرهن  مناگدـید  زا 
ار رد  هدـمآ ، ناهفـصا  زا  يرفاـسم  دـیاش  هکنیا  ناـمگ  هب  دـندوب . رادـیب  رد  یـضعب  باوـخ و  رد  یـضعب  دـمآرد . ادـص  هب  لزنم  گـنز 

اهنآ دـنتخادنا . لزنم  لخاد  هب  ار  دوخ  باتـش  اب  هزاجا ، نودـب  كاواس ، رومأم  ود  ینابرهـش و  رومأم  ود  رـسفا و  کی  ناهگان  میدوشگ .
رد ار  بارحم  دیهـش  تسد  دـندوب ، باوخ  رد  اهنز  اههچب و  هک  یلاح  رد  دـنتفر و  قاتا  لخاد  هاگنآ  دـندرک ؛ عطق  ار  لزنم  نفلت  ادـتبا 

دیهـش مینکیم » . اهر  ار  امـش  سپـس  دوشیم ، ییوجزاـب  امـش  زا  هقیقد  دـنچ  طـقف  ینابرهـش ، میورب  دـییامرفب  دـنتفگ « : دـنتفرگ و  رتسب 
هب هلجع  اب  ار  ناشیا  دنتفریذپن و  نیرومأم  اما  دنروآ ؛ اج  هب  ار  حبـص  زامن  دنتـساوخ  دوب ، هدـش  حبـص  هزات  نوچ  دـنتخاس و  وضو  بارحم 

نادنز رد  دندومن . ینادنز  ینابرهش  يهتیمک  رد  هدرب ، نارهت  هب  یقارع  ياقآ  هارمه  هب  يرصتخم  ییوجزاب  زا  سپ  دندرک و  راوس  لیبموتا 
، میدوـب نادـنز  رد  هـک  هزور  دـنچ  نـیا  رد  دـندومرف « : اهدــعب  دــنداد . ياـج  کـیرات  یلولــس  رد  ار  ناـشیا  ییوجزاـب ، زا  سپ  هـتیمک 

تاقوا نیرومأم ، میهدب . صیخـشت  ار  تاقوا  میتسناوتیمن  بجاو  ياهزامن  ماجنا  يارب  زور . تقو  هچ  تسا ، بش  تقو  هچ  میدیمهفیمن 
ات میدزیم  ار  نادـنز  رد  دـیاب  مه  نتفرگ  وضو  يارب  حبـص . ای  بش  ای  تسا  رهظ  نآلا  هک  دـندرکیم  مـالعا  نادـنز  رد  تشپ  زا  ار  زاـمن 
ار رگیدمه  باهذ  بایا و  تقو  رد  ات  دنتخادنایم  ام  رس  رب  هچراپ  کی  ییوشتـسد  هب  نتفر  عقوم  دننک . زاب  ار  رد  دنیایب ، نادنز  نیرومأم 
ار رگیدـمه  یلو  دـندوب ؛ مه  يرهاط  هللاتیآ  بارحم و  دیهـش  نیمود  بیغتـسد  ياقآ  هتیمک  نادـنز  نامه  رد  دـندومرفیم « : و  مینیبن » .

اهر نادـنز  زا  ار  ناشیا  مدرم ، شاشتغا  زا  فوخ  دـیلقت و  عجارم  زا  یـضعب  دایز  تاضارتعا  رثا  رب  زور  دـنچ  زا  سپ  ماجنارـس  میدـیدن » .
رد یفرـشا  هللاتیآ  هزرابم  يهمادا  دـندومن . رداص  ياهیمالعا  هاشنامرک  تیناحور  يهعماـج  یفرـشا ، هللاتیآ  يریگتـسد  یپ  رد  دـندرک .
هک ییامیپهار  نیلوا  تفریم . هدایپ  نایامیپهار  دـصقم  تیاهن  ات  عقاوم  رثکا  دوب و  نارتخاب  مدرم  شیپاشیپ  تارهاظت ، اهییامیپهار و  مامت 

هللاتیآ موحرم  دجـسم  زا  ییامیپهار  نیا  دوب . رطف  دـیع  زور  ییامیپهار  تفرگ ، ماجنا  نارتخاـب  رد  مارآ  روط  هب  بارحم  دیهـش  توعد  هب 
ياملع یـضعب  ناشیا و  توعد  هب  همه  هک  دـش  يدایز  تارهاظت  اهییامیپهار و  نآ ، لابند  هب  تفرگ و  ماجنا  عماج  دجـسم  اـت  يدرجورب 
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يالاب تاماقم  زا  یکی  هکنیا  اب  دوب ، هدـش  ییامیپهار  هب  توعد  ناریا  روشک  رـسارس  رد  هک  لاس  ناـمه  ياـعوسات  زور  رد  دوب . نارتخاـب 
لتق هب  ار  امـش  دـینک ، تکرـش  اعوسات  زور  ییاـمیپهار  رد  هچناـنچ  تفگ « : درک و  لـتق  هب  دـیدهت  ار  ناـشیا  نفلت  يهلیـسو  هب  كاواـس 

هچ ره  دـیراد ؛ تردـق  امـش  میتسه . هدامآ  اـم  دـندومرف « : خـساپ  رد  بارحم  دیهـش  تسین » . اـم  يهدـهع  رب  ناـتنوخ  دـیناسر و  میهاوخ 
دندرک تکرح  نایامیپهار  ناگدننکرهاظت و  ولج  اعوسات  زور  رد  و  درک » . میهاوخ  تکرـش  ییامیپهار  رد  مه  ام  دینکب  دینکب ، دـیتساوخ 
ندرک مدـهنم  دـصق  هک  مدرم  اهییامیپهار  زا  یکی  رد  دنتـشاد . روضح  مه  همانرب  نایاپ  ات  دـنتفر و  هداـیپ  عماـج )  دجـسم  دـصقم (  اـت  و 

دیهش و رفن  تسیود  زا  شیب  دندش و  هتسب  هلولگ  رابگر  هب  دوب ، راکتیانج  نابزیلاپ  هک  رادناتسا  روتسد  هب  دنتشاد ، ار  توغاط  يهمسجم 
دیهـش نیمراـهچ  روـضح  هب  یفارگلت  مق  يهیملع  هزوـح  نیـسردم  يهعماـج  كاـنلوه ، تیاـنج  نیا  یپ  رد  دنتـشگ . حورجم  رفن  اهدـص 

نیا اکیرمآ ، تسکش  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دصقءوس  ياههئطوت  تداهش  دندرک . هرباخم  یناهفـصا  یفرـشا  هللاتیآ  بارحم 
رورت يرگید  زا  سپ  یکی  بالقنا  گرزب  ياههرهچ  دمآرب . یمالـسا  میظع  بالقنا  هب  ندز  هبرـض  یپ  رد  ناهج  رگتراغ  راکتیانج و 

ياههزوح دیلقت و  عجارم  لماک  هجوت  دروم  هدـش و  هتخانـش  ياهتیـصخش  زا  ماما و  یمیدـق  نارای  زا  یکی  هک  یفرـشا  هللاتیآ  دـندش .
نارودزم یناـهج و  رابکتـسا  يهنیک  دروم  هک  دوب  يدارفا  هلمج  زا  تشاد ، ياهدـمع  شقن  ماـما  طـخ  بـالقنا و  دربـشیپ  رد  دوب و  هیملع 

بجر 1400 هام  رد  هناگیب  نارودزم  يوس  زا  رورت  نیلوا  يراذـگبمب : يهثداح  تشاد . رارق  ربخیب  يادـخ  زا  نیقفانم  ناـشیا و  یلخاد 
، دوب هتشاذگ  راک  لزنم  کیدزن  هک  یتوص  بمب  يهلیسو  هب  ناگیاسمه  ياههناخ  بارحم و  دیهـش  يهناخ  1359 ه.ش )  يرمق (  يرجه 

اـضر ترـضح  تراـیز  هب  هثداـح  نیا  عوـقو  ماـگنه  هب  یفرـشا  هللاتیآ  دـش . هتـسکش  اـههناخ  نیا  ياههشیـش  يهیلک  دـمآرد و  هزرل  هـب 
ریت 1360 ناضمر 1401 /  رد  ماجرفان  دصقءوس  نیمود  دصقءوس  نیمود  دنام . ماکان  راب  نیا  بالقنا  ّدض  دوب . هدش  فرـشم  مالـسلاهیلع 
رب درب . رد  هب  ملاس  ناج  دـصقءوس ، کی  زا  هاـشنامرک  يهعمج  ماـما  یناهفـصایفرشا  هللاتیآ  هتـشذگ  زور  داـتفا « . قاـفتا  يرمق  يرجه 

يهعمج ماما  یناهفـصایفرشا  هللاءاطع  اقآ  جاح  هللاتیآ  هک  یماگنه  تعاس 12:30  زورید  هاشنامرک  زا  ناهیک  راگنربخ  شرازگ  ساـسا 
ناکیپ کی  لخاد  رد  هک  حّلـسم  مجاـهم  هس  دنتـشاد ، ار  يدرجورب  دجـسم  هب  دورو  دـصق  ناـشیا )  ناـظفاحم  زا  نت  کـی  و  هاـشنامرک ( 

اب دنتـشاد  دصق  ادتبا  حّلـسم  نامجاهم  شرازگ  نیمه  يهیاپ  رب  دندش . روهلمح  اهنآ  هب  دـندوب ، هدرک  نیمک  دجـسم  لباقم  رد  گنردرز 
. دـندشن راـک  نیا  هب  قفوم  هحلـسا ، يهلول  رد  ریت  ندرک  ریگ  تلع  هب  یلو  دـننک ، يزادـناریت  هعمج  ماـما  يوـس  هب  فکنیـشالک  لسلـسم 

رفن جنپ  دیهـش و  نز  کی  راجفنا ، نآ  رثا  رب  هک  دندرک  باترپ  هعمج  ماما  فرط  هب  کجنران  ددـع  کی  رارف ، ماگنه  هب  سپـس  نامجاهم 
اب نایژ  لیبموتا  ود  هثداح ، نیا  لابند  هب  تسیکاح  شرازگ  نیمه  دندش ) . دیهـش  نزریپ  کی  هلاس و  هدزیـس  رتخد  کی  دندش ( . حورجم 
زا نایژ  لیبموتا  ود  نانیـشنرس  حّلـسم و  نامجاهم  دندیـسر ، رـس  هاپـس  سیلپ و  هک  دـعب  یقیاقد  دنتـسب و  ار  هار  یگتخاس  فداصت  داجیا 

بوخ و یناهفـصایفرشا  هللاءاطع  اقآ  جاح  ِلاح  تسیکاح : هاشنامرک  يهعمج  ماـما  لزنم  زا  شرازگ  نیرخآ  دـنتخیرگ . هثداـح  يهنحص 
هللاتیآ ناج  هب  ماـجرفان  دـصقءوس  یپ  رد  دراد . همادا  حّلـسم  ناـمجاهم  ییاسانـش  هثداـح و  نیا  دروم  رد  قیقحت  تسا و  شخبتیاـضر 

؛ تسین حرطم  نم  دوخ  ناج  يهلئسم  اهدصقءوس  هنوگ  نیا  رد  تشاد : راهظا  يوگتفگ  رد  يو  هاشنامرک ، يهعمج  ماما  یناهفصایفرشا ،
هک ییوناب  دریگ ... . رارق  هجوت  دروم  دیاب  تلکمم  یسایس  دنور  رظن  زا  اهتیـصخش  ناج  ظفح  یلو  متداهـش ؛ يهدامآ  ًاصخـش  نم  اریز 
ّدـض کجنران  شکرت  فدـه  هاشنامرک ، يهعمج  ماـما  یناهفـصایفرشا  هللاتیآ  ناـج  هب  ماـجرفان  دـصقءوس  ناـیرج  رد  لـبق  زور  دـنچ 

ياراد لهأتم و  تشاد . مان  یگلش  يهنیکـس  روکذم  يوناب  تشذگرد . یناقلاط  هللاتیآ  ناتـسرامیب  رد  تفرگ ، رارق  تسیرورت  نویبالقنا 
یحطـس روط  هب  زین  رگید  نت  راـهچ  هثداـح  نیا  ناـیرج  رد  هدیـسر  شرازگ  ساـسا  رب  تشاد . نس  لاـس  هاـجنپ  زا  زواـجتم  دوب و  دـنزرف 
هللاتیآ رورت  يهشقن  راب  نیموس  يارب  لدروک  نیقفانم  دصقءوس ، نیا  لابند  هب  تداهـش  دـنتفرگ » . رارق  نامرد  تحت  هک  دـندش  حورجم 

یمیت ياههناخ  رد  هدش  هداد  وشتـسش  ياهزغم  زا  زج  نآ  حرط  هک  دوب  يراحتنا  شور  کی  نیا  دندیـشک . يرگید  يهویـش  هب  ار  یفرـشا 
روصت داد ، نت  یکاـنلوه  تیاـنج  نینچ  هب  هتـسب  شوگ  مشچ و  اـب  وا  قلخ  ادـخ و  نمـشد  راـکتیانج و  قفاـنم  هک  راـب  نیا  دـمآیمنرب .
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لفاغ دنک ؛ زاب  ناریا  رد  هبترمود  ار  اکیرمآ  راکتیانج  تسد  دـنادرگرب و  شریـسم  زا  ار  بالقنا  دـناوتیم  كانلوه  لمع  نیا  اب  درکیم 
، دـناهدومیپ هک  یهار  رد  دـنوشیم و  رترادـیب  مدرم  رتيوـق و  بـالقنا  مالـسا و  يهشیر  گرزب ، يادهـش  نیا  رهطم  نوـخ  اـب  هـک  نآ  زا 

ناراکتیانج ات  هیماینب  نامدود  مجلمنبا و  دیزی و  زا  ناشیا ، نازاتشیپ  نابابرا و  نیقفانم و  رب  يدبا  نعل  دندرگیم . رتخسار  رتراوتـسا و 
ینارازگتمدـخ ندرک  دیهـش  اب  ایآ  هک  دیـسرپ  رودزم  ناگـشیپتیانج  اـکیرمآ و  ياـههلافت  نیا  زا  دـیاب  ملاـع . برغ  قرـش و  ربکتـسم 

تنعل راع و  گنن و  زج  تشگ ؟ اهنآ  دـیاع  يزیچ  هچ  دـنربیم ، رـس  هب  یگلاـس  داتـشه  داـتفه و  نینـس  رد  هک  بارحم  يادهـش  نوچمه 
يهنیـس دوـبن  رتـهب  مالـسا  خـیرات  يهنوـمن  نادرم  نیا  اهتیـصخش و  هنوـگنیا  رورت  ياـج  هب  اـیآ  دـندرک ؟ بسک  يراـختفا  هچ  يدـبا ،

اهخاک و رد  تسا و  ملاـع  نادنمتـسم  نوخ  رد  قفرم  اـت  ناشتـسد  هک  یناراـکتیانج  دـنهد ، رارق  فدـه  ار  ناراـکتیانج  ناربکتـسم و 
یکاح ینیع  نادـهاش  زا  لقن  هب  نارتخاب  رد  ناهیک  راگنربخ  شرازگ  دـننارذگیم « ؟ یگزره  یـشایع و  هب  ینویلیم  دـص  دـنچ  ياهالیو 

نماض ندیشک  اب  درب و  شروی  یناهفـصایفرشا  هللاتیآ  فرط  هب  دوب ، هدرک  هیبعت  دوخ  رمک  رد  یکجنران  هک  یلاح  رد  قفانم  درف  تسا :
یسایس يهریاد  یشزومآ  لوئـسم  ردص  یلعدمحمدیـس  مالـسالاتجح  دش . ینیمخ  ماما  روای  رای و  ندناسر  تداهـش  هب  ثعاب  کجنران 

رد زین  دوب ، رثأتم  هثداح  عوقو  زا  تدـش  هب  دوب و  هتـشادرب  یتاحارج  راـجفنا  نیا  رثا  رب  دوخ  هکیلاـح  رد  نارتخاـب  زوریناوه  يژولوئدـیا 
هب رفن  کی  اقآ ، جاح  طسوت  زامن  ياههبطخ  عورـش  يراگتـسر و  ياقآ  ینارنخـس  زا  دـعب  تشاد : راـهظا  ناـهیک  راـگنربخ  اـب  ییوگتفگ 

تفرگ و تروص  يراجفنا  هظحل  نامه  رد  مدش  هجوتم  تقو  کی  هک  مدز  داد  نم  ماگنه  نیا  رد  درک . لغب  ار  وا  درب و  موجه  اقآ  فرط 
تکاله هب  تشاد ، نت  رب  یجیـسب  سابل  هک  زین  قفانم  دیـسر و  تداهـش  هب  دوب ، هداتفا  نیمز  هب  هدجـس  تلاح  هب  هک  یلاح  رد  هعمج  ماـما 

ساسا رب  تشاذگ . اهنت  ار  نارتخاب  يهدیدمتس  تما  تسویپ و  ماما  نارای  رگید  هب  دش و  عطق  شیاهاپ  مد ، رد  اقآ  جاح  دوزفا : يو  دیسر .
دنزرف یناهفـصایفرشا  دمحم  مالـسالاتجح  نیحورجم  نیب  رد  هک  دندش  حورجم  رفن  دـنچ  راجفنا  نیا  رثا  رد  ناهیک  راگنربخ  شرازگ 

باتک عبنم : تسا » . شخبتیاـضر  وا  لاـح  تسا و  يرتسب  یناـقلاط  ناتـسرامیب  رد  هک  دوشیم  هدـید  زین  نارتخاـب  دیهـش  يهعمج  ماـما 
نارتخاب نینوخ  بارحم 

بارحم دیهش  نیمجنپ  یگدنز  زا  ییاهناتساد 

یم همه  رگید  الاح  ار  یفرـشا  ياقآ  همانریدقت  لوا *  ناتـساد  نایدجما  ناویک  هدنـسیون : بارحم  دیهـش  نیمجنپ  یگدنز  زا  ییاهناتـساد 
هب یلبق  عالطا  یب  هاگ ، زا  ره  يراسناوخ  هللا  تیآ  دـندوب . هدرک  ادـتقا  ناشیا  هب  تعاـمج  زاـمن  رد  ینیمخ  هللا  تیآ  هک  یـسک  دـنتخانش .

هرجح رد  زونه  یفرـشا  مالـسالا  تجح  دـندرک . یم  تبحـص  ناشیا  زا  هراومه  يدرجورب  هللا  تیآ  هک  یـسک  دـنتفر و  یم  ناشیا  هرجح 
هللا تیآ  موحرم  تامارک  نایب و  سرد و  هتفیش  یفرشا  ياقآ  درک . یم  یگدنز  یتسدگنت  تیاهن  رد  هداوناخ و  هناخ و  زا  رود  کچوک و 
یم رایـسب  خیـش  ياـهیراوگرزب  تاـمارک و  زا  تشاد . ار  يدرجورب  هللا  تیآ  هنادـهاز  هداـس و  یگدـنز  يوزرآ  هراومه  دوب و  يدرجورب 
قرغ ردقنآ  اهبش  یناوج ، نارود  رد  خیش  دنتفگ  یم  دش . یم  رتشیب  داتـسا  اب  شا  یبلق  طابترا  هظحل  ره  یناهفـصا  یفرـشا  ياقآ  تفگ و 
دنتفگ یم  دنا . هدـش  یم  هجوتم  ار  حبـص  عولط  نذوم ، يادـص  زا  تسا و  هدـش  یمن  هجوتم  ار  نامز  تشذـگ  هک  تسا  هدـش  یم  هعلاطم 

یگدنز یتخس  راشف و  رد  مدرم  هک  اهلاس  زا  یکی  رد  ار  نآ  زا  یمین  هدرک و  تمـسق  دندوب  هدرب  ثرا  هب  ردپ  زا  درجورب  رد  هک  یکالما 
و دندوب . هدرک  ادتقا  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  ناشراوگرزب  دج  تنـس  هب  دندوب و  هداد  نادنمتـسم  هب  ار  نآ  لوپ  هتخورف و  دنا  هدرک  یم 
، مق هب  يدرجورب  هللا  تیآ  دورو  زا  سپ  تشاداو  ار  یفرـشامالسالا  تجح  هک  دوب  اه  لوق  لقن  اهفرح و  نیمه  دنتفگ ... یم  دنتفگ و  یم 

هللا تیآ  یهاـتوک  ناـمز  تدـم  زا  سپ  دـنیامن . تکرـش  ناـشیا  ياهـسالک  رد  موادـم  روـطب  هدرک و  اـهر  ار  رگید  دـیلقت  عـجارم  سرد 
هدش ادیپ  درگاش  داتسا و  نیا  نیب  یمکحم  یتسود  لیلد  نیا  هب  دندرب و  یپ  یفرشا  ياقآ  یئاناوت  تقد و  راشرس و  نهذ  هب  زین  يدرجورب 

رادید يارب  مه  هللا  تیآ  تشگ . یم  زاب  تفر و  یم  داتسا  رادید  هب  بترم  زین  یسرد  ياه  تعاس  جراخ  رد  یفرشا  ياقآ  هک  يروط  دوب .
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یم هلگ  داتفا  یم  ریخات  هب  ناشیا  تاقالم  رگا  دندنارذگ و  یم  مه  اب  ار  یتعاس  دندمآ و  یم  هیـضیف  هسردم  رد  وا  هرجح  هب  دوخ  درگاش 
نیا دوجو  اب  دوب  مک  رایسب  سورد  ندناوخ  يارب  یتح  شتصرف  هکنیا  مغریلع  یفرشا  مالسالا  تجح  دنتفرگ . یم  ار  وا  غارـس  دندومرف و 

ار اهنآ  دـعب  تشون و  یم  یئابیز  طخ  اـب  دـندوب  هتفگ  سـالک  رد  داتـسا  هک  ار  یبلاـطم  ماـمت  تسـشن و  یم  سـالک  رـس  قوش  روش و  اـب 
رایـسب ياهـسابل  اب  داتـسا  ینارون  هرهچ  دمآ . یم  شرظن  يولج  داتـسا  نادـنخ  هرهچ  تشون  یم  هک  ار  طخ  ره  وا  درک . یم  مه  سیونکاپ 

هتفرگ ار  شنامـشچ  يولج  يرون  درک  ساسحا  هرابکی  هک  تشون  یم  قشع  اـب  دوب و  هوزج  يور  شرـس  مه  زور  نآ  تمیق . مک  هداـس و 
رد یلاحشوخ  زا  دش ، دنلب  دوب . هداتسیا  وا  هرجح  يولج  داتسا  درک  دنلبرس  درک ، دوخ  هجوتم  ار  وا  اریگ  نینط و  رپ  یمالس  يادص  تسا .
رد هک  روطناـمه  تسرد  فـلکت - یب  اـیر و  یب  هچ  و  يدرجورب ، هللا  تـیآ  دوـب - هدـمآ  وا  هرجح  هـب  داتـسا  دـیجنگ . یمن  دوـخ  تسوـپ 
: » دندیسرپ ناشیا  زا  یسرپلاوحا  مالس و  زا  دعب  دنتـسشن و  یفرـشا  ياقآ  هداس  هرجح  زا  هشوگ  کی  مارآ  هللا  تیآ  دندوب - هتفگ  شدروم 
نم طخ  منک  یمن  ناـمگ  تفگ « : تخادـنا و  ریز  هب  رـس  یفرـشا  ياـقآ  دیـسیون » یم  بوخ  ار  لوصا  هقف و  سرد  هوزج  امـش  ما  هدـینش 

ياقآ دـیئامرف .» یم  روطنیا  هک  تسا  یلاـع  ترـضح  ناـیاقآ و  نظ  نسح  زا  ردـقنارگ و  تسا و  باـن  امـش  بلاـطم  داتـسا ! دـشاب  بوخ 
داتسا دیا . هتشون  روطچ  منیبب  مهاوخ  یم  مربب ؟ ار  امـش  هقف  سورد  زا  هوزج  کی  دیهد  یم  هزاجا  دندومرف - : دندز و  يدنخبل  يدرجورب 
رکـشت ریدـقت و  یفرـشا  مالـسالا  تجح  زا  يدرجورب  هللا  تیآ  زور  نآ  يادرف  دـنتفر . دـنتفرگ و  ار  هـقف  سرد  زا  هوزج  کـی  رارـصا  هـب 
ناشیا يارب  هیملع  هزوح  الـضف  اـسؤر و  دـیتاسا و  ياـضما  هب  يدرجورب و  ياـقآ  فرط  زا  يا  هماـن  ریدـقت  مه  دـعب  زور  دـنچ  دـندومن و 

شنـساحم رگید  الاح  دوبن . شوج  بنجرپ و  هللااطع  نآ  رگید  وا  دوب . هتـشذگ  یناهفـصا  یفرـشا  ياقآ  رمع  زا  لاس  لهچ  دـش . هداتـسرف 
هزوح هب  هزات  هک  ینامز  دوب و  هتـسشن  شـشیالآ  یب  هداـس و  هرجح  يوت  دوب . هتـشاذگ  رـس  تشپ  مه  ار  یناوج  هرود  دوب و  هدـش  دـیفس 

تماقتـسا و تیدج و  اب  دوب  هتـسناوت  هکنیا  زا  دوب  لاحـشوخ  و  ار ... یگدنز  یتخـس  ار ، شا  هرجح  دروآ . یم  دای  هب  ار  دوب  هدـمآ  هیملع 
رگید الاح  دوب . هتفر  رتالاب  يدرگاش  داتـسا و  هطبار  زا  يدرجورب  هللا  تیآ  اب  وا  هطبار  دوش . هریچ  اـه  یتخـس  نیا  همه  رب  ادـخ  هب  لـکوت 

مالـس و مه  اـب  دـندمآ و  یم  ناـشیا  هرجح  هب  عـالطا  یب  زوـنه  مه  يراـسناوخ  هللا  تیآ  راـی . ود  شیوـخ ، ود  دـندوب ، تسود  ود  اـهنآ ،
دریگب هک  ار  داهتجا  هجرد  درک  یم  رکف  نیا  زا  شیپ  یفرـشا  ياقآ  دندش . یم  ربخاب  رگیدکی  لاح  عضو و  زا  دـندرک و  یم  یـسرپلاوحا 

هک تشادـن  ار  سح  نیا  رگید  اـهنت  هن  دوب  هدـش  دـهتجم  هک  ـالاح  اـما  دـنا  هتـشادرب  شـشود  زا  ار  تیلوئـسم  هفیظو و  نیرتگرزب  راـگنا 
و دوب . هداد  ار  داهتجا  مکح  هزاجا و  ناشیا  هب  يراسناوخ  هللا  تیآ  شیپ  زور  دنچ  تسا . هدـش  رت  نیگنـس  وا  تیلوئـسم  درک  یم  ساسحا 

هدرپس ناشیا  هب  ار  هیبسح  روما  هزاجا  دروم  نیدنچ  رد  يراسناوخ  هللا  تیآ  نونکات  دنچ  ره  دوب . یناهفصا  یفرشا  هللا  تیآ  رگید  الاح  وا 
هب يراـسناوخ  هللا  تیآ  هک  ار  داـهتجا  مکح  نیگمغ . برطـضم و  مه  دوـب و  لاحـشوخ  مه  دوـب . يرگید  زیچ  داـهتجا  مـکح  اـما  دـندوب 

نمؤم تفآ  رورغ  هک  دوب  هدینـش  يدرجورب  يراـسناوخ و  هللا  تیآ  زا  هشیمه  دوب . هتخادـنا  هیاـس  شدوجو  رب  سرت  دوب ، هدرپـس  شتـسد 
رورغ راچد  ما  هدـش  دـهتجم  هک  الاح  دـنکن  تفگ « : یم  دوخ  اب  مادـم  و  تفآ . نیا  زا  دیـسرت  یم  الاح  و  وا ، لئاضف  هدـننکدوبان  تسا و 

هـسردم رـسارس  رد  نذؤم  ربکا  هللا  گناب  هک  دمآ  دوخ  هب  یتقو  یفرـشا  هللا  تیآ  دنکن »... منادب . نارگید  زا  رتالاب  ار  مدوخ  دـنکن  موشب .
لاس ناراب  زامن   * مود ناتساد  دجسم . فرط  هب  تفر  دش و  دنلب  تفگ  یلع  ای  دوب . هتـسشن  شا  هرجح  هشوگ  زونه  وا  دوب و  هتخادنا  نینط 

رد لاس  نآ  شرقحم . هرجح  رد  شیالآ  یب  هداس و  درک . یم  یگدنز  هبلط  کی  لثم  زونه  یناهفـصا  یفرـشا  هللااطع  هللا  تیآ  دوب .  1342
تدش زا  يا  هدـع  زور  ره  دوب . نتخوس  لاحرد  نازرواشک  تعارز  اه و  نیمز  دوب و  هدـماین  ناراب  درک . یم  دادـیب  یطحق  رقف و  مق  رهش 

زور ود  مق  مدرم  ریاس  لثم  مه  یفرشا  هللا  تیآ  دوب . هبنشجنپ  دندوب . نارگن  هنسرگ و  رهـش ، مدرم  مامت  دندش . یم  فلت  یگنـسرگ  رقف و 
هآ و اب  دـندوب و  هدـمآ  يراسناوخ  هللا  تیآ  دزن  مق  مدرم  زا  یهورگ  شیپ  زور  دـنچ  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ارجاـم  دوب . هتفرگ  هزور  هک  دوب 

مدرم هک  دندوب  هدرک  رما  دعب  دندوب و  هدناوخ  لکوت  ربص و  هب  ار  مدرم  ادـتبا ، يراسناوخ  هللا  تیآ  دـندوب . هتـساوخ  کمک  ناشیا  زا  هلان 
. دندوب هزور  ناوج ، ریپ و  زا  مق ، مدرم  مامت  هک  دوب  زور  ود  الاح  دندوب و  هدز  هیمالعا  مه  رازاب  رد  دـنریگب و  هزور  ار  هتفه  رخآ  زور  ود 
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لحم داتفا . هار  هب  هعمج  زامن  هماقا  تهج  درک و  تکرح  اهنآ  اـب  مدرم  زا  يداـیز  تعاـمج  هارمه  دوز  حبـص  هعمج  مه  یفرـشا  هللا  تیآ 
نازوس رون  ریز  مرگ و  نابایب  يوت  يدایز  تعامج  دـندوب . هدرک  نییعت  زامن  تهج  ار  اجنآ  يراسناوخ  هللا  تیآ  دوب و  ناـبایب  زاـمن  هماـقا 

هلان هآ و  دنتخیر و  یم  کشا  همه  دنتفر . یم  هار  هنهرب  ياپ  اب  همه  دندوب . هدیشوپ  هنوراو  ار  اهابع  نویناحور  دندوب . هدش  عمج  دیشروخ 
دوب هتفر  ربنم  ناشیارب  یفرـشا  ياقآ  دندوب و  هتفر  جرف  كاخ  ياه  نابایب  هب  مدرم  مه  لبق  زور  دندز . یم  تروص  رـس و  رب  دـندرک و  یم 

. تخیر یم  کشا  دوب ، بلقنم  يراسناوخ  هللا  تیآ  دـش . یم  رازگرب  زامن  هک  دوب  یپرد  یپ  زور  نیمود  يارب  دوب . هدـماین  ناراب  زونه  اما 
دراد اوه  هک  دندرک  ساسحا  رازگزامن  تعامج  هک  دوب  هدشن  مامت  زونه  ناشیا  زامن  دیزرل  یم  هیرگ  تدش  زا  شندب  دناوخ  یم  هک  اعد 

راگنا دنتساخرب . تعامج  دندوب . هدناشوپ  ار  نامسآ  مامت  هایـس  ياهربا  دندش . هریخ  نامـسآ  هب  همه  دش  مامت  هک  زامن  دوش . یم  کیرات 
مه هب  دـندیدنخ و  یم  اـما  بلقنم . مه  دـندوب و  لاحـشوخ  مه  دـش . یمن  ناـشرواب  دروخ . یم  ناـشیاه  تروص  يور  هک  دوـب  ناراـب  من 
هب يزور  تشاد  وزرآ  دوب و  تریح  قرغ  يا  هشوگ  رد  یفرـشا  هللا  تیآ  تخیر و  یم  کشا  يراـسناوخ  هللا  تیآ  دـنتفگ . یم  شاـبداش 

لاس 1331 تروشم   * موس ناتساد  دزاس . هدروآرب  ار  شیاعد  نینچ  نیا  زین  ادخ  هک  دوش  کیدزن  ادخ  هب  ردقنآ  دسرب و  يا  هجرد  نینچ 
نآ يدرجورب  هللا  تیآ  دـش . یم  رتشیب  هزادـنا  نامه  هب  مه  میژر  ياهراشف  دـش و  یم  رتمکحتـسم  زور  هب  زور  هیملع  هزوح  هاگیاج  دوب .

دنیبب ات  تفر  داتسا  شیپ  مه  یفرشا  ياقآ  دنریگب . میمـصت  یمهم  رما  هرابرد  دورب و  وا  شیپ  ات  تساوخ  یناهفـصا  یفرـشا  ياقآ  زا  بش 
یفرشا ياقآ  تفگ - : درک و  اجباج  شـشود  يور  ار  ابع  کیلع  مالـس و  زا  دعب  يدرجورب  ياقآ  دننکب . هچ  دیاب  اهنآ  تسیچ و  مهم  نآ 

ره ای  اجنیا  هبلط  هک  تسین  هتـسیاش  الـصا  دـننک . یم  باسح  تیناحور  يور  يرگید  روط  مدرم  الاح  هک  دـیناد  یم  بوخ  ناتدوخ  اـمش 
تـسا نیا  شتـسار  دیـشیدنا . يا  هراچ  درک و  ادیپ  یهار  دیاب  مه  راک  نیا  يارب  دربن . الاب  ار  دوخ  تاعالطا  حطـس  يرگید ، هیملع  هزوح 

رد بش  نآ  نادنز   * مراهچ ناتساد  میشیدنیب . يا  هراچ  مه  اب  ات  دیئایب  متـساوخ  امـش  زا  تالامک  بحاص  دیرکف و  شوخ  امـش  نوچ  هک 
زا مه  تیوک  تلود  دنا و  هتفر  تیوک  هب  فجن  زا  ماما  هک  دوب  هدیـسر  ربخ  زین  دوب و  هدش  یمخز  وا  دوب . یئاغوغ  یفرـشا  هللا  تیآ  هناخ 

یفرشا هللا  تیآ  رـسمه  دندوب . نارگن  همه  تفر . دنهاوخ  يروشک  هچ  هب  اجک و  ماما  هک  دوبن  مولعم  تسا . هدرک  يریگولج  ناشیا  دورو 
ردـپ تخیر . یم  کشا  دـناوخ و  یم  زامن  یفرـشا  هللا  تیآ  دـنزرف  دـمحم  درک . یم  ار  شا  يراتـسرپ  تشگ و  یم  وا  رود  هب  هناورپ  لثم 

ناـهگان بش  تاـعاس  رخاوا  رد  دـمآ . یمن  سکچیه  مشچ  هب  باوخ  بش  نآ  درک . توعد  شمارآ  هب  ار  وا  دوشگ و  ضارتـعا  هب  ناـبز 
اما دورب ، نامهیم  لابقتسا  هب  دیاشگب و  ار  لزنم  برد  دوخ  لاور  تداع و  قبط  تساوخ  یم  یفرـشا  هللا  تیآ  دمآرد . ادص  هب  لزنم  برد 

راگنا دـمحم  دـش  زاـب  هک  رد  تفر . برد  فرط  هب  دـش و  دـنلب  دـمحم  درک . یم  تحارتسا  دـیاب  دوب و  حورجم  ردـپ  تشاذـگن . دـمحم 
طایح فرط  هب  همه  دمحم  ضارتعا  يادص  اب  دـنتخادنا . لخاد  هب  ار  دوخ  باتـش  اب  ینابرهـش  كاواس و  رومام  دـنچ  دوب . هدز  شکـشخ 

هک ییاج  قاتا ، لخاد  هب  سپـس  دندرک و  عطق  ار  نفلت  ياهمیـس  دعب  دننزن . یفرح  چیه  هک  دندرک  دیدهت  ار  هناخ  یلاها  اهرومام  دندمآ .
دیرب یم  اجک  : » دز دایرف  دمحم  دندرک . دنلب  دنتفرگ و  ار  يو  تسد  دنتفر . دندوب ، هدیـشک  زارد  رتسب  رد  حورجم  نت  اب  یفرـشا  هللا  تیآ 

زا شیپ  یفرـشا  هللا  تیآ  مینک ». یم  شیاهر  دعب  مینک  یم  ییوجزاب  ناتنامرهق  زا  هقیقد  دنچ  : » دنتفگ دـندز و  یم  ههقهق  اهنآ  ار »؟ ناشیا 
زامن تقو  حبص و  ندمآ  نذوم  يادص  کتیاضرب » یـضرا  مهللا  . » درک همزمز  يزیچ  بل  ریز  درک و  هاگن  نامـسآ  هب  تفرگ ، وضو  نتفر 

زا سپ  دـندرک و  لـیبموتا  راوـس  ار  وا  هلجع  اـب  دـنتفریذپن و  اـهرومام  اـما  دروآ  اـج  هب  ار  حبـص  زاـمن  تساوـخ  هللا  تیآ  داد . یم  ادـن  ار 
دـندوب و نارگن  هاشنامرک  مدرم  هزرابم  همادا  مجنپ *  ناتـساد  دـندرک . ینادـنز  ینابرهـش  رد  هدرب و  نارهت  هب  ار  ناـشیا  هاـتوک  یئوجزاـب 

همه رگیدالاح  تیعمج . زا  ولمم  دوب و  غولش  قباس  هزادنا  نامه  هب  يدرجورب  هللا  تیآ  دجـسم  اما  دندوبن  یفرـشا  ياقآ  هچ  رگا  تحاران .
دنچ زجب  رهـش - نانارنخـس  ظاعو و  مامت  دنتـسه . نارهت  رد  دنا و  هدش  ریگتـسد  یناهفـصا  یفرـشا  هللا  تیآ  هک  دنتـسناد  یم  رهـش  مدرم 
یم ار  ناشیا  رتدوز  ندـش  دازآ  يوزرآ  دـندروآ و  یم  نایم  هب  یفرـشا  هللا  تیآ  زا  یفرح  ناشیاه  تبحـص  رد  يرابرد - يامن  یناـحور 

نیمه رد  دوب . اهراعش  زا  یکی  یفرشا  هللا  تیآ  يدازآ  راعـش  اهنآ  مامت  رد  دوب و  هدش  رتشیب  هاشنامرک  رهـش  حطـس  رد  تارهاظت  دندرک .
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یمن هجوتم  ار  بش  رهظ و  تقو  یتح  نآ  رد  هک  یلولـس  دندرب . یم  رـس  هب  یتاناکما  چیه  یب  کیرات و  یلولـس  رد  یفرـشا  هللا  تیآ  مایا 
هب نادنز  رد  رـصع . ای  تسا  رهظالاحالثم  هک  درک : یم  مالعا  نادنز  رد  تشپ  زا  ار  زور  عطاقم  زامن و  تاقوا  هاگزاره  يزابرـس  دـندش و 

نیرومام تشادن . ربخ  يرگید  دوجو  زا  مادک  چیه  اما  بیغتـسد  هللا  تیآ  هلمج  زا  دندوب  مه  رگید  ياملع  زا  یلیخ  یفرـشا  هللا  تیآ  زج 
دمآ تفر و  ماگنه  رد  اـت  دـنتخادنا  یم  اـهنآ  رـس  رب  يا  هچراـپ  مه  ناینادـنز  نتفر  یئوشتـسد  اـی  نتفرگ  وضو  ماـگنه  رد  یتح  كاواـس 
رکذ دندرک و  یم  اعد  دندناوخ . یم  زامن  مادم  دندوب ، کیرات  گنت و  لولـس  نآ  رد  هک  ینامز  رد  یفرـشا  هللا  تیآ  دـننیبن . ار  رگیدـمه 

عجارم هدرتسگ  تاضارتعا  اب  هلباقم  يارای  هک  میژر  هک  نیا  ات  درب ، یم  رـس  هب  لولـس  رد  عاضوا  نیمه  اب  زور  دـنچ  ات  ناشیا  دـنتفگ . یم 
اهیئامیپهار مامت  رد  مه  نادنز  زا  يدازآ  زا  سپ  یفرـشا  هللا  تیآ  درک . دازآ  نادنز  زا  ار  ناشیا  تشادن ، ار  مدرم  ياه  یئامیپهار  دیلقت و 

یم ارف  ییامیپهار  هب  ار  مدرم  دوخ ، یتح  دـنداد و  یم  راعـش  نانآ  ياـپمه  درک و  یم  تکرح  مدرم  شیپاـشیپ  لـبق  لـثم  اـه  تارهاـظت  و 
توعد یئامیپهار  هب  عجارم  املع و  فرط  زا  مدرم ، ناریا  رسارس  رد  لاس 57  ياعوسات  زور  رد  اعوسات و .... رطف ، دیع  یئامیپهار  دناوخ ،

هکنیا اب  زین  دوخ  دننک و  تکرش  هاشنامرک  یئامیپهار  رد  دندوب  هتساوخ  مدرم  زا  دروم  نیا  رب  دیکات  اب  مه  یفرـشا  هللا  تیآ  دندوب و  هدش 
هب دندرک و  تکرـش  یئامیپهار  رد  هناعطاق  ممـصم و  دوب ، هدرک  لتق  هب  دـیدهت  نفلت  هلیـسو  هب  ار  ناشیا  كاواس ، یئالاب  تاماقم  زا  یکی 

ياهیدزد تایانج و  طاسب  هشیمه  يارب  دنوادخ  هک  دنتفر  ندش  ینادنز  زرم  ات  مود  راب  يارب  یئامیپهار  رد  تکرـش  لیلد  هب  ظاحل و  نیا 
لد يوت  لد  دور ... نوریب  وچ  وید  مشـش *  ناتـساد  درک . بآ  رب  شقن  ار  ناـشیاه  هشقن  ماـمت  دـیچرب و  روشک  نیا  زا  ار  يولهپ  نادـناخ 
زا ناشیور  يولج  دننک  یم  زاب  هک  مشچ  دنتشاد  تسود  دنناسرب . ماما  دزن  ار  دوخ  دننزب و  رپ  دنتسناوت  یم  دنتشاد  تسود  دوبن . تعامج 

دوب و هتشاذگ  شتشپ  ار  اهتسد  تشادن ، رارق  مارآ و  هک  دوب  یفرـشا  هللا  تیآ  رتشیب ، تعامج  نآ  مامت  زا  دشاب و  هدش  ینارون  ماما  هرهچ 
اب تسـشن و  یم  دیـشک ، یم  مهرد  ار  اـهوربا  دـش  یم  هریخ  يا  هـطقن  هـب  تـشگ ، یمرب  فرط و  نآ  تـفر  یم  طاـیح  فرط  نـیا  زا  یه 

رارق یب  مه  هیقب  لد  هک  دز  یم  جوم  شا  هرهچ  رد  یناشیرپ  بارطـضا و  ردـقنآ  دـیبوک و  یم  طایح  فک  ياه  کـیئازوم  يور  تشگنا 
یتسد ردپ  یناشیرپ ؟ ردق  نیا  ارچ  ردپ ... تسا  هدش  هچ  دیسرپ : درک و  وا  برطضم  هرهچ  هب  یهاگن  تسـشن . ردپ  رانک  دمحم  دوب . هدش 

تفرگ و تسد  رد  ار  ردپ  ناتـسد  دـمحم  دـندرگ . یمرب  نمهب  مهدزاود  زور  هک  دـنتفگ  اقآ  تفگ : دز و  دـنخبل  دیـشک ، دـمحم  رـس  رب 
درک و هاگن  دـندوب  هدـیئور  هچغاـب  يوت  هک  يزره  ياـهفلع  هب  یفرـشا  هللا  تیآ  دـیا ؟ هتفر  رکف  يوت  ارچ  سپ  تسیلاـع ، هک  نیا  درـشف ،

ضغب دوب و  هدـش  هتخورفارب  هللا  تیآ  هرهچ  تسا . شبابرا  ياهفرح  نیع  شفرح  تسا ... هاش  رکون  ربخ ... یب  ادـخ  زا  راـیتخب  نیا  تفگ :
هب شنوخ  یباسح  هک  دـمحم  دـیایب »... ناریا  هب  اقآ  دـهد  یمن  هزاجا  ددـنب و  یم  ار  هاـگدورف  هک  تسا  هتفگ  : » دز یم  جوم  شیادـص  رد 
هب هرابود  دعب  میزادـنا ... یم  نوریب  شبابرا  لثم  مه  ار  شدوخ  هدرک ... اجیب  تفگ - : دوب  هیبش  دایرف  هب  هک  یئادـص  اب  دوب  هدـمآ  شوج 

اجنآ دـنهد و  مه  تسد  هب  تسد  مدرم  همه  رگا  تفر ... میهاوخ  اجنآ  هب  یک  ام  ناجردـپ ... دیـسرپ  درک و  هاگن  ردـپ  هودـنا  زا  رپ  هرهچ 
رکذ هب  درک  عورـش  دروآرد و  ار  حیبست  شبیج  يوت  زا  هللا  تیآ  دننکب . دنناوت  یمن  یطلغ  مه  شیاهبابرا  تسا ، لهـس  هک  رایتخب  دنزیرب 

... نازیزع دیروخن  هصغ  تفگ  درک و  دندز  یمن  فرح  ماک  ات  مال  دندوب و  هتسشن  طایح  يوت  هک  تعامج  هب  ور  دعب  هقیقد  دنچ  نتفگ ...
ات دش  میهاوخ  نارهت  مزاع  مه  اب  همه  ادخ  يرای  هب  ادرف  سپ  دـنک ... يریگولج  ماما  دورو  زا  رایتخب  میهد  هزاجا  هک  میـشاب  هدرم  ام  رگم 
ار رگیدمه  يور  دندوب . هدیمد  مدرم  رد  يا  هزات  نوخ  راگنا  هک  دوب  هدشن  مامت  هللا  تیآ  ياهفرح  زونه  میورب . نامدارم  اقآ و  لابقتسا  هب 

دوعوم زور  ماجنارـس  تساهنآ و  یگدـنز  نشج  نیرتگرزب  لـصاح  یئوگ  هک  دوب  اـپرب  يا  هلولو  دنداتـسرف . یم  تاولـص  دندیـسوب ، یم 
ناشیادـتقم زاوشیپ  هب  دـندش و  نارهت  مزاـع  همه  درم ، نز و  ریپ و  ناوـج و  زا  هاـشنامرک ، مدرم  زا  يداـیز  دادـعت  نمهب  مهدزاود  دیـسر .

تیعمج هرهچ  رد  یناشیرپ  بارطضا و  دوب و  هدرک  اپ  هب  بوشآ  مدرم  لد  رد  ینارگن  بارطضا و  دوب و  یغولش  زا  رپ  مه  نارهت  دنتفاتش .
هدرک هرگ  ياهتـشم  اب  دندوب و  هدـش  عمج  هاگدورف  رود  ات  رود  مدرم  دوب و  هدـش  هتـسب  رایتخب  روتـسد  هب  دابآرهم  هاگدورف  دز . یم  جوم 

همه همه و  اهبرع ... اهدرک ، اهرل ، اهیزاریـش ، دوب ... هدش  ناریا  مامت  نارهت ... داین ». ادرف  ماما  رگا  رایتخب  تلاح  هب  ياو  دـندز « : یم  دایرف 
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ياـقب تاـبث و  يارب  يداـع  تلاـح  هب  عاـضوا  نتـشگزاب  ناریا و  هب  دورو  زا  سپ  ینیمخ  ماـما  هعمج  زاـمن  متفه *  ناتـساد  اـج ... همه  زا 
نارهت رد  ادتبا  هک  هعمج  يدابع  یسایس  زامن  ییاپرب  هب  روتـسد  اهراک ، نیا  هلمج  زا  دندومن و  ییانبریز  ياهراک  ماجنا  هب  عورـش  بالقنا 

ماما ترضح  يوس  زا  یمکح  یط  یناهفصا  یفرـشا  هللا  تیآ  لاس 158  ياههام  نیلوارد  دـیدرگ . اپ  رب  رگید  ياهرهـش  رد  نآ  زا  سپ  و 
هللا تیآ  دنتخادرپ . یمالسا  بالقنا  ماکحا و  زا  تسارح  ظفح و  هب  میظع  رگنـس  نیا  رد  دندش و  بوصنم  هاشنامرک  هعمج  ماما  ناونع  هب 

، رهـش هعمج  ماـما  ناوـنع  هب  ندـش  بوـصنم  نآ و  زا  سپ  هچ  بـالقنا و  زا  لـبق  هچ  هاـشنامرک  رد  تماـقا  نارود  یط  یناهفـصا  یفرـشا 
هب هک  مدرم  درک . یم  یگدـنز  فلکت  یب  هداـس و  هراومه  تشادـن و  تشیعم  یگدـنز و  عضو  راـتفر ، راـتفگ و  رد  يرییغت  نیرتـکچوک 

دندومن و هعمج  زامن  زا  يریظن  یب  لابقتـسا  دـندوب  هدـید  بالقنا  يزوریپ  ماگنه  رد  ار  يو  ياهتعاجـش  دنتـشاد و  داقتعا  ناشیا  صالخا 
ياه هبطخ  رد  یفرشا  هللا  تیآ  دش . لیدبت  مالسا  نانمشد  نیقفانم و  ياه  هئطوت  یگتـسکش  مه  رد  يارب  یهاگیاپ  هب  گرزب ، رگنـس  نیا 

هیقف و تیالو  هلئـسم  هرابرد  لئاسم ، نیا  زا  رتشیب  زین  هانگ  زا  زیهرپ  يوقت و  هب  هیـصوت  یقالخا  یتدـیقع ، لئاسم  هرابرد  رتشیب  هعمج  زامن 
دندرک یم  تبحـص  هعماج  ياقب  يارب  مزال  دراوم  مامت  تینما و  ظفح  موزل  هلئـسم و  نیا  دیئات  ینابیتشپ و  عافد و  بالقنا و  رد  نآ  شقن 
یخرب اب  اکرتشم  هک  ییاه  هیمالعا  هلیسوب  یهاگ  نینچمه ، دنتشاد و  هدهعرب  ار  ماما  طخ  ياهورین  هدننک  مجسنم  هدننک و  جیـسب  شقن  و 

دارفا دندرک و  یم  عافد  ماما  تیالو  تیعجرم و  ماقم  زا  دـندرک  یم  رداص  یندـم  بیغتـسد و  دیهـش  نوچمه  ماما  قیدـص  نارای  زا  رگید 
. دوب ینـسو  هعیـش  نیب  تدحو  رما  رب  هیکت  یفرـشا ، هللا  تیآ  هجوت  دروم  دراوم  رگید  زا  دندومن . یم  اوسر  ار  ردـص  ینب  نوچمه  ینئاخ 

هللا تیآ  دوب . مزال  يرورض و  ینس  هعیش و  یلدمه  رب  هیکت  دنهد و  یم  لیکـشت  ننـست  لها  مدرم  ار  هاشنامرک  ناتـسا  زا  يدایز  تیعمج 
اجنآ یلاها  ًارثکا  هک  رسناور  دورناوج و  هواپ ، ياهرهـش  هب  ددعتم  ياه  ترفاسم  هلمج  زا  دنداد  ماجنا  يدایز  ياهراک  هار  نیا  رد  یفرـشا 

، ناتـسا زکرم  رد  هعیـش  ینـس و  هعمج  همئا  زا  بکرم  يددـعتم  ياهرانیمـس  يرازگرب  تعامج ، همئا  اب  وگو  تفگ  رادـید و  دـندوب  ینس 
هللا تیآ  دیهـش  لثم  ییاهتیـصخش  روضح  اب  ینـس و  هعیـش و  نیب  داحتا  تهج  رد  يرانیمـس  رابکی  هاـم  ود  ره  نینچ  مه  ناـشیا  دـندومن .

نینچمه ناشیا  دـندومن . یم  رازگرب  دـندوب -  نارهت  هعمج  ماـما  ناـمز - نآ  رد  هک  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  بـالقنا ، مظعم  ربهر  یقودـص و 
لزنم رد  هعمج  ماما  رتفد  زجب  هک  يا  هنوگ  هب  دنتخادرپ ، یم  مدرم  تالکشم  یعامتجا و  ياهراک  هب  مدرم  تیاده  داشرا و  نمض  هراومه 

نینچمه هللا و  تیآ  یگداس  افص و  نیا  دندرک . یم  زاب  نانامهیم  يارب  ار  لزنم  رد  اصخـش  دوخ  ناشیا  دوب و  زاب  نیعجارم  يور  هب  ناشیا 
یم رترو  هلعـش  روک  نیقفاـنم  لد  رد  هظحل  ره  ار  راوگرزب  نآ  زا  ترفن  هنیک و  شتآ  هک  دوـب  ناـشیا  ياـه  يرگنـشور  اـه و  يرگاوـسر 

تشم ار  اه  تسد  دیسر  یم  هک  یثعب  نارودزم  هدش  ناریو  یلاخ و  ياهرگنس  هب  یفرشا  هللا  تیآ  ماجرف  ان  رورت   * متشه ناتـساد  تخاس .
ندید رهـش  مامت  زا  زورنآ  یفرـشا  هللا  تیآ  دنوادخ ». یبیغ  دادـما  تسا  نیا  ادـخ . تردـق  تسا  نیا  ربکا ! هللا  دز « : یم  دایرف  درک و  یم 

درک و دنلب  نامـسآ  يوس  هب  تسد  رهـش  ياه  هناریو  نایم  رد  ناشیا  دنداد . ناشیرادلد  هدرک و  ینارنخـس  زین  ناگدنمزر  يارب  دـندرک و 
هتفای فعاضم  یئورین  ناشیا ، ندمآ  اب  یئوگ  هک  ناگدنمزر  دوب ». نیمه  نم  ياهوزرآ  زا  یکی  دش ، دازآ  رهش  نیا  هک  هللادمحلا  تفگ « :

دناب و زا  دوب و  هلولگ  زا  رپ  هیدهم  راوید  رد و  دنتفر . دوب ، اجنآ  ملاس  لحم  اهنت  هک  رهـش ، هیدهم  هب  دنداتفا و  هارب  ناشیا  لابند  هب  دـندوب ،
هیدهم رد  یفرشا  هللا  تیآ  دندوب . هدرک  هدافتـسا  ناتـسرامیب  ناونع  هب  اجنآ  زا  اهیقارع  هک  داد  صیخـشت  دش  یم  دوب  اجنآ  هک  ییاهگنرس 

زا تسد  دندوب  هیدهم  رد  ناگدنمزر  هک  مه  هقیقد  دنچ  نآ  رد  یتح  اهیقارع  دـندناوخ . رکـش  زامن  ناگدـنمزر  هارمه  هب  دـنتفرگ و  وضو 
عمج ناشیا  رود  هب  ناگدنمزر  زامن  نایاپ  زا  سپ  درک . تباصا  هیدهم  ياهیکیدزن  هب  هراپمخ  هلولگ  ود  یتح  دنتـشاد و  یمنرب  يزادـناریت 

هب ندیسر  نمشد و  رب  اهنآ  يزوریپ  يارب  مه  یفرـشا  هللا  تیآ  دننک ، اعد  ناشتداهـش  يارب  ات  دنتـساوخ  یم  راوگرزب  نآ  زا  دندوب و  هدش 
سپ بالقنا ، لئاوا  نامه  زا  دنتشگزاب . هاشنامرک ، رهش  هب  ناگدنمزر ، یمیمص  مرگ و  هقردب  نایم  رد  سپـس  دندرک و  اعد  ناشیاهوزرآ 
هیرک هرهچ  رتشیب  هچ  ره  ندـش  شاف  زا  دـندید و  كانرطخ  دوخ  يارب  ار  یفرـشا  هللا  تیآ  ياهراک  اه و  نخـس  نئاخ ، نیقفاـنم  هکنآ  زا 
نداد يارب  هدروخ  بیرف  کـهورگ  نیا  لاس 1359 ، رد  دنتفرگ . ناشیا  ندرب  نیب  زا  هب  میمـصت  دنتـشاد  میب  یفرـشا  هللا  تیآ  طسوت  ناش 
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یتوص بمب  کی  نیقفانم ، دروم  رد  ناشیاهیرگاوسر  اهیرگنشور و  هئارا  زا  ناشیا  ندرک  فرـصنم  یفرـشا و  هللا  تیآ  ندناسرت  راطخا و 
تساوخ یهلا و  تیـشم  ربانب  اما  تسکـش . اه  هیاسمه  ناشیا و  لزنم  ياه  هشیـش  دش و  رجفنم  هک  دنتـشاذگ  راک  ناشیا  لزنم  کیدزن  رد 

ار نیقفانم  هشقن  نیا  دنوادخ  بیترت  نیا  هب  دندرب . یم  رس  هب  سدقم  دهشم  رد  ترایز ، يارب  هثداح  نیا  ماگنه  رد  یفرـشا  هللا  تیآ  قح ،
دوخ ياهتیلاعف  همادا  زا  میقتسمریغ  میقتسم و  ياهدیدهت  مغریلع  دهشم  زا  تشگزاب  زا  سپ  یفارشا  هللا  تیآ  دناسر . نایاپ  هب  تسکـش  اب 
رما نیمه  دنتـشادن و  رب  تسد  يا  هظحل  نیقفانم  ندرک  اوسر  زین  ینـس و  هعیـش و  تافالتخا  لح  مدرم ، تالکـشم  لح  گـنج ، هنیمز  رد 

زا نیقفانم  هک  لاس 1360  ریت  رد  ینعی  دـعب  لاس  کی  دودـح  درک . یم  رت  نیگمـشخ  یفرـشا  هللا  تیآ  هب  تبـسن  زور  هب  زور  ار  نیقفانم 
ياهزور زا  یکی  درک . حرط  ار  رگید  يا  هشقن  دنتـسناد ، یم  دوخ  دیلپ  فادها  هار  دس  ار  ناشیا  دندوب و  هدـمآ  گنت  هب  یفرـشا  هللا  تیآ 

نتفرگ وضو  تامدقم و  ماجنا  زا  سپ  ناشیا  دندش . يدرجورب  هللا  تیآ  دجـسم  هب  نتفر  هدامآ  هللا  تیآ  رهظ  ماگنه  رد  لاس و  نآ  هامریت 
زا رفن  هس  دش و  زاب  گنر  درز  ناکیپ  کی  ياهرد  دجسم ، يوربور  نابایخ  يوسنآ  رد  دجـسم ، هب  دورو  ماگنه  رد  دندش . دجـسم  یهار 

. دـیراب یم  ناش  هرهچ  زا  ترارـش  دـندوب و  هدـناشوپ  ار  ناش  هرهچ  هدیـشک و  تروص  يور  نانز  ياهباروج  رفن  هس  ره  دـندش . هدایپ  نآ 
!« یفرـشا ياقآ  : » دز دایرف  درم  دوب ، هداتـسیا  دجـسم  يولج  یناهفـصا  یفرـشا  هللا  تیآ  دروآرد . يا  هحلـسا  نیـشام  يوت  زا  اهنآ  زا  یکی 

عاضوا هک  دندش  هجوتم  هزات  مدرم  دوب . هدرک  ریگ  هحلسا  دشن . کیلـش  هلولگ  اما  دیـشک  ار  هشام  درم  درک . شهاگن  تشگرب و  هللا  تیآ 
يوـس هب  مدرم  درب . دجـسم  لـخاد  هب  تعرـس  هب  ار  ناـشیا  دوـب  یفرـشا  هللا  تیآ  هارمه  هـک  يدرف  دیـشک . غـیج  ینز  تـسا . رارق  هـچ  زا 
هظحل زا  سپ  دندرک . باترپ  دجسم  يوس  هب  ار  یکجنران  رارف  ماگنه  رد  نامجاهم  دنتشاذگ . رارف  هب  اپ  نانآ  دندش و  رو  هلمح  نامجاهم 

هدرک رپ  ار  دجـسم  فارطا  ياه  نابایخ  دایرف ، نویـش و  يادص  دعب  یقیاقد  دیچیپ و  نامـسآ  يوت  شتآ  دود و  دمآ و  یبیهم  يادـص  يا 
مرگ تلافـسآ  يور  نز  کی  هدـش  هکت  هکت  نینوخ و  هزانج  رتوسنآ  دوب و  هداـتفا  يا  هراـپ  یکـشم  رداـچ  ناـبایخ  زا  يا  هشوگ  رد  دوب .

هدارا تساوخ و  هب  اما  دندز . یم  اپ  تسد و  دندوب و  هدـش  یمخز  نینوخ  ياه  ندـب  اب  رفن  راهچ  زین  وا  رانک  رد  دوب . هدـش  شخپ  نابایخ 
سنالوبمآ ریژآ  يادص  سپس  دندوب . هدش  عمج  اه  یمخز  رود  يدایز  تعامج  دعب ، هظحل  دنچ  دیسرن . یبیسآ  یفرـشا  هللا  تیآ  هب  ادخ 

راب هک  ینیقفانم  دندرک . لقتنم  ناتسرامیب  هب  دندوب  نیقفانم  ياهیراکتیانج  زا  رگید  يدنس  هک  ار  اه  یمخز  دیهش و  دیچیپ و  هچوکرد  اه 
یم دیدهت  ار  روشک  جراخ  زا  رگرامعتسا  ياه  تردق  ربا  دوب . لاس 61  هثداح  زور   * مهن ناتساد  دوب . هدش  بآ  رب  شقن  ناش  هشقن  رگید 
ماما قیدص  نارای  زا  يرایـسب  تقو  نآ  ات  دندیرفآ . یم  هعجاف  کی  زور  ره  لخاد  رد  زین  نیقفانم  دندوب و  هدرک  زواجت  ناریا  هب  دندرک و 
بقل بارحم  يادهش  هک  دندوب  يدیهش  هس  بیغتسد  یقودص و  یندم ، هللا  تیآ  دندوب . هدیسر  تداهش  هب  نئاخ  کهورگ  نیا  تسد  هب 

بارحم رد  تداهـش  میظع  ضیف  قـیفوت و  مالـسلا - ) هیلع   ) یلع ماـما  بارحم -  لوا  دیهـش  زا  سپ  هک  بارحم  دیهـش  هس  دـندوب . هتفرگ 
زا اما  دندوب  نیگهودنا  ناشیا ، قیدص  ناتسود  ماما و  ناروای  نیا  تداهش  يارب  هچرگا  اهزور  نآ  یفرشا  هللا  تیآ  دوب . هتـشگ  ناشبیـصن 
قبط یفرـشا  هللا  تیآ  هامرهم ، هعمج 23  زور  دنـشاب . بارحم  دیهـش  نیمجنپ  هک  دـندرک  یم  وزرآ  ناـشتادابع  اـهزامن و  رد  رگید  یئوس 
دندز ناشنـساحم  اـه و  ساـبل  هب  رطع  دـندرک . هناـش  ار  ناشنـساحم  دـندش . هعمج  زاـمن  هماـقا  دجـسم و  هب  نـتفر  هداـمآ  حبـص  لوـمعم ،

دندوب و هتسب  ار  اه  مشچ  یفرـشا  هللا  تیآ  دش  قاتا  دراو  یتقو  دمحم  دنتـسشن . قاتا  زا  يا  هشوگ  رد  دعب  دندرک . رورم  ار  اه  تشاددایو 
مه دمحم  هب  شرقحم ،  هرجح  قیتع . رازاب  هب  ردپ و  هب  رذوبا ، هب  ناهفصا ، هدس  هب  دندیـشیدنا ،  یم  یگدنز  هب  دنتفگ .  یم  رکذ  بل  ریز 
زا زورید  دیا . هتسخ  امش  ردپ  . - » دروآ دوخ  هب  ار  وا  دمحم  يادص  تداهـش ... گنجو و ... ماما  هب  يدرجورب و  هللا  تیآ  هب  شیا . هرجح 

يدنخبل درک ،  زاب  ار  اه  مشچ  هللا  تیآ  دیناوخن .» امـش  ار  هعمج  زامن  زورما  دیا . هدش  هتـسخ  مه  نیـشام  يوت  امتح  دیا .  هدـمآ  ترفاسم 
. ما هدناسر  ار  دوخ  هعمج  ياهزامن  مامت  رد  نمالاح  ات  مرـسپ ! دندومرف « - : سپـس  دنتفگ و  نیـسح  ای  هللا و  ای  رکذ  راب  دنچ  بل  ریز  دز .

تاعفد نیرتمهم  زا  راب  نیا  ارچ   » دیـشیدنا دوخ  اب  دـمحم  مورن .»؟ نم  هک  یهاوخ  یم  تسا  تاعفد  نیرتمهم  زا  اقافتا  هک  راب  نیا  وتـالاح 
هـشیمه زا  رت  ینارون  یفرـشا  هللا  تیآ  هرهچ  دیاش »... دشاب و  ناگدنمزر  ریخا  ياه  يزوریپ  گنج و  لئاسم  رطاخ  هب  دیاش  بوخ  تسا ؟ 
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. دوب هدز  سدح  تسرد  دمحم  راب »؟.. نیا  دنکن  دیـشیدنا « - : دوخ  اب  دیزرل . شلد  يا  هظحل  دمحم  هک  دوب  ناشیا  رد  یتلاح  دوب و  هدش 
یقفاـنم زاـمن  عورـش  زا  شیپ  یمک  زور و  نآ  دوـش . یم  بارحم  دیهـش  نیمجنپو  دـسر  یم  شیوزرآ  هب  دراد  هک  تـسناد  یم  هللا  تـیآ 
همانزور هرامش 19150  ناهیک  همانزور  عبانم : دروآرد و ... شبیج  زا  یکجنران  دعب  يا  هظحل  دناسر . هللا  تیآ  هب  ار  دوخ  یجیسب  سابلاب 

هرامش 19173 ناهیک  همانزور  هرامش 19171  ناهیک  همانزور  هرامش 19169  ناهیک  همانزور  هرامش 19167  ناهیک 

( هر  ) یندم هللاتیآ  دیهش  یگدنز  رب  هاتوک  يرذگ 

زا هک  تسا  یناملاع  رامش  رد  یندم ، هللادسا  دیسهللاتیآ  تلیـضف ، هار  دیهـش  هراشا  هر )  ) یندم هللاتیآ  دیهـش  یگدنز  رب  هاتوک  يرذگ 
اب زیتس  هب  نوگانوگ ، ياهرگنـس  رد  درب و  هرهب  مالـسلامهیلع  تیبلها  گنهرف  رـشن  یمالـسا و  فراعم  يایحا  هار  رد  دوخ  فیرـش  رمع 
هب ار  موادـم  ياهدـیعبت  اهيریگتـسد و  هار ، نیا  رد  داهن و  توغاط  اب  هزرابم  هار  رد  مدـق  یناوج  زا  يو  تخادرپ . متـس  یهابت و  لـهج و 

ياههناورپ دننامه  ار  وجتقیقح  ناریمـضنشور  وا ، يونعم  هبذاج  فرـشا ، فجن  رد  یگدنز  نطو و  زا  يرود  ياهلاس  رد  دیرخ . ناج 
دادرخ 1342 و رد  یمدرم  مایق  يریگجوا  اب  نامزمه  تخاـس . باریـس  شـضیف  رپ  رـضحم  زا  ار  ناـنآ  درک و  عمج  شدرگادرگ  قشاـع ،

سپ يو  دیشوک . مالسا  زا  يرادساپ  رد  هنازرف ، ربهر  نآ  رانک  رد  دوب و  ماما  عفادم  هراومه  فرشا ، فجن  هب  هللاهمحر  ینیمخ  ماما  دیعبت 
شالت هناقـشاع  ماظن ، نانمـشد  ياههئطوت  عفد  یمالـسا و  ماظن  ياهنامرآ  ظفح  رد  شردـقنارگ ، نارای  ماـما و  راـنک  رد  زین  بـالقنا  زا 
راگدای هب  ناـمروشک  فلتخم  طاـقن  رد  ناریا  تلم  مالـسا و  هب  ياهدـنزرا  تامدـخ  شرمثرپ ، یگدـنز  لوط  رد  یندـم ، دیهـش  درکیم .

یندم هللادسا  دیس  هّللا  تیآ  تالیصحت  دلوت و  دیسر . تداهش  هب  هعمج  زامن  بارحم  رد  لدروک ، ناقفانم  تسد  هب  ماجنارـس  تشاذگ و 
رد ردام و  یگلاس  راهچ  رد  داهن . دوجو  هصرع  هب  اپ  زیربت  عباوت  زا  ناقراوخهد ، اـی  رهـشرذآ  ياتـسور  رد  لاس 1293 ، رد  یناقراوخهد ،

کلـس هب  یناوج ، لیاوا  رد  هللادسادیـس  دیناسر . نایاپ  هب  یتخـس  جنر و  اب  ار  یکدوک  نارود  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ردپ  یگلاس  هدزناش 
ار وا  یمالسا ، فراعم  هب  فعـش  قشع و  زا  زیربل  بلق  تفرگ . ارف  دزی  هیملع  هزوح  رد  ار  ییادتبا  سورد  تفای و  هار  لامک  ملع و  نابلاط 
. ددرگ دنمهرهب  لوصا  هقف و  شناد  ناگرزب  رضحم  زا  دوش و  راگدنام  مالـسلااهیلع ؛  هموصعم  همطاف  هاگراب  رانک  رد  اهلاس  هک  تشاداو 

ینیمخ ماما  رضحم  رد  لاس  راهچ  يراسناوخ و  یقتدمحمدیس  هللاتیآ  يرمک ، هوک  تجح  هللاتیآ  نوچ  یناداتسا  رضحم  رد  یتدم  يو 
هب شقـشع  دـش  ببـس  سرد  ياهسالک  نیمه  درب و  ناوارف  هرهب  ناشیا  قالخا  نافرع و  هفـسلف ، ياهسرد  زا  تفاـی و  روضح  هللاهمحر 

نیمز رب  بدا  يوناز  مالـسلاهیلع ،  یلع  ماما  یـسدق  هاگراب  رانک  رد  ار  نطو  زا  ترجه  ياهلاس  نآ ، زا  سپ  دـبای . ینوزف  ماما  ترـضح 
هللاتیآ میکح ، هللاتـیآ  نوـچ  یناـگرزب  فراـعم  شناد و  زا  فـجن ، هـیملع  هزوـح  تیوـنعم  زا  هدـنکآ  ياـضف  رد  زور  بـش و  داـهن و 

نوزفا یندم  هللاتیآ  تازرابم  زاغآ  دیسر . داهتجا  هجرد  هب  ماجنارس  ات  درب  هرهب  يزاریـش  يداهلادبع  هللاتیآ  یناهفـصا و  نسحلاوبادیس 
زا يرود  لاس  نیدنچ  زا  سپ  يو  دوب . ریذـپانشزاس  نامایب و  يزرابم  دادیم ، ناشن  دوخ  زا  لیـصحت  هنیمز  رد  هک  یـصاخ  دادعتـسا  رب 
اب هزرابم  هار  رد  ار  دوخ  تمه  یناوج  زا  هک  وا  تشگزاب . دوخ  هاگداز  هب  فرـشا  فجن  زا  شناد  زا  يرابهلوک  اـب  لاس 1331 ، رد  نطو ،

هناـخراک تـالوصحم  شورف  دـیلوت و  اـب  هلباـقم  هب  ار  مدرم  یتوغاـط ، میژر  اـب  راکـشآ  دروخرب  نیتسخن  رد  دوب ، هداد  رارق  داـسف  متس و 
نارودزم دیدهت  اب  ینارنخـس ، رد  يو  دـش . هناخراک  نیا  يروف  ندـش  هدـیچرب  راتـساوخ  درک و  قیوشت  رهـشرذآ  يزاسبورـشم  گرزب 

نآ طاسب  مدرم  تروص ، نیا  ریغ  رد  دنرادرب . رهـشرذآ  زا  ار  يزاسبورـشم  هناخراک  ات  دنراد  تلهم  زور  هدزناپ  هک  تفگ  يولهپ  میژر 
يارب ییادن  چیه  دشیمن و  دنلب  يدایرف  چیه  هک  هایس  ياهلاس  نآ  رد  تسا . دیهش  دوش ، هتشک  هار  نیا  رد  سک  ره  دیچ و  دنهاوخرب  ار 

هللاتیآ دیهش  رطفدیع  زامن  هماقا  دوبن . هتخاس  یندم  زج  یسک  زا  اهینارنخس ، اهدیدهت و  نیا  تساوخیمنرب ، ناناملسم  مالسا و  زا  عافد 
موصعم نایاوشیپ  زا  دیـشوکیم  میژردـض  رب  شتازراـبم  رد  تسجیم ، دوس  يولهپ  میژر  اـب  هزراـبم  يارب  اـهتصرف  ماـمت  زا  هک  یندـم 

نیب رد  رهـش ، زا  جراخ  رد  رطف  دـیع  روشرپ  زاـمن  همزمز  لاس 1331 ، رطفدیع  ندـش  کیدزن  اب  لیلد ، نیمه  هب  دـنک . يوریپ  مالـسلاهیلع 
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رهـش زا  جراخ  رد  ار  دیع  زامن  ادرف ، مدرم ! يا  : » درک مالعا  رهـش  عماج  دجـسم  رد  مدرم  عامتجا  رد  یندم  دیهـش  دیـسر . شوگ  هب  مدرم 
مدرم بلطم ، نیا  مـالعا  زا  سپ  دنـشاب ». رـضاح  لـحم  رد  حبـص  ادرف  دـنراد ، یمالـسا  تریغ  ّتیمح و  هک  یناـسک  درک . میهاوخ  هماـقا 

ياههبطخ زامن و  هماقا  زا  سپ  میتسه .» مالسا  هار  رد  يراکادف  هنوگ  ره  هدامآ  ام  تسا و  هدامآ  ام  ياهنفک  : » دنهدیم خساپ  هچراپکی 
تکرح تیعمج  شیپاشیپ  راوتـسا ، دـنلب و  ییاـهماگ  اـب  یندـم  دیهـش  تفرگ و  لکـش  يروشرپ  ییاـمیپهار  ینامـسآ ، دیهـش  نآ  روشرپ 

، دـندوب هدـش  هتـشامگ  یتـلود  نکاـما  زا  تظاـفح  يارب  هـک  نازابرـس  زا  ياهدـع  اـت  دـش  ببــس  مدرم  رد  یمالــسا  روـش  نـیا  درکیم .
توعد شمارآ  هب  ار  مدرم  تخادرپ و  ینارنخس  هب  یندم  دیهش  ماگنه ، نیا  رد  دندنویپب . مدرم  هدوت  هب  دنراذگب و  نیمز  ار  ناشیاهحالس 
تکرح نیا  دییأت  اب  دندز و  هسوب  وا  ياهتسد  رس و  رب  دندوب ، ناشیتوغاطدض  تکرح  زا  دونشخ  یـضار و  هک  یلاح  رد  زین  اهنآ  درک .

یبوخ هب  ار  مدرم  ياهرواب  تسناوت  دوخ  صاخ  يرایشوه  تیارد و  اب  یندم  دیهـش  دیع  زامن  ياهدمآیپ  دنداد . همتاخ  نآ  هب  یمالـسا ،
ماظن ربارب  رد  زیمآضارتعا  ییامیپهار  نیتسخن  رذـگهر ، نیا  زا  دـناشکب . میژر  اب  هلباـقم  هب  دـیع ، زاـمن  هماـقا  اـب  ار  اـهنآ  دـنک و  تیادـه 

، تفرگ ارف  ار  نالوئـسم  ياهقباسیب  تشحو  یندم ، هللاتیآ  میظع  قیمع و  تکرح  لابند  هب  دـش . هداد  بیترت  لاس 1331  هب  یهاشنهاش 
زا یندم  دیهش  زین  راب  نیا  دندش . ینادنز  ریگتسد و  ياهنایشحو  تایلمع  رد  ییاسانش و  ییامیپهار ، لاعف  سانـشرس و  دارفا  هک  ياهنوگهب 

نـصحتم مدرم  درک . قیوشت  توعد و  ناگدش  ریگتـسد  يدازآ  يارب  هناخفارگلت  رد  نصحت  هب  ار  اهنآ  تسج و  هرهب  مدرم  ینید  تریغ 
نالوئسم هب  ار  راطخا  نیرخآ  يزیگناروش ، نانخـس  رد  زین  یندم  هللاتیآ  دندرک و  يراشفاپ  دوخ  تساوخرد  رب  یندم ، دیهـش  روتـسد  هب 

دازآ روطهچ  ار  اهنآ  مینادیم  نامدوخ  ام  دندرگن ، دازآ  دناهدش ، ریگتـسد  مالـسا  زا  عافد  مرج  هب  هک  ناینادنز  ادرف  ات  رگا  : » تفگ داد و 
اب فلاخم  تارهاظت  ییامیپهار و  نیتسخن  ناگدنهد  بیترت  عقاو ، رد  ناینادنز و  یندمهللاتیآ ، دیدهت  هدنبوک و  نانخـس  لابند  هب  مینک ».

روط هب  فجن ، رد  تماقا  نارود  رد  یندم ، هللاتیآ  نادـمه  رد  یندـم  هللاتیآ  دـندش . رهـش  دراو  هنادـنمزوریپ  دازآ و  يولهپ ، تموکح 
زا هتـسویپ  لیلد ، نیمه  هب  دوب و  وا  یلـصا  ياهراک  زا  یکی  توغاط ، رهاظم  یعامتجا و  دـسافم  اب  هزرابم  درکیم و  رفـس  ناریا  هب  بترم 
رد هراوـمه  دـشیمن و  مالـسا  ربارب  رد  شاهفیظو  تلاـسر و  ماـجنا  عناـم  زگره  اهیتخـس  نیا  هتبلا  دـشیم . دـیعبت  رگید  رهـش  هـب  يرهش 
هب دـیعبت  ماگنه  نادـمه ، کیبدارم  ياتـسور  زا  ار  دوخ  یغیلبت  تکرح  نیتسخن  وا  تخادرپیم . يرگنـشور  غیلبت و  هب  فلتخم  ياـهرهش 

دعب دننیبب ، مدرم  ات  مدرک  عورش  ار  راک  هد  کی  زا  مهدب . تکرح  ار  نادمه  دیاب  مدید  نم  : » تفگیم دوخ  هکنانچ  درک ، عورـش  اجنآ 
تابورشم ندیـشون  نتخورف و  نینچمه  دوش . اتـسور  دراو  یمالـسا  باجح  نودب  درادن  قح  یـسک  داد  روتـسد  يو  دننک ». ادیپ  شیارگ 

عمج وا  درگ  نادمه  مدرم  دش  ببس  راتفر  نیا  دش . لیدبت  هنومن  ییاتـسور  هب  کیبدارم ، ياتـسور  بیترت ، نیدب  درک و  عونمم  ار  یلکلا 
زا سپ  ياهلاس 41 و 42 و  رد  وا  تفرگ . هدهع  هب  ار  مدرم  داشرا  يربهر و  یندم ، دیهـش  میژر ، دـض  رب  یـسایس  تازرابم  رد  دـنوش و 

ياـهتیلاعف رب  نوزفا  نادـمه ، رد  روـضح  ياـهلاس  رد  یندـم  دیهـش  دیـشخب . تدـش  رهـش  نیا  رد  شتازراـبم  هـب  دادرخ ، هدزناـپ  ماـیق 
هیملع هسردم  نادمه ، کیبدارم  هرد  ياتـسور  رد  ینید  هسردم  تخاس  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  تشاد . زین  ياهدنزرا  تامدخ  یتازرابم ،
یندم هللاتیآ  بارحم ، دیهـش  یندـم  دیهـش  ياههاگدـیعبت  درک . هراشا  یعامتجا  روما  نواعت و  قودنـص  هیدـهم و  هسـسؤم  نادـمه ، رد 

نادـمه و دـنراد . وا  زا  ینیریـش  تارطاخ  زین  ناـمروشک  ياهرهـش  رگید  هک  ناـجیابرذآ  زیربت و  اـهنت  هن  کـنیا  دوساـین . ياهظحل  زگره 
ار وا  ياهیگنادرم  اهتبحم و  شقن  دـنراد . راگدای  هب  دـناشفایم ، مدرم  ياـهلد  رد  هزراـبم  رذـب  هک  ار  یبیرغ  يدـیعبت  داـی  داـبآمرخ ،
وا هک  ارچ  دنراد ؛ لد  رد  ار  شرهم  ینس  هعیش و  زا  معا  داباهم ، مدرم  دناهتخاس و  هنادواج  ناگنکردنب  سراف و  ناتسا  رد  ینسَمَم  دابآرون 

دادرخ هدزناپ  مایق  زا  سپ  هللاهمحر  ینیمخ  ماما  اـب  ماـگمه  دوب . اهرهـش  نآ  رد  قاـفن  هقرفت و  جاور  ياـهلاس  رد  تدـحو  يداـنمگرزب 
فجن رد  هچ  وا  دوب . ناشیا  رانک  رد  اهزور  نیرتتخس  رد  هک  دوب  یناسک  زا  یندم ، دیهش  قارع ، هب  هللاهمحر  ینیمخ  ماما  دیعبت  1342 و 
دزـشوگ میژر  ربارب  رد  ار  نانمؤم  فیاظو  تلاسر و  تفگیم و  نخـس  ماما  زا  درکیم ، رفـس  ناریا  هب  غیلبت  يارب  هک  ییاـهزور  رد  هچ  و 

ماما يربهر  هب  ناریا  رد  یمالسا  تضهن  عورـش  هب  طوبرم  رابخا  هک  لاـس 1341  زا  تفرگ . رارق  بیقعت  تحت  اـهراب  ور ، نیا  زا  درکیم .
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هلمج زا  داد . بیترت  فجن  رد  ماما  یناـبیتشپ  تیاـمح و  رد  ار  ياهدرتسگ  تکرح  یندـم ، دیهـش  دوب ، هدیـسر  فجن  هب  هللاهمحر  ینیمخ 
هب یمدرم  میظع  ییامیپهار  ییاپرب  دـجاسم و  رد  ددـعتم  ياههسلج  ینارنخـس و  ییاپرب  سرد ، ياهسالک  ندرک  لیطعت  اـهتکرح ، نیا 

ناهذا رد  نآ  نتخاـس  حرطم  ناریا و  رد  یمالـسا  تضهن  ربخ  راـشتنا  رد  اـهراک ، نیا  دوب . هللاهمحر  ینیمخ  ماـما  تازراـبم  زا  يرادـفرط 
تیعقوم غیلبت  یملع و  ماقم  نییبت  رد  یندم ، دیهش  فرـشا ، فجن  هب  مهرـسسدق  ینیمخ  ماما  دیعبت  اب  دش . عقاو  رثؤم  رایـسب  ناهج  مدرم 

یملع و تیصخش  نداد  هولج  شودخم  رد  هدش  يزیرهمانرب  هئطوت  اب  قارع  ناریا و  یتوغاط  ياهتموکح  هکنآ  اب  دیشوک . ماما  یـسایس 
بالط و هجوت  ناشیا ، تعامج  زامن  ماما و  سرد  ياههسلج  رد  تکرـش  اـب  یندـم  دیهـش  دندیـشوکیم ، هللاهمحر  ینیمخ  ماـما  یقـالخا 

دیهـش زا  ياهدـع  یتقو  هک  دوب  لئاق  شزرا  ماـما  یملع  یـسایس و  تیـصخش  يارب  ياهزادـنا  هب  وا  تشادیم . فوطعم  ناـشیا  هب  ار  مدرم 
هللاتیآ نوـچمه  یعجرم  یتـقو  : » دـیوگیم دـنکیم و  تفلاـخم  دـنهاوخیم ، هیملع  هلاـسر  شایملع  يـالاب  تیـصخش  تلع  هـب  یندـم 

تلم نینوخ  ماـیقپ  ندیـسر  رمث  هب  زا  سپ  ههبج  رگنـس  رد  میـشاب .» یعجرم  نینچ  جّورم  همه  دـیاب  اـم  دراد ، دوجو  ینیمخ  ماـما  یمظعلا 
یمالسا دنمهوکش  بالقنا  زا  يرادساپ  يارب  ار  دوخ  ياهتیلاعف  زا  يرگید  لصف  یندم ، دیهـش  هللاهمحر ،  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  ناریا 

دیهـش تشاد . ییازـسب  شقن  مالـسا  ناگدـنمزر  هیحور  تیوقت  رد  نازابرـس ، يرگنـشور  اب  وا  یلیمحت ، گنج  زاغآ  زا  سپ  درک . زاـغآ 
، نانآ شیاین  اعد و  سلاجم  رد  تکرـش  مالـسا و  نایهاپـس  رانک  رد  روضح  دربن ، ياهههبج  رد  تکرـش  مزر و  سابل  ندیـشوپ  اـب  یندـم 

نادمه مدرم  توعد  هب  یندم  دیهش  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  زیربت  هعمج  ماما  دمآیم . رامـش  هب  ناگدنمزر  يارب  یگرزب  قوشم 
یناگرزب رانک  رد  یساسا  نوناق  نیودت  رد  ناشیا  دندرک . باختنا  ناگربخ  سلجم  یگدنیامن  هب  ار  وا  راید ، نآ  مدرم  تفر و  رهش  نیا  هب 

ماما نیتسخن  تداهش  زا  سپ  یندم  دیهش  دیشوکیم . رایـسب  ناگرزب  رگید  یقودص و  هللاتیآ  بیغتـسد ، هللاتیآ  یتشهب ، هللاتیآ  نوچ 
زور بش و  هعمج ، تماما  دنـسم  رد  تشگ و  بوصنم  زیربت  هعمج  ماما  ماما و  هدـنیامن  ناونع  هب  ییابطابط ، یـضاق  هللاتیآ  زیربت ، هعمج 

تحت ار  نانآ  يردق  هب  دوب و  مدرم  قالخا  ملعم  ینارمع و  ياهراک  یناب  ناجیابرذآ ، ناملسم  مدرم  تدحو  رادهیالط  وا  درکیم . شالت 
هب راوگرزب ، نآ  تماهـش  تداشر و  دنتـسنادیم . مسجم  مالـسا  ار  ناشیا  ناـجیابرذآ ، يوجادـخ  تما  هک  داد  رارق  شیوخ  ياوقت  ریثأـت 

شخبشمارآ و مالک  وا و  زا  يوریپ  اب  ناگمه  راوگان ، ثداوح  رد  هک  درک  وا  شخبتایح  یتوکلم و  يامیـس  بوذجم  ار  مدرم  يردـق 
هراتس يربهر و  یماح  عفادم و  عاجش ، هاگآ و  زرابم  نیا  یندم ، دیهش  بارحم  دیهش  دننک . بوکرس  ار  اههئطوت  دنتسناوت  يو ، نیـشنلد 
هعمج زامن  بارحم  رد  لاس 1360 ، هامرویرهش  متسیب  رد  توغاط ، ملظ  اب  نامایب  هزرابم  لاس  اههد  زا  سپ  تیناحور ، نامـسآ  ناشخرد 
حور داهن . يدبا  يدوجس  هب  رس  دیسر و  تداهـش  هب  لدروک  ناقفانم  تسد  هب  رـصع ، زامن  هماقا  زا  شیپ  هعمج و  زامن  هماقا  زا  سپ  زیربت 

زا سپ  دیواج  دیهش  نآ  كاپ  رکیپ  دوسآ . شیادخ  هاگشیپ  رد  یـضرم  یـضار و  شاهنئمطم ، سفن  تسویپ و  یلعا  توکلم  هب  شگرزب 
س  / هزوح تیاس  عبنم : داب ! ورهررپ  شهار  داش و  شحور  دیمرآ . مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  مرح  رد  مق ، زیربت و  ياهرهش  رد  عییشت 

یندم هّللا  تیآ  دیهش  تامادقا  ياه و  یگژیو 

هقطنم رد  یسمش  يرجه  لاس 1293  رد  ین  دم  هّللادسا  دّیس  هّللا  تیآ  دیهش  دیهـش  ّدلوت  یندم  هّللا  تیآ  دیهـش  تامادقا  ياه و  یگژیو 
. دوب لوغـشم  يزاّزب  هب  رهـشرذآ  هچرازاب  رد  یلعریم  اقآ  موحرم  ناشیا  ردپ  دوشگ . ناهج  هب  هدـید  یقرـش  ناجیابرذآ  ناتـسا  رهـشرذآ » »

ناوارف یجنر  اب  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ردـپ  یگلاـس  ّنس 16  رد  زین  دـش و  مورحم  ردام  تمعن  زا  یگلاس  راـهچ  ّنس  رد  راوگرزب  دـیهش 
ار شیوخ  هاگداز  لامک ، ملع و  بسک  يارب  یناوج  زاـغآ  رد  یندـم  هّللا  تیآ  بارحم  دیهـش  لیـصحت  نارود  دـش . یناوج  نارود  دراو 

رایسب راکتشپ  اب  یناخاضر  دادبتسا  ردپ و  توف  زا  یشان  ناوارف  تالکـشم  دوجو  اب  يو  دومن . تمیزع  مق  سّدقم  رهـش  هب  تفگ و  كرت 
هّللا تیآ  يراسناوخ و  یقت  دّمحم  دیس  هّللا  تیآ  نوچ  یگرزب  ناداتسا  رضحم  زا  يریگهرهب  زا  سپ  وا  تخادرپ . ینید  مولع  لیـصحت  هب 

تالیصحت لیمکت  رانک  رد  درک و  ترجه  فرشا  فجن  هب  هر ) ) ینیمخ ماما  نافرع  هفـسلف و  سرد  هقلح  رد  روضح  يرمکهوک و  تّجح 
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زا تسناوت  دش و  فجن  هیملع  هزوح  فورعم  ناداتـسا  زا  هک  دییاپن  يرید  درک . زاغآ  زین  ار  نوگانوگ  حوطـس  رد  سیردت  شیوخ ، یلاع 
يرامعتسا هقرف  اب  هزرابم  دریگب . داهتجا  هزاجا  يراسناوخ  هّللا  تیآ  يرمکهوک و  تّجح  هّللا  تیآ  میکح ، هّللا  تیآ  نوچ  یگرزب  عجارم 

رارق تیئاهب  هارمگ  هقرف  اب  زیتس  ار  دوخ  یعامتجا  یسایس و  ّتیلاّعف  نیتسخن  هک  تسا  يرویغ  نادهاجم  زا  یندم  هّللا  تیآ  دیهـش  تیئاهب 
رگید تیئاهب و  ّتیلاّعف  هنیمز  هعیـش ، بتکم  اصوصخم  مالـسا ، بوکرـس  يارب  رامعتـسا  یلخاد  لماوع  ناخاضر و  خیرات ، تیاور  هب  داد .

زا یـضعب  زیربت ، فارطا  هژیو  هب  ناجیابرذآ و  رد  ییاهب  نارادهیامرـس  هاتوک ، ینامز  رد  هک  اجنآ  ات  دندومن ؛ مهارف  ار  یگتخاس  ياههقرف 
قرب میرحت  هنارگاـشفا و  ياهینارنخـس  اـب  دوـجوم ، عـضو  زا  یهاـگآ  زا  سپ  یندـم  هّللاتیآ  دـنتفرگ . تـسد  رد  ار  قرب  ياـههناخراک 
كاپ نارگرامعتـسا  دوجو  ثول  زا  ار  رهـشرذآ  یبهذم  رهـش  ماجنارـس  هارمگ ، هقرف  نیا  اب  شورف  دیرخ و  عنم  اههناخراک و  نآ  يدـیلوت 
ینید تموکح  لیکـشت  يارب  نید  ناگرزب  املع و  همه  هک  دباییم  رد  دشیدنایم ، خـیرات  رد  ناسنا  هک  یماگنه  توغاط  اب  هزرابم  دومن .

توغاط دساف  میژر  اب  هزرابم  مالسا و  جیورت  هار  رد  ار  شیوخ  رمع  مامت  یندم  هّللا  تیآ  هوتـسن  زرابم  دندرکیمن . غیرد  یتیلاّعف  چیه  زا 
زا جراخ  لخاد و  رد  یغیلبت  ياهترفاسم  اب  وا  دروآیم . ناغمرا  هب  مدرم  يارب  ار  ینید  رواب  یهاگآ و  دوخ  يایوگ  نابز  اـب  وا  دـنارذگ .

هرتسگ تشادـن . یـساره  تداهـش  زا  مالـسا  سّدـقم  نید  يایحا  يارب  تخاسیم و  راکـشآ  ناـگمه  رب  ار  توغاـط  روفنم  هرهچ  روشک ،
ّمهم هتکن  نیا  هب  دـنکیم ، رظن  یمالـسا  بالقنا  خـیرات  ناشخرد  ياههرهچ  هب  ناسنا  هک  یماگنه  دیهـش  یبهذـم  یـسایس و  ياـهتیلاّعف 

شیوخ ناج  راثن  زا  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دندوب و  يدّمحم  بان  مالـسا  يایحا  رکف  هب  ناشیگدنز  لوط  رد  اهنآ  هک  دـباییم  تسد 
یلخاد و ِیغیلبت  ياهرفـس  ماـجنا  اـب  هک  تسا  یندـم  هّللا  تیآ  ماـقمالاو  دیهـش  ریذپانیگتـسخ ، نازراـبم  نیا  هلمج  زا  دـندرکیمن . اورپ 

هرکیپ رب  ینیگمهـس  هبرـض  نادنز ، دیعبت و  ياهجنر  لّمحت  و  يوفـص ، باّون  يربهر  هب  مالـسا ، نایئادف  هورگ  اب  يراکمه  زین  یجراخ و 
ندیسر رمث  هب  زا  سپ  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  درک . يرایبآ  ار  بالقنا  دنمونت  تخرد  شیوخ  ناج  راثن  اب  دز و  توغاط  هدیسوپ 

نیمز رب  ینآ  ار  هزرابم  مچرپ  هک  ماـما  هنیرید  راـی  نیا  یندـم ــ  هّللا  تیآ  بارحم  دیهـش  ینیمخ ، ماـما  يربهر  هب  ناریا  ّتلم  نینوخ  ماـیق 
زا يرادساپ  يارب  ار  دوخ  تازرابم  زا  يرگید  لصف  دوب ــ  هدرک  تکرح  هزرابم  مّدقم  فص  رد  رگید ، رگنـس  هب  يرگنـس  زا  هتـشاذگن و 
هب تمدخ  نادمه  مدرم  فرط  زا  یساسا  نوناق  ناگربخ  سلجم  یگدنیامن  يّدصت  اب  راب  نیا  وا  دومن . زاغآ  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا 

رـصانع دـیلپ  ّتیهاـم  ياـشفا  اـب  هعمج  زاـمن  رگنـس  رد  ریذپانیگتـسخ  زراـبم  نیا  درک . زاـغآ  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سّدـقم  ماـظن 
بالقنا میرح  زا  دومن و  بآ  رب  شقن  ار  نانآ  یلخاد  رصانع  رامعتـسا و  ياههئطوت  لدروک ، نیقفانم  زین  لاربیل و  ارگیلم و  بلطتصرف ،
شومارف ار  دهز  یتسیزهداس و  زگره  فلتخم ، ياهّتیعقوم  رد  یندم  هّللا  تیآ  دیهـش  بارحم  دیهـش  ییاسراپ  درک . يرادـساپ  یمالـسا 

يو تیصخش  بیرخت  يارب  ار  نمشد  ياههئطوت  هشیمه  وا  هداس  یگدنز  درک . هزرابم  یلمع ، ینلع و  یفارشا ، یگدنز  اب  هشیمه  درکن و 
وا دنیبیم . ار  نآ  تمظع  رـشحم و  يارحـص  ییوگ  هک  تسیرگیم  نانچ  تفگیم ، نخـس  تمایق  زا  هک  یماگنه  درکیم . بآ  رب  شقن 

نایتوغاط نانمـشد و  رب  يزوریپ  دوب  دقتعم  دادیم و  ّتیمها  رایـسب  يوقت  سفن و  بیذهت  هب  وا  درک . يزاسهعماج  هک  دوب  ياهتخاسدوخ 
: دناهدومرف نایب  نینچ  ار  تیناحور  مدرم و  نایم  ینکفاهقرفت  هئطوت  لیالد  یندم  دیهش  تسا . يزاسدوخ  سفن و  حالصا  يورگ  رد  نامز 

موحرم دنار و  نوریب  قارع  زا  ار  سیلگنا  هک  دوب  يزاریـش  یقت  دّـمحم  ازریم  دـیبوک . مه  رد  ار  رامعتـسا  هنانئاخ  هشقن  لّوا  زا  تیناحور  »
زورما اّما  دناهدز . تیناحور  فیعـضت  هب  تسد  اذل  تخادـنا ؛ نوریب  شاهنیباک  زا  ار  هلودـلاقوثو  نامیپ ، کی  هطـساو  هب  هک  دوب  سّردـم 

ار بـالقنا  ناـشیا  زا  تعاـطا  يربهر و  هیاـس  رد  دـیاب  سپ  ریظن .» یب  يربهر  مدرم و  یهاـگآ  تسا ؛ رادروخرب  یگرزب  تمعن  زا  هعماـج 
ربمایپ نآرق و  ياهیگژیو  نامه  شیاهیگژیو  ماما  طخ  هک  دینادب   » یندم هّللا  تیآ  بارحم  دیهش  مالک  رد  ینیمخ  ماما  هار  مینک . ظفح 

هدایپ دهاوخیم  ار  نیتسار  مالسا  تقیقح  رد  ماما  و  ییاهتروص . دجاسم  زا  هدوب و  یبولسا  طقف  مالسا  زا  هتـشذگ  رد  تسا . (ص ) مرکا
ررـض هب  رگا  یّتح  مینک . تعاطا  ار  نآ  ارچ  نوچ و  نودـب  دـیاب  دـنهدب  یناـمرف  ره  ماـما  تسا . مالـسا  رهظم  ینیمخ  ياـقآ  زورما  دـنک .
تب حالصا  هرابرد  دیهـش  مالک  دراد ». ام  همه  ندرگ  رب  يونعم  تایح  ّقح  يرهاظ ، تایح  رب  هوالع  صخـش ، نیا  هّللا  و  .« » دشاب نامناج 
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مکح نآ  ینعی  تسا ؛ مکاـح  ناـسنا  دوـجو  رد  سفن  تب  هک  یماداـم  : » دـناهدومرف سفن  حالـصا  هراـبرد  یندـم  هّللا  تـیآ  دیهـش  سفن 
باجح ناسنا  يارب  تاملظ  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  تسا ؛ لاحم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هب  ندیـسر  دـنکیم ، لمع  نادـب  ناـسنا  دـنکیم و 
حالصا ار  نامدوخ  سفن  لّوا  هک  مینکب  یحیحص  هدافتسا  نامدوخ  هب  تبسن  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  نیا  زا  میناوتیم  ام  یتقو  دناهدش .

هّلق رب  درک .» دـهاوخن  ار  ام  ياـهدرد  هراـچ  دـسرب  يّدـح  ره  هب  يزوریپ  دـشاب ، هدـشن  حالـصا  نامـسفن  رگا  رگید  ریبعت  هب  میـشاب . هدرک 
ناراوگرزب و نآ  كاپ  نادنزرف  هب  تیالو  تّوبن و  نادناخ  زا  راختفا  نیا  تسا و  مالسلا ) هیلع  ) یلع لآ  طخ  تداهش ، خرس  طخ  تداهش 

ياههئطوت تسکـش  بالقنا و  يزوریپ  زا  سپ  یندم ، هّللادـسا  دیـس  هّللا  تیآ  ماقمالاو  دیهـش  تسا . هدـش  هداهن  هعیدو  نانآ  طخ  ناوریپ 
ثعاب رما  نیا  درکیم . راکـشآ  مدرم  رب  ار  لدروک  نیقفانم  اهلاربیل و  دـیلپ  تیهام  هعمج  زامن  رگنـس  رد  شایلخاد ، نارودزم  اـکیرما و 

زامن ياههبطخ  مامتا  زا  سپ  هامرویرهش 1360 ، متسیب  رد  یندم  هللا  تیآ  دنهد . رارق  دوخ  هنیک  فده  ار  ناشخرد  هرهچ  نیا  نانآ  ات  دش 
گربلگ همانهام  عبنم : دیسر . تداهش  هب  لدروک  یقفانم  کجنران  راجفنا  اب  هعمج ،

( هیلع هللا  تمحر  ) بیغتسد هللاتیآدیهش  هرابرد  ییاه  ینتسناد 

میرک يادخ  ياروشاع 1332 ق  رد  تدالو  يرظن  فیطللادبع  هدنسیون : هیلع ) هللا  تمحر  ) بیغتسد هللاتیآدیهش  هرابرد  ییاه  ینتـسناد 
. دروآ ناغمرا  هب  ار  ناراهب  شکاپ ، هداوناخ  يارب  دـش و  هدـیمان  نیـسحلادبع  هک  درک  هیدـه  يدـنزرف  یقتدمحمدیـساقآ  یناـّبر  ملاـع  هب 

هدش فورعم  بیغتـسد  هب  زاریـش ، رد  شیپ  نرق  راهچ  دودح  زا  هک  دنتفریم  رامـش  هب  ینیـسح  ینـسح و  تاداس  زا  نیـسحلادبع  نادناخ 
ماما دنزرف  دیهش ، ِدیز  ترـضح  هب  هطـساو  ودویـس  اب  ار  ناشیا  دنویپ  ینارون ، ياههقلح  دوب و  هداوناخ  نیا  راختفا  ناشن  ْتدایـس  دندوب .

رـضاح نرق  یمالـسا  ریظنمک  نادنمـشناد  هتـسجرب و  ياهتیـصخش  زا  بیغتـسد ، هّللا  تیآ  گرزب ، هیقف  نادـناخ  دـناسریم . (ع ،) داجس
زا دناهتـساخرب ؛ یگرزب  ناملاع  خیرات  لوط  رد  نادناخ  نیا  زا  دوب . تیونعم  اوقت و  شناد و  ياهنادـناخ  زا  ینادـناخ  هدـنامزاب  وا  تسا .

دیهـش ردـپ  یقتدمحمدیـس  اـقآ  بیغتـسد و  دـمحم  وبا  ازریم  هّللاتیادـه ، ازریم  بیغتـسد ، نسحلاوـبا  ازریم  بیغتـسد ، میکحدیـس  هلمج 
ار سرد  بیغتسد  نیسحلادبعدیس  لیصحت  دندوب . (ع ) تیب لها  رادتسود  شیوخ و  رصع  گرزب  ياملع  زا  ناگنازرف  نیا  همه  بیغتـسد .
رد درب . هرهب  شاهناداتـسا  هناردپ و  ياهتبحم  زا  تفرگ و  ارف  ردـپ  دزن  ار  هیملع  هزوح  ییادـتبا  ياهسرد  درک و  عورـش  هناخ  بتکم  زا 

همادا زاریـش  ناخ  هسردمرد  ار  دوخ  تالیـصحت  ردپ  توف  زا  سپ  دش . مورحم  ردپ  تمعن  زا  دوب  هلاس  هدزای  هک  یلاح  رد  لاس 1342 ق 
حطس سورد  نتفای  نایاپ  دناسر . نایاپ  هب  هزوح  نیا  رد  ار  حطس  یتامدقم و  هرود  تفرگ و  یپ  زاریش  هزوح  رد  ار  دوخ  لیـصحت  وا  داد .

گرزب مجاهت  نیا  اب  هزرابم  هب  یگلاـس ) دودح 25   ) نینـس نامه  رد  ناوج  بیغتـسد  دوب و  یناخاضر  باجح  فشک  هلئاغ  اب  نامزمه  وا 
فرـشا فجن  رد  دـش . فـجن  يوـس  هب  تکرح  هب  روـبجم  لاـس 1314 ش  رد  زین  دـنداد و  رارق  راـشف  ریز  ار  وا  نارومأـم  اـما  تـخادرپ .

رگوجتـسج حور  نافرع  بتکم  رد  دـمآ . لئان  داهتجا  خـماش  ماقم  هب  لاس  تفه  لوط  رد  ریگیپ  شالت  اـب  داد و  همادا  ار  دوخ  تالیـصحت 
يداو هب  ار  وا  دناوتب  هک  دوب  یلدبحاص  نتفاییپ  دنک . هدنـسب  هزوح  لوادتم  ثحب  سرد و  هب  هک  دوب  نآ  زا  رتزاورپدنلب  بیغتـسد ، دیهش 
رومان فراع  فجن ، هزوح  قالخا  داتسا  ضیف  رپ  رضحم  هب  ورنیا  زا  دیاشگب . وا  يور  رب  ار  يادخ  دوخ و  تفرعم  ياهرد  هدناسر ، نمیا 
دیواج يارـس  هب  یـضاق  موحرم  لاس  دنچ  تشذـگ  زا  سپ  دـیلاب . وا  ینافرع  بتکم  رد  تفاتـش و  هر ،) ) يزیربت یـضاق  یلعدـمحم  ازریم 
تفرعم فیطل  فیرظ و  ياههار  يو  رظن  تحت  اهتدم  تفای و  هار  ینادمه  يراصنا  داوجدـمحم  خیـش  هّللا  تیآ  رـضحم  هب  وا  تفاتش و 

ار لمع  هکلب  درکن ، افتکا  شناد  هب  هک  دوب  ياهتـسراو  لماک و  ناسنا  بیغتـسد  هّللا  تیآ  لـمع  ملع و  نیب  یگنهاـمه  درک . یط  ار  سفن 
مهم ود  نیا  نیب  یگنهامه  نوهرم  زین  وا  تیقفوم  درک و  حتف  لمع  ملع و  لاب  ود  اب  ار  لامک  ياههلق  داد و  رارق  شیوخ  یگدنز  هحولرس 

زا دنکفایم . یتسین  بادرگ  رد  دزاسیم و  مورحم  تاجن  لحاس  هب  ندیسر  زا  ار  ناسنا  اسب  هچ  لمع  ملع و  نیب  یگنهامهان  هک  ارچ  دوب ؛
اهرصع و يارب  شزبس  تایح  ببس  نیدب  تسا و  لمع  ملع و  هار  رد  ششوک  زا  یکاح  هنازرف ، فراع  نیا  یگدنز  هحفـصهحفص  ورنیا 
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هب يرایسب  نامز  درکیمن و  هقیاضم  هاگچیه  مدرم  هب  تمدخ  رد  بیغتـسد  هّللا  تیآ  هچرگ  تاجانم  اعد و  دوب . دهاوخ  هدنزومآ  اهلسن 
يریذپبیسآ عامتجا  هصرع  رد  نوچ  هک  دوب  دقتعم  يو  درکن . اهر  زگره  ار  تاجانم  اعد و  ياوه  لاح و  اما  دادیم ، صاصتخا  راک  نیا 

رپ ياههلان  اهبش  زا  یخرب  رد  هک  دنکیم  لقن  ناشیا  رسمه  تسج . دوس  رتشیب  قح  دای  اعد و  رپس  حالـس و  زا  دیاب  دراد  دوجو  يرتشیب 
دندوب و مه  شیپ  نمؤم  جاح  شراوگرزب  تسود  اب  اهبش  زا  یـضعب  مباوخب . متـسناوتیمن  دوبریم و  نم  زا  ار  باوخ  اقآ  زادگ  زوس و 

ناملاع عّیـشت  گنهرف  رادساپ  دـندرکیم . مایق  تسود  هاگرد  هب  زاین  زار و  اعد و  هب  حبـص  ات  ناضمر  هام  ياهبش  لوغـشم و  تاجانم  هب 
نیا رگا  يرآ ، دندرک . نید  مالـسا و  ینابرق  ار  دوخ  (ع ،) همئا هب  یّـسأت  اب  دنتـسه  مالـسلا ـ  مهیلع  راهطا ـ  همئا  بتکم  نادرگاش  هک  نید 
لوط رد  ار  تداهش  داهج و  خرس  هیحور  هک  دندوب  نایناحور  دوبن . يربخ  مالسا  زا  زورما  دوبن  نید  ناملاع  ياهیگتشذگدوخ  زا  راثیا و 

(ص) دمحم بان  مالسا  گنهرف  مالک ، کی  رد  یمالسا و  مولع  رگید  ثیدح و  ریسفت و  هقف و  دنتشاد و  هگن  هدنز  هتشذگ ، نرق  هدراهچ 
سیردت و اب  هک  يدرمگرزب  تسا . عّیـشت  گنهرف  دـنمجرا  نارادـساپ  نیا  زا  بیغتـسد  هّللا  تیآ  گرزب ، هیقف  دـندناسر . ناگدـنیآ  هب  ار 

ياوقت دومن . تیاده  قیرط  نیا  زا  ار  يدایز  ياهناسنا  درک و  عّیشت  ناهج  مالسا و  بتکم  هب  یناوارف  تامدخ  هدنزرا ، ياهباتک  نتشون 
رابرپ دنمـشزرا و  تامدخ  شناد و  هصرع  رد  تیقفوم  دوبن و  لفاغ  قح  هاگرد  هب  بّرقت  ادخ و  دای  زا  هاگچیه  بیغتـسد ، هّللا  تیآ  یهلا 
ساسا یناطیـش  فاصوا  يویند و  ياهیگدولآ  زا  ناور  شیـالاپ  سفن و  بیذـهت  تسنادیم . یهلا  ياوقت  يونعم و  طاـبترا  هیاـس  رد  ار 

. تسین نکمم  ناج  لد و  رب  یهلا  رون  شبات  نودـب  ناسنا  يارب  ملاع  قیاقح  كرد  هک  دوب  هتفایرد  وا  اریز  دوب ؛ هنازرف  ملاع  نیا  یگدـنز 
هارمه و ترـضح  نآ  اب  لاس 41 ، رد  هیلع ) هللا  تمحر  ) ماما ترـضح  تازرابم  عولط  ماگنه  زا  بیغتـسد  هّللا  تیآ  لحار  ماما  اـب  ماـگمه 
زا دش . ماگـشیپ  بالقنا  رد  وا  دوجو  تکرب  هب  سراف  هقطنم  دوب و  بالقنا  مهم  ناکرا  زا  وا  دوب . ماما  نابیتشپ  نیتسار و  زابرـس  ماگمه و 

اههمان هتسویپ  زاریش  زا  درک . يربهر  تیارد  اب  توغاط  دض  رب  ار  یمالـسا  ياههمانرب  ناشیا  یبالقنا ، ياهتکرح  يادتبا  ياهلاس  نامه 
رد کش  نودب  ناذا  نتفگ  دشیم . هداتسرف  ناریا  طاقن  نیرتهداتفا  رود  هب  ریثکت و  ناشیا  نیـشتآ  ياهینارنخـس  زین  ماما و  ياههیعالطا  و 

تیمها زئاح  رایـسب  یتالحم  هّللاتیآ  بیغتـسد و  هّللا  تیآ  زاریـش ، گرزب  تیـصخش  ود  رثؤم  شقن  زاریـش  رد  یمالـسا  بـالقنا  يربهر 
هتساوخ مدرم  زا  بیغتسد  دیهش  نارود ، نامه  رد  دراد . صاخ  یششخرد  نایم  نیا  رد  بیغتسد  دیهش  ِون  ياههشیدنا  تاراکتبا و  تسا و 

همزمز ناینامسآ  ناینیمز و  نایم  اج  همه  رد  دیاب  تسام و  یمالسا  روعـش  راعـش و  ناذا  دییوگب . ناذا  دیتسه  اجکره  رد  زامن  تقو  دندوب 
نکمم دندرک  مالعا  دنداد و  رادشه  زکرم  هب  كاواس  ياههمان  رد  هک  دـش  نیرفآهلئـسم  روآبعر و  میژر  يارب  نانچ  هشیدـنا  نیا  دوش .

. دوش يریگولج  نآ  زا  تعرـس  هب  دیاب  دوش و  لیدبت  میژر  دض  رب  یمومع  ینایـصع  هب  رازاب  نزرب و  يوک و  نایوگناذا  لیـس  نیا  تسا 
میژر لامعا  هب  تبسن  نانآ  هب  دنتـشون و  همان  املع  زا  يرایـسب  هب  هیـضیف  هب  يولهپ  روفنم  میژر  هلمح  یپ  رد  بیغتـسد  هّللا  تیآ  تازرابم 

ینیشتآ ینارنخس  دادرخ  هدزناپ  ثداوح  رد  دندرک . توعد  يولهپ  توغاط  اب  هلباقم  يارب  یلدمه  يراکمه و  هب  ار  نانآ  دنداد و  رادشه 
بــش نآ  رد  یلو  دــنرب  نوریب  هـکرعم  زا  ار  وا  دنتــسناوت  يو  ناراـی  دــش . هـلمح  ناـشیا  لزنم  هـب  نآ  زا  سپ  درک و  جــنگ  دجــسم  رد 

. دندرک هجنکش  گرم  دحرـس  ات  ار  يرایـسب  دندرک ؛ دیفـس  ار  خیرات  ناراوخنوخ  يور  هک  دندرک  ییاهيرگیـشحو  میژر  ياهودنامک 
زین ار  بیغتسد  هّللا  تیآ  زور  هس  زا  سپ  دندرب و  نارهت  هب  ار  رهش  گرزب  یناحور و  لاجر  زا  رفن  دنچ  دندرک و  ریگتـسد  ار  يدایز  هدع 

تالکشم و ربارب  رد  هشیمه  لثم  بیغتسد  هّللا  تیآ  يدازآ  راهب  عولط  اب  هعمج  زامن  رگنس  رد  دندرک . هناور  نارهت  دابآترـشع  نادنز  هب 
تماما هب  ار  ناشیا  هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  لاس 1358  رد  تشامگ . تمه  یمالـسا  هعماج  يزاسزاب  هب  داتـسیا و  یهوک  نوچ  اههئطوت 

. تخادرپ یمالـسا  ياهشزرا  زا  عافد  هب  هعمج  زامن  سدقم  رگنـس  رد  تایح ، تاظحل  نیرخآ  ات  ناشیا  دندرک و  بوصنم  زاریـش  هعمج 
ناروک رد  هن  اما  دوب ، هوتـسن  يزرابم  رظنبحاـص و  یهیقف  دـنمناوت ، یبیطخ  کـلاس ، یفراـع  هچرگا  بیغتـسد  هّللا  تیآ  راگدـنام  راـثآ 

سیردـت مه  درک ، داـهج  مه  وا  درکن . غیرد  شاهعماـج  يارب  یناـسنا  یگنهرف و  تمدـخ  زا  یحور  فیطل  تـالاح  جوا  رد  هن  هزراـبم و 
؛ دش شراثآ  هب  هعماج  دارفا  ناوارف  قایتشا  ببس  درمگرزب  نآ  حیحـص  صلاخ و  هشیدنا  دز . تسد  یناوارف  بتک  فیلأت  هب  مه  و  تشاد ،
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دیما نادب  تسا . هدرک  حرطم  یتسرد  هب  ار  یحور  تالکـشم  هدـش و  میظنت  هعماج  یعامتجا  یقالخا و  ياهزاین  ساسا  رب  هک  يزبس  راثآ 
هیهت ار  بیغتـسد  هّللا  تیآ  رورت  حرط  ناقفانم  لاس 1360 ش  رد  رورت  همانرب  درب . ناوارف  هرهب  تمعن  رپ  هرفس  نیا  زا  یمالـسا  هعماج  هک 

باختنا زاوآ » بدا  رهوگ   » مان هب  يرتخد  راک  نیا  يارب  درک و  بیوصت  نابآ  هدزیس  هعمج  زور  ار  رورت  نامز  ناقفانم  تالیکشت  دندرک .
ِزور رورت  همانرب  دوب . هدـش  ناقفانم  تالیکـشت  بذـج  زاریـش  رد  هتخیرگ و  هداوناخ  نوناک  زا  یگداوناـخ  تالکـشم  بجوم  هب  وا  دـش .
رورت کی  هشقن  هدـمآرب ، رگید  یتصرف  یپ  رد  نانآ  اما  تفر . ردـه  هورگ  شالت  زا  یـشخب  دروخ و  مه  هب  یناهگان  روط  هب  ناـبآ  هدزیس 

. درک تکرح  هعمج  هاگداعیم  يوس  هب  لبق  ياههعمج  نوچ  بیغتـسد  هّللا  تیآ  دوب و  هعمج  زور  خرـس  زاورپ  دـنداد . لکـش  ار  يراحتنا 
اورپ تخـس  اقآ  دندادیم و  همان  ناشیا  هب  هار  رد  دارفا  ًالومعم  نوچ  دمآ و  ناشیا  فرط  هب  جراخ و  ياهناخ  زا  ینز  هار  ریـسم  رد  ناهگان 

رد هک  دوب  هقیقد  جنپ  تسیب و  هدزای و  تعاس  رد  دناسرب و  اقآ  هب  ار  دوخ  عیرـس  یلیخ  تسناوت  نز  نآ  دنوش ، عنام  نارادـساپ  هک  تشاد 
. دـش نوخ  رد  قرغ  اقآ  ياهظحل  زا  سپ  داد و  خر  بیهم  يراجفنا  دـمآرد . هزرل  هب  ناشیا  هناخ  فارطا  ياههچوکسپهچوک  هظحل  کی 

تیآ هک  دندید  باوخ  رفن  نیدنچ  يراپسکاخ  زا  دعب  هتفه  کی  درک . جورع  تسود  يوس  هب  هراپدص  بیغتـسد ، قح ، رادرککین  ِتیآ 
کشا زا  ياهراچ  وت  تقرف  رد  قارف  مغ  دینک . قحلم  نم  هب  تسا ؛ فارطا  اهراوید و  يالهبال  نم  ياهتشوگهکت  دیوگیم  بیغتسد  هّللا 

ياهعمج تسین  هانپ  ار  لد  وت  دای  ریغ  هب  کنیا  دـش  هانپیب  ْلد  وت  قارف  رد  یتفر و  تسین  هاوگ  نارجه  مغ  رب  هآ  کشا و  زج  تسین  هآ  و 
دادیم و نوخ  يوب  هک  دوـب  ياهعمج  تداهـش . قـشع و  نیمزرـس  خرـس  هلـالآ  تیموـلظم  روآداـی  گـنرنوخ ؛ دوـب  يرهظ  گـنر  نوـخ 

ِهاگ دندوب و  هدوشگ  ار  تداهش  ِخرس  غاب  ِرد  هک  ارچ  تشاد ؛ توافت  رگید  ياههعمج  اب  هعمج  نیا  يرآ  دوب . نارجه  هثداح و  رگتیاکح 
هار هب  هعمج  زامن  يالصم  فرط  هب  بل ، رب  یمسبت  اب  هشیمه  لثم  بیغتـسد  هّللا  تیآ  دوب . هدیـسر  ارف  يرگید  ِشیدنازبس  ِلابکبـس  ِزاورپ 

ناسنیدـب تخاس . نوخ  رد  هقرغ  ار  لد  رادـیب  فراع  نآ  رهطم  نینزاـن و  رکیپ  دـمآ و  رد  هب  بش  نیتسآ  زا  قاـفن  تسد  ناـهگان  داـتفا .
هب ار  نایکالفا  دناشن و  گوس  رد  ار  نایکاخ  تفرگ و  ياج  نایـشرع  هرگنک  رد  خرـس  يزاورپ  نینوخ و  یترجه  اب  ناکاپ ، رابت  زا  یهیقف 
هچ نامبلق  رهـش  وت  یب  گرتس  مغ  كرابم . شکاپ  تماق  رب  تداهـش  خرـس  هماج  ورهر و  رپ  شهار  دـیواج و  شکین  ماـن  دـنکفا . رورس 
وت متام  رد  گرتس ؛ مغ  متام و  نیا  رد  میوگب  هچ  منادیمن  تسا . هتـسکش  نامتقاط  رمک  هدـیمخ و  ناـمربص  تشپ  وت  یب  تسا ! کـیرات 

هتـسب و دنوادخ  تبحم  سنا و  هتـشر  هب  لد  هک  وت  مغ  رد  يدوب ؛ هدولاین  سوه  اوه و  راگنز  هب  زگره  ار  تنهذ  يابیز  گرزب و  هنیآ  هک 
انامه هک  شیوخ  دصقم  هب  وا  تشاذگ . اهنت  ار  دوخ  نادیرم  ناقاتشم و  تفر و  بیغتسد  هّللا  تیآ  يرآ ، يدوب . هتـسسگ  وا  زج  هچره  زا 
تیآ ششخرد  اهبنارگ  يرهوگ  داب . یمارگ  شدای  داش و  شحور  تشاذگ . یقاب  هآ  درد و  زا  زیربل  یلد  اب  ار  ام  اما  دیـسر ؛ دوب  تداهش 
اهنت دوب . هداد  رارق  اههدید  يورارف  اهبنارگ  يرهوگ  ناس  هب  ار  وا  یگنهرف ، یعامتجا و  یسایس ، یملع ، نوگانوگ  داعبا  رد  بیغتـسد  هّللا 

یلاها بیغتسد  هّللا  تیآ  لماک  عماج و  تیـصخش  هکلب  دندوب ، وا  يدوجو  تمظع  هتفیـش  هک  دندوبن  زاریـش  نمؤم  تسودشناد و  مدرم 
دندیزرویم و قشع  وا  هب  همه  هک  ياهنوگ  هب  تشاد ؛ دوخ  ناوارف  ریثأت  تحت  ار  یمالسا  ناریا  یهاگشناد  یملع و  زکارم  اهرهش و  ریاس 
دـجاسم و روما  هب  یگدیـسر  بیغتـسد  هّللا  تیآ  هدـنزرا  ياهراک  زا  تامدـخ  دنتـشادیم . تسود  ار  يو  يداشرا  یغیلبت و  ياـهتیلاعف 
، یبهذمیـشزومآ ياهاضف  داجیا  رد  تکراشم  نآ و  فارطا  ياهاتـسور  زاریـش و  دـجاسم  هب  يو  ناوارف  ياهکمک  دوب . اهنآ  يزاـسون 
هب ار  زکارم  نیا  دوبن و  لفاغ  زین  یگنهرف  زکارم  زا  دادیم  ناوارف  تیمها  دجسم  رگنـس  هب  هک  لاح  نیع  رد  ناشیا  تسا . یندشانشومارف 
زا تسا ؛ هدش  لقن  يدایز  ياهتمارک  بیغتسد  هّللا  تیآ  زا  تمارک  دوب . هدرک  لیدبت  نید  نانمـشد  توغاط و  هیلع  نیدالوف  ییاهرگنس 
هک مدیـشیدنا  دوخ  اب  مدوب . لکـشم  راچد  يداصتقا  رظن  زا  اما  متـشاد  جاودزا  دصق  دـیوگیم : زاریـش  هیملع  هزوح  بالط  زا  یکی  هلمج 
هب اقآ  دعب  زور  دنچ  متشاد . ياهرهلد  یلو  مدرک  ار  راک  نیا  میامن . یلام  کمک  ياضاقت  ناشیزا  هتـشون ، اقآ  تمدخ  ناشنومانیب  ياهمان 

. تسا هدروآرب  تتجاح  ینالف  ياقآ  : » تفگ درک و  نم  هب  ور  نتفر  ماگنه  دـندرک . ییوجلد  یـسرپلاوحا و  بالط  زا  دـندمآ و  هسردـم 
سک چیه  هک  یتروص  رد  متـشون ، نم  ار  همان  دناهدیمهف  روطچ  ناشیا  هک  متـسنادیمن  دنام . زاب  بجعت  زا  مناهد  دییایب .» ام  لزنم  هب  ادعب 
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هن رتمک و  هن  دوب ، نم  جاودزا  جراخم  هزادـنا  هب  تسرد  دـندوب  هداد  اقآ  هک  یلوپ  رادـقم  یفرط  زا  تشادـن . يربخ  ارجاـم  نیا  زا  نم  زج 
اب هک  يدرمگرزب  تسا . یندشانشومارف  زاریـش  مدرم  يارب  بیغتـسد  هّللا  تیآ  ریگیپ  شالت  تمدـخ و  لاس  لهچ  مدرم  اب  هارمه  رتدایز .

ناملـسم مدرم  يارب  درک و  فرـص  مالـسا  ياهشزرا  زا  يرادساپ  مدرم و  هب  تمدـخ  رد  ار  دوخ  رمع  دنمـشزرا  رایـسب  یلمع  هشیدـنا و 
درکیم تبحص  نانآ  اب  ناوارف  عضاوت  ینابرهم و  اب  تفریم ، اهنآ  رادید  هب  تسیزیم ، مدرم  رانک  رد  هراومه  وا  دوب . قیفش  يردپ  نوچ 

. دندیزرویم قشع  يو  هب  زین  مدرم  دوب ، ادـیپ  هشیمه  يو  عورفرپ  نامـشچ  زا  مدرم  هدوت  هب  قشع  دادیم . ارف  شوگ  کیره  نانخـس  هب  و 
ياهتصرف رد  يو  تفگیم . خـساپ  ناـنآ  ياـهلاؤس  هب  تشاذـگیم و  مدرم  اـب  رادـید  يارب  ار  اـهتصرف  نیرتشیب  بیغتـسد  هّللا  تیآ 

دربیم و تذل  نانآ  هقباسیب  يراکادف  تماقتسا و  ربص و  زا  تفاتشیم و  نافعضتسم  ادهـش و  هداوناخ  رادید  هب  بترم  روط  هب  بسانم و 
اب ناشرمع  لوط  رد  هک  دوب  يراکرپ  ناتـسدبملق  هلمج  زا  بیغتـسد  هّللا  تیآ  بارحم  دیهـش  نادواـج  ناتـسلگ  تفرگیم . ياهزاـت  ناـج 

یمالـسا گنهرف  ناهج  هب  راوتـسا  يرثن  اویـش و  یملق  اسر و  ینایب  اـب  ار  ياهدـنزرا  تاـقیقحت  تسناوت  هناـصلاخ  یتّین  هدرتسگ و  شـالت 
عون رد  مادکره  هک  دشابیم  رثا  هاجنپ  زا  شیب  تسا  هدنام  راگدای  هب  هتشون  تروص  هب  هک  بیغتـسد  دیهـش  يرکف  دروآهر  درادب . هضرع 
هدـنز ار  ییوجتقیقح  ره  ِناـج  لـقع و  نآ ، شوخ  يوـب  هک  تسا  نادواـج  یناتـسلگ  قـح  هب  راـثآ ، نیا  کـنیا  و  تسا . ریظنمک  دوـخ 

صـالخا و صـالخا  روـلبت  دـنرب . لـماک  هرهب  بیغتـسد  هّللا  تیآ  زبسهراـمه  راـثآ  زا  فراـعم ، شناد و  نارادتـسود  هک  دـشاب  دـنکیم .
شیاـهراک همه  رد  ار  ادـخ  ییوگ  هک  درکیم  لـمع  ناـنچ  صوـصخ  نیا  رد  وا  دوـب . بیغتـسد  هّللا  تیآ  يوـنعم  فاـصوا  زا  ینیبادـخ 

. دوب نازیرگ  هراومه  ترهش  يزاسرهاظ و  زا  وا  دبای . شیاهراک  رد  ییامندوخ  هسوسو و  هک  دشیمن  هاگچیه  دنکیم . هدهاشم  اراکشآ 
رد هدـش  شرافـس  هدیدنـسپ و  تافـص  زا  هک  دوب  ناشیا  ینتورف  بیغتـسد  هّللا  تیآ  دیهـش  یقـالخا  ياـهیگژیو  زا  يراوگرزب  عضاوت و 

عضاوت و ناتساد  دوب . رادروخرب  هفطاع  ساسحا و  زا  رپ  هنابدؤم و  رایسب  يدروخرب  عضاوت و  زا  تناتم  تهبا و  نیع  رد  يو  تسا . مالـسا 
قلُخ نـیا  سک  هـمه  اـب  اـجهمه و  رد  هـکلب  نایانـشآ ، ناتـسود و  اـب  اـهنت  هـن  وا  دوـب . صاـخ  ماـع و  دزناـبز  يو  ِیگداـتفا  يراوـگرزب و 

رد تسا و  یمالـسا  هعماج  ِتماعز  یلـصا  طورـش  زا  هک  یگدـنب  حور  یگدـنب  حور  تشاذـگیم . شیامن  هب  دوخ  زا  ار  (ص ) يدـمحم
العا دـح  رد  بیغتـسد  هّللا  تیآ  ترـضح  بارحم  دیهـش  رد  تسا ، هدـش  ناوارف  دـیکأت  نآ  رب  زین  (ع ) نیموـصعم هـمئا  ثیداـحا  نآرق و 
لاهن وا  نوچمه  میهد و  رارق  شیوخ  يوگلا  ار  وا  زین  ام  هک  دـشاب  دوب . هتخاس  رگهولج  دـبعتم  انعم  مامت  هب  یناسنا  ار  وا  هتفاـی و  شرورپ 

هب تسب و  ورف  ناـهج  زا  مشچ  هک  يزور  دوشگ و  ناـهج  هب  مشچ  هک  يزور  وا  رب  مالـس  میزاـس . افوکـش  شیوخ  دوـجو  رد  ار  یگدـنب 
خرـس نوخ  زا  نوخ  ماـیپ  اـهناج  هب  دـنهدیم  هظحل  ره  نوخ  ماـیپ  نادیهـش  لد ز  شوگ  هب  دـیآ  نوـخ  ماـیپ  درک . زاورپ  نامـسآ  يوـس 
راوید هچوک و  نحص  تشگ  نوچ  وجهنیک  ِشیدنادب  ِمصخ  ِبمب  ِبرـض  زا  نوخ  مایق  زا  ام  روشک  ْراهبون  دش  لگ  هدیمد  سب  ناخرهلال 

هک مغ  هچ  نکیل  هیقف  ینابر و  ملاع  تشگ  هراپدـص  نوخ  ماما  درگ  هب  هعطقهعطق  دنتـشگ  قشع  مزب  زورفالد  عمـش  ياههنورپ  نوخ  ماب  و 
زا زارد  نایلاس  دروخ  نوخ  نوخ  ماگشیپ  ناج  لد و  اب  بیغتسد  دش  نیسح  نوچ  تفخ  نوخ  هب  نیسح  اب  مانمه  نوخ  ماج  دش ز  اورماک 

تنیز نوخ  مالسلاراد  هب  نیسح  نوچ  نفد  دش  قروقرو  فحـصم  وچ  هعمج  ماما  مسج  نوخ  مامت  زا  یهت  دومن  لد  هرابکی  قلخ  يافج 
هک شنامگ  هب  لیمک  وت  زا  دینش  هعمج  بش  تاجانم  رگ  دوب  ابیز  وت  زاریش ز  عماج  دجسم  دوب  اجرباپ  وت  ربنم ز  دجسم و  اهلاس  دجـسم 
وچ هک  يدوب  هتساوخ  ایئوگ  دوب  ادیپ  ترت  نامشچ  ود  رادرک و  نیا ز  رایسب  ناحبس  ترضح  اب  وت  دنویپ  دوب  دوب  ایوگ  (ع ) یلع وت  ماک  ز 
دوب اروشاع  وت  روشک ز  همه  رد  بجع  نیا  مدید  يربک  رشحم  کی  وت  عییشت  زور  دوب  ادعا  زا  هک  روجنآ  ره  وت  رب  دسرب  فیرـش  دادجا 

یناطیش هدیا  زا  همه  قلخ  اب  قفانم  ْکلم  نیا  رد  دومنب  هچنآ  دوب  هّللا  بزح  مدرم  رگج  رب  یشتآ  دندیبوک  نانز  درم و  یسب  هنیس  رس و  رب 
گربلگ همانهام  عبنم : دوب  اکیرمآ 

هّنئمطم سفن 
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دیهـش تدالو  هیلع ) هللا  تمحر  ) بیغتـسد نیـسحلادبع  دّیـس  جاـح  هَّللاتیآ  ترـضح  بارحم  دیهـش  یناگدـنز  رب  يرورم  هّنئمطم  سفن 
دوجو هصرع  هب  ياپ  یناحور  هداوناخ  کـی  رد  زاریـش ، رهـش  رد  یـسمش  ياروشاع 1292  بش  رد  بیغتسد  نیـسحلادبع  دیـس  هَّللاتیآ 
هدیمان يدـمحا » نابایخ   » زورما هک  غرم  رازاب  رانک  زاریـش ، یمیدـق  ياههچوک  زا  یکی  رد  رّقحم  ياهناخ  رد  كرابم  دـّلوت  نیا  . تشاذـگ

مان زا  يزراب  قادـصم  شتایح  دوش و  یّمـسم  نیـسحلادبع »  » هب هک  دـیدرگ  ببـس  اروشاع  بش  رد  وا  تدـالو  تفرگ ، تروص  دوشیم ،
رـسب البرک  رد  شدـنزرف  دـّلوت  ماگنه  هب  هک  دوب  سراـف  گرزب  عجرم  هَّللاتیادـهازریم  دـنزرف  یقتدـمحم  دیـس  شردـپ  ددرگ . شفیرش 
ردارب ود  رهاوخ و  هس  ردام ، یتسرپرس  خیرات  نامه  زاو  دیدرگ  مورحم  ردپ  نتـشاد  تمعن  زا  یگلاس  نس 12  رد  بیغتسد  دیهش  دربیم .

هلاس  800 ياهقباس 700 -  هک  تسا  زاریـش  سراف و  ناتـسا  فیرـش  لیـصا و  ياهنادناخ  زا  بیغتـسد  نادناخ  تفرگ . هدهعب  ار  شیوخ 
داّجس ماما  ترضح  هب  هطساو  اب 33  نادناخ  نیا  دناهتساخرب . ياهتسیاش  يابطخ  ءابدا و   ، گرزب نادنمشناد  لاجر ، هلـسلس  نیا  زا  دراد و 

هک ییافوکش  دادعتسا  راشرس و  شوه  تکرب  زا  یکدوک ، ياهلاس  رد  تفرعم  ملع و  لیصحت  هصرع  رد  دسریم . مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع 
ار ناخرقاب  دجـسم  تعامج  تماما  حطـس ، سورد  ماـمتا  زا  سپ  دـناوخ و  ار  یتامدـقم  سورد  دوب ، هداـهن  هعیدو  هب  شتاذ  رد  دـنوادخ 

فجن یهار  تالیـصحت  همادا  روظنم  هب  لاس 1314  رد  يّدام ، دیدش  رقف  تقـشم و  جنر و  اهلاس  ندـنارذگ  زا  سپ  دـیدرگ و  راد  هدـهع 
. دوب غیلبت  ناشانب  هعفد  کی  درک و  ینادنز  راب  دنچ  ار  ام  نوعلم  ردلق  ناخ  اضر  نامز  رد  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  دوخ  ناشیا  دش . فرشا 

نوریب تیناحور  زا  منک و  سابل  علخ  ًالصا  هدنب  هک  دنداد  تلهم  تعاس  يورب و 24  نوریب  تیناحور  زا  دیاب  ًالصا  هک  دندروآ  راشف  دعب 
رـضحم زا  هدافتـسا  يارب  دـش  يریخ  هلیـسو  ادـخ  تساوخ  هب  مه  نیا  فجن و  متفر  مدرک و  رارف  راچان  هب  مشابن . يربنم  دجـسم و  مور و 

دیس جاح  هَّللاتیآ  () ? هیلع ،) هَّللا  تمحر   ) يزاریش مظاکدّمحم  خیش  جاح  هَّللاتیآ  موحرم  نوچ  يدیتاسا  رـضحم  زا  اجنآ  رد  ناگرزب .»
جاح هَّللاتیآ  و  () ? هّرس ) سّدق   ) یتانابهطصا اقآ  ازریم  دیس  جاح  یمظعلا  هَّللاتیآ  () ? هیلع ،) هَّللا  تمحر   ) یناهفـصا يوسوم  نسحلاوبا 

زا داهتجا  هجرد  بسک  هب  قفوم  دومن و  ضیف  بسک  دوب  تفرعم  لها  مظاعا  زا  یکی  هک  () ? هّرس ) سّدق   ) ییابطابط یضاق  اقآ  یلع  ازریم 
سّدق  ) یناهفصا نسحلاوبا  دیس  و  هّرس ) سّدق   ) يزاریش مظاک  دّمحم  خیش  () ? هّرس ،) سّدق   ) یقارع ءایـض  اقآ  ماظع  تایآ  نوچ  یعجارم 

رد تعامج  زامن  هماقا  نمض  فرشا ، فجن  زا  تعجارم  زا  سپ  دوب . داهتجا  هزاجا  بحاص 8  هّرس ) سّدق   ) بیغتسد دیهش  دیدرگ . هّرس )
خیـش جاح  هَّللاتیآ  موحرم  یمان  فراع  هیقف و  تمدخ  درک و  عورـش  ار  لوصا  هقف و  سیردـت  مومع ، راکفا  ریونت  قیتع و  عماج  دجـسم 
دویق زا  يدازآ  بجوم  یگلمج  هّرـس ) سّدق   ) تباجن هَّللاتیآ  ترـضح  اب  تقافر  دیـسر و  هّرـس ) سّدـق   ) ینادـمه يراصنا  داوج  دـمحم 
دیهـش یتسیز  هداـس  یـشنم و  گرزب  تشاذـگن . یقاـب  وا  لاـصو  راـگدرورپ و  سّدـقم  تاذ  هب  بّرقت  زج  ییوزرآ  دـیدرگ و  عبط  ملاـع 
رهاظم تالّمجت و  هنوگ  ره  زا  دربیم و  رسب  ار  یگدنز  دوبن ، شنیرهاط  دادجا  هناخ  هب  تهابشیب  هک  هداس  رقحم و  ياهناخ  رد  بیغتسد 

ملق نایب و  تردق  هنسح ، قالخا  ربص ، دهز ، يوقت ، مالسلا ،) مهیلع   ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  هب  تدارا  دومنیم . زیهرپ  ایند  هدنبیرف 
يرـصتخم هاگ  کمن و  زایپ ، يرادـقم  اب  ار  نآ  هک  دوب  نیوج  نان  مراهچ  کی  زا  رتمک  شکاروخ  تفریم . رامـشب  يو  زراب  تافـص  زا 

روجنر فیعض و  ار  وا  تاوهش  كرت  تادهاجم و  موادم ، یعرش  ياهتضایر  هکنانچ  دومنیم ؛ زیهرپ  تشوگ  ندروخ  زا  دروخیم و  رینپ 
هشیر مالسلا ) هیلع   ) هَّللادبعابا ترضح  هضور  هب  قشع  تفرگیم . هزور  رایسب  ودیناسریم  حبص  هب  دّجهت  تدابعاب و  ار  اهبش  دوب . هتخاس 

رد رگید  هک  ییوگ  ماگنه  نآ  رد  داتسیایم و  زامن  هب  تقو  لوا  ًابلاغ  درکیم . نت  هب  ازع  هایـس  سابل  اروشاع  ياهبـش  تشاد و  شناج  رد 
هب نادـنمزاین . اب  يدردـمه  کمک و  هب  ای  شراگن و  هب  ای  تشذـگیم و  رکذ  نآرق و  توالت  تدابع و  هب  ای  ناشیا  تاقوا  دوبن . اـیند  نیا 

ًالومعم تفاتـشیم . اهنآ  تالکـشم  ّلح  يرای و  هب  هراومه  هک  دوب  هعماج  هقبط 3  دارفا  اب  ناشیا  راک  رـس و  تشاد و  يدایز  هقـالع  مدرم 
هب تشاد و  هتسیاش  يراتفر  زین  شنانمشد  اب  تفریذپیم . ار  اهنآ  تسرد  نانخـس  دادیم و  شوگ  دارفا  نانخـس  هب  ّتقد  اب  دوب و  شوماخ 

. تخادنایم تفگـش  هب  ار  اهنآ  دوخ ، نیفلاخم  زا  فیرعت  اب  یهاگ  یّتح  دـنک . ییوگدـب  ناشیا  نیفلاخم  زا  هک  دادیمن  هزاجا  سکچیه 
ره دـندوب . هداد  مات  رایتخا  نم  هب  یگدـنز  روما  رد  : » دـیوگیم هراب  نیا  رد  ناـشیا  رـسمه  دوب . تکرب  ریخ و  أـشنم  هناـخ  طـیحم  رد  يو 
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یلیخ اههچب  اب  تسا . یکی  ام  فدـه  ناشدوخ و  هار  ام  هار  هک  دنتـسنادیم  نوچ  دـنتفرگیمن  يداریا  چـیه  میدادیم ، ماـجنا  هک  يراـک 
راتفر اهنآ  اـب  تساوخیم ، ناـشلد  اـههون  اـههچب و  هک  هنوگنآ  دـندزیم و  مدـق  اـههچب  اـب  طاـیح  رد  تغارف  تاـقوا  رد  دـندوب . ناـبرهم 

رما هزاجا  نم  دـنتفگیم : تاّرک  هب  دـندرکیم ... کمک  ام  هب  دوخ  یـصخش  ياـهراک  رب  هوـالع  مه  هناـخ  ياـهراک  رد  ناـشیا  دومنیم .
شقن دروم  رد  زین  دیهـش  دنزرف  دندوب .» اعد  رکذ و  دّـجهت و  لها  وضولا و  مئاد  كاروخ ، مک  رایـسب  ناشیا  مهدیمن . مدوخ  هب  ار  ندرک 

هک منکیمن  شومارف  دندرکیم . يرادهگن  اههچب  زا  هدـلاو ، موحرم  یـضیرم  مایا  رد  درادیم ...« : راهظا  نینچ  لزنم  رد  شردـپ  هدـنزرا 
ناک هتیب  یف  ناک  اذا  « ؛ دوب ادخ  لوسر  شّدج  دننام  وا  دـندرکیم . وراج  ار  هناخ  ناشدوخ  یتح  ای  دنتـشادن  ییابا  اههچب  تفاظن  رد  یّتح 

دیعـس دیهـش  نآ  یقالخا  لئاضف  تمارک  تلیـضف و  يایرد  دوب . هناخ  لـها  راوخمغ  دوب ، هناـخ  رد  هک  ماـگنه  نآ  ینعی  هلها .» ۀـنحم  یف 
بیغتـسد هَّللاتیآ  اب  یتاقالم  : » دـیامرفیم يو  یمیدـق  نارگنـسمه  زا  هّرـس ) سّدـق   ) تباجن هَّللاتیآ  ترـضح  دوب . ماع  صاخ و  دزناـبز 

جاح موحرم  ردقیلاع  هیقف  ینّابر و  ملاع  دنشاب .» هتشاد  تیب  لها  فراعم  ادخ و  زا  تبحص  نآ  رد  ناشیا  هکنآ  رگم  متشادن  هّرس ) سّدق  )
هب تسا و  كاپ  یتسیاشان  قالخا  ره  زا  وا  : » دسیونیم يو  دروم  رد  ناشیا ، هب  داهتجا  ياطعا  ماگنه  هب  يزاریـش  مظاک  دـمحم  خیـش  اقآ 

بارحم دیهش  تایقلخ  قالخا و  نشور ، یتانایب  اب  زین  هّرس ) سّدق   ) ریبک ینیمخ  تّما ، ماما  ترضح  تسا .» هتسارآ  ياهتـسیاش  قالخا  ره 
هب دـهعتم   » همه زا  رتـالاب  و  لـماع » یملاـع  «، » گرزب یمّلعم  «، » مدرم هدـننک  تیادـه  «، » ناـمورحم ّیبرم   » ار وا  دـشکیم و  ریوـصت  هب  ار 
ّبر ّتینادـحو  ریـس  رد  هک  دوب  هتفای  تسد  تایونعم  زا  ییـالاو  تاـجرد  هب  بیغتـسد  دیهـش  دـمانیم . دنمـشزرا » یتیـصخش   » و مالـسا »

تامارک دوب ، نئمطم  یـسفن  ياراد  رمع ، ماـمت  رد  هک  يو  زا  دربیم . ملاوع  نیا  هب  یپ  دـسریم و  لـحارم  نیا  هب  یـسک  رتمک  نیملاـعلا ،
اب هاگ  تشادیم و  هاگن  هدـنز  ادـخ  نذا  هب  ار  يرـضتحم  كدوک  هاگ  دادیم ، يدرف  گرم  ماگنه  زا  ربخ  یهاگ  تسا . هدـش  لقن  يدایز 

هتفرگ ار  شدنزرف  ود  تسد  یصخش  يزور  دیدرگیم : یتفگش  بجوم  دوب ، ینتفگان  هعقاو  هب  تبـسن  دوخ  فارـشا  زا  یکاح  هک  یلمع 
منادنزرف زا  یکی  تسا  يزور  دـنچ  : » دوب هتـشاد  راهظا  نینچ  تاقالم  نیا  تلع  نایب  رد  هتفر و  اقآ  ترایز  تهج  رهـشوب  ناتـسرهش  زا  و 

ترضح هب  مدوب . تسدگنت  یلام  ظاحل  زا  مه  نم  ینک . هجلاعم  ار  تاهچب  زاریـش  رد  دیاب  دناهتفگ  ناکـشزپ  تسا و  هدش  ضیرم  تخس 
، ورب زاریـش  هب  شاـبن . تحاراـن  دـنتفگ  نم  هب  يرادـیب  باوخ و  لاـح  رد  ناوارف  يراز  هیرگ و  زا  سپ  مدـش و  لّـسوتم  جـع ) ) رـصع یلو 

چیه نودـب  ناشیا  دیـسر و  اـقآ  تمدـخ  صخـش  نآ  دـعب  دـنکیم .» هدروآرب  ار  وت  تجاـح  تساـجنآ . رد  بیغتـسد  ياـقآ  نم  هدـنیامن 
زا ناربمایپ  تلاسر  رارمتـسا  قیرط و  هئارا  منکیم .» مهارف  ار  تدـنزرف  ناتـسرامیب  هجو  مدوخ  هک  شابن  تحاران  : » دوب هدومرف  ياهمدـقم 
مک ماگنه  نآ  رد  هک  دوب  مدرم  داشرا  تیاده و  لیمک و  ياعد  یگتفه  مسارم  يرازگرب  ماقمالاو ، دیهش  نیا  هدنزرا  تایـصوصخ  رگید 
رد تقیقح ، رد  دـش . يدایز  ناراکهنگ  هبوت  بجوم  دروآیم و  هارب  ار  يرایـسب  ناهارمگ  ناشیا  مالک  ذوفن  اویـش و  ناـیب  دومنیم . ریظن 

یفنم هزرابم  هّیداجس و  هفیحـص  ریثأت  هیبش  يرثا  وا  لیمک  ياعد  سلاجم  مکاح ، هاگتـسد  ریگملاع  یهابت  راشف و  مغریلع  توغاط  نارود 
ار زاریـش  رهـش  هعمج  تماما  سراف و  مدرم  یگدـنیامن  هکنآ  اب  زین  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تشاد . مالـسلا ) مهیلع   ) راـهطا همئا 
هب طوبرم  روما  رد  داهنیم و  جرا  یمالـسا  تلود  هب  ناشیا  یتلود . روما  ماجنا  اـت  دراـمگیم  تّمه  مدرم  داـشرا  هب  رتشیب  تشاد ، هدـهعرب 

دومرفیم دـمآ . دـهاوخ  دوجوب  جرم  جره و  دریگ ، تروـص  ییاـهتلاخد  رگا  هک  دوـب  دـقتعم  درکیمن . یتلاـخد  رهـش  اـی  ناتـسا و  هرادا 
میشاب هتشاد  هدهعب  ار  مدرم  یقالخا  تیبرت  حالصا و  تیاده و  داشرا و  مه  ام  دنهد و  ماجنا  ار  دوخ  ینوناق  فئاظو  دیاب  یتلود  نیلوئسم 

یگناگیب بجوم  روما  هرادا  رد  یگناگود  هنرگ  دـناسرب و  حالف  حالـص و  هب  ار  تلود  راک  دوشیم  بجوم  تسا و  ناربمایپ  تلاـسر  هک 
دهاوخ یپ  رد  دوب ، دـهاوخن  بـالقنا  دوـس  هب  هک  یلئاـسم  حرط  ییادـج و  هقرفت و  ّتتـشت و  دـش و  دـهاوخ  مالـسا  تموـکح و  زا  مدرم 
تکرش هب  قیوشت  ار  اهناوج  اسر  رایسب  تانایب  اب  وا  یمالسا ، نهیم  هب  نمشد  زواجت  عورـش  اب  دیهـش  بلق  هنیآ  رد  یلیمحت  گنج  تشاد .

. تشاد ریگیپ  رمتـسم و  شالت  ناگدـنمزر  يارب  تاکرادـت  تاناکما و  نیمأت  ههبج و  هب  صلاخ  ياهورین  جیـسب  رد  درکیم و  اهههبج  رد 
مه لمع  رد  دننکیم ، نامیا  راهظا  نابز  هب  رگا  هک  دینک  هاگن  ام  ناگدنمزر  هب  دـینک  ادـیپ  دـیهاوخیم  یعقاو  نمؤم  رگا  : » دومرفیم هاگ 
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، هعمج زامن  ياههبطخ  زا  یکی  رد  دومنیم . هَّللا » راصنا   » هب ریبعت  اهنآ  زا  یهاگ  و  دـننکیم » ادـخ  يادـف  ار  ادـخ  ریغ  هک  دـنهدیم  ناشن 
راکشآ يارب  ياهلیـسو  ار  ناریا  هیلع  قارع  ثعب  تلود  یلیمحت  گنج  دومن و  رکذ  مالـسا  ردص  ياهگنج  هنومن  ار  دربن  ياهههبج  يو 

رداص ناشیا  يوس  زا  ریز  هیعالطا  جح  مسوم  ندیسرارف  اب  دیمان . كك  ؛ إهنآ تماهـش  يرابدرب و  لمحت و  ربص و  دارفا و  تیناسنا  ندش 
ام یمالـسا  روشک  هب  قارع  هنادرمناوجان  زواجت  تکلمم و  یلعف  ساسح  عضو  هب  هجوت  اب  سراف  ناتـسا  فیرـش  نیدتم و  مدرم  : » دـیدرگ

دـنمورین و شترا  هب  ار  مزـال  ياـهکمک  هزراـبم ، هنحـص  رد  دوخ  هچراـپکی  روضح  اـب  هدرک و  رظن  فرـص  جـح  هب  نتفر  زا  تسا  راوازس 
ًاتحارص هک  تسادخ  هار  رد  داهج  یعقاو  قادصم  نیا  میتسه و  رفک  اب  هزرابم  لاح  رد  ًالعف  ام  دیناسرب . ناریا  یمالـسا  يروهمج  ردقیلاع 
ياسؤر زا  ًانمـض  دیـسر ... دـیهاوخ  مه  جـح  باوث  هب  هَّللاءاشنا  هک  دـینادب  هدرک و  رکذ  رگید  لـمع  ره  زا  رترب  ـالاو و  ار  وا  دـیجم  نآرق 
نارهاوخ ناردارب و  رایتخا  رد  دـندوب ، هدرک  هدامآ  جـح  رفـس  يارب  هک  ار  یلئاسو  ناـکما  تروص  رد  دوشیم  اـضاقت  مرتحم  ياـهناوراک 

قوف یتیلوئسم  ساسحا  اب  نینچمه  هّرس ) سّدق   ) بیغتسد دیهش  دنراذگب » ... دناهتفرگ ، رارق  قارع  ثعب  لاّمع  هناملاظ  راشف  ریز  هک  دوخ 
قارع رد  هک  هّرـس ) سّدـق   ) ییوخ هَّللاتیآ  ترـضح  ًاصوصخ  ءاملع  تکراشم  موزل  سدـقم و  عافد  تیادـه  یگنوگچ  هب  تبـسن  هداعلا 
نئاخ مادص  هک  ینونک  طیارـش  رد  تسا  رـضحتسم  فیرـش  رظن  : » دومن لاسرا  ناشیا  تمدـخ  نومـضم  نیدـب  یفارگلت  تشاد ، تنوکس 

مالسا یماح  ناملسم و  ار  دوخ  ریوزت  هار  زا  تسا و  ناریا  ناملسم  عافد  یب  مدرم  راتـشک  نکاسم و  ندیبوک  لوغـشم  مالـسا و  اب  براحم 
مالـسا و هار  رد  داـهج  ناـشیا  یعرـش  هفیظو  هک  دـییامرف  هاـگآ  ار  قارع  ناملـسم  شترا  فیرـش و  ّتلم  تسا  بجاو  دـیامنیم ، یفرعم 
رد یمالـسا  تموکح  دنوادخ  تساوخ  هب  ات  ددرگ  قحلم  یمالـسا  يروهمج  شترا  هب  قارع  شترا  تسا  مزال  هدوب و  مادص  اب  تفلاخم 

حتف يادهـش  دوبدای  سلجم  دیآیمن  رگید  دش  هراپ  دـص  بیغتـسد  ددرگ .» رقتـسم  هّرـس ) سّدـق   ) ینیمخ ماما  ترـضح  يربهر  هب  قارع 
رتـسب رد  هک  رتـهب  هچ  تسا  قح  گرم  درم و  دـنهاوخ  همه  تسا ، هفیج  اـم  ياهندـب  نیا   » هکنآ ناـیب  اـب  بیغتـسد  دیهـش  هک  دوـب  ناتـسب 
نورد هفشاکم  هار  زا  دیهش  نآ  هک  دوب  يونعم  جرادم  تکرب  زا  دومن . راکشآ  ار  ادهـش  لیخ  هب  نتـسویپ  رد  دوخ  یبلق  يوزرآ  میریمن ،»
یّلحم هک  دوب  هدـید  باوخ  یـسک  ناشیا  تداهـش  زا  لبق  هک  دـناهدرک  لقن  تفای . یهاگآ  رما  نیا  زا  تداهـش  زا  لبق  یبیغ ، تاـماهلا  و 
هکیتقو هَّللا .» ّالا  هلا  ال  : » دنسیونیم نامسآ  رد  دنوریم و  الاب  دود  هارمه  مه  اقآ  دوریم ، نامسآ  هب  هقلح  هقلح  دود  تسا و  هتفرگ  شتآ 
دوشیم ناتیدوسح  امش  رگم  تسا ، ام  راختفا  تداهش  : » دوب هتشاد  راهظا  دنشاب ، ناشدوخ  بظاوم  رتشیب  هک  دندوب  هدرک  هیصوت  ناشیا  هب 

نینچ دوب ، عوقو  فرـش  رد  هک  ياهثداـح  زا  عـالطا  هراـبرد  زین  بارحم  دیهـش  رتـخد  دوـشب .» مبیـصن  يراـختفا  مسرب ، یماـقم  هب  نم  هک 
ییاریذپ مدرم  زا  رایـسب  يداش  اب  غارچهاش »  » رد مردارب  هارمه  هب  مموحرم  ردام  هک  مدوب  هدید  باوخ  هثداح  زا  لبق  بش  نم  ، » دـیوگیم

ادهش لابقتسا  هب  : » دنتفگ ناشیا  »؟ تسا ربخ  هچ  : » مدیسرپ مموحرم  ردام  زا  دناهتفرگ . هایس  مه  ار  غارچهاش  نحـص  نمـض  رد  دننکیم و 
رد همیسارس  هدش ، رادیب  باوخ  زا  اقآ  ناهگان  هعجاف  نداد  يور  زا  لبق  یتاعاس  ینعی  بش  ياههمین  تسا .» هزانج  عییشت  زورما  میاهدمآ ،
وا دهدیم . ربخ  كانلوه  باوخ  کی  زا  شتلاح  دناوخیم . ار  هَّللاب » ّالا  ةوق  لوح و ال  ال   » ّبترم هداهن و  یناشیپ  رب  ار  اهتسد  هتسشن ، رتسب 

هعمج زامن  هاگداعیم  مزاع  لومعم  قبط  هام 1360  رذآ  هعمج 20  حبص  تعاس 11/30  میوگیمن . نخس  هراشا  اب  زج  زورما  هک  دیوگیم 
ال : » دـیوگیم دـنکیم و  مکحم  ار  شلاش  دتـسیایم ، ياهظحل  هناخ ، زا  جورخ  ماـگنه  هب  يو  هک  تسا  لـقن  ناـشیا  رادـساپ  زا  دوشیم .
اب دراد و  هنیـس  رب  تسد  کی  هکیلاح  رد  دـیآیم و  نییاپ  اههّلپ  زا  دـعب  نوعجار » هیلا  اـّنا  هَّلل و  اـّنا  میظعلا . یلعلا  هَّللاـب  ّـالا  ةوق  ـال  لوح و 
 - یت ولیک  دـنچ  اب  نیقفانم  نئاخ  کهورگ  زا  هلاس  رتخد 19  کی  دعب  یتاظحل  دـتفایم . هار  هب  دـنکیم ، هراشا  الاب  يوس  هب  رگید  تسد 

دیـس بیهم ، راـجفنا  کـی  اـب  سپـس  دودیم و  ناـشیا  فرطب  دـناسرب ، اـقآ  تسد  هب  دـیاب  ًاصخـش  هک  ياهماـن  نتـشاد  هناـهب  هب  یت  نا - 
ياهراوید ددنویپیم . هَّللا  ءاقل  هب  هکت  هکت  ندب  اب  هَّللادبعیبا  ترضح  شیوخ  مولظم  يالوم  نوچمه  هّرس ) سّدق   ) بیغتسد نیـسحلادبع 

سپ نآ  زا  ددرگیم . نکمم  ریغ  داـسجا  رتـشیب  ییاسانـش  دوـشیم  نوـخ  رد  قرغ  اـهماب  تشپ  هچوـک و  فـک  لزاـنم ، ياـهرد  هچوـک ،
هب شوپ و  نفک  دیهـش ، مسج  دیآیمن .» رگید  دش ، هراپ  دـص  بیغتـسد  دـلان ، اههنیـس  دراب ، اههدـید   » هک دـنهدیم  رـس  هلان  نارازگزامن 
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زور نیمتفه  اب  ینیـسح  نیعبرا  دادـماب  دراد . دوجو  مه  یفاضا  هسیک  کی  ناشیا  تعلخ  رد  هک  دـیدرگ  هدـهاشم  اّما  دـش ، هدرپس  كاـخ 
نوچ متسه  تحاران  نم  : » دناهدومرف هک  هدید  باوخ  رد  ار  اقآ  موحرم  لبق  بش  ياهمرتحم  هیولع  دندروآ  ربخ  هک  دوب  زیزع  نآ  تداهش 

شالت زا  سپ  دـیدرگ و  زاغآ  وجتـسج  دـینک .» قحلم  نم  هب  ار  نآ  زورما  تسا . هدـنام  یقاب  هچوک  ياهرجآ  يالبال  نم  ندـب  زا  یتاعطق 
نورد ندب  ياههراپ  نداد  ياج  اب  تفرگ و  ماجنا  مود  عییشت  بش  نامه  تعاس 10  دش . تفای  تشوگ  تسوپ و  تاعطق  يرادقم  ناوارف 
عالطا زا  سپ  فیرشلا ) هّرس  سّدق   ) ینیمخ ماما  ترضح  دندومن . قحلم  رّهطم  ندب  هب  ار  نآ  دنتفاکشار و  ربق  نییاپ  یفاضا ، هیسک  نامه 

دیهش ًاضرف  امش  نوعجار ... هیلا  ّانا  هَّلل و  ّانا  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  : » دنیامرفیم نینچ  یمایپ  یط  قالخا ، هوسا  نیا  زادگناج  تداهش  زا 
تیاده نامورحم و  تیبرت  زج  هک  هّرس ) سّدق   ) بیغتسد دیهش  و  هّرس ) سّدق   ) یندم دیهش  لثم  رگید  يادهش  دینادب  راکهانگ  ار  یتشهب 

یملاع گرزب و  ّیبرم  هک  دنمـشزرا  تیـصخش  کی  ناییاکیرمآ  راکتیانج  تسد  دـینکیم ... دیهـش  هزیگنا  هچ  اـب  هتـشادن  یهاـنگ  مدرم 
هب ار  ناریا  یلاها  هیملع و  ياههزوح  تفرگ و  سراف  مرتحم  یلاها  ناریا و  ّتلم  تسد  زا  دوب ، مالـسا  هب  دـهعت  طـقف  شهاـنگ  هک  لـماع 
هب دهعتم  سوفن و  بّذهم  قالخا و  مّلعم  هک  ار  بیغتسد  نیسحلادبع  دیس  جاح  دیهش  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  ترـضح  دناشن . گوس 

يارب ار  دنمـشزرا  ناملعم  املع و  ناگرزب  نیا  ام  ایآ  دـندناسر ... تداهـش  هب  ناشناهارمه  زا  یعمج  اـب  دوب ، یمالـسا  يروهمج  مالـسا و 
هک نأشلا  میظع  نادـهاجم  نیا  رب  دـنوادخ  تمحر  میهدیم ؟ تسد  زا  ههبج  رد  ییاکیرمآ  مادـص  هقطنم و  رد  اـکیرمآ  تسکـش  ناربج 

نودب ددنبیم و  رب  ناهجزا  تخر  یهلا  ياوقت  هب  هیـصوت  اب  هّرـس ) سّدق   ) بیغتـسد دیهـش  دنکیم «... همیب  ار  مالـسا  يزوریپ  ناشتداهش 
رد یعس  يوقت و  هب  ار  دوخ  نادنزرف  منکیم  تیصو  : » تسج دنهاوخ  کسمت  يو  همان  تیـصو  زا  زارف  نیا  هب  هشیمه  رون  ناورهر  کش 

ار ترخآ  روبع و  لحم  كك  ؛ إر ایند  دـننادب . رـضاح  ارادـخ  لاـح  ره  رد  دـنوشن و  یمارح  بکترم  دوشن و  توف  اـهنآ  زا  یبجاو  هکنیا 
یم دیهش  يوخا  بیغتسد ، يدهم  دیس  هللا  تیآ  ترـضح  هرطاخ  نیرخآ  دنیامنن .» ... شومارف  اعد  زا  ار  فیعـض  نیا  دننادب و  رارق  لحم 

زا رفن  ود  مدوب ، ناشتمدخ  رد  تداهش  زا  لبق  تعاس  کی  رذآ ، متسیب  ینعی  دندیـسر  تداهـش  هب  راوگرزب  نیا  هک  يزور  نامه  دنیامرف :
هاگن دندومرف : نم  هب  دنتفر  هک  رفن  ود  نآ  دندرک و  تبحـص  ناشیارب  يرادـقم  دـندوب ، هتـشگرب  ههبج  زا  هک  دـندوب  اجنآ  مه  هاپـس  دارفا 

زا الاو و  تّمه  رثا  رد  مدـق ، کـی  هب  اـهناوج  نیا  اـّما  نیملاـعلاّبر  ءاـقل  هب  ندیـسر  يارب  میروخیم  لد  نوخ  میراد  تساـهلاس  اـم  نک ،
دیاش دیشکن و  یلوط  هتبلا  هک  دوشب ، یهتنم  اجک  هب  تبقاع  ات  میاهدنام  روط  نیمه  ام  و  دنـسریم ، دنوریم و  دنراد ، هک  یگتـشذگدوخ 
نیا یـسایس  تازرابم  هزرابم  تسایـس و  هنحـص  رد  دیـسر . نیملاعلاّبر  ءاقل  هب  مه  راوگرزب  نیا  دوخ  هک  دـشن  هلـصاف  مه  تعاـس  کـی 
مدرم اهینارنخـس  ربانم و  رد  نیاربانب  دید . رطخ  رد  ناخاضر  ندمآ  راک  يور  اب  ار  نید  ساسا  هک  دش  عورـش  یماگنه  زا  راوگرزب  دـیهش 

رد دسافم  تارکنم  رـشن  زاس  هنیمز  یمالـسا و  دـض  ياههمانرب  نیتسخن  زا  هک  باجح  فشک  دروم  رد  هژیوب  دومنیم ؛ هاگآ  هئطوت  زا  ار 
. درکیم تفلاخم  تّدـش  هب  دوب ، یمالـسا  نهیم  نوئـش  همه  رب  ناگناگیب  بناجا و  رتشیب  هچره  هطلـس  ذوفن و  تیاهن  رد  هعماـج و  حـطس 

هاشاضر ياهتـسدب  گنفت  تشاد . رارق  هزرابم  لّوا  فص  رد  وا  مه  زاب  تشاذـگ ، ار  نویناحور  اب  تفلاـخم  ياـنب  ناـخاضر  هک  یماـگنه 
رب زیرگان  وا  هک  دیـسر  ییاج  هب  اهيرگلالخا  اهتمحازم و  نیا  راک  دیهـش ، دوخ  لوق  هب  دـندشیم و  يو  ینارنخـس  نتفر و  ربنم  زا  عنام 
زا هن  دـناهدرک ، عنم  نتفر  ربنم  زا  ارم  : » دادیم خـساپ  مه  نیرومأـم  ضارتعا  باوج  رد  درکیم . هظعوم  ار  مدرم  تسـشنیم و  نیمز  يور 

ماما يربهر  هب  مق  زا  تفلاخم  همزمز  یتیالو ، یتلایا و  ياهنمجنا  هحیـال  حرط  اـب  هک  لاـس 1341  رخاوا  رد  نیمز .» يور  رب  نتفگ  نخس 
رد ًالک و  : » دومن مالعا  ًاحیرص  دیسر ، بیغتسد  دیهش  تسدب  مق  زا  یمالـسا  بالقنا  نأشلا  میظع  ربهر  هیمالعا  نیتسخن  تساخرب و  تّما 
زا دومن و  میظنت  ماما  تکرح  فیک  مک و  اب  ًاقیقد  ار  دوخ  تکرح  تفرگن و  مارآ  ياهظحل  دعب  هب  نآ  زا  متـسه .» مالـسا  رایتخا  رد  تسب 

ءاملع درف  درف  هناخ  هب  ناشیا  دوب ، يرورـض  زین  ءاملع  رگید  يراکمه  هک  اجنآ  زا  درکیم . زیهرپ  تّدشب  يور  دـنک  يوردـنت و  هنوگره 
رد هعمج  ياهبش  رد  یمومع  یگتفه  سلجم  رد  تکرش  هب  یـضار  ار  هیقب  رفن  هس  ود  زج  دوب ، هک  ياهمانرب  نابز و  ره  اب  تفر و  زور  نآ 

توغاط اـب  هزراـبم  هداـمآ  نشور و  ار  مدرم  دوخ  نیـشتآ  هنارگاـشفا و  ياهینارنخـس  اـب  دومن و  زاریـش ) عماـج  دجـسم   ) تازراـبم زکرم 
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روتـسد هب  هک  دوب  عفاـن  رثؤم و  يردـقب  اهینارنخـس  زا  یخرب  دـیدرگیم و  شخپ  روشک  حطـس  رد  ناـشیا  ياهینارنخـس  راوـن  دوـمنیم .
راهظا ياهدام  شش  حرط  بیوصت  زا  سپ  ناشیا  هک  تسا  هدمآ  كاواس  دانسا  رد  دشیم . عیزوت  یعیسو  حطس  رد  ریثکت و  ماما  ترـضح 

هک ییاـهناغمرا  دراد ؟ اـنعم  هچ  ناـنز  تاـباختنا  دـننکیم . امـش  هب  یتـمرح  یب  تـسا . رطخرد  مالـسا  میوـگب  مهاوـخیم  زورما  : » هتـشاد
روـطچ تسا  تلاوـت  زیم  يوـلج  هشیمه  هک  یمناـخ  تـسین . يرگید  زیچ  یتمـصع  یب  یتـفع و  یب  زا  ریغ  دـناهدروآ  اـم  يارب  ناـییاپورا 

؟ دـنربب یّلم  ياروـش  سلجم  هب  نز  دـنهاوخب  هـک  تـسا  طـحق  اـی  تـسا  مـک  ناریا  رد  درم  رگم  دـنک !؟ تکرـش  تاـباختنا  رد  دـناوتیم 
اهنآ دننک . نیهوت  ءاملع  هب  دیراذگن  مدرم  دـنربمغیپ ... نیـشناج  ءاملع  داب . هدـیدنگ  تموقلح  اهروختفُم .» «، » هایـس عاجترا   » دـنیوگیم

تـسد ندیـسوب  هَّللا  و  دیـسوبب . دیدید ، هک  ار  يدّیـس  یناحور و  ره  تسد  زورما  امـش  دنربب . نیب  زا  ار  ربمغیپ  راثآ  ات  هدـنازوس  ار  همامع 
هک یسک  ناهد  داب  درُخ  تسا . نید  زا  لیلجت  ءاملع و  زا  لیلجت  ندیسوب  ار  يدّیـس  تسد  تسا . رتهب  غارچهاش  حیرـض  ندیـسوب  زا  دّیس 

مییآیم ات  دنتسه . مدرم  مشچ  مالسا  ءاملع  تسا ... روخهدامآ  یناحور  دسیونب  هک  یـسک  ملق  داب  درُخ  تساروختفُم و  یناحور  دیوگب 
ياهنامزاس تاعالطا و  سوساج  دوب  هتـسشن  ربنم  ياپ  هک  سک  نالف  دنیوگیم  دـننکیم . بلج  ار  ام  مینک  تبحـص  تلود  هاش و  هرابرد 

بیغتسد دیهـش  دنک .» زیوآ  قلح  ار  اهنآ  تمایق  زور  هدروخ  مسق  دنوادخ  دنتـسه . عامتجا  دارفا  نیرتتسپ  ناسوساج  نیا  دوب . يرامرهز 
ود نونک  ات  هک  درادیم  مالعا  خیرات 42/1/1  رد  كاواس  دانسا  تداهش  هب  هک  اجنآ  ات  دوزفایم  شتازرابم  هنماد  رب  هتسویپ  هّرـس ) سّدق  )

نیرومأم خـیرات 42/1/8  رد  نینچمه  تسا . هدیـسرن  یباوج  اـّما  ماهتـساوخ  داـهج  هزاـجا  ( 6 () هیلع هَّللا  تمحر   ) مـیکح هَّللاتـیآ  زا  راـب 
هخروم رد  هرخالاب  دـیامنیم و  یـشوپ  نفک  داهج و  هب  کـیرحت  قیوشت و  ار  دارفا  ربنم  يور  رب  ناـشیا  هک  دـنهدیم  شرازگ  یتاـعالطا 

ار روشک  ناگناگیب  ياهیگنهرف  یب  زا  تیامح  تسایـس  هک  اجنآ  زا  اما  دـنکیم . رداص  ار  يو  دـیعبت  مکح  ناورکاـپ  رکـشلرس   42/1/10
كاواس دانـسا  تخادرپیم . یبنجا  یگنهرف  مجاهت  هیلع  هزرابم  هب  یمالـسا  گنهرف  رب  هیکت  اب  ًاتدـمع  ناشیا  دـیناشکیم ، يدوبان  يوسب 

دراذـگیمن هتـسب و  ار  نآ  برد  فاقوا  ای  تموکح  هریغ ، ماوق و  هسردـم  هیروصنم و  هسردـم  دـهدیم ...« : شرازگ  نینچ  هنیمز  نیا  رد 
رتهب ای  درادن و  نید  هک  ینز  ارچ  دییوگب  ادخ  هب  ار  امش  مراد . نایگنهرفو  گنهرف  نیا  تسد  زا  ینوخرپ  لد  نم  دهدب . سرد  همادا  هبلط 

، ییاهب شنز  دـشاب و  يدوهی  هک  هاگـشناد  سیئر  تسا . داسف  هناخ  تسین ، گنهرف  نیا  دـشاب ؟ خـیرات  ای  ینید  مّلعم  تسا ، ییاهب  میوگب 
هدنز ام  مییوگن ؟ ار  قیاقح  باعرا  دیدهت و  اب  ارچ  دنراپـسب ، نایدوهی  تسدب  ار  تکلمم  دنهاوخیم  دنوشیم ...!؟ رادنید  امـش  دالوا  ایآ 

اب هک  اهنآ  اب  میگنجیم  ام  تسین . یلمع  نیا  هن ، دننک ؟ تموکح  یمالـسا  روشک  گنهرف  رد  شناسوساج  لیئارـسا و  میراذـگب  میـشاب و 
هب دـنکیم  کمک  دراد  هک  دـساف  همکاح  تئیه  اب  میتسه  فرط  ام  مالـسا . نیفلاخم  اب  میتسه  گنج  رد  ام  دـنراد . گـنج  دـیلقت  عجارم 

اهنآ ياهباتک  دناهدرک و  هدنکارپ  ناملسم  دالب  رد  هک  دنتسه  یناسوساج  اهنیا  دنشابیم . تکلمم  لالقتسا  نید و  نمشد  هک  ییاهییاهب 
کمک مه  میناملسم و  دییوگیم  مه  امـش  دناهداد . اهنآ  تسدب  ار  تکلمم  ساسح  ياهتـسپ  مامت  دناهدومن . هدنکارپ  نیملـسم  نیب  رد  ار 

دساف همکاح  تئیه  امـش  تسد  زا  ناشلد  همه  دنریگب . هسلج  ءاملع  ناناملـسم و  هیلع  ندنل و  دنورب  اهنآ  رفن  رازهود  هک  دینکیم  اهنآ  هب 
ياـهرجنر هاـش و  نیرومأـم  ماـگنه  بش  دادرخ 1342 ، رد 15  فیرـشلا ) هّرـس  سّدـق   ) ماـما ترـضح  يریگتـسد  زا  سپ  تسا .» نوـخ 

هک مدرم  تیعمج  دوـب و  بش  همین  زا  دـعب  دودـح 3  تعاس  دـندرک . هلمح  ناشیا  هناخ  هب  هدـمآ و  زاریـش  هب  نارهت  زا  دراگ ، صوصخم 
نیرومأم شروی  ربارب  رد  دـندوب و  هدـنام  رواجم  دجـسم  هچوک و  لزنم و  رد  بش  رـس  زا  دـندادیم  ار  ياهنایـشحو  شروی  نینچ  لامتحا 

یب مدرم  متـش  برـض و  هب  هرجنپ ، رد و  اههشیـش و  نتـسکش  اب  نیرومأم  دندرب . هیاسمه  لزنم  هب  ار  ناشیا  زین  ياهّدع  دـندومن و  تمواقم 
ياـج هک  يروطب  دـندوب ، هدز  کـتک  یتخـس  هب  ار  اـهمناخ  دـندرک . حورجم  ار  يداـیز  هّدـع  دـنتخادرپ و  ناـکدوک  اـهنز و  یّتـح  عاـفد 

یمومع لیطعت  زور و  ود  نتـشذگ  زا  سپ  دوب . یقاب  دیهـش  رهاوخ  مناخ  هیولع  ندـب  رب  زونه  لاـس  تشذـگ 15  زا  سپ  یّتح  ناشتابرض 
نادنمتدارا ناگتـسباو و  زا  رفن  دودح 500  تشادزاب  بیغتـسد و  لیلخ  دیهـش  ناشیا  هداز  هریـشمه  هلمج  نآ  زا  ياهدع  راتـشک  زاریش و 

تیذا روطنیا  ار  مدرم  نم  هب  نتفای  تسد  رطاخب  رگا  هک  دنداتـسرف  ماـغیپ  یتلود  تاـماقم  هب  ناـشیا  یماـظن ، يرادـنامرف  طـسوت  هل  مظعم 
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هب رـضاح  هکنیا  مود  دنوش و  دازآ  دناهدش ، ینادنز  هک  یناسک  همه  هکنیا  لوا  میامن . یفرعم  ار  دوخ  طرـش  ود  هب  مرـضاح  نم  دینکیم ،
تـساوخزاب هداد و  روتـسد  رّرکم  هاش  صخـش  نوچ  یلو  میریذپیم  ار  طرـش  ود  ره  دنداد  خـساپ  متـسین . ندـش  همکاحم  نتفر و  نارهت 

كاواس سییر  قافتا  هب  تقو  رادناتـسا  سپـس  میتسرفیم . امیپاوه  اب  ار  امـش  یتحار ، رطاخ  هب  یلو  تسین  نتفر  نارهت  زا  ياهراچ  هدومن ،
رد دندرک . دابآ  ترـشع  نادنز  هناور  ًامیقتـسم  مازعا و  نارهت  هب  یـصاصتخا  يامیپاوه  دنورف  کی  اب  ار  هدربمان  دنتفر و  ناشیا  تمدخ  هب 

نادـنز نارهت و  هب  ار  وا  ًامیقتـسم  زاـب  دـنتخیر و  ناـشیا  لزنم  هب  بش  همین  لـبق  هـعفد  دـننام  مـیژر  نارودزم  رگید  راـبکی  زین  لاس 1343 
رد راوگرزب  تیـصخش  نیا  دوب . هّرـس ) سّدـق   ) ینیمخ ماما  ترـضح  ناـمهیم  زور  تّدـم 3  يدازآ  زا  سپ  هک  دـندرک  لـقتنم  هعلقلزق » »
رد وا  ياورپ  یب  ياهیرگاشفا  تشاد . يرثؤم  مهم و  رایـسب  شقن  هاش  رودزم  میژر  هیلع  سراـف  ناملـسم  مدرم  تازراـبم  هب  نداد  تکرح 

تارهاظت و رد  شروضح  اهینارنخس و  دیشخبیم و  يرتشیب  قمع  ار  سراف  مدرم  یمالـسا  ياهتکرح  زاریـش ، زیگناداسف  رنه  نشج  دروم 
اب دیدش  تفلاخم  زاربا  تامادقا ، نیا  زا  یکی  دوب . هدیدمتس  مدرم  يارب  یمکحم  هناوتـشپ  هقطنم ، ناملـسم  تما  تازرابم  اهییامیپهار و 

ياهجدوب فرص  اب  دشیم و  لیکـشت  زاریـش  رهـش  رد  رابرد  طسوت  رنه  نشج  هنایلاس  همانرب  دوب . لاس 1356  رد  زاریـش  رنه  نشج  همانرب 
اب ياهمانشیامن  ناضمر  كرابم  هام  رد  دندشیم . بکترم  ار  ءاشحف  عاونا  دندومنیم و  تکرـش  نآ  رد  زین  نایجراخ  زا  یهورگ  تفگنه 
ود ای  زور  هد  روبزم  همانرب  دندادیم و  ماجنا  ماع  ءالم  رد  یسنج  لمع  ًامسر  نآ  نمض  هک  دندرک  تسرد  شتآ » هچب -  كوخ -   » ناونع

ار اهتوص  طبض  ناتسبش  نوریب  رد  اهرومأم  هک  دومن  داقتنا  همانرب  نیا  زا  نانچ  رصع ، زامن  زا  سپ  زور  نیتسخن  يادرف  تشاد . همادا  هتفه 
نامدوخ ام  دـییایب و  هاتوک  امـش  دنداتـسرف  ماغیپ  یتلود  تاماقم  فرط  زا  زور  ناـمه  رـصع  دـنتفرگیم . ار  نآ  راون  دـندرکیم و  فیقوت 
دیدـهت اـب  ًاددـجم  زور  نآ  يادرف  اذـل  دـیدرگ ، رارکت  هماـنرب  زین  زور  نیمّود  يارب  اـّما  دوش . بوشآ  رهـش  رد  اداـبم  مینکیم ، يریگولج 

تـسا مدرم  هفیظو  دـش ، رارکت  ارجاـم  نیا  رگید  راـبکی  رگا  : » دوـمن داریا  نومـضم  نیدـب  یطوـسبم  ینارنخـس  تّـجح ، ماـمتا  حـیرص و 
نونکا مه  زا  دناهدرک . مهارف  نیرومأم  ار  شببس  تسا و  تلود  هدهع  هب  دمآ ، شیپ  مه  هچره  دننزب . مهب  ار  ناشطاسب  دنزیرب و  ناشدوخ 

«. دنوشیم ینماان  بوشآ و  ثعاب  دننکیم و  کیرحت  هنوگنیا  ار  مدرم  هک  دـنمرجم  یتموکح  تاماقم  دوخ  منکیم . یفرعم  ار  مرجم  نم 
، كوخ نشج  كوخ ، نشج  مدینـش ، يزیچ  کی  : » تسا یندـناوخ  بلاج و  رایـسب  ناشیا  تاـنایب  دروم  رد  مه  كاواـس  تاـشرازگ  اـما 

ییاهنآ دنـصقریم ... اهکوخ  دننام  مه  درم  نز و  دـنرت ... تسپ  كوخ  زا  مه  اب  هدام  رن و  دـنوریم  اجنیا  هب  هک  اهنآ  دراد . یمـسا  بجع 
... دـننکیم تکرـش  نشج  نیا  رد  هک  كك  ؛ إر یناـسک  دـنک  تنعل  ادـخ  دنتـسه ... كوـخ  نوـمیم و  نآ ، ياـشامت  يارب  دـنوریم  هک 

دیهدب رامعتسا  تسد  هب  دینک و  هارمگ  دیهاوخیم  ار  اهناوج  نیا  تکلمم و  نیا  یک  ات  اهنآ ، رب  داب  تنعل  تسا . كوخ  مه  اهنآ  سسؤم 
تانایب نیا  زا  سپ  دوب .» ) هدش  حاتتفا  يولهپ  حرف  طسوت  زاریـش  رنه  نشج   ) ار رنه  نشج  هدننک  حاتتفا  دنک  تنعل  ادخ  دینک ... فرحنم  و 

هب ناعذا  اـب  كاواـس  زین  لاس 1357  رد  دـیدرگ . لیطعت  ًاروف  زاریـش  رنه  نشج  همانرب  لیکـشت و  ناتـسا  تینما  ياروش  تعرـسب  نیـشتآ ،
 - كوخ  « ناونع تحت  ياهمانـشیامن  زاریـش  رنه  نشج  همانرب  : « درک هژیو  نتلوب  رد  ریز  حرـش  هب  یـشرازگ  جرد  هب  مادقا  همانرب ، تحاقو 
زا هک  بیغتـسد  نیـسحلادبع  دیـس  دوـب . یموـمع  تفع  فـالخرب  نآ  زا  ییاههنحـص  هـک  دروآ  رد  شیاـمن  ضرعم  هـب  ار  شتآ « هـچب - 

زاریش رهـش  عماج  دجـسم  رد  رفن  رازه  شـش  بیرق  تکرـش  اب  هک  یـسلجم  رد  زور 37/4/11  تسا ، ینیمخ  رادـفرط  یطارفا  نویناـحور 
: دومن راهظا  داقتنا و  زاریـش  رنه  نشج  ياههمانرب  زا  هتـشاد  یتکلمم  حـلاصم  فالخ  زیمآکیرحت و  هبنج  هک  ینانخـس  یط  دـش ، رازگرب 

نـشج نیا  يرازگرباب  دـنهاوخیم  اهنآ  ددرگ . رازگرب  زاریـش  رد  رنه  یب  ای  رنه  نشج  دـیابن  لاسما  هک  منکیم  راـطخا  راـب  نیموس  يارب 
تاعالطا همانزور  رد  ماما  ترضح  هب  تبسن  هک  يزیمآنیهوت  هلاقم  ربارب  رد  هامید 1356 ، هعقاو  رد  دنزاس .« فرحنم  نید  هار  زا  ار  مدرم 

حرـش نیدب  ناشیا  تاراهظا  كاواس ، نیرومأم  هخروم 36/10/24  تاشرازگ  رد  تخادرپ . يریگعـضوم  هب  تّدشب  دوب ، هدیـسر  پاچ  هب 
نوناق قبط  هدز  ییاهتمهت  يو  هب  تاعالطا  همانزور  نوچ  دشابیم و  هعیـش  نویلیم  دنچ  ردقیلاع  عجرم  ینیمخ  تسا ...« : هدیدرگ  جرد 

رد دوخ  لزنم  رد  یتّدـم  ناشیا  لاس  نامه  رد  دـنوش .» ینادـنز  لاـس  هس  اـت  کـی  زا  هتفرگ و  رارق  بیقعت  تحت  یتسیاـب  رما  نیا  نیلماـع 
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هب كاّفس  میژر  طسوت  زاریش  ءادهش )  ) ون دجسم  رد  ناضمر  راتشک 5  زا  سپ  تازرابم و  يریگجوا  ماگنه  هدرب و  رسب  كاواس  هرصاحم 
رویرهش 1357، نینوخ 17  هثداح  زا  سپ  یماظن و  تموکح  عورـش  اـب  دـش . لـیطعت  تازراـبم  راوتـسا  ژد  عماـج ، دجـسم  هتفه  تدم 2 

مازعا نادـنز  هب  نآ  زا  سپ  ینابرهـش و  هتیمک  هب  ادـتبا  تشادزاـب ، بت  يراـمیب و  لاـح  رد  ار  وا  هتفر و  ناـشیا  لزنم  هـب  هنابـش  نیرومأـم 
نارود رد  بارحم  ماقم  الاو  دیهش  تشگزاب . زاریش  هب  مدرم  هوکـشاب  لابقتـسا  نایم  رد  يو  دیعبت ، ینادنز و  هام  دنچ  زا  سپ  اّما ، دندرک .

اب دـناسریم و  ناشیا  ضرع  هب  ار  يراج  تازرابم  ناریا و  رابخا  تفاتـش . ناشیا  تاقالم  هب  تبون  نیدـنچ  فرـشا ، فجن  رد  ماـما  دـیعبت 
یمـشاه ياـقآ  دوب . تکرب  ریخ و  أـشنم  هشیمه  بیغتـسد  دیهـش  دوـجو  دوـمنیم . تعجارم  ناریا  هب  ماـما  دنمـشزرا  ياـهدومنهر  بسک 

لخاد رد  ار  لئاسم  یضعب  میدرکیم  تروشم  دوب  لکشم  ماما  هب  یهاگ  یسرتسد  هک  ماما  بایغ  رد  : » دیوگیم دروم  نیا  رد  یناجنسفر 
دندوب بیغتسد ) دیهـش   ) ناشیا ام  يارب  دوب  دیفم  هشیمه  مه  شتارظن  دوب و  تروشم  دروم  هشیمه  هک  ییاهتیـصخش  زا  یکی  نایاقآ . اب 

، باراد راوک ، تشدورم ، اسف ، هلمج  زا  فلتخم  ياهرهش  هب  مدرم  راکفا  ندرک  نشور  تهج  هّرس ) سّدق   ) بیغتـسد هَّللاتیآ  ترـضح  «. 
یمدرم تاـعامتجا  رد  مـیظع  تـالوحت  بجوـم  دوـمنیم و  ترفاـسم  هداـبآ و ... دــیلقا ، ناتــسورس ، زیر ، ین  تانابهطــصا ، داـبآزوریف ،
نیدـب دـیدرگ ، هدرپس  رـس  میژر  تشحو  بعر و  بجوم  هک  لاس 1357  رد  ناشیا  تمظع  اب  ياـهتکرح  نیرتاـبیز  زا  یکی  دـیدرگیم .

رد هّرس ) سّدق   ) بیغتسد هَّللاتیآ  هخروم 57/9/26  هلـصاو : عالطا  ربارب  : » تسا هدیدرگ  سکعنم  كاواس  شرازگ 57/10/10  رد  حرش 
، یمالـسا یماظن  تموکح  تعاس  فرظ 48  تسا و  یمالـسا  یماظن  تموکح  قوف  خـیرات  زا  هک  دومن  راهظا  زاریـش  يزاـمن  ناتـسرامیب 

منک لح  ار  ناتلکشم  ات  دینک  هعجارم  نم  دوخ  هب  دنکن . هعجارم  تارادا  هب  دوخ  ياهراک  هب  یگدیـسر  ای  تساوخداد و  تهج  سکچیه 
وا هب  تفرگ و  سامت  ینابرهـش  سیئر  اب  ناشیا  نمهب 57  رد 22  ییاهن ، يزوریپ  هظحل  ندـش  کیدزن  یمالـسا و  بالقنا  يریگجوا  اب  «. 

هتبلا دهدن . نتـشک  هب  ار  نارگید  دوخ و  تسا  کیدزن  طوقـس  نوچ  دـشاب و  مدرم  دوخ و  ناج  رکف  هب  دـنک و  میلـست  ار  دوخ  هک  دومرف 
دیهش نآ  لزنم  اّما  دوب ، هدشن  بالقنا  يزوریپ  زونه  هکنیا  اب  دندش . میلـست  يرگید  زا  سپ  یکی  يرمرادناژ  ًاصوصخم  شترا و  ياهناگی 

اههناخزابرس هب  یشکرس  نارادساپ و  هاپس  شترا و  هب  تافتلا  دشیم . یلاخ  رپ و  ًابترم  نارسفا  ناراد و  هجرد  یماظن و  نارـس  زا  راوگرزب 
، بالقنا يزوریپ  لیاوا  رد  یماظن  یماظتنا و  ياوق  اب  یماـگمه  ینابرهـش و  یهاگحبـص  مسارم  رد  تکرـش  نینچمه  دارفا ، اـب  تبحـص  و 

هَّللا تمحر   ) يزاریش مظاک  دّمحم  خیش  جاح  - 1 تشون :  یپ  دبایزاب . ار  دوخ  ماجسنا  يدوزب  سراف  هقطنم  رد  شترا  هک  دیدرگ  بجوم 
یلعنسح خیش  جاح  نوچ  يدیتاسا  رضحم  زا  لیصحت  نارود  رد  دیدرگ . دلوتم  زاریـش  رد  يرمق  لاس 1290  دودح  رد  تقو  عجرم  هیلع )

تافو يرمق  لاس 1367  رد  ناشیا  دومن . ضیف  بسک  هیلع ) هَّللا  تمحر   ) يزاریـشیقت دمحم  ازریم  هَّللاتیآ  و  هیلع ) هَّللا  تمحر   ) ینارهت
یناهفصا نسحلاوبا  دیـس  جاح  هَّللاتیآ  ترـضح   - 2 ص153 . ج4 ، ناریا ، ریهاشم  لاجر و  همانیگدـنز  دنولـسرم ، نسح  ر.ك : تفاـی /.

دوـمن و تمیزع  قارع  هب  لاس 1307  رد  تشگ . دـلوتم  ناهفـصا  تافاضم  زا  یکی  رد  تقو  عجرم  ( 1365  - 1277 ( ) هیلع هَّللا  تـمحر  )
. تخادرپ تالیصحت  لیمکت  هب  هیلع ) هَّللا  تمحر   ) يزاریش یقت  دمحم  ازریم  و  هیلع ) هَّللا  تمحر   ) یناسارخ مظاک  دمحمالم  دنوخآ  دزن 
وا لئاضف  زا  تشگ . لک  عجرم  دیسر و  ملاع  برغ  قرش و  هب  شترهش  یهتنم و  وا  هب  هیماما  هقلطم  تسایر  تعیرش ، موحرم  توف  زا  سپ 
هب يرای  ترـصن و  هدـعو  نآ  رد  هک  دـیدرگ  رداص  شیارب  هادـفلا ) هل  انحاورا   ) رمالا بحاص  ترـضح  زا  فیرـش  یعیقوت  هک  سب  نیمه 
وزج قارع  يرمق  بالقنا 1320  رد  دـشابیم و  ةاّجنلا » طارـص   » مان هب  ياهیلمع  هلاـسر  ياراد  يو  دـندوب . هدومرف  كرـصنن » نحن  » هملک

نادنمشناد ریهاشم  یمق ، سابع  خیش  ص308 /  ج1 ، رثوک ، ر.ك : تسا / . هدیدرگ  دیعبت  قارع  زا  زین  رابکی  هدوب و  هعیـش  هعماج  ناربهر 
زا سپ  هک  تفریم  رامشب  فجن  دیلقت  عجارم  زا  هیلع ) هَّللا  تمحر   ) یتانابهطصا اقآ  ازریم  دیس  جاح  هَّللاتیآ   - 3 ص375 . ج4 ، مالسا ،

هعماج هیقف و  ملکتم ، ّققدم ، قّقحم ، هب  يو  دندرکیم . دیلقت  ناشیا  زا  سراف  مدرم  زا  يرایسب  یناهفصا  نسحلاوبا  دیـس  اقآ  موحرم  توف 
یتانابهطصا اقآ  ازریم  تسا . هدوب  هّرـس ) سّدق   ) یـشعرم یفجن  هَّللاتیآ  مووحرم  شنادرگاش  هلمج  زا  تشاد و  ترهـش  لوقنم  لوقعم و 

یمان فراـع   - 4 دـشابیم . نوفدـم  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع نینمؤـملاریما  ترـضح  رهطم  نحـص  تارجح  زا  یکی  رد  هـیلع ) هَّللا  تـمحر  )
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یهلا و تفرعم  نافرع و  راوگرزب  دیتاسا  زا  نیسح ، دیس  موحرم  دنزرف  هّرس ) سّدق   ) ییابطابط یضاق  یلع  دیس  یمظعلا  هَّللاتیآ  ترضح 
گرزب ياملع  زا  یقارع  نیدلا  ءایض  اقآ   - 5 دوشگ . ناهج  هب  مشچ  يرمق  ۀجحلا 1285  يذ  رد 13  رایسب  تامارک  تافشاکم و  بحاص 

، تفریم رامشب  دیلقت  عجارم  زا  یکی  يو  تشاد . ترهـش  نایب  نسح  هب  هک  دوب  یناسارخ  مظاک  دمحم  الم  دنوخآ  نادرگاش  زا  فجن و 
دّیس هَّللاتیآ   _ 6 ج6،ص125 . ناریا ، لاجر  لاح  حرش  دادماب ، يدهم  ر.ك : تفگ / . عادو  ار  یناف  راد  یـسمش  يرجه  لاس 1320  رد 

هَّللاتیآ دوب . دوخ  نامز  عجارم  زا  میکح  يدهم  دّیـس  موحرم  شردپ  دش . دلوتم  نانبل  رد  یـسمش  يرجه  لاس 1264  رد  میکح  نسحم 
یلع خیش  جاح  یقارع ، نیدلاءایض  اقآ  نوچمه  یگرزب  نیسردم  عجارم و  رضحم  تخادرپ . مالـسا  مولع  لیـصحت  هب  یگلاس  زا 9  میکح 

یبوبح دیعس  دّمحم  دیس  موحرم  رـضحم  رد  ذّملت  تفاییم و  روضح  ینیئان  نیـسح  دّمحم  ازریم  سرد  رد  درک و  كرد  ار  يرهاوج  رقاب 
مالسا نانمشد  اب  هزرابم  فرص  ار  دوخ  رمع  رسارس  هعیش  هّمات  تیعجرم  ماقم  رد  يدرجورب  هَّللاتیآ  تلحر  زا  سپ  درمـشیم . تیمنغ  ار 
هراومه میکح  هَّللاتیآ  موحرم  تشونیم . هاـش  هب  يزیمآضارتـعا  ياـههمان  درکیم و  عاـفد  ینیمخ  ماـما  تضهن  زا  دوـمن . نید  غـیلبت  و 

 ( یسمش  1348  ) يرمق  1390 لّوألا /  عیبر  رد 27 /  ماجنارـس  تفرگیم و  رارق  دادغب  ياهتسینموک  قارع و  نایثعب  رازآ  تیذا و  دروم 
www.dastgheib.ir: عبنم تشذگرد .

اقل بلاط 

( مالسلا امهیلع  ) يدّمحم يدمحا و  سّدقم  ناتسآ  تیلوت  بیغتسد ، يدهمدمحم  دّیـس  هَّللاتیآ  ترـضح  تانایب  نتم  هلاقم  نیا  اقل  بلاط 
هَّللاتیآ موحرم  اب  بیغتسد  دیهش  هَّللاتیآ  ترضح  دشاب . یم  هیلع ) هللا  تمحر  ) بیغتسد هَّللاتیآ  ترضح  بارحم  دیهش  لاح  حرـش  رد 

. دندوب طوبرم  مه  هب  مه  یگداوناخ  ظاحل  زا  دنتشاد و  تفر  دمآ و  دندوب و  انشآ  یناوجون  نارود  زا  تباجن  یلعنـسح  خیـش  جاح  ياقآ 
گرزب يافرع  زا  هک  یـضاق  هَّللاتیآ  موحرم  اب  یتّدم  زا  سپ  دـنوشیم و  فّرـشم  فرـشا  فجن  هب  لیـصحت  همادا  يارب  تباجن  هَّللاتیآ 

مامتا زا  سپ  بیغتسد  دیهش  دنوشیم . یضاق  موحرم  هتخابلد  هتـشگ  هاگآ  نافرع  یناعم  زا  هینید  مولع  لیـصحت  نمـض  هدش  انـشآ  دندوب 
هَّللاتیآ ترضح  ناوا  نیا  رد  دننامیم . فجن  رد  تباجن  هَّللاتیآ  موحرم  دننکیم . تعجارم  زاریش  هب  داهتجا  ماقم  هب  ندیسر  لیصحت و 

هب تایلاع  تابتع  ترایز  يارب  دـندوب  تفرعم  لها  مظاعا  زا  یکی  هک  هیلع ) یلاعت  هَّللا  ناوضر   ) يراصنا داوجدـمحم  خیـش  جاح  یمظعلا 
نآ هّجوت  دروم  دنتشاد  هک  یتاذ  دادعتسا  هطساو  هب  دنوشیم و  بایفرش  ناشیا  رضحم  هب  تباجن  هَّللاتیآ  دنوشیم . فّرشم  فرشا  فجن 

يربـهر هب  ار  دوـخ  كولـس  دـنیآیم و  نادـمه  هب  یـضاق  موـحرم  تلحر  زا  سپ  دـندرگیم و  هلمّظعم  بوذـجم  هـتفرگ  رارق  راوـگرزب 
زا رفن  ود  ره  دعب  هب  نیا  زا  دننکیم و  هاگآ  ار  بیغتـسد  هَّللاتیآ  دیهـش  دنیآیم و  زاریـش  هب  مه  يرفـس  دنریگیم . یپ  يراصنا  هَّللاتیآ 
یپ رفن  ود  ره  مراد  عالّطا  هدنب  هک  يردق  نآ  دنسریم . نافرع  رد  ياهیلاع  تاماقم  هب  هتفرگ  یفاو  هرهب  يراصنا  هَّللاتیآ  موحرم  تاکرب 
اهنآ هرابرد  رعـش  نیا  و  سب ، دوب و  ادخ  اهنآ  رظن  ّدم  اهنت  هجیتن  رد  وه ،» ّالا  وه  ال   » هک دندوب  هدـیمهف  هدرب و  لاعتم  يادـخ  تینادـحو  هب 

رد سک  ره  دـندوب و  زیتسملظ  هنیمز  نیا  يور  شیوخ  هناگیب و  رـس  درادـن  وت  يانـشآ  مدـیربب  لد  وت  ریغ  زا  متـسویپ و  وت  اب  دوب : قداص 
هَّللا ناوضر   ) تّما ماما  هک  هنس 41  رخاوا  رد  دنتخاتیم . وا  رب  اباهمیب  درکیم  مادنا  ضرع  وا  رئاعـش  وا و  يایلوا  لجوّزع و  يادخ  لباقم 
مایق ادـخ  يارب  دنتـسنادیم  دنتخانـشیم و  بوخ  ار  ماما  هتـساخرب  بوبحم  ماما  نآ  ینابیتشپ  هب  راوگرزب  ود  ره  دـندرک  مایق  هیلع ) یلاعت 

راوگرزب نآ  زا  هک  دـندید  مزال  دوخ  رب  اذـهل  دـنکیم ، دادمتـسا  هتفرگ  تسد  هب  ار  مالـسا  مچرپ  تسا ، قداص  دوخ  تکرح  رد  هدرک و 
تئارق لیمک  ياعد  نامیا  لها  زا  رفن  نارازه  روضح  اب  عماج  دجسم  رد  هعمج  ياهبش  هشیمه  هک  بیغتسد  هَّللاتیآ  دیهش  دننک . تیامح 
توعد رابرد  هیلع  مایق  ماما و  زا  تیامح  هب  ار  مدرم  دوخ  نیـشتآ  ياهینارنخـس  اب  هدومن و  رابرد  اـب  هزراـبم  هب  لیدـبت  ار  اـعد  دـندرکیم 

هرمع و هَّللا  لاطأ   » دـنتفگیم دـنروآیم و  ار  ماما  مسا  بیغتـسد  دیهـش  یتقو  هک  دـندوب  هدرک  ادـیپ  یگداـمآ  مدرم  يروط  دـندومرفیم .
چیه رهاظ  بسح  هب  هک  یـسک  دوبن ، یناسآ  راک  یتنطلـس  رابرد  اب  هزرابم  تخادـنایم . هزرل  هب  ار  راوید  رد و  مدرم  نیمآ  هّودـع » کلهأ 
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دنکیم تیامح  ار  وا  مه  یناهج  رابکتـسا  دراد و  رایتخا  رد  ار  تکلمم  تردق  مامت  هک  یهاشداپ  اب  دهاوخیم  درادـن  تسد  رد  یتردـق 
ناج ات  هصالخ  دشاب ، هتشادن  نانیمطا  نیملاعلاّبر  ياههدعو  ترخآ و  ءاقب  ایند و  ءانف  هب  دشابن و  هَّللا  یلا  عطقنم  صخـش  ات  دنک ، هلباقم 

ياهبش و  دندرک ، تباجا  ًاروف  درک ، توعد  هزرابم  هب  ار  مالعا  ءاملع  بیغتسد  دیهش  دشاب . هتشاد  یتکرح  نینچ  دناوتیمن  دشابن  فک  رب 
يرتشیب جوا  زور  هب  زور  هزرابم  دنتـشاد . یبوخ  يراکمه  بیغتـسد  دیهـش  اب  دـنتفاییم و  روضح  هزرابم  رگنـس  عماـج  دجـسم  رد  هعمج 

روضح سلجم  رد  هک  تقو  ینابرهـش  سیئر  هک  دوب  يروـط  بیغتـسد  دیهـش  نیـشتآ  نانخـس  هنـس 42  ياروشاـع  بش  یّتح  تفرگیم ،
رایـسب هزرابم  سلاجم  رد  مالعا  ءاملع  روضح  هب  تبـسن  ًاصوصخم  دوبن ، مارآ  هاش  كاواس  اـّما  دـش . صـالخ  راـبرد  راـک  تفگ : تشاد 

هعمج ياهبـش  سلاجم  ندرک  لیطعت  ماقم  رد  نایاقآ  زا  یـضعب  یّتح  دندشیم ، بوعرم  مه  بلغا  درکیم و  دیدهت  ار  اهنآ  دوب ، ساّسح 
ادابم دراد ، رارق  ناریا  تازرابم  لّوا  فص  رد  زاریـش  هکنیا  رب  ینبم  دندومرف  موقرم  ياهمان  هل  مّظعم  دیـسر ، تّما  ماما  هب  ربخ  هک  دندمآرب 
دیهش ياهینارنخس  راون  دوب . اهناتسرهش  ریاس  مق و  تازرابم  نابیتشپ  زاریـش  هعمج  ياهبـش  سلاجم  دوب . نینچ  ًاعقاو  دنوش . درـسلد  نایاقآ 

بیغتسد دیهش  ینارون  تاملک  زا  نامیا  لها  دنداتسرفیم و  اهناتـسرهش  بلغا  هب  دشیم و  ریثکت  مق  رد  دشیم ، هداتـسرف  مق  هب  بیغتـسد 
زا جراخ  ای  بناجنیا  لزنم  رد  دوز  ياهحبص  زور  ود  یکی  ياهتفه  تباجن  هَّللاتیآ  موحرم  اب  بیغتـسد  هَّللاتیآ  دیهـش  دندشیم . مرگلد 
ادخ دشیم . شومارف  رگید  زیچ  همه  دندشیم . سونأم  بوبحم  دای  هب  دنتفرگیم و  سنا  مه  اب  ادـخ  درم  ود  دنتـشاد . رادـید  مه  اب  رهش 
دوخ هار  هب  دـندرکیم و  ادـیپ  بلق  تّوق  تخاسیم ، رّونم  ار  اهنآ  دوجو  رـسارس  لجوّزع  يادـخ  لالج  لاـمج و  راونا  سب . دـنامیم و 

بیغتـسد دیهـش  دنتـشادن  ار  یناروـن  سلاـجم  نآ  دوـبن و  تباـجن  هَّللاتیآ  تقاـفر  یتـسود و  رگا  مراد  ناـنیمطا  هدـنب  دـندادیم . هـمادا 
دنیوگیم هک  روهـشم  تسا  یلثم  دـشاب . دوب  رطخ  رد  شناـج  نآ  هب  نآ  هک  یکاـنرطخ  هزراـبم  نینچ  رادـمچرپ  ییاـهنت  هب  تسناوتیمن 

. تسا نیمه  رما  تقیقح  و  قیرطلا ،« ّمث  قیفرلا  : « تسیک زا  منادیمن  مالک  نیا  تسا . ود  کی ، جالع  دنیوگیم  ای  درادن  ادـص  اهنت  تسد 
صخـش اب  هک  یقیفر  نآ  ندیـشک  متـس  راب  ناسآ  دـش  نم  تشپ  رب  دـش  يوق  ملد  تشپ  تسود  تیاـنع  زا  اـت  دـیوگیم : ینادـمه  راـبغ 
يداریا مالعا  ءاملع  نایاقآ  ریاس  هب  تبـسن  مهاوخیمن  نم  تسا . یمرگتشپ  هیام  دنـشاب  هتـشاد  شور  کلـسم و  کـی  دـشاب و  دردـمه 

هب تبـسن  هدنب  تدابع . دهز و  لها  تفرعم و  لها  نیب  تسا  قرف  رایـسب  نکل  مشاب ، اهنآ  صیقنت  ماقم  رد  هتـساوخن  يادـخ  ای  منک  دراو 
شیامرف نیا  هب  نانیمطا  مدناوخ و  زامن  اهنآ  زا  یـضعب  رـس  تشپ  متـشاد و  داقتعا  دناهتـسویپ ) ادخ  تمحر  هب  یگمه  ًالعف  هک   ) اهنآ عون 

شـشک يّدح  کی  ات  دـباع  دـهاز و  اّما  نیعئاطلل .» یبوط  ایندـلا ، یف  نیدـهازلل  یبوط  : » دومرف هک  مراد  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) نینمؤملاریما
ُلق َو  تسا . فراع  درادیمنرب ، بلط  زا  تسد  دنکن  میلست  ناج  ات  دوریم و  شیپ  هلحرم  نیرخآ  ات  درادن و  دح  وا  شـشک  هکنآ  دنراد .

مایق و وا ، ياهیرادیببش  هک  مالسا  ملاع  روهشم  داّهز  زا  یکی  عیبر  هجاوخ  ُلْحُکلا  ُلَحَکلا  ام  َتاهیَه  یعَّدُمِلل  َو  ُهَّقَح  َتیَّفَو  َقْشِعلا  ِلیتَِقل 
َّمُهَّللا ُِلق  : » تفگیم دوب و  هدرک  رایتخا  ار  اوزنا  تفاین . روضح  نینمؤملاریما  ياهگنج  رد  تسا ، ماع  صاـخ و  دزناـبز  وا  دوجـس  عوکر و 
یسوم ترضح  هب  لیئارسا  ینب  ( 1 «.) َنوُِفلَتْخَی ِهیف  اُوناک  ام  یف  َكِدابِع  َْنَیب  ُمُکَْحت  َْتنَأ  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  َِملاع  ِضْرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َرِطاـف 

رد فعش  روش و  اب  رتشا ، کلام  ای  رـسای  راّمع  لثم  یکی  اّما  ( 2 «.) اهیف اُوماد  ام  ًاَدبَأ  اهَلُخْدَن  َْنل  اَّنِإ  یـسُوم  ای  اُولاق  : » دنتفگ مالـسلا ) هیلع  )
هب دوشیم و  یلع  یلع ، هار  رد  ءاـنف  اـب  تسنادیمن  تخانـشیمن ، ار  نینمؤـملاریما  عـیبر  هجاوـخ  دـنتخابیم . ناـج  نینمؤـملاریما  باـکر 

راّمع و تسا ، روصق  روح و  دریذـپ  ماجنا  شطئارـش  رگا  اهدوجـس  اهعوکر و  نیا  اهزامن و  نیا  دـنکیم . دوعـص  تیناسنا  ماقم  نیرتـالاب 
دباع و تفرعم و  لها  نیب  توافت  دندوب . تفرعم  بحاص  دنتشاد و  تخانـش  دندیـسر  تداهـش  هب  نینمؤملاریما  باکر  رد  هک  راّمع  لاثما 
هب هک  تسا  نیا  ناشتّمه  مامت  یتسه ، يایرد  لباقم  رد  دنتسه  ياهرطق  دننادیم  دنراد و  تخانـش  هک  ییاهنآ  تسا . راکـشآ  رایـسب  دهاز 

ینّابر و ملاع  ود  نیا  لاح  ره  هب  دنبای . ءاقب  یتسه  ّلک  رد  دنزاس و  یناف  یتسه  ّلک  رد  ار  دوخ  یئزج  یتسه  دنوش و  ایرد  دنـسرب و  ایرد 
قافن كرش و  راثآ  ءاحما  قح و  هملک  ءالِعا  ناشتّمه  مامت  تباجن  هَّللاتیآ  موحرم  بیغتسد و  دیهـش  هَّللاتیآ  ترـضح  ماقمالاو : فراع 
ساره سرت و  درکیم و  مرگلد  ار  مدرم  مومع  دوخ  نیشتآ  ياههبطخ  ینارون و  تاملک  اب  ماع  سلاجم  رد  بیغتسد  هَّللاتیآ  دیهش  دوب .
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هدرک تیبرت  يروط  ار  ياهّدـع  یـصوصخ  سلاجم  رد  تباجن  هَّللاتیآ  موحرم  درکیم . هزرابم  ياّیهم  ار  اهنآ  دودزیم و  اهنآ  بلق  زا  ار 
بیغتسد دیهش  تظفاحم  رومأم  ار  ياهّدع  دندرکیم . تکرح  بیغتسد  دیهش  رـس  تشپ  ادخ  ياضر  يارب  فک و  رب  ناج  یگمه  هک  دوب 

همین بش  رد  یّتح  دسرب . هل  مّظعم  هب  یبیسآ  ادابم  هاش  كاواس  فرط  زا  دنـشاب  بظاوم  راوگرزب  نآ  تفر  دمآ و  رد  هک  دندوب  هداد  رارق 
عاضوا بقارم  لزنم  نوریب  تباجن  هَّللاتیآ  ناگدشتیبرت  زا  يدایز  دادعت  دندروآ  موجه  بیغتـسد  دیهـش  لزنم  هب  اهودنامک  هک  دادرخ 

زا دارفا  یضعب  ندش  حورجم  دروخ و  ودز  تعاس  کی  زا  سپ  هک  دش  عقاو  اهودنامک  نادرم و  ریلد  نیا  نیب  یتخـس  يریگرد  هک  دندوب 
قادنق اب  دندش . لزنم  دراو  هتـسکش  ار  لزنم  برد  دندش و  بلاغ  دندوب  مه  حّلـسم  دوب و  دایز  ناشدادعت  اهودنامک  نوچ  هرخالاب  نیفرط 

هک دیهش  دنمورب  دنزرف  مشاهدمحم  دّیس  اقآ  نیملسملا  مالسالاۀّجح و  مداتفا . مدش و  شوهیب  یقئاقد  هک  دندیبوک  ار  هدنب  یناشیپ  گنفت 
هک دندز  يروط  ار  ام  گرزب  هریشمه  تسا . یقاب  زونه  نآ  راثآ  هک  دندز  تخـس  ار  درکیم  تکرح  ردپ  هارمه  مدق  هب  مدق  تازرابم  رد 

غولب ّدح  هب  زونه  هک  هریشمه  نیا  دنزرف  ًانمض   ) تفای يدوبهب  دّدجم  یحاّرج  لمع  اب  هرخالاب  ات  دادیم  رازآ  ار  وا  شیوزاب  مرو  اهتّدم  ات 
نادنز رد  یتّدم  دندرب و  ار  مشاهدمحم  دّیس  اقآ  هدنب و  دیسر .) تداهـش  عیفر  هجرد  هب  دش  رارقرب  یماظن  تموکح  هک  ادرف  دوب  هدیـسرن 

زا یضعب  دش  عقاو  اهودنامک  نایاقآ و  نیب  هک  يدروخ  دز و  رد  هصالخ  میدش . دازآ  بیغتسد  دیهـش  تّما و  ماما  يدازآ  هارمه  ات  میدوب 
زا ار  اهنآ  باتفآ  عولط  زا  لبق  دوب  يوحن  ره  هب  تباجن  ياـقآ  موحرم  دـندرب و  ناتـسرامیب  هب  ار  اـهنآ  هک  دـندش  حورجم  تخـس  ناـیاقآ 
اب دوب و  هدش  ریگرد  دوب  اهودنامک  هدنامرف  هک  یناورس  اب  نایاقآ  نیا  زا  یکی  ًاقاّفتا  دنوش . ییاسانـش  ادابم  هک  دندروآ  نوریب  ناتـسرامیب 

ادرف دندرب ، ناتسرامیب  هب  ار  وا  دوب و  هدش  حورجم  تخس  مه  وا  دوخ  هتبلا  هک  دوب  هدرک  خاروس  قمع  ات  ار  وا  تشپ  يزودشفک  شفرد 
دوخ ناتـسود  بظاوم  ًالماک  هکنیا  دـناسریم و  ار  تباجن  هَّللاتیآ  ینیبشیپ  نایرج  نیا  دـنتفاین . ار  وا  دـندرک  هعجارم  ناتـسرامیب  هب  هک 

تّمه هل و  مّظعم  ناهارمه  تّما و  ماما  هقداص  ّتین  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّـجع  رـصع  یلو  تاـکرب  زا  هَّللادـمحب  مرذـگب ، دـندوب .
مارآ اهنآ  هب  هتـسباو  نیقفانم  یناهج و  رابکتـسا  اّما  تشگ ، رارقرب  یمالـسا  يروهمج  دیـسر و  رمث  هب  بالقنا  ناریا  فیرـش  مدرم  يـالاو 

بیغتـسد و هَّللاتیآ  دیهـش   ) راوگرزب ود  ره  هک  دوب  اـههئطوت  نآ  زا  یکی  هلاـس  تشه  گـنج  دـندوب . هئطوت  لاـح  رد  ًاـمئاد  دـنتفرگن و 
ماـمتها دـندوب  هدرک  تیبرت  هـک  یباـّلط  صوـصخب  اـهههبج  هـب  ورین  مازعا  تاکرادـت و  تازیهجت و  هـیهت  رد  تباـجن ) هَّللاتـیآ  موـحرم 

دیهـش هیملع  هسردـم  بیغتـسد و  دیهـش  هیملع  سرادـم  باـّلط  هک  مدـیدیم  ًاـعون  متفریم ، ههبج  هـب  داـیز  هدـنب  دنتـشاد . ياهداـعلاقوف 
مّدـقم ّطخ  رد  اهنآ  رتشیب  دـندوب و  هدـنمزر  دوخ  یغیلبت ، تاهج  رب  هوالع  دنتـشاد ، هداعلاقوف  تیلاعف  اـهههبج  رد  تباـجن  نیـسحدمحم 

تّما ماما  هک  روطنامه  هیلع  یلاعت  هَّللا  ناوضر  بیغتـسد  هَّللاتیآ  تساهنآ . زا  يدایز  دادـعت  تداهـش  نآ  دـهاش  دـندرکیم و  دربن  ههبج 
رد دنتخانشیم . لبق  تاونـس  زا  ار  راوگرزب  نیا  هیلع ، یلاعت  هَّللا  ناوضر  ماما  دندوب . سان  دشرم  سوفن و  بّذهم  قالخا و  مّلعم  دندومرف 

ناـشیا زا  ماـما  دـندش ، دازآ  نادـنز  زا  هکنآ  زا  دـعب  دـندرب ، هتفرگ و  زاریـش  زا  ار  راوگرزب  نیا  توغاـط  هاگتـسد  هک  مود  هبترم  هنس 42 
ناشتمدخ رد  مه  هدـنب  راوگرزب ، نیا  لزنم  رد  دـندش  مق  دراو  یتقو  دـنوشب . دراو  ناشیا  دوخ  لزنم  هب  دـنورب و  مق  هب  هک  دـندرک  توعد 
اهبیجنان نیا  دینیبب  دـندومرف  هلمج  زا  دـندرک  مدرم  يارب  ماما  هک  ینارنخـس  کی  نمـض  رد ، دـندمآ  یندـید  يارب  مدرم  هک  ادرف  مدوب .

دوب و هلضاف  تاکلم  بحاص  بیغتسد  دیهـش  هَّللاتیآ  دنتـسه . مالـسا  ملاع  رخافم  زا  یکی  ناشیا  دندرک و  هچ  بیغتـسد  ياقآ  هب  تبـسن 
هک تشاد  همیرک  قالخا  دش ، سوفن  بِّذهم  هک  دوب  هدرک  بّذهم  ار  شدوخ  یتسار  هب  تشاد و  اهلدنوخ  اهتیاضر و  اهتدهاجم و  اهلاس 

رادمچرپ هک  دوب  دیهـش  نیا  هلاس  تازرابم 20 دوب ، هعماج  رد  دـندرب و  هرهب  راوگرزب  نیا  رـضحم  زا  زاریـش  مدرم  عون  دـش . قالخا  مّلعم 
تموکح نآ  رد  هنس 42  رد  توغاط  هیلع  تازرابم  ظاحل  زا  هک  روشک  مهم  ياهرهـش  زا  یکی  دندوب و  شهارمه  مه  مدرم  دوب و  هزرابم 

تسا و ناریا  تازرابم  لّوا  فص  رد  زاریـش  هک  دنداتـسرف  زاریـش  يارب  ياهموقرم  ماما  مه  لاس  نامه  رد  دوب . زاریـش  نیمه  دـش ، یماـظن 
صوصخب راوگرزب  نیا  قالخا  سلاجم  دنتشاد و  تفر  دمآ و  دایز  نابوخ  اب  دوب . راوگرزب  دیهـش  نآ  تانایب  رد  مه  هزرابم  شدرگ  مامت 

نآ تاکلم  قالخا و  زا  یفاو  هرهب  دوب و  هّجوت  دروم  دنتـسه - تمدخ  لوغـشم  زیزع  دیهـش  نآ  هدـشتیبرت  باّلط  نآلا  هک   - باّلط يارب 
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ّنس 17- زا  ینعی  مراد ، رطاخب  ناشتداهش  عقوم  ات  ناشیا  یناوج  زا  نم  ار  يرادقم  هک  راوگرزب  نیا  رمع  تشذگرـس  دناهتفرگ . راوگرزب 
، نآرق توالت  لوغشم  دنتخادنایم ، هداّجس  لزنم  تایح  هشوگ  اهرـصع  اهحبـص و  هشیمه  مدرکیم ، هظحالم  ًالماک  ار  ناشیا  یگلاس   18

عبطلاب هک  دندوب ، زین  نیملاعلاّبر  تاضویف  زا  ملع  رون  نتفرگ  ماقم  رد  دندوب ، لوغشم  ار  یبسک  مولع  هکنیا  نمـض  و  دندوب ، درو  رکذ و 
زا دوب . هدرک  هضافا  ناشیا  هب  یلاعت  دنوادخ  هک  دیحوت  ملع  يونعم و  ملع  ظاحل  زا  مه  دوب و  هداعلاقوف  ناشیا  ملع  لیصحت  ظاحل  زا  مه 

رتمک هک  دنتـشاد  ياهداعلا  قوف  ياههیرگ  یلاعت  دـنوادخ  تیـشخ  فوخ و  زا  هک  دوب  هداعلاقوف  هیرگ  ءاکب و  ناشیا  رگید  تایـصوصخ 
. دندوب يوقت  لها  زا  زین  ناشیا  نیـسلاجم  عبطلاب  يراگزیهرپ و  يوقت و  زا  دوب  ياهمّـسجم  میاهدید . لاحب  ات  تهج  نیا  رد  ار  ناشیا  ریظن 

نیا (، 3  ) دنک بیغرت  ترخآ  هب  دزادنیب و  ادخ  دایب  ار  امش  شتیؤر  لمع و  راتفگ و  هک  دینک  ترشاعم  یسک  اب  تسا : فیرش  ثیدح  رد 
اهنتهن دراد ، ناریا  ناناملـسم  ياوقت  هب  یگتـسب  ملاع  رد  شذوفن  یمالـسا و  يروهمج  يرارقرب  دندوب  دـقتعم  ناشیا  دوب . روطنیا  راوگرزب 

نیچ رد  مالـسا  هکنیا  ساسا  دندومرف : مراد  رطاخ  هب  دـنک . رداص  ایند  مامت  هب  ار  بالقنا  دـناوتیم  مدرم  ياوقت  هکلب  مدـق  تابث  گنج و 
، راتفر ناماس  نآ  یلاها  دـندش . نیچ  مدرم  اب  هلماـعم  لوغـشم  دـنتفر و  نیچ  هب  تراـجت  ناونعب  ناملـسم  رما 80  يادـتبا  درک ، ادـیپ  قنور 
هک دنریذپب ، ار  مالـسا  بهذـم  هک  دـندش  بغار  دـندومن ، هدـهاشم  هک  ار  نانیا  هلـضاف  تاکلم  دـندید ، هک  ار  اهناملـسم  شور  قالخا و 

ءاـقل بلاـط  شدوخ  نوچ  راوگرزب  نیا  دنتـشاد . رـشن  رـشح و  اـهنآ  اـب  هک  دوـب  يرفن  نیا 80  ياوـقت  هطـساوب  نیچ  مدرم  مالـسا  ساـسا 
ار هیصوت  نیا  اهیهاپس ، صوصخب  اهناوج ، هب  تبسن  عبطلاب  درکیم ، شدرگ  روحم  نیا  رب  شتادهاجم  تادابع و  مامت  دوب و  نیملاعلاّبر 

یبالقنا ياهناوج  عبطلاب  دیـشاب ، هتـشاد  وا  ءاقل  هب  قایتشا  دـشاب و  ادـخ  يارب  ناتمایق  اهنت  دـینک ، وحم  رطاـخ  زا  ار  زیچ  همه  هک  دومرفیم 
ینعی دندیسر  تداهش  هب  راوگرزب  نیا  هک  يزور  نامه  هکنیا  تسا  بلاج  هک  يزیچ  دنتشاد و  راوگرزب  نیا  هب  ار  یتسود  هقالع و  تیاهن 

يرادقم دندوب ، هتـشگرب  ههبج  زا  هک  دندوب  اجنآ  مه  هاپـس  دارفا  زا  رفن  ود  مدوب ، ناشتمدخ  رد  تداهـش  زا  لبق  تعاس  کی  رذآ ، متـسیب 
ءاقل هب  ندیـسر  يارب  میروخیم  لد  نوخ  میراد  تساهلاس  ام  نک ، هاگن  دندومرف : نم  هب  دنتفر  هک  رفن  ود  نآ  دندرک و  تبحـص  ناشیارب 

میاهدنام روطنیمه  ام  و  دنـسریم ، دنوریم و  دنراد ، هک  یگتـشذگدوخ  زا  الاو و  تّمه  رثا  رد  مدق ، کی  هب  اهناوج  نیا  اّما  نیملاعلاّبر 
نیملاعلاّبر ءاقل  هب  مه  راوگرزب  نیا  دوخ  هک  دشن  هلصاف  مه  تعاس  کی  دیاش  دیـشکن و  یلوط  هتبلا  هک  دوشب ، یهتنم  اجک  هب  تبقاع  ات 

هک دنتـسنادیم  لبق  زا  دنتـشاد ، ناشیا  اب  کیدزن  سامت  هک  اهنآ  و  دوب ، ادـخ  ءایلوا  زا  دوب ، نید  ناـگرزب  زا  ناـشیا  هک  یتسار  هب  دیـسر .
هاگمارآ و میدید  رتمک  ام  عبطلاب  تسا ، زاریـش  ّمهم  ياهرازم  زا  یکی  راوگرزب  نیا  هاگمارآ  مه  نآلا  تسادخ و  هتـسجرب  ءایلوا  زا  ناشیا 

هیلع  ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ( 3 . ) هیآ 24 هدئام ، هروس  ( 2 . ) هیآ 46 رمز ، هروس  ( 1  : ) تشون یپ  دـشاب . تیعمج  زا  یلاخ  راوگرزب  نیا  دـقرم 
ُدیِزَی َو  ُُهتَیْؤُر  َهَّللا  ُمُکُرِّکَُذی  ْنَم  َلاَق  ُِسلاَُجن  ْنَم  ِهَّللا  َحُور  اَی  یَسیِِعل  َنوُّیِراَوَْحلا  َِتلاَق  هلآ :) هیلع و  هَّللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : مالـسلا )

www.dastgheib.ir عبنم : مهتبحص ) ءاملعلا و  ۀسلاجم  باب  ص39 ، ج1 ، یفاکلا ، . ) ُُهلَمَع ِةَرِخآلا  ِیف  ْمُُکبِّغَُری  َو  ُهُقِْطنَم  ْمُکِْملِع  ِیف 

 ( هیلع هللا  تمحر  ) بیغتسد دیهش  هللا  تیآ  هدنزرا  شقن  يدوجو و  راثآ  زا  يا  همش 

رغصا یلعدیس  هللا  تیآ  ترضح  هتـشون  هلاقم ، نیا  هیلع )  هللا  تمحر  ) بیغتـسد دیهـش  هللا  تیآ  هدنزرا  شقن  يدوجو و  راثآ  زا  يا  همش 
ناسنا هک  تسین  ریذپ  ناکما  تلوهس  هب  دشاب . یم  هیلع )  هللا  تمحر  ) بیغتسد هللا  تیآ  ترضح  بارحم  دیهـش  لاح  حرـش  رد  بیغتـسد 

هچ ات  دیامن  كرد  ار  هیلع ) هللا  تمحر  ) بیغتسد نیسحلادبع  دّیس  جاح  دیهـش  هللا  تیآ  نوچمه  ییادخ  نادرم  يونعم  جرادم  تاماقم و 
شقن راوگرزب و  نآ  يدوجو  راثآ  زا  يا  هشوگ  نوماریپ  ثحب  هب  اـهنت  هاـتوک  هلاـقم  نیا  رد  اذـل  دروآ ؛ ملق  هب  اـی  ناـبز  هب  هکنیا  هب  دـسر 

عماج فیرعت  رد  هک  تسا  یلماک  فراع  لماع و  ملاع  زا  نخس  مینک . یم  افتکا  دنا  هدومن  افیا  سوفن  تیبرت  حالصا و  رد  هک  يا  هدنزرا 
نامه زا  تسا . هدـیدرگ  داـی  مدرم » دـشرم  سوفن و  بّذـهم  قـالخا و  مّلعم   » ناونع هب  ناـشیا  زا  هیلع ) هللا  تمحر  ) لـحار ماـما  ترـضح 

راثآ نیتسخن  ناشراوگرزب  ردپ  تلحر  اب  یگلاس  هن  رد  هتشاد و  لاغتـشا  ینید  مولع  يریگارف  سفن و  بیذهت  هبقارم و  هب  یکدوک  نارود 
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تهج حطـس  تامدقم و  هرود  ندـنارذگ  زا  سپ  هتـشگ و  رهاظ  ناشیا  يوس  هب  نامیا  لها  بولق  هّجوت  لابقا و  اب  یهلا  تادـییأت  مئالع  و 
رارق ناـفرع  قـالخا و  لوصا و  هقف و  گرزب  دـیتاسا  صاـخ  هقـالع  هجوت و  دروم  هدومن و  ترجه  فرـشا  فجن  هب  تالیـصحت  لـیمکت 

رد هک  يّدعتسم  سوفن  رایسب  هچ  هتخادرپ و  مدرم  داشرا  هب  زاریـش  هب  تعجارم  رد  هیلع ) هللا  تمحر  ) بیغتـسد دیهـش  هللا  تیآ  دنا . هتفرگ 
هّطخ رد  هللا  یلا  ناکلاس  قح و  ناـبلاط  زا  يدرف  رتمک  دـنتفای . لـماکت  دـندومیپ و  یلحارم  راوگرزب  نآ  هیـسدق  ساـفنا  یهلا و  راونا  وترپ 
ملق زا  هچ  وا و  بسچلد  نیریش و  نایب  زا  هچ  دشاب ، هدومنن  ضیف  بسک  امومع " ای  اصوصخ " ناشیا  رـضحم  زا  هک  تفای  ناوت  یم  زاریش 
لباق دشاب . یم  میلـس  بلق  هریبک و  ناهانگ  باتک  رگید  هنومن  و  نیعـشاخلا ، ةالـص  باتک  نآ : ياه  هنومن  نیتسخن  زا  شـضیفرپ . ناور و 

تـشاد ار  يو  ندـش  حرطم  ههبـش  نیرتـمک  هک  یعماـجم  رد  روضح  زا  هراومه  يونعم  یملع و  تاـماقم  بتارم و  دوجو  اـب  هکنآ  هجوـت 
هیحور تهباشم  رب  دنا  هدوب  دهاش  ار  ناشیا  تالاح  کیدزن  زا  هک  یناسک  دوب . رذحرب  تدش  هب  ترهـش  بسک  زا  دـیزرو و  یم  بانتجا 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  اب  هطبار  رد  صخالاب  دومرف  یم  تیلوؤسم  هفیظو و  ساسحا  هک  ینامز  رد  اهنت  دـنهاوگ . هر ) ) لـحار ماـما  يو و 
اب ار  نید  ساسا  هک  دوب  یماگنه  زا  شنیرهاط  دادـجا  هویـش  هب  راوگرزب  نآ  تازرابم  هقباس  دـیزرو . یمن  غیرد  شالت  هنوگچیه  زا  رکنم 
هک باجح  فشک  دروم  رد  هژیو  هب  دومنیم  هاگآ  اه  هئطوت  زا  ار  مدرم  اهینارنخس  ربانم و  رد  اذل  دید ؛ رطخ  رد  ناخاضر  ندمآ  راک  يور 

بناجا و رتشیب  هچره  هطلس  ذوفن و  تیاهن  رد  هعماج و  حطس  رد  دسافم  تارکنم و  رشن  زاس  هنیمز  یمالسا و  دض  ياه  همانرب  نیتسخن  زا 
ربهر همالعا  نیتسخن  هک  یماگنه  لاس 41  رخاوا  رد  دومرف . یم  ضارتعا  تفلاخم و  تدش  هب  دوب  یمالسا  نهیم  نوؤش  همه  رب  ناگناگیب 

هنوگچ هک  مدوب  دهاش  دوخ  دیـسر ، هیلع ) هللا  تمحر  ) بیغتـسد هللا  تیآ  تسدب  مایق  رهـش  مق  زا  یمالـسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و 
تفرگن و مارآ  يا  هظحل  دیشون ، تداهش  تبرش  هک  ینامز  ات  ماگنه  نامه  رد  دیدرگ و  راکـشآ  هل  مظعم  هرهچ  رد  هدارا  میمـصت و  راثآ 
اب اقیقد " ار  دوخ  تکرح  دوب . هیلع ) هللا  تمحر  ) ینیمخ ماما  رد  بوذ  هللا و  یف  یناف  تدـم  نیا  مامت  رد  وا  تفگ  ناوتیم  مـالک  کـی  رد 

ياوتحم رپ  هلمج  نیا  داـفم  تقیقح  رد  تشاد و  یم  رذـح  رب  يوردـنک  اـی  يوردـنت  هنوگره  زا  هدومن  میظنت  ماـما  تکرح  فـیک  مک و 
دنداد یم  یتاداهنشیپ  یضعب  قحال .» مهل  مزاللا  قهاز و  مهنع  رّخأتملا  قرام و  مهل  مّدقتملا  : » هک دراد  یم  راعش  ار  مالسلا ) هیلع  ) موصعم

. دومرف یمن  ییانتعا  کیچیه  هب  و  دـندومن ، یم  هیـصوت  ار  دـنُک  تکرح  يراک و  هظفاحم  یخرب  دوب و  ماما  زا  نتفرگ  یـشیپ  شیانعم  هک 
یعـضوم هچ  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  دنیامرف ، روهظ  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هاگ  ره  دـنادب  دـهاوخ  یم  سک  ره  دـش  یم  روآدای  رّرکم 

يّدج یعقاو و  نیعفادم  زا  هکنآ  هصالخ  تسا . هنوگچ  هیلع ) هللا  تمحر  ) ینیمخ ماما  شّقح  رب  بیان  هب  تبـسن  نآلا  دنیبب  تشاد  دهاوخ 
هیقف تیالو  اب  هطبار  رد  ثیبخ  ردص  ینب  مدید  یساسا  نوناق  ییاهن  یـسررب  سلجم  رد  هک  یماگنه  دومرف : یم  شدوخ  دوب . هیقف  تیالو 

ار یبلاطم  میزیخرب و  هیقف  تیالو  زا  عافد  هب  متـسناد  بجاو  دوخرب  دومن  ار  اه  یکاّته  نآ  تسا  یمالـسا  يروهمج  یهلا  ماظن  ساسا  هک 
تشاد ّیلوت  يربهر  تماما و  ماقم  هب  تبسن  هک  هزادنا  نامه  هب  هیلع ) هللا  تمحر  ) بیغتسد دیهـش  هللا  تیآ  میامن . نایب  سلجم  نوبیرت  زا 

تیامح و دـیزرو و  یم  رهم  دـندرک  یم  يوریپ  اتقیقح " هتـسج و  یّـسأت  لحار  ماما  هب  ادـخ  يارب  هناصلاخ و  هک  یناـسک  همه  هب  تبـسن 
روهمج سیئر  هک  یماگنه  یلاـعلا _ هلظ  دـم   _ يا هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  بـالقنا  مظعم  ربهر  اـب  هطبار  رد  هلمجزا  دومن . یم  جـیورت 

ماقم تسین ، تسرپ  يوه  ییادخ ، تسا  يدرف  هک  تسا  نیا  ما  هدیمهف  گرزب  صخـش  نیا  هب  تبـسن  هدنب  هک  يزیچ  : » دومرف یم  دـندوب 
هدوب هک  یتُسپ  ره  رد  تسا ، هداد  يزوریپ  زا  دعب  يزوریپ و  زا  شیپ  ار  شدوخ  ناحتما  دریگب ، تسدب  دهاوخ  یمن  تردـق  دـهاوخ ، یمن 

درم نیا  دـنک ، عافد  مالـسا  زا  اهرگنـس  رد  دورب  اه  ههبج  رد  تقو  نآ  دـشاب ، نارهت  هعمج  ماما  هک  یـسک  تسا ، هداد  ار  شدوخ  ناحتما 
ربهر هکنیا  زا  تسا  رتهب  دـییوگب  رازگتمدـخ  نم  هب  هدومرف  ماما  نأشلا . میظع  ربهر  لثم  نیع  هب  تسین ، لئاق  شدوخ  يارب  یماقم  گرزب 

جیـسب یلیمحت و  گنج  نایرج  رد  دراذگ .» یمن  رثا  وا  يور  رب  ماقم  دـهاوخ ، یمن  ماقم  تسا ، يروج  نیا  مه  يا  هنماخ  ياقآ  دـییوگب .
يادـخ هب  عطقنم و  زیچ  همه  زا  هک  دـید  یم  ار  اهناوج  یتقو  ناگدـنمزر  يارب  تاکرادـت  تاناکما و  نیمأـت  ههبج و  هب  صلاـخ  ياـهورین 

ام هک  ار  یتایونعم  داب ، ناناوج  نیا  نابرق  هب  نم  ناج  : » دومرف یم  دنتـسه  تداهـش  داهج و  يوس  هب  ترجه  لاح  رد  و  دنا ، هتـسویپ  دوخ 
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تسا یعیبط  بیترت  نیدب  دنیامن .» یم  لیصحت  یهاتوک  تّدم  رد  زیزع  نایجیـسب  ناگدنمزر و  نیا  میا ، هدوب  شلابند  هب  ینالوط  ياهلاس 
ار ناـشیا  ماجنارـس  هدوب و  ساّـسح  بیغتـسد  هللا  تیآ  تیـصخش  هب  تبـسن  تدـش  هب  نآ  راـک  تیاـنج  نارودزم  یناـهج و  رابکتـسا  هک 

یم هدومن و  رتوریپرپ  رتنـشور و  ار  شهار  طخ و  راوگرزب  نآ  تداهـش  هکنیا  زا  لفاغ  دـندناسر ، تداهـش  هب  شنیرهاط  دادـجا  نوچمه 
www.dastgheib.ir: عبنم دیامن .

تفگش ياهناتساد  زا  رتتفگش  ییاه  ناتساد 

دّیـس هَّللاتـیآ  تفگـش »  ياهناتـساد   » باـتک رد  هـک  یتاـمارک  هـمه  زا  رتتفگـش  اـّما  تفگـش  ياهناتـساد  زا  رتتفگـش  ییاـه  ناتـساد 
کیدزن ناتسود  زا  یکی  طسوت  هک  تسا  ریز  تیاکح  هدش ، لقن  ادخ  ءایلوا  دروم  رد  دنا ، هتشون  هیلع ) هللا  تمحر  ) بیغتسد نیـسحلادبع 

ار زامن  دندوب  دّیقم  رایسب  هّرس ) سّدق   )) بیغتـسد هَّللاتیآ  ترـضح  راوگرزب  دیهـش  تسا ...« : هدیدرگ  هدهاشم  شخبدوس  ياقآ  ناشیا ،
. دنـشاب هدناوخن  زامن  تقو  رـس  هک  مراد  دای  هب  تردنب  مدوب  راوگرزب  نآ  تمدخ  هک  زارد  نایلاس  واهترفاسم  رد  یّتح  دنناوخب  تقو  لّوا 
زا توریب و  هب  نارهت  زا  امیپاوه  طیلب  دشن . مهارف  هّدج  يارب  هرسکی  امیپاوه  طیلب  میدوب ، ناشیا  تمدخ  هک  هرمع  ياهترفاسم  زا  یکی  رد 

يارب امیپاوه  هک  دوب  برغم  ياهکیدزن  دنتـشاد و  هاگن  ار  ام  تعاـس  دـنچ  تیزنارت  روطب  توریب  هاـگودرف  رد  دـش . هیهت  هّدـج  هب  توریب 
ات دنک  ریخأت  امیپاوه  دشاب  رّـسیم  رگا  دندرکیم  یعـس  یلیخ  هّرـس ) سّدق   ) بیغتـسد دیهـش  هَّللاتیآ  ترـضح  دش . هدامآ  هّدـج  هب  زاورپ 
هک دندوب  تحاران  یلیخ  ناشیا  میدش . لّطعم  دایز  امیپاوه  لخاد  رد  میدش . امیپاوه  دراو  دشن . رّسیم  یلو  دناوخ ، تقو  رس  ار  زامن  دوشب 

يردق هب  امیپاوه  ریخأت  هرخالاب  مینکیم . تکرح  نآلا  دنراوس ، همه  نیرفاسم  دنتفگ  دنوش ، هدایپ  دنتـساوخ  هبترم  دنچ  دناهدناوخن . زامن 
بیغتـسد هَّللاتیآ  ترـضح  ددرگ . اضق  زامن  دـشاب و  هتـشذگ  زاـمن  تقو  تسا  نکمم  میـسریم  هّدـج  هب  یتقو  میدرک  باـسح  هک  دـش 

اب ناشیا  دوب . هتـسب  امیپاوه  برد  اّما  مینامب ، اج  ام  دورب و  امیپاوه  دنچره  میوش  هدایپ  دـنتفگ : تحاران  ناشیرپ و  تلاح  اب  هّرـس ) سّدـق  )
امیپاوه ندش  نشور  درجم  هب  دش . نشور  تکرح  يارب  امیپاوه  هک  دندوب  هداتسیا  اپ  ِرس  ياهقیقد  دنچ  توکس  صوصخم و  هجوت  تلاح 

هک دنتـساوخ  نیرفاسم  زا  دـندرک و  زاب  ار  نآ  برد  دـندرک و  شوماخ  ار  امیپاوه  هلجع  اب  دـیدرگ . نایامن  نآ  روتوم  زا  شتآ  ياههلعش 
، زامن : » دندومرفیم بترم  دندش و  هدایپ  ناتسود  اب  یفصولا  دئاز  یلاحشوخ  اب  هّرس ) سّدق   ) بیغتـسد هَّللاتیآ  دنوش . هدایپ  رتدوز  هچره 

هاگدورف نلاس  هب  ندیـسر  دّرجم  هب  دوش . تکرح  هدامآ  امیپاوه  اـت  میراد  ریخأـت  تعاـس  لقادـح 4  دـنتفگیم : امیپاوه  نانکراک  زامن .» 
اقآ دنتفگ : نیرومأم  دنداد ، هک  ار  زامن  مالس  دنداد . ماجنا  صاخ  يرازگرکش  هجوت و  اب  ار  ءاشع  برغم و  زامن  دنداتـسیا . زامن  هب  ناشیا 

مدرم نایم  رد  هّرس ، ) سّدق   ) بیغتسد هَّللاتیآ  راوگرزب  دیهش  مینک » ! تکرح  میهاوخیم  هدش و  فرطرب  امیپاوه  صقن  هک  دیوش  راوس 
دودـح هعمج  ياهزور  : » دـیوگیم ناـشیا  نیظفاـحم  زا  یکی  تسنادیم . ریذـپانراکنا  یتداعـس  ار  رما  نیا  درکیم و  یگدـنز  اـهنآ  اـب  و 

لوبق مینک ، هدامآ  نتفر  يارب  نیشام  دنهدب  هزاجا  مدرکیم  رارـصا  هچ  ره  میدشیم و  هدامآ  هعمج  زامن  هب  نتفر  يارب  رهظ  تعاس 11/5 
تلاجخ دـشاب و  هتـشاد  يراتفرگ  ای  یلاؤس و  یـسک  رگا  ات  مشاب  مدرم  نایم  رد  اههچوک  نیا  رد  مهاوخیم  هک  دـنتفگیم  دـندرکیمن و 

چیپرپ و ياههچوک  نورد  زا  ار  شیوخ  لزنم  هک  دوب  هدش  هتساوخ  يو  زا  اهراب  هکنآ  اب  منک .» یگدیسر  شراک  هب  دیایب ، لزنم  هب  دشکب 
دومرفیم وا  تفریذپن . دشاب ، ریذـپناکما  ناشیا  زا  تسارح  تظافح و  هک  دـنکفا  تماقا  لحر  ییاج  هب  هداد و  رییغت  رهـش  یمیدـق  مخ و 

رد نیا  ربانب  میهس . کیرـش و  ناشیداش  یتخـس و  رد  مشاب و  ناشیا  اب  نانیا و  نیب  رد  دیاب  مه  سفن  نیرخآ  ات  ماهدوب و  مدرم  نیب  رد  هک 
زا یلئاسم  هلولگ و  دض  نیشام  دیسر . تداهـش  هب  مه  مخ  چیپرپ و  ياههچوک  نامه  رد  دومن و  تنوکـس  شیالآ  یب  هداس و  هناخ  نامه 
وا تشادـن . هار  يو  یگدـنز  رد  دروآیم ، رب  اهداهن  زا  ار  جـنر  درد و  هآ و  دیـشکیم و  دوخب  ار  مدرم  زیمآترـسح  هاـگن  هک  لـیبق  نیا 
ره زا  ناناوج  هب  دوب و  زاب  همه  يور  هب  ناشیا  هناخ  ِرد  تسا . ییادـج  زا  بئاـصم  همه  تسا و  نیرفآ  ییادـج  تافیرـشت  هک  دوب  دـقتعم 

کیلع : » دوـمرفیم ناـشیا  هراـبرد  تسنادیم . بـالقنا  تموـکح و  یقیقح  یعقاو و  هاـگهیکت  ار  اـهنآ  دـیزرویم و  قـشع  هورگ  هقبط و 
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یسیع خیش  مالـسالا  تجح  بانج  لکوت  دنرتقاتـشم . ریخ  یکاپ و  رب  اهنآ  هک  دیبایرد  ار  ناناوج  ریخ .» ّلک  یلا  عرـسأ  مّهناف  ثادحألاب 
ار بالط ) هنایهام  ّقح   ) هّیرهش متساوخ  هک  هام  لّوا  زور  دنیامرفیم : نینچ  هّرس ) سّدق   ) بیغتسد هَّللاتیآ  دیهـش  مرتحم  باّلط  زا  یمالغ 

دنمتورث دارفا  رازاب  رد  نم  تسا و  مک  نآ  ناموت  دصناپ  رازه و  هدزای  مدش  هّجوتم  مدرمـش  ار  اهلوپ  دشیم ، يدایز  غلبم  ًابیرقت  مزادرپب و 
يوس هب  مرادن  انب  ینادیم  تدوخ  ایادخ  مدرک  ضرع  مدوب  هتسشن  اهنت  قاطا  رد  میامن ؛ اضاقت  یـسک  زا  متـشادن  مه  انب  متـشادن و  انـشآ 

باسح يارب  رفن  کی  دـندز  ار  لزنم  برد  هک  تشذـگن  شیب  یتاظحل  تسا . وت  هب  مناـنیمطا  دـیما و  مه  لاـح  منک و  زارد  تسد  وت  ریغ 
مهاوخیم ترذـعم  اقآ  تفگ  دروآ و  نوریب  لوپ  يرادـقم  درک و  شبیج  رد  تسد  دـش  نویدـم  ناموت  رازه  تسیب  دـمآ و  شتاـهوجو 

ياهرد دنوادخ  دیرادرب  ماگ  ادـخ  يارب  رگا  دـینادب  دومرفیم  دوب  ناموت  دـصناپ  رازه و  هدزای  مدرمـش  ار  هجو  دـشن ؛ رّـسیم  نیا  زا  شیب 
رظن دروم  بارحم  دیهـش  بستحیال .» ثیح  نم  هقزری  ًاجرخم و  هل  لعجی  هَّللا  ّقتی  نم  و   » هک دـیاشگیم  امـش  يور  رب  ار  شتمحر  قزر و 

نوریب يزور  تسادـخ . ءایلوا  اب  راوگرزب  دیهـش  نیا  هطبار  رد  مراد  هک  يرگید  هرطاخ  دوب  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ) رـصع ّیلو 
مالس دش . دراو  دوب  هتفرگ  شیاهتسد  رد  هلاس  تشه  تفه ، هّچب  ود  تسد  هک  یلاح  رد  بّدؤم  ّرقوم و  رایسب  يدّیس  مدوب ، هتـسشن  هرجح 

هک یلاح  رد  ییاتسور و  یمیدق  سابل  نامه  اب  دشابیم  رهشوب  ياهاتسور  زا  دش  مولعم  یسرپلاوحا  زا  دعب  داد . ار  شمالـس  خساپ  درک و 
دومن و ثکم  یمک  لّوا  يراد ؟ راکچ  ناشیا  اب  متفگ  مسرب ؛ بیغتـسد  هَّللا  تیآ  ترـضح  تمدـخ  هک  ماهدـمآ  تفگ  تشاد  اپ  هب  یِکلَم 

راک هچ  هک  هدنب  دایز  رارـصا  اب  میآیم  اقآ  لزنم  هب  شهارمه  هک  مداد  لوق  ناشیا  هب  هدنب  تسـشن ، هک  ياهقیقد  دنچ  زا  سپ  دادن  یباوج 
مه نم  یگدنز  عضو  هدش و  ضیرم  تخس  منادنزرف  زا  یکی  هک  تسا  يزور  دنچ  تفگ : درک و  نخـس  هب  عورـش  دّیـس  دیراد  ناشیا  هب 

هّچب رتدوز  هچ  ره  دیاب  دنتفگ  نم  هب  مدرب  رهـشوب  هاگنامرد  هب  ار  وا  دوب  یتمحز  ره  هب  منک ، شیاوادم  مناوتب  هک  تشادن  تعـسو  ردقنیا 
مهارف ار  هجو  غلبم  نیا  اجک  زا  یگدنز  راشف  یگنت و  نیا  اب  هک  متفر  ورف  رکف  رد  متـشگرب  میاتـسور  هب  يربب . یحاّرج  يارب  زاریـش  هب  ار 

هدنب زا  دیدرت   ) دومرف نامز  ماما  حاحلا ، هلان و  دایز و  هیرگ  زا  سپ  مدش  لّسوتم  مالسلا ) هیلع   ) رصع ّیلو  ترـضح  هب  ماگنه  بش  میامن .
اجنآ ورب  زاریـش  هب  هدـن ، هار  تدوخ  هب  یتحاران  چـیه  ینالف  هدومرف ) ناشیا  هب  يرادـیب  ای  باوخ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ناـمز ماـما  هک  تسا 

میدرک تکرح  اقآ  لزنم  فرط  هب  دعب  دـنکیم . هدروآرب  ار  وت  تجاح  دادیم ) هک  یتامالع  اههناشن و  نآ  اب   ) بیغتـسد ياقآ  ام  هدـنیامن 
مه ار  تاهّچب  دـندومرف  دـندرک و  یـسرپلاوحا  ییاتـسور  دّیـس  نیا  اب  دـندش  دـنلب  اقآ  ترـضح  میدـش  دراو  ات  میتساوخ ؛ یبایفرـش  هزاجا 
روط نیا  اقآ  همّدقمیب  هکنیا  زا  نم  منکیم . مهارف  ار  تدنزرف  یحاّرج  لمع  ناتسرامیب و  هجو  مدوخ  هک  شابن  تحاران  چیه  ياهدروآ ؟

ناتسود دای  هب  لاح  همه  رد  مزاسیم . مزوسیم و  وا  قارف  زا  هشیمه  دش و  ياهرطاخ  میارب  مدروخ و  هّکی  دومرف  نخس  ییاتـسور  دّیـس  اب 
زا متـساوخ  یتقو  هنازور  لومعم  قبط  لبق  يدـنچ  : » دـنیوگیم نینچ  تقیقح  جاح  هب  روهـشم  زیمآقدـص  هَّللااـشام  جاـح  باـنج  دـندوب 

تـسد يرآ ، متفگ : یـسانشیم ؟ ار  شاّفک  دّمحم  ییالبرک  دومرف  نم  هب  مدیـسوب ، ار  ناشیا  تسد  موش و  صّخرم  اقآ  ترـضح  تمدخ 
نیا يوریم  هک  فرط  نیا  زا  دومرف : داد و  نم  هب  دروآ و  نوریب  یناموت  رازه  سانکـسا  هعطق  ود  درک و  دوب  شیاـپ  ریز  هک  ینیتسوپ  ریز 

یـسک هچ  زا  ار  شـسردآ  الاح  مدیدن  تسا  اهتّدم  ار  روبزم  ییالبرک  نم  متفگ  مدوخ  اب  مدمآ  نوریب  متفرگ و  ار  هجو  نم  هدـب . وا  هب  ار 
مدرک یـسرپلاوحا  مالـس و  دوب  ناشیرپ  یلیخ  مدـید ، لاس  دـنچ  زا  سپ  ار  شاّفک  دّـمحم  ییالبرک  نابایخ  هب  هدیـسرن  ناهگان  هک  مسرپب 

مدرک و مبیج  رد  تسد  هلـصافالب  يراد و  نم  دزن  اقآ  ترـضح  فرط  زا  یتناما  متفگ : تسین . يزیچ  تفگ : دوشیم ؟ هچ  ار  وت  مدیـسرپ 
هبترم دـنچ  درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  رـس  دوـب ، لوـپ  يور  شتـسد  هک  روطناـمه  تفرگ  ار  لوـپ  بّجعت  اـب  مداد . وا  هـب  ار  ناـموت  رازه  ود 
برد هب  زورید  میوگب : تیارب  سپ  تفگ  سپـس  يرآ  متفگ  داتـسرف ؟ ار  لوپ  نیا  اقآ  دوخ  ادـخ  هب  ار  وت  دیـسرپ  دـعب  تفگ و  هَّللدـمحلا 

هک نم  یلو  مییوگب  اقآ  هب  ات  يراد  راک  هچ  وگب  دنتفگ  دنتـشاذگن  اهرادـساپ  منیبب  ار  اقآ  دـنراذگب  ًاصخـش  مدرک  هچره  مدـمآ  اقآ  لزنم 
، دیسر مناوختسا  هب  دراک  مدید  زورما  متفگن . اهنآ  هب  مه  ار  ممـسا  یّتح  متـشگرب  متفگن و  چیه  دوش  هاگآ  ملاح  زا  يدحا  متـساوخیمن 

هجو نیا  امش  هک  مدیسر  اجنیا  دنک . جرف  ادخ  دیاش  موریم  زاب  مراتفرگ  تخس  تسا  لمح  عضو  لاح  رد  مرسمه  داب ، اداب  هچ  ره  متفگ 
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ار همه  راـک  ادـخ  متفگ  نم  دومرف . یـسرداد  روط  نیا  اـقآ  ترـضح  اـّما  مدوب  هتفگن  ار  ملاـح  یـسک  هب  نم  مسق  شّدـج  هب  دـیدروآ . ار 
یکی یباهش  یلع  خیش  مالسالاتّجح  بانج  مزال  هزادنا  هب  جاودزا  هجو  درک .»  جرف  تیارب  هک  نک  ار  ادخ  رکش  ورب  دیامرفیم  حالـصا 

جاودزا هب  لیام  تخـس  دوب و  هدش  يرپس  مرمع  زا  لاس  هدزون  هدـجه ، دودـح  مدوب  یناوج  ناوفنع  رد  دـنکیم : لقن  دیهـش  نادرگاش  زا 
هناخ متسناوتیم  هنوگچ  رصتخم  هّیرهش  اب  مدوب  ياهبلط  نکل  متـشاد  راک  نیا  هب  یناوارف  قایتشا  مدوب و  هتفرگ  رظن  رد  زین  يدروم  مدوب و 

ییانـشآ مدوب و  هدش  دراو  بیغتـسد  هَّللاتیآ  ترـضح  رب  هزات  نوچ  مدربیمن  ییاج  هب  هار  منک ؟ مهارف  ار  جاودزا  هلیـسو  مزال و  ثاثا  و 
دیاش مسیونب  ءاضما  نودـب  هنامرحم  ياهمان  هک  مدرک  هراختـسا  نآرق  اب  دنتـشاد . بالط  اـب  هک  یمومع  رادـید  زج  متـشادن  ناـشیا  اـب  مه 

ایآ دوشیم ، هچ  هک  مدوب  نارگن  مدرک و  تسپ  ار  نآ  متـشون و  مسیونب  ار  ممان  هکنیا  نودب  ار  همان  منک . جاودزا  دـیامن و  یکمک  ناشیا 
راهظا هک  دوشیم  عنام  مرش  مه  زاب  تسا ، هتشون  ار  همان  یـسک  هچ  هک  دننکیم  راهظا  بالط  عمج  رد  دندروآ  فیرـشت  هسردم  هب  یتقو 

؛ درک هدـنب  هب  یهاگن  دورو  ضحم  هب  دـش . دراو  هسردـم  رد  زور  دـنچ  زا  سپ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  دـنیامرفیمن . ءانتعا  هَّللاتیآ  منک و 
یباهـش ياقآ  دـندز  ادـص  هاگان  هک  مدوبن  ناـیرج  رکف  رد  ًالـصا  مه  هدـنب  دومرفن و  راـهظا  يزیچ  یلو  مّسبت  ّتبحم و  اـب  هارمه  یهاـگن 
هتشونن مسا  هک  نم  تشادن ! ءاضما  ماهمان  هک  نم  هدیمهف ، روطچ  هک  مدوب  هدش  توهبم  هدنب  دییایب . لزنم  هب  ًادعب  تسا  هدروآرب  ناتتجاح 

نورب زا  هک  يروطنامه  دـنهاگآ ، نورد  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  ینعی  ادـخ  ءایلوا  هکنیا  زا  تخانـشیمن ! بوخ  اـقآ  هک  ارم  مدوب !
نودب هدرپیب و  نینچ  نیا  دسرپب ، هدنب  زا  هکنیا  نودب  اقآ  هک  هدش  هچ  هک  مدروآ  راشف  مدوخ  هب  هچ  ره  نامز  نآ  رد  یلو  متـشادن  یّکش 

چیه ادخ  زا  ریغ  یلو  تسا  هتفگ  اقآ  هب  هدوب و  یـسک  متـشونیم  ار  همان  نیا  هک  تقو  نآ  دیاش  مدرک  رکف  دومرف  تبحـص  هدنب  اب  دـیدرت 
، مدـناسر جاودزا  فرـصم  هب  یتقو  هک  دـنداد  هدـنب  هب  یغلبم  هَّللاتیآ  متفر و  اـقآ  لزنم  هب  لاـح  ره  هب  تشادـن . یعـالّطا  هّیـضق  زا  سک 

راب کی  دوب . بیجع  شدوخ  مه  نیا  دایز و  مک و  نودـب  دـش  دنتـساوخیم  ناگتـسب  هک  یعون  نامه  هب  جاودزا  جرخ  هزادـنا  هب  تسرد 
هعیدو لوـپ  اـقآ  دوـب و  هتـساوخ  هعیدو  ناوـنع  هب  لوـپ  يرادـقم  هناـخبحاص  دوـب و  يدعـس  رد  عـقاو  ياهراـجا  هناـخ  رد  ملزنم  هک  رگید 

هک میدوب  لزنم  نآ  رد  هام  شـش  دودح  روایب . ار  لوپ  يوش  دنلب  یتساوخ  دش و  مامت  هراجا  هکنیا  زا  سپ  دندومرف  دنداد و  ار  هناخبحاص 
دنداد و بیترت  یناوراک  هتاکرب  ۀـماد  بیغتـسد  مشاه  دّـمحم  دّیـس  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالاتّجح و  ترـضح  نامراوگرزب  داتـسا 

درد میارب  یلیخ  مورب ، ناوراک  هارمه  مدوب  هتـسناوتن  دوب و  زاریـش  رد  ماهداوناخ  هک  هدنب  دندرب . مالـسلا ) هیلع   ) اضّرلا دهـشم  هب  ار  بالط 
اب هک  متـشادن  یفاـک  لوپ  مورب و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضّرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  تراـیز  هب  مدوب  هدـشن  ّقفوم  زور  نآ  اـت  اریز  دوب  روآ 
ار روکذـم  غلبم  زور  کی  دـشیم ، مامت  هناخ  هراجا  تّدـم  مکمک  هک  دوب  اـهزور  ناـمه  تحاراـن . مدوب و  سویأـم  اذـل  مورب  ماهداوناـخ 

دهشم هب  دندومرف  ناشیا  ادتبا  تدارا ، راهظا  مالس و  زا  سپ  میتفر ؛ اقآ  ترضح  لزنم  هب  دوب  هدمآ  ام  ندید  هب  هک  مردپ  هارمه  متشادرب و 
لوپ عوضوم  زا  نم  منک  ضرع  متساوخ  دیناسرب . ترایز  فرصم  هب  هکلب  دیهدب  سپ  ار  لوپ  دهاوخیمن  دیشابن و  نارگن  ردقنیا  دیورب و 

هَّللاتیآ منک  راـهظا  هکنآ  زا  شیپ  نم  هک  دوب  یناـیرج  هچ  نیا  مدرکیم  رکف  هتـسویپ  دـش و  عناـم  اـقآ  تّهبا  یلو  مدرکن ، راـهظا  يزیچ 
هک متسناد  مدش و  فّرشم  دهشم  هب  لاس  نآ  رد  دیناسرب . دهشم  فرصم  هب  دیهدب  سپ  ار  لوپ  دهاوخیمن  دندومرف : يدیدرت  چیه  نودب 
هک ار  یناتـساد  تخومآیم  مدرم  هب  لمع  اب  ار  یمالـسا  قـالخا  دـشاب . هتـشاد  ار  نآ  شیاـجنگ  اـم  رکف  هک  تسا  اـهنیا  زا  رتـالاب  هلأـسم 

ناشیا منکیم . لقن  اـجنیا  رد  یمالـسا »  قـالخا   » تبـسانم هب  دـندومن  لـقن  یناراـمج  ماـما  يدـهم  دّیـس  ياـقآ  مالـسالاتّجح  ترـضح 
دوب ینادـنز  نم  اـب  مه  یتّدـم  دوب و  هدـش  دـبا  سبح  هب  موکحم  هتـشذگ  میژر  رد  هک  هشتآ  تفه  ياهتـسینومک  زا  رفن  کـی  دـندومرف :

ار وت  مدیسرپ  تسا . يزاریش  بیغتسد  ياقآ  صخش  نآ  مراد و  ياهداعلاقوف  تدارا  رفن  کی  هب  اهنت  ملع  لها  امش  نایم  زا  نم  تفگیم :
هدیباوخ ینادنز  تحارتسا  صوصخم  يوکـس  يور  يدارفنا  نادـنز  رد  تفگ : يدرک ؟ ادـیپ  تدارا  ناشیا  هب  هنوگچ  و  راکچ ؟ ناشیا  اب 

ات مدوب  هدرک  الاب  ار  مرـس  نم  دندرک . دراو  ار  یمادنا  رغال  دق  هاتوک  درمریپ  دّیـس  دش ، زاب  نادـنز  برد  ناهگان  دوب  بش  ياههمین  مدوب 
هتکن ود  تسا  مزال  صخش ، نیا  تبحـص  همادا  زا  لبق  مدیباوخ . هرابود  مدرک و  فاحل  ریز  ار  مرـس  دش ، دراو  رـس  هماّمع  رفن  کی  مدید 
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دندوب هداد  اج  يرفن  کی  لّولس  کی  رد  ار  رفن  ود  اذل  دنتـشادن  لقتـسم  يدارفنا  نادنز  دوب  هدش  رپ  اهنادنز  سب  زا  لّوا : دوش . يروآدای 
رتشیب ات  دشاب  ینادنز  مه  بدایب  هزره  نیدیب  تسینومک  رفن  کی  اب  هک  دندوب  هدروآ  لّولـس  نیا  رد  ار  راوگرزب  نآ  ًادـمع  هکنآ  رگید 
یمارآ هب  یتسد  مدرک  سح  دوب  باـتفآ  ياـهیکیدزن  ددرگیم . نشور  شعـضو  زین  وا  نیتسخن  دروخرب  نیا  زا  دـنیبب و  یحور  هجنکش 

اب نم  دوش . ءاضق  تسا  نکمم  ناتزامن  زیزع  ياقآ  تفگ : شوخ  ینابز  اب  درک و  مالس  درمریپ  دّیـس  مدرک  زاب  مشچ  دهدیم ؛ شزاون  ارم 
ار امش  مهاوخیم  ترذعم  نم  دیـشخبب ، یلیخ  سپ  دومرف : راوگرزب  نآ  مناوخیمن . زامن  متـسه و  تسینومک  نم  متفگ  شاخرپ  يدنت و 
هک یمسق  هب  تساوخ  ترذعم  تخس  نم  زا  راوگرزب  نآ  ًادّدجم  ندش  رادیب  زا  سپ  مدیباوخ ، هرابود  نم  دینک . وفع  ارم  مدرک  باوخدب 

ناشیا موریم . نییاپ  نم  دییایب و  وکـس  يور  دـیتسه  نسم  امـش  نوچ  الاح  درادـن و  یعنام  اقآ  متفگ  مدـش و  نامیـشپ  میاهيدـنت  زا  نم 
هک تسا  امـش  ّقح  دیاهدیدرگ  لّمحتم  يرتشیب  تمحز  دیاهدش و  ینادنز  نم  زا  شیپ  یلیخ  دیتسه  راد  هقباس  امـش  هن ، تفگ  تفریذپن و 

تخس نم  میدوب ، لّولس  کی  رد  مه  اب  هک  یتّدم  دنام . نیمز  يور  تفریذپن و  نم  زا  ار  رتهب  ياج  مامت  رارـصا  اب  هصالخ  و  دینامب . اجنآ 
جاح ياقآ  ياهبیجع  شخبدوس  دّمحم  جاح  بانج  زا  یناتساد  مدرک . ادیپ  ناشیا  هب  یّصاخ  تدارا  مدش و  گرزب  درم  نیا  قالخا  هتفیش 

دیهـش كاـپ  ناور  هـب  ناـیاپیب  دورد  مالـس و  دـیامنیم : لـقن  شناراـی  راوـگرزب و  نآ  تداهــش  زا  لـبق  زور  ود  زا  شخبدوـس  دّـمحم 
روضح هب  ار  یباوخ  اـهترفاسم  رد  اـی  درکیم و  فیرعت  إر  یبـلطم  یتـقو  تشاد  نشور  يریمـض  كاـپ و  یلد  هک  یهّللادـبع  اضردّـمحم 

ود ینعی  هبنشراهچ 1360/9/18  زور  دندادیم . شوگ  وا  تبحص  هب  ّتقد  اب  مه  ناشیا  درکیم  وگزاب  راوگرزب  دیهـش  هَّللاتیآ  ترـضح 
دوب و ادـص  رـس و  رپ  غولـش و  هشیمه  لـثم  لزنم  برد  میدوب  اـقآ  تمدـخ  لوـمعم  بسح  ناـشیا  قاـّفتا  هب  زادـگناج  هعقاو  زا  لـبق  زور 

مّوس تعکر  رد  دندرک  عورـش  ار  رهظ  زامن  بیغتـسد  هَّللاتیآ  ترـضح  دش  هتفگ  رهظ  ناذا  دـندادیم . ناشیا  رتفد  هب  ار  هقّرفتم  تایاکش 
هدجس زامن و  زا  سپ  دندناوخ  ار  مراهچ  تعکر  دندش و  دنلب  دندش و  هّجوتم  هلصافالب  دندرک ، دّهشت  ندناوخ  هب  عورش  دندرک و  هابتـشا 

هللا تیآ  دیهش  دیهش ، ناهارمه  زا  ) يراّبج دیهـش  رادساپ  دوب  هدش  دیفـس  چگ  دننام  ناشتروص  گنر  هک  یلاح  رد  ناشیرپ  تلاح  اب  وهس 
ربخ هچ  تسا  يرتسگداد  ای  يرتنالک  اجنیا  رگم  دـندومرف  دوب  نازرل  شعترم و  ًالماک  ناشیادـص  هک  یلاح  رد  دـندز  ادـص  ار  بیغتـسد )

ار رـصع  زامن  اقآ  دوب . تحاران  ًادیدش  هتخورفارب و  رایـسب  هک  مدید  ار  یهّللادـبع  دیهـش  تقو  نیا  رد  هدـنب  تسین ؟ زامن  عقوم  رگم  تسا 
لزنم زا  هک  يدّرجم  هب  میدش . صّخرم  ناشروضح  زا  مدیـسوب و  ار  زیزع  ردـپ  نآ  ّتبحم  رپ  مرگ و  تسد  زامن  همتاخ  زا  سپ  دـندناوخ ،

نیا اب  هک  ینامز  زا  داد  همادا  دنارذگب و  ریخ  هب  ادخ  تفگ  راب  نیدنچ  هتخورفارب  تلاح  نامه  اب  موحرم  یهّللادـبع  دیهـش  میدـمآ  نوریب 
رد ناشیا  هک  لاس 1342  رد  هبترم  کی  هدمآ . شیپ  گرزب  یتبیصم  راب  ره  دندرک و  هابتشا  زامن  رد  ناشیا  راب  دنچ  ماهدش  انشآ  راوگرزب 

هَّللاتیآ ترضح  توف  ربخ  زور  ود  زا  سپ  رگید  هبترم  دیسر . ینیمخ  هَّللاتیآ  ترضح  ریگتـسد  ربخ  زور  ود  زا  دعب  دندرک  هابتـشا  زامن 
نایرج زور  ود  زا  سپ  هکنیا  ات  میدرکیم  تبحص  هلوقم  نیمه  زا  رتشیب  میتفریم  هک  هار  رد  دنارذگب . ریخ  هب  ادخ  راب  نیا  دیسر ، میکح 

ناشیادخ درب ، ورف  تداهـش  گرم و  ماک  رد  اقآ  ناهارمه  اب  زین  ار  یهّللادبع  دمآ و  شیپ  بیغتـسد  هَّللاتیآ  تداهـش  رابفـسا  كانلوه و 
دیهـش هب  عجار  نورزاک  یلاها  زا  یقداص  محرادخ  ياقآ  تاداس  مهـس  يارجام  دـنادرگ . یلاع  ار  ناشتاجرد  دتـسرف و  نایاپیب  تمحر 

لاس یقداص  ساّبع  جاح  ياقآ  میومع  دـنزرف  ینورزاک  یقداـص  رقابدّـمحم  ياـقآ  دوشیم  زین  میومع  رـسپ  هک  مداـماد  دـیوگیم : نینچ 
تدوخ يارب  هجو  نیا  دوب  هتفگ  وا  هب  داد و  تسا  نم  داماد  هک  شدنزرف  هب  ناموت  رازه  یس  غلبم  دش  فّرشم  ّجح  هب  میومع  هک  هتـشذگ 
تشاد یمربم  زاین  هجو  نآ  هب  دوب و  هناخ  نتخاس  مرگرـس  نوچ  ینورزاک  یقداص  رقابدّمحم  ياقآ  اّما  زادرپب . ماهدادن  ار  نآ  سمخ  یلو 
باوخ هب  ار  هَّللاتیآ  دیهـش  موحرم  لبق  بش  دـنچ  دزادرپب . ار  نآ  سمخ  ناموت  رازه  شـش  ًادـعب  ات  دومن  ناـمتخاس  فرـص  ار  نآ  همه 

رقابدّـمحم اـقآ  یتقو  دـنک  بارخ  ار  راوید  اـت  دـبوکیم  نآ  هب  گـنلک  اـب  دـنزیم و  راوید  هب  ار  یگرزب  ياـهخیم  هک  یلاـح  رد  دـنیبیم 
ءایحا تسا . راوید  نیا  رد  نم  ناـموت  رازه  شـش  رادـقم  دـیامرفیم : دـینکیم ؟ تسا  يراـک  هچ  نیا  اـقآ  ترـضح  هک  دـنکیم  ضارتعا 

هتشاد و ناشیا  زا  هک  یتخانـش  اب  مدرم  دنوشیم . وربور  نایرهـشمه  دیدش  لابقتـسا  اب  ناریا  هب  تشگزاب  رد  یـساسا  مادقا  عماج ، دجـسم 
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زج هچراپ  کی  هک  قیتع  عماج  دجـسم  يانب  دیدجت  ءایحا و  هب  میمـصت  یمومع  ناجیه  اب  دندوب ، هتـسراو  يدهاز  لماع و  یملاع  قاتـشم 
عماج دجسم  دایز  یناسنا  يورین  زور و  نآ  لوپ  ناموت  اهنویلیم  فرص  اب  دنریگیم . دوب  هدمآ  رد  هلاخن  هوبنا  تروص  هب  یطـسو  ترامع 

نارگید راک  نیا  اب  دوشیم و  يرادربکاخ  ینز و  گنلک  لوغشم  هلمع  رفن  کی  دننام  موحرم  نآ  دوخ  دنروآیم . رد  یلعف  تروص  هب  ار 
طّـسوت یتفگنه  هجدوب  فرـص  اب  هتفه  کی  فرظ  هک  يراک  یعمجتـسد  يراکمه  اب  هک  یمـسق  هب  دروآیم  قوش  رـس  رب  کیرحت و  ار 
هَّللاتیآ دیوگیم ...« : هراب  نیا  رد  كاواس  رگـشرازگ  رومأم  دـشیم . مامت  مدرم  طّسوت  ناگیار  هعمج  زور  رد  تفرگیم ؛ ماجنا  رگراک 

يرادربکاخ رد  هلمع  کی  دننام  رما  زاغآ  رد  ًاصخش  وا  دوب ، بارخ  دجـسم  نیا  هک  یتقو  تسا ، قیتع  دجـسم  تعامج  ماما  هک  بیغتـسد 
لیاوا رد  ار  شترا  هتخیر  مه  هب  عضو  نارادـساپ  هاپـس  شترا و  هب  تافتلا  دـندرک .» ریمعتار  نآ  یلاها  کمک  اـب  سپـس  مادـقا و  دجـسم 
راهظا هب  تفگیم و  نخس  نانآ  اب  درکیم و  یشکرس  اههناخزابرـس  همه  هب  تهاقن ، جازم و  فعـض  اب  دیهـش  نآ  مینادیم . همه  بالقنا 

هب تبسن  تفای . يدوز  هب  ار  شدوخ  ماجسنا  هرابود  سراف  هقطنم  رد  شترا  گرزب ، درم  نیا  تامدخ  اب  ناهدنامرف ، نارـسفا و  زا  یـضعب 
نابرهم يردپ  ار  وا  زین  نایهاپـس  یتسار  دومنیم و  ناشدییأت  درکیم و  رادـید  نانآ  زا  ًاّبترم  تشاد  يرفاو  هقالع  بالقنا  نارادـساپ  هاپس 

رد دندیشون . ار  تداهش  ياراوگ  تبرـش  شهارمه  زین  نانآ  زا  رفن  نیدنچ  هک  میدید  دندیزرویم و  قشع  وا  هب  دنتـسنادیم و  دوخ  يارب 
یهاگ تفگیم و  نخـس  ناشیارب  درکیم و  تکرـش  نانآ  یهاگحبـص  مسارم  رد  یهاگ  مدوب ، شتمدـخ  رد  ینابرهـش  ياههمانرب  ضعب 

، تالاغتـشا همه  نیا  اب  تسا  تفگـش  یتسار  دـندومنیم و  هماقا  شتماما  هب  ار  تعامج  زامن  تفاییم و  روضح  ناشعمج  رد  رهظ  ماگنه 
نم راوازـس  ًالثم  رگید  هک  دوبن  لئاق  شدوخ  يارب  ینأش  دـیزرویمن و  تلفغ  یماظن  یماـظتنا و  ياوق  اـب  یماـگمه  یهارمه و  زا  هنوگچ 
نانچ هّرس ) سّدق   ) بیغتسد هَّللاتیآ  ترضح  راوگرزب ، دیهـش  هَّللا  عاطأ  دقف  ینیمخلا  َعاطأ  نم  متـسه . بلاطم  نیا  زا  رتالاب  نم  تسین و 

ناحبـس دـنوادخ  زا  تعاطا  نامه  ار  ناشیا  زا  تعاطا  هک  دوب  هتفایرد  ار  یحو  أدـبم  هب  ناـشیا  لاـصتا  ماـما و  ترـضح  يدوجو  تمظع 
نیمه رب  انب  و  هَّللا » عاطا  دـقف  ینیمخلا  عاطا  نم  : » تفگیم هنافراع  وا  یلاـعت . يادـخ  یناـمرفان  ار  ماـما  ناـمرف  زا  یچیپرـس  تسنادیم و 
عفادـم نیرتتخـس  ماع  صاخ و  رظن  زا  درکیم و  تکرح  ناشیا  رـس  تشپ  هراومه  رمع  نایاپ  ات  یمالـسا  تضهن  زاغآ  نامه  زا  داـقتعا 

الاب هدر  نیرومأم  هاگتسد  فرط  زا  هک  یماگنه  هرخالاب  ات  داد  همادا  تمواقم  هب  ردقنآ  دادرخ 1342 ، عیاقو  يارجام  رد  دوب . هیقف  تیالو 
نامه مه  ام  فرح  دنیوگب ، مق  نایاقآ  هچره  دومرف  دشن و  رضاح  دننک ، تاقالم  ناشیا  اب  دنتساوخ  دندمآ و  زاریش  هب  هبتریلاع  نارـسفا  و 
ضرغ هک  داتسرف  ماغیپ  ناورکاپ  تفریذپن . ار  وا  بیغتسد  دیهش  اّما  دمآ ، زاریش  هب  ًامیقتسم  ناورکاپ  رگشلرس  تقو  كاواس  سیئر  تسا .
ناشیا وریپ  ام  دینک . مهافت  تما  ماما  اب  مق و  دیورب  دومرف : ناشیا  دینک . مهافت  دینیـشنب ، دـییایب  تسیچ ؟ ادـص  رـس و  وهایه و  نیا  زا  امش 

هک تسین  ياهداس  صخش  هلئسم  ماما ، هلئسم  هک  دوب  دقتعم  هّرس ) سّدق   ) بیغتـسد دیهـش  مینکیم . تعاطا  مه  ام  دنیامرفب  هچره  میتسه 
يرایسب رد  تساهنیا . زا  رتالاب  یلیخ  هلئـسم  میهد . ماجنا  دیاب  مه  ام  دنزیم و  یفرح  هک  تسه  یعجرم  کی  ناشیا  الاح  دنک  رکف  ناسنا 

نیا هک  تسین  شدوخ  زا  دـیاش  ماما  هک  دوب  نیا  نامـساسحا  تفگیم  ماما  هک  یلئاـسم  ًالـصا  میتفریم  ماـما  تمدـخ  اـم  هک  یلئاـسم  زا 
دزیم هک  یفرح  میدوب  هتـشاذگن  نایرج  رد  ار  ماما  هک  تایئزج  زا  يرایـسب  رد  هدوب ، روصت  قوف  هک  دوب  ییاهزیچ  دیوگیم و  ار  اهفرح 

ره اب  هطبار  رد  تشاد ، ّیلوت  يربهر  تماـما و  ماـقم  هب  تبـسن  هک  ردـقنامه  ناـشیا  میدوب . هدرک  حرط  هک  یماـظن  حرط  اـب  تشاد  قیبطت 
یساسا نوناق  ناگربخ  سلجم  رد  هک  یماگنه  : » دومرفیم دوخ  هکنانچ  دیزرویم . يّربت  تّدشب  دوب ، ماما  فالخ  تهج  رد  هک  يرصنع 

بجاو دوخ  رب  دومنار ، اهیکاته  نآ  تسا ، یمالـسا  يروهمج  یهلا  ماـظن  ساـسا  هک  هیقف  تیـالو  اـب  هطبار  رد  ثیبخ  ردـص  ینب  مدـید 
هورگ زا  دـیدش  رفنت  يو ، يّربـت  زا  يرگید  هنومن  میاـمن .» ناـیب  سلجم  نوـبیرت  زا  ار  یبلاـطم  مزیخرب و  هیقف  تیـالو  زا  عاـفد  هب  متـسناد 
دروم رد  دیهـش  رـسمه  دـناوخیم . ارف  قح  زا  تیعبت  هب  دومرفیم و  تحیـصن  ار  اـهنآ  شنانخـس  رد  هراومه  هکدوـب  اـهکهورگ  ییارگ و 

لاحـشوخ و دـح  زا  شیب  تشگزاب  رد  دنتـشاد ، رادـید  تّما  ماما  اب  اقآ  جاح  هاگره  : » دـیوگیم ماما  ترـضح  هب  ناشیا  تدارا  هقـالع و 
دـننک و شوگ  ار  تّما  ماما  ياهتبحـص  صوصخب  نویزیولت و  ویدار و  رابخا  هک  دنتـسنادیم  فظوم  ار  ناشدوخ  هشیمه  دـندوب . باداـش 
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بایفرش ماما  رـضحم  هب  هک  یماگنه  دندادیم .» رارق  ینارنخـس  روحم  ار  ماما  ياهتبحـص  دوخ  ياهینارنخـس  رد  ناشیا  دنیامن . تشاددای 
هدومرف ماما  اب  اهتاقالم  زا  یکی  رد  تسـشنیم و  نیمز  هب  شقوشعم  ربارب  رد  یقـشاع  شیـالوم و  لـباقم  رد  يدـبع  نوچمه  دـیدرگیم ،

زا یکی  هب  باطخ  هک  دوب  وا  مه  منک .» هدرشف  هصالخ و  ار  مزال  بلاطم  یتسیاب  اذل  تسین ، نتفگ  نخس  يارای  ارم  ماما  رـضحم  رد  : » دوب
. تسا جع ) ) نامز ماما  بیان  هّرس ) سّدق   ) ماما ترضح  هک  دیایب  ترواب  دیاب  ناج ! رسپ  : » تشاد راهظا  سلجم  رد  زاریش  مدرم  ناگدنیامن 

دنوادخ هب  مارتحا  نامز ، ماما  هب  مارتحا  تسا . جـع ) ) نامزماما هب  مارتحا  ماما ، هب  مارتحا  درک ؟ راتفر  دـیاب  هنوگچ  نامز  ماما  اب  نک  روصت 
زا زین  دش » يدهم  قشاع  ناونت  ینیمخ  قشع  یب   » فورعم هلمج  تسا .» ماما  زا  تیعبت  رد  تّزع  ینک ، ادـیپ  تّزع  یهاوخیم  تسا . لاعتم 

، تفگیم مه  رس  تشپ  راب  نیدنچ  دمآیم ، نایم  هب  ماما  زا  یتبحـص  یتقو  هک  دوب  هدش  يروط  ناشیا  رمع  رخاوا  رد  تسا . دیهـش  نیمه 
مـسا هاگچیه  دـنک . نایب  تسناوتیمن  دوب ، هتفای  ماما  زا  هک  ار  يزیچ  نآ  هکنیا  لثم  دیـشکیم  یهآ  سپـس  یماما و  هچ  ماما ، ماما ، ماـما ،
زگره دادیم و  ناشن  ًالمع  ًالوق و  ار  تعاطا  نیا  وا  تسا . نم  راختفا  ثعاب  ناشیا  زا  يوریپ  هک  تشادیم  راـهظا  دربیمن و  اـهنت  ار  ماـما 

. دیوج دانتسا  شیوخ  طابنتسا  يأر و  هب  داهتجا  هب  دشاب ، ماما  ترـضح  دییأت  دروم  هک  یتلود  ای  شنیمارف و  ماما و  ربارب  رد  هک  دشن  هدید 
اهینارنخـس و رد  هچ  اههبطخ ، رد  هچ  شرمع  رخآ  ياهزور  ات  دوب و  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  هب  دـهعتم  وا  بالقنا  ریبک  ربهر  ریبعت  هب 

تفگیم تسنادیم و  هیقف  تیالو  تیوقت  رد  ار  ناگدـنیوگ  عامتجا و  دوخ ، هفیظو  تشونیم  هک  یتـالاقم  رد  هچ  اـههبحاصم و  رد  هچ 
ترـضح تسا . هیقف  تیالو  يرادمچرپ  هب  هَّللا  تموکح  دینک . تیوقت  ار  هیقف  تیالو  دـیاب  دـیدرگنرب  یتوغاط  میژر  هب  دـیهاوخیم  رگا 

زامن هماقا  زا  سپ  هتفه  نیتسخن  رد  سراف  رد  هّرـس ) سّدـق   ) ماما یگدـنیامن  هعمج و  تماما  تسنادیم . مالـسا  رخاـفم  زا  ار  ناـشیا  ماـما 
زا هعمج  زامن  نوچ  دومرف  ناشیا ، هب  رّرکم  هعجارم  اـب  تساـخرب و  زاریـش  رد  هعمج  زاـمن  ندـش  اـپرب  تساوخرد  همزمز  نارهت  رد  هعمج 
هب اذـل  درادـن . یعنام  دـنیامرفب  روتـسد  ناشیا  رگا  تسا . ینیمخ  ماما  ًـالعف  هک  تسا  رما  ّیلو  تسد  هب  شراـیتخا  تسا ، ّصاـخ  بصاـنم 

مکح هلـصافالب  ناشیا  دش و  هداتـسرف  مق  هب  هّرـس ) سّدـق   ) ماما تمدـخ  یلاها  ءاضما  زا  رتم  داتـشه  لوط  هب  يراموط  زور  هس  ود  هلـصاف 
مالـسالا و هجح  باطتـسم  ترـضح  تمدخ  یلاعت  همـسب  دنداتـسرف : ناشیارب  حرـش  نیدب  شیوخ  كرابم  ّطخ  تسد  اب  ار  هعمج  تماما 

دیدرگ لصاو  دوب  فیرـش  جازم  تحـص  زا  یکاـح  هک  مرتحم  موقرم  هتاـکرب  تماد  بیغتـسد  نیـسحلادبع  دیـس  جاـح  ياـقآ  نیملـسملا 
هعمج زامن  هماقا  تهج  ار  نایاقآ  توعد  یلاعبانج  دندوب  هدش  راتساوخ  هک  دیسر  همان  لماح  هلیـسوب  زاریـش  مرتحم  یلاها  زا  مه  يراموط 

تاـقیفوت و همادا  یلاـعت  يادـخ  زا  دـیناوخب . زاریـش  رد  ار  هعمج  زاـمن  هدومرف و  مادـقا  یلاـعبانج  تسا  بساـنم  بیترت  نیدـب  دـیریذپب و 
ینیمخلا يوـسوملا  هللا  حور  كرابملا 99  ناضمر  مشـش  خـیراتب  هتاکرب . هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلاو  مراتـساوخ  ار  بانجنآ  یتمـالس 

مظعم تمـسق  تسین  یّکـش  دش و  ادیپ  سراف  هّطخ  هلمج  نآ  زا  روشک و  رـسارس  رد  هعمج  زامن  هماقا  تکرب  هب  یقیمع  لّوحت  هک  یتسار 
رب راوگرزب  نآ  هیقف  تیالو  هلأسم  هب  مامتها  تسا . یمالـسا  گرزب  راعـش  نیا  هماـقا  نوهرم  یمالـسا ، يروهمج  يزوریپ  بـالقنا و  ماود 
ات درک  يزیریپ  ار  بلطم  نیا  اوق  مامت  اب  دیاب  تسا و  هیقف  تیالو  هیاپ  رب  هَّللا »  » تموکح یمالـسا و  يروهمج  ساسا  هک  دوب  هدیقع  نیا 

اـهناگرا و رد  ینارنخـس  نیرتـمک  رد  دـنکن و  يراـشفاپ  هلأـسم  نیا  هب  هک  تسا  ياهـبطخ  نیرتـمک  رد  دریگ . رارق  نآ  رب  يراوتـسا  ناـینب 
. دوشن روآدای  دندمآیم  شتاقالم  هب  زاریش  دوخ  ای  فارطا  زا  هک  ییاهّتیعمج  اهنمجنا و  اب  رادید  رد  ای  یمـسر  ریغ  یمـسر و  سلاجم 

اهراوید رب  ار  شاهلمج  نیا  تسنادیم و  هّرـس ) سّدـق   ) ینیمخ ماـما  صخـش  رد  ار  هیقف  تیـالو  رهظم  تسا  هَّللا  تعاـطا  ربـهر ، تعاـطا 
. تسا هدرک  ار  دنوادخ  تعاطا  دنک ، تعاطا  ینیمخ  ماما  زا  سک  ره  هّللا .» عاطا  دقف  ینیمخلا  عاطا  نم  : » دناهتشون شلوق  زا  هک  مینیبیم 
ات دینامب  مدق  تباث  نآ  رب  دیناسرب و  ناگمه  هب  دـیاب  ار  ینعم  نیا  دومنیم  شرافـس  زین  نارگید  بالط و  هب  دوب و  نیا  شاهدـیقع  یتسار 
رد دوـشیم  لداـع  هیقف  يربـهر  هب  یمالـسا  تموـکح  ددرگ . لـقتنم  مالـسلا ) هـیلع   ) يدـهم ماـیق  هـب  یمالـسا  يروـهمج  نـیا  هّللاءاـشنا 

ماما بیان  نآ  سأر  رد  هک  دوشیم  یمالسا  یتقو  تموکح  دومرفیم : دومنیم  نآ  یساسا  نوناق  یمالسا و  يروهمج  زا  هک  ییاهلیلحت 
یمالـسا یتقو  روهمج  سیئر  دـشاب . هّیرجم  هّیئاضق و  هنّنقم و  هناـگهس  ياوق  سأر  رد  ینیمخ  ماـما  ناـمز  نیا  رد  و  مالـسلا ) هیلع   ) رـصع
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دـشاب و ربهر  لداع و  هیقف  تسد  هب  دـیاب  اوق  ّلـک  یهدـنامرف  تسا . یتوغاـط  هنرگو  دـشاب  هتـشاد  لاـبند  هب  ار  يربهر  دـییأت  هک  دوشیم 
نیناوق دـنوش . یمالـسا  زین  شتـسد  ریز  تاُّضق  ات  دـشاب  ربهر  باختنا  هب  دـیاب  ییاضق  عجرم  نیرتیلاع  روشک  یلاع  ناوید  سیئر  نینچمه 

ورف اهنهذ  رد  اسر  تانایب  اب  ار  قیاقح  نیا  دـشاب . یمالـسا  اـت  دـسرب  دنتـسه  وا  نیبختنم  هک  ناـبهگن  ياروش  بیوصت  هب  دـیاب  زین  سلجم 
دایز يربهر  طیارـش  هرابرد  تخاس  اوسر  ربهر  اب  هضراعم  رد  ار  اـهامن  یناـحور  تخاـسیم . انـشآ  هّللا »  » تموکح اـب  ار  مدرم  درکیم و 
یتقو ًاصوصخم  تسا . طرـش  زین  تسایر  ّبح  سفن و  ياوه  نتـشادن  نآ ، زا  شیب  تلادع و  هکلب  تسین  تهاقف  اهنت  هک  درکیم  دـیکأت 
يور رب  ار  شیاههبطخ  هتفه  هس  ود  دندز ، یتایانج  هب  تسد  زیربت  مق و  رد  دش و  عورـش  ناملـسم  قلخ  حالطـصا  هب  بزح  ياهیراکبارخ 

هب دوش و  فیعـضت  يربهر  ماقم  دنهاوخیم  اهادـص  رـس و  نیا  اب  دومن  ساسحا  نوچ  درک  زکرمتم  يربهر  ماقم  تدـحو  يربهر و  طیارش 
تخاون و ار  ناشیئاوسر  سوک  راوگرزب  نآ  ّتیعجرم ، حطـس  رد  اهامن  یناحور  یـضعب  هرابرد  ریخا  ياـهیرگاشفا  زا  شیپ  هصـالخ  روط 

دیهش لاس 1321  رد  هنادواج  راثآ  هدـنزرا و  تامدـخ  مالک . تّفع  تیاـهن  اـب  هّتبلا  دـینادرگ  حـضتفم  ار  ناـنآ  ياـهتسدمه  ار و  ناـنآ 
خیرات زا  لاس  رازه  زا  شیب  تفریم و  رامشب  یمیدق  ياهانب  زا  هک  دومن  زاریش  قیتع  عماج  دجسم  ریمعت  هب  مادقا  هّرـس ) سّدق   ) بیغتـسد

داد ماجنا  یـساسا  تاریمعت  نانچ  سراف  نینمؤم  يرای  اب  یلاع  تّمه  اب  يو  تفریم . یناریو  هب  ور  ماّیا  رورم  هب  تشذـگیم و  نآ  ناـینب 
تعامج ماما  هک  بیغتـسد  هَّللاتیآ  دیوگیم ...« : هراب  نیا  رد  كاواس  رگـشرازگ  رومأم  تسا . هدش  انب  یگزات  هب  دجـسم  نآ  ییوگ  هک 

اب سپـس  مادقا و  دجـسم  يرادربکاخ  رد  هلمع  کی  دـننام  رما  زاغآ  رد  ًاصخـش  وا  دوب ، بارخ  دجـسم  نیا  هک  یتقو  تسا ، قیتع  دجـسم 
يدامتم ياهلاس  هک  زاریـش  رد  هناتـسآ  هیمـشاه و  ماوق ، هیملع  سرادـم  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  اب  دـندرک .» ریمعتار  نآ  یلاها  کـمک 

هتسجرب و نیـسردم  طسوت  نونکا  هک  دش  هداد  رارق  بالط  رایتخا  رد  ناشیا  رظن  تحت  دوب ، هبلط  زا  یلاخ  بصغ و  هتـشذگ  میژر  طسوت 
جرف دجسم  يدهملا ، دجسم  اضّرلا ، دجـسم  میکح ، هسردم  هلمج  زا  هیملع  هزوح  هسردم و  دجـسم و  اههد  زا  شیب  دوشیم . هرادا  هنومن 

تفرگ رارق  نیفعضتسم  رایتخا  رد  نیمز  رتم  نارازه  دش و  هتخاس  دیهش  نآ  طسوت  زین  هَّللا  حور  دجسم  نیـسح و  ماما  دجـسم  لوسر ، لآ 
ياهکمک نینچمه  يو  درک . هراشا  ءایبنالا  متاخ  عمتجم  بیغتسد و  دیهش  كرهش  بلاطیبا ، نب  یلع  عمتجم  هب  ناوتیم  هنیمز  نیا  رد  هک 

مامتها موحرم  نآ  رمع  رخآ  لاس  هدزاود  هد  رد  زاریش  رد  هیملع  هزوح  سیـسأت  تسا . هدومن  دجـسم  زا 50  شیب  نامتخاس  هب  ياهتسیاش 
هکنیا میروخیم  ار  شاهمدص  ام  دندرک و  یهاتوک  لبق  لسن  دومرفیم : شدوخ  درک . ادیپ  هّیملع  هزوح  هعسوت  سیسأت و  هب  ياهداعلاقوف 
فاطلا زا  دـندش و  عمج  ياهّدـع  دومن و  قیوشت  درک ، ماع  توعد  اذـل  تسا  سوسحم  ًالماک  سراف  هقطنم  رد  ًاصوصخم  یناحور  دوبمک 

زین رگید  هسردم  لاس  دنچ  تشذگ  اب  درک و  راک  هب  عورش  میکح  هّیملع  هسردم  مرتحم ، دیتاسا  ناگتسب و  زا  یـضعب  يراکمه  اب  یهلا و 
هب نیتسخن  هبلط  رفن  جـنپ  تسیب و  هک  دیـشکن  یلوط  دـیدرگ . نیـشن  هبلط  زین  هّیمـشاه  ماوق و  سرادـم  بالقنا ، يزوریپ  اـب  دـش و  حاـتتفا 

لّولـس رد  هک  دوب  يزور  نیمراهچ  مراد  رطاخ  هب  بوخ  ناـشیا  دـنزرف  ناـبز  زا  دیهـش  نادـنز  زا  یتارطاـخ  دیـسر . رفن  هاـجنپ  تسیود و 
درد زا  دوب و  هدرک  هایس  هدش و  هدیشوپ  تروص  یگدمآرب  سامآ و  زا  متسار  مشچ  مدوب ، هداتفا  رازن  راز و  تلاح  اب  دابآترشع  يدارفنا 
نیقی نآ  رارکت  اب  درک و  بلج  ار  مهّجوت  ییانـشآ  هفرـس  يادص  ناهگان  مدوب . تمحز  رد  تخـس  اپ  هنوگ و  ناوختـسا  نادـند و  رمک و 

تاّیـصوصخ نیا  اب  ییاقآ  تفگ : هتـسهآ  دمآ و  نم  دزن  دیدج  رومأم  دش ؛ ضوع  ام  رومأم  زور  نآ  يادرف  دناهدروآ . زین  ار  مردپ  مدرک 
همه هک  زور  دـنچ  زا  سپ  متـسه . امـش  کیدزن  امـش و  راـنک  رد  مه  نم  شاـبن ؛ تحاراـن  هک  تسا  هداد  ماـغیپ  هدـناسر و  مالـس  امـش  هب 
رکـش ار  ادـخ  ًاصوصخم  دومرف و  فیرعت  میارب  ار  زاریـش  تاـنایرج  تقو  نآ  دـندرک ، عمج  اـج  کـی  رد  يدارفنا  لّولـس  زا  ار  ناینادـنز 
هدرب رد  هب  ناج  تابرـض  نآ  زا  مدرکیمن  لایخ  دـنداد  شرازگ  نم  هب  هک  روط  نیا  دومرفیم  نوچ  دـیدیم  لاـح  نآ  هب  ارم  هک  درکیم 
هدـمآ لابقتـسا  هب  هدابآ  ات  مدرم  منکیمن  شومارف  زاریـش  هب  تعجارم  رد  میدوب ؛ دـیعبت  رگید  هام  هس  ات  نادـنز  زا  يدازآ  زا  سپ  یـشاب .

تـشدورم هب  هک  رهظ  ماگنه  دندومنیم . لابقتـسا  ناجیه  روش و  هچ  اب  مدرم  دوب و  اپ  رب  ییاغوغ  هچ  هار  ریـسم  ياهرهـش  مامت  رد  دندوب .
ناقرز ات  تشدورم  زا  نعیلّطم  زا  یضعب  هتفگ  هب  تکرح  ماگنه  دوب و  هتفرگارف  ار  تشدورم  ياهنابایخ  زاریـش  زا  نیـشام  لیـس  میدیـسر ،
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یقیمع توکس  قارع  هب  سپس  هیکرت و  هب  هّرس ) سّدق   ) ینیمخ ماما  دیعبت  اب  قانتخا  توکس و  نارود  زا  ياهرطاخ  دندوب . لصّتم  اهنیشام 
متـس میژر  اب  ار  شدوخ  تفلاخم  نیلوؤسم  هب  ییانتعایب  یفنم و  هزراـبم  اـب  ناـشیا  دروم  دـنچ  زج  دـمآ و  شیپ  ناریا  رد  قاـنتخا  رثا  رد 

تردق جوا  رد  هاش  میژر  هک  ییاهلاس  رد  دومرف : فیرعت  نینچ  یصوصخ  سلجم  کی  رد  شتداهش  زا  شیپ  هام  دنچ  دیناسریم . یهاش 
نارهت زا  هک  رفن  کی  يارب  ناگتـسب  زا  یکی  طّسوت  دوب  هدنامن  یقاب  شک  سفن  حالطـصا  هب  هتفرگ و  ار  اهادص  ًالماک  قانتخا  داجیا  اب  و 

مدادیم لامتحا  ردق  نیمه  دراد  يدصق  هچ  متسنادیمن  یلو  متخانشیم  ار  فرط  نم  دش ؛ هتفرگ  تاقالم  يارب  یـصوصخ  تقو  دمآیم 
دش دراو  مدوب ؛ هدیدن  ار  وا  دوب  اهتّدم  دیآیم و  یتسود  دهع  دیدجت  رادید و  يارب  تسا  هتشذگرد  روهـشم  ياملع  زا  یکی  دنزرف  نوچ 
هاش دزن  زا  ًامیقتـسم  نم  تفگ  ًاحیرـص  یتامّدـقم  زا  سپ  تسین ) حالـص  شمان  ءاشفا  یلو  دـندروآ  ار  شمان  ناشتبحـص  رخآ  رد  ناشیا  )

ّتیعقوم دشاب و  هدش  هتخانـش  اوقت  لمع و  ملع و  رظن  زا  هک  دراد  رادمتعیرـش  رفن  کی  هب  جایتحا  سراف  هک  تسا  نیا  هاش  رظن  ماهدـمآ و 
هزوح دییایب ، نادیم  هب  ًامـسر  امـش  هک  دوشیم  داهنـشیپ  اذل  دشابیمن  امـش  زا  رتراد  ّتیحالـص  اب  یـسک  دـشاب و  بسانم  زین  شیعامتجا 

هب دوشیم و  هتـشاذگ  ناترایتخا  رد  باسحیب  دـیتشاد  مزـال  مه  لوپ  رادـقم  ره  دـیتسرفب  فارطا  هب  یبهذـم  غّلبم  دـیهد ، لیکـشت  هّیملع 
ناترماوا يارجا  رد  زین  یتلود  نیرومأم  دینکیم و  دیهاوخب  یغیلبت  هنوگره  دـشابیم ، ناترایتخا  رد  تاعوبطم  نویزیولت و  ویدار و  هوالع 

ار اهراک  هّیقب  دـییامرفب  تقفاوم  امـش  طقف  تسین  مهم  داد  خـساپ  اـّما  مدرک  هناـهب  ار  هدـعم  يراـمیب  جازم و  فعـض  رذـع  نم  دـناهدامآ .
نم منکیمن  جـیورت  زگره  ار  يوُما  مالـسا  نم  مهد  بیهن  ًاحیرـص  مدـش  راـچان  هک  دوب  نیا  دـنهدیم ، ماـجنا  امـش  مسا  ریز  رد  نارگید 

مندرم عقوم  هک  ـالاح  مدوـبن  ترهـش  هاـج و  لاـم و  قاتـشم  میناوـج  رد  نم  مشورفب  نارگید  ياـیند  هب  ار  منید  هک  متـسین  یـضاق  حـیَرُش 
هدنز هاش  یتقو  ات  هک  تسا  نیا  نآ  دیریذپب و  دیاب  ًامتح  هک  مراد  رگید  شهاوخ  سپ  تفگ  دینش  ار  حیرص  خساپ  نیا  هک  یتقو  تسه ...

دننکب و هرـصاحم  ار  بیغتـسد  هّللاتیآ  دیهـش  لزنم  هک  دیـسر  روتـسد  هک  یتقو  لاس 57  يارجاـم  ددرگ . شاـف  دـیابن  بلطم  نیا  تسا ،
زا دـندوب  نوریب  دـندوبن ، لزنم  بیغتـسد  دیهـش  موحرم  زور  نآ  ًاقافتا  دـننکب  ارجا  بش  دـیاب  مه  ار  روتـسد  دوشب ؛ دراو  یـسک  دـنراذگن 

نابایخ فرط  نآ  الوم  نادیم  هچوک  رس  نیشام  هک  دننکیم  شرافـس  دننک . وضو  دیدجت  دنهاوخیم  دنوشیم ، دراو  ناخ  هسردم  هچوک 
فرط نآ  زا  دـندرگیم . جراخ  لزنم  زا  دـنوشیم و  لطعم  هقیقد  دـنچ  دـننکیم و  وضو  دـیدجت  دـنیآیم و  لزنم  هب  ناـشیا  دـشاب . دـنز 

هب هلـصافالب  دـش . دراو  ناشیا  هک  دـنهدیم  شرازگ  اذـل  دـندوب  هدـشن  هّجوتم  ار  ناشجورخ  یلو  دـندوب  هدـید  ار  ناشیا  لوخد  نیرومأم 
؛ دننکیم لاغـشا  ار  فرط  نآ  ماب و  تشپ  ناخ و  هسردم  رد  دنریگیم ؛ ار  لزنم  فارطا  دنیآیم  منک  ضرع  هچ  الاح  رکـشل  کی  هزادنا 

دوبن مهم  چیه  دشن . يربخ  دننیبیم  درذگیم  زور  هس  درذـگیم ؛ زور  ود  یکی  تسا . لزنم  رد  دـلاو  موحرم  هک  ناشدوخ  لایخ  هب  الاح 
هدش غّمدـم  ًاعقاو  اذـل  دوب ؛ حاضتفا  یلیخ  ًاعقاو  ناشیارب  دـناهدرک و  هرـصاحم  ار  یلاخ  هناخ  اهنیا  هک  دوشیم  رـشتنم  مکمک  دـعب  هلئـسم ،

: دومرف ناشیا  مدیـسر ؛ تباجن  هّللاتیآ  موحرم  تمدخ  تشذگ  يزور  دنچ  دنتـشاد . ینفلت  سامت  مه  هدنب  اب  بوخ  دننک . هچ  هک  دندوب 
اب . تسین تسرد  ًالـصا  شـساکعنا  تسا و  هدرک  رارف  ناشیا  ناشلایخ  هب  هکلب  تسین ؛ حالـص  یهجو  چیه  هب  بیغتـسد  ياقآ  ندوب  بیاغ 

هدش هرـصاحم  لزنم  مدینـش  هک  نیا  زا  دعب  هلـصافالب  اذل  ارجام ، رد  مدوب  مدوخ  هدـنب  مدرک  ضرع  دوب ؛ هدرکن  رارف  ًالـصا  ناشیا  هک  نیا 
هرـصاحم ار  لزنم  دـندوبن و  هّجوتم  اـهنیا  هتفر و  فرط  نآ  زا  هدـمآ و  فرط  نیا  زا  اـقآ  هک  مدـش  ربخ  اـب  هیـضق  زا  ناـشیا و  لزنم  مدـمآ 

دنیاـیب دـلاو  موحرم  هبنـشراهچ  زور  هک  میداد  رارق  روج  نیا  ار  هماـنرب  فصولا  عـم  دوـبن  یناـسآ  راـک  مه  اـقآ  ندروآ  بوـخ ، دـندرک .
يوـمع ًاـصوصخم  رگید  ياـقفر  قاـفتا  اـب  هک  یمـسق  هب  میدرک ؛ گـنهامه  ار  هماـنرب  ناـشیا  اـب  اـجنآ و  بش  متفر  مه  هدـنب  تشدورم ،

. دناهدرک هرـصاحم  ار  لزنم  برد  اهنیا  الاح  بارحم  دورب  زامن  عقوم  دشاب  هدامآ  دجـسم  رد  دـیایب  يوبا  موحرم  رـصع  ادرف  هک  راوگرزب ،
نیا هن  مه  نآ  دینکب  هجوت  نشور ، زور  مه  نآ  عماج  دجـسم  رد  دنیایب  ات  نآرق ) هزاورد   ) نآرق ریز  زا  اقآ  دـش  هدایپ  بوخ  رایـسب  همانرب 

تسه بجع  نیا  دندشن . هّجوتم  ًالصا  دندش و  روک  نیرومأم  همه  هک  نیا  لثم  هتـسشن  تحار  نیـشام  رد  دوش ، ناهنپ  دهاوخب  ناشیا  هک 
رگید برد  زا  مه  هدنب  دنتسه ؛ اقآ  نآلا  هلب  هک  دنداد  ربخ  نم  هب  اقفر  دوب  ناتـسبش  رد  ناشیا  هک  یتقو  دیاهدرک ؟ ار  شرکف  یهاگ  هن ؟ ای 
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میدوب هدرک  شرافـس  لبق  زا  هتبلا  منک . زامن  هماقا  مهاوخیم  هدـنب  دـندرکیم  لایخ  ـالاح  دـنتفگ و  ار  زاـمن  ناذا  ناـشیا و  تمدـخ  متفر 
هلـصافالب مه  زامن  زا  دعب  تفرگ و  رارق  زامن  اج  يور  بارحم و  رد  دـمآ  بیغتـسد  دیهـش  موحرم  هبترم  کی  هک  دوب  هدـمآ  مه  ّتیعمج 

يردقب دندوب و  هدش  غّمدم  اهنیا  يردقب  دنزب و  دیاب  هک  ییاهفرح  دنکب ؛ دیاب  هک  یلاق  داد و  تبحـص و  هب  درک  عورـش  ربنم و  يور  تفر 
عم دوبن . رارف  لـقن  ًالـصا  هک  نآ  لاـح  هدرک و  رارف  ناـشیا  هک  دـنزادنیب  هار  دنتـساوخیم  یئوـس  تاـغیلبت  اریز  دوـب ؛ حالـص  هلئـسم  نیا 

یلیخ دـندش ؛ روک  نیرومأم  تفگ  دوشیم  ًاعقاو  درک و  فطل  یلاـعت  يادـخ  دومرف و  تباـجن  هّللاتیآ  موحرم  هک  يدـیهمت  اـب  فصولا 
یملع تهج  زا  ینعی  دـشن ؛ هتخانـش  هک  دوب  يراوگرزب  لاح  ره  رد  دراذـگب ؟ هچ  باسح  هب  دـنکیم  شباـسح  مدآ  ًاـعقاو ، تسا  بیجع 

سیردت سّردـت و  هب  فرـشا  فجن  رد  لاس   18 تسین ؛ یکـش  چـیه  نآ  رد  تشاد ؛ رارق  تیملع  زا  الاب  رایـسب  جرادـم  رد  دوب و  ریظنمک 
نانآ دزن  هک  ییوخ  هّللاتیآ  موحرم  لثم  يزاریـش  يداهلا  دـبع  ازریم  اقآ  هّللاتیآ  موحرم  دـننام  تشاد  راوگرزب  دـیتاسا  تشاد ؛ لاغتـشا 

هللا تیآ  ترـضح  دادو  دوب . تیعجرم  دح  رد  ًاعقاو  ینعی  لضاف ؛ رایـسب  هبلط  کی  ناونع  هب  هن  دنتـشاد  ءانتعا  ناشیا  هب  دوب و  هدرک  ذّـملت 
اب هطبار  رد  دیهـش  دـنزرف  بیغتـسد  مشاه  دـمحم  دیـس  هللا  تیآ  ترـضح  هیلع ) هللا  تمحر  ) بیغتـسد دیهـش  اب  هیلع ) هللا  تمحر  ) تباجن

هزات هک  مدوب  هلاس  هدزاود  هد  دودـح  نم  دـنیامرف : یم  هللا ) امهمحر   ) تباجن یلعنـسح  خیـش  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  اب  دیهـش  تقافر 
. دوب هدرب  فیرـشت  ترفاسم  بیغتـسد  هّللاتیآ  موحرم  دنتـشاد ؛ یمیمـص  یتسود  بوخ  دلاو  موحرم  اب  دندوب و  هتـشگرب  فجن  زا  ناشی 

ناشیا میتفریم ؛ لزنم  رد  هب  مردام  ای  هدنب  دـندزیم . رد  لزنم ، برد  دـندمآیم  رـصع  حبـص و  هبترم  ود  اهزور  یـضعب  زور و  ره  ناشیا 
ناشیا دیـشک . لوط  دلاو  رفـس  هک  یتقو  ات  دوب  ناشیا  بترم  همانرب  نیا  بوخ  دـیرادن ؟ یجایتحا  تسا ؟ روطچ  ناتلاح  دیـسرپیم : لاوحا 

نیا هب  عضو  رگا  یلو  تسا  دوجوم  زونه  ولو  دشکیم  هت  یجرخ  دراد  داتفا  رکف  هب  ام  هدـلاو  هموحرم  دـندوب ؛ هتـشاذگ  یجرخ  يرادـقم 
ياهراشا تسین و  دـب  دـشاب ، یهجو  رگا  وگب  دروآ  فیرـشت  تباـجن  ياـقآ  هک  زورما  تفگ : نم  هب  میتفایم . تمحز  هب  دور  شیپ  لاونم 

دـشاب رگا  ارچ  متفگ : دـیهاوخیمن ؟ یلوپ  يزیچ ، يراک ، دومرف : لاوئـس  برد  مد  تباجن  هّللاتیآ  موحرم  ات  بوخ ؛ رایـسب  متفگ : نکب .
شدـعب هقیقد  دـنچ  تفر ؛ تعرـس  هب  ندـیود  تلاـح  اـب  دـشن  لـطعم  ًالـصا  مشچ و  مشچ ، مشچ ، تفگ ،: هبترم  کـی  ناـشیا  تسین . دـب 
منادیم یلو  تسین  مدای  دوب  ردـقچ  ًاقیقد  شغلبم  الاح  دوب  يدایز  غلبم  یلیخ  اـهتقو ، نآ  دوب  یناـموت   5 سانکسا ، هتـسب  کی  اب  تشگرب 

رکذـت دـمآ ، مک  مه  زاـب  رگا  دومرف : داد و  ار  لوپ  هقیقد  دـنچ  هلـصاف  هب  ًاروف  لاـح  ره  رد  دوب ؛ یهجوت  لـباق  غـلبم  ًاـعقاو  تقو  نآ  يارب 
هتفر ًاروف  فصولا  عم  دناهتـشادن ؛ طاسب  رد  هآ  دوخ  ناشیا  دش  مولعم  تشگرب  ترفاسم  زا  دلاو  موحرم  هک  دعب  اقآ . مشچ  متفگ : دیهدب .

رد شقیفر  تیب  لها  هداوناخ  ادابم  هک  دندروآ  ًاروف  ناشدوخ و  هدهع  هب  دندوب  هتفرگ  ضرق  دوب  انـشآ  هک  رازاب  هبـسک  زا  یکی  زا  دـندوب 
دنـشاب سلجم  رد  دـیاش  مه  مود  دروم  دوب . نارگید  يارب  یلمع  سرد  هک  راوـگرزب  نآ  تیلاـعف  زا  یکچوـک  هنوـمن  نیا  دـشاب . تمحز 

. دوب زاریـش  گنه  نابایخ  ناگداپ  رد  تامهم  رابنا  راجفنا  لاس  دوب ؛ مادـک  تسین  مداـی  ًاـقیقد  ای 1328  لاس 1327  هک  نایاقآ  زا  یـضعب 
تامهم رابنا  دـندیمهف  مدرم  یتقو  دـش ؛ هدینـش  يرگید  زا  سپ  یکی  راجفنا  يادـص  هتـشذگ  بش  زا  تعاـس  هس  دودـح  دوب  هعمج  بش 
تباجن ياقآ  موحرم  هبترم  کی  دننزیم  ار  لزنم  رد  میدید  تدش  نآ  رد  دندرکیم ؛ رارف  دـندوب و  هتـشاذگ  ارحـص  هب  رـس  هدـش  رجفنم 
ناشدوخ ًادعب  دندرک ؛ تبحص  دلاو  موحرم  اب  يرادقم  کی  تسا ؟ روطچ  ناتلاح  تسا ، روطچ  ناتعضو  دندرک  لاوئس  دندروآ ، فیرشت 

لاح هچ  رد  وا  منیبب  مشاب ؛ مقیفر  رکف  هب  دیاب  متفگ  نم  دندوب  هدز  تشحو  همه  هک  طیارـش  نآ  رد  دندومرف  دندرک و  فیرعت  هدـنب  يارب 
ندـمآ اب  ًاصوصخم  تشاد  نیکـست  مه  دـلاو  موحرم  مشاـب ؛ نم  هک  تسین  يزاـین  هّللادـمحب  دراد و  شمارآ  وا  مدـید  مدـمآ  یتقو  تسا 

دلاو موحرم  هک  نیا  اب  تساخرب  هرـس ) سّدـق   ) ماما ترـضح  موحرم  رـصان » نم  له   » يادـن هک  یتقو  درک . ادـیپ  يرتشیب  نوکـس  ناـشیا 
يردـقب ار  ناـشیا  تباـجن  هّللاتیآ  ترـضح  فصولا  عم  دوب ؛ شدوـخ  ناـبیرگ  هب  شرـس  ینعی  دوـب  يوزنم  بیغتـسد ) هّللاتیآ  دیهـش  )
راوگرزب يومع  مدوـب . ناـشیا  هارمه  نم  دوـخ  نآ  زا  یـضعب  رد  ءاـملع  ناـیاقآ  لزنم  تفر  تساـخرب و  دـلاو  موـحرم  هک  درک  کـیرحت 

هرخالاب دومرف  دوب  یفصو  ره  هب  دندوب . مه  ناشیا  يدمحم  يدمحا و  ناتـسآ  تیلوت  هّللا ) هملـس   ) بیغتـسد يدهم  دمحم  دیـس  هّللاتیآ 
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هعمج ياهبش  ّتیعمج  ات  عماج ) دجـسم  رد  هعمج  ياهبـش  لیمک  ياعد  دوصقم   ) تسا هدامآ  سلجم  دینک ، کمک  دینیـشنب و  دییایب  امش 
تسا ییالب  تسا ، ياهمدص  منزیم ؛ فرح  نم  دینک  ادیپ  روضح  دییایب  امش  دریگب ؛ شدوخ  هب  یبالقنا  گنر  عماج  دجسم  لیمک  ياعد 
هدمع شیب ، مک و  دوب  ینابز  ره  اب  هرخالاب  دینکب . کمک  دییایب  امـش  دشاب ؛ نم  يارب  نتـشک  دـیعبت ، نادـنز ، يراتفرگ ، دـشاب . نم  يارب 

هچ رهظ ، هچ  دنتشادیم  او  دنتشاد  هک  ار  یصوصخ  ياقفر  نآ  ًاصوصخم  طیارش  نآ  رد  تباجن  هّللاتیآ  موحرم  هک  درک ، عناق  ار  نایاقآ 
: عبنم دنریگب . هدهع  هب  دوشیم  هک  يرادـقم  نآ  ات  ار  ناشیا  تظفاحم  طیارـش  نآ  رد  ًاصوصخم  دـلاو  موحرم  هارمه  دجـسم  دـنیایب  بش 

www.dastgheib.ir

" اههشیدنا تازرابم ، یگدنز ، " یقودص دیهش 

، دمآ ایند  هب  یناحور  ياهداوناخ  رد  دزی و  رد  يدیـشروخ  لاس 1284  هب  یقودص  دمحم  اههشیدنا " تازرابم ، یگدنز ، " یقودص دـیهش 
يارب همات  تیعجرم  هتـشاد و  تماما  تمـس  هیدـمحم  هضور  دجـسم  رد  رهـش  فورعم  نویناـحور  زا  بلاـطوبا  ازریم  اـقآ  موحرم  شردـپ 
هرود رد  هک  دسریم  یهاشنامرک  يدهمدمحمالم  دنزرف  یهاشنامرک  اضردـمحا  ازریم  هب  وا  يردـپ  نامدود  دنتـشاد . مدرم  هک  ییاهراک 

دانتسا دوخ  گرزب  دج  ربق  يور  یخیرات  حول  هب  قودص  خیـش  هب  هداوناخ  نیا  باستنا  رد  دناهدش  دیعبت  دزی  هب  هاشنامرک  زا  هاش  یلعحتف 
موحرم دوخ  يومعرـسپ  یتسرپرـس  تحت  داد ، تسد  زا  یگلاـس  هن  رد  ار  رداـم  یگلاـس و  تفه  رد  ار  ردـپ  هک  نیا  زا  دـعب  وا  دـننکیم .

هعمل حطس  ات  ینید  مولع  لیصحت  رد  درک . جاودزا  دوخ  هدازومع  رتخد  اب  یگلاس  رد 20  اهدعب  يو  تفرگ  رارق  یهاشنامرک  دمحمازریم 
هب لاس 1348 ه.ق  رد  لیـصحت  همادا  يارب  سپـس  تفر و  شیپ  نامز  نآ  دیتاسا  رظن  ریز  دزی  ناخ  میحرلادبع  هیملع  هسردم  رد  نیناوق  و 

نراقم تسرد  نارود  نیا  دیزگ . تماقا  اجنآ  رد  تفر و  مق  هب  دعب  لاس  اما  دش . لیصحت  هب  لوغشم  غابراهچ  هسردم  رد  تفر و  ناهفصا 
هفیظو ماظن  نوناق  بیوصت  درک : عورـش  هعماج  رد  املع  بهذـم و  ذوفن  ندرک  دودـحم  رد  ار  دوخ  تامادـقا  لوا  يولهپ  هک  تسا  ینامز 

زا مکاحم  نتفرگ  یندم و  نوناق  نیودت  دروآ . لمع  هب  ناحتما  اهنآ  زا  املع  ندرک  فاعم  يارب  دادیم  هزاجا  تلود  هب  هک  لاس 1304  رد 
زارحا زا  نویناـحور  ندرک  مورحم  لاس 1315 و  نوناـق  بیوصت  (1311ش ،) اهنآ زا  یتبث  یلجـس و  روما  نتفرگ  (1307ش ،) املع تسد 
ناحتما ینید  مولع  بـالط  ناسردـم و  زوجم  رودـص  يارب  داد  هزاـجا  دوخ  هب  تلود  دـشن و  دودـحم  دراوم  نیا  هب  راـک  تواـضق ، ماـقم 

دییات ار  اهنآ  ماقم  تلود  هک  دـشیم  هداد  سابل  ياقبا  هزاجا  یبالط  املع و  هب  طقف  اهسابل  ندرک  لکـشلادحتم  نوناق  رد  دـننک . رازگرب 
روظنم هب  ییاهشالت  نینچ  دش . هداد  لیوحت  تلود  هب  هدش  جراخ  املع  يدـصت  هطیح  زا  زین  تافوقوم  لاس 1313 ش  رد  هرخالاب  دننک .

ياج هب  مسینردـم  زا  ییاههولج  اب  ییارگموق  رکفت  جاور  هلمج  زا  تفرگیم . تروص  هعماج  رد  اـملع  تیناـحور و  ذوفن  ندرک  دودـحم 
تخات و نینچ  تیناـحور  يونعم  میرح  هک  تسا  نشور  دـش . هداـیپ  هیکرت  رد  نآ  یلمع  هنومن  هک  هنوگ  نآ  مالـسا ، یگنهرف  تیمکاـح 
یناهفـصا و هللارون  اقآ  ضارتعا  هلمج : زا  دهدیم ؛ هئارا  ار  روبذم  نایرج  ربارب  رد  تفلاخم  زا  یهباشم  دراوم  اما  دیدنـسپیمن  ار  ییاهزات 

يرابجا تمدـخ  هب  زیربت  ياملع  ضارتعا  تشذـگرد . یکوکـشم  زرط  هب  نارهت  هب  زیمآضارتعا  تمیزع  هار  رد  هک  یکراشم  نیـسحالم 
اقآ ازریم  یجلگنا و  نسحلاوبا  خیـش  دـیعبت  دـش و  تلود  فرط  زا  تنوشخ  نتفرگ  راـک  هب  زیربت و  رازاـب  یلیطعت  هب  رجنم  هک  نویناـحور 

، لکـشلادحتم ساـبل  نوناـق  هب  ضارتعا  رد  رد 1307  زین  يرئاـح  هللا  تیآ  دـیدرگ . مق  ماـیق  هب  رجنم  سپـس  دـش و  هاـشنامرک  هـب  قداـص 
اهیلع هللا  مالس  هموصعم  ترـضح  مرح  هب  يرابرد  باجحیب  نانز  دورو  هب  یقفاب  یقت  دمحم  هللا  تیآ  ضارتعا  داتـسرف . هاش  هب  یفارگلت 

ضارتعا رد  هک  میظعلادبع  هاش  رد  یمق  نیـسح  اقآ  جاح  هللا  تیآ  ندش  ینادـنز  لابند  هب  دهـشم  شروش  درک . تلاخد  هاشاضر  دوخ  هک 
رد مدرم  ماع  لتق  نآ  لابند  هب  دـناسرب و  هاش  شوگ  هب  ار  دوخ  ضارتعا  اـت  دوب  هدـمآ  نارهت  هب  ییاـپورا  کبـس  ياـههالک  زا  هدافتـسا  هب 

هاشاضر تنطلس  يراتفردب  اجنآ و  رد  يرئاح  هللا  تیآ  ياهتیلاعف  اب  مق  هب  یقودص  دیهش  نتفر  لسلسم . اب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  نحص 
تیوقت ءاـیحا و  رکفت  دوب . نید  تحاـس  هب  میژر  تـالمح  هب  ضارتعا  رد  رگید  لـمعلا  سکع  هزوح  هب  هجوت  دـش ، هارمه  تیناـحور  اـب 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1167 

http://www.ghaemiyeh.com


تهج یهاـگیاپ  اـت  دوب  يرورـض  اریز  تفرگ  توق  ( 1239-1315  ) يرئاـح میرکلادـبع  هللا  تیآ  طـسوت  ناـمز  نیا  رد  مق  هیملع  هزوـح 
، یقفاـب یمق ، ضیف  هللا  تیآ  نوـچ  يدارفا  بیترت  نیا  هـب  و  دـشاب . هتـشاد  دوـجو  تـالمح  لـباقم  رد  هزراـبم  زکرم  یمالـسا و  شزوـمآ 
درک و قیوشت  مق  هب  نتفر  هب  ار  يرئاح  هللا  تیآ  یقفاب ، هللا  تیآ  درک و  ریاد  مق  رد  ار  دوخ  سرد  تاـسلج  ینیوزق  یعیفر  نسحلاوبادـیس 

دیهـش اهنآ  هلمج  زا  تفرگ  کـمک  يدارفا  زا  هزوح  روما  تیریدـم  رد  يرئاـح  هللا  تیآ  روضح  اـب  دـش . لـقتنم  مق  هب  كارا  زا  وا  هزوح 
لاناک زا  ملع  لها  هب  ناشیا  ياهکمک  دیـسریم و  يرئاح  هللا  تیآ  عـالطا  هب  وا  طـسوت  بـالط ، تالکـشم  لـئاسم و  هک  دوب  یقودـص 

، نآ تیدوجوم  ظفح  يارب  تفرگ . رارق  راـشف  تحت  هیملع  هزوح  يرئاـح  هللا  تیآ  تشذـگرد  اـب  تفریذـپیم . ماـجنا  یقودـص  موحرم 
زین شـالت  نآ  راـنک  رد  هتبلا  دـندش . رادهدـهع  ار  هزوـح  هرادا  ردـص  هللا  تیآ  يراـسناوخ و  هللا  تیآ  تجح ، هللا  تیآ  زا  بکرم  یتأـیه 

رد اـب  شـالت  نیا  دـننک . قیوشت  نآ  يربـهر  هزوح و  روـما  نتفرگ  تسد  رد  مق و  هب  ندـمآ  هب  ار  يدرجورب  هللا  تیآ  اـت  تفرگ  تروـص 
زا یقودص  دیهش  شالت  نیا  رد  تفای . يرتشیب  تدش  فجن ) رد  یناهفصا  نسحلاوبادیس  هللا  تیآ  تماقا  ) نامز دیلقت  عجرم  ندوب  جراخ 

تیآ داماد  هارمه  هب  وا  دـشیم ، هداتـسرف  يدرجورب  هللا  تیآ  هب  هک  ییاههمان  رب  هوالع  دـش . هفیظو  ماجنا  هب  روماـم  هک  دوب  يدارفا  هلمج 
دیهش دمآ . مق  هب  اهنآ  هارمه  هب  يدرجورب  هللا  تیآ  تشگزاب  رد  دش . هجیتن  لوصح  هب  قفوم  تفر و  يدابآزوریف  ناتـسرامیب  هب  ردص  هللا 

رکذ راک  نیا  ماجنا  رب  هیلع ) هللا  تمحر  ) ینیمخ ماما  رارـصا  یعـس و  مق ، هب  يدرجورب  هللا  تیآ  ندروآ  رد  ار  قوف  شالت  تلع  یقودـص 
رد دوب  هدش  لوحم  یقودص  دیهش  هب  يرئاح  موحرم  نامز  زا  هک  اههبلط  هیرهش  میسقت  اههبلط و  روما  هب  یگدیسر  تیلوئسم  تسا . هدرک 
رب هوـالع  مق  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  تامادـقا  زا  دـیدرگ . هفاـضا  نآ  هب  زین  سرادـم  تیلوـت  تفاـی و  همادا  زین  يدرجورب  هللا  تیآ  ناـمز 

روشک فانکا  زا  مدرم  یعرش  تاهوجو  يروآعمج  يارب  يرتفد  سیسأت  هدش  دراو  دوخ  ییافوکش  نارود  هب  وا  دورو  اب  هک  هقف  سیردت 
نآ رب  هوالع  دش . راذگاو  یقودص  دیهـش  هب  هک  دـیبلطیم  ار  یـصاخ  تقد  رما  نیا  درک ، ناسآ  ار  اههبلط  هب  نداد  يرمتـسم  راک  هک  دوب 

تیلاعف رگید  هبنج  درک . مهارف  اهرهش  رگید  و  هموصعم ) ترضح  مرح  رانک  رد  مظعا  دجسم  لثم  ) مق رد  ار  دیدج  ياهزاین  داجیا  ناکما 
هللا تیآ  هتـسجرب  ياهتیلاعف  رب  هوـالع  دوب  نآ  زا  هناـگیب  تسد  ندرک  هاـتوک  تفن و  تعنـص  ندـش  یلم  لـئاسم  رد  رد  تکرـش  اـملع ،

زا يدرکلمع  زین  یناجنز  لضفلاوبا  هللا  تیآ  داد ، اوتف  تفن  ندـش  یلم  رد  هک  يراسناوخ ، یقتدـمحم  هللا  تیآ  نوچ  زین  یناسک  یناشاک 
بلج دوخ  هب  ار  یقودص  دیهـش  رظن  تسناوت  هکدراد  هجوت  روخ  رد  شقن  نارود  نیا  رد  زین  مالـسا  ناییادف  تازرابم  دـنداد . ناشن  دوخ 

رد داد . هانپ  دوخ  هناخ  رد  ار  مالـسا  ناییادف  ربهر  ياضعا  زا  يدحاو  دمحمدیـس  دعب  یندـم و  يوفـص و  باون  يو  هک  ياهنوگ  هب  دـنک 
رسمه ردپ  تساوخرد  اب  دش و  هجاوم  مدرم  ریظنیب  لابقتـسا  اب  اما  تشگزاب  دزی  هب  زور  دنچ  يارب  یقودص  دیهـش  لاس 1330 ش  نمهب 

زا يریزودـمحم  یلعدیـس  جاح  شالت  اب  دـش . وربور  دزی  رد  تماقا  رب  ینبم  دزی  نیمرتحم  زا  یـضعب  یهاشنامرکدـمحم و  ازریماقآ  دوخ 
زا دزی  رد  وا  میقتسم  تیلاعف  دش . نکاس  اجنآ  يو  دزی ، هب  ناشیا  نتفر  رب  ینبم  ینیمخ  ماما  دایز  ياهشرافس  دزی و  سانـشرس  نویناحور 

عورـش راـنکرد  تلع  نیمه  هب  تشاد  رارق  روما  سأر  رد  ینید  مولع  سیردـت  لـئاسم  هب  نتخادرپ  وا  رظن  رد  دوـشیم . عورـش  ناـمز  نیا 
هیدمحم هضور  دجـسم  دندز . ناخ  میحرلادبع  هسردم  ناخ و  هسردم  هژیو  هب  سرادـم ، ریمعت  هلمج  زا  ییاهراک  هب  تسد  ثحب  سرد و 

خیـش جاـح  هللا  تیآ  موحرم  تسد  هب  ناـمز  نیا  زا  لـبق  اـت  هک  لـحم  یلاـها  تماـعز  تفرگ . رارق  يزاـسزاب  دروـم  تاریمعت  نیا  رد  زین 
هب نآ  رد  يدارفا  درک و  بسک  ار  دوخ  ناوت  زین  دزی  هزوح  دش  لقتنم  ناشیا  هب  دوب  يوقت  دـهز و  هب  روهـشم  هک  یناسارخ  هیقف  اضرمالغ 

شالت ربارب  رد  تیناحور  یگداتسیا  همادا  رد  دید . میهاوخ  ار  نانآ  زا  ییاهلمعلاسکع  يروشک  لئاسم  رد  هک  دنتشاد ، لاغتشا  سیردت 
رکفت تـسا . هر ) ) ینیمخ ماـما  هعماـج ، رد  حرطم  یناـحور  نـیرتمهم  هعماـج ، رد  نـید  روـضح  یجیردــت  ندودز  يارب  يوـلهپ  هلــسلس 

ار دوخ  یمق  ییابطابط  نیـسح  هللا  تیآ  نوچ  يدارفا  دـیعبت  اب  هاشاضر  نارود  زا  هک  یـسایس ، روما  رد  تیناـحور  تلاـخد  زا  یتیاـضران 
هدرک راکـشآ  دادبتـسا  تیمکاح  اب  ار  دوخ  تفلاخم  زین  ماما  هک  صوصخ  هب  دـش ، لابند  يرتشیب  تدـش  اب  هرود  نیا  رد  دوب ؛ هداد  ناشن 

املع و رگید  بناج  زا  هباشم  ياهضارتعا  ببـس  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  تاباختنا  دـیدج  نوناـق  هب  ماـما  زیمآ  ضارتعا  تکرح  دوب .
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فالخرب تسردان و  طلغ و  ار  روبزم  هحیال  بیوصت  هاش  هب  باطخ  یفارگلت  رد  دزی  ياملع  دش  روشک  فلتخم  طاقن  عجارم  نویناحور و 
اب ار  دوخ  میقتسم  سامت  زین  یقودص  دیهش  دندش  نآ  ياغلا  ناهاوخ  درک و  ناونع  روشک  یمالسا  نوناق  سدقا و  عرش  هیلاع  ياهروتـسد 

ربنم رد  ارجام  دـندمآ و  درگ  یقودـص  دیهـش  هناخ  رد  روکذـم  ياـههحیال  هب  ضارتعا  رد  دزی  رد  اـملع  درک . ظـفح  قوف  هعقاو  رد  ماـما 
رب اکیرمآ  هرطیس  هب  کمک  هاش و  يروتاتکید  تیوقت  رد  نمهب 1341  یسرپهمه  حالطصا  هب  اب  املع  تفلاخم  دش . حرطم  هریظح  دجسم 

هلمح نیرتنینوخ  نیرتهدرتسگ و  ار  نآ  هک  دروآ  هارمه  هب  دوخ  اب  ار  هیـضیف  هثداح  عیاقو  ریـس  تفاـی و  همادا  ناریا  صوصخ  هب  هقطنم و 
اب هاش  ناهنپ  طباور  ياشفا  هک  اروشاع  زور  ینارنخـس  اب  ماما  دناهتـسناد . لاس 1314  رد  داشرهوگ  هعقاو  زا  سپ  یبهذـم  عامتجا  کـی  هب 
اب هزراـبم  هب  تشاد  لاـبند  هب  ار  دادرخ  یخیرات 15  هعقاو  دوب و  هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  نایاپ  رد  هاـش  هب  رادـشه  لیئارـسا و  اـکیرمآ و 

هاـش هب  فارگلت  نداتـسرف  دزی و  ياـملع  نویناـحور و  ندرک  گـنهامه  ار  دوخ  شقن  یقودـص  دیهـش  قوف  ثداوـح  رد  تخادرپ . میژر 
یهباشم عامتجا  زین  دزی  رد  نارهت ، اب  ماگمه  هک  نیا  دوشیم و  هدید  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  هحیال  هب  ضارتعا  اب  هک  دـنکیم  ناونع 
تیلاعف زا  تعنامم  رد  یعس  هک  دوشیم  هدید  دیهش  لرتنک  رد  كاواس  يوس  زا  شالت  دش . رازگرب  میمـصت  رد  یگنهامه  تهج  املع  زا 

. متـسه امـش  تبقارم  رومام  هک  تفگ  دـمآ و  ام  شیپ  یـسک  کی  كاواس  فرط  زا  دـیوگیم  دوخ  وا  دراد ؛ يدزی  نویناحور  رگید  وا و 
شناشن همه  ار  اهفارگلت  اههیعالطا و  میدوب و  هداد  ماجنا  هک  ار  ییاهراک  میتفگ و  ار  دوخ  شقن  ًانلع  مه  اـم  دـیراد و  یـشقن  هچ  اـمش 

لابند هب  دیهدب . ماجنا  رتدوز  دوشب  ام  هب  تبـسن  كاواس  فرط  زا  تسا  رارق  هک  یمادقا  ره  میتسه  مه  رخآ  ات  هار  نیا  رد  میتفگ  میداد و 
تیآ زاریـش و  زا  ار  بیغتـسد  یتالحم و  هللا  تیآ  میژر ، تارکفت  هب  ندناشوپ  لمع  هماج  رد  روشک  رد  نآ  ربخ  راشتنا  ماما و  يریگتـسد 

هب ترجاهم  هلأسم  نآ  دش و  اپ  هب  املع  نویناحور و  نایم  رد  يدیدج  تکرح  دندرک . ینادـنز  هدروآ ، نارهت  هب  دهـشم  زا  زین  ار  یمق  هللا 
مق و نارهت و  رد  هـک  دادرخ ، اب 15  يواسم  تکرح  هعیـش . لوا  زارط  دـیلقت  عجرم  اهنت  ناونع  هب  ماـما  یفرعم  رگید  يوس  زا  دوب و  نارهت 
لیعامسا و الع  دجسم  رد  شبنج  ات  دش  ببس  مرحم  اب 12  دادرخ  دروخرب 15 دش ، رازگرب  زین  دزی  رد  داد ، ناشن  ار  دوخ  گرزب  ياهرهش 

یماظن هاگداد  هاش  هک  ياهعیاـش  شرتسگ  و  هیلع ) هللا  تمحر  ) ماـما يریگتـسد  اـب  دـهد . ناـشن  ار  دوخ  ياهداـعلاقوف  تیعمج  روضح  اـب 
هدرک و تکرح  روشک  طاقن  مامت  زا  قوف  هعیاش  ماما و  يریگتسد  هب  ضارتعا  رد  نویناحور  درک  دهاوخ  همکاحم  ار  ناشیا  هداد ، لیکشت 
زا یقودص  هللا  تیآ  ناهفصا ، زا  یمداخ  هللا  تیآ  نوچ  يدارفا  اهنآ  سأر  رد  دندش . نکاس  ير  رهـش  میظعلادبع  ترـضح  کلم  غاب  رد 

، دهـشم زا  ینالیم  هللا  تیآ  نادهاز ، زا  یمعفک  هللا  تیآ  زاوها ، زا  یناهبهب  یلعدیـس  هللا  تیآ  نادمه ، زا  ینادـمه  یلعالم  دـنوخآ  دزی ،
راشف كاواس  تشاد . هدهع  هب  ار  دزی  مدرم  نویناحور و  یگدنیامن  تکرح ، نیا  رد  یقودص  دیهش  دنتـشاد . دوجو  مق  زا  یفجن  هللا  تیآ 

تمدخ رد  يزور  دنچ  یقودص  دیهـش  مق ، هب  ماما  تشگزاب  اب  دـنک . تشگزاب  هب  روبجم  ار  اهنآ  ات  درک  دراو  رجاهم  ياملع  رب  يدـیدش 
املع تابسانم  رد  يدیدج  هلحرم  زاغآ  دادرخ  مایق 15  دنداد . تکرح  دزی  هب  دوخ  اب  ار  هل  مظعم  هدمآ ، مق  هب  اهيدزی  سپـس  دوب و  ماما 

رب رما  نیا  دـشیم و  رتهنازاورپ  دـنلب  رتدـنت و  رتشیب و  زور  هب  زور  لیئارـسا  اکیرمآ و  اب  هاش  نوزفازور  تبـسانم  تلع  هب  هک  دوب  تلود  و 
تکرح جوا  دوشیم  بوسحم  یمالسا  بالقنا  دمآ  رد  شیپ  یعون  دادرخ  تکرح 15  دروخرب و  نیا  تشاد . تیباذج  ناریا  مدرم  راکفا 

هک دوب  ییاکیرمآ  عابتا  هب  هژیو  تینوصم  يراذـگاو  نویـسالوتیپاک و  نوناق  نتفریذـپ  اب  ناشیا  تفلاخم  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  تیناحور 
لمعلاسکع دناسر  دوخ  جوا  هب  ار  هزرابم  راک  نیا  اب  درک و  مهتم  روشک  هب  تنایخ  هب  نآ ، هطساو  هب  ار  هاش  تسناد و  تنایخ  ار  نآ  ماما 

دیهـش زین  ماـما  دـیعبت  رد  ددرگ . ناـهذا  زا  وا  ندودز  ببـس  هدرک ، عطق  ناریا  اـب  ار  وا  هطبار  هک  روـصت  نیا  اـب  دوـب  ماـما  دـیعبت  زین  میژر 
نانچمه روشک  اب  ماما  طابترا  میژر  روصت  فالخ  رب  اما  دـشن . جراخ  لزنم  زا  يزور  دـنچ  هدرک ، يراددوخ  تعاـمج  هماـقا  زا  یقودـص 

دیهش نایم  نی  ارد  دیـسریم  ناریا  هب  نفلت  قیرط  زا  هژیو  هب  ماما  ياههیمالعا  هیعالطا و  تشاد و  همادا  اهفارگلت  تالـسارم و  دش  ظفح 
تالـسارم و لدابت  دـیعبت ، زا  دـعب  درکیم و  لمع  ناشیا  ياهروتـسد  هب  ماـما  دـیعبت  زا  لـبق  تشاد  رارق  ماـما  اـب  طاـبترا  رد  زین  یقودـص 
. دـشیم هدـناوخ  يو  يارب  نفلت  قیرط  زا  ناشیا  ياههیمالعا  تفرگیم و  تروص  رمتـسم  روط  هب  یلام  کمک  تشاد و  همادا  اهفارگلت 
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تیعبت وا  زا  مه  دزی  یلاها  درک  ضارتعا  هداوناخ  زا  تیامح  نوناق  بیوصت  هب  هنومن  ناونع  هب  تشاد . هدهعرب  دزی  رد  ار  تیاده  شقن  وا 
ههد 50 رد  هژیو  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  یکیدزن  ات  دـعب  هب  نامز  نیا  زا  درک . يریگعضوم  هلاـس  ياهنشج 2500  رد  زین  دـندرک و 
رد هنایمرواخ ، شترا  نیرتيوق  نتفرگ  رایتخا  رد  اب  وا  درکیم  تردـق  ساسحا  تیناحور  ذوفن  مدرم و  یتیاضران  لماع : ود  دوجو  اب  هاش 

دنمهرهب وا  تمعن  ناوخ  زا  هک  ییاههورگ  تیامح  سلجم و  ود  رب  طلست  روشک ، لخاد  رد  يوق  یماظتنا  يورین  كاواس و  نتـشاد  تسد 
ار دوخ  صاخ  یهدـنامزاس  زین  یبهذـم  ياهورین  وا  روصت  فالخ  رب  اما  دـیدیم . عزانمالب  تفلاـخم و  نودـب  ار  دوخ  تیمکاـح  دـندوب ،
هب هک  دـندوب  يدارفا  روشک  لخاد  رد  رگید  يوس  زا  دوب  هدـش  ظفح  نانچمه  وا  اـب  طاـبترا  اـما  دوب  رود  روشک  زا  ربهر  دـنچره  دنتـشاد 

دیدـش لرتنک  هب  تسد  لباقم  رد  زین  میژر  دـندرکیم . کـمک  وا  اـب  مدرم  طاـبترا  يرارقرب  هب  هدـش  هتخانـش  وا  بیاـن  اـی  هدـنیامن  ناونع 
ياههمان لرتنک  هدش و  دـیق  دانـسا  رد  هرامـش 1585  اب  وا  اب  ینفلت  ياهدونـش  تفگ و  یقودـص ، دیهـش  دروم  رد  دز . اـملع  نویناـحور و 
يزکارم داجیا  يارب  شالت  اب  ياهلاس 51 و52 و  شیاین  مسارم  رد  تکرش  مدع  اب  زین  وا  دیسریم  زکرم  عالطا  هب  دک 11121  اب  یلاسرا 

رخآ لاس  ود  رد  یهاشنهاش  میژر  ینوگنرس  ندش  کیدزن  نامز و  تشذگ  اب  داد . ناشن  ار  دوخ  تفلاخم  مق  رد  ینید  مولع  بالط  يارب 
دوخ همه ، زا  شیب  تلصخ  ود  مدرم  شزیخ  رد  دوب  رادومن  تیمکاح  ربارب  رد  تمواقم  هولج  تفلاخم و  اراکـشآ  میژر 1356و 57  رمع 

يولهپ تیمکاـح  زا  يرازیب  مـالعا  اـب  دـندیدیم و  لـیخد  دوخ  تشونرـس  نییعت  رد  ار  دوخ  هک  مدرم  روـضح  یهوـبنا  دادیم : ناـشن  ار 
مایق و سأر  رد  یبهذـم  يربهر  دوجو  نآ  زراب  دومن  هک  تکرح  ندوب  یمالـسا  دـندرک و  تباـث  ناـگمه  هب  ار  دوخ  یـسایس  تکراـشم 
رد هک  دندوب  ینکر  ود  هریظح  دجسم  دشیم . هدید  زین  دزی  رد  تلصخ  نیا  دندوب  ینید  ياههاگیاپ  هک  دجاسم  زا  اهتکرح  یهدنامزاس 
زا وا  لزنم  تشاد  هطبار  ناشیا  اب  نانچمه  یقودص  دیهـش  ماما  دـیعبت  نارود  رد  و  دـنداد . ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  ؤلألت  رهـش  نیا  تازرابم 

دوخ لرتنک  ات  دیشوک  زین  میژر  دوب  روشک  رسارس  رد  نآ  راشتنا  ریثکت و  دعب  ماما و  ياههمان  ای  اههیمالعا  تفایرد  لحم  هک  دوب  يزکارم 
صاصتخا اهلاس  نیا  یط  رد  كاواس  ياهشرازگ  زا  يدایز  مجح  دنک و  شرازگ  زکرم  هب  ار  يو  تاکرح  یمامت  دنک و  رتشیب  وا  رب  ار 

مدرم ندرک  گنهامه  دوخ و  تیلاعف  هب  دزی  هعمج  ماما  ماما و  هدنیامن  تمـس  رد  وا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب  دراد . یقودص  دیهـش  هب 
تدـحو و ظفح  هعماج و  تینما  يرارقرب  رد  وا  شالت  زا  ناـشن  يو  ياـههیعالطا  اـههیمالعا و  يزوریپ ، ياـه  تعاـس  نیلوا  زا  داد  همادا 
نمـشد و شالت  لباقم  رد  يرایـشوه  نتـشاد  هب  رکذـت  يزوریپ و  کـیربت  يواـح  نـمهب 57  رد 23  وا  هیمـالعا  نـیلوا  تـشاد . یگنرکی 
زا درمت  تفلاخم و  هک  بالقنا  ربهر  ياهروتـسد  هب  لمع  هب  هیـصوت  سپـس  دوب و  اهاتـسور  اهرهـش و  تینما  ماظن و  يرادساپ  تظافح و 

بوچراچ رد  مادـقا  اب  بیرخت  جرموجره و  زا  يریگولج  یبالقنا و  طابـضنا  تیاعر  تسا و  یعرـش  ماکحا  اب  تفلاـخم  وا ، ياهروتـسد 
ندرکن تلاـخد  یـصوصخ و  یتـلود و  ياـهنامزاس  هب  ضرعت  زا  يراددوخ  تقوم و  تلود  ماـما و  یتاـغیلبت  رتـفد  فرط  زا  هدـش  نیعم 

یمالـسا و يروهمج  یهاوخرظن  رد  مدرم  تکرـش  همادا  رد  وا  تساههتیمک . راک  هک  میژر  نارـس  يریگتـسد  تشادزاب و  رد  هنارـسدوخ 
یقلت روشک  لئاسم  رگید  یـسایس و  دشر  هناشن  دنادیم و  هلآوهیلع  هللایلـص  ادخلوسر  ادـخ و  هب  نتفگ  کیبل  ار  نآ  هک  یـساسا  نوناق 

رد تمواقم  هب  توعد  ار  مدرم  وا  دنادیم . یهلا  هفیظو  کی  نمـشد و  هدننک  دیماان  روشک  یـسایس  هنحـص  رد  ار  مدرم  روضح  دنکیم و 
زجع رب  یقدص  دهاش  ار  ناریا  رد  یماظن  تلاخد  يداصتقا و  هرـصاحم  رد  اکیرمآ  تلود  ياهدیدهت  درکیم و  نانمـشد  ياههئطوت  ربارب 

لسوت ادخ  هب  درکیم  هیصوت  مدرم  هب  تسنادیم و  اکیرمآ  هئطوت  ار  گنج  وا  دومنیم . ناونع  ناریا  تلم  مایق  ربارب  رد  اکیرمآ  یناوتان  و 
دـیآیم و باسح  هب  دـنوادخ  هلآوهیلع و  هللایلـص  ربمایپ  طخ  همادا  هک  دوب  ینید  تیمکاـح  ناـمه  یـسایس  تیمکاـح  وا  رظن  رد  دـننک .
دندوب و هاگآ  تیناحور  نآ  هدنهدراشف  هک  دنادیم  مالسا  ار  بالقنا  مرها  هدرک ، ناونع  مالـسا  نطب  مدرم و  نتم  زا  هدیـشوج  ار  بالقنا 

هثداح يزاسهئطوت و  زا  ار  نانمـشد  اـهنآ  رد  روضح  هک  دـنکیم  بوسحم  رامعتـسا  كرـش و  رفک و  اـب  تیدـض  ياهرگنـس  ار  دـجاسم 
هوالع وا  تامادقا  زا  تشاد  تکرش  دش ، لیکـشت  یـساسا  نوناق  نیودت  تهج  هک  ناگربخ  سلجم  نیلوا  رد  وا  دنکیم . سویأم  ینیرفآ 

رب ینبم  ماـما  روتـسد  همادا  رد  تفرگ و  تروـص  نابآ 58  رد  ناسارخ  ناـگدزهلزلز  هب  هک  دوب  ییاـهکمک  دزی  هعمج  زاـمن  تماـعز  رب 
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يارب داد و  رارق  يدقنریغ  ياهکمک  يروآعمج  لحم  ار  هیدمحم  هضور  دجسم  دناوخ و  تسرد  ار  مدرم  هیعرش  هوجو  لحم  زا  کمک 
هقطنم هب  هر ) ) ماما یگدـنیامن  هب  وا  ناـمرک  لاس 60  هامدادرم  هلزلز  رد  دـندرک  حاتتفا  رـصعیلو  قودنـص  رد  یباسح  يدـقن  ياهکمک 
زکرم داجیا  رد  دـش . روکذـم  قطانم  عیرـس  يزاـسزاب  ناگدیدبیـسآ و  هب  عیرـس  کـمک  راتـساوخ  نآ ، شرازگ  لاـسرا  نمـض  تفر و 

وا یلخاد ، نانمشد  اب  هلباقم  یلیمحت و  گنج  هنیمز  رد  دومن . يدایز  شالت  دزی  رد  هاگشناد  سیسأت  دزی و  ناتـسا  یعیبط  عبانم  تاقیقحت 
رد وا  دومن . دـهاوخ  رتيدـج  رتخـسار و  ار  یبالقنا  مزع  میمـصت و  هکلب  درک  دـهاوخن  دـنک  ار  بالقنا  دـنور  اهنت  هن  اهرورت  دوب  دـقتعم 

هدناوخ شتداهـش  زا  لبق  یتعاس  اهنت  هک  وا  هبطخ  نیرخآ  دومن  یناوارف  شالت  نمـشد  هئطوت  اب  هلباقم  ههبج و  هب  نتفر  يارب  مدرم  زیهجت 
ندرک رازگرب  زا  سپ  لاس 1361  هامریت  رد 11 وا  یگنج . هدـش  بیرخت  قطانم  يزاسزاب  رد  شـالت  دوب و  ههبج  ندرکرپ  رب  دـیکات  دـش ،

هک دناوخ  مالعالا  ءاملعلادامع  ار  وا  لاس 59  تشهبیدرا  رد  دوخ  همان  رد  ماما  دیسر . تداهش  هب  نیقفانم  قافن  هنیک و  شتآ  هب  هعمجزامن 
تبسانم هب  هک  یمایپ  رد  تسا و  رادروخرب  یصاخ  یهاگآ  تخانش و  زا  هتشاد و  هیملع  ياههزوح  مالـسا و  هب  تمدخ  رد  يدتمم  قباوس 

اه و هاگدـید  یخرب  دـندناوخ . دوخ  کیدزن  تسود  اروا  دـندش و  رکذـتم  تلم  مالـسا و  هب  ار  وا  تامدـخ  هقباس  دنداتـسرف ، وا  تداهش 
دوب و دـهاوخ  فادـها  همانرب و  سار  رد  یلطاب  زیچ  ره  اـب  زیتس  تسا ، قح  هار  نادرم  موسرم  هک  ناـنچنآ  یقودـص : دیهـش  ياههشیدـنا 

یقودص دیهش  تایرظن  یسررب  رد  داد  دهاوخ  لیکـشت  ار  نامرآ  نیرتیـساسا  دوخ  هعماج ، رد  ندرک  هدایپ  یهلا و  ياههدعو  اب  ندیـسر 
زا يرایسب  رد  دیسر . ناوتیم  شتایرظن  هب  يو  نانخـس  اهتیلاعف و  لالخ  زا  هک  میزادرپیم  يولهپ  تموکح  هرابرد  يو  هاگدید  هب  ادتبا 

هلحرم نیلوا  رد  تفرگ . یپ  ار  یقودص  دیهش  یتازرابم  یگدنز  لاعف  هبنج  ناوتیم  دعب ، هب  ههد 40  ياهلاس  زا  هژیو  هب  بالقنا  ثداوح 
ندوب تسیاشان  تسرداـن و  هب  كاواـس  ياـهشرازگ  زا  يرایـسب  رد  رما  نیا  تشاد  هجوت  وا  دـید  رد  میژر  هاـگیاج  تیعورـشم  اـب  دـیاب 

هب میژر  تامادـقا  دروم  رد  یقودـص  دیهـش  فرط  زا  هک  دـید  ناوتیم  ياهمان  رد  ار  نآ  هنومن  دـنکیم  هراشا  وا  روصت  رد  میژر  هاگیاج 
نوچ یتاکرح  اب  هک  دنکیم  دیق  یمالسا  تاررقم  مالسا و  وحم  ار  اهنآ  ياههشقن  فادها  تسا . هدش  هتـشون  ینارهت  داوج  ازریم  هللاتیآ 

رد كاواس  دهدیم . ناشن  ار  دوخ  اههمانزور و ...  رد  تیعجرم  هب  تناها  خـیرات ، رییغت  یماظن ، نامیپ  لاس 42 ،  دادرخ   15 هیضیف ، عیاقو 
ار تکلمم  لک  مایق  يوزرآ  میژر ، یلم و  دض  بیغرت  قیوشت و  اب  هک  دنادیم  ینیمخ  ماما  زا  رتداح  ار  وا  راکفا  دراد  وا  زا  هک  یـشرازگ 
برغ و زا  زیچ  همه  دیرخ  برغ و  هب  یگتسباو  دوب و  هعماج  داسف  هب  وا  داقتنا  میژر و  هب  ضارتعا  رد  دنارورپیم . دوخ  رس  رد  میژر  هیلع 

داسف فرـص  تفن  لوپ  هک  هژیو  هب  زاریـش و ... رنه  نشج  اهامنیـس ، لـباقم  هنهرب  ياـهسکع  نویزیولت و  امنیـس و  زا  داـقتنا  نآ  همادا  رد 
رفک و دنـس  نآ  نتفرگ  اب  میژر  هک  دـنادیم  ییاوسر و ... تحاـضف و  رـسارس  زین  ار  هلاـس  ياهنشج 2500  دوشیم . هعماج  رد  یقـالخا 
سلجم و رب  املع  زا  نت  جـنپ  تراظن  لصا  هب  دانتـسا  اـب  وا  تشاذـگ  هحـص  دوخ  ندوب  ناملـسمان  رب  درک و  ءاـضما  ار  دوخ  ندوب  قیدـنز 

بزح رد  تیوضع  لکـش  هب  یتح  دـنکیم  یفن  میژر  اب  ار  هحلاصم  شزاس و  هنوگره  وا  دـنکیم  مـالعا  تکرح  ناـیاپ  ار  نآ  تاـبوصم 
اهراب نآ ، زا  یتیاضران  مالعا  تلود و  اب  يراکمه  مدـع  ناـشن  هب  دربیم  لاوس  ریز  ار  نآ  تیعورـشم  تلود و  راـتفر  نیا  اـب  زیخاتـسر و 

، میژر هرابرد  وا  ییاـهن  رظن  دـسرب  میژر  شوگ  هب  یتیاـضران  ضارتعا و  قیرط  نیا  زا  اـت  دومن  یلم  يازع  یتح  یمومع و  لـیطعت  مـالعا 
رکذ ماما  یـشم  طخ  یماح  ار  يو  وا ، تارکفت  یـسررب  رد  میژر  نیرومام  هک  تسا  نینچ  دوب  یمالـسا  تموکح  داـجیا  نآ و  ینوگنرس 
دروم رد  ماما  لوبق  دروم  ینابم  اب  ار  وا  يرکفت  طاـبترا  دـنکیم » فیلکت  بسک  ینیمخ  زا  دراوم  همه  رد  وا  » تراـبع دـیق  اـب  دـننکیم و 
مالک نیا  اب  وا  رظن  رد  میژر  تیلوبقم  مدـع  تضهن و  دـئاق  ناونع  هب  هر  ماما  هب  یـسات  دـنهدیم  ناشن  نآ  تیعورـشم  يولهپ و  تموکح 

مه ام  میرادنرب ، تسد  دوشن ، اپرب  یمالـسا  تموکح  ات  هک  هداتـسیا  دصرددص  هیلع ) هللا  تمحر   ) ماما ناشیا  :» دریگیم رارق  دیکات  دروم 
هب یـسایس  زاب  ياضف  ياعدا  هلاسم  هیبشت  اب  وا  هک  دروم  نیا  دننام  دندوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رثا  وا  دزن  میژر  ياهاعدا  میتسه  هنوگنیا 

ياهزور رد  میژر  ياهشالت  دناسانشیم . نارگید  هب  ار  میژر  ياههدعو  ندوب  بیرف  نیفـص ، رد  وا  يراکبیرف  صاعنبورمع و  نایرج 
ار یماظن  تموکح  هب  دوخ  ضارتعا  تسا و  هدـش  رید  لوا  لاـح  هب  عاـضوا  ندـنادرگزاب  يارب  » دـنکیم رکذ  دـنادیم و  درومیب  ار  رخآ 
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نآ موزل  یگدامآ و  داـجیا  هب  وا  ناـناوج  دروم  رد  تشاد  ییاـههیرظن  زین  رگید  ياـهباب  رد  وا  یتموکح  تاـیرظن  زا  ریغ  دـنکیم . زاربا 
مالعا هک  یناناوج  زا  دنشاب و  هتشاد  ذوفن  مدرم  نایم  رد  دنتسناوتیم  ناناوج  دوخ  ندید ، شزومآ  زا  دعب  هک  تشاد  دیکات  رشق  نیا  يارب 

دیهش تایـصوصخ  هرابرد  نارگید  نابز  زا  دنچ  ییاهلوق  لقن  هب  نایاپ  رد  دومنیم . ینابیتشپ  دندوب ، هدرک  يو  اب  يراکمه  رد  یگدامآ 
ره دنتـشاد  نآرق  اب  یکیدزن  قیمع و  طابترا  ناشیا  دیوگیم : یقودص  دیهـش  نآرق  اب  سنا  دروم  رد  ناشیا  دـنزرف  میزادرپیم : یقودـص 

هللاتیآ دوب . ظـفح  ار  نآرق  زا  يداـیز  شخب  دـندرکیم  توـالت  نآرق  دـمآیم ، تسد  هب  هک  یتصرف  نیرتکچوک  رد  دنتـسشنیم و  اـج 
مالسا هار  رد  ار  دوخ  فیرش  رمع  هک  دناوخ  يدرم  ار  وا  داد ، یقودص  هللاتیآ  تداهش  هرابرد  هک  ياهیمالعا  رد  یناهفصا  یفرشا  دیهش 
طوطخ اب  هزرابم  توغاط و  میژر  دادبتسا و  ملظ و  اب  هزرابم  نیفعـضتسم و  هب  تمدخ  بالط ، تیبرت  نآ ، فراعم  رـشن  نآ ، هب  تمدخ  و 
دمحم مالـسالاتجح  دوب . مالـسا  ناگدنمزر  هناوتـشپ  یمرگلد و  ثعاب  یلیمحت  گنج  رد  اهههبج  رد  ار  وا  دوجو  درک  فرـص  یفارحنا 

نیا دـناوخ و  دوخ  مشچ  رون  ار  وا  ماما  نانخـس ، یمامت  سار  رد  دوب  هدومن  رکذ  يونعم  یحور و  تماعز  رادهدـهع  دزی  رد  ار  وا  یمتاخ 
http://www.ido.ir عبنم : تسا . هدوب  بالقنا  نیا  یساسا  روحم  بالقنا ، رد  میراد و  ینویناحور  نینچ  تشگنا  رامش  هب  هک 

یقودص دیهش  تازرابم  زا  یتارطاخ 

ازریم شردپ  دش .  دلوتم  دزی  رهـش  رد  ق ) ه .   ) رفص 1327 متـشه  رد  هللا ، همحر  یقودص  هللا  تیآ  یقودص  دیهـش  تازرابم  زا  یتارطاخ 
ار شردام  یگلاس ، هن  رد  ردپ و  یگلاستفه ، نس  رد  یقودص  هللا  تیآ  دوب .  يدهم  الم  دنوخآ  دنزرف  وا  اضردمحم و  دنزرف  بلاطوبا ،

نادـناخ نیا  ناـگمه  داـقتعا  هب  ( . 1  ) تـفرگ رارق  یهاـشنامرک  دـمحم  ازریم  شیومعرـسپ ، یتسرپرــستح  سپ  نآ  زا  داد و  تـسد  زا 
تفرگ رارق  هاش  بضغ  دروم  شايزیتس ، ملظ  لیلد  هب  تسیزیم ، هاش  یلعحتف  رـصع  رد  هک  يدهم  دمحمالم  دندوبتعیرـش و  نارادساپ 
هسردم دراو  یگلاس  رد 13  دناسر و  نایاپ  هب  هناخ ، بتکم  رد  ار  ییادـتبا  سورد  یقودـص ، هللا  تیآ  دـش .  دـیعبت  دزی  هب  هاشنامرک  زا  و 

( . 2  ) تشگزاب دزی  هب  دعب  لاس  کی  دش و  ناهفـصا  غابراهچ  هسردم  یهار  نیناوق  تامدقملا و  عماج  مامتا  زا  سپ  دش . ناخمیحرلادبع 
رد تفرگ .  رارق  يرایـسب  هجوت  دروم  تعرـس  هب  يرادـتناما  یقالخا و  لیاضف  لیلد  هب  درک و  ترجه  مق  هب  ( 1349  ) یگلاس رد 22  يو 
 . درب هرهب  ياهرمکهوک  تجح  دمحم  يراسناوخ ، یقت  دـمحم  ردـص ، نیدـلاردص  دیـس  يدزی ، میرکلادـبع  ماظع ; تایآ  رـضحم  زا  مق 

هلمج زا  دـیدرگ .  لدـبم  مق  هیملع  هزوـح  هتـسجرب  دـیتاسا  زا  یکی  هـب  اذـل  داد و  رارق  تیوـلوا  رد  ار  سیردـت  لیـصحت و  رما  هـل  مـظعم 
، يرهطم دیهش  یـسودق ، دیهـش  ینارکنل ، لضاف  نوچ  یناگرزب  ماظع و  تایآ  زا  ناوتیم  دندرک  ینیچهشوخ  وا  رـضحم  زا  هک  یناگرزب 

ناخاضر نارود  زا  ار  هزرابم  هللا  همحر  یقودـص  دیهـش  ( . 3  ) درک دای  یتالحم  یلوسر  مشاهدیـس  یتنج و  دـمحا  يرفعج ، یقت  دـمحم 
، هنحـص هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  دورو  اـب  دوـب .  هدرک  مزج  مق  هیملع  هزوـح  يدوباـن  يارب  ار  دوـخ  مزع  هاـش  هـک  يرـصع  درک ; زاـغآ 

نمهب رد  درکیم .  تیامح  ردص  یسوم  ماما  نانبل و  ناناملـسم  مالـسا ، نایئادف  زا  وا  تفای .  يرتشیب  تدش  مه  یقودص  دیهـش  تازرابم 
و ( 4  ) تفر دزی  هب  هللا ، همحر  ماما  هیـصوت  مدرم و  تساوخرد  اب  یناسارخ ، هیقف  اـضرمالغ  خیـش  اـقآ  تلحر  اـب  ناـمزمه  لاس 1330  هام 

دنوش هدناشک  يولهپ  تموکح  هیلع  هزرابم  هنحص  هب  رواجم  ياهرهش  دزی و  مدرم  ات  دشثعاب  رما  نیا  داد .  شرتسگ  ار  شتازرابم  هنماد 
ياهنـشج یهاشنهاش ، هب  یـسمش  خیرات  لیدبت  باجح ، فشک  یبرغ ، طحنم  ندـمت  داسف و  رهاظم  اب  هزرابم  دادرخ و  هدزناپ  عیاقو  رد  و 

زا سپ  دومنیم .  ییوجلد  اهنآ  زا  دزیم و  رـس  نایدـیعبت  هب  یهاگ  دـنچ  زا  ره  یقودـص  دیهـش  دنـشاب .  هتـشاد  رثوم  يروضح  رنه و ... 
یناوارف ینارمع  یگنهرف و  تامادـقا  هب  ناشیا  دـیدرگ .  بوصنم  دزی  هعمج  تماما  هب  هل  مظعم  ماما ، ترـضح  نامرف  هب  بالقنا ، يزوریپ 

هب مق  قودـص  داینب  هیریخ و  ياـهنامزاس  سیـسات  ینید ، مولع  هسردـم  ریمعت 19  سیسات و  دجـسم ، ریمعت 18  هب  ناوـتیم  هک  دز  تـسد 
نانمـشد مشخ  دروم  تدـش  هب  بـالقنا ، ناـیرج  رد  ناوارف  يراذـگریثات  لـیلد  هب  يو  دومن .  هراـشا  عبرم و . . .  رتم  رازه  تحاسم 220 

، هعمج هوکـشرپ  زامن  زا  دعب  ش ) ه .   ) لاس 1360 ناضمر  رد  ماجنارـس  تفرگ .  رارق  دصق  ءوس  دروم  زین  راب  دـنچ  تشاد و  رارق  بالقنا 
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: دندومرف نینچ  یتیلست  مایپ  رد  ماما  دیشکرس .  ار  بوبحم  لاصو  تبرـش  یگلاس  نس 75  رد  تفرگ و  رارق  لد  هایـس  یقفانم  هلمح  دروم 
مالـسا مداد و  تسد  زا  مدرکیم ، كرد  کـیدزن  زا  ار  شمیظع  تاـیحور  انـشآ و  وا  اـب  لاـس  یـس  زا  شیب  هک  زیزع  یتسود  بناـجنیا  »

ناشیا هرابرد  يربهر  مظعم  ماـقم  ( « 5  . ) داد تسد  زا  ار  دنمـشناد  یتسرپرـس  دزی  ناتـسا  راکادف و  یهیقف  ناریا  دـهعتم و  يراذـگتمدخ 
يار و هنوگچیه  دوب و  ماما  لمع  هدیقع و  رکف  طخ  رد  تهج و  رد  شلمع  شاهدیقع و  شرکف و  دوب ; ماما  عیطم  میلـست و  وا  : » دـندومرف

دـص رد  دـص  عضاوم  کی  ناشیا  عضاوم  رخآ ، ات  بـالقنا  لوا  زا  هک  دوب  لـیلد  نیمه  هب  دادیمن .  حـیجرت  ماـما  رکف  يار و  رب  ار  يرکف 
یگدـنز و زا  هاتوک  ییاههشوگ  اب  میاهتفرگ ، رارق  زرابم  هیقف  نیا  تداهـش  تشگلاس  ناتـسآ  رد  هک  کـنیا  ( « 6  . ) دوبتسرد حـیحص و 

دزی هب  یگلاـس  نـس 45  رد  هـک  یقودـص  هللا  تـیآ  ناـناوج  هـب  درکیور  میوـشیم .  انـشآ  ینید  ياهـشزرا  زا  عاـفد  هار  رد  وا  تازراـبم 
زامن کی  زا  رادروخرب  هریظح  دجسم  دورو ، زا  سپ  ینامز  كدنا  رد  هک  ياهنوگ  هبتشاد  تبثم  يدرکیور  ناناوج  هبتبـسن  تشگزاب ،

ياضتقم هب  هتبلا  دـندمآیم ; دجـسم  هب  ندـناوخ  سرد  يارب  تاناحتما  مایا  رد  ناناوج  یهاگ  دـش .  ناناوج  زا  ولمم  ياهفـص  اـبتعامج 
هناخ دجسم   » هک دنتشون  یقودص  هللا  تیآ  هب  ياهمان  اذل  دمآیم ; نارگ  نارازگزامن  یخرب  رب  نیا  دندرکیم و  ادص  رـس و  یناوج ، روش 
زرط نیا  زا  تدـش  هب  هللا  همحر  یقودـص  هللا  تیآ  دـنیاین ».  دجـسم  هب  هک  دـینکب  اهناوج  نیا  لاح  هب  يرکف  یبدایب ، ياـج  هن  تسادـخ 

تسین ناگتسشنزاب  نالاسنهک و  يارب  طقف  هک  دجسم  دنوش .  انشآ  دنریگب و  سنا  دجسم  اب  اهناوج  دیراذگب  : » تفگ دشتحاران و  رکفت 
ناناوج اب  وا  تفلا  هک  دیـشکن  یلوط  دـنروآیم ».  رد  تکرح  هب  ار  عامتجا  میظع  خرچ  اهنیا  هک  دـیآیم  يزور  دـنروشک .  دـیما  اـهنیا  . 

ياهشرازگ قبط  ( . 7  ) تفرگ لکـش  یعامتجا  ینید و  لـیاسم  نوماریپ  ناوج  یلا 60  روضح 50  اب  یتاسلج  اهبـش  هبنـش  هس  دش و  رتشیب 
یپ رد  نانآ  دوب و  نایئاهب  هاگنالوج  يولهپ ; رـصع  ناریا  نایئاهب  ابتفلاخم  دـندوب .  ناناوج  زا  يو  فارطا  نیزرابم  الومعم -  كاواس - 
عنم نانآ  تالوصحم  فرصم  زا  ار  مدرم  ات  دندوب  شالت  رد  نید  ياملع  لباقم ، رد  دندیشوکیم ; روشک  يدیلوت  یلام و  عبانم  رب  طلـست 

هیمالعا ریثکت  هویـش  زا  راک  نیا  اب  هزرابم  يارب  دزی  رد  یقودص  دیهـش  هللا  تیآ  ترـضح  دیاینرد .  نایئاهبتمدخ  هب  روشک  عبانم  دننک و 
یناسر عالطا  يارب  یقودـص  دیهـشتیلاعف  كاواس  درکیم .  هدافتـسا  نایئاهب  ياهالاک  میرحت  دروم  رد  مدرم  هب  یناسر  عـالطا  عجارم و 

ینبم ییاههیمالعا  دزی ، ناتسرهش  هریظح  دجـسم  زامنـشیپ  بلاطوبا ، دنزرف  یقودص ، دمحم  خیـش  : » دنکیم شرازگ  نینچ  ار  هرابنیا  رد 
اب هلباقم  ( « 8  . . . . ) دیامنیم عیزوت  یلاها  نیب  رفن ، دنچ  هلیسو  هب  دراد و  رایتخا  رد  زاگ  ناریا  مزمز و  ياهتکرـش  ياههدروارف  میرحت  رب 

، دنکیم جـلف  ار  يداصتقا  ماظن  فقوتم و  ار  دـیلوت  داصتقا و  ياهخرچ  هک  تسا  یگرزب  يداصتقا  ناهانگ  هلمج  زا  يراوخابر  يراوخابر 
هب یقودـص  هللا  تیآ  ترـضح  مارح ، تشز و  هدـیدپ  نیا  اب  هلباـقم  رد  اذـل  تشاد ; جاور  تدـش  هب  يولهپ  تموکح  رد  هلوقم ، نیا  یلو 

دیشخب ییاهر  موش  هدیدپ  نیا  ماد  زا  ار  يدایز  دارفا  هنـسحلا ، ضرق  قودنـص  سیـسات  اب  درامگ و  تمه  هنـسحلا  ضرق  هنـسحتنسجیو 
تـسرپرسیب شدـنزرف  رـسمه و  تفای .  تافو  دوب ، هدرک  جاودزا  ناملـسم  هزات  ینز  اـب  هک  دزی  نینموم  زا  یکی  يرادـنید  ناـبزرم  ( . 9)

 . دـننک کمک  وا  هب  یلبق ، نید  هبتشگزاب  تروص  رد  دـندرک  داهنـشیپ  دـنتخادرپ و  يو  تمالم  هب  نز  نآ  نیـشیپ  ناـشیکمه  دـندنام . 
زین نانآ  داتسرف و  هداوناخ  نآ  يارب  دوب ، هدیسر  شتسد  هب  هک  ار  یعرـش  هوجو  مامت  عالطا ، ضحم  هب  هللا  همحر  یقودص  هللا  تیآ  دیهش 

یبتک پاچ  دننام  یگنهرف  تامادـقا  کشیب  یگنهرف  عافد  ( . 10  ) دندنارذگ راگزور  هغدغد  نودب  اهتدـم  ات  مالـسا ، نید  ظفح  نمض 
پاچ هب  دـید  نیا  اب  یقودـص  هللا  تیآ  تساهـشزرا .  زا  عافد  ياههصرع  هلمج  زا  دـنزادرپیم  تامجاهت  لباقم  رد  عیـشت  زا  عاـفد  هب  هک 
باتک هب  خساپ  رد  و  1260 ق )  ) يوهنکل دمحم  دیس  همالع  طسوت  باتک  نیا  درامگ .  تمه  نئاغضلا  فشک  یعاطملا و  دییـشت   » باتک

هدیسر و پاچ  هب  اددجم  هیرشعانثا  هفحت  باتک  نوچ  : » تسا هدمآ  نینچ  باتک  نیا  همدقم  نایاپ  رد  دوب .  هدش  هتـشون  هیرـشعانثا  هفحت  »
رما ۀـفراولا  هلالظ  هللا  مادا   » یقودـص هللا  تیآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  ۀحامـس  دوش .  پاچ  مه  شباوج  دوب  مزال  تسا ; هدـش  شخپ 

رد هک  نآ  زا  دعب  توغاط  ربارب  رد  ( « 11  . ) دندومرف عیشت  هعماج  هب  یمیظع  ناسحا  هدومرف ، لذب  ار  باتک  نیا  پاچ  جراخم  دندومرف و 
رد لیبموتا  تفر .  ناهفـصا  يوس  هب  دش و  لیبموتا  راوس  داد ، افعتـسا  دوخ  دهعیلو  تسد  هب  روما  ندرپس  اب  ناخاضر  رویرهش 1320 ،  25

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1173 

http://www.ghaemiyeh.com


اذـل دـنک ; شدرگ  فارطا  ياهغاب  رد  هدـش  داجیا  هک  یتصرف  رد  تساوخ  زورما  هاش  ردـپ  زورید و  هاش  دـش ، بارخ  ناجیلد  دابآ  سابع 
وا هب  یتقو  دوب .  غاب  رد  زور  نآ  زین  هل  مظعم  تسا و  هدش  هراجا  یقودص  هللا  تیآ  طسوت  غاب  دش  مولعم  دعب  یقیاقد  اما  دش ، یغاب  هناور 

تسا و یگداوناـخ  غاـب  دـییوگب  وا  هب  : » دـیوگیم هاـش -  زا  رفنت  لـیلد  هب  دوش -  دراو  امـش  غاـب  هب  دـهاوخیم  ناـخاضر  دـنهدیم  ربخ 
هار هب  غاب  رد  تیناحور  سابل  اب  یقودص  هللا  تیآ  ترـضح  دوشیم .  غاب  دراو  دنکیم و  ییانتعایب  ناخاضر  اما  دـش ، ».  دراو  ناوتیمن 

دمحم دش .  غاب  زا  جورخ  هب  روبجم  زین  هاش  دروآ .  مشخ  هب  ار  هاش  داد و  زورب  ار  دوخ  یتیاضران  يدونشخان ، ییورشرت و  زاربا  اب  داتفا و 
رادتقا اما  دنک ، بدا  ار  یقودص  هللا  تیآ  دزی ، هب  رفس  رد  تفرگ  میمصت  دوب ، نیگمشخ  تدش  هب  شردپ  اب  دروخرب  نیا  زا  هک  هاش  اضر 

تدش هب  مالسا  نایئادف  زا  یقودص  هللا  تیآ  مالـسا  نایئادف  زا  تیامح  ( . 12  ) دیدرگ لمع  نیا  زا  عنام  مدرم  دزن  یقودص  دیهـش  ذوفن  و 
درم  ) يدحاو نیسحلادبع  دیـس  یتقو  ه.ش )  ) لاس 1330 رد  دوب .  نانآ  هاـگهانپ  مق  رهـش  رد  شاهناـخ  هک  ياهنوگ  هب  درکیم ، تیاـمح 

وا لزنم  هب  هبترم  ود  هاش  نارومام  درک .  ناهنپ  شاهناخ  رد  ار  وا  یقودـص  هللا  تیآ  تفرگ ، رارق  بیقعت  تحت  مالـسا ) نایئادـف  ود  هرامش 
یتقو هینایب  رودـص  اب  يرازیب  مـالعا  ( . 13  ) دندش جراخ  اجنآ  زا  یهاوخرذـع  اب  يدـحاو ، ندرک  ادـیپ  زا  یماکان  زا  دـعب  یلو  دـنتخیر ،
اضما هب  ار  نآ  درک و  ریرحت  ياهیمالعا  یقودص  دیهش  تسویپ ، عوقو  هب  لاس 1342  هام  نیدرورف  مود  رد  هیضیف  هسردم  هب  هلمح  هعجاف 

زا ياهدـع  لتق  بهن و  متـش و  برـض و  دوب . . .« : هدـش  ترفن  مالعا  نینچ  میژر ، تامادـقا  زا  هیمـالعا  نیا  یط  دـناسر .  زین  اـملع  رگید 
مایتلا رورم  هب  بولق  تاحارج  دوش و  دوباـن  وحم و  نیملـسم  رطاـخ  زا  دوز  هک  تسین  ياهیـضق  هیـضیف ، هسردـم  رد  هینید  مولع  نیلـصحم 

نت رد  یناج  مین  ندـب و  رد  حور  هکیمادام  هک  میرادیم  رـضحتسم  ار  مرتحم  نایاقآ  رطاخ  يدردـمه ، ضرع  نمـض  رد  کـنیا  دریذـپ . 
راذگورف مالسا  رئاعش  ماکحا و  ظفح  روظنم  هب  یمادقا  هنوگچیه  زا  ماظعلا  هللا  تایآ  ياهییامنهار  مالعا و  ياملع  تامیمصت  قبط  تسا ،

دش حرطم  یسمش  ياج  هب  یهاشنهاش  خیرات  مالعا  عوضوم  هک  هاگنآ  هلاس و . . .  ياه 2500  نشج  هب  ضارتعا  ( « 14  . ) درک میهاوخن 
اـسر يدایرف  اـب  یقودـص  هللا  تیآ  دـنتخادرپ .  تفلاـخم  هب  یقودـص  هللا  تیآ  هلمج  زا  نید  ياـملع  دـمآرب ، نآ  جـیورت  یپ  رد  تلود  و 
 . . . ار ناتنید  دـنریگیم ; هتفرگ و  امـش  زا  ار  ناـتزیچ  همه  دـنریگیم .  یجراـخ  زا  روتـسد  یلعف  ياـهتموکح  نیا  مدرم ! يا  : » تفگیم

تمواقم توغاط  جـیورت  رهاظم  مامت  ربارب  رد  يو  ( « 15  . ) دناهدرک نیزگیاج  یتشدرز  خیرات  اب  ار  یمالـسا  خـیرات  یتح  ار و  ناتقالخا 
ناوسن تکرش  اب  رد 22/8/41  یقودص . . .  دمحم  خیش  دوجوم ، قباوس  ربارب  : » تسا تیعقاو  نیا  يایوگ  كاواس ، ياهشرازگ  درکیم و 
رکذـت یقودـص  یلع  دـمحم  ياقآ  هب  تسا . . .  هدومن  عنم  ناوناب  هب  يار  نداد  زا  ار  مدرم  تفلاخم و  ناتـسا  ناتـسرهش و  ياـهنمجنا  رد 
مسارم رد  تکرش  زا  هدربمان  دش . . .  دهاوخ  درط  هقطنم  زا  دنک ، یفنم  رظن  راهظا  یهاشنهاش  ياهنـشج  هبتبـسن  هدنیآ  رد  هچنانچ  دنهد 
شیاین رد  تکرش  مدع  روظنم  هب  روبزم  مسارم  زا  لبق  زور  کی  يراددوخ و  زین  يراج  لاس  نیدرورف  لاس 1351 و 21  نمهب  شیاین 15 
تـسا دنمـشهاوخ  تسا .  هدـیدرگ  یفلتخم  ياهریـسفت  هب  ریبـعت  مدرم  طـسوت  يو  لـمع  هک  هدومن  كرت  ار  هقطنم  فلتخم  ياـههناهب  هب 

ره هب  ددرگ ; یطارفا  نویناحور  ریاس  يرجت  ثعاب  روبزم  صخش  راتفر  همادا  دراد  ناکما  هکنیا  قوف و  بتارم  هب  هجوت  اب  دییامرف  روتسد 
كانرطخ رصنع  ناونع  هب  میژر  فرط  زا  یقودص  هللا  تیآ  یناسرعالطا  ياههویـش  ( « 16  . ) دیامن راتفر  هدربمان  اب  دشاب  حالـص  هک  وحن 

ءاـحنا هب  ار  مدرم  دادیم و  همادا  رثؤم  ياههویـش  هب  ار  دوخ  یتازراـبم  ياـههمانرب  تعاجـش ، لاـمک  اـب  هل  مظعم  یلو  دوب ، هدـش  هتخاـنش 
ياهرطاخ لقن  نمـض  یلاعلا  هلظدم   » ياهنماخ هللا  تیآ  ترـضح  بالقنا  ربهر  دادیم .  رارق  يولهپ  نادناخ  ياهتنایخ  نایرج  رد  فلتخم 

قانتخا طیحم  ءزج  اجنیا  هکنیا  لثم  مدید  ناشیا ، دجـسم  متفر  مدمآ ، دزی  قیرط  زا  متـشگیمرب ، دیعبت  زا  هدـنب  : » دـیامرفیم هرود ، نآ  زا 
نیماضم ياراد  اههیمالعا ، نیا  دـندناوخیم .  دـندمآیم و  همه  دازآ  یلیخ  دـندوب .  هدز  ییاـههیمالعا  دجـسم  يوت  تسین .  ناریا  روشک 

يولهپ میژر  نارادمدرـس  هک  یماظن  لیاسو  اهامیپاوه ، اهکنات ، ياهب  نایم  دوب  هدـش  ياهسیاقم  هکنیا  لثم  دوب ، زیمآکیرحت  هداـعلا  قوف 
( « 17  . . . ) دوبتلم دوس  هب  هک  اهناتـسرامیب . . .  سرادم و  نتخاس  ياهب  اب  دندرکیم ، هدافتـسا  تلم  هیلع  رب  دـندیرخیم و  تلم  لوپ  زا 

ناقفخ وج  مغر  هب  یقودص  هللا  تیآ  زیربت ; نمهب 56  مق و 29  يد  مایق 19  رد  مدرم  ندیشک  نوخ  كاخ و  هب  زا  دعب  نید  يارب  تداهش 
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زیربت و مق ، ناهانگیب  نوخ  هب  هتشغآ  ياههرفـس  اب  ون  لاس  : » درک مالعا  یمومع  يازع  ار  زورون 57  یمایپ ، نمض  یتینما ، دیدش  ریبادت  و 
زوروـن مـسارم  يرازگرب  زا  تـسا  بساـنم  اذـل  دـناهدش ; یناـبرق  تیناـحور  نآرق و  سدـقم  مـیرح  زا  عاـفد  يارب  هـک  اهناتـسرهش  ریاـس 

نیدرورف 57، مهد  رد  ار  زیربت  يادهـش  سلجم  يو  هیمالعا ، نیا  زا  سپ  ( « 18  . ) دننیشنب نادیهش  متام  گوس و  هب  هدومرف و  يراددوخ 
هللا تیآ  دندیـشک .  نوـخ  كاـخ و  هب  ار  مدرم  هاـش ، ناـمیخژد  ناگدرکرـس  نآ ، یط  هک  درک  رازگرب  دزی  هیدـمحم  هـضور  دجـسم  رد 
نیا : » دنتفگ نم  هب  هدز و  نفلت  ینابرهش  زا  : » تفگ تخادرپ و  ینارنخـس  هب  مامت  تعاجـش  اب  عوضوم ، نیا  هب  لمعلا  سکع  رد  یقودص 
مورب اجره  هک  دینکیم  دیعبت  ارم  ای  دـیرادن ; رتشیب  هار  راهچ  اما  دـییامرفب ! مینکیم ! اههچ  هک  دـناهدرک  دـیدهت  ارم  دـینکن ، » ار  اهتبحص 

اهیقودص نم ; نوخ  هرطق  ره  هک  دینادب  دیشکب  ارم  رگا  دیـشکیم و  ارم  ای  دیربیم  منادنز  هب  ای  دینکیم  ماهرـصاحم  ماهناخ  رد  ای  منیمه !
کی كاواس  فرط  زا  : » تفگیم راب  کی  دربیم .  راک  هب  مکاـح  هاگتـسد  لـباقم  رد  هراومه  ار  تبالـص  نیا  يو  ( « 19  . ) دش دهاوخ 

ار ییاهراک  میتفگ و  ار  دوخ  هشقن  انلع  مه  ام  و  دیراد ! ؟ ياهشقن  هچ  امـش  متـسه ، امـشتبقارم  رومام  هک  تفگ  دمآ و  نم  شیپ  یـسک 
زا تسا  رارق  هک  یمادـقا  ره  میتسه .  رخآ  اـت  هار  نیا  رد  میتـفگ  میداد و  ناـشن  همه  ار  تاـفارگلت  اـههیعالطا و  میدوب و  هداد  ماـجنا  هک 

زکارم داجیا  اب  دیـشوکیم  هاش  میژر  نایتوغاط  یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  ( « 20  . ) دیهدب ماجنا  رتدوز  دوشب ، ام  هبتبـسن  كاواس  فرط 
زاربا هب  فظوم  ار  دوخ  یقودص  دیهش  ور  نیا  زا  دنک .  دوبان  ار  ناملسم  مدرم  فرـش  تریغ و  حور  رنه و . . .  يارـسشناد  دننام  طلتخم ،

هک تسا  نیا  ناشرنه  دنکیم .  مان  تبث  دزی  رد  رنه  يارـسشناد  یگزات  هب  : » تشاد نایب  وا  كاواس ، شرازگ  قبط  دیدیم .  لمعلا  سکع 
یگنهرف هورگ  لیکـشت  هب  يو  رگید  يوس  زا  ( « 21  . ) دننکن مان  تبث  اهناوج   » درک هیـصوت  و  دـنناشکب » یتفعیب  هب  ار  اهرـسپ  اهرتخد و 

یگرزب شخب  یلمع ، ییوگلا  ناونع  هب  درکیم و  هرادا  انما  تایه  تراظن  اب  ار  هنارسپ  هنارتخد و  هسردم  نیدنچ  هک  درامگ  تمه  يولع 
دیهـش یفنم  هزرابم  ( . 22  ) دنتـشاد رارق  زاـتمم  ياـههبتر  رد  یملع  ثیح  زا  هراوـمه  سرادـم  نیا  درک .  بذـج  دوـخ  هـب  ار  ناـناوج  زا 

نآ زا  ياهنومن  دروآیم .  يور  یفنم  هزرابم  هب  ور  رد  ور  هزرابم  ياج  هب  هاگيور  نیا  زا  دوب ; انـشآ  هزرابم  ياههار  یماـمت  هب  یقودـص 
 . دننک زیهرپ  تلود  هیلع  رب  دـیدش  تارهاظت  عون  ره  زا  تساوخ  مدرم  زا  يو  درک .  هدـهاشم  دادرخ  درگلاس 15  عوضوم  رد  ناوتیم  ار 

ناناوج زا  يریثک  عمج  دـناهداد  شرازگ  هک  يروط  هب  دز و . . .  ـالاب  دوخ  فیثک  هرهچ  زا  هدرپ  رامعتـسا ، تیرفع  هک  يزور  دادرخ   15»
بیترت اب  صوصخم  ياهولج  هوکـش و  اب  یتئیه  دـنراد  انب  دـناهتفرگ ، رارق  زواجت  دروم  هک  عیـشت  نآرق و  میرح  زا  عفادـم  زرابم و  رویغ و 

هک اجنآ  زا  و  دنسارهن .  يدماشیپ  هنوگره  زا  دنیامن و  ییامیپهار  یبهذم  هدنبوک  ياهراعش  اب  ار  يدایز  تفاسم  اهسکع ، اهمچرپ و  نداد 
اهنآ نتفرگ  جامآ  يارب  ار  اهکنات  اهلـسلسم و  اهپوت و  دوش و  نآ  زا  رتدـیدش  هکلب  يرگید ; دادرخ  بجوم  لـمع  نیا  هک  دوریم  نآ  میب 

يدحا رب  تفرگ و  دـنهاوخ  اهکنات  ریز  لسلـسم و  رابگر  هبتسیـسکرام  راکبارخ ، مان  هب  ار  گرزب  کچوک و  دـناهدومن و  ایهم  هدامآ و 
فرصنم و هیور  نیا  زا  هک  تسا  یضتقم  هکلب  رتهب  تشاد ، دنهاوخن  یعرـش  زوجم  تخیر و  دنهاوخ  ار  ییاهنوخ  دومن و  دنهاوخن  محر 

عابتالا مزال  ار  گرزب  عجارم  نیمارف  دـنراد و  هقالع  نییآ  نید و  هب  هک  نانآ  يداـع ، ناـمدرم  یناـحور و  يرازاـب و  يرادا و  زا  ناـگمه 
دادرخ هبنـشود 15  زور  هدومن ، يوریپ  ذاختا و  تسا  عجارم  زا  ناگرزب  رظن  قفاوم  یفنم و  هزراـبم  هک  ار  ییـالقع  هیور  ناـمه  دـننادیم ،

ياههشوخ يدوبان  رد  ار  دوخ  ناوت  مامت  هک  یتوغاط  تموکح  شزاس  اـبتفلاخم  دـیاین ». . . .  نوریب  يدـحا  هتـسشن  هناـخ  رد  لاس 57 
يداصتقا نوتس  هک  نایرازاب -  زا  یـسایس  دنفرط  کی  اب  لاس 57 ، رخآ  ياههام  رد  دوب ، هدنام  ماکان  هتفرگراک و  هب  ناملـسم  تلم  مشخ 

نیا هجوتم  ياهژیو ، ینیبزیت  اب  یقودـص  دیهـش  دننیـشنب .  هرکاذـم  هبتلود  اب  ياهدـنیامن ، باختنا  اب  اـت  تساوخ  دـندوب -  بـالقنا  همیخ 
، هجو چیه  هب  هزینرـس  تردق  رگید  هک  هتفایتسد  خلت  هبرجت  نیا  هب  کنیا  یلم . . .  داحتا  هزینرـستلود  : » درک مالعا  نینچ  دش و  دـنفرط 

شیوخ هناروزم  تسد  دوخ  فلس  زا  يوریپ  هب  اددجم  دنکشب . . . .  مهرد  ار  تلم  نیا  نیدالوپ  یگتـسبمه  مکارتم و  فوفـص  دناوتیمن 
هتسکش مه  رد  ار  میژر  تارقف  نوتس  اهنآ  یفنم  تبثم و  هزرابم  تردق  هک  نایرازاب  فانصا و  يوس  هب  هدروآرد و  هبتنایخ  نیتسآ  زا  ار 

نیرومام زا  کی  چـیه  تلاخد  نودـب  ناـیرازاب  فانـصا و  هیلک  هکنیا  نآ  هنازجاـع و  هناـنئاخ و  يدادمتـسا  دـیوجیم ; دادمتـسا  تسا ،
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مدآ ياهزغم  زا  هک  یچوپ  رادنپ  یهاو و  یلایخ  دننیـشنب . . .  هرکاذم  هبتلود  سیئر  اب  ات  هدومن  باختنا  دوخ  نیب  زا  یناگدنیامن  یتلود ،
موش هشقن  يارجا  هب  رضاح  اهنآ  نیب  رد  زونه  حول  هداس  يدودعم  هچنانچ  رگا  هک  منکیم  راطخا  بناج . . .  نیا  هدرک . . .  شوارت  شک 
نیا هک  دننک  میهفت  اهنآ  هب  هتخاس و  هاگآ  هدرپ  تشپ  رطخ  زا  ار  اهنآ  لالدتـسا  نیرتاسر  اب  ددرگ ، ناریا  یلم  دض  یمالـسا و  دض  تلود 

يریگهجیتن هقرفت  نیا  زا  هتخادـنا و  هقرفت  فانـصا  مکحم  فوفـص  نیب  نآ  هلیـسوب  دـهاوخیم  هک  تسا  ياهلیـسو  تلود  یناطیـش  هلیح 
یناور و گنج  هب  دنتـشادن ، ار  ناریا  مدرم  هناصلخم  تازرابم  ربارب  رد  تمواقم  بات  هک  نایتوغاط  یناور  گنج  اب  هزرابم  ( « 23  . ) دیامن

جیورت اب  دندیـشوک  دندیمان و  تسینومک  بهذمال و  ار  نایـضاران  ناگدـننک و  رهاظت  انـس ، سلجم  رد  هلمج  زا  دـندروآ .  يور  یبیرخت 
دنفرط تسـشنن و  تکاس  مه  هراـبنیا  رد  یقودـص  هللا  تیآ  دـننک .  فرحنم  دـندوب ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  يریـسم  زا  ار  مدرم  اـهاعدا  نیا 

بهذمال ار  ام  انـس  سلجم  هتـشاد . . .  راهظا  ( 25  ) زور 21/2/37 : » داد شرازگ  نینچ  هراـبنیا  رد  كاواـس  درک .  یثنخ  ار  ناـنآ  یغیلبت 
هدناوخن زامن  تعکر  کی  یتح  شرمع  لوط  رد  هک  یـسک  دنراد .  بهذم  اهنآ  میتسه و  بهذمال  ام  دنیوگیم ; تسار  دندرک ; باطخ 

(3 ص443 .  ج7 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  ( 2 ص12 .  مالسا ، نارادساپ  ( 1 اه : تشون  یپ  ( « 24 ( ! ؟ دراد بهذم  هتفرگن ; هزور  زور  کی  و 
هفیحص ( 5 ص392 .  ۀجحلاراثآ ، ص30 ; یقودص ، دیهش  ياههیعالطا  هعومجم  ( 4 ص98 .  ش6 ، ، 78 ص74 -  ش7 ، ملع ، رون  هلجم 

(8  . 94  - 93 صص بارحم ، تقادص  یقودص ، دیهـش  ( 7 ص2 .  ، 13/4/1361 تاعالطا ، هماـنزور  ( 6 و 219 .   20 صص ج16 ، رون ،
(11 ص102 .  بارحم ، تقادص  یقودص ، دیهش  ( 10 ص148 .  ناضمر ، مهد  هعجاف  ( 9 ص109 و 110 .  درکلمع . . .  یقودص ، دیهش 
، نامه ( 13  . 11  - 10 صـص يوسوم ، دمحم  دیـس  یقودص ، هللا  تیآ  دیهـش  همانیگدنز  ( 12 همدـقم .  ر »  » ص و . .  یعاـطملا ، دییـشت 
6 صص ش21 ، دهاش ، هلجم  ( 15 نامه .  ( 14 يو .  دنزرف  زا  لقن  هب  ص ت .  یقودص ، دمحم  خیش  جاح  هللا  تیآ  دیهـش  دانـسا  ص12 ;

دیهـش ياههیعالطا  هعومجم  ( 18  . 44  - 43 صـص ناضمر ، مهد  هعجاف  ( 17 ص107 .  درکلمع ، . . .  یقودـص ، دیهــش  ( 16  . 13 - 
، دهاش هلجم  ( 21 ص30 .  اههیعالطا ، . . .  ( 20  . 35  - 32 صص ، 64 ریت ش4 ، یگنهرف ، ناهیک  ( 19 ص33 .  یقودص ، هللا  تیآ  بارحم 
 . ص 203 و 204 نامه ،  ( 24 ص255 .  درکلمع ، . . .  یقودص ، دیهش  ( 23 ص147 .  ناضمر ، مهد  هعجاف  ( 22  . 13  - 6 صص ش21 ،

خ  / http://www.hawzah.net عبنم :

یقودص دمحم  خیش  هللا  تیآ  راکادف »  هیقف  همانیگدنز « 

 ، یناـحور يا  هداوناـخ  رد  دزی و  رد  يرمق  يرجه  لاس 1327  هب  بسن  مان و  یقودص  دمحم  خیـش  هللا  تیآ  راکادـف »  هیقف  همانیگدـنز « 
دجـسم رد  هک  دوب  ناماس  نآ  هتـسراو  ناملاع  زا  بلاطوبا ،  ازریم  اقآ  موحرم  شردـپ ،  دـنداهن .  ماـن  دـمحم  ار  وا  هک  دـش  هداز  یکدوک 

میظنت رد  تشاد  هک  یـشوخ  طخ  تهج  هب  دوب و  مدرم  عوجر  لـحم  درک و  یم  تعاـمج  هماـقا  هریظح –  هب  فورعم  هیدـمحم –  هضور 
نویناحور زا  مدرم و  تالکـشم  لح  عجرم  زین  یهاشنامرک  اضر  دمحم  ازریم  شگرزب  ردـپ  دیـشوک .  یم  مدرم  تالماعم  دوقع و  دانـسا 

دیعبت دزی  هب  راـجاق  هاـش  یلعحتف  طـسوت  هک  دوب  یهاـشنامرک  يدـهم  دـمحم  ـالم  دـنوخآ  موحرم  دـنزرف  زین  وا  دوب .  ریوـک  عیـسو  هنماد 
رازم گنـس  رب  هک  هچنآ  ساسا  رب  یقودـص »  فیرـش «  بسن  درک .  عادو  ار  یناـف  راد  رهـش  نآ  رد  ق  . ـ لاس 1236 ه هب  دوب و  هدـیدرگ 

نب نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا ،  هیقف ،  لیلج  خیـش  هعیـش ،  يالاو  هرهچ  هب  تسا ،  هدـش  کح  یهاشنامرک  يدـهم  ـالم  دـنوخآ 
ار ردام  یگلاس  هن  ردپ و  یگلاس ،  تفه  رد  دمحم  دسر .  یم  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  قودص »  خیـش  هب «  فورعم  یمق  هیوباب  نب  یـسوم 

لیصحت هب  دوخ  يومع  رـسپ  یهاشنامرک ،  دمحم  ازریمآ  موحرم  یتسرپرـس  هیاس  رد  ینید  مولع  سیردت  لیـصحت و  دهد .  یم  تسد  زا 
رتخد اب  یگلاس  تسیب  رد  دریگ و  یم  ارف  هسردم  نآ  دیتاسا  دزن  دزی  ناخ  میحرلا  دبع  هسردـم  رد  ار  نیناوق  هعمل و  حرـش  هتخادرپ ،  ملع 
ماما غاب (  راهچ  هسردم  رد  هدش ،  ناهفـصا  نهک  هزوح  یهار  لیـصحت  همادا  يارب  ق  لاس 1348 ه . ـ رد  دـنک .  یم  جاودزا  دوخ  يومع 

هب ار  اسرف  تقاط  یناتـسمز  لاس ،  نآ  هثداح  دب  زا  دنیزگ .  یم  ینکـس  يوفـص –  رـصع  زا  هدنامیقاب  يابیز  سرادم  زا  یلعف – )  قداص 
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دزی هب  تقـشم  لامک  رد  ییامیپهار ،  هام  کی  دودـح  زا  سپ  هدابآ و  هشمق و  هار  زا  دوش ،  یم  روبجم  هک  يا  هنوگ  هب  دروآ ؛  یم  هارمه 
میظع راذـگناینب  دـنلب  تمه  هب  دوبن  رتشیپ  یمک  هک  مق –  هزوح  هب  ترجه  ياوه  نطو ،  رد  ددـجم  تماقا  یلاس  زا  سپ  دـنک .  تعجارم 

یم داهتجا  داهج و  رهش  مزاع  هدرک ،  رفس  قاتـشم  ار  شبات  یب  لد  دوب –  هدش  سیـسأت  يدزی  يرئاح  میرکلا  دبع  خیـش  جاح  نآ  نأشلا 
 . تسا هدرک  رکذ  لاـس  کـی  تسیب و  رهـش  نیا  رد  ار  دوخ  تماـقا  تدـم  ق و  لاـس 1349 ه . ـ ار  مق  هب  تمیزع  ماـگنه  دوخ  وا  دوـش . 

باعرا و وج  نامزمه  تیناحور .  هب  يو  تالمح  جوا  ناخ و  اضر  يدادبتـسا  تنطلـس  لاس  نیمـشش  اب  تسا  فداصم  مق  رد  يو  تماقا 
راشف رد  هزوح  سـسؤم  عونمم و  هضور  سلجم  تسا  مرج  تیناحور  سابل  ندیـشوپ  دـنک و  یم  دادـیب  یناخ  اضر  ياه »  هینما  دـیدهت « 

ار دوخ  یعقاو  هرهچ  هتشادرب و  يزاب  سدقم  زا  تسد  ناخ  اضر  دنروبجم .  يولهپ  هالک  راولش و  تک و  ندیـشوپ  هب  مدرم  اسرف و  تقاط 
دمآ و ناخ  اضر  هک ...  یلوا  زا  دنیامرف « :  یم  زور  نآ  رب  مکاح  ياضف  حیرـشت  رد  هیلع ) هللا  تمحر   ) ینیمخ ماما  تسا .  هدرک  راکـشآ 
تسه و مدای  نم  نکل  دشاب ،  شدای  دشاب  یـسک  امـش  نیب  دیاش  تسین .  ناتدای  ًارثکا  دشابن ،  ناتدای  اهامـش  دیاش  هک  درک  ار  اتدوک  نآ 

یم رد  شرـسپ  هک  اه  يزاب  سدـقم  نامه  درک  عورـش  ًائادـتبا  دـمآ ،  هک  یتقو  نآ  هعفدـکی ،  هن  هتبلا ،  جـیردت  هب  لوا ،  زا  مدوب .  دـهاش 
هتفر ناخ )  اضر  نیا (  ار  نارهت  يایاکت  همه  هک  دنتفگ  هک  تسا  مدای  نم  یمرحم  کی  رد  ًالثم  درک .  عورش  مه  نآ  یـسولاس ،  دروآ و 

مک مک  ات  دنتشاد  ار  اه  نیا  همه  یغیلبت و  لئاسم  دنتشاد و  هضور  مه  اه ،  قازق  هتسد  ناشدوخ ،  ازع و  رد  هدرک  تکرش  هدرک ،  ندید  ، 
مامت رد  ار  هباطخ  ظعو و  هضور و  سلاجم  ماـمت  داد .  ناـشن  ار  شرگید  تروص  نآ  تقو ،  نآ  دـش  مکحم  شیاـپ  دـش ،  رقتـسم  یتقو 

 ، دش یم  عورـش  حبـص  ناذا  زا  لبق  دنتـشاد ،  سلجم  کی  یقودـص  ياقآ  هک  دوب  يروط  نیا  سلجم  مق ،  رد  درک .  نغدـق  ناریا  حـطس 
تناید هب  طوبرم  هک  ییاهزیچ  مامت  دنتفرگ .  ار  شیولج  دندمآ  مه  ار  نآ  هک  مهد  یم  لامتحا  رفن و  دنچ  مه  نآ  دوب ،  مامت  ناذا  لیاوا 
هیـضیف هسردم  رد  نم  هکیروط  هب  درک ؛  لمع  تیناحور  اب  تدش  اب  درک  عورـش  تفرگ .  ار  شیولج  یکی  یکی  ار  اهنآ  درک  عورـش  دوب 

همه نایاقآ  نیا  هک  تفگ  صخش  نیا  دوب .  رفن  کی  متفر ،  هک  زور  کی  دندوب .  يرفن  دنچ  هدع  کی  متفگ ؛  یم  یسرد  کی  تقو  نآ 
دنتفر و یم  تاغاب .  هب  دندرک  یم  رارف  دـنتفگ ،  یم  هک  روط  نآ  باتفآ ،  زا  لبق  مه  هسردـم  ياه  هبلط  تاغاب .  هب  دـنتفر  دـندرک ،  رارف 

دبع خیـش  جاح  سرد  هب  یتدـم  زا  سپ  مق  رد  يو  دوشب » .  علخ  یلک  هب  سابل  نیا  هک  دوب  نیاربانب  دـندمآ و  یم  اـه  تقو  نآ  بش  رخآ 
بالط و عوجر  لحم  یقودـص  ياـقآ  ناـشیا ،  داـمتعا  رثا  رب  دریگ و  یم  رارق  ناـشیا  صاـخ  هجوت  فطل و  دروم  دـبای و  یم  هار  میرکلا 
هب یناریا  نانز  يرابجا  باجح  فشک  هلئـسم  یپ  رد  هک  ق  لاس 1355 ه . ـ رد  يرئاح  هللا  تیآ  توف  اب  دوش .  یم  نانآ  تالکـشم  لالح 

تخس تیناحور  ملع و  لها  رب  ار  عاضوا  هدرک ،  هدافتسا  ناریا  رد  تیعجرم  ًالخ  زا  دیـشک و  یتحار  هب  یـسفن  ناخ  اضر  تسویپ ،  عوقو 
ملع لها  رب  عاضوا  دیوگ « :  یم  دوخ  یقودص  دیهش  دندروآ .  يور  عرضت  لسوت و  هب  اهنت  يدیماان  اب  ناگمه  هک  يا  هنوگ  هب  درک ،  رت 

یعجرم مق  هکنیا  تهج  هب  دوب ؛ تخـس  یلیخ  هرود  نآ  رد  لیـصحت  داتفا .  رثؤم  یلیخ  دش و  ملع  لها  زا  یتالـسوت  ًادـعب  هک  دـش  تخس 
نآ هثالث  تاـیآ  دنتـشاد » .  تماـقا  فجن  رد  مه  ناـشیا  هک  دـندوب  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـسآ  موحرم  دـیلقت ،  عجرم  هک  ارچ  تشادـن ، 

دمحم دیـس  و  ق )  . ـ 1299-1377 ه ردص (  نیدلا  ردـص  دیـس  ق )  . ـ 1295-1371 ه يراسناوخ (  یقت  دـمحم  دیـس  نایاقآ  مق  راگزور 
 ، هتـشاذگ رـس  تشپ  ار  يریگ  سفن  ياه  لاس  مق ،  هیملع  هزوح  سـسؤم  لاحترا  زا  سپ  ق )  . ـ 1373 ه - 1310 يا (  هرمک  هوـک  تجح 

سپ تفاتش « :  نانآ  يرای  هب  راوتـسا  یمزع  دنلب و  یتمه  اب  زین  یقودص  هللا  تیآ  هار  نیا  رد  دنتخادرپ .  هزوح  روما  قتف  قتر و  هب  ًاکرتشم 
بالط ياه  هیرهش  میسقت  سرادم ،  تیلوت  رب  هوالع  داتفا و  ام  شود  هب  هزوح  ياهراک  زا  هدمع  تمسق  يرئاح  هللا  تیآ  موحرم  توف  زا 

یم لوغـشم  حطـس  سورد  سیردت  هب  زین  دوخ  هثالث ،  تایآ  رـضحم  رد  لیـصحت  هزوح و  روما  ریبدت  اب  نامزمه  دوب » .  هدنب  رظن  ریز  زین 
هک دریگ  یم  رارق  ناوج  بالط  لابقتـسا  دروم  يو  سیردت   ، شوخ رـضحم  يوق و  هظفاح  اویـش و  نایب  زا  يرادروخرب  تهج  هب  ددرگ و 
 ، ناخ اضر  رارف  مود و  یناهج  گنج  عورش  دنروآ .  یم  دای  هب  ار  حطس  هعمل و  حرش  نیریـش  سرد  هزوح  یلعف  نیـسردم  الـضف و  رثکا 

یعس و رثا  رب  تفایزاب و  ار  دوخ  هتشذگ  قنور  مق  هیملع  هزوح  اهلاس ،  نیا  رد  دیدرگ .  دادبتسا  هرکیپ  تسکـش  يدازآ و  ندیمد  بجوم 
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ینیمخ ماما  اب  یتبحـص  مه  یتسود و  هب  مق ،  هب  دورو  ودب  زا  یقودص ،  هللا  تیآ  داهن .  ینوزف  هب  ور  بالط  دادـعت  مق  ماظع  تایآ  شالت 
لاس 1349 رد  هدنب  دندرک « :  یم  تکرش  رگیدکی  سنا  لفحم  تاسلج و  رد  راوگرزب  ود  ره  هک  يروط  هب  تسب  لد  هیلع ) هللا  تمحر  )
دیـشک و تقافر  هب  تفرگ و  الاب  ام  ییانـشآ  مک  مک  مدـش و  انـشآ  ینیمخ  ماما  اب  دورو ،  زا  سپ  زور  هس  ود  مدـش ،  مق  دراو  هک  ق  ه . ـ

هام يد  اب 9  قباـطم  ق  لاس 1364 ه . ـ مرحم  زور 14  رد  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  مدوب » .  ناشیا  اب  زور  هنابـش  تدـم  ماـمت  رد  هاـگ 
هک یتـقو  دـنوش « .  یم  مق  دراو  قاتـشم  مدرم  گرزب و  ياـملع  زا  نت  اهدـص  فصولا  دـیاز  روـش و  رپ  لابقتـسا  ناـیم  رد  ق  1323 ه . ـ

نیسردم ملع و  لها  زا  یضعب  لالخ ،  نیمه  رد  دندش ،  يرتسب  يدابآ  زوریف  ناتـسرامیب  رد  تلاسک  تلع  هب  يدرجورب  تیآ ا ... موحرم 
زا یگدـنیامن  هب  یـصاخشا  دـش و  لاـسرا  ناشتمدـخ  هب  مق  زا  ییاـه  هماـن  رطاـخ  نیمه  هب  دـنروایب و  مق  هب  ار  ناـشیا  هک  دـنداتفا  رکف  هب 

يدرجورب هللا  تیآ  موحرم  هارمه  هب  دعب  میتفر و  ناتـسرامیب  هب  ردص  ياقآ  داماد  قافتا  هب  مه  هدـنب  دـندرک .  تاقالم  ناشیا  اب  تیناحور 
رارـصا یلیخ  ناشیا  دوب  ینیمخ  تیآ ا ... ترـضح  هیحان  زا  مق ،  هب  يدرجورب  ياقآ  ندمآ  يارب  شـشوک  یعـس و  هدمع  میدـمآ .  مق  هب 

 ، درک داجیا  هزوح  رد  هک  یناجیه  روش  مالسا و  ناییادف  نایرج  هدنفوت  جوم  مالسا  ناییادف  اب  يراکمه  دوش »  ماجنا  راک  نیا  هک  دنتـشاد 
تخادرپ زرابم  تیناحور  نتم  زا  هدیـشوج  تضهن  نیا  زا  تیامح  اب  هک  تسا  یناملاع  هلمج  زا  وا  دناشک .  دوخ  يوس  هب  زین  ار  یقودـص 

باون یتح  دنتـشاد .  کیدزن  سامت  نانآ  اب  ناشیا  مالـسا ،  ناییادـف  نامز  داد « .  رارق  نانآ  نما  هاگهانپ  ار  دوخ  هناـخ  رطخ  ماـگنه  رد  و 
دوش و یم  دراو   ، دنز یم  رد  هاگنابـش  دوب .  مردـپ  لزنم  درک ،  یم  رایتخا  هاگهانپ  ناونع  هب  هک  ییاج  اهنت  ناقفخ ،  نامز  نآ  رد  يوفص 
رد زور  دنچ  وا  دنک و  یم  زاب  ناشیا  يور  هب  ار  رد  هداشگ  يوراب  ناشیا  ما و  هدروآ  هانپ  امش  هب  متـسه و  بیقعت  تحت  نم  دیوگ « :  یم 

هزانج يارب  یسک  هک  دنتشاد  يریگمـشچ  تیلاعف  ناخ )  اضر  يولهپ (  سوحنم  هزانج  ندرک  دراو  بش  رد  ناشیا  دوب » .  یفخم  ام  لزنم 
رظن و ریز  تفرگ  تروص  نحـص  هب  نآ  ندرک  دراو  نیح  هزانج  دورو  هیلع  هیـضیف ،  هسردـم  رد  هک  یتارهاظت  دـناوخن و  زاـمن  مق  رد  وا 

دمحم دیس  ياقآ  نآ ،  هرامش 2  درم  هلمج  نم  مالسا ،  ناییادف  لاس 30 – 1329  رد  دوب .  یقودص  تیآ ا ... هلمج  نم  رفن  دنچ  تیادـه 
رد ار  يدحاو  ياقآ  ناشیا  دندروآ .  هانپ  یقودص  تیآ ا ... لزنم  هب  ناشیا  تفرگ و  رارق  مق  ینابرهـش  ود و  نکر  بیقعت  دروم  يدـحاو ،

ياقآ ات  دـندروآ  موجه  لزنم  هب  بش  فصن  ود ،  نکر  ینابرهـش و  نیرومأـم  هبترم ،  ود  دـندوب و  هداد  اـج  گرزب  هنیآ  تشپ  هچب  ـالود 
رذـع اب  دندیـسرن و  دوخ  دـصقم  هب  دـندوب  هتـسب  راک  هب  یقودـص  تیآ ا ... هک  يا  هویـش  اب  یلو  دننکریگتـسد .  هناخ  نآ  رد  ار  يدـحاو 

شزرو رحس  بش و  هناخ ،  کچوک  طایح  هطوحم  رد  يدحاو  ياقآ  متسناد و  یم  ار  نایرج  زین  دوخ  نم  دنتفگ .  كرت  ار  هناخ  یهاوخ 
رضحم رد  ش  . ـ لاس 1330 ه ات  یقودـص  تیآ ا ... دزی  هب  تشگزاب  دـنوشن .  روجنر  هتـسخ و  هچبالود  رد  نتـسشن  رثا  رد  ات  دـندرک  یم 

راـک هب  شیوخ ،  جـنرتسد  زا  شاـعم  رارما  يارب  زین  تغارف  ماـیا  رد  مرگرـس و  بـالط  هب  تمدـخ  لیـصحت و  سیردـت و  هب  هزوح  میعز 
یلع دیـس  موحرم  هنازرف  ملاع  هژیو  هب  دزی ،  ياملع  مدرم و  رارـصا  یپ  رد  ماجنارـس  تخادرپ .  یم  مق  دابآ  ساـبع  هقطنم  رد  يزرواـشک 
رهش رد  زاتمم  تیعقوم  نتشاد  مغر  یلع  عجارم و  ریاس  يدرجورب و  هللا  تیآ  تمدخ  هب  نوگانوگ  ياه  فارگلت  لاسرا  يریزو و  دمحم 

تسد يور  ار  ناشیا  مدرم  رتمولیک  تشه  ًابیرقت  دریگ « .  یم  رارق  راید  نآ  مدرم  ریظن  یب  لابقتـسا  دروم  دنک و  یم  تعجارم  دزی  هب  مق ، 
تماما ماما  یگدـنیامن  هعمج و  تماما  دـندرک » .  یم  یناـبرق  دنفـسوگ  واـگ و  مدرم ،  دندیـسر ،  یم  هک  یهد  رهـش و  ره  هب  دـندروآ و 

 ، مدرم تالکشم  لح  ياتسار  رد  نآ  يارجا  هدهع  زا  دشخب و  یم  فرـش  نادب  وا  هک  تسا  يرگید  تیلوئـسم  ماما ،  یگدنیامن  هعمج و 
تیارد اب  وا  دیآ .  یمرب  هجو  نیرتوکین  هب  نافعـضتسم  نامورحم و  هب  کمک  و  ناتـسا ،  يزاسزاب  هب  مدرم  ضیرحت  اه ،  يوردنت  لیدعت 

دهاش نیمز  ناریا  زور  ره  هک  بالقنا –  لوا  ینارحب  ياهلاس  لوط  رد  هک  دـنک  یم  لـمع  يا  هنوگب  دوخ  يـالاب  تیریدـم  ینادراـک و  و 
هئطوت و ياه  هنال  يزوریپ ،  زا  دعب  نیزاغآ  ياهزور  رد  دـنام .  یم  ناما  رد  نوگانوگ  ياه  هئطوت  دـنمک  زا  دزی  ناتـسا  دوب –  يا  هئطوت 

یم هفخ  هفطن  رد  ار  نمـشد  هدـنزخ  تکرح  ره  و  دـنیچ ،  یمرب  ار  نانآ  طاسب  دـنک و  یم  لیطعت  ار  تسار  پچ و  ياه  کهورگ  داـسف 
یضعب رد  زین  دوخ  دنک و  یم  دربن  ياه  ههبج  یهار  دزی  زا  ار  یناسنا  يورین  یمدرم و  ياه  کمک  لیس  یلیمحت ،  گنج  عورش  اب  دنک . 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1178 

http://www.ghaemiyeh.com


تیب نیرفآ  رورغ  تایلمع  رد  وا  روضح  نیرتزیگناروش  هک  دوش  یم  اه  ههبج  ياضف  شخبامرگ  دبای و  یم  روضح  نیرفآراختفا  تایلمع 
لدروک و نانمـشد  ار  وا  نالتاق  دناوخ و  یم  هوسا »  ار «  یندم »  بارحم « ،  دیهـش  نیلوا  تداهـش  رد  وا  دوب .  رهـشمرخ  حتف  سدقملا و 
اه یندم  لاثما  نوخ  اب  دـیاب  هدـش ،  يراذـگ  هیاپ  اه  یلع  نوخ  اب  هک  یبتکم  دـسیون « :  یم  وا  دـمان .  یم  اه  تردـقربا  ناگدروخ  بیرف 

یبوخب ار  هلئسم  نیا  مالّسلا ، ) هیلع   ) نیسح بتکم  رد  ام  تلم  ماما  ياو  دسیون :  یم  دوخ  هار  قیفر  نیمود  تداهش  رد  دوش . »...  يرایبآ 
نینچ نیا  يارب  یگدامآ  ام  همه  و  دسیون « :  یم  نینچمه  دوب » .  مک  بیغتسد  هللا  تیآ  نوچ  یتیـصخش  يارب  رتسب  رد  گرم  هک  هتفایرد 

ار هاکناج  يربخ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يادـص  ناهگان  يریوک  مرگ  زور  کی  رد  هکنیا  ات  ناشیا  تداهـش  میراد » .  هتـشاد و  لـیاسم 
دودـح هک  دـش  لصاح  عالطا  فسات  لامک  اـب  دـییامرف .  هجوت  زیزع  ناگدنونـش  دـییامرف .  هجوت  زیزع  ناگدنونـش  درک « :  مـالعا  نینچ 

ماما و رای  یقودص ،  هللا  تیآ  ریذپان ،  یگتـسخ  دهاجم  ینابر ،  ملاع  هامریت 1361 )  مهدزای  هعمج  زورما (  رهظزادـعب  مینو  کی  تعاس 
نایاپ زا  سپ  هظحلدـنچ  يرآ  تسا » ...  هدیـسر  تداهـش  هب  هعمجزامن  بارحم  رد  هزور ،  ناهد  اب  دزی  هعمج  ماماو  ماـما  هدـنیامن  تما و 

یم هتـسب  يو  هزرابم  داهج و  تمدخ و  شالتو و  دهز  رـسارس  رمع  رتفد  ناس  نیدب  و  یگلاس .  نس 57  رد  هزور و  نابز  اب  هعمج ،  زاـمن 
مالعا هناگیب  ياهویدار  یـضعب  ددرگ .  یم  زاـغآ  تداهـش –  ضیف  هب  لـین  اـب  یهلا –  تمحر  راوج  رد  يدـبا  نادواـج و  تاـیح  دوش و 

رد تسا  تداهـش  هب  یلوا  یـسک  هچ  هیلع « :) هللا  تـمحر   ) ینیمخ ماـما  هدوـمرف  هـب  دـش ». رورت  ناریا  بـالقنا  هرامـش 2  درم  دـندرک « : 
هیقف ام و  راوگرزب  دیهش  لاثما  زا  دننک  یم  دیدهت  ار  زیزع  مالـسا  جراخ ،  لخاد و  رد  نآ  فلخ  نادنزرف  یناهج و  رابکتـسا  هک  يرـصع 

رای و تشاد و  روضح  بالقنا  ياه  هنحـص  ماـمترد  هک  یگرزب  دیهـش  هیلع ؛  هللا  ناوضر  زیزع  یقودـص  دیهـش  مالـسا  راکادـف  دـهعتم و 
قلخ و هب  تمدـخ  يارب  درک و  یم  بـالقنا  تالکـشم  عفرو  مالـسا  يزوریپ  هار  رد  فرـص  ار  شزیزع  تقو  دوـب و  نادنمتـسم  راکددـم 

خ  / http://www.sadoughi.ir عبنم : تخانش » .  یمن  اپ  زا  رس  بالقنا 

قشع ناد  هتکن 

یماگنه يدابآنوتاخ  ياقآ  موحرم  مگرزبردـپ ، ینتورف  مظن و  یتشهب  دیهـش  رتخد  رـسمه و  رهاوخ ،  نابز  زا  یتارطاـخ  قشع  ناد  هتکن 
یسک اریز  نک ، تبقارم  بوخ  رسپ ، نیا  زا  هک  دندوب  هتفگ  نامردام  هب  ناشیا  تشادن . رتشیب  مین  لاس و  کی  مردارب  دنتفریم ، ایند  زا  هک 

، میتفریم نوریب  هناخ  زا  تردارب  رهاوخ و  اب  تقو  ره  دـنتفگیم  مردام  درک * * * . دـنهاوخ  راختفا  وا  هب  ایند  مالـسا و  هک  دـش  دـهاوخ 
زا دمحم  ار  راتفر  نیا  دوب . رتگرزب  وا  زا  لاس  ود  مرهاوخ  نوچ  دورب ، شرهاوخ  زا  رتولج  مدـق  کی  یتح  تردارب  هک  مدـیدن  تقو  چـیه 
هار رد  تداهـش  دنوادخ ، هک  دـینک  اعد  منکیم  شهاوخ  تفگ  نامردام  هب  دـمحم  هک  مدینـش  زور  کی  دوب * * * . هتفرگ  دای  نامردـپ 

هدامآ هتسویپ  دیشکیم و  راظتنا  ار  تداهش  هناقـشاع ، دوب و  تداهـش  قشاع  مردارب  مرازیب . رتسب  رد  گرم  زا  هک  دنک  نم  بیـصن  ار  ادخ 
هب لاس 60  نیدرورف  رد  درکیم . لاوئس  ناشتیعضو  دروم  رد  لیماف  ياضعا  کت  کت  زا  یلیماف ، تاسلج  رد  مردارب  دوب * * * . تداهش 
هک تسا  يراب  نیرخآ  نیا  هک  مدوب  نیا  زا  لفاغ  منیبب . ار  اهنآ  نم  دنیایب و  لیماف  همه  هک  دیراذگب  ياهمانرب  تفگ  نم  هب  دمآ ، ناهفصا 

، دش مامت  نایاقآ  اب  مردارب  تبحـص  هک  دعب  میدرک . توعد  هناحبـص  يارب  ار  لیماف  همه  میظنت و  ياهمانرب  لاح  ره  رد  منیبیم ! ار  مردارب 
رید هک  لیماف  ياضعا  زا  یکی  دـش ، مامت  هسلج  یتقو  دیـسرپ . ناشیگدـنز  عاضوا  زا  درک و  یـسرپلاوحا  کت  کت  اب  دـمآ و  اـهمناخ  دزن 

دندوب هتفگ  نیظفاحم  دراد . هگن  ار  نیـشام  هک  دوب  هتفگ  هدننار  هب  اقآدمحم  دوریم . نیـشام  اب  مردارب  هک  دید  هچوک  طسو  دوب ، هدیـسر 
نیا ، » دیوگیم مردارب  دناهدرک . ناشن  ار  هناخ  دیتسه و  اجنیا  تساهتعاس  امـش  هک  دننادیم  همه  الاح  نوچ  میناوتیمن ، یتینما  رظن  زا  هک 

دوشیم هدایپ  سپـس  دنراد . هگن  ار  نیـشام  دنکیم  روبجم  ار  اهنآ  و  تسا ». هدمآ  مندید  هب  نم  دنواشیوخ  دینزیم ؟ هک  تسا  یفرح  هچ 
. دسرب رید  نآ  هب  دیابن  هک  دراد  ياهسلج  نوچ  دورب ، دیاب  هک  دهاوخیم  رذع  دـنکیم و  یـسرپلاوحا  دریگیم و  شوغآ  رد  ار  درف  نآ  و 

دشیمن لفاغ  لیماف  هداوناخ و  هب  یگدیسر  زا  تقو  چیه  یلو  تشاد ، هلغـشم  یلیخ  یعامتجا  یـسایس و  رظن  زا  اقآدمحم  هکنیا  اب  * * * 
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هب مدمآ . نارهت  هب  ناهفـصا  زا  شندـید  يارب  نم  هک  دوب  اهیراتفرگ  همه  نایم  رد  دربیمن . دای  زا  اهنآ  لابق  رد  ار  شیاهتیلوئـسم  زگره  و 
ماهمانرب بشما  ناجرهاوخ ! هن ، : » تفگ موشیمن ». تمحازم  يراد ، ياهمانرب  لـبق  زا  رگا  متفگ «: درواـین . رد  ار  شـسابل  دـمآ ، هک  هناـخ 

کت کـت  قاـتا  رد  یمـسر ، ساـبل  اـب  دـیع ، ماـیا  هلمج  زا  یـصاخ ، عطاـقم  رد  هک  تسنادیم  بـجاو  وا  تساـضریلع ». قاـتا  زا  دـیدزاب 
مردارب لزنم  نارهت  رد  زور  کی  دندمآیم * * * . اهنآ  لزنم  هب  نوریب  زا  هک  يدارفا  لثم  تسرد  دـنک ، دـیع  دـیدزاب  اهنآ  زا  شنادـنزرف 

. دوب نوریب  بش ، همین  ات  تفر و  نوریب  هناخ  زا  حبـص  زامن  زا  دـعب  دروخ و  هناحبـص  ناذا  زا  لبق  ناضمر ، هام  لثم  مدـید  هک  مدوب  نامهم 
، تشاد رظن  رد  هک  يدارفا  هب  و  تسا ». رارق  هچ  زا  تکلمم  رانک  هشوگ و  رد  عاضوا  دید  دیاب  الاح  : » تفگ تشگرب ، هناخ  هب  هک  مه  دعب 

هناخ رد  هک  تسین  یفاک  هناخ  زا  نوریب  شالت  همه  نیا  : » مدیـسرپیم دوخ  زا  مدرکیم و  شهاگن  طقف  دراوم  هنوگ  نیا  رد  نم  دز . نفلت 
یتح هک  تسا  يروط  تکلمم  تیعـضو  نالا  ناجرهاوخ ! ، » داد باوج  مدیـسرپ . شدوخ  زا  ار  لاوئـس  نیمه  راب  کی  دنکیم »؟ راک  مه 

نالوئـسم درد  هب  یلیخ  درکیم و  اـم  هب  مردارب  هک  یمهم  ياههیـصوت  زا  یکی  تـسا ». داـیز  نالوئـسم ، يارب  مـه  باوـخ  تعاـس  راـهچ 
دینیبب دیهدب و  رارق  وا  ياج  ار  دوخ  هکلب  ملوئسم ، نم  دییوگن  دنکیم ، هعجارم  امش  هب  یـسک  تقو  ره  : » تفگیم هک  دوب  نیا  دروخیم 

هک ار  راک  نیا  دننک . راتفر  هنوگچ  امش  اب  تساوخیم  ناتلد  دیتشاد ، یتساوخرد  دیدوب و  هداتسیا  زیم  فرط  نآ  وا  ياج  هب  امـش  رگا  هک 
هب دـیدزاب  يارب  یعمج  اب  هارمه  مردارب  دوب و  ناضمر  هام  دـیهدیم * * * ». ماجنا  رتهب  ار  شراک  دـیمهفیم و  ار  وا  زور  لاـح و  دـینکب ،

هناودـنه بآ  ناشیارب  دوب ، مرگ  مه  اوه  نوچ  درک و  هیهت  يراهان  دـندوب ، رفاسم  اهنآ  هک  نیا  رطاـخ  هب  مگرزب  رهاوخ  دـندمآ . ناهفـصا 
: تفگ مردارب  دیتسه ». رفاسم  امش  نوچ  : » تفگ مرهاوخ  دیاهدرک »؟ تسرد  اذغ  ارچ  ، » دیسرپ دینش ، ار  اذغ  يوب  یتقو  اقآدمحم  تفرگ .

كرت ار  هناخ  دـندروخ و  هناودـنه  بآ  یمک  شناـهارمه  دوخ و  سپـس  تسین ». ناـضمر  هاـم  تمرح  نتـسکش  ياـنعم  هب  ندوب  رفاـسم  »
ناویا رد  مد  اج  ناـمه  مردارب  میدیـسر ، (ع ) یلع ترـضح  مرح  هب  هک  یماـگنه  میتفر . قارع  هب  يرفـس  بـالقنا  زا  لـبق  دـندرک * * * .

، دناسریم حیرض  هب  ار  دوخ  دهاوخیم و  لوخد  نذا  هداتسیا و  اجنآ  دندرک  روصت  ناهارمه  ندرک . هیرگ  رایتخایب  درک  عورش  داتسیا و 
نآ تسنادیمن و  ندیسوب  حیرض  راوید و  رد و  ار  ترایز  زگره  وا  میورب ». مدرک ، ترایز  نم  ، » دوب هتفگ  مرهوش  هب  دعب  تشگرب . وا  اما 

. دوب وضو  اب  هشیمه  وا  دوش . جراخ  هناخ  زا  وضو  نودب  تقو  چیه  اقآدـمحم  تشادـن  ناکما  تسنادیم * * * . همئا  اب  یحور  طابترا  ار 
نیا میتشاد  یعاـمتجا  ياـهتیلاعف  میتخادـنایم و  هار  هب  یگنهرف  ياـهسالک  لزنم  رد  هک  مرتگرزب  رهاوخ  نم و  هب  مردارب  مهم  هیـصوت 

رد اههورگ  دارفا و  لکشت  هب  تبسن  وا  دینک . لکـشتم  ار  ناوج  ياهورین  دیـشاب  هتـشاد  یعـس  دینک و  رتهدرتسگ  ار  ناتیاهتیلاعف  هک  دوب 
ناهفـصا هب  تقو  ره  یلو  تشاد ، تماقا  نارهت  رد  هک  دوب  اـهلاس  هکنیا  اـب  مردارب  تشاد * * * . يداـیز  دـیکات  تیـساسح و  هزراـبم  رما 

، تفگیم مارحالاهریبکت  هک  یماگنه  منکیم . طایتحا  هنیمز  نیا  رد  تفگیم  دـناوخیم و  هتـسکش  مه  ماـمت و  مه  ار  شزاـمن  دـمآیم ،
ار شحراوج  اضعا و  همه  هک  دوب  مولعم  درکیم . ادیپ  یبیجع  زکرمت  تسبیم و  ار  شیاهمشچ  سپس  دشیم ، مروتم  شندرگ  ياهگر 
حراوج و هیقب  دشاب و  زامنـشیپ  ناسنا  بلق  دـیاب  زامن ، عقوم  رد  هک  دوب  نیا  شمالک  هیکت  دـنکیم ، یلاعتقح  رـضحم  رد  روضح  هجوتم 

شاهداوناخ مردارب و  قافتا  هب  هک  دوب  لاس 56  ناتسبات  رد  هک  دندرکیم  فیرعت  ياهژا  ياقآ  دننک * * * . ادتقا  وا  بلق  هب  ناسنا  ياضعا 
اب نویناحور  هک  دوبن  مسر  نادنچ  مه  اهزور  نآ  دنورب . كراپ  هب  هداوناخ  اب  دوب  رارق  اهزور  زا  یکی  حبص  دندوب . هدش  فرشم  دهشم  هب 

دنکیم زاب  هک  ار  رد  دیآیم . رد  ادص  هب  رد  گنز  هک  دنزیم  مدق  طایح  رد  دوشیم و  هدامآ  رتدوز  ناشیا  دنورب  كراپ  هب  دـنزرف  نز و 
دنچ زا  دعب  دنورب و  نوریب  لزنم  زا  هداوناخ  اب  ات  دوب  هدش  هدامآ  مه  مردارب  دـنریگیم . ار  مردارب  غارـس  دنتـسه و  رنهاب  دیهـش  دـنیبیم  و 

تبحـص تضهن  لئاسم  دروم  رد  میدوب و  هتـسشن  مه  رود  ، » دنیوگیم وا  هب  یـسرپلاوحا  مالـس و  زا  دعب  رنهاب  ياقآ  دیـسر . رد  مد  هظحل 
وا روضح  رد  ثحب  ات  دیروایب  مه  ار  یتشهب  ياقآ  دیورب و  نالا  نیمه  دنتفگ  ناتـسود  دیتسه . دهـشم  رد  مه  امـش  دـنتفگ  هک  میدرکیم 

دروآیمرد و ار  شمیوقت  مردارب  دنتسه ». امـش  رظتنم  ناتـسود  نوچ  دینک ، هلجع  هک  منکیم  ضرع  ماهدمآ و  نم  الاح  دنک و  ادیپ  همادا 
هک هچ  ینعی  ، » دـیوگیم دوشیم و  تحاران  رنهاـب  ياـقآ  تسا »؟ بوخ  حبـص  تعاس 10  ادرف  ، » دـیوگیم رنهاب  ياقآ  هب  يدرـسنوخ  اـب 
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هب تعاس  نیا  رد  نم  ماهتشادن . یلبق  رارق  امـش  اب  نم  رخآ  ، » دیوگیم مردارب  دنتـسه ». امـش  رظتنم  نالا  ناتـسود  حبـص ؟ ادرف  تعاس 10 
.« دربیم تسه و  ياهژا  ياقآ  بوخ  ، » دـنیوگیم ًاروف  رنهاب  ياقآ  مربب ». كراـپ  هب  شدرگ  يارب  ار  اـهنآ  هک  ماهداد  لوق  اـههچب  مناـخ و 
نم دـندوب و  هلـصوح  اب  روبـص و  یلیخ  ًالومعم  رنهاـب  ياـقآ  مربب ». ار  اـهنآ  مدوخ  هک  ماهداد  لوق  اـههچب  هب  نم  ریخ ! ، » دـیوگیم مردارب 

، دنیوگیم دنوش و  یم  ینابـصع  یمک  زور  نآ  یلو  دنوشب ، ینابـصع  هک  مدوب  هدیدن  زگره  ناشیا ، اب  مردارب  ییانـشآ  ياهلاس  لوطرد 
زا امـش  تقو  نآ  دـناهدرک ، توعد  مه  ار  امـش  دـننزیم و  فرح  بـالقنا  لـئاسم  دروم  رد  دناهتـسشن و  ناتـسود  میوگیم  امـش  هب  نم  »

. مرادـن یـسک  اب  ياهلئـسم  ای  لکـشم  هک  نم  رنهاب ! ياقآ  ، » دـنیوگیم يدرـسنوخ  تیاهن  اـب  مردارب  دـینزیم »؟ فرح  كراـپ  شدرگ و 
هـسلج ادرف  دنهدب ، همادا  ار  ناشهسلج  دییامرفب  اهنآ  هب  نم  لوق  زا  امـش  دـناهدرک . توعد  ارم  هک  دناهتـشاد  ار  فطل  تیاهن  مه  ناتـسود 

، دـمآیم ناهفـصا  هب  مردارب  هک  یعقوم  دـنتفر * * * . یتحاران  اب  مه  رنهاب  ياـقآ  دوب ». مهاوخ  ناشتمدـخ  نم  تشاد و  میهاوخ  يرگید 
هچ هک  تسا  هدرک  صخـشم  نارهت  زا  لیلد  نیمه  هب  تسا و  یمظنم  قیقد و  رایـسب  ناـسنا  وا  هک  دنتـسنادیم  لـیماف  ياـضعا  کـت  کـت 
.« مییایب عقوم  نامه  هک  دناهتـشاذگ  تقو  یتعاس  هچ  زور و  هچ  رد  ام  يارب  دینیبب  ، » دندیـسرپیم نم  زا  دنک و  رادید  یـسک  هچ  اب  يزور 

شدوخ ياجرـس  سک  همه  زیچ و  همه  وا ، یگدنز  رد  ماهدـیدن . یناحورریغ  یناحور و  زا  معا  سک ، چـیه  رد  ار  یبیجع  مظن  نینچ  نم 
يدرف هب  تشاد ، رارق  یسک  اب  یتعاس  رد  رگا  دادیمن . مه  شناتـسود  هب  یتح  دوب ، هداد  صاصتخا  لیماف  هداوناخ و  هب  هک  ار  یتقو  دوب و 

. تسا مامت  وا  تقو  دنک و  تاقالم  يرگید  درف  اب  دیاب  دعب  هب  تعاس  نالف  زا  هک  تفگیم  تحارـص  بدا و  تیاهن  اب  تشاد  روضح  هک 
روشک یساسا  نوناق  نیودت  رد  یتشهب  دیهش  شقن  هرابرد  ياهسلج  رد  دندمآ ، ناهفصا  هب  هک  يرفس  رد  مردارب  ناتـسود  زا  یکی  * * * 

. دوـشیم هرادا  نآ  ساـسارب  روـشک  کـنیا  هک  تسا  یـسسا  نوناـق  نیودـت  يارب  وا  ياـهشالت  مه  شدـهاش  دـنتفگ  دـندرک و  تبحص 
دیسریم و ماما  هب  هنایفخم  روط  هب  یتشهب ، دیهش  تاداهنشیپ  تارظن و  اهتبحص ، اهینارنخس ، راون  دندوب ، فجن  رد  ماما  هک  مه  یماگنه 

کی دندوب * * * . ماما  شوگ  مشچ و  یتشهب ، ياقآ  هک  تفگ  دوشیم  دندرکیم و  شوگ  حبص  زامن  بش و  زامن  نیب  هلـصاف  رد  ناشیا 
تحاراـن یلیخ  نم  دزیم . فرح  مردارب  هیلع  نآ  رد  هک  دـشیم  شخپ  نوـیزیولت  زا  ردـصینب  ینارنخـس  مدوـب و  مردارب  هناـخ  نم  بش 

باوج مردارب  دینزیمن »؟ یفرح  دیاهتسشن و  تکاس  دوشیم ، هدز  امش  هب  هک  یتمهت  همه  نیا  اب  ارچ  امش  رخآ  نم ! ردارب  ، » متفگ مدش و 
، مهدـب ار  ناشباوج  نم  رگا  میهدـب . ار  ناشباوج  ام  هک  تسین  نآ  نامز  نالا  دـندرگیم و  ياهتفـشآ  رازاب  لابند  اهنیا  ناج ! رهاوخ  ، » داد
جراخ و هنحـص  زا  ارم  اهفرح ، نیا  اب  دـنهاوخیم  اهنیا  منکب . ار  مدوخ  راک  دـیاب  نم  دـنهاوخیم . اهنآ  هک  ماهدرک  ار  يراک  نامه  ًاـقیقد 

یلیخ دـید  یتقو  تخادـنا و  یهاگن  نم  تروص  هب  تقو  نآ  مهدـب ». همادا  ار  دوخ  هار  مناوتن  هک  دـننک  لوغـشم  تاعیاش  نیا  اب  ار  مرکف 
دنهاوخ تواضق  مدرم  مشابن ، هچ  مشاب  هچ  نم  دـیوشب . تحاران  دوبن  انب  ناجرهاوخ ! ، » تفگ ینابرهم  اب  دز و  يدـنخبل  متـسه ، تحاراـن 

 : يوار درادـن ». یتـیمها  ناـسنا ، هراـبرد  نارگید  تواـضق  هنرگ  و  دـنکیم ، یتواـضق  هچ  اـم  هراـبرد  دـنوادخ  هک  تسا  نـیا  مـهم  درک .
هک سب  زا  درکیم . راتفر  ردـپ  کـی  لـثم  مدوب  شرـسمه  هک  نم  اـب  دوب . ناـبرهم  رایـسب  وا  راـی  يوک  ز  رهاوخ )  ) یتشهب تاداـسلابنیز 

يراک راب  کی  یتح  كرتشم  یگدنز  لاس  تدم 29  رد  متـسه . ورهبور  مردپ  اب  مدرکیم  ساسحا  هشیمه  قالخا ، شوخ  دوب و  نابرهم 
ًاعقاو وا  اب  ینیـشنمه  دـنزب . داد  اههچب  رـس  دـشن  رابکی  دوب . قیفر  همه  اب  روط . نیمه  مه  شیاـههچب  اـب  موش . روخلد  وا  زا  نم  هک  درکن 

وا تسد  زا  هک  دـشن  تقوچـیه  درکیم . تبحـص  همئا  ربماـیپ و  ادـخ و  هراـبرد  میدـش ، یم  عمج  مه  رود  یتقو  هشیمه  دوب . شخبتذـل 
دعب میدرک و  جاودزا  مه  اب  هک  مدوب  هلاس  نم 14  هلاس و  وا 25  دوب . یگبلط  ًالماک  ام  یگدنز  میشاب *** . هتشاد  یتحاران  نیرتکچوک 

ام دندرک ، دیعبت  هیکرت  هب  ار  ماما  هک  یعقوم  میدـش . دـنزرف  بحاص 3  میدوب و  مق  رد  لاس  هدزاود  میدـمآ . مق  هب  ناهفـصا  زا  هاـم  هس  زا 
مق رد  هک  یلاس  لوط 12  رد  میدیشک . جنر  یلیخ  میدوب و  نارهت  رد  مین  لاس و  کی  دندرک . دیعبت  نارهت  هب  يزیچ  قوقح و  نودب  مهار 

نیرتکچوک نآ  رد  دوب و  یگبلط  هداس  یگدـنز  نامیگدـنز  میدرکیم و  هراجا  ار  قاـتا  ود  یکی  میتشادـن و  هناـخ  ناـمدوخ  زا  میدوب ،
تفرگن و قوقح  يرتسگداد  زا  لایر  کی  یتح  وا  دوب . هداوناـخ  هب  قلعتم  دوب  هک  هچره  شدـمآرد  دروخیمن *** . مشچ  هب  یتافیرـشت 
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دیاب امش  مریگب . قوقح  يرتسگداد  زا  نم  هک  تسین  اور  میراد ، فعضتسم  مدآ  همه  نیا  یتقو  تفگیم  درواین . هناخ  هب  يزیشپ  اجنآ  زا 
، شرـسپ هداوناخ ، جرخ  هک  تفرگیم  قوقح  ناموت  یهام 5500  وا  درذگب . نم  یگتـسشنزاب  قوقح  نیمه  اب  دیاب  ناتیگدنز  هک  دـینادب 

ادـیپ مدزرـس و  فارطا  ياههزاغم  هب  نم  دوب و  هتخوس  هناخ  پمـال  بش  کـی  دادیم . ناـمه  اـب  ار  رگید  ياـهجرخ  شداـماد و  هداوناـخ 
يراک نینچ  نم  هک  دنکن  ادخ  زگره ! ، » داد باوج  دـیروایب ». دـیرخب و  پمال  اجنآ  هاگـشورف  زا  اقآ !  » هک يرتسگداد  مدز  گنز  مدرکن .

. تشاد ترفن  هلیذر  تافـص  تبیغ و  غورد و  زا  وا  درکیم . طایتحا  ردق  نیا  منکیم ». هچ  منیبب  ات  دینک  نشور  عمـش  ًاتلاجع  امـش  منکب .
ثحب رد  وا  دـنک . نامتحاران  هک  میدـیدن  ناشیا  زا  يزیچ  نیرتکچوک  ام  هداوناـخ . رد  هچ  هعماـج و  رد  هچ  دوب ، ینعم  ماـمت  هب  يوگلا 

هافر زا  مدرم ، فرح  مدوخ و  یعامتجا  تیعقوم  رطاخ  هب  متسین  رضاح  تفگیم  درکیمن و  رکف  شنادنزرف  نم و  یتحار  هب  زج  هداوناخ ،
رد هداوناخ  تساوخ  تاعارم  اما  مرذگیم ، مدوخ  قح  زا  منک ، راثیا  تشذگ و  دراد  عقوت  نم  زا  یـسک  رگا  منزب . ماهداوناخ  یگدوسآ  و 

، دنک هدافتسا  گنس  زا  هکنیا  ياج  هب  وا  تخاس . هنیزه  نیرتمک  شدوخ و  هقیلس  اب  ار  ناملزنم  تسین *** . عرش  فالخ  تارودقم ، دح 
زا رتابیز  رایـسب  رود  زا  هک  دننک  تسرد  يزول  لکـش  هب  توانتم  تروص  هب  دیفـس و  زمرق و  نامیـس  اب  ار  اهراوید  هک  تفگ  نارگراک  هب 

میدوب هدرب  راک  هب  هک  یحلاصم  عقاو  رد  هک  یلاحرد  تسا ، یتافیرـشت  ناشهناخ  اهنیا  هک  دـنتفگیم  اهیلیخ  لیلد  نیمه  هب  دوب ، گـنس 
ارجا یحارط و  ار  اهامن  نیرتابیز  هنیزه ، لقادـح  اب  تسناوت  دوب و  یقوذ  اب  هقیلـس و  اب  رایـسب  یمدآ  یتشهب  ياقآ  اهتنم  دوب ، هداس  نامیس 
تقو کی  بـالقنا  لـیاوا  درکیم . ارم  لاـح  تیاـعر  یلیخ  وا  دربیم *** . راـک  هب  مه  هناـخ  يزیمآگـنر  رد  ار  هقیلـس  نیمه  وا  دـنک .
هدامآ ياذـغ  اهنامهم  يارب  هار  رـس  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  دـندمآ . یم  ام  هناـخ  هب  هدزرـس  یناـنامهم  اـهراک ، مکارت  رطاـخ  هب  هک  دـشیم 

همه اب  دـعب  نم و  اب  لوا  دـشیم ، هناخ  دراو  لاحرـس  باداش و  هشیمه  داـیز ، یگتـسخ  مغر  هب  متفین *** . تمحز  هب  نم  هک  تفرگیم 
رد اههچب  دـیآیمرب ؟ متـسد  زا  یکمک  دـماین ؟ شیپ  یلکـشم  دـیدرک ؟ هچ  زورما  ، » دیـسرپیم نم  زا  دـعب  درکیم و  یـسرپلاوحا  اههچب 

امـش دنهدب . ماجنا  دـنناوتیم  هک  ییاج  ات  ار  اهراک  دـیهدب  دنتـسه . هک  اههچب  ، » دـنتفگیم مه  دـعب  دـنا »؟ هدرک  ناتکمک  هناخ  ياهراک 
تمحز هب  هک  دـننک  مکمک  اهراک  رد  دـننکب و  ارم  لاح  تیاعر  هک  درکیم  هیـصوت  اههچب  هب  ًامئاد  وا  دـیزادنین ». تمحز  هب  ار  ناتدوخ 

. دوب ام  هدهع  هب  اهنآ  ياذغ  هیهت  میدوب و  هتفرگ  رظن  رد  ناظفاحم  يارب  لزنم  رد  ار  یقاتا  اهرورت ، عورـش  زا  سپ  بالقنا و  زا  دـعب  متفین .
شدوخ ار  شیاهراک  همه  مدشیم ، ضیرم  مه  تقوره  متفین . تمحز  هب  نم  ات  درک  مادختسا  روما  نآ  ماجنا  يارب  ار  یسک  هلـصافالب  وا 

فرح و ًالوصا  دوب و  یفصنم  شنمدازآ و  ناسنا  ًاعقاو  وا  تخپیم *** . مه  اذغ  یهاگ  یتح  درکیم و  يراتـسرپ  نم  زا  دادیم و  ماجنا 
هک دنتـشاد  داـقتعا  دـنچره  دـندزن ، نم  هب  یفرح  چـیه  یتـشهب  ياـقآ  مدـیرخ و  یـشرف  يردـپ  ثرا  زا  نم  راـب  کـی  دوـب . یکی  شلمع 
منک لمع  ناشیا  رظن  قباطم  مدوب  دازآ  ًالماک  نم  دندرکیم و  زیوجت  دوخ  يارب  ار  نیا  اما  دوش ، جراخ  یگبلط  زرم  زا  دـیابن  ناشیگدـنز 

زیمآریقحت هملک  کی  یتح  مرادن  دای  هب  زگره  متخورف *** . ار  نآ  مدش و  نامیشپ  شرف  دیرخ  زا  هام  دنچ  زا  دعب  لاح ، ره  رد  منکن . ای 
. دراد قلعت  امـش  هب  تسا و  هناخ  جراخم  زا  ریغ  نیا  مناخ ! ، » تفگیم دادیم و  نم  هب  ار  شقوقح  دصرد  هد  هام  ره  وا  دشاب . هتفگ  نم  هب 
هک ار  ییاهزیچ  زا  یـضعب  تسا  نکمم  متـسه و  دیقم  روما  زا  يرایـسب  هب  نم  هک  تسنادیم  وا  دـینک ». جرخ  دـیراد  تسود  هک  روج  ره 

اههچب غارس  هب  نم  زا  لبق  هک  دشن  زگره  دادیم . رارق  نم  صخـش  رایتخا  رد  ار  لوپ  نیا  لیلد  نیمه  هب  مرخن و  هناخ  جرخ  زا  مهاوخیم ،
هک تشاد  یبیجع  رارصا  درکیم *** . تبحـص  نارگید  اب  سپـس  دیـسرپیم و  ارم  لاوحا  لوا  دشیم ، هناخ  دراو  یتقو  هشیمه  وا  دورب .
هب مه  دـعب  موشب . تاـناحتما  رد  تکرـش  هداـمآ  اـت  درکیم  مکمک  اهـسرد  يریگداـی  رد  تشاذـگیم و  تقو  میارب  مناوخب و  سرد  نم 
هک درک  راک  نم  اب  ار  یباوج  راهچ  ياهتست  دیسر ، هک  مه  یگدننار  یبتک  ناحتما  هب  تبون  دهدب . دای  یگدننار  نم  هب  هک  تفگ  اضریلع 

دنلب اج  زا  مناخ ! ، » تفگیم منیـشنیم ، هناخ  رد  داـیز  دـیدیم  هک  یعقوم  یتح  دوب و  هداد  يداـیز  تاراـیتخا  نم  هب  وا  موشب *** . لوبق 
ار ناسنا  نتـسشن ، هناخ  رد  دایز  دینزبرـس . ماوقا  ناتـسود و  هب  دینک و  شدرگ  دیورب ، نوریب  هناخ  زا  دینک . هدافتـسا  اهتصرف  زا  دـیوش و 

ًامتح نم  هک  تـشاد  رارـصا  وا  مـیدرکیم و  يورهداـیپ  میتـفریم و  کـجنلو  فارطا  هـب  اـههچب  اـب  هـعمج  ياهحبـص  دـنکیم ». هدرـسفا 
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یبهذـم ياههداوناخ  يارب  یلیخ  یحیرفت ، ياـهطیحم  نارود  نآ  رد  تشاد . هجوت  یلیخ  اـههچب  نم و  طاـشن  هب  مورب *** . ناـشهارمه 
مدـق تعاـس  ود  یکی  دربیم و  اوـه  بآ و  شوـخ  توـلخ و  ياـهاج  نارهت  فارطا  هـب  درکیم و  نیـشام  راوـس  ار  اـم  وا  دوـبن . بساـنم 

دعب هتفه  سرد  يارب  دورب و  نوریب  ناشنت  زا  هتفه  یگتـسخ  ات  درکیم  يزاب  اهنآ  اب  دـیرخیم و  ینتـسب  ینیریـش و  اههچب  يارب  میدزیم .
رد دربیم و  ار  ام  مه  يراک  ياهرفـس  رد  یتح  درکیمن . دـیدرت  زگره  دربب ، ار  ام  هک  تشاد  ناکما  يرفـس  رد  رگا  دنـشاب *** . هداـمآ 

، دنک رادید  اجنآ  هتـسجرب  ياملع  اب  دوب  رارق  دهـشم  رد  یتقو  ًالثم  درکیم . ار  راک  نیا  دـنک ، فرـص  ام  اب  ار  زور  فصن  هدـش  رگا  اجنآ 
قودنــص هناـخ  رد  تـفریمن *** . دـندرکیم ، شتوـعد  مـه  رگا  تاـعاس ، نآ  رد  دادیم و  صاـصتخا  هداوناـخ  هـب  مـه  ار  زور  دـنچ 

. دـنهدب ماو  یقیقد  باـتک  باـسح و  يور  مه  دـعب  دـنراذگب و  یلوـپ  نآ  رد  هـک  دوـب  هدرک  قـیوشت  ار  اـههچب  تـسرد و  هنـسحلاضرق 

. دوب تخادرپ  تفاـیرد و  لوئـسم  مه  اـضریلع  دوـب . هداد  اـههچب  هب  هدرک و  تسرد  طاـسقا  تخادرپ  يارب  مه  ار  یکچوـک  ياـههچرتفد 
هب هک  مه  ییاهباتک  دنتشاد و  تیوضع  تراک  دننک  هدافتـسا  نآ  زا  دنتـساوخیم  هک  یناسک  تشاد و  باتک  باسح و  مه  هناخ  هناخباتک 

یمهم یلیخ  فرح  دندرکیم  ساسحا  هشیمه  هک  درکیم  راتفر  اههچب  اب  يروط  دـندشیم *** . تبث  يرتفد  رد  دـندشیم ، هداد  تناما 
تحار دـننک و  رکف  لقتـسم  دـنناوتب  اـت  درکیم  تیوـقت  ار  اـههچب  سفن  هب  داـمتعا  بیترت ، نیا  هب  دـنا و  هدرک  یمهم  یلیخ  راـک  اـی  هدز 

تـساوخ وا  زا  داد و  وا  هب  ار  یباتک  دـنک ، قیوشت  دوب ، هلاس  تشه  هک  ار  اضریلع  هکنیا  يارب  راـب  کـی  دـنهدب . رظن  دـننزب و  ار  ناـشفرح 
ار باتک  : » تفگ تماهـش  اب  وا  دوب ، روطچ  باتک  دیـسرپ  اضریلع  زا  یتقو  دوب . تایهاکف  زا  رپ  باـتک  دـیوگب . باـتک  هراـبرد  ار  شرظن 

هدنـسیون اب  هک  یعقاوم  رد  هک  دوب  هداد  ار  تماهـش  نیا  اههچب  هب  یتح  وا  تسا »! هدـش  هتـشون  نآ  رد  یتیبرتیب  ياهزیچ  یلیخ  مدـناوخ ،
تروشم نف  لها  اب  هک  درکیم  هیـصوت  اههچب  هب  هشیمه  وا  دـننک *** . نایب  هناـبدؤم  مکحم و  ار  ناـشرظن  دـندشیم ، هجاوم  مه  یباـتک 
کـشزپ ناتـسود  زا  یـضعب  اـب  هک  درک  هیـصوت  وا  هب  درک و  تبحـص  وا  اـب  دورب  هاگـشناد  هب  تساوخیم  اضردـمحم  هک  یعقوـم  دـننک .

زا نوریب  یحیرفت  زکارم  دـننک *** . باختنا  ار  ناشهار  ناشدوخ  هک  دروایب  راـب  يروط  ار  اـههچب  درکیم  یعـس  هشیمه  دـنک . تروشم 
ًالثم درکیم . مهارف  هناخ  رد  ار  اـههچب  حـیرفت  لـیاسو  تشاد  ناـکما  هک  ییاـج  اـت  وا  نیمه ، يارب  دنتـشادن ، یملاـس  وج  ًـالومعم  هناـخ 

رد دوب . هدـیرخ  يراجن  لیاسو  اهرـسپ  يارب  ای  دـننک  اشامت  ملیف  هناخ  رد  اـههچب  هک  دوب  هدـیرخ  يرتمیلیم  تشه  ملیف  شیاـمن  تاراـپآ 
هچره هصالخ  تلکیسروتوم و  هخرچود و  پیاتنیشام ، نآرق ، ددعتم  ياهراون  دوب . هتـشاذگ  گنپگنیپ  زیم  ناشیارب  مه  هناخ  نیمزریز 

صاصتخا اهنآ  هب  ًالک  هک  مه  ار  اههعمج  دنشابن . یحیرفت  زکارم  هب  نتفر  دنمزاین  یلیخ  هک  دیرخیم  اههچب  يارب  دوب  شعـسو  رد  هک  ار 
هچغاب هزبس  لگ و  یبوخ و  نیا  هب  ياوه  تسین  فیح  ، » تفگیم ینابرهم  نحل  اب  دنتـسشنیم  نویزیولت  ياپ  اههچب  هک  مه  یتقو  دادیم .
شکمک هچغاب  زره  ياهفلع  ندـیچ  یناـبغاب و  رد  هک  درکیم  قیوشت  ار  اـههچب  مه  دـعب  دینیـشنب »؟ نویزیولت  ياـپ  دـیراذگب و  راـنک  ار 
میـسقت اههچب  نیب  ار  هناخ  ياهراک  دـننکن *** . تداع  نویزیولت  هب  دنـشاب و  سونأم  تعیبط  اب  اـههچب  هک  دوب  نیا  وا  دـصق  همه  دـننک .

وراج ار  هناخ  دنتسشیم و  فرظ  شعقوم  هب  اهرتخد  لثم  تسرد  مه  اهرـسپ  تشادن . دوجو  هنادرم  هنانز و  راک  نایم  نیا  رد  دوب و  هدرک 
نازرابم هب  کمک  فرـص  هک  ار  ییاهلوپ  بلغا  اهرـسپ *** . اـی  دادیم  ماـجنا  شدوخ  اـی  ار  نوریب  دـیرخ  اـما  دـندرکیم ، يریگدرگ  و 

چیه اـما  تشاد ، ار  سمخ  تاـهوجو و  رد  فرـصت  قح  هک  یلاـح  رد  دوب ، شدوخ  دـمآرد  زا  درکیم ، ییوجـشناد  ياهلکـشت  روشک و 
تاقوا یهاگ  دزن . اهلوپ  نیا  هب  تسد  یگداوناخ ، ای  یـصخش  فراصم  يارب  زگره  درکیمن و  فرـص  ار  اـهنآ  يروما ، نینچ  يارب  تقو 

تسه مدای  ًالثم  میایبرد . لاح  نآ  زا  نم  هک  درکیم  يراک  دوب  هک  يوحن  ره  هب  متـسه ، هدرـسفا  نم  هک  دیدیم  دمآیم و  هناخ  هب  یتقو 
نیا هب  و  دـینک ». هیهت  هیزیهج  دـیورب و  مناخ ! دـیوش  دـنلب  ، » تفگ داد و  نم  هب  یلوپ  میدرکیم ، هیهت  هیزیهج  ناـمرتخد  يارب  هک  یناـمز 
نیا باسح  ًالـصا  هعلاطم . باتک و  دوب و  دـیفم  ياهثحب  هشیمه  دـمآیم  هک  لزنم  دروآیم *** . نوریب  یگدرـسفا  تلاـح  زا  ارم  بیترت 

نیرتکچوک دـشیمن  رـضاح  یتح  دـننکب . ینعمیب  ياهیخوش  اـی  دـننکب و  یتبیغ  دـنیوگب و  یغورد  دـنوشب و  عمج  مه  رود  هک  دوبن 
يرگید فرح  ، » تفگیم درکیم و  مخا  درکیم ، تبیغ  یسک  هکنیا  ضحم  هب  دونشب . دشیم ، هدز  مه  شنمشد  رس  تشپ  هک  ار  یفرح 
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تبیغ ياج  هب  دوش . هدز  یسک  فرح  مروضح  رد  متسین  رـضاح  نم  دینک . هعلاطم  ای  يراک  لابند  دیورب  دیرادن  یفرح  رگا  مینزب ؟ تسین 
شنادجو بلق و  زگره  دندزیم ، فرح  وا  هیلع  دندادیم و  مانـشد  وا  هب  همه  هک  نیا  اب  دـنک ». شتیادـه  تسار  هار  هب  دـیهاوخب  ادـخ  زا 

نم نابیتشپ  وت  ، » تفگیم نم  هب  هشیمه  تشادـن و  يردارب  وا  میدوب . کیرـش  ود  لثم  اـم  دـنزب *** . فرح  اـهنآ  رـس  تشپ  درکن  لوبق 
. میدوب مهاب  میتفریم  اـجره  مناـسرب ». رمث  هب  متـسناوتیمن  ینک ، کـمک  هک  يدوبن  وت  رگا  منکب ، متـساوخیم  هک  ار  يراـک  ره  یتسه .

رسمه طقف  وت  یشاب . دیاب  مه  وت  ، » تفگیم تفریم  اجره  اجنیا . رد  هچ  میدوب  ناملآ  رد  هک  یتقو  هچ  تفریمن ، اهنت  ار  اهترفاسم  یتح 
فـصن زا  دعب  هس  تعاس  ات  هک  دـشیم  یهاگ  ناملآ  رد  مدـشن . وا  ياهتیلاعف  عنام  تقو  چـیه  نم  یتسه ». نم  یمرگلد  هکلب  یتسین ، نم 

مدوب و لاحشوخ  دنکیم ، تیلاعف  هکنیا  زا  هشیمه  دش »؟ هچ  ام  قح  ، » میوگب نم  هک  دشن  تقو  چیه  یلو  تشاد ، رانیمـس  همانرب و  بش 
شیپ دییایب  دهاوخیمن  ملد  دیورب . اههار  نیا  رد  هک  مهاوخیم  ادـخ  زا  متفگیم  دوشیم ، هتفرگ  امـش  قح  زا  هک  تفگیم  مه  تقو  ره 

رد هک  یگلاس  نس 23  زا  ًابیرقت  دوبن *** . اهفرح  نیا  لها  تقو  چیه  مه  وا  دوخ  دینک . مرگرس  ار  ام  دینک و  دنخب  وگب و  دینیـشنب و  نم 
ار ماـما  هک  ییاروشاـع  رد  تشاد . ماـما  هب  یـصاخ  هقـالع  یلو  تفریم ، مه  ار  رگید  ياهـسرد  هتبلا  تفریم . ماـما  سرد  ياـپ  دوـب ، مق 

رگا ، » تفگ ارچ »؟ : » متفگ مدرگنرب ». بش  دیاش  ، » تفگ دورب ، نوریب  هناخ  زا  تساوخیم  هک  یعقوم  دندرک ، دـیعبت  مه  دـعب  ریگتـسد و 
زا دندرک . ریگتسد  هنابـش  ار  ماما  بش  نآ  منک ». لمحت  مناوتیمن  دننک ، راک  دنناوتیمن  دنتـسین و  اجنیا  رگید  هک  منادب  دنریگب و  ار  ماما 

تروص هب  ماـما ، فرط  زا  فجن  هیکرت و  زا  بترم  درکیم . رکف  ماـما  هب  ًاـمئاد  دوبن و  تحار  مه  تعاـس  کـی  یتح  دـعب  هب  تعاـس  نآ 
دینیبب ، » تفگیم اهناوج  هب  ًامئاد  میدوب ، اپورا  رد  هک  مه  یعقوم  تفر . فجن  هب  ماما  ندید  يارب  مه  رابود  دمآیم . همان  شیارب  هنایفخم 

زا مه  هقیقد  کی  میـشاب و  ناشیا  نابیتشپ  هشیمه  دیاب  دنوریم . ماما  هک  میورب  ار  یهار  دیاب  ام  دـینکب . ار  راک  نامه  دـنیوگیم ، هچ  ماما 
دجـسم دورب و  گروبماه  یمالـسا  زکرم  هب  هک  دوب  هدش  توعد  یتشهب  ياقآ  زا  دیلقت ، عجرم  راهچ  فرط  زا  مینکن *** ». تلفغ  ناشیا 

ار دجـسم  دوب ، مه  اجنآ  تعامج  ماما  هک  یققحم  ياقآ  نوچ  دریگب ، لـیوحت  دوب ، يدرجورب  هللاتیآ  موحرم  شراذـگناینب  هک  ار  اـجنآ 
یلـصا لماع  یتشهب ، ياقآ  هک  تفگیم  دروآیم  راشف  ام  هب  یلیخ  كاواس  دوب و  هدـش  رورت  روصنم  اهزور  نآ  دوب . هدـمآ  هدرک و  اهر 

دـندرکیم و تیلاـعف  تضهن  دربـشیپ  يارب  نآ  ياـضعا  هک  دـندشیم  لیکـشت  يداـیز  تاـسلج  اـم ، لزنم  رد  نوچ  تسا ، روـصنم  رورت 
ناماس رـس و  ار  اهراک  وا  ات  میدـنام  اجنیا  ام  دـنتفر ، گروبماه  هب  هک  یتشهب  ياقآ  دـیدیم . وا  مشچ  زا  ار  اـهراک  نیا  همه  مه  كاواـس 

ره لکـشم ، یتخـس و  رازه  اب  يراسناوخ  هللاتیآ  مه  ماجنارـس  دادن و  ام  هب  جورخ  هزاجا  هام  راهچ  ات  كاواس  میتفیب . هار  ام  دعب  دهدب و 
رفن رازه  هس  دـش ، هدـناوخ  گروبماه  دجـسم  رد  یتشهب  ياقآ  تماما  هب  هک  یتعامج  زامن  نیلوا  رد  دـندرک *** . هناور  ار  اـم  دوب  روط 

لیدبت گروبماه » یمالسا  زکرم   » هب ار  نآ  یتشهب  ياقآ  هک  دوب  نایناریا  دجسم  اجنآ  مسا  لوا  دوب . بیجع  همه  يارب  هک  دندرک  تکرش 
، يرهطم ياقآ  یناقلاط ، ياقآ  دنتـشاد . هسلج  ام  هناخ  ًامئاد  بالقنا  زا  دـعب  دـندمآیم *** . اجنآ  هب  اـهتیلم  همه  زا  سپ  نآ  زا  درک و 

ياهبـش اهناوج  دوب . یفخم  ناشتاسلج  ناشیاهراک و  ًالومعم  بالقنا  زا  لبق  دنتـشاد . هسلج  تعاس  نیدـنچ  ياهنماخ  ياقآ  رنهاـب ، ياـقآ 
هماـن ماـما  هب  تاـسلج  نیا  رد  دیـشکیم . لوط  بش  همین  زا  دـعب  ات 2  ناشتاسلج  یهاگ  نآرق ، ریـسفت  ناونع  اـب  دـندمآیم و  هبنـشراهچ 
رتهب بالقنا ، ات  دننک  هچ  دندرکیم  تروشم  رکفتم  روشرپ و  ياهناوج  اب  دنتـسشنیم و  دنداتـسرفیم . دندرکیم و  رپ  راون  ای  دنتـشونیم 
ياج ام  لزنم  ًالـصا  دندرکیم . راک  مهاب  دـندوب و  مهاب  هشیمه  دـندنام . ماما  طخ  رد  رخآ  ات  دـندوب  ماما  طخ  رد  هک  یناسک  دورب . شیپ 

مدیدن تقو  چیه  نم  دننک . ینارچروس  دندنخب و  دنیوگب و  دنوش ، عمج  هک  دوبن  ینامهم  دوبن . يرگید  زیچ  ياج  دوب . تاسلج  روج  نیا 
ربخ وا  ياههمانرب  لئاسم و  همه  زا  هشیمه  مه  نم  دنوش و  عمج  مه  رود  دـشاب ، مالـسا  يارب  هک  يراک  زا  ریغ  یـسک  اب  یتشهب  ياقآ  هک 

هرهچ دنتخانـشیم . بوخ  ار  وا  دنتـسنادیم و  بوخ  ار  نیا  مه  همه  دوب . ماما  يورهلابند  بـالقنا  زا  لـبق  زا  یتشهب  ياـقآ  متـشاد *** .
مه تقو  ره  دـش . ناشرواب  اـهیلیخ  تخیر ، شرـس  رب  اوراـن  ياـهتمهت  لیـس  یتقو  یلو  دوش ، ادـیپ  دـعب  هک  دوبن ، ناـهنپ  دوب . یـصخاش 
خلت نویزیولت  ویدار و  زا  ار  مدرم  رطاـخ  مورب  ارچ  ، » تفگیم دـیهدب ». ار  اـهتمهت  باوـج  نوـیزیولت  وـیدار و  رد  دـیورب  اـقآ ! ، » متفگیم
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نمـشد تسود و  وا ، تداهـش  زا  دـعب  دـنکیم ». تسرد  ار  اهراک  همه  شدوخ  ادـخ  منکیم . ادـخ  اب  ار  ملد  درد  نم  میوگب ؟ هچ  منک ؟
ار همه  منادیم  مسانـشیم ، ار  وا  هک  نم  مبلطب . يدوب  لالح  مدید ، باوخ  رد  ار  وا  رگا  دنتـساوخ  نم  زا  دندمآ و  اهیلیخ  دندرک . هیرگ 
. يراظتنا هن  تشاد و  ياهیالگ  هن  سک  چیه  زا  درکیم و  راک  ادخ  يارب  درکیمن ، راک  یسک  بیذکت  فیرعت و  يارب  وا  تسا . هدیـشخب 
، متفگیم وا  هب  یتـقو  درکیم . رفـس  فـلتخم  طاـقن  هب  مدرم  لـئاسم  لـصف  لـح و  ینارنخـس و  رطاـخ  هب  وا  تشذـگیم و  اـههتفه  *** 

گرم زا  ارم  امـش  دوش . فرـص  ادـخ  هار  رد  دـیاب  مه  نآ  مرادـن و  رتشیب  ناج  کی  هک  نم  مناخ ! ، » تفگیم دیـشاب ». ناـتدوخ  بظاوم  »
.« *** دیلوئسم امش  دورب ، اقآ  ياپ  هب  يراخ  رگا  دنیوگیم  دننزیم و  نفلت  ًامئاد  هک  دنتـسه  مدرم  نیا  هللاو ! هن  ، » متفگیم دیناسرتیم »؟
زاهظحل تفر ، ایند  زا  هک  ینامز  ات  دشاب . هتـشاد  یتحار  یگدنز  تساوخن  تقو  چیه  دشاب . مدرم  اب  مدرم و  نیب  تساوخیم  شلد  هشیمه 

هن میتسنادـن . ار  شردـق  مداد . تسد  زا  ار  يزیزع  هنومن و  دوجوم  هچ  منیبیم  منکیم  رکف  هچره  دوبن . لـفاغ  افعـض  اـههراچیب و  رکف  زا 
رادشه ناشیا  هب  هدید و  یباوخ  ماما  یتشهب ، ياقآ  تداهـش  زا  لبق  دش *** . فیح  مه  مدرم  يارب  هک  دش  فیح  اههچب  نم و  يارب  اهنت 

هک یعقوم  تفر . ماما  ترضح  ندید  هب  وا  زور  نآ  میورب . ناهفصا  هب  اقآ  ردام  ندید  يارب  میتساوخیم  هک  دوب  نابعـش  همین  دندوب . هداد 
هچره شاـب ». تدوـخ  بقارم  رتـشیب  ورن و  رفـس  نیا  هب  دـناهتفگ  ماـما  ، » تفگ مدیـسرپ ، ار  تلع  تسا . تحاراـن  یلیخ  مدـید  تـشگرب ،

. مدرک لاؤس  ماما  باوخ  هرابرد  نم  دندمآ و  ام  لزنم  هب  ماما  مناخ  هک  وا  متخ  زور  ات  دادـن . باوج  نم  هب  هدوب ، هچ  ماما  باوخ  مدیـسرپ 
دوخ بقارم  دـیتسه ، نم  يابع  امـش  ، » دـندوب هتفگ  یتشهب  ياقآ  هب  تسا و  هتخوس  ناشیابع  هک  دـندوب  هدـید  باوخ  ماـما  دـنتفگ  ناـشیا 

مه ارم  دیـسرتن و  گرم  زا  ، » تفگیم ام  هب  مه  هشیمه  دیـسرتیمن و  گرم  زا  هک  دوب  نیا  یتشهب  ياقآ  یگژیو  نیرتمهم  دیـشاب *** ».
رد دوـب . زاتـشیپ  هشیمه  وا  تفر ». مهاوـخ  كاـخ  ریز  هب  راـختفا  اـب  دوـش ، نم  بیـصن  تداهـش  رگا  مسرتیمن و  گرم  زا  نم  دـیناسرتن .
.« دـننزیم ریت  اقآ ! ، » هک میدرکیم  رارـصا  هچره  اـم  تفرگیم و  تسد  هب  ار  وگدـنلب  همه ، زا  رتولج  مه  تارهاـظت  ياـهزور  بـالقنا و 

، موشب مدرم  اب  مدش  دیهش  رگا  مشاب . مدرم  نیا  هارمه  دیاب  منیشنب . هناخ  رد  دنوشیم و  هتشک  مدرم  منیبب  مناوتیمن  نم  دننزب . ، » تفگیم
درکن رکف  مه  زگره  درکیم و  تکرـش  تارهاظت  همه  رد  یناشاک ، هللاتیآ  نامز  زا  یگلاـس و  نس 18  زا  وا  مشاب ». مدرم  اب  مدـشن  رگا 

س  / تاعالطا همانزور  عبنم : رسمه )  ) قلطم سردم  هعیرشلاتزع  يوار :  دوب . زاتشیپ  اج  همه  وا  موریمن . نوریب  هناخ  زا  مسرتیم و  هک 

(1  ) يربهر هاگن  زا  یتشهب  دیهش 

یناسنا یمالـسا و  مولع  رثکا  رد  ریظنمک و  یملع  تیعماج  رد  رکفتم ، يدهتجم  یتشهب  هللاتیآ  دیهـش  ( 1  ) يربهر هاگن  زا  یتشهب  دیهش 
کی ناونع  هب  رتشیب  هعماج  رد  ناشیا  لاح ، نیا  اـب  دنتـشاد . ییانـشآ  مه  زور  مولع  ریاـس  اـب  نیا  رب  هوـالع  دـندوب و  رظنبحاـص  رـصاعم 

ياهـشالت زین  هنیمز و  نیا  رد  مینکیم  اعدتـسا  یلاعبانج  زا  لئاسم  نیا  هب  هجوت  اب  رکفتم . دهتجم  کی  ات  دـندش  یفرعم  قیال  رادمتـسایس 
دیهش دشاب . زیزع  دیهـش  نیا  تیمولظم  داعبا  زا  یکی  مه  نیا  دیاش  دییامرف . هئارا  ار  ییاهدومنهر  ناشیا  یملع  دعب  یفرعم  يارب  يرورض 

میوگب دیاب  اما  دندشن ، هتخانـش  دوب ، ناشیا  یملع  ماقم  دح  رد  هکنانچنآ  دـندوب ، ياهتـسجرب  تیـصخش  یملع  ظاحل  زا  هکنیا  اب  یتشهب 
تیـصخش داعبا  هیقب  یـسایس ، ياههبنج  هک  تسا  هدوب  نآ  لیلد  هب  مدرم ، هماـع  ناـیم  رد  یتشهب  دیهـش  یملع  هبنج  ندـنام  هتخانـشان  هک 

روطنیا هشیمه  دنتخانـشیم . برجم  رادمتـسایس  کی  ناونع  هب  لوا  هجرد  رد  ار  ناشیا  ناگمه ، دوب و  هداد  رارق  عاعـشلاتحت  ار  ناـشیا 
رارق عاعشلاتحت  ار  اههبنج  ریاس  دراد ، جاور  رتشیب  هبنج  نآ  هک  یطیحم  رد  ناسنا  يدعب  دنچ  تیصخش  رد  هتـسجرب  هبنج  کی  هک  تسا 

ضارما ضبن و  نوخ و  هروراق و  اب  هک  هدوب  یبیبط  انیسنبا  هک  دینک  تباث  دیناوتب  لکشم  دیورب ، ایند  یفسلف  ياهطیحم  رد  امش  دهدیم .
دهدیمن هزاجا  هک  تسا  گرزب  ردقنآ  مدآ  نیا  تیصخش  دعب  نآ  طیحم ، نآ  رد  هک  تسا  نآ  رما  نیا  تلع  تسا . هتـشاد  راک  ورـس  مه 

تبحص اهنآ  اب  دیورب و  یتشهب  دیهش  یمیدق  یگنهرف  ناتسود  غارس  رگا  کشیب  دوب . روجنیمه  یتشهب  دیهـش  دنـشاب . داعبا  هیقب  دای  هب 
نیا يارب  تسا . هدوب  ناشیا  تسد  ياههرب  رد  اضق  هتـشررس  هدوب و  روشک  یلاعناوید  سیئر  ناشیا  هک  دـیآیمن  ناـشدای  تسرد  دـینک ،
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مـسجم اهنآ  نهذ  رد  تمظع  نامه  اب  وا  یگنهرف  دُعب  نوچ  دننک ، روصت  ار  یتشهب  دیهـش  تیـصخش  ییاضق  دعب  هک  تسا  لکـشم  هدـع 
وا و دوجو  زا  یـشخب  اب  نامز  زا  ياههرب  ره  رد  هک  دـنروآیم  دای  هب  ار  ام  گرزب  تیـصخش  نیا  یگدـنز  داعبا  همه  یناـسک  اـهنت  تسا .

هرود دـناهدید ، ار  ناـشیا  یملع  هرود  دـنهورگ ، نیا  ًاـبلاغ  ناـشیا  کـیدزن  ناتـسود  دناهتـشاد . راـک  ورـس  وا  تیـصخش  داـعبا  زا  يدـعب 
دیهـش ار  اههرود  نیا  همه  دـناهدید . ار  توغاط  اب  ار  ناشزیرگ  گنج و  هرود  دـناهدید ، ار  ناشتیریدـم  هرود  دـناهدید ، ار  ناشیـسایس 

تیـصخش داعبا  رتشیب  دیاب  هک  تسا  نیا  مروصت  هک  متـسه  یناسک  زا  یکی  مدوخ  نم  میدوب و  دهاش  کیدزن  زا  ام  هک  دناهتـشاد  یتشهب 
ياهتیصخش زا  یکی  هملک  یقیقح  يانعم  هب  یتشهب  دیهـش  هک  تسا  نیا  مه  شتلع  مناوتیمن . هک  مراد  نیقی  منک و  فیـصوت  ار  ناشیا 

يداع زا  ياهتیـصخش  هلمج  زا  ناشیا  هک  ماهتفگ  نامکیدزن  ناتـسود  هب  ار  نیا  اهراب  یتشهب  ياـقآ  تداهـش  زا  دـعب  نم  دوب . اـم  رداـن 
اما دنتـسه ، يدـمآراک  بوخ و  یلیخ  ياـهمدآ  هک  مینیبیم  ار  يرایـسب  دارفا  یبـالقنا ، یناـهج و  ياهتیـصخش  نیب  رد  اـم  دوب . رتـالاب 
هبنج هک  هداعلاقوف  تیـصخش  کی  يارب  یلاـثم  میهاوخب  رگا  تسین . اـهنآ  رد  ياهتـسجرب  هداـعلاقوف و  هبنج  دنتـسه و  يداـع  ياـهمدآ 

لومعم زا  رتارف  ناشیا  رد  زیچ  همه  ینعی  تسا ، یتیـصخش  یلاعت  هنومن  هک  میربب  مان  ینیمخ  ماما  زا  دیاب  مینزب ، دـشاب  هتـشاد  ياهتـسجرب 
هب وا  رد  ام  ار  نیا  دنتسه و  یلومعم  يداع و  ياهتیصخش  زا  رتارف  يداعبا  رد  هک  دندوب  یناسک  هلمج  زا  یتشهب  دیهش  تساهتیصخش .

يدودعم دارفا  ناشیا  نامز  رد  هتبلا  دنتشاد . یساسحا  نینچ  دندوب ، هدید  ار  ناشیا  هک  مه  یناهج  ياهتیصخش  میدرکیم . هدهاشم  هنیع 
لاح ره  هب  دندرک . راهظا  ام  هب  مه  دعب  دنتفرگ و  رارق  ناشیا  ریثأتتحت  دندمآ  هک  اهنامه  اما  دندمآ ، ناریا  هب  هتسجرب  ياهتیـصخش  زا 

دنناوتیمن شکیدزن  ناتـسود  یتـح  ار  ناـشیا  تیـصخش  ناوارف  داـعبا  هک  دوـب  تهج  نیا  هب  دوـب ، یتیـصخش  نینچ  کـی  یتـشهب  دـیهش 
ياهتسجرب صخش  هقف  رد  ناشیا  ًالوا  یتشهب ، دیهش  یملع  ياههبنج  دروم  رد  اما  منکب . ار  راک  نیا  مناوتیمن  نم  لقاال  دننک ، يدنبعمج 

رد هک  یناسک  هچ  رگا  هک  دوب  یسرد  هقف  رد  داماد  موحرم  سرد  هک  دینادیم  دنتـشاد . مق  رد  یبوخ  رایـسب  هیلاع و  تالیـصحت  دندوب و 
صتخم اهنآ  زا  یـضعب  هتبلا  دنتـشاد . روضح  موحرم  نآ  سرد  رد  زاتمم  يالـضف  ًابلاغ  اما  دندوبن ، دایز  دـندرکیم  تکرـش  ناشیا  سرد 

کی اما  دـندرکیم . تکرـش  مه  ماـما  سرد  لـثم  رگید  ياـهسرد  رد  دـنتفریم و  ار  ناـشیا  سرد  رگید  یـضعب  دـندوب و  ناـشیا  سرد 
دیهش ناشیا ، هقف  سرد  ياهدرگاش  نیرتهتسجرب  زا  یکی  دندشیم و  عمج  داماد  موحرم  سرد  رد  بوخ  یملع و  يالاب  حطـس  هعومجم 
حطس سردم  تقو  نآ  رد  ناشیا  ینعی  دندوب . مق  فورعم  يالضف  زا  یکی  یتشهب  ياقآ  متفر ، مق  هب  لاس 37  رد  یتقو  نم  دندوب . یتشهب 

زا یـضعب  هلمج ، زا  دـنتفریم . یتشهب  دیهـش  سرد  هب  هک  متخانـشیم  ار  ییاههبلط  دـنداد و  یم  سرد  ار  هیلاـع  حوطـس  ًارهاـظ  دـندوب و 
زا نیا  درکیم . تیبرت  ار  شدوخ  ياههدازداتـسا  ناشیا  دندشیم و  رـضاح  یتشهب  موحرم  سرد  رد  هک  دندوب  مه  داماد  موحرم  نادنزرف 
هک ییاهثحب  رد  فلتخم و  تانایرج  لئاسم و  رد  مه  اهدعب  دوب . ییالاب  تیـصخش  یتشهب  دیهـش  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هک  یهقف  ظاحل 

یتشهب دیهش  رد  ار  يوق  زاب و  رکف  نامه  راثآ  دشیم ، هدیشک  یهقف  ثحابم  هب  تبحـص  هک  اجره  دمآیم ، شیپ  هزرابم  نارود  لوط  رد 
کی لثم  یهقف  یـصصخت  ياهراک  ناشیا  هک  دوب  اهلاس  هکنیا  اب  دـندرکیم . دروخرب  انـشآ  هتخپ و  ًالماک  لئاسم ، اب  ناـشیا  میدـیدیم .

هـشیمه لاح  نیع  رد  دندوب ، كرات  هقف  هب  تبـسن  اههبلط  ام  لوق  هب  دنتـشادن و  دنکیم  هعلاطم  یهقف  بتک  ًامئاد  هک  هقف  هب  لوغـشم  مدآ 
مه هفـسلف  هنیمز  رد  دومنیم . ییاشگهار  درکیم و  ار  شدوخ  راک  ناشیا  زاب  نشور و  رکف  دـندوب و  لـئاسم  تاـیلک  هب  طلـسم  قذاـح و 

ياهدعو دنراد  هعمج  هبنـشجنپ و  ياهبش  رد  یتاسلج  ییابطابط  موحرم  مدرک  ادیپ  عالطا  نم  هک  دوب  مود  ای  لوا  لاس  رد  دوب . روجنیا 
هک دوب  ياهسلج  نامه  نیا  دندرکیم . حرطم  ییالاب  حطس  رد  هسلج  نآ  رد  ار  یفسلف  ثحابم  همالع ، دننکیم . تکرـش  نآ  رد  الـضف  زا 
نآ رد  مدرکیم . تکرـش  تاسلج  نآ  رد  هدنب  هک  یلاس  لاس 39  هب  تسا  طوبرم  عوضوم  نیا  دش  یهتنم  هفـسلف  لوصا  بتک  نیودـت  هب 
رد اما  متفریم ، هسلج  نآ  هب  هام  دنچ  تدم  هتبلا  اهدعب  مدرک . تکرش  مه  ياهسلج  دنچ  مدرک و  ادیپ  طابترا  هسلج  نآ  اب  ًافداصت  اهلاس 

هـسلج نآ  رد  ینعی  درکیم . ثحب  داتـسا  اب  دزیم و  فرح  هک  یـسک  هسلج  نآ  رد  مدش . طبترم  هسلج  نیا  اب  ًافداصت  مق  هب  مدورو  زاغآ 
ياقآ لوا ، هدـننک  لاکـشا  لوا و  يوگنخـس  دنتـشاد ، تکرـش  دـنفورعم  هفـسلف  هب  میـسانشیم و  هک  زورما  لضاف  بوخ و  ياههرهچ  هک 
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درکیم و ار  لاکـشا  نیرتشیب  یتشهب  ياقآ  دـندوب و  لاعف  ياهنهذ  نابحاص  رترب و  ياضف  ًابلاغ  نیلکـشتسم  اههبلط  ام  لوق  هب  دوب . یتشهب 
رد مه  اهدعب  دنتشاد . ار  هجوت  مامتها و  لامک  ناشیا  هب  مه  داتسا  دوب . یتشهب  موحرم  درکیم ، ثحب  داتـسا  اب  دزیم و  ار  فرح  نیرتشیب 

ياـهتیلاعف زا 42 و  دـعب  ياـهلاس  لوـط  رد  یهتنم  تسا . ياهتـسجرب  هرهچ  یتـشهب  موـحرم  هـک  دوـب  راکـشآ  ًـالماک  یفـسلف  ثحاـبم 
ناشیا هک  تفرگ  رارق  یقیمع  یناینب و  ياهراک  عاعشلاتحت  ناشیا  یملع  ياهزوح و  حالطـصا  هب  یفـسلف و  یهقف و  ياهراک  نوگانوگ ،

اب رگید و  ياههویـش  هب  هزراـبم  ياـهلاس  لوـط  رد  دـندوب و  رحبتم  یفـسلف  یهقف و  موـلع  رد  ناـشیا  لاـح  ره  هب  دـندوب . هتفرگ  شیپ  رد 
زا یکی  دـندنامیم ، هزوح  رد  ناشیا  رگا  ًاـنئمطم  دـنداد . ناـشن  ار  دوخ  رحبت  دـندوب ، هدروآ  تسد  هب  هزوح  زا  هک  ییاـههیام  زا  هدافتـسا 
ره یتشهب  دیهش  تیـصخش  فلتخم  داعبا  هک  درک  ذاختا  ناوتیم  ار  ییاههویـش  هچ  یلاعبانج  رظن  هب  دندشیم . نامز  ملـسم  دیلقت  عجارم 
رد هک  تسین  ياهبلط  چـیه  ینعی  دـنراد ، یفـسلف  یملع و  یهقف ، ياههتـشون  ًاتدـعاق  یتشهب  دیهـش  دوش ؟ هدناسانـش  هعماـج  هب  رتشیب  هچ 

ار ییاههتـشون  نینچمه  ناشیا  ًانئمطم  تسا . هارمه  نتـشون  اب  یگبلط  ياهراک  ًالوصا  دشاب . هتـشادن  ییاههتـشون  شدوخ  لیـصحت  نارود 
ياهلاس ینعی  میوگیم ، هک  نامز  نآ  رد  تاسلج  نیا  دـش . هراشا  هک  یتاسلج  نامه  هب  طوبرم  یفـسلف  ياههتـشون  صوصخ  هب  دـنراد ،

. دـندرک عورـش  نبرک  يرناه  اب  هک  یتاثحابم  نآ  زا  سپ  هک  دنتـشاد  ییاهثحب  ییاـبطابط  همـالع  دـندوب . يروشرپ  تاـسلج  و 38 ،  37
روضح ًابترم  تاسلج  نآ  رد  هک  یلمآ  يداوج  ياقآ  لثم  یناردارب  ًالثم  دناهتشاد ، تکرـش  اهثحب  نآ  رد  رمتـسم  یلکـش  هب  هک  یناسک 
ًاتدعاق هک  درک  ادیپ  یتشهب  دیهش  ياههتشون  رد  دیاب  ار  اهنیا  تسا . هدوب  هچ  اهثحب  نآ  عوضوم  هک  دنزاس  صخشم  دنناوتیم  دنتـشاد ،
راکـشآ لکـش  نیا  هب  ناشیا  یملع  هرهچ  ًانئمطم  دـنناوخب و  الـضف  بالط و  میراذـگب و  هیملع  ياههزوح  رایتخا  رد  ار  اهنآ  تسه و  مه 

ندناسانـش هب  دنـشاب ، هتـشاد  مه  یهقف  تافیلأت  رگا  تسا . نیمه  اهراک  زا  یکی  ًالوصا  ناشیا . یهقف  ثحابم  مه  روطنیمه  دش . دـهاوخ 
، دیدومرف حرطم  ناتتاشیامرف  زا  یتمـسق  رد  هک  روطنامه  دوب . دهاوخ  یقفوم  هار  نیا  هدـنب  رظن  هب  درک . دـهاوخ  کمک  ناشیا  تیـصخش 

شرورپ راکفا و  نداد  دشر  لوحت و  تهج  يداینب  هزرابم  يارب  لاس 1342  مایق  زا  دعب  ياهلاس  رد  دوخ  یملع  ياههیام  زا  یتشهب  دیهش 
رد رثؤم  رایـسب  دارفا  زا  یکی  دندرک و  ام  یمالـسا  تضهن  هب  یگرزب  یلیخ  تامدخ  دـعب ، هب  نامز  نیا  زا  ناشیا  دـندرب . دوس  زرابم  دارفا 

لوط رد  یلاعبانج  نوچ  تسین . هدـش  هتخانـش  یتشهب  دیهـش  تیـصخش  هنافـسأتم  نارود  نیا  رد  ًاـقافتا  دـندوب و  تازراـبم  نتفرگ  لـکش 
رکذ هک  ار  دـُعب  نیا  دـییامرفب . حیـضوت  مه  دروم  نیا  رد  ًافطل  دیاهتـشاد ، ناـشیا  اـب  میقتـسم  طاـبترا  ییاسانـش و  نآ  زا  لـبق  تازراـبم و 

ياههنیمز رد  ناشیا  تیلاعف  شالت و  هب  هکنآ  زا  لبق  دوش . نایب  دیاب  تسا و  یتشهب  دیهش  تیـصخش  فلتخم  داعبا  زا  یمهم  دُعب  دیدرک ،
عون ود  اب  تین و  ود  اب  اهتیلاعف  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  میوگب و  دـیاب  ار  ياهتکن  منک ، هراشا  دـیتفگ  هک  یملع  یگنهرف و  یناـینب و 

یمالـسا یقیقحت  ثحابم  ًالثم  هک  دـنکیم  رکف  دراد و  هقالع  یقیقحت  راک  هب  رفن  کی  هک  تسا  نیا  یکی  دـنریگیم . ماجنا  يریگتمس 
نآرق هنیمز  رد  مالسا ، یقالخا  لئاسم  مالـسا ، يداصتقا  لئاسم  هنیمز  رد  ًالثم  دنکیم  عورـش  تروص  نیا  رد  دسیونب ، ای  دنک و  قیقحت  ار 

دنکیم رکف  تسا و  راک  عون  نیا  هب  داقتعا  هقالع و  ًافرـص  راک  نیا  رد  وا  هزیگنا  دسیونیم . ای  دـنکیم و  قیقحت  فلتخم  ياههنیمز  رد  و 
میراد و میاهتشاد و  اهناتسرهش  اههزوح و  ریاس  رد  مه  مق و  رد  مه  نیققحم ، هنوگنیا  زا  ام  درک . دهاوخ  راکشآ  ار  یتقیقح  راک  نیا  هک 

هزرابم تمس  شایقیقحت  راک  تمس  یهتنم  دوب ، یتاقیقحت  راک  لها  ناشیا  دوبن . روطنیا  یتشهب  دیهـش  موحرم  دنراد . مه  جرا  شزرا و 
یتـح یناوج و  نینـس  زا  ینعی  دوـب ، هدـش  هزراـبم  دراو  یلم  تضهن  نارود  زا  هک  دوـب  یمدآ  ناـشیا  هک  اـنعم  نیا  هب  دوـب ، یبـالقنا  يا و 
انـشآ یـسایس  ياهتکرح  اههزیگنا و  اب  هزرابم و  نادـیم  دراو  دـندرکیم  لـقن  ناـشدوخ  هک  روطنیا  . 28 ياـهلاس 27 ، زا  یناوجون و 
ناشیا دوب . هتفرن  ناشیا  نهذ  زا  یـسایس  يریگتهج  یـسایس و  رکف  نآ  اما  دنداد ، همادا  ار  ناشـسرد  هلابند  دـندمآ و  مق  هب  دـعب  دـندش .

ياهلیسو هچ  اب  دشاب و  دیاب  یفده  هچ  اب  مینکب  یـسایس  هزرابم  میهاوخب  رگا  هک  داتفایم  رکف  نیا  هب  مق  رد  ياهلاس 38 و 39  رد  ناهگان 
هعماج کـی  لیکـشت  فدـه  دوب . هنوگنیا  یتشهب  دیهـش  یتاـقیقحت  ياـهراک  حور  ًـالوصا  هک  درک  هجوت  دـیاب  دریگب ؟ تروص  هزراـبم 

کی زاین  هجوتم  یتشهب  دیهـش  هک  دوب  اج  نیا  رد  دنادرگب . دنک و  هرادا  دهاوخیم  یـسک  هچ  ار  هعماج  نآ  یلو  دوب . لآهدـیا  ینامرآ و 
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رد یمالـسا و  يژولوئدیا  تیاده  اب  هک  دوب  ملـسم  دنک ، تکرح  دهاوخیم  یتیاده  رازبا و  هچ  اب  هکنیا  اما  دش . دـمآ  راک  یناسنا  يورین 
زا ار  هزرابم  دناوتب  یمالـسا  یلوصا  رکفت  نآ  هک  دوب  نیا  يارب  ناشیا  تاقیقحت  دش  یمالـسا  یناینب  یلوصا و  راکفا  هجوتم  هک  دوب  اجنیا 

اهلاس یط  هک  ییاههتـشون  اهشیف و  رد  ناشیا  دنک . يزیریپ  ار  هعماج  نیون  يانب  يزوریپ  نیا  زا  دـعب  دـنک و  تیادـه  يزوریپ  ات  زاغآ 
تباث نآرق  اریز  دنکیمن ، راک  هک  نآرق  تیجح  يارب  ناملسم  کی  دینیبب  امش  دوب . نآرق  تیجح  ناشتاقیقحت  زا  یکی  دندوب ، هدرک  هیهت 

ندرکانب ندـیچ و  انبم ، ینعی  دوب . هدرک  ندـیچ  هب  عورـش  ناینب  زا  ار  یمالـسا  قیمع  يرکف  يانبم  کـی  یتشهب  دیهـش  تقیقح  رد  تسا ،
یعیبط یقطنم و  یلیخ  دوش ، هتخاس  رکفت  زرط  نیا  اب  هک  ییانب  هک  دوب  ملسم  دوب و  یمالسا  قیمع  رکف  اب  گنس  نیلوا  زا  یمالـسا  هعماج 

دای هب  هک  ار  يراک  نیلوا  میوگیم . تسه  مدای  رد  ناشیا  زا  هک  ار  ییاهراک  نم  دوب . هدرک  عورش  داینب  زا  یتشهب  دیهـش  اذل  دوب . دهاوخ 
مق رد  شناد  نید و  هسردم  سیـسأت  دنـشاب ) هتـشاد  دای  هب  ناشیا  زا  يرگید  ياهراک  رگید  دارفا  تسا  نکمم  ، ) دـنداد ماجنا  ناشیا  مراد 
الاح ناتـسریبد . کی  سیئر  ینعی  دندش . نآ  سیئر  مه  ناشدوخ  دنداهن و  انب  مق  ناگرزب  زا  یـضعب  کمک  اب  ناشیا  ار  هسردـم  نیا  دوب .

لومعمریغ رایـسب  راک  نیا  تسا . هدـش  ناتـسریبد  کی  سیئر  مق  رد  هبلط  کی  ياهلاس 37و 38  ینعی  عقوم ، نآ  رد  هک  دـینک  رکف  اـمش 
بلاج رایسب  هلئـسم  نیا  دوشیمن و  یـسیلگنا  نابز  ریبد  ًاتدعاق  هبلط  کی  یـسیلگنا . نابز  ریبد  مه  دوب و  ناتـسریبد  سیئر  مه  ناشیا  دوب .

مدآ هچ  ناـشیا  هک  دوـش  ثحب  ناـشیا  تاـیقالخا  دروـم  رد  لـئاسم  نـیا  هـک  دراد  اـج  دـندوب و  یبـیجع  رایـسب  مدآ  یتـشهب  دیهـش  دوـب .
ناشرکفت هسردم  نآ  رد  ناشیا  ناراکمه  هک  منکیم  لایخ  نم  دندشیم . انشآ  انشآان ، ياهراک  اب  هشیمه  دندوب و  یلقتسم  نکشتنس و 

دنتفرگ میمـصت  اذـل  دـنوشیم و  دـساف  دـنوریم ، رگید  سرادـم  هب  یتقو  اههچب  هک  دـندرکیم  رکف  اـهنآ  تشاد . قرف  یتشهب  ياـقآ  اـب 
تـسرد دـیاب  هک  روطنآ  رگید ، سرادـم  رد  اـههچب  هک  درکیم  رکف  یتـشهب  ياـقآ  دـنوشن . دـساف  اـههچب  هک  دـننک  تسرد  ياهسردـم 

تـسا مزال  هک  روطنآ  ار  اههچب  هک  تخاس  ياهسردـم  دـیاب  اذـل  دوشیمن ، عورـش  اهنآ  اـب  دوش  عورـش  دـیاب  هک  یهار  نآ  دـنوشیمن و 
هب دنتشگرب . ناملآ  زا  هکنآ  زا  دعب  ار  یتشهب  ياقآ  هک  دوب  يرکف  نامه  نیا  دوش . عورش  اهنآ  اب  دوش  عورش  دیاب  هک  یهار  دنک و  تیبرت 

هکنآ يارب  مدآ  نیا  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  نیا  تخادـنا . یـسرد  ياـهباتک  يزیرهماـنرب  رکف  هب  دـناشک و  شرورپ  شزومآ و  ترازو 
تیبرت رما  رد  يداینب  رکفت  هلسلس  کی  زا  ياهقلح  هسردم  هکلب  دوب ، هدرکن  تسرد  ار  هسردم  دناهرب ، بابان  ملعم  گنچ  زا  ار  هچب  دنچ 
ناشیا ياهلاس 40و 41  دودح  داد . لیکـشت  ناشیا  هک  دوب  یـسالک  منک ، رکذ  یتشهب  دیهـش  زا  مناوتیم  هک  یمود  راک  دوب . شزومآ  و 

مه يرادقم  یجراخ و  نابز  هلمج  زا  دیدج  ياهسرد  دنورب و  سالک  نیا  هب  هک  درک  توعد  رفن  یس  زا  درک و  تسرد  یـسالک  مق  رد 
يدزی حابـصم  ياقآ  دوب ، يزاریـش  ینابر  موحرم  دوب ، یناجنـسفر  ياقآ  مدوب ، نم  هک  میوگب  ار  رفن  یـس  نیا  بیکرت  دنریگ . ارف  ار  مولع 

هک دنتفگ  لوا  هسلج  نامه  رد  ناشیا  دندرک . توعد  رفن  یـس  زا  دندرک و  تسرد  ار  اهـسالک  نیا  یتشهب  دیهـش  رگید . ياهیلیخ  دوب و 
يرگید تعاس  کی  سرد ، نیا  رانک  رد  هوالع  هب  دنزومایب . ار  یجراخ  نابز  کی  لقادـح  هک  دـنراد  جایتحا  نایاقآ  هک  مینکیم  رکف  ام 

مدرکن و تکرـش  رتشیب  ياهسلج  دـنچ  نم  هتبلا  دوب . ینیون  تکرح  نیا  دـیریگب . دای  ار  زورما  یملع  لـئاسم  هک  میراذـگیم  ناـتیارب  مه 
دای ار  یجراخ  نابز  یلوصا  روطهب  سالک  نامه  رد  ناردارب  زا  یـضعب  اـما  مدوب ، دـلب  دـح  نآ  رد  نوچ  تشادـن ، هبذاـج  نم  يارب  داـیز 

دندرکیمن تقو  هکنیا  تلع  هب  اهدعب  دندرک و  عورش  ار  سیردت  ملعم  کی  لثم  سالک ، هسلج  نیلوا  زا  مه  یتشهب  دیهـش  دوخ  دنتفرگ .
ینیریـش تارطاخ  زا  یکی  درکیم . سیردت  هک  دوب  مولع  يارب  مه  ملعم  کی  روطنیمه  تفای . همادا  سیردـت  راک  دـنتفرگ و  نابز  ملعم 

هرـصاحم دنتـشادن ، تداع  نآ  هب  ًالـصا  اهریبد  نآ  هک  یگبلط  تالاکـشا  اـب  ار  اـهریبد  اـههبلط  هک  تسا  نیا  مراد  داـی  هب  عقوم  نآ  زا  هک 
اهریبد نآ  دندیـشکیم و  سرد  سالک  هب  دوب  جـیار  يداع و  یلیخ  ام  ياـهسرد  رد  هک  ار  یگبلط  ياههشدـخ  اهههبـش و  دـندرکیم و 

نیا لیکـشت  لاح  ره  هب  دـندوب . مانب  فورعم و  يالـضف  زا  بلغا  مه  نادرگاـش  دـندوب و  هدـیدن  ار  اـهزیچ  نیا  ناـشیاهسالک  رد  ًالـصا 
رد تقو  نآ  نم  هک  لاس 43  رد  یتدم ، زا  دعب  دشاب . تسناوتیم  هچ  شفده  راک  نیا  دـینیبب  دوب . یتشهب  ياقآ  ياهراک  زا  یکی  سالک 

يزور نآ  ینعی  یمالـسا . تموکح  باب  رد  ثحب  يارب  دندرک  تسرد  ياهسلج  یتشهب  دیهـش  تفای و  همادا  سالک  نیمه  مدوب ، دهـشم 
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سنارفنک کی  ناشیا  دوب ، هدـشن  حرطم  یملع  یهقف و  تروص  هب  تما  ماما  فرط  زا  یمالـسا  تموکح  هیقف و  تیالو  ثحاـبم  زونه  هک 
ياقآ دـندرکیم . ثحب  نآ  رد  یمالـسا  تموکح  هب  طوبرم  لئاسم  هب  عجار  بـالط  الـضف و  نارظنبحاـص ،  دـندرک و  تسرد  یمیظع 

عالطا اما  مدوب ، دهـشم  رد  تقو  نآ  رد  نم  هتبلا  دندرکیم . راک  ینیکـشم  اتیآ ... رظن  ریز  ًاعومجم  هک  دندوب  حابـصم  ياقآ  یمـشاه و 
ندمآ شیپ  زا  دـعب  هنافـسأتم  دـندوب . هدرک  مهارف  مه  يرایـسب  ياهتشاددای  تسا و  رارقرب  ییاوتحم  نانچ  اب  ياهسلج  نینچ  هک  متـشاد 
نامگ یلو  دـندشن . لیکـشت  رگید  تاسلج  نیا  هاگتـسد ، راشف  ندرک  ادـیپ  تدـش  نایاقآ و  هیقب  ندـش  هدـنکارپ  ناملآ و  هب  ناـشیا  رفس 
نینچ لاس 42  رد  یتشهب  ياقآ  هک  دینیبیم  دش . يدایز  ياههدافتـسا  بزح  لیکـشت  رد  اهدعب  تاسلج  نیا  ياهتشاددای  زا  هک  منکیم 

عورـش رفـص  زا  ار  ییاهراک  ینعی  دوب ، لیبق  نیا  زا  یتشهب  ياقآ  یناینب  ياهراک  مامت  دوبن . ضحم  یتاقیقحت  هک  دـنداد  ماـجنا  ار  يراـک 
دنامیم و یلاخ  نآ  ياج  دشیمن  ماجنا  راک  نیا  رگا  نکیل  دوبن ، داح  یـسایس  هزرابم  ناشراک  نیا  رد  دنناسرب . زیچ  همه  هب  ات  دندرکیم 

تکرح میظع  هعومجم  نیا  رد  ار  ناشدوخ  راک  بوخ  هچ  ناشیا  دـشیمن و  نیزگیاج  يرگید  سک  دـندرکیمن ، ار  راک  نیا  ناشیا  رگا 
ریـسفت تاسلج  دنداد . همادا  ار  هار  نیا  زین  نایاپ  ات  دندرک و  عورـش  ار  راک  نیا  همه  زا  رتدوز  دندوب و  هدرک  هدایپ  مدرم  بالقنا  هزرابم و 
دهـشم رد  ام  هتبلا  دـشیمن . ماجنا  نارهت  رد  یعمج  یملع  راک  چـیه  هک  دوب  ینامز  رد  تاسلج  نآ  دوب . همانرب  نیمه  همادا  رد  زین  ناـشیا 

يدودعم هدـع  هک  دنتـشاد  يرهطم  ياقآ  هک  دـندوب  یتاسلج  تفرگیم  ماجنا  هک  يراک  اهنت  دوبن . نکمم  نارهت  رد  اما  میتشاد ، یتاسلج 
تلع دندرکن ، هزرابم  یتشهب  ياقآ  هک  دنکیم  نامگ  یسک  رگا  هک  دینیبیم  سپ  دنتشاد ، ناشیا  هک  ياهسلج  دنتـشاد و  تکرـش  نآ  رد 

هب دندوبن  لیام  یتشهب  دیهش  دنکیم ، هدهاشم  وا  يریگتمـس  حور و  هب  طابترایب  مه و  زا  ادج  یعطقم و  ار  اهراک  نیا  هک  دوب  نیا  نآ 
نایوجـشناد راک  ردصم  رد  یناحور  کی  دـندوب  لیام  هک  یناسک  دوبن و  یـسک  ناملآ  رد  نوچ  دـندرک ، روبجم  ار  ناشیا  دـنورب . ناملآ 

هب دـندوب و  هتفای  دوب ، زاین  دروم  نانآ  هب  التبم  لئاسم  هنیمز  رد  هک  یعاجـش  تامولعم و  اب  ددـجتم  یناحور  کی  ًافداصت  دـشاب ، ناملـسم 
لاس رد  ناشیا  ًالثم  دوب . ناشیا  يراک  هنیمز  رد  جراخ  هب  ترفاسم  زین  نآ  زا  لبق  هک  دوشن  شومارف  دنتشاد . هجوت  یتشهب  ياقآ  تیصخش 
یلو درکیمن ، روطخ  زین  نارگید  هلیخم  هب  راک  نیا  نکل  دشن . نکمم  هتبلا  هک  یغیلبت  ترفاسم  دنتـشاد . ار  نپاژ  هب  ترفاسم  دصق   1337

ناشیا ای 43  لاس 42  رد  دنتفر . ناشیا  دندرک و  لوحم  رنهاب  دیهـش  هب  ار  راکنیا  اهدعب  هک  دنتـشاد  ار  راک  نیا  دصق  غیلبت  ناونع  هب  ناشیا 
نارگید ینالیم و  ياقآ  لیبق  زا  هتسجرب  نویناحور  زا  یـضعب  تساوخرد  هب  طونم  نم  نتفر  دنتفگ  نکیل  دنتـشاد  ار  ناملآ  هب  رفـس  دصق 

رد گروبماه  دجسم  اب  هک  دندوب  یناملسم  راجت  دنورب  ناملآ  هب  هک  دندوب  هدرک  تساوخرد  یتشهب  ياقآ  زا  لبق  هک  یناسک  اریز  تسا ،
یتشهب ياقآ  یلو  دندوب  ناشیا  نادـنمقالع  ناتـسود و  زا  مه  رخآ  ات  هک  دـندوب  ناوخا  ياقآ  نیـسح  جاح  ياقآ  هلمج  زا  دـندوب ، طابترا 

تـساوخرد مه  ناشیا  هک  ینالیم  ياقآ  هلمج  زا  نامز  نآ  هتـسجرب  ياـملع  نویناـحور و  تساوخرد  هب  دـندرک  طونم  ار  جراـخ  هب  نتفر 
س  / هرامش 8 نارای  دهاش  : عبنم دندش . ناملآ  مزاع  یتشهب  ياقآ  دندرک و 

(2  ) يربهر هاگن  زا  یتشهب  دیهش 

نداد همادا  نیبم  ناشیا  ياهینارنخـس  اهتکرح و  دـندوب ، ناملآ  رد  ناشیا  هک  یلاـس  جـنپ  تدـم  رد  ( 2  ) يربهر هاگن  زا  یتشهب  دـیهش 
ياقآ هک  درکیم  لیلحت  زرابم  ياههرهچ  زا  یکی  دنتـشگزاب  ناریا  هب  هک  یماـگنه  دنتـشاد . ناریا  رد  هک  دوب  یتازراـبم  طـخ  عون  ناـمه 
ياقآ دروخرب  هکنیا  لیلد  هب  میتشادـن ، کـش  مه  لـیلحت  نیا  رب  دـنتفرگ و  یم  ار  ناـشیا  دـیاب  هک  دنتـشگ  زاـب  ناریا  هب  یلاـح  رد  یتشهب 

دراذـگاو و دوخ  لاـح  هب  ار  ناـشیا  تسیاـبیمن  میژر  دنتـشگیمرب  ناریا  هب  یتقو  هک  دوب  يدروخرب  ناـملآ  رد  میژر  لـئاسم  اـب  یتشهب 
دهد هولج  هوشم  ار  يو  تیـصخش  تساوخیم  اریز  درکن  یتشهب  ياقآ  يریگتـسد  هب  مادـقا  میژر  ارچ  هک  دـش  مولعم  هک  درکیم  لیلحت 

عورـش نآ  زا  دعب  اریز  دـش  مه  روطنیمه  دـنتخاسیم و  زرابم  تیـصخش  کی  نامرهق و  کی  وا  زا  دـندرکیم  ریگتـسد  ار  يو  رگا  اریز 
نانمـشد ناتـسود و  دزن  رد  زور ، لئاسم  هنیمز  رد  یتشهب  ياقآ  ياهيریگتهج  هک  دنکیم  تباث  نیا  ناشیا و  هیلع  يزاسوج  هب  دـندرک 
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زا دوب و  هدرک  كرد  زین  میژر  ار  هلئـسم  نیا  هتـساخرب و  هزرابم  هب  هنت  کـی  یتشهب  ياـقآ  هک  میمهفیم  یتحار  هب  اـم  دوب و  كرد  لـباق 
هب دش و  مه  قفوم  هار  نیا  رد  هنافسأتم  هک  درکیم  يو  هرهچ  نداد  هولج  هوشم  رد  یعس  هتـساخرب و  هزرابم  هب  وا  اب  اوق  مامت  اب  نیا  تهج 

کی دش  قفوم  دروم  نیا  رد  میژر  میوگیم  هکنیا  دـندوبن . هدـش  هتخانـش  هماع  دزن  رد  مدرم  تازرابم  عورـش  ات  یتشهب  ياقآ  لیلد  نیمه 
دننیـشنب و دـیحوت  نوناک  رد  ياهشوگ  کی  دـشاب  رارق  هک  دـندوبن  یـسک  ناـملآ  زا  تعجارم  زا  دـعب  یتشهب  ياـقآ  هک  تسا  نیا  شلیلد 

ناشیا نآ  زا  دـعب  ياهلاس  رد  هتبلا  دـنتفرگیم . رارق  تیناحور  روحم  ناریا  هب  دورو  ضحم  هب  تسیابیم  ناشیا  دـننکب  یقیقحت  ياهراک 
هطـساو هب  هک  دندوب  یتشهب  ياقآ  هارمه  هار  نیا  رد  هک  درب  مان  ار  حتفم  رنهاب و  يرهطم ، موحرم  ناوتیم  ناتـسود  هلمج  زا  دندوبن و  اهنت 
تبحـص ینفلت  یتشهب  ياقآ  اب  شبـش  ام  دوب ، ییامیپهار  هک  اعوسات  زور  تسه  مداـی  نم  دـندش . هتخانـش  یتشهب  ياـقآ  زین  اـههرهچ  نیا 

مه ناشیا  مدرک  لاوس  ناشیا  زا  نم  دـعب ، دوب و  بلاج  یلیخ  دوب ، یلاع  یلیخ  هک  متفگ  نم  دـندرک و  لاوس  دهـشم  زا  ناشیا  میدرکیم .
هک دـنداد  حیـضوت  مدرک و  ینارنخـس  نم  دوب و  یلاخ  امـش  ياـج  دـنتفگ  دـندرک و  فیرعت  یلیخ  دـندوب  هدـمآ  هک  یمیظع  تیعمج  زا 
هب ناـشیا  ياـهفرح  مدـیدیم  هک  صوصخ  هب  مدـشیم ، داـش  رتشیب  نم  دـنتفگیم  رتـشیب  ناـشیا  هچ  ره  متفگ ، روطنآ  متفگ ، روطنیا 
هب دنونـشب . ار  ناشیا  ياهفرح  هک  تسا  هدـش  مهارف  مدرم  يارب  ناـکما  نیا  دـنوشیم و  حرطم  ناـشیا  دـسریم و  رفن  اـهنویلیم  شوگ 

سیسأت نآ  دندرک و  عورش  هزوح  رد  نآ  زا  لبق  ای  ياهلاس 40 و  نامه  زا  ار  يرگید  راک  ناشیا  دش ، نایب  هک  ییاهتیلاعف  نیمه  تازاوم 
رد میوگب . اـجنیا  رد  نم  هک  تسا  بوـخ  ار  يزیچ  کـی  دـیآیم . شداـی  اـهنیا  زا  یلیخ  دـنک  رکف  رگا  مدآ  هلب ، دوـب ... یناـقح  هسردـم 
رد هک  دزیم  رود  ینیزرابم  ياهتیلاعف  نیب  یگنهامه  داجیا  تاـعامتجا و  لیکـشت  لوح  رتشیب  اـم  شـشوک  هک  دوب  ياهلاس 54 و 55 

تاعامتجا نیا  تسایر  هک  متساوخ  ناشیا  زا  متشاذگ ، نایم  رد  یتشهب  ياقآ  اب  ار  هلئـسم  نیا  هک  یماگنه  دندوب . فلتخم  ياهناتـسرهش 
ياهورین عمجت  یگنهامه و  رـس  رب  رگید  ياهرهـش  دهـشم و  رد  اهدعب  هک  دـش  یتاسلج  هب  یهتنم  نیا  هک  دـنریگب  هدـهع  هب  ناشیا  زین  ار 

یـضعب هکنیا  تفرگیم . تأشن  میتشاد ، ناشیا  ياهتیلاعف  ناشیا و  هب  تبـسن  ام  هک  یتخانـش  زا  تساوخرد  نیا  تفرگ و  تروص  زرابم 
قرف دنتـشاد  هدش  هتخانـش  زرابم  ياههرهچ  ریاس  هک  ياهزرابم  اب  ناشیا  هزرابم  اما  تسا ، یهابتـشا  رکف  دـندرکن  هزرابم  ناشیا  دـنیوگیم 

هب یکیرچ  هزرابم  رـصانع  زا  ياهدع  و 52  ياهلاس 51  رد  هک  تسه  مدای  نم  دـندرکیم . هزراـبم  يرگید  زاـف  رد  ناـشیا  ینعی  درکیم ،
زا نم  هک  لاس 54  رد  دشیمن . هلئسم  نیا  هجوتم  میژر  ًاعبط  هک  دندرکیم  يونعم  یلام و  يرکف ، ياههدافتـسا  ناشیا  زا  هعجارم و  ناشیا 

هلئـسم نیا  و  مدش ». دازآ  ، » متفگ نم  و  دـییاجک »؟ امـش  ، » دندیـسرپ ناشیا  متفرگ . سامت  یتشهب  ياقآ  اب  بش  نامه  مدـش ، دازآ  نادـنز 
رد اهلاس  هک  مدرکیم  نامگ  متـشادن و  راظتنا  مه  نم  دوخ  موش . دازآ  عقوم  نآ  رد  نم  دنتـشادن  راظتنا  اریز  دـش ، ناشیا  بجعت  ثعاـب 

ناتـسمز رد  ارم  متـشادن . مه  سابل  مورب ». مرادن  رگید  ياج  نالا ، نیمه  ، » متفگ اجنیا »؟ ییآیم  یک  ، » دنتفگ ناشیا  دنام . مهاوخ  نادنز 
اـضردمحم اقآ  هاتوک ، هدیـشارت  شیر  اب  دوب . مشود  يور  مه  تفلک  یناتـسمز  يابع  کی  دوب . ناتـسبات  رخاوا  عقوم  نآ  دـندوب و  هتفرگ 

نم هب  ار  نیدـهاجم  ندـش  تسینومک  ربخ  بش  نآ  رد  ناـشیا  متفر . یتشهب  ياـقآ  لزنم  هب  نم  تیعـضو  نآ  اـب  بش  نآ  تسه . ناـشدای 
ناشیا یتقو  تسا ». یعطق  ریخ ، ، » دنتفگ دشاب ». ماهتا  دیاش  دینادیم ؟ اجک  زا  امـش  ، » متفگ دش ». مامت  زیچ  همه  هلب ، ، » هک دنتفگ  دنداد و 

ار وگزردـنا  یلع  دیـس  ياقآ  موحرم  هک  دوب  هتـشذگن  يزور  ود  دهـشم ، هب  متفر  هک  نم  دوب و  هداـتفا  قاـفتا  نیا  هزاـت  دـنتفگیم  ار  نیا 
مدیسرپ مداتفا . یتشهب  ياقآ  فرح  دای  نم  دعب  کیلع و  مالس و  مدید ، شايزاگ  روتوم  اب  ار  وا  هک  متفریم  مردپ  لزنم  هب  متشاد  مدید .
روطنیا رگا  هن ، ، » متفگ نم  هک  مهدب »؟ هحلـسا  اهنیا  هب  نانچمه  نم  الاح  ، » هک دندیـسرپ  دعب  و  هلب ». ، » دـنتفگ دراد ؟ تحـص  هیـضق  نیا 

تایصوصخ زا  یکی  دنتـشاد . یکیرچ  ياههورگ  اب  ناشیا  هک  دوب  یطابترا  زا  یـشان  یتشهب  دیهـش  تاعالطا  دوصقم ؛ هن ». ًاعطق  هک  تسا 
ياقآ موحرم  دییامرفب . دیراد  نهذ  رد  یبلطم  رگا  مه  هنیمز  نیا  رد  دندرکیم . تکرح  نامز  زا  رتولج  هشیمه  هک  دوب  نیا  یتشهب  دـیهش 
طیحم زا  جراخ  يرگید  لماوع  هتخاس  ناشیا  درکیمن . تسرد  یتشهب  ياقآ  لـثم  طـیحم ، نآ  ینعی  دوبن ، شیوخ  طـیحم  هتخاـس  یتشهب 

لماک ار  شدوخ  تیـصخش  هنارایـشوه  وا  دوب . وا  تایتاذ  وزج  هک  دوب  شکرد  تردق  شرکف و  ناشیا ، تایـصوصخ  هلمج  زا  دندوب . زین 
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هک میوگب  دیاب  ار  نیا  نکل  دنوش . یتشهب  ياقآ  لثم  هک  دننک  تکرح  وحن  هچ  هب  اههبلط  هک  درک  صخـشم  ناوتیمن  نیاربانب  دوب . هدرک 
یتشهب ياقآ  لاثما  هک  تسا  يزیچ  نامه  طیارـش  هناتخبـشوخ  زورما  تسین . طیارـش  نآ  زورما  رگید  دنتـشاد ، یتشهب  ياـقآ  هک  یطیارش 

. دوب ناشیا  تعاجـش  دروآ ، باسح  هب  ناشیا  یتاذ  تایـصوصخ  وزج  ناوتیم  هک  یتشهب  ياقآ  زراب  تایـصوصخ  زا  دشاب . دنتـساوخیم 
، دوب هدـش  زین  تنـس  وزج  دوب و  نامز  نآ  تیناحور  رد  هک  یتسردان  لماوع  اب  تشادـن و  همهاو  دروخرب  زا  هک  دوب  یعاجـش  مدآ  ناـشیا 
. تسا نکشتنس  مدآ  نالف  میوگب  هک  تسین  شزرا  کی  ینکـشتنس  نوچ  دوبن ، نآ  جیار  يانعم  هب  نکـشتنس  هتبلا  درکیم . دروخرب 
. دوب اهتنس  نایم  رد  هچرگا  تشاد ، ار  اهیجک  اهیدب و  اب  دروخرب  تعاجـش  وا  هک  دوب  نآ  رد  یتشهب  دیهـش  هیحور  نیا  شزرا  تقیقح  رد 
زا هنومن  کی  دربب . نیب  زا  ار  اهتنس  همه  تشاد  دصق  ینکشتنس  جیار  يانعم  هب  هکنیا  هن  تشاد  یتشهب  ياقآ  ار  شزرا  اب  تلـصخ  نیا 

ناشتئیه نساـحم و  هماـمع ، ینعی  ناـشیا  يرهاـظ  يامیـس  دوش . هتخانـش  رتشیب  یتشهب  ياـقآ  تیـصخش  اـت  منکیم  رکذ  ار  هیحور  نیا 
بلغا هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دوب . کچوک  یلیخ  ناـشهمامع  هاـتوک و  یلیخ  ناـشیا  نساـحم  اـهزور  نآ  رد  تشاد . ياهژیو  تایـصوصخ 
يرهاظ دـندوب ، ناشیا  یهقف  یملع و  نأش  رد  هک  یناـسک  هک  دوب  هنوگنیا  جـیار  تنـس  ینعی  دـندوبن ، روطنیا  ناـشیا  زارطمه  يالـضف 

نیا ًانئمطم  دنشاب ، يدجسم  زامنشیپ  هک  دوب  مزال  رگا  ًالثم  دندادیم . ماجنا  تسا  مزال  يراک  دندادیم  صیخشت  یتقو  دنتشادن . هنوگنیا 
هب هک  دوب  نیا  ناشیا  رگید  مهم  ياهتلـصخ  زا  یکی  دنتفرگیم . هدـهع  هب  ار  دجـسم  يزامنـشیپ  فیاظو  همه  دـندادیم و  ماجنا  ار  راک 

ًالثم دنتشاد . یتدم  دنلب  راکفا  هشیمه  یتشهب  ياقآ  تسایند . گرزب  ياهمدآ  تایصوصخ  زا  تلصخ  نیا  دندشیمن . مرگرـس  یگرمزور 
یتشهب ياقآ  دیدرک »؟ هچ  دش و  هچ  هرخالاب  ، » مدیسرپ ناشیا  زا  یهام  دنچ  زا  دعب  دنتفرگ ، هدهع  هب  ار  ییاضق  هاگتـسد  تیلوئـسم  یتقو 

زا هک  هدـنیآ  يارب  يزیرهماـنرب  اـیوپ و  نهذ  هک  مدرک  ساـسحا  عقوم  نآ  رد  نم  دـنا . هتفر  شیپ  هدرک و  تکرح  روطچ  هک  دـنداد  حرش 
اهتیـصخش و الـضف و  اههبلط و  رـضاح  لاح  رد  رگا  نم  رظن  هب  تسا . هدش  لامعا  زین  ریطخ  تیلوئـسم  نیا  رد  دوب ، ناشیا  تایـصوصخ 
. دننک بسک  ار  ناشیا  تیـصوصخ  نیا  دیاب  دننک  لصاح  دندروآ ، تسد  هب  یتشهب  دیهـش  هک  ار  ییاهتیقفوم  دنهاوخب  یـسایس  رـصانع 
. دننک دروخرب  يدـج  هنازور و  تروص  هب  لئاسم  اب  هکنیا  هن  دـننیبب ، نالک  تروص  هب  ار  لئاسم  دنـشاب و  شیدـنارود  رگنهدـنیآ و  ینعی 
. دوب ناشیا  دبعت  دشاب ، هتشاد  دوجو  دایز  رایسب  نازیم  هب  یتشهب  دیهش  هیحور  رد  دزیمن  سدح  یسک  ًالـصا  هک  ییاهزیچ  زا  رگید  یکی 

ماکحا وم  هب  وم  دنراد  دصق  دوب  مولعم  ًاعقاو  هک  دـندوب  یمدآ  ینید  ياهدروخرب  رد  دوب . هنادـبعتم  ندـناوخ  زامن  کی  ناشندـناوخ  زامن 
وج رد  هنوگچ  هک  مینک  دانتـسا  یـسایس  ساسح  طیارـش  نآ  رد  صاصق  هحیال  حرط  هب  دـیاب  ناشیا  دـبعت  رد  دـننک . تیاـعر  ار  یمالـسا 

ماکحا قیقد  يارجا  يارب  دـندوب ، نانمـشد  هتخاس  تاعیاش  ماـهتا و  ناـظم  رد  ناـشیا  صخـش  هک  یلاـح  رد  عقوم و  نآ  یـسایس  مومـسم 
ناشتالاکشا دننک و  داقتنا  هحیال  نیا  زا  هنادازآ  هک  دنتـساوخ  نیفلاخم  همه  زا  هناشنمگرزب  دندرک و  حرطم  ار  صاصق  هحیال  یمالـسا ،

. دوب یهورگ  ياهتیلاعف  ماجنا  هب  ناشناتـسود  نایفارطا و  همه  بیغرت  قیوشت و  یتشهب ، دیهـش  یقـالخا  تایـصوصخ  زا  یکی  دـنیوگب . ار 
هک امش  دندرکیم . ار  يدازآ  لوصا  تیاعر  هشیمه  نارگید ، يارآ  تاداقتنا و  اب  دروخرب  رد  دندوب و  شیدنادازآ  رایـسب  نینچمه  ناشیا 

. دیهد حیـضوت  دروم  نیا  رد  دیدشیم ، ور  هب  ور  نیدـقتنم  نیفلاخم و  اب  ناشیا  هارمه  دـیتشاد و  رارق  ناشیا  یهورگ  ياهتیلاعف  نایرج  رد 
همه ناشیا  هک  میوگب  مناوتب  دـیاش  مینک . لیلحت  دـعب  نیا  زا  ار  یتشهب  دیهـش  تیـصخش  ام  هک  تسا  مزال  تساج و  هب  ًـالماک  لاوس  نیا 
راک ياهتلـصخ  هک  دشاب  یعمجهتـسد  ياهتیلاعف  يارب  بوخ  ریدـم  کی  دـناوتیم  یـسک  نآ  تشاد . ار  هورگ  تیریدـم  ياهیگژیو 

هک تسا  نیا  اهتلـصخ  نیا  نیرتزراب  زا  یکی  هک  میوگب  دـیاب  یعمجهتـسد  راـک  ياهتلـصخ  دروم  رد  ًـالوا  دـشاب . وا  رد  مه  یهورگ 
ياقآ دنادب . حجرا  شدوخ  صیخـشت  رب  ار  عمج  صیخـشت  ینعی  دنک ، رظن  فرـص  عمج  هدیقع  لباقم  رد  شدوخ  هدیقع  زا  دناوتب  ناسنا 

همه رد  ناـشیا  ياـهرظن  همه  هک  میوگیمن  هتبلا  دوب . رظنبحاـص  ًاـبیرقت  لـئاسم  همه  رد  هک  دوب  یمدآ  ناـشیا  دـندوب . هنوگنیا  یتشهب 
رظنبحاص لئاسم  بلغا  رد  هکنآ  دوجو  اب  دـندوب . رظن  رکف و  بحاص  یمدآ  هرخـالاب  اـما  دـندوب ، یتسرد  دـص  رد  دـص  تارظن  لـئاسم 

عمجت و هب  طوبرم  لئاسم  هرابرد  دهشم  رد  ام  هک  ياهسلج  نیلوا  رد  دنتفریذپیم . ار  عمج  رظن  هک  دمآیم  شیپ  تاقوا  زا  يرایسب  دندوب 
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هک دـشاب  رـضاح  هک  مینک  باختنا  ار  یـسک  دـنتفگ  یتشهب  دیهـش  مینک . تشاددای  ار  یماسا  هک  دـش  نیا  رب  رارق  میتشاد ، مه  اـب  لکـشت 
ناشیا هن . ای  متسه  روجنیا  نم  هک  دیجنسب  دیسیونن و  يروجنیمه  ار  هدنب  مسا  دریذپب و  ار  هورگ  رظن  دوش و  لح  عمج  رد  تحار  یلیخ 
دنتسه یهورگ  تیلاعف  ناهاوخ  رگا  هک  دندومن  دزـشوگ  میقتـسمریغ  زین  نارگید  هب  دندرک و  دروخرب  ردص  هعـس  اب  رایـسب  دروم  نیا  رد 

هب یتـشهب  دیهـش  تسا و  راـک  نیا  یعمج  تیریدـم  تایـصوصخ  زا  رگید  یکی  دنـشاب . هتـشاد  زین  ار  عمج  رد  ندـش  لـح  ییاـناوت  دـیاب 
دنتـشاد و ون  داهنـشیپ  فرح و  هشیمه  دـندوب و  راکتبا  رهظم  ناـشیا  تقیقح  رد  دـندوب . رکتبم  رایـسب  یمدآ  نانمـشد  ناتـسود و  فارتعا 

درکیم کمک  ناشیا  هب  اههنیمز  نیا  رد  هک  یـصاخ  یگژیو  دـشیم . عمج  تیلاعف  ثحب و  روحم  ناشیا  داهنـشیپ  فرح و  تاـقوا  یلیخ 
هبنج ناوتیم  ار  هژاو  نیا  لداعم  اما  دـننک ، انعم  دـنناوتیمن  ًابلاغ  ار  ملح  دوب . میلح  هملک  یقیقح  يانعم  هب  یتشهب  ياقآ  دوب . ناشیا  ملح 

رید یلیخ  دندوب و  رادروخرب  ياهداعلاقوف  یحور  تیفرظ  زا  دنتـشاد و  هبنج  یتشهب  موحرم  درک . رکذ  نتـشاد  یناسفن  تیفرظ  نتـشاد و 
نکمم دوش . هتفشآرب  یکدنا  یتح  اهنیهوت  اهتناها و  ربارب  رد  دورب و  رد  هب  نادیم  زا  هک  دوبن  یمدآ  یتشهب  ياقآ  ًالوصا  دنتفشآیمرب .

اب ار  تناها  هک  تشاد  ار  لمحت  نیا  هک  دوب  یمدآ  ناشیا  دش . مه  نینچ  هک  میدـید  اهراب  دوش و  وا  هب  تناها  یتح  ياهسلج  کی  رد  دوب 
يارب دـنرادن ، ار  یناـسنا  تیفرظ  نیا  هک  ییاـهمدآ  دادیم . خـساپ  تناـها  هب  هیجوت  لالدتـسا و  اـب  رخآ  رد  دادیم و  شوـگ  يراوـگرزب 

مه دیجمت  شیاتس و  لباقم  رد  ناشیا  هکلب  دوبن ، اهتناها  لباقم  رد  طقف  یتشهب  دیهش  یناسفن  تیفرظ  دنتسین . بسانم  یتیریدم  ياهراک 
زین نآ  زا  هکلب  تسین ، تناـها  زا  یـشان  ناـفوط  زا  رتـمک  دـیآ  دوجو  هب  دـیجمت  زا  هک  یناـفوط  دـندرکیمن . مگ  ار  دوـخ  دـندوب و  میلح 

دناوتیم یمدآ  هک  تسا  یعیبط  یقالخا ، تایـصوصخ  نیا  اب  دوب . هنوگنیدـب  یتشهب  ياقآ  یناـسفن  تیفرظ  ملح و  تسا . رتهدـننکقرغ 
ماهدـید ار  یـسک  رتمک  نم  دوب . سفن  هب  اکتا  ناشیا  تایـصوصخ  زا  رگید  یکی  دـنک . لمحت  ار  لباقم  فرط  تاداقتنا  دوخ و  هب  تناها 

یگداوناخ طیحم  نوچ  منادیم ، ناشیا  یگداوناخ  طیحم  زا  یـشان  نم  ار  یگژیو  نیا  هتبلا  دشاب . یکتم  شدوخ  هب  یتشهب  ياقآ  لثم  هک 
ناشیا هب  هچنانچ  ًالثم  رگا  دـشاب . هدرک  ینیبمکدوخ  زجع و  فعـض و  ساـسحا  یکدوک  نارود  رد  یتشهب  ياـقآ  هک  دوبن  يروط  ناـشیا 

دنیوگب دوب  نکمم  دنتسه . نیا  زا  رتکچوک  هک  دندرکیمن  ساسحا  چیه  میاهتفرگ ، رظن  رد  ایند  لک  تسایر  يارب  ار  امش  هک  دنتفگیم 
مدآ نیا  دننک . عفد  ار  نآ  دـنوش و  ور  هبور  لکـشم  عون  ره  اب  دـندوب  هدامآ  دـندرکیمن و  فعـض  ساسحا  تقوچـیه  یلو  مرادـن ، تقو 

هک يدروم  چیه  دندوب . لقاع  ًاتقیقح  ینعی  دوب ، ناشیا  لقع  یتشهب  ياقآ  رگید  تایـصوصخ  زا  یکی  دشاب . دناوتیم  یبوخ  ریدم  ًاملـسم 
تقد اب  لئاسم  اب  دـندوب و  رایـشوه  یقطنم و  نیتم و  لقاع ، یمدآ  دوبن . ناشیا  رد  دـندرک  ریبعت  یحول  هداس  یـشوهمک و  ناونع  هب  ناوتب 

يدـنبعمج تقد  تعرـس و  لقع ، يریگراک  هب  ناشیا  صاـخ  یگژیو  دـندوب . لاقتنالاعیرـس  رایـسب  دـندرکیم . دروخرب  فیرظ  لـماک و 
ییاهتقو نآ  دندومنیم . یـضار  ار  فرط  ود  درکیم و  يدنبعمج  یعون  هب  دشیم  حرطم  هک  ار  مه  دـض  فرح  ود  یهاگ  دوب . لئاسم 

، رگید تاسلج  همه  رد  بزح و  تاسلج  رد  ناگربخ ، سلجم  رد  بالقنا ، ياروش  رد  متـشاد ، دروخرب  ًاـمئاد  دراوم  هنوگ  نیا  اـب  نم  هک 
هلدانیب و يدنبعمج  تردق  ینعی  داهتجا  يدـنبعمج . تردـقنیمه  ینعی  داهتجا  هک  متفگ  مه  یتشهب  ياقآ  هب  دیـسر و  منهذ  هب  راب  کی 
، دندوب رگهبساحم  رایـسب  نینچمه  یتشهب  موحرم  تسا . دهتجم  کی  ًاعقاو  یتشهب  ياقآ  هک  مدش  هجوتم  نم  عقوم  نآ  رد  فلتخم . لئالد 
هک دینیبب  امـش  دوب . طلغ  یهاگ  تسرد و  اهباسح  تاقوا  یهاگ  هتبلا  هک  دندرکیمن  راذـگاو  تاقافتا  تافداصت و  هب  ار  تانایرج  ینعی 

نیا نم  یتقو  دوب . هدـش  باسح  ًالماک  ناشیا  ياعوسات  زور  ینارنخـس  دوب . هدـش  باسح  هنوگچ  ردـصینب  تافارحنا  اـب  ناـشیا  دروخرب 
تـالمج و همه  باـسح  دـناهتفگ و  دـنیوگب  زور  نآ  رد  دنتـسناوتیم  هک  ار  هچ  ره  یتشهب  ياـقآ  هک  مدـش  هجوتم  مدینـش ، ار  ینارنخس 

دوب یتسدهریچ  یبرغ و  یچتاعیلبت  کی  ردصینب  درک . نوگنرس  ار  ردصینب  هک  دوب  هدش  باسح  دروخرب  نیمه  دناهتـشاد . ار  تاملک 
نیا یلو  دـنتخادنا ، نوریب  ناتـشگنارس  هراشا  اب  ماما  ار  ردـصینب  هتبلا  تخادـنا . نوریب  ار  وا  دـشیمن  هدـش  باسح  هزراـبم  اـب  زج  هب  هک 

باـسح دروخربنیمه  تامدـقم  نآ  تساوـخیم و  یتامدـقم  درکیمن . تکرح  اـهیناسآ  نیا  هب  دوـب ، هوـک  تمظع  هب  هک  ناتـشگنارس 
رارق فـلتخم  دارفا  تروـشم  دروـم  هشیمه  ناـشیا  دـندشیمن . هتـسخ  تقوچـیه  یتـشهب  ياـقآ  تـشاد . یتـشهب  ياـقآ  هـک  دوـب  ياهدـش 
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دارفا دامتعا  دروم  هک  یمدآ  تسا  ملـسم  دنتـشاد . بالقنا  زا  دعب  هچ  بالقنا و  زا  لبق  هچ  یفلتخم ، ياهتیلوئـسم  هوالع  هب  دـنتفرگیم ،
دوز یلیخ  ًاعبط  دنک و  فرـص  یناوارف  ياهورین  هک  تسا  مزال  دزادرپب ، مه  يراج  ياهراک  هب  دریگب و  رارق  دارفا  تروشم  دروم  دـشاب و 
بتک پاچ  رـشن ، رتفد  هنـسحلاضرق ، ياهقودنـص  رد  هافر  هسردـم  رد  دـندشیمن . هتـسخ  تقوچـیه  یتشهب  دیهـش  اما  دوشیم ، هتـسخ 

تافالتخا و لصف  لح و  یمالسا و  ياهنامزاس  يداصتقا  روما  دنتشاد ، يراکمه  هفلتؤم  ناتسود  اب  دنتـشاد ، يراکمه  ام  اب  ای  فلتخم و 
زا یتشهب  ياقآ  هک  دیدن  یـسک  تقوچـیه  نیا  دوجو  اب  یلو  دوب ، ناشیا  یمـسج  ینهذ و  تالاغتـشا  هلمج  زا  رگید  ياهراک  زا  يرایـسب 
زا ياهعومجم  یتشهب  دیهـش  دنتـشاد . يرفاو  ییاـهییاناوت  دـندوب و  زیگناباـجعا  يدرف  یتشهب  ياـقآ  یلک  روطهب  دـنک . هلگ  یگتـسخ 

یتشهب ياقآ  تداهش  ماهدیدن ، لاح  رد  هتشذگرد و  یتشهب  ياقآ  لثم  يدرف  لاح  هب  ات  ًاصخش  نم  دوب و  کین  هدیدنـسپ و  ياهتلـصخ 
تیفرظ ناوت و  همه  زا  دـندوب  هدـنز  یتشهب  ياقآ  یتقو  دوب . زیچان  ناشیا  يارب  ًاملـسم  یعیبط  گرم  دوب و  ناشیا  تیـصخش  لمکم  ًاـعقاو 
ناشیا تداهش  زا  ام  هتبلا  دوب . رثوم  مالـسا  يالتعا  يارب  هنوگنیمه  هب  مه  ناشتداهـش  دندرک و  هدافتـسا  مالـسا  يالتعا  يارب  ناشدوخ 

ياقآ یـسامح  گرم  یلو  دـنتفرگ ، ام  زا  میتشاد ، ناشدوجو  هب  ار  جایتحا  نیرتشیب  اـم  هک  یناـمز  رد  ار  ناـشیا  میدـش و  فسأـتم  رایـسب 
. دشن فلت  مگ و  زگره  دش و  جرخ  مالسا  هار  رد  ناشیا  دوجو  ردقنارگ  رهوگ  اریز  دوب  دهاوخن  مالسا  ملاع  يارب  ینارسخ  ًاملسم  یتشهب 
هک مییوگب  هشیمه  يارب  میناوتیم  ام  دش و  هریخذ  ام  بالقنا  يارب  یهلا  هاگـشیپ  رد  یتشهب  ياقآ  تیثیح  تیـصخش و  مییوگب  رتالاب  رگا 

دوخ تارطاخ  تسا  نکمم  رگا  ماتخ  نسح  ناونع  هب  تسا . هتفرگ  لکـش  ییاهناسنا  نینچ  دوجو  اب  ام  بـالقنا  میاهتـشاد و  يدرف  نینچ 
يرکف ساسحا و  هچ  دـیدوب ، حورجم  هدـش و  رورت  ناتدوخ  امـش  هک  تاظحل  نآ  رد  دـینک . نایب  تسا  ریت  متفه  زا  دـعب  هب  طوبرم  هک  ار 

ياقآ هدـماین ؟ اجنیا  یتشهب  ياـقآ  هک  مدیـسرپ  یمـشاه  ياـقآ  زا  ناتـسرامیب  رد  هک  تسا  نیا  مراد  داـی  هب  هک  يزیچ  نیلوا  نم  دـیتشاد ؟
. دوب نم  شیپ  یتشهب  ياقآ  هک  تساوخ  یم  ملد  یلیخ  دـنتفر . دـیدوب و  باوخ  امـش  یلو  دـندمآ ، ناشیا  هک  دـنتفگ  باوج  رد  یمـشاه 
، دنیایب هک  دناهدیـسرن  دـنراد و  راک  یلیخ  ًامتح  متفگ  مدوخ  شیپ  نم  دـماین . یتشهب  ياقآ  یلو  دـندمآ ، نم  ندـید  هب  ناتـسود  زا  یلیخ 
دوب و مود  ای  لوا  بش  دـندادیمن ، رارق  نم  سرتسد  رد  ار  ویدار  اههمانزور و  تلاح ، نآ  رد  دـنیایب . ناشیا  هک  مدوب  راـظتنا  رد  مئاد  یلو 

دیاب نم  ، » تفگ دروآ و  نم  شوگ  کیدزن  ار  شرس  دوب ، مرس  يالاب  هک  ییابطا  زا  یکی  مدوب ، يرادیب  باوخ و  نیب  هک  یلاح  نامه  رد 
همین لاـح  رد  ینعی  مدوبن ، ساـسح  ًالـصا  نم  هداد ». خر  راـجفنا  بزح  رتـفد  رد  هک  تسا  نیا  نآ  میوگب و  امـش  يارب  ار  یتـقیقح  کـی 

هک مدرک  رارـصا  یتدـم  زا  دـعب  هکنیا  اـت  دوب . كرد  لـباق  میارب  یلک  روط  هب  هیـضق  هن  مدـش و  نارگن  هن  لـیلد  نیمه  هب  مدوب ، یـشوهیب 
نم شیپ  اقآ  دمحاجاح  یمـشاه و  ياقآ  رـصع  زور  کی  هک  دوب  نم  ندش  حورجم  مهن  ای  متـشه و  زور  دـنروایب . میارب  ویدار  همانزور و 

يارب امـش  تساوخرد  دیهدیم  هزاجا  امـش  رگا  تفگ  نم  هب  دش ، قاتا  دراو  دوب  نم  جلاعم  هک  يرتکد  دنتـسشن و  نم  رانک  رد  دـندمآ و 
يرارـصا هچ  هک  دـنتفگ  نم  هب  یمـشاه  ياقآ  تفگ . اهنآ  هب  ار  نم  تساوخرد  هیـضق  جـلاعم  رتکد  میوگب . نایاقآ  هب  ار  ویدار  همانزور و 

تسه یشوخ  ياهربخ  نوریب  هک  ینکیم  لایخ  الاح  تفگ  ماهدنام . اهنت  مرادن و  ربخ  اجچیه  زا  نم  متفگ  يرادهمانزور ؟ ندناوخ  يارب 
، دـندوب هتخادـنا  هار  هب  نیقفانم  هک  ییاهراتـشک  نآ و  زا  دـعب  تانایرج  دادرخ و  یـس  عیاقو  زا  يرادـقم  کی  دـعب  یتحاراـن . اـجنیا  وت  و 
. دمآ مدای  هب  کشزپ  نآ  ياهتبحص  هرابکی  نم  دیدش »؟ علطم  بزح ، راجفنا  زا  امش  ، » تفگ شیاهتبحـص  نایم  رد  یمـشاه  ياقآ  تفگ .

نارگن ًاروف  دندیسر ». تداهش  هب  مه  یضعب  دندش و  یمخز  ناتـسود  زا  یـضعب  ، » دنتفگ هداتفا »؟ یقافتا  هچ  هدش ؟ رجفنم  بزح  ، » متفگ
، مدیـسرپ تـفرگ . ماهـیرگ  فرح  نـیا  ندینـش  اـب  هدـش ». حورجم  مـه  یتـشهب  ياـقآ  ، » دـنتفگ یچ »؟ یتـشهب  ياـقآ  ، » مدیــسرپ مدـش و 
رد ناشتحارج  ، » دنتفگ منادب . ار  ناشتحارج  دودح  متـساوخیم  نم ». زا  رتدب  ای  رتهب  ای  دنتـسه  نم  لثم  تسا ؟ يدح  هچ  رد  ناشتحارج  »

اهنآ یتقو  دنتفر . دندرک و  یظفاحادخ  اقآدمحاجاح  یمـشاه و  ياقآ  اهتبحـص ، نیا  زا  دعب  مدش . نارگن  یلیخ  نم  تسامـش ». دودـح 
حالطـصا هب  مدرک و  ادـص  ار  ناـیفارطا  زا  یکی  تـسا . هدرک  ناـهنپ  نـم  زا  ار  يزیچ  کـی  یمـشاه  ياـقآ  هـک  مداد  لاـمتحا  نـم  دـنتفر 

نم يارب  هثداح  نیا  مدش . تحاران  هداعلاقوف  فرح  نیا  ندینش  اب  تسا . هدیسر  تداهش  هب  یتشهب  ياقآ  لاح  هب  عجار  مدز و  یتسدکی 
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ام نیب  زین  یفطاع  طابترا  کی  متشاد ، یتشهب  دیهش  اب  هک  یملع  یسایس و  يراک و  تاطابترا  زا  يادج  نوچ  دوب  نیگنس  تخس و  یلیخ 
یسک دوبن . ناشدوجو  رد  یهاوخدب  يدب و  تنوشخ ، درکیم . بذج  ار  همه  هک  دوب  ناشیا  دوجو  رد  یتفاطل  تقیقح  رد  تشاد . دوجو 
تما زا  اءاشنا ... دـنوادخ  دـندوب . هیامرـس  کی  ریظنمک و  تیـصخش  کی  یتشهب  ياقآ  ًاعقاو  دـندوب . نابرهم  رایـسب  دـندناجنریمن و  ار 

. دراد یگتـسب  اهنوخ  نیا  هب  یمالـسا  بالقنا  موادـت  تکرح و  ًانیقی  دـنداد . ناشفدـه  هار  رد  هک  ار  زیزع  یناـبرق  نیا  دـنک  لوبق  مالـسا 
س  / هرامش 8 نارای  دهاش  : عبنم

یتشهب رتکد  تازرابم  یگدنز و 

دنسیون یم  یتشهب  نیسحدمحم  هابتشا  هب  یهاگ  هک  یتشهب  ینیـسح  دمحم  يرمت  اضردمحم  هدنـسیون : یتشهب  رتکد  تازرابم  یگدنز و 
زا ناـشیا  ردـپ  دـمآ !  اـیند  هب  ناهفـصا ، یمیدـق  ياـه  هلحم  زا  ناـنبل – )  ناـبمول (  هلحم  رد  نابآ 1307  رد  یناـحور  هداوناـخ  کـی  رد 

ماما نیدباعلا –  نیز  ترـضح  هب  نادـناخ  نیا  بسن  هلـسلس  هک  دـش  یم  بوسحم  ناهفـصا  هیملع  هزوح  هتـسجرب  نیـسردم  نویناحور و 
تلاسر ییایوپ و  عنام   ( 1357-1320 مود (  يولهپ  رصع  رد  هدش  لامعا  ياهریقحت  یناخاضر و  ياهراشف  دسر و  یم  نایعیش –  مراهچ 

تالیصحت یگلاس  نس 4  رد  ناشیا  دوب . یناحور  ردام  فرط  زا  مه  ردپ و  فرط  زا  یتشهب  هداوناخ  دـشن . یتشهب  نادـناخ  رد  نید  غیلبت 
یهار هناـخ ، بتکم  رد  نتـشون  ندـناوخ و  رد  تیقفوم  بسک  نآرق و  نتفرگ  ارف  زا  سپ  دـمحم  دیـس  ( 2 . ) دومن زاغآ  هناـخ  رد  ار  دوخ 

تفر و ناهفصا  هیملع  هزوح  هب  سپ  دنارذگ و  يدعس  ناتسریبد  رد  ار  هطسوتم  مود  لوا و  هیاپ  ییادتبا  هرود  مامتا  زا  سپ  دش و  ناتسبد 
نابز هب  هطـسوتم  هرود  رد  ناشیا  تشاذـگ . رـس  تشپ  ار  لوصا  هقف و  حوطـس  مالک و  قطنم و  برع ، تایبدا  ناهفـصا  هیملع  هسردـم  رد 

يوزوح تالیصحت  دمحم  دیس  ( 3 . ) تفرگ ارف  نایانـشآ  زا  یکی  زا  ار  یـسیلگنا  نابز  مق  هب  تمیزع  زا  لبق  دومن و  ادیپ  ییانـشآ  هسنارف 
دش راپسهر  مق  هیملع  هزوح  يوس  هب  لاس 1325  رد  یگلاس  هدجیه  نس  زا  دومن و  زاغآ  ردص  یمالسا  هسردم  رد  لاس 1321  زا  ار  دوخ 

ماـما يدرجورب ، هللا  تیآ  دزن  ار  لوصا  هقف و  هک  يروط  هب  درب ، هرهب  هزوح  ياـملع  رـضحم  زا  و  ( 4 . ) دیزگ تماقا  هیتجح  هسردـم  رد  و 
تجح هللا  تیآ  يراسناوخ ، یقتدمحم  دیس  هللا  تیآ  نوچمه : رگید  ياملع  رضحم  زا  ناشیا  تفرگ . ارف  داماد  ققحم  هللا  تیآ  ینیمخ و 

هب لیـصحت  رب  هوالع  یتشهب  دـمحم  دیـس  تفرگ . ارف  يرئاح  یـضترم  خیـش  جاح  هللا  تیآ  دزن  ار  هیافک  زا  يرادـقم  زین  يا و  هرمک  هوک 
لوقنم لوقعم و  هدکشناد  دراو  یتدم  زا  سپ  ( 4 . ) دش هقرفتم  تروص  هب  ملپید  ذخا  هب  قفوم  لاس 1327  رد  تخادرپ و  یم  زین  سیردت 

مق یماظن  میکح  ناتسریبد  رد  تشگزاب و  مق  هب  نآ  زا  سپ  دش و  لیصحتلا  غراف  لاس 1330  رد  دیدرگ و  یمالسا )  فراعم  تایهلا و  ) 
ییاـبطابط نیـسحدمحم  همـالع  دزن  ار  هفـسلف  دوخ ، تالیـصحت  همادا  رد  یتشهب  دـمحم  دیـس  ( 5 . ) تخادرپ یـسیلگنا  نابز  سیردـت  هب 

يروط هب  داد  همادا  هفسلف  هتشر  رد  ار  دوخ  یهاگشناد  تالیـصحت  ناشیا  دنتـشاد ، یثحابم  يرظتنم  ياقآ  يرهطم و  داتـسا  اب  و  تخومآ ،
تیلاـعف یتشهب  رتکد  یملع : یگنهرف و  تامدـخ  ( 6 . ) دـش هفـسلف  تایهلا و  هتـشر  رد  ارتکد  هجرد  ذـخا  هب  قفوم  لاس  دـنچ  زا  دـعب  هک 

، دننک رادـیب  ار  مدرم  دـنراد  دـصق  هک  يدارفا  هک  تشاد  داقتعا  داد و  یم  باوج  تدـمدنلب  رد  هک  تسناد  یم  یتکرح  کی  ار  یگنهرف 
تمه هب  یناقح  هسردم  یناقح : هسردـم  - 1 ناشیا : یگنهرف  تامدـخ  هلمج  زا  دـنوش . زهجم  مزال  ییاناوت  تراهم و  هب  دوخ  ادـتبا  دـیاب 
رتکد درپس ، یسودق  هللا  تیآ  هب  ار  نآ  تیلووئـسم  دش و  سیـسأت  یعامتجا  نیون  ياه  ثحب  يارب  ناوج  بالط  تیبرت  فده  اب  ناشیا و 

نیا یتشهب : رتکد  طسوت  شناد  نید و  ناتسریبد  سیسأت  - 2 ( 7 . ) داد همادا  هسردم  نیا  اب  يراکمه  هب  ناملآ  زا  تشگزاب  زا  دـعب  یتشهب 
راکفا ناتسریبد  نیا  رد  دوب ، یهاگـشناد  یناحور و  هدرک  لیـصحت  رـشق  ود  ییادج  كانرطخ  هئطوت  هیلع  هزرابم  رگنـس  نیلوا  ناتـسریبد 
یبهذم تالیامت  هشیدنا و  تیوقت  ياتسار  رد  لاس 1331  رد  ار  هسردم  نیا  یتشهب  رتکد  دش و  جیورت  ناتـسریبد  طیحم  رد  هیملع  هزوح 
تاسلج - 4 ( 8  ) نارهت رد  هافر  هسردم  سیسأت  - 3 تفرگ . هدهع  هب  ات 1342  ار  نآ  تیلوئسم  ناشیا  دوخ  درک و  داجیا  مق  رد  ناناوج  رد 

تیـصخش یتشهب ، رتکد  رب  هوالع  دش و  اپ  رب  دـیدج  لسن  هب  مالـسا  مایپ  لاقتنا  يارب  لاس 1338  زا  نارهت و  رد  تاسلج  نیا  هاـم : راـتفگ 
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. نایگنهرف نازومآ و  شناد  یمالسا  نوناک  - 5 ( 9 . ) دندوب اه  هسلج  نیا  نانارنخس  زا  يرهطم  یـضترم  یناقلاط و  هللا  تیآ  نوچمه  ياه 
یلیبدرا يوسوم  یناشاک ، یماما  ینک ، يودهم  یتشهب ، رتکد  تمه  هب  نوناک  نیا  دیحوت : نوناک  - 7 ناملسم . نارهاوخ  یملع  زکرم  - 6

نآرق ریـسفت  هب  نآرق  بتکم  تاـسلج  رد  یتشهب  رتکد  نآرق : بتکم  - 8 تفرگ . تروص  ناـناوج  شزومآ  روظنم  هب  يزیر  هماـنرب  تهج 
لاس زا  گروبماه  هب  ناـشیا  ترجه  گروبماـه : یمالـسا  زکرم  - 10 مالـسا . بتکم  هلجم  اب  يراـکمه  - 9 تخادرپ . یم  ناـناوج  يارب 

یمالـسا ياه  نمجنا  هیداـحتا  یتشهب ، رتکد  ياـه  تیلاـعف  رثا  رب  دـیماجنا . لوط  هب  لاـس  تدـم 5  هب  لاس 1349  اـت  دـش و  زاـغآ   1344
ناناملـسم راـکتبا  نیا  اـب  هک  داد  ماـن  رییغت  گروبماـه  یمالـسا  زکرم  هب  ار  ناـیناریا  دجـسم  تـفرگ و  لکـش  ناـبز  یـسراف  نایوجـشناد 

ینارنخس رب  هوالع  ناملآ  رد  روضح  نایلاس  لوط  رد  یتشهب  رتکد  تفرگ . يا  هزات  قنور  دجسم  دندمآ و  یم  دجسم  نآ  هب  زین  یناریاریغ 
يادص هزرابم و  بتکم  مالسا  نوچمه : ییاه  هیرشن  راشتنا  هب  نایوجشناد ، اب  ینیـشنمه  تبحاصم و  دازآ و  ثحب  تاسلج  يرازگرب  اه و 

هب یتشهب  دیهـش  دوب و  اپورا  رد  یتاقیقحت  زکارم  اب  سامت  نادنمـشیدنا و  اب  وگتفگ  ناشیا  تامادقا  رگید  زا  دومن . مادقا  اپورا  رد  مالـسا 
زا لاس 1345  رد  ناـشیا  ( 9 . ) داد یم  هئارا  روخ  رد  یحیـضوت  دـندوب  هدرک  دراو  یحو  مالـسا و  رب  نیقرـشتسم  طسوت  ـالبق  هک  یتاـهبش 

، دومن رارقرب  طابترا  تاقالم و  روشک  زا  جراخ  نیزرابم  اب  دومن و  ندـید  نانبل  هیروس و  هیکرت و  ياهروشک  زا  دـش و  جـح  مزاع  ناـملآ 
اب یتشهب  رتکد  ماجنارـس  دومن . رداص  لیئارـسا  دـض  رب  يا  هیمالعا  ناملآ  رد  و  دیـسر ، ماما  تمدـخ  هب  فرـشا  فجن  رد  لاس 1348  رد 
زا یکی  رد  دش  ریگتسد  لاس 1354  رد  هک  ینامز  یتشهب  هللا  تیآ  تشگزاب . ناریا  هب  لاس 1349  رد  ییاپورا  روشک  کی  زا  يراب  هلوک 

-2 گروبماه . دجـسم  نامتخاس  لـیمکت  يارب  شـشوک  - 1 دـنک : یم  ناونع  نینچ  روشک  زا  جراـخ  رد  ار  دوـخ  تیلاـعف  اـه  ییوجزاـب 
یگدیسر - 3 اجنآ . میقم  ناملسم  نارهاوخ  ناردارب و  صوصخب  ناناملـسم  یلمع  یقالخا و  یتدیقع و  ینابم  تیوقت  تهج  رد  شـشوک 

سرادم رد  سیردـت  ینارنخـس و  تایرـشن ، هار  زا  یمالـسا  قیاقح  هب  ناملآ  مدرم  نتخاس  انـشآ  يارب  شـشوک  - 4 ناـنآ . ینید  روما  هب 
هک یناسک  زا  یحور  ییاشگ  هدقع  - 6 یگداوناخ . تافالتخا  زا  یخرب  لصف  لح و  - 5 رگید . عماجم  اهاسیلک و  اه و  هاگشناد  یناملآ ،

(10 . ) یناتـسا ینید و  تاقیقحت  هعلاطم و  فرـص  ار  دوخ  تقو  دازام  - 7 دنا . هدـش  نآ  زا  یـشان  لئاسم  یگدز و  تبرغ  راچد  اج  نآ  زا 
: هلمج زا  تشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  يراثآ  یملع  هنیمز  رد  و  داد . همادا  ار  دوخ  یگنهرف  تامادـقا  ناریا  هب  تشگزاب  زا  سپ  یتشهب  رتکد 
رد نامیا  شقن  تیکلام ، هلأسم  تخانـش ، نآرق ، زا  تشادرب  شور  مالـسا ، رد  ابر  تسیچ ، زامن  یمالـسا ، داصتقا  نآرق ، هاگدید  زا  ادـخ 

ياه تیلاعف  ( 11 . ) راتفگ جنپ  کلـسم ، مادک  نیملـسم ، نایم  رد  مالـسا و  رد  تیناحور  مالـسا ، شیادیپ  طیحم  نآرق ، رد  جح  یگدنز ،
. دومن ضوع  ار  اتـسور  کی  يادـخدک  مدرم ، جیـسب  رثا  رب  هک  دوب  یگلاـس  هدزناـش  نس  رد  یتشهب  رتکد  یـسایس  هبرجت  نیلوا  یـسایس :

نیا هجوتم  ار  یتشهب  رتکد  نهذ  یلم  تضهن  تسکش  دعب  دندوب . یناشاک  هللا  تیآ  ناراداوه  زا  تفن  تعنص  ندش  یلم  نایرج  رد  ناشیا 
یگنهرف رازبا  اب  تفرگ  میمصت  نامز  نامه  زا  دسرب و  يزوریپ  هب  یمالسا  مجـسنم  لکـشت  نودب  دناوت  یمن  تیناحور  هک  دنک  یم  هتکن 

هنوگنیا دزادرپب ، يزاسرداک  هب  نآ  شـشوپ  رد  اـت  دومن  زاـغآ  ار  دوخ  یگنهرف  تیلاـعف  رطاـخ  نیمه  هب  دـبای  تسد  یـسایس  دـصاقم  هب 
میژر هک  دـش  ببـس  رگید  يوس  زا  يولهپ  میژر  هیلع  هزرابم  رد  ینیمخ  ماما  اب  کیدزن  يراکمه  فرط و  کیزا  یگنهرف  ياـه  تیلاـعف 
هلمج زا  یتـشهب  رتـکد  ( 12 . ) دـندومن لـقتنم  نارهت  هـب  ناتـسمز 1342  رد  ار  ناـشیا  ماجنارـس  دریگب و  مق  زا  ناـشیا  لاـقتنا  هـب  میمـصت 

فارحنا هنوگ  ره  زا  ات  دندش  یفرعم  یمالسا  هفلتؤم  ياه  تأیه  تالیکـشت  رد  تیوضع  تهج  ینیمخ  ماما  فرط  زا  هک  دوب  ینویناحور 
مازعا اب  دادرخ ، مایق 15  نایرج  رد  یسایس  هقباس  زین  لکشت و  نیا  رد  تیوضع  نوچمه  یلیالد  هب  مه  كاواس  و  دوش . يریگولج  يرکف 

ازیو ناشیا  يارب  يراسناوخ  هللا  تیآ  دـش و  لح  لکـشم  نیا  يراسناوخ  هللا  تیآ  ياه  شالت  اـب  اـما  دـیزرو . تفلاـخم  ناـملآ  هب  ناـشیا 
كاواس هب  سپس  دندش و  ریگتسد  ینارنخس  کی  رثا  رب  دوب  هتفر  ناهفـصا  هب  ناگتـسب  رادید  هب  هک  لاس 1343  رد  یتشهب  رتکد  تفرگ .
یتشهب دیهش  اما  ددرگرب . ناملآ  هب  دادن  هزاجا  رگید  لاس 1349 ، رد  ناملآ  زا  ناشیا  تشگزاب  زا  سپ  كاواس  ( 13 . ) دش هدرب  ناهفصا 

ییورایور هطقن  المع  لاس 56  ( 14 . ) دش دازآ  یتدم  زا  سپ  دش و  ریگتـسد  رگید  راب  خـیرات 18/1/1354  رد  داد و  همادا  دوخ  هزرابم  هب 
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تـسایس نیا  يارجا  اب  ات  دوب  یـسایس  زاب  ياضف  رتراک و  ياه  هتـساوخ  نامه  دروخ  مقر  لاس  نیا  يادتبا  رد  هچنآ  دوب و  نیفلاخم  هاش و 
سیراپ هب  رفس  نمض  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  هناتسآ  رد  یتشهب  دیهـش  دوش . يریگولج  نینوخ  ياه  مایق  بالقنا و  يریگ  لکـش  زا  اه 

. تسا هتـشاد  بالقنا  دـنیارف  رد  يا  هدـننک  عیرـست  شقن  اروش  نیا  هک  دـش  نییعت  بـالقنا  ياروش  بختنم  وضع  ناونع  هب  ماـما  فرط  زا 
هدیزگرب یلاع  ناوید  سیئر  ناونع  هب  ماما  فرط  زا  تفای و  هار  ناگربخ  سلجم  هب  نارهت  مدرم  يأر  اب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب  ( 15)

بزح رتفد  رد  هک  نیقفانم –  طسوت  یبمب  راجفنا  رثا  رب  یبهذم  یـسایس و  لاجر  زا  نت  هارمه 72  هب  هامریت 1360  متفه  رد  هرخالاب  دش و 
مـشچ راـخ  درم و  مولظم  تسیز و  مولظم  یتشهب  ینیمخ  ماـما  لوق  هب  و  ( 16 . ) دیسر تداهش  هب  دندوب . هتشاذگ  راک  یمالـسا  يروهمج 
ینیمخ ماـما  تضهن  يروحم  یبـالقنا و  ياـه  هرهچ  هلمج  زا  یتـشهب  روشک : تینما  تاـعالطا و  ناـمزاس  یتـشهب و   ( 17 . ) دوب نانمشد 

هرادا هک  يا  هبتاکم  رد  داد . یم  رارق  دـیدش  تبقارم  لرتنک و  تحت  ار  ناشیا  ياهراتفر  مامت  یتینما  ياـه  هاگتـسد  كاواـس و  هک  دـندوب 
میژر هیلع  مق  نازومآ  شناد  نایگنهرف و  زا  يا  هدـع  کیرحت  دروم  رد  قیقحت  موزل  صوصخ  رد  نارهت  كاواـس  اـب  كاواـس  موس  لـک 

مق و هثداح  زا  سپ  هلـصاو  عالطا  قبط  : » تسا هدـمآ  نینچ  هیـضیف  هسردـم  هثداح  زا  سپ  ینارهت  دیعـس  یتشهب و  هللا  تیآ  طسوت  يولهپ 
هتـسدرس هک  دیآ  یم  لمع  هب  مکاح  تأیه  هیلع  يدیدش  تاکیرحت  مق  نازومآ  شناد  نایگنهرف و  نیملعم و  نیب  ینیمخ  ياقآ  تشادزاب 

رد هک  دـشاب  یم  لوقنم  لوقعم و  هسناسیل  یتشهب  دیـس  نیکرحم  زا  رگید  یکی  تسا ، ضیف  یلم  ناتـسبد  راـگزومآ  ینارهت  دیعـس  ناـنآ 
هاگتـسد هیلع  نازومآ  شناد  رد  ناگدربمان  تاـکیرحت  تسا  ملـسم  هچنآ  دـنک و  یم  سیردـت  روبزم  ناتـسرهش  شناد  نید و  ناتـسریبد 

رد اه  تیلاعف  نیا  زا  یحورشم  شرازگ  یگدیسر و  الاب  عوضوم  هب  اعیرس  دیئامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  تسا  سوسحم  رثؤم و  یتلود 
تمدخ لحم  لاقتنا  هلأسم  كاواس  هجوت  دروم  تاعوضوم  زا  یکی  ( 18 « ) مدقم موس . هرادا  لک  ریدم  فرط  زا  دـنراد . لاسرا  هیهت و  مق 

هب ناشیا  لاقتنا  تلع  دراد  كاواس  موس  لک  هرادا  اب  نارهت  كاواس  هک  يا  هبتاکم  رد  هک  دـشاب  یم  مق  گنهرف  هرادا  زا  یتشهب  هللا  تیآ 
هرادا اب  ساـمت  نمـض  هک  تسا  هدوب  مق  گـنهرف  تحاراـن  رـصانع  زا  هدربماـن  مق  كاواـس  شرازگ  ربارب  : » دراد یم  ناـیب  نینچ  ار  نارهت 

يدرجورب هللا  تیآ  رـصع  رد  مهم  تامادقا  زا  یکی  ( 19 « ) يولوم نارهت . كاواس  سیئر  ددرگ ... مادقا  يو  لاقتنا  هب  تبـسن  مق  گنهرف 
ياقآ هلیـسو  هب  گروبماه  دجـسم  و  دـش . یم  مازعا  یناغلبم  ناشیا  طسوت  دوب و  ناملآ  هلمج  زا  یجراخ  ياهروشک  رد  دـجاسم  تخاس 

هب ار  نآ  هرادا  دورب و  ناملآ  هب  یتشهب  هللا  تیآ  هک  دش  نیا  رب  رارق  املع  تساوخرد  رب  انب  ناشیا  تعجارم  زا  سپ  دـش  یم  هرادا  یققحم 
، يراسناوخ هللا  تیآ  ياه  شالت  رثا  رب  تسناد  یمن  تحلـصم  هب  گروبماه  هب  ار  ناشیا  ترفاـسم  كاواـس  هکنیا  دوجو  اـب  دریگب  هدـهع 

مق كاواس  هیرظن  صوصخ  رد  كاواس  موس  لک  هرادا  اب  زکرم  ناتـسا  كاواس  هک  يا  هبتاـکم  رد  ( 20 . ) دش ناملآ  هب  ترفاسم  هب  قفوم 
یتشهب نیـسحدمحم  دیـس  هلـصاو  عـالطا  قبط  : » دراد یم  راـهظا  نینچ  ناـملآ  هب  یتـشهب  هللا  تیآ  ترفاـسم  ندوبن  تحلـصم  هب  رب  ینبم 

زا تسین . تحلـصم  هب  ناملآ  هب  هیلاراشم  ترفاسم  مق )  كاواس   ) كاواس نیا  رظن  هب  دنیامن  تمیزع  ناملآ  هب  غیلبت  يارب  دـنراد  میمـصت 
اب ناملآ  زا  یتشهب  هللا  تیآ  تاـبتاکم  هراـبرد  كاواـس  موس  لـک  هرادا  یـشرازگ  رد  ( 21 « ) يولوم زکرم . ناتـسا  كاواـس  سیئر  فرط 

یبهذـم روما  يدـصت  تهج  هدربماـن  تیحالـص  مدـع  رب  ینبم  كاواـس  هیرظن  هکنیا  زین  ناریا و  رد  شناتـسود  نویناـحور و  زا  يدادـعت 
اب دیلقت و  عجارم  داهنـشیپ  هب  انب  لبق  يدنچ  الاب  هدربمان  دناسر  یم  راضحتـسا  هب  امرتحم  : » دراد یم  راهظا  روطنیا  گروبماه  میقم  نایناریا 

تامیلعت ماـجنا  لوغـشم  هدومن و  تمیزع  ناـملآ  هب  گروبماـه  یمالـسا  زکرم  روما  هرادا  يدـصت و  تهج  هجراـخ  روما  ترازو  عـالطا 
هک هدش  دایز  همان  يدادعت  هناخ ، تسپ  رد  اه  همان  لرتنک  نمـض  دشاب . یم  گروبماه  ناملـسم  نایوجـشناد  یناریا و  ناناوج  هب  یمالـسا 
اه همان  نیا  داـفم  دـشاب . یم  طوبـضم  هطوبرم  هدـنورپ  رد  هک  هدـمآ  تسدـب  هداتـسرف  ناریا  میقم  نویناـحور  نینچمه  شناتـسود و  يارب 

یقتدمحم مان  هب  یصخش  هب  يا  همان  خیرات 14/6/1344  رد  لاثم  ناونع  هب  دشاب ... یم  تحاران  كوکـشم و  يدرف  يو  هک  تسا  یکاح 
مظن لالخا  ماهتا  هب  شیپ  يدنچ  هک  یناجنسفر  یمشاه  مان  هب  تحاران  بالط  زا  یکی  يدازآ  دروم  رد  نآ  نمض  رد  هداتسرف و  حابـصم 

وت نوچ  یناتـسود  یگدنز  رد  ار  اه  تعاجـش  هنوگنیا  نم  : » هدوزفا هدرک و  یلاحـشوخ  راهظا  هدوب  ینادـنز  تلود  هیلع  مدرم  کیرحت  و 
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مراودـیما متحاران و  تسه ، زین  رگید  ناتـسود  زا  يرایـسب  لالم  هناشن  هاوخان  هاوخ  هک  امـش  یحور  لـالم  یگتـسخ و  زا  مناد  یم  دـیفم 
«. دـیور ولج  رت  مامت  هچ  ره  یگتـسبمه  يرادـیاپ و  اب  میا –  هدرک  عورـش  مه  اب  میا –  هتفرگ  شیپ  رد  مه  اب  هک  یهار  رد  زیزع  ناتـسود 

ياراد هک  ار  یـصخش  هدومن  اضاقت  هدربماـن  زا  يداـبآ  فجن  یحلاـص  ناونع  هب  يا ... هماـن  لاـسرا  نمـض  خـیرات 16/6/1344  رد  ( 22)
هصالخ ( 23 .« ) دوش هداد  ناملآ  هب  يو  تمیزع  بیترت  ات  یفرعم  ناشیا  اب  باختنا و  دیامن  ینید  غیلبت  ناملآ  رد  دناوتب  دشاب و  تیحالص 

هدکـشناد زا  سناسیل  قوف  كردـم  ياراد  و  تسا . هدوب  مق  ناتـسرهش  شناد  نید و  ناتـسریبد  سیئر  هتـشذگ  زا  قوف  هدـش  داـی  هنیـشیپ :
رد دوش و  یم  لقتنم  نارهت  هب  مق  گـنهرف  زا  دـنک و  یم  تیلاـعف  ینیمخ  هللا  تیآ  عفن  هب  لاس 42  رد  دـشاب . یم  نارهت  لوقنم  لوقعم و 
هک دنک  یم  مق  دیلقت  عجارم  هب  فارگلت  هرباخم  هب  راداو  ار  ناهفـصا  املع  دیامن و  یم  ترفاسم  ناهفـصا  هب  مق  هیـضیف  هسردـم  تانایرج 

دوخ و ناتـسود  يارب  روبزم  صخـش  هکیئاه  همان  یـسررب  اـب  هیرظن : دـنیوگب . تیلـست  اـهنآ  هب  لاـس 42  نیدرورف  مود  ناـیرج  دروـم  رد 
دهاوش نیناوق و  دشاب . یم  تحاران  كوکشم و  یصخش  يو  هک  ددرگ  یم  طابنتـسا  نینچ  هتـشاد  لاسرا  نارهت  میقم  نویناحور  نینچمه 

ناملآ و میقم  نایناریا  یبهذـم  روما  يدـصت  تهج  فلاخم  نویناحور  تحاران و  رـصانع  هلیـسو  صاخ  روظنم  هب  هیلاراشم  هک  تسیکاح 
. دنک نیمأت  ار  نانآ  تاین  یبهذم  روما  ماجنا  نمض  هک  تسا  هدومن  ترفاسم  روشک  نآ  هب  یبهذم  ارهاظ  فلاخم  ياه  حانج  عفن  هب  غیلبت 

باختنا دراد  رظن  رد  هدربمان  هک  يرگید  صخش  تمیزع  دشاب  یمن  تحلـصم  هب  ناملآ  زا  هدش  دای  تماقا  همادا  هکنیا  زا  هتـشذگ  اذهیلع 
تابجوم یـضتقم  وحن  هب  هک  ددرگ  ذاختا  یبیترت  بیوصت  تروص  رد  انمـض  دشابیمن . تحلـصم  هب  دورب  ناملآ  هب  غیلبت  تهج  ددرگ و 

میقم ناـیناریا  یبهذـم  روـما  يدـصت  تهج  يرگید  طیارـش  دـجاو  هجوـم و  صیخـشت  مهارف و  ناریا  هـب  یتـشهب  دـمحم  دیـس  تـعجارم 
هب هدـمآ  لمع  هب  شخب 315  اب  هک  یتارکاذـم  اب  انمـض  ددرگ  روشک  نآ  راپـسهر  باختنا و  ور  هنایم  یبهذـم  عجارم  رظن  اـب  گروبماـه 

زاـی رخب  رد  ( 24 « ) دـشاب رظن  تحت  تـالعف  صخـش  نیا  راـتفر  لاـمعا و  هک  تـسا  هدـش  هیـصوت  ناـملآ  رد  لـک  هرادا  نـیا  یگدـنیامن 
ياهثحب ندرک  حرطم  دـیدج و  مولع  نتخومآ  تهج  لزنم  هب  بـالط  توعد  . 1 تسا : هظحالم  لباق  ریز  تاکن  كاواس  ياـهشرازگ 

ناشیا اب  ناگدننک  تاقالم  هیکرت و  رد  ماما  تیعـضو  زا  یهاگآ  ناشیا 3 . لزنم  رد  ینیمخ  ماما  هب  ناشیا  زا  ياهمان  ندش  ادـیپ  یسایس 2 .
زا لاـس 1346  رخاوا  رد  اپورا 6 . رد  مالـسا  يادـص  مان  هب  ياهوزج  راشتنا  مالـسا 5 . ناییادـف  اب  هبتاکم  هفلتؤم و  ياهتأیه  اب  طابترا  . 4
هب هدش  دای  نمجنا  ناناملـسم و  روما  رد  تامادقا  ياهراپ  تهج  هک  هدش  توعد  الاب  هدربمان  زا  نید  یمالـسا  نمجنا  ناگدـننادرگ  فرط 
زا هدربمان  خیرات 19/1/47  رد  هلصاو  عالطا  راق  هب  تسا 8 . هدش  طبض  ناشیا  زا  ییاهراون  لاسرد 46  . 7 دیامن . ترفاسم  رکذلاقوف  رهش 

ریدـم انمـض  دـیامن  عـبط  نارهت  رد  اـپورا  رد  مالـسا  يادـص  ماـن  هب  ار  وا  باـتک  هک  تسا  هتـساوخ  نراـهت ، رد  لاـبقا  یـشورفباتک  ریدـم 
یشورف باتک  ریدم  انمض  دیامن  عبط  نارهت  هب  اپورارد  مالسا  يادص  مان  هب  ار  وا  باتک  هک  تسا  هتـساوخ  نارهت ، رد  لابقا  یـشورفباتک 

مایا رد  لاس 47  لیاوا  رد  . 9 تسا . هتـشاد  راهظا  رهمایرآ  هاشنهاش  هیلع  شهوم  بلاطم  شباتک  رد  هیلاراشم  هک  تسا  هدومن  هفاضا  لابقا 
رفس صوصخ  رد  خـیرات 24/4/1349  رد  ناسارخ  كاواس  دوب  هدـش  اپ  رب  یناوخهضور  تاسلج  گروبماه  ناناملـسم  دجـسم  رد  مرحم 
میژر دض  ياهورین  نتخاس  لکـشتم  تهج  ناریا  رد  يربهر  رداک  نادقف  هب  عجار  دـهربمان  تاراهظا  دهـشم و  هب  یتشخب  دـمحم  هللاتیآ 
ناریا رد  نم  رثا  يربهر .... رداـک  ياراد  نوچ  دوریم  ردـه  ناریا  رد  هلاـعف  ياـهورین  دـیامنیم : راـهظا  یتشهب  : » دـهدیم شرازگ  نینچ 

هب تشاد  یصاخ  هجوت  مالسا  ناهج  لئاسم  هب  یتشهب  دیهـش  ( 26 «. ) دوب دهاوخ  هدنکارپ  ياهتردـق  يروآعمج  میاهراک  زا  یکی  منامب 
هب ناریا  یماـظن  ياـهکمک  رب  ینبم  ناـشیا  تاراـهظا  صوصخ  رد  موـس  لـک  هرادا  هب  یـشرازگ  رد  كاواـس  متـشه  لـک  هرادا  هکی  رو 
رد ناریا  تسایس  هنایمرواخ و  عاضوا  نوماریپ  ثحب  نمـض  دشابیم  ینیمخ  رافرط  هورگ  ربهر  هک  هدربمان ... : » تسا هدمآ  نینچ  لییارـسا 
درک دنهاوخ  کمک  لییارسا  هب  ناریا  تسینویهص  روشک  ناریا و  ناربهر  هک  میدقتعم  ام  هتشاد  راهظا  لییارسا  بارعا و  ریخا  گنج  لابق 
قیرط زا  هک  هدش  هدز  ییاوه  لپ  کی  لییارسا  ناریا و  نیب  هک  میتفای  عالطا  اریز  تسام  هیرظن  دیؤم  زین  هدیـسر  نامتـسد  هب  هک  يرابخا  و 

هللاتیآ تاراـهظا  دروم  رد  خـیرات 4/9/52  هب  رگید  شرازگ  رد  ( 27 « ) دوشیم لمح  لییارـسا  هب  یماظن  ياهکمک  ریاس  هحلـسا و  نآ 
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ات هتـشاد  راهظا  لیئارـسا  بارعا و  ریخا  گـنج  نوماریپ  دـشابیم  ینیمخ  رادـفرط  نویناـحور  زا  هک  هیلاراـشم  : » تسا هدـمآ  نینچ  یتشهب 
دننزیم رجنخ  براعا  هب  تشپ  زا  یمالسا  لود  یتقو  اریز  دش  دنهاوخن  زوریپ  هاگچیه  دنوشن  دحتم  رگید  کی  اب  یمالسا  لود  هکینامز 

هیکرت و ای  ناریا و  زا  كایرمآ  رامعتسا  هکینامز  ات  هتـشاد  راهظا  یننچمه  هیلاراشم  دنوش . قفوم  بارعا  هک  تشاد  راظتنا  ناوتیم  روطچ 
لرتنک تحت  ار  یتشهب  هللاتیآ  روشک  تینما  تاعالطا و  ناـمزاس  ( 28 . ) دروخ دهاوخن  تسکش  دوشن ، جراخ  يدوعس  ناتـسبرع  ندرا و 

زور : » درادیم راهظا  هدربماـن  ینارنخـس  ناـشیا و  طـسوت  نآرق  بتکم  ياـههسلج  يرازگرب  دروم  رد  كاواـس  هک  يروط  هب  دادیم  رارق 
ثحب نمـض  درک و  ینارنخـس  هب  عورـش  یتشهب  رتکد  دیدرگ و  لیکـشت  نیعم  جاح  مان  هب  يدرف  لزنم  رد  نآرق  بتکم  هسلج   17/12/53

ياهراک هعماج و  راک  هب  دـیاب  ناملـسم  دراد ، راک  مه  راـک  هب  دـسرتیمن و  ناملـسم  دومن  راـهظا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوماریپ 
خیراـت رد  یتشهب  رتکد  ( 29 «. ) دوش تکاس  دـش  مهارف  شیارب  ياج  هقوذآ و  هک  ردـقنآ  ناویح  لثم  دـیابن  ناملـسم  دـنک  تلاخد  رتالاب 

ياهورین یـسرداد  هرادا  اب  كاواـس  هبتاـکم  رد  دوشیم و  تشادزاـب  روشک  تینما  هیلع  مادـقا  ماـهتا  هب  هک  ییوجزاـب  کـی  رد   18/1/54
تینما هیلع  مادقا  ماهتا  هب  الاب  هدربمان  زا  یتاقیقحت  قاروا  گرب  هس  دادـعت  هلیـسونیدب  : » تسا هدـمآ  نینچ  قوف  ماهتا  صوصخ  رد  حلـسم 

دیهش ( 30 « ) يریـصن دبـشترا  روشک ؛ تینما  تاعالطا و  نامزاس  سییر  ددرگیم .... داـفیا  تسویپ  هب  هدـیدرگ  تشادزاـب  روشک  یلخاد 
ثحب و تاسلج  لیکـشت  دـنراد و  یتینما  دـض  تیلاـعف  هک  یلماوع  اـب  طاـبترا  نوچمه  یتاـماهتا  باوج  رد  خـیرات 18/1/54  رد  یتشهب 

یتدیقع ینابم  تیوقت  تهج  رد  افرص  اههتفگ  اههتـشون و  همه  رد  نم  غیلبت  : » دیوگیم نینچ  غیلبت .... یلم و  دض  لئاسم  نوماریپ  وگتفگ 
عماجم رد  هک  اـهنآ  هچ  اـم  ثحب  تاـسلج  هک  اـجنآ  زا  و  تسا . هدوب  لـصا  ود  نیا  فلاـخم  هچنآ  زا  زیهرپ  یقـالخا ، تمالـس  یمالـسا ،

ماوختقوشوخ مباییمن ، نآ  رد  ییافتخا  ماـهبا و  هطقن  تسا ، زاـب  یمومع و  ینلع و  هدوب ، مدوخ  لزنم  رد  هک  اـهنآ  هچ  هدوب و  یمومع 
گنر طوبرم  تاماقم  رظن  رد  منکیم  یقلت  نایزیب ) اهتبحـص  رد  نم  هک  ار  هچنآ  دیاش  دوش  هراشا  اهثحب  نیا  زا  ییاههنومن  هک  دـش 

دنچ ره  كاواـس  دوب و  یناـقح  هسردـم  رد  ناوج  بـالط  تیبرت  تهج  تیلاـعف  یتـشهب  هللاتیآ  تامادـقا  زا  یکی  ( 31 ....« ) دراد رگید 
رد هک  يروـط  هب  دریگب  رظن  تحت  ار  هسردـم  نیا  رد  هدـش  ماـجنا  ياـهتیلاعف  درکیم  یعـس  اـما  دـنک  ذوـفن  هسردـم  نیا  رد  تسناوـتن 

هلاتیآ اب  ناشیا  طابترا  یناقح و  هسردـم  رد  یتشهب  هللاتیآ  ياهتیلاعف  هب  ياهراشا  دراد  موس  لک  هرادا  اـب  مق  كاواـس  هک  ياهبتاـکم 
.... هدومن فسأـت  راـهظا  دـندوبن  حیحـص  يربـهر  ياراد  بـالط  مق  ریخا  ثداوح  رد  هکنیا  زا  هدـش  دـنکیم ...« : ناوـنع  نینچ  ياهنماـخ 

دراد و هبلط  ياهدع  العف  یناقح  هسردـم  متـسه و  نآ  ناراذـگناینب  زا  نم  دوخ  هکی  ناقح  مان  هب  تسا  يا  هسردـم  مق  رد  هدوزفا  هدربمان 
منک تیبرت  یمالسا  هدنز  ياههمانرب  اب  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  رب  مششوک  متسه و  نانآ  يارب  ماهلا  ادبم  عقاو  رد  مراد و  تراظن  اهنآ  رب  نم 

یعقوم تسا و  ياهنماخ  یلعدیـس  کیدزن  ناتـسود  زا  یتشهب  رتکد  منیبب ... رثوم  ار  ناـنآ  رتشیب  هدـنیآ  رد  منک و  تیبرت  تسرد  ار  نآ  و 
نیب ياهشرازگ  رد  كاواس  ( 32 « ) تسا يرورـض  شراتفر  لامعا و  زا  تبقارم  هتـشاد  طابترا  ياهنماخ  اب  هدومن  ترفاسم  دهـشم  هب  هک 

لیکشت هب  ناملآ  زا  تشگزاب  زا  دعب  ناشیا  هک  درادیم  نایب  هدوب  ینیمخ  ماما  نادرگاش  زا  ناشیا  هکنیا  هب  هراشا  نمض  ياهلاس 54-55 
رارق اب  ریگتـسد و  راطخ  نیمه  هب  اذـل  تسا  هداد  رارق  غیلبت  تحت  ار  ناـناوج  صاـخ  یکریز  اـب  زین  ینارنخـس و  داریا  فلتخم و  تاـسلج 
لرتنک تراظن و  كاواس  اذل  دنکیم و  ادیپ  يرتشیب  تدش  تازرابم  هنماد  لاس 57  زاغآ  اب  ( 33 . ) دش دازآ  خیرات 20/1/1354  رد  نیمأت 
لرتنک رب  ینبم  نارهت  كاواس  هب  يروتـسد  رد  كاواس  موس  لک  هرادا  و  دـنکیم . رتشیب  نانآ  ياهطابترا  یبهذـم و  ياـهورین  رب  ار  دوخ 

ریخا تارهاظت  جوا  ماگنه  شیپ و  هام  ود  درادیم .....( : ناـیب  نینچ  میژر  ناـفلاخم  اـب  يو  طاـبترا  لـیلد  هب  یتشهب  هللاتیآ  ياـهتیلاعف 
نیب هطبار  انمض  هتـشاد ... تکرـش  دشابیم  ینیمخ  ماما  هب  هتـسباو  هک  یبهذم  ياههورگ  زا  یکی  یهدنامزاس  رد  دراو و  نارهت  هب  یتشهب 

خیراـت رد  رگید  راـب  يوـلهپ  مـیژر  ( 34 « ) تـسا ملــسم  زرحم و  ناـگرزاب  سدـنهم  اـب  یبهذـم  ياـههورگ  نـیا  نیلاـعف  رگید  یتـشهب و 
تاشدزاب دروم  رد  موس  لک  هرادا  اب  ياهبتاـکم  رد  كاواـس  مراـهچ  لـک  هرادا  و  دومن . یتشهب  هللاتیآ  تشادزاـب  هب  مادـقا   22/9/1357

هب خـیرات 14/9/57  رد  الاب  هردـبمان  : » هک درادیم  راهظا  نیوا  نادـنز  هب  هدربمان  لیوحت  يراکبارخ و  كرتشم  دـض  هتیمک  طسوت  ناـشیا 
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لیوـحت روکذـم  هتیمک  هـب  هخروـم 16/6/1357  رد  لـیوحت و  نیوا  هاگتـشادزاب  هـب  يراـکبارخ  دـض  كرتـشم  هـتیمک  نیرومأـم  هلیـسو 
دض یلم  تیلاعف  رد  یتشهب  هللاتیآ  يربهر  شقن  هب  یتاراشا  كاواس  رگیدی  رشازگ  رد  ( 35 « ) باهش مراهچ  هرادا  لک  ریدم  دیدرگ ....

تاباصتعا ییاپرب  ( 36 . ) دراد نآ  ینوگنرس  ات  يولهپ  میژر  اب  هزرابم  همادا  رب  ناشیا  دیکأت  زین  اهاتسور و  اهناتـسرهش و  نویناحور  میژر 
زا ياهدـع  میمـصتص  وـصخ  رد  نارهت  كاواـس  کـیروط ه  هـب  تـسا  هدوـب  نویناـحور  تامادـقا  زا  یکی  يوـلهپ  مـیژر  یـشاپروف  يارب 

نویناـحور زا  ياهدـع  : » دـهدیم شرازگ  نینچ  سرادـمر  باـصتعا د  رب  ینبم  یتشهب  هللاتیآ  هلمج  زا  ینیمخ  ماـما  رادـفرط  نویناـحور 
ثحب نمـض  هتـشذگ  هتفه  هسلج  رد  نویناحور  يزکرم  ياروش  ياضعا  ریاس  ظعاو و  یتشهب  دـمحم  دیـس  رتکد  لیبق  زا  ینیمخ  رادـفرط 

باصتعا لاح  هب  زور  کـی  زاـب و  زور  جـنپ  ياهتفه  ییاـمنهار  سرادـم  اهناتـسبد و  هک  دـناهدرک  میمـصت  ذاـختا  قوف  هلأـسم )  ) هراـبرد
زا ار  یتشهب  رتکد  كاواس  لاـحره  هب  ( 37 «. ) دننک تارهاظت  باصتعا و  هب  لیطعت  زور  کی  ياج  هب  ناتـسریبد ، نازومآشناد  دنـشاب ....

دانسا هعلاطم  زا  هجیتن : ( 38 . ) تسنادیم ناریا  رد  ینیمخ  ماما  ياهتیلاعف  ناگدننادرگ  زغم  عقاو  رد  ینیمخ و  ماما  تخـسرس  نارادـفرط 
تهج يرازبا  راگدـنام و  یثاریم  ناونع  هب  نآ  اب  طبترم  لـئاسم  گـنهرف و  هب  یتشهب  دیهـش  هاـگن  . 1 تسا : هجوت  لـباق  ریز  تاـکن  قوف 

یبهذم 3. یگنهرف و  نکاما  تخاس  هب  هجوت  ینارنخس و ... هیرشن ، هلجم و  باتک و  راشتنا  ناشیا  یگنهرف  تامادقا  زا  یسایس 2 . دصاقم 
میژر دض  ياهورین  نتخاس  لکشتم  يزاسدراک و  یهدنامزاس و  تهج  رد  مادقا  یهاگشناد 4 . یناحور و  رشق  ود  دنویپ  تهج  رد  شالت 

هیلع يرگاشفا  يداژن 7 . یموق و  هاگن  نوب  نیطسلف  هلأسم  نتسنادی  مالسا  هزرابم 6 . نایرج  رد  ینیمخ  ماما  اب  ناشیا  طابترا  عطق  مدـع  . 5
هلأـسمر صوصخب د  ار ـ  ناناملـسم  يزوریپ  زار  یتـشهب  دیهـش  لییارـسا 8 . هب  یماـظن  کـمک  رب  ینبم  اـکیرمآ  ناریا و  تلود  تامادـقا 

هعماج لابق  رد  ناملسم  هکنیا  زین  تسایـس و  رد  نید  تلاخد  رب  یتشهب  دیهـش  داقتعا  . 9 تسنادیم . تدحو  داحتا و  هب  مامتها  نیطـسلف ـ 
درف کی  باختنا  نارهت و  هب  ناملآ  زا  یتشهب  هللاتیآ  ندـنادرگزاب  تهج  كاواس  شالت  دشاب 10 . توافتیب  دیابن  تسا و  لوئسم  دوخ 

هچ دیهـش  هللاتیآ  راتفر  لامعا و  دیدش  تبقارم  لرتنک و  گروبماه 11 . میقم  نایناریا  یبهذم  روما  يدـصت  يارب  ناشیا  ياج  هب  ورهنایم 
هدش رکذ  یلم  حـلاصم  روشک و  تینما  هیلع  مادـقا  یتشهب ، دیهـش  تاماهتا  ررکم 12 . ياـهتشادزاب  ناریا و  جراـخ  رد  هچ  لـخاد و  رد 
انـشآ ناوج و  بـالط  تیبرت  تهج  رد  شـشوک  یقالخا 14 . تمالـس  یمالـسا و  یتدـیقع  ینابم  تیوقت  تهج  رد  شـشوک  تسا 13 .

ییاپرب اهاتـسور 16 . اهناتـسرهش و  نویناـحور  میژر  دـض  ياـهتیلاعف  يربـهر  یمالـسا 15 . هدـنز  ياههمانرب  اب  دـیدج  لـسن  نتخاـس 
ص 2 2ـ یبایزاب 776 ، هرامـش  یمالاس ، بـالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  1 ـ اـهتشونیپ : ینیمخ  ماـما  تـضهن  رکفتم  زغم  تاباصتعا 17 .
ص ، 1380 نارهت ، یتشهب و ... هللا  تیآ  دیهش  ياههشیدنا  راثآ و  رشن  داینب  یتشهب ،) ینیـسح  دمحم  دیـس  رتکد   ) هشیدنا کی  یـسانشزاب 
، یلع يدرک ، ص 32 و 31 3 ـ نارهت 1385 ، یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  یتشهب ، هللاتیآ  دیهـش  تازرابم  یگدنز و  یلع ، يدرک ،  13
، يدرک ص 14 ، نیشیپ ، هشیدنا ، کی  یسانشزاب  ص 14 5 ـ نیشیپ ، هشیدنا ، کی  یسانشزاب  ص 38ـ37 ، نامه ، صص 38ـ36 4 ـ نیشیپ ،
، جوا تاراشتنا  یبالقنا ، یتشهب و  حیـسم ، يرجاهم ، ص 59ـ58 8 ـ نامه ، ص 39 7 ـ نیشیپ ، یلع ، يدرک ، ص 39ـ38 6 ـ نیشیپ ، یلع ،
، رجاهم صص 77ـ75 12 ـ نامه ، ص 72 11 ـ نامه ، 61 10 ـ 66ـ63 ، صص 70-71 ، نیـشیپ ، یلع ، يدرک ، ص 14 9 ـ نارهت 1361 ،

تسار ص 89ـ86 15 ـ نامه ، ص 86ـ85 و 82 14 ـ نیشیپ ، یلع ، يدرک ، ص 83ـ80 13 ـ نیشیپ ، یلع ، يدرک ، ص 17 ، نیشیپ ، حیسم ،
هنادواج ناتماق  تسار  ص 91 16 ـ نیشیپ ؛ یلع ، يدرک ، ص 20  ، 1378 نارهت ، نارهت ، یمالسا  بالقنا  هاگداد  بالقنا ، هنادواج  ناتماق 

، یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  ص 2 18 ـ یبایزاب 776 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  نیشیپ ص 20 17 ـ بالقنا ،
 ) ص 14 یبایزاب 410 ، هرامش  یمالـسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  19 ـ دنـس 11/7/42 ) خیرات  ص 11-12 0  یبایزاب 410 ، هراـمش 

ص 437 ، 1379 نارهت ، یمالسا ، بالقنادانـسا  زکرم  ، 9 مهدزاود دلج  مالـسا (  رخافم  یلع ، یناود  20 ـ دشابیم ) دنس 15/8/42  خیرات 
ویشرآ 22 ـ دنس 19/1/43 ) خیرات   ) ص 49 یبایزاب 410 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویشرآ  ص 69 21 ـ نیشیپ ، یلع ، يدرک ،

ص 3 24ـ یبایزاب 582 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  ص 4-3 23 ـ یبایزاب 582 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم 
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ص یبایزاب 583 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  ص 5ـ3 25 ـ یبایزاب 582 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ 
یبایزاب هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  ص71 27 ـ یبایزاب 583 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  36ـ34 26 ـ
یبایزاب هرامش  یمالـسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  یبایزاب 609 29 ـ هرامش  یمالـسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  ص13 28 ـ ، 609

هرامش یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  ص 14 31 ـ یبایزاب 411 ، هرامش  یمالـسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  ص 7 30 ـ ، 411
، یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  ص24 33 ـ یبایزاب 609 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  ص 13 32 ـ یبایزاب 411 ،

هرامش یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  ص 69 35 ـ یبایزاب 609 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  هدیزگرب 34 ـ دانسا 
، یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  ص 68 37 ـ یبایزاب 411 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  ص 69 36 ـ یبایزاب 411 ،

خ  / یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  : عبنم ص 89  یبایزاب 411 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویشرآ  هدیزگرب 38 ـ دانسا 

يو دوخ  نابز  زا  یتشهب  دیهش 

ملوا مان  دنسیونیم . یتشهب  نیسح  دمحم  هابتشا  هب  هاگ  هک  یتشهب  ینیسح  دمحم  نم  لیـصحت  هداوناخ و  يو  دوخ  نابز  زا  یتشهب  دیهش 
هقطنم مدش ، دـلوتم  نابمول  هلحم  رد  ناهفـصا  رهـش  رد  ناـبآ 1307  مود  رد  یتشهب . ینیـسح  زا  تسا  یبیکرت  یگداوناـخ  ماـن  دـمحم و 

. دوب یناحور  مردپ  تسا . یناحور  هداوناخ  کی  نم  هداوناخ  تسا . رهـش  یمیدق  رایـسب  قطانم  زا  تسا ، یمیدـق  هقطنم  کی  ام  یگدـنز 
عمج رد  متفرگ و  دای  ار  نآرق  ندناوخ  نتـشون و  ندناوخ و  عیرـس  یلیخ  مدرک . زاغآ  یگلاس  راهچ  رد  هناخبتکم  کی  رد  ار  متالیـصحت 

اهدعب هک  عقوم  نآ  رد  تورث ، یتلود  ناتـسبد  مورب . ناتـسبد  هب  دش  رارق  هکنیا  ات  مدش . هتخانـش  شوهزیت  ناوجون  کی  ناونع  هب  هداوناخ 
نـس رظن  زا  یلو  دورب ؛ مشـش  سالک  هب  دیاب  هک  دـنتفگ  دـندرک و  يدورو  ناحتما  نم  زا  متفر ، اجنآ  یتقو  دـش . هدـیمان  نمهب  مان 15  هب 

يدعـس ناتـسریبد  هب  اجنآ  زا  مدناسر . نایاپ  هب  اج  نامه  ار  یناتـسبد  تالیـصحت  مدش و  هتفریذـپ  مراهچ  سالک  رد  نیاربانب  دـناوتیمن ؛
هقالع رویرهش 20  ثداوح  اب  دمآ ، شیپ  رویرهش 20  ثداوح  هک  دوب  مود  لاس  لیاوا  مدنارذگ و  ناتـسریبد  رد  ار  مود  لوا و  لاس  متفر .

هسردم هب  مدرک و  اهر  ار  یناتـسریبد  تالیـصحت  لاس 1321  رد  دـمآ . دوجو  هب  یمالـسا  فراعم  يریگدای  يارب  اـهناوجون  رد  يروش  و 
تالیصحت ناهفصا  رد  ات 1325  لاس 1321  زا  مدوب . هدناوخ  رادقم  کی  هلـصاف  نیا  رد  نوچ  لیـصحت ؛ همادا  يارب  متفر  ناهفـصا  ردص 

اب اجنآ  هزوح  هک  دوب  هدش  بجوم  تفرـشیپ  تعرـس و  نیا  هک  مدـناوخ  تعرـس  اب  ار  لوصا  هقف و  حوطـس  مالک و  قطنم ، برع ، تایبدا 
، متـشاد هسردم  رد  هک  ياهرجح  کی  رد  دـنهدب  هزاجا  هک  متـساوخ  مردام  ردـپ و  زا  لاس 1324  رد  دـنک . دروخرب  نم  اـب  ناوارف  فطل 
ام یجراخ  نابز  مود  لوا و  لاس  رد  ناتـسریبد  رد  هک  میوگب  ار  نیا  مشاب . يزورهنابـش  هبلط  انعم  ماـمت  هب  مناـمب و  اـجنآ  رد  مه  اـهبش 

رخآ لاس  رد  دوب و  رتشیب  یـسیلگنا  نابز  شزومآ  زور  نآ  یعامتجا  طـیحم  رد  یلو  مدوب ؛ هدـناوخ  هسنارف  لاـس  ود  نآ  رد  دوب و  هسنارف 
. مدش انشآ  یـسیلگنا  اب  مدناوخ و  ردیرد »  » لماک هرود  کی  مریگب . دای  یـسیلگنا  نابز  هرود  کی  متفرگ  میمـصت  مدوب ، ناهفـصا  رد  هک 
ار جراخ  سرد  لوا 1326  زا  مدرک و  لیمکت  ار  هیافک  بساکم و  حطـس ، هیقب  مق  رد  هام  شـش  دودـح  مدـمآ . مق  هب  لاس 1325  رد  مق 

یبرم داتـسا و  سرد  نینچمه  متفریم و  داـماد  قـقحم  هللاتیآ  موـحرم  ناـمزیزع  داتـسا  دزن  لوـصا  هـقف و  جراـخ  سرد  مـیدرک . عورش 
يراسناوخ و یقت  دمحم  دیـس  هللاتیآ  موحرم  سرد  يدادعت  يدرجورب . هللاتیآ  موحرم  سرد  دعب  ینیمخ و  ماما  نامربهر  مراوگرزب و 

موحرم هک  دوـب  ياهسردـم  متفر . هیتـجح  هسردـم  هب  مدـمآ  هک  مق  هب  يرمکهوـک . تجح  هللاتیآ  موـحرم  سرد  مه  یمک  یلیخ  دادـعت 
هدکـشناد دندوب . هدمآ  مق  هب  زیربت  زا  ییابطابط  هللاتیآ  نامداتـسا  هک  دوب  ییاهلاس  نآ  رد  دندوب . هدرک  يراذگناینب  هزات  تجح  هللاتیآ 

هب ندمآ  هقرفتم و  تروص  هب  یبدا  ملپید  نتفرگ  اب  نیاربانب  مهدب . همادا  مه  ار  دیدج  تالیصحت  هک  مداتفا  رکف  هب  لاس 1327  رد  تایهلا 
ات هلـصاف 27  رد  مدـنارذگ . اجنآ  ار  سناسیل  هرود  دراد . مان  یمالـسا » فراعم  تایهلا و   » الاح هک  عقوم  نآ  لوقنم » لوقعم و  هدکـشناد  »
ار یـسیلگنا  نابز  مه  منک و  هدافتـسا  دـیدج  ياهـسرد  زا  رتشیب  هکنیا  يارب  ار  هدکـشناد  رخآ  لاس  مدـمآ و  نارهت  هب  ار  موس  لاـس  30 و 
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يارب مدوـب و  نارهت  رد   1330 لاس 1329 ، رد  مربب . شیپ  يرادـقم  کی  دـشاب ، رتطلـسم  هک  یجراخ  داتـسا  کی  اب  منک و  رتلماک  اجنیا 
سیردت يارب  ًانمض  متشگرب و  مق  هب  لیـصحت  همادا  يارب  مدش و  سناسیل  لاس 1330  مدوب . افکدوخ  مدرکیم و  سیردـت  ماهنیزه  نیمأت 

هک لاس 1329 و 1330  رد  تازرابم  مدش . سیردت  لوغشم  مق  یماظن  میکح  ناتسریبد  رد  یسیلگنا  نابز  ریبد  ناونع  هب  اهناتـسریبد ، رد 
قدصم رتکد  موحرم  یناشاک و  هللاتیآ  موحرم  يربهر  هب  تفن  یلم  تضهن  یعامتجا  یسایس و  تازرابم  جوا  اب  دوب  نراقم  مدوب ، نارهت 

نآ ریت  نایرج 30  رد  لاس 1331  رد  مدرکیم . تکرـش  اهگنیتیم  تاعامتجا و  تارهاـظت و  رد  قاتـشم  ممعم  ناوج  کـی  تروص  هب  و 
رد هک  باصتعا  ینارنخـس  نیمود  اـی  نیلوا  دـیاش  متـشاد و  تیلاـعف  ریت  ات 30  تاـباصتعا 26  رد  مدوب و  هتفر  ناهفـصا  هب  ناتـسبات  عـقوم 
رد هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  يدنبعمج  کی  رد  دادرم  ياتدوک 28  زا  دعب  لاح  ره  هب  دنتشاذگ . نم  هدهع  هب  ار  دوب  هناخفارگلت  نامتخاس 
نآ شـشوپ  ریز  رد  مینک و  داجیا  یگنهرف  تکرح  کی  هک  میتفرگ  میمـصت  نیاربانب  میتشاد ؛ مک  هدـش  هتخاس  ياهرداک  اـم  تضهن  نآ 
نم هدهع  هب  ًامیقتسم  شاهرادا  تیلوؤسم  هک  ناتسود  يراکمه  اب  میدرک و  سیسأت  مق  رد  شناد » نید و   » مان هب  یناتسریبد  میزاسب . رداک 

کی مدرکیم و  سیردت  مه  هزوح  رد  نمض  رد  و  متشاد ؛ هدهع  هب  ار  نآ  هرادا  تیلوؤسم  نانچمه  مدوب و  مق  رد  هک  لاس 1342  ات  دوب ،
هبلط و وجـشناد و  نایم  دـنویپ  میدرک  رارقرب  یهاگـشناد  ياـهناوج  اـب  مه  ياهطبار  میدروآ و  دوجو  هب  هزوح  رد  مه  ون  یگنهرف  تکرح 
رد مدـنارذگ ، تایهلا  هدکـشناد  رد  ار  لوقعم  هفـسلف و  يرتکد  هرود  ات 1338  ياه 1335  لاس  رد  میتفای . كرابم  يدـنویپ  ار  یناـحور 
هب نداد  ناماس  رکف  هب  تخس  ام  لاس 1339  رد  هزوح  هب  نداد  ناماس  مدمآیم . نارهت  هب  اهراک  اهسرد و  يارب  مدوب و  مق  رد  هک  یلاح 

نیا زا  ات  ود  رد  هزوح ، هب  یهدنامزاس  هزوح و  مظن  يزیرهمانرب  يارب  دنتـشاد  يددعتم  تاسلج  هزوح  نیـسردم  میداتفا . مق  هیملع  هزوح 
دیهش ياقآ  موحرم  يزاریش و  ینابر  ياقآ  هسلج  نیارد  دیسر و  رمث  هب  تاسلج  نیا  زا  یکی  رد  ام  راک  متشاد ، تکرش  مه  هدنب  تاسلج 

حرط و میتسناوت  یتدم  کی  لوط  رد  ياهمانرب  رد  رگید . ياهیلیخ  ینیکشم و  ياقآ  دنتـشاد ، تکرـش  ناردارب  زا  رگید  یلیخ  يدیعس و 
شرتفورعم هنومن  هک  ياهنومن  سرادم  لیکشت  يارب  دش  ياهیاپ  نیا  لاس . هدفه  رد  مینک  هیهت  هزوح  رد  یمالسا  مولع  تالیـصحت  همانرب 
زومآشناد دنویپ  تیوقت  تبـسانم  هب  مق  رد  ام  اهلاس  نامه  رد  تسا . هیلع  هللامالـس  رظتنم  يدهم  مان  هب  هیرظتنم  هسردم  ای  هیناقح  هسردم 

تسود راکمه و  ردارب و  ار ، راک  نیا  میقتـسم  تیلوؤسم  میدز و  تسد  مق » نازومآشناد  نوناک   » داجیا هب  هبلط  وجـشناد و  یگنهرف و  و 
رارقرب هطبار  کیدزن  زا  زرابم  ياههورگ  اب  اهراک  همادا  رد  مدمآ و  نارهت  هب  لاس 42  دنتفرگ . تسد  هب  حتفم  رتکد  دیهش  موحرم  مزیزع 
نارهت هاگشناد  نایوجـشناد  هک  ثعبم  نشج  کی  رد  لیاوا 42  ای  مشاب 41  هدرکن  هابتـشا  رگا  مدرک  شومارف  هک  ار  ییاـهراک  زا  میدرک .

ینارنخـس نـیا  رد  مـنک . ینارنخـس  ثـعبم  زور  نآرد  نـم  هـک  دـندرک  توـعد  دـندوب ، هدرک  رازگرب  يروخاذـغ  نلاـس  رد  داـبآریما  رد 
یتاقیقحت راک  کی  حرط  ینارنخـس  نیا  رد  و  تسا » تثعب  ياهفدـه  زا  یکی  فیرحت  اـب  هزراـبم   » ناونع هب  مدرک  حرطم  نم  ار  یعوضوم 

دجسم تبسانم  هب  گروبماه  ياهناملسم  گروبماه  دجـسم  دش . پاچ  عیـشت  بتکم  رد  اهدعب  ینارنخـس  نآ  هک  مدرک  هئارا  ار  یمالـسا 
هک عجارم  هب  دـندوب  هدروآ  راشف  دوب . هدـش  هدراذـگ  يدرجورب  هللاتیآ  موحرم  تسد  هب  هک  دوب  تیناحور  شراذـگناینب  هک  گروبماـه 

هللاتیآ ینـالیم و  هللاتـیآ  هجوـتم  اـهراشف  نـیا  دورب . اـجنآ  هـب  یناـحور  رفن  کـی  دـیاب  ناریا ، هـب  دـندوب  هدـمآ  یققحم  موـحرم  نوـچ 
یماظن هخاش  نوچ  رگید  یفرط  زا  اجنآ ، هب  دیورب  دیاب  هک  دندرک  رارـصا  هدنب  هب  ینالیم  هللاتیآ  يرئاح و  هللاتیآ  دوب . هدش  يراسناوخ 

نآ رد  مه  هدنب  مسا  دش و  لابند  هدنورپ  روصنم ، یبالقنا  مادعا  زا  دعب  دننک و  مادعا  ار  روصنم  هک  دندوب  هدرک  بیوصت  هفلتؤم  ياهتأیه 
نم دوخ  هتبلا  مشاب . ییاهتیلاعف  لوغـشم  جراخ  رد  دـننک و  جراـخ  ناریا  زا  ار  نم  یتروص  هب  هک  دـندرکیم  رکف  ناتـسود  دوب . هدـنورپ 

يراسناوخ هللاتیآ  قیرط  زا  دـنتفگ  ناتـسود  یلو  دـندادیمن ؛ نم  هب  هک  دوب  همانرذـگ  نم  لکـشم  مناـمب . ناریا  رد  هک  مدادیم  حـیجرت 
ار همانرذگ  دندرک و  مادقا  يراسناوخ  هللاتیآ  دشیم و  لح  ناشیا  قیرط  زا  اهراک  هنوگ  نیا  عقوم  نآ  رد  تفرگ و  ار  همانرذگ  دوشیم 

دوب نیا  میمـصت  متفر . گروبماه  هب  ینالیم  هللاتیآ  صوصخب  نایاقآ  نیا  اب  هطبار  رد  دش و  لح  همانرذگ  لکـشم  قیرط  نیا  هب  دنتفرگ .
دنتسه جاتحم  تخس  نایوجشناد  هک  مدرک  ساسحا  اجنآ  رد  یلو  مدرگرب ؛ تفرگ  ناماس  هک  اجنآ  راک  منامب و  اجنآ  یهاتوک  تدم  هک 
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زکرم  » میدروآ و دوجو  هب  ار  اجنآ  نابز  یسراف  هورگ  نایوجـشناد  یمالـسا  ياهنمجنا  هیداحتا  هتـسه  یمالـسا . تالیکـشت  عون  کی  هب 
، هیروس هب  يرفس  مدش ، فرـشم  جح  هب  يرفـس  لاس ، نیا 5  یط  رد  هک  مدوب  اـجنآ  لاـس  زا 5  شیب  تفرگ . ناماس  گروبماه » یمالـسا 

ماما  ) ردص ياقآ  نامزیزع  ردارب  ًاصوصخم  ناتـسود و  اب  دهع  دیدجت  اجنآ و  یمالـسا  ياهتیلاعف  زا  دـیدزاب  يارب  هیکرت  هب  مدـمآ  نانبل و 
قارع هب  مه  يرفس  ددرگزاب و  نامهعماج  شوغآ  هب  هللاءاشنا  دشاب و  دنوادخ  تمحر  دروم  تسه ، هک  اجک  ره  مراودیما  و  ردص ) یسوم 
کی يارب  ناریا  هب  لاس 1349  رد  تفرگ و  ناماس  رـس و  اجنآ  ياهراک  لاح  ره  هب  تشگزاـب  لاس 48 . رد  متفر  ماما  تمدخ  هب  مدـمآ و 
رارق ًاددجم  زاب  هک  متـشاد  دازآ  ياهراک  یتدم  اجنیا  رد  تسا . مک  متـشگزاب  ناکما  ندـمآ ، نیا  اب  هک  مدوب  نئمطم  اما  مدـمآ . ترفاسم 

ار ام  تقو  زا  یـشخب  تازرابم ، اب  يراکمه  زرابم و  تیناـحور  لیکـشت  هلأـسم  دـعب  مینک  لاـبند  ار  اـهباتک  هیهت  يزیرهماـنرب و  راـک  دـش 
لکش زرابم  تیناحور   1357 لاس 1356 -  رد  میدروآ و  دوجو  هب  یتالیکشت  ياهراک  يارب  ییاههتـسه  لاس 1355  رد  هکنیا  ات  تفرگ .

تالیکـشت کـی  بزح و  کـی  ناونع  هب  ینلع  همین  یفخم و  همین  اـی  یفخم  هدرتسگ  تالیکـشت  داـجیا  ددـصرد  اـهلاس  ناـمه  تفرگ و 
ناردارب همه  لاعف  تکرـش  اب  هللادـمحب  میدرک و  زکرمتم  ار  اـهورین  همه  تفرگ ، جوا  یتازراـبم  لـئاسم  هک  لاس 56  رد  میدوب . یـسایس 

هدنراد یتشهب ، ینیسح  دمحم  بناج  نیا  یتشهب  رتکد  دیهش  همان  تیصو  دیسر . يزوریپ  هب  بالقنا  تازرابم  اهییامیپهار و  رد  یناحور 
غورف هب  زیچ  ره  زا  شیب  یگدنز  رد  هک : مناگتـسب  ریاس  منادـنزرف و  مرـسمه و  هب  منک  یم  تیـصو  ناهفـصا  زا  هرامش 13707  همانسانش 

شراوگرزب ناربمایپ  میحر و  نامحر و  ریصب ، عیمـس ، ریدق ، میلع ، ياتکی  يادخ  هب  نامیا  اب  دنهد و  تیمها  تساهناسنا ، لد  رد  هک  یهلا 
روضح اب  زامن  يادـخ و  دای  رکذ و  هب  مامتها  نیعمجا و  مهیلع  هللا  مالـس  نیموصعم  همئا  زا  نآرق و  شباتک  ناربمایپ و  متاـخ  زا  يوریپ  و 

تداعـس هار  مدرم  اب  سنا  تعامج و  رد  ریگیپ  روضح  هار و  نیا  رد  ناما  یب  داهج  قدـص و  راثیا و  قافنا و  رگید و  تادابع  هزور ، بلق ،
، کهلق نارهت ، رد  ما  ینوکسم  هناخ  زا  موس  کی  ادخ ، يوس  هب  نم  لاحترا  زا  سپ  هک  منک  یم  تیـصو  و  دننادرگ . زاب  دوخ  يور  هب  ار 
وا و يارب  لاعتم  يادخ  زا  تسا و  قلطم  سردـم  هعیرـشلاتزع  مناخ  مرـسمه  هب  قلعتم  هناخ  ثاثا  یقطنم 8 و 9 و  هچوک  جروت ، نابایخ 

یتشهب دیهش  نانخـس  زا  ییاهزارف  یتشهب  ینیـسح  دمحم  يرجه /  بجر 1400   27 مراتساوخ . ار  نتسیز  ادخ  هار  رد  تداعـس  منادنزرف 
همه يارب  هچنآ  . 3 هناهب . هب  هن  دـنهد  اهب  هب  ار  تشهب  .2 تسا . هنحـص  رد  مدرم  یمئاد  روضح  هب  جایتحا  بالقنا ؛ موادـت  ظفح و  يارب  .1

يورین اب  . 5 تساهـشزرا . بالقنا  ام  بالقنا  .4 تسا . مالـسا  یـشزرا  لیـصا  ماظن  اه و  شزرا  اهنامرآ و  يور  رب  دیکات  تسا  مهم  رایـسب 
. دننک تموکح  دیاب  اهنآ  دنراد ، ار  نتـشیوخ  راهم  هک  اهنآ  دنـسرت ، ادخ  هک  اهنآ  . 6 درک . دهاوخ  نیمـضت  ار  دوخ  موادت  بالقنا  مدرم ،

داهج نیا  دنک ، هرادا  بوخ  هداوناخ ، هناخ و  نادیم  رد  ار  هعماج  زا  یمیظع  شخب  دـناوتب  یهاگآ  يور  زا  ادـخ و  يارب  نز  هک  نیمه  . 7
زکرمتم دـشاب ، مکاح  یهلا  يدـیحوت و  قالخا  قح و  نآ  رد  هک  یمالـسا  هعماج  داجیا  هار  رد  دـیاب  ام  زرابم  تلم  شـالت  همه  . 8 تسا .

، ادـخ يرای  میـشاب  هتـشاد  ار  نیا  مینکیم ، قبطنم  مالـسا  اب  مینکیم و  تسرد  ار  ناـم  لـمع  ار ، نامـصالخا  ار ، ناـمنامیا  اـم  . 9 ددرگ .
هب ار  اهنآ  هکلب  میاهدادن ، تسد  زا  ار  نادیهـش  ام  . 11 درادن . قامچ  زا  هدافتـسا  هب  يزاین  راکفا ، ءارآ و  دروخرب  . 10 تسا . هدش  نیمضت 

، مییوگن غورد  نانمـشد  هب  تبـسن  هک  تسا  هتخومآ  ام  هب  مالـسا  . 13 تسا . قـح  هار  رد  تکرح  لیـصا ، يزوریپ  . 12 میاهدروآ . تسد 
ناتهعماج و ناتدوخ و  شکباـسح  سرباـسح و  دـیاب  اـهرهاوخ ، اـهردارب و  امـش  کـیاکی  . 14 میهدـن . شحف  مـینزن و  ارتـفا  تـمهت و 

هاگتسد تشاد ، تیاکـش  روهمج  سیئر  زا  رگا  هک  دنکیم  یگدنز  یماظن  رد  هک  دشاب  لاحـشوخ  تلم  مراودیما  . 15 دیشاب . ناتتموکح 
ره درف و  ره  بناج  زا  شیدـنا  راصحنا  بلط و  راصحنا  لکـشت  .16 تشاد . تیاکـش  يداع  درف  کی  زا  هک  دـنک  لمع  هنوگنامه  ییاضق 

تموکح قح  تردق  ناگنشت  دنشابن . تردق  هنـشت  هک  دینک  باختنا  ار  یناسک  .17 دیآیم . رد  بآ  زا  یناطیـش  دـشاب ، عمج  ره  هورگ و 
وت تسد  هب  خزود  تشهب و  یتح  يزاسیم ، تدوخ  مه  ار  تتمایق  وت  یتسه ، هدـنیآ  خـیرات و  هدـنزاس  وت  ناسنا ، يا  . 18 دنرادن . ندرک 

، دیوش عقاو  دـنمدوس  مدرم  لاح  هب  امـش  رگا  . 20 مینکیمن . وگزاب  مدرم  يارب  میهدـن ، ماجنا  يراک  هک  یناـمز  اـت  . 19 دوشیم . هتخاس 
.23 دنزادرپب . ار  نآ  ياهب  دـیاب  لالقتـسا  ناظفاح  . 22 دـیهد . رارق  دوخ  ياههمانرب  ءزج  ار  نتـشیوخ  زا  داـقتنا  . 21 دوب . دیهاوخ  یندـنام 
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.25 دورب . ازتدحو  ياهيریگعضوم  تمس  هب  دیاب  هعماج  . 24 دشاب . كرحت  یتسردنت و  یباداش ، هب  ور  ياهعماج  دیاب  یمالسا ، هعماج 
هبذاج . 28 تردق . ناگنشت  هن  میتمدخناگتفیش ، ام  . 27 دنتسه . ینیلاتسا  ياهدادبتسا  لبمس  نیقفانم  . 26 تساهنامرآ . بالقنا  ام  بالقنا 

، هجنکش همه  نیا  لباقم  رد  مه  ربمغیپ  مشاب ، رابدرب  (ص ) دمحم ترضح  لثم  یتسیاب  نم  . 29 ترورض . لقادح  رد  هعفاد  العا و  دح  رد 
همانزور : عبنم دـنام  میهاوخ  خـیرات  هنادواج  ناتماق ، تسار  اـم  . 30 دوب . روبـص  دـندز ، وا  هب  هک  اوران  ياـهتمهت  ار  اـهیتحاران  همه  نیا 

س  / تاعالطا

( هر ) يرهطمدیهش رنه 

نآ ات  هک  دـش  ییاه  نادـیم  دراو  دوخ  بئاص  يوق و  هشیدـنا  يرکف و  توق  هب  ناشیا  سفن  هب  دامتعا  داـهتجا و  ( ¤ هر ) يرهطمدیهـش رنه 
راکفا دوب - هدـش  جـیار  روشک  رد  زور  نآ  هک  یتارکفت  اب  و  دوب ؛ هدـشن  اـه  نادـیم  نیا  دراو  یمالـسا  لـئاسم  هنیمز  رد  سک  چـیه  تقو 

، ناشیا درک . یندشن  مامت  عیـسو و  قیمع و  یملع  شلاچ  کی  دراو  ار  دوخ  دوش ، جیار  تفر  یم  ای  یقرـش - یبرغ و  يا  همجرت  یتادراو 
اه تسیلاربیل  یبرغ و  تارکفت  اب  هلباقم  ههبج  رد  مه  و  دز ، تسد  هنادنمشوه  رایـسب  داهج  کی  هب  اه  تسیـسکرام  اب  هلباقم  ههبج  رد  مه 

ياه هنیمز  رد  داهتجا  يرکف و  تردق  مه  دهاوخ ، یم  مزال  سفن  هب  دامتعا  تأرج و  مه  تسا ؛ مهم  رایـسب  شقن ، نیا  دـش . نادـیم  دراو 
نمؤم رایـسب  مه  دوب ، ملاع  مه  تشاد ؛ مه  اب  ار  اهنیا  همه  گرزب  درم  نیا  دـهاوخ ؛ یم  عطاق  نامیا  نیقی و  مه  دراد ، مزـال  ار  نوگاـنوگ 

؛ دراد دوجو  یتادراو  راکفا  ام  یخیراـت  هقباـس  رد  تسا . مزـال  اـهنیا  تشاد ؛ سفن  هب  داـمتعا  مه  و  تشاد ، نیقی  دوخ  ناـمیا  هب  مه  دوب ،
تارکفت دراو  هک  یملاسان  يرکف  ياه  هگر  هنوگ  نیا  زا  ام  خـیرات  يراذـگریثأت . ناکما  نیا  اب  عویـش و  نیا  اـب  تعـسو ، نیا  اـب  هن  اـهتنم 

، درک ادـیپ  شرتسگ  تاطابترا  هک  دـیدج  هرود  رد  نکیل  تسا ؛ رپ  ام - مـالک  رد  هچ  اـم ، هفـسلف  رد  هچ  اـم ، هقف  رد  هچ  هدـش - اـم  یملع 
داجیا یملع  حیحـص و  ههجاوم  کی  هب  دـش و  هعماج  يرکف  ياضف  دراو  ًابترم  دراد - یعیبط  روط  هب  هک  ییاه  هبذاج  اب  ون - هبون  ياهفرح 

زا هنابـصعتم و  هلباقم  دوبن ؛ یملع  تفرگ ، یم  تروص  تقو  نآ  هک  ییاه  ههجاوم  زا  یـضعب  میدید ؛ یم  میدوب و  نادیم  رد  ام  درک . زاین 
دنتفرگ و یم  ار  عیسو  فرح  کی  زا  يا  هشوگ  تسیچ ؛ دنتسناد  یمن  دندرک ؛ یم  در  ار  یفرح  هدیمهفن ، هدناوخن و  اما  دوب ؛ داقتعا  يور 
ار یملعریغ  هلباقم  فقوت و  رجحت و  نیا ، دـندرک . یم  هلباقم  دـنداتفا و  یمرد  نآ  اـب  دـنداد و  یم  رارق  ناـشدوخ  گـنج  لومـشم  ار  نآ 

رکف مالـسا و  دـندرک  یم  یعـس  دـندش و  یم  اهنیا  بوذـجم  یتادراو ، ون و  راکفا  ياه  هبذاـج  ریثأـت  تحت  هدـع  کـی  درک . یم  یعادـت 
! میا هدرک  لوبق  لباق  یمدرم و  دنـسپ و  ناوج  ار  مالـسا  ام  هک  دنتـشاذگ  یم  نید  رـس  مه  یتنم  دـننک ؛ قیبطت  اـهنیا  اـب  ار  نید  یمالـسا و 

مهتم ادابن  هک  نیا  يارب  دنتفر ، یم  شیپ  اهرکف  نیا  نابحاص  زا  رتولج  مه  مدق  دـنچ  دـندش و  یم  مه  رت  غاد  شآ  زا  هساک  تاقوا  یهاگ 
یهقف و ثحابم  تماـما و  ثحاـبم  داـعم و  دـیحوت و  توبن و  میدـید . يدراوم  رد  اـم  مه  ار  نیا  هک  دـنوش  اـهفرح  نیا  ندوب و  عجترم  هب 

نید زا  هناگیب  یلکب  يداحلا و  ًانایحا  مالـسا و  زا  هناگیب  بتاکم  رد  شدوخ  تاـهباشم  تمـس  هب  ار  مالـسا  یـسایس  یعاـمتجا و  ثحاـبم 
نیا میدرک ! نیریش  اهمشچ  رد  دنسپ و  سک  همه  مهف و  سک  همه  ار  مالسا  میدمآ  ام  هک  دنتشاذگ  یم  مالـسا  رـس  مه  تنم  دندناشک و 

فاصنا و اب  داهتجا و  تردـق  اـب  هک  دوب  نیا  نارود  نآ  رد  يرهطم  دیهـش  رنه  دوب . فارحنا  اـهنیا  يود  ره  دوب ؛ رگید  فارحنا  کـی  مه 
رکفت هک  ار  هچنآ  دـش و  زیوالگ  راـکفا  نیا  اـب  داتـسیا و  نادـیم  طـسو  یلقع - مولع  هنیمز  رد  هچ  یلقن ، مولع  هنیمز  رد  هچ  یملع - بدا 

راک مه  یلیخ  دندز و  فرح  مه  یلیخ  وا  هیلع  بالقنا  یمالـسا  يرکف  نایرج  تشاذـگ ¤ . طسو  هبئاش  یب  بان و  نشور ، دوب ، یمالـسا 
. ام هعماج  يدعب  تارکفت  هیاپ  دش  نیا  و  تسا ؛ یمهم  رایـسب  شقن  نیا  يرکفنـشور ، نایرج  رد  داد . ماجنا  ار  راک  نیا  ناشیا  اما  دندرک ؛

تارکفت هب  یکتم  يا  هدمع  شخب  رد  ام  یمالـسا  ماظن  بالقنا و  یمالـسا  يرکف  نایرج  هک  ما  هتفگ  مه  اهراب  مراد و  خسار  داقتعا  هدنب 
یمالـسا ماظن  هب  میدرب و  هرهب  اهنآ  زا  یمالـسا  تارکفت  رد  ام  هک  تسا  يا  یمالـسا  ياه  هیام  اه و  هیاپ  اهنآ  ینعی  تسا ؛ يرهطم  دـیهش 

ریز رد  هک  یمالـسا  رکف  قشاع  بلاط و  ياهناوج  يارب  دوب  ینما  هاـگیاج  يرهطم  دیهـش  راـکفا  مه  راـگزور  ناـمه  رد  اذـل  دـش ؛ یهتنم 
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مه تشاد ، دوجو  اه  هاگـشناد  رد  مه  روط ؛ کی  اهارگبرغ  روط ، کی  اه  تسیـسکرام  دنتفرگ ؛ یم  رارق  هناگیب  تارکفت  دـیدش  نارابمب 
دنناوتب ات  دـش  دارفا  نیا  يارب  نمأم  کی  رگنـس و  کی  يرهطم  دیهـش  هیملع ، ياه  هزوح  رد  یتح  مه  و  اه ، هاگـشناد  زا  نوریب  طیحم  رد 

. دنشاب هتـشاد  ون  فرح  دننک و  عافد  دنناوتب  مه  دننک ، ظفح  ار  دوخ  نید  مه  دننک ؛ ظفح  مکحتـسم  قیمع و  رکفت  نیا  هیاس  ریز  ار  دوخ 
دیهش رد  میناوت  یمن  هک  ام  تسا . نایرج  نیا  موادت  دوش ، رکف  نآ  يور  تسا  بوخ  هک  مود  هتکن  میتسه  دیدج  ياه  يرهطم  دنمزاین  ¤ 
باذج نیرت و  شورفرپ  وزج  وا  ياهباتک  درم ، نیا  تداهش  زا  لاس  دنچو  تسیب  زا  دعب  مه  نالا  هک  تسا  تسرد  میوش . فقوتم  يرهطم 

هعومجم يارب  یلیدـع  لیدـب و  ًاعقاو  ام  مه  نـالا  تسا و  مالـسا  یقطنم  نیتم و  رکف  ياـیوج  ياهلـسن  يارب  اـهباتک  نیرت  بولطم  نیرت و 
يراذگریثأت و تیمها و  ظاحل  زا  کشالب  هدش ، مه  یبوخ  ياهراک  هک  نیا  اب  میرادن و  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) يرهطم دیهش  ياهباتک 

يداقن دوش و  یم  دراو  هک  يراکفا  اب  شلاـچ  هصرع  رد  دورو  ناـیرج  نکیل  دراد ؛ رارق  حطـس  نیرتـالاب  رد  مه  زونه  ناـقتا ، تیباذـج و 
و دنک ، ادیپ  همادا  دیاب  اهنآ  هنیمز  رد  یمالسا  رکف  نییبت  اهنآ و  ءازجا  داوم و  میقس  زا  حیحص  کیکفت  اهنآ و  اب  حیحص  دروخرب  یملع و 

دعب میراد . جایتحا  هدـنیآ  ياه  ههد  رد  ییاه  يرهطم  هب  ام  مدرک ، ضرع  هک  روط  ناـمه  دراد . دوجو  هک  تسا  یمهم  فیاـظو  وزج  نیا 
ياهـشلاچ کـشالب  مه  نیا  زا  دـعب  تسا ؛ هتفرگرارق  يدـج  شلاـچ  دروم  یمالـسا  رکف  یمالـسا ، ماـظن  لیکـشت  یمالـسا و  بـالقنا  زا 

هیامرـس میناوت . یم  مینک و  هدامآ  ار  دوخ  اج  نیا  رد  دـیاب  ام  دـننک . یمن  هک  اهر  دـنروآ ؛ یم  دوجو  هب  نآ  يارب  زور  هبزور  ار  يدـیدج 
؛ دراذـگ یم  ام  رایتخا  رد  یناوارف  یلیخ  تاناکما  فاصم  نیا  رد  تسام ، رایتخا  رد  یمالـسا  گـنهرف  زا  زورما  هک  یندـشن  ماـمت  ینغ و 

هدافتـسا تسرد  نآ  زا  میناوتب  رگا  تسام ؛ رایتخا  رد  یگنهرف  يرکف و  میظع  هناخدارز  کی  ًاتقیقح  میـشاب  اهنیا  زا  هدافتـسا  لها  اـم  رگا 
روط کی  ام  زاین  زور  نآ  تسا . رتشیب  بتارمب  ام  زاـین  ههد 40و 50 - ياهلاس  ینعی  يرهطم - دیهـش  موحرم  تیلاعف  هرود  زا  زورما  مینک .

ار يرهطم  دیهـش  تشادگرزب  ییامهدرگ و  دنک . ادیپ  همادا  نایرج  نیا  تسا  مزال  تسا و  رت  قیمع  رت و  عیـسو  رایـسب  ام  زاین  زورما  دوب ،
همه رد  یتادراو  دـیدج  یتاغیلبت  جاوما  اب  ههجاوم  يارب  دـنوش و  اهنادـیم  نیا  دراو  دـنوشب  قیوشت  یناسک  هک  دـیناشکب  اه  تمـس  نیا  هب 

باتک . ¤ دراد راکورس  یمالـسا  ثحابم  اب  هک  روشک  نوگانوگ  لئاسم  هنیمز  رد  مالک ، هنیمز  رد  هفـسلف ، هنیمز  رد  دنوش ؛ هدامآ  اه  هنیمز 
رگید تقو  کی  نم  میروایب . اجب  ار  راوگرزب  دیهش  نیا  میظع  قح  ات  درادب  قفوم  ار  ام  همه  لاعتم  يادخ  میراودیما  هزوح  رد  داتسا  ياه 

ًامتح هیملع ، اـه  هزوح  رد  حطـس  ياـهباتک  لـثم  ناـشیا  ياـهباتک  هک  دوش  هداد  یبیترت  متفگ  ناـشیا  مرکم  هداوناـخ  نازیزع  هب  دـیاش  مه 
، ینید ناغلبم  دننک - نایب  مدرم  يارب  ار  یمالـسا  راکفا  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  رکف و  نابحاص  يارب  هک  ییاهزیچ  زا  هدـنب  دوش . هدـناوخ 
هک دینک  ادیپ  يا  هویـش  دـنناوخب . ار  يرهطم  موحرم  ياهباتک  هرود  کی  هک  تسا  نیا  مناد ، یم  مزال  ًاعقاو  ینید - نایوگنخـس  ربنم ، لها 

ینعی تسا ؛ لوانتلا  لهـس  ناشیا  ياهباتک  هناتخبـشوخ  دیایب . اه  هاگـشناد  رد  مه  دیایب ، یـسرد  ياهباتک  رد  مه  دوش ؛ هدناوخ  اهباتک  نیا 
الـصا مدوخ  ياهینارنخـس  ندینـش  زا  نم  دـنتفگ  یم  ناشیا  دوب . رتهب  یلیخ  ناـشنایب  زا  ناـشیا  ملق  دراد . یبوخ  نیریـش و  یلیخ  شراـگن 
هتشون مداد ؛ یم  ناشیا  هب  ار  قح  هنیمز ، نیا  رد  هتبلا  مه  هدنب  دیآ . یم  مشوخ  مناوخ ، یم  هک  ار  مدوخ  ياه  هتـشون  اما  دیآ ؛ یمن  مشوخ 

صوصخب اهناوج - الـضف و  املع و  دنک . ادیپ  شرتسگ  دـیاب  اهنیا  رتشیب  هچ  ره  اذـل  تساویـش ؛ ناور و  نیریـش ، یلیخ  ًاتقیقح  ناشیا  ياه 
ءانب قوف  ینب  نم  ، » دـننکب يراک  دـنهاوخ  یم  رگا  هک  دنـشاب ؛ هدـناوخ  ار  هر ) ) يرهطم دیهـش  ياهباتک  هرود  کی  دـیاب  ام - ناوج  بالط 
رکف مچرپ  دـننک و  حـتف  ار  يرتالاب  ياه  هلق  هللاءاش  نا  دـنورب  يرهطم  دیهـش  ياه  هناش  يور  رکف و  نآ  ساـسا  رب  ینعی  دـشاب ؛ یفلـسلا »

ناهیک همانزور  : عبنم دنفسا 1382  18 يربهر ، مظعم  ماقم  تانایب  . ¤ دننزب اهاج  نآ  هب  ار  یمالسا 

يرهطم دیهش  یتیصخش  فاصوا  یناوخزا 

داتسا دهعتم ، رکفنشور  بالقنا ، هتخیهرف  راگزومآ  نادقف  قارف و  مغ  یحیبذ  نژیب  : هدنـسیون يرهطم  دیهـش  یتیـصخش  فاصوا  یناوخزا 
تـضهن مق و  هیملع  هزوح  يرکف  ياه  هبخن  نیرت  یلاـع  نیرت و  هتـسجرب  زا  يرهطم  یـضترم  دیهـش  داتـسا  . دـش هلاـس  يرهطم 27  دـیهش 
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راهب نیلوا  رد  هنافـسأتم  هک  دوب  یمالـسا  بـالقنا  لوا  زارت  ياـه  نیـسیروئت  زا  لـحار و  ماـما  داـمتعا  دروم  يدرف  وا  دوب . ناریا  یمالـسا 
رد 12 يرهطم  داتسا  دیسر  يزوریپ  هب  نمهب 1357  رد 22  یمالسا  بالقنا  هک  یلاحرد  . دش هدیچ  بالقنا  توارطرپ  ناتـسوب  زا  بالقنا 

روضح یمالـسا  سدـقم  ماظن  تایح  نارود  رد  هام  هس  زا  رتمک  رد  داتـسا  بیترت  نیدـب  دیـسر . تداهـش  هب  هناـمولظم  تشهبیدرا 1358 
بالقنا هراـبرد  ینارنخـس  هلاـقم و  يدادـعت  دـندناسر  یم  ماـجنا  هب  هک  يا  هدرتسگ  ياـه  تیلاـعف  رب  هوـالع  تدـم  نیا  لوط  رد  دنتـشاد 
روآدای ار  نایب  ملق و  نید و  گنهرف و  لها  همه  لاس ، ره  هام  تشهبیدرا  سپ  . دـندرک هضرع  نآ  نوماریپ  یـساسا  تاعوضوم  یمالـسا و 

ود رد  ار  وا  تاـیح  همه  ناوتب  دـیاش  یهاـگآ و  داـیرف  شناـیب  ییاـناد و  ساـکعنا  شملق  و  دوـب ، تکرب  شروـضح  هک  دزاـس  یم  يدرم 
ییاناد یهاـگآ و  هشیدـنا و  رکفت و  تفرعم و  ملع و  هصرع  دیهـش  ار  وا  هک  رتهب  ور  نیا  زا  درک  هصـالخ  ندـنازومآ  نتخومآ و  تحاـس 

فیـصوت شیوخ  رمع  لصاح  زیزع و  دـنزرف  ار  وا  نارامج  فراع  ریما  هک  میداد  تسد  زا  ار  یتلیـضف  بحاص  تشهبیدرا 58  رد  دیمان .
داشرا و توعد و  هک  يداتـسا  . دوب روشک  تلم و  يارب  دـنمدوس  يرازگتمدـخ  یملع و  ینید و  ياه  هزوح  يارب  يا  هناوتـشپ  هک  دـندرک 

زین دوخ  هتفاـی و  لاـقتنا  ناـملاع ، هب  ناربماـیپ  تیمتاـخ  هرود  رد  هک  تسناد  یم  یتیلوئـسم  نیلوا  ار  اـه  تعدـب  اـه و  فیرحت  اـب  هزراـبم 
نتـشادرب نایم  زا  یمالـسا ، بالقنا  رکفتم  ياهزغم  ناربهر و  اب  دروخرب  رد  نمـشد  هویـش  زورید  . دوب هاگیاج  نیا  يارب  دـهعتم  ینابرگنس 

نمـشد تساهنآ . هرطاخ  مان و  دای و  ندرب  نایم  زا  یمالـسا  بالقنا  رکفتم  ياـهزغم  اـب  دروخرب  رد  نمـشد  هویـش  زورما  دوب و  وا  صخش 
هناشن شرگن  نیا  ایآ  تسا .» هدـش  یتلود  نید ، نوچمه  زین  وا  هک  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  يرهطم  زا  ردـق  نآ  :» هک دـسیونب  دـیوگب و  دـیاب 
تسا نیا  ام  تلاسر  هفیظو و  زورما  اما  تفرگ  ام  زا  ار  داتسا  زورید ، نمشد ، هچ  رگا  تسین !؟ رکفت  ربدت و  لقعت و  زا  هلصاف  اه  گنـسرف 
رکفت دننک و  هئطخت  ار  دنتـسه -  هدنزومآ  دـیفم و  ءانثتـسا  نودـب  همه  لحار  ماما  ریبعت  هب  هک  داتـسا - رکفت  هشیدـنا و  میهدـن  هزاجا  هک 

تایصوصخ و اه و  یگژیو  هب  هر ) ) يرهطم دیهش  داتـسا  راثآ  تیـصخش و  رد  یـشهوژپ  یناوخزاب و  رد  ددنبرب . تخر  هعماج  زا  يرهطم 
یم رظن  زا  ار  نآ  مه  اـب  دـنک  یم  هراـشا  نآ  ياـه  صخاـش  مها  هب  هلاـقم  نـیا  رد  هدنـسیون  هـک  درب  یپ  ناوـت  یم  رتـشیب  ناـشیا  درکیور 

صاخ و یهورگ  هب  يو  هکنانچ  دوش  یم  هدرمـش  يرهطم  داتـسا  یگنادواـج  لـماع  ناونع  هب  یمدرم  درکیور  ییارگمدرم  - 1 مینارذگ .
فرـص لئاسم  هب  نتخادرپ  هزوح و  رد  ندنام  ياج  هب  یملع ، یلاع  حطـس  دوجو  اب  و  تفگن ، نخـس  زین  صاخ  یهورگ  نابز  زا  نینچمه 

درکیور - 2 دوب . یمدرم  يدنمشیدنا  داتـسا  عقاورد  دیامن  لمع  دوخ  هفیظو  هب  ات  دمآ  رادنید  رـشق  مدرم و  نایم  هب  باتک  فیلأت  یملع و 
لدع و هب  صاخ  هجوت  يرهطم  داتـسا  راثآ  زراب  هتـسجرب و  هجو  یعامتجا  تلادع  هلوقم  هب  هژیو  هاگن  يروحم و  تلادع  ییارگ و  لدـع 
زا دشخرد و  یم  یمالسا  تایبدا  كرات  رب  ینیگن  نوچ  یهلا  لدع  باتک  ناشیا  ددعتم  راثآ  نایم  رد  دشاب  یم  مالسا  رد  يرتسگ  تلادع 

دروم نید  ناـگرزب  و  (ع ) یلع ترـضح  و  (ص ) ربماـیپ هریـس  رد  مالـسا و  رد  ار  تلادـع  ثحبم  هک  تسا  یمالـسا  نوـتم  نیرتدنمـشزرا 
هدرک جراخ  يدرف  هبنج  زا  ار  تلادع  ناشیا  هک  يروط  هب  یعامتجا  تلادع  حرط  هب  يدج  هجوت  دهد . یم  رارق  لیوأت  ریسفت و  یسررب و 
زیهرپ - 3 دنناد . یم  یعامتجا  تلادع  ققحت  تهج  رد  ار  (ع ) یلع ترضح  تداهـش  یتح  دنداد و  رارق  یـسررب  دروم  یعامتجا  دعب  زا  و 

نیگنـس تاحالطـصا  قارطمطرپ و  تاـغل  زا  يریگ  هرهب  هنارکفنـشور و  یمـالک  نـحل و  اـم ، يرهطم  دیهـش  راـثآ  رد  یبآمرکفنـشور  زا 
مالسا هیاریپ  یب  هداس و  ینابز  اب  ییوس  زا  يرهطم  داتـسا  نیون  ياه  هشیدنا  هئارا  - 4 مینک . یمن  هدهاشم  زگره  ار  یبدا  یفسلف و  یهقف -

ياه هنیمز  رد  ار  یطارفا  ياه  یـشم  طـخ  یفارحنا و  بتاـکم  رگید  يوس  زا  درک و  یم  هئارا  یتنـس  یفارخ - ياـه  هیاریپ  نودـب  ار  باـن 
کی ینید  یسانش  بیـسآ  حالطـصا  ینید  یـسانش  بیـسآ  - 5 دـناشک . یم  شلاـچ  هـب  مـلع  رکف و  ياـیوج  ناـناوج  مدرم و  يارب  رگید 
هزوح دراو  ار  هژاو  نیا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  يرهطم  داتـسا  هک  دـش  یعدـم  ناوتب  دـیاش  تسا  ینید  هشیدـنا  هزوـح  رد  دـیدج  حالطـصا 
رواب داقتعا و  رب  هک  یتالاکشا  اه و  بیسآ  تخانش  ینعی  یساسا ص 32 ) رکفت  ءایحا   ) درب هرهب  نآ  زا  دوخ  راثآ  رد  درک و  ینید  هشیدنا 

شخب رظنم  نیا  زا  دوش  دراو  هک  تسا  نکمم  اـی  دوش و  یم  دراو  ینید  هعماـج  راـتفر  رد  یلمع  اـی  ینید و  تفرعم  یهاـگآ و  اـی  ینید و 
اه و بیـسآ  میمرت  ییاسانـش و  تهج  رد  ناشیاه  تیلاعف  اریز  تسا  ینید  یـسانش  بیـسآ  هب  طوبرم  داتـسا  یملع  ياه  شالت  زا  یمظعا 
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لـصفرس زا  هدید  بیـسآ  طاقن  عفر  نامه  ای  نامرد  هلحرم  هک  دوب . يرادـنید  ینید و  تفرعم  ینید ، ياهرواب  نید ، رب  دراو  تاهبـش  عفد 
يارب يرهطم  داتسا  تسا . هداد  ماجنا  هدید  بیسآ  طاقن  نامرد  تخانـش و  رد  يرفاو  شالت  داتـسا  تسا و  یـسانش  بیـسآ  رد  مهم  ياه 

لثم دـیامن . یم  رـسیم  ار  بیـسآ  نآ  ناـمرد  لـلع ، نآ  عفد  دـقن و  اـب  هدرب و  یپ  نآ  لـلع  هب  ءادـتبا  ینید  میهاـفم  بیـسآ  عفر  ناـمرد و 
باتک زا  یمهم  شخب  البرک ، هثداح  تافیرحت  ندناسانش  حالـصا و  يارب  رثا  نیا  رد  داتـسا  هک  ینیـسح » هسامح   » ای اروشاع » تافیرحت  »

اه فیرحت  ربارب  رد  ام ، هفیظو  ناونع  اب  ار  باتک  زا  یلصف  نآ  زا  سپ  هداد و  صاصتخا  هثداح  نیا  فیرحت  لماوع  هب  ار  ینیـسح  هسامح 
رظنرد بیـسآ  نامرد  هلحرم  رد  یگدید  بیـسآ  للع  تخانـش  يراذگریثأت  تیمها و  نازیم  زا  يا  هنومن  نیا  هک  دـنا  هدومرف  يراذـگمان 

یحالـصا ياـه  شبنج  يرهطم  داتـسا  رظن  هـب  هـک  ناـنچ  یلمع  یعاـمتجا و  يرکف ، هزوـح  رد  لاـعف  ياـهدرکراک  - 6 دشاب . یم  داتـسا 
و ریخا ص 13 ) هلاـس  دـصرد  اـه  تضهن   ) یعاـمتجا مـه  هدوـب و  يرکف  مـه  رگید ، یخرب  یعاـمتجا و  یخرب  يرکف و  یخرب  یمالـسا ،

هدوب یعامتجا  يرکف و  ياه  هزوح  رد  لاعف  ياهدرکراک  ياراد  هک  دریگ  یم  رارق  يرخآ  يدـنب ، میـسقت  ياتـسار  رد  زین  داتـسا  تکرح 
یم حرطم  ار  ههبـش  نیا  نارکفنـشور  یخرب  یمالـسا  ياه  هشیدـنا  میلاعت و  زا  عافد  ییارگ و  ههبـش  اب  هزرابم  ای  ییادز  طاـقتلا  - 7 تسا .

یبیغ ياهدادما  باتک  رد  داتسا  تسین . رضاح  رصع  رد  هدافتـسا  لباق  اذل  درادن و  يراگزاس  نامز  تارییغت  اب  یمالـسا  میلاعت  هک  دندرک 
نید دیـشروخ  تسا و  هدـنز  هشیمه  زین  ییوس  زا  صقن و  یب  یمیلاعت  مالـسا  میلاعت  هک  دـنک  یم  نایب  تاحفص 15-59  رـشب  یگدنز  رد 

اضق و ریظن  يداقتعا  لئاسم  زا  عافد  تسا . هدومن  عافد  ماهتا  دروم  میلاعت  زا  اهراب  نید  فلتخم  ياه  هزوح  رد  و  دنک . یمن  بورغ  زگره 
ای داهج و  ییازج و  تاررقم  یخرب  نز ، قوقح  ثحابم  نوچ  مالـسا  تاررقم  نیناوق و  زا  ههبـش  عفد  عافد و  اـی  راـظتنا و  تعافـش ، ردـق ،

طوسبم و ياه  ثحب  دـیامن  یم  یقلت  هدرم  ای  هنهک و  ار  یمالـسا  ياه  هزومآ  هک  ههبـش  نیا  هب  خـساپ  رد  الثم  یمالـسا . قـالخا  زا  عاـفد 
مالسا دنا . هدرم  نیملسم  تسا ، هدرمن  مالسا  : » دیامرف یم  يزارف  رد  هک  دنراد  ار  نامز  تایضتقم  مالـسا و  یلک  ناونع  تحت  ار  یلـصفم 
دروایب اهنآ  زا  رتهب  هتسناوتن  ایند  ینعی  دنتـسه  هدنز  تروص  هب  اهنیا  تسه و  شربمغیپ  تنـس  تسه ، شینامـسآ  باتک  نوچ  ارچ ؟ هدرمن 

يا هدنز  تروص  هب  مالسا ، زا  نیملـسم  یقلت  زرط  نیملـسم ، رکف  ینعی  تسا . نیملـسم  رکفت  رد  راک  صقن  تساجک ؟ رد  راک  صقن  سپ 
هدرک رکذ  نید  هک  یلک  لوصا  نید و  قیاقح  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  ای  و  لطاب ص77 ) قح و  .« ) تسا يا  هدرم  تروص  هب  تسین ؟

، نید هرابرد  مدرم  رکف  دریم ، یم  مدرم  ناـیم  رد  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دریم ... یم  مییوگ  یم  هک  يزیچ  نآ  تسین  یندرم  زگره  تسا ».
راتفگ هد  « ) هدرم یلعف  ناناملـسم  تسا و  هدنز  مالـسا  دـنراد  يرگید  باسح  نیملـسم  دراد و  باسح  کی  مالـسا  تسا ... يا  هدرم  رکف 

تاعلاطم ینیبزیت و  تقد ، رد  هشیر  هک  دوب  ینید  رکفت  رکیپ  زا  ییادز  طاقتلا  يرهطم  داتـسا  يالاو  تیـصخش  یلـصا  هیاـپ  اذـل  ص134 )
هب تبسن  دید  هیواز  حالصا  دوخ و  حالصا  ینعی  یمالـسا  یبلط  حالـصا  درکیور  - 8 تشاد . هنازرف  میکح  نآ  یمالـسا  قیمع  هدرتسگ و 

رکفت ینعم  تسا  نیا  مینک و  حیحصت  مالسا  هرابرد  ار  نامدوخ  روصت  دیاب  ام  : » دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  داتـسا  مالـسا  حالـصا  هن  مالـسا 
مینک حالـصا  ار  نامدوخ  دید  هیواز  کنیع و  نآ  مینک  حالـصا  مالـسا  هرابرد  ار  نامدوخ  شنیب  زرط  رکفت و  زرط  دیاب  ام  ینعی  یمالـسا 

تیلوئسم - 9 لطاب ص136 .) قح و  .« ) مینک ضوع  مالـسا  زا  ار  ناـمدوخ  یقلت  میروآرد  يا  هزاـت  لکـش  هب  ار  ناـمدوخ  یمالـسا  رکفت 
لوئسم مینیبب  مینک و  هتـشذگ  هب  یهاگن  : » دنیامرف یم  اروشاع  هثداح  تافیرحت  دروم  رد  دیهـش  داتـسا  ییارگ  حالـصا  رد  ریگارف  ییارگ 

املع ایاضق  هنوگ  نیا  رد  الومعم  سانلا ...؟ ماوع  هدوت و  ای  دنتافیرحت و  نیا  لوئسم  املع  صاوخ و  ایآ  دنتـسه . یناسک  هچ  تافیرحت  نیا 
دنلوئسم و صاوخ  مه  تیلوئسم ، نیا  رد  ریصقت و  نیا  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  املع ... ندرگ  هب  ماوع  دنزادنا و  یم  ماوع  ندرگ  هب 

یشخب هدرمش و  لوئسم  ار  نارادنید  دوخ  ییوس  زا  شخب ، نیا  رد  دوخ  ینامرد  راکهار  رد  داتسا  و  ینیسح 91-92 ) هسامح  .« ) ماوع مه 
تاجن يربخ  یب  تلاهج و  زا  ار  دوخ  دنـشوکب و  دیاب  ماوع  هک  تسا  دقتعم  دنناد و  یم  ناشیا  هجوتم  ار  هزوح  نیا  رد  حالـصا  هفیظو  زا 

: دـنا هدومرف  هدرک و  ناسانـش  نید  املع و  هجوتم  ار  نارادـنید  هیحان  زا  یگدـید  بیـسآ  للع  اـب  هزراـبم  هفیظو  رگید  يوس  زا  دنـشخب و 
بیذاکا اـب  هک  تساـملع  هفیظو  دـیاین . ناشـشوخ  مدرم  ولو  دـنیوگب  مدرم  هب  هدرپ  نودـب  ار  قیاـقح  دراوم  نیا  رد  هک  تساـملع  هفیظو  »
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رظن زا  يراکتبا  عیدـب و  تایرظن  بحاص  - 10 ( 104 ینیـسح هسامح  « ) دـننک زاب  ار  نایوگغورد  تشم  هک  تساملع  هفیظو  دـننک  هزرابم 
ناسانش نید  زا  یخرب  الثم  درک . وجتسج  ناسانـش  نید  هزوح  رد  تسیاب  یم  ار  ینید  ياه  شرگن  یگدید  بیـسآ  لماوع  زا  یکی  داتـسا 

سح ضحم ، ییارگ  لقع  ریظن  مهف  تسردان  ياـه  شور  لـیبق  زا  یتاـفآ  دـنوش . یم  یتاـفآ  تالـضعم و  راـچد  ًاتدـمع  مهف ، هیحاـن  رد 
رب ناشیا  ياهدقن  دنراد . یهجوت  لباق  ياه  تیلاعف  زین  هزوح  نیا  رد  يرهطم  داتسا  يرگ . یباهو  يرگرعـشا  يرگرابخا ، ضحم ، ییارگ 

ییارگ سح  دـقن  ( 115 لماک 178 - ناسنا   ) ضحم ییارگ  لقع  دـقن  دـننام : تساـه  تیلاـعف  نیا  زا  يا  هنومن  مهف ، تسرداـن  ياهـشور 
ج151-1-  ) نامز تایضتقم  مالسا و  راتفگ 106-110 ) هد   ) يرگرابخا دقن  تالاقم 1و 2 ) مسیلائر ج1  شور  هفـسلف و  لوصا   ) ضحم

تلع اما  يدیحوت 76-80 ) ینیب  ناهج   ) يرگ یباهو  دقن  ( 72-76  ) يدیحوت ینیب  ناهج  راتفگ 46-50 ) تسیب   ) يرگ يرعشا  دقن  ( 141
دیامن و یم  بیـسآ  راچد  ار  ینید  ياه  شرگن  هک  دشاب  یم  مهف  دروم  تاعوضوم  یگدیچیپ  یگدرتسگ و  ببـس  هب  بیـسآ  نیا  یلـصا 

یصصخت داهتجا  - 2 راتفگ 125-128 ) هد   ) یهورگ داهتجا  یهقف و  ياروش  لیکشت  - 1 دنهد : یم  هئارا  داهنشیپ  ود  لضعم  نیا  عفر  رد 
تردق هک  دوب  مالسا  ناهج  گرزب  سانش  بیسآ  کی  يرهطم  دیهش  داتسا  یسایس  تسارف  تریـصب و  ینیبزیت ، - 11 نامه 124-125 ) )

زا لبق  لاس  شیپ و 15 لاس  هک 41 دوب  انبم  نیمهرب  تشاد . راـظتنا  دروم  طیارـش  اـب  نآ  قیبطت  یلعف و  طیارـش  كرد  رد  يا  هداـعلا  قوف 
یمالـسا ياهروشک  نورد  رد  نآ  دشر  هب  ور  رطخ  هب  تبـسن  تشادرب و  هدرپ  مزینویهـص  هدـنیآ  تکرح  قفا  زا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 

رطخ هب  ار  ماظن  نالوئسم  دنار و  نخس  مالسا  ههبج  رد  فارحنا  رطخ  زا  شیپ  لاس ، رد 27 داتسا  زین  یلخاد  ياه  هصرع  رد  دنداد . رادشه 
زا سپ  يرهطم  دیهـش  داتـسا  داد . رادشه  دنزادرپ  یم  مزیرالوکـس  غیلبت  هب  نطاب  رد  اما  دنا  یمالـسا  رهاظ  هب  هک  ییاه  هشیدـنا  شرتسگ 
زا شیپ  اهلاس  زین  ار  اهنآ  يژولوئدـیا  رد  رییغت  یتح  درب و  یپ  نیقفانم  نارـس  قافن و  رطخ  هب  هک  دوب  یـصخش  نیلوا  لحار  ماما  ترـضح 
هب - 12 دـنامب . لفاغ  یفارحنا  ياه  نایرج  اه و  هورگ  رطخ  زا  ات  دـشن  نآ  زا  عنام  هاش  میژر  اب  شا  هزرابم  یتح  هدومن و  ینیب  شیپ  زورب ،

رمـش هک  دـیامرف  یم  اروشاع  مایق  ثحب  رد  الثم  دزومآ ، یم  زین  دوخ  بطاـخم  هب  ار  درکیور  نیا  راـثآ  ندوب  هناـمز  هب  رظاـن  ندوب و  زور 
ام هعماج  زورما  نیمه  عضو  يارب  بلاطم  نیا  ایوگ  مالسا  رد  نز  قوقح  ثحابم  ای  و  سانشب ؛ ار  زورما  رمش  درم ، شیپ  لاس  دصیسورازه 

نودب میدق  مالک  دنبات و  یمنرب  ار  نهک  ياه  خساپ  هثدحتسم ، نیون و  ياهـشسرپ  هک  دوب  هتفایرد  یتسردب  يرهطم  داتـسا  دنا . هدش  نایب 
ینید لئاسم  هب  يدیدج  قفا  زا  دیشوک  اذل  دشاب . دناوت  یمن  رصاعم  ناسنا  ياهزاین  يوگباوج  شیاریپ ، شیالاپ و  یمهفزاب و  يزاسزاب و 

هب هک  یطلـست  اب  يرهطم  دیهـش  فلتخم  ياه  هزوح  هب  هاگآ  - 13 دـشک . ریوصت  هب  ینیون  زادـنا  مشچ  زا  ار  نآ  دـنکفارظن و  یعامتجا  و 
یفسلف یملع و  ياه  هشیدنا  شیادیپ  طیارش  زا  هک  یهاگآ  هتشاد و  نیملسم  رکفت  خیرات  لوحت  روطت و  ریس  یمالسا و  ینیب  ناهج  ینابم 

یگنهامه نید و  ملع و  قیبطت  دنک و  یم  بسک  رـصاعم  یفـسلف  یملع و  ياه  هشیدنا  شیادیپ  طیارـش  زا  هک  یهاگآ  نینچمه  تشاد و 
درط یفن و  اـب  يواـسم  ار  یئارگون  هب  داـقتعا  هکیئاـج  اـت  دـیامن . یم  میـسرت  ناینیـشیپ  زا  تواـفتم  يا  هنوـگ  هب  ار  ییارگوـن  يرادـنید و 

رد ار  هدوب  هتسر  رامعتسا  ریجنز  زا  هزات  عماوج  زاین  دروم  تدش  هب  هک  ار  يداصتقا  هعسوت  یعامتجا و  لماکت  همزال  نتـشادنپ و  يرادنید 
هنابلطددـجت ياه  شیارگ  هکنیا و  ات  ندرمـشرب  نالک  ياهیریگ  میمـصت  عاـمتجا و  تحاـس  زا  یقـالخا  ياهـشزرا  یناـبم  نید و  فذـح 

شیادـیپ هنیمز  تشارفارب و  دـق  یمالـسا  عماوج  نورد  رد  ینید ، هبـش  یتسیلانویـسان و  ياـه  تضهن  یعاـمتجا و  ياـه  شبنج  تروـصب 
ار يرهطم  داتسا  يدنیآرف  نینچ  اب  ههجاوم  لاوحا و  عاضوا و  نیا  رد  تخاس  راومه  مالسا  يایند  رد  ار  رالوکس  کیئال و  ياه  تموکح 

داتـسا هک  یلاح  نیع  رد  دراد . یماو  یناهج  تالوحت  اب  نانآ  ندومن  ماگمه  مکاح و  دوکر  زا  نیملـسم  مالـسا و  تاـجن  يارب  وپاـکت  هب 
طوطخ تسناوت  یم  یبوخ  هب  ساسا  نیمه  رب  دوب  علطم  زین  برغ  ندـمت  گنهرف و  ینابم  زا  دوب  یمالـسا  لیـصا  گـنهرف  هتفاـی  شرورپ 

یم يدج  تفآ  کی  ینید  يرکفنشور  هزوح  رد  ار  یتسیسکرام  تایبدا  هنخر  وا  دهد . صیخشت  میقتـسم  طارـص  زا  ار  فارحنا  طاقتلا و 
، دـش یم  حرطم  ینید  رکفت  هعوضوم  لوصا  ناونعب  نآ  ياـه  ضرف  شیپ  دـش و  یم  بوسحم  ملع  کـی  مسیـسکرام  هک  یناـمز  تسناد 
تقد و داتسا  تسردان  ياهریـسفت  اه و  یـشیدنا  جک  هب  ساسح  -14 دناشک . یم  شلاچ  هب  ار  مسیسکرام  هتخاس  رـشب  يژولوئدیا  داتـسا 
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. دنـشورفن نارادنید  هب  نید  مان  هب  ار  يرگید  يالاک  ات  دنداد  یم  رارق  هقادـمدروم  ار  ناسانـش  نید  یـسانش ، نید  دنتـشاد و  يرفاو  هجوت 
اب درک  یم  هدـهاشم  ار  یهابتـشا  هک  اـجکره  داد و  یم  رارق  هعلاـطم  دروـم  تقد  هـب  درک  یم  شوارت  اـهنآ  ناـیبو  مـلق  زا  هـک  ار  یبلاـطم 

یعـس هک  یناسک  یبهذم ، نارکفنـشور  ناونع  تحت  یهورگ  ًالثم  درک . یم  یگداتـسیا  نآ  هدنیوگ  هابتـشا و  نآ  ربارب  رد  مامت  تعاجش 
میـسرت نید  زا  یبهذم  نارکفنـشور  هک  يریوصت  هب  تبـسن  داتـسا  دننک . یفرعم  یهاگـشناد  ناوج و  لسن  هعماج و  هب  ار  نید  دندرک  یم 

يارب هک  یمارتحا  دوجواب  لاثم  ناونعب  دـندمآ  یمن  هاتوک  هاگچیه  اـما  عضاوت  تناـتم و  نیع  رد  دنتـشاد  یـصاخ  تیـساسح  دـندرک  یم 
تـسرد داد . رارق  دقن  دروم  يدج  روطب  ار  ناشیا  يرادنید » سرد   » و هدش » یط  هار   » باتک یلو  دوب  لئاق  نامز  نآ  رد  ناگرزاب  سدنهم 

توعد وا  زا  دـندوب و  تسود  یتعیرـش  اب  بالقنا  زا  لـبق  طیارـش  رد  تشاد . مه  یتعیرـش  رتکد  یباحـس و  رتکد  درومرد  ار  هویـش  نیمه 
ياه هشیدـنا  راکفا و  لاح  نیعرد  یلو  دـنزادرپب  تاسلج  يرازگرب  هب  ینارنخـس و  هب  داـشرا  هینیـسح  رد  دـنیایب و  نارهت  هب  اـت  دوب  هدرک 
لاس رطف  دیع  رد  : » دنک یم  لقن  لداع  دادح  رتکد  بانج  داد . یم  رارق  يداقن  دروم  هنابدؤم  هناملاع و  فلتخم  ياه  تبـسانم  هب  ار  ناشیا 

هلمجزا دندوب  هدمآ  ناشیا  ندید  هب  زین  ناکـشزپ  یمالـسا  نمجنا  ياضعا  زا  يا  هدـع  ًاقافتا  میتفر  يرهطم  ياقآ  لزنم  هب  زامن  زا  دـعب   57
وزج عوضوم  نـالف  دـنتفگ ، درـسنوخ  یلیخ  ناـشیا  دـیفلاخم ؟ یتعیرـش  رتکد  اـب  ارچ  امـش  هک  دوب  نیا  دـندرک  حرطم  هک  ییاـه  تبحص 
یسک میوگب  نم  رگا  دیناوخب  امش  ار  اه  هتشون  نیا  بوخ ، تفگ  هلب ، دنتفگ  هن ؟ ای  تسا  مالسا  ماکحا  وزج  هن ؟ ای  تسه  مالسا  تاملسم 

زا نم  فرح  تفگ  هلب . دـنتفگ  هن ؟ ای  منکب  ار  ضارتعا  نیا  مراد  قح  تسین ، مالـسا  رد  عوضوم  نیا  لصا  دـنک  یم  رکف  اهنیا  ندـناوخاب 
تحلـصم هاگ  چیه  دش  هراشا  هک  روطنامه  يدرف  تحلـصم  یفنـص و  بصعت  هیحور  دقاف  -15 ناهیک 11/2/79 ص6 .)  ) تسا لـیبق  نیا 

ات درک  یم  هجوت  نارادـنید  ینید  لمع  هب  داتـسا  تشاد . یمنزاب  دـید  یم  دوخ  هدـهعرب  هک  يا  هفیظو  ماـجنا  زا  ار  وا  یفنـص  اـی  يدرف و 
راتفرگ هک  ینویناحور  نویرابخا ، ًالثم  دزاس . هتـساریپ  تافارخ  زا  ار  نید  یـسدق  تحاـس  دـنک و  کـیکفت  مه  زا  ار  صلاـخان  صلاـخ و 

اهیربنم و ای  و  دـنک . تفلاخم  نویناحور  زا  هتـسد  نیا  ناـهذا  راـکفا و  رب  مکاـح  دومج  اـب  اـت  درک  یم  یعـس  داتـسا  دـندوب  يرکف  دومج 
هب صوصخب  ربنم ، لها  ناحادمو و  ناگدنیوگ  ظاعو و  نانخـس  دندوب ، يرهطم  دیهـش  بطاخم  هک  یفنـص  ياه  هورگ  رگید  زا  ناحادم 
یم ضارتعا  اروشاع  هعقاو  تافیرحت  صوصخب  تافیرحت  هب  تماهـش  تعاجـش و  لامک  اب  اذـل  دـندوب  ساسح  رایـسب  نویناحور  ناـنخس 

نیودـت و لابند  هب  هراومه  داتـسا  تیلوئـسم  ساسحا  ارگ و  فیلکت  -16 تسا . دروخرب  نیا  نشور  هنومن  اروشاع  تاـفیرحت  باـتک  درک 
یتادراو ياه  يژولوئدـیا  هدرتسگ  موجه  اب  هلباـقم  هب  دـنناوتب  هار  نیا  زا  اـت  دـندوب ، يژولوئدـیا  بتکم و  کـی  تروص  هب  مالـسا  میظنت 

نیا رد  داتـسا  دندرک . ناوج  لسن  صوصخب  هعماج و  دیدج  نیرکف  ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  فرـص  ار  شیوخ  ناوت  ور  نیا  زا  دـنزادرپب 
اهنت ما ، هتـشون  باتک  اـی  هلاـقم  هتفرگ  تسد  هب  ملق  هک  شیپ  لاـس  دودح 20 زا  هدنب  نیا   » دـنا هتـشون  یهلا  لدـع  باتک  همدـقم  رد  هنیمز 

رد یمالسا  لیاسم  هنیمز  رد  هک  تسا  یتالاؤس  هب  ییوگخساپ  تالکشم و  لح  ما  هداد  رارق  فده  ار  نآ  میاه  هتـشون  همه  رد  هک  يزیچ 
موجه تسا ... هدش  هنوگژاو  مدرم  رظنرد  ًاجیردت  نید  نیا  قیاقح  تسا ، هتخانشان  نید  کی  مالـسا  سدقم  نید  تسا ... حرطم  ام  رـصع 
فرط زا  رصع  نیا  رد  مالسا  زا  تیامح  نایعدم  زا  يرایسب  ریصقت  ای  روصت  فرط و  کی  زا  شا  یئرمان  یئرم و  لماوع  اب  یبرغ  رامعتـسا 
نیدب دریگ . رارق  هلمح  موجه و  دروم  عورف ، ات  هتفرگ  لوصا  زا  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  یمالـسا  ياه  هشیدنا  هک  تسا  هدش  ببـس  رگید ،

راتفگ و يرکف  طابـضنا  تقد و  -17 میامن ». هفیظو  ماجنا  نادـیم  نیا  رد  ییاـناوت  دودـح  رد  هک  تسا  هدـید  دوخ  هفیظو  هدـنب  نیا  ببس 
يرکف و هموظنم  رد  ضقانت  زا  یکاح  هک  تفای  تسد  يا  هتکن  هب  ناوت  یمن  ناشیا  راثآ  هوبنا  ناـیم  زا  تسا و  قیقد  رایـسب  داتـسا  راتـشون 

نیا دومن . یم  نارگن  ار  داتـسا  تدشب  يرکف  ياه  فارحنا  يداقتعا و  ياه  يورجک  هدـیقع  رد  خـسار  مدـق و  تباث  -18 دشاب . وا  يرظن 
رایسب ناشیا  يرکف  تایح  رب  ار  هصرع  دیدرگ و  ناشیا  هب  تبـسن  قیمع  ياه  هدقع  اه و  هنیک  يریگ  لکـش  زاس  هنیمز  داتـسا  تیـصوصخ 

ینیددض برخم و  ياه  شالت  هب  هراشا  اب  نآ  رد  تشون و  دندوب  دـیعبت  رد  هک  هر ) ) ماما ترـضح  هب  يا  همان  لاس 1356  رد  درک . گنت 
ات هک  نیا  باسح  هب  نم  اب  دندرک ...« : حیرـصت  یتعیرـش  موحرم  بصعتم  نایماح  تیناحور و  نافلاخم  قلخ ، نیدهاجم  اه ، تسیـسکرام 
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زکرم نآلا  نم  دندنب ... یم  ارتفا  لعج و  دنزاس ، یم  میارب  هعیاش  دننک ، یم  هزرابم  تدـشب  متـسه  ملق  نایب و  رظن و  رکف و  لها  يا  هزادـنا 
يوس زا  دوب و  رجحت  باحـصا  راتفرگ  وس  کی  زا  داتـسا  هک  دنامن  هتفگان  تلاسر 12/2/84 ص15 ) « ) متـسه اه  هورگ  نیا  تالمح  لقث 

ناهیک همانزور  : عبنم دیزگرب . ار  قح  قیرط  دشن و  هنامز  تالوبقم  تاروهشم و  میلست   » اما طاقتلا  باحصا  هنادرمناوجان  مجاهت  رگید 

1  - يرهطم دیهش  همانیگدنز 

يرهطم و نیسح  دمحم  خیـش  جاح  ینابر  ملاع  هب  میرک  يادخ  یـسمش ، نمهب 1298  زور 13  رد  ناراـهب   1  - يرهطم دیهـش  همانیگدنز 
یـضترم دروآ . ناغمرا  هب  ار  ناراهب  كاپ ، ةداوناخ  نآ  يارب  دش و  هدـیمان  یـضترم  هک  ( 1) درک هیده  يدنزرف  هنیکس ـ  شنمؤم ـ  رـسمه 

عورـش ردپ  دزن  ناوارف ، قوش  روش و  اب  تشاد  تیونعم  تقیقح و  هب  یبیجع  ۀقالع  هک  وا  تشاذگ . رـس  تشپ  ار  یکدوک  نارود  مک  مک 
هدزاود رد  وا  ناتـسلگ  شوخ  يوب  دناسر . ناتـسوب  نآ  ياهلُگ  رادید  هب  دناشک و  بتکم  هب  ار  يو  قایتشا ، نیا  تبقاع  درک و  شزومآ  هب 

شالت و رپ  ناـنچ  و  ( 2) درک يور  اج  نآ  هب  هناقـشاع  درک و  ساسحا  ار  دهـشم  ۀـیملع  ةزوح  گرزب  ناتـسلگ  شخب  حور  رطع  یگلاـس 
راکشآ شیارب  زاس  تشونرس  ییاهلاؤس  دنلب و  يراکفا  هتفر  هتفر  دیدرگ . تریصب  لها  یتفگش  ثعاب  هک  دش  لوغـشم  لیـصحت  هب  مظنم 

دوخ هب  ار  وا  رکف  ۀـمه  اهـشسرپ  نیا  و ... تسا ؟ هدـش  هدـیرفآ  هچ  يارب  ناسنا  دراد ؟ یتافـص  هنوگچ  ادـخ  تسیک ؟ ةدـیرفآ  ناهج  دـش 
ـ  یهلا ۀفـسلف  سردم  يوضر ـ  يدیهـش  يدهم  ازریم  سرد  رد  دناوتب  يزور  هک  درکیم  وزرآ  یـضترم  نامز  نآ  رد  دوب . هتخاس  لوغـشم 
رد یسمش  لاس 1316  رد  یضترم  ماجنارـس  ( 3 .) تشذگرد يرمق  لاس 1355  رد  داتـسا  نآ  دشن و  هدروآرب  وزرآ  نیا  اما  دوش ، رـضاح 
ات دش  مق  هیملع  ةزوح  یهار  تلیـضف  رون و  لابند  هب  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  تملظ  درکیم و  دادیب  ناخاضر  هایـس  تموکح  هک  ینامز 

فـصو ياهقالع  روش و  اب  تلیـضف ، ملع و  جنگ  نتفای  لابند  هب  يرهطم  ( 4 .) دنک باریس  ترتع  مزمز  نآرق و  رثوک  زا  ار  شاهنـشت  حور 
مارآ و وا  ( 5 .) درک هدز  تفگـش  هیـضیف  ۀسردم  رد  ار  ملع  لها  ۀمه  وا  ۀـعلاطم  ترثک  راکتـشپ و  تخادرپ . تیلاعف  شالت و  هب  یندـشن ،
ـ  ینیمخ ماما  ترضح  دناسر . دوصقم  هب  ار  وا  دیشخردب و  ياهراتس  ماگنه  نیا  رد  دوب  ياهدشمگ  لابند  هب  هنـشت  رظتنم و  تشادن ، رارق 

دمآ و لیان  گرزب  داتسا  نآ  ترایز  هب  يرهطم  تخادرپ . يزاس  ناسنا  یناشفا و  رون  هب  داد و  لیکـشت  قالخا  سرد  اوقت ـ  ملع و  يوگلا 
سرد نآ . یملع  موهفم  هب  قالخا  هن  دوب ، كولـس  ریـس و  فراـعم و  سرد  تقیقح  رد  سرد  نیا  ( 6 .) دش باریس  وا  لالز  ۀمـشچرس  زا 
یکی رگید  ییوس  زا  سیردت و  لیصحت و  هعلاطم و  رد  قرغ  ییوس ، زا  یضترم  نتخومآ .»  » و نتـسناد »  » طقف هن  دوب  ندیـسر »  » و نتفای » »

زا یتذل  ینیریش و  وا  دوب . يرحـس  کشا  بش و  همین  تاجانم  زاین و  زار و  شتیلاعف ، نیرتمهم  نیرتیلاع و  هکلب  شیاهراک و  نیرتمهم  زا 
اب يرهطم  يزودـنا  شناد  دومنیم . نشور  زور  هب  لیدـبت  ار  شیگدـنز  ةریت  بش  هک  درکیم  ساسحا  نیرفآ ، تداعـس  كرابم و  راـک  نیا 
رد تفرگ و  ارف  ار  لّوطم »  » باتک یقودص ، هللا  ۀیآ  دزن  وا  دش  لوغشم  یمالسا  مولع  نتخومآ  هب  یندوتس  یـشالت  مظن و  تعرـس ، تقد ،
دیس ردص ، نیدلا  ردص  دیـس  تایآ  دننامه  گرزب  یناداتـسا  زا  نینچ  مه  وا  تخومایب . ار  هعمل » حرـش  ، » یفجن یـشعرم  هللا  ۀیآ  رـضحم 

هب فورعم  يدزی ـ  ققحم  دمحم  دیس  تجح ، دمحم  دیس  يراسناوخ ، یقت  دمحم  دیـس  يراسناوخ ، دمحا  دیـس  یناگیاپلگ ، اضر  دمحم 
جاح ینابر  ملاع  اب  رادـید  دـش . دـنمهرهب  نوگانوگ  مولع  رد  نانآ ـ  یگمه  رب  ادـخ  مالـس  هک  ینایتشآ ـ  يدـهم  ازریم  یجگنا و  داماد ـ 

اب تسیزیم ، هغالبلا  جهن  اب  اقآ  یلع  ازریم  جاح  درک . زیگنا  تفگـش  دیدج و  ییایند  دراو  ار  یـضترم  یناهفـصا ، يزاریـش  اقآ  یلع  ازریم 
تـسنادیم هچ  نآ  ره  هب  هک  نآ  رتمهم  و  دوب . شنابز  درو  نآ ، ردـقنارگ  ياـههلمج  مدـمه و  باـتک  نیا  اـب  شحور  درکیم و  سفنت  نآ 

زاغآ یسمش  لاس 1323  رد  ار  یفسلف  یلقع و  مولع  یمسر  لیصحت  يرهطم ، ( 7 .) دوب تیونعم  تقیقح و  درم  هک  یتسار  درکیم و  لمع 
ماما رضحم  رد  ار  يزاریش  نیهلأتملا  ردص  هعبرا » رافسا   » زا سفن  ثحبم  يراوزبس و  میکح  هموظنم » حرش   » زا تمکح  ثحب  وا  ( 8 .) درک

دهتجم ياـهثحب  زا  و  ( 10) درک تکرـش  ناـشیا  لوـصا  هقف و  سرد  رد  مق ، هب  يدرجورب  هللا  ۀـیآ  دورو  زا  دـعب  يو  ( 9 .) تخومآ ینیمخ 
لوصا سرد  يرهطم ، ( 11 .) درکیم دیلقت  يدرجورب  هللا  ۀیآ  زا  داهتجا ، ۀلحرم  هب  ندیـسر  زا  شیپ  وا  دـش . دـنمهرهب  ینابر  ملاع  نآ  رورپ 
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هیقف یهلا و  مـیکح  نآ  زا  ار  داــهتجا  زمر  زار و  و  ( 12) تفرگ ارف  ینیمخ  ماما  ترـضح  زا  یـصوصخ  روط  هب  هیلقع » ثحاـبم   » زا ار  هقف 
ثحبم دش و  رضاح  ییابطابط  نیـسح  دمحم  دیـس  همالع  داتـسا  سرد  رـضحم  رد  يرهطم  داتـسا  لاس 1329 ش . رد  تخومایب . هتـسراو 
تایهلا زا  ریغ  يرگید ـ  سرد  ییابطابط ، همـالع  ( 13 .) تخومایب گرزب  میکح  نآ  زا  ار  انیس ) یلع  وبا  فیلأت  « ) افـش  » باتک زا  تاّیهلا » »
نالضاف زا  یعمج  نآ  رد  دوب و  یصوصخ  سرد  نیا  دشیم . لیکشت  هعمج  هبنش و  جنپ  ياهبـش  رد  هک  دوب  هدرک  عورـش  هفـسلف  رد  افش ـ 

ةرمث ( 14) دندرکیم تکرـش  يدمحا و ... دمحا  رتکد  يرهطم ، داتـسا  ردص ، یـسوم  ماما  یتشهب ، رتکد  هللا  ۀیآ  هلمج  زا  مق ، هیملع  ةزوح 
يرهطم مهس  مسیلائر .» شور  هفسلف و  لوصا   » باتک مان  هب  تسا  هفـسلف  مالک و  رد  یناهج  يراکهاش  گرزب ، یملع  عمجم  نیا  كرابم 

هرود رد  نینچ  مه  يرهطم ، داتـسا  تسین . رتمک  کش ، نودب  دشابن ، ییابطابط  همالع  زا  رتشیب  رگا  راگدنام ، راب و  ْرپ  رثا  نیا  شنیرفآ  رد 
لاـس 1324 رد  هک  یمالـسا  یـسایس  بزح  نـیا  ( 15 .) دوب مالـسا » نایئادـف   » یمالـسا یبالقنا و  نامزاس  رواـی  راـی و  رکف و  مه  لیـصحت 
، يرهطم تشاد . دادبتسا  نارگمتس و  اب  هزرابم  رد  يرثؤم  شقن  دش  لیکشت  يوفـص  باون  یبتجم  دیـس  زرابم  یناحور  يوس  زا  یـسمش ،
رد « ) لّوطم : » درک سیردـت  ار  لیذ  ياهباتک  هلمج  زا  وا  تشاد . سیردـت  ةزوح  دوخ  یفـسلف ، یهقف و  یلوصا ، سورد  ۀـثحابم  رب  هوالع 

لوصا ملع  رد  « ) هیافک  » و لئاسر » (، » دـیاقع مالک و  ملع  رد  « ) دارملا فشک  (، » قطنم ملع  رد  « ) علاطم حرـش  (، » عیدـب نایب و  یناعم ، ملع 
اب یسمش  يرجه  لاس 1331  رد  يرهطم  داتـسا  نارهت  هب  ترجه  ( 16 (.) هفسلف رد  « ) رافسا  » و هموظنم » حرـش  ( » هقف رد  « ) بساکم (، » هقف

تلع ( 18 .) درک ترجه  نارهت  هب  دوب ـ  روهشم  یـسردم  هب  هک  یلاح  رد  لاس ـ  نامه  رد  و  ( 17) درک جاودزا  هر )  ) یناحور هللا  ۀیآ  رتخد 
رد يرهطم  روضح  اریز  درمـش  یهلا  ّیفخ  فطل  ار  نآ  دـیاب  دوـب ، هچ  ره  شببـس  اـما  ( 19 ،) دناهدرمـش یتسدگنت  یخرب  ار  ترجه  نیا 

، نارهت هب  دورو  يادتبا  زا  يرهطم  داتسا  دش . تیاده  تیبرت و  ۀیام  تکرب و  ریخ و  رسارس  نارکفنشور ، نایهاگـشناد و  عمج  رد  نارهت و 
ناگدنیوج يارب  ياهـسیاقم  یقیبطت و  لکـش  هب  ار  یمالـسا  هفـسلف  شزومآ  يورم ، ۀسردم  رد  وا  تخادرپ . یناشفا  رون  یگدـنزاس و  هب 

وا دش . زاغآ  نارهت  رد  يورم ، ۀسردم  رد  سیردت  اب  نامزمه  داتسا ، دیفم  رگنـشور و  ياهینارنخـس  ( 20 .) درک زاغآ  تقیقح ، تمکح و 
شالت و تقد ، قیقحت ، هعلاطم ، اب  تشاد و  یمالـسا  فراعم  ةراـبرد  دوجوم  ياـهلاؤس  هب  ییوگخـساپ  تاهبـش و  لـح  هب  يرایـسب  هجوت 
لوقعم و ةدکشناد  رد  داتسا  درک . عورـش  ار  نارهت  هاگـشناد  رد  سیردت  يرهطم  داتـسا  لاس 1333  رد  دـش . قفوم  هار  نیا  رد  صـالخا ،

راتفر تخادرپ . یگدزبرغ  يرگیّدام و  لهج ، اب  هناملاع  ةزرابم  هب  لاس  تسیب  زا  شیب  هاگـشناد  نآ  یمالـسا ) فراـعم  تاـیهلا و   ) لوقنم
ياههرود هدکشناد ، نآ  رد  يرهطم  داتسا  دوب . وا  دیْرم  دیزرویم و  قشع  داتـسا  هب  وجـشناد  هک  دوب  یمیمـص  يردق  هب  وجـشناد  اب  ناشیا 

تایهلا هموظنم ، حرش   ) هفـسلف یلمع ،) تمکح  هقف و  هقف ، لوصا  نافرع ، مالک ، هفـسلف ، قطنم ،  ) یمالـسا مولع  تایلک  ارتکد ، سناسیل و 
نابزرم ( 21 .) درکیم سیردت  ار  نافرع  هفـسلف و  طباور  یمالـسا و  تالداجم  خیرات  هفـسلف ، خـیرات  یلاّزغ و ،)... هفـسالفلا  دـصاقم  افش ،

وا هب  اوقت  ییاحیـسم  مد  دش و  باریـس  ترتع  رثوک  نآرق و  مزمز  زا  هک  لاس  یـس  دودح  زا  دعب  يرهطم  داتـسا  ملق : حالـس  فلا . مالـسا 
نابزرم نیا  دش . دیواج  ۀسامح  نابزرم  تفرگ و  تسد  هب  ار  ملق  حالـس  دراذگ و  یگدنـسیون  رگنـس  رد  مدق  دیـشخب ، يدیدج  یگدنز 

نامه شیاههتـشون  فدـه  دیـشیدنایم و  یمالـسا  لـئاسم  ةراـبرد  دوجوم  ياـهلاؤس  هب  ییوگخـساپ  تالکـشم و  ّلـح  هب  طـقف  ناـمرهق ،
تسا هدش  هنوگژاو  مدرم  رظن  رد  یجیردت  روط  هب  نید  نیا  قیاقح  تسا . هتخانشان  نید  کی  مالـسا  سدقم  نید  دوب  دقتعم  وا  ( 22 .) دوب
فرط زا  زیچ ، ره  زا  شیب  سدقم  نید  نیا  دوشیم . هداد  مالسا  مان  هب  هک  تسا  یطلغ  ياهشزومآ  مدرم ، زا  یهورگ  زیرگ  یساسا  تلع  و 

زا یعمج  تمه  هب  لاس 1336  رد  عیشت  بتکم  ۀلجم  ب . ( 23 .) دنیبیم همدص  هبرض و  دنتـسه  نآ  زا  تیامح  یعدم  هک  یناسک  زا  یخرب 
. تشاد يداشرا  یملع و  يراکمه  هلجم ، نیا  اب  مه  يرهطم  داتسا  درک . تیلاعف  هب  عورش  عیشت  بتکم  ۀیرشن  مق ، ۀیملع  ةزوح  نادنمشناد 
و لماکت » دیحوت و  «، » تایح زا  ياهلأسم  نآرق و  «، » حور تلاصا  : » هلمج زا  دش ، رشتنم  عیشت  بتکم  هیرشن  رد  يرهطم  داتـسا  زا  یتالاقم 

نآ غارچ  يرهطم ، داتــسا  1337ـ1338 ش ،).  ) ناکـشزپ یمالـسا  نمجنا  سیـسأت  زا  دـعب  نمجنا  غارچ  ج . ( 24 «.) داهتجا رد  لـقع  قح  »
زا یکی  داتسا  داد . ییانشور  رون و  دیشخب و  یمرگ  درس ، ياهلد  هب  دوب  هتفرگ  ارف  ار  هعماج  یکیرات  يدرس و  هک  ینامز  رد  دش و  نمجنا 
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، داعم توبن ، دیحوت ، دننام  يزاس  تشونرس  ساسح و  تاعوضوم  شیاهینارنخس ، رد  ناشیا  دوب . نمجنا  نیا  تاسلج  نانارنخس  نیرتمهم 
تیالو هلأسم  تفالخ ، هلأسم  و  مالـسلا ـ  هیلع  قداص ـ  ماما  مالـسلا ،ـ  هیلع  نسح ـ  ماـما  حلـص  مالـسا ، هاـگن  رد  یگدرب  باـجح ، هلأـسم 

هب دنمـشزرا  يراثآ  داد و  رارق  هناملاع  یـسررب  دروم  ار  همیب و ... کناب ، ابر ، ترطف ، یمالـسا ، تیبرت  مالـسلا ،ـ  هیلع  اضر ـ  ماما  يدهع 
داتسا دش . داهنشیپ  يرهطم  هللا  ۀیآ  هب  یملع  تاسسؤم  زا  یکی  يوس  زا  ناتـسار » ناتـساد   » نیودت حرط  ناتـسار  ناتـساد  د . داهن . راگدای 
روهشم يداتسا  هک  درک  یسیون  ناتساد  هب  عورـش  ینامز  رد  وا  دهد . ماجنا  ار  نآ  هک  درک  دهعت  تفای  دیفم  هدیدنـسپ و  ار  راک  نیا  نوچ 

( . 2 . ) ص 8 دیهش ، خیـش  زا  یتاعمل  ( . 1 : ) تشون یپ  دشیم . هدرمـش  روشک  رد  یبهذـم  مهم  ناملاع  اهتیـصخش و  زا  دوب و  هاگـشناد  رد 
ج يرهطم ، دیهش  داتسا  راثآ  ۀعومجم  ( . 4 . ) ص 8ـ10 يرگیدام ، هب  شیارگ  للع  ( . 3 . ) ص9 ج 1 ، يرهطم ، دیهش  داتسا  راثآ  ۀعومجم 

جهن رد  يریس  ر.ك : ( . 7 . ) ص 10 و 11 يرگیدام ، هب  شیارگ  لـلع  ( . 6 . ) ص 138 ج 1 ، اههـشیدنا ، رهطم  يرهطم ، ( . 5 . ) ص 9 ، 1
( . 10 . ) ص 172 ج 1 . يرهطم ، یـضترم  دیهـش  داتـسا  ۀماندای  ( . 9 . ) ص 11 ییارگیداـم ، هب  شیارگ  لـلع  ( . 8 . ) ص 10ـ12 هغالبلا ،

یضترم دیهـش  داتـسا  ۀمان  دای  ( . 12 . ) ص 32 ج 1 ، هشیدــنا ، رهطم  يرهطم ، ( . 11 . ) ص 9 ج 1 ، يرهطم ، دیهـش  داتـسا  راثآ  ۀعومجم 
داتسا هماندای  ص 31 ؛ يرهطم ، دیهش  داتـسا  هراودای  ر.ك : ( . 14 . ) ص 11 يرگیدام ، هب  شیارگ  لـلع  ( . 13 . ) ص 172 ج 1 ، يرهطم ،

دیهش داتسا  هراودای  ( . 16 . ) ص 339 و 340 ج 1 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  ۀماندای  ( . 15 . ) ص 172 ج 1 ، يرهطم ، یضترم  دیهش 
( . 19 . ) 56 ج 1 ، يرهطم ، دیهـش  راثآ  ۀـعومجم  ( . 18 . ) ص 667 ج 2 ، اههــشیدنا ، رهطم  يرهطم ، ( . 17 . ) ص 32 يرهطم ، یـضترم 

، اههشیدنا رهطم  يرهطم ، ( . 21 . ) ص 56 ج 1 ، يرهطم ، دیهش  داتـسا  راثآ  ۀعومجم  ( . 20 . ) ص 11 يرهطم ، داتـسا  یناگدنز  رد  يریس 
ۀماندای ( . 24 . ) نامه ( . 23 . ) ص 10-8 یهلا ، لدـع  ر.ك : ( . 22 . ) 882 و 884 ، 868 ، 840 ص 834 ، ص 303 و 304 و ج 2 ، ج 1 ،

اب دش و  رشتنم  پاچ و  لاس 1343  رد  مود  دلج  لاس 1339 و  رد  ناتسار  ناتساد  لوا  دلج  ص 541 . ج 1 ، يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا 
www.andisheqom.com عبنم : تشگ . هجاوم  مدرم  ریظن  مک  لابقتسا  هجوت و 

2  - يرهطم دیهش  همانیگدنز 

ـ  یملع ياهسسؤم  سیـسأت  يوزرآ  هک  دوب  اهلاس  يرهطم  داتـس  ون ا  یحرط  دنمدرخ ه . ـ دمحم  هدنـسیون :  2  - يرهطم دیهش  همانیگدنز 
لاس رد  ماجنارـس  دزادرپب . یمالـسا  یلاع  فراعم  غیلبت  رـشن و  هب  دـشاب و  هعماج  يرکف  ياهزاین  يوگباوج  دـناوتب  اـت  تشاد  ار  یگنهرف 

ار داشرا  ۀینیـسح  ۀسـسؤم  یغارچهاش ، یلع  دیـس  مالـسالا  ۀجح  نویامه ، دمحم  ياقآ  هلمج  زا  شناتـسود ، زا  نت  دنچ  کمک  هب   1346
يراکمه و هب  تیارد  یهاگآ و  ترارح و  روش و  اب  تسب و  لد  هسـسؤم  نیا  راـک  هب  داـشرا ، ۀینیـسح  سیـسأت  زا  دـعب  ( 1 .) درک سیسأت 

نآ نانارنخـس  نیرتقفوم  زا  یکی  زین  دوخ  دننک و  ینارنخـس  ات  درکیم  توعد  اج  نآ  هب  ار  يرایـسب  نادنمـشناد  وا  تخادرپ . يزیر  همانرب 
ياهلاس 48 و 49 رد  يرهطم  داتـسا  ینارنخـس  ود  ةدـش  لیمکت  هک  يرگیّدام ـ  هب  شیارگ  للع  باتک  يرگیّدام  هب  شیارگ  للع  و . دوب .

یشیارگ ناوج ، لسن  نایم  رد  هک  درک  فیلأت  ینامز  رد  ار  دمآراک  رثا  نیا  داتسا  دش . رـشتنم  لاس 1350  رد  تسا ـ  یلاع  يارسشناد  رد 
ماجنارس هک  دندوب  مسیسکرام  هب  شیارگ  لاح  رد  مه  نیقفانم  نامزاس  نارـس  دشیم . هدهاشم  مسیـسکرام ـ  هلمج  زا  و  يدام ـ  بتاکم  هب 

میهافم اسیلک ، شقن  یسررب  هب  باتک  نیا  رد  يرهطم  داتسا  دندرک . مالعا  ار  يژولوئدیا  رییغت  نیا  یمـسر  روط  هب  دندش و  تسیـسکرام 
ۀفسلف ز . دزاسیم . نشور  هنیمز  نیا  رد  ار  اهفارحنا  اهـشزغل و  للع  و  دزادرپیم ، يرگیّدام  هب  شیارگ  رد  یـسایس و ... یعامتجا و  یفـسلف ،

عمج اب  ات 1357  لاس 1355  زا  هک  دوب  خیرات  ۀفـسلف  ةرابرد  درک  رارقرب  ناشدوخ  لزنم  رد  يرهطم  داتـسا  هک  ییاهـسرد  زا  یکی  خـیرات 
«، خیرات كرحم  لماوع   » دننام یثحابم  دروم  رد  ار  مالسا  برغ و  هفـسالف  ءارآ  سورد ، نیا  رد  داتـسا  دشیم . رازگرب  نادرگاش  زا  یخرب 
... و هدنیآ » ینیب  شیپ  «، » خـیرات لماکت  «، » خـیرات رد  تیلع  «، » قالخا بهذـم و  ملع ، اب  خـیرات  طابترا  «، » درف هعماج و  «، » خـیرات شزرا  »

ینیب ناهج  رب  ياهمدـقم   » باتک يرهطم ، داتـسا  یملق  رثا  نیرخآ  یمالـسا  ینیب  ناـهج  رب  ياهمدـقم  ج . درکیم . یـسررب  دـقن و  هناـملاع 
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یخرب تایرـشن  رد  یناوارف  تاـفارحنا  ردـقیلاع  داتـسا  نآ  دـمآ . رد  ریرحت  ۀتــشر  هـب  و 57  ياـهلاس 56  رد  باـتک  نیا  تـسا  یمالـسا »
يریگولج يارب  تلع و  نیدب  درکیم . هدهاشم  یمالسا  ینیب  ناهج  ةرابرد  ناملسم  نارکفنشور  یضعب  راثآ  یمالسا و  رهاظ  هب  ياههورگ 

يرکف تاهابتـشا  زا  يرایــسب  نآ  رد  تشوـن و  ار  راـب  گرب و  ْرپ  رثا  نـیا  مالــسا ، رظن  ندرک  نـشور  يارب  رتـمهم  هـمه  زا  و  طاـقتلا ، زا 
رارق یسررب  دقن و  دروم  نیقفانم »  » دننام اهکهورگ  زا  یضعب  ینیب  ناهج  عضاوم و  سیفن ، باتک  نیا  رد  تخاس . راکشآ  ار  نارکفنـشور 
مدرم نایاش  لابقتـسا  دروم  دوب  هدش  رـشتنم  لاس 1350  رد  هک  يرگیّداـم  هب  شیارگ  لـلع  باـتک  ناریا  رد  مسیلاـیرتام  ط . تسا . هتفرگ 

نآ رب  ناریا » رد  مسیلایرتام   » ناونع تحت  ياهمدقم  داتسا  دیسر و  متـشه  پاچ  هب  لاس 1357  رد  هک  يروط  هب  تفرگ ، رارق  وج  تقیقح 
ود رد  ار  ثحب  نیا  دزادرپیم و  ناریا  رد  مسیلایرتام  غیلبت  دیدج  ياههویش  دقن  اشفا و  هب  راب  ْرپ  رایسب  ۀمدقم  نیا  رد  يرهطم  داتـسا  دوزفا .

هلمج زا  اـهکهورگ ، زا  یخرب  ءارآ  هک  دوب  دـنمدوس  همدـقم  نیا  رد  نآرق  تاـیآ  فیرحت  اهتیـصخش 2 . فیرحت  . 1 دـنکیم : هئارا  شخب 
ناقرف کهورگ  همدقم ، نیا  راشتنا  زا  دعب  دش . راکشآ  نآ  یتسس  یچوپ و  تفرگ و  رارق  هنافصنم  هناملاع و  یسررب  دقن و  دروم  ناقرف » »

يرهطم داتسا  اما  میهدیم . ار  وا  خساپ  یبالقنا  قیرط  هب  دریگ ، رارق  ام  راکفا  ریسم  رد  هک  سک  ره  نومضم : نیا  هب  درک  رشتنم  ياهیعالطا 
نیرتکچوک هار  نیا  رد  نم  و  دـشاب ، مالـسا  زا  عافد  دـیاقع و  حالـصا  هار  رد  هک  رتهب  هچ  دورب ، ایند  زا  ناـسنا  هک  دـشاب  رارق  رگا  دومرف :

مق هـب  زور  ود  ياـهتفه  ات 1357 ، لاس 1351  زا  ینیمخ  ماما  ترـضح  ۀیـصوت  هب  اـنب  يرهطم  داتـسا  مق  رد  سیردـت  ( 2 .) مرادن يدیدرت 
«، هموظنم ، » مسیـسکرام سکرام و  نآرق ، فراعم  لگه ، ۀفـسلف  ّتیئاغ ، لصا  تخانـش ، دننام  یمهم  سورد  هیملع ، ةزوح  رد  دـنتفریم و 

، نارهت رد  هک  یلاح  رد  دننک  سیردت  ات  دنتفریم  مق  هب  نارهت  زا  یعرـش  هفیظو  مکح  هب  داتـسا  ( 3 .) دندرکیم سیردت  رافسا »  » و تاجن » »
هب يرهطم ، داتسا  ياهراگدای  نادواج  ناتسلگ  ( 4 .) دندرکیم تکرش  ناشیا  سرد  سالک  رد  رایسب  ياضاقت  اب  هاگشناد ، ۀقباس  اب  ناداتسا 

زا 50 شیب  داتـسا  ةدـش  رـشتنم  راثآ  دـنکیم . هدـنز  ار  ییوج  تقیقح  ره  ِناج  لـقع و  نآ ، شوخ  يوب  هک  تسا  نادواـج  یناتـسلگ  قح 
ناسنا نامز ، تایـضتقم  مالـسا و  نآرق ، اب  ییانـشآ  یمالـسا ، ینیب  ناهج  رب  ياهمدقم  زا : دنترابع  نآ  نیرتمهم  زا  یخرب  هک  تسا  باتک 
تامدخ ینیسح ، ۀسامح  داعم ، توبن ، دیحوت ، مالـسا ، رد  تیبرت  میلعت و  یمالـسا ، يروهمج  نوماریپ  یمالـسا ، بالقنا  نوماریپ  لماک ،

مهیلع راهطا ـ  ۀمئا  ةریس  رد  يریـس  يوبن ، ةریـس  رد  يریـس  هغالبلا ، جهن  رد  يریـس  ناتـسار ، ناتـساد  یهلا ، لدع  ناریا ، مالـسا و  لباقتم 
ماظن باجح ، هلأسم  يونعم ، ياهراتفگ  خیرات ، هفـسلف  قالخا ، ۀفـسلف  ترطف ، يرگیّدام ، شیارگ  للع  هموظنم ، طوسبم  حرـش  مالـسلا ،ـ 

ملق هب  یبرع  نابز  هب   ) هموظنم حرـش  زا : دنترابع  داتـسا  ةدشن  رـشتنم  راثآ  زا  یخرب  جـع .)  ) يدـهم بالقنا  مایق و  مالـسا و  رد  نز  قوقح 
رد یگدرب  ۀلأسم  ات 4 ،) ياهدلج 2   ) خیرات ۀفسلف  ات 15 ،) ياهدلج 5   ) نآرق اب  ییانشآ  يرادمتعیرش ،) یقت  دمحم  خیش  مالـسالا  ۀجح 

تیادـه و رد  هک  یناملاع  زا  یکی  تضهن  زاتـشیپ  نازیملا و ... ریـسفت  رب  هیـشاح  یـسانش ، ناسنا  اـضر ، لـکوت و  راـتفگ ، هدزناـپ  مالـسا ،
بش رد  دوخ  یبالقنا  نیشتآ و  ینارنخس  رد  وا  دوب . يرهطم  داتـسا  تشاد ، هدنزاس  یـساسا و  یـشقن  دادرخ  مایق 15  رد  مدرم  ییاـمنهار 

ـ  نیـسح ماما  ۀبطخ  دعب  دـیتسیاب ». يراتفرگ  هثداح و  عون  همه  لباقم  رد  دـییوگب و  ار  تیعقاو  دـیاب  : » تفگ تیناحور  هب  باطخ  اروشاع 
نیا لابند  هب  ( 5 .) درک هلمح  يولهپ  اضر  دـمحم  هب  عطاق  حیرـص و  روط  هب  درک و  حرطم  ار  ًاِرئاـج )... ًاناطلُـس  يأر  نَم  مالـسلا ...( ـ  هیلع 

زا یکی  يرهطم  داتسا  ( 7 .) دیماجنا لوط  هب  هام  ود  دودح  سبح ، نیا  ( 6 .) دش ینادنز  ریگتسد و  يرهطم  داتسا  هک  دوب  ینیسح  ینارنخس 
، درک داریا  يدنمدوس  ثحابم  نانآ ، عمج  رد  وا  دوب . یمالسا » هفلتؤم  ياهتأیه   » یماظن یمالـسا و  یـسایس  بزح  يربهر  ياروش  ياضعا 

یلعنسح رورت  گرزب ، ملظ  نیا  ربارب  رد  یمالـسا  لمعلا  سکع  نیرتمهم  ینیمخ ، ماما  دیعبت  زا  دعب  تشونرـس .» ناسنا و   » ۀلأسم هلمج  زا 
نیا هک  دوب  يرهطم  داتـسا  دییأت  داشرا و  و  دـش . ماجنا  یمالـسا  هفلتؤم  ياهتأیه  نانامرهق  تسد  هب  هک  دوب  تقو ـ  ریزو  تسخن  روصنم ـ 

رایسب ياهتیلاعف  یمالسا ، تموکح  تیبثت  يارب  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  يرهطم  هللا  ۀیآ  ( 8 .) دناسر رمث  هب  ار  هنادنسپ  ادخ  مادقا 
ةرابرد ناشرظن  دوب و  ینیمخ  ماما  ترضح  رواشم  نیرتدامتعا  دروم  نیرتمهم و  ناشیا  هلمج  نآ  زا  داد . ماجنا  يزاس  تشونرس  هدنزرا و 

اهباتک و رد  دوب و  ادخ  هار  رد  تداهش  شیوزرآ  هک  يرهطم  داتـسا  تداهـش  ( 9 .) دشیم هتفریذپ  فلتخم ، ياهتیلوئـسم  يارب  دارفا  یفرعم 
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بـش رد  دیـسر . شیوزرآ  هب  ماجنارـس  دوب ، هتفگ  هتـشون و  هنامیکح ، زغن و  یتارابع  اب  ار  دیهـش  يالاو  شزرا  دـنلب و  ماقم  شیاهراتفگ ،
کهورگ ياضعا  زا  هدروخ  بیرف  یناوج  ۀلیـسو  هب  يرهطم  داتـسا  هقیقد ، تسیب  ود و  تسیب و  تعاس  تشهبیدرا 1358 ، هبنشراهچ 12 

یگدنز رد  يریس  ص 10 و  ج 1 ، يرهطم ، دیهش  داتسا  راثآ  ۀعومجم  ( . 1 : ) تشون یپ  ( 10 .) دیسر تداهش  هب  ناقرف »  » قفانم یسایس و 
ص ج 1 ، يرهطم ، دیهش  داتـسا  راثآ  ۀعومجم  ( . 3 . ) ص 131 و 132 ج 1 ، هژیو ،... ياهتشذگرس  ( . 2 . ) ص 98 و 114 يرهطم ، داتسا 
ج 2، اههشیدنا ، رهطم  يرهطم ، ( . 5 . ) ص 101 داتسا ، یملعم  ياههولج  ( . 4 . ) ص 542ـ552 ج 1 ، يرهطم ، دیهش  داتسا  ۀماندای  هدزای و 

( . 9 . ) ص 656 ج 2 ، اههـشیدنا ، رهطم  يرهطم ، ( . 8 . ) ص 22 و 23 يرهطم ، داتـسا  یناگدنز  رد  يریـس  ( . 7 . ) نامه ( . 6 . ) ص 656
www.andisheqom.com: عبنم ص 67 . ج 2 ، اههشیدنا ، رهطم  يرهطم ، ( . 10 . ) ص 183 و 184 داتسا ، یملعم  ياههولج 

اه هشیدنا  راثآ و  همانیگدنز ، يرهطم  دیهش  داتسا 

رد نامیرف  هیرق  رد  يو  . تسا یمالسا  هشیدنا  ملاع  ناگتسجرب  زا  يرهطم  همانیگدنز : اه  هشیدنا  راثآ و  همانیگدنز ، يرهطم  دیهـش  داتـسا 
هک دوب  ینامز  نارود  نیا  . تفر مق  هیملع  هزوح  هب  لاس  دنچ  زا  سپ  رهش و  نیا  هیملع  هزوح  هب  یناوجون  رد  دش و  دلوتم  دهـشم  یکیدزن 
یم مق  هیملع  هزوح  سـسؤم  يرئاح  میرکلا  دـبع  خیـش  جاح  توف  زا  یکدـنا  اهنت  درک و  یم  دراو  راشف  هیملع  ياـه  هزوح  رب  هاـش  اـضر 

ییابطابط نیـسح  دـمحم  دیـس  نینچمه  ینیمخ و  ماـما  يدرجورب ، نوچ  یناـگرزب  رـضحم  رد  مق و  رد  لاـس  تدم 15  يرهطم  . تشذـگ
دعب لاس  هس  دش و  لوغـشم  قیقحت  هب  يورم  هسردم  رد  دمآ و  نارهت  هب  لاس 1331  هب  يرهطم  دینارذگ . مالـسا  ناهج  ردقیلاع  فوسلیف 

دادرخ مایق 15  اب  يدج  روطب  يرهطم  یسایس  ياهتیلاعف  . درکراکب زاغآ  یمالسا  فراعم  تایهلا و  هدکشناد  رد  هاگـشناد  داتـسا  ناونع  هب 
رب یکتم  اتدمع  تمـسق  نیا  رد  هدمآ  لاح  حرـش  ، 1372  ) هدش پاچ  يو  راثآ  همدقم  رد  هک  يرـصتخم  همانیگدـنز  رد  . دـش زاغآ   1342

يرهطم . دوب دادرخ 42  نآ 15  نیلوا  هک  تسا  هدش  تبث  يو  ياهتیلاعف  همانراک  رد  تشادزاب  نادنز و  راب  دـنچ  ( . تسا همانیگدـنز  نیمه 
شقن داشرا  هینیسح  سیسات  رد  رگید  یعمج  قافتا  هب  لاس 1346  رد  يو  . تشاد تکرش  مه  یمالسا  هفلتؤم  ياهتایه  یبهذم  يربهر  رد 
همادا دوخ  ياهتیلاعف  هب  نارهت  كرا  دیواج و  دجسم  داوجلا ، دجسم  رد  ءاضعا  رگید  اب  یتالکـشم  زورب  زا  سپ  تفرگ و  هدهع  رب  یمهم 

لیکـشت رد  ناشیا  يوس  زا  دوب و  ینیمخ  ماـما  یلـصا  نیرواـشم  نیدـمتعم و  زا  یمالـسا  تضهن  ندیـسر  رمث  هب  طیارـش  رد  يرهطم  . داد
دـض یطارفا  تاشیارگ  هک  ناـقرف  یتسیرورت  هورگ  يوس  زا  لاس 1358  رد  ماجنارـس  يو  . تشگ ییاهتیلوئـسم  راد  هدهع  بالقنا  ياروش 

يرهطم راثآ : دـیدرگ . وربور  یماجنا  نینچ  اب  هک  تسا  لصف  نیا  رد  حرطم  دارفا  عمج  زا  درف  اهنت  يرهطم  دـش . رورت  دنتـشاد ، یناـحور 
دلجم  11 هامید 76 )  ) رد لصف  نیا  شراگن  خـیرات  اـت  . تسا رـصاعم  نارود  رد  نید  لوئـسم  ناـملاع  ناگدنـسیون و  نیرتراـکرپ  زا  یکی 

اب و  تسا ) هدشن  رشتنم  زونه   12 ، 11 تادلجم 8 ، یلو  تسا ، دلج  عقاو 14  رد  ، ) تسا هدش  حـتفنم  شیاریو و  يو  راثآ  هعومجم  گرزب 
شیاریو ددجم و  پاچ  اه و  هتـشون  تسد  نینچمه  دنوش و  یم  ای  هدـش  هضرع  باتک  لکـشب  هک  ینارنخـس  ياهراون  مجح  ندرک  ظاحل 

کی زیچ  ره  زا  شیب  شراـثآ  هاـگن  زا  يرهطم  . ددرگ غلاـب  یهباـنتعم  مقر  هب  هعومجم  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  يرهطم  راـثآ  رگید  هدـش 
زین یعامتجا  ياه  هزوح  هب  ار  یمالک  عاـفد  نیا  يرهطم  هک ، نیا  هب  هجوت  اـب  تسا . لـقع  زا  هدافتـسا  اـب  نید  دـیاقع  عفادـم  ینعی  ملکتم 

رــصع رد  بهذــم  رد  یعیــش  نادنمــشیدنا  نویناـحور و  یعاـمتجا  ياهتیــساسح  رگناـیب  نیرتـهب  يو  راــثآ  یــسررب  هداد و  شرتـسگ 
راثآ رد  نیا  دوب و  مهم  لصا  کی  ناـناوج ، نداد  رارق  بطاـخم  دـش ، رکذ  نادنمـشیدنا  ياـه  هصاـخ  تمـسق  رد  هک  هنوگناـمه  . تساـم

هلاسم نید و  یهدـنامزاس  رما  رد  يرهطم  . تسا هتفای  يرتشیب  شرتسگ  درب و  دـش ، دـهاوخ  هتفگ  يو  زا  سپ  هک  یتعیرـش  یلع  يرهطم و 
توف زا  سپ  ( 1340  « ) تیناحور تیعجرم و   » باـتک ناگدنـسیون  زا  یکی  دوب و  لاـعف  تیعجرم  تیناـحور و  لـخاد ، رد  یبلط  حالـصا 
باتک شراگن  اب  دندرک ، یم  قیوشت  ار  ناریا  مالسا و  ییادج  هک  ییاهـشرگن  تاغیلبت و  رب  هک  تشاد  یعـس  نینچمه  وا  . تسا يدرجورب 
هلاقم شقن  رد  هک  تشادن  ییابا  مالسا  یعامتجا  يداقتعا -  ياه  هبنج  زا  عافد  رد  يرهطم  . دهدب خساپ  ناریا »  مالـسا و  لباقتم  تامدخ  »
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یلو تشادـن ، یهجوم  هرهچ  نید ، لها  ناـیم  رد  هلجم  نیا  . دوش رهاـظ  هاـش  اـضر  دـمحم  تموکح  نارود  رد  زور » نز   » هلجم رد  سیون 
مالسا رد  نز  قوقح  ماظن   » نانآ یعامتجا  هرهچ  نانز و  قوقح  رما  رد  يرهطم  مهم  رثا  ود  . تخادرپ نانز  لئاسم  هب  هلجم  نیا  رد  يرهطم 

. داد یم  لیکـشت  ار  يرهطم  یمالک  ياه  هبنج  زا  رگید  یکی  مسیـسکرام  يداقتعا  ذوفن  داـحلا و  اـب  هزراـبم  تسا . باـجح »  هلاـسم   » و « 
تادلجم رب  يو  تاحیضوت  حرـش و  . تسا ناریا  هعماج  رد  يرگیدام  ذوفن  زا  هناسانـش  بیـسآ  یـسررب  کی  يرگیدام »  هب  شیارگ  للع  »

هدش دای  رثا  . تسا يرهطم  یمالک  یفسلف -  ياهتیلاعف  زا  رگید  یشخب  ییابطابط ، همالع  ینعی  شداتـسا  زا  مسیلائر  شور  هفـسلف و  لوصا 
ریسفت هب  دیاب  نینچمه  . تسا یمالسا  هشیدنا  یفسلف  دعب  رد  هنایارگ  حاضیا  یشالت  تسد ، نیا  زا  يراثآ  و  هموظنم »  رب  حرش   » نینچمه و 

هک دروآ  دوجوب  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  راثآ  زا  یمیظع  مجح  يرهطم  هک  تشاد  ناعذا  دـیاب  هصالخ  . درک هراشا  نآرق  روس  زا  یخرب 
دش هتفگ  نیـشیپ  تمـسق  رد  هشیدنا : تسا . هدز  مقر  ار  یعامتجا  یمالـسا و  ثحابم  زا  يریظن  مک  عبنم  نارگـشهوژپ  نادنمقالع و  يارب 

ددـص رد  رتشیب  هکلب  درادـن ، يو  یهقف  ای  یفـسلف  هوجو  اب  یتریاغم  یمـالک »   » هجو نیا  . دوب ملکتم »   » کـی زیچ  ره  زا  شیب  يرهطم  هک 
هزوح و دنویپ  هب  ینید  هشیدنا  تفرعم و  ءایحا  ياتسار  رد  يرهطم  . تسا يرهطم  يداقتعا  یعامتجا -  ياه  هشیدنا  روحم  ندرک  هتـسجرب 
زا درک  یم  یعس  تشاد و  هدوارم  یهاگشناد  نارکفنشور  اب  هک  دوب  هتسجرب  نویناحور  دودعم  هلمج  زا  يو  . تشاد صاخ  هجوت  هاگشناد 

کی مادک  دهد  ناشن  دوخ  لمع  اب  مه  دنک و  ادیپ  يرتشیب  ییانشآ  برغ  زا  هتـساخرب  ياه  هشیدنا  هلمج  زا  هشیدنا  ملاع  اب  مه  قیرط  نیا 
تیهام و هک  دـیوگب  یهاگـشناد  ناوج و  لسن  هب  هک  تساوخ  یم  وا  . تسا هداد  رارق  دوخ  هشیدـنا  مایپ و  بطاـخم  ار  اـهورین  راـشقا و  زا 

مولع رد  جیار  ياه  هزومآ  یملع و  ياهتشادرب  زا  نویناحور  اه و  هزوح  يارب  دوخ  هبون  هب  رگید ، يوس  زا  تسیچ و  مالـسا  نید و  رهوج 
یم يو  ییارگ  حالصا  نآ  دراد و  مه  يرگید  زراب  تلصخ  کی  يرهطم  ندوب  یمالک  دشاب . هتشاد  ثیدح  فرح و  یعامتجا  یناسنا - 

دیشوک یم  دج  هب  هکلب  دوبن ، دوش  هدناوخ  مالسا  هب  تالمح  دوب  نکمم  هک  هچنآ  اه و  ههبش  هب  ییوگخـساپ  ددص  رد  اهنت  يرهطم  . دشاب
هب هک  دوبن  يا  هنوگ  زا  ییارگ  حالصا  نیا  هک  دوزفا  ناوت  یم  نینچمه  . دهد رارق  يداقن  دروم  مه  ار  ناناملـسم  يرواب  ای  يراتفر  ياهبلاق 

هنوگنیا ترابع ، نیا  زا  دـیابن  هتبلا  . دوش رجنم  یناسنا  یعامتجا -  ياه  هزومآ  هرـسکی  یفن  یهجوت و  یب  اـی  یملع  ياـهدروآ  تسد  یفن 
لالدتـسا ناوـت  یم  یتـح  . دوـب رـصاعم  یتـفرعم  يداـقتعا و  هچیرد  زا  نید  تئارق  مک  تسد  اـی  طاـقتلا  هب  لـیامتم  يرهطم  هک  درک  دارم 

ياج دوب  نکمم  هک  يراتفر  يرواب و  ياهبلاقو  مالک  دروم  رد  رایـسب  تیـساسح  هک  تسناد  یناـسک  نیرتمهم  زا  ار  يو  درک و  سوکعم 
تفرعم يانغ  هب  يداقتعا  یمالک -  ياهشلاچ  ای  اه  هزومآ  مولع و  زا  يریگ  هرهب  يو  رظن  هب  . داد یم  ناشن  دوخ  زا  دوش ، هتفرگ  نید  لصا 

هزومآ نیا  اب  گنهامه  دوش ، یم  هدناوخ  نید  يداقتعا  هتـسه  تفرعم و  هچنآ  هک  دراد  دوجو  مه  رطخ  نیا  یلو  دنناسر ، یم  يرای  ینید 
؛  ناگدنسیون زا  یعمج  بالقنا ، ثیدح  هلاقم : عبانم  دوب . ماوت  ياهتیساسح  نینچ  اب  يرهطم  یمالک  ییارگ  حالصا  . ددرگ مولع  اه و 

وگزردنا یلع  دیس  دیهش  تازرابم  یگدنز و  رد  يریس 

ياهزور زا  یکی  رهظ  رد  یـسمش و  يرجه  لاس 1318  هب  وگزردنا ، یلع  دیس  وگزردنا  یلع  دیـس  دیهـش  تازرابم  یگدنز و  رد  يریس 
يرافـص نابایخ  نییاپ  شوش و  نادیم  یلاوح  نارهت ، كرمگ  هچرازاب  رد  وگزردنا  هللا  دسا  دیـس  شردپ  . دـش دـلوتم  ناضمر  كرابم  هام 

زا يا  هشوگ  رد  و  ( 1  ) دروآ يور  یـشورف  هدرخ  هب  درک و  اهر  ار  نآ  دش  هتـسکشرو  نوچ  یلو  درک ، هشیپ  ییانب  ادتبا  يو  . تشاد لزنم 
دنوش لوغـشم  راک  بسک و  هب  یناوجون  لیاوا  نامه  زا  شردارب  یلع و  دیـس  هک  دوب  یعیبط  ور ، نیا  زا  . دش بسک  لوغـشم  شوش  نادیم 
دناوخ سرد  یخرف  ناتسبد  رد  لاس  شش  تفر و  هسردم  هب  یگلاس  تفه  زا  یلع  دیـس  ( 2 . ) دنشاب دوخ  هداوناخ  شاعم  يارب  یکمک  ات 

(3  ) يراجن يا  هزاغم  رد  نارهت و  رازاب  گرزب  وس  راهچ  رد  یگلاـس  هدزاود  نس  زا  دـنک ، راـک  دوب  روبجم  لیـصحت  اـب  ناـمزمه  نوچ  و 
نانچمه وا  . دادن همادا  ار  هسردم  رد  لیصحت  تخادرپ و  یگبلط  سرد  هب  دوخ  لیم  هب  دنارذگ ، ار  ییادتبا  هرود  یتقو  . دش راک  هب  لوغشم 

ياقآ رـضحم  رد  ادتبا  یلع  دیـس  . دریگارف ار  دوخ  هقالع  دروم  يوزوح  سورد  اهبـش  دزادرپب و  يزور  بسک  راک و  هب  اهزور  دوب  روبجم 
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دیـس شرگید  ردارب  قافتا  هب  سپـس  . دناوخ لاس  هس  یط  ار  یتامدـقم  سورد  جـیردتب  وا  . تخادرپ ذـملت  هب  يدـنق  دجـسم  رد  يدرجورب 
هک دوب  هلاس  هدزیس  یلع  دیس  دیـشک . لوط  لاس  جنپ  زین  هرود  نیا  ( 5 . ) تخادرپ لیصحت  هب  يدنره  دمحم  ياقآ  رـضحم  رد  ( 4 ، ) دمحم

: تفگ مردام  يزور  دیوگ : یم  وا  رتگرزب  ردارب  نیسح ، دیس  . تسا هدش  يداع  ریغ  لئاسم  یخرب  لوغشم  يو  نهذ  دندیمهف  شا  هداوناخ 
ادـیپ تلود  هزاورد  رد  ار  وا  وجتـسج ، هتفه  کـی  زا  دـعب  . میدرکن ادـیپ  ار  وا  میتـشگ  هچ  ره  تسا ». هدـماین  هناـخ  هب  یلع  دیـس  نیـسح ! »

ارچ یتـفر ؟ هزاـجا  یب  ارچ  متفگ : ( . ع  ) اـضر ماـما  تراـیز  يارب  دهـشم  مدوب  هتفر  تفگ : يدوب ، اـجک  مدیـسرپ  هک  نم  باوج  رد  . مدرک
رد نانچمه  وگزردنا  یلع  دیس  تخاس . یم  یبوچ  نادمچ  دوب و  راجن  درگاش  وا  هک  داد  خر  یتقو  ارجام  نیا  ( 6 ( ؟ يدرک اهر  ار  تراک 

تلع زور  نآ  بلاغ  ياههاگرظن  قبط  هک  دوب  یعیبط  هتبلا  . دوب رو  هطوغ  مدرم  تالکـشم  تلع  تخانـش  هژیوب  یعامتجا و  لئاسم  هشیدنا 
ياهوجتـسج زا  دعب  شردارب  راب  کی  . دروآ یم  نابز  هب  ار  هشیدـنا  نیا  هاگ  وا  . دـنادب هاش  صخـش  ار  ناریا  مدرم  ياهتبیـصم  همه  یلـصا 

هک دینـش  راظتنا  فالخ  رب  یلو  دروآ ، تفرگ و  ار  وا  تسد  درک و  ادیپ  دوب ، هدـش  ناهنپ  همه  مشچ  زا  يزور  دـنچ  هرابود  هک  ار  وا  دایز 
داد نابایخ  رد  و  تسا ؟ یهاش  هچ  نیا  تسا ؟ یگدنز  هچ  نیا  تسا ؟ یتکلمم  هچ  نیا  نک ، مل  و  دـیوگ : یم  دـنز و  یم  دایرف  یلع  دـیس 

صاخ یعامتجا  يرکف و  تیعقوم  نیا  هتبلا  . دنزب یفرح  دناوت  یمن  دوش و  یم  هفخ  دراد  مدآ  تسین ، تکلمم  تکلمم ، نیا  الصا  دز : یم 
هشیدنا بذج  جیردتب  اهلاس  نیا  رد  یلع  دیـس  . دوب  1330 ياهلاس 31 - رد  هعماج  بولطم  ان  تیعـضو  زا  وا  یهاگآ  زا  یـشان  یلع  دـیس 

هورگ زا  وگزردـنا  یلع  دیـس  عقاو ، رد  . درک ساسحا  هقـالع و  راـهظا  يوفـص  باون  صخـش  هورگ و  نیا  هب  دـش و  مالـسا  ناییادـف  ياـه 
رد يولهپ  تموکح  يوس  زا  ار  دوخ  ياهیدازآ  اهنامرآ و  هک  تسا  ییارگ  مالسا  نایرج  کی  زا  يدومن  راگزور و  نآ  یبهذم  ناناوجون 

کی دیوگ : یم  شردارب  هک  نانچ  دروآ ، یم  ناجیه  هب  رایسب  ار  یلع  دیـس  تاساسحا  نیا  هاگ  . درک یم  یگفخ  ساسحا  دید و  یم  رطخ 
زا دراد  تکلمم  نیا  تفگ  یم  هاـش و  هب  نداد  شحف  هب  درک  عورـش  درک و  رارف  نم  تـسد  زا  زازب  لیعامـسا  ناـبایخ  رد  یلع  دیـس  زور 

نیـسح دیـس  يو ، ردارب  . درک عورـش  ار  يدـج  راک  یهاـگآ  تاـساسحا و  هیحور و  نیا  اـب  یلع  دیـس  يراـب ، ( 7 . ) دور یم  مدرم  تــسد 
نآ هب  عقاو  رد  درب و  دوب ، لاح  روشرپ و  ناناوج  قوتاپ  هک  یعماجم  زا  یکی  هب  ار  وا  دوب ، هدش  وا  تالایخ  هشیدنا و  هجوتم  هک  وگزردنا ،
یلع دیس  بیترت ، نیدب  ( 9 . ) دش یم  لیکشت  هدازرل  نابایخ  رد  هک  ( 8  ) دوب یناما  قداص  جاح  تایه  دـیدج  هقلح  نیا  . درک لصو  عمجم 
شا هدـنیآ  تکرح  ریـسم  هک  تفرگ  رارق  نانآ  تامادـقا  اهتیلاعف و  ياتـسار  رد  تفای و  طاـبترا  دوخ  رکفمه  لاـعف و  دارفا  زا  یهورگ  اـب 
جاح نوچ  يدارفا  ییاـمنهار  زا  دـنک و  زکرمتم  ار  شیاـهتیلاعف  صخـشم  یناـکم  رد  تسناوت  یم  يو  نونکا  . دـش رتدـنمفده  رتنـشور و 
شیپ ار  هنایفخم  هزرابم  شور  یلع  دیس  هک  تسا  مایا  نیا  زا  ارهاظ  . دوش رادروخرب  دوب ، مالـسا  ناییادف  تکرح  زا  رثاتم  هک  یناما  قداص 

مالـسا و ناییادف  هورگ  اب  یناما  قداص  قیرط  زا  وا  الامتحا  ( 10 . ) دنک یم  يراکمه  شناتـسود  هیقب  يوفـص و  باون  اب  یتح  دریگ و  یم 
بوسحم يو  یسایس  رمتـسم  مظنم و  اهتیلاعف  زاغآرـس  نس  نیا  . دوب هلاس  هدزناش  یلع  دیـس  مایا  نیا  رد  . دوب هدش  انـشآ  نانآ  ياه  هشیدنا 

یتیلاعف دوب ، هتفرن  روبزم  تایه  هب  وا  هک  یتقو  ات  رگید ، ریبعت  هب  . تسا هدوب  یناما  قداص  جاح  تایه  هب  وا  نتـسویپ  اب  نراـقم  هک  دوش  یم 
یسایس رظن  زا  هعماج  نارود  نیا  رد  تسین  تسد  رد  يدایز  عالطا  ههد 1330  رد  وگزردنا  یلع  دیس  ياهتیلاعف  زا  ( 11 . ) تشادن یسایس 

يروتاتکید میکحت  يارب  تیعقوم  سکعرب ، . دنتـشادن شقن  روشک  عاضوا  رد  یـسایس  تاجتـسد  اههورگ و  هک  تشاد  یقانتخا  رپ  ياضف 
دننام یبهذـم  یتح  لقتـسم و  ياهتکرح  بوکرـس  روشک و  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، ياـه  هصرع  رد  اـکیرما  يزاـت  هکی  يولهپ و 
هعماج دارفا  سفنت  هنزور  اهنت  . رگید یتالیکشت  هتسد و  زا  هن  دوب ، يربخ  بزح  زا  هن  . دوب بسانم  مالـسا  ناییادف  مادعا  همکاحم و  نایرج 
یسایس راک  ای  یسایس  ریغ  لفاحم  ياول  رد  رایـشوه  كریز و  ياههورگ  یخرب  هتبلا  . دوب یگنهرف  یبدا و  یـسایس و  ریغ  عماجم  لفاحم و 

رد يراجن  کی  رد  یلع  دیس  ماگنهنیا  رد  . تشذگ یم  تعرس  هب  یس  ههد  مایا  دندیچ ، یم  ار  یسایس  تیلاعف  ياه  هنیمز  ای  دندرک و  یم 
املع و اب  تایه  ياضعا  . درک ظفح  یناما  قداـص  تاـیه  اـب  ار  دوخ  یعاـمتجا  یـسایس -  طاـبترا  ناـنچمه  ( 12 . ) دوب راک  لوغـشم  رازاب 

عجارم اب  رادید  يارب  ابلاغ  دنتـشاد و  طابترا  دنداد ، یم  شزومآ  ار  يداقتعا  یبهذـم و  فلتخم  سورد  لحم ، دـجاسم  رد  هک  ینایناحور 
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يداع و یگدنز  وگزردنا  بیترت ، نیدب  . دندش یم  هاگآ  املع  ياهیریگ  عضوم  یسایس و  لئاسم  اب  هار  نیا  زا  دندرک و  یم  رفس  زین  مق  هب 
، وگزردنا .1 اه : تشون  یپ  تخودـنا . اهتیلاعف  تایبرجت و  زا  يراـب  هلوک  دـنارذگ و  یبهذـم  ياـهتایه  رد  تیلاـعف  اـب  ار  یناوجون  نارود 

وگزردنا هللا  دسا  نارـسپ  .2 ص 42 . دادرم 1359 ،  11 ش 61 ، مود ، لاس  شورـس ، هلجم  اب  هبحاصم  وگزدـنا ،) یلعدیـس  ردارب   ) نیـسح
لاغذ عمج  بحاص  نابایم  رد  دمحم  دیس  .4 ص 42 . نامه ، نیسح ، وگززدنا ، .3 دمحم . دیس  نیسح و  دیس  یلع ، دیس  زا : دندوب  ترابع 

جاح عقوم  نآ  .8 . 42 ص ، امه ، نیسح ، وگزردنا ، .7 ص 42 . نامه ، .6 نامه ص 42 . نیسح ، وگزردنا ، .5 دوب . بساک  تشاد و  یشورف 
يدجسم هدازرل و  هچوک  .9 ص 42 . ) نامه ، وگزردنا ، نیـسح  دیـس  . ) دوب لوغـشم  عمج  بحاص  نابایخ  رد  دوب و  بساک  یناما  قداص 

دزناپ رد  . تسا هدوب  یبهذم  یبالقنا و  ياهتکرح  زاغآ  ششوج و  لحم  هتسویپ  لاس 57 ، رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  ات  دوب  اجنآ  رد  هک 
رد شردارب  اب  وگزردنا  یلعدیس  .12 ص 43 . نامه ، .11 ص 42 . نامه ، نیـسح ، وگزردنا ، .10 دوب . لاعف  دجـسم  نیا  زین  دادرخ 1342 

ص جآ 7 ، 1358 اضرلا ، یگنهرف  داینب  پاچ  ناریا ، نویناحور  تضهن  یلع ، یناود ، .ر.ك ، دنتـشاد يراجن  هزاـغم  کـی  اـهرگنهآ  رازاـب 
؛  یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  وگزردنا ، دیهش  هسامح  هلاقم : عبانم  . 284

یتشهب رتکد  تازرابم  یگدنز و 

دنسیون یم  یتشهب  نیسحدمحم  هابتشا  هب  یهاگ  هک  یتشهب  ینیـسح  دمحم  يرمت  اضردمحم  هدنـسیون : یتشهب  رتکد  تازرابم  یگدنز و 
زا ناـشیا  ردـپ  دـمآ !  اـیند  هب  ناهفـصا ، یمیدـق  ياـه  هلحم  زا  ناـنبل – )  ناـبمول (  هلحم  رد  نابآ 1307  رد  یناـحور  هداوناـخ  کـی  رد 

ماما نیدباعلا –  نیز  ترـضح  هب  نادـناخ  نیا  بسن  هلـسلس  هک  دـش  یم  بوسحم  ناهفـصا  هیملع  هزوح  هتـسجرب  نیـسردم  نویناحور و 
تلاسر ییایوپ و  عنام   ( 1357-1320 مود (  يولهپ  رصع  رد  هدش  لامعا  ياهریقحت  یناخاضر و  ياهراشف  دسر و  یم  نایعیش –  مراهچ 

تالیصحت یگلاس  نس 4  رد  ناشیا  دوب . یناحور  ردام  فرط  زا  مه  ردپ و  فرط  زا  یتشهب  هداوناخ  دـشن . یتشهب  نادـناخ  رد  نید  غیلبت 
یهار هناـخ ، بتکم  رد  نتـشون  ندـناوخ و  رد  تیقفوم  بسک  نآرق و  نتفرگ  ارف  زا  سپ  دـمحم  دیـس  ( 2 . ) دومن زاغآ  هناـخ  رد  ار  دوخ 

تفر و ناهفصا  هیملع  هزوح  هب  سپ  دنارذگ و  يدعس  ناتسریبد  رد  ار  هطسوتم  مود  لوا و  هیاپ  ییادتبا  هرود  مامتا  زا  سپ  دش و  ناتسبد 
نابز هب  هطـسوتم  هرود  رد  ناشیا  تشاذـگ . رـس  تشپ  ار  لوصا  هقف و  حوطـس  مالک و  قطنم و  برع ، تایبدا  ناهفـصا  هیملع  هسردـم  رد 

يوزوح تالیصحت  دمحم  دیس  ( 3 . ) تفرگ ارف  نایانـشآ  زا  یکی  زا  ار  یـسیلگنا  نابز  مق  هب  تمیزع  زا  لبق  دومن و  ادیپ  ییانـشآ  هسنارف 
دش راپسهر  مق  هیملع  هزوح  يوس  هب  لاس 1325  رد  یگلاس  هدجیه  نس  زا  دومن و  زاغآ  ردص  یمالسا  هسردم  رد  لاس 1321  زا  ار  دوخ 

ماـما يدرجورب ، هللا  تیآ  دزن  ار  لوصا  هقف و  هک  يروط  هب  درب ، هرهب  هزوح  ياـملع  رـضحم  زا  و  ( 4 . ) دیزگ تماقا  هیتجح  هسردـم  رد  و 
تجح هللا  تیآ  يراسناوخ ، یقتدمحم  دیس  هللا  تیآ  نوچمه : رگید  ياملع  رضحم  زا  ناشیا  تفرگ . ارف  داماد  ققحم  هللا  تیآ  ینیمخ و 

هب لیـصحت  رب  هوالع  یتشهب  دـمحم  دیـس  تفرگ . ارف  يرئاح  یـضترم  خیـش  جاح  هللا  تیآ  دزن  ار  هیافک  زا  يرادـقم  زین  يا و  هرمک  هوک 
لوقنم لوقعم و  هدکشناد  دراو  یتدم  زا  سپ  ( 4 . ) دش هقرفتم  تروص  هب  ملپید  ذخا  هب  قفوم  لاس 1327  رد  تخادرپ و  یم  زین  سیردت 

مق یماظن  میکح  ناتسریبد  رد  تشگزاب و  مق  هب  نآ  زا  سپ  دش و  لیصحتلا  غراف  لاس 1330  رد  دیدرگ و  یمالسا )  فراعم  تایهلا و  ) 
ییاـبطابط نیـسحدمحم  همـالع  دزن  ار  هفـسلف  دوخ ، تالیـصحت  همادا  رد  یتشهب  دـمحم  دیـس  ( 5 . ) تخادرپ یـسیلگنا  نابز  سیردـت  هب 

يروط هب  داد  همادا  هفسلف  هتشر  رد  ار  دوخ  یهاگشناد  تالیـصحت  ناشیا  دنتـشاد ، یثحابم  يرظتنم  ياقآ  يرهطم و  داتـسا  اب  و  تخومآ ،
تیلاـعف یتشهب  رتکد  یملع : یگنهرف و  تامدـخ  ( 6 . ) دـش هفـسلف  تایهلا و  هتـشر  رد  ارتکد  هجرد  ذـخا  هب  قفوم  لاس  دـنچ  زا  دـعب  هک 

، دننک رادـیب  ار  مدرم  دـنراد  دـصق  هک  يدارفا  هک  تشاد  داقتعا  داد و  یم  باوج  تدـمدنلب  رد  هک  تسناد  یم  یتکرح  کی  ار  یگنهرف 
تمه هب  یناقح  هسردم  یناقح : هسردـم  - 1 ناشیا : یگنهرف  تامدـخ  هلمج  زا  دـنوش . زهجم  مزال  ییاناوت  تراهم و  هب  دوخ  ادـتبا  دـیاب 
رتکد درپس ، یسودق  هللا  تیآ  هب  ار  نآ  تیلووئـسم  دش و  سیـسأت  یعامتجا  نیون  ياه  ثحب  يارب  ناوج  بالط  تیبرت  فده  اب  ناشیا و 
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نیا یتشهب : رتکد  طسوت  شناد  نید و  ناتسریبد  سیسأت  - 2 ( 7 . ) داد همادا  هسردم  نیا  اب  يراکمه  هب  ناملآ  زا  تشگزاب  زا  دـعب  یتشهب 
راکفا ناتسریبد  نیا  رد  دوب ، یهاگـشناد  یناحور و  هدرک  لیـصحت  رـشق  ود  ییادج  كانرطخ  هئطوت  هیلع  هزرابم  رگنـس  نیلوا  ناتـسریبد 
یبهذم تالیامت  هشیدنا و  تیوقت  ياتسار  رد  لاس 1331  رد  ار  هسردم  نیا  یتشهب  رتکد  دش و  جیورت  ناتـسریبد  طیحم  رد  هیملع  هزوح 
تاسلج - 4 ( 8  ) نارهت رد  هافر  هسردم  سیسأت  - 3 تفرگ . هدهع  هب  ات 1342  ار  نآ  تیلوئسم  ناشیا  دوخ  درک و  داجیا  مق  رد  ناناوج  رد 

تیـصخش یتشهب ، رتکد  رب  هوالع  دش و  اپ  رب  دـیدج  لسن  هب  مالـسا  مایپ  لاقتنا  يارب  لاس 1338  زا  نارهت و  رد  تاسلج  نیا  هاـم : راـتفگ 
. نایگنهرف نازومآ و  شناد  یمالسا  نوناک  - 5 ( 9 . ) دندوب اه  هسلج  نیا  نانارنخس  زا  يرهطم  یـضترم  یناقلاط و  هللا  تیآ  نوچمه  ياه 

یلیبدرا يوسوم  یناشاک ، یماما  ینک ، يودهم  یتشهب ، رتکد  تمه  هب  نوناک  نیا  دیحوت : نوناک  - 7 ناملسم . نارهاوخ  یملع  زکرم  - 6
نآرق ریـسفت  هب  نآرق  بتکم  تاـسلج  رد  یتشهب  رتکد  نآرق : بتکم  - 8 تفرگ . تروص  ناـناوج  شزومآ  روظنم  هب  يزیر  هماـنرب  تهج 

لاس زا  گروبماه  هب  ناـشیا  ترجه  گروبماـه : یمالـسا  زکرم  - 10 مالـسا . بتکم  هلجم  اب  يراـکمه  - 9 تخادرپ . یم  ناـناوج  يارب 
یمالـسا ياه  نمجنا  هیداـحتا  یتشهب ، رتکد  ياـه  تیلاـعف  رثا  رب  دـیماجنا . لوط  هب  لاـس  تدـم 5  هب  لاس 1349  اـت  دـش و  زاـغآ   1344
ناناملـسم راـکتبا  نیا  اـب  هک  داد  ماـن  رییغت  گروبماـه  یمالـسا  زکرم  هب  ار  ناـیناریا  دجـسم  تـفرگ و  لکـش  ناـبز  یـسراف  نایوجـشناد 

ینارنخس رب  هوالع  ناملآ  رد  روضح  نایلاس  لوط  رد  یتشهب  رتکد  تفرگ . يا  هزات  قنور  دجسم  دندمآ و  یم  دجسم  نآ  هب  زین  یناریاریغ 
يادص هزرابم و  بتکم  مالسا  نوچمه : ییاه  هیرشن  راشتنا  هب  نایوجشناد ، اب  ینیـشنمه  تبحاصم و  دازآ و  ثحب  تاسلج  يرازگرب  اه و 

هب یتشهب  دیهـش  دوب و  اپورا  رد  یتاقیقحت  زکارم  اب  سامت  نادنمـشیدنا و  اب  وگتفگ  ناشیا  تامادقا  رگید  زا  دومن . مادقا  اپورا  رد  مالـسا 
زا لاس 1345  رد  ناـشیا  ( 9 . ) داد یم  هئارا  روخ  رد  یحیـضوت  دـندوب  هدرک  دراو  یحو  مالـسا و  رب  نیقرـشتسم  طسوت  ـالبق  هک  یتاـهبش 

، دومن رارقرب  طابترا  تاقالم و  روشک  زا  جراخ  نیزرابم  اب  دومن و  ندـید  نانبل  هیروس و  هیکرت و  ياهروشک  زا  دـش و  جـح  مزاع  ناـملآ 
اب یتشهب  رتکد  ماجنارـس  دومن . رداص  لیئارـسا  دـض  رب  يا  هیمالعا  ناملآ  رد  و  دیـسر ، ماما  تمدـخ  هب  فرـشا  فجن  رد  لاس 1348  رد 
زا یکی  رد  دش  ریگتسد  لاس 1354  رد  هک  ینامز  یتشهب  هللا  تیآ  تشگزاب . ناریا  هب  لاس 1349  رد  ییاپورا  روشک  کی  زا  يراب  هلوک 

-2 گروبماه . دجـسم  نامتخاس  لـیمکت  يارب  شـشوک  - 1 دـنک : یم  ناونع  نینچ  روشک  زا  جراـخ  رد  ار  دوـخ  تیلاـعف  اـه  ییوجزاـب 
یگدیسر - 3 اجنآ . میقم  ناملسم  نارهاوخ  ناردارب و  صوصخب  ناناملـسم  یلمع  یقالخا و  یتدیقع و  ینابم  تیوقت  تهج  رد  شـشوک 

سرادم رد  سیردـت  ینارنخـس و  تایرـشن ، هار  زا  یمالـسا  قیاقح  هب  ناملآ  مدرم  نتخاس  انـشآ  يارب  شـشوک  - 4 ناـنآ . ینید  روما  هب 
هک یناسک  زا  یحور  ییاشگ  هدقع  - 6 یگداوناخ . تافالتخا  زا  یخرب  لصف  لح و  - 5 رگید . عماجم  اهاسیلک و  اه و  هاگشناد  یناملآ ،

(10 . ) یناتـسا ینید و  تاقیقحت  هعلاطم و  فرـص  ار  دوخ  تقو  دازام  - 7 دنا . هدـش  نآ  زا  یـشان  لئاسم  یگدز و  تبرغ  راچد  اج  نآ  زا 
: هلمج زا  تشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  يراثآ  یملع  هنیمز  رد  و  داد . همادا  ار  دوخ  یگنهرف  تامادـقا  ناریا  هب  تشگزاب  زا  سپ  یتشهب  رتکد 
رد نامیا  شقن  تیکلام ، هلأسم  تخانـش ، نآرق ، زا  تشادرب  شور  مالـسا ، رد  ابر  تسیچ ، زامن  یمالـسا ، داصتقا  نآرق ، هاگدید  زا  ادـخ 

ياه تیلاعف  ( 11 . ) راتفگ جنپ  کلـسم ، مادک  نیملـسم ، نایم  رد  مالـسا و  رد  تیناحور  مالـسا ، شیادیپ  طیحم  نآرق ، رد  جح  یگدنز ،
. دومن ضوع  ار  اتـسور  کی  يادـخدک  مدرم ، جیـسب  رثا  رب  هک  دوب  یگلاـس  هدزناـش  نس  رد  یتشهب  رتکد  یـسایس  هبرجت  نیلوا  یـسایس :

نیا هجوتم  ار  یتشهب  رتکد  نهذ  یلم  تضهن  تسکش  دعب  دندوب . یناشاک  هللا  تیآ  ناراداوه  زا  تفن  تعنص  ندش  یلم  نایرج  رد  ناشیا 
یگنهرف رازبا  اب  تفرگ  میمصت  نامز  نامه  زا  دسرب و  يزوریپ  هب  یمالسا  مجـسنم  لکـشت  نودب  دناوت  یمن  تیناحور  هک  دنک  یم  هتکن 

هنوگنیا دزادرپب ، يزاسرداک  هب  نآ  شـشوپ  رد  اـت  دومن  زاـغآ  ار  دوخ  یگنهرف  تیلاـعف  رطاـخ  نیمه  هب  دـبای  تسد  یـسایس  دـصاقم  هب 
میژر هک  دـش  ببـس  رگید  يوس  زا  يولهپ  میژر  هیلع  هزرابم  رد  ینیمخ  ماما  اب  کیدزن  يراکمه  فرط و  کیزا  یگنهرف  ياـه  تیلاـعف 
هلمج زا  یتـشهب  رتـکد  ( 12 . ) دـندومن لـقتنم  نارهت  هـب  ناتـسمز 1342  رد  ار  ناـشیا  ماجنارـس  دریگب و  مق  زا  ناـشیا  لاـقتنا  هـب  میمـصت 

فارحنا هنوگ  ره  زا  ات  دندش  یفرعم  یمالسا  هفلتؤم  ياه  تأیه  تالیکـشت  رد  تیوضع  تهج  ینیمخ  ماما  فرط  زا  هک  دوب  ینویناحور 
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مازعا اب  دادرخ ، مایق 15  نایرج  رد  یسایس  هقباس  زین  لکشت و  نیا  رد  تیوضع  نوچمه  یلیالد  هب  مه  كاواس  و  دوش . يریگولج  يرکف 
ازیو ناشیا  يارب  يراسناوخ  هللا  تیآ  دـش و  لح  لکـشم  نیا  يراسناوخ  هللا  تیآ  ياه  شالت  اـب  اـما  دـیزرو . تفلاـخم  ناـملآ  هب  ناـشیا 

كاواس هب  سپس  دندش و  ریگتسد  ینارنخس  کی  رثا  رب  دوب  هتفر  ناهفـصا  هب  ناگتـسب  رادید  هب  هک  لاس 1343  رد  یتشهب  رتکد  تفرگ .
یتشهب دیهش  اما  ددرگرب . ناملآ  هب  دادن  هزاجا  رگید  لاس 1349 ، رد  ناملآ  زا  ناشیا  تشگزاب  زا  سپ  كاواس  ( 13 . ) دش هدرب  ناهفصا 

ییورایور هطقن  المع  لاس 56  ( 14 . ) دش دازآ  یتدم  زا  سپ  دش و  ریگتـسد  رگید  راب  خـیرات 18/1/1354  رد  داد و  همادا  دوخ  هزرابم  هب 
تـسایس نیا  يارجا  اب  ات  دوب  یـسایس  زاب  ياضف  رتراک و  ياه  هتـساوخ  نامه  دروخ  مقر  لاس  نیا  يادتبا  رد  هچنآ  دوب و  نیفلاخم  هاش و 
سیراپ هب  رفس  نمض  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  هناتسآ  رد  یتشهب  دیهـش  دوش . يریگولج  نینوخ  ياه  مایق  بالقنا و  يریگ  لکـش  زا  اه 

. تسا هتـشاد  بالقنا  دـنیارف  رد  يا  هدـننک  عیرـست  شقن  اروش  نیا  هک  دـش  نییعت  بـالقنا  ياروش  بختنم  وضع  ناونع  هب  ماـما  فرط  زا 
هدیزگرب یلاع  ناوید  سیئر  ناونع  هب  ماما  فرط  زا  تفای و  هار  ناگربخ  سلجم  هب  نارهت  مدرم  يأر  اب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب  ( 15)

بزح رتفد  رد  هک  نیقفانم –  طسوت  یبمب  راجفنا  رثا  رب  یبهذم  یـسایس و  لاجر  زا  نت  هارمه 72  هب  هامریت 1360  متفه  رد  هرخالاب  دش و 
مـشچ راـخ  درم و  مولظم  تسیز و  مولظم  یتشهب  ینیمخ  ماـما  لوق  هب  و  ( 16 . ) دیسر تداهش  هب  دندوب . هتشاذگ  راک  یمالـسا  يروهمج 
ینیمخ ماـما  تضهن  يروحم  یبـالقنا و  ياـه  هرهچ  هلمج  زا  یتـشهب  روشک : تینما  تاـعالطا و  ناـمزاس  یتـشهب و   ( 17 . ) دوب نانمشد 

هرادا هک  يا  هبتاکم  رد  داد . یم  رارق  دـیدش  تبقارم  لرتنک و  تحت  ار  ناشیا  ياهراتفر  مامت  یتینما  ياـه  هاگتـسد  كاواـس و  هک  دـندوب 
میژر هیلع  مق  نازومآ  شناد  نایگنهرف و  زا  يا  هدـع  کیرحت  دروم  رد  قیقحت  موزل  صوصخ  رد  نارهت  كاواـس  اـب  كاواـس  موس  لـک 

مق و هثداح  زا  سپ  هلـصاو  عالطا  قبط  : » تسا هدـمآ  نینچ  هیـضیف  هسردـم  هثداح  زا  سپ  ینارهت  دیعـس  یتشهب و  هللا  تیآ  طسوت  يولهپ 
هتـسدرس هک  دیآ  یم  لمع  هب  مکاح  تأیه  هیلع  يدیدش  تاکیرحت  مق  نازومآ  شناد  نایگنهرف و  نیملعم و  نیب  ینیمخ  ياقآ  تشادزاب 

رد هک  دـشاب  یم  لوقنم  لوقعم و  هسناسیل  یتشهب  دیـس  نیکرحم  زا  رگید  یکی  تسا ، ضیف  یلم  ناتـسبد  راـگزومآ  ینارهت  دیعـس  ناـنآ 
هاگتـسد هیلع  نازومآ  شناد  رد  ناگدربمان  تاـکیرحت  تسا  ملـسم  هچنآ  دـنک و  یم  سیردـت  روبزم  ناتـسرهش  شناد  نید و  ناتـسریبد 

رد اه  تیلاعف  نیا  زا  یحورشم  شرازگ  یگدیسر و  الاب  عوضوم  هب  اعیرس  دیئامرف  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  تسا  سوسحم  رثؤم و  یتلود 
تمدخ لحم  لاقتنا  هلأسم  كاواس  هجوت  دروم  تاعوضوم  زا  یکی  ( 18 « ) مدقم موس . هرادا  لک  ریدم  فرط  زا  دـنراد . لاسرا  هیهت و  مق 

هب ناشیا  لاقتنا  تلع  دراد  كاواس  موس  لک  هرادا  اب  نارهت  كاواس  هک  يا  هبتاکم  رد  هک  دـشاب  یم  مق  گنهرف  هرادا  زا  یتشهب  هللا  تیآ 
هرادا اب  ساـمت  نمـض  هک  تسا  هدوب  مق  گـنهرف  تحاراـن  رـصانع  زا  هدربماـن  مق  كاواـس  شرازگ  ربارب  : » دراد یم  ناـیب  نینچ  ار  نارهت 

يدرجورب هللا  تیآ  رـصع  رد  مهم  تامادقا  زا  یکی  ( 19 « ) يولوم نارهت . كاواس  سیئر  ددرگ ... مادقا  يو  لاقتنا  هب  تبـسن  مق  گنهرف 
ياقآ هلیـسو  هب  گروبماه  دجـسم  و  دـش . یم  مازعا  یناغلبم  ناشیا  طسوت  دوب و  ناملآ  هلمج  زا  یجراخ  ياهروشک  رد  دـجاسم  تخاس 

هب ار  نآ  هرادا  دورب و  ناملآ  هب  یتشهب  هللا  تیآ  هک  دش  نیا  رب  رارق  املع  تساوخرد  رب  انب  ناشیا  تعجارم  زا  سپ  دـش  یم  هرادا  یققحم 
، يراسناوخ هللا  تیآ  ياه  شالت  رثا  رب  تسناد  یمن  تحلـصم  هب  گروبماه  هب  ار  ناشیا  ترفاـسم  كاواـس  هکنیا  دوجو  اـب  دریگب  هدـهع 

مق كاواس  هیرظن  صوصخ  رد  كاواس  موس  لک  هرادا  اب  زکرم  ناتـسا  كاواس  هک  يا  هبتاـکم  رد  ( 20 . ) دش ناملآ  هب  ترفاسم  هب  قفوم 
یتشهب نیـسحدمحم  دیـس  هلـصاو  عـالطا  قبط  : » دراد یم  راـهظا  نینچ  ناـملآ  هب  یتـشهب  هللا  تیآ  ترفاـسم  ندوبن  تحلـصم  هب  رب  ینبم 

زا تسین . تحلـصم  هب  ناملآ  هب  هیلاراشم  ترفاسم  مق )  كاواس   ) كاواس نیا  رظن  هب  دنیامن  تمیزع  ناملآ  هب  غیلبت  يارب  دـنراد  میمـصت 
اب ناملآ  زا  یتشهب  هللا  تیآ  تاـبتاکم  هراـبرد  كاواـس  موس  لـک  هرادا  یـشرازگ  رد  ( 21 « ) يولوم زکرم . ناتـسا  كاواـس  سیئر  فرط 

یبهذـم روما  يدـصت  تهج  هدربماـن  تیحالـص  مدـع  رب  ینبم  كاواـس  هیرظن  هکنیا  زین  ناریا و  رد  شناتـسود  نویناـحور و  زا  يدادـعت 
اب دیلقت و  عجارم  داهنـشیپ  هب  انب  لبق  يدنچ  الاب  هدربمان  دناسر  یم  راضحتـسا  هب  امرتحم  : » دراد یم  راهظا  روطنیا  گروبماه  میقم  نایناریا 

تامیلعت ماـجنا  لوغـشم  هدومن و  تمیزع  ناـملآ  هب  گروبماـه  یمالـسا  زکرم  روما  هرادا  يدـصت و  تهج  هجراـخ  روما  ترازو  عـالطا 
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هک هدش  دایز  همان  يدادعت  هناخ ، تسپ  رد  اه  همان  لرتنک  نمـض  دشاب . یم  گروبماه  ناملـسم  نایوجـشناد  یناریا و  ناناوج  هب  یمالـسا 
اه همان  نیا  داـفم  دـشاب . یم  طوبـضم  هطوبرم  هدـنورپ  رد  هک  هدـمآ  تسدـب  هداتـسرف  ناریا  میقم  نویناـحور  نینچمه  شناتـسود و  يارب 

یقتدمحم مان  هب  یصخش  هب  يا  همان  خیرات 14/6/1344  رد  لاثم  ناونع  هب  دشاب ... یم  تحاران  كوکـشم و  يدرف  يو  هک  تسا  یکاح 
مظن لالخا  ماهتا  هب  شیپ  يدنچ  هک  یناجنسفر  یمشاه  مان  هب  تحاران  بالط  زا  یکی  يدازآ  دروم  رد  نآ  نمض  رد  هداتسرف و  حابـصم 

وت نوچ  یناتـسود  یگدنز  رد  ار  اه  تعاجـش  هنوگنیا  نم  : » هدوزفا هدرک و  یلاحـشوخ  راهظا  هدوب  ینادـنز  تلود  هیلع  مدرم  کیرحت  و 
مراودـیما متحاران و  تسه ، زین  رگید  ناتـسود  زا  يرایـسب  لالم  هناشن  هاوخان  هاوخ  هک  امـش  یحور  لـالم  یگتـسخ و  زا  مناد  یم  دـیفم 

«. دـیور ولج  رت  مامت  هچ  ره  یگتـسبمه  يرادـیاپ و  اب  میا –  هدرک  عورـش  مه  اب  میا –  هتفرگ  شیپ  رد  مه  اب  هک  یهار  رد  زیزع  ناتـسود 
ياراد هک  ار  یـصخش  هدومن  اضاقت  هدربماـن  زا  يداـبآ  فجن  یحلاـص  ناونع  هب  يا ... هماـن  لاـسرا  نمـض  خـیرات 16/6/1344  رد  ( 22)
هصالخ ( 23 .« ) دوش هداد  ناملآ  هب  يو  تمیزع  بیترت  ات  یفرعم  ناشیا  اب  باختنا و  دیامن  ینید  غیلبت  ناملآ  رد  دناوتب  دشاب و  تیحالص 

هدکـشناد زا  سناسیل  قوف  كردـم  ياراد  و  تسا . هدوب  مق  ناتـسرهش  شناد  نید و  ناتـسریبد  سیئر  هتـشذگ  زا  قوف  هدـش  داـی  هنیـشیپ :
رد دوش و  یم  لقتنم  نارهت  هب  مق  گـنهرف  زا  دـنک و  یم  تیلاـعف  ینیمخ  هللا  تیآ  عفن  هب  لاس 42  رد  دـشاب . یم  نارهت  لوقنم  لوقعم و 
هک دنک  یم  مق  دیلقت  عجارم  هب  فارگلت  هرباخم  هب  راداو  ار  ناهفـصا  املع  دیامن و  یم  ترفاسم  ناهفـصا  هب  مق  هیـضیف  هسردـم  تانایرج 

دوخ و ناتـسود  يارب  روبزم  صخـش  هکیئاه  همان  یـسررب  اـب  هیرظن : دـنیوگب . تیلـست  اـهنآ  هب  لاـس 42  نیدرورف  مود  ناـیرج  دروـم  رد 
دهاوش نیناوق و  دشاب . یم  تحاران  كوکشم و  یصخش  يو  هک  ددرگ  یم  طابنتـسا  نینچ  هتـشاد  لاسرا  نارهت  میقم  نویناحور  نینچمه 

ناملآ و میقم  نایناریا  یبهذـم  روما  يدـصت  تهج  فلاخم  نویناحور  تحاران و  رـصانع  هلیـسو  صاخ  روظنم  هب  هیلاراشم  هک  تسیکاح 
. دنک نیمأت  ار  نانآ  تاین  یبهذم  روما  ماجنا  نمض  هک  تسا  هدومن  ترفاسم  روشک  نآ  هب  یبهذم  ارهاظ  فلاخم  ياه  حانج  عفن  هب  غیلبت 

باختنا دراد  رظن  رد  هدربمان  هک  يرگید  صخش  تمیزع  دشاب  یمن  تحلـصم  هب  ناملآ  زا  هدش  دای  تماقا  همادا  هکنیا  زا  هتـشذگ  اذهیلع 
تابجوم یـضتقم  وحن  هب  هک  ددرگ  ذاختا  یبیترت  بیوصت  تروص  رد  انمـض  دشابیمن . تحلـصم  هب  دورب  ناملآ  هب  غیلبت  تهج  ددرگ و 

میقم ناـیناریا  یبهذـم  روـما  يدـصت  تهج  يرگید  طیارـش  دـجاو  هجوـم و  صیخـشت  مهارف و  ناریا  هـب  یتـشهب  دـمحم  دیـس  تـعجارم 
هب هدـمآ  لمع  هب  شخب 315  اب  هک  یتارکاذـم  اب  انمـض  ددرگ  روشک  نآ  راپـسهر  باختنا و  ور  هنایم  یبهذـم  عجارم  رظن  اـب  گروبماـه 

زاـی رخب  رد  ( 24 « ) دـشاب رظن  تحت  تـالعف  صخـش  نیا  راـتفر  لاـمعا و  هک  تـسا  هدـش  هیـصوت  ناـملآ  رد  لـک  هرادا  نـیا  یگدـنیامن 
ياهثحب ندرک  حرطم  دـیدج و  مولع  نتخومآ  تهج  لزنم  هب  بـالط  توعد  . 1 تسا : هظحالم  لباق  ریز  تاکن  كاواس  ياـهشرازگ 

ناشیا اب  ناگدننک  تاقالم  هیکرت و  رد  ماما  تیعـضو  زا  یهاگآ  ناشیا 3 . لزنم  رد  ینیمخ  ماما  هب  ناشیا  زا  ياهمان  ندش  ادـیپ  یسایس 2 .
زا لاـس 1346  رخاوا  رد  اپورا 6 . رد  مالـسا  يادـص  مان  هب  ياهوزج  راشتنا  مالـسا 5 . ناییادـف  اب  هبتاکم  هفلتؤم و  ياهتأیه  اب  طابترا  . 4
هب هدش  دای  نمجنا  ناناملـسم و  روما  رد  تامادقا  ياهراپ  تهج  هک  هدش  توعد  الاب  هدربمان  زا  نید  یمالـسا  نمجنا  ناگدـننادرگ  فرط 
زا هدربمان  خیرات 19/1/47  رد  هلصاو  عالطا  راق  هب  تسا 8 . هدش  طبض  ناشیا  زا  ییاهراون  لاسرد 46  . 7 دیامن . ترفاسم  رکذلاقوف  رهش 

ریدـم انمـض  دـیامن  عـبط  نارهت  رد  اـپورا  رد  مالـسا  يادـص  ماـن  هب  ار  وا  باـتک  هک  تسا  هتـساوخ  نراـهت ، رد  لاـبقا  یـشورفباتک  ریدـم 
یشورف باتک  ریدم  انمض  دیامن  عبط  نارهت  هب  اپورارد  مالسا  يادص  مان  هب  ار  وا  باتک  هک  تسا  هتـساوخ  نارهت ، رد  لابقا  یـشورفباتک 

مایا رد  لاس 47  لیاوا  رد  . 9 تسا . هتـشاد  راهظا  رهمایرآ  هاشنهاش  هیلع  شهوم  بلاطم  شباتک  رد  هیلاراشم  هک  تسا  هدومن  هفاضا  لابقا 
رفس صوصخ  رد  خـیرات 24/4/1349  رد  ناسارخ  كاواس  دوب  هدـش  اپ  رب  یناوخهضور  تاسلج  گروبماه  ناناملـسم  دجـسم  رد  مرحم 
میژر دض  ياهورین  نتخاس  لکـشتم  تهج  ناریا  رد  يربهر  رداک  نادقف  هب  عجار  دـهربمان  تاراهظا  دهـشم و  هب  یتشخب  دـمحم  هللاتیآ 
ناریا رد  نم  رثا  يربهر .... رداـک  ياراد  نوچ  دوریم  ردـه  ناریا  رد  هلاـعف  ياـهورین  دـیامنیم : راـهظا  یتشهب  : » دـهدیم شرازگ  نینچ 

هب تشاد  یصاخ  هجوت  مالسا  ناهج  لئاسم  هب  یتشهب  دیهـش  ( 26 «. ) دوب دهاوخ  هدنکارپ  ياهتردـق  يروآعمج  میاهراک  زا  یکی  منامب 
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هب ناریا  یماـظن  ياـهکمک  رب  ینبم  ناـشیا  تاراـهظا  صوصخ  رد  موـس  لـک  هرادا  هب  یـشرازگ  رد  كاواـس  متـشه  لـک  هرادا  هکی  رو 
رد ناریا  تسایس  هنایمرواخ و  عاضوا  نوماریپ  ثحب  نمـض  دشابیم  ینیمخ  رافرط  هورگ  ربهر  هک  هدربمان ... : » تسا هدمآ  نینچ  لییارـسا 
درک دنهاوخ  کمک  لییارسا  هب  ناریا  تسینویهص  روشک  ناریا و  ناربهر  هک  میدقتعم  ام  هتشاد  راهظا  لییارسا  بارعا و  ریخا  گنج  لابق 
قیرط زا  هک  هدش  هدز  ییاوه  لپ  کی  لییارسا  ناریا و  نیب  هک  میتفای  عالطا  اریز  تسام  هیرظن  دیؤم  زین  هدیـسر  نامتـسد  هب  هک  يرابخا  و 

هللاتیآ تاراـهظا  دروم  رد  خـیرات 4/9/52  هب  رگید  شرازگ  رد  ( 27 « ) دوشیم لمح  لییارـسا  هب  یماظن  ياهکمک  ریاس  هحلـسا و  نآ 
ات هتـشاد  راهظا  لیئارـسا  بارعا و  ریخا  گـنج  نوماریپ  دـشابیم  ینیمخ  رادـفرط  نویناـحور  زا  هک  هیلاراـشم  : » تسا هدـمآ  نینچ  یتشهب 

دننزیم رجنخ  براعا  هب  تشپ  زا  یمالسا  لود  یتقو  اریز  دش  دنهاوخن  زوریپ  هاگچیه  دنوشن  دحتم  رگید  کی  اب  یمالسا  لود  هکینامز 
هیکرت و ای  ناریا و  زا  كایرمآ  رامعتسا  هکینامز  ات  هتـشاد  راهظا  یننچمه  هیلاراشم  دنوش . قفوم  بارعا  هک  تشاد  راظتنا  ناوتیم  روطچ 

لرتنک تحت  ار  یتشهب  هللاتیآ  روشک  تینما  تاعالطا و  ناـمزاس  ( 28 . ) دروخ دهاوخن  تسکش  دوشن ، جراخ  يدوعس  ناتـسبرع  ندرا و 
زور : » درادیم راهظا  هدربماـن  ینارنخـس  ناـشیا و  طـسوت  نآرق  بتکم  ياـههسلج  يرازگرب  دروم  رد  كاواـس  هک  يروط  هب  دادیم  رارق 

ثحب نمـض  درک و  ینارنخـس  هب  عورـش  یتشهب  رتکد  دیدرگ و  لیکـشت  نیعم  جاح  مان  هب  يدرف  لزنم  رد  نآرق  بتکم  هسلج   17/12/53
ياهراک هعماج و  راک  هب  دـیاب  ناملـسم  دراد ، راک  مه  راـک  هب  دـسرتیمن و  ناملـسم  دومن  راـهظا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوماریپ 

خیراـت رد  یتشهب  رتکد  ( 29 «. ) دوش تکاس  دـش  مهارف  شیارب  ياج  هقوذآ و  هک  ردـقنآ  ناویح  لثم  دـیابن  ناملـسم  دـنک  تلاخد  رتالاب 
ياهورین یـسرداد  هرادا  اب  كاواـس  هبتاـکم  رد  دوشیم و  تشادزاـب  روشک  تینما  هیلع  مادـقا  ماـهتا  هب  هک  ییوجزاـب  کـی  رد   18/1/54

تینما هیلع  مادقا  ماهتا  هب  الاب  هدربمان  زا  یتاقیقحت  قاروا  گرب  هس  دادـعت  هلیـسونیدب  : » تسا هدـمآ  نینچ  قوف  ماهتا  صوصخ  رد  حلـسم 
دیهش ( 30 « ) يریـصن دبـشترا  روشک ؛ تینما  تاعالطا و  نامزاس  سییر  ددرگیم .... داـفیا  تسویپ  هب  هدـیدرگ  تشادزاـب  روشک  یلخاد 

ثحب و تاسلج  لیکـشت  دـنراد و  یتینما  دـض  تیلاـعف  هک  یلماوع  اـب  طاـبترا  نوچمه  یتاـماهتا  باوج  رد  خـیرات 18/1/54  رد  یتشهب 
یتدیقع ینابم  تیوقت  تهج  رد  افرص  اههتفگ  اههتـشون و  همه  رد  نم  غیلبت  : » دیوگیم نینچ  غیلبت .... یلم و  دض  لئاسم  نوماریپ  وگتفگ 

عماجم رد  هک  اـهنآ  هچ  اـم  ثحب  تاـسلج  هک  اـجنآ  زا  و  تسا . هدوب  لـصا  ود  نیا  فلاـخم  هچنآ  زا  زیهرپ  یقـالخا ، تمالـس  یمالـسا ،
ماوختقوشوخ مباییمن ، نآ  رد  ییافتخا  ماـهبا و  هطقن  تسا ، زاـب  یمومع و  ینلع و  هدوب ، مدوخ  لزنم  رد  هک  اـهنآ  هچ  هدوب و  یمومع 

گنر طوبرم  تاماقم  رظن  رد  منکیم  یقلت  نایزیب ) اهتبحـص  رد  نم  هک  ار  هچنآ  دیاش  دوش  هراشا  اهثحب  نیا  زا  ییاههنومن  هک  دـش 
دنچ ره  كاواـس  دوب و  یناـقح  هسردـم  رد  ناوج  بـالط  تیبرت  تهج  تیلاـعف  یتـشهب  هللاتیآ  تامادـقا  زا  یکی  ( 31 ....« ) دراد رگید 

رد هک  يروـط  هب  دریگب  رظن  تحت  ار  هسردـم  نیا  رد  هدـش  ماـجنا  ياـهتیلاعف  درکیم  یعـس  اـما  دـنک  ذوـفن  هسردـم  نیا  رد  تسناوـتن 
هلاتیآ اب  ناشیا  طابترا  یناقح و  هسردـم  رد  یتشهب  هللاتیآ  ياهتیلاعف  هب  ياهراشا  دراد  موس  لک  هرادا  اـب  مق  كاواـس  هک  ياهبتاـکم 

.... هدومن فسأـت  راـهظا  دـندوبن  حیحـص  يربـهر  ياراد  بـالط  مق  ریخا  ثداوح  رد  هکنیا  زا  هدـش  دـنکیم ...« : ناوـنع  نینچ  ياهنماـخ 
دراد و هبلط  ياهدع  العف  یناقح  هسردـم  متـسه و  نآ  ناراذـگناینب  زا  نم  دوخ  هکی  ناقح  مان  هب  تسا  يا  هسردـم  مق  رد  هدوزفا  هدربمان 

منک تیبرت  یمالسا  هدنز  ياههمانرب  اب  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  رب  مششوک  متسه و  نانآ  يارب  ماهلا  ادبم  عقاو  رد  مراد و  تراظن  اهنآ  رب  نم 
یعقوم تسا و  ياهنماخ  یلعدیـس  کیدزن  ناتـسود  زا  یتشهب  رتکد  منیبب ... رثوم  ار  ناـنآ  رتشیب  هدـنیآ  رد  منک و  تیبرت  تسرد  ار  نآ  و 

نیب ياهشرازگ  رد  كاواس  ( 32 « ) تسا يرورـض  شراتفر  لامعا و  زا  تبقارم  هتـشاد  طابترا  ياهنماخ  اب  هدومن  ترفاسم  دهـشم  هب  هک 
لیکشت هب  ناملآ  زا  تشگزاب  زا  دعب  ناشیا  هک  درادیم  نایب  هدوب  ینیمخ  ماما  نادرگاش  زا  ناشیا  هکنیا  هب  هراشا  نمض  ياهلاس 54-55 

رارق اب  ریگتـسد و  راطخ  نیمه  هب  اذـل  تسا  هداد  رارق  غیلبت  تحت  ار  ناـناوج  صاـخ  یکریز  اـب  زین  ینارنخـس و  داریا  فلتخم و  تاـسلج 
لرتنک تراظن و  كاواس  اذل  دنکیم و  ادیپ  يرتشیب  تدش  تازرابم  هنماد  لاس 57  زاغآ  اب  ( 33 . ) دش دازآ  خیرات 20/1/1354  رد  نیمأت 
لرتنک رب  ینبم  نارهت  كاواس  هب  يروتـسد  رد  كاواس  موس  لک  هرادا  و  دـنکیم . رتشیب  نانآ  ياهطابترا  یبهذـم و  ياـهورین  رب  ار  دوخ 
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ریخا تارهاظت  جوا  ماگنه  شیپ و  هام  ود  درادیم .....( : ناـیب  نینچ  میژر  ناـفلاخم  اـب  يو  طاـبترا  لـیلد  هب  یتشهب  هللاتیآ  ياـهتیلاعف 
نیب هطبار  انمض  هتـشاد ... تکرـش  دشابیم  ینیمخ  ماما  هب  هتـسباو  هک  یبهذم  ياههورگ  زا  یکی  یهدنامزاس  رد  دراو و  نارهت  هب  یتشهب 

خیراـت رد  رگید  راـب  يوـلهپ  مـیژر  ( 34 « ) تـسا ملــسم  زرحم و  ناـگرزاب  سدـنهم  اـب  یبهذـم  ياـههورگ  نـیا  نیلاـعف  رگید  یتـشهب و 
تاشدزاب دروم  رد  موس  لک  هرادا  اب  ياهبتاـکم  رد  كاواـس  مراـهچ  لـک  هرادا  و  دومن . یتشهب  هللاتیآ  تشادزاـب  هب  مادـقا   22/9/1357

هب خـیرات 14/9/57  رد  الاب  هردـبمان  : » هک درادیم  راهظا  نیوا  نادـنز  هب  هدربمان  لیوحت  يراکبارخ و  كرتشم  دـض  هتیمک  طسوت  ناـشیا 
لیوـحت روکذـم  هتیمک  هـب  هخروـم 16/6/1357  رد  لـیوحت و  نیوا  هاگتـشادزاب  هـب  يراـکبارخ  دـض  كرتـشم  هـتیمک  نیرومأـم  هلیـسو 

دض یلم  تیلاعف  رد  یتشهب  هللاتیآ  يربهر  شقن  هب  یتاراشا  كاواس  رگیدی  رشازگ  رد  ( 35 « ) باهش مراهچ  هرادا  لک  ریدم  دیدرگ ....
تاباصتعا ییاپرب  ( 36 . ) دراد نآ  ینوگنرس  ات  يولهپ  میژر  اب  هزرابم  همادا  رب  ناشیا  دیکأت  زین  اهاتسور و  اهناتـسرهش و  نویناحور  میژر 

زا ياهدـع  میمـصتص  وـصخ  رد  نارهت  كاواـس  کـیروط ه  هـب  تـسا  هدوـب  نویناـحور  تامادـقا  زا  یکی  يوـلهپ  مـیژر  یـشاپروف  يارب 
نویناـحور زا  ياهدـع  : » دـهدیم شرازگ  نینچ  سرادـمر  باـصتعا د  رب  ینبم  یتشهب  هللاتیآ  هلمج  زا  ینیمخ  ماـما  رادـفرط  نویناـحور 

ثحب نمـض  هتـشذگ  هتفه  هسلج  رد  نویناحور  يزکرم  ياروش  ياضعا  ریاس  ظعاو و  یتشهب  دـمحم  دیـس  رتکد  لیبق  زا  ینیمخ  رادـفرط 
باصتعا لاح  هب  زور  کـی  زاـب و  زور  جـنپ  ياهتفه  ییاـمنهار  سرادـم  اهناتـسبد و  هک  دـناهدرک  میمـصت  ذاـختا  قوف  هلأـسم )  ) هراـبرد

زا ار  یتشهب  رتکد  كاواس  لاـحره  هب  ( 37 «. ) دننک تارهاظت  باصتعا و  هب  لیطعت  زور  کی  ياج  هب  ناتـسریبد ، نازومآشناد  دنـشاب ....
دانسا هعلاطم  زا  هجیتن : ( 38 . ) تسنادیم ناریا  رد  ینیمخ  ماما  ياهتیلاعف  ناگدننادرگ  زغم  عقاو  رد  ینیمخ و  ماما  تخـسرس  نارادـفرط 
تهج يرازبا  راگدـنام و  یثاریم  ناونع  هب  نآ  اب  طبترم  لـئاسم  گـنهرف و  هب  یتشهب  دیهـش  هاـگن  . 1 تسا : هجوت  لـباق  ریز  تاـکن  قوف 

یبهذم 3. یگنهرف و  نکاما  تخاس  هب  هجوت  ینارنخس و ... هیرشن ، هلجم و  باتک و  راشتنا  ناشیا  یگنهرف  تامادقا  زا  یسایس 2 . دصاقم 
میژر دض  ياهورین  نتخاس  لکشتم  يزاسدراک و  یهدنامزاس و  تهج  رد  مادقا  یهاگشناد 4 . یناحور و  رشق  ود  دنویپ  تهج  رد  شالت 

هیلع يرگاشفا  يداژن 7 . یموق و  هاگن  نوب  نیطسلف  هلأسم  نتسنادی  مالسا  هزرابم 6 . نایرج  رد  ینیمخ  ماما  اب  ناشیا  طابترا  عطق  مدـع  . 5
هلأـسمر صوصخب د  ار ـ  ناناملـسم  يزوریپ  زار  یتـشهب  دیهـش  لییارـسا 8 . هب  یماـظن  کـمک  رب  ینبم  اـکیرمآ  ناریا و  تلود  تامادـقا 

هعماج لابق  رد  ناملسم  هکنیا  زین  تسایـس و  رد  نید  تلاخد  رب  یتشهب  دیهـش  داقتعا  . 9 تسنادیم . تدحو  داحتا و  هب  مامتها  نیطـسلف ـ 
درف کی  باختنا  نارهت و  هب  ناملآ  زا  یتشهب  هللاتیآ  ندـنادرگزاب  تهج  كاواس  شالت  دشاب 10 . توافتیب  دیابن  تسا و  لوئسم  دوخ 

هچ دیهـش  هللاتیآ  راتفر  لامعا و  دیدش  تبقارم  لرتنک و  گروبماه 11 . میقم  نایناریا  یبهذم  روما  يدـصت  يارب  ناشیا  ياج  هب  ورهنایم 
هدش رکذ  یلم  حـلاصم  روشک و  تینما  هیلع  مادـقا  یتشهب ، دیهـش  تاماهتا  ررکم 12 . ياـهتشادزاب  ناریا و  جراـخ  رد  هچ  لـخاد و  رد 
انـشآ ناوج و  بـالط  تیبرت  تهج  رد  شـشوک  یقالخا 14 . تمالـس  یمالـسا و  یتدـیقع  ینابم  تیوقت  تهج  رد  شـشوک  تسا 13 .

ییاپرب اهاتـسور 16 . اهناتـسرهش و  نویناـحور  میژر  دـض  ياـهتیلاعف  يربـهر  یمالـسا 15 . هدـنز  ياههمانرب  اب  دـیدج  لـسن  نتخاـس 
ص 2 2ـ یبایزاب 776 ، هرامـش  یمالاس ، بـالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  1 ـ اـهتشونیپ : ینیمخ  ماـما  تـضهن  رکفتم  زغم  تاباصتعا 17 .
ص ، 1380 نارهت ، یتشهب و ... هللا  تیآ  دیهش  ياههشیدنا  راثآ و  رشن  داینب  یتشهب ،) ینیـسح  دمحم  دیـس  رتکد   ) هشیدنا کی  یـسانشزاب 
، یلع يدرک ، ص 32 و 31 3 ـ نارهت 1385 ، یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  یتشهب ، هللاتیآ  دیهـش  تازرابم  یگدنز و  یلع ، يدرک ،  13
، يدرک ص 14 ، نیشیپ ، هشیدنا ، کی  یسانشزاب  ص 14 5 ـ نیشیپ ، هشیدنا ، کی  یسانشزاب  ص 38ـ37 ، نامه ، صص 38ـ36 4 ـ نیشیپ ،
، جوا تاراشتنا  یبالقنا ، یتشهب و  حیـسم ، يرجاهم ، ص 59ـ58 8 ـ نامه ، ص 39 7 ـ نیشیپ ، یلع ، يدرک ، ص 39ـ38 6 ـ نیشیپ ، یلع ،
، رجاهم صص 77ـ75 12 ـ نامه ، ص 72 11 ـ نامه ، 61 10 ـ 66ـ63 ، صص 70-71 ، نیـشیپ ، یلع ، يدرک ، ص 14 9 ـ نارهت 1361 ،

تسار ص 89ـ86 15 ـ نامه ، ص 86ـ85 و 82 14 ـ نیشیپ ، یلع ، يدرک ، ص 83ـ80 13 ـ نیشیپ ، یلع ، يدرک ، ص 17 ، نیشیپ ، حیسم ،
هنادواج ناتماق  تسار  ص 91 16 ـ نیشیپ ؛ یلع ، يدرک ، ص 20  ، 1378 نارهت ، نارهت ، یمالسا  بالقنا  هاگداد  بالقنا ، هنادواج  ناتماق 
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، یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  ص 2 18 ـ یبایزاب 776 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  نیشیپ ص 20 17 ـ بالقنا ،
 ) ص 14 یبایزاب 410 ، هرامش  یمالـسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  19 ـ دنـس 11/7/42 ) خیرات  ص 11-12 0  یبایزاب 410 ، هراـمش 

ص 437 ، 1379 نارهت ، یمالسا ، بالقنادانـسا  زکرم  ، 9 مهدزاود دلج  مالـسا (  رخافم  یلع ، یناود  20 ـ دشابیم ) دنس 15/8/42  خیرات 
ویشرآ 22 ـ دنس 19/1/43 ) خیرات   ) ص 49 یبایزاب 410 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویشرآ  ص 69 21 ـ نیشیپ ، یلع ، يدرک ،

ص 3 24ـ یبایزاب 582 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  ص 4-3 23 ـ یبایزاب 582 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم 
ص یبایزاب 583 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  ص 5ـ3 25 ـ یبایزاب 582 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ 

یبایزاب هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  ص71 27 ـ یبایزاب 583 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  36ـ34 26 ـ
یبایزاب هرامش  یمالـسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  یبایزاب 609 29 ـ هرامش  یمالـسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  ص13 28 ـ ، 609

هرامش یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  ص 14 31 ـ یبایزاب 411 ، هرامش  یمالـسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  ص 7 30 ـ ، 411
، یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  ص24 33 ـ یبایزاب 609 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  ص 13 32 ـ یبایزاب 411 ،

هرامش یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  ص 69 35 ـ یبایزاب 609 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  هدیزگرب 34 ـ دانسا 
، یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  ویـشرآ  ص 68 37 ـ یبایزاب 411 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  ویـشرآ  ص 69 36 ـ یبایزاب 411 ،

خ  / یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  : عبنم ص 89  یبایزاب 411 ، هرامش  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویشرآ  هدیزگرب 38 ـ دانسا 

دیعبت هزرابم و  نارود  زا  هدیدنسپ  هللا  تیآ  تارطاخ 

ترشع هب  سپس  رـصق و  نادنز  هب  دندرک و  ریگتـسد  ار  ماما  هک  لوا  هعفد  هدیکچ : دیعبت  هزرابم و  نارود  زا  هدیدنـسپ  هللا  تیآ  تارطاخ 
سابع دوب . ملع »  » اهنیا زا  یکی  دندرک . تفلاخم  اه  یـضعب  یلو  دربب  نیب  زا  ار  ناشیا  نکمم  تروص  ره  هب  تشاد  دـصق  هاش  دـندرب  دابآ 

هللا تیآ  لتق  : » هک دـیوگ  یم  ملع  هب  تشاد  يدایز  هقباس  زین  ام  اب  تشاد و  طابترا  هاـش  اـضر  دـمحم  اـب  هک  تمـشح  رادرـس  رـسپ  ازریم 
هک دیراذگن  تسا ، طلغ  لمع  نیا  دنام . دهاوخ  یقاب  دبا  ات  یماندب  نیا  دراد و  یخیرات  گنن  ناتردپ  امش و  يارب  امش ، نامز  رد  ینیمخ 

کیدزن املع  هب  ار  شدوخ  دوب و  یگنرز  مدآ  هاش ، ریزو  تسخن  ینیما ، یلع  رتکد  ماـما  اـب  ینیما  یلع  تاـقالم  دوشب .» نآ  بکترم  هاـش 
تـسد ندیـسوب  ماگنه  هب  هک  دوب  هدرب  شدوخ  اـب  مه  ساـکع  هتفر و  دوب ، يرتسب  یناـشاک  هللا  تیآ  هک  یناتـسرامیب  هب  ناـشیا  درک . یم 

ياقآ دش . دراو  ینیما  رتکد  هک  میدوب  هتسشن  اقآ  نم و  دمآ . ماما  تاقالم  هب  هک  دوب  ای 42  لاس 1341  دریگب . ار  وا  سکع  یناشاک  ياقآ 
. دـیایب اجنیا  هب  دـهاوخ  یم  ینیما  ياقآ  هک  دـندوب  هداد  عـالطا  هدـمآ و  ماـما  لزنم  هب  ـالبق  ینارجاـهم  ياـقآ  دیعـس و  ياـقآ  نسح  جاـح 

ینیما دادن . شوگ  مه  اقآ  دیوش ، دنلب  ناشیا  مارتحا  هب  امش  دمآ ، ینیما  یتقو  هک  درک  یم  رارصا  دوب و  هداتـسیا  اقآ  رـس  يالاب  ینارجاهم 
عیرـس دندش و  دنلب  اقآ  دنیـشنب  تساوخ  یتقو  ینیما  دندشن . دـنلب  اقآ  هک  دوش  دـنلب  اقآ  ات  داد  یم  لوط  تفر و  یم  رو  دوخ  شفک  اب  مه 

دوب و مه  ینیما  یعرش  روما  رواشم  هک  دوب  رتفدرس  ءاملعلا  فیرش  ياقآ  نم  تسار  تمـس  رد  مدوب . هتـسشن  ینیما  رانک  رد  نم  دنتـسشن .
ار يو  هدرک و  تبحـص  ناشیا  اب  ماما  دـنکب . تبحـص  هک  دـندادن  لاجم  ینیما  هب  ماما  دوب . هتـسشن  لباقم  رد  مه  ینالیگ  يدـمحم  ياقآ 

ناگداپ رد  ماما  ترضح  هک  ینامز  ماما  زا  تیامح  يارب  نارهت  هب  املع  تمیزع  ماما و  يریگتـسد  تفر . ینیما  مه  دعب  دندرک . تحیـصن 
جاح لزنم  هب  دمآ و  نارهت  هب  ناشیا  تدایع  يارب  یناهبهب  هب  فورعم  يزمرهمار ، یلع  خیش  جاح  ياقآ  دندوب  ینادنز  نارهت  دابآ  ترشع 
نامه رد  دوب . هدـمآ  ناشیا  ندـید  هب  مه  رادمتعیرـش  مظاکدیـس  ياقآ  متفر . ناشیا  ندـید  هب  اجنآ  رد  نم  دـش و  دراو  یناجنز  اضر  اـقآ 

؟ دیدمآ نارهت  هب  ارچ  دیورب ، دیدرگرب  امـش  هک  دندروآ  راشف  يزمرهمار  یناهبهب  ياقآ  هب  دندمآ و  نیرومأم  میدوب ، اجنآ  ام  هک  یتعاس 
دوب تینما  نامزاس  زا  الامتحا  هک  یماقم  کی  اـب  ینفلت  يرادمتعیرـش ، ياـقآ  یلو  مدرگ » یم  رب  مرادـن و  یفرح  نم  : » دـنتفگ مه  ناـشیا 

. دنـشابن ضرتعم  هک  دـنداد  روتـسد  نیرومأم  هب  مه  اهنآ  دیـشابن ». ضرتعم  وا  هب  دور ، یم  شدوخ  یناهبهب  ياقآ  : » تفگ درک و  تبحص 
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هتسشن قاطا  يوت  ام  دندوب . هتفر  هیقب  میدوب و  یناهبهب  ياقآ  شیپ  یناجنز  اضر  اقآ  جاح  یتالحم و  هللا  لضف  خیش  جاح  ياقآ  نم و  طقف 
هب دوب  هتسشن  هک  یفجن  هللا  لضف  خیش  جاح  ياقآ  دمآ ، ات  دمآ و  الاب  ممعم  مرتحم و  ياقآ  کی  ناشیا  لزنم  ناویا  هلپ  زا  مدید  هک  میدوب 

فورعم ياه  یناهبهب  زا  تسا و  یناهبهب  اقآ ، نیا  : » تفگ میورب .» ام  تسین  بوخ  دـیآ ، یم  اقآ  نیا  :» متفگ نم  دـیورب » امـش  : » تفگ اـم 
، تروص ره  رد  میتفر . مه  اـم  دـیورب .» تسا  رتـهب  دـینک ، تاـقالم  وا  اـب  امـش  هک  تسین  حالـص  دراد و  تلود  اـب  يداـیز  طـباور  تسین ،

میتشاد يا  هنامرحم  طباور  مه  ماما  اب  انمـض  میدرک . یم  تکرـش  تاسلج  نیا  رد  مه  ام  دـش و  یم  رازگرب  هطبار  نیا  رد  يدایز  تاسلج 
رد دنتـسناوت  ییاه ، هطـساو  اب  مه  يدنه  ياقآ  نامردارب  موحرم  دنداد . یم  ام  هب  ماغیپ  مه  ناشیا  میداد و  یم  ناشیا  هب  یماغیپ  یهاگ  هک 

هلیـسو هب  نم  دابآ  ترـشع  ناگداپ  نادنز  رد  ماما  اب  تاقالم  دندرکن . تقفاوم  مدرک ، تاقالم  ياضاقت  نم  دـننک . تاقالم  ماما  اب  نادـنز 
زا یکی  قافتا  هب  درک و  تقفاوم  مه  يریصن  مدرک . تاقالم  تساوخرد  متشاد ، تقو ، ینابرهش  سیئر  يریـصن ، هدازردارب  اب  هک  یطابترا 

ناگداپ غاب  هطوحم  لخاد  درادن  قح  نیـشام  : » دـنتفگ میدیـسر ، ناگداپ  رد  هب  یتقو  میتفر . دابآ  ترـشع  هب  ماما  تاقالم  يارب  ناتـسود ،
. دنتشاد تنوکس  اجنآ  رد  ینابرهش  نیرومأم  هک  دوب  ینامتخاس  پچ ، تسد  غاب ، لوا  میتفر . غاب  لخاد  هب  میدش و  هدایپ  نیشام  زا  دیایب .»
. متسشن رگید  یلدنص  يور  مه  نم  دوب و  هتـسشن  ناگداپ  سیئر  اهنآ  زا  یکی  يور  هک  دوب ، اجنآ  رد  یلدنـص  ود  طقف  میدش  دراو  یتقو 

تقو ره  دـنک ، تاـقالم  شردـپ  اـب  هک  تسا  هدـمآ  یتـالحم  ياـقآ  رـسپ  : » تقگ وا  منک .» تاـقالم  اـقآ  اـب  مهاوـخ  یم  : » هک متفگ  وا  هب 
یـسرپلاوحا طقف  امـش  : » تفگ نم  هب  میتفر . ماما  تاقالم  يارب  ناگداپ  سیئر  نامه  اـب  دـش  هک  اـم  تبون  دوش ». یم  امـش  تبون  تشگرب 

هدش ادج  غاب  زا  هک  میدش  يا  هطوحم  دراو  مناد ». یم  مدوخ  نم  بوخ ، رایـسب  :» متفگ دـینکن ». تبحـص  اقآ  اب  یـسایس  روما  رد  دـینک و 
: تفگ ناگداپ  سیئر  تسا ». زامن  لوغـشم  اقآ  : » دنتفگ دنتـشگرب ، هک  یماگنه  دنهدب ، عالطا  ماما  هب  هک  دنتفر  تشادـن . راوید  یلو  دوب ،

غراف زامن  زا  اقآ  : » دـنتفگ دـندمآ و  هک  دیـشکن  یلوط  دـنوش .» غراف  زامن  زا  اقآ  ات  میوش  یم  رظتنم  اهقاتا  نیمه  زا  یکی  رد  میور  یم  ام  »
تخت زا  ماما  دوب . قاتا  لخاد  مه  یلدنص  دنچ  دندوب . هتسشن  نآ  يور  ماما  دوب و  یتخت  قاتا ، رد  متفر . ماما  قاتا  هب  ام  سپـس  دنا .» هدش 

مدرک و تبحص  ماما  اب  نم  دنداتسیا . اپرس  رومأم  ود  یلو  تسـشن  زین  ناگداپ  سیئر  دنتـسشن . نم  کیدزن  یلدنـص  يور  دندمآ و  نیئاپ 
نارهت هب  ناشیا  رگم  : » دنتفگ ریخ »؟ ای  دیقفاوم  دـنراد  تاقالم  ياضاقت  رادمتعیرـش  ياقآ  : » متـشاد راهظا  متفگ . ناشیا  هب  ار  بلاطم  مامت 

راک : » مداد خساپ  دنا »؟ هدمآ  ارچ  : » دندیسرپ ناشیا  دنا .» هدش  دراو  يراسناوخ  هللا  تیآ  لزنم  دنا و  هدمآ  هزات  يرآ ، : » متفگ دنا »؟ هدمآ 
، دـندناسر مالـس  دـندوب ) نارهت  رد  هک   ) یلمآ هللا  تیآ  دوب . هدـمآ  تشر  زا  مه  مولعلارحب  ياقآ  يروای و  ياقآ  :» متفگ هاـگنآ  دنتـشاد »!
. دنا هدش  عمج  نارهت  رد  همه  دنوشب  هجوتم  ناشیا  هک  متفگ  ار  املع  یماسا  کی  کی  و  دندناسر » مالـس  دندوب و  هدمآ  مه  ینالیم  ياقآ 

هزاجا دنتـشاد  اضاقت  ارهاظ  یلمآ  ياقآ  : » متفگ هلب .» : » ذـنتفگ میزادرپب »؟ مظنم  ار  مق  بـالط  هیرهـش  دـیهد  یم  هزاـجا  : » مدیـسرپ هاـگنآ 
: دنتفگ تسا .» لیطعت  يرآ  : » متفگ تسا »؟ لیطعت  رگم  : » دندیـسرپ ماما  دوش .» زاب  تسا  لیطعت  هک  اهناتـسرهش  نارهت و  ياهرازاب  دیهدب 
زا نم  ضرغ  يرآ . » : » دنتفگ دوش »؟ عورـش  سرد  دیهد  یم  هزاجا  تسا ، لیطعت  مه  سرد  ياه  هزوح  : » متفگ درادن .» یعنام  دننک ، زاب  »
زا الماک  مه  ناشیا  مزاس . هاـگآ  هل  مظعم  يریگتـسد  ياهدـمایپ  روشک و  عاـضوا  نیرتمهم  هب  ار  ناـشیا  هک  دوب  نیا  اـهباوج  لاوس و  نیا 

تساوخرد ناورکاپ و  اب  املع  تاقالم  مینک . تکرـش  تاسلج  رد  ات  میتشگرب  لزنم  هب  میدرک و  یظفاحادخ  سپـس  دندش و  علطم  عاضوا 
هب : » دنتفگ ناشرـسپ  هب  ینالیم  ياقآ  میتفر . ناشیا  تاقالم  هب  ام  دنتـشاد ، تنوکـس  هیریما  نابایخ  رد  یغاب ، رد  ینالیم  ياقآ  ماما  يدازآ 

ناورکاپ تقگ : دـمآ و  تفر و  وا  منک .» تبحـص  وا  اب  ماوخ  یم  نم  هک  دـیهدب  ماغیپ  دـینزب و  نفلت  تقو –  كاواـس  سیئر  ناورکاـپ – 
: تفگ وا  دندرک و  ادیپ  ار  ناورکاپ  منک .» تبحـص  وا  اب  مهاوخ  یم  امتح  نم  دننک ، ادیپ  ار  ناورکاپ  دیئوگب ، : » تفگ ینالیم  ياقآ  دوبن !
هب دـیآ ، یم  وا  هک  یتعاس  نآ  رد  مه  امـش  : » تفگ نم  هب  ینالیم  ياقآ  هاگنآ  میآ .» یم  درک –  نیعم  ار  يزور  کی  زور – و  نالف  نم  »

ياقآ هب  نم  : » دـنتفگ ناشیا  دـنیایب .» نم  لزنم  دـنا  هدرک  هدـعو  يراـسناوخ  ياـقآ  تعاـس  نآ  رد  زور  نآ  رد  : » متفگ نم  دـیئایب .» اـجنیا 
ياقآ دـندمآ و  یلوسر  ياقآ  اب  يراـسناوخ  ياـقآ  دـش . مه  روط  نیمه  دـنیایب .» امـش  قاـفتا  هب  مه  ناـشیا  هک  منز  یم  نفلت  يراـسناوخ 
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، یلمآ ياقآ  میدوب و  هتـسشن  ینالیم  ياقآ  لزنم  رد  یقاتا  کی  رد  همه  ام  دیـسر و  ارف  دوعوم  زور  میتفر . قافتا  هب  دندرک و  نفلت  ینالیم 
يدایز مارتحا  نایاقآ  دـش و  دراو  ناورکاپ  ناهگان  دـندوب . مه  يریازج  ياقآ  رادمتعیرـش و  ياقآ  يدرجورب ،) ياقآ  داماد   ) یمولع ياقآ 

تدش و لامک  اب  ناورکاپ  تسـشن . ربکت  رتخبت و  اب  رادمتعیرـش  ياقآ  ینالیم و  ياقآ  نیب  سلجم  ردـص  رد  تفر  مه  وا  دنتـشاذگ . وا  هب 
تسا و یماظن  تموکح  اجنیا  نوریب ، نارهت  زا  دـیورب  دـیدرگ ؟ یمن  رب  ارچ  دـیا ؟ هدـمآ  نارهت  هب  ارچ  تفگ «: هدرک  نایاقآ  هب  ور  يدـنت 

لمع شفیلکت  هب  یماـظن  تموکح  دـیتشگنرب ، رگا  و  دـیدرگرب ، ناـتیاهلزنم  هب  دـیاب  امـش  تسا . عونمم  یماـظن  تموکح  رد  تاـعامتجا 
ناهگان دندرکن . تبحـص  ناشیا  دینکن » تبحـص  :» تفگ ینالیم  ياقآ  هب  هتـسهآ  رادمتعیرـش ، ياقآ  دندرک . توکـس  اهنآ  درک »! دهاوخ 

تسرد تسا  یعاضوا  هچ  نیا  : » تفگ درک و  هلمح  ناورکاپ  هب  تینابـصع  تدش و  لامک  اب  يدرجورب  ياقآ  موحرم  داماد  یمولع  ياقآ 
زا امـش  يارب  رما  نیا  دیتسرفب ، ییاج  هب  دینک و  دـیعبت  ار  ینیمخ  هللا  تیآ  دـیتسین  رداق  زگره  امـش  دـینکب ؟ دـیهاوخ  یم  هچ  دـیا ؟ هدرک 

ناورکاپ درک . تبحـص  ناورکاپ  اب  تدـش  لامک  اب  مه  يریازج  ياـقآ  وا  زا  سپ  دـیرادرب .» ناشتـشز  ياـهراک  زا  تسد  تسا ! تـالاحم 
دازآ اقآ  ود  نآ  دش . رداص  یتالحم  ياقآ  یمق و  ياقآ  ماما و  صالختـسا  روتـسد  هک  دیـشکن  یلوط  و  تفر . نوریب  لزنم  زا  تساخرب و 

مه یماظن  هچرگ   ) دوب ملعم  دابآ  ترشع  رد  دوب و  نام  هریشمه  داماد  هک  یهانپ  ياقآ  هلیسو  هب  ام  دننک . دازآ  مه  ار  ماما  دوب  انب  دندش و 
دازآ زورما  تسا  انب  ار  امـش  : » هک متـشون  ناشیا  تمدـخ  حرـش  نیا  هب  ار  یبلطم  نم  میداد . ماما  هب  یماغیپ  دوب ) اـهیماظن  داتـسا  یلو  دوبن 

حالـص تسین ، یمانـشوخ  مدآ  یتاجن  دربب و  یتاجن »  » لزنم هب  ار  امـش  دراد  دصق  دیآ و  یم  اجنآ  هب  امـش  يدازآ  يارب  ناورکاپ  دـننک و 
: دنتـشون خساپ  رد  ماما  دناسر ، ماما  هب  ار  ماغیپ  مه  وا  مداد و  یهانپ  هب  ار  ذغاک  نآ  نم  دینکن .» تقفاوم  اذـل  دـیورب ، اجنآ  هب  امـش  تسین 

العف میریگب ، لزنم  دـیاب  ادـعب  میتسین و  اجنآ  رد  بش  کی  زا  شیب  یلو  میورب ، یتاجن  لزنم  هب  مینک و  لوبق  هکنیا  زج  میرادـن  یهار  اـم  »
ياقآ موحرم  يوخا ، قافتا  هب  ار  نامداماد  زرواـشک  سدـنهم  دوش ، دازآ  ماـما  دوب  کـیدزن  هک  یماـگنه  درادـن .» لاکـشا  اـجنآ  هب  نتفر 

مه اهنآ  دننامب و  دنتـشاذگن  دندادن و  هزاجا  نیرومأم  یلو  دنوشب  ماما  رظتنم  يدورو  رد  مد  هک  دابآ  ترـشع  فرط  هب  مداتـسرف  يدـنه ،
میدید میتفر ، یتقو  میدش . هناور  اجنآ  هب  مه  ام  دنداتسرف و  هیواد  رد  یتاجن  لزنم  هب  دندرک و  دازآ  ار  ماما  هک  دیـشکن  یلوط  دنتـشگرب .

، مدرم بقارم  دـنتکرح و  رد  هدایپ  هراوس و  مه  ینابرهـش  نیرومأم  دـنز . یم  جوم  تیعمج  تسا و  ادـص  رـس و  رپ  غولـش و  یلیخ  نابایخ 
دراو یتقو  مدیـسر و  اجنآ  هب  مه  نم  دندوب . هدـش  عمج  دوب  اجنآ  رد  ماما  هک  ینامتخاس  يوربور  مدرم  دـنوش . یمن  یـسک  ضرعتم  یلو 

ات نم  دندوب . ماما  تمدخ  رد  مه  یتالحم  ياقآ  یمق و  ياقآ  یفـسلف ، ياقآ  هلمج  زا  نایاقآ  زا  يا  هدع  دندوب و  هتـسشن  ماما  مدش ، لزنم 
نم دوبن – و  رایتخا  رد  نادنچ  مه  رک  بآ  مشکب و  بآ  ار  متروص  تسد و  متساوخ  یم  دوب و  هدش  زامن  تقو  نوچ  مدوب و  اجنآ  یتدم 

نیرومام مدرگرب ، متـساوخ  یم  هک  رگید  راـب  متـشگزاب . لزنم  هب  مدرک و  یظفاحادـخ  اذـل  متـسه –  یـساوسو  ناـیاقآ  حالطـصا  هب  مه 
راوس دوب ، شراکمه  هک  یمشتحم  سدنهم  يریـصن و  رتکد  هدازرهاوخ  طسوت  هب  ماما ، تاقالم  يارب  مدش  راچان  نم  دندرک و  يریگولج 

یمـشتحم سدنهم  اب  یلو  تشادـن  یبوخ  طباور  يریـصن  دوخ  اب  يریـصن  هدازرهاوخ  میورب . اهنآ  اب  موشب و  يریـصن  هدازرهاوخ  نیـشام 
دراو ماما  رب  هک  میدش  هدایپ  یتقو  متفر . اهنآ  اب  راچان  اذل  دـننک ، يریگولج  دـنناوت  یمن  ار  وا  لیبموتا  هک  متـسناد  یم  نوچ  دوب . کیرش 

ياهفرح هب  چیه  نم  یلو  دنتـشگرب  دوب ، زرواشک  سدنهم  ارهاظ  هک  رگید  یکی  یمـشتحم و  سدـنهم  دـندرک ، تعنامم  نیرومام  میوش ،
هیهت یلزنم  دـنور و  نوریب  لزنم  نآ  زا  ماما  دـش  رارق  سپ  نآ  زا  مدومن . تاقالم  ناشیا  اب  مدـش و  دراو  ماما  رب  مدادـن و  شوگ  نیروماـم 

دودعم رفن  دنچ  ام  دـندش و  لقتنم  اجنآ  هب  مه  ماما  دـنورب و  ناشیا  لزنم  هب  ماما  هک  دـندرک  اضاقت  ینغور  جاح  ياقآ  هیرطیق ، رد  دـننک .
هک دندوب  مدرم  بقارم  دندوب و  هداتسیا  نامتخاس  ولج  بترم  مه  نیرومام  دنداد . یمن  هزاجا  ار  نارگید  میتشاد و  تاقالم  قح  هک  میدوب 

هکنیا ات  میدرک  یم  تاقالم  ناشیا  اب  ام  مه  اجنآ  رد  دـندرک و  هیهت  يرگید  لزنم  ماما  ینغور ، جاح  لزنم  زا  دـعب  دـیاین . کـیدزن  یـسک 
ماما يدازآ  زور  ینعی  یتاجن  لزنم  هب  نادنز  زا  ماما  لاقتنا  خیرات  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  دنتـشگزاب . مق  هب  دندش و  دازآ  یتدـم ، زا  سپ 

بلطم نایمشاه  يرادمتعیرـش و  دروخرب  دوب . یـسمش  دادرم 1342  مهدزای  اـب  قداـصم  يرمق و  لوالا 1382  عیبر  مهدزاود  نادـنز ، زا 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1224 

http://www.ghaemiyeh.com


( دیعس  ) ینوتس لهچ  هللادبع  ازریم  جاح  ياقآ  لزنم  هب  یناهفـصا  یمداخ  ياقآ  اب  يزور  هک  دوب  نیا  داد  خر  اهزور  نامه  رد  هک  يرگید 
ازریم جاح  ياقآ  رـسپ  دوب ، هتـسب  لزنم  رد  میدیـسر  لزنم  هب  یتقو  دندوب . هدمآ  اجنآ  هب  لومعم  قبط  مه  املع  میتفر ، هسلج  رادید و  يارب 
ياقآ دوب . املع  نایاقآ و  زا  رپ  قاتا  دندمآ ، مه  نیریاس  میدش و  دراو  دنیاین .» نیرومام  هک  میا  هتسب  ار  لزنم  رد  ام  : » تفگ دمآ و  هللادبع 
تدش يدنت و  لامک  اب  دش و  دنلب  اپرس  نانیمشاه  ياقآ  دوبن . ماما  عفن  هب  هک  دنتفگ  ینخس  الامجا  یلو  دنتفگ ، هچ  مناد  یمن  رادمتعیرش 

زا نایمـشاه  ياقآ  دننک و . »....  دیعبت  يرگید  ياج  هب  نارهت  زا  ار  ماما  دـیهاوخ  یم  امـش   » هک تفگ  درک و  نیهوت  رادمتعیرـش  ياقآ  هب 
هچ ره  یلو  میدـش  نیرومام  تیذا  تناها و  اب  هجاوم  زاـب  میتفر ، هک  مه  لزنم  نآ  زا  دنتماهـشاب . یلیخ  دنتـسه و  یناجنـسفر  ياـقآ  ماوقا 

هجوت دـندرک ، یم  یمارتحا  یب  رتشیب  اهنآ  هچ  ره  دـش و  یم  رتداـیز  اـملع  ناـیاقآ و  هب  مدرم  مومع  هجوت  دـش  یم  رتشیب  نیروماـم  تیذا 
تینوصم هحیال  لاـس 1343  رد  هک  دوـب  رارق  نیا  زا  ناـیرج  هیکرت  هب  ماـما  دـیعبت  دـش . یم  رتـشیب  تیناـحور  رباـنم و  دـجاسم و  هب  مدرم 

سلجم رد  هداد و  نیـسلجم  هب  هناـمرحم  ار  هحیـال  مه  دـعب  دـش و  بیوصت  هناـمرحم  تلود ، رد  نویـسالوتیپاک  ناونع  تحت  اـهیئاکیرمآ 
ياقآ اذـل  تسا ، حرطم  سلجم  تلود و  رد  هنامرحم  هیـضق ، نیا  هک  مدرک  ادـیپ  عـالطا  نم  دـیدرگ . بیوصت  انـس  سلجم  یلم و  ياروش 

هنامرحم روط  هب  نویسالوتیپاک  نایرج  هک  متشون  ناشیا  هب  یحرش  هب  مداتسرف و  ماما  تمدخ  ار  ینیمخ  یناحیر  یبارهـس  یلع  خیـش  جاح 
ياقآ طسوت  متـشون و  یناـگیاپلگ  هللا  تیآ  هب  مه  یحرـش  کـی  دـننک و  بیوصت  ار  نآ  دـنهاوخ  یم  تسا و  حرطم  تلود  سلجم و  رد 

موش و علطم  نآ  نتم  زا  نم  هک  دـیتسرفب  نم  يارب  تسا  نایرج  رد  هک  ار  يا  هحیال  نتم  : » هکنیا هب  دـنداد  باوج  ماـما  مداتـسرف . یبارهس 
مروایب تسد  هب  ما  هتـسناوتن  ار  هحیال  نتم   : » هک مداد  خساپ  نم  میامن .» یم  اوسر  ار  اهنآ  منک و  یم  مادقا  دـنامب و  هنامرحم  مراذـگ  یمن 

نیا مراذـگ  یمن  رگید  ما و  هدروآ  تسدـب  ار  هحیال  مدوخ  نم  : » هک دـنداد  باوج  يدـعب  همان  رد  ما .» هدرک  ادـیپ  عالطا  ناـیرج  زا  یلو 
تدالو زور  یناثلا 1384  يدامج  اب 20  دوب  قداـصم  هک  نابآ 43  مراهچ  زور  رد  ناس  نیدـب  دـشاب .» حرطم  هنامرحم  تروص  هب  هیـضق ،

داریا ار  یلصفم  قطن  قیمع ، يرثأت  ینارگن و  اب  تسه ) مه  ناشیا  دوخ  دلوت  زورلاس  زور ، نیمه  هک   ) اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 
ینارنخـس راون  و  دندرک ، نایب  ظیلغ  دیدش و  مه  نشور و  یلیخ  مه  ار  لئاسم  دندومن و  علطم  نویـسالوتیپاک  نایرج  زا  ار  مدرم  دندرک و 
هرـصاحم ار  لزنم  میژر ، نیرومأم  ماگنه  بش  دوب ، نابآ 43  اب 13  فداصم  هک  دعب  زور  دنچ  دیدرگ . رـشتنم  ناریا  مامت  رد  دـش و  طبض 

گنهرس اب  ار  ناشیا  نابآ  باتفآ 13  عولط  لوا  دندرب و  نارهت  هب  دندرک و  تلروش  لیبموتا  کی  راوس  هدرک ، ریگتسد  ار  ناشیا  دندرک و 
هک مدرم  دنتشون . مه  دیارج  اه و  همانزور  رد  درک ، رـشتنم  ار  اقآ  دیعبت  ربخ  ویدار  دندرک . دیعبت  هیکرت  هب  دوب  كاواس  رومأم  هک  یلـضفا 

راتـشک هب  رجنم  هدش و  دروخ  دز و  هک  دندرکن  عامتجا  اهنابایخ  رد  یلو  دندرک  لیطعت  ار  دجاسم  اهرازاب و  اروف  دـندش ، ربخاب  نایرج  زا 
راجت ياه  هزاغم  تشاداو  ار  دوخ  نیرومام  دوب ، هدش  ینابـصع  تخـس  هک  تلود  داد . خر  دادرخ  رد 15  هک  هنوگنامه  ددرگ  ماع  لـتق  و 
هدرک هنخر  اه  هزاغم  یخرب  لخاد  هب  اهماب  تشپ  زا  هک  دش  هدینش  دنـشکب و  هغیت  ار  اهنآ  رد  يولج  دننکب و  موم  رهم و  ار  نارهت  فورعم 

، ناشیا گرزب  رسپ  نابآ )  13  ) ماما دیعبت  زور  نامه  ینیمخ  یفطصم  اقآ  جاح  هللا  تیآ  يریگتسد  دندوب . هدرک  تراغ  ار  نینموم  لوما  و 
لزنم رد  دننک . تبحص  ناشیا  اب  هک  دنتفر  یشعرم  هللا  تیآ  لزنم  هب  نایاقآ –  زا  یـضعب  ياضاقت  بسح  رب  یفطـصم –  اقآ  جاح  موحرم 

هک دیـشکن  یلوط  دنتـسب . ار  رد  دندش و  لزنم  دراو  رد ، ندش  زاب  زا  سپ  دندز و  رد  دوب . هتـسب  همه  املع  ریاس  لزنم  یـشعرم و  هللا  تیآ 
، مق ینابرهـش  هب  دندرک و  ریگتـسد  ار  هر )  ) یفطـصم اقآ  جاح  هتفر و  لزنم  لخاد  هب  یـشعرم  ياقآ  لزنم  راوید  زا  اهودـنامک  نیرومام و 
نابعش 1384 زور 24  رد  نآ ، زا  سپ  دــندوب و  نادــنز  رد  زور  ناـشیا 57  دـنتخاس . هناور  نارهت  هعلق  لزق  نادـنز  هب  اـجنآ  زا  لـقتنم و 
« دـینک تاـقالم  ناتردـپ  اـب  دـیورب و  هیکرت  هب  تسا  مزـال  امـش  : » دـنتفگ وا  هب  یلو  دـندش  دازآ  نادـنز  زا  هاـم 1343  يد  اب 8  فداـصم 

اقآ جاح  موحرم  یتقو  دـننک . دـیعبت  مه  ار  وا  ردـپ ، اب  تاـقالم  هناـهب  هب  دـشابن و  ناریا  رد  یفطـصم  اـقآ  جاـح  هک  دوب  نیا  ناـشدوصقم 
هب میورب و  مق  هب  مه  اب  هک  دمآ  اجنآ  هب  اذل  متـسه ، زرواشک  سدنهم  لزنم  رد  نارهت  رد  نم  هک  دش  علطم  دش ، دازآ  نادـنز  زا  یفطـصم 
هب هک  مدرگرب  نارهت  هب  هلـصافالب  دیاب  دعب  زور  منام و  یم  یظفاحادخ  ترایز و  يارب  بش  کی  نم  میور و  یم  مق  هب  مه  اب  : » تفگ نم 
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عولط لوا  دـعب ، زور  دـنتفر و  یفقث  ياقآ  لزنم  هب  ناشیا  هاـگنآ  مدـش . لاحـشوخ  یلیخ  مه  نم  موش .» هناور  مردـپ  تاـقالم  يارب  هیکرت 
يراوس کی  اب  مق ، فرط  هب  اجنآ  زا  میتفر و  شوش  نابایخ  هب  مه  اب  میدوب – و  ام  هک  اجنامه  زرواشک –  سدنهم  لزنم  هب  دندمآ  باتفآ 

مرح هب  ار  يا  هزانج  تقو ، نامه  رد  دندش . فرشم  س )  ) هموصعم ترضح  ترایز  هب  ناشیا  میدیسر ، مق  هب  یتقو  میدش . راپـسهر  هیارک 
ار وا  و  ناشیا ، فرط  هب  دندمآ  هتشاذگ و  رانک  ار  هزانج  دندید ، ار  یفطصم  اقآ  جاح  ات  مدرم  دندوب . عییشت  لوغشم  مدرم  دندوب و  هدروآ 

سرد اروف  هک  دندوب  نداد  سرد  لوغشم  یشعرم  هللا  تیآ  دندیسر ، هزوم  دجسم  هب  یتقو  هار  ریسم  رد  دندرک . هقردب  ناشلزنم  ات  مرح  زا 
دنتسشن دنتفگ ، یم  سرد  یشعرم  هللا  تیآ  هک  يربنم  نامه  مود  هلپ  يور  يا  هقیقد  دنچ  یفطـصم ، اقآ  جاح  موحرم  دندرک و  لیطعت  ار 
یفطـصم اقآ  جاح  هب  ناتـسود  دش . عورـش  اه  تاقالم  اه و  ندید  اجنآ  رد  دنتفر و  لزنم  هب  دندرک و  تکرح  دعب  دننیبب و  ار  وا  بالط  ات 

اب دـندز و  نفلت  تینما  ناـمزاس  فرط  زا  دنـشاب ، نارهت  رد  ناـشیا  دوب  اـنب  هک  زور  نآ  يادرف  دـیورب . هیکرت  هب  تسین  حالـص  هک  دـنتفگ 
لیم فالخرب  نم  دـهد و  یمن  هزاجا  مردام  : » دـنداد خـساپ  یفطـصم  اقآ  جاح  دـیور »؟ یمن  ارچ  : » دـنتفگ ناشیا  هب  تینابـصع  تدـش و 

ناشیا دمآ ، یعیدب  نآ  زا  سپ  دنیوگ . یم  هاریب  دب و  وا  هب  نفلت  تشپ  زا  دیوگ ، یم  ار  بلطم  نیا  هکنیا  زا  دـعب  منک .» یمن  يراک  مردام 
مدرم و هدرتـسگ  شنکاو  رطاـخ  هب  دـعب ، یتدـم  دنداتـسرف . هیکرت  هب  هدرک و  اـمیپاوه  راوس  ار  يو  زین  اـجنآ  زا  درب ، نارهت  هب  هتفرگ و  ار 

تاداسلادمتعم جاح  رسپ  يو  دوب . قارع  رد  ناریا  ریفس  هتساریپ  دنک . لقتنم  قارع  هب  هیکرت  زا  ار  ماما  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  میژر  املع ،
تروشم زین  وا  اب  یتکلمم  لئاسم  رد  هاش  تشاد ، تاقالم  دایز  هاش  اب  دوب و  مهف  زیچ  یلیخ  هتـساریپ  دوب . ام  هقباساب  یمیدق و  ناتـسود  زا 

یتقو ناشیا  : " دیوگ یم  دنک و  یم  دییأت  ار  راک  نیا  يو  دیوج . یم  حالص  هتساریپ  زا  هاش  قارع ، هب  ماما  دیعبت  هیضق  نیمه  رد  درک . یم 
يراک دـنوش و  یم  بوسحم  هبلط  کی  ناشیا  تسا ، فجن  رد  هک  میکح  ياقآ  لباقم  رد  نوچ  دـنتفا . یم  ریـش  نهد  رد  دـنورب  فجن  هب 

یم اهر  نابایخ  رد  اهنت  ار  اهنیا  دادغب  رد  دنتسرف . یم  دادغب  هب  دننک و  یم  امیپاوه  راوس  ار  یفطـصم  اقآ  جاح  ماما و  نیاربانب  دننک .» یمن 
یم دادـغب  هب  اهنیا  هکنیا  زا  دـعب  دـنورب . يرگید  ياج  ای  نیمظاک  هب  هک  دـننک  هیارک  ینیـشام  کی  دـنورب  ناـشدوخ  دـنیوگ  یم  دـننک و 

دـهد و یم  عالطا  مدرم  اـملع و  هب  تشاد . یبوخ  یلیخ  تیعقوم  ناـشیا  دـسر . یم  ـالبرک  رد  يزاریـش  دـمحم  اـقآ  جاـح  هب  ربخ  دنـسر ،
لابقتـسا تیعمج  اهنادیم  مامت  رد  دنرب . یم  فجن  هب  سپـس  البرک و  هب  ار  ناشیا  دنور و  یم  دادغب  هب  ماما  لابقتـسا  يارب  يدایز  تیعمج 

فجن رد  ماما  ترضح  دنک و .»....  یمن  يراک  دورب ، ریش  نهد  هب  یتقو  یتفگ  وت  : » هک دنک  یم  ضارتعا  هتـساریپ  هب  هاش  دعب  دوب . هدننک 
ناشلزنم يارب  دز و  مهب  ناشیا  اـب  مادـص  هکنیا  اـت  دوب  هدـش  بوخ  یلیخ  ناـشیا  تیعقوم  دـندرک و  عورـش  ار  لوصا  هقف و  جراـخ  سرد 

رفـس يارجام  هکنیا  ات  دندوب . يو  بقارم  دنتفر ، یم  ترایز  يارب  هک  مه  نحـص  رد  یتح  دنکن . دمآ  تفر و  یـسک  هک  تشاذگ  بقارم 
هب سپـس  رـصق و  نادنز  هب  دـندرک و  ریگتـسد  ار  ماما  هک  لوا  هعفد  ماما  ندرب  نیب  زا  هشقن  دـمآ . شیپ  هسنارف  اجنآ  زا  تیوک و  هب  مامتان 

. دوب ملع »  » اهنیا زا  یکی  دندرک . تفلاخم  اه  یضعب  یلو  دربب  نیب  زا  ار  ناشیا  نکمم  تروص  ره  هب  تشاد  دصق  هاش  دندرب  دابآ  ترـشع 
تیآ لتق  : » هک دیوگ  یم  ملع  هب  تشاد  يدایز  هقباس  زین  ام  اب  تشاد و  طابترا  هاش  اضر  دـمحم  اب  هک  تمـشح  رادرـس  رـسپ  ازریم  سابع 

دیراذگن تسا ، طلغ  لمع  نیا  دنام . دهاوخ  یقاب  دبا  ات  یماندب  نیا  دراد و  یخیرات  گنن  ناتردپ  امش و  يارب  امـش ، نامز  رد  ینیمخ  هللا 
ماـجنا دـیاب  ریخ ، : » دـیوگ یم  هاـش  یلو  تسین .» حالـص  هب  راـک  نیا  : » دـیوگ یم  هاـش  هب  ملع »  » هک دوب  نیا  دوشب .» نآ  بکترم  هاـش  هک 

یطلغ ره  امش  : » دیوگ یم  ناورکاپ  هب  هدش  ینابـصع  هاش  دیهدن .» ماجنا  ار  لمع  نیا  : » دیوگ یم  دور و  یم  هاش  دزن  ناورکاپ  دعب  دوش .»
اهراک رد  ءارزو  دوب و  رانک  يردـق  تنطلـس  لوا  لاـس  راـهچ  هس  هاـش  اضردـمحم  دـش . یفتنم  مادـعا  هک  دوب  نیا  دـینکب .» دـیهاوخ  یم 

. درک یم  بلقت  روز و  لامعا  درک . لابند  داد  یم  ماجنا  هاشاضر  هک  ییاهراک  ناـمه  دـمآ و  ولج  شدوخ  مه  دـعب  دـندرک . یم  تلاـخد 
هب سپـس  هدرک  ینادنز  ار  وا  روط  نیمه  دوب . هدشن  رداص  ینوناق  چیه  یمکح و  چیه  قبط  رب  یفطـصم  اقآ  جاح  دیعبت  نادنز و  هک  نانچ 
دنچ صالختـسا  هب  مادقا  هک  میدرک  اضاقت  وا  زا  یتح  درک . یم  يراکمه  یلیخ  ام  اب  هتـساریپ  دنداتـسرف . قارع  هیکرت و  هب  دیعبت  تروص 
خیش مه  یکی  يزاریش و  بیغتسد  ياقآ  يرگید  و  هاشنامرک ) میقم  نیمخ ، لها   ) رهاط لآ  لالج  خیش  اهنآ  زا  یکی  هک  دنکب  ینادنز  رفن 
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ار اهنآ  صالختسا  تابجوم  تجامس  اب  هتفر و  لحم  نآ  هب  یفوتسم  ناخ  نسحازریم  اب  مه  هتساریپ  دوب . ام  هداز  ییاد  يدمحا  رغصا  یلع 
دوب هداد  روتـسد  رابرد  دندش ، دیعبت  هیکرت  هب  ماما  ترـضح  هک  یماگنه  هیکرت  رد  ماما  تاقالم  يارب  نم  زا  تلود  توعد  دندرک . مهارف 
ههد میدـمآ . نارهت  هب  یلمآ  یلعدمحمدیـس  جاح  هللا  تیآ  توعد  هب  ام  میورب . هیکرت  هب  ماما  ندـید  يارب  يراسناوخ  هللا  تیآ  نم و  هک 

لضف ياقآ  دجسم  هب  نابعش  بش 15  دوب ، دایز  نارهت  رد  یناغارچ  نشج و  مدرک . تاقالم  یلمآ  ياقآ  اب  نارهت  رد  دوب . نابعـش  هام  لوا 
گنهرس تشاد . روضح  اجنآ  رد  دشاب  یلضفا  گنهرـس  هک  مه  يرـسفا  نآ  دوب . رارقرب  اجنآ  رد  ییاریذپ  نشج و  میتفر . يراسناوخ  هللا 

هب امیپاوه  اب  نارهت  زا  ماما  قافتا  هب  زین  دوز  حبص  دوب و  نیـشام  رد  ماما  هارمه  نارهت ، ات  مق  زا  ماما ، دیعبت  يریگتـسد و  ماگنه  هب  یلـضفا 
دیورب هیکرت  هب  دـیهاوخ  یم  هک  امـش  : » تفگ نم  هب  يراسناوخ  ياقآ  دجـسم  ناـمه  رد  یلـضفا  گنهرـس  هکنیا  بیجع  دوب . هتفر  هیکرت 
هیکرت رد   ) مدـیرخ اولقاب  ناشیا  يارب  نم  میتفر . یم  اجنآ  ياهنابایخ  رد  مه  اب  مدوب و  هیکرت  رد  اقآ  اـب  نم  نوچ  دـیرخب . اولقاـب  اـقآ  يارب 
ناشیا يارب  ناریا  يولقاـب  زا  امـش  تسا  بوخ  سپ  : » تفگ یلـضفا  تسین .» یبوخ  ياولقاـب  هیکرت  همقل  هک  تفگ  اـقآ  دـنیوگ ) یم  همقل 

هارمه دایعا ، نیمه  لالخ  رد  درخب . اولقاب  يردق  هک  متفگ  تشاد  یتاینبل  مق  رد  دوب و  اقآ  نادیرم  زا  هک  ینیمارو  ياقآ  هب  مه  نم  دیربب .»
تیعمج دـندناوخ . یم  زامن  اجنآ  رد  يراسناوخ  یلع  اقآ  جاح  میتفر . الوک  یـسپپ  کیدزن  يدجـسم  هب  یتالحم  هللا  لضف  خیـش  ياقآ  اب 

دوب انب  دوب . هدش  اپرب  نابایخ  دجـسم و  رد  تشادن  هنومن  نارهت  ياجک  چیه  رد  هک  لصفم  رایـسب  ینـشج  هددش و  عمج  زین  يدایز  رایـسب 
رد دیراورم  ياقآ  میوگب .) ار  شمسا  مهاوخ  یمن  الاح  هک   ) نارهت فورعم  ظاعو  زا  یکی  مه  نآ  زا  دعب  دننک و  تبحص  دیراورم  ياقآ 
زا سپ  دشن  رضاح  دید ، يروجنیا  ار  تیعـضو  یتقو  ظعاو  ياقآ  نآ  درک . تبحـص  بوخ  یلیخ  ماما ، يرادفرط  هب  تلود و  هیلع  رب  ربنم 

یتالحم ياقآ  تفر . ربنم  هب  تفریذپ و  مه  يو  دنک . ینارنخـس  ناشیا  هک  متـساوخ  یتالحم  ياقآ  زا  نم  اذل  دورب . ربنم  هب  دیراورم  ياقآ 
امـش : " متفگ یتالحم  ياقآ  هب  نم  ینارنخـس ، نایاپ  زا  سپ  درک . ضارتعا  ادیدش  ماما  ترـضح  دـیعبت  هب  درک و  تبحـص  تلود  هیلع  رب 

". تسین حالـص  مشاب  امـش  اب  هکنیا  زا  دنریگ و  یم  ارم  ریخ ، : " دنتفگ نشیا  " میورب . مه  رگیدـمه  اب  دـییایب  دـیدمآ ، نم  اب  هک  روطنامه 
مه اب  هدیدنـسپ  سدنهم  نم و  هک  دش  لیکـشت  ینایتشآ  دمحا  جاح  هللا  تیآ  لزنم  رد  يا  هسلج  دنتفرگ . ار  دـیراورم  ياقآ  ناشیا و  دـعب 

وـضو ضوح  مد  ناگنل  ناگنل  هک  مدید  دنک و  تکرـش  تسناوتن  هسلج  قاتا  رد  شدوخ  دوب . دب  یلیخ  شلاح  دمحا ، خیـش  جاح  میدوب .
هاش تسا . هدوبن  هیکرت  هب  يراسناوخ  ياقآ  امش و  ترفاسم  نایرج  رد  ناورکاپ  هک  دنتفگ  نم  هب  دعب  دیایب . الاب  تسناوت  یمن  دریگ و  یم 
اهنت يراسناوخ  هللا  لضف  ياقآ  دورب و  هدیدنـسپ  هک  تسین  حالـص  : » دـیوگ یم  ناورکاپ  یلو  دـنک  یم  علطم  ار  وا  هدرک و  تبحـص  وا  اب 

هناخنامهم کی  هب  ار  وا  زکرم  رد  تفر . هیکرت  هب  امیپاوه  اب  هللا  لضف  اقآ  دوب و  نادـنز  رد  ینیمخ  یفطـصم  اقآ  جاح  نامز  نیا  رد  دورب .»
جاح ندوب  نادنز  اصوصخم  هللا ، لضف  اقآ  دنک . تاقالم  ار  وا  ات  دنرب  یم  هللا  لضف  اقآ  دزن  دندوب  دـیعبت  هک  ییاجنآ  زا  ار  ماما  هدرب و  يا 

رد دوشب . هدـیزرو  علطم و  هک  دوش  یم  ثعاب  تسا ، یبوخ  لمع  هک  دـندوب  هداد  باوج  ماما  دوب . هداد  عالطا  ناـشیا  هب  ار  یفطـصم  اـقآ 
میظعلادبع هاش  رد  تقو  نآ  رد  ینالیم  ياقآ  رـسپ  درک . یم  لمع  بوخ  یلیخ  مه  ینالیم  ياقآ  دندوب  ینادـنز  نارهت  رد  ماما  هک  ینامز 

قیدـصت ار  ماما  تیعجرم  املع ، زا  رفن  زور 12  کی  درک . یم  عافد  ماما  زا  تدـش  هب  هک  دوب  یناـسک  هلمج  زا  زین  دـیراورم  ياـقآ  دوب و 
درک تناها  دیراورم  ياقآ  هب  املع  زا  یکی  اجنآ  رد  دناوخ . ربنم  يالاب  ار  همان  نیا  دیراورم  ياقآ  دندوب . هتـشون  یحرـش  کی  رد  هدرک و 
ربکا یلع  جاح  شمـسا  تفرگ . یم  تاهوجو  دوب و  اقآ  رتفد  سیئر  دیراورم  ياقآ  مناخ  ردپ  يدناوخ »؟ ارچ  : » تفگ دومن و  بیذـکت  و 

س  / www.irdc.ir: عبنم درب . یم  رسب  دیعبت  رد  مه  یتدم  دوب و  هیردیح ) تبرت  لها   ) یتبرت

ناریا یمالسا  بالقنا  يزوریپ  رد  ردص  یسوم  ماما  شقن 

هب لاس 1357  رد  هک  یبالقنا  دنمان . یم  ناریا  بالقنا  زاغآ  لاس  ار  لاس 1341  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  رد  ردص  یسوم  ماما  شقن 
ناریا عاضوا  هب  الماک  اما  دوب  هدرک  ترجه  نانبل  هب  ردص  یسوم  ماما  هک  دوب  يدنچ  اهلاس  نآ  رد  دیسر . يزوریپ  هب  ینیمخ  ماما  يربهر 
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هراومه دـنامن و  لفاغ  ناریا  بالقنا  ناریا و  زا  هاگچیه  یبیل  رد  ندوبر  هظحل  ات  زاغآ  زا  ناشیا  درک . یم  لابند  ار  لـئاسم  تشاد و  هجوت 
تشاد طابترا  نارگید  ناگرزاب و  سدنهم  يرهطم ، دیهش  یتشهب ، دیهـش  ماما ، ترـضح  نوچ  تضهن  یناحور  ریغ  یناحور و  ناربهر  اب 
ارذـگ هصالخ و  روط  هب  لاـجم  نیا  رد  دـنتخیرگ . یم  ناریا  زا  هاـش  میژر  ياـهراشف  تلع  هب  هک  دوب  یناریا  نیزراـبم  هاـگهانپ  هراومه  و 

زا سپ  ینیمخ  ماما  يدازآ  يارب  ناکیتاو  هب  رفـس  . 1 مینکفا : یم  هراب  نیا  رد  ردص  یـسوم  ماما  نانخـس  اهتیلاعف و  نیا  هعومجم  هب  يرظن 
پاپ هجراـخ  ریزو  اـب  درک و  رفـس  ناـکیتاو  هب  هام 1342  ریت  رد  ردـص  یـسوم  ماما  دـش ، ریگتـسد  ینیمخ  ماـما  هک  دادرخ 1342  هدزناـپ 

دراذگب نایم  رد  تیحیسم  ناهج  ناربهر  اب  ار  نویناحور  ریاس  ماما و  ترضح  يریگتسد  ناریا و  راوشد  تخـس و  عاضوا  ات  درک  تاقالم 
یکی دادرخ  مهدزناپ  عیاقو  رد   " ردص یسوم  ماما  كاواس  دانسا  شرازگ  هب  نینچمه  دوش . دراو  هاش  رب  یناهج  ياهراشف  قیرط  نیا  زا  ات 

رد هیکرت  هب  ار  هر )  ) ماما دیعبت  هک  نویسالوتیپاک  هیـضق  رد  هر )  ) ماما ینارنخـس  زا  سپ  دوب ".و  هاشنهاش  هیلع  فارگلت  ناگدننک  اضما  زا 
ماما تینما  ات  تفرگ  سامت  اقیرفآ  لامـش  اپورا و  رد  ینـس  یحیـسم و  فلتخم  ياهتیـصخش  اب  ردـص  یـسوم  ماـما  هلـصافالب  تشاد ، یپ 

یمظعلا هللا  تیآ  موحرم  يداـصتقا  یلاـم و  ياـهکمک  . 2 دـنک . مهارف  فجن  هب  ار  ناـشیا  لاـقتنا  تامدـقم  نیماـت و  هیکرت  رد  ار  ینیمخ 
هک منک  فیرعت  ياهرطاخ  ناتیارب  دـیراذگب  دـنک " : یم  لقن  نینچ  هنیمز  نیا  رد  ردـص ، ماما  کیدزن  ناتـسود  زا  یتالحم ،  نیدـلادجم 

هتفر هرمج  یمر  يارب  جح  ياهرفـس  زا  یکی  رد  مدرب  ماما  تمدخ  مدوخ  نم  ار  ماما  هب  یـسوماقآ  ياههمان  زا  یکی  مدوب  نآ  دهاش  دوخ 
نزن نداد  تفگ  دمآ و  نوریب  هرجنپ  زا  یتسد  مدید  دینکیم . راکچ  هک  مدز  يداد  کی  دنزیم . قوب  مرس  تشپ  ینیـشام  مدید  هک  مدوب 

. . اجک اج  نیا  اجک و  وت  یـسوماقآ  متفگ  مدـشراوس و  مدـش  لاحـشوخ  یلیخ  لاحره  هب  دوب .... یـسوماقآ  دوخ  الاب . . اـیب  نکن و  غولش 
ناشیا ناهارمه  زا  یکی  هک  تسه  مدای  دندوب . شهارمه  مه  ياهدع  دوب و  لصیف  کلم  نامهیم  رفس  نآرد  یسوماقآ  میدوب  مه  اب  رگید 

اما م تمدـخ  اـت  مسیونیم  ياهماـن  کـی  تفگ   ، مدرگرب جـح  زا  متـساوخیم  یتقو  دـیدرگ . توف  اهدـعب  هک  دوب  یمق  يروبـص  موحرم 
تجاـح تسا  هدـش  هدروآرب  تجاـح  نونکا  دـهدب . اـما  تمدـخ  اـت  تسا  هدرک  رذـن  هریل  رازه  یتجاح 100  يارب  یناـنبل  کـی  دـیهدب .

ماما تمدـخ  مدروآ و  ار  همان  نم  مراد  مزـال  اـجنیا  هیریخ  يارب  نم  دـیراذگب ، ار  شاهریل  رازه  غـلبم 50  نیا  زا  رگا  تسا  هدـش  هدروآرب 
زا ینفلت  ًادـعب  نوچ  دـندرک . تقفاوم  یـسوماقآ  ياضاقت  اب  ماما  دوب . بوخ  هللادـمحلا  متفگ  دوب ، روطچ  شلاح  دیـسرپ  نم  زا  ماما  مداد 

: تسا هدـمآ  نینچ  زین  كاواس  زا  یـشرازگ  رد  دـیدرگ ". لزان  تاـکرب  هلب ، تفگ  وا  و  دیـسر ؟ هریل  رازه  ایآ 50  هک  مدیسرپ  یـسوماقآ 
زا روشک  نآ  نیرومام  قارع و  تلود  هک  هداتـسرف  قارع  هب  ینیمخ  تهج  يریرح  نسح  خیـش  طـسوت  یناـنبل  هریل  غلبم 18000  هدربمان  "

یقارع نیرومام  طسوت  جورخ  ماگنه  دادغب  هاگدورف  رد  يریرح  نسح  خیـش  ینیمخ  هب  لوپ  لیوحت  زا  سپ  اذل  دـنا  هتـشاد  عالطا  نایرج 
رارمتـسا همادا و  فلتخم  ياهتیـصخش  دارفا و  هلیـسو  هب  فلتخم و  ءاحنا  هب  يدامتم  ياـهلاس  لوط  رد  اـهکمک  نیا  ددرگ ". یم  ریگتـسد 

میدقت ناشیا  تمدخ  هب  یعرـش  هوجو  دندمآیم ، فجن  هب  هیروس  نانبل و  قیرط  زا  هک  هر )  ) ینیمخ ماما  نیدلقم  یهاگ  نینچمه  تشاد .
نانبل هب  تشگزاب  ماگنه  میرادن  یجایتحا  اجنیا  ًالعف  ام  دومرفیم : دیزرویم و  عانتما  نآ  تفایرد  زا  ینیمخ  ماما  ترضح  هک  دنتـشادیم 

هب هک  يرفس  رد  ردص  یسوم  ماما  یتالیکشت  تاطابترا  . 3 دندرکیم . نینچ  زین  اهنآ  دیهد و  لیوحت  یـسوم  اقآ  رتفد  هب  ار  نآ  هیروس  ای 
ود نیا  دنتشاد . اپورا  رد  رقتسم  نایوجشناد  فجن و  ناریا و  لئاسم  هرابرد  ینالوط  لصفم و  تاسلج  یتشهب  رتکد  دیهش  اب  دنتفر ، ناملآ 

تاشرازگ یخرب  زا  هوالع  هب  دنیآیم و  رامش  هب  روشک  زا  جراخ  نایوجشناد  یمالسا  ياهنمجنا  رثؤم  نارازگناینب  زا  زرابم ، تیـصخش 
میقم یناریا  نایوجـشناد  یبهذم  نمجنا  يراختفا  تسایر  لاس 1344  رخاوا  رد  ردص  یـسوم  ماما  هک  دوشیم  هدافتـسا  كاواس  نارومأم 
دیهـش مه  یهاگ  تفریم و  ناملآ  هب  ردـص  یـسوم  ماما  یهاـگ  درک . ادـیپ  همادا  ناـنچمه  اهرادـید  نیا  دوب . هتفرگ  هدـهع  رب  ار  توریب 

تمدـخ هب  ار  ياهمان  ود ، نآ  فرط  زا  دـباییم  تیرومأم  یئابطابط  قداص  رتکد  ياقآ  تاسلج  نیا  زا  یکی  رد  دـمآیم . نانبل  هب  یتشهب 
هراب نیا  رد  ینانبل ، ناگتخیهرف  ناگدنسیون و  زا  ردص و  ماما  رهاوخ  رهوش  نیدلا ، فرش  نیـسح  داتـسا  دناسرب . فجن  رد  ماما  ترـضح 

، دنریگب سامت  ناشیا  اب  دنتساوخیم  هک  دارفا  زا  يرایسب  دنتـشاد ، روضح  فجن  رد  ینیمخ  ماما  هک  ییاهلاس  یمامت  رد  : " دیوگ ... یم 
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توریب هب  اکیرمآ  اپورا و  زا  هک  مدـیدیم  ار  یناریا  ناملـسم  نایوجـشناد  ًاررکم  دوخ  نم  دـندرکیم . هعجارم  نایعیـش  يـالعا  سلجم  هب 
فجن هب  ناشرفس  تالکشم  هتفرگ و  تروص  مزال  ياهیگنهامه  ات  دادیم  روتسد  مه  ردص  ياقآ  دنورب ... فجن  هب  اجنآ  زا  ات  دناهدمآ 
ینالوط یتدـم  دـندمآ و  نانبل  هب  يرفـس  بالقنا ، يزوریپ  زا  لبق  لاس  هس  ود  اقآ ، دـمحا  جاح  موحرم  هک  دـیآیم  مدای  زاب  ددرگ . لـح 

ياقآ اب  دـناهدمآ و  هیروس  هب  فجن  زا  هک  مدـید  ار  ناشناراکمه  ای  ییاعد  دومحم  دیـس  ياقآ  اهراب  نم  دـندوب ... ردـص  ياقآ  ناـمهیم 
هب یـسراف  زا  هک  دندوب  هدروآ  ینیمخ  ماما  زا  یمایپ  ییاعد  ياقآ  اهتاقالم ، نیا  زا  یکی  رد  هک  تسه  مدای  یتح  دـنراد . تاقالم  ردـص 

موزل تروص  رد  هداد و  تقباطم  ار  اهنآ  ات  دنتساوخ  دنداد و  نم  هب  ار  یبرع  یـسراف و  هخـسن  ود  ره  ردص  ياقآ  دوب . هدش  همجرت  یبرع 
: " ... تسا نینچ  روشک  زا  جراخ  نایوجـشناد  نمجنا  اـب  ردـص  یـسوم  ماـما  طاـبترا  هراـبرد  كاواـس  دانـسا  زا  یکی  ... میاـمن " شیاریو 

نیا هب  هنیزه  تهج  یناـنبل  هریل  غلبم 500  هناـیلاس  تسا ) میکح  نسحم  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  روظنم   ) هللا تیآ  ترـضح  هکنیا  حیـضوت 
مامت لوط  رد  نیزراـبم  هاـنپ  دوب ".4 . هدـش  نمجنا  میلـست  ردـص  ياقآ  طـسوت  غلبم  نیا  هتـشذگ  لاـس  رد  دـندومن و  یم  کـمک  نمجنا 
ماما فلاخم  یتح  دارفا  نیا  زا  یخرب  دوب . نیزرابم  نمأم  هاـگهانپ و  هراومه  ناـشیا  رظن  ریز  تالیکـشت  ردـص و  ماـما  هزراـبم ، ياـهلاس 

، دسا ظفاح  هیروس ، تقو  روهمج  سیئر  هب  یتح  دندرکیم . لح  ار  تالکشم  همه  ناوارف  ردص  هعس  يرابدرب و  اب  ناشیا  اما  دندوب  ردص 
ینونک ریفـس  بالقنا و  نیزرابم  زا  یتنج ، یلع  داد . رارق  نیزرابم  رایتخا  رد  یناوارف  ياهکمک  رابتعا  نیمه  هب  زین  وا  دوب و  هداد  عـالطا 
ثحب میدوب ، وربور  نآ  اـب  هیروس  ناـنبل و  رد  اـم  هک  یتالکـشم  زا  یکی  : " دـیوگ یم  نینچ  دوح  تارطاـخ  باـتک  رد  تیوک ، رد  ناریا 

کی ات  ینک و  یم  هچ  هک  تفگ  یـسکره  هب  دشیمن  دوب و  یفخم  ام  راک  میتشادن . يا  هضرع  لباق  تیوه  ام  دوب . اهروشک  نیا  رد  تماقا 
ناشیا دـندرک . کمک  ام  هب  یلیخ  ردـص  یـسوم  ماما  ياقآ  هنیمز ،  نیا  رد  میریگب . تماقا  زوجم  میتسناوتیمن  میتشادـن ، لوبق  لباق  هیجوت 
یمـسر روط  هب  میتسناوت  ام  بیترت  نیدب  دندرک و  یفرعم  نانبل  تلود  هب  نانبل  نایعیـش  يالعا  سلجم  ياضعا  هلزنم  هب  ار  دارفا  زا  یـضعب 

هیروس رد  دننک  یم  هزرابم  هاش  میژر  هیلع  هک  یناریا  نازرابم  زا  يدادعت  هک  دندرک  تبحص  دسا  ظفاح  ياقآ  اب  نینچمه  میریگب . تماقا 
روشک ترازو  هب  يرظتنم  دمحم  موحرم  قافتا  هب  نم  دندرک و  تقفاوم  مه  ناشیا  دنهدب . تماقا  اهنآ  هب  هک  دیهدب  روتسد  امـش  دنتـسه ،

هنوگنیا هراب  نیا  رد  ار  هیروس  نانبل و  ياضف  ینیع ، نادهاش  زا  رگید  یکی  میتفرگ " . تماقا  ناتسود  زا  يدادعت  يارب  میدرک و  هعجارم 
مزال تاناکما  اضف و  ات  تشاد  نآ  رب  ار  دسا  ظفاح  صخش  هیروس و  تلود  هک  تسا  یسک  نامه  ردص  یسوم  ماما  : " دنکیم ... میـسرت 

ای ییاپورا  ياـهروشک  رد  هک  یناریا  زراـبم  نایوجـشناد  ناردارب و  زا  يرایـسب  دـهد . رارق  روشک  نآ  میقم  یناریا  نیزراـبم  راـیتخا  رد  ار 
ناردارب ًالثم  دوش ! تبث  ناـنآ  همانرذـگ  رد  هیروس  يازیو  هکنآ  نودـب  دنتـشاد ، دـمآ  تفر و  هیروس  هب  هنادازآ  دنتـشاد ، تماـقا  اـکیرمآ 

ياظن ياههاگودرا  هب  اهنیا  دشیم . تبث  همانرذـگ ، هن  هداس و  يذـغاک  يور  رب  ناشیازیو  رهم  دـندمآیم ، هیروس  هب  هسنارف  زا  هک  یناریا 
دنز رـس  اهنآ  هب  ات  دمآیم  هیروس  هب  زور  ره  نارمچ  یفطـصم  رتکد  دندشیم ... دراو  تشاد  رارق  دسا  تعفر  رتکد  رظن  تحت  هک  هیروس 

زا هیروس و  هب  هرابود  اجنآ  زا  دندید . شزومآ  لما  تکرح  یماظن  ياههاگودرا  رد  یناریا  ناردارب  زا  يرایسب  دنک ... تبحـص  ناشیارب  و 
ماما تیامح  تحت  لبق  اهلاس  زا  ناـنبل ، هیروس و  رد  رقتـسم  یناریا  نازراـبم  دنتـشگیم ... زاـب  دوخ  تماـقا  لـحم  ياـهروشک  هب  هیروس 

هاش طسوت  هک  دندوب  دارفا  یخرب  ًالثم  دندشیم . تیامح  هطـساو  نودب  ًامیقتـسم و  ناردارب ، نیا  زا  يرایـسب  دنتـشاد . رارق  ردـص  یـسوم 
دوب و هدش  دیهـش  كاواس  طسوت  ناشردپ  هک  دـندوب  ییاههچب  رگید  یخرب  دنتـشادن . ار  ناریا  هب  تشگزاب  ناکما  دـندوب و  هدـش  دـیعبت 
، دوب يودهم  مساق  ياقآ  ناردارب  نیا  زا  یکی  دندرکیم . یگدنز  لماع  لبج  یتعنـص  هسردم  رد  ام  دوخ  شیپ  دندوب ... تسرپرـس  نودب 

رغصا یلع  مان  هب  یناوجون  رگید  یکی  دوب . هتاراک  ودوج و  لیبق  زا  یمزر  ياهرنه  داتسا  وا  تسا . تایح  دیق  رد  زورما  هناتخبشوخ  ناشیا 
یخرب دوب . میتی  فرط  ود  زا  وا  دندوب و  هدیـسر  تداهـش  هب  ناریا  رد  ناوجون  نیا  ردام  ردپ و  دیـسر . تداهـش  هب  ههبج  رد  ًاریخا  هک  دوب 

تنوکـس ارهزلاهنیدم  رد  شرـسمه  هارمه  هب  هک  یهلا  نسحم  ياقآ  دـننام  دـندش ، دیهـش  ًادـعب  دـندوب و  ههبج  ناهدـنامرف  زا  هک  ناردارب 
، هَّللادبع ریما  اب  ردص  یـسوم  ماما  هک  ياهتعاس  کی  تسـشن  رد  دنومول  اب  ینیمخ  ماما  هبحاصم  هللادبع و  ریما  اب  هرکاذـم  . 5 ... و " تشاد 
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یمالـسا بالقنا  هاـگیاج  تیمها و  نییبت  هب  ار  تقو  زا  مراـهچ  هس  تشاد  روشک ، نآ  ینونک  هاـشداپ  يدوعـس و  ناتـسبرع  تقو  دـهعیلو 
، جرج نیسول  زین  تشهبیدرا 57  رد  دناوخارف . بالقنا  اب  هدـنزاس  هنـسح و  طباور  نتـشاد  هب  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  ار  نانآ  تخادرپ و 
ات داتسرف  فجن  هب  ماما  تیب  اب  یگنهامه  اب  دوب ، هدش  هعیش  ناملسم و  ردص  ماما  روضح  رد  ًالبق  هک  ار  هسنارف ، دنومول  همانزور  راگنربخ 

ماما ریبدـت  اب  هک  دوب  یجراخ  ياههمانزور  اب  ماما  ترـضح  هبحاصم  نیتسخن  نیا  دـهد . ماجنا  ینیمخ  ماما  اـب  ار  دوخ  یخیراـت  هبحاـصم 
رفس زا  شیپ  یمک  لاس 1357 و  رویرهش  رد  ردص  یسوم  ماما  ناریا  بالقنا  هرابرد  ردص  یسوم  ماما  نانخـس  . 6 تفرگ . تروص  ردص 

خیرات رد  ءایبنا  تکرح  همادا  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تشون و  هسنارف  دنومول  همانزور  يارب  ایبنالا " ءادن   " ناونع تحت  ياهلاقم  یبیل  هب 
ترـضح یتقو  هک  دوب  ياهنوگ  هب  هر )  ) لحار ماما  ردـص و  یـسوم  ماما  طابترا  درب . مان  ربکالا " ماـمالا   " ماـن هب  ینیمخ  ماـما  زا  دـیمان و 

دیناوتب هک  دـیراد  ار  یـسک  هچ  دیـسر ، يزوریپ  هب  امـش  بالقنا  ضرف  رب  هک  دـننکیم  لاؤس  ناشیا  زا  فجن  رد  یحطبا  دـحوم  هَّللاتیآ 
، زین نانبل  ردنایعیش  یمالسا  يالعا  سلجم  سیسأت  اب  یـسوماقآ . تدوخ  قیفر  دنهدیم : خساپ  ماما  ترـضح  دیرپسب ، وا  هب  ار  روما  مامز 
رد هک  تسوکین  دیمان . هاش  زا  سپ  تموکح  هرادا  يارب  دوخ  دیما  ار  ردص  ماما  فجن ، میقم  یناریا  يالضف  یخرب  خساپ  رد  ینیمخ  ماما 
هب هتشذگ  مالسا  ياهروشک  ياهزرم  زا  مالسا  نانمشد  مینک - : رورم  ناریا  بالقنا  هرابرد  ار  ردص  یـسوم  ماما  نانخـس  زا  یـشخب  اجنیا 

املع هناخ  رد  دییایب  دیراذگن  اهنت  ار  نویناحور  تلم  امش  دیاهتسشن ؟ ارچ  تلم  امش  دنیامنیم . موش  تاغیلبت  هدومن و  ذوفن  ام  روشک  بلق 
رد تسا . زوریپ  قفوم و  دسرن  هچ  دسرب و  دوخ  فده  هب  هچ  ناملـسم  صخـش  دیراذگن . اهنت  ار  نانآ  دیوش و  عمج  دوخ  ینید  ناربهر  و 

هدرک زاغآ  رامعتـسا  هیلع  سدـقم  مایق  ریازجلا  یتقو  كاواس ج 1 ص47 - ) دانـسا  تسا (. روجأم  سدـقم  فدـه  هار  رد  نید ، غیلبت  هار 
مدرم امـش  دشاب  یلاع  سدقم و  دیاب  فده  دنراد . شزرا  ادخ  شیپ  رد  نانآ  همه  دندش . هتـشک  نز  نارازه  داد . هتـشک  نویلم  کی  دوب ،

نم دـیورب  شیپ  دـیوش  گنهامه  همه  میراد  رازگتمدـخ  نیدـتم و  يرازاب  یگنهرف و  ریبد و  راجت و  زاریـش  رد  دـینکیمن ؟ یمادـقا  ارچ 
راـی ادـخ  میورب  شیپ  میزیخ و  اـپ  هب  دـیاب  هنادرم  یگراـچیب  تلذ و  ینعی  سرت  ناـمه - ) . ) مناروشب ار  مدرم  منک و  شروش  مهاوـخیمن 

یهارمه و زا  رود  یلیخ  نامز  زا  ناریا  رد  نید  ياملع  نامه - ) . ) تسا نیدهاجم  املع و  نابیتشپ  ادـخ  تسا  نارازگتمدـخ  ناناملـسم و 
ياو املع و  نآرب  ياو  دنتـسه ، ناهاشداپ  هناتـسآرد  هک  دیدید  ار  املع  رگا  دنیامن " : یم  يراددوخریز  لصا  ساسارب  نارادـمامز  دـیئات 

ات ناریا  رد  نید  ياملع  ناهاشداپ " لاح  هب  اشوخ  املع و  لاح  هب  اشوخ  دـیدید  املع  هناتـسآ  رد  ار  ناـهاشداپ  رگا  یلو  ناـهاشداپ . نآرب 
رتشیب ریخا  تدمرد  دنراد . ناوارف  ذوفن  تلمرد  دنگنج و  یم  نانآ  دادبتـسا  متـسو و  روج  نارادـمامز و  زواجت  اب  تسا  رودـقم  هک  اجنآ 
تکرش ناریا  رد  یعامتجا  یسایس و  یشم  طخ  حالـصا  رطاخ  هب  ینیگمهـس  ياهدربن  رد  ینیمخ  ماما  نانآ  سار  رد  ناریا و  نید  ياملع 

رس هب  قارع  رد  فرشا  فجن  رد  نونکا  مه  هدش و  دیعبت  ینیمخ  دیس  نینچمه  دندش ،  هدنکفا  اهنادنز  هب  نانآ  زا  يریثک  هورگ  دندومن و 
زادـنامشچ اریز  دراد . توافت  ناهج  رد  دوخ  هباـشم  ياـهتکرح  همه  اـب  ناریا ، مدرم  تضهن  ص 68 - ) كاواس ج 2  دانـسا  . ) درب یم 

، ندمت ناسنا و  هب  طوبرم  لئاسم  اهورملق و  نادنمهقالع  یمامت  ات  تسا  هتـسیاش  نیاربانب  تسا . هداد  رارق  يرـشب  ندمت  يور  ارف  ار  ینیون 
هک يایگدرتسگ  مغر  هب  ناریا  مدرم  تضهن  مایق - ) همـشچرس  ایبنا  مایپ  ناسنا ، تمدـخ  رد  ناـیدا   ) دـننک لاـبند  تقد  اـب  ارنآ  تـالوحت 

. تسا رادروخرب  ییالاو  لیـصا و  تایقالخا  فادـها و  اههشیر ، اهشیارگ ، زا  دزاـسیم ، دراو  نآ  رب  میژر  هک  یتاـماهتا  مغر  هب  و  دراد ،
ناریا همه  زا  هکلب  دنتـسین و  رـصحنم  یعامتجا  صاخ  هقبط  چیه  هب  ناریا  نویبالقنا  مایق - ) همـشچرس  ایبنا  مایپ  ناسنا ، تمدخ  رد  نایدا  )

همه اب  ناریا  تلم  دـنراد . روضح  بالقنا  نیا  رد  همه  همه و   … نایناحور و ، ناگدرگلیـصحت ، نارگراک ، نایوجـشناد ، دـنا : هتـساخرب 
نیا رد  اهاتـسور ، نیرتکچوک  یتح  اهرهـش و  دـجاسم ، سرادـم ، رازاـب ، تسا . هتـسج  تکرـش  تضهن  نیا  رد  دوخ  فلتخم  ياـهلسن 

پچ و ات  هتـشاد ، نآ  رب  ار  میژر  هک  تسا  قیاقح  نیمه  مایق - ) همـشچرس  ایبنا  مایپ  ناسنا ، تمدـخ  رد  نایدا  . ) دـنراد تکراـشم  تضهن 
تـضهن نیا  یمدرم  قمع  یگدرتسگ و  هب  بیترت  نیدـب  دزاـس و  مهتم  ار  اهینیطـسلف  یتح  یبرع و  ياـهنامزاس  برغ ، قرـش و  تسار ،

نآ نامرآ  نامیا و  تکرح  نیا  هاگتـساخ  میوگب : هک  تسا  نآ  قح  مایق - ) همـشچرس  ایبنا  مایپ  ناسنا ، تمدـخ  رد  ناـیدا  . ) دـنک ناـعذا 
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رد ار  ناربمایپ  يادـن  زیچ  ره  زا  شیب  ددرونیم ، رد  ار  ناریا  زورما  هک  یجوم  تسا . یبـالقنا  یقـالخا و  یناـسنا ، نارکیب  فادـها  ناـمه 
هب تموکح و  لاس  لهچ  بیرق  زا  سپ  هاش  میژر  مایق - ) همـشچرس  ایبنا  مایپ  ناسنا ، تمدخ  رد  نایدا  . .) دـنکیم یعادـت  اهناسنا  ناهذا 

. تسا هدـنام  ماکان  دراد ، هگن  ناما  رد  تلم  مشخ  زا  ار  دوخ  هک  دـح  نیا  رد  یتح  روما ، همه  رد  تاناکما ، نیرتشیب  زا  يرادروخرب  مغر 
ایبنا مایپ  ناسنا ، تمدخ  رد  نایدا  . ) دراد رارق  میژر  نیمه  رایتخا  رد  موس ، ناهج  یتاحیلست  رابنا  نیرتگرزب  هک  تسا  یلاح  رد  همه  نیا 

و تفرـشیپ »  » نیوانع تحت  ناریا  میژر  هکینامز  ات  دوشیم . دیدهت  ناریا  رد  زورما  ندمتم ، ناسنا  یقالخا  ياهشزرا  مایق - ) همـشچرس 
، دریگ رارق  تیاـمح  دروم  ناـهج  رد  هک  مه  ردـق  ره  دـهدیم ، همادا  يدازآ  بلـس  يزیرنوخ و  هنارگبوکرـس ، لاـمعا  هب  یـسارکمد » »

ناریا رد  نونکا  مه  هک  ییاهماعلتق  مایق - ) همـشچرس  ایبنا  ماـیپ  ناـسنا ، تمدـخ  رد  ناـیدا  . ) دومن يرادـساپ  اـهشزرا  نیا  زا  ناوتیمن 
هتـسیاش تسوا . ِتیلوئـسم  ساسحا  نادجو و  هب  رـصاعم و  ناسنا  هب  يرادـشه  درازگ ، شوپرـس  اهنآ  رب  دراد  شالت  میژر  دراد و  نایرج 

ار لامعا  نیا  زا  دوخ  يرازیب  بیترت  نیدب  دنرادب و  هضرع  نایناهج  هب  ار  اهيرگبوکرس  اهراتـشک و  نیا  یعقاو  ریوصت  اهناسنا  هک  تسا 
يرازگتمدخ نایعیـش  يارب  دنهاوخیم  هک  دوشیم  هدینـش  زور  ره  مایق - ) همـشچرس  ایبنا  مایپ  ناسنا ، تمدـخ  رد  نایدا  . ) دـنزاس نایامن 

ار هعیش  ریخ  رگا  دهاوخیم ؟ ار  نایعیـش  ریخ  ًاتقیقح  دنکیم  ار  اهاعدا  نیا  هک  یقرـش  تلود  نیا  ایآ  دنهاوخیم . ار  نایعیـش  ریخ  دننک و 
؟ دـندرک ینادـنز  ار  یناقلاط  ارچ  دنتـساوخیم  ار  نید  ياـملع  تمدـخ  نایعیـش و  ریخ  رگا  دنتـشک ؟ ار  یتعیرـش  رتکد  ارچ  دنتـساوخیم 
؟ دـننکیم ینادـنز  كاواس  تسد  هب  ناریا و  رد  ار  ناملـسم  گرزب  نارکفتم  اـملع و  ارچ  تسیک - ) زراـبم  ناـسنا ، تمدـخ  رد  ناـیدا  .)

اهنآ تسا  هتخادـنا  رطخ  هب  ار  ام  دوجو  دزادـنایم و  نادـنز  هب  ار  مدرم  دـنکیم و  هراـپهراپ  ار  هعیـش  فوفـص  هک  تسا  ناریا  تاـعالطا 
ِیبهذم ِتدحو  یجراخ  تسد  کی  هک  مینکیمن  لوبق  هجو  چیه  هب  ام  میریذپیمن  ار  نآ  ام  هک  دننک  باختنا  یطخ  ام  يارب  دنهاوخیم 
تـسرد تسیک - ) زرابم  ناسنا ، تمدخ  رد  نایدا   ) تفریذپ میهاوخن  ار  شور  نیا  هجو  چیه  هب  دنک . تتـشتم  هدنکارپ و  ار  ام  نطو  ام و 

جراخ نامنّکمت  دح  زا  ام  ياهیراتفرگ  اهیناشیرپ و  یلخاد و  تالکشم  میراد و  ناوارف  تالکشم  میدش و  فیعض  گنج  رد  ام  هک  تسا 
ناگرزب و مییوگب  هن  كانرطخ  ياهمیمـصت  نیا  هب  میناوتب  هک  تسه  ام  رد  یتمه  دراد و  نایرج  ام  ندب  رد  نوخ  ردـقنآ  زونه  یلو  تسا 
، دیفم همان  . 1 عبانم : تسیک ) زرابم  ناـسنا ، تمدـخ  رد  ناـیدا  . ) دـنتفگیم هن  دنداتـسیایم و  خـیرات  لـباقم  رد  اـهنت ، هکی و  اـم ، ناربهر 

تارطاخ . 3 200 ، 198 ص 196 ، يرذابا ، میحرلادبع  نامورحم ، دیما  ردص ، یـسوم  ماما  ص 67 2 . مراهچ ، هرامش  دیفم ، همان  همانلـصف 
هسسوم یشهوژپ  ریدم   ) يدومحم اضریلعناسنا  تمدخ  رد  نایدا  ج 2 6 . كاواس ، دانسا  ج 1 5 . كاواس ، دانسا  ص 140 4 . یتنج ، یلع 

خ ( / ردص یسوم  ماما  یتاقیقحت  یگنهرف 

رنه اب  ییاجر و  نادیهش  ياههاگدید  هب  یشرگن 

لیاسو تلاسر  رنهاب و  دیهش  رنهاب  رتکد  مالسالا  تجح  دیهش  ياههاگدید  هب  یشرگن  رنه  اب  ییاجر و  نادیهش  ياههاگدید  هب  یـشرگن 
بالقنا رباربرد  ار  دوخ  تیلوئـسم  تلاسر و  دیاب  لوا  دنک ، یم  لیلحت  دنک ، یم  تواضق  دهد ، یم  يربخ  هک  یـسک  ره  یعمج :  طابترا 

مه زورما  ناوج :  لسن  رنهاب و  دیهـش  مینک . شومارف  هتـشذگ  میژر  رد  ار  اه  يراوخ  اه و  تبکن  اه ، ناقفخ  نآ  دیابن  ام  دـنک ،  ساسحا 
رد دراد .  دوجو  هعماج  رد  ییاهیـشاپ  مس  هک  دـنادب  دـنک و  ظفح  یگدولآ  زا  ار  شدوخ  هک  دور  یم  موصعم  كاپ و  لسن  نیا  زا  راظتنا 

لـسن نیا  نارگن  خیرات  هدنیآ  هک  یمالـسا ، يروهمج  هدنیآ  هرادا  يارب  دننک  هدامآ  دـنزاسب و  ار  دوخ  دنـشاب و  اشوک  مورحم  ياه  ههبج 
ًاقیقد ار  طابـضناو  مظن  دـنک ، سیردـت  بوخ  هک  تسا  یـسک  یبتکم ،  ملعم ِ  ملعم :  ماقم  تلاسرو  رنهاب  دیهـش  تسا . یبـالقنا  رایـشوه 

نیعرد دـشاب . یمالـسا  يدروخرب  یقالخا ، رظنزا  نازومآ  شناد  اب  شدروخربو  دـنکن  یهاتوک  دوخ ، فیاظو  ماجنا  رد  دـنک و  تیاـعر 
نوخ هک  ار  یمالـسا  بالقنا  دشاب و  نمؤم  بالقنا ،  هب  دشاب . مالـسا  یـشزرا  ياهرایعم  مالـسا و  تهج  رد  شا  هشیدنا  رکف و  دیاب  لاح 
مایپ نآ  تیاعر  تسا و  مهم  هک  يزیچ  نوناق :  رنهاب و  دیهـش  دـشاب . هتـساریپ  یقالخا ،  دـسافم  زا  هتفریذـپ و  تسا ، دیهـش  نارازه  ياهب 
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رنهاب و دیهـش  نآ . زا  شیب  هن  تسا  تارایتخا  هدودحم  رد  تکرح  نوناق و  ياهزرم  دـیدش  تیاعر  دـنک ، یم  ّـل  جـسم ار  نادیهـش  نوخ 
رد ام  دش و  دهاوخ  هصرع  دراو  رتشیب ،  ياه  شواک  رکفت و  قیقحت ، هشیدنا  هب  قیوشت  مولع و  شرتسگ  يارب  لیصا  مالـسا  یملع :  داهج 
رد مینادب  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  هدنیآ :  لسن  تیبرت  رنهاب و  دیهـش  تشاد . میهاوخ  یملع  ياه  شالت  يارب  يرتهب  طیحم  هدنیآ 

نتخاس تلاسر  نآ ، ییافوکش  بالقنا و  میراد . يرتشیب  فیاظو  هدش و  رتدایز  نامیاه  تیلوئسم  میراد ، یگرزب  تلاسر  بالقنا ،  لباقم 
یناسنا نآ  مالسا  حالطـصا  هب  رکف  نشور  نارکفنـشور :  رنهاب و  دیهـش  تسا .  هدراذگ  ام  هدهع  هب  ار  نامنادنزرف  نتـساریپ  نتخادرپ و  و 

ربارب رد  اـه و  تردـق  ربارب  رد  اـه  یگتخاـبدوخ  زا  دازآ  دـنت ،  ياـه  ناروک  زا  دازآ  اـه و  سوه  اـهاوه و  زا  دازآ  شا  هشیدـنا  هک  تسا 
دنک رکف  دـشیدنیب .  دـناوتب  طـیحم ،  رد  یبطق  ياـه  شیارگ  زا  دازآ  ینورد ،  ياـه  یتـسرپ  دوس  اـه و  يزاـب  سوه  زا  دازآ  اـهدرواهر ،

 ، يردارب يربارب ،  تلادـع ،  مایپ  ام  بالقنا  مایپ  بالقنا و  بـالقنا :  ماـیپ  رنهاـب و  دیهـش  دـمهفب . ار  تیعقاو  دـنک و  فشک  ار  تقیقحو 
رابکتـسا نایتوغاط و  ملظ  ریز  زا  ناهج  فعـضتسم  ياه  ناسنا  يدازآ  توغاط و  ملظ و  اـب  هزراـبم  فرـش و  ماـیپ  يدازآ ،  یتسرپادـخ ، 

نیا يزاس : ناسنا  رنهاب و  دیهش  درادن . موادت  يارب  یتنامض  ام  بالقنا  دوشن  حالـصا  ام  سرادم  ات  سرادم : رنهاب و  دیهـش  تسا . یناهج 
ره تسام ، هار  هیامرـس  تسام ، بالقنا  هیامرـس  تسام ، هعماج  هیامرـس  دوشب  هتخاس  رتبوخ  هک  هزادناره  هب  دوش  یم  هتخاس  هک  ییاهورین 
ناج نوچ  تسام  هدـنیآ  هیامرـس  تسام و  دوخ  هیامرـس  میزاسب ، رتراکادـف  رت و  نامیا  اب  رت ، صلاخ  رت ، يدـج  رت ، كاپ  ياه  ناسنا  هچ 

. تسا مزال  ینورد  ياه  هیکزت  نیا  اه و  هیفـصت  نیا  اه ،  هبـساحم  نیا  اه ،  تبقارم  نیا  نیاربانب  تسام  زیچ  همه  تساـم ، تیوه  تساـم ،
ناسنا هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ، اهنآ  هشیدنا  رکف و  ندرک  روراب  و ، )  ) اه ناسنا  نتخاس  دیاب  ام  ياه  هاگشناد  فده  هاگشناد :  رنهاب و  دیهش 

یهانتیال تالامک  يونعم و  لئاضف  يوس  هب  شندزرپ  لاـمک و  لـماکت و  يارب  هار  دوشب و  هتخاـس  دوشب و  افوکـش  اـجنیا  رد  دـناوتب  یهلا 
روراب ار  اهنیا  دسانـش  یم  ناسنا  یلـصا  ياهرایعم  ناونع  هب  مالـسا  هک  ار  هچنآ  دـنک و  یلجت  شیتوکلم  دـع  ُـ رد ب ناسنا  دـشاب . زاب  ناسنا 

تاقلعت نیا  یمامت  زا  یهت  رگید  میدرک  یم  ساسحا  هک  داد  یم  ناسنا  هب  یحور  جوا  ناـنچ  وا  هر : )  ) لـحار ماـما  رنهاـب و  دیهـش  مینک .
هطبار عون  هک  تسنیا  درادرارق  ام  راک  يانبم  هچنآ  یجراخ :  تسایسو  رنهاب  دیهش  داد . یم  تسد  امب  یحور  يزاورپ  میـشاب و  یم  يدام 

یفن ددص  رد  ام  دشابن . موکحم  کی  اب  تردقربا  هطبار  دشابنریذپ ، هطلـس  رگ و  هطلـس  هطبار  یتردـقربا ،  ره  اب  ای  یبرغ  ياهروشک  اب  ام 
عطق تسین و  تسرد  یقطنم  چـیه  اب  تسین و  هنـالداع  يا  هلئـسم  الـصا  نیا  میـشاب ، يوزنم  اـیند  رد  میهاوخ  یمن  هک  اـم  میتسین ،  طـباور 

ام هطلـس :  یفن  رنهاب و  دیهـش  دشاب . طبترم  هطبار  عطق  اب  هطلـس  عطق  يا  هنیمز  رد  هکنیا  رگم  تسین  حرطم  نامیارب  ندـش  يوزنم  ای  هطبار 
ساسارب هک  يا  هطبار  اب  دشاب . هتـشاد  دوجو  اهروشک  نیب  لباقتم  گنهامه و  هنالداع و  یطباور  یللملا  نیب  حطـس  رد  دـیاب  هک  میدـقتعم 

یسایس ياهداهن  رد  ذوفن  يرگتراغ و  هب  دهاوخب  هک  یتردقربا  ره  اب  ام  نیاربانب  مینک ، یم  تفلاخم  تدش  هب  دشاب  اجبان  تلاخد  هطلس و 
رگتراغ موکحم و  اب  مکاح  هطبار  دهاوخب  هک  یتردقربا  ای  تردق و  ره  ربارب  رد  درک و  میهاوخ  هزرابم  دزادرپب ، ام  یگنهرف  يداصتقا و  ، 

یناسناو و یلم  یقوقح  هلئـسم  ام  يارب  تسین ، حرطم  برغ  قرـش و  هلئـسم  ام  يارب  میزیخ . یمرب  هزرابم  هب  دـشاب  هتـشاد  ار  هدیدمتـس  اـب 
زا ناشعفنو  دنتـسه  ماظن  کی  تمدخ  رد  یگرزب  يورین  یهورگ ،  ياه  هناسر  اه :  هناسرو  رنهاب  دیهـش  تسا . حرطم  لالقتـسا  يدازآ و 

ییاـجر و دیهـش  ییاـجر  دیهـش  ياههاگدـید  هب  یهاـگن  تسا . رتـمهم  نآ  ياـه  ناـمرآ  شرتـسگ  ماـظن و  کـی  ظـفح  يارب  مه  شترا 
يارب دزاس . لدب  هدننک  دیلوت  روشک  کی  هب  ار  هدز  توغاط  هدز و  فرـصم  هعماج  هک  تسا  ممـصم  خـسار ،  مزع  اب  تلود  نازرواشک : 

نایئاتـسور ناـناقهد و  يارب  هراومه  نم  بلق  منک . یم  زارد  ناملـسم  ناـناقهد  ناـشکتمحز و  يوس  هب  ار  دوخ  دادمتـسا  تسد  راـک  نیا 
یم هسوب  تسا ، لوغـشم  دـیلوت  هب  صولخ  اب  هک  اهنآ  هتـسب  هنیپ  تکربرپ و  ياه  تسد  رب  نم  دـپت . یم  یبـالقنا  ناملـسم و  شکتمحز و 

هدیدمتس مورحم و  ياهناسنا  لامآ  اه و  تساوخ  هدننک  سکعنم  هک  تسا  یمدرم " تفص "  هتسیاش  یتقو  رنه  رنه : ییاجر و  دیهش  منز .
هب هکنیا  ولو  مور  یمن  شرورپ  شزومآ و  زا  نم  یملعم : ییاجر و  دیهش  تسین . گرم  زا  یـساره  ار  ام  تداهـش : ییاجر و  دیهـش  دشاب .

یملعم دراد ، ینعم  یتمدـخ  تکلمم  رد  رگا  نم  رظن  هب  منک . كاپ  هتخت  طقف  ای  منک  وراج  يا  هسردـم  کی  رد  میایب  دـنهدب  هزاـجا  نم 
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طاقن هن  تسا ،  یلوصا  كرتشم  طاقن  دراد ، زاین  هچنآ  هب  اـم  هعماـج  هک  میا  هدرک  رارکت  اـهراب  ار  نیا  تدـحو : ییاـجر و  دیهـش  تسا .
زا زواـجت  هب  هک  يروهمج  سیئر  نیلوا  ربارب  رد  نم  هک  درک  دـهاوخ  ار  تواـضق  نیا  خـیرات ،  نوناـق : ییاـجر و  دیهـش  فـالتخا . دروم 
 ، قحان نایرج  نیا  ربارب  رد  رگا  نم  مدرک . تمواقم  یگداتـسیا و  تشاد ، ناوارف  لـیامت  رتشیب  تردـق  بسک  يارب  یـساسا  نوناـق  لوصا 

تروص هب  ام  روشک  هدنیآ ،  رد  هک  مراودیما  نم  هدنزاس : داقتنا  ییاجر و  دیهـش  متـسه . لوئـسم  مدرم  ادخ و  هاگـشیپ  رد  منکن  تمواقم 
هطبار رد  ًاقیقد  نیناوق ،  زا  نام  یعالطا  یب  ای  مه و  زا  نامیاه  ییوگدب  هدرکن  يادخ  مه و  زا  نامداقتنا  هک  دـیآرد  گرزب  هداوناخ  کی 
نینچ کی  لیکـشت  لاح  رد  ام  دـنرادن و  رگیدـکی  هب  يا  هنیک  نظ و  ءوس  زگره  یلو  دـننک  یم  هابتـشا  هک  دـشاب  هداوناـخ  کـی  دارفا  اـب 

تردق جوا  هب  یتقو  هک  تسا  یناسنا  کی  تموکح  ربهر  هک  تسا  نیا  ام  تموکح  تعیبط  يربهر : ییاجر و  دیهـش  میتسه . يا  هداوناخ 
رد ینامز  نم  اه : هجنکـش  ییاجر و  دیهـش  متـسه . امـش  رازگتمدخ  نم  دیوگ  یم  دـننک ، یم  عوضخ  شلباقم  رد  مدرم  همه  دـسر و  یم 
رد هک  نم  تسا . نایامن  مندب  رب  زونه  نآ  راثآ  لاس  راهچ  زا  دعب  لاح  مدوب و  هجنکـش  تحت  ینادـنز و  اکیرمآ ،  تلود  رتراک و  نادـنز 

ییاجر ماگنه  نیارد  مدرک ( یم  ساسحا  دوخ  ياپ  رد  ار  رتراـک  ياـه  قالـش  تابرـض  ماـمت  لاـس  ود  مدوب ، نادـنز  یگلاـس  لـهچ  نس 
میاه نخان  یتقو  دروخ و  یم  مندب  رب  قالـش  تابرـض  هک  یماگنه  نم ،  هک  دینادب  داد ) ناشن  ناراگنربخ  هب  شیاپ  رب  ار  اه  هجنکـشراثآ 

. متسه اجک  رد  دنتسناد  یمن  دندوب و  عالطا  یب  نم  لاح  زا  ما  هداوناخ  متشاد ، رارق  یحور  دیدش  ياه  هجنکـش  تحت  دش و  یم  هدیـشک 
نیا اما  مینک . یم  لابقتـسارتشیب  تفرـشیپ  ناونع  هب  يژولونکت  زا  میتسه . یلقتـسم  ملاس و  یگدـنز  بلاط  ام  يژولونکت : ییاجر و  دـیهش 

ام تلاـسر  یمالـسا :  تلادـع  ییاـجر و  دیهـش  تفریذـپ . میهاوخن  دوخ ،  یگتـسباو ِ  مدـع  لالقتـسا و  نداد  تسد  زا  اـب  ار  يژوـلونکت 
دارفا ندوب  یبالقنا  كرد  يارب  ام  اهرایعم : ییاجر و  دیهـش  تسا . یمالـسا  تلادـع  دـح  هب  ناـنآ  ندـناسر  نیفعـضتسم و  زا  يریگتـسد 

. تسا شدوخ  صوصخم  هک  دراد  ییاه  لومرف  ام  بالقنا  اه : هدز  برغ  ییاجر و  دیهش  تسا . ماما  مالسا و  نآ  میراد و  رایعم  كالم و 
اه یگنرف  هب  ار  ناشدوخ  دیاب  تیقفوم  يارب  هک  دندرک  یم  لایخ  ام  ياه  یلبق  درادن  تهابـش  اه  یگنرف  فرح  هب  هک  میراد  ییاهفرح  ام 

مامت رد  هک  تسا  یبتکم  مالـسا  هک  دنتفایرد  نیرـصاعم ،  مه  اهنآ و  مه  یلو  دندرک  يراذگ  هیامرـس  هار  نیا  رد  مه  یلیخ  دننک و  هیبش 
ییاجر و دیهـش  دراد . یناهج  ییارجا  تردق  دوش ، هتفرگ  راک  هب  تسرد  اه  لمعلاروتـسد  نیا  رگا  تسا و  لمعلاروتـسد  ياراد  اه  هنیمز 
رب ار  یمالـسا  یبتکم و  ياهرایعم  تیمکاح  یگنوگچ  دروخ  ام  یمالـسا  بالقنا  زا  هک  یتسکـش  زا  سپ  اکیرمآ  دهعت : نودب  صـصخت 

یلـصا هیامریمخ  دـناوتب  اـت  تشگ ، یم  يرگید  طاـبترا  يذوفن و  يارجم  کـی  لاـبند  هب  دـش و  هجوتم  ناملـسم  مدرم  راـکفا و  هعماـج ، 
یناسک لابند  هب  اذـل  دـنک ، ذوفن  هتفای و  تسد  تسا ، هعماج  رب  مکاح  یبتکم  ياـهرایعم  يوقت و  ناـمیا و  رب  اـنامه  هک  یمالـسا  بـالقنا 

دیهش درک . حرطم  هتفای و  صصخت "  هلأسم ي "  حرط  نامه  ار  هار  نیرتهب  تهج  نیا  زا  هدوب و  یبرغ  ياهرایعمزارپ  ناشدوجو  هک  تفر 
تـسخن يارب  تسا ، نکمم  منهج  رد  هک  ار  ییاج  نیرتگرزب  دنوادخ  هک  منک  یم  رکف  متـسهریزو  تسخن  هک  نم  یـسرتادخ : ییاجر و 

دیهش دراد . دنویپ  ناسنا  نویلیم  تشونرـس 36  اب  دنک  یم  هک  یتکرح  ره  دیوگ و  یم  هک  يا  هلمج  ره  هکنیا  رطاخ  هب  هدرک ، هدامآ  ریزو 
يدازآ ام  مینک . یم  لمع  زین  نآ  ساسا  رب  میراد و  لوبق  دـهد  یم  هزاجا  ام  هب  نآرق  هک  هچنآ  ياـنبم  رب  ار  يدازآ  اـم  يدازآ : ییاـجر و 

هب جایتحا  بالقنا  موادت  يارب  هعـسوت : ییاجر و  دیهـش  میـشاب . ادخ  هدنب  ات  میدازآ  یمالـسا  رظن  زا  میراد و  لوبق  ار  بتکم  هدودحم  رد 
. دبای یمن  موادت  ماوق و  رهاظت ، راعـش و  اب  طقف  بالقنا  دشاب ، یم  رگید  يوس  زا  رتمک  فرـصم  هنیزه و  وس و  کی  زا  رتشیب  دیلوت  راک و 

نایبت تیاس  عبنم : متسه . فلاخم  تافیرشت  اب  نم  تافیرشت : ییاجر و  دیهش 

... متسه ییاجر  یلعدمحم  نم 

تـسایر ماقم  هب  شباصتنا  زا  دـعب  ییاجر  یلعدـمحم  طسوت  هک  تسا  یگدـنز  کی  زا  یحرط  ریز  نتم  متـسه ... ییاجر  یلعدـمحم  نم 
نیا زا  شیپ  ار  نتم  نیا  رابدنچ  هکلب  رابکی  هن  ریزع  نابطاخم  ًانیقی  تسا . ایریب  هداس و  نتم  تسا . هدـش  تیاور  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
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رد نیوزق  رد  لاس 1312  رد  ییاجر  یلع  دـمحم  نم  دوشیم . رارکت  رگید  راب  هک  تسا  ررکم  ثیدـح  ییوگ  اما  دـنا  هدینـش  ای  هدـناوخ 
مداد و تسد  زا  ار  وا  یگلاس  راهچ  رد  تشاد . يزارخ  هزاغم  رازاـب  رد  دوب و  روهشیپ  یـصخش  مردـپ  مدـش . دـلوتم  یبهذـم  ياهداوناـخ 
؛ متفریم ناتـسبد  هب  لومعم  قـبط  نم ، تشاد . لاـس  عقوم 13  نآ  رد  مردارب  داتفا ، مردارب  رداـم و  هدـهع  هب  اـم  یگدـنز  هرادا  تیلوئـسم 
هک مایئاد  هزاغم  زا  ار  يدرگاش  متخادرپ و  رازاب  رد  راک  هب  نآ  زا  دعب  مدش . ییادتبا  مشـش  كردم  ذـخا  هب  قفوم  ات  هداد  همادا  ار  مسرد 
هب ناشورف  نهآ  رازاب  رد  ادـتبا  نارهت ، رد  متفگ ، كرت  نارهت  دـصق  هب  ار  نیوزق  هک  متـشاد  لاـس  دودح 14  مدرک . عورـش  دوب ، يزارخ 

ییاج دنچ  هلودلابجاح "  " هچمیت هب  متفر  یـشورفتسد ، یتدم  زا  دعب  مدنارذگ . یـشورفتسد  هب  مه  ار  یتدم  مدش و  لوغـشم  يدرگاش 
هک تفرگ  میمـصت  ارآمزر  يزور  ارآمزر . تموـکح  نارود  اـب  دـش  فداـصم  هـک  مـتخادرپ  یـشورفتسد  هـب  اددـجم  مدرک و  يدرگاـش 

كردم اب  ییاوه  يورین  عقوم  نامه  دـندرک . عمج  مه  ار  ام  یبساک  طاسب  هک  دـش  ثعاب  نیا  دـنک و  عمج  ار  نادـیمهزبس  ياهـشورفتسد 
تیآ اب  لاس   27 مدش . ییاوه  يورین  دراو  ینابهورگ ، يارب  ییادتبا ، مشش  كردم  اب  مه  نم  درکیم و  مادختسا  ینابهورگ  يارب  ییادتبا 

رد عقوم  نامه  رد  شتیلاعف  مه  قدصم  متشاد . تکرش  نانآ  تاسلج  رد  مدرکیم و  يراکمه  مالسا  نایئادف  اب  یتدم  زا  دعب  یناقلاط  هللا 
زیچ همه  زا  رترب  مالـسا  ادخ "و"  يارب  اهنت  زیچ  همه  راک و  همه  :" دـنتفگیم هک  میدـش  مالـسا  نایئادـف  راعـش  نیا  بذـج  ام  دوب و  جوا 

هک ییاوه  يورین  لوا  لاس  زا 4 دعب  دوش ". ارجا  وم  هب  وم  دـیاب  مالـسا  ماکحا   " هکنیا هرخالاب  تسین "و  مالـسا  زا  رترب  زیچ  چـیه  تسا و 
، هزرابم لاس  کی  نآ  رد  ینیمز ، يورین  هب  میتفر  میدش و  هیفـصت  ییاوه  يورین  دارفا  زا  يدایز  هدع  هارمه  هب  نم  داتفا و  قافتا  دادرم   28
، دیهاوخیمن رگا  دیوگب  دش  راچان  یتدم  زا  دـعب  مه  شترا  ییاوه ، يورین  هب  میدرگرب  هک  نیا  يارب  دـندوب . هدـش  دـیعبت  ام  اب  ییاههچب 

نامه زا  تکرح ، نیا  تازاوم  هب  هک  نیا  منک ، ضرع  دیاب  هک  ياهلاسم  میدرک . افعتسا  میدید و  ار  تصرف  نیرتهب  مه  ام  دیهدب و  افعتسا 
ناشیا هعمج  زور  ره  میدوب و  تیاده  دجـسم  رد  ار  هعمج  بشره  ابیرقت  مدش و  انـشآ  یناقلاط  ياقآ  اب  مدمآ ، ییاوه  يورین  هب  هک  یلاس 
لئاسم رظن  زا  لاس  دودـح 27  میوگب  مناوتیم  میدوب و  ناشتمدـخ  رد  مه  ام  دوب و  ییاونان  کی  لزنم  دابآیناخ ، رد  دنتـشاد  هسلج  کی 
نادنز رد  زور   50 مدوب . رتکیدزن  ناشیا  هب  یـسک  ره  زا  منکیم  رکف  مدوب و  یناقلاط  موحرم  میلعت  تحت  هریغ ، رکفت و  زرط  یبهذـم و 

رد هک  میدوب  یلوا  تارفن  ءزج  ام  هک  درک  مـالعا  ناریا  يدازآ  تضهن  راـطفا و  هب  درک  توعد  ار  اـم  ناـضمر  هاـمرد  ناـگرزاب  سدـنهم 
لاس تشهبیدرا  رد 11  مدوب . سیردت  لوغشم  لامک  ناتسریبد  رد  يدازآ  تضهن  وضع  ناونع  هب  مکمک  سپـس  میدرک . مان  تبث  تضهن 
نم ار  دادرخ 1342  نادنز و 15  هب  دندرک  ملقتنم  يریگتسد  زا  دعب  مدش و  ریگتسد  نیوزق  رد  كاواس  هلیسو  هب  مدش و  ییاسانـش   1342
اجنآ زور  هاجنپ  دوب . یناما  ناردارب ، هلمج  زا  دادرخ ؛  15 اب هطبار  رد  دندش  ینادنز  اجنآ  رد  نم  اب  مه  ياهدع  هک  مدوب  نیوزق  نادـنز  رد 
نادنز رد  هک  یناتسود  اب  لاس 1346  رد  هعمج  زامن  داتـس  مدش . هئربت  همکاحم  زا  دعب  دازآ و  نادنز  زا  لیفک  دیق  هب  هکنیا  ات  مدوب  نادنز 

ناردارب نیا  زا  يرایـسب  میدرکیم . هرادا  ار  هفلتوم  تایه  يایاقب  میدـش و  میت  کی  يرفن  هس  رنهاب ، ياقآ  یـسراف و  ياـقآ  نم و  میدوب .
نآ رد  راودـیما  راعتـسم  مان  هب  مههدـنب  هک  دـندوب  هفلتوم  تایه  ياههخاشرـس  ءزج  عقوم  نآ  دـنهدیم  لیکـشت  ار  هعمج  زاـمن  داتـس  هک 

، دـمآ دوجو  هب  دـیدج  نامزاس  کی  مکمک  دـندمآ . نوریب  نادـنز  زا  ناردارب  مکمک  هکنیا  ات  میتشاد  یتاسلج  متـشاد . تکرـش  تاسلج 
تفر یسراف  ياقآ  دش . هدیمان  یمالسا  نواعت  هافر و  داینب  مان  هب  دنکب  مه  یسایس  راک  دشاب و  هتشاد  یعامتجا  ششوپ  کی  هک  نیا  يارب 

هامدادرم سپ  مدرگرب ، مریگب و  مهدب و  یتاعالطا  منک و  یبایزرا  ار  یـسراف  ياقآ  ياهراک  مورب  نم  هک  دش  رارق  لاس ، کیرـس  جراخ ؛
رد هجنکـش  میدید . اجنآ  ار  رگیدـمه  ام  هیروس و  دـمآ  مه  یـسراف  ياقآ  و  هیروس ؛ دـعب  هیکرت ، دـعب  سیراپ  لوا  جراخ ، هب  متفر   1350

یناقلاط ياقآ  ریـسفت  ياپ  هک  تیاده  دجـسم  تاسلج  رد  مه  اهدـعب  هاگـشناد و  هرود  زا  نیدـهاجم  نامزاس  ناراذـگناینب  رثکا  اب  نادـنز 
نامتشادرب رد  هک  یتافالتخا  تلع  هب  یلو  درک ، هعجارم  نم  هب  يریگوضع  يارب  نسحم  دیعـس  رابکی  لاس 47  رد  . مدوب هدش  انشآ  میدوب .

سکچـیه هب  ار  سامت  هک  مدوب  هدرک  دـهعت  اعرـش  یهتنم  میآرد ، نامزاس  نیا  تیوضع  هب  مدرکن  تقفاوم  نم  میتشاد ، هزرابم  هب  تبـسن 
تکرـش یتشهب  دیهـش  تاسلج  رد  صوصخ  هب  تشاد و  تیناحور  یمالـسا  تازرابم  اب  کیدزن  ياهطبار  نوچ  ییاـجر  دیهـش   . ) میوگن
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راظتنا یلیخ  كاواـس  تفرگ ). رارق  هجنکـش  ریز  دـش و  ریگتـسد  هاـمرذآ 1353  رد  دوب ، مه  نیدـهاجم  ناـمزاس  اـب  هطبار  رد  درکیم و 
ارم مامت  زور  تسیب  هک  دوب  یمنهج  اعقاو  مدـنارذگیم ، ار  هتیمک  نم  هک  لاس  نآ  درواـیب . تسد  هب  يداـیز  تاـعالطا  نم  زا  هک  تشاد 
هب ار  مرـس  تعاس  نیدنچ  اهزور  هکنیا  ای  نزب " فرح   " هک دندرکیم  راهظا  طقف  دـندرکیمن و  ناونع  مه  ار  ياهلاسم  چـیه  دـندزیم و 
ات دندرکیم  نازیوآ  دنتـسبیم و  دندیـشکیم و  بیلـص  هکنیا  منزب و  اجرد  هک  دـندرکیم  راهظا  دنتـسبیم و  عوکر  تلاح  هب  میاههجنپ 

همین تسرد  ناضمر ، هام  ياهزور  زا  یکی  دیشک . لوط  هلئسم  نیا  هام  میدروخیم و 14  کتک  اهبش  اهزور و  مه  ام  منک . تبحص  هکنیا 
دوب يروط  ملاح  ندنادرگرب  ماگنه  هک  رهظزادعب  کی  تعاسات  دـندرب  تعاس 8  زور  کی  ار  نم  ع )  ) نسح ماما  دـلوت  دوب ، ناضمر  هام 

متسه هزور  هک  مدوب  لاحـشوخ  یلیخ  دوب و  نم  یگدنز  بوخ  یلیخ  ياهزور  زا  یکی  زور  نآ  دندروآ . ملولـس  هب  ناشک  ، ناشک ارم  هک 
رارکت ار  نینموملا " بولق  یف  هنیکـسلا  لزنم  ای   " هیآ تاقوا  رتشیب  ملولـس  رد  اـی  هجنکـش و  قاـتا  رد  هک  تسه  مداـی  . موشیم هجنکـش  و 

کتمدخ یلعوق  هک  ار  اعد  زا  ییاهتمـسق  اجنآ  مودب . هدز  لوات  ياهاپ  يوررب  هک  دندرکیم  مروبجم  مدـشیم ، هجنکـش  یتقو  مدرکیم .
هب مدربیم (  رس  هب  يداع  نادنز  رد  يدیعبت  تروص  هب  ار  دادرخ 57  تشهبیدرا و  مدرکیم . رارکت  ار  اعد  ياهتمسق  نیا  یحراوج .... 
رد ریدغ  دـیع  زور  نابآ 1357  رد  میتخودـنا . اجنآ  رد  مه  یتایبرجت  دوب و  سالک  کی  ام  يارب  مه  اـجنآ  و  تعاـمج ) زاـمن  هماـقا  مرج 
زا هکنآ  زا  دعب  نادنز  زا  يدازآ  زا  سپ  مدنارذگ . ار  متشادزاب  نارود  بیترت  نیا  هب  میدش و  دازآ  نادنز  زا  ناملسم  مدرم  تازرابم  هیاس 
هک بالقنا  بالقنا . يزوریپ  ات  مدرکیم  راک  تالیکـشت  نیا  اب  مدش ؛ دراو  ناملعم  یمالـسا  نمجنا  تالیکـشت  رد  مدـمآ ، نوریب  نادـنز 

مک و متـشاد و  روضح  اجنآ  رد  هک  ماما  لابقتـسا  هتیمک  هافر و  هسردم  ینعی  هزرابم ، زکرم  هب  کیدزن  ادـتبا  نامه  زا  مه  نم  دـش ، زوریپ 
شرورپ شزومآ و  رد  دش و  زوریپ  بالقنا  ات  مدرک  تکرح  کچوک ، راذـگتمدخ  کی  ناونع  هب  مدوب و  ییاهتیلوئـسم  رادهدـهع  شیب 

هب دعب  لیفک و  ناونع  هب  ادتبا  درک ، افعتسا  هک  شرورپ  شزومآ و  ریزو  مدرک . تیلاعف  هب  عورش  شرورپ  شزومآ و  ریزو  رواشم  ناونع  هب 
لاحشوخ دوب و  یبوخ  هرود  اتبـسن  هک  مدوب  شرورپ  شزومآ و  ریزو  یلاسکی  ابیرقت  تدم  مدش . باختنا  شرورپ  شزومآ و  ریزو  ناونع 

سلجم یگدـنیامن  يارب  هک  تساوخ  نم  زا  درک و  نفلت  یمـشاه  ناـمردارب  بش  کـی  هک  دوب  تاـباختنا  ياـهیکیدزن  مدوـب . یـضار  و 
دـییایب و سلجم  هب   " هکدـندرک داهنـشیپ  ناشیا  منک . ظفح  ار  شرورپ  شزومآ و  ترازو  هک  مدرک  لیامت  راهظا  نم  یلو  موش . ادـیدناک 
مدش و یگدنیامن  يادیدناک  مدیدنـسپ و  ار  ناشیا  فرح  دـینک ". تمدـخ  هدـنیامن  ناونع  هب  دـیناوتب  لقاال  دوبن ، ندـش  ریزو  ناکما  رگا 

نم دنتسه ، علطم  مزیزع  نانهیممه  رثکا  هک  ییاهوگتفگ  يرسکی  زا  دعب  يریزوتسخن  هب  باختنا  مدش . باختنا  سلجم  یگدنیامن  يارب 
کی ياراد  هک  متفگیم  بلق  میمـص  زا  متفریذـپ و  یبـالقنا  یعرـش  فیلکت  کـی  ناونع  هب  ار  يریزوتسخن  مدیـسر ، يریزوتسخن  هب 

ندیسر یهلا و  فیلکت  يادا  هداد ، دیهـش  هللا و  بزح  تما  ینویلیم  ارآ 13  اب  ار  يروهمج  تسایر  هب  باختنا  متـسه . ینویلیم  هنیباک 36 
هثداح رد  رویرهـش 1360  متـشه  رد  ییاجر  یلعدمحم  دیهـش  متـسنادیم . یمالـسا  يروهمج  هب  تمدـخ  مالـسا و  هار  رد  میظع  زوف  هب 

زوین سراف  عبنم : دیشون . تداهش  تبرش  رنهاب  داوجدمحم  شنیرید  رای  هارمه  هب  يریزوتسخن  رتفد  راجفنا 

رنهاب داوجدمحم  رتکد  مالسالا  تجح  دیهش  همان  یگدنز 

يروهمج ریزوتسخن  زرابم و  دنمـشیدنا و  نویناحور  زا  رنهاب  داوجدمحم  رنهاب  داوجدـمحم  رتکد  مالـسالا  تجح  دیهـش  همان  یگدـنز 
دوخ تالیصحت  دش . دلوتم  نامرک  رد  هلئاعرپ  تعاضبمک و  ياهداوناخ  رد  رد 1312  يو  تسا . يرجه  مهدراهچ  نرق  رد  ناریا  یمالسا 

لیـصحت زین  دـیدج  سرادـم  رد  نآ  تازاوم  هب  تخادرپ و  هیموصعم  هسردـم  رد  یگبلط  هب  یگلاس  هدزای  زا  درک و  زاغآ  هناخبتکم  زا  ار 
یمظعلا هللاتیآ  هقف  جراخ  سرد  رد  حطس ، سورد  لیمکت  زا  سپ  درک و  تمیزع  مق  هب  ینید  تالیصحت  همادا  يارب  رد 1332  درکیم .
یئابطابط نیسحدمحم  دیس  همالع  ریسفت  و  رافسا )  ) هفـسلف ياهسرد  زا  زین  لاس  شـش  تسج و  تکرـش  لاس  شـش  تدم  هب  يدرجورب 

ذخا هب  داد و  همادا  زین  ار  یناتسریبد  تالیصحت  مق  رد  درک . هدافتسا  هزوح  نآ  ناداتـسا  سرد  زا  فجن  هزوح  رد  زین  یتدم  دش ، دنمهرهب 
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یسانشراک هرود  تفای . هار  نارهت  هاگشناد  تایهلا  هدکشناد  هب  رد 1337  نآ  زا  سپ  دش . قفوم  یناتسریبد  تالیـصحت  نایاپ  همانیهاوگ 
مولع دشرا  یـسانشراک  هرود  نینچمه  تخادرپ . هدکـشناد  نامه  يرتکد  هرود  رد  لیـصحت  همادا  هب  دـناسر و  نایاپ  هب  ار  هدکـشناد  نیا 

، تشاد مامتها  هجوت و  هیملع  ياههزوح  لئاسم  اهثحب و  اهسرد ، هب  طقف  هن  رنهاب  دنارذگ . تیقفوم  اب  نارهت  هاگـشناد  رد  زین  ار  یتیبرت 
دمآرد ینایناحور  زا  یکی  تروص  هب  ًالمع  دوخ  دوب و  دقتعم  زین  یهاگـشناد  یناتـسریبد و  ياهشزومآ  اب  بالط  ییانـشآ  موزل  هب  هکلب 

هک ار  یناناوج  يداقتعا  تالکشم  هک  تشاد  یعس  وا  دندوب . اههزوح  زا  نوریب  یهاگـشناد  یگنهرف و  عماجم  اب  اههزوح  هدنهددنویپ  هک 
يارب تسناوت  وا  دزاس . حرطم  اههزوح  رد  ار  اهنآ  لحهار  تالکـشم و  نیا  دسانـشب و  دندرکیم ، لیـصحت  اههاگـشناد  اهناتـسریبد و  رد 
نیمه هب  دـنک و  ادـیپ  یبسانم  نابز  دـندوبن ، انـشآ  يوزوح  ياههویـش  تاحالطـصا و  اب  هک  یناناوج  هب  یمالـسا  فراعم  قیاقح و  میهفت 

ینارنخـس داریا  هلاقم و  باتک و  راشتنا  قیرط  زا  ًاتدمع  تشاد و  یغیلبت  یگنهرف و  هغبـص  یگدـنز ، لوط  رد  وا  یلـصا  ياهتیلاعف  ببس 
رد یمالـسا  تضهن  هکنآ  زا  سپ  دوب . زیتس  رد  رامعتـسا  دادبتـسا و  يولهپ و  تموکح  اب  دوخ ، یعامتجا  ياهتیلاعف  همه  رد  رنهاـب  دوب .

ياهتئیه تالیکـشت  هب  ندش  کیدزن  اب  تخادرپ و  هزرابم  غیلبت و  هب  تضهن  نیا  ریـسم  رد  يو  دش ، زاغآ  ینیمخ  ماما  يربهر  هب   1342
ات 1357 زا 1341  درک . افیا  یلاعف  شقن  مدرم ، هدوت  نایم  رد  تضهن  هب  قلعتم  ياههشیدـنا  جـیورت  ناوج و  نازرابم  شزومآ  رد  هفلتؤم ،

هاگنب هسردم و  لیبق  زا  یتاسسؤم  سیـسأت  هب  دوخ  رکفمه  یناحورریغ  یناحور و  نارای  اب  هارمه  یغیلبت  یگنهرف و  ياهتیلاعف  رب  هوالع 
نارگید یتشهب و  نیـسحدمحم  دیـس  هللاتیآ  يراکمه  اب  تسناوت  ًاصوصخم  درک و  مادـقا  نارهت  رد  غیلبت  ياـهنوناک  دـجاسم و  رـشن و 

راکفا تسناوت  تصرف  نیا  زا  هدافتـسا  اب  دریگ . هدهعرب  شرورپ  شرومآ و  ترازو  رد  ار  سرادـم  ینید  ياهباتک  فیلأت  يزیرهمانرب و 
ناوج لسن  يارب  ملعم  تیبرت  ياه  هرود  رد  و  هطـسوتم ، هرود  نایاپ  اـت  ییادـتبا  لوا  لاـس  زا  اـهباتک  نیا  بلاـق  رد  ار  یمالـسا  بـالقنا 

. دشیم سیردت  سرادـم  رد  هک  دوب  اهباتک  نیمه  مالـسا  بتکم  اب  ناوج  لسن  ییانـشآ  مهم  عبانم  زا  یکی  هتبلا  دـنک و  ریرحت  میظنت و 
نادـنز هب  دـش و  تشادزاب  راب  نیدـنچ  دوب و  تقو  سیلپ  تبقارم  بیقعت و  تحت  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  لاس  نیدـنچ  زا  رنهاـب 

نآ رد  بالقنا  ياروش  لیکـشت  زاغآ  زا  دشیم و  بوسحم  هزرابم  ناکرا  زا  دیـسر  دوخ  جوا  هب  رد 1357  هک  یسایس  تازرابم  رد  داتفا .
زا سپ  لوا  ياهزور  رد  تفای و  تیوضع  تاباصتعا  هتیمک  رد  ینیمخ  ماما  روتسد  هب  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تشاد . تیوضع 

تایـضتقم اب  شرورپ  شزومآ و  عضو  قیبطت  سرادـم و  ییاشگزاب  رومأم  ییاـجر ، یلعدـمحم  هلمج  زا  رگید  ياهدـع  اـب  هارمه  يزوریپ 
درک يراکمه  زرابم  نویناحور  زا  دنچ  ینت  یتشهب و  اب  یمالسا  يروهمج  بزح  سیسأت  رد  نیا ، رب  هوالع  دش . یمالسا  بالقنا  يزوریپ 
بزح نیا  یلکریبد  تمس  ریت 1360 ، ۀعقاو 7  زا  سپ  تشاد و  تیلاعف  روضح و  شیوخ  تایح  نایاپ  ات  سیـسأت  ودـب  زا  بزح  نیا  رد  و 

تـشهبیدرا رد  تشاد . روضح  هنالاعف  یمالـسا  بالقنا  فلتخم  ياههنحـص  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  رنهاب  دش . رادهدـهع  ار 
رد درک و  تکرـش  نامرک  مدرم  یگدـنیامن  هب  یـساسا  نوناـق  ناـگربخ  سلجم  رد  دـمآرد و  یگنهرف  بـالقنا  داتـس  تیوضع  هب   1359

ییازـسب مهـس  ییاـجر ) دیهـش  يراـکمه  اـب  « ) یتـیبرت روما   » هب موسوم  ياـهتیلاعف  يراذـگناینب  رد  زین  يزومآداوس و  تضهن  لیکـشت 
یلعدـمحم تلود  رد  رهم 1359  رد  تفاـی . هار  سلجم  هب  نارهت  مدرم  یگدـنیامن  هـب  یمالـسا  ياروـش  سلجم  هرود  نـیلوا  رد  تـشاد .

دادرم رد 15  دـش  باـختنا  يروهمج  تساـیر  هب  ییاـجر  هکنآ  زا  سپ  تفرگ و  هدـهعرب  ار  شرورپ  شزومآ و  ترازو  يدـصت  ییاـجر 
رب دوب ، هدرک  تکرش  روشک  تینما  ياروش  هسلج  رد  هک  یلاح  رد  لاس  نامه  رویرهش  رد 8  دیدرگ و  بوصنم  يریزو  تسخن  هب   1360

يدرم رنهاب  دیـسر . تداهـش  هب  رگید  نت  دنچ  ییاجر و  دیهـش  اب  هارمه  دندروآ ، دـیدپ  اروش  قاتا  رد  بالقنا  نانمـشد  هک  يراجفنا  رثا 
هدازلگ یلع  یتشهب و  دیهـش  يراکمه  اـب  ًاـبلاغ  هک  تسا  ددـعتم  وا  یملق  راـثآ  دوب . راـکرپ  اـعدامک و  سفنلامیلـس ، روبـص ، رکفشوخ ،
مجنپ مراهچ و  موس ، مود ، ياهلاس  يارب  ینید  تامیلعت  هرود  کی  زا : تسا  ترابع  اهنآ  ّمها  هدـش و  هتـشون  یعقرب  اضردیـس  يروفغ و 

زا ییاهسرد  هرود  کی  مالـسا ، تخانـش  ناتـسریبد ؛ ییامنهار و  موس  مود و  لوا ، ياـهلاس  يارب  ینید  تاـمیلعت  هرود  کـی  ییادـتبا ؛
موس مود و  لوا و  ياهلاس  يارب  نآرق  سرد  هرود  کی  ناتسریبد ؛ مشـش  ات  موس  ياهلاس  يارب  یـسراف  حرـش  همجرت و  اب  دیجم ، نآرق 
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کی ملعم  تیبرت  ییامنهار و  هرود  ملعم  تیبرت  لوا  لاـس  يارب  ینید ، لـئاسم  نآرق و  سیردـت  شور  ینید و  میلعت  تیبرت و  ییاـمنهار ؛
اب یـسانشادخ  ياهبتاـکم ، هدکــشناد  يارب  نآ ، سیردـت  شور  ینید و  تاـمیلعت  يریاـشع ؛ ییاتــسور و  یتامدـقم  يارــسشناد  هلاـس و 

دمحم باتک  رد  یناجنـسفر ، یمـشاه  ربکا  يراکمه  اب  تثعب » رـصع  رد  ناهج   » هلاقم یعقرب  اضر  دیـس  يروفغ و  هدازلگ  یلع  يراکمه 
گنهرف «، » یتیبرت ياهراتفگ  «، » يزاسدوخ ناسنا و   » ياهمان اب  يو  ياه  ینارنخس  تالاقم و  زا  يرایسب  تداهـش ، زا  سپ  ناربمایپ . متاخ 

رد یمالسا  گنهرف  رشن  رتفد  يوس  زا  داحلا » ياههاگرذگ   » و يربهر » تیالو  رد  ام  عضاوم  «، » ناناوجون يارب  مالسا  «، » یمالـسا بالقنا 
مالسا ناهج  همانشناد  عبنم : تسا . هدیسر  پاچ  هب  نارهت 

هناگی تیصخش 

ریاس زا  ار  نادحوم  یگدنز  هریـس  دیحوت » ههبج   » هناسانـش ي ناسنا  هناسانـش و  یتسه  شرگن  يدباع  دـمحم  هدنـسیون : هناگی  تیـصخش 
دتفا و یمن  نیمز  رب  وا  هدارا ي  یب  یگرب ، هک  تسا  یقلاخ  تردـق  دـی  رد  یتسه »  » نادّـحوم رواب  شنیب و  رد  تسا . هتخاس  زیامتم  مدرم 
« تکرح  » ریـس و  فده »  » اهنت هن  لامک و  هب  ندیـسر  يارب  ینابدرن  ایند  شنیب ، نیا  رد  دریذپ و  یمن  نایاپ  گرم  اب  ناسنا »  » یگدـنز رتفد 

نانکاس زا  ار  دیحوت »  » هاگودرا نادرم  ندناسانـش  تخانـش و  یگژیو ، نیمه  تسا . نایامن  نشور و  یگدـنز  هریـس ي »  كولـس و   » هکلب
كولـس هریـس و  رد  دـناوخ . یم  دوخ  يوس  هب  ار  تقیقح  نامز  ناگنـشت  تفرعم و  بابرا  هدومن و  ناـسآ  لهـس و  رگید  ياـه  هاـگودرا 

ره نگمه و  ناوخمه و  یگدـنز ، گرب  گرب  تیـصخش .»  » رد رییغت  هن  دروخ و  یم  مشچ  هب  لـمع » لوـق و  رد  داـضت   » هن دـحوم  نادرم 
« یقـالخا يرکف و  تاـبث  « ،» ینید هیاـم  نورد  روـهظ  : » تـفگ ناوـت  یم  تأرج  هـب  تـسا . ینید  هیاــم ي  نورد  لــیوأت  ریــسفت و  کــی 

نادرم  » رانک رد  درم  گرزب  نیا  مان  نداد  رارق  يارب  دنـس  نیرتایوگ  یگدـنز ، ياه  ههرب  همه ي  رد  ییاـجر  دیهـش  هناـگی » تیـصخش  و«
تسد  » ییاجر تیصخش  هک  تسا  تیعقاو  نیا  نّیبم  رادمان ، هتخیهرف ي  نیا  كولس  ریـس و  یگدنز و  رد  يراتـسج  تسا . خیرات  دحوم »
ییاجر نامه  یگدـنز  ياه  بیـشن  زارف و  رد  ییاجر  تسا . کیکفت  لـباقریغ  روهمج » سیئر   » ییاـجر زا  و  ملعم ،»  » ییاـجر زا  « ، شورف

ياهراشف ماقم و  تسپ و  دـنام و  یم  یقاب  رکنم » زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ   » ییاجر نامه  رادـم » تیالو   » ییاـجر ناـمه  تسیز » هداـس  »
میتسه وا  يونعم  ياه  هیام  رد  یفعض  دهاش  هن  هکلب  دنک ، یمن  داجیا  وا  تیصخش  رد  يرییغت  نیرت  کچوک  اهنت  هن  یعامتجا ، یسایس و 
گرزب نیا  یگدنز  زا  یهاتوک  تارطاخ  نایب  هب  کنیا  درک . هئارا  شا  هناروحم  ادـخ  عضاوم  زا  وا  ینیـشن  بقع  رب  يدنـس  ناوت  یم  هن  و 

داتسا دندوب ، هدمآ  درگ  یلاع  يارسشناد  گرزب  نلاس  رد  نایوجشناد  همه ي  هک  زور  کی  تسین  دزد  وجشناد ، میزادرپ : یم  خیرات  درم 
مه دـعب  درک . فـیرعت  یبرغ  تیبرت  میلعت و  زا  داد ، یم  ناـشن  سـالک  هـب  هـک  یلاـح  رد  دروآرد و  فـیک  زا  ار  یکچوـک  ياـه  سکع 

اج نیا  رد  یلو  تسا ، هنوگ  نـالف  شداتـسا  اـب  یبرغ  يوجـشناد  هطبار ي  تفگ : هلمج  زا  دومن ، ریقحت  یلیخ  ار  یناریا  شور  گـنهرف و 
هک وجـشناد  همه  نآ  نایم  زا  دینـش ، ار  فرح  نیا  ات  ییاجر  دـیدزد !! وجـشناد  کی  مدوب ، هتـشاذگ  اج  لـبق  هسلج ي  رد  هک  ارم  کـنیع 

ار نات  کنیع  هک  دیا  هضرع  یب  امـش  تسین ، دزد  وجـشناد  داتـسا ! دز : دایرف  دنداد ، یم  شوگ  ار  وا  ياه  نیهوت  دندوب و  هتـسشن  تکاس 
تمهت نایوجـشناد  هب  دیا ، هدرک  هچ  ار  نات  کنیع  دیناد  یمن  امـش  دروخ ؟ یم  وجـشناد  درد  هچ  هب  امـش  ینیب  هّرذ  کنیع  دینک . یم  مگ 
فیدر ات  نایوجـشناد  دینک  یم  لایخ  دیا و  هتفرگ  سالک  يولج  ار  کچوک 10×7  سکع  کی  هک  تسا  ردق  نیا  امش  روعـش  دینز . یم 

نیا زا  يزیچ  مه  مییاـیب  ولج  رگا  یتـح  اـم  ًـالوا : دـینز ، یم  اـکیرمآ  شرورپ  شزومآ و  گـنهرف و  زا  مد  بترم  دـننیب و  یم  ار  نآ  رخآ 
نیا میهاوخ  یمن  ًالـصا  اـم  دروخ ! یم  اـم  درد  هچ  هب  اـکیرمآ  تیبرت  میلعت و  زا  هنحـص  هس  ود  ندـید  ًاـیناث : مینیب . یمن  کـچوک  سکع 

: تفگ ییاـجر  ياـقآ  هب  باـطخ  تینابـصع  اـب  دوب ، هدروخ  اـج  دوخ  ناوج  يوجـشناد  هجهل ي  تحارـص  زا  هک  داتـسا  مینیبب . ار  اـهزیچ 
هدع ي تشاد ، اه  هچب  نیب  هک  یـصاخ  تیبوبحم  لیلد  هب  درک و  كرت  ار  سالک  ضارتعا  ناونع  هب  زین  وا  نوریب ! ورب  سالک  زا  شابدوز 

هناهام هسلج ي  لامک " ناتـسریبد " ياه  ملعم  راک  نیلّوا  تعامج ، زامن  دـندش . جراخ  سالک  زا  وا  لابند  هب  مه  نایوجـشناد  زا  يرگید 
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تاسلج نیا  دش . یم  هتشاذگ  ثحب  هب  زور  لیاسم  یسایس و  تاعوضوم  مه  دش و  یم  ریـسفت  هدناوخ و  نآرق  مه  نآ  رد  هک  دنتـشاد  يا 
تکرـش نآ  رد  ناتـسود  زا  يرگید  هدـع ي  سانـشراک و  رتکد  يزورفهب ، رتکد  رنهاب ، رتکد  یـسراف ، نیدـلا  لـالج  ییاـجر ، ياـقآ  هک 
یـسراف نیدلا  لالج  ياقآ  دوب ، نم  لزنم  رد  هسلج  هک  راب  کی  لاس 44  رد  دش . یم  عورش  تعامج  زامن  اب  برغم  ناذا  زا  دعب  دنتـشاد ،

: داد باوج  هلـصافالب  ییاجر  ياقآ  ینک ؟ یم  راـک  هچ  يوشب  ریزو  تسخن  وت  دوشب و  یمالـسا  تموکح  رگا  دیـسرپ : ییاـجر  ياـقآ  زا 
سک چـیه  نوچ  دـندیدنخ ، ناشیا  باوج  هب  همه  منک . یم  رارقرب  تارادا  رد  ار  تعاـمج  زاـمن  هک  تسا  نیا  منک ، یم  هک  يراـک  نیلوا 

هب ناشیا  مدینـش  نویزیولت  ویدار و  زا  هک  دـعب  لاس  هدزناـپ  دوش . ریزو  تسخن  ییاـجر  ياـقآ  طـقاس و  يولهپ  تموکح  درک  یمن  روصت 
ًاعقاو متفگ : رایتخا  یب  تسا ، هدرک  رداص  تقو  لوا  زامن  دروم  رد  اه  نامزاس  اـه و  هناـخترازو  هیلک  هب  يا  همانـشخب  ریزو  تسخن  ناونع 

ناتـسریبد نازومآ  شناد  هب  ملظ  زا  زیهرپ  میدـیدنخ . یم  امو  يدز  یم  ار  اه  فرح  نیا  وت  عقوم  نآ  هک  دزرمایب ، ار  تردام  ردـپ و  ادـخ 
یتخانش اب  تشادن . یضایر  ریبد  زونه  دوب ، هتشذگ  یلیصحت  لاس  زا  یتدم  هک  نآ  اب  دوب و  هقطنم  یمیدق  ياه  ناتـسریبد  زا  یکی  یخّرف 
ناتسریبد نیا  هب  نارهت  بونج  رد  دامادریم  ناتـسریبد  زا  ار  وا  سیردت  همانرب ي  زا  تعاس  دنچ  دمآ  مرظن  هب  متـشاد ، ییاجر  ياقآ  زا  هک 

دنچ نیا  يارب  یتـح  تسین  تحلـصم  یـضایر  ریبد  دوبمک  هب  هجوت  اـب  تسا و  یعیبـط  ناتـسریبد  نآ  سـالک  تفگ  وا  یلو  مهد ، لاـقتنا 
، دینک لح  ار  لکشم  نیا  دیهاوخب  رگا  متفگ : دشن ، لح  لکشم  مدید  هک  نم  دوش . اج  هب  اج  یعیبط  سالک  هب  یـضایر  سالک  زا  تعاس 
وا دوش . نیمأت  هسردم  ود  ره  رظن  ات  دینک  هدافتـسا  تعاس ) لقادح 4   ) راک تعاس  فیفخت  زا  دـیناوت  یم  نارهت  بونج  مولع  ناریبد  لثم 

هتشاذگ همانرب  میارب  فظوم ، تعاس  يا 22  هتفه  هک  منک  یم  سیردت  ییاج  طقف  نم  ینالف ! تفگ : دـیجنر و  تدـش  هب  تخـس  نیا  زا 
دیراد قح  امـش  هن  و  منک ؛ سیردـت  رتمک  تعاس  زا 22  هک  مراد  قـح  نم  هن  تفگ : وا  اـما  تسامـش . قـح  نیا  متفگ : رت . مک  هن  دنـشاب ،

رارق نیا  هب  لّوا  ناـمه  زا  ما و  هداد  دـهعت  هدرک و  قـفاوت  تعاـس  يا 22  هتفه  اـب  مادختـسا  زاـغآ  رد  نم  دـینک . روظنم  ار  یفیفخت  نینچ 
کی هشیمه  یناحتما  هگرب  يالاب  رد  ییاجر  ياقآ  تقیقح  گنرمه  منک ! عیاض  ار  اه  هچب  قوقح  مناوت  یم  هنوگچ  الاح  ما . هداهن  ندرگ 

راعـشا نیا  اب  ناشیا  وش ». تقیقح  گنرمه  اوسر ، يوشن  یهاوخ  : » دوب هتـشون  یناحتما  هقرو  يالاب  راـب  کـی  تشون . یم  هدـنزومآ  هلمج 
هجوتم ار  اـم  نهذ  تقیقح  رد  دیـشک و  " وش ، تعاـمج  گـنرمه  اوـسر  يوـشن  یهاوـخ  هک " ناـمز  نآ  فورعم  راعـش  رب  ینـالطب  طـخ 

: تفگ دـید ، ارم  یتقو  تشگ . یم  نم  لابند  تسد ، رد  گرزب  ییاوقم  اب  هسردـم  ورهار  رد  زور  کـی  درک ... . راعـش  نآ  ندوب  یفارحنا 
يوشن یهاوخ  دوب : نینچ  هتشون  مینک . بصن  دشاب ، نازومآ  شناد  دید  ضرعم  رد  هک  یبسانم  ياج  رد  ار  هتشون  نیا  یقفاوم  رگا  ینالف ،

تسیب و رفن  کی  هک  میرادن  ار  يدروم  چـیه  ات 57  لاس 41  زا  هزرابم  نارود  مامت  رد  ام   » اه نخان  ندیـشک  وش . تقیقح  گـنرمه  اوسر 
ناشیا شیپ  نم  دندوب ، هتفرگ  ار  ناشیا  هک  دـعب  هام   13 دنزن . یفرح  میژر  هب  دشاب و  هجنکـش  ریز  بترم  دنامب و  لولـس  کی  رد  هام  دنچ 
نادنز هب  مدش و  تشادزاب  نم  ناشیا ، تشادزاب  مهدزیـس  هام  رد  دندرک . یم  مادـعا  مه  ار  هدـنب  دـش ، یم  شاف  رگا  هک  متـشاد  يرارـسا 

. دندوب فص  رد  همه  دوب و  غولش  نامـسناپ  قاطا  دندرب . ینابرهـش  هب  نامـسناپ  يارب  ارم  دش . حورجم  میاپ  مدروخ و  کتک  اج  نآ  متفر .
: دیوگ یم  دنک و  یم  تبحص  ییاجر )  ) یسک اب  دراد  رتکد  مدید  مدینش . ییانشآ  يادص  هک  مدوب  نامسناپ  لوغشم  هدیـسر و  رتدوز  نم 
هک مدیمهف  تشاد ، يدایز  درد  دیورب . ناتـسرامیب  هب  دیاب  مینک ، نامـسناپ  ار  امـش  میناوت  یمن  اج  نیا  رد  ام  دـیدمآ ، اج  نیا  هب  ارچ  امش 

هتفر نادنز  ِنایاقآ  دنربب ... ناتسرامیب  هب  ار  وا  دنروایب و  سنالوبمآ  داد  روتـسد  رتکد  دنا . هدیـشک  هام  هدزیـس  زا  دعب  ار  ناشیا  ياه  نخان 
، دز یمن  اـی  دز  یم  تشاد  یفرح  یـسک  رگا  لوا  ياـه  هتفه  رد  ًـالومعم  دوب . لوا  هتفه ي  ناـمه  لاـم  اـه  هجنکـش  هنوـگ  نیا  دـنناد  یم 

هزات دنتشاد و  هگن  نادنز  رد  لاح  نیمه  اب  هام  دنچ  تسیب و  ار  ناشیا  یلو  یمومع ، نادنز  هب  تفر  یم  دش و  یم  تسرد  وا  يارب  هدنورپ 
دندش تشادزاب  دنا ، یبالقنا  دنتسه  یعدم  الاح  هک  نیقفانم  نیمه  دادن . ول  ار  یـسک  دزن و  یفرح  دهد و  تاجن  ار  شدوخ  هک  نیا  يارب 
راهن درک ». دش  یمن  يراک  دوب و  هدش  زاب  قفا  رگید  هک  دوب  یعقوم  اهتنم  تسا ، یمادعا  نیا  هک  دیمهف  میژر  دنتفگ و  ار  ییاجر  رارسا  و 

رینپ يربرب و  نان  مدـید  دـمآ . نم  هزاغم ي  هب  دوخ  هدـننار ي  اب  زور  کی  دوب  شرورپ  شزومآ و  لـیفک  ییاـجر  ياـقآ  هک  یناـمز  ریزو 
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وا دـندوب . هداد  بیترت  وا  يارب  یلـصفم  راهن  هرادا  کـی  زا  دـیدزاب  رد  دـش  مولعم  اهدـعب  دـنتفر . دـنتفرگ و  هزبرخ  مه  نم  زا  دـنا . هتفرگ 
زا ضارتعا  نیا  یپ  رد  نم ! يارب  اذغ  همه  نیا  دوب : هدیسرپ  میا . هدید  كرادت  امش  يارب  دندوب : هتفگ  تسیک ؟ لام  راهن  نیا  دوب : هدیسرپ 

تـصش لاس  ناتـسبات  مرگ  ياهزور  زا  يزور  ربون  یبالگ  دوب . هدرک  باختنا  هزبرخ  رینپ و  نان و  ار  شراهن  زور  نآ  هدمآ ، نوریب  اج  نآ 
یـشنم هب  ار  نآ  مه  وا  دـندوب ، هدروآ  هناربون  ناونع  هب  یبالگ  ددـع  کی  ناردارب  زا  یکی  يارب  دوب . هدـماین  رازاب  هب  یبـالگ  زونه  دوب و 

یتقو دوب ، شراک  هب  لوغـشم  تخـس  تقو  نآ  ات  هک  ییاجر  ياقآ  ... دـنکب ریزو  تسخن  میدـقت  یگتـسخ  عفر  يارب  ات  داد  ییاجر  ياـقآ 
نامه دـش و  فقاو  نایرج  لصا  هب  یـصاخ  يوج  سُرپ و  اب  داتفا ، ندروخ  يارب  هدامآ  هتـسش و  تیعـضو  نآ  اب  یبـالگ  نآ  هب  شمـشچ 

اـضردمحم دینک  یم  رکف  : » تفگ دـندش ، دراو  شقاطا  هب  يرگید  صخـش  اب  هارمه  وا  یتقو  تساوخ . دوب  هدرک  ار  راک  نیا  هک  ار  ردارب 
کی اب  رگید  زور  بایان و  هویم ي  نالف  اب  زور  کی  ربون ، یبالگ  اب  زور  کی  دـش ، عورـش  اج  نیمه  زا  وا  یهاشنهاش  دـش ؟ هاـش  هنوگچ 

هب نایفارطا  تافراعت  نیمه  اب  ردـص  ینب  هک  روط  نامه  تسا . هدـش  هاش  یتسار  هب  دـید  اهزیچ  نیمه  اب  وا  هعفد  کی  رداـن و ... هدـیدپ ي 
، ییاجر یلعدمحم  نامه  نم  هک  دیروایب  مدای  یهاگ  دینک ، یتمدخ  نم  هب  دیهاوخ  یم  رگا  امـش  دوب . هدـش  ناریا  رالاسهپـس  دوخ  لایخ 
رد ریزو  قاـطا  شرف  مدوـب ». شورف  هیداـب  هملباـق و  یناوـجون  زاـغآ  رد  مدرک و  یم  يدرگ  هرود  ًـالبق  مـنیوزق . لـها  دمــصلادبعدنزرف ،

ییاسانـش و ار  تلود  دازام  لاوما  هیلک ي  دیاب  نآ  قبط  هک  داد  نم  هب  یمکح  تساوخ و  ارم  ییاجر  ياقآ  يریزو ، تسخن  لوا  ياهزور 
یتافیرشت دازام و  لاوما  متفر و  یم  اه  هناخترازو  کت  کت  هب  متـشاد  وا  زا  هک  یمکح  اب  مدرک . یم  يروآ  عمج  یتلود  زکارم  حطـس  زا 

هک ماما –  باسح 100  هب  میتخورف و  یم  ار  لاوما  نیا  هیلک  میدرک . جراخ  شرف  نویماـک  هجراخ 7  ترازو  زا  طـقف  مدرک ؛ یم  عمج  ار 
نک و عمج  مه  ار  سلجم  طسو  گرزب  رتسول  تفگ : نم  هب  یتح  ناشیا  میدرک . یم  زیراو  دوب –  نیمورحم  يارب  يزاس  هناخ  صوصخم 
زا دعب  دوب . هتسب  قاطا  رد  میتفر ، هجراخ  ریزو  يوسوم ، نیـسحریم  ياقآ  قاطا  غارـس  هب  یتقو  هک  دوب  نیا  داتفا  هک  یبلاج  قافتا  شورفب .

ياقآ هب  ار  بلطم  یتقو  دینک ! عمج  مه  ار  ریزو  ياقآ  قاطا  شرف  دیهاوخ  یم  امش  دوش ، یمن  تفگ : شرتفد  لوئـسم  هعجارم ، راب  هس  ود 
هقالع شرف  هب  يدوز  نیا  هب  يا ، هدش  ریزو  يا  هدـمآ  هزات  وت  يوسوم  ياقآ  تفگ : درک و  نفلت  يوسوم  ياقآ  هب  ًاصخـش  متفگ ، ییاجر 
میدرک عمج  ار  ریزو  قاطا  شرف  میتفر و  مه  ام  دننک . عمج  دنیایب و  الاح  دـییوگب  مدوبن ، هناخترازو  نم  هن ، تفگ : مه  وا  يا ! هدرک  ادـیپ 

ناـمزاس هرقن  ياـه  ماـج  ماـمت  يریزو  تسخن  ياـه  نیمزریز  رد  دـینک . عورـش  يریزو  تسخن  دوـخ  زا  لوا  تفگ : یم  ناـشیا  میدرب . و 
درد میدرک . زیراو  ماما  باسح 100  هب  میتخورف و  میدرک و  عمج  ار  دوب –  نآ  يور  ـالط  هکت  هک 43  هاش –  بسا  هنهد  یندـب و  تیبرت 
یم هدافتسا  ییاجر  دیهش  نتسکش  يارب  یتصرف  ره  زا  ریسم  نیا  رد  و  دنزب . ار  دوخ  هبرـض ي  ات  تشگ  یم  هناهب  لابند  ردص  ینب  بتکم 
یب دوب ، هداتـسرف  ییاجر  دیهـش  يارب  شرظن  دروم  يزکرم  کناب  سیئر  زا  يرادبناج  رد  هک  يا  هحفـص  همان ي 39  یط  راب  کـی  درک .

ییاجر درک . پاچ  یمالـسا  بالقنا  همانزور ي  رد  دوب ، هنامرحم  همان  لصا  هک  نآ  اب  ار ، نآ  تشونور  دناسر و  تیاهن  ّدح  هب  ار  یتمرح 
اهازـسان راـثن  زا  لومعملا  بسح  زین  دوخ  هماـن ي  نیا  رد  : »... تشون یـصوصخ ، روـط  هب  هماـن  ناـمه  ریز  رد  اـه ، نیهوـت  نیا  لـباقم  رد 
دهاوخن وا  دـنیاشوخ  نوناق  بوچراهچ  رد  دـهاوخ  یم  هقلطم  تردـق  هک  يدرف  ندرک  روصحم  مناد  یم  نوچ  اما  دـیا  هدرکن  يراددوخ 

یم راک  ادخ  هار  رد  هک  یـسک  دیـشاب  هتـشادن  بناج  نیا  زا  لثم  هب  هلباقم  راظتنا  هتبلا  یلو  مرادـن ، هتـشادن و  امـش  زا  يرگید  راظتنا  دوب ،
.« دـیراد نم  درد  امـش  مراد و  بتکم  درد  نم  : » دوب هتـشون  شیاه  همان  زا  یکی  رد  مه  راب  کی  دـهد ». یمن  ییاـهب  اهازـسان  نیا  هب  دـنک 
زا نم  میدوب : هتشون  درمریپ  نآ  لوق  زا  ام  تسا ، هتفرگ  ار  ناشیا  هناچ ي  درمریپ  کی  هک  یفورعم  سکع  ریز  رد  زگره ! یتاباختنا ، غورد 

حرط و دوب . وا  يروهمج  تسایر  باـختنا  رتسوپ  اـهنت  نیا  ینک . هداـیپ  ار  مالـسا  يورب و  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  یلو  منک  یم  تیاـمح  وت 
درک و تفلاخم  نتم  اب  ناـشیا  یلو  دراد ، ییاریگ  یلیخ  مرواـیب  درمریپ  نآ  ناـبز  زا  ار  نتم  نیا  رگا  مدـید  نم  دوب . نم  زا  رتسوپ  نیا  نتم 
وا هب  داـیز  رارـصا  اـب  اـم  هچ  ره  دوـبن . نیا  شبلطم  تفگ و  نم  هب  يرگید  زیچ  رادـید  نیا  رد  درمریپ  نیا  نوـچ  تسا . غورد  نیا  تفگ :

هملباـق زا   ) نم یگدـنز  تسا . یفاـک  نتم  نودـب  ییاـهنت و  هب  سکع ، نیا  پاـچ  هن ، تفگ : ناـشیا  تسا . یغیلبت  راـک  کـی  نیا ، میتفگ 
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اب ار  یگدنز  سپ  نآ  زا  مداد و  تسد  زا  ار  مردپ  دـعب  لاس  راهچ  مدـش . دـلوتم  نیوزق  رد  لاس 1312  رد  يروهمج ) تسایر  ات  یـشورف 
هب مدوب ، ور  هب  ور  يدیدش  يداصتقا  رقف  اب  نم  رهـش  نیا  رد  مدمآ . نارهت  هب  یگلاس  نس 13  رد  مدنارذگ . مردارب  اهنت  ردام و  یتسرپرس 
رد دیـسر . ارآ  مزر  نامز  هک  نیا  ات  مدرک ، يدرگاش  نارهت  رازاب  رد  مه  یتدم  مدرک . یـشورف  تسد  نارهت  بونج  رد  یتدـم  هک  يروط 

هاگشزومآ هب  هک  متـشاد  لاس  ًاـبیرقت 17  مدـمآرد . ییاوه  يورین  تمدـخ  هب  نم  دـندرک ، یم  عمج  ار  اـه  شورف  تسد  نوچ  ناـمز  نیا 
نایئادف  » هلمج زا  یسایس  بازحا  اه و  هورگ  زا  یضعب  اب  مه  مدرک و  لیصحت  مه  ار  ییاوه  يورین  لاس   5 متفر . ییاوه  يورین  ینابهورگ 

درگاش بترم  روط  هب  لاـس  هب 27  کیدزن  مدرک . یم  تکرـش  یناقلاط  داتـسا  موحرم  سرد  رد  هنالاعف  هرود  نیا  رد  مدش . انـشآ  مالـسا »
، هلـصاف نآ  رد  مشاب ... هتـشاد  روضح  یناقلاط  ياقآ  هسلج ي  رد  مدرک  یم  یعـس  مدوب ، نارهت  رد  تقو  ره  ًامومع  مدوب و  یناقلاط  ياقآ 
، نایرج ود  نیا  رانک  رد  مه  مالـسا  نایئادف  و  دوب . زکرمتم  یناشاک  قدصم و  ياهراک  رد  یـسایس  ياه  تیلاعف  ًاتبـسن  ات 32  زا 27  ینعی 

دیعبت یج  ناگداپ  ینیمز ، يورین  هب  ییاوه  يورین  زا  مدوب ، هدـش  ملپید  نم  هک  لاس 32  رد  دندوب . تیلاعف  لوغـشم  ارآ  مزر  رورت  زا  دعب 
اج نآ  زا  نم  دـنک . تقفاوم  ام  يافعتـسا  اب  دـش  روبجم  شترا  میدرک و  تمواقم  مدوخ  ياه  هرود  مه  زا  رفن  ًابیرقت 350  اب  هارمه  مدش ،

موحرم هراشا ي  هب  نآ  زا  دعب  مدرک . یملعم  راجیب  ناتسرهش  رد  منک ، تکرش  هاگشناد  متسناوت  یمن  نوچ  لاس  کی  تدم  مدمآ ، نوریب 
رد ناربمغیپ  یـشم  هب  ًادـیدش  هک  مه  نم  درک و  یم  هسیاـقم  يربمغیپ  اـب  ار  یملعم  عقوم  نآ  ناـشیا  متفر . یلاـع  يارـسشناد  هب  یناـقلاط 

ياه نمجنا  اب  تدـم  نآ  رد  متفر . یلاع  يارـسشناد  لابند  هب  متـشاذگ و  راـنک  ار  يرـسفا  هدکـشناد ي  یتحار  هب  مدوب ، دـقتعم  یگدـنز 
لیصحت همادا ي  يارب  دعب  لاس  کی  متفر . راسناوخ  هب  لاس 38  رد  مدش ، لیصحتلا  غراف  یتقو  مدرک . یم  يراکمه  نایوجشناد  یمالسا 
متشگرب گنهرف  هب  رگید  راب  مود ، لاس  رد  مدنارذگ ، ار  لوا  لاس  مدرک . عورش  ار  رامآ  سناسیل  قوف  هتشر ي  متفر و  مولع  هاگـشناد  هب 

ریگتسد نیوزق ، رد  یتایرشن  هیمالعا و  شخپ  لاح  رد  دعب  یتدم  مدرک . یم  يراکمه  لامک  ناتسریبد  اب  هلصاف  نیا  رد  متفر . نیوزق  هب  و 
تئیه  » راک همادا  ریگمـشچ  راک  نیلوا  مدرک . عورـش  ار  دوخ  تیلاعف  رگید  راـب  يدازآ  زا  دـعب  مدوب . نادـنز  اـج  نآ  رد  زور  و 50  مدش 
تئیه یـسراف  ياقآ  رنهاب و  رتکد  کمک  اب  مدمآ  نوریب  یتقو  مدوب . نادـنز  رد  داد  خر  دادرخ  هثداح ي 15  هک  یناـمز  نم  دوب . هفلتؤم »

یسراف ياقآ  دعب  یتدم  میتشاد  راعتـسم  مسا  کی  ناممادک  ره  میدرک . هرادا  یفخم  تالیکـشت  تروص  هب  میدرک و  يزاسزاب  ار  هفلتؤم 
دوخ زج  تفریذپن ، ار  نآ  نازرابم  زا  یسک  درک ، داهنشیپ  یتقو  دنکب . لقتنم  روشک  زا  جراخ  هب  ار  هزرابم  يربهر  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب 

زا شرازگ  نتفرگ  تاعالطا و  رابخا و  هلداـبم ي  يارب  لاس 50  دوب . جراخ  رد  ناشیا  لاس  کی  تفر . جراخ  هب  ناشیا  هک  یـسراف  ياـقآ 
هیروس هب  مدـمآ و  هیکرت  هب  اج  نآ  زا  تسیچ ، يارب  مترفاسم  دـمهفن  میژر  هک  نیا  يارب  مدـش و  سیراپ  مزاع  لوا  متفر . جراخ  هب  ناشیا 

رد دندوب . هتفر  ول  نیدهاجم  مدمآ ، نارهت  هب  یتقو  متـشگرب . نارهت  هب  دعب  مدوب و  اج  نآ  رد  يور  دنچ  مدـید . ار  یـسراف  ياقآ  و  متفر ،
متفرگ رارق  یناسک  رامش  رد  متشاد ، تاعالطا  نداد  يارب  هک  یتمواقم  تلع  هب  مدوب و  هتیمک  رد  لاس  ود  مدش  ریگتسد  لاس 53  هام  رذآ 

يدارفنا و یهاگ  مدوب . هتیمک  ياـه  لولـس  رد  لاـس  ود  زا  رت  مک  زور  ًابیرقت 5  دندنارذگ ؛ ار  هتیمک  نادـنز  هرود ي  رادـقم  نیرتشیب  هک 
... دش عورش  رـصق  نادنز  نارود  یتارییغت ، کی  زا  دعب  و  مدنام ، اج  نآ  رد  لاس  کی  مدمآ ، نیوا  هب  لاس 55  نایاپ  يرفن . هس  ود  یهاگ 
وت دنـشاب و  تشونرـس  نارگید  دـیابن  هک  شا  همه  ینالف ! هک  دوب : نیا  متفگ  یم  مدوخ  اب  يدارفنا  نادـنز  رد  هشیمه  نم  هک  يزیچ  کی 

هیاس ي رد  ریدغ  دیع  زور  لاس 57  رد  دنناوخب . نارگید  راذگب  نک و  تسرد  تشونرـس  وت  مه  راب  کی  الاح  یناوخب ، ار  اهنآ  تشونرس 
يراکمه نیدهاجم  اب  هک  ًالبق  دش . عورش  دوخ  یمدرم  لکـش  رد  تازرابم  نادنز ، زا  دعب  میدش . دازآ  ناینادنز  همه  لثم  مدرم  تازرابم 

رصق رد  ام  هک  رویرهـش  رد 17  صوصخ  هب  نادـنز  رخاوا  ًادـعب  یلو  میتـسناد ، یم  روک  تکرح  کـی  ار  تازراـبم  روـج  نیا  میدرک  یم 
، تکرح نیا  هک  میدـش  نئمطم  میدـید ، یم  فلتخم  ياهرهـش  رد  ار  تیناحور  يربهر  هب  اهنآ  مظنم  تاکرح  مدرم و  تمواـقم  میدوب و 

مه ماما  لابقتـسا  هتیمک ي  نایرج  رد  میتفرگ . رارق  نایرج  رد  یعیبط  روط  هب  میدـمآ  نوریب  هک  مه  یتقو  نیمه  يارب  تسا  قفوم  یتکرح 
ریزو نیلوا  اـب  اـج  نآ  رد  مدـمآرد . تیوضع  هب  شرورپ  شزومآ و  تالکـشم  یـسررب  هتیمک ي  رد  يزوریپ ، زا  دـعب  هک  نیا  اـت  میدوب ،
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. مدش شرورپ  شزومآ و  ریزو  دعب  لیفک و  ادتبا  نم  درک و  افعتسا  یتبـسانم  هب  ناشیا  هک  نیا  ات  مدرک ، یم  يراکمه  شرورپ  شزومآ و 
صاخ یلوصا و  رکفت  نآ ، هلمج ي  زا  هک  میدرک ، یم  بیقعت  ناردارب  اب  ار  یفلتخم  ياه  هماـنرب  شرورپ  شزومآ و  ترازو  هرود ي  رد 

اب ار  شرورپ  شزوـمآ و  ترازو  میدرک . یم  مه  راـختفا  دـشاب و  یمالـسا  شرورپ  شزوـمآ و  هک  میتـشاد  رارـصا  اـهنت  هـن  دوـب ؛ یبـتکم 
يریزو تسخن  رد  هچ  و  تاباختنا ، نآ  رد  هچ  نم  دـندرک ، نم  هب  ار  فطل  لامک  تاباختنا  نآ  رد  نانهیم  مه  میدـنارذگ . یبسن  تیقفوم 

رد دوب ، دایز  شراک  شورپ  شزومآ و  نوچ  متـشادن  تصرف  ًالـصا  هک  عقوم  نآ  مدرک . ار  شالت  نیرت  مک   ، يروهمج تساـیر  رد  هچ  و 
روهمج سیئر  نم  هک  دـنا  هتفریذـپ  یعیبط  روط  هب  مدرم  مدـید  یم  یتحار  هب  نوچ  مدـید . یمن  يزاین  هنوگ  چـیه  مه  يروهمج  تساـیر 

شزومآ و ریزو  ناوـنع  هب  مه  نم  دـنداد ، یم  ار  ناـشراک  شرازگ  ارزو  دـنک ، ادـیپ  تیمـسر  سلجم  هک  نیا  زا  لـبق  زور  هس  ود  مشاـب .
هک سلجم  دیماجنا . دـهاوخ  اجک  هب  عافد  نیا  منادـب  هک  نیا  نودـب  مدرک ، تبحـص  اه  هورگ  اب  دروخرب  زا  مداد و  راک  شرازگ  شرورپ 

ياهادـیدناک زا  یکی  نم  هک  تفریذـپ  یتحار  هب  يریزو  تسخن  نایرج  رد  دوب ، هدرک  ادـیپ  ار  دوخ  طـخ  مه  رکف و  مه  رـصانع  زا  یکی 
تسخن ناونع  هب  هک  میدوب  دقتعم  نامناردارب  زا  يرایسب  ًاصخـش و  نم  مه  يروهمج  تسایر  نایرج  رد  مشاب . يریزو  تسخن  لوبق  لباق 

عوضخ و اب  نم  مدـش و  روهمج  سیئر  دـیناد ، یم  هک  روط  ناـمه  یحلاـصم  هب  اـنب  دوشب . باـختنا  يرگید  روهمج  سیئر  مناـمب و  ریزو 
هارمه هک  یناردارب  هکلب  زورما ، هن  نم  منک . یم  رکشت  دندرک  هک  یتبحم  همه  نیا  زا  مزیزع ، نانهیم  مه  هب  تبسن  رت  مامت  هچ  ره  ینتورف 

نوچ دـندرب  یم  ار  ام  عماـج  دجـسم  تشپ  زا  اـج  نآ  رد  متـشاد . ینارنخـس  جرک  رد  دنفـسا  هدراـهچ  زور  هک  تسه  ناـشدای  دـندوب  نم 
مدرم تفگ  دوب ، نم  هارمه  هک  اهردارب  زا  یکی  ییاجر » رب  دورد  : » دـندز یم  دایرف  يا  هدـع  اج  نآ  دوب . لکـشم  تیعمج  نیب  زا  تکرح 

یتح جرک  مدرم  دیوگ . یمن  نم  رب  دورد  سک  چیه  ینک ! یم  هابتـشا  متفگ : اج  نامه  نم  دنیوگ . یم  وت  رب  دورد  دننیب ، یم  ار  وت  اج  ره 
یم مالسا  رب  دورد  اهنیا  هکلب  تسا ، روطچ  ما  یگدنز  مدش ، دلوتم  اجک  متـسه ، هک  نم  دنناد  یمن  دنـسانش و  یمن  ار  نم  مه  هظحل  کی 

دنیوگ یم  یئاجر  رب  دورد  اهنآ  هک  تسا  تهج  نیا  هب  منک ، یم  لمع  مدقتعم و  متسه ، مالسا  طخ  رد  نم  دننک  یم  رکف  یهتنم  دنیوگ ؛
هک رگید  یکی  تمس  هب  ددرگ  یم  رب  اهدورد  ًانئمطم  متـسین ، مالـسا  رادفرط  نایب  رد  لقادح  نم  دنوشب  هجوتم  يا  هظحل  اه  نیمه  رگا  و 

شدوـخ يارآ  زا  مهرـس  تشپ  ردـص  ینب  میدوـب و  ماـما  روـضح  رد  مه  يزور  کـی  دـنهاوخ . یم  مدرم  هک  دـشاب  یتایـصوصخ  ياراد 
يأر مالسا  هب  مدرم  تسا . مالسا  يأر  تسین ، وت  يأر  ییوگ ، یم  وت  هک  ییارآ  نیا  ینک . یم  هابتـشا  وت  دندومرف : ماما  درک . یم  تبحص 

. درک هیکت  شدوخ  يارآ  يور  نانچ  مه  دومرف و  هچ  ماما  دیمهفن  ردص  ینب  زور  نآ  نم  رظن  هب  دـنهد . یمن  يأر  صخـش  هب  دـنهد . یم 

. دندرک ور  هبور  لماک  تسکـش  اب  هشیمه  زا  رت  لفاغ  رگید  راب  ار  نمـشد  هک  دنداد  ییأر  دنا و  هداد  يأر  مالـسا  هب  ًاعقاو  ام  مدرم  زورما 
ًاعقاو مدیزرو ، یم  قشع  بالقنا  هب  ًاعقاو  دنتـشاد ، لوبق  ار  بالقنا  هک  يدارفا  زا  يرایـسب  لثم  مه  نم  دیـسرپب  ار  تیقفوم  زمر  نم  زا  رگا 

رد ًالومعم  نم  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  رگا  متـشاد . هک  دوب  لاس  ياه  لاس  هکلب  زورما ، هن  ار ، وزرآ  نیا  ًاعقاو  مدـید . یم  یبهذـم  ار  بالقنا 
رد نم  میدیسر . تموکح  نآ  هب  متسه  نئمطم  الاح  دوب و  ام  هنامیمص ي  يوزرآ  مدناوخ ، یم  ار  اعد  کی  زا  یشخب  متبحـص  همدقم ي 
الاح نم  هک  دندرک  یم  لایخ  دندوب  نهذروک  لدروک و  هک  اه  یـضعب  مراد . لوبق  ار  همـشچرس » گنهرف   » متفگ يریزو  تسخن  يادـتبا 
اهنآ وشب ، راـک  ریزو  اـی  شرورپ  شزومآ و  ریزو  اـیب  وـت  میوـگ  یم  درذـگب  اـج  نآ  زا  هک  سک  ره  هب  متـسیا و  یم  همـشچرس ، مور  یم 
لوا رد  هک  دنتـسناد  یمن  هچ . ینعی  همـشچرس  گنهرف  دنتـسناد  یمن  دندوب ، هدـمآ  سیراپ  زا  دـندوب ، هدـمآ  اکیرمآ  زا  اهنآ  دـندیمهفن ،

هب ًاقیمع  نم  دندروخ . یم  ریت  دنداد و  یم  ولج  ار  دوخ  ياه  هنیـس  بالقنا  نیا  رطاخ  هب  یناسک  هچ  ًاعقاو  دوب و  ربخ  هچ  همـشچرس  مرحم 
يارفـس اـب  هک  فـلتخم  لـحارم  رد  هچ  لـلم ، ناـمزاس  رد  هچ  سلجم ، رد  هچ  لـحارم ، زا  کـی  چـیه  رد  متـسه و  دـقتعم  گـنهرف  نـیا 
گنهرف ار  نآ  مدـقتعم و  گنهرف  نآ  هب  ًادـیدش  ما ، هدرکن  لودـع  گنهرف  نآ  زا  هجو  چـیه  هب  موش ، یم  ور  هب  ور  یجراخ  ياـهروشک 

نیا رد  ییالاو  ماقم  ًاعطق  دـشاب ، هتـشاد  داـقتعا  دـشاب و  هتـشاد  ییانـشآ  گـنهرف  نیا  هب  هک  سک  ره  مدـقتعم  مناد و  یم  بـالقنا  یلـصا 
باـتک عـبنم : نینمؤـملل ». هلوـسرل و  ةّزعلا هللا و  نا  : » هک دریگ  یم  همـشچرس  نآرق  هیآ ي  نیا  زا  مه  نـیا  درک و  دـهاوخ  ادـیپ  يروـهمج 
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روهمج سیئر  کی  یگدنز  زا  ییاهیندناوخ 

ییاجر دیهش  زا  یتارطاخ  رد  اهتربع ،  اهسرد و 

تلود تئیه  هسلج  نیلوا  رد  دـندرک  نیعم  هناهام  قوقح  ناموت  رازه  تفه  ءارزو  يارب  ییاجر  دیهـش  زا  یتارطاخ  رد  اهتربع ،  اهـسرد و 
ییاهن میمصت  رظن  لدابت  زا  سپ  دیـشک و  نایم  هب  ناریزو  قوقح  نازیم  دروم  رد  ار  یثحب  ناشیا  دش  لیکـشت  یئاجر  ياقآ  تسایر  هب  هک 

طـسوتم دـنمراک  کی  قوقح  حطـس  رد  غلبم  نیا  هک  درک  مالعا  ارزو  هب  قوقح  ناموت  رازه  تفه  هناـیهام  تخادرپ  ياـنبم  رب  ار  شدوخ 
هک ار  ارزو  یگدنز  فافک  قوقح  نیا  هک  دش  عورش  ییاه  همزمز  ًاجیردت  هام  دنچ  تشذگ  زا  سپ  هکنیا  ات  دنتفگن  يزیچ  ناتـسود  دوب .

یمن يزیچ  یسک  دنتشاد  ناشیا  زا  هک  یئایح  لیلد  هب  اما  دنک ،  یمن  دنزادرپب  مه  ار  لزنم  هراجا  غلبم  نیا  زا  دیاب  دندوب و  دنم  هلئاع  ًارثکا 
اجنآ زا  دسر . یمن  تسا و  يروطنیا  هیـضق  ًاتقیقح  دنتفگ  یم  اهنآ  دننک  لقتنم  نم  هب  ار  هلئـسم  دنداد  حـیجرت  ناتـسود  زا  یخرب  تفگ . 
قوقح هب  رگید  ناموت  رازه  ود  درک  لوبق  تسا  هتفرگ  دوخ  هب  یمومع  تلاـح  ًاـبیرقت  هیـضق  دـید  یتقو  دوب ، یقطنم  درف  کـی  ناـشیا  هک 

دوب نیا  یئاجر  ياقآ  فده  یلو  دوب  ناموت  رازه  هدزناپ  زا  رتشیب  ارزو  قوقح  فقـس  نامز  نآ  رد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دنک  هفاضا  ارزو 
یـشکب و تمحز  مدرم  نیا  نیب  دیاب  وت  دنـشاب . هتـشاد  تلود  نادنمراک  مدرم و  همه  دح  رد  طسوتم  یگدنز  کی  شا  هنیباک  يارزو  هک 

هقطنم رد  مداد  حـیجرت  یلو  منک  ریاد  ار  مدوخ  بطم  متـسناوت  یم  رهـش  يـالاب  قطاـنم  رد  متـسناوت  یم  نم  هکنیا  هب  هجوت  اـب  يربـب  رجا 
ياهلاس رد  صوصخ  هب  ار  لحم  نیا  مدرم  عضو  هک  یئاـجر  ياـقآ  منکب . ار  راـک  نیا  دوب  فورعم  داـبآ  تفم  هب  قباـس  هک  یلعف  ياـبص 

نم هب  دندوب  ریقف  ًابلاغ  يرگتفر و  یـشورف ،  تفن  لثم  نییاپ  ياه  لغـش  ياراد  هعماج و  موس  هقبط  زا  ًارثکا  هک  تسناد  یم  دـعب  هب   1340
ناشیا هیـصوت  نیا  يرب .  یم  ادخ  زا  مه  ار  نآ  رجا  یـشک  یم  تمحز  دنچ  ره  ریقف ،  مدرم  نیا  نیب  رد  دشاب . اجنیا  دـیاب  وت  بطم  تفگ 

همـشچرس زا  نم  هنیباـک  يارزو  دـندرک . یم  تمـالم  تدـش  هب  هقطنم  نیا  رد  بطم  ندز  لـیلد  هب  ارم  لـیماف  زا  یخرب  هک  دوب  یلاـح  رد 
دنتـشاد هک  ییاه  تبحـص  یط  ناشیا  دوب  حرطم  یئاجر  ياقآ  هنیباک  یفرعم  باختنا و  ثحب  یتقو  مراد  رطاخب  ًاقیقد  دـنوش . یم  باختنا 

زا ار  ارزو  هک  دوبن  نیا  ناشیا  روظنم  هتبلا  هک  منک  یم  باختنا  همـشچرس  هلحم  زا  ار  ما  هنیباک  ناریزو  یمامت  نم  دـندرک  راـهظا  ًاـحیرص 
باختنا رهـش  بونج  نییاپ و  یحاون  زا  ًاتدمع  دیاب  ارزو  دوب  دـقتعم  هکلب  دـنک . یم  باختنا  دـننک  یم  یگدـنز  هیحان  نیا  رد  هک  یناسک 

ار ناشیا  یشزرا  يریگ  تهج  عضوم و  مالعا  تقیقح  رد  نیا  هک  دشاب  ادهش  نادیم  همـشچرس و  گنهرف  اهنآ  یگدنز  گنهرف  دنوشب و 
يارب لومعم  قبط  هک  ناـشیا  زور  کـی  ما  یئاد  يریزو  تسخن  نارود  رد  تسا  نم  هیبـش  یـسک  دـنک  یم  لاـیخ  داد . یم  ناـشن  مدرم  هب 
دیرخ نان  دنچ  تخپ  یم  یبوخ  نان  لحم  نآ  رد  هک  ییاونان  کی  زا  دورب  تساوخ  یم  یتقو  دوب ،  هدمآ  ام  هناخ  هب  شرهاوخ  زا  دـیدزاب 

هارراهچ ات  مدرک  تکرح  ناشهارمه  هب  مشاب  ناشیا  اب  ار  يرتشیب  تاـظحل  متـشاد  تسود  هک  مه  نم  داـتفا . هار  هداـیپ  شلزنم  فرط  هب  و 
ود هک  یئاجر  ياقآ  هب  بجعت  اپارس  یهاگن  درک و  فقوت  یکدنا  دیچیپ ،  ام  يولج  نیشام  کی  دابآرخف  چیپ  رس  میتفر ،  مه  اب  رادرـسبآ 
 : تفگ وا  هب  دوب  هتـسشن  بقع  هک  یـسک  تسا . ریزو  تسخن  یئاجر  نامه  نیا  دـش  یمن  شرواب  درک ، تفر  یم  هار  هدایپ  هدـیرخ و  نان 
هب دور . یمن  هار  ور  هدایپ  يوت  هک  یئاجر  تسا .  یئاجر  هیبش  نیا  ینک  یم  لاـیخ  تفگ  مه  هدـننار  تسا . یئاـجر  ياـقآ  نیا  نک  هاـگن 

دایز يدـید  نالا  هک  لیاسم  روج  نیا  زا  هن  تفگ  دـننک . رورت  ار  امـش  هدرکان  يادـخ  تسا  نکمم  اهدـمآ  تفر و  نیا  رد  متفگ  ما  یئاد 
هدایپ هچوک و  نابایخ و  رد  هک  ار  يدرف  دـننک  یم  لایخ  همه  منک  یم  ار  اهراک  نیا  یلبق  همانرب  نودـب  نوچ  نم  هداتفا و  قاـفتا  نم  يارب 
ًالماک ادتبا  زا  ارم  هکنیا  رگم  منک  یمن  ساسحا  يرطخ  دنرادن و  نم  راک  هب  يراک  اذل  نم ،  دوخ  هن  تسا ،  نم  هیبش  یـسک  دننیب  یم  ور 
ریـسم رد  تشاد  ناردنزام  ناتـسا  هب  یئاجر  ياقآ  هک  ییاه  ترفاسم  زا  یکی  رد  میریگب  سرد  اهنیا  زا  دیاب  ام  دننک . ییاسانـش  بیقعت و 

هیقب هب  دعب  نک ، تکرح  هناخ  نیا  فرط  هب  تفگ  هدننار  هب  داتفا ، هبورخم  همین  هناخ  کی  هب  ناشمـشچ  ناگرگ  تمـس  هب  يراس  زا  دوخ 
هب هدش و  هدایپ  نیشام  زا  ناتسود  زا  رگید  رفن  هس  قافتا  هب  ناشدوخ  نیا  زا  سپ  مراد . راک  يرادقم  اجنیا  نم  دیورب  امش  تفگ  ناهارمه 
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یم راکچ  اجنیا  ردام  دیـسرپ  درک و  مالـس  ناشیا  هب  یئاجر  ياقآ  درک . یم  یگدـنز  نآ  رد  ینزریپ  هک  دـندرک  تکرح  هناـخ  نآ  فرط 
نم هب  بترم  دیآ و  یم  اجنیا  هب  يدیـساقآ  کی  منارذـگ و  یم  ار  رمع  یچیه ،  داد  خـساپ  نز  نآ  درذـگ ؟  یم  هنوگچ  تتاروما  ینک و 

هچ نم  ییوـگ  یم  هک  یتـسه  هک  امـش  رگم  تفگ  نزریپ  نآ  يراد  ییاـهزاین  هـچ  دیـسرپ  وا  زا  یئاـجر  ياـقآ  یتـقو  دـنک . یم  کـمک 
شریخ ادخ  تفگ  دینش  ار  فرح  نیا  ات  نزریپ  دنتـسه . ریزو  تسخن  یئاجر  ياقآ  ناشیا  تفگ  وا  هب  ناهارمه  زا  یکی  مراد ؟ یتاجایتحا 
نزریپ نآ  زا  ار  فرح  نیا  یئاجر  ياقآ  ات  دینک . کمک  دنتسه  رت  جاتحم  نم  زا  هک  ینارگید  هب  دیورب  امش  متسین  جاتحم  هک  نم  دهدب ، 
تسخن لوا  ياهزور  رد  نک  عمج  مه  ار  سلجم  رتسول  میریگب . سرد  اهنیا  زا  دیاب  ام  میورب ، تفگ  دز و  هقلح  شمـشچ  رد  کشا  دینش 
نامزاس هناخترازو ،  حطس  زا  ییاسانش و  ار  تلود  دازام  لاوما  هیلک  نآ  یط  هک  داد  یمکح  نم  هب  تساوخ و  ارم  یئاجر  ياقآ  يریزو ، 

هریغ شرف و  رتسول ،  ریظن  تساه  هناخترازو  تارادا و  رد  سکول  لاوما  هچ  ره  تفگ  نم  هب  ناشیا  منک . يروآ  عمج  یتلود  زکارم  اـه و 
وا زا  هک  یمکح  اـب  درک . ار  همانـشخب  نیا  مه  ناـشیا  دوشب . راـک  نیا  هک  دوب  هداد  يرکذـت  مه  ناـشیا  هب  ماـما  ًارهاـظ  نک . عمج  ار  همه 

گرزب رتسول  نیا  تفگ  نم  هب  یتح  ناشیا  مدرک . یم  عمج  ار  یتافیرـشت  دازام و  لاوما  متفر و  یم  اـه  هناـخترازو  کـت  کـت  هب  متـشاد 
دوش و رقتـسم  ردـص  ینب  رتفد  رد  تساوخ  یم  یئاجر  ياقآ  یتقو  دـینک  عمج  ار  قاتا  ینیئزت  لـیاسو  ماـمت  نک .  عمج  ار  سلجم  طـسو 

لخاد رد  هک  دوب  يروکد  ینییزت و  لیاسو  زا  ولمم  هک  دوب  یللجم  کیـش و  یلیخ  قاتا  ردص  ینب  راک  قاتا  نوچ  دـنک  عورـش  ار  شراک 
ار تسا  ینییزت  لیاسو  هچ  ره  اهنیا و  مامت  اه  هچب  دنتفگ  دـندش  دراو  اه  قاتا  عضو  دـیدزاب  يارب  ات  دنتـشاد ،  ارق  يا  هشیـش  ياه  نیرتیو 

کی میراذگب  شدیدج  راک  قاتا  رد  درک  لوبق  هک  ار  يزیچ  اهنت  دنوشن . هدـید  هک  دـیراذگب  یبوچ  ياهدـمک  نیا  لخاد  رد  دـیرادرب و 
نایبت تیاس  عبنم : دیرادرب . دینک و  عمج  ار  اهزیچ  هیقب  اه  نیا  زج  هب  تفگ  ناشیا  دوب . باتک  دلج  دنچ  طبضویدار و 

رسمه نابز  زا  ییاجر  دیهش  یگدنز  ياههتفگان 

رسمه یقیدص  هقتاع  مناخ  تارطاخ  زا  ياهراپ  هدش  یسیونزاب  دیناوخیم  یپ  رد  هچنآ  رسمه  نابز  زا  ییاجر  دیهـش  یگدنز  ياههتفگان 
يدراوم رد  هک  نتم  حیحـصت  رد  یقیدـص  مناخ  يالاب  تقد  تسا . هتفرگ  رارق  يو  ینیبزاب  دروم  شراگن  زا  سپ  هک  تسا  ییاجر  دـیهش 

ناشیا زا  ساپس  اب  تسا . ریدقت  روخ  رد  هک  دراد  ییاجر  دیهش  شنم  هریس و  ییامنعقاو  هغدغد  زا  ناشن  دشیم ، کیدزن  ساوسو  زرم  هب 
فرح هدیجنس  هتخپ و  دوب و  یلقاع  درف  ییاجر  ياقآ  دنداد . صاصتخا  رضاح  نامدای  رد  جرد  تهج  نتم  نیا  میظنت  يارب  ار  یتصرف  هک 
یلام عضو  هک  ناشیا  دوب ، مسر  رـسمه  يارب  رهاوج  الط و  دیرخ  نامز  نآ  رد  دوب و  هداس  ملعم  کی  نوچ  ام  يدزمان  يادـتبا  رد  دزیم .

يرورض دراوم  درخب . ار  اهنیا  دناوتیمن  درادن  لوپ  نوچ  هک  دشاب  هتشاد  يدب  رثا  هک  درکیمن  حرطم  يروج  ار  هیضق  نیا  تشادن  یبوخ 
هک مه  نم  میرخب . رگیدکی  هقیلـس  اب  بسانم و  تقو  تصرف و  اب  میورب  دعب  دـشاب  اهنیا  تفگیم ، رهاوج  الط و  دروم  رد  دـیرخیم و  ار 

دوب مسر  نیا ، زج  هب  دراد . یعبط  تعانم  سفن و  تزع  نینچ  هک  دـمآیم  مشوخ  مه  یفرط  زا  تخوسیم و  وا  لاح  هب  ملد  مدـیمهفیم ،
هب تفرگیم و  ار  اهزیچ  نیا  زا  ملق  هس  ود  دـمآیم  لزنم  هب  تقو  ره  ناشیا  هک  دـنرخب  رگید  زیچ  دـنچ  فیک و  هچراپ و  هراوق  دـنچ  هک 

لزنم روما  هرادا  رد  ییاجر  ياقآ  تسا **** . همانرب  ریبدـت و  اب  شیدام  لئاسم  رد  یلیخ  هک  دادیم  ناشن  اهدروخرب  نیا  دروآیم . هناخ 
یتح ياهزاین  زا  یـضعب  يارب  دیدیمن  یموزل  دوب و  یعناق  درف  ًالوصا  وا  درکیم . لمع  یـصاخ  ریبدـت  اب  يداصتقا  ظاحل  زا  صوصخ  هب 

دح رد  هک  دوـب  نیا  شریبدـت  دـنک . هیهت  يزیچ  هناـخ  يارب  دریگب و  ضرق  اهیـضعب  لـثم  دـنزب و  شتآ  بآ و  هـب  ار  شدوـخ  يرورض ،
راتفر و نیا  درکیم . هشیپ  ار  تعاـنق  ربص و  تشادـن ، یناـکما  رگا  هک  دوب  نیا  وا  شور  دـنک . مهارف  ار  هداوناـخ  یهاـفر  لـیاسو  نکمم 

هاـفر رد  رتشیب  هن  هزادـنا و  ناـمه  هب  دوشیم ، رتـهب  شایقوقح  عضو  هک  ینازیم  هب  مدـیدیم  نوچ  درکیم ، راودـیما  مرگلد و  ارم  ریبدـت 
. دـهاوخب يزیچ  نم  زا  هناخ  رد  هک  دـمآیم  شیپ  رتمک  مدرک ، یگدـنز  وا  اب  نم  هک  یتدـم  مامت  رد  دـهدیم **** . یتارییغت  هداوناـخ 

ادـیپ تساوخیم  هک  ار  يزیچ  رگا  مه  یهاگ  تشگیمرب . قاتا  هب  هرابود  دروخیم و  بآ  تفریم  دـشیم و  دـنلب  مدـیدیم  ار  وا  اهراب 
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ياقآ هک  لاـس 1347  زا  لـبق  اـت  تسین **** ». ناویل  هکنیا  لـثم  ، » تفگیم دـیهدب ، نم  هب  ناوـیل  کـی  ًـالثم  تفگیمن  زاـب  درکیمن ،
دوخ هرمزور  یگدـنز  هناـخ و  رد  دـیاب  ار  یـشور  هچ  هک  میدرکیم  تبحـص  مه  اـب  راـب  کـی  ياهتفه  تشاد ، يرتـشیب  تصرف  ییاـجر 
دقن مه  ار  نامدوخ  یفنم  ياهـشور  ام  یگتفه ، ياهتـسشن  نیا  رد  دـشاب . هتـشاد  تبثم  ریثأت  اـههچب  هیحور  تیبرت و  رد  اـت  مینک  باـختنا 

يروط درک ، دروخرب  نم  اب  هناصلاخ  هناقداص و  یلیخ  یتامدقم ، ياهتبحص  يراگتساوخ و  هلحرم  رد  ینعی  جاودزا ، زا  لبق  میدرکیم .
تسنادیم دوخ  هفیظو  ینعی  درک ، حرطم  میارب  منک  باختنا  ار  تلصو  نیا  هناهاگآ  نم  هکنیا  يارب  ار  شدوخ  تایـصوصخ  زا  یلیخ  هک 

هلئسم نیا  مدش  هجوتم  دعب  نم  تسنادیم . ندوب  ینابصع  ار  دوخ  ياهتیصوصخ  زا  یکی  تسه  مدای  مشاب . عالطا  اب  وا  زیچ  همه  زا  نم 
راـتفر وا  لـمعلاسکع  عقاوم  هنوگنیا  رد  هکلب  درکیمن ، رهاـظ  ار  دوخ  تینابـصع  تقو  چـیه  نوچ  تفگیم ، وا  هک  دوـبن  يدـح  نآ  رد 

هب ار  وا  رهظ  ات  حبـص  زا  میدوب ، هتفر  نابایخ  هب  ییاجر  ياقآ  اب  اههچب  سابل  دـیرخ  يارب  هک  راب  کی  دوب **** . نیتم  اما  کشخ ، یلیخ 
توکـس تشاد ، هک  يدایز  هلغـشم  مغر  هب  عقاوم  هنوگنیا  رد  وا  راـتفر  منک . ادـیپ  ار  مهاوخلد  ساـبل  مناوتب  هکلب  اـت  مدربیم  اـههزاغم  رد 

، دادیم ناـشن  نـم  لـباقم  رد  هـک  یمیلـست  تلاـح  اـب  مـنکب و  هـلجع  دـیرخ  رد  درکیم  راداو  ارم  درکیم  هـک  یتوکـس  اـب  دوـب . ضحم 
، دروایب نابز  هب  ار  یفرح  ای  دنکب  یمخا  نیرتکچوک  هکنیا  نودب  اما  تسا ، روخلد  نم  تسد  زا  ردـقچ  هک  دـنامهفب  نم  هب  تساوخیم 

دوش روبجم  وا  هک  منکب  يراک  دیاب  نم  ارچ  مسرپب ، دوخ  زا  درکیم  راداو  ارم  شتوکـس  نیمه  دنکیم . لمحت  ارم  دراد  هک  دادیم  ناشن 
ياقآ مدرکیمن **** . رکف  هلئـسم  نیا  هب  تقو  چـیه  نم  دیـشکیم ، لدـج  تبحـص و  هب  راک  رگا  هک  یلاح  رد  دـنک ، لمحت  ارم  راتفر 

هب نداد  يدازآ  نیع  رد  تفرگیمن . تخـس  نم  هب  تشاد  هک  ییاههاگدـید  رد  درکیمن و  لیمحت  نم  هب  ار  شدـیاقع  لزنم ، رد  ییاـجر 
هک دوب  نیا  وا  شور  تسین . مهم  شیارب  هک  درکیم  دومناو  يروط  ای  دینکن  تفگیم  ای  دـشیم ، ماجنا  شرظن  فالخ  رب  يراک  رگا  ام ،
ود یکی  ندـناوخ  اب  ار  شدوخ  یتحاران  ای  تبحم  یـصاخ  طیارـش  رد  یهاگ  درکیم . هیکت  نم  اب  دوخ  كرتشم  طاقن  يور  یگدـنز  رد 
ره هبنش  ياهزور  اههچب  تیبرت  دروم  رد  وا  نم و  دوب . وا  اب  نم  كرتشم  طباور  وا  رظن  رد  هلئسم  نیرتمهم  درکیم . میهفت  ام  هب  رعش  تیب 
وا يرهاظ  هفایق  سک  ره  میدرکیم . یبایزرا  اههچب  اب  دروخرب  رد  ار  نامیاهشور  میتسـشنیم و  دـندوب  باوخ  رد  زونه  اـههچب  هک  هتفه 

تبحم اب  هداتفا و  یلیخ  تسین و  روطنیا  هن  دیمهفیم  درکیم ، یگدنز  وا  اب  رگا  اما  تسا ، يربکتم  کشخ و  مدآ  درکیم  رکف  دیدیم  ار 
دیاب ام  ، » تفگیم وا  میراد . هگن  ار  اهنآ  مارتحا  هک  تخومآیم  ام  هب  ًالمع  درکیم و  ار  اـههیاسمه  تیاـعر  یلیخ  ییاـجر  ياـقآ  تسا .

هب ناشیا  دیراذگن و ...  هچوک  رد  ار  هبورکاخ  لطـس  تفگیم  ًالثم  دـننیبن ». ام  زا  يرازآ  تیذا و  هک  مینک  دروخرب  ناگیاسمه  اب  يروط 
دروخرب تیمیمـص  یمرگ و  اب  اهنآ  ياههچب  اب  یتح  تشاد و  یـصاخ  رظن  تفطالم و  دـنتفریم ، دجـسم  هب  هک  لـحم  لـها  اـب  صوصخ 

توعد نامهم  راب  دـنچ  یلاس  اما  تشاد ، ار  هداس  ملعم  کی  قوقح  هکنیا  اـب  دوب و  تسود  ناـمهم  یلیخ  ییاـجر  ياـقآ  درکیم **** .
نیا هک  دادیم  يراطفا  لیماف ، هب  ناشیا  دای  هب  لاس  ره  دـندوب ، هدرک  توف  ناضمر  هاـم  رد 28  ناشردپ  موحرم  نوچ  ًاصوصخم  درکیم ،

هشیمه درکیم ، وا  هب  کچوک  دنچ  ره  یتمدخ  یسک  رگا  دوب . سانشردق  ًاعقاو  ییاجر  ياقآ  تشاد **** . همادا  ناشرمع  رخآ  ات  مسر 
رقتـسم شگرزب  ردارب  لزنم  رد  جاودزا  هب  هدـنام  لاس  کی  اـت  نارهت  هب  دورو  ودـب  رد  نوچ  دـنک . ناربج  ار  نآ  یعون  هب  هک  دوب  رکف  هب 
کمران رد  یلزنم  یتقو  مدوب ، وا  محازم  نم  دـشیم و  دودـحم  یلیخ  وا  مدوب ، مرحمان  مردارب  نز  اب  هکنیا  لـیلد  هب  تفگیم  دوب و  هدـش 

تبقارم وا  لیـصحت  سرد و  رب  درک و  يرادـهگن  وا  زا  دروآ و  دوخ  شیپ  یلاـس  هس  ود ، ار  شردارب  گرزب  رـسپ  درک ، جاودزا  دـیرخ و 
دنزرف نیا  هب  شردام  موحرم  هک  ياهقالع  تهج  زا  اما  دوب ، مه  ام  كرتشم  یگدـنز  يادـتبا  هزات  دوب و  مرحمان  نم  اـب  وا  هکنیا  اـب  دومن .

ات دوب  هدروآ  دوخ  لزنم  هب  ار  وا  دوب ، شردارب  هناخ  رد  وا  هک  اهلاس  نآ  زا  یـسانشردق  هناشن  هب  مدزیم  سدح  نم  هک  روطنامه  تشاد و 
دوب و بدؤم  تیعطاق ، نیع  رد  یلو  دوب ، یعطاق  درف  هک  لاح  نیع  رد  ییاجر  ياقآ  دـشاب **** . هدرک  شردارب  هب  یکمک  قیرط  نیا  زا 

يارب تشاذـگ ، یم  ناشردام  ردـپ و  هب  هک  ار  یمارتحا  نامه  درکیم . مارتحا  یلیخ  نسم  دارفا  هب  تبـسن  درکیم . تیاعر  ار  همه  مارتحا 
رد دوب و  هبـساحم  لها  ییاجر  ياقآ  دـنزب . دوشب ، اهنآ  رطاـخ  شجنر  ثعاـب  هک  یفرح  مدـیدن  هاـگچیه  دوب . لـئاق  مه  نم  رداـم  ردـپ و 
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امـش هک  دندرکیم  لاوئـس  ناشیا  زا  ناکیدزن  لیماف و  دارفا  زا  يدایز  هدع  یتقو  ًالثم  درکیم . هبـساحم  ًاقیقد  گرزب  کچوک و  ياهراک 
نیـشام هکنیا  ياج  هب  تسا و  رـسدرد  هیام  نتـشاد  نیـشام  ، » دادیم خساپ  دیرخیمن ؟ نیـشام  ناتدوخ  يارب  دیراد ، هک  ياهلغـشم  اب  ارچ 

ياهنیـشام همه  نالا  یلو  ، » تفگیم یخوش  هب  دـعب  میریگیم »! رارق  وا  تمدـخ  رد  ام  دروآیم ، شیپ  هک  یتالکـشم  اب  دـشاب  ام  يارب 
اج ره  ات  دننکیم و  راوس  ار  ام  دنتـسیایم و  ام  يولج  يروف  مینکیم ، دنلب  ار  نامتـسد  ات  میورب و  میهاوخب  هک  اج  ره  تسام . لام  نارهت 

دوب هدرک  باسح  ًاعقاو  میـشکیمن ». رـسدرد  میهدیم و  لوپ  میزادنیب . رـسدرد  هب  ار  نامدوخ  ارچ  باسح  نیا  اب  دنربیم !... میهاوخب  هک 
نیا دوب  نآ  رکتبم  ییاجر  ياقآ  هک  یلیماف  هسلج  لیکشت  یلصا  تلع  هزیگنا و  تسا **** . نتـشاد  زا  رتهب  وا  يارب  نیـشام  نتـشادن  هک 

ساسا نیا  رب  درادـن . دوجو  يدایز  یگداوناخ  دـمآ  تفر و  دـندوبن ، مه  مک  هک  لـیماف  ناـناوج  نیب  رد  درکیم  ساـسحا  ناـشیا  هک  دوب 
نیا هک  ًاجیردـت  دـشاب . رادـید  فرـص  دـننیبب و  ار  رگیدـمه  دـنوشب و  عمج  مه  رود  لیماف  ياهناوج  راب ، کی  زور  ره 15  درک  داهنـشیپ 

تمحز هب  ییاریذـپ  ماش و  رطاـخ  هب  دادیم  لیکـشت  ار  هسلج  نیا  هک  هناـخبحاص  هکنیا  يارب  درک  داهنـشیپ  دـندرک ، ادـیپ  همادا  تاـسلج 
رد هک  ياهسلج  نیلوا  رد  ام  دوخ  دـنک . ادـیپ  همادا  يدـعب  تاسلج  تامحز ، اههنیزه و  یکبـس  لیلد  هب  اـت  مینکب  هداـس  ییاریذـپ  دـنتفین 

یـسایس و لئاسم  حرط  ثیداحا ، ندـناوخ  نآرق ، تئارق  تمـس  هب  ار  تاسلج  جـیردت  هب  دـعب  میداد . یتیچ  اـیبول  دـش ، لیکـشت  ناـملزنم 
ًالومعم یناوجون  نس  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  حبـص  زامن  يارب  اـههچب  ندرک  رادـیب  يارب  ییاـجر  ياـقآ  شور  داد **** . تهج  یعاـمتجا 
یخوش اب  داتسیایم و  اههچب  رس  يالاب  هک  دوب  نیا  تسه ، مه  نیریش  هک  حبص  باوخ  صوصخ  هب  تسا و  نیگنـس  يردق  اههچب  باوخ 

نوچ دنتـشاد و  نس  لاـس  ات 10  نیب 6  ام  ياههچب  دوشیم ! رادـیب  باوخ  زا  هچب  هک  دـینکن  تبحـص  دـنلب  تفگیم ، دـنلب  يادـص  اـب  و 
. دنوش رادیب  اهنآ  دنزب ، باتفآ  هکنیا  زا  لبق  هک  دوب  نیا  ییاجر  ياقآ  دیکأت  دندشیم . دنلب  اذل  دنتشاد ، قوذ  دندوب و  لیام  مه  ناشدوخ 

دزیم فرح  اهنآ  اب  دادیم و  شلام  ار  اهنآ  ياههناش  یخوش  تبحم و  اب  تسشنیم و  اهنآ  رـس  يالاب  دنوشیمن ، رادیب  اهنآ  دیدیم  رگا 
یهارمه ییوشتـسد  کیدزن  ات  ار  اهنآ  تفرگیم و  ار  اهنآ  هناش  دندشیم  دنلب  هک  دـعب  دننیـشنب . دـنوش و  رادـیب  تمیالم  تفاطل و  اب  هک 

یفطاع و رایسب  ياهشور  نیا  اب  دزیم ! اهنآ  تشپ  هب  تسد  فک  اب  میالم  هبرـض  کی  یخوش  اب  ییوشتـسد  هب  ندیـسر  زا  لبق  درکیم و 
هدارا ییاجر  ياقآ  دنشاب **** . هتـشادن  یخلت  هرطاخ  مه  رما  نیا  زا  دننک و  تداع  زامن  هب  شنادنزرف  تساوخیم  تبحم  رهم و  اب  مأوت 

، داد رارق  تخس  ینالوط و  رمتسم و  هجنکش  ریز  هام  دنچ  درک و  ریگتسد  ار  ناشیا  كاواس  یتقو  تشاد . یبوخ  يوق و  یلیخ  تماقتسا  و 
فرط کـی  زا  دـنریگب . فارتعا  دنـشکب و  فرح  وا  زا  دـنناوتیمن  مدوب  نئمطم  دوب . وا  يوق  هدارا  دادیم  شمارآ  نم  هب  هک  يزیچ  اـهنت 
عجار یتقو  ناشیا  دوب . تحار  ملایخ  رگید  يوس  زا  یلو  تخوسیم ، ملد  یلیخ  مداتفایم  دندادیم ، وا  هب  هک  ییاههجنکـش  رکف  هب  یتقو 
لابند ار  راک  نآ  رخآ ، ات  میمصت و  نآ  يور  درکیم  یسررب  دیجنـسیم و  تقد  هب  ار  نآ  بناوج  نوچ  تفرگیم ، میمـصت  ياهلئـسم  هب 
هتکن دروآیمن . هناخ  هب  دیرخیمن و  ربون  هویم  تقو  چیه  درخب ، هویم  تساوخیم  یتقو  هک  دوب  نیا  ییاجر  ياقآ  تداع  درکیم **** .
قافتا راب  کی  دروآیم . لزنم  هب  دیرخیم و  هویم  قودنـص  اب  ًالومعم  دشاب ، رپ  ریـس و  اههچب  لد  مشچ و  هکنیا  يارب  ًالومعم  هکنیا  رگید 

ناـمکچوک رــسپ  مدوـب ، هدرک  لـفق  ار  لزنم  رد  هـتفر و  نوریب  لزنم  زا  يرورــض  يراـک  ماـجنا  يارب  نـم  هـک  یعقوـم  رد  داـتفا . یبلاـج 
! دیایب نوریب  ییاهنت  زا  ات  دوب  هداد  لحم  ياههچب  هب  هتـشادرب و  یکی  یکی  هویم  قودنـص  زا  تساهنت ، لزنم  رد  دوب  هدید  هک  نیدلالامک 
هک راب  کی  دـیرخیم . يرکف  يزاببابـسا  دـیرخیم ، یهاگ  مه  رگا  تشادـن ، يزاببابـسا  دـیرخ  هب  داقتعا  یلیخ  ییاجر  ياقآ  **** 
مه مرتـخد  یفرط  زا  تسنادیمن و  تسرد  يداـقتعا  ظاـحل  هب  ار  کـسورع  دـیرخ  هکنیا  اـب  میدوـب  هـتفرگ  فـیلکت  نـشج  مرتـخد  يارب 

کـسورع دیرخ  هب  هک  يداقتعا  مدع  مغر  هب  ییاجر  ياقآ  دشاب ، هتـشاد  یکـسورع  هک  دوب  هدنام  شلد  يوت  تشاد و  تسود  کسورع 
ییاذـغ مک  هب  ار  دوـخ  ییاـجر  ياـقآ  درک **** . لاحـشوخ  ار  وا  مه  یلیخ  هک  دـیرخ  وا  يارب  نازرا  هداـس و  کـسورع  کـی  تشاد ،
ًالومعم اهبـش  دـنامیمن . یقاب  يزیچ  نآ  هت  تشاد و  یـصخشم  هزادـنا  دیـشکیم ، دوخ  يارب  باقـشب  رد  هک  ار  ییاذـغ  دوب . هداد  تداع 

رد وا  ینتخپ  ياذغ  تیاهن  دروخیمن ، ینتخپ  ًالصا  بش  رگید  دروخیم ، ینتخپ  زیچ  کی  رهظ  یتقو  دروخیم . يرـضاح  هداس و  ياذغ 
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هب يرضاح  ياذغ  شاهمه  امش  رتخد  ، » تفگ مردام  هب  یخوش  هب  راب  کی  دروخیم . ینیمزبیس  اب  هرک  یهاگ  دوب . ورمین  تلما و  بش ،
ماش هشیمه  هک  تسا  نیا  شروظنم  ردام ! هن  ، » متفگ ارچ »؟ ، » دیسرپ نم  زا  بجعت  اب  دوب  هدرک  رواب  ار  وا  یخوش  هک  مردام  دهدیم ». نم 
مه اب  هرک  رینپ و  نامهرفس  رس  دیاب  ام  ارچ  ، » تفگ راب  کی  دروخیم . هرک  ای  ياچ  رینپ و  نان و  هشیمه  اهحبص  تسا »! هدامآ  رضاح و  وا 
هب دش ، دازآ  نادنز  زا  یتقو  دروخب . ییاچ  رینپ و  طقف  هک  درکیم  یعـس  اذـل  دـنرادن »؟ مه  ار  نآ  رینپ  یتح  یـضعب  هک  یلاح  رد  دـشاب ؟

یلیخ دـناهدروآ **** ». نوریب  هدرک و  مزمز  بآ  يوت  ار  وا  راگنا  الاح  دوب ، بوخ  شدوخ  ، » متفگیم نم  هک  دوب  هدـش  هتخاس  يردـق 
رگید دناوخب ، زامن  ات  دشیم  رادیب  باوخ  زا  هک  حبـص  ناذا  زا  سپ  دباوخب . حبـص  زامن  زا  سپ  ییاجر  ياقآ  هک  دمآیم  شیپ  تردن  هب 

درکیم و شزرو  يردق  نآرق  زامن و  زا  دعب  دباوخب . هرابود  هک  دـمآیم  شیپ  ياهمانرب  ای  میـشاب  هتـشاد  نامهم  هکنیا  رگم  دـیباوخیمن ،
مراحم لیماف و  ياهمناخ  حیحـص  تسرد و  شـشوپ  باجح و  تیاعر  هب  تبـسن  یلیخ  ییاجر  ياقآ  دیرخیم **** . نان  تفریم  دـعب 
لامتحا اهمناخ  يارب  نوچ  دنشوپب  میخـض  باروج  دنلب و  نیتسآ  سابل  رداچ  ریز  ًامتح  اهنآ  تشاد  دیکأت  ناشیا  دادیم . تیمها  شدوخ 

اب اهمرحم  طابترا  هطبار و  هب  تبـسن  دریگیم . رارق  مرحماـن  دـید  رد  ناـشیاپ  تسد و  تروصنیا  ریغ  رد  دورب و  راـنک  ناـشرداچ  دوریم 
ًالماک ناشرـس  دنتفریم ، هار  هچوک  رد  هک  یماگنه  ای  مرحمان و  اب  ندرک  تبحـص  عقوم  مه  ناشدوخ  دندوب و  ریگتخـس  یلیخ  مرحمان 
هاـگن وا  تروص  هب  هاـگچیه  دـندرکیم  تبحـص  یمرحماـن  مناـخ  اـب  رگا  دـتفیب . یمرحماـن  نز  مشچ  هب  ناشمـشچ  اداـبم  هک  دوـب  نییاـپ 

هک هچوک  زا  تساقآ  ردقچ  امـش  رهوش  ییاجر  ياقآ  نیا  دنتفگیم  دـندرکیم و  ار  ناشیا  فیرعت  هیاسمه  ياهمناخ  اهراب  دـندرکیمن .
، دهد ماجنا  ار  يراک  تفرگیم  میمصت  یتقو  تشاد . یبیجع  هدارا  ًاعقاو  دنکیمن **** . دنلب  نیمز  زا  ار  شرس  ًالـصا  دوریم  دیآیم و 

ياـضق هزور  نآ ، زا  یـشخب  هک  تفرگیم  هزور  هبنـشجنپ  ره  هک  نیا  هـلمج  زا  دادیم . ماـجنا  ار  نآ  دـمآیم  شیپ  هـک  یطیارـش  ره  رد 
بورغ کیدزن  ات  درکیم . تیاعر  ار  مظن  نیمه  ناـشیا  میتفریم  نیوزق  هب  اههبنـشجنپ  هک  یهاـگ  تشاد . یبحتـسم  هبنج  دوب و  شرداـم 

هزور دوشیمن  ترفاسم  رد  هک  میتفگیم  وا  هب  یتقو  دشاب . هتشادن  هزور  رفـس  رد  هک  درکیم  راطفا  بورغ  زا  لبق  دروخیمن و  زیچ  چیه 
هزور هک  دـنامهفیم  ام  هب  شتاکرح  اب  ياهنوگ  هب  دـشاب  هتـشاد  اـیر  هبنج  وا  لـمع  تساوخیمن  دزیم و  فرح  مک  یلیخ  نوچ  تفرگ ،
تقو چیه  نوچ  دریگیم ، هزور  ار  اههبنـشجنپ  مدیمهف  ات  تشذگ  ام  جاودزا  زا  اهتدم  دنکن . كرت  ار  تداع  نیا  دـهاوخیم  طقف  تسین ،
زاـمن لوا  ناـشیا  دوـب  هداـمآ  اذـغ  رگا  یتـح  دـناوخیم . زاـمن  راـهان  زا  لـبق  هشمه  ییاـجر  ياـقآ  تسا **** . هزور  تفگیمن  نم  هـب 

تسـشنیم و تخادنایم  بقع  هب  دوب  دقتعم  یلیخ  نآ  هب  هک  تقو  لوا  زا  ار  ناشیا  زامن  هک  دمآیم  شیپ  يراک  یهاگ  رگا  دـناوخیم .
هک درکیم  يراک  دهدب و  رارق  ریثأت  تحت  مه  ار  وا  زامن  هک  دوشب  ینالوط  ردـقنیا  وا  همانرب  هدـش  ثعاب  یلماع  هچ  هک  درکیم  یـسررب 

لوا هکنیا  ات  دروخیمن  ار  شراهان  رما  نیا  یفالت  هب  ناشیا  دـمآ  یم  شیپ  عضو  نیا  یهاگ  رگا  دراذـگن . يرثا  شزامن  رد  شیاـههمانرب 
هجو سانجا و  مامت  لاس  رـس  دریگب **** . هزور  زور  ود  ندناوخ  زامن  رید  يارب  همیرج  يارب  هک  دوب  هدرک  دـهع  ادـخ  اب  دـناوخب . زامن 

هبساحم هکنیا  زا  دعب  مدیدیم  هشیمه  درکیم . تخادرپ  ار  اهنآ  سمخ  هبساحم و  دایز  طایتحا  اب  تقد و  هب  تشاد  لزنم  رد  هک  ار  يدقن 
ار يرتشیب  تاهوجو  درکیم و  هفاضا  ار  یغلبم  دـشاب ، هتفر  شدای  اـی  هداـتفا  ملق  زا  يزیچ  تسا  نکمم  هک  طاـیتحا  نیا  هب  دوش ، ماـمت  وا 

ناـشیا ناگدـنیامن  هـب  درکیم و  دـیلقت  ماـما  ترـضح  زا  دوـب  ناـشیا  دـلقم  هـک  يدرجورب  هللاتـیآ  موـحرم  توـف  زا  دـعب  تـخادرپیم .
اهحبص تشادیم و  تسود  یلیخ  تسا  یلع ع ) ترضح  ياعد  هک  ار  حابص  ياعد  ییاجر  ياقآ  دومنیم **** . تخارپ  ار  شتاهوجو 

اب دوب ، شرورپ  شزومآ و  ریزو  رواشم  هک  ینارود  رد  دوب **** . ظفح  زا  ار  نانجلاحـیتافم  ياهاعد  زا  یخرب  ناـشیا  دـناوخیم . ار  نآ 
هک دوب  یناسک  هب  طوبرم  اههدـنورپ  نیا  دروآیم . يدایز  ياههدـنورپ  شدوخ  هارمه  هشیمه  اما  دـمآ ، یم  هناخ  هب  تقو  رید  یلیخ  هکنیا 

يور هدنورپ ، هعلاطم  زا  سپ  مدیدیم  مدشیم ، کیدزن  هک  یهاگ  تفرگیم . میمـصت  ناشتمدخ  همادا  تیعـضو  دروم  رد  يوحن  هب  دیاب 
هب یتح  دیاب  دنتـسه . یکاواس  اهنیا  زا  یـضعب  ، » دادیم خساپ  دینکیم »؟ راک  هچ  دیراد  ، » مدیـسرپیم قافرا . لاس  ای 6  دسیونیم 5  اهنآ 
وا رود  دـندیدیم ، ار  ناشردـپ  مک  یلیخ  هـک  اـههچب  دـننکن ». راـک  دـنوش و  دـیرخزاب  هـک  درک  شهاوـخ  اـهنآ  زا  داد و  لوـپ  مـه  اـهنآ 
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اههچب وا و  يارب  ملد  نم  دزیم  ترچ  داـیز  یگتـسخ  لـیلد  هب  هک  یهاـگ  دـننک . تبحـص  وا  اـب  اههدـنورپ  یـسررب  نیح  اـت  دنتـسشنیم 
دنلب هلـصافالب  دش و  هراپ  شترچ  هعفدکی  دباوخب ، دیراذگب  دینزن و  فرح  ناتردـپ  اب  هک  مدرک  هراشا  اههچب  هب  هک  راب  کی  تخوسیم .

رد دوب . راک  رپ  یلیخ  مهدیم ». شوگ  دـینزب ، ار  ناتفرح  نوج  اباب  ، » تفگ اههچب  هب  باـطخ  تسـش و  ار  شتروص  تسد و  تفر  دـش و 
وا يارب  یتلاح  نینچ  مه  رگا  دـباوخب . حبـص  زامن  زا  سپ  هک  داتفا  قافتا  تردـن  هب  مک و  یلیخ  مدرک ، یگدـنز  وا  اب  هک  لاـس  تدم 20 
ارم رظن  یلیخ  جاودزا  لوا  هک  ییاهزیچ  زا  دنکن **** . رارکت  ار  راک  نیا  دعب  هعفد  هک  درکیم  شنزرس  ار  شدوخ  یلیخ  دمآیم  شیپ 

، تشادن داوس  ناشیا  ردام  دـناوخن . ار  لیمک  ياعد  ییاجر  ياقآ  هک  تسین  ياهعمج  بش  هک  میدـیدیم  هک  دوب  نیا  درک  بلج  دوخ  هب 
ار اهاعد  مه  وا  ات  درکیم  مهارف  ار  ناکما  نیا  شردام  يارب  اعد  ندـناوخ  دـنلب  اـب  ییاـجر  ياـقآ  دوب . ظـفح  زا  ار  اـهاعد  زا  یـضعب  اـما 
ار همانترایز  هک  متفگیم  ناشیا  هب  نم  میتفریم  ترایز  هب  یتقو  هک  ییاج  ات  تشاد  یـصاخ  ریثأت  ام  يور  وا  ندناوخ  اعد  هوحن  دـناوخب .
ار حاتتفا  ياعد  بش  ره  ناضمر  هام  رد  تسین . مدوخ  ندناوخ  رد  هک  دراذگیم  يرگید  رثا  نم  يور  امـش  ندناوخ  نوچ  دـیناوخب . امش 

نآرق هیآ  دنچ  حبـص  زور  ره  مدوب . وا  بش  زامن  دهاش  لاس  هس  ود  زا  دعب  اما  دناوخب ، بش  زامن  مدیدیمن  جاودزا  يادتبا  رد  دناوخیم .
رد هکنیا  اب  دوب **** . نازیملا  نآرق و  زا  يوترپ  ریسفت  وا  هقالع  دروم  ریـسفت  درکیم . رکف  اهنآ  ریـسفت  تایآ و  يور  رتشیب  دناوخیم و 

ار تشوگ  غرم و  رینپ ، نغور ، لثم  بجاو  يرورض و  زاین  داوم و  درکیم  یعس  هشیمه  وا  اما  میتشادن ، یبوخ  یلام  عضو  یگدنز  يادتبا 
دیرخ دروم  رد  دـندروآیم . ناجنز  زا  مه  ام  يارب  هک  دـندروخیم  یناویح  نغور  اهیلیخ  اهعقوم  نآ  ًـالثم  دـنک . هیهت  لکـش  نیرتهب  هب 

، دیرخیم مهرد  ار  اهزیچ  نیا  دننک ، اوس  ار  هویم  ای  دنرخب  یبوخ  تشوگ  دننکیم  یعس  هک  مدرم  همه  فالخ  رب  ناشیا  هویم ، تشوگ و 
نارگید يارب  ار  بوغرم  ریغ  هویم  تشوگ و  دـیوگب  دـهاوخیم  ًـالمع  درخیم  یبوخ  هویم  تشوگ و  یـسک  یتـقو  تشاد  داـقتعا  نوـچ 

. دراذـگب فعـضتسم  ریقف و  درف  يارب  ار  نآ  دـب  دروخب و  درخب و  سنج  کی  بوخ  یـسک  هک  تسا  یهاوخدوخ  نیع  نیا  دـهاوخیم و 
ار هنیآ  ود  ییاجر  ياقآ  مدـید  بجعت  لامک  اب  زور  کی  میتشادـن . هنییآ  لزنم  رد  ام  دـشاب **** . مدرم  همه  لثم  درکیم  یعـس  هشیمه 
دنتـسه و يروطنیا  ارچ  اههنیآ  نیا  مدیـسرپ  تشاد . بیروا  تلاح  دوبن و  اههنییآ  همه  لـثم  اـههنییآ  نیا  دـندروآ . هناـخ  هب  هدرک و  هویج 
هب رگید  هک  تسا  ییاهنیـشام  هشیـش  زا  مدیمهف  دزیم  فرح  مک  ناشیا  نوچ  دـعب  تسا و  دوعـسم  لام  تفگ  تسا  يروجنیا  ناشلکش 

. دیـشکیم تسام  زا  ار  وم  ًاعقاو  تشاد و  ار  يروهرهب  رثکادـح  يدام  لئاسم  رد  دـننکب ! هویج  شیارب  ار  اـت  ود  هداد  وا  دروخیمن و  درد 
. **** دوب وجهفرـص  یلیخ  دـننک . ضوع  ار  اهنآ  تخت  دوب  هداد  هک  ییاهشفک  نامه  اب  یلو  تفریم ، هوک  هب  راـب  کـی  تقو  دـنچره 

یهاگ دیرادرب . تفگیم  تشاذـگیم و  قاتا  هچقات  يور  دوب  زاین  لوپ  هب  تقو  ره  دادیمن و  نم  تسد  هب  لوپ  تقو  چـیه  ییاجر  ياقآ 
هب اـت  تشاذـگیم  شرتـسد  رد  ار  لوپ  منزیمن ، تسد  ناـشیا  بیج  هب  نم  دـید  یتـقو  دـیرادرب ». تسه ، مبیج  يوت  لوپ  ، » تفگیم مه 
نم یلام  عضو  هک  دروایب  نابز  هب  مرادن  دای  هب  چیه  دهدب . یـسک  تسد  هب  ار  لوپ  هک  دیدیمن  حیحـص  منک . هدافتـسا  ترورـض ، ماگنه 

ناـمیاههنیزه رد  دوخهبدوخ  هک  دـشیم  ثعاـب  درکیم  لاـمعا  یگدـنز  رد  هک  یتیریدـم  هکلب  مرادـن ، طاـسب  رد  یلوپ  اـی  تسین  بوخ 
یتح سک  چیه  زا  دناوخیم و  سرد  يولع  هسردـم  رد  یکدوک  رد  مرـسپ  دوب . ینعم  مامت  هب  درم  کی  ًاعقاو  وا  میوش . لئاق  تیدودـحم 

. تسـشنیم شیاج  رـس  دنکب  وا  هب  هاگن  کی  ییاجر  ياقآ  دوب  یفاک  دربیم . باسح  یلیخ  شردپ  زا  اما  دربیمن ، باسح  هسردم  ریدـم 
نیا زا  نم  درکیم . راتفر  رییغت  هب  روبجم  ار  فرط  توکـس  مخا و  اب  یهاگ  دـنخبل ، اب  یهاگ  هاگن ، اـب  یهاـگ  دوب . شدوخ  صاـخ  شور 

ار شتقیقح  اما  متسین ». امش  درگاش  متسه . امش  رـسمه  نم  ، » متفگیم مدشیم و  تحاران  دوب ، هیبش  اهملعم  راتفر  هب  رتشیب  هک  وا  تالاح 
بالقنا زا  لبق  هک  یتالاغتـشا  اب  ییاجر  ياـقآ  دوب **** . يدـج  ًاـعقاو  وا  نوچ  دوب ، لکـشم  میارب  مرواـیب  ناـبز  هب  متـساوخیم  هک  مه 

نم دـیدیم  یتقو  ًاـصوصخم  دـمآیم ، شیپ  یتقو  هک  تقو  ره  مه  شدوخ  مربب . كراـپ  هب  ار  اـههچب  هک  درکیم  هیـصوت  نم  هب  تشاد ،
نوچ طیارـش ، عـضو و  نیا  رد  ، » تفگیم هک  دوـب  نیا  دزیم  هک  ییاـهفرح  زا  یکی  دربیم . ار  اـهنآ  مرادـن ، ار  راـک  نیا  هلـصوح  یلیخ 

. تفریمن یکراپ  ره  هب  هتبلا  مینک ». هدافتـسا  اههچب  حـیرفت  يارب  دـیاب  دـمآ ، شیپ  یملاس  هماـنرب  رگا  دنتـسین ، ملاـس  اـم  ياـههاگحیرفت 
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نم و هیحور  ات  دید  ار  دهشم  هب  یعمجهتـسد  رفـس  همانرب  کی  كرادت  دیـشک ، لوط  زور  هک 50  نیوزق  نادنز  زا  يدازآ  زا  دـعب  **** 
هب ار  عمج  يزپشآ  راک  تاـقوا  رتشیب  رد  دـندوب  مه  لـیماف  زا  ياهدـع  هک  دهـشم  رفـس  رد  دوب و  رفـسشوخ  یلیخ  وا  دوش . رتهب  شرداـم 

نادرم روضح  اب  لیماف  ياهمناخ  يارب  يزپشآ  راک  دندوب ، مرحمان  رگید  هدـع  اب  یخرب  هک  عمج  نآ  رد  دـیدیم  نوچ  تفرگیم ، هدـهع 
ماجنا اب  اهمناخ  دیدیم  رگا  هک  دوب  نیا  رفس  رد  وا  هیحور  دنک ! راک  هچ  هک  دیسرپیم  ام  زا  یلو  دندوبن ، دلب  يزپشآ  هتبلا  تسا . لکـشم 

ار شسابل  دوب . هزیکاپ  فیظن و  یلیخ  تفرگیم **** . هدهع  هب  ار  راک  نآ  ماجنا  دشیم و  مدقـشیپ  شدوخ  دنتفایم ، تمحز  هب  يراک 
کی یتح  دزیم . سکاو  شدوخ  ار  شیاهـشفک  تفریمن . نوریب  هدـش  وتا  ساـبل  نودـب  درکیم و  وتا  شدوخ  مدرکیمن  تقو  نم  رگا 

سالک رس  زیمت  هدرک و  وتا  سابل  اب  دوب  دیقم  نوچ  دوش . بارخ  وا  سابل  يوتا  طخ  ادابم  ات  دنیـشنب  لزنم  رد  هدرک  وتا  سابل  اب  مدیدن  راب 
دوخ سابل  راولـش و  يور  کل  زیچ  ره  زا  لبق  دوب ، هدیبسچ  شراولـش  هب  لگ  هرطق  دنچ  یگدنراب  لیلد  هب  دـمآیم و  نوریب  زا  رگا  دورب .
مامح هناخ  رد  ام  نوچ  تفریم  مامح  ناـیم  رد  زور  کـی  تشاد . یبترم  عضو  رـس و  هشیمه  درکیم . ضوع  ار  شـسابل  تسـشیم و  ار 
نادنز زا  میتخاس . لزنم  رد  یمامح  نارگید  زا  ناشیا  ياهبلط  اب  ام  تفر ، نادنز  هب  هک  دعب  تفریم . نوریب  مامح  راب  ود  ياهتفه  میتشادن 
شود ریز  امرـس  لصف  نآ  رد  درکیم ، شزرو  لزنم  طایح  رد  هک  یماگنه  دوب  بالقنا  لیاوا  رد  هک  یتفن  دوبمک  لیلد  هب  دمآ  نوریب  هک 

یم هناخ  هب  دیرخیم و  رطع  دـشیم  هک  دایعا  مایا  دیـشکیم . ار  شردام  زان  تشاد و  هقالع  شردام  هب  یلیخ  تفریم **** . درـس  بآ 
رگا دیـسوبیم و  ار  شتروص  تسد و  مارتحا  هناشن  هب  درکیم . یـسوبهدید  دزیم و  رطع  ار  شردام  دوب ، يداش  دـلوت و  مایا  رگا  دروآ ،

هکنیا زا  سپ  دروایب **** . تسد  هب  ار  وا  لد  یخوش  اب  درکیم  یعـس  دیـشکیم و  ار  وا  زان  تسا ، تحاران  يزیچ  زا  درکیم  ساـسحا 
اب مینیـشنب و  هک  دـمآیمن  شیپ  یتصرف  هک  يروط  هب  دوب ، بالقنا  هزرابم و  لئاسم  راک  لابند  یلیخ  دـمآ  نوریب  نادـنز  زا  ییاجر  ياـقآ 

، دننکیم راک  هچ  دنراد  لزنم  رد  اههچب  میوگب  وا  هب  دشیمن  تصرف  هک  ياهنوگ  هب  دـش . روطنیمه  مه  بالقنا  زا  دـعب  مینزب . یفرح  مه 
یلیخ هک  زور  کی  دوب . جراخ  نم  لرتنک  زا  شراتفر  تشاد و  جایتحا  شردـپ  تبقارم  هب  هک  مدوب  لامک  مدـنزرف  نارگن  رتشیب  نم  نوچ 
فرح هملک  دـنچ  امـش  اـب  اـههچب  تیبرت  سرد و  دروم  رد  مناوتیمن  نم  هک  یگدـنز  دـش  مه  نیا  ، » متفگ ناـشیا  هب  دـمآ ، راـشف  نم  هب 

ام ، » تفگ دـیدنخ و  دوش ، جراخ  لزنم  زا  تشاد  دـصق  دوب و  هدیـسر  لزنم  رد  مد  هب  هک  یلاح  رد  دینـش و  ار  هلمج  ییاجر  ياقآ  منزب »؟
وا يارب  لاس  جـنپ  هک  دوب  هدرک  تیـصو  ییاجر  ياقآ  ردام  نوچ  دـش **** . جراخ  لزنم  زا  تفگ و  ار  نیا  مینکیمن »! یگدـنز  ًالـصا 

ياضق یعرـش  ظاحل  زا  دنچ  ره  دوشن ، دراو  ناشگرزب  ردارب  هب  اهنت  راشف  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  ییاجر  ياقآ  دنریگب ، هزور  دنناوخب و  زامن 
دندرک داهنـشیپ  ناشگرزب  ردارب  هب  ناشیا  یلو  رتکچوک ، رـسپ  هب  دـسر  هچ  تسین  بجاو  مه  رتگرزب  رـسپ  هب  یتح  ردام  هزور  زامن و 

. دندرک میسقت  ناشنارهاوخ  نیب  مه  ار  هدنام  یقاب  لاس  کی  دنریگب و  دنناوخب و  هزور  زامن و  ناشردام  يارب  لاس  ود  اهنآ  زا  کی  ره  هک 
. **** دریگیم هزور  مه  ار  هبنـشجنپ  ره  دناوخیم و  ار  ناشردام  ياضق  زامن  ناشیا  بش ، رهظ و  حبـص و  هک  مدیدیم  لاس  ود  نیا  رد 

وا دیسوبیم و  ار  وا  تروص  تسد و  تفریم و  شردام  غارـس  يروف  دروآیمرد ، ار  شـسابل  دمآیم و  لزنم  نوریب  زا  هک  نیمه  هشیمه 
ربارب رد  دوشیم ، هک  مه  ریپ  مدآ  ، » تفگ یم  دیـشکیم ، زارد  تشاذگیم و  شردام  ياپ  يور  ار  شرـس  مه  یهاگ  درکیم . شزاون  ار 

زیمآتفطالم راتفر  اب  درکیم  یعس  تسا ، تحاران  هتفرگ و  یمک  شردام  دیدیم  یهاگ  رگا  تسا ». هچب  زونه  دنکیم  ساسحا  شردام 
اب دریگب . یکمک  نم  يارب  درکیم  یعـس  نم ، اب  شیگدنز  يادتبا  نامه  زا  دروآ **** . نوریب  تلاح  نآ  زا  ار  وا  بسانم  ياهیخوش  و 

لمع هماج  دوخ  هتـساوخ  هب  تسناوتیمن  رگا  یتح  دـنکیم ، كرد  ارم  عضو  مدرکیم  سح  ًالماک  اما  تشادـن  یبوخ  یلام  عضو  هکنیا 
هشیش و ندرک  كاپ  يارب  تسشیم . ار  اهـسابل  دمآ و  یم  یـسک  هشیمه  ماهتـسشن . سابل  تقو  چیه  تسه  مدای  یگدنز  لوا  زا  دناشوپب .

دیوگب ار  یسک  ًامتح  هک  تشاد  رارصا  دیدیم ، ارم  عضو  ناشیا  دندوب و  ریش  هب  ریـش  مه  ام  ياههچب  نوچ  دوب . روطنیمه  مه  راوید  رد و 
مدـیدیم ار  ناشیا  یلام  عضو  نوچ  متـشاد ، هک  یگداوناخ  تیبرت  بسح  هب  نم  هتبلا  دوب . دـقتعم  رما  نیا  هب  یلیخ  دـنک . کمک  دـیایب و 

وا رظن  یگدنز ، لیاوا  رد  دنکب **** . يراسمرـش  تلاجخ و  ساسحا  نتـشادن ، لیلد  هب  ادابم  ات  مدروآیمن  نابز  هب  ار  ياهتـساوخ  چـیه 
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فورظ نتـسش  رد  ار  وا  کـمک  نوـچ  نم  اـما  دـنک ، کـمک  شرـسمه  هب  هناـخ  ياـهراک  رد  هک  تسا  نیا  درم  ره  هفیظو  هـک  دوـب  نـیا 
هیرگ دندشیم و  رادیب  بش  فصن  رگا  دندوب ، کچوک  هک  اههچب  میوشیم . مدوخ  دینک ، راک  مهاوخیمن  متفگیم  وا  هب  مدیدنسپیمن 
ریـش متفرگیم و  وا  زا  ار  هچب  مدشیم و  رادـیب  مدوخ  هکنیا  رگم  دوش ، مارآ  ات  دـنادرگیم  ار  هچب  هکلب  درکیمن ، رادـیب  ارم  دـندرکیم ،
هدرک هدافتسا  رایـسب  یگدنز ، رد  دوخ  ياهـشور  حالـصا  لیمکت و  تهج  رد  نادنز ، هلاس  دنچ  تصرف  زا  ییاجر  ياقآ  مدادیم **** .

لماک و یبایزرا  کی  راتفر  نیا  زا  هدرک و  رکف  رایـسب  اـههچب  اـب  دوخ  راـتفر  دروم  رد  نادـنز  رد  تفگیم  يدازآ  زا  سپ  هلمج ، زا  دوب .
هفاضا تسا و  هدوب  اجیب  میاهدرکیم  لامک  دروم  رد  هک  ییاهیریگتخـس  مدـش  هجوتم  نادـنز  رد  نم  تفگیم  ًـالثم  تسا . هدومن  قیقد 

هدرک داـجیا  وا  يارب  هک  یتیدودـحم  لـیلد  هب  ار  اـهراتفر  زا  یـضعب  اـت  میدادیم  وا  هب  يرتـشیب  لـمع  يدازآ  دوب  بوـخ  ردـقچ  درکیم 
ات تشادرب و  ار  یـشوگ  مردارب  دز . گنز  نفلت  هک  میدوب  هتـشگرب  لزنم  هب  ماهداز  رهاوخ  یـسورع  زا  هزات  دوشن **** . بکترم  میدوب ،

متفرگ و ار  یـشوگ  تسا ». ییاجر  ياقآ  ناتـسود  زا  هکنیا  لثم  ، » تفگ داد و  نم  هب  ار  یـشوگ  تسین ؟ ییاجر  مناخ  دیـسرپ ، هک  دـینش 
نادـنز زا  هک  تسوا  ناتـسود  زا  یکی  مدرک  رکف  دزیم ، فرح  یفارگلت  نوـچ  درک و  يرـصتخم  یـسرپلاوحا  مداد . باوـج  درک . مـالس 

.« متـسه هچوک  رـس  لاقب  اقآ  نسح  هزاغم  ماهدمآ و  نم  ، » تفگ دنک  یفرعم  ار  شدوخ  هکنیا  نودب  دنکیم . ربخ  ار  ام  دراد  هدـش و  دازآ 
يزیچ بوخ  ، » دیـسرپ میوگب . وا  هب  ییاجر  ياقآ  تاـقالم  رد  اـت  منک  ظـفح  ار  اهدـک  نیا  دـیاب  نم  دـیوگیم و  زمر  مدرک  رکف  نم  زاـب 
يوت میرادن ». زاین  يزیچ  هن ، ، » متفگ تسا . هدـش  دازآ  نادـنز  زا  هک  تسا  ییاجر  ياقآ  دوخ  نیا  مدـیمهف  هزات  نم  مرخب »؟ دـیهاوخیمن 

ياهـسابل تسا و  نادـنز  سابل  اب  مدـید  مدرک ، زاب  هک  ار  رد  دروآرد . ادـص  هب  ار  لزنم  گنز  مدـید  هک  هدـش  دازآ  ناـشیا  هک  مدوب  رکف 
نامزاس یفخم  هیرشن  لزنم ، رد  هک  بش  کی  دننک ، ریگتسد  ار  ییاجر  ياقآ  هکنیا  زا  لبق  تسا **** . هتشاذگ  كاس  لخاد  ار  شدوخ 

تلاح هتفر و  ورف  رکف  رد  مدید  ناهگان  درکیم ، هعلاطم  دندناسریم  وا  هب  تشاد ، يزکرم  رداک  اب  هک  یطابترا  لیلد  هب  هک  ار  نیدهاجم 
دعب دـناهتخادنا ». دوـخ  هیرـشن  يور  زا  ار  میحرلا  نمحرلا  هللامسب  اـهنیا  ، » تفگ تـسیچ »؟ ناـیرج  ، » مدیـسرپ تـسا . هدرک  ادـیپ  یـصاخ 

فذـح ار  هللامسب  ًالک  دـشابن  یتیـساسح  رگا  ات  دـندرکیم  یجنـس  تیعقوم  ار  نوریب  وج  دنتـشاد  هک  اهنآ  هداد و  رکذـت  اهنآ  هب  مدـیمهف 
ياقآ یلو  تسا ، هدوبن  يدـمع  هتفر و  رد  نامتـسد  زا  دـنتفگ  وا  هب  هدـش  هچاپتـسد  دـندش  ییاـجر  ياـقآ  تیـساسح  هجوتم  یتقو  دـننک ،

ناگمه رب  نامزاس  یتدـیقع  فارحنا  يایاضق  هکنیا  زا  سپ  داتفا . نادـنز  هب  هکنیا  ات  تسیرگنیم  دـیدرت  هدـید  اب  تکرح  نیا  هب  ییاـجر 
یلیخ تسا  هدمآ  شیپ  نم  يارب  هک  یقافتا  نیا  زا  وگب  نسحم  هب  نم  لوق  زا  ، » تفگ نم  هب  تاقالم  کی  رد  نیوا  نادنز  رد  دش ، نشور 

نم تشونرـس  دوب ، هدمآ  شیپ  نامزاس  عضاوم  رییغت  هیـضق  نیا  مدوب و  نادنز  زا  نوریب  رد  نم  رگا  نوچ  دوب ، ادـخ  راک  دـشابن . تحاران 
. **** دـندربیم نیب  زا  اهنآ  لثم  مه  ارم  متفریمن و  فارحنا  راب  ریز  نم  دـشیم . فابل  هیدمـص  یـضترم  یفقاو و  فیرـش  دـیجم  لثم 

هک مدرک  تشادرب  روطنیا  درکیم  ییاجر  ياقآ  هک  ییاهتبحـص  زا  دش ، هدید  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  رد  عضاوم  رییغت  ياههناشن  یتقو 
يریگتسد و زا  سپ  مه  تخانـشیم و  دوخ  هدکـشناد  نارود  زا  ار  نامزاس  يربهر  هیلوا  رداک  مه  نوچ  دنوش ، حالـصا  اهنیا  تشاد  دیما 

تسا ناشراک  عورش  اهنیا  هک  دوب  نیا  شرظن  دوب . طابترا  رد  اهنآ  اب  دیسر  يرتهبرجتمک  رتناوج و  دارفا  تسد  هب  يربهر  هک  اهنآ  مادعا 
هب تبـسن  هک  ار  مگرزب  رتخد  دندادیم ، يروضح  تاقالم  لاس  ریز 9  کچوک  ياههچب  هب  طقف  هک  رابکی  دنتـسه **** . هبرجت  مک  و 

. دیـشک جنر  یلیخ  تهج  نیا  زا  مه  وا  دـنتفریذپن و  تاقالم  يارب  تسا ، لاس  يالاب 10  وا  نس  هکنیا  هناهب  هب  تشاد  یـصاخ  هقالع  ردـپ 
دوب هتفگ  دوب و  هداد  اهنآ  هب  تالکـش  کی  ییاجر  ياقآ  دندوب  هتفر  ناشردـپ  تاقالم  هب  دوب  لاس  ریز 9  ناشنس  هک  رگید  يات  ود  یتقو 
يور يدایز  ریثأت  اما  دوب ، یلومعم  کچوک و  دنچ  ره  تکرح  نیا  دـیهدب . وا  هب  ار  تالکـش  نیا  دـیناسرب و  مالـس  هلیمج  هب  نم  لوق  زا 
هگن ردپ  نادنز  يراگدای  ناونع  هب  ار  تالکـش  نیا  اهتدم  ات  دراد و  هجوت  وا  هب  نادـنز  رد  یتح  شردـپ  دـیدیم  نوچ  تشاذـگ ، هلیمج 
دنداد ام  هب  یتحلـصم  تاقالم  کی  تدـم  نیا  زا  سپ  میدوب . ربخیب  ًالک  وا  زا  هام  هس  ات  ییاجر  ياقآ  يریگتـسد  زا  دـعب  تشاد **** .

یتالاؤس ناشیا  رهاوخ  نم و  زا  تاقالم  زا  لبق  نوچ  دـننک . هدافتـسا  ناـشدوخ  عفاـنم  تهج  رد  تاـقالم  نیا  زا  هک  لاـیخ  نیا  اـب  مه  نآ 
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ناشیا اذل  میربیم . تاقالم  يارب  ارت  دندوب  هتفگن  ییاجر  ياقآ  هب  دنتفرگن . ياهجیتن  چیه  یلو  دوشب  ناشریگتسد  يزیچ  دیاش  هک  دندرک 
دوب ادیپ  شتروص  زا  دندروآ  ار  ناشیا  یتقو  دراد . ور  شیپ  رد  ار  هجنکش  ییوجزاب و  دیدج  هرود  لبق  ياهزور  دننام  هک  درکیم  روصت 
بآ زج  دوخ  ینادنز  يارب  ًالومعم  اههداوناخ  اهتاقالم  نیا  رد  نوچ  دوب . هدش  فیعـض  رغال و  رایـسب  تسا . هدیدن  رون  تدـم  نیا  رد  هک 

هدروآ هویم  بآ  دـشیم  ناویل  ود  هزادـنا  هب  هک  ياچ  سکالف  کی  رد  میدرک و  ار  راک  نیمه  مه  اـم  دـنروایب  يزیچ  دنتـسناوتیمن  هویم 
درک و ياهراشا  دـندوب  هدروآ  لولـس  زا  ار  ناشیا  هک  ینیرومأم  هب  میهدـب  ییاجر  ياقآ  هب  هک  میتخیر  ناویل  رد  ار  هویم  بآ  یتقو  میدوب .
ار وا  هک  هام  دـنچ  زا  دـعب  درکیم ، ریگتـسد  ار  یـسک  كاواس  یتقو  مروخیم **** . نم  دـعب  دـنروخب  ناـیاقآ  نیا  دـیهدب  لوا  تفگ ،

هاـگداد هب  لوا  همکاـحم  يارب  ار  شاهدـنورپ  تسا ، هدز  ار  شیاـهفرح  همه  هک  دوـب  نئمطم  تفرگیم و  یفارتـعا  وا  زا  دادیم و  هجنکش 
ینادنز نیا  زا  سپ  درکیم . رداص  تیموکحم  یعطق  مکح  ینادـنز  يارب  دادیم و  لیکـشت  ار  مود  همکاحم  هام  کی  زا  سپ  داتـسرفیم .
لیکشت وا  مود  هاگداد  میدید  راظتنا  فالخرب  دش ، لیکشت  ییاجر  ياقآ  لوا  هاگداد  یتقو  دندربیم . يرگید  نادنز  ای  رصق  نادنز  هب  ار 

هژینم كاواس ، میدـش  هجوتم  دـعب  میدـش . ینارگن  کـش و  راـچد  دوب ، يداـع  ریغ  یلیخ  تیعـضو  نوچ  دیـشک و  لوط  هاـم  دـنچ  دـشن .
هداد لوق  وا  هب  دوب و  مادعا  هب  موکحم  نیوا  نادنز  رد  دوب و  هداد  يژولوئدـیا  رییغت  دوب و  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  وضع  هک  هدازفرـشا 

مه وا  دـننکیم . لیدـبت  دـبا  سبح  هب  ار  وا  مادـعا  مکح  دـنهدیم و  فیفخت  وا  هب  هجرد  کی  دـنک ، فارتعا  ییاجر  ياـقآ  هیلع  رگا  هک 
ثعاب تافارتعا  نیا  درک . نایب  كاواس  يارب  تسنادیم  نامزاس  ییاجر و  ياـقآ  زا  هک  ار  هچ  ره  دوشن  مادـعا  هکنیا  يارب  دروخ و  بیرف 

لاس رد  دریگ **** . رارق  ییوجزاب  تحت  هدازفرـشا  تاعالطا  يانبم  رب  راب  نیا  دوش و  هدرب  هجنکـش  ریز  هب  ًاددجم  ییاجر  ياقآ  دـش 
ییاجر ياقآ  ردام  نوچ  دشاب ، هناخ  رد  يدرم  ات  دوب  شردام  نم و  شیپ  لزنم ، رد  وا  هدازرهاوخ  دوب ، نادنز  رد  ییاجر  ياقآ  هک   1342

، دوب ناملزنم  یکیدزن  هک  کمران  ضوح  تفه  كراپ  هب  هیحور  دـیدجت  عونت و  يارب  ار  ناشیا  یهاگ  دوب ، تحاراـن  هعقاو  نیا  زا  یلیخ 
، دنداد باوج  هیک »؟ ، » متفگ متفر و  رد  تشپ  دش . دنلب  رد  يادص  مدـید  هقیقد  دـنچ  زا  سپ  متـشگزاب ، هناخ  هب  هک  بش  کی  میدربیم .

یمک دنتسه »؟ نادنز  رد  دناهدش و  ریگتـسد  هک  تسا  زور  هاجنپ  ناشیا  دینادیمن  امـش  رگم  ریخ ، ، » متفگ دنتـسه »؟ لزنم  ییاجر  ياقآ  »
دراو لزنم  هب  یخوش  اـب  هک  تسا  نیا  شدـصق  هداد و  رییغت  ار  شیادـص  هک  تسا  ییاـجر  ياـقآ  دوخ  مدـیمهف  يروف  درک  تبحـص  هک 

اب ماوقا  لیماف و  هب  تبـسن  ار  شتبحم  وا  دـیدنخیمن . شدوخ  اما  درکیم . یخوش  اهیلیخ  اـب  دـندوب . بلاـج  ًاـعقاو  وا  ياـهیخوش  دوش .
هتسشن هچوک  رس  یـشورف  تاینبل  هزاغم  رد  میتسین  لزنم  رد  ام  هدید  نوچ  هدمآ ، نوریب  هک  نادنز  زا  میدیمهف  دعب  درکیم . راهظا  یخوش 

دراو هتشاذگ  هدرک و  تکرح  ام  اب  مدق  دنچ  هلصافالب  میوریم ، لزنم  هب  میراد  ام  هدید  هک  دعب  میدرگرب . میاهتفر ، هک  اج  ره  ام  ات  تسا 
يربهر يزکرم و  رداک  اـب  ییاـجر  ياـقآ  مینیبب **** . لزنم  رد  هک  هچوک  رد  هن  ار  رگیدـمه  ياهرظتنم  ریغ  تروص  هب  هک  میوشب  لزنم 
باسح وا  يور  مهم  هطـساو  کی  ناونع  هب  نامزاس  یلو  دوبن ، نامزاس  وضع  هاگچـیه  اما  دوب ، طابترا  رد  قلخ  نیدـهاجم  ناـمزاس  هیلوا 

هطبار وا  اب  ًامیقتـسم  ییاجر  ياقآ  درکیم ، یگدـنز  هنایفخم  یمیت  ياههناخ  رد  درک و  رارف  نادـنز  زا  یئاضر  اـضر  هک  یناـمز  درکیم .
هک راب  کی  داد . هانپ  ار  وا  تشاد  راک  نیا  هک  یتارطاخم  مغرهب  ییاجر  ياقآ  دروآ و  هانپ  اـم  لزنم  هب  بش  کـی  هک  ياهنوگ  هب  تشاد ،

ياقآ هن ، ای  تسا  هتفرگ  رظن  تحت  ار  وا  كاواـس  هک  تشاد  کـش  دورب و  يراـک  لاـبند  تساوخیم  نوچ  دوب ، هدـمآ  اـم  لزنم  هب  اـضر 
نوریب هناخ  زا  ضیرم  کی  ناونع  هب  ار  وا  ییاجر  ياـقآ  نم و  دـعب  درک و  میرگ  ار  دوخ  يردـق  مه  وا  داد ، وا  هب  ار  دوخ  ساـبل  ییاـجر 

هدرک رییغت  لزنم  طیارـش  هک  مدـیدیم  مدـمآیم و  هناخ  هب  هک  دـشیم  اهراب  میتسه . وا  هخـسن  لاـبند  هک  میدرک  دومناو  يروج  میدرب و 
رد تشاد . يدایز  داقتعا  هزرابم  رد  يراکیفخم  لصا  هب  ییاجر  ياـقآ  تسا **** . هداد  هاـنپ  يدارفا  اـی  درف  هب  هک  مدـیمهفیم  تسا و 

مهدن خساپ  اهنفلت  هب  تساوخ  نم  زا  منک ، ادیپ  هزرابم  راک  رد  دورو  يارب  يرتشیب  یگدامآ  هنیمز و  دـیاب  نم  درکیم  ساسحا  هک  ادـتبا 
مک هکنیا  ات  مدرکیم ، لمحت  یلو  دوب ، نیگنس  یلیخ  مدوب  شرـسمه  هک  نم  يارب  نیا  هتبلا  منکن . یـشسرپ  وا  زا  لزنم  هب  دمآ  تفر  زا  و 

ار يراکیفخم  لوصا  نم  دید  هک  دعب  تشاذگیم . نایم  رد  نم  اب  ار  هزرابم  لئاسم  درک و  ادیپ  يرتشیب  رطاخ  نانیمطا  نم  هب  تبـسن  مک 
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هتـشون دایز  تقـشم  اب  هک  دوب  هوزج  کی  یـسیونور  هلمج ، نآ  زا  تشاذـگ  نم  هدـهع  هب  ار  يرتمهم  ياهراک  ًاجیردـت  منکیم ، تیاعر 
ًاروف دنزیم ، رد  كاواس  مدادیم ، لامتحا  مه  دصرد  کی  رگا  اذل  دوش ، دراو  دنزب و  رد  كاواس  تشاد  ناکما  هظحل  ره  نوچ  دـشیم ،

كرتشم هتیمک  نادـنز  رد  هب  يدامتم  ياههتفه  ام  دوب . نکمم  ریغ  ییاجر  ياقآ  اب  تاقالم  ادـتبا  مدرکیم **** . يزاـساج  ار  نآ  دـیاب 
هب دنداد  تاقالم  هزاجا  هک  یتدم  زا  سپ  میتشگیمرب . هناخ  هب  یلطعم  اهتعاس  زا  سپ  ياهجیتن و  چیه  یب  یلو  میتفریم  يراکبارخ  دـض 
نم دـنتفرگیم . وا  زا  ار  ذـغاک  نآ  نادـنز  ینابهگن  رد  زا  دورو  ماگنه  رد  درکیم و  رپ  ار  نآ  هک  دـندادیم  تاقالم  هگرب  کـی  سکره 

هب يدرف  هک  نادنز  نابهگن  هکنیا  نودب  دش ، هک  تاقالم  تقو  مدادن ، نابهگن  هب  ار  ذـغاک  مدرک  یـسررب  تقد  هب  ار  فارطا  هک  راب  کی 
نوچ دـندروآ ، ددـجم  تاقالم  يارب  ار  ناشیا  یتقو  متفر . ییاجر  ياقآ  دزن  مداد و  ناشن  ار  ذـغاک  هراـبود  دوش  هجوتم  دوب  یمراـص  ماـن 

وا يارب  متـسناوتن  مه  نم  دوب . هدـش  نارگن  یلیخ  میاهدرک  یـشهاوخ  تاقالم  نیا  يارب  نادـنز  نیلوئـسم  زا  اـم  دـبال  دوب  هدرک  ساـسحا 
مدید مدرک ، ار  راک  نیا  هک  راب  هس  ود ، ماهدرک . هدافتـسا  ءوس  اهنآ  تلفغ  زا  هتـشاذگ و  هالک  ار  نادنز  نیرومأم  رـس  هک  مهدـب  حیـضوت 

وت هب  يدمآ و  هرابود  هک  دش  روطچ  یتشاد . تاقالم  نالا  هک  وت  تفگ ، نم  هب  دسریم و  رظن  هب  تحاران  دش و  هدیـشک  مهرد  شاهرهچ 
نآ دوـشیمن  یلیخ  مه  یفرط  زا  تسا و  نارگن  دـعب  هتفه  کـی  اـت  یفاـضا  تاـقالم  نیا  اـب  مدـیدیم  نوـچ  مه  نـم  دـناهداد »؟ تاـقالم 

یعس یحور . رظن  زا  هچ  یمـسج و  رظن  زا  هچ  دوب ، مواقم  یلیخ  ییاجر  ياقآ  مدرکن **** . رارکت  ار  راک  نیا  درک ، هیجوت  ار  تیعـضو 
مزالو يرورض  شمسج  ارب  هک  دروخیم  ار  ییاهاذغ  دروخیم ، حیحص  یلو  دروخیم ، مک  دنک . تیوقت  شزرو  اب  ار  شمـسج  درکیم 
راچد نآ  هب  یهاگ  هک  دوب  دردرس  طقف  دشاب ، هدش  ضیرم  هک  مراد  دای  هب  رتمک  دشاب . ملاس  هشیمه  هک  دشیم  ثعاب  هلئسم  نیمه  دوب و 

اما دراد ، ضراوع  ندروخ  صرق  دوب  دقتعم  نوچ  دروخیمن ، صرق  درکیم و  لمحت  دوب ، مک  شتیلوئـسم  هک  بالقنا  زا  لبق  ات  دـشیم .
يارب دسرب **** . اهراک  هب  دـناوتب  دوش و  بوخ  شدردرـس  ات  دروخیم  صرق  دروخن ، صرق  دوب  دـیقم  رایـسب  هکنیا  اب  بالقنا  زا  دـعب 

اما دشاب ، رادروخرب  یطسوتم  یگدنز  زا  تسناوتیم  تشاد و  هک  یتاناکما  همه  اب  دنک  ساسحا  ار  نیفعـضتسم  درد  هشیمه  دناوتب  هکنیا 
کی و هجرد  هن  درخب  نآ  طسوتم  زا  درکیم  یعس  ار  يزیچ  ره  یگدنز  رد  تشادیم و  هگن  نییاپ  طسوتم  حطس  رد  هشیمه  ار  شیگدنز 
الط و ًاعقاو  هک  دوب  هدیـسر  دـح  نآ  هب  دوش . نآ  رد  قرغ  شدوخ  هک  لیلد  نآ  هب  هن  درکیم  تفلاخم  تافیرـشت  اـب  رگا  ار . شنیرتهب  هن 
وا يارب  ییاجر  درک و  یگدـنز  وا  اب  لاس  تسیب  هک  دـیوگیم  یـسک  ار  نیاو  دوب  هدرک  هقالط  هس  ار  ایند  وا  دوب . ناـسکی  شیارب  كاـخ 

دنیوگب يزیچ  ام  هب  هکنیا  نودـب  اههیاسمه  دوب ، هتفرگ  جوا  نیقفانم  ياهرورت  هک  يریزوتسخن  نارود  رد  تشادـن **** . يدام  عفانم 
هب نآ  قیرط  زا  نیقفانم  ادابم  ات  دندیبوک  نآ  يولج  هب  خیم  اب  دندیرخ و  يزلف  يروت  دشیم  زاب  هچوک  رد  هک  ام  قاتا  ینوریب  هرجنپ  يارب 

ياقآ هب  هک  ياهقـالع  قشع و  يور  شوجدوخ  اـهنآ  یلو  تسا ، یناـسک  هچ  راـک  میتسنادیمن  اـم  دـننک . باـترپ  کـجنران  قاـتا  لـخاد 
ياهکهورگ اههورگ و  یـضعب  تاغیلبت  تیلاعف و  لـیلد  هب  دوب  یعیبط  بـالقنا  زا  سپ  دـندرکیم **** . ار  اـهراک  نیا  دنتـشاد  ییاـجر 

ياقآ دوخ  هک  یلیماف  تاسلج  رد  ًالومعم  هک  دندرکیم  ادیپ  یتاشیارگ  اهنآ ، تایرظن  هب  تبسن  لیماف  دارفا  ناناوج و  زا  یـضعب  یـسایس ،
ناششیارگ دادیم  صیخشت  هک  یتروص  رد  اهنیا  اب  ییاجر  ياقآ  دروخرب  دندشیم . حرطم  تایرظن  نیا  دوب ، نآ  لیکشت  رکتبم  ییاجر 

اهنآ تفطالم ، قطنم و  لالدتسا و  اب  هک  دوب  نیا  تسا ، یگبرجت  مک  يور  زا  اهنآ و  ندوب  ناوج  لیلد  هب  یمالـسا  ریغ  کهورگ  نالف  هب 
نایب اهنآ  يارب  کهورگ  نآ  دروم  رد  ار  دوخ  براجت  تارظن و  دنک و  انـشآ  دندوب ، هدیزگرب  هک  یحیحـص  ریغ  یـشم  طخ  هب  تبـسن  ار 
هدیقع باختنا  نیا  درکیم  ساسحا  یهاگ  مه  رگا  هتبلا  دندشیم . هدیرب  رکف  زرط  نآ  زا  یتدم  زا  سپ  اهنآ  هک  دشیم  هدید  اذل  دـیامن .
نارهت هب  يراک  رفـس  کی  زا  ییاجر  ياقآ  هک  رابکی  دوب **** . رگید  ياهنوگ  هب  شدروخرب  تسا ، هدـش  باسح  هناهاگآ و  یفارحنا 
دنتفگ دـندز و  نفلت  لزنم  هب  شرتفد  زا  دـنک ، ینارنخـس  للم  ناـمزاس  رد  اـت  دورب  اـکیرمآ  هب  تساوخیم  تسارکی  هاـگدورف  زا  دـمآ و 

ار هکل  نیزنب  اب  دوبن  تقو  نوچ  تسا  یناراب  نیا  يور  هکل  کی  میدـید  مه  ام  دـنربب . هاگدورف  هب  ات  دـینک  هدامآ  ار  ییاجر  ياقآ  یناراب 
ساسح یلیخ  دوخ  سابل  كاشوپ و  يور  ییاجر  ياقآ  دندرب ! دادیم  نیزنب  يوب  يدح  ات  هک  ار  یناراب  نآ  دـندمآ  دـعب  میدرک  فرطرب 
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چم هقی و  یتقو  مه  ام  دـندادیم  يرتشم  هب  سابل  هارمه  دـندرکیم و  تسرد  یفاـضا  ساـپاز و  چـم  نهاریپ و  هقی  اـهطایخ  عقوم  نآ  دوب .
نآ يور  ياهکل  ًانایحا  رگا  دوب و  ساسح  یلیخ  شـسابل  يزیمت  يور  نوچ  میدرکیم ، ضیوعت  لزنم  رد  ار  نآ  دشیم  بارخ  ناشنهاریپ 

تک و تسد  ود  نهاریپ و  راهچ  هس ، درکیم . ضوع  ار  شنهاریپ  راب  ود  ياهتفه  میدرکیم . فرطرب  ًاروف  ار  هکل  نآ  دیاب  دـشیم ، ادـیپ 
ام دوب  هدید  هک  شاهدازرهاوخ  ییاجر ، ياقآ  تداهش  زا  سپ  درکیم **** . هدافتـسا  اهنآ  زا  بوانت  هب  هک  تشاد  گنر  ياهوهق  راولش 
نم هب  دوخ  قوقح  زا  ناج  ییاد  اما  دـیتشادن ، مامح  لزنم  رد  امـش  مدـیدیم  هک  دوب  بیجع  نم  يارب  تفگیم ، میرادـن  ماـمح  لزنم  رد 

هک مدرکیم  كرد  ار  نیا  نم  درکیم و  ار  اهراثیا  نیا  هدـیقع  تقادـص و  يور  زا  ًاعقاو  ناشیا  مزاـسب . ماـمح  ملزنم  رد  اـت  دادیم  ضرق 
هیحور نیا  نم  ارچ  هک  مدروخیم  هطبغ  عقاوم  هنوگنیا  رد  سکع ، رب  تسا ، هقالعیب  ام  هب  ای  دـنک  مورحم  ار  ام  هک  تسین  نیا  وا  فدـه 

نارای دهاش  همانهام  عبنم : مرادن . ار 

ییاجر یلع  دمحم  دیهش  همان  یگدنز 

شردپ دـمآ . ایند  هب  نیوزق  رد  لاس 1312  رد  ییاجر  یلع  دمحم  هداز  هللا  نیع  الیهـس  : هدنـسیون ییاجر  یلع  دمحم  دیهـش  همان  یگدنز 
زا رتگرزب  لاس  هک 10  شردارب  داد و  تسد  زا  یگلاس  رد 4  ار  شردپ  تشاد . لاغتـشا  يزارخ  بسک  هب  نیوزق  رازاب  رد  دوب و  رو  هشیپ 
هک يروط  هب  تسکـش  یم  ماداب  ودرگ و  قدـنف و  درک و  یم  كاپ  هبنپ  بش  ات  حبـص  زا  زین  شردام  درک . یم  راک  هناـخ  زا  نوریب  دوب  وا 

هکنیا رطاخ  هب  درک و  مامت  ار  ییادبا  مشـش  سالک  یگلاس  رد 13  تشاد . یم  رب  كرت  دایز  راشف  رطاخ  هب  شیاه  تسد  تاـقوا  رت  شیب 
نهآ رازاب  رد  ادـتبا  دوب . هدـمآ  نارهت  هب  شیپ  یتدـم  زا  شردارب  دـش . نارهت  یهار  تشادـن  یبوخ  تیعـضو  يداـصتقا  ظاـحل  زا  نیوزق 

هب هرابود  یـشورفتسد  زا  دعب  یلع  دمحم  دروآ . يور  یـشورفتسد  هب  دـعب  يدـنچ  راک  ینیگنـس  تلع  هب  دـش و  راک  هب  لوغـشم  ناشورف 
رد درک . یمن  راک  دـش  یم  تناها  شداقتعا  اـهرواب و  هب  هک  ییاـهاج  رد  تخادرپ . يدرگاـش  هب  هرجح  دـنچ  رد  تشگرب و  نارهت  رازاـب 

بلطواد ییاـجر  درک . یم  مادختـسا  یناـبهورگ  هجرد ي  اـب  دنتـشاد  ییادـتبا  مشـش  كردـم  هک  ار  یناـناوج  ییاوه  يورین  لاس 1330 
نیا تاسلج  رد  تخانش و  ار  مالـسا  نایئادف  هورگ  هک  دوب  هدنارذگ  ار  ینابهورگ  یـشزومآ  هرود ي  زا  هام  هس  دش . ورین  نیا  رد  تمدخ 

« ادخ يارب  زیچ  همه  راک و  همه   » هک دوب  نیا  مالسا  نایئادف  راعش  دش . زاغآ  زرابم  هورگ  نیا  ياضعا  اب  شیراکمه  درک و  تکرـش  هورگ 
هب هتسباو  هک  يا  هنابش  ياه  سالک  رد  تسویپ . مالـسا  نایئادف  هب  ییاجر  تسین .» مالـسا  زا  رترب  چیه  تسا و  زیچ  همه  زا  رترب  مالـسا   » و
رد ینابهورگ  هجرد ي  تفایرد  یـشزومآ و  هرود ي  یط  زا  سپ  ییاجر  درک . یم  تکرـش  زین  دوب  یمالـسا » هعماج ي  تاـمیلعت  زکرم  »

نومزآ رد  تسناوت  یمن  دوب و  هتفرگ  ملپید  هام  رویرهـش  رد  نوچ  ییاجر  تفرگ . ملپید  لاس 1332  رد  داد و  همادا  لیصحت  هب  راک  رانک 
هب یلیـصحت ، لاس  ندش  مامت  اب  دش . یـسیلگنا  نابز  سیردت  لوغـشم  یناتـسریبد  رد  دش و  راجیب  یهار  دنک ، تکرـش  هاگـشناد  يدورو 

سناسیل لاس  زا 2  سپ  تفر . یلاع  يارـسشناد  هب  دـعب  تخادرپ . لیـصحت  هب  ملعم  یندـب  تیبرت  یلاع  يارـسشناد  رد  تشگزاب و  نارهت 
هب دعب  درک و  ادیپ  فالتخا  شرورپ  شزومآ و  سیئر  اب  اما  تفر  ریالم  هب  ادتبا  دمآرد . شرورپ  شزومآ و  مادختسا  هب  تفرگ و  یضایر 
رد تشگرب و  نارهت  هب  ییاجر  دیسر و  نایاپ  هب  یلیصحت  لاس  دنارذگ . تیقفوم  اب  ار  لاس  کی  دش و  سیردت  لوغـشم  تفر و  راسناوخ 

لاس 1341 رد  درک . یم  سیردت  لامک  هسردم ي  رد  يراکیب  تاقوا  دش و  لیصحت  هب  لوغـشم  رامآ  هتـشر ي  رد  سناسیل  قوف  هرود ي 
نآرق ریسفت  تاسلج  رد  تکرش  اب  زین  ار  دوخ  یسایس  ياهتیلاعف  سیردت ، لیصحت و  رانک  رد  وا  درک . جاودزا  شناگتسب  زا  یکی  رتخد  اب 

نامزاس ناراذـگناینب  زرابم ، نویناحور  ناریا ، يدازآ  تضهن  ياضعا  اب  يراکمه  تیادـه ، دجـسم  رد  یناـقلاط  هللا  تیآ  ياهینارنخـس  و 
اهنت درک و  جاودزا  شناگتـسب  زا  یکی  رتخد  اـب  لاس 1341  رد  درک . یم  لابند  یمالـسا  هفلتؤم  ياهتئیه  ياـیاقب  ناریا و  قلخ  نیدـهاجم 

زا جورخ  زا  سپ  هک  داتفا  نادـنز  هب  دـش و  ریگتـسد  يدازآ  تضهن  رد  تیوضع  لیلد  هب  تشهبیدرا 1342  رد  جاودزا  زا  دـعب  هام  تفه 
هب ور  یـسایس  ياهتیلاعف  هک  ات 1346  ياهلاس 1342  نیب  ناـقفخ  قاـنتخا و  وج  رد  دـیدرگ . دازآ  نادـنز  زا  يدازآ  تضهن  رد  تیوضع 
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رد تکرـش  ناریبد و  هناهام  تاسلج  هب  طقف  تفای و  شهاک  يریگمـشچ  روط  هب  زین  یئاجر  ياهتیلاعف  دـندش ، ینیمزریز  اـی  هداـهن  دوکر 
ینادنز یمالسا  بالقنا  هناتسآ  ات  ریگتسد و  ًاددجم  هک  رذآ 1353  ات  لاس 1346  زا  دیدرگ . دودحم  ینارنخس  یبهذم و  تاسلج  یضعب 

لد هب  لزلزت  دیدرت و  يا  هرذ  اسرف  تقاط  ياهییوجزاب  هجنکش و  مغریلع  دیشخب و  ینوزفازور  تعسو  ار  دوخ  یسایس  ياهتیلاعف  دیدرگ ،
زا یـشخب  زا  هشیمه  يارب  کیژولوئدـیا ، عضاوم  رییغت  زا  سپ  دـش و  لوغـشم  دوـخ  هدـیا  یـشم و  ندرک  هداـیپ  هب  نادـنز  رد  دادـن و  هار 
رد یعـس  تسیـسکرام ، نایرج  هب  لیامت  شیارگ و  زا  زیهرپ  نمـض  دش و  ادج  دـندش  تسیـسکرام  هک  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  ياضعا 
رد ییاجر  تشاد . یمالـسا  یفـسلف  ثحاـبم  مالـسا و  بتکم  ياـه  هزومآ  زا  يریگ  هرهب  اـب  نیدـهاجم  هلاحتـسا  فارحنا و  زا  يریگولج 
رد ماجنارس  داد . یم  رارق  نارگید  رایتخا  رد  ار  اهن  تخادرپ و آ  یم  نآرق  رد  هبوت  اوقت و  اعد ، ربص ، نوچ  ییالاو  میهافم  نییبت  هب  نادنز 

. تخادرپ میژر  هیلع  هزرابم  هب  زرابم ، ناملعم  یمالسا  نمجنا  سیسأت  اب  يدازآ  زا  سپ  هلـصافالب  ییاجر  دش . دازآ  نادنز  زا  نابآ 1357 
زا یهام  دنچ  تشذگ  زا  سپ  دش . ماما  دورو  يایهم  نازرابم  رگید  رانک  رد  دـمآرد و  لابقتـسا » هتیمک   » تیوضع هب  ناریا ، زا  هاش  رارف  اب 

کی اب  هام 1359  نیدرورف  رد  دش . بوصنم  شرورپ  شزومآ و  ریزو  تمس  هب  سپس  ترازو و  تلافک  هب  ادتبا  ییاجر  بالقنا ، يزوریپ 
هب ردـص  ینب  باختنا  اب  تفاـی . هار  یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  نارهت  مدرم  هدـنیامن  ناونع  هب  يأر  هدزاود  رازه و  هن  تسیود و  نویلیم و 

سلجم هب  ریزو  تسخن  ناوـنع  هب  ردـص  ینب  فرط  زا  دادرم 1359  رد  ییاجر  بالقنا  نارـس  زا  یخرب  رارـصا  اب  روهمج و  سییر  ناونع 
ياروش وـضع  ردـص ، ینب  لزع  زا  سپ  دیـسر . يریزو  تسخن  هب  عـنتمم  يأر  فلاـخم و 19  يأر   24 قفاوم ، يأر  اب 153  دـش و  یفرعم 

رفن راهچ  هیلوا  دزمان  تفه  نایم  زا  يروهمج  تسایر  تاباختنا  مود  هرود  رد  دوش . مهارف  تاباختنا  تامدـقم  اـت  دـش  يروهمج  تساـیر 
ناونع هب  ءارآ  تیرثکا  بسک  اب  یمالـسا  يروهمج  بزح  زرابم و  تیناحور  هعماج  تیامح  اب  ییاجر  دنتفرگ و  رارق  هیلوا  شنیزگ  دروم 

. دومن ذـیفنت  ار  يو  يروهمج  تسایر  مکح  ماما  ترـضح  رد 11/5/1360  دـش . باختنا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  روهمج  سییر  نیمود 
سلجم هب  بوصنم و  ریزو  تسخن  تمـس  هب  ار  رنهاب  داوج  دمحم  رتکد  دروآ و  اجب  ار  فیلحت  مسارم  سلجم  رد  خیرات 11/5/1360  رد 

زاغآ ار  دوخ  راک  دـیدج  تلود  رنهاب ، رتکد  هنیباـک  هب  یمالـسا  ياروش  سلجم  داـمتعا  يأر  ذـخا  زا  سپ  درک . یفرعم  یمالـسا  ياروش 
قاتا رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  طسوت  هک  يراجفنا  اب  هام 1360 ، رویرهش  متشه  رد  دیدج ، تلود  راک  عورش  زا  هام  کی  زا  رتمک  درک .

تداهـش هب  ناهارمه  زا  يا  هدع  رنهاب و  داوج  دمحم  ییاجر و  یلع  دـمحم  دوب ، هدـش  هدـید  كرادـت  يریزو  تسخن  نامتخاس  تاسلج 
ياـهیگژیو زا  ییارگ  نوناـق  طابـضنا و  مظن و  یتـسیز ، هداـس  ییوـج ، هفرـص  لـمع ،  صـالخا  رد  سفن  هـیکزت  ییارگ ، مدرم  دندیـسر .

رد راک  ییادتبا ، مشـش  كردم  ذخا  ناتسبد 1327  هب  دورو  نیوزق 1319  رد  دلوت  یگدنز 1312  رامـش  لاس  دوب . يو  یقالخا  صخاش 
ذخا ییاوـه 1334  يورین  رد  مادختـسا  نادـیم 1330  هزبـس  رد  یـشورفتسد  رازاـب ، رد  يدرگاـش  نارهت ، هب  تمیزع  نیوزق 1328  رازاـب 

سناسیل ذخا  ملعم 1338  تیبرت  یلاع  يارـسشناد  هب  دورو  راجیب 1335  ناتـسرهش  رد  سیردت  ییاوه ، يورین  زا  افعتـسا  ملپید ، كردم 
اب جاودزا  لامک 1341  هسردـم ي  رد  سیردـت  نارهت ، هب  تشگزاب  راسناوخ 1339  ناتسرهش  رد  سیردت  یلاع ، يارـسشناد  زا  یـضایر 

نارهت 1346 فلتخم  سرادـم  رد  سیردـت  زور ، زا 50  سپ  يدازآ  كاواـس ، طـسوت  يریگتـسد   1342 ییاجر )  ) یقیدـص هقتاع  مناخ 
زا يدازآ  كاواس 1357  طسوت  يریگتـسد  هیروـس 1353  هیکرت و  هسنارف ، هب  ترفاـسم  هفلتؤم 1350  ياه  تئیه  تیعمج  اـب  يراـکمه 

شزومآ و ترازو  سپـس  شرورپ و  شزومآ و  تلاـفک  يدـصت  نازرابم 1358  فوفـص  هب  نتـسویپ  تراسا ، لاس  راهچ  زا  سپ  نادـنز 
ناونع هب  ناریا  مدرم  يوس  زا  ندش  باختنا  نارهت 1360  مدرم  يوس  زا  یمالسا  ياروش  سلجم  هدنیامن  ناونع  هب  باختنا  شرورپ 1359 

هتـشاذگراک يریزو  تسخن  نامتخاس  رد  نیقفانم  طـسوت  هک  یبمب  راـجفنا  رثا  رب  تداهـش  ناریا 8/6/1360  یمالـسا  يروهمج  تسایر 
لاس رد  ییاجر  یلع  دمحم  نم  یگدنز  تشوندوخ  ریزو ) تسخن  رنهاب ، داوج  دـمحم  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  هارمه  هب   ) دوب هدـش 

ار وا  یگلاس  راهچ  رد  تشاد . يزارخ  هزاغم  رازاب  رد  دوب و  رو  هشیپ  یصخش  مردپ  مدش . دلوتم  یبهذم  يا  هداوناخ  رد  نیوزق  رد   1312
هب لومعم  قـبط  نم ، تشاد . لاـس  عـقوم 13  نآ  رد  مردارب  داـتفا ، مردارب  رداـم و  هدـهع  هب  اـم  یگدـنز  هرادا  تیلوئـسم  مداد و  تسد  زا 
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زا ار  يدرگاش  متخادرپ و  رازاب  رد  راک  هب  نآ  زا  دعب  مدش . ییادتبا  مشش  كردم  ذخا  هب  قفوم  ات  هداد  همادا  ار  مسرد  متفر ؛ یم  ناتـسبد 
رازاب رد  ادتبا  نارهت ، رد  متفگ ، كرت  نارهت  دـصق  هب  ار  نیوزق  هک  متـشاد  لاس  دودح 14  مدرک . عورـش  دوب ، يزارخ  هک  ما  یئاد  هزاغم 
بجاح  " هچمیت هب  متفر  یـشورفتسد ، یتدم  زا  دـعب  مدـنارذگ . یـشورفتسد  هب  مه  ار  یتدـم  مدـش و  لوغـشم  يدرگاش  هب  ناشورف  نهآ 

ارآ مزر  يزور  ارآ . مزر  تموکح  نارود  اب  دـش  فداصم  هک  متخادرپ  یـشورفتسد  هب  اددـجم  مدرک و  يدرگاـش  ییاـج  دـنچ  هلودـلا "
يورین عقوم  نامه  دندرک . عمج  مه  ار  ام  یبساک  طاسب  هک  دش  ثعاب  نیا  دنک و  عمج  ار  نادیم  هزبس  ياهـشورفتسد  هک  تفرگ  میمـصت 
ییاوه يورین  دراو  ینابهورگ ، يارب  ییادـتبا ، مشـش  كردـم  اب  مه  نم  درک و  یم  مادختـسا  ینابهورگ  يارب  ییادـتبا  كردـم  اب  ییاوه 

جوا رد  عقوم  نامه  رد  شتیلاعف  مه  قدصم  متشاد . تکرش  نانآ  تاسلج  رد  مدرک و  یم  يراکمه  مالـسا  نایئادف  اب  یتدم  زا  دعب  مدش .
تسا و زیچ  همه  زا  رترب  مالسا  ادخ "و"  يارب  اهنت  زیچ  همه  راک و  همه  :" دنتفگ یم  هک  میدش  مالـسا  نایئادف  راعـش  نیا  بذج  ام  دوب و 

دادرم هک 28  ییاوه  يورین  لوا  لاس  زا 4 دعب  دوش ". ارجا  وم  هب  وم  دیاب  مالـسا  ماکحا   " هکنیا هرخالب  تسین "و  مالـسا  زا  رترب  زیچ  چیه 
ییاه هچب  هزرابم ، لاس  کی  نآ  رد  ینیمز ، يورین  هب  میتفر  میدش و  هیفـصت  ییاوه  يورین  دارفا  زا  يدایز  هدع  هارمه  هب  نم  داتفا و  قافتا 

افعتـسا دیهاوخ ، یمن  رگا  دیوگب  دـش  راچان  یتدـم  زا  دـعب  مه  شترا  ییاوه ، يورین  هب  میدرگرب  هک  نیا  يارب  دـندوب . هدـش  دـیعبت  ام  اب 
یلاس نامه  زا  تکرح ، نیا  تازاوم  هب  هک  نیا  منک ، ضرع  دیاب  هک  يا  هلاسم  میدرک . افعتسا  میدید و  ار  تصرف  نیرتهب  مه  ام  دیهدب و 
کی ناشیا  هعمج  زور  ره  میدوب و  تیاده  دجـسم  رد  ار  هعمج  بشره  ابیرقت  مدش و  انـشآ  یناقلاط  ياقآ  اب  مدـمآ ، ییاوه  يورین  هب  هک 

لئاسم رظن  زا  لاـس  دودـح 27  میوگب  مناوت  یم  میدوب و  ناشتمدـخ  رد  مه  ام  دوب و  ییاوناـن  کـی  لزنم  داـبآ ، یناـخ  رد  دنتـشاد  هسلج 
ناگرزاب سدنهم  مدوب . رت  کیدزن  ناشیا  هب  یـسک  ره  زا  منک  یم  رکف  مدوب و  یناقلاط  موحرم  میلعت  تحت  هریغ ، رکفت و  زرط  یبهذم و 

ماـن تبث  تضهن  رد  هک  میدوـب  یلوا  تارفن  ءزج  اـم  هک  درک  مـالعا  ناریا  يدازآ  تضهن  راـطفا و  هب  درک  توـعد  ار  اـم  ناـضمر  هاـمرد 
ییاسانش لاس 1342  تشهبیدرا  رد 11  مدوب . سیردت  لوغشم  لامک  ناتسریبد  رد  يدازآ  تضهن  وضع  ناونع  هب  مک  مک  سپس  میدرک .

نیوزق نادنز  رد  نم  ار  دادرخ 1342  نادنز و 15  هب  دندرک  ملقتنم  يریگتسد  زا  دعب  مدش و  ریگتسد  نیوزق  رد  كاواس  هلیسو  هب  مدش و 
ات مدوب  نادـنز  اجنآ  زور  هاجنپ  دوب . یناـما  ناردارب , هلمج  زا  دادرخ ؛  15 اب هطبار  رد  دندش  ینادـنز  اجنآ  رد  نم  اب  مه  يا  هدـع  هک  مدوب 

یسراف و ياقآ  نم و  میدوب . نادنز  رد  هک  یناتـسود  اب  لاس 1346  رد  مدش . هئربت  همکاحم  زا  دعب  دازآ و  نادـنز  زا  لیفک  دـیق  هب  هکنیا 
لیکشت ار  هعمج  زامن  داتس  هک  ناردارب  نیا  زا  يرایسب  میدرک . یم  هرادا  ار  هفلتوم  تایه  يایاقب  میدش و  میت  کی  يرفن  هس  رنهاب ، ياقآ 
یتاسلج متشاد . تکرـش  تاسلج  نآ  رد  راودیما  راعتـسم  مان  هب  مه  هدنب  هک  دندوب  هفلتوم  تایه  ياه  هخاشرـس  ءزج  عقوم  نآ  دنهد  یم 

یعامتجا ششوپ  کی  هک  نیا  يارب  دمآ ، دوجو  هب  دیدج  نامزاس  کی  مک  مک  دندمآ . نوریب  نادنز  زا  ناردارب  مک  مک  هکنیا  ات  میتشاد 
هک دش  رارق  لاس ، کیرس  جراخ ؛ تفر  یسراف  ياقآ  دش . هدیمان  یمالـسا  نواعت  هافر و  داینب  مان  هب  دنکب  مه  یـسایس  راک  دشاب و  هتـشاد 

سیراپ لوا  جراخ , هب  متفر  هامدادرم 1350  سپ  مدرگرب ، مریگب و  مهدب و  یتاعالطا  منک و  یبایزرا  ار  یـسراف  ياقآ  ياهراک  مورب  نم 
هرود زا  نیدهاجم  نامزاس  ناراذگناینب  رثکا  اب  میدید . اجنآ  ار  رگیدمه  هام  هیروس و  دـمآ  مه  یـسراف  ياقآ  و  هیروس ؛ دـعب  هیکرت , دـعب 

نسحم دیعس  رابکی  لاس 47  رد  . مدوب هدش  انشآ  میدوب . یناقلاط  ياقآ  ریـسفت  ياپ  هک  تیاده  دجـسم  تاسلج  رد  مه  اهدعب  هاگـشناد و 
تیوضع هب  مدرکن  تقفاوم  نم  میتشاد ، هزرابم  هب  تبسن  نامتشادرب  رد  هک  یتافالتخا  تلع  هب  یلو  درک , هعجارم  نم  هب  يریگوضع  يارب 
تازرابم اب  کیدزن  يا  هطبار  نوچ  ییاجر  دیهش  میوگن .  سک  چیه  هب  ار  سامت  هک  مدوب  هدرک  دهعت  اعرـش  یهتنم  میآرد ، نامزاس  نیا 

هامرذآ رد  دوب ، مه  نیدهاجم  نامزاس  اب  هطبار  رد  درک و  یم  تکرش  یتشهب  دیهش  تاسلج  رد  صوصخ  هب  تشاد و  تیناحور  یمالـسا 
نم هک  لاس  نآ  دروایب . تسد  هب  يدایز  تاعالطا  نم  زا  هک  تشاد  راظتنا  یلیخ  كاواس  تفرگ . رارق  هجنکش  ریز  دش و  ریگتـسد   1353
یم راهظا  طقف  دندرک و  یمن  ناونع  مه  ار  يا  هلاسم  چیه  دندز و  یم  ارم  مامت  زور  تسیب  هک  دوب  یمنهج  اعقاو  مدـنارذگ ، یم  ار  هتیمک 

اجرد هک  دندرک  یم  راهظا  دنتـسب و  یم  عوکر  تلاح  هب  میاه  هجنپ  هب  ار  مرـس  تعاس  نیدـنچ  اهزور  هکنیا  ای  نزب " فرح   " هک دـندرک 
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میدروخ و 14 یم  کتک  اهبش  اهزور و  مه  ام  منک . تبحص  هکنیا  ات  دندرک  یم  نازیوآ  دنتسب و  یم  دندیشک و  یم  بیلص  هکنیا  منزب و 
تعاس 8 زور  کی  ار  نم  ع )  ) نسح ماما  دـلوت  دوب ، ناضمر  هام  همین  تسرد  ناضمر ، هام  ياهزور  زا  یکی  دیـشک . لوط  هلئـسم  نیا  هاـم 

ياهزور زا  یکی  زور  نآ  دندروآ . ملولس  هب  ناشک  ، ناشک ارم  هک  دوب  يروط  ملاح  ندنادرگرب  ماگنه  هک  رهظزادعب  کی  تعاسات  دندرب 
ملولس رد  ای  هجنکش و  قاتا  رد  هک  تسه  مدای  . موش یم  هجنکش  متسه و  هزور  هک  مدوب  لاحـشوخ  یلیخ  دوب و  نم  یگدنز  بوخ  یلیخ 

يوررب هک  دـندرک  یم  مروبجم  مدـش , یم  هجنکـش  یتقو  مدرک . یم  رارکت  ار  نینموملا " بولق  یف  هنیکـسلا  لزنم  اـی   " هیآ تاـقوا  رتشیب 
تشهبیدرا مدرک . یم  رارکت  ار  اعد  ياه  تمسق  نیا  یحراوج ....  کتمدخ  یلعوق  هک  ار  اعد  زا  ییاهتمسق  اجنآ  مودب . هدز  لوات  ياهاپ 

دوب و سالک  کی  ام  يارب  مه  اجنآ  و  تعامج ) زامن  هماقا  مرج  هب  مدرب (  یم  رـس  هب  يداع  نادنز  رد  يدیعبت  تروص  هب  ار  دادرخ 57  و 
بیترت نیا  هب  میدش و  دازآ  نادنز  زا  ناملـسم  مدرم  تازرابم  هیاس  رد  ریدغ  دـیع  زور  نابآ 1357  رد  میتخودـنا . اجنآ  رد  مه  یتایبرجت 

تالیکـشت نیا  اب  مدش ؛ دراو  ناملعم  یمالـسا  نمجنا  تالیکـشت  رد  مدمآ ، نوریب  نادنز  زا  هکنآ  زا  دعب  مدـنارذگ . ار  متـشادزاب  نارود 
هتیمک هافر و  هسردـم  ینعی  هزرابم ، زکرم  هب  کیدزن  ادـتبا  نامه  زا  مه  نم  دـش ، زوریپ  هک  بـالقنا  بـالقنا . يزوریپ  اـت  مدرک  یم  راـک 

تکرح کچوک ، راذـگتمدخ  کی  ناونع  هب  مدوب و  ییاه  تیلوئـسم  راد  هدـهع  شیب  مک و  متـشاد و  روضح  اجنآ  رد  هک  ماـما  لابقتـسا 
شزومآ و ریزو  مدرک . تیلاعف  هب  عورـش  شرورپ  شزومآ و  ریزو  رواشم  ناونع  هب  شرورپ  شزومآ و  رد  دـش و  زوریپ  بالقنا  اـت  مدرک 

شزومآ ریزو  یلاسکی  ابیرقت  تدم  مدش . باختنا  شرورپ  شزومآ و  ریزو  ناونع  هب  دعب  لیفک و  ناونع  هب  ادتبا  درک ، افعتسا  هک  شرورپ 
نفلت یمشاه  نامردارب  بش  کی  هک  دوب  تاباختنا  ياه  یکیدزن  مدوب . یضار  لاحـشوخ و  دوب و  یبوخ  هرود  اتبـسن  هک  مدوب  شرورپ  و 
ظفح ار  شرورپ  شزومآ و  ترازو  هک  مدرک  لـیامت  راـهظا  نم  یلو  موش . ادـیدناک  سلجم  یگدـنیامن  يارب  هک  تساوخ  نم  زا  درک و 
فرح دینک ". تمدخ  هدنیامن  ناونع  هب  دـیناوتب  لقاال  دوبن ، ندـش  ریزو  ناکما  رگا  دـییایب و  سلجم  هب   " هکدـندرک داهنـشیپ  ناشیا  منک .

مه رثکا  هک  ییاهوگتفگ  يرـسکی  زا  دـعب  مدـش . باختنا  سلجم  یگدـنیامن  يارب  مدـش و  یگدـنیامن  يادـیدناک  مدیدنـسپ و  ار  ناشیا 
میمص زا  متفریذپ و  یبالقنا  یعرش  فیلکت  کی  ناونع  هب  ار  يریزو  تسخن  مدیـسر ، يریزو  تسخن  هب  نم  دنتـسه ، علطم  مزیزع  نانهیم 

، هداد دیهش  هللا و  بزح  تما  ینویلیم  ارآ 13  اب  ار  يروهمج  تسایر  هب  باختنا  متسه . ینویلیم  هنیباک 36  کی  ياراد  هک  متفگ  یم  بلق 
.1 عباـــنم : متـــسناد . یم  یمالـــسا  يروـــهمج  هـــب  تمدـــخ  مالـــسا و  هار  رد  مـــیظع  زوـــف  هـــب  ندیــــسر  یهلا و  فـــیلکت  يادا 
http://daneshnameh.roshd.ir 2. www.irdc.ir 3. http://noahmadi15.blogfa.com 4.

http://www.iichs.org

یمالسا يروهمج  ماظن  ناکرا 

( هر ) ینیمخ ماما  هاگن  زا  ناگربخ  سلجم 

ناریا یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  رد  هک  تسا  یلاع  ياهداهن  زا  یکی  ناگربخ  سلجم  هر ) ) ینیمخ ماما  هاـگن  زا  ناـگربخ  سلجم 
هک دندهعتم  یناملاع  داهن  نیا  ياضعا  دشاب . یم  راد  هدـهع  ار  يربهر  رب  تراظن  باختنا و  ییاسانـش , ِمهم  هفیظو  هس  هدـش و  ینیب  شیپ 
هک زین , ناگربخ  سلجم  دراد  دنلب  عیفر و  یهاگ  ياج  یمالـسا  ماظن  رد  يربهر  هک  هزادـنا  نامه  هب  دـنوش . یم  هدـیزگرب  مدرم  يوس  زا 

ياه لاس  زا  یمالـسا  بالقنا  ِیناب  رامعم و  ِناونع  هب  هر ) ) ینیمخ ماـما  تسا . دـنم  شزرا  مهم و  تسا , يربهر  اـب  طاـبترا  رد  شا  هفیظو 
زین تخادرپ و  ناگربخ  باـختنا  رد  روضح  هب  مدرم  بیغرت  قیوشت و  سلجم و  نیا  هاـگ  ياـج  ِنییبت  هب  داـهن , نیا  ِيریگ  لکـش  نیتسخن 

1 ددرگ : یم  هضرع  روحم  جنپ  رد  ماما  نانخس  زا  يا  هدیزگ  اج  نیا  رد  دومرف . هیصوت  هفیظو  ماجنا  رد  تقد  هب  ار  مدرم  بختنم  ناگربخ 
و : ) دندومرف … دنتـشاد , لاسرا  ناگربخ  سلجم  هرود  نیلوا  شیاشگ  ماگنه  هب  هک  یمایپ  زا  یتمـسق  رد  ماما  ناگربخ  سلجم  هاگ  ياج 
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لوبق ار  یتیلوئـسم  یهاش , متـس  یهاشنهاش و  خیرات  لوط  رد  هدید  متـس  تلم  ناگدیزگرب  يا  ناگربخ و  ياروش  ياهقف  يا  امـش  نونکا 
هدید غاد  هداد و  دیهش  هدید و  جنر  ِتلم  مالـسا و  تشونرـس  هک  دیدرک  يراک  هب  زاغآ  تسا و  اه  تیلوئـسم  همه  سأر  رد  هک  دیدومرف 

: دنتـشاد دـیکأ  شرافـس  ناگربخ  باختنا  رد  مدرم  روضح  رب  اهراب  اهراب و  ماـما  تاـباختنا  رد  مدرم  تکرـش   2 1 .( تـسا نآ  ورگ  رد ) )
جرا مک  نآ , يارب  ناریا  تلم  دـیابن  هک  تسا  يا  هلئـسم  نیا  يربهر . نییعت  يارب  ناگربخ  سلجم  هیـضق  تسا  حرطم  اـم  تلم  رد  زورما  )

. تسا يربهر  فیعضت  هک  نیا  يارب  دشاب , دیابن  ناگربخ  سلجم  نیا  هک  دنا  هداتفا  هرود  مدینش  هک  يرارق  زا  هتسد  کی  نالا  دشاب . لئاق 
شناد عمج  رد   2 .( تسا فیلکت  کی  نیا  دنوشب , دراو  همه  دیاب  دنروخن , ار  اه  فرح  نیا  لوگ  تسا , يربهر  تیوقت  ناگربخ , سلجم 
شیپ رد  يدایز  لئاسم  هتبلا  : ) دندومرف روشک  رسارس  ِياه  هاگ  شناد  نایوج  شناد  یمالـسا  نمجنا  تدحو و  میکحت  رتفد  وضع  نایوج 

سلجم نیمه  یکی  دنک . ادیپ  ققحت  لئاسم  نیا  دنراذگب  دـنهاوخ  یمن  دـنا و  هداتفا  هرود  نیطایـش  زاب  هک  دـیراد  شیپ  رد  امـش  میراد و 
سلجم نیا  هک  دـننادب  تلم  امـش و  دـیاب  هک  تسا )  ) یـسلجم کی  ناـگربخ  سلجم  تسا . همه  يـالتبا  لـحم  زورما  هک  تسا  ناـگربخ 

کی دوشب , رما  نیا  رد  هحماسم  رگا  روشک و  يارب  يدازآ  ظفح  روشک و  لالقتسا  ظفح  روشک و  تینما  ظفح  يارب  تسا  روشک  هناوتشپ 
, دننک یم  مالعا  هک  يزور  نآ  دننک و  یم  مالعا  هک  يروط  نامه  دیاب  ریـصقت . نیا  دوشن  اهدـعب  ناربج  تسا  نکمم  هک  تسا  يریـصقت 

دنورب دنهدب  يأر  هک  دنراد  لیم  ناشدوخ  هک  مه  یناسک  دنهدب و  يأر  اه  نآ  هب  ناگرزب , دنا  هدرک  نییعت  هک  ار  يدارفا  دنورب و  نایاقآ 
تبـسانم هب  هک  یماـیپ  رد  3 و  .( دنـشاب هتـشاد  تکرـش  نکیلو  دننک , باختنا  دنهاوخ  یم  ار  سک  ره  دندازآ , ارآ  رد  دـننکب , تکرـش  و 

سک چیه  تسا و  یهلا  گرزب  فیلاکت  زا  ناسانـش  هیقف  ناگربخ و  نییعت  اذهل  و  : ) … دنتـشون دـندرک , رداص  ناگربخ  سلجم  تاباختنا 
ًالبق هک  روط  نامه  مدومن و  ادا  عوضوم  نیا  رد  ار  دوخ  فیلکت  نم  دوب و  دهاوخن  راّهق  دنوادخ  هاگ  شیپ  مالـسا و  لباقم  رد  يرذـع  ار 
تلم هک  مراودیما  نم  تسین و  یـسک  مازلا  ّقح  ار  سک  چیه  دنتـسه و  دازآ  طیارـش  دجاو  صاخـشا  هب  يأر  نداد  رد  مدرم  مداد  رکذـت 

, تسا نآ  تیمها  زا  زین  نیا  دـننک و  یم  هدرک و  تفلاـخم  نآ  اـب  رت  شیب  يزیچ  ره  زا  ناـفرحنم  هک  یهلا  مهم  رما  نیا  رد  ناریا  فـیرش 
همان تیـصو  رد   4 .( دـنزیرب اه  قودنـص  هب  ار  دوخ  يارآ  دـنرب و  موجه  اه  قودنـص  يوس  هب  تاـباختنا  زور  رد  تهج  کـی  لد و  کـی 

هچ روـهمج و  سیئر  باـختنا  هـچ  تاـباختنا  ماـمت  رد  هـک  تـسا  نآ  تـلم  هـب  نـم  تیـصو  : ) دـندیزرو دـیکأت  نـیا  رب  زین  یهلا  یـسایس 
باختنا رد  تقد   3 5 .( دنـشاب هنحـص  رد  ربهر  ای  يربهر  ياروش  نییعت  يارب  ناگربخ  باختنا  هچ  یمالـسا و  ياروش  سلجم  ناگدنیامن 

ار اه  هتـسیاش  دـنهد و  جرخ  هب  تقد  ناگربخ  باختنا  رد  هک  دـننک  یم  شرافـس  مدرم  هب  اج  ود  رد  هماـن  تیـصو  رد  ماـما  هتـسیاش  دارفا 
ِيور ار  ناگربخ  دـنیامن و  هحماـسم  رگا  هک  دـننک  هجوت  ربهر  اـی  يربهر  ياروش  نییعت  يارب  ناـگربخ  باـختنا  رد  ًـالثم  : ) دـننیزگرب …

و : ) دنا … هدومرف  6 و  .( دشابن ریذپ  ناربج  هک  دوش  دراو  روشک  مالسا و  هب  یتاراسخ  هک  اسب  هچ  دننکن  باختنا  نوناق , هیعرش و  ِنیزاوم 
هک ناگربخ , رگا  هک  دوش  هتفرگ  رظن  رد  دیاب  صاخ  ییاه  یگژیو  اب  ربهر  ای  يربهر  ياروش  نییعت  يارب  ناگربخ  باختنا  رد  انعم  نیمه 

روشک و رساترس  گرزب  ياملع  رـصع و  ره  ماظع  عجارم  اب  تروشم  يور ) زا  ) ای تقد و  لامک  يور  زا  دنوش , یم  نییعت  تلم  باختنا  اب 
نیرتدهعتم نیرت و  هتـسیاش  نییعت  هطـساو  هب  تالکـشم  تامهم و  زا  يرایـسب  دنورب , ناگربخ  سلجم  هب  دهعتم  نادنم  شناد  نینیدـتم و 

هب ماما  ربهر  باـختنا  ناـگربخ و   4 7 .( دـش دـهاوخ  عفر  یگتـسیاش  اب  ای  دـمآ  دـهاوخن  شیپ  يربهر  ياروش  ای  ربهر  يارب  اه  تیـصخش 
ادخ يایلوا  هدـنیآ و  ياه  لسن  خـیرات و  هک  دـنرگنب  کین  ربهر  باختنا  رد  هک  دـننک  یم  هیـصوت  مدرم  ناگدـیزگرب  ناگربخ و  ياضعا 

لامعا ارآ و  رظان  ادخ  گرزب  يایلوا  درک و  دنهاوخ  تواضق  امـش  هرابرد  هدنیآ  ياه  لسن  خیرات و  : ) درک دنهاوخ  تواضق  نانآ  هرابرد 
يادـخ یـصخش و  ياهرظن  لامعا  نیرت  کچوک  هحماسم و  يراگنا و  لهـس  نیرت  کچوک  طیُحم .) مهئارَو  ْنم  ُهّللاَو  : ) دنـشاب یم  اـمش 

دوجو هب  ار  خیرات  هعجاف  نیرت  گرزب  دناشک , فارحنا  هب  ار  یهلا  فیرش  لمع  نیا  تسا  نکمم  هک  یناسفن , ياهاوه  زا  تیعبت  هتساوخن 
رد راب  کی  دندرک : ینارنخس  ناگربخ  سلجم  ناگدنیامن  عمج  رد  راب  ود  ماما  یعامتجا  يدرف و  كولـس  ناگربخ و   5 8 .( دروآ دهاوخ 

یگبلط و يز  تیاعر  ملع و  لها  نوئـش  ظفح  یکی  دندرک : دـیکأت  هتکن  ود  رب  راب  ود  نیا  رد  هامریت 1364 . رد  رگید  راب  هامریت 1362 و 
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رگا میوـشب , جراـخ  اـم  رگا  تـسا , هدوـب  یگبلط  ِّيز  هـک  تیناــحور  ِّيز  نآ  زا  هـک  نـیا  هیــضق  یکی  . ) فــالتخا … زا  زیهرپ  يرگید 
نیا فوخ  میوشب  جراخ  رگا  ام  دنا , هتـشاد  مهیلع  هّللا  مالـس  يده  همئا  دنا و  هتـشاد  خیرات  لوط  رد  ام  خـیاشم  هک  يز  نآ  زا  نویناحور 

هک تسا  لاحم  تیناحور  يانثتسا  اب  مالسا  تسا . مالسا  هب  تسکش  تیناحور  هب  تسکش  دروخب و  تیناحور  هب  یتسکـش  کی  هک  تسا 
هک تسا ) ) نیا تسا , هماـع  قاذـم  قفاوم  دـنراد و  هجوـت  نآ  هب  مدرم  هک  يزیچ  نآ  : ) دـندومرف زین  9 و  .( دـهدب همادا  شدوخ  تکرح  هب 

هکلب دوب  يداع  هداس و  ناش  یگدنز  ام  همئا  نینمؤملاریما و  مالـسا و  ربمغیپ  مالـسا و  نارـس  هک  يروط  نامه  دشاب , هداس  امـش  یگدـنز 
همدـص بلطم  نیا  هطـساو  هب  بالقنا  نیا  ادابم  هتـساوخن  يادـخ  هک  دـناسرت  یم  ار  ناسنا  زاب  هک  يرگید  بلطم   ) 10 .( يداع زا  رت  نییاپ 

دینک ضرف  فنـص  رد  رگا  دشاب . فالتخا  دالب  رد  نایاقآ  نیب  هک  تسا  نیا  وا  دوشب و  هتـساوخن  يادخ  رگا  دنیب  یم  هک  دـینادب  دـنیبب و 
. دنک یمن  تیارس  رگید  فنص  هب  دوشب , دراو  اه  نآ  نیب  رد  یفالتخا  رگا  دنراد , فلتخم  ياه  لغـش  هک  ییاه  نآ  ای )  ) ناراد و نویماک 

نیا دوشب  ادیپ  فالتخا  ام  فنـص  رد  رگا  اما  دنک , یمن  مه  تیارـس  درادن , يراک  چیه  رازاب  هب  دنوشب  فلتخم  مه  اب  رگا  اهراد  نویماک 
…  . دـنراد هجوت  مدرم  دـیتسه , مدرم  ِيداه  امـش  هک  نیا  يارب  دوش , یم  هدیـشک  مه  نابایخ  هب  دوش , یم  هدیـشک  مه  رازاـب  هب  فـالتخا 

تقو کـی  منک , یم  فـالتخا  شاـهاب  ار  اـقآ  نیا  ادـخ  يارب  نم  هک  دـنک  یم  لاـیخ  سک  ره  تسا . سفن  ّبـح  زا  شا  هـشیر  فـالتخا 
نامه هشیر  دشاب . هتـشاد  نظ  ءوس  دشاب , هتـشادن  شدوخ  هب  نظ  نسح  تساجک . هشیر  دنیبب  دـنک  رکف  شدوخ  سفن  رد  دنیـشنب  تسرد 

ناگربخ سلجم  موس  هرود  تاباختنا  ِيرازگرب  ِیگنوگچ  هب  اه  هاگن  همه  نونکا   11 .( تسا ناسنا  سفن  ّبح  نآ  هک  تسا  یناطیش  هشیر 
ترـضح ياهدومنهر  هدـنیآ , ینونک و  ِناگربخ  ياضعا  ناراکردـنا و  تسد  همه  نابهگن و  ياروش  تلم , هک  تسا  دـیما  هدـش ; هتخود 

همان تیصو  اه : تشون  یپ  ریبدرس  دننک . رازگرب  رت  هوکش  اب  هچره  ار  روشک  ِیساسا  ِداهن  نیا  ِتاباختنا  دنهد و  رارق  شوگ  هزیوآ  ار  ماما 
ینیب شیپ  ربهر  ای  يربهر  ياروش  يرگنزاب , زا  شیپ  یـساسا  نوناق  رد  تسا . هدش  هتـشون  یـساسا  نوناق  يرگنزاب  زا  لبق  ماما , ترـضح 

.6 ص187 . ج21 , نامه , . 5 ص103 . نامه , . 4 ص89 . نامه , . 3 ص79 . ج17 , نامه , . 2 ص43 . ج18 , رون , هفیحـص  . 1 دوب . هدش 
عبانم ص46 . ج 18 , ناـمه , . 11 ص 188 . ج19 , نامه , . 10 ص44 . نامه , .9 ص42 . ج 18 , نامه , .8 ص 188 . ناـمه , . 7 نامه .

؛ ، هرامش 8 یمالسا ، تموکح  همانلصف  هلاقم :

( هر  ) هللا حور  هشیدنا  رد  سلجم 

تاباختنا هرود  نیمـشش  هناتـسآ  رد  همدـقم : هر ) ) ینیمخ ماما  هاگن  زا  یمالـسا  ياروش  سلجم  هاـگیاج  هر )  ) هللا حور  هشیدـنا  رد  سلجم 
هچره تسا . نشور  همهرب  ، هنحـص رد  مدرم  روضح  شقن  یمالـسا و  ياروش  سلجم  هاـگیاج  تیمها و  میتسه . یمالـسا  ياروش  سلجم 
یمامت رد  دوخ  هدننک  نییعت  شقن  تیمها و  هب  یمالسا  ناریا  یبالقنا  دهعتم و  مدرم  ، درذگ یم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تکربرپ  رمعزا 

رود یناهج ، رابکتـسا  موش  فادـها  زا  یکی  دـنبای . یمرد  رتهب  ار  دوخ  بالقناءاقب  ماود و  زار  دـنوش و  یم  رت  هاگآ  بالقنا  ياه  هنحص 
اب ناریا  فیرـش  تلم  یلاعت  كرابتدنوادخ و  فطل  هب  یلو  دنا  هدش  لسوتم  اهدنفرت  عاونا  هب  هدوب و  بالقنا  ياه  هنحـص  زا  مدرم  ندرک 
مک يزیچ  نانآ  ماجـسناو  تدـحو  زا  هک  دـنا  هدـیناسر  تابثا  هب  ار  تقیقح  نیا  بالقنا ، نوگاـنوگ  ياـه  هنحـص  رد  دوخ  میظع  روضح 

نمـض ( هر ) ماما ترـضح  درب . دنهاوخ  روگ  هب  ار  ام  تلم  یگچراپکی  داحتا و  نتـسسگ  ترـسح  دـبا  ات  نآ  نارودزم  رابکتـسا و  هدـشن و 
هک میدیدام  : » دیامرف یم  نینچ  مدرم  شقن  یمالسا و  ياروش  سلجم  تیمها  هب  تبسن  ، یمالسا بالقنا  زا  لبق  سلجم  تیعضو  هب  هراشا 

راکتیانج میژر  رـصعات  هطورـشم  زا  دعب  زا  فرحنم  حلاص و  ریغ  ياروش  سلجمزا  يزیگنا  مغ  رایـسب  تامدص  هچ  ناریا  روشک  مالـسا و 
نیازا اـسرف  ناـج  ياـهتراسخ  اهتبیـصم و  هـچ  دروـخ . ( يوـلهپ  ) دـساف یلیمحت  مـیژر  نـیا  رد  رتکاـنرطخ  رتدـب و  ناـمز  ره  زا  يوـلهپ و 

اب هک  نونکا  هدشن ... ، لمع  یـساسا  نوناق  هب  هاگ  چیه  هطورـشم  زا  دعبزا  دش . دراو  تلم  روشک و  هب  بآمرکون  شزرا و  یب  ناراکتیانج 
نودـب ناشدوخ  باختنا  اب  مدرم و  دوخ  زا  ءالکو  هداتفا و  مدرم  تسد  هب  روشک  تشونرـس  ناشلا ، میظع  تلم  تمه  راگدرورپ و  تیانع 
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روشک حـلاصمو  مالـسا  هب  ناـنآ  دـهعت  اـب  هک  تسادـیما  دـنتفای و  هار  یمالـسا  ياروـش  سلجم  هب  تاـیالو  ياـه  ناـخ  تلود و  تلاـخد 
دازآ ياضف  هدیدرگ و  عفر  عناوم  هللادمحب  هک  نونکا  : » دیامرف یم  بلطم  نآ  همادا  رد  ( هر ) ماما ترضح  دوشب ». یفارحنا  ره  زا  يریگولج 

. تسا نیملـسم  رما  رد  هحماسم  یندوشخبان ، گرزب  ناهانگزا  هدـنامن و  یقاب  يرذـع  چـیه  تسا ، هدـمآ  شیپ  تاقبط  همه  تلاخد  يارب 
نافرحنم رامعتـسا و  ناگتـسباو  ذوفن  زا  تیدج  ابو  دشاب  نهیم  مالـسا و  تمدخ  رد  تسا  مزال  شذوفن  هطیح  شناوت و  رادقم  هب  سکره 

یللملا نیب  رگلواپچ  ناتردـقربا  نامه  هک  یمالـسا  ياهروشک  مالـسا و  نیفلاخم  هک  دـننادبو  دـنیامن  يریگولج  مالـسا  گرزب  بتکم  زا 
، دنناشک یم  رامثتـسا  ماد  هب  ار  اهروشک  ، اهتلم دوخ  دارفا  تسد  اب  هنخر و  یمالـسا  ياهروشک  ام و  روشکرد  تفارظ  جیردت و  اب  دنتـسه ،
رد مدرم  همه  نیارباـنب  دـیهدن ». تلهم  ناـنآ  هب  دـیزیخرب و  هلباـقم  هب  يذوـفن  مدـق  نیلوا  ساـسحا  اـب  دیـشاب و  بقارم  يرایـشوهاب  دـیاب 

هعماـج روما  هرادا  تشونرـس  هب  تبـسن  هک  تسین  هتفریذـپ  یـسک  زا  يا  هناـهب  رذـع و  چـیه  دنتـسه و  لووسم  شیوخ  هعماـج  تشونرس 
سپ دوش . یم  بوسحم  هریبک  ناهانگ  زا  هعماج ، روما  هرادا  تشونرـس  هب  تبـسن  يریگ  هرانک  یتوافت و  یبو  دـشاب  تواـفت  یب  یمالـسا 

تـشونرس هب  تبـسن  دیاب  دراد  ناوت  هک  يا  هزادناره  هب  یـسکره  دـننادب و  هعماج  روما  هرادا  رد  میهـس  لیخد و  ار  دوخ  دـیاب  مدرم  همه 
، یعرش هفیظو  کی  ناونع  هب  یمالسا  هعماج  یعامتجا  یـسایس و  ياه  هنحـص  رد  مدرم  کت  کت  روضح  دیامن و  شالت  یمالـسا  هعماج 
. دـنک یم  همیب  ار  بـالقنا  ودـیماان  ار  نمـشد  فلتخم ، ياـه  هنحـص  رد  هدرتسگ  روضح  هک  میـشاب  نئمطمو  دـشاب . یم  یـسایس  یلقع و 

مدرم شقن  هفیظو و  - 1 مینک : یم  یسررب  ریز  ياهروحم  قبط  ( هر ) ماما ترضح  هاگدید  ساسارب  ار  تاباختنا  سلجم و  هاگیاج  تیمها و 
هدننک نییعتو  ساسح  یساسا ، ، تاباختنارد مدرم  شقن  هاگیاج و  ( هر ) ماما ترضح  هاگدید  زا  هر :) ) ماما ترـضح  هاگدید  زا  تاباختنا  رد 

همه ( هر ) ماما ترـضح  تاباختنا : رد  هنالاعف  تکرـش  فلا - مینک : یم  رکذ  تسرهف  هب  ار  تاباختنا  هب  تبـسن  مدرم  فیاظو  ریز  رد  تسا .
سیئر تاباختنا  هچ  تاباختنا  یمامت  رد  هک  تسا  نآ  فیرـش  تلم  هب  نم  تیـصو  : » دنناوخ یمارف  تاباختنارد  تکرـش  هب  ار  تلم  داحآ 

هک دشاب  یطباوض  يور  دننک ، یم  باختنا  هک  ار  یصاخشا  دنـشاب و  هنحـصرد  یمالـسا و ... ياروش  سلجم  ناگدنیامن  هچ  يروهمج و 
لووسم همه  همه و  دـنمراک ، رگراک و  زرواـشک و  يرازاـب و  هقبط  اـت  گرزب  ياـملع  عجارم و  زا  مدرم ، تلاـخد  مدـع  دوش . یم  راـبتعا 
هحماسم روضح و  مدع  عطاقم  ضعب  رد  هک  اسب  هچو  هدنیآ ، ياهلسن  رد  هچ  رـضاح و  لسن  رد  هچ  دنـشاب ، یم  مالـسا  روشک و  تشونرس 

نیا دش و  دهاوخ  جراخ  همه  تسد  زا  راک  الا  ودرک  دیاب  عوقو  زا  لبق  ار  هعقاو  جالع  سپ  تسا . هریبک  ناهانگ  ساررد  هک  دشاب  یهانگ 
رد روشک  رـساترس  رد  تلم  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  رتالاب و  یجالع  هچ  میا . هدومن  دـیا و  هدومن  سمل  هطورـشمزا  دـعب  هک  تسا  یتقیقح 

یمالسا روشک  تشونرـس  رد  تلم  راشقا  همه  سپ  دهد ». ماجنا  یـساسا  نوناق  یمالـسا و  طباوض  قبط  رب  تسوا ، هب  لوحم  هک  یئاهراک 
گنرد هنوگ  چیه  نودب  مینادب و  دوخ  ینوناقو  یعرش  هفیظو  کی  ناونع  هب  ار  تاباختنا  رد  تکرش  دیاب  همه  اذلو  دنتسه . لووسم  دوخ 

، هعماج تشونرس  رد  ام  روضح  مدع  رطاخ  هب  رگا  هک  مینادب  میشاب و  هتـشاد  لاعف  روضح  بالقنا  ساسح  ياه  هنحـص  رد  يا  هحماسم  و 
یم هنیمز  نیارد  ( هر ) ماـما ترـضح  دوب . دـنهاوخ  لووـسم  زیزع  يادهـش  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  تلم  همه  دوـش ، دراو  بـالقنا  هب  يا  هبرض 

کی دوش ، دراو  يا  همدص  همطل و  هعماج ، تشونرس  رد  تلاخد  مدع  هیحان  زا  یمالسا  روشک  ای  مالـسا  رب  هتـساوخن  يادخ  رگا  : » دیامرف
رازه دروم  ینونک  يریگ  هرانک  زا  تسا  نکمم  هک  هدنیآ  ياه  لسن  دوب و  میهاوخ  لووسم  اناوت  راهق  يادـخ  هاگـشیپ  رد  تلم  مامت  کی 
ياه هزوح  رد  روضح  روشک  حلاصم  مالسا و  ظفح  ياربام  یلقع  یعرش و  مهم  فیاظو  زا  یکی  دنـشخبن . ار  ام  دنوش ، عقاوزواجت  هنوگ 

یم دراد ، جایتحا  اهنآ  هب  روشک  هک  ییاهزیچریاسو  ناهج  یـسایس  عاضوا  رب  علطم  نادراک و  حلاص و  ناگدنیامن  هب  نداد  يار  هیباختنا و 
یـساسا نوناـق  مشـش  لـصا  رد  و  دراد ». اـهنآ  هب  جاـیتحا  روـشک  هک  تسا  یفلتخم  ياـه  هتـشر  نیـصصختم  هـب  جاـتحم  سلجم  دـشاب و 

، تاباختنا زا  دوش ، هرادا  یمومع  ءارآ  ءاکتا  هب  دیاب  روشک  روما  ناریا  یمالسا  يروهمج  رد  : » تسا هدمآ  نینچ  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
هک يدراوم  رد  یـسرپ  همه  هار  زا  ای  اهنیا  ریاظن  یمالـسا و  ياروش  ياضعا  یمالـسا ، ياروش  سلجم  ناگدنیامن  روهمج ، سیئر  باختنا 

تروشم هب  ار  نینموم  دنوادخ ، تسا و  یمالسا  تاروتسد  زا  تروشم  ندرک : تروشم  ب - ددرگ ». یم  نیعم  نوناق  نیا  رگید  لوصا  رد 
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تیمها رب  يددـعتم  تایاور  رد  )و  رمالا یف  مهرواش  و  :) دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد  و  .( مهنیب يروش  مهرما  و  : ) دـیامرف یم  هدـناوخ و  ارف 
یلا اهضعب  لاجرلا  ءارآ  ممـضا  ( » ع :) دیامرف یم  نینچدوخ  تیـصو  رد  (ع ) نینموملاریما ترـضح  هک  ییاجات  تسا . هدش  دیکات  تروشم 

باوص هبار  نآ  نیرتکیدزن  سپـس  نک و  عمج  ار  يار  نابحاص  تایرظن  ینعی : بایترالا ». نم  اهدعباو  باوصلا  یلا  اهبرقا  رتخا  مث  ضعب 
تیمها زا  سلجم  هک  اجنآزا  مینک . یم  هدافتـسا  ار  تروشم  موزل  لصا  تاـیاور  تاـیآ و  زا  اـم  نک . باـختنا  کـشزا  ار  نآ  نیرترود  و 

حلصا يادیدناک  هک  نیا  يارب  ام  اذل  دنراد  ییازس  هب  شقن  روشکروما  رد  یمالسا  ياروش  سلجم  تامیمـصت  تسا و  رادروخرب  ییالاو 
میریگب میمـصت  نامدوخدعب  میریگب و  رظن  رد  ار  روشک  حلاصم  روما و  همه  مینک و  تروشم  نانیمطا  دروم  دارفا  اب  دیاب  مینک  باختنا  ار 
سلجم ءالکو  روهمج و  سیئر  نییعت  رد  : » دنک یم  نشور  ار  ناگمه  هفیظو  ( هر ) ماما ترضحدروم  نیا  رد  میهدب . يار  یـسک  هچ  هب  هک 

هب رگرامهتـسا  و  رگرامثتـسا ، دنمتردق  ياهروشک  هب  هتـسباو  ریغ  روما و  يراجم  زا  عالطا  اب  رکف  نشور  ودـهعتم  هدرک  لیـصحت  هقبط  اب 
تروشم زین  یمالـسا  يروهمج  هب  دهعتمو  يوقت  اب  نویناحور  ءاملع و  اب  و  هدرک ، تروشم  یمالـسا  يروهمجو  مالـسا  هب  دـهعت  يوقت و 

، تسه ناشدامتعا  دروم  هک  دـهعتم  نموم و  دارفا  ابدوخ  هدـنیامن  باختنا  يارب  اـم  یبـالقنا  نموم و  مدرم  نیارباـنب  سپ  دـیئامن » . ) هدومن
يالکو باختنا  رد  ام  مدرم  دـنک . لـیمحت  نارگید  هب  ار  دوخ  رظن  يار و  هک  درادـن  قح  یـسک  تروشم  ماـقم  رد  ودـنیامن  یم  تروشم 

دروم صخـش  هب  هدومن و  ییاسانـشار  یتاباختنا  ياـهدزمان  هدـش ، نیعم  هک  یطباوض  راـیعم و  قبط  ناـشدوخو  دنتـسه  دازآ  ـالماک  دوخ 
مدرم دـشاب ، دارفا  نیرت  حـلاص  تسد  رد  دـیاب  اه  تیلووسم  هک  یلک  لصا  نیا  هب  هجوتاب  حلـصا  باختنا  ج - داد . دـنهاوخ  يار  ناشرظن 

. دـننک باختناار  درف  نیرت  هتـسیاش  لماک  تخانـش  یهاگآ و  يور  زا  هک  دـنراد  هفیظو  هکلب  دـنرذگب  هلاسم  نیا  رانک  زا  هجوت  یب  دـیابن 
نیملـسملا نم  الماع  لمعتـسا  نم  : » دنک یم  لقن  نینچ  (ص) ادخ لوسر  زا  سابع  نبا  دیامرف : یم  ریدغلا »  » باتک رد  ینیما  همالع  موحرم 

ناناملـسم زا  سکره  ینعی  نیملـسملا ». عیمج  هلوسر و  هللا و  ناخدـقف  هیبن  هنـسو  هللا  باتکب  ملعا  هنم و  کلذـب  یلوا  مهیف  نا  ملعی  وه  و 
يارب وا  هک  دراد  دوجو  يدرف  ناناملـسم  نیب  رد  دـناد  یم  هک  یلاح  رد  دـهدب . تیلووسم  وا  هب  ودروایب  راکرـس  رب  ار  ( يرازگراک ) یلماع
هدرک تنایخ  نیملسم  عیمج  (ص)و  ادخ لوسر  ادخ و  هب  سک  نآ  تسا ، رتانشآ  (ص) ربمایپ تنـسو  باتک  هب  تسا و  رتراوازـس  راک  نیا 

ار درف  نیرت  هتـسیاش  نیرتهب و  نانآ  نیب  زا  دـنیامن و  یـسرب  ار  صاخـشا  ياهیگژیو  ات  تسا  مزال  یمالـسا  هعماج  دارفا  رب  نیا  ربانب  تسا .
یم نایب  نینچ  ار  حلـصا  باختنا  رایعم  انعم و  ( هر ) ینیمخ ماـما  ترـضح  دـننک . باـختنا  یمالـسا  ماـظن  يرازگراـکو  روما  يدـصت  يارب 

، تساجک زا  یک و  تساه ، ناملـسم  يارب  حلـصا  باختنا  رگا  اـماو  تسا  یناطیـش  دـشاب ، ناـتدوخ  يارب  ( حلـصا باـختنا  ) رگا : » دـنیامرف
یبزح دـصرد  دـص  هن  دـساف و  نآ  ریغ  هک  دوش  یم  نیا  بابـسا  بزح  هن  بزح ، ریغای  دـشاب ، بزح  دـشاب ، یهورگره  زا  تسین ، حرطم 

زیچ همه  دشاب و  هتشاد  نآ  تیثیحو  مالسا  هب  دهعت  هک  يدرف  باختنا  ینعی  نیملسم  يارب  حلصا  باختنا  و  تساهنآ . حالـص  ثعاب  ندوب 
دمهفب و ار  تسایس  دسانشبار و  تکلمم  تاجایتحا  هک  دشاب  یناملسم  دیاب  هکلب  تسین ، یفاک  اهنت  مالـسا  سلجم ، رد  نوچ  دمهفب و  ار 

يراک دیدرک ، باختناار  حلـصا  رگا  هک  دـشابن ، طوبرم  مهامـش  هورگ  امـش و  هب  تسا  نکممو  دـشاب  روشک  دـسافم  حـلاصم و  هب  علطم 
. ناـتدوخ حالـص  يارب  اـی  تسا  مالـسا  يارب  باـختنا  دـیهدب  صیخـشت  هک  ناـتدوخ  يارب  تسا  یکحم  کـی  نیا  دـینک و  یم  یمالـسا 
زا مالـسا و  يارب  هکلب  تسین  یـصخش  هلاسم  هلاسم ، نیا  و  دوش ، ماجنا  رتهب  تاباختنا  هرود  ره  دشاب و  روط  نیا  مهرخآ  ات  هک  مراودـیما 

ار یـصاخشا  : » دـننک یم  نایب  نینچ  مدرم  ياربار  حلـصا  باختنا  رایعم  كالم و  ( هر ) ماـما ترـضح  رگید  ییاـج  رد  و  تسا ». همهم  روما 
لئاسم زا  دشاب و  هتشاد  لوبق  ار  یمالـسا  يروهمج  دیاب  درادن ، يا  هدیاف  اهنت  ندوب  ناملـسم  دنـشاب . حلاص  تهجره  زا  هک  مینک  باختنا 

، دنهد صیخشت  ار  لئاسم  دیاب  دینک  یم  باختنا  هک  ار  یناسک  دینک . باختنا  ار  سردم  موحرم  لثم  دینک  یعس  دشاب . هتـشاد  عالطا  زور 
یمالسا ناریا  هنحص  رد  هشیمه  رایشوه و  تلم  دننک ». هلباقم  دنتسیاب و  دیاب  دنسرتب ، دز ، رشت  يرگید  تردقرگا  هک  دنـشاب  يدارفا  زا  هن 

ياهدزمان ياه  یگژیو  قباوس و  لماک  تقد  اب  نامروشک  یمالسا  ماظن  حلاصم  ادخ و  رطاخ  هب  مزال  ياهرایعم  كالم و  نتفرگرظن  رد  اب 
سلجم یگدنیامن  يارب  ار  دارفا  نیرت  حـلاص  نیرت و  هتـسیاش  ییارگ ، هورگ  یحانج و  ياهـشیارگ  زا  رود  هب  هدومن  یـسررب  ار  یتاباختنا 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1259 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسا و نانمشد  رب  یگرزب  هبرض  حلصا ، باختنا  تاباختنا و  رد  هدرتسگ  روضح  اب  هک  دننادب  و  دومن . دنهاوخ  باختنا  یمالـسا  ياروش 
تمالـس رد  یتاباختن  ياهدزمان ا  شقن  هفیظو و  هر ) ) ماما ترـضح  هاگدید  زا  یتاباختنا  ياهدزمان  شقن  هفیظو و   2 دز . دنهاوخ  بالقنا 

(: یتاباختنا ياهدیدناک  ) ناگدنیامن طیارش  فلا  دنراد : ییازس  هب  تیمها  يار  ذخا  ياه  قودنـص  ياپ  هب  مدرم  روشرپروضحو  تاباختنا 
يرگید یطیارـش  دیاب  هدش  رکذ  یـساسا  نوناق  رد  هک  یمومع  طیارـش  ندوب  اراد  رب  هوالع  یمالـسا  ياروش  سلجم  یتاباختنا  ياهدزمان 

دنشاب هتـشاد  ار  مزال  یـسرربو  دقن  رظن و  راهظا  ناوتو  تردق  سلجم  تابوصم  رد  دننک و  تمدخ  مدرم  هب  دنناوتب  رتهب  ات  دنـشاب  هتـشاد 
ترــضح دـنرادب . يزیچره  رب  مدـقم  ار  ماـظن  حـلاصم  هـشیمه  دـنریگب و  ار  مزـال  تامیمــصت  دـنناوتب  هعماـج  يدـیلک  تالکــشم  ردو 

دنهد يار  یناگدنیامن  هب  مامت  تقد  اب  ناریا  عاجـش  مدرم  : » دیامرف یم  نایبروط  نیا  ار  ( ناگدنیامن ) یتاباختنا يادیدناک  طیارـش  ( هر ) ماما
لوقرد دنـشاب و  هدیـشچ  ار  رقف  خـلت  معط  دـننک و  تیلووسم  ساسحا  نانآ  هب  تمدـخ  رد  دنـشاب و  مدرم  هب  رادافو  مالـسا ، هب  دـبعتم  هک 
ناتنیط كاپ  مالـسا  وج ، هزرابم  نافراع  مالـسا  خیرات ، ناگدید  جـنر  مالـسا  نیفعـضتسم ، مالـسا  نیمز ، ناگنهرباپ  مالـسا  عفادـم  لمعو 
مالسا نیربکتسم ، مالسا  يراد ، هیامرـس  مالـسا  رادفرط  هک  ار  يدارفا  و  دنـشاب . (ص) يدمحم بان  مالـسا  عفادم  هملک ، کی  ردو  فراع 

هب هدومن و  درط  دنتـسه ، ییاکیرما  مالـسا  ، هملک کی  رد  نابلط و  تصرف  مالـسا  ناـبلط ، تحار  مالـسا  نیقفاـنم ، مالـسا  ، درد یب  نیهفرم 
-2 ناریا . یمالـسا  يروهمج  هب  دقتعم  مالـسا و  هب  دبعتم  - 1 زا : دنترابع  ( ناگدنیامن ) یتاباختنا يادیدناک  طیارـش  دنیامن » . یفرعم  مدرم 

طیارش ب - نیمورحم . هب  تمدخ  فده  - 5 زور . لئاسم  هب  هاـگآ  علطم و  - 4 مدرم . هب  رادافو  - 3 وا . رماوا  عیطم  هیقف و  تیالو  ناـبیتشپ 
ياهادـیدناک دـشاب . یم  تاباختنا  يرازگرب  تمالـس  مهم  لماوع  زا  یکی  یتاباختنا  ياـهدزمان  تاـغیلبت  یتاـباختنا : ياـهدزمان  تاـغیلبت 

رد دیاب  تاغیلبت  نیاربانب  دشاب . یم  مدرم  مالـسا و  هب  تمدخ  ندش  لیکو  زا  فدـه  دنتـسه  علطم  هک  روط  نامه  یمالـسا  سلجم  مرتحم 
هدنیآ رد  ات  دینک  تکرح  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ياضر  يارب  دینک و  صلاخ  ار  تین  لوا  مدق  نامه  زا  امش  دشاب و  مالسا  بوچ  راهچ 

ترضح هاگدیدزا  یمالسا  ياروش  سلجم  یتاباختنا  ياهدزمان  تاغیلبت  طیارش  دیشاب . یمالسا  هعماج  يارب  ینایاش  تامدخ  اشنم  دیناوتب 
رد امـش  یتاباختنا  تاغیلبت  دینک  یعـس  هک  یمالـسا  ياروش  سلجم  ياهدزمان  یمامت  هب  ریپ  يردـپ  زا  تسا  یتحیـصن  (: » هر ) ینیمخ ماما 

تشاد هجوت  دیاب  . ددرگ يریگولج  دراد ، تافانم  مالـسا  نووش  اب  هک  ییاهراک  زا  دوش و  ماجنا  مالـسا  هیلاع  قالخاو  میلاعت  بوچ  راهچ 
مالسا ظفاح  بختنم  هنوگچ  دوشن ، تیاعر  یمالـسا  لیاسم  میرح  تاغیلبت ، رد  رگا  تسا . مالـسا  ظفح  تیاهن  رد  تاباختنا  زا  فده  هک 

یتسود و هب  تفای ، هار  سلجم  هب  یتاباختنا  بیقر  هک  یتروص  رد  ددرگن و  نیهوت  یـسک  هب  هدرکان  يادخات  دوش  یعـس  دـیاب  دوش ؟ یم 
ماـما هناردـپ  تحیـصن  نیا  یمالـسا  ياروش  سلجم  یتاـباختنا  ياـهدزمان  دروـخن ». يا  همطل  تسین . نآ  زا  رت  نیریـش  يزیچ  هک  يردارب 

یمالسا لئاسم  دیاب  دینک  تمدخ  راوگرزب  فیرـش و  تلم  نیا  هبدیهاوخ  یم  رگا  هک  دینادب  و  دیهد . رارق  ناشـشوگ  هزیوآ  ار  ( هر ) لحار
لمحتم هک  یناوارف  تالکـشم  اهیتخـس و  رب  هوالع  بیـشن  زارفرپ و  هار  نیا  رد  دندرک و  مایق  مالـسا  يارب  تلم  نیا  نوچ  دینک . تیاعرار 
تاکرح لامعا و  رب  رظان  ادهش  ماما  زیزع و  يادهش  هک  تسین  یکـش  و  دنا . هدرک  بالقنا  مالـسا و  میدقت  ار  يردقنارگ  يادهـش  ، دندش

هب هک  دینک  لمع  يا  هنوگ  هب  یتاباختنا  تاغیلبت  رددیاب  امش  مینک . تکرح  ناراوگرزب  نآ  فادها  ریسم  رد  مینک  یعس  دیابام  دنتسهام و 
دیاب دیهدن . رارق  تمرح  کته  نیهوت و  درومار  دوخ  بیقر  يدیادناک  هتـساوخن  يادخ  دوشن و  دراو  يا  همطل  مدرم  ماجـسنا  تدـحو و 
دروم يادیدناک  بناوج  همه  تیاعر  تیاردو و  تریـصب  اب  مدرم  ات  دـیهد  هئارا  مدرم  هب  ملاس  يوجرد  ار  دوخ  ياههاگدـید  اه و  همانرب 
لمع دوخ  یهلا  هفیظو  فیلکت و  هب  هک  تسا  یـسک  نآ  زوریپ  تسا و  ناحتما  کی  تاباختنا  نیا  هک  دینادب  و  دننک . باختنا  ار  دوخ  رظن 

زا رود  هب  تیمیمـص و  افـص و  اب  دـیاب  هک  نیا  رب  هوـالع  دوش  هداد  رکذـت  یمالـسا  ياروش  سلجم  یتاـباختنا  ياـهدزمان  هب  دـشاب . هدرک 
تالکشم رقف و  رد  مدرم  زا  يریثک  هدع  زورما  دنیامنار . ییوج  هفرـص  تیاهن  تاغیلبت  رد  دیاب  دنـشاب . هتـشاد  یتاباختنا  تباقر  فالتخا ،

ییاسانـش دح  رد  دنیامن و  زیهرپ  ترورـضو ، لادـتعا  دـح  رب  دـئاز  گنراگنر و  ياهرتسوپ  سکع و  پاچ  زا  دـنرب . یمرـس  هب  يداصتقا 
 - ینانچنآ ياهرتسوپ  سکعو و  ییاذک  تاغیلبت  بیرف  ام  مدرم  هک  دیشاب  نئمطم  دینک و  هدافتسا  دنک  یم  باجیا  ترورض  هک  ناتدوخ 
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ياـه هماـنرب  اههاگدـیدو و  فادـها  امـش  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  هکلب  دروـخ . دـنهاوخن  ار  دوـش - یم  فارـسا  هب  رجنم  اـعون  هک 
رایعم و يور  زا  هنادازآ و  ناشدوخ  هاگآ  فیرش و  مدرم  دیراذگب  دینکن . لیمحت  مدرم  هب  ار  ناتدوخ  دینک و  نایب  مدرم  يارب  ار  ناتدوخ 

یم ناج  شوگ  ( هر ) لحار ماما  رابرهگ  اویـش و  نایب  هب  تمـسق  نیا  رد  دـنیامن . باختنا  ار  ناـشرظن  دروم  صخـش  دـنراد ، هک  ییاـهکالم 
نیا زا  يریگولج  دـناوت  یمن  سک  چـیه  دـنراد و  ار  نارگیدای  دوخ  ياهدـیدناک  ای  دوخ  يارب  حیحـص  تاغیلبت  قح  همه  هچرگ  : » میرپس

ياروش ) نارظان هفیظو  فلا - تاباختنا : ناـیرجم  نارظاـن و  هفیظو   3 دـشاب ». تلود  تاررقم  قفاوم  تاغیلبت  تسا  مزـال  هتبلاو  دـیامن . قح 
هیلک تیحالـص  هک  تسا  نیا  دـنراد ، شخب  نیا  رد  هک  يا  هفیظو  نیلوا  هدومن  نیعم  نوناـق  ار  ناـبهگن  مرتـحم  ياروش  هفیظو  ناـبهگن :)

یفرعم مدرم  هب  دـنراد ، ار  سلجم  یتاـباختنا  يادـیدناک  يارب  تیحالـص  هک  يدارفا  دـنیامن و  یـسررب  تـقد  اـب  ار  یتاـباختنا  ياـهدزمان 
یـسررب ار  اهدیدناک  تایـصوصخ  قباوس و  لماک  تقداب  يا  هحماسم  هنوگ  چیه  نودب  نابهگن  مرتحم  ياروش  هک  تسا  یهیدـب  دـنیامن .

رب تراـظن  دراد ، هدـهع  هب  مرتـحم  ياروش  نآ  هک  يرگید  هفیظو  اـما  دومن . دـنهاوخ  لـمعدوخ  یعرـش  ینوناـق و  هفیظو  هب  دـننک و  یم 
تاباختنا يرازگرب  هب  عجار  دانـساو  كرادـم  هیلک  نابهگن  ياروش  تاباختنا ، يرازگرب  زا  دـعب  دـشاب . یم  تاـباختنا  تحـص  تمـالس و 

دنهاوخ تاباختنا  رب  تحـص  رهم  سپـس  دوشن و  عیاض  سک  چـیه  قح  اـت  دـنهد  یم  رارق  یـسررب  دروم  تقد  اـب  ار  هیباـختنا  ياـه  هزوح 
ظفاح یلاعت  هللا  مهدـیا  نابهگن  ياروش  مرتحم  ياضعا  : » دـیامرف یم  نینچ  ناـبهگن  ياروش  هفیظو  هراـب  رد  ( هر ) ماـما ترـضح  تشاذـگ .
يارب یکانرطخ  رما  نابهگن  ياروش  ياـهقف  هب  نیهوتو  فیعـضت  هک  مهد  یم  رادـشه  ناـیاقآ  هب  نم  دنتـسه . نیملـسم  مالـسا و  حـلاصم 
هقیلـس رظن و  فلاخم  دنچره  نیناوق ، هب  مینک و  هجوت  نیملـسم  مالـسا و  حـلاصم  هب  دـیکا  روط  هب  همه  تسا  مزال  تسا . مالـسا  روشک و 

دییامرف لمع  تقد  تیعطاق و  اب  دیشاب و  راوتسادوخ  راک  رد  هک  مهد  یم  رکذت  نابهگن  ياروش  هب  و  میراذگب ، مارتحا  ، دشاب نام  یصخش 
دون و لصا  رد  دنک . ادیپ  ینوناق  رابتعاات  دـسرب  نابهگن  مرتحم  ياروش  دـییات  هب  دـیاب  سلجم  تابوصم  دـینک ». لاکتا  لاعتم  يادـخ  هب  و 

بیوصت دروم  رد  رگم  درادن ، ینوناق  رابتعا  نابهگن  ياروش  دوجو  نودب  یمالسا  ياروش  سلجم  : » تسا هدمآ  نینچ  یـساسا  نوناق  موس 
یحانج عفانم  نتفرگ  رظن  رد  نودب  نابهگن  مرتحم  ياروش  نابهگن ». ياروش  ياضعا  نادقوقح  رفن  شـش  باختنا  ناگدنیامن و  همانرابتعا 

ترـضح دومن . دـنهاوخ  لـمع  یـساسا  نوناـق  مالـسازا و  يرادـساپ  تهج  رد  دـنراد ، هدـهع  هب  هک  يا  هفیظو  قـبط  لـماک  لالقتـسااب  و 
ب- درک ». دـهاوخ  لمع  لالقتـسا  تردـق و  لامک  اب  نابهگن  مرتحم  ياروش  ، دوشب عقاو  یهابتـشا  سلجم  رد  رگا  : » دـیامرف یم  ( هر ) ماـما

لووسم مه  دیتسه ، ( تاباختنا  ) هلاسم نیا  لووسم  امـش  : » دیامرف یم  نینچ  تاباختنا  نایرجم  هب  باطخ  ( هر ) ماما تاباختنا : نایرجم  هفیظو 
رب تاباختنا  رد  سک  چیه  دشاب . حیحـص  نایرج  کی  تاباختنا  نایرج  هک  دنتـسهامش ، رظن  تحت  هک  يرگید  لووسم  مه  ناتدوخراک و 
نآ اب  دـهد  یم  ماجنا  کـچوکراک  کـی  هک  یمدآ  ناـمه  ینعی  تاـباختنا ، رد  دنتـسه  روج  کـی  تلم  دارفا  همه  تسین . مدـقم  يرگید 

نیاربانب دراد . يار  کی  مه  نآ  دراد ، يار  کی  نیا  دـنرادن ، مهاـب  یقرف  چـیه  تاـباختنا  باـب  رد  تسه ، روما  همه  سار  رد  هک  یـسک 
هک يروط  نآ  هب  تاـباختنا  هلاـسم  هک  نیا  هب  دـننکب  ساـسحا  مدرم  ینعی  دشابدنـسپ . مدرم  هک  دـشاب  يروج  تاـباختنا  هک  نیا  هب  هجوت 
یم هک  تسا  یتبث  کی  نوناق  تسامـش ، لام  لمع  دوش . یم  لمع  دراد  ، دهاوخ یم  مالـسا  هک  يروط  نآ  هب  تسا ، هتفگ  تاباختنا  نوناق 

نوناق و اب  دـنکب  قیبطت  هک  دـشاب  يروج  لمع  ماـقم  ، تسا لـمع  ماـقمرد  تسا  مهم  هک  ینآ  نکل  دـنک ، یم  نییعت  يا  هفیظو  کـی  ، دوش
دیوگب مدرم  هب  دهاوخب  قودنص  کیدزن  یسک  الثم  دننکب . يراکبارخ  دنیاین  اهرگ  لالخا  هک  دینک  هجوت  دنـشاب . یـضار  لمع  رد  مدرم 

يریگولج دـیاب  تسا ، دـب  ینالف  تسا . بوخ  ینالف  دـیوگب  و  دتـسیاب . اجنآ  هک  تسین  فرح  نیا  ياج  رگیداـجنآ  دـیهدب ، يار  نیا  هب 
نارادشخب نارادـنامرف و  نارادناتـسا ، روشک ، ترازو  هدـهع  هب  تاباختنا  يارجا  میـشاب ». هتـشاد  یبوخ  تاباختنا  کی  هللاءاش  ناات  دوشب ،

، دش هدافتسا  ( هر ) لحار ماما  تانایب  زا  هک  يروط  نامه  دومن . دنهاوخ  لمع  ناشدوخ  هفیظو  هب  نوناق  قبط  هطوبرم  نیلووسم  هک  دشاب  یم 
چیه نودب  يار  طیارـشدجاو  مدرم  همه  هک  دـنیامن  لمع  يروج  دـنیامن و  رازگرب  ملاس  وج  کی  رد  ار  تاباختنا  دـیاب  تاباختنا  نایرجم 
يارب دیاب  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوتو  دنهدب . يار  ناشدوخرظن  دروم  يادـیدناک  هب  نانیمطا  شمارآ و  لامک  اب  يا  هغدـغد  هنوگ 
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هک تسا  نیا  ، دراد تیمها  ناـیرجم  يارب  تسا و  اـهنآ  هفیظو  هچنآ  دـشابن . ناشیارباهدـیدناک  نیب  یتواـفت  چـیه  تاـباختنا  رما  ناـیرجم 
ترـضح تفای . دهاوخ  هار  سلجم  هب  دشاب  هدرک  بسک  ار  مدرم  ءارآ  تیرثکا  هک  یـصخش  نآ  اعطق  دـنیامن و  رارق  رب  ملاس  ار  تاباختنا 

نیا رد  هـک  نـیا  هـب  دـیفظوم  ناـت  هـمه  نارادـشخب و ... نارادنامرفامــش و  : » دــیامرف یم  نـینچ  تاـباختنا  ناـیرجم  هـب  باـطخ  ( هر ) ماـما
نیا هب  فظوم  امـش  دیایبراک . رد  یبلقت  کی  هتـساوخن  يادخ  تقو  کی  ادابم  دریگب ، ماجنا  بوخ  هک  دـینک  تقد  ( سلجم تاباختنا  ) رما
هاگن زا  یمالسا  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  فیاظو  - 4 دینکب ». ارجا  روشک  حلاصم  اب  قفاوم  مالسا و  عرشاب و  قفاوم  بوخ و  هک  دیتسه 

رب دـننک  یم  عضو  هک  یتاـبوصم  نیناوـق و  ، يردارب تین و  نسح  لاـمک  اـب  دـیاب  یمالـسا  ياروـش  سلجم  ناگدـنیامن  هر :) ) ینیمخ ماـما 
سلجم هسلج  نیلوا  رد  هک  هدـمآ  یـساسا  نوناـق  متفه  تصـش و  لـصا  رد  هک  يروـط  ناـمه  دـشابن و  یـساسا  نوناـق  مالـسا و  فـالخ 

دنـشاب و دنبیاپ  لوصا  نآ  هب  سلجم  یگدنیامن  هرود  نایاپات  لوا  هسلج  نامه  زا  دننک ، یمءاضما  ار  نآ  نتم  دننک و  یم  دای  هماندـنگوس 
نینچ یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  هب  باطخ  هر ) ) ماما ترـضح  دـنیامنن . یهاتوک  يا  هظحل  تلم  قوقح  ظفح  هفیظو و  ماجنا  رد 

اب یفرحنم  رصانع  هتساوخن  يادخ  رگا  هک  مهاوخ  یم  هدنیآ  رصع  رـصع و  نیا  رد  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  زا  و  : » دیامرف یم 
بارخ رصنع  کی  یتح  دنراذگن  دننک و  در  ار  نانآ  همانرابتعا  سلجم  دندومن ، لیمحت  مدرم  هب  ار  دوخ  تلاک  یسایس و  يزاب  هسیـسد و 
مالسا زا  هتساوخن  يادخ  نیناوق ، هک  دنشاب  اشوک  تین  نسح  لامک  اب  هک  مراتساوخ  ناگدنیامن  همه  زا  دبای و  هار  سلجم  هب  هتسباو ، راک 
سلجم مرتحم  ناگدنیامن  دـییآ » لئان  ترخآ  ایند و  تداعـس  هب  ات  دیـشاب  رادافو  نآ  ینامـسآ  ماکحا  مالـسا و  هب  همه  دـشابن و  فرحنم 

يراتفرگ و عفر  رکف  هب  یحانج  ضارغا  تاساسحا و  زا  رود  هب  دنیامن و  هفیظو  ساسحا  مهم  تیلوؤسم  نیا  لابق  رد  دیاب  یمالسا  ياروش 
سلجم مرتحم  ناگدـنیامن  هللا  ءاش  نا  و  : » دـنیامرف یم  نینچ  هر )  ) ماما ترـضح  هنیمز  نیا  رد  دنـشاب  ناـمروشک  مورحم  مدرم  تالکـشم 

هچ نانآ  زا  مدرم  ماظن و  هک  دنا  هتفایرد  یبوخ  هب  دننک و  یم  هدرک و  ساسحا  ریطخ  رما  نیا  رد  ار  دوخ  تلاسر  تیلوئـسم و  راب  ینیگنس 
ینوگرگد اه و  تیمورحم  اه و  يراتفرگ  عفر  سلجم ، زا  مدرم  یمالسا  تاراظتنا  اه و  هتـساوخ  هعومجم  تفگ  دیاب  هک  دنراد ، يراظتنا 

زا لـبق  سلجم  مرتحم  ناگدـنیامن  و  دـنریگب . يدـج  ار  اـهنآ  دـیاب  هک  تسا  یقح  هب  تاراـظتنا  زا  روشک ، يرادا  مخ  چـیپ و  رپ  ماـظن  رد 
اه نوسیمک  رد  زیزع  مالسا  ساسا  رب  دنشاب و  روشک  يدیلک  یلصا و  لئاسم  رکف  هب  يرورـض  ریغ  داوم  اه و  هرـصبت  حیاول و  هب  نتخادرپ 

يداصتقا یگنهرف و  روما  رد  روشک  يانبریز  ياه  تسایس  عفترم و  یساسا  تالکشم  هک  دننک  تکرح  یتمـس  هب  حیاول  نیناوق و  حرط  اب 
سلجم مرتـحم  ناگدـنیامن  دـیآرد ». ارجا  دروم  هب  نودـم و  فاعـضتسا  عـفر  نیمورحم و  هب  کـمک  ياتـسار  رد  یـسایس  یعاـمتجا و  و 
قالخا نیزاوم و  تیاعر  اب  اما  تسا .  حاضیتسا  داقتنا و  وگتفگ و  ثحب و  لـحم  سلجم  دـیتسه ، علطم  هک  هنوگ  ناـمه  یمالـسا  ياروش 

: دیامرف یم  نینچ  هر )  ) ماما ترضح  دیشاب . هعماج  روما  حالصا  رکف  هب  دیاب  یحانج  یـصخش و  فادها  نتفرگ  رظن  رد  نودب  یمالـسا و 
تیاعر اب  اما  تسا . حاضیتسا  داقتنا و  دـشاب و  هعماـج  قـالخا  نتخاـس  ثحب و  يارب  یلحم  دـیاب  تسا  روشک  کـی  ساـسا  هک  یـسلجم  »

( هر  ) ماما ترضح  دیشاب . هعماج  روما  حالـصا  رکف  هب  دیاب  یحانج  یـصخش و  فادها  نتفرگ  رظن  رد  نودب  یمالـسا و  قالخا  نیزاوم و 
قح حاضیتسا  داقتنا و  دـشاب و  هعماج  قالخا  نتخاس  ثحب و  يارب  یلحم  دـیاب  تسا  روشک  کی  ساسا  هک  یـسلجم  : » دـیامرف یم  نینچ 

اب ندرک  هلباقم  راد و  شین  ظافلا  اب  ات  دـنک  یم  فالتخا  عفر  رتهب  یقالخا ، لئاسم  حرط  یمارآ و  اب  فلختم  اب  دروخرب  اـما  تسا  سلجم 
ریخ و نایاقآ  نیا  هک  دننک  ساسحا  مه  مدرم  دـننک و  هظعوم  ار  مدرم  دـنهاوخ  یم  هک  دـننکب  باسح  ظعاو  کی  ار  ناشدوخ  رگیدـکی ،

شا هتـسیاش  نیـشناج  راوگرزب و  ماما  نآ  ياهدومنهر  هب  میناوتب  همه  دـهد  قیفوت  دـنوادخ  هک  تسا  دـیما  دـنیوگ ». یم  ار  اـهنآ  حـالص 
مالسا و عفادم  هشیمه  مینک و  تکرح  نیملسم  رما  یلو  لحار و  ماما  نآ  هیلاع  فادها  ریسم  رد  هدومن و  لمع  يا  هنماخ  هللا  ۀیآ  ترضح 

. میرادب زیچ  همه  رب  مدقم  ار  یمالسا  ماظن  تحلصم  میشاب و  هیقف  تیالو  بالقنا و 

ناریا یمالسا  يروهمج  ماظن  رد  هیقف  تیالو 
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تموکح عون  دـنچ  یـسایس ،  تایبدا  رد  يروهمج  یتنطلـس و  ياه  تموکح  تواـفت  ناریا 1 ) یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  هیقف  تیـالو 
یمالـسا بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  دوش . یم  لقتنم  يدـعب  مکاح  هب  تثارو  اب  ـالومعم  هک  تسا  یتنطلـس  تموکح  یکی  دـننک . یم  یفرعم 

چیه تفرگ و  یم  میمصت  لقتسم  تروص  هب  ناطلس  ینعی  دوب ، هقلطم  اه  تدم  ات  تنطلـس  نیا  دوب . مکاح  روشک  رد  یمیژر  نینچ  ناریا 
هب ناطلـس  تارایتخا  هناهاوخ ،  يدازآ  ياه  بالقنا  ریاس  هسنارف و  ریبک  بالقنا  زا  دعب  یلو  دنک ؛  تلاخد  وا  راک  رد  تسناوت  یمن  سک 
هد ملاع ،  رد  دنراد . تلاخد  مکاح  نییعت  رد  مدرم  دوخ  ینعی  تسا ؛ يروهمج  تموکح ،  رگید  عون  دش . دودـحم  فلتخم  ياه  تروص 

یلو تسا ،  یتـسینومک  دـنک و  یم  هرادا  ار  تیعمج  رفن  نوـیلیم  دـص  دـنچ  دراـیلیم و  کـی  نیچ  تموـکح  مـیراد . يروـهمج  عوـن  اـه 
ناشدوخ اه  يروهمج  نیا  دوب ؛  اه  يروهمج  زا  يا  هعومجم  مه  یتسیلایـسوس  يوروش  ریهاـمج  داـحتا  دراد ؛  ماـن  نیچ  قلخ  يروهمج 
يروهمج یضعب  تیروهمج  موهفم  رد  رثؤم  لماع  (2 تشاد . ار  شدوخ  صوصخم  نیناوق  يروهمج  ره  دنتشاد و  توافت  رگیدکی  اب  مه 

مدرم ادـتبا  ینعی  تـسا ؛  یناـملراپ  رگید ،  یخرب  دـننک و  یم  باـختنا  ار  تموـکح  سیئر  میقتـسم  نآ  رد  مدرم  هـک  تـسا  یتساـیر  اـه 
روهمج سیئر  ناتـسودنه  رد  دنک . یم  نییعت  ار  روهمج  سیئر  سلجم ،  رد  بلاغ  بزح  سپـس  دـننیزگ و  یم  رب  ار  سلجم  ناگدـنیامن 

سیئر ناتـسکاپ ،  شا  یگیاـسمه  رد  اـما  تسا ؛  ریزو  تسخن  هدـهع  رب  اـهراک  رت  شیب  درادـن و  تموـکح  تیریدـم  رد  ینادـنچ  شقن 
مدرم هک  تسا  نیا  تیروهمج  موهفم  رد  رثؤم  لماع  اهنت  دـهد  یم  ناشن  همه  اـه  نیا  دراد . تموکح  تیریدـم  رد  يرثؤم  شقن  روهمج 

اب یتسایر و  ياه  يروهمج  لثم  هطساو  یب  هطساو .  اب  هاوخ  هطـساو و  یب  هاوخ  دنـشاب ؛ هتـشاد  مکاح  نییعت  تموکح و  ققحت  رد  یـشقن 
اه يروـهمج  زا  یخرب  ناـیم  نیا  رد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  یـساسا  نوناـق  زیاـمت  هـجو  ( 3 یناملراپ .  ياـه  يروهمج  دـننام  هطـساو 

دنتسه و یمالسا »  يروهمج  یناتیروم « ،  یناتسکاپ و  یمالسا و ... يروهمج  کیتارکومد ،  يروهمج  لثم :  دنراد ، دوخ  اب  ییاهدنوسپ 
ار شتموکح  تیهام  دـهاوخ  یم  دوخ ، دـنوسپ  اب  هک  تسا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  طقف  دراد . یتافیرـشت  هبنج  اه  نآ  يارب  دـنوسپ  نیا 
 « هیقف تیالو  ناریا « ،  رد  دنراد : ناریا  یساسا  نوناق  اب  نشور  فالتخا  کی  اه ،  یتنطلس  اه و  يروهمج  همه  یـساسا  نوناق  دنک . نییعت 

ندناجنگ اب  الـصا  اهارگ  یلم  تخـسرس  ناگدنیامن  مه  یـساسا  نوناق  ناگربخ  رد  دنا . هدوب  فلاخم  نآ  اب  هشیمه  اهارگ  یلم  هک  میراد 
دوجو اب  ( 4 دوش . حرطم  هیقف  تیالو  هلئسم  دیاب  هک  دنتشاد  رارصا  عطاق  تیرثکا  یلو  دندوب ، فلاخم  یـساسا  نوناق  رد  هیقف  تیالو  هژاو 

هچ هیقف  یلو  روهمج ،  سیئر  دوجو  اب  هک  دوش  یم  حرط  لاؤس  نیا  هاگ  تسا ؟  یتافیرـشت  ماقم  کـی  هیقف  تیـالو  اـیآ  روهمج ،  سیئر 
يربهر ماقم  هک  تسا  تمس  نیا  هب  دننک ، یم  لابند  ار  نآ  یناسک  مه  لخاد  رد  دریگ و  یم  تروص  جراخ  زا  هک  یتاغیلبت  دراد ؟ یشقن 

هتفرگ رظن  رد  يروهمج ،  سیئر  قوف  هکلب  يروهمج و  زا  ادج  یماقم  یساسا ،  نوناق  رد  هک  نیا  رـس  دوش . فذح  ماجنارـس  فیعـضت و 
هتـشاد يرثؤم  شقن  بالقنا  رد  نایناحور  نوچ  تسا و  یتافیرـشت  ماقم  کی  هیقف  یلو  هک  دـننک  یم  روصت  یخرب  تسیچ ؟  تسا ، هدـش 

روآ تیعورشم  تیرثکا ،  يأر  ( 5 دنـشاب ! هتـشاد  زایتما  عون  کی  مدرم  ریاس  رب  دننک و  اپ  تسد و  یهاگیاج  دوخ  يارب  دنا  هتـساوخ  دنا ،
دیهـش رازه  اهدص  دندرک و  بالقنا  هک  یمدرم  فده  دراد . تموکح  زا  مالـسا  هک  ددرگ  یم  رب  یـشرگن  هب  اه  لاؤس  نیا  خـساپ  تسین 

هک درادـن  یتنامـض  چـیه  دـننک ، باـختنا  لاـس  دـنچ  يارب  ار  يروهمج  سیئر  مدرم  هکنیا  فرـص  دوـب . یمالـسا  ماـظن  يرارقرب  دـنداد .
هاجنپ یتقو  هک  دنک  اعدا  دناوت  یمن  سک  چـیه  دـشاب . یعرـش  بجاو  بختنم  روهمج  سیئر  زا  تعاطا  دـشاب و  هتـشاد  یهلا  تیعورـشم 
فرع دـنیوگب :  دـنناوت  یم  رثکادـح  دراد . یعرـش  بوجو  نارگید  يارب  وا  زا  تعاطا  دـنداد ، يأر  یـسک  هب  رفن  کی  هوـالع  هب  دـصرد 

وا زا  تسا  بجاو  اعرـش  هک  نیا  اما  دننک . تعاطا  ار  وا  دیاب  مه  نارگید  درک ، بسک  ار  تیرثکا  يأر  یـسک  یتقو  هک  تسا  نیا  یناهج 
تعاطا بوجو  يروهمج ،  تیهام  زا  تسا ؟  مارح  هیقف  یلو  ذیفنت  نودب  روهمج  سیئر  زا  تعاطا  ارچ  ( 6 لیلد !؟  هچ  هب  دننک ،  تعاطا 

یلو دنهدب ؛ يأر  یـسک  هب  مدرم  دصرد  هن  دون و  یتح  تسا  نکمم  تسا ؛  رتالاب  مه  نیا  زا  بلطم  دـیآ . یمن  تسد  هب  مکاح  زا  یعرش 
وا زا  تعاـطا  دـیآ و  یم  رامـش  هب  توغاـط  دوشن ، بصن  هیقف  یلو  فرط  زا  بختنم  روهمج  سیئر  رگا  هللا  همحر  لـحار  ماـما  هدومرف  هب 

ینید شرگن  کی  زا  هتـساخرب  شنیب  نیا  تسین . مه  رادرب  لیوأت  درک ،  فذح  رون  هفیحـص  زا  دوش  یمن  ار  ترابع  نیا  دشاب !  یم  مارح 
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هچ هب  تسا ،  ادـخ  هدـنب  هک  ناسنا  کی  درادـن . ار  يرگید  ناسنا  رب  تموکح  قح  دـشاب -  هک  ره  یناـسنا -  چـیه  دـیوگ :  یم  هک  تسا 
نآ طقف  دیآ !؟  یم  اجک  زا  تعاطا  بوجو  نیا  ینکب !؟  ار  راک  نیا  مهد  یم  روتسد  وت  هب  نم  دیوگب :  يرگید  ناسنا  هب  دناوت  یم  یقح 

اوعیطا هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  تسا « :  بجاو  مه  درف  نیا  زا  تعاطا  دیوگب  دناوت  یم  تسوا ،  تسد  هب  همه  رایتخا  هک  ییادـخ 
یم داتسرف و  یم  يا  هدنیامن  دوخ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  دنتـسه . رـشع  ینثا  ناماما  رمالا »  یلوا  مکنم « . »  رمالا  یلوا  لوسرلا و 

یـسک مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  رگا  دوب !؟  زیاج  هدنیامن  نآ  نامرف  زا  یطخت  ایآ   ، تسا بجاو  نم  زا  تعاطا  دـننام  وا  زا  تعاطا  دومرف 
هب كرـش  دح  رد  هیقف  یلو  اب  تفلاخم  ( 7 دننک . يوریپ  يو  زا  تسا  بجاواه  ناملـسم  رب  دینک ، تعاطا  وا  زا  دـنتفگ  دـندرک و  نییعت  ار 

هیقف یلو  اب  روهمج  سیئر  رگم  تسا .  ادـخ  هب  كرـش  دـح  رد  تیب و  لها  اب  تفلاـخم  هیقف  یلو  اـب  تفلاـخم  ثیداـحا ،  قبط  تسادـخ 
رد دـیاب  دوش !؟  یم  ادـخ  یلو  دـسرب ،  يروهمج  تسایر  هب  یبوکیاپ  صقر و  ینانچ و  نآ  تاغیلبت  اـب  یـسک  رگا  اـیآ  تسا !؟  ناـسکی 
هب موصعم  ماما  زا  موصعم ،  ماما  هب  ربمغیپ  زا  ربمغیپ ،  هب  ادـخ  زا  رابتعا  دـشاب . هدـش  نییعت  ماما  فرط  زا  هک  دوش  عقاو  یـسک  ماـظن  سأر 

تلود زا  تعاطا  تقو  نآ  دینک ، تعاطا  یمالـسا  تلود  زا  دـیوگب :  هیقف  یلو  رگا  دوش . یم  هزیلاناک  نیریاس  هب  هیقف  یلو  زا  هیقف و  یلو 
تعاطا نیا  زا  دـیوگ  یم  وا  یتقو  نیاربانب  تسا ،  یعرـش  بجاو  هیقف  یلو  زا  تعاطا  نوچ  ارچ ؟  دوش ، یم  یعرـش  بجاو  مه  یمالـسا 

لمع دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟  بجاو  یمالـسا  تلود  نیناوق  زا  تعاطا  ارچ  ( 8 دوش . یم  هدرمـش  وا  تعاطا  مه  نیا  دینک ، 
هچ دـیوگن  وا  رگا  تسا . بجاو  دـیوگ ،  یم  وا  نوچ  هدـمآ ؟  اـجک  زا  بوجو  نیا  تسا  بجاو  اعرـش  یمالـسا  تلود  نیناوـق  هب  ندرک 

بیوصت یمالسا  ياروش  سلجم  رد  یتقو  دراد . یعرـش  بوجو  شنیناوق  تیاعر  تسا و  ادخ  فرط  زا  شرابتعا  ام  ماظن  دراد !؟  یبوجو 
یم بجاو  تاکز  سمخ و  تخادرپ  لثم  تایلام  نآ  تخادرپ  دیهدب ،  تایلام  دـیاب  غلبم  نالف  هک  درک  دـییأت  مه  نابهگن  ياروش  دـش و 
نیا تسا . ربمغیپ  ادخ و  دییأت  دروم  مه  وا  تسا ،  هیقف  یلو  ياضما  دروم  یمالسا  تلود  هدرک و  نییعت  ار  نآ  یمالسا  تلود  اریز  دوش ، 

زا رارف  دراد : دوجو  ایند  ياج  همه  رد  هک  دوش  یم  جـیار  یگنهرف  نامه  دـشابن ، نیا  رگا  اما  دروآ . یم  یعرـش  بوجو  بتارم ،  هلـسلس 
مه ءارآ  قاـفتا  هب  رگا  یمالـسا  ياروش  سلجم  تاررقم  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  ماـقم  نیا  هک  یتروص  رد  تسا ! یگنرز  یعوـن  تاـیلام ، 

لمع مه  اه  نآ  دنتفگ ،  تیرثکا  هچره  هک  دوش  یم  یـضار  اه  یمدآ  نادجو  هزادنا  هچ  تشاد . دهاوخن  یعرـش  بوجو  دوش ، بیوصت 
هنوگ ره  تسا ،  رابتعا  یب  اه  نیا  هک  دنیوگ  یم  لد  رد  اما  دننکن ،  تفلاخم  هعماج  تحلصم  تیاعر  يارب  هک  تسا  نیا  رثکادح  دننک !؟

هب دریگن !  قلعت  نم  هب  تایلام  ات  منک  یم  يزاس  باـسح  مهدـب ،  تاـیلام  مهاوخ  یمن  یتقو  منک !  یم  لـمع  دـنک ، اـضتقا  مدوخ  تعفنم 
گنهرف رگا  یلو  دراد ؛  اضتقا  ار  نیا  یـسارکومد  لاربیل  گنهرف  یتسین !  تاـیلام  لومـشم  وت  دـیوگب  اـت  مهد  یم  هوشر  تاـیلام  رومأـم 

تسین جایتحا  رگید  دناد ؛  یم  بجاو  دوخ  رب  تاکز  سمخ و  نداد  لثم  ار  یمالـسا  تموکح  هب  تایلام  تخادرپ  دوش ، مکاح  یمالـسا 
مهیلع همئا  بناج  زا  هیقف  یلو  (9 دوش . لالح  نم  لام  ات  دیریگب  ار  نم  تایلام  دنک  یم  سامتلا  هکلب  دنک ، یگدیـسر  دیایب و  سرزاب  هک 

مالـسلا هیلع  موصعم  ماـما  یتقو  دـنراد ؟  وا  نییعت  رد  یـشقن  هچ  مدرم  و  دوش ؟  یم  نییعت  هنوگچ  هیقف  یلو  تسا  هدـش  بوصنم  مالـسلا 
نییعت مسا  اب  ار  رفن  راهچ  هیلع  هللا  تاولـص  نامز  ماما  يارغـص  تبیغ  نامز  رد  تسین . ارچ  نوچ و  ياج  دـنک ،  نییعت  مسا  اب  ار  یـصخش 

دنا هتفگ  طقف  دنا ؛ هدرکن  نییعت  صخش  مسا و  اب  ار  یسک  ینعی  تسا ؛  ماع  بصن  رفن ،  راهچ  نیا  زا  دعب  دوب . بجاو  ناشتعاطا  دندرک و 
طیارش دجاو  یسک  هچ  مینک  زارحا  هنوگچ  طیارش  دجاو  درف  زارحا  یگنوگچ  ( 10 دینک . تعاطا  دنتسه  طیارش  نیا  دجاو  هک  یناسک  زا 
یـسک يراوشد  هب  هتبلا  میورب . اهداتـسا  دوخ  غارـس  دـیاب  تسا ،  رت  ملاع  یـسک  هچ  هاگـشناد  دـیتاسا  نیب  رد  مینیبب  میهاوخب  رگا  تسا ؟ 
ینالف دنیوگب :  هاگشناد  کی  دیتاسا  زا  يریگمـشچ  دادعت  رگا  تسا . رت  هتـسیاش  رترب و  نم  زا  نم  فنـص  مه  نالف  هک  دنک  یم  فارتعا 

هک تسین  نیا  زا  رت  شخب  نانیمطا  یهار  چیه  دنیوگ !؟  یم  تسرد  اه  نآ  هک  دینک  یمن  ادیپ  نانیمطا  امـش  ایآ  تسا ،  رت  داوساب  همه  زا 
یمدرم رگا  تسا . رت  هتسیاش  همه  زا  ام  نایم  زا  رفن  کی  هک  دنهد  تداهش  دنتسه ،  هربخ  نف  کی  رد  هک  یناسک  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا 

يأر تسا ،  هدرک  قیقحت  رت  شیب  هدناوخ و  سرد  رتهب  داتـسا  مادک  هچ ،  ینعی  داتـسا  دنناد  یمن  دنتـسین و  هاگآ  اهزیچ  نیا  زا  الـصا  هک 
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ملاع فلا  ياقآ  دنیوگب  مدرم  همه  رگا  درادـن .  رابتعا  دوش ، یم  هداد  یهاگآان  يور  زا  هک  ییأر  دراد !؟  يرابتعا  شزرا و  هچ  دـنهدب ، 
نآ یلو  دنتسه ،  داتسا  دص  اه  نیا  دینک !؟  یم  نانیمطا  رت  شیب  مادک  هب  امش  تسا ،  رت  ملاع  ياقآ ب  دنیوگب  دیتاسا  همه  اما  تسا ،  رت 

تداهش زا  رتهب  یهار  چیه  رت  هتسیاش  درف  نییعت  يارب  القع ،  ملاع  رد  دروآ !؟  یم  نانیمطا  امش  يارب  رتشیب  مادک  رفن ،  نویلیم  تصش  اه 
یم كرد  شیب  مک و  ار  یعامتجا  حلاصم  دنراد و  تلادع  تهاقف و  زا  يا  هرهب  ناشدوخ  هک  یناسک  ینعی  ناگربخ  درادـن . دوجو  نارقا 

ییاسانـش يارب  مدرم  راکفا  هب  کیتامتـسیس  هعجارم  تاـباختنا ؛  ( 11 تسا . رتهب  همه  زا  رفن  کـی  اـم  نیب  رد  هک  دـنهدب  تداهـش  دـننک ،
ام میسانشب ؟  اجک  زا  ار  دنهدب  تداهش  دنهاوخ  یم  هک  ییاهداتسا  يارب  مزال  طیارش  اه و  یگژیو  هک  تسا  نیا  رگید  هلئسم  ناگتـسیاش 

مینادب اعقاو  میهاوخ  یم  دنتسین . اه  فرح  نیا  ییارگ و  حانج  يزاب و  دناب  یناسفن ،  ضارغا  دنب  رد  اه  نیا  هک  میشاب  هتشاد  نانیمطا  دیاب 
مه نیا  دندامتعا ؛  دروم  فاصنااب و  ياه  مدآ  ناشدوخ  اهداتـسا  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  نیقی  دـیاب  نیاربانب  تسا ؛  رت  هتـسیاش  یـسک  هچ 

دیاب لوا  دوش ، یم  يرهـش  دراو  هک  یماگنه  یمالـسا  یـضاق  یتح  درادـن . دـنراد ، ترـشاعم  اـه  نآ  اـب  هک  یمدرم  هب  هعجارم  زج  یهار 
تاباختنا دیآ ،  رد  کیتامتسیس  تروص  هب  هتسیاش  دارفا  ییاسانش  يارب  مدرم  راکفا  هب  هعجارم  نیا  رگا  دنک . ییاسانش  ار  رهش  نآ  لودع 

مه يرگید  هار  تسا و  اه  نآ  قح  نیا  دنتـسه . یناسک  هچ  دامتعا  دروم  ناگربخ  دنیوگب  دیاب  مدرم  ام  یتموکح  ماظن  رد  دریگ .  یم  مان 
یم دنراد و  دامتعا  اه  نآ  هب  مدرم  دنتـسه ، لداع  هک  يدهتجم  دـص  مینیبب  میهاوخب  رگا  ربهر  باختنا  يارب  هار  نیرت  نئمطم  ( 12 درادن .
نیب رد  یتقو  میوش . دراو  تاباختنا  هار  زا  دیاب  دنا ، یناسک  هچ  دنهد ، یمن  يأر  ماقم  تسپ و  هدعو  لوپ و  اب  دنتسه و  فاصنا  لها  دنناد 
دینک یم  کش  رگید  امش  ایآ  تسا ،  رتهب  ام  همه  زا  صخش  نیا  دنیوگب  رفن  جنپ  داتفه و  الثم  رفن  داتـشه  نیب  زا  تلم ،  بختنم  ناگربخ 

. دـننک ییاسانـش  مدرم  دـیاب  ار  ناگربخ  هتبلا  تسین ؛  ناـگربخ  تداهـش  زا  رت  شخب  ناـنیمطا  یهار  چـیه  ربهر ،  نییعت  يارب  نیارباـنب   !؟

. دننکدییأت مدرم  دیاب  ار  ندوب  دامتعا  دروم  يراکتـسرد و  اوقت و  اما  دـننک ، یم  دـییأت  ار  ناگربخ  داهتجا  ناشیا  دـننام  نابهگن و  ياروش 
نینچ دـنوش و  یم  لوبقم  ناگربخ  اه  نآ  هلیـسو  نیدـب  دنتـسه . داـمتعا  دروم  رت  شیب  اـه  نیا  دـنیوگب  دـننک و  یـسررب  دـیاب  مدرم  دوخ 

ار وا  نم  : دومرف مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هک  دوش  یم  یمکاح  قادـصم  ربهر و  دـندرک ، باختنا  ءارآ  تیرثکا  اـب  ار  سک  ره  یناـگربخ 
همئا ریاس  ای  نامز  ماما  هک  دـننک  نییعت  ار  یـسک  نآ  قادـصم  دـنهاوخ  یم  دـنراد ؛ نیگنـس  يا  هفیظو  اـج  نیا  رد  مدرم  ما .  هدرک  بصن 

هحصلا هلاصا  هب  دوش  یمن  تسا و  ینیگنس  تیلوئسم  تسا . بجاو  امش  رب  وا  تعاطا  میداد و  رارق  مکاح  ار  وا  ام  دندومرف  مالسلا  مهیلع 
يدزی حابصم  هللا  تیآ  ترضح  هدنسیون :  خ   / هرامش ي 2 ایوپ  همانلصف ي  عبنم : درک . دامتعا  رهاظ  نسح  و 

بولطم يرالاس  مدرم  یمالسا و  بالقنا 

ياه هدـیدپ  نیرت  زیگنا  ثحب  زا  یکی  ناونع  هب  يرـالاس  مدرم  هر )  ) ینیمخ ماـما  هاگدـید  زا  بولطم  يرـالاس  مدرم  یمالـسا و  بـالقنا 
تالداجم تافالتخا و  زورب  هب  رجنم  هدیدپ ، نیا  صوصخ  رد  هاگدید  ارآ و  فالتخا  دنچ  ره  دوش ، یم  بوسحم  رـصاعم  ناهج  یـسایس 

؛ تسا هدرک  لدب  لاحم  هب  هیبش  يرما  هب  ار ، موهفم  نیا  زا  نیعم  عماج و  فیرعت  کی  هیارا  هدش ، نآ ) هاگداز  رد  ًاصوصخ   ) ناوارف یملع 
یملع ياه  تیلاعف  اه و  ثحب  زا  رانکرب  هتینردـم ، تنـس و  خزرب  رد  عقاو  راذـگ و  لاح  رد  عماوج  ریاـس  دـننامه  زورما  ناریا  هعماـج  اـما 

نینچ دـهاش  يزرو ، هشیدـنا  دـعاسم  ياضف  داجیا  لاس 1357 و  یمالـسا  بالقنا  عوقو  لاـبند  هب  ًاـصوصخ  هدوبن و  یـسارکومد  نوماریپ 
ینیمخ ماما  ترـضح  ياه  هشیدنا  لصاح  ناوت  یم  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یمالـسا و  بالقنا  رگید  يوس  زا  تسا . هدوب  ییاهـشالت 

زا يرایـسب  يوگخـساپ  دـناوت  یم  مالـسا ) یـسایس  هشیدـنا  عبانم  زا  یکی  ناونع  هب   ) ياـه هشیدـنا  نآ  هب  عوجر  ور ، نیا  زا  مه  تسناد و 
نآ رب  رـضاح  قیقحت  قوف ، تامدقم  هب  هجوت  اب  تسا . هدش  هجاوم  نآ  اب  یـسایس  هشیدنا  هزوح  رد  ام  هعماج  هک  دشاب  یتالظعم  لئاسم و 

يروآ درگ  هار  نیا  رد  تسخن  ماگ  هک  تسا  یعیبط  دزادرپب . يرالاس  مدرم  صوصخ  رد  ماما  ترـضح  ياه  هاگدید  یـسررب  هب  ات  تسا 
تاجاتنتـسا حرط  اه و  هاگدـید  يدـنب  هقبط  شزادرپ و  نآ ، لابند  هب  تسا و  هدـش  ناـیب  يرـالاس  مدرم  هراـبرد  هک  تسا  ناـشیا  ناـنخس 
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ماـما ترـضح  هاگدـید  زا  بولطم  يرـالاس  مدرم  دوب . دـهاوخ  هلاـقم  نیا  هدـننک  لـماک  هدـش ، شزادرپ  تاـعالطا  هعومجم  زا  یموهفم 
عطقم رد  ناشیا  هک  تسا  نآ  دـنک  یم  هجوت  بلج  يرالاس  مدرم  صوصخ  رد  ماـما  ترـضح  هاگدـید  یـسررب  رد  هک  يا  هتکن  نیتسخن 

ياه لاس  رد  يرالاس  مدرم  یـسارکومد و  هرابرد  ناشیا  ياه  هاگدـید  هدـمع  دـنا . هدرک  رظن  راـهظا  هلوقم  نیا  هب  تبـسن  صاـخ  یناـمز 
ترـضح ياه  هاگدـید  زاربا  قوف و  ینامز  عطقم  نایم  راد  ینعم  هطبار  هنوگره  داجیا  هک  تسا  یهیدـب  تسا . هدـش  زاربا  ات 1358   1356

بسانت مدع  هطـساو  هب  شهوژپ  نیا  رد  هک  تسا  يا  هدرتسگ  ياه  شهوژپ  تاعالطا و  دنمزاین  يرالاس  مدرم  یـسارکومد و  هرابرد  ماما 
، تسخن تسا : هدش  هتفرگ  راک  هب  لکش  ود  هب  ماما  تانایب  رد  يرالاس  مدرم  یسارکومد و  موهفم  دش . دهاوخن  هتخادرپ  نآ  هب  یعوضوم 

قبط هدش و  هداهن  انب  نیمز  برغم  رد  هک  یلعج  یقیقح و  ریغ  ماما ، ریبعت  هب  بولطمان و  یسارکومد  رگید ، تبثم و  بولطم و  یسارکومد 
فیرعت و رب  ار  بولطم  یـسارکومد  زا  دوخ  حرط  ماما ، ترـضح  هک  تسا  نآ  هتکن  نایم ، نیا  رد  تسین . یـسارکومد  ًاـساسا  ناـشیا  رظن 

دنا هدرک  نایب  یتاصخشم  اه و  یگژیو  دوخ  بولطم  یسارکومد  يارب  ماما  ترضح  دنا . هتشذگ  انب  یسارکومد  موهفم  زا  يا  هژیو  تئارق 
هصخاش اه  یگژیو  دماجنیب . ناشیا  بولطم  يرالاس  مدرم  یسارکومد و  زا  یحضاو  ًاتبسن  ریوصت  نتفرگ  لکش  هب  دناوت  یم  نآ  حرط  هک 

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  ناشیا  يروتاتکید : دادبتـسا و  یفان  فلا ـ  زا : دـنترابع  ماما  ترـضح  بولطم  يرالاس  مدرم  یـسارکومد و  ياه 
یعقاو يانعم  هب  یـسارکومد  تموکح  ات  میراد  یمن  رب  هزرابم  زا  تسد   » اـی و  ( 1 «) دراد رارق  هاش  میژر  اب  داضت  رد  یـسارکومد ، لوصا  »
يدنب عمج  رد  ( 3 «.) دش دهاوخ  رارقرب  یـسارکومد  تموکح  تفر و  دهاوخ  هاش  تلم ، مایق  اب   » ای و  ( 2 «) دوش اه  روتاتکید  نیزگیاج  نآ 
تافص هلمج  زا  يروتاتکید  دادبتسا و  تسا . دبتسم  یـسایس  ماظن  اب  يرالاس  مدرم  داضت  نآ  دوش و  یم  راکـشآ  هتکن  کی  قوف ، نانخس 
هتـسناد یهاشنهاش  ماظن  لاوز  هب  طونم  ار  ناریا  رد  يرالاس  مدرم  ققحت  ماما  ترـضح  ساسا ، نیمه  رب  تسا و  يولهپ  تموکح  يروحم 

لاحم يرما  يولهپ  تموکح  نامز  رد  ار  یسارکومد  ققحت  ماما ، ترـضح  مینادب  هک  دوش  یم  رتکیدزن  تیعقاو  هب  یماگنه  اعدا  نیا  دنا .
تظافح اه و  ناسنا  يدازآ  نیمأت  ماما ، ترضح  بولطم  یـسارکومد  هصخـشم  رگید  يدازآ : ظفح  نیمأت و  ب ـ  ( 4 .) دنا هدرک  فیصوت 

هب ًاصخشم  ( 5 «) تسین بلط  يدازآ  مالـسا ، لثم  سک  چـیه   » هک بلطم  نیا  هب  هراشا  اب  ناشیا  تسا . يدازآ  ققحت  عناوم  لباقم  رد  نآ  زا 
تکراشم رد  يدازآ  ناوت ، یم  ار  ناشیا  رظن  دم  يدازآ  نیتسخن  دنا . هدرک  هراشا  دوخ  بولطم  یسارکومد  رد  دوجوم  يدازآ  زا  عون  ود 

هنومن ناونع  هب  و  ( 6) دنا هتسناد  يرالاس  مدرم  یسارکومد و  ینابم  هلمج  زا  ار  تاباختنا  رد  مدرم  يدازآ  ماما ، ترضح  تسناد . یـسایس 
، ماـما ترــضح  هـک  تـسا  يدازآ  عوـن  نـیمود  هدـیقع  ناـیب و  يدازآ  دــنا . هدرک  داـی  سلجم  ناگدــنیامن  شنیزگ  رد  مدرم  يدازآ  زا 

دیاـقع ناـیب  رد  مدرم  تـسا و  جردـنم  یـسارکومد  مالــسا ، رد  : » دـنا هدرک  یفرعم  نآ  ظـفاح  یناـب و  ار  شیوـخ  بوـلطم  یــسارکومد 
حیحـص و ریـسم  زا  اـه  ناـسنا  فارحنا  ار  ناـشرظن  دروـم  يدازآ  هدودـحم  ماـما ، ترـضح  هک  تسا  نآ  هجوـت  لـباق  هتکن  و  ( 7 «) دندازآ

تیمـسر هب  اـج  نآ  اـت  هدـیقع  ناـیب و  يدازآ  ناـشیا ، بولطم  یـسارکومد  رد  هک  ینعم  نیا  هب  ( 8 (؛ دـنناد یم  ماظن  نانمـشد  اب  يراکمه 
هویـش زا  لالقتـسا : اـب  دـنویپ  ج ـ  دوشن . ماـظن  نانمـشد  هدافتـسا  ءوـس  ناـهذا و  فارحنا  هب  رجنم  هک  دوـش  یم  تظاـفح  هدـش و  هتخاـنش 

رد هدوب و  لالقتسا  موهفم  اب  مزالم  ناشیا ، بولطم  یـسارکومد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  ماما  ترـضح  تانایب  رد  تارابع  يریگراکب 
نینچمه ( 9 «.) دوب دـهاوخ  یـسارکومد  لالقتـسا و  ظـفاح  هک  تسا  یمالـسا  يروهمج  ناریا ، یتموکح  ماـظن  دـبای : یم  ینعم  نآ  راـنک 

زا یلکش  هب  ماما  ترضح  هک  دهد  یم  ناشن  قوف  تارابع  رد  تقد  ( 10 «.) تسا لالقتسا  یقیقح و  یسارکومد  يدازآ ، ام  یسایس  همانرب  »
فعـض ای  لاوز  هب  رجنم  هک  یـسارکومد  زا  یلاکـشا  ور  نیا  زا  دشاب و  هعماج  لالقتـسا  ظفاح  نماض و  هک  دنتـشاد  داقتعا  يرالاس  مدرم 

رگید زا  افعـض  يارب  ندش  لئاق  تیمها  ضیعبت و  یفن  یهاوخ ، تلادع  هاوخ : تلادـع  د ـ  دنرامـش . یم  دودرم  ار  دـشاب  هعماج  لالقتـسا 
رد هک  یسارکومد  نآ  : » تسا نایامن  ریز  تارابع  رد  ینشور  هب  هک  تسا  ماما  ترضح  بولطم  يرالاس  مدرم  یـسارکومد و  تاصخـشم 

نینچمه ( 11 «.) تسا هدادن  تیمها  افعض  هب  مالسا  رد  دوجوم  یـسارکومد  دننام  یـسارکومد  چیه  تسین . رگید  ياهاج  رد  تسا  مالـسا 
نایم هک  هنوگ  نیا  هدوب ؛ یسارکومد  مالـسا ، ردص  ماظن   » ای و  ( 12 «) یسارکومد لدع و  رب  ینتبم  تموکح  کی  ینعی  یمالـسا  تموکح  »
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هلمج زا  مالــسا : زا  هـتفرگ  تأـشن  ه ـ ـ ( 13 .«) تسا هتـشادن  دوجو  تاـناکما  زا  يرادروـخرب  رد  یـضیعبت  چـیه  تیعر  هعماـج و  مکاـح 
یـسارکومد عقاو ، رد  تسا . مالـسا  اـب  يرـالاس  مدرم  یگتـسویپ  طاـبترا و  بوـلطم ، يرـالاس  مدرم  یـسارکومد و  يروـحم  تاصخـشم 

نمض ماما  ترضح  ( 15 .) دوش یم  هدایپ  حیحص  یسارکومد  هک  تسا  مالسا  ياول  تحت  رد  اهنت  و  ( 14 .) تسا مالسا  رد  جردنم  یبولطم 
یم ( 17) یـسارکومد هب  یـشرگن  نینچ  ندـناوخ  ریظن  یب  و  ( 16) مالسا رد  دوجوم  یسارکومد  هب  حیحـص  یـسارکومد  نتخاس  رـصحنم 

ار يولع ) يوبن و  تموکح   ) مالـسا ردص  یتموکح  ماظن  ناشیا  ( 18 «.) تسیچ یـسارکومد  ینعم  هک  دنامهف  میهاوخ  ایند  هب  ام  : » دنیامرف
یسارکومد هک  يا  هنوگ  هب  هدوب ، یسارکومد  میژر  کی  مالسا ، ردص  تموکح  : » دنا هدومرف  هدرک و  یفرعم  بولطم  یسارکومد  يوگلا 

تموکح مالسا و  میهاوخ  یم  ام  دنیامرف : یم  صوصخ  نیا  رد  رگید  ینایب  رد  نینچمه  ( 19 «.) دنوش نآ  دننام  دنناوت  یمن  يزورما  ياه 
توافت ات  دمهفب  تسه  هک  يدح  نآ  هب  ار  یسارکومد  تسرد  ینعم  برغ ، ات  مینک  ارجا  دشاب  مالـسا  ردص  هیبش  هک  يوحن  هب  ار  مالـسا 

یسارکومد و ماما ، ترـضح  ( 20 .«) دوش راکـشآ  اه  تلود  ياعدا  دروم  یحالطـصا  یـسارکومد  مالـسا و  رد  دوجوم  یـسارکومد  نایم 
زا رتلماـک  ار  یـسارکومد  زا  عوـن  نیا  لـیلد  نیمه  هب  و  ( 21) هدرک یفرعم  یمالـسا  نیناوـق  دـعاوق و  رب  یکتم  ار  بوـلطم  يرـالاس  مدرم 

تـسا نکمم  دـش  دـهاوخن  هدـشن و  تفاـی  برغ  رد  نآ  ریظن  هک  اـم  يداهنـشیپ  میژر  ناـشیا ، رظن  رد  ( 22 «) دنناد یم  یبرغ  یـسارکومد 
رب و  ( 23 «) درادـن دوجو  برغ  رد  مینک  داجیا  میهاوخ  یم  ام  هک  یـسارکومد  نآ  اما  دـشاب ، هتـشاد  یبرغ  یـسارکومد  اب  ییاـه  تهاـبش 

: دنا هدومرف  بولطم ، یسارکومد  يانب  سیسأت  مدع  هب  هراشا  نمـض  ماما  ترـضح  ( 24 .) دوش یم  هرادا  یمالـسا  نیناوق  نیزاوم و  ساسا 
رد هک  يزیچ  نآ  هن  تسا  یـسارکومد  ام ، رظن  دروم  یـسارکومد  هک  مینک  یم  تابثا  برغ  قرـش و  هب  مینک  ادـیپ  قیفوت  رگا  اه  دـعب  اـم  »

، مالسا زا  نوگانوگ  ياه  تشادرب  هب  هجوت  نمـض  ناشیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  ( 25 «.) دوش یم  هیارا  یسارکومد  ناونع  هب  برغ  قرش و 
همه دناوت  یم  دراد و  فاطعنا  یصاخ  ياه  رظن  اب  مالسا  نیناوق  زا  يرایسب  اما  درادن ؛ فاطعنا  مالـسا  یـساسا  نیناوق  : » هک دننک  یم  نایب 

يرـالاس مدرم  یـسارکومد و  نییبت  حرط و  اـب  ینیمخ ، ماـما  ترـضح  جـیار  یـسارکومد  دـقن  ( 26 .«) دنک نیمـضت  ار  یـسارکومد  ءاحنا 
یم نشور  تاکن  نیا  رد  تقد  دنا . هتشاد  نایب  نآ  دقن  رد  یتاکن  هدرک ، رـصاعم  ناهج  رد  جیار  یـسارکومد  هب  زین  ییاه  هراشا  بولطم ،
جیار یسارکومد  فعض  طاقن  هب  ییاه  هراشا  تبسانم ، هب  عقاوم  یخرب  رد  ًافرـص  هدوبن و  جیار  یـسارکومد  دقن  ماقم  رد  ناشیا  هک  دزاس 

. تشگ یم  راکـشآ  زین  نآ  تالاکـشا  ریاـس  دـنتخادرپ ، یم  هدـیدپ  نیا  دـقن  هب  ًاصخـشم  ناـشیا  هک  یتروص  رد  تسا  یعیبط  دـنا . هدرک 
ًاظفل اه  تموکح  نیا   » 27)و «) دننز یم  مد  نآ  زا  دایز  هک  دـنچ  ره  تسین ، یـسارکومد  زا  يربخ  برغ ، رد   » هک دـندقتعم  ماما  ترـضح 

، تسا دـساف  شا ، یبرغ  عون  یـسارکومد ، : » ناشیا رظن  رد  ( 28 «.) تسا دبتسم  یلعف ، ياه  یـسارکومد  درادن و  اوتحم  تسا ، یـسارکومد 
مسا هب  هک  ار  یسارکومد  ینعم  نیمه  تسا ، تاغیلبت  تسا ، وهایه  یـسارکومد  هرابرد  : » هک دنچ  ره  (29 «) تسا دساف  مه  شا  یقرش  عون 

هب تبسن  ناشیا  هک  یتالاکـشا  هلمج  زا  ( 30 .«) تسه مه  يروتاتکید  لئاسم  اه  روشک  نیا  رد  تسه ، ناتـسلگنا  اـکیرمآ و  رد  دـنرب ، یم 
زا يرادفرط  ( 31 ،) تاناکما زا  يرادروخرب  رد  مدرم  مکاح و  هقبط  نایم  ضیعبت  زا : تسا  ترابع  دننک ، یم  نایب  جـیار  ياه  یـسارکومد 
(. 2 . ) ص 50 ج2 ، نیـشیپ ، رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماـما  (. 1 : ) اهتـشون یپ  ( 33 .) افعـض هب  ندادـن  تیمها  و  ( 32) گرزب ياهراد  هیاـمرس 

ج8، نامه ، (. 7 . ) ص 222 ج2 ، نامه ، (. 6 . ) ص 258 ج5 ، نامه ، (. 5 . ) ص 269 نامه ، (. 4 . ) ص 269 نامه ، (. 3 . ) ص 62 نامه ،
، نامه (. 12 . ) ص 258 ج5 ، نامه ، (. 11 . ) ص 96 ج 3 ، نامه ، (. 10 . ) ص 16 ج3 ، نامه ، (. 9 . ) ص 234 ج 4 ، نامه ، (. 8 . ) ص 234
، نامه (. 17 . ) ص 238 ج5 ، نامه ، (. 16 . ) ص 74 ج7 ، نامه ، (. 15 . ) ص 234 ج4 ، نامه ، (. 14 . ) ص 9 نامه ، (. 13 . ) ص 268 ج3 ،
(. 23 . ) ص 13 نامه ، (. 22 . ) ص 268 نامه ، (. 21 . ) ص 85 نامه ، (. 20 . ) ص 9 ،ج3 ، نامه (. 19 . ) ص 238 نامه ، (. 18 . ) ص 258

ص ج3 ، نامه ، (. 28 . ) ص 74 ج7 ، نامه ، (. 27 . ) ص 22 ج2 ، نامه ، (. 26 . ) ص 238 ج5 ، نامه ، (. 25 . ) ص 16 نامه ، (. 24 . ) نامه
ص نامه ، (. 33 . ) ص 238 ج5 ، نامه ، (. 32 . ) ص 9 ج3 ، نامه ، (. 31 . ) ص 258 ج5 ، نامه ، (. 30 . ) ص 238 ج5 ، نامه ، (. 29 . ) 10
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( هر  ) ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  رد  لیصا  يرالاس  مدرم 

هک تسا  یتلاـح  بوـلطم ، یـسارکومد  هر ،) ) ینیمخ ماـما  رظنم  زا  هدـیکچ : هر )  ) ینیمخ ماـما  یـسایس  هشیدـنا  رد  لیـصا  يرـالاس  مدرم 
ناسنا اصوصخ   ) ناسنا هب  سدقم  تعیرش  دنوادخ و  هیده  هک  يرایتخا  تمارک و  تسوا ؛ باختنا  تردق  ناسنا و  تمارک  هدننک  نیمضت 

کی زا  ياهدمع  شخب  رگا  تسا و  هعماج  تیرثکا  هماع و  تساوخ  یسارکومد ، هب  یـشرگن  نینچ  ققحت  همزال  تسا . نمؤم ) ناملـسم و 
یـسارکومد ققحت  يارب  هار  دزاـس ، راوتـسا  یـسارکومد  زا  یـشرگن  نینچ  هیاـپ  رب  ار  دوخ  یعمج  یگدـنز  هک  دـنک  هدارا  یندـم  عـمجت 

زا هدـش  نیعم  زمرق  طوطخ  اـنامه  یمالـسا  هعماـج  رد  یـسارکومد ، زرم  دـح و  هک  تسا  یعیبط  دـیآیم و  مهارف  ماـما  ترـضح  بولطم 
رد هر )  ) ینیمخ ماما  همدـقم  تسا . نید  يوس  زا  هدـش  یفرعم  تداعـس  لامک و  هب  ناسنا  لـین  يارب  يرازبا  یـسارکومد  تسا و  دـنوادخ 
رد دراد و  تیمها  رایـسب  هزورما  يو  ياههشیدـنا  ءارآ و  تسا . هدـش  هتخانـش  رـصاعم  یـسایس  فوسلیف  نیرتمهم  ناونع  هب  زورما  ناـهج 

ياهرهچ ناونع  هب  رتشیب  ناهج  رد  هر )  ) ماما ترـضح  ناـیم  نیا  رد  دریگیم . رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  ناـنچمه  ینید  یملع و  لـفاحم 
رد هر )  ) ماما تیصخش  هنازیتس  رابکتـسا  هب  رگید  نایب  هب  دیـشک . شلاچ  هب  ار  یتسیلایرپما  ياهروشک  ینومژه  هک  دوشیم  هتخانـش  زرابم 

ناشیا ياههشیدـنا  راثآ و  یملع  یهقف و  داعبا  هک  تسا  هدـش  ببـس  هداد و  رارق  دوخ  عاعـشلاتحت  ار  يو  تیـصخش  رگید  داعبا  ناهج ،
رتمک مدرم  يارب  ناشیا  یقـالخا  يداـصتقا و  یـسایس ، داـعبا  ور  نیا  زا  دوش . عقاو  لوفغم  يدـح  اـت  یتح  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  رتمک 

کفنیال وزج  ناونع  هب  یـسارکومد  تسا . یـسارکومد  هلأسم  یـسایس  ياهماظن  هب  التبم  لئاسم  نیرتمهم  زا  هزورما  تسا . هدـش  هتخاـنش 
هطبار رد  ار  دوخ  تارظن  هطقن  دنوشیم . دراو  یسایس  ثحابم  رد  هک  ینارکفتم  بلاغ  رظن  نیا  زا  تسا . هدمآ  رد  دوجوم  ياهماظن  بلاغ 

اب هطبار  رد  یمالـسا  یـسایس  فوسلیف  ناونع  هب  زین  هر )  ) ینیمخ ماما  اتـسار  نیا  رد  دنرادیم . نایب  یـسارکومد  دـنیآرف  یتح  موهفم و  هب 
اجنآ زا  تسا . مزال  کیمداکآ  عماجم  رد  اهنآ  دـقن  هک  دراد  یهجوت  لباق  تراظن  یـسارکومد  يدازآ و  تدـحو ، ریظن  لئاسم  هنوگ  نیا 

ياهدنیآرف یتح  دیاقع و  هب  یهدلکش  رد  ياهظحالم  لباق  شقن  رـصاعم  یـسایس  ياهماظن  تاموزلم  زا  یکی  ناونع  هب  یـسارکومد  هک 
ضرعت سدقم و  میهافم  هلمج  زا  یبرغ ، يانعم  رد  یسارکومد  رضاح  لاح  رد  دباییم . يرتشیب  هچ  ره  تیمها  نآ  یسررب  دراد ، یسایس 

هب ار  یـسایس  ماظن  عون  نیا  دوخ ، یلمع  يرکف و  تایح  رد  هک  تسا  یـصاخشا  هلمج  زا  هر )  ) ماما ترـضح  اما  دیآیم . رامـش  هب  ریذپان 
ماما هشیدنا  رد  هک  یتاعوضوم  زا  یکی  هک  تشاد  ناعذا  ناوتیم  بیترت  نیدب  دناهدومن . یفرعم  ار  نآ  یمالسا  لیدب  هدیشک و  دقن  هتوب 

( هر  ) ماما ترضح  هاگدید  یسررب  رد  هک  ياهتکن  نیتسخن  بولطم  یسارکومد  تسا . یسارکومد  هشقانم  لباق  ثحبم  تسا  یـسررب  لباق 
. دناهدرک رظن  راهظا  هلوقم  نیا  هب  تبـسن  صاخ  ینامز  عطقم  کی  رد  ناشیا  هک  تسا  نآ  دـنکیم  هجوت  بلج  یـسارکومد  صوصخ  رد 

هنوگ ره  داجیا  هک  تسا  یهیدـب  تسا . هدـش  زاربا  یـسمش  ات 1358  ياهلاس 1356  رد  یـسارکومد ،  هرابرد  ناشیا  ياههاگدید  هدـمع 
ياهدرتسگ ياهشهوژپ  تاعالطا و  دـنمزاین  یـسارکومد ،  هرابرد  ماما  ترـضح  ياههاگدـید  قوف و  ینامز  عطقم  ناـیم  رادینعم  هطبار 

رگید تبثم و  بوـلطم و  یـسارکومد  تسخن ، تسا : هدـش  هتفرگ  راـک  هب  لکـش  ود  هب  هر )  ) ماـما تاـنایب  رد  یـسارکومد  موـهفم  تـسا .
یـسارکومد اساسا  ناشیا  رظن  قبط  هدـش و  هداهن  انب  نیمز  برغم  رد  هک  یلعج  یقیقح و  ریغ  هر )  ) ماـما ریبعت  هب  بولطماـن و  یـسارکومد 

زا ياهژیو  تئارق  فیرعت و  رب  ار  بوـلطم  یـسارکومد  زا  دوـخ  حرط  هر ، )  ) ماـما ترـضح  هک  تسا  نآ  مهم  هتکن  ناـیم ، نیا  رد  تسین .
نآ حرط  هک  دناهدرک  نایب  یتاصخشم  اهیگژیو و  دوخ  بولطم  یـسارکومد  يارب  هر )  ) ینیمخ ماما  دناهتـشاذگ . انب  یـسارکومد  موهفم 

ماما ترضح  بولطم  یسارکومد  ياهیگژیو  دماجنایب . ناشیا  بولطم  یـسارکومد  زا  یحـضاو  اتبـسن  ریوصت  نتفرگ  لکـش  هب  دناوتیم 
يروتاتکید دادبتسا و  لباقم  هطقن  هر ،)  ) ماما ترضح  يارآ  رد  هدش  حرطم  یسارکومد  يروتاتکید : دادبتـسا و  یفان  1 ـ زا : دنترابع  هر ) )

تموکح ات  میرادیمن  رب  هزرابم  زا  تسد   » و دراد » رارق  هاش  میژر  اب  داضت  رد  یـسارکومد  لوصا  : » دـنیامرفیم هراب  نیا  رد  ناشیا  تسا .
دهاوخ رارقرب  یـسارکومد  تموکح  تفر و  دـهاوخ  هاش  تلم  مایق  اـب   » و دوش » اـهروتاتکید  نیزگیاـج  نآ  یعقاو  ياـنعم  هب  یـسارکومد 
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يروتاتکید دادبتسا و  تسا . دبتسم  یسایس  ماظن  اب  یسارکومد  داضت  نآ  دوشیم و  راکشآ  هتکن  کی  قوف ، نانخـس  يدنبعمج  رد  دش .»
لاوز هب  وطنم  ار  ناریا  رد  یسارکومد  ققحت  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  ساسا  نیمه  رب  تسا و  يولهپ  تموکح  يروحم  تافص  هلمج  زا 
نامز رد  ار  یسارکومد  ققحت  هر ، )  ) ماما ترضح  مینادب  هک  دوشیم  رتکیدزن  تیعقاو  هب  یماگنه  اعدا  نیا  دناهتسناد . یهاشنهاش  ماظن 
نیمأت هر )  ) ینیمخ ماما  بولطم  یـسارکومد  هصخاش  رگید  يدازآ : ظـفح  نیمأـت و  2 ـ دناهدرک . فیـصوت  لاحم  يرما  يولهپ  تموکح 
يدازآ مالـسا ، لثم  سک  چـیه   » هک بلطم  نیا  هب  هراشا  اب  ناشیا  تسا .  يدازآ  ققحت  عناوم  لباقم  رد  نآ  زا  تظافح  اهناشنا و  يدازآ 

ار ناـشیا  رظن  دـم  يدازآ  نیتـسخن  دـناهدرک . هراـشا  دوخ  بولطم  یـسارکومد  رد  دوـجوم  يدازآ  زا  عوـن  ود  هب  اصخـشم  تسین .» بلط 
هب دناهتسناد و  یسارکومد  ینابم  هلمج  زا  ار  باختنا  رد  مدرم  يدازآ  هر )  ) ماما ترـضح  تسناد . یـسایس  تکراشم  رد  يدازآ  ناوتیم ،

ترـضح هک  تسا  يدازآ  عون  نیمود  هدـیقع  نایب و  يدازآ  دـناهدرک . داـی  سلجم  ناگدـنیامن  شنیزگ  رد  مدرم  يدازآ  زا  هنومن  ناونع 
دیاقع نایب  رد  مدرم  تسا و  جردنم  یسارکومد  مالـسا ، رد  : » دناهدرک یفرعم  نآ  ظفاح  یناب و  ار  شیوخ  بولطم  یـسارکومد  هر )  ) ماما

حیحـص و ریـسم  زا  اـهناسنا  فارحنا  ار  ناـشرظن  دروـم  يدازآ  هدودـحم  هر ، )  ) ماـما ترـضح  هک  تسا  نآ  هجوـت  لـباق  هتکن  دـندازآ »
هتخانـش تیمـسر  هب  اجنآ  ات  هدیقع  نایب و  يدازآ  ناشیا ،  بولطم  یـسارکومد  رد  هک  ینعم  نیا  هب  دـننادیم ؛ ماظن  نانمـشد  اب  يراکمه 

( هر  ) ماما ترضح  تانایب  زا  لالقتسا : اب  دنویپ  3 ـ دوش . ماظن  نانمشد  هدافتـساءوس  ناهذا و  فارحنا  هب  رجنم  هک  دوشیم  تظافح  هدش و 
، ناریا یتموکح  ماظن   » دباییم ینعم  نآ  رانک  رد  هدوب و  لالقتـسا  موهفم  اب  مزالم  ناشا ، بولطم  یـسارکومد  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ 
یقیقح و یـسارکومد  يدازآ ، اـم  یـسایس  هماـنرب   » نینچمه دوـب .» دـهاوخ  یـسارکومد  لالقتـسا و  ظـفاح  هک  تسا  یمالـسا  يروـهمج 

ظفاح نماض و  هک  دنتـشاد  داقتعا  یـسارکومد  زا  یلکـش  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  هک  دـهدیم  ناشن  قوف  تاراـبع  رد  تقد  تسا .» لالقتـسا 
4ـ دنرامـشیم . دودرم  ار  دشاب  هعماج  لالقتـسا  فعـض  ای  لاوز  هب  رجنم  هک  یـسارکومد  زا  یلاکـشا  ور  نیا  زا  دـشاب و  هعماج  لالقتـسا 
( هر  ) ماما ترضح  بولطم  یسارکومد  تاصخشم  رگید  زا  افعض  يارب  ندش  لئاق  تیمها  ضیعبت و  سفن  یهاوخ ، تلادع  هاوخ : تلادع 

دننام یـسارکومد  چیه  تسین . رگید  ياهاج  رد  تسا  مالـسا  رد  هک  یـسارکومد  نآ  : » تسا نایامن  ریز  تارابع  رد  ینـشور  هب  هک  تسا 
لدـع و رب  ینتبم  تموـکح  کـی  ینعی  یمالـسا  تموـکح   » نـینچمه تـسا .» هدادـن  تـیمها  افعـض  هـب  مالـسا  رد  دوـجوم  یــسارکومد 
زا يرادروخرب  رد  یـضیعبت  چـیه  تیعر  هعماج و  مکاـح  ناـیم  هک  هنوگ  نیا  هدوب ، یـسارکومد  مالـسا ، ردـص  ماـظن   » اـی و  یـسارکومد »

گرزب ياهرادهیامرس  رادفرط  هک  تسا  بولطم  یسارکومد ، زا  تئارق  نآ  هر )  ) ماما ترضح  هاگدید  رد  تسا .» هتشادن  دوجو  تاناکما 
اب یسارکومد  یگتسویپ  طابترا و  هر ،)  ) ینیمخ ماما  بولطم  یسارکومد  يروحم  تاصخـشم  هلمج  زا  مالـسا : زا  هتفرگ  تأشن  5 ـ دشابن .

نتخاـس رـصحنم  نمـض  هر )  ) ماـما ترـضح  دوشیم . هداـیپ  حیحـص  یـسارکومد  هک  تسا  مالـسا  ياوـل  رد  اـهنت  عـقاو  رد  تسا . مالـسا 
میهاوخ ایند  هب  ام  : » دنیامرفیم یـسارکومد  هب  یـشرگن  نینچ  ندـناوخ  ریظنیب  مالـسا و  رد  دوجوم  یـسارکومد  هب  حیحـص  یـسارکومد 
بولطم یـسارکومد  يوگلا  ار  يولع )  يوبن و  تموکح   ) مالـسا ردـص  یتـموکح  ماـظن  ناـشیا  تسیچ .» یـسارکومد  ینعم  هک  دـنامهف 

دنناوتیمن يزورما  ياهیـسارکومد  هک  ياهنوگ  هب  هدوب ، یـسارکومد  میژر  کـی  مالـسا ، ردـص  تموـکح  : » دـناهدومرف هدرک و  یفرعم 
هیبش هک  يوحن  هب  ار  مالـسا  تموکح  مالـسا و  میهاوخیم  ام  : » دـنیامرفیم صوصخ  نیا  رد  رگید  ینایب  رد  نینچمه  دـنوش .» نآ  دـننام 

رد دوجوم  یسارکومد  نایم  توافت  ات  دمهفب  تسه  هک  يدح  نآ  هب  ار  یـسارکومد  تسرد  ینعم  برغ  ات  مینک  ارجا  دشاب  مالـسا  ردص 
نیناوق دعاوق و  رب  یکتم  ار  بولطم  یسارکومد  هر )  ) ماما ترضح  دوش .» راکشآ  اهتلود  ياعدا  دروم  یحالطصا  یسارکومد  مالـسا و 

ام يداهنشیپ  میژر  ناشیا  رظن  رد  دننادیم . یبرغ  یسارکومد  زا  رتلماک  ار  یسارکومد  زا  عون  نیا  لیلد  نیمه  هب  هدرک و  یفرعم  یمالسا 
ام هک  یـسارکومد  نآ  اما  دشاب ، هتـشاد  یبرغ  یـسارکومد  اب  ییاهتهابـش  تسا  نکمم  دش  دهاوخن  هدشن و  تفای  برغ  رد  نآ  ریظن  هک 
هب هراشا  نمـض  هر )  ) ماما ترـضح  دوشیم . هرادا  یمالـسا  نیناوق  نیزاوم و  ساـسا  رب  درادـن و  دوجو  برغ  رد  مینک  داـجیا  میهاوخیم 

، اـم رظن  دروم  یـسارکومد  هک  مینکیم  تاـبثا  برغ  قرـش و  هب  مینک  ادـیپ  قیفوت  رگا  اهدـعب  اـم  : » دـناهدومرف بولطم  یـسارکومد  ياـنب 
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ياهتشادرب هب  هجوت  نمض  هر )  ) ینیمخ ماما  دوشیم .» هئارا  یسارکومد  ناونع  هب  برغ  قرـش و  رد  هک  يزیچ  نآ  هن  تسا  یـسارکومد 
فاطعنا یصاخ  ياهرظن  اب  مالـسا  نیناوق  زا  يرایـسب  اما  درادن ؛ فاطعنا  مالـسا  یـساسا  نیناوق   : » هک دننکیم  نایب  مالـسا ، زا  نوگانوگ 

زا یسایس  ماظن  کی  ناونع  هب  یسارکومد  تافآ  یسارکومد  ياهتفآ  ربارب  رد  دنک .» نیمضت  ار  یـسارکومد  ءاحنا  همه  دناوتیم  دراد و 
یقیمع ياـهرظنراهظا  تاـباختنا  زا  ثحب  رد  هژیو  هب  هنیمز  نیا  رد  لـماک  تسارف  اـب  ناـشیا  هدوـبن و  هدیـشوپ  هر )  ) ینیمخ ماـما  هاگدـید 

رب يراشفاپ  نمـض  دـندوب و  فلاخم  تساهنآ ؛ يارآ  مدرم و  لاعف  روضح  عنام  هک  ارگهبخن  یـسارکومد  اب  هر )  ) ینیمخ ماـما  دـناهدومن .
نایارگ هورگ  هر )  ) ینیمخ ماما  ییوس  زا  دنتـسنادیم . رما  نیا  رد  هناهاگآ  روضح  هب  فلکم  ار  مدرم  تاـباختنا ،  رد  ناصـصختم  روضح 

فنص ای  هورگ  ریغ  رد  ار  یناسک  رگا  : » دندرک هیـصوت  همه  هب  يرالاس  هتـسیاش  رب  دیکأت  نمـض  دنتـسنادیم و  ادج  نایارگ  هطباض  زا  ار 
اـضر اب  تریاغم  رطاخ  هب  ار  حلاص  ریغ  دارفا  يروتادیدناک  اعرـش  و  دننک » ادیدناک  ار  وا  تسا  رتقیال  ناشهورگ  دارفا  زا  هک  دـنتفای  دوخ 
يارب ياهزوح  هک  دـندرکیم  هیـصوت  مدرم  طسوت  باختنا  تحـص  ریثأت و  شیازفا  يارب  هر )  ) ماما دـندومنیم . عنم  یمومع  عفانم  یهلا و 

تاباختنا رد  اهحانج  اههورگ و  یفنم  تلاخد  هلیـسونیدب  ات  دشاب  شیوخ  هقطنم  یموب  ادـیدناک ، ره  دـنکن و  نییعت  ادـیدناک  رگید  هزوح 
ارتفا و نیهوت و  هنوگ  ره  دـندوب و  یبرغ  هویـش  هب  تاـغیلبت  فلاـخم  ادـیدش  نینچمه  ناـشیا  دوشب . ذـفان  رتشیب  مدرم  يارآ  دوش و  رتـمک 

مدرم بولطم  ینید  یـسایس و  دشر  زا  ناگدنیامن  زا  نت  راهچ  همان  هب  خساپ  رد  هر )  ) ماما دندومنیم . یفن  هیـضق  نیا  رد  ار  دارفا  بیرخت 
مدرم هب  اهادیدناک  لیمحت  مدع  تلم و  نتشاذگ  دازآ  ترورض  رب  هدومن و  دای  ناشیا  باختنا  تحص  لماع  ناونع  هب  اهنآ  یهاگآدوخ  و 
هزوح رد  دناوتیمن  یعمجت  رتفد و  بزح و  نامزاس و  داهن و  چیه  یهورگ و  درف و  چیه  یعاضوا ، نینچ  رد  : » دنیامرفیم دـننکیم و  دای 

كرابم مهـس  زا  ات  مهدیمن  هزاجا  هجو  چـیه  هب  سک و  چـیه  هب  بناجنیا  ینونک  طیارـش  رد  دـیامن ...  تلاخد  دوخ  هزوح  ریغ  تاباختنا 
ياهدروخرب رد  هر )  ) ینیمخ ماما  دـنک .» تاباختنا  جرخ  یمومع  لاوما  عماجم و  اهنامزاس و  رتافد و  لاوما  ای  تلود  لاوما  زا  و  ع )  ) ماما

صاخ يدارفا  ای  رکف  هب  تبسن  شیوخ  هدیقع  لیمحت  رد  یعـس  دندرمـشیم و  ظوحلم  مدرم  يارب  ار  دازآ  باختنا  ناکما  زین  دوخ  یلمع 
مد نآ  زا  دایز  هک  دنچ  ره  تسین ؛ یـسارکومد  زا  يربخ  برغ  رد  هک  دـندوب  دـقتعم  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  رگید  يوس  زا  دنتـشادن .

عون یسارکومد ،   » ناشیا رظن  رد  تسا » دبتسم  یلعف ، ياهیسارکومد  درادن و  اوتحم  تسا ، یـسارکومد  اظفل  اهتموکح  نیا   » دننزیم و
ینعم نیمه  تسا ،  تاـغیلبت  تسا ، وهاـیه  یـسارکومد  هراـبرد   » هک دـنچ  ره  تـسا » دـساف  مـه  شایقرـش  عوـن  تـسا ، دـساف  شایبرغ ،

یتالاکـشا هلمج  زا  تسه .» مه  يروتاتکید  لئاسم  اهروشک  نیا  رد  تسه ، مه  ناتـسلگنا  اکیرمآ و  رد  دنربیم ، مسا  هک  ار  یـسارکومد 
 ، تاناکما زا  يرادروخرب  رد  مدرم  مکاح و  هقبط  نایم  ضیعبت  زا : تسا  ترابع  دننکیم ، نایب  جیار  ياهیسارکومد  هب  تبـسن  ناشیا  هک 

ياهلاس لوط  رد  هر )  ) ماما ترضح  یسارکومد  رب  ینتبم  یمالـسا  ماظن  افعـض . هب  ندادن  تیمها  گرزب و  ياهراد  هیامرـس  زا  يرادفرط 
تموکح نیتسخن  راذـگناینب  متـسیب و  نرق  یمالـسا  بـالقنا  ربهر  ناونع  هب  ( 1368  ) ناشتلحر نامز  اـت  ( 1341  ) یمالـسا تضهن  ییاپرب 

يامـش هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دـناهدومرف  حرطم  ار  فلتخم  لـئاسم  هراـبرد  شیوـخ  تراـظن  اههاگدـید و  رـصاعم ، ناـهج  رد  ینید 
فلتخم ياهتبسانم  رد  ياهلاس 1341 و 1368  نایم  ینامز  هلـصاف  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  درک . هراشا  ناـشیا ، رظنم  زا  بولطم  تموکح 

زا یلماک  اتبسن  ریـصوت  هب  ناو  ـ یم اهیگژیو  نیا  يدنبعمج  اب  هک  دناهدکر  نایب  ار  یتموکح  ماظن  ياهیگژیو  زا  ياهشوگ  جیردت ، هب  و 
زا یتئارق  نینچ  روهظ  طسب و  فرظ  دوخ ،  هبون  هب  هدـش  اـنب  یـسارکومد  ساـسا  رب  هک  یتموکح  تفاـی ؛ تسد  ناـشیا  بولطم  تموکح 

تیاضر بسک  هب  ادخ  رطاخ  هب  هک  تسا  یتموکح  هدننک  انب  هر ، )  ) ماما ترضح  بلوطم  یـسارکومد  دیآیم . رامـش  هب  زین  یـسارکومد 
قفاوم لد  ناج و  زا  مدرم  دـشاب و  مدرم  لوبقم  دـنک ، بلج  نمؤم )  ) مدرم تیاـضر  بسک  قیرط  زا  ار  دـنوادخ  تیاـضر  دزادرپب و  مدرم 

نآ هدودحم  رد  هدوب و  میلـست  نوناق  لباقم  رد  دـنک ، لودـع  دوخ  تسردان  ياهمیمـصت  زا  هدوب و  دوخ  ياهاطخ  هب  فرتعم  دنـشاب ، نآ 
هدارا هب  یکتم  نینچمه  دشاب ، میلست  مدرم  ینوناق  یعرش و  ياه  هتـساوخ  ربارب  رد  هتـشاذگ و  مارتحا  یمومع  راکفا  ءارآ و  هب  دنک ، لمع 

رد مدرم  تکراـشم  هب  دـشاب ، نتورف  عضاوتم و  مدرم  ربارب  رد  دـهد و  صاـصتخا  هعماـج  فیعـض  رـشق  هب  ار  هجوت  نیرتـشیب  هدوب و  تلم 
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هک يدراوم  يدـنبعمج  اـب  دنـشاب . هتـشاد  ار  تموکح  نآ  نالوئـسم  اـب  طاـبترا  ناـکما  تلوهـس ، هب  مدرم  دـشاب و  دـقتعم  روشک  لـئاسم 
. درک ریوصت  ار  هر )  ) ماما ترضح  بولطم  یـسارکومد  رب  ینتبم  تموکح  یلک  يامـش  راتخاس و  ناوتیم  دش ؛ هراشا  اهنآ  هب  راوتسرهف 

هتفرن راک  هب  ربتعم  یماظن  ای  هژاو  کی  ناونع  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  یبرغ  یسارکومد  یسایس  میژر  هشیدنا و  لیصا  یـسارکومد 
یمالسا تموکح  مالسا و  يرترب  ظاحل  اب  دناهدوب و  یـسارکومد  موهفم  رییغت  ماهبا و  هب  دقتعم  لماک ، تسارف  اب  هر )  ) ینیمخ ماما  تسا .

ياهدـیدپ یبرغ  ياـهيدازآ  یـسارکومد و  هدـیدپ  ناـشیا ، رواـب  هب  دـندومنیم . یفن  ار  نآ  یتموکح  لکـش  يرکف ، هلحن  نیا  هب  تبـسن 
ریـسفت لـیوأت و  دوخ  عفن  هب  ار  ناـگژاو  نیا  هناراـکبیرف  هراوـمه و  هک  تسا  اـهیبرغ  عفاـنم  ياتـسار  رد  لایـس و  زاـستسد ، عونـصم ،

زا ار  یبرغ  کـیتارکومد  ياـهمیژر  مه  هدوـب و  یبرغ  یـسارکومد  ساـسا  لـصا و  دـقتنم  مه  هر )  ) ینیمخ ماـما  بیترت  نیدـب  دـننکیم .
صخشم نیقی  هب  تسنادیمن . یسارکومد  هفسلف  ياعدا  دروم  ياهنامرآ  اب  قبطنم  ار  اهنآ  دمرشیم و  هناگیب  لیـصا  یـسارکومد  تیعقاو 

یسارکومد رب  ار  یمالسا  تموکح  يرترب  ناشیا  اهراب  تسا و  ینید  هعماج  رد  لیصا  یـسارکومد  ققحت  يانبم  رب  هر )  ) اما رواب  هک  تسا 
عماوج يروابدوخ  سح  زا  راشرـس  هر )  ) ماما هشیدنا  اتـسار ، نیا  رد  دنآهدناوخ . تسدر  یقیقح و  یـسارکومد  رد  ار  نآ  هدش و  روآدای 

هیام یمالـسا ، ماظن  مان  هب  ار  کیتارکومد  هژاو  مامـضنا  یتح  تسا و  یمالـسا  تموکح  لامک  تیعماج و  هب  لاکتا  داـقتعا و  یمالـسا و 
مدرم يدام  حـلاصم  هدـننک  نیمأت  طـقف  تروص ، نیرتدـمآراک  لکـش و  نیرتهب  رد  هر )  ) ماـما رظن  هب  یبرغ  یـسارکومد  دـننادیم . نهو 
رامـش هب  مدرم  يونعم  روما  ياقترا  يزاسزاب و  يزاس ، ناسنا  ار  دوخ  یلـصا  هفیظو  نیا ، رب  هوـالع  یمالـسا  تموکح  هکیلاـح  رد  تسا .
یفنم ياهيدازآ  یـشزرا و  یقالخا و  تیبسن  لصا  نینچمه  دـنکیم . يروحم  ناـسنا  ییارگدرف و  نیزگیاـج  ار  يرادـمادخ  دروایم و 

هـشیدنا عون  نیا  دیدش  دـقن  رگید ،  يوس  زا  تسا . دودرم  هتـشادن و  ییاج  یمالـسا  تموکح  و  هر )  ) ماما هشیدـنا  رد  یـسارکومد  هنوگ 
هکلب دـنتاشدن . يداـقتعا  مدرم  تلم و  تیمک  اـح  هب  هر )  ) ماـما هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  یـسارکومد )  هعماـج (  هرادا  ماـظن  عون  یـسایس و 

رد اـهنآ  يروحم  شقن  یلاـع و  هاـگیاج  مدرم و  هب  خـیرات  لوط  رد  ینید  ملاـع  هیقف و  ره  زا  شیب  يو  تسا و  قداـص  هیـضق  نیا  سکع 
رد مدرم  هدـمع  شقن  ندرمـش  زیچان  هلزنم  هب  هجو  چـیه  هب  يو  یلوت  هیقف و  تیالو  قالطا  هاگدـید ، نیا  زا  دناهتـشاد . تیاـنع  تموکح 
قبط یلو  دنتـسنادیم ؛ یهلا  بصن  ار  تیالو  هتـشاد و  لوبق  ار  یباصتنا  تیالو  هیرظن  هر ، )  ) ماـما هچ  رگا  اـساسا  تسین و  یمالـسا  ماـظن 
مدرم شریذـپ  هب  لوکوم  ـالمع  ار  شیوخ  رما  تیـالو  لاـمعا  ققحت و  مدرم ، هب  رتـشیب  شقن  ضیوفت  اـب  هدوـمن و  لـمع  یطاـیتحا  هیرظن 
نیدب تسا . نآ  رد  روصحم  دیقم و  یمدرم  هبنج  هتشاد و  هطاحا  نآ  یمدرم  دعب  رب  هر )  ) ماما رکفت  یمالسا )  یهلا (  دعب  هتبلا  دندرکیم .

ماما هک  هدوب  هنوگنیا  یخرب  تشادرب  هتبلا  دوشیم . یمالـسا  تموکح  ریذـپان  کیکفت  لاـب  ود  هب  لیدـبت  تیمالـسا  تیروهمج و  بیترت 
هدوب نئمطم  مالسا  هب  اهنآ  رطاخ  قلعت  زا  دص  رد  دص  نوچ  هدوبن و  ناشتشونرس  نییعت  رد  مدرم  یعطق  قح  يدازآ و  هب  لئاق  نادنچ  هر ) )

نید و یفانت  مهوت  زا  يرگید  تروص  اعدم  نیا  دناهتـسنادیم . رما  نیا  هب  فلکم  اعرـش  ار  مدرم  عقاو  رد  هدش و  لئاق  ناشیا  رب  يأر  قح 
مه هر )  ) ماما هشیدنا  رد  یمالـسا  ياملع  یقلت  نیا  هک  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد  تسا . یعرـش  فیلکت  ماجنا  اب  يدازآ  تریاغم  ای  يدازآ و 

هدوبن و اهر  دازآ و  اعیرـشت  اما  تسین ؛ ياهدـیقع  هار و  باختنا  هب  روبجم  دازآ و  شنیرفآ  ماظن  رد  انیوکت  هچرگا  ناسنا  هک  تسا  روتـسم 
زا ریغ  یعرش  فیلکت  رگید  يوس  زا  تسا . ریسفت  لباق  یعرـش  هفیظو  رانک  رد  ینیوکت  يدازآ  نیاربانب  تسا . قح  هار  باختنا  هب  فلکم 

ناسنا لاح  نیا  اب  دزاسیم و  يروما  تیاعر  هب  مزلم  ار  يو  ناسنا ، لقع  هک  ناـنچمه  دـشاب . ینوناـق  درگیپ  بجوم  هک  تسا  نوناـق  مازلا 
ینیوکت و عنم  ای  ینوناق  ياهدرگیپ  دوجو  ياـنعم  هب  مه  یعرـش  تاـمازلا  دـنادیم . دازآ  ار  دوخ  دـنکیمن و  دادـملق  لـقع  ریـسا  ار  دوخ 

تسا مارح  اعرش  هک  ییاهراک  زا  یلیخ  اذل  دننادیم و  عرش  هب  دیقم  ار  دوخ  نامیا ، اب  دارفا  ناعرشتم و  هک  عوضوم  نیا  دنتـسین . یجراخ 
یعرش فیلکت  عقاوم ، یـضعب  رد  دوخ  هچرگ  هر )  ) ینیمخ ماما  تسین . نانآ  يدازآ  مدع  يانعم  هب  زگره  دنوشیمن ؛ هدشن و  بکترم  زین 

: دندومرفیم نینچ  یعرش  فیلکت  مدرم و  يدازآ  نیب  ضراعت  دوجو  هبـش  عفر  رد  اما  دندادیم ؛ رارق  کسمت  دروم  یتموکح  روما  رد  ار 
هتفگ عرش  نکل  تسا  هدرکن  مه  نداد  يأر  هب  مازلا  هدب . وا  هب  ای  هدب  نیا  هب  يار  هک  ار  یسک  تسا  هدرکن  مازلا  ناریا  رساترس  رد  يدحا  »
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دننکب ظفح  هک  نیا  هب  اعرـش  دـنفلکم  اهنیا  مینک . ناشمازلا  ام  هک  تسا  نیا  هن  ـالا  مییوگیم و  یعرـش  فیلکت  مییوگیم ، رگا  اـم  تسا .
نیا هب  ظفح  ار و  یمالسا  يروهمج  دننکب  ظفح  هک  تسا  نیا  هب  ظفح  دنشاب و  هنحص  رد  هک  تسا  نیا  هب  طفح  ار و  یمالسا  يروهمج 

نامتلم هب  ام  هک  تسا  هدادن  قح  ام  هب  مالـسا  ربمغیپ  تسا ، هدادن  قح  ام  هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دنـشاب . هتـشادن  تافالتخا  هک  تسا 
هک ییاهاضاقت  هناعـضاوتم . ییاهاضاقت  مینکب ؛ اهنآ  زا  ییاهاضاقت  کی  ام  اهتقو  یهاگ  تسا  نکمم  یلب  مینکب . لیمحت  ار  يزیچ  کی 

دورطم هر )  ) ماما هشیدنا  رد  يدازآ  نید و  اب  فیلکت  يدازآ و  نیب  یفانت  دوجو  مهوت  بیترت  نیدب  دـنکیم »....  تلم  زا  تلم  کی  مداخ 
مدرم تیاده  هفیظو  زین  یـسایس  ینید و  يربهر  ناونع  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  تسا . هدوب  لئاق  مدرم  يارآ  يارب  یتاذ  شزرا  ناشیا  تسا و 

يدازآ و یفن  مدرم و  شقن  ندرمش  زیچان  يانعم  هب  نیا  دناهتسنادیم و  مزال  دوخ  رب  مه  اراهنآ  یسایس  یعرش  فیاظو  ندومن  دزشوگ  و 
ینابم هب  لالخا  مدـع  هب  دـیقم  يدازآ  هر )  ) ماما لوبق  دروم  يدازآ  هکنانچمه  تسین . ندوبن و  ناشیا  هب  هدـیقع  لـیمحت  اـهنآ و  يأر  قح 

، ناشیدنارگد نیفلاخم و  هب  يدازآ  ياطعا  هب  دقتعم  ناشیا  تسا . روشک  تینما  تابث و  یندم و  ياهداهن  تلود و  هب  لالخا  مدع  ینید و 
نیشیپ ياهشخب  زا  نید  يوزارت  رد  یسارکومد  دندوب . اهنآ  بناج  زا  يرگهئطوت  هدافتساءوس و  نادقف  هب  طورشم  عرش و  بوچراچ  رد 

رب ینتبم  ناشیا و  تارکفت  ینید  هاگتساخ  زا  هدمآرب  بولطم ، یسارکومد  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  شرگن  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم 
رب تسا . رایتخا  هوق  ياراد  تلزنم و  ياراد  ناسنا  هر ، )  ) ماما ترـضح  ینید  هاگدـید  رد  تسا . ناسنا  رایتخا  تمارک و  یمالـسا و  لوصا 
هک تسور  نـیا  زا  تـسا . تـمرح  تزع و  ياراد  زین  وا  باـختنا  مرتـحم و  تـسا و  زیزع  اـعطق  نمؤـم ، ناملـسم و  ناـسنا  ساـسا ، نـیمه 

نیمه دوش و  لئاق  شزرا  وا  باختنا  ناسنا و  يارب  دـیاب  لامک  دـشر و  يوس  هب  ناسنا  تکرح  تهج  رد  مزـال  يرازبا  ناونع  هب  تموکح 
هک تسا  ناـسنا  هب  یـشرگن  نینچ  هیاـپرب  دـهدیم . لیکـشت  ار  هر )  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  بوـلطم  یـسارکومد  ياـنبریز  هک  تسا  هتکن 
( ، هر  ) ینیمخ ماـما  رظنم  زا  دوـشیم . ریوـصت  بوـلطم  یـسارکومد  تموـکح  دریگیم و  لکــش  هر )  ) ماـما ترــضح  یــسایس  هاگدـید 

دـنوادخ و هیدـه  هک  يرایتخا  تمارک و  تسوا ؛ باختنا  تردـق  ناسنا و  تمارک  هدـننک  نیمـضت  هک  تسا  یتلاح  بولطم ، یـسارکومد 
تیرثکا هماع و  تساوخ  یـسارکومد ، هب  یـشرگن  نینچ  ققحت  همزال  تسا . نمؤم ) ناملـسم و  ناسنا  اصوصخ   ) ناسنا هب  سدقم  تعیرش 

یـسارکومد زا  یـشرگن  نینچ  هیاپ  رب  ار  دوخ  یعمج  یگدـنز  هک  دـنک  هدارا  یندـم  عمجت  کـی  زا  ياهدـمع  شخب  رگا  تسا و  هعماـج 
هعماج رد  یـسارکومد ،  زرم  دـح و  هک  تسا  یعیبط  دـیآیم و  مهارف  ماما  ترـضح  بولطم  یـسارکومد  ققحت  يارب  هار  دزاـس ، راوتـسا 

زا هدش  یفرعم  تداعـس  لامک و  هب  ناسنا  لین  يارب  تسا  يرازبا  یـسارکومد ، تسا و  دنوادخ  زا  هدش  نیعم  زمرق  طوطخ  انامه  یمالـسا 
ناهج رد  جیار  یسارکومد  هب  ییاهتهابـش  طاقن ، یخرب  رد  نید  زا  هتفرگ  رب  یـسارکومد  هر ، )  ) ماما ترـضح  هدومرف  هب  انب  نید . يوس 

، ینونک ناهج  رد  جیار  یسارکومد  هک  تسا  تقیقح  نیا  زا  یشان  یسارکومد ، هب  شرگن  ود  نیا  نایم  یـساسا  توافت  اما  دراد ، رـصاعم 
. تسوا لماکت  تداعـس و  تمدـخ  تسا و  ناـسنا  تمدـخ  رد  رادمدرم و  نید ، زا  هتفگ  رب  بولطم و  یـسارکومد  اـما  تسا ؛ روحم  مدرم 

دنک بلس  ار  وا  يدادادخ  باختنا  رایتخا و  تردق  دماجنایب و  ناسنا  تلذ  فعض و  هب  هچنآ  ره  اب  هر )  ) ماما ترضح  بولطم  یسارکومد 
هک تسا  ساـسا  نیا  رب  یتلادـعیب . ضیعبت و  لکـش  هب  هاوخ  دـشاب و  يروحم  هیامرـس  ياراد و  هیامرـس  لکـش  هب  هاوـخ  دـنکیم ؛ هلباـقم 
رد ار  يرادمدرم  یلجت  دراد و  نافعـضتسم  هب  صاخ  یهاـگن  نادنورهـش ، همه  هب  ماـع  شرگن  رب  هوـالع  هر )  ) ماـما بولطم  یـسارکومد 

. تسا هتفرگ  تروص  قوف  شرگن  ساسا  رب  زین  نیمز  برغم  رد  جیار  یسارکومد  دقن  دنکیم . وجتسج  هعماج  فیعض  تاقبط  زا  تیامح 
، دـننادیم يروتاتکید  زا  ییاهتروص  هدـنرادربرد  اوتحم و  زا  یلاخ  ار  یبرغ  یـسارکومد  یـشرگن  نینچ  رب  هیکت  اب  هر )  ) ماـما ترـضح 

هاگشناد هیرشن  عبنم : تسا . هدیماجنا  تاغیلبت  وهایه و  دنب  رد  وا  تراسا  ناسنا و  يدادادخ  ياهيدازآ  بلس  دایقنا و  هب  هک  ییاهتروص 
نازیم نیسح  هدنسیون : خ   / زاس ندمت 

یساسا نوناق  رد  هیقف  تیالو 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1272 

http://www.ghaemiyeh.com


هب مدرم  فرط  زا  هک  ار  طیرشلا  عماج  هیقف  يربهر  ققحت  هنیمز  یساسا  نوناق  یحـصان  یفطـصم  : هدنـسیون یـساسا  نوناق  رد  هیقف  تیالو 
رد هیقف  تیالو  دـشاب . دوخ  فیاظو  زا  فلختم  ياه  نامزاس  فارحنا  مدـع  نماـض  اـت  تسا  هدرک  هداـمآ  دوش ، یم  هتخانـش  ربهر  ناونع 
زا يدادبتسا  میژر  قانتخا  ناقفخ و  جوا  رد  هک  هیقف  تیالو  هیاپ  رب  یمالسا  تموکح  حرط  : » تسا هدش  حرط  نینچ  یساسا  نوناق  همدقم 

ار مالـسا  یبتکم  هزراـبم  لیـصا  هار  هدومن و  داـجیا  ناملـسم  مدرم  رد  ار  ینیون  مجـسنم  صخـشم و  هزیگنا  دـش  هئارا  ینیمخ  ماـما  يوس 
هنیمز یساسا  نوناق  رمتسم ، تماما  رما و  تیالو  ساسا  رب  لداع ، هیقف  تیالو  : » تسا هدمآ  یـساسا  نوناق  همدقم  رد  نینچ  مه  دوشگ »...،

یلع ءانمالا  هللااب  ءاملعلا  دـیب  رومالا  يراـجم   ) دوش یم  هتخانـش  ربهر  ناونع  هب  مدرم  فرط  زا  هک  ار  یطیارـشلا  هعماـج  هیقف  يربهر  ققحت 
نوناق لصا 5  دـشاب .» دوخ  یمالـسا  لیـصا  فیاظو  زا  فلتخم  ياه  نامزاس  فارحنا  مدـع  نماـض  اـت  دـنک  یم  هداـمآ  همارح ) هلـالح و 

ـ  رصع یلو  ترضح  تبیغ  نامز  رد  : » دراد یم  ررقم  هک  تسا  هتخانش  یمالسا  ماظن  زاتمم  هصیصخ  کی  ناونع  هب  ار  هیقف  تیالو  یساسا 
، نامز هب  هاگآ  اوقت ، اب  لداـع و  هیقف  هدـهع  رب  تما  تماـما  رما و  تیـالو  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  فیرـشلا ـ  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع 

ياوق : » تسا هدـمآ  رما  هقلطم  تیالو  ناونع  هب  لصا 57  ددرگ .» یم  نآ  راد  هدهع  متفه  دـصکی و  لصا  هک  تسا  ربدـم  ریدـم و  عاجش ،
رب تما  تماما  رما و  هقلطم  تیـالو  رظن  ریز  هک  هییاـضق  هوق  هیرجم و  هوق  هننقم ، هوق  زا : دـنا  تراـبع  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  مکاـح 

يروما رد  زج  هیرجم  هوق  لامعا  : » یساسا نوناق  لصا 60  دنرگیدکی .» زا  لقتسم  اوق  نیا  دندرگ . یم  لامعا  نوناق  نیا  هدنیآ  لوصا  قبط 
ار هیرجم  هوق  لامعا  زا  یتمسق  لصا  نیا  تسا ». ارزو  روهمج و  سیئر  قیرط  زا  هدش  هدراذگ  يربهر  هدهع  رب  ًامیقتـسم  نوناق  نیا  رد  هک 
، زور لئاسم  نامز و  تایـضتقم  هب  هاگآ  لداع و  ياـهقف  زا  رفن  شـش  یـساسا ...«: نوناـق  لصا 91  تسا . هدراذـگ  يربهر  ماقم  هدـهع  رب 
هک دشاب  یم  نآ  ياضعا  بیکرت  یگنوگچ  نابهگن و  ياروش  دروم  رد  یـساسا  نوناق  لصا  نیا  تسا ». يربهر  ماقم  اب  هدـع  نیا  باختنا 

یناهج بالقنا  ریبک  ربهر  دیلقت و  ردقیلاع  عجرم  زا  سپ  :» یـساسا نوناق  لصا 107  دشاب . یم  ربهر  هفیظو  هرابرد  لصا  نیا  لوا  تمـسق 
عطاق تیرثکا  فرط  زا  هک  فیرشلا ـ  هرـس  سدق  ینیمخ ـ  ماما  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  راذگ  ناینب  مالـسا و 

همه هرابرد  يربهر  ناـگربخ  تسا . مدرم  بختنم  ناـگربخ  هدـهع  هب  ربهر  نییعت  دـندش ، هتفریذـپ  هتخانـش و  يربهر  تیعجرم و  هب  مدرم 
ماکحا و هب  ملعا  ار  نانآ  زا  یکی  هاگ  ره  دـننک . یم  تروشم  یـسررب و  مهن  دـصکی و  مجنپ و  لوصا  رد  روکذـم  طیارـش  دـجاو  ياهقف 

لصا رد  روکذم  تافـص  زا  یکی  رد  صاخ  یگتـسجرب  دجاو  ای  هماع  تیلوبقم  ياراد  ای  یعامتجا  یـسایس و  لئاسم  ای  یهقف  تاعوضوم 
یفرعم باختنا و  ربهر  ناونع  هب  ار  نانآ  زا  یکی  تروص  نیا  ریغ  رد  دننک و  یم  باختنا  يربهر  هب  ار  وا  دـنهد  صیخـشت  مهن  دـصکی و 

نوناق لـصا 108  تشاد .».... دـهاوخ  هدـهع  رب  ار  نآ  زا  یـشان  ياـه  تیلوئـسم  همه  رما و  تیـالو  ناـگربخ ، بختنم  ربـهر  دـنیامن . یم 
هب دیاب  هرود  نیتسخن  يارب  نانآ  تاسلج  یلخاد  همان  نیئآ  اه و  نآ  باختنا  تیفیک  ناگربخ ، طیارـش  دادـعت و  هب  طوبرم  نوناق  :» یـساسا

لصا 109 دـسرب .»... بالقنا  ربهر  ییاهن  بیوصت  هب  دوش و  بیوصت  نانآ  يارآ  تیرثکا  اب  هیهت و  ناـبهگن  ياروش  نیلوا  ياـهقف  هلیـسو 
يربهر يارب  مزال  ياوقت  تلادع و  . 2 هقف ، فلتخم  باوبا  رد  ءاتفا  يارب  مزال  یملع  تیحالص  . 1 ربهر : تافص  طیارش و  :» یساسا نوناق 
نیدجاو ددعت  تروص  رد  يربهر . يارب  یفاک  تردق  تیریدـم و  تعاجـش ، ریبدـت ، یعامتجا ، یـسایس و  حیحـص  شنیب  . 3 مالسا ، تما 

: ربهر تارایتخا  فیاظو و  :» یساسا نوناق  لصا 110  تسا .» مدقم  دشاب ، رت  يوق  یـسایس  یهقف و  شنیب  ياراد  هک  یـصخش  قوف  طیارش 
نـسح رب  تراظن  - 2 ماظن . تحلـصم  صیخـشت  عمجم  اـب  تروشم  زا  سپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  یلک  ياـه  تسایـس  نییعت  - 1
طیارـش زا  یکی  دقاف  ای  دوش  ناوتان  ینوناق  فیاظو  ماجنا  زا  ربهر  هاگ  ره  :» یـساسا نوناق  لصا 111  و »...  ماظن . یلک  ياهتـسایس  يارجا 

. دش دهاوخ  رانکرب  دوخ  ماقم  زا  تسا ، هدوب  طیارش  زا  یضعب  دقاف  زاغآ  زا  دوش  مولعم  ای  ددرگ  مهن  دصکی و  مجنپ و  لوصا  رد  روکذم 
ناگربخ ربهر ، لزع  ای  يریگ  هرانک  ای  توف  تروص  رد  دشاب . یم  متـشه  دصکی و  لصا  رد  روکذم  ناگربخ  هدهع  هب  رما  نیا  صیخـشت 

، روهمج سیئر  زا  بکرم  ياروش  ربهر ، یفرعم  ماگنه  اـت  دـنیامن . مادـقا  دـیدج  ربهر  یفرعم  نییعت و  هب  تبـسن  تقو  عرـسا  رد  دـنفظوم 
هب تقوم  روط  هب  ار  يربهر  فیاظو  همه  ماظن ، تحلصم  صیخـشت  عمجم  باختنا  هب  نابهگن  ياروش  ياهقف  زا  یکی  هییاضق و  هْوق  سیئر 
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ظفح اب  عمجم ، باختنا  هب  يرگید  درف  دـیامن ، هفیظو  ماجنا  دـناوتن  لـیلد  ره  هب  ناـنآ  زا  یکی  تدـم  نیا  رد  هچناـنچ  دریگ و  یم  هدـهع 
و د )  ) ياهتمسق ياهدـنب 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و  فیاظو  صوصخ  رد  اروش  نیا  ددرگ . یم  بوصنم  يو  ياج  هب  اروش ، رد  اهقف  تیرثکا 
رب ربهر  هاگ  ره  دنک . یم  مادقا  ماظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  اضعا  مراهچ  هس  بیوصت  زا  سپ  مهد ، دـصکی و  لصا  دنب 6  و )  ) و (ه )

هدـهع ار  وا  فیاظو  لصا  نیا  رد  روکذـم  ياروش  تدـم  نیا  رد  دوش ، ناوتان  يربهر  فیاظو  ماجنا  زا  ًاتقوم  رگید  هثداح  اـی  يراـمیب  رثا 
سلجم هبوصم  هک  يدراوم  رد  تحلـصم  صیخـشت  يارب  ماظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  :» یـساسا نوناـق  لـصا 112  دوب .» دـهاوخ  راد 
ياروش رظن  ماظن  تحلصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  سلجم  دنادب و  یساسا  نوناق  ای  عرـش و  نیزاوم  فالخ  نابهگن  ياروش  ار  یمالـسا  ياروش 

هب تسا  هدـش  رکذ  نوناق  نیا  رد  هک  یفیاظو  ریاس  دـهد و  یم  عاجرا  ناـنآ  هب  يربهر  هک  يروما  رد  هرواـشم  دـنکن و  نیمأـت  ار  ناـبهگن 
دوخ طسوت  عمجم  هب  طوبرم  تاررقم  دیامن . یم  نییعت  يربهر  ماقم  ار  عمجم  نیا  ریغتم  تباث و  ياضعا  دوش . یم  لیکشت  يربهر  روتسد 
نیرت یلاع  روهمج  سیئر  يربهر ، ماقم  زا  سپ  :» یساسا نوناق  لصا 113  دیـسر .» دهاوخ  يربهر  ماقم  دییأت  هب  بیوصت و  هیهت و  ءاضعا 

دوش یم  طوبرم  يربهر  هب  ًامیقتسم  هک  يروما  رد  زج  ار  هیرجم  هوق  تسایر  یساسا و  نوناق  يارجا  تیلوئسم  تسا و  روشک  یمسر  ماقم 
هب يداع  ینیناوق  ای  یساسا و  نوناق  بجوم  هب  هک  یفیاظو  تارایتخا و  دودح  رد  روهمج  سیئر  :» یساسا نوناق  لصا 122  دراد .» هدهعرب 
هب ار  دوخ  يافعتسا  روهمج  سیئر  :» یساسا نوناق  لصا 130  تسا .» لوئسم  یمالـسا  ياروش  سلجم  ربهر و  ّتلم و  ربارب  رد  دراد  هدهع 
رد :» یساسا نوناق  لصا 131  دهد .» یم  همادا  دوخ  فیاظو  ماجنا  هب  تسا  هدشن  هتفریذپ  وا  يافعتـسا  هک  ینامز  ات  دنک و  یم  میدقت  ربهر 

هتفای و نایاپ  يروهمج  تسایر  تدـم  هک  يدروم  رد  ای  روهمج و  سیئر  هام  ود  زا  شیب  يراـمیب  اـی  تبیغ  افعتـسا ، لزع ، توف ، تروص 
يربهر تقفاوم  اـب  روهمج  سیئر  لوا  نواـعم  لـیبق ، نیا  زا  يرگید  روما  اـی  هدـشن و  باـختنا  زونه  یعناوم  رثا  رب  دـیدج  روهمج  سیئر 
روهمج سیئر  لوا  نواعم  هییاضق و  هوق  سیئر  سلجم و  سیئر  زا  لکشتم  ییاروش  دریگ و  یم  هدهع  رب  ار  يو  ياهتیلوئـسم  تارایتخا و 

روما ای  لوا و  نواعم  توف  تروص  رد  دوش ، باختنا  دیدج  روهمج  سیئر  زور  هاجنپ  تدم  فرظ  رثکادح  هک  دهد  یبیترت  تسا  فظوم 
هب ار  يرگید  درف  يربهر  ماقم  دـشاب ، هتـشادن  لوا  نواعم  روهمج  سیئر  هک  یتروص  رد  زین  ددرگ و  يو  فیاظو  ماجنا  عناـم  هک  يرگید 

نادنزرف رسمه و  ناریزو و  روهمج ، سیئر  نانواعم  روهمج ، سیئر  ربهر ، ییاراد  :» یـساسا نوناق  لصا 142  دنک .» یم  بوصنم  وا  ياج 
هب  :» یساسا نوناق  لصا 157  دشاب .» هتفاین  شیازفا  قح  فالخ  رب  هک  دوش  یم  یگدیـسر  هییاضق  هوق  طسوت  تمدخ ، زا  دـعب  لبق و  نانآ 

روما هب  هاگآ  لداع و  دـهتجم  رفن  کی  يربهر  ماـقم  ییارجا  يرادا و  ییاـضق و  روما  هیلک  رد  هییاـضق  هوق  ياـه  تیلوئـسم  ماـجنا  روظنم 
لـصا تسا .» هییاضق  هوق  ماقم  نیرت  یلاع  هک  دیامن  یم  نییعت  هییاضق  هوق  سیئر  ناونع  هب  لاس  جنپ  تدم  يارب  ار  ربدم  ریدم و  ییاضق و 

زا بکرم  ییاروش  تسا و  يربهر  ماقم  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  نامزاس  سیئر  لزع  بصن و  یـساسا ...«:  نوناق   175
...«. تشاد دنهاوخ  نامزاس  نیا  رب  تراظن  رفن ) ود  مادـک  ره   ) یمالـسا ياروش  سلجم  هییاضق و  هوق  سیئر  روهمج و  سیئر  ناگدـنیامن 
یلاع ياروش  یّلم  تیمکاح  یـضرا و  تیمامت  یمالـسا و  بالقنا  زا  يرادـساپ  یلم و  عفانم  نیمأت  روظنم  هب  یـساسا «:  نوناق  لصا 176 

هدودـحم رد  روشک  یتـینما  یعاـفد -  ياهتـسایس  نییعت  - 1 ددرگ : یم  لیکـشت  ریز  فیاـظو  اـب  روـهمج ، سیئر  تساـیر  هب  یلم  تـینما 
یلاع ياروش  تابوصم  يربهر ... باختنا  هب  هدـنیامن  زا : دـنترابع  اروش  ياضعا  ربهر و ...  ماقم  فرط  زا  هدـش  نییعت  یلک  ياه  تساـیس 

، ناریا یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  رد  يرگنزاب   :» یـساسا نوناق  لصا 177  تسا .» ارجا  لباق  يربهر  ماـقم  دـییأت  زا  سپ  یلم  تینما 
هب باطخ  یمکح  یط  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  اب  تروشم  زا  سپ  يربهر  ماقم  دریگ : یم  ماجنا  ریز  بیترت  هب  يرورـض  دراوم  رد 

ياضعا - 1 دـنک : یم  داهنـشیپ  ریز  بیکرت  اب  یـساسا  نوناق  يرگنزاب  ياروش  هب  ار  یـساسا  نوناق  میمتت  ای  حالـصا  دراوم  روهمج  سیئر 
ناگربخ سلجم  ياـضعا  زا  رفن  جـنپ  ماظن 4 - تحلـصم  صیخـشت  عمجم  تباث  ياضعا  هناگ 3 - هس  ياوق  ياـسور  نابهگن 2 - ياروش 
یمومع يارآ  هب  هعجارم  قیرط  زا  دیاب  يربهر  ماقم  ءاضما  دـییأت و  زا  سپ  اروش  تابوصم  يربهر و ... ماقم  باختنا  هب  رفن  هد  يربهر 5 -

اوق کیکفت  هیقف و  تیالو  عبنم : دسرب .»... یسرپ  همه  رد  ناگدننک  تکرش  قلطم  تیرثکا  بیوصت  هب 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1274 

http://www.ghaemiyeh.com


ماظن يونعم  هریخذ  قودنص  ناگربخ  سلجم 

يربهر مظعم  ماـقم  ریبعت  هب  اـی  يربهر  ناـگربخ  سلجم  هداز  لاـمج  یـضترم  هدنـسیون : ماـظن  يونعم  هریخذ  قودنـص  ناـگربخ  سلجم 
. دراد هدهعرب  ار  نامز  لداع  هیقف  یلو  نییعت  تیلوئسم  هک  تسا  یمالسا  يروهمج  ماظن  رد  دنمشزرا  يداهن  ماظن  يونعم  هریخذ  قودنص 

يا هژیو  تیمها  زا  زین  ناگربخ  سلجم  ياضعا  هبنج  نیا  زا  تسا و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـسایس  ماظن  رد  ماقم  نیرت  یلاع  هیقف  یلو 
سلجم نیا  هب  ار  يزاتمم  هژیو و  هاگیاج  هیقف ، یلو  اب  تسا  تلم  ناگربخ  زا  لکـشتم  هک  داهن  نیا  میقتـسم  طابترا  دـنوش . یم  رادروخرب 

عماج هیقف  یمالسا و  ماکحا  هب  هاگآ  دیاب  دریگ  رارق  نآ  سار  رد  تسا  رارق  هک  یـسک  یمالـسا  تموکح  رد  هک  اجنآ  زا  تسا . هدیـشخب 
ات دشاب  هتـشاد  دوجو  اهقف  زا  لکـشتم  يداهن  تسیاب  یم  دیآ و  یمنرب  يداع  مدرم  هدهع  زا  رما ، نیا  صیخـشت  کش  یب  دشاب ، طیارـشلا 

هتبلا هک  تسا  داهتجا  ناگربخ  سلجم  يادیدناک  طرـش  نیرتمهم  طرـش و  نیلوا  اذل  دـهد . صیخـشت  ربهر  رد  ار  تهاقف  یگژیو  دـناوتب 
طرـش نیا  هچرگا  تسا  ناگربخ  سلجم  ياضعا  مزال  طرـش  داهتجا  هک  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب  تسا . يزجتم  داهتجا  داهتجا ، زا  روظنم 

هک یناگربخ  سپ  دسر . یمن  رگید  طورـش  هب  تبون  دوشن  نیمات  طرـش  نیا  هک  ینامز  ات  نارظنبحاص  زا  يرایـسب  داقتعا  هب  تسین . یفاک 
. دنشاب هتشاد  ار  طرش  نیا  زا  يا  هبترم  ناشدوخ  تسیاب  یم  دننک  نییعت  ماظن  يربهر  ناونع  هب  ار  حلـصا  طیارـشلا و  عماج  هیقف  تسا  رارق 

یهاگآ نوچ  ییاه  یگژیو  زا  یباصن  دح  تسیاب  یم  يربهر  ناگربخ  ینعی  تسا  حرطم  زین  ربهر  ياه  یگژیو  ریاس  دروم  رد  هدعاق  نیا 
لماک هبترم  العا و  دح  رد  هک  یطورـش  نآ  سپ  دشاب . رادروخرب  مهلاثما  یـسایس و  شنیب  تلادع ، اوقت ، یـسایس ، یعامتجا و  حلاصم  هب 

هیقف یلو ، دنرادمتـسایس  افرـص  هک  یناسک  اذل  دشاب  هتـشاد  دوجو  ناگربخ  سلجم  ياضعا  رد  رت  لزان  يا  هبترم  رد  دـیاب  تسا  ربهر  رد 
. دنشاب هتشاد  یـشقن  ربهر  نییعت  رد  دنناوت  یمن  دنرادن  ار  مزال  ياوقت  ای  دنتـسین و  رادمتـسایس  اما  دنا  هیقف  افرـص  هک  یناسک  ای  دنتـسین و 

هدرک راذگاو  سلجم  نیا  دوخ  هب  ار  ناگربخ  سلجم  هب  طوبرم  روما  داهن ، نیا  ندوب  لقتسم  هبنج  يارب  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق 
ناگربخ سلجم  ياهادـیدناک  ياه  یگژیو  نیناوق  نیا  زا  یکی  دـنک . یم  بیوصت  دوخ  ار  دوخ  هب  طوبرم  نیناوق  سلجم  نیا  الثم  تسا .

نآ رد  دننک . میظنت  نابهگن  ياروش  ياهقف  دیاب  لوا  هرود  رد  ار  ناگربخ  سلجم  لیکـشت  همان  نیئآ  نیلوا  یـساسا  نوناق  يانبم  رب  تسا .
. دش رازگرب  خـیرات 19/9/61  رد  سلجم  نیا  تاباختنا  هرود  نیلوا  دـنا . هتفرگ  رظن  رد  لاس  تشه  ار  ناـگربخ  سلجم  تدـم  هماـن  نیئآ 
هک يدح  رد  داهتجا  یقالخا ب ) یگتسیاش  قوثو و  تناید و  هب  راهتـشا  فلا ) دشاب : یم  لیذ  حرـش  هب  سلجم  نیا  ناگربخ  مهم  طیارش 

یـسایس و شنیب  ج ) دـهد . صیخـشت  ار  يربهر  طیارـش  دـجاو  هیقف  یلو  دـناوتب  دـشاب و  هتـشاد  ار  یهقف  لئاسم  یـضعب  طابنتـسا  تردـق 
تالیکـشت یعامتجا . یـسایس و  ءوس  قباوس  نتـشادن  یمالـسا ه )- يروهمج  ماظن  هب  ندوب  دقتعم  د ) زور . لئاسم  اب  ییانـشآ  یعامتجا و 

کی نویـسیمک و  دـنچ  هناخریبد ، هسیئر ، تئیه  کی  ياراد  هک  تسا  تروص  نیا  هب  يربهر  ناگربخ  سلجم  ینامزاس  راتخاس  ینورد و 
لوا و سیئر  بیان  سلجم ، سیئر  زا  تسا  بکرم  دـنوش و  یم  باختنا  ارآ  تیرثکا  اب  سلجم  دوخ  رد  هسیئر  تئیه  تسا . قیقحت  تئیه 

سلجم یلخاد  هماـن  نیئآ  هداـم 18  ساـسا  رب  هک  تسا  هنـالاس  تسـشن  کـی  ياراد  يربـهر  ناـگربخ  سلجم  مود . لوا و  یـشنم  مود و 
یـضتقم مزال و  طیارـش  رد  هک  تسا  هداعلا  قوف  ياه  تسـشن  رگید  تسـشن  دوش . یم  رازگرب  زور  ود  تدـم  هب  راب  کی  یلاس  ناگربخ 

تهج دزاس  یم  میـسرت  نایناهج  يارب  ار  ام  مدرم  هشیدـنا  يدازآ  یگنهرف و  يـالتعا  حطـس  هک  روط  ناـمه  ناـگربخ  ددرگ . یم  رازگرب 
ناونع هب  تسا  هتفای  روهظ  هیقف  یلو  صخش  زا  تیعبت  نید و  نیتسار  ناملاع  هب  دامتعا  رد  هک  زین  ار  مدرم  یقالخا  يداقتعا و  ياه  يریگ 

ياضعا تسا . نآ  ندوب  یمدرم  رد  يربهر  ناـگربخ  سلجم  رگید  تیمها  دـنک . یم  یفرعم  ناـگمه  هب  نآ  تمالـس  تحـص و  هناوتـشپ 
زا یکی  دراد . سلجم  نیا  موادت  يریگ و  لکش  رد  مدرم  هدارا  رولبت  زا  ناشن  هک  دنتـسه  مدرم  میقتـسم  نابختنم  يربهر  ناگربخ  سلجم 

هدرک نیودت  تیروهمج  بلاق  رد  ار  روضح  نیا  ماظن  تسا و  نآ  زا  تلم  داحآ  ياه  تیامح  یمدرم و  روضح  یمالسا  يروهمج  ناکرا 
ینید يرـالاس  مدرم  داـمن  يروـهمج  تساـیر  اتـسور و  رهـش و  یمالـسا  ياـهاروش  یمالـسا ، ياروـش  سلجم  نوـچمه  داـهن  نیا  تسا .
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ظـفح و رب  سلجم  نیا  رمتـسم  تراـظن  تسا  هدیـشخب  يا  هژیو  تیمها  ناـگربخ  سلجم  هب  هک  یتاـعوضوم  رگید  زا  دوش . یم  بوسحم 
الماـک ساـسح و  يرما  اـهنآ  صیخـشت  يدـنم و  ناوـت  تلادـع ، تعاجـش ، لـیبق ؛ زا  ییاـه  یگژیو  تسا . يربـهر  ياـه  یگژیو  موادـت 

. تسا سلجم  نیا  ییایوپ  صصخت ، رب  هوالع  هفیظو  نیا  ماجنا  همزال  هتبلا  دیآ . یمنرب  یتیصخش  داهن و  ره  هدهع  زا  هک  تسا  یـصصخت 
موادت و ظفح  رد  سلجم  نیا  يالاو  هاگیاج  نیاربانب  دـشاب . رـضاح  روشک  یعامتجا  یـسایس - ياه  هنحـص  رد  هراومه  دـیاب  سلجم  نیا 

ناگربخ سلجم  تیمها  نایب  رد  هک  يرگید  هتکن  تسا ؛ ماظن  نیا  رد  يریگ  میمصت  زکارم  سلاجم و  همه  زا  رترب  یمالـسا  ماظن  تمالس 
یسایس ماظن  رد  يراکتبا  ياهداهن  زا  يربهر  ناگربخ  سلجم  تسا . يربهر  نادقف  ساسح  طیارـش  رد  نآ  شقن  تسا  رکذ  لباق  يربهر 

زا تاظحل  نیرت  ساسح  رد  هک  هدش  حرطم  یساسا  قوقح  رد  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  نیودت  اب  راب  نیلوا  يارب  هک  تسا  روشک 
دنک یم  يریگولج  ماظن  رد  يربهر  الخ  نارحب  زا  نآ  زا  لبق  سلجم  نیا  تسا . دـمآراک  دـیفم و  ماظن  ظـفح  يارب  يربهر  نادـقف  هلمج 

ناگربخ سلجم  طسوت  هل  مظعم  هنادنمشوه  باختنا  دوب . هر )  ) ماما ترـضح  تلحر  زا  سپ  بالقنا  مظعم  ربهر  نییعت  نآ  زراب  هنومن  هک 
شتابوصم سلجم و  نیا  هک  ییاجنآ  زا  دوب . نآ  يولج  هب  ور  تکرح  یمالـسا و  يروهمج  ماظن  موادت  رد  یـساسا  مهم و  یماگ  يربهر 

دوش و عقاو  تلفغ  دروم  مدرم  طسوت  سلجم  نیا  تسا  نکمم  درادـن  نانآ  اب  یگنتاگنت  طاـبترا  تسین و  مدرم  هرمزور  یگدـنز  هراـبرد 
تسا و توافتم  اتسور  رهش و  ياهاروش  یمالسا و  ياروش  سلجم  اب  سلجم  نیا  هک  دننادب  دیاب  ام  مدرم  ددرگ . یـشومارف  راچد  اسب  هچ 
تسا و یصصخت  هژیو و  داهن  کی  سلجم  نیا  تشاد . يربهر  ناگربخ  سلجم  زا  تسه  سلاجم  نیا  زا  هک  ار  يراظتنا  نامه  ناوت  یمن 

ماظن رد  دشخب . یم  نآ  هب  زین  یصاخ  تیمها  هکلب  دهاک  یمن  سلجم  نیا  تیمها  زا  اهنت  هن  یگژیو  نیا  دنک . یم  لمع  صاخ  یلکش  هب 
فارحنا مدـع  نماـض  ناونع  هب  یـساسا  نوناـق  رد  عیفر  هاـگیاج  نیا  تسا و  يروـحم  یـساسا و  نکر  يربـهر  ناریا  یمالـسا  يروـهمج 

نیداینب شقن  يربهر و  ياه  تیلوئسم  نیگنـس  عیـسو و  هزوح  تسا . هدش  یفرعم  دوخ  یمالـسا  لیـصا  فیاظو  زا  فلتخم  ياه  نامزاس 
ياه تیحالص  نیرتالاب  ياراد  ربهر  صخـش  هدش و  نآ  راد  هدهع  درف ، نیرت  هتـسیاش  هک  دنک  یم  باجیا  یـسایس  ماظن  تمالـس  رد  نآ 

، دراد هدهعرب  ار  ریطخ  هفیظو  نیا  هک  اجنآ  زا  يربهر  ناگربخ  سلجم  دـشاب . رادروخرب  اه  ییاناوت  نیرترب  زا  یـسایس و  یقالخا ، یملع ،
هنماخ هللا  تیآ  ترضح  يربهر  نییعت  و  هر )  ) ماما ترـضح  تلحر  زا  دعب  روشک  لاوحا  عاضوا و  هب  هجوت  تسا . هدرک  ادیپ  هژیو  یتیمها 

هب هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  تسا . یمالسا  ماظن  رد  ناگربخ  سلجم  صاخ  هاگیاج  تیمها و  رب  یقداص  هاوگ  تعاس  زا 24  رتمک  رد  يا 
رد روضح  هب  مدرم  بیغرت  قیوشت و  نآ و  هاـگیاج  نییبت  هب  داـهن  نیا  يریگ  لکـش  نیتـسخن  ياـهلاس  زا  یمالـسا  بـالقنا  راـمعم  ناونع 
رد هر )  ) ماـما دـنا . هدرک  هیـصوت  دوـخ  فیاـظو  ماـجنا  رد  تقد  هب  ار  مدرم  بختنم  ناـگربخ  زین  تـخادرپ و  ناـگربخ  سلجم  تاـباختنا 

ياروش ياهقف  يا  امش  نونکا  دندومرف : دنتـشاد ، لاسرا  يربهر  ناگربخ  سلجم  هرود  نیلوا  شیاشگ  ماگنه  هب  هک  دوخ  مایپ  زا  یتمـسق 
همه سار  رد  هک  دـیا  هدوـمرف  لوـبق  یتیلوئـسم  یهاشمتـس ، یهاـشنهاش و  خـیرات  لوـط  رد  هدیدمتـس  تلم  ناگدـیزگرب  يا  ناـگربخ و 

. تـسا نآ  ورگ  رد  هدـیدغاد  هداد و  دیهـش  هدـید و  جـنر  تـلم  مالـسا و  تشونرــس  هـک  دـیدرک  يراـک  هـب  زاـغآ  تساـه و  تیلوئــسم 
خ  / تلاسر همانزور  : عبنم

زورما سلجم  زورید ، سلجم 

، زورید سلجم  یمالـسا  يروـهمج  يوـلهپ و  ماـظن  رد  سلجم  یقیبـطت  یـسررب  ینیـسمش  نسح  : هدنـسیون زورما  سلجم  زورید ، سلجم 
نیا یگنهرف  یعامتجا و  یسایس ، لئاسم  زا  يرایسب  دناوتیم  یمالسا  يروهمج  اب  يولهپ  ماظن  رد  سلجم  یقیبطت  یـسررب  زورما  سلجم 

ياهورین بازحا و  سلجم ، تاباختنا  يرازگرب  یساسا ، نوناق  رد  سلجم  هاگیاج  لیبق  زا  یتاعوضوم  رد  یسررب  نیا  دهد . ناشن  ار  هرود 
زا ناریا  ماظن  یـساسا  نوناق  قبط  هک  نیا  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  نیبم  سلجم  درکراـک  سلجم و  ناگدـنیامن  یعاـمتجا  هاـگیاپ  یـسایس ،

یبولطم وحن  هب  ار  تراظن  يراذگنوناق و  زا  معا  دوخ  فیاظو  تسناوت  سلجم  یلو  تفای ، رییغت  یتسایر  هبـش  یناملراپ  هبـش  هب  یناملراپ 
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ساسارب یمالسا  بالقنا  نامتفگ  تفای . رییغت  نوناق  یسارکومد و  دامن  هب  یکیلبمـس  یگتـسباو و  تلاح  زا  سلجم  عقاو  رد  دهد و  ماجنا 
یلجت بالقنا  ناربهر  رگید  و  هر ) ) ینیمخ ماما  تانایب  رد  نامتفگ  نیا  تفرگ . لکـش  مدرم  هدارا  هب  یـشخب  تینیع  ینید و  يرالاسمدرم 

سلجم و هک  دوب  نیا  رگنایب  وس  کی  زا  فده  نیا  دوب . تیروهمج  تیمالسا و  مزالت  یمالسا  بالقنا  رد  مدرم  تیبولطم  عقاو  رد  تفای .
نیبم رگید ، يوس  زا  دنـشخب و  ققحت  يولهپ  ماظن  هرود  رد  ار  دوخ  ياهيدـنمناوت  اهتیفرظ و  دناهتـسناوتن  یـسارکومد  ياـهداهن  رگید 

بالقنا رگید ، ترابع  هب  تسا . هدش  هتفرگ  هدـیدان  هرود  نیا  رد  یعامتجا  رهپـس  یمومع و  هصرع  رد  نید  تیمها  هلوقم  هک  دوب  رما  نیا 
هرود نیا  یسایس  هتسب  ياضف  نردم و  دادبتسا  يولهپ و  ماظن  یتسیرالوکس  ياهتسایس  ای  تسایس  زا  نید  ییادج  هب  یـشنکاو  یمالـسا 
نوناق  ) یساسا نوناق  نیا  رد  دش و  یساسا  نوناق  یسارکومد و  ياراد  ناریا  لاس 1285  زا  هک  دراد  تیمها  ور  نآ  زا  دادبتسا  هلوقم  دوب .

رگید زا  رتشیب  هننقم  هوق  تیمها  هک  ياهنوگ  هب  تفای ؛ يروحم  یـساسا و  هاگیاج  یـسارکومد ، دامن  ناونع  هب  سلجم  هطورـشم ) یـساسا 
يروص و تروص  هب  داـهن  نیا  هک  تفگ  ناوـتیم  هک  ياهنوـگ  هب  دوـب . يوـلهپ  ماـظن  نارود  رد  يدـمآراک  دـقاف  سلجم  یلو  دـش ، اوـق 
ینید و یـسارکومد  ققحت  فدـه  اب  یمالـسا  بـالقنا  دـمآرد . يولهپ  ماـظن  تمدـخ  رد  يرازبا  ناونع  هب  یتح  تشاد و  دوجو  یـشیامن 
زاس و نیرتمهم  ناونع  هب  سلجم  صوصخ ، نیا  رد  تفرگ . لکـش  نوناق  ساسارب  هعماج  تیریدـم  هعماـج و  رد  نوناـق  تیمکاـح  ققحت 

بالقنا يزوریپ  زا  سپ  سلجم  لیکـشت  لیلد  نیمه  هب  تفرگ و  رارق  ناگبخن  نارکفتم و  رگید  ماـما و  هجوت  دروم  مهم  نیا  يارجا  راـک 
رد یلم  ياروش  سلجم  دـش . رازگرب  یمالـسا  ياروش  سلجم  تاباختنا  نیلوا  هاـم  زا 13  سپ  تفرگ و  رارق  يدـج  هجوت  دروم  یمالـسا 

یلصا فادها  زا  یکی  عقاو  رد  تسا . ناریا  رد  سلجم  لیکشت  خیرات  لبمس  دامن و  هطورشم ، بالقنا  هطورشم 1285 ه.ق ) یساسا  نوناق 
هب دوب و  هعماج  یسایس  هعـسوت  یـسارکومد و  ققحت  یلک ، روط  هب  تنطلـس و  تردق  شهاک  هعماج ، رد  تردق  عیزوت  هطورـشم  بالقنا 

ناونع هب  سلجم  یـسارکومد ، هلوقم  هب  هجوت  اب  دوشیم . بوسحم  ناریا  خـیرات  رد  تسـسگ  لوحت و  دامن  هطورـشم  بالقنا  لیلد  نیمه 
بالقنا زا  سپ  هلصافالب  سلجم  هجیتن  رد  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم  مدرم  تیمکاح  ققحت  يریگمیمصت و  لقث  زکرم  يراذگنوناق ، داهن 

نامرف رودـص  زا  لاـس  دـص  زا  شیب  تفرگ . رارق  دـییات  دروم  راـب  نیلوا  يارب  سلجم  لیکـشت  دادرم 1285  دش و 14  لیکشت  هطورـشم 
، املع شالت  عقاو  رد  سلجم  لیکـشت  اب  درذـگیم . ناریا  رد  یـسایس  لوحت  داهن  ناونع  هب  هاش  نیدـلارفظم  یلم  ياروش  سلجم  سیـسات 
، هطورــشم بـالقنا  ياـهشزرا  میهاـفم و  نـیا  رد  تســشن . رمث  هـب  ناـمدرم  نوناـق و  تموـکح  داـجیا  يارب  ناریا  ناـگبخن  نارکفتم و 

نوچمه یسایس  نیون  ياههدیدپ  هک  ارچ  دنتـسه ؛ رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  سلجم  نوچمه  نآ  اب  طبترم  تاعوضوم  یـسارکومد و 
هک نیا  هب  هجوت  اب  درکیم و  ادـیپ  ینیع  رولبت  يراذـگنوناق  سلجم  رد  تاباختنا و ... مدرم ، تکراشم  يزیتس ، دادبتـسا  تردـق ، راـتخاس 

یناملراپ متـسیس  هرود  نآ  رد  اـهروشک  نیا  هک  دوب  کـیژلب  هسنارف و  ینعی  ییاـپورا  ياـهروشک  زا  هتفرگرب  تیطورـشم  یـساسا  نوناـق 
هب درک و  ادـیپ  یـساسا  نوناق  رد  یعیفر  هاگیاج  سلجم  لیلد  نیمه  هب  دـش و  هئارا  یناملراپ  متـسیس  زین  ناریا  یـساسا  نوناق  رد  دنتـشاد ،
اب هطورـشم  بالقنا  تفرگ . رارق  هجوت  دروم  اهيراذگتـسایس  اهيریگمیمـصت و  یـسایس و  راتخاس  تالوحت  همه  روحم  نوناک و  ناونع 

یسارکومد و یسایسزاب ، ياضف  داجیا  يارب  عقاو  رد  رابرد و  هاشداپ و  تردق  شهاک  هعماج و  فلتخم  ياهداهن  رد  تردق  عیزوت  فده 
همه یـسایس  راتفر  بوچراچ  لبمـس  داهن و  ناونع  هب  یـساسا  نوناق  نیودت  اب  دادـتما  رد  مهم  نیا  هک  دوب  روشک  رد  یندـم  هعماج  ققحت 

یـصاخ تـیمها  زا  سلجم )  ) يراذـگنوناق داـهن  یـساسا  نوناـق  نـیا  رد  عبطلاـب  تفاـییم . قـقحت  مدرم  نـینچمه  نارادـمامز و  اـهداهن ،
رد اهنآ  شقن  مدرم و  تیمکاـح  ینیع  ققحت  نوناـق و  تیمکاـح  یـسارکومد و  ياـهیگژیو  رـصانع و  همه  هک  ارچ  دوشیم ، رادروخرب 

رـصنع یگژیو و  ناونع  هب  هطورـشم  یـساسا  نوناـق  رد  ناـملراپ  لـیلد ، نیمه  هب  تسا . هتفهن  دـمآراک  سلجم  کـی  رد  اهيریگمیمـصت 
تردـق و زا  سلجم  دوب ، یناـملراپ  هطورـشم  رد  ناریا  یـسایس  متـسیس  هک  نآ  هب  هجوت  اـب  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم  يروحم  یـساسا و 

ممتم دراد و  سلجم  هب  صاصتخا  یساسا ) نوناق  لصا   49  ) هطورشم یساسا  نوناق  لک  هک  نآ  هجیتن  دش . رادروخرب  ییالاب  رایـسب  شقن 
سلجم مان  اب  يرگید  سلجم  هتبلا  تسا . هدـش  هتخادرپ  داصتقا  یعامتجا و  یـسایس و  ياهيدازآ  زا  معا  رگید  لـئاسم  هب  یـساسا  نوناـق 
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رفن نآ 60  ياضعا  هک  تشاد  انس  هب  صاصتخا  متفه  لهچ و  ات  موس  لهچ و  لصا  هک  دوب  هدش  هدناجنگ  هطورشم  یـساسا  نوناق  رد  انس 
سلجم ود  ره  بیوـصت  هب  روـما  یماـمت  دـیاب  هک  دـندشیم  باـختنا  مدرم  فرط  زا  رگید  رفن  هاــشداپ و 30  فرط  زا  رفن  هک 30  دندوب 

هدش هراشا  سلجم  هب  یساسا  نوناق  ممتم  لوصا  یخرب  رد  نینچمه  تشاد . یلم  ياروش  سلجم  هب  صاصتخا  هیلام  روما  افرص  دیـسریم .
فیاظو هب  لصا  نیا  رد  تسا . هننقم  هوق  نآ  شخب  کی  دنکیم و  میسقت  هتـسد  هب 3  ار  روشک  ياوق  متفه  تسیب و  لصا  هک  ناـنچ  تسا 

لوصا رد  تسا و  هدش  هتخادرپ  نیـسلجم ) رد  نوناق  بیوصت  موزل  هیعرـش و  نیزاوم  اب  تفلاخم  مدـع   ) یـساسا نوناق  ياهتیدودـحم  و 
یگدـنیامن ندوب  لغـش  دوخ ، يالکو  باختنا  رد  مدرم  تکراشم  لیبق  زا  انـس ) یلم و   ) نیـسلجم لـئاسم  یخرب  هب  مود  یـس و  اـت  ما  یس 

سلجم نیلوا  تسا ، ینتفگ  تـسا . هدـش  هراـشا  روـشک  روـما  هـمه  رد  صحفت  قـیقحت و  قـح  رگید و  لـغاشم  زا  افعتـسا  موزل  سلجم و 
نآ زا  یلو  دوب ، هلاـسود  هرود  ات 1336  هک  دـش  یفنـصریغ  یباختنا  تروص  هب  مود  سلجم  زا  یلو  دوب ؛ یفنـص  تروص  هب  یلم  ياروش 
لاس رد  انس  سلجم  اما  دش . لیکشت  هرود  یمالـسا 24  بالقنا  ات  یلم  ياروش  سلجم  هک  دش  هلاسراهچ  سلجم  ياههرود  دعب  هب  خیرات 

ناسسوم سلجم  تاباختنا  روتسد  هاش  هک  تشگیم  زاب  نمهب 1327  رد 15  هاش  ماجرفان  رورت  هب  نآ  لیکشت  هناهب  دش و  لیکـشت   1328
هاش و يوس  زا  نیـسلجم  لالحنا  رایتخا  یـساسا ،  نوناق  لوصا  قبط  انـس  سلجم  سیـسات  : تفرگ گرزب  میمـصت  سلجم 3  نـیا  داد و  ار 
رب انب  نآ  هب  طوبرم  تارایتخا  انس و  لیکشت  دش . لیکـشت  هرود  انس 7  سلجم  اروش . انـس و  سلجم  يوس  زا  دیدج  ياههمانماظن  بیوصت 

یلام و نیناوق  بیوصت  نیناوق ،  عضو  زا : دندوب  ترابع  انس  فیاظو  نیرتمهم  دش . لیکشت  یساسا  ینوناق  ممتم  45 و 46  ، 44 لوصا 43 ،
سانکـسا رودص  هزاجا  نیناوق ،  ریـسفت  دهعیلو ، باختنا  ارزو ، تیلاعف  رب  تراظن  هنیزه ،  دمآرد و  هب  طوبرم  نیناوق  روشک و  لک  هجدوب 

هک ارچ  تشگیم . زاب  هاش  تاین  فادها و  هب  انـس  لیکـشت  للع  تفگ  دیاب  هتبلا  ترورـض و ... زورب  تروص  رد  یماظن  تموکح  مالعاو 
سلجم نیا  زا  هاش  عقاو  رد  دندرکیم . نیمات  ار  تنطلـس  عفانم  ناگدنیامن  نیا  دندشیم و  باختنا  هاش  بناج  زا  امیقتـسم  نآ  ناگدنیامن 

ار دوخ  ناگتـسباو  وس  کی  زا  سلجم  نیا  اب  هاش  نینچمه  درکیم و  يرادربهرهب  اهتفلاخم  شهاـک  يراذـگنوناق و  رما  رد  تلوهـس  هب 
یتاـغیلبت ياـهرونام  اـب  رگید ، يوس  زا  درکیم و  داـجیا  هناوتـشپ  دوخ  يارب  تقیقح  رد  درکیم و  يریگمیمـصت  متـسیس  تردـق و  دراو 

زا رفن  هک 30  تشاد  وـضع  سلجم 60  نـیا  دراد . دوـجو  سلجم  یبرغ 2  ياـهروشک  دـننامه  زین  ناریا  رد  هک  دادیم  ناـشن  ياهناـسر 
رادنیمز ناگدنیامن  تبسن  تفای . لیلقت  لاس  هب 4  زا 1345  سپ  دوب و  هلاـس  سلجم 6  نیا  تیلاعف  ادتبا  رد  دـندوب . یباصتنا  نآ  ياضعا 

سلجم رد  دصرد  و 51  ( 1334-1332  ) مهدجه سلجم  رد  دصرد  هب 50  ( 1332-1331  ) مهدفه سلجم  رد  دصرد  زا 49  سلجم  رد 
هب نیمز  زا  ناگدـنیامن  یلام  یعامتجا و  هاگیاپ  یـضرا ، تاحالـصا  هب  هجوت  اـب  خـیرات  نیا  زا  سپ  هتبلا  دیـسر . ( 1339-1335  ) مهدزون
رد لـماک  روـط  هب  هیقب  هرود  دـنچ  زجب  يراذـگنوناق ، هرود  عومجم 24  زا  تفای . رییغت  نیون  داـصتقا  یـسارکوروب و  یتعنـص ، ياـهداهن 

لئاسم همه  رد  هاش  تلاـخد  تفرگیم . رب  رد  ار  انـس  سلجم  یتح  دوبن و  اروش  سلجم  لـماش  اـهنت  هلاـسم  نیا  دوب . یلولهپ  ماـظن  لرتنک 
، اهتیحالـص دـییات  ءارآ ، یناوخزاب  هوحن  تاباختنا ، يرازگرب  هوحن  اهادـیدناک ، رد  هلاسم  نیا  هکنانچ  دوب . ادـیوه  سلاجم  هننقمهوق و 
. تشاد دوجو  هیرجم  هوق  رب  تراظن  هوحن  هننقم ، هوق  لالقتـسا  سلاجم ، يراذـگنوناق  تیلاعف و  راـک  زاـس و  سلجم ، ناگدـنیامن  بیکرت 

یمیدق نارادمتـسایس  یخرب  اب  تروشم  زا  سپ  هاش  درک . يرادربهرهب  دوخ  تردق  شیازفا  يارب  نمهب 1327  ثداوح  زا  هاش  اضردمحم 
لیکـشت هب  تسد  دـنک ، جـلف  ار  ناریزو  راک  ات  دادیم  تردـق  سلجم  هب  هک  یلک  لوصا  یـساسا و  نوناق  رد  تاحالـصا  ماجنا  هنیمز  رد 

نیا هب  دروآ و  تسد  هب  ار  یلام  تابوصم  يوتو  قح  نیسلجم و  لالحنا  قح  هاش  هجیتن ، رد  ص 330 ) يروآ ، رتیپ  . ) دز ناسسوم  سلجم 
ندروآ نییاپ  اـب  وسکـی  زا  اههیحالـصا ، نیا  داد . تروص  شیوخ  رظن  دروم  ياـههرهم  ناـیم  زا  ار  انـس  سلجم  ياـضعا  زا  یمین  بیترت 

رد وتو  قح  نداد  اب  رگید  يوس  زا  داد و  شهاک  ار  سلجم  رد  یتآ  تفلاخم  هنوگره  لامتحا  يریگيار ، يارب  مزـال  باـصن  دـح  نازیم 
هلمج زا  ياهداهن  همه  رد  يزاوم  ياهراتخاس  هاـش  عقاو  رد  ص 516 )  ، 1379 نایماهاربآ ، . ) درک تیوقت  ار  وا  هاش ، هب  یلام  ياـههبوصم 

رد سلجم  يدمآراکان  للع  دنک . هنیداهن  هعماج  رد  ار  دوخ  تردق  اهداهن ، رگید  يراذگنوناق و  لرتنک  نمض  درک  شالت  يراذگنوناق  و 
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نآ ياهدرکراک  سلجم و  نیا  لیکشت  یگنوگچ  یمالـسا  بالقنا  ات  سلجم  هنیمز  رد  یـساسا  عوضوم  یـسایس : للع  يولهپ  ماظن  هرود 
هزادنا هچ  ات  سلجم  هک  تسا  حرطم  لاوس  نیا  اما  تسا ، دیفم  رایـسب  هعماج  کی  يارب  يراذـگنوناق  سلجم و  داجیا  سفن  هچرگ  تسا .

زجب تفگ  دیاب  ات 1357  هطورـشم  زا  ناریا  سلجم  درکلمع  هنیمز  رد  تسا . هدرک  لمع  قفوم  دوخ  يدوجو  هفـسلف  فیاـظو و  ققحت  رد 
ریثات تحت  رتشیب  هک  ارچ  دـندوب ؛ ناریا  رد  سلجم  داهن  دوجو  رگناـیب  افرـص  سلاـجم  هیقب  ات 1332  زا 1320  ات 1304 و  سلاجم 1285 

نآ تسناوتن  ور  چیه  هب  سلجم  نارود  نیا  رد  دندوب . ناریا  رد  تردق  رـصانع  رگید  يولهپ و  ماظن  يوس  زا  صوصخب  تردـق  ياهراشف 
تیمکاح و تهج  رد  دوخ  یـسایس  تاین  ققحت  سلجم ، زا  يولهپ  ماظن  فادـها  دـناسرب . ماجنا  هب  یبولطم  وحن  هب  ار  دوخ  ياـههژیوراک 

هنیمز یناهج و  حطـس  رد  یمومع  راـکفا  رظن  بلج  یجراـخ ، یلخاد و  ياـهداقتنا  شهاـک  دوخ ، یـصخش  عفاـنم  دربشیپ  مدرم ، رب  هطلس 
رتدیدش و رایسب  هک  دمآ  دوجو  هب  ناریا  رد  ینردم  دادبتسا  ناخاضر  تنطلس  عورـش  اب  دندوب ، ناریا  رد  يدنمنوناق  یـسارکومد و  دوجو 

يروص ظفح  فده  اب  تفای ، همادا  دعب  هب  زا 1332  هژیوب  يولهپ ، اضردمحم  هرود  رد  هک  دادبتسا  نیا  دوب . هتشذگ  دادبتسا  زا  رتهدیچیپ 
ياههژیو راک  ققحت  يارب  ار  مزال  تیفرظ  سلجم  هجو  چـیه  هب  یلو  دوب ؛ هارمه  سلجم  صوصخب  کیتارکومد  نیبم  ياهداهن  یلکـش  و 

تروص هب  يولهپ  ماـظن  لـمع  رد  تشادـن و  تلود  درکلمع  رب  تراـظن  ریزوتسخن و  باـختنا  يراذـگنوناق ، هنیمز  رد  صوصخب  دوـخ 
سلجم و رب  هطلـس  ددـصرد  يولهپ  ماظن  هک  نیا  هب  هجوت  اب  داد . رارق  دوخ  هطلـس  تحت  ار  روشک  هنابآمروتاتکید  یـصخش و  هماـکدوخ ،

ماظن تاراظتنا  تالیامت و  ساسارب  بالقنا  ات  نیـشیپ  ياـههرود  تاـباختنا  زا  يرایـسب  دوب ، ریذپهطلـس  ناـمرف و  هب  شوگ  سلجم  داـجیا 
زا مادک  چـیه  تاباختنا  نیا  رد  عقاو  رد  دـمآ . نوریب  يار  ياهقودنـص  نورد  زا  يولهپ  رظن  دروم  دارفا  ءارآ و  تفرگ و  تروص  يولهپ 

نینچ هب  هجوت  اـب  تسا  یهیدـب  دـشن . تیاـعر  مدرم  یعقاو  تکراـشم  رب  ینتبم  یتباـقر و  دازآ و  تاـباختنا  کـی  ياـهیگژیو  رـصانع و 
يولهپ فادها  اههتساوخ و  تمدخ  رد  ناگدنیامن  نیا  زا  يرایسب  هک  نانچ  تفرگ ، دهاوخن  لکش  زین  لقتـسم  دازآ و  سلجم  یتاباختنا ،
یگمه سلجم ، ناگدـنیامن  رد  رییغت  ءارآ و  مـالعا  یگنوـگچ  تاـباختنا ، يرازگرب  هوـحن  تاـباختنا ، يرازگرب  زا  شیپ  طیارـش  دـندوب ؛

هب عیطم و  هتـسباو و  ار  يولهپ  هرود  سلاجم  ناوتیم  یلک  روط  هب  دوب . تاـباختنا  نیا  رد  کـیتارکومد  قیداـصم  اـههناشن و  دوبن  رگناـیب 
یگنهرف و لـلع  يوـلهپ  ماـظن  هرود  رد  سلجم  يدـمآراکان  لـماوع  رگید  زا  یگنهرف : لـلع  تسناد . يوـلهپ  تمدـخ  رد  يرازبا  ناوـنع 

نیرمت تصرف  تشادـن و  يرادـمنوناق  یـسارکومد و  ققحت  يارب  یفاک  هبرجت  نایناریا  ناهذا  راـکفا و  هک  حیـضوت  نیا  اـب  تسا . یتفرعم 
یتـفرعم و ياههاگتـساخ  لـیلد  هب  دیـسریم ، تیقفوم  هب  نوناـق  یـسارکومد و  برغ  ناـهج  رد  رگا  درکن . ادـیپ  ار  یعقاو  مسیراـتناملراپ 

ياـهرتسب هک  نیا  هب  هجوت  اـب  ناریا  رد  اـما  دوب . هعماـج  نیا  تاراـظتنا  اـهزاین و  هب  یـشنکاو  یـسارکومد  نوناـق و  دوـب و  ناـیبرغ  یـشنیب 
سلجم هلمج  زا  کیتارکومد  ياهداهن  تشادن ، يدنمنوناق  یـسارکومد و  هبرجت  ناریا  هعماج  دـشن و  مهارف  يداصتقا  يرکف و  یگنهرف ،

يدرف و راتفر  رد  ات  تسا و  راتفر  شزرا و  گنهرف ، کی  نوناق  هب  مارتحا  یـسارکومد ، دـندش . هجاوم  یـساسا  تالکـشم  اهشلاچ و  اـب 
عون اهتسایـس و  رگرامعتـسا  ياهروشک  ياهتسایـس  دریگیمن . لکـش  زین  یـسایس  ياهرادرک  رد  دـشاب ، هدـشن  هنیداهن  مدرم  گنهرف 

. دوشیم بوسحم  يولهپ  هرود  رد  ناریا  سلاجم  یماکان  تسکش و  لماوع  رگید  زا  يولهپ  ماظن  ناریا و  اب  رگرامعتـسا  ياهروشک  راتفر 
مزاول رگید  یساسا و  نوناق  دندش  ثعاب  ناریا  نارکفنشور  نارکفتم و  ياههشیدنا  راکفا و  رد  ذوفن  اب  وس ، کی  زا  اهروشک  نیا  هک  ارچ 

اهروشک نیا  عفانم  اب  هطورشم  بالقنا  جیاتن  دریگن و  لکش  ینید  یشزرا و  هلمجزا  ناریا  طیارـش  هب  هجوت  اب  یـسارکومد  ياهراک  زاس و 
رگرامعتـسا ياهروشک  رگید ،  يوس  زا  دوش . هنیداـهن  دـیدج  طیارـش  هب  هجوت  اـب  اـهروشک  نیا  هطلـس  ذوفن و  دـشاب و  هتـشاد  یناوخمه 

دادبتـسا هنابآمروتاتکید و  ياهراتفر  يولهپ و  ماظن  زا  هک  یلماک  یناـبیتشپ  تیاـمح و  هب  هجوت  اـب  اـکیرما  سپـس  ناتـسلگنا و  صوصخب 
للع عومجم  رد  دندرک . افیا  یـساسا  شقن  ناریا  رد  سلجم  یـسارکومد و  يدـمآراک  مدـع  رد  دـندرک ، يولهپ  اضردـمحم  ناخاضر و 

نارود رد  سلجم  دندش . ناریا  رد  يراذگنوناق  ياهداهن  سلجم و  صاخ  ياههژیوراک  ماجنا  لالقتـسا و  نادقف  ثعاب  یجراخ  یلخاد و 
ینیع ققحت  تیروهمج ، يرالاسمدرم ، مدرم ، تموکح  تردـق و  رهظم  يراذـگنوناق ، مدرم ، تیمکاح  داـمن  سلجم  یمالـسا  يروهمج 
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کی رد  یـسارکومد  دامن  تردـق ، لرتنک  یعمجدرخ ، رهظم  مهنیب ،» يروش  مهرما  و   » ینعی مالـسا  ینید  ياههزومآ  نیرتگرزب  زا  یکی 
مارتحا ینیع  نامتفگ  ققحت  رگنایب  هننقم  هوق  عقاو  رد  تسا . تلم و ... هدارا  رولبت  يریگمیمصت ، زا  ارجا  ییادج  ناگبخن ، شدرگ  روشک ،

هب مدرم  دورو  اوق ، کیکفت  تیمکاح  هنابآمروتاتکید ، یـصخش  تموکح  لوفا  یـسارکومد ، هب  دادبتـسا  زا  راذگ  مدرم ، دیاقع  ءارآ و  هب 
بالقنا فادـها  نیرتمهم  زا  یکی  تسا . روشک و ... یـسایس  ياهداهن  رد  لداـعت  مدرم ، یـسایس  روعـش  نتفر  ـالاب  يریگمیمـصت ، هصرع 

، يولهپ ماظن  دادبتـسا  زا  ییاهر  نوچمه  یـسایس  فادها  ياراد  هک  حیـضوت  نیا  اب  دوب  یـسارکومد  ققحت  دادبتـسا و  زا  ییاهر  یمالـسا 
یعامتجا یسایس و  ياهيدازآ  ققحت  ینید ، کیتارکومد  تموکح  داجیا  نوچمه  یباجیا  فادها  ياراد  نینچمه  يروتاتکید و ... لاوز 

ماما يروحم  یساسا و  تامیمـصت  زا  یکی  شرگن ، نیا  اب  دوب . دمآراک و ... سلجم  لیکـشت  بولطم ، یعقاو و  ياوق  کیکفت  هعماج ، رد 
دنفسا ینعی  هام  زا 13  دـعب  سلجم  تاباختنا  نیلوا  دوب و  سلجم  لیکـشت  بالقنا  يادـتبا  نامه  رد  بالقنا  ناربهر  رگید  و  هر )  ) ینیمخ

هوق شخب  نیرتمهم  یمالـسا  ياروش  سلجم  دـش . رازگرب  تشهبیدرا 1359  رد  تاـباختنا  مود  رود  رازگرب و  روـشک  رـسارس  رد   1358
ياروش سلجم  - 1 تسا : یـساسا  نکر  ود  ياراد  یلک  یمومع و  ینعم  کـی  رد  یمالـسا  يروهمج  رد  يراذـگنوناق  داـهن  تسا . هننقم 
نابهگن ياروش  - 2 دنوشیم . باختنا  لاس  يارب 4  میقتسم  يار  اب  میقتـسم و  روط  هب  هک  تلم  هدنیامن  رتشیب ) ای   ) زا 290 بکرم  یمالسا 

اروش تیوضع  هب  تسا ، یباختنا  یباـصتنا و  تروص  هب  هک  یـصاخ  بیترت  اـب  لاـس  يارب 6  هک  نانادـقوقح  اـهقف و  زا  رفن  زا 12  بکرم 
زا یکی  سلجم  دنروآیمرد . تابوصم  لکـش  رد  ار  تلم  هتـساوخ  دنراد و  سلجم  داجیا  رد  يروحم  یـساسا و  شقن  مدرم  دنیآیمرد .
قبط دراد و  یموـمع  ءارآ  رد  هشیر  هک  تسا  يداـهن  ناریا  رد  هننقم  هوـق  رگید  تراـبع  هب  تسا . تلم  تیمکاـح  لـصا  مهم  ياـهرادومن 

. دیامنیم لامعا  ار  روشک  یسایس  ماظن  رد  تیمکاح  زا  یهجوت  لباق  مهس  یساسا ، نوناق   6 لصا لصا 56 و  هژیوب  نودم  یساسا  طباوض 
یعامتجا و تشونرـس  نآ  رد  هک  تسا  تلم  ماع  هدارا  رهظم  مدرم و  يدادادـخ  قح  تلم و  تیمکاح  ققحت  ياـهداهن  زا  یکی  هننقم  هوق 

تیرثکا بسک  هرخالاب  راکفا و  لدابت  هرکاذم ، شاکنک و  اه ، هشیدنا  دروخرب  زا  سپ  نانآ  یگدنز  همانرب  دروخیم و  مقر  مدرم  یسایس 
ياهدرتسگ فلتخم و  تارایتخا  فیاـظو و  یمالـسا  ياروش  سلجم  دریگیم . رارق  ارجا  يراـجم  رد  نودـم  ياهعومجم  تروص  هب  ءارآ 

سلجم هک  دوشیم  ردابتم  نهذ  هب  هنوگ  نیا  لوا  شرگن  رد  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  يراذـگنوناق  نآ  نیرتصخاـش  نیرتمهم و  هک  دراد 
سلجم عقاو  رد  دراد . یتراظن  فیاظو  نوچمه  يرگید  فیاظو  یمالـسا  ياروش  سلجم  تفگ  دـیاب  یلو  تسا ، يراذـگنوناق  يارب  اهنت 
يدوجو تیهام  هرکاذـم ، ثحب و  یگدـنیامن و  تسا . روما  رب  تراظن  نوناق و  عضو  هرکاذـم ، ثحب و  یگدـنیامن و  زا  یمزالتم  بیکرت 

ار یمالـسا  ياروش  سلجم  تراـظن  دوریم . رامـش  هب  ناـملراپ  یقوقح  لاـمعا  تراـظن ، يراذـگنوناق و  دـهدیم و  لیکـشت  ار  ناـملراپ 
يار ناریزو ، هب  دامتعا  يار  هب  ناوتیم  یـسیسات  تراـظن  ظاـحل  هب  درک . میـسقت  یباوصتـسا  یعـالطا و  یـسیسات ، شخب  هس  هب  ناوتیم 

یعالطا تراظن  صوصخرد  . درک هراشا  ءارزو  لزع  حاـضیتسا و  يارب  سلجم  قح  ءارزو ، درکلمع  رب  تراـظن  ناریزو ، تاـیه  هب  داـمتعا 
نالووسم و زا  لاوس  مدرم و  مومع  هب  جیاتن  مالعا  سلجم و  هب  هوق  هس  زا  مدرم  تایاکش  لصا 90 و  نویسیمک  فیاظو  هلوقم  هب  ناوتیم 
، یللملانیب ياهدادرارق  بیوصت  هب  ناوتیم  یباوصتـسا  تراظن  هنیمز  رد  درک و  هراشا  اههناخترازو  اهداهن و  یماـمت  زا  صحفت  قیقحت و 
زا فلتخم  لوصا  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  رد  یـساسا  نوناـق  رد  سلجم  تیمها  درک . هراـشا  يزرم و ... طوطخ  رییغت 

تسیب و دصکی و  مهد ، دصکی و  مود ، دـصکی و  مهنودون ، ات  مود  تصـش و  لوصا  مهن ، هاجنپ و  ات  مود  هاجنپ و  زا  متفه ، مشـش ، هلمج 
. دنتـسه مهن  دون و  ات  مود  تصـش و  لوصا  سلجم  اب  طبترم  یلـصا  لوصا  هچرگ  تسا . هدش  هتخادرپ  سلجم  هب  ملهچ  دـصکی و  ات  مکی 

ندوب میقتـسم  روشک 2 - رد  يراذـگنوناق  داـهن  اـهنت  سلجم  - 1 زا : دـنترابع  سلجم  هنیمز  رد  یـساسا  نوناـق  هتـسجرب  تاـکن  زا  یخرب 
قح مالـسا 5 - تعیرـش  یـساسا و  نوناـق  بوچراـچ  رد  يراذـگنوناق  سلجم 4 - یگدــنیامن  هلاـس  راـهچ  هرود  سلجم 3 - تاـباختنا 
زا مـعا  هـیرجم  هوـق  هبتریلاـع  نـالووسم  لزع  حاـضیتسا و  لاوـس ، قـح  روـشک 6 - روـما  ماـمت  رد  صحفت  قـیقحت و  يارب  ناگدــنیامن 

مدع سلجم 8 - هب  اهروشک  ریاس  اب  يداصتقا  طباور  یجراخ و  تسایـس  يروهمج  ییانبریز و  روما  يراذـگاو  ارزو 7 - روهمجسیئر و 
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نارگید هب  سلجم  یگدنیامن  قح  يراذگاو 

يربهر ناگربخ  سلجم  نیتسخن 

هفیظو نیرتمهم  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  لصا 107  ساسارب  هک  يربهر  ناگربخ  سلجم  نیلوا  يربهر  ناگربخ  سلجم  نیتسخن 
سلجم تاباختنا  دوب . قارع  یثعب  تموکح  اب  گنج  لاح  رد  روشک  هک  دـش  لیکـشت  یطیارـش  رد  تسا ، یمالـسا  ماـظن  ربهر  نییعت  نآ 
تکرـش تاباختنا  نیا  رد  رفن  نویلیم  هدـجیه  هب  کیدزن  دـیدرگ و  رازگرب  رذآ 1361  رد 19  ناریا  مدرم  تکرـش  اب  يربهر )  ) ناـگربخ
سلجم نیلوا  دیـشک .) مود  رود  هب  ناگدنیامن  هیقب  تاباختنا  دندش ( نییعت  ناگربخ  سلجم  ناگدـنیامن  زا  رفن  هرود 75  نیا  رد  دندومن .

ینیمخ ماما  مایپ  لیکشت و  هقیقد 24/5/1362  تعاس 9:10  رد  دوب  یمالـسا  هعماج  ناگربخ  سلجم  نیمود  عقاو  رد  هک  يربهر  ناگربخ 
يا ناـگربخ و  ياروش  ياـهقف  يا  امـش  نونکا  و   .... ناگربخ 1 سلجم  حاتتفا  تبـسانم  هب  ینیمخ  ماـما  ماـیپ  زا  یـشخب  دـش . تئارق  هر ) )

تساهتیلوؤسم و همه  سأر  رد  هک  دیدومرف  لوبق  ار  یتیلوؤسم  یهاشمتـس ! یهاشنهاش و  خیرات  لوط  رد  هدیدمتـس  تلم  ناگدـیزگرب 
هرابرد هدنیآ  ياهلسن  خیرات و  تسا . نآ  ورگ  رد  هدیدغادو  هداد  دیهـش  هدـیدجنر ، تلم  مالـسا ، تشونرـس  هک  دـیدرک  يراک  هب  زاغآ 

نیرتکچوک هحماسم و  يراگنالهـس و  نیرتکچوک  دنـشابیم . امـش  لامعا  ءارآ و  رظان  ادـخ  گرزب  ءایلوا  درک و  دـنهاوخ  تواضق  امش 
، دـناشک فارحنا  هب  ار  یهلا  فیرـش  لمع  نیا  تسا  نکمم  هک  یناسفن  ياهاوه  زا  تیعبت  هتـساوخن  يادـخ  یـصخش و  ياـهرظن  لاـمعا 
هب دروخب و  یلیس  دوش ، هدیشک  فارحنا  هب  اپون  یمالسا  يروهمج  زیزع و  مالـسا  رگا  دروآ . دهاوخ  دوجو  هب  ار  خیرات  هعجاف  نیرتگرزب 

یکولم یهاـشنهاش و  مالـسا  نآ  ياـج  هب  دوشیم و  هدرپـس  نایـسن  قاـط  هب  اـهنرق  يارب  مالـسا  هتـساوخن  يادـخ  دوـش ، یهتنم  تسکش 
یمالـسا روشک  زا  رگلواپچ  ياهتردقربا  تسد  ندش  هاتوک  اب  هک  دـینادیم  نافعـضتسم  ناگدـیزگرب  امـش  دـش . دـهاوخ  نآ  نیزگیاج 

ره زا  هک  دناهتسشن  نیمک  رد  هدروخمخز  یعفا  نوچ  دندومن و  سمل  ار  نآ  یهلا  تردق  مالسا و  تیهام  اهنآ  هب  ناگتسباو  نانآ و  امش ،
رجنم هک  فارحنا  نیرتالاب  و  دنیامن . فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  ار  یهلا  ماظن  نیا  دوخ  ِربخیب  ادخ  زا  ِناوریپ  هلیـسو  هب  ای  دوخ  دنناوتب  یهار 
مجنپ لصا  اب  هک  دیدینش  دیدید و  امش  دیراد . ار  نآ  لوا  شقن  امـش  زورما  هک  تسا  يربهر  فارحنا  دوشیم ، اهناگرا  مامت  فارحنا  هب 
ًاریخا دنهد و  ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  دندشن  قفوم  یلاعت  هللادمحب  دندرک و  اپ  هب  اهلاجنج  راج و  هچ  دش و  اهتفلاخم  هچ  یساسا  نوناق 

نارحاس دیک  زا  دیابن  امش  مه  زورما  دندش . هجاوم  تسکش  اب  هللادمحب  دندومن و  یشاپمس  دندرک و  تفلاخم  زین  ناگربخ  نییعت  نیمه  اب 
الا زیچ  چیه  هب  دیهد و  همادا  یحور  ینامیا و  تّوق  گرزب و  مالسا  هب  دّهعت  یهلا و  تردق  اب  ار  دوخ  هار  دیشاب . لفاغ  ناساّنخ  هسوسو  و 

ياروش ای  هیتآ  مرتحم  ربهر  هب  تسا  مزال  تسامـش . هانپ  تشپ و  یلاعت  دنوادخ  تروص  نیا  رد  دـینکن و  رکف  نیملـسم  مالـسا و  حـلاصم 
شزرا دوخ  هب  دوخ  هک  تسین  يزیچ  گرزب  مالـسا  ینامـسآ و  ناـیدا  رد  يربهر  ربـهر و  مهدـب : هناـصلخم  هناردارب و  يرکذـت  يربـهر 
هرابرد بلاطیبا  نبایلع  ام  يالوم  هک  تسا  نامه  نآ  دراداو . دوخ  یـشیدناگرزب  رورغ و  هب  هتـساوخن  يادخ  ار  ناسنا  دـشاب و  هتـشاد 

يونعم و ياهتمدخ  ادخ ، ناگدنب  هب  تمدخ  يارب  دندش  ثوعبم  مهیلع  همالس  هللاتاولص و  ادخ  ءایبنا  ًاساسا  تسا . هدومرف  دزشوگ  نآ 
دوخ هک  امـش  یعامتجا . يدرف و  لدـع  لدـع ، ۀـماقا  ناگدیدمتـس و  نامولظم و  هب  تمدـخ  رون و  هب  تاـملظ  زا  رـشب  جارخا  يداـشرا و 

دینادب دیاب  دینادن و  هدیدمتس  ياهتلم  هب  رازگتمدخ  زج  ار  دوخ  دیتسه ، هللادمحب  دینادیم و  نأشلامیظع  ءایلوا  یحو و  باحصا  ناوریپ 
ياههرهچ اب  امش  تویب  رد  يذوفن  فرحنم  صاخشا  اب  دناهتخود و  امش  هب  عمط  مشچ  سک  ره  زا  شیب  ناگـشیپ  تیانج  ناراکهبت و  هک 

دـنناشک و فارحنا  هب  ار  ماظن  یفارحنا  لمع  کی  اـب  دـنروآ و  راـبب  هعجاـف  هتـساوخن  يادـخ  تسا  نکمم  یبـالقنا  یمالـسادصرددص و 
رد ًاصوصخ  يریگمیمصت  لیجعت  رد  هللا  هللا  دوخ ، باحـصا  باختنا  رد  هللا  هللا  دننز . یلیـس  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  هب  امـش  تسداب 
اطخ هب  رارقا  دیدرگرب و  نآ  زا  اطخ  هابتشا و  زارحا  درجم  هب  تسین . نومأم  اطخ  هابتشا و  زا  ناسنا  هک  دینادیم  دینادب و  دیاب  همهم و  روما 

دینک و تروشم  ناسانشراک  اب  همهم  روما  رد  تسا . ناطیش  زا  صقن و  اطخ ، رما  رد  يراشفاپ  هیجوت و  تسا ، یناسنا  لامک  نآ  هک  دینک ،
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سلجم رد  ار  نآ  هخـسن  کی  ماهتـشون و  همانتیـصو  ناونع  هب  هحفـص  یـس  رد  ار  یبلاطم  بناجنیا  دـییامن . تاـعارم  ار  طاـیتحا  بناـج 
يروهمج یساسا  نوناق  رد  یساسا  نوناق  رد  ناگربخ  دش ... دهاوخ  رشتنم  بناجنیا  گرم  زا  سپ  هک  مراذگیم  تناما  ناگربخ  كرابم 

تبحص يربهر  ناگربخ  هب  عجار   111 ، 108 لوصا 107 ، رد  تسا  يربهر  ياروش  ای  ربهر  هب  طوبرم  هک  متـشه  لصف  رد  ناریا  یمالـسا 
يروهمج راذـگناینب  مالـسا و  یناـهج  بـالقنا  ریبک  ربـهر  ردـقیلاع و  دـیلقت  عجرم  زا  سپ  متفه : ودـصکی  لـصا  تسا . هدـمآ  لـمع  هب 
هتفریذـپ هتخانـش و  يربـهر  تیعجرم و  هب  مدرم  عطاـق  تیرثـکا  فرط  زا  هک  هر )  ) ینیمخ ماـما  یمظعلا  هللاتیآ  ترـضح  ناریا  یمالـسا 

مجنپ و لوصا  رد  روکذم  طیارـش  دجاو  ياهقف  همه  ةرابرد  يربهر  ناگربخ  تسا . مدرم  بختنم  ناگربخ  ةدهع  هب  يربهر  نییعت  دندش ،
ياراد ای  یعامتجا  یسایس  لئاسم  ای  یهقف  تاعوضوم  ماکحا  هب  ملعا  ار  نانآ  زا  یکی  هاگ  ره  دننکیم ؛ تروشم  یسررب و  مهن  دصکی و 

باختنا يربهر  هب  ار  وا  دـنهد  صیخـشت  مهن  دـصکی و  لصا  رد  روکذـم  تافـص  زا  یکی  رد  صاخ  یگتـسجرب  دـجاو  ای  هماع  تیلوبقم 
همه رما و  تیـالو  ناـگربخ ، بختنم  ربـهر  دـنیامنیم . یفرعم  باـختنا و  ربـهر  ناونع  هب  ار  ناـنآ  زا  یکی  تروـص  نیا  ریغ  رد  دـننکیم 

نوناق متشه : ودصکی  لصا  تسا . يواسم  روشک  دارفا  ریاس  اب  نیناوق  ربارب  رد  ربهر  تشاد . دهاوخ  هدهع  رب  ار  نآ  زا  یـشان  ياهتیلوئـسم 
نیلوا ياهقف  هلیـسو  هب  دـیاب  هرود  نیتسخن  يارب  نانآ  تاسلج  یلخاد  هماننییآ  باـختنا و  تیفیک  ناـگربخ ، طیارـش  دادـعت و  هب  طوبرم 

رد رظن  دـیدجت  رییغت و  هنوگره  سپ  نآ  زا  دـسرب . ربهر  ییاهن  بیوصت  هب  دوش و  بیوصت  نانآ  يارآ  تیرثکا  اب  هیهت و  ناهبگن  ياروش 
زا ربهر  هاگره  مهدزای : ودـصکی  لصا  تسا . نانآ  دوخ  تیحالـص  هب  ناـگربخ  فیاـظو  هب  طوبرم  تاررقم  ریاـس  بیوصت  نوناـق و  نیا 

زاغآ زا  دوش  مولعم  ای  ددرگ ، مهن  ودـصکی  مجنپ و  لوصا  رد  روکذـم  طیارـش  زا  یکی  دـقاف  ای  دوش ، ناوتان  دوخ  ینوناق  فیاـظو  ماـجنا 
متشه ودصکی  لصا  رد  روکذم  ناگربخ  هدهع  هب  رما  نیا  صیخشت  دش . دهاوخ  رانکرب  دوخ  ماقم  زا  تسا ، هدوب  طیارـش  زا  یـضعب  دقاف 
مادـقا دـیدج  ربهر  یفرعم  نییعت و  هب  تبـسن  تقو  عرـسا  رد  دـنفظوم ، ناگربخ  ربهر ، لزع  ای  يریگهرانک  ای  توف  تروص  رد  دـشابیم .
عمجم باختنا  هب  نابهگن  ياروش  ياهقف  زا  یکی  و  هیئاضق ، هوق  سیئر  روهمج ، سیئر  زا  بکرم  یئاروش  ربهر ، یفرعم  ماگنه  ات  دـنیامن .

لیلد ره  هب  ناـنآ  زا  یکی  تدـم  نیا  رد  هچناـنچ  دریگیم و  هدـهع  هب  تقوم  روط  هب  ار  يربهر  فیاـظو  همه  ماـظن ، تحلـصم  صیخـشت 
رد اروش  نیا  ددرگیم . بوصنم  يو  ياج  هب  اروش  رد  ءاهقف  تیرثکا  ظفح  اب  عمجم ، باختنا  هب  يرگید  درف  دـیامن ، هفیظو  ماجنا  دـناوتن 

ءاضعا مراهچ  هس  بیوصت  زا  سپ  مهد  ودصکی  لصا  دنب  و )  ) و ه (   ) و د )  ) ياهتمـسق ياهدنب 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و  فیاظو  صوصخ 
رد دوش  ناوتان  يربهر  فیاظو  ماجنا  زا  ًاتقوم  يرگید  هثداح  ای  يرامیب  رثا  رب  ربهر  هاگره  دنکیم . مادقا  ماظن  تحلصم  صیخـشت  عمجم 

،41 ص 43 ـ دـلج 18 ، روـن ، هفیحـص  1 ـ تشوناـپ : دوـب . دـهاوخ  رادهدـهع  ار  وا  فیاـظو  لـصا  نـیا  رد  روکذـم  ياروـش  تدـم  نـیا 
اهدادیور اهزور و  : عبنم . 23/4/1362

یساسا نوناقردروهمج  سییر 

لاس 1368 رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  يرگ  ـ نزا زا بـ همدقم پـس  روپرظن  يدهم  : هدنـسیون یـساسا  نوناقردروهمج  سییر 
، رگید ترابع  هب  دش و  ییارجا  هدرتسگ  تارایتخا  فیاظو و  يارادروهمج  سیئر  هیرجم ،  هو  زا قـ ير  ـ یزو تسخن  ماقم  فذـح  و  ه.ش . 

سیئر نایم  رتشیپ  هک  یتالکشم  نا ،  نیدب سـ تفرگ .  رارق  يربهرزا  سپ  یمسر  ماقم  نیمود  روشک و  ییارجا  ماقم  نیرتالاب  هاگیاج  رد 
زا هیرجم  هوق  رگید ، فرط  زا  دیدرگ و  لح  درک ، یم  لکـشمراچد  ار  روشک  ییارجا  تیریدم  دـمآ و  یم  دـیدپ  ریزو  تسخن  روهمج و 

هاـتوک يا  هراـشا  هلاـقم  نیا  ددـیرگ . روهمج  سیئرو  ربـهر  ینعی  سیئر ،  ود  هب  لیدـبت  ریزو ) تسخن  روهمج ، سیئر  ربـهر ،  ) سیئر هس 
تـسایر هک  اجنآ  زا  روهمج  سیئر  ياه  یگژیو  طیارـش و  ناریا .  یمالـسا  يروهمج  تسایر  اب  هطبار  رد  یـساسا  نوناـق  لوصا  هب  دراد 

نوناق تسارادروخرب ،  يا  هدرتسگ  تارا  ـتـیـ خا زا  تسا و  یمهم  ساسح و  تیعقوم  ياراد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  رد  يروهمج 
 : تسا هدـمآ  لصا  نیا  رد  تسا  هدـش  هراشا  نآ  هب  لصا 115  رد  هک  تسا  هتفرگ  رظن  رد  یتخـس  طیارـش   ، ماقم نیا  زارحا  يارب  یـساسا 
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ریدم و ناریا ،  عبات  لصالا ،  یناریا  ددرگ : باختنا  دنـشاب  ریز  طیارـش  دجاو  هک  یـسایس  یبهذم و  لاجر  نایم  زا  دـیاب  رو  ـس جـمـهـ یئر
هجوت اب  سپ ،  ( 1 .) روشک یمسر  بهذم  ناریا و  یمالسا  يروهمج  ینابم  هب  دقتعم  نمؤم و  يوقت ،  تناما و  هقباس و  نسح  ياراد  ربدم ،

: زادنترابع هک  دنشاب  یمهم  ياه  یگژیو  يارـش ط و  ياراد  هک  دنـسرب  ناریا  يروهمج  تسایر  ماقم  هب  دنناوت  یم  یناسک  لصا ،  نیا  هب 
زا دیاب  هک  لوا  : دـشاب مهم  یگژیو  هس  ياراد  دـیاب  روهمج  سیئر  طرـش ، ـن  یا سا  ـ ـسا بـر  دنـشاب : روشک  یـسایس  یبهذـم و  لاجر  زا  1 ـ

روهمج سیئر  نار  ـ یا رد  دـنناوت  یمن  نانز  تسا و  ناریا  رد  يروهمج  تسایر  نابلطواد  طرـش  نیتسخن  ندوب  در  یـعـنـی مـ دـشاب ، لاـجر 
ناونع و رظن و  بحاص  هتسجرب و  یسایس  لاجر  زا  هک  دوش  باختنا  ناریا  يروهمج  تسایر  ماقم  هب  دناوت  یم  یـسک  هک  نیا  مود  دنوش .
زا دیاب  هک  نیا  موس  دشاب . هداد  ناشن  يا  هتسجرب  ماقم  نینچ  ياربار  دوخ  یگتس  ـ یا ـ ـش تقایل و  دشاب و  یتیریدم  ای  ییارجا  قباوس  ياراد 

ماقم نابلطواد  دـشاب : لصالا  یناریا  2 ـ ( 2 .) دشاب مالـسا  يداقتعا  لوصا  رد  رظن  صیخـشت و  بحاص  هدش و  هتخانـش  يدرف  یبهذـم  رظن 
ناریارد هدمآ و  ناریا  هب  يرگید  نی  ـ مزر ـ ـس زا  وا  ردپ  هک  یـسک  لاثم  يارب  . دنـشاب یناریا  یلم ،  تلاصا  ثیح  زا  دـیاب  يروهمج  تسایر 

، طرش نیا  ساسا  رب  دشاب : ناریا  عبات  3 ـ ( 3  .) تسین يدارفا  نینچ  رد  طرـش  نیا  اریز  دوش ، ماقم  نیا  دزمان  دناوت  یمن  دشاب ، هدش  نکاس 
ظفح ناریااب  ار  دوخ  تیعبات  هطبار  هکلب  دـن ، ـ ـشا یناریا بـ اهنت  هن  هک  دـنوش  ناریا  رد  يروهمج  تسایر  زارحا  دزماـن  دـنناوت  یم  یناـسک 
يدرف نینچ  دشاب . هدمآرد  يرگید  روشک  تیعبات  هب  رـضا  لا حـ رد حـ ـا  ما ـد ، ـشا لصالا بـ یناریا  یـسک  تسا  نکمم  اریز  دنـشاب ، هدرک 

زا سپ  روهمج  سیئر  هک  نیا  هب  هجو  بـا تـ دـشاب : ربدـم  ریدـم و  4 ـ ( 4 .) ددرگ لیان  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تسایر  ماقم  هب  دـناوت  یمن 
رایـسب روشک  ییارجا  يراداروـما و  دریگ و  یم  هدـهع  رب  نوناـق  سا  ـ ـسا رب  ار  روـشک  ییارجا  روـما  تیلوؤـسم  مدرم ،  يوـس  زا  باـختنا 

رادروخرب زین  يرگن  هدنیآ  ریبدت و  نسح  الاب و  یتیریدـم  ناوت  زا  هک  دوش  یماقم  نینچ  راد  هدـهع  دـیاب  یـسک  تسا ،  عیـسو  هدرتسگ و 
ـف و یا ـ ظو نو  چـ دـشاب : نیما  هقباس و  نسح  ياراد  5 ـ دهد . رارق  رظندم  دوخ  ياه  میمـصت  رد  ار  هدنیآ  لاوحا  عاضوا و  دناوتب  ات  دـشاب 

ماقم نیا  زارحا  بلطواد  صخـش  دوش ، یم  راذـگاو  درف  کی  هب  لاسراهچ  تدـم  هب  هک  تسا  یتناما  دـننامه  روهمج  سیئر  تاراـی  ـتـ خا
نـسحا هنوگ  هب  دوش  یم  هدرپس  وا  هب  تقوم  روط  هب  هک  یمهم  تناما  زا  دـناوتب  اـت  دـشاب  روهـشم  يرادـتناما  هقباـس و  نسح  رظن  زا  دـیاب 

هب دقتعم  نمؤم و  6 ـ دشاب . هتشاد  دوجو  بلطواد  قباوس  رد  دراوم  نیا  رد  یکیرات  هطقن  چیه  دیابن  ور ، نیا  زا  دنک . ینابهگن  يرادهگن و 
ندوب یمالـسا  زا : دنترابع  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ینابم  لوصا و  دـشاب : روشک  یمـسر  بهذـم  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  ینابم 
تماما رما و  تیالو  ماظن ،  ندوب  يروهمج  یمالـسا ،  نیزاوم  اب  یمالـسا  ياروش  سلجم  بوصم  تاررقم  نیناوق و  تریاغم  مدع  ماظن ، 

يروهمج یساسا  نوناق  لصا 177  رخآ  دـنب  رد  هک  روشک ، یمـسر  بهذـم  نید و  یمومع و  يارآ  هب  اـکتا  اـب  روشک  روما  هرادا  تما ، 
زا هک  دوش  باختنا  ماقم  نیا  هب  دناوت  یم  یـسک  ماظن ،  ینابم  ندوب  ریذپانرییغت  هب  هجوت  اب  ( 5  .) تسا هدش  هراشا  اه  نآ  هب  ناریا  یمالسا 

يروهمج یـساسا  نوناق  ناگدننک  نیود  يروهمج تـ تسایر  تاباختنا  يرازگرب  یگنوگچ  دـشابدقتعم . اه  نآ  هب  یلمع  يرظن و  ظاحل 
يارجا هک  دنا  هداد  صاصتخا  مهم  رما  نیا  هب  ار  یلوصا  يروهم ،  ـت جـ ـسا ـ یر تاباختنا  ندش  رازگرب  رتهب  هچ  ره  يارب  ناریا ،  یمالـسا 
تراظن لصا  1 ـ دـشدهاوخ . هراشا  لوصا  نیا  زا  یخرب  هب  اـج  نیا  رد  تسا .  تاـباختنا  تحـص  يارب  یفاـک  مزـال و  طرـش  اـه  نآ  قیقد 

دوجو تسا .  تاباختنا  رب  هدـننک  تراظن  داهن  ندوب  صخـشم  نآ و  رب  تراظن  لصا  تاباختنا ،  مهم  طیارـش  زا  یـکـی  ناـبهگن :  ياروش 
نآ زا  دنشاب  هتـشاد  ار  تا  ـ با ـتـخـ نا رد  ذوفن و تـقـلـب  لامعا  دصق  لیلد  ره  هب  تاباختنا  نایرجم  رگا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تراظن  لصا 
روط هب  تسا .  هدـش  راذـگاو  نابهگن  ياروش  هب  یـساسا  نوناق  ساسا  رب  يروهمج  تسایر  تاـباختنا  يارجا  رب  تراـظن  دوش . يریگولج 
يرو تسایر جـمـهـ نابلطواد  تیحالـص  دـییءات  لوا  دراد . هدـهع  رب  يروهمج  تسایر  تاباختنارد  مهم  هفیظو  ود  نابهگن  ياروش  یلک 

تراظن مود  ( 6 .) دریگ یم  تروص  تا  ـ با ـتـخـ نا زاغآ  زا  شیپ  رما ، نیا  تسا .  هدش  ینیب  شیپ  یساسا  نوناق  رد  هک  یط  ـ یار ـ ـش زا جـهـت 
لحارم رب  نابهگن  ياروش  تراـظن  ( 7 .) دوش یم  ماجنا  تاباختنا  نیح  رد  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تسایر  تاباختنا  لـحارم  ماـمت  رب 

مدع ای  تحـص  دنریگ و  یمرظن  ریز  ار  تاباخ  ـتـ نا ـی  یار ـ جا ـل  حار مامت مـ اروش  نارظان  هک  تسا  انعم  نیا  هب  يروهمج  تسایر  تاباختنا 
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 ، تاباختنا دـنورزا  يا  هلحرم  ره  رد  هک  دـسرب  هجیتن  نیا  هب  اروش  هاـگ  ره  دـنهد . یم  شرازگ  ناـبهگ  ياروش نـ هب  ار  نآ  يارجا  تحص 
لاطباای فیقوت  دـییءا ، درو تـ رد مـ نابهگن  ياروش  رظن  دـنک . لطاب  فقوتم و  ار  نآ  دـناوت  یم  تسا ،  هتفرگ  تروص  یتافلخت  اـی  فلخت 

رارق نابهگن  ياروش  دـییءات  دروم  تاباختنا  زا  لـبق  ناـبلطواد  تیحالـص  رگا  سپ  ( 8  .) تسا رظندـیدجت  لـباق  ریغ  یعطق و  تاـباختنا ، 
 . تسا لطاب  دوخ  هب  دوخ  تاباختنا  دوشن ، ماجنا  نابهگن  ياروش  دییءات  دروم  نارظان  رظن  ریز  تاباختنا  يارجا  لحارم  ای  دـشاب و  هتفرگن 
هب مدرم  هک  انعم  نیدب  تسا ،  مدرم  میقتـسم  يءار  اب  هطـساو و  نودب  ناریا  رد  روهمج  سیئر  باختنا  میقتـسم :  يءار  اب  باختنا  لصا  2 ـ

چیه هجیتن  رد  دننیزگ . یم  رب  یفخم  تروص  هب  ار  دوخ  رظن  دروم  دزمان  دـنوش و  یم  رـضاح  يءار  ياه  قودنـص  ياپ  میقتـسم  ترو  صـ
یتروص نینچ  رد  دوش . باـختنا  هطـساو  اـب  میقتـس و  تروص غـیـر مـ هب  روهمج  سیئر  هک  دـنک  عضو  ینوناـق  دـناوت  یمن  ینوناـق  عجرم 

3ـ تسا .  هدمآ  حیرص  تروص  هب  یساسا  نوناق  لصا 114  رد  عوضوم  نیا  تسا .  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  لطاب و  دوخ  هب  دوخ  تاـباختنا 
روهمج سیئر  تاباختنا   : تسا هدـمآ  دروم  نیا  رد  یـساسا  نوناق  رد  نیـشیپ :  يروهمج  تسایر  هرود  مامتا  زا  شیپ  تاباختنا  يرازگرب 

دیدج و روهمج  سیئر  باختنا  هلصاف  رد  ـد و  ـشا هد بـ ـ ـش ماجنا  یلبق  يروهمج  تسایر  هرود  نایاپ  زا  شیپ  هام  کی  لقادح  دیاب  دیدج 
هاگیاج لـصا ،  نیا  هب  هجوت  اـب  ( 9) دـهد ماجنا  ار  روهمج  سیئر  فیاظو  نیـشیپ  روهمج  سیئر  قباـس ،  يروهمج  تساـیر  هرود  ناـیاپ 
باختنا نیـشیپ  يروهمج  تسایر  تدم  نایاپ  زا  ها پـیـش  کی مـ دیدج  روهمج  سیئر  دشاب و  یلاخ  دـیابن  هاگ  چـیه  يروهمج  تسایر 

ياهدزمان ددعت  لصا  4 ـ دوش . یم  راک  لوغـشم  یمـسر  روط  هب  ذیفنت و  ربهر  طسوت  وا  مکح  شیپ ،  هرود  نایاپ  ضحم  هب  دـشاب و  هدـش 
تا ـ با ـتـخـ نا بلطواد  رامـش  رگا  دوش و  باختنا  مدرم  طسوت  رفن  دـنچ  نیب  زا  رفن  کی  هک  تسا  نیا  باختنا  ياـنعم  يروهمج :  تساـیر 
ناوت مدرم  هب  هک  نیا  يارب  راذـگنوناق  لیلد ،  نیمه  هب  تسا .  یفتنم  تاباختنا  عوضوم  تلاح  نیا  رد  دـشابرفن ، کـی  يروهمج  تساـیر 

رفن کی  طقف  هاگره  نیاربانب ،  دننک . يروهمج  تسایر  تاباخت  ـ نا هدز  ـ ما ار نـ دوخ  دیاب  رفن  دـنچ  هک  تسا  هدـش  رکذـتم  دـهدب ، باختنا 
لوصا دـیامن . تراظن  یتاباختنا  نینچ  رب  دـنک و  تقفاوم  تاباختنا  ماجنا  اب  دـناوت  یمن  ناـبهگن  ياروش  ددرگ ، ماـقم  نیا  زارحا  بلطواد 

نوناق دـن  هـر چـ قلطم :  تیرثکا  اب  روهمج  سیئر  باـختنا  لـصا  5 ـ تسا .  يرظن  نینچ  هدـننک  نایب  یـساسا  نوناق  و 120  و 117   116
یم ناـبهگن  ياروـش  دـییءات  هب  دـن و  بیوـصت مـی کـ سلجم  هـک  ینوناـق   ) يداـع نوناـق  هـب  ار  تاـباختنا  يرازگرب  یگنوـگچ  یـساسا 

ینعی ارآ ، قلطم  تیرثکا  اب  روهمج  سیئر  باختنا  اهنآ  هلمج  زا  هک  ـت  ـسا هدرک  صخـشم  ار  دراوم  یخرب  اما  تسا  هدرک  راذگاو  ( دـسر
نابلطواد زا  کی  چـیه  لوا  هلحرم  رد  هاـگ  ره  یلو  تسا .  تاـباختنا  رد  ناگدـننک  تکرـش  دادـعت  يءار  کـی  هوـالع  هب  فصن  عومجم 

لوا هرود  رد  هک  يرفن  ود  قـف ط  هلحرم ،  نیا  رد  دوـش . یم  هدیـشک  مود  هلحرم  هب  تاـباختنا  دروآ ، تسد  هب  ار  یتـیرثکا  نـینچ  دـناوتن 
تیرثکا هب  زاین  هلحرم  نیا  رد  دننیزگ . یمرب  ار  یک  یـ ود ، نآ  نیب  زا  مدرم  دننک و  یم  تکرش  تاباختنارد  دنا  هدوب  يرتشیب  يءار  ياراد 

لصا رد  عوضوم  نیا  ( 10 .) دوش یم  یفرعم  مدرم  بختنم  روهمج  سیئر  ناونع  هب  دـنک ، بسکار  يرتـشیب  يءار  سک  ره  تسین و  قلطم 
سیئر هک  يروهمج ،  تسایر  دـنگوس  ياو  روهمج مـحـتـ سیئر  تارایتخا  فیاظو و  تسا .  هدـش  نایب  تحارـص  هب  یـساسا  نوناق   117
نوناق زا  يرادـساپ  رد  يو  مهم  ساسح و  شقن  هدـننک  نایب  دـنک ، یم  دای  يربهر  سوت ط  مکح  ذـیفنت  مدرم و  باـختنا  زا  سپ  روهمج 

فیاظو مـهـم نیا  ماجنا   . تسا روشک  لالقتـسا  زا  تسارح  مدرم و  ياه  يدازآ  قوقح و  نیمـضت  نهیم ،  نید ،  ماظن ،  ظـفح  یـساسا ، 
ماگنه رد  هژیوب   ، یساسا نوناق  ناگدنن  نیودت کـ ساسا ،  نیمهرب  تسا .  نآ  دنمزاین  روهمج  سیئر  هک  تسا  مزال  تارایتخا  مزل  ـتـ ـس ،مـ

یم هراشا  نآ  مهم  دروم  دنچ  هب  اج  نیا  رد  هک  دندرک  راذـگاو  روهمج  سیئر  هب  هدرتسگ  یتارایتخا  لاس 1368 ه.ش .  رد  نآ  يرگنزاب 
يربهر ماقم  زا  سپ  تسا :  هدرک  نایب  تحارص  درو بـه  ـن مـ یا رد  ـی  سا ـ سا نو  ـ نا قـ هیرجم :  هوق  تسایر  یساسا و  نوناق  يارجا  1 ـ دوش .

هک يروما  رد  زج  ار  هیرجم  هوـق  تساـیر  یـساسا و  نوناـق  يارجا  تیلوئـسم  تسا و  روـشک  یمـسر  ماـقم  نیرت  یلا  روـهمج عـ سیئر  ، 
یساسا و نوناق  يارجا   ، روهمج سیئر  تیلوؤسم  نیرتریطخ  نیرتم و  پـس مـهـ ( 11 .) دراد هدهع  رب  دوش ، یم  طوبرم  يربهر  هب  امیقتسم 

يربهر ماقم  زا  سپ  دنا و  هداد  ییارجا  روما  رد  رایـسب  یتردق  وا  هب  هک  تسا  تیلوؤسم  نیمه  يا  ـتـ ـسار رد  ـت و  ـسا هیرجم  هوق  تسایر 
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اب ناریزو  تءایه  تسایر  تسا :  هدمآ  یـساسا  نوناق  لصا 134  رد  ناریزو :  تءایه  تساـیر  2 ـ تسا .  روشک  یمـسر  ماقم  نیرت  یلاع 
تلود تءایه  ناریزو و  ياه  میمـصت  نتخاس  گنهام  هب هـ مزال  ریبادـت  ذاختا  اب  دراد و  تراـظن  ناریزو  راـک  رب  هک  تسا  روهمج  سیئر 
سیئر ساـسا ،  نـی  بـر هـمـ ( 12 .) دـنک یم  ارجا  ار  نیناوـق  نـییعت و  ار  تـلود  یـشم  هماـنرب و خ ط  ناریزو ،  يراـکمه  اـب  دزادرپ و  یم 

 ، سلجمداـمتعا يءار  زا  سپ  دـنک و  یم  یفرعم  سلج  هب مـ ار  دوـخ  ناریزو  تءاـیه  ياـضعا  دـنگوس ، ذـیفنت و  مسارم  زا  سپ  روـهمج 
3ـ تساوا .  رایتخا  رد  مه  ناریزو  لزع  تسا و  لوؤسم  سلجم ،  ربارب  رد  تلود  تءایه  ياه  مادـقا  لباقم  رد  دوش و  یم  لیکـشت  هنیباـک 

هجیتن ای  سلجم  تابوصم  تسا  فظوم  روهمج  سیئر  یـساسا ،  نوناـق  لصا 123  قبط  یـسرپ :  همه  هجیتن  سلجم و  تابوصم  ياـضما 
طوبرم نایرجم  نالوؤسم و  رایتخا  رد  ارجا  يارب  هدرک ،  اضما  دـنا ، هدـش  غالبا  يو  هب  ینوناـق  ـل  حار یط مـ زا  کـه پـس  ار ، یـسرپ  همه 
تقفاوم اه ، همان  هلواقم  اه ، هماندهع  مامت  يا  ـضـ ما تسا :  روشک  زا  جراخ  رد  ماظن  یمسر  ماقم  نیرت  یلاع  روهمج  سیئر  4 ـ دهد . رارق 

(13  .) تسا وا  ینوناـق  هدـنیامن  اـی  وروـهمج  سیئر  اـب  سلجم  بیوـصت  زا  سپ  اـه  تلود  رگید  اـب  ناریا  تلود  ياـهدادرارق  اـه و  هماـن 
همانراوتـسا ياـضماو  تسا  روهمج  سیئر  بیوـصت  هجراـخ و  ریزو  داهنـشیپ  اـب  روـشک  زا  جرا  رد خـ نار  ـ یا ناریفـس  باـصتنا  نینچمه ، 

روهم ـس جـ یئر تارا مـهـم  ـتـیـ خا فیاظو و  هلمج  زا  زین  ناریا  رد  رگید  ياـهروشک  ناریفـس  هماـنراو  ـتـ ـسا شر  ـ یذ نار و پـ ـ یا نار  سـفـیـ
للملا نیب  طباور  روشک و  زا  جراخ  رد  ماظن  یمـسر  ماقم  ـن  یر ـی تـ لا روهمج عـ سیئر  دـنیوگ : یم  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  ( 14  .) تسا

اهنآ زا  یـضعب  هب  هلاـقم  زا  تمـسق  نیا  رد  هک  تسه  زین  يرگید  تاراـیتخا  فیا و  ـ ظو ياراد  رو  سیئر جـمـهـ اـه ، نیا  رب  هوـالع   . تسا
يا نا هـ ـ ـش ياـطعا نـ تسا .  روهمج  سیئر  هدـهع  هب  میقتـسم  روط  هب  يزیر  هماـنرب  تیریدـم و  ناـمزاس  تیلوؤـسم  1 ـ دوش : یم  هراـشا 

ياروش تسایر  یگنهر ،  بال فـ ـقـ نا يارو  ـ ـش تسایر  یلم ،  تینما  یلاع  ياروش  تسایر  يربهر ،  تقوم  ياروش  رد  تیوضع  ـتـی ،  لود
ادص و تراظن  ياروش  يارب  هدنیامن  ود  نییع  تـ ير ،  ـبـ هر رو  ـتـ سد ـی بـه  سا ـ سا نوناق  يرگنزاب  ياروش  لیکـشت  تیلوؤسم  داصتقا ، یلاع 
رب هک  يا  هدرتسگ  تارایتخا  فیاظو و  هب  هجوت  روهمج بـا  سیئر  ناراکمه  دـنروهمج . سیئر  رگید  ياـه  تیلوؤسم  هلمج  زا  اـمیس و ...

ماجنا ناوت  ییاهنت  هب  وا  هک  تسا  ملـسم  تسا ،  هدش  ینیب  شیپ  ناریا  یمالـسا  روهمج  سیئر  يارب  يداع  نیناوق  یـساسا و  نوناق  ساسا 
هورگ نیرتم  مـهـ تسا .  نوگانوگ  ياه  هتـشر  اه و  هنیمز  رد  ریدـم  صـصختم و  یناراکم  ـنـد بـه هـ مزا دراد و نـیـ ار نـ فیاظو  نیا  همه 

ای ناریزو  تءاـیهاه  نآ  هعومجم  ـد و  نا ـتـه  فر رارق گـ يا  هناـخترازو  سءار  رد  مادـک  ره  هک  دنتـسه  ناریزو  روـهمج ، سیئر  ناراـکمه 
وا لوا  نواعم  ای  روهمج  سیئر  اب  نآ  تسایر  هک  ناریزو ،  تءاـیه  تارا  ـتـیـ خا فیاـظو و  هملج  زا   ، دـهد یم  لیکـشت  ار  تلود  تءاـیه 

نییآ بیوصت  هیهت و  یمالـسا ،  ياروش  سلجم  هب  نآ  میدـقت  تلود و  تءاـیه  رد  زاـین  دروم  حـیاول  بیوصت  هیهت و  زا : دـنترابع  تسا ، 
لاسرا هجدوب و  هحیال  میظنت  هیهت و  يرواد ،  هب  نآ  عاجرا  ای  یمومع  لاوما  يواعد  حلـص  بیوصت  اه ، همان  بیوصت  ییارجا و  ياه  همان 
سلجم ناگدنیامن  حاضیتسا  ای  لاؤس  هب  خساپ  ای  تلود  حـیاول  زا  عافد  يارب  سلجم  رد  روضح  یمالـسا ،  ياروش  سلجم  هب  نآ  عقوم  هب 

 ، ناریا یمالـسا  يرو  یـساسا جـمـهـ نوناق  لـصا 124  ساـسا  رب  دـنیوا . ناـنواعم  روهم ، ـس جـ یئر نارا  زا هـمـکـ هور  ـیـن گـ مود و . ...
تلود تءایه  هرادا  دناوت  یم  وا  تقفاوم  اب  لوا  نواعم  دشاب و  هتـشاد  ینانواعم  دوخ  ینوناق  فیاظو  ماجنا  ياربدـناوت  یم  روهمج  سیئر 

اب نواعم  شـش  ياراد  لوا ،  نواعم  رب  هوالع  روهمج  سیئر  رـضاح  لاح  رد  دریگ . هدـهع  رب  ار  اه  تنواـعمرگید  یگنهاـمه  تیلوؤسم  و 
سیئر یندـب و  تـیبرت  ناـمزاس  سیئر  یمتا ،  يژرنا  ناـمزاس  سیئر  تـسیز ،  طـیحم  تظاـفح  ناـمزاس  سیئر  ـی ،  یار ـ جا ياـه  ناوـنع 

رب دـنیوا . نارواشم  روهمج ، سیئر  ناراکمه  زا  هورگ  نی  ـ مو ـ ـس تسا .  یناـملراپ  یقوقح و  نواـعم  يزیر و  هماـنرب  تیریدـم و  ناـمزاس 
نآ یتروشم  رظن  دنادب  مزال  هک  يروما  رد  دشاب و  هتشادزین  رواشم  دنچ  ای  کی  دناوت  یم  روهم  سیئر جـ یـساسا  نوناق  لصا 70  ساسا 
هب ار  دوخ  یتروشم  هیر  افرص نـظـ ای  دنریگ  هدهعرب  ار  وا  فیاظو  زا  یـشخب  يدصت  دنناوت  یم  روهمج  سیئر  نارواشم  دیامن . ذخا  ار  اه 

یتاعوبطم یگنهرف ،  یسایس ،  يداصتقا ،  ياه  هنیمز  رد  رواشم  نیدنچ  ياراد  روهمج  سیئر  رـضاح  لاح  رد  دنهد . هئارا  روهمج  سیئر 
اب صا  رو خـ ـ ما رد  دـناوت  یم  یـساسا  نوناق  لـصا 127  ساـسا  رب  روـهمج  سیئر  نارواـشم ،  ناـنواعم و  ناریزو ،  رب  نوز  ـ فا تسا .  و ...

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1285 

http://www.ghaemiyeh.com


میمـصت مکح  رد  دارفا  هنوگ  نیا  ياه  میمـص  تـ دـنک . نییعت  صخـشم  تارایتخا  اب  هژیو  ناگدـنیامن  ای  هدـنیامن   ، ناریزو تءایه  بیوصت 
چیه روهمج  سیئر  هژیو  ناگدـنیامن  نارواشم و  نانواعم ،  هک  تسا  نیا  هجو  لباق تـ هتکن  دوب . دـهاوخ  ناریزو  تءاـیه  روهمج و  سیئر 

یمومع روصت  يروهمج  تسایر  هرود  نایاپ  زاغآ و  یگنوگچ  دـنرادن . یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  لـباقم  رد  یتیلوؤسم  هنوگ 
یمزاـغآ ار  شراـک  دریگ و  یم  رار  دو قـ ماـقم خـ رد  گـنرد  یب  مدرم  يوس  زا  باـختنا  زا  سپ  روهمج  سیئر  هک  تسا  نیا  هعماـج  رد 

( ذیفنت  ) يروهمج تسایر  مکح  ياضما  یساسا ،  نوناق  لصا 110  بجوم بـنـد 9  هب  تسا .  يرگید  زیچ  نوناق  رظن  زا  تیعقاو  اما  دـنک .
سیئر راک  یمـسر  زاغآ  يروهمج ،  تسایر  تاباختنا  نوناق  کی  هدام  ساـسا  رب  نینچمه  تسا .  يربهر  ماـقم  اـب  مدرم  باـختنا  زا  سپ 
سلجم رد  دـیاب  شمکح  ذـیفنت  زا  سپ  مدرم  بختنم  روهمج  سیئر  نیا ،  رب  نوزفا  تسا .  يربهر  طسوت  مکح  ياضما  زا  سپ  روهم  جـ

ياه ماقم  رگید  نابهگن و  ياروش  ياضعا  هیئاضق ،  هوق  سیئر  مدرم ،  ناگدنیامن  روضح  اب  يا  هسلج  رد  دبای و  روضح  یمالـسا  ياروش 
راهچ ناریا  رد  يروهمج  تسایر  تدم  ناریا ،  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  لصا 114  بجو  بـه مـ دنکدای . دنگوس  روشک  یمـسر 

تروص هب  درف  نامه  باختنا  دروم  رد  اما  دوش ، باختنا  ماقم  نیا  هب  دـناوت  یم  یلاوتم  تروص  هب  راـب  ود  طـقف  درف  کـی  ـت و  ـسا لا  سـ
هب دناوت  یم  يروهمج  ـت  ـسا ـ یر هرود  نا  ـ یا پـ تسا .  لاکـشا  نودب  ارهاظ  درادن و  يا  هراشا  چیه  یـساسا  نوناق  هلـصاف ،  اب  یلاوتمریغ و 

روهمج سیئر  يافعتـسا  توف ،   ، هلاس راهچ  هرود  نایاپ  دننام  تسا ،  هدش  ینیب  شیپ  یـساسا  نوناق  رد  هک  دـشاب  ینوگانوگ  ياه  لکش 
لز عـ ( 15 ،) دـشکب لوط  هاـم  ود  زا  شیب  هک  يراـمیب  اـی  تبیغ  دوش ، هتفریذـپ  يربهر  يوس  زا  یـساسا  نو  ـ نا لصا 130 قـ قبط  دـیاب  هک 

مدـع هب  یمالـسا  يارو  ـ ـش يءار مـجـلـس  اـی  ینوناـق  فیاـظو  زا  يو  فلخت  رب  ینبم  روشک  یلاـع  ناوید  مکح  زا  سپ  روهم  ـس جـ یئر
یلو تسا ،  هدیـسر  نایاپ  هب  يروهمج  تسایر  تد  يدراو کـه مـ رد مـ ای  و  ( 16  ،) تسا يربهر  رایتخا  رد  تروص  ره  رد  هک  وا  تیاـفک 

لصا ناریا ،  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  1 ـ اـه : تشون  یپ  ( 17  .) تسا هدـشن  باـختنا  زونه  یعناوم  رثا  رب  دـیدج  روهمج  سیئر 
5ـ ص 289 . نامه ،  4 ـ نامه .  3 ـ . 289 ص 288 ـ  یندم ،  رتکد  ناریا ،  یمالسا  يروهمج  یسایس  ياهداهن  یـساسا و  قوقح  2 ـ . 115

ناریا یمالسا  يروهم  رد جـ ـی  سا ـ سا قو  حـقـ 8 ـ لوصا 99 و 118 . نامه ،  7 ـ دنب 9 . لصا 110 ، نامه ،  6 ـ لصا 177 . یساسا ،  نوناق 
یـساسا و قوقح  10 ـ لصا 119 . یـساسا ،  نوناـق  9 ـ شورـس 1369 . نارهت ،  ص 142 ، مجنپ ،  دـلج  دـلج ،  6 یندـم ،  نیدـلا  لالج  ، 
 ، نامه 14 ـ لصا 125 . نامه ،  13 ـ لصا 134 . نامه ،  12 ـ لصا 113 . یساسا ،  نوناق  11 ـ . 292 ص 291 ـ  یندم ،  یـسایس ،  ياهداهن 

خ  / یبوط : عبنم لصا 131 . نامه ،  17 ـ لصا 110 و 89 . نامه ،  16 ـ لصا 131 . نامه ،  15 ـ لصا 128 .

یمالسا بالقنا  زا  دعب  ینید  گنهرف  هرتسگ  رد  تیناحور  شقن 

نیا هدیکچ : ( * 1) ینسح میهاربا  دمحمدّیس  نیملسملاو  مالسالا  تجح  یمالـسا  بالقنا  زا  دعب  ینید  گنهرف  هرتسگ  رد  تیناحور  شقن 
دروم شش  هب  اتسار  نیا  رد  دزادرپب و  روشک  رد  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  تیناحور  رشق  یگنهرف  تامادقا  هب  هک  دراد  نآ  رب  یعس  راتشون 
تمـس هب  رتشیب  هلاـقم  شیارگ  هتبلا  تسا . هدـش  هراـشا  رـصتخم  روط  هب  رگید  دروم  تشه  یلیـصفت و  روط  هب  روشک  یگنهرف  هصرع  رد 

رد هدـش و  اقلا  هعماج  هب  تیناحور ) هزوح و   ) دنمـشیدنا هاـگآ و  رـشق  نیا  هیحاـن  زا  نآ  گـنهرف  يروئت و  اـبلاغ  هک  تسا  یلئاـسم  حرط 
روخ رد  جیاتن  هب  تامادقا  نیا  تسا  نکمم  هچ  رگا  تسا . هتفرگ  ماجنا  یعیـسو  تامادقا  زین  نآ  ندومن  یئارجا  نتخاس و  یلمع  ياتـسار 
نامه يروآدای  نایب و  راتـشون  نیا  فده  دشاب . هدش  هدیـشک  یفلاخم  ياهـشیارگ  هب  نانمـشد  ياههسیـسد  اب  ای  و  هتفاین ، تسد  يراظتنا 

هب جراخ  لخاد و  زا  فلتخم  دارفا  ياهروسناس  اهدقن و  اهشـشوپ و  اب  ابلاغ  هک  تسا  تیناحور  یگنهرف  يوهایهیب  هتـسیاش و  تامدخ 
هراومه بالقنا  تسخن  ياهلاس  رد  یلاعلا ) هلظدم   ) ياهنماخ هللا  تیآ  ترضح  بالقنا  مظعم  ربهر  هکنانچ ، تسا . هدش  هدرپس  یـشومارف 

تسا يراکنا  لباق  ریغ  شقن  بالقنا  نیا  رد  نویناحور  شقن  : » دندومرف خروم 17/2/63  ینارنخس  رد  هدرک و  ینارگن  زاربا  نآ  هب  تبسن 
ام خیرات  ياجهباج  رد  فیرحت  ياهتـسد  تسا ! هدشن  رید  ندرک  راکنا  يارب  هتبلا  تسا . هدرکن  راکنا  ار  شقن  نیا  نونک  ات  مه  سک  چیه 
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، دنوشب ادیپ  ییاهمدآ  هدع  کی  يزور  هک  تسین  دیعب  چیه  مه  هیـضق  نیا  و  دناهدرک . ذوفن  لامعا  رظن و  لامعا  تلاخد و  لاح  ات  لوا  زا 
، تیناحور همدقم : ( * 2 .«) دـنا هتـشادن  يریثأت  شقن و  بالقنا  نیا  رد  مالـسا  تیناحور  یمالـسا و  یملع  هعماـج  هک  دـنیوگب  دنـسیونب و 

وزج هدـیدرگ و  قیرزت  هعماج  هب  تیناحور  قیرط  زا  اتدـمع  اهراجنه ، اهـشزرا و  تسا . هدوب  اـم  روشک  رد  گـنهرف  دـّلوم  یلـصا  رـصنع 
هدوب هعماج  دارفا  لوبقم  یعرـش و  تجح  خیرات ، لوط  رد  هراومه  ینید ، دمتعم  رـشق  نیا  رادرک  راتفگ و  هدـمآرد و  مدرم  هّماع  گنهرف 

میزادـنیب و هماع ، گنهرف  ياقلا  رد  هزوح  شقن  هب  هناّلمأتم  یهاگن  هب  هک  دـنکیم  باجیا  تیناحور ، مدرم و  نیب  قیثو  طابترا  نیا  تسا .
دعب ۀجح  کضرا  یف  ججح  نم  کلدـب  هنا ال  مهللا  : ) دـندومرف هک  میوش ، ایوج  (ع ) یلع الوم  نخـس  رد  میناوتیم  زین  ار  رما  نیا  هفـسلف 

وت نیمز  رد  هک  تسا  ترورـض  ایادخ  ( » 3 () کئایلوا عابتا  قرفتی  یک ال  کملع  مهنوملعی  کنید و  یلا و  مهنودـهی  کقلخ  یلع  ۀـجح 
نیدـب ات  دـنهد  ارف  اهنآ  هب  ارت  ملع  دـنزاس و  تیادـه  تنید  هب  ار  اهنآ  ات  دـنیآ ، دورف  تقلخ  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دـشاب  ییاهتجح 

همئا ماـظع و  ءاـیبنا  نیمز ، يور  رب  ادـخ  یعقاو  ياـهتجح  هک  مینادیم  همه  دـنهد ». تاـجن  یگدـنکارپ  هقرفت و  زا  ار  وـت  ناـیلاوم  قـیرط 
ناثراو املع ؛ تبیغ  نامز  رد  نکیلو  دنراگدرورپ  بوصنم  یقیقح ، يانعم  هب  دنتـسه و  نّیزم  یهلا  تفرعم  ملع و  رون  هب  هک  (ع ) دـنراهطا
هعقاولا ثداوـحلا  اـما  و  : » دـناهدومرف دوـخ  ترـضح  نآ  هک  دنـشیوخ  بیاـغ  تجح  موـصعم و  ناـماما  هیحاـن  زا  قـح  ياـهتجح  نیمز و 

هک دینک  هعجارم  املع  هب  ثیدح ، تیاور  هب  هثدـحتم ، روما  رد  ( » 4 «) مهیلع هللاۀجح  انا  مکیلع و  یتجح  مهناف  انثیدـح  ةاور  یلا  اوجحراف 
نیا دـهاش  همه  بالقنا ، ریخا  ههد  ود  رد  اصوصخم  ینونک ، باهتلارپ  رـصع  رد  اهنآ ». رب  ادـخ  تجح  نم  دنیامـش و  رب  نم  تجح  اـهنآ 

مدرم و ینید  تادـقتعم  اهرواب و  ظـفح  زین  مالـسا و  ینغ  گـنهرف  ياـیحا  ياتـسار  رد  اـصوصخم  تیناـحور ؛ اـملع و  رثؤم  رایـسب  شقن 
شرتسگ و دـهاش  نینچمه  هتـشذگ و  راصعا  املع و  لاجر و  زا  لقن  ای  اهباتک و  يالبال  زا  نید ، ناهنپ  ياهيروئت  ملع و  لاـقتنا  هرخـالاب 

ياهنامز رد  رشب  فصنم  ناگدید  رد  دروخ و  دهاوخ  مقر  خیرات  هدیرجرب  دیدرتیب ، هک  میتسه  ینید  ياهعماج ، حطس  رد  نیا  ییافوکش 
رد ار  تیناحور  هدننک  نییعت  یخیرات و  هاگیاج  هک  درادـن  دوجو  یفـصنم  رگلیلحت  چـیه  نونکا  تسـشن . دـهاوخ  تواضق  هب  زین ، يدـعب 

یگنهرف فرگش  تالوحت  رب  هیکت  دوخ  مهف ، نیا  دهدن . رارق  دیکأت  دروم  ناملسم ، تلم  یگنهرف  تیوه  نییبت  گنهرف و  يایحا  ياتسار 
یگنهرف فلتخم  داعبا  رد  مظعم ، تیناحور  بالقنا ، يزوریپ  زا  دعب  هک  نانچ  تسا ؛ هتسویپ  عوقو  هب  تلم  نیا  نامرآ  رواب و  رد  هک  دراد 

زا سپ  یتلود  ریگارف  تارایتخا  هدرتسگ و  ياههکبـش  قیرط  زا  هک  يرتعیـسو  رترب و  هصرع  هب  هجوت  اـب  دـش ـ  دـهاوخ  ناـیب  اـبقاعتم  هک   ـ
اهیفاصنایب و تسا ؛ هتخیگنارب  هلاقم  نیا  نتـشون  هب  ار  ام  هزیگنا  هک  يزیچ  نآ  اّما  تسا . هدومن  ینایاش  تامدـخ  هدـمآ ، تسد  هب  بالقنا 

راوازـس شقن  نیا  یلک ، هب  ناگدنیآ  دوریم ؛ نآ  میب  هک  دشابیم ، تامدـخ  عون  نیا  ییوگزاب  رد  ملق ، باحـصا  بلغا  ندوب  هجوتیب  ای 
ینارگن زاربا  هراب  نیا  رد  لبق  اهلاس  بالقنا  مظعم  ربهر  دـنزاس ، لوحتم  ار  نآ  ای  دـنربب و  داـی  زا  روشک  یگنهرف  هصرع  رد  ار  تیناـحور 

هرابرد تسا و  یقیمع  بیجع و  فرگـش و  تاریثأت  هک  تسا  بالقنا  رد  تیناحور  تاریثأت  نیا  : » هک دناهدومرف  دـیکأت  یتح  دـناهدرک و 
... دنـشاب رکف  هب  دـیاب  یناحور  ناناوج  يرگید ؛ هن  میتشون و  یباتک  نینچ  ـالاح  هن  هنافـسأتم  تشون . باـتک  یلیلحت ، تروص  هب  دـیاب  نآ 

تبـسن هک  دشاب  مولعم  دیاب  خیرات  رد  دنهدیم ؛ راعـش  امـش  مان  هب  امـش ، ياتـسور  رهـش و  هقطنم و  طیحم و  رد  زورما  ام  هک  دـینکن  هاگن 
رد ینید  تیادـه  یلـصا  یلوتم  ناونع  هب  هراومه  ناـمروشک ، خـیرات  رد  هزوـح  ینید  يربـهر  . 1 ( 5 (!؟ تسیچ بالقنا  نیا  اـب  تیناـحور 

یلمع ماـکحا  ياـتفا  طابنتـسا و  ینید و  ياـهرواب  تیبثت  اهـشزرا و  نییبـت  یمـسر  عجرم  رگید ؛ تراـبع  هب  دـیآیم و  باـسح  هب  هعماـج 
ناگدید هراومه  نایدا ، نایم  یبهذم  ياهدونـش  تفگ و  زین  يداقتعا و  طیـسب  ياهـشسرپ  وترپ  رد  هکنانچ  دوب ؛ دهاوخ  هدوب و  تیناحور 

زین نونکا  تسا . هدش  عقاو  ناگمه  لوبقم  نید ، ورملق  رد  هزوح  تیالو  هنوگ ؛ نیدـب  هب و  هدـیدرگ  فوطعم  تیناحور  هزوح و  هب  هعماج 
دوخ لابند  هب  ار  هاوخ  نید  مدرم  هوبنا  تسناوت ، شیوخ  ینید  تیروحم  ناـمه  وترپ  رد  تیناـحور  مالـسا ، دیـشروخ  عولط  اـهنرق  زا  سپ 

تینیع ترورـض و  نوماریپ  هر ،)  ) يرهطم دیهـش  دریگب . هدهعرب  ار  نید  رب  ینتبم  بالقنا  کی  يارجا  تیاده و  هرخالاب ؛ دراد و  لیـسگ 
کی تسین  نخـس  ياج  تهج  نیا  رد  تسا  يربهر  ربهر و  هب  دنمزاین  یتضهن  ره  : » تسا هدومرف  روشک  ینید  ماظن  رد  تیناحور  يربهر 
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دیاـب و  دوش ؟ يربـهر  دـناوتیم  یهورگ  هچ  یناـسک و  هچ  هلیـسو  هب  تسا ، یمالـسا  همه  شفادـها  دراد و  یمالـسا  تیهاـم  هک  تضهن 
یمالـسا گنهرف  نتم  رد  هک  دنوش ، يربهر  نینچ  راد  هدهع  دنناوتیم  يدارفا  تسا  یهیدب  دـنوش ؟ رادهدـهع  ار  یتضهن  و  دوش ؟ يربهر 

هک تسا  تیناـحور  اـهنت  ور  نیا  زا  و  دنـشاب . هتـشاد  لـماک  ییانـشآ  یمالـسا ، فراـعم  هقفو و  تنـس  نآرق و  اـب  دنـشاب و  هتفاـی  شرورپ 
رد دوخ  ندوب  یمدرم  ینید و  تیروـحم  دـعب  ناـمه  تهج  هب  هعیـش  دّـهعتم  تیناـحور  ( 6 .«) دیامن يربهر  ار  یمالـسا  تضهن  دـناوتیم 

یبالقنا ناشورخ  لیـس  هجیتن ؛ رد  دریگ و  هدـهعرب  ار  دارفا  ینورد  تیادـه  دـنک و  خوسر  اهلد  رد  راـشقا  ریاـس  زا  شیب  تسناوت  هعماـج ،
تکرح شقن  دـیابن  زگره  ساسا ، نیارب  دـیامن . اپرب  یناحور  یملاع  هنایهاذ  يربهر  هب  ار  یمیظع  ینید  تکرح  کی  دزیگنارب و  ار  مدرم 

هتـشاد هارمه  هب  دوخ  اب  اهنامز  ریاس  زا  شیب  یگنهرف  گرزب  ياهدرواتـسد  دیدرتیب  هک  بالقنا ؛ ياتـسار  رد  ار  تیناحور  داهن  هدرتسگ 
رادشهاب نینچمه  هر )  ) يرهطم دیهـش  درپس . یـشومارف  هب  ار  یـشقن  نینچ  فلاخم ، جاوما  وترپ  رد  نامز و  لوط  رد  ای  درب و  دای  زا  تسا ،

نیملسم طاطحنا  یّقرت و  للع  هرابرد  دنراد و  رس  رد  ار  مالسا  نیبم  نیئآ  يالتعا  يوزرآ  هک  یناسک  : » دومرف دیکأت  بلطم  نیا  هب  تبـسن 
یقرت يوزرآ  دنشیدنین و  تیناحور  سدّقم  نامزاس  ینعی  نآ ، يربهر  هاگتسد  هرابرد  دنناوتیمن  دنشیدنایم ، کیدزن  رود و  هتشذگ  رد 

حالـص و هنوگره  هک  تسا  نیا  ملـسم  ردـق  اریز  دـنربن ؛ جـنر  نآ  ياهیناماسبان  تالکـشم و  زا  دنـشاب و  هتـشادن  رـس  رد  ار  نآ  يالتعا  و 
تروص دراد ، ار  نیملـسم  ینید  يربهر  یمـسر  تمـس  هک  نامزاس  نیا  هلیـسو  هب  امیقتـسم  دیاب  ای  دهد ، خر  نیملـسم  راک  رد  یحالـصا 

ددرگ و زاغآ  يدارفا  ای  درف  هیحان  زا  ینید  یحالصا و  یتکرح  ضرفب ، رگا  دشاب . هتـشاد  یگنهامه  نآ  اب  نامزاس  نیا  لقاال ، ای  دریگب و 
لقتسم گنهرف  زا  ینابزرم  . 2 ( 7 .«) ددرگ بیصن  يدایز  تیّقفوم  دوریمن  نامگ  دشاب ، هتـشادن  یگنهامه  یگدامآ و  تیناحور  نامزاس 

ادـتبا نامه  زا  هچناـنچ  تسا ؛ هتخادرپ  ینید  نوتم  عباـنم و  زا  تسارح  هب  هراومه  خـیرات ، لوط  رد  هعیـش  تیناـحور  نآ  شرتسگ  ینید و 
زورما هب  ات  دنتخادرپیم و  یعیـش  ياههشیدـنا  یناعم  زا  عافد  هب  هیدـیزو ، هلذـتعم  نیملکتم  ربارب  رد  یـضترم  دیـس  دـیفم و  خیـش  موحرم 

بالقنا وترپ  رد  اهیناشفناج  تامدخ و  نیا  دندروآ . ناغمرا  هب  اهلسن  همه  يارب  ار  هعیـش  ینغ  گنهرف  هتـشاد و  ساپ  ار  ینید  ياهـشزرا 
بّرخم یلیـس  نوچ  مالـسا ؛ ناهجرب  تردـقربا  ياهروشک  هّلق  زا  برغ  دـساف  گنهرف  هک  نامز  نیا  رد  دیـسر . مزال  يروراب  هب  یمالـسا 
ینابزرم یگنهرف و  هلباقم  هب  ینید ، تموکح  زادرپ  هیرظن  ناونع  هب  تفرگ و  رارق  دوخ  یعافد  هاگیاج  رد  ردتقم  تیناحور  تفای ، لیسگ 

لباـقم رد  نآ  شرتـسگ  زین  ینید و  ياهـشزرا  زا  عاـفد  هب  درک  یعـس  ینید ، ملکتم  کـی  ناوـنع  هب  تخادرپ و  ینید  ّلقتـسم  گـنهرف  زا 
تیارو دننارورپب  اهناج ، رد  ار  ینید  رواب  دنراکب و  اهلد  رد  ار  نامیا  رذب  دنتـسناوت  تیناحور  هزوح و  دزادرپب . برغ  يذوفن  ياههشیدـنا 

نیا رد  هر )  ) لحار ماما  دروخ . مقر  شیاسآ  هافر و  زا  رود  هب  تخـس و  طیارـش  رد  ابلاغ  شـالت  نیا  دـنزارفارب . موب  زرم و  نیا  رد  ار  نید 
هکنآ دوبن  يربخ  مالـسا  زا  دـندوبن ، نویناحور  رگا  تسا . هتـشاد  هگن  هدـنز  الاح  ات  ار  مالـسا  هک  تسا  هیملع  هزوح  نیا  : » دـندومرف هراـب 

تیناحور ( 8 «) اهنیا زا  دینک  ینابیتشپ  دـندوب ، نویناحور  نیمه  هایـس ، ياهنامز  نیا  رد  هایـس ، عقاوم  رد  تسا ، هتـشاد  هگن  هدـنز  ار  مالـسا 
ینغ گنهرف  ینید و  ینابم  شرتسگ  قیمعت و  هب  دوخ  راتـشون  راتفگ و  رد  هراومه  ینید ، یگنهرف  یلـصا  نایلوتم  هاگیاج  رد  زین  یبالقنا 

نمؤم مدرم  دنتشادرب . زین  يدنلب  ياهماگ  اما  دنتشاد ؛ مه  ییاهیتساک  اهصقن و  هچ  رگا  اتسار ، نیا  رد  دناهتخادرپ . هعماج  حطس  رد  مالـسا 
تیناحور یملق  راثآ  نانخس و  زا  ار  شیوخ  ینید  نایب  ریـسفت و  هراومه  دناهدرک و  دشر  رادنید  بلطنید و  ياهعماج  رد  هک  ام  دقعتم  و 

زا سپ  دناهداد ؛ قفو  بالقنا ـ  زا  لبق  ياهههد  ناقفخ  ياهطیحم  رد  یتح  ار ـ  دوخ  ياهراتفر  اهرواب و  اهنآ  راتفگ  هیاپ  رب  دـناهتفرگارف و 
عویـش و یتح  ینید و  لقتـسم  گنهرف  زا  یناـبزرم  ياهرگنـس  رد  ناـیناحور  اـتقیقح  هک  دناهدیـسر  يرکف  غولب  هجیتن و  نیا  هب  بـالقنا ،
ثحاـبم و هثدـحتم و  لـئاسم  لـباقم  رد  زین  نونکا  دـناهداد . زورب  دوـخ  زا  يرایـسب  ياـهیئاناوت  هدرک و  یناوارف  ياهـشالت  نآ ، شرتـسگ 
هک میسینمف و ... مسیرالوکـس و  مسیلانویـسان ، تاحالـصا ، نوچ ؛ ییاههراگنا  و  نید ، زا  فلتخم  ياهتئارق  اههیرظن و  يرظن و  تالداجم 

همه اب  هدومن و  یگداتـسیا  دوخ ، یملع  رادتقا  تیدج و  اب  هک  تسا  ردتقم  تیناحور  نیمه  تسا ، مالـسا  نیمزرـس  لد  رد  يرطخ  گنز 
هب تیانع  اب  يرهطم  دیهـش  تسا . هتـساخرب  اهنآ  اب  یملع  هزرابم  هب  رگید ، فلتخم  زکارم  راشقا و  ياهیگنهامهان  اهیئاسران و  اهیتساک و 
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تیناحور تسد  زا  يرادمچرپ  نیا  رگا  : » درادیم مالعا  نآ ، زا  نوریب  ياهداهن  تیناحور و  نورد  رد  نآ  حالصارب  دیکأت  اهفعـض و  نیا 
اریز دوشیم . خسم  یلک  هب  مالسا  درذگب ، هک  مه  لسن  کی  چیه ؛ هک  نرق  کی  دتفیب ، نارکفنـشور  حالطـصا  هب  تسد  هب  دوش و  هتفرگ 

حالـصا تیناحور  تسا  یمازلا  لیلد  نیا  هب  دنتـسه ، دّـهعتم  نایناحور  هورگ  نیمه  مه  زاب  تیاـهن ، رد  یمالـسا ، لیـصا  گـنهرف  لـماح 
هزرابم خیرات  لوط  رد  هاگآ  تیناحور  فیاظو  زا  یکی  ینید  هعماج  نید و  نتم  رد  فارحنا  فیرحت و  تافارخ ، اب  هزرابم  . 3 ( 9 .«) ددرگ

کی ناونع  هب  اهنآ ، زا  يرهطم  دیهـش  هک  دوب  اروشاع  عوضوم  رد  تافارحنا  هرخالاب  نید و  رد  هلـصاح  ياهیـشیدنا  جـک  تاـفارخ و  اـب 
شقن هفیظو و  نیا  هک  تهج  نیدب  تسا ، هدروآ  نایم  هب  نخـس  ینیـسح » هسامح   » دـلج هس  اصوصخم  دوخ ، ياهباتک  رد  يرکف  هغدـغد 

نیا رد  تیناحور  شقن  ییادزفارحنا و  عوضوم  هب  میریگیم و  هلـصاف  ثحبم  نیا  زا  تسین ، بالقنا  زا  سپ  نامز  هب  رـصحنم  تیناحور 
ینتبم نامیا  نید و  هک  تسا  هدوب  نآ  ددصرد  هراومه  هاگآ ، تیناحور  هک  مینادیم  همه  میزادرپیم . یمالسا  بالقنا  زا  دعب  رد  اتـسار ،
لماک قیمع و  ینامیا  هب  دوب ـ  رییغت  فیرحت و  رطخ  ضرعم  رد  بالقنا  زا  لبق  ياهههد  ات  اـتقیقح  هک  ار ـ  مدرم  فطاوع  تاـساسحا و  رب 

میب و رد  اهنآ  یلاعتم  حور  مدرم و  ینید  ششوج  زا  هراومه  هک  نید ـ  نانمشد  ياههسیسد  اههسوسو و  رثا  رب  هکنانچ  دزاس ؛ لدبم  ینید 
اوزنا طرفم و  ضغب  بح و  هنارجحتم و  تادابع  لامعا و  یخرب  هب  اهنآ ، يرادنید  گنهرف  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دندربیم ـ  رس  هب  فوخ 

ار هاگآ  ردتقم و  تیناحور  دنزاس و  لوغشم  ضحم  يدرف  يدابع و  لامعا  يرس  کی  هب  ار  اهنآ  و  ددرگ . لیدبت  يرگن  یحطـس  تلزع  و 
هک ییاـج  اـت  دـندومن ؛ بسک  زین  يرایـسب  ياـهیتقفوم  اتـسار ، نیا  رد  هـتبلا  دـنزاسادج . مدرم ، هرخـالاب  ینید و  لالقتـسا  تیروـحم و  زا 

لسغ و هدـنهد  میلعت  فرـص  هعماج ، رد  ار  اهنآ  شقن  دـنتخادرپ و  اهنآ  ینید  ههجو  بیرخت  هب  هتخاس و  يوزنم  هعماـج  رد  ار  تیناـحور 
دندوب نآ  ددصرد  دنتخاس و  دودحم  یلاخ  کشخ و  مسارم  کی  فرص  ار  مدرم  ياهیرادازع  اهنآ  دندومن . یفرعم  تبیصم  رکذ  وضو و 

ات تسب  راک  هب  ار  شاهدارا  مزع و  همه  دمآ ، نادیم  هب  ینف  و  دّهعتم ، تیناحور  دننک . داجیا  هلـصاف  نید  ياملع  مدرم و  نیب  هتفر  هتفر  هک 
رد ذوفن  ندش و  کیدزن  اب  ایناث ، درادرب و  نایم  زا  هعماج  حطـس  رد  ار  ینید  تافارحنا  هرخالاب  نید و  رب  هدراو  تافارخ  تافیرحت و  ًالّوا ،

اههعمج و زامن  ییاپرب  دجاسم و  يایحا  دننام  یگنهرف  مادقا  چیه  زا  روظنم ، نیا  يارب  و  دزادرپب . اهنآ  ینید  دشر  حالـصا و  هب  مدرم ، لد 
دیهش دیزرون . غیرد  یعامتجا ، یگنهرف و  ياهداهن  شرتسگ  داجیا و  هرخالاب  باتک و  راشتنا  فیلأت و  زین  مدرم و  نایم  رد  هباطخ  ظعو و 

هتسناوت تیناحور  هکنیا  رگید  ّرس  : » دندومرف دیکأت  مهف  نیا  لابق  رد  اهنآ  ياهتیلوئـسم  تیناحور و  صاخ  قیفوت  نیا  هب  تیانع  اب  يرهطم 
تلود تیلاعف  رب  دیاب  اهنآ  دـننک ، داشرا  ار  نآ  دنتـسیاب و  تلود  رانک  رد  دـیاب  اهنآ  هتبلا  تسا . لالقتـسا  دـنک ، يربهر  ار  اهبالقنا  تسا ،

رکذ اههضور و  دـنامب . ظوفحم  دـیاب  تعامج  تماما  دنـشاب  اشوک  دـجاسم  ظفح  در  دـیاب  تیناحور  دنـشاب و  هتـشاد  تبقارم  تراـظن و 
نیاربانب ( 10 .«) ددرگ هتساریپ  فذح و  اهنآ  زا  اهغورد ، اهلعج و  تافیرحت و  دنوش و  حالصا  تسا  مزال  اما  دننامب . ظوفحم  دیاب  اهتبیصم 
حالـصا ياتـسار  رد  هدوب و  هجاوم  تافارحنا  تافیرحت و  تافارخ ، دننام  یگنهرف ، ناوارف  تالـضعم  اب  نید ، رتسب  رد  ادتبا  زا  تیناحور ،

یفاصنایب اعقاو  تسا و  هتفای  تسد  یـسوملم  سوسحم و  جیاتن  هب  اههنیمز ، نیا  رد  نینچمه ، تسا  هدش  لمحتم  ار  يرایـسب  تامحز  نآ 
؛ تسا لوغـشم  تیلاعف  شالت و  هب  یگنهرف  فلتخم  ياهرگنـس  رد  دّـهعتم  هاگآ و  تیناحور  زونه  هک  یلاـح  رد  ناـمز ؛ نیا  رد  هک  تسا 
وحم و ددص  رد  دنریگب و  راکنا  داب  هب  ار  نآ  دوخ  یگنهرف  ینید و  تلاصا  زا  هدـشن  ّکفنم  ّرثأتم  ناشیدـناون  ملق و  باحـصا  زا  ياهدـع 

رـشق اهنت ، هک  دـننادیم  دـندرک ، يرپس  تیناحور  رـس  تشپ  ار  یفلتخم  نارود  هک  ام  نیب  نشور  هاگآ و  مدرم  یلو  دـنیآرب . نآ  يدوباـن 
هب نید ، یلامجا  یحطس و  تخانش  زا  ار  ام  دشخبب و  انعم  ام  حوریب  کشخ و  تاسدقم  لامعا و  هب  تسناوت  هک  دوب  راوگرزب  تیناحور 

هفسلف حور و  هب  ندزرس ، رب  همق  لگ و  و  نتـسب ، لیخد  عمـش و  زا  دوب  ترابع  هک  ار  ام  ياهیرادازع  دزاس و  نومنهر  نآ  یقیقح  تفرعم 
نخـس يونثم  کی  هک  ار  مهم  بلطم  نیا  يربهر ، مظعم  ماقم  و  هر )  ) لحار ماما  زا  يراتفگ  اب  دیامن . فقاو  نآ  راثآ  فادها و  اروشاع و 
هاگیاپ نیرتمهم  عّیـشت ، مالـسا و  خـیرات  لوط  رد  دـهّعتم  ياملع  هیملع و  ياـههزوح  هک  تسین  يدـیدرت  . » میناـسریم ناـیاپ  هب  دـبلطیم 

لالح لئاسم  ات  دناهدرک  شالت  دوخ  رمع  همه  رد  مالسا  گرزب  ياملع  دناهدوب . اهیورجک  تافارحنا و  تالمح و  ربارب  رد  مالسا  مکحم 
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رد نید  ياملع  ناـیناحور و  : » دـندومرف هراـب  نیا  رد  زین  يربهر  مظعم  ماـقم  ( 11 .) دنیامن جـیورت  فرّـصت  لخد و  نودـب  ار  یهلا  مارح  و 
میرک نآرق  اب  ار  نانآ  دنتخورفارب و  مدرم  لد  رد  ار  نامیا  هلعـش  دندرک و  رود  یهلا  ماکحا  تحاس  زا  ار  فیرحت  يدـمتم ، ياهنرق  لوط 

، دـش هراشا  لبق  بلاطم  نیب  رد  هک  روطناـمه  یگنهرف  مجاـهت  اـب  هلباـقم  . 4 ( 12 .) دـنتخاس انـشآ  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  میلاـعت  و 
تالجم راشتنا  زین  روشک و  رد  داسف  ياههکبـش  شرتسگ  قیرط  زا  راب  نیا  لخاد  رد  اـهنآ  نیعباـت  جراـخ و  زا  نید  هدروخ  مسق  نانمـشد 

یهت دصق  هب  ناناوج  نایم  رد  لاذـتبا  تاودا  تالآ و  شرتسگ  هرخالاب  یتنرتنیا و  ياهراوهام و  ياههمانرب  شخپ  اههمان و  بش  سکس و 
نید و زا  اهنآ  ییادج  ناناوج و  ياوزنا  ندناشک و  یچوپ  هب  یگنهرف ، مجاهت  نیا  زا  نمـشد  فده  و  دناهدوب . نید  زا  اهنآ  نورد  ندرک 
هب هیکت  یبالقنا و  ناوج  لسن  هب  یتنایخ  چیه  زا  اتسار  نیا  رد  نمـشد  دماجنایب . هعماج  لاذتبا  داسف و  هب  تیاهن  رد  ات  تسا ، ینید  ناربهر 

رطخ گنز  هرابنیا ، رد  لبق ، اهلاس  بالقنا  مظعم  ربهر  هکنانچ  دـنکیمن . غیرد  ام  ینید  ثاریم  رخافم و  موبوزرم و  نیا  ناشخرد  خـیرات 
درادن بالقنا  اب  یمیقتسم  طابترا  هک  تسا  مالسا  هیلع  یمیظع  یگنهرف  مجاهت  زورما  : » دومرف دیکأت  اهراب  تخاون و  ناگمه  شوگ  هب  ار 
یـسایس یعامتجا و  یگنهرف و  داعبا  مامت  اب  هک  تسا  ياهداـعلا  قوف  بیجع و  زیچ  تسا . مالـسا  هیلع  بـالقنا  زا  رتعیـسو  مجاـهت ، نیا  و 

رد سک  ره  دنتـسه و  نمـشد  اب  یگنهرف  هلباقم  هب  فّظوم  یعون  هب  دارفا  همه  هصرع ، نیا  رد  ( 13 .) تسا هدش  رازوراک  دراو  مالسا  هیلع 
، یهورگ رـشق و  چیه  دنک و  هزرابم  یبرغ  زوسنامناخ  داسف  یگنهرف و  موش  هدـیدپ  نیا  اب  دـیاب  دربیم ، رـس  هب  هعماج  رد  هک  یتیعقوم  ره 

فسأت یسب  ياج  و  دهنب . هعماج  رد  یّصاخ  ياههورگ  دارفا و  شودب  ار  نآ  راب  مامت  درذگب و  هلئـسم  نیا  رانک  زا  مارآ  هجوتیب و  دیابن 
رـس رب  ار  نآ  راوید  دـنکیم و  روبع  درـسنوخ  هجوتیب و  هلئـسم  نیا  رانک  زا  یعون  هب  مادـک  ره  هعماج  ياههورگ  دارفا و  رتشیب  هک  تسا 

تیلاعف و هب  هراب  نیا  رد  مه  هاگآ  دنمـشوه و  رـشق  نیا  هک  نیا  زا  لفاغ  دنیامنیم ؛ دننکیم . بارخ  مولظم  تیناحور  رـشق  ای  نیلوئـسم و 
ـ  تسا هتشاد  مه  یبوخ  اتبـسن  زورب  هعماج  رد  و  دناهداد ـ . ماجنا  ینید  گنهرف  هنیمز  رد  ینایاش  تامدخ  مه ، دنلوغـشم و  شالت  ریبدت و 

. تفرگیم ارف  ار  اج  همه  شاهدرتسگ  همهمه  نیا  اب  داسف  هنماد  هنیآ  ره  دوبن  هعماج  رد  یگنهرف  مدرم  رشق  نیا  هبئاشیب  تامدخ  رگا  هک 
هلباقم شقن  نیرتشیب  رگید ، راشقا  همه  زا  اّما  تسا ، هدوب  رادروخرب  زین  ییاهتلفغ  یتساک و  فعـض و  زا  اتـسار  نیا  رد  رـشق  نیا  هچ ، رگا 

غیلبت ياههمانرب  يریگارف  شرتسگ و  هب  ناوتیم  دروم  نیا  رد  تسا ؛ هدومن  ءافیا  یبرغ  طحنم  گنهرف  اب  هزراـبم  ياتـسار  رد  ار  یگنهرف 
دنناـم روشک ؛ یملع  یگنهرف و  تاسـسؤم  لد  رد  ذوـفن  يداـقتعا و  تـالجم  بتک و  راـشتنا  پاـچ و  یعمج ، ياـههناسر  قـیرط  زا  نید 
نازاس جـح ، نامزاس  ریظن ، یگنهرف  ياهداینب  تیوقت  سیـسأت  یگنهرف و  ياـهنوناک  امیـس ، ادـص و  شرورپ ، شزومآ و  یلاـع ، شزومآ 
لحار ماما  دومن . هراشا  ار  روشک  رسارس  رد  اههعمج  زامن  دجاسم و  گنهرف  شرتسگ  نتخاس و  هنیداهن  هرخالاب  دیهش و ... داینب  تاغیلبت ،

املع و رترب  شقن  هب  دوب ، هعماج  يور  شیپ  رد  هک  یگنهرف  عاضوا  هب  تبـسن  ناـگمه ، هب  رادـشه  اـب  بـالقنا  نیتسخن  ياـهلاس  رد  هر ) )
يزوریپ منک . رکـشت  دیاب  لضافا  املع و  نایاقآ  زا  نم  : » دندومرف دیکأت  هراشا و  یگنهرف  ههبج  ینعی ؛ لباقم  ههبج  تیادـه  رد  نویناحور 
مدقـشیپ دیـشاب ، تعامج  ماما  هک  تسه  ناتیعرـش  هفیظو  هک  روطنامه  امـش  تسا . هدوب  تاقبط  ریاس  ًالّوا و  املع ، تامادـقا  نوهرم  ّتلم 

رکـشت اهامـش  زا  ناریا  فیرـش  تلم  ِلَِبق  زا  نم  دـیدومرف و  رما  هب  مایق  هللادـمحب ، اهّتلم ؛ زا  ار  دـسافم  دـینک  عفر  تما ، لـئاسم  رد  دیـشاب 
ام هیلع  رب  هناروابان  یگنج  ّحلـسم ، نادـند  نانمـشد  بـالقنا ، قیرط  زاـغآ  رد  هک  مینادیم  همه  داـهج  يونعم  تیادـه   . 5 ( 14 .«) منکیم

نیا دـینابرب . مه  ار  ام  نامیا  نید و  دـندوب ، مّعنتم  نآ  رد  اهلاس  هک  نامروشک ، ینغ  عباـنم  نیمزرـس و  لاغـشا  رب  هوـالع  اـت  دـنداد  بیترت 
يزادنارب ام  فده  هک  دندرکیم  مالعا  تحارص  هب  هکنانچ  درک ، ذوفن  دارفا  ناج  قامعا  ات  هکلب  دوبن ؛ فرص  يزرم  گنج  کی  گنج ،

کی اهنت  زین  يداو  نیا  رد  عافد  رما  نیاربانب ، دنتشاد . میب  ناهج  رد  هکلب  هقطنم و  رد  یماظن  نینچ  دوجو  زا  هک  ارچ  تسا ؛ یمالـسا  ماظن 
سدقم عافد  رد  اما  درکن ؛ نت  رب  ار  میژر  يرکـشل  مزر و  سابل  هاگ  چیه  توغاط ، نامز  رد  هدازآ  تیناحور  اذل  دوبن ؛ فرـص  يراد  زرم 
زاتـشیپ ناگدنمزر ، بیغرت  قیوشت و  هیحور و  داجیا  ماجنارـس  يرگتیادـه و  يونعم و  دـعب  زا  مه  یکیزیف و  تهج  زا  مه  تیناحور  ام 

يدـنبیاپ و تیونعم ، زا  يرادـساپ  ياتـسار  رد  دـننام ؛ ینوگاـنوگ  ياهیدـمآراک  تسناوت  یبوخب  هزوـح  یلیمحت ، گـنج  رد  تسا . دوـب 
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دوخ زا  نید  ساسا  رب  عافد  یهد  روحم  هرخالاب  ینید و  ههبج  يونعم  داعبا  یعرـش و  ماکحا  اـب  اـهنآ  نتخاـس  انـشآ  ناگدـنمزر و  قیوشت 
هب یحور  شمارآ  دودزیم و  اـهناج  زا  ار  اـههسوسو  درکیم و  مارآ  ار  دّدرم  ياــهلد  دوـخ  یغیلبت  روـضح  اــب  یناــحور  دــهد . ناــشن 

ياهتعاجـش مالـسا و  ردص  خیرات  يروآدای  اب  دادیم و  اهنآ  هب  تماقتـسا  سرد  تمواقم ، داهج و  تایآ  توالت  اب  دادیم و  ناگدـنمزر 
کی دوخ  هک  بالقنا  مظعم  ربهر  دومنیم . عیجشت  یمالسا  روشک  موبوزرم  زا  يرادساپ  هار  رد  ار  اهنآ  ع ،)  ) لضفلاوبا و  (ع ) نیسح ماما 

هحوبحب رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  هب  باطخ  هراب  نیا  رد  دوب ، ناگدـنمزر  یماح  نابیتشپ و  گـنج و  ههبج و  زاتـشیپ  یجیـسب و  هدـنمزر 
کی یهاگ  اهامش  زا  یکی  ار -  يرکشل  زارفرس  یناج  هب   * ینامسآ یمدرم  هک  دشاب  اسب  : * میوگب امـش  هب  هلمج  کی  رد  : » دومرف گنج 

فیـصوت رد  رادلد  یجیـسب  نآ  نابز  زا  هک  تسا  بوخ  ( 15 .«) دراد شزرا  یلیخ  نیا  ، دنکیم زهجم  يونعم  حالـس  داهج و  هب  ار  رکـشل 
هک تسا  نیا  ملاـع  ياـهههبج  همه  رب  شزاـیتما  اـم  ياـه  ههبج  : » مینک رورم  ار  يرگید  بـلطم  نآ ، رد  تیناـحور  شقن  هـهبج و  ياـضف 

تدابع زاین و  زار و  اعد و  ههبج  اجنآ  رد  هکلب  تسین ؛ مزر  ههبج  طقف  ام  ياهههبج  دراد . دوجو  تیونعم  نآ  رد  تسا و  تداـبع  بارحم 
دهاوخ نیمأت  امش  ( 16) روضح اب  نیا  دنوشیم . رونم  ردقچ  دـنیآیم ، دـنوریم و  یتقو  هک  دـینیبیم  ار  اههچب  نیا  تسا ؛ لاح  رکذ و  و 
مالسا ردص  رد  هک  تسا  ینید  لیـصا  گنهرف  کی  هتبلا  دوخ  نیا  ( 17 .«) دینکیم یهلا  یتوکلم و  ار  مدرم  دیورب ، اجنآ  هب  هک  امـش  دش ،

هدـنامرف زین ، دوخ  دـندادیم و  بیترت  گنج  نادـیم  دجـسم ، رانک  رد  ع )  ) یلع و  ص )  ) ربمایپ هک  میدـهاش  نید  ناـگرزب  هراـبرد  اـم  زین 
رد نید  ینابم  لوصا و  هک  درکیم  ساسحا  هعیـش  تیناحور  هک  اج  ره  مه ، خیرات  فلتخم  ياههصرع  رد  دـندرکیم . بوصنم  ار  گنج 

هکنانچ دـمآیم ، نادـیم  هب  لواپچ ، ضرعم  رد  نیملـسم  لاوما  ای  تسا و  لاغـشا  ضرعم  رد  نارادـم  نید  راید  اـهزرم و  اـی  تسا و  رطخ 
موحرم يدابآدسا ، نیدلا  لامج  دیس  يرون ، هللا  لضف  خیـش  یناهبهب ، دیـس  یناسارخ ، دنوخآ  يزاریـش ، يازریم  ینیئان ، موحرم  تازرابم 

رد دراد . نخـس  يونثم  کی  دوخ ، ياج  رد  مادک  ره  هک  دوب  تازرابم  هتـسد  نیا  زا  هر ) ) ینیمخ ماما  هرخالاب  یناشاک و  هللاۀـیآ  سرّدـم ،
رد ام  تیناحور  : » دـندرک داریا  ناهفـصا  نویناـحور  عمج  رد  لاـس 1366  رد  هک  میئوجیم  هرهب  بـالقنا  مظعم  ربهر  راـتفگ  زا  هراـب  نیا 

ياملع 1920م )  ) لاس 1920 قارع  ياهگنج  نیمه  رد  دناهتشاد . روضح  نوگانوگ  ياهگنج  رد  هدرک و  یلیخ  اهراک  نیا  زا  مه  هتـشذگ 
هللا ناوضر   ) یناهفصا تعیرش  موحرم  مه  دعب  مود ـ  يازریم  يزاریـش ـ  یقت  دمحم  ازریم  اقآ  موحرم  لّوا  دندوب . داهج  زاتـشیپ  ام  گرزب 

هدیگنج دندوب و  هدیشوپ  مزر  سابل  هتفر و  ههبج  نآ  رد  هک  مدید  ار  ملاع  رفن  ود  مدوخ  نم  دندوب . گنج  نادیم  ربهر  هدنامرف و  امهیلع )
رد یـسرد  نوتم  نیودـت  باتک و  فیلأت  . 6 ( 18 .«) دوب دهـشم  ياـملع  زا  یکی  مه  يرگید  دوب  یناـشاک  هللا  تیآ  موـحرم  یکی  دـندوب .

اهباتک نیمه  يالبال  رد  نید  مینادیم ، هکنانچ  تسا . هدوب  زاتـشیپ  هراومه  تیناحور ، خیرات ، لوط  رد  ینید  نوتم  فیلأت  باتک و  هصرع 
ناّیلوتم نید و  رد  ناخسار  ناونع  هب  نیتسار  ياملع  تسا و  هدش  لقتنم  ام  هب  ریـسفت  فیلأت و  حرـش و  بلاق  رد  دعب  هب  ع )  ) همئا رـصع  زا 

ثاریم مولع و  نیا  ترارم ، جـنر و  نارازه  اـب  یـسایس ، ياـهنارحب  ناـماسبان و  طیارـش  رد  ناـمز و  فلتخم  ياـههصرع  رد  نآ  غـیلبت  رما 
. دندرک يریگولج  اهنآ  يدوبان  زا  دندومن و  ظفح  دعب  ياهلـسن  يارب  فلتخم  ياههتـشون  تسد  ای  هدیرج و  باتک و  بلاق  رد  ار  اهبنارگ 
میدـق و ینید  یملع و  نوتم  عیزوت  رثن و  اب  هک  دـنتفای  ار  نآ  تصرف  یمالـسا ، بالقنا  زا  دـعب  اـصوصخم  رـصاعم  ياـملع  ناـیم ، نیا  رد 

تامدـخ یگنهرف ، هصرع  نیا  رد  ینید  فلتخم  ثحابم  اههیرظن و  هرابرد  دنمـشزرا  رابرپ و  بتک  نیودـت  فیلأـت و  زین  اـهنآ و  يروراـب 
تسرد دشن و  مهارف  یگنهرف  گرزب  راک  نینچ  يارب  هنیمز  بالقنا ، ههد  ود  نیا  ناسب  ینامز ، چیه  رد  هک  تسین  یکـش  دنیامن . ینایاش 

اتقیقح تسا و  هدوب  شیپ  زا  شیب  اتـسار ، نیا  رد  طـبر  يذ  نیلوئـسم  زا  اـم  روشک  یگنهرف  ینید و  هعماـج  عقوت  هک  تسا  تلع  نیمه  هب 
بتک راشتنا  فیلأت و  بلاق  رد  یگنهرف  گرزب  رما  نیا  هب  لجاع ، یمادقا  عماج و  يریبدت  اب  هدنام ، یقاب  ياهتصرف  رد  هک  دراد  نآ  ياج 

تیادـه نوتم  نیا  هعلاـطم  هب  هّماـع  بذـج  تهج  یتالیهـست  هئارا  هارمه  هب  مدرم ؛ ناـیم  رد  نآ  نازرا  عیزوت  و  دـیفم ، يدربراـک و  ینید 
لفاغ نید  هرابرد  باتک و ... يداو  رد  تیناحور  هدـش  هئارا  تامدـخ  زا  دـیابن  اههشیدـنا ، گـنج  هحوبحب  نیا  رد  اـّما  دـنهد . نت  شخب ،

اههاگشناد و سرادم و  رد  کنیا  هک  ینید  یتدیقع و  نوتم  اهـسرد و  مینادیم ، هکنانچ  درپس . یـشومارف  راکنا و  داب  هب  ار  نآ  هدیدرگ و 
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هک مینادیم  دروخ . مقر  هزوح  يالـضف  تیاده  اب  ادتبا  زا  دوشیم ، سیردـت  يدربراک  کیـسالک و  روطب  روشک  یـشزومآ  زکارم  رگید 
جاور بالقنا  زا  لبق  تسا ، هدش  هدیناجنگ  سرادـم  اههاگـشناد و  یـسرد  همانرب  رد  هک  یتیعماج  دـیدج و  ياههویـش  نیا  اب  سورد  نیا 

هک اهنآ  هچ  دندش و  لیصحتلا  غراف  روشک  لخاد  رد  هک  اهنآ  هچ  بالقنا ـ  زا  لبق  یهاگشناد  ياههدرک  لیـصحت  زا  کی  چیه  هتـشادن و 
اهنت نایم ، نیا  رد  دندوبن . هاگآ  فقاو و  زین  نآ  سیردت  هویش  هب  یتح  دندرکن و  نیودت  ار  ینید  نوتم  نیا  دناهدرک ـ  لیـصحت  جراخ  رد 
قیرط رد  دنتفاتـش و  اهنآ  يرای  هب  زین  يرگید  دارفا  اتـسار  نیا  رد  هچ  رگا  درک ؛ افیا  هتـسجرب  رثؤم و  یـشقن  هتبلا  هک  دوب  تیناـحور  رـشق 

ریاس . * دـندومن هئارا  ینایاش  تامدـخ  یناسنا ، مولع  راـبرپ  ياههتـشر  سیـسأت  زین  سرادـم و  اههاگـشناد و  ینید  سورد  ندرک  هنیداـهن 
مامت هب  یگنهرف  بالقنا  کی  دیدرتیب  هک  یمالسا ـ  بالقنا  يهصرع  رد  تیناحور  هتـسجرب  تامدخ  زا  رگید  یخرب  هب  نایاپ  رد  دراوم :
اهتّدم هک  یبرغ  يرنوسامارف و  ناهنپ  ياههشیدـنا  تردـق و  طیح  زا  روشک  يرنه  ياههصرع  تاجن  . 1 مینکیم : هراشا  تسا ـ  هدوب  اـنعم 

اـههصرع و نـیا  هـب  ندیـشخب  ینید  يوـس  تمـس و  نـیارب ، هوـالع  تـشاد . دوـجو  نادـنمرنه  ياهـشیارگ  رد  یمالــسا  بـالقنا  زا  سپ 
تیناحور و تامدـخ  كرتشم  لـصف  هتبلا  نیا  هک  هریغ ...  ناـمر و  یقیـسوم و  هصق و  رعـش و  امنیـس و  ملیف و  دـننام  يرنه ؛ ياـهرادومن 

سیسأت یمالسا و  مولع  یتاقیقحت  زکارم  یشهوژپ و  تاسسؤم  شرورپ  سیسأت و  . 2 دوب . هزوح  نیا  رد  رازگتمدخ  دارفا  زا  رگید  یخرب 
اهناوراک و تیادـه  جـح و  روما  يونعم  یهدـنامزاس  . 3 یثیدـح ... ینید و  يرکف و  یناـبم  اههشیدــنا و  باـب  رد  فـلتخم  یملع  زکارم 
یناحور و بذـج  هتـشاد و  يداصتقا  یتراجت و  هبنج  رتشیب  بالقنا  زا  لـبق  هکناـنچ  اـهنآ ؛ یگنهرف  یـسایس و  يداـقتعا ، ینید  تیروحم 
زا تاجانم  اعد و  شیاین و  گـنهرف  شرتسگ  دـشر و  . 4 تسا . هدشیم  ماجنا  حیحـص  تیاده  شنیزگ و  ریبدت و  نودـب  ناوراک ، ریدـم 

تیمومع و . 5 باتک و ... فیلأت  ربنم و  هباطخ و  کمک  هب  هعماج ، رد  اـعد  يونعم  گـنهرف  ياـقلا  یمومع و  هدرتسگ  ياـههناسر  قیرط ،
ره رد  ناقـشاع  هاگداعیم  ناونع  هب  روشک ، رـسارس  رد  هعمج  ياهزامن  ییاپرب  یمومع و  نکاما  تارادا و  رد  تعامج  ياـهزامن  شرتسگ 

بعر ياضف  زا  نآ  ناوناب  هعماـج و  ییاـهرو  یمومع و ... نکاـما  تارادا ، رد  نآ  شرتسگ  باـجح و  گـنهرف  ندرک  هزیناـکم  . 6 هتفه .
هب زور  روشک ، رد  ناناوج  زا  یخرب  يراب  دـنبیب و  برغ و  یگنهرف  مجاهت  رثا  رب  ریخا ، ياهلاس  رد  هچ  رگا  هاش . ناـمز  باـجح  فشک 

نیا روشک ، رد  یباجح  دـب  نالماع  نازادرپ و  هیرظن  ناـمه  دوخ  هنافـسأتم  دوشیم و  هدرپس  یـشومارف  هب  گرزب  ياهدرواتـسد  نآ  زور ،
نیب یملع  یتح  يونعم و  ینید و  طاـبترا  داـجیا  . 7 دـنهدیم ! تبـسن  تیناحور  یهجوتیب  يراگنا و  لهـس  هب  امومع  ار  ینیع  ياهدومن 

ساـسا و هچ  رگا  روشک ؛ یملع  میظع  رـشق  ود  ناونع  هب  وجـشناد  یناـحور و  نیب  یگنهرف  يرکف و  مهاـفت  يرارقرب  هاگـشناد و  هزوح و 
ابلاغ هک  روشک  رد  ینید  ياهـشزرا  اههناشن و  اهمان و  ياـیحا  . 8 تسا . هتفرگ  رارق  فده  دروم  هکنیا  هاوخدـب  نانمـشد  طسوت  نآ  ینابم 

رـس یمومع . رباعم  نکاما و  اههچوک و  اهنابایخ و  مان  دـننام  دوب . تکرح  رد  یبرغ  هناگیب و  ياههناشن  اههژاو و  تمـس  هب  بالقنا  زا  لبق 
هاـگآ زوسلد و  تیناـحور  هک  میریگیم  هجیتن  ناـیاپ  رد  يریگ : هجیتن  ... * روشک و یملع  ریغ  یلمع و  زکارم  سرادـم ، اههاگـشناد و  رد 
ناـمه نوهرم  ینید  ینغ  نوتم  عباـنم و  نیا  هب  اـم  یباـیتسد  نونکا  هدوب و  خـیرات  لوط  رد  نید  یناـبم  لوصا و  نابـساپ  ظـفاح و  هراومه 

هزوح و شقن  یفرط  زا  تسین . نکمم  راتـشون  نیا  رد  نآ  حرـش  هک  تسا  تیناحور  هزوح و  سدـقم  داهن  هنازوسلد  تامحز  تامدـخ و 
. تسا راکنا  لباق  ریغ  یندـشان و  شومارف  تسا ، هدـش  انب  مالـسا  ینغ  گنهرف  لوصا  انبم و  رب  هک  بالقنا  يزوریپ  ياتـسار  رد  تیناحور 

فلتخم ياههصرع  يـالبال  رد  و  دوش . روشک  یگنهرف  یملع و  ياـههصرع  دراو  یبوخب  تسناوت  تیناـحور  بـالقنا ، زا  دـعب  دـیدرتیب 
بـسانتم تیعقوم  نیا  هب  یبایتسد  اب  هک  تسادیپ  هتفگان  دروآ . تسدب  ینید  گنهرف  شرتسگ  عویـش و  يارب  ار  تصرف  نیرتهب  یخیرات ،

راثآ جیاتن و  هب  اتـسار  نیا  رد  هتخادرپ و  نآ  زا  ینابزرم  هب  یگنهرف  فلتخم  ياهرگنـس  رد  ادتبا  زا  هتـسشنن و  مارآ  ینید  هاگآ  تیناحور 
زکارم یملع و  تاسـسؤم  هاگـشناد ، هزوـح و  لـثم  اـههصرع  نیا  رد  مزج  یمزع  اـب  زین  نوـنکا  و  تسا . هتفاـی  تـسد  زین  يدـیفم  راـبرپ و 

یگنهامه تدـعاسم و  فلتخم و  ياهداهن  يراکمه  اب  هک  میراودـیما  و  تسا . لوغـشم  تامدـخ  هئارا  هب  روشک  يزیر  همانرب  یگنهرف و 
یپ دبای . تسد  تهج  نیا  رد  شیوخ  هیلاع  فادها  هب  دـناوتب  شیپ  زا  شیب  مودـخ  رـشق  نیا  روشک  یئارجا  یگنهرف و  زکارم  اهنامزاس و 
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دلج 1، نایبت ، هر ،») ) ینیمخ ماما  هاگدـید  زا  هیملع  ياههزوح  تیناحور و   » مهد رتفد  یعوضوم  راثآ  هدنسیون 2 . ققحم و  . 1 اه : تشون 
ص 339. ج 1 ، ینیلک ، دمحم  خیش  یفاک  لوصا  . 3 ص 63 . هامدنفسا 1374 ، جورع ، رشن  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ،
، يربهر مظعم  ماقم  ياهدومنهر  هنیآ  رد  تیناحور  هزوح و  یعوضوم  ياـهشرگن  . 5 ص 177 . یسوط ، خیـش  موحرم  ۀبیغلا »  » باتک . 4

هلاس دصرد  یمالسا  ياهتضهن  اب  ییانـشآ  يرهطم ، یـضترم  . 6 ص 64 . زییاپ 1375 ، یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس  رـشن  نارهت ، لوا ، دلج 
.8 ص 239 . زیئاپ 1369 ،) ، اردـص تاراشتنا  نارهت ، ، ) راتفگ هد  يرهطم ، یـضترم  . 7 ص 71 . (، 1365 اردـص ، تاراشتنا  نارهت ، ، ) ریخا
.10 ص 186 . راهب 1368 ،) اردـص ، تاراشتنا  نارهت ، ، ) یمالـسا بالقنا  نوماریپ  يرهطم ، یـضترم  . 9 ص 92 . دنب 72 ، نیـشیپ ، نایبت ،

مظعم ماقم  ياهدومنهر  هعومجم  تیالو ، ثیدح  . 13 دنفسا 1369 . خروم 23  يروهمج ، همانزور  . 12 ص 8 .  نیشیپ ، نایبت ، . 11 نامه .
لقن هب  . 15 دنب 70 . نیشیپ ، نایبت ، صص 40 و 44 14 . (، 1377 یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس  رـشن  پاچ و  زکرم  نارهت ، ، ) موس ج  يربهر ،

 : عـبنم ص 90 . ناــمه ، . 18 ص 93 . نیـشیپ ، ناـیبت ، . 17 دزی . نویناـحور  هـب  باـطخ  . 16 ص 92 . نیـشیپ ، یعوـضوم ، ياهـشرگن  زا :
یمالسا بالقنا  هشیدنا  همانلصف  ، www.fajr.ir

یمالسا بالقنا  زا  سپ  هدش  سیسات  ياهداهن 

نیدب روشک  رد  نوناق  بیوصت  دنور  یساسا ، نوناق  قبط  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم   * یمالسا بالقنا  زا  سپ  هدش  سیسات  ياهداهن 
ات دسرب  یساسا  نوناق  نابهگن  ياروش  دییأت  هب  دیاب  تابوصم  نیا  یمالسا ، ياروش  سلجم  ناگدنیامن  بیوصت  زا  سپ  هک  تسا  تروص 

تدوع سلجم  هب  تابوصم  نابهگن ، ياروش  دییأت  مدع  تروص  رد  دنک . ادیپ  تینوناق  یساسا  نوناق  عرـش و  اب  تریاغم  مدع  تروص  رد 
هک یترورض  لیلد  هب  یمالسا  ياروش  سلجم  لئاسم ، زا  ياهراپ  رد  اما  دریگ  ماجنا  نابهگن  ياروش  رظن  دروم  تاحالصا  ات  دوشیم  هداد 

شیپ هلأسم  نیا  دراوم ، یخرب  رد  بالقنا ، هیلوا  ياهلاس  رد  دزرویم . رارـصا  دوخ  عضوم  رب  دـنکیم  ساـسحا  بوصم  نوناـق  يارجا  رد 
لاس رد  سلجم  تقو  سییر  اذـل  دـشیم ؛ هجاوم  نآ  بیوصت  يارب  سلجم  رارـصا  اب  نابهگن  ياروش  زا  یتشگرب  ياه  حرط  هک  دـیآیم 

ياروش سلجم و  فالتخا  دروم  هک  راـک  نوناـق  اـب  هطبار  رد  يربهر  ماـقم  ذـیفنت  تیـالو و  لاـمعا  راتـساوخ  ماـما  هب  ياهماـن  یط   1360
تیرثـکا هلیـسوب  عوضوم  صیخـشت  زا  سپ  هک ...« : دـندرک  حیرـصت  ياهیباوـج  یط  خـیرات 19/7/1360  رد  زین  ماـما  دـش و  دوب  ناـبهگن 

وغل دوخ  هب  دوخ  عوضوم ، عفر  زا  سپ  تسا و  ققحم  عوضوم  هک  مادام  نآ ، ندوب  تقوم  هب  حیرصت  اب  یمالـسا ، ياروش  سلجم  يالکو 
سییر روهمج ، سییر  دـش و  حرطم  يدـج  روطب  ثحب  نیا  رگید  راب  لاس 1366  رد  اـما  نآ »...  يارجا  بیوصت و  رد  دـنزاجم  دوشیم ،

لح يارب  یعجرم  نییعت  راتـساوخ  ماـما  هب  ياهماـن  یط  ینیمخ  دمحادیـس  موحرم  ریزو و  تسخن  روـشک و  یلاـع  ناوـید  سییر  سلجم ،
زا بکرم  یعمجم  لیکشت  روتسد  خیرات 17/11/1366  رد  دوخ  هیباوج  رد  ماما  دندش و  تحلصم  ترورـض و  صیخـشت  لئاسم و  یلمع 

يارب طوبرم  ریزو  يوسوم و  نیسحریم  ياقآ  اهینیئوخ ، يوسوم  یلسوت ، یناجنسفر ، یمشاه  ياهنماخ ، هللاتیآ  نابهگن ، ياروش  ياهقف 
زا ماظن  تحلصم  هک  دنشاب  هتـشاد  هجوت  نایاقآ  دندومرف « : موقرم  همان  نیا  زا  یـشخب  رد  ماما  دندرک . رداص  ار  ماظن  تحلـصم  صیخـشت 

ار ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  مالسا ، ناهج  زورما  ددرگیم . زیزع  مالسا  تسکش  بجوم  نآ  زا  تلفغ  یهاگ  هک  تسا  يا  همهم  روما 
یساسا نوناق  رد  لاس 1368 ، رد  یساسا  نوناق  حالصا  زا  سپ  ماظن  تحلصم  عمجم  دنادیم » . شیوخ  تالصعم  لح  يامن  مامت  يولبات 

یقوقح و تیصخش  ياراد  هدش و  سیسات  ماما  نامرف  هب  دنفسا 1358 ، رد 22  دیهش  داینب  یمالسا  بالقنا  دیهش  داینب  . * دش هدناجنگ  زین 
همانـساسا بوچراـچ  رد  یتـلود و  ریغ  یمومع و  ياـهداهن  هب  طوبرم  نیناوـق  تاررقم و  قـبط  نآ  روـما  تسا و  يرادا  یلاـم و  لالقتـسا 

گنهرف جـیورت  ظفح و  ءاـیحا ، دوشیم . هرادا  يربهر  هیلاـع  تراـظن  تحت  يوهمج و  سیئر  رظن  ریز  طوبرم ، ياـههمان  نییآ  بوصم و 
روما رد  تیدج  نادیهـش ، مظعم  ياههداوناخ  زا  میرکت  لیلجت و  نانآ ، راثآ  ظفح  نادیهـش و  دای  نشادهگن  هدنز  یبلط ، تداهـش  راثیا و 

رطع ندـنکارپ  روـظنم  هب  ماـظن  تاـناکما  جیـسب  ناـنآ و  هب  تامدـخ  هئارا  ندرک  دـنمنوناق  یئاـکتادوخ و  دـهاش ، ياـههادوناخ  یگنهرف 
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لاس 1342 رد  ماما  مایق  زاغآ  نارود  هب  داهن  نیا  هیلوا  هقباس  هتبلا  تسا . سدقم  داهن  نیا  ياه  تیلاعف  روحم  هعماج ، رد  تداهش  یتوکلم 
هب ات  دنتفای  تیرومام  ماما ، روتسد  هب  راکوکین  دارفا  زرابم و  یبالقنا و  نویناحور  زا  یهورگ  دادرخ 42 ، هدزناپ  مایق  زا  دعب  ددرگیم . زاب 

يرت عیسو  هنماد  ياهلاس 56-57  رد  تفای و  همادا  هزرابم  تمواقم و  ياهلاس  لوط  رد  راک  نیا  هک  دننک ، یگدیـسر  ادهـش  ياه  هداوناخ 
راک هب  زاغآ  دیهـش  داینب  ماما ، نامرف  اب  نانآ ، ياههداوناخ  ادهـش و  روما  هب  رتشیب  نداد  ناـماس  يارب  بـالقنا ، يزوریپ  زا  دـعب  درک . ادـیپ 

رد يزور  نینچرد  يزومآ  داوس  تضهن  . * دش رتنیگنس  داینب  نیا  هفیظو  نادیهش ، دادعت  ندش  رتشیب  یلیمحت و  گنج  عورش  اب  هک  درک 
نیا هب  هر )  ) ینیمخ ماما  مایپ  نتم  دشرداص . يزومآداوس  تضهن  لیکشت  يارب  هر  ینیمخ  ماما  ترضح  نامرف  یـسمش  يرجه   1358 لاس

ناریا زرابم  تلم  رب  هچنآ  هتشذگ  میژر  رد  هک  دیناد  یم  ناریا  فیرش  تلم  نورطسی  ام  ملقلا و  میحرلا ن و  نمحرلا  هللا  مسب  تسا : حرش 
جیاوح زا  داعبا  همه  رد  هک  یتلم  دوب . نداد  هولج  زیچ  همه  ار  چـیه  اوتحم و  یب  تاغیلبت  ملظ ، يروتاتکید و  رب  هوالع  دوب ، هدـنکفا  هیاـس 
رتمهم هکلب  نکـسم  تشادهب و  فیدر  رد  تلم  ره  يارب  هیلوا  جیاوح  هلمج  زا  تسا . یقرت  جوا  رد  هک  دـش  یم  دومناو  دوب  مورحم  هیلوا 

دارفا رثکا  مورحم و  قباس  میژر  رد  گرزب  تمعن  نیا  زا  هک  تسا  یتلم  ثراو  ام  روشک  فسالا  عم  تسا . ناگمه  يارب  شزومآ  اهنآ ، زا 
ملع و دـهم  هک  يروشک  رد  هک  تسا  تلجخ  سب  هیام  یلاع . شزومآ  هب  دـسر  هچ  دنتـسین  راد  روخ  رب  ندـناوخ  نتـشون و  زا  اـم  روشک 

همانرب رد  دیاب  ام  دشاب . مورحم  ندناوخ  نتشون و  زا  تسا ، هتـسناد  هضیرف  ار  ملع  بلط  هک  دنک  یم  یگدنز  مالـسا  هیاس  رد  هدوب و  بدا 
تافیرشت نودب  تقو و  نداد  تسد  زا  نودب  نونکا  مینک و  لیدبت  افکدوخ  لقتسم و  گنهرف  هب  ار  نامروشک  هتسباو  گنهرف  تدمزارد 

نتـشون و سک  ره  کیدزن  هدـنیآ  رد  هللا  ءاش  نا  ات  مینک  ماـیق  یمومع  جیـسب  یتبرـض و  روطب  يداوس  یب  اـب  هزراـبم  يارب  هدـننک  هتـسخ 
دای يارب  داوس  اب  ناردارب  نارهاوخ و  مامت  يریگدای و  يارب  ناداوس  یب  مامت  تسا  مزال  رما  نیا  يارب  دشاب . هتخومآ  ار  ییادـتبا  ندـناوخ 

ناردارب و دزیهرپـب .  يرادا  تافیرـشت  يزاـب و  ساـطرق  زا  دزیخ و  اـپ  هب  تاـناکما  ماـمت  اـب  شرورپ  شزومآ و  ترازو  دـنزیخاپب و  نداد 
هک تسا  یتداـبع  ملعت  میلعت و  دـینک .  رب  نب  زا  ار  صقن  نیا  هـشیر  دـیوش و  جیـسب  روآ  درد  هـصیقن  نـیا  عـفر  يارب  یناـمیا !  نارهاوـخ 

دجاسم و رد  دنیامن و  توعد  ار  مدرم  اهاتسور  اهناتـس و  رهـش  تاعامج  همئا  تسا .  هدومرف  توعد  نآ  رب  ار  ام  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
ياضعا یصخش  لزانم  رد  دنشابن و  تلود  تامادقا  رظتنم  دنهد و  دای  دوخ  ناردارب  نارهاوخ و  هب  ار  دندناوخ  نتـشون و  ناداوس  اب  ایاکت 

تقو توف  نودب  دوخ  يالاو  تمه  اب  هک  مراد  دیما  زیزع  تلم  زا  نم  دننکن .  یچیپ  رـس  رما  نیا  زا  ناداوس  یب  دـننک و  میلعت  ار  داوس  یب 
دنیامن فیرش  لمع  نیا  فرـص  ار  تعاس  ود  یکی  يراک  یب  تاقوا  رد  زور و  بش و  ره  رد  دنروآ و  رد  يا  هسردم  تروص  هب  ار  ناریا 

مکیلع و مالـسلا  و  مراتـساوخ .  ار  فیرـش  تلم  هافر  تمالـس و  تداعـس و  یلاعت  يادخ  زا  تسامـش .  اب  لاعتم  دنوادخ  هک  دـیزیخ  اپب  . 
ص 161 هدزاـی ،  دـلج  رون ،  هفیحـص   ) رفـص 1400 متـشه  اب  قباطم  هاـم 58  يد  متفه  ینیمخلا  يوـسوملا  هللا  حور  هتاـکرب  هللا و  هـمحر 

دعب يزومآ  داوس  تضهن  دوش .  یم  هتشاد  یمارگ  يزومآ  داوس  تضهن  زور  ناونع  هب  هلاس  همه  يزور  نینچ  يد 1358 )  متفه  هخروم 
داوس اـب  ار  هعماـج  داوس  یب  دارفا  زا  یعیـسو  رـشق  زوسلد  دارفا  رگید  یتئارق و  نسحم  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  تیلاـعف  اـب  سیـسات  زا 

ندناوخ و شزومآ  تدم : هاتوک  فلا )  تسا :  هدـش  نییبت  گنـسنارگ  دنمـشزرا و  فدـه  ود  هر )  ماما (  ترـضح  مایپ  نتم  رد  دـندرک .
فلتخم و ياه  هنیمز  رد  داوسون  نالاسگرزب  شناد  یهاگآ و  ءاقترا  تدم :  دـنلب  داوس ب )  دنمـشزرا  تمعن  زا  مورحم  دارفا  هب  نتـشون 

حرط هلمج  زا  فلتخم  ياه  حرط  يارجا  اب  يزومآ  داوس  تضهن  نامزاس  افکدوخ  لقتـسم و  گـنهرف  هب  روشک  هتـسباو  گـنهرف  لیدـبت 
ار روشک  يداوس  اب  خرن  دیامن و  ققحم  هتشذگ  نرق  عبر  رد  ار  هر )  ) ماما یخیرات  نامرف  تدم  هاتوک  فده  تسناوت  يزومآ  داوس  جیـسب 

دنلب فادها  هب  لین  ياتـسار  رد  دهد و  شیازفا  لاس 1380  رد  دصرد  لاس 1355و85  رد  دـص  رد  زا 5/47  رتالاب  هلاـس و  تیعمج 6  رد 
هدروخ مقر  یمالسا  دنمهوکش  بالقنا  نیرز  باتک  زا  يدیدج  لصف  داوس )  زا  سپ  ياهشزومآ  هعسوت (  ياهـشزومآ  عورـش  اب  تدم ، 

 . دـنا هدـش  داوس  اب  هعماـج )  دـلوم  هورگ   ) لاـس ریز 45  ینـس  هورگ  رد  هعماـج  لاـسگرزب  دارفا  زا  یهجوـت  لـباق  دـص  رد  هک  نوـنکا  و 
سپ ياه  همانربو  داوس  ندرک  يدربراک  فده  اب  یعامتجا  يداصتقا و  یسایس ،  یبهذم ،  یگنهرف  فلتخم  داعبا  رد  هعسوت  ياهـشزومآ 
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داوس تضهن  تیریدم  تسا .  هدش  هراذـگرارجا  دروم  هب  ازدـمآرد  يا  هفرح  شزومآ  يزاس و  هاگآ  یناسر و  یعالطا  يزومآداوس ،  زا 
دص رد  زا 9/52  ار  ناهفصا  ناتـسا  يداوس  اب  خرن  هدش  قفوم  دوخ  ناشخرد  تیلاعف  لاس  جنپو  تسیب  تدم  رد  ناهفـصا  ناتـسا  يزومآ 

جیـسب . * دـهد صاـصتخا  دوخ  هب  ار  روشک  يداوس  اـب  خرن  دـشر  مود  ماـقم  دـهد و  شیازفا  لاسرددصرد 1381  لاـس 1355و9/91 رد 
رد اهنآ  عفانم  یناهج و  رابکتـسا  تسد  عطق  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ  لاـبند  هب  جیـسب  زور  و  هر )  ) ینیمخ ماـما  ناـمرف  هب  نیفعـضتسم 

نامرف رذآ 1358 ، مجنپ  رد  ینیمخ  ماـما  یطیارـش  نینچ  رد  تفاـی . شرتسگ  زور  هب  زور  ناریا  هیلع  نیطایـش  ياـههنتف  اـههئطوت و  ناریا ،
زا لاس  کی  زونه  دشاب . هتـشاد  شترا  نویلیم  تسیب  دیاب  دراد ، ناوج  نویلیم  هک 20  یتکلمم  دندومرف : دندرک و  رداص  ار  جیسب  لیکشت 

ناریا هیلع  یناهج ، رابکتـسا  تیامح  اب  یمالـسا و  ياپون  ماظن  يزادـنارب  فدـه  اب  قارع  ثعب  میژر  هک  دوب  هتـشذگن  ماما  نامرف  رودـص 
ياهلکـشت تحت  شوجدوخ و  تروص  هب  ماـما  هراـشا  هب  روشحلـس ، ناـناوج  هک  دوب  یطیارـش  نینچ  رد  دز . هبناـج  همه  هلمح  هب  تسد 

دندرک و يرایبآ  ار  یمالـسا  بالقنا  ياپون  لاهن  دوخ ، نوخ  میدـقت  اب  سدـقم ، عافد  لاس  تشه  لوط  رد  دنتفاتـش و  اهههبج  هب  یجیـسب 
، فرـص یماظن  داهن  کی  ناونع  هب  هن  یمالـسا  بالقنا  خـیرات  رد  جیـسب  هک  دوب  هنوگنیا  دـندیرفآ . ياهقباسیب  ياهتداشر  اههسامح و 
. دوـشیم حرطم  تسا ، هدـیناود  هشیر  ناریا  تلم  راـشقا  همه  نیب  رد  هک  ياهبیط  هملک  یـشزرا و  یگنهرف و  بتکم  کـی  ناوـنع  هب  هکلب 

ترابع جیسب  مییوگب : دیاب  مینک  یفرعم  هاتوک  فیرعت  کی  رد  ار  جیسب  میهاوخب  رگا  دناهدومرف ...« : جیـسب  دروم  رد  يربهر  مظعم  ماقم 
يارب تلم و  نیا  یلاع  فادها  هار  رد  روشک ، ناناوج  نیرتراک  هب  هدامآ  نیرتراکادف و  اهناسنا ، نیرتکاپ  نآ  رد  هک  ياهعومجم  زا  تسا 

هب اهنت ، قرفتم و  دارفا  نآ  رد  هک  یتالیکشت  زا  تسا  ترابع  جیـسب  دناهدش ...  عمج  روشک  نیا  ندناسر  یتخبـشوخ  هب  ندناسر و  لامک 
ياهعومجم دنوشیم . لیدبت  تلم ، زاین  هب  روشک و  لئاسم  هب  انیب  ریصب و  دهعتم ، هاگآ ، هعومجم  کی  هب  مجـسنم ، میظع و  هعومجم  کی 

دـهعتم و قشاع ،  ریـصب ، هاگآ ، نمؤم ، ياهناسنا  همه  تقیقح  رد  دـنکیم ؛ عمج  رطاخ  راودـیما و  ار  ناتـسود  كانمیب و  ار  نمـشد  هک 
. « تسا سدقم  مان  کی  جیسب  اذل  دناجیـسب ؛ ءزج  تسا ، دیفم  تلم  يارب  هک  دنتـسه  اهنادیم  زا  ینادیم  ره  رد  راک ، هب  هاگآ  دنمهقالع و 

لیکشت تموکح و  عون  نییعت  هب  رجنم  هک  تاباختنا  نیلوا  يرازگرب  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  یـساسا  نوناق  ناگربخ  سلجم  *
شراگن هر )  ) ماما روتـسد  هب  هک  یـساسا  نوناق  سیون  شیپ  تفای . شرتسگ  ماظن  یـساسا  نوناـق  هب  عجار  ثحب  دـش ، یمالـسا  يروهمج 

رد نادنمـشیدنا  مدرم و  راظنا  ارآ و  بلج  تهج  دوب ، هتفرگ  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  تقوم  تلود  بـالقنا و  ياروش  طـسوت  هتفاـی و 
تهج ناگربخ  سلجم  لیکـشت  رب  هر )  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  دـیکأت  اـب  دـش . رـشتنم  راـشتنالاریثک  ياـههمانزور  رد  خیرات 24/3/1358 

هدنیامن رفن  دش و 75  رازگرب  دادرم 1358  رد 12  تاباختنا  نیا  دش و  بیوصت  سلجم  نیا  تاباختنا  نوناق  یساسا ، نوناق  ییاهن  یـسررب 
نیا و  دـیدرگ . حاتتفا  هر )  ) ماما ترـضح  ماـیپ  اـب  دادرم 1358  زور 28  رد  یـساسا  نوناق  ناـگربخ  سلجم  دـندش . باـختنا  سلجم  نیا 

يروهمج یـساسا  نوناق  نیودـت  راک  هفقو ، یب  تیلاـعف  شـالت و  هاـم  هس  زا  سپ  یتشهب  دیهـش  تیریدـم  تیارد و  اـب  دـش  قفوم  سلجم 
خیرات رد  نوناـق  نیا  دـناسر و  ماـجنا  هب  هرخؤم  همدـقم و  کـی  لـصا و  لــصف و 175  هدزاود  رد  ناـبآ 1358  رد 24  ار  ناریا  یمالــسا 

لاس رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  ياهزور  نیتسخن  زا  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  . * دیـسر ناریا  تلم  ییاهن  بیوصت  هب   12/9/1358
ار نارادساپ  هاپـس  سدقم  داهن  ماما  ترـضح  نیتسار  ناوریپ  یبالقنا و  ناناوج  زا  يا  هدـع  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  نامرف  هب  انب   1357

داهن نیا  سیسات  امـسر  یمالـسا  بالقنا  ياروش  هب  نامرف  یط  تشهبیدرا 1358  مود  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  دـندومن . يزیر  هیاپ 
هعماج رد  یبالقنا  صاخ  طیارش  هب  هجوت  اب  هک  دمآ  یم  باسح  هب  يرهش  يورین  افرص  لیکشت , نارود  رد  هاپس  دندرک . مالعا  ار  سدقم 

یم هزرابم  هب  ناـقفانم  بـالقنا و  دـض  لـباقم  رد  دوب و  هدـش  راد  هدـهع  ار  یمومع  مظن  ظـفح  تیروماـم  یماـظتنا , ياوق  یگدـنکارپ  و 
هاپـس دـبنگ , ناتـسزوخ و  ناتـسدرک ,  نوچ  یطاقن  رد  بـالقنا  دـض  ياـه  کـهورگ  نانمـشد و  ياـه  هسیـسد  يریگ  جوا  اـب  تخادرپ .

نیـشندرک یناتـسهوک  طاقن  رد  هناحلـسم  ياه  شروش  هک  یماگنه  ناتـسدرک  رد  اصوصخ  دـش و  جیـسب  اهنآ  اب  هلباقم  يارب  نارادـساپ ,
نارادساپ هاپس  ناریا , هیلع  قارع  یلیمحت  گنج  عورش  اب  درک . ییارآ  فص  بالقنا  دض  رارشا و  لباقم  يدج  روط  هب  هاپس  دش , زکرمتم 
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یلیمحت گنج  زا  سپ  تخادرپ . یثعب  میژر  هیلع  هزرابم  هب  شترا و ...  رانک  رد  عناوم  همه  دوجو  اب  دز و  مقر  ار  دوخ  راـختفا  نیرتگرزب 
هژورپ يزاسهار ,  يزاس ,  دـس  هلمج  زا  یگدـنزاس  فلتخم  ياه  هصرع  رد  یـشزومآ  یعافد و  یمزر و  ياه  تیلاـعف  رب  هـالع  هاپـس  زین 

کی عقاو  رد  يرگیماظن  اما  دراد  یماظن  یتیوه  هچ  رگا  نارادساپ  هاپـس  دراد . لاعف  روضح  یتعنـص و ...  تاعطق  دیلوت  يزرواشک ,  ياه 
بالقنا زا  ینابهگن  هفیظو  نارادساپ  هاپـس  یـساسا  نوناق  لصا 150  قبط  تسا و  یمدرم  یبتکم -  داهن  نیا  سدـقم  تیوه  داـعبا  زا  دـعب 

دشاب یم  یمالسا  ماظن  تمدخ  رد  یملع و ...  یماظن و  يونعم ،  فلتخم  داعبا  رد  دراد و  طیارش  همه  رد  ار  نآ  ياهدرواتسد  یمالـسا و 
زا نویبالقنا  زا  يدادـعت  هک  ددرگیم  زاب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  ياـهلاس  هب  دادـما ، هتیمک  هقباـس  ینیمخ  ماـما  دادـما  هتیمک  *

تیامح یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  اب  دننک . یگدیسر  نیزرابم  نادنمزاین و  ناینادنز ، ياههداوناخ  هب  هک  دندرک  ادیپ  تیرومام  ماما  فرط 
رظن ریز  داهن ، نیا  دیدرگ . لیکشت  دنفسا 1357 ، رد 14  ماما  نامرف  رودص  اب  دادما  هتیمک  تفرگ و  رارق  اههمانرب  ردص  رد  نادـنمزاین  زا 

هدیسر ماما  دییات  حیشوت و  هب  نآ  همانساسا  هک  تسا  یعافتنا  ریغ  یمیاد و  هعفنملا ، ماع  يا  هسسوم  دوشیم و  هرادا  تیالو  ماقم  میقتـسم 
، تاروذـن تاقدـص ، اهناگرا ، اهداهن ، تاسـسؤم ، یمدرم ، ياه  کمک  تلود ، تارابتعا  داهن ، نیا  یلام  عبانم  همانـساسا ، قباـطم  تسا .
هب داهن  نیا  فیاظو  تسا . داهن  نیمه  يداصتقا  روما  زا  لصاح  ياهدـمآرد  زین  و  يربهر و ...  مظعم  ماقم  میقتـسم  ياه  کـمک  ایادـه و 

نانآ 3. تیمورحم  عفر  يارب  شالت  نامورحم و  نتفای  يونعم 2 . يدام و  ییاسران  تیمورحم و  عاونا  تخانـش  شالت  . 1 تسا : ریز  حرش 
، نازوـمآ شناد  هب  کـمک  ناـمورحم 4 . نکـسم و ...  ریمعت  هجلاـعم ، لیـصحت ، جاودزا ، هیزیهج ، ماو  ياـطعا  هجلاـعم ، تهج  رد  مادـقا 

کمک بذـج  راثیا و  قاـفنا و  هب  مدرم  بیغرت  قیوشت و  ینید 5 . لفاحم  دجاسم و  اههناخباتک ، یمالـسا ، نمجنا  یگنهرف ، ياههسـسؤم 
تاناکما ياهفرح و  ینف و  ياه  تراهم  شزومآ  قیرط  زا  نامورحم  ییافکدوخ  يارب  تالیهست  تاناکما و  ندرک  مهارف  یمدرم 6 . ياه 

اب دنفسا 1357 ، خیرات 9  رد  نازابناج  نافعضتسم و  داینب  نازابناج  نافعضتسم و  داینب  . * ییازلاغتشا يا و  هیامرس  ياه  کمک  يدیلوت و 
تاررقم قباطم  انما  تایه  طسوت  هیقف و  تیالو  رما  تحت  داینب  نیا  دـش . سیـسات  بالقنا  ياروش  هب  باطخ  ینیمخ ، ماما  ترـضح  نامرف 

لوقنم و لاوما  مامت  ماما ، نامرف  بجوم  هب  دـشابیم . انما  تایه  وضع  داینب ، سیئر  دوشیم ، هرادا  نوناق  بوچراـچ  رد  یـصوصخ  شخب 
مالعا ياهینایب  رودص  اب  بالقنا  ياروش  تفرگ . رارق  داینب  رایتخا  رد  میژر ، نیا  تسایس  یلـصا  ناگدننادرگ  يولهپ و  هلـسلس  لوقنم  ریغ 

نانادرگراک يولهپ و  نادناخ  لوقنم  ریغ  لوقنم و  لاوما  هرداصم  هرابرد  یمالسا ، بالقنا  ربهر  ینیمخ ، ماما  نامرف  رودص  یپ  رد  : » درک
داینب مان  هب  ياهسسؤم  داجیا  هب  مادقا  یمالسا ، بالقنا  ياروش  نامورحم ، نافعضتسم و  یهافر  روما  رد  نآ  فرص  نیـشیپ و  میژر  یلـصا 
داجیا هریغ و  دـقن و  لوپ  یکناب و  ياـههدرپس  كـالما و  زا  معا  لاوما ، نیا  طبـض  ییاسانـش و  داـینب  نیا  هفیظو  تسا : هدرک  نافعـضتسم 

یمـشاه ربکا  ياهنماخ ، یلعدیـس  یتشهب ، دیهـش  تایآ  تارـضح  داینب  نیا  سـسوم  تایه  تسا ». ناـمورحم  يارب  ینوکـسم  ياهدـحاو 
سدنهم تایه ، نیا  بیوصت  هب  انب  هک  دندوب  یباحس  سدنهم  يدوعسم و  رغصایلع  یلالج ، دمحا  نایاقآ  یلیبدرا و  يوسوم  یناجنسفر ،

ياهدرتسگ شالت  نآ  ییادتبا  یهدنامزاس  روما و  هرادا  رد  یقارع  يدهم  جاح  دیهش  دیدرگ . بوصنم  داینب  تسایر  هب  یـشوماخ  یقنیلع 
خیراـت رد  هک  دـش  ثعاـب  تلود  ياـههمانرب  اـب  نآ  رتـشیب  یگنهاـمه  هعومجم و  نیا  رب  رت  قیقد  تراـظن  ترورـض  تیـساسح و  تشاد .

، نیفعـضتسم داـینب  عضو  نوچ  دـندومرف « : دـنیامن و  بوـصنم  داـینب  هرادا  يارب  ار  ییاـجر  دیهـش  تقو ، ریزوتسخن  ماـما ، ، 26/6/1359
صاخـشا رظن  تحت  هتفرگ و  تسد  رد  ار  داـینب  روـما  یلاـعبانج  تسا  مزـال  تسا ، هدـیچیپ  نآ  لـئاسم  تسا و  بناـجنیا  ینارگن  بجوـم 

تسودقیفر و نسحم  يوسوم ، نیـسحریم  سدـنهم  زین  ناشیا  زا  سپ  دـییامن . هرادا  نیفعـضتسم  عفن  هب  ار  نآ  نادراک ، دـهعتم و  نیدـتم ،
نامزاس . * تسا نافعضتسم  نامورحم و  نازابناج و  يداصتقا ، شخب  هس  ياراد  داینب  نیا  دناهتشاد  هدهعرب  ار  داهن  نیا  تیلوئسم  هدنزورف 
اهداهن داجیا  ترورض  هاگنآ  تفرگ و  لکش  ناریا  یمالسا  يروهمج  ینید ، تموکح  يراذگ  هیاپ  بالقنا و  ثودح  اب  یمالسا  تاغیلبت 
هعماـج رد  مالـسا  ناوریپ  ماـما و  ناورهر  يرکف  ياـهرواب  ینید و  یگنهرف و  ياـهنامرآ  جورم  یعونب  کـی  ره  دـنناوتب  هک  ياـهناگرا  و 

ياهداهن لحار  ماما  نامرف  اب  هک  دییاپن  يرید  اتـسار  نیا  رد  تفرگ . رارق  روشک  دـشرا  تاماقم  رظندـم  هفقویب  تروصب  دنـشاب  یمالـسا 
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تسا ییاهداهن  هلمج  زا  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  دنتشگ . لوغشم  هلوحم  تامدخ  ماجنا  هب  دنتفرگ و  لکش  يرگید  یپ  رد  یکی  یبالقنا 
رد دش . هداهن  داینب  يداقتعا ، ياصخاش  جـیورت  نییعت و  يونعم و  تایح  رولبت  نیتسار و  مالـسا  رابرپ  زغن و  گنهرف  يالتعا  فدـه  اب  هک 

یلک ياهتـسایس  بسانت  هب  هعماج و  حطـس  رد  حرطم  ياهیدـنمزاین  اضتقا ، هب  تسا  هدـش  يرپس  نامزاس  نیا  تیلاـعف  زا  هک  ییاـهلاس  یط 
دمحا هللا  تیآ  نوچ : یناگرزب  طسوت  نامزاس  نیا  هتشذگ  رد  تسا . هدوب  لوحت  رییغت و  شوختـسد  نامزاس  نیا  ياهتیلاعف  یمالـسا  ماظن 

، یتنج هللا  تیآ  يزاریش ، دیهش  یناقح ، دیهـش  زا : لکـشتم  ییاروش  طسوت  نآ  زا  لبق  و  یقارع ، يدمحم  دومحم  مالـسالا  تجح  یتنج ،
تیانع اب  و  تسایوپ ، داهن  کـی  يدوجو  همزـال  هک  یتـالوحت  وریپ  تسا . هدـش  هرادا  یناـشاک ، یماـما  هللا  تیآ  ینک ، يودـهم  هللا  تیآ 

گـنهرف و شرتسگ  رـشن و  شهوژپ ، قیقحت و  شزومآ ، یـساسا  ياـهروحم  یـسمش  يرجه  لاس 1380  زا  يربهر ، مظعم  ماـقم  صاـخ 
رد تفرگ . رارق  نامزاس  نیا  تیلاعف  هحولرـس  رد  زور  يروآ  نف  دـیدج و  ياـهرازبا  زا  يریگهرهب  اـب  نآرق ، اـب  سنا  یمالـسا و  فراـعم 

يدهمدیس رتکد  نیملسملا  مالسالا و  تجح  لاس 1380  هامرهم  موس  خیرات  رد  یمکح  یط  يربهر ، مظعم  ماقم  نامرف  اب  اتـسار و  نیمه 
عیرـس قیقد و  ارجا  تهج  و  بوـصم ؛ نودـم و  ياـههمانرب  مجح  تیمها و  هب  رظن  دـیدرگ . بوـصنم  ناـمزاس  نیا  تساـیر  هب  یـشوماخ 
هتفرگ تروص  یصصخت  تاسـسوم  سیـسات  هب  مادقا  زین ، هدش و  زاغآ  نامزاس  راتخاس  رد  ددعتم  تالوحت  رییغت و  زاین  دروم  تاحالـصا 

رب تراظن  ینابیتشپ و  یهدنامزاس ، تیاده ، يزیرهمانرب ، يراذگتـسایس ، - 1 زا : دنترابع  یمالـسا  تاغیلبت  نامزاس  فیاظو  هدمع  تسا .
هباشم و ياهتیعمج  یمالـسا و  ياهنمجنا  ياهلکـشت  شیادـیپ  نموم و  ياهورین  نتفای  يارب  يزاسهنیمز  - 2 یمدرم . ینید - تاـغیلبت 

تدحو رب  دـیکات  اب  نکمم ، ياههار  همه  زا  عیـشت  خـیرات  گنهرف و  فراعم ، هعاشا  ایحا و  تهج  رد  شالت  - 3 اهنآ . تیلاعف  رب  تراظن 
مجاهت وس و  تاغیلبت  صوصخ  رد  یـسررب  قیقحت و  - 4 طبریذ . ياهداهن  عجارم و  يراکمه  اب  نآ ، زا  تسارح  یمالـسا و  بهاذم  مامت 

ياهتسایس هئارا  طبریذ و  ياههاگتسد  ریاس  یگنهامه  اب  یمالسا  بالقنا  هیلع  یغیلبت  ياهدنفرت  لیلحت  یئاسانـش و  نانمـشد و  یگنهرف 
یگنهرف ياهزاین  هنیمز  رد  يدربراک  ياهیسررب  يدربهار و  تاعلاطم  ماجنا  - 5 یمومع . راکفا  ریونت  اهنآ و  يزاسیثنخ  تهج  رد  مزال 

. یمالسا تاغیلبت  رد  یتنس  ياهشور  يایحا  حالصا و  نیون و  یغیلبت  ياههویـش  اههمانرب و  یحارط  ناناوج و  هژیوب  هعماج  فلتخم  راشقا 
یمالـسا و بالقنا  عضاوم  نییبت  و  یمالـسا ، ندمت  گنهرف و  یفرعم  روظنم  هب  يرورـض  بسانم و  تایرـشن  بتک و  راشتنا  نیودت و  - 6

نارگـشهوژپ زا  تیامح  یمالـسا و  تموکح  یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس ، ینابم  یتیبرت و  ماظن  هنیمز  رد  هژیوب  مزال  ياهشهوژپ  ماجنا 
-8 موزل . تروص  رد  يا  هناسر  میقتـسم  تیلاعف  یناگمه و  ياـه  هناـسر  زا  هدافتـسا  اـب  یمومع  راـکفا  تیادـه  تهج  شـالت  - 7 دهعتم .

راثآ اههدروآرف و  هضرع  هیهت و  یمالـسا و  هعماـج  یمدرم  یغیلبت - ياههکبـش  دارفا و  يرنه ، یگنهرف و  هنومن  راـثآ  یفرعم  ییاـسانش و 
يزاسهنیمز و يزیرهمانرب ، - 9 نانآ . زا  تیامح  یبالقنا و  دـهعتم و  نادـنمرنه  بسانم  ياـهوگلا  هئارا  تهج  رد  يرنه ، یگنهرف - هنومن 

دـشر تهج  رد  نادـنمرنه  ناملعم و  نایهاگـشناد ، نویناحور ، دـننام : راذـگریثات  دارفا  ندـش  رتلاـعف  هچره  يارب  مزـال  تامادـقا  ماـجنا 
مسارم و رتهب  هچره  يرازگرب  رد  یگنهامه  تراظن و  يزیر ، همانرب  - 10 هناگیب . ياهگنهرف  بولطمان  راثآ  اب  هلباقم  یمالسا و  گنهرف 
یتلود و ياههاگتـسد  اههناخترازو و  اب  يراـکمه  - 11 یتلود . یمدرم و  ياهداهن  هیلک  تکراـشم  اـب  روشک  رد  ینید  یبـالقنا و  رئاـعش 

ياهداهن یتلود و  ياهنامزاس  طیحم  رد  یمالـسا  فراعم  گـنهرف و  شرتسگ  قیمعت و  روظنم  هب  یبـالقنا  ياـهداهن  تلود و  هب  هتـسباو 
نایبرم دـهعتم و  نادـنمرنه  دـمآراک و  ناغلبم  تیبرت  تهج  رد  یهاگـشناد  زکارم  یـشزومآ و  تاسـسوم  هرادا  سیـسات و  - 12 یبالقنا .
مورحم قطانم  هژیوب  روشک  رسارس  رد  غلبم  مازعا  یهدنامزاس و  - 14 ینید . یغیلبت و  یصصخت ، یناسرعالطا  زکارم  سیسات  - 13 ینید .

-16 اهنآ . رب  تراظن  یمدرم و  یمالـسا - ياهلکـشت  یمالـسا و  ياـهنمجنا  تیاـمح  تیادـه و  - 15 مدرم . تیناحور و  يراـکمه  اـب 
يراکمه و اب  ناریا ، مالسا و  لباقتم  تامدخ  رب  دیکات  اب  روشک  رد  یـسراف  گنهرف  هب  نادنمهقالع  تهج  یغیلبت  یگنهرف و  يزیرهمانرب 
قیمعت و روظنم  هب  روشک  رد  یمدرم  یللملانیب  ياههاگـشیامن  اههراونـشج و  اـهسنارفنک ، يرازگرب  - 17 حالـصيذ . عجارم  یگنهامه 
اههاگـشیامن و اـهسنارفنک ، رد  یمدرم  یغیلبت - ياـه  هکبـش  نادـنمرنه و  تکرــش  هـنیمز  ندرک  مـهارف  یمالــسا و  فراـعم  شرتـسگ 
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فادـها ياتـسار  رد  روـشک  لـخاد  یگنهرف  یمالـسا و  زکارم  اـب  یغیلبت  یگنهرف - ياـه  يراـکمه  ماـجنا  - 18 یگنهرف . ياههراونـشج 
يذ عجارم  ریاس  یگنهاـمه  اـب  ناـنآ  بولق  فیلاـت  يارب  یمدرم  یگنهرف - یمالـسا و  زکارم  دارفا و  طاـبترا  نیماـت  روظنم  هب  ناـمزاس و 

رد يرادرب  هرهب  تهج  نوتم  نیا  راشتنا  همجرت و  هیهت ، هب  طوبرم  تاررقم  طباوض و  نییعت  ینید و  نوتم  همجرت  رب  تراـظن  - 19 حالص .
يراکمه و  یشزومآ ، تاوزج  نیودت  یبرم ، تیبرت  قیرط  زا  ینآرق  ياهتیلاعف  ماجنا  میرک و  نآرق  رشن  پاچ و  رب  تراظن  - 20 روشک .

ماـظن یـشاپورف  زا  سپ  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  ياروش  . * میرک نآرق  فراـعم  شزوـمآ و  شرتـسگ  تهج  طـبريذ  ياـههناخترازو  اـب 
دننام يریگارف  ياهداهن  اصوصخم  هعماـج  ياـهداهن  رب  مکاـح  گـنهرف  اـما  تفرگ ؛ اـپ  يرگید  زا  سپ  یکی  فلتخم  ياـهداهن  يولهپ ،
رگید فرط  زا  دروآ . دوجوب  اهنآ  رد  ار  مزال  تالوحت  تدـم ، هاتوک  رد  ناوتب  هک  دوبن  ياهداس  هلأسم  اههاگـشناد ، شرورپ و  شزومآ و 

ار اههاگـشناد  فلتخم ، ياهکهورگ  بالقنا ، لیاوا  رد  دوبن . هعماج  حالـص  هب  قباس  لکـش  نامه  هب  اههاگـشناد  هژیوب  اـهنآ  راـک  همادا 
اههمانرب و رد  نیداینب  رییغت  ترورـض  لئاسم  نیا  همه  دندوب . هدرک  لتخم  ار  سیردت  لیـصحت و  دنور  هتخاس و  دوخ  زات  تخات و  هصرع 

مامت یتدـم  اههاگـشناد ، رب  مکاـح  وج  هب  هجوت  اـب  اـصوصخ  هجیتن ، رد  دومنیم ؛ باـجیا  ار  نآ  فادـها  تیبرت و  سیردـت و  ياـههویش 
اههاگـشناد سرادم و  یگنهرف  روما  یهدناماس  روظنم  هب  یگنهرف  بالقنا  داتـس  ینیمخ  ماما  نامرف  هب  دش و  لیطعت  روشک  ياههاگـشناد 

درک باجیا  داتس  نیا  راک  قیمعت  هعسوت و  ترورض  تفای و  همادا  یگنهرف  بالقنا  داتـس  تیلاعف  اههاگـشناد ، ییاشگزاب  اب  دش . لیکـشت 
دنیازفیب و نآ  ياضعا  هب  ار  روشک  یگنهرف  نادنمـشیدنا  زا  يرگید  دادعت  هوق و  هس  ياسؤر  ماما ، ترـضح  رذآ 1364 ، مهدزون  رد  هک 
. دومن زاـغآ  ار  دوخ  تیلاـعف  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  ياروش  ناونع  تحت  دوخ ، دـیدج  بیکرت  اـب  یگنهرف  بـالقنا  داتـس  لکـش  نیدـب 

ياههمانرب تهج  فادها و  نییعت  رد  یمالـسا  يروهمج  ماظن  یگنهرف  تسایـس  لوصا  نیودت  1 ـ زا : دـنترابع  اروش  نیا  بوصم  فیاظو 
یتاـقیقحت 3ـ یملع و  یـشزومآ ، یگنهرف ، ياـههمانرب  نیودـت  حرط و  يارب  عـجارم  نـییعت  2 ـ یملع . یـشهوژپ و  یـشزومآ ، یگنهرف ،

زکارم اههسسؤم  سیـسأت  طباوض  بیوصت  روشک 4 ـ یـشهوژپ  شزومآ و  یگنهرف ، یملع و  زکارم  ساسا  مهم و  ياـههماننییآ  بیوصت 
داـجیا يارب  اـههماننییآ  نیودـت  حرط و  هیهت  یلاـع 5 ـ شزوـمآ  زکارم  اههاگـشناد و  اهناتــسگنهرف و  یتاـقیقحت و  یگنهرف و  یملع و 

زکارم اههاگـشناد و  ناـملعم  ناداتــسا و  شنیزگ  يارب  طـباوض  نیودـت  مدرم 6 ـ هبناـج  همه  تکراـشم  جیـسب و  تهج  مزـال  ياـههنیمز 
ناونع هب  یلاع  شزومآ  گنهرف و  ریزو  هک  ییاـهدزمان  دـییأت  یگنهرف 8 ـ بالقنا  یلاع  ياروش  تاـبوصم  هیلک  رب  تراـظن  یشزومآ 7 ـ

اب یگنهرف  یملع و  طـباور  هعــسوت  هـب  طوـبرم  ياهتسایــس  یلک و  لوـصا  طـباوض و  نیودــت  دـنکیم 9 ـ داهنـشیپ  اههاگـشناد  سییر 
دنمهوکـش بالقنا  يزوریپ  یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  هچخیرات  هب  یهاگن  یـسرد  ياهباتک  روما  رب  تراظن  رگید 10 ـ ياهروشک 

هـصرع رد  نیداینب  لوحت  رییغت و  يولهپ  یهاشمتـس  ماظن  ياجب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رارقتـسا  نآ  لابندـب  نمهب 1357 و  رد  یمالـسا 
اتسار نیا  رد  دبای .  یم  ققحت  اهراتخاس  اهداینب و  رد  لوحت  قیرط  زا  ماظن  رد  لوحت  هکارچ  درک  یم  باجیا  ار  یعامتجا  نوگانوگ  ياه 

يروصت نآ ،  رب  مکاح  گنهرف  رد  رییغت  نودب  ماظن  رد  رییغت  روصت  تسا و  رادروخرب  يزاتمم  هاگیاپ  هژیو و  هاگیاج  زا  گنهرف »  » هلوقم
تـسناد یگنهرف  بالقنا  خیرات  رد  یفطع  هطقن  دـیاب  ار  نیدرورف 1359  لوا  رد  هر »  ینیمخ «  ماما  يزورون  ماـیپ  رودـص  تسا . هّجوماـن 

« برغ قرش و  اب  طبترم  دیتاسا  هیفصت  «، » روشک رسارس  ياه  هاگشناد  رد  یساسا  بالقنا   » داجیا ترورض  رب  مایپ  نیا  هدزای  دنب  رد  ناشیا 
رد هر »  ماما «  اب  تاقالم  لابند  هب  بالقنا  ياروش  دندرک . دیکأت  یمالـسا » یلاع  مولع  نیودـت  يارب  ملاس  یطیحم  هب  هاگـشناد  لیدـبت   » و

تلهم زور  هس  هینایب ، نیا  رد  دوش . جراخ  نوگانوگ  ياه  هورگ  یتایلمع  داتس  تلاح  زا  دیاب  هاگشناد  هک  درک  ررقم  دوخ  هینایب 29/1/59 
هب دادرخ  ات 14  دیاب  یهاگـشناد  تاناحتما  هک  دوب  هدش  هدوزفا  نییعت و  اه  هاگـشناد  رد  اه  هورگ  تالیکـشت  رتافد و  ندش  هدـیچرب  يارب 

روشک یشزومآ  ماظن  هتشگ و  فقوتم  هاگشناد  رد  نآ  دننام  یمادختسا و  مادقا  هنوگره  لیطعت و  اه  هاگشناد  دادرخ  زا 15  دسرب و  نایاپ 
ینبم ار  ینامرف  رد 59/3/23  هر »  ینیمخ «  ماما  اه ،  هاگشناد  یمسر  لیطعت  زا  سپ  دوش . يزیر  حرط  یمالسا  یبالقنا و  نیزاوم  ساسارب 

هک یگنهرف  بالقنا  ترورـض  تسا  یتدم   : » تسا هدمآ  ناشیا  نامرف  زا  یتمـسق  رد  دـندومن .  رداص  یگنهرف  بالقنا  داتـس  لیکـشت  رب 
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یمالـسا و تلم  تسا و  هدـشن  ماجنا  يرثؤم  مادـقا  نونکات  تسا و  هدـش  مـالعا  دـشابیم  ناملـسم  تلم  تساوخ  تسا و  یمالـسا  يرما 
دوش و یم  نایامن  شراثآ  هاگ  هاگ  نونکا  مه  هک  نارگ  هئطوت  لالخا  نارگن  زین  دنتسه و  نآ  نارگن  دهعتم  نامیا  اب  نایوجشناد  ًاصوصخ 

نامه گنهرف  دریگن و  ماجنا  یتبثم  راک  دورب و  تسد  زا  تصرف  هتـساوخن  يادخ  هک  دنراد  نآ  فوخ  مالـسا  هب  دـنبیاپ  ناملـسم و  تلم 
. دندوب هداد  رارق  نارگرامعتسا  تمدخ  رد  ار  یساسا  مهم  زکرم  نیا  گنهرف ، یب  نایامرفراک  دساف  میژر  هطلـس  تدم  لوط  رد  هک  دشاب 

يروهمج یمالـسا و  بالقنا  هب  کلهم  يا  هبرـض  تسا ، بناجا  هب  هتـسباو  ياه  هورگ  یـضعب  تساوخ  فسـالا  عم  هک  هعجاـف  نیا  همادا 
نایاقآ تارضح  هب  ساسا  نیا  رب  تسا . یمالسا  روشک  مالـسا و  رب  میظع  یتنایخ  یتایح ، رما  نیا  رد  حماست  درک و  دهاوخ  دراو  یمالـسا 

یلع یـسراف و  نیدـلا  لالج  دـمحا ، لآ  سمـش  شورـس ، میرکلادـبع  یبیبح ، نسح  یـشلما ، یناـبر  يدـهم  رنهاـب ، داوجدـمحم  مرتحم 
اب دهعتم  نانکراک  ناملسم و  دیتاسا  نیب  زا  دهعتم ، رظن  بحاص  دارفا  زا  دنهد و  لیکشت  يداتـس  ات  دوش  یم  هداد  تیلوؤسم  يرادمتعیرش 

يزیر همانرب  يارب  دنهد و  لیکشت  ییاروش  ات  دنیامن  توعد  یمالسا  يروهمج  هب  نمؤم  دهعتم و  هدرک ، لیصحت  ياهرـشق  رگید  نامیا و 
دهعتم و هتسیاش ، دیتاسا  يزاس  هدامآ  باختنا و  یمالسا و  گنهرف  ساسارب  اه ، هاگشناد  هدنیآ  یگنهرف  یشم  طخ  فلتخم و  ياه  هتشر 
رد هک  دوب  مزلم  هر )  ) ماما ناـمرف  قبط  یگنهرف  بـالقنا  داتـس  دـنیامن .» مادـقا  یمالـسا  یـشزومآ  بـالقنا  هب  طوبرم  روما  رگید  هاـگآ و 
رد سیردت  يارب  هتسیاش  دارفا  شنیزگ  داتسا و  تیبرت  1 ـ دنک : زکرمتم  روحم  دنچ  رب  ار  دوخ  ياهتیلاعف  یهاگـشناد  لیاسم  اب  دروخرب 

لوصحم هک  یتروص  هب  اه ، هاگـشناد  یـشزومآ  ياه  همانرب  رییغت  اه و  هاگـشناد  وج  ندرک  یمالـسا  وجشناد 3 ـ شنیزگ  اه 2 ـ هاگشناد 
ياه هورگ  ماگ  نیلوا  رد  دومن و  يراکمه  هب  توعد  فلتخم  نارظنبحاص  زا  داتـس  ساسا ، نیا  رب  دریگ . رارق  مدرم  تمدـخ  رد  اهنآ  راک 

تیریدـم هک  ییاجنآ  زا  دـش . لیکـشت  رنه  یناسنا و  مولع  يزرواشک ، هیاپ  مولع  یـسدنهم ، ینف و  یکـشزپ ، ياه  هتـشر  رد  يزیر  همانرب 
نامزاس دـمآ ، یم  لمع  هب  اه  هاگـشناد  تیریدـم  رد  یتارییغت  دـیاب  دوبن ، هعماج  یمالـسا  گنهرف  اب  گـنهامه  هتـشذگ  رد  اـه  هاگـشناد 

 " ناونع اب  داتس  رد  يا  هتیمک  روظنم ، نیا  يارب  دشیم . یمالـسا  اه  هاگـشناد  طیحم  همه ، زا  رتمهم  دشیم و  نوگرگد  دیاب  اه  هاگـشناد 
یبالقنا طیارـش  اب  اه  هاگـشناد  رب  مکاح  تاررقم  طباوض و  یگنهامهان  هب  هجوت  اب  دـش . لیکـشت   " اه ،  هاگـشناد  ندرک  یمالـسا  هتیمک 

. دش زکرمتم  یمالسا  نیزاوم  اب  قبطنم  یتاررقم  طباوض و  نییعت  اه و  هاگشناد  ندرک  یمالسا  رب  داتـس  ياهتیلاعف  مظعا  تمـسق  هعماج ،
هب نآ ، رد  ییارجا  نیلوئـسم  روضح  ًاصوصخم  داتـس و  تیوقت  میمرت و  موزل  رب  ینبم  هر )  ) ماـما رظن  هب  هجوت  اـب  لاس 62  هام  رویرهـش  رد 

ینبم روهمج  سیئر  داهنـشیپ  هب  يا  همان  یط  خـیرات 8/6/62  رد  تما  ماما  يا ،) هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح   ) تقو روهمج  سیئر  همان  لابند 
، ریزو تسخن  داد : همادا  دوخ  تیلاعف  هب  لـیذ  بیکرت  اـب  داتـس  خـیرات  نیا  زا  دـنداد و  خـساپ  یگنهرف  بـالقنا  داتـس  لـیمکت  میمرت و  رب 
، يرادمتعیرش یلع  نایاقآ  یهاگـشناد و  داهج  باختنا  هب  وجـشناد  رفن  ود  یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  یلاع و  شزومآ  گنهرف و  يارزو 

داتـس تیلاعف  یگدرتسگ  یـشزومآ و  زکارم  هعـسوت  اه و  هاگـشناد  ییاشگزاب  اب  نیعم . یفطـصم  شورـس و  میرکلادبع  يدـمحا ، دـمحا 
بالقنا داتـس  هدمع  میمرت  نیمود  رذآ 1363  رد 19  هکیروطب  دـش  ساسحا  شیپ  زا  شیب  داـهن  نیا  تیوقت  ترورـض  یگنهرف  بـالقنا 

رد دش . لیکشت  دیدج  یبیکرت  اب  یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  بیترت  نیا  هب  تفرگ و  ماجنا  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  طسوت  یگنهرف 
بالقنا یلم و  یمالـسا ، هدنزومآ  گنهرف  ندش  نیزگیاج  ذوفن و  یبرغ و  زومآدب  گنهرف  زا  جورخ  : » تسا هدمآ  نامرف  نیا  زا  یـشخب 

دیشک تمحز  دیاب  زارد  نایلاس  نآ  ققحت  يارب  هک  تسا  ششوک  شالت و  جاتحم  نانچ  نآ  روشک  حطـس  رد  اه  هنیمز  مامت  رد  یگنهرف 
رد بالقنا  ندـش  رتروراب  هچ  ره  يارب  یگنهرف  بالقنا  داتـس  تامحز  زا  رکـشت  اب  کـنیا  درک . هزراـبم  برغ  راد  هشیر  قیمع  ذوفن  اـب  و 

ججح هوق ، هس  مرتحم  ياسؤر  یگنهرف و  بالقنا  داتـس  دارفا  هیلک  رب  هوالع  تهج  نیدـب  مدـید  مزـال  ار  داـهن  نیا  تیوقت  روشک ، حـطس 
یمرکا مظاکدیس  نایاقآ  ینک و  يودهم  ياقآ  مالسالا  هجح  بانج  نینچمه  یناجنسفر و  ياقآ  یلیبدرا و  ياقآ  يا ، هنماخ  ياقآ  مالـسا 

خروم راسفتـسا  لابند  هب  مدومن .» هفاضا  نانآ  هب  ار  یمـشاه  اضردـمحم  يداوجروپ و  هللارـصن  يرواد و  اـضر  شرورپ و  شزومآ و  ریزو 
: دندومرف خساپ  خیرات 6/12/63  رد  ماما  ترضح  یگنهرف ، بالقنا  یلاع  ياروش  تابوصم  رابتعا  هرابرد  تقو  روهمج  سیئر   29/11/63
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هدـمع میمرت  نیموس  دوش .» هداد  راـثآ  بیترت  دـیاب  دـنیامن  یم  عضو  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  مرتحم  ياروش  هک  ار  يدـعاوق  طـباوض و  »
یخیرات 14/9/75 رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  ددرگیمرب . لاس 1375  هب  یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش 

مایپ نیا  رد  دندومن ، دیکأت  زین  نآ  ریطخ  فیاظو  هاگیاج و  تیمها  رب  یلاع  ياروش  ياضعا  دیدج  بیکرت  نییعت  نمـض  یمایپ  رودـص  اب 
، دـمآ دـیدپ  یگنهرف  بالقنا  داتـس  ياج  هب  ناشلا  میظع  لحار  ماما  هنامیکح  ریبدـت  اب  هک  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  ياروش  : » تسا هدـمآ 
. دراذگ ياج  هب  دوخ  زا  يدایز  تاکرب  درک و  افیا  اه  هاگـشناد  صوصخ  هب  روشک  یگنهرف  روما  ياه  هصرع  رد  ار  يرثؤم  لاعف و  شقن 

ناققحم شرورپ  نونف و  مولع و  يریگارف  موزل  صصخت و  شناد و  هب  زاین  هنماد  شرتسگ  یگدنزاس و  راک  رد  روشک  تفرـشیپ  اب  نونکا 
اه و هاگـشناد  هعـسوت  تسا . هتفای  فعاضم  دـیکأت  یگنهرف  لـیاسم  زا  شخب  نیا  تیمها  دـمآراک ، ناصـصختم  ناداتـسا و  ناروآون و  و 

هبون هب  ییوجشناد ، تیمک  ریگمـشچ  شیازفا  تسا و  زاین  نآ  هب  یعیبط  خساپ  هک  یلاع  شزومآ  شزومآ و  زکارم  رگید  اه و  هاگـشهوژپ 
ملع ياه  هیام  هب  ندیـشخب  تیفیک  ًالوا  اهنآ  همه  زا  رترب  هک  دراذگیم  روشک  یگنهرف  روما  نالوؤسم  هدـهع  رب  ار  ییهزات  فیلاکت  دوخ 

اب مایپ ، نیا  زا  رگید  یـشخب  رد  تسا .» نانآ  لمع  رکف و  تیاده  نایوجـشناد و  يونعم  تیبرت  هب  نتخادرپ  ًایناث  زکارم و  نیا  رد  قیقحت  و 
قیاقح نیا  همه  : » تسا هدمآ  مدرم  ياهرواب  یلم و  لیـصا  گنهرف  یمالـسا ، ياهشزرا  هب  نانمـشد  هبناج  همه  یگنهرف  موجه  هب  هراشا 
ياروش هژیو  هب  دناوخ و  یم  ارف  رت  هدرتسگ  یشالت  رتشیب و  یمامتها  رترب و  يریبدت  هب  ار  روشک  یگنهرف  نالوؤسم  هدنهد  رادشه  مهم و 
یلـصا يزکرم و  داتـس  مکح  رد  یگنهرف ، تیعبت  یملع و  یگدـنام  بقع  يداوسیب و  اـب  یلم  داـهج  رد  هک  ار  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع 

تایح زا  دـیدج  هلحرم  دراو  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  ياروش  بیترت  نیدـب  دزیگنا .» یمرب  يراـمگ  تمه  يروآون و  كرحت و  هب  تسا ،
رد هعماج  یگنهرف » تیریدم   » هب دوخ  ياهتیلاعف  سأر  رد  دیدرگ  فظوم  یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  هلحرم  نیا  رد  دـش . یتالیکـشت 

مهارف یهلا  هبیط  تایح  زا  دـنم  هرهب  ياهعماج  شیادـیپ  يارب  ار  هنیمز  دوخ  یلوصا  ياهيراذگتـسایس  اب  دزادرپب و  فلتخم  ياـه  هصرع 
http://tvr.iribtv.ir عبنم :  . * دزاس

يربهر مظعم  ماقم  یتیریدم  رنه 

تمالس هب  ار  یمالـسا  بالقنا  هک  هتـشذگ  ياهلاس  لوط  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  یتیریدم  رنه  یبایزرا  يربهر  مظعم  ماقم  یتیریدم  رنه 
هب نآ  راـنک  زا  ناوتیمن  هک  تسا  یمهم  عوـضوم  لاـح  نیع  رد  اـما  دـجنگیمن  مه  باـتک  اـههد  رد  هچ  رگا  داد  روـبع  اـهنافوط  لد  زا 

نایوار نایم  رد  ترـصاعم " باجح   " مان هب  عیاـش  يراـمیب  کـی  زا  دـنراد ، خـیرات  رب  یتسد  کـیدزن  زا  هک  ییاـهنآ  تشذـگ . یگداـس 
لیلحت طبـض و  زا  ترـصاعم ، باجح  هدرپرد و  هک  یناـسیون  خـیراتو  ناـناد  خـیرات  رایـسب  هچ  دـنیوگیم . نخـس  خـیرات  نارگلـیلحتو 

رود ییاهههرب  تیاور  طبض و  يارب  ار  ییاسرف  تقاط  ياهتقشم  اهجنر و  اما  دنا  هدیزرو  تلفغ  دوخ  رصع  مه  یخیرات  عیاقو  نیرتمهم 
رد هبرجت  هب  رـضاح  رـصع  رد  يرامیب ، نیا  تساهدوبن . رادروخرب  ینادـنچ  رابتعا  شزرا و  زا  هک  دـناهدش  لمحتم  یخیرات  هرود  کـی  زا 

یبهذـم لاجر  ینید ، ناـملاع  هیملع ، ياـه  هزوح  اههاگـشناد ، رنه ، گـنهرف ، تسایـس ، لـها  هک  خـیرات ، لـها  ناـبیرگ  اـهنت  هن  هدـمآ و 
ربهر و ناونع  هب  ار  ياهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح  باـختنا  لاـس  نیمتـسیب  یلاـحرد  اـهزور  نیا  تسا . هتفرگرب  رد  زین  ار  هناـسر  باحـصاو 

مان زاس  تشونرسو  هنادنمـشوه  باختنا  نیا  زا  ياهعوبطمو ، هناسر  ای  میوقت و  هگرب  رتمک  رد  هک  میراد  يور  ارف  یمالـسا  ماظن  رادناکس 
هراعتـسا و فیـصوت و  رد  تسا  يرنه  قوذ  هچ  ره  دنیوگ  یم  لزغ  بدا و  رعـش و  لها  هک  تسور  نآ  زا  دیاش  دـیآیم . نایم  هب  يدای  و 

نایم هب  یباتفآ  دیشروخ و  زا  نخـس  رتمک  تسوربا و  نامک  بش و  يوسیگ  باتهم و  قاحم و  ردب و  لاله و  زا  هک  تسا  یهیبشتو  هیانک 
فیـصوت رد  يریبعت  نافرعو ، هفـسلف  ياـملع  تهباـشم ، هن  نهذ و  هب  بیرقت  تهج  هب  تساهتفاـی . یلجت  نآ  رون  وترپ  رد  ناـهج  هک  هتفر 

ردـق نآ  یلاعت  يراـب  دوجو  روهظ و  ینعی  هدوجو " هدـشل  یفخم  وه  هروهظ و  هدـشل  روتـسم  وه   " دـنیوگ یم  هک  دـنراد  دوجولا  بجاو 
ثداوح تشرد  زیر و  زا  هک  اهلاس  نیا  رد  ارچ  یتسار  هب  تساهدنام . یفخم  ناگدید  زا  روهظ ، تدـش  زا  هک  تسا  سوسحم  راکـشآ و 
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نیا زا  روبع  رب  میاهتـسشن و  لـیلحت  تیاور و  هب  ار  بـالقنا  ياـه  بیـشن  زارف و  میاهدـنار و  نخـس  نکفارب  ناـینب  تادـیدهت  زا  میاهتفگ ،
موس مود و  ههد  رد  یمالـسا  ماظن  رادناکـس  هنایهاد  يربهر  يرایـشوه و  ریبدت و  زا  رتمک  میاهدرک ، راختفا  هدـیلاب و  اهمطالت  اهنافوط و 

نآ گنـسمه  ناسمه و  لقاال  دـشابن ، بالقنا  لوا  ههد  زا  رتشیب  نآ  مجح  عونت و  رگا  هک  یتادـیدهت  میاهدروآ ، ناـیم  هب  نخـس  بـالقنا 
دناوتیم یـسک  هچ  میاهدرک . هدنـسب  راورخ  زا  یتشم  هب  زین  یهلا  بـالقنا  نیا  راـمعم  لـحار و  ماـما  يربـهر  زا  میدـقتعم  هچ  رگا  تسا ،

رظان مادک  دسانشیم ؟ یمالسا  ناریا  ربهر  زا  رتاوقتاب  رتسرتادخ و  يدرف  ایند ، زورما  روهمج  ياسور  ناربهر و  نایم  رد  هک  دوش  یعدم 
ربهر زا  رتدنمـشوه  رتقالخ و  رتریبدـت ، اب  رتعاجـش ، هک  دسانـش  یم  ار  یمکاح  زورما ، نامکاح  نایمرد  هک  هدرک  اعدا  نونکات  یفـصنم 

تـسایس مادک  درک ؟ ادیپ  مالـسا  يایند  رد  ناشیا  یهقف  ینید و  یملع ، تیعماج  هب  يربهر  ناوتیم  ایآ  دنکیم ؟ تموکح  یتلم  رب  ناریا 
اب یتسایـس  لها  مادک  و  تساهدیدهت ؟ اهراشف و  اهنارحب و  هحوبحب  رد  ناشیا  تیریدـم  ناسمه  گنـسمه و  وا  ییاناوت  هک  تسا  يزرو 

دنک اعدا  دـناوتیم  تسا ، ریظنیب  ایند  روشک  دودح 200  نایم  رد  ثیح  نیا  زا  هک  یمالـسا  ماظن  هلاس  ياه 19  نارحب  زا  حیحـص  كرد 
رب هتـسناوتیم  ار  یتشک  تیاده  وا  زا  رتهناربدم  نیگمهـس ، جاوما  اهنافوط و  لد  زا  بالقنا  یتشک  روبع  رد  وا  هک  دسانـشیم  ار  يربهر 

دیامن هضرع  تیرـشب  يایند  هب  ار  يربهر  ناریا ، قیال  تلم  نانوچ  دناوتیم  یتلم  مادک  دزاس ؟ نومنهر  دوصقم  لحاس  هب  دریگب و  هدـهع 
ماـما دیـشروخ  هنیآ  رد  دیـشروخ  * ؟ دـیآ رد  هراـشا  تشگنا  هب  زورما  ياـیند  رد  يویند ، فراـخز  زا  زیهرپ  یتـسیز و  هداـس  ثیح  زا  هک 

: دومرف شیانرب  انعر و  دنزرف  فیصوت  رد  اسر  دنلب و  يریباعت  اب  دیشک و  شود  رب  شیوخ  تایح  نامز  رد  ار  تیلوئسم  راب  نیا  زا  یـشخب 
دیشروخ نوچ  هک  يردان  دارفا  هلمجزا  نآ ...  هب  دهعتم  یهقف و  لیاسم  هب  انشآ  يردارب  یمالـسا ...  يروهمج  ناوترپ  ياهوزاب  زا  یکی  "

رد دادس  حالص و  هب  وا  توعد  ياوآ  هک  یسک  تسایس ...  نید و  هب  ملاع  مالسا ... میقتسم  طخ  رد  زرابم  دهعتم و  دشخبیم .... ینـشور 
يامنهار تاعامج و  هعمجرد و  اناوت  یبیطخ  بارحم ، رد  یملعم  گنج و  ههبج  رد  راکادف  يزابرـس  تسا ... زادنا  نینط  نیملـسم  شوگ 

ناشیا مدرک ... گرزب  ار  ياهنماـخ  ياـقآ  نم  مهنیب ...  ءاـمحر  راـفکلا و  یلع  ءادـشا  هفیرـش  هیآ  مکح  رد  بـالقنا ... هنحـص  رد  زوسلد 
ياقآ ندوب  اب  دنايربهر ، هتسیاش  قحلا  ناشیا  دنرادروخرب ... دشابیم ، هیقف  تیالو  همزال  هک  يداهتجا  زا  ناشیا  دنتسه ... بالقنا  هیامرس 
تسد هک  یمدرم  نایم  رد  دوخ  ینارنخس  نیلوا  رد  بالقنا ، تیاده  رادناکس  هک  دوب  نینچ  و  دیرادن و" ...  يربهر  الخ ء  امـش  ياهنماخ 

نیملـسم تزع  هار  نآرق و  مالـسا و  هار  هک  ار  ینیمخ  ماما  هار  میاهتـسب  نامیپ  ادخ  اب  ام  : " دومرف دندوب ، هدرک  زارد  ناشیا  يوس  هب  تعیب 
يریگیپ نوچ  ییاهنامرآ  درک . میهاوخن  یـشوپ  مشچ  هدـش ، میـسرت  ماما  هلیـسو  هب  هک  ییاهنامرآ  زا  کی  چـیه  زا  مینک و  لاـبند  تسا 

، هیقف تیالو  لصا  هب  يرادافو  مالـسا ، يایند  یگتـسبمه  تدـحو و  نامورحم ، نافعـضتسم و  زا  تیاـمح  یبرغ ، هن  یقرـش و  هن  تساـیس 
." نیطـسلف هلئـسم  ندرمـش  یلـصا  ناناوج و  نتخاس  یلخاد و  ناـشوج  ياهدادعتـسا  تمـس  هب  تکرح  روشک ، ییاـفک  دوخ  لالقتـسا و 

هدوب هارمه  جـیار  یـسایس  ياهماظنرد  ياهدـیدع  تالکـشم  اب  هراومه  تردـق ، هزوح  رد  اه  ییاج  هباـج  يربهر  زا  سپ  ياـه  شلاـچ  *
راذـگناینب عییـشت  مسارم  رد  مدرم  ینویلیم  روضح  بالقنا و  مظعم  ربهر  رادـتقا  تیارد و  و  هر ) ) تما ماما  ياهيرگن  فرژ  اـب  اـما  تسا ،

، یـسایس نارگلیلحت  زا  يرایـسب  داقتعا  هب  دـش . ماجنا  هنیزه  نیرتمک  اب  یمالـسا  ماـظن  رد  تردـق  لاـقتنا  نیا  ناریا ، یمالـسا  يروهمج 
دوب یکاخ  هرک  نیا  رب  ناشیا  يدام  تایح  لاس  نیرخآ  هک  ات 68 ، ینامز 67  ههرب  رد  هر )  ) ماما يربهر  یتیریدم و  رنه  درکلمع و  لدعم 
میظع دئاق  نآ  ییامنرنه  جوا  ییافوکش و  لاس  لاس 1367 ، عقاو  رد  درک و  هسیاقم  هر ) ) ماما يربهر  هزرابم و  نارود  ماـمت  اـب  ناوتیم  ار 

یگنهرف یسایس ، ياههصرع  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یشم  طخ  اهتسایس و  یلک  طوطخ  میسرت  نمض  ماما  لاس ، نیا  رد  دوب . نأشلا 
دنور ات  دوشگ  دوبن ، ندوشگ  لباق  ناشیا  تراشا  تشگنا  ییاضیب و  دـی  اب  زج  هک  ار  روشک  هرادا  رد  دوجوم  ياهتسب  نب  یللملا ، نیب  و 

يدهم دناب  مادهنا  يربهر و  یماقم  مئاق  زا  يرظتنم  لزع  یلیمحت ، گنج  نایاپ  همانعطق 598 و  شریذپ  دیامن . نیمضت  ار  بالقنا  یلماکت 
ره تسناوت  یم  هکدوب  ییاهتسب  نب  هلمج  زا  يربهر ، طیارـش  زا  تیعجرم  فذـح  یـساسا و  نوناق  يرگنزاب  ياروش  لیکـشت  یمـشاه ،

، برغ يایند  ربارب  رد  مالـسا  یگنهرف  ههبج  شیاشگ  يدـشر و  ناملـس  لتق  مکح  رودـص  اب  هکنآ  رب  هوالع  دروآرد ، وناز  هب  ار  یبالقنا 
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ار بالقنا  ياپون  لاهن  یلک  ياه  تسایس  ياهنماخ ، هللا  تیآ  ياهتیحالصرب  ددجم  دیکات  مالسا و  هب  قرش  كولب  فچابروگ و  توعد 
نارود اب  ناـشیا  يور  شیپ  ياـضف  هک  دـنتفرگ  تسد  هب  ار  بـالقنا  تیادـه  ناکـس  یطیارـش  رد  بـالقنا  مظعم  ربهر  دـندومرف . میـسرت 

راک ههد  جنپ  هناوتشپ  اب  فجن و  دهشم و  مق ، هیملع  هزوح  هناوتشپ  قالطالایلع و  تیعجرم  اب  ماما  دوب . توافتم  رایـسب  هر )  ) ماما تماعز 
لوط رد  تشاذگ و  هزرابم  هار  رد  مدق  نایهاگشناد  نویناحور و  زا  مجـسنم  يوق و  یتالیکـشت  اب  یـشرورپ و  یـشزومآ و  یهقف ، یملع ،

، اهيرهطم اـهیتشهب ، اـهیناقلاط ، نوچ  ینادـیرم  ياـهیناشفناج  اـهشالت و  زا  " تیعجرم ،  " هناوتـشپ زا  نتـسج  دوس  رب  هوـالع  هزراـبم 
، اهیناهفـصا یفرـشا  اهیندـم ، اهوگزردـنا ، اهيرافغ ، اهيدیعـس ، اـهییاجر ، اـهرنهاب ، اهحـتفم ، اهیناجنـسفر ، یمـشاه  اـهياهنماخ ،

دوبن ایهم  ناشیا ، ياه  یگتسیاش  یمامت  مغر  هب  ياهنماخ ، هللا  تیآ  يربهر  نیتسخن  ياهلاس  رد  زایتما  نیا  هک  درب  هرهب  اهبیغتـسد و ... 
نارحب تیریدم  . * دوش هدیـشک  نایعدـم  خر  هب  ناشیا  یهقف  فرگـش  ياهتیلباق  یملع و  قیمع  ياههیامنب  ات  دیـشک  ازارد  هب  اهلاس  و 

ثداوح و نتـسبآ  روشک  هک  دـش ، هدـیزگرب  یمالـسا  ماظن  يربهر  يارب  تلم  نیا  ناگربخ  طسوت  یلاح  رد  ياهنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح 
گنچ و ماظن ، ناهاوخدب  نانمـشد و  دوب و  هتخاس  دراو  ناریا  تلم  تلود و  هب  نیگمهـس  كوش  کی  ماما  تلحر  دوب . رایـسب  تالکـشم 
، نهآ هار  طوطخ  اههاگدورف ، اههار ، تارباخم ، زاگ ، قرب ، بآ ، نوچمه  روشک  ییانبریز  تاسیـسأت  دندادیم . ناشن  هدیئاس و  اهنادـند 

هدیسر دوخ  نازیم  نیرتنیئاپ  هب  روشک  يزرا  ریاخذ  دندوب ، هدید  ناوارف  تاراسخ  یلیمحت  گنج  نارود  رد  ردام ، عیانص  اههاگشیالاپ و 
اب روشک  يزاس  زاب  ياهتیولوا  اهتسایـس و  میظنت  دوب . هدش  يدج  هغدـغد  کی  هب  لیدـبت  مدرم ، هیلوا  یـساسا و  ياهزاین  نیمأت  دوب و 
هب هک  ياهمانرب  داتفا . قافتا  ناشیا  يربهر  لاس  نیلوا  رد  هک  دوب  يریگسفن  ياهشلاچ  زا  روشک " يداصتقا  هعـسوت  لوا  هماـنرب   " ناونع

توکس و رب  یلیلد  رما  نیا  اما  تخاسیم  مهارف  ار  اهضیعبت  اهیتلادعان و  یخرب  زورب  تابجوم  دوخ ، ياهیامرـس  يرازبا و  تیهام  لیلد 
زا يدراوم  رد  يداصتقا ، ياهتسایس  یخرب  ذاختا  هب  تبسن  رادشه  نمـض  اهراب  دوبن و  تیلوئـسم  راب  ریز  زا  ناشیا  ندرک  یلاخ  هناش  ای 

، دـمآیم دراو  هعماج  مورحم  ریذـپ و  بیـسآ  راشقا  هدرگرب  هک  يراشف  لیلد  هب  يداـصتقا  هعـسوت  هب  موسوم  ياـه  هماـنرب  نتفرگ  تعرس 
هناقالخ یلاع و  تیریدـم  نمـشد ، تسود و  فارتعا  هب  يربهر  مظعم  ماقم  ياـه  یگژیو  نیرتمهم  زا  یکی  دـندروآ . لـمع  هب  يریگولج 

ناریدـم و يارب  ًاصوصخ  دـشابن  يراوشد  راک  دـیاش  يداـع ، طیارـش  رد  هعماـج  کـی  هرادا  تسا . ینارحب  ساـسح و  طیارـش  رد  ناـشیا 
رهاظ یطیارـش  رد  یتشک  رادناکـس  کـی  ریدـم و  کـی  يدـنمناوت  اـما  دنـشاب ، رادروخرب  هعماـج  هرادا  يارب  مزـال  هبرجت  زا  هک  یناربهر 

سراف و جیلخ  لوا  گنج  دناسرب . دوصقم  لحاس  هب  تمالـس  هب  ار  ماظن  نایک  ثداوح ، نافوت  نایم  رد  ینارحب و  تاظحل  رد  هک  دوشیم 
هب نآ  زا  بـالقنا ، مظعم  ربـهر  يدنمـشوهو  ریبدـت  اـب  هک  دوب  زاـس  تشونرـس  تخـس و  ياـههبقع  نیا  زا  یکی  تیوـک ، هب  مادـص  هلمح 
هک ییاههورگ  اه ، يریگرد  زاغآ  سراف و  جـیلخ  هب  یبرغ  ياـهورین  دورو  تیوک و  هب  مادـص  زواـجت  ناـیرج  رد  میدرک . روبع  تمـالس 

ناونع هب  مادـص  زا  لیئارـسا ، هب  داکـسا  کشوم  دـنچ  کیلـش  هدـهاشماب  دنتـسنادیم ، قیمع  كرد  مهف و  بحاص  لیلحت و  لها  ار  دوخ 
زا یماد  ریگرد  ار  روشک  هتساوخان  ات  دندش  هقطنم  رد  مادص  عفن  هب  یماظن  ياههبج  شیاشگ  راتـساوخ  دندرک و  دای  نارود  دیلو  نبدلاخ 
ماد زا  بالقنا  دـندیمان ، لطاب " اب  لطاب  گنج   " ار اکیرمآ  مادـص و  گنج  هک  يربهر  ریبدـت  يرایـشوه و  اب  اما  دـنیامن ، هدـش  نهپ  لـبق 

هدیشک نایعدم  خر  هب  ناشیا  تیارد  يدنمشوه و  ات  درک  روبع  تمالس  هب  مادص )!( زا  تیامح  ههبج  رد  مه  نآ  برغ  يایند  اب  يریگرد 
وزج دـیاب  ار  یـسایس " هعـسوت   " هب موـسوم  هرود  رد  نابلطرظندـیدجت  زا  یفیط  ندیـسر  تردـق  هـب  نارود  هـنتف  نارود  زا  روـبع  . * دوـش

، ياهریجنز ياهلتق  نوچ  ییاههنتف  روهظ  زورب و  دهاش  هک  ینارود  دروآ . رامش  هب  یمالسا  بالقنا  تایح  نارود  نیرتتخس  نیرتخلت و 
اب ياهریجنز  ياهلتق  خـلت  هصق  میدوب . روشک  یـسایس  بهتلم  تدـش  هب  ياضف  ياهریجنز و  تاـعوبطم  يزاـت  هکی  ریت ، ياتدوک 18  هبش 
دای هب  ار  ناسنا  تشادـن و  نآ  یعقاو  نزو  اب  یبسانت  چـیه  هک  ياهدرتسگ  تاغیلبت  دوب و  هدـش  یحارط  ماظن  يوس  هب  شتآ  نامرف  فدـه 

هنمارا ماع  لتق  يزوس و  مدآ  ياههروک  رد  نایدوهی  ندنازوس  نوچ  رـصاعم  خیرات  زیمآولغ  نیغورد و  يوهایه  زلبوگ و  یتاغیلبت  نیـشام 
يزاس هشیر  هب  هتـسباو ، بلط و  تصرف  ياـههورگ  یخرب  طـسوت  یباـیهشیر ، ياـج  هب  هک  ياهعقاو  تخادـنایم . یناـمثع  تلود  طـسوت 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1302 

http://www.ghaemiyeh.com


هدـناشک خلـسم  هب  گنرین  هعدـخ و  بیرف و  يرابـشتآ  اب  ار  ماظن  ياهداهن  نیرتيداینب  اهتیـصخش و  نیرتيروحم  دوب و  هدـش  هدیـشک 
دوب هتفر  هناشن  ار  یمالسا  ماظن  ناکرا  یلخاد ، گنج  شتآ  ندومن  ریگارف  یلخاد و  تاعزانت  هب  ندز  نماد  فده  اب  هک  ياهئطوت  دندوب .
فـص يریگ  لکـش  بجوم  يذوفن و  ياهورین  زا  ماظن  شیالاپ  يارب  یتصرف  هب  يربهر ، ریبادـت  هجنپرـس  اـب  نکفا ، ناـینب  دـیدهت  نیا  هک 

تهجرد هک  ياهریجنز  تاعوبطم  يریگلکش  دیدرگ . روشک  یـسایس  ياه  نایرجرد  يدوخریغ  يدوخ و  ياهورین  مان  هب  يدیدج  يدنب 
، رگناریو لداعت  قدـنخ ، هژورپ  شوماـخ ، يزادـنارب  ریـسم 2 ، یـساملپید  نورد ، زا  هلاحتـسا  یندـم ، یناـمرفان  نوچ  ییاـههژورپ  يارجا 

نادیم تعاجـش و  اب  دوب ، هدش  هدید  كرادت  یمتاخ و ... زا  روبع  الاب ، رد  ینزهناچ  نیئاپ و  زا  راشف  هناگود ، تیعورـشم  یندم ، تمواقم 
نآ رد  اهیبا  نب  هللادـبع  هک  نمـشد  ياههاگیاپ  نیرترثوم  نیرتمکحتـسم و  زا  یکی  ات  دـندمآرد  ماظن  ياهورین  ریخـست  هب  يربهر  يراد 

مظعم ربهر  هنادنمـشوه  دروخرب  ددرگ . یـشاپورف  لالحمـضا و  راـچد  دـندوب ، هتفرگ  هناـشن  ار  یمالـسا  ماـظن  یـشاپورف  هتفرگ و  عضوم 
ناشیا هنوگماما  دروخرب  رب  رگید  یهاوگ  نورد ، زا  یـشاپورف  هژورپ  ای  الاب و  رد  ینزهناچ  نییاپ و  زا  راشف  نوچ  ییاه  هژورپ  اـب  بـالقنا 

هثداح دـیروایب  راشف  رگا  دـندرک ": مالعا  تحارـص  اب  راشف  هژورپ  نایعدـم  هب  خـساپ  رد  هل  مظعم  تسا . بالقنا  يور  شیپ  تارطاـخماب 
رد تاحالصا  : " دندومرف نورد  زا  هلاحتـسا  راشف و  هژورپ  نارادمدرـس  هب  خساپ  رد  ع ")و   ) نسح ماما  حلـص  هن  دش  دهاوخ  رارکت  البرک 

نیا ناشلوا  هابتـشا  اهنیا  دنتـسه . یفچابروگ  ینیـستلی و  نامزمه  ینیرفآ  شقن  لاـبند  هب  یخرب  هک  یلاـحرد  تسا  بـالقنا  تیوه  تاذ و 
ماظن هک  تسا  نیا  ناشموس  هابتـشا  تسین . میـسنومک  مالـسا ، هک  تسا  نیا  ناشمود  هابتـشا  تسین . فچابروگ  یمتاـخ ، ياـقآ  هک  تسا 

زا لکـشتم  يوروش  هچراپ ، کی  ناریا  هک  تسا  نیا  ناـشمراهچ  هابتـشا  تسین . اـیراتلورپ  يروتاـتکید  ماـظن  یمالـسا ، يروهمج  یمدرم 
ریبدـت تسین ". یخوش  ناریا  رد  يربهر  لیدـب  یب  شقن  هک  تسا  نیا  مه  ناش  مجنپ  هابتـشا  تسین و  هدـش ، قاجنـس  مه  هب  ياهنیمزرس 

اب هک  ياهثداح  تسا . ناشیا  تیاده  يربهر و  رنه  زا  يرگید  ولولت  ریت 78 ، ياتدوک 18  هبش  اب  دروخرب  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  هنوگماما 
هچیزاب هک  امنوجشناد  يدادعت  شابوا و  لذارا و  زا  یهورگ  يرگیزاب  یلخاد و  نویـسیزوپا  ینادرگ  هنحـص  یجراخ و  ياهورین  یحارط 

هعماج هب  تینما  شمارآ و  ات  دـش  هدـیچرب  نآ  طاـسب  يربهر ، ریبدـت  رادـتقا و  اـب  اـما  داـتفا  قاـفتا  دـندوب ، هدـش  ياهفرح  نازاـب  تساـیس 
هب ام  ماظن  هک  دوب  ییاه  نارحب  رگید  زا  مه  قارع  ناتـسناغفا و  هب  اکیرمآ  هلمح  نآ  بقاعتم  ربماتپـس و  هثداح 11  دنز . دنخبل  نامیمالسا 

ترارش و ياهروحم  نییعت  تسیرورت و  دض  فالتئا  هب  موسوم  یفالتئا  لیکـشت  ربماتپـس و  هثداح 11  زا  سپ  درک . روبع  نآ  زا  تمـالس 
دوب هدش  یحارط  مالسا  يایند  ياهزرم  رییغت  ناملـسم و  للم  رد  تشحو  بعر و  داجیا  فده  اب  هک  تسامرب " تسین  ام  اب  هک  ره   " راعش

رد یبیلـص  ناماظن  هراوس  اـب  ار  یهارمه  تاـشامم و  هار  دروخرب ، سرت  زا  زین  نیچ  هیـسور و  نوچ  یگرزب  ياهتردـق  هک  ياههرب  رد  و 
هب ینیکرچ  هدئاز  رد  مسیرورت  هشیر  نداد  ناشن  برغ و  دحتم  ههبج  فوفص  نتـسکش  رد  يربهر  ياسآ  دعر  شرغ  دندوب ، هتفرگ  شیپ 
رد تسا . هدروآ  ناغمرا  هب  موش  هئطوت  نیا  ربارب  رد  ار  مالسا  يایند  شزیخ  يرادیب و  اکیرمآ ، يرابکتسا  تلود  یتسینویهـص و  میژر  مان 

زیهرپ دوخ و  زا  ماهتا  عفر  يارب  یبرغ ، ياههناسر  هنارگاوغا  جاوما  ریسم  رد  هک  دندوب  یسایس  ياه  نایرج  دارفا و  رایـسب  هچ  اهزور ، نآ 
ياهیماکان اهتسکـش و  زا  سپ  زورما  دـنداد و  یم  ار  اکیرمآ  ياهیـشکرکشل  اب  یهارمهو  هرکاذـم  داهنـشیپ  اـکیرمآ ، اـب  يریگرد  زا 

زا تنایص  می  زا  یمن  . * دناهدرب ورف  نابیرگ  رد  رس  اوران ، ياهلیلحت  تشحو و  سرت و  همه  نآ  زا  هدنکفارس  هقطنم ، رد  اکیرمآ  رمتـسم 
زا عافد  یـسایس و  ياههورگ  ياـهیماکدوخ  اـهيروحم و  دوخ  ربارب  رد  ناـنآ  عورـشم  ياـهيدازآ  قوقح و  زا  تظاـفح  مدرم و  يارآ 

نایرج ای  داهن  ای  صخـش  کی  رد  تردـق  زکرمت  عنام  هک  تسا  يربهر  لیدـب  یب  ياهرنه  رگید  زا  تیرثکا ، يرگ  هطلـس  ربارب  رد  تیلقا 
تکراشم بزح  سپـس  نارازگراک و  بزح  طسوت  بالقنا  خـیرات  زا  ییاه  ههربرد  نآ  ناـینب  هک  ياهثداـح  تسا ، هدـش  یـسایس  صاـخ 

یندم و هعماج  رـشب ، قوقح  يرالاسمدرم ، یـسارکمد ، زا  يدیدج  فیراعت  هئارا  دیچیپ . مه  رد  يربهر  هراشا  تشگنا  اب  اما  دش ، هدیچیپ 
هب ار  یسارکمد  لاربیل  ماظن  ناگتفیش  کیژولوئدیا  يرظن و  همجه  تسا ، هدمآ  تسد  هب  بالقنا  مظعم  ربهر  يدنمـشوه  هیاس  رد  هک  ...، 

ییارگلوصا يوبن و  یندم  هعماج  ینید ، يرالاسمدرم  نوچ  يدنلب  میهافم  نآ  نطب  زا  ات  درک  لیدبت  یمالسا  ماظن  يارب  هزات  تصرف  کی 
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تروص ياههئطوت  دـیدهت و  اهبیـشن و  زارفرب و  ارذـگ  يرورم  دوش . قلخ  یمالـسا  بالقنا  ینابم  میکحت  تمدـخ  رد  هناـبلط ، حالـصا 
اـهیگژیو و می " زا  یمن   " اـهنت اـت  هدـیدرگ  ثعاـب  ترـصاعم  باـجح  هـک  تساعدـم  نـیارب  یهاوـگ  هتـشذگ ، لاـس  هدـجه  رد  هـتفرگ 
هل مظعم  ریظن  یب  هطاحا  طلـست و  میـشاب . هدرک  ساسحا  دوخ  تشوگ  تسوپ و  اـب  ار  ياهنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  فرگـش  ياـهتیفرظ 

ياـهزاین تاـبلاطم و  ناوج ، لـسن  ياـهزاین  یگنهرف ، يوتاـن  یگنهرف ، مجاـهت  نانمـشد ، تادـیدهت  یماـظن ، لـیاسم  نوچمه  يروـمارب 
ثعاب یمالسا و ... ماظن  ياههتسیاب  زا  هتسیاش  كرد  بالقنا و  ياهورین  ياههغدغد  تخانش  هیملع ، ياههزوح  ياههتـسیاب  اههاگـشناد ،
لیلجت دـیجمت و  هب  بل  هتـساوخان  هاـگ  روما ، رب  ناـشیا  هطاـحا  تیعماـج و  تعـسو و  همه  نیا  زا  زین  ماـظن  ناهاوخدـب  یتح  اـت  هدـیدرگ 

، یکشوم ياهتسه ، ياهتفرـشیپ  نوچ  ییاههصرعرد  ماظن  ياهدرواتـسد  هک  دوش  مهم  نیا  رکنم  دناوت  یمن  یفـصنم  درف  چیه  دنیاشگب .
یبایتسد یعاخن ، تاعیاض  میمرت  اهناطرـس ، یخرب  زدیا و  نوچ  ییاهيرامیب  هدننکراهم  ياهنسکاو  اهوراد و  دیلوت  يداینب ، ياهلولس 

سفن هب  دامتعا  هیحور  ندـش  هدـیمد  هاگـشناد ، هزوح و  رد  يرازفا  مرن  شبنج  ملع و  دـیلوت  تضهن  نداتفا  هار  هب  يزاس ، هیبش  يروانف  هب 
روشک نایوجشناد  عمج  رد  هل  مظعم  تسا . هتفرگ  تروص  ناشیا  رمتسم  ياهيریگیپ  اههغدغد و  ورگ  رد  ییارگ و ... ناوج  ناناوجرد و 

، مدرکیم هاگن  نآ  هب  لوا  تیولوا  ناونع  هب  نم  هک  يزیچ  نیرتمهم  دوب ، نم  تسد  رد  روشک  يدـنبهجدوب  رگا  : " دـندومرف تحارـص  هب 
یـشاپورف نامز  زا  دـنک . یم  هاگن  هعماج  کی  یلاـعتو  تفرـشیپ  ياـنبریز  ناونع  هب  شهوژپ  هب  اـیند  زورما  دوب . شهوژپ "  " هلئـسم نیمه 
یبوشآرپ تالوحت  یناهج  ياهدادخر  هنایمرواخ و  هقطنم  يوروش ، ریهامج  داحتا  لالحمـضا  طوقـس و  هطـساوب  للملا  نیب  ماظن  راتخاس 

تخـس رایـسب  ياههنودرگ  زا  روبع  دشیم . بوسحم  نآ  يدیلک  ياههقلح  زا  یکی  ناریا ، تالوحت ، نیا  رثکا  رد  تشاذگ . رـس  تشپ  ار 
نیا یط  رد  هک  یلاوتم  ياهدادـخر  اـهنارحب و  عقاو  رد  دوب . ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  هنادنمـشوه  رایـسب  ریبادـت  نوهرم  تـالوحت 

( فلا هتسد  هس  رد  ار  يریگ  میمصت  ياضف  رگا  دوب . ساسح  رایسب  هجوت و  لباق  هداعلا  قوف  داد  خر  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يارب  اهلاس 
رـسب ینارحب  ياضف  رد  هراومه  یمالـسا  يروهمج  مینک ، يدـنب  میـسقت  ینارحب  ج ) کیژتارتسا ، ب ) هدـش ، يزیر  همانرب  هتفای و  نامزاس 
عاجـش رگن و  عماج  ربدم و  دنمـشوه ، هاگآ ، ناریگ  میمـصت  دنمزاین  ساسح و  رایـسب  یطیارـش  نینچ  رد  يریگ  میمـصت  نیاربانب  دربیم .

یمالسا يروهمج  یساملپید  زراب  ياهصخاش  زا  منتغم  ياه  تصرف  هب  اهنآ  ندرک  لیدبت  اهنارحب و  نیا  زا  زیمآ  تیقفوم  روبع  دشابیم .
ار شقن  نیرتشیب  نیرتمهم و  بالقنا  مظعم  ربهر  هک  دـهدیم  ناـشن  زیمآ  تیقفوم  تیریدـم  نیا  صوصخ  رد  شاـکنک  تسا . هدوب  ناریا 
دـننام 11 یمهم  ياهدادـیور  صوصخ  رد  بـالقنا  مظعم  ربـهر  ياـهدرکیور  عـضاوم و  هک  درادـن  يدـیدرت  یـسک  زورما  تسا . هتـشاد 

ياـهراشف اـهمیرحت و  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ینوگنرـس  هلمح و  يارب  يزاـس  همدـقم  قارع ، ناتـسناغفا و  هب  اـکیرمآ  هلمح  ربماـتپس ،
هاگیاج تیعقوم و  هکلب  دنتخاس  رود  لعفلاب  هوقلاب و  تادیدهت  زا  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  اهنت  هن  رگید ، دادخر  اههد  زیمآ و  باعرا 

اب تالوحت  تیریدـم  تیادـه و  کبـس  دـناهداد * . شیازفا  تدـش  هب  یجراخ  یلخاد و  دـعب  رد  هچ  تاـبث  تردـق و  بتارم  رد  ار  ناریا 
زمر ناوتیم  یللملا  نیب  ياهقطنم و  تالوحت  اهدادـیور و  هب  تبـسن  بالقنا  مظعم  ربهر  ياهشنکاو  تاـصتخم  اـهیگژیو و  هب  یهاـگن 
اهنآ زا  یخرب  هب  اـجنیا  رد  تفاـیرد . ار  اـهنارحب  زا  هنادـنمزوریپ  روبع  هژیوب  یجراـخ و  هزوح  رد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  ياـهتیقفوم 
عقاو یناـهج  يا و  هقطنم  تـالوحت  هب  شنکاو  رد  بـالقنا  مظعم  ربهر  ياـه  یگژیو  زا  یکی  هناـیارگ : عقاو  شنکاو  - 1 دوش : یم  هراـشا 

عـضاوم هاگدـید و  نآ  هب  شنکاو  رد  هک  داد  خر  نارود  نیا  یط  رد  تـالوحت  زا  یفلتخم  قیداـصم  اـه و  هنوـمن  تسا . هل  مـظعم  ییارگ 
، میا هدـش  تالوحت  نآ  ینامز  هدـیچیپ  ياـضف  زا  غراـف  هک  نونکا  دـیدرگ . حرطم  یـسایس  ياـه  تیـصخش  اـههورگ و  يوس  زا  یفلتخم 
، یـسایس ياههورگ  اه و  تیـصخش  زا  یخرب  عضاوم  هب  اکتا  هنازرف و  ربهر  هنادنمـشوه  ریبدـت  مدـع  تروص  رد  هک  تسا  هدـش  راکـشآ 

يارب قارع  هب  اـکیرمآ  هلمح  اـههنومن  نـیا  زا  یکی  دـیدرگیم . ناریا  یمالـسا  يروـهمج  هجوـتم  یفنم  ياهدـمایپ  هـچ  هـک  دوـبن  موـلعم 
رد دـندادیم . اکیرمآ  هیلع  مادـص  اب  یهارمه  داهنـشیپ  روشک  یـسایس  پچ  نویـسایس  زا  یخرب  ماگنه  نآ  رد  هک  دوب  تیوک  يزاسدازآ 

. درک مالعا  امسر  ار  ناریا  یفرط  یب  عضوم  ییارگ  لوصا  رایعم  اب  هقطنم و  تالوحت  حیحص  كرد  اب  بالقنا  مظعم  ربهر  یطیارـش  نینچ 
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اهدـعب دـیزگرب . ار  يداـقتنا  یفرط  یب  لاـح  نیع  رد  هکلب  دوبن  گـنج  زا  یـشان  تاـیانج  ربارب  رد  توکـس  ياـنعم  هب  یفرط  یب  نیا  هتبلا 
هثداح 11 رگید  هنومن  دوب . هروظنم  دنچ  فادـها  يارب  اکیرمآ  هدـش  فیرعت  يویرانـس  گنج  نیا  هک  داد  ناشن  دـش  رـشتنم  هک  يدانـسا 

الماک دریگ  یم  رارق  یـسررب  دروم  نامز  نآ  رد  فلتخم  ياه  تیـصخش  اههورگ و  يوس  زا  هدـش  ذاختا  عضاوم  هک  نونکا  دوب . ربماتپس 
هک دنتشاد  رارصا  بلط  حالصا  حالطـصا  هب  یـسایس  تانایرج  تسا . هدوب  هناربدم  ردقچ  بالقنا  مظعم  ربهر  درکیور  هک  دهد  یم  ناشن 

ربهر هک  یلاح  رد  دیامن . تکرـش  یتسیرورت  دض  گرزب  فالتئا  رد  هدش و  اکیرمآ  اب  وگتفگ  دراو  دنک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  ناریا 
ساسا نیا  رب  دندوب و  هداد  رارق  فده  ار  نآ  ياهدـنور  تالوحت و  نیا  هزیگنا  نیرت  ینورد  هتـشذگ و  لوحت  نیا  رهاظ  زا  بالقنا  مظعم 
نونکا دندرک . تیاده  ربماتپس  زا 11  سپ  یمجاهت  ياه  تسایس  اب  تفلاخم  فالتئا و  مدع  تمـس  هب  ار  روشک  یجراخ  تسایـس  ناکس 

ریبدـت و هدـنهد  ناشن  نیا  دندیـسر و  دوب  هدرک  باختنا  ناریا  هک  يدرکیور  هب  زین  اکیرمآ  لـخاد  رد  یتح  ناـهج و  یمومع  راـکفا  همه 
يرایسب تسا  هجوت  بلاج  زین  مادص  هیلع  سپس  ناتسناغفا و  هیلع  اکیرمآ  مادقا  اتـسار  نیمه  رد  تسا . یـساملپید  هزوح  رد  يرگن  هدنیآ 

گنج  " ار اکیرمآ  دیدج  گنج  هتشاذگ و  رتارف  ار  اپ  زین  یطارفا  نابلط  حالصا  زا  یخرب  دنتسیرگنیم و  تبثم  تامادقا  نیا  هب  لخاد  رد 
یبلطاوزنا يژتارتسا  بیقعت  - 1 دوب : هجوت  دروم  داهنـشیپ  هس  هنایمرواخ  رد  اکیرمآ  گنج  نایرج  رد  لاح  نیا  اب  دـندرکیم . داـی  زییمت "

بـالقنا مظعم  ربـهر  ییاـهنامتفگ  نینچ  طیارـش  رد  لاـعفو . تبثم  یفرط  یب  درکیور  گرزب 3 - فـالتئا  هب  نتـسویپ  قاـحلا و  لدـم  - 2
دربهار رگید  يوس  زا  دـش و  ذاـختا  لاـعف  تبثم و  فرط  یب  کـیتاملپید  ظاـحل  هب  وس  کـی  زا  هک  دـندرک  ذاـختا  ار  يا  هیـال  ود  دربهار 

رد هچنآ  مینکیم . هدـهاشم  حوضوب  ار  نآ  تاـکرب  راـثآ و  نونکا  هک  تفرگ  رارق  هجوـت  دروـم  یلم  عفاـنم  ياـقترا  يارب  يزاـس  تصرف 
-2 تسا . هدوب  یناهج  يا و  هقطنم  تالوحت  هب  تبـسن  هنایارگ  عقاو  ياهدرکیور  اهشنکاو و  رگنایب  اقیقد  دـش  هظحـالم  ـالاب  ياـههنومن 
. تسا یجراخ  تسایس  هزوح  رد  بالقنا  مظعم  يربهر  تیریدم  رد  مهم  یگژیو  نیمود  یسایس  ياهدنور  اهدادیور و  عقوم  هب  صیخشت 
ای هثداـح  نیب  یجناـیم  يریغتم  دـیدهت  كرد  عـقاو  رد  دراد و  میمـصت  شنکاو و  عوـن  رد  يروـحم  شقن  دـیدهت  كرد  دوـش  یم  هـتفگ 

دـشاب رتهنادنمـشوه  رت و  یعقاو  اهدـنور  اهدادـیور و  صیخـشت  كرد و  ردـق  ره  دـیآیم . رامـش  هـب  نآ  هـب  تبــسن  شنکاو  دادـیور و 
تادـیدهت و هب  تبـسن  بالقنا  مظعم  ربهر  عقوم  هب  ياهرادـشه  اـهدومنهر و  دوب . دـهاوخ  تبثم  رت و  تسرد  هدـش  ذاـختا  ياـهشنکاو 
. دراد قادـصم  جراخ  رد  مه  لـخاد و  رد  عوضوم  نیا  تسا . هتـشاد  اـهنارحب  زا  زیمآ  تیقفوم  روبع  رد  یتاـیح  شقن  یـسایس  ياهدـنور 

ياشفا نورد ،) زا  یشاپورف   ) ناریا ندرک  ینیستلی  يویرانـس  ياشفا  ههد 1370 ، لیاوا  رد  یگنهرف  نوخیبش  صوصخ  رد  يربهر  رادـشه 
هار وس و  کی  زا  یناریا  بهاذـم  ماوقا و  نیب  ینکفا  فالتخا  يویرانـس  هب  تبـسن  رادـشه  هناـیمرواخ ، رد  اـکیرمآ  ناـهنپ  ياـه  تساـیس 
زا ییاه  هنومن  برغ و ...  يزیتس  مالسا  یساره و  مالسا  حرط  زا  ناناملسم  نتشاد  رذح  رب  رگید . يوس  زا  ینـس  یعیـش و  گنج  نتخادنا 
زا يرگید  صخاش  هنادنمـشوه  یـساملپید  تیاده  - 3 تسا . هدوـب  نآ  هب  تبـسن  بساـنم  شنکاو  تادـیدهت و  عـقوم  هب  عیرـس و  كرد 

كرد هنادنمـشوه ، یـساملپید  رد  تسا . یجراـخ  تسایـس  هـصرع  رد  هنادنمـشوه  یـساملپید  تیادـه  بـالقنا ، مـظعم  ربـهر  تیریدـم 
یفلتخم ياههاگدید  هراومه  تادیدهت  اهنارحب و  اب  ههجاوم  رد  دراد . دوجو  اه  فعـض  اه و  توق  اه و  تصرف  تادیدهت و  زا  یحیحص 

یبوخ هب  نونکا  اهلاس  تشذگ  زا  سپ  نکل  تسا  هدوب  اههاگدید  نآ  ندش  ییارجا  رب  رارـصا  هتـشاد و  دوجو  یـسایس  تانایرج  يوس  زا 
هنادنمشوه ياه  تیاده  رگا  هک  یلاح  رد  تسا  هدوب  هنالقاع  هناملاع و  ریغ  فیعـض و  نازیم  هچ  ات  اههاگدید  نآ  درک  هظحالم  ناوت  یم 

عوضوم رد  یـساملپید  نیا  یلجت  ياههصرع  نیرتمهم  زا  یکی  دشیم . دراو  روشک  حلاصم  عفانم و  رب  يدج  یتاراسخ  دوبن  يربهر  ماقم 
کیتاملپید یسایس و  داعبا  رد  هچ  ینف و  دعب  رد  هچ  ناریا  ياهتسه  تالوحت  یلصا  راد  ناکس  هک  دنلوقلا  قفتم  همه  تسا . ناریا  ياهتسه 

حرطم ار  میلست  يراذگاو و  ثحب  فرط  کی  هدش و  یبطق  ود  هعماج  هک  ياهتـسه  نارحب  يادتبا  رد  تسا . هدوب  بالقنا  مظعم  ربهر  نآ 
نآ زا  ار  ناریا  هک  دـندرک  ذاختا  ار  ياهنادنمـشوه  ینـالقع و  ریـسم  بـالقنا  مظعم  ربهر  دادیم ، داهنـشیپ  ار  گـنج  هلباـقم و  يرگید  و 

رـصنع راهچ  لماش  هک  طیارـش  اب  بسانتم  ییارگ ، طیرفت  يرگ و  طارفا  زا  زیهرپ  اب  هل  مظعم  تخاس . جراـخ  یللملا  نیب  نیگنـس  ياـضف 
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هک تسین  يدـیدرت  نونکا  دـندرکیم . زیوجت  ار  ياهنادنمـشوه  هنـالوقعم و  ياـهدرکیور  تسا ، هدوـب  فعـض  توـق و  تصرف ، دـیدهت ،
ای دش و  یم  ضحم  میلست  الماک  ای  دوبن  جراخ  لاح  ود  زا  ناریا  ياهتـسه  هدنورپ  دوبن ، هل  مظعم  ياه  تیاده  درکیور و  یـشم و  هچنانچ 
زا ار  مصخ  يدایز  نازیم  هب  میتشاذگ و  ياجرب  ار  يریظنیب  تمواقم  هکلب  میدشن  میلـست  اهنت  هن  رـضاح ، لاح  رد  اما  دیدرگیم . مدـهنم 

بیکرت - 4 دوب . بالقنا  مظعم  ربهر  هناعاجـش  حیحـص و  تیادـه  نوهرم  اـهنیا  همه  میدرک و  حالـس  علخ  ینف  یقوقح و  یـسایس و  دـعب 
رد تسناوت  دـهد ، یم  رارق  رظن  دـم  مه  اب  ار  ینیب  عقاو  ییارگنامرآ و  لحار  ماما  نوچمه  يربهر  مظعم  ماقم  ییارگ  عقاو  ییارگنامرآ و 

هطساوب هک  دندوب  هتفرگ  هدهعرب  ار  روشک  ییارجا  هصرع  ياهدع  هنافساتم  هتـشذگ  ياهلاس  رد  دیامن . قیفلت  مه  اب  ار  ود  نیا  لمع  هصرع 
لاح نیمه  رد  دـندرک . ضحم  یتسیلائر  عون  زا  ییارگ  عقاو  مه  نآ  تایعقاو  يادـف  ار  اهنامرآ  ینوریب  ياهراشف  تدـش  اهرواب و  فعض 
ربهر اما  دندرکیم  اهنامرآ  رب  دیکات  اهرتسب ، طیارش و  مغر  یلع  یتمیق و  ره  هب  دنتـشادن و  تایعقاو  هب  یهجوت  هک  دندوب  زین  دارفا  یخرب 

ناماوت هاگن  لادـتعا و  عضوم  دـندرکیم ، دراو  ار  ینیگنـس  ياهراشف  دوخ  هبون  هب  کی  ره  هک  ییاهنامتفگ  نینچ  زا  غراف  بـالقنا  مظعم 
عقاو ییارگ و  ناـمرآ  بیکرت  عقاو  رد  تحلـصم  تمکح و  تزع و  لـصا  هس  رب  هل  مظعم  دـیکات  دنتـشاد . هناـیارگ  عقاو  هناـیارگنامرآ - 

هک دـنک  تکرح  يروط  دـیابن  دوخ  یللملا  نیب  ياهدروخرب  زا  کی  چـیه  رد  یمالـسا  ماظن  هعماج و  هک  تسا  نیا  تزع  . " تسا ییارگ 
دیابن ار  یگدیجنسن  هنوگ  چیه  ندرک ، راک  هدیجنس  هنامیکح و  ینعی  تمکح  ( "9/11/68"  ) دوش نیملسم  مالسا و  ندش  لیلذ  هب  یهتنم 

تحلـصم ینعی  تحلـصم  اما  " ".و  داد هار  تسا  یناـهج  تاـطابترا  یجراـخ و  تسایـس  هب  طوبرم  هچنآ  ره  کـیتاملپید و  تاراـهظا  رد 
رد ییارگ  لوصا  - 5 ( 18/4/70."  ) دوشیم عورش  امش :  صوصخب  ام :  یصخش  راتفر  زا  ینعی  تسا  هبناج  همه  تحلـصم  نیا  بالقنا و 
رد تیـصخش  نیرتارگلوصا  هک  دهدیم  ناشن  نونکات  زا 1368  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدرکیور  عضاوم و  هب  یهاگن  یجراـخ  تساـیس 
هک روطنامه  بالقنا  مظعم  ربهر  عقاو  رد  دـشابیم . یجراخ  يریگ  تهج  رد  رجحت  لاعفنا و  عنام  اـهنت  لاـح  نیمه  ردو  هدوب  هصرع  نیا 

. دـنداد هعـسوت  هدرک و  ظفح  ار  هدرک  رفـس  زیزع  نآ  یلوصا  یـشم  زین  لمع  رد  دنتـسنادیم  هر )  ) لحار ماـما  ياـهنامرآ  راداـفو  ار  دوخ 
نیطـسلف و هژیوب  فعـضتسم و  للم  زا  حیرـص  عطاق و  تیامح  یناهج و  رابکتـسا  اکیرمآ و  هب  تبـسن  بالقنا  مظعم  ربهر  هناعطاق  عضوم 

لحار ماما  هنامیکح  عضاوم  روآ  دای  نانچمه  یمالسا  ياهشزرا  لاقتنا  رودص و  هب  داقتعا  یتسینویهـص و  میژر  هب  تبـسن  رادیاپ  تیدض 
کیژولوئدیا یتدیقع و  ياهزرم  هک  دـندرک  هیـصوت  یـسایس  ياههورگ  مدرم و  داحآ  همه  هب  هل  مظعم  هک  روطنامه  عقاو  رد  تسا . هر ) )

دادرخ مود  تانایرج  زا  يرایـسب  هک  دوریمن  نامدای  دندرک . تیاعر  لامک  مامت و  هب  یجراخ  یلخاد و  هصرع  رد  دوخ  دوش ، ظفح  دیاب 
یجراخ هزوح  رد  لقادح  ار  هر )  ) ماما ياهنامرآ  اهشزرا و  هنوگچ  دنتسناد  یم  هیلع ) هللا  تمحر   ) ماما ترضح  ثاریم  ظفاح  ار  دوخ  هک 

رب ینبم  ياهحرط  یجراخ و  تسایـس  زا  ییادز  يژولوئدیا  اکیرمآ ، اب  هطبار  ینکـشوبات  ناونع  تحت  ياه  ویرانـس  دندوب . هتفرگ  هدـیدان 
حرطم و اهلاس  نیا  یط  رد  هک  دوب  ینیوانع  میـشاب  هتـشادن  بصاغ  لیئارـسا  هب  يراک  میراذگاو و  اهینیطـسلف  دوخ  هب  ار  نیطـسلف  هکنیا 

حبذ هر )  ) ماما ياهنامرآ  نیا  هک  دـش  ثعاـب  تیـالو ، دنـسم  رد  بـالقنا  مظعم  ربهر  هدـننک  نییعت  لاـعف و  روضح  اـما  دـش . یم  يریگیپ 
يروهمج لوصا  زا  نتشادرب  تسد  ياهب  هب  هن  اما  تسا ، بوخ  رایسب  یناهج  تیلوبقم  : " دنتـشاد دیکات  هل  مظعم  اتـسار  نیمه  رد  ددرگن .

لوصا یشم  هطساوب  ناریا  تردق  ذوفن و  هک  دیامن  کش  دناوت  یمن  یسک  نونکا  ( 29/5/82."  ) تسام یعمج  یلم و  تیوه  هک  یمالسا 
نانمشد لد  رد  بعر  هک  يذوفن  تسا . هتفای  قیمعت  تدشب  هقطنم  رـسارس  رد  تشاد ، هر )  ) لحار ماما  راتفر  شنم و  رد  هشیر  هک  هنایارگ 

رگید ياه  یگژیو  يرـسکی  دش و  هتفگ  تاصتخم  یگژیو و  لوصحم  ناریا  یجراخ  تسایـس  ریظن  یب  ياهدرواتـسد  . * تسا هتخادنا  ام 
هتـشاذگ ناریا  یمالـسا  يروهمج  هاگیاج ، اساسا  ای  ناریا و  یجراخ  تسایـس  رب  يریثات  هچ  تسین ، هلاقم  نیا  رد  نآ  یـسررب  لاـجم  هک 

ییالاب ياه  هبتر  هب  تردـق  يدـنب  سـالک  رد  هتفاـی و  میکحت  تدـشب  نارود  نیا  یط  رد  ناریا  تیعقوم  هک  تسا  نیا  رما  تیعقاو  تسا ؟
اه و تیاده  مهم  ياهدرواتـسد  زا  یکی  ناریا  ذوفن  رادـتقا و  شیازفا  - 1 دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اـج  نیا  رد  تسا . هتفاـی  تسد 

دنرواب نیا  رب  برغ  یماظن  یـسایس و  تاماقم  رثکا  نونکا  تسا . ناریا  ذوفن  رادـتقا و  شیازفا  بالقنا ، مظعم  ربهر  یجراخ  ياـهدومنهر 
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همانزور اب  هبحاصم  رد  ایلاتیا  ریزو  تسخن  يدورپ  ونامور  تساهدرک . ادـیپ  هناـیمرواخ  رد  عزاـنمالب  تردـق  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک 
گنهامه نواعم  انالوس  ریواخ  ار  عضوم  نیمه  تسا . هنایمرواخ  یسایس  هنحـص  رد  يدیلک  روشک  ناریا  هک  تفگ  مویلارابخا "  " يرـصم

هب هک  دراد  تسد  رد  هدنرب  گرب  ردق  نیا  تردق  يزاب  نایرج  رد  ناریا  هکنیا  رب  ینبم  درک  حرطم  اپورا  هیداحتا  هجراخ  تسایـس  هدـننک 
عبانم زا  یشان  رادتقا  ذوفن و  نیا  هکلب  درادن . يرازفا  تخس  هبنج  تردق  ذوفن و  نیا  املسم  دوش . لیدبت  ناهج  رد  لوا  هجرد  تردق  کی 
هقطنم یمومع  راکفا  هک  تسا  هقطنم  رد  هناهاوخ  مالسا  هناهاوخ و  تلادع  هناعاجـش و  عضاوم  ناریا و  هنادنمـشوه  کیتاملپید  يونعم و 
ناونع اب  یـشرازگ  رد  سیلگنا  للملا  نیب  روما  یتنطلـس  هسـسوم  تسا . هدرک  بلج  بذج و  شدوخ  هب  یگبخن  ياهدوت و  حوطـس  رد  ار 

لـسوتم نآ  ناگیاسمه  هب  ناریا  ياهقطنم  تردـق  شیازفا  زا  يریگولج  يارب  اکیرمآ  هک : تشون  ياهقطنم  ياهنارحب  ناگیاسمه و  ناریا ،
نآ ذوفن  زا  هک  بهذم  ینس  یبرع و  ياهروشک  زا  هتـسد  نآ  یتح  هیاسمه  ياهروشک  اب  دوخ  طباور  رد  تیقفوم  اب  ناریا  اما  تسا . هدش 
هک درادن  دوجو  يرگ  لیلحت  یماقم و  چیه  نونکا  لاح  نیا  اب  تسا . هدیسر  هقطنم  رد  یهجوت  لباق  تیعقوم  هب  هتـسج و  دوس  هدنراد  میب 

ناریا تسا و  هدروخ  مهب  يداینب  روطب  هنایمرواخ  رد  تردق  يدنب  سالک  هک  دشابن  نیا  هب  دقتعم  هدرکن و  ناعذا  ناریا  ذوفن  تردق و  هب 
يارب ار  ناریا  اـب  هرکاذـم  هب  نت  اـکیرمآ  هک  تسا  یتـیعقاو  نینچ  دوجو  رثا  رب  عـقاو  رد  تسا . هتفرگ  رارق  ياهقطنم  تردـق  مره  سار  رد 

ياـههرظانم رد  ار  نآ  یلجت  جوا  هـک  اـکیرمآ  لـخاد  رد  ناریا  اـب  هرکاذــم  شبنج  اـساسا  داد و  قارع  رد  قـیمع  شلاــچ  زا  تـفر  نورب 
رثا رب  ذوفن  نیا  هک  تسین  یکـش  تسا و  ناریا  ذوفن  رادتقا و  شیازفا  زا  یـشان  مینکیم ، هدهاشم  اکیرمآ  يروهمج  تسایر  ياهادیدناک 

لاـمعا تروـص  رد  اـی  حـماست و  لـهاست و  تسایـس  موادـت  تروـص  رد  هنرگ  تسا و  هدوـب  بـالقنا  هـنازرف  ربـهر  يزرودرخ  تـیارد و 
هب ناریا  ندش  لیدبت  - 2 دشیمن . ناریا  بیـصن  یتیعقوم  نینچ  زگره  بلط  حالـصا  ای  ور  هنایم  یـسایس  تانایرج  زا  یخرب  ياههاگدـید 

یـشم هدنهد  موادـت  دوخ  هک  یجراخ  تسایـس  هصرع  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تیریدـم  تیادـه و  مواقم  ریذـپان و  تسکـش  روشک  کی 
دوشیم هدز  نآ  هب  هبرـض  ردق  ره  هک  درک  لیدبت  یمکحتـسم  ژد  کی  هب  ار  ناریا  روشک  تسا  هدوب  هر )  ) لحار ماما  هناعاجـش  یلوصا و 

ناریا ماکحتـسا  هک  تسا  برغ  هلمج  زا  ناهج  ياـهروشک  ياـهتسیژتارتسا  دـشرا و  تاـماقم  حیرـص  فارتعا  نونکا  ددرگیم . رتيوق 
هتیمک ياههتفای  هب  هجوت  اب  یـشرازگ  یط  زمیات  ییاکیرمآ  همانهتفه  تسا . هتفای  شیازفا  هداعلا  قوف  بالقنا  يادـتبا  هتـشذگ و  هب  تبـسن 

بالقنا نیداینب  تارییغت  ضرعم  رد  ناونع  چیه  هب  هتفرگ و  رارق  دوخ  رگنـس  رد  یمکحم  هب  ناریا  هک  دوب  هتـشون  نوتلیمه  رکیب  تاعلاطم 
ای اکیرمآ  يا ) هطقن  هچ  رایع و  مامت  هچ   ) یماظن هلمح  هژورپ  یطیارش  نینچ  هطـساوب  یمالسا 13/1/85 ) يروهمج  همانزور  . ) درادن رارق 

جوا اـههناسر  رد  یماـظن  تامادـقا  حرط  هاـگره  تسا . هدـش  یقلت  هنادـنمدرخ  ریغ  اـساسا  یندـشن و  يرما  همه  يارب  یتسینویهـص  میژر 
هلمج زا  هتـشذگ  رد  هک  روطنامه  هل  مظعم  دندادیم . ار  یعطاق  خـساپ  تبالـص  مامت  اب  بالقنا  مظعم  ربهر  هک  میدوب  دـهاش  همه  تفرگ 
ندز هبرـض  يارب  ار  شیاهورین  مامت  رگا  اکیرمآ  هک  تسا  نیا  نادـند  نب  زا  مداقتعا  یهلا  هوق  لوح و  هب   " هک درک  مالعا  لاس 1370  رد 

نانمشد رگا  هک  دندرک  مالعا  تبالص  نامه  اب  زین  ریخا  ياهلاس  رد  ( 28/6/70."  ) دنکب دناوتیمن  یطلغ  چیه  دنک ، جیسب  بالقنا  نیا  هب 
تردق زا  یشان  عقاو  رد  يریگعضوم  عون  نیا  تفرگ . دهاوخ  رارق  فده  ناهج  رسارس  رد  اهنآ  عفانم  مامت  دننکب  ناریا  كاخ  هب  یضرعت 
هکناـنچ تـسا . اـکیرمآ  لـثم  ییاـه  تردــق  تـهبا  ندوـب  یلاـشوپ  فعــض و  وـس و  کـی  زا  ناریا  یمالــسا  يروـهمج  ياـهییاناوت  و 

هب تسین . ینتفای  ققحت  مرن ) هچ  تخس و  هچ   ) ناریا میژر  رییغت  هنیزگ  درک  حیرصت  اکیرمآ  یجراخ  طباور  ياروش  سیئر  سواهدراچیر 
-3 میتسه . ناریا  هیلع  برغ  ياه  تسایس  یپرد  یپ  تارییغت  دهاش  هک  تسا  یمالسا  يروهمج  ماکحتسا  تبالـص و  هجیتن  بیترت  نیمه 
رد اکیرمآ  ياه  تسایس  اهدربهار و  بالقنا  مظعم  ربهر  طسوت  هدش  تیاده  یساملپید  شنیدحتم  اکیرمآ و  تهبا  ددجم  ندش  هتـسکش 

لوا گنج  اب  دـش : هتـشون  زرفا  نیراف  هلجم  رد  هک  تسا  یندینـش  سواهدراچیر  نخـس  نیا  تخاس . هجاوم  یتخـس  تسکـش  اب  ار  هقطنم 
ياهقطنم تیریدم  عقاو  رد  میتسه . ییاکیرمآ  رـصع  نایاپ  دهاش  مود  گنج  اب  اما  دش  زاغآ  هنایمرواخ  رد  ییاکیرمآ  رـصع  سراف  جـیلخ 

هنوگ هب  تخاس  هجاوم  تسکش  اب  هنایمرواخ  رد  ار  روشک  نیا  ياهحرط  مامت  هتفرگ  تروص  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  اب  هک  ناریا 
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دیلک هک  دنادب  دیاب  اکیرمآ  تسا و  هقطنم  لوا  تردق  ناریا  درک : مالعا  دیفس  خاک  هب  اکیرمآ  قبسا  هجراخ  ریزو  تیاربلآ  نیلدام  هک  يا 
هب همه  هک  داد  خر  یطیارـش  رد  ناریا  اـب  هرکاذـم  يارب  اـکیرمآ  تساوـخرد  تسا . ناریا  تسد  رد  قارع  هژیوـب  هناـیمرواخ  ياـمعم  لـح 

ریبدـت اب  ناریا  لاح  نیمه  رد  دـنداهن . مان  گرزب  ینکفارـس  ار  مادـقا  نیا  اکیرمآ  هعماج  ياهلاکیدار  هدرب و  یپ  اکیرمآ  تلالذ  فعض و 
قیمعت - 4 تفریذـپ . رادـتقا  جوا  رد  اهنآ  داهنـشیپ  قارع و  نایعیـش  تیعـضو  رطاخب  ار  اکیرمآ  اب  هرکاذـم  تساوخرد  يربهر  مظعم  ماقم 
بالقنا مظعم  ربهر  يدج  تادیکات  زا  ناناملـسم  هب  کمک  شخب و  ییاهر  ياهتضهن  زا  تیامح  تسایـس  ناریا  کیژتارتساوئژ  هقطنم 

، ملاظ اب  ندـماین  رانک  تسا . ناـشخرد  هطقن  کـی  هشیمه  مولظم ، زا  عاـفد  : " دـندومرف لاـس 80  رد  هل  مظعم  هنومن  ناوـنع  هب  تساهدوـب ،
لابند دیاب  ار  اهنیا  دوشیمن ، هنهک  ایند  رد  تقو  چیه  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  تقیقح ، رب  ندرـشفاپ  دنمرز ، دنمروز و  زا  نتفریذـپن  هوشر 

يروهمج یـساسا  نوناق  ناکرا  لوصا و  ءزج  هدـش و  عورـش  هر )  ) لحار ماـما  اـب  هک  تسایـس  نیا  ( 16/8/80."  ) تساـهنیا لوصا  مینک ،
نونکا دش و  يریگیپ  توق  مامت  اب  بالقنا  مظعم  ربهر  طسوت  دشابیم  یـساسا ) نوناق  لوصا 2 و 3 و 11 و 152 و 153   ) ناریا یمالسا 

نیا يریگیپ  رد  تماقتـسا  هجیتـن  تسا  هداد  خر  ناتـسناغفا و ...  قارع و  نیطـسلف ، ناـنبل و  رد  هک  یقاـفتا  مینکیم . هظحـالم  ار  نآ  هرمث 
يدرکیور نینچ  اب  هک  دـندوب  یناسک  هتـشذگ  ياهلاس  رد  هک  تسا  تباـب  نیا  زا  ریخا  دـیکات  تسا  هدوب  بـالقنا  يربهر  يوس  زا  لوصا 

یکیژتارتساوئژ جیاتن  دراد ، یبالقنا  یمالسا و  ياهرواب  لوصا و  رد  هشیر  هک  يدوجو  اب  تسایس  نیا  لاح  نیا  اب  دندیزرویم . تفلاخم 
کی هک  تسا  يا  هقطنم  کـیژتارتساوئژ  هـقطنم  داد . هعـسوت  ار  ناریا  کـیژتارتساوئژ  قطاـنم  تسایـس  نـیا  تـسا . هتـشاد  ناریا  يارب  زین 

زا ار  ناشیا  هجوت  دوخ  يابقر  يارب  لکـشم  داجیا  اجنآ و  رد  رثوم  شقن  يافیا  اب  هدومن و  فیرعت  دوخ  یلم  طیحم  زا  جراـخ  رد  رگیزاـب 
زا اه  يزاس  گنهرف  ( * 1380 يراختفا ، . ) دـهد یم  فیفخت  ار  نآ  تدـش  لقادـح  ای  هتخاس و  فرحنم  شیوخ  لخاد  لـیاسم  هب  فطع 
لاس ینیـسح ، هسامح  يولع ، راتفر  ص ،)  ) مظعا ربمایپ  لاس  نوچمه  ینیوانع  هب  اـهلاس  يراذـگمان  ناـشیا ، راذـگریثات  تاراـکتبا  رگید 

، تـسا یمالـسا  ماجـسنا  یلم و  داـحتا  یهاوختلادـع ، مدرم ، هـب  يرازگتمدـخ  یعاـمتجا ، طابـضنا  نالوئـسم ، ییوگخـساپ  ینیمخ ، ماـما 
ریبادت اب  هک  تردق  هنحص  هب  نایارگلوصا  تشگزاب  تسا . هدوب  یمالسا  هعماج  رد  يزاس  گنهرف  عون  کی  عقاو  رد  هک  ییاهيراذگمان 
تروص ضیعبت  داسف و  رقف ، اـب  هزراـبم  ینعی  تاحالـصا  یهاوختلادـع و  ناـمتفگ  بلاـق  رد  ناـشیا  رمتـسم  ياـه  يزاـسگنهرف  هژیو و 

ياه يریگیپ  يرگن و  هدنیآ  دیامنیم . بلط  ار  يرت  عساو  لاجم  نآ  هب  نتخادرپ  هک  تسا  ناشیا  زاس  تشونرس  ریبادت  رگید  زا  تفریذپ ،
رد یمالـسا  ماظن  نآ ، ساسارب  هک  دنیامن  نیودت  ار  هلاس  دنس 20  ناونع  هب  يدنس  ماظن ، نالوئسم  دیدرگ  ثعاب  ناشیا  مادتسم  رمتـسم و 

هنایم و يایسآ  هنایمرواخ ،  ) یبرغ بونج  يایسآ  لوا  تردق  هب  يداصتقا  يروانف و  یملع ، هنیمز  رد  دیاب  يدیـشروخ  يرجه  لاس 1404 
بالقنا و کـی  ناونع  هب  نآ  زا  ناسانـشراک  هک  تسا  یـساسا  نوناـق  لصا 44  يایحا  ناشیا ، تاراـکتبا  رگید  زا  ددرگ . لیدـبت  زاـقفق )
یـصوصخ و شخب  هدـش و  هتـساک  يداـصتقا  بصاـنم  رد  تـلود  يرگ  يدـصت  زا  لصا 44 ، يارجا  اـب  دـنربیم . ماـن  يداـصتقا  شهج 
تالکشم و اب  هتـشذگ  لاس  هدجه  لوط  رد  ناشیا  رگید  ریبادت  دروآ . دنهاوخ  رد  تکرح  هب  ار  روشک  تراجت  دیلوت و  هخرچ  اهینواعت ،
اهتیموق و کیرحت  ایمآ ، راجفنا  هدـنورپ  رالد ، ریز 10  هب  تفن  تمیق  شهاک  ناتـسناغفا ، رد  هدـعاقلا  نابلاط و  هنتف  نوچمه  یتالـضعم 
، سونوکیم هاگداد  تینما ، ياروش  ياههمانعطق  يداصتقا ، دیدش  ياهمیرحت  روشک ، رد  ینماان  نارحب و  هرفس  شیاشگ  ینید ، ياهتیلقا 
، یتسینویهـص میژر  اـب  ناـنبل  هللا  بزح  هزور  گنج 33  مشـش ، سلجم  ناگدـنیامن  نصحت  تاـعوبطم ، نوناـق  حالـصا  نیلرب ، سنارفنک 

هدناشن دوخ  باکررب  ار  يدنمشزرا  نیگن  هچ  بالقنا  هک  دهد ، یم  ناشن  نیعم و ... یفطصم  تیحالص  دییات  رد  یتموکح  مکح  رودص 
لاس لوط 19  رد  ناشیا  يربهر  بان  ياهرنه  رگید  زا  طیارـش ، نیرتینارحب  نیرتتخـس و  رد  مدرم  تلود و  ناکرا  هب  دیما  قیرزت  تسا .

. منادیم لاعتم  دنوادخ  تامعن  تایانع و  رد  قرغ  ار  دوخ  نم  دـناهدومرف ": طیارـش  نیرتینارحب  رد  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، هدوب  هتـشذگ 
رد رگا  هک  مینادب  دیاب  ار  مهم  نیا  مرادن ". ياهرهلدو  ینارگن  چیه  رگید  دهد ، ماجنا  بوخ  ار  دوخ  راک  افرـص  یلوئـسم  ریدـم و  ره  رگا 

تـشونرس هزورما  میدـیگنجیم ، دوخ  ياقب  تیدوجوم و  ظـفح  يارب  " سدـقم ، عاـفد  ییاـهنت " تبرغ و  نارود  رد  بـالقنا و  لوا  ههد 
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یـسایس يایفارغج  رییغت  زا  نعرفت  اب  رود  نادنچ  هن  يا  هتـشذگ  رد  هک  شنادحتم  اکیرمآ و  تسا و  هدش  هدرپس  ام  ناتـشگنارس  هب  هقطنم 
نخـس یمالـسا  ناریا  تیروحم  اب  دـیدج  هناـیمرواخ  دـلوت  روهظ و  زا  کـنیا  دـنتفگیم ، دـیدج  هناـیمرواخ  لیکـشتو  مالـسا  ناـهج  رد 
بادرگ زا  نانآ  ییاهر  دـیما و  روحم  هب  کنیا  دوب ، هتفرگ  مان  ترارـش  روحم  مسیرورت و  يزکرم  کـناب  یناـمز  هک  یناریا  دـنیوگیم و 

و هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  رادافو  نارای  ناگتفیش و  نارادتسود ، تسا . هدش  لیدبت  هنایمرواخ  هقطنم  نیطسلف و  ناتسناغفا ، نانبل ، قارع ،
" یلجت ود  اب  تقیقح  کی  بان "، رهوگ  ود  نیا  هک  دـننادیم  مه  کین  دـننادب و  دـیابیم  یلاعت ) هللا  هظفح   ) ياهنماخ هللا  تیآ  ترـضح 

ادرف زورما و  هنشت  تیرشب  یمالسا و  هعماج  هب  یهلا  راگدنام و  تقیقح  نیا  هتسیاب  هتـسیاش و  یفرعم  كرد و  ام ، همه  هفیظو  هک  دنتـسه 
رذآ 1387 هبنشکی 17   ، www.farsnews.net عبنم :  تسا * .

( هیلع هللا  تمحر  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا   ) ماظن یسایس  ناکرا  تلادع و 

نیا رد  میهاوخ  یم  ار  یمالسا  تلادع  ام  یحابصم  :ف. هدنسیون هیلع ) هللا  تمحر  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا   ) ماظن یـسایس  ناکرا  تلادع و 
ترضح هک  یمالـسا  دوشب . يدعت  تسا  مالـسا  هانپ  رد  هک  يدوهی  نز  کی  هب  یتح  دوش  یمن  یـضار  هک  یمالـسا  . مینک رارقرب  تکلمم 

هک يا  هیدوـهی  نز  نـالف  تسا و  هدـمآ  فلاـخم  رکـشل  هک  تسین ، یتمـالم  میریمب  هچناـنچ  اـم  يارب  دـیامرف  یم  هـیلع - هللا  مالـس   - ریما
ملظ نآ  رد  هک  یمالـسا  نآ ، رد  دشاب  تلادـع  هک  یمالـسا  وچمه  کی  ام  (2 .) تسا هدروآرد  شیاـپ  زا  ار  لاـخلخ  تسا  هدوب  (1) دهاعم
یم تموکح  هک  يزیچ  نآ  مالـسا  رد  دنـشاب ، نوناق  لباقم  رد  ءاوس  رد  همه  رخآ  درف  نآ  اب  شلوا  صخـش  نآ  هک  یمالـسا  دشابن ، چیه 
الاح دـندرک ؛ یم  لمع  نامه  هب  مه  وا  يافلخ  تسا ؛ هدرک  یم  لمع  نامه  هب  مه  مرکا  ریمغیپ  یهلا . نوناـق  نآ  و  تسا ، زیچ  کـی  دـنک 
ولو دشاب ، ادخ  لوسر  ولو  صخـش  نآ  درادن . یتموکح  چـیه  صخـش  دـنک . یم  تموکح  نوناق  مینک . لمع  نامه  هب  هک  میفظوم  ام  مه 

ینوناق تسادخ . نوناق  مه  نوناق  دننوناق و  عبات  همه  تسا ، نوناق  مالسا  رد  مالسا . رد  تسین  حرطم  صخـش  دشاب ، ادخ  لوسر  هفیلخ ي 
وا عبات  همه  تسا . مرکا  لوسر  تنـس  و  تسا ، میرک  نآرق  تسا ؛ نآرق  هک  تسا  ینوناق  تسا . هدش  ادیپ  یهلا  تلادـع  يور  زا  هک  تسا 

هکنیا اـب  تسین . اـههورگ  نیب  اـم  یقرف  مالـسا . نوناـق  رد  تسین  صاخـشا  نیب  اـم  یقرف  مینکب . لـمع  نازیم  نآ  يور  دـیاب  همه  میتسه و 
رب یمجع  چیه  و  درادن ؛ تفارـش  مجعرب  یبرع  چـیه  هک  دـیامرف  یم  تسا ، هدومرف  یم  تبحـص  برع  اب  تسا و  هدوب  برع  مرکا  ربمغیپ 

تفارش رتشیب  درک ، مالـسا  زا  تیعبت  رتشیب  سک  ره  مالـسا ، زا  تیعبت  هک  تسا  نیا  هب  تفارـش  تساوقت . هب  تفارـش  . درادن تفارـش  برع 
لقن هک  يرارق  زا  هیلع - هللا  مالس  (- 3  ) قداص ترضح  دشاب . مرکا  لوسر  هب  هتسب  هکنیا  ولو  تسا ، مک  شتفارـش  رتمک ، سک  ره  دراد و 
امـش هک  دنتفگ  ناشدوخ  هریـشع ي  زا  ناشدوخ  رود  ار  يا  هدع  دندرک  عمج  تسا ، هدوب  ناشتوم  ضرعم  رد  هک  يرخآ  نآ  تسا ، هدـش 
لمع راک ، رد  تسین  اهنیا  ریخن ، مدوب . وا  نز  نم  مدوب ، وا  ردارب  نم  مدوب ، قداص  ترضح  رـسپ  ًالثم  نم  هک  دییوگب  دییاین  تمایق  يادرف 
هکنیا هن  دشاب ، راک  رد  یبسح  هکنیا  هن  میورب ؛ ادخ  شیپ  ناملامعا  اب  دـیاب  همه  ام  دـیورب . ادـخ  شیپ  ناتلمع  اب  همه  دـیاب  تسا . راک  رد 

نآ و  تسا ، زیچ  کی  امرفمکح  یهلا . نوناق  نآ  تسا و  نوناق  کی  مالـسا  رد  مالـسا . رد  تسین  حرطم  اهفرح  نیا  دـشاب . راـک  رد  یبسن 
يرجم یمالـسا  تلود  تسادـخ . ماکحا  يرجم  ماما  تسادـخ . ماـکحا  يرجم  ربمغیپ  دـننک . یم  ار  مکح  نآ  يارجا  همه  ادـخ ،» مکح  »

نآ هک  مراودیما  نمو  دننک  یم  ار  یلاعت  كرابت و  يادخ  ياهروتـسد  يارجا  همه  ناشدوخ . زا  دنرادن  يزیچ  ناشدوخ  تسادخ . ماکحا 
ام زا  ادخ  هک  ار  يراک  نآ  میناوتب  هکنیا  هب  دنک  قفوم  ار  ام  میراد  یلاعت  كرابت و  يادـخ  زا  ام  هک  ییاضاقت  نآ  میراد و  ام  هک  ییوزرآ 
هک دهدب  قیفوت  دنوادخ  مینکب ، میناوتب  تلم ، دارفا  همه ي  تلم ، يازجا  همه ي  هب  دیاب  هک  ار  یتمدخ  نآ  میهدب و  ماجنا  تسا  تساوخ 

میتشاذگ نامدوخ  يور  یمالسا  يروهمج  مسا  هک  نآلا  ام  همه ي  ص424  ج 9 ، ماما ؛ هفیحص  هللاءاش . نا  میهدب -  ماجنا  ار  راک  نیا  ام 
هک میفلکم  نالا  ام  همه ي  هللاءاش ، نا  دش  دهاوخن  هدـنز  مه  رگید  و  میدرک ، شنفد  جراخ و  هب  هللادـمحب -  - میداتـسرف ار  قباس  میژر  و 

جراخ دح  هب  يأر  دـح  زا  دـیایب ؛ انعم  دـح  هب  ظفل  دـح  زا  دـنک ؛ ادـیپ  ققحت  شتیعقاو  هدرک ، ادـیپ  ققحت  هک  میراد  اعدا  هک  یمیژر  نیا 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1309 

http://www.ghaemiyeh.com


دیاب همه  روط ؛ کی  دنرگید  هناخترازو ي  رد  هک  مه  اهنآ  ، دینکب لمع  دـیاب  روط  کی  دـیتسه  هناخترازو  کی  نیرومأم  هک  امـش  دـیایب .
وا هب  هتـسشن  زیم  تشپ  هک  یئزج  راک  نیا  نآلا  هک  يراک  نیا  هکنیا  هب  دـنادب  فظوم  ار  شدوخ  دـیاب  درف  ره  دیـشاب . یمالـسا  نیرومأـم 

دیاب امـش  دـشابن ، لداع  ای  . دوشب لداع  ریزو ، هک  دوشن  رظتنم  دـنکب ؛ لمع  تلادـع  يور  تسا ، لوحم  وا  هب  هک  يراـک  نیا  تسا ، لوحم 
یلع ناتباسح  مه  امش  تسه . هدح  یلع  شباسح  نآ  دراد . عفن  دراد و  ررـض  شدوخ  يارب  هن ، ای  دشاب  لداع  ریزو  تسخن  دیـشاب . لداع 
نیا هک  یتمدخشیپ  نیا  یئزج ، راک  نیا  هک  امش   . تسا هدح  یلع  شباسح  مه  تلم  شیپ  ، تسا هدح  یلع  شباسح  ادخ  شیپ  . تسا هدح 
دیاب راک  نامه  رد  تلادع  مه  نآ  هتـسشن  اجنآ  رد  هک  مه  هرادا  سیئر  نآ  . دنکب دیاب  شراک  نآ  رد  تلادـع  تسه ، شتـسد  یئزج  راک 

ای مناوخب ، زامن  نم  ات  دنناوخب  زامن  نارگید  موشب  رظتنم  نم  هک  تسا  نیا  لثم  دوشب ، لداع  وا  ات  دنوشب  لداع  نارگید  دوشن  رظتنم  ؛  دنکب
ره ار  یعیبط  فیاـظو  دـنک . یم  لـمع  يروطنیا  مدآ  ار  یعیبط  فیاـظو  روطچ  ! مروخب راـهان  نم  اـت  دـنروخب  راـهان  نارگید  موشب  رظتنم 

هاگن امش  ات  دننک  هاگن  نارگید  دیـشکب ؟ امـش  ات  دنـشکب  سفن  نارگید  دیدیـشک  راظتنا  تقو  چیه  امـش  دنک ؛ یم  لمع  یـصخش  یـسک 
نامه تسا . روط  نیمه  مه  یهلا  فیاظو  دینک . یم  لمع  ًاصخش  ار  یعیبط  فیاظو  ناتتعیبط  بسح  هب  امـش  تسین . وچمه  چیه  دینک ؟) )

هک دـیفظوم  هوالع ، هب  دـینک ، لـمع  دـیفظوم  امـش  ًاصخـش  مه  ار  یهلا  فیاـظو  دـینک ، یم  لـمع  ًاصخـش  ار  یعیبط  فیاـظو  هک  يروط 
ار نارگید  دیفظوم  اجنآ  رد  اما  نک . هاگن  هک  دینک  راداو  ار  نارگید  هک  دـیتسین  فظوم  اجنیا  رد  راک . نیا  هب  دـینک  راداو  مه  ار  نارگید 
ار نیا  نیمه  ام  ینعی  تسه ؟ یچ  نینمؤملاریما  تیالو  هب  کسمت  ص 15  ج 9 ، ماما ؛ هفیحـص  دینک . تیبرت  مه  ار  نارگید  دینک ؛ لیدعت 
هن تسا ، هدوـب  شدوـخ  یعقاو  ياـنعم  ناـمه  هب  تیـالو  هک  يزور  رد  نینمؤـملاریما  تیـالو  هب  کـسمت  مـه  نآ  میوـشب ؟ در  میناوـخب و 

رـشب ام و  هچرگ  هکنیا  هب  راوگرزب  نآ  تیالو  ماقم  هب  کسمت  درادـن ، مه  انعم  ًالـصا  تبحم  هب  کسمت  نینمؤملاریما ، تبحم  هب  کسمت 
اهام میناوت  یمن  تشاد ، شندرک  هدایپ  رب  تردـق  ریما  ترـضح  هک  ار  یقیقح  تلادـع  یعامتجا و  تلادـع  نآ  اـنعم  ماـمت  هب  دـناوت  یمن 
میراد تردق  هک  یمک  رادقم  کی  هب  دیاب  ام  مه  الاح  دوب و  هدـش  ادـیپ  وگلا  نآ  رگا  نکل  مینک ، هدایپ  هک  میرادـن  تردـق  سک ، چـیهو 

ماقم میـشاب . تیالو  ماقم  نآ  لظام  هک -  تسا  نیا  شا  یناعم  زا  یکی  ، - هک تسا  نیا  شیانعم  تیالو  ماـقم  هب  کـسمت  مینک . کـسمت 
رب تموکح  دـش ، لیکـشت  تموکح  هچنانچ  هک  تسا  نیا  تسا ، نیملـسم  رب  تموکح  ماقم  نیملـسم و  رب  روما  تیلوت  ماـقم  هک  تیـالو 
هک یتلادع  نآ  هک  تسا  نیا  نینمؤملاریما و  تیالو  هب  شکـسمت  تموکح  دش ، لیکـشت  تموکح  هچنانچ  هک  تسا  نیا  تسا ، نیملـسم 

، نینمؤملاریما هب  میتسه  کسمتم  ام  مییوگب  اـم  هکنیا  درجم  هب  دـنک . ارجا  شدوخ  تردـق  هزادـنا  هب  مه  نیا  درک ، یم  ارجا  نینمؤملاریما 
، شتموکح ءارجا  رد  ار  هیلع - هللا  مالـس   - نینمؤملاریما داد  رارق  وگلا  تموکح  هک  یتقو  شلـصا . تسین  کـسمت  نیا  تسین ، یفاـک  نیا 
، دشابن وگلا  وا  هچنانچ  نینمؤملاریما . تیالو  هب  تسا  هدرک  کسمت  نیا  داد ، رارق  وگلا  ار  وا  رگا  دنکب ، ارجا  دـیاب  هک  ییاهزیچ  ءارجا  رد 

کی زج  تسا ،» هداد  رارق  نیکـسمتم  زا  ار  ام  ادـخ   » دـیوگب يزور  مه  هبترم  رازه  گرزب ، يوگلا  نآ  زا  دوشب  لصاح  تافلخت  هکنیا  اـی 
نینمؤملاریما هک  يزیچ  نآ  داد  رارق  وگلا  هچنانچ  تسا ، يروشک  ماقم  نیرتدـنلب  اـی  دـنلب  تاـماقم  زا  هک  سلجم  و  تسین . يزیچ  یبذـک 

دنهدب رارق  وگلا  رگا  درک - ادیپ  لاجم  مک  یلیخ   - دـنداد لاجم  وا  هب  هک  یمک  ههرب ي  نامه  رد  نآ  هک  ار  یتلادـع  نآ  و  تساوخ ، یم 
نآ دننکب ، تقد  دـننکب و  بیوصت  وحن  نآ  هب  دـننکب ، ارجا  وحن  نآ  هب  تساهنآ  هب  لوحم  دـیاب  هک  يروما  ار و  ماکحا  هکنیا  يارب  ار  نآ 

يادـخ ای  دـنکب ، ار  راک  نیا  دـناوتن  سلجم  هچنانچ  اـم  و  دنتـسه . نینمؤملاریما  هب  نیکـسمتم  زا  مه  اـم  سلجم  هک  تفگ  دوش  یم  تقو 
سلجم کـی  هک  مییوگب  میناوت  یمن  اـم  تقو  نآ  دوـشب ، اـهراک  نیا  هک  دـنراذگن  دارفا  ضعب  اـی  دـنکب ، ار  راـک  نیا  دـهاوخن  هتـساوخن 

هک نینمؤـملاریما  ءاـضق  نآ  زا  دـنکن  تیعبت  مه  هیئاـضق  هوـق ي  رگا  هیئاـضق ، هوـق ي  اذـکه  و  میراد . نینمؤـملاریما  تیـالو  هب  کـسمتم 
کـسمتم ام  دـیوگب  هچره  مه  نآ  دـشابن ، یمالـسا  تواضق  نامه  هب  ثبـشتم  مالـسا ، تواضق  زا  دـنکن  تیعبت  رگا  4)و  «) یلع مکاضقا  »

نامه هک  دـشاب  يولع  يوگلا  يور  زا  دـننک  یم  هک  ییاهراک  مه  هیئاـضق  هوق ي  هک  تسا  یتقو  کـسمت  تسا . عقاو  فـالخ  رب  میتسه ،
تیالو هب  کـسمت  هکنیا  هب  دـننک  هجوت  دـیاب  مه  اـهنآ  دـنناوخ  یم  ار  هرقف  نیا  اـی  ار  اـعد  نیا  هک  مه  اـم  مدرم  و  تسا . یمالـسا  يوگلا 
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یهلا لدع  تموکح  یمالـسا ، يروهمج  هب  عطاق  يأر  اب  ص 153  ج 18 ، ماما ؛ هفیحص  تسوا . دصاقم  زا  تیعبت  اهنآ  ياربریما  ترـضح 
روط کی  هب  همه  همه و  رب  یهلا  تلادـع  رون  دـنوش و  یم  هدـید  مشچ  کی  اب  تلم  راشقا  عیمج  نآ ، رد  هک  یتموکح  دـیدومن . مالعا  ار 

میهاوخ یم  اـم  ار  دادبتـسا  ص 453  ج 6 ، ماـما ؛ هفیحـص  دراـب . یم  ناـسکی  هب  سک  همه  رب  تنـس  نآرق و  تـمحر  ناراـب  و  دـبات ، یم 
. دنریگ یم  ار  شیولج  ار  دادبتـسا  نیا  هدرک  تسرد  ار  هیقف  تیالو  هک  تسا  یـساسا  نوناق  رد  هک  يا  هدام  نیمه  اب  میریگب . ار  شیولج 

نییعت نوناق  هک  يزیچ  نآ  اب  دادبتـسا  دروآ . یم  یچ  دادبتـسا  دروآ . یم  دادبتـسا  نیا  هک  دنتفگ  یم  دندوب  ساسا  اب  فلاخم  هک  ییاهنآ 
يراک ره  دیایب  تسا  شکرس  هک  يدبتسم  دینکب  شا  يراک  ره  امـش  دیایب . يدبتـسم  کی  اهدعب  هک  تسا  نکمم  یلب  دروآ . یمن  هدرک 

یتلادع یعامتجا ، تلادع  يروطنیا  زا  ریغ  هک  یتلادـع  تسا ، لداع  دراد  ار  فاصوا  نیا  هک  یهیقف  دوش . یمن  دبتـسم  هیقف  اما  دـنک . یم 
دناوت یمن  یمدآ  وچمه  کی  دزادـنا ، یم  تلادـع  زا  ار  وا  مرحماـن  هب  هاـگن  کـی  دزادـنا ، یم  تلادـع  زا  ار  وا  غورد  هملک ي  کـی  هک 

یلو دشاب  یمدآ  کی  تسا  نکمم  هک  روهمج  سیئر  نیا  دریگب . دهاوخ  یم  ار  اهفالخ  نیا  يولج  نیا  فالخ . دنک  یمن  دـنکب . فالخ 
شیولج دریگب  دنک ، فلخت  دهاوخب  تقوکی  تسا  نکمم  تسا ، هیقف  رد  هک  یلئاسم  نیا  دندرکن ، طرـش  تلادع و  رگید  دـندرکن  طرش 

. رانک شدراذگب  دنک ، شیاهر  ار  وا  هک  دراد  ینوناق  قح  نآ  دنکب  ییاطخ  کی  دهاوخب  تقوکی  رگا  شترا  سیئر  نآ  دـنک . لرتنک  ار ،
؛ ماما هفیحص  دنراد . ضرغ  مه  یضعب  نآ و  زا  یضعب  دنراد  تلفغ  و  تسا . هیقف  تیالو  لصا  نیا  یـساسا  نوناق  لوصا  رد  لصا  نیرتهب 
زا دراد ، نم  هب  جایتحا  نالا  هک  یمدآ  نیا  هک  تسا  نیا  تلادع  دشاب ، تلادع  هک  تسا  نیا  شیانعم  یمالسا  يروهمج  ص 464  ج 11 ،
هک یـسک  کی  هک  دـشابن  روطنیا  نیا . جایتحا  هب  دوشب  یگدیـسر  دوز  دراد ، جایتحا  هرادا  نیا  هب  هدـمآ ، رود  هار  زا  نـآلا ، هدـمآ  جراـخ 
یم امـش  هک  ییاهزیچ  اذـکه ، میهدـب و  ماجنا  رتبقع  تسه ، هبیرغ  ریخ ، هک  یـسک  کی  میهدـب ، ماجنا  ار  شراک  ولج  تسه ، ام  يانـشآ 

هک مراودیما  دهدب و  قیفوت  دنک ؛ ظفح  ار  امش  همه ي  هللاءاش  نا  دنوادخ  دوشب . دیراذگن  رگید  دش  یم  هک  ییاهزیچ  نیا  دش ، یم  دیناد 
کی هکنیا  هب  دـهدب  رد  نت  ناسنا  دـیابن  ص20  ج 9 ، ماما ؛ هفیحـص  مینک . تسرد  یمالـسا  يروهمج  کی  هک  میناوتب  مه  اـب  اـم  همه ي 
سیئر دنکب . ملظ  دناوت  یمن  مه  شمکاح  ینعی  تسا . ملظ  هشیر ي  عطق  دـش  ادـیپ  رگا  یمالـسا  تموکح  دـنک . ملظ  وا  هب  دـیایب  یـسک 

ياهتموکح یمالـسا  ياـهتموکح  ار . وا  دـنراذگ  یم  دـنکب  دـهاوخب  ًاـیناث  دـنکن . تسا  فظوم  ًـالوا  دـنکب . ملظ  دـناوت  یمن  مه  شتلود 
زا رگا  دنـشاب . دـیاب  رازگتمدـخ  اـهتموکح  دنـشورفب . یگرزب  مدرم  هب  هـک  دـندماین  اـهتموکح  دـنا . هدـمآ  تلادـع  يارب  تـسا . تلادـع 

نارگید يارب  ار  تلادع  دینک ، ارجا  ار  تلادـع  ص 265  ج 11 ، ماما ؛ هفیحـص  تسا . مالـسا  نیزاوم  فالخ  دننکب  فلخت  يرازگتمدخ 
ار تلم  نیا  و  دینک ، مک  ار  تافیرـشت  دیـشاب ، هتـشاد  تلادع  راتفگ  رد  دیـشاب ، هتـشاد  تلادع  راتفر  رد  دیهاوخب . مه  ناتدوخ  دیهاوخن ،

مالسا ماکحا  رگا  تسا . تلم  همه ي  يارب  حالص  ریخ ، تداعس ، یمالـسا  يروهمج  اب  ص 377  ج 19 ، ماما ؛ هفیحص  دیشاب . رازگتمدخ 
هشیر متس  روج و  ملظ و  دنسر ؛ یم  ناشدوخ  هقح ي  قوقح  هب  تلم  راشقا  مامت  دنـسر ؛ یم  ناشدوخ  قوقح  هب  نیفعـضتسم  دوشب ، هدایپ 

لالقتسا تسا ، يدازآ  یمالسا  يروهمج  رد  تسین ، متس  یمالـسا  يروهمج  رد  تسین ، ییوگروز  یمالـسا  يروهمج  رد  دوش . یم  نک 
هب نادنمتـسم  دش ؛ دهاوخ  هافر  رکف  ارقف  يارب  یمالـسا  يروهمج  رد  دنـشاب . هافر  رد  دـیاب  یمالـسا  يروهمج  رد  تلم  راشقا  همه  تسا .
نآ دنکفا  یم  هیاس  تلم ، مامت  رب  یهلا  تلادع  دنک ، یم  ادـیپ  نایرج  یمالـسا  لدـع  یمالـسا  يروهمج  رد  دنـسر . یم  ناشدوخ  قوقح 

سیئر رگا  هک  دـشاب  ناـنچ  تموکح  دـیاب  ص 525  ج 6 ، ماـما ؛ هفیحـص  تسین . یمالـسا  يروهمج  رد  دوـب  توغاـط  رد  هک  ییاـهزیچ 
تـسخن رگا  شتـسد ! زا  دننک  رارف  دیآ ، رد  شادص  رگا  هکنیا  هن  دننک ؛ شبو  شوخ  وا  اب  دننکب و  شا  هرود  دمآ ، مدرم  يوت  شروهمج 

دننکب رارف  دننکب ، رفنت  راهظا  مدرم  دیایب ، رگا  هک  ریزو  تسخن  هن  دنیوگب ؛ ابحرم  وا  هب  دنزیرب و  شفارطا  مدرم  دـیایب ، مدرم  نیب  شریزو 
ینابرهش شترا و  يرمرادناژ و  هن  دشاب ، روطنیا  دیاب  مه  يرمرادناژ  دشاب ، روطنیا  دیاب  مه  ینابرهـش  دشاب ، روطنیا  دیاب  مه  شترا  وا . زا 
ناشدوخ نمشد  ار  مدرم  مه  اهنآ  دنتسناد ؛ یم  ناشدوخ  نمشد  و  دنتساوخ ، یم  ار  وا  هن  مدرم  و  دوب ؛ مدرم  اب  ضراعم  هک  توغاط  نامز 

هک تسین  نیا  لباق  نیا  دشاب ، یماظتنا  ياوق  نمشد  شتلم  دشاب و  تلم  نمـشد  شا  یماظتنا  ياوق  هک  یتکلمم  هچمه  کی  دنتـسناد . یم 
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زا هک  مراودیما  نم  و  دنکب ؛ باختنا  ار  وا  تلم  دشاب ؛ یلم  دنهاوخب ، ار  وا  مدرم  هک  دـنام  یم  یقاب  یتقو  تموکح  دـنامب . یقاب  تموکح 
ققحت یمالـسا  یعامتجا  تلادع  و  دشاب ، مدرم  تمدخ  رد  تموکح  دشاب ، مدرم  تمدخ  رد  یماظتنا  ياوق  دشاب ؛ روط  نیمه  دعب  هب  نیا 

هب اهرـشق  همه ي  اب  هک  دـیایب  دوجو  هب  یتلود  کی  هک  تسا  نیا  یمالـسا  يروهمج  هماـنرب ي  ص 528  ج 7 ، ماما ؛ هفیحـص  دنکب . ادیپ 
ار یمالـسا  يروهمج  میوشب و  قفوم  رگا  ام  دنراد . اهنآ  دوخ  هک  یناسنا  تازایتما  هب  رگم  دهدن ، اهرـشق  نیب  زایتما  و  دنک ؛ راتفر  تلادع 

اهروشک همه ي  يارب  زا  دش  دـهاوخ  وگلا  نیا  مینک ، هدایپ  ناریا  رد  انعم  مامت  هب  یمالـسا  تموکح  کی  مینک و  هدایپ  مالـسا  ياوتحم  اب 
نآ هب  هن  یقیقح ، ياـنعم  هب  ار  يدازآ  ینعم  و  تقیقح ، نودـب  (5) یحرط ياـنعم  نآ  هب  هن  یقیقح ، ياـنعم  نآ  هب  ار  یـسارکمد  ینعم  هک 

دیاب هک  اهام  همه ي  يارب  تسا  يروتـسد  نیا  ص72  ج 9 ، ماما ؛ هفیحـص  دوشب . هدایپ  هللاءاش  نا  تسا ، نارگید  لافغا  يارب  هک  ییاـنعم 
هب مه  شنمشد  رد  تلادع ، دشاب . تلادع  يارجا  هب  شرظن  مامت  دشاب . رظن  کی  اب  ششیپ  تلم  همه ي  تسشن ، هک  یکی  اضق ، دنسم  رد 

هیضق ي ص 116  ج 13 ، ماما ؛ هفیحص  دنک . يریگتخـس  اجنآ  هن  دنک و  هحماسم  اجنیا  هن  تلادع . روط  هب  مه  شتـسود  رد  تلادع ، روط 
هچ اب  هک  دنمهفب  دنـشاب ، هتـشاد  اوقت  دنـشاب ، هتـشاد  تلادع  دـننادب ، ار  یمالـسا  تواضق  هک  تسا  يدنمـشناد  صاخـشا  قح  تواضق ...

دیابن زگره  نویناحور  هک  يزیچ  نآ  ص 232  ج 17 ، ماما ؛ هفیحص  دنوش . یم  لوغشم  دنراد  یگرزب  راک  هچ  هب  دنراد ؛ راکورـس  یبلطم 
نآ زا  یـسک  ره  هک  ارچ  تساه ؛ هنهرباپ  نیمورحم و  زا  تیامح  دـنور  رد  هب  نادـیم  زا  نارگید  تاـغیلبت  اـب  دـیابن  دـننک و  لودـع  نآ  زا 

و مینادب . گرزب  تیلوئـسم  نیا  راد  هدهع  ار  دوخ  یطیارـش  ره  تحت  دیاب  ام  تسا . هدرک  لودع  مالـسا  یعامتجا  تلادع  زا  دنک  لودـع 
تحت رد  ینعی  -1 اهتشون :  یپ  ص 99  ج 21 ، ماما ؛ هفیحـص  میا . هدرک  نیملـسم  مالـسا و  هب  تنایخ  مییامنب ، یهاتوک  رگا  نآ  ققحت  رد 

هدش لقن  مالسلا - هیلع   - رقاب ترـضح  مجنپ  زا  ارجام  نیا  -3 هبطخ ي 27 . هغالبلا ؛ جهن  -2 تسا . هدوب  یمالـسا  تموکح  تیامح  همذ و 
رد تلادع  باتک  : عبنم حیجرت . خروم 58/4/24 : ناهیک  رد  -5 دینک .» تواضق  ع )  ) یلع دننام  -4 ص 143 . نیدـلا ؛ مالعأ  یملید ؛ تسا .

خ  / یمالسا ماظن 

یمالسا بالقنا  ياهدرواتسد 

( هر  ) ینیمخ ماما  مالک  رد  یمالسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و 

ماهلا و  هر )  ) لحار ماما  تاشیامرف  زا  هدافتسا  اب  ار  یمالسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و  هر )  ) ینیمخ ماما  مالک  رد  یمالسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و 
یمالسا يروهمج  ماظن  رارقتسا  یهاشنهاش و  یتنطلس و  میژر  طوقس  فلا . درمشرب : بیترت  نیا  هب  دیآ  یم  هک  لیذ  حرش  هب  ناشتانایب  زا 

میژر یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هب  اکتا  اب  میظع و  تلم  ياناوت  تسد  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يروتاتکید ...  ملظ و  ياه  هیاپ  نتخیر  ورف 
مه رد  دندوب  هدرک  رقتسم  نافعـضتسم  نامورحم و  شود  رب  ار  دوخ  يروتاتکید  ملظ و  ياه  هیاپ  خیرات  لوط  رد  هک  ار  یهاشنهاش  دساف 

مالـسا ینامـسآ  نیناوق  ياوتحم  اب  ار  یمالـسا  يروهمج  درک و  هاتوک  دوخ  یمالـسا  نهیم  زا  ار  ناراکهبت  نارگلواپچ و  تسد  دـیچیپ و 
اب تابصق  ءارق و  اهرهش و  نیرت  هداتفا  رود  ات  زکرم  زا  روشک  رسارس  رد  ام  تلم  یمالـسا  يروهمج  نتخانـش  تیمـسر  هب  داهن . انب  گرزب 
هب قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  اب  روآ ، باجعا  هقباس و  یب  مدنارفر  رد  دندش و  راتـساوخ  ار  یمالـسا  يروهمج  ربکا  هللا  دایرف  نوخ و  ءادـها 

تیمـسر هب  یمالـسا  يروهمج  ناونع  هب  ار  ناریا  تلود  میژر و  یمالـسا ، ریغ  یمالـسا و  ياه  تلود  دـنداد و  يءار  یمالـسا  يروهمج 
یمیژر کی  ای  تیعمج ، کی  لباقم  رد  فیلکت  رگید  تراـبع  هب  دوب و  نشور  اـم  فیلکت  زور  نآ  ینوناـق  تموکح  ققحت  ( 1 .) دنتخانش

ار تلم  هک  میتشادن  نیا  زا  یکاب  چیه  ام  دوب و  نشور  درک ، یم  لمع  مالسا  حلاصم  روشک و  حلاصم  لباقم  رد  دوب و  هداتـسیا  فاص  هک 
لمع هک  دیآ  یم  رظن  هب  مینک و  لمع  مالـسا  تمدـخ  رد  میراد ، ناوت  رد  میناوت و  یم  هک  هچنآ  مینک و  زیهجت  میژر  نآ  دـض  رب  رـسارس 

هانپ ردو  دیتساوخ  ار  یمالـسا  يروهمج  هللاالا » هلا  ال   » اب و  ربکا » هللا   » گناب اب  دـیداد و  مه  هب  تسد  مه  اب  همه  ناریا  تلم  امـش  میدرک و 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1312 

http://www.ghaemiyeh.com


کی مه  وا  لابند  دـش و  بیوصت  تلم  عطاق  يءار  اـب  یمالـسا  يروهمج  هللادـمحب  دـیتساوخ و  ار  يدازآ  لالقتـسا و  یمالـسا  يروهمج 
تموکح ینیزگیاج  ( 2 .) دـش ققحتم  روشک  نیا  رد  ینوناـق  يرقتـسم ، تموکح  کـی  درک و  ادـیپ  قـقحت  اـسآ  هزجعم  روـط  هب  یلحارم 
ناراکهبت تسد  دش ، عقاو  ناترد  هک  یلوحت  اب  ناتدوخ ، نامیا  اب  ناتدوخ ، تردق  اب  زیزع  تلم  امـش  یتوغاط  تموکح  ياج  هب  یمالـسا 

کی وا  ياج  هب  دیتشادرب و  ار  یتوغاط  تموکح  کی  امـش  دـیدرک ، عطق  دوب  هدـش  زارد  جراخ  زا  هک  ار  نارگتراغ  تسد  لخاد و  رد  ار 
هک ییاهتسد  مامت  نامدوخ  تسد  هب  تکلمم  هرادا  بناجا  ذوفن  زا  يریگولج  داسف و  ياه  هشیر  عطق  ب. ( 3 .) دیتشاذگ یمالسا  تموکح 

دوشب و عطق  دیاب  اه  تسد  نیا  دوشب ، عطق  دیاب  مامت  اهنیا  دنرب  یم  ار  ام  رئاخذ  دنراد  يدنمتردق  اب  دندرک و  يدنمتردق  تکلمم  نیا  رد 
هدنار ( 4 .) میهاوخ یمن  ام  ییاکیرمآ  راشتـسم  ار ، تکلمم  مینک  هرادا  میهاوخ  یم  نامدوخ  ام  تساـم و  تکلمم  تکلمم ، دـنورب . راـنک 

یتنطلـس میژر  ياه  هشیر  مامت  دوش و  هاتوک  نام  تکلمم  زا  بناجا  نیا  تسد  هک  تسا  یتقو  نامیزوریپ  ام  میژر  ياه  هشیر  مامت  ندش 
بناجا لامع  دـننز  یم  اپ  تسد و  دوش و  یم  عقاو  اریخا  هک  ییاهزیچ  اـهراک و  نیا  دـنوشب و  هدـنار  همه  دورب و  نوریب  موب  زرم و  نیا  زا 

تسا هتـشذگ  هک  دننادب  دیاب  ار  بلطم  نیا  دننک ، ظفح  ار  یتنطلـس  میژر  ای  يرگید و  میژر  ای  قباس و  هاش  ینعی  دننادرگرب  ار  هاش  ای  هک 
ياج هب  ار  امـش  تلم ، دیوشن ، تلم  میلـست  هچنانچ  رگا  تسین و  شیب  ییاپ  تسد و  دـیروآ  یم  شیپ  امـش  هک  ار  لئاسم  روطنیا  بلطم و 
نیا دینکب  تمدخ  ار  ناتدوخ  تلم  دیشاب ، تلم  تمدخ  رد  امش  دعب  هب  الاح  زا  تکلمم  زا  بناجا  تسد  یهاتوک  ( 5 .) دناشن یم  شدوخ 

دربب و تکلمم  نیا  زا  دیاب  اکیرمآ  ردقچ  دوشب ، هاتوک  دیاب  بناجا  نیا  تسد  دشاب ، دیاب  ناتدوخ  لام  اجنیا  تسامش ، لام  كاخ  بآ و 
رگید اـجنیا  رد  مه  شدوخ  هک  درم  نیا  رـس  لاـبند  هک  دـینادب  امـش  تلم  لـباقم  رد  هاـش  میلـست  ( 6 (؟ اهاج ریاس  ای  ناتـسلگنا  اـی  دروخب 

حیرـصت اه  یـضعب  اهتنم  اکیرمآ ، يوروش ، دوب : هدش  عقاو  ایند  ياهتردق  مامت  نیا  رـس  تشپ  نالف ، اذک و  شـشترا  دوب و  هدش  دـنمتردق 
درک هرگ  ار  شیاهتشم  تلم  نکل  دندوب ، هداتسیا  نیا  رس  تشپ  اهنیا  مامت  یبرع ، کلامم  نیچ ، ناتسلگنا  احیولت ، اه  یـضعب  دندرک ، یم 

لباقم دمآ  هک  دش  وچمه  درک ، یم  مه  تیهولاو  تینوعرف  يوعد  دـندوب  هداد  شتلهم  رگا  هک  یمدآ  کی  دز و  بقع  ار  همه  داتـسیا ، و 
رب هک  یملظ  عطق  روشک و  زا  اهتردقربا  يدایا  عطق  اهتردـقربا  يدایا  عطق  ( 7 .) درکن لوبق  تلمو  درک  رافغتسا  داتـسیا  تلذ  لامک  اب  تلم ،
هللا ءاشنا  هک ...  تسا  نیا  میراد  وزرآ  ام  هک  يزیچ  رتگرزب  تشذگ و  ام  رب  هک  دوب  يزیچ  رتگرزب  نآ  دـش ، یم  ینالوط  ياهلاس  رد  اهنیا 

دـندرک و اهتردـقربا  هک  یتاغیلبت  نیا  هک  دـنوشب  نیا  هب  هجوتم  دـنوشب و  رادـیب  نیملـسم  ياهتلم  دـنوشب و  لصتم  ام  هب  یمالـسا  کـلامم 
دراو میژر  رتگرزب  هب  ار  بیـسآ  رتگرزب  ام  تلم  هک  اهتلم  دندید  تسا . هتـشادن  تقیقح  اهنیا  دـندرک ، یفرعم  ریذـپان  بیـسآ  ار  ناشدوخ 

ام تلم  دندوب ، هدرک  تسرد  ایند  يارب  هک  یگرزب  تب  نآ  دـنک و  دراو  اه  بیـسآ  تشپ  ار  اه  بیـسآ  هک  تسا  لوغـشم  مه  نالا  درک و 
ار اهنآ  تلم  نارادساپ  نیا  تلم ، نیا  هک  دندید  اهنآ  نآرق  مالسا و  هار  رس  زا  داسف  ياه  هشیر  نتشادرب  ( 8 .) دنکش یم  ار و  نآ  تسکش 

ياه هلیح  دندید  هبرـض  اهنآ  هک  زورما  درک ، هاتوک  ناریا  نزاخم  زا  ار  اهنآ  ياه  تسد  تسکـش و  ار  اهنآ  ياه  تردـق  دـنار و  بقع  هب 
دیاب ام  تلم  دننک ، یم  بوشآ  اهنیا  ياهرکون  ناریا  فارطا  رد  دندش ، هلیح  لوغـشم  رتشیب  اهنآ  ياهرکون  تسا ، هداتفا  راک  هب  رتشیب  اهنآ 
ندنار نوریب  ( 9 .) درادرب نآرق  مالسا و  هار  رس  زا  تسا  هدوب  داسف  ياه  هشیر  نآ  زا  هک  يا  همتت  نیا  دنکب و  ادخ  هب  لاکتا  دشاب و  رایشه 
تمه اب  هک  دوب  نیا  تسا . هدـش  ادـیپ  دنتـسه  دـهعتم  هک  ییاهنآ  اهناسنا ، رد  ام ، ياه  ناوج  رد  هک  یلوحت  نیا  مالـسا  میرح  زا  اـهناطیش 
نوریب مالسا  میرح  زا  ار  اهناطیـش  دیتسکـش و  ار  یناطیـش  دس  ار ، لطاب  دس  نیا  کچوک  گرزب و  درم ، نز و  اهرـشق ، همه  ناناوج ، امش 

رد تلم  نیا  رب  دندرک  هضرع  دندرک و  تسرد  اشحف  زکارم  همه  نآ  توهش و  زکارم  همه  نآ  اشحف  داسف و  زا  نتفای  تاجن  ( 10 .) دیدرک
ناریا داد  هب  بالقنا  نیا  رگا  تشاد . ...  تدش  رتشیب  تقو  همه  زا  اضردمحم  نامز  رد  درک و  ادـیپ  تدـش  هک  ریخا  لاس  اه  هد  نیا  لوط 

زواجت و تسد  یهاـتوک  ( 11 .) دوشب وحم  دـیاب  خـیرات  زا  شمـسا  الـصا  هک  دوب  هدـش  عقاو  اـنف  وحم و  یبیـشارس  رد  ناریا  دوب ، هدیـسرن 
لـصاح هفلتخم  راشقا  رد  هک  یمیظع  لوحت  مالـسا و  هب  دـهعت  يوق و  نامیا  تکرب  هب  یمالـسا  ناریا  زورما  روشک و  زا  فرحنم  ياهلگنا 

رد یتلاخد  نیرتکچوک  دهد  یمن  هزاجا  یتردق  چیه  هب  هاتوک و  دوخ  روشک  زا  ار  فرحنم  ياه  لگنا  برغ و  قرش و  تسد  تسا ، هدش 
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دناوت یمن  یـسک  اهتلم  تساوخ  اـب  هک  ناـهج  ناـمولظم  ناناملـسم و  يارب  تسا  یعطاـق  تجح  دوخ  نیا  دـیامن و  ناریا  یمالـسا  روشک 
رگید رد  بالقنا  ياوآ  نینط  یمالـسا ) ییارگداینب   ) یمالـسا يرادـیب  شبنج  ج . ( 12 .) دـیامن تفلاخم  نآ  اب  دـنک و  زارد  زواجت  تسد 

هب فیرـش ، تلم  امـش  تسا  زاس  راـختفا  زادـنا و  نینط  اـهروشک  رگید  یمالـسا و  ياـهروشک  رد  ناریا  گرزب  بـالقنا  ياوآ  اـهروشک 
زازتها هب  راطقا  مامت  رد  یمالسا  تموکح  راختفا  رپ  مچرپ  امش ، ياناوت  تسد  اب  تسا  دیما  دیا  هداد  رادشه  یمالسا  ياهتلم  رویغ  ناناوج 
هلـسلس ياه  يورجک  اب  هک  تفر  یم  ام  رـصع  رد  تلادـع  مالـسا و  تاجن  حاتفم  ( 13 .) یلاعت دنوادخ  زا  نم  تلئـسم  تسا  نیا  دـیآرد ،

ياه همکچ  ریز  رد  ار  يدازآ  لالقتسا و  تلادع و  دعلبب و  ار  نآ  حلاصم  مالـسا و  نانآ  نابابرا  هتـسد  وراد  نانآ و  داشگ  موقلح  يولهپ ،
ییافوکش هب  لاس 42  دادرخ   15 مرحم 83 ، رد 12  هک  ناریا  گرزب  تلم  تضهن  هک  دـشکب  يدوباـن  هـب  ریوزت  اـیر و  هدرپ  يروتاـتکید 

دـیدرگ و ناریا  خـیرات  رد  یمیظع  ءادـبم  تلم ، يراکادـف  هناهاش و  ماع  لتق  درک و  هراپ  ار  هاش  یبیرف  ماوع  ریوزت و  ياـه  هدرپ  دـییارگ ،
لماکت دـشر و  هب  ور  نارگنـشور ، يرگنـشور  تیبرت و  اب  دـقعنم و  یلم  تمواقم  هفطن  دـمآ و  تسد  هب  تلادـع  مالـسا و  تاـجن  حاـتفم 

ربارب رد  ماـیق  تمواـقم و  نونکاـت  زاـغآ  زا  عیـشت  یتاذ  ياـه  تلـصخ  زا  یکی  ناـهج  حطـس  رد  یعیــش  مالــسا  ندـش  حرطم  ( 14 .) داهن
ینامز ياه  عطقم  زا  یـضعب  رد  تازرابم  نیا  جوا  هک  دـنچ  ره  دروخ ، یم  مشچ  هب  هعیـش  خـیرات  یمامت  رد  هک  تسا  ملظ  يروتاتکید و 

بـالقنا تـسا  هتـشاد  يریثأـت  ناریا  تـلم  زورما  شبنج  رد  مادـک  ره  هـک  تـسا  هداـتفا  قاـفتا  یثداوـح  ریخا ، لاـس  دـصرد  تـسا  هدوـب 
هزوح نیا  ریثأت  مق و  رهش  رد  ریخا  نرق  مین  زا  شیب  رد  ینید  یملع  هزوح  سیسات  تسا  ناوارف  تیمها  لباق  وکابنت و  شبنج  تیطورـشم ،

يربهر هب  ناریا  تلم  لاس 41-42  مایق  یهاگـشناد و  زکارم  لخاد  رد  یبهذـم  نارکفنـشور  شالت  زین  ناریا و  روشک  جراخ  لخاد و  رد 
تضهن شقن  ( 15 .) دـنک یم  حرطم  یناهج  حطـس  رد  ار  یعیـش  مالـسا  هک  دنتـسه  یلماوع  همه  دراد ، همادا  زورما  ات  هک  یمالـسا  ءاـملع 

. اهتلم هب  تبسن  تسا  هدرک  نشور  اهتلم و  همه  هب  ار  لئاسم  دنک  نشور  ناریا  تضهن  نیا  هک  میراد  ار  نیا  دیما  ام  اهتلم  يرادیب  رد  ناریا 
، دنرادرب رگید  ياهاج  زا  دنرادرب ، هیکرت  مناد -  یمن  زا - دنرادرب ، قارع  زا  دنرادرب ، اهتلم  نیا  زا  ار  هزینرـس  رگا  دنتـسه ، ام  اب  نالا  اهتلم 

تردق لباقم  رد  داتسیا  فیعض  تلم  داتسیا ، ناریا  تسکش ، ار  هزینرس  ناریا  اهتنم  تسا  هتفرگ  ار  ولج  هزینرس  دنقفاوم . ام  اب  ادصکی  همه 
هارمه ار  اه  تلود  هک  دنناوتب  دنوشب ، رادیب  رگا  مه  رگید  ياهتلم  درک . نوریب  مه  ار  ناشدوخ  تسکش و  ار  اهنیا  ياه  هزینرس  نیا  يوق و 

رد مالسا  قریب  ندروآ  رد  زازتها  هب  ( 16 .) دنوش یم  مه  اب  همه  مالسا ، و  دیشاب ...  یکی  اهتلم  اب  هک  دنونـشب  ار  ام  حیاصن  اه  تلود  دننک ،
ققحت ار  گرزب  بالقنا  شـشوک ، اب  تضهن  لوا  زا  هک  روطنامه  ناردارب  نارهاوخ و  ناناوج ، امـش  هک  مراودـیما  نم  نیمز  ياهبطق  همه 

8: دلج رون  هفیحص  ( . 1 .) دیهد همادا  ار  تضهن  نیا  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هب  لاکتا  اب  هملک و  تدـحو  اب  مه  دـعب  هب  نیا  زا  دیدیـشخب 
19: دلج رون  هفیحـص  ( . 3  ) 25/3/60  : ینارنخس خیرات   10  : هحفص  15: دلج رون  هفیحـص  ( . 2  ) 28/5/58  : ینارنخـس خیرات   255  : هحفص

هحفص  4: دلج رون  هفیحص  ( . 5  ) 2/8/57  : ینارنخس خیرات   192  : هحفص  2: دلج رون  هفیحص  ( . 4  ) 23/6/63  : ینارنخس خیرات   62  : هحفص
هحفص  5: دلج رون  هفیحـص  ( . 7  ) 17/11/57  : ینارنخس خیرات   42  : هحفص  5: دلج رون  هفیحـص  ( . 6  ) 12/11/57  : ینارنخـس خیرات   280:
هحفص  11: دلج رون  هفیحـص  ( . 9  ) 28/9/58  : ینارنخس خیرات   50  : هحفص  11: دلج رون  هفیحـص  ( . 8  ) 17/11/57  : ینارنخـس خیرات   45:

16: دـلج رون  هفیحـص  ( . 11  ) 12/10/58  : ینارنخـس خیرات   175  : هحفـص  11: دـلج رون  هفیحـص  ( . 10  ) 29/9/58  : ینارنخـس خیرات   58:
3: دلج رون  هفیحص  ( . 13  ) 25/5/64  : ینارنخس خیرات   320  : هحفص  19: دلج رون  هفیحص  ( . 12  ) 23/3/61  : ینارنخس خیرات   189  : هحفص
4: دلج رون  هفیحـص  ( . 15  ) 6/10/57  : ینارنخس خیرات   010  : هحفص  4: دلج رون  هفیحـص  ( . 14  ) 1/9/57  : ینارنخـس خیرات   227  : هحفص
میتسه و هار  نیب  رد  اـم   26/9/58  : ینارنخس خیرات   31  : هحفص  11: دلج رون  هفیحـص  ( . 16  ) 19/10/57  : ینارنخـس خیرات   188  : هحفص

دیاـب اـم  میروآرد ...  زازتـها  هب  نیمز  ياـه  بطق  همه  رد  ار  مالـسا  قریب  هک  تسا  نیا  ینـالوط  هار  نآ  مینک و  یط  ار  ینـالوط  هار  دـیاب 
هدایپ ( 1 .) مینامهفب اهتردـقربا  مامت  هب  ار  مالـسا  تردـق  مینک و  رداـص  ار  مالـسا  هللا  ءاـشنا  اـیند  ياـج  همه  رد  میربب و  شیپ  هب  ار  مالـسا 

رد نامدوخ  ینید  ياهردارب  یمالـسا و  ياهردارب  ات  هتفرگ  نامدوخ  زا  هک  مینک  شـشوک  دـیاب  ام  کـلامم  همه  رد  یهلا  ماـکحا  ندومن 
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دـمآ و قح  هک  میهدـب  يراعـش  کی  طقف  ام  هک  دـشابن  فرح  درجم  مینک . هدایپ  ار  قح  مینک و  هجوت  قح  هب  یمالـسا ، ياـهروشک  همه 
هدایپ تسا ، لامعا  قالخا و  تاداقتعا و  بسح  هب  نداد  ناشن  قح  ندـمآ  تسا . لمع  قح  ندـمآ  تسین ، راعـش  قح  ندـمآ  تفر . لـطاب 

ياهتلم همه  رد  رگا  دـنک و  چوک  تلم  نآ  زا  لطاب  دوشب  هدایپ  تلم  کی  رد  یهلا  ماـکحا  هکناـنچ  رگا  تسا و  یهلا  ماـکحا  همه  ندرک 
ینتفر و  ) قهاز لطاب  دوخ  هب  دوخ  دوشب  هدایپ  ینامیا  دـیاقع  یناسنا ، قـالخا  تسا ، هدـش  شرافـس  هک  یقـالخا  یهلا ، ماـکحا  یمالـسا ،
(2 .) دورب نیب  زا  دوخ  هب  دوخ  لطاب  ات  دننک  ققحتم  ار  قحلا ))  ءاج  هفیرـش ((  هیآ  نیا  دافم  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  دوش . یم  دوبان )

لباـقم رد  ناـهج  رـسارس  رد  یمومع  قیمع  بـالقنا  کـی  هک  تسا  نآ  دـیما  رـشب  دـض  ناراوخناـهج  لـباقم  رد  یمومع  قـیمع  بـالقنا 
(3) دـبای یم  ینوزف  شماکحتـسا  ماجـسنا و  زور  ره  دور و  یم  شیپ  هب  تردـق  اب  ناریا  بـالقنا  دـبای  ققحت  تیرـشب  دـض  ناراوخناـهج 

هدوب رایـسب  نآ  زا  سپ  بالقنا و  يزوریپ  زا  لبق  هک  نآ  ریاظن  رویرهش 57 و  نافعضتسم 17  نامولظم و  هب  مالسا  هدنزورف  باتفآ  یفرعم 
مادقا مایق و  ناراکمتـس ، یبوکرـس  رد  هنازارفارـس  هنادنمتفارـش و  هنادنمزوریپ و  اهنآ  همه  رد  یلاعت  هللادـمحب  ناریا  دـهاجم  تلم  تسا و 
نابیرگ زا  هک  ار  مالـسا  هدـنزورف  باتفآ  تخاـس و  نکفا  وترپ  ناـهج  رد  ار  بیغ  هب  ناـمیا  ریذـپان  ناـیاپ  تردـق  یهلا و  هولج  دـندومن ،

فده هار  رد  يزابناج  تکربرپ  سرد  نانآ  هب  دومن و  یفرعم  نافعـضتسم  نامولظم و  هژیوب  نایملاع  هب  دروآربرـس ، قح  هار  رد  نادهاجم 
رودص يامنرود  زورما  ام  ناربکتسم ) هیلع  ناهج  نافعـضتسم  شبنج  شرتسگ   ) یمالـسا بالقنا  رودص  يامنرود  ( 4 .) تخومآ ار  یهلا 

هیلع ناهج  نامولظم  نافعـضتسم و  فرط  زا  هک  یـشبنج  مینیب و  یم  شیپ  زا  شیب  نامولظم  نافعـضتسم و  ناهج  رد  ار  یمالـسا  بـالقنا 
رتکیدزن کیدزن و  ار  یلاعت  دنوادخ  هدعو  تسا و  نشور  هیتآ  شخب  دیما  تسا ، شرتسگ  لاح  رد  هدش و  عورش  نادنمروز  ناربکتسم و 

. نافعـضتسم تموکح  نامورحم و  لاـمآ  هبعک  همظعم و  هکم  قفا  زا  تیـالو  باـتفآ  عولط  يارب  دوش  یم  اـیهم  ناـهج  ییوگ  دـیامن . یم 
هولج تفای و  ققحت  هدودحم  تاعاس  هدودعم و  مایا  نیا  رد  گرزب  يادخ  ریدقت  اب  دیـسر  یم  رظن  هب  دیعب  لاس  دص  زا  رتمک  هک  یلوحت 

ققحت ملاع  راطقا  برغم و  رد  سپـس  نیمز و  قرـشم  رد  ینوگرگد ، لوحت و  نیا  هک  اسب  هچ  درک و  یناشفارون  میرک  نآرق  هدـعو  زا  يا 
یهلا هولج  هب  ار  قافآ  دراپسب و  ضرا  ناثراو  نیا  نافعضتسم ، هب  ار  ناهج  دناجنگب و  یتعاس  رد  ار  رهد  هک  رکنتـسمب  هللا  نم  سیلو  دبای 

دـیپس و ياه  خاک  زارف  رب  ملاع  رد  ار  یهلا  تلادـع  دـیحوت و  مچرپ  دـیامرف و  نشور  ءادـفلا  هل  انحاورا  رـصعلا  بحاص  مظعـالا  هللا  یلو 
لماح امش  نایناهج  شوگ  هب  مالسا  يادن  ندناسر  ( 5 . ) زیزعب هللا  یلع  کلذ  ام  و  دروآ . رد  زازتها  هب  كرـش  داحلا و  ملظ و  زکارم  خرس 
قرغ اشحف  داسف و  داحلا و  رد  یگدز  برغ  رتشیب  نآ  زا  یگدز و  قرـش  اب  تفر  یم  هک  ار  يروشک  دوخ  بالقنا  اب  هک  دیتسه  یتلم  مایپ 
مایپ رودص  اب  دنراد  میمـصت  هک  یمدرم  نامه  دـنا . هدومن  نیزگیاج  یتوغاط  تموکح  ياج  هب  ار  یمالـسا  تموکح  هداد و  تاجن  دوش 
امـش دنزاس . انـشآ  یمالـسا  لدع  تموکح  زیزع و  مالـسا  هب  ار  ناهج  نافعـضتسم  هک  یمالـسا  ياهروشک  اهنت  هن  ناش  یمالـسا  بالقنا 

ود اب  ییورایور  زا  لـصاح  ياـسرف  تقاـط  ياـه  يراـتفرگ  دوخ و  هاـتوکرمع  اـب  ناـش  یمالـسا  بـالقنا  هک  دـیتسه  یمدرم  ناگدـنیامن 
تکرب هب  اهنت  اهنت و  رگمتـس  حانج  ود  هب  هتـسباو  ياه  تسیرورت  ياه  يراـکبارخ  نآ و  اـب  برغ  قرـش و  كولب  ود  هلباـقم  تردـقربا و 

یتیگ رسارس  رد  ار  ناهج  نامولظم  ضرا و  برغ  قرش و  رد  ار  یمالسا  ياهروشک  تسا  هتسناوت  مدرم  تمواقم  نآ و  تینارون  مالـسا و 
دوخ هب  ار  نانآ  رظن  هدناسر و  نایناهج  شوگ  هب  فیعـض  دـنچ  ره  ار  مالـسا  يادـن  تسا  هتـسناوت  دـیامن و  بلج  مالـسا  هب  هداد و  ناکت 

هک تسا  یجوم  نیمه  يارب  نیا  دشاب ، دیاب  مالسا  هک  نیا  لابند  ناملسم و  اعقاو  مه  هتـسد  کی  مالـسا  جوم  نتخادنا  هار  ( 6 .) دنک بلج 
دیاب ام  نالوؤسم  مالـسا  ناهج  گرزب  بالقنا  عورـش  هطقن  ( 7 .) دیتخادنا هار  ار  جوم  نیا  مالـسا  تلم  امـش  تسا و  هدـش  دـنلب  اج  نیا  زا 
تجح ترضح  يرادمچرپ  هب  مالسا  ناهج  گرزب  بالقنا  عورش  هطقن  ناریا  مدرم  بالقنا  تسین . ناریا  هب  دودحم  ام  بالقنا  هک  دننادب 

لیاـسم دـهد . رارق  رـضاح  رـصع  رد  ار  شجرف  روهظ و  دـهن و  تنم  ناـیناهج  ناناملـسم و  همه  رب  دـنوادخ  هک  تسا  هادـف -  اـنحاورا  - 
هب ار  نیگمهـس  یتنایخ  گرزب و  يرطخ  دـنک ، فرـصنم  دـنراد  هدـهع  رب  هک  يا  هفیظو  زا  ار  نیلوؤسم  يا  هظحل  رگا  يدام  يداـصتقا و 
هک تسین  انعم  نادب  نیا  یلو  دنیامنب ، مدرم  رتهب  هچ  ره  هرادا  رد  ار  دوخ  ناوت  یعس و  یمامت  یمالـسا  يروهمج  تلود  دیاب  دراد . لابند 
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يریگ لکش  یگدنزاس و  رد  یگتـسبمه  د. ( 8 .) دنک فرـصنم  تسا  مالـسا  یناهج  تموکح  داجیا  هک  بالقنا  میظع  فادـها  زا  ار  اهنآ 
یم دـنا  هداتـسیا  هچراپکی  مدرم ...  نالا  نوناق  لـقع و  نیزاوم  ساـسا  رب  يرـالاس  هتـسیاش  تیمکاـح  یمدرم  ینید و  تموکح  هعماـج و 

، مینک یم  نییعت  ار  یکی  نامدوخ  ام  دورب ، میهاوخ ، یمن  ار  نیا  ام  تسا ، تکلمم  دوخ  دارفا  دوخ  تسد  تکلمم  ره  تاردقم  دنیوگ ... 
رد نوناق  تیمکاح  ( 9 .) دشاب دشاب ، دیاب  هک  یـصاخشا  تسد  نیناوق ، يور  ییالقع ، یلقع و  نیزاوم  يور  نیزاوم  يور  ام  تاردقم  نیا 

نوناق دشاب ، یمالـسا  تکلمم  کی  تکلمم  دشاب و  یهلا  نیزاوم  دیاب  نیزاوم  دشاب و  مکحم  شدوخ  ياجرـس  دـیاب  شزیچ  همه  مالـسا 
نامز هدوب ، يرجم  ربمغیپ  درک ، یم  مکح  نوناق  مه  ربمغیپ  ناـمز  تسا ، نوناـق  نآ  دـنک و  یم  مکح  زیچ  کـی  مالـسا  رد  دـشاب . مالـسا 

راتـساوخ دنناملـسم و  ناریا  مدرم  دص  رد  جـنپ  دون و  زا  شیب  مالـسا  یقرتم  نیناوق  يارجا  ( 10 .) درک یم  مکح  نوناـق  مه  نینم  ؤملاریما 
فص رد  ادص و  مه  اه  هتساوخ  نیا  رد  روشک ، رـسارس  رد  اهرـشق  یمامت  دنمالـسا و  یقرتم  نیناوق  يارجا  یمالـسا و  تموکح  رارقتـسا 

اه تیلوؤسم  لوبق  يارب  هک  يدارفارد  رگا  هک  تسا  یطباوـض  تسا  مهم  هچنآ  مالـسا  رب  هیکت  اـب  ورـشیپ  یقرتـم و  هعماـج  ( 11 .) دندحاو
ندـمآ دوجوب  دوش ، هتخانـش  بانتجا  لباق  ریغ  اه  تلود  يارب  دـیاب  اهنآ  تیاعر  لمع و  هک  یطباوض  زین  دوش و  تیاـعر  دـنوش  باـختنا 

رب هیکت  اب  ام  تسین و  هجوت  دروم  اـیند  رد  زورما  هک  تسا  مهم  هلئـسم  نیمه  دوب و  راودـیما  ادـج  ناوت  یم  ار  ورـشیپ  یقرتم و  يا  هعماـج 
اب اهنت  نیفعـضتسم  عفن  هب  هعماج  يزاـسون  ( 12 .) مینک یفرعم  ایند  هب  ار  هدـننک  هریخ  یتقیقح  یلاعت  يادـخ  يراـی  هب  میهاوخ  یم  مالـسا 

میظع ياـه  یبارخ  ناوت  یم  هک  تسا  تلم  همه  هنـالاعف  تکرـش  اـب  مدرم و  یناـبیتشپ  دـییأت و  دروـم  یمالـسا  لدـع  تموـکح  رارقتـسا 
تاـقبط عـفن  هب  ار  تکلمم  يزاـسون  هدوـمن و  ناربـج  تسا  هدروآ  دوـجوب  هاـش  دـساف  مـیژر  هـک  ار  يزرواـشک  يداـصتقا و  یگنهرف و 

رخآ هب  ار  تضهن  هکنیا  ات  مینکب  لابند  ام  دـیاب  تلم  ياقآ  هن  تسا  تلم  رازگتمدـخ  تموکح  ( 13 .) دومن زاغآ  فعضتسم  شکتمحز و 
هک دشاب  یتموکح  کی  دنکب ، رپار  شدوخ  بیج  دهاوخن  هک  دشاب  یتموکح  کی  ینعی  دـشاب ، اجنیا  رد  لداع  تموکح  کی  میناسرب و 

دندوب روطنیا  هشیمه  نیطالـس  میتشاد  هک  ییاهتموکح  نیا  دنادب  تلم  ياقآ  ار  شدوخ  هن  دنادب ، رازگتمدخ  دـنادب و  تلم  زا  ار  شدوخ 
تـسا هدوب  ءایبنا  تنـس  فالخ  رب  نیا  دنتـسه ، ام  دیبع  اهتلم  نیا  همه  دنتـسه ، ام  دـبع  اهنیا  همه  هک  تسا  هدوب  نیا  ناش  هدـیقع  اهنیا  هک 

یگتسبمه ( 14 .) تسایند نیناوق  فالخ  رب  تسا ، رـشب  قوقح  فالخ  رب  تسا ، یناسنا  لقع  فالخ  رب  تسا ، هدوب  ءایلوا  تنـس  فالخرب 
هک یتدـحو  نیا  تسا ، تضهن  نیا  تارمث  نیرتهب  میوگب  مناوت  یم  هک  ار  هچنآ  ریخا ، تضهن  نیا  رد  ام  تضهن  هرمث  نیرتهب  راـشقا  نیب 
رد هک  دینیب  یم  نالا  امش  و  دندش ...  کیدزن  اهنآ  هب  نییناحور  دش ، کیدزن  نییناحور  هب  یهاگشناد  فلتخم ، ياهرـشق  نیب  دش  لصاح 

تـسدب ام  ار  زیچ  همه  هکنیا  دـنهاوخ  یم  ار  یمالـسا  يروهمج  ادـص  کـی  هدـیقع و  مه  رکفمه و  مه  اـب  تاـقبط  ماـمت  ناریا  رـساترس 
نیا دـیاب  اـم  دـش و  لـصاح  تلم  راـشقا  نیب  هک  تسا  یگتـسویپ  مه  نیمه  يارب  نیا  میروآ ، یم  تسدـب  مـه  دـعب  هللا  ءاـشنا  مـیدروآ و 

ریلد و نارهاوـخ  ناردارب و  نم !  تلم  بـالقنا  تارمث  زا  نیمورحم  يدـنم  هرهب  نارود  یگدـنزاس  نارود  ( 15 .) میراد هگن  ار  یگتسبمه 
زا دـیاب  هک  ینارود  یگدـنزاس ، نارود  میا . هدیـسر  دوخ  یمالـسا  بالقنا  نارود  زا  یـساسح  هلحرم  هب  کنیا  یلاعت !  هللا  مهدـیا  زراـبم 
هک ینارود  دینک ، سمل  ار  یمالسا  لدع  ماظن  هوکـش  دیاب  هک  ینارود  دنوش ، دنم  هرهب  ناریا  هدیدمتـس  مورحم و  مدرم  نامبالقنا  تارمث 

حرطم نالا  هک  يروطنامه  دیاب  تلم  همه  لام  روشک  همه  ( 16 .) مینک رب  ار  فاعضتسا  رقف و  هشیر  ات  میهدب  مه  تسد  هب  تسد  دیاب  همه 
دوشب تسرد  سلجم  هکنیا  يارب  مینکب  نییعت  ار  ناگدـنیامن  دوـشب ، تسرد  یـساسا  نوناـق  هکنیا  يارب  مینکب  نییعت  ار  ناگدـنیامن  تسا 

نیا تسام . هناخ  دنتـسه و  ام  هلئاع  تکلمم  نیا  هک  دوشب  ادیپ  ام  رد  دـیاب  ساسحا  نیا  دـشابن  یـشیامرف  سلجم  کی  دـشاب  یلم  سلجم 
( . 1 .) میـشاب هتـشاد  يا  هناخبحاص  هک  تسین  روطنیا  دـنا . همه  تسین ، ات  ود  تسین ، یکی  مه  هناـخبحاص  دـننکب . شتـسرد  دـیابار  هناـخ 
( . 3  ) 4/6/59  : ینارنخـس خیرات   47  : هحفص  13: دلج رون  هفیحـص  ( . 2  ) 29/2/59  : ینارنخـس خیرات   110  : هحفص  12: دلج رون  هفیحص 
( . 5  ) 17/6/61  : ینارنخس خیرات   11  : هحفص  17: دلج رون  هفیحـص  ( . 4  ) 15/1/61  : ینارنخس خیرات   113  : هحفص  16: دلج رون  هفیحص 
( . 7  ) 7/6/63  : ینارنخـس خیرات   45  : هحفص  19: دـلج رون  هفیحـص  ( . 6  ) 15/3/62  : ینارنخـس خیرات   11  : هحفـص  18: دـلج رون  هفیحص 
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( . 9  ) 2/1/68  : ینارنخـس خیرات   810  : هحفص  21: دلج رون  هفیحـص  ( . 8  ) 5/6/64  : ینارنخـس خیرات   212  : هحفص  19: دلج رون  هفیحص 
(11  ) 11/10/58  : ینارنخس خیرات   171  : هحفص  11: دلج رون  هفیحص  ( . 10  ) 20/7/57  : ینارنخس خیرات   140  : هحفص  2: دلج رون  هفیحص 

( . 13  ) 13/10/57  : ینارنخس خیرات   128  : هحفص  4: دلج رون  هفیحص  ( . 12  ) 23/9/57  : ینارنخس خیرات   70  : هحفص  4: دلج رون  هفیحص  . 
( . 15  ) 17/11/57  : ینارنخس خیرات   40  : هحفص  5: دلج رون  هفیحص  ( . 14  ) 22/10/57  : ینارنخس خیرات   720  : هحفص  4: دلج رون  هفیحص 
همه  20/1/58  : ینارنخس خیرات   274  : هحفص  5: دلج رون  هفیحـص  ( . 16  ) 30/11/57  : ینارنخس خیرات   010  : هحفص  5: دلج رون  هفیحص 

اب مالسا  ساسا  ندرک  هدایپ  ( 1 .) دننکب شتـسرد  دننیـشنب  ناشدوخ  دـیاب  اهنیا  تسا . تلم  همه  لام  روشک  همه  روشک . همه  تسا و  تلم 
هدایپ میهاوخ  یم  ام  ار  مالسا  ساسا  هک  یساسا  نوناق  نیا  هک  تسا  نیا  دننکب  هجوت  نآ  هب  همه  دیاب  الاح  هک  یلصا  هلئسم  یساسا  نوناق 

نیا هک  میهدب  مه  هب  تسد  مه  اب  دیابام  همه  یگتسبمه  یلصا  هلحرم  تموکح  ساسا  ققحت  ( 2 .) دوشب تسرد  یساسا  نوناق  نیا  مینکب ،
تموکح کی  ام  تکلمم  هک  درذگب  لحارم  نیا  هک  تسا  نیا  مهم  رگید . تسا  ناسآ  دعب  لحارم  مینک  ققحم  ار  اهنیا  ار ، یلـصا  هلحرم 

ادـیپ ققحت  تسا  لـصا  هک  تموکح  ساـسا  هک  دـنکب  ادـیپ  اروش  سلجم  کـی  دـنکب ، ادـیپ  يروهمج  سییر  کـی  دـنکب ، ادـیپ  رقتـسم 
مه يردـق  کـی  وـلو  شتبقاـع ، نیا  دتـسیاب ، تلم  لـباقم  هکلب  دـشابن  تلم  رب  یکتم  هک  یتـلود  ره  تلود  تلم و  نـیب  مهاـفت  ( 3 .) دنکب

هتشاد مهافت  مه  اب  دیاب  اه  تلود  اهتلم و  دش ...  دهاوخ  یهتنم  دندش ، یهتنم  رـسپ  ردپ و  نیا  هک  یتبقاع  نیمه  هب  شتبقاع  دشاب ، ینالوط 
هتـشاد تبحم  اهنآ  هب  مدرم  هک  دشاب  يروج  يرمرادناژ  دشاب ، يروج  ینابرهـش  دـشاب ، يروج  شترا  دـشاب ، يروج  تلود  ینعی  دنـشاب 

وا زا  دنسرتب و  وا  زا  مدرم  رازاب ، يوت  دیایب  ینابرهش  رومءام  ای  دیایب  ینابرهش  هک  یتقو  هکنیا  هن  دننکب  تبحم  یتسود و  ساسحا  دنـشاب ،
نیا يارب  هک  دـنفلکم  تلم  نیا  ياهرـشق  همه  اـم ، همه  نـالا  تسا ... . ...  هدوب  روطنیا  تنطلـس  لوـط  رد  هکناـنچ ...  دنـشاب  هتـشاد  رفنت 

دیراد ناتدوخ  يارب  ناتدوخ  تسا ، ناتدوخ  لام  تکلمم  دوشب . تسرد  دوشب ، هرادا  تکلمم  نیا  راک ، اب  هکنیا  اـت  دـننکب  راـک  تکلمم 
نالا یساسا  نوناق  بیوصت  میظنت و  هب  راکفا  هجوت  موزل  ( 4 .) میوشب انشآ  نامفیاظو  هب  ام  همه  هک  مراودیما  نم  هللا  ءاشنا  دینک و  یم  راک 

هچ هک  دشاب . نیا  هب  هجوتم  نامراکفا  مامت  زاب  میهدب و  رظن  تسا ، يروج  هچ  نام  یـساسا  نوناق  هک  دشاب  نیا  هب  هجوتم  دیاب  راکفا  همه 
کی هک  یتلم  نیمه  تلم  دوخ  اب  تکلمم  هرادا  ( 5 .) مینکب نییعت  دیاب  یساسا  نوناق  بیوصت  یساسا و  نوناق  میظنت  يارب  ام  ار  یصاخشا 

هک يا  هزادنا  ره  هب  سک  ره  دنکب ، هرادا  تلم  دوخ  ار  تکلمم  نیا  دـیاب  دـش ، لصاح  شیارب  يزوریپ  وچمه  کی  درک و  یتضهن  وچمه 
نیا دنلوغـشم ، تلم  دوخ  هک  تسا  هدـش  ادـیپ  بالقنا  هیحان  زا  هک  یتکرب  نیا  بالقنا  تاکرب  زا  تلم  رد  نواعت  ساـسحا  ( 6 .) دناوت یم 

یگدنزاس داهج  ( 7 .) تسا بالقنا  نیا  تاکرب  زا  نیا  دنک ، تناعا  دیاب  دـنک ، نواعت  دـیاب  هک  تسا  هدـش  ادـیپ  ام  تلم  رد  هک  یـساسحا 
اه و هتیمک  دوب . یگدنزاس  داهج  نیمه  دوب ، تلم  دوخ  نآ  لفکتم  دیـشوج و  تلم  دوخ  زا  هک  ییاهداهن  زا  یکی  تلم  زا  هدیـشوج  داهن 

نیا هک  یمادام  دندرک و  تسرد  مدرم  نامه  دوخ  دشاب  راک  رد  ینامزاس  کی  هکنیا  نودب  دـیدج  هزات و  ياهداهن  نیا  همه  نارادـساپ و 
رد امـش  نالا  یمدرم  تلود  ققحت  ( 8 .) دید دنهاوخن  بیـسآ  نتخاس ، يارب  ار  ناشدوخ  دـنناد  یم  فظوم  ناشدوخ  مدرم  هک  دـشاب  انعم 

یمدرم کی  هک  دـینیب  یم  تسه ، هک  ره  اـه  نییاـپ  نآ  اـت  دـیریگب  شروهمج  سییر  ریزو و  تسخن  زا  دـینکب  هظحـالم  روشک  رـساترس 
سییر تسا  هدش  دعب  تسا و  هدش  ییاقآ  کی  مه  دعب  قباس و  تسا  هدوب  يا  هبلط  کی  روهمج  سییر  دنتـسه  مدرم  دوخ  زا  هک  دنتـسه 

دنتـسه و یمدرم  همه  هک  لئاسم  نیا  تسین  رگید  ياهاج  تسا  هدرک  ادـیپ  ققحت  ناریا  رد  نالا  هک  تسا  يا  هلأسم  کـی  مه  نیاروهمج 
تموکح ( 9 .) دنتـسه مدرم  اب  تلود  شترا و  مه  دنـشترا ، نابیتشپ  مدرم  مه  دـنتلود و  ناـبیتشپ  مدرم  مه  اذـهل  دنتـسه و  مه  اـب  مه  همه 

لثم مالسا  رد  هک  یمالسا  يروهمج  مینک ، یم  یگدنز  میراد  یمالـسا  يروهمج  رد  ام  امهیلع ) هللا  مالـس   ) نینم ؤملاریما  مرکا و  لوسر 
یتموکح وچمه  کی  دـشاب ، یتموکح  وچمه  کی  میهاوخ  دـنا ، هدرک  تموکح  نآ  رب  امهیلع  هللا  مالـس  نینموملاریما  لثم  مرکا ، لوسر 

تسا نیا  زا  رتمک  ششزرا  اه  تسایر  ای  تسا ، رتشیب  ششزرا  نم  شیپ  اه  تسایر  نیا  زا  دیوگ  یم  ار  شدوخ  هدروخ  هلصو  شفک  هک 
امش ام و  زا  کی  ره  دنشاب و  اهنیا  همه  بظاوم  دنـشاب و  امـش  بظاوم  دیاب  مه  مدرم  دینک و  ظفح  ار  بلطم  نیا  نات  هیحور  رد  دیاب  امش 
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میهاوخب ام  دنا  هتـشاد  ایبنا  هک  يا  هقیرط  نآ  زا  تسا و  هتـشاد  هک  یهار  لوا  زا  تسا  هتـشاد  مالـسا  هک  یهار  نآ  زا  هک  میتساوخ  همه  و 
کـش شدوخ  ياج  رد  يزوریپ  هدشن  ادیپ  يا  هلأسم  وچمه  کی  ات  دوش و  یم  ادـیپ  مالـسا  يزوریپ  تسکـش  هنومن  زور  نآ  مینک ، روبع 

ؤـش همه  دوش و  یم  هرادا  یناریا  ناریا و  تسد  هب  ناریا  هللادـمحب  هک  زورما  روشک  هرادا  رد  راشقا  همه  تیلوؤسم  ( 10 .) تسه هک  دینکن 
روشک نیا  رد  هک  ییاهرشق  همه  هک  تسا  يزور  زورما  دوش ، یم  يربهر  مالـسا  هب  ناگتـسبلد  دوخ  نایناریا و  دوخ  تسد  رد  روشک  نو 

زا یمالـسا  يروهمج  هک  تسا  نیا  یهاـشنهاش  یمالـسا و  يروـهمج  نیب  اـم  قرف  مدرم  نیهر  یمالـسا  يروـهمج  ( 11 .) دنتسه لوؤسم 
راـک مدرم  هب  هک  تسین  روطنیا  نم  هن ، تفگ  یم  یهاـشنهاش  تسا و  روـشک  يداـع  مدرم  نیمه  نیهر  یمالـسا  يروـهمج  تسا و  مدرم 

زورما لقتـسم  دازآ و  روشک  رد  مدرم  يریذپ  تیلوؤسم  ( 12 .) درک یم  روطنآ  مدرم  اب  دنشاب و  ام  هطلـس  تحت  دیاب  مدرم  مشاب ...  هتـشاد 
رگید ياهروشک  زا  يراشتسم  هن  دنک ، تموکح  امش  هب  دهاوخب  هک  تسامش  رس  يالاب  یـسک  کی  هن  تسا . ناتدوخ  تسد  امـش  روشک 

هب منک ، هچ  نم  بوخ ، تفگ  یم  تلم  قباـس  میژر  رد  دییامـش  دوخ  لوؤسم ، تسامـش و  دوخ  تسد  زیچ  همه  ناسانـشراک  هن  دـیراد و 
تلود ( 13 .) منک هچ  نم  هک  تسین  هتفریذـپ  رذـع  نیا  رگید  تساهامـش . دوـخ  تسد  رد  زیچ  همه  هک  زورما  تسین ... ، يزیچ  نم  تسد 

یـصوصخ ياه  شخب  هعـسوت  تلم و  تکرـش  یب  ما  هداد  رکذـت  ارارک  هچنانچ  تلود  تسا  تسکـش  هب  موکحم  تلم  تکراـشم  نودـب 
تیکلام يوس  هب  روما  ندـناشک  دـش . دـهاوخ  هجاوم  تسکـش  اب  مدرم  فلتخم  تاقبط  اب  يراکمه  مدرم و  مورحم  تاـقبط  زا  هدیـشوج 

هچ ره  ات  دـشاب  یتروص  هب  یـصوصخ  شخب  يدازآ  دوش ...  زارتحا  نآ  زا  دـیاب  هک  تسا  یکلهم  يرامیب  تلم ، نتـشاذگ  رانک  تلود و 
هطلس مدرم  یلام  يراجت و  روما  مامت  رد  ربخ  یب  ادخ  زا  يدادعت  هتشذگ  نوچ  هن  درک ، راک  فعضتسم  مورحم و  مدرم  عفن  هب  دوشب  رتهب 

ینارنخس خیرات   124  : هحفص  7: دلج رون  هفیحص  ( . 2  ) 6/3/58  : ینارنخس خیرات   13  : هحفص  7: دلج رون  هفیحص  ( . 1 ( ) 14 .) دننک ادیپ 
ینارنخس خیرات   240  : هحفص  7: دلج رون  هفیحـص  ( . 4  ) 26/3/58  : ینارنخـس خیرات   134  : هحفص  7: دلج رون  هفیحـص  ( . 3  ) 25/3/58:
ینارنخس خیرات   40  : هحفص  10: دلج رون  هفیحـص  ( . 6  ) 22/6/58  : ینارنخـس خیرات   010  : هحفص  9: دلج رون  هفیحـص  ( . 5  ) 10/4/58:
ینارنخس خیرات   187  : هحفص  12: دلج رون  هفیحـص  ( . 8  ) 12/8/58  : ینارنخس خیرات   121  : هحفص  10: دلج رون  هفیحـص  ( . 7  ) 2/8/58:
ینارنخس خیرات   33  : هحفص  16: دلج رون  هفیحص  ( . 10  ) 30/10/60  : ینارنخس خیرات   12  : هحفص  16: دلج رون  هفیحص  ( . 9  ) 27/3/59:

خیرات  120  : هحفص  18: دلج رون  هفیحـص  ( . 12  ) 26/10/61  : ینارنخـس خیرات   151  : هحفص  17: دـلج رون  هفیحـص  ( . 11  ) 19/11/60:
810  : هحفص  19: دلج رون  هفیحص  ( . 14  ) 11/11/62  : ینارنخس خیرات   213  : هحفص  18: دلج رون  هفیحـص  ( . 13  ) 13/10/62  : ینارنخس

( هر ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یعامتجا و  تالوحت  ینیمخ -  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم   22/11/63  : ینارنخس خیرات 

روهظ يزاس  هنیمز  یمالسا و  بالقنا 

رخآ رد  هک  میراد  تایاور  تایآ و  زا  يرایـسب  رد  يربهر  مظعم  ماقم  و  هر ) ) ینیمخ ماما  رظنم  زا  روهظ  يزاـس  هنیمز  یمالـسا و  بـالقنا 
نیب تازرابم  هقلح  نیرخآ  هدـننک  لیمکت  مالّـسلا ـ  هیلع  یجنم ـ  مایق  تیاهن  رد  دنـسریم و  دوخ  دحرـس  هب  لطاب  لها  قح و  لها  ناـمزلا 

زا دعب  تسین  هدیشوپ  سکچیه  رب  هک  روطنامه  دوب . دنهاوخ  لطاب  رب  قح  لها  ییاهن  يزوریپ  لماع  دوب و  دنهاوخ  لطاب  لها  قح و  لها 
هدوزفا نآ  تدش  رب  زور  هب  زور  هک  دمآ  شیپ  برغ  رد  ًاصوصخ  ملاع  رد  یبهذـم  یقالخا و  ثحابم  رد  دـیدش ، طاطحنا  کی  سناسنر 

ناوت تردق و  نتفرگ  تدـش  نامه  زا  تسا  ترابع  هک  دوشیم  عقاو  ملاع  رد  نوگانوگ  ماسقا  عاونا و  هب  ملظ  داسف و  مه  هزورما  دوشیم و 
بالقنا هیبش  يوق  صاخ و  لوحت  یـسمش  يرجه  لاس 1357  زا  لبق  ات  قح  ههبج  رد  رگید  فرط  زا  اما  ناـشندوب . لـطاب  رد  لـطاب  لـها 

ات لاس 1342  زا  تامدـقم  يرـس  کی  هچ  رگا  درک . هدـهاشم  مه  ار  قح  لها  ههبج  نتفرگ  ورین  تیوقت و  ناوتب  ات  دادـن  خر  هسنارف  ریبک 
نمهب رد 22  هکنیا  ات  تشادـن  دوجو  دـنک  دوخ  هجوتم  ار  ملاع  دـناوتب  هک  ریگمـشچ  یلـصا و  هجیتن  زونه  دـندوب و  عوقو  لاح  رد   1357

میظع بالقنا  زا  دوب  تراـبع  نآ  تفرگ و  تروص  مه  قح  لـها  ههبج  رد  یـساسا  گرزب و  رایـسب  لوحت  دـش و  عقاو  هثداـح  نیا   1357
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اهنت تقیقح  رد  هک  دش  ناریا  رد  یمالسا  تموکح  ماظن و  کی  يریگ  لکش  ثعاب  هک  ناریا ، رد  هر )  ) ماما ترـضح  يربهر  هب  یمالـسا 
نیا گرزب  ربهر  داسف  ملظ و  لطاب و  ههبج  ربارب  رد  یگداتسیا  نیا  دروم  رد  دش و  لطاب  لها  يوق  ههبج  تخسرس  فلاخم  قح و  یعدم 

رودص اب  مینکشیم و  یمالسا  ياهروشک  رد  ار  نارگمتـس  همه  متـس  زواجت و  تسد  ادخ  تساوخ  اب  ام  دیامرفیم : سدقم  ماظن  بالقنا و 
يرای هب  میهدـیم و  همتاخ  ناراوخناهج  ملظ  هرطیـس و  هب  تسا  يدـمحم  ماکحا  نایب  نیتسار و  مالـسا  رودـص  تقیقح  رد  هک  نامبالقنا ،

زا دعب  هک  تفگ  دـیاب  تقیقح  رد  هک  مینکیم . راومه  جـع )  ) نامز ماما  قح  هقلطم  تماما  لک و  حلـصم  یجنم و  روهظ  يارب  ار  هار  ادـخ 
تشادـن و دوجو  لطاب  لها  يارب  يدـج  فیرح  نآ  زا  لبق  ات  هک  ارچ  تفریذـپ  تروص  لطاب  قح و  نیب  یعقاو  لباقت  بـالقنا  نیا  عوقو 
اپ یتح  دتسیاب و  اهنآ  ياهییوگروز  ملظ و  لباقم  رد  هک  دشاب  لطاب  لها  يارب  ردق  يدج و  فیرح  کی  هک  تسناوت  ماظن  بالقنا و  نیا 

هراب نیا  رد  هک  دوش  ملاع  همه  رد  داسف  ملظ و  ندش  هدـیچرب  لدـع و  شرتسگ  یناهج و  تموکح  تردـق و  یعدـم  هتـشاذگ و  رتارف  ار 
بالقنا عورـش  هطقن  ناریا  مدرم  بالقنا  تسین  ناریا  هب  دودـحم  ام  بالقنا  هک  دـننادب  دـیاب  اـم  نالوئـسم  دـیامرفیم : هر )  ) ماـما ترـضح 

هک منکیم  مالعا  تحارـص  هب  نم  دیامرفیم : يرگید  ياج  رد  و  ( 1 ... ) تسا و جع )  ) تجح ترضح  يرادمچرپ  هب  مالـسا  ناهج  گرزب 
هک درادن  مه  یلیلد  دنکیم و  يراذگهیامرـس  ناهج  رـسارس  رد  ناناملـسم  یمالـسا  تیوه  يایحا  يارب  دوجو  مامت  اب  یمالـسا  يروهمج 

لوپ و تردق ، نابحاص  یبلط  نوزف  یبلط و  هاج  يولج  دنکن و  توعد  ناهج  رد  تردق  بحاصت  لوصا  زا  يوریپ  هب  ار  ناهج  ناناملـسم 
نامز زا  هدش  هک  یبیترت  وحن و  ره  هب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  اهنآ  لطاب ، لها  ربارب  رد  یگداتسیا  يوق و  يریگعـضوم  نیا  و  دریگن . ار  بیرف 

يژرناو رشب  قوقح  لثم  ییاهثحب  مه  هزورما  یگنهرف و  مجاهت  يداصتقا و  میرحت  گنج ، رورت ، دننام  فلتخم  قرط  هب  ماظن  نیا  سیسأت 
: تسا نیا  نم  داقتعا  دـیامرفیم : هراب  نیا  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  دـننک  هلاحتـسا  ای  دوباـن  ار  نآ  هداتـسیا و  ماـظن  نیا  لـباقم  رد  ياهتـسه 

مه ناشدوخ  دنتسین ، نارگن  دنتسه ، هیضق  نیا  نارگن  دننکیم  دومناو  دننکیم و  رهاظت  ياهتسه  يژرنا  هلئسم  هب  اکیرمآ  اپورا و  هک  ردقنآ 
هک تسا  نیا  اهنیا  هدمع  فادها  زا  یکی  تسا ، یمالـسا  ماظن  ندرک  لوغـشم  هلئـسم  میتسین و ... ياهتـسه  حالـس  لابند  هب  ام  هک  دننادیم 

تـسرد يرگید  هلئـسم  زاب  دوشب ، لح  هلئـسم  نیا  دـننک  لفاغ  فرحنم و  ار  نالؤسم و ... ناریدـم ، نهذ  دـننک  لوغـشم  ار  یمالـسا  ماـظن 
فلاخم کی  ناونع  هب  هک  ملاع  رد  گرزب  بـالقنا  نیا  تیمها  هک  لاـح  ماظن 6/8/84 . نالوئـسم  رادید  رد  هل  مظعم  تانایب  دش . دهاوخ 

نامزلا رخآ  تبیغ و  رـصع  رد  نامیاهیراذگتـسایس  نیرتمهم  زا  هک  تفگ  ناوتیم  دـش  راکـشآ  قح  لها  ههبج  رد  داـسف  ملظ و  تخـسرس 
نالطب رد  زور  هب  زور  لطاب  لها  هک  نانچمه  ات  تسا  نآ  ظفح  شرتسگ و  ماظن و  نیا  فادها  اهنامرآ و  تیوقت  روهظ  هدـیدپ  هب  تبـسن 

ـ : هدش هراشا  نآ  هب  يوبن  یثیدح  رد  هک  تسا  هدمآ  دوجوب  قرـش  رد  هک  گرزب  بالقنا  نیا  يربهر  هب  مه  قح  لها  دنوشیم  رتیوق  دوخ 
يدهم تموکح  ییاپرب  يارب  ار  هنیمز  دنزیخیم و  اپ  هب  نیمز  قرشم  زا  یمدرم  هناطلس  ینفی  يدهملل ؟ نوئطویف  قرـشملا  نم  سانلا  جرخی 

رد بالقنا  مظعم  ربهر  هک  یمالـسا  یللملا  نیب  ندـمت  لیکـشت  زا  ترابع  هک  دـنک  ادـیپ  شرتسگ  تیوقت و  زور  هب  زور  دـنزاسیم  هداـمآ 
لیکشت دعب  هلحرم  میداد ، لیکشت  یمالسا  ماظن  دعب  میتشاد ، یمالسا  بالقنا  کی  ام  دندومرف ـ : هراشا  نآ  هب  ( 83  ) ماظن نالوئسم  رادید 

تلود هلحرم  رد  هزورما  ام  تسا  یمالسا  یللملا  نیب  ندمت  لیکشت  دعب  هلحرم  یمالسا ، روشک  لیکـشت  دعبهلحرم  تسا ، یمالـسا  تلود 
فرطرب ار  اهنآ  هدش  یبیـسآ  ای  تفآ  راچد  تدـم  نیا  یط  رد  ماظن  نیا  رگا  هک  یتسیاب  نیاربانب  میراد ... رارق  یمالـسا  روشک  یمالـسا و 

.1 دننام : هدش  نآ  راچد  ماظن  هک  ییاهتفآ  هلمج  زا  درک . مادـقا  یجراخ  یلخاد و  دـعب  ود  رد  نآ  ياهنامرآ  ققحت  يارب  نینچمه  مینک و 
: دـیامرفیم بالقنا  ریبک  راذـگناینب  هراب  نیا  رد  هک  ینـس  هعیـش و  نیب  بالقنا و  هب  دـقتعم  ياهحانج  اهیدوخ و  نیب  رد  تافالتخا  هقرفت و 
هب ور  لـخاد  زا  دوـش و  رورغم  حـتف  زا  سپ  هک  تسا  یحتاـف  رکـشل  نوـچ  اـم  تـلم  هـک  تـسا  نآ  دزاـسیم  نارگن  ار  بناـج  نـیا  هـچنآ 

جیـسب ماجـسنا و  هب  لوغـشم  هئطوت  باسح و  اـب  هک  تسا  ياـهدروخ  تسکـش  رکـشل  نوچ  اـم  فیرح  و  دراذـگ ؛ تتـشت  یگدیـسوپ و 
زا لبق  ماجـسنا  هب  هک  مهاوخیم  عضاوت  اب  ًادـیکا و  هاوخ  روشک  تلم و  تسود و  مالـسا  یلم و  یبهذـم و  ياهرـشق  مامت  زا  نم  تساوق ...

ندرکن لمع  یتسیز ، هداس  یگبلط و  يز  زا  جورخ  دـننام : تیناحور  هیملع و  ياـههزوح  نیب  رد  تفآ  نیمود  . 2 ( 2 . ) دندرگرب يزوریپ 
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مه تفآ  نیا  دروم  رد  هک  دوخ  ریـسم  زا  هقف  ندـش  جراـخ  اـههزوح و  رد  ذوفن  مالـسا ، هب  نتـسیرگن  يدـعب  کـی  دوخ  راـتفگ  ملع و  هب 
فیعـض ام  نیب  رد  یگبلط  يز  هک  مدرک  ضرع  ًالبق  هک  یتهج  کـی  متـسه . نارگن  تهج  ود  نیا  زا  نم  دـنیامرفیم : هر )  ) ماـما ترـضح 

ییاج رد  امـش  هکنیا  باب  زا  اهنیا  ود  ره  هک  دوش  ادیپ  فالتخا  هتـساوخن  يادخ  ادابم  هک  نیا  مه  رگید  تهج  کی  دورب . نیب  زا  ای  دوشب 
يز زا  اهام  ندش  جراخ  هطـساو  هب  یتقو  کی  ادابم  ار  مدرم  دینکب  دیهاوخیم  داشرا  امـش  دـنراد و  هجوت  امـش  هب  مدرم  هک  دـیاهدش  عقاو 
هبرض نآ  زا  ماظن  هک  موس  تفآ  . 3 ( 3 . ) مالسا زا  فارصنا  هب  دوشیم  یهتنم  تیناحور  زا  فارصنا  دننک و  فرصنم  ام  زا  ار  مدرم  یگبلط 

زا جورخ  مدرم ، تالکـشم  لح  زا  ندش  لفاغ  يرورـض و  ریغ  ياهراک  هب  لاغتـشا  دننام : ماظن  ناریدم  نیلوئـسم و  هزوح  رد  تسا  هدـید 
هک مالـسا  تاررقم  ماکحا و  ندرک  هدایپ  رد  یتسـس  ندرک  لمع  تاررقم  زا  جراخ  ییار و  دوخ  يرگیفارـشا ، هب  شیارگ  یتسیز و  هداس 

ناتردقربا دینک و  عافد  قح  زا  دیتسیاب و  لطاب  لباقم  رد  ساره  فوخیب و  دیهاوخب  رگا  دنیامرفیم : هر )  ) ماما ترضح  مه  دروم  نیمه  رد 
تداع نتسیز  هداس  هب  ار  دوخ  دنکن  رد  هب  نادیم  زا  ار  امش  دراذگن و  رثا  امش  حور  رد  نانآ  هئطوت  نیطایش و  نانا و  هتفرشیپ  ياهحالس  و 

هداس ًارثکا  دناهدرک  دوخ  ياهتلم  يارب  گرزب  ياهتمدـخ  هک  گرزب  نادرم  دـیزیهرپب  ماقم  هاج و  لانم و  لام و  هب  بلق  قلعت  زا  دـیهد و 
دیاب یباجیا  دعب  رد  دریگیم  تروص  ًالومعم  یبلـس  تروصب  هک  اهتفآ  نیا  عفر  زا  دـعب  ( 4 . ) دـناهدوب ایند  فراخز  هب  هقالع  یب  تسیز و 

درکیور هس  رد  یتسیاب  نیلوئسمهیحان  زا  روشک  لخاد  رد  دنوش . تیوقت  ای  دریگ  تروص  یتامادقا  روشک  زا  جراخ  لخاد و  هزوح  ود  رد 
رد گنهرف  یگنهرف : دعب  فلا ) دریگ . تروص  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  ماظن و  تیوقت  تهج  رد  یتامادقا  يداصتقا  یـسایس و  یگنهرف ،

: يربهر مظعم  ماقم  هدومرف  هب  دروآیم  ناغمرا  هب  لالقتـسا  دـهدیم و  تاجن  یگتـسباو  زا  ار  اهنآ  دـهدیم و  لیکـشت  ار  اهتلم  تیوه  لـصا 
ياراد روآون و  روانف  ملاـع و  اـناوت ، زیزع ، هتفرـشیپ ، ار  تلم  نآ  دـناوتیم  هک  تسا  تلم  گـنهرف  تساـهتلم  تیوه  یلـصا  هیاـم  گـنهرف 

ییاهتفرشیپ یتح  داد  تسد  زا  ار  شدوخ  یگنهرف  تیوه  روشک  کی  دش و  طاطحنا  راچد  يروشک  رد  گنهرف  رگا  دنک  یناهج  يوربآ 
عفانم دنک و  رادروخرب  تیرـشب  هعومجم  رد  ياهتـسیاش  هاگیاج  زا  ار  روشک  نآ  تسناوت  دهاوخن  دـننک  قیرزت  روشک  نآ  هب  نارگید  هک 

یمالسا هر )  ) ماما ترضح  هک  دراد  تیمها  يدح  هب  لقتسم  گنهرف  امیس ) ادص و  نانکراک  عمج  رد   ) 28/2/83 دنک . ظفح  ار  تلم  نآ 
یماظن تلاخد  زا  ام  میـسرتیمن ، يداصتقا  رـصح  زا  ام  دنیامرفیم : ییاج  رد  یتح  دننادیم و  لقتـسم  گنهرف  نتـشاد  ار  اههاگـشناد  ندـش 
طـسوت مه  ناـمدوخ  ینغ  یمالـسا و  گـنهرف  هینب  تیوقت   1/2/59 تسا . یگنهرف  یگتـسباو  دـناسرتیم  ار  اـم  هـک  يزیچ  نآ  میـسرتیمن ،

هفیظو دـنرادروخرب و  ياهژیو  تیمها  زا  هک  تسامیـس  ادـص و  یمالـسا و  تاغیلبت  داـشرا و  گـنهرف و  ترازو  نوچ  فلتخم  ياـهداهن 
مه هجراخ  روما  ترازو  روشک  زا  جراخ  ثحب  رد  یتح  دـشابیم  اهنآهدـهع  رب  روشک  زا  جراـخ  لـخاد و  حطـس  رد  گـنهرف  نیا  جـیورت 
قح ینغ و  گنهرف  اهـشور  نیرتهب  نیرتدـیدج و  اب  دـناوتب  دـشاب و  هتـشاد  اهروشک  ریاس  رد  ناریا  ياههناخترافـس  رد  ییاهداهن  یتسیاب 

ادـص و ناـنکراک  امـش  تسد  رد  گـنهرف  نیا  ـالاح  دـنیامرفیم : بـالقنا  مظعم  ربـهر  امیـس  ادـص و  دروم  رد  دـهد . جـیورت  ار  یمالـسا 
هفیحص ( . ) 4 ( ) ص 18 ج 18 ، ماما ، هفیحص  ( . ) 3 .( ) ص 27 ماما ج 9 ، هفیحص  ( . ) 2 ( ) ص 108 رون ج 21 ، هفیحـص  ( . ) 1 .) تسامیس

راک دـنراد  هناسر  اب  مه  گرزب  ياهتردـق  یتح  تسا و  هناسر  ایند  رد  اهتردـق  نیب  گـنج  رازبا  نیرتمهم  زورما  ج 18 ص 471 .. ) ماما ،
رتشیب متا  بمب  کشوم و  حالـس و  زا  یتنرتنیا  یناسر  عالطا  میظع  ياههکبـش  نیا  اهرنه و  اهنویزیولت و  اـههناسر و  ریثأـت  زورما  دـننکیم 
تهج هک  منک  ضرع  امـش  هب  نم  دـنهدیم ... شرتسگ  ار  نادـیم  نیا  دـنراد  مه  زور  هب  زور  تسا  ییاـیند  نینچ  کـی  اـیند ، زورما  تسا ،

زا ار  تلم  گنهرف  دنهاوخیم  اهنآ  دـنراد  اهنآ  هک  دـشاب  يایریگ  تهج  نامه  لباقم  هطقن  رد  تسرد  دـیاب  امیـس  ادـص و  یـساسا  يریگ 
دروم ار  راک  نیا  لباقم  هطقن  تسرد  دیاب  امش  دننادرگرب  یلم  تیوه  لالقتسا  یمالـسا و  لوصا  هب  شیارگ  اهـشزرا و  نامیا ، هب  شیارگ 
مشچ لباقم  قفا  نداد  هولج  مهبم  هریت و  هناسر  گنهرف و  ثحب  رد  لطاب  لها  ههبج  ياهـشالت  هلمج  زا  ( 1 ... ) دیهد رارق  ناتدوخ  مامتها 

هب دنناوتب  دـیاب  امیـس  ادـص و  نوچ  یگنهرف  ياهداهن  دراد ، دوجو  اهنآ  طسوت  هدـش  هتخاس  ياهملیف  رثکا  رد  نیا  هک  دـشابیم  ناوج  لسن 
یبرغ و گنهرف  تقیقح  نداد  ناشن  یمالـسا و  لیـصا  گنهرف  تیوقت  اـب  هارمه  هک  دـننک  يریگ  تهج  ناـشیاهیزیرهمانرب  رد  ياـهنوگ 
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یجنم مایق  روهظ و  ثحب  رتمهم  همه  زا  خیرات و  هب  تبسن  مدرم  يور  شیپ  ياهقفا  زا  فافـش  نشور و  ریوصت  هدنیآ و  هب  دیما  لطاب  لها 
مهم رایسب  هک  تسا  هاگـشناد  ناتـسریبد و  لثم  یـشزومآ  ياهداهن  یگنهرف : مهم  ياهداهن  رگید  زا  دماراک . دوجوم و  ياهـشور  عاونا  اب 

رد ب ـ  تسا . هدوب  مظعم  ربهر  مه  ماظن و  راذگناینب  مه  ناوارف  دـیکأت  دروم  هک  نآ  تیوقت  یمالـسا و  ینغ  گنهرف  جـیورت  رد  دنتـسه 
ظاحل زا  هک  دـیاب  دراد  دـنلب  ینامرآ  يوق و  گنهرف  ياراد  دـشابیم و  یناهج  تموکح  راد  هیعاد  هک  یماظن  داـصتقا : ثحب  رد  مود  دـعب 

رد مه  یمالـسا و  لیـصا  گنهرف  ثحب  رد  مه  دوخ  یگنهرف  فادها  دربشیپ  يارب  دشابن و  هتـسباو  يدحا  هب  دشاب  لقتـسم  مه  يداصتقا 
يور هک  ییاههزوح  نیرت  یـساسا  زا  یکی  لطاب  لها  هک  يروطنامه  دـشابیم ، يداصتقا  ینابیتشپ  هب  زاین  روهظ  يارب  يزاس  هداـمآ  ثحب 
عوجر  ) تسا داصتقا  ثحب  دـنهد  هئارا  یباذـج  باعل  گنر و  اب  ار  دوخ  طلغ  لطاب و  گنهرف  دناهتـسناوت  نآ  اـب  دناهتـشاد و  دـیکأت  نآ 

تفلاخم اهنآ  اـب  هک  سک  ره  تسا و  هتفرگ  تسد  رد  ار  ناـهج  يداـصتقا  ضبن  هزورما  مه  هنافـسأتم  و  مزینویهـص ) ياـهلکتورپ  هب  دوش 
نیمه هلمج  زا  هک  اهنآ  اب  هلباقم  زا  دننک  فرـصنم  ای  دـننک و  وحم  یلک  هب  ار  وا  ای  هک  دـنزیخیمرب  هلباقم  هب  وا  اب  يوق  مرها  نیمه  اب  دـنک 

رد هک  تسا  نیا  یتکلمم  نالوئـسم  هفیظو  نیاربانب  تساهنآ . تسد  رد  هک  لوپ  یللملا  نیب  قودنـص  ای  تینما و  ياروش  يداصتقا  میرحت 
يزاس هنیمز  یگنهرف و  هیلاع  فادـها  دربشیپ  رد  لطاب  لها  راشف  مرها  نیا  ریثأـت  تحت  هک  دنـسرب  لالقتـسا  زا  يدـح  هب  يداـصتقا  ثحب 

رد دننک  تیامح  فیعـض  یمالـسا  ياهروشک  زا  هدرک و  عمج  ورین  یللملا  نیب  هعماج  رد  دوخ  يارب  دنناوتب  هکلب  هک  دـنریگن  رارق  روهظ 
نیا هن  میسرب  لالقتسا  هب  مینک و  هدافتـسا  یمالـسا  ملاس  داصتقا  زا  میناوتب  هک  تسا  نیا  اج  نیا  مهم  یلو  لطاب . ههبج  متـس  ملظ و  لباقم 
اهنآ هب  زور  هب  زور  سکع  رب  هک  مینک  هدافتـسا  هدـش  یهن  نآ  زا  ام  گنهرف  ام و  نید  رد  ًالـصا  هک  يوبر  داصتقا  ياههویـش  زا  ًاقیقد  هک 

یتشیعم تیعـضو  دـش و  يوق  داصتقا  یتقو  مه  یفرط  زا  و  مییایب . هاتوک  نامعـضاوم  زا  ناـمیاه  یهدـب  نیا  رطاـخ  هب  میوش و  رتراکهدـب 
رثؤم ماظن  فادها  دربشیپ  رد  دناوتیم  رتهب  یلیخ  نیلوئـسم  ماظن و  زا  اهنآ  ینابیتشپ  هدش و  رتشیب  ماظن  هب  مه  مدرم  دیما  دـش  رتهب  مه  مدرم 

هافر دوشب و  يراج  وا  رد  مالـسا  ماکحا  دورب و  شیپ  هب  تکلمم  نیا  هک . ... مراودیما  نم  دنیامرفیم : ییاج  رد  هر )  ) ماما ترـضح  دشاب .
ماما ترضح  مه  يداصتقا  لالقتـسا  دروم  رد  و  ( 2 . ) دوشب لصاح  دنراد  تنوکـس  یمالـسا  روشک  رد  هک  یناسک  همه  اهناملـسم و  همه 

ًاعقاو و مفـسأتم  نم  هدب !؟ هچ  مییوگب ، ناتـسلگنا  شیپ  ای  هدب  مدـنگ  مییوگب  اکیرمآ  شیپ  مینک  زارد  ار  نامتـسد  زاب  ام  دـنیامرفیم : نایب 
نیرتمهم زا  یکی  نیا  یسایس  دعب  رد  ج ـ  ( 3 . ) میشاب افکدوخ  دیاب  ام  نامدوخ  ياهنمشد  هب  میشاب  هتشاد  جایتحا  دیاب  ام  هک  دنفسأتم  همه 

نیا رد  حیحص  يریگعضوم  اب  ناوتیم  تبیغ  رصع  رد  دوش و  نآ  تیوقت  مه  ماظن و  ظفح  ثعاب  مه  دناوتیم  هک  تسا  یمالـسا  ماظن  داعبا 
تیاعر ار  ریز  دـعاوق  لوصا و  یتسیاب  تسایـس  هصرع  رد  ناـمیاهیزیر  هماـنرب  رد  روظنم  نیدـب  داد  ماـجنا  روهظ  يارب  يزاـس  هنیمز  دـعب 

هطلـس و هار  نارفاک  يارب  دـنوادخ  الیبس : نینمؤملا  یلع  نیرفاکلا  هللا  لـعجی  نل   ) ءاـسن هروس  هیآ 141  قبط  لیبس : یفن  هدـعاق  . 1 مینک :
تحت شریذپ  مدع  لثم : دشابیم  نانآ  هلخادم  زاوج  مدع  بناجا و  هطلس  یفن  يانعم  هب  هدعاق  نیا  تسا ). هدادن  رارق  ناناملـسم  هیلع  ذوفن 

ام دیامرفیم : هراب  نیا  رد  ماما  ترـضح  دشابیم  وج  هطلـس  دساف و  ياهتردق  اب  شزاس  یفن  گرزب و  ياهتردق  هب  لاکتا  مدـع  یگیامحلا ،
موهفم رد  توعد : لصا  . 2 ( 4 .) مینک ملظ  دوخ  هن  میورب و  ملظ  راب  ریز  میناوتیم  هن  مولظم ، هن  میتسه و  ملاـظ  هن  مالـسا  روتـسد  بسح  هب 
مالـسا شریذپ  هب  رومأم  رمآ و  هویـش  هب  اهروشک  ریاس  هک  تروص  نیا  هب  توعد  جیورت  شقن  هب  ياهّدـع  تسه : رظن  ود  غیلبت  ای  توعد 

رارق یللملا  نیب  یمومع  راکفا  ضرعم  رد  ار  مالـسا  يارآ  راکفا و  هک  وحن  نیا  هب  توعد  ینییبت  شقن  هب  رگید  رظن  دنوشیم و  هدـناوخارف 
نییبت هب  ادـتبا  ینعی  دـنراد  داقتعا  جّردـت  هدـعاق  هب  ماـما  ترـضح  دروم  نیا  رد  دـنربب  یپ  یمالـسا  تکلمم  ياـهدرکیور  هب  اـت  میهدـیم 

رداص اج  همه  هب  ار  مالـسا  توعد ، اب  میهاوخیم  ام  دنیامرفیم : ماما  ترـضح  هراب  نیا  رد  دوشیم . مامتها  نآ  جیورت  هب  سپـس  تاداقتعا و 
دوب تسود  ادخ  ناتسود  هب  تبـسن  یتسیاب  هک  تسا  هدمآ  مه  مالـسا  نید  عورف  رد  ود  نیا  يربت : یلوت و  لصا  . 3 ( 5 .) هزینرس اب  هن  مینک 

تسایس نیمه  قح و  ههبج  زا  دنترابع  ادخ  ناتسود  هک  یلاح  رد  دنـشابیم  لطاب  لها  ههبج  نامه  هک  دوب  نمـشد  وا  نانمـشد  هب  تبـسن  و 
نیرت یساسا  زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  مکبراح  نمل  برح  مکملاس و  نمل  ملـس  ینا  مالّـسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ماما  ياروشاع  ترایز  رد  مه 
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نامه تقیقح  رد  هک  یمالـسا  ياهروشک  اـب  هناردارب  طـباور  : 1 3 ـ  هجو : هس  رد  لصا  نیا  تسایـسهصرع  رد  دـشابیم  هعیـش  ياهتـسایس 
مامت زا  میهدیم و  یمالسا  ياهتلم  مامت  هب  يردارب  تسد  ام  دیامرفیم : هراب  نیا  رد  هر )  ) ماما ترضح  تسا  دشابیم  قح  لها  ههبج  تیوقت 

ياعدا یتح  ام  نمـشد : ریغ  رفاک  ياـهروشک  اـب  هناتـسود  طـباور  : 2 3 ـ  (. 6) مینکیم دادمتـسا  یمالـسا  ياهفدـه  هب  ندیـسر  يارب  نانآ 
رد هنالداع  یتموکح  زاـس  هنیمز  طـباور  نیا  هکنیا  اـت  میراد  مه  ار  دوشیم  ملظ  وا  هب  تبـسن  هک  یناملـسم  ریغ  یتح  رـشب  عون  زا  تیاـمح 

بـالقنا ماـیپ  رودـص  اـب  دـنراد  میمـصت  هـک  یمدرم  ناـمه  دـنیامرفیم : هراـب  نـیا  رد  هر )  ) ماـما ترـضح  ددرگ . فعـضتسم  ياـهروشک 
طباور : 3 3 ـ  ( 7 . ) دنزاس انشآ  یمالسا  لدع  تموکح  زیزع و  مالسا  هب  ار  ناهج  نافعضتسم  هک  یمالـسا  ياهروشک  اهنت  هن  ناشیمالـسا 

دروم نیا  رد  هر )  ) ماما ترضح  دشابیم  لطاب  ههبج  لباقم  رد  یقیقح  هلباقم  تسا و  يربت  نامه  هک  نمشد : رفاک  ياهروشک  اب  هنامـصخ 
نامه ج . ) دراد همادا  نیربکتسم  هیلع  تلم  هناریذپان  یتشآ  تازرابم  برغ  قرش و  ياهتردقربا  مامت  هب  اهیگتـسباو  مامت  عطق  ات  دیامرفیم :

دوجوب داحتا  ناناملسم  نیب  هک  دیاب  دنـشاب  رت  يوق  هچ  ره  قح  لها  ههبج  نیا  هکنیا  يارب  نیملـسم  نیب  تدحو  داجیا  . 4 ص 265 .) ، 11
نایم رد  زورما  اما  دیامرفیم : نآ  هرابرد  بالقنا  مظعم  ربهر  هک  تسه  یلئاسم  هلمج  زا  مینک و  دـحتم  نامنانمـشد  هیلع  ار  اهنآ  میروایب و 

نیرتیساسا زا  یکی  هک  ارچ  ( 8 .) تساهناملسم هقرفت  تساهدرد  رگید  ضارمالا  ما  همه و  زا  رتگرزب  هچنآ  اهناملـسم ، نوگانوگ  ياهدرد 
اهنآ زا  کی  ره  ربارب  رد  یتحار  هب  دـناوتب  ات  تسا  رگیدـمه  زا  اهنآ  ندرک  لفاغ  ناناملـسم و  نیب  فالتخا  داجیا  لـطاب  ههبج  ياهتـسایس 

تیاهن رد  اما  دمآ . شیپ  سلدنا  روشک  يارجام  رد  هک  یتبیصم  لثم  دننک  ادج  مالسا  ملاع  زا  ار  اهنآ  هدرک و  هزرابم  هداتـسیا و  هناگادج 
رگا مینکب ، میناوتیمن  ام  ار  نیا  تلادـع ، زا  ار  ایند  ندرک  رپ  هتبلا  دومرف : هک  مربیم  نایاپ  هب  هر )  ) ماما ترـضح  هلمج  نیا  اـب  ار  هتـشون  نیا 

دیتسه هطقن  کی  امش  تسا  ملظ  زا  رپ  ملاع  نالا  دنیایب . دیاب  جع »  ) يدهم ترـضح   ) ناشیا مینکب  میناوتیمن  نوچ  اما  میدرکیم  میتسناوتیم 
هدرک ام  فیلکت  نآرق  مالـسا و  ترورـض  تسا . نامفیلکت  میریگب  دیاب  میریگب ، ار  ملظ  يولج  میناوتب  ام  تسا . ملظ  زا  رپ  ملاع  ملاع ، رد 

ار راک  مینکب  کیدزن  ار  راک  هک  تسا  نیا  بابسا  ندرک  مهارف  ار ، راک  مینک  مهارف  دیاب  ام  اما  مینکب ... ار  راک  همه  میورب  دیاب  هک  تسا 
امیـس ادص و  نانکراک  عمج  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  ( . ) 1 (. ) 9 (ـ  مالّسلا هیلع  ترـضح ـ  ندمآرب  ملاع  دوشب  ایهم  هک  مینکب  وچمه 

ص ج 18 ، نامه ، ( . ) 5 (. ) ج 14 ص 68 ن ، ص . ( . ) 4 ( ) ص 108 ج 10 ، ن ، ص . ( . ) 3 .( ) ص 183 ج 14 ، ص ن . ( . ) 2 ( ) 28/2/83
ياهروشک يارفـس  ماظن و  نیلوئـسم  رادید   24/8/83 ( . ) 8 ( ) 41 ص 49 ـ  ج 19  ( . ) 7 ( ) ص 122 ج 6 ، ناـمه ، ( . ) 6 ( ) 126 132 ـ 

يد 1384 تلاسر ، همانزور  تیودهم ،) همان  هژیو   ) تیاده دیشروخ  يریشمش -  اضریلع  ج 20 ص 198 ) ن ، ص . ( . ) 9 ( ) یمالسا

" زورما ناهج  رد  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد  "

دهعتم ناناملسم  زا  هک  یسیئوس  راگنهمانزور  ربوه  دمحا  هراشا : ربوه  دمحا  : هدنسیون زورما " ناهج  رد  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  "

نیمتـشه توعد  هب  یمالـسا  بالقنا  درگلاس  نیمهدزای  اب  نامزمه  هام 68  نمهب  رد  تسا  یمالـسا  بالقنا  يدـج  نارادـفرط  زا  اپورا و 
، نامزاس نیا  ناسانشراک  عمج  رد  یشزومآ  يزیرهمانرب  شهوژپ و  نامزاس  توعد  هب  يو  دوب . هدمآ  ناریا  هب  یمالـسا  هشیدنا  سنارفنک 

هللامسب دـییامرفیم . هظحـالم  ار  نآ  هدـش  همجرت  نتم  هک  دوـمن  داریا  زورما " ناـهج  رد  یمالـسا  بـالقنا  ریثاـت   " ناوـنع تحت  یناـنخس 
یمالسا بالقنا  ریثات  نم "  نخس  عوضوم  متـسه  لاحـشوخ  امـش  عمج  رد  روضحتصرف  زا  یمارگ  ناردارب  نارهاوخ و  میحرلا  نمحرلا 

نم دنکیم  ینمشد  امش  اب  هدرک و  ریقحت  ار  امش  ناهج  دینک  روصت  تسا  نکمم  هاگهگ  امش  هک  منادیم  تسا .  " زورما جراخ  ناهج  رد 
ناهج رد  هکلب  دیتسین  يوزنم  دیرادنپیم  هک  هزادنا  نآ  اهنت  هن  امـش  تسین و  حیحـص  ساسحا  نیا  هک  میوگب  امـش  هب  ات  ماهدمآ  اجنیا  هب 

امش هک  یمایق  بالقنا و  اب  نیلرب  راوید  طوقس  دوشیم  ساسحا  اپورا  رد  زورما  یمالسا  بالقنا  هناگهس  تاریثات  دیراد . يدایز  ناتـسود 
اپورا رد  تسا  سوسحم  اپورا  رد  زورما  دش  زاغآ  ناریا  زا  هک  یمالـسا  نتـسخاپب  مایق و  نیا  تسا و  طبترم  دیدرک  زاغآ  شیپ  لاس  هدزای 

زا يرایسب  رد  ریخا  لاس  هدزای  رد  نم  دننکیم و  یگدنز  سیئوس  رد  اهنآ  رفن  رازه  هک 100  دراد  دوجو  ناملسم  نویلیم  ات 15  دودح 12 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1322 

http://www.ghaemiyeh.com


لوا ماهدرک . هدهاشم  دنتسه ، ینس  مه  ابلاغ  هک  اپورا  ناناملسم  نیب  رد  ار  یساسا  رییغت  هس  یمالسا  بالقنا  ریثات  تحت  ماهدوب و  اهروشک 
زا رگید  ام  هک  ياهنوگ  هب  دندیشخب  ياهزات  تیصخش  ناشییاپورا و  ناناملسم  هب  ناریا  زا  جراخ  ناناملسم  ام  هب  س )  ) ینیمخ ماما  هکنیا 

داجیا ناناملسم  نایم  رد  یسایس  رکفت  هشیدنا و  ینعیتسا  هدرک  یسایس  ار  ناناملـسم  ماما  هکنیا  مود  میتسین . لجخ  دوخ  ندوب  ناملـسم 
رد دـناوتیم  هک  تسا  كرحت  رپ  يوق و  عبنم  کـی  ربماـیپ  تنـس  نآرق و  مالـسا و  هک  دـیاهتفایرد  نوـنکا  ناناملـسم  تسا . هداد  طـسب  و 

تافیرشت و هلسلس  کی  اهنت  مالسا  هک  دناهتفایرد  ناناملسم  زورما  دنک . داجیا  كرحت  يداصتقا  یگنهرف و  یـسایس و  فلتخم  ياههنیمز 
موس ریثات  هرخالاب  و  دوشیم . رتینغ  یـسایس  ياوتحم  رظن  زا  زور  هب  زور  نآ  ياههبطخ  اههعمج و  زامن  تسین . یـصخش  يدابع  کسانم 

یمالسا بالقنا  وترپ  رد  نونکا  ام  تسا . هدنادرگزابتس  نآ  رد  مالسا  ياههشیر  هک  مالسا  ردص  هب  ار  تنـس  لها  ام  ماما ، هک  تسا  نیا 
نیا هب  نآ  زا  مینک و  كرد  لوا  نرق  نیتسخن و  ههد  رد  ار  مالـسا  عضو  و  ص )  ) ربماـیپ ناـمز  یخیراـت  تیعقاو  میناوتیم  ماـما  يربـهر  و 

ریغ دناهدوب و  ناملسم  همه  تسا و  هدوب  مالسا  اهنت  تسا . هدوبن  راک  رد  ینس  هعیـش و  فالتخا  باعـشنا و  زاغآ  رد  هک  میربیم  یپ  هتکن 
ام يارب  ینیمخ  ماما  ماـیق  یمالـسا و  بـالقنا  زا  لـبق  تقیقح  نیا  دـناهدادیم . لیکـشت  یـسابع  يوما و  فارـشا  ناـقفانم و  ار  ناناملـسم 

لبنح نب  دـمحا  ماما  ینعیتنـس  لـها  هناـگراهچ  همئا  هک  میاهتفاـیرد  اـم  میدوب . هاـگآان  تقیقح  نیا  زا  اـم  دوب و  باـجح  رد  هدیـشوپ و 
سرد اـهنآ  زا  هدز و  وـناز  تیب  لـها  رـضحمر  دـناهدوب د  ناتـساد  مه  هارمه و  ص )  ) ربماـیپ تیب  لـها  اـب  هفینحوـبا  یعفاـش و  کـلامو و 

نآ رد  هک  روط  نامه  دناهدش . ینادنز  هجنکـش و  هدرک و  یگداتـسیا  یـسابع  يوما و  يافلخ  لباقم  رد  ینـس  همئا  نیا  دوخ  و  دناهتفرگ .
ریثات هناگهس  تاـهج  نیا  زا  يرادـقم  نونکا  دنتـسه . تدـحو  يداـنم  ماـما  نرق  هدراـهچ  زا  سپ  نونکا  تسا ، هدوب  رارقرب  تدـحو  زور 
ماما هک  یناش  هرابرد  تسخن  ناناملـسم  یمالـسا  تیوه  دـیدجت  مهدیم : حیـضوت  ار  یجراخ  ناناملـسم  رب  صوصخب  یمالـسا  بـالقنا 

رد اـقباس  هـک  كرت  نارگراـک  هـک  ماهدوـب  دـهاش  شیپ  لاـس  هدزاـی  زا  نـم  سیئوـس  رد  مـنکیم . تبحـص  دیـشخب  اـم  هـب  س )  ) ینیمخ
سیئوس رد  كرت  نانز  نینچمه  دننکیم ، يراددوخ  وجبآ  ندیـشون  زا  دنروخیم و  یندعم  بآ  الاح  دندروخیم  وجبآ  ام  ياهناروتـسر 

رد يرابجا  راشف و  هنوگچـیه  هک  میوشیم  هجوتم  مینکیم  لاوس  اهنآ  زا  ام  هک  یتقو  ارچ ؟ دـناهدروآ . يور  باجح  هب  اپورا  ناـملآ و  و 
زا اهنآ  تسا و  هداد  نانز  هب  ادخ  هک  تسا  يروآتفگـش  تردق و  رپ  حالـس  کی  باجح  هک  دـناهدش  هجوتم  نانآ  هکلبتسا  هدوبن  راک 

ار اج  همه  هک  یبرغ  ندمت  رب  مکاح  یگنهرب  نیا  هک  دناهدرک  فشک  ناسانشناور  برغ  رد  هزورما  دننک . هدافتسا  دیاب  رپس  حالـس و  نیا 
هب هتشگ ، رهوش  نز و  نیب  طباور  یهابت  یتسس و  بجوم  تسا  نادب  هدولآ  هدنکآ و  اهراوید  رد و  تالجم و  اهامنیس ، یمامت  هتفرگارف و 

نینچمه دنتـسه . هدولآ  یـسنج  داسف  هب  المع  اـههداوناخ  دـصرد  دوشیم و 85  رجنم  قـالط  هب  اـهجاودزا  رثـکا  سیئوـس  رد  هک  يروـط 
عویش تموکح و  راثآ  زا  اهنیا  یگمه  دنتسه و  خلت  عیاقو  نیا  دهاش  زین  اههچب  هدروآ و  يور  دوخ  سنجمه  هب  نادرم  نانز و  زا  يرایسب 

میاهدرب یپ  نآرق  مالسا و  ماکحا  تاروتسد و  ندوب  هنامیکح  هب  الاح  میاهدوب  هدزبرغ  هک  یناناملـسم  ام  تسا  برغ  رد  یگنهرب  گنهرف 
برع كرت و  نانز  اهنت  هن  نونکا  تسا . هتـشاد  ظوفحم  نوصم و  یئوس  راثآ  هچ  زا  ار  ام  باجح  اب  نآرق  رد  ادخ  هک  میمهفیم  نونکا  و 
هیهت يرتشیب  يایح  شـشوپ و  اب  يرتبـسانم  سابل  نانآ  يارب  هک  دنراد  اضاقت  مه  یـسیئوس  نانز  هکلب  دناهدروآ  يور  باجح  هب  اپورا  رد 

ناهذا هب  درک و  یسایس  ار  ام  ینیمخ  ماما  بالقنا  مایپ و  هک  میوگب  دیاب  ریثات  نیمود  هرابرد  یسایس  روما  هب  ناناملسم  نداد  هجوت  ددرگ .
دوخ دایز  لوپ  اب  اهیدوعس  شیپ  لاس  دنچ  تسا . شهاک  هب  ور  اهیدوعـس  ذوفن  هزورما  یبرغ  ياپورا  رد  دیـشخب . یـسایس  رکفت  تردق  ام 

میلـست و تلاـهج ، مالـسا  یمالـسا ، زکارم  نیا  رد  اـهنآ  دـنروایب . رد  دوخ  لاغـشا  لرتنک و  تحت  ار  یمالـسا  زکارم  همه  دـندوب  هتـسناوت 
اپورا رد  يدوعـس  ناگدـنیامن  الوا  هک  تسا  نیا  هتفای  شهاک  اـهنآ  ذوفن  هزورما  هکنیا  تلع  دـندرکیم . غیلبت  ار  اـکیرما  ربارب  رد  عوضخ 

زا يرایسب  هک  ياهنوگ  هب  دنتسه  اشحف  رد  قرغ  يراسگهداب و  زا  تسم  اهنآ  دنراد . ياهتسیاشان  راتفر  هدوبتیصخش و  یب  دساف و  رایـسب 
. دراد هدنورپ  سیئوس  هاگداد  رد  دهف  هاش  دوخ  لاثم  ناونع  هب  دـنراد . هدـنورپ  ییاپورا  ياههاگداد  رد  يدوعـس  بارعا و  هبتریلاع  لاجر 

اهیدوعـس الثم  درادـن . ياهبذاج  الـصا  تسا و  هناقمحا  هناهلبا و  رایـسب  دـننکیم  مالـسا  يارب  ناشدوخ  دـجاسم  رد  هک  یغیلبت  هوحن  ایناث 
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زا دعب  هک  تسا  نیا  بیاجع  زا  اما  دـنتخاس  ونژ  رد  هوکـش  اب  دجـسم  کی  رالد  نویلیم  رب 50  غلاب  ياهنیزه  فرـص  اب  شیپ  لاس  نیدنچ 
رد یبوچ  بوچراهچ  کی  هک  دندش  روبجم  يزیروربآ  اب  اذل  دشابیم  فرحنم  تسین و  هکم  هب  ور  نآ  هلبق  دش . مولعم  دجسم  راک  مامتا 
زا دوخ  هبون  هب  نیا  دنهدب . ناشن  ار  هلبق  حیحـص  تهج  هلیـسو  نیدب  ات  دنتخادنا  یقرب  قرز و  رپ  شرف  نآ  يور  دننک و  بصن  هلبق  لباقم 

، موس ریثات  مالسا  ردص  هبتشگزاب  دیآ ! جک  هلبق  ای  دیآ و  دورف  فقس  ای  هصالخ  دنزاسیم ، دجسم  اهیدوعس  یتقو  هک  تسا  یبیغ  زومر 
هب یبایتسد  اب  ییاپورا  ناملـسم  نانز  هنومن ، کی  ناونع  هب  نونکا  مه  تسا . مالـسا  ياههشیر  مالـسا و  ردص  هب  ام  ندـنادرگزاب  عاجرا و 

هلیسو هب  نرق  هدراهچ  نیا  لوط  رد  تسا . یصاختلزنم  ماقم و  ياراد  مالسا  رد  نز  هک  دناهتفایرد  یقیقح  مالـسا  ياههمـشچرس  عبانم و 
هلزنم هب  درم  هدوب و  هدنب  هدرب و  راکتمدخثهلزنم و  هب  نز  هداوناخ  رد  هک  دوب  هدـیدرگ  داجیا  یقلت  نیا  هاوخدوخ  نادرم  املع و  یـضعب 
بان مالـسا  هب  یباـیتسد  مالـسا و  ردـص  خـیرات  هعلاـطم  نینچمه  یمالـسا و  لیـصا  عباـنم  هب  عوجر  اـب  نونکا  مه  اـما  سیئر . باـبرا و 

مارتحا شزرا و  ص )  ) مرکا ربمایپ  صخش  مالسا و  هکنیا  رگید  دنراد . ار  کیرـش  ود  مکح  هداوناخ  رد  درمو  نز  هک  دناهتفایرد  يدمحم 
هیآ زا  درک . هراشا  ناوتیم  هملس  ما  هلمج  زا  شیوخ  نارسمه  اب  ص )  ) ربمایپ دروخرب  هب  دهاش  ناونع  هب  هک  تسا  لئاق  نز  يارب  یـصاخ 

يرترب قوفت و  یعون  ینامسج  ظاحل  هب  درم  هچرگ  هک  درک  هدافتسا  ناوتیم  زین  هبوت  هروس  ضعب " ءایلوا  مهضعب  تانموملاو  نونموملاو 
بلطم نیا  راکتمدـخو  بابرا  هطبار  هن  دـشابیم  تروشم  لباقتم و  يراکمه  درم ، نز و  نیب  یگداوناخ  طباور  رد  ساسا  انبم و  اما  دراد ،

ترـضح اب  ع )  ) یلع ترـضح  هطبار  ینعی  دـهدیم . ناشن  زین  س )  ) همطاف ترـضح  و  ع )  ) یلع ترـضح  یگدـنز  هکلب  نآرق  اـهنت  هن  ار 
تاجن و هیام  نادـنزرف  نیا  هک  دـندرک  تیبرت  ینادـنزرف  رگیدـمه  اب  هکلبتس  هدوبن  راکتمدـخ  اب  بابرا  دـننام  هداوناخ  رد  س )  ) همطاـف
ار اهشزومآ  نآ  یمامت  همانتیصو ، اهمایپ و  هیلک  رد  تدم  نیا  لوط  رد  هرس -  سدق  ینیمخ -  ماما  زین  ام  نامز  رد  دنتـشگ . مالـسا  يایحا 

ریغ ناهج  رب  هکلب  دندرک  رادیب  ار  ناناملسم  طقف  هن  ینیمخ  ماما  ینیمخ  ماما  تضهن  یناهج  ریثات  دندومن . انشآ  نآ  اب  ار  ام  هدرک و  حرط 
هتخیر و ورف  نیلرب  راوید  مهدیم . حیضوت  ار  روآتفگش  هنومن  کی  راصتخا  هب  هک  دنداهن ، اج  رب  ریثات  زین  ناهج  ناناملسم  ریغ  مالـسا و 
ات تسا  هدش  روبجم  يوروش  رد  فچابروگ  مان  هب  يدرم  دننکیم . طوقس  يرگید  زا  سپ  یکی  یقرـش  ياپورا  رد  یتسینومک  ياهمیژر 

يارب رابجا  نیا  تلع  هچ  هب  دوبن . نکمم  يوروش  رد  یتسینومک  میژر  ظفح  رگید  اریز  دنک . داجیا  یقرش  ياپورا  هیـسور و  رد  یتالوحت 
دناوتب هک  دوبن  نکمم  يوروش  يارب  رگید  دوب و  یگتـسکشرو  هب  ور  يوروـش  داـصتقا  هک  دوـب  نیا  تلع  دوـب ؟ هدـمآ  شیپ  فچاـبروگ 

یگتـسکشرو هب  رد  یمهم  لماع  ناتـسناغفا  گـنج  دـنک . هرادا  ار  اـهنآ  هتـشاد و  رپ  لاـب و  ریز  یقرـش  ياـپورا  رد  ار  دوخ  ددـعتم  راـمقا 
دیشک و دهاوخن  لوط  رتشیب  هتفه  راهچ  رثکادح  ای  هس  گنج ، نیا  هک  دندوب  هدرک  ینیب  شیپ  اهـسور  اریز  دوب . يوروش  داصتقا  ندناشک 

دورو تلع  دـیناشک ، یگتـسکشرو  هب  ار  يوروش  داصتقا  دیـشک و  لوط  لاس  هد  گنج  نیا  اما  دـمآ . دـهاوخرد  لرتنک  تحت  ناتـسناغفا 
بالقنا کی  دوخ  یبونج  ياهزرم  رد  مهاوخیمن  نم  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  زا  دـعب  دوب  هتفگ  فنژرب  هک  دوب  نیا  ناتـسناغفا  هب  اهـسور 

مدرم اهنویلیم  اـب  درمریپ  کـی  دوب  هدـید  وا  هک  دوب  نیا  یمالـسا  بـالقنا  زا  فنژربتشحو  سرت و  تلع  مشاـب . هتـشاد  يرگید  یمالـسا 
رگا نیاربانب  دـنهدب  همتاـخ  هقطنم  نیا  رد  اـکیرما  ذوفن  هب  هدرک و  طـقاس  ار  هناـیمرواختموکح  نیرتیوق  ناریا  رد  دنتـسناوت  فعـضتسم 
کی هک  دینیبیم  امـش  درک و  دهاوخ  هچ  يوروش  هک  تسا  نشور  دـیآ ، دوجو  هب  يوروش  یبونج  ياهزرم  رد  يرگید  یمالـسا  بالقنا 
نیلرب راوید  ات  یقرش  ياپورا  ياهروشک  هب  يوروش  زا  يوروش  هب  ناتـسناغفا  زا  ناتـسناغفا  هب  ناریا  زا  هلحرم  هب  هلحرم  ياهریجنز  شنکاو 
هدیـشک اکیرما  اپورا و  ات  هک  دوب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریثات  نیا  دـیدوب و  ناریا  مدرم  امـش  شنکاو  نیا  رگزاغآ  اذـل  تسا و  هتفر  شیپ 

. دـننکیم ناونع  دوـخ ، ياهیـسررب  رد  اـهییاپورا  دوـخ  هک  تسا  یلوـق  نیا  دیـشاب  نآ  ناگدـننک  هئارا  امـش  هک  تسین  یلیلحت  نیا  هدـش .
ود ره  نیا  هک  دراد  دوجو  دـنور  ود  ریـسم و  ود  میـشاب . هتـشاد  هدـنیآ  هب  یهاگن  تسا  بوخثحب  نیا  نایاپ  رد  هدـنیآ  هب  هاتوک  یهاـگن 

تروص هب  هدنیآ  لاس  ود  یکی  فرظ  هاوخان  هاوخ  ناملآ  تسا و  هدرک  طوقـس  نیلرب  راوید  تسا . یمالـسا  بالقنا  ریثات  تحت  امیقتـسم 
داحتا زا  يریگولج  يارب  مه  يوروش  اکیرما و  دنتـسه و  نآ  رب  یگلمج  اپورا  رد  هک  تسا  یلوق  نیا  دمآ و  دهاوخرد  دحتم  ناملآ  کی 
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ناملآ داحتا  ابتسا  یعطق  ناملآ  ود  داحتا  تسین و  هتخاس  ام  تسد  زا  يراک  هک  دناهدرک  مالعا  دننکب و  دـنناوتیمن  يراک  چـیه  ناملآ 
اب اپورا  تفرشیپ و  هداعلاقوف  تعنص  اب  ناملآ  دننکیم . ادیپ  ياهزات  لکش  کی  داحتا  نیا  رد  اهروشک  زا  يرایسب  هدش و  دحتم  اهییاپورا 

زکرم دوریم و  نیب  زا  دوب ، لسکورب  هک  اپورا  رب  وتان  طلـست  زکرم  دـنوشیم و  ياهزات  تردـق  ندـمآ  دوجوبثعاـبتیعمج  نویلیم   500
نپاژ يراکمه  ناملآ و  يربهر  اب  ینیون  ياپورا  هتـشگ و  لیاز  اـپورا  رب  اهتـسینویهص  طلـست  هجیتن  رد  دوشیم و  لـقتنم  نیلرب  هب  تردـق 

میدید ار  يوروش  طوقس  ام  دنتـسه . طوقـس  هب  ور  اهتردقربا  اکیرما  هدنیآ  دش . دنهاوخ  راکمهربا  تردقربا ، ياج  هب  هک  دیآیم  دوجوب 
ای اهیناریا  هک  تسین  یغیلبت  فعض ، طوقس و  بیـشارس  هب  اکیرما  نداتفا  مینک . تبحـص  يردق  اکیرما  طوقـس  هب  عجار  تسا  بوخ  لاح 

دسریم رظن  هب  هفرم  رادلوپ و  یلیخ  اکیرما  رهاظ  رد  هتبلا  دنهدیم . سیئوس  ياهرادکناب  هک  تسا  يرادشه  هکلب  دنشاب  هدرک  اهناملـسم 
ضورقم نپاژ  اپورا و  هب  رالد  اکیرما 2300  تسه . هدوب و  رامیب  يوروش  داصتقا  هک  روط  نامه  تسا  رامیب  اکیرما  داـصتقا  عقاو  رد  یلو 

لاس هدزناپ  فالخرب  اکیرما  اکیرما . داـصتقا  ياربتسا  يرطخ  گـنز  نیا  تسا و  موس  ناـهج  یهدـب  لـک  ربارب  ود  یهدـب  نیا  هک  تسا 
زا يرایـسب  رد  ار  دوخ  یماگـشیپ  زورما  دوب ، ایند  ياهروشک  يارب  يرابتعا  کناب  عقاو  رد  دوب و  زاتـشیپ  عیانـص  زا  يرایـسب  رد  هک  شیپ 

، نآ لیلد  تسا . هداد  ناملآ  نپاژ و  هب  ار  دوخ  ياج  هدرک و  طوقـستعنص  رد  مراـهچ  موس و  مود و  لـحارم  هب  هداد و  تسد  زا  عیاـنص 
دنراد اپورا  زا  نادنمشناد  رکفتم و  ياهزغم  بذج  رد  يرایسب  یعس  اهییاکیرما  هزورما  تساکیرما  رد  یملع  حطس  یشزومآ و  ماظن  تفا 

اهنآ هک  تسا  نیا  زین  نآ  تلع  دراد و  دوجو  هارکا  دروم  نیا  رد  زورما  دوب  اکیرما  هب  نتفر  يارب  يدایز  لابقا  هک  هتـشذگ  فالخرب  یلو 
هب زواجت  ردخم ، داوم  هب  دایتعا  داسف ، زا  اهنآ  دنتـسین . عمج  رطاخ  نمیا و  ناشهداوناخ  دنزرف و  نز و  يارب  ملاس  یگدـنز  نیمات  هبتبـسن 

نارادـکناب تسا و  رامیب  اکیرما  دنتـسه . كانمیب  هدـمآ  دوجوب  نانز  ناکدوک و  يارب  اکیرما  هعماج  رد  هک  اهیراتفرگ  نیا  لاـثما  فنع و 
دنک و اپ  رب  اکیرما  رد  اکیرتسورپ "  " کی دش  دـهاوخ  روبجم  شوب  هدـنیآ  لاس  هس  رد  رثکادـح  هک  دـننکیم  ینیبشیپ  ار  نیا  یـسیئوس 

ربتسد شدوخ ، رامقا  تسد و  رود  ياهروشک  زا  ینابیتشپ  یجراخ و  روضح  زا  يوروش  دـننامه  زین  اکیرما  هک  تسانعم  نیدـب  رما  نیا 
برع ياهوکسشوئاچ  طوقـس  رظتنم  دیاب  ام  دندرک ، طوقـس  ینامور و . . . لثم  یقرـش  ياپورا  ياهمیژر  هک  روط  نامه  تشاد و  دهاوخ 

ياپورا رد  يوروش  ياهرکون  هک  دننکیم  ادیپ  ار  یتشونرس  نامه  اهنیا  میشاب . دنتـسه  اکیرما  رکون  هنایمرواخ  رد  هک  ياهروشک  نیب  رد 
دینادب امش  دنورب . ناشدوخ  راک  لابند  هب  دیاب  نارگید  دهف و  نیـسح و  هاش  كرابم و  دننام  یناسک  اکیرما ، فعـض  اب  دندرک  ادیپ  یقرش 
ناشیا تسد  هب  تالوحت  همه  نیا  هک  ارچ  تسا . لاـعف  هدـنز و  هراومه  هکلبتسا  هدرمن  زگره  دوب  امـش  ربهر  هک  ياهدروخلاـس  درم  نآ 

امش درک و  تیانع  ناناملسم  ام  هب  ار  تمعن  رهوگ و  نینچ  کی  هک  مییوگیم  کیربت  نامدوخ  هب  مینکیم و  رکـش  ار  ادخ  ام  دش . داجیا 
. تسا نایابیکش  نارباص و  اب  ادخ  هک  دینادب  دیوشن و  رورغم  هک  دیشاب  بقارم  دیراد  یفعاضم  راختفا  ناناملسم  ریاس  هبتبسن  هک  اهیناریا 

لالقتسا هیاس  رد  يدازآ 

یبایتسد يارب  هزرابم  نارود  رد  ناریا  ناملسم  تلم  ياه  هتساوخ  اهراعش و  نیرت  يروحم  زا  يدازآ  لالقتسا و  لالقتـسا  هیاس  رد  يدازآ 
بوچراچ رد  هک  درک  دنهاوخ  ادیپ  ار  دوخ  یعقاو  شزرا  انعم و  هاگ  نآ  يدربهار  راعش  ود  نیا  دنور . یم  رامش  هب  یمالسا  يروهمج  هب 

و تشاد ، دـهاوخن  ماود  مدرم ، هدارا  روهظ  نودـب  ینعی  يدازآ ، نودـب  لالقتـسا  دنـشوپ . لمع  هماـج  هدـش و  ریـسفت  ، یمالـسا يروهمج 
. تفای دهاوخن  يرگید  موهفم  انعم و  يدازآ ، بلـس  ، عقاو رد  و  یگدناشن ، تسد  یگدرب و  زج  يزیچ  هبناج ، همه  لالقتـسا  نودب  يدازآ 

کی ناونع  هب  لالقتـسا  تسا . تیامح  عافد و  لباق  ، ناریا یمالـسا  يروهمج  یـضرا  تیمامت  ظفح  تدحو و  هیاس  رد  اهنت  ، ود ره  نیا  و 
عماج ماع و  یموهفم  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  رد  هدـش  فیرعت  يدربهار و  لـصا  کـی  ناونع  هب  و  هزراـبم ، نارودرد  يروحم  هتـساوخ 

هعماـج رد  هک  دراد  هارمه  ار  يدویق  هراومه  يدازآ  و  ددرگ ، یم  یماـظن  يداـصتقا و  یگنهرف ، یـسایس ، فـلتخم  داـعبا  لـماش  هک  دراد 
هک نیاو  تسیچ  ام  یمالسا  هعماج  اصخشم  تلم و  کی  لالقتسا  ياه  هصخاش  هک  نیا  دوش . یم  ریبعت  عورشم  يدازآ  هب  نآ  زا  یمالـسا 
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هاگ نآ  يروحم ، لصا  ود  نیا  اما  دبلط  یم  ار  دوخ  خساپ  هک  تسا  ییاه  شـسرپ  دریگ ، یم  تروص  بوچراچ  مادک  رد  يدازآ  ریـسفت 
ود ناونع  هب  هک  هاگ  نآ  و  دنروخ ، یم  دنویپ  یمالسا  يروهمجینعی  هزرابم ، نارود  رد  ناریا  ناملـسم  تلم  تساوخ  نیرت  یـساسا  هب  هک 

ناریا یمالـسا  يروهمج  هلکاـش  رد  راذـگریثات  يداـع و  نیناوقو  یـساسا  نوناـق  لوصا  زا  يرایـسب  هاگتـساخ  ریگارف ، يدربـهار و  لـصا 
يروهمج هلکاش  تشاد . دنهاوخ  ار  دوخ  صاخ  موهفم  انعم و  اموزل  ، دندمآرد نآ ، ینوریب  یسایس  طباور  و  یلخاد ، یعامتجا  تابسانمو 

دهعتم ناملسم و  یتلم  هدارا  یمالسا و  هعماج  یمومع  تساوخ  رب  تسا  یکتم  وس  کی  زا  تیمالسا ، تیروهمج و  یگژیو  ود  اب  یمالسا 
تعیرش و ماکحا  یمالـسا و  ياهرواب  قمع  زا  هتـساخرب  رگید ، يوس  زا  و  درادن ، يرگید  هیعاد  دشیدنا و  یمن  مالـسا  هب  زج  هک  لیـصاو 

یم دوـخ  يدوـجو  هفـسلف  هزوـح  زا  نوریب  ار  یگژیو  نیا  زا  جراـخ  یتـکرح  یتـساوخ و  ره  دـشاب و  یم  ینید  ياهـشزرا  بوچراـچرد 
موهفم رد  لالقتـسا  هک  تسا  يزیچ  روشک ، هرادا  تشونرـس و  نییعت  رد  تلم  هدارا  تیمکاح  و  هناگیب ، هدارا  هطلـس و  زا  جورخ  دراـمش .

زین یماظن  يداصتقا و  یگنهرف ، دـعب  رد  هک  نیا  هچ  دـنک ؛ یم  میـسرت  ار  ماظن  یجراخ  تسایـس  ههجو  دـهد و  یم  تسد  هب  نآ  یـسایس 
زارفرپ راد و  شک  هژاو  يدازآ  اما  دیآ ، رامش  هب  نآ  يریذپ  هطلس  هنیمز  یفن  هعماج و  یگتسباو  مدع  نماض  دیاب  دناوت و  یم  لصا  نیمه 

رتمک هک  تسا  هتفر  نخس  نآ ، نییبت  ریسفت و  ردردق  نآ  هک  نیا  وگ  تفگ ؛ نخس  نآ  باب  رد  ناوت  یمن  مامت  یتحارب  هک  تسا  یبیشن  و 
روشک لالقتـسا  هیاـس  رد  دـیاب  اـهنت  ار  يدازآ  هک  تسین  يدـیدرت  تفاـی . نآ  میـسرت  نییبـت و  رد  يدازآ  يدازآ  هب  ناوت  یم  ار  يا  هژاو 

رد یتلم  نانآ . اب  طباور  ناگناگیب و  هب  هاگن  رد  يدازآ  ینوریب  تروص  زج  تسین  يزیچ  انعم  کی  هب  لالقتـسا  تسج و  یمالـسا  ماـظنو 
ياـه شزرا  رب  دـناوتب  اـهنت  هک  دـنامب  لقتـسم  دـناوت  یم  يروشک  و  دـشاب ، رادروخرب  هبناـج  همه  لالقتـسا  زا  هک  تسا  دازآدوخ  نورد 

اشگ و هار  هاگ  نآ  يدازآ ، هب  یبایتسد  يارب  شـالت  و  دـنامب ، راوتـسا  هدرک و  هیکت  ناـنآ  هدارا  دوخ و  تلم  تیوه  گـنهرف و  دوجوم و 
، نآ ياقب  لالقتسا و  لیصحت  نیقی ، هب  ، زین دوش . ششوک  رامعتـسا  یفن  هبناج و  همه  لالقتـسا  لیـصحت  رد  نامز  مه  هک  تسا  دنمـشزرا 
هب یگتـسباو  زج  یماجنارـس  تسا و  یندشان  يرما  تلم  هدارا  هعماج و  یمومع  تساوخ  رب  هیکت  مدرم و  ياه  يدازآ  تشاد  ساپ  نودـب 

یعیبط طبر  رگیدکی  هب  هک  دنتسه  یبلطم  ود  يدازآ  لالقتسا و  یتشهب : هللا  هیآ  دیهش  هتفگ  هب  و  تشاددهاوخن . رامعتـسا ، ذوفن  هناگیب و 
هب ودره ، نیا  و  يدازآ ، هیاس  رد  لالقتسا  و  لالقتسا ، هیاس  رد  يدازآ  ( 1 .) تسین لیصحت  لباق  يرگید  نودب  کی  چیه  دنراد و  ینیع  و 

هبای دماجنا و  یم  دادبتسا  هب  ای  دشاب  هچره  نیا  زج  تسا و  یمالسا  يروهمج  ياقب  نماض  روشک ، یضرا  تیمامت  ظفح  تدحو و  طرش 
. دوب دهاوخنرامعتسا  هطلس  هناگیب و  هب  یگتسباو  زج  يزیچ  مدرم ، تردق  هدارازا و  ندیرب  دادبتسا و  ماجنارـس  و  رامعتـسا ؛ هطلـس  ذوفن و 
و ( 2 .) کله هیاربدبتـسا  نم  تسا : نشور  دوب و  دـهاوخن  دادبتـسا  زج  يزیچ  يدازآ ، قح  نیمات  نودـب  هبناـج  همه  لالقتـسا  هب  یباـیتسد 
رد ندش  مضهو  يریذپ  هطلـس  یگدرب و  زج  ( 3  ) یتادراو يدازآ  ینیمخ ، ماما  ترـضح  يایوگ  ابیز و  ریبعت  هب  لالقتـسا و  نودب  يدازآ 

يراصنلاالو دوهیلا  کنع  یـضرت  نلو  دومرف : صربمایپ  هب  باطخ  دنوادخ  هک  نانچ  دوب ؛ دهاوخن  یناهج  رابکتـسا  هرطیـس  هطلـس و  ماظن 
مهئاوها تعبتا  نئلو  دومرف : زین  و  ( 4 . ) ریـصنالو یلو  نم  هللا  نم  کلام  ملعلا  نم  كءاج  يذلادعب  مهءاوها  تعبتا  نئلو  مهتلم  عبتت  یتح 

نیا هب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  مهن  لصا  هک  تسا  نینچ  نیا  و  ( 5 . ) نیملاظلا نمل  اذا  کنا  ملعلا  نم  كءاجام  دـعب  نم 
زا روـشک  یــضرا  تیماـمت  تدــحو و  لالقتــسا و  يدازآ و  ناریا  یمالــسا  يروـهمج  رد  تـسا : هتفاــی  صاــصتخا  یتاــیح  عوـضوم 
زا هدافتـسا  مان  هب  درادـن  قح  یماـقمای  هورگ  اـی  درف  چـیه  تسا . تلم  داـحآو  تلود  هفیظو  اـه  نآ  ظـفح  دـنریذپان و  کیکفترگیدـکی 

درادن قح  یماقم  چیه  دـنک و  دراو  يا  هشدـخ  نیرتمک  ناریا  یـضرا  تیمامت  یماظن و  ، يداصتقا یگنهرف ، یـسایس ، لالقتـسا  هب  ، يدازآ
ینعی ودره ، نیا  دـنک . بلـس  تاررقمو ، نیناوق  عضو  اب  دـنچره  ار ، عورـشم  ياه  يدازآ  روشک  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  ظـفح  ماـنب 

رد دنا ، هتخادرپ  هک  ینیگنس  ياهب  اب  ینیمخ و  ماما  يربهر  هب  ناریا  تلم  هک  تسا  یمالسا  بالقنا  گرزب  درواتـسد  يدازآ ، لالقتـسا و 
لالقتسا راوتساراوید  رب  دنا ، هتفرگ  شیوخ  ناوترپ  ناتسد  رد  بالقنا ، يزوریپ  يادرف  زا  یمالسا  يروهمج  بلاق  رد  هتفای و  ماظن  یلکش 

هیاس رد  بوچراچرد و  اـهنت  يدازآ  لالقتـسا و  هک  تسین  نیا  زج  رگا  دـنا . هدز  دـنخبلو  هدوشگ  هرهچ  يدازآ  يور  رب  دـنا و  هدز  هیکت 
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اب هک  ددرگ  يرازبااـی  دوـش و  غـیلبت  ریـسفت و  يا  هنوـگ  هب  دـناوت  یمن  لالقتـسا  ارهق ، ، دـنک یم  ادـیپ  موـهفم  اـنعم و  یمالـسا  يروـهمج 
زین يدازآ  و  دشاب ، هتـشادن  یناوخمه  نانآ  ياهیدازآ  نیمات  تلم و  ینورد  تردق  هب  ياکتا  تموکح و  ندوب  یمدرم  ماظن و  تیروهمج 

هکارچ دـشابنراگزاس ، سدـقم ، تعیرـش  یعطق  ماـکحا  ماـظن و  تیمالـسا  اـب  هک  دـبای  قـقحت  اـی  ددرگ  میـسرت  يا  هنوـگ  هب  دـناوت  یمن 
ماظن تیروهمج  اب  هک  لالقتـسا  زا  یفیرعت  هئارا  دزادرپب . دوخ  یفن  هب  دیابن  دـناوت و  یمن  دوخ ، زا  ریـسفت  نییبت و  رد  یمالـسا  يروهمج 

عقاو رد  دشاب ، ضراعترد  ماظن  تیمالـسا  اب  هک  يدازآ  قح  زا  يا  هرهچ  غیلبت  میـسرت و  ودشابن  راگزاس  مدرم ، هدارا  ققحت  روهظ و  ینعی 
زا نتـسبورف  بل  لاـثم ، ناوـنع  هب  ، نوریب رد  و  باـسح ، یب  لـمع  يدازآ  ، روـشک نورد  رد  هک  نـیا  هـچ  تـسا . یمالـسا  يروـهمج  یفن 

يارجا نید و  تموکح  نآ  يدوجو  هفسلف  هک  تسا  یماظن  یلمع  یفن  عقاو  رد  نیطـسلفرگلاغشا ، میژر  عورـشمان  تیدوجوم  اب  تفلاخم 
نایب يدازآ  و  نآ ، ماع  يانعم  رد  يدازآ  دشاب . یم  یمالسا  ياه  تلم  ریاس  ناریا و  ناملـسم  تلم  تساوخ  هدارا و  تیمکاح  و  تعیرش ،
هعماج رب  مکاح  ياه  شزرا  لوصارگید و  زا  لقتـسم  یمیهافم  رت ، صاخ  يا  هدودحم  رد  تاعوبطم  يدازآو  دوخ ، صاخ  هدودـحم  رد 

یلم تینما  اعبط  و  لالقتسا ، ظفح  زین ، ددنسپ . یمن  هعماج  يارب  قلطم ، يا  هنوگ  هب  ار  اه  نآ  يدنمدرخ  چیه  اعبط  و  دنشاب ، یمن  یمالسا 
رد الوصا  دوش . هتفرگ  راـک  هب  ، هعماـج عورـشم  ياـه  يدازآ  زا  يریگولج  يارب  يرازبا  هباـثم  هب  دـناوت  یمن  نآ  تیماـمت  ظـفح  روشک و 
زا تبحص  دنکنادیپ  یسرتسد  اه  نآ  هب  هعماج  دوشن و  عافداه  نیا  لاثما  یماظن و  يداصتقا ، یگنهرف ، ، یسایس لالقتـسا  زا  هک  يا  هعماج 

دادبتـسا نیا  دبایب ، دوجوبای  دنامب و  ام  نامز  رد  دـهاوخب  دادبتـسا  هک  يا  هعماج  رد  سکعلاب ، تسا و  لایخ  رعـش و  اه ، يدازآ  لیـصحت 
روشک یضرا  تیمامت  تدحو و  ظفح  ( 6 . ) مدرم زا  جراخ  املسم  دنک ؟ ادیپدیاب  اجک  ار  شهاگ  هیکت  تسین  مدرم  دوجو  هب  یکتم  نوچ 

عورـشم ياه  يدازآ  نیماتو  ظـفح  هب  دـهعتم  ار  دوخ  هک  یتموکح  تسا . مدرم  يدازآ  قح  اصخـشمو  هعماـج  قوقح  نیماـت  ورگ  رد  زین 
تردـق نماد  رد  نداتفا  هناگیبرب و  هیکت  هجیتن ، رد  مدرم و  زا  یگدـیرب  دادبتـسا و  نآ ، ماجنارـس  ، دـنادن یمومع  هدارا  تیمکاـح  مدرم و 

يراذگاو روشک و  هیزجت  هب  رـضاح  شیوخ ، ياقب  يرهاظ و  تردق  ظفح  يارب  ینوبز و  رـس  زا  هک  ییاج  ات  دوب ؛ دـهاوخ  یجراخ  ياه 
هبرجت اب  نآ  هسیاقمو  هتشذگ  يدادبتسا  ياه  میژر  رد  روشک  ررکم  هیزجت  خلت  رایـسب  ياه  هبرجت  دش . دهاوخ  زین  دوخ  كاخ  زا  یـشخب 
بجو هب  بجو  يزاسدازآ  نآ و  یـضرا  تیمامت  ظفح  يارب  ناریا  فیرـش  تلم  یخیرات  تمواقم  سدقم و  عافد  لاس  تشه  زیمآراختفا 

طورـشو اه  هصخاش  تشذـگ ، تراشا  هب  هک  هنوگ  نامه  يدازآ  لالقتـسا و  تسا . هدـش  دای  تقیقح  رب  ییاـیوگ  دـهاش  روشک ، كاـخ 
هطبار تسا  دیکات  رظن و  دروم  تصرف ، نیا  رد  هچ  نآ  اما  تفگ ، خساپدیاب  ود ، نآ  نییبت  رد  ار  يددعتم  ياهـشسرپ  دـنراد و  ار  شیوخ 

يرگید زا  يادـج  دـیابن  دـناوت و  یمن  ود  نآ  زا  کی  چـیه  هک  يا  هنوگب  دراد ، دوجو  يدربهار  لصا  ود  نیا  ناـیم  هک  تسا  یگنتاـگنت 
يرگید بلـس  فیعـضت و  هناهب  ای  درک و  يرگید  ینابرق  ار  یکی  اـه ، نآ  لیـصحت  رد  دـیابن  ناوت و  یمن  هک  نیا  هچ  ددرگ . غیلبتو  نییبت 

تلادـع و ظـفح  قیرط  زا  روشک ، لالقتـسا  یعقاو  ظـفح  میناوخ : یم  نینچ  یتشهب  هللا  تیآ  مولظم  دیهـش  نخـس  رد  ار  مهم  نیا  تفرگ .
راومه هناگیبذوفن  يارب  هار  دوخب  دوخ  دوشن ، يرادـساپ  تسرد  يدازآ  لدـع و  يروشک  هعماج و  کیرد  یتقو  تسا . روشک  رد  يدازآ 

تهج زاالثم  تاهج  زا  یکی  زا  هک  یتلم  تسا . تلم  نآ  لالقتـسا  دهدب ، ینعم  تلم  کی  يدازآ  هب  دناوت  یم  هچنآ  سکعلاب  دوش و  یم 
یگتـسباو هن  روآ ، عوـضخ  یگتـسباو  هتبلا  تسا . هداد  تسد  زاار  دوـخ  يدازآ  دـشاب ، هتـسباو  نارگید  هـب  یـسایس  يداـصتقا ، یگنهرف ،

يدازآ دنک ، ادیپ  يور  هلابند  یگتسباو و  تلاح  رگید  تلم  روشک و  هب  هک  یتلم  روشک و  تسا . یگتسباو  زا  ریغ  طابترا  لباقتم ، طابترا 
( . 2 . ) ص 421 ج 1 ، یساسا ، نوناق  ییاهن  یسررب  تارکاذم  حورشم  ( . 1 : ) تشون یپ  ( 7 . ) دـتفا یم  رطخ  هب  دوخب  دوخ  روشک  نیا  رد 
( . 6 . ) 145 نامه ، ( . 5 . ) هیآ 120 هرقب ، ( . 4 . ) 73 و146 زین ص 62 ، ص 155 و  ج 9 ، رون ، هفیحـص  ( . 3 . ) تمکح 161 هغالبلا ، جهن 

یمالسا تموکح  هلجم  : عبنم ص 421 . نامه ، ( . 7 . ) ج 1،ص 4226 یساسا ، نوناق  يارب  تارکاذم  حورشم  یتشهب ، هللا  تیآ  دیهش 

(1) یمالسا بالقنا  فرگش  ياهدرواتسد 
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زا یکی  نانز  قوقح  زا  هبناـج  همه  ياـهتیامح  تیـالو  ردـق  یگنهرف  هسـسؤم ي  : هدنـسیون ( 1) یمالسا بالقنا  فرگش  ياهدرواتـسد 
هک اهتیامح  نیا  دـشابیم . یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، فلتخم  روما  رد  نانز  زا  هژیو  تیامح  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد 

هدش ینیبشیپ  تلود  ياههماننییآ  اههبوصم و  زین  یمالسا و  ياروش  سلجم  بوصم  نیناوق  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  رد 
هاـگداد يرادراـب ، نارود  تیاـمح  نادـنزرف ، تناـضح  هیرهم ، قـالط ، جاودزا ، یگداوناـخ ، یهاـفر ، یلغـش ، فـلتخم  داـعبا  رد  تـسا ،

زا سپ  اما  میراد ، يدایز  هلـصاف ي  یمالـسا  بولطم  تیعـضو  اب  زونه  دـنچ  ره  تسا . هتفای  یلجت  ربارب  رد  درم  اب  يواست  هقفن ، هداوناخ ،
، یتیامح نیناوق  نیا  تسا . هدـیدرگ  عضو  نانز  یعقاو  قوقح  ظـفح  ءاـیحا و  تهج  رد  ینوگاـنوگ  تاررقم  نیناوق و  یمالـسا ، بـالقنا 

نانز ددرگ و  ظفح  نیمأت و  شیپ  زا  شیب  یعامتجا ، لغاشم  اـهتیلاعف و  زین  ییوشاـنز و  یگدـنز  رد  نز  قوقح  هک  تسا  هدـش  بجوم 
ملاس و ییاضف  نوناق و  یتیامح  رتچ  هیاـس  رد  دوب ، هدرک  فیرعت  ناـنآ  يارب  يولهپ  میژر  هک  دـساف  لذـتبم و  یطیحم  زا  رود  هب  دـنناوتب 
زا زیهرپ  زا  روظنم  هب  دنشاب . هتـشاد  یعامتجا  یگداوناخ و  طیحم  رد  ار  یبسانم  یگدنز  شیوخ  یناسنا  يالاو  هاگیاج  نأش و  اب  بسانتم 
رد درم  اب  يواست  مینکیم : هراـشا  راـصتخا  هب  یتاررقم  ینوناـق و  دراوم  نیا  زا  يدادـعت  هب  دنتـسم ، یـشخب  هئارا  تهج  رد  ییوگیلک و 

ررقم نینچ  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  فیاظو  زا  یکی  یـساسا ، نوناق  موس  لـصا  دـنب 14  هبناجهمه  قوقح  نیمأت  نوناق و  ربارب 
نیا قبط  نوناق ». ربارب  رد  مومع  يواست  همه و  يارب  هنالداع  ییاضق  تینما  داجیا  درم و  نز و  زا  دارفا  هبناـجهمه  قوقح  نیمأـت  : » درادیم

تـسا فظوم  تلود  درادـن و  دوجو  اهنآ  هبناج ي  همه  قوقح  نیمأت  تهج  رد  درم  نز و  نیب  یتوافت  یـساسا ، نوناق  موس  لصا  زا  دـنب 
يروهمج یـساسا  نوناق  لصا 20  ینوناق  تیاـمح  رظن  زا  درم  اـب  يواـست  دـنک . نیمأـت  نادرم  دـننامه  زین  ار  ناـنز  هبناـج ي  همه  قوقح 

، یـسایس یناسنا ، قوقح  همه  زا  دـنراد و  رارق  نوناق  تیامح  رد  ناسکی  درم  نز و  زا  معا  تلم  دارفا  همه  : » درادیم ررقم  ناریا  یمالـسا 
روط هب  نادرم  نانز و  ًالوا  زین  یـساسا  نوناق  لصا  نیا  ساسارب  دنرادروخرب ». یمالـسا  نیزاوم  تیاعر  اب  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ،

، يداصتقا یـسایس ، یناسنا ، قوقح  همه  زا  نادرم  نانز و  ًایناث  درادن . يرترب  يرگید  رب  کی  چیه  دنراد و  رارق  نوناق  تیامح  رد  ناسکی 
یـصاخ يرترب  يرگید  رب  مادک  چـیه  زین  اههنیمز  نیا  رد  دنـشابیم و  رادروخرب  یمالـسا ـ  نیزاوم  تیاعر  اب  هتبلا  یگنهرف ـ  یعامتجا و 

: درادیم ررقم  نینچ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق  لصا 21  یـساسا  نوناق  رد  نز  هبناـج  همه  یلک و  قوقح  نیمـضت  درادـن .
داجیا - 1 دـهد : ماـجنا  ار  ریز  روما  دـیامن و  نیمـضت  یمالـسا  نیزاوم  تیاـعر  اـب  تاـهج  ماـمت  رد  ار  نز  قوـقح  تسا  فـظوم  تلود  »

يرادراب و نارود  رد  صوصخلاب  نارداـم ، تیاـمح  وا 2 - يونعم  يدام و  قوقح  يایحا  نز و  تیـصخش  دـشر  يارب  دـعاسم  ياـههنیمز 
صاخ همیب  داـجیا  هداوناخ 4 - ياقب  نایک و  ظـفح  يارب  حـلاص  هاـگداد  داـجیا  تسرپرـسیب 3 - ناکدوک  زا  تیامح  دـنزرف و  تناضح 
ندوبن تروص  رد  اهنآ  هطبغ ي  تهج  رد  هتـسیاش  ناردام  هب  نادنرزرف  تیمومیق  ياطعا  تسرپرسیب 5 - هدروخلاس و  نانز  ناگهویب و 

، دـشابیم روشک  ياوق  همه  لـماش  هک  یمالـسا  ماـظن  تموـکح و  ینعی  نآ  معا  ینعم  هب  یمالـسا  تلود  لـصا ، نیا  قـبط  یعرـش ». یلو 
ماجنا قوف  لصا  رد  جردنم  یـساسا  مادقا  جنپ  یمالـسا ، نیزاوم  تیاعر  اب  تاهج  یمامت  رد  نز  قوقح  نیمـضت  تهج  رد  تسا  فظوم 

نامرد و تشادهب و  نکـسم ، كاشوپ ، كاروخ ، هنیزه  تخادرپ  نانز و  شاعم  نیمأت  هک  اجنآ  زا  هقفن  تخادرپ  مدـع  ندوب  مرج  دـنهد .
هقفن تخادرپ  هب  فظوم  ار  نادرم  راذگنوناق  هنیمز ، نیا  رد  نانز  زا  تیامح  تهج  رد  اذـل  دـشابیم ، ناشنارهوش  هدـهع ي  رب  اهنآ  ریاظن 

رظن رد  ناـشیارب  ار  سبح  تازاـجم  هدومن و  بوسحم  مرج  ناـشنانز ، نیکمت  تروص  رد  ار  نآ  تخادرپ  زا  يراددوخ  هدرک و  ناـشنانز 
رد ار  دوخ  نز  هقفن  یلام ، تعاطتـسا  نتـشاد  اب  سک  ره  : » درادیم ررقم  یمالـسا  تازاجم  نوناـق  هداـم 642  هطبار  نیا  رد  تسا . هتفرگ 

سبح هام  جـنپ  ات  زور  کی  هام و  هس  زا  ار  وا  هاگداد  دـیامن ، عانتما  هقفنلا  بجاو  صاخـشا  ریاس  هقفن  هیدأـت  زا  اـی  دـهدن  نیکمت  تروص 
، نانز زا  رتشیب  تیامح  هداوناخ و  نایک  ظـفح  روظنم  هب  یمـسر  رتاـفد  رد  دوخ  قـالط  جاودزا و  تبث  هب  نادرم  مازلا  دـیامنیم ». موکحم 
ات تازاجم  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنناسرب و  تبث  هب  یمـسر  رتافد  رد  ار  دوخ  قالط  جاودزا و  تسا  هدومن  فظوم  ار  نادرم  راذـگنوناق 

ناـیک ظـفح  روـظنم  هب  : » درادیم ررقم  نینچ  یمالـسا  تازاـجم  نوناـق  هداـم 645  دروم  نیا  رد  دـندرگیم . موـکحم  سبح  لاـس  کـی 
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هب ترداـبم  یمـسر  رتاـفد  رد  تبث  نودـب  يدرم  هچناـنچ  تسا . یمازلا  تاررقم  قبط  عوجر  قـالط و  مئاد ، جاودزا  هعقاو  تبث  هداوناـخ ،
نیناوق زا  یکی  ناوناب  تقو  همین  تمدـخ  ددرگیم ». موکحم  لاسکی  ات  يریزعت  سبح  تازاـجم  هب  دـیامن  عوجر  قـالط و  مئاد ، جاودزا 

. دشابیم یمالسا 1 ياروش  سلجم  بوصم 10/9/1362  ناوناب  تقو  همین  تمدـخ  نوناق  یتمدـخ ، یلغـش و  روما  رد  نانز  هژیو  یتیامح 
نیرتالاب تقفاوم  دوخ و  تباث  یمـسر و  دـنمراک  ناوناب  ياضاقت  تروص  رد  دـنناوت  یم  اههناخترازو  اـهنامزاس و  نوناـق ، نیا  ساـسارب 

هژیو یتیامح  نیناوق  هلمج  زا  زین  تقو  همین  تمدخ  اب  يدیع  تخادرپ  بیوصت  دـنیامن . نییعت  تقو  همین  ار  اه  نآ  تمدـخ  لوؤسم ، ماقم 
تیروذـعم زا  رادراب  ناوناب  هدافتـسا  تدـم  هب  عجار  همان  بیوصت  يرادراب  نارود  رد  یتمدـخ  تیروذـعم  زا  ناوناب  هدافتـسا  تسا . نانز 

رادراب ناوناب  هدافتـسا  تدـم  هبوصم ، نیا  ساـسارب  دـشابیم . ناـنز  زا  یتیاـمح  تاررقم  رگید  زا  ناریزو 2  تأـیه  بوصم 25/3/1367 
هس ات  دنزرف  ره  نامیاز  زا  دعب  صوصخم ، هداعلاقوف  ترجا و  ای  لغـش و  هداعلاقوف  قوقح  زا  هدافتـسا  اب  تیروذعم  زا  ینامیپ  یمـسر و 

هدافتـسا یجالعتـسا  یـصخرم  زا  دنناوتیم  جلاعم  کشزپ  صیخـشت  دعب  هب  مراهچ  دنزرف  نامیاز  يارب  ددرگیم . نییعت  هامراهچ  دـنزرف ،
بوصم تسرپرـسیب  ناکدوک  نانز و  نیمأت  نوناق  ناوناب ، زا  یتیامح  نیناوق  رگید  زا  تسرپرـسیب  نارتخد  ناـنز و  زا  تیاـمح  دـنیامن .

نانز نوناق ، نیا  قبط  دشابیم . ناریزو 4  تأیه  بوصم 11/5/1374  نآ  ییارجا  همانبیوصت  یمالسا 3 و  ياروش  سلجم   24/8/1371
يرمتـسم لیاسو ، تاناکما و  هیهت  يرادـهگن ، لـیبق  زا  ییاـهتیامح  دروم  تسرپرـسیب  نارتخد  ناـنز و  هدروخلاـس ، ریپ و  ناـنز  عهویب 

بوصم 28/8/1361 قالط  هب  طوبرم  تاررقم  حالصا  نوناق  قالط  هب  طوبرم  تاررقم  حالـصا  دنریگیم . رارق  تیبرت  شزومآ و  هناهام ،
. دـشابیم ناوناب  زا  یتیامح  نیناوق  رگید  زا  قالط ، رما  رد  نانز  يارب  رتشیب  قوقح  ظفح  هب  شیارگ  اـب  ماظن 5  تحلصم  صیخشت  عمجم 

بوصم شزاس  ناکما  مدـع  یهاوگ  رابتعا  تدـم  نییعت  نوناق  ناـنز ، زا  یتیاـمح  نیناوق  زا  رگید  یکی  قـالط  روما  رد  ناـنز  زا  تیاـمح 
هناخرتفد و رد  روضح  هب  جوز  شزاـس ، ناـکما  مدـع  تروص  رد  نوناـق  نیا  ساـسارب  دـشابیم . یمالـسا 6 ياروـش  سلجم   11/8/1376

رگید زا  زور  خرن  هب  هبرهم  هبـساحم  دوشیم . ارجا  قـالط  هاـگداد  روتـسد  هب  روضح ، مدـع  تروـص  رد  و  ددرگیم . مازلا  قـالط  يارجا 
سلجم بوصم 29/4/1376  هیرهم ، صوصخ  رد  یندـم  نوناـق  هدام 1082  هب  هرـصبت  کی  قاحلا  نوناـق  ناـنز ، زا  یتیاـمح  مهم  نیناوق 

هب تبـسن  هیدأت  نامز  هنالاس  تمیق  صخاش  رییغت  اب  بسانتم  دشاب ، جیار  هجو  هیرهم  هچنانچ  نوناق  نیا  ربارب  دشابیم . یمالسا 7  ياروش 
هب دوجوم  ياـههاگداد  زا  يدادـعت  صاـصتخا  نوناـق  هداوناـخ  صاـخ  هاـگداد  داـجیا  دوـشیم . تخادرپ  هبـساحم و  دـقع ، يارجا  لاـس 
زا یتیامح  نیناوق  رگید  زا  یمالسا 8  ياروش  سلجم  بوصم 8/5/1367  هداوناخ ) هاگداد   ) یساسا نوناق  لصا 21  عوضوم  ياههاگداد 
لاس نیناوق  هعومجم  ص 380 3 -  نامه ، ص 433 2 -  لاـس 1362 ، نیناوق  هعومجم   - 1 تشون :  یپ  دـشابیم . هداوناخ  نایک  نانز و 

 - ص 293 7 لاـس 1374 ، نیناوق  هعوـمجم  ص 442 6 -  لاـس 1376 ، نیناوق  هعوـمجم  ص 490 5 -  ناــمه ، ص 466 4 -  ، 1371
زا یکی  ناونع  هب  یمالسا  نید  یّنـس  هعیـش و  نیب  تدحو  ياه  هنیمز  داجیا  ص 443  نامه ، ص 698 8 -  لاس 1376 ، نیناوق  هعومجم 
زا شیب  نتـشاد  اب  نینچمه  یناهج و  نارگلواپچ  نایوگروز و  ربارب  رد  یگداتـسیا  يزیتس و  ملظ  ياهیگژیو  اب  اـیوپ و  كرحترپ و  ناـیدا 

. تسه هدوب و  مالـسا  فلاـخم  يرابکتـسا و  ياهتردـق  يّدـج  ياههغدـغد  زا  یکی  ناوـنع  هب  یتـیگ ، رـسارس  رد  وریپ  رفن  دراـیلیم  کـی 
? راـچ هب  لـسوتم  دـناهدید ، لصأتـسم  ناوتاـن و  دـنمتردق ، بتکم  نیا  میظع و  يورین  نیا  ربارب  رد  ار  دوـخ  هک  نـید  دـض  نارگرامثتـسا 
زا نتفای  یهاگآ  یـسررب و  هعلاطم و  اب  نانآ  . تسا یمالـسا  میظع  يورین  نیا  نورد  رد  فاکـش  فالتخا و  داجیا  نآ  دـناهدش و  يرگید 

نیب فالتخا  داجیا  اب  هک  دندید  نیا  رد  ار  هراچ  نتشاذگ ، یّنس  هعیـش و  تافالتخا  رب  دیکأت  تشگنا  ًاصوصخم  یمالـسا ، قرف  تافالتخا 
یم یبوخب  اهنآ  دنبای . تسد  شیوخ  دیلپ  فادها  هب  دنناوتب  هدرک و  ناوتان  فیعضت و  ار  میظع  تردق  نیا  ننست ، عّیـشت و  بهذم  ناوریپ 

يورین مالـسا و  ّلک  -1 هک : نیا  هلمج  زا  دروآ ، دـهاوخ  راب  هب  ناشیارب  ار  يدایز  جـیاتن  یمالـسا  بهاذـم  نیب  فالتخا  داـجیا  هک  دـنناد 
نیدب ددرگیم . یثنخ  هدش و  فرـصم  رگیدـکی  اب  يریگرد  رد  یمالـسا  بهاذـم  يژرنا  ناوت و  - 2 دوش . یم  فیعضت  ناناملـسم  میظع 

لها هن  دنبای و  تیوقت  دشر و  دنناوتیم  ننـست  لها  هن  یبهذـم ، ياهیریگرد  نیا  هجیتن  رد  - 3 دوب . دـنهاوخ  ناما  رد  نانآ  راشف  زا  بیترت 
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هتشاد يریگرد  فالتخا و  مه  اب  یمالـسا  بهاذم  یتقو  - 4 دنراد . ینمـشد  ود  ره  اب  هک  ارچ  دنهاوخ . یم  ار  نیمه  عقاو  رد  اهنآ  عّیـشت .
نایدا بهاذم و  رگید  اب  دـنناوتیم  هنوگچ  سپ  دـنرادن ، يراگزاس  مه  اب  دوخ  نورد  رد  ناناملـسم  هک  دـش  دـهاوخ  غیلبت  نینچ  دنـشاب ،

. دش دنهاوخ  یفرعم  ناهج ، رد  نانآ  ناوریپ  بهاذم و  نایدا و  ریاس  اب  راگزاسان  بلط و  راصحنا  یناوریپ  بهاذم و  ناونع  هب  اذل  دنزاسب .
لوصا هک  اهنآ –  كارتشا  طاقن  هب  نتخادرپ  زا  هدز و  نماد  یمالـسا  بهاذـم  فالتخا  دراوم  هب  طـقف  نانمـشد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 

ماما دننکیم . هدافتـسا  ینکفا ، هقرفت  ياهمرها  زا  یکی  ناونع  هب  ینـس  هعیـش و  هلأسم  زا  اهنآ  دننک . یم  زیهرپ  دشابیم –  مه  مهم  رایـسب 
عقوم هب  صیخـشت  اب  هدوب و  مالـسا  ناهج  رد  رطخ  نیا  هجوتم  شیپ  اهلاس  زا  شیوخ ، درفب  رـصحنم  يرایـشوه  ینیبزیت و  اـب  هر )  ) ینیمخ

دجـسم رد  شیوخ  ینارنخـس  رد  بالقنا و  يزوریپ  زا  لبق  اهلاس  یتح  ناشیا  دـندرکیم . مالعا  ناناملـسم  هب  ار  مزـال  ياهرادـشه  دوخ ،
ریاخذ دنهاوخیم  هک  ییاهتلود  بلط ، رامعتـسا  ياهتلود  : » دندومرف هدرک و  هراشا  عوضوم  نیا  هب  رویرهش 1343  خیرات 18  هب  مق  مظعا 
داجیا فالتخا  یّنسو  هعیش  مسا  هب  یهاگ  دننکیم . لافغا  ار  یمالـسا  لود  ددعتم ، ياهگنرین  اب  فلتخم  ياههلیـسو  اب  دنربب ، ار  نیملـسم 

هک یکاپان  ياهتـسد  دننک ... . ادیپ  یّنـس  هعیـش و  فالتخا  مه  اب  دنتفیب و  مه  ناج  هب  نیملـسم  فیاوط  هک  دننکیم  یتاغیلبت  دننکیم ... .
«1. دنتسه رامعتسا  يدایا  ياهتسد  اهنیا  دنتسه . یّنـس  هن  دنتـسه و  هعیـش  هن  اهنیا  دنزادنا ، یم  فالتخا  کلامم  نیا  رد  یّنـس  هعیـش و  نیب 
ار اـهنآ  هدوـمرف و  هراـشا  هئطوـت  نیا  هب  شیوـخ  ياـهمایپ  تاـشیامرف و  رد  رّرکم  زین  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هر ) ) ینیمخ ماـما  ترـضح 
زا : » دندومرف رویرهش 1358  خـیرات 6  رد  ناریا  ّتلم  هب  یماـیپ  رد  ناـشیا  مینکیم . رکذ  ار  نآ  دروم  ود  یکی  طـقف  تسا . هدرک  موکحم 
هب ماـیپ  رد  نـینچمه  « 2. تسا هعیـش  یّنـس و  ناردارب  نیب  فـالتخا  داـجیا  دـناهدش ، بکترم  مالـسا  هب  ناهاوخدـب  هـک  ییاـهتنایخ  هـلمج 
زا هک  نادنمتردق  تسد  هب  هک  تسا  یتایانج  زا  یمالـسا  بهاذـم  نیب  فالتخا  حرـص  : » دـندومرف لاس 1360  جح  هناتسآ  رد  ناناملـسم 

بالقنا يزوریپ  « 3. دـننزیم نماد  نآ  رب  زور  ره  هدـش و  هتخیر  نانآ ... ربخیب  ادـخ  زا  لاـمع  دـنرب و  یم  دوس  ناناملـسم  نیب  فـالتخا 
بهاذم نیب  رد  نانمشد  ینکفا  فالتخا  اب  دناوتب  هک  تسا  هتـشاد  ناهج  یمالـسا  هعماج  يارب  ار  میظع  یناهج و  درواتـسد  نیا  یمالـسا ،

رد هر )  ) ینیمخ ماما  دروم  نیا  رد  دیامن . مهارف  ار  تدحو  یگتسبمه و  نیا  رتشیب  هچ  ره  یلمع  ياههنیمز  الباقتم  هدرک و  هباقم  یمالـسا 
ام يزوریپ  بالقنا و  نیا  تاکرب  زا  یکی  ماهتفگ ، رارکت  هب  هک  روط  نامه  : » دـندومرف نینچ  لاس 1361  رد  شیوخ  ياهینارنخس  زا  یکی 

نیا هک  مراودـیما  نم  مینکیم و  تاقالم  میدیـسریمن ،  ناشتمدـخ  البق  هک  ّتنـس  لها  ناردارب  ًاصوصخ  املع و  نایاقآ  اـب  هک  تسا  نیا 
یمالـسا بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  زور  کی  تسرد  هر ) ) ینیمخ ماـما  « 4. دشاب رارقرب  هشیمه  يارب  هملک  تدحو  دـنک و  ادـیپ  همادا  هلأسم 

هلأـسم بـالقنا ،  مهم  ثداوح  تالکـشم و  همه  نآ  مغر  یلع  ناریا ، ّتلم  هب  باـطخ  شیوخ  ماـیپ  رد  نمهب 1357  خـیرات 23  رد  ینعی 
نّنـست لها  نیملـسم  اب  ام  : » دندومرف هداد و  رارق  شیوخ  هجوت  دروم  ار  ناناملـسم  نیب  تدحو  يرارقرب  یبهذـم و  فالتخا  زا  يریگولج 

ای هک  دـینادب  دوشب ، اهناملـسم  ام  نیب  هقرفت  ثعاب  هک  دـیوگب  یمالک  یـسک  رگا  میتسه . ردارب  ناملـسم و  هک  میتسه  دـحاو  میتسه  یکی 
یم دیکأت  نم  : » دـندومرف رگید  ییاج  رد  نینچمه  « 5. دنزادنیب فالتخا  ناناملسم  نیب  دنهاوخیم  هک  دنتـسه  یناسک  زا  ای  دنتـسه  لهاج 

عفانم هک  بناجا  لماوع  دنـسریم . دوخ  قوقح  هب  اههورگ  همه  نآ ، راختفارپ  مچرپ  ریز  رد  تساـم و  همه  هاـگهانپ  اـهنت  مالـسا  هک  منک 
داجیا فالتخا  تنطیش  اب  دنهاوخیم  هدرک و  حرط  ار  یّنـس  هعیـش و  هیـضق  ّتنـس ، لها  ناردارب  کیرحت  يارب  دننیبیم ، رطخ  رد  ار  دوخ 

، دنک غیلبت  ار  نآ  فالخ  سک  ره  دنتسه و  يواسم  قوقح  رد  دنردارب و  مه  اب  مه و  رانک  رد  یّنس  هعیش و  یمالـسا ، يروهمج  رد  دننک .
بالقنا ریبک  ربهر  دـیکأت  « 6. دـننک هفخ  هفطن  رد  ار  یمالـسا  دـض  تاغیلبت  نیا  دـیاب  ّتنـس  لـها  ناردارب  تسا و  مالـسا  ناریا و  نمـشد 

رسارس رد  دنهد ، یم  لیکشت  ار  مالسا  ناهج  زا  يا  هدرتسگ  میظع و  رشق  هک  ار  ّتنس  لها  ناردارب  یّنسو ، هعیش  تدحو  رب  ناریا  یمالسا 
. درادن نایعیـش  هب  صاصتخا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  الّوا  هک  هدروآ  دوجو  هب  اهنآ  رد  ار  رواب  نیا  هدومن و  بالقنا  نیا  هب  دنمهقالع  ناهج 
داـجیا و تهج  رد  هدومن و  يراددوـخ  یبهذـم ، تاـفالتخا  هب  ندز  نماد  هنوـگره  زا  هک  تسا  نیا  رد  ناـهج  ناناملـسم  تحلـصم  ًاـیناث 
زا سپ  دشابیم ، بهذم  یّنس  هک  ناتسکاپ  روهال  یمالسا  تعامج  ریما  ینالیگ  دعسا  دّیـس  دننک . شالت  یمالـسا  تما  تدحو  شرتسگ 
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، هدهاشم قیقحت و  زا  دعب  نم  : » دیوگیم هدرک و  در  ار  بالقنا  ندوب  یعیش  هیرظن  لایرناریا  یعقاو  عاضوا  اب  ییانشآ  ناریا و  هب  رفس  دنچ 
هک يو  تسام ». همه  ینامیا  هفیظو  نآ  هب  ندناسر  يرای  کمک و  تسا و  یمالـسا  بالقنا  نیا  هک  منک  یم  فارتعا  ینید  دهعت  يور  زا 
هب نایعیـش  دروخیم و  مشچ  هب  یبیجع  تدحو  سنارفنک ، رد  : » دسیونیم نآ  هب  هراشا  اب  هتـشاد ، روضح  ناریا  ياهـسنارفنک  زا  یکی  رد 
زا راشرس  سدقم و  ياضف  رد  یبنج  یعرف و  تافالتخا  دندرکیم . تعامج  هماقا  نایعیـش  تماما  هب  اهیّنـس  ّتنـس و  لها  ناردارب  تماما 

لثم تسرد  تخیگنایم . رب  ار  ام  یتفگـش  دوب و  نینچ  عضو  ناریا  ماـمت  رد  هک  سنارفنک ، رد  اـهنت  هن  دوب . هدـش  لـح  یگنرکی  تیونعم 
بـالقنا تکرب  هب  « 7. درکیم هماـقا  يروهمج  سیئر  ار  نارهت  هعمج  زاـمن  دـندوب و  نید  ملع و  لـها  یتـکلمم  نیلوؤـسم  مالـسا ، ردـص 

ماظن يّدج  فادها  زا  یکی  ناونع  هب  یمالـسا  بهاذم  ناوریپ  نیب  تدـحو  داجیا  نآ ، ریبک  ربهر  نادـنمدرخ ? تیادـه  ناریا و  یمالـسا 
مه تساس ، نیا  تسا . ناریا  یمالسا  يروهمج  یلوصا  ياهتسایس  زا  یـشان  بالقنا ، یناهج  درواتـسد  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم 

ناهج هعیـش  یّنـس و  ناناملـسم  داقتعا  رواب و  بجوم  تهج ، نیمه  هب  تسا . هتفای  زورب  یلجت و  لمع ، زوح ? رد  مه  هشیدنا و  زوح ? رد 
حیرـص ياهیریگعضوم  رب  هوالع  هشیدـنا ، زوح ? رد  دـهدب . لکـش  ار  یمالـسا  تما  تدـحو  المع  تسا ، هتـسناوت  يدودـح  اـت  هدـش و 

یمالـسا تدحو  داجیا  یبهذم و  تافالتخا  زا  يراددوخ  رب  ینبم  یمالـسا –  بالقنا  يزوریپزا  دـعب  هچ  لبق و  هچ  هر – ) ) ماما ترـضح 
دروم زین  یـساسا  نوناق  ینعی  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  روشنم  رد  یلوصا  تروص  هب  تسایـس  نیا  مالـسا ، فلتخم  قرف  ناوریپ  نیب 

زا یکی  ناوـنع  هب  دراد ، (ص ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  ّتنـس  مـیرک و  نآرق  رد  هـشیر  هـک  مالـسا  تـما  تدـحو  تـسا . هـتفرگ  رارق  هجوـت 
رد تسا . هتفای  یلجت  یساسا  نوناق  لوصا 11 و 12  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  لوصا  نیرتیتایح  نیرتکیژتارتسا و 

تلود دـناتما و  کـی  ناناملـسم  همه  ِنوُدـُبْعاَف » ْمُکُّبَر  اـنَا  َو  ًةَدِـحاو  ًۀَُّما  ْمُُکتَُّما  ِهِذـه   ¬ َّنِا همیرک  هیآ  مکح  هب  : » تسا هدـمآ  لصا 11 
لمع هب  ریگیپ  شـشوک  دـهد و  رارق  یمالـسا  للم  داحتا  فالتئا و  هیاـپ  رب  ار  دوخ  یلک  تسایـس  تسا  فظوم  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

ار یمالسا  رگید  بهاذم  هب  مارتحا  نینچمه  یساسا  نوناق  دشخب .» ققحت  ار  مالـسا  ناهج  یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس ، تدحو  ات  دروآ 
نیا تسا و  يرـشع  ینثا  يرفعج  بهذم  مالـسا و  ناریا ، یمـسر  نید  : » درادیم ررقم  نینچ  نآ  مهدزاود  لصا  هداد و  رارق  تیانع  دروم 

دنـشاب و یم  مارتحا  ياراد  يدیز  یلبنح و  یکلام ، یعفاش ، یفنح ، زا  معا  یمالـسا  رگید  بهاذم  تسا و  رییغت  لباق  ریغ  دـبالا  یلا  لصا 
، قالط جاودزا ،  ) هیـصخش لاوحا  ینید و  تیبرت  میلعت و  رد  دـندازآ و  ناشدوخ  هقف  قبط  یبهذـم ، مسارم  ماـجنا  رد  بهاذـم  نیا  ناوریپ 

تیرثـکا بهاذـم  نیا  زا  کـی  ره  ناوریپ  هک  ياهقطنم  ره  رد  دـنراد و  تیمـسر  اـههاگداد  رد  نآ  هب  طوبرم  يواـعد  و  تیـصو ) ثرا و 
ربهر بهاذم .» ریاس  ناوریپ  قوقح  ظفح  اب  دوب ، دـهاوخ  بهذـم  نآ  قبط  رب  اهاروش  تارایتخا  دودـح  رد  یلحم  تاررقم  دنـشاب ، هتـشاد 

. تسا هدومرف  هراشا  یبهذم  تافالتخا  زا  يریگولج  یّنس و  هعیش و  تدحو  هلأسم  هب  رّرکم  زین  ياهنماخ  هّللا  تیآ  ترضح  بالقنا  مّظعم 
تدـحو زا  ام  دوصقم  : » دـندومرف یّنـسو  هعیـش  كارتشا  طاـقن  هب  رتشیب  هجوت  موزل  هب  هراـشا  اـب  شیوخ  ياهینارنخـس  زا  یکی  رد  ناـشیا 

لمع دـننک و  ادـیپ  داقتعا  يرگید  بهذـم  هب  دـنرادرب و  تسد  دوخ  بهذـم  زا  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـیآ  تسیچ ؟ ناناملـسم 
امـش هک  میهدب  رکذت  مییوگب و  یّنـس  هعیـش و  زا  ناناملـسم  همه  هب  میهاوخیم  هک  تسا  نیا  ام  ثحب  تسین ...  نیا  دوصقم  هن ، دـنیامن ؟

يادخهب نیملـسم  مه ? ینعی  تسا . قارتفا  طاقن  زا  شیب  كارتشا  طاقن  نآ  دـیراد ...  قارتفا  فالتخا و  طاقن  کی  كرتشم و  طاقن  کی 
ناملـسم رفن  درایلیم  کی  زا  شیب  نونکا  مه  دنراد ...  داقتعا  جح  تاکز و  هزور و  زامن و  ماکحا و  دحاو و  ربمایپ  دـحاو و  هلبق  دـحاو و 

یکیژتارتـسا و ظاـحل  زا  هک  تسا  برغ  قرـش و  نیب  قطنم ? نیمه  اـهنآ ، مکارت  طـقن ? هک  دـننک  یم  یگدـنز  ملاـع  فـلتخم  طاـقن  رد 
رد ملاع  ناناملـسم  يا  مییوگیم  ام  تساهنیا ...  تسد  ملاع  قطانم  نیرت  ساسح  ییاوه ، بآ و  یمیلقا و  تیعـضو  ياـیفارغج و  تیعقوم 
امش یگدنز  عضو  دیسانشب ، ار  ناتناتسود  نانمشد و  دینکن و  گنج  هزرابم و  مه  هیلع  دینکن ، ینمشد  مه  اب  رگا  دیتسه  هک  ایند  ياج  ره 

يایند ياج  همه  رد  ام  تسا . نیملـسم  تدحو  ام ، بالقنا  دمع ? ياهمایپ  زا  یکی  اذل  ... 4. درک دهاوخ  توافت  تسا ، زورما  هک  هچنآ  اب 
هب المع  ار  یّنـس  هعیـش و  تدـحو  اههنحـص  یمامت  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  مه ، لمع  زوح ? رد  « 10. مینزیم ار  فرح  نیا  مالـسا ،
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يربهر مّظعم  ماقم  طسوت  هیمالسالا » بهاذملا  نیب  بیرقتلا   » عمجم لیکـشت  تسا . هدز  ینوگانوگ  تامادقا  هب  تسد  هتـشاذگ و  شیامن 
يدایز شالت  تّدم  نیا  یط  رد  روکذم  عمجم  دـشابیم . دراوم  نیا  هلمج  زا  یمالـسا ، قرف  نیب  یکیدزن  داجیا  فدـه  اب  لاس 1369  رد 
لوالا عیبر  ات 17  مالعا 12  نینچمه  تسا . هدرک  اهنآ  كارتشا  طاقن  هب  یـشخب  زکرمت  یّنـس و  هعیـش و  راکفا  ندومن  کـیدزن  تهج  رد 

ّتنس لها  هک  یلاح  رد  تسا . هتشاد  یمالـسا  تدحو  داجیا  رد  یّمهم  شقن  تدحو ، تفه ? ناونع  هب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ظسوت 
گرزب و زور  نیا  مسارم  يرازگرب  هب  هناگادـج  هتـسناد و  (ص ) مرکا ربمایپ  تدـالو  خـیرات  ار  لوـالا  عیبر  نایعیـش 17  لوالا و  عیبر   12
ود نیا  نیبام  تدحو  هتفه  يراذگمان  تهج  هب  کنیا  دشیم ، بوسحم  مه  یفالتخا  لماع  کی  دیاش  دوخ  دـنتخادرپیم و  نآ  زا  لیلجت 

داجیا یبسانم  تصرف  هکلب  هدـش ، کیدـبت  تدـحو  لماع  هب  دوخ  فالتخا ، ِلماع  نیا  اهنت  هن  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  يوس  زا  خـیرات 
طاقن رب  هیکت  اـب  هدـش و  عمج  رگیدـکی  راـنک  رد  بهذـم  ود  نیا  ناوریپ  نادنمـشیدنا و  هتفه ، کـی  تّدـم  هب  هلاـس  همه  اـت  تسا  هدرک 

مالک زا  هار  يوجتـسج  رد  . 1 تشون :  یپ  دـنیازفیب . یمالـسا  تدـحو  نماد ? تعـسو  رب  هتخادرپ و  یـسررب  ثحب و  هب  شیوخ  كارتشا 
رتفد . 6 هحفص 103 . نامه ، . 5 هحفص 129 . نامه ، . 4 هحفص 126 . نامه ، . 3 هحفص 107 . نامه ، .2 هحفص 101 . مهدزناپ ، رتفد  ماما ،

یگنهرف تنواعم  .7 هحفص 14 . هرامش 79 ، یسایس ، تالّوحت  رب  یشرگن  یلخاد  هیرشن  یماظتنا ، يورین  یسایس  یتدیقع  نامزاس  یـسایس 
یتما هک  امـش  تما  تسا  نیا  ءاـیبنا : هروس  هیآ 92  . 8 هحفـص 20 . نارگید ، زادـنا  مشچ  رد  یمالـسا  بالقنا  یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس 

هحفص 207. دلج 2 ، يربهر ،) مّظعم  ماقم  ياهدومنهر  هعومجم   ) تیالو ثیدح  . 9 دیتسرپب . ارم  سپ  امش ، راگدرورپ  منم  تسا و  هناگی 
رد ناریا  نتفای  تّزع  تردق و  ناریا ، یمالسا  بالقنا  یناهج  ياهدرواتـسد  رگید  زا  درک  زیزع  ار  ناریا  بالقنا  هحفص 211 . نامه ، . 10

حطـس رد  اهنت  هن  ناریا  روشک  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  ات  هک  تسین  هدیـشوپ  یـسایس  رظن  بحاص  چیه  رب  دشابیم . ناهج  حطس 
یناهج ياهیریگمیمـصت  یـسایس و  تالداعم  رد  تشادن و  ياهدننک  نییعت  تردق  شقن و  یناهج  ياهتردـق  اهروشک و  نیب  رد  یناهج و 

نیب اـکیرمآ ، يارب  هقطنم  رد  یمرادـناژ  شقن  ءاـفیا  برغ و  تردـقربا  زا  تیعبت  یگتـسباو و  تـلع  هـب  هـکلب  دـشیمن ، هـتفرگ  يزاـب  هـب 
مالسا و فلاخم  زیتس و  نید  یتموکح  ناونع  هب  ناریا  میژر  دوب . دورطم  روفنم و  زین  شخبیدازآ  یمالسا و  ياهتضهن  ناهج و  ناناملـسم 
الاب و تّزع  تردق و  هب  ناریا  روشک  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  تکرب  هب  تشاد . ترهش  نانامسم  نایم  رد  لییارسا  یماح  اکیرمآ و  رکون 

رظنم زا  شرگن  اـب  لّوا و  هاگدـید  رد  تسا . لـمأت  یـسررب و  لـباق  هاگدـید  ود  زا  یناـهج  رادـتقا  تّزع و  نیا  تفاـی . تسد  يریگمـشچ 
هب یناهج ، تالداعم  رد  ریثأتیب  فیعـض و  يروشک  زا  ناریا  روشک  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  فلاخم  ياـهروشک  يرابکتـسا و  ياهتردـق 

: تالقنا مّظعم  ربهر  ریبعت  هب  تشگ . لدبم  ياهقطنم  یناهج و  ياهيریگمیمـصت  زین  للملانیب و  طباور  تابـسانم و  رد  راذگریثأت  یتردق 
ّتلم نیا  زورما  دوشیم . فقوتم  دوریمن و  شیپ  هلأسم  نآ  دشاب ، فلاخم  يّدج  روط  هب  نآ  اب  هک  یناهج  مهم  هیضق  ره  رد  ناریا  ّتلم  »

نیا زراب  نومن ? « 1. دـنکیم دوخ  هب  هجوتم  ار  اهمـشچ  جـیردتب  ناریا  ّتلم  هولج  تسا و  مهم  يأر  کـی  ياراد  یناـهج  مهم  لـئاسم  رد 
اب یبرع  ياهروشگ  یخرب  تسباو ? ماکح  نیگنن  شزاـس  نیطـسلف و  یـضق ? رد  ناوتیم  ار  یناـهج  ياهيریگمیمـصت  رد  يراذـگریثأت 

ناملـسم مدرم  قوقح  هب  زیمآ  تنایخ  شزاس  نیا  اب  یبالقنا  ناریا  تفلاـخم  دومن . هدـهاشم  حوضوب  برغ  رابکتـسا  یتسینویهـص و  میژر 
ندروآ رد  وناز  هب  تلع  هب  ناریا  روشک  یمالسا ، بالقنا  هب  رظنم  نیا  زا  هاگن  اب  تسا . هدش  نیگنن  شزاس  نیا  تسکش  بجوم  نیطسلف ، 
تیامح هب  یکتم  يولهپ و  حلسم  نادند  ات  میژر  ندرک  نوگنرس  ناهج ، یبطقود  ماظن  ندز  مه  رب  ناه ، حطس  رد  نانآ  ریقحت  اهتردقربا ،

رب یمدرم  يرادیب  اهنآ و  رتشیب  هچ  ره  نتخیگنارب  شخبیدازآ و  ياهتکرح  اهتـضهن و  رب  هدرتسگ  يراذـگریثأت  برغ ، اکیرمآ و  هدرتسگ 
ناریا تمظع  رادتقا و  تیعقاو  هب  یپ  برغ ، رابکتسا  ًاصوصخم  برغ و  قرش و  ياهتردقربا  هک  تسا  هدش  بجوم  یناهج ، رابکتـسا  هیلع 

خر هک  يرما  تسا ، يزورما  ناهج  رد  ذوفن  اب  هدننک و  نییعت  یتردـق  یمالـسا ، ناریا  هک  دـنریذپب  ار  تقیقح  نیا  هدرب و  بالقنا  زا  سپ 
ناریا زا  برغ  رابکتـسا  سرت  هتبلا  تسین . یـشوپ  مشچ  راکنا و  لباق  باعرا ، دیدهت و  راعـش و  لاجنج و  اب  تسا و  ریذپانبانتجا  هداد و 
عاونا هب  مادـقا  زین  نآ و  نارادـفرط  ای  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  هب  ناهج  رـسارس  رد  ییاـکیرمآ  دـض  تکرح  ره  نداد  تبـسن  یمالـسا و 
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يروهمج اـب  هطبار  يرارقرب  هرکاذـم و  يارب  ساـمتلا  رگید  فرط  زا  فط و  کـی  زا  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  اـب  هلباـقم  يارب  اـههئطوت 
رد بالقنا ) لّوا  هد ? ًاصوصخم   ) نونکات بـالقنا  زا  یلاوتم  ناـیلاس  لوط  رد  ناریا  هب  طوبرم  راـبخا  ثحاـبم و  حرط  زین  ناریا و  یمالـسا 
زا ایند  حطـس  رد  یمالـسا  ناریا  تمظع  رادـتقا و  ینعی  تیعقاو  نیا  شریذـپ  زا  یکاح  دوخ  یناهج ، ياههناسر  تاعوبطم و  رابخا  ردـص 

ياـهتکرح اهتــضهن و  زین  ناـهج و  نافعــضتسم  ناناملــسم و  رظنم  زا  شرگن  اـب  مود و  هاگدـید  رد  دــشابیم . یناـهج  رابکتــسا  يوـس 
. تسا هتـشگ  لّدبم  ناهج  حطـس  رد  ردـتقم  لقتـسم و  زیزع و  یتلود  هب  اکیرمآ  هب  هتـسباو  فیعـض و  یتلود  زا  ناریا  روشک  شخبیدازآ ،

دّدجم ءایحا  رگرامثتـسا  ياهتلود  وگروز و  ياهتردـق  ربارب  رد  ناهج  رـسارس  مورحم  ناملـسم و  مدرم  تازرابم  زا  ناریا  یلوصا  تیامح 
? دازآ ناملسم و  مدرم  يدنمهقالع  یمالـسا ، ياهتـضهن  زین  زرابم و  ناملـسم و  مدرم  نتفای  رادتقا  اهنرق ، زا  سپ  مالـسا  هوکـش  تمظع و 
هب بـالقنا  زا  سپ  یمالـسا ، ناریا  دـناهدش ، بجوم  هک  دنتـسه  یلماوع  هلمج  زا  هر ) ) ینیمخ ماـما  نوگربماـیپ ? يربـهر  هب  اـیند  رـسارس 

ریبک و ربهر  هک  ناهج  رد  یمالـسا  ناریا  يارب  رتـالاب  نیا  زا  یتمظع  هچ  دوش . هتخانـش  ناـهج  ناناملـسم  نیب  رد  زیزع  ردـتقم و  يروشک 
جراخ لخاد و  گرزب  عناوم  مالـسا  دناشنیم . ّتلذم  كاخ  هب  ار  اهتردقربا  مالـسا  میوگیم ، نانیمطا  اب  نم  : » دـنیامرفیم نآ  راذـگناینب 
یسایس همان  تیصو  رد  ماما  ترضح  « 2. درک دهاوخ  حتف  ار  ناهج  يدیلک  ياهرگنـس  فرطرب و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  هدودـحم 

اب اکیرمآ  هک  نیا  زا  رتالاو  رتالاب و  يراختفا  مادـک  : » دـنیامرفیم نییبت  ینینچ  ار  ناـهج  رد  ناریا  یباـی  تّزع  تردـق و  شیوخ ، یهلا  – 
مولظم ياهتّلم  نایاپیب  ياهتورث  نتـشاد  تسد  هب  شاهدرپسرـس و  ياهتلود  همه  نآ  شیگنج و  ياـهگرب  زاـس و  مه ? شیاـهاعدا و  همه 

نآ ءادفلا  همدقمل  انحاورا  هّللا  ۀّیقب  ترضح  روشک  ناریا و  رویغ  ّتلم  لباقم  رد  یهورگ  ياههناسر  مامت  نتـشاد  تسد  رد  هداتفا و  بقع 
هب زج  تسین  نیا  و  دونـشیم ، در  باوج  دـنکیم  سک  ره  هب  ور  دوش و  لـسوتم  هک  هب  دـنادیمن  هک  تسا  هدـش  اوـسر  هدـناماو و  ناـنچ 

رون هب  یهاشمتـس  تاملظ  زا  هدومن و  رادـیب  ار  یمالـسا  ناریا  ّتلم  هژیوب  ار  اهتّلم  هک  هتمظع  تلج  یلاعت  يراـب  ترـضح  یبیغ  ياهددـم 
روـحم زکرم و  بـالقنا ، ناریا  ماـما ، ناریا  یمالـسا ، ناریا  : » دـنیامرفیم دروـم  نیا  رد  زین  بـالقنا  مّـظعم  ربـهر  « 3. دومن تیاده  مالـسا 

رابکتسا و عفانم  هیلع  میدنمتردق و  ام  هک  دهدیم  ناشن  تساهینمـشد ...  روحم  تبـسن  نیمه  هب  تسا و  ناناملـسم  یناهج  میظع  تکرح 
تسا هدش  بجوم  هک  تسا  یمالـسا  ناریا  تّزع  رادتقا و  نیمه  « 4. میوریم رامـش  هب  یگرزب  دیدهت  نانچمه  نارگتراغ  نادزد و  عفانم 

رد ام  هک  تسا  مالـسا  ناهج  رد  روشک  نیا  ذوفن  ناریا و  کیژتارتسا  ّتیمها  لیلد  هب  : » دنک فارتعا  اکیرمآ  قبـسا  روهمج  سیئر  ناگیر 
یلم تینما  رواـشم  « 5. تسا یخیرات  تیعقاو  کی  ناریا  بـالقنا   ... میدـمآرب دوخ  ياـهروشک  نیب  رتهب  هطبار  کـی  يارب  شواـک  ددـص 
دیاب تسا و  یخیرات  تقیقح  کی  یمالـسا  بـالقنا  : » تسا هتفگ  هدومن و  یمالـسا  ناریا  تردـق  هب  فارتعا  بیترت  نیمه  هب  زین  ناـگیر 
نابز زا  ناهج  رد  ناریا  تمظع  تّزع و  رادتقا و  اب  هک  نیا  يارب  « 6. تشاد رواب  ار  تابث  اب  یماظن  يداصتقا و  رظن  زا  لقتسم و  ناریا  کی 
نیا زا  یخرب  هب  مه  ياهراشا  میوش ، انشآ  رتشیب  اههناسر  تاعوبطم و  زین  ناهج و  مهم  یسایس و  ياهتیـصخش  روهمج و  ياسؤر  ناربهر ،
تیآ : » قباس يوروش  نیـشیپ  ربهر  فچابروگ  میهدیم . همتاخ  ار  ثحب  نیا  رادتقا ، تمظع و  نیا  ياههشیر  رکذ  اب  هدومن و  اهرظنراهظا 

هب قباس  يوروش  یشاپورف  زا  سپ  : » ابوک یبالقنا  ربهر  ورتساک  لدیف  « 7. دراذگب ناهج  نیون  خیرات  رد  گرزب  يرثا  تسناوت  ینیمخ  هّللا 
رد یبرغ  ياهلدـم  ياـج  هب  دـیاب  ناریا  دـیقف  ربهر  ینآرق  لدـم  مدـقتعم  مدرب و  یپ  فچاـبروگ  هب  ینیمخ  هّللا  تیآ  ياههیـصوت  تّحص 

يورین ياراد  بالقنا  نیا  دوب . یمدرم  یعقاو و  بالقنا  کی  تسا  هداد  خر  ناریا  رد  هچنآ  ... 8. دریگ رارق  یناهج  ياههمانرب  راک  روتسد 
ياقیرفآ قباس  روهمج  سیئر  الدـنام  نوسلن  « 9. مینک مالعا  نآ  اب  ار  دوخ  تیاـمح  یگتـسبمه و  اـم  هک  تسا  مزـال  تسه و  زین  یمیظع 

... تفریم رامـش  هب  ناهج  شخبیدازآ  ياهتـضهن  یمامت  يارب  يربهر  هکلب  دوب ، ناریا  يارب  گرزب  يربهر  اهنت  هن  ینیمخ  ماـما  : » یبونج
دسا ظفاح  « 10. منک مارتحا  يادا  ناشیا  هب  موش و  رـضاح  ینیمخ  ماما  دقرم  رانک  رد  راب  نیمود  يارب  متـسناوت  هک  دوب  یگرزب  راختفا  نیا 

زا ار  ناگناگیب  یماظن  ياههاگیاپ  درک و  عطق  اهتسیلایرپما  اب  ار  دوخ  یجراخ  طباور  ناریا  یمالـسا  بالقنا  : » هیروس دیقف  روهمج  سیئر 
بابرا زا  اهراب  هک  داتفا  تشحو  هب  یمالسا  بالقنا  زا  نانچ  نآ  سدق  رگلاغشا  میژر  تفرگ . شیپ  رد  ار  يزارفارـس  هار  تشادرب و  نایم 
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«11. دریگب دش ، دهاوخ  نیطسلف  يزوریپ  هب  رجنم  هک  ار  ناریا  یمالسا  بالقنا  ریثأت  ذوفن و  ولج  دناوتیمن  ارچ  هک  درک  هلگ  اکیرمآ  دوخ 
ياهدـیما ناهج  ناناملـسم  مامت  تسا و  نیون  ناهج  رد  یقرتم  یمدرم و  بـالقنا  کـی  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  : » یبیل ربهر  یفاذـق  رمعم 

روهمج سیئر  نیلّوا  الب  نب  دمحا  « 12. درک هضرع  نایناهج  همه  هب  ار  مالسا  یقیقح  رهچ ? ناریا  یمالسا  بالقنا  دناهتسب . نادب  يرایسب 
: دیوگیم نآ  درتسگ ? ذوفن  زا  يرابکتسا  يایند  تشحو  یمالسا و  بالقنا  یهلا  تردق  هب  هراشا  اب  روشک ، نآ  لالقتـسا  زا  سپ  ریازجلا 

سیئر هرریاـن  سویلوژ  « 13. تسا هدرک  داـجیا  دـندربیم ، ار  اـم  تفن  هک  ییاـهتلود  لد  رد  یتـشحو  بـالقنا  نیا  هـک  تـسین  تـهجیب  »
ياهبالقنا نیرتلیـصا  نیرتیمدرم و  زا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تسا ...  هدز  مه  رب  ار  یناـهج  تـالداعم  ناریا  بـالقنا  : » اـینازنات روهمج 

ناـهج روشک  نیرتدـهعتمریغ  مه  تسا و  دـنمورین  مه  ناریا ، میتـسه . لـئاق  یناوارف  شزرا  مارتـحا و  بـالقنا  نیا  يارب  اـم  تسا . ناـهج 
هک داد  ناشن  همه  هب  تسا و  نرق  نیا  مهم  ثداوح  زا  یکی  یمالـسا  بالقنا  : » یمالـسا سنارفنک  قباس  ّلک  ریبد  یّطـش  بیبح  « 14. تسا

يدهم دمحم  « 15. دنک نوگنرـس  ار  یتنطلـس  ياهمیژر  نیرتدنمورین  زا  یکی  تسا  هتـسناوت  ناریا  بالقنا  تسا . دنمتردق  ردـقچ  مالـسا 
زا ترابع  هک  داد  ام  هب  یگرزب  سرد  دوب و  نرق  زجعم ? ناریا  یمالسا  بالقنا   : » نانبل نایعیـش  يالعا  سلجم  سیئر  بئان  نیدلا  سمش 

ظاحل زا  ناریا  بـالقنا  : » هیروس هجراـخ  روما  ریزو  مادـخ  میلحلادـبع  « 16. درک ناوـتیم  ار  يراـک  همه  هملک  تدـحو  اـب  هک  تسا  نیا 
: ناتـسکاپ هجراخ  روما  ریزو  زیزع  جاترـس  « 17. تسا یمیظع  بـالقنا  ناـهج ، هقطنم و  رـسارس  يارب  هکلب  ناریا ، يارب  طـقف  هن  یخیراـت 
رد ریازجلا  ریفس  لجا  دیمحلادبع  « 18. دوب ناهج  خیرات  رد  هکلب  ناریا ، يارب  اهنت  هن  مهم  یلّوحت  ینیمخ  ماما  ترـضح  یمالـسا  بالقنا  »

ار هاـش  کـی  ینیمخ  هّللا  تیآ  : » خروم 14/3/1368 سرپ  دتیـشوسآ  يرازگربـخ  « 19. دـنکیم تاهابم  ناریا  بـالقنا  هب  ریازجلا  : » ناریا
تندنپیدنیا همانزور  « 20. داد ناکت  ار  ناهج  دوخ ، یمالـسا  تردـق  تدـحو و  مایپ  اب  دومن و  توهبم  ار  تردـقربا  کـی  درک ، نوگنرس 

نامه تسرد  نیا  اما  دنک ، ضوع  ار  خیرات  ریـسم  دناوتب  ییاهنت  هب  درم  کی  هک  دـتفایم  قافتا  تردـنب  : » خروم 15/3/1368 ندنل  پاچ 
«22. دنازرل ار  ناهج  هک  درک  يربهر  ار  یبالقنا  ینیمخ ) ماما   ) وا : » ندنل ویدار  « 21. دمآرب نآ  دهع ? زا  ینیمخ  هّللآ  تیآ  هک  دوب  يراک 

همان تیصو  . 3 هحفص 13 . مارحلا ) هّللا  تیب  جاجح  هب  ماما  مایپ  تئارب (  دایرف  . 2 خروم 20/11/1374 . هعمج  زامن  هبطخ  . 1 تشون :  یپ 
نامزاس یسایس  رتفد  . 5 هحفص 131 . دلج 7 ، يربهر ،) مّظعم  ماقم  ياهدومنهر  هعومجم   ) تیالو ثیدـح  . 4 هحفص 8 . هر ) ) ینیمخ ماما 

خروم یمالسا ،  يروهمج  همانزور  همان  هژیو  .7 نامه . . 6 هحفص 63 . زبس ، تاکرب  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يرمرادناژ  یسایس  یتدیقع 
و 67، هرامـش 66  یـسایس ، تالّوحت  رب  یـشرگن  یلخاد  هیرـشن  یماظتنا ، يورین  یـسایس  یتدـیقع  نامزاس  یـسایس  رتفد  .8 . 10/7/1378

یحتف . 10 هحفـص 110 . نارگید ، زادـنا  مشچ  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  یمالـسا ، تاـغیلبت  ناـمزاس  یگنهرف  تنواـعم  . 9 هحفص 40 .
مـشچ رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس  یگنهرف  تنواـعم  . 11 هحفـص 3 . رـصاعم ، یمالـسا  حرط  هضافتنا و  یقاقش ،

.16 هحفـص 107 . نامه ، . 15 هحفـص 109 . نامه ، . 14 هحفـص 99 . نامه ، . 13 هحفـص 104 . نامه ، .12 هحفـص 101 . نارگید ، زادنا 
تاغیلبت نامزاس  یگنهرف  تنواعم  . 19 خروم 29/3/1378 . تاعالطا ، همانزور  همیمض  . 18 هحفص 102 . نامه ، . 17 هحفص 108 . نامه ،

تلحر باتزاب  هر ) ) ینیمخ ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسوم  . 20 هحفـص 100 . نارگید ، زادنا  مشچ  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یمالـسا ، 
خروم 10/7/1378 یمالـسا ، يروهمج  همانزور  هماـن  هژیو  . 22 هحفـص 90 . نامه ، . 21 هحفص 95 . ناریا ، یمالـسا  يروهمج  راذگناینب 

ياههنیمز رد  روشک  یتارباخم  هکبـش  رد  يریگمشچ  تالوحت  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تُسپ  نفلت و  تارباخم ، شرتسگ 
یناسرعالطا و ياههکبش  يزادناهار  تسا . هتفرگ  تروص  یللملانیب  یتارباخم  تاطابترا  یتارباخم ، ياهلاناک  هارمه ، نفلت  تباث ، نفلت 
، سنارفنک وئدـیو ?  هکبـش  يزادـناهار  نیکرتشم ، هب  یتارباـخم  ون  تامدـخ  هضرع  تنرتنیا ، هلمج  زا  یتاـعالطا  ياـههارگرزب  هب  لاـصتا 
(، تیریدم هکبش   ) TMN روشک ،) لاتیجید  هچراپکی  هکبـش   ) ISDN هلمج زا  تارباخم  يرواـنف  تاـناکما  نیرتهتفرـشیپ  زا  يریگهرهب 

هئارا تسا و  هکبـش  فیرظ  شرتسگ  لماع  هک   SDH ياهمتسیس عیرس ،) چیوس  نامزمهریغ  دم  هکبـش   ) ATM دنمشوه ،) هکبش   ) IN
میظع و تالوحت  یتاقیقحت  زکارم  یتارباخم و  تازیهجت  ةدننکدیلوت  هناخراک  دنچ  ۀعسوت  سیـسأت و  هارمه  هب  یتارباخم ، تامدخ  رگید 
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رب قارع  یلیمحت  گنج  زاغآ  مغریلع  بالقنا ، يزوریپ  زا  دعب   1 تسا . هدمآ  دوجو  هب  روشک  تارباخم  هزوح  رد  هک  تسا  يریگمشچ 
زا سپ  لوا  لاـس  ناـمه  رد  ینعی  ات 1363  لاس 1357  زا  دوجو  نیا  اب  دـش ، روشک  تارباـخم  هکبـش  يریگارف  هعـسوت  زا  عناـم  هک  ناریا 
رهش  101 تسویپ . روشک  یطابترا  هکبـش  هب  اتـسور   1363 دـش . ریاد  روشک  رد  نفلت  هرامـش  دادعت 351000  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ 

هناخراک لاس 1364  رد  هدـش و  یلمع  تارباخم  تاقیقحت  زکرم  رد  يرون  لباک  شیامزآ  حرط  نیلوا  دـنتفای . يرهـش  نیب  طابترا  ناکما 
نیب روـحم  مه  لـباک  نیلوا  لاـس 1367  رد  دیـسر . يرادرب  هرهب  هـب  لاس 1368  رد  دـش و  سیـسأت  دزی  يدـنق  دیهـش  یتارباخم  ياهلباک 

رد دیـسر و  يرادربهرهب  هب  نارهت  هاگـشناد  لاـتیجید  گـنیچییوس  زکرم  نیلوا  لاس 1368  رد  دـش . لـصتم  ناهفـصا  هب  نارهت  زا  يرهش 
زا يرادربهرهب  لاس 1370  رد  تالوحت  نیا  لابند  هب  دـیدرگ . زاغآ  جرک  اـت  نارهت  نیب  يرهـش  نیب  يرون  لـباک  طـخ  نیلوا  لاـس  نیمه 
اب هک  تارباخم  يدربراک  یملع و  هدکشناد  داجیا  يارب  یلوصا  تقفاوم  لاس 1371  رد  دش . عورش  تسرامنیا  ياهراوهام  ریگجوم  نیلوا 

تـس يو  ياهریگجوم  نیلوا  زا  يرادربهرهب  لاس 1372  رد  دیدرگ . ذخا  ًاددجم  دوب ، هدـش  ماغدا  اههاگـشناد  ریاس  رد  یگنهرف  بالقنا 
عمتجم زا  يرادربهرهب  روشک و  رهش  رد 8  لاتیجید   SC زکرم زا  يرادربهرهب  تفرگ . تروص  ناریا  تارباخم  تکرـش  طسوت  ( VSAT)

لاـس 1373 رد  مهم  تـالوحت  دـش . زاـغآ  لاـس  نیمه  رد  نارهت  رد  ناریا  یتارباـخم  زکرم  نیمود  ناونع  هب  یمالـسا  بـالقنا  یتارباـخم 
هکبش شرتسگ  لاس 1375 و  رد  هارمه  نفلت  هکبـش  داجیا  هبوصنم و  هرامـش  هب 000/945/1  نارهت  نفلت  هکبـش  هعـسوت  زا  دندوب  ترابع 
اههداد تاطابترا  هکبـش  هب  روشک  رهـش  لاصتا 90  نینچمه  هارمه ، نفلت  هرامـش  نویلیم  کـی  یحارط  رهـش و  حطـس 35  رد  هارمه  نفلت 

اب ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  دوشیم  نشور  قوف  رامآ  هب  هعجارم  اب  تفرگ . ماجنا  دصرد  نازیم 70  هب  تس  يو  هکبش  هعسوت  و  اتید ) )
هدرب راک  هب  یتارباخم  هکبش  زیهجت  هعسوت و  هنیمز  رد  یناوارف  شالت  رشب ، یگدنز  فلتخم  داعبا  رد  یتارباخم  تاطابترا  تیمها  هب  هجوت 
یمقر ینزدـیلک  ياههاگتـسد  نوچمه  ناهج ، تارباخم  يروانف  ياهدرواتـسد  نیرخآ  ریخا  ياهلاس  رد  ناریا  تارباـخم  تکرـش  تسا .

هب هدرک و  يزادناهار  ار  نفلت  هژیو  تامدخ  ياهراوهام و  تامدخ  یناسر ، عالطا  ياههکبش  هارمه ، نفلت  يرون ، لباک  لاتیجید ) چییوس  )
نیرتشیب هدوب و  اراد  ار  دصرد  رب 20  غلاب  يدشر  یتارباخم ، هکبش  هعـسوت  هنیمز  رد  ریخا  زاین  دروم  تازییهجت  دصرد  زا 80  شیب  دیلوت 

زا هدافتسا  اب  گولانآ  یطخ  رازه  هکبش 850  لاس 1377  ات  بالقنا  زا  سپ  ياهلاس  ياهتیلاعف  لوط  رد  تسا . هتـشاد  ار  هعـسوت  مجح 
دادعت تسا . هدش  لئان  یهجوت  لباق  ۀعـسوت  هب  اهلاس  نیا  یط  هدش و  لیدبت  یطخ  نویلیم  ياهکبش 2/7  هب  لاقتنا ، يروانف و  نیرتدیدج 

هب زین  ریاد  ياهنفلت  دادـعت  هطقن و  هب 850  یللملانیب  طاـبترا  ياراد  ياهرهـش  هطقن و  هب 2287  يرهـش  نیب  راکدوخ  نفلت  ياراد  طاـقن 
دادعت هرامش و  رازه  نویلیم و 800  هب 10  تباث  نفلت  طوطخ  دادـعت  لاس 1380  ناـیاپ  رد  هتبلا   2 تسا . هدیسر  رامـش  نویلیم  شیب 2/7 

ص 54 3 نامه ،  ص 7 2 -  یمالسا ،  بالقنا  رد  تاطابترا   - 1 تشون :  یپ   3 تشذگ . هرامش  نویلیم  زرم 2  زا  زین  هارمه  نفلت  طوطخ 
بالقنا دنمشزرا  ياهدرواتسد  زا  یکی  نارتخد  نانز و  يونعم  تلزنم  نأش و  ءایحا  ص 2  ش 6606 ،  یمالسا ،  يروهمج  همانزور ي  - 

ناـنز و يولهپ ، روفنم  میژر  نارود  رد  یمالـسا و  بـالقنا  زا  لـبق  تسا . نارتـخد  ناـنز و  يوـنعم  تلزنم  نأـش و  ءاـیحا  ناریا ، یمالـسا 
هب طوبرم  لئاسم  ورملق  رد  يولهپ  میژر  دسافم  تافارحنا و  ساسا  دندوبن . رادروخرب  ياهتـسیاش  تلزنم  نأش و  زا  موب  زرم و  نیا  نارتخد 

، يرکف يانبم  نیمه  ساسارب  دنتـشاد و  نز  هب  تبـسن  برغ  زا  هناروکروک  تیعبت  دـیلقت و  هب  هک  دوب  یـشرگن  هاگدـید و  رطاخ  هب  نانآ ،
هنابلطتعفنم يدام ، یشرگن  نارتخد ، نانز و  هب  يولهپ  میژر  شرگن  تفرگیم . لکش  نانز  اب  طبترم  لئاسم  هب  تبسن  میژر  ياهتسایس 

نادرم ینارتوهـش  يارب  وا  نداد  رارق  هلیـسو  زین  نز و  زا  يولهپ  میژر  يارزبا  هدافتـسا  تسایـس  زین  اعدا  نیا  رب  لـیلد  دوب . هنایوجتذـل  و 
زابـسوه و نادرم  یناوهـش  یناسفن و  ياهاوه  ءاضرا  يارب  ياهلیـسو  نز  دـش . یم  بوسحم  رازبا  نز  یقلت ، نآ  قبط  رب  دـشابیم . شاـیع 

ًافرـص یعرف و  مود و  ۀـجرد  يدوجوم  نز  ًالمع  عقاو  رد  دـشیم . یقلت  رتشیب  تورث  لوپ و  بسک  يارب  ياهلیـسو  نز  دوب . نارذگـشوخ 
قباس دبـشترا  دـنامیمن . یقاب  نارتخد  نانز و  يارب  یتمرح  تلزنم و  نأش و  رگید  یـشرگن ، نینچ  ساـسارب  تسا  یهیدـب  دوب . درم  يارب 

هب ابیز  نانز  زا  توعد  اضردمحم  نارود  رد  : » دیوگیم نینچ  دروم  نیا  رد  هاش ، یمیمص  تسود  رابرد و  رارسا  مرحم  تسودرف  نیـسح 
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اههناخترافـس و نیوعدـم  تـسیل  سأر  رد  دـنول  اـبیز و  ناـنز  هـشیمه  نارهت ، کـیتاملپید  لـفاحم  رد  دوـب و  موـسرم  یناـمهیم  سلاـجم 
رثکادـح هجدوب  همانرب و  نامزاس  لوپ  زا  تساوخیم  هک  فرـشا  دوش . یناریا  نادرمتلود  بلج  ببـس  اـت  تشاد  اـج  ارفـس  ياـهینامهیم 

رد رذآ  دوب . يداع  ناوج و  دـنمراک  همانرب  نامزاس  رد  شرهوش  هک  تخیر  یتسود  حرط  رذآ  مان  هب  ابیز  نز  کـی  اـب  دـنکب ، ار  هدافتـسا 
. مدوب هدش  توعد  زین  نم  دوب ، هداد  لیکـشت  دـنبرد  لته  رد  فرـشا  هک  ینامهم  کی  رد  دوب . کشزپنادـند  رتکد  ییابیز ، یناوج و  نیع 

روضح رد  درب و  قاتا  کی  هب  ار  همانرب ) نامزاس  سیئر   ) جاهتبا رذآ و  نم و  فرشا  دندوب ، بورشم  فرـص  لوغـشم  نانامهیم  هک  ینامز 
هک تسا  نیا  مرظن  دنکیم . زان  نز  نیا  يارب  جاهتبا  نیا  الاح  تفگ  هن . متفگ  يدوب ؟ هدـید  ییابیز  نیا  هب  نز  تفگ  نم  هب  جاهتبا  رذآ و 

جاـهتبا و نز  چـیه ! مه  نیا  تفگ  دراد . رهوـش  مه  رذآ  متفگ  چـیه ! هک  نآ  تفگ  دراد . نز  جاـهتبا  متفگ  مهدـب . ار  ناشتلـصو  بـیترت 
! دیهدب ار  راک  بیترت  هک  مراذـگیم  اهنت  ار  رفن  ود  امـش  لاح  تفگ  جاهتبا  هب  فرـشا  سپـس  دـندوب ، نیوعدـم  ءزج  لاس  رد  رذآ  رهوش 

جاهتبا دنتـشاد . دیدش  یـسنج  طباور  تفریم و  رذآ  هناخ  هب  بترم  جاهتبا  ًادعب  دندنام . رفن  ود  نآ  میدش و  جراخ  قاتا  زا  نم  فرـشا و 
هدـمآ رذآ  هناخ  هب  جاهتبا  هک  اهزور  نیا  زا  یکی  دراد . راـک  هماـنرب  ناـمزاس  رد  شرهوش  تسنادیم  هک  تفریم  رذآ  هناـخ  هب  یتاـعاس 

رد دناسریم . لزنم  هب  ار  دوخ  عیرس  رهوش  مراد . راک  ایب  هناخ  هب  دوز  هک  دنکیم  نفلت  شرهوش  هب  رذآ  دمهفب ، جاهتبا  هکنیا  نودب  دوب ،
رهوش هب  جاهتبا  دنیبیم . ار  هنحـص  دوشیم و  باوخ  قاتا  دراو  رهوش  دنکیم . عورـش  جاهتبا  اب  ار  طباور  شباوختخت  رد  رذآ  هلـصاف  نیا 

دهدب و قالط  ار  رذآ  رهوش ، هک  دوش  یم  ببس  هنحص  نیا  ياهدمآ ! تلزنم  هب  ارچ  عقوم  نیا  رد  یتسه و  قاچاق  دنمراک  وت  هک  دپوتیم 
هب رذآ  اما  تسا . هدوب  فرشا  رذآ ، رهوش  عقومیب  روضح  ۀشقن  یلصا  حارط  هک  تسین  يدیدرت  دنک . جاودزا  وا  اب  دوشیم  روبجم  جاهتبا 

دوجو يولهپ  میژر  رد  هک  هباشم  دراوم  قیداـصم و  زا  ییاـیرد  ربارب  رد  کـچوک  ياهرطق  ناونع  هب  ناـیرج  نیا  (. « 1) درکن افتکا  جاهتبا 
يارب يولهپ  میژر  هک  دهدیم  ناشن  دنکیم و  نایب  ثنؤم  سنج  هب  تبـسن  ار  میژر  نآ  دارفا  زیمآتناها  طلغ و  هاگدید  یبوخ  هب  تشاد 

يزوریپ زا  لـبق  هزراـبم و  نارود  ناـمه  زا  هر ) ) ینیمخ ماـما  ترـضح  تسا . هدوبن  لـئاق  يونعم  یناـسنا و  لزنم  نأـش و  نارتـخد  ناـنز و 
لاس 1357 هام  رویرهش  رد  ناشیا  دندرکیم . تفلاخم  دساف  گنهرف  نیا  اب  هتخادرپ و  زیمآتناها  رافر  نیا  يرگاشفا  هب  یمالـسا  بالقنا 
زا نم  كرد  تسا  هتفگ  ییایلاتیا  ربخم  اب  هبحاصم  رد  لقن  بسح  هب  هک  تسا  هاـش  نیا  : » دـنیامرفیم هسنارف  نویزیولت  اـب  ياهبحاـصم  رد 

تـسا دقتعم  هک  نز  زا  ار  هاش  یقلت  لاح  (. « 2) دناشکیم داسف  هب  ار  اهنز  هک  تسا  هاش  نیا  دـشاب . ابیرف  ابیز و  دـیاب  وا  هک  تسا  نآ  نز 
یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  نارود  رد  هک  نز  هب  تبـسن  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  شرگن  اب  دینک  هسیاقم  دشاب ، ابیرف  ابیز و  دیاب  نز 

ادـخ تسا ، هدرک  تمدـخ  نز  هب  مالـسا  هک  ردـق  نآ  تسا . هداد  تاجن  هدوب  تیلهاج  رد  هک  ییاهزیچ  نآ  زا  ار  اهنز  مالـسا  دـندومرف :
نز دـهاوخیم  مالـسا  هدـش ؟ هچ  مالـسا  رد  هدوـب و  هچ  نز  تیلهاـج  رد  هک  دـینادیمن  امـش  تسا . هدرکن  تمدـخ  درم  هب  هـک  دـنادیم 

كزب هک  دهاوخیم  ناشلد  اقآ  هک  دوشب  يزیچ  کی  نز  هکنیا  هن  اما  دنکب  مه  نز  دنکیم ، ار  یساسا  ياهراک  همه  درم  هک  يروطنامه 
مالـسا دریگب . ولج  ار  اهنیا  دـهاوخیم  مالـسا  دوش ! طولخم  يروط  نآ  اـهناوج  اـب  دوشب ، طولخم  مدرم  اـب  هعماـج و  يوت  دـیایب  هدرک 

ار نز  دنهاوخیم  اهنیا  دیایب . نوریب  تیلعف  نیا  زا  هک  دهدب  تیـصخش  نز  هب  دهاوخیم  دنک . ظفح  ار  نز  مارتحا  تیثیح و  دـهاوخیم 
هب تبـسن  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  شرگن  نیمه  («. 3  ) مالـسا تسا  فلاـخم  ار  نیا  دـننک . تسد  نآ  هب  تسد  نیا  زا  ار  وا  دـنوشرفب و 

یصاخ ياهیگژیو  زا  ملاع  رد  نز  شقن  : » مینکیم هراشا  نآ  دروم  کی  هب  هک  تشاد  رارمتسا  زین  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  نانز 
هک تسا  يدوجوم  اتکی  نز  دریگیم . همـشچرس  هعماـج  نآ  رد  ناـنز  داـسف  حالـص و  زا  هعماـج  کـی  داـسف  حالـص و  تسا . رادروخرب 

یناسنا يالاو  ياهشزرا  تماقتسا و  هب  اههعماج  هکلب  هعماج ، کی  شتاکرب  زا  هک  دهد  لیوحت  هعماج  هب  يدارفا  دوخ  نماد  زا  دناوتیم 
تضهن نیا  رد  دراد . نادرم  هب  هک  تسا  یتیانع  زا  رتشیب  دراد ، نانز  هب  مالسا  هک  یتیانع  ( ... 4) دشاب نآ  سکعب  دناوتیم  دنوش . هدیشک 

زین ناـنز  تسا و  زاـسناسنا  میرک  نآرق  دـننکیم . گرزب  دوـخ  ناـماد  رد  ار  عاجـش  نادرم  ناـنز ، دـنراد . نادرم  زا  يرتـشیب  قـح  ناـنز 
هب همه  مالـسا  نیناوق  دنوشیم . هدیـشک  طاطحنا  تسکـش و  هب  اهتلم  دـنوش ، هتفرگ  اهتلم  زا  زاسناسنا  عاجـش و  نانز  رگا  زاسناسنا .
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يربهر هب  ناریا  یمالسا  دنمهوکش  بالقنا  بیترت  نیدب  (. « 5) دنک تلاخد  تکلمم  یساسا  تاردقم  رد  دیاب  نز  تسا . درم  نز و  حلص 
يولهپ میژر  طحنم  دساف و  شرگن  راموط  تسناوت  نز ، هب  تبـسن  یـشرگن  نینچ  اب  و  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  مالـسا  خـیرات  درمگرزب 

ساسارب هک  يدیدج  شرگن  دهد . رارق  تکلمم  نیا  زیزع  نارتخد  نانز و  يورارف  ینـشور  دیدج و  قفا  هدیچیپ و  مهرد  ار  نز  هب  تبـسن 
، تسین رازبا  ءیـش و  نز  نآ  قبط  هک  یـشرگن  دـش . هدـنادرگزاب  وا  هب  یناسنا  يالاو  تمارک  هدـش و  ءایحا  نز  يونعم  تلزنم  نأش و  نآ 

هتسب روشک  تواقش  تداعس و  تسا ، درم  شقن  زا  رتالاب  هعماج  رد  نز  شقن  تسا . هعماج  یبرم  نز  تساهتداعـس ، همه  أدبم  نز  هکلب 
مهم گرزب و  درواتـسد  نیا  نادردـق  هک  تسا  هعماـج  میهف  ناملـسم و  نارتخد  ناـنز و  رب  دوریم . جارعم  هب  درم  وا  نماد  زا  تسوا و  هب 

هدزبرغ و نادرم  یخرب  طـسوت  ًاددـجم  هـک  دـنهدن  هزاـجا  دـنیامن و  تـسارح  ظـفح و  نآ  زا  یگتـسیاش  هـب  هدوـب و  یمالــسا  بـالقنا 
برغ یناهج  رابکتسا  طسوت  ییاههئطوت  نینچ  يوب  ریخا  ياهلاس  رد  فسأت  لامک  اب  هک  ارچ  دوش . ینوگرگد  شوختسد  تسرپتوهش 

يولهپ میژر  نارود  رابتفخ  ۀطرو  هب  نانآ  ندناشک  نانز و  يونعم  تلزنم  نأش و  بلس  اهنآ  دسریم . ماشم  هب  نانآ  یلخاد  نارودزم  و 
ره اههشقن ، نیا  ربارب  رد  یگداتسیا  هلباقم و  تساتسار . نیا  رد  نآ  زا  یشان  ياهراشف  نانز و  نویسناونک  لکتورپ  دننارورپیم . رس  رد  ار 

نیا ندرکیثنخ  رد  دـیاب  زین  ناملـسم  نارتخد  نانز و  دوخ  نکیل  تسا ، هعماج  تریغاب  یبالقنا و  نادرم  ماظن و  نالوؤسم  ةدـهع  رب  دـنچ 
تـسا هدـش  نانآ  بیـصن  یمالـسا  بالقنا  تکرب  هب  هک  يدنمـشزرا  گرزب و  درواتـسد  زا  هدرک و  افیا  ار  یـساسا  یلـصا و  شقن  هئطوت 

مالک زا  هار  يوجتـسج  رد  - 2 ص 237 . ، 1 دلج يولهپ ، تنطلس  طوقـس  روهظ و  تسودرف ، نیـسح  - 1 تشون :  یپ  دنیامن . يرادـساپ 
-4 ص 28 . موس ، رتفد  ماما ، مالک  زا  هار  يوجتـسج  رد  زا : لقن  هب  سیراپ  رد  خروم 18/8/1357  ینارنخس  - 3 ص 26 . موس ، رتفد  ماما ،

لقن هب  خروم 15/12/1357  ینارنخس  - 5 ص 125 . دلج 16 ، رون ، هفیحـص  زا : لقن  هب  خـیرات 25/1/1361  رد  نز  زور  تبـسانم  هب  مایپ 
هب اههاگشناد  شقن  تیمها و  اههاگـشناد  ندش  يرامعتـسادض  لالقتـسا و  ص 31 . موس ، رتفد  ماـما ، مـالک  زا  هار  يوجتـسج  رد  زا : لوق 

تیبرت تسین . هدیشوپ  یـسک  رب  يداصتقا  یگنهرف و  یعامتجا ، یـسایس ، فلتخم  ياههصرع  رد  روشک  شزومآ  زکارم  نیرتیلاع  ناونع 
هبتریلاع نالوؤسم  ناریدـم و  شرورپ  تیبرت و  یعاـمتجا ، ياـههصرع  راـشقا و  ریاـس  رب  يراذـگریثأت  هعماـج ، نادنمـشیدنا  ناـگبخن و 

هلمج زا  تفرگ ، دـنهاوخ  تـسد  هـب  هدـنیآ  رد  ار  یتعنـص  یگنهرف ، يداـصتقا ، یـسایس ؛ تردـق  فـلتخم ؛ ياـههزوح  رد  هـک  يروـشک 
اههاگشناد تیمها  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دشابیم . یلاع  شزومآ  زکارم  اههاگشناد و  شقن  اهدرکراک و 

تشونرس دیاب  هاگشناد  زا  تسا . تلم  کی  تواقـش  لباقم  رد  تداعـس و  زکرم  هاگـشناد  تسا ... تالوحت  أدبم  اههاگـشناد  : » دناهدومرف
یکتم هتسباو و  یمیژر  يولهپ ، سوحنم  میژر  هک  اج  نآ  زا  اههاگـشناد و  يارب  ییالاو  تیمها  نینچ  هب  رظن  (. « 1) دوشب نییعت  تلم  کی 

برغ و هـب  اههاگـشناد  ندوـمن  هتـسباو  تـهج  رد  يرفاو  شـالت  اذـل  دوـبن ، رادروـخرب  یگنهرف  یــسایس و  لالقتــسا  زا  دوـب و  برغ  هـب 
برغ هب  هتـسباو  لقتـسمریغ و  اههاگـشناد ، ًالمعو  هتـسشن  رمث  هب  هنافـسأتم  زین  اـهشالت  نیا  دومنیم . یبرغ  ياهتسایـس  زا  يریذـپریثأت 
مـشچ هب  نایوجـشناد  رادرک  راتفر و  رکفت و  هشیدنا و  شزومآ ، تیریدـم ، يراذگتـسایس ، فلتخم  ياههزوح  رد  یگتـسباو  نیا  دـندوب .

نادنمـشیدنا ناگبخن و  زا  ياهدمع  شخب  هک  دوب  نیا  لالقتـسا ، زا  يرادروخرب  مدع  برغ و  هب  اههاگـشناد  یگتـسباو  ۀـجیتن  دروخیم .
نینچمه دنتخادرپیم . يزاسهشیدنا  يزادرپيروئت و  هب  ساسا  نیا  رب  دندوب و  برغ  هب  رادماو  هتـسباو و  ياهشیدنا  راکفا و  ياراد  روشک 

یگتـسباو هک  دوب  يدارفا  تسد  هب  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس ، فلتخم  ياههزوح  تیریدـم  هعماج و  مهم  يدـیلک و  ياهتسپ  هرادا 
ریاـس هـب  لالقتـسا  مدـع  ییارگبرغ و  گـنهرف  تیارـس  بجوـم  یگتـسباو  نـیا  رگید  يوـس  زا  دنتـشاد . برغ  هـب  ياهشیدـنا  يرکف و 

رد یلک  يراذگتسایس  يریگتهج و  هچ  رگا  تقیقح  رد  دادیم . شرتسگ  ار  ییارگبرغ  یتیوهیب و  ۀنماد  هدش و  یعامتجا  ياههزوح 
گنهرف دـشر  جـضن و  لاح  نیا  اب  دوب ، روشک  نارادمتـسایس  یتسرپهناگیب  یـسایس و  لالقتـسا  مدـع  تسایـس  زا  یعباـت  دوخ  هاگـشناد ،

هک یـشقن  عقاو  رد  دـیدر . یم  نآ  ناکرا  میکحت  یهاشنهاش و  ۀتـسباو  ماـظن  تیوقت  بجوم  ًـالباقتم  اههاگـشناد ، رد  برغ  هب  یگتـسباو 
یگداـس هب  یعاـمتجا  ياـههورگ  راـشقا و  ریاـس  زا  هک  دوـب  یـشقن  دنتـشاد ، ناـگناگیب  هب  روـشک  ندوـمن  هتـسباو  تـهج  رد  اههاگـشناد 
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ای يوروـش  نماد  هب  دنـشکب  ار  اـم  دـنناوتیمن  رازاـب  مدرم  : » دـندومرفیم هر ) ) ینیمخ ماـما  ترـضح  هک  دوـب  تهج  نیمه  هب  دـیآیمنرب .
ار راک  نیا  دنناوتیمن  دنتـسه  اههناخراک  رد  هک  یمدرم  عنآ  نیا و  نماد  هب  دنـشکب  ار  ام  دـنناوتیمن  دنتـسه  ناقهد  هک  یمدرم  اکیرمآ ،
رد ام  زیچ  همه  هک  نیا  راک  نیا  يارب  تسا . هاگـشناد  دشکب ، يوروش  اکیرمآ و  نماد  رد  دنک و  هتـسباو  ار  ام  دـناوتیم  هک  نآ  دـننکب ...

دندوب و لئاق  یصاخ  تیمها  هاگشناد  لالقتسا  تبسن  هر ) 0 ماما ترضح  (. « 2) مینک حالصا  ار  هاگشناد  مهاب  دینک  تمه  تسا . هاگشناد 
نمهب 1357 خروم 27  ینارنخـس  رد  هلمج  زا  دنداد . رارق  دیکأت  هراشا و  دروم  ار  نآ  دوخ  نانخـس  رد  بالقنا  يزوریپ  ياهزور  نیلوا  زا 

اهنیا دـندومرف ...« : اههاگـشناد  لالقتـسا  زا  يوـلهپ  میژر  سرت  هـب  هراـشا  اـب  دوـب ، هتـشذگ  بـالقنا  يزوریپ  زا  زور  جـنپ  اـهنت  هـک  دوـخ 
دنتشاذگیمن دننک ، میلعت  ار  ام  ياههچب  تسرد  ام  دیتاسا  هک  دنتشاذگیمن  دنتشادیم . هگن  بقع  دنتشاد  هک  یتردق  ره  اب  ار  اههاگشناد 

لقتـسم دـنک ، لمع  حیحـص  روط  هب  هاگـشناد  هچنانچ  رگا  هک  دـندیدیم  هک  دوب  نیا  يارب  مه  نیا  دوشب . تسرد  ناشتامیلعت  اـههچب  هک 
(. « 3) دندوب هدیشک  اهنیا  هک  دوب  ياهشقن  کی  مه  نیا  دنیآیم . نوریب  رامعتسادض  دنیایب ، نوریب  هاگـشناد  زا  اهناوج  نیا  هک  دعب  دشاب ،

يداصتقا رـصح  زا  ام  : » دـندومرف يرامعتـسا ، هاگـشناد  رطخ  تدـش  هب  هراشا  اب  دوخ  تشهبیدرا 1359  خروـم 1  ینارنخـس  رد  نینچمه 
هک میسرتیم  یهاگشناد  زا  ام  دننکب ، برغ  تمدخ  هک  دننک  تیبرت  روط  نآ  ار  ام  ياهناوج  هک  میسرتیم  یهاگشناد  زا  ام  میسرتیمن ،

فلاخم صصخت  اب  ام  ( » 5 : ) دـنیامرفیم زین  رگید  ییاج  رد  (. « 4) دننک مسینومک  هب  تمدـخ  هک  دـننک  تیبرت  ار  ام  ياهناوج  روط  نآ 
هب ای  ناتسلگنا ، ای  دشکب  اکیرمآ  نماد  هب  ار  ام  هک  یصصخت  هک  مییوگیم  ام  میفلاخم ، بناجا  يرکون  اب  میتسین ، فلاخم  ملع  اب  میتسین ،

همه زا  شررض  تسا  بناجا  تمدخ  رد  هک  یصصخت  هدنزاس ... صـصخت  هن  تسا ، کلهم  صـصخت  نیا  دشکب ، نیچ  يوروش و  نماد 
تکاله اهتلم  يارب  هک  تسا  یملع  نآ  تسا . رضم  ملع  ملع ، نآ  يوروش ، ای  اکیرمآ  فرط  هب  دشکب  ار  ام  هک  یملع  تسا . رتالاب  زیچ 

همه رب  مدـقم  هک  ار  يزغم  یگتـسباو  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  يروشک  کـی  میـشاب و  هتـشاد  یهاگـشناد  کـی  میهاوخیم  اـم  دروآیم ...
ياهزغم دنناوتب  دیتاسا  نآ  هک  میهاوخیم  ار  یهاگـشناد  دیتاسا  ام  دـهدب . تاجن  تساهیگتـسباو ، ۀـمه  زا  رتکانرطخ  تساهیگتـسباو و 

ام دنـشابن . مه  هدازیقت  دنـشابن و  كروتاـتآ  دنتـسیان ، برغ  هـب  ور  دنـشابن ، یقرـش  دنـشابن ، یبرغ  دـنروایب ، راـب  لقتـسم  ار  اـم  ناـناوج 
هصرع رد  (. « 6) مینک لیـصحت  نامدوخ  ار ، نامدوخ  جئاوح  مامت  رگید  لاس  دنچ  زا  دعب  هک  میـشاب  هتـشاد  یهاگـشناد  کی  میهاوخیم 

ینید ياهرواب  تاداـقتعا و  دـنک ، لزلزتم  تسـس و  اههاگـشناد  رد  درکیم  شـالت  يولهپ  میژر  هک  ياهزوح  نیرتمهم  ینید ، یگنهرف و 
رد نایوجـشناد  دـیتاسا و  نیب  رد  ار  ینید  ياهرواب  تاداـقتعا و  ندومن  تسـس  اههاگـشناد و  ندرک  ینیدریغ  تسایـس  يولهپ  میژر  دوب .

تابصعت تریغ و  ینید و  ۀشیدنا  راکفا و  هب  ندز  اپ  تشپ  اب  نایوجشناد  دیتاسا و  دوب  لیام  يولهپ  میژر  دوب . هداد  رارق  دوخ  راک  روتسد 
رد هر ) ) ینیمخ ماـما  ترـضح  دروـم  نیا  رد  دنـشاب . یبرغ  گـنهرف  ورهلاـبند  هتخاـس و  دوـخ  هشیپ  ار  يدـیقیب  کـیئال و  مارم  یبهذـم ،

اههاگـشناد ات  اهناتـسکدوک  زا  تیبرت  میلعت و  زکارم  هلأـسم  زاستشونرـس  تیمهااـب و  رایـسب  روما  زا  : » دـنیامرفیم شیوخ  همانتیـصو 
زا شاهدـمع  تمـسق  تسا ، هدز  کـلهم  هبرـض  مالـسا  ناریا و  هب  هچنآ  ریخا  نرق  مـین  رد  هـک  دـننادب  هدـش  تراـغ  تـلم  دـیاب  تـسا ...

بیذهت میلعت و  هب  روشک  عفانم  هار  رد  یلم  یمالسا و  ياههمانرب  اب  رگید ، تیبرت  میلعت و  زکارم  اههاگشناد و  رگا  تسا . هدوب  اههاگشناد 
ورف يوروـش  اـکیرمآ و  نآ  زا  سپ  ناتـسگنا و  موـقلح  رد  اـم  نـهیم  زگره  دنتـشاد ، ناـیرج  ناـناوج  ناـناوجون و  ناـکدوک و  تـیبرت  و 
زاب ناریا  هب  یجراخ  ناراشتـسم  ياپ  زگره  دـش و  یمن  لیمحت  هدز  تراغ  مورحم  تلم  رب  نک  بارخ  هناـخ  يدادرارق  زگره  تفریمن و 

يولهپ و نامدود  زگره  دشیمن و  هتخیر  یناطیـش  ياهتردق  بیج  رد  هدید  جنر  تلم  نیا  هایـس  يالط  ناریا و  رئاخذ  زگره  دـشیمن و 
لجم و رگا  دـنیامن . دوخ  ناگتـسب  دوخ و  یگزره  یـشایع و  فرـص  دـنربب و  تراـغ  هب  دنتـسناوتیمن  ار  تلم  لاوما  عنآ  هب  ياههتـسباو 

زادنارب هناخ  تالکشم  راتفرگ  زورما  ام  تلم  تفرگ ، یم  همشچرس  یلم  یمالسا و  ياههاگـشناد  زا  اهناگرا  ریاس  هییاضق و  ةوق  تلود و 
مادنا ضرع  مالـسا  لباقم  رد  زورما  هک  هچ  نآ  هن  شحیحـص ، يانعم  هب  یلم  یمالـسا و  شیارگ  اب  نمادـکاپ  ياهتیـصخش  رگا  دوبن و 

دیق زا  اـم  ناـمورحم  نهیم و  نیا  ریغ  اـم ، نهیم  زورما و  ریغ  اـم ، زورما  تفاـییم ، هار  هناـگ  هـس  ياوـق  زکارم  هـب  اههاگـشناد  زا  دـنکیم ،
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هدـنزرا لاعف  ناوج  لسن  ندومن  هابت  يارب  کی  ره  هک  اههدکترـشع  دایتعا و  اشحف و  زکارم  یهاشمتـس و  ملظ و  طاسب  اـهر و  تیمورحم 
دوب یلم  یناسنا  یمالـسا  رگا  اههاگـشناد  دوب و  هدیـسرن  تلم  هب  زادـنارب  ناسنا  هد و  داب  رب  روشک  ثرا  نیا  هدـیچیپ و  مه  رد  دوب ، یفاک 

هب لمع  هزوح  رد  ینید ، تاداقتعا  رب  هوالع  (. « 7) دهد لیوحت  هعماج  هب  سردم ) نسح  دیس  دیهش   ) سردم اهرازه  اهدص و  تسناوتیم 
هب هعماج ، یمومع  ياضف  دـننامه  ار  اههاگـشناد  رب  مکاح  ياضف  يولهپ  میژر  زین ، یـشزرا  یقالخا و  لوصا  تیاـعر  یمالـسا و  نیزاوم 

شـشوپ هکلب  دـشیمن ، تیاعر  نز  دـیتاسا  رتخد و  نایوجـشناد  زا  یمیظع  شخب  يوس  زا  باجح  اـهنت  هن  دوب . هدـناشک  یهاـبت  داـسف و 
مه هک  دوب  هدروآ  دوجو  هب  ار  يدـساف  ياضف  ناـنچ  نادرم ، اـب  اـهنآ  دـنب  دـیقیب و  طـباور  طـالتخا و  نارتخد و  نجهتـسم  بساـنمان و 

يرابودنبیب و گنهرف  تیمکاح  داسف و  یگدرتسگ  مجح و  دناشکیم . یقالخا  داسف  یهابت و  هب  ار  درم  دـیتاسا  مه  رـسپ و  نایوجـشناد 
گنت یبهذم  نیدتم و  دارفا  رب  هصرع  هدش و  مکاح  هاگشناد  طیحم  رب  مومسم  ياضف  هک  دوب  هدش  بجوم  ینید ، بصعت  تریغ و  نادقف 

ندش هبجحم  ندناوخ و  زامن  ولج  ًالثم  دورب و  یشزرا  رهاظم  گنج  هب  ًامیقتسم  دوخ  میژر  دوبن  مزال  رگید  يوج ، نینچ  دوجو  اب  ددرگ .
زا ياهدـع  لاح  ره  هب  هک  اج  نآ  زا  اما  درکیم . گـنت  یتاـشیارگ  نینچ  رب  ار  هصرع  یفاـک  ةزادـنا  هب  هدولآ ، ياـضف  دریگب و  ار  نارتخد 

دورو زا  تفرگ  میمـصت  يولهپ  میژر  لاس 1356  رد  تشادن ، ار  اهنآ  لمحت  میژر  دندوب  یبهذـم  نیدـتم و  رـسپ ، رتخد و  نایوجـشناد 
اب درک . ینیشنبقع  میژر  هدرواین و  ماود  رتشیب  يزور  دنچ  حرط  نیا  اما  دنک ، يریگولج  هاگشناد  هطوحم  هب  يرداچ  يوجـشناد  نارتخد 

هنحص زا  هشیمه  يارب  يولهپ  دساف  میژر  دش و  هداد  نایاپ  اهيرابودنبیب  دسافم و  نیا  همه ي  هب  دعب ، لاس  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ 
هدرک و زورب  روهظ و  نایوجـشناد  زا  یمیظع  شخب  رد  ینید  ياهرواب  تاداقتعا و  یمالـسا ، بالقنا  تکرب  هب  دـیدرگ . فذـح  راگزور 
زا یمیظع  شخب  يوس  زا  دوخ  ترورـض  دح  رد  یمالـسا  باجح  اهنت  هن  دیدرگ . مکاح  اههاگـشناد  طیحم  رب  یملاس  یمالـسا و  ياضف 

ار رداچ  ینعی  رترب  باجح  وجـشناد ، نارتخد  زا  یهجوت  لباق  رـشق  هکلب  دیدرگ ، تیاعر  رایتخا  لیم و  يور  زا  مه  نآ  وجـشناد ، نارتخد 
هب اههاگـشناد  رد  يریگمـشچ  تالوحت  زین  مالـسا  تابجاو  ماکحا و  ریاس  هب  لـمع  هنیمز  رد  دـندیزگرب . شیوخ  يارب  باـجح  ناونع  هب 

ياـههنیمز رد  نآرق  يوس  هب  شیارگ  زین  تاراـیز و  هیعدا و  تعاـمج ، زاـمن  هب  يدـج  هجوت  عهزور  زاـمن و  ۀـضیرف  ماـجنا  دـمآ . دوجو 
میژر رد  رگا  تفای . جاور  یهاگـشناد  طیحم  رد  یهجوت  لبا  قو  هدرتسگ  لکـش  هب  ریـسفت  میهاـفم و  ظـفح ، تئارق ، یناوخور ، فلتخم 

ییاضف هب  دوب ، ینید  ياهشزرا  هب  یجکنهد  يراوخ و  هزور  ياضف  ناضمر ، كرابم  مایا  رد  هاگـشناد  طیحم  رب  مکاح  ياـضف  هتـشذگ 
زا سپ  نایوجـشناد  رد  هدش  داجیا  یگنهرف  يونعم و  تالوحت  جوا  دـیدرگ . لیدـبت  يراوخهزور  هب  رهاظت  زا  زیهرپ  یناحور و  يونعم و 

شیپ لاس  دنچ  ات  هک  ینایوجـشناد  هنوگچ  هک  دومن  هدـهاشم  سدـقم  عافد  نارود  رد  نانآ  ياهيراکادـف  راثیا و  رد  ناوتیم  ار  بالقنا 
ناج راثیا  اب  هتـشادرب و  اهنآ  زا  تسد  دـندوب ، ییایند  تاـقلعت  مرگرـس  یقـالخا  يونعم و  میهاـفم  زا  رود  هب  ياهدولآ  ياـضف  ناـنچ  رد 

سدقم و عافد  ياههنحص  رد  روشک  رسارس  زا  وجشند  رازه  اههد  هنابلطواد  روضح  دنتشادرب . ماگ  تکلمم  نید و  زا  عافد  هار  رد  شیوخ 
يارب دـشابیم . روشک  ياههاگـشناد  هصرع  رد  هدـش  داجیا  یگنهرف  تـالوحت  زا  ياهولج  اـمن و  هدازآ ، زاـبناج و  دیهـش ، نارازه  میدـقت 

هب نآ  لیدـبت  اههاگـشناد و  رد  مزال  تاحالـصا  داجیا  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  يادـتبا  زا  اهنآ ، ندـش  هنیداهن  تالوحت و  نیا  لیمکت 
( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  هطبار  نیا  رد  تشاد . رارق  ماظن  هیاپدنلب  نیلوؤسم  راک  روتسد  رد  هک  دوب  یمهم  لئاسم  زا  یمالـسا  یهاگـشناد 

رییغت ناینب  زا  دـیاب  هاگـشناد  مییوگیم  هک  ام  : » دـندومرف تشهبیدرا 1359  خـیرات 1  رد  نایوجـشناد  زا  یعمج  يارب  دوخ  ینارنخـس  رد 
هک مییوگیم  ام  دننک ... سیردت  اج  نآ  رد  ار  یمالسا  مولع  طقف  هک  تسا  نیا  هن  دشاب ، یمالـسا  دشاب و  هتـشاد  يداینب  تارییغت  دنکب و 

. دنرادن تیبرت  دندرک  ادـیپ  مه  ملع  رگا  ام  ياهناوج  هک  مییوگیم  ام  تسا ... كاخ  بآ و  نیا  نادـنزرف  یقرت  زا  عنام  ام  ياههاگـشناد 
يارب هک  یـصخش  کی  دهعتم ، ناسنا  کی  تسا  هدمآ  نوریب  ام  ياههاگـشناد  زا  هک  يزیچ  نآ  اذـهل  و  دنتـسین ... یمالـسا  تیبرت  هب  ابرم 

هک مییوگب  میهاوخیم  میرادـن ... اـم  درواـیب ، تسد  هب  ار  شدوخ  عفاـنم  هک  دـشابن  نیا  هب  شرظن  ماـمت  دـشاب و  زوسلد  شدوخ  تکلمم 
داجیا تهج  رد  اتسار و  نیمه  رد  (. « 8) بناجا تمدخ  رد  هن  دشاب  تلم  تمدخ  رد  دنراد  تلم  هک  یتاجایتحا  رد  دیاب  ام  ياههاگـشناد 
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نیا هب  شیوخ  تیلاعف  اب  هک  دندش  لیکـشت  زین  ییاهنامزاس  اهداهن و  اههاگـشناد ، رد  مزال  یگنهرف  تالوحت  داجیا  يارب  مزال  ياهرتسب 
داهن زین  یهاگشناد و  داهج  سیسأت  ییوجشناد ، جیـسب  لیکـشت  ییوجـشناد ، یمالـسا  ياهنمجنا  لیکـشت  دندومن . ینایاش  کمک  دنور 

رد شیوخ  نوگانوگ  یگنهرف  ياهتیلاعف  اب  اـهداهن  نیا  زا  مادـک  ره  دـشابیم . دراوم  نیا  هلمج  زا  اههاگـشناد  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن 
یهجوت لـباق  مهم و  ياـهماگ  اههاگـشناد ، هصرع  رد  يویند  يونعم و  تـالوحت  تاحالـصا و  ققحت  يارب  مزـال  ياـهرتسب  داـجیا  تهج 

تسیب و رتفد  ماما ، مالک  زا  هار  يوجتسج  رد  - 2 ص 20 . مکی ، تسیب و  رتفد  ماما ، مالک  زا  هار  يوجتـسج  رد  -1 تشون :  یپ  دنتشادرب .
هشیدنا يا  هدیزگ  یمالسا ، بالقنا  نییآ  - 4 ص 384 . دلج 3 ، هر ، ینیمخ  ماما  ترضح  ياهینارنخس  هعومجم  رثوک ( - 3 ص 24 . مکی ،

-7 ص 226 . مکی ، تسیب و  رتفد  ماما ، مالک  زا  هار  يوجتسج  رد  - 6 خروم 4/3/1360 . ینارنخس  - 5 ص 249 . هر ،) ) ینیمخ ماما  ءارآ  و 
ص 245. هر ،) ) ینیمخ ماما  ءارآ  هشیدنا و  زا  يا  هدیزگ  یمالسا ، بالقنا  نیئآ  - 8 ص 43 . هر ،) ) ینیمخ ماما  یهلا  یسایس - همان  تیصو 

یهاشنهاش شترا  فعـض  طاقن  زا  ناریا  شترا  یماظن و  روما  رد  اهییاکیرمآ  تلاخد  ناریا  یماـظن  روما  رد  اـهییاکیرمآ  تلاـخد  عطق 
اکیرمآ هب  یکتم  هتـسباو و  يولهپ  میژر  هک  اـج  نآ  زا  ددرگیم . بوسحم  ناریا  شترا  روشک و  خـیرات  رد  یگنن  هکل  ناونع  هب  هک  دوـب 

نیا رد  دوش . هدافتـسا  میژر  ياههیاپ  ظفح  يارب  یتردـق  راشف و  مرها  ناونع  هب  شترا  زا  هک  دوب  یعیبط  تشادـن ، یمدرم  هناوتـشپ  دوب و 
دوخ و یناهج  ياهقطنم و  فادـها  ياتـسار  رد  نآ  نتفرگ  راک  هب  ناریا و  شترا  رب  طلـست  تهج  رد  ار  دوخ  شالت  ماـمت  اـکیرمآ  اتـسار 
هب  ) يولهپ میژر  ظـفح  يارب  هچ  ناریا  شترا  يدـیلک  شقن  هب  اـکیرمآ  عقاو  رد  تشادیم . فوطعم  يوـلهپ  یتنطلـس  میژر  ظـفح  یتـح 
زین سراف و  جـیلخ  یتایح  ساسح و  هقطنم  رد  اکیرمآ  یماظن  يوزاب  هاـگیاپ و  کـی  ناونع  هب  هچ  و  اـکیرمآ ) هدـناشن  تسد  میژر  ناونع 

ره تیعطاق و  اـب  درکیم  شـالت  اذـل  دوب ، هدرب  یپ  یبوخ  هب  قباـس  يوروش  ریهاـمج  داـحتا  ربارب  رد  یعاـفد  یتینما و  ياـههقلح  زا  یکی 
رد لماک  روط  هب  ار  نآ  هتـشاد و  ار  مزال  طلـست  تراظن و  شترا  یـساسا  ناکرا  همه  رب  صاخ  تفارظ  اـب  لاـح  نیع  رد  نکمم و  هلیـسو 
هک دوب  عونتم  نوگانوگ و  رایـسب  ناریا  شترا  یماظن و  روما  رد  اکیرمآ  ياهتلاخد  داعبا  دهد . رارق  دوخ  ياهتسایـس  فادها و  رایتخا 

ناییاکیرمآ ياهتلاخد  زا  یکی  ناریا  شترا  رد  ییاکیرمآ  نایماظن  هدرتسگ  روضح  مینکیم . هراشا  نآ  دروم  دـنچ  هب  طـقف  اـج  نیا  رد 
راک لوغـشم  یجراخ ، یماـظن  رازه  کـیدزن 30  ناریا  رد  دوب . ناریا  رد  ییاـکیرمآ  ناـیماظن  هدرتـسگ ي  روـضح  ناریا ، شترا  روـما  رد 

( ناراشتـسم  ) نیرواشم بالقنا ، يزوریپ  ات  تشاد و  دوجو  ناریا  شترا  رد  ییاـکیرمآ  کـی  یناریا ، یماـظن  ره 6  ربارب  رد  ینعی  دـندوب ؛
ساـبل گــنر و  رد  ار  دوـخ  یتـح  هدرتـسگ ي و  روـضح  نـیا  تـسا  یهیدــب  دوـب . رفن ) رازه  ینعی 60   ) ربارب ود  ناریا  شترا  یماــــظن 

، هطبار نیا  رد  دوب . هدـش  یهدـنامزاس  ناریا  شترا  روما  رد  نوگانوگ  ياهتلاخد  روظنم  هب  هکلب  دوبن ، تهجیب  ندروآرد  هناخبحاص 
یماظن تماماقم  هبتریلاع و  نارـسفا  هک  ییاجنآ  زا  : » دسیونیم نینچ  دوخ  تارطاخ  رد  ناریا  رد  اکیرمآ  ریفـس  نیرخآ  ناویلوس  مایلیو 

هارمه ییاریذپ  ینامهم و  سلاجم  لیکـشت  اب  ًالومعم  مه  ناریا  هب  اهنآ  ياهترفاسم  دـندرکیم و  دـمآ  تفر و  ناریا  هب  ًابترم  ییاکیرمآ 
زا يرگید  شخب  رد  ناوــیلوس   1 میدـیدیم ». اهینامهم  سلاجم و  نیا  رد  ًاـبلاغ  ار  یناریا  دـشرا  نارـسفا  اـهورین و  ناهدـنامرف  اـم  دوب ،

، مه ناریا  رد  اکیرمآ  یماظن  نویسیم  دنتشاد .... فوطعم  ناریا  حلسم  ياهورین  هب  يدایز  هجوت  اهییاکیرمآ ... : » دسیونیم دوخ  تارطاخ 
لنسرپ هک  دوب  نیا  ناهج  ياهروشک  ریاس  رد  یماظن  ياهتأیه  اب  ناریا  رد  اکیرمآ  یماظن  نویسیم  توافت  تشاد . يدرفب  رـصحنم  عضو 
نارـسفا زا  رفن  شـش  يانثتـسا  هب  هاش  تنطلـس  رخاوا  رد  دـندمآیم و  رامـش  هب  ناریا  حلـسم  ياهورین  وزج  ًالمع  ناریا  رد  اکیرمآ  یماظن 

هنیزه ایازم و  قوقح و  دـندوب . ناریا  تلود  ریگب  قوقح  ناریا ، حلـسم  ياهورین  ییاکیرمآ  نانکراک  ناراشتـسم و  هیقب  ییاـکیرمآ  دـشرا 
، دشیم هتخود  اهنآ  مروفینوا  يور  هک  یمئالع  دشیم و  نیمأت  ناریا  تلود  فرط  زا  اهنآ  نادـنزرف  لیـصحت  جراخم  باهذ و  بایا و 

هدرتـسگ روـضح  فادـها  زا  یکی  شترا  عاـضوا  زا  راـبخا  بسک   2 دروآیم ». رامـش  هب  ناریا  حلـسم  ياـهورین  ةداوناـخ  وضع  ار  اـهنآ 
عاضوا زا  تاعالطا  رابخا و  بسک  ناریا ، شترا  یماـظن و  روما  رد  ناـنآ  ياـجبان  ياـهتلاخد  قیداـصم  زا  ناریا و  رد  اـکیرمآ  ناـیماظن 

يزیرهماـنرب و روـظنم  هـب  هطــساو  نودــب  کـیدزن و  زا  مـه  نآ  ناریا  شترا  راـبخا  هـب  یباـیتسد  دوـب . حلــسم  ياـهورین  ریاــس  شترا و 
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هب هراشا  اب  شیوخ  تارطاخ  رد  زین  ناویلوس  ماـیلیو  هطبار  نیا  رد  دوب . تیمها  زئاـح  رایـسب  اـکیرمآ  يارب  ناریا  روما  رد  يراذـگتسایس 
تفاب رد  حلـسم  ياهورین  هک  یتیمها  هطـساو  هب  کیدزن و  هطبار  نیا  رطاخ  هب  : » دـنکیم فارتعا  نینچ  ناریا ، ناـیماظن  اـب  کـیدزن  هطبار 

هب دورو  زا  سپ  یمک  مدرکیم . لابند  یـصاخ  هقالع  هجوت و  اب  ار  ناریا  شرا  هب  طوبرم  لئاسم  راـبخا و   3 دنتشاد ، ناریا  تموکح  یلک 
ياهورین یهدـنامرف  نامزاس و  زا  اهنآ  اب  ییانـشا  نمـض  مدرک و  اراقرب  ییاهسامت  ناریا  شترا  دـشرا  تاـماقم  ناهدـنامرف و  اـب  نارهت 

شترا رب  رتشیب  هچره  طلست  يارب  اکیرمآ  ياههمانرب  اهتلاخد و  رگید  زا  ناریا  نایماظن  ییاکیرمآ  تیبرت   4 متفای ». یهاگآ  ناریا  حلسم 
ییاکیرمآ ار  ناریا  نایماظن  دـندرکیم  شالت  اهنآ  دوب . دوخ  ياهتسایـس  فادـها و  اب  بسانتم  یناریا  ناـیماظن  شرورپ  تیبرت و  ناریا 

ییاـکیرمآ و موـسر  بادآ و  اـب  قـبطنم  یگنهرف ، رظن  زا  هچ  یـسایس و  رظن  زا  هچ  ار  یناریا  ناـیماظن  شرورپ  تیبرت و  اذـل  دـنروایب . راـب 
یط اکیرمآ  رد  ار  دوخ  یـشزومآ  ياههرود  یناریا  نایماظن  زا  یخرب  هک  نیا  رب  هوـالع  تهج  نیمه  هب  دـندادیم . تروص  دوخ  فادـها 

ناراشتـسم دـنریذپب . ریثأت  اهنآ  گنهرف  زا  ات  دـندشیم  مازعا  اکیرمآ  هب  یترفاسم  ياهروت  بلاـق  رد  فلتخم ، ياـههناهب  هب  دـندرکیم ،
ایرمآ رد  یناریا  هدید  شزومآ  نارسفا  تشگزاب  زا  سپ  دنتشاد و  ياهدنک  نییعت  شقن  اکیرمآ  هب  مازعا  يارب  دارفا  باختنا  رد  ییاکیرمآ 

نارسفا و زا  هورگ  نیلوا  تشهبیدرا 1327  خیرات 11  رد  دوب . ییاکیرمآ  ناراشتـسم  هدهع  رب  نارـسفا  نیا  ماقم  تسپ و  نییعت  هفیظو  زین ،
نارـسفا و زا  رفن  دادعت 11000  لاس 1353  ات  دـندش . اکیرمآ  یهار  هژیو ، ياـهشزومآ  بسک  دـصق  هب  ناریا  ییاوه  يورین  نارادهجرد 

مازعا اکیرمآ  هب  شزومآ  يارب  ناریا  سیلپ  قیرط  زا  هک  دوب  ینارـسفا  زا  ریغ  دادعت ، نیا  دندید . شزومآ  اکیرمآ  رد  ناریا  یماظن  لنـسرپ 
هدرک دقعنم  لیئارـسا  تلود  اب  ییاهدادرارق  لیئارـسا ، شترا  طسوت  یناریا  نارـسفا  شزومآ  دروم  رد  اکیرمآ  نیا  رب  هوالع  دـندوب . هدـش 

یناریا نایماظن  ات  دـندرکیم  شالت  دـج  هب  ناریا ، رد  هچ  دوخ و  روشک  رد  هچ  فلتخم  یـشزومآ  ياههرود  یط  رد  اهییاکیرمآ   5 دوب .
شیوخ يدوجو  داعبا  همه  رد  رتیقرتم  رترب و  گنهرف  ناونع  هب  ار  ییاکیرمآ  گنهرف  هدرک و  تراقح  ساسحا  دوخ  گـنهرف  هب  تبـسن 

، دننک دای  یناریا  دشرا  یماظن  کی  زا  رطاخ  تیاضر  اب  دنتـساوخیم  ییاکیرمآ  تاماقم  هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب  دنهد . خوسر  ذوفن و 
رزیاه لارنژ  هطبار  نیا  رد  دندرکیم . رکذ  هتـسجرب  تبثم و  یگژیو  کی  ناونع  هب  اکیرمآ  هب  وا  یگتفیـش  قشع و  وا و  ییاکیرمآ  تیبرت 
رادـید ام  دـصق  میتفر . ییاوه  يورین  هاگیاپ  تمـس  هب  سپـس  دـسیونیم ...« : تسا ، هتـشاد  ناریا  هب  هک  یتیرومأم  نوماریپ  شتارطاخ  رد 
هراومه دوب . هدش  تیبرت  اکیرمآ  رد  وا  درک ... لابقتسا  نم  زا  هناتـسود  هشیمه  لثم  یعیبر  دوب ... یعیبر  نیـسح  ریما  راسمیت  مبوخ  تسود 

رـالاسایرد ناریا  ییاـیرد  يورین  هدـنامرف  دـسیونیم ...« : دوخ  تارطاـخ  زا  يرگید  شخب  رد  رزیاـه   6 دـیزرویم ». قشع  روـشک  نآ  هب 
ياـهشزرا زا  وا  هک  دیـسریم  رظن  هب  دوب ... هدرک  هرادا  ار  تسپ  نیا  هک  دوـب  لاـس  ود  زا  شیب  زین  وا  دوـب . یهللابیبـحریم  نیدـلالامک 

دنویپ ياراد  زین  تلع  نیمه  هب  دوب . اکیرما  ییایرد  يورین  رد  وا  تامیلعت  بلغا  دوب ... هدرک  كرد  یماـظن  ناربهر  رگید  زا  رتهب  ار  برغ 
تیبرت نیمه  لـیلد  هب   7 دوب ». هداتـسرف  اکیرمآ  هب  ار  اهنآ  شنادـنزرف  رـسمه و  یتمالـس  ظفح  يارب  یگزات  هب  دوب و  اکیرما  اـب  یکیدزن 

هدرک و هراشا  نآ  هب  يولهپ  میژر  تالاکشا  زا  یکی  ناونع  هب  هزرابم  نارود  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  هک  دوب  ناریا  نایماظن  ییاکیرم 
ام  » 8 دندرک ،». تیبرت  ریغ  رب  یکتم  یلمریغ و  شترا  کی  ار  ام  شترا  : » دندومرفیم هر )  ) ماما ترضح  دندادیم . رارق  داقتنا  دروم  ار  نآ 

دازآ ام  شترا  میهاوخیم  ام  دشاب ... تلم  هب  طوبرم  دشابن ، ریغ  هب  طوبرم  هک  شترا  کی  میشاب . هتـشاد  لقتـسم  شترا  کی  میهاوخیم 
هقطنم رد  اکیرمآ  یماظن  يوزاب  ناونع  هب  ناریا  شترا  زا  هدافتسا   9 دنکن » . فرصت  نآ  رد  اکیرمآ  دنکن ، فرصت  نآ  رد  لیئارسا  دشاب ،

زا لبق  نارود  رد  ناریا  شترا  یماظن و  روما  رد  اکیرمآ  تالخادـم  رگید  زا  هقطنم ، رد  یماـظن  يوزاـب  ناونع  هب  ناریا  شترا  زا  هدافتـسا 
نینچمه تشاد و  يدایز  تیمها  اکیرمآ  يارب  کیژتارتسا  ساسح و  هقطنم  کی  ناونع  هب  سراف  جیلخ  هقطنم  هک  اج  نآ  زا  دوب . بالقنا 

قباس يوروش  یبایتسد  ربارب  رد  یتینما  دـنبرمک  دـنمتردق  زکرم  ناونع  هب  ناریا  روشک  هک  نیا  قرـش و  كولب  تارطخ  اب  هلباقم  روظنم  هب 
اب درکیم  شالت  اکیرمآ  لیلد  نیمه  هب  درک . نادنچ  دص  اهییاکیرمآ  رظن  رد  ناریا  یتایح  شقن  دـیدرگیم ، بوسحم  مرگ  ياهبآ  هب 

هدافتـسا هقطنم  رد  دوخ  فادها  يارب  تردـق  مرها  کی  ناونع  هب  یهاشنهاش  شترا  نآ ، رب  نتفای  طلـست  ناریا و  شترا  نتفرگ  تسد  رد 
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اکیرمآ ياهتسایس  عیطم  لقادح  ای  اکیرمآ و  یماظن  يورین  کی  ناونع  هب  ناریا  یهاشنهاش  شترا  هب  ًالمع  زین  هقطنم  ياهروشک  دیامن .
زا یکی  رزیاه  لارنژ  لاثم  يارب  دنتشادن . ییابا  ناریا  شترا  زا  هدافتسا  ءوس  هلخادم و  نیا  نایب  زا  زین  ییاکیرمآ  تاماقم  دندرکیم . هاگن 

سراف جیلخ  هقطنم  رد  ناریا  یماظن  يورین  : » دـنکیم نایب  نینچ  ار  يولهپ  میژر  رمع  ياهزور  نیرخآ  رد  ناریا  هب  مازعا  تیرومأم  لیالد 
هب هاش  شترا  یگتـسباو  قمع  رزیاـه  لارنژ  هلمج  نیا  دوشیم ، هظحـالم  هک  روط  ناـمه   10 دوب ». یتایح  رایـسب  برغ  ناهج  عفاـنم  يارب 

زراب قیداصم  رگید  زا  ناریا  تاحیلـست  دـیرخ  روما  رد  تلاـخد  دـهدیم . ناـشن  ار  یهاـشنهاش  شترا  ندوب  اـکیرمآ  تسد  رازبا  برغ و 
دوخ هک  اهنآ  دوب . جراخ  زا  ناریا  حالـس  دیرخ  ياههمانرب  اهتسایـس و  رد  هلخادم  ناریا ، شترا  یماظن و  روما  رد  ناییاکیرمآ  تلاخد 

. دنتـسنادیم ناریا  حالـس  دـیرخ  ياـههمانرب  فـیلکت  نـییعت  قحتـسم  ار  دوـخ  دنتـشادنپیم ، ناریا  شترا  کیرـش  بـیقریب و  کـلام  ار 
تمیق و هچ  هب  نازیم ، هچ  هب  یحالس ، هچ  دیاب  هک  دندرکیم  صخشم  شترا  دشرا  ناهدنامرف  هاش و  يارب  لماک  تحارص  اب  ناییاکیرمآ 

نواعم لاب  جرج  ًالثم  دنتشادن . ییابا  زین  حیرـص  هلخادم  نیا  نایب  زا  یتح  اهنآ  دنیامن . يرادیرخ  دوب ) اکیرمآ  دوخ  زا  ًابلاغ  هک   ) اجک زا 
تراظن تحت  لماک  روط  هب  ار  هاش  ام  لاس 1351  ات  تشگزاب  تردق  هب  هاش  هک  لاس 1332  زا  : » دیوگیم اکیرمآ  هجراخ  ترازو  قباس 

، لاس لوط 19  رد  بیترت  نیدب  دیراد . جایتحا  حالـس  نالف  هب  ای  دیرادن  جایتحا  حالـس  نالف  هب  امـش  میتفگیم  هک  میدوب  ام  نیا  میتشاد .
نوسکین و هک  نآ  زا  دـعب  یلو  درکیمن  زواـجت  رـالد  نوـیلیم  درایلیم و 300  کی  زا  درک  يرادـیرخ  اکیرمآ  زا  هاـش  هک  ياهحلـسا  لـک 
اهتیاده و دـیدرت  نودـب   11 دــش ». ربارب   40 لاـس ، تدـم 70  هب  اـکیرمآ  زا  هاـش  هحلـسا  دـیرخ  نازیم  دـنداد ، راـیتخا  وا  هـب  رجنیـسیک 
هب یکتم  هتـسباو و  تاحیلـست  رظن  زا  ناریا  شترا  ًالوا  هک  دوب  ياهنوگ  هب  ناریا  حالـس  دـیرخ  ياـههمانرب  رد  ناـیب  اـکیرمآ  ياـهتلاخد 

هتسباو اهحالس ، يریگراک  هب  رظن  زا  ناریا  شترا  ًاثلاث  دنیامن . بسک  یبوخ  دمآرد  دوخ  هحلسا  شورف  اب  ناییاکیرمآ  ًایناث  دشاب ، اکیرمآ 
روما رد  هلخادم  اکیرمآ و  یماظن  طلست  هجیتن  رد  دورن . اهروشک  رگید  غارس  ناریا  شترا  ًاعبار  دنشاب . ییاکیرمآ  ناراشتسم  نایماظن و  هب 

رب رد  ار  هجدوب  لک  دصرد  ات 40  یماظن 35  جراخم  ات 1348  لاسزا 1335  تفاییم . شیازفا  بتارم  یماظن  جراخم  ناریا ، حالـس  دیرخ 
دوب و لاس 1353  یماظن  هجدوب  ربارب  ربارب  زا 5/4  شیب  ینعی  لایر  درایلیم  یماظن 4/525  ياهتخادرپ  لاس 1355  هجدوب  رد  تفرگیم .
هنـالاس 8 ناریا  درک  رارقا  ( 1355  ) لاس 1976 رد  ياهبحاصم  رد  هاش  دـسر . لایر  دراـیلیم  هب 556  یماظن  جراخم  لاس 1357  هجدوب  رد 
زا ام  هک  ییاهحالـس  تمیق  شزرا و  هک  درکیم  هفاضا  يو  دنکیم . یماظن  جراخم  فرـص  ار  هجدوب  لک  دصرد  ینعی 27  رالد  درایلیم 

هکلب تشاد ، یفنم  جیاتن  يداصتقا ، رظن  زا  اهنت  هن  هاش  یتاحیلست  تسایس  دنکیم . رییغت  بترم  درادن و  يزرم  مینکیم  يرادیرخ  اکیرمآ 
تلود طلست  تراظن و  تحت  ام  حلسم  ياوق  یماظن و  تعنص  نیا ، زا  رتالاب  دورب و  تسد  زا  تفن  دمآرد  زا  يدایز  رادقم  ات  دشیم  ببس 

هب ییاکیرمآ  ناصـصختم  نیرواشم و  هزاجا  کمک و  نودب  ار  هدـش  يرادـیرخ  ياهحالـس  دوبن  رداق  ناریا  شترا  اریز  دـیآرد . اکیرمآ 
رد اهنآ  نایماظن  روضح  ناریا ، شترا  یماظن و  روما  رد  اکیرمآ  تالخادـم  عاونا  رب  هوالع  ناریا  رد  اکیرمآ  نایماظن  داسف   12 دربب . راک 

يولهپ میژر  رمع  رخآ  ياهلاس  رد  یقالخا  داسف  نیا  دوب . مدرم  سیماون  يارب  تمحازم  داجیا  یقـالخا و  داـسف  عاونا  اـب  هارمه  زین  ناریا 
تاـسلج و رد  هـتخادرپ و  ینارتوهـش  داـسف و  هـب  ییاـکیرمآ  ناـیماظن  روـشک ، فـلتخم  ياهرهـش  رد  دوـب و  هدـش  رتهدرتـسگ  رتـشیب و 

تنطلـس لیاوا  زا  هتـشاد و  ینالوط  هقباس  داـسف  نیا  دـندرکیم . ضرعت  مدرم  سیماون  هب  فلتخم  یـشایع  ینارذگـشوخ و  ياـهینامهیم 
تنطلس لیاوا  رد  : » دسیونیم دوخ  تارطاخ  رد  تسودرف  نیسح  قباس  دبشترا  هطبار  نیا  رد  دوب . شرتسگ  لاح  رد  هدش و  عورش  يولهپ 

هک دنتـشاد  هاگـشاب  کی  دابآریما  ناـبایخ  رد  اـهییاکیرمآ  دوب ، هدـش  لاغـشا  نیقفتم  هناـگهس  ياـهشترا  طـسوت  ناریا  هک  اضردـمحم 
يارب هتـسب  ره  هک  دـندادیم  ییاذـغ  هریج  ناونع  هب  هتـسب  کـی  اـهنآ  زا  مادـک  ره  هب  هنازور  دوب . ناـشنارادهجرد  نارـسفا و  صوـصخم 

فرـصم همانزور  دـیاب  هک  ینیماتیو  ناـن ، عاونا  اهورـسنک ، ماـسقا  عاونا و  اههتـسب  نیا  زا  گـکی  ره  رد  دوب . یفاـک  رفن  یلا 6  فرصم 5 
. دندرک لیدبت  ءاشحف  زکرم  هب  ار  دابآریما  هاگشاب  تعرـس  هب  اهییاکیرمآ  دوب . بوخ  راگیـس  هتـسب  ود  یکـسیو و  يرطب  ود  دندرکیم ،

لیامت عاضوا  نیا  هب  هک  ییاهرتخد  دندربیم . هاگشاب  هب  دندرکیم و  عمج  ار  اهرتخد  دندمآیم و  رهـش  زکرم  هب  ییاکیرمآ  ياهنویماک 
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دودح دمآیم و  اکیرمآ  شترا  زابور  ياهنویماک  دنتسه . سوبوتا  فص  رد  هک  نیا  لثم  دندنامیم . رظتنم  دندیشکیم و  فص  دنتشاد ،
. دندرکیم یـضار  ار  اهرتخد  اههتـسب  نیمه  اب  یلو  دنتـشادن ، لوپ  دـنچ  ره  اهییاکیرمآ  دربیم . درکیم و  راوس  ار  رتخد  یلا 300   200

زور ره  تسا . هدیچ  اههتسب  نیا  زا  فقس  ریز  ات  وا  هناخ  رابنا  رد  هک  مید  متشاد و  ییانـشآ  تفریم  هاگـشاب  هب  هک  یناسک  زا  یکی  اب  نم 
اهییاکیرمآ اب  هک  یناسک  زا  یکی  دشیم . شورف  دـیرخ و  تشاد و  ینارگ  تمیق  اههتـسب  نیا  دـنتفرگیم . هتـسب  ود  یکی  دـنتفریم  هک 

نابایخ رانک  ياههشحاف  نأش  رد  امـش  لمع  تسین و  حیحـص  راـک  نیا  هک  متفگ  اـهراب  وا  هب  نم  دوب . يولهپ  اضردـمحم  هلاـخ  تفریم ،
13 درادن ». یلاکـشا  چیه  دنتـسه و  ام  پیت  مه  دنتـسه  هاگـشاب  رد  يدارفا  ریخ ، تفگیم : حیرـص  كر و  یلیخ  اضردـمحم  هلاخ  تسا .

اهنآ دوب ، هدنهدرازآ  اکیرمآ  نارادفرط  یخرب  یتح  نایناریا  زا  يرایـسب  يارب  مدرم ، گنهرف  رب  نآ  يراذـگریثأت  اکیرمآ و  نایماظن  داسف 
طاقن نیرتدب  زا  یکی  : » دناهدرک لقن  ناشیاهباتک  رد  لیب  زمیج  سارکوش و  مایلیو  دنتـشاد . سامت  یناریا  رادـلوپ  هفرم و  صاخ  رـشق  اب 
يادـص دـندادیم و  بیترت  لصفم  ياهینامهیم  ناـییاکیرمآ  اـهيرادازع ، اـی  یبهذـم  تـالیطعت  ماـیا  رد  دوب .... ناهفـصا  ظاـحل  نیا  زا 

.« دنتفریم لحم  نآ  هب  لحم  نیا  زا  ناروخ  ولتولت  تسم ، ياهینارذگـشوخ  دشیم و  شخپ  اج  همه  رد  ویرتسا  ياههاگتـسد  يوگدـنلب 
هدنخ و نمـض  دنتخادرپ و  شدرگ  هب  ناهفـصا  هعمج  دجـسم  رد  دندوب  هدیـشوپ  ینیکیب  هک  ییاکیرمآ  نز  هس  : » دسیونیم لیب  زمیج   14

کی رد  کیش  ياهسابل  اب  ییاکیرمآ  نانز  دندرک . یط  ار  دوخ  شوخ  تاقوا  سدقم  ناکم  نیا  هب  هراشا  داجیا  دنلب و  يادص  اب  وگتفگ 
، هیارک رس  رب  ياهرجاشم  رد  ییاکیرمآ  کی  دندرک و  نوگژاو  ار  يزیم  هدوب ، دنک  سیورس  ماجنا  هک  لیلد  نیا  هب  رهـش  للجم  ناروتـسر 

ناراشتـسم يارب  هک  ياهنالداعریغ  زیمآضیعبت و  قوقح  رگید  زا  نویـسالوتیپاک   15 درک ». کیلـش  یـسکات  هدننار  کی  زغم  هب  ياهلولگ 
هب هاش  میژر  یگتـسباو  ردـق  ره  دوب . ناریا  رد  ییاضق  بیقعت  زا  تینوصم  دوب ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ناـنآ  هداوناـخ  ءاـضعا  ییاـکیرمآ و 

یسایس تینوصم  ياطعا  تساوخرد  اکیرمآ  لاس 1340  رد  تفرگیم . ینوزف  زین  اکیرمآ  عورـشمان  ياههتـساوخ  دش ، یم  رتشیب  اکیرمآ 
دناوتن ناریا  ياههاگداد  اهنآ ، فرط  زا  یمرج  هنوگ  ره  باکترا  تروص  رد  ات  دومن  ار  ناشیاههداوناخ  ياضعا  یماـظن و  ناراشتـسم  هب 
يولهپ میژر  دومنیم . شیوخ  عابتا  يارب  ار  نویـسالوتیپاک  يرارقرب  تساوخرد  تردقربا  کی  رگید  رب  عقاو  رد  دـننک . همکاحم  ار  نانآ 

ینارنخـس کی  داریا  اب  دـمآ و  هنحـص  هب  هناعاجـش  هر ) ) ینیمخ ماما  هک  دوب  اج  نیا  رد  داد . رد  نت  شیوخ  باـبرا  قحاـن  هتـساوخ  هب  زین 
هیکرت هب  ماما  دـیعبت  رد  ار  هار  اهنت  دـیدیم ، رطخ  رد  ار  دوخ  هک  میژر  تخاس . ـالمرب  ار  يولهپ  میژر  تناـیخ  نیا  هنارگاـشفا ، نیـشتآ و 

( هر ) ینیمخ ماما  ترـضح  دـیدش  داقتنا  دروم  هک  يدراوم  زا  یکی  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  هناتـسآ  رد  بالقنا  زا  سپ  عاضوا   16 دید .
شترا عـضو  لـیلحت  رد  دوـخ  ناـبآ 1357  خروـم 13  ینارنخـس  رد  ماـما  ترـضح  دوـب . ییاـکیرمآ  ناراشتـسم  ثحب  تـفرگیم ، رارق 

عفن هب  اکیرمآ و  ماظن  تحت  هک  یـشترا  تسا . یلگنا  شترا  عضو  کی  ام ، شترا  عضو  ام ، یماـظن  عضو  نـالا  : » دـنیامرفیم یهاـشنهاش 
اکیرمآ ناروختفم  اکیرمآ ، ناراشتـسم  زا  رازه  تصـش  دـنیوگیم  یـضعب  رازه ، هاجنپ  رازه ، جـنپ  لهچ و  دوشیم . هرادا  دراد  اکیرمآ 
لاغـشا ام ، تکلمم  تسا  یماظن  لاغـشا  دـناهدرک . تسرد  ناشدوخ  يارب  هاگیاپ  همه  نآ  دنتـسه . ام  تکلمم  رد  ام و  ناـج  هب  دـناهتخیر 

تزع دش و  هداد  نایاپ  يراشتسم  ینعی  گنن  هکل  نیا  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  تکرب  هب  لاح  ره  هب   17 ام » تکلمم  تسا  ییاکیرمآ 
راب هک  درک  یعـس  تقوم  تلود  بـالقنا ، يزوریپ  يادـتبا  رد  دـنچ  ره  دـمآ . ناـغمرا  هب  یناریا  ناـیماظن  شترا و  يارب  يرگید  راـختفا  و 

تما و ماـما  عطاـق  دروخرب  اـب  یلو  دزاـس  لاـعف  ناریا  یماـظن  روـما  رد  ار  اـهنآ  دریذـپب و  ناریا  رد  ار  اـکیرمآ  یماـظن  ناراشتـسم  رگید 
زا رپ  هایـس و  هدـنورپ  دـندوب ، اعفد  یلاع  یلاع  ياروش  رد  ماما  ترـضح  ةدـنیامن  نامز  نآ  رد  هک  ياهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح  يرگاـشفا 

یمالسا بالقنا  راختفا  نیا  هب  ندیشخب  میحت  تهج  رد  زین  یساسا  نوناق  لصا 145  دش . هتسب  ناریا  رد  اکیرمآ  یماظن  ناراشتسم  تنایخ 
ياتـسار رد  رگید  يوـس  زا   18 دوشیمن ». هتفریذـپ  روشک  یماـظتنا  ياـهورین  شترا و  رد  تیوـضع  هب  یجراـخ  درف  چـیه  : » تشاد ررقم 
ینارنخـس رد  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  اهروشک ، ریاس  رد  يراشتـسم  ثحب  هب  نداد  نداـیاپ  یمالـسا و  بـالقنا  درواتـسد  نیا  شرتسگ 

؟ میشاب بناجا  هطلس  تحت  ام  ياهتلود  ام و  دیاب  یک  ا  : » دندومرف یناتسکاپ  ناردارب  زا  ياهدع  هب  باطخ  شیوخ  نابآ 1359  خفوم 17 
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کی یـسیلگنا ، نابهورگ  کی  يوروش ، نابهورگ  کی  دـیاب  یک  ات  دـننک ؟ تموکح  اـم  هب  يوروش  اـکیرمآ و  ناراشتـسم  دـیاب  یک  اـت 
یپ  19 دننک ». نوریب  مه  کلامم  ریاس  دـینک ، نوریب  مه  امـش  میدرک ، نوریب  ار  اهنآ  ام  دـنک ؟ تموکح  ام  شترا  رب  ییاکیرمآ  نابهرگ 

هب تحارص  اب  ناویلوس  اجنیا  رد  ص 74 3 -  نامه ، ص 75 2 -  ریفس ، ود  تارطاخ  زنوسراپ ، ینوتنآرـس  ناویلوس و  مایلیو   - 1 تشون : 
مایلیو  - 4 دـنک . یم  هراشا  دوب ، شترا  هب  یکتم  تشادـن و  یمدرم  هناوتـشپ  هک  یهاشنهاش  میژر  تخت  جاـت و  ظـفح  يارب  شترا  شقن 

ص ط 6 ( 1 ناریا -  رد  اکیرمآ  یماظن  ناراشتسم   ) یسوساج هنال  دانـسا  ص 74 5 -  ریفس ، ود  تارطاخ  زنوسراپ ، ینوتنآرـس  ناویلوس و 
رد ص 61 8 -  نامه ، یلا 81 7 -  ص 66  رزیاه ) لارنژ  تارطاخ   ) نارهت رد  یفخم  تیرومام  مجرتم ،)  ) یلداع نیـسح  دمحم  دیـس  - 

یلداع نیسح  دمحم  دیـس  نمهب 1357 10 -   19 ص 82 ،  ناـمه ، دنفسا 1357 9 -   7 ص 44 ، رتفد 18 ، ماما ، مالک  زا  هار  يوجتـسج 
ناریا و یمالـسا  بالقنا  ییورایور  رویدک ، هلیمج  یلا 46 11 -  ص 66  رزیاه ) لارنژ  تارطاخ   ) نارهت رد  یفخم  تیروماـم  مجرتم ،) )

ینیمخ ماما  یهلا  یـسایس -  همان  تیـصو  رد  حلـسم  ياهورین  یهللادبع ، يدهم  يدـمحم و  یلع  نایخیـش و  یلع  ص 47 12 -  اکیرمآ ،
یماظن ناراشتسم  شقن  یهللادسا ، دوعسم  ص 123 14 -  ج 1 ، يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  تسودرف ، نیـسح  ص 156 13 -  هر ،) )

يراشتسم  ) اکیرمآ یـسوساج  هنال  دانـسا  ص 130 16 -  ناـمه ، ص 129 15 -  (، 1358  - 1338  ) ناریا یـسایس  تالوحت  رد  اـکیرمآ 
هار يوجتسج  رد  ص 76 19 -  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  فلا 18 -  ص  نامه ، ص ي 17 -  ( 1 ناریا -  رد  اکیرمآ  یماظن 

یتوغاط ماظن  ناکرا  رب  لیماف  رازه  نادناخ  ناریا ، یمالسا  بالقنا  زا  لبق  نآ  تامدخ  نافعضتسم و  داینب  ص 52  رتفد 18 ، ماما ، مالک  زا 
، یجراخ يرابکتـسا  ياهتردق  تیامح  و  اهکناب )  ) یلخاد عبانم  تورث ، تردق و  نابابرا  اب  دنب  دز و  اب  دندوب و  هتخادـنا  گنج  یهاش 

ترا دنتـسناوت  یم  هچنآ  ره  روز ، رب  هیکت  اـب  دـندوب و  هدروآ  مـهارف  شیوـخ  ناـکیدزن  دوـخ و  يارب  یلاـم  ياهناـسفا  يروطارپـما  کـی 
زا جراخ  هب  لاوما  نی  مظعا  شخب  دشیم . ریزارـس  هتـسباو  نادناخ  نیمه  بیج  هب  روشک  یتفن  ياهدـمآرد  هدـمع  عقاو  رد  دـندرکیم و 

نیا دوپ  رات و  دیسر ، رمث  هب  لحار  ماما  هنوگربمایپ  يربهر  هب  یمالـسا  بالقنا  یتقو  دش . نابنا  جراخ  ياهکناب  رد  تفای و  لاقتنا  روشک 
رارف دنسرب ، دوخ  لامعا  يازس  هب  تلادع  همکحم  رد  هک  نیا  زا  لبق  رگتراغ ، نایتوغاط  نیا  زا  يرایـسب  دیچیپ . مه  رد  ار  یلام  سوپاتخا 

كالما و دـننام  دـندوبن ، لاقتنا  لباق  هک  ار  دوخ  لاوما  زا  یخرب  دـنداهن و  دوخ  یجراخ  نابابرا  ناـماد  رد  رـس  هداد و  حـیجرت  رارق  رب  ار 
زا لامتحا  هظحل  ره  دوب و  هدنکارپ  نامروشک  فلتخم  قطانم  در  دیلپ  نادـناخ  نیا  زا  هدـنام  ياج  هب  لاوما  دنتـشاذگ . ياجرب  تالغتـسم 

دنفسا رد 9  ینعی  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  زور  تسرد 17  یمالـسا  بالقنا  ریبک  راذگناینب  لیلد  نیمه  هب  تفریم . لاوما  نیا  نتفر  نایم 
لوقنم و لاوـما  يروآعـمج   - 1 دـندومرف : رداص  لیذ  فادـها  اب  بالقنا  ياروش  هب  باطخ  ار  نافعـضتسم  داـینب  سیـسأت  ناـمرف   1357

نارگراک نادنمتسم و  هب  تمدخ  تهج  رد  اهییاراد  نیا  زکرمت  هلسلس - . نآ  هب  نیطوبرم  لامع و  اههخاش و  يولهپ و  هلسلس  لوقنمریغ 
نافعـضتسم داینب  داهن  خـیرات 14/12/1357  رد  ریطخ  رما  نیا  يارجا  رد  نیمز . راـک و  نکـسم و  داـجیا  قـیرط  رد  فیعـض  نادـنمراک  و 

یتلود تارادا  هب  ینوکـسم  يراجت و  يرادا ، كالما  زا  يدایز  دادعت  يراذگاو  تلود 2 -  هب  داینب  ضوعالب  ياهکمک  تفای . سیسأت 
زا يرایـسب  لوحت  تسا - . هدـش  راذـگاو  شرورپ  شزومآ و  هب  نامتخاس  ناموت  دراـیلیم  کـی  دودـح  اهناتـسرهش  زا  یکی  رد  طـقف  هک 

هنیمز رد  هک  تاـجناخراک  زا  يرایـسب  هامریت 1358 )  ) عیانـص زا  تظافح  نوناق  هب  هجوت  اب  يرهـش . نیمز  ناـمزاس  هب  يرهـش  ياـهنیمز 
داینب عفن  هب  دوشیم و  مالعا  یلم  هک  یتاجناخراک  ماهس  دش  رارق  دش و  مالعا  یلم  هتـشاد ، تیلاعف  یناریتشک  ییامیپاوه و  يزاسوردوخ ،
ماهس لک  شزرا  لاس 1358  دروآرب  ساسارب  دوش . تخادرپ  داینب  هب  یلایر ن  هجو  دوش و  یباـیزرا  تلود  طـسوت  تسا ، هدـش  هرداـصم 

نافعضتسم نامورحم و  هب  کمک  تسا . هدرکن  تفایرد  تلود  زا  ار  غلبم  نیا  زونه  داینب  هک  دوب  لایر  درایلیم  رب 5000  غلاب  هدش  هرداصم 
رد تسا - . هدش  کمک  نامورحم  نافعضتسم و  هب  لایر  زا 000/000/000/653  شیب  یمقر  ًاعومجم  ات 1376  ياهلاس 1368  یط   - 3
نآ يارجا  هک  تسا  هدرک  عـیزوت  مورحم  نازوـمآشناد  نیب  ساـبل  تسد  دودح 000/600  داینب  لاـس 1376  رد  ییادزتیمورحم  هنیمز 

نیدجاو هب  نکسم  جاودزا و  ینامرد ، یلیصحت ، ماو  لایر  داینب 000/000/000/10  تسا - . هتشاد  رب  رد  هنیزه  لایر   000/000/000/67
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ياهيدنمزاین عفر  مدرم و  یساسا  تالکشم  لح  تهج  رد  اهناتـسا ، هب  يربهر  مظعم  ماقم  ياهرفـس  رد  تسا - . هدرک  تخادرپ  طیارش 
رد داینب  درکلمع  هصالخ  دوشیم . تخادرپ  داینب  طسوت  اهحرط  نیا  زا  یـضعب  ياههنیزه  مورحم ، قطاـنم  ییاـنبریز  روما  زین  نیمورحم و 
هب لوغشم  لیکشت و  يربهر  مظعم  ماقم  نامرف  هب  داینب  نامورحم  نافعـضتسم و  شخب  لاس 1370  زا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ناـمورحم  شخب 

اهنآ دعب  هحفص  لودج  هک  تسا  هتفرگ  تروص  شخب  نیا  طسوت  ات 1376  ياهلاس 1370  یط  رد  يرثؤم  تامادقا   4 تسا ، هدش  راک 
هب ًاعومجم  تامدـخ  نیا  دـهدیم . ناشن  میقتـسمریغ  تامدـخ  اهکمک و  میقتـسم  تامدـخ  اـهکمک و  ناونع  تحت  تمـسق  ود  رد  ار 

عماج شرازگ  ص 151 3 -  نامه ، ص 13 2 -  لوا ) دلج   ) خیرات هناتسآ  رد  داینب  - 1 تشون :  یپ   5 تسا . هدش  ءاطعا  رفن   585/556/2
3 ص 4 -  نامه ، ص 290 5 -  نامه ، دعب 4 -  هب  ص 31  ، 76 یمالسا 68 -  بالقنا  نازابناج  نافعـضتسم و  داینب  هلاس  تشه  درکلمع 

يزوریپ اب  دشاب . یم  ناریا  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  رگید  زا  شزرو  رما  رد  یـشزرا  تبثم و  تالوحت  شزرو  رد  یـساسا  تالوحت 
تالوحت و نیا  زا  یخرب  تفریذـپ . تروص  یتاحالـصا  اهینوگرگد و  زین  شزرو  ورملق  رد  اه ، هزوح  ریاـس  اـب  ماـگمه  یمالـسا  بـالقنا 

يریگ تهج  شزرو ، رما  هب  یسایس  یشرگن  اب  يولهپ  میژر  یـشزرو  ياهتـسایس  فادها و  حالـصا  دشاب : یم  لیذ  حرـش  هب  اهینوگرگد 
یب یعامتجا و  روما  هب  تسایس  زا  ناناوج  ًاصوصخم  یمومع  ناهذا  فارحنا  تهج  رد  يا  هلیـسو  هک  دوب  هدرک  میظنت  يا  هنوگ  هب  ار  نآ 

زا هک   ) ار ناـناوج  رثؤم  يّدـج و  هجوت  هنوـگره  تشادـن و  یمدرم  تیبوـبحم  تیعورـشم و  میژر  هک  اـج  نآ  زا  دـشاب . میژر  يارب  رطخ 
رـشق هقالع  تیبوبحم و  زا  اذل  درک ، یم  یقلت  كانرطخ  میژر  ياه  هیاپ  يارب  یسایس ، روما  هب  دنـشاب ) یم  هعماج  رثؤم  یلـصا و  ياهورین 

زا یعیـسو  شخب  هجوت  لابتوف ، ًاصوصخم  شزرو  هب  نانآ  بذاک  یطارفا و  ندرک  لوغـشم  اب  هدومن و  هدافتـسا  ءوس  شزرو  رما  هب  ناوج 
بذاک یطارفا و  یلوغشم  لد  درک . یم  رود  فرحنم و  شیوخ  یـسایس  تشونرـس  رد  تلاخد  تسایـس و  زا  ار  نالاسنایم  یتح  ناناوج و 

، دش یم  هدز  نماد  ًادیدش  زین  یـشزرو  تالجم  تاعوبطم و  يوس  زا  هک  نآ  يا  هیـشاح  لئاسم  ثداوح و  ًاصوصخم  لابتوف و  هب  ناناوج 
تکرب هب  دوب . نانآ  يّدج  تیامح  دروم  یلوصا  یتسایـس  ناونع  هب  اذل  دوب و  يولهپ  میژر  نادرمتلود  يارب  هاوخلد  بسچلد و  يا  هدیدپ 

دوخ یسایس  تشونرـس  نییعت  یتموکح و  روما  رد  هک  ار  يرثؤم  شقن  شیوخ و  یعقاو  ّتیوه  نأش و  ناناوج  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ 
زا سپ  دـنتفای . ییاهر  نآ  شزرا  یب  بذاک و  یـشاوح  ثداوح و  ًاـصوصخم  شزرو  رما  هب  یطارفا  ندـش  لوغـشم  زا  هتفاـیزاب و  دـنراد ،

ملاس تهج  رد  یناـگمه  شزرو  ًاـصوصخم  نآ ، بذاـک  رورـضریغ و  یـشاوح  هن  نآ و  یعقاو  موهفم  هب  شزرو  هک  نیا  نمـض  بـالقنا 
ناناوج هک  دشن  بجوم  لاح  نیع  رد  تفرگ ، رارق  نآ  یبالقنا  نیلوؤسم  یمالسا و  تموکح  تیامح  دیکأت و  دروم  حور  مسج و  يزاس 

لداعتم و دح  رد  شزرو  رما  هب  مه  ناناوج  یمالـسا ، تموکح  دـیدج  تسایـس  اب  هکلب  دـننامب . لفاغ  رود و  یتموکح  یـسایس و  روما  زا 
زا یکی  ناوناب  شزرو  رد  یشزرا  تاحالصا  دندرک . ادیپ  يرثؤم  يّدج و  روضح  هدش و  لاّعف  یسایس  روما  رد  مه  هتخادرپ و  نآ  یقطنم 

تروص ناوناب  شزرو  رد  یقالخا  یـشزرا و  رظن  زا  هک  تسا  یتالوحت  بالقنا ، زا  سپ  شزرو  رما  رد  هدـش  ماـجنا  تاحالـصا  نیرتمهم 
مدـع دوب . هدرک  خوسر  ذوفن و  زین  ناوناب  شزرو  ًاصوصخم  شزرو ، رما  رد  يولهپ  میژر  نارود  یعامتجا  هدرتسگ ي  داسف  تسا . هتفرگ 

اب ای  نایرع و  همین  نانز  ندـش  رهاظ  دروخ . یم  مشچ  هب  ناوناب  شزرو  رد  هدرتسگ  تروص  هب  تفع  یقالخا و  یعرـش و  نیزاوم  تیاعر 
هب ناوناب  شزرو  رد  ار  يدـساف  طیحم  ینویزیولت ، ياهنیبرود  مرحمان و  نادرم  ربارب  رد  لذـتبم  هدـننز و  هاتوک و  گنت و  رایـسب  ياهـسابل 
اب نارتخد  نانز و  تیمورحم  بجوم  تشاد ، لابند  هب  هک  یقالخادـض  تشز و  ياهدـمایپ  رب  هوالع  دـساف  طـیحم  نیا  دوب . هدروآ  دوجو 

یناوهش تشز  عفانم  هک  زین  يولهپ  دساف  نادرمتلود  زابسوه و  نارتوهش و  نادرم  دوب . هدش  ناوناب  شزرو  هصرع ي  رد  ناملـسم  تفع و 
نانز و يارب  ار  ییاضف  طیحم و  نینچ  نانز ، یقرت  تفرـشیپ و  شزرو و  ياهترورـض  هناهب  هب  دـندید ، یم  ییاه  هنحـص  نینچ  رد  ار  دوخ 

شیامن زین  ینانچ و  نآ  عضو  اب  نانز  یـشزرو  ياه  طیحم  رد  مرحمان  نادرم  روضح  نانآ  رظن  زا  دندرمـش ، یم  مزال  راکـشزرو  نارتخد 
تکرب هب  دـمآ . یم  باسح  هب  مزال  يداع و  رما  یـشزرو ، تالجم  اه و  همانزور  تاحفـص  نویزیولت و  رد  ناـنآ  ناـیرع  همین  ياـه  ندـب 

نایم زا  ناوناب  شزرو  رب  مکاح  یعامتجا  دـساف  ياضف  شزرو ، هصرع ي  رد  نارتخد  نانز و  روضح  رب  دـیکأت  نمـض  یمالـسا ، بـالقنا 
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نویزیولت و رد  یمالسا  ریغ  ششوپ  اب  ناوناب  شزرو  ریواصت  نداد  ناشن  زین  ناوناب و  یـشزرو  ياه  طیحم  رد  نادرم  روضح  دش . هدیچرب 
اضف و ناوناب ، شزرو  رد  یعرـش  نیزاوم  تیاعر  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  اـب  نینچمه  دـش . عونمم  اـه  هماـنزور  تـالجم و  تاـحفص 
زا هک  شزرو  رما  هب  ناوناب  یـشزرو  ياه  طیحم  رد  دنتـسناوت  زین  نانآ  دـش و  مهارف  ناملـسم  فیفع و  نارتخد  نانز و  يارب  ملاس  طیحم 
یط رد  هک  یعامتجا  طیحم  رد  شزرو  زا  نانآ  تیمورحم  هب  بیترت  نیدب  دنزادرپب و  دـشاب ، یم  درف  ره  يارب  يرورـض  مزال و  ياهتیلاّعف 

مالـسا و هک  دـش  تباث  ًالمع  عالطا ، یب  دارفا  زین  نایناهج و  رب  دوش . هداد  همتاخ  تشاد ، دوجو  يولهپ  طحنم  میژر  ینـالوط  ياـه  لاـس 
یقالخا دسافم  ًافرـص  تسا ، فلاخم  هچنآ  اب  دشاب و  یم  نآ  یماح  يّدج و  رادفرط  هکلب  تسین  فلاخم  اهنت  هن  ناوناب  شزرو  اب  بالقنا 

سپ ناراکشزرو  تیـصخش  رد  تبثم  تالوحت  دشاب . یم  مرحمان  نادرم  هب  نانز  نایرع  ندب  شیامن  مدع  نادرم و  نانز و  نیب  طابترا  رد 
شیازفا تروص  هب  هک  لوحت  نیا  میا . هدوب  ناراکـشزرو  تیـصخش  رد  یتـبثم  ینوـگرگد  لوـحت و  دـهاش  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا 

راتفر یقالخا و  رظن  زا  تسا . هدش  ناراکشزرو  یشزرا  ّتیوه  تیصخش و  دشر  بجوم  تسا ، هتشاد  یلجت  يدرمناوج  یبهذم و  هیحور 
، تیالو ردـق  یگنهرف  هسـسؤم ي  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  درواتـسد   92 عبنم : دـنا . هدوب  یبساـنم  دـشر  ياراد  ناراکـشزرو  زین  یـشزرو 

نوخسار یناسر  عالطا  یگنهرف  هاگیاپ  : عبنم هاپس  كرتشم  داتس  یگنهرف  تنواعم  تاراشتنا 

(2) یمالسا بالقنا  فرگش  ياهدرواتسد 

تامدخ یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  سیـسأت  تیالو  ردق  یگنهرف  هسـسؤم ي  : هدنـسیون ( 2) یمالسا بالقنا  فرگش  ياهدرواتسد 
یمالسا ماظن  راذگناینب  نامرف  هب  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  سیـسأت  یمالـسا ، بالقنا  مهم  دنمـشزرا و  ياهدرواتـسد  زا  یکی  نآ 

زا تنایص  تظافح و  تسا ، یمالسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  زا  یکی  دوخ  هک  نآ  رب  هوالع  هک  سب  نیمه  درواتـسد  نیا  تیمها  رد  تسا .
مه روشک  دوبن  هاپس  رگا  : » دندومرف هاپس  شقن  ریثأت و  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  دراد . هدهع  هب  زین  ار  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد 
زا هک  تسا  یشقن  هب  تیانع  اب  هکلب  دندوب ـ  اربم  اههبئاش  نیا  زا  هر ) ) ماما ترـضح  هک  هغلابم –  فراعت و  باب  زا  هن  فیـصوت ، نیا  دوبن ».

نیا زا  تفرگ و  رارق  شنارادـساپ  هدـهع  هب  بالقنا ، لیاوا  ینارحب  ياهزور  طیارـش و  نیرتتخـس  رد  داهن ، نیا  تدـالو  ياـهزور  نیلوا 
یط تشهبیدرا 1358  مود  رد  هر ،) ) ماما ترـضح  تفای . همادا  مه  زورما  اـت  ینیرفآشقن  نیا  دـندمآ . نوریب  دنلبرـس  قفوم و  اـهنومزآ ،

زا هک  نارادساپ  ياهتیلاعف  دندومن و  مالعا  ًامسر  ار  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  داهن  سیـسأت  یمالـسا ، بالقنا  ياروش  هب  ینامرف 
اب زین  بالقنا  ياروش  دـیدرگ . گنهآمه  مجـسنم و  هاپـس  تالیکـشت  رد  نامرف  نیا  اب  دوب ، هدـش  زاغآ  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  يادـتبا 

بیوـصت اـب  بـالقنا  ياروـش  تشادرب . داـهن  نیا  یهدـنامزاس  تـهج  رد  ار  یـساسا  ماـگ  نارادـساپ ، هاپـس  یهدـنامرف  ياروـش  سیـسأت 
نیعم ار  نآ  تالیکشت  دومن و  صخشم  دنب  رد 11  ار  داهن  نیا  فیاظو  تشهبیدرا 1358 ، خیرات 2  رد  هرصبت  هدام و 9  رد 9  ياهمانساسا 

نیا موادت  رب  نارادـساپ ، هاپـس  شقنرب  دـیکأت  هجوت و  اب  رهم 1358 ، خـیرات 30  رد  یـساسا ، نوناق  ییاهن  یـسررب  ناگربخ  سلجم  درک .
نارادساپ هاپس  . » دیشخب هژیو  هاگیاج  یـساسا ـ  نوناق  یلم ـ  قاثیم  رد  ار  نارادساپ  هاپـس  دراذگ و  هحـص  مهاجنپودصکی ، لصا  رد  شقن 

ياهدرواتسد بالقنا و  زا  ینابهگن  رد  دوخ  شقن  همادا  يارب  دش ، لیکشت  بالقنا  نیا  يزوریپ  ياهزور  نیتسخن  رد  هک  یمالسا  بالقنا 
رب دیکأت  اب  رگید  حلسم  ياهورین  تیلوؤسم  ورملق  فیاظو و  اب  هطبار  رد  هاپـس  نیا  تیلوؤسم  ورملق  فیاظو و  دودح  دنامیم . اجرباپ  نآ 

تارظن لامعا  هناسانشراک و  ياهیسررب  زا  سپ  یمالسا ، ياروش  سلجم  دوش ». یم  نییعت  نوناق  هلیـسو  هب  اهنآ  نایم  هناردارب  يراکمه 
مدع رهم 1361  خـیرات 18  رد  هک  دومن  بیموصت  ار  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  همانـساسا  رویرهش 1361 ، خـیرات 15  رد  نابهگن ، ياروش 

ياروش سلجم  هرود  نیلوا  تسایر  نآ ، بفاعتم  دـیدرگ . مالعا  نابهگن  ياروش  فرط  زا  یـساسا  نوناق  عرـش و  نیزاوم  اـب  نآ  تریاـغم 
هاپس هب  ریزوتسخن  يوسوم ، نیسحریم  ياقآ  يوس  زا  غالبا و  تلود  هب  ار  نآ  یناجنسفر ، یمشاه  نیملسملاو  مالـسالا  تجح  یمالـسا ،

زیهجت دوخ ، یخیرات  نامرف  رد  اوق ، لک  مظعم  یهدـنامرف  هر ،) ) ینیمخ ماـما  ترـضح  لاس 1364 ، رویرهش  رد 26  دش . غالبا  نارادـساپ 
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. دوب هاپـس  ياهتیرومأم  نامزاس و  رد  یفطع  هطقن  رما  نیا  هک  دندومن  حیرـصت  ار  ییاوه  ییایرد و  ینیمز ، يورین  هس  هب  نارادـساپ  هاپس 
نوناق لصا 150  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  هدـنامرف  ییاضر  نسحم  ياقآ  باـنج   » میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

زا هاپس  لماک  یگدامآ  نودب  شقن  نیا  ماجنا  هک  نیا  هب  رظن  تسا و  هدش  حیرصت  نآ  ياهدرواتسد  بالقنا و  زا  ینابهگن  رد  هپس  یساسا 
هاپـس رتعیرــس  هـچ  ره  يدراد ، تیرومأـم  امــش  تـسین  ریذـپناکما  ییاوـه  ینیمز ، ییاـیرد ، نوـنف  یگنج و  شیارآ  تازیهجت و  تـهج 

یمالسا يروهمج  شترا  یگنهآمه  يراکمه و  اب  مزال  دراوم  رد  ات  دییامن  يوق  ییایرد  ییاوه و  ینیمز ، ياهورین  هب  زهجم  ار  نارادساپ 
تمواقم يورین  لاس 1369  ناـیاپ  اـت  ینیمخلا  يوسوملا  هللا  حور  دـنیامن » . تظاـفح  روشک  ییاوه  ییاـیرد و  ینیمز ، ياـهزرم  زا  ناریا 

يربهر مظعم  ماقم  بیوصت  اب  یمالسا ، ياهتضهن  زا  تیامح  تهج  سدق  يورین  ینویلیم و  تسیب  شترا  هب  ندیـشخب  ققحت  رد  جیـسب 
هاپس نوناق  دندش . هاپس  تالیکشت  یلصا  راک  زاس و  سدق ، تواقم و  ییایرد ، ییاوه ، ینیمز ، يورین  جنپ  هدش و  هدوزفا  هاپـس  نامزاس  هب 

رد تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  یمالسا ، ياروش  سلجم  ناگدنیامن  طسوت  اوق ، لک  مظعم  یهدنامرف  ياهدومنهر  ریبادت و  هب  هجوت  اب  زین 
. دیدرگ غالبا  هاپس  هب  اوق  لک  یهدنامرف  داتـس  طسوت  رهم 1370  خیرات 24  رد  نابهگن  ياروش  دـییأت  اب  بیوصت و  رهم 1370  خیرات 21 

هاپس یلک  فیاظو  تیرومأم و  نوناق  نیا  ساسارب  دشابیم . هرصبت  تصش  تسیود و  هدام و  جنپ  یـس و  تسیود و  رب  لمتـشم  نوناق  نیا 
هنوگره لباقم  رد  روشک  زا  عافد  تظافح و  نآ و  ياهدرواتـسد  بالقنا و  زا  هناحلـسم  عاـفد  فلا . تیرومأـم : دـشابیم : لـیذ  حرـش  هب 
زکرمتم ندزهبرـض  مجاهت و  يارب  اهزرم ، زا  مجاـهم  نمـشد  اـب  فاـصم  يارب  مزـال  یگداـمآ  ب . لـخاد . زا  هناحلـسم  ضرعت  دـیدهت و 

شترا 20 لیکـشت  روظنم  هب  مدرم  داـحآ  يریگراـک  هب  زیهجت و  یهدـنامزاس ، شزومآ ، بذـج ، ج . مزـال . عقاوم  رد  يدـنفآ ) تاـیلمع  )
ماـجنا يارب  اهدــیدهت ، اـب  بساـنتم  هاپــس  ياـهورین  یگداـمآ  ظــفح  داــجیا و  زیهجت ، شزوـمآ ، یهدــنامزاس ، . 1 فیاـظو : ینوـیلیم .

.3 طایتحا . ترورض و  تمدخ  نارود  رد  هاپـس  هفیظو  لنـسرپ  نتـشادهگن  مزر  هب  هدامآ  شزومآ و  یهدنامزاس ، . 2 هاپس . ياهتیرومأم 
دراوم هرصبت  روشک . ساسح  یتایح و  زکارم  عبانم و  نکاما ، تاسیسأت ، زا  تظافح  عافد و  . 4 روشک . قطانم  زا  یضعب  ینیمزرس  تظافح 

ییابرامیپاوه اب  هلباقم  يروشک و  ياهامیپاوه  زا  تظافح  . 5 دش . دهاوخ  غالبا  اوق  لک  یهدنامرف  صیخشت  هب  انب  ياهدنب 3 و 4  عوضوم 
ياهنارحب اب  هلباقم  یگداـمآ و  بسک  یتاـعالطا ، دروآرب  يروآعمج و  . 7 اهتیـصخش . زا  تظافح  . 6 اـهنآ . زاورپ  تینما  يرارقرب  و 

يزادنارب هزیگنا  هک  ییاههورگ  بوکرس  یماظن و  هلباقم  . 8 هاپس . تیرومأم  بوچراهچ  رد  تینما  يرارقرب  روظنم  هب  لخاد  رد  ياهقطنم 
عضاوم تیبثت  دننزیم و  تسد  هیرهق  هوق  هب  لسوت  اب  یتینمادض  تایلمع  يراکبارخ و  ای  نآ و  تیمکاح  یفن  ای  یمالـسا  يروهمج  ماظن 

رب نمشد و  مجاهت  ربارب  رد  روشک  ینیمز  ياهزرم  زا  عافد  رد  تکرش  . 9 ناریا . یمالسا  يروهمج  شترا  هب  تیعقوم  يراذگاو  هاگنآ  و 
ياهورین لک  یهدـنامرف  هلیـسو  هب  دروم  ره  رد  يزرم  ياهدربن  رد  هاپـس  تکرـش  یگنوگچ  ناـمز و  هرـصبت : دـنفآ . شقن  نتفرگ  هدـهع 

.11 ینویلیم . شترا 20  لیکـشت  روظنم  هب  مدرم  داحآ  يریگراک  هب  زیهجت و  یهدـنامزاس ، شزومآ ، بذـج ، . 10 دوشیم . نییعت  حلـسم 
ناهنپ راکـشآ و  یماظن  یـسایس ، تالوحت  اهدادیور و  عاضوا ، زا  زاین  دروم  تاعالطا  يروآعمج  بسک و  هنیمز  رد  مزال  تامادقا  ماجنا 

ياهروین اب  يراـکمه  . 12 هلوحم . ياـهتیرومأم  بوچراـهچ  رد  هوقلاـب  لـعفلاب و  نانمـشد  یمزر  ناوت  اهدـیدهت و  رمتـسم  یباـیزرا  و 
لماک رارقتـسا  تهج  رد  شالت  . 13 روتـسد . زاین و  هب  انب  روشک  رد  یماظتنا  تینما  يرارقرب  ناـیچقاچاق و  رارـشا ، اـب  هلباـقم  رد  یماـظتنا 

. یتینما ياههنیمز  رد  هاپس  تنایص  ظفح و  تهج  رد  شالت  . 14 يربهر . یگدنیامن  رظن  ریز  جیسب  هاپس و  رد  یمالـسا  طباوض  گنهرف و 
، اهشور امتـسیس و  نامزاس ، دراوم  یماظن و  صاخ  ياههنیمز  رد  ییافکدوخ  هب  لین  تهج  رد  شالت  یتاقیقحت و  ياهتیلاعف  ماجنا  . 15

یگدامآ ظفح  تیاعر  اب  روشک  ینادابآ  نارمع و  رد  حلـص  نامز  رد  تلود  اب  يراکمه  . 16 يرادهگن . تاریمعت و  تازیهجت ، شزومآ ،
هب هک  یلخاد  كرتشم  ملقا  تامدخ و  مالقا و  دیرخ  هیهت و  تهج  رد  مادقا  یکیتسجل و  ياهيدـنمزاین  حرط  هیهت  . 17 روتسد . هب  انب  مزر 

عافد نیمأت  . 19 طوبرم . ياههاگنامرد  اهناتسرامیب و  هرادا  هاپس و  لنـسرپ  یکـشزپ  ياهزاین  نیمأت  . 18 ددرگیم . راذگاو  هاپس  ياهورین 
تینما رد  هاپـس  شقن  طوبرم . ياهورین  نامزاس  ییاوهدض  ياهحالـس  درب  دح  رد  هاپـس  ساسح  طاقن  تاسیـسأت و  اهناگی ، هیلک  ییاوه 
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ياهنایرج لماوع و  اـب  ینوناـق  ةزراـبم  نوناـق ، ساـسارب  نارادـساپ ، هاپـس  مهم  ياـهشقن  زا  یکی  زادـنارب  ياـهنایرج  اـب  هلباـقم  یلم و 
ههد رد  یمالـسا ، بالقنا  خیرات  دش . افیا  یبوخ  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  هیلوا  ياهلاس  رد  هژیوب  شقن  نیا  تسا . زادنارب  راکبارخ و 

نوچمه براحم  ياهتیعمج  اههورگ و  تسا . هدرک  هبرجت  ار  يددعتم  هنازادنارب  هناراکبارخ و  تاکیرحت  اهنارحب ، دوخ ، رارقتـسا  لوا 
قلخ بازحا  ناملـسم ، قلخ  بزح  هلموک ، تارکمد ، بزح  تیلقا ، تیرثـکا و  ییادـف  ياـهکیرچ  نیقفاـنم ،)  ) قلخ نیدـهاجم  ناـمزاس 

تاـکرحت اـهشروش و  اتــسار ، کــی  رد  هـمه  یعطقم و  رد  کــی  ره  هدوـت ، بزح  تسیئوئاــم ، ياــههورگ  برع ، نـمکرت و  چوـلب و 
يزاسیثنخ و هلحرم  رد  هچ  ییاسانـش و  ۀلحرم  رد  هچ  تاکرح ، نیا  یمامت  رد  دنداد . نامزاس  یمالـسا  ياپون  ماظن  هیلع  ار  ياهنازادنارب 

گرزب يزاسهسامح  راثیا و  هب  یمانمگ ، نیع  رد  نارادـساپ  تشاد و  هدـهع  هب  ار  یلـصا  شقن  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  هلباـقم ،
تاکرب موادت  شیاسآ و  شمارآ و  تینما و  ات  دندومن  ناریا  راوگرزب  تلم  یمالسا و  بالقنا  میدقت  ار  يراوگرزب  يادهش  دندز ؛ تسد 

، هواپ داباهم ، تشاذـگ . رـس  تشپ  ار  یتخـس  ياهزور  ناتـسدرک  دـنزاس . رارقرب  ار  مالـسا  ناریا  روشک  یگچراـپکی  یمالـسا و  بـالقنا 
میژر هدنامیقاب  رصانع  یخرب  يرادمدرس  اب  درک  دناعم  براحم و  ياههورگ  تسد  رد  اههام  اهزور و  جدننس  رهـشناریپ ، هدقن ، تشدرس ،

رد ناتـسدرک  هطخ  ظفح  يزاسدازآ و  رد  نارادـساپ  هاپـس  دوب . لییارـسا ، داصوم  اکیرمآ و  یـسوساج  ياـهنامزاس  زا  یلماوع  يولهپ و 
ۀشقن یمالسا ، يروهمج  شترا  یگنهآمه  و  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  تیامح  نامرف و  اب  درک و  رایـسب  يراکادف  یمالـسا ، نهیم  ۀقلح 

هیاس حتفم ، دیهش  و  يرهطم ، داتسا  دیهش  نوچ  يرثؤم  گرزب و  ياهتیصخش  رورت  ماجنا  اب  ناقرف ، هورگ  دومن . یثنخ  ار  تلم  نانمـشد 
شــشوپ رد  هـک  نیقفاـنم ـ  ناـمزاس  دـندش . دوباـن  ییاسانــش و  رادــساپ ، ناردارب  یناـشفناج  اـب  هـک  دــنارتسگیم  روـشک  رد  ار  ینمااـن 

ياهتیـصخش رورت  یمالـسا و  يروهمج  اب  دروخرب  رد  یماظن  زاف  مالعا  اـب  دوب ـ هدـش  يرایـسب  ناـناوج  بذـج  هب  قفوم  يرگیبـالقنا ،
تمه اب  دوب . هدش  لیدبت  ماظن  يارب  گرزب  یلـضعم  هب  رنهاب ، ییاجر و  دیهـش  ریت و  متفه  يادهـش  نت  یتشهب و 72  دیهـش  نوچ  یگرزب 

گرزب هنتف  دـندش و  یـشالتم  نارادـساپ ، ریظنمک  تعاجـش  اب  ییاسانـش و  نانآ  یمیت  ياههناخ  مدرم ، یتاعالطا  يراـکمه  نارادـساپ و 
تیبرت یتاعالطا و  یتالیکـشت و  تیلاعف  لاس  یـس  زا  شیب  هقباس  اب  هدوت ، بزح  نارـس  دـش . هتـشادرب  یمالـسا  هعماج  ياضف  زا  نیقفانم 

دندرک و یهارمه  یمالـسا  بالقنا  اب  هناقفانم  روشک ، نآ  يوس  زا  ینابیتشپ  لماک و  یگتـسباو  قباس و  يوروش  یتاعالطا  رـصانع  طسوت 
رد يرونایک  نیدلارون  نوچ  نآ  نارس  هک  یلاح  رد  نانآ ، يزادنارب  هدیچیپ  هشقن  یـسوساج و  حرط  ياشفا  اب  لاس 1362  تشهبیدرا  رد 

. دیدرگ یثنخ  نانآ  هئطوت  ریگتـسد و  یناتـسداد ، جیـسب و  اههتیمک و  هاپـس و  نارادساپ  عقوم  هب  شنکاو  اب  دـندوب ، روشک  زا  جورخ  لاح 
دنمجرا و ناناوج  : » دندومرف ناریا  تلم  هب  مایپ  رد  هدرک و  هراشا  یلم  تینما  رد  نانآ  شقن  هب  يراکادف ، نیا  زا  شیاتس  رد  ماما  ترضح 
ات هلموک  تارکمد و  زا  ادـخ ، زا  لفاغ  نافرحنم  گرزب  ياههاگهانپ  هلوغیب و  ات  عیـسو  ياهلگنج  قمع  زا  یلخاد  ياـهههبج  رد  اـم  زیزع 

اهيراکادـف و اب  ار  گرزب  کچوک و  ياهکهورگ  ریاـس  هدوت و  بزح  اـت  ناملـسم  حالطـصا  هب  قلخ  بزح  قلخ و  ییادـف  نیقفاـنم و 
یتینما يدمآراک  هب  هجوت  دندروآرد . ریحت  باجعا و  هب  دنراد  هک  اهینمـشد  همه  اب  ار  ایند  هک  دندرک  عمق  علق و  نانچ  نآ  اهیبلطادخ ،

راکتنایخ نارـس  نتخادنا  ماد  هب  رد  ادخ  هار  رد  ناگتخابلد  رگید  یناتـسداد و  هتیمک و  جیـسب و  رادساپ و  مانمگ  ناناوج  نیا  یتاعالطا  و 
رد هلاس  یـس  تسیب ـ  ینالوط  ياههقباس  کی  ره  دنتـشاد و  هناقفانم  تیلاعف  مالـسا  يزادنارب  رد  لاخ  طخ و  رپ  رام  نوچ  هک  هدوت  بزح 

تسا یمالسا  تما  يزارفارس  بجوم  دنتشاد ، یفاو  هرهب  روما  نیا  رد  صصخت  زا  دناهتشاد و  یسوساج  یتاعالطا و  یتالیکشت و  تاهج 
، یمالسا بالقنا  رثؤم  ردقنارگ و  ياهتیصخش  ياهلاس 62-58  ياهرورت  زا  دعب  اهتیصخش ، زا  تظافح  دراد » . یناراکادف  نینچ  هک 

ماظن هداد و  ماجنا  ار  ریطخ  نیگنـس و  هفیظو  نیا  تیقفوم  اب  نارادساپ  نونکات ، نامز  نآ  زا  دـیدرگ و  راذـگاو  نارادـساپ  هاپـس  هدـهع  هب 
هاپـس هدهع  هب  ار  هفیظو  نیا  ماما  ترـضح  تسا . هتخاس  رادروخرب  دمآراک ، دهعتم و  زوسلد و  نیلوؤسم  تامدخ و  موادت  زا  ار  یمالـسا 

ار كوکـشم  ياهدمآ  تفر و  دننک و  تظافح  یبالقنا  هدنزرا  ياهتیـصخش  نیا  زا  دنفظوم  نانآ  ياسؤر  بالقنا و  نارادساپ  : » دنداهن
تینما ندربلاؤس  ریز  ماظن و  تیثیح  هب  ندزهبرـض  فده  اب  ساسح  ياهتیعقوم  رد  ییابرامیپاوه  هرقف  دـنچ  ماجنا  دـنریگب » . رظن  تحت 
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هب ار  زاورپ  تینما  تیلوؤسم  هاپس ، زا  قیقد  تخانش  ینیبزیت و  اب  هر ) ) ماما ترـضح  ات  دش  ببـس  یهاوخجاب ، زین  یمالـسا و  يروهمج  رد 
نیا زا  تسا و  هدـش  ناهج  حطـس  رد  يزاورپ  تینما  نیرتهب  نیرتیوق و  داجیا  هب  قفوم  هاپـس  نونکات  ًاـفاصنا  دـهد و  رارق  داـهن  نیا  هدـهع 

نآ موادت  هراشا و  رما  نیا  هب  هاپـس  لک  یهدنامرف  هب  دوخ  همان  رد  ماما  ترـضح  تسا . هتفرگ  رارق  شمارآ  لامک  رد  ناریا  تلم  رذگهر 
غالبا اب  نایابرامیپاوه و  اب  دروخرب  اهامیپاوه و  زا  تسارح  رد  نارادـساپ  هاپـس  دنمـشزرا  تامحز  زا  رکـشت  اب  دـناهدش ...« . راتـساوخ  ار 

. « دشابیم لوؤسم  هاپـس  ییامیپاوه ، ندـشهدوبر  تروص  رد  و  دـشابیم ، اهامیپاوه  تظافح  لوؤسم  هتـشذگ  نوچ  هاپـس  نانآ ، هب  مالس 
اب رویرهـش 1359 ، خــیرات 31  رد  يزرم ، ررکم  تازواــجت  زا  سپ  قارع ، ثـعب  شترا  زواــجت  عـفد  یلیمحت و  گــنج  رد  هاپــس  شقن 

ناریا یمالـسا  يروهمج  ياپون  ماظن  ینوگنرـس  فدـه  اب  ار  دوخ  هدرتسگ  زواجت  هقطنم ، یناـهج و  ياهتردـق  زبس  غارچ  یگنهاـمه و 
رد هچملـش  زرم  زا  ناریا  یمالـسا  نیمزرـس  زا  یگرزب  شخب  تسناوت  ياهدمع  تمواقم  نتـشاد  ور  شیپ  نودـب  قارع  شترا  درک . زاغآ 

ریگرد هک  یمالسا  يروهمج  نارادساپ  حلسم و  ياهورین  دروآرد . دوخ  فرـصت  هب  ار  برغ  لامـش  رد  دوسون  هینامیلـس و  زرم  ات  بونج 
ریگنیمز ار  نمشد  دوخ ، نامیا  تعاجش و  اب  دندش و  نمـشد  هجوتم  اوق  لک  یهدنامرف  نامرف  اب  دندوب ، یلخاد  ياهبوشآ  اهترارش و 

تفرگ و ماجنا  مالـسا  ناگدـنمزر  طـسوت  هدرتسگ  تاـیلمع  زین  دودـحم و  مظنم  یکیرچ ، مظنماـن  ددـعتم  تاـیلمع  سپ  نآ  زا  دـندومن .
هچرگا دومن . هدـش  فرـصت  قطانم  هیلک  كرت  تسکـش و  شریذـپ  هب  راداو  ار  نمـشد  ماجنارـس  نانآ ، ياهینیرفآ  هسامح  اـهتداشر و 

اب یماـظن  يریگرد  یتـح  یتاحیلــست و  یتاـعالطا ، یناـبیتشپ ، یناور ، ياـههنیمز  رد  ياهدرتـسگ  شـالت  ثـعب  شترا  مادــص و  ناـیماح 
، ریبدـت نکیل  دـننک ، يریگولج  ناریا  قـلطم  يزوریپ  قارع و  ثعب  بزح  مادـص و  طوقـس  زا  اـت  دـندروآ  لـمع  هب  ار  مالـسا  ناگدـنمزر 
رد هچ  مظعم ، تیناحور  روضح  و  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  عطاق  هنامیکح و  هناربدـم و  یهدـنامرف  ناگدـنمزر و  يراکادـف  تعاجش و 

یضرا و یلم ، رادتقا  تسناوت  یمالسا  يروهمج  تخاس و  رثایب  ار  اهتیامح  نیا  ناغلبم ، تروص  هب  هچ  ماظن و  فلتخم  ياهتیلوؤسم 
سدـقم ياشزرا  اهنامرآ و  زا  عافد  رد  ار  دوخ  يالاب  ناوت  دـهد و  شرتسگ  يریگمـشچ  روط  هب  لـلملانیب  هنحـص  رد  ار  دوخ  یبـالقنا 

« جیـسب  » بلاق رد  هژیو  هب  یمدرم  ياهورین  نتـشاد  رایتخا  رد  هب  هجوت  اب  سدقم  عافد  ۀصرع  رد  نارادساپ  هاپـس  دراذـگب . شیامن  هب  دوخ 
ار نمـشد  تشپ  هناریگلفاـغ ، هدرتـسگ و  تاـیلمع  یحور و  ظاـحل  زا  نانمـشد ، فارتـعا  هب  دریگب و  هدـهع  هـب  ار  ياهژیو  شقن  تسناوـت 
زا 96 شیب  سدقم ، عافد  لاس  تشه  تدم  رد  هدش ، هئارا  رامآ  هب  انب  دنکب . داجیا  نانمشد  رد  یناور  یحور و  تمیزه  شمان ، دنازرلب و 

كرتشم تایلمع  رد 27  یجیسب  یهاپس و  ناگدنمزر  تفرگ . تروص  یقلفع  یثعب و  نمشد  يور  رب  مالسا  ناگدنمزر  يوس  زا  تایلمع 
دراو قارع  یگنج  نیـشام  یناـسنا و  يورین  رب  ار  یکلهم  تابرـض  هدومن و  تکرـش  لقتـسم  تاـیلمع  یمالـسا و 55  يروهمج  شترا  اـب 

يزاسدازآ هب  هک  سدـقملاتیب  نیبملاحـتف و  گرزب  تایلمع  دـندومن . دازآ  لاغـشا  زا  ار  یمالـسا  نهیم  زا  یگرزب  ياـهشخب  هدروآ و 
زا روـبع  دـش و  یهتنم  واـف  حـتف  هب  هـک  رجفلاو 8  تاـیلمع  دـیماجنا و  رهـشمرخ  يدازآ  هدـش و  لاغـشا  ياهنیمزرـس  زا  ياهدـمع  شخب 

، یحارط يدـنمناوت  نارادـساپ  هاپـس  هک  تسا  یگرزب  تاـیلمع  هلمج  زا  دوـمن ؛ تبث  هاپـس  ماـن  هب  ناـیناهج  تریح  ربارب  رد  ار  دوردـنورا 
هامدنفسا 1365 زا  زین  هاپس  ییایرد  يورین  تخاس . راکشآ  ار  دوخ  یهدنامرف  یتایلمع و  تیاده  یتاحیلـست ، یمومع ، جیـسب  یگنهامه ،
تخاس و ناوتان  فقوتم و  ار  قارع  ییایرد  يورین  داد . ماجنا  اکیرمآ  هیلع  لـثم  هب  هلباـقم  تاـیلمع  دـصکی  هب  کـیدزن  گـنج  ناـیاپ  اـت 

عافد رد  هاپـس  شقن  نییبت  رد  يربهر  مظعم  ماقم  دوش . اکیرمآ  قارع و  ییایرد  كرحت  تایلمع و  زا  عنام  هدـنرادزاب ، تایلمع  اب  تسناوت 
ماما نآ  يافـصم  حور  رونم و  لد  ناشوج  ۀمـشچرس  زا  هک  یتیونعم  یبالقنا و  يهیحور  يهیاس  رد  نارادساپ  هاپـس  : » دنیامرفیم سدـقم 
شقن تسناوت  درکیم ، باریـس  ار  جیـسب  هاپـس و  صلاخ  هدنمزر و  ناناوج  همه ، زا  شیب  دیـشوجیم و  هتـسویپ  ناحلاص  ةودـق  نافراع و 
سرد یمدرم ، جیـسب  يریگراک  هب  اب  شترا و  رانک  رد  دنک و  افیا  یمالـسا  يروهمج  هب  رابکتـسا  يدایا  هلمح  عفد  رد  ار  ياهدـننکنییعت 

یماظن و ياـهيروآنف  رد  هاپـس  شقن  دـنک ». نیمـضت  ار  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  رارمتـسا  ظـفح و  دـهدب و  مالـسا  نانمـشد  هب  یخلت 
عونت و ترورض  یعافد و  هدنرادزاب  تاناکما  تازیهجت و  هب  یماظن  يورین  هدرتسگ  زاین  هب  هجوت  اب  نارادساپ  هاپـس  یعافد  ياهيدنمناوت 
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عادبا هب  قفوم  دومن و  زایندروم  تازیهجت  فلتخم  ياههنیمز  رد  يروآنف  شهوژپ و  هب  مادقا  ناگناگیب ، هب  تازیهجت  نیا  یگتسباو  مدع 
الاب رایـسب  تقد  درب و  اب  باهـش 3  کشوم  تخاس  یکـشوم و  يروآنف  هب  ناوتیم  هلمج  زا  دـش . قیقد  هتفرـشیپ و  تاحیلـست  تخاس  و 

اههلکسا تخاس  هچوان - . تخاس  دومن - : هئارا  لیذ  حرش  هب  ناوتیم  ار  یعافد  ياهيدنمناوت  اهيروآنف و  نیا  زا  یخرب  تشاد . هراشا 
. - یعفادـت یهمجاهت و  نیگنـسهمین  کبـس و  ياهروانـش  ریمعت  تخاس و  ییایرد - . ناگوان  زایندروم  ییایرد  ياههزاس  ریاس  ردانب و  و 

کبـس ياـهقیاق  عاوـنا  تخاـس  یحارط و  دـهاش - . درگلاـب  هنوـمن  تخاـس  یحارط و  یماـظن - . يوردوـخ  دـیلوت  تخاـس و  یحارط و 
شیامزآ تیقفوم  اـب  هک  تسا  باهـش 3  کشوم  نآ  نیرتمهم  هک  طسوتم  هاتوک و  درب  اـب  ياـهکشوم  تخاـس  یحارط و  یمجاـهت - .

یحارط . - 205 ، 214 ، 209 ياهدرگلاب 206 ، زویه ، ياهدرگلاب  هلمج  زا  اهدرگلاب  زا  يرایسب  یلـصا  تاعطق  تخاس  یحارط و  دندش - .
(. - دنمشوه تامهم   ) ياهپوت 57 یترواجم  ياههروسام  یحارط  یکـشوم - . تاعطق  اـهکشوم و  تست  يرتمهلت  هاگتـسد  تخاـس  و 

. - کشوم عاونا  لرتنک  تیاده و  ياهمتسیس  رازفاتخس ) رازفامرن و   ) تخاس یحارط و  کشوم - . باترپ  ياهوکـس  تخاس  یحارط و 
هتفرـشیپ ياهتیاس  یلک  يزاـسزاب  یتیزوپماـک - . تاـعطق  هندـب و  تخاـس  یحارط و  نیـشنرس - . نودـب  ياههدـنرپ  تخاـس  یحارط و 

هتفرشیپ تاعطق  يزاسزاب  درگلاب . ياههرپ  رتشیب  رمع  ندشرتکبـس و  يارب  يزلفریغ  داوم  اب  تیزوبماک  تیلب  دیلوت  یحارط و  یکـشوم - .
یبایهلحرم لرتنک و  نآ  طسوت  کشوم  تاکرح  مامت  هدوب و  کشوم  ساـسح  بلق  هک   IBM يازفامرن هعطق  دیلوت  ییاوه - . عیانص  رد 

. - مم ياهپوت 57  يزاـسهنیهب  رادار - . ياـههناماس  تخاـس  یکـشوم - . ياـههناماس  يریذـپكرحت  تقد و  دُرب و  شیازفا  دوشیم - .
رتست عون  رب 60  نوزفا  تخاـس  یحارط و  هعطق - . تخاس 2296  یحارط و  ییاوه - . دـنفادپ  رد  نراقتمان  دربن  نیون  ياـههناماس  یحارط 
ناـیاپ زا  سپ  روشک  یگدـنزاس  يزاـسزاب و  رد  هاپـس  شقن  يوخوس 25 . یگنج  يامیپاوه  يدادـعت  يزاـسزاب  هژورپ  ماـجنا  اـمیپاوه - .
تشه تایبرجت  زا  هدافتسا  روشک و  یگدنزاس  يزاسزاب و  رد  تکرش  هب  ار  هاپس  یمالسا ، بالقنا  مظعم  ربهر  سدقم ، عافد  ۀنادنمزوریپ 

نآ نمـض  لومـشم ، ياهورین  هاپـس و  شترا و  . » دنداد نامرف  ناریا ، تلم  هب  دوخ  یـسدنهم  ياهيدنمناوت  ندادرارق  سدقم و  عافد  لاس 
، حلـسم ياهورین  دنـشاب . روشک  يزاسزاب  ینادابآ و  تمدخ  رد  دیاب  لماک ، حلـص  طیارـش  رد  دننکیم ، ظفح  ار  یمزر  ياهیگدامآ  هک 
، هاپس صوصخ  هب  نامزاس و  ود  ره  زورما  هک  نانچمه  دننک ، افیا  مه  روشک  یمومع  يزاسزاب  رد  ار  دوخ  مهـس  دنناوتیم  هاپـس  شترا و 

طقف هن  حلـسم  ياهورین  هک  دنک  سح  دیاب  ام  تلم  دناهدش . کیرـش  هتفرگ و  هدهع  رب  روشک  یمومع  یگدنزاس  زا  ار  یگرزب  ياهحرط 
حطس رد  ار  ینالک  ياهحرط  هاپس  اتسار ، نیمه  رد  دنشاب ». مدقشیپ  ماگـشیپ و  دنناوتیم  مه  يزاسزاب  نارود  رد  هکلب  گنج ، نارود  رد 

لاس ات  نارادـساپ  هاپـس  دـشابیم . ریظنمک  اـی  ریظنیب  هقطنم  رد  هدـش و  بوسحم  یلم  ياـهحرط  ءزج  ًاـضعب  هک  تفرگ  هدـهع  هب  روشک 
رهطم دقرم  هتـسدلگ  تخاس  - 1 زا : دـنترابع  اـهحرط  نیا  زا  یخرب  تـسا . هدوـمن  ارجا  روـشک  رد  ار  گرزب  حرط  زا 1300  شیب   1382

هلکـسا تثعب و  هلکـسا  لکد و  تخاس  - 3 روشک . یکاخ  دس  نیرتدنلب  ناتـسزوخ ، دنوتگ  دـس  ثادـحا  - 2 هر .) ) ینیمخ ماما  ترـضح 
یکی هخرک ، دس  ثادحا  - 6 نکوردیه . یطورخم  نکشگنس  هاگتسد  تخاس  - 5 يزاوم . لاچ  يرافح  هاگتسد  تخس  - 4 رنهاب . دیهش 

يارجا - 8 یشکهز . يرایبآ و  هکبش  راتکه  ثادحا 7500  - 7 یفارحنا . دنب  دس و  بیرق 35  هنایمرواخ و  ینزخم  ياههدس  نیرتگرزب  زا 
هژورپ زا 45  شیب  يارجا  - 10 یعرف . یلـصا و  ياـههار  ناـبوتا و  هار  رتمولیک  ثادحا 1400  - 9 فلتخم . عطاقم  اـب  لـنوت  رتمولیک   55

یحارط و - 12 گرزب . لپ  تخاس 15  ینوکسم و  يرادا و  هینبا  عبرم  رتم  يارجا 000/900  - 11 ییایرد . ياههزاس  ریاس  هلکسا و  ردانب ،
نیلوا يارجا  یحارط و  - 13 رتمیلیم . طق 3000  ات  اـیرد  یکـشخ و  رد  بآ  زاـگ و  تفن ، لاـقتنا  طوطخ  رتمولیک  زا 2000  شیب  يارجا 

-15 روـشک . رد  ریگبآ  هژورپ  ياــهرتلیف  هعوـمجم  نـیلوا  يارجا  یحارط و  - 14 روشک . رد  یبوـنج  سراـپ  ياههاگـشیالاپ  ریگبا  هژورپ 
عمتجم نیرتگرزب  ثادحا  یحارط و  - 16 روشک . رد  راب  نیلوا  يارب  كراخ  هریزج  تفن  نزاـخم  لرتنک  ياهمتـسیس  يارجا  یحارط و 
یحارط - 18 درای . گرزب  عمتجم  ندوباراد  اهروانـش و  ریمعت  تخاس و  - 17 یبونج . سراپ  هقطنم  رد  ناهج  روشک و  یمیـشورتپ  يردنب 
یحارط - 20 هیولسع . سراپ ـ  یمیشورتپ  ردنب  یتالحم و  دیهـش  هکـسا  تخاس  - 19 ماخ . تفن  ياهکـشب  نویلیم  کی  نزاخم  تخاـس  و 
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تخاس یحارط و  - 22 يزرواشک . تالآنیشام  نیرتهدمع  زا  عون  دـیلوت 14  تخا و  سو  یحارط  - 21 گرزب . ربهلف  ياهروانش  هلکسا 
يارجا - 25 ناهفـصا . رد  يرچ  كرابت و  مهم  ياهدـس  يارجا  - 24 تفال . تلکـسا  رهـشمرخ و  لپ  يزاسزاب  - 23 قیاق . روانـش و  عاونا 

هلمج زا  هدزگنج  قطانم  يزاسزاب  - 26 روشک . مورحم  قطانم  رد  يزاسهناخ  مامح و  يزاسهسردم ، یناسربآ ، یناسرزاگ ، ياههژورپ 
نآ داعبا  ات  مینکیم  رکذ  ار  نآ  تاصخـشم  تسا ، هنایمرواخ  ناریا و  یکاخ  دس  نیرتگرزب  هخرک  دـس  هک  اجنآ  زا  نادابآ . رهـشمرخ و 
راـک زا  يروط  دـمآ ، ناریا  هب  تسا ـ  روهـشم  ناـهج  یکاـخ  ياهدـس  ردـپ  ماـن  هب  هک  فوزاکـسار ـ  روسفورپ  یتقو  دوش . نشور  رتـشیب 
ناهج یکاخ  دس  نیرتگرزب  يو  دنیوگیم . یلخاد  نیصصختم  هک  دوب  يزیچ  زا  رتشیب  اهفیرعت  نآ  هک  درک  فیرعت  هخرک  دس  تخاس 

: جات ضرع  رتم ،  127 یپ : زا  عافترا  یسر ، هتسه  اب  یکاخ  دس : عون  هخرک  دس  ینف  تاصخشم  تسا . هدرک  ارجا  یحارط و  هیـسور  رد  ار 
رتم نویلیم   10 يرادربکاخ : نازیم  بعکم ، رتم  دراـیلیم   8/7 نزخم : مجح  رتم ،  1100 یپ : ضرع  رثکادح  رتم ، 3030 جات : لوط  رتم ،  12

هک هدش  هئارا  تسرهف  هب  یهاگن  نت . رازه   19 يدنبروتامرا : بعکم ، رتم  نویلیم   1 يزیرنتب : بعکم ، رتم  نویلیم   34 يزیرکاخ : بعکم ،
ناشن گرزب  ياهراک  زیمآتیقفوم  يارجا  رد  ار  يریذپتیلوؤسم  رواب و  شقن  یبوخ  هب  دهدیم ، ناشن  ار  اهتیلاعف  اههژورپ و  زا  یخرب 

. « میزاسب میناوتیم  نامدوخ  هک  دوشب  نامرواب  . « » میتسه يزیچ  هک  دوش  نامرواب  دیاب  ام  (: » هر ) ینیمخ ماما  ترضح  ةدومرف  هب  دهدیم .
( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  يوس  زا  رادساپ »  » زور ناونع  هب  (ع ـ ) نیـسح ماما  ءادهـشلادیس  ترـضح  تدالو  نابعـش ـ  موس  زور  يراذگمان 

هللامسب دیدرگ . یمالسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  ظفاح  دوخ  هک  یمالـسا  بالقنا  درواتـسد  نیا  ۀتـسجرب  رایـسب  شقن  رب  تسا  يدییأت  رهم 
نانهیم مه  مومع  هب  تسا  مالسا  یقرتم  بتکم  زا  يرادساپ  رادساپ و  هعیلط  زور  هک  ار  مظعملا  نابعش  موس  كرابم  زور   » میحرلا نمحرلا 
تداعـس اب  تدالو  زور  میمانب . رادـساپ  زور  ار  مظعم  زور  نیا  دـیاب  قح  هب  ضرع و  کـیربت  یمالـسا  بـالقنا  نارادـساپ  صوصخ  هب  و 
فارحنا هاگترپ  زا  ار  زیزع  مالسا  درک و  ادها  فده  هار  رد  تشاد ، هچ  ره  هک  يرادساپ  تسا ، زیزع  مالسا  میرک و  نآرق  رادساپ  گرزب 

وا راکادف  باحـصا  نارادساپ و  ۀنادرمناوج  تداهـش  مالـسا و  نأشلامیظع  نارادـساپ  يراکادـف  رگا  داد ... تاجن  هیماینب  توغاط  میژر 
ردـه هب  شراکادـف  باحـصا  و  ص )  ) مرکا یبـن  تاـمحز  دـشیم و  یفرعم  هنوراو  نآ  ۀـناملاظ  میژر  هیماینب و  ناـقفخ  رد  مالـسا  دوبن ،

قح هدوـمن ، ادـتقا  زیزع  مالـسا  میرک و  نآرق  نارادـساپ  تما و  ماـما  هب  یمالـسا ! بـالقنا  رـضاح و  رـصع  نارادـساپ  يا  ناـه  تفریم .
هب تسا  یلاعت  دـنوادخ  ياـیلوا  ماـظع و  ياـیبنا  بصنم  هک  گرزب  بصنم  نیا  زا  دـینک و  ادا  یبوخ  هب  ار  یمالـسا  بـالقنا  زا  يرادـساپ 

، نآ فیاظو  نارادساپ و  هاپس  شقن  دروم  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  ياهدومنهر  زا  زارف  کی  هب  هراشا  اب  دینک » ... تظافح  یبوخ 
نارادـساپ هاپـس  : » میراد ناـعذا  رمثرپ  داـهن  نیا  ياهیگدنـشخرد  نیب  زا  دوخ  زجع  هب  هک  یلاـح  رد  میربیم ، ناـیاپ  هب  ار  هعوـمجم  نیا 

هدیدپ نیا  تسا . ياهقباسیب  يهدیدپ  مالسا ، ردص  زا  سپ  ناهج  يهمه  رد  تسا ، یمالـسا  بالقنا  كرابم  دولوم  هک  یمالـسا  بالقنا 
حالس اب  گرزب  ياهتردق  يهمه  لباقم  رد  یگداتسیا  راعش  یمالسا ، بالقنا  ياهراعش  يارب  تسا  یمسجم  ینیع و  رهظم  تقیقح ، رد 
رسارس رد  گرزب  ياههطلس  هک  تسور  نیمه  زا  و  نافعضتسم ، تاجن  يارب  تکرح  راعـش  ریـشمش و  رب  نوخ  هبلغ  راعـش  ادخ ، هب  لاکتا 

زا 8 شیب  شزومآ  اب  نارادـساپ  هاپـس  یمالـسا » . بالقنا  هب  هک  نانچ  دـنرگنیم  یهلا  يهدـیدپ  نیدـب  ترفن ، راـجزنا و  مشچ  اـب  ناـهج 
رد ار  مدرم  تیالو و  هب  يرازگتمدخ  هدازآ ، زابناج و  يدایز  عمج  دیهش و  زا 000/30  شیب  میدقت  نانآ و  یهدنامزاس  یجیسب و  نویلیم 
زا معا  ناریا  ییازج  تاررقم  نیناوق و  یمالـسا ، بالقنا  زا  شیپ  ییازج  نیناوق  ندـش  یمالـسا  حالـصا و  تسا . هدـناسر  تابثا  هب  لـمع 
زین و  دـشابیم ) نآ  ياـهتازاجم  مئارج و  فیرعت  نییبـت و  زین  يرفیک و  قوقح  كرتـشم  یلک و  لوصا  هب  طوـبرم  هک   ) يوهاـم نیناوـق 

رب قبطنم  مادک  چیه  دشابیم ) مکح  رودص  مئارج و  هب  یگدیسر  هویـش ي  اههاگداد و  تامکاحم ، لوصا  هب  طوبرم  هک   ) یلکـش نیناوق 
هسنارف و يرفیک  قوقح  زا  تیعبت  یـسأت و  هب  هک  بـالقنا ، زا  لـبق  ییازج  نیناوق  دـندوب . هدـشن  میظنت  هیهت و  یمالـسا  ماـکحا  نیزاوم و 

رارق وگلا  هب  فارتعا  اب  يولهپ  اضردـمحم  هنیمز  نمیه  رد  تشادـن . یعرـش  ماکحا  تاررقم و  اب  یگنهامه  دوب ، اهنآ  نیناوق  زا  هتفرگرب 
ییاضق متسیس  ات 1927 1 ياـهلاس 1926  یط  : » دـسیونیم تیناـحور  مالـسا و  هب  تبـسن  دوخ  هنیک  قمع  نداد  ناـشن  اـب  برغ و  نداد 
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دروم ناریا  ییاـضق  دـیدج  ماـظن  ناونع  هب  تشاد ، رارق  يوسنارف  ياـهوگلا  هیاـپ ي  رب  هک  دـیدج  متـسیس  کـی  دـش و  نوگرگد  روـشک 
زا سپ   2 . « دوش دودـحم  يداـیز  دودـح  اـت  نویناـحور  تاراـیتخا  تردـق و  هک  دـش  ثعاـب  یتامادـقا  نینچ  تفرگ ...  رارق  يرادربهرهب 
رد نآ  ماکحا و  مالسا و  هب  ندیشخب  تیمکاح  بالقنا ، مهم  ياهنامرآ  فادها و  زا  یکی  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ 

تحارص هک  یساسا  نوناق  مراهچ  لصا  ياتسار  رد  نینچمه  دوب و  روشک  تاررقم  نیناوق و  زین  یعامتجا و  یـسایس ـ  یگدنز  داعبا  هیلک 
نیزاوم ساـسارب  دـیاب  اـهنیا  ریغ  یـسایس و  یماـظن و  یگنهرف ، يرادا ، يداـصتقا ، یلاـم ، ییازج  یندـم ، تاررقم  نیناوق و  هیلک  : » دراد

یمالـسا و نیزاوم  اب  قباطم  هتفرگ و  رارق  حالـصا  دروم  ییازج  نیناوق  رتعیرـس  هچ  ره  ات  تفرگ  تروص  يدایز  شالت  دـشاب ». یمالـسا 
، تایلک رب  لمتشم  یمالسا  تازاجم  نوناق  لاس ، دنچ  یط  رد  جیردت و  هب  یمالسا  نیناوق  اب  قیبطت  يارب  دوش . میظنت  نآرق  ینارون  ماکحا 
رد زین  يدـعب  ياهلاس  یط  . تفرگ رارق  ییاضق  هاگتـسد  لمع  كالم  یـشیامزآ  تروص  هب  میظنت و  تاریزعت ؛ تاید و  صاصق ، دودـح ،

داوم و زا  یخرب  یمالسا ، تازاجم  نوناق  ندش  مکاح  بیوصت و  اب  تفرگ . تروص  یتاحالصا  تارییغت و  نآ  داوم  رد  ینامز  عطقم  دنچ 
نیزاوم فلاخم  هک  ینوناق  داوم  زا  يرایـسب  یلو  دـنام  یقاب  نانچمه  تشادـن ، یمالـسا  ماکحا  اب  ضراـعت  هک  لـبق  ییازج  نیناوق  لوصا 

ياهییاراد لرتنک  . * دـش نآ  نیزگیاج  تاریزعت  تاید و  صاصق ، دودـح ، دـننامه  یمالـسا  طـباوض  ماـکحا و  فذـح و  دوب ، یمالـسا 
میژر نارود  رد  نآ و  زا  لبق  یهباشم  هقباس  هنوگچیه  هک  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  زا  یکی  لغاشم  يدصت  زا  دعب  لبق و  نیلوؤسم 

شیازفا قح  فالخرب  ات  دشابیم  تیلوؤسم  يدصت  زا  دعب  لبق و  روشک  هیاپدنلب  تاماقم  ياهییاراد  لرتنک  تسا ، هتـشادن  دوجو  يولهپ 
ًاـساسا اریز  تشادـن . دوجو  يزیچ  نینچ  لمع  ارجا و  رد  هن  دوب و  هدـش  ینیبشیپ  نیناوق  رد  هن  بالقنا  زا  لبق  عوضوم  نیا  دـشاب . هتفاـین 

داسف تیعـضو  زا  نانآ  دوش . یگدیـسر  نانآ  ياهییاراد  لاوما و  باـسح  هب  هک  دوبن  نیا  شنادرمتلود ، شرگن  يولهپ و  میژر  تساـیس 
باسح و هب  اهنت  هن  درادن . یگنهامه  نآ  اب  یتسایس  نینچ  هک  دنتسنادیم  دنتـشاد و  یهاگآ  یبوخ  هب  دوخ  يزودناتورث  نامرآ  یلام و 

یمامت هک  دوب  هدروآ  دوجو  هب  ینادیم  اضف و  دوخ  میژر ، هکلب  دشیمن ، یگدیـسر  اهتیلوؤسم  يدصت  زا  دعب  لبق و  نانآ  لاوما  ییاراد 
تسایس هک  نیا  هب  هجوت  اب  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دناشکیم . يزودناتورث  رثاکت و  تراغ و  لواپچ و  يوس  هب  ار  نادرمتلود 

هب تمدخ  ياج  هب  نادرمتلود  دادیمن  هزاجا  دوب ، هعماج  نیفعضتسم  نیمورحم و  ًاصوصخم  مدرم  قوقح  ظفاح  یمالسا و  یتسایس  ماظن ،
تاماقم نیلوؤسم و  زا  یمالـسا  ماظن  رد  ًالوصا  دـنزادرپب . دوخ  ياهییاراد  لاوما و  قحان  هب  شیازفا  يزودـناتورث و  رثاـکت و  هب  مدرم ،

هب ندزنهمطل  مدرم و  يارب  ندشعقاو  وگلا  نمـض  لاح  نیا  رد  دنـشاب و  هتـشاد  ياهداس  یگدنز  هک  تسا  عقوت  هعماج  ناربهر  هیاپدـنلب و 
هک یـساسا  نوناق  دـنیامن . زیهرپ  تیلوؤسم  نارود  رد  دوخ  ياهییاراد  قحان  هب  شیازفا  يزودـنالام و  هنوگره  باکترا  زا  مدرم  دامتعا 

کسمتـسم و ماـقم ، تسپ و  هک  نیا  يارب  هدرک و  هجوـت  مـهم  هـتکن  نـیا  هـب  دـشابیم ، ناریا  یمالـسا  ماـظن  بـالقنا و  روـشنم  عـقاو  رد 
لاوما باسح  هب  ات  تسا  هدرک  مزلم  ار  ییاضق  هاگتـسد  دریگن ، رارق  یتکلمم  تاماقم  نیلؤؤسم و  يزودـناتورث  رثاکت و  يارب  ياهچیرد 

يدـصت زا  دـعب  لبق و  دـنراد ، راـک  رـس و  رتشیب  تاـناکما ، لوپ و  اـب  هک  ییارجا  تاـماقم  ًاـصوصخم  هبتریلاـع  تاـماقم  ياـهییاراد  و 
ناریزو و روهمجسیئر ، ناـنواعم  روـهمجسیئر ، ربـهر ، ییاراد  : » درادیم ررقم  یـساسا  نوناـق  لصا 142  دـیامن . یگدیـسر  تیلوؤسم 
.« دـشاب هتفاین  شیازفا  قح ، فالخ  ربهک  دوشیم  یگدیـسر  هییاـضق  هوق  سیئر  طـسوت  تمدـخ ، زا  دـعب  لـبق و  ناـنآ  نادـنزرف  رـسمه و 

قیرط زا  میقتسمریغ و  دنناوتن  یتکلمم  تاماقم  هکنیا  يارب  هدرک و  يرتشیب  يراکمکحم  یـساسا  نوناق  دوشیم  هدهاشم  هک  هنوگنامه 
هوالع تسا  هدرک  مزلم  ار  هییاضق  هوق  سیئر  دننک ، تبث  نانآ  مان  هب  ار  اهییاراد  لاوما و  ای  دننزب و  مادقا  نیا  هب  تسد  نادنزرف  رـسمه و 

رب ات  دیامن  یگدیـسر  تیلوؤسم ، يدصت  تمدخ و  زا  دعب  لبق و  زین  ار  نانآ  نادـنزرف  رـسمه و  ياهییاراد  تاماقم ، نیلوؤسم و  دوخ  رب 
، ماظن هیاپدـنلب  نیلوؤسم  ياهییاراد  لاوما و  باسح  هب  هتـشذگ  لاـس  یط 20  رد  زین  ارجا  لـمع و  رد  دـشاب . هتفاـین  شیازفا  قح  فـالخ 

یمالـسا بالقنا  ریبک  راذـگناینب  لاوما  باسح  هب  یگدیـسر  اهنیا  هلمج  زا  تسا . هدـش  یگدیـسر  یـساسا  نوناـق  لصا 142  رد  روکذـم 
 - 1 تشون : یپ  تسا . هدوب  يربهر  هرود  رد  هچ  يروهمج و  تسایر  نارود  رد  هچ  يربهر  مظعم  ماـقم  زین  و  هر ) ) ینیمخ ماـما  ترـضح 
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ویدار و یعمج ، ياههناسر  نایم  زا  یلم  هناـسر ي  رد  لوحت  ص 77  خیرات ، هب  خساپ  يولهپ ، اضردـمحم  ياه 1305 و 1306 2 -  لاس 
روضح دشابیم . رادروخرب  يرتشیب  يراذـگریثأت  تیمها و  زا  یفنم  تهج  رد  هچ  تبثم و  تهج  رد  هچ  نویزیولت  ًاصوصخم  نویزیولت و 

هتعاسدنچ ای  کی  لاغشا  نآ  ندوبيرصب  یعمس و  هدننیب ، رب  میقتـسمریغ  ریثأت  نآ ، درب  هنماد و  ندوبعیـسو  اههناخ ، همه ي  رد  نویزیولت 
زا درم ، نز و  كدوک و  ناوج و  ریپ و  داوسیب ، داوساب و  زا  فلتخم  نیبطاخم  يریگارف  زور ، ره  رد  نویزیولت  ياـشامت  هب  مدرم  تیرثکا 

نیمه هب  تسا . هدـیدرگ  ویدار  یتح  اـههناسر و  ریاـس  هب  تبـسن  نآ  تیمها  زیاـمت و  بجوم  هک  تسا  نویزیولت  مهم  ياـهیگژیو  هلمج 
کی دـناوتیم  نویزیولت  ویدار  تسا . رتساـسح  تسه ، هک  ییاـههناسر  ماـمت  زا  نویزیولت  وـیدار  : » دـیامرفیم هر ) ) ماـما ترـضح  لـیلد 
یظفل تاغیلبت  هن  دناوتیم ، رتائت  هن  دناوتیم ، امنیـس  هن  دناوتیم ، همانزور  هن  ار  نیا  دشکب . داسف  هب  دـناوتیم  دـنک و  حالـصا  ار  تکلمم 

رد مه  هک  تسا  یهاگتـسد  کـی  نویزیولت  ویدار و   » 1 تسا ». دودـحم  ناشعاعـش  همه  اهنیا  هک  نیا  يارب  دـناوتیم . تسا  ربانم  رد  هک 
رتشیب نویزیولت  تیمها  اهتنم  تسا ، روطنیا  تاعوبطم  مامت  حیحـص ،... تاغیلبت  فرط  رد  مه  دراد و  يدایز  تیمها  دساف  تاغیلبت  فرط 

فادـها ياتـسار  رد  نآ و  یبیرخت  یفنم و  تهج  رد  مهم  هناـسر ي  نیا  زا  يولهپ ، زیتسنید  میژر  نارود  رد  هنافـسأتم   2 تسا ». همه  زا 
نجهتـسم و ریواصت  شیامن  اـب  نویزیولت  ًاـصوصخم  يولهپ ، یتوغاـط  میژر  نویزیولت  ویدار و  دـشیم . هدافتـسا  میژر  یمالـسادض  دـیلپ 
لذـتبم و ياـهملیف  نادرم ، ناـنز و  طـالتخا  زا  تشز  هدـننز و  رایـسب  ياههنحـص  لذـتبم ، شـشوپ  اـب  هنهرب و  همین  ناـنز  زا  یقالخادـض 

لسن ًاصوصخم  هعماج  دارفا  رب  يدایز  موش  ياهدمایپ  راثآ و  مارح ، ياهزاوآ  صقر و  یقیسوم و  شخپ  نجهتسم ، ياهوش  هدننکهارمگ ،
. مالـسا بهذم  نید و  زا  دـمآراکان  و  هنهک ، ياهرهچ  یفرعم  - 2 ینیددض . ینیدیب و  هیحور  جـیورت  غیلبت و  - 1 هلمج : زا  تشاد  ناوـج 

یقالخادض عورشمان و  طباور  جیورت  - 5 یبرغ . طحنم  گنهرف  غیلبت  جـیورت و  - 4 ینید . نویناحور  املع و  هب  یمارتحایب  تناـها و  - 3
مارح زاوآ  صقر و  جیورت  - 8 يراوخبورشم . جیورت  غیلبت و  - 7 یتفعیب . یباجحیب و  گنهرف  جیورت  هعسوت و  - 6 نادرم . نانز و  نیب 
يارب وگلا  ناونع  هب  یجراخ ، یلخاد و  ياههصاقر  اـههشیپرنه و  اههدـنناوخ ، لـیبق  زا  فرحنم  دـساف و  دارفا  غیلبت  یفرعم و  - 9 لذتبم . و 
داجیا - 11 ناوج . نارسپ  نارتخد و  نادرم و  نانز و  یناویح  یناوهش و  هیحور  تیوقت  کیرحت و  - 10 نادرم . نانز و  نارسپ و  نارتخد و 

نأـش و هب  یتمرحیب  - 13 ناناوجون . ناـکدوک و  ینیددـض  طـلغ و  شرورپ  تیبرت و  - 12 مدرم . نیب  تیوـنعم  ادـخ و  زا  تلفغ  هـیحور 
يراوگوس مایا  تمرح  تیاـعر  مدـع  - 14 نارادهیامرـس . بـیج  ندرکرپ  يارب  یتاـغیلبت  رازبا  ناوـنع  هـب  وا  زا  هدافتـسا  نز و  تیــصخش 

نیدتم دارفا  هک  دوب  ياهنوگ  هب  يولهپ  میژر  نویزیولت  ویدار و  دساف  تیعضو  دراوم . بلاغ  رد  مالسلامهیلع  نیموصعم  تلحر  تداهش و 
حیحـص هدافتـسا ي  تیلباق  اههمانرب ، همه  رد  داسف  يریگارف  یگدرتسگ و  تلع  هب  اریز  دوبن ، رودقم  نویزیولت  نتـشاد  ناشیارب  یبهذم  و 

شدساف ياههمانرب  نآ  اب  نویزیولت  ویدار و  تسد  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  یتیبرت  تشونرـس  دنتـسناوتیمن  هجو  چـیه  هب  دوبن و  رـسیم  نآ  زا 
نتفر نیب  زا  بجوم  هداد و  همتاخ  نویزیولت  ویدار و  رابفسأت  كانفسا و  تیعضو  نیا  هب  یمالسا  دنمهوکـش  بالقنا  يزوریپ  دنراپـسب .
هکلب هتفر ، نیب  زا  روکذـم  تافارحنا  دـسافم و  اهنت  هن  یمالـسا ، بـالقنا  تکرب  هب  زورما  دـش . نآ  فرحنم  دـساف و  ياهدـمایپ  تاـعبت و 

نآ زا  رتمهم  ناوج و  لسن  ًاصوصخم  نامروشک  زیزع  مدرم  یلاعت  دشر و  تهج  رد  دیفم  هدـنزاس و  ياههمانرب  هئارا  اب  نویزیولت  ویدار و 
یتیبرت لئاسم  ماکحا ، یقالخا ، يداقتعا ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  رـضاح  لاح  رد  تسا . هتـشادرب  يرثؤم  ياهماگ  نالاسدرخ ، ناکدوک و 

هتبلا دوشیم . شخپ  نویزیولت  ویدار و  زا  يدیفم  بوخ و  ياههمانرب  مالسا  ناهج  یسایس و  یعامتجا و  لئاسم  یگداوناخ ، یـشرورپ ، و 
هب هک  ینویزیولت  ویدار و  بولطم و  عضو  اب  ام  ًاملـسم  تسین و  ینویزیولت  ییویدار و  ياـههمانرب  ندوبصقنیب  لـماک و  ینعم  هب  رما  نیا 

هدیزگ یمالـسا ، بالقنا  نییآ   - 1 تشون : یپ  میراد . يدایز  ۀلـصاف  زونه   3 دشاب ، یمومع  هاگـشناد  کی  دیاب  هر )  ) ماما ترـضح  ریبعت 
اه هناخ  رامق  اهایرد و  رانک  اه ، هراباک  ندش  هدیچرب  نامه  ص 236 3 -  نامه ،  ص 240 2 -  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ءارآ  هشیدـنا و  زا  يا 
زا ندـیچرب و  تارکنم ، داسف و  ندرب  نایم  زا  ياتـسار  رد  یقالخا و  لـئاسم  هنیمز  رد  یمالـسا  بـالقنا  دنمـشزرا  ياهدرواتـسد  زا  یکی 

يارب يزکارم  ناونع  هب  نکاـما  نیا  دـندوب . يوـلهپ  میژر  نفعتم  دـساف و  رایـسب  زکارم  زا  یکی  اـههراباک  تسا . هدوـب  اـههراباک  ندربنیب 
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یبرطم و هب  نایرع  تروص  هب  هزره  ناـنز  اـهناکم ، نیا  رد  دـندرکیم . تیلاـعف  ناوخهزاوآ  هصاـقر و  ناـنز  اـب  ینارذگـشوخ  یـشایع و 
دوب هتفرگارف  ار  اههراباک  رسارس  ءاشحف  داسف و  دندرکیم . مهارف  ار  نارتوهش  زابسوه و  نادرم  شون  شیع و  ۀلیسو  هتخادرپ و  یصاقر 

هب هنومن  يارب  دندرکیم . اههراباک  هب  نتفر  هب  بیغرت  قیوشت و  زیمآکیرحت ، ناوارف و  بات  بآ و  اب  ار  مدرم  زین  اههمانزور  تالجم و  و 
نیرتغاد و هارمه  هب  یمایم  هراباک  رد  بش  همه  بشما و  : » تسا هدـمآ  یهگآ  نیا  رد  مینکیم . هراشا  هلجم  کی  زا  یتاغیلبت  یهگآ  کی 

برع ياـیند  زور  هدـنناوخ  نیرتروهـشم  اـب  هارمه  سیلگنا . اـکیرمآ و  روـشک  زا  وـش  ود  مامـضنا  هب  یللملانـیب  ناگراتـس  نیرتیـسکس 
رد هایـس  دیپس و  هلجم  نینچمه   1« اکیرمآ زا  یـسکس  رتخد  نانیف و 30  یمات  ایلاتیا  ناتـسلگنا و  زا  زاـج  گرزب  رتسکرا  ود  اـب  تهزن ) )

رتیت اب  صقر  لاح  رد  نانز  زا  زیچان ) رایـسب  شـشوپ  اب   ) هنهرب مامت  ًابیرقت  ریوصت  ود  پاـچ  اـب  دوخ  لاس 1352  هرامش 1058  هحفص 17 
راک و هویش  زا  یلماک  شرازگ  سپس  دنریگیم . ناموت  ات 8  ناموت  یبش 800  زا  اهنآ  دسیونیم : نارهت » ياههفاک  رد  یبرع  ياههصاقر  »

نانز ندرکهدولآ  تشاد . رایسب  یفنم  ياهدمایپ  دسافم و  اههراباک ، نیا  دوجو  تسا . هدرک  جرد  اهنآ و ...  سابل  ناصاقر و  نیا  تیلاعف 
دراوم نیا  هلمج  زا  دندوب ، زکارم  نیا  رد  یلصا  رازبا  هک  نانز  نأش  تیصخش و  هب  یتمرحیب  ءاشحف و  داسف و  هب  ناناوج  هژیو  هب  نادرم  و 
هداوناخ داهن  ياههیاپ  ندشتسس  تیاهن  رد  ییوشانز و  طباور  ندشتسس  بجوم  يزکارم  نینچ  دوجو  زا  یشان  دسافم  نینچمه  تسا .

هجاوم اههراباک  رد  دوخ  ندرکهضرع  اب  هک  يدیدج  گنراگنر و  نانز  اب  زور  ره  هک  يزابـسوه  نادرم  دـیدرگیم . نآ  ندشیـشالتم  و 
قالط هب  راک  هک  مه  يدراوم  رد  تفریم . نیب  زا  اهنآ  ییوشانز  طباور  ماکحتسا  هدش و  ریگهناهب  لیمیب و  دوخ  نانز  هب  تبـسن  دندوب ،
هجاوم يددـعتم  یقـالخا  یناور و  یحور و  تالکـشم  اـب  ار  ناـنآ  دـشیم و  هداوناـخ  ناـکدوک  ریگنماد  نآ  یفنم  ضراوـع  دیـشکیم ،

بعل و وهل و  هب  هک  دـشیم  بجوم  داسف  زکارم  نیا  رد  ناوج  رـشق  ًاصوصخم  نادرم  ناـنز و  ندـش  لوغـشم  رگید  فرط  زا  تخاـسیم .
يولهپ و دـساف  میژر  ۀتـساوخ  دـننامب و  لفاغ  رود و  نآ  رد  تلاخد  هعماـج و  یـسایس  روما  زا  هدـش و  لوغـشم  ینارذگـشوخ  یـشایع و 
تباث و هاگیاپ  کی  ناونع  هب  دنتـشاد ، ینوگانوگ  لذـتبم  ياههمانرب  بش  همه  هک  يداسف  زکارم  نینچ  دوجو  ددرگ . نیمأـت  نآ  ناـیماح 
اب ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  تکرب  هب  درکیم . مهارف  نآ  يوس  هب  روـشک  ناـناوج  بذـج  بلج و  يارب  ار  مزـال  هسوـسو  هنیمز و  رمتـسم ،

نیدـتم دارفا  يارب  اهنت  هن  بالقنا  درواتـسد  نیا  دـش . هداد  نایاپ  یعاـمتجا  دـسافم  نیا  ۀـمه  هب  اـههراباک ، نتفر  نیب  زا  ندـش و  هدـیچرب 
دنمـشزرا نیریـش و  رایـسب  یگداوناخ ، تینما  یعامتجا و  طیحم  تمالـس  هب  دنمهقالع  یناریا و  درم  نز و  ره  يارب  هکلب  هعماج ، یبهذـم 

تاکرب و زا  یکی  اه  هناخ  هشحاف  ندش  هدـیچرب  نتفر و  نیب  زا  دوب *** . بالقنا  درواتـسد  یهلا و  تمعن  نیا  نادردـق  دـیاب  دـشابیم و 
رد دندوب . يولهپ  میژر  نارود  داسف  نکاما  نیرت  عینش  نیرت و  نفعتم  زا  زکارم  نیا  تسا . ناریا  یمالسا  بالقنا  دنمـشزرا  ياهدرواتـسد 
هک نیا  مغر  یلع  دـنتفرگ . یم  رارق  نار  توهـش  زاب و  سوه  نادرم  رایتخا  رد  هزره  هشحاف و  نانز  یمـسر  ـالماک  تروص  هب  زکارم  نیا 
اج يداع و  الماک  تروص  هب  لاح  نیا  اب  تسا ، هتفرگ  رارق  لاـعتم  دـنوادخ  حیرـص  یهن  دروم  هدوب و  هریبک  ناـهانگ  زا  اـنز  تشز  لـمع 
هب ندش  کیدزن  زا  یتح  هکلب  هدرک  عنم  انز  زا  احیرص  ار  نانز  نادرم و  اهنت  هن  لاعتم  دنوادخ  تفریذپ . یم  تروص  زکارم  نیا  رد  هداتفا 

دنـسپان رایـسب  یهار  تشز و  رایـسب  يراک  هک  دیوشن  کیدزن  انز  لمع  هب  زگره  و  : " تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  تسا . هدرک  عنم  زین  نآ 
درب و یم  ار  وربآ  انز :  يویند  راثآ  اما  ترخآ . رد  رثا  هس  ایند و  رد  رثا  هس  دراد ، رثا  شـش  انز   : " دـیامرف یم  ص )  ) ادـخ لوسر  تسا ".
شتآ و رد  لوخد  باسح و  یتخـس  یهلا و  بضغ  لومـش  نآ :  يورخا  راـثآ  اـما  دـیامن . یم  کـیدزن  ار  گرم  دـنک و  یم  مک  ار  قزر 

زکارم عون  نیا  صتخم  دش و  یم  عقاو  رایـسب  انز  عینـش  لمع  يولهپ  میژر  نامز  رد  دنچ  ره  دنک ". یم  باجیا  ار  نآ  رد  ندـنام  نادواج 
عقاو اهنآ  رد  انز  نارازه  هنازور  تلود ، تیامح  دروم  تباث و  زکرم  کی  ناونع  هب  امـسر  هک  دوب  نیا  رد  زکارم  نیا  یلـصا  حبق  اما  دوبن ،

هب یناوارف  نادرم  نانز و  هزور  همه   – 1 هک :  نیا  هلمج  زا  تشاد  یناوارف  رابنایز  موش و  تاعبت  راثآ و  داسف ، زکارم  نیا  دوجو  دـش . یم 
یناوهـش و زئارغ  يافطا  لابند  هب  افرـص  هک  یتادوجوم  هب  هدش و  جراخ  تیناسنا  یتح  تیونعم و  ادخ ، زا  هدش و  هدولا  انز  هریبک ي  هانگ 
تلوهـس و هب  دارفا  هدرک و  مهارف  اـنز  تهج  ار  مزـال  هـنیمز  رتـسب و  زکارم ، نـیا  دوـجو   – 2 دندش . یم  لیدـبت  دـندوب ، شیوخ  یناویح 
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هانگ نیا  هب  هعماج  دارفا  یگدولآ  نازیم  هک  دـش  یم  بجوم  تلوهـس  نیا  دـننک . انز  داسف ،  زکارم  نیا  هب  هعجارم  اب  دنتـسناوت  یم  یتحار 
هدولآ يارب  ار  یبساـنم  ـالماک  هنیمز ي  زکارم  نیا  دوجو  یناوـج ، نارود  رد  یـسنج  زئارغ  ناـیغط  هب  هجوـت  اـب  دوش 3 –  رتداـیز  گرزب 

یمن ناشن  دوخ  زا  جاودزا  هداوناخ و  لکـش  هب  زین  ینادنچ  لیامت  هتفرگ و  سنا  اشحف  داسف و  اب  یگدـنز  يادـتبا  نامه  زا  ناناوج  ندرک 
يا هشال  هدارا و  یب  یتادوجوم  هب  ناـنآ  ندـش  لیدـبت  زین  اـهنآ و  تیـصخش  هب  یتمرح  یب  نارتخد و  ناـنز و  ندـش  یناـبرق   – 4 دنداد .

دوجو اهدمایپ ي  نیرت  خلت  زا  زکارم ، نیا  ناگدـننادرگ  ياه  بیج  ندـش  رپ  نارتوهـش و  نادرم  ریذـپان  يریـس  زئارغ  يافطا  يارب  نفعتم 
هدش لیدبت  تیوه  یب  لیلذ و  یتادوجوم  هب  هدش و  هداد  لزنت  تاناویح  زا  رت  نییاپ  بتارم  هب  نز  تیصخش  زکارم  نیا  رد  دوب . زکارم  نیا 

ریغ روآ و  عوهت  یگدنز ، عون  نیا  همادا  اضعب  زین  ناشدوخ  يارب  هک  دندوب  هدش  قرغ  داسف  نفعت و  رد  يردق  هب  زکارم  نیا  رد  نانز  دوب .
هعماج ریگنماد  هک  دوب  داسف  زکارم  نیا  ئوس  ياهدمایپ  رگید  زا  زین  یتبراقم  ياه  يرامیب  عاونا  عویش  زورب و   – 5 دوب . هدش  لمحت  لباق 

ار نآ  ءوس  ياهدمایپ  تاعبت و  هدش و  اشحف  زکارم  نیا  ندـیچرب  بجوم  ناریا ، یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  يزوریپ  دـش . یم  هداوناخ  و 
نوخ هب  هتخیمآ  هک  بالقنا  لالز  بآ  دوب . ناریا  ناملـسم  رهاظ  هب  روشک  نماد  رب  یگرزب  گنن  هکل ي  اه ، هناـخ  هشحاـف  درب . نیب  زا  زین 

زا یکی  دروآ *** . ناغمرا  هب  ار  ینمادکاپ  تفع و  درک و  كاپ  یمالـسا  ناریا  نماد  زا  هشیمه  يارب  ار  اه  هکل  نیا  دوب ، نادیهـش  رهطم 
هنهرب ناوج ، نارـسپ  نارتخد و  نادرم و  نانز و  ناتـسبات  مایا  رد  دوب . اهایرد  رانک  داسف  يولهپ ، میژر  نارود  هناحیقو  روآمرـش و  دـسافم 

نادرم و یتریغیب  اب  هک  نادرم  نانز و  طالتخا  دنتخادرپیم . یـشایع  ینارـسوه و  هب  ایرد  لحاس  رد  هتخادرپ و  انـش  هب  رگیدکی  رانک  رد 
ناریا ناملسم  رهاظ  هب  روشک  نماد  رب  یگنن  هکل ي  دروآیم و  دوجو  هب  ار  ياهناحیقو  روآمرـش و  ياههنحـص  دوب ، هارمه  نانز  یتفعیب 

ياههاگن هاگنالوج  شرتخد ، ای  شنز و  نایرع  ندـب  دـیدیم  هک  يدرم  تسا و  رگید  نانز  هب  شرهوش  ياـهمشچ  دـیدیم  هک  ینز  دوب .
داسف تفریم . اهنآ  نیب  زا  هانگ  نیا  یتشز  حبق و  هدش و  زاب  هانگ  هب  رگیدـکی و  هب  ناشیور  تسا ، ناناوج  نادرم و  ریاس  هدورآ  توهش 
نادرم نانز و  نیب  یقالخا  تشز  ياههنحص  هکلب  دوبن ، زابسوه  نادرم  ياشامت  نانز و  هنهرب  مادنا  شیامن  هب  دودحم  ًافرـص  اهایرد  رانک 

هب ناطیـش  ریت  هب  هدولآ  ياههاگن  دوب . هدولآ  ياهطیحم  نیا  ریذـپانبانتجا  تاعبت  زا  رگید  یقالخا  دـسافم  ناهانگ و  يارب  رتسب  داجیا  و 
ياهاضف نیا  دوجو  اب  رگید  يوس  زا  دشیم . هدیـشک  عورـشمان  یقالخادض و  طباور  هب  يدایز  دراوم  رد  هکلب  دـشیمن ، متخ  هاگن  نامه 

زا هدافتـسا ي  ناکما  اهنآ  دوب . نکممریغ  نیدتم ، یبهذـم و  ياههداوناخ  دارفا و  يارب  ایرد  زا  هدافتـسا  ناکما  اهایرد ، رانک  رد  مومـسم 
زا شیب  ایرد ) ياههرانک   ) یبونج یلامش و  ياهرهـش  رد  نکاس  ياهراوناخ  دندوب . مورحم  نآ  زا  هتـشادن و  ار  یهلا  تمعن  تعیبط و  نیا 
هب اهایرد  رانک  رابنایز  یفنم و  ياهدـمایپ  دـسافم و  دـندرکیم . ساسحا  دوخ  ياههنیـس  رد  ار  نآ  درد  دـسافم و  نیا  خـلت  معط  نیریاس 

تاعبت یسررب  هب  نیا  زا  شیب  دهدیمن  هزاجا  تفع  قالخا و  یفرط  زا  درادن . یفاضا  حیضوت  هب  يزاین  هک  تسا  راکـشآ  نشور و  يردق 
درواتسد نیا  دیچرب . ار  اهنآ  هداد و  نایاپ  هناحیقو  روآمرش و  دسافم  عاضوا و  نیا  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  میزادرپب . نآ  یفنم 

هک نیا  نمض  زورما  دشابیم . رایـسب  تیمها  شزرا و  ياراد  یناریا  تریغاب  نز  درم و  ره  نیدتم و  یبهذم و  ياههداوناخ  يارب  ردقنارگ 
هتسب و دودحم و  ییاضف  رد  رگیدکی و  زا  ازجم  روط  هب  نانز  نادرم و  ایرد ، يزاسملاس  ياهحرط  يارجا  اب  هدش ، هدیچرب  روکذم  دسافم 

هدافتسا ناکما  اهایرد  يزاسملاس  حرط  زورما  دنزادرپیم . ایرد  يایبیز  تعیبط  زا  هدافتسا  انـش و  هب  نامرحمان  راظنا  زا  رود  هدش و  لرتنک 
حرط نیا  لماک  قیفوت  دـناهدش . دـنمهرهب  یهلا  تمعن  نیا  زا  مه  نانآ  هدرک و  مهارف  زین  تریغاب  یبهذـم و  ياههداوناخ  يارب  ار  اـیرد  زا 

. **** تسا راکـشآریغ  طالتخا  یگدولآ و  راکـشآ  ناهنپ و  لماوع  رـصانع و  اـب  دروخرب  لاـح  نیع  رد  شرتسگ و  يریگیپ و  هب  زاـین 
تشاد دوجو  هناخرامق  اهرهش  زا  يرایسب  رد  دوب . يولهپ  میژر  نارود  جیار  دسافم  رگید  زا  يزابرامق  عویش  رامق و  يارب  يزکارم  داجیا 
لکـش هب  يزاـبرامق  زا  يرگید  ياـهتروص  هک  نـیا  رب  هوـالع  دوـب . هدـش  ریاد  يزاـبرامق  يارب  يددـعتم  زکارم  نارهت  رد  ًاـصوصخم  و 

ناـناوجون ناـناوج و  یتـح  یلاـباال و  دارفا  نیب  زین  اـههلحم  ناـبایخ و  اـههچوک و  رد  تشاد ، جاور  نوگاـنوگ  تاـقباسم  رد  يدـنبطرش 
. درکیم ینابیتشپ  تیامح و  يزابرامق  گنهرف  زین  يراتال و  رامق و  زکارم  داـجیا  تسایـس  زا  يولهپ  طـحنم  میژر  دوب . جـیار  يزاـبرامق 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1355 

http://www.ghaemiyeh.com


شدـساف رهاوخ  ًاصوصخم  شاهداوناخ ـ  ياـضعا  هاـش و  دوخ  دـندوب . يزاـبرامق  هناـخرامق و  لـها  میژر ، دـساف  نادرمتلود  دوخ  ًـالوصا 
دبشترا دروم ، نیا  رد  دوب . يزابرامق  هب  نتخادرپ  هاش ، ۀنابش  رمتسم  ياههمانرب  تاحیرفت و  زا  یکی  دندوب . ياهفرح  نازابرامق  زا  فرشا ـ 

دح رد  ياهفرح  زابرامق  کی  فرـشا  : » دـسیونیم دوخ  تارطاخ  رد  رابرد ، رارـسا  مرحم  هاش و  یمیمـص  تسود  تسودرف  نیـسح  قباس 
ار يردنکـسا  مان  هب  يدرف  هلمج  زا  وا  دومنیم . اضردـمحم  یـصوصخ  لفحم  دراو  درکیم و  عمج  ار  ياهفرح  ياهزابرامق  دوب و  ءالعا 

هاگدورف یـضارا  کلک ، زود و  اـب  دوب  هتـسناوت  يردنکـسا  دوب . هدوت  زح  ربهر  يردنکـسا  جریا  کـیدزن  دـنواشیوخ  هک  دوب  هدرک  ادـیپ 
هب ار  اضردمحم  فرشا ، لاح ، ره  هب  دشورفب . تلود  هب  نالک  تمیق  اب  ًاددجم  سپـس  دنک و  تبث  دوخ  مان  هب  دوب ، یتلود  هک  ار  دابآرهم 
زا مه  اضردمحم  ییآیمنرب . يردنکـسا  سپ  زا  رکوپ  رد  هک  درکیم  کیرحت  قیوشت و  ار  وا  سپـس  درکیم و  توعد  شرامق  سلاجم 

يدرف فرشا ، رامق  دناب  ءاضعا  زا  رگید  یکی  تخادرپیم . يزاب  هب  منکیم و  نالف  منکیم و  ناغاد  ار  وا  نم  هک  درکیم  جل  رورغ  يور 
یمیمـص تسود  هک  دوـب  راـگزور  لوا  هجرد  ياـهزابهقح  اـهزابرامق و  زا  یبجاـح  دوـب .  2 يداـیا نیرومأـم  زا  هک  یبجاـح ، ماـن  هب  دوب 

شدوخ ای  فرشا  تخادرپیم . رامق  هب  یبجاح  يردنکسا و  اب  اضردمحم  لاح  ره  هب  دوب . شرانک  رد  زور  بش و  هدش و  هاش  اضردمحم 
ندرکور بلقت و  اب  هصالخ  تشاذگیم و  اضردمحم  رـس  يالاب  ار  يرتخد  ای  دناوخیم و  ار  شتـسد  داتـسیایم و  اضردمحم  رـس  يالاب 

نویلیم و 20 پوت 10  هک  درکیم  کیرحت  ار  اضردمحم  نانچ  فرـشا  اهيزاب  نیا  رد  دندنکیم . ار  اضردمحم  کلک  زیم ، ریز  زا  قرو 
يوحن هب  ار  هنحـص  هتبلا  دربیم . اضردمحم  زا  ناموت 3  نویلیم  ًالثم 50  يردنکـسا  بش  کی  رد  هجیتن  رد  دزیم و  نویلیم  نویلیم و 30 

ًامتح بش  کی  رد  عومجم  رد  یلو  دـشیم . ینابـصع  ای  هتـسخ  هک  ینامز  صوصخب  دربب ، اضردـمحم  مه  یهاگ  هک  دـندرکیم  تسرد 
دروآیم و ار  اضردـمحم  کچ  هتـسد  فرـشا  يزاب ، نایاپ  زا  سپ  دوب و  دایز  مه  شرابتعا  هتبلا  تخابیم . ار  نویلیم  اضردمحم 50-40 
یبجاح و هب  تشادیمرب و  شدوخ  ار  هدـمع  تمـسق  فرـشا  لوپ ، نیا  زا  درکیم . ءاضما  دیـشکیم و  کـچ  زین  وا  دادیم و  شتـسد  هب 
تشادن و کمک  هب  يزاین  رگید  وا  هک  دوب  نایترـصن  هب  يدرف  فرـشا ، لفحم  ءاضعا  زا  رگید  یکی  دادیم . ینویلیم  دنچ  مه  يردنکـسا 

دروم هریبک و  ناهانگ  زا  یکی  هک  رامق  یناریا ، ناملـسم  هعماج  رد  بیترت  نیدـب   4 دروآیمرد »! قرو  شنیتسآ  زا  هک  دوب  زابهقح  ناـنچ 
. دشیم هدز  نماد  تکلمم  لوا  صخـش  نادرمتلود و  يوس  زا  دوب و  هدش  جیار  يداع  تروص  هب  دـشابیم ، لاعتم  دـنوادخ  حیرـص  یهن 

ییاهدوس تسا و  یگرزب  هانگ  ود ، رد ن  وگب  دنـسرپیم ، ار  وت  راـمق  یم و  دـنیامرفیم « :  (ص ) مرکا ربماـیپ  هب  باـطخ  لاـعتم  دـنوادخ 
نیا زج  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  : » دیامرفیم زین  هدئام  هروس  هیآ 90  رد  تسا ». رتگرزب  نآ  زا  اهنآ  هانگ  یلو  دراد  ناـمدرم  يارب 

تیعضو نیا  دیوش ». راگتـسر  هک  دشاب  دینک ، يرود  اهنآ  زا  سپ  تسا . ناطیـش  رادرک  زا  دیلپ و  یگمه  رامق و ...  بارـش و  هک  تسین 
ًالماک ینلع  يزاـبرامق  يراـتال و  راـمق و  زکارم  اـههناخرامق و  طاـسب  ًـالوا  تفر . نیب  زا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  تکرب  هب  راـبفسأت ،

زین اهنآ  یفنم  تاعبت  دسافم و  هب  هجیتن  رد  تفای . شهاک  يدایز  رایسب  ریگمشچ و  نازیم  هب  یناهنپ  یفخم و  يزابرامق  ًایناث  دش . هدیچرب 
ياهزارف رد  تسودرف  يد 1351 2 -  خروم 9  ش 967 ،  یشزرو ، ناهیک  هلجم ي   - 1 تشون : یپ  دش . هداد  نایاپ  میدرمشرب  الاب  رد  هک 

یشایع طاسب  وا  دنک . یم  یفرعم  دوب  ریظن  یب  اشحف  داسف و  رد  هک  هاش  صوصخم  کشزپ  ییاهب و  يدرف  ار  يدایا  دوخ ، تارطاخ  رگید 
هک دوب  یلاح  رد  نیا  و   - 3 دوب . روشک  رد  يدایز  يدیلک  ياه  تسپ  تورث و  ياراد  درک و  یم  مهارف  ار  نانز  اب  اضر  دـمحم  طابترا  و 

داسف اب  هلباقم  ص 236  ج 1 ،  يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  تسودرف ، نیـسح   - 4 دوب . ناوت  سدنهم 3500  رفن  کی  هنایهام  قوقح 
: تسا هدومن  ررقم  لصا 49  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  عورـشمان  لاوما  يداصتقا و  داسف  اب  هلباقم  يارب  يداصتقا  یلام و 

هطاقم زا  هدافتـسا  ءوس  تافوقوم ، زا  هدافتـساءوس  رامق ، تقرـس ، سالتخا ، هوشر ، بضغ ، ابر ، زا  یـشان  ياهتورث  تسا  فظوم  تلود  »
هب هتفرگ و  ار  عورـشمریغ  دراوم  ریاس  داسف و  نکاما  ندرک  رئاد  یلـصا ، تاحابم  تاوم و  ياهنیمز  شورف  یتلود ، تالماعم  اـهيراک و 

هلیـسو هب  یعرـش  توبث  قیقحت و  یگدیـسر و  اب  دیاب  مکح  نیا  دـهدب . لاملاتیب  هب  وا  ندوبن  مولعم  تروص  رد  دـنک و  در  قح  بحاص 
تیمکاـح ار  يوـلهپ  مـیژر  اـب  دوـخ  تفلاـخم  لـیالد  زا  یکی  هر ) ) ماـما ترـضح  هـک  دوـب  شرگن  نـیمه  ساـسا  رب  دوـش ». ارجا  تـلود 
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نیذـفنتم و طـقف  هک  دوب  ياهنوگ  هب  يولهپ  میژر  یتـموکح  راـتخاس  دـندرکیم . ناونع  ناـنآ  يداـصتقا  داـسف  روشک و  رب  يرادهیاـمرس 
عون نیا  ریذـپانبانتجا  هجیتن ي  دـننک . تموکح  مدرم  رب  هتفاـی و  تسد  روشک  يدـیلک  ياـهتسپ  رب  دنتـسناوتیم  گرزب  نارادهیاـمرس 

یعیبط هجیتن ي  دوب . نیفعـضتسم  ارقف و  هب  يدـعت  ملظ و  ًالباقتم  نارادهیامرـس و  زا  تیاـمح  يرادهیامرـس و  رتشیب  هعـسوت  زین  تیمکاـح 
نارازگراک نارادهیامرـس و  يداصتقا  داسف  داعبا  دوب . ماظن  نارازگراک  طـسوت  يداـصتقا  داـسف  شرتسگ  هعـسوت و  ییتسایـس  نینچ  رگید 

. مینکیم هراشا  اهنآ  زا  دروم  دنچ  هب  هنومن  يارب  ًافرص  اما  دجنگیمن ، رـصتخم  نیا  رد  نآ  رکذ  هک  تسا  هدرتسگ  يردق  هب  يولهپ  ماظن 
زا سپ  دوب و  هداد  صاصتخا  حرف  هداوناخ  هب  ار  اههعطاقم  مامت  همانرب ، نامزاس  سیئر  ایفصا  : » دیوگ یم  تسودرف  نیـسح  قباس  دبـشترا 

حرف و یتسرپرـس  هک  حرف  ییاد   ) یبطق سدنهم  هک  مراد  قیقد  عالطا  تفای . همادا  هیور  نیمه  دـش ، همانرب  نامزاس  سیئر  يدـیجم  هک  وا 
دودـح 80? هلاس ) رثکادـح 35  ناوج  کـی   ) اـبید سدـنهم  و  يولهپ ) اضردـمحم  زور  بش و  تسود   ) ملعا دـیجم  تشاد ،) ار  شرداـم 

رفن دودـح 600  حرف  رتخد  « » 1. دـندادیم نارگید  هب  باـسح  قح و  دـنتفرگیم و 25 ? همانرب  ناـمزاس  زا  ار  روشک  گرزب  ياـههعطاقم 
وـضع هاش و  روتانـس  یغورف  نسحم  سدـنهم  لزنم  زا  هدـمآ  تسد  هب  دانـسا  ساسا  رب  « 2. دـندوب یمئاد  ریگب  قوقح  هک  تشاد  دـنمراک 

هیثاثا و ناـملبم ، هیهت  يارب  کـنارف  غلبم 000/500/11  هب  يدادرارق  نسناژ  يوسنارف  تکرـش  اـب  یغورف  یلعدـمحم  دـنزرف  نوساـمارف و 
رد الیو  خاک و   31 رالد ، نویلیم  تخادرپ 300  اب  هاش  تسا : هدمآ  يرگید  شرازگ  رد   3 دوب . هدومن  دقعنم  يولهپ  فرشا  خاک  تانییزت 

، نیتنوم هداج ي  رد  سیراپ  رد  اهرصق  نیا  زا  يدادعت  دراد . هارمه  هب  زین  ار  اهنآ  تیکلام  دانـسا  هدرک و  يرادیرخ  ناهج  فلتخم  طاقن 
رد كرویوین ، رد  زلیه ، یلروی  رد  سنوت ، رد  ناملآ ، رد  اشترالاج ، رد  اکروژام  هریزج  رد  ونژ ، رد  سیروم ، نس  رد  شوف ، هداـج ي  رد 

مالعا رالد  درایلیم  ار 22  وا  ییاراد  هاش و  تورث  نازیم  یشرازگ  رد  لاس 1358  رد  کیوزوین  هلجم ي  دشابیم . یسرجوین  رد  سازگت و 
نادـناخ هب  قلعتم  ياههناخراک  زا  یتسرهف  ناریا »  » باتک رد  یبرغ  ناملآ  گروبندـلوا  هاگـشناد  داتـسا  یناـساور  روسفرپ   4. تسا هدومن 

تاسسؤم دوشیم . لماش  ار  ناریا  رد  یلام  هسسوم  هناخراک و  رب 527  غلاب  هک  تسا  هدومن  رشتنم  ار  نآ  هب  هتسباو  ياههداوناخ  يولهپ و 
يدروجال 61 دحاو ، یهاشورسخ 67  دحاو ، ناییامرفنامرف 74  دحاو ، يو 137  کیدزن  نیبوسنم  هاش و  هب  قلعتم  ياـههناخراک  یلاـم و 
، دحاو شاترومیت 16  دحاو ، نایناقلا 17  دحاو ، ناوخا 22  دحاو ، يدالوف 31  دحاو ، ییاضر 38  دحاو ، لاساپ 33  تباث  نادناخ  دحاو ،

کمک رالد  اهنویلیم  يولهپ  اضردـحم  هک  دـش  شاف  تفای ، راشتنا  نشین  ییاکیرمآ  هلجم  رد  هک  هلاقم  کی  رد   5  .... دحاو و یمایخ 10 
کیدزن نایفارطا  هداوناخ و  ياضعا  زا  نت  دـنچ  نیب  دـنک ، ینادابآ  ینارمع و  ياههنیزه  فرـص  هک  نیا  ياج  هب  ار  ناریا  هب  اکیرمآ  یلام 

زا يدعب  ياههدافتسا  روظنم  هب  ار  یجراخ  یسایس  تیـصخش  دنچ  یتح  باتک ، باسحیب و  شاپ  تخیر و  نیا  رد  هدرک و  میـسقت  دوخ 
، تشاد هدـهعرب  ار  اکیرمآ  هرگنک )  ) یلم سلجم  رد  تلود  تایلمع  هب  یگدیـسر  هفیظو  هک  ياهتیمک  تسا . هتـشاذگن  بیـصنیب  ناـنآ ،
. تسا هتفر  اجک  هب  دش ، هداد  ناریا  هب  لاس  ضرع 5  رد  اکیرمآ  يداصتقا  کمک  تروص  هب  هک  يرالد  نویلیم  دنک 950  نییعت  ات  دیشوک 

يدارفا زا  يدادـعت  تسرهف  اکیرمآ ، هرگنک  هتیمک  شرازگ  زا  يرگید  شخب  رد  تسا ! هتفر  داب  هب  نآ  رتشیب  هک  تفایرد  هتیمک  ماجنارس 
هدش هراشا  لیذ  یماسا  هب  دارفا  نیا  نایم  رد  تسا . هدش  دیق  دـناهدرب  امغی  هب  ار  ناریا  هب  اکیرمآ  يداصتقا  کمک  هب  طوبرم  هجدوب  زا  هک 

نویلیم مین  لشیم  فا  رالدنویلیم ، کی  يولهپ  سمـش  رالد ، نویلیم  کـی  نارهت  رد  اـکیرمآ  ریفـس  رـسمه  نوسردـنه  يول  مناـخ  تسا :
نویلیم مین  نوچروف  فیال و  میات ، ياههلجم  رـشان  سال  دا . يرنه . رـالد ، نویلیم  کـی  اـکیرمآ  يایـس  ناـمزاس  سیئر  سلاد  نلآ  رـالد ،

مین يولهپ  اضردـیمح  رالد ، نویلیم  ود  هاش  رتخد  يولهپ  زانهـش  رالد ، نویلیم  کی  ناریا  رد  اکیرمآ  قباـس  ریفـس  نلآ  يو . جرج . رـالد ،
لارنژ رالد ، نویلیم  کی  فرشا  قباس  رهوش  قیفش  دمحا  رالد ، نویلیم  کی  نارهت  رد  اکیرمآ  نیشیپ  ریفـس  نیلپاچ  نیدلـس  رالد ، نویلیم 

يولهپ اضرلادـبع  رالد ، نویلیم  ود  يولهپ  همطاف  رالد ، نویلیم  هدزناپ  يولهپ  حرف  رالد ، نویلیم  کی  يولهپ  همطاف  رهوش  یمتاـخ  دـمحم 
کی ملع  هللادـسا  رالد ، نویلیم  هس  يولهپ  فرـشا  رالد ، نویلیم  هس  يدـهاز  ریـشدرا  رالد ، نویلیم  کی  يولهپ  اضرمالغ  رالد ، نویلیم  ود 

( هر ) ینیمخ مما  ترضح  يولهپ ، میژر  نارازگراک  نایرابرد و  يداصتقا  داسف  دروم  رد   6 رالد و ...  نویلیم  کی  الع  نسح  رالد ، نویلیم 
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ار نیا  دندناوخ -  نم  يارب  هک  دوب  زیچ  کی  رد  ای  ار  نیا  مدناوخ  نم  : » دنیامرفیم سیراپ  رد  شیوخ  رذآ 1357  خروم 4  ینارنخس  رد 
اما تسین  مداـی  نم  ار  نآ  تمیق ، هچ  هب  دـناهدیرخ  ییـالیو  کـی  شنارهاوخ 7 -  نیا  زا  مادـک  کی  هاش  رهاوخ  يارب  ییـالیو  کـی  هک 
هک یتقو  میتخانـشیم ، ار  ناخاضر  هک  ام  یک ؟ لوپ  زا  ییالیو  نوچمه  کی  هدـش ! اجنآ  يراکلگ  جرخ  رـالد  نویلیم  هک 6  دوب  هتشون 

نشج نوماریپ  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  اکیرمآ  رد  كاواس  هبعش  سیئر  نیرخآ  هداز  عیفر  روصنم  « 8. دوب یتخل  یمدآ  کی  اج  نیا  دمآ 
کی  » 9 دـسیونیم :  دـیدرگ ، رازگرب  ناریا  رد  یهاشنهاش  هلاـس  ماظن 2500  تبـسانم  هب  هک  زاریـش  دیـشمج  تخت  رد  هاش  ياهناـسفا  رنه 

سیراپ رد  میزکاـم  ناروتـسر  هب  نشج ، هیذـغا  خـبط  راـک  نآ  ساـسارب  هک  مدروآ  تسد  هب  كاواـس  ياهدـیرخ  شخب  زا  لـماک  تسیل 
يوسنارف تکرش  هدهع  هب  ارحص  رد  دندوب ، عوبطم  هیوهت  هب  زهجم  یگمه  هک  یتنطلـس  رداچ  اهنامهیم و 3  رداچ  نییزت 59  دش . لوحم 

زا اهلبم  تشاد . هدهع  رب  زین  ار  يدنک  نیلکاژ  يارب  دیفـس  خاک  ددـجم  روکد  تیلوؤسم  تکرـش  نیا  دـش . هدراذـگ  سیراپ  رد  سناج 
اهنشج نیا  يارب  دـندوب . تاراکاب  یلاسیرک  فورظ  ینیچ و  سیگومیل  اهنادمعـش  يوسنارف ، رمرم  گنـس  زا  اـهمامح  ، XV ییول عون 

هژم و تـفج   400 سیگ ، هـالک  مین   300 هنادرم ، سیگ  هـالک   1500 درم ،) نز و   ) ییاـبیز صـصختم   25 درم ، نز و  تمدخــشیپ   165
يرطب  250 هماـخ ، نت  مین  رینپ ، هرک و  نت  میات 5/3  هلجم  ( 1350  ) ربتکا 1971 شرازگ 15  قبط  دـش . هتفرگ  رظن  رد  يوسنارف  ياهسابل 
ياضف هعطق  رازه  دـنچ  لماش  هک  يزاس  هطوحم  اهرداچ ، یمامت  يارب  هچیلاق  شرف و  یگنر و  ياهپمال  رـالد  لداعم 000/840  بارش ،

، سارم نیا  يایشا  سانجا و  نیمأت  دوب . هدش  هدروآ  ناریا  هب  سیراپ  زا  ناریا  ییاوه  يورین  طسوت  همه  دشیم ، لگ  جات  رازه  دنچ  زبس و 
نوتـس امیپاوه و  هام  رد  رابود  ياهزاورپ  درک . لوغـشم  ماـمت  لاـس  کـی  دنتـشاد ، هدـهع  رب  ار  زیچ  همه  هیهت  هک  ار  یـسیراپ  ناـناگرزاب 

هب دوخ  ثیامیپاوه 707  اب  نم  تفگ  نم  هب  یناریا  نانابلخ  زا  یکی  دندومن . لمح  ارحص  هب  سیراپ  زا  ار  رظن  دروم  مالقا  هیلک  اهنویماک 
زا ایند  رد  ناریا  شرف  دـنچ  ره  ماهدرک . لقن  لمح و  اهمامح  يارب  رمرم  گنـس  بورـشم و  لاتـسیرک و  شرف و  زاورپ  لاـس  کـی  هزادـنا 

تسیل میات  هلجم  شرازگ  قباطم  دوب . هدش  شرافس  هسنارف  هب  اهرداچ  زاین  دروم  ياهشرف  یمامت  تسا ، رادروخرب  هلاسدص  دنچ  ترهش 
تفرگیم رب  رد  ار  هشیش ) ره  تباب  رالد  دصکی  تمیق  هب  هسنارف  رد  وتاش  هقطنم  ياهبارـش  هلمج  زا   ) بارـش رطب  میسکام 2500  دیرخ 

يربخ هنوگ  ره  زرد  يولج  دوب  هداد  روتـسد  كاواس  هب  هاش  نشج ، زا  لبق  اهتدم  دوب . هدـش  لاسرا  ناریا  هب  مسارم  زا  لبق  هام  کی  هک 
نیا رد  هک  یناریا  ياذـغ  اهنت  دریگب . دـنومول  كرویوین و  ياـههمانزور  هب  ًاـصوصخم  ار  شیاـهیجرخلو  فازگ و  ياـههنیزه  دروم  رد 
رگا تفگ : نم  هب  كاواس  سیئر  مدقم  راسمیت  نارهت ، هب  میاهرفس  زا  یکی  رد  دوب . رزخ  يایرد  رایواخ  تفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  نشج 
نشج نیا  عومجم  دوشیم . غاد  تزغم  يوش  علطم  تسا  نایرج  رد  اهنشج  نیا  كرادت  يارب  هک  ییاهيدزد  اهجرخ و  یموجن  ماقرا  زا 

ياههناخترازو ندرگ  هب  جراخم  ةدمع  اریز  دوب ، قوف  غلبم  زا  شیب  بتارم  هب  یعقاو  ياههنیزه  ًاملـسم  اما  دـش ، دروآرب  رالد  نویلیم   300
ياهتکرـش یتـلود و  ياـهنامزاس  یماـمت  نینچمه  دنتـشادن . هاـش  دزن  ار  نآ  ندومن  حرطم  تأرج  ارزو  زا  کـی  چـیه  دوـب و  فـلتخم 

رد رالد  نویلیم  هاش 800  طسوت  یبیرقت ، دروآرب  کی  قبط  دنهد . صاصتخا  نشج  نیا  يرازگرب  هب  ار  یغلابم  دندوب  فظوم  یـصیوصخ 
بالقنا يزوریپ  تکرب  هب  اما  دوب . يولهپ  میژر  نارود  يداصتقا  دسافم  دروم  نارازه  زا  یکچوک  ياههنومن  اهنیا  دـش ». هنیزه  نشج  نیا 

رـشق زا  هن  هعماج و  لومعم  مدرم  هدوت  نیب  زا  یمالـسا  ماظن  نارازگراک  نامکاح و  بیترت  نیدب  دش . هداد  نایاپ  اهیهابت  نیا  هب  یمالـسا 
ناربهر و تیـصخش و  یگدنز  هب  ارذگ  یهاگن  اب  دیدرگ . گنت  رگمتـس  دنمروز و  نارادهیامرـس  رب  هصرع  دندش و  هدیزگرب  رادهیامرس 

فنـص هب  هدوـب و  هعماـج  يداـع  یلوـمعم و  راـشقا  زا  اـهنآ  عطاـق  تیرثـکا  هـک  دـهدیم  ناـشن  یبوـخ  هـب  هعماـج ، لوا  زارت  نیلوؤـسم 
یعدم ام  هتبلا  تفای . شهاک  تدـش  هب  لاملاتیب  جارات  يداصتقا و  دـسافم  يزوریپ  نیا  تکرب  هب  دناهتـشادن . قلعت  گرزب  نارادهیامرس 

لوا تشاد . هجوت  هتکن  ود  هب  دیاب  دروم  نیا  رد  اما  تسا . هتشادن  دوجو  يداصتقا  دسافم  هجو  چیه  هب  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  هک  میتسین 
هب دوب و  یلک  لصا  کی  یتکلمم  تاماقم  نیب  رد  نالک  ياههدافتـسا  ءوس  لاملاتیب و  جاراـت  تراـغ و  يولهپ ، میژر  نارود  رد  هک  نیا 

عوضوم بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  نارود  رد  اما  دشیم ، بوسحم  ءانثتسا  اهنآ  نیب  رد  يداصتقا  تمالس  تشاد و  جاور  ياهدرتسگ  لکش 
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هب ءانثتـسا  تلاح  يداصتقا  دسافم  یلام و  هدافتـسا  ءوس  دـش و  لصا  کی  هتفای و  شرتسگ  يداصتقا  تمالـس  ینعی  دـش . سکعرب  ًالماک 
درواتسد کی  ناونع  هب  ار  يداصتقا  دسافم  نارادهیامرس و  تیمکاح  هب  نداد  نایاپ  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  نیا  مود  هتکن  تفرگ . دوخ 

هب دـعب  هب  مود  ههد ي  زا  هنافـسأتم  هچرگا  دوـب ، سوـملم  دوهـشم و  یبوـخ  هب  رما  نیا  بـالقنا  زا  سپ  لوا  ههد ي  رد  دروآ . ناـغمرا  هـب 
يارب ار  هصرع  يرادهیامرـس  تیمکاح  يداصتقا و  دـسافم  هطوبرم ، ناراکردـنا  تسد  هحماـسم ي  لاـمها و  رثا  رد  هک  میدـهاش  جـیردت 
رثوک ص 213 3 -  نامه ، ص 215 2 -  ج 1 ، يولهپ ، تنطلس  طوقـس  روهظ و   - 1 تشون : یپ  تسا . هدید  مهارف  دوخ  دـشر  روهظ و 
سمش روظنم  نامه 7 -  ص 189 6 -  ناـمه ، نامه 5 -  ص 188 4 -  ج 3 ، هر ،) ینیمخ  ماما  ترـضح  ياـه  ینارنخـس  هعومجم ي  )

داهن انب  دیراورم  مان  هب  يا  هناسفا  يرـصق  یـسیلگنا ، نارامعم  نیرتگرزب  کمک  اب  جرک  تشدرهم  هقطنم  رد  هک  تسا  هاش  رتگرزب  رهاوخ 
نیرخآ هداز  عیفر  روصنم  تارطاـخ  ص 431 9 -  ج 3 ، یهابت ، ناراـمعم   - 8 دوب . هتـسارآ  ار  نآ  ابیز  ناتخرد  ناـهایگ و  زا  یهوبنا  هک 

، رصاعم ياهههد  اصوصخم  هتـشذگ ، نرق  ود  رد  تسایـس  زا  نید  ییادج  مدع  تابثا  ات 237  ص 230  اکیرمآ ، رد  كاواس  هبعـش  سیئر 
ماجنا هدـمع  هورگ  ود  يوس  زا  غیلبت ، شـالت و  نیا  تسا . هتفرگ  تروص  تسایـس  زا  نید  ییادـج  رب  ینبم  ياهدرتسگ  تاـغیلبت  شـالت و 

، هورگ نیا  دناهتخادرپ  نآ  جیورت  غیلبت و  هب  هدرک و  يرادفرط  تسایـس ، نید و  ییادج  زا  ینادان  لهج و  يور  زا  لّوا  هورگ  تسا . هدـش 
مالـسا و زا  تسرد  تخانـش  مدع  تلع  هب  هک  دنتـسه  ناملـسم  بآم و  سّدـقم  رّجحتم و  دارفا  لّوا  هتـسد  دوشیم : هتـسد  ود  لماش  دوخ 

تـسایس زا  نید  ندوب  ادـج  رادـفرط  تسایـس ، ِداـسف  رهاـظم  هب  نآ  ندـش  هدوـلآ  زا  يریگوـلج  بهذـم و  نید و  يرهاـظ  سّدـقت  اـضعب 
رد هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  دنتسه . يرکف  هاگیاپ  ياراد  زین  نویناحور  یضعب  نیب  رد  هیملع و  ياههزوح  یخرب  رد  هتسد  نیا  دنـشابیم .

یلص هّللا  لوسر  تنس  میرک و  نآرق  هک  تفگ  نانادان  نیا  هب  دیاب  : » دنیامرفیم هورگ  نیا  هب  باطخ  شیوخ ، یهلا  یسایس ـ  همان  تیصو 
يدابع مالسا ، يدابع  ماکحا  زا  يرایـسب  هکلب  دنرادن ، اهزیچ  ریاس  رد  دنراد ، ماکحا  تسایـس  تموکح و  رد  هک  ردق  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا 

ياه تموکح  ریاس  لـثم  داد  تموکح  لیکـشت  ص )  ) مالـسا ربمغیپ  هدروآ . راـب  هب  ار  اـه  تبیـصم  نیا  اـهنآ  زا  تلفغ  هک  تسا  یـسایس 
تلادـع هماـقا  روـج و  مـلظ و  زا  يریگوـلج  نافعـضتسم و  عـفن  يارب  ّقـح ، ِتموـکح  یعاـمتجا . تلادـع  طـسب  هزیگنا  اـب  نـکل  ناـهج ،

نیا شیوخ  ناشیامرف  رد  رّرکم  تروص  هب  ماـما  ترـضح   1 تسا ». تادابع  نیرتالاو  زا  نآ  هماـقا  تاـبجاو و  نیرتگرزب  زا  یعاـمتجا ...
هب دراد  هبلغ  شتسایس  تسا و  یـسایس  لئاسم  مالـسا ، لئاسم  : » دنیامرفیم رگید  ياج  رد  دناهدومن . دیکأت  نآ  رب  هدرک و  رارکت  ار  هلأسم 
هقف باتک  دنچ  هاجنپ و  امش  تسا . هدشن  دراو  تادابع  رد  تسا ، هدش  دراو  تسایس  رد  هک  تیاور  هیآ و  ردق  نآ   ، » 2« شرگید ياهزیچ 

تارشاعم تایعامتجا و  تسایـس و  هب  طوبرم  شیقاب  تسا ، تادابع  هب  طوبرم  هک  تسا  یباتک  شیات  تشه  تفه ، دینک ، یم  هظحالم  ار 
، ینادان لهج و  يور  زا  مه  اـهنآ  هک  لّوا  هورگ  زا  مود  هتـسد ي   3 دراد ». تموکح  تسا ، تسایس  نید  مالـسا  تساهزیچ ... روط  نیا  و 

الوصا یلو  دنتسه ، یهلا  نایدا  ریاس  وریپ  رهاظ  رد  هچ  رگا  هدوبن و  ناملسم  هک  دنشابیم  یناسک  دنتسه ، تسایس  زا  نید  ییادج  رادفرط 
زا یتسرد  تخانـش  دننکیم ، یگدنز  اهروشک  ریاس  رد  هدوب و  یناریا  ریغ  ًاتدمع  هک  نانیا  دنرادن . یهجوت  لباق  قیمع و  ینید  تاداقتعا 

تـسایس زا  نید  ییادـج  رادـفرط  تلاهج ، تلع  هب  ًافرـص  هورگ  نیا  دارفا  زا  یخرب  دـنرادن . مالـسا ـ  نیبم  نید  ًاـصوصخم  یهلا ـ  ناـیدا 
طباوـض نییعت  يراذـگنوناق و  ناـنیا  دـنراد . يرّکفت  زرط  نینچ  ناـسنا ) تلاـصا   ) یتسیناـموا تاـشیارگ  رطاـخ  هب  رگید  یخرب  دنتـسه و 

. دنهد یم  حیجرت  دنوادخ  رظن  رب  ار  یناسنا  رظن  دنتسه و  لئاق  رشب  دوخ  يارب  ار  یّقح  نینچ  هتسنادن و  لاعتم  دنوادخ  نآ  زا  ار  یتموکح 
يور زا  هک  هتسد  نیا  زا  رگید  ياهدع  دنوشیمن . لئاق  ادخ  نید و  يارب  ار  يرایتخا  شقن و  یتموکح  یسایس و  لئاسم  رد  لیلد  نیمه  هب 
اسیلک قفومان  تلاخد  خلت  یلمع  هبزجت ي  زا  هک  دنشابیم  یناسک  دنتسه ، تسایس  زا  نید  ییادج  وریپ  یفاک ، تخانش  مدع  یهاگآ و  ان 

هب يداقتعا  چیه  ًالوصا  هتسد ، نیا  ءاضعا  زا  رگید  یخرب  هرخالاب  و  دنرادن . تسایس  نید و  دنویپ  زا  یـشوخ  هرطاخ ي  یـسایس ، روما  رد 
. دننکیم يرادفرط  تسایس  نید و  ییادج  زا  تّدش  اب  هتسناد و  اه  هدوت  نویفا  ار  نید  اهنیا  دنتسه . ارگیّدام  هتـشادن و  یهلا  نایدا  ادخ و 

فدـه اب  یفاک و  تخانـش  یهاگآ و  يور  زا  هک  دنتـسه  یناسک  دنـشاب ، یم  تسایـس  زا  نید  ییادـج  رادـفرط  هک  یناسک  زا  مود  هورگ 
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يزاسادج هئطوت  هب  تسد  مزال  یهاگآ  تخانـش و  اب  نانیا  دنا . هدش  نادیم  دراو  یتموکح ، روما  رد  نید  تبثم  شقن  اب  هلباقم  تیّدض و 
نارس و رگرامعتسا و  زواجتم و  ياهروشک  زا  لکشتم  دنتسه ، مالسا  زوت  هنیک  نانمشد  زا  ًاتدمع  هک  هورگ  نیا  دننز . یم  تسایس  زا  نید 
هنارگزواجت ي عورـشمان و  عفانم  اب  نآ  لباقت  تسایـس و  رد  نید  هدنزاس ي  شقن  زا  یبوخب  اهنیا  دنـشابیم ، اهنآ  رگمتـس  ناگدـننادرگ 
، دنهد یم  لیکشت  ناناملسم  ار  نانآ  مدرم  تیرثکا  هک  ییاهروشک  رد  ًاصوصخم  ایند  رـسارس  رد  لیلد  نیمه  هب  دنراد و  یهاگآ  شیوخ 

یناهج رابکتـسا  هک  دوب  ییاهروشک  نیا  زا  یکی  زین  مولظم  ناریا  دـنوشن . لـیاق  یتموکح  لـیاسم  رد  نید  يارب  یـشقن  دـننکیم ، شـالت 
نیا رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریبک  راذگناینب  دشاب . مکاح  نآ  رد  یهلا  ماکحا  مالـسا و  دـهدن  هزاجا  درک  شالت  اهلاس 

، دـننکن تلاـخد  یـسایس  یعاـمتجا و  روـما  رد  مالــسا  ياـملع  دـشاب و  ادـج  تسایــس  زا  دـیاب  تناـید  هـک  ار  نـیا  : » دـنیامرف یم  دروـم 
زا : » دـنیامرفیم شیوـخ  هماـن ي  تیـصو  رد  هل  ٌمظعم  نینچمه   4 دـنیوگیم ». اه  نیدیب  ار  نیا  دـناهدرک . عیاـش  هتفگ و  نارگرامعتـسا 

تاغیلبت دروخیم ، مشچ  هب  اراکـشآ  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هژیوب  رـصاعم ، ياهههد  رد  ًاـصوصخم  ریخا ، نرق  رد  هک  یّمهم  ياـههئطوت 
هک نیا  هب  تحارص  اب  هنایشان و  یهاگ  تسا . مالسا  زا  ناریا  راکادف  ّتلم  صوصخ  اهتّلم و  ندومن  سویأم  يارب  فلتخم  داعبا  اب  رادهنماد 

هنایذوم و یهاگ  و  دنک ... هرادا  ار  اهروشک  رـضاح  رـصع  رد  دناوت  یمن  تسا ، هدش  عضو  لبق  لاس  دـص  راهچ  رازه و  هک  مالـسا  ماکحا 
زا ریذحت  سوفن و  بیذهت  تایونعم و  اب  دنراد  راکورس  یهلا  نایدا  رگید  مالسا و  هک  مالسا ، تسادق  زا  يرادفرط  هنوگ  هب  زیمآ  تنطیش 

هورگ لاح  ره  هب   5 تسا ». يونعم  گرزب و  دوصقم  دصقم و  نآ  فالخ  رب  يراد  هتشر  رـس  تسایـس و  تموکح و  و  ییایند ...  تاماقم 
یم نماد  تسایـس  زا  نید  ییادـج  يروئت  هب  دوخ  نابلط ? هدایز  عورـشمان و  عماـطم  هب  ندیـسر  يارب  یهاـگآ و  تخانـش و  يور  زا  مود 

-3 هحفـص 196 . متـشه ، رتفد  ماما ، مـالک  زا  هار  يوجتـسج  رد  - 2 هحفـص 15 . هر ، )  ) ینیمخ ماما  هماـن  تیـصو  - 1 تشون : یپ  دـننز .
تیصو - 5 هحفص 190 . متشه ،  رتفد  ماما ،  مالک  زا  هار  يوجتـسج  رد  - 4 هحفص 113 . هر ) ینیمخ  ماما  ياهینارنخـس  هعومجم   ) 3 رثوک
یتوغاط تموکح  هکنیا  هب  رظن  ناریا ، یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  مدرم  مالـسا و  رانک  رد  شترا  هحفص 15 . هر ، )  ) ینیمخ ماما  همان 
تموکح دـندوب . یتوغاط  ماظن  تمدـخ  رد  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  زین  حلـسم  ياهورین  نآ  عبت  هب  اذـل  دوب ، مکاـح  روشک  رب  یمدرمریغ  و 

ًافرص هتشاذگ و  اپ  ریز  زین  ار  مدرم  هیلوا  یعیبط و  قوقح  تشاد ، یهلا  تاررقم  مالسا و  هب  تبسن  هک  ياهنیک  ینمـشد و  رب  هوالع  يولهپ 
هدرپسرس يارما  ندرامگ  اب  هاش  یماظن ، نینچ  رد  دوب . نآ  هب  هدرپسرس  ای  هتـسباو و  لیماف  رازه  يولهپ و  نادناخ  عفانم  فادها و  لابند  هب 

لمالک روط  هب  ار  حلـسم  ياهورین  شترا و  هعومجم  یماظتنا ، ياهورین  شترا و  ساسح  يدـیلک و  ياهتسپ  رب  یهاشنهاش  ماظن  عیطم  و 
زا نایماظن  ندرک  رود  يارب  يولهپ ، میژر  رد  رگید  يوس  زا  دوب . هداد  رارق  تنطلـس  ناکرا  ظفح  شیوخ و  یتوغاط  فادها  تمدـخ  رد 

میژر تسایـس ، نیا  اب  ددرگ و  مکاـح  شترا  رد  یتسرپ  هاـش  گـنهرف  اـت  تفرگیم  تروص  يداـیز  شـالت  يروحمنید ، یتسرپادـخ و 
نایماظن تساوخیم  دناکشب ، ادخریغ  شتـسرپ  يوس  هب  يرادنید  یتسرپادخ و  زا  ار  نایماظن  هجوت  تشاد  دصق  هک  نیا  رب  هوالع  يولهپ 

ینعی دساف  دیلپ و  هاش  زج  یـسک  یـصخش  نینچ  هک  نیا  همه  زا  رتدب  دـیامن و  صخـش  هب  هتـسباو  یکتمو و  هدروآ  راب  تسرپصخـش  ار 
گنهرف دنناوتب  دیاش  ات  دشیم  هدافتـسا  دولآكرـش  يریباعت  زا  هاش ، زا  ندرب  مان  ماگنه  هک  دوب  اتـسار  نیمه  رد  دوبن . يولهپ  اضردمحم 

دنتسم دروم  ود  هب  هنومن  يارب  دوب . ناگیادخ »  » هملک دشیم ، هدافتسا  هاش  يارب  هک  دولآكرش  ریباعت  زا  یکی  دننک . جیورت  ار  یتسرپهاش 
هراشا تسا  هدـش  هدافتـسا  ناگیادـخ »  » هملک زا  هاش  يارب  یماظن  دـشرا  ناهدـنامرف  باصتنا  ماکحا  رد  هک  یهاـشنهاش  شترا  هماـنهم  زا 
گرزب رهماـیرآ  هاـشنهاش  ناگیادـخ  ناـمرف  هب  : » تسا هدـمآ  نینچ  تـشهبیدرا 1348  و 2  هرامـش 1  هماـنهم  لوا  هحفـص  رد  مـینکیم .

هب یهاشنهاش  حلسم  ياهورین  مادختـسا  نوناق  هدام 100  دانتـسا  هب  يراهزا  اضرمالغ  هتـسشنزاب  راسمیت  خیرات 25/2/1348  زا  ناراتـشترا 
: تسا هدمآ  زین  همانهم  نامه  مود  هحفص  رد  و  (. « 1) دندیدرگ بوصنم  ناراتشترا  گرزب  داتس  سیئر  نیشناج  تمس  هب  هداعا و  تمدخ 

داتس يرادا  نواعم  تمس  هب  خیرات 25/2/1348  زا  ولمیرک  یلع  دبهپس  راسمیت  ناراتـشترا ، گرزب  رهمایرآ  هاشنهاش  ناگیادخ  نامرف  هب  »
یتوغاـط و یماـظن  زا  تموـکح  رییغت  لاـبند  هب  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  تکرب  هـب  (. « 2) دندیدرگ بوصنم  ناراتـشترا  گرزب 
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یهلا یمالسا و  ماظن  تمدخ  رد  هتفای و  ییاهر  یتوغاط  نامکاح  هطلس  زا  زین  یماظتنا  ياوق  شترا و  یمدرم ، یمالـسا و  ماظن  هب  یتنطلس 
یتسرپادخ و گنهرف  هب  لیدبت  يروحم  صخـش  یتسرپهاش و  گنهرف  نینچمه  دنتفرگ . رارق  مدرم  هتـساوخ  يأر و  رب  یکتم  یتموکح  و 

حوطـس هندـب و  رثکا  هک  ار  ناریا  شترا  هک  تسا  تیمها  زئاـح  تهج  نآ  زا  رتشیب  یمالـسا  بـالقنا  درواتـسد  نیا  دـیدرگ . يروحمنید 
تاجن دوب ، هتفرگ  رارق  یتوغاط  ماظن  تمدخ  رد  رابجا  هب  دادیم و  لیکـشت  روشک  مدرم و  هب  رازگتمدخ  ناملـسم و  نایماظن  ار  نآ  نییاپ 

یماـظتنا ياوـق  هـب  باـطخ  یمالـسا ، بـالقنا  درواتـسد  نـیا  هـب  هراـشا  اـب  هر ) ) ینیمخ ماـما  داد . رارق  نآرق  مالـسا و  تمدـخ  رد  هداد و 
ياههورگ ریاس  روطنیمه  ینابرهـش و  هک  دوب  تقو  کی  دنتـسه . مالـسا  تمدـخ  رد  همه  اهنیا  یماظتنا ، ياوق  ماـمت  زورما  : » دـنیامرفیم

رد و  (. « 3) دـندوب نادـنمتردق  تمدـخ  رد  همه  هک  دوب  نیا  قباس  میژر  رد  ایند و  رد  سیلپ  عضو  دـندوب ... توغاط  تمدـخ  رد  یماظتنا 
مالسا نارادساپ  دیتسه . مالـسا  شترا  دیتسه . مالـسا  رکـشل  زورما  هک ...  دینک  هجوت  اهامـش  : » دنیامرفیم نایماظن  هب  باطخ  رگید  ياج 

دیتسه و اج  نیا  رد  زورما  هک  ییامش  : » دنیامرفیم يرسفا  هدکشناد  نایوجـشناد  هب  باطخ  رگید  ینارنخـس  رد  ماما  ترـضح  (. 4) دیتسه
امـش هک  دینادب  لیـصحت ، دینکیم و  یگدنز  یمیژر  وچمه  يرـسفا  هدکـشناد  رد  هک  تسا  هداد  قیفوت  امـش  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

يرگید ینارنخـس  رد  نینچمه  (. « 5) دیتسه هیلع  هللا  مالـس  نامز  ماما  شترا  امـش  دیتسه ، ادخ  رکـشل  امـش  دراد . قرف  قباس  اب  ناتعـضو 
هب اهامـش  تمدـخ  دـیتسه . گرزب  مالـسا  تمدـخ  رد  نونکا  مه  امـش  هک  مهد  رکذـت  رثؤم  زیزع  هقبط  امـش  هب  تسا  مزال  : » دـنیامرفیم

تسا شترا  رد  یـساسا  یلوحت  نینچ  هب  هجوت  اب  (. « 6) تسا تادابع  زا  يزابرس  تمدخ  تسا و  میرک  نارق  مالـسا و  هب  تمدخ  روشک ،
هزراـبم یمالـسا  فادـها  اـهنامرآ و  يارب  هک  تساـیند  رد  شترا  اـهنت  یمالـسا  يروهمج  شترا  : » دـنیامرفیم يربـهر  مظعم  ماـقم  هک 

(. « 7) دناهداتسیا ناج  ياپ  ات  نآرق  مالسا و  ماما ، اب  دوخ  هناقداص  نامیپ  رس  رب  هک  دندرک  تباث  دنداد و  ناشن  ام  یشترا  ناردارب  دنکیم .
دنویپ زین  مدرم  اب  دـنتفرگ ، رارق  یهلا  ياهرواب  مالـسا و  تمدـخ  رد  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  حلـسم  ياـهورین  هکنآ  رب  هوـالع 
مدرم تمدخ  رد  زین  حلسم  ياهورین  عنآ  عبت  هب  اذل  دوب ، یمدرمریغ  یتنطلـس و  یماظن  يولهپ ، میژر  هک  اج  نآ  زا  و  دندرک . ادیپ  یکرابم 

حلـسم ياهورین  نتفرگ  تمدخ  هب  دشیم . هدافتـسا  يولهپ  نادناخ  یتنطلـس و  تموکح  ظفح  يارب  یتردق  مرها  ناونع  هب  نآ  زا  هدوبن و 
مدرم و نیب  زور  هب  زور  هک  دـشیم  بجوـم  رگید ، فرط  زا  يوـلهپ  میژر  ندوـب  یمدرمریغ  فرط و  کـی  زا  تـخت  جاـت و  ظـفح  يارب 

رفنت اب  هتخیمآ  سرت  یعون  هدش و  مدرم  نیب  رد  نایشترا  تیبوبحم  مدع  هب  رجنم  ییادج  نیا  دوش . داجیا  هلصاف  فاکش و  حلسم  ياهورین 
، ... رتادج تیناحور  زا  دوب و  ادج  تلم  زا  شترا  توغاط ، نامز  رد  : » دـنیامرفیم هر ) ) ماما ترـضح  دروم  نیا  رد  تشاد . لابند  هب  زین  ار 

یتحاران ساسحا  اهنآ  ندـید  اب  مدرم  هک  دـندوب  هدـناسرت  یماظتنا  ياوق  ریاس  شترا و  زا  یتروص  هب  دـندوب و  هدروآ  راب  يوط  ار  مدرم 
تـشپ و  دندرکیم ، رارف  وا  زا  تیعمج  تسا و  هدمآ  نمـشد  هک  نیا  لثم  مدرم  يوت  دـمآیم  یتقو  شترا  هتـشذگ  رد  (. «، » 8) دندرکیم

دندروآیم راـب  يروط  ار  شترا  (. «، » 9) دنتـشاد رفنت  دندرکیم ، رارف  وا  زا  مدرم  مدرم ، نیب  رد  دمآیم  یتقو  نابـساپ  و  وا ، هب  دندرکیم 
مدرم درکیم و  بعر  داجیا  مدرم  نایم  رد  شترا  دـندوب و  مه  ربارب  رد  هشیمه  اهماظن  نآ  رد  شترا  تلم و  دتـسیاب . تلم  لـباقم  رد  هک 

بالقنا زا  لبق  يرمرادـناژ  ینابرهـش و  عضو  هب  هراشا  اـب  رگید  ییاـج  رد  و  (. « 10) دندرکیم ینکـشراک  دـندسناوتیم  هک  ییاج  ات  مه 
نیا هـب  دیـشاب  هدـش  ـالتبم  مادـک  ره  امـش  یناوـج ، رد  ماهدرک  ـالتبا  یهاـگ  اـهيرتنالک  هـب  ینابرهـش ، هـب  مـه  مدوـخ  نـم  : » دـنیامرفیم

. دـندرکیم يراتفر  هچ  مدرم  اب  دـندوب و  روطچ  اـهنآ  رظن  زا  مدرم  دوب و  روج  هچ  عضو  هک  دـینادیم  دوب ، قباـس  رد  هک  ییاـهيرتنالک 
... تسبیم ار  نارهت  رازاب  دمآیم  ناش  یکی  دندوب ... روطنآ  دنشاب  تلم  نابساپ  دیاب  تلم و  کی  زا  دننک  ینابساپ  دیاب  هک  ییاهنابـساپ 

يراتفرگ يرتنالک  دوخ  رد  هک  تشاد  ار  نیا  فوخ  يرتنـالک ، هب  دورب  تساوخیم  تشاد  یـسک  زا  تیاکـش  کـی  هک  یـسک  تقو  نآ 
زا هـک  يوـلهپ  مـیژر  (. « 11) اـهشکوقاچ زا  هلحم ، رـس  ياـهدزد  زا  هک  دندیـسرتیم  يروـطنآ  يرتنـالک  زا  مدرم  دوـشب . ادـیپ  شیارب 

شـالت دـیدیم ، دوخ  یتنطلـس  تموکح  هیلع  رب  يرطخ  ار  نآ  تشاد و  ینارگن  هغدـغد و  شترا ، مدرم و  یکدزن  طاـبترا  یگتـسبمه و 
ریفـس زنوسراـپ  هطبار  نیا  رد  دـنک . داـجیا  عناـم  مدرم  اـهنآ و  نیب  هداد و  رارق  دوـخ  هژیو  ياهتسایـس  زا  ياهلاـه  رد  ار  شترا  درکیم 
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زاـتمم و هقبط  کـی  ناریا  حلـسم  ياـهورین  : » دـسیونیم نینچ  دوخ  تارطاـخ  رد  بـالقنا  زا  لـبق  شترا  فیـصوت  رد  نارهت  رد  سیلگنا 
... دندشیم هتشادهاگن  ادج  نایماظن  ریغ  زاًالماک  یماظن  هدیچیپ  ندرم و  تازیهجت  رد  قرغ  اهنآ  دندادیم . لیکشت  ار  هعماج  هدرورپزان 

یمومع و عماجم  رد  مدرم  اب  دروخرب  رد  نارـسفا  رتخبت  نعرفت و  دنتـشادن . يدایز  تیبوبحم  مدرم  نایم  رد  حلـسم  ياهورین  یلک  روط  هب 
، دندوب هداد  صاصتخا  اهنآ  يارب  روشک  هجدوب  زا  هک  یتشرد  مهـس  دوب و  هدـش  لیاق  اهنآ  يارب  میژر  هک  یتازایتما  اهنابایخ ، اههزاغم و 

میژر شـالت  مغر  یلع  (. « 121) درکیم تیوقت  ار  ساسحا  نیا  اـهیماظنریغ ، اـهیماظن و  نیب  ضیعبت  ساـسحا  عون  کـی  عومجم  رد  و 
هندـب رد  یهاشنهاش ، تموکح  ياـههیاپ  تخت و  جاـت و  ظـفح  يارب  شترا  نتفرگ  تمدـخ  هب  مدرم و  زا  شترا  ندرکادـج  يارب  يولهپ 

قوف تیعـضو  زا  ًابلق  دندوب ، هعماج  طسوتم  رـشق  ای  مورحم و  هدوت  زا  دوخ  هک  نارادهجرد  ناوج و  نارـسفا  زا  یهجوت  لباق  رـشق  شترا ،
هچ شیوخ  ياهینارنخس  رد  زین  هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  دنتسنادیم . اهنآ  هب  تمدخ  قحتسم  مدرم و  هب  قلعتم  ار  دوخ  هدوب و  یضاران 

يدارفا ار  شترا  هندـب  قوف ، بلطم  دـییأت  اب  بالقنا ، يزوریپ  هب  کیدزن  ياههام  اهلاس و  رد  هچ  بالقنا و  زا  لبق  ینالوط  ياـهلاس  رد 
نابصنم بحاص  هک  مینادیم  ام  : » دنیامرفیم شیوخ  تشهبیدرا 1342  خروم 12  ینارنخـس  رد  ناشیا  دناهدرک . یفرعم  یمدرم  بیجن و 
منادیم نم  دنتسه . راکادف  ناریا  يزارفارس  يارب  هارمه و  دصقم  نیا  رد  ام  اب  شترا  بیجن  دارفا  مرتحم ، نارادهجرد  ناریا ، مظعم  شترا 

عـلطم و دوـشیم  دراو  اـهنآ  رب  هـک  ییاـهراشف  زا  نـم  دنتـسین . اهيرگیـشحو  تاـیانج و  نـیا  هـب  یــضار  نادـجو  اـب  نارادهـجرد  هـک 
دینکیم لاـیخ  امـش  دـیتسه ؟ لـیاق  شترا  يارب  زب  یمارتحا  هچ  : » دـنیامرفیم زین  دادرخ 1357  خروـم 10  ینارنخـس  رد  (. « 13) مفسأتم

تاهج همه  هک  ییاکیرمآ  راشتسم  ییاکیرمآ ، رفن  راهچ  تسد  هب  دهدب  ار  شترا  همه  مامز  هک  یسک  اهنیا ؟ زا  دراد  یشوخ  لد  شترا 
: دنیامرفیم يرگید  نانخـس  رد  نینچمه  (14 » ؟) دنراد یـشوخ  لد  اهنیا  دنـشاب . راشف  تحت  رد  همه  اههراچیب  نیا  دـشاب ، اهنآ  تسد  رد 
ام دنتـسه . ام  ياهردارب  همه  اهنیا  اهرـسفا  اب  اهرادهجرد ، اب  اهبصنم ، بحاص  اب  دـشاب ، فلاـخم  شترا  اـب  اـم  تلم  هک  تسین  روط  نیا  »

نابـصنم بحاـص  نارـسفا و  نارادهجرد و  هب  هک  تسا  فـظوم  ناریا  تـلم  (. «، » 15) میفلاخم اهیراوخنوخ  اب  ام  میتسین  اـهنیا  اـب  فلاـخم 
رفن دنچ  نیا  باسح  دننک ... هدولآ  ار  شترا  رثکا  دنناوتیمن  نئاخ  یشترا  رفن  دنچ  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  دنراذگب . مارتحا  فیرش 

یمالـسا بالقنا  يزوریپ  تکرب  هب  (. « 16) شترا زا  تلم  تسا و  تلم  زا  شترا  تسادـج . شترا  باـسح  زا  مولعم و  راوخنوخ  یـشترا 
تمدـخ رد  یماـظتنا  ياوق  شترا و  ناـکرا  رازجا و  یماـمت  مدرم ، هتـساوخ  يأر و  هب  یکتم  یمدرم و  ماـظن  تموکح و  رارقتـسا  ناریا و 

دوخ یشترا  ناردارب  هب  مدرم  هک  انعم  نیدب  دمآ . دوجو  هب  مدرم  حلـسم و  ياهورین  نیب  یمکحتـسم  دنویپ  هتفرگ و  رارق  ناریا  زیزع  مدرم 
رخآ ياههام  اهلاس و  رد  هک  یتسود  دـنویپ و  نیا  دنتـسناد . تلم  مداخ  ار  دوخ  مه  حلـسم  ياهورین  ًالباقتم  هداد و  ناـشن  هقـالع  قشع و 
لباق ینیرفآ  شقن  بالقنا  يزوریپ  رد  نایماظن  دوخ  یتح  دیدرگ – و  زاغآ  مدرم  شترا و  هندـب  زا  یـشخب  نیب  بالقنا  يزوریپ  هزرابم و 

درواتسد کی  ناونع  هب  حلسم  ياهورین  شترا و  ندش  یمدرم  تفای . ماکحتـسا  رارمتـسا و  بالقنا  زا  سپ  ياهلاس  رد  دندومن –  یهجوت 
تسا هتفرگ  رارق  بالقنا  مظعم  ربهر  زین  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ریبک  ربهر  هراشا  دروم  ررکم  تروص  هب  بالقنا 

هک یتوغاـط  شترا  هن  تسا  یمدرم  شترا  شترا ، : » دـنیامرفیم هر )  ) ینیمخ ماـما  دروـم  نیا  رد  مینکیم . هراـشا  نآ  دروـم  دـنچ  هب  هک 
رهاظت مدرم  يارب  مه  اهنیا  دننکیم و  رهاظت  اهنآ  يارب  مدرم  دنوشیم و  عمج  فقـس  کی  ریز  مدرم  اب  هک  تسا  یـشترا  دـنک . بوکرس 
نودـب تلم  هک  روطنامه  دـینک ... ظفح  ار  نیا  هدرک و  تیانع  ام  هب  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  هک  تسا  ياهزاـت  زیچ  کـی  نیا  دـننکیم .

هطبار نیا  رد  زین  يربهر  مظعم  ماـقم  (. « 17) دهدب یگدنز  همادا  دناوتیمن  تلم  نودب  مه  شترا  دهدب ، یگدنز  همادا  دـناوتیمن  شترا 
، همه زا  شیب  رترب و  زیچ  همه  زا  نم  رظن  هب  دـنادب و  ردـق  دـیاب  دراد ، زورما  هـک  ار  هـچنآ  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  شترا  : » دـنیامرفیم
زا رتالاب  تسا ... نامیا  اب  شترا  کی  تسا . راختفا  اب  دنلبرس و  شتر  کی  زورما  ام  شترا  (. «، » 18) تسا شترا  یمدرم  هاگیاپ  هاگیاج و 

روشنم ماظن و  ناربهر  نـالک  ياهتسایـس  رد  شترا  ندـش  یمدرم  رگید  يوس  زا  (. « 19) تسا یمدرم  شترا  کی  ام  شترا  اـهنیا ، همه 
6ت: فرگ رارق  دیکأت  دروم  حرش  نیا  هب  یساسا  نوناق  لصا 144  رد  هلأسم  نیا  تفرگ . رارق  هجوت  دروم  زین  یساسا  نوناق  ینعی  بالقنا 
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، شترا همان  هام  - 1 تشوـن : یپ  (... « 20) تسا یمدرم  یبتکم و  شترا  هک  دشاب  یمالـسا  یـشترا  دـیاب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شترا  »
هیرشن - 4 ص 5 . اهدومنهر ، اههاگدـید و  يروآدرگ ،) يرقاـب ( دـمحم  - 3 ص 2 . ناـمه ، - 2 ص 1 . تشهبیدرا 1348 ، هرامش 1و 2 

زا هار  يوجتـسج  رد  زا : لـقن  هب  خروم 12/7/1361  ینارنخس  - 5 ص 5 . هرامش 250 ، شترا ، یـسایس  یتدیقع  نامزاس  یماظن  یـسایس 
-7 ص 71 . هللا ، بزح  شترا  اــت  نــیدرورف  زا 29  زا : لـقن  هـب  خروم 16/7/1358  ینارنخـس  - 6 ص 188 . مدـجیه ، رتفد  ماـما ، مـالک 
ص مدـجیه ، رتفد  ماما ، مالک  زا  هار  يوجتـسج  رد  - 8 ص 7 . هرامـش 90 ، فص ، هلجم  زا : لقن  هب  لاـس 1366  شترا  زور  رد  ینارنخس 
خروم 8/7/1358. ینارنخس  ص 48 ، نامه ، - 10 خروم 30/3/1358 . ینارنخـس  ص 45 ، ناـمه ، - 9 خروم 3/2/1358 . ینارنخـس  ، 44
ص ریفـس ، ود  تارطاخ  زنوسراپ ، ینوتنآرـس  ناویلوس و  مایلیو  - 12 ص 7 . اهدومنهر ، اههاگدـید و  يروآ ،) درگ  يرقاـب ( دـمحم  - 11

خروم ینارنخـس  ناـمه ، - 16 خروم 24/10/1357 . ینارنخـس  ناـمه ، - 15 ناـمه . - 14 ص 4 . هرامـش 98 ، فـص ، هلجم  - 13 . 300
، هللا بزح  شترا  ات  نیدرورف  زا 29  - 18 ص 4 . هرامش 250 ، شترا ، یسایس  یتدیقع  نامزاس  یماظن  یسایس  هیرشن  - 17 . 22/10/1357
، ناریا یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  - 20 خروم 13/7/1373 . ینارنخس  ص 76 ، نامه ، - 19 خروم 9/5/1370 . ینارنخـس  ص 75 ،

ياهتسایـس هشیدـنا و  هزوح ي  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  مهم  ياهدرواتـسد  زا  مالـسا  نیناوـق  رب  ینتبم  يداـصتقا  يزیرهیاـپ  ص 76 .
میژر رد  تسا . يداصتقا  لئاسم  ورملق  رد  یمالـسا  نیناوق  هب  ندیـشخب  تیمکاـح  یمالـسا و  داـصتقا  ققحت  تهج  رد  شـالت  يداـصتقا ،

ریاس دننامه  زین  يداصتقا  هزوح  ورملق  رد  اذل  تشادـن ، دوجو  یعرـش  تاررقم  نیناوق و  مالـسا و  هب  يدـج  داقتعا  هک  اج  نآ  زا  هتـشذگ 
یتیمها چـیه  يولهپ  میژر  رظن  زا  دوب . یمالـسا  یعرـش و  طباوض  زا  غراف  نآ  تاررقم  دـعاوق و  اـهيریگتهج و  اهتسایـس و  اـههزوح 

دـشابن و ای  دـشاب  فلاخم  یعرـش  ینید و  طباوض  اـب  نآ ، هب  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  يداـصتقا و  ياـههمانرب  اهتسایـس و  هک  تشادـن 
عماج و تسا  ینید  مالـسا  نید  یمالـسا ، شرگن  رد  هک  اج  نآ  زا  اما  دـندوبن . لئاق  یهاگیاج  شقن و  نید  يارب  اههزوح  نیا  رد  ًـالوصا 

اذل دشابیم ، صخـشم  ياهتسایـس  نوناق و  هدعاق و  ياراد  يداصتقا  لئاسم  هلمج  زا  یعامتجا  یگدـنز  ياههزوح  یمامت  رد  هک  لماک 
رد تسا . هداد  رارق  یمالـسا  تاررقم  نیناوق و  رب  ینتبم  ار  دوخ  يداصتقا  يریگتهج  بالقنا ، يزوریپ  ودـب  زا  یمالـسا  تموکح  ماـظن 

اههزوح یمامت  ورملق  رد  دیاب  یمالـسا  تیمکاح  هکلب  دبای ، ققحت  يدودحم  ياههزوح  رد  مالـسا  تیمکاح  هک  درادن  ینعم  شرگن  نیا 
ناریا یمالسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ریبک  ربهر  هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  دشاب . هتشاد  نایرج  نایرـس و  يداصتقا  لئاسم  هلمج  زا 

ندیشخب تیمکاح  رب  دیکأت  یتسینومک ، يرادهیامرس و  هتـسجرب ي  تبکم  ود  ًاصوصخم  یمالـساریغ  يداصتقا  بتاکم  در  اب  هشیمه  زین 
هدـهع ي هب  هک  یمهم  رایـسب  لئاسم  زا  یکی  و  : » دـنیامرفیم شیوخ  ياهمایپ  زا  یکی  رد  ناشیا  دـناهدومن . مالـسا  رب  ینتبم  يداـصتقا  هب 

يداصتقا ياهتسایـس  اب  هزرابم  برغ و  قرـش و  يداصتقا  طحنم  هناملاظ و  گنهرف  ود  اب  يدـج  هلباقم  تسا ، تیناحور  اـهقف و  اـملع و 
ینتبم داصتقا  رب  دیکأت  اب  ًاددجم  زین  شیوخ  یهلا  یسایس  همانتیصو  رد  هر )  ) ماما ترضح   1 تسا ». هعماج  رد  یکارتشا  يرادهیامرس و 

ياههدوت هدـننکمورحم  باسحیب و  هناملاظ و  يرادهیامرـس  اب  هن  مالـسا  : » دـنیامرفیم هدرک و  در  ار  يداصتقا  بتاـکم  ریاـس  مالـسا ، رب 
هن و  دنادیم ... یعامتجا  تلادع  فلاخم  دنکیم و  موکحم  تنس  باتک و  رد  يدج  روط  هب  ارنآ  هکلب  تسا ، قفاوم  مولظم  متس و  تحت 

کی مالسا  هکلب  دنشابیم ... كارتشا  هب  لئاق  فلاخم و  يدرف  تیکلام  اب  هک  تسا  مسینینل  مسیـسکرام  یتسینومک و  میژر  دنن  ام یمیژر 
، دوش لمع  نآ  هب  قح  هب  رگا  هک  فرـصم  تیکلام و  ندـش  ادـیپ  رد  دودـحم  وحن  هب  نآ  هب  مارتحا  تیکلاـم و  تخانـش  اـب  لدـتعم  میژر 
هب اتـسار و  نیمه  رد   2 دـباییم ». ققحت  تسا ، ملاس  میژر  کی  همزال  هک  یعامتجا  تلادـع  دـتفایم و  هار  هب  ملاس  يداـصتقا  ياـهخرچ 

ررقم نینچ  زین  یـساسا  نوناق  موس  لصا  زا  دـنب 12  یعرـش ، تاررقم  نیناوق و  اب  روشک  يداصتقا  ياههمانرب  اهتسایـس و  قابطنا  روظنم 
تیمورحم عون  ره  نتخاس  فرطرب  رقف و  عفر  هافر و  داجیا  تهج  یمالـسا  طباوض  قبط  رب  هنالداع  حیحـص و  داـصتقا  يزیریپ  : » درادیم

تاررقم نیناوق و  هیلک  : » درادیم ررقم  زین  یـساسا  نوناق  مراهچ  لصا  و  همیب » میمعت  تشادهب و  راک و  نکـسم و  هیذـغت و  ياههنیمز  رد 
نوناق لصا 44  دـشاب »... یمالـسا  نیزاوم  ساسارب  دـیاب  اهنیا  ریغ  یـسایس و  یماظن ، یگنهرف ، يرادا ، يداصتقا ، یلام ، ییازج ، یندـم ،
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ینواـعت و یتـلود ، شخب  هس  رب  ینتبم  ار  نآ  روشک  يداـصتقا  ماـظن  رتـشیب  هچ  ره  تهج  نییبـت  رد  زین  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  یـساسا 
اب یـصوصخ  ینواعت و  یتلود ، شخب  هس  هیاـپ  رب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يداـصتقا  ماـظن  : » دـنکیم یفرعم  نینچ  هتـسناد و  یـصوصخ 

، گرزب نداعم  یجراخ ، یناـگرزاب  رداـم ، عیانـص  گرزب ، عیانـص  هیلک  لـماش  یتلود  شخب  تسا . راوتـسا  حیحـص  مظنم و  يزیرهماـنرب 
، یناریتشک ییامیپاوه ، نفلت ، فارگلت و  تسپ و  نویزیولت ، ویدار و  یناسربآ ، گرزب  ياههکبـش  اهدـس و  ورین ، نیمأت  همیب ، يرادـکناب ،

ینواعت تاسسوم  اهتکرش و  لماش  ینواعت  شخب  تسا . تلود  رایتخا  رد  یمومع و  تیکلام  تروص  هب  هک  تسا  اهنیا  دننام  نهآ و  هار 
، يزرواشک زا  تمسق  نآ  لماش  یـصوصخ  شخب  دوشیم . لیکـشت  یمالـسا  طباوض  قبط  رب  اتـسور  رهـش و  رد  هک  تسا  عیزوت  دیلوت و 
ات شخب  هس  نیا  رد  تیکلام  تسا . ینواعت  یتلود و  يداصتقا  ياـهتیلاعف  لـمکم  هک  دوشیم  تامدـخ  تراـجت و  تعنـص ، يرادـماد ،

ددرگ روشک  يداصتقا  هعسوت  دشر و  بجوم  دوشن و  جراخ  مالـسا  نیناوق  ةدودحم  زا  دشاب و  قباطم  لصف  نیا  رگید  لوصا  اب  هک  ییاج 
نیعم نوناق  ار  شخب  هس  ره  طیارـش  ورملق و  طباوض و  لیـصفت  تسا . یمالـسا  يروهمج  نوناق  تیاـمح  دروم  دوشن ، هعماـج  ناـیز  هب  و 

یتسینومک و داصتقا  و  یـصوصخ ) داصتقا   ) يرادهیامرـس داصتقا  در  اب  تحارـص  هب  لصا  نیا  دوشیم ، هظحـالم  هک  ناـنچمه  دـنکیم ».
ینواعت و شخب  هفاضا  هب  یتلود  یصوصخ و  ماظن  زا  یقیفلت  هک  دنکیم  یفرعم  ار  يدیدج  يداصتقا  ماظن  یتلود ،) داصتقا   ) یتسیسکرام

بـالقنا نییآ  زا :  لـقن  هب  دادرم 1366 ،  خروم 6  ینارنخـس   - 1 تشون : یپ  دـشابیم . یمالـسا  تاررقم  دـعاوق و  رب  ینتبم  تیاـهن  رد 
92 عبنم : ص 59  هر ، )  ) ینیمخ ماما  یهلا  یسایس -  همان  تیصو  ص 455 2 -  هر ، )  ) ینیمخ ماما  ءارآ  هشیدنا و  زا  يا  هدیزگ  یمالـسا ،

عالطا یگنهرف  هاگیاپ  هاپس  كرتشم  داتس  یگنهرف  تنواعم  تاراشتنا  تیالو ، ردق  یگنهرف  هسسؤم ي  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  درواتـسد 
نوخسار یناسر 

(3) یمالسا بالقنا  فرگش  ياهدرواتسد 

بالقنا زا  لـبق  سرادـم  یتیبرت  ماـظن  رد  لوحت  تیـالو  ردـق  یگنهرف  هسـسؤم ي  هدنـسیون : ( 3) یمالسا بالقنا  فرگش  ياهدرواتـسد 
یتیبرت و نالک  ياهتسایس  اهیریگتهج و  برغ ، رابکتسا  اب  هتـسباو  يدادبتـسا و  یتنطلـس و  یمیژر  تیمکاح  تلع  هب  ناریا ، یمالـسا 

لیذ دراوم  رد  يولهپ  داـسف  میژر  یـشرورپ  یتـیبرت و  ياهتسایـس  نیرتهدـمع  دوب . اتـسار  نیمه  رد  زین  زومآشناد  اـهنویلیم  یـشرورپ 
هب تبسن  یتوافتیب  ینید و  يرگیلاباال  نآ -  تاررقم  ندشهنهک  نید و  يدمآراکان  تسایس و  زا  نید  ییادج  جیورت  دشیم - : هصالخ 

ياـهودرا يرازگرب  یـصوصخ -  سرادـم  رد  نارـسپ  نارتخد و  طـالتخا  یتفعیب -  یباـجحیب و  هعـسوت  ینید -  ياـههزومآ  میلاـعت و 
نجهتـسم و ياةنشج  يرازگرب  هدزبرغ -  دـساف و  قیالان و  ناریدـم  ناملعم و  يریگراک  هب  روآمرـش -  دـساف و  ياههمانرب  اـب  طـلتخم 
زا ود  نیا  ییادج  نید و  ندوبیملع  ریغ  رکفت  جیورت  یگدزبرغ -  یبرغ و  گنهرف  غیلبت  بیغرت و  یهاشنهاش -  ياهتبسانم  هب  دساف 

اهنت هن  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  تکرب  هب  یهاشنهاش  یتنطلـس و  میژر  نداد  هولج  هجوم  یهلا و  یتسرپهاـش -  یتسودهاـش و  غیلبت  مه - 
ذاـختا اـب  دنتـسناوت  شرورپ  شزوـمآ و  ناراکردـنا  تسد  نیلوؤـسم و  هکلب  تـفر ، راـنک  هتـشذگ ، طـلغ  ياـهيریگتهج  اـهتسایس و 

یتسرپهاـش یتسرداـن  هب  ناـنآ  ندوـمن  هاـگآ  نازوـمآشناد ، ینید  یبهذـم و  شرورپ  تهج  رد  تـسرد  ياـهيریگتهج  اـهتسایس و 
ياهماگ تسایـس ، اب  نید  یگتخیمآ  زین  بهذـم و  نید و  شناد و  ملع و  نیب  یگنهامهان  تریاغم و  مدـع  زین  یتنطلـس و  ياهتموکحو 

زا یشخب  دنرادرب . یمالسا  ناریا  نازاس  هدنیآ  روشک و  رـسارس  زومآشناد  اهنویلیم  حیحـص  شرورپ  تیبرت و  تهج  رد  يرثؤم  دیفم و 
انـشآ زا - : دـنترابع  هدـش  ذاختا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  نیلوؤسم  طـسوت  هک  یتیبرت  ياـهيریگتهج  اهتسایـس و  لوصا و  نیا 

هعـسوت و قیال - . هتـسیاش و  ناریدـم  نیملعم و  يریگراک  هب  یمالـسا - . هیلاع  میهافم  بهذـم و  نید و  تیعقاو  اـب  نازومآشناد  ندومن 
نیب رد  تعامج  زامن  یناوخزامن و  گنهرف  جیورت  سرادم و  رد  هناخزامن  داجیا  سرادم - . رد  یگنهرف  یبهذم و  ياهتیلاعف  شرتسگ 

یقالخا و داسف  رهاظم  اـب  هزراـبم  هلباـقم و  رتخد - . نازومآشناد  نیب  رد  فاـفع  باـجح و  گـنهرف  جـیورت  هعـسوت و  نازومآشناد - .
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لاح نیع  رد  هدـنزومآ و  طاشناب ، هدـنزاس ، ياهودرا  هب  هتـشذگ  میژر  یقالخادـض  دـساف و  ياـهودرا  لیدـبت  یباـجحیب - . یتفعیب و 
اب نازوـمآشناد  ندرک  انــشآ  ناـشخرد - . رترب و  ياهدادعتــسا  قـیوشت  مالــسا و  رظن  زا  شناد  مـلع و  تـیمها  رب  دــیکأت  یمالــسا - .

طحنم میژر  ياهيرگمتـس  دـسافم و  هـب  نازوـمآشناد  ندرک  هاـگآ  یناـهج - . ياـهتیعقاو  برغ و  قرـش و  يرابکتـسا  ياـهتسایس 
ةدنزاس ملاس و  ياهلکشت  جیورت  هعسوت و  نازوماشناد - . نیب  رد  نآ  هیلاع  میهافم  نآرق و  اب  سنا  ییانشآ و  گنهرف  جیورت  يولهپ - .

زومآشناد و نارتخد  یـشزرو  ياهطیحم  رد  ینید  ملاـس  ياـضف  داـجیا  جیـسب - . یمالـسا ، نمجنا  یتیبرت ، روما  لـیبق  زا  نازومآشناد 
، هتـشذگ میژر  یتیبرت  یگنهرف و  تسردان  ياهتسایـس  هب  هجوت  اب  یبلطتداهـش  يونعم و  هیحور  هنیمز . نیا  رد  یقالخا  دسافم  ندودز 
ار نازومآشناد  تمه  هجوت و  بلق و  نهذ و  هدوب و  زیچاـن  گـنرمک و  رایـسب  نازومآشناد  نیب  رد  ادـخ  هب  هجوـت  يوـنعم و  تاـیحور 

يزوریپ تکرب  هب  دـندرکیم . یناوجون  یناوج و  ياهایؤر  اههناسفا و  هناکدوک و  روما  ایند و  تاقلعت  رهاظم و  يدام و  روما  هجوتم  رتشیب 
زا یمیظع  رـشق  رد  يدام ، هچیزاب  هب  یهجوتمک  ادـخ و  هب  هجوت  يونعم و  ۀـیحور  مالـسا ، هیلاـع  تاـمیلعت  ۀـیاس  رد  یمالـسا و  بـالقنا 

يزوریپ هیلوا  ياهلاس  اـب  نراـقم  هک  سدـقم  عاـفد  نارود  رد  ار  لوحت  نیا  زراـب  یلجت  هنومن و  تفاـی . شرتسگ  دـشر و  نازومآشناد ،
یتح سامتلا و  هیرگ و  اب  ییامنهار  ًاضعب  یناتـسریبد و  لاس  نس و  مک  ناناوجون  ناناوج و  هنوگچ  هک  درک  هدهاشم  ناوتیم  دوب  بالقنا 

هدـیمهف نیـسح  دیهـش  دـندادیم . ناشن  ار  مالـسا  نانمـشد  هیلع  گـنج  ياـهههبج  رد  روضح  هب  قاـیتشا  دوخ ، همانـسانش  رد  يراکتـسد 
ایریب ياهتاجانم  اهتدابع و  هناصلاخ و  ياهزامن  اههیرگ و  تسا . نازومآشناد  هنوگ  نیا  هنومن  نارازه  زا  یکی  هلاس  زومآشناد 13 
ترضح سدقم  راوج  یهلا و  برق  هب  ندیـسر  تداهـش و  هب  قشع  سدقم و  عافد  مدقم  طخ  ياهرگنـس  رد  اهنآ  يدام  تاقلعت  نودب  و 

. تسا هدش  هتـشاگن  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تکرب  هب  هک  دشابیم  یمالـسا  ناریا  نازومآشناد  تیونعم  خیرات  رد  ینیرز  ياهگرب  قح ،
و دادیم ) لیکـشت  ار  اهههبج  هب  یمازعا  یمدرم  يورین  دـصرد  هک 60   ) ملعم تیبرت  يوجـشناد  زومآشناد و  زا 395000  شیب  روـضح 

نازومآشناد نیب  رد  تیونعم  داجیا  لوحت و  نیا  رگناشن  نانآ ، زا  يریثک  هدـع  ندـش  هدازآ  زاـبناج و  و  ( 1) زومآشناد تداهش 36000 
هعماـج ناـیک  زا  عاـفد  تهج  رد  تیلوؤسم  ساـسحا  نازومآشناد و  تخانـش  یهاـگآ و  ةدـنهد  ناـشن  لوحت  نیا  رگید  يوس  زا  تسا .

هک دندوب  هدش  رگید  یحطس  روما  لوغشم  ردق  نآ  تشادن و  یموهفم  ًالـصا  نازوماشناد  نیب  رد  بالقنا  زا  لبق  هک  ياهدیدپ  دشابیم ،
ههد ود  رب  يرورم  - 1 تشون : یپ  دـیجنگیم . يدرکیور  نینچ  اـهنآ  روصت  رد  هن  دنتـشاد و  تخانـش  یهاـگآ و  لـئاسم  عون  نیا  هب  هن 

یمالسا دازآ  هاگشناد  همدقم  نآ  تامدخ  یمالسا و  دازآ  هاگشناد  سیـسات  ص 6 . ات 77 ، روشک 57  تیبرت  میلعت و  يالتعا  يارب  شالت 
شیب تیلاعف ، لاس  زا 24  شیب  لوط  رد  درک . راک  هب  زاغآ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  تیامح  اب  لاس 1361  هام  تشهبیدرا  رد 

دودـح 1.300.000 رـضاح  لاح  رد  هاگـشناد  نیا  دـنا . هدـش  لیـصحتلا  غراف  فلتخم  عطاـقم  رد  هاگـشناد  نیا  زا  وجـشناد  1.900.000 زا
زکرم دحاو و  رد 350  دارفا  دادعت  نیا  درادرایتخا . رد  روشک ، رسارس  رد  لنسرپ  یملع و 31.000  تأیه  وضع   25.000 دودح وجشناد و 
ياضف هک  تسا  هدـش  دروآرب  دنتـسه . راک  هب  لوغـشم  یهاـفر  یـشزومآ و  ياـضف  عبرم  رتم  نویلیم  دودـح 11  ییاضف  رد  یهاگـشناد و 

دودح اب  هسردـم  ياراد 600  هاگـشناد  نیا  هوـالع  هب  دـسرب . عبرم  رتـم  نویلیم  هب 12  يراج  لاس  نایاپ  اـت  هاگـشناد  یهاـفر  یـشزومآ و 
دنشاب و یم  مدرم  هب  یناسر  تامدخ  لاح  رد  هاگشناد  نیا  یناتسرامیب  عمتجم  رضاح 10  لاح  رد  نینچمه  تسا و  زومآ  شناد   60.000

شقن یمالـسا ، دازآ  هاگـشناد  تاراختفا  نیرتمهمزا  یکی  دش . دهاوخ  هفاضا  هعومجم  نیا  هب  يدوز  هب  زین  رگید  یناتـسرامیب  عمتجم   10
نیا ناوارف  تاطابترا  نردم و  رایسب  تازیهجت  تاناکما و  تسا . ناهج  روشک و  یتاقیقحت  یملع و  ياهتیلاعف  رد  هاگـشناد  نیا  ریگمـشچ 

تروص هاگـشناد  نیا  رد  یملع  فلتخم  ياـه  هخاـش  رد  یلوا  تسد  تاـقیقحت  هک  تسا  هدـش  بجوم  ناـهج  یملع  زکارم  اـب  هاگـشناد 
ناهج رـسارس  رد  هک  یفلتخم  یملع  تاقباسم  اهتـسشن و  اهرانیمـس ، رد  نایوجـشناد  یملع و  تأیه  ياضعا  لاعف  روضح  نینچمه  دریگ .

. فلا تسا . هدـش  ددـعتم  تاـقباسم  رد  روشک  موـس  اـت  لوا  ياـه  هبتر  تاراـختفا و  بسک  بجوـم  دراوـم  بلغا  رد  دریگ ، یم  تروـص 
ياراد یمالسا  دازآ  هاگشناد  رـضاح  لاح  رد  هنومن  دنچ  یفرعم  یتاقیقحت و  زکارم  یشهوژپ 1.1 - تاناکما  يراتخاس 1 - ياه  لیسناتپ 
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یسررب و تسد  رد  زین  یتاقیقحت  زکرم  نینچمه 21  دشاب . یم  یهاگشناد  فلتخم  ياهدحاو  رد  لاعف  یتاقیقحت  هدکشهوژپ  زکرم و   28
زا فده  تسا . هتفرگ  تروص  ناشتازیهجت  نیمأت  ینامتخاس و  ياه  تیلاعف  دـصرد  زا 50  شیب  اهنآ  زا  یخرب  رد  هک  دشاب  یم  ثادـحا 

زکارم نیا  رد  هاگشناد  یملع  تأیه  ياضعا  زا  یـشخب  تسا . روشک  ياهزاین  اب  طبترم  یتاقیقحت  صاخ  ياهتیلاعف  ماجنا  زکارم  نیا  داجیا 
هصرع رد  دوخ  ناوت  زا  یملع ، تأیه  ياضعا  ریاس  دننام  دوخ  یشزومآ  ياهتیلاعف  رانک  رد  دنناوت  یم  دنتسه و  راک  هب  لوغشم  یتاقیقحت 

کیزیف تاـقیقحت  زکرم  زا : دـنترابع  یتاـقیقحت  مهم  زکارم  زا  یخرب  دـننک . هدافتـسا  زین  یتاـقیقحت  زکارم  رد  فـلتخم  یتاـقیقحت  ياـه 
، لیبدرا ییوراد  ناهایگ  تاقیقحت  زکرم  کیژتارتسا ، تاـعلاطم  زکرم  (، ceis  ) يا هتشر  نیب  تاقیقحت  یللملا  نیب  یلاع  زکرم  امـسالپ ،

نارهت تاـقیقحت  زکرم  رهبا ،) دـحاو   ) یـسانشناتساب تاـقیقحت  زکرم  (، ceevs  ) يژرنا تـسیز و  طـیحم  تاـقیقحت  تاــعلاطم و  زکرم 
زکرم درجورب ،) دـحاو   ) یتاـقیقحت عرازم  یهاگـشیامزآ و  عـمتجم  جرک ،) دـحاو   ) نآ ياـه  هدروآرف  وریـش  تاـقیقحت  زکرم  یکــشزپ ،

تالجم و - 1.2 یتاقیقحت . شزومآ  عرازم  تفریج ،) دـحاو   ) هناخلگ یتاقیقحت و  شزومآ  عرازم  ناغماد ،) دـحاو   ) يزرواشک تاقیقحت 
هبتر ياراد  هلجم  دادعت 24  نیا  زا  دنا . هدرک  تفایرد  راشتنا  زوجم  یمالسا  دازآ  هاگـشناد  رد  یملع  هلجم  نونک 91  ات  یشهوژپ  تایرشن 
سپ ات  دنوش . رشتنم  یلاوتم  هرامش  لقادح 3  دیاب  یملع  تالجم  ریاس  دنـشاب . یم  یجیورت  یملع  هبتر  ياراد  هلجم  یشهوژپ و 5  یملع 

راشتنا هب  تبسن  ناکما ، نیا  زا  هدافتـسا  اب  دنا  هتـسناوت  هاگـشناد  دیتاسا  زا  يرایـسب  دوش . يریگ  میمـصت  اهنآ  زایتما  هب  تبـسن  یـسررب  زا 
رادروخرب زین  هاگـشناد  هزیمم  تأیه  رد  اقترا  يایازم  زا  روشک ، رد  ملع  دـیلوت  خرن  شیازفا  نمـض  دـنیامن و  مادـقا  دوخ  تاقیقحت  جـیاتن 

تالجم دادعت  دسرب و  ناونع  هب 100  لاس 1385  نایاپ  ات  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  یملع  تالجم  دادعت  هک  تسا  هدش  ینیب  شیپ  دنوش .
(iaudl  ) یلاتیجید هناـخباتک  - 1.3 دـبای . شیازفا  هـلجم  هـب 50  خـیرات  نـیا  ناـیاپ  اـت  زین  یجیورت  یملع  یـشهوژپ و  یملع  هـبتر  ياراد 

يزادنا هار  يرتکد ، دشرا و  یـسانشراک  ياه  هتـشر  ياراد  ياهدـحاو  رد  هدافتـسا  تیولوا  اب  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  لاتیجید  هناخباتک 
همانرب هب  هجوت  اب  هک  دنا  هدیدرگ  لصتم  یمالسا  دازآ  هاگـشناد  لاتیجید  هناخباتک  هب  یهاگـشناد  دحاو   50 رضاح لاح  ات  تسا . هدیدرگ 

هناـخباتک تشاد . دـنهاوخ  یـسرتسد  دنمـشزرا  هعومجم  نیا  هب  هاگـشناد  ياهدـحاو  هیلک  کـیدزن  هدـنیآ  رد  هدـمآ ، لـمعب  ياـه  يزیر 
يواح ایند  هتـسه  یتاعالطا  کـناب  هب 10  دودـحمان  یـسرتسد  تسا - : ریز  مهم  ياـه  هعومجم  لـماش  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  لاـتیجید 

 - هاگـشناد ياه  هناـخباتک  رد  رگید  یـصصخت  یتاـعالطا  کـناب  دودـح 900  هب  یـسرتسد  زین  هلاـقم و  هصـالخ  نوـیلیم  هب 40  کـیدزن 
عجرم باتک ، دودح 1000  هب  یـسرتسد  ریوصت -  مامت  نتم و  مامت  هلاقم  نویلیم  لماش 10  یکینورتکلا  هلجم  دودح 10000 هب  یسرتسد 

ياه نمجنا  اپورا 1.4 - اکیرمآ و  ياه  هاگـشناد  همان  ناـیاپ  دودـح 1.600.000 تاعالطا  هصـالخ و  یکینورتکلا -   hand book و
روظنم نیا  هب  هیقب  دنا و  هدیسر  بیوصت  هب  اهنآ  زا  ددع  هک 1128  دنتسه  تیلاعف  لاح  رد  نمجنا  نونکا 1343  مه  يرنه . یبدا و  یملع ،

یمالسا دازآ  هاگشناد  ناوج  نارگشهوژپ  هاگشاب  ناوج  نارگشهوژپ  هاگشاب  - 1.5 دنتسه . بیوصت  لحارم  ندنارذگ  یسررب و  لاح  رد 
نینس 30- رد  ناوج  رفن  نونکات 18773  هاگشاب  سیسأت  يادتبا  زا  تسا . لاعف  روشک  ياهناتـسا  مامت  رد  هبعـش  رتفد و 5  زا 180  شیب  اب 
یتلود و یلاع  شزومآ  تاسسؤم  یـشزومآ و  زکارم  هیلک  رد  ییوجـشناد ، يزومآ و  شناد  زا  معا  فلتخم  یلیـصحت  عطاقم  رد  لاس   15

دنور - 1.6 دندرگ . دنم  هرهب  زکرم  نیا  یتاقیقحت  یگنهرف و  یملع ، تامدخ  زا  دنا و  هدش  بذج  هاگشاب  نیا  رد  یمالسا ، دازآ  هاگشناد 
اب  1374 لاس 1375 - زا  هاگشناد  یشهوژپ  هجدوب  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  رد  شهوژپ  هدنیازف  تیمها  هب  هجوت  اب  یـشهوژپ  هجدوب  دشر 

نیا هب  تسا . هتفای  صاصتخا  شهوژپ  هجدوب  ناونع  هب  هیرهـش  زا  دصرد  دعب 5  هب  لاس 1381  زا  تفای و  شیازفا  هیرهـش  زا  دصرد  کی 
هب هدوب و  رادروخرب  لاس  ره  رد  دصرد  لداعم 34  یطسوتم  دشر  زا  يدوعص ، دنور  کی  اب  شهوژپ  يارب  هتفای  صاصتخا  هجدوب  بیترت 

هجوت زا  دنور  نیا  هک  دوش  لایر  درایلیم  رب 430  غلاب  لاس 1385  رد  دوش  یم  ینیب  شیپ  هتفای و  شیازفا  لاس 1384  رد  لایر  درایلیم   372
لک هب  شهوژپ  رما  رد  هدش  هنیزه  هجدوب  دـصرد  نینچمه  دراد . تیاکح  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  رد  شهوژپ  قیقحت و  رما  هب  نوزفازور 

رد دصرد  دودح 40  یبذج  دصرد  اب  یشیازفا  يدنور  اب  دوب ، دصرد  دودح 12  اهنت  لوا  لاس  رد  هک  شهوژپ  هب  هتفای  صاصتخا  هجدوب 
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هب هجوت  اب  دوش . غلاـب  لاس 1385  رد  لایر  دراـیلیم  هب 220  دوش  یم  ینیب  شیپ  هتفای و  شیازفا  لاـیر  دراـیلیم  دودح 150  هب  لاس 1384 
فرـص اهنآ  یـشهوژپ  هجدوب  زا  یـشخب  دنا ، هتـشادن  ار  دوخ  یـشهوژپ  هجدوب  لک  بذج  ناکما  یهاگـشناد  ياهدـحاو  زا  یخرب  هکنیا 

تالجم رد  هلاقم  راشتنا 957  یملع  تالاقم  یشهوژپ 1.1 - شخب  يدرکلمع 1 - تاراختفا  ب . تسا . هدش  یتاقیقحت  تازیهجت  دـیرخ 
لاس رد  هلاقم  هب 750  لاس 1381  رد  هلاقم  زا 88  هک  يوحن  هب  دهد . یم  ناشن  ار  يدـصرد  يدشر 71  ات 1384  ياهلاس 1381  یط   lsl

رد هلاقم  زا 206  هتشاد و  يدصرد  يدشر 53  اهلاس  نیمه  رد  یـشهوژپ  یملع  تالجمرد  هلاقم  دادعت 1978  تسا . هتفای  شیازفا   1384
نیا هب  تسا . هتشاد  يدصرد  يدشر 32  یجیورت  یملع  تالجم  رد  هلاقم  راشتنا 1416  تسا . هدیسر  لاس 1384  رد  هب 750 لاس 1381 

یملع تـالاقم  زا  يرایـسب  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  تسا . هدیـسر  لاس 1384  رد  هلاـقم  هب 464  لاس 1381  رد  هلاـقم  زا 201  هـک  ینعم 
دنوش و یم  رشتنم  هلاقم  لوا  رفن  ناونع  هب  امنهار  داتسا  مان  هب  الومعم  دنا ، هدش  جارختسا  ارتکد  ياه  هلاسر  زا  هک  یمالسا  دازآ  هاگـشناد 

یتلود ياه  هاگشناد  باسح  هب  دراوم  نیا  دنتـسه ، یتلود  ياه  هاگـشناد  زا  ارتکد  ياه  هرود  رد  امنهار  دیتاسا  زا  يرایـسب  هکنآ  لیلد  هب 
لیلد هب  زین  یلخاد  راد  هبتر  تالجم  زا  یخرب  دـندرگ . یم  بوسحم  هاگـشناد  نیا  تادـیلوت  زا  ـالمع  هک  یلاـح  رد  دـنوش ، یم  هتـشاذگ 

يرایسب هک  تسا  هدش  بجوم  رما  نیا  دننک و  یم  يراددوخ  دوخ  تالجم  رد  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  مان  رکذ  زا  دوجوم ، ياهتیدودحم 
یللملا نیب  ياهشیامه  رد  هدش  هئارا  تالاقم  دادعت  دنوشن . تبث  هاگشناد  نیا  مان  هب  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  یملع  تادیلوت  تالاقم و  زا 

. دشاب یم  هدش 795  همجرت  ياهباتک  دادعت  یفیلأت 2137 و  ياهباتک  دادـعت  همجرت  فیلأت و  - 1.2 تسا . هلاقم  روشک 2247  زا  یجراخ 
تسا هدش  رازگرب  یمالسا  دازآ  هاگـشناد  رد  شیامه  نونکات 1435  یللملا : نیب  یلم و  ياه  هراونـشج  اه و  سنارفنک  اهرانیمـس ، - 1.3

شیامه یناتسا 177و 659  يا 386 ، هقطنم  شیاـمه ، یلم 195  شیاـمه ، یللملا 18  نیب  شیاـمه  تسا : رارق  نیا  زا  اـهنآ  بـیترت  هـک 
، ملع دیلوت  تضهن  یللملا  نیب  هرگنک  نیتسخن  زا : دنترابع  یلم  ای  یللملا  نیب  حطس  رد  گرزب  ياه  هرگنک  اهرانیمـس و  زا  یخرب  یلخاد .
یللملا و نیب  هرگنک  نیموس  (، rcee2006  ) قرب یسدنهم  يا  هقطنم  سنارفنک  نیلوا  نیدرورف 84 ،)  ) یشیدنا دازآ  يرازفا و  مرن  شبنج 

نیتسخن يزاف و  ياه  متـسیس  سنارفنک  نیمـشش  یلم و  هعـسوت  يارب  هاگـشناد  تعنـص و  تلود ، ياـهیراکمه  يرـسارس  هرگنک  نیمهد 
تاـعارتخا و ناونع  دادـعت 178  نونکات  یملع  تاعادـبا  تاـفاشتکا و  تاـعارتخا ، - 1.4 مالـسا . ناهج  رد  يزاـف  ياهمتـسیس  سنارفنک 
ماجنا 3212 هب  قفوم  نونکات  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  یتاقیقحت  ياهحرط  - 1.5 تسا . هدش  تبث  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  مان  هب  تاعادبا 
رد زین  یخرب  هتشاد و  یللملا  نیب  داعبا  اهحرط  نیا  زا  یخرب  دنتسه . ارجا  لاح  رد  زین  یتاقیقحت  حرط  تسا و 3068  هدش  یتاقیقحت  حرط 
يا هژورپ  تسا ، نآ  ماجنا  لاح  رد  یناهج  زکارم  اب  یمالسا  دازآ  هاگـشناد  هک  یللملا  نیب  ياهحرط  هلمج  زا  دنوش . یم  ماجنا  یلم  حطس 

یللملا نیب  سناژآ  تراظن  اـب  ربتعم و  هاگـشناد  زا 10  ناهج  دنمـشناد  روضح 20  اـب  حرط  نیا  هک  تسا  کـچوک  ياـهکماکوت  يور  رب 
هژورپ يدایز  دادـعت  ناوت  یم  هوالع  هب  تسا . یلم  ياهحرط  يداـیز  دادـعت  ياراد  هاگـشناد  نینچمه  تسا . ماـجنا  لاـح  رد  یمتا  يژرنا 

دازآ هاگـشناد  نایوجـشناد  یللملا  نیب  یلم و  یملع  تاـقباسم   - 6/1 درب . مان  ار  هتفاـی  همتاـخ  یـسررب و  تسد  رد  ءارجا  تسد  رد  ياـه 
ینامرهق و ماقم  هلمج  زا  ریگمشچ  ياه  ماقم  هب  یللملا  نیب  یلخاد و  ییوجشناد  تاقباسم  اه و  هاگشیامن  رد  دنا  هتسناوت  نونکات  یمالسا 
(، 2005  ) نپاژ پاکوبور  تاـقباسم  (، 2006  ) ناملآ پاکوبور  تاقباسم  زا : دـنترابع  تاـقباسم  نیا  زا  یخرب  دـنبای . تسد  هماـقم  رگید 

تاقباسم (، 2004  ) اـکیرمآ کـیتابر  تاـقباسم  (، 2005  ) اـکیرمآ پاـکوبور  تاـقباسم  (، 2005  ) ناـملآ نارکتبم  وناـعرتخم  هاگـشیامن 
(، 2002  ) لاغترپ پاکوبر  تاقباسم  (، 2003  ) ایلاتیا پاکوبور  تاقباسم  (، 2003  ) اکیرمآ نتب  تاقباسم  (، 2003  ) اداناک قرش  کیتابر 

تاقباسم (، 2005  ) اداناک کیتابر  تاقباسم  (، 2006  ) تاعادبا تاعارتخا و  تاقباسم  هاگـشیامن و  (، 2006  ) نتب تاقباسم  هرود  نیموس 
یسیون هلاقم  رد  هبتر  نیرتهب  تاقباسم  نیـشنرس و  نودب  يامیپاوه  تاقباسم  (، 2006  ) ونژ تاعادبا  تاعارتخا و  یللملا  نیب  هاگـشیامن  و 

ریخا ياـهلاس  یط  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  يرنه  یبدا و  یملع ، ياـه  نمجنا  يرنه  یبدا و  یملع ، ياـه  نمجنا  - 1.7 (. 2006  ) اکیرمآ
بسک یللملا  نیب  زیاوج  زا : دنترابع  اهتیقفوم  نیا  زا  يدادعت  دنبای . تسد  یللملا  نیب  یلم و  حطس  رد  يددعتم  ياهتیقفوم  هب  دنا  هتـسناوت 
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و ماقم )  19  ) هلاـقم هئارا  رد  ماـقم  بسک  ماـقم ،)  78  ) روشک ياـه  ماـقم  بسک  عارتخا ،)  163  ) هدـش تبث  تاعارتخا  هزیاـج ،) 27  ) هدش
کی اب  یملع  تأیه  هب  نایوجشناد  تبسن  یملع  تأیه  هب  وجشناد  صخاش  ییوجشناد 2/1 - یشزومآ و  شخب  - 2 هیرشن .)  80  ) تایرشن

هک هتفای  لزنت  رضاح  یلیـصحت  لاس  رد  رفن  هب 38  لاس 85-84 و  رد  رفن  هب 42  یملع  تأیه  ره  ءازا  هب  وجـشناد  رفن  زا 44  یلوزن  دنور 
ءازا رد  یمالسا  دازآ  هاگشناد  هلاس  هقباس 24  هب  هجوت  اب  اما  تسا  رتالاب  یتلود  ياه  هاگشناد  دروم  رد  تبـسن  نیمه  اب  هسیاقم  رد  هچرگ 
دازآ هاگشناد  نایوجـشناد  زا  دصرد  دودـح 35  هکنیا  ًافاضم  دـسر . یم  رطن  هب  یبولطم  مقر  یتلود  یلاع  شزومآ  ماـظن  هلاـس  هقباس 80 

اب اذل  تسا و  دصرد  یتلود 20  ياه  یهاگشناد  يارب  تبسن  نیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دهد و  یم  لیکـشت  ینادراک  عطاقم  ار  یمالـسا 
رد یلوبق  - 2.2 دراد . رارق  یبولطم  هبـسنلاب  عضو  رد  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  یملع ، تأـیه  هب  ینادراـک  نایوجـشناد  رتمک  زاـین  هب  هجوت 
(، رفن 19519  ) دشرا یسانشراک  عطقم  رد  ناگدش  هتفریذپ  لک  زا  یمالسا  دازآ  هاگشناد  لاس 1385  نومزآ  جیاتن  ساسا  رب  رتالاب  عطاقم 

95 یـصصخت ، يارتکد  عطقم  رد  هدش  هتفریذپ  رفن  زا 182  نینچمه  دصرد .)  48  ) دنا هدوب  هاگشناد  نیا  نالیـصحتلا  غراف  زا  اهنآ   9568
: • دشاب یم  لیذ  حرـش  هب  عوضوم  نیا  اب  طبترم  ياهدرکلمع  زا  یخرب  دنا . هدوب  دصرد )  52  ) هاگشناد نیا  نالیصحتلا  غراف  زا  اهنآ  رفن 

، تشادهب ترازو  عماج  ناحتما  رد  ناگـساروخ  دحاو  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  یکـشزپنادند  هتـشر  نایوجـشناد  یلاوتم  لاس  لوـط 9  رد 
دادعت نیرتشیب  بسک  تسا • . ریظن  یب  یتیقفوم ، نینچ  روشک  حطـس  رد  هک  دنا  هتـشاد  يدـصرد  یلوبق 100  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و 

رد یمالسا  دازآ  هاگشناد  یکشزپنادند  دحاو  ناگتخومآ  شناد  زا  رفن  هک 134  يروط  هب  روشک  يرایتسد  یصصخت  تاناحتما  رد  یلوبق 
هاگـشناد ناگتخومآ  شناد  طسوت  لاس 1383  رد  روشک  یـصصخت  دروب  تاناحتما  لوا  هبتر  بسک  دـنا . هدـش  لوبق  روکذـم  تاـناحتما 

فلتخم ياهلاس  رد  روشک  لک  یکـشزپنادند  هیاپ  مولع  عماج  تاـناحتما  لوا  هبتر  بسک  زا 100 • .) هرمن 100  بسک  اب  یمالـسا ( دازآ 
شناد طـسوت  روـشک  یکـشزپنادند  هیاـپ  موـلع  عماـج  تاـناحتما  مود  هـبتر  بـسک  یمالـسا و  دازآ  هاگـشناد  ناـگتخومآ  شناد  طـسوت 
شناد طسوت  ناهفصا  ناتسا  یمادختسا  نومزآ  رد  یلوبق  نیرتشیب  ندروآ  تسدب  لوا  ماقم  بسک  یمالسا • . دازآ  هاگـشناد  ناگتخومآ 
شناد طسوت  يرتسگداد  يـالکو  نومزآ  رد  یلوبق  نیرتشیب  ناگـساروخ • . دـحاو  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  يراـمعم  هتـشر  ناـگتخومآ 

، يراوشد حطس  اهنآ • . ياه  ششخرد  زا  الکو  نوناک  یبتک  ریدقت  ناگساروخ و  دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد  قوقح  هتشر  ناگتخومآ 
رد هک  توافت  نیا  اـب  تسا ، ناـسکی  یمالـسا  دازآ  یتلود و  ياـه  هاگـشناد  رد  دـشرا  یـسانشراک  ياـه  نومزآ  يرازگرب  عون  تیفیک و 

یکی نالیصحتلا  غراف  مهم  ياهتیلوئسم  اه و  تیعقوم  - 2.3 دریگ . یم  تروص  زین  یهافش  هبحاصم  نومزآ  زا  سپ  یتلود ، ياه  هاگشناد 
رد مهم  ياهتیلوئسم  اه و  تسپ  نتشاد  رایتخا  رد  یـسایس و  یگنهرف ، فلتخم  ياه  هصرع  رد  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  تاراختفا  زا  رگید 

-2.4 دشاب . یم  دوخ  دشرا  یسانشراک  يرتکد و  هرود  نالیـصحتلا  غراف  زا  رفن  طسوت 1900  روشک  ییارجا  یتیریدـم و  يالاب  ياه  هدر 
اب مارگولوه و  هب  قاصلا  دـیدج  همانـشناد  رودـص  یمالـسا ، دازآ  هاگـشناد  تاراـختفا  زا  رگید  یکی  نالیـصحتلا  غراـف  دـیدج  همانـشناد 

هقطنم روشکرد و  راب  نیلوا  يارب  هتفرشیپ ، تازیهجت  هزیناکم و  متـسیس  زا  يریگ  هرهب  اب  الاب  یتینما  بیرـض  هاگـشناد و  مانب  هژیو  یحارط 
زا دـنبای  تسد  يروشک  ياه  ماـقم  هب  دـنا  هتـسناوت  زین  ینید  یگنهرف و  هقباـسم  رد 18  هاگـشناد  نایوجـشناد  یگنهرف  شخب  - 3 تسا .

بانج طسوت   ) زامن يرسارس  سالجا  نیمهدزناپ  رد  روشک  نامزاس  هاگتسد و  زا 50  شیب  نایم  زامن  هماقا  رما  رد  رترب  ماقم  بسک  هلمج :
یـشهوژپ یملع - هلجم  راـشتنا  زین  نآرق و  یلاـتیجید  هناـخباتک  حرط  نـتفرگ  رارق  قـیوشت  دروـم  هام 1385 ، رویرهـش  رد  یتئارق ) ياـقآ 

کناب تاصخـشم  اب  مینـست »  » ینآرق یـصصخت  هاـگیاپ  يزادـنا  هار  ثیدـح و  نآرق و  ياـه  هنیمز  رد  هلاـقم  رب 9  لمتـشم  نیبـم  هفیحص 
هغالبلا و جـهن  نآرق ، تاعوضوم  رد  یلاتیجید  ياه  هناخباتک  یفرعم  ینآرق و  تالاقم  یتاعالطا  کناب  ینآرق ، ياه  همان  نایاپ  یتاعالطا 

دازآ هاگشناد  یـشزرو  شخب  - 4 تسا . هدومن  بسک  هداد و  ماـجنا  هاگـشناد  هک  تسا  یتاراـختفا  اـه و  تیلاـعف  هلمج  زا  یبرع  تاـیبدا 
نیب یلخاد و  حوطـس  رد  ینامرهق  ياه  ماقم  بسک  اب  روشک  رد  ینامرهق  يا و  هفرح  یناـگمه ، شزرو  حطـس  ءاـقترا  رب  هوـالع  یمالـسا 

ناناوج لعفلاب  هوقلاب و  ياهدادعتسا  يزاس  افوکش  هنیمز  یشزرو ، ياهاضف  اه و  ناکم  تخاس  هعسوت و  یـشزرو ، نایبرم  بذج  یللملا ،
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شخب رد  تسا . هدـش  یللملا  نیب  ياهتنمونروت  تاقباسم و  زا  يرایـسب  رد  روشک  شـشخرد  ثعاب  هدومن و  ایهم  ار  روشک  نایوجـشناد  و 
نیا رد  ار  وجشناد  رازه  روضح 400  هنیمز  هتشر ، رد 27  یـشزرو  نوگانوگ  تاقباسم  ماجنا  اب  هنالاس  هاگـشناد  نیا  زین  یلخاد  تاقباسم 

رد هاگـشناد  نیا  یـشزرو  ياـه  میت  روـضح  هار  رـس  رب  هک  يددـعتم  عـناوم  مغر  یلع  تسا  رکذ  هب  مزـال  تـسا . هدوـمن  اـیهم  تاـقباسم 
رد هلاس  ره  دنا  هتسناوت  هاگـشناد  نیا  نایوجـشناد  تسا  هدوب  یناهج  تاقباسم  رد  هاگـشناد  نیا  نایوجـشناد  تسا  هدوب  یناهج  تاقباسم 

تاقباسم هب  یمازعا  ياه  میت  دصرد  زا 70  شیب  هک  يوحن  هب  دنیآ  لئان  ددعتم  ياه  ماقم  بسک  هب  وزیف )  ) نایوجـشناد یناهج  تاقباسم 
رد اب  نونکا  مه  هاگشناد  نیا  دنا . هتشاد  روشک  يارب  یناهج  فلتخم  ياهلادم  بسک  رد  ار  مهس  نیرتشیب  هدوب و  هاگشناد  نیا  زا  روکذم 

یشزرو ياضف  هنارس  ياراد  ثادحا  لاح  رد  عبرم  رتم  هدش و 3000  ثادحا  یشزرو  تاناکما  عبرم  رتم  رب 2250000  غلاب  نتشاد  رایتخا 
، دنتسه لیصحت  هب  لوغشم  هاگشناد  نیا  رد  هک  روشک  نانامرهق  هک  تسا  نیا  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  تاراختفا  زا  دشاب . یم  عبرم  رتم   2

ریثأت شقن و  - 5 دنیامن . بسک  روشک  یللملا  نیب  یـشزرو  تاقباسم  رد  زنرب  لادـم  هرقن و 236  لادم   187 الط ، لادم  دنا 288  هتسناوت 
لاس 1370 رد  لایر  درایلیم  زا 34  یمالسا  دازآ  هاگشناد  طسوت  هدش  داجیا  هدوزفا  شزرا  روشک  نالک  داصتقا  رب  یمالسا  دازآ  هاگـشناد 

هدوب رادروخرب  لاس  رد  دـصرد  دودح 45  یطـسوتم  دشر  زا  لاس  یط 12  تسا و  هتفاـی  شیازفا  لاس 1382  رد  لایر  دراـیلیم  هب 2879 
هاگشناد هدوزفا  شزرا  مهس  هک  يروط  هب  دشاب  یم  هقباس  یب  روشک  يداصتقا  ياه  شخب  ریز  ریاس  اب  هسیاقم  رد  يدشر  نینچ  هک  تسا 

هتفای شیازفا  لاس 1382  رد  دـصرد  هب 9/28  لاس 1370  رد  دـصرد  زا 2/8  روشک  یلاـع  شزومآ  لـک  هدوزفا  شزرا  زا  یمالـسا  دازآ 
یمالسا دازآ  هاگشناد  مادقا  تسا . مورحم  مدرم  قح  رد  فاحجا  یعون  نایوجشناد  زا  هیرهـش  تفایرد  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  تسا .
یمالسا دازآ  هاگشناد  دنک . یم  نایوجشناد  فرص  ًاقیقد  ار  نآ  اریز  تسا  کیدزن  یعامتجا  تلادع  هب  رتشیب  رایسب  ًاقافتا  هیرهـش  ذخا  رد 

ياه هاگـشناد  هک  یلاح  رد  تسا  هدومن  تفاید  هیرهـش  ناموت  درایلیم  دودح 700  ًاعمج  وجشناد  نتاشد 1.200.000  اب  لاس 84-85  رد 
رد وجـشناد  ره  هنارـس  بیترت  نیا  هب  دـنا . هدرک  تفایرد  هجدوب  تلودزا  ناموت  دراـیلیم  دودح 1350  وجشناد  يازا 300.000  هب  یتـلود 
یم ناموت  دودـح 4.500.000  یتلود  ياه  هاگـشناد  رد  نایوجـشناد  يارب  رادـقم  نیا  ناموت و  دودح 600.000  یمالسا  دازآ  هاگـشناد 

شزومآ گرزب  زکرم  کی  ناونع  هب  یمالسا  دازآ  هاگشناد  اذل  یمالـسا ، دازآ  هاگـشناد  رد  هباشم  ياه  هنیزه  ربارب  دودح 7  ینعی  دشاب .
دازآ هاگشناد  میهد  یم  ناشن  شخب  نیا  رد  یمالسا  دازآ  هاگشناد  تیفیک  لیلحت  - 6 تسا . رادروخرب  يرتالاب  هبسن  هب  ییآراک  زا  یلاع 

موادـم رمتـسم و  دوبهب  . 1 درک : هصـالخ  ریز  ياـه  هفلؤم  رد  ار  تیفیک  ناوـت  یم  هصـالخ  روـطب  تسا . یفیک  هاگـشناد  کـی  یمالـسا ،
رد راشقا  هیلک  هب  تامدـخ  هئارا  رظن و  نیمأت  یـشزومآ 3 . تامدخ  شیازفا  عونت و  تیریدم 2 . رمتسم  دوبهب  قیرط  زا  اهـشور  اهدنیارف و 

يدام و تورث  شیازفا  تیاهن  رد  هدوزفا و  شزرا  داجیا  هعماج 5 . دارفا و  رطاخ  تیاضر  نیمأت  يا 4 . هقیلس  يدمآرد و  فلتخم  حوطس 
( - باتک هلاقم و   ) ملع دـیلوت  یناسنا -  هیامرـس  هعـسوت  یناسنا و  يورین  تیبرت  هعماـج -  تاـمولعم  یهاـگآ و  حطـس  هعماـج - : يونعم 

قطانم رد  فیاظو  میـسقت  قیرط  زا  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  اه  شخب  همه  رد  دـیلوت  ياه  دـنیارف  دوبهب  هعماـج و  يرواـنف  حطـس  شیازفا 
رگید ياه  هاگـشناد  ات  تسا  هدـش  بجوم  هداـس  لهـس و  ياهدـنیارف  تسا . هدرک  لـمع  هنـالاعف  هدـش  رکذ  هفلؤم  ره 5  رد  یهاگـشناد ،

دنچ داجیا  رب  هوالع  ات  تسا  هدش  بجوم  روشک  رـسارس  رد  اه  هتـشر  عونت  دنـشاب ، هتـشاد  ار  هاگـشناد  نیا  تاناکما  زا  هدافتـسا  ياضاقت 
، دریگ رارق  فلتخم  قیالع  اب  نایضاقتم  رایتخا  رد  يرت  هدرتسگ  حطس  اب  یلاع  شزومآ  هاگشناد ، نیا  رد  روشک  رد  درف  هب  رـصحنم  هتـشر 

دوبهب تسا و  هداد  هعسوت  روشک  رود  قطانم  هب  ار  یلاع  شزومآ  روشک ، يارب  یتینما  تابث  داجیا  رب  هوالع  بسانم  ییایفارغج  یگدنکارپ 
رد تسا و  هدش  رجنم  یهاگشناد  قطانم  اهدحاو و  حطس  رد  يریگ  میمصت  تعرس  یسارکوروب و  شهاک  هب  اهدنیارف ، اهدنور و  رمتـسم 

شخب همه  رد  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  هوالع  هب  دنا . هدرک  لیدبت  یفیک  هاگـشناد  کی  هب  ار  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  لماوع  نیا  عومجم 
زا هعماج  ییازدـمآرد  هب  کمک  درک - : هراـشا  ریز  تاریثأـت  هب  ناوت  یم  دراوم  نیا  هلمج  زا  دراد . ازـسب  یـشقن  روشک  يا  هعـسوت  ياـه 
 - هداتفا رود  قطانم  هعسوت  هب  کمک  ییاز -  لاغتشا  هب  کمک  اهتیمورحم -  شهاک  ییادز و  رقف  هب  کمک  هدوزفا -  شزرا  داجیا  قیرط 
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داجیا روشک  یعامتجا  يداصتقا و  هعسوت  أ  مینک : یم  هصالخ  ریز  یلک  روحم  ود  رد  ار  قوف  دراوم  لیذ  رد  یلاع  شزومآ  ندرک  یتباقر 
دودح 60 لاغتـشا  دوش . یقلت  دیاب  هعماج  رد  رقف  شهاک  هجیتن  رد  یمومع و  تورث  شیازفا  بجوم  روشک ، حطـس  رد  لغـش  رازه  اه  هد 
نازیم 100 هب  درف  ره  تباث  لاغتـشا  يارب  هک  تلود  ياـه  ینیب  شیپ  رباـنب  یتشگنارـس و  یباـسح  اـب  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  رد  رفن  رازه 

دازآ هاگشناد  تسا . هدش  تلود  ياه  هنیزه  رد  ییوج  هفرـص  لایر  درایلیم  بجوم 6000  ًابیرقت  تسا ، زاین  يراذگ  هیامرـس  لایر  نویلیم 
رد زین  دوخ و  نوماریپ  هک  یقنور  روشک و  يا  هعسوت  ياه  بطق  داجیا  لیلد  هب  میقتـسم ، روط  هب  لغـش  رازه  داجیا 60  رب  هوالع  یمالسا 

هاگدـید زا  رگا  تسا . هدومن  مهارف  ار  روشک  طاقن  همه  رد  رفن  رازه  اهدـص  زا  شیب  لاغتـشا  تابجوم  تسا ، هدرک  داجیا  روشک  رـسارس 
ياراد هک  يدرف  مینادب  هک  تسا  مهم  نیا  دماجناین ، روخرد  یلغـش  هب  یلیـصحت  هتـشر  کی  هک  یعقاوم  رد  یتح  میرگنب ؛ هلأسم  هب  رگید 

تالیـصحت دـقاف  ناراکیب  هب  تبـسن  يرتمک  تالـضعم  ياراد  تسا ، هدـشن  بسانم  لغـش  نتفای  هب  قفوم  تسا و  یهاگـشناد  تالیـصحت 
يرایـسب رد  هکنیا  مه  دنرادروخرب و  يرت  بسانم  یگنهرف  حطـس  زا  مه  یهاگـشناد ، ناگتخومآ  شناد  هکنیا  نمـض  تسا ، یهاگـشناد 

نامز اهنت  تسا  نکمم  هدرک  لیـصحت  ناوج  کی  یترابع  هب  دنیامن . لمع  هناقالخ  شیوخ  يارب  لاغتـشا  داجیا  رد  دنناوت  یم  دوخ  عقاوم 
شیازفا بجوم  هک  یمالسا  دازآ  هاگـشناد  هب  داقتنا  نیا  اذل  دراد . رایتخا  رد  نانچمه  ار  هدنیآ  یلو  دشاب  راک  یب  هداد و  تسد  زا  ار  لاح 

عیزوت رد  ار  یمهم  شقن  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  رگید  يوس  زا  تسا . یعقاو  ریغ  هتخپان و  يداقتنا  تسا ، هدش  راک  یب  ناگدرکلیـصحت 
رد شیوخ  یگدرتـسگ  یگدـنکارپ و  هب  هجوت  اـب  هعـسوت  ياـه  بطق  داـجیا  اـب  هک  ارچ  تسا ، هدومن  اـفیا  روـشک  رد  اهدـمآرد  رتبـسانم 

هدرتـسگ و ثحب  دوخ  هک  قطاـنم  نآ  یگنهرف  حطـس  ءاـقترا  روـشک و  تینما  بیرـض  شیازفا  رب  هوـالع  روـشک ، طاـقن  نیرت  هداـتفارود 
رقف و عـف  رد  یمهم  شقن  دـیامن و  روـشک  لـخاد  رد  يا  هقطنم  داـصتقا  هب  یمهم  هجوـت و  ناـیاش  کـمک  تسا  هتـسناوت  تسا ، یلـصفم 

یم ار  يا  هدرتسگ  یتاعلاطم  ياهژورپ  تاعوضوم  نیا  زا  کی  ره  تاریثأت  یـسررب  هک  دشاب  هتـشاد  دـمآرد  رت  بسانم  عیزوت  يرباربان و 
لباق هدرتسگ و  رایـسب  عوضوم  نیمزرـس ، شیامآ  رد  هاگـشناد  نیا  هعلاطم  درک  اـعدا  ناوت  یم  نینچمه  دـهد . صاـصتخا  دوخ  هب  دـناوت 
شقن یلاع  شزومآ  ندرک  یتباقر  . 2 دـنک . یم  اضتقا  فلتخم  بناوج  زا  ار  یـصاخ  هدرتسگ و  هعلاطم  نآ ، هب  یتخادرپ  هک  تسا  یلمأـت 
روشک یلاع  شزومآ  ماظن  رد  ریخا  ياهلاس  رد  هک  یتارییغت  تسا . روشک  یلاع  شزومآ  ندرک  یتباـقر  رد  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  رگید 
نییعت یشزومآ و  ياه  هنیمز  رد  اه  هاگشناد  هب  رتشیب  تارایتخا  ياطعا  يرادا ، یـسارکوروب  شهاک  يارب  شالت  هلمج  زا  تسا ، هداد  خر 

مهـس شیازفا  یملع ، تالجم  دادـعت  شیازفا  اه ، هاگـشناد  یفیک  یمک و  شیازفا  تاقیقحت ، دـشر  خرن  شیازفا  سورد ، ياـه  لـصفرس 
شزومآ ماظن  رد  یمالسا  دازآ  هاگشناد  طسوت  هک  تسا  یباتـش  شیازفا  لیلد  هب  ًاعطق  رگید ، ددعتم  دراوم  یناهج و  یملع  دیلوت  زا  ناریا 

دشر خرن  تشادن ، دوجو  روشک  یلاع  شزومآ  رد  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  يزاس  تیفرظ  هک  یتروص  رد  تسا . هدش  داجیا  روشک  یلاع 
دصرد ام 25  روشک  رد  نآ  هوقلاب  ياضاقت  هب  یلاع  شزومآ  هضرع  لک  تبسن  دوب . رـضاح  نامز  زا  رتدنک  رایـسب  یلاع  شزومآ  هعـسوت 

دازآ هاگـشناد  دوبن  تروـص  رد  ینعی  تسا . دـصرد  لداعم 14  دصرد  جـنپ  تسیب و  تبـسن  نیا  زا  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  مهـس  تسا .
. دیوگ خـساپ  ار  روشک  یلاع  شزومآ  رد  لیـصحت  هوقلاب  ياضاقت  زا  دـصرد  تسناوت 11  یم  اهنت  یتلود  یلاع  شزومآ  ماـظن  یمالـسا ،

عقاو رد  تقد . تعرـس و  هطبار  لثم  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  مأوت  لکـش  هب  دـیاب  تیفیک  تیمک و  نایم  هطبار  تیفیک •  تیمک و  نیب  هطبار 
يرگید شهاک  هب  یکی  شیازفا  هک  درادن ، دوجو  یفنم  بیـش  اب  تیفیک  تیمک و  نایم  یطخ  يا  هطبار  دیدج ، فیراعت  ساسارب  نونکا 

هب تیفیک  تیمک و  هطبار  زونه  دیاش  کچوک  ياهسایقم  رد  دشاب • . هتشاد  دوجو  رـصنع  ود  نیا  نایم  مأوت  يدشر  دیاب  هکلب  دوش . متخ 
هدرتسگ متـسیس  کی  تسا . تیفیک  نیع  گرزب  ياهتیمک  دوجو  گرزب  ياهـسایقم  رد  یلو  دشاب  يرگید  شهاک  یکی و  شیازفا  ینعم 
گرزب متـسیس  کی  هک  هچنآ  دوش . یم  میـسقت  رتکچوک  يازجا  هب  دوخ  هب  دوخ  یکیزیف  هاگدید  زا  تسین و  رادیاپ  تیفیک  دوجو  نودب 
یگرزب تسا • . تیفیک  هاوگ  نیرتهب  یمالسا  دازآ  هاگـشناد  هدنیازف  موادم و  دشر  رادیاپ و  اذل  تسا و  تیفیک  دراد ، یم  هاگن  رادیاپ  ار 
حیحصان تواضق  هب  رجنم  تیفیک  تیمک و  نیب  هطبار  زا  حیحصان  كرد  ساسا  رب  هاگآدوخان  هک  تسا  يا  هزادنا  رد  هاگـشناد  تیمک  و 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1370 

http://www.ghaemiyeh.com


شیامن اهملیف و  دیلوت  رد  لوحت  رذآ 1385  دازآ ،  هاگشناد  یشهوژپ  تنواعم  . 1 تشون : یپ  ( 1 .) دوش یم  تیفیک  ندوب  نییاپ  دروم  رد 
، اهامنیـس رد  یقالخا  داسف  طاطحنا و  يدازآ  دوب . يولهپ  میژر  نارود  یقالخادض  دـساف و  ياهطیحم  زا  یکی  زین  اهامنیـس  اهامنیـس  رد 
نانز و عورـشمان  طالتخا  اـهیگدولآ و  عاونا  يارب  دعتـسم  هتـسب و  ییاـضف  اهامنیـس ، طـیحم  اـضف و  مه  دوب . نویزیولت  ویدار و  زا  شیب 

نیرتيداع دوب . نجهتسم  تشز و  ياههنحـص  زا  ولمم  دشیم ، هداد  شیامن  هک  ییاهملیف  مه  دوب و  ناوج  نارـسپ  نارتخد و  زین  نادرم و 
نادرم اب  اهنآ  عورشمان  طالتخا  زین  هدرک و  شیارآ  لذتبم و  ياهشـشوپ  اب  هنهرب  همین  نانز  زا  ییاههنحـص  زا  رپ  زین  ییامنیـس  ياهملیف 

نانز و نیب  عورشمان  یسنج  طباور  هناحیقو  ياههنحـص  نجهتـسم و  ًالماک  یـسکس و  ياهملیف  شیامن  نآ  رب  هوالع  دوب . یبنجا  هناگیب و 
داسف تفریم . رامـش  هب  اهامنیـس  یـشیامن  ياههمانرب  رگید  زا  هدننککیرحت ، لذتبم و  یقـشاع و  قشع و  جیهم  ياههنحـص  زین  نادرم و 
هطباض نیا  دـمنچ  ره  دـننک . عونمم  لاس  زا 18  رتمک  صاخـشا  يارب  رهاظلایلع  ار  نآ  ياشامت  دـندوب  ریزگان  هک  دوب  يدـح  هب  اـهملیف 

اههمانزور رگید  يوس  زا  دنتفاییم . هار  اهملیف  هنوگ  نیا  ياشامت  زین  هب  لاس  ریز 18  نارسپ  نارتخد و  زا  يرایسب  دشیمن و  تیاعر  ًالمع 
عونمم لاس  زا 18  رتمک  صاخشا  يارب  نآ  ياشامت  هک  دوب  ییاهملیف  ياشامت  هب  مدرم  توعد  اهامنیس و  یتاغیلبت  ياهیهگآ  زا  ولمم  زین 

نانز و يور  رب  دـیدش  ةدـننکهابت  برخم و  تارثا  یـسکس ، نجهتـسم و  ًالماک  ياهملیف  ًاصوصخم  اـهملیف ، نیا  همه ي  لاـح  ره  هب  دوب .
، ییامنیـس ياهملیف  رد  هشیپرنه  نادرم  نانز و  یقالخادـض  عورـشمان و  طباور  از  يرایـسب  تشاد . هعماـج  ناوج  رـشق  صخـالاب  نادرم و 

بکترم تارک  هب  عیگداوناخ  طیحم  هعماج و  رد  اهنآ  رادرک  لامعا و  زا  دـیلقت  هب  ناناوج  تشاد و  یـشزومآ  هبنج  ناـناوج  يارب  ًـالمع 
ار تفع  قالخا و  فالخ  ياهملیف  شیامن  داد و  نایاپ  زین  هدسفم  نیا  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  دندشیم . تفع  قالخا و  قالخ 

بجوم نانادرگراک  اهامنیـس و  ةدرپ  رب  دـساف  ياهملیف  ینالوط  ياهلاس  تیمکاـح  هتبلا  درب . نیب  زا  هدرک و  فذـح  اهامنیـس  زا  یلک  هب 
نیدتم مدرم  زا  يرایسب  بالقنا ، زا  سپ  اهلاس  ات  یتح  دنامب . یقاب  اههرطاخ  اهنهذ و  رد  يدب  هب  رنه  نیا  امنیس و  مان  یتح  هک  دوب  هدش 
اهامنیس رد  يدایز  دیفم  ملاس و  ياهملیف  یمالـسا ، بالقنا  تکرب  هب  زورما  دندادیمن . ناشن  دوخ  زا  امنیـس  هب  نتفر  هب  یلیامت  یبهذم  و 

رد یمیشورتپ  تعنـص  عورـش  یمیـشورتپ  تعنـص  رد  لوحت  تسین . يربخ  نادنچ  یقالخا ، دسافم  نآ  زا  دیآیمرد و  شیامن  هدرپ ي  هب 
ینعی  ) لاس 1357 ات  ناریا  رد  تعنـص  نیا  شیادیپ  زاغآ  زا  ددرگیمزاب . تشدورم  ییایمیـش  دوک  دحاو  سیـسأت  لاس 1337 و  هب  ناریا 

نت نویلیم  زرم 1/4  هب  دیلوت  تیفرظ  هدش و  تخادرپ  دهعت  ای  يراذگهیامرـس  یمیـشورتپ  تعنـص  رد  رالد  درایلیم  دودح 4/2  لاس ،)  20
نتـشادن رایتخا  رد  تلع  هب  ناریا  دوب ، شرتسگ  دـشر و  لاح  رد  تعرـس  هب  ناهج  رد  یمیـشورتپ  تعنـص  هک  یناـمز  رد  دیـسر  لاـس  رد 

زا هنیمز  نیا  رد  ار  يدنمـشزرا  ياهتصرف  دنام و  بقع  یمیـشورتپ  تعنـص  دـشر  هلفاق  زا  یمدرمریغ ، تموکح  تیمکاح  ینف و  شناد 
رد يراذگهیامرس  تسا ، فورعم  ناهج  رد  یمیشورتپ  تعنـص  دشر  ییالط  نارود  هب  هک  ات 1357  ياهلاس 1352  هلصاف  رد  داد . تسد 
رد فقوت  دوکر و  ياهلاس  ناونع  هب  ياهلاس 1367-58  زین ، بالقنا  زا  سپ  ( 1 .) دوب رالد  درایلیم  کی  دودح  اهنت  ناریا  رد  تعنص  نیا 

، دنتشاد رارق  مجاهت  ضرعم  رد  یگنج و  قطانم  رد  یمیشورتپ  ياهدحاو  رتشیب  نوچ  هرود  نیا  رد  دوشیم . بوسحم  یمیـشورتپ  تعنص 
نویلیم هب 4/5  لاس  رد  نت  نویلیم  شیازفا 3/1  اب  دـیلوت  ناوت  رالد ، درایلیم  فرـص 26/2  اب  همه  نیا  اب  دوب . دوخ  نازیم  لقادح  رد  دیلوت 

اب هاتوک ، هرود ي  نیا  رد  تسا . ناریا  خیرات  لوط  رد  یمیشورتپ  تعنص  ییافوکـش  جوا  نارود  ات 1357  هرود 1367  دیسر . لاس  رد  نت 
دیلوت تفرظ  هجیتن  رد  دـندش ، يزاسزاب  لاـس  رد  نت  نویلیم  تیفرظ 4/5  اب  دـجوم  ياهعمتجم  رالد ، درایلیم  دودح 4/7  يراذگهیامرس 
نویلیم زا 13  شیب  هب  لاس 1379  رد  نازیم  نیا  (. 2) تفای شیازفا  لاس  رد  نت  نویلیم  زرم 5/10  ات  لاس 1375  رد  روشک  یمیشورتپ  داوم 

میژر ینایاپ  لاس  ینعی  لاس 1357( دـیلوت  نازیم  ربارب  زا 3  شیب  هب  یمیـشورتپ  هنالاس  دیلوت  نازیم  لاس 1379  رد  ( 3 . ) تسا هدیسر  نت 
یناهج ياهرازاب  هب  درو  تارداص و  شیازفا  روشک ، یمیـشورتپ  تعنـص  تسایـس  دـعب ، هب  هعـسوت  مود  همانرب  زا  تفاـی . شیازفا  يولهپ )

. تسا روشک  یتفنریغ  تارداص  نیرتشیب  یمیـشورتپ  تالوصحم  تارداـص  ( 4  ) نونکا مه  تسا . هدوب  یلخاد ) رازاب  زاـین  نیمأـت  نمـض  )
دودح ینعی  تسا . هدیسر  لاس 1379  رد  رالد  نویلیم  هب 800  لاس 1367 ) رد   ) گنج نایاپ  رد  رـالد  نویلیم  زا 29  یمیشورتپ  تارداص 
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لاس 1379 رد  نت  هب 3900  لاس 1368  رد  نت  رازه  زا 578  زین  یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  یلخاد  شورف  رادقم  تسا . هدش  ربارب   28
هدننک نیمأت  داوم  عون  هقیقد و 80  رد  لوصحم  نت  دیلوت 24  اب  یمیشورتپ  تعنص  زورما  (. 5) تسا هدش  ربارب  دودح 7  ینعی  تسا  هدیسر 

همانراک - 3 نامه . - 2 ص 198 . ، 1 دلج یگدنزاس ، يامیس  - 1 تشون : یپ  (. 6) دشابیم روشک  رـسارس  رد  هناخراک  هیلوا 6000  داوم 
ياهدرواتـسد زا  یکی  یناهج  رابکتـسا  ریقحت  ص 16  ناـمه ، - 6 ص 4 . یمیـشورتپ ، همانراک  - 5 لاس 1379 . - 4 ص 4 . یمیـشورتپ ،

، اهنآ ریقحت  برغ و  قرش و  یناطیش  ياهتردق  یلاشوپ  تهبا  نتسکش  ناهج ، حطـس  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زیگنارب  باجعا  گرزب و 
قرـش و يرابکتـسا  ياهتردـق  روز  لامعا  زین  تاغیلبت و  رثا  رد  ینالوط  ياهلاس  تسا . اکیرمآ  یگدرکرـس  هب  برغ  رابکتـسا  ًاـصوصخم 

اهنآ هک  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  ناهج  مدرم  همه  رد  رواب  نیا  یناهج ، هنحـص  رد  نانآ  ندوب  زاـت  هکی  اـهنآ و  تردـق  يریذـپان  ذوفن  برغ ،
اب زج  هک  دوب  هدرک  خوسر  مه  نازرابم  یخرب  نیب  رد  رکف  نیا  درک . هلباقم  نانآ  اب  دوش  یمن  هجو  چیه  هب  دنتـسه و  رایـسب  تردق  ياراد 

یخرب داد . همادا  دوخ  تاـیح  هب  تفاـی و  روضح  ناـهج  یـسایس  ياـیفارغج  رد  ناوتیمن  برغ  اـی  قرـش  تردـقربا  ود  زا  یکی  هب  ءاـکتا 
رد ناوتب  درکیمن  رواب  یسک  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  ات  دندرک . ادیپ  شیارگ  برغ  هب  یـضعب  هدش و  هتـسباو  قرـش  هب  اههورگ 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  اما  درک . یگداتسیا  نآ  ربارب  رد  هدرک و  مادنا  ضرع  يوروش ، تردقربا  اکیرمآ و  گرزب  یناطیـش  تردق  ربارب 
، دروآ دراو  اکیرمآ  یلاشوپ  تهبا  رورغ و  هب  ار  یساسا  مکحم و  برض ? نیلوا  تشاد ، لابند  هب  ار  یهاشمتس  میژر  ینوگنرس  هک  ناریا 

میژر زا  تیامح  هب  نآ ) زا  دعب  یتح  و   ) بالقنا يزوریپ  تاظحل  نیرخآ  ات  ناییاکیرمآ  دوب و  اکیرمآ  يولهپ ، میژر  یلصا  ناوتشپ ? اریز 
دمحم میژر  مه  نآ   ) یمیژر زا  تیامح  یناـهج ، تردـق  نتـشاد  اـبهک  درکیمن  مه  ار  نیا  روصت  اـکیرمآ  دـنداد . همادا  يولهپ  سوحنم 

هدنام و زجاع  نآ  ظفح  زا  دشاب و  هتـشاد  دوخ  راک  روتـسد  رد  ار  دوب ) هتفای  تردق  هدش و  گرزب  نانآ  رظن  ریز  ادـتبا  زا  هک  يولهپ  اضر 
نیزراـبم خر  هب  ار  اـکیرمآ  یناـبیتشپ  تیاـمح و  دوـخ ، تنطلـس  ماکحتـسا  نداد  ناـشن  يارب  زین  يوـلهپ  میژر  دوـخ  یتـح  . دوـش ناوتاـن 

: دسیون یم  دوخ  تارطاخ  زا  یضخب  رد  رتراک ، تلود  رد  اکیرمآ  روهمج  سیئر  یلم  تینما  رواشم  یکسینژرب  هطبار ، نیا  رد  دیشکیم .
رظن زا  هاـش  طوقـس  دوب ... رتراـک  تموک  تسکـش  نیرتگرزب  تسا ) ناریا  یمالـسا  تموکح  یمالـسا و  بـالقنا  عقاو  رد  روظنم   ) ناریا »

يدـعب و ثداوح  « 1. دوب زیمآ  هعجاف  رتراـک  دوخ  يارب  یـسایس ، رظن  زا  دروآ و  راـب  هب  اـکیرمآ  يارب  يراـب  تبیـصم  جـیاتن  کـیژتارتسا 
نیغورد تردق  نتسکش  اهتردقربا و  ریقحت  یگدرتسگ  داعبا و  رب  یناطیش ، ياهتردق  ربارب  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رگید  مهم  تامادقا 

، هناخترافـس ناونع  اب  هک  ناریا  رد  اکیرمآ  یـسوساج  هنال  ریخـست  دـشابیم - : ریز  دراوم  تامادـقا ، ثداوح و  نیا  هلمج  زا  دوزفا . اـهنآ 
 - یماظن یـسایس و  يداصتقا ، ياههرـصاحم  ندرک  یثنخ  اکیرمآ -  رب  گرم  راعـش  ندرک  یناهج  دوب - . بالقنا  هیلع  رب  هئطوت  لوغـشم 

ندشن میلست  قبط -  هب  یماظن  هلمح  ربارب  رد  یگداتسیا  سراف -  جیلخ  رد  اکیرمآ  ياهناگوان  عورشمان  یماظن  روظح  ربارب  رد  یگداتسیا 
هرکاذـم و يارب  اکیرمآ  سامتلا  هب  نداد  یفنم  خـساپ  سراف -  جـیلخ  رد  ناریا  يربرفاسم  ياـمیپاوه  هب  اـکیرمآ  یکـشوم  هلمح  ربارب  رد 
ناملسم و مدرم  تشاد . لابند  هب  ناهج  رد  یّمهم  باتزاب  اکیرمآ ، ًاصوصخم  اهتردقربا ، یلاشوپ  تهبا  نتـسکش  یـسایس  طباور  يرارقرب 

دوـخ مشچ  هب  ار  نآ  ياهروطـسا  تردـق  تسکـش  هدرب و  اـکیرمآ  یناوتاـن  فعـض و  هب  یپ  شخبیدازآ  ياـهتکرح  ناـهج و  فعـضتسم 
، نآ یعقاو  تردق  هدوب و  زیچان  یمدرم  یهلا و  ياهتردق  ربارب  رد  اکیرمآ  تردق  هک  دندیـسر  رواب  نیا  هب  ناهج  مدرم  دـندرک . هدـهاشم 

نخـس هب  بل  مه  ینهج  تاـعوبطم  اـهیرازگربخ و  تسا . هدـشیم  جـیورت  غیلبت و  ناـهج  رد  هشیمه  هک  هدوـب  يزیچ  نآ  زا  رتـمک  رایـسب 
ار برغ  ناناملـسم ، کیرحت  اب  ینیمخ  هّللا  تیآ  : » دسیونیم یناملآ  لگیپشا  همان  هتفه  دـندرک . فارتعا  اکیرمآ  ریقحت  نیا  هب  هدوشگ و 
ربـهر و ینیمخ  ماـما  هّللا  تیآ  دـیوگیم : ژورن  ویدار  « 2. تخادرپ گرزب  ناطیـش  اـکیرمآ ، ریقحت  هب  هاـش  طوقـس  زا  سپ  درک و  هکوـش 

یم نیمورحم  داد  ناشن  ینیمخ  ماما  هّللا  تیآ  درب . ار  روشک  نآ  يوربآ  هدرک و  ریقحت  ار  اـکیرمآ  اـهراب  لاـس  هد  یط  هک  دوب  یتیـصخش 
لقن هب  هدرک و  اکیرمآ  یناوتان  هب  فارتعا  مه  اکیرمآ  ویدار  دوخ  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  راک  « 3. دننک يرادیاپ  اهتردقربا  لابق  رد  دنناوت 

داد و سرد  اکیرمآ  هب  دروم  نیا  رد  تخاس و  هجاوم  یناوتان  اب  اهراب  ار  اکیرمآ  ینیمخ  هّللا  تیآ  : » دیوگیم نوبیرت  وگاکیش  همانزور  زا 
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اکیرمآ یسایس  نازیر  همانرب  ریخا  ياهلاس  زا  ياهرود  چیه  رد  لاح  هب  ات  دیاش  . تخاس ور  هبور  يدیماان  اب  ار  اکیرمآ  يروهمج  سیئر  ود 
نیا « 4. دـشاب هتـشاد  تینوصم  اکیرمآ  يداصتقا  یـسایس و  یماظن ، ذوفن  لباقم  رد  يروشک  هک  دـندوب  هدـشن  ور  هب  ور  یتیعـضو  نینچ  اب 

نانمشد يارب  راختفا و  تّزع و  ناهج ، نافعضتسم  ناناملـسم و  هیّلک  ناریا و  نامرهق  مدرم  يارب  یمالـسا  بالقنا  یناهج  میظع  درواتـسد 
زین هر )  ) ینیمخ ماما  یمالـسا  بالقنا  ریبک  راذـگناینب  يوس  زا  بالقنا  گرزب  تمعن  نیا  تشاد . هارمه  هب  يراوخ  ّتلذ و  نآ ، زوت  هنیک 

دینادب امش  :» دندومرف نینچ  لاس 1358  رد  شیوخ  ياهینارنخـس  زا  یکی  رد  ماما  ترـضح  هطبار ، نیا  رد  تسا . هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم 
اب دوـشیمن  الـصا  هک  اـهغامد  رب  دـندوب  هدرک  لـیمحت  تاـغیلبت  اـب  هک  گرزب  ياهتردـق  تمظع  نیا  ناریا ، ّتلم  امـش  تضهن  نـیا  هـک 

نز و ناریا  زیزع  ّتلم  امـش  ینعی  تسکـش . ار  تمظع  نیا  داتفارد ، رگید  دوشیمن  اکیرمآ  اـب  الـصا  رگید  مه  ـالاح  داـتفارد ، ناتـسلگنا 
تکاس هک  درکیم  راداو  ار  اهتّلم  دوب و  هدـش  ادـیپ  صاخـشا  بولق  رد  هک  یتمظع  نیا  ربکا ، هّللا  دایرف  اب  اهنابایخ و  رد  دـنتخیر  ناـتدرم 
لباقم رد  دوشیمن  هک  ایند  رد  تسکـش  مه  ار  انعم  نیا  نالا  امـش  تضهن  تسکـش ...  ار  نیا  اهنآ ، هب  دروخبرب  یتقو  کی  اداـبم  دنـشاب ،
مالـسا دناشنیم . ّتلذم  كاخ  هب  ار  اهتردقربا  مالـسا  میوگیم ، نانیمطا  اب  نم  :» دندومرف لاس 1366  جـح  مایپ  رد  و  « 5 (. داتسیا  ) اکیرمآ

نیا رد  « 6. درک دهاوخ  حتف  ار  ناهج  يدیلک  ياهرگنـس  فرطرب و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  دودـحم ? جراخ  لخاد و  گرزب  عناوم 
زور کی  تردـقربا ، ناونع  هب  اکیرمآ  تسکـش . ار  اهردـلق  اهتردـق و  نیغورد  میرح  امـش  بالقنا  :» دـندومرف بـالقنا  مّظعم  ربهر  دروم 

شتآ ار  اـکیرمآ  روهمج  سیئر  سکع  مدرم  ملاـع ، طاـقن  زا  هطقن  دـنچ  رد  هک  دـینیبب  امـش  زورما  تسین . رگید  زورما  اـما  دوب ، اـکیرمآ 
اکیرمآ رب  گرم  دـننکیم و  هرگ  تشم  مدرم ، ياههدوت  اهتّلم و  ملاع ، طاقن  زا  اـج  دـنچ  دنـشکیم ؟ شتآ  هب  ار  اـهنآ  مچرپ  اـی  دـننزیم 

یـسوساج نال ? ریخـست  دـش ، ماـمت  نارگ  نیگنـس و  رایـسب  اـهنآ  يارب  هک  اـکیرمآ ، تسکـش  ریقحت و  مهم  دراوم  زا  یکی  « 7. دنیوگیم
نابآ 1358 رد 13  دوب . لوغـشم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يزادـنارب  هئطوت و  هب  ـالمع  هناخترافـس  ماـن  هب  هک  دوب  ناریا  رد  اـکیرمآ 
ار نآ  تاملپید  رهاظ  هب  ناسوساج  هدومن و  ریخست  ار  اکیرمآ  یسوساج  نال ? يریظنیب  تعاجـش  اب  ماما  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد 
رب یمکحم  رایسب  برـض ? دش ، هجاوم  ناریا  مدرم  هدوت  و  هر ) ) ینیمخ ماما  عطاق  تیامح  اب  هک  تکرح  نیا  دنتفرگ . شیوخ  ناگورگ  هب 

مادـقا نیا  نوماریپ  يولهپ ، میژر  رد  اکیرمآ  ریفـس  نیرخآ  ناویلوس  مایلیو  دروآ . دراو  هاـش ، طوقـس  رثا  رد  اـکیرمآ  دـید ? بیـسآ  رکیپ 
لوقعمان تامادقا  یجراخ و  تسایـس  رد  رتراک  تموکح  داینبیب  تسـس و  شور  : » دـسیونیم نینچ  اکیرمآ  ریقحت  هب  فارتعا  اب  یبالقنا 

دش و رجنم  اکیرمآ  ترافـس  ياضعا  يریگناگورگ  هب  ربماون 1979  رد  دوبن ، ناریا  لئاسم  تیعقاو  كرد  هب  رداـق  زونه  هک  یکـسنیژرب 
، ناریا مدرم  یبـالقنا  تکرح  نیا  لاـبند  هب  « 9. دـیدرگ زاغآ  تسا ، هدـشن  هدـید  نآ  ریظن  اکیرمآ  خـیرات  رد  هک  یلم  ریقحت  نارود  کـی 

تعاجـش تیعطاق و  اب  هر ) ) ینیمخ ماما  یلو  دـنک ، بوعرم  ار  ناریا  زرابم  مدرم  تشحو ، بعر و  داجیا  دـیدهت و  اب  درک  شالت  اـکیرمآ 
هک نیا  تبحـص  دنکب . دناوتیمن  یطلغ  چیه  اکیرمآ  :» دـندومرف نایوجـشناد  عمج  رد  شیوخ  نابآ 1358  خروم 17  ینارنخـس  رد  مامت 

ناریا رد  هک  تسا  نیا  زا  رتزجاع  اکیرمآ  دیـسرتن ...  دیـسرتن ، دنکیم ! طلغ  تسا ...  طلغ  درک ، میهاوخ  هچ  ام  دنکب  یماظن  تلاخد  رگا 
نآ ربارب  رد  برغ  تراقح  هب  المع  یمالـسا ، بالقنا  تردق  هب  فارتعا  اب  زین  سیلگنا  تقو  ریزو  تسخن  رچات  « 9 ... دنکب یماظن  تلاخد 

قرـش كولب  رگا  اریز  میرادن . همهاو  شرامقا  يوروش و  یگنج  رازبا  یماظن و  لیاسو  زا  ههد 1980  رد  اهیبرغ  ام  : » تفگ دومن و  ناعذا 
تردـم و ياهحالـس  هب  زین  اـم  دنـشابیم ، حلـسم  رگناریو  برخم  تاودا  هب  هدوب و  یماـظن  ياهحالـس  هب  زهجم  وشرو  ناـمیپ  ياـضعا  و 

ياهزرم هک  يروشک  ناونع  هب  یمالـسا  ناریا  « 10. میسرتیم ناریا  بالقنا  یمالـسا  گنهرف  روضح  زا  نکل  میزهجم ، حلـسم و  هتفرـشیپ 
برغ ربارب  رد  هک  ار  یتمواقم  یگداتـسیا و  نامه  دشن و  زین  نآ  تردق  بوعرم  زگره  تشاد ، تقو  قرـش  تردقربا  اب  ینالوط  كرتشم 

. دوب تردقربا  ود  ره  هب  نتفگ  هن »  » َاقیقد یمالـسا » يروهمج  یبرغ ، هن  یقرـش ، هن   » راعـش تشاذگ . شیامن  هب  زین  قرـش  ربارب  رد  تشاد ،
زا یکی  تشادن . ياهمهاو  نآ  یلاشوپ  تردق  زا  درکیم و  ریقحت  يزن  ار  قرـش  درمـشیم ، زیچان  ار  برغ  هک  هنوگ  نامه  ماما  ترـضح 

فچابروگ و هب  ماما  ترـضح  یخیراـت  ماـیپ  لاـسرا  تشاد ، يراـقواب  هناـمرتحم و  رایـسب  بنج ? هک  قرـش  تردـقربا  ریقحت  مهم  دراوم 
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نانچ نآ  رد  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هکلب  دوب ، هدشن  قرـش  تردقربا  بوعرم  اهنت  هن  ماما  ینعی  دوب . مالـسا  هب  قرـش  تردـقربا  توعد 
رارق مایپ  نیا  دـیدش  ریثأت  تحت  هک  فچابروگ  درک . توعد  مالـسا  شیوخ و  هار  هب  ار  تردـقربا  نیا  هک  دـیدیم  يرترب  رتالاب و  عضوم 

هدرک و فارتـعا  هناـمرتحم  ار  نآ  ربارب  رد  قرـش  تردـقربا  ریقحت  بتارم  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  تمظع  هب  رارقا  اـب  اهدـعب  دوب ، هتفرگ 
هنوگ نیا  مدرک ، تفای  رد  ار  مایپ  نیا  نم  هک  ینامز  دوب و  خـیرات  لوط  رد  راصعا  ماـمت  هب  ماـیپ  نم ، يارب  ینیمخ  هّللا  تیآ  ماـیپ  : » تفگ

هنامرتحم ار  نآ  ربارب  رد  قرش  تردقربا  ریقحت  بتارم  ناریا ، یمالسازوسلد  رکفتم و  يدرف  هتـشون  ار  مایپ  نیا  هک  یـصخش  هک  متـشاگنا 
تفایرد ار  مایپ  نیا  نم  هک  یناـمز  دوب و  خـیرات  لوط  رد  راـصعا  ماـمت  هب  ماـیپ  نم ، يارب  ینیمخ  هّللا  تیآ  ماـیپ  : » تفگ هدرک و  فارتعا 

هب ّتقد  اب  هک  نیا  زا  نم  تسا . ناهج  تشونرس  يارب  زوسلد  رکفتم و  يدرف  هتشون  ار  مایپ  نیا  هک  یصخش  هک  متشاگنا  هنوگ  نیا  مدرک ،
، مدرک هعلاـطم  ار  نآ  مداد و  شوگ  نآ  هب  ّتقد  اـب  هک  نیا  زا  نم  تسا . ناـهج  تشونرـس  يارب  مدرک ، هعلاـطم  ار  نآ  مداد و  شوگ  نآ 
ام دراذگب . ناهج  نیون  خـیرات  رد  گرزب  يرثا  تسناوت  ینیمخ  هّللا  تیآ  تسا ... نارگن  ناهج  يارب  هک  تسا  یـسک  هک  مدرک  طابنتـسا 

راـیتخا رد  ار  ناـهج  زا  یمین  هک  بزح  ياـضعا  يارب  میدرک ، حرطم  تسینوـمک  بزح  يزکرم  هتیمک  هسلج  رد  ار  ماـیپ  نیا  هـک  یناـمز 
تیآ هک  مدقتعم  منکیم و  دای  قیمع  مارتحا  اب  ناشیا  زا  نم  . دنتـسیرگنیم مارتحا  هدـید  هب  مایپ  هب  تبـسن  دوب و  هرظتنمریغ  رایـسب  تشاد ،

زورما میتفرگیم ، رتيّدـج  ار  ینیمخ  هّللا  تیآ  ینیب  شیپ  ام  رگا  دـیجنگیمن ... ناکم  دـعب  رد  دیـشیدنایم و  ناـمز  زا  رتارف  ینیمخ  هّللا 
، زنوسراپ ناویلوس و  . 1 تشون : یپ  « 11. دیآرد یتلاح  نینچ  هب  روشک  تیعضو  هک  میدادیمن  هزاجا  میدوبن و  یتیعضو  نینچ  دهاش  ًاعطق 
، یسایس تالّوحت  رب  یشرگن  یلخاد  هیرـشن  یماظتنا ، يورین  یـسایس  یتدیقع  نامزاس  یـسایس  رتفد  . 2 هحفص 511 . ریفـس ، ود  تارطاخ 

دایرف . 6 هحفص 336 و 337 . دلج 11 ، ماما ، هفیحـص  . 5 نامه . . 4 خروم 23/11/1368 . تاعالطا  هماـنزور  . 3 هحفص 23 . هرامش 14 ،
هحفص دلج 6 ، يربهر ) مّظعم  ماقم  ياهدومنهر  هعومجم   ) تیالو ثیدـح  . 7 هحفـص 13 . مارحلا ،) هّللا  تیب  جاجح  هب  ماما  مایپ   ) تئارب

.10 هحفـص 455 . مهدراهچ ، رتفد  ماما ، مـالک  زا  هار  يوجتـسج  رد  . 9 هحفـص 255 . ریفـس ، ود  تارطاخ  زنوسراـپ ، ناویلوس و  . 8 . 221
، یمالـسا يروهمج  همان  هژیو  .11 هحفـص 117 . نارگید ، زادـنا  مشچ  رد  یمالـسا  بالقنا  یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس  یگنهرف  تنواـعم 

هدرتسگ شترا  لیکشت  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  مهم  هتـسجرب و  ياهدرواتـسد  رگید  زا  نآ  تاکرب  جیـسب و  سیـسأت  خروم 10/7/1378 .
ینویلیم شترا 20  هر )  ) ماما ترضح  ریبعت  هب  و  نافعضتسم -  جیسب  سیسأت  روتسد  دشابیم . نافعـضتسم  جیـسب  ینعی  یمدرم  یمالـسا و 

مّظعم ربهر  ریبعت  هب  دـش . رداص  هر ) ) ینیمخ ماما  يوس  زا  لاس 1358  رذآ  خـیرات 5  رد  روشک  یعافد  مهم  ياهوزاب  زا  یکی  ناونع  هب  – 
(.« 1) تسا بالقنا  نیا  صوصخم  روآتفگش  رایسب  ياههدیدپ  زا  بالقنا و  تاکرب  زا  یکی  جیسب  : » ياهنماخ هللا  تیآ  ترـضح  بالقنا 

تاراختفا زا  یکی  : » دـنیامرفیم هر ) ) ماما ترـضح  بالقنا و  تاراـختفا  زا  یکی  ناونع  هب  جیـسب  زا  ندرک  داـی  اـب  رگید  ياـج  رد  ناـشیا 
(.« 2  ) دوب ینویلیم  تسیب  شترا  لیکـشت  هیلع ) هللا  ناوضر   ) ناشلا میظع  لـحار  ماـما  گرزب  تاراـختفا  زا  صوصخب  یمالـسا و  بـالقنا 

، بالقنا روآتفگش  درواتـسد  کی  ناونع  هب  ار  نآ  تیمها  جیـسب ، درف  هب  رـصحنم  تایـصوصخ  اه و  یگژیو  جیـسب  ياهیگژیو  فلا -
نآ ندوب  یمالسا  جیسب  ياهیگژیو  نیرتمهم  زا  ندوب  یمالـسا  - 1 زا :  دـنترابع  اهیگژیو  نیا  زا  یخرب  دـنکیم . نایامن  شیپ  زا  شیب 
یم نآ  راتخاس  هدـنهد  لیکـشت  مهم  ناکرا  زا  یکی  ناونع  هب  هدوب و  جیـسب  ءاضعا  رـصانع و  یلـصا  هیاـمریمخ  يرادـنید  نیدـت و  تسا .

کی زورب  یّلجت  تیاـهن  جیـسب  عقاو  رد  تسا . نآ  ندوـب  یمدرم  جیـسب ، هتـسجرب  زراـب و  تایـصوصخ  رگید  زا  ندوـب  یمدرم  - 2 دشاب .
هب تبغر و  لیم و  اب  هک  جیسب  ياهورین  دشابیم . دوخ  مدرم  هدوت  اب  روشک  کی  حلـسم  ياهورین  لماعت  هبترم  نیرتیلاع  یمدرم و  شترا 

ماـظن هک  یمدرم  دـشابیم ؛ روـشک  رـسارس  مدرم  يهدوـت  زا  دـنیآیم ، رد  سدـقم  داـهن  نیا  تیوـضع  هب  هناـبلطواد  يراـیتخا و  تروـص 
بالقنا مّظعم  ربهر  دـننیبیمن . ياهلـصاف  دوخ  تموکح و  نیبو  دـنراد  هقـالع  قشع و  نآ  هب  هدومن و  باـختنا  دوخ  ار  شیوخ  یتموکح 

نمؤم و داحآ  يهمه  ّتلم و  نتم  ینعی  جیسب ، تسین . اهنامزاس - رگید  لثم  یمزر - صخـشم  نامزاس  کی  جیـسب ، : » دنیامرفیم یمالـسا 
روضح جیـسب ، بلاج  ياهیگژیو  زا  یکی  جیـسب  رد  هعماج  راـشقا  همه  روضح  - 3 ( 3 «.) هعماج يایاوز  ماـمت  رد  هدرتسگ  تقیقح  کـی 
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، وجشناد بساک ، دنمراک ، رگراک ، زا  معا  راشقا  همه  هک  تسا  یمدرم  يداهن  جیـسب ، دشابیم . نآ  رد  هعماج  نوگانوگ  فلتخم و  راشقا 
تیعماج و یعون  هب  هک  دـنراد ، تیوضع  روضح و  نآ  رد  درم  نز و  ییاتـسور ، يرهـش ، مّلعم ، داتـسا ، کـشزپ ، سدـنهم ، زومآ ، شناد 

شیامن هب  هعماج  نوگانوگ  راشقا  نایم  رد  ار  جیـسب  تیبوبحم  تیلوبقم و  یگژیو ، نیا  رگید  يوس  زا  دـهدیم . ناـشن  ار  نآ  يرگن  همه 
ياهرـشق رد  ریپ ، ياهرـشق  رد  ناوج ، ياهرـشق  رد  تساهرـشق ؛ يهمه  رد  جیـسب  : » دـیامرفیم یمالـسا  بـالقنا  مّظعم  ربهر  دراذـگیم .

هب صاصتخا  جیسب ، یناحور ، ياهرشق  رد  رو ، هشیپ  بساک و  ياهرشق  رد  يرگراک ، ياهرشق  رد  ییوجشناد ، ياهرـشق  رد  یهاگـشناد ،
جیـسب رد  روشک  ماوقا  همه  روضح  - 4 ( 4 .«) تسه اج  همه  درادـن ، يرـشق  یتاقبط و  یناسنا و  يهقطنم  کی  ییایفارغج و  يهقطنم  کـی 

. دشابیم نآ  رد  کلیگ  برع ، چولب ، رل ، درک ، كرت ، سراف ، زا  معا  روشک  ماوقا  همه  روضح  تیوضع و  جیسب ، مهم  تایصوصخ  رگید 
ياههورگ همه  روضح  - 5 دـهدیم . ناشن  نآ ، رد  فلتخم  ماوقا  روضح  مغر  یلع  ار  روشک  یلم  تدـحو  یگچراپکی و  زین  یگژیو  نیا 

، یمدرم شترا  نیا  رد  دشابیم . نآ  رد  هعماج  فلتخم  ینـس  ياههورگ  روضح  جیـسب ، بلاج  ياهیگژیو  زا  رگید  یکی  جیـسب  رد  ینس 
يریذـپتیلوؤسم هیحور  زین  یگژیو  نیا  دـنراد . تیوضع  لاس  نهک  نسم و  دارفا  ات  هتفرگ  لاس  نس و  مک  ناناوجون  نازومآ و  شناد  زا 

تفگ هغلابم  نودب  دیاش  جیسب  رد  نارتخد  نانز و  روضح  - 6 دهدیم . ناشن  هعماج  ءاضعا  نیب  رد  ار  روشک  هب  تبسن  فیلکت  ساسحا  و 
. دشابیم دوخ  یجیسب  ناردارب  رانک  رد  نانز  نارتخد و  يّدج  لاّعف و  روضح  جیـسب ، یمدرم  شترا  درف  هب  رـصحنم  ياهیگژیو  زا  یکی 
ات نآ  ياهنامرآ  زا  عافد  رد  هتشاد و  جیسب  رد  رثؤم  دیفم و  يروضح  دوخ ، یجیسب  ناردارب  شوداشود  نّیدتم ، نمؤم و  نانز  نارتخد و 

یناور شمارآ  هیحور و  تیوقت  رد  دشابیم ، ریثأت  شقن و  ياراد  هسفن  یف  دوخ  هک  نیا  رب  هوالع  روضح  نیا  دنشابیم . مّمصم  ناج  ياپ 
دـیؤم و شیوخ  ناردام  نارهاوخ و  هک  نیا  زا  یهاگآ  اـب  اـهنآ  دوشیم  بجوم  دراد و  یّمهم  رایـسب  شقن  زین  یجیـسب  نادرم  نارـسپ و 

مهم تایصوضح  زا  یکی  ناجیسب  راثیا  صالخا و  - 7 دنهد . ماجنا  رتهب  ار  دوخ  هفیظو  مزال ، شمارآ  ساسحا  اب  دنشابیم ، نانآ  هناوتشپ 
لیم اب  هارمه  يرایتخا و  تیوضع  زین  نانآ و  یمالسا  دهعت  نیدت و  دشابیم . اهنآ  ینطاب  یحور و  يافص  راثیا ، صالخا ، جیـسب ، ءاضعا 

يافص صالخا و  ینعی  یگژیو  نیا  تیوقت  هب  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  یقوقح ، یلام و  تشاد  مشچ  نودب  مه  نآ  جیسب ، رد  تیغر  و 
روانت و تخرد  هّبیط و  ةرجش  جیسب  : » دنیامرفیم هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  یگژیو  نیا  دروم  رد  دنکیم . ینایاش  کمک  نایجیـسب  ینطاب 

نایجیسب يافـص  صولخ و  هب  هراومه  نم  دهد ... یم  قشع  ثیدح  نیقی و  توارط  لصو و  راهب  يوب  نآ  ياههفوکـش  هک  تسا  يرمثرپ 
-8 (.« 5) مایجیـسب دوخ  هک  تسا  نیا  مراختفا  ایند  نیا  رد  هک  ارچ  دـنادرگ ، روشحم  منایجیـسب  اب  ات  مهاوخیم  ادـخ  زاو  مروخیم  هطبغ 
اه هّلحم  رد  جیسب  ياههاگیاپ  دشاب . یم  روشک  طاقن  همه  رد  نآ  روضح  جیسب ، ياهیگژیو  رگید  زا  روشک  ياج  همه  رد  جیـسب  روضح 

اههلحم همه  رد  ًابیرقت  هک  تسا  ریگارف  هدرتسگ و  يردق  هب  رارقتسا  نیا  تسا . هتفای  رارقتسا  روشک  رسارس  ياهاتسور  اهرهش و  دجاسم  و 
ياهدرواتسد ظفح  ظاحل  زا  هدرتسگ  ریگارف و  روضح  نیا  دیدرت  نودب  دراد . روضح  جیسب  روشک ، ییاتسور  يرهش و  ینوکسم  قطنم  و 

شقن یلم  یلخاد و  تینما  داجیا  رظن  زا  تسا و  تیّمها  زئاح  رایـسب  یجراخ  یلخاد و  بالقنا  دـض  رـصانع  اب  هلباقم  یمالـسا و  بـالقنا 
گنج عوقو  هب  هجوـت  اـب  هک  تسا  نیا  جیـسب ، دنمـشزرا  تیـصوصخ  رگید  جیـسب  نداد  سپ  ناـحتما  - 9 دـنکیم . افیا  ار  یّمهم  رایـسب 

ره رد  تسا  هتـسناوت  جیـسب  بالقنا ، زا  سپ  ياهلاس  لوط  رد  یلخاد  بالقنا  دض  لماوع  تامادقا  اهدیدهت و  زین  هلاس و  تشه  یلیمحت 
زواجت ربارب  رد  هلاـس  تشه  سدـقم  عاـفد  تمواـقم و  تیقفوم  کـشیب  دـشاب . هتـشاد  هدـننک  نییعت  قفوم و  رثؤم و  يروضح  ههبج ، ود 
نکمم ریغ  یقیفوت  نینچ  بسک  نآ ، نودب  هدوب و  جیـسب  روضح  نویدم  یلخاد ، بالقنا  دـض  رـصانع  اب  هلباقم  زین  قارع و  یثعب  نمـشد 

. تسا هدرک  یفرعم  روشک  یلم  یلخاد و  تینما  داـجیا  هصرع  رد  اـناوت  هداد و  سپ  ناـحتما  يورین  ناونع  هب  ار  جیـسب  تیقفوم ، نیا  دوـب .

. دباییم روضح  دشاب  بالقنا  یمالسا و  يروهمج  ماظن  زاین  هک  ینادیم  ره  رد  یجیسب  يریذپتیلوؤسم  ندوب و  راکادف  هزیگنا و  اب  - 10
ات میدومن - هدـهاشم  ار  نآ  یندـنام  دای  هب  یـسامح و  ياههنحـص  سدـقم  عافد  لاس  تشه  رد  هک  تازواجت –  ربارب  رد  یماظن  عاـفد  زا 

جلف ینک  هشیر  رد  جیسب  ات  مورحم ، قطانم  مدرم و  زا  ییادز  تیمورحم  يداصتقا و  دش  رو  يزاسزاب  یگدنزاس و  ياههنحـص  رد  روضح 
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داوم تیزنارتزا  يریگولج  اهزرم و  رد  روضح  ات  نارگشاشتغا ، رارـشا و  ربارب  رد  مدرم  تینما  ظفح  ات  یمومع ، تشادهب  نیمأت  لافطا و 
هدومن تبث  هدومزآ و  اهراب  اهراب و  ار  نایجیـسب  يراکادف  الاب و  هزیگنا  يریذـپتیلوؤسم ، اهنادـیم ؛ نیا  يهمه  ناناوج ، دایتعا  رّدـخم و 

رگا دنهدیم ، دشاب ، مزال  ناج  رگا  هک  یناسک  نآ  و  : » دنیامرفیم نایجیسب ، یگژیو  نیا  فیصوت  رد  یمالسا ، بالقنا  مّظعمربهر  تسا .
نادیم طسو  اپ  دشاب ، یگدنزاس  ثحب  رگا  دننکیم ؛ رـضاح  ار  نآ  دشاب ، مزال  ناشمـسج  نت و  هب  روضح  رگا  دنهدیم ؛ دشاب ، مزال  لام 
هدامآ یملع  ظاحل  زا  ار  دوخ  روشک ، ياهفدـه  يارب  دـشاب  مزال  رگا  دـنیآیم ؛ نادـیم  طـسو  رد  دـشاب ، عاـفد  ثحب  رگا  دـنراذگیم ؛

ار تایـصوصخ  نیا  هک  یعمج  نآ  دننکب ؛ میدقت  ار  نآ  دنرـضاح  دنهاوخب  اهنآ  زا  الاو  ياهفدـه  هچره  دـننکیم ؛ ار  راک  نیا  دـننک ،
جیسب و ات  تسا  نآ  یپ  رد  نانمـشد  مومـسم  تاغیلبت  لمع  رد  مه  هشیدنا و  رد  مه  ندوب ، یقطنم  - 11 ( 6 .«) تسا جیسب  ناشمسا  دنراد ،

رّکفت دـهد . یم  ناشن  ار  تاغیلبت  نیا  ندوب  فالخ  یبوخب ، جیـسب ، ناشخرد  همانراک  هک  یلاح  رد  دـمانب . روک  یناسنا  جاوما  ار  یجیـسب 
باختنا ار  يزیچ  هچ  دنکیم و  هچ  دناد  یم  یبوخب  لمع  نادیم  رد  مه  هشیدنا و  هصرع  رد  مه  هک  تسا  یگرزب  تقیقح  کی  یجیـسب ،

يربهر ناملسم و  ّتلم  مالسا و  يوربآ  تمظع و  هب  یگتسبلد  قشع و  رـس  زا  دنک و  یم  لمع  یقطنم  دشیدنا و  یم  یقطنم  تسا . هدومن 
جیـسب و هدنرب  شیپ  هک  تسا  تلاح  نیا  دنک . یم  مادقا  لد ، ناج و  اب  هداد و  ناشن  يریظن  مک  صالخا  روش و  هزیگنا و  نآ ، هتـسراو ي 
زا دعب  مه  نآ و  زا  شیپ  مه  یلیمحت ، گنجرد  مه  . » تسا هتخاس  هریخ  ار  نانمشد  مشچ  تسا و  یسامح  ياه  هنحـص  هدنروآ  دوجو  هب 
هب تسا . هدوب  هنادنمدرخ  تکرح  کی  زورما ، ات  لّوا  زور  زا  مه ، جیسب  تکرحدوخ  تسا . جیسب  هب  هجوتم  تلیـضف ، ساسا  زورما ، ات  نآ 

هناشن  ) یمر رّجحت  بّصعت و  هب  ار ، ّتلم  نیا  رصانع  نیرتینارون  نیرتافص و  اب  نیرتراکرادف و  ام و  ناناوج  نیرتهب  هک  نانمشد ، تاغیلبت 
وزج یملع ، جـیاتن  قـیقد و  راـک  قـیقد ، تابـساحم  هنادـنمدرخ ، یقطنم و  تکرح  ینیب ، نشور  میرادـن . يراـک  دـننکیم ، يزادـناریت ) و 

اـه و یگژیو  هب  هجوـت  اـب  جیـسب  شقن  ب -  ( 7 .«) تسا هدوـب  سوـسحم  یمدرم  جیـسب  رد  زورما ، اـت  لّوا  زور  زا  هک  هدوـب  یتایـصوصخ 
نظو یلامتحا  يدراوم  اه  نیا  تسا . روصتم  جیسب  يارب  یساسا  مهم و  شقن  شش  میدرک ، هراشا  اهنآ  هب  الاب  رد  هک  جیـسب  تایـصوصخ 

رد رمتسم  تروص  هب  هدمآرد و  ارجا  هلحرم  هب  دراد و  هتـشاد و  دوجو  لاح  هتـشذگ و  رد  هک  دنتـسه  ییاهشقن  هکلب  دنتـسین ، ینامگ  و 
هبرجت ناریا  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  اه و  نامرآ  زا  عاـفد  - 1 زا : دـنترابع  مهم  شقن  شـش  نیا  تشاد . دـهاوخ  دوجو  زین  هدـنیآ 

رارق دیدهت  رطخ و  ضرعم  رد  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد  اهنامرآ و  هاگره  هک  دهدیم  ناشن  روشک  هتشذگ  هلاس  دنچ  تسیب و  یلمع 
دراوم یخرب  رد  تسا  نکمم  دنچ  ره  هتبلا  تسا . هدرک  بسک  زین  ار  مزال  تیقفوم  هدومن و  افیا  یبوخب  ار  دوخ  شقن  جیسب  تسا ، هتفرگ 
هتشاد یقّفوم  رایسب  همانراک  جیـسب  عومجم ، رد  اما  دشاب ، هتفرگ  تروص  جیـسب  نیفلاخم  يوس  زا  ییاهینکـشراک  ای  هدوب و  ییاهناصقن 

هناوتـشپ ّقـحب  هک  نافعـضتسم  جیـسبرب  گرزب  دـنوادخ  تاـکرب  تمحر و  : » دـنیامرفیم هر ) ) ینیمخ ماـما  ترـضح  هطبار  نیا  رد  تسا .
یفازگ فرح  تـسا ، جیـسب  هـب  بـالقنا  ماوـق  مییوـگب  رگا  : » دـنیامرف یم  نـینچ  زین  بـالقنا  مّـظعم  ربـهر  و  (.« 8) تسا یمالـسا  بالقنا 

هک تسا  یـسک  یجیـسب  و  تسا ، ناریا  ّتلم  ضیارف  نیرتبجاو  نیرت و  سّدقم  نیلّوا و  ماظن ، نیا  زا  عافد  : » دنیامرفیم و  (.« 9) میاهتفگن
هاپس شترا و  يارب  یکمک  يوزاب  - 2 ( 10 .«) تسا هدرک  عافد  نآرق  مالـسا و  زا  تقیقح  رد  نوچ  دریگیم ؛ هدـهع  هب  ار  بالقنا  زا  عافد 

شترا يارب  یتیوقت  یکمک و  يورین  کی  هباثمب  دنمتردق  یمدرم و  هدرتسگ  يورین  کی  ناونع  هب  هک  تسا  نیا  جیـسب  مهم  شقن  نیمود 
نایک زا  عافد  شیوخ و  ياه  تیرومأم  ماجنا  رد  هاپس  شترا و  هاگره  تسا . يرازگتمدخ  هدامآ  یماظتنا  يورین  یتح  نارادساپ و  هاپس  و 

هزیگنا اب  جیسب  دنشاب ، هتشاد  کمک  هب  زاین  روشک  قطانم  اهرهش و  یلخاد  روما  رد  یماظتنا  يورین  زین  ناریا و  زیزع  ّتلم  یمالسا و  ناریا 
هب هک  تسا  نیا  جیـسب  میظع  تارمث  زا  یکی  : » دـنیامرف یم  یمالـسا  بالقنا  مّظعم  ربهر  دـشابیم . يراکمه  هداـمآ  ناوترپ  يژرنا و  رپ  ، 
نآ تسناوت  دـش و  لیدـبت  عیـسو  دـمآراک و  یمزر  نامزاس  کی  هب  دودـحم ، کـچوک و  ناـمزاس  کـی  زا  نارادـساپ  هاپـس  نآ ، تکرب 

شقن -3 ( 11 .«) دهد ناشن  دوخ  زا  ناریا  ّتلم  مشچ  لباقم  رد  نآ  زا  سپ  یلیمحت و  گنج  نارود  لوط  رد  ار  هدننک  زارفارـس  ياهراختفا 
تاضرعت تامجاهت و  ربارب  رد  نآ  هناریگشیپ  یگدنرادزاب و  شقن  جیسب ، هتـسجرب  شقن  نیموس  نانمـشد  تاضرعت  رباربرد  یگدنرادزاب 
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کی ناونع  هب  ار  نآ  هک  جیـسب  هتـسجرب  تایـصوصخ  اهیگژیو و  دـشابیم . ناریا  یمالـسا  بالقنا  یلخاد  یجراخ و  نانمـشد  یلامتحا 
یلخاد و نانمـشد  هک  دوـشیم  بجوـم  تـسا ، هدروآرد  روـشک  طاـقن  یـصقا  رد  رـضاح  هزیگنا  اـب  تردـقرپ و  یمدرم  هدرتـسگ  شترا 

هرطاخم هب  روشک  تینما  لالقتـسا و  هدرک و  ار  مدرم  سیماون  لام و  ناج و  هب  مجاهت  ضرعت و  سوه  دنناوتن  یگداس  هب  بالقنا  یجراخ 
ياهنامرآ یمالـسا و  ماظن  ظـفح  رد  ار  نآ  ریثأـت  هتـشاد و  یناوارف  تیّمها  یلم  تینما  رظن  زا  جیـسب  یـساسا  شقن  نیا  ًاملـسم  دـنزادنا .

. تسا ردـتقم  تیمکاح  کی  روضح  یلـصا  رـصانع  هلمجزا  ّتینما ، روشک  رد  تینما  ظفح  داجیا و  لماع  - 4 دهدیم . ناشن  نآ  سدـقم 
دیدـپ روشک  رد  یلخاد ، یللملا و  نیب  ياه  ینمـشد  مامت  دوجو  اب  ار  هتـسیاش  یتینما  مدرم ، هدوت ي  رب  هیکت  اب  یمالـسا ، يروهمج  ماـظن 

مدـع اهترارـش و  شاـشتغا و  جرم ، جره و  اـهیمارآان ، تسا . نانمـشد  فادـها  نیرتمهم  زا  یکی  تینما ، نـیا  ندرک  شودـخم  دروآ .
دنیآیم باسح  هب  یلصا  نکر  روشک ، تینما  ظفح  نیمأت و  رد  نایجیـسب  تسا . روشک  تینما  هدننک  ضقن  لماوع  هلمج  زا  اهزرم  لرتنک 

رد یبوخب  هنتف ، نیا  عـفدرد  یمدرم  جیـسب  روـضح  نارهت و  رد  هامریت 1378 هنتف  دـناهداد . ناشن  اههنحـص  رد  ار  دوخ  رادـتقا  لـمع ، رد  و 
رد دوب . گنل  نامتیمُک  میتشادـن ، ار  جیـسب  رگا  مه  گنج  نادـیم  رد  ام  : » دـنیامرف یم  یمالـسا  بـالقنا  مّظعم  ربهر  تسا . هدـنام  اـهدای 

يهدنزاس ياهتکرح  يهمه  ماظن و  نیا  بالقنا و  نیا  تیمُک  دشابن ، مه  زورما  رگا  دوبیمن و  جیسب  رگا  مه  گنج  نایاپ  زا  دعب  نارود 
، تسا مزال  تینما  روشک  نیا  يارب  یتقو  ات  تسا . هنانئاخ  ای  تسا ، هنادرخبان  ای  نآ ، هب  یمارتحایب  جیـسب و  راکنا  تسا . گنل  روشک  نیا 
هب جیـسب ، يورین  هب  تسه - تینما  هب  جاـیتحا  هشیمه  نوـچ  هشیمه - ؛ ینعی  دراد  جاـیتحا  تینما  هب  ّتلم  نیا  روـشک و  نیا  هـک  یتـقو  اـت 

لالقتسا هنحص  رد  روشک  یگدنزاس  رد  یلصا  يورین  - 5 ( 12 .«) تسه جایتحا  یجیسب  نامیا  قشع و  هب  یهدنامزاس و  هب  جیسب ، يهزیگنا 
رد ار  ماـظن  نـالوؤسم  دـناوت  یم  یجیــسب  رّکفت  جیــسب و  تساراکادـف . دـمآراک و  ییورین  جیــسب  زین ، روـشک  یگدـنزاس  یناداـبآ و  و 
هار تاجناخراک و  دیلوت  شیازفا  اهلگنج ، هعـسوت  ظفح و  يزرواشک ، رد  جیـسب  روضح  . دیامن يرای  روشک  رمتـسم  عیرـس و  یگدنزاس 
رد ار  جیـسب  يدـمآراک  هک  تسا  ییاهنادـیم  هلمجزا  نویـسانیسکاو ، تشادـهب و  یمیـشورتپ ، تفن و  رد  هژیوب  روـشک  تعنـص  يزادـنا 

، یملع ياههیامرـس  همه ي  دـیاب  اهورین  يهمه  هک  تسا  يزور  زورما ، . » تسا هدـناسر  تابثا  هب  روشک  یگدـنزاس  يداصتقا و  لالقتـسا 
. دننک دراو  یگدـنزاس  نادـیم  هب  تلودرـس  تشپ  گنج ، نادـیم  نایجیـسب  نوچمه  ار  دوخ  يونعم  يّدام و  یبرجت ، یـصصخت ، يرکف ،
، عماج يزیرهمانرب  اب  دنک و  قیوشت  یگدنزاس  نادیم  رد  روضح  هب  ار  یجیـسب  دـمآراک  ياهورین  هدرک و  لمع  یجیـسب  لکـش  هب  تلود 

یعامتجا فلتخم  ياه  هصرع  رد  جیسب  ياه  تیلاعف  زا  یخرب  ( 13 «.) دنک نییعت  روشک  يزاسزاب  داهج  رد  ار  يدرف  ره  رشق و  ره  هاگیاج 
يرازگرب مورحم - . قطاـنم  هـب  یناـمرد  ياـهمیت  مازعا  یکــشزپ - .  يارطــضا  مـیت  یهدــنامزاس 200  زیهجت و  زادــنترابع - : یگنهرف 

یهن فورعم و  هب  رما  زکرم  هاگرارق  لیکـشت  شرورپ - . شزومآ و  نایگنهرف  نوناک  زا 718  شیب  يزادنا  هار  نارگراثیا - . تشادگرزب 
فشک و اهناتـسرهش - . رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ییارجا  زکرم  یناتسا و 300  هاگرارق  لیکشت 29  (ع - .) ءادهشلادیس رکنم  زا 

. - ناـیچقاچاق یعاـمتجا و  دـسافم  عاونا  اـب  هزراـبم  يریگتـسد و  یلکلا و  تابورـشم  لذـتبم و  ياـه  سکع  ردـخم و  داوم  عاوـنا  طـبض 
یملع و تفرـشیپ  هب  کمک  يارب  یملع  هاگیاپ  سیـسأت 500  هلاس - . همه  روط  هب  نازومآ  شناد  يارب  تیالو  حرط  ياـهودرا  يرازگرب 

تهج رد  مادـقا  نازومآ - . شناد  رد  طاـشن  یگداـمآ و  داـجیا  يارب  یگنهرف  یمزر -  ياـهودرا  يرازگرب  نازومآ - . شناد  یلیـصحت 
ناردارب و صوصخم  تأـیه  هک 1356 ینآرق ، تأـیه  يزادـنا 2106  هار  نازوـمآ - . شناد  نیب  رد  نآ  هعـسوت  یناـگمه و  ياـه  شزرو 

یجراخ یلخاد و  هتـسجرب  نایراق  روضح  اب  روشک  رـسارس  رد  ینآرق  لفاحم  هدرتسگ  يرازگرب  تسا - . نارهاوخ  صوصخم  تأـیه  750
تئارق و ظفح ، تاقباسم  يرازگرب  تسا - . هدش  رازگرب  نارهت  اهناتـسرهش و  رد  ینآرق  لفحم  هتشذگ 7644 لاس  یط 7  هک  يروط  هب 
هب روشک ، یجیسب  ناشخرد  ياهدادعتسا  تیبرت  يارب  جیـسب  ناهوژپ  شناد  هاگـشاب  لیکـشت  هنالاس - . ود  تروص  هب  میرک  نآرق  میهافم 
رد پتکرـش  لاس  ود  رد  و  دـننک ، بسک  ار  روشک  يـالط  لادـم  دنتـسناوت 14 هتفای  شرورپ  ياهدادعتـسا  نیا  لاـسرد 1382 ، هک  يروط 

تروص هب  لافطا  جلف  نویـسانیسکاو  ماجنا  دـندیدرگ - . زنرب  هرقن و  الط و  لادـم  یناهج و  ناونع  بسک 14 هب  قفوم  یناهج  ياـهدایپملا 
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حرط يارجا  لاس 1381 - . نایاپ  ات  لاـهن  نویلیم  تشاک 14 عیبط و  عبانم  شیازفا  يارب  هنیدـم » ناتـسلخن   » حرط يارجا  یمومع - . جیـسب 
حرط هدـش . بیرخت  ياهلگنج  زا  راتکه  يایحا 2100  یناردـنزام - . ياهلگنج  زا  راتکه  رازه  زا 425  تظافح  اب  لگنج » زا  تنایـص  »
هتفای نامزاس  دسافم  اب  هزرابم  - 6 تسا . ماجنا  تسد  رد  هک  راـتکه  رازه  تعسو 50  هب  يرادرهـش  اب  نارهت  فارطا  زبس  ياضف  شرتسگ 

نید هب  ار  ناناوج  نامیا  اهیهابت ، رذـگهر  زا  اـت  تسا  هتخادرپ  دـسافم  هعاـشا  هب  یگنهرف ، مجاـهت  هدـش  یهدـنامزاس  هئطوترد  نمـشد ،
زاسراک و زین ، نادیم  نیا  رد  هک  تسا  جیسب  دزاس . ریذپبیسآ  ار  یمالـسا  ههبج ي  قمع  هدومن و  تسـس  یمالـسا ، بالقنا  ياهشزراو 
هعاشا ي نیا  لباقم  رد  دـیاب  یـسک  هچ  دـنکیم . يزیرهمانرب  روشک ، نیا  ناناوج  نیب  رد  داسف  ندرک  عیاش  يارب  نمـشد  . » تساشگ هرگ 
رد دوخ  لماوع  يهلیسو  هب  نمشد  هک  ییاههئطوت  لباقم  رد  دیاب  یسک  هچ  دتسیاب ؟ اهيراکبارخ  لباقم  رد  دیاب  یسک  هچ  دتسیاب ؟ داسف 

يورین نیمه  جیـسب ، دتـسیاب ؟ دـناشکب ، دوـخ  لاـبند  هب  مه  ار  حوـل  هداـس  مدآ  هدـع  کـی  تسا  نکمم  دـهدیم و  ماـجنا  روـشک  لـخاد 
دیهش زا 85332  شیب  دـش ، هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  یفلتخم  ياههنحـص  رد  دوخ  روضح  يراکادـف و  تاـبثا  رد  جیـسب  ( 14 .«) میظع

- یسایس همانتیـصو  راثآ و  تایاور ، تایآ و  زا  هدیزگرب  تالمج  - 1 تشون : یپ  تسا . هدومن  زارفارس  ّتلم  یمالـسا و  بالقنا  میدقت 
هعومجم  ) تیالو ثیدح  - 2 خروم 6/9/1376 . ینارنخس  ص 23 ، ، 20 دلج يربهر ، مّظعم  ماقم  ياهدومنهر  و  هر ) ) ماما ترـضح  یهلا 

اب رادید  - 4 . 8/9/1374 جیـسب ، ياهنادرگ  اههاگیاپ و  یحاون  ناهدنامرف  رادید  - 3 ص 17 . ، 6 دلج يربهر ،) مظعم  ماقم  ياـهدومنهر 
ینیمخ ماما  همان  تیـصو  رد  حلـسم  ياهورین  یهللادـبع ، يدـهم  يدـمحم و  یلع  نایخیـش و  یلع  - 5 . 2/9/1377، نایجیـسب نارادساپ و 

یلع - 8 . 30/8/1375، یمالـسا بالقنا  مّظعم  ربهر  - 7 . 29/7/1379 (ع ،) یلع ماما  يودرا  نایجیـسب  گرزب  عاـمتجا  - 6 ص 38 . هر ،) )
، تیالو ثیدح  - 9 ص38 . هر ،) ) ینیمخ ماما  یهلا  یسایس - همان  تیصو  رد  حلسم  ياهورین  یهللادبع ، يدهم  يدمحم و  یلع  نایخیش و 
، نویولع يودرا  رد  جیـسب  ياـهورین  يرفن  رازه  هد  دـص و  کـی  عـمجرد  - 11 ص 154 . ج 11 ، تیـالو ، ثیدـح  - 10 ص18 . ، 6 دلج
ص ، 3 دلج تیالو ، ثیدح  یمالـسا ، بالقنا  مّظعم  ربهر  - 13 . 10/6/1378، دهشم رد  نایجیسب ، نایهاپـس و  اب  رادید  - 12 . 21/8/1380

ياهرین هزوح  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  زا  یکی  حلـسم  ياهورین  رد  تیقالخ  هیحور  داجیا  ص22 . ج6 ، نامه ،  - 14 . 25
حلـسم ياهورین  ناصـصختم  نانکراک و  رد  تیقالخ  راکتبا و  هیحور  داجیا  ًالباقتم  ینیبمکدوخ و  تراقح و  هیحور  نتفر  نیب  زا  حلـسم ،

نانکراک ياهدادعتسا  ییافوکش  زورب و  بجوم  دشابیم ، یناسنا  تایحور  رکفت و  هشیدن و  ورملق  رد  یلوحت  هک  درواتسد  نیا  دشابیم .
درکلمع وحن ه ي  تسا . هدـش  روشک  حلـسم  ياهورین  زا  ینابیتشپ  هزوح  رد  دنمـشزرا  تالوحت  داـجیا  حلـسم و  ياـهورین  ناصـصختم  و 

رکفت رظن  زا  حلسم  ياهورین  ناصصختم  نایماظن و  ًالوا  هک  تسا  هدش  بجوم  يولهپ  میژر  ياهتسایـس  زین  اکیرمآ و  یماظن  ناراشتـسم 
بوکرس رد  دوخ  هبون  هب  رما  نیا  دنیامن .  یناوتان  فعض و  ساسحا  اهیبرغ  هب  تبـسن  هتـشاد و  ینیبمکدوخ  تراقح و  تلاح  هشیدنا ، و 

کیژولونکت ياهتفرشیپ  هک  تسین  يدیدرت  هتبلا  درکیم . افیا  يدایز  شقن  نانآ  تیقالخ  ییافوکش  زورب و  زا  يریگولج  اهدادعتـسا و 
هدمع مهم و  لماع  یلو  دوب ، هدرک  عیرست  نیمز  قرشم  مدرم  نیب  رد  ار  ییارگبرغ  دشر  یماظن ، روما  رد  هژیو  هب  اههنیمز  یخرب  رد  برغ 

هب ار  ییارگبرغ  تفای و  جاور  نایقرش  نیب  رد  هک  دوب  برغ  ژیتسرپ  ای  يرترب  هروطسا  شیادیپ  یناور  لماع  نامه  نایقرـش ، ییارگبرغ 
زا هتـسد  نآ  هب  ًایناث  دـنداد . تسد  زا  ار  شیوخ  سفن  تزع  هتخاب و  برغ ، گنهرف  لباقم  رد  ار  دوخ  اـهنآ  دومن و  لیدـبت  یگدزبرغ 
هب دندادیمن و  لمع  ةزاجا  درکیم ، روهظ  زورب و  روکذم ، ياضف  مغریلع  هک  یناریا  ناصـصختم  نایماظن و  ياهتیقالخ  اهدادعتـسا و 

نایماظن يارب  تیدودحم  ود  نیا  دندرکیم . عنم  فلتخم  تازیهجت  اههاگتـسد و  تاعطق ، هب  ندـش  کیدزن  زا  ار  اهنآ  فلتخم  ياههناهب 
ياهدادعتـسا هنوگچ  هک  دـندیدیم  دوخ  مشچ  هب  اـهنآ  دوب . روآرجز  هدـنهدرازآ و  رایـسب  ناـمروشک  حلـسم  ياـهورین  تاصـصختم  و 

نایماظن و ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  تکرب  هب  دـنوشیم . ریقحت  ییاـکیرمآ  ناراشتـسم  ربارب  رد  هدـش و  بوکرـس  ناـنآ  ناـشخرد 
هطبار نیا  رد  تفای . زورب  روهظ و  نانآ  رد  نتـسناوت  يرواـبدوخ و  ساـسحا  هدرک و  بسک  ار  دوخ  تیوه  حلـسم  ياـهورین  ناصـصختم 

ینوگرگد تاجناخراک و  يزادناهار  لیبق  زا  یتعنص  فرکش  تالوحت  هب  هک ... مینکیم  راختفا  ام  : » دنیامرفیم هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح 
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هنوگ چـیه  نودـب  يراشتـسم و  چـیه  روضح  نودـب  مه  نآ  یماظن ، نردـم  هتفرـشیپ و  لیاسو  اههد  عارتخا  نتخاـس و  دـیلوت و  روطخ  رد 
دوخ اهیناریا ، دوخ  میدش ، يداصتقا  هرـصاحم  هدمآ و  شیپ  هک  یلیمحت  گنج  نیا  رد  هک  دیدید  امـش  میاهتفای . تسد  یجراخ  کمک 

هک نیا  باـب  زا  دـننک ، تـسرد  دنتـسناوتیمن  ار  تاـعطق  نآ  زا  یکی  دوـب ، نـیا  زا  لـبق  رگا  دـندرک . تـسرد  ار  تاـعطق  نـیا  اهیـشترا 
رازه عامتجا 200  اب  رادید  رد  هطبار  نیا  رد  زین  بالقنا  مظعم  ربهر   1 دیایب » . صصختم  دیاب  دنتفگیم  دندوب ، هدرک  مگ  ار  ناشتیصخش 

ناگناگیب هب  باسحیب  فازگ و  ياهلوپ  ام ، زیزع  روشک  هتـشذگ  میژر  : » دنیامرفیم راقفلاوذ  گرزب  رونام  رد  ناگدننکتکرـش  يرفن 
! ناـشدوخ لرتـنک  رد  دـیلک و  ریز  راـیتخا و  تحت  ًـالماک  اـما  تـفرگیم ، رارق  مـیژر  نآ  راـبتخا  رد  یماـظن  ياـهرازبا  و  دـشیم ... هداد 

بکرم تاعطق  یتح  دوشب ، هتخاس  اج  نیا  رد  اهنآ  یکدـی  تاـعطق  هک  دـندادیمن  هزاـجا  یتح  دـنتخورفیم ، ناریا  هب  هک  ییاـهامیپاوه 
نآ رد  دندربیم . هدنزاس  روشک  هب  دندرکیم و  امیپاوه  راوس  هتسب  رد  روطنیمه  ار  هعطق  نآ  دوشب ، هتخانش  ددرگزاب و  اج  نیا  رد  اهنآ 

ناوج نیا  دـنک ! ریمعت  ار  نآ  تسناوتیم  یناریا  هک  یلاح  رد  دنداتـسرفیم ، ناریا  هب  دـنتخورفیم و  یفازگ  تمیق  اب  رگید  هعطق  کی  اج 
نتخاس رکف  هب  هک  دهدیم  ار  تأرج  یخاتسگ و  نیا  دوخ  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  ییاوه  يورین  رد  زورما  هک  یناریا  رگتعنص 

ام روشک  رسارس  رد  ناریا و  زور  نآ  شترا  رد  اهنیمه  دزاسب ، هتفرـشیپ  زهجم و  هدنگنج  کی  دتفیب و  نکفا  بمب  يراکـش –  يامیپاوه 
، ام ناناوج  زورما  دشیمن . هداد  تصرف  اهنآ  هب  دوبن و  نتخادنا  راک  هب  تردق  اما  دوب ، ناکما  دوب ، دادعتسا  دنتـشادن ! ییاراک  اما  دندوب ،

تروص هب  نآ  زا  هللادمحب  مه  ام  تلم  هک  انعم  نیا  هب  تسام –  تلم  صوصخم  هک  يراکتبا  اب  ام ، ناروآنف  ام ، ناسدنهم  ام ، نارگتعنص 
اب ار  شخرذآ  يامیپاوه  نیا  دـننک . ادـیپ  ار  يدایز  ياهتفرـشیپ  هتـسناوت  یماظن ، تازیهجت  تخاس  هنیمز  رد  تسا –  رادروخرب  ياهژیو 

تخاس ياهامیپاوه  میراد ، اـج  نیا  رد  ار  فلتخم  ياـهروشک  تخاـس  ياـهامیپاوه  عاونا  اـم  نوچ  دـنتخاس . دوخ  تاـیبرجت  زا  هدافتـسا 
دنشاذگ و مه  يور  رب  دندروآ ، تسد  هب  ناشدوخ  ياههبرجت  اهشزومآ و  رد  هک  ار  هچنآ  یقرش ، ياهروشک  تخاس  یبرغ ، ياهروشک 

ياههدـگنج ناگدـنزاس  دادـع  رد  ام ، نمؤم  ياهورین  نیمه  هلیـسو  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تسا و  هدـش  هتخاس  زورما  اـمیپاوه  نیا 
! یـشترا یماظن و  ناـناوج  ناریا ! ناـناوج  نم ! نازیزع  دـشیمن . هداد  ییاـهتصرف  نینچ  هتـشذگ  رد  اـما  تسا ، هدـمآرد  راـیند  هتفرـشیپ 
دندرک و ریقحت  ار  امـش  ناردپ  يدامتم  ياهلاس  دندرکیم ، تموکح  سدـقم  كاخ  بآ و  نیا  رب  روشک و  نیا  رب  هک  ینئاخ  ياهمیژر 

یناریا روآنف  دنمشناد و  هن  دنتشاد ، ندیشک  سفن  تأرج  یناریا  نارادمتسایس  هن  دننک . ریقحت  ار  ناریا  مدرم  ناگناگیب ، هک  دنداد  هزاجا 
ار روشک  نیا  ياهزرم  زا  عافد  ناوت  یتح  یناریا  یماظن  هن  تشاد و  راکتبا  يروآون و  تردـق  یناریا  ناوج  هن  تشاد ، ندرک  راک  تردـق 

هنوگ نیا  دندیبلطیم و  روط  نیا  ار  ناریا  تلم  سیلگنا –  هتشذگ –  رد  ریپ  رگرامعتسا  يروتارپما  نارگرامعتـسا ، اهییاکیرمآ ، تشاد .
یمالسا بالقنا  گرزب  ياهدرواتسد  زا  هک  یمالسا  يروهمج  شترا  ياهيدنمناوت  اهتیقالخ و  تاراکتبا ، زا  یخرب   2 دندیدنسپیم » .
تاریمعت هدوسرف و  ياهرتپوکیله  يزاسزاب  ییاوه - . يورین  لنـسرپ  طسوت  کینوت  ياهرادار  يزاسزاب  دـشابیم - : لیذ  حرـش  هب  تسا 

نارفامه طسوت  يرادار  تاعطق  ریمعت  عافد - . ترازو  طسوت  روانش  هلکسا  تخاس  شترا - . صصختم  ياهورین  تمه  اب  اه  نآ  یـساسا 
. ییاوه يورین  نارفامه  طسوت  هدنگنج  يامیپاوه  يزاسزاب  ییایرد - . يورین  نیصصختم  طسوت  اهنکـشوان  يزادناهار  ییاوه - . يورین 

ییاوه نارفامه  راکتبا  شترا - . صصختم  نانکراک  طسوت  کنات  روتوم  ریمعت  ییاوه - . يورین  نیـصصختم  طسوت  تج  روتوم  ریمعت  - 
شیاـمزآ هاگتـسد  يزادـناهار  رد  ییاوه  يورین  ناـنکراک  تیقـالخ  ییاوه - . ییاسانـش  تاـیلمع  هب  طوبرم  متـسیس  ندرک  یتاـیلمع  رد 
يزاـسزاب ریمعت و  يراکـش - . ياـهامیپاوه  روـتوم  ریمعت  يرادار - . ياهمتــسیس  قرب  دـلوم  ياههاگتــسد  يزاـسزاب  ریمعت و  کـشوم .

هدـنگنج ياـمیپاوه  تخاـس  یماـظن - . تاـعطق  تازیهجت و  زا  يرایــسب  ریمعت  اـی  تخاـس و  هـنیمز  رد  ییاـفکدوخ  فا 4 - . ياـمیپاوه 
شیازفا یجراخ و  ياهكاب  هب  فا 4  يامیپاوه  زیهجت  ریپار - . یکشوم  متـسیس  یـس 130 ، يامیپاوه  يزاسهنیهب  زیهجت و  شخرذآ - .

تیلباق اب  یکشوم  راهچ  هدننک ) باترپ   ) زچنال تخاس  یحارط و  ییاوه - . يریگتخوس  متسیس  هب  فا 4  يامیپاوه  زیهجت  يزاورپ - . درب 
ینابلخ و شزومآ  رد  ییاـفکدوخ  ناریا - . رد  يدارفنا  هدنتـسرف  هدـنریگ و  نیلوا  تخاـس  یحارط و  کـت - . کـت  اـی  ناـمزمه  کـیلش 
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. - گیم 29 يامیپاوه  یماد  ياهکشوم  تخاس  یحارط و  سمـش - . لیبموتا  تخاس  امیپاوه - . يزاورپ  شزومآ  يزاسهباشم  هاگتـسد 
رتـپوکیله تخاـس  اوـه - . رد  گـیم 29  يریگتخوـس  تیلباـق  داـجیا  فا 4 - . ياـهامیپاوه  شتآ  لرتـنک  رادار  ياهمتــسیس  يزاـسهب 

(. ربب 40  ) رب کنات  وردوخ  تخس  یحارط و  نآ - . هوبنا  دیلوت  طخ  يزادناهار  راقفلاوذ و  هتفرـشیپ  کنات  تخاس  یحارط و  یـشزومآ - .
یحارط یهرز - . تاودا  زا  تظافح  يارب  يرزیل  هدـنهدرادشه ، هاگتـسد  تخاس  یحرط و  نتفیچ - . کنات  تاعطق  تخاس  یحارط و  - 

يرتمیلیم پوت 57  یجیپرآ ، تاـعطق  تخاـس  دناهدیـسر - . مه  هوبنا  دـیلوت  هب  یخرب  هک  یتارباـخم  یکینورتکلا و  لـیاسو  تخاـس  و 
. - راقفلاوذ 2 کنات  تخاـس  مم - . و 175 و 203  و 155  ياهپوت 130  اکـشود و  ربریت  اـشویتاک ، مم ، هزادنا 12  هراپمخ  ییاوهدـض ،
. - ناکیپ سالک  روانـش  تخاس  یحارط و  ییویدار - . هناخدصر  یحارط  ییایرد - . يورین  رد  امننامـسآ )  ) میراتنالپ تخاس  یحارط و 
. - سنوـی شکكدـی  دـننام  اهشکكدـی  اهروانــش و  عاوـنا  تخاـس  یحارط و  دراد - . کـیژتارتسا  ۀـبنج  هـک  اـهنیم  عاوـنا  تخاـس 

رد نیمز  هب  نیمز  ياهکشوم  نیرتقفوم  زا  - ) حتاف 110 کشوم  تخاس  اکشود - . ربیلاک 50  رابریت  هب  ياهدرگلاب 214  ندومنزهجم 
نایخیش و یلع   - 1 تشون : یپ  یماظن . ياهامیپاوه  یساسا  تاریمعت  طوطخ  يزادناهار  تامهم - . تخاس  رد  ریگمشچ  لوحت  ناهج - )
ات نیدورف  زا 29  ص 200 2 -  هر )  ) ینیمخ ماما  یهلا  یـسایس -  همان ي  تیـصو  رد  حلـسم  ياهورین  یهللادبع ، يدهم  يدـمحم و  یلع 

داتس یگنهرف  تنواعم  تاراشتنا  تیالو ، ردق  یگنهرف  هسـسؤم ي  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  درواتـسد   92 عبنم : ص 77  هللا ، بزح  شترا 
نوخسار یناسر  عالطا  یگنهرف  هاگیاپ  هاپس  كرتشم 

(4) یمالسا بالقنا  فرگش  ياهدرواتسد 

داوس و کش  نودـب  يداوسیب  اب  هزرابم  تضهن  تیـالو  ردـق  یگنهرف  هسـسؤم ي  : هدنـسیون ( 4) یمالسا بالقنا  فرگش  ياهدرواتـسد 
ياـهتمعن زا  نتـشون  ندـناوخ و  ییاـناوت  تسا . روشک  ره  یگنهرف  ياـقترا  هعـسوت و  دـشر ، تامدـقم  نیرتمهم  زا  یکی  يزوـمآداوس 

دنویپ هدـنیآ  لاح و  هتـشذگ ، اب  ار  ناسنا  هک  تسا  ییاـناوت  نیا  تسا . هتـشاد  ینازرا  اـهناسنا  هب  لاـعتم  رداـق  دـنوادخ  هک  تسا  یگرزب 
بالقنا يزوریپ  زا  سپ  لیلد  نیمه  هب  تسا . یناـسنا  عماوج  رد  تراـهم  شناد و  تاـیبرجت ، لاـقتناو  طبـض  تبث و  تاـبجوم  دـهدیم و 

نادنمشیدنا و هجوت  دروم  يداوسیب  موش  هدیدپ ي  وحم  هلأسم  تسناد ، میظع  یگنهرف  بالقنا  کی  ار  نآ  دیاب  ّقحب  هک  ناریا ، یمالسا 
اب هک  تشاد  رارق  هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  گرزب  هنازرف  میکح و  نادنمـشیدنا ، نیا  سار  رد  تفرگ . رارق  روشک  یـسایس  دشرا  ناربهر 

ینتبم نیداینب  يدومنهر  هئارا  اب  ناشیا  دومرف . رداص  ار  يداوسیب  اب  یتبرـض  هزرابم ي  نامرف  هام 1358  يد  متفه  رد  دوخ  یخیرات  مایپ 
وحم ینعی  میظع  داـهج  نیا  هلحرم  نـیلّوا  رد  تکراـشم  هـب  ار  هـمه  اـفکدوخ ، لقتـسم و  گـنهرف  هـب  روـشک  هتـسباو  گـنهرف  لیدـبت  رب 

دینادیم امش  ناریا  فیرـش  تلم  نورطـسی  ام  ملقلاو و  میحّرلا ن  نمحّرلا  هللا  مسب  دوب « :  هدمآ  ناشیا  مایپ  رد  دندرک . توعد  يداوسیب 
زیچ همه  ار  چـیه  اوتحمیب و  تاغیلبت  ملظ ، يروتاـتکید و  رب  هوـالع  دوب  هدـنکفا  هیاـس  ناریا  زراـبم  تلم  رب  هچنآ  هتـشذگ  میژر  رد  هک 

يارب هیلّوا  جـئاوح  هلمج  زا  تسا . یقرت  جوا  رد  هک  دـشیم  دومناو  دوب ، مورحم  هیلّوا  جـئاوح  زا  داـعبا  همه  رد  هک  یتلم  دوب . نداد  هولج 
نیا زا  هک  تسا  یمدرم  ثراو  اـم  روشک  فسـالا  عم  تسا . ناـگمه  يارب  شزوـمآ  اـهنآ  زا  رتمهم  هکلب  نکـسم ، تشادـهب و  یتـلم  ره 
هیام یلاع - شزومآ  هب  دـسرب  هچ  دنتـسین - رادروخرب  ندـناوخ  نتـشون و  زا  ام  روشک  دارفا  رثکا  مورحم و  قباـس  میژر  رد  گرزب  تمعن 

زا تسا  هتسناد  هضیرف  ار  ملع  بلط  هک  دنکیم ، یگدنز  مالسا  هیاس  رد  هدوب و  بدا  ملع و  دهم  هک  يروشک  رد  هک  تسا  تلاجخ  یسب 
لیدبت افکدوخ  لقتـسم و  گنهرف  هب  ار  نامروشک  هتـسباو ي  گنهرف  تدم ، زارد  همانرب ي  رد  دیاب  ام  دشاب . مورحم  ندـناوخ  نتـشون و 

مایق یمومع  جیسب  یتبرض و  روط  هب  يداوسیب  اب  هزرابم  يارب  هدننک  هتـسخ  تافیرـشت  نودب  تقو و  نداد  تسد  زا  نودب  نونکا  مینک و 
ناداوسیب مامت  تسا  مزال  رما  نیا  يارب  دشاب . هتخومآ  ار  ییادتبا  ندـناوخ  نتـشون و  یناریا  ره  کیدزن  ياهدـنیآ  رد  اءاش ... نا  ات  دـینک 

دزیخ و اپ  هب  تاناکما  مامت  اب  شرورپ  شزومآ و  ترازو  دـنزیخ و  اپ  هب  نداد  دای  يارب  داوساب  ناردارب  نارهاوخ و  مامت  يریگدای و  يارب 
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صقن نیا  هشیر ي  دیوش و  جیسب  روآدرد  هصیقن ي  نیا  عفر  يارب  ینامیا  نارهاوخ  ناردارب و  دزیهرپب . يرادا  تافیرشت  يزاب و  ذغاک  زا 
اهناتـسرهش و تاعامج  همئا  تسا . هدومرف  توعد  نآ  رب  ار  ام  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  تسا  یتدابع  ملعت  میلعت و  دـینکرب . نب  زا  ار 

رظتنم دنهد و  دای  دوخ  ناردارب  نارهاوخ و  هب  ار  ندناوخ  نتـشون و  ناداوساب  ایاکت ، رد  دجاسم و  رد  دـنیامن و  توعد  ار  مدرم  اهاتـسور 
یچیپرـس رما  نیا  زا  ناداوس  یب  دـنهد و  میلعت  ار  داوسیب  ياضعا  هداوناخ ، داوس  اب  ياـضعا  یـصخش  لزاـنم  رد  دنـشابن و  تلود  مادـقا 

، زور بش و  ره  رد  دنروآ و  رد  هسردم  تروص  هب  ار  ناریا  تقو ، توف  نودب  دوخ  يالاو  تّمه  اب  هک  مراددیما  زیزع  تلم  زا  نم  دننکن .
یلاعت دنوادخ  زا  تسامـش . اب  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـنزیخ  اپ  هب  دـنیامن . فیرـش  لمع  نیا  فرـص  ار  تعاس  ود  یکی  يراکیب  تاقوا  رد 
هتـشاد هجوت  هک  دوشیم  رتنشور  یتقو  هر ) ) ماـما ترـضح  ماـیپ  نیا  تیّمها  ( 1 .«) مراتـساوخ ار  فیرـش  تلم  هافر  تمالـس و  تداعس و 

لابند هب  تسا . هدـش  رداص  دوب ، هدـش  روشک  ریگنابیرگ  يدایز  یعامتجا  یـسایس  تالکـشم  هک  بـالقنا  عطقم  نآ  رد  ماـیپ ، نیا  میـشاب 
داوس یب  ياضعا  هب  يزومآ  داوس  تهج  رد  ناداوساب  تّمه  دوخ و  لزانم  رد  یمدرم  شالت  رب  هوالع  بالقنا ، ریبک  ربهر  ناـمرف  رودـص 

اهداهن ریاس  تاناکما  يراکمه و  زا  زاغآ  رد  هک  نامزاس  نیا  دش . سیسأت  لقتسم  تروص  هب  زین  يزومآ  داوس  تضهن  نامزاس  هداوناخ ،
تسویپ شرورپ  شزومآ و  ترازو  هب  یمالـسا  ياروش  سلجم  بیوصت  اب  لاس 1361  زا  درکیم ، هدافتـسا  یتلود  تارادا  اهنامزاس و  و 
تضهن نارایشزومآ  هناصلاخ  یبالقنا و  ياهتیلاّعف  یمدرم و  ياهشالت  هجیتن ي  رد  دیسر . بیوصت  هب  لاس 1363  رد  نآ  همانساسا  و 

دوـجو هب  يداوـس  یب  ندرک  نک  هشیر  يزوـمآداوس و  تهج  رد  يریگمـشچ  تـالوحت  بـالقنا ، زا  سپ  ههد  ود  یط  رد  يزوـمآداوس ،
میظع و لوحت  نیا  رگنـشور  یبوخب  دـهدیم ، ناشن  بالقنا  زا  دـعب  لبق و  ياهلاس  یط  ار  يداوساب  نازیم  هک  لیذ  ماـقرا  راـمآ و  دـمآ .

ناداوساب رامآ  ینعی  تسا . هدوب  دـصرد  لداعم 5/47  لاس 1355 ، رد  روشک  ناداوساب  رامآ ، نیا  ساـسارب  دـشابیم . یگنهرف  ریگمـشچ 
دصرد دودـح 80  هب  روشک  ناداوس  اب  رامآ  لاس 1375  رد  یلو  تسا . هدوب  رتمک  زین  يداوس  اب  طیارـش  دـجاو  تیعمج  فصن  زا  روشک 
دهدیم ناشن  رگیدکی  اب  اهنآ  هسیاقم  نادرم و  نانز و  يداوساب  رامآ  هب  هجوت  نینچمه  تسا . هدیـسر  يداوساب  طیارـش  دـجاو  تیعمج 

رتمک داوساب  نانز  داوساب و  نادرم  دادعت  نیب  فاکش  هلـصاف و  هجیتن  رد  هدش و  رتشیب  نانز  رد  يداوساب  دشر  نازیم  بالقنا  زا  سپ  هک 
دصرد دودح 35  روشک  ّلک  داوس  اب  نانز  رامآ  دـصرد و  دودح 59  روشک  ّلک  داوس  اب  نادرم  رامآ  لاس 1355  رد  هک  ارچ  تسا . هدش 

هدهاشم لاس 1375  رد  اما  تسا  هدوب  رتشیب  روشک  ّلک  داوس  اـب  ناـنز  زا  دـصرد  روشک 24  ّلک  داوس  اـب  نادرم  راـمآ  ینعی  تسا . هدوب 
ینعی تسا . هدوـب  دـصرد  دودـح 74  روشک  ّلک  داوساـب  ناـنز  راـمآ  دـصرد و  دودـح 84  روشک  ّلـک  داوساـب  نادرم  راـمآ  هک  دوشیم 

لاس رد  دصرد  زا 19  يرهش  داوس  اب  نادرم  نانز و  دروم  رد  فالتخا  نیا  تسا . هتفای  شهاک  دصرد  هب 10  دصرد  زا 25  اهنآ  فالتخا 
اب هزرابم  رما  رد  يرتریگمشچ  لوحت  زا  ناشن  اهاتـسور  رد  يداوس  اب  ماقرا  رامآ و  تسا . هتفای  شهاک  لاس 1375  رد  دصرد  هب 8   1355

لاس رد  اما  دناهدوب ، داوسی  ـــ ییا ب ــــ تـسور نادرم  نانز و  دـصرد  دودح 70  لاس 1355  رد  یمالـسا و  بالقنا  زا  لـبق  دراد . يداوسیب 
بالقنا 83 زا  لبق  اریز  تسا . رتریگمـشچ  ییاتـسور  نانز  دروم  رد  رما  نیا  تسا . هتفاـی  شهاـک  دـصرد  هب 30  ناداوس  یب  راـمآ   1375

ینعی تسا . هدرک  ادیپ  شهاک  دـصرد  هب 38  راـمآ  نیا  لاس 1375  رد  بالقنا و  زا  دـعب  یلو  دـناهدوب ، داوس  یب  ییاتـسور  نانز  دـصرد 
لاـس رد  هدـش و  هدوزفا  روشک  ناداوساـب  نازیم  رب  زین  لاـس 1375  زا  سپ  تسا . هتفاـی  شیازفا  دـصرد  ییاتـسور 45  داوس  اب  نانز  راـمآ 
هدوب دصرد  نانز 5/80  دروم  رد  دصرد و  نادرم 7/88  دروم  رد  هک  تسا  هدیسر  دصرد  هب 4/84  روشک  ّلک  رد  يداوساب  نازیم   1379
هدیسر دصرد  مقر 3/89  هب  يرهش  قطانم  رد  دصرد و  مقر 4/74  هب  زین  ییاتسور  قطانم  رد  درم  نز و  يداوساب  نازیم  لاس  نیا  رد  تسا .

زا سپ  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  دـهدیم ، ناشن  ینـس  ِهدـمع  ياههورگ  ساسارب  ار  روشک  ناداوس  اـب  نازیم  هک  لـیذ  ياـهرامآ  ( 3 .) تسا
لودج نیا  رد  هک  روط  نامه  تسا . هدمآ  دوجو  هب  يریگ  مشچ  دشر  لوحت و  هلاس  ات 64  نیب 15  دارفا  ندش  داوساب  رد  یمالسا  بالقنا 
داوساب نادرم  نانز و  دصرد  شیازفا  دـهاش  ییاتـسور  قطانم  رد  هچ  يرهـش و  قطانم  رد  هچ  ینـس  ياههورگ  ِهمه  رد  دوشیم ، هدـهاشم 

ناـناوج و ناـناوجون ، نیب  رد  يداوساـب  شیازفا  دـصرد  هک  نیا  لّوا  دـشابیم . هجوـت  لـباق  رتشیب  تهج  هس  زا  دـشر  نیا  اـما  میاهدوـب .

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1381 

http://www.ghaemiyeh.com


دلوم ناوج و  دارفا  ندش  داوساب  هب  ینعی  دشابیم . رتشیب  ینس  ياههورگ  ریاس  زا  بالقنا  زا  دعب  ياه  ههد  یط  رد  روشک  ّلک  نالاسنایم 
ناناوج دصرد ، ناناوجون 11 دصرد ، ناکدوک 10  دروم  رد  ات 1375  لاس 1365  زا  شیازفا  نیا  نازیم  تسا . هدش  يرتشیب  هجوت  هعماج 

نالاسنایم ناناوج و  ناناوجون ، يداوساب  شیازفا  دصرد  هک  نیا  مود  دشابیم . دـصرد  نالاسگرزب 6  دصرد و  نالاسنایم 26  دصرد ،  18
ات 1375، زا 1365  يرهش  ناوج  نادرم  رد  يداوساب  دشر  دصرد  لاثم  يارب  دشابیم . رتشیب  يرهش  قطانم  هب  تبسن  ییاتسور  قطانم  رد 

يرهـش ناوج  نانز  يداوساب  دشر  دصرد  نینچمه  تسا . هدوب  دصرد  دودح 17  ییاتـسور  ناوج  نادرم  دروم  رد  یلو  دصرد ، دودح 6 
اب دشر  دـص  رد  زین  ناناوجون  دروم  رد  تسا . هدوب  دـصرد  دودح 37  ییاتـسور  ناوج  نانز  دروم  رد  دـصرد و  دودح 15  تدـم  نیا  رد 

دصرد زین  نالاسنایم  دروم  رد  تسا . هدوب  دصرد  دودح 26  يرهش  ناوجون  نارتخد  دصرد ، دودح 13 يرهش  ناوجون  نارسپ  رد  يداوس 
دصرد هک  نیا  موس  تسا . هدوب  دصرد  دودح 27  يرهش  لاس  نایم  نانز  دصرد ، دودح 16  يرهـش  لاس  نایم  نادرم  رد  ناداوساب  دشر 

ناوج نانز  دروم  رد  شیازفا  نیا  . تسا هدوب  ییاتسور  يرهش و  نادرم  زا  شیب  ییاتسور  يرهـش و  زا  معا  نانز  نایم  رد  يداوساب  شیازفا 
دودح يرهش  ناوج  نانز  دصرد ، دودح 6  يرهش  ناوج  نادرم  دروم  رد  يداوساب  دصرد  شیازفا  هک  ارچ  تسا . رتریگمـشچ  ییاتـسور 
تیانع هجوت و  زا  یکاح  هک  تسا  هدوب  دـصرد  دودح 37  ییاتـسور  ناوج  نانز  دصرد و  دودح 17  ییاتـسور  ناوج  نادرم  دصرد ، 15

يارب سالک  دودح 000/400/1  لاس 1377  ات  يزومآ  داوس  تضهن  دـشابیم . یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  نانز  شزومآ  هب  صاخ 
مزال دارفا  رفن  لاسگرزب و 000/300/1  دارفا  رفن  زا 000/000/20  شیب  لاس 1377  ات  اتـسار  نیا  رد  تسا و  هدرک  ریاد  میلعتلا  مزال  دارفا 
لاس زا  ناداوسیب  دادعت  شیازفا  دنور  يزومآ  داوس  تضهن  نامزاس  شالت  اب  دناهدومن . تکرـش  نآ  ياهسالک  رد  هسردـم  دـقاف  میلعتلا 

هب لاـس 1365  رد  رفن  زا 000/700/14  هک  يروط  هب  تسا ، هدـش  هتـساک  نانآ  دادـعت  زا  تعرـس  هب  هتفرگ و  دوخ  هب  یلوزن  دـنور   1365
سنج و بسح  رب  ار  لاس 1377  رد  ششوپ  تحت  نازومآ  داوس  رامآ  لیذ  لودج  ( 4 .) تسا هتفای  لزنت  لاس 1375  رد  رفن   000/700/10

روحم دننکیم ، یقلت  يزومآریپ  ار  يزومآداوس  ياهتیلاّعف  هک  دارفا  یخرب  شرگن  فالخ  رب  دهدیم : ناشن  ییاتـسور  يرهـش و  هقطنم 
نازومآداوس نس  طسوتم  دـهدیم ، ناشن  رامآ  هک  يروط  هب  دراد . هیکت  هعماج  دـلوم  ناوج و  رـشق  يور  رب  تضهن  ياـهشزومآ  یلـصا 

تضهن رگید  يوس  زا  ( 6 .) دنراد نس  لاس  زا 40  رتمک  نازومآداوس ، دصرد  رگید 83  یترابع  هب  دـشابیم . لاس  ربارب 6/27  لاسگرزب ،
داصتقا و یعامتجا ، یتشادهب ، ینید ، تاعوضوم  رد  دیفم  هداس و  یندـناوخ  باتک  ناونع  نونک 100  ات  نازومآداوس  يارب  يزومآداوس 

راشتنا دلج  نویلیم  دودح 15  ناگرامـش  اب  ددـعتم  ياهپاچ  یط  رد  نیودـت و  هیهت و  يدربراک  یملع و  یگداوناخ ، یتیبرت و  دـمآرد ،
یبوخب يزومآداوس  تضهن  مادـقا  تیّمها  درادـن ، دوجو  رازاب  رد  بسانم  باتک  ًالومعم  هنیمز  نیا  رد  هک  نیاهب  هجوت  اـب  ( 7 .) تسا هداد 

، یمـسر شزومآ  هب  نازومآداوس  لاـصتا  يزوـمآداوس و  رارمتـسا  رتـالاب و  حوطـس  هب  نازوـمآداوس  ياـقترا  روـظنم  هب  دوـشیم . نشور 
لاـس 1376 اـت  نینچمه  تسا . هداد  شزومآ  مجنپ  یناـیاپ و  ياـه  هرود  رد  ار  زومآداوس  نوـیلیم  هب 2  بیرق  ناریا  يزوـمآداوس  تضهن 
. دناهدش لیصحت  هب  لوغشم  روشک  یمـسر  شزومآ  رتالاب  حوطـس  رد  لاسگرزب  مجنپ  كردم  بسک  زا  سپ  زومآداوس  رازه  زا 15 شیب 

لیذ راـمآ  دـناهتفای . هار  یلاـع  شزوـمآ  تاسـسؤم  هاگــشناد و  هـب  فـلتخم  ياـه  هتــشر  رد  زوـمآداوس  اهدـص  نونکاـت  رگید  يوـس  زا 
تضهن ( 8 : ) دـهدیم ناـشن  یلیـصحت  فلتخم  عطاـقم  رد  دـناهدرک ، عورـش  يزومآ  داوـس  تضهن  زا  ار  دوـخ  راـک  هک  ار  ینایوجـشناد 

نادرم نانز و  ندرک  داوس  اب  هنیمز  رد  دوخ  ِهدرتسگ  تیلاّعف  رب  هوالع  دـشابیم ، یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  زا  دوخ  هک  يزومآداوس 
، هلجم راشتنا  ناریا ، رد  یقارع  یناغفا و  ناگراوآ  يزومآداوس  هلمج : زا  تسا . هتـشاد  زین  يرگید  ریگمشچ  ياهتیلاّعف  روشک ، داوس  یب 

ياه هناخباتک  زیهجت  باتک ، هاگـشیامن  يرارقرب  تاعالطا  هماـنزور  قیرط  زا  داوسون  هحفـص  مین  راـشتنا  شناد ، راـبیوج  ییویدار  هماـنرب 
ياهحرط ماجنا  ياهبتاـکم ، شزومآ  تامدـخ  هئارا  یناوخباـتک ، هقباـسم  يرازگرب  ناداوسون ، هژیو  بتک  هب  ییاتـسور  يرهـش و  یمومع 

لـلم و ناـمزاس  تـیعمج  قودنـص  فیـسنوی ، وکـسنوی ، دـننام  ياهـقطنم  یللملانـیب و  ياـهنامزاس  اـب  يراـکمه  طاـبترا و  یتاـقیقحت ،
لباـق شیازفا  يزوـمآداوس و  رما  ردریگ  مشچ  تیقفوـم  تلع  هب  يزوـمآداوس  تضهن  ( 10 .) للم نامزاس  ناگدـنهانپ  یلاع  يایراسیمک 
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اهناشن تسا  هتـسناوت  دوخ ، زیمآتیقفوم  ياهتیلاّعف  رگید  زین  ییاتـسور و  مورحم  قطانمرد  ًاصوصخم  روشک  ناداوساب  دادعت  رد  هجوت 
نیا زا  یخرب  دیازفیب . ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  تاراختفا  هب  يراختفا  هدومن و  بسک  یناهج  ياهنامزاس  زا  ار  یفلتخم  ياهلادم  و 

يروهمج ياهشالت  لـیلد  هب  لاـس 1369  رد  وکـسنوی  زا  اـمون  هزیاـج  راـختفا و  ملپید  تفاـیرد  ( - 11  : ) زادـنترابع اهلادـم  اهناشن و 
رد هژیوب  نـالاسگرزب  يزومآداوس  میلعتلا و  مزـال  ناـکدوک  شزومآ  يداوسیب و  اـب  هزراـبم  يزوـمآداوس و  شرتـسگ  رد  ناریا  یمالـسا 

، يزومآداوس زا  دعب  هلحرم  يزادناهار  لیلد  هب  لاس 1377  رد  وکسنوی  زا  راختفا  ناشن  تفایرد  یشزومآ - . طیحم  دقاف  مورحم و  قطانم 
رد الاب  تیفیکاب  یمومع  تاعالطا  ياهفرح و  ياـهتراهم  جـیورت  هعلاـطم و  گـنهرف  قیوشت  نتـشون و  ندـناوخ و  ياـهتراهم  تیوقت 
هک ناهج  هقطنم  زا 5  روشک  نایم 32  زا  لاس  نیا  رد  یگداوناخ . طـباور  ياهفرح و  ینف و  شزومآ  یتشادـهب ، يداـصتقا ، لـیاسم  هنیمز 

. دوب ایـسآ و  هقطنم  رد  يداوسیب  اب  هزرابم  رما  رد  قفوم  روشک  ود  زا  یکی  ام  روشک  دندوب ، يزومآداوس  راختفا  ناشن  هزیاج و  ذـخا  دزمان 
حرط لـیلد  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هب  وکـسنوی  ناـمزاس  يوس  زا  راـب  نیتسخن  يارب  هک  لاس 1378  رد  ایـش  هشیدآ  موکلام  هزیاـج  - 

موادم شزومآ  يزومآداوس و  زا  سپ  ِهمانرب  رد  يروآون  رطاخ  هب  هزیاج  نیا  دش . ءاطعا  يزومآداوس  تضهن  نامزاس  ياهبتاکم  تامدخ 
هدوب و هیاپ  شزومآ  ياراد  هک  ینارتخد  ناـنز و  رب  حرط  نیا  دـیکأت  دـیدرگ . ءاـطعا  رود  هار  زا  شزومآ  قیرط  زا  ًاـصوصخ  نـالاسگرزب 
ص 4 2. ناریا ، یمالسا  يروهمج  رد  يزومآداوس  تیعضو  زا  یشرازگ  . 1 تشون : یپ  تسا . هدوب  دنشابیمن ، تالیصحت  همادا  هب  رداق 

يروهمج رد  يزومآداوس  تیعضو  زا  یشرازگ   25  - ص نکسم 1375 ، سوفن و  یمومع  يرامشرس   122  - ص يرامآ 1370 ، همانلاس 
يرامشرس  6  - ص ، 1365 نکسم سوفن و  یمومع  يرامـشرس  ص48 4 . متفه ، تلود  رد  شرورپ  شزوـمآ و  ص10 3 . ناریا ، یمالسا 

ص نامه ، ص 38 6 . (، 57-77) روشک تیبرت  میلعت و  يالتعا  يارب  شالت  ههد  ودرب  يرورم  ص 25 5 . نکسم 1375 ، سوفن و  یمومع 
تضهن ص 12 10 . ناـمه ، ص 16 9 . ناــمه ، ص 12 8 . ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  رد  يزوـمآداوس  تیعـضو  زا  یــشرازگ  . 7 43

ییاتسور و سرادم  هعسوت  ات 24 و ص39  13 تاحفص ناریا ، یمالسا  يروهمج  رد  يزومآداوس  تیعضو  زا  یشرازگ  . 11 يزومآداوس .
ریقحت ناییاتسور و  هب  یهجوتمک  ینیشنرهش و  گنهرف  هعـسوت  تهج  رد  يولهپ  طحنم  میژر  تسایـس  هب  هجوت  اب  نازومآشناد  شیازفا 

رادروخرب يدایز  ياهتیمورحم  زا  هتفرگ و  رارق  يرهمیب  دروم  ییاتسور  نازوماشناد  زین  شزومآ  هزوح  رد  ندوب ، ییاتـسور  اتـسور و 
. دـشیمن مهارف  هنیمز  نیا  رد  مزـال  تالیهـست  تاـناکما و  هدـشن و  یفاـک  هجوت  ناییاتـسور  شزومآ  هب  يوـلهپ  میژر  نارود  رد  دـندوب .

ییاتـسور نازومآشناد  هکدوب  هدـش  بجوم  هتـشذگ  میژر  نارود  رد  اهاتـسور  رد  زاـین  دروم  تازیهجت  ریاـس  ملعم و  هسردـم و  دوبمک 
هب هجوت  اب  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ  تکرب  هب  دنـشاب . هتـشاد  روشک  لـک  شزومآ  رد  يزیچاـن  مهـس  رتخد ، نازومآشناد  ًاـصوصخم 

یگدیسر شرورپ  شزومآ و  ترازو  هعماج ، فعضتسم  مورحم و  راشقا  هب  هجوت  تهج  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  سدقم  فده 
، يزاسهسردـم تهج  رد  يدـنلب  ياهماگ  هار  نیا  رد  هداد و  رارق  دوخ  ییارجا  ياـهتیولوا  رد  ار  مورحم  قطاـنم  نازومآشناد  عضو  هب 

بالقنا زا  سپ  ار  ییاتـسور  سرادـم  دادـعت  دـشر  نازیم  تسا . هتـشادرب  مورحم  قطانم  اهاتـسور و  رد  زاین  دروم  تازیهجت  ملعم و  نیمأت 
دادـعت لاثم  يارب  دـشابیم . ریگمشچ  سوسحم و  ًالماک  ناتـسریبد  ییامنهار و  عطاـقم  رد  شیازفا  دـشر و  نیا  دـهدیم . ناـشن  یمالـسا 
هدیسر باب  هب 7898  یلیـصحت 67-66  لاس  رد  مقر  نیا  هک  تسا  هدوب  باب   2762 یلیصحت 55-54 ، لاس  رد  يرهش  ییامنهار  سرادم 
هدیسر باب  هب 7653  زا 1527  ییاتسور  ییامنهار  سرادم  دادعت  ینامز ، عطقم  نیمه  رد  هک  یلاح  رد  تسا . هدش  ربارب  ینیعی 7/1  تسا .

هدوب باب   1357 یلیصحت 55-54 ، لاس  رد  يرهـش  هطـسوتم  سرادم  دادعت  بیترت  نیمه  هب  تسا . هدش  ربارب  نآ 25  دادـعت  ینعی  تسا .
ینامز عطقم  نیمه  رد  هک  یلاح  رد  تسا . هدش  ربارب  ینعی 7/1  تسا . هدیسر  باب  هب 2310  یلیصحت 67-66  لاس  رد  مقر  نیا  هک  تسا 

زین ییاتسور  نازومآشناد  هنیمز  رد  تسا . هدش  ربارب  ینعی 3/4  تسا . هدیسر  باب  هب 973  باب  زا 224  ییاتسور  هطسوتم  سرادم  دادعت 
نازومآشناد دادـعت  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  میاهدوـب . يرهـش  نازوـمآشناد  دادـعت  هب  تبـسن  يرتـشیب  شیازفا  دـهاش  بـالقنا  زا  سپ 

ترجاهم ینیـشنرهش و  هعـسوت  مغریلع  عقاو  رد  تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  روشک  لـک  نازومآشناد  زا  يرتشیب  مهـس  ییاتـسور 
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صاخ هجوت  زا  یکاح  رما  نیا  هک  میاهدوب ، ناییاتسور  شزومآ  دشر  دهاش  يرهش ، يزومآشناد  تیعمج  شیازفا  رهـش و  هب  ناییاتـسور 
هب هجوـت  ياتـسار  رد  عیمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  نـینچمه  تـسا . هدوـب  اهاتــسور  رد  شزوـمآ  ۀعــسوت  رما  هـب  یمالــسا  بـالقنا 

شزومآ يرادهگن و  رما  هب  ناگیار  تروص  هب  سیسأت و  مورحم  قطانم  رد  هک  يزورهنابـش  سرادم  دادعت  مورحم ، قطانم  نازومآشناد 
اب 755/118 باـب  هب 836  لاـس 1357 ، رد  زومآشناد  اب 6529  باـب  زا 65  ییامنهار  ةرود  رد  دـنزادرپیم ، تعاـضبیب  نازومآشناد 

دادــعت ربارب و  دودـح 13  يزورهنابـش  سرادـم  دادـعت  تدـم  نیا  یط  رد  رگید  تراـبع  هـب  تـسا . هدیـسر  لاـس 1377  رد  زوـمآشناد 
اب باب  هب 833  يزورهنابش  ياهناتسریبد  دادعت  لاس 1377  رد  زین  ناتـسریبد  عطقم  رد  تسا . هدش  ربارب  هب 19  کیدزن  نآ  نازومآشناد 

يارب صاـخ  هجدوـب  همانــساسا و  اــب  روـشک  رــسارس  رد  یتـلود  هنوـمن  ياهناتــسریبد  لیکــشت  تـسا . هدیــسر  زوـمآشناد   321/174
رد دـشابیم . نیمورحم  شزومآ  هب  هجوت  هنیمز  رد  تامادـقا  رگید  زا  روـشک ، مورحم  قطاـنم  رد  فعـضتسم  یلو  دعتـسم  نازوـمآشناد 

، يزرم قطانم  لماش  مورحم  طاـقن  زومآشناد  نویلیم  دودح 3  لاس 1377  ات  زین ، مورحم  قطانم  نازومآشناد  كاـشوپ  هیذـغت و  هنیمز 
ناگیار ریرحتلامزاول  كاشوپ و  ناگیار ، هیذغت  زا  اتـسور  ناتسهد و 27000   100 هقطنم ، شخب و  رد 460  هدنکارپ  يریوک و  يریاشع ،

زا یعامتجا  يدرف و  یگدنز  فلتخم  داعبا  رد  مدرم  رظن  رد  اهشزرا  رییغت  یگدـنز  فلتخم  داعبا  رد  اهشزرا  رییغت  دـنیامنیم . هدافتـسا 
اهنآ زا  یخرب  لیدعت  ای  شزرادض و  هب  بالقنا  زا  لبق  ياهشزرا  زا  یخرب  لیدبت  دشابیم . ناریا  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  رگید 

هب هجوـت  اـب  دوـشیم . بوـسحم  بـالقنا  مـهم  ياهدرواتـسد  تـالوحت و  زا  مدرم ، رظن  رد  دـیدج  ياـه  شزرا  ندـشهدوزفا  نـینچمه  و 
نامه اب  بسانتم  زین  هعماج  ياهشزرا  يولهپ ، میژر  نارود  رد  مدرم  رد  یبرغ  طـحنم  گـنهرف  ذوفن  یمالـسادض و  گـنهرف  تیمکاـح 

اب یبساـنت  چـیه  هک  دوب  هداـتفااج  هدـش و  غیلبت  شزرا  ناونع  هب  ییاـهزیچ  توغاـط  نارود  رد  دـشیم . هتخانـش  هتفرگ و  لکـش  گـنهرف 
نیب رد  دش و  یم  غیلبت  اهنآ  يور  توغاط  نارود  رد  هک  ییاهشزرا  تشادن . یلم  گنهرف  اب  یتح  دراوم ، یضعب  رد  یمالسا و  گنهرف 

زا يرتعیسو  شخب  تشاد و  يرتشیب  تیمومع  هک  ییاهشزرا  لوا  هتسد ي  درک . میسقت  یلک  هتسد  ود  هب  ناوتیم  ار  دوب ، هداتفااج  مدرم 
تمیقنارگ و گرزب و  هناخ  زا  يرادروخرب  دننام : دشیم . یقلت  شزرا  ناونع  هب  مدرم  رتشیب  رظن  زا  دراوم  نیا  تفرگیم . رب  رد  ار  مدرم 

هدافتسا الابلدم ؛ تمیقنارگ و  ون و  نیشام  نتشاد  دایز ؛ تورث  لوپ و  نتـشاد  رتسکول ؛ رتگرزب و  زیم  ماقم و  تسپ و  نتـشاد  سکول ؛
ینییزت تمیقنارگ و  لئاسو  نتـشاد  یبرغ ؛ سابل  اب  قبطنمو  اهبنارگ  رخاف و  ساـبل  ندیـشوپ  عونتم ؛ نیگنر و  ياهاذـغ  اـههویم و  عاونا  زا 

تاحیرفت شدرگ و  یقـالیی ؛ ياـههناخ  اـیرد و  راـنک  رد  ـالیو  نتـشاد  هنیزهرپ  قرب و  قرزرپ و  ياـهنامهیم  يرازگرب  هناـخ ؛ رد  ناوارف 
ییاهشزرا مود  هتـسد  نتفگ . نخـس  رد  یبرغ  تاملک  تاحالطـصا و  يریگراک  هب  رتالاب ؛ الاب و  یلیـصحت  كردـم  نتـشاد  یناـنچنآ ؛

شزرا ار  اهنآ  یعامتجا ، تیعقوم  ياراد  هفرم و  راشقا  زا  یهجوت  لباق  ًاتبسن  رامش  یلو  دنتشادن ، تیمومع  لوا  هتسد  ةزادنا  هب  هک  دندوب 
طباور یقالخادـض ؛ نجهتــسم و  ياـهسابل  شــشوپ  نادرم ؛ یتریغیب  ناـنز و  یباـجحیب  ینیدیب ؛ یبهذـمال و  دــننام  دنتــشادنپیم .

یگنهرب درم و  نز و  لالتخا  یبرغ ؛ یبرطم و  ياهیقیـسوم  بعل و  وهل و  زاوآ و  صقر و  سلاجم  رد  تکرـش  نادرم ؛ نانز و  رابودنبیب 
ار مدرم  شنیب  رکفت و  یمالـسا  بالقنا  تقیقح  رد  دـش . نوگرگد  مدرم  هاگدـید  رد  اهشزرا  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  اـیرد . راـنک  رد 

لیدعت يدایز  دودح  ات  لوا  هتـسد  ياهشزرا  دش  بجوم  مدرم ، هعماج و  رب  یبالقنا  ینید و  شنیب  گنهرف و  ندش  مکاح  دومن . لوحتم 
یتح دندش . عناق  زاین  دح  رد  شدرگ ، حیرفت و  كاشوپ و  كاروخ و  دروخ و  هناخ و  لئاسو  نیشام ، تورث ، هناخ ، نتشاد  هب  مدرم  دوش .

. دش بوسحم  شزرادض  یتالمجت ، كاشوپ  لصفم و  كاروخ  دروخ و  تمیقنارگ و  نیـشام  هناخ و  نتـشاد  مدرم  زا  ییاهرـشق  رظن  رد 
زا سپ  دش . لیدبت  شزرادـض  هب  هتـشگ و  دورطم  نامروشک  یبالقنا  نمؤم و  مدرم  رظن  زا  یلکب  زین  توغاط  ياهشزرا  زا  مود  هتـسد ي 

شزرا ناونع  هب  درم  نز و  طالتخا  بعل و  وهل و  زا  يرود  تفع  باـجح و  تاداـبع ، زاـمن و  يرادـنید ، نیدـت و  يوقت ، ملع و  بـالقنا ،
هب تمدخ  یبلطتداهش ، تشذگ ، راثیا و  دننامه : دش . هدوزفا  نانآ  ياهشزرا  تسیل  هب  يدیدج  ياهشزرا  نآ  رب  هوالع  دیدرگ . یقلت 

. تدابع تیونعم و  یتسیزهداس ، ییامندوخ ، ترهـش و  زا  رارف  ییاتـسدوخ ، صخـشت و  زا  رفنت  دوخ ، رب  نارگید  نداد  حیجرت  ادخ ، قلخ 
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دوجو صاخ  ءانثتـسا و  دراوم  هشیمه  تسا  یعیبط  تسا . هتفرگ  تروص  اـهشزرا  رییغت  نیا  مدرم  ماـمت  يارب  هک  میتسین  نآ  یعدـم  هتبلا 
ياهدرواتـسد رگید  زا  نانز  رد  یحور  لوحت  داجیا  دش . حالـصا  لوحتم و  ناشیاهشزرا  بالقنا ، رثا  رد  روشک  مدرم  تیرثکا  اما  دراد ،

نیا نانز  نیب  رد  هدرتسگ  قیمع و  يرکف  یحور و  تالوحت  زین  يرورپدیهش و  يراکادف ، تعاجش ، هیحور  داجیا  ناریا ، یمالسا  بالقنا 
زین ناشرهاظ و  هب  ًاتدـمع  نانآ  تیوه  هاگیاج و  نأش و  هک  دـندوب  هدرک  رواـب  ناـنز  يولهپ  سوحنم  میژر  رد  هنافـسأتم  تسا . موب  زرم و 

هعماـج روما  ةرادا  رد  يرثؤم  مهم و  شقن  نارتـخد  ناـنز و  زا  ياهدـمع  شخب  لـیلد  نیمه  هب  دوـشیم و  هصـالخ  شیارآ  ساـبل و  زرط 
نادنمتورث راشرس  دوس  دمآرد و  بسک  يارب  يرازبا  نارتوهـش و  نادرم  ریذپانيریـس  ياهسوه  ياضرا  يارب  ياهلیـسو  هب  دنتـشادن و 

هب نارتخد  نانز و  رد  ار  یمیظع  يرکف  یحور و  لوحت  هدرک و  نوگرگد  ار  عاضوا  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  دندوب . هدش  لیدـبت 
مواقم و رورپدیهش ، راکادف ، عاجش و  ییاهناسنا  شیارآ ، سابل و  رهاظ و  راتفرگ  وسرت و  فیعـض و  يدوجوم  زا  ار  نانآ  دروآ و  دوجو 

درواتـسد نیا  تیمها  رد  دومن . ءایحا  یعامتجا  یگداوناخ و  طـیحم  رد  ار  ناـنآ  یعقاو  شقن  هدرک و  لیدـبت  رازگتمدـخ  لاـعف و  روبص ،
نیا رد  لاس 1359  رد  ناوناـب  زا  ياهدـع  عمج  رد  شیوخ  ياهینارنخـس  زا  یکی  رد  هر ) ) ینیمخ ماـما  ترـضح  هک  سب  نیمه  بـالقنا 
کی نیا  هدـش  ادـیپ  ام  ناناوج  رد  ناوناب و  رد  هک  یلوحت  نیا  زج  تشادـن  چـیه  یمالـسا  بـالقنا  تضهن و  نیا  رگا  : » دـنیامرفیم دروم 

یمالسا و ياهروشک  رد  زورما  هک  یـشزرا  نآ  تسا و  هدش  ادیپ  اهناسنا  رد  هک  یلوحت  نینچ  ام ... روشک  يارب  دوب  یفاک  هک  دوب  يرما 
اذـک و ياـهسابل  موـهم و  شیارآ  زا  تراـبع  تبترم  نأـش و  قباـس  میژر  رد  هک  تسا  نیا  تسا ، هدـش  ادـیپ  ناریا  روـشک  رد  ًاـصوصخ 

رگید ناوناـب ، رـشق  رد  لوـحت  نیمه  ۀطـساو  هب  هک  تـسا  یقـالخا  شزرا  تـسا ، یناـسنا  شزرا  شزرا ، زورما  دوـب و  اذـک  ياـههاگلزنم 
. دناهدز تلاجخ  دنموکحم و  ام  ناوناب  ۀعماج  نیب  رد  دننک  یـشورفرخف  دنتـساوخیم  رخاف  ياهسابل  دساف و  ياهشیارآ  اب  هک  ییاهنآ 

رگا مه ، فیعـض  تاقبط  دشاب ، هدش  تاعارم  نآ  رد  هک  یـسابل  یمالـسا و  سابل  اب  هک  دندیـشکیم  تلاجخ  ام  یمالـسا  ناوناب  زور  نآ 
نآ ياراد  هک  یصاخشا  نآ  زا  یکی  تسا و  سکعب  زورما  دنورب . هفرم  دساف  ياهرشق  نیب  رد  دندیشکیم  تلاجخ  دندرکیم  ار  راک  نیا 

یلوحت کی  لوحت  نیا  امـش . نیب  رد  دننکیم  مرـش  ساسحا  اهنآ  دـندوب  دـسفم  ياهییامندوخ  دـساف و  شیارآ  دـساف و  ياهراک  روط 
هن هک  هدش  رادروخرب  یتعاجـش  نانچ  زا  یمالـسا  ناریا  نانز  یمالـسا ، بالقنا  تکرب  هب  (.« 1) هعماج رد  تسا  لوحت  نیرتـالاب  هک  تسا 

مازعا قوشم  زین  دوخ  هکلب  دنتـشادن ، یـسرت  قارع  زواجتم  میژر  اب  هزرابم  سدـقم و  عافد  ياههنحـص  هب  دوخ  نادـنزرف  نداتـسرف  زا  اهنت 
ای و  ع )  ) نیـسحای ياهدنب  یناشیپ  نتـسب  زین  عاجـش و  ناوج و  نارـسمه  طسوت  اهداماد  هزات  ۀـقردب  ياههنحـص  دـندوب . اهههبج  هب  اهنآ 
زا سدـقم ، عاـفد  ياـهههبج  هب  ناـنآ  ندرک  هقردـب  مـسارم  رد  تفـصریش  روـیغ و  نارداـم  طـسوت  ناوـج  نارـسپ  یناـشیپ  هـب  (س ) ارهز

ربص و تسا . یمالـسا  ناریا  نارتخد  ناـنز و  تماهـش  تعاجـش و  رگناـشن  بـالقنا و  يزوریپ  زا  سپ  نارود  یندـنام  داـی  هب  ياـههنحص 
نامـشچ لـباقم  رد  ندرواـین  وربا  هب  مخ  شیوخ و  ناوج  نارهوش  نادـنزرف و  تداهـش  ربارب  رد  ناـسورعون  نارداـم و  ریظنیب  تماقتـسا 

ناشیا زا  يرایـسب  دشابیم . یمالـسا  ناریا  نانز  رد  هدـش  داجیا  يرکف  یحور و  تالوحت  ياههناشن  رگید  زا  بالقنا ، نانمـشد  رگهراظن 
بالقنا نانمشد  نیفلاخم و  رظتنم  نامشچ  اهلد و  رب  ترسح  غاد  یباتیب ، زا  يراددوخ  اب  شیوخ ، ءادهش  ةزانج  عییـشت  مسارم  رد  یتح 

ناشرگید نادنزرف  ناشنادنزرف ، زا  یکی  تداهش  زا  سپ  سدقم  عافد  لوط  رد  هک  دندوب  يدایز  ناردام  دنداهن . سدقم  عافد  یمالـسا و 
مالـسا و هب  قشع  لد و  ناج و  اب  یناهج ، نارظان  يروابان  لامک  رد  ار  دنزرف  دـنچ  ای  ود  تداهـش  هدرک و  ههبج  هب  نتفر  هب  قیوشت  زین  ار 
، یگدـنزاس ياههصرع  رد  یمالـسا  ناریا  نارتخد  نانز و  یمالـسا ، بـالقنا  تکرب  هب  دـناهدومن . راـختفا  نآ  هب  هدرک و  لـمحت  بـالقنا 

یحور تالوحت  زا  يرگید  ةولج  هداد و  ناشن  دوخ  زا  لاعف  هدرتسگ و  يروضح  زین  اهههبج  زا  ینابیتشپ  تامدـخ  یعامتجا ، ياهتیلاعف 
زا یکی  ناوـنع  هب  تارهاوـج  ـالط و  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  اـت  رگا  دنتـشاذگ . شیاـمن  هـب  ار  دوـخ  رد  هدـش  داـجیا  يرکف  و 
زا سپ  دیدرگیم ، یقلت  شزرا  کی  نانز  طسوت  اهنآ  نتشاذگ  شیامن  هب  ندروآ و  تسد  هب  هدش و  بوسحم  اهمناخ  قیالع  نیرتمهم 

تارهاوج الط و  ءادـها  هب  رگراثیا ، نارتخد  نانز و  هدـیدرگ و  بذاک  ياهشزرا  نیا  نیزگیاج  اهمناخ  رد  يرتالاو  ياهشزرا  بالقنا ،
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رایـسب اهتیلاعف  نیا  دندیزرو . تردابم  سدـقم  عافد  ياهههبج  ياههنیزه  زا  ینابیتشپ  تیامح و  يارب  شیوخ  يدزمان  ياههقلح  یتح  و 
. میناسر یم  نایاپ  هب  ار  عوضوم  هدرک و  اـفتکا  شرازگ  دروم  کـی  رکذ  هب  طـقف  راـصتخا  تیاـعر  يارب  اذـل  دـشابیم . عونتم  هدرتسگ و 
زا یکوزاپ  مناخ  : » دسیونیم نینچ  لاس 1365  رد  گنج  ینابیتشپ  داتس  رد  اهمناخ  تیلاعف  زا  یـشرازگ  رد  یمالـسا  يروهمج  همانزور 
رد يو  دنکیم . تمدخ  مالسا  ناگدنمزر  هب  يدهلاملع  دیهش  ینابیتشپ  داتس  رد  لاس  تدم 7  نونکمه  هک  تسا  ییادهش  ناردام  هلمج 

ریاـس نارهاوخ  يزاوها و  نارهاوـخ  رازگتمدـخ  داتـس  نیا  رد  نم  دـیوگ : یم  داتـس  نیا  رد  ادهـش  نارداـم  ریاـس  دوـخ و  تیلاـعف  دروـم 
لوبق هدنب  زا  ادخ  رگا  دنیوشیم . ار  ناگدنمزر  هسبلا  اج  نیا  رد  نارهاوخ  متسه . دنروآیم ، فیرشت  اج  نیا  هب  هک  رگید  ياهناتـسرهش 
راثیا مدرک . زیزع  مالـسا  میدـقت  ار  وا  هک  متـشاد  دـمحم  مان  هب  رـسپ  کی  منکیم . تمدـخ  اج  نیا  رد  هک  تسا  لاس  تدم 7  نآلا  دـنک ،

تلوهک مغریلع  هک  دراد  دوجو  اج  نیا  رد  دیهش  ود  ردام  تسین . فیصوت  لباق  ًالصا  دننکیم ، تمدخ  اج  نیا  رد  هک  ییادهش  ناردام 
تحارتسا رادقم  کی  لقادـح  هک  مینکیم  رارـصا  وا  هب  هچ  ره  دوشیم و  هدـنمزر  نازیزع  ياهسابل  نتـسش  لوغـشم  دوز  حبـص  زا  نس ،

رسپ دیسر و  تداهش  هب  شیپ  لاس  یسومای 4  اضرلادبع  دیهش  ملوا  رسپ  نم  دیوگیم : راگنربخ  هب  دیهـش  ود  ردام  دنکیمن . لوبق  دینک ،
رکف و مئاد  هتـشاد و  بالقنا  ماما و  هب  يداـیز  رایـسب  هقـالع  مدیهـش  نادـنزرف  دیـشون . تداهـش  تبرـش  هتـشذگ  لاـس  مساـقلاوبا  مرگید 

طـسوت ناـمهناخ  رهـشمرخ  رد  دـیوگیم : تسا و  یـسیبوخ  اضرلادـبع  جاـح  دیهـش  رداـم  رگید  نانزریـش  زا  یکی  دوـب . ههبج  ناـشرکذ 
شکرت رثا  رب  مرـسپ  کـی  ماهداد . دیهـش  کـی  نم  منکیم . تمدـخ  یناـبیتشپ  داتـس  رد  نونکا  نم  دـش و  مدـهنم  قارع  میژر  ياـهپوت 

منک و ادف  ادـخ  هار  رد  مه  ار  اهنیا  ود  ره  رـضاح  تسا و  هدـش  ییایمیـش  حورجم  رابکی  مه  مرگید  دـنزرف  کی  هدـش و  حورجم  هراپمخ 
رتفد ماما ، مالک  زا  هار  يوجتسج  رد  - 1 تشون : یپ  (. « 2) موش ههبج  دراو  میقتسم  روط  هب  دنهد  هزاجا  هک  هظحل  ره  مرـضاح  مه  مدوخ 

هیاپدـنلب نیلوؤسم  هعماج  فعـضتسم  مورحم و  راشقا  زا  تیامح  هرامش 2241ص 11 . یمالـسا ، يروهمج  همانزور  - 2 ص 406 . مهد ،
ياهتسایـس هک  روشک  یـساسا  نوناق  نیودـت  ماگنه  هب  بالقنا و  يزوریپ  زا  سپ  لاس  نیلوا  نامه  رد  یبالقنا  یمالـسا و  ياـپون  ماـظن 

راذـگناینب بالقنا و  ریبک  ربهر  فرط  زا  ررکم  هک  هعماج  مدرم  قحب  عقوت  هب  دـیامنیم ، صخـشم  ار  ماظن  تدـمزارد  نـالک و  یلوصا و 
، نآ یلام  روما  داصتقا و  لصف  رد  هدومن و  ار  مزال  هجوت  دوب ، هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

دنمزاین ریذپبیـسآ و  راشقا  زا  تیامح  هعماج و  مدرم  هدوت  زا  تیامح  تهج  رد  ًامامت  ار  يداصتقا  نالک  ياهيریگتهج  اـهتسایس و 
، يریپ يراکیب ، یگتسشنزاب ، رظن  زا  یعامتجا  نیمأت  زا  يرادروخرب  : » درادیم ررقم  یـساسا  نوناق  لصا 29  اتسار  نیا  رد  دندومن . میظنت 

تروص هب  یکشزپ  ياهتبقارم  ینامرد و  یتشادهب و  تامدخ  هب  زاین  حناوس ، ثداوح و  یگدنام ، هار  رد  یتسرپرسیب ، یگداتفاراک ، زا 
تامدـخ و مدرم ، تکراـشم  زا  لـصاح  ياهدــمآرد  لـحم  زا  نیناوـق  قـبط  تـسا  فـظوم  تـلود  یناـگمه . تـسا  یقح  هریغ ، هـمیب و 

يداـصتقا يریگتـهج  تسایـس و  زین  یـساسا  نوناـق  لـصا 43  دـنک ». نیمأـت  روشک  دارفا  کـی  کـی  يارب  ار  قوـف  یلاـم  ياـهتیامح 
دروآرب تیمورحم و  رقف و  ندرک  نکهشیر  هعماـج و  يداـصتقا  لالقتـسا  نیمأـت  يارب  : » دـنکیم ناـیب  نینچ  ار  ناریا  یمالـسا  يروـهمج 

نیمأت - 1 دوشیم : راوتـسا  ریز  طباوض  ساسارب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  داصتقا  وا ، یگدازآ  ظفح  اب  دـشر ، نایرج  رد  ناـسنا  ياـهزاین 
-2 همه . يارب  هداوناخ  لیکـشت  يارب  تاـناکما  شرورپ و  شزومآ و  ناـمرد ، تشادـهب ، كاـشوپ ، كاروخ ، نکـسم ، یـساسا  ياـهزاین 
هب رداق  هک  یناسک  ۀـمه  رایتخا  رد  راک  لیاسو  نداد  رارق  لماک و  لاغتـشا  هب  ندیـسر  روظنم  هب  همه  يارب  راک  تاناکما  طیارـش و  نیمأت 
رد تورث  لوادـت  زکرمت و  هب  هن  هک  رگید  عورـشم  هار  ره  ای  هرهب  نودـب  ماو  هار  زا  ینواعت ، لکـش  رد  دـنرادن ، راک  لـئاسو  یلو  دـنراک 

تیاعر اب  دـیاب  مادـقا  نیا  دروآرد . قلطم  گرزب  يامرفراک  کـی  تروص  هب  ار  تلود  هن  دوش و  یهتنم  صاـخ  ياـههورگ  دارفا و  تسد 
روشک يداصتقا  همانرب  میظنت  - 3 دریگ . تروص  دـشر  لحارم  زا  کی  ره  رد  روشک  داصتقا  یمومع  يزیرهمانرب  رب  مکاح  ياـهترورض 

يزاسدوخ يارب  یفاـک  ناوت  تصرف و  یلغـش ، شـالت  رب  هوـالع  درف  ره  هک  دـشاب  ناـنچ  راـک  تاـعاس  اوتحم و  لکـش و  هک  یتروص  هب 
لغش و باختنا  يدازآ  تیاعر  -4 دشاب . هتشاد  راکتبا  تراهم و  شیازفا  روشک و  يربهر  رد  لاعف  تکرش  یعامتجا و  یـسایس و  يونعم ،
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رگید اـبر و  راـکتحا و  راـصحنا و  ریغ و  هب  رارـضا  عنم  - 5 يرگید . راک  زا  یـشکهرهب  زا  يریگولج  نیعم و  يراـک  هب  دارفا  راـبجا  مدـع 
عیزوت و دـیلوت ، يراذگهیامرـس ، فرـصم ، زا  معا  داـصتقا ، هب  طوبرم  نوؤش  همه  رد  ریذـبت  فارـصا و  عنم  - 6 مارح . لطاب و  تـالماعم 

هطلس زا  يریگولج  - 8 روشک . داصتقا  تفرشیپ  هعسوت و  يارب  جایتحا  هب  تبسن  رهام  دارفا  تیبرت  نونف و  مولع و  زا  هدافتـسا  - 7 تامدخ .
روشک دنک و  نیمأت  ار  یمومع  ياهزاین  هک  یتعنص  یماد و  يزرواشک ، تادیلوت  شیازفا  رب  دیکأت  - 9 روشک . داصتقا  رب  هناگیب  يداصتقا 

تاـناکما و هنـالداع  عیزوت  مدـع  ضیعبت و  زا  يریگولج  يارب  رگید  يوـس  زا  دـناهرب ». یگتـسباو  زا  دـناسرب و  ییاـفکدوخ  هلحرم  هب  ار 
زا هدافتسا  یعیبط و  عطبانم  زا  يرادربهرهب  : » تسا هتشاد  ررقم  نینچ  یـساسا  نوناق  لصا 48  روشک ،  فلتخم  قطانم  رد  یلم  ياهدـمآرد 
هب دشابن ، راک  رد  ضیعبت  دیاب  روشک ، فلتخم  قطانم  اه و  ناتسا  نایم  يداصتقا  ياهتیلاعف  عیزوت  اهناتسا و  حطـس  رد  یلم  ياهدمآرد 

تدحو شخب  ماهلا  ناریا  دشاب ». هتـشاد  سرتسد  رد  مزال  تاناکما  هیامرـس و  دوخ ، دشر  دادعتـسا  اهزاین و  روخارف  هقطنم  ره  هک  يروط 
درایلیم کی  زا  شیب  تسا و  یناهج  نارگلواپچ  نایوگروز و  ربارب  رد  یگداتـسیا  يزیتس و  ملظ  ياهیگژیو  اب  ینید  هک  مالـسا  یمالـسا 

ربارب رد  ار  دوخ  هک  نید  دض  نارگرامثتسا  دشاب . یم  يرابکتسا  ياهتردق  يدج  ياههغدغد  زا  یکی  دراد ، یتیگ  رـسارس  رد  وریپ  رفن 
نیا نورد  رد  فاکـش  فالتخا و  داجیا  نآ  دـناهدش و  لـسوتم  يرگید  هراـچ  هب  دـناهدید ، ناوتاـن  دـنمتردق ، بتکم  میظع و  يورین  نیا 

داجیا اب  هک  دـندید  نیا  رد  ار  هراچ  یمالـسا ، قرف  ياـهفالتخا  زا  نتفاـی  یهاـگآ  یـسررب و  اـب  ناـنآ  تسا . یمالـسا  ریگمـشچ  يورین 
هب اهنآ  دنبای . تسد  شیوخ  دیلپ  فادـها  هب  دـنناوتب  دـننک و  ناوتان  ار  گرزب  تردـق  نیا  ننـست ، عیـشت و  بهذـم  ناوریپ  نیب  فالتخا 

مالسا و . 1 هک : نیا  هلمج  زا  دروآ ، دـهاوخ  راب  هب  ناشیارب  ار  يدایز  جـیاتن  یمالـسا ، بهاذـم  نیب  فالتخا  داـجیا  هک  دـنناد  یم  یبوخ 
زا نانمشد  بیترت ، نیدب  دوش و  یم  یثنخ  رگیدکی ، اب  يریگرد  رد  یمالسا  بهاذم  ناوت  . 2 دوش . یم  فیعضت  ناناملسم  گرزب  يورین 
مه اهنآ  عیـشت . لها  هن  دنبای و  دشر  دنناوت  یم  ننـست  لها  هن  یبهذـم ، ياهيریگرد  نیا  هجیتن  رد  . 3 دوب . دـنهاوخ  ناما  رد  اهنآ  راشف 

غیلبت نینچ  دنـشاب ، هتـشاد  يریگرد  فالتخا و  مه  اب  یمالـسا  بهاذم  یتقو  . 4 دـنراد . ینمـشد  ود  ره  اب  هک  ارچ  دـنهاوخ ؛ یم  ار  نیمه 
نیمه هب  دنیایب ! رانک  نایدا  بهاذم و  رگید  اب  دنناوت  یم  هنوگچ  سپ  دنرادن ، يراگزاس  مه  اب  دوخ  نورد  رد  ناناملـسم  هک  دش  دهاوخ 

هب دش . دـنهاوخ  یفرعم  ناهج ، رد  نانآ  ناوریپ  بهاذـم و  نایدا و  ریاس  اب  راگزاسان  بلط و  راصحنا  یناوریپ  بهاذـم و  ناونع  هب  ببس ،
لوصا هک  اهنآ -  كارتشا  طاـقن  هب  نتخادرپ  زا  دـننز و  یم  نماد  یمالـسا  بهاذـم  فـالتخا  دراوم  هب  نانمـشد ، هک  تسا  تهج  نیمه 

ماما دـننک . یم  هدافتـسا  ینکفا ، هقرفت  ياـهمرها  زا  یکی  ناونع  هب  ینـس  هعیـش و  هلأـسم  زا  اـهنآ  دـننک . یم  زیهرپ  تسا -  یمهم  رایـسب 
اب دـندوب و  هدرب  یپ  مالـسا  ناـهج  رد  رطخ  نیا  دوـجو  هب  شیپ  اـهلاس  زا  شیوـخ ، درف  هب  رـصحنم  يرایـشوه  ینیبزیت و  اـب  هر )  ) ینیمخ

ینارنخـس رد  بالقنا و  يزوریپ  زا  لبق  اهلاس  یتح  ناشیا  دـندرک . یم  مالعا  ناناملـسم  هب  ار  مزال  ياهرادـشه  دوخ ، عقوم  هب  صیخـشت 
ییاهتلود بلط ، رامعتسا  ياهتلود  : » دندومرف دندرک و  هراشا  عوضوم  نیا  هب  رویرهش 1343  خیرات 18  هب  مق  مظعا  دجسم  رد  شیوخ 

مـسا هب  یهاگ  دننک . یم  لافغا  ار  یمالـسا  لود  ددعتم ، ياهگنرین  اب  فلتخم  ياههلیـسو  اب  دـنربب ، ار  نیملـسم  ریاخذ  دـنهاوخ  یم  هک 
ادیپ ینـس  هعیـش و  فالتخا  مه  اب  دنتفیب و  مه  ناج  هب  نیملـسم  فیاوط  هک  دننک  یم  یتاغیلبت  دـننک ...  یم  داجیا  فالتخا  ینـس  هعیش و 

اهنیا دنتسه ؛ ینـس  هن  دنتـسه و  هعیـش  هن  اهنیا  دنزادنا ، یم  فالتخا  کلامم  نیا  رد  ینـس  هعیـش و  نیب  هک  یکاپان  ياهتسد  دننک ... .
هب شیوخ  ياهمایپ  تاشیامرف و  رد  اهراب  زین  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هر )  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  ( 1 .« ) دنتسه رامعتسا  يدایا  ياهتسد 

ییاهتنایخ هلمج  زا  : » دندومرف رویرهش 1358  خـیرات 6  رد  ناریا  تلم  هب  یمایپ  رد  ناشیا  دـناهدرک . موکحم  ار  نآ  هراـشا و  هئطوت  نیا 
هناتسآ رد  ناناملـسم  هب  مایپ  رد  نینچمه  ( 2 .« ) تسا هعیش  ینـس و  ناردارب  نیب  فالتخا  داجیا  دناهدش ، بکترم  مالـسا  هب  ناهاوخدب  هک 

ناناملـسم نیب  فالتخا  زا  هک  نادنمتردق  تسد  هب  هک  تسا  یتایانج  زا  یمالـسا  بهاذم  نیب  فالتخا  حرط  : » دـندومرف لاس 1360  جح 
گرزب درواتسد  نیا  بالقنا ، يزوریپ  ( 3 .« ) دننز یم  نماد  نآ  رب  زور  ره  هدش و  هتخیر  نانآ ...  ربخ  یب  ادـخ  زا  لامع  دـنرب و  یم  دوس 

ياههنیمز ًالباقتم  هلباقم و  یمالـسا ، بهاذـم  نیب  رد  نانمـشد  ینکفا  فالتخا  اب  دـناوتب  هک  تسا  هتـشاد  ناـهج  یمالـسا  هعماـج  يارب  ار 
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لاـس 1361 رد  شیوـخ  ياهینارنخـس  زا  یکی  رد  هر )  ) ینیمخ ماـما  هراـب ، نیا  رد  دـنک . مهارف  ار  یگتـسبمه  نیا  رتشیب  هچ  ره  یلمع 
ناردارب ناصوصخ  املع و  نایاقآ  اب  هک  تسا  نیا  اـم  يزوریپ  بـالقنا و  نیا  تاـکرب  زا  یکی  ماهتفگ ، رارکت  هب  هک  روطناـمه  : » دـندومرف

هشیمه يارب  هملک  تدحو  دنک و  ادیپ  همادا  هلأسم  نیا  هک  مراودیما  نم  مینک و  یم  تاقالم  میدیـسریمن ، ناشتمدخ  ًالبق  هک  تنـس  لها 
هب باطخ  شیوخ  مایپ  رد  نمهب 1357 ، رد 23  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  زور  کی  تسرد  هر )  ) ینیمخ ماـما  ( 4 .« ) دشاب رارقرب 

ياـهفالتخا زا  يریگوـلج  ناناملـسم و  نیب  تدـحو  يرارقرب  موزل  بـالقنا ، مهم  ثداوـح  تالکـشم و  همه  نآ  مغر  یلع  ناریا ، تلم 
. میتسه ردارب  ناملـسم و  هک  میتسه  دحاو  میتسه ، یکی  ننـست  لها  نیملـسم  اب  ام  : » دندومرف دنداد و  رارق  شیوخ  هجوت  دروم  ار  یبهذـم 

نیب دنهاوخ  یم  هک  دنتـسه  یناسک  زا  ای  دنتـسه  لهاج  ای  هک  دینادب  دوشب ، اهناملـسم  ام  نیب  هقرفت  ثعاب  هک  دیوگب  یمالک  یـسک  رگا 
ریز رد  تسا و  ام  همه  هاگهانپ  اهنت  مالـسا ، هک  منک  یم  دیکأت  نم  : » دـندومرف رگید  ییاج  رد  نینچمه  ( 5 .«) دنزادنیب فالتخا  ناناملسم 

ناردارب کیرحت  يارب  دـننیب ، یم  رطخ  رد  ار  دوخ  عفانم  هک  بناجا  لماوع  دنـسر . یم  دوخ  قوقح  هب  اههورگ  همه  نآ ، راختفا  رپ  مچرپ 
رد ینس  هعیش و  یمالـسا ، يروهمج  رد  دننک . داجیا  فالتخا  تنطیـش ، اب  دنهاوخ  یم  هدرک و  حرط  ار  ینـس  هعیـش و  هیـضق  تنـس ، لها 

تنس لها  ناردارب  تسا و  مالسا  ناریا و  نمشد  دنک ، غیلبت  ار  نآ  فالخ  سک  ره  دنتسه و  يواسم  قوقح  رد  دنردارب و  مه  اب  مه  رانک 
لها ناردارب  ینس ، هعیش و  تدحو  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریبک  ربهر  دیکأت  ( 6 .«) دننک هفخ  هفطن  رد  ار  یمالـسا  دض  تاغیلبت  نیا  دیاب 

رد ار  رواب  نیا  هدرک و  دنمهقالع  بالقنا  نیا  هب  ناهج  رسارس  رد  دنهدیم ،- لیکـشت  ار  مالـسا  ناهج  زا  ياهدرتسگ  رـشق  هک  ار -  تنس 
هک تسا  نیا  رد  ناهج  ناناملسم  تحلصم  ًایناث  درادن ؛ صاصتخا  نایعیـش  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ًالوا  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  اهنآ 

دعـسا دیـس  دننک . شالت  یمالـسا  تما  تدحو  شرتسگ  داجیا و  تهج  رد  يراددوخ و  یبهذم ، ياهفالتخا  هب  ندز  نماد  هنوگ  ره  زا 
، نامروشک یعقاو  عاضوا  اب  ییانشآ  ناریا و  هب  رفس  دنچ  زا  سپ  تسا ، بهذم  ینس  هک  ناتـسکاپ  روهال  یمالـسا  تعامج  ریما  ینالیگ ،
، بالقنا نیا  هک  منک  یم  فارتعا  ینید  دهعت  يور  زا  هدهاشم ، قیقحت و  زا  دعب  نم  : » دیوگ یم  هدرک و  در  ار  بالقنا  ندوب  یعیش  هیرظن 

ربهر هنادنمدرخ  تیاده  ناریا و  یمالسا  بالقنا  تکرب  هب  تسا ». ام  همه  ینامیا  هفیظو  نآ ، هب  ندناسر  يرای  کمک و  تسا و  یمالـسا 
درواتسد نیا  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  ماظن ، يدج  فادها  زا  یکی  تروص  هب  یمالـسا  بهاذم  ناوریپ  نیب  تدحو  داجیا  نآ ، ریبک 

، لمع هزوح  رد  مه  هشیدنا و  هزوح  رد  مه  تسایس ، نیا  تسا . ناریا  یمالـسا  يروهمج  یلوصا  ياهتسایـس  زا  یـشان  بالقنا ، یناهج 
ار یمالسا  تما  تدحو  تسا  هتسناوت  يدودح  ات  هدش و  ناهج  هعیش  ینس و  ناناملسم  داقتعا  رواب و  بجوم  ببـس ، نیمه  هب  دراد ؛ دومن 

بالقنا يزوریپ  زا  دعب  هچ  لبق و  هچ  هر ) -  ) ماما ترـضح  حیرـص  ياهيریگ  عضوم  رب  هوالع  هشیدـنا ، هزوح  رد  دـهد . لکـش  لمع  رد 
تروص هب  تسایس  نیا  مالسا ، فلتخم  قرف  ناوریپ  نیب  یمالـسا  تدحو  داجیا  یبهذم و  ياه  فالتخا  زا  يراددوخ  رب  ینبم  یمالـسا - 

نآرق زا  هک  مالـسا  تما  تدحو  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  زین  یـساسا  نوناق  ینعی  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  روشنم  رد  یلوصا 
یجراخ تسایـس  لوصا  نیرتیتاـیح  زا  یکی  ناونع  هب  دریگ ، یم  همـشچرس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  تنـس  میرک و 

هذـه نا   » همیرک هیآ  مکح  هب  تسا : هدـمآ  لصا 11  رد  تسا . هتفای  یلجت  یـساسا  نوناـق  و 12  لوصا 11  رد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج 
یلک تسایس  تسا  فظوم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  دناتما و  کی  ناناملـسم ، همه  ( 7 « ) نودبعاف مکبر  انا  هدـحاو و  هّما  مکتّما 
ناهج یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس ، تدـحو  ات  دروآ  لمع  هب  ریگیپ  شـشوک  دـهد و  رارق  یمالـسا  للم  داحتا  فالتئا و  هیاپ  رب  ار  دوخ 
نینچ نآ  مهدزاود  لصا  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  یمالـسا  رگید  بهاذـم  هب  مارتحا  نینچمه  یـساسا  نوناـق  دـشخب ». ققحت  ار  مالـسا 

بهاذـم تسا و  رییغت  لـباق  ریغ  دـبالا  یلا  لـصا  نیا  تسا و  يرـشع  ینثا  يرفعج  بهذـم  مالـسا و  ناریا ، یمـسر  نید  : » دراد یم  ررقم 
، یبهذـم مسارم  ماجنا  رد  بهاذـم  نیا  ناوریپ  دنـشاب و  یم  مارتحا  ياراد  يدـیز  یلبنح و  یکلام ، یعفاش ، یفنح ، زا  معا  یمالـسا  رگید 
رد نآ  هب  طوبرم  يواـعد  و  تیـصو ) ثرا و  قـالط ، جاودزا ،  ) هیـصخش لاوحا  ینید و  تیبرت  میلعت و  رد  دـندازآ و  ناـشدوخ  هقف  قـبط 

تارایتخا دودح  رد  یلحم  تاررقم  دنشاب ، هتـشاد  ار  تیرثکا  بهاذم  زا  کی  ره  ناوریپ  هک  ياهقطنم  ره  رد  دنراد و  تیمـسر  اههاگداد 
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زین ياهنماخ ، هللا  تیآ  ترـضح  بالقنا ، مظعم  ربهر  بهاذـم ». ریاس  نوماریپ  قوقح  ظـفح  اـب  دوب ، دـهاوخ  بهذـم  نآ  قبط  رب  اـهاروش 
اب شیوخ  ياهینارنخـس  زا  یکی  رد  ناشیا  دـناهدرک . هراشا  یبهذـم  ياهفالتخا  زا  يریگولج  ینـس و  هعیـش و  تدـحو  هلأسم  هب  اهراب 
هک تسا  نیا  دوصقم  ایآ  تسیچ ؟ ناناملسم  تدحو  زا  ام  دوصقم  : » دندومرف ینس  هعیـش و  كارتشا  طاقن  هب  رتشیب  هجوت  موزل  هب  هراشا 

نیا ام  ثحب  تسین ...  نیا  دوصقم  هن ، دنیامن ؟ لمع  دننک و  ادـیپ  داقتعا  يرگید  بهذـم  هب  دـنرادرب و  تسد  دوخ  بهذـم  زا  ناناملـسم 
فالتخا و طاقن  کی  كرتشم و  طاقن  کـی  امـش  هک  میهدـب  رکذـت  مییوگب و  ینـس  هعیـش و  زا  ناناملـسم  همه  هب  میهاوخ  یم  هک  تسا 
ماکحا و دحاو و  ربمایپ  دحاو و  هلبق  دحاو و  يادخ  هب  نیملـسم  همه  ینعی  تسا . قارتفا  طاقن  زا  شیب  كارتشا  طاقن  نآ  دیراد ...  قارتفا 
هک دننک  یم  یگدنز  ملاع  فلتخم  طاقن  رد  ناملـسم  رفن  درایلیم  کی  زا  شیب  نونکا  مه  دـنراد ...  داقتعا  جـح  تاکز و  هزور و  زامن و 

بآ و یمیلقا و  تیعـضو  ییاـیفارغج و  تیعقوـم  یکیژتارتـسا و  ظاـحل  زا  هک  تسا  برغ  قرـش و  نیب  هقطنم  نیمه  اـهنآ ، مکارت  هـطقن 
ینمـشد مه  اب  رگا  دیتسه  هک  ایند  ياج  ره  رد  ملاع ! ناناملـسم  يا  مییوگ  یم  ام  تسا ...  اهنیا  تسد  ملاع  قطانم  نیرت  ساسح  ییاوه ،

دهاوخ توافت  تسا ، زورما  هک  هچنآ  اب  امش  یگدنز  عضو  دیسانشب ، ار  ناتناتـسود  نانمـشد و  دینکن و  گنج  هزرابم و  مه  هیلع  دینکن ،
رد ( 9 . ) مینز یم  ار  فرح  نیا  مالـسا ، يایند  ياج  همه  رد  ام  تسا . نیملـسم  تدحو  ام ، بالقنا  هدـمع  ياهمایپ  زا  یکی  اذـل  ( 8  ) درک
هدز تسد  ینوگانوگ  تامادقا  هب  هتشاذگ و  شیامن  هب  ار  ینس  هعیش و  تدحو  اههنحـص  یمامت  رد  یمالـسا  يروهمج  مه ، لمع  هزوح 
قرف نیب  یکیدزن  داجیا  فدـه  اـب  لاس 1369  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  طـسوت  هیمالـسالا » بهاذـملا  نیب  بیرقتلا   » عمجم لیکـشت  تسا .

ینـس و هعیـش و  راـکفا  ندرک  کـیدزن  يارب  يداـیز  شـالت  تدـم  نـیا  یط  روکذـم  عـمجم  دـشاب . یم  دراوـم  نـیا  هـلمج  زا  یمالــسا ،
هتفه ناونع  هب  ناریا ،  یمالسا  يروهمج  يوس  زا  لوالا  عیبر  ات 17  مالعا 12  نینچمه  تسا . هدرک  اهنآ  كارتشا  طاقن  هب  یشخبزکرمت 

خیرات ار  لوالا  عیبر   17 نایعیش ، لوالا و  عیبر   12 تنس ، لها  هک  یلاح  رد  تسا . هتشاد  یمالسا  تدحو  داجیا  رد  یمهم  شقن  تدحو ،
دیاش دنتخادرپ و  یم  نآ  زا  لیلجت  گرزب و  زور  نیا  مسارم  يرازگرب  هب  هناگادج  دننادیم و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تدالو 

، ناریا یمالـسا  يروهمج  يوس  زا  خیرات  ود  نیا  نیب  تدحو  هتفه  يراذگمان  تهج  هب  کنیا  دش ، یم  بوسحم  مه  یفالتخا  لماع  کی 
، هتفه کی  تدم  هب  هلاس  همه  ات  تسا  هدرک  مهارف  بسانم  یتصرف  هکلب  هدش ، لیدـبت  تدـحو  لماع  هب  دوخ  فالتخا ، لماع  نیا  اهنت  هن 
رب هتخادرپ و  یـسررب  ثحب و  هب  شیوخ  كارتشا  طاقن  رب  هیکت  اب  دنوش و  عمج  رگیدکی  رانک  رد  بهذـم  ود  نیا  ناوریپ  نادنمـشیدنا و 

ص 107 نامه ، ص 101 2 . مهدزناپ ، رتفد  ماما ،  مـالک  زا  هار  يوج  تسج و  رد  . 1 تشون : یپ  دنیازفیب . یمالسا  تدحو  هنماد  تعسو 
یلخاد هیرـشن  یماظتنا ، يورین  یـسایس  یتدـیقع  نامزاس  یـسایس  رتفد  ص 103 6 .  ناـمه ، ص 129 5 . ناـمه ، ص 126 4 . ناـمه ، . 3

. دـیتسرپب ارم  سپ  امـش ؛ راگدرورپ  منم  تسا و  هناگی  یتما  هک  امـش  تما  تسا  نیا  ص 14 7 . ش 79 ،  یسایس ،» تالوحت  رب  یـشرگن  »
یمالسا بالقنا  يونعم  ریثأت  ص 211  نامه ، ص 207 9 . ج 2 ، يربهر ،) مظعم  ماقم  ياهدومنهر  هعومجم   ) تیالو ثیدح  . 8 92 ایبنا ،

رادروخرب يدایز  تیمها  زا  اـهتلم  تکرح  هزراـبم و  رد  يداـقتعا  یـشزرا و  يونعم ، لـئاسم  هب  هجوت  یمدرم  یمالـسا و  ياـه  تضهن  رب 
یثنخ ار  تضهن  ةدنزاس  يژرنا  ناوت و  هدناشک و  اهـشزرادض  یهابت و  داسف و  هب  ار  تکرح  مایق و  دـناوتیم ، نآ  زا  تلفغ  ًالباقتم  تسا .

یمالـسا ياهتـضهن  تسکـش  هب  دناوتیم  یتح  اهنآ  هب  یهجوتیب  هک  دنتـسه  تیمها  زئاح  يردـق  هب  يونعم  لئاسم  نیا  زا  یخرب  دـیامن .
رد ار  يونعم  لئاسم  تیمها  شقن و  زواجتم ، نانمشد  ربارب  رد  سدقم  عافد  لاس  تشه  ناریا و  یمالسا  بالقنا  یلمع  ۀبرجت  دوش . رجنم 

ناملـسم و مدرم  يداقتعا  يونعم و  هیحور  تیوقت  تسا . هداد  ناشن  بالقنا ، یناهج  درواتـسد  کـی  ناونع  هب  یناـسنا  يورین  یگدـنزاس 
دیاش دراد . دـصقم  هب  ندیـسر  هار  رد  نیزرابم  مدرم و  يزوریپ  دـیما و  تیقفوم و  رد  يداـیز  ریثأـت  اـهشزرا ، هب  نداد  هجوت  نیزراـبم و 
ربارب رد  مه  نآ  سدـقم  عاـفد  لاـس  تشه  رد  یناریا  ناگدـنمزر  تیقفوم  لـماوع  نیرتیلـصا  نیرتـمهم و  زا  یکی  هک  درک  اـعدا  ناوـتب 

يونعم و لـئاسم  نیمه  دوب ، سراـف  جـیلخ  هقطنم  عـجترم  هتـسباو و  ياـهروشک  برغ و  رابکتـسا  هبناـج  همه  تیاـمح  دروـم  هک  یمیژر 
نیا قیداصم  زا  یخرب  تسا . ناهج  شخبيدازآ  یمالـسا و  ياهتـضهن  نویبالقنا و  يارب  يدنمـشزرا  ۀـشوت  تایبرجت ، نیا  دوب . یـشزرا 
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زکرمت و ییارگمالـسا و  ناـهج ، زراـبم  یبـالقنا و  مدرم  رب  یمالــسا  بـالقنا  ریثأـت  نیرتـمهم  - 1 زا : دـنترابع  يونعم  ياهيراذـگریثأت 
تروص اـهتضهن  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  هدوب  یمهم  لوحت  هزراـبم  ندرک  یمالـسا  تسا . هدوـب  هزراـبم  رد  نا  هب  ندیـشخب  تیروـحم 

یمالسا یعقاو  ياوتحم  اهنآ  یمالسا  مسا  هب  دوبن ، يربخ  مالسا  زا  لمع  رد  یلو  دناهدوب  یمالسا  ًامـسا  هک  ییاهتضهن  رد  تسا . هتفرگ 
-2 داد . یناملسم  مالسا و  هب  تاهابم  رخف و  هب  ار  دوخ  ياج  نیزرابم ، نایم  رد  مالسا  نتشاد  ناهنپ  یناملـسم و  زا  تلاجخ  دش . هدیـشخب 
زا لبق  ات  رگا  دـشابیم . دراوم  رگید  زا  زین  دـنوادخ ، اب  شیاین  اعد و  گنهرف  وا و  یبیغ  ياهدادـما  لاعتم و  دـنوادخ  هب  لکوت  هجوت و  اب 

زراـبم و ناملـسم و  مدرم  بـالقنا ، زا  سپ  تـشاد ، دوـجو  وا  یبـیغ  ياـهکمک  دـنوادخ و  زا  يداـیز  ياـهتلفغ  ناریا ، یمالــسا  بـالقنا 
زا - 3 دندرک . دراو  شیوخ  بةزرابم  یگدنز و  ۀصرع  رد  ار  نآ  هدومن و  میظع  تردق  تیعقاو و  نیا  هب  يدایز  هجوت  یمالسا  ياهتضهن 

رتعاجش زین  ار  اهنآ  هک  دشابیم  ناریا  یمالسا  ناگدنمزر  نویبالقنا و  تماهش  تعاجش و  زا  اهتضهن  يریذپریثأت  رکذ ، لباق  دراوم  رگید 
بالقنا يونعم  ياهـشزرا  هلمج  زا  یبلطتداهـش  راـثیا و  تسا . هتخاـس  زهجم  یبلطتداهـش ، راـثیا و  حالـس  هب  هدومن و  رتتماهـش  اـب  و 

ياهتکرح زا  يرایـسب  رد  هزورما  دـناهتفریذپ . يدایز  ریثذـت  نآ  زا  یمالـسا  ياهتـضهن  زرابم و  ناناملـسم  هک  دـشاب  یم  ناریا  یمالـسا 
هطبار نیا  رد  دوش . یم  بوسحم  نیزرابم  زا  يدیز  ددعت  بلط  هتساوخ و  يدبا ، تداعـس  میظع و  زوف  کی  ناونع  هب  تداهـش  یمالـسا ،
ماهلا یگمه  نانآ ... ۀنابلطتداهـش  تایلمع  نانبل و  ناناملـسم  داهج  : » دیوگیم نانبل  یمالـسا  دـیحوت  شبنج  ربهر  نابعـش  دیعـس  خـیش 

: دـیوگیم زین  نانبل  هللابزح  ناربهر  زا  یکی  نیما  میهاربا  دیـس  ( 1 . «) تسا ناریا  یملـسا  بالقنا  زا  هتـساخرب  يداهج  تکرح  زا  هتفرگ 
-4 ( 2 . « ) دندرک لقتنم  نانبل  هب  یمالـسا  يروهمج  زا  ار  ماما  يربهر  بالقنا و  طخ  یبلطتداهـش و  یبالقنا و  هیحور  رادساپ ، ناردارب  »

اهنآ زا  يرایـسب  یتح  هدـش و  رتشیب  یمالـسا  ياهتکرح  اهتـضهن و  زرابم  نارتخد  ناـنز و  ناـیم  رد  رتلماـک ، باـجح  فاـفع و  هب  هجوت 
شیارگ ناریا ، یبالقنا  ناملسم و  نانز  دننامه  رتلماک  باجح  زا  يرادروخرب  يارب  درادن ، هقباس  اهنآ  گنهرف  رد  رداچ  هک  نیا  مغریلع 

رد نآ ، رد  رتشیب  روضح  دـجاسم و  هب  هجوت  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  ياهـشزرا  زا  يریذـپریثأت  اب  - 5 دناهدرک . ادـیپ  رداچ  زا  هدافتـسا  هب 
هجوت هعمج  زامن  ینید و  ضیارف  ماجنا  زامن و  گنهرف  هب  هجوت  - 6 تسا . هدرک  ادیپ  يرتشیب  عویش  ناهج  ناملسم  نیزرابم  مدرم و  نایم 
دراوـم رگید  زا  - 7 تسا . هتفاـی  شرتسگ  هزراـبم  هاـگیاپ  کـی  ناونع  هب  هنحـص ، نیا  رد  یبـالقنا  زراـبم و  مدرم  روضح  هدـش و  يرتـشیب 

ترـضح نآ  يارب  يرادازع  ینیـسح و  مایق  اروشاع و  گنهرف  هعـسوت  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  زا  اهتـضهن  زرابم و  ناناملـسم  يریذپریثأت 
تیعبت هب  زین  نویبالقنا  ياهراعش  یتح  - 8 تسا . هدرک  داجیا  يدایز  ریثأت  نیزرابم  يروشحلـس  یبالقنا و  روش  رد  گنهرف  نیا  دشابیم .

اههتـشون و زین  تارهاظت و  اهییامیپهار و  رد  نویبـالقنا  ياهراعـش  رد  کـنیا  تسا . هتفاـی  لوحت  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  زا  يریذـپریثأت  و 
مشچ هب  رایسب  اکیرمآ » رب  گرم   » و یمالسا » يروهمج  يدازآ ، لالقتـسا ، «، » هللا الا  هلا  ال  «، » ربکا هللا   » سدقم تارابع  اهنآ ، ياهدراکالپ 

یلخاد هیرشن  یماظتنا ، يورین  یسایس  یتدیقع  نامزاس  یسایس  رتفد  - 2 خروم 8/8/1367 . تاعالطا ، همانزور  - 1 تشون : یپ  دروخیم .
، یمالـسا بالقنا  دنمـشزرا  ياهدرواتـسد  نیرتيداینب  زا  یکی  زامن  گنهرف  هعـسوت  ص 38 . هرامش 13 ، یـسایس ، تالوّحت  رب  یـشرگن 

میژر نارود  رد  بـالقنا و  زا  لـبق  دـشابیم . تعاـمج  ياـهزامن  هدرتسگ  يرازگرب  زین  یناوخزاـمن و  زاـمن و  گـنهرف  تیوقت  هعـسوت و 
. دادیمن ناشن  یشوخ  يور  ینید  تابجاو  نآ و  رهاظ  هب  دوب  فلاخم  نآ  ینابم  مالسا و  اب  ًاساسا  میژر  هک  نیا  تلع  هب  يولهپ ، زیتسنید 

ياـضف وـج و  داـجیا  اـب  هکلب  دـشیمن ، هداد  مزـال  تیمها  زاـمن  هضیرف  هب  اـهنت  هـن  هـک  دوـب  هدـش  مـهارف  ياهنوـگ  هـب  یعاـمتجا  طـیحم 
یـضعب هک  دوب  ياهنوگ  هب  یفنم  یناور  ياضف  دنتفرگیم . رارق  نیهوت  رخـسمت و  دروم  یمومع  عماجم  رد  ناوخزامن  مدرم  یمالـسادض ،

زکارم و سرادـم ، اههاگـشناد ، تارادا ، لـیبق  زا  یعاـمتجا  ياـهطیحم  یموـمع و  نکاـما  رد  دندیـشکیم  تلاـجخ  ناوخزاـمن ، دارفا  زا 
رد دوخ  لزانم  یتح  ای  نارگید و  لزانم  اهینامهیم و  رد  هک  نیا  زا  یتح  اهنآ  دنناوخب . زامن  تاسسوم  اهتکرش و  یماظن ، ياهناگداپ 
رد هنایفخم  هتـسهآ و  هک  نیا  ای  دندناوخیم  ًادعب  هتخادـنا و  ریخأت  هب  ار  زامن  ای  اذـل  دندیـشکیم . تلاجخ  دـنناوخب ، زامن  نیریاس  لباقم 

دـشیم یـصوصخ  ياهعمج  دجاسم و  رد  ًافرـص  دوب و  يدارفنا  تروص  هب  رتشیب  زامن  ۀماقا  دـندناوخیم . ار  دوخ  زامن  ًاعیرـس  ياهشوگ 
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رد هعماج  یمومع  وج  حور و  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  تکرب  هب  درک . هدـهاشم  ار  تعاـمج  زاـمن  ینعی  نآ  یعمج  دـعب  زا  ییاـههولج 
یهلا ۀضیرف  نیا  هب  تبسن  مدرم  زا  يرایسب  داقتعا  شنیب و  مه  تلود و  تموکح و  شرگن  هاگدید و  مه  دش . نوگرگد  یلکب  زامن  دروم 

هدـنکارپ تروص  هب  ای  دـندناوخیمن  زامن  ًالـصا  بالقنا  زا  لبق  ات  هک  یناوج  نارـسپ  نارتخد و  نادرم و  نانز و  زا  يرایـسب  دـش . لوحتم 
سوسحم و ینوگرگد  نیا  یهاگـشناد  ياهسردـم و  زا  معا  ناوج  رـشق  رد  ًاصوصخم  دنتـسویپ . نارازگزامن  لیخ  هب  دـندناوخیم . زاـمن 
تارادا و نیلوؤسم  ناـنکراک و  رهظ ، ماـگنه  هب  تکلمم  نیا  رد  يزور  هک ، رتـالاب  نیا  زا  یـشزرا  درواتـسد و  هچ  ًاـعقاو  دوـب . ریگمـشچ 

رهظ ناذا  يادص  یتقو  زورما  و  دندوب ، اهیگدولآ  عاونا  نیرق  بعل و  وهل و  لوغـشم  ًاضعب  تیونعم و  ادخ و  زا  لفاغ  یتلود  ياهنامزاس 
هماقا هب  تعامج  زامن  فوفـص  رد  هتفرگ و  وضو  نانکراک  زا  یعیـسو  رـشق  دوشیم ، شخپ  اـهنامزاس  تارادا و  ۀـناخزامن  يوگدـنلب  زا 
زروما دندوب ، هناگیب  بیرغ و  تعامج  زامن  زامن و  اب  هک  ینایوجشناد  نازومآشناد و  دنزادرپیم ؟ شیوخ  راگدرورپ  اب  تاجانم  زامن و 

ياهدـمایپ راثآ و  اـب  تسا  یهیدـب  دـنزادرپیم . تعاـمج  زاـمن  ۀـماقا  هب  سرادـم ، اههاگـشناد و  ياـههناخزامن  دـجاسم و  رد  روضح  اـب 
ةدـنرادزاب میرک  نآرق  ریبعت  هب  دـنکیم و  هیکزت  هداد و  لقیـص  تلفغ ، هانگ و  ياـهراگنز  زا  ار  یمدآ  حور  دراد و  زاـمن  هک  ياهدـنزاس 

هدرکلیـصحت ناوج و  رـشق  نایم  رد  یناوخزامن  زامن و  گـنهرف  هعـسوت  تیمها  هب  یپ  ناوتیم  (، 1) دـشابیم تارکنم  اشحف و  زا  ناسنا 
هعسوت تهج  مزال ، بسانم  ياههنیمز  رتسب و  داجیا  روظنم  هب  یناوخزامن و  زامن و  گنهرف  زا  يدج  تیامح  نمض  زین  یمالسا  ماظن  درب .

ِءاـشحفلا و نع  یهنت و  ةالـصلا  ّنِا  - » 1 تشون : یپ  دـهدیم . ماجنا  مدرم  یهارمه  يراکمه و  اـب  ار  ینوگاـنوگ  تامادـقا  عنآ  تیوقت  و 
هب دجاسم  اهنآ  شقن  هعسوت  دجاسم و  هاگیاج  یبایزاب  تسا .» رکنم  اشحف و  زا  دنرادزاب ? زامن  انامه  ، » هیآ 45 توبکنع : روس ? رکنملا »

-1 زا : دنترابع  اهیگژیو  نیا  زا  یخرب  دنشابیم . رادروخرب  يدایز  تیمها  زا  یمالسا  تموکح  رد  دنراد ، هک  یصاخ  ياهیگژیو  تلع 
فراعم مالـسا و  ناغلبم  ناونع  هب  هیملع  ياههزوح  نویناحور و  املع و  اب  طبترم  دجاسم  - 2 دنتسه . ادخ  یگدنب  تدابع و  لحم  دجاسم 
اهاتـسور اههلحم و  اهرهـش و  رـسارس  رد  دایز و  رایـسب  ناشدادعت  هک  دنتـسه  يایبهذم  یـسایس  ياههاگیاپ  دجاسم  - 3 دنشابیم . ینید 

هزور همه  ناملسم  مدرم  - 4 دشاب . هاگیاپ  رقم و  ياراد  هزادنا  نیا  ات  هک  تسین  ینایرج  هورگ و  بزح و  چیه  دنتسه . هدنکارپ  هدرتسگ و 
رد یتکرح  ای  هورگ و  بزح و  چیه  رد  هک  تسا  ياهدیدپ  زاب  مه  نیا  دننکیم و  ادیپ  روضح  یمالسا  ياههاگیاپ  نیا  رد  رابدنچ  ای  کی 

صاخشا دنرادن . یگتسباو  یصاخ  نایرج  ای  صاخشا  هب  دنتسه و  لقتسم  رمتـسم و  ییاهرقم  اههاگیاپ و  دجاسم  - 5 درادن . هقباس  ناهج 
زا هچ  دنتسه . یمدرم  يزکارم  اههاگیاپ و  دجاسم  - 6 دنرادن . نتفر  نیب  زا  لالحنا و  دنتسه و  نانچمه  دجاسم  یلو  دنوریم ، دنیآیم و 

-7 دنـشابیم . اراد  ار  يروـحم  یلـصا و  شقن  مدرم  نآ ، تاـضویف  زا  يریگهرهب  دجـسم و  رد  روـضح  رظن  زا  هچ  هرادا و  تخاـس و  رظن 
نیمه تلع  هب  دجاسم  دنشابیم . یمالسا  تموکح  ياههمانرب  فادها و  ياتسار  رد  نانآ  نداد  تکرح  مدرم و  يرگنشور  لحم  دجاسم 
هدرک تسرد  ياهنوگ  هب  ار  یعامتجا  وج  اـضف و  دـندش . عقاو  بوضغم  يولهپ  میژر  نارود  رد  دـنراد ، هتـشاد و  هک  یمهم  ياـهیگژیو 

رد يربخ  ناناوج  زا  ًابلاغ  دنتـشاد . دومج  دومخ و  تلاح  ًاتدمع  دجاسم  دوب . دودحم  تدابع  زامن و  لئاسم  هب  ًافرـص  دـجاسم  هک  دـندوب 
دنتفایزاب و ار  دوخ  یلـصا  هاگیاج  دجاسم  یمالـسا ، بالقنا  تکرب  هب  اما  دندوب . هدش  لیدـبت  نانزریپ  نادرمریپ و  هاگیاپ  هب  دوبن و  اهنآ 

میژر رمع  ینایاپ  ياههام  ینعی  بالقنا  هزراـبم و  جوا  ياـههام  ناـمه  زا  لوحت  نیا  تفاـی . يداـیز  رایـسب  هعـسوت  اـهنآ  شقن  تیلاـعف و 
زا سپ  دوخ  یعقاو  هاگیاج  نتفایزاب  دـجاسم و  شقن  هعـسوت  دیـسر . دوخ  جوا  هطقن  هب  بـالقنا  هیلوا  ياـهلاس  رد  هدـش و  زاـغآ  يولهپ 
هب دجسم  لاس 1357  رد  بالقنا  جوا  ياـههام  رد  - 1 مینکیم : هراشا  نآ  دروم  دـنچ  هب  هک  دراد  ینوگانوگ  رهاظم  قیداصم و  بـالقنا ،

ماما هطبار  نیا  رد  دروآ . رد  ياپ  زا  ار  يولهپ  میژر  تسناوت  هزرابم  هب  ندیشخب  تیروحم  اب  دش و  لیدبت  یبالقنا  یتازرابم و  ياههاگیاپ 
دهع رد  درک . تسرد  ار  تـضهن  هـک  تـسا  دـجاسم  نـیا  درک . تـسرد  ار  طاـسب  نـیا  هـک  تـسا  دـجاسم  نـیا  :» دـنیامرفیم هر ) ) ینیمخ

، برح ناکم  ینعی  بارحم  دوب . شویج  شییجت  زکرم  دوب ، یـسایس  عامجا  زکرم  دجـسم  اهتدم  ات  مه  نآ  زا  دعب  مه و  (ص ) هللالوسر
ار دجاسم  مالـسا  « ؛) 1 . « ) دـینک ظفح  ار  ناتدوخ  ياهدجـسم  تلم ! يا  توغاط ... اب  گنج  مه  ناطیـش و  اـب  گـنج  مه  گـنج ، ناـکم 
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همه تاعامج ، اههعمج و  نیمه  زا  تاعمج ، نیمه  زا  اهتیعمج ، نیمه  زا  دجاسم ، نیمه  زا  هک  نیا  باب  زا  دش  هلیسو  داد و  رارق  رگنس 
، بالقنا يزوریپ  زا  سپ  مه  هزراـبم و  نارود  رد  مه  - 2 ( 2 . «) دـشاب ایهم  دربیم ، شیپ  هب  ار  مایق  دربیم و  شیپ  هب  ار  مالـسا  هک  يروما 
، بالقنا یـسایس  لئاسم  دندش . لیدبت  یبالقنا  زرابم و  مدرم  هب  یعامتجا  یـسایس  ياهیهاگآ  نداد  يرگنـشور و  ياههاگیاپ  هب  دجاسم 

نانمشد ربارب  رد  یگداتسیا  هلباقم و  ياههار  یجراخ ، یلخاد و  نانمشد  تخانش  دنکیم ، دیدهت  ار  بالقنا  هک  یتارطخ  ناهج ، هقطنم و 
هتفرگ و رارق  هجوت  دروم  دـجاسم  رد  هدرتسگ  تروص  هب  بالقنا  زا  سپ  ياهلاس  یط  رد  هک  دـندوب  یلئاسم  هلمج  زا  مالـسا  بـالقنا و 
رب هوالع  هدش و  جراخ  دوخ  فرص  يدابع  هبنج  زا  دجاسم  ًالمع  بیترت  نیدب  دندش . هاگآ  هیجوت و  اهنآ  هب  تبسن  ناریا  ناملـسم  مدرم 

رایع مامت  هاگیاپ  کی  هب  دجاسم  عقاو  رد  درک . ادـیپ  زین  یعامتجا  یـسایس و  ياههبنج  دوب ،) يرورـض  مزال و  مه  نآ  ظفح  هتبلا  هک   ) نآ
دجسم : » دنیامرفیم هر ) ) ماما ترضح  دروم  نیا  رد  دوب . لحار  ماما  رظن  دروم  هک  دوب  يزیچ  نامه  نیا  دندش و  لیدبت  یبالقنا  یسایس و 

هتخیر شحرط  دجسم  رد  نآ  زا  يرایـسب  تسا  هدشیم  مالـسا  رد  هک  ییاهگنج  هدوب  یـسایس  ياهتیلاعف  زکرم  مالـسا  ردص  رد  ربنم  و 
اهتلود و زورما  دنشابیم . نیملسم  حلاصم  نایب  لکشت و  نادیم  نیرتبسانم  تاعامج  هعمج و  اهرگنس و  نیرتهب  دجاسم  ( » 3 . «) دشیم

نیملسم دباعم  دجاسم و  لیطعت  تردق  تذرج و  زگره  یلو  دناهتساخرب ... ناناملـسم  اب  يدج  گنج  هب  هچرگا  اهتردقربا  ناگدرپسرس 
نیا :» دـنیامرفیم رگید  ياـج  رد  و  ( « 4 .) دـننک شوماـخ  دـنناوتیمن  ار  ناملـسم  اـهنویلیم  تفرعم  قشع و  رون  دـنرادن و  هشیمه  يارب  ار 
روط نیا  هدوب . یسایس  یعامتجا و  روما  زکرم  اهتسایـس و  زکرم  اهگنج و  زکرم  ص )  ) مرکا لوسر  نامز  رد  دجاسم  مارحلا و  دجـسم 
تقو ره  هدوب . رتشیب  شایـسایس  لئاسم  دـشاب . هزور  زامن و  يدابع  لئاسم  ناـمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  رد  هک  تسا  هدوبن 
نیمه هب  ( 5 . «) ار روما  نیا  دندرکیم  عورش  دجسم  زا  اهگنج ، يارب  ار  مدرم  دننک  جیسب  ار و  صاخشا  دنتـسرفب  گنج  هب  دنتـساوخیم 

لوا ردص  دجاسم  لاح  هب  ددرگرب  نامدجاسم  دیوشب و  رما  نیا  هب  قفوم  هک  مراودیما  :» دندومرفیم دـیکأت  ماما  ترـضح  هک  تسا  تهج 
بالقنا زا  یمدرم  تسارح  تظافح و  شقن  دجاسم  بالقنا ، زا  سپ  دجاسم  یعامتجا  یسایس  ياه  تیلاعف  هعـسوت  ياتـسار  رد  - 3 ( 6 «)

اب دجاسم و  رد  يزور  هنابش  هدرتسگ و  يروضح  اب  یبالقنا  روشرپ و  ناناوج  تسا . هتشاد  هدهع  رب  یجراخ  یلخاد و  نانمشد  ربارب  رد  ار 
ياههئطوت لباقم  رد  ًاصوصخم  دـنتخادرپ . بالقنا  زا  تسارح  ظفح و  هب  نآ , يریگراک  هب  حالـس و  اب  ییانـشآ  یماـظن و  ياـه  شزومآ 

هتساخاپ هب  یبالقنا  ناملـسم و  مدرم  اب  ینمـشد  هب  هک  نیقفانم  دسفم و  فرحنم و  ياههورگ  زین  يولهپ و  طحنم  میژر  زا  هدنامزاب  لماوع 
نیمه زا  اهنآ  هیلوا  ۀتـسه  هدوب و  دـجاسم  زا  زین  یبالقنا  ياهداهنا  زا  يرایـسب  يریگلکـش  - 4 دندرک . ءافیا  یمهم  رایـسب  شقن  دندوب ،

ياهتیلاعف هعسوت  ياتـسار  رد  نینچمه  - 5 تسا . دراوم  نیا  زا  یکی  یمالـسا  بـالقنا  ياـههتیمک  تسا . هتفرگ  جـضن  هشیر و  دـجاسم 
یهافر و روما  مدرم ، قازرا  روما  هب  یگدیـسر  ياههنیمز  رد  ياهدرتسگ  نوگانوگ و  ياهتیلاعف  دهاش  بالقنا  زا  سپ  دجاسم  یعامتجا 
زا یکی  - 6 میاهدوب . يرنه  یگنهرف و  ياـهتیلاعف  زین  دـنمزاین و  ياـههداوناخ  یلاـم  تالکـشم  هب  یگدیـسر  هیریخ و  روـما  یتامدـخ ،

دجاسم شقن  تسا . هدوب  یلیمحت  گنج  سدقم و  عافد  رد  اهنآ  ةدـننکنییعت  رایـسب  شقن  بالقنا ، زا  سپ  دـجاسم  ياهشقن  نیرتمهم 
زا نآ  لیمحت  للع  گنج ، هب  تبسن  مدرم  هدوت  يرگنشور  هیجوت و  رد  دجاسم  هک  نیا  لوا  تسا . هجوت  لباق  تهج  دنچ  زا  دروم  نیا  رد 

ار ناناوج  دـجاسم ، هک  نیا  مود  دـناهدرک . اـفیا  یمهم  شقن  نآ  ربارب  رد  تمواـقم  یگداتـسیا و  موزل  مالـسا ، بـالقنا و  نانمـشد  يوس 
رد ار  یبلطتداهـش  هیحور  يونعم و  ياضف  دـجاسم  هک  نیا  موس  دـندرکیم . لطاب  هیلع  قح  دربن  ياهههبج  هب  نتفر  هب  بیغرت  قیوشت و 

. دشیم ظفح  هدنز و  دجاسم  طسوت  اهنآ  نامرآ  ادهش و  مان  دای و  هک  نیا  مراهچ  دندرکیم . تیوقت  ظفح و  مدرم ، هدوت  نیب  رد  هعماج 
دنتـشاد و يدایز  رایـسب  شقن  دجاسم  لطاب ، هیلع  قح  دربن  ياهههبج  هب  نانآ  مازعا  مدرم و  هدوت  ناناوج و  یهدنامزاس  رد  هک  نیا  مجنپ 

تاکرادـت مزاول و  هیهت  ههبج و  تشپ  زا  تیامح  رد  نادرم  نانز و  زا  معا  یلحم  مدرم  ندرک  جیـسب  اـب  دـجاسم  هک ، نیا  مشـش  هرخـالاب 
زا یکی  - 7 دنتشاد . هدهع  رب  ار  يدایز  رایـسب  شقن  اهههبج  رد  یتاولـص  ياههاگتـسیا  ةرادا  يزادناهار و  مالـسا و  ناگدنمزر  زاین  دروم 
رقم ناوـنع  هب  نآ  زا  هدافتـسا  دروـخیمن ، مشچ  هب  لوا  رظن  رد  هک  دـجاسم  سوـسحمریغ  فـیرظ و  لاـح  نـیع  رد  یـساسا و  ياـهشقن 
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ياهرقم هب  زاین  تخادرپ ، میهاوخ  نآ  هب  باتک  رگید  ياج  رد  هک  جیسب  مهم  رایسب  شقن  هب  هجوت  اب  دشابیم . جیسب  تمواقم  ياههاگیاپ 
دجاسم قیرط  زا  مربم  زاـین  نیا  هک  تشاد  دوجو  نآ  رارقتـسا  ياربر  روشک  طاـقن  یـصقا  رد  هدـنکارپ  ةدرتسگ و  لاـح  نیع  رد  یمدرم و 

ندوبیمدرم هب  هجوت  اب  زین  اههلحم و  ییاتـسور و  يرهـش و  طاقن  همه  رد  دـجاسم  ةدرتسگ  روضح  یگدـنکارپ و  هب  هجوت  اب  دـش . نیمأت 
ياههاگیاپ زورما  دوب . دجاسم  جیسب ، رارقتسا  يارب  ناکم  نیرتبسانم  نیرتهب و  اهنآ ، یمامت  رد  تیناحور  روضح  نآ و  روما  دجاسم و 

مدرم ةدوت  زین  اهنآ  ود  ره  ةرادا  رد  یلصا  شقن  تسا . هدمآ  دوجو  هب  اهنآ  نیب  یمکحتسم  دنویپ  هدروخ و  هرگ  ًالماک  دجاسم  اب  جیسب 
مالـسا و ظفح  رد  دجاسم  یماظن  يوزاب  جیـسب  دراد . لباقتم  ریثأت  رگیدکی  رد  جیـسب ، دجاسم و  یهارمه  یگتـسویپ و  دنـشابیم . یلحم 

هدهع رب  یمهم  شقن  نآ ، زا  يدام  یناسنا و  ياهتیامح  زین  جیـسب و  تمالـس  ظفح  ینید و  تیادـه  رد  زین  دجـسم  دـشابیم و  بالقنا 
-3 ص 55 و 56 . ، 17 دلج ماما ، هفیحص  - 2 ص 7 . هر ،) ینیمخ  ماما  ياهمایپ  هعومجم  ) هیقف تیالو  رد  ادـخ  حور  - 1 تشون : یپ  دراد .

ینیمخ ماما  ءارآ  هشیدنا و  زا  يا  هدیزگ  ) یمالسا بالقنا  نییآ  - 5 ص 338 . دلج 20 ، ماما ، هفیحص  - 4 ص 184 . ، 8 دلج ماما ، هفیحص 
دننامه ناناملـسم ، ینامـسآ  باـتک  یهلا و  مـالک  نآرق  ینآرق  گـنهرف  شرتسگ  ص 48 . دـلج 17 ، ماما ، هفیحـص  - 6 ص 338 . هر ،)
تئارق هب  دودحم  طقف  نآرق  هنافسأتم  دوب . كورتم  روجهم و  يولهپ  زیتسنید  میژر  نارود  رد  یمالسا ، تاسدقم  اهشزرا و  زا  يرایـسب 

یهلا مالک  دوب . ترفاسم  هب  نتفر  يارب  نآ  ریز  زا  ندش  در  یشکبابسا و  ون و  لزنم  یـسورع ، ةرفـس  تاوما ، ربق  رـس  متخ و  سلاجم  رد 
نآرق یمـسا  سدـقت  رهاظ و  هب  تشادـن . ینادـنچ  شقن  يداصتقا  یعامتجا و  یگنهرف ، یتموکح ، یـسایس ، لـئاسم  مدرم و  یگدـنز  رد 

یلو تشاد ، قادصم  يولهپ  میژر  تسایس  هعماج و  یمومع  ياضف  دروم  رد  تیعـضو  نیا  هتبلا  دشیم . هجوت  شنورد  يوتحم و  زا  شیب 
دح رد  تشاد و  دوـجو  رـشب  یگدـنز  هعماـج  لمعلاروتـسد  ناوـنع  هـب  نآرق  هـب  تبـسن  یحیحـص  شرگن  نینیدـتم ، صاوـخ و  ناـیم  رد 

يولهپ میژر  تسایس  هاگدید و  تسردان و  نآرق  هب  تبسن  هعماج  یمومع  وج  اما  دش . یم  هدناشوپ  لمع  ۀماج  نآ  دافم  هب  زین  تارودقم 
نآرق هجوت  رما  رد  یمهم  ریگمشچ و  تالوحت  ناریا ، یمالسا  بالقنا  يزوریپ  تکرب  هب  دوب . مومسم  هنامصخ و  یـشرگن  نآ ، هب  تبـسن 

رد تالوحت  نیا  درک . ادیپ  روضح  مدرم  یگدنز  نوگانوگ  داعبا  اههصرع و  رد  هدمآ و  نوریب  تیروجهم  اوزنا و  زا  نآرق  دمآ . دوجو  هب 
، میرک نآرق  ظفح  تئارق و  شزومآ و  يریگارف و  نآ ، راثآ  نآرق و  هب  شرگن  رد  يرکف  تالوحت  تسا . یـسررب  لباق  یفلتخم  ياههبنج 

نآرق هب  شرگن  يرکف و  تـالوحت  . * دنـشابیم تاـکرب  اهدرواتـسد و  نـیا  هـلمج  زا  نآرق  وـیدار  سیـسأت  ینآرق و  تاـقباسم  يرازگرب 
تبسن مدرم  ياهشیدنا  يرکف و  تبثم  تالوحت  نآ ، هب  مامتها  ینآرق و  گنهرف  شرتسگ  رما  رد  هدمآ  دوجو  هب  تالوحت  هزوح  نیرتمهم 

دنمـشزرا و رایـسب  شرگن  رییغت  نیا  درک . ادـیپ  لوحت  رییغت و  نآرق ، هب  تبـسن  مدرم  یقلت  زرط  شنیب و  شرگن و  عقاو  رد  تسا . نآرق  هب 
دهاوخن تروص  یهجوت  لـباق  تارییغت  زین  لـمع  ةزوح  رد  دـنکن ، رییغت  یعوـضوم  هب  تبـسن  داـقتعا  رکف و  یتـقو  اـت  اریز  دوـب . اـهبنارگ 

رس رب  توالت  صوصخم  یتافیرـشت و  باتک  نآرق  هک  دوش  صخـشم  مدرم  يارب  - 1 هک : دـش  بجوم  شرگن  رییغت  لوحت و  نیا  تفرگ .
نیا مهم  اما  تسا ، بوخ  زین  دراوم  نیا  رد  نآرق  زا  هدافتسا  دنچ  ره  تسین . ندیسوب  ندناوخ و  يارب  ًافرص  نآرق  تسین . دقع  ةرفس  ربق و 

یلماک عماج و  لمعلاروتسد  يواح  هک  تسا  یباتک  نآرق  هک  دنتفایرد  مدرم  - 2 تسین . دراوم  نیا  يارب  طقف  نآرق  دنمهفب  مدرم  هک  دوب 
، يدرف زا  معا  رـشب  یگدـنز  داـعبا  ۀـمه  يارب  میرک  نارق  هک  دـیدرگ  صخـشم  مدرم  يارب  تـسا . نآ  داـعبا  ۀـمه  رد  رـشب  یگدـنز  يارب 

نییعت ار  رـشب  فیلاکت  دراوم  نیا  ۀـمه  رد  یهلا  مالک  دراد . لمعلاروتـسد  هطباض و  يداصتقا  یـسایس و  یگنهرف ، یعامتجا ، یگداوناخ ،
یمالسا يروهمج  ماظن  دش . نایامن  زین  یمالـسا  تموکح  بلاق  لکـش و  رد  شرگن ، نیا  یـسایس  یعامتجا و  یلمع  ۀنومن  تسا . هدومرف 

. دیدرگ فیرعت  وا ، زاین  دروم  تاررقم  نیناوق و  رشب و  یگدنز  داعبا  ۀمه  رد  نآ  تیمکاح  یهلا و  یحو  هب  داقتعا  رب  ینتبم  یماظن  ناریا ،
يروهمج : » درادیم ررقم  دوخ  مود  لصا  رد  هطبار  نیا  رد  دـشابیم ، ماـظن  ياـههبوچراهچ  یلک و  لوصا  ةدـننکنایب  هک  یـساسا  نوناـق 

وا رما  ربارب  رد  میلست  موزل  وا و  هب  عیرـشت  تیمکاح و  صاصتخا  و  هللا ) الا  هلا  ال   ) اتکی يادخ  - 1 هب : نامیا  ۀیاپ  رب  تسا  یماظن  یمالسا ،
تایلک و هک  دـشابیم  یمالـسا  ینابم  لوصا و  هیلک  رب  ینتبم  یمالـسا  ماظن  ًالوصا  نیناوق »... ناـیب  رد  نآ  يداـینب  شقن  یهلا و  یحو  - 2
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رب ینتبم  یماظن  ناریا  یمالسا  ماظن  تقیقح  رد  تفگ  ناوتیم  نیاربانب  تسا . هدش  نایب  نآرق »  » ینامـسآ باتک  دوخ  رد  نآ  هدمع  دراوم 
نآرق يریگارف  هب  دـیاب  هک  دـنتفایرد  نانآ  زا  يرایـسب  هک  دوب  نیا  مدرم  رد  موس  لوحت  - 3 دـشابیم . تسا ) یهلا  یحو  نامه  هک   ) نآرق
مدرم نیب  رد  یهلا  یحور  ینآرق و  میهافم  هب  هجوت  هقالع و  قشع و  نآرق ، يوس  هب  شیارگ  - 4 درک . لمع  نآ  دافم  هب  سپس  هتخادرپ و 

هب ات  تسا  دـنمورین  يزیواتـسد  هزیگنا و  دـنمزاین  یبالقنا  مایق و  هزرابم ، عون  ره  یتموکح  مالـسا  ییاـناوت  تاـبثا  تفاـی . یناوارف  شیازفا 
، دـنمتردق یناـمیا  يرکف و  ناوتـشپ ? يوق و  یـشزیگنا  مرها  کـی  دوجو  نودـب  دزادـنا . تکرح  هب  ار  نآ  هکرحم ، ّوق ? روتوم و  ناوـنع 

کیرحت لماع  زا  يرادروخرب  مزلتسم  ّینوگرگد  بالقنا و  داجیا  فده و  دوصقم و  هب  ندیسر  عقاو  رد  درب . شیپ  هب  ار  هزرابم  ناوتیمن 
يورین هزرابم و  مرها  ناونع  هب  ار  یصاخ  لماع  عوضوم و  یبالقنا ، ياهتضهن  تانایرج و  زا  کی  ره  دشابیم . رثؤم  يوق و  دنزیگنارب ? و 

ياههزیگنا یخرب  دـنهدیم . رارق  هدافتـسا  دروم  نویبالقنا  نیزراـبم و  یـشزیگنا  روحم  ناونع  هب  ار  نآ  دـننک و  یم  باـختنا  هدـنزیگنارب 
نان و نکـسم ، هافر ، زا  معا  يویند  یگدنز  تامّعنت  تایّدام و  هب  یبایتسد  عمط  هب  یبالقنا  ياهورین  دـنهدیم ، رارق  هزرابم  مرها  ار  يّدام 
فـطاوع و کـیرحت  اـب  دـنهدیم و  رارق  هزراـبم  هزیگنا  ار  یهاوـخیدازآ  يدازآ و  اهتــضهن ، یخرب  دــنزیخیم . رب  هزراـبم  ماـیق و  هـب  ... 
نطو و هب  قشع  ییارگ و  یلم  ّتیلم و  زین ، یـضعب  دـنناشکیم . بالقنا  ماـیق و  هب  ار  اـهنآ  نیزراـبم ، مدرم و  ناـهاوخیدازآ ? تاـساسحا 
هدرک و کیرحت  ار  مدرم  ییارگ  یلم  تیلم و  سح  قیرط  نیا  زا  دـنزاس و  یم  هزرابم  مرها  ار  نآ  یخیرات  تشذـگ ? نیمزرـس و  ِكاـخ 
ار نآ  هتفرگ و  راک  هب  یبالقنا  ياـهورین  یگتـسبمه  يارب  ار  يداژن  یموق و  زیگنا ? لـماع و  رگید ، تسد ? دـنرب . یم  شیپ  هب  ار  هزراـبم 
ار دوخ  مایق  زیگنا ? ًالثم  دننک ، یم  هدافتسا  هعماج  يرشق  یفنص و  لماوع  زا  رگید ، یهورگ  دنهد . یم  رارق  هزرابم  زیواتسد  کسمتسم و 
. دنزیگنایم رب  هعماج  هفرم  رشق  هیلع  رب  ار  شکتمحز  مورحم و  مدرم  دوت ? دنهدیم  رارق  رگراک  رشق  هب  ندیشخب  تیمکاح  یتخبشوخ و 

یکی هب  هراشا  اـب  هدرک و  اـفتکا  رادـقم  نیمه  هب  اـما  درک ، هفاـضا  تسیل  نیا  هب  ناوت  یم  زین  ار  يرگید  كرحم  لـماوع  اـههزیگنا و  هتبلا 
یمالـسا زیگنا ? لماع ، نیا  میهد . یم  همتاـخ  ثحب  نیا  هب  یبـالقنا ، یمدرم و  قیمع  ياـهتکرح  ياـههزیگنا  لـماوع و  نیرتمهم  زا  رگید 

بتکم نید و  هب  ندیـشخب  تیروحم  درک . ءافیا  یبوخب  ار  دوخ  شقن  ناریا ، یناـهج  گرزب و  بـالقنا  رد  هک  تسا  یلماـع  ناـمه  ینعی 
هب هک  یعیش  ياهمایق  تسا . هتـشاد  نونک  ات  ادتبا  زا  مالـسا  خیرات  رد  یناشخرد  هقباس  هزرابم ، رد  یمالـسا  زیگنا ? يریگراک  هب  مالـسا و 

یّـصاخ یگتـسجرب  زا  ناهج  روشرپ  ياهبالقنا  خـیرات  رد  تسا ، هتفرگ  تروص  نآ  نداد  رارق  وگلا  اـب  و  (ع ) نیـسح ماـما  ماـیق  زا  تیعبت 
نیا هب  ات  دـنا  هتـشاد  ار  نآ  تأرج  تعاجـش و  نونک  ات  یمک  ِفصنم  ياـهلد  نیب و  تربع  ياهمـشچ  هنافـسأتم  اـما  دـشابیم . رادروخرب 

اب هک  دندوب  یعدم  يرایـسب  زرابم  ياههورگ  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  هک  تسین  تهج  یب  دـننک . فارتعا  یخیرات  قیاقح 
? زیگنا داجیا  رد  ار  مالسا  تردق  دیسر و  يزوریپ  هب  ناوتیمن  یمالـسا ، هیحور  هب  ندیـشخب  تیروحم  یهاوخ و  مالـسا  فده  هزیگنا و 
اه هدوت  نویفا  هدـنرادزاب و  لماع  ناونع  هب  ار  نید  اهنآ  زا  یخرب  یتح  هک  نیا  بلاج  دنتـسنادیمن و  یفاک  دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  مزال 

نیا زا  یخرب  تسا  نـکمم  هـتبلا  دوـشیم . دوـجوم  عـضو  هـب  میلـست  شزاـس و  بجوـم  ینید  زیگنا ? دـندوب  دـقتعم  دـندرک و  یم  حرطم 
یهاگآان رطاخ  هب  هک  نیا  امک  دندرک . یم  اعدا  نینچ  مالسا  يونعم  تردق  اهتیعقاو و  زا  یهاگآان  لهج و  رطاخ  هب  اههورگ ، تانایرج و 

مالسا ینید و  تردق  اب  هک  رواب  نیا  زین ، هیملع  ياههزوح  یضعب  نویناحور و  املع و  ناملـسم و  ياهورین  یخرب  نیب  رد  ینیب  مک  دوخ  و 
نیمه هب  تشاد و  دوجو  يّدج  ياهدـیدرت  نآ  هب  تبـسن  ای  هتـشادن و  دوجو  دیـسر ، يزوریپ  هاوخلد و  جـیتن ? هب  هدرک و  هزرابم  ناوتیم 

رد ینیبمکدوخ  يروابان و  نیا  دناهتشادن . ار  مزال  یهارمه  لقادح  ای  هدرک و  تفلاخم  هر ) ) ماما ترضح  تکرح  اب  نانآ  زا  یخرب  تهج 
يزوریپ زا  لبق  ات  تشاد . دوجو  دـندوب ، لوغـشم  هزرابم  هب  ناهج  رـسارس  رد  هک  یناریا  ریغ  ناملـسم  زرابم و  ياـههورگ  زا  يرایـسب  نیب 

ياههزیگنا زا  اذـل  دنتـشادن و  یفاک  تخانـش  یهاگآ و  ناناملـسم  تسد  رد  دوجوم  يوق  لیـسناتپ  وزین و  نیا  هب  نانآ  یمالـسا ، بـالقنا 
ریغ ینید و  ریغ  ياه  هزیگنا  هک  درک  تابثا  المع  هکلب  يروئت ، رظن  زا  اهنت  هن  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  دندرکیم . هدافتـسا  يرگید 

. دنشابیم ناملسم  زرابم  ياهورین  يارب  ًاصوصخم  دوصقم ، لزنم  رس  هب  ندیسر  يارب  یفاکان  ياهزیگنا  هتشادن و  ار  مزال  ییاراک  یمالسا 
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یمالـسا بالقنا  راذگناینب  دروم  نیا  رد  دوب . اههزیگنا  ریاس  رب  ینالطب  طخ  یمالـسا و  زیگنا ? داعلاقوف ? تردق  رب  يدـییأت  بالقنا  نیا 
دوشیمن یمالـسا  اب  دندرک  یم  لایخ  هک  ییاهنآ  :» دنیامرف یم  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  ینعی  ینید » تردـق  رواب   » هدـننک تاثا  ناریا و 

تردق نیا  ( » 1 .«) تسا شبنج  تسا ، كرحت  باـتک  نآرق  تسا . مالـسا  زا  اـهکیرحت  مه ? هک  دـندیمهف  دروآ ، رد  تـکرح  هـب  ار  مدرم 
هک یلّوـحت  نیا  ( ، » 2 .«) داد هبلغ  ملاع  گرزب  ياهتردـقربا  گرزب و  بصاغ  تلود  کی  رب  ار  یتلم  کـی  یلاـخ  تسد  اـب  هک  دوب  مالـسا 

یمن ار  توغاط  میهاوخ ،  یم  ار  مالـسا  ام  هک  دوب  دـنلب  ناشدایرف  لّوا  زا  هک  تسا  دـصقم  نیا  يور  شاهمه  تسه ،  اـم  روشک  رد  نـالا 
ًاـصوصخم نایناهج  لک  رب  بـالقنا ، هزراـبم و  رد  مالـسا  ییاـناوت  تاـبثا  ینید و  ياـههزیگنا  اـب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  ( 3 .«) میهاوخ

دروم دنچ  هب  ًافرص  اج  نیا  رد  تسا . هتخاس  نومنهر  داقتعا  رواب و  نیا  هب  ار  نانآ  هتشاد و  ییازـسب  ریثأت  یمالـسا  ياهتکرح  ناناملـسم و 
هّللا تیآ  ياههیصوت  تّحص  هب  قباس  يوروش  یـشاپورف  زا  سپ  : » تسا هتفگ  ابوک  ربهر  ورتساک  لدیف  : مینک یم  هراشا  نانآ  دوخ  نابز  زا 
رارق یناهج  ياههمانرب  راک  روتسد  رد  یبرغ  ياهلدم  ياج  هب  دیاب  ناریا  دیقف  ربهر  ینآرق  لدم  مدقتعم  مدرب و  یپ  فچابروگ  هب  ینیمخ 

داد ناشن  همه  هب  تسا و  نرق  نیا  مهم  ثداوح  زا  یکی  یمالسا  بالقنا  : » دیوگ یم  یمالسا  سنارفنک  ّلک  ریبد  یطش  بیبح  ( 4 .«) دریگ
یحتف دیهش  ( 5 .«) دنک نوگنرس  ار  یتنطلس  ياهمیژر  نیرتدنمورین  زا  یکی  تسا  هتسناوت  ناریا  بالقنا  تسا . دنمتردق  ردقچ  مالـسا  هک 
ناکم ره  زا  رتيوق  نیطسلف  رد  دیقف ، ماما  يربهر  هب  یمالسا  بالقنا  ریثأت  : » دیوگ یم  نیطسلف  یمالـسا  داهج  شبنج  قباس  ربهر  یقاقش 

زا رتهدیشاپورف  رتدیما و  ان  دنربیم ، رس  هب  یتسینویهص  نایـشحو ? لاغـشا  تحت  هک  یلاح  رد  نیطـسلف  رد  ناناملـسم  هک  ارچ  دوب ، رگید 
. دزیخ اپ  هب  مالسا  زا  يریگ  ماهلا  اب  دناوت  یم  تما  هراب  رگد  هک  دیامن  دیکأت  دهدب و  دیما  اهنآ  هب  ات  دمآ  ماما  دندوب . ناملسم  للم  یمامت 

بالقنا نامز  ات  : » دیوگیم ینیطسلف  ناربهر  زا  یکی  یمیمت  دعسا  خیش  ( 6 .«) دزاس رارقرب  ار  دوخ  تموکح  دوش و  زوریپ  دناوتیم  مالسا 
هدافتـسا حافک »  » و لاضن »  » نوچمه یتاـملک  زا  داـهج »  » ياـج هب  ـالثم  ناـگژاو  هصرع  رد  یتح  دوب . بیاـغ  دربن  هصرع  زا  مالـسا  ناریا ،

دایز رتکد  ( 7 .«) درک دراو  نیطـسلف  نیمزرـس  هب  ار  تسا » یلـصا  هلیـسو  داهج  لح و  هار  مالـسا   » یمیدـق تیعقاو  ناریا  بالقنا  دـشیم .
سورد زا  ات  دندرک  شالت  نیطـسلف  یمالـسا  داهج  ناراذگناینب  ادـتبا  زا  : » دـیوگ یم  نیطـسلف  رد  یمالـسا  ياهـشبنج  باتک  رد  ورمعوبا 

هک درک  دیکأت  ناریا  یمالسا  بالقنا  دنهد ... قیبطت  زین  نیطسلف  شور  هب  ار  نآ  ات  دندرک  شالت  دنریگ و  ماهلا  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا 
 ، ییوگتفگ رد  نیطسلف  یمالسا  داهج  يوگنخـس  یماش  هّللادبع  خیـش  ( 8 .«) تسا بولسا  نیرتبسانم  داهج  تسا و  لح  هار  اهنت  مالـسا 

یتقو  » دیامنیم هفاضا  دنک و  یم  ناونع  ناریا  یمالسا  بالقنا  ریثأت  ار  هزرابم  رد  نیطـسلف  مدرم  رابود ? یمالـسا  تاشیارگ  للع  زا  یکی 
يرگید بالقنا  هک  دنتفایرد  درادن ، يدرواتسد  ندرک ، هزرابم  یتسینومک  ای  یتسیسکرام  یلم ، یموق ، ياههشیدنا  ساسا  رب  دندید  مدرم 

هاش کی  ینیمخ  هّللا  تیآ  :» دنک یم  شرازگ  نینچ  خیرات 14/3/1368  رد  سرپ  دتیشوسآ  يرازگربخ  هرخالاب  و  ( 9 .«) دنرادن مالسا  زج 
رد - 1 تشون : یپ  ( 10 .«) داد ناکت  ار  ناهج  دوخ ، یمالـسا  تردق  تدحو و  مایپ  اب  دومن و  توهبم  ار  تردقربا  کی  درک ، نوگنرـس  ار 
رب یشرگن  یلخاد  هیرـشن  - 4 هحفـص 156 . نامه ، - 3 هحفـص 155 . نامه ، - 2 هحفـص 134 . مهد ،  رتفد  ماما ، مـالک  زا  هار  يوجتـسج 

زادـنا مشچ  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  - 5 هحفـص 40 . ، 66 هرامـش 67 - یماظتنا ، يورین  یـسایس  یتدـیقع  نامزاس  یـسایس  تـالّوحت 
بالقنا ییورایور  رویدـک ، هلیمج  - 7 دـمآرد . شیپ  نیطـسلف ، رد  یمالـسا  ياهـشبنج  ورمع ، وبا  داـیز  رتکد  - 6 هحفـص 107 . نارگید ،
هضافتنا رویدک ، هلیمج  - 9 هحفص 95 . نیطسلف ، رد  یمالـسا  ياهـشبنج  ورمعوبا ، دایز  رتکد  - 8 هحفص 113 . اکیرمآ ، ناریا و  یمالـسا 
یمالـسا يروهمج  راذـگناینب  تلحر  باتزاب  هر ،) ) ینیمخ ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسوم  - 10 هحفص 212 . نیطـسلف ، تمواقم  هسامح 

یمالسا ياعدا  ناهج  رد  یفلتخم  ياهروشک  ناریا ، یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  یمالسا  تموکح  نایعدم  ياشفا  هحفص 95 . ناریا ،
ًاصوصخم هنایمرواخ و  ییایفارغج  دودحم ? رد  اهروشک  نیا  زا  ياهدمع  شخب  دنتشاد . ار  مالسا  تعیرـش  ساسا  رب  روشک  رادا ? ندوب و 

تبسن يرتیمالسا  رهچ ? نتشاد  ياعدا  ناتسبرع  اهنآ  نایم  رد  دندوب . يدوعس  ناتسبرع  یگدرکرس  هب  سراف  جیلخ  یبونج  یـشاح ? رد 
ار دوخ  ناتسبرع  ماکح  دوب . حرطم  یمالـسا  ياهروشک  ریاس  زا  رتدنمتردق  و  یلـصا ، نومن ? وگلا و  ناونع  هب  تشاد و  اهروشک  ریاس  هب 
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ياهیگژیو ياراد  دندوب ، یمالـسا  تموکح  یعدم  هک  اهروشک  هنوگ  نیا  دـندرکیم . یفرعم  یمالـسا  نایلاو  نیمرحلا و  مداخ  ناونع  هب 
نآ مالسا ، زا  يرهاظ  هتـسوپ و  اهروشک  نیا  رد  - 1 زا : دندوب  ترابع  اهیگژیو  تایـصوصخ و  نیا  دندوب . رایـسب  كارتشا  طاقن  هباشم و 

یگدـنز داعبا  همه  رد  نآ  تیمکاح  مالـسا و  قیقح  زا  تشاد . زورب  یّلجت و  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  ياـههزوح  یخرب  رد  ًافرـص  مه 
شزومآ هعماج ، گنهرف  یعامتجا ، یگدـنز  یجراخ ، طباور  داصتقا ، تموکح ، تسایـس ، زوح ? رد  نید  دوبن . يربخ  یعامتجا  يدرف و 

مدرم رظن  يأر و  تساوخ و  نودب  نانآ  ِییاعدا  یمالسا  تموکح  - 2 تشادن . یهاگیاج  شقن و  نوگانوگ ، تاررقم  نیناوق و  تیبرت ، و 
-3 دنتـشادن . یـسیسأت  یباختنا و  شقت  هنوگ  چـیه  تموکح  لیکـشت  رد  مدرم  هدوت  تیرثکا  دوب . هدـش  لیمحت  ناـنآ  رب  هتفرگ و  لـکش 
نیدت و يوقت و  زا  دندوب و  نارتوهـش  زودناتورث و  بلط ، تحار  نارذگـشوخ ، دـساف ، يدارفا  یمالـسا ، یعدـم  ياهتموکح  ناربهر 
یتسود و اب  هارمه  نانآ  یمالسا  تموکح  - 4 دنتشادن . ياهرهب  هنوگ  چیه  دوب ، یمالـسا  هعماج  يربهر  زاین  دروم  هک  مزال  شناد  ملع و 
، نیملسم مالسا و  زوت  هنیک  نانمشد  اب  نمشد و  یعقاو ، ناناملـسم  اب  ناشتموکح  دوب . هارمه  یبرغ  يرابکتـسا  ياهتردق  هب  هقالع  قشع و 
ار اهنآ  بغ و  ار  نیطـسلف  ناملـسم  مدرم  نیمزرـس  هک  سدق  رگلاغـشا  یتسینویهـص  میژر  هب  نانآ  تموکح  - 5 دوب . یمیمـص  تسود و 

مهافت یتسود و  تسد  دوب ، هدرک  لولعم  دیهـش و  هدیـشک و  نوخ  كاخ و  هب  اهلاس  یط  رد  ار  ناناملـسم  زا  يدایز  دادعت  هدرک و  هراوآ 
تیمـسر روجف و  قسف و  عاونا  ماجنا  يراوخبورـشم و  یعاـمتجا و  تارکنم  ءاـشحف و  اـب  هارمه  اـهنآ  تموکح  مالـسا و  - 6 دندوب . هداد 

رب یکّتم  هکلب  دوبن ، يربخ  مالـسا  یهلا و  لازیـال  تردـق  رب  هیکت  تیونعم و  صـالخا و  زا  اـهنآ  تموکح  رد  - 7 دوب . اهنآ  هب  ندیـشخب 
مدرم هیلع  رب  يروتاتکید  تموکح  یعون  نانآ  تموکح  - 8 دنتسنادیم . اهنآ  زا  ار  دوخ  تردق  يرادیاپ  هدوب و  مالسا  نانمـشد  برغ و 

 – برغ رابکتسا  هب  نآ  ماکح  تموکح و  یگتـسباو  تشادن و  یموهفم  اهنآ  تموکح  رظن  زا  لالقتـسا  - 9 دوبن . يربخ  يدازآ  زا  دوب و 
بلغا ناـنآ ، ياـعدا  دروم  یمالـسا  تموکح  يربهر  - 10 دوب . اهنآ  یجراخ  تسایـس  لـباق  ریغ  کـفنیال و  ءزج  اـکیرمآ –  ًاـصوصحم 

یکی عّیشت  مالسا و  يایحا  دنتشادن . ار  ماقم  نیا  هب  یبایتسد  ّقح  یگتسیاش و  یتنطلـس  داوناخ ? زا  جراخ  دارفا  دوب و  یتنطلـس  یثوروم و 
. تسا هدوب  عّیشت  مالـسا و  تلزع  اوزنا و  نونک ، ات  جع ) ) نامز ماما  ياربک  تبیغ  نامز  زا  مالـسا  خیرات  راب  فسأت  خلت و  رایـسب  لئاسم  زا 
يروحم و تسایس  کی  ناونع  هب  نآ  نانمشد  يوس  زا  مالسا ، خیرات  لوط  رد  عّیـشت  بهذم  مالـسا و  نید  اب  زیتس  ًاصوصخم  يزیتس  نید 

عماوج يرـشب و  یگدنز  هنحـص  زا  عّیـشت  مالـسا و  فذح  تهج  رد  نانمـشد  درتسگ ? شالت  هنافـسأتم  تسا  هدش  لابند  يّدـج  تکرح 
هب مالـسا  ًابلاغ  رگید ، نایدا  هب  تبـسن  نید ، اـب  زیتس  زوح ? رد  دـنچ  ره  دوب . هدیـسر  هجیتن  هب  اـهتموکح ، صرع ? رد  ًاـصوصخم  یناـسنا 

هنیک هلمح  زیت  كون  ناکیپ و  زین ، مالسا  قرف  بهاذم و  نیب  رد  نکیل  تشاد ، رارق  هجوت  دروم  ناهج  رد  يزیتس  نید  یلصا  روحم  ناونع 
یتازرابم يروشحلـس و  یحور ? تردـق و  زا  نمـشد  لماک  یهاـگآ  رطاـخ  هب  نیا  و  تسا . هدوب  نایعیـش  عّیـشت و  بهذـم  هجوتم  نازوت 

، تسا هدوبن  ناریا  روشک  ورملق  هب  دودحم  صوصخم و  عّیشت  مالـسا و  اب  زیتس  تسا . یعیـش  ياهتکرح  اهتـضعن و  خیرات  لوط  رد  نایعیش 
یمالـسا دنمهوکـش  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  ات  دنـشابیم . ایند  دارفا  یّلک ? نآ  نیبطاخم  هدوب و  یناهج  عّیـشت ، بهذم  مالـسا و  نید  اریز 

دورطم و زین  نآ  ماکحا  داعبا و  زا  يرایـسب  هکلب  تشادن ، تیمکاح  تموکح و  صرع ? رد  رثؤم  يروضح  اهنت  هن  عّیـشت  مالـسا و  ناریا ،
ماـکحا نیناوق و  مالـسا و  دوب . زیچاـن  دودـحم و  رایـسب  دراوم  نیا  اـما  تشاد ، زورب  روهظ و  نآ  زا  ییاههولجدـنچره  دوـب . هدـش  يوزنم 

ناوـنع هب  تشاد و  شقن  روـضح و  ناـنآ  یگدـنز  روـما  زا  یخرب  رد  ًافرـص  ناناملـسم  دوـخ  نیب  رد  یتـح  نآ  بناـج ? همه  هدرتـسگ و 
ات مالسا  ندیشک  اولزنا  هب  تلزع و  دروم  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  دوب . یبهذم  لوسر  بادآ و  يدرف و  تادابع  هب  دودحم  و  یعرف ، یعوضوم 
ار مالسا  دشیم ، یسنم  تشاد  مالـسا  :» دندومرف لاس 1358  رد  شیوخ  ياهینارنخـس  زا  یکی  رد  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق 

یهلا مایق  هک  ناریا  ّتلم  امـش  مایق  ناریا ، ياهناوج  امـش  مایق  دندرب . یم  نیب  زا  اههمکچ  ریز  دنتـشاد  ار  نآرق  دندرکیم ، مدهنم  دنتـشاد 
طاقن همه  رد  عّیشت  مالسا و  ندیـشک  اوزنا  هب  يزیتس و  نید  ( 1 «) دیشخب مالـسا  هب  هزات  تایح  درک ، هدنز  ار  نآرق  دوب ، یهلا  تضهن  دوب ،

زا ياهدـنیازف  تروص  هب  هئطوت  نیا  ناریا  نیـشن  ناملـسم  روشک  رد  اما  تسا ، هدوب  يرابکتـسا  زوت و  هنیک  نانمـشد  راک  روتـسد  رد  اـیند 
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تنطلـس نارود  رد  نآ  ندیـشک  اوزنا  هب  يزیتس و  نید  نیا  داـعبا  دـشیم . هدز  نماد  نآ ، نیدیب  ناـمکاح  يولهپ و  سوحنم  میژر  يوس 
جراخ لاقم  نیا  هلـصوح  زا  تسا و  هناگادـج  لصفم و  یباـتک  دـنمزاین  دوخ  نآ ، حرـش  هک  دوب  هبناـج  همه  هدرتسگ و  يردـق  هب  يولهپ 

نیناوـق و ندرک  یمالـساریغ  ناریا ، ناملـسم  مدرم  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  داـعبا  مه ? زا  مالـسا  فذـح  تهج  رد  شـالت  دـشابیم .
اههاگشناد و زا  مالسا  فذح  (، 2) تیئاهب جیورت  نید ، دض  حلاصان و  دارفا  تسد  هب  تموکح  يدـیلک  ياهتـسپ  ندرپس  روشک ، تاررقم 
و ( 3) ییارگ یلم  یلم و  لئاسم  هب  ندز  نماد  اب  یعامتجا  هنحص  زا  مالسا  فذح  یمالـسا ، ماکحا  فراعم و  نتفرگ  رخـسمت  هب  سرادم ،

ءزج ( 5) یبهذم ياهتبسانم  هب  یتمرحیب  و  ( 4) روشک خیرات  أدـبم  رییغت  دـننام  یلکـش  یئزج و  روما  رد  ینید  رهاظم  راثآ و  اب  زیتس  یتح 
اب زیتس  هب  روشک  لخاد  رد  اهنت  هن  ناریا  یمالـسا  تکربرپ  بالقنا  يزوریپ  تسا . هدوب  يولهپ  طـحنم  میژر  رمتـسم  تامادـقا  اـههمانرب و 

رگید عّیـشت  مالـسا و  دّدـجم  ءایحا  راـثآ  هتبلا  دـیدرگ . زین  عّیـشت  مالـسا و  تمظع  ءاـیحا و  بجوم  نآ  رب  فاـضا ? هکلب  داد ، ناـیاپ  نید 
رگید رابکی  دیرفآ و  راختفا  تّزع و  عّیـشت ، مالـسا و  يارب  یتیگ  رـسارس  رد  هتـشاد و  یناهج  بنج ? هکلب  دوبن ، روشک  لخاد  هب  دودـحم 

بجوم زین  ياهنماخ  هّللا  تیآ  ترـضح  يربهر  مّظعم  ماقم  روتـسد  هب  تیب  لها  یناهج  عمجم  لیکـشت  دش . مالـسا  تمظع  دجم و  ثعاب 
یمظعلا هّللا  تیآ  ترـضح  دروم  نیا  رد  دـیدرگ . ناهج  رـسارس  رد  نآ  راختفا  تّزع و  عّیـشت و  یبـالقنا  بهذـم  رتشیب  هچ  ره  ییاـسانش 

يارب ار  هعیش  هّرس ) سّدق   ) ماما هک  دوب  نیا  بالقنا  درواتسد  نیرتگرزب  :» دنیامرف یم  عّیشت  ناهج  هتـسجرب  دیلقت  عجارم  زا  ینارکنل  لضاف 
عّیـشت مان  هب  یبتکم  یبهذم و  زا  الـصا  ایند  دون  يدص  دـیاش  دوب . هدـشن  یفرعم  ایند  هب  هعیـش  نامز  نآ  ات  درک و  یفرعم  ایند  هب  راب  نیلّوا 

بالقنا یناهج  درواتـسد  نیا  یتسارب  ( 6 .«) دوش حرطم  ایند  مه ? رد  عّیـشت  هلأسم  هک  دـش  ببـس  ماما ، بالقنا  نیا  یلو  دنتـشادن  یعالطا 
لاـس رد  شیوـخ  ياهینارنخــس  زا  یکی  رد  هر )  ) ینیمخ ماـما  دــش ، ناـهج  رــسارس  رد  مالــسا  دّدــجم  ءاــیحا  بجوـم  ناریا  یمالــسا 

مالـسا نکیل  دوب و  مالـسا  زا  یمـسا  رتشیپ  میدرک . هدنز  اج  نیا  رد  ار  مالـسا  ام  هک  تسا  نیا  میدروآ  تسد  هب  ام  هچنآ  :» دندومرف 1361
نیرتـمهم زا  یکی  یمالـسا  ّتیوه  ندـش  هدـنز  ( 7 .«) دـننک ییادز  مالـسا  دنتـساوخ  یم  دوب ، مالـسا  اـب  اوعد  شلـصا  ینعی  دوبن ؛ شلـصا 

ار نآ  ياهنماخ  هّللا  تبآ  ترضح  بالقنا  مّظعم  ربهر  هک  تسا  يدح  رد  درواتسد  نیا  ّتیمها  تسا . هدوب  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد 
ماجنا ار  گرزب  راک  ود  تقیقح  رد  یمالـسا  بالقنا  :» دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  ناشیا  دـنا . هدرک  یفرعم  بالقنا  گرزب  راک  ود  زا  یکی 
تسا یتّیعقاو  یناهج ، درواتسد  نیا  ( 8 .«) تسا ایند  رد  یمالسا  ّتیوه  ندرک  هدنز  يرگید  یمالـسا و  ماظن  لیکـشت  یکی  هک  تسا  هداد 

یم هراشا  نآ  دروم  دنچ  هب  ًافرص  ام  تسا و  هتفرگ  رارق  زین  رگید  ياهروشک  یتکلمم  یبالقنا و  ياهتیصخش  زا  يرایسب  دیکأت  درومم  هک 
ناریا یمالـسا  بـالقنا  : » دـیوگیم نینچ  دروم  نیا  رد  روشک ، نیا  بـالقنا  زا  سپ  ریازجلا  روهمج  سیئر  نیتسخن  ـالب  نب  دـمحا  مینک .

نیا دنـشاب . ناریا  یمالـسا  بالقنا  نویدـم  متـسیب  نرق  رد  ار  مالـسا  ندـش  هدـنز  دـیاب  برع  لـلم  دـنادرگزاب ... وا  هب  ار  یمالـسا  تیثیح 
هب مالـسا  ناهج  طاقن  نیرتهداتفا  رود  رد  ینیمخ  تضهن  ياوآ  زورما  تخاس ... دـهاوخ  نوگرگد  راـبجا  هب  ار  برع  ياـیند  هک  یمالـسا 

هداد مالـسا  هب  متـسیب  نرق  رد  ناریا  بالقنا  هک  تسا  هزات  یحور  زا  نخـس  اـقیرفآ  يرامـص  لـیابق  نیرتهداـتفا  رود  رد  دـسریم . شوگ 
ریغ یمالـسا و  لـلم  رظن  رد  ار  مالـسا  راـبتعا  ینیمخ  هّللا  تـیآ  : » دـیوگیم نـینچ  زین  ریازجلا  یبهذـم  روـما  تاـمیلعت و  ریزو  ( 9 .«) تسا

يارب قلخ  ههبج  ّلک  ریبد  لیربج  دـمحا  دروم  نیا  رد  ( 10 .«) تسا ع )  ) یلع ترضح  زا  ياهدنز  مسجت  ینیمخ  ماما  دینادرگزاب . یمالـسا 
یمالـسا يروهمج  تلود  تسناوت  دوب ، مکاح  اکیرمآ  يوروش و  تردـقربا  ود  هک  یناهج  رد  ینیمخ  ماما  : » دـیوگ یم  نیطـسلف  يدازآ 

قفوم مسیلایرپما ، تردق  جوا  رد  دهد و  ناشن  نایناهج  هب  ار  یعقاو  مالـسا  تسناوت  ینیمخ  ماما  دـنک . يزیر  هیاپ  ار  نآ  ياهداهن  ناریا و 
نیا رد  زین  یناهج  مهم  ياههناسر  ژاریترپ و  تاعوبطم  ( 11 .«) دناسرب يزوریپ  هب  متسیب  نرق  نایاپ  رد  ار  درفب  رصحنم  یمالسا  یبالقن  دش ا

ار تردقربا  ود  ره  دروآ و  رد  هزرل  هب  ار  مالسا  يایند  تسناوت  ینیمخ  ماما  : » زمیات نپاژ  ژاریترپ  همانزور  دناهتـشون . يدایز  بلاطم  دروم 
ياهزات حور  دوب ، هدش  دمجنم  هتشذگ  لاس  دص  دنچ  رد  هک  یمالسا  هب  ینیمخ  ماما  : » موجه نابز  ودرا  همان  هتفه  ( 12 « ) دبلطب هزرابم  هب 

ناشن دناشک و  يراوخ  ّتلذ و  هب  ار  برغ  قرش و  ياهتردقربا  درک و  لامیاپ  ار  برغ  رورغ  دوخ ، غیردیب  ياهشالت  نامیا و  اب  دیشخب و 
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يژرنا اب  ایند  بهذم  نیرتزرابم  مالـسا ، : » لاس 1371 رد  یناملآ  لگیپشا  هماـن  هتفه  ( 13 .«) تسا تردق  نیرتگرزب  ياراد  مالـسا  هک  داد 
ایند رد  دوجوم  بهذـم  نیرتتردـقاب  نیرتشخبورین و  مالـسا  رـضاح  لاـح  رد  تسا . هتخیگنارب  ار  ناملـسم  دراـیلیم  دوخ 2/1  یبـالقنا 

تـسودرف نیـسح  قباس  دبـشترا  دروم  نیا  رد  . 2 هحفـص 378 . مهد ، رتفد  ماـما ، مـالک  زا  هار  يوجتـسج  رد  .1 تشوـن : یپ  ( 14 .«) تسا
اب كاواس  موس  لک  هرادا  طسوت  هک  ییاههقرف  زا  یکی  : » دسیون یم  رابرد  رارـسا  مرحم  طوقـس و  ات  یکدوک  زا  هاش ، تسود  نیرتکیدزن 

مالطا هب  نم  قیرط  زا  نآ  زا  هخـسن  کـی  هک  درک  یم  میظنت  هاـم  هس  يا  هبون  ياـهنتلوب  هطوبرم  هبعـش  دوب . تیئاـهب  دـشیم ، لاـبند  ّتقد 
ساسح مهم و  تاماقم  رد  یئاهب  دارفا  صوصخب  تیئاهب و  تالیکـشت  زا  اضردمحم  دوب . يرنوسامارف  نتلوب  نیا  دیـسریم . اضر  دـمحم 

هک يدـح  ات  تشاد  هنـسح  طباور  تیئاهب  اب  زین  ناخ  اضر  الوصا  دادیم . ناـشن  نظ  نسح  نآ  هب  تبـسن  تشاد و  لـماک  عـالطا  یتکلمم 
راـبراوخ ترازو  گـنج و  ترازو  هب  اهدـعب  هک  درک  اضردـمحم  صوصخم  نادوجآ  دوب ، لّوا  زارط  یئاـهب  کـی  هک  ار  یعینط  هّللادـسا 

دمحم دزن  هک  يذوفن  اب  يدایا  دوب . تیئاهب  لّوا  زارط  هداوناخ  زا  يدایا  دوب . يدایا  میرکلادبع  نارود  رد  تیئاهب  یلصا  ذوفن  یلو  دیـسر .
شقن يریزو  تسخن  هب  دوب ) یئاهب  هک   ) ادـیوه سابع  ریما  ندـیناسر  رد  ًامّلـسم  وا  دـناسر . یلاع  تاماقم  هب  ار  اهیئاهب  درک ، بسک  اـضر 

اضردمحم دش ... یم  لاغشا  یتحار  هب  اهنآ  طسوت  تکلمم  یلاع  تاماقم  دوب و  مامت  اهیئاهب  راک  رگید  ادیوه  نامز  رد  تشاد . ار  یلـصا 
نوچ دندیفم  ساسح  مهم و  لغاشم  رد  یئاهب  دارفا  هک  دوب  هتفگ  ًاتحارـص  وا  دوخ  هکلب  تشادن  تیـساسح  اهیئاهب  ذوفن  هب  تبـسن  اهنت  هن 

هدافتـسا تیئاهب  هعماـج  ندـش  دـنمتورث  يارب  دوخ  تیعقوم  زا  دندیـسر  یم  ساـسح  تاـماقم  هب  هک  یناـیئاهب  دـننک . یمن  هئطوت  وا  هیلع 
تیمکاح نامز  رد  دندوب ... دنمتورث  رایـسب  همه  متخانـشیم  هک  ینایئاهب  دـنریگ . تسد  هب  ار  تکلمم  داصتقا  قیرط  نیا  زا  ات  دـندرکیم 

هـس هب  ناریا  ياهیئاهب  دادعت  يدایا  نارود  رد  تشادـن . دوجو  راکیب  یئاهب  ناریا  رد  دـنتفرگ و  رارق  مهم  لغاشم  رد  اهیئاهب  هک  دوب  يدایا 
دوخ يریگعضوم  رد  هاش  لاثم  يارب  . 3 تاحفص 374 و 202 ). دلج 1 ، يولهپ ،  تنطلس  طوقس  روهظ و  باتک  زا  لقن  هب  .« ) دیـسر ربارب 
یم مالعا  نم  : » تفگ تحارـص  اب  دوخ  هلـسلس  يراذگناینب  درگلاس  نیمهاجنپ  یمـسر  مسارم  رد  روشک  روما  زا  مالـسا  فذـح  دـصق  هب 

تمدخ زج  ياهفیظو  میرادن و  بصعت  نایناریا  تمرح  زج  يزیچ  يارب  میزرو و  یمن  قشع  ناریا  زج  يزیچ  هب  يولهپ ، هلسلس  ام  هک  منک 
مالسا ياتسار  رد  . 4 هحفص 44 ). اکیرمآ ، ناریا و  یمالـسا  بالقنا  ییورایور  باتک  زا  لقن  هب  .« ) میـسانش یمن  دوخ  ،ت  لم روشک و  هب 

نیا رد  الثم  . 5 داد . رییغت  یهاشنهاش ) 2535  ) یهاشنهاش هب  ار  ناریا  یمسر  خیرات  یـسمش ، يرجه  لاـس 1355  رد  يولهپ  میژز  ییادز ،
درک داهنشیپ  ردام  هکلم  مدناسر . مه  هب  روضح  هناهاش  ماش  رد  : » دسیون یم  دوخ  يد 1348  تارطاخ 20  رد  هاش  رابرد  ریزو  ملع  دروم ،

یقلت يّدج  ادابم  مدیسرت  یلو  دوب  یترچ  داهنشیپ  هدش . فداصم  اروشاع  هد ? اب  نوچ  دوش  وغل  زورون  مالـس  مسارم  لاسما  تسا  رتهب  هک 
؟ تسیچ ترضح  ایلع  روظنم  مدیـسرپ  مدرک . تلاخد  یخاتـسگ  اب  بشما  یلو  منک  یم  رایتخا  توکـس  مسارم  لیبق  نیا  رد  الومعم  دوش .

مالس مسارم  دوش ، فداصم  مه  اروشاع  زور  اب  زورون  رگا  یتح  میراذگب .  رانک  ینعمیب  مسارم  تباب  ار  یلم  ياهتنـس  میناوت  یمن  هک  ام 
يروهمج هماـنزور  . 6 هحفـص 191 . ملع ،) هنامرحم  تارطاـخ   ) هاـش اـب  نم  ياـهوگتفگ  باـتک  زا  لـقن  هب  دوش ». رازگرب  ناـنچمه  دـیاب 

هلیمج . 9 خروـم 20/11/74 . نارهت ، هعمج  زاـمن  بطخ ? . 8 هحفص 170 . دـلج 17 ، ماما ، هفیحـص  . 7 . 1378 / 6 خروم 16 / یمالـسا ،
، اکیرمآ ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  ییوراـیور  رویدـک ، هلیمج  . 10 هحفـص 123 . اکیرمآ ، ناریا و  یمالـسا  بالقنا  ییوراـیور  رویدـک ،

تلحر باـتزاب  هر ،) ) ینیمخ ماـما  راـثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  . 12 خروم 29/3/1378 . تاـعالطا ، هماـنزور  همیمـض  . 11 هحفص 122 .
یلخاد هیرـشن  . 14 خروم 10/7/1378 . یمالـسا ، يروـهمج  هماـنزور  هماـن  هژیو  . 13 هحفـص 29 . ناریا ، یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب 

، ناریا یمالسا  بالقنا  درواتسد   92 عبنم : هحفص 22 . هرامش 14 ، یماظتنا ، يورین  یسایس  یتدیقع  نامزاس  یسایس  تالّوحت  رب  یـشرگن 
نوخسار یناسر  عالطا  یگنهرف  هاگیاپ  هاپس  كرتشم  داتس  یگنهرف  تنواعم  تاراشتنا  تیالو ، ردق  یگنهرف  هسسؤم ي 

(5) یمالسا بالقنا  فرگش  ياهدرواتسد 
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شزومآ تیوقت  هعسوت و  شزومآ  تیوقت  هعسوت و  تیالو  ردق  یگنهرف  هسـسؤم ي  : هدنـسیون ( 5) یمالسا بالقنا  فرگش  ياهدرواتسد 
هعـسوت یلیـصحت ، عطاـقم  هعـسوت  تسا . هدوب  شرورپ  شزومآ و  هزوح  رد  یمالـسا  بـالقنا  ياهدرواتـسد  رگید  زا  فـلتخم ، داـعبا  رد 
ياهاضف شیازفا  نازومآشناد ، یلوبق  خرن  شیازفا  یلیصحت ، رذگ  خرن  ءاقترا  یلیـصحت ، شـشوپ  خرن  شیازفا  ياهفرح ، ینف و  سرادم 
سرادـم هعـسوت  ناشخرد ، ياهدادعتـسا  شرورپ  هعـسوت  ییانثتـسا ، شزومآ  هعـسوت  سالک ، رد  زومآشناد  مکارت  شهاک  یـشزومآ و 

ره هب  راصتخا  هب  هک  دشابیم  دراوم  نیا  ۀلمج  زا  نایگنهرف  هب  تامدخ  هئارا  شیازفا  نیملعم و  یلیصحت  حطـس  شیازفا  روشک ، زا  جراخ 
رد نازومآشناد  دادـعت  شیازفا  دـصرد  رتالاب  یلیـصحت  رتـالاب  عطاـقم  رد  نازومآشناد  دادـعت  شیازفا  مینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  کـی 

ناکما ینعی  تسا . هدوب  ییادـتبا  عطقم  زا  شیب  ناتـسریبد  ییامنهار و  عطقم  رد  شیازفا  نیا  هک  دـهدیم  ناشن  فلتخم  یلیـصحت  عطاقم 
سرادم هعسوت  دناهدش . دوخ  یلیـصحت  حطـس  ءاقترا  هب  قفوم  يرتشیب  نازومآشناد  دادعت  هدش و  مهارف  رتشیب  رتالاب  عطاقم  رد  لیـصحت 

هب 2800 لاس 1377  رد  تسا ، هدوب  دـحاو  دودح 700  لاس 1357  رد  ياهفرح  ینف و  سرادم  دادـعت  اههتـشر  شیازفا  ياهفرح و  ینف و 
لاس رد  هک  ياهنوگ  هب  میاهدوب . یلیـصحت  ياههتـشر  دادعت  ریگمشچ  شیازفا  دهاش  تدم  نیا  یط  رد  نینچمه  ( 1 . ) تسا هدیسر  دحاو 

دادعت نیا  اما  تفرگیم . تروص  هتشر  رد 4  ییاتسور  ياهناتسرنه  هتشر و  رد 4  تامدخ  شزومآ  هتشر : رد 7  تعنص  شزومآ   1357
رگید يوس  زا  ( 2 . ) تسا هتفای  شیازفا  يزرواشک  شزومآ  رد  هتـشر  تامدخ و 5  رد  هتشر   14 تعنص ، رد  هتشر  هب 19  لاس 1377  رد 
هدـش هئارا  رامآ  ساسارب  میاهدوب . زین  ياهفرح  ینف و  یلاع  سرادـم  نایوجـشناد  دادـعت  هجوت  لباق  شیازفا  دـهاش  هعـسوت ، نیا  راـنک  رد 

رد هک  ياهـفرح  ینف و  ياههتـشر  تـسا . هدیـسر  لاــس 1377  رد  رفن  هـب 90000  لاــس 1357  رد  رفن  زا 5400  نایوجـشناد  نیا  دادـعت 
هب نارتخد  هژیو  ياهفرح  ینف و  ياههدکشزومآ  دادعت  لاس 1377  رد  دوب ، هدشن  هتفرگ  رظن  رد  نارتخد  يارب  ياهفرح  ینف و  هدکشزومآ 
رد هک  یلاح  رد  تسا . هدرک  ادـیپ  شیازفا  هدکـشزومآ  هب 103  زا 12  ینف  ياههدکـشزومآ  زکارم و  لک  دادعت  دیـسر . هدکـشزومآ   34

هاگباوخ زا  هک  ینایوجشناد  دادعت  نینچمه  تسا . هتفای  شیازفا  هتـشر  هب 580  لاس 1377  رد  تشاد ، دوجو  هتشر  دودح 70  لاس 1358 
لقادح 96 رضاح  لاح  رد  یلیصحت  ششوپ  خرن  شیازفا  ( 3 .) تسا هتفای  شیازفا  رفن  هب 60000  رفن  زا 600  دننکیم  هدافتسا  ییوجشناد 
یگدـنکارپ و هب  هجوت  اـب  هک  دـننکیم  لیـصحت  روـشک  سرادـم  شـشوپ  تحت  هلاـس ) اـت 11   6  ) میلعتلامزـال كدوـک  ره 100  زا  رفن 

ششوپ نازیم  تسا . یبسانم  صخاش  روشک ، دوجوم  تیعضو  يریوک و  یناتسهوک و  قطانم  رد  اهاتـسور  زا  يرایـسب  ندوب  روبعلابعص 
هرود يرهاظ  یلیـصحت  شـشوپ  لاثم  يارب  تسا . هتفای  شیازفا  ياهظحـالم  لـباق  دـح  اـت  زین  هطـسوتم  ییاـمنهار و  عطاـقم  رد  یلیـصحت 

رد هک  يدارفا  رتنشور 74 ? یترابع  هب  تسا . هتفای  شیازفا  هب 74 ? لاس 1377  رد  تسا ، هدوب  دودح 23 ? لاس 1357  رد  هک  هطسوتم 
(4 . ) دندوب ندناوخ  سرد  هب  لوغـشم  روشک  سرادم  رد  دندوب ، رادروخرب  هطـسوتم  هرود  رد  لیـصحت  يارب  مزال  طیارـش  زا  لاس 1377 
، يداصتقا عناوم  تیعمج و  يالاب  دـشر  زا  یـشان  ياهراشف  مغریلع  سالک  رد  زومآشناد  مکارت  شهاک  یـشزومآ و  ياهاضف  شیازفا 
لاس 1377 رد  رازه  هب 650  لاس 1358  رد  رازه  زا 250  اهسالک  دادعت  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياهلاس  رد  یتینما  یـسایس و 

دادـعت تـسا و  هـتفرگ  رارق  يرادربهرهب  دروـم  دــیدج  سـالک  زور 55  ره  ســـــالک و  رازه  دودـح 20  لاـس  ره  ینعی  تـسا . هدیــسر 
ثادـحا اـب  تسا . هدیـسر  لاــس 1377  رد  بـب  رازه  دودـح 107  هـب  لاـس 1358  رد  باــب  رازه  دودـح 51  زا  روـشک  ياههاگـشزومآ 

فلتخم ياههرود  رد  سالک  ره  رد  نازومآشناد  دادعت  طسوتم  دوجوم ، ياهاضف  زا  يرادربهرهب  بیرـض  شیازفا  دـیدج و  ياهسالک 
مقر نیا  هک  هدوب  عبرم  رتـم  سالک 77  ره  ءازا  هب  یـشزومآ  يانبریز  لاس 1357  رد  ( 5 .) تسا هدش  هتساک  لیذ  لودج  حرش  هب  لیـصحت 

یـشزرو نلاس  هاگـشیامزآ ، هناخزامن ، هناخباتک ، هب  سرادـم  زیهجت  تلع  هب  عقاو  رد  ( 6 .) تسا هتفاـی  شیازفا  رتم  هب 155  لاس 1377  رد 
زا روظنم  ییانثتـسا  ناکدوک  شزومآ  هعـسوت  تسا . هتفای  ياهظحـالم  لـباق  شیازفا  یـشزومآ  ياـضف  لـک  يازا  هب  سـالک  ره  ياـنبریز 

، اهیتیلولعمدـنچ یفطاع ، ناراگزاسان  ینهذ ، یگدـنامبقع  نایاونـشان ، همین  نایاونـشان و  نایانیبانهمین ، ناـیانیبان و  ییانثتـسا ، ناـکدوک 
زا رفن  رازه  دودـح 7  لاـس 1357  رد  هک  یلاـح  رد  دـشابیم . صاـخ  يریگداـی  ياـهیناوتان  هب  ناـیالتبم  یتـکرح ، یمـسج و  نیلولعم 
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ییانثتـسا نازومآشناد  ناکدوک و  زا  رفن  رازه  دودح 66  لاس 1377  رد  دناهدوب ، شـشوپ  تحت  زکرم  رد 237  ییانثتسا  نازومآشناد 
اهنت بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  ناشخرد  ياهدادعتسا  شرورپ  هسوت  ( 7 .) دناهتفرگ رارق  یشخبناوت  یشزومآ و  ششوپ  تحت  زکرم  رد 1112 
لاس رد  اما  دندرکیم . تیلاعف  ییانثتسا  ناکدوک  رتفد  ششوپ  تحت  هک  تشاد  دوجو  نارهت  رد  طقف  مه  نآ  شوهزیت  شزومآ  زکرم  ود 

ياراد 89 لاس 1377  رد  دوب و  زومآشناد  ياراد 802  رما  ودب  رد  هک  دمآ  دوجو  هب  ناشخرد  ياهدادعتسا  شرورپ  یلم  نامزاس   1367
هنوگ نیا  هب  دورو  نابلطواد  دادعت  ادش . یمالـسا  ناریا  رهـش  رد 44  زوـماشناد  رفن  زا 600/33  شیب  ناتـسریبد و  عییامنهار 86  هسردم 

ءاقترا دـناهدوب  الاب  هب  لدـعم 19  ياراد  یگمه  هک  رفن  هب 000/237  لاـس 1377  رد  دوب ، رفن  دودح 1500  لاس 1366  رد  هک  سرادـم 
هتفای یهجوت  لباق  شیازفا  زین  روشک  زا  جراخ  سرادم  دادعت  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  روشک  زا  جراخ  سرادم  هسوت  ( 8 .) تفای

اب 17 هسردم  هب 140  لاس 1357  رد  زومآشناد  رازه  اب 9  هسردم  زا 54  روشک  زا  جراخ  سرادم  دادعت  هدـش ، هئارا  رامآ  ساسارب  تسا .
كردم یلیصحت و  حطـس  بالقنا  زا  دعب  نیملعم  یلیـصحت  حطـس  شیازفا  ( 9 .) تسا هتفای  ءاقترا  ناـهج  روشک  رد 86  زوـمآشناد  رازه 
دـصرد لیذ  لودـج  دـناهدش . هتفرگ  راک  هب  يرتـالاب  تالیـصحت  اـب  نیملعم  نینچمه  هتفاـی و  شیازفا  بـالقنا  زا  لـبق  هب  تبـسن  نیملعم 
تراهم شیازفا  یلیصحت و  حطـس  ءاقترا  زا  یکاح  لودج  نیا  دهدیم . ناشن  ار  فلتخم  یلیـصحت  كرادم  اب  هدش  يریگراک  هب  نیملعم 
كردـم اب  نیملعم  یلیـصحت 58-57  لاس  رد  هک  دهدیم  ناشن  روکذـم  لودـج  دـشابیم . ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  ناملعم  یلغش 

هب 36 لاس 77-76  رد  نیملعم  هتـسد  نیا  دـصرد  هک  یلاـح  رد  دـهدیم . لیکـشت  ار  نیملعم  لـک  دـصرد   70 رتمک ، ملپید و  یلیـصحت 
اب نیملعم  دـصرد  ًالباقتم  تسا . هتفای  شهاک  نییاپ ، یلیـصحت  كردـم  اـب  نیملعم  يذریگراـک  هب  ینعی  تسا . هتفاـی  لـیلقت  لـک  دـصرد 

. تسا هتفای  شیازفا  یلیـصحت 77-76  لاس  رد  دصرد  هب 40  یلیـصحت 58-57  لاس  رد  دصرد  دـصرد  زا 1/18  ملپید  قوف  تالیـصحت 
یلیـصحت 77-76 لاس  رد  هب 24  یلیـصحت 58-57  لاس  رد  دـصرد  زا 9/11  رتالاب  سناـسیل و  تالیـصحت  اـب  نیملعم  دـصرد  نینچمه 

هاـفر هیحور و  شیازفا  قیرط  زا  روشک  شزوـمآ  تیوـقت  هعـسوت و  ياتـسار  رد  ناـیگنهرف  هب  تامدـخ  هئارا  شیازفا  تسا . هتفاـی  شیازفا 
هئارا تامدخ  رامآ  لیذ  لودج  تسا . هتفای  یهجوت  لباق  دـشر  ناملعم  هب  هدـش  هئارا  تامدـخ  نازیم  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  نایگنهرف ،

. دهدیم ناشن  نآ  زا  سپ  لاس  بالقنا و 20  يزوریپ  عطقم  رد  ملعم  ياههناخ  اههاگـشاب و  ینامرد و  هنیمز  ود  رد  ار  نایگنهرف  هب  هدـش 

ص 20. نامه ، - 3 ص 19 . نامه ، - 2 ص 19 . ات 77 ،)  55  ) روشک تیبرت  میلعت و  يالتعا  يارب  شالت  ههد  ود  رب  يرورم  - 1 تشون : یپ 
ندرک یناهج  ص 35 . نامه ، - 9 ص 31 . نامه ، - 8 ص 29 . نامه ، - 7 ص 25 . نامه ، - 6 ص 24 . ناـمه ، - 5 ص 21 . ناـمه ، - 4
مولظم هانپیب و  مدرم  هلاس  نیدنچ  ینالوط  تازرابم  سدق و  بصاغ  میژر  طسوت  نیطـسلف  روشک  لاغـشا  سدق  رگلاغـشا  میژر  اب  هزرابم 

هدیدمتـس و تلم  کـی  یگراوآ  دـشابیم . هقطنم  رادهشیر  مهم و  لـئاسم  زا  یکی  یتسینویهـص ، نارگتراـغ  نارگلاغـشا و  هیلع  نیطـسلف 
درد هب  ار  ناـهج  رـسارس  ناناملـسم  نیطـسلف و  مدرم  بلق  هک  تساـهلاس  نآ ، ناـنز  نادرم و  زا  رفن  رازه  اـههد  ندـشحورجم  تداـهش و 
زین هقطنم و  برع  ياهروشک  یخرب  نیگنن  شزاس  زین  داسف و  ۀـموثرج  نیا  زا  اـکیرمآ  یگدرکرـس  هب  برغ  رابکتـسا  تیاـمح  دروآیم .

یمالـسا بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  ات  تسا . هدوزفا  لضعم  نیا  یگدـیچیپ  قمع و  رب  میژر ، نیا  اب  ینیطـسلف  ةدـش  هلاحتـسا  نارـس  زا  یخرب 
رد لیئارـسا  یـسوساج  ياـههاگیاپ  دوـجو  تشاد . سدـق  رگلاغـشا  میژر  اـب  ياهناتـسود  مرگ و  طـباور  يوـلهپ  اضردـمحم  میژر  ناریا ،

میژر تساـنعم . نـیمه  رب  دـیؤم  زین  ناریا  رد  لیئارــسا  یــسوساج  ياـهنامزاس  ةدرتـسگ  تیلاـعف  و  ( 1) ناریا یبرغ  یبوـنج و  ياــهرهش 
(2 .) دادیم شزومآ  ار  ناریا  كاواـس  نیرومأـم  درکیم و  یقلت  هقطنم  رد  دوخ  دـحتم  تسود و  اـهنت  ار  يولهپ  تموـکح  یتـسینویهص ،

يزوریپ زا  دـعب  درکیم . ءافیا  شقن  بصاغ ، لیئارـسا  اب  هقطنم  برع  ياهروشک  نیب  شزاس  یتسود و  هطبار  داـجیا  رد  یتح  ناریا  میژر 
زا یکی  ناونع  هب  شخبيدازآ  ياهتضهن  اهتکرح و  زین  ناهج و  فعـضتسم  ناملـسم و  لـلم  زا  تیاـمح  هک  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا 

يزوریپ اب  دـش . رادروخرب  ياهژیو  هاگیاج  شقن و  زا  نیطـسلف  هلأسم  تفرگ . رارق  یجراخ  تسایـس  رد  ناریا  یلوصا  مهم و  ياهتسایس 
دش و عطق  یتسینویهـص  میژر  هب  تفن  رودص  دش . ریاد  روشک  رد  نیطـسلف  ترافـس  و  درط ، ناریا  زا  یتسینویهـص  میژر  هدنیامن  بالقنا ،
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ياهروشک مدرم  نایم  رد  هلأسم  نیا  هک  دومن  مالعا  نیطـسلف  یـصقالا و  دجـسم  نتخاسدازآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  دهعت  یمالـسا  يروهمج 
زین بالقنا  زا  لبق  ینالوط  ياـهلاس  هر )  ) ماـما ترـضح  هتبلا  ( 3 . ) تشاد یمالـسا  يروهمج  دییأت  لوبق و  رد  ییازـسب  ریثأت  سراف  جـیلخ 
هیلع رب  ماـما  نیـشتآ  دـنت و  ياهینارنخـس  دـندرکیم . حرطم  نیملـسم  يارب  مهم  يدـج و  رطخ  کـی  ناونع  هب  ار  لیئارـسا  رطخ  هشیمه 

عوضوم نیا  هب  ناشتیـساسح  تمدق  هب  زین  دوخ  ماما  ترـضح  تسا . زادـنانینط  اهشوگ  رد  زونه  ياهلاس 42 و 43  رد  بصاغ  لیئارـسا 
هموثرج نیا  لیئارـسا  : » دندومرف لاس 1358  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زورلاس  نیلوا  تبـسانم  هب  شیوخ  ماـیپ  رد  هدرک و  هراـشا 

میزیخ و اپ  هب  همه  دـیاب  ماهدومن . دزـشوگ  ار  لیئارـسا  رطخ  لاس  تسیب  هب  کیدزن  لوط  رد  نم  تسا . هدوب  اکیرمآ  هاـگیاپ  هشیمه  داـسف 
ماما ترضح  فرط  زا  ررکم  تروص  هب  زین  بالقنا  زا  دعب  ( 4 . «) مینادرگ نآ  نیزگیاج  ار  نیطسلف  نامرهق  تلم  مینک و  دوبان  ار  لیئارسا 

رد ماما  ترضح  هنومن  دش . دیکأت  نیطسلف  مدرم  زا  تیامح  سدق و  رگلاغشا  میژر  ندوبزواجتم  عورـشمان و  رب  ماظن  هیاپدنلب  نیلوؤسم  و 
رطخ ًاددجم  ماهداد ، رادشه  بالقنا  زا  دعب  لبق و  ۀتـشذگ  ياهلاس  رد  اهراب و  هک  هنوگنامه  نم  :» دندومرف شیوخ  لاس 1366  جح  میپ 

تلود و تلم و  دوخ و  غیردیب  تیامح  منکیم و  دزشوگ  یمالسا  ياهروشک  دبلاک  رد  مسینویهص ر  یناطرـس  نیکرچ و  ةدغ  يریگارف 
نیمه رد  ( 5 . «) میامنیم مالعا  سدـق  يدازآ  هار  رد  ناملـسم  رویغ و  ناناوج  اـهتلم و  یمالـسا  تازراـبم  یماـمت  زا  ار  ناریا  نیلوؤسم 
ثیبخ ینوناقریغ و  بصاغ ، تلود  اب  تعاس  کی  زور و  کی  یتح  هک  مینکیم  مالعا  ام  : » دناهدومرف یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  هطبار 

یگدرتسگ و تیمها ، هب  رظن  اـما  ( 6 . «) تشاد میهاوخن  هتـشادن و  ار  هطبار  عون  نیرتفیعـض  نیرتکچوک و  تبحم و  یتسود و  لیئارـسا ،
برغ اکیرمآ و  هبناجهمه  تیامح  سدق و  رگلاغشا  میژر  نوزفازور  تیوقت  تنحم ، جنر و  نیا  ندش  ینالوط  نیطسلف ، مدرم  مالآ  تدش 

نآ ربهر  ناریا و  یمالسا  بالقنا  هقطنم ، ناناملسم  ًاصوصخم  ناهج و  ناناملسم  هیلک  يارب  لیئارـسا  بصاغ  میژر  مهم  تارطخ  نآ و  زا 
بالقنا یناهج  ياهدرواتسد  زا  رگید  یکی  نیا  دندیشخب . یناهج  یمومع و  هبنج  نیطـسلف  مدرم  تازرابم  بالقنا و  زا  تیامح  هلأسم  هب 

نیطسلف و عوضوم  هب  ردق  نآ  ناریا ، یمالسا  بالقنا  ربهر  تسا . هدوب  نیطـسلف  مدرم  ًاصوصخم  ایند  ناناملـسم  هیلک  يارب  ناریا  یمالـسا 
ناناملـسم و هیلک  نیب  یمالـسا  مهم  هلذسم  کی  تروص  هب  عوضوم  هک  دـنتخادرپ  یمالـسا ، بالقنا  لوا  ههد  رد  ًاصوصخم  نآ ، تیمها 

ندرک نکهشیر  يارب  یمالسا  کلامم  تلاخد  تمه و  هر ،)  ) ماما ترضح  درک . زاب  اج  دوخ  يارب  هدش و  حرطم  ایند  یمالسا  ياهروشک 
اب یمالسا  کلامم  بلق  رد  هک  لیئارسا )  ) داسف هدام  نیا  :» دندومرف هدومن و و  مالعا  يرورض  مزال و  ار  سدق  رگلاغـشا  عورـشمان و  میژر 

کلامم تمه  اب  دـیاب  دـنکیم ، دـیدهت  ار  یمالـسا  کلامم  زور  ره  شداـسف  ياـههشیر  تسا و  هدـش  نیزگیاـج  گرزب  لود  یناـبیتشپ 
هیلع هزرابم  ندرک  یناـهج  تهج  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تامادـقا  نیرتمهم  زا  یکی  ( 7 . «) دوش نکهشیر  مالـسا  گرزب  للم  یمالـسا و 

یمالـسا بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هام  شـش  اهنت  مادقا  نیا  دوب . هر ) ) ینیمخ ماما  يوس  زا  سدق  یناهج  زور  مالعا  سدـق ، رگلاغـشا  میژر 
زا تیاـمح  هب  یمالـسا  بـالقنا  ریبک  ربـهر  قیمع  داـقتعا  نیطـسلف و  هلأـسم  هب  یمالـسا  ناریا  هجوت  قمع  زا  ناـشن  نیا  تفرگ و  تروص 
نآ رد  یعقوت  نینچ  دوب و  يرایـسب  یجراخ  یلخاد و  تالکـشم  تالـضعم و  راچد  ناریا  دوخ  نامز  نآ  رد  هک  ارچ  دوب . اهنآ  تازراـبم 

رداص یمایپ  تسدق » یناهج  زور   » مالعا تبسانم  هب  ماما  ترضح  تفریمن . یمالسا  ناریا  زا  ناینیطـسلف ، یتح  سک  چیه  يوس  زا  عطقم 
هب اـهزور  نیا  نونکا  هک  مدومن  نیملـسم  دزـشوگ  ار  بصاـغ  لیئارـسا  رطخ  زارد  ناـیلاس  یط  رد  نم  :» دوب هدـمآ  ماـیپ  نیا  رد  دـندومرف .

ینیطسلف نازرابم  يدوبان  دصق  هب  نانبل  بونج  رد  هژیوب  تسا و  هدیشخب  تدش  ینیطـسلف  نارهاوخ  ناردارب و  هب  دوخ  ۀنایـشحو  تالمح 
تسد ندرکهاتوک  يارب  هک  مهاوخیم  یمالسا  ياهتلود  ناهج و  ناناملـسم  مومع  زا  نم  دنکیم . نارابمب  ار  ناشیا  هناشاک  هناخ و  یپایپ 

زا هک  ار  ناضمر  كرابم  هام  هعمج  نیرخآ  هک  منکیم  توعد  ار  ناهج  ناناملـسم  عیمج  دـندنویپب و  مه  هب  نآ ، نانابیتشپ  بصاغ و  نیا 
یگتـسبمه یمـسارم ، یط  باختنا و  تسدق » زور   » ناونع هب  دشاب ، زین  نیطـسلف  مدرم  تشونرـس  هدننک  نییعت  دـناوتیم  تسا و  ردـق  مایا 

رفک لها  رب  ار  ناناملـسم  يزوریپ  لاعتم  دـنوادخ  زا  دـنیامن . مالعا  ناملـسم  مدرم  ینوناـق  قوقح  زا  تیاـمح  رد  ار  ناناملـسم  یللملانیب 
ییامیپهار هب  تسد  سدق » زور   » رد ناهج  رسارس  ناناملـسم  لاس  ره  هتـشذگ ، لاس  تسیب  یط  رد  دش  بجوم  مادقا  نیا  ( 8 . «) مراتساوخ
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هوکشاب ناریا  رد  هلاس  همه  هک  ییامیپهار  نیا  دننزب . نیطسلف  مولظم  مدرم  تازرابم  زا  تیامح  سدق و  رگلاغـشا  میژر  هیلع  زیمآضارتعا 
اکیرمآ بضغ  مشخ و  تسا ، هتفرگ  تروص  ناریا  ياهرهش  ریاس  زین  نارهت و  رد  رادهزور  مدرم  ینویلیم  تارهاظت  اب  يرتشیب و  تمظع  و 

سدق و رگلاغـشا  میژر  تایانج  شیپ  زا  شیب  ات  تسا  هدـش  ياهلیـسو  سدـق  یناهج  زور  تسا . هتخاس  نوزفا  زور  ار  بصاغ  لیئارـسا  و 
مدرم تازرابم  مایا ، نیا  رد  هلاس  همه  دریگ . تروص  یناهج  تیامح  هاـنپیب  ناینیطـسلف  زا  ـالمرب و  نیطـسلف  زراـبم  مدرم  ياـهتیمولظم 
يوس زا  سدق  یناهج  زور  مالعا  رگید  فرط  زا  دشکیم . هلعـش  اهنآ  ياهلد  رد  دیما  هدـش و  رادروخرب  يرتشیب  لاح  روش و  زا  نیطـسلف 
مدرم دوخ و  مدرم  نایم  رد  هقطنم  برع  عجترم  ياهروشک  ات  تسا  هدش  بجوم  نیطسلف ، مدرم  زا  نانآ  غیردیب  تیامح  یملـسا و  ناریا 

بـصاغ میژر  اـب  دوخ  نیگنن  شزاـس  نازیم  زا  هدوـمن و  نیطـسلف  مدرم  زا  يرتـشیب  تیاـمح  راـچانب  هدـش و  هدنمرـش  لـجخ و  نیطـسلف ،
بالقنا يزوریپ  زا  هام  هس  زونه  هک  یلاح  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  هیلوا  مایا  رد  یتح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دنهاکب . یتسینویهص 
لیئارسا نامیپمه  دوب و  هدرک  رارقرب  هطبار  سدق  رگلاغشا  میژر  اب  هک  نیا  تلع  هب  رـصم  روشک  اب  خیرات 11/2/1358 ) رد   ) دوب هتشذگن 

، یبرع ياهروشک  نایم  رد  نآ  هب  ندیشخب  قیمعت  نیطلف و  هلأسم  ندرکیناهج  رد  یمالسا  ناریا  تامادقا  ( 9 . ) درک هطبار  عطق  دوب ، هدش 
سانـشراک ناونع  هب  نمورت  یتاقیقحت  هسـسؤم  وضع  ییاکیرمآ و  تسینویهـص  سدـقملا و  تیب  هاگـشناد  دـشرا  داتـسا  لـیئافار  يوس  زا 

هب هدرک و  رتهدـیچیپ  نانبل  رد  ار  لئاسم  مالـسا ، تاـیح  دـیدجت  : » دـیوگیم يو  تسا . هتفرگ  رارق  فارتعا  دروم  زین  یمالـسا  ياهـشبنج 
میژر يدوجو  لصا  اب  دیدش  تفلاخم  ناریا و  یمالسا  يروهمج  طق  یگداتـسیا  ( 10 . «) تسا هدیشخب  قیمعت  لیئارسا  بارعا و  يریگرد 

یمالـسا ناریا  هیل  ياهنازوتهنیک  دنت و  تالمح  زین  میژر  نیا  تاماقم  يوس  زا  هدش  بجوم  سدق ، رگلاغـشا  میژر  ینوناقریغ  عورـشمان و 
رگید رکذ  زا  ار  ام  اهینمـشد  هنیک و  نیا  قمع  نایب  يارب  سدـق ، رگلاغـشا  میژر  تقو  ریزوتسخن  زرپ  نومیـش  تاراـهظا  دریگب . تروص 

هللا تیآ  تضهن  تسا . لیئارسا  لابق  رد  هنامصخ  یطارفا و  رایـسب  یمالـسا  بالقنا  : » دیوگیم يو  دنکیم . زاینیب  ینمـشد  نیا  قیداصم 
، يولهپ تنطلس  طوقـس  روهظ و  تسودرف ، نیـسح  - 1 اهتـشون : یپ  ( 11 ! «) دوریم رامـش  هب  متـسیب  نرق  خـلت  رایـسب  هبرجت  کی  ینیمخ 

تالّوحت رب  یـشرگن  یلخاد  هیرـشن  یماظتنا ، يورین  یـسایس  یتدـیقع  نامزاس  یـسایس  رتفد  - 3 ص 551 . ناـمه ، - 2 ص 367 . ، 1 دلج
زامن هبطخ  - 6 ص 9 . مارحلا ،) هللا  تیب  هب  ماما  مایپ  ) تئارب داـیرف  - 5 ص 148 . دلج 12 ، ماما ، هفیحص  - 4 ص 23 . هرامش 13 ، یسایس ،
ماما هاگدید  زا  نیطسلف  هر ،) ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسـسوم  - 8 ص 139 . دلج 2 ، ماما ، هفیحص  - 7 خروم 22/11/1368 . هعمج 

یگنهرف تنواعم  - 10 ص 186 . اهتّلم ، هدـنیآ  هار  یمالـسا  بالقنا  يرجاهم ، حیـسم  - 9 پاچ 16/5/1358 . خـیرات  ص 134 ، ینیمخ ،
یملع ياـهدایپملا  رد  ناریا  ص 113 . نامه ، - 11 ص 114 . نارگید ، زادـنا  مشچ  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس 

زین نازومآشناد و  تامولعم  شیازفا  یملع و  حطـس  ءاـقترا  عشرورپ  شزومآ و  ةزوح  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ياهدرواتـسد  زا  یکی 
ياهدایپملا زا  کیچیه  رد  یناریا  نازوماشناد  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  دشابیم . یناهج  ياهدایپملا  رد  یملع  ياهتیقفوم  بسک 

ندرکدـنمهقالع يارب  هزیگنا  داـجیا  سرادــم و  یــضایر  سورد  هـینب  تیوـقت  تـهج  رد  بـالقنا ، زا  دــعب  دنتــشادن . تکرــش  یناـهج 
زاریش رد  لاس 1363  نیدرورف  رد  روشک  ياهناتسریبد  یضایر  هتشر  نازومآشناد  يرسارس  تاقباسم  یـضایر ، هتـشر  هب  نازومآشناد 

نیا هلاس  همه  سپ  نآ  زا  دش و  رازگرب  دندوب ، هدش  هدیزگرب  روشک  رـسارس  زا  هک  هتـشر  نیا  نازومآشناد  نیرتهب  زا  رفن  تکرش 90  اب 
هحفـص لودج  حرـش  هب  نامروشک  يزومآشناد  ياهدایپملا  رامآ  زا  ياهصالخ  ددرگیم . رازگرب  يرتشیب  مامتها  تیدـج و  اب  تاقباسم 

عوـمجم میت و  ره  رد  هدننکتکرـش  دادـعت  اـهدایپملا ، هتـشر  اـهدایپملا ، رد  ناریا  میت  تکرـش  ياـهلاس  لودـج  نـیا  رد  دـشابیم . دـعب 
هب لاس  يزومآشناد ، یناهج  ياهدایپملا  فلتخم  ياههتـشر  رد  ناریا  تیقفوم  تسا . هدش  صخـشم  لاس  ره  رد  هدـش  بسک  ياهلادـم 

نیا زا  یخرب  دـبای . تسد  یناهج  موس  ماقم  هب  زین  راب  یناهج و 2  مود  ماقم  هب  راب   2 یناهج ، لوا  ماقم  هب  قفوم  راـب  هدش و 3  رتشیب  لاس 
دایپملا رد  ناهج  لوا  ماقم  لاس 1374 -  رد  یمیش  دایپملا  رد  ناهج  لوا  ماقم  ( - 1 : ) دشابیم دعب  هحفص  حرش  هب  هدش  بسک  ياهماقم 

ماقم لاس 1378 -  رد  کیزیف  دایپملا  رد  ناهج  مود  ماـقم  لاس 1377 -  رد  یـضایر  دایپملا  رد  ناهج  لوا  ماقم  لاس 1375 -  رد  یمیش 
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کیزیف دایپملا  رد  ناهج  موس  ماـقم  لاس 1374 -  رد  کیزیف  دایپملا  رد  ناهج  موس  ماـقم  لاس 1380 -  رد  یمیـش  دایپملا  رد  ناهج  مود 
ماقم لاس 1372 -  رد  یـضایر  دایپملا  رد  ناهج  مراهچ  ماقم  لاس 1372 -  رد  رتویپماک  دایپملا  رد  ناهج  مراهچ  ماـقم  لاس 1377 -  رد 

دیپملا رد  ناـهج  مجنپ  ماـقم  لاس 1372 -  رد  کیزیف  داـیپملا  رد  ناـهج  مجنپ  ماـقم  لاس 1379 -  رد  کیزیف  دایپملا  رد  ناـهج  مراـهچ 
ماقم لاس 1372 -  رد  یمیش  دایپملا  رد  ناهج  مشش  ماقم  لاس 1371 -  رد  یضایر  دایپملا  رد  ناهج  مشش  ماقم  لاس 1380 -  رد  کیزیف 

دایپملا رد  ناـهج  متفه  ماـقم  لاس 1379 -  رد  رتویپماک  داـیپملا  رد  ناـهج  مشـش  ماـقم  لاس 1379 -  رد  یمیـش  دایپملا  رد  ناـهج  مشش 
نازومآشناد ياهمیت  يارب  اـهتیقفوم  نیا  لاس 1379  رد  یـسانشتسیز  دایپملا  رد  ناهج  متـشه  ماقم  لاس 1380 -  رد  یسانشتسیز 

لاس زا  یمیش  لاس 1371 ، زا  رتویپماک  لاس 1368 ، زا  کیزیف  لاس 1366 ، زا  یـضایر  هتـشر  يارب  هک  تسا  هدش  بسک  یلاح  رد  ناریا 
يالتعا يارب  شالت  ههد  ود  رب  يرورم  - 1 اهتشون : یپ  تسا . هدرک  تکرش  یناهج  ياهدایپملا  رد  لاس 1378  زا  یسانشتسیز  1372 و 

رد یـشقن  مدرم  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  ات  یمدرم )  ) يروهمج تموکح  داـجیا  ص 6 . ات 77 ، روـشک 57  تیبرت  میلعت و 
دوب و هتفرگن  رظن  رد  مدرم  يارب  يرثؤم  هجوت و  لـباق  شقن  لـمع ، رد  هچ  نوناـق و  رد  هچ  يولهپ  میژر  دنتـشادن . دوخ  تشونرـس  نییعت 

نییعت یتموکح و  راتخاس  رد  يرثؤم  هاگیاج  شقن و  مدرم  یتنطلس ، ياهمیژر  رد  ًالوصا  تشادن . یشزرا  اهنآ  يارب  مدرم  تارظن  ءارآ و 
سیلگنا ریفـس  نیرخآ  زنوسراپ ، ینوتنآ  هطبار  نیمه  رد  دنرادن . تموکح  نالک  مهم و  ياهيریگمیمـصت  زین  روشک و  هیاپدـنلب  تاماقم 

« كاواس شترا و  زا  دندوب  ترابع  هک  دوب  راوتـسا  تردق  یلـصا  داینب  ود  رب  يولهپ  میژر  : » دسیونیم دوخ  تارطاخ  رد  يولهپ  میژر  رد 
رد يرثؤم  شقن  هاگیاج و  مدرم  هک  تسا  نیا  رگناشن  یبوخب  دوب ، يولهپ  میژر  یماح  هک  يروشک  ناونع  هب  سیلگنا  ریفـس  فارتعا  نیا 

هداد نایاپ  شنیب  تسایـس و  نیا  هب  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  تکرب  هب  اـما  تشادـن . مدرم  هب  ءاـکتا  میژر  دنتـشادن و  يولهپ  میژر 
نیناوق عضو  یتموکح ، ياهراتخاس  نیرتمهم  رد  ياهدننکنییعت  یلـصا و  شقن  مدرم  دیدرگ ، بجوم  بالقنا  گرزب  درواتـسد  نیا  دش .

مدرم شقن  رب  دیکأت  هراومه  نآ  زا  دعب  هچ  بالقنا و  زا  لبق  هچ  هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  دنشاب . هتشاد  روشک  ةرادا  زین  اهیسرپهمه و  و 
، ماما یلـصا  هارمه  بطاخم و  بالقنا ، يزوریپ  زا  دـعب  هزرابم و  نارود  لوط  رد  دـندوب . لئاق  تیمها  شزرا و  نآ  يارب  ًاـتقیقح  هتـشاد و 

تمعن یلو  ار  مدرم  ماـما ، تسا . هدوب  مدرم  اـب  روشک  ةرادا  يزوریپ ، زا  سپ  مه  دوـب و  مدرم  بـالقنا ، هزراـبم و  مه  دـندوب . مدرم  هدوـت 
هیاپ نکر و  ود  زا  ام  تموکح  دندرکیم . شرافـس  توعد و  اهنآ  هب  تمدخ  هب  ار  یتکلمم  تاماقم  همه  هدرک و  یفرعم  روشک  نیلوؤسم 

یساسا نوناق  یمالسا و  بالقنا  ماما و  زیگناباجعا  گرزب و  ياهرنه  زا  یکی  يروهمج  هیاپ  یمالسا و  هیاپ  تسا . هتفای  لیکـشت  یلـصا 
دروم رد  تسا . هدش  ظفح  زین  مدرم  شقن  مالـسا ، هب  يرادافو  نیع  رد  دشابیم . نآ  تیروهمج  اب  ماظن  تیمالـسا  بیکرت  قیفلت و  ناریا ،

هک یساسا  نوناق  لوا  لصا  میزادرپیم . نآ  تیروهمج  ینعی  تموکح  مود  نکر  یـسررب  هب  اج  نیا  رد  میدرک . ثحب  ًالبق  یمالـسا  هیاپ 
يروهمج ناریا  تموکح  : » تسا هدمآ  یساسا  نوناق  لوا  لصا  رد  دراد . ماظن  تیروهمج  هب  حیرـصت  دشابیم ، تموکح  عون  ةدننک  نایب 

مدرم نداد  تکراشم  هب  مزلم  ار  تلود  یساسا ، نوناق  روشک ، روما  ةاردا  رد  مدرم  یساسا  شقن  تیروهمج و  دروم  رد  تسا »... یمالـسا 
هدمآ نآ  دـنب 8  رد  تسا ، هدرک  صخـشم  ار  تلود  نالک  فیاظو  هک  یـساسا  نوناـق  موس  لـصا  تسا . هدرک  دوخ  تشنورـس  نییعت  رد 
نوناق مشـش  لصا  هطبار  نیمه  رد  شیوخ .» یگنهرف  یعامتجا و  يداـصتقا ، یـسایس ، تشونرـس  نییعت  رد  مدرم  هماـع  تکراـشم  : » تسا

باـختنا تاـباختنا ، هار  زا  دوش ، هرادا  یمومع  ءارآ  ءاـکتا  هب  دـیاب  روشک  روـما  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  رد  : » درادیم ررقم  زین  یـساسا 
نیا رگید  لوصا  رد  هک  يدراوم  رد  یسرپهمه  هار  زا  ای  اهنیا ، ریاظن  اهاروش و  ءاضعا  یمالسا ، ياروش  سلجم  ناگدنیامن  روهمجسیئر ،

یـساسا نوناق  زا  يرگید  ددـعتم  لوصا  اما  دـنکیم ، هراشا  مدرم  شقن  ماـظن و  تیروهمج  تاـیلک  هب  لـصا  نیا  ددرگیم ». نیعم  نوناـق 
هب ًالمع  هکلب  تسین ، نوناق  يروئت و  رد  یتاملک  ًافرـص  هزورما  لوصا  نیا  دـهدیم . ناشن  ار  ماـظن  تیروهمج  ياـههولج  هک  دراد  دوجو 

ياههولج نیا  زا  یخرب  رـصتخم  حیـضوت  هب  کنیا  دـننکیم . افیا  ار  دوخ  ةدـننکنییعت  شقن  ماظن ، مهم  ناکرا  رد  مدرم  هدـمآ و  رد  ارجا 
هک تسا  نیا  رد  یماظن ، ره  تیروهمج  قیداـصم  نیرتمهم  زا  یکی  تموکح  عون  باـختنا  میزادرپیم . ماـظن  ندوب  یمدرم  تیروهمج و 
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هدش هدید  مدرم  يارب  يرایتخا  شقن و  نینچ  ناریا  یمالسا  تموکح  رد  دنشاب . يأر  رایتخا و  ياراد  تموکح ، عون  نییعت  لصا  رد  مدرم 
یپ رد  ار  مدرم  شقن  تیروهمج و  زا  يرگید  ياـههولج  نآ ، عبت  هب  هدوب و  يدـیلک  دراوم  زا  ناریا  یمالـسا  تموـکح  هوـلج  نیا  تسا .

دنتشاد يأر  قح  هک  یناسک  هیلک  تیرثکا 2/98 ? اب  لاس 1358  هام  نیدرورف  مهدزای  در  ناشدوخ  عطاق  يأر  اب  ناریا  مدرم  تسا . هتشاد 
تموکح رد  مدرم  قشن  نیرتمهم  نیلوا و  نیاربانب  دندرک . باختنا  ار  نآ  هنادازآ  هداد و  تبثم  يأر  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تموکح  هب 

ینوناق بیوصت  تفای . ققحت  هک  دوب  مدرم  يوس  زا  تموکح  عون  باختنا  نیمه  دشابیم ، نآ  تیروهمج  رگناشن  هک  یمالسا  يروهمج 
هلمج زا  یماظن  ره  یلک  لوصا  نیرتمهم  دشابیم . مدرم  طسوت  نآ  یساسا  نوناق  بیوصت  یماظن ، ره  تیروهمج  ۀتـسجرب  ةولج  یـساسا 

، یعامتجا یـسایس ، یگنهرف ، هدمع  ياهتسایـس  یجراخ ، نالک  تسایـس  مدرم ، قوقح  یتکلمم ، ياوق  بهذـم ، نید و  تموکح ، عون 
تبثم يأر  ناشروشک  یـساسا  نوناق  هب  تیرثکا  اب  هنادازآ و  يروشک  مدرم  رگا  دوشیم . صخـشم  یـساسا  نوناق  رد  يداصتقا  یماـظن و 

بهذـم نید و  تموکح ، عوـن  نییعت  رد  ًـالمع  مدرم  بیترت  نیدـب  تسا . هتفرگ  لکـش  تیروـهمج  ةوـلج  نیرتـالاب  تقیقح  رد  دـنهدب ،
رظن هدرک و  شقن  ءافیا  يداصتقا  یماظن و  یعامتجا و  یسایس ، یگنهرف ، یجراخ ، نالک  ياهتسایس  یتکلمم و  ياوق  تیعـضو  روشک ،

نوناـق ةدـننکنیودت  ناـگربخ  ادـتبا  دـناهدرک . شقن  ياـفیا  هلحرم  ود  رد  صوصخ ، نیا  رد  ناریا  زیزع  مدرم  دـناهدرک . لاـمعا  ار  دوـخ 
یساسا نوناق  دناهداد . تبثم  يأر  ناگربخ ، سلجم  نیمه  بوصم  یساسا  نوناق  هب  سپس  دناهدرک و  باختنا  هنادازآ  ناشدوخ  ار  یساسا 

دیسر و مدرم  بیوصت  هب  (1) ناگدننکتکرش دصرد  تبثم 5/99  يأر  اب  لاس 1358  یسرپهمه  رد  راب  نیتسخن  يارب  ناریا  یمالسا  ماظن 
هب ناگدننکتکرـش  دصرد  تبثم 38/97  يأر  اـب  مدرم  طـسوت  زین  نآ  تاحالـصا  دـعب ، لاـس  هد  ینعی  لاـس 1368  رد  نآ  يرگنزاـب  رد 

، ناریا یمالسا  ماظن  تیروهمج  ياههولج  روشک و  هرادا  تموکح و  رد  مدرم  شقن  زراب  دراوم  رگید  زا  يربهر  باختنا  دیـسر . بیوصت 
ود هب  هدمآ  یـساسا  نوناق  لصا 107  رد  هک  مدرم  باختنا  قح  نیا  تسا . مدرم  طسوت  يربهر  ماـقم  ینعی  تکلمم  لوا  صخـش  باـختنا 

سلجم قیرط  زا  میقتـسمریغ  باـختنا  يرگید  مدرم و  طـسوت  يربهر  ۀطـساوالب  میقتـسم و  باـختنا  یکی  تسا . هدـش  ینیبشیپ  تروص 
هتفرگ رارق  مدرم  عطاق  تیرثکا  شریذـپ  دروم  ربهر  زراب ، راکـشآ و  ًالماک  تروص  هب  هک  تسا  یتروص  رد  لوا  شور  يربهر . ناـگربخ 

هب تیلوبقم  شریذـپ و  نیا  دوب . هنوگنیدـب  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  دروم  رد  هک  نیا  اـمک  تسا ؛
( هر ) ماما ترضح  زا  سپ  یساسا  نوناق  قبط  هک  مود  شور  اما  تشادن . دیدرت  نآ  رد  سکچیه  هک  دوب  راکـشا  نشور و  یهیدب و  يردق 

نآ سپـس  دـننکیم و  باختنا  ار  يربهر  ناـگربخ  ادـتبا  مدرم  شور  نیا  رد  تسا . هطـساواب  میقتـسمریغ و  شنیزگ  شور  دـیدرگ ، ارجا 
يربهر هب  دراد  هماع  تیلوبقم  هدوب و  ملعا  هک  ار  يدرف  یساسا ، نوناق  لوصا 5 و 109  رد  روکذم  طیارش  دجاو  ءاهقف  نایم  زا  ناگربخ ،
مالسا یناهج  بالقنا  ریبک  ربهر  دیلقت و  ردقیلاع  عجرم  زا  سپ  : » درادیم ررقم  یـساسا  نوناق  لصا 107  هطبار  نیا  رد  دننکیم . باختنا 

هب مدرم  عطاـق  تیرثـکا  فرط  زا  هک  فیرـشلا  هرـس  سدـق  نیمخ  ماـما  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  و 
ءاهقف و همه  ةرابرد  يربهر  ناگربخ  تسا . مدرم  بختنم  ناگربخ  ةدهع  هب  يربهر  نییعت  دـندش ، هتفریذـپ  هتخانـش و  يربهر  تیعجرم و 

تاعوضوم ماکحا و  هب  ملعا  ار  نانآ  زا  یکی  هاگره  دننکیم . تروشم  یـسررب و  مهن  دصکی و  مجنپ و  لوصا  رد  روکذم  طیارـش  دجاو 
مهن دصکی و  لصا  رد  روکذم  تافص  زا  یکی  رد  صاخ  یگتسجرب  دجاو  ای  هماع  تیلوبقم  ياراد  ای  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  ای  یهقف 
ربهر دنیامنیم . یفرعم  باختنا و  ربهر  ناونع  هب  ار  نانآ  زا  یکی  تروص  نیا  ریغ  رد  دننکیم و  باختنا  يربهر  هب  ار  وا  دنهد  صیخـشت 
روشک دارفا  ریاس  اب  نیناوق  ربارب  رد  ربهر  تشاد . دـهاوخ  هدـهع  رب  ار  نآ  زا  یـشان  ياـهتیلوؤسم  ۀـمه  رما و  تیـالو  ناـگربخ ، بختنم 

ار هیرجم  هوق  تسایر  هدوب و  روشک  یمـسر  ماقم  نیرت  یلاع  روهمجسیئر  يربهر ، ماقم  زا  سپ  روهمج  سیئر  باـختنا  تسا ». يواـسم 
ۀتـسجرب دراوـم  زا  ناریا ، یـساسا  نوناـق  لـصا 114  قـبط  مدرم  هـب  روـهمج  سیئر  باـختنا  قـح  يراذـگاو  نیارباـنب  دراد . هدـهع  رب  زین 

...« دوشیم باختنا  مدرم  میقتـسم  يأر  اب  لاس  راـهچ  تدـم  يارب  روهمجسیئر  : » لـصا نیا  قبط  دـشابیم . ماـظن  تیروهمج  ياـههولج 
يأر اب  مه  نآ  هرود ، نیا 7  یط  رد  مدرم  رظندروم  لوبقم و  روهمجسیئر  باختنا  يروهمجتسایر و  دازآ  تاـباختنا  ةرود  يرازگرب 7 
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شقن یمالـسا ، ياروش  سلجم  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  باختنا  دـشابیم . تیروهمج  ةولج  نیا  زا  یکاح  ًـالمع  دوخ  ـالاب ،
زا دراد  هدـهع  رب  يرگید  مهم  تارایتخا  فیاظو و  يراذـگنوناق ، رب  هوـالع  دراد ، روشک  ماـظن  راـتخاس  رد  ياهدـننکنییعت  مهم و  رایـسب 

روما مامت  رد  صحفت  قیقحت و  روشک ، لک  هجدوب  بیوصت  ارزو ، روهمج و  سیئر  حاـضیتسا  هنیباـک ، ءارزو  هب  ماـمتعا  يأر  نداد  لـیبق :
بیوصت یماـظن ، تموکح  يرارقرب  بیوصت  يزرم ، طوطخ  رییغت  بیوصت  یللملانیب ، ياـههمانتقفاوم  اههماندـهع و  بیوـصت  روـشک ،

، بیترت نیا  هب  یجراخ . ناسانـشراک  مادختـسا  بیوصت  تلود ، فرط  زا  یجراـخ  یلخاد و  ضوعـالب  ياـهکمک  ماو و  ءاـطعا  ذـخا و 
ياروـش سلجم  ناگدـنیامن  باـختنا  ندوـمن  راذـگاو  ددرگیم . صخـشم  ًـالماک  یمالـسا  ياروـش  سلجم  ناگدـنیامن  شقن  تـیمها و 
سلجم قیرط  زا  هننقم  هوق  لاـمعا  : » یـساسا نوناـق  لـصا 58  قبط  دـشابیم . ماـظن  تیروهمج  مهم  ياـههولج  رگید  زا  مدرم  هب  یمالـسا 

زا یمالسا  ياروش  سلجم  : » یساسا نوناق  لصا 62  ساسارب  و  دوشیم »... لیکشت  مدرم  بختنم  ناگدنیامن  زا  هک  تسا  یمالسا  ياروش 
هب دیاب  ثحب  نیا  نایاپ  رد  هک  یمهم  هتکن  ددرگیم »... لیکـشت  دنوشیم ، باختنا  یفخم  يأر  اب  میقتـسم و  روط  هب  هک  تلم  ناگدنیامن 
ود تسا . هتـسناد  ریذـپانرییغت  ار  اهنآ  لـصا 177  یـساسا ، نوناـق  لوصا  زا  یخرب  ياوتحم  تیمها  هب  رظن  هک  تسا  نیا  دوـش ، هراـشا  نآ 

، میدرک هراشا  نآ  هب  ًالبق  هک  یـساسا  نوناق  لصا  نیا  قبط  دـشابیم . ماظن  تیروهمج  ۀـبنج  هب  طوبرم  رییغت ، لباقریغ  لوصا  نیا  زا  دروم 
رد رییغت  لـباقریغ  دراوم  هلمج  زا  یمومع  ءارآ  هب  ءاـکتا  اـب  روشک  روما  ةرادا  زین  تموکح و  ندوب  يروهمج  هب  طوـبرم  لوـصا  ياوـتحم 
یپ دراد . ییازـسب  مهم و  شقن  ماـظن ، تیروهمج  ياـههولج  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا  رد  زین  عوـضوم  نیا  دوـخ  دـشابیم . یـساسا  نوناـق 

يروابدوخ ص 201 . ، 1 دلج یسایس ، هقف  یناجنز ، دیمع  یلعـسابع  -2 ص 299 . ریفـس ، ود  تارطاـخ  زنوسراـپ ، ناویلوس و  - 1 اهتشون :
يروابدوخ داجیا  یگتخابدوخ و  ندرب  نیب  زا  هشیدـنا ، رکف و  ةزوح  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ردـقنارگ  ياهدرواتـسد  زا  یکی  یگنهرف 

يداینب و ینوگرگد  ره  رد  ياهشیر  مهم و  لئاسم  زا  ياهشیدنا  تالوحت  يرکف و  تاحالصا  دش ، هتفگ  ًالبق  هک  نانچمه  تسا . یگنهرف 
حالـصا و ره  يارب  ماگ  نیلوا  دریگیمن . تروص  یـساسا  لوحت  تکرح و  هنوگچیه  دوشن ، حالـصا  هشیدنا  رکفت و  ات  دشابیم . بالقنا 

میژر رد  ینالوط  ياهلاس  یط  یعامتجا ، یـساسا  ياهجـنر  اـهدرد و  زا  یکی  دـشابیم . تاداـقتعا  شنیب و  حالـصا  ياهدـنزاس  تکرح 
اوتحمیب ریقح و  یگنهرف  رظن  زا  دوـخ  دنتـشادنپیم  مدرم  هک  دـندوب  هدروآ  دوـجو  هب  ییاـضف  دوـب . یگنهرف  یگتخاـبدوخ  درد  يوـلهپ 

یگتخابدوخ نیا  دنـشاب . گنهرف  نآ  وریپ  دیابًاترورـض  مدرم  تسا و  رترب  یقرتم و  هتـسیاش و  گـنهرف  ياراد  برغ  سکعرب ، دنتـسه و 
اهنامزاس تاسـسؤم و  اههناخراک ، هداوناخ ، عاـمتجا ، تارادا ، سرادـم ، اههاگـشناد ، زا  معا  روشک  ياـج  همه  رد  یگدزبرغ  یگنهرف و 

راتفر قالخا و  تفگ ، نخـس  دیـشوپ و  سابل  اهنآ  لثم  درک ، رکف  اهیبرغ  لثم  دـیاب  هک  دـندوب  هدرک  رواـب  مدرم  زا  يرایـسب  دوب . مکاـح 
تفرگ و راک  هب  ار  یبرغ  تاحالطصا  نتفگ ، نخـس  رد  دیاب  درک . میظنت  ار  يدرف  یگداوناخ و  طباور  اهنآ  دننام  درک و  دیلقت  ار  اهنآ 

نید بهذم و  هب  شرگن  دشاب و  لمع  كالم  دیاب  یبرغ  تفع  فالخ  رابودنبیب و  یگدنز  دشاب . یبرغ  دیاب  اهالاک  نادنزرف و  مان  یتح 
سدـقم و نکاما  هنیدـم و  هکم و  هب  رفـس  دنمـشزرا و  نآ ، دـساف  طیحم  رد  تماقا  برغ و  هب  رفـس  دـشاب . اهیبرغ  شرگن  دـننامه  دـیاب 

مدرم نهذ  رد  رکفت  نیا  ءاقلا  تهج  رد  برغ  رابکتسا  اب  هارمه  يولهپ  میژر  دشیم . یقلت  یگدنامبقع  عاجترا و  یمالـسا ، ياهروشک 
يولهپ و میژر  یتسدـمه  دروآهر  یگدزبرغ » . » دوب هدرک  رثا  نیقلت  نیا  زین  يدایز  رایـسب  دـح  ات  هنافـسأتم  درکیم و  يزیرهمانرب  ناریا 

یقلت دوخ  عورشمان  عفانم  فالخ  ار  نآ  دنتشاد و  همهاو  سرت و  یمالسا  گنهرف  رکفت و  زا  اهنآ  تسا . نشور  مه  نآ  تلع  دوب . برغ 
، دندشیمن برغ  گنهرف  ۀتفیش  مدرم  دشیمن و  ریقحت  گنهرف  نیا  رگا  دوب و  ینید  یمالسا و  گنهرف  ناریا ، مدرم  گنهرف  دندرکیم .
تلذ و اـب  هشیمه  هک  دـشیم  بجوم  برغ ، هب  مدرم  یگنهرف  یگتخاـبدوخ  رگید  يوـس  زا  دیـسریمن . دوـخ  موـش  فادـها  هب  رابکتـسا 

یگتسباو تلع  هب  زین  يولهپ  اضردمحم  میژر  دنریذپب . ار  اهنآ  یگدرپسرـس  يرکون و  دنک و  زارد  اهیبرغ  يوس  هب  زاین  تسد  تراقح 
رد دزاس . برغ  گنهرف  هتفیـش  ار  مدرم  دـنک و  ارجا  وم  هب  وم  ار  برغ  یگنهرف  تاروتـسد  دوب  ریزگان  برغ ، ةدارا  هب  شتردـق  ياههیاپ 
رد تخاسیم . مهارف  ار  اضردـمحم  زا  برغ  يدونـشخ  تابجوم  تفرگیم و  تروص  روشک  لـخاد  رد  ياهدرتسگ  ياـهتیلاعف  هار  نیا 
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هدرک دای  عوضوم  نیا  زا  يدیدش  یخلت  اب  شیوخ  همانتیصو  رد  هر ) ) ماما ترـضح  يولهپ ، میژر  رد  مدرم  یگنهرف  یگتخابدوخ  دروم 
اج هب  يدایز  دـح  ات  زاب  نآ  راثآ  تشاذـگ و  ام  زیزع  روشک  اهروشک و  رد  یگرزب  ریثأـت  فسـألاعم  هک  اـههشقن  هلمج  زا  :» دـنیامرفیم و 

گنهرف و ار و  دوخ  هک  يروط  هب  تسا . نانآ  ندومن  هدزقرـش  هدزبرغ و  شیوخ و  زا  هدزرامعتـسا  ياـهروشک  ندومن  هناـگیب  هدـنام ،
ملاع هاگهلبق  ار  تردق  ود  نآ  رتالاو و  ار  نانآ  گنهرف  رترب و  داژن  ار  دنمتردق  بطق  ود  قرش ، برغ و  دنتفرگ و  چیه  هب  ار  دوخ  تردق 

ییاههبرـض ینالوط و  زیگنامغ ، رما  نیا  هصق  و  دـندومن . یفرعم  بانتجا  لباقریغ  ضیارف  زا  ار  بطق  ود  زا  یکی  هب  یگتـسباو  دنتـسناد و 
موسر و گنهرفیب ...  ةدزقرش  برغ و  ناگدنیوگ  ناگدنشیون و  تسا ... هدنبوک  هدنشک و  میروخیم ، زین  نونکا  هدروخ و  نانآ  زا  هک 

دروخ هب  ار  اهنآ  ییوجانث ، یحادـم و  اب  هدرک و  جـیورت  راتـشون  راتفگ و  لـمع و  اـب  دـشاب  حـضتفم  لذـتبم و  دـنچ  ره  ار  یبنجا  بادآ 
باجعا اب  نآ  ياوتحم  هب  هجوت  نودـب  دـشاب ، یگنرف  ةژاو  دـنچ  يراتفگ  ای  هتـشون  ای  باتک  رد  رگا  لـثملا  یف  دـنهدیم . هداد و  اـهتلم 

یبرغ و ةژاو  اب  رگا  میرگنب  هچره  هب  ربق  ات  هراوهگ  زا  دنروآیم و  باسح  هب  رکفنـشور  دنمـشناد و  ار  نآ  هدنـسیون  هدنیوگ و  هتفریذپ و 
، دور راـک  هب  يدوخ  یموب  ياـههژاو  رگا  بوسحم و  یگتفرـشیپ  ندـمت و  رهاـظم  زا  هجوت و  دروم  بوغرم و  دوـش ، يراذـگمسا  یقرش 

بقع ریز و  هب  رـس  دـنراد ، يدوخ  مان  رگا  رختفم و  دنـشاب ، هتـشاد  یبرغ  مان  رگا  اـم  ناـکدوک  دوب . دـهاوخ  هدزسپاو  هنهک و  دورطم و 
یجراخ مان  دیاب  هدش  هیهت  لخاد  رد  دـنچ  ره  اهعاتم  رگید  اههچراپ و  اههناخوراد ، اهتکرـش ، اههزاغم ، اههچوک ، اهنابایخ ، دـناهداتفا .

مامت اهترشاعم و  رد  اهتساخرب و  تسشن و  مامت  رد  اپ و  ات  رس  زا  یبآمیگنرف  دننک . لابقا  نآ  هب  یـضار و  نآ  زا  مدرم  ات  دشاب  هتـشاد 
... تسا یگداتفابقع  یتسرپهنهک و  يدوخ  موسر  بادآ و  لباقم ، رد  و  تفرـشیپ ، ندمت و  يدنلبرـس و  راختفا و  بجوم  یگدنز  نوؤش 

یگداتفابقع یتسرپهنهک و  كربتم  نکاـما  ریاـس  جـح و  هب  نتفر  شزرارپ و  يراـختفا  وکـسم  اـکیرمآ و  هسنارف و  ناتـسلگنا و  هب  نتفر 
ۀناشن روما  نیا  هب  دـهعت  لباقم ، رد  ندـمت و  يرکفنـشور و  ياههناشن  زا  تسا  تایونعم  بهذـم و  هب  طوبرم  هچنآ  هب  ییاـنتعایب  تسا .

چیه تسا ، اـم  تـلم  رد  یگدزقرـش  یگدزبرغ و  نـیا  اـت  : » دـنیامرفیم يرگید  ياـج  رد  و  ( 1 . «) تسا یتـسرپهنهک  یگدـنامبقع و 
يزوریپ ( 2 . «) میروایب نوریب  يرکف  یگتـسباو  نیا  زا  ار  نامدوخ  هک  مینک  فرـص  ار  نامتمه  مامت  دیاب  ام  تسین ، تاحالـصا  هب  يدـیما 

اـهيربهر و اـب  ناریا  دیـشر  مدرم  داد و  ناـیاپ  یگنهرف  یگتخاـبدوخ  راـبتراقح و  نارود  نـیا  هـب  ناریا ، یمالـسا  دنمهوکـش  بـالقنا 
یگتخاـبدوخ هک  دندیـسر  یهاـگآ  دـشر و  نیا  هـب  ناریا  تـلم  دندیـسر . یگنهرف  يرواـبدوخ  هـب  تـما ، ماـما  ۀنارگنـشور  ياهتیادـه 

ربهر دندرک . رواب  ًاقیمع  ار  یمالـسا  يدوخ و  گنهرف  هب  هیکت  اذل  دشابیم و  دسافم  اهیگتـسباو و  زا  يرایـسب  ۀـشیر  هنیمز و  یگنهرف ،
ياهتلم ۀمه  رد  نآ  يور  یلاوتم  ياهنارود  لوط  رد  رامعتسا  هک  ییاهتب  زا  یکی  : » دنیامرفیم درواتـسد  نیا  دروم  رد  بالقنا  مظعم 

. تسا نیتال  ياکیرمآ  ییاقیرفآ و  ییایـسآ و  ياهداژن  رب  ییاکیرمآ  ییاپورا و  داژن  دیفـس و  داژن  يرترب  تب  دوب ، هدرک  راک  هداتفا  بقع 
اهییاکیرمآ لباقم  رد  تسه . نآ  يایاقب  زونه  هنافـسأتم  اهتلم  زا  يرایـسب  رد  زورما  دندوب . هدرک  هدـنز  ار  اهتلم  رد  تراقح  ساسحا 

. دشابیم رایسب  تیمها  ياراد  هدش و  بوسحم  مهم  ياهدرواتسد  زا  یکی  ناونع  هب  یگنهرف  يروابدوخ  ( 3 . «) دننکیم تراقح  ساسحا 
اب یگنهرف  يروابدوخ  دوشیم . یگنهرف  لالقتـسا  بجوم  هدرک و  مهارف  ار  یگنهرف  یگتـسباو  نتفر  نیب  زا  ۀـنیمز  یگنهرف ، يروابدوخ 

ینیبمکدوخ تراقح و  ساسحا  مدع  بجوم  نینچمه  دراد . راک  رس و  مدرم  یبهذم  ینید و  ياهرواب  یقالخا و  یتدیقع ، يرکف ، لئاسم 
ندرکهدنز لابند  هب  ياهدع  ًاددجم  ریخا  ياهلاس  رد  هنافسأتم  دوشیم . برغ  هب  یگدرپسرس  یگتسباو و  مدع  هجیتن  رد  برغ و  ربارب  رد 

ندرب لاؤـس  ریز  هب  ًـالباقتم  نآ و  زا  دـیجمت  فـیرعت و  برغ و  رتـشیب  هچره  ندرکحرطم  اـب  ناـنیا  دنتـسه . برغ  ربارب  رد  یگتخاـبدوخ 
ار یگنهرف  یگتخابدوخ  ینیبمکدوخ و  يراوخ  تلذ و  ۀقلح  رگید  راب  ات  دننکیم  شالت  یمالسا ، ینابم  يدوخ و  ياهشزرا  گنهرف و 

هنایذوم تاکرحت  نیا  هب  تبـسن  ار  مزال  تیـساسح  هک  تسا  بـالقنا  نـالوؤسم  نازوسلد و  رب  دـنزادنیب . ناریا  هدیدمتـس  تلم  ندرگ  رب 
(، هر  ) ینیمخ ماما  یهلا  یسایس -  همان  تیصو  -1 اهتشون : یپ  ددرگ . فیعضت  بالقنا ، دنمشزرا  درواتـسد  نیا  دنهدن  هزاجا  هداد و  ناشن 

خروـم یمالـسا ، يروـهمج  هماـنزور  هعمج ، زاـمن  هـبطخ  - 3 ص 244 . مـهد ، رتــفد  ماــما ، مــالک  زا  هار  يوجتــسج  رد  - 2 ص 26 .
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ناریا یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد  نیرتیـساسا  نیرتمهم و  زا  مالـسا  رب  ینتبم  تموکح  داجیا  یمالـسا  تموکح  داجیا  . 18/11/1365
گرزب راک  ود  زا  یکی  ناونع  هب  ار  نآ  ياهنماخ  هللا  تیآ  ترضح  مظعم  ربهر  هک  تسا  هدوب  يدح  رد  درواتسد  نیا  تیمها  تسا . هدوب 
لیکـشت یکی  هک  تسا  هداد  ماجنا  ار  گرزب  راک  ود  تقیقح  رد  یمالـسا  بالقنا  : » دیامرفیم هنیمز  نیا  رد  ناشیا  دناهدرمـشرب . بالقنا 

زا لبق  اهلاس  هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  ماما  یمالـسا و  تموکح  ( 1 . «) تسا ایند  رد  یمالسا  تیوه  ندرک  هدنز  يرگید  یمالـسا و  ماظن 
نیناوق رب  ینتبم  ماظن  یمالسا و  تموکح  لیکشت  ترورض  هب  تبسن  ار  شیوخ  هاگدید  هیقف  تیالو  باتک  رد  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ 

ام رظن  هب  نارگرامعتسا  : » دندرک حرطم  نینچ  درادن  یتموکح  مالسا  هک  نیا  رب  ینبم  نارگرامعتـسا  هئطوت  ياشفا  زین  یمالـسا و  ماکحا  و 
طقف مالسا  هصالخ  درادن و  يرجم  دشاب ، هتـشاد  یماکحا  هک  ضرف  رب  درادن ! یتموکح  تالیکـشت  درادن ! یتموکح  مالـسا  هک  دندروآ 

. تموکح ساسا  تسایس و  زا  نیملـسم  نتـشادزاب  يارب  تسا  نارگرامعتـسا  ۀشقن  زا  یئزج  تایلبت  نیا  هک  تسا  حضاو  تسا ! راذگنوناق 
ناـیب يارب  هفیلخ  نییعت  اـیآ  تسا . هدرک  مه  نییعت  دـنک و  نییعت  هفیلخ  دـیاب  (ص ) مرکا ربمغیپ  میدـقتعم  میتـسه و  تیـالو  هب  دـقتعم  اـم 

، دنک نییعت  هفیلخ  تسا  مزال  ًالقع  هک  نیا  دـننک . لمع  ات  دـندادیم  مدرم  تسد  دنتـشونیم و  یباتک  رد  ار  ماکحا  همه  تسا ... ؟ ماکحا 
هک تسا  روط  نیا  ایند  ياـهروشک  همه  رد  دراد . مزـال  يرجم  نوناـق  دـنک . نیناوق  يارجا  اـت  میهاوخیم  هفیلخ  اـم  تسا . تموکح  يارب 

کی رد  دـیآ . دوجو  هب  ياهیرجم  ةوق  دـیاب  نوناق  عیرـشت  زا  سپ  دـنکیمن . نیمأت  ار  رـشب  تداعـس  درادـن و  هدـیاف  ییاهنت  هب  نوناق  لعج 
دقتعم تموکح  لیکشت  ترورـض  هب  دیاب  میدقتعم  تیالو  هب  هک  ام  تسا . دراو  صقن  دشابن  هیرجم  ةوق  رگا  تموکح  کی  رد  ای  عیرـشت 
داقتنا اب  هیقف  تیالو  باتک  زا  رگید  ياج  رد  ناشیا  ( 2 . «) تسا تیالو  هب  داقتعا  ۀمزال  یمالسا ، تموکح  لیکشت  هار  رد  هزرابم  میشاب ...

رب ددجم  دیکأت  اب  دننکیم و  شوخلد  افتکا و  یمالـسا  ماکحا  ثحب  سرد و  هب  ًافرـص  هدوبن و  یمالـسا  تموکح  لابند  هب  هک  یناسک  زا 
! میرادن فیلکت  اما  ( 3) ةدلج هأم  امهنم  دحاو  لک  اودـلجاف  ینازلا  هینازلا و  مینکیم  تئارق  ام  : » دـنیامرفیم یمالـسا ، تموکح  ترورض 
رد یمالـسا  هعماج  تسا و  هنوگچ  یعامتجا  ياهتیعقاو  هک  نیا  اما  مینک ! ادا  جرخم  زا  دوش و  بوخ  ام  تئارق  ات  مینک  تئارق  دیاب  طقف 

طقف ام  تسین ! طوبرم  ام  هب  دنتـسه  ناراکانز  نابیتشپ  دـیؤم و  اـهتموکح  هدرک و  ادـیپ  جاور  هنوگچ  داـسف  اـشحف و  تسا و  یلاـح  هچ 
یـسک هچ  ةدـهع  هب  انز  اب  هزرابم  نوناق  يارجا  دـح و  نایرج  یلو  تسا ، هدـش  نییعت  دـح  رادـقم  نیا  راکانز  درم  نز و  يارب  هک  میمهفب 

دودـح و هب  دنتـشاذگیم و  رانک  دـندناوخیم و  ار  نآرق  دـندوب ؟ روط  نیا  (ص ) مرکا لوسر  ایآ  مسرپیم  درادـن ! طبر  اـم  هب  دـشابیم ،
هزور زاـمن و  زا  یتـح  تسا  مهم  تاـبجاو  زا  فیلکت  نیا  مینک . ظـفح  ار  مالـسا  هک  میتـسه  فـلکم  اـم  دنتـشادن ؟ يراـک  نوناـق  يارجا 
يارب هدوبن  رتالاب  هک  (ع ) نیـسح ماما  نوخ  زا  دوش . هتخیر  نآ  ماجنا  رد  اـهنوخ  دـنکیم  باـجیا  هک  تسا  فیلکت  نیمه  تسا . رتبجاو 

دیزومایب و مدرم  هب  ار  مالسا  هک  دیتسه  مالسا  يافلخ  یتروص  رد  امش  دراد . مالسا  هک  تسا  یشزرا  نامه  يور  نیا  دش و  هتخیر  مالسا 
رتبجاو مالـسا  ظفح  دیناوخب ؟ دمآ  ع )  ) نامز ماما  یتقو  ات  دیراذگیم  تقو  چیه  ار  زامن  امـش  دیایب ! جع )  ) نامز ماما  ات  راذگب  دییوگن 

. تسا هدوب  یمالـسا  تموکح  داجیا  هزرابم ، رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  فادـها  نیرتیلـصا  زا  یکی  تقیقح  رد  ( 4 . «) تسا زامن  زا 
يزوریپ زا  دـعب  ياههتفه  نیتسخن  رد  دناهتـشاد . دـیکأت  هیکت و  تموکح  ندوبیمالـسا  رب  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  لـبق و  هشیمه  ناـشیا 

رد دنهدب . يأر  یمالسا  يروهمج  ماظن  هب  هک  دنهاوخیم  مدرم  زا  یمایپ  یط  ناشیا  یمالسا ، يروهمج  یسرپ  همه  هناتسآ  رد  بالقنا و 
مهد رکذت  تسا  مزال  دش . دهاوخ  مودنارفر  تموکح  لکش  ةرابرد  يدوزب  لاعتم  دنوادخ  تساوخ  هب  : » تسا هدمآ  ناشیا  مایپ  زا  یشخب 

یناـبیتشپ نآ  زا  داـیرف  اـب  روشک  رـساترس  رد  ناریا  فیرـش  تلم  هچنآ  تسا و  یمالـسا  يروـهمج  مهدیم  يأر  نآ  هب  بناـج  نیا  هچنآ 
يروهمج هب  هک  مراد  راظتنا  فیرش  تلم  زا  نم  مک . هملک  کی  هن  دایز  هملک  کی  هن  تسا . هدوب  یمالـسا  يروهمج  نیمه  تسا ، هدومن 

رب اـهراب  زین  یمالـسا  يروـهمج  رارقتـسا  زا  سپ  ماـما  ترــضح  ( 5 . «) تسا یمالـسا  بـالقنا  ریـسم  نیا  اـهنت  هـک  دـنهد  يأر  یمالـسا 
نآ دروم  هس  ود  هب  عوضوم  تیمها  هب  رظن  تسا . هتـشاد  دـیکأت  یمالـسا  ماـکحا  نیناوـق و  یلمع  يارجا  موزل  تموـکح و  ندوبیمالـسا 

ییاهرشق نالا  دوب . رظن  دروم  مالـسا  دوب . یمالـسا  يروهمج  داد  يأر  وا  هب  ام  تلم  هک  نآ  تساوخیم و  اهتلم  هکنآ  : » مینکیم هراشا 
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هب ام  تلم  نالا  هک  تسا  يدرد  نیرتگرزب  درد  نیا  تاعامتجا . ای  نتفگ و  ای  نتشون و  اب  دنراذگب  رانک  ار  مالـسا  دنهاوخیم  هک  دنتـسه 
يروهمج فرـص  يارب  رگا  میهاوخیم . ار  مالـسا  ام  ینعب  یمالـسا ...  يروهمج  هب  دد  يأر  هک  یتلم  نارگن . نآ  زا  ام  تسا و  ـالتبم  نآ 
تـسکش دـنتفگ و  ًاـقباس  اـهفرح  نیا  زا  مه  نارگید  دوبن . ییأر  نوچمه  دوـب  کـیتارکومد  يروـهمج  يارب  رگا  دوـبن . ییأر  نینچ  دوـب 

هک تسا  نیا  شیانعم  یمالسا  يروهمج  ( .. 6 .) داد نوخ  مالسا  يارب  دومیپ و  هار  مالسا  يارب  درک و  مایق  مالـسا  يارب  ام  تلم  دندروخ .
نآ هب  يأر  دـنهاوخیم و  اـم  تلم  هک  تسین  نآ  نیا ، دـشابن . مالـسا  نوناـق  شنوناـق  هک  دـشاب  يروـهمج  هک  نیا  هـب  دـنهدب  يأر  هـمه 

مامت میهاوخیم  هکلب  میتسین ، یمالـسا  يروهمج  مسا  لابند  دنکب ... . ادیپ  ققحت  مالـسا  هک  نیا  يارب  دـناهداد  نوخ  مدرم  همه  دـناهداد .
دوشیم هتفگ  هک  اهفرح  نیا  دنک . ادـیپ  ققحت  دـیاب  مالـسا  هک  تسا  يزور  زورما  ( ... 7 .) دشاب یمالـسا  ماکحا  نآ  رد  ام  تلم  نوؤش 

هدایپ ار  مالـسا  ماکحا  تضهن ، نیا  رد  بالقنا  نیا  رد  ار  مالـسا  رگا  ام  دینک » ربص  تسا  دوز  الاح  : » دش هتفگ  هک  دوب  اهفرح  نامه  ریظن 
یـشوماخ هب  دباوخب و  هتـساوخن  يادخ  تضهن  نیا  رگا  دنکیم ؟ ادـیپ  ققحت  یتضهن  نینچمه  تقو  هچ  درک ؟ میهاوخ  هدایپ  یک  مینکن ،

یمن دییوگیم  هک  ینایاقآ  مینک ؟ ارجا  یک  مینکن  ارجا  ار  مالـسا  نیناوق  زورما  رگا  دروایب ؟ ار  مالـسا  مسا  رگید  دـناوتیم  یک  دـیارگب ،
ياـهنم مالـسا  دـنتفگ  هک  يروطناـمه  مالـسا . ياـهنم  تضهن  دـییوگب  هـن  مالـسا  تـقو ، چـیه  دـییوگب  سپ  دوـشیم ؟ یک  سپ  دوـش ،

، دینکن يراج  وم  هب  وم  ار  مالـسا  ماکحا  دـینکن ، ققحتم  ار  مالـسا  تضهن  نیا  اب  رگا  مالـسا . ياهنم  تضهن  دـنیوگب  مه  الاح  تیناحور ،
مالسا رب  ینتبم  تموکح  داجیا  ینعی  ماما  ترـضح  دنلب  فادها  مهم و  ياهوزرآ  زا  یکی  هرخالاب  ( 8 . «) دش دهاوخن  رگید  یشاب  سویأم 

رد یمالـسا » يروهمج   » ناونع تحت  یمالـسا  تموکح  تفای . ققحت  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  اـب  یمالـسا  تاررقم  ماـکحا و  يارجا  و 
: تسا هدـمآ  هنوگنیا  یـساسا  نوناق  لوا  لصا  رد  عوضوم  نیا  دیـسر . بیوصت  هب  مدرم  تیرثکا  عطاق  يأر  اب  نیدرورف 1358  یسرپهمه 

بـالقنا یپ  رد  نآرق ، لدـع  قـح و  تموـکح  هب  شاهنیرید  داـقتعا  ساـسارب  ناریا ، تلم  هک  تـسا  یمالـسا  يروـهمج  ناریا  تموـکح  »
ام 1358 نیدزورف  مهدزای  مهد و  یـسرپهمه  رد  نیمخ ، ماما  یمظعلا  هللاتیآ  دـیلقت  ردـقیلاع  عجرم  يربهر  هب  دوخ  دـنمزوریپ  یمالـسا 

نآ هب  دنتـشاد ، يأر  قح  هک  یناسک  هیلک  تیرثکا 2/98 ? اب  يرمق  يرجه  لاس 1399  لوالا  يدامج  مود  لوا و  اب  ربارب  یـسمش  يرجه 
هروس ص 18 3 - مهد ، رتفد  ماما ، مالک  زا  هار  يوجتسج  رد  خروم 20/11/1374 2 - هعمج ، زامن  هبطخ  - 1 اهتشون : یپ  داد ». تبثم  يأر 

ص مهد ، رتفد  ماما ، مالک  زا  هار  يوجتـسج  رد  - 4 دینک . تازاجم  هنایزات  دـص  هب  ار  راکانز  نادرم  نانز و  زا  کی  ره  دـیاب  هیآ 2 ، رون :
یمالـسا بالقنا  زا  لبق  سرادم  یتیبرت  ماظن  رد  لّوحت  ص 98  نامه ، ص 97 8 - نامه ، ص 95 7 - نامه ، ص 94 6 - نامه ، - 5 23

یـشرورپو یتیبرت  نـالک  ياهتـسایسو  اـهیریگ  تهج  برغرابکتـسا ، هب  هتـسباوو  يدادبتـساو  یتنطلـس  یمیژر  تیمکاـح  تلع  هب  ناریا ،
: - دش یم  هصالخ  لیذ  دراومرد  يولهپ  دساف  میژر  یـشرورپو  یتیبرت  ياهتـسایس  نیرتهدمع  دوباتـسار . نیمهردزینزومآ  شناد  اهنویلیم 
ياه هزومآو  میلاعت  هب  تبسن  یتوافت  یبو  ینید  يرگیلاباال  نآ -  تاررقم  ندش  هنهکو  نید  يدمآراکانو  تسایسزا  نید  ییادج  جیورت 
دساف ياه  همانرباب  طلتخم  ياهودرا  يرازگرب  یصوصخ -  سرادمرد  نارسپو  نارتخد  طالتخا  یتفع -  یبو  یباجح  یب  هعـسوت  ینید - 

 - یهاشنهاش ياهتبسانم  هب  دسافو  نجهتسم  ياهنـشج  يرازگرب  هدز -  برغو  دسافو  قیالان  ناریدمو  ناملعم  يریگراک  هب  روآ -  مرـشو 
یتسرپ هاشو  یتسود  هاش  غیلبت  مه -  زا  ود  نیا  ییادجو  نید  ندوب  یملعریغرّکفت  جـیورت  یگدز -  برغو  یبرغ  گنهرف  غیلبتو  بیغرت 

، هتشذگ طلغ  ياهیریگ  تهجو  اهتسایس  اهنت  هن  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  تکرب  هب  یهاشنهاشو  یتنطلس  میژر  نداد  هولج  هّجومو  یهلا  - 
شرورپ تهجرد  تسرد  ياهیریگ  تهجو  اهتـسایس  ذاختا  اب  دنتـسناوت  شرورپو  شزومآ  ناراکردـنا  تسدو  نیلوؤسم  هکلب  تفرراـنک ،

ملع نیب  یگنهامهانو  تریاـغم  زینو  یتنطلـس  ياـهتموکحو  یتسرپ  هاـش  یتسرداـن  هب  ناـنآ  ندومن  هاـگآ  نازومآ ، شناد  ینیدو  یبهذـم 
زومآ شناد  اهنویلیم  حیحـص  شرورپو  تیبرت  تهجرد  يرثؤمو  دـیفم  ياـهماگ  ، تسایـس اـب  نید  یگتخیمآزینو  بهذـمو  نیدو  شنادو 
ماظن نیلوؤسم  طسوت  هک  یتیبرت  ياهیریگ  تهجو  اهتـسایسو  لوصا  نیازا  یـشخب  دنرادرب . یمالـسا  ناریا  نازاس  هدـنیآو  روشک  رـسارس 

هب یمالـسا - . هیلاـع  میهاـفمو  بهذـمو  نید  تیعقاو  اـب  نازومآ  شناد  ندومن  انـشآ  زادـنترابع - : هدـشذاختا  ناریا  یمالـسا  يروـهمج 
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سرادمرد هناخزامن  داجیا  سرادـمرد - . یگنهرفو  یبهذـم  ياهتیلاّعف  شرتسگو  هعـسوت  قیالو - . هتـسیاش  ناریدـمو  نیملعم  يریگراک 
نازومآ شناد  نیبرد  فافعو  باجح  گنهرف  جـیورتو  هعـسوت  نازومآ - . شناد  نیبرد  تعاـمج  زاـمنو  یناوخزاـمن  گـنهرف  جـیورتو 
اهودرا هب  هتـشذگ  میژر  یقالخا  دضو  دساف  اهودرا ي  لیدبت  یباجح - .  یبو  یتفع  یبو  یقالخا  داسفرهاظم  اب  هزرابمو  هلباقم  رتخد - .

رترب و ياه  دادعتـسا  قیوشت  مالـسا و  رظن  زا  شناد  ملع و  تیّمهارب  دـیکات  یمالـسا - . لاح  نیع  رد  هدـنزومآ و  طاـشن ، اـب  هدـنزاس ، ي 
هب نازومآ  شناد  ندرک  هاگآ  یناـهج - . ياـهتیعقاو  برغ و  قرـش و  يرابکتـسا  ياهتـسایس  اـب  نازومآ  شناد  ندرک  انـشآ  ناـشخرد - .

هعسوت نازومآ - . شناد  نیب  رد  نآ  هیلاع  میهافم  نآرق و  اب  سنا  ییانشآ و  گنهرف  جیورت  يولهپ - . طحنم  میژر  ياهیرگمتس  دسافم و 
طیحم رد  ینید  ملاس  ياضف  داجیا  جیـسب - . یمالـسا ، نمجنا  یتیبرت ، روما  لیبق  زا  نازومآ  شناد  ةدـنزاس  ملاـس و  ياهلکـشت  جـیورت  و 

تسردان ياهتسایس  هب  هجوت  اب  یبلط  تداهش  يونعم و  هیحور  هنیمز . نیا  رد  یقالخا  دسافم  ندودز  زومآ و  شناد  نارتخد  یشزرو  ياه 
بلق و نهذ و  هدوب و  زیچان  گـنرمک و  رایـسب  نازومآ  شناد  نیبرد  ادـخ  هب  هجوت  يونعم و  تاـیحور  هتـشذگ ، میژر  یتیبرت  یگنهرف و 
یناوج و ياهایؤر  اه و  هناـسفا  هناـکدوک و  روما  اـیند و  تاـقلعت  رهاـظم و  يداـمروما و  هجوتم  رتشیب  يارب  نازومآ  شناد  تّمه  هجوت و 

مک ادـخ و  هب  هجوتو  يونعم  هیحور ي  مالـسا ، هیلاـع  تاـمیلعت  يهیاـس  رد  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ  تکرب  هب  دـندرکیم . یناوـجون 
نارود رد  ار  لّوحت  نیا  زراب  یّلجت  هنومن و  تفای . شرتسگ  دـشر و  نازومآ ، شناد  زا  یمیظع  رـشق  رد  يّداـم ، ياـه  هچیزاـب  هب  یهجوت 

لاس نس و  مک  ناـناوجون  ناـناوج و  هنوگچ  هک  درک  هدـهاشم  ناوتیم  دوب  بـالقنا  يزوریپ  هیلّوا  ياـهلاس  اـب  نراـقم  هک  سدـقم  عاـفد 
هیلع گـنج  ياـه  ههبج  رد  روضح  هب  قاـیتشا  دوخ ، همانـسانش  رد  يراکتـسد  یتح  ساـمتلا و  هیرگ و  اـب  ییاـمنهار  ًاـضعب  یناتـسریبد و 

. تسا نازوـمآ  شناد  هنوـگ  نیا  هنوـمن  نارازه  زا  یکی  هلاـس  زومآ 13  شناد  هدیمهف  نیـسح  دیهـش  دندادیم . ناشن  ار  مالـسا  نانمـشد 
هب قشع  سدقم و  عافد  مدقم  طخ  ياهرگنـس  رد  اهنآ  يّدام  تاقلعت  نودـب  ایریب و  ياهتاجانم  اهتدابع و  هناصلاخ و  ياهزامن  اههیرگ و 

دشاب یم  یمالسا  ناریا  نازومآ  شناد  تیونعم  خیرات  رد  ینیرز  ياهگرب  ّقح ، ترضح  سدقم  راوج  یهلا و  برق  هب  ندیـسر  تداهش و 
دصرد هک 60  ) ملعم تیبرت  يوجـشناد  زومآ و  شناد  زا 395000  شیب  روضح  تسا . هدش  هتـشاگن  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تکرب  هب  هک 

، نانآ زا  يرثک  هدع  ندـش  هدازآ  زابناج و  و  ( 1) زومآ شناد  تداهـش 36000  و  دادیم ) لیکـشت  ار  اهههبج  هب  یمازعا  یمدرم  ياهورین 
شناد تخانـش  یهاـگآ و  هدـنهد ي  ناـشن  لّوحت  نیارگید  يوس  زا  تسا . نازومآ  شناد  نیبرد  تیوـنعم  داـجیا  لّوـحت و  نیا  رگناـشن 

یموهفم ًالـصا  نازومآ  شناد  نیبرد  بالقنا  زا  لبق  هک  ياهدـیدپ  دـشابیم ، هعماج  نایکزا  عافد  تهجرد  تیلوؤسم  ساـسحا  نازومآ و 
نینچ اهنآ  روصت  رد  هن  دنتشاد و  تخانش  یهاگآ و  لئاسم  عون  نیا  هب  هن  هک  دندوب  هدش  رگید  یحطـس  روما  لوغـشم  ردق  نآ  تشادن و 

هرهچ ي يراشفا  ص 6  ات 77 ،  57 روشک تیبرت  میلعت و  يالتعا  يارب  شـالت  ههد  ود  رب  يرورم  -1 اهتشون : یپ  دیجنگیم . ییاهدرکیور 
هب برغ  رابکتسا  هیرک  رهچ ? زا  نتـشادرب  هدرپ  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  یناهج  ياهدرواتـسد  زا  یکی  اکیرمآ  یبرغ و  ياهروشک  یعقاو 
زا عافد  یـسارکومد و  یعدـم  غورد  هب  رهاظ و  هب  هک  ار  اکیرمآ  یمالـسا ، بـالقنا  دوب . نآ  یعقاو  رهچ ? ياـشفا  اـکیرمآ و  یگدرکرس 

همه ات  درادرب  ار  برغ  اکیرمآ و  رـشب  قوقح  زا  تیامح  نیغورد  کسام  تسناوت  بالقنا  نیا  درک . تیثیحیب  اوسر و  دوب ، رـشب  قوقح 
هک یمدرم  يارب  زین  ـالبق  رگمتـس  وـگروز و  نیگنن ، رهچ ? نـیا  هـتبلا  دـننک . هدـهاشم  ار  اـهنآ  یعقاو  رهچ ? ـالماک  دـنناوتب  ناـهج  مدرم 

نانآ طسوت  ناشتورث  لاوما و  دندوب و  هدرک  سح  سمل و  دوخ  رب  ار  اکیرمآ  برغ و  متـس  ياههنایزات  ناشتـشوگ ، تسوپ و  اب  ناشدوخ 
ناهج مدرم  دزن  ار  اکیرمآ  نیغورد  رهچ ? زا  يرتهدرتسگ  داعبا  تسناوت  یمالسا  بالقنا  اما  دوب ، راکشآ  صخـشم و  دوب ، هتفر  تراغ  هب 

يرگاشفا نیا  عنام  تسناوتن  دایز ، شالت  مغریلع  زین  یغیلبت  ياههناسر  تاعوبطم و  رب  برغ  رابکتـسا  تیمکاح  دزاس . راکـشآ  ناـیامن و 
لـصفم هدرتسگ و  يردق  هب  شیوخ ، هاتوک  خیرات  رد  یبرغ  ياهروشک  بلغا  ناتـسلگنا و  اکیرمآ ، يرـشبدض  درکلمع  تامادقا و  دوش .

زا دعب  هچ  لبق و  هچ  هزرابم –  نارود  لوط  رد  زین  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  دراد . باتک  دـلج  نیدـنچ  هب  زاین  دوخ  نآ ، حرـش  هک  تسا 
رد تامادـقا  نیا  زا  یـضعب  هب  اج  نیا  رد  دنتـساخرب . نآ  اب  هزرابم  هب  هدرک و  هراشا  يرـشبدض  تامادـقا  نیا  هب  رّرکم  بالقنا –  يزوری 
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بالقنا و يزوریپ  عطقم  هب  طوبرم  يرگاشفا  نیا  دروم  نیلّوا  .1 مینکیم : هراشا  یمالسا  بالقنا  ناریا و  اب  طبترم  ًاتدمع  ریخا و  ياهههد 
رد رظن  بحاص  چیه  رب  دـشابیم . نآ  ياهتیانج  يولهپ و  طحنم  میژر  زا  تیامح  رد  یبرغ  ياهروشک  ریاس  اکیرمآ و  تلود  شقن  ءاشفا 
هب برغ  ناتـسلگنا و  اکیرمآ ، هبناج  همه  هدرتسگ و  ياـهتیامح  اـب  يولهپ  یمدرم  دـص  رگمتـس و  میژر  هک  تسین  هدیـشوپ  یـسایس  روما 

کیرـش و كاواس  هنایـشحو  ياههجنکـش  يولهپ و  میژر  ياهتیانج  مه ? رد  عقاو  هب  اپورا  اکیرمآ  دادیم . همادا  دوخ  يرـشبدض  تاـیح 
تیامح و هناوتشپ و  اب  يولهپ  میژر  طسوت  بالقنا  هزرابم و  نارود  رد  یبالقنا  ناریا  دنمورب  ناملسم و  ناناوج  راتـشک  تسا . هدوب  میهس 

میژر مرج  کیرـش  هتـشاد و  تیلوؤسم  شقن و  ناتـسلگنا  اکیرمآ و  تایانج  نیا  مه ? رد  اذـل  تفرگیم ، تروص  برغ  اکیرمآ و  دـییأت 
مادقا نیا  دیؤم  زین –  بالقنا  زا  دعب  نانآ –  زا  تیامح  هتشذگ و  ماشآ  نوخ  میژر  لامع  راکتیانج و  هاش  هب  نداد  هانپ  دنشابیم . يولهپ 

? ناوتشپ دقاف  میژر  زا  ار  دوخ  تیامح  دناوتیم  هنوگچ  یسارکومد  یعدم  ِبرغ  اکیرمآ و  دشابیم . نآ  رارمتـسا  اکیرمآ و  يرـشب  دض 
ءاشفا . 2 دنیامن ؟ هیجوت  یمالـسا  يروهمج  یمدرم  الماک  ماظن  اب  ار  دوخ  دنناوتیم  هنوگچ  برغ  اکیرمآ و  دـننک ؟ هیجوت  يولهپ  یمدرم 

الثم تـسا . يرگاـشفا  نـیا  دراوـم  رگید  زا  اـهنآ  هـب  نداد  هاـنپ  اهـشکمدآ و  اهتــسیرورت و  زا  تیاـمح  رد  برغ  اـکیرمآ و  هـیرک  رهچ ?
(، (ع اضر ماما  رهطم  مرح  دننام  یمومع  نکاما  رد  ای  دندرک و  دیهش  رورت و  ار  رازاب  هچوک و  ناملـسم  مدرم  ناریا ، رد  هک  ییاهتـسیرورت 

اکیرمآ هانپ  تیامح و  دروم  دندناسر ، تداهش  هب  ار  مدرم  هدرک و  يراذگ  بمب  ددرترپ  غولـش و  ياهنابایخ  نیدایم و  نارهت ، هعمج  زامن 
رد هک  یناملسم  نایناریا  ناییاپورا ، اکیرمآ و  رظن  زا  ایآ  دنراد . روضح  یمـسر  روطب  هدوب و  لاّعف  ییاپورا  فلتخم  ياهروشک  رد  هدوب و 

ییاکیرمآ و نادنورهـش  طقف  اـیآ  دـنوشیمن ؟ هدـشیمن و  بوسحم  رـشب  دـندشیم ، حورجم  دیهـش و  اهیراذـگ  بمب  اـهرورت و  نیا  رثا 
هب ار  اهکمک  عاونا  هدومن و  تیامح  ناقفانم  زا  یمسر  روطب  یبرغ  ياهروشک  یخرب  اکیرمآ و  هرگنک  دنتسه ؟ رـشب  اهنآ  رظن  رد  ییاپورا 

ناریا هیلع  قارع  یلیمحت  گـنج  رد  . 3 دراد ؟ يراگزاس  هنوگچ  یـسارکومد  مسیرورت و  اب  هزرابم  ياعدا  اب  لامعا  نیا  دـنیامنیم . نانآ 
یماظن و یتاعالطا و  یـسایس و  ياهتیامح  اب  قارع  میژر  دـش . نایامن  یبرغ  ياهروشک  بلغا  اکیرمآ و  يرـشب  دـض  رهچ ? رگید  راب  زین 

کشوم هب  نانآ  هراشا  دییأت و  اب  هداد و  رارق  مجاهت  دروم  ار  ناریا  مدرم  اهاتسور و  اهرهش و  یبرغ ، ياهروشک  بلغا  اکیرمآ و  يداصتقا 
تداهـش هب  ار  ریپ  كدوک و  درم و  نز و  زا  معا  هانگیب ، ياهناسنا  تخادرپیم و  ییایمیـش  ياهبمب  زا  هادافتـسا  ناراب و  بمب  ناراـب و 
نیغورد رـشب  قوقح  زا  عافد  ریاد ? لومـش  رد  ات  دـندوبن  رـشب  ناریا  ناملـسم  تّما  قارع ، یماح  ياهروشک  اکیرمآ و  رظن  زا  دـناسریم .

اکیرمآ و طقف  هک  تسا  یـسک  رـشب  اریز  دندوب . یقوقح  هنوگره  دقاف  هکلب  دندوبن ، رـشب  اهنت  هن  اهنیا  اکیرمآ  رظن  زا  دـنریگب !! رارق  نانآ 
يرفاسم يامیپاوه  نارفاسم  راتشک  . 4 دجنگب . نانآ  فیرعت  رد  هک  دشاب  دناوتیم  یـسک  طقف  قوقح  بحاص  دننکیم و  صخـشم  برغ 

، ناکدوک داسجا  ندش  یشالتم  اکیرمآ و  یگنج  وان  زا  هدش  کیلش  کشوم  طسوت  سراف  جیلخ  نامسآ  زارف  رب  ناریا  یمالسا  يروهمج 
دوخ يالعا  دـح  هب  یتقو  یمرـشیب  تحاقو و  نیا  تخاس . نایامن  ار  اکیرمآ  يرـشب  دـض  رهچ ? رگید  راب  امیپاوه  نارفاسم  هیّلک  نانز و 

ناشن لادـم و  ییاکیرمآ ) عون  زا   ) هناتـسودرشب هنانامرهق و  مادـقا  نیا  رطاخ  هب  یگنج  وان  دـنامرف ? هب  اـکیرمآ  روهمج  سیئر  هک  دیـسر 
تیامح هب  دـیاب  دراوم  رگید  زا  . 5 دندشن . عقاو  رـشب  قوقح  لومـشم  هک  دندوبن  رـشب  امیپاوه ، یناریا  نارفاسم  رگم  درک ! ءاطعا  تعاجش 

زین تیانج  نیا  درک . هراشا  دوعس  لآ  تسباو ? ماکح  طسوت  لاس 1366  جح  کسانم  رد  مارحلا  هّللا  تیب  یناریا  نارئاز  راتشک  زا  اکیرمآ 
ناتسلگنا اکیرمآ و  يرـشبدض  تامادقا  يرگاشفا  . 6 تسا . دنبیاپ  شیوخ  رـشب  قوقح  زا  عافد  راعـش  هب  دـح  هچ  ات  اکیرمآ  هک  داد  ناشن 

تسا هتسناوت  زین  ناریا ، یمالسا  يروهمج  طسوت  ملاع ، طاقن  یصقا  رد  زرابم  ناناملسم  ریغ  ناناملسم و  اهروشک و  ریاس  مدرم  هب  تبـسن 
تابثا هب  ار  رـشب  قوقح  زا  تیامح  رب  ینبم  اکیرمآ  نارادمدرـس  ياـعدا  ندوب  غورد  درادرب و  هدرپ  راـکتیانج  ياـکیرمآ  یعقاو  هرهچ  زا 
ینالوط ياهلاس  یط  رد  نانبل  نیطـسلف و  مولظم  مواقم و  زرابم ، مدرم  راتـشک  زا  ناتـسلگنا  اکیرمآ و  تیامح  یلمع و  تالخادم  دناسرب .

زا تیامح  راکتیانج ، ياهبرص  طسوت  نیوگهزره  ینسوب و  هانپیب  ناملسم و  مدرم  راتشک  زا  تیامح  یتسینویهـص ، میژر  طسوت  هتـشذگ 
اهنت رصم  ، ریازجلا ناتسناغفا ، قارع ، هلمج  زا  فلتخم  ياهروشک  رد  یبالقنا  ناملسم و  نیزرابم  راتشک  زا  ینابیتشپ  ووزوک ، مدرم  راتـشک 
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ياهیگژیو زا  یکی  یگنهرف  لالقتسا  یگنهرف  لالقتسا  دشابیم . وا  ییاپورا  لابند ? اکیرمآ و  يرـشب  دض  تامادقا  زا  يزیچان  شوگ ?
تلم و کی  تیوه  نادقف  تراقح و  تلذ ، ۀناشن  یگنهرف  یگتـسباو  سکعلاب  دـشابیم و  تیوهاب  لقتـسم و  روشک  ره  صخـشم  زراب و 
، بالقنا زا  لبق  دوب . یگنهرف  لالقتسا  مدع  برغ و  هب  روشک  یگنهرف  یگتسباو  يولهپ ، طحنم  میژر  تایصوصخ  زا  یکی  تسا . روشک 

برغ فرط  زا  ًاتدـمع  روشک  یگنهرف  ياهتسایـس  دوب . برغ  هب  هتـسباو  ًالماک  تشادـن و  دوخ  زا  یلالقتـسا  یگنهرف ، رظن  زا  ام  روشک 
رد یگتسباو  نیا  درکیم . دیلقت  تیعبت و  برغ  زا  هناروکروک  قایتشا و  اب  یگنهرف ، یگتخابدوخ  تلع  هب  زین  میژر  دوخ  دشیم و  هتکید 

مشچ هب  زین  نتفگ  نخس  كاشوپ و  كاروخ و  ترـشاعم و  راتفر و  یتح  یعامتجا و  يدرف و  یگدنز  یقالخا ، يداقتعا ، ياههزوح  همه 
هشیدنا رکف و  هلحرم  رد  یگنهرف  یگتخابدوخ  تسا . یگنهرف  یگتخابدوخ  زا  رتدب  رتنییاپ و  هلحرم  کی  یگنهرف  یگتـسباو  دروخیم .

زین یگنهرف  لالقتـسا  بیترت  نیدـب  تسا . یگنهرف  یگتخابدوخ  جـیاتن  هب  ندادنت  ارجا و  لـمع و  هلحرم  یگنهرف ، یگتـسباو  یلو  تسا 
یلو دوشیم  دازآ  اهر و  یگتخابدوخزا  هشیدـنا  رکف و  یگنهرف ، يروابدوخ  رد  تسا . یگنهرف  يروابدوخ  زا  رترب  رتالاب و  هلحرم  کـی 

هتفرگ و لکـش  هناروکروک  ياهدـیلقت  زین  اهلیمحت و  اهراشف و  زا  لقتـسم  روشک  کی  گنهرف  لـمع ، ارجا و  رد  یگنهرف ، لالقتـسا  رد 
یگنهرف لالقتسا  دیسر . لالقتسا  هب  هتفای و  ییاهر  زین  یگنهرف  یگتسباو  زا  ناریا  زیزع  روشک  یمالـسا ، بالقنا  تکرب  هب  دوریم . شیپ 

رد دوب . دـهاوخن  نکمم  زین  یماظن  يداصتقا و  یـسایس ، لالقتـسا  یگنهرف ، لالقتـسا  نودـب  دـشابیم و  اهلالقتـسا  ریاس  زاسهنیمز  دوخ 
دریگیم و تأـشن  نآ  گـنهرف  لالقتــسا  زا  هعماـج  ره  تیدوـجوم  لالقتــسا و  : » دـنیامرفیم هر ) ) ینیمخ ماـما  ترــضح  هـطبار  نـیمه 

باب نم  تهجیب و  تسا . ریذپناکما  اهنآ  زا  یکی  ای  رگید  داعبا  رد  لالقتسا  یگنهرف ، یگتسباو  اب  دوش  نامگ  هک  تسا  یـشیدناهداس 
یب تسا ...  هطلـس  ریز  عماوج  گنهرف  هب  موجه  تسا ـ  نانآ  فادـها  مامت  سأر  رد  هک  نارگرامعتـسا ـ  یلـصا  فدـه  هک  تسین  قاـفتا 

ره گنهرف  ًاساسا  تسا . هعماج  نآ  گـنهرف  دراد ، یـساسا  تلاـخد  هعماـج  ره  تیدوجوم  رد  هک  يرـصنع  نیرتـالاو  نیرتـالاب و  کـش 
یتعنص و یسایس ، يداصتقا ، ياهدعب  رد  هعماج  دنچ  ره  گنهرف ، فارحنا  اب  دهدیم و  لیکشت  ار  هعماج  نآ  تیدوجوم  تیوه و  هعماج 
، دـشاب فلاخم  گنهرف  زا  قزترم  هتـسباو و  ياهعماج  گنهرف  رگا  تسا . یهتناـیم  كوپ و  چوپ و  یلو  دـشاب ، يوق  دـنمتردق و  یماـظن 

مامت رد  ار  دوخ  تیدوجوم  دوشیم و  کلهتـسم  نآ  رد  هرخالاب  دـنکیم و  ادـیپ  شیارگ  فلاخم  بناج  هب  هعماج  نآ  داعبا  رگید  راـچان 
نیدرورف خروم 10  هعمج  زامن  ياههبطخ  رد  بـالقنا  مظعم  ربهر  درواتـسد ، نیا  شزرا  تیمها و  دروم  رد  ( 1 . «) دهدیم تسد  زا  داعبا 

ناشن لوا  زا  یمالسا ، يروهمج  دوب . یگنهرف  لالقتـسا  رتمهم ، اهنیا  ۀمه  زا  : » دندومرف يداصتقا  یـسایس و  لالقتـسا  هب  هراشا  اب   1369
. تسا یگنهرف  هطلس  اهتردق ، یعقاو  ۀطلس  هک  منک  ضرع  نم  ار  هتکن  نیا  تفر . دهاوخن  یبرغ  دساف  لذتبم و  گنهرف  راب  ریز  هک  داد 
رد ار  شیوخ  طخ  نابز و  رتالاب  ۀـلحرم  رد  ار و  دوخ  تاداـع  بادآ و  موسر و  تاداـقتعا و  اـهرواب و  گـنهرف و  دـناوتب  یتلم  رگا  ینعی 
لاس تسیود  نیا  زا  ییهرود  ود  رد  هک  يراک  تسا . یقیقح  ۀطلـس  کی  وا  ۀطلـس  تسا و  طلـسم  تلم  نآ  رب  دـهدب ، ذوفن  يرگید  تلم 

... دنداد ماجنا  اهییاکیرمآ  رخاوا  نیا  رد  دندرک و  اهیـسیلگنا  رگید  يهرود  کی  رد  دـندرک و  رگید  ياهروشک  اب  اهيوسنارف  هتـشذگ 
یگدـنز هک  ییاهزیچ  تاداقتعا و  اهرواب و  ینعی  گـنهرف  تسا . مکاـح  امـش  نم و  یگدـنز  رب  هک  یبادآ  موسر و  نیمه  ینعی  گـنهرف 

درک و در  ار  یبرغ  گنهرف  یمالـسا  يروهمج  تسورهبور . اهنآ  اب  هعماج  کـی  بسک  طـیحم  هناـخ و  لـخاد  یعاـمتجا و  یـصخش و 
رد كاروخ ، دروخ و  رد  يدرف ، یگدنز  تیفیک  رد  ترشاعم ، رد  ار  ناناملسم  فیلکت  مالسا ، میراد . یمالسا  لقتـسم  گنهرف  ام  تفگ 

میهاوخیمن ام  تسا . هدرک  نیعم  ناشتالماعم  رد  رگیدـکی و  اـب  طـباور  رد  تموکح  اـب  طـباور  رد  ندـناوخ ، سرد  رد  ندیـشوپ ، ساـبل 
ماما ءارآ  هشیدنا و  زا  يا  هدـیزگ  یمالـسا ، بالقنا  نییآ  - 1 اهتشون : یپ  ( 2 . «) مینک دـیلقت  اهنآ  زا  میریگب و  دای  اـهیبرغ  زا  ار  اـهنیا 

يایحا هعمج  زامن  ياـیحا  ص 50 . دـلج 4 ، يربهر ،) مّظعم  ماقم  ياـهدومنهر  هعومجم   ) تیـالو ثیدـح  - 2 ص 322 . هر ،)  ) ینیمخ
يربخ ًابیرقت  یمالسا ، بالقنا  زا  لبق  دشابیم . ناریا  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  زا  رگید  یکی  زین  روشک  رـسارس  رد  هعمج  ياهزامن 

یمیژر اریز  دوبن . یعقوت  مه  نیا  زج  دوب . توغاط  تیمکاح  ۀطلـس  تحت  يوتحمیب و  دوب ، مه  يرداـن  دراوم  رگا  دوبن و  هعمج  زاـمن  زا 
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دـشیم هنوگچ  تشادن ، یتبثم  شوخ و  رظن  بجاو ، زامن  دوخ  هب  تبـسن  هک  یمیژر  دوب ، ینید  رهاظم  مالـسا و  اب  تفلاخم  شـساسا  هک 
هک دـشیم  نـییعت  راـبرد  فرط  زا  کیلبمــس  روـط  هـب  ياهـعمج  ماـما  تـشاد ؟ یمیژر  نـینچ  نارود  رد  هـعمج ر  زاـمن  يرازگرب  عـقوت 

ماما هطبار  نیا  رد  دـیدرگ . ءایحا  رمثرپ  سدـقم و  رما  نیا  یمالـسا ، بالقنا  تکرب  هب  دوب ! راـبرد  مالـس  مسارم  زا  شروضح  نیرتگنررپ 
تاکرب زا  یکی  هعمج  زامن  ییاپ  رب  ( ... 1  ) تساههعمج زامن  ۀماقا  نیمه  بالقنا  تضهن و  نیا  تاکرب  زا  یکی  : » دنیامرفیم هر ) ) ینیمخ

هماقا هک  مه  تنـس  لها  ناردارب  هولج و  مک  رایـسب  هعیـش  ياملع  نیب  رد  بالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  فسـألاعم  هک  دوب  مالـسا  میظع  رایـسب 
زامن هیـضق  دـش ، لصاح  بـالقنا  رد  هک  ییاـهزیچ  نیرتمهم  زا  یکی  ( ...« » 2 .) دوب صاخ  يدودح  هب  دودـحم  ناشیاههبطخ  دـندرکیم ،

تفرگیم ماجنا  اهتردق  ذوفن  تحت  ًابلاغ  دوبن و  هاوخلد  روط  هب  تنـس  لها  نیب  رد  كورتم و  ام  نیب  رد  قباس  نامز  رد  هک  تسا  هعمج 
رد زین  ياهنماخ  هللا  تیآ  ترضح  بالقنا  مظعم  ربهر  ( 3 . « ) تفای ققحت  نآ  یقیقح  ياوتحم  اب  هعمج  زامن  تضهن ، نیا  رد  هللادمحب  هک 

هعمج زامن  ام  ( ... 4 .) داد هعمج  زامن  وا  هب  بالقنا  دوب ، مورحم  تمعن  نیا  زا  تشادـن و  هعمج  زامن  ناریا  تلم  : » دـنیامرفیم هطبار  نیمه 
ظاحل زا  مه  اههعمج ، زامن  دادعت  ظاحل  زا  مه  دوب ، رفـص  هب  کیدزن  ام  روشک  ۀعمج  زامن  بالقنا ، زا  لبق  میراد . ماما  زا  بالقنا و  زا  ار 

ماما ياـهراک  نیرتگرزب  زا  یکی  ( ... 5 .) دـشیم هتفگ  هک  ینانخـس  تیفیک  ظاحل  زا  مه  دـندرکیم ، تکرـش  نآ  رد  هک  یمدرم  تیمک 
ياهلاس دـنداد . تلم  نیا  هب  ناـشیا  ار  هعمج  زاـمن  دوب . هعمج  ياـهزامن  سیـسأت  داـجیا و  نیمه  هیلع ) یلاـعت  هللاناوضر   ) ناـمراوگرزب

هک ار  يریثأت  نآ  دـشیم ، ادـیپ  تردـنب  یلیخ  هک  مه  ییاهاج  رد  میتشادـن . ار  نآ  ای  میدوب  مورحم  هعمج  زامن  زا  ار  ام  هک  دوب  يداـمتم 
ثحب لحم  هک  دـندوب  يروجاـن  دارفا  ًالـصا  مه  ییاـهاج  رد  تشادـن . ًارهق  دـشاب ، هتـشاد  یمالـسا  تموکح  رد  تسناوتیم  هعمج  زاـمن 

هعمج ياهزامن  رد  یناوارف  لاح  روش و  اـب  هعمج  ياـهزور  هتفه  ره  ناریا  زراـبم  ناملـسم و  مدرم  بـالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  ( 6 . ّّ«ّ) تسین
رد نینچمه  ناتسبات و  نازوس  يامرگ  ناتسمز و  ناراب  فرب و  امرـس و  مغریلع  هعمج ، زامن  رد  مدرم  هوکـشاب  روضح  دننکیم . تکرش 
هب مدرم  ۀـقالع  قشع و  نامیا و  قمع  زا  یکاح  درکیم ، دـیدهت  ار  اهنآ  یناج  تارطخ  هک  اهيراذـگبمب  نارابکشوم و  دـننام  یمایا 

مدرم دروخن و  مه  هب  زامن  اهنت  هن  دـش ، يراذـگبمب  نیقفانم  طسوت  نارهت  هعمج  زاـمن  رد  هک  یماـگنه  تسا . ینید  یـسایس  هضیرف  نیا 
، يدعب ياههتفه  یتح  دـعب و  هتفه  رد  هکلب  دـنداد ، همادا  دوخ  زامن  هب  ياهنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  هعمج ، زامن  بیطخ  رانک  رد  نانچمه 

ربـهر ریبـعت  هب  تسا و  رادروخرب  يداـیز  تیمها  زا  هعمج  زاـمن  تفرگ . تروـص  رتهدرتـسگ  رتهوکـشاب و  هعمج  زاـمن  رد  مدرم  روـضح 
مویلا هللااب و  نمؤی  ناک  نم  دومرف : هک  هدـش  لقن  (ص ) ادـخ ربمایپ  لوق  زا  تسا ...  لئاق  تیمها  یلیخ  هعمج  زاـمن  يارب  مالـسا  : » بـالقنا
تهج نیمه  هب  ( 7  « ) دـنک شومارف  ار  هعمج  زامن  دـیابن  هعمج  زور  رد  دراد ، نامیا  هک  سک  ره  ینعی  هعمجلا . موی  هعمجلاب  هیلعف  رخـالا 

رد هعمج  زامن  هک  دـنهدب  تیمها  هلأسم  نیا  هب  هدـنیآ  ياهلسن  مدرم و  هب  شرافـس  اب  دـیاب  نایاقآ  : » دـنیامرفیم ماما  ترـضح  هک  تسا 
شقن رد  دیاب  ار  هعمج  زامن  ناوارف  تیمها  نیا  تلع  ( 8 . «) دوشن دراو  یللخ  رما  نیا  رد  هک  دننک  عمتجم  ار  مدرم  تسا و  روما  همه  سأر 

یـسایس تیادـه  مدرم ، ینید  تیادـه  زا : دـنترابع  اهدـمایپ  راثآ و  نیا  زا  یخرب  درک . وجتـسج  نآ  یعامتجا  یـسایس  نوگاـنوگ  راـثآ  و 
لئاـسم رد  مدرم  جیـسب  هرخـالاب  مالـسا و  تمظع  تردـق و  شیاـمن  نیلوؤـسم ، مدرم و  زین  مدرم و  نیب  تدـحو  داـجیا  مدرم ، یعاـمتجا 

رتفد ماما ، مالک  زا  هار  يوجتـسج  رد  - 2 ص 104 . دلج 17 ، ماما ، هفیحـص  - 1 اهتـشون : یپ  مالـسا . یناهج  یلخاد و  هب  التبم  فلتخم و 
ص 215. دلج 6 ، يربهر ،) مّظعم  ماقم  ياهدومنهر  هعومجم  تیالو (  ثیدح  - 4 ص 195 . دلج 18 ، ماما ، هفیحص  - 3 ص 412 . مهد ،
دـلج 4، يربهر ،) مّظعم  ماقم  ياهدومنهر  هعومجم  تیالو (  ثیدـح  - 6 خروم 9/8/1377 . فتاعالطا  هماـنزور  هعمج ، زاـمن  هبطخ  - 5

ءایحا ص 195 . دلج 18 ، ماما ، هفیحص  - 8 ص 215 . دلج 6 ، يربهر ،) مّظعم  ماقم  ياهدومنهر  هعومجم  تیالو (  ثیدح  - 7 ص 232 .
هب دوب و  هدـش  شومارف  دورطم و  ًـالماک  یمالـسا ، بـالقنا  زا  لـبق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ضیرف ? رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

طیحم یعامتجا و  وج  دادیمن و  نآ  زورب  روهظ و  يارب  ینادیم  يولهپ ، زیتسنید  میژر  اریز  تشادن . یلمع  یموهفم  انعم و  ًالصا  يریبعت 
يارب ياهنیمز  يداـصتقا ، یـسایس و  یعاـمتجا ، دـسافم  اـشحف و  داـسف و  یگدرتسگ  تلع  هب  هک  دوب  هدرک  مهارف  ياهنوگ  هب  ار  یگدـنز 
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، نآ هب  لمع  ندوبریثأتیب  رمثیب و  زین  هضیرف و  نیا  اب  میژر  تفلاـخم  تلع  هب  زین  مدرم  تشادـن . دوجو  نآ  هب  لـمع  هضیرف و  نیا  حرط 
. دوب هتفرگارف  ار  نآ  دـساف  نادرمتلود  میژر و  لـیذات ، ردـص  زا  فـلتخم  ياـههنیمز  رد  تارکنم  دنتـشادن . هضیرف  نیا  ماـجنا  هب  یلیاـمت 
گنت و رایـسب  هضیرف  نیا  هب  لمع  ۀـصرع  اذـل  دوب و  داسف  تارکنم و  زا  ولمم  نابایخ  اههچوک و  عامتجا و  رهاظ  تارادا ، یمومع  ياـضف 

يدایز تیمها  زئاح  هدوب و  یمالـسا  تابجاو  نید و  عورف  زا  یکی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  هک  یلاح  رد  دوب . هدش  دودـحم 
رکنملا نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ضعب  ءآیلوا  مهـضعب  تاـنمؤملا  نونمؤملاو و  : » دـیامرفیم میرک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  تسا .

رگید هیآ  رد  و  دـننکیم ». یهن  تشز  راـک  زا  رما و  وکین  راـک  هب  ار  قـلخ  دـنرگیدکی ، رادتـسود  رواـی و  همه  نمؤـم  ناـنز  نادرم و  ( 1)
یخرب امـش ، زا  دیاب  نوحلفملا و  مه  کئلوا  رکنملا و  نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ریخلا و  یلا  نوعدی  هما  مکنم  نکتلو  : » دـیامرفیم

.« دوب دنهاوخ  يراگتـسر  لامک  رد  نانیا  دـننک و  یهن  يراکدـب  زا  رما و  يراکوکین  هب  ار  مدرم  دـننک و  توعد  حالـص  ریخ و  هب  ار  قلخ 
، یتیب لها  نم  راـیخالا  اوعبتی  مل  رکنملا و  نع  اوهنی  مل  فورعمب و  اورمأـی  مل  اذا  : » دـنیامرف یم  زین  (ص ) ادـخ لوسر  هطبار  نیمه  رد  ( 2)

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یمالـسا ، تـما  هـک  یماـگنه  (، 3) مهل باجتـسیالف  مهرایخ  کلذ  دـنع  اوعدـیف  مهرارـش  مهیلع  هللا  طلس 
اعد نابوخ  تلاح  نیا  رد  دـنکیم  اورنامرف  طلـسم و  نانآ  رب  ار  رارـشا  نادـب و ا  دـنوادخ  دـننکن ، يوریپ  ارم  نادـناخ  زا  ناکین  دـیامنن و 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  یمالسا ، رظن  زا  هک  دوشیم  صخـشم  بیترت  نیدب  دش ». دهاوخن  باجتـسم  ناشیاعد  اما  دننکیم ،
زا یهن  فورعم و  هب  رما  : » دـنیامرفیم ةر ) ) ینیمخ ماـما  ترـضح  دروم  نیا  رد  دـشابیم . مدرم  همه  شود  رب  یناـگمه و  تسا  ياهفیظو 

يروـما زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ( ... 4) دـنکب یهن  ار  وا  دـیاب  درک  یـسک  کی  لالح  کی  رگا  تسا . بجاو  تلم  همه  هب  رکنم 
هک میفلکم  هک  روطنامه  ام ...  همه  هن ،)  ) يرگید رب  دـشاب و  بجاو  یکی  رب  هک  تسین  يزیچ  کی  تسا . بجاو  سک  همه  رب  هک  تسا 

یساسا نوناق  رد  ( 5 . «) مینک توعد  روطنیمه  مه  ار  نارگید  هک  میتسه  فلکم  رون ، هب  تملظ  زا  مینک  جراخ  مینک و  ظفح  ار  نامدوخ 
يروهمج رد  : » درادیم ررقم  یـساسا  نوناق  لصا 8  تسا . هدـش  یقلت  یناـگمه  ياهفیظو  ناونع  هب  رما  نیا  زین  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

تلود رگیدکب ، هب  تبـسن  مدرم  ةدـهعرب  لباقتم  یناگمه و  تسا  ياهفیظو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریخ ، هب  توعد  ناریا  یمالـسا 
بالقنا درواتسد  شخب  نیرتمهم  هتبلا  دنکیم »... نیعم  نوناق  ار  نآ  تیفیک  دودح و  طیارش و  تلود ، هب  تبـسن  مدرم  مدرم و  هب  تبـسن 

رد بالقنا  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  هب  تبـسن  مدرم  زا  ياهدمع  شخب  رد  يرکف  لوحت  داجیا  هنیمز ، نیا  رد  یمالـسا 
هب تبسن  تبسن  رگید  مدرم  بالقنا  زا  سپ  درک . داجیا  تیساسح  گنهرف  تارکنم ، ماجنا  اهفورعم و  كرت  هب  تبسن  مدرم  زا  يرایـسب 
هب تبـسن  مدرم  هدوت  هعماج و  تیلوؤسم  ساسحا  دنتـسنادیم . تلاخد  هب  فظوم  مزلم و  ار  دوخ  دـندوبن و  توافتیب  تارکنم  دـسافم و 

عوضوم نیا  تیمها  دـیاش  دـسافم ، قیداصم  داعبا و  هب  تبـسن  يرگندودـحم  رطاـخ  هب  زورما  هتبلا  تسا . دنمـشزرا  مهم و  رایـسب  دـسافم 
رد ددرگ ، فطعنم  یعامتجا  مهم  گرزب و  دسافم  هب  تبـسن  یمدرم  تیـساسح  نیا  يزور  رگا  یلو  دشاب ، هدـشن  حـضاو  نشور و  یلیخ 

« رکنم زا  یهن   » و فورعم » هب  رما   » یلک شخب  ود  رد  مهم  هیـضرف  نیا  داعبا  دش . دهاوخ  راکـشآ  یبوخ  هب  هضیرف  نیا  تیمه  تروص  نآ 
زا تسا . هدش  يدایز  تلفغ  نآ  فورعم  هب  رما   » دعب زا  هدش و  هتخادرپ  نآ  رکنم » زا  یهن   » دـب هب  رتشیب  نونکات  هنافـسأتم  نکیل  دـشابیم .

یعامتجا صاخ  دـسافم  یخرب  یباجحیب و  یقالخا و  تارکنم  هب  دودـحم  تارکنم ، ًابلاغ  مه  رکنم » زا  یهن   » دـعب نیمه  رد  رگید  يوس 
یهن فورعم و  هب  رما  ةویش  لکش و  دروم  رد  تسا . هدش  تلفغ  یقالخا  يداصتقا و  یعامتجا ، یسایس ، تارکنم  يرایسب  زا  تسا و  هدوب 

ناناوج یضعب  : » دنیامرفیم دروم  نیا  رد  ياهنماخ  هللا  تیآ  ترضح  بالقنا  مظعم  ربهر  دراد . دوجو  يدایز  تالکشم  زونه  زین  رکنم  زا 
، روطهچ اما  دـینکب ، هلباقم  بوخ ، یلیخ  مینک . هزرابم  هلباـقم و  یتارکنم ، تارهاـظت  نیا  اـب  اـم  دـیهدب  هزاـجا  هک  دنـسیونیم  هماـن  اـم  هب 

کی تسین  مزـال  دـهاوخیمن ، مه  رتـشیب  هملک  کـی  دـییوگب ، دـینزب ، فرح  تسین . نیا  هن ، دـینک !؟ هراـپ  هکت  ار  لـباقم  فرط  دـیزیرب ،
هب ییانتعایب  نمؤم ، ردارب  هب  تبـسن  يزرونیک  تمهت ، تبیغ ، غورد ، دوشیم ـ  بکترم  ار  یفالخ  دینیبیم  هک  یـسک  دینکب ، ینارنخس 

رتشیب ناسآ  هملک  کی  تشز ـ  تکرح  بسانمان ، شـشوپ  مدرم ، ینامیا  ياههتفریذـپ  هب  تناها  تاسدـقم ، هب  ییانتعایب  نید ، تاـمرحم 
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هانگ دنیوگب ، مه  نارگید  دییوگب ، امش  دشاب . هارمه  مشخ  اب  هک  تسین  مه  مزال  دینکن . تسا ، فالخ  امش  راک  نیا  دییوگب  دهاوخیمن ،
هب رما   » دُعب هب  هک  نیا  لوا  میراد . يدایز  ۀلـصاف  زونه  بولطم  عضو  اب  ام  دسر  یم  رظن  هب  بیترت  نیا  هب  ( 6 . «) دیکشخ دهاوخ  هعماج  رد 

اـهفورعم و هنماد  تاـعوضوم و  هک  نیا  مود  تـسا . هدـش  هـتخادرپ  رکنم » زا  یهن   » دـُعب هـب  رتـشیب  هدـشن و  مزـال  هجوـت  زوـنه  فورعم »
هب دیاب  هضیرف  نیا  ماجنا  لکـش  هک  نیا  موس  دـشاب . رتیـساسا  مهم و  تاعوضوم  ًاصوصخم  اههنیمز  ۀـمه  رد  رتهدرتسگ و  دـیاب  تارکنم 

ریثأت ات  دـشاب  ریگارف  یمومع و  تروص  هب  رما  نیا  دـیاب  هک  نیا  مراهچ  دـناهدومرف . صخـشم  يربهر  مظعم  ماقم  هک  دـشاب  یبیترت  نامه 
روطنامه هدش و  جراخ  مدرم » هب  تبـسن  مدرم   » ِفرـص زا  دیاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رم  نیفرط  هک  نیا  مجنپ  دـشاب . هتـشاد  ار  مزال 

ماجنا مدرم  هب  تبسن  تلود  تلود و  هب  تبسن  مدرم  مدرم ، هب  تبسن  مدرم  ةزوح  هس  رد  تسا ، هدرک  صخـشم  یـساسا  نوناق  لصا 8  هک 
اهفورعم كرت  تارکنم و  باکترا  هب  تبـسن  هک  نانچمه  مدرم  دریگ . ماجنا  مهاـب  ناـمزمه  هزوح و  هس  ره  رد  دـیاب  هضیرف  نیا  دریگ .

ناشن تیـساسح  زین  تلود  یلامتحا  ياهفورعم  كرت  تارکنم و  باکترا  هب  تبـسن  دیاب  دـنهدیم ، ناشن  تیـساسح  رگید  مدرم  طسوت 
تارکنم ماجنا  اهفورعم و  كرت  هب  تبـسن  دیابن  زین  تلود  نینچمه  دـنیامن . دزـشوگ  ار  نآ  دـندرک ، هدـهاشم  ار  يدروم  رگا  دـنهدب و 

لآ هروس  - 2 هیآ 71 . هبوت : روـس ? - 1 اهتـشون : یپ  دـهدب . ناـشن  شنکاو  دوخ  زا  هک  تسا  يرورـض  دـشاب و  تواـفتیب  مدرم  طـسوت 
(. ص 33 رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یـسررب  ناناوج ، یلاعیاروش  هناخریبد  زا  لقن  هب  همکحلا 12429 (  نازیم  - 3 هیآ 104 . نارمع :

هعومجم تیالو (  ثیدح  - 6 ص 386و 387 . دلج 11 ، ماما ، هفیحص  - 5 ص 125 . مهدجیه ، رتفد  ماما ، مالک  زا  هار  يوجتـسج  رد  - 4
يزیتسنید تسایـس  ياتـسار  رد  يولهپ  میژر  هاگـشناد  هزوح و  نیب  تدحو  داجیا  ص 199 . دـلج 8 ، يربهر ،) مظعم  ماقم  ياهدومنهر 

لباقتم ینمـشد  تواد و  داجیا  لابند  هب  هک  نیا  رتالاب  تشاد و  هاگـشناد  هزوح و  فاکـش  ییادـج و  داجیا  تهج  رد  يدایز  شالت  دوخ 
يارب تدـحو  نیا  رطخ  ود و  نآ  نیب  تدـحو  هاگـشناد و  رد  اههزوح  هدـنزاس  شقن  زا  یهاگآ  اـب  میژر  نیا  دوب . هاگـشناد  هزوح و  نیب 

نیا رد  يربهر  مظعم  ماقم  زین  و  هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  تانایب  دنوشن . کیدزن  مه  هب  ود  نیا  ادتبا  زا  درکیم  یعـس  تنطلـس ، ياههیاپ 
ياهشور زا  یکی  : » دنیامرفیم هر ) ) ماما ترضح  دنک . یم  زاینیب  حیـضوت  هنوگ  ره  زا  ار  ام  هدوب و  هئطوت  نیا  داعبا  يایوگ  ًالماک  هنیمز 

دـش و هنیمز  نیا  رد  یعیـسو  تاغیلبت  هک  دوب  نویناـحور  نایهاگـشناد و  نیب  توادـع  داـجیا  تیناـحور  ندـناشک  اوزنا  هب  رد  اضردـمحم 
ات اهناتـسبد  زا  فرط  کـی  زا  دـش . هتفرگ  يریگمـشچ  هجیتن  اهتردـقربا ، یناطیـش  هئطوت  زا  رـشق  ود  ره  يربـخیب  هطـساو  هب  فسـألاعم 

مالـسا و زا  نافرحنم  ناگدزقرـش و  ای  ناگدزبرغ  نیب  زا  اههاگـشناد  ياسؤر  دیتاسا و  ناریبد و  ناملعم و  هک  دـش  شوشک  اههاگـشناد 
تـسد هب  ار  تموکح  هیتآ ، رد  هک  ار  رثؤم  رـشق  هک  دنریگ  رارق  تیلقا  رد  نمؤم  نادـهعتم  دـنوش و  هدرامگ  راک  هب  باختنا و  نایدا  ریاس 

ًاصوصخ نایدا  هب  ناگتـسباو  زا  صوصخب و  مالـسا  ًاقلطم و  نایدا  هک  دننک  تیبرت  يروط  یناوج  ات  یناوجون و  ات  یکدوک  زا  دنریگیم ،
عاـجترا و رادـفرط  ناراوخنیمز و  نارادهیامرـس و  رادـفرط  ناـمز و  نآ  رد  سیلگنا  لاـمع  ار  ناـنیا  دنـشاب و  رفنتم  ناـغلبم  نویناـحور و 
زا ار  نانیدـتم  ناـغلبم و  نویناـحور و  ءوـس ، نتاـغیلبت  اـب  رگید ، فرط  زا  و  دـندومنیم . یفرعم  نآ  زا  دـعب  رد  یلاـعت  ندــمت و  فلاـخم 

ار هار  هک ...  نآ  هجیتن  دندومنیم . مهتم  نایدا  مالـسا و  رهاظم  اب  تفلاخم  يرار و  ودنبیب  ینیدیب و  هب  ار  همه  هدیناسرت و  نایهاگـشناد 
و ( 1 . «) دوش ریزارـس  نانآ  بیج  رد  تلم  رئاخذ  مامت  نانآ و  تردق  تحت  رد  روشک  نوؤش  مامت  هک  دنک  زاب  نانچ  نآ  نارگلواپچ  يارب 

لوا زا  ار  ام  ناناوج  و  ار ، هاگـشناد  دـننکب  تسد  يروط  نیا  دنتـساوخیم  لوا  زا  : » دـنیامرفیم نایهاگـشناد  اب  رادـید  رد  رگید  ياج  رد 
هاگـشناد يوت  ار  دـنوخآ  مسا  تسا . مالـسا  هب  طوبرم  هک  هچره  اب  مالـسا و  اب  دـنوشب  نمـشد  هک  دـنروایب  اب  یمرف  کی  هب  دنتـساوخیم 

، دندیدیم بیرغ  ار  ناشدوخ  اج  نآ  دنتفریم  رگا  اهنیا  زا  کی  ره  يربب . دشیمن  هیـضیف  طیحم  رد  مه  یهاگـشناد  مسا  يربب . دـشیمن 
ود نیا  هک  نیا  ات  دندرک  تسرد  يروط  نیا  هک  دوب  نیا  يارب  دناهدش . دراو  يدب  طیحم  هچ  هب  دـندیدیم  دـندید . یم  چـیه  ار  ناشدوخ 
وا دنکب ، ار  وا  یبوکرس  نیا ، دنوشب . مه  نمـشد  اهنیا  اهیراتفرگ  زا  دنهدب  تاجن  دنناوتیم  دننک و  ظفح  ار  روشک  دنناوتیم  هک  ياههبج 

يارب رـشق  ود  نیا  ینمـشد  رد  يراشفاپ  ردق  نآ  دنتفرگ . هک  میدید  دنتفرگ . ار  هجیتن  دـنریگب و  ار  شاهجیتن  اهنآ  دـنکب ، ار  نیا  یبوکرس 
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یهاگشناد يارب  تاغیلبت  مه  نآ  اجنآ ، رد  فرط  نآ  زا  املع و  مولظم  هقبط  نیا  هب  تبـسن  فارطا  همه  زا  ءوس  تاغیلبت  ردقنآ  دوب ؟ هچ 
، دـننک مهافت  دـنوشب و  کیدزن  مه  هب  اـهنیا  رگا  هک  دندیـسرتیم  هک  دوب  نیا  يارب  دوب ؟ روط  نیا  هچ  يارب  دوب ؟ هچ  اـهنیا  هاگـشناد و  و 
، تسیچ مالـسا  هک  دننیبب  دیتاسا  شیپ  یملع و  ياههزوح  رد  هاگـشناد  دـیتاسا  نایاقآ  نیا  دـنورب  رگا  تسا ، زیچ  هچ  مالـسا  هک  دـنمهفب 
هک نیا  يارب  لاس ، هاجنپ  نیا  ًاصوصخ  اهنارود  نیا  رد  میدیـشک  تبیـصم  ردقچ  ام  هک  دنمهفیم  تقو  نآ  تقو . نآ  دننکیمن  تشحو 

دنویپ نیا  دیاب  هک  انعم  نیا  هب  دیشاب  هتـشاد  هجوت  امـش  میدرکیم . فیعـضت  ار  يرگید  مادک  ره  میدوب ، نمـشد  نامدوخ  ياهردارب  اب  ام 
صقن چیه  ام  روشک  دنمـشناد ، رـشق  ود  نیا  دوشب  حلاص  رگا  دنوشب و  گنهامه  رـشق  ود  نیا  رگا  دـشاب ... رارقرب  هیـضیف  هاگـشناد و  نیب 

رد اپورا  ریثأت  نید و  ملع و  خـیرات  زا  لیلحت  اب  بالط  نایوجـشناد و  عمج  رد  زین  يربهر  مظعم  ماـقم  ( 2 . «) دنکب ادیپ  دناوتیمن  يرگید 
رانک رد  نید  ملع و  لاس  رازه  ام  روشک  رد  : » دنیامرفیم هاگشناد  هزوح و  رب  نآ  زا  هلصاح  یفنم  تاریثأت  زین  ود و  نآ  نیب  ییادج  داجیا 

رد زونه  ناشفاشتکا  ناشمان و  زورما  هک  یناسک  نآ  اهخیرات ـ  رد  گرزب  ياهنادیـضایر  نامجنم و  ناکـشزپ و  املع و  دندوب . رگیدـکی 
کی ناونع  هب  ایند  رد  وا  بط  باتک  زونه  هک  ییانیـس  نبا  دـندوب . ینید  نارکفتم  نید و  نابحاص  هللااب و  ياـملع  وزج  تسا ـ  حرطم  اـیند 
رازه نیا  رد  ایند  یملع  ياههنحص  همه  رد  رشب ، خیرات  ۀتسجرب  ةرهچ  کی  ناونع  هب  فلتخم  نوؤش  رد  تسا و  حرطم  یملع  ةدنز  باتک 

نبدمحم تسا . هدوب  مه  ینید  ملاع  کی  هدش  تبث  وا  مان  هب  ملع  ۀچخیرات  رد  اهراک  یـضعب  تسا و  حرطم  مه  زونه  هدوب و  حرطم  لاس 
، نیا دناهدوب . روطنیمه  زین  مالسا  يایند  ناعرتخم  نافشتکم و  نارکفتم و  نادنمـشناد و  املع و  رگید  ینوریب  ناحیروبا  يزار و  يایرکز 
، دوب هدشن  یلاخ  یکب  نآ  يونعم  ذوفن  نید و  زا  مدرم  یگدنز  ۀنحص  دوب و  مکاح  نید  هک  یتقو  ات  دوب . مالـسا  يایند  ام و  روشک  عضو 

هـشقن مالـسا  ياـیند  يدوباـن  يارب  هک  ینارکفتم  تسینویهـص و  نارادمتـسایس  اـهیبرغ و  اـهییاپورا و  هک  یتـقو  زا  دوب . هنوـگ  نیا  عـضو 
ملع زا  یلاخ  هتشر  کی  نید ، ۀتشر  ًاتجیتن  دندومن و  ادج  نید  زا  ار  ملع  دندرک ، ام  روشک  دراو  تسایـس  اب  هارمه  ار  شناد  دندیـشکیم ،
نرق زا  تراـبع  دـشابیم ، برغ  ملاـع  رد  یملع  تاـقیقحت  جوا  هک  مهدزوـن  نرق  تشگ ... نید  زا  یلاـخ  ۀتـشر  کـی  ملع ، ۀتـشر  دـش و 

ینیدریغ يانبم  رب  ام  هاگـشناد  یلـصا  هیاپ  تشاذگ و  رثا  مه  ام  روشک  رد  رکفت  نیا  تسا . یگدنز  هنحـص  زا  نید  درط  نید و  زا  ییادج 
رد مه  رابت ، رارم  ةدیدپ  نیا  دـندینادرگور . هیملع  ياههزوح  املع و  زا  مه  هاگـشناد  دـندش و  نادرگور  هاگـشناد  زا  املع  دـش . هتـشاذگ 

ینهذ لئاسم  هب  ًافرـص  ار  نید  ياملع  اریز  تشاذـگ ؛ رثا  ءوس  هیملع  ياـههزوح  رد  تشاذـگ . رثا  ءوس  اههاگـشناد  رد  مه  هیملع و  ةزوح 
هدیـشوپ اهنآ  رظن  زا  ملع  ياتفرـشیپ  تشادـهگن . ربخیب  جراخ  يایند  تالوحت  زا  ار  اهنآ  درک و  روصحم  دودـحم و  ریغال ـ و  ینید ـ 

یلوحت نینچ  یناهج ، میظع  تالوحت  رد  هراومه  هک  ینید ـ  ماکحا  طابنتسا  مالسا و  هقف  رد  لوحت  ترورض  ییارگلوحت و  حور  دنام و 
. تفر نیب  زا  اههزوح  رد  تسا ـ  تنـس  نآرق و  هب  دنتـسم  هعماج ، زاـین  عفر  يارب  هقف  تسا و  هتـشاد  دوجو  مالـسا  هقف  نید و  طابنتـسا  رد 

لئاسم هلـسلس  کی  هب  دندنام و  ربخیب  تسویپیم ، عوقو  هب  هک  یمیظع  تالوحت  جراخ و  يایند  ثداوح  یگدـنز و  تیعقاو  زا  اههزوح 
ـ  یتموکح هقف  هصالخ  یمالسا و  عماوج  داصتقا  تموکح و  لیکشت  داهج و  لثم  هقف ـ  یلـصا  لئاسم  دندش . دودحم  یعرف  ًابلاغ  یهقف و 

. دیدرگ يرتشیب  هجوت  یگدنز ، مهم  لئاسم  ثداوح و  زا  رود  ًابلاغ  عرفلاعرف و  یعرف و  لیاسم  هب  دـش و  ًایـسنم  ًایـسن  كورتم و  يوزنم و 
رد دوب ـ  هدش  هداهن  ادج  نید  هیملع و  ةزوح  زا  شلوا  تشخ  هک  هاگـشناد ـ  اما  و  دـمآ ... دراو  هیملع  ياههزوح  هب  هک  دوب  ییهبرـض  نیا 

روشک و هب  تبسن  دنورهش  کی  نادجو  ساسحا  زا  هن  یسایس و  قالخا  زا  هن  یمالـسا و  قالخا  زا  هن  نید و  زا  هن  هک  داتفا  یناسک  تشم 
، دندوب دودعم  رایـسب  هک  يرفن  دنچ  مه  اهدعب  ریبکریما و  لیبق  زا  يدودعم  ةدع  زجب  ریخا ، لاس  داتفه  لوط  رد  دنتـشادن . ییهرهب  ناشتلم 

لباقم رد  ناریا  تلم  عفانم  هک  دـناهدوب  یناسک  تسا ...  هدوب  اهنآ  تسد  هب  روشک  نیا  رد  هیلاع  تالیـصحت  روما  مامز  هک  یناسک  رتشیب 
املع روشک ... تلم و  نیا  ةدنیآ  ات  دـندوب  يرگید  ياهزیچ  رکف  هب  رتشیب  دوبن و  رادروخرب  یناحجر  چـیه  زا  اهنآ  يارب  ناگناگیب ، عفانم 

اهربوخ و دندروخن . ناشتلم  روشک و  مدرم و  درد  هب  هجیتن  رد  دندنام و  ادـج  نید  زا  ام ، روشک  رد  یعیبط  مولع  ناققحم  نادنمـشناد و  و 
هک ینارکفنـشور  دندرک . راک  اههناگیب  يارب  دندوب و  اجنیمه  رد  مه  ییهدع  دـندش . عقاو  دـیفم  ناگناگیب  يارب  دـنتفر و  ناشیاهنیرتهب 
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هدـهعرب یهجو  نیرتهنانئاخ  هب  ار  روشک  نیا  ةرادا  يولهپ ، تموکح  لوط  رد  هک  دـندوب  اـهنامه  دـندناوخ ، سرد  اههاگـشناد  نیمه  رد 
وجـشناد و هزوح و  هاگـشناد و  نیب  توادع  هنیک و  ییادج و  هب  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  اب  ( 3 . «) دندرک تنایخ  تلم  نیا  هب  دنتـشاد و 
زا یکی  تضهن  نیا  رد  (: » هر  ) ماما ترـضح  ریبعت  هب  دـش . رگیدـکی  اب  یتسود  یکیدزن و  هب  لیدـبت  فالتخا ، دـش و  هداد  نایاپ  یناحور 

، دندش راکمه  کیدزن و  مهاب  ناوج  هقبط  یناحور و  رـشق  اب  ار  یهاگـشناد  رـشق  درک . کیدزن  مه  هب  ار  اهرـشق  نیا  هک  دوب  نیا  تاکرب 
تدحو  » موهفم زا  يدـحاو  نشور و  فیرعت  اب  ( 4 . «) دندش یکی  یلاعت  كرابت و  يادخ  دییأت  اب  دـندوب ، ادـج  مه  زا  هک  ییاهرـشق  نیا 

بالط نایوجشناد و  اب  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  اتـسار  نیا  رد  دیـشخب . قمع  ار  يراکمه  تدحو و  نیا  ناوتیم  هاگـشناد » هزوح و 
. نیا ینعی  هاگـشناد ، هزوح و  تدـحو  دـنک . تکرح  دـیاب  اپ  هب  اپ  نید  ملع و  یمالـسا  ماـظن  رد  : » دـنیامرفیم رذآ 1368  خـیرات 29  رد 

هزوح رد  یهاگشناد  ياهصصخت  هاگشناد و  رد  ییهزوح  ياهصـصخت  یتسیاب  ًامتح  هک  تسین  نیا  شیانعم  هاگـشناد  هزوح و  تدحو 
يراـکمه رگیدـکی  اـب  دـننکب و  کـمک  مه  هب  دنـشاب و  نیبشوخ  لـصو و  مه  هب  هاگـشناد  هزوح و  رگا  درادـن . یموزل  هن ، دوشب . لاـبند 

زا دنوشن و  ادج  مه  زا  دننک ، راک  مهاب  دنـشاب . نیبشوخ  طبترم و  مهاب  دـیاب  اما  دنتـسه ... نید  ملع و  هسـسؤم  کی  زا  هبعـش  ود  دـنیامن ،
تفرعم نید و  دنهدب . میلعت  اهنآ  هب  اهیهاگـشناد  دـنریگب ، ارف  دـنهاوخیم  هیملع  ةزوح  هزورما  هک  ار  یمولع  دـننک . هدافتـسا  رگیدـکی 

نیمه اههاگـشناد ، رد  یناحور  ناگدنیامن  روضح  رـس  دنهدب . میلعت  اهنآ  هب  هزوح  ياملع  دنراد ، جایتحا  اهیهاگـشناد  هک  مه  ار  ینید 
ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسـسؤم  - 2 ص 25 . هر ،)  ) ینیمخ ماما  ترضح  یهلا  یـسایس - همان  تیـصو  - 1 اهتشون : یپ  ( 5 . «) تسا

ماقم ياهدومنهر  هعومجم   ) تیالو ثیدـح  - 3 ص 165 . هر ،)  ) ینیمخ ماما  ءارآ  هشیدـنا و  زا  يا  هدـیزگ  یمالـسا ، بالقنا  نییآ  هر ،) )
هعومجم  ) تیالو ثیدـح  - 5 ص 379 . مـهد ، رتـفد  ماـما ، مـالک  زا  هار  يوجتـسج  رد  - 4 اـت 90 . ص 86  ص  ، 3 دلج يربـهر ،) مظعم 
تاراشتنا تیالو ، ردق  یگنهرف  هسسؤم ي  ناریا ، یمالسا  بالقنا  درواتسد   92 عبنم : ص 90 . دلج 3 ، يربهر ،) مظعم  ماقم  ياهدومنهر 

نوخسار یناسر  عالطا  یگنهرف  هاگیاپ  هاپس  كرتشم  داتس  یگنهرف  تنواعم 

(6) یمالسا بالقنا  فرگش  ياهدرواتسد 

ناونع هب  هیقف  تیالو  هیقف  تیالو  تیمکاح  ءایحا و  تیالو  ردق  یگنهرف  هسسؤم ي  : هدنـسیون ( 6) یمالسا بالقنا  فرگش  ياهدرواتسد 
همئا ادـخ و  لوسر  يربـهر  تماـما و  رارمتـسا  هدوب و  حرطم  یملـسا  تموـکح  هلأـسم  رد  اـم  یلوـصا  يداـقتعا  يرکف و  یناـبم  زا  یکی 
دوجو یمالـسا ، تموکح  مهم  ياههصخـشم  زراب و  ياـهیگژیو  زا  یکی  ًـالوصا  ددرگیم . بوسحم  یمالـسا  هعماـج  رد  (ع ) نیموصعم

(: هر ) ینیمخ ماما  ترـضح  شیامرف  هب  درادـن و  یموهفم  یمالـسا  تموکح  نآ  نودـب  دـشابیم و  هعماج  سأر  يربهر و  رد  هیقف  تیالو 
یلاعت كراـبت و  يادـخ  هک  تسا  يزیچ  کـی  هیقف  تیـالو  دـشاب . هدرک  داـجیا  ناـگربخ  سلجم  هک  تسین  يزیچ  کـی  تیـالو  هیـضق  »

نیفلاخم نونکات  بالقنا  يادـتبا  زا  ( 1 . «) دنـسرتیم مه  هللا  لوسر  تیالو  زا  اـهنیا  تسا و  هللا  لوسر  تیـالو  ناـمه  تسا ، هدرک  تسرد 
گرزب ناغمرا  هک  یمالـسا ـ  تموکح  یلـصا  مهم و  داهن  نیا  فلاخم  دـج  هب  یجراـخ ، يرابکتـسا  ياتردـق  یلخاد و  زا  معا  مالـسا ،

، ربدم ریدم ، لداع ، هیقف  کی  رایتخا  رد  هعماج  يربهر  هک  نیا  زا  اهنآ  دنتـسه . هدوب و  دـشابیم ـ  یمالـسا  بالقنا  و  هر ) ) ماما ترـضح 
يزیتسملظ زا  اهنآ  دنتسه ، نارگن  دشابیم ، (ص ) يدمحم بان  مالسا  هب  ندیشخب  تیمکاح  لابند  هب  هک  سانـشمالسا  يوقتاب و  عاجش ،

اب دراد و  اهنآ  یتوغاط  یناطیـش و  تیالو  اب  يدج  ضراعت  هیقف ، تیالو  دوجو  هک  دننادیم  اهنآ  دـنراد . ساره  هیقف  يزیتسرابکتـسا  و 
تفلاخم هدـمع  ياـهروحم  زا  یکی  زورما  دـنوشیم . هدز  راـنک  هدـش و  هداد  ناـیاپ  نایمالـسا  دـض  تیمکاـح  هب  هیقف  تیـالو  تیمکاـح 

هیقف تیالو  لصا  اب  اهنآ  دیدش  تفلاخم  ناریا ، یمالسا  بالقنا  اب  راکتیانج  مسینویهص  هشیپمتس و  ياکیرمآ  ًاصوصخم  برغ ، رابکتسا 
تفلاخم تسا . رامثتـسا  رابکتـسا و  اب  هزرابم  رد  نآ  ریثأت  لصا و  نیا  تیناقح  رب  ایوگ  یلیلد  دوخ  اهنآ ، ۀنازوتهنیک  تفلاخم  نیا  تسا .

رادـتقا و نآ  دراد و  زین  يرگید  مهم  لیلد  لـصا ، نیا  رب  مدرم  ماـما و  ترـضح  دـیکأت  هیقف و  تیـالو  اـب  مالـسا  نآرق و  نانمـشد  يدـج 
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بجوم هدوب و  یمالسا  يروهمج  یسایس  ماظن  رد  رکفت  نیا  یلصا  حارط  هک  هر ) ) ماما ترضح  تسا . هیقف  یلو  ةدرتسگ  مهم و  تارایتخا 
ياراد هک  یقیال  درف  رگا  : » دیامرفیم هیقف  یلو  تارایتخا  دروم  رد  تسا ، هدش  ناریا  یمالـسا  تموکح  راتخاس  رد  نآ  بیوصت  تیبثت و 
ةرادا رما  رد  (ص ) مرکا لوسر  ترضح  هک  ار  یتیالو  نامه  داد ، تموکح  لیکشت  تساخ و  اپ  هب  دشاب  يربهر ) طیارش   ) تلصخ ود  نیا 
رتشیب (ص ) مرکا لوسر  یتموکح  تارایتخا  هک  مهوت  نیا  دـننک . تعاطا  وا  زا  هک  تسا  مزال  مدرم  ۀـمهرب  دـشابیم و  اراد  تشاد  هعماج 
لوسر ترـضح  لئاضف  هتبلا  تسا . طـلغ  لـطاب و  تسا ، هیقف  زا  شیب  0ع ) ریما ترـضح  یتموکح  تارایتخا  ای  هدوب  (ع ) ریما ترـضح  زا 

تارایتخا يونعم ، لئاضف  يدایز  نکل  تسا . رتشیب  همه  زا  (ع ) ریما ترـضح  لئاضف  ناـشیا  زا  دـعب  تسا و  ملاـع  همه  زا  شیب  (ص ) مرکا
يارب دراد ، لداع  هیقف  تبیغ ، زا  دعب  دنتشاد ، (ع ) همئا و  (ص ) مرکا لوسر  هک  ار  یتیالو  مییوگیم  یتقو  دهدیمن ... شیازفا  ار  یتموکح 

. تسین ماقم  زا  تبحـص  اج  نیا  اریز  تسا . (ص ) مرکا لوسر  و  (ع ) همئا ماقم  نامه  اهقف  ماـقم  هک  دوش  ادـیپ  دـیابن  مهوت  نیا  سک  چـیه 
هن تسا . مهم  نیگنـس و  هفیظو  کی  سدـقم ، عرـش  نیناوق  يارجا  روشک و  ةرادا  تموکح و  ینعی  تیالو  تسا . هفیظو  زا  تبحـص  هکلب 

ثحب دروم  تیالو  رگید  ترابع  هب  دـنربب . رتالاب  يداع  ناسنا  دـح  زا  ار  وا  ردوایب و  دوجو  هب  يداعریغ  ماقم  نأش و  یـسک  يارب  هک  نیا 
رد هاگدید  نیا  ( 2 . «) تسا ریطخ  ياهفیظو  هکلب  تسین ، زایتما  دـنراد ، دارفا  یلیخ  هک  يروصت  فـالخرب  هرادا ، ارجا و  تموکح و  ینعی 

رـصع یلو  ترـضح  تبیغ  نامز  رد  : » دنکیم ررقم  یـساسا  نوناق  لصا 5  تسا . هتفای  یلجت  زین  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق 
ریدم و عاجش ، نامز ، هب  هاگآ  يوقتاب ، لداع و  هیقف  ةدهع  رب  تما  تماما  رما و  تیالو  ناریا  یمالسا  يروهمج  رد  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

رایسب هک  يربهر  تارایتخا  فیاظو و  هب  زین  یـساسا  نوناق  لصا 110  ددرگیم ». نآ  رادهدهع  متفه  دصکی و  لصا  قبط  هک  تسا  ربدـم 
ماـظن یلک  ياهتسایـس  نییعت  ربهر - : تاراـیتخا  فیاـظو و  : » تسا هدـمآ  لـصا  نیا  رد  دراد . هراـشا  دـشابیم ، زین  هدـننکنییعت  مهم و 
نامرف ماظن -  یلک  ياهتسایس  يارجا  نسح  رب  تراظن  ماظن - . تحلـصم  صیخـشت  عمجم  اب  تروشم  زا  سپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
ياروش ياهقف  فلا –  ءافعتسا  لوبف  لزع و  بصن و  اهورین -  جیسب  حلص و  گنج و  نالعا  حلسم -  ياهورین  لک  یهدنمرف  یسرپهمه - 

ـ ـ كرتشم ه داتـس  سیئر  ناریا د –  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادـص و  نامزاس  سیئر  هییاـضق ج - هوق  ماـقم  نیرتیلاـع  ناـبهگن ب – 
هس ياوق  طباور  میظنت  فالتخا و  لح  یماظتنا -  یماظن و  ياهورین  یلاع  ناهدنامرف  یمالسا و –  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  لک  یهدنامرف 

تـسایر مکح  ءاـضما  ماـظن - . تحلـصم  صیخـشت  عمجم  قیرط  زا  تسین . لـح  لـباق  يداـع  قرط  زا  هک  ماـظن  تالـضعم  لـح  هناـگ - 
زا يو  فلخت  هب  روشک  یلاعناوید  مکح  زا  سپ  روشک  حلاصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  روهمج  سیئر  لزع  مدرم - ... باختنا  زا  سپ  يروهمج 

نیموکحم تازاجم  فیفخت  ای  وفع  مهن - . داتفه و  لصا  ساسارب  يو  تیافک  مدـع  هب  یمالـسا  ياروش  سلجم  يأر  ای  ینوناق ، فیاـظو 
تموکح رد  هیقف  تیالو  ةدننک  نییعت  هاگیاج  تیمها و  هب  بیترت  نیدب  هییاضق »... هوق  سیئر  داهنشیپ  زا  سپ  یمالـسا  نیزاوم  دودح  رد 

ماـظن و ندوب  یمالـسا  نیمـضت  بجوم  روکذـم ، تاراـیتخا  ندوباراد  یمالـسا و  تموکح  رد  یلـصا  نینچ  دوجو  میربیم . یپ  یمالـسا 
ةدننکنیمـضت هیقف  تیـالو  دوشیم . روشک  تلم و  حـلاصم  عفاـنم و  تیاـعر  مالـسا و  سدـقم  عرـش  ماـکحا  نیناوـق و  نتفاـی  تیمکاـح 

هک تسا  هیقف  نیا  هر :) ) ماما ترضح  ریبعت  هب  و  دشابیم . برغ  قرـش و  هب  روشک  یگتـسباو  مدع  لالقتـسا و  ظفاح  زین  ماظن و  تیمالـسا 
عافد مالـسا  نطو  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  يدازآ و  زا  تلم و  قوقح  زا  ناج  ياپ  ات  دوریمن و  بناجا  ذوفن  تحت  نارگید و  راب  ریز 

یمالـسا ماظن  هدرک و  هلباقم  تافارحنا  اب  هک  تسا  هیقف  تیالو  نیا  ( 3 . «) دنکیمن ادیپ  فارحنا  تسار  پچ و  هب  هک  تسا  هیقف  دـنکیم .
روشک تموکح  رد  نآ  نتفای  تیمکاح  هدش و  شومارف  لصا  نیا  ندـش  هدـنز  نیاربانب  درادیم . زاب  اهیورجک  عونا  هب  ندـشراتفرگ  زا  ار 
موهفم هب  هیقف  تیالو  هتبلا  دوشیم . بوسحم  ناریا  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد  ناتسوب  زا  يدنمشزرا  مهم و  رایـسب  درواتـسد  ام ، زیزع 

دیقم نارگید  زا  شیب  دوخ  هیقف  یلو  تسا . يروتاتکید  زا  يریگولج  يارب  هیقف  تیالو  سکعرب ، هکلب  تسین ، صخـش  کی  يروتاـتکید 
، دیسرتن هیقف  تیالو  زا  امـش  : » دیامرفیم هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  هطبار  نیمه  رد  تسا . مالـسا  سدقم  عرـش  طباوض  اهبوچراچ و  هب 

نوناق مالـسا  رد  درادـن ... تیالو  رگید  هیقف  نیا  دـنک ، ییوگروز  دـتهاوخب  یهیقف  کـی  رگا  دـنک . ییوگروز  مدرم  هب  دـهاوخیمن  هیقف 
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دوب روتاتکید  صخـش  کی  ربمغیپ  رگا  دنکب ... فلخت  تسناوتیمن  یهلا ، نوناق  عبات  دوب ، نوناق  عبات  مه  مرکا  ربمغیپ  دـنکیم . تموکح 
صخـش کی  وا  رگا  دنکب ، يروتاتکید  دمآ ، وا  تسد  هک  اهتردق  همه  تقو  کی  ادابم  هک  دندیـسرتیم  وا  زا  هک  دوب  یـصخش  کی  و 

مه هیقف  تقو  نآ  دوـب ، يروتاـتکید  مدآ  کـی  هیلع ـ  هللا  مالـس  نینمؤـملاریما ـ  رگا  دـشاب . دـناوتیم  مـه  هـیقف  تـقو  نآ  دوـب  روتاـتکید 
میهاوخیم ام  ار  يروتاتکید  يولج  میریگب ... ار  يروتاتکید  يولج  میهاوخیم  تسین . راـک  رد  يروتاـتکید  دـشاب . روتاـتکید  دـناوتیم 

رظن رد  ربهر  هیقف و  یلو  يارب  هک  یطیارـش  اب  ًـالوصا  یـساسا  نوناـق  ( 4 . «) يروتاتکید هن  تسا ، يروتاتکیددـض  هیقف  تیـالو  میریگب ...
تایـصوصخ اهیگژیو و  دنک . يدصت  ار  نآ  دناوتب  طئارـش  دـجاو  حـلاص و  درف  هک  تسا  هدرک  مهارف  ياهنوگ  هب  ار  هنیمز  تسا ، هتفرگ 

یساسا نوناق  لصا 109  دریگب . دوخ  هب  يروتاتکید  هبنج  دـناوتن  هجو  چـیه  هب  هیقف  یلو  هک  دوشیم  بجوم  ًـالمع  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد 
تلادع و هقف 2 - فلتخم  باوبا  رد  ءاتفا  يارب  مزال  یملع  تیحالـص  - 1 ربهر : تافص  طیارـش و  : » دنکیم نایب  نینچ  ار  يربهر  طیارش 

...« يربهر يارب  یفاک  تردق  تیریدم و  تعاجـش ، ریبدت ، یعامتجا ، یـسایس و  حیحـص  شنیب  مالـسا 3 - تما  يربهر  يارب  مزال  ياوقت 
، ماما هفیحص  -1 تشون : یپ  دربیم . نیب  زا  ار  دراوم  ریاس  يروتاتکید و  دروم  رد  ینارگن  هنوگ  ره  ًاـنیقی  ربهر ، رد  یفاـصوا  نینچ  دوجو 
(، هر ) ینیمخ ماما  ءارآ  هشیدنا و  زا  يا  هدیزگ  یمالسا ، بالقنا  نییآ  هر ،) ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسـسؤم  - 2 ص 308 . ، 10 دلج

خروم ینارنخس  هحفص 312و 311 ، دـلج 10 ، ماما ، هفیحـص  - 4 ص 36 . مـهد ، رتـفد  ماـما ، مـالک  زا  هار  يوجتـسج  رد  - 3 ص 149 .
تالوحت زین  اهنآ  هرادا ي  تسایس  اهنادنز و  رد  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  روشک  ياهنادنز  رد  يداینب  تاحالـصا   30/7/1358

شوغآ هب  نانآ  تشگزاب  تامدقم  زین  نیمرجم و  ناینادنز و  حالصا  رتسب  هنیمز و  تالوحت ، نیا  تشاد . لابند  هب  ار  یساسا  یتاحالصا  و 
هدوب ریگمشچ  هجوت و  لباق  هزوح  راهچ  رد  لقادح  دنمشزرا ، تاحالـصا  تارییغت و  نیا  تسا . هدومن  مهارف  ار  هعماج  هداوناخ و  رهم  رپ 

یمالـسا و بـالقنا  زا  سپ  دـشابیم . نتــشون  ندـناوخ و  تـمعن  زا  مورحم  ناینادـنز  ندرک  داوساـب  رما  هـب  هجوـت  هزوـح ، نـیلوا  تـسا .
. تسا هدوب  يزومآداوس  رما  هب  هجوت  اهنادـنز ، يدـج  ياـههمانرب  زا  یکی  يزومآداوس ، تضهن  تیلاـعف  شرتـسگ  لاـبند  هب  ًاـصوصخم 

تالکـشم اـب  ار  ناینادـنز  حالـصا  زین  شزوـمآ و  هیجوـت و  هنیمز ي  وسکـی ، زا  دروآیم  دوـجو  هب  دارفا  يارب  هک  یلهج  اـب  يداوـسیب 
زاـب مشچ  اـت  دـتفایم و  هتـساوخان  مرج  ماد  هب  رتدوز  اـهتلاهج  یخرب  رطاـخ  هب  داوسیب  درف  رگید ، يوـس  زا  دـنکیم و  هجاوـم  یناوارف 

زا یکی  نتشون  ندناوخ و  يریگارف  هب  داوسیب  ناینادنز  رابجا  يزومآداوس و  رما  هعـسوت ي  نیاربانب  دروآیم . رد  نادنز  زا  رـس  دنکیم ،
هک تفای  ناوتیم  ار  ياینادنز  رتمک  زورما  دباتـشیم . ینادنز  کمک  هب  قوف  هنیمز  ود  ره  رد  دوشیم و  بوسحم  رثؤم  دیفم و  تامادقا 

ياهسالک یمالـسا و  فراعم  ياهشزومآ  هزوح ، نیمود  دشاب . هدشن  دوساب  هتفرگن و  رارق  اهنادنز  يزومآداوس  همانرب  شـشوپ  تحت 
یمالـسا و فراعم  اب  ندشانـشآ  اهسالک و  نیا  رد  ناینادـنز  يارب  هنازور  رمتـسم و  ياهمانرب  تروص  هب  هک  دـشابیم  یـسایس  یتدـیقع 
. تسا هتشاد  ییازـسب  تارثا  اهنآ  یعامتجا  راتفر  يزاسهب  حالـصا و  رد  هدش و  رتيوق  اهنآ  یقالخا  يداقتعا و  ینامیا ، ياههیاپ  ینید ؛

یهاگآ یعامتجا  یقالخا و  مئارج  ناهانگ و  یفنم  تاعبت  دسافم و  مالسا و  ینارون  تاررقم  ماکحا و  زا  نیمرجم  ناینادنز و  زا  يرایـسب 
هعماج اب  دوخ  يزاسمه  حالصا و  هنیمز  دوخ ، ياهیهاگآ  شیازفا  اب  ات  دنکیم  کمک  نانآ  هب  اهسالک  نیا  رد  تکرـش  دنرادن . یفاک 

، قیمع یعقاو و  یتشگزاب  هبوت و  اب  هدش و  لوحتم  یـشزومآ ، ياههمانرب  نیمه  رثا  رد  اهنادنز  رد  نونکات  يدایز  دارفا  دـنیامن . مهارف  ار 
باتک تیمها  هب  رظن  دشابیم . ینآرق  ياههمانرب  هب  طوبرم  هزوح  نیموس  دناهدوشگ . شیوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  ار  ینیون  هار 

اهنادنز رمتـسم  ياههمانرب  اهتیلاعف و  ءزج  زین  ینآرق  عونتم  ياههمانرب  يزاسناسنا ، رد  نآ  هدـنزاس ي  شقن  یهلا و  یحو  ینامـسآ و 
حطـس هب  هجوت  اب  ناینادـنز  دـشابیم . اهنادـنز  ینآرق  ياـههمانرب  هلمج  زا  ینآرق  میهاـفم  ظـفح و  تئارق ، یناوخور ، تسا . هتفرگ  رارق 

هتـشاذگ و و ناینادـنز  رب  یناوارف  ریثأت  زین  ینآرق  ياهتیلاعف  دـننکیم . تکرـش  اـههمانرب  عون  نیا  رد  ناشدادعتـسا  ناوت و  تاـمولعم و 
یتح هدرک و  تکرـش  نآرق  ظفح  ياـههمانرب  رد  ناینادـنز  زا  یهجوت  لـباق  دادـعت  تسا . هدرک  نوگرگد  لوحتم و  ار  ناـنآ  زا  يرایـسب 

نآرق ندرک  ظفح  ینامسآ ، باتک  اب  نانآ  رتشیب  ندشانـشآ  نآرق و  ظفح  هب  ناینادنز  رتشیب  قیوشت  يارب  زورما  دناهدش . نآرق  لک  ظفاح 
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اب هک  نیا  نمض  نآرق ، ظفح  اب  ناینادنز  دیآیم و  باسح  هب  نانآ  سبح  تدم  لماک  یگدوشخب  ای  شهاک و  رد  رثؤم  يزایتما  ناونع  هب 
. دـنیامنیم هارمه  زین  ار  هعماـج  هداوناـخ و  شوغآ  هب  شیوخ  تشگزاـب  هار  دـنریگیم ، هرهب  نآرق  تینارون  زا  هدـش و  انـشآ  یهلا  یحو 
رد هنازور  زامن  تبون  جنپ  ةدنزاس  ریثأت  تسا . تعامج  زامن  گنهرف  زامن و  هضیرف  هب  ندادتیمها  اهنادـنز ، هجوت  لباق  همانرب  نیمراهچ 

هچره حالـصا  یگدنزاس و  يارب  روظنم و  نیمه  هب  تسین . هدیـشوپ  سک  چیه  رب  ادـخ ، اب  طابترا  يونعم و  ياضف  ندومن  مهارف  یمدآ و 
. دـشابیم روشک  ياهنادـنز  رمتـسم  يدـج و  ياهتیلاعف  زا  یکی  زامن  گنهرف  هعـسوت  تعامج و  زامن  رمتـسم  هماـنرب  ناینادـنز ، رتشیب 

ياهيراکهزب رد  هژیو  هب  ناربج  تصرف  ندومن  مهارف  هداوناخ ، اب  یـصوصخ  تاقالم  ناکما  ندروآ  مهارف  ناینادنز ، هب  نداد  یـصخرم 
يزوریپ زا  دـعب  اهنادـنز  تالوحت  رگید  زا  نادـنز ؛ لوط  رد  هار  نیا  زا  دـمآرد  بسک  یتح  نف و  هفرح و  شزومآ  يزومآراک و  یلاـم ،

ندـش عقاو  قباس ، يوروش  ریهامج  داحتا  اـب  ناریا  يرتمولیک  زرم 2500  اکیرمآ  یمرادـناژ  ّتلذ  زا  ناریا  ییاهر  تسا . یمالـسا  بالقنا 
هداد رارق  ناهج  کـیژتارتسا  یتاـیح و  هقطنم  کـی  رد  ار  روشک  نیا  نآ ، یعیبط  زاـگ  تفن و  ینغ  عباـنم  سراـف و  جـیلخ  لوط  رد  ناریا 
روـبع نآ  زا  ناـهج  تفن  زا  دـصرد  هک 56  تسا  زمره  هگنت  هب  فرـشم  سراـف و  جـیلخ  هـقطنم ي  روـشک  نـیرتتیعمجرپ  ناریا  تـسا .

 ، یمالـسا بالقنا  زا  لبق  اـت   1. دـنکیم ّتیمها  ياراد  یکیژتارتسا  يداـصتقا و  یـسایس ، رظن  زا  ار  ناریا  لـماوع ، نیا  هعومجم  دـنکیم .
لاصتا هفیظو  دشیم و  بوسحم  مسینومک  ذوفن  لباقم  رد  برغ  هدرتسگ  یعافد و  هریجنز ي  زا  ياهقلح  ناونع  هب  برغ  هاگدید  زا  ناریا 

یقرش حانج  هیلا  یهتنم  هب  مه  رانک  رد  عورش و  هنارتیدم  لامش  یبرغ و  ياپورا  زا  یعافد  هریجنز ي  نیا  تشاد . هدهع  رب  وتیـس  هب  ار  وتان 
هک هاش ، شترا  اب  سرگاز  زربلا و  تاعافترا  دشیم . یهتنم  ایسآ  قرش  بونج  هب  ناتـسکاپ  ناریا و  قیرط  زا  دشیم و  متخ  هیکرت  رد  وتان 

عبانم سراف و  جـیلخ  هب  تبـسن  يوروش  فادـها  لباقم  رد  یعافد  رپس  زا  یـشخب  ناونع  هب  دوب ، هدرک  زهجم  هداد و  شزومآ  ار  نآ  برغ 
اکیرمآ عورـشمان  عفانم  زین  تینما و  ظفاح  سراف ، جیلخ  مرادناژ  ناونع  هب  ناریا  لاس 1357  ات  لیلد  نیمه  هب  دشیم . بوسحم  نآ  میظع 

نیا لماع  نیرتمهم  دوب . هدرک  رارقرب  هیقب  هب  تبـسن  يرتهدرتسگ  رتهنامیمـص و  طباور  ناریا  اب  هقطنم ، ياهروشک  ناـیم  رد  اـکیرمآ  دوب .
. دوب سراف  جـیلخ  رد  یبرغ  ياهروشک  ریاس  اکیرمآ و  عفانم  ظفاح  دـنمتردق  تسود و  روشک  کی  هب  روشک  نیا  زاین  اکیرمآ ، هقـالع ي 
زا یکی  ناونع  هب  هاش  میژر  دوب . دنمهقالع  ناریا  طسوت  شقن  نیا  يافیا  هب  يولهپ ، دـساف  میژر  دوخ و  ياقب  يارب  زین  هاش  رگید  فرط  زا 

، ناتـسکاپ دـننام  رگید  ياهروشک  اب  اکیرمآ  طباور  یتح  هک  دوب  یتّیمها  ناـنچنآ  ياراد  نوسکین ، نیرتکد  یلـصا  هناـگود و  ياـهنوتس 
ناریا و نیب  هقطنم  رد  ناریا  یمرادـناژ  شقن  دروم  رد  قفاوت  دوب . هداد  رارق  دوخ  عاعـشلا  تحت  ار  سراـف  جـیلخ  ياهنیـشن  خیـش  هیکرت و 
، یمدرم هاگیاپ  نادـقف  رطاـخ  هب  اضردـمحم  یتنطلـس  یمدرم  ریغ  میژر  یفرط  زا  دوب . هفرط  ود  زاـین  کـی  رطاـخ  هب  تقیقح  رد  اـکیرمآ 

کیژتارتسا تیعقوم  رگید  فرط  زا  و  دنک . ظفح  ار  دوخ  تنطلـس  دناوتب  ات  دوب  اکیرمآ  دننامه  یگرزب  یجراخ  تردق  تیامح  دـنمزاین 
ناریا شقن  نینچمه  دوب . ّتیمها  ياراد  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  تموکح  يارب  اکیرمآ ، عورـشمان  عفانم  زا  تظافح  يارب  هقطنم  رد  ناریا 
لماوع نیا  هعومجم ي  دوب . رایسب  ّتیمها  دجاو  اکیرمآ  يارب  هقطنم ، رد  شزاس  دنور  سدق و  رگلاغشا  میژر  زا  تیامح  يارب  هقطنم  رد 

. دـیامن ءافیا  ار  هقطنم  رد  اکیرمآ  يرادـناژ  شقن  ینـالوط  ياـهلاس  يولهپ ، طـحنم  میژر  اـت  هدـیدرگ  بجوم  هداد و  مه  تسد  هب  تسد 
قباس دبـشترا  دروم  نیا  رد  دـشابیم . هاش  میژر  طـسوت  هقطنم  یمرادـناژ  شقن  رب  يرگید  دـییأت  رهم  زین  يولهپ  میژر  لـماوع  تاـفارتعا 

يولهپ میژر  یجراخ  ياهتسایس  لماک  نایرج  رد  هک  میژر  طوقس  ات  یکدوک  زا  هاش  مدمه  يولهپ و  میژر  رارسا  مرحم  تسودرف  نیسح 
ارجا نیرتکد  ياهقطنم ، تسایس  صوصخب  یجراخ و  تسایس  رد  : » دسیونیم دوخ  تارطاخ  رد  تسا ، هدوب  اضردمحم  تنطلس  لوط  رد 

نانخـس و رد  میقتـسمریغ  روط  هب  زین  ییاکیرمآ  تاماقم  « 3. دوب سیلگنا  اکیرمآ و  تاروتـسد  زا  لماک  تیعبت  اضردـمحم ، طسوت  هدـش 
يوـلهپ میژر  رد  اـکیرمآ  ریفـس  نیرخآ  ناوـیلوس  ماـیلیو  دنـشابیم . يوـلهپ  اضردـمحم  طـسوت  شقن  نیا  هب  فرتـعم  دوـخ ، ياههتـشون 
ّتیمها رب  دوخ  تبحص  زاغآ  رد  رتراک  تاقالم  نآ  رد  متـشاد ، تاقالم  رتراک  اب  ناریا  هب  ندمآ  زا  لبق  ندش و  ریفـس  ماگنه  : » دسیونیم

کیدزن و تسود  کی  ناونع  هب  ناریا  هاش  زا  سپس  درک . دیکأت  ام  یبرغ  رگید  نیدحتم  اکیرمآ و  هدحتم  تالایا  يارب  ناریا  کیژتارتسا 
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: دسیونیم دوخ  تارطاخ  زا  رگید  ياج  رد  ناویلوس  « 4. دومن ینابیتشپ  يو  زا  یمرگ  هب  درک و  دای  اکیرمآ  يارب  دامتعا  لباق  دـحتم  کی 
سراف و جـیلخ  رد  اـم  ياهتـسایس  مکحم  ياـههیاپ  زا  یکی  هقطنم و  رد  اـم  دـحتم  تسود و  نیرتکیدزن  ناونع  هب  ناریا  رد  هاـش  تموکح 

لباق دـحتم  کی  نیب و  نشور  رادـمامز  کـی  ناونع  هب  ناریا  هاـش  زا  یّلک  روط  هب  نتگنـشاو  رد  دـمآیم . رامـش  هب  یبرغ  بونج  يایـسآ 
زا رزیاه  لارنژ  فیصوت  « 5. دوب گنهامه  هارمه و  اکیرمآ  تسایـس  اب  الومعم  وا  یّلک  یـشم  طخ  یـسایس و  تارظن  دشیم و  دای  دامتعا 

هقطنم و مرادـناژ  ناونع  هب  يولهپ  میژر  نداد  تسد  زا  هب  تبـسن  ار  اکیرمآ  فسأـت  قمع  هک  يولهپ  میژر  طوقـس  زا  دـعب  ناریا  عاـضوا 
اکیرمآ تسا . زیگنامغ  رایـسب  بیهم  كانفوخ و  ناتـساد  نیا  نایاپ  : » تسا هنوگ  نیا  دهدیم ، ناشن  هدحتم  تالایا  عفانم  هدـننک  نیمـضت 

نیمه دـنک . نیمأت  سراف  جـیلخ  رد  ار  برغ  عفاـنم  تسناوتیم  هک  تسا  هداد  تسد  زا  ار  ياهینب  شوخ  زبس و  دـحتم  کـیدزن و  تسود 
ياهلاس يارب  ار  يرگید  یتینما  تامادقا  تسا  هدش  روبجم  اکیرمآ  اریز  تسا . هتشاد  رب  رد  اکیرمآ  يارب  جرخ  رالد  اهدرایلیم  ررض ، کی 

رد رتراک  هجراخ  ریزو  سنو  سوریاس  « 6. تسا هدید  ناریا  رد  هک  تسا  يررـض  اکیرمآ ، ررـض  نیرتخلت  دیاش  اما  دریگب . رظن  رد  هدنیآ 
زا ناریا  نتفر  : » دـسیونیم نینچ  ّرثأت  اب  ار  يولهپ  میژر  طوقـس  زا  سپ  عاضوا  تخـس » باختنا   » ناونع اب  دوخ  باـتک  رد  زین  هاـش  ناـمز 

یتینما یـسایس و  عفانم  هب  ياهبرـض  تسین ، ام  تسود  هک  یمیژر  تسد  هب  روشک  نیا  نداتفا  اکیرمآ و  دحتم  تسود و  ياهروشک  فص 
ناریا لامـش  رد  هک  یتاـعالطا  تازیهجت  نداد  تسد  زا  کـیژتارتسا  رظن  زا  دوریم . رامـش  هب  هناـیمرواخ  یبرغ و  بونج  يایـسآ  رد  اـم 
مّلسم هچنآ  داد ...  شهاک  ياهتسه  يژتارتسا و  ياهحالس  هنیمز  رد  يوروش  یتاحیلست  ياهتیلاعف  زا  عالطا  يارب  ار  ام  تاناکما  ، 7 میتشاد
دهاوخ رطخ  هب  سراف  جیلخ  رد  ار  ام  عفانم  دوش ، نآ  نیزگیاج  برغ  رادـفرط  تابث و  اب  تموکح  کی  هک  نیا  نودـب  هاش  طوقـس  تسا 

هراـبرد ي یتـقو  : » دـنکیم فیـصوت  نینچ  ار  اـکیرمآ  ربارب  رد  دوخ  تراـقح  یگتـسباو و  زین  يوـلهپ  اـضر  دـمحم  ـالباقتم  « 8. تخادنا
روطخ منهذ  هب  نوسناج  نودـنیل  نمورب و  نوسکین و  دراچیر  نمیره و  لروآ  رواهنزیآ و  ماـن  منکیم ، رکف  دـنمورین  بیجن و  ياـکیرمآ 

وا ینابرهم  زیچ  ره  زا  شیب  دوخ  مهس  هب  نم  درک و  دهاوخ  دای  یعقاو  زابرس  کی  ناونع  هب  رواهنزیآ  زا  خیرات  هک  تسین  یکـش  دنکیم .
. منک تکرش  گرزب  ییاکیرمآ  راختفارپ و  زابرس  نیا  هزانج ي  عییـشت  مسارم  رد  هک  دوب  یگرزب  راختفا  میارب  تشاد ...  مهاوخ  دای  هب  ار 
زا ار  رجنیـسیک  درک ... ینابیتشپ  نم  زا  قدـصم  ياهتـسایس  اب  هلباقم  رد  هدـحتم  تالایا  هک  دوب  وا  تموکح  نامز  رد  ماهدربن . دای  زا  ار  وا 
اب الماک  وا  یکیتیلوپوئژ  ياههدیا  ماهدید ...  قیدص  یصخش  هشیمه  ار  رجنیسیک  متخانـشیم ...  دوب  یلم  تینما  ياروش  سیئر  هک  ینامز 

ناهج هقطنم و  رد  ناریا  يراوخ  ّتلذ و  بجوم  يولهپ ، میژر  طسوت  هقطنم  رد  اکیرمآ  یمرادـناژ  شقن  يافیا  .« 9 تسا قبطنم  نم  راکفا 
اب دنوش و  نیبدب  دوب ، مالـسا  هب  رهاظتم  ناملـسم و  يروشک  هک  ناریا  هب  تبـسن  ناهج  ناناملـسم  دوب  هدـش  ثعاب  رگید  فرط  زا  هدـش و 

یمالـسا دنمهوکـش  بالقنا  يزوریپ  اما  دنـشاب . رظان  دـهاش و  ناملـسم ، روشک  کـی  يارب  ار  تراـقح  ّتلذ و  نیا  یگدنکفارـس  مرش و 
زین بالقنا  یناهج  درواتسد  نیا  درک . فرطرب  یمالـسا  ناریا  نماد  زا  ار  نآ  هتخیر و  گنن  هکل ي  نیا  رب  یکاپ  بآ  هشیمه  يارب  ناریا ،

کنیا دبای . ییاهر  هقطنم  یمرادناژ  يراوخ  ّتلذ و  زا  هتفای و  ار  شیوخ  یعقاو  هاگیاج  ناملـسم ، روشک  کی  ناونع  هب  ناریا  دش  بجوم 
تسا و هدـش  زین  یناهج  راختفا  تّزع و  ياراد  هکلب  هتفای ، ییاهر  تراقح  گنن و  نیا  زا  اهنت  هن  ناریا  روشک  یمالـسا ، بالقنا  تکرب  هب 
. نامه . 2 هحفص 87 . اکیرمآ ، ناریا و  یمالـسا  بالقنا  ییورایور  . 1 تشون : یپ  دوـشیم . هدوزفا  راـختفا  تّزع و  نیا  رب  زین  زور  هب  زور 
، نامه . 5 هحفـص 27 . ریفـس ، ود  تارطاخ  زنوسراپ ، ناویلوس و  . 4 هحفص 486 . دـلج 1 ، يولهپ ، طوقـس  روهظ و  تسودرف ، نیـسح  . 3

نیـسح دروـم  نیا  رد  تسا . ناریا  لامـش  رد  اـکیرمآ  یـسوساج  ياـههاگیاپ  هـب  سنو  هراـشا  . 7 هحفـص 322 . نامه ، . 6 هحفص 117 .
ناریا لامـش  اهییاکیرمآ  اضر  دمحم  نارود  رد  : » دسیونیم هحفص 342 )  ) يولهپ طوقـس  روهظ و  باتک  رد  دوخ  تارطاخ  رد  تسودرف 
خیرات دـندرک . بصن  رادار  يوق  رایـسب  ياـههاگیاپ  روشک  لامـش  رد  هلمج  زا  دـنداد و  رارق  دوخ  یتاـعالطا  ياههکبـش  شـشوپ  ریز  ار 

راک هتفاـی و  رارقتـسا  اـهرادار  متفر  كاواـس  هب  ماـقم  مئاـق  ناونع  هب  لاـس 1340  رد  یتـقو  یلو  منادیمن ، ار  لامـش  ياـهرادار  رارقتـسا 
ار يوروش  یبوـنج  حوطـس  ماـمت  هک  دـناهتفای  رارقتـسا  يوـحن  هب  اـهرادار  نیا  هک  تفگ  نم  هب  كاواـس  مراـهچ  ّلـک  ریدـم  دـندرکیم .
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هب خساپ  يولهپ ، اضردـمحم  . 9 هحفـص 509 . ریفـس ، ود  تارطاخ  زنوسراپ ، ناویلوس و  . 8 تسا . رتـمولیک  اهنآ 5000  درب  دـناشوپیم و 
ياهدرواتـسد زا  رگید  یکی  ناونع  هب  زین  نآ  ندـش  یناهج  بالقنا و  رودـص  نآ  ندـش  یناهج  بـالقنا و  رودـص  هحفص 285 . خیرات ،

دشابیم يدایز  تایّلجت  قیداصم و  ياراد  یّلک و  تسا  یناونع  بالقنا  رودص  دنچره  ددرگیم . بوسحم  ناریا  یمالسا  بالقنا  یناهج 
ندش یناهج  بالقنا و  رودص  یلک  فیرعت  دش ، دـهاوخ  هراشا  یتآ  ياهـشخب  رد  زین  رگید  یخرب  هب  هدرک و  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک 
ناهج ّلک  هدش و  جراخ  ناریا  ییایفارغج  ورملق  زا  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  تسا  هدش  تابثا  نایناهج  رب  هزورما  دراد . یسررب  ياج  نآ 

یمالسا يروهمج  یجراخ  تسایس  لوصا  زا  یکی  ناونع  هب  نآ  رودص  بالقنا ، يادتبا  زا  دنچره  تسا . هداد  رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  ار 
یگژیو نکیل  دـیدرگ ، ناونع  ماـظن  هیاـپ  دـنلب  نیلوؤسم  ریاـس  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  بـالقنا و  ریبک  ربهر  يوس  زا  ناریا 

، دـنهاوخن ای  دـنهاوخب و  ناـهج  هچ  ناریا و  هچ  دراد . شتاذ  رد  ار  رودـص  ّتیهاـم  دوخ ، هک  تسه  هدوب و  ياهنوگ  هب  یمالـسا  بـالقنا 
یمالسا يروهمج  لیامت  هدارا و  لاح  نیا  اب  تسا . هدش  ماجنا  المع  راک  نیا  تسه و  هدوب و  یندش  رداص  ناریا  یمالسا  بالقنا  ّتیهام 
تحارـص اب  بالقنا  يادتبا  زا  دروم  نیا  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  تسا . هدوبن  ریثأتیب  یمالـسا  بالقنا  رودـص  داعبا  ندـش  هدرتسگ  رد  ناریا 

لوسر دّـمحم  هّللا و  الا  هلاال  گناب  ات  تسا و  یمالـسا  ام  بالقنا  هک  ارچ  مینکیم . رداص  ناهج  مامت  هب  ار  بالقنا  اـم  : » دـندومرف لـماک 
مایپ رد  نینچمه  « 1. میتسه ام  تسه ، ناربکتـسم  هیلع  ناهج  ياجک  ره  رد  هزرابم  ات  تسه و  هزرابم  هدـنکفین ، نینط  ناـهج  ماـمت  رب  هّللا 

رّکفت مینک و  ششوک  ناهج  هب  نامبالقنا  رودص  رد  دیاب  ام  مینک . ینابیتشپ  ناهج  نافعـضتسم  زا  دیاب  ام  : » دندومرف لاس 1359  يزورون 
نافعضتسم مامت  نابیتشپ  دوشیمن و  لئاق  یقرف  ناملسم  ياهروشک  نیب  مالسا  اریز  میراذگب . رانک  مینکیمن ، رداص  ار  نامبالقنا  هک  نیا 

ات دندرک  رایسب  شالت  هقطنم ، عجترم  ياهروشک  نارس  ماکح و  یناهج و  رابکتسا  زامعا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نانمـشد  « 2. تسا ناهج 
یمالـسا و ياهتـضهن  زا  یتاحیلـست  تیامح  ناریا و  یماظن  تلاـخد  یعون  ار  نآ  هداد و  ناـشن  بـالقنا  رودـص  موهفم  زا  یفنم  ياهرهچ 

یمالسا بالقنا  نیبزیت  راذگناینب  اما  دنهد . تاجن  رطخ  زا  ار  دوخ  عورشمان  عفانم  هدرک و  هلباقم  نآ  اب  دنناوتب  ات  دنهد ، هولج  شخبیدازآ 
وا زا  ار  طـلغ  ینعم  نیا  دوشب ، رداـص  اـج  همه  هب  اـم  بـالقنا  دـیاب  مییوگیم  هک  نیا  : » دـندومرف هدرک و  یثـنخ  زین  ار  هئطوـت  نیا  ناریا ،

يزیچ نیا  میهاوخیم  ام  میناد ...  یم  نامدوخ  زا  ار  نیملـسم  ياهروشک  همه  ام  مینک . ییاشگروشک  میهاوخیم  اـم  هک  دـننکن  تشادرب 
ناشدوخ نزاخم  زا  ار  اهنآ  تسد  و  دنتفرگ ...  هلصاف  اهتردقربا  زا  ناشدوخ  دش و  عقاو  ناریا  رد  هک  يرادیب  نیا  دش و  عقاو  ناریا  رد  هک 

رادـیب اهتّلم  همه  هک  تسا  نیا  ام  بالقنا  رودـص  ینعم  تسا . نیا  ام  ییوزرآ  دوشب ، اـتلود  همه  رد  اـهتّلم و  همه  رد  نیا  دـندرک ، هاـتوک 
نزاخم همه  هک  نیا  زا  دنتسه و  هک  یندوب  هطلس  تحت  نیا  دنراد و  هک  يراتفرگ  نیا  زا  ار  ناشدوخ  دنوشب و  رادیب  اهتلود  همه  دنوشب و 

رداص میهاوخیم  ار  ناـمبالقنا   » مییوگیم هک  اـم  ... 3 دهدـب تاجن  دـننکیم ، یگدـنز  رقف  وحن  هب  ناشدوخ  دوریم و  داـب  هب  دراد  اـهنآ 
رداص ار  نیا  میهاوخیم  ام  ناریا ... ، رد  تسا  هدش  ادیپ  هک  یتیونعم  نیمه  هدش ، ادـیپ  هک  ییانعم  نیمه  ار  بلطم  نیا  میهاوخیم  مینک ،
نییبت رد  ياهنماخ  هّللا  تیآ  ترضح  بالقنا  مّظعم  ربهر  نینچمه  « 4. مینک هلمح  میشکب و  گنفت  میشکب و  ریشمش  میهاوخیمن  ام  مینک .

هیکت و صولخ و  افـص و  رودص  مالـسا و  زاس  ناسنا  گنهرف  رودـص  ینعی  بالقنا  رودـص  دـنیامرف : یم  بالقنا  رودـص  موزل  موهفم و 
يایند میهد . همادا  دـیاب  ار  هار  نیا  ام  تسایبنا و  هار  نیا  مینکیم . راختفا  هفیظو  نیا  ماجنا  راک و  نیا  هب  اـم  یناـسنا . ياهـشزرا  رب  رارـصا 
رـسارس هب  ار  اهیهایـسور  اهیتخبرب و  ماسقا  عاونا و  دایتعا و  اشحف و  داسف و  هک  نیا  زا  یبرغ  طحنم  دـساف و  گـنهرف  نارادمدرـس  برغ و 

ار موس  ناهج  ریقف  يایند  همه  زا  شیب  ایند و  رسارس  هنافسأتم  زورما  هک  ییاشحف  گنهرف  نیا  دنشکیمن !؟ تلاجخ  دننکیم ، رداص  ملاع 
رداص زا  دـیاب  ام  ارچ  تسا ...  يرابکتـسا  يرامعتـسا و  ندـمت  یبرغ و  گـنهرف  تارداـص  زا  یکی  نیا  تسا ؟ هدـمآ  اـجک  زا  هتفرگارف ،
مینک مرـش  دیاب  ارچ  میـشکب !؟ تلاجخ  رگید  ياهروشک  هب  یقالخا  یکزت ? صالخا و  يراکادف و  حور  ءایبنا و  قالخا  دـیحوت و  ندرک 
اهتّلم میهدب ؟ میلعت  هیارارگید و  ياهتّلم  هب  یلمع  سرد  تروص  هب  ار  لطاب  ياهتردـق  لباقم  رد  یگداتـسیا  تیمح و  تریغ و  هک  نیا  زا 

? برجت لمع و  نیا  ارچ  میدـش . مه  زوریپ  میداتفارد و  ام  داتفارد . يرابکتـسا  ياهتردـق  نارودزم  لماوع و  اـب  دوشب  هک  دـننکیمن  رواـب 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1421 

http://www.ghaemiyeh.com


رداص هرجفنم  داوم  ام  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا  مینکیم ...  رداص  ار  بالقنا  نیا  ام  میراذـگن ؟ اهتّلم  یمومع  راکفا  رایتخا  رد  ار  نامدوخ 
يارب هک  تساکیرمآ  یـسوساج  نامزاس  دننکیم . يرابکتـسا  ثیبخ  دیلپ  ياههاگتـسد  دـئخ  ار  راک  نیا  تسا . غورد  اعدا  نیا  مینکیم ،

. دنکیم کمک  یبالقنا  ياهروشک  رد  بالقنا  دض  هب  دربیم و  ورین  هرجفنم و  داوم  هحلـسا و  دوشیم و  هنحـص  دراو  اتلود  ندرک  طقاس 
فالخ و دـیوگب  سک  ره  دبـسچیمن و  ام  هب  هجو  چـیه  هب  تسام و  نأش  زا  رود  يراکبارخ  میربیمن . هرجفنم  داوم  يروشک  چـیه  هب  ام 

نیرتمهم نیلّوا و  دراد . یمالـسا  بالقنا  ّتیهام  رد  هشیر  نآ ، ندـش  یناهج  بالقنا و  رودـص  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  تسا . هتفگ  غورد 
هب صاصتخا  مالـسا  هک  اج  نآ  زا  تسا . بالقنا  ندوب  یمالـسا  تسا ، هدـیدرگ  نآ  ندـش  یناهج  رودـص و  بجوم  هک  بـالقنا  یگژیو 

بالقنا اذل  دنشابیم ، ناهج  رسارس  نافعضتسم  ناناملـسم و  نآ ، نیبطاخم  تسین و  یّـصاخ  ییایفارغج  ورملق  هب  دودحم  هتـشادن و  ناریا 
یمالـسا بالقنا  دهدیم . رارق  دوخ  عاعـشلا  تحت  ار  ناهج  ّلک  هدـشن و  یّـصاخ  روشک  هب  دودـحم  بیترت  نیمه  هب  زین  مالـسا  هب  یکّتم 

رودـص اب  هطبار  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  دریذـپ . تروص  یـصاخ  روشک  دـنچ  ای  کـی  رد  نآ  قّقحت  هچ  رگا  تسا ، ناناملـسم  همه  هب  یکّتم 
تضهن تسا . یمالـسا  يروهمج  يروهمج ، میدرک . تضهن  مالـسا  يارب  میدرک  تضهن  هک  ام  : » دنیامرفیم نآ  ندش  یناهج  بالقنا و 

نامه مالسا ، يارب  تضهن  یمالسا ، ياهروشک  یتح  رد  دشاب  روصحم  دناوتیمن  و  روشک ، کی  رد  دشاب  روصحم  دناوتیمن  مالسا  يارب 
، هدوبن ناتـسبرع  لام  شتوعد  نکل  تسا ، ناتـسبرع  لها  مرکا  ربمغیپ  تسا . هدوبن  لحم  کی  يارب  ءایبنا  تضهن  تسایبنا . تضهن  لابند ?
، هدیدرگ نآ  ندش  یناهج  رودص و  بجوم  هک  بالقنا  یگژیو  نیمود  « 6. تسا هدوب  ملاع  همه  لام  شتوعد  ناتسبرع ، هب  هدوبن  روصحم 
، اهنآ بلط  شریذپ و  نیا  تسا . هدوب  ناهج  یمالسا  ياهتضهن  ناناملـسم و  يوس  زا  نآ  نابلطواد ? شریذپ  یگدامآ  نآ و  مایپ  بذاج ?

ياهتـضهن ناربهر  زا  نت  دـنچ  تارظن  هب  هطبار  نیا  رد  تسا . هدـش  اهروشک  رگید  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  شوجدوخ  تیارـس  بجوم 
ّتلم هب  قلعتم  اهنت  ناریا  بالقنا  : » دـیوگیم ناتـسناغفا  یمالـسا  بـالقنا  شخبیدآزا  ههبج  دـنیامن ? مینکیم : هراـشا  یمدرم  یمالـسا و 

یناطف شخبیدازآ  نامزاس  ّلک  ریبد  نمحرلادبع  ریبک  « 7. تسین ناریا  ناناملـسم  ربهر  اهنت  ناریا ، بالقنا  ربهر  هک  نانچمه  تسین . ناریا 
زرم کی  بوچراهچ  رد  تسین و  ّتلم  کی  هب  قلعتم  تسا و  یناهج  بالقنا  کـی  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  : » دـیوگیم دـنلیات  بونج  رد 
همه هب  قلعتم  عقاو  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  : » دـیوگیم دـیازجلا  یمالـسا  تاـجن  ههبج  ربهر  یندـم  ساـبع  « 8. دنام دـهاوخن  روصحم 

بـالقنا هک  یناـمز  رد  : » دـیوگیم لـیتنآ  ریازج  تیعمج  ربـهر  هرخـالاب  و  « 9. تسا ریازجلا  ناملـسم  مدرم  هـلمج  زا  ناـهج و  ناناملـسم 
هن بالقنا  نیا  تقیقح  رد  و  دنتسناد . دوخ  بالقنا  ار  نآ  لیتنآ  ریازج  ناناملسم  دیـسر ، رمث  هب  ناریا  رد  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  یمالـسا 
نآ رودـص  بجوم  هک  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یگژیو  نیموس  « 10. تسا ناهج  ناناملـسم  ماـمت  يارب  هنومن  وگلا و  هک  ناریا ، يارب  طـقف 

هدز و مه  رب  ار  ناهج  یـسایس  تالداعم  طباور و  عقاو  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تسا . هتـشاد  ناهج  ّلـک  رب  هک  تسا  یتاریثأـت  هدـیدرگ 
? قطنم ياهروشک  طباور  تردق و  لداعت  ندز  مه  رب  ناهج ، ندوب  یبطق  ود  ندز  مه  هب  دیدرگ . تابـسانم  نیا  رد  يدـیدج  مظن  بجوم 
، سدق رگلاغـشا  یتسینویهـص  میژر  اب  یبرع  ياهروشک  هتـسباو  ماکح  شزاس  ندز  مه  رب  رد  نآ  مهم  تاریثأت  سراف ، جیلخ  هنایمرواخ و 

رابکتـسا ياهییوگروز  ربارب  رد  یگداتـسیا  دـشابیم . دراوم  نیا  لـمج ? زا  تموکح  تسایـس و  هصرع  رد  نید  بهذـم و  ندومن  حرطم 
بجوـم زین  اـکیرمآ ، هدـحتم  تـالایا  تموـکح  ندروآ  رد  وـناز  هب  اـکیرمآ و  یگدرکرـس  هب  برغ  رابکتـسا  ًاـصوصخم  برغ و  قرش و 

رد هچنآ  : » دیوگیم داعبا  نیا  زا  دوخ  لیلحت  رد  یسیبیب  نویزیولت  دوش . هدوزفا  ناریا  یمالسا  بالقنا  ندش  یناهج  داعبا  رب  هک  دیدرگ 
رفن اهنویلیم  تشگاب  زا  هک  یفطع  طقن ? دوب . یفطع  هطقن  ناهج  نایدا  مامت  يارب  هکلب  نایناریا  يارب  اهنت  هن  داد  خر  لاس 1979  رد  ناریا 

شقن هب  هراشا  اـب  یـشرازگ  یط  خیرات 2/12/1374  رد  سایبیـس  هکبـش  و  « 11. دـهد یم  ربخ  یبهذـم  ییارگلوصا  هب  ایند  رـسارس  رد 
ذوفن لامعا  ناهج  رـسارس  رد  ناـنچمه  لـبق  لاـس  زا 17  هک  دیـشاپ  ار  یمالـسا  نایرج  رذـب  ناشیا  : » دـیوگیم هر ) ) ینیمخ ماـما  ترـضح 

هحفص 281. دلج 13 ، ماما ، هفیحص  . 3 نامه . . 2 هحفص 312 . مهدزناپ ، رتفد  ماما ، مالک  زا  هار  يوجتسج  رد  . 1 تشون : یپ  « 12. دنکیم
دلج 10، ماما ، هفیحـص  . 6 هحفص 259 . دـلج 1 ، يربهر ،) مّظعم  ماقم  ياهدومنهر  هعومجم   ) تیالو ثیدـح  . 5 هحفـص 90 . نامه ، . 4

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1422 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص نامه ، . 8 هحفص 87 . نارگید ، زادنا  مشچ  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  یگنهرف  تنواعم  . 7 هحفص 446 .
ناریا یمالسا  بالقنا  یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس  یگنهرف  تنواعم  . 10 هحفص 124 . اکیرمآ ، ناریا و  یمالـسا  بالقنا  ییورایور  . 9 . 76
يورین یـسایس  یتدـیقع  ناـمزاس  یـسایس  رتفد  12 ـ خروم 29/11/1375 . ناـهیک ، هماـنزور  . 11 هحفـص 89 . نارگید ، زادـنا  مـشچ  رد 

تاحالطصا میهافم و  یبلطتداهش  راثیا و  تیونعم ، داجیا  هحفص 43 . هرامش 48 ، یسایس ، تالّوحت  رب  یشرگن  یلخاد  هیرـشن  یماظتنا ،
تاوهش داسف و  رد  قرغ  طیحم  دندوب . يولهپ  طحنم  میژر  رد  هناگیب  بیرغ و  موهفمان و  ییاههدیدپ  تداهـش و  داهج و  راثیا ، تایونعم ،

ار دوخ  مغ  مه و  مامت  ندـش و  تایدام  ایند و  ریـسا  دوب . هدرک  مکاح  هداد و  هبلغ  اهبلق  اهلقع و  رب  ار  یناـسفن  ياـهاوه  يولهپ ، میژر 
. دوب هتـشاذگن  یقاب  تیونعم  يارب  ییاج  دوب و  نارود  نآ  زراب  ياهیگژیو  زا  ندرکتذـل ، هافر و  یبلطتحار و  یتسرپمکـش ، فرـصم 
وهل و سلاجم  رد  تکرش  لذتبم  ياهیقیسوم  هب  ندادشوگ  دندرکیمن . رکف  بعل  وهل و  تذل و  یـشوخ و  زج  يزیچ  هب  ًاتدمع  ناناوج 
راثیا و ۀـصرع  روهظ و  يارب  یلاجم  رگید  نارـسپ ، نارتخد و  نادرم و  نانز و  نیب  عورـشمان  راب و  دـنبیب و  طـباور  زاوآ ، صقر و  بعل و 

لصاح يرگید  گرزب  درواتـسد  ناناوج ، تالوحت  اهشزرا و  رییغت  رثا  رد  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  تکرب  هب  دوب . هتـشاذگن  تداهش 
رتخد و زا  معا  موب  زرم و  نیا  ناناوج  دوب . روشک  زیزع  ناناوج  ًاصوصخ  مدرم ، نیب  راـثیا  تیونعم و  حور  ندـمآ  دوجو  هب  نآ  دـیدرگ و 

دندش ینیدتم  هتـسراو و  ياهناسنا  دما ، دوجو  هب  نانآ  رد  هک  یلوحت  اب  هکلب  دندز ، اپ  تشپ  يولهپ  نارود  دـساف  طیحم  هب  اهنت  هن  رـسپ ،
طلغ تیبرت  رثا  رد  ناـناوج  یخرب  دـنچ  ره  درک . خوسر  ذوفن و  ناـنآ  دوجو  قاـمعا  رد  یبلطتداهـش  تداهـش و  راـثیا و  تیونعم و  هک 

ره هب  اما  دندرکن ، ادیپ  ار  ناناوج  زا  هتـسد  نیا  ۀگرج  رد  نتفرگ  رارق  قیفوت  دوخ ، لیم  هدارا و  ای  یگدنز و  دعاسمان  طیحم  یگداوناخ و 
رد هک  تیونعم  نیا  دنتفای . تسد  ییالاو  یناسنا  تاماقم  تیونعم و  هب  هدش و  لوحتم  بالقنا  رثا  رد  روشک  ناناوج  زا  یمیظع  رـشق  لاح 

دناهتـساوخ هک  يراـک  ره  یناوج  رد  مییوگب  هک  یناوتاـن  يریپ و  رـس  زا  هن  دوب و  اـیر  رهاـظت و  يور  زا  هن  دوب ، هدـمآ  دوجو  هب  ناـناوج 
ۀطـساو هب  اهنت  یناوج و  ناوفنع  رد  صالخا و  تیاهن  رد  نانآ  دناهدروآ . تیونعم  ادخ و  هب  يور  یناوتان  زا  يریپ و  رـس  الاح  دناهدرک و 
تبحم قشع و  ندیبلط ، ار  قح  لاصو  ندـش ، وا  لامج  رد  وحم  ادـخ و  هب  قشع  دندیـسر . یلاع  تاماقم  نیا  هب  یناسفن  ياهاوه  اب  هزرابم 
نیرتهب نازیزع ، نیا  صالخا  تیونعم و  تخانش  يارب  دوب . ناناوج  نیا  تیونعم  ياههولج  زا  بش ، زامن  تاجانم و  (ع ) نیموصعم همئا  هب 

هک نازیزع  نیا  زا  هتسد  نآ  ۀمانتیصو  دشابیم . ناشرمع  رخآ  تاظحل  اهزور و  رد  شیوخ و  تولخ  رد  اهنآ  تالاوحا  هب  هعجارم  راک 
ار نخس  هتشر  میربیم و  نازیزع  نیا  ۀمانتیصو  سدقم  میرح  هب  ار  ملق  تسا . نانآ  ینورد  لاوحا  يایوگ  دناهدش ، لئان  تداهش  زوف  هب 

نیرخآ هک  منکیم  ساسحا  : » راگتسر دحوم  نیسح  دیهش  میراپسیم . دناهدمآرد ، نخـس  هب  ياهبئاش  چیهیب  هک  نانآ  ینورد  تالاح  هب 
نم اب  ادـخ  منکیم  ساـسحا  مجنگیمن . دوخ  تسوپ  رد  یلاحـشوخ  زا  ملاحـشوخ و  رایـسب  مسیونیم و  ذـغاک  ۀحفـص  يور  ار  ممـالک 

منکیم ساـسحا  منیبیم . ار  ادهـش  منکیم  ساـسحا  تسا . هدـش  هداـمآ  میارب  هللا  ءاـیلوا  راـهطا و  همئا  تفایـض  منکیم  ساـسحا  تـسا .
، مندوب تسوا ، يوس  هب  منتفر  میوا و  هب  هدنز  هک  وا  مان  هب  : » يدـمحا دـیجم  دیهـش   1 .« تفرگ مهاوخ  ياج  ناـشرانک  رد  رگید  ياهظحل 

اما منکیم ، شـساسحا  مبلق  اب  متـسوپ و  گر و  اب  مدوجو ، هرذ  هرذ  اـب  تسوا . مفدـه  هار و  مدوبعم و  مقوشعم ، مایتسه ، ماـمت  مدوجو ،
ییاونیب ریقف و  يدنمدرد  لد  درد  ناشیرپ ، حور  نیا  ایادخ  : » نایفرـشا یلعنیـسح  دیهـش   2 .« منک نایب  مناوتیمن  ار  مساـسحا  هک  سوسفا 

دبع نیا  ناوتان ، ةدنمرش  نیا  تسوت . لاصو  هب  ندیـسر  شیوزرآ  اهنت  هک  تسا  يدبع  راذگ ، زوس و  ریـصقت و  اپارـس  يدنمتـسم  ریـسا و 
: يوفطصم دمحم  دیهـش   3 .« تسین وـت  يوـک  هب  زاورپ  زج  یلیم  وا  يارب  درادـن و  وـت  شیاـشخب  ترفغم و  نتفاـی  زج  ییوزرآ  کـچوک ،

ملد رد  ار  تدوخ  بح  راذـگماو و  مسفن  هب  ارم  مدوبعم ! منک . ساسحا  مبلق  رد  ار  وت  روضح  هشیمه  هک  نکاـطع  یناـمیا  نم  هب  ایادـخ ! »
هب تسین . ماقم  تسپ و  رطاخ  هب  نم  تداهش  هک  ینادیم  وت  ایادخ  : » نایدواد دمحم  دیهـش   4 .« رادب رود  ایند  ياهتذـل  زا  ارم  هد و  ياج 

ناراـی زا  ارم  مهاوخیم  وت  زا  تسوت . هار  هب  قشع  وـت و  قـشع  رطاـخ  هب  نم  تداهـش  تسین . اـیر  بجع و  يدنـسپدوخ و  ربـکت و  رطاـخ 
راثیا و ياهزرم  هب  ار  ام  روشک  زیزع  ناناوج  هک  دوب  اـهتیونعم  نیمه   5 .« یناسرب تداهش  هب  تدوخ  هار  رد  یهد و  رارق  مالـسا  نیحلاص 
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لباق هک  ینیمزرس  داد . روبع  دوب ، قح  لاصو  دوهش و  یقـشاع و  قشع و  نیمزرـس  هک  زرم ، فرط  نآ  هب  ار  نانآ  هدناسر و  یبلطتداهش 
يوزرآ ياهتنم  وا ، هار  رد  تداهـش  قح و  رادـید  هب  قشع  درک . ساسحا  دـیمهف و  ار  نآ  ناوتب  ات  دـید  تفر و  دـیاب  طـقف  تسین ، فصو 

ناکت ار  ایند  اهیبلطتداهـش  تشذگ و  راثیا و  نیا  دـندرکیم . تداهـش  بلط  لاعتم  دـنوادخ  زا  هناقداص  هناقاتـشم و  اهنآ  دوب . ناناوج 
ناندع تخادـنا . ترـسح  هطبغ و  هب  ار  نارگید  یبلطتداهـش ، يونعم و  ياضف  نیا  دوجو  تخاس . دوخ  هجوتم  ار  ناهج  نیملـسم  داد و 

یناملسم درمریپ  یتقو  : » تفگ يونعم  ياضف  اههنحص و  نیا  ندید  اب  ناریا  هب  رفس  رد  ایلارتسا  نروبلم  دجسم  هعمج  ماما  ینیسحلا  يرکذ 
زا لاس  داتفه  هک  نیا  اب  زین  شدوخ  هدرک و  مالـسا  میدـقت  لـطاب  هیلع  قح  ياـهههبج  رد  ار  شنادـنزرف  زا  نت  هس  تفگیم  هک  مدـید  ار 

راکادـف و مدرم  نیا  نایم  رد  مه  نم  شاک  يا  متفگ  دوخ  اـب  دراد ، ار  ادـخ  هار  رد  تداهـش  ههبج و  هب  نتفر  يوزرآ  درذـگیم ، شرمع 
نیا دنمورب  ناناوج  زا  يدایز  دادـعت  تداهـش   6 .« مدیـسریم تداهـش  هب  مالـسا  ياول  تحت  نیمزرـس ، نیا  سدقم  كاخ  رد  مدوب و  ریلد 

راختفا هیام  رگید ، تهج  زا  اما  دهدیم ، تسد  زا  ار  ینازیزع  نینچ  هک  تسا  هعماج  نارسخ  رثأت و  فسأت و  ۀیام  یتهج  زا  هچرگا  روشک 
اب دنتـسناوت  یمالـسا  بالقنا  تکرب  هب  ناـناوج  نیا  هک  دوشیم  بوسحم  يرگید  مهم  درواتـسد  کـی  ناونع  هب  دوخ  تسا و  تداعـس  و 

دیواج تداعـس  يدبا و  زوف  هب  دوخ  اهنآ  دننک ، رفـس  يدـبا  ناهج  هب  ترجه و  ایند  زا  تداهـش ، ینعی  گرم  لکـش  نیرتالاو  نیرتهب و 
یمالـسا تضهن  نیا  : » دـنیامرفیم هر ) ) ینیمخ ماما  دروم  نیا  رد  دـندرک . مکحتـسم  ار  بالقنا  مالـسا و  ياههیاپ  ناشنتفر ، اب  دندیـسر و 

دـناهدش و لوحتم  هعفد  کـی  دـناهدوبن ، یگنج  ياـهراک  نیا  دراو  ًالـصا  هک  یـصاخشا  هک  هدروآ  راـب  هب  ار  لوحت  نیا  هتـسد ، نیا  يارب 
زا مفسأتم  رایسب  هک  یلاح  نیع  رد  نم  دناهداد و  دیهش  دناهدرک و  يراکادف  مالسا  هار  رد  هک  یـصاخشا  دناهدش و  یگنج  هک  یـصاخشا 

انشآ نخس  - 1 تشون : یپ   7 .« تسا هدش  ادیپ  اهنآ  يارب  هک  یلوحت  نیا  هب  منکیم  تاهابم  نکیلو  دناهتفر ، ام  تسد  زا  هک  ینازیزع  نیا 
-5 79 نامه ، - 4 83 نامه ، ص 82 3 - ناـمه ، ص 34 2 -  یلیمحت ، ) گنج  ردـقناررگ  يادهـش  ياه  همان  تیـصو  زا  يا  هدـیزگ  )

هار يوجتسج  رد   - 7 38 نارگید ، زادنا  مشچ  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس  یگنهرف  تنواعم  ص 80 6 - نامه ،
، یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  ات  یناسرزاگ  رد  ریگمـشچ  لوحت  خروم 16/12/1358 ) ینارنخس   ) ص 382 مهد ، رتفد  ماما ، مالک  زا 

نارود نیا  رد  دنتشاد . رارق  يرسارس  هلول  طخ  ریـسم  رد  ًاتدمع  زین  اهرهـش  نیا  هک  دندوب . دنمهرهب  زاگ  یـشکهلول  زا  روشک  رهـش  اهنت 5 
هب ات 1374 ياهلاس 1367  یط  هژیو  هب  بـالقنا و  يزوریپ  زا  سپ  ياـهلاس  رد  نازیم  نیا  دوب . تارداـص  زاـگ ، دـیلوت  زا  هدـمع  فدـه 

لاــس رد  دنتـسویپ 1 و  یناـسرزاگ  هکبـش  هب  روـشک  رهـش  دودـح 280  ًاـعمج  لاـس 1375  ناـیاپ  اـت  تفاـی . شیازفا  يریگمـشچ  نازیم 
لاس رد  زاگ  شـشوپ  تحت  ياهرهـش  دادعت  بیترب  نیدب   2 دیسر . رهش  هب 379  یناسرزاگ  متسیس  شـشوپ  تحت  ياهرهـش  دادعت  1379

بالقنا يزوریپ  زا  سپ  لاس  یط 22  رد  رگید  ترابع  هب  تسا . هدش  ربارب   76 يولهپ ، میژر  نارود  نایاپ  ینی  لاس 1357  هب  تبسن   1379
رد یعیبط  زاگ  يراذگهکبش  دنتفرگ . رارق  یناسرزاگ  متـسیس  شـشوپ  تحت  روشک  ياهرهـش  يولهپ  میژر  نارود  لک  ربارب  یمالسا 75 

3 تسا . هتفای  شیازفا  رتمولیک  رازه  هب 59  لاس 1379  رد  نازیم  نیا  هک  تسا  هدوب  رتمولیک  رازه  يولهپ 2  میژر  هرود  نایاپ  ات  زین  روشک 
نایاپ ینعی  لاس 1357  رد  زین  یعیبط  زاگ  باعـشنا  نازیم  تسا . هدش  ربارب  تدم 30  نیا  یط  رد  یعیبط  زاگ  يراذـگ  هکبـش  نازیم  ینعی 

رد دروم 5 و  هب 669/793/2  لاس 1377  رد  دروم 4و  هب 729/802  لاـس 1367  رد  هک  تسا  هدوب  دروم   879/51 يولهپ ، میژر  نارود 
دودح ات 1379 ، لاس 1357  زا  زین  یعیبط  زاگ  باعـشنا  دادعت  بیترت  نیدب   6 تسا . هدرک  ادیپ  شیازفا  دروم  هب 000/300/3  لاس 1379 
دادـعت شیازفا  دروم  رد  تسا . هدـش  بصن  یعیبط  زاگ  باعـشنا  يولهپ  میژر  نارود  لـک  ربارب  هزادـنا 61  هب  ینعی  تسا . هدـش  ربارب   62

زاگ نیکرتشم  نازیم  لیذ  لودـج  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  يریگمشچ  تالوحت  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  زین  یعیبط  زاگ  نیکرتشم 
زاگ ص 187 2 -  ج 1 ،  یگدنزاس ،  يامیس   - 1 تشون : یپ  دهدیم . ناشن  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  لبق و  طاقم  رد  ار  یعیبط 

 - ص 350 6 لاس 71 ،  يرامآ  همانلاس  ص 128 5 -  هعـسوت ، تفن و  ص 213 4 -  لاس 79 ، يرامآ  هماـنلاس  ص 6 3 -  هعسوت ، روحم 
ینادـنچ لوحت  شوختسد  ناریا  يزرواشک  بالقنا ، زا  لـبق  ياـهلاس  یط  يزرواـشک  شخب  هدوزفا  شزرا  ص 7  هعـسوت ، روحم  زاگ 
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درکن دشر  اهدمآ ) رد  دایدزا  تیعمج و  دشر  زا  یشان   ) اضاقت شیازفا  اب  بسانتم  تادیلوت  نازیم  دربیم . رسب  یبسن  تلاح  رد  دیدرگن و 
ناونع تحت  هتـشذگ  میژر  رد  هک  یتامادـقا  هعومجم  رگید  يوس  زا  دوب . زیچاـن  زین  يزرواـشک  تـالوصحم  راـتکه  رد  هدزاـب  شیازفا  و 

. دروآ دوجو  هب  يزرواشک  شخب  رد  یتبثم  یساسا  تالوحت  تسناوتن  ددعتم  ضیاقن  تالکشم و  لیلد  هب  دش ، ماجنا  یـضرا  تاحالـصا 
، رگید فرط  زا  يداصتقا  بذاک  قنور  ببـس  هب  اهرهـش  نوزفازور  ياههبذاج  فرط و  کی  زا  ییاتـسور  داـصتقا  بولطماـن  رایـسب  عضو 

رایـسب شیازفا  دیدرگ . يداصتقا  رگید  ياهشخب  بذج  روکذم  يورین  دش و  اهرهـش  هب  اهاتـسور  لاعف  يورین  ترجاهم  عیرـست  بجوم 
. دوب ناییاتـسور  ترجاهم  دـیدشت  رد  لماع  نیرتمهم  يزرواشک ، زیچاـن  رایـسب  دـمآرد  اـب  هسیاـقم  رد  اـهشخب  نیا  رد  دزمتسد  عیرس 

راک يورین  نیزگیاج  بولطم  يوحن  هب  تسناوتن  زین  يزرواشک  هزیناکم  تالآ  نیشام  اهرهـش ، هب  يزرواشک  نارگراک  ترجاهم  رانکرد 
ياهییاسرانو تالکـشم  هب  هجوت  اب  دوب . تالآ  نیـشام  یهدزاب  ندـمآ  نییاپ  ثعاب  نیـشام  راـک  هب  ییانـشآ  تراـهم و  مدـع  اریز  دوش ،

هتشادن ار  اهنآ  دیرخ  تردق  نازرواشک  رثکا  هک  دش  بجوم  زین  تالآ  نیـشام  تمیق  ندوب  الاب  یکناب ، تارابتعا  زا  هدافتـسا  رد  دوجوم 
يزرواشک تارابتعا  تسا . هتـشاد  يرثؤم  شقن  لوصحم  تیفیک  ندـمآ  نییاپ  رد  مومـس  ییایمیـش و  دوک  رذـب ، بسانمان  عیزوت  دنـشاب .

ندرک شورف  شیپ  اب  نازرواـشک  رتشیب  ور  نیا  زا  درک . یمن  ار  نازرواـشک  ياـهزاین  يوفاـکت  دوب و  دودـحم  کـچوک  ياهدـحاو  يارب 
زا لبق  هرود  رد  قوف ، لئاسم  هب  هجوت  اب  یلک ، روط  هب  دـنتخادرپیم . دوخ  زاین  دروم  یلاـم  عباـنم  نیمأـت  هب  لزاـن  تمیق  هب  دوخ  لوصحم 
هب رثؤم  هدافتـسا  يزرواشک  شخب  ییافوکـش  دـشر و  تهج  رد  روشک  كاخ  بآ و  عبانم  یلخاد و  هوقلاب  تاناکما  زا  یمالـسا ، بالقنا 

يرتمک رایـسب  دشر  زا  تامدخ  تعنـص و  ياهشخب  هژیو  هب  يداصتقا و  ياهشخب  ریاس  اب  هسیاقم  رد  شخب  نیا  هجیتن  رد  دـماین . لمع 
لاثم ناونع  هب  تشاد و  یلوزن  يدنور  روکذم  ةرود  یط  یلخاد  صلاخان  دیلوت  رد  يزرواشک  شخب  مهـس  بیترت ، نیدب  دـشرادروخرب .
روشک یلخاد  صلاخان  دیلوت  نوزومان  بیکرت  هب  دنور  نیا  دیدرگ . دودـحم  لاس 1356 رد  دصرد  هب 7/8  لاس 1354 رد  دصرد  زا 8/9 
حطـس اهلاس ، نآ  رد  دش . روشک  زاین  دروم  يزرواشک  تالوصحم  نیمأت  هنیمز  رد  جراخ  هب  یگتـسباو  دیدشت  بجوم  هدـیدرگ و  رجنم 

اب يزرواـشک  شخب  هدوزفا  شزرا  دـشر  تسا . هتـشاد  شیازفا  یبسن  روط  هب  هبنپ ) ءانثتـسا  هب   ) يزرواـشک هدـمع  تـالوصحم  تشک  ریز 
یفنم و 1367  ياهلاس 1362  زج  هب  تباـث  ياـه  تمیق  اـب  اـما  تسا ، هدوبن  هجوت  لـباق  نادـنچ  اـهلاس  رثکا  رد  بـالقنا  زا  دـعب  هکنآ 

رد يزرواشک  تادیلوت  یلیمحت ، گنج  ریظن  يدیدج  لئاسم  زورب  شخب و  نیا  نیداینب  تالکـشم  همادا  تلع  هب  نیا ، دوجو  اب  دـیدرگن .
ماو ياطعا  اب  کناب  نیا  تفای و  ياهظحالم  لباق  شیازفا  يزرواشک  کـناب  ياـهتخادرپ  هرود  نیا  رد  هتبلا  تشادـن . شیازفا  موزل  دـح 

هدوزفا شزرا  دـشر   " مهم رایـسب  ياهریغتم  زا  یکی  يزرواشک ، شخب  رد  دومن . يرثؤم  کـمک  نازرواـشک  زاـین  دروم  فراـصم  تهج 
دعب يروحم  ياهتسایـس  زا  یکی  هکنیا  هب  تیانع  اب  تسا . هدوب  یناسون  رایـسب  رییغتم ، نیا  تارییغت  دنور  دـشاب . یم  يزرواشک " شخب 

لاـس 1367، اـت  یمالـسا  بـالقنا  زا  دـعب  هرود  ماـمت  رد  تسا ، هدوـب  يزرواـشک  شخب  يارب  ندـش  لـئاق  تـیمها  یمالـسا ، بـالقنا  زا 
لاس رد  یتح  ًـالثم  و 67 .) ياهلاس 62  زج  هب  ) تسا هتـشاد  تبثم  يدـشر  هلاـس  ره  نآ  هدوزفا  شزرا  هک  هدوب  یـشخب  اـهنت  يزرواـشک 

. تسا هتشاد  دصرد  لداعم 3  يدشر  يزرواشک  شخب  دناهداد ، ناشن  یفنم  دـشر  يداصتقا ، ياهشخب  همه  هدوزفا  شزرا  هک  مه   1357
لاس رد  دنور  نیا  شیازفا  تسا . هدیدرگ  لدبم  يدصرد  تبثم 7/3  دشر  هب  يزرواشک  شخب  ةدوزفا  شزرا  یفنم  دشر  لاس 1368 ، رد 

هبو دباییم  ناصقن  دشر  نیا  لاس 1370 ، رد  دسریم . دصرد ) ینعی 1/8   ) هعلاطم دروم  ياهلاس  لوط  رد  دوخ  رادقم  رثکادـح  هب  ، 1369
هدنهاک هدوزفا  شزرا  دشر  يدعب  لاس  ود  فرظ  میوشیم . وربور  دـصرد ) 4/7  ) نآ شیازفا  اب  لاس 1371  رد  اما  دسر ، یم  دـصرد   1/5
هدوزفا شزرا  مهس   " يزرواشک شخب  مهم  رایسب  ياهصخاش  زا  رگید  یکی  دصرد .) 5/3  ) تسا هتفای  شیازفا  زاب  لاس 1357 رد  تسا و 

يدودـحم رایـسب  ياهزیخ  تفا و  اب  ات 1375  هرود 1367  ياـهلاس  لوـط  رد  صخاـش  نیا  تسا . (" 61 تباث ) دـیلوت لک  رد  يزرواشک 
یلوزن لاس 1370  ات  تبـسن  نیا  دشابیم . دـصرد  هک 4/25  تسا  لاس 1367 هب  طوبرم  صخاـش  نیا  رادـقم  نیرتـالاب  تسا . هدوب  وربور 

لاس رد  لایر  درایلیم  زا 2746 يزرواشک  شخب  هدوزفا  شزرا  هک  تسا  رکذ  نایاش  تسا . هتفاـی  شیازفا  لاس 1374  ات  نآ  زا  دعب  هدوب و 
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. تسا هدوبرادروخرب  دصرد  لداعم 84/4  ياهنالاس  دـشر  طـسوتم  زا  هک  ( 1 .) تسا هدیسر  لاس 1375 رد  لایر  دراـیلیم  هب 9/3822 1368
مهم ةداهن  نیمأت  هژیو  هب  يروآ و  نف  اهشزومآ و  جـیورت  هئارا و  یکناب ، تالیهـست  لـیبق  زا  ییاـهتیامح  زا  يرادروخرب  اـب  شخب  نیا 

هعـسوت و نینچمه  گرزب و  کچوک و  ینزخم  ياهدس  يرایبآ و  یعرف  یلـصا و  ياههکبـش  تخاس  دش . رادروخرب  یبسن  دوبهب  زا  بآ 
ییافوکـش يارب  یبسانم  رایـسب  هنیمز  يزرواشک  تادـیلوت  گرزب  ياهینواعت  لیکـشت  رانک  رد  راشف  تحت  يراـیبآ  ياهمتـسیس  تیوقت 

هرهب شرتسگ  ص 81 . هجدوب ، همانرب و  نامزاس  لوا ، دلج  لاس 1376 ، يداصتقا  شرازگ  - 1 تشون : یپ  دومن . مهارف  يزرواشک  شخب 
مدرم یـسرتسد  دوشیم . بوسحم  ناهج  يزاگ  ریاخذ  ياراد  گرزب  ياـهروشک  زا  یکی  ناونع  هب  ناریا  هک  نیا  هب  رظن  زاـگ  زا  يرادرب 
تحار رایسب  نآ  زا  يرادرب  هرهب  ناکما  هک  هدش  یـشک  هلول  زاگ  ًاصوصخم  نازرا –  دادادخ و  تمعن  نیا  زا  هدافتـسا  هب  نامروشک  زیزع 

رد ناریا  زاگ  تفن و  ریاخذ  تسا . هدشن  نآ  هب  مزال  هجوت  يولهپ  میژر  نارود  رد  هک  دشابیم  مّلسم  یّقح  یقطنم و  یعقوت  دشابیم - رت 
لیکشت ماخ  تفن  ار  دصرد  یعیبط و 35  زاگ  ار  نآ  دصرد  هک 65 تسا  هدیدرگ  دروآرب  ماخ  تفن  هکشب  درایلیم  بیرق 260  لاس 1379 

ینیزگیاج تعرـس  نکیل  تسا و  هدوب  ماخ  تفن  زا  شیب  هراومه  ریخا  ههد  یط  رد  ناریا  ناهج و  رد  یعیبط  زاگ  ياضاقت  دشر  دهد . یم 
مدرم داحآ  یسرتسد  ناکما  هب  ندیـشخب  تعرـس  لیهـست و  روظنم  هب  ( 1 .) دـشاب یم  ناهج  کلامم  ریاس  زا  شیب  ناریا  رد  تفن  اـب  زاـگ 

کیژتارتسا مهم و  فادـها  زا  یکی  يژرنا ، ياهلماح  ریاس  اب  زاگ  ینیزگیاج  یعیبط و  زاگ  زا  يریگ  هرهب  یهلا ، تمعن  نیا  هب  ناـمروشک 
، یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  ات  تسا . هدش  فیرعت  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  نارود  رد  روشک  يژرنا  تسایس  بوچ  راچ  رد 
، نارود نیا  رد  دنتشاد . رارق  يرسارس  هلول  طخ  ریسم  رد  ًاتدمع  زین  اهرهش  نیا  هک  دندوب ، دنم  هرهب  زاگ  یشک  هلول  زا  روشک  رهش  اهنت 5 

نازیم هب  ات 1374  ياهلاس 1367  یط  هژیوب  بالقنا و  يزوریپ  زا  سپ  ياهلاس  رد  نازیم  نیا  دوب . تارداص  زاگ ، دـیلوت  زا  هدـمع  فدـه 
دادعت لاس 1379  رد  و  ( 2  ) دنتسویپ یناسر  زاگ  هکبش  هب  روشک  رهش  دودح 280  ًاعمج  لاس 1375  نایاپ  ات  تفای . شیازفا  يریگ  مشچ 
تبسن لاس 1379  رد  زاگ  ششوپ  تحت  ياهرهش  دادعت  بیترت  نیدب  ( 3 .) دیسر رهش  هب 379  یناسر  زاگ  متسیس  ششوپ  تحت  ياهرهش 

یمالسا 75 بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  لاس  یط 22  رد  رگید  ترابع  هب  تسا . هدش  ربارب   76 يولهپ ، میژر  نارود  نایاپ  ینعی  لاس 1357  هب 
یشک هلول  ششوپ  تحت  ياهرهش  دادعت  دنتفرگ . رارق  یناسر  زاگ  متسیس  شـشوپ  تحت  روشک  ياهرهـش  يولهپ  میژر  نارود  ّلک  ربارب 

هب 59 لاـس 1379  رد  نازیم  نیا  هک  تسا  هدوب  رتمولیک  رازه  يولهپ 2  میژر  هرود  نایاپ  ات  زین  روشک  رد  یعیبط  زاگ  يراذگ  هکبـش  زاگ 
زاگ يراذگ  هکبـش  تسا . هدـش  ربارب  تدـم 30  نیا  یط  رد  یعیبـط  يراذـگ  هکبـش  نازیم  ینعی  ( 4 .) تسا هتفاـی  شیازفا  رتـم  ولیک  رازه 

هک تسا  هدوب  دروم   879/51 يولهپ ، میژر  نارود  ناـیاپ  ینعی  لاس 1357  رد  زین  یعیبط  زاـگ  باعـشنا  نازیم  رتم ) ولیک  رازه  هب   ) یعیبط
هدرک ادیپ  شیازفا  دروم  هب 000/300/3  لاس 1379  رد  و  ( 6) دروم هب 669/793/2  لاس 1377  رد  و  ( 5) دروم هب 729/802  لاس 1367 رد 

هزادنا هب  بالقنا  زا  سپ  ینعی  تسا . هدش  ربارب  دودح 62  ات 1379 ، لاس 1357  زا  زین  یعیبط  زاگ  باعشنا  دادعت  بیترت  نیدب  ( 7 . ) تسا
زا سپ  زین  یعیبـط  زاـگ  نیکرتـشم  دادـعت  شیازفا  دروم  رد  تسا . هدـش  بصن  یعیبـط  زاـگ  باعـشنا  يوـلهپ  میژر  نارود  ّلـک  ربارب   61

لبق عطاقم  رد  ار  یعیبط  زاگ  نیکرتشم  نازیم  لیذ  لودـج  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  يریگ  مشچ  تالوحت  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 
زا یعیبط  زاـگ  نیکرتـشم  دادـعت  دوشیم  هدـهاشم  قوف  لودـج  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دـهد . یم  ناـشن  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپو 

لّوا ههدرد ي  ینعی  تسا . هتفای  شیازفا  لاس 1367  رد  دروم  هب 293/580  يولهپ  میژر  هرود  نایاپ  ینعی  لاس 1357  رد  دروم   472/46
ّلک ربارب  دودـح 5/11  بالقنا ، لّوا  لاس  لاس  هد  نامه  رد  رگید  ترابع  هب  تسا . هدـش  ربارب  دودح 5/12  زاگ  نیکرتشم  دادعت  بالقنا 

هب 000/900/2 لاس 1375  رد  زاگ  نیکرتشم  دادـعت  قوف  لودـج  ساسارب  تسا . هدـش  راذـگاو  یعیبط  زاگ  مدرم  هب  يولهپ  میژر  نارود 
هب تبسن  لاس 1375  رد  یعیبط  زاگ  نیکرتشم  دادعت  بیترت  نیدب  تسا . هدرک  ادیپ  شیازفا  دروم  هب 000/500/4  لاس 1379  رد  دروم و 

سپ لاس  یط 22  رد  رگید  ترابع  هب  تسا . هدـش  ربارب  دودح 96  لاس 1357  هب  تبسن  لاس 1379  رد  ربارب و  دودح 5/62  لاس 1357 ،
روحم زاگ  -1 تشون : یپ  تسا . هدـش  راذـگاو  یعیبط  زاگ  مدرم  هب  يولهپ  میژر  نارود  ّلک  ربارب   97 ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا 
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يرامآ همانلاس  - 5 ص6 . هعـسوت ، روحم  زاگ  - 4 ص 128 . هعـسوتو ، تفن  - 3 ص 187 . ، 1 دلج یگدنزاس ، يامیـس  - 2 ص2 . هعسوت ،
-9 ص 194 . ، 1 دلج یگدنزاس ، يامیس  - 8 ص 7 . هعـسوت ، روحم  زاگ  - 7 ص 213 . لاس 79 ، يرامآ  همانلاس  - 6 ص 350 . لاس 71 ،

ًاـصوصخم برغ و  هب  يولهپ  میژر  یگتـسباو  ریذـپانبانتجا  ياهدـمایپ  رگید  زا  یلخاد  تادـیلوت  زا  تیامح  ص 128 . هعـسوت ، تفن و 
اهنآ هب  يوـلهپ  میژر  ءاـکتا  یگتـسباو و  زا  اـکیرمآ  یبرغ و  ياـهروشک  دوـب . جراـخ  زا  هیوریب  تادراو  شرتـسگ  هعـسوت و  اـکیرمآ ،

یلیمحت تادراو  نیا  زا  اهنت  هن  اکیرمآ  یبرغ و  ياهروشک  دـندرکیم . لیمحت  نآ  هب  ار  دوخ  ياهالاک  عاونا  شورف  هدرک و  هدافتـساءوس 
ریاـس دوـخ ، هـب  يوـلهپ  مـیژر  نتـشادهگن  یکتم  هتـسباو و  اـب  رگید  يوـس  زا  هـکلب  دـندرکیم ، دوـخ  بیـصن  يراشرــس  دوـس  ناریا  هـب 

، دراوـم یخرب  رد  مـیژر  تمواـقم  تروـص  رد  و  دـندرکیم . لـیمحت  وا  هـب  زین  ار  شیوـخ  یگنهرف  یعاـمتجا و  یــسایس ، ياـهتسایس 
روشک لخاد  رد  میژر  نوچ  دندرکیم و  الاک  نالف  رودص  عطق  هب  دیدهت  ار  میژر  هدرک و  هدافتسا  دوخ  يداصتقا  راشف  مرها  زا  هلصافالب 
راشف میلـست  زیرگان  دوب ، يرورـض  الاک  نآ  هب  مدرم  هرمزور  زاین  یفرط  زا  دوب و  هداد  شهاک  اـی  هدرب و  نیب  زا  ار  ـالاک  نآ  دـیلوت  ۀـنیمز 

زا 22 اکیرمآ  زا  ـالاک  تادراو  نازیم  لاـس  یط 5  ًافرص  ( 1  ) یلخاد تادیلوت  زا  تیامح  مدـع  جراخ و  زا  تادراو  دـشر  دـشیم . اهنآ 
ناویلوس مایلیو  تسا . هدش  ربارب  زا 7  شیب  تادراو  نازیم  ینعی  تسا . هدیسر  لاس 1354  رد  رالد  درایلیم  هب 158  لاس 1350  رد  درایلیم 

دودـح رد  تفن  هنازور  طـسوتم  دـیلوت  ( 1356  ) لاـس 1977 رد  : » دـسیونیم دوخ  تارطاـخ  رد  يوـلهپ  میژر  رد  اـکیرمآ  ریفـس  نیرخآ 
ردصاس نیمود  يدوعس  ناتسبرع  زا  سپ  ناریا  دیسریم و  شورف  هب  ناهج  ياهرازاب  رد  نآ  ۀکـشب  نویلیم  هک 5  دوب  هکشب   000/800/5

دوب رالد  درایلیم  بیرق 24  دش  ناریا  بیـصن  قیرط  نیا  زا  لاس 1977  رد  هک  يدمآرد  تفریم . رامـش  هب  ناهج  رد  تفن  گرزب  هدـننک 
تادـیلوت شهاـک  تلع  هب  دـمآیم ، رامـش  هب  یلم  دـیلوت  يداـصتقا و  ياـهتیلاعف  لـماع  نیرتـگرزب  يزرا و  دـمآرد  عبنم  نیرتمهم  هک 

رد نآ  ۀـضرع  يزرواشک و  تـالوصحم  ییاذـغ و  داوم  تادراو  فرـص  تفن  دـمآرد  زا  یتمـسق  یلخاد  فرـصم  شیازفا  يزرواـشک و 
هدـمع تمـسق  دوب و  ییاکیرمآ  جـنرب  ةدـننک  دراو  نیرتگرزب  لاثم  روط  هب  دـیدرگیم . دـیرخ  زا  رتنازرا  ياهتمیق  هب  یلخاد  ياـهرازاب 
ناونع هب  یلخاد  تادیلوت  زا  تیامح  ناریا ، یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  (. « 2) درکیم نیمأت  اکیرمآ  زا  مه  ار  دوخ  زاین  دروم  مدنگ 
دروم زین  یـساسا  نوناق  رد  تسایـس  نیا  تفرگ . رارق  ماظن  دـشرا  نیلوؤسم  ناربهر و  هجوت  دروم  روشک  يداصتقا  ياهدرواتـسد  زا  یکی 

ار یمومع  ياهزاین  هک  یتعنـص  یماد و  يزرواشک ، تادـیلوت  شیازفا  رب  دـیکأت   » زین یـساسا  نوناـق  لصا 43  دنب 9  تفرگ . رارق  دـیکأت 
يروهمج يداـصتقا  هک  یطباوض  زا  یکی  ناوـنع  هب  دـناهرب ». یگتـسباو  زا  دـناسرب و  ییاـفکدوخ  هلحرم  هب  ار  روـشک  دـنکیم و  نیمأـت 

تعنص نونف و  مولع و  رد  ییافکدوخ  نیمأت   » زین یساسا  نوناق  لصا 3  دنب 3  دومن . یفرعم  ددرگیم ، راوتسا  نآ  ساسا  رب  ناریا  یمالسا 
هب اهنآ  ققحت  يارب  ار  دوخ  تاناکما  همه  دیاب  هک  درمـشرب  تلود  فیاظو  زا  یکی  ناونع  هب  ار  اهنیا » دننام  یماظن و  روما  يزرواشک و  و 
رد یناوارف  ياهیگدـنزاس  اهتیقالخ و  تاراکتبا ، دـشر  هب  رجنم  بالقنا  زا  سپ  ياهلاس  یط  رد  یلخاد  دـیلوت  زا  تیاـمح  دریگ . راـک 

چیه هب  تسا  یهیدب  تسا . هدش  عیانـص  يزاسولیـس ، يزرواشک ، یمیـشورتپ ، يزاسدـس ، یتفن ، عیانـص  تارباخم ، لیبق  زا  فلتخم  هنیمز 
رظن زا  دـنچ  ره  دـیدرت  نودـب  میتـسه . یلآهدـیا  بوـلطم و  تیعـضو  رد  یلخاد  تادـیلوت  زا  تیاـمح  هنیمز  رد  هک  میتـسین  یعدـم  هجو 
لمع ارجا و  هلحرم  رد  ًانیقی  یلو  دنتسه  تسایـس  نیا  ققحت  لابند  هب  هطوبرم  نیلوؤسم  ناربهر و  ًاعقاو  يداصتقا ، تسایـس  يریگتهج و 

-1 تشوـن : یپ  میراد . دوـخ  يور  شیپ  رد  يزارد  هار  دوـصقم  هب  ندیـسر  يارب  میاهدوـب و  هجاوـم  یناوارف  ياـهیتساک  اهفعـض و  اـب 
ود تارطاخ  زنوسراپ ، ینوتنآرس  ناویلوس و  مایلیو  - 2 ص 426 . يولهپ ، نارود  رد  ناریا  یجراخ  تسایس  يودهم ، گنـشوه  اضرلادبع 

ياـهتموکح یلــصا  مـهم و  ياـهدامن  زا  یکی  مدرم  تارظن  ءارآ و  هـب  عوـجر  تاـباختنا و  تاـباختنا  کـی  لاـس  ره  ص 106 . ریفس ،
ماظن تیروهمج  زا  ياهناشن  مدرم ، دیاقع  ءارآ و  هب  ندشلئاق  مارتحا  دازآ و  تاباختنا  يرازگرب  دشابیم . مدرم  ءارآ  هب  اکتا  يروهمج و 

رد ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  دـشابیم . روشک  روما  هرادا ي  رد  مدرم  نداد  تکرـش  مدرم و  تلود و  نیب  لـباقتم  داـمتعا  و 
تسا یتنطلس  ياهتموکح  ياهیگژیو  زا  نیا  و  تشادن . یعقاو  موهفم  انعم و  ًالمع  مدرم  ءارآ  هب  هجوت  تاباختنا و  يولهپ ، میژر  نامز 
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زا میژر  يروص  تاباختنا  رد  تکرـش  هب  ینادنچ  لیامت  زین  مدرم  لیلد  نیمه  هب  درادـن . ینادـنچ  شزرا  شقن و  مدرم  تارظن  نآ  رد  هک 
هنیمز ي ماظن ، تیروهمج  هب  داقتعا  اب  تموکح  مه  درک . نوگرگد  ار  عاضوا  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اما  دندادیمن . ناشن  دوخ 
هنحـص ي دراو  هنـالاعف  یعرـش ، فـیلکت  یقیقح و  یعقاو و  تکراـشم  نادـیم  ندـید  اـب  مدرم  یفرط  زا  دروآ و  مـهارف  ار  مدرم  روـضح 
مدرم و نیب  قیمع  دنویپ  طابترا و  زا  یکاح  هک  ناریا ، یمالسا  بالقنا  شخبتزع  نیرفآراختفا و  ياهدرواتسد  زا  یکی  دندش . تاباختنا 

هتـسناوت ندوب ، یمدرم  یعدم  ماظن  مادـک  یتسارب  تسا . هدوب  لاس  تدـم 29  فرظ  دازآ ، مهم و  تاباختنا  يرازگرب 27  دشابیم ، ماظن 
یبالقنا ماظن  مه  نآ  دهدب !؟ تکراشم  دوخ  تشونرـس  نییعت  رد  ار  اهنآ  هعجارم و  مدرم  يارآ  هب  راب   27 لاس ، تدم 29  یط  رد  تسا 

تاباختنا و جنپ  بالقنا ، لوا  لاس  رد  طقف  لاح  نیا  اب  تسا ! هدوب  هجاوم  یجراخ  یلخاد و  میظع  ياههئطوت  تالکشم و  اب  هک  ییاپون  و 
ناریا و تاباختنا  هب  تبسن  ياهنازوتهنیک  غورد و  تاغیلبت  جراخ ، رد  بالقنا  نانمشد  رگا  تسا . هتشاد  زاستشونرـس  مهم و  یـسرپهمه 
، دندرکیمن دییأت  ار  نآ  هدوب  ماظن  فلاخم  هک  یکدنا  هدع ي  نآ  یتح  روشک  لخاد  مدرم  يارب  لقاال  دنهدیم ، ماجنا  یسارکومد  دنور 
رظن و دروم  يأر  هنادازآ  هدرک و  تکرـش  تاباختنا  رد  شیوخ  هدارا ي  لیم و  اب  مدرم  هدوب و  دازآ  تاـباختنا  هک  تسا  یهیدـب  نشور و 
رد یمالسا  ماظن  ناریا و  زیزع  مدرم  راختفا  يزارفارس و  هیام  دنمهوکـش ، درواتـسد  نیا  دناهتخادنا . يأر  ياهقودنـص  هب  ار  دوخ  هاوخلد 

تاصخشم تاباختنا ، رد 27  نیرفآتزع  تارطاخ  يروآدای  يارب  دشابیم . تیروهمج  یـسارکومد و  یعدـم  ناهج  ًاصوصخم  ناهج و 
 ، ناریا یمالسا  يروهمج  یسرپ  همه  یمالسا 1 -  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  هدش  رازگرب  تاباختنا  ددرگیم :  هئارا  خیرات  رکذ  اب  هرود  ره 

هرود نیلوا   - 4 11/9/1358 یساسا ،  نوناق  دییات  یسرپ  همه   - 3 12/5/1358 یساسا ،  نوناق  ییاهن  یسررب  ناگربخ   - 2 10/1/1358
 ، يروـهمج تساــیر  هرود  نـیمود   - 6 24/11/1358 یمالــسا ،  ياروــش  سلجم  هرود  نـیلوا   - 5 5/11/1358 يروـهمج ،  تساـیر 

هرود نیمود   - 9 19/9/1361 يربهر ،  ناگربخ  سلجم  هرود  نیلوا   - 8 10/7/1360 يروهمج ،  تسایر  هرود  نیموس   - 7 2/5/1360
ياروـش سلجم  هرود  نیموــس   - 11 25/5/1364 يروـهمج ،  تساـیر  هرود  نیمراــهچ   - 10 26/1/1363 یمالـسا ،  ياروـش  سلجم 

 - 14 6/5/1368 یساسا ،  نوناق  يرگنزاب  یسرپ  همه   - 13 18/5/1368 يروهمج ،  تسایر  هرود  نیمجنپ   - 12 19/1/1367 یمالسا ، 
هرود نیمشش   - 16 21/1/1371 یمالـسا ،  ياروش  سلجم  هرود  نیمراـهچ   - 15 16/7/1369 يربـهر ،  ناـگربخ  سلجم  هرود  نیمود 

 ، يروهمج تساـیر  هرود  نیمتفه   - 18 18/12/1374 یمالـسا ،  ياروش  سلجم  هرود  نیمجنپ   - 17 21/3/1372 يروهمج ،  تسایر 
7/12/1377 اتسور ،  رهـش و  یمالـسا  ياهاروش  هرود  نیلوا   - 20 1/8/1377 يربهر ،  ناـگربخ  سلجم  هرود  نیموس   - 19 2/3/1376

هرود نیمود   - 23 18/3/1380 يروهمج ،  تسایر  هرود  نیمتـشه   - 22 29/11/1378 یمالـسا ،  ياروش  سلجم  هرود  نیمـشش   - 21
تـسایر هرود  نیمهن   - 25 1/12/1382 یمالـسا ،  ياروـش  سلجم  هرود  نیمتفه   - 24 9/12/1381 اتسور ،  رهـش و  یمالـسا  ياهاروش 

اتسور رهش و  یمالسا  ياهاروش  هرود  نیموس   - 27 24/9/1385 يربهر ،  ناگربخ  سلجم  هرود  نیمراهچ   - 26 3/4/1384 يروهمج ، 
املع و اههزوح و  دننامه  بالقنا ، زا  لبق  تهاقف  هقف و  یعامتجا  یگدنز  فلتخم  نوؤش  رد  تهاقف  هقف و  نتفای  تیمکاح   24/9/1385 ، 
رد دوب و  اـههزوح  ثحب  سرد و  ياههنحـص  رد  رتـشیب  هقف ، روضح  دوـب . رود  یعاـمتجا  نوگاـنوگ  ياههنحـص  زا  يوزنم و  نویناـحور 

یگدـنز هیـصخش و  لاوحا  هب  دودـحم  ًابلاغ  روضح  نیا  تشاد ، روضح  هک  مه  يدراوم  رد  تشادـن . ینادـنچ  شقن  یعاـمتجا  یگدـنز 
یعامتجا و یـسایس ، یگدـنز  دراو  تهاقف  هقف و  ات  درکیم  يدایز  شـالت  يولهپ  میژر  دوب . يداـبع  ماـکحا  لـئاسم و  زین  مدرم و  يدرف 
هب تبـسن  ار  دوخ  هنیک  قمع  هدرک و  داـی  راـختفا  اـب  تفاـی ، هعـسوت  يو  طـسوت  هک  شردـپ  مادـقا  زا  يولهپ  اضردـمحم  دوشن . یتموکح 

رارقتسا : » دسیونیم خیرات  هب  خساپ  باتک  رد  وا  دادیم . ناشن  دشیم ، لابند  نویناحور  املع و  طسوت  هک  هعماج  رد  یمالـسا  هقف  روضح 
تمـسق نم ، طسوت  نآ  میکحت  هعـسوت و  تفرگیم و  مالا  یبرغ  ياهرایعم  زا  يدایز  دـح  ات  هک  مردـپ  طسوت  دـیدج  یـسایس  ماظن  کی 

هب عورـش  هعیـش  ياهالم  زا  یـضعب  تهج  نیمه  هب  درک . بلـس  اـهنآ  زا  تشاد ، رارق  نویناـحور  راـیتخا  رد  ًـالبق  هک  ار  یتازاـیتما  مظعا 
همه رد  روضح  نیا  هتبلا  دـش . دراو  یعاـمتجا  یگدـنز  داـعبا  همه  رد  یمالـسا  هقف  یمالـسا ، بـالقنا  زا  سپ  اـما  ( 1 . «) دـندرک تفلاخم 
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یگداوناخ يدرف و  یگدـنز  رد  هک  نیا  نمـض  رد  تسا . هتـشاد  دوجو  شیب  مک و  اهنآ  همه  رد  لاح  ره  هب  یلو  هدوبن ، ناسکی  اههزوح 
اب هدش و  لمع  دراو  مالـسا  یـسایس  هقف  زین ، یتموکح  یـسایس و  لئاسم  رد  تفای . يرتگنررپ  روضح  یمالـسا  هقف  لئاسم  هعماج ، دارفا 

، یجراخ تسایـس  میظنت  رد  تسا . هدومن  اـفیا  شقن  زین  تاـیئزج  رد  یتح  میـسرت و  ار  یلک  طوطخ  اهتسایـس و  یـساسا ، نوناـق  میظنت 
تیامح يزیتسملظ و  تسایس  هب  ندیشخب  تیمکاح  ناهج و  شخبيدازآ  یمالسا و  ياهتضهن  نیملسم و  اب  طباور  اهروشک ، اب  طباور 

رکذ هب  مزال  تسا . هتشاد  تلاخد  شقن و  یمالسا  هقف  مالسا ، نانمشد  ربارب  رد  یگداتسیا  هزرابم و  یسایس ، لالقتـسا  ناهج ، نامولظم  زا 
تایلمع يارجا  تسا . هدومن  شقن  يافیا  زین ، يداصتقا  تایلمع  اهتیلاعف و  نینچمه  يداصتقا و  ياهتسایـس  رد  یمالـسا  هقف  هک  تسا 

، یتیبرت یگنهرف ، ياههزوح  ریاس  رد  تسا . دراوم  نیا  هلمج  زا  یمالـسا  دوقع  بلاق  رد  یکناب  ياـهتیلاعف  قاـبطنا  اـبر و  نودـب  یکناـب 
اضر دمحم  - 1 تشون : یپ  داد . ناـشن  ار  دوخ  يدـنمناوت  يدـمآراک و  یمالـسا  هقف  زین  ییاـضق  یقوقح و  يرنه ، یکـشزپ ، یـشزومآ ،

یگنهرف تنواعم  تاراشتنا  تیالو ، ردق  یگنهرف  هسسؤم ي  ناریا ، یمالسا  بالقنا  درواتـسد   92 عبنم : ص 78 . خیرات ، هب  خساپ  يولهپ ،
نوخسار یناسر  عالطا  یگنهرف  هاگیاپ  هاپس  كرتشم  داتس 

« میناوت یم  ام  »

دحاو تسشن  رد  یمالسا  ياروش  سلجم  لوا  سیئر  بیان  رنهاب ، اضردمحم  ًاریخا  هراشا : یمالسا  بالقنا  ياه  درواتـسد  میناوت » یم  ام  »
: میناوخ یم  مه  اب  ار  يو  نانخس  تسا  هتخادرپ  فلتخم  داعبا  رد  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد  نییبت  هب  نیسدنهم  یمالسا  هعماج  یسایس 

زین ناریارد  يراتفر  یگنهرف و  يراتخاس ، تالوحت  ءاشنم  دوب و  یهلا  یمدرم و  گرزب  بالقنا  کی  یمالـسا  بالقنا  هک  تسین  يدیدرت 
يزوریپ اب  دوب و  یمالسا  يروهمج  يدازآ ، لالقتسا ، ناریا  تلم  يارب  یمالـسا  ناغمرا  تسا . هدش  یناهج  ماظن  هقطنمرد و  لوحت  ءاشنم 
يروهمج ماظن  عطق و  ار  ناگناگیب  هب  یگتـسباو  هشیر  یمالـسا  بالقنا  دـش ، هدـنک  ناریا  رد  قاـنتخا  دادبتـسا و  هشیر  یمالـسا  بـالقنا 
يروهمج توافت  دریگ . یم  لکش  مدرم  يار  اب  ماظن  ناکرا  دنراد و  هدننک  نییعت  شقن  مدرم  نآرد  هک  تفای  رارقتـسا  ناریا  رد  یمالـسا 

بالقنا ناغمرا  تسا . یهلا  ياه  شزرا  تیمالـسا و  يروهمج ، نیا  حور  اوتحم و  هک  تسا  نیا  رد  اه  يروهمج  ریاـس  اـب  ناریا  یمالـسا 
تیامح هب  یکتم  تسا و  رادروخرب  ییالاب  رایسب  تیعورشم  زا  هک  دمآ  راکرـس  مدرم  يار  اب  یماظن  هک  دوب  نیا  ام  روشک  يارب  یمالـسا 

دـنادرگرب و ناریا  تلم  هب  ار  یناریا  یمالـسا و  تیوه  تسکـش و  ناریا  رد  ار  یـسایس  دادـسنا  یمالـسا  بـالقنا  تسا . مدرم  هبناـج  همه 
يزوریپ درک . لیدبت  میناوت » یم  ام   » راعش هب  ار  میناوت » یمن  ام   » راعـش دش و  يدنمناوت  ساسحا  یلم و  سفن  هب  دامتعا  يروابدوخ ، ثعاب 

اب ناریا  زورما  میدوـب و  یملع  ياـه  یگدـنام  بـقع  ناربـج  رب  ینتبم  ناریا  تـلم  یخیراـت  ياـه  ناـمرآ  قـقحت  دـهاش  یمالـسا  بـالقنا 
اب دراد . یمرب  ماگ  تفرـشیپ  ریـسم  رد  تسا  هدروآ  تسد  هب  يا  هتـسه  یکـشزپ و  ینف ، یملع ، ياـه  هنیمز  رد  هک  یگرزب  ياهدرواتـسد 

ناعذا هتشاذگ و  هحص  ناریا  يا  هتسه  ياه  تیلاعف  ندوب  زیمآ  حلص  رد  دوخ  ياه  شرازگرد  زین  يا  هتسه  سناژآ  نونکا  ناریا  تمواقم 
یمالـسا بالقنا  يزوریپ  اب  تفرگ . ناریا  تلم  زا  ار  يروانف  نیا  ناوت  یمن  تسا و  هدـش  یموب  يا  هتـسه  يرواـنف  ناریا  رد  هک  دـنک  یم 

تسد زا  هقطنم  رد  ار  دوخ  هاگیاپ  نیرت  مهم  درک  ساسحا  ناهگان  اکیرمآ  دش و  عطق  ناریا  رد  لیئارسا  اکیرمآ و  هژیو  هب  ناگناگیب  ذوفن 
نیا هب  ندناسر  بیـسآ  يارب  اکیرمآ  ياه  شالت  تخادنا و  نوریب  هب  هلافت  دـننامه  ار  ییاکیرمآ  ناسوساج  یمالـسا  بالقنا  تسا ، هداد 

هعـسوت روشک  قطانم  همه  دوش و  هدناکـشخ  ناریا  رد  يرباربان  ملظ و  هشیر  هک  دـش  ثعاب  یمالـسا  بالقنا  داد . سوکعم  هجیتن  بالقنا 
ناریا خـیرات  رد  راب  نیلوا  يارب  بالقنا  زا  سپ  دوش . عیزوت  هنـالداع  مورحم  قطاـنم  رد  هژیو  هب  ناریا  طاـقن  همه  رد  روشک  عفاـنم  دـبای و 

ار مادـص  میژر  دـحتم  للم  نامزاس  روشک ، یـضرا  تیمامت  ظـفح  نمـض  دـش و  عفر  مالـسا  ناگدـنمزر  يدرمیاـپ  اـب  ناـگناگیب  زواـجت 
نانچنآ دیـشک  نوخ  كاخ و  هب  ار  قارع  مدرم  درک و  زواجت  ناریا  هب  هک  قارع  روتاتکید  درک . یفرعم  گـنج  رد  زواـجتم  هدـننکزاغآ و 

ار تفرـشیپ  ریـسم  ناریا  لباقم  رد  دش و  هتخیوآ  راد  هبوچ  هب  تلذ  اب  داد و  رارق  ناگناگیب  رایتخا  رد  ار  دوخ  روشک  هک  دـش  تلذ  راتفرگ 
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لیئارسا يوگلا  هدرک و  تسرد  گرزب  هنایمرواخ  دنتساوخ  یم  اه  ییاکیرمآ  هقطنم ، حطس  رد  دنک . یم  یط  بناوج  همه  رد  تعرـس  هب 
حرط تسکش  اب  اما  دنـشاب  اکیرما  عفانم  ظفاح  هک  دنروایب  راکرـس  ییاه  تموکح  دنهد و  هعـسوت  یمالـسا  ياهروشکو  هقطنم  لک  هب  ار 

رد لحار  ماما  ترـضح  هک  هنوگ  نامه  دـش . لیدـبت  اـکیرمآ  هیلع  یمدرم  ياـه  شزیخ  زکرم  هب  هقطنم  نیا  اـکیرمآ ، گرزب  هناـیمرواخ 
رد اکیرمآ  راکـشآ  ياه  تسکـش  دـهاش  زورما  داد ، میهاوخ  تسکـش  هقطنم  رد  ار  اکیرمآ  دـندوب  هدومرف  مالعا  یلیمحت  گنج  يادـتبا 
هب اکیرمآ  ياه  شالت  اهنت  هن  دـش و  لطاب  ناـنبل  هللا  بزح  هزور  تمواقم 33  اب  لیئارسا  شترا  يریذپان  تسکـش  يایور  میتسه و  هقطنم 

تلود لیکشت  نامرآ  زورما  تسا . هتفرگ  رارق  دیدرت  دروم  تدش  هب  یتسینویهص  میژر  تیدوجوم  موادت  زورما  هکلب  تسا  هدیسرن  هجیتن 
ياهروشک رد  هک  ینیطـسلف  ناگراوآ  دـننک و  یم  یگدـنز  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  هک  یمدرم  زا  معا  نیمزرـس  نیا  مدرم  يار  اـب  نیطـسلف 
تالکـشم هشیر  هک  دنا  هدش  هجوتم  ناهج  ياه  تلم  زورما  تسا . هدش  لیدبت  یـسرتسد  لباق  فده  کی  هب  دنا  هدـش  هدـنکارپ  فلتخم 

هک دندرک  حرطم  ار  هلئسم  نیا  ینامز  هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  تساکیرمآ و  رس  ریز  مه  ناهج  تالکشم  هشیر  لیئارسا و  میژر  رس  ریز 
یم روصت  يا  هدـع  تشاد و  اه  تلم  اه و  تلود  یـضعب  نهذ  رد  تیعورـشم  یعون  اکیرمآ  یتح  درک و  یمن  روطخ  سک  چـیه  نهذ  هب 

دـمآ و دـیدپ  یـسایس  تابث  تیبثت و  روشک  رد  ماما  طخ  بالقنا  لوا  ههد  رد  دـنک . لح  ار  اه  نآ  تالکـشم  دـناوت  یم  اـکیرمآ  دـندرک 
هتخاس و روشک  ياه  تخاسریز  زین  بالقنا  لوا  ههد  رد  میراذـگب . رـس  تشپ  تیقفوم  اـب  ار  هلاـس  تشه  یلیمحت  گـنج  کـی  میتسناوت 

ناریا یناهج  يا و  هقطنم  ياه  تفرـشیپ  دهاش  زین  یمالـسا  بالقنا  موس  ههد  رد  دـش . مهارف  روشک  هعـسوت  يارب  هنیمز  دابآ و  اه  یناریو 
هدش لیدبت  هدننک  نییعت  تردق  کی  هب  هقطنم  یلصا  رگیزاب  ناونع  هب  ناریا  بالقنا ، موس  ههد  رخاوا  رد  یـسایس  نارظان  ناعذا  هب  میدوب 

حرطم و مالـسا  ياـیند  رد  بلاـغ  ناـمتفگ  ناوـنع  هب  یـسایس  مالـسا  هک  تسا  نیا  یمالـسا  بـالقنا  مـهم  ياهدرواتـسد  زا  یکی  تـسا .
لوق هب  زورما  دندرک ، یم  حرطم  ار  یسارکومد  لاربیل  عزانمالب  تیمکاح  هک  یناسک  تسا . هدیبلط  شلاچ  هب  ار  مسیرالوکس  مسیلاربیل و 

دقتعم هک  امایوکوف  خـیرات  نایاپ  هیرظن  فالخرب  دـسر  یم  رظن  هب  دـننک و  یم  ناعذا  یـسایس  یمالـسا  نامتفگ  شرتسگ  مسیرالوکس و 
هب تشگزاب  تیونعم و  هب  اه  تلم  شیارگ  یـسارکومد و  لاربیل  تیلوبقم  لوفا  دـهاش  دوش  یم  مکاـح  ناـهج  رب  یـسارکومد  لاربیل  دوب 

تفآ نیمات و  ار  دوخ  ياهزاین  هدرک و  دشر  اعیرس  تسناوت  هک  دوب  نیا  یمالـسا  بالقنا  ياه  یگژیو  زا  یکی  میتسه . یهلا  یحو  نید و 
لکـش دهاش  زورما  میدوب و  یبطق  ود  یـشاپورف  دهاش  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  درگلاس  نیمهد  رد  دـنک . عفر  ار  عناوم  اه و  بیـسآ  اه ،

یم ماجنا  بالقنا  لیاوا  رد  هک  ییاهرورت  هب  ندیـشخب  نایاپ  تسا . مالـسا  ناـهج  نآ  بطق  نیرتمهم  هک  میتسه  یبطق  دـنچ  ماـظن  يریگ 
هلئـسم رد  نارحب  تیریدم  اکیرمآ ، هنازادـنارب  ياه  حرط  ندرک  یثنخ  يداصتقا ، هرـصاحم  هلاس و  تشه  گنج  نتـشاذگرس  تشپ  دـش ،

تیریدـم رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يالاب  ناوت  رگنایامن  بلطرظندـیدجت  ياـهورین  هئطوت  نتـشاذگرس  تشپ  يا و  هتـسه  يژرنا 
ققحت تهج  رد  ار  یمالسا  بالقنا  ریسم  تساوخ  یم  ینایرج  ههد 70  مود  همین  رد  تسا . هدوب  اه  تصرف  هب  تادیدهت  لیدـبت  نارحب و 

رد زورما  اما  دنشخب  ققحت  ار  دوخ  هنازادنارب  فادها  یگنر  بالقنا  قیرط  زا  فرحنم و  نورد  زا  ماظن  یـشاپورف  رب  ینبم  اکیرمآ  فادها 
یپ يرتشیب  یباداش  تاوارط و  اب  ناوج  لسن  طـسوت  لـحار  ماـما  ترـضح  ياهراعـش  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  درگلاـس  نیمهن  تسیب و 

هب ندز  نماد  ینکفا ، هقرفت  مسیرالوکس ، جراخ و  هب  لیامتم  یبلطرظندیدجت  هک  دراد  یناوت  نانچ  نآ  یمالـسا  بالقنا  دوش . یم  يریگ 
تردق اب  درک  دنهاوخ  داجیا  نانمـشد  هدنیآ  رد  هک  ار  یتالکـشم  عناوم و  انیقی  تسا و  هدرک  تیریدم  راهم و  ار  یبهذـم  یموق و  لئاسم 

همادا ار  بالقنا  هار  دناوتب  لسن  نیا  هک  درک  هدامآ  يا  هنوگ  هب  ار  ریـسم  دیاب  بالقنا  لسن  يارب  نیاربانب  درک . دـهاوخ  یثنخ  يرایـشوهو 
هب دامتعا  یتموکح ، راتخاس  رظن  زا  یبسانم  رایـسب  ياهوگلا  یمالـسا  بالقنا  دـنک . يرادـساپ  یمالـسا  بـالقنا  ياهدرواتـسد  زا  هداد و 

بـسک تسا . هداد  هئارا  ناهج  ناـهاوخیدازآ  هب  اـه  هئطوت  ربارب  رد  تمواـقم  يدوخ و  ناوت  رب  هیکت  اـب  یملع  ياـه  تفرـشیپ  یلم ، سفن 
بسک یسایس و  لالقتسا  زا  رت  تخس  يداصتقا  لالقتسا  بسک  تسا و  یمالسا  بالقنا  گرزب  ياهدرواتـسد  زا  یکی  یـسایس  لالقتـسا 

يوگلا ات  میشخب  قیمعت  هعماج  رد  ار  یمالسا  بالقنا  گنهرف  دیاب  تسا . يداصتقا  لالقتسا  زا  رت  هدیچیپ  رت و  تخـس  یگنهرف  لالقتـسا 
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اه هناسر  همه  زا  نیاربانب  تسا . نآ  یگنهرف  تردق  مرن و  تردق  یمالـسا  بالقنا  تردـق  نیرتمهم  هک  ارچ  میهد ؛ هئارا  ناهج  هب  یقفوم 
ماجنا هنحص  رد  مدرم  روضح  ظفح  یمالسا و  بالقنا  گنهرف  یفرعم  يارب  ار  يدایز  ياه  شالت  هک  مینک  یم  رکشت  یلم  هناسر  هژیو  هب 

رد دـنک . هتـسجرب  ار  اه  یهایـس  یخرب  ياه  يزاسوج  ریثات  تحت  دـیابن  اه  لایرـس  شخپ  تخاس و  رد  یلم  هناـسر  ییوس  زا  دـنهد . یم 
. درک دیلوت  باذج  ياه  لایرس  ماظن ، بالقنا و  مالـسا ، ینابرهم  تفوطع و  راثیا ، تبثم  ياهوگلا  زا  هدافتـسا  اب  ناوت  یم  لایرـس  تخاس 
میوشن و بوعرم  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  لالقتسا  هناسر  رنه و  گنهرف و  هصرع  رد  دیاب  میتسه  هجاوم  یگنهرف  مجاهت  اب  هک  یطیارـش  رد 

. مینک جیورت  ار  دوخ  تبثم  ياهوگلا 

تسایس هب  تیناحور  تشگزاب  هرمث  بالقنا  يزوریپ 

جیردتب لهچ ، ههد  لیاوارد  ینیمخ  ماما  روهظ  اب  یتارف  باهولادبع  رتکد  : هدنسیون تسایـس  هب  تیناحور  تشگزاب  هرمث  بالقنا  يزوریپ 
تفلاخم نوناک  يایفارغج  رییغت  اب  تسناوت  هر ) ) ماما عقاو ، رد  دش . لدبم  تلود  هیلع  تفلاخم  نوناک  هب  راب  نیتسخن  يارب  مق  هیملع  هزوح 

اقآ جاح  دهد . دنویپ  ناریا  هعماج  یمومع  تشونرس  اب  ار  نآ  هراومه  دیازفیب و  مق  تیمها  رب  هشیمه  يارب  مق ، هب  نارهت  زا  ینعی  میژر ، اب 
مامت دمآ و  مق  هب  وا  هارمه  لها و  ناونع  هب  مق ، هب  ندـمآ  يارب  يرئاح  ۀـیآ ا ... هراختـسا  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  نامه  ینیمخ ، حور ا ...
هتفگ يال  هبالرد  شزیمآ  ضارتعا  ياهدایرف  نیتسخن  دیسر . تیعجرم  هب  زین  رهش  نیمه  رد  درک و  سمل  ار  رهش  نیا  ياهیشوخ  یتخس و 

مق رد  يدرجورب  ۀـیآ ا ... روضح  قیوشت  رد  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  هر ) ) ینیمخ ماـما  دوش . یم  هدینـش  ( 1323) رارسا فشک  رد  شیاه 
ماـقم دوـجو  اـب  يو  درک . رارقرب  ساـمت  هجوـم  دارفا  اـب  تفر و  اهناتـسرهش  یخرب  هب  شتیعجرم  جـیورت  روـظنم  هب  تـشاد و  یمهم  شقن 

یم هـیملع  هزوـح  تیوـقت  ار  وا  تیوـقت  درک و  یم  تکرــش  يدرجورب  ۀـیآ ا ... هـقف  جراـخ  سرد  رد  شنادرگاـش  هارمه  هـب  سیردــت ،
تلحر اب  ( 2 .) دنا هدناوخ  يدرجورب  هجراخ  ریزو  ار  وا  یخرب  هک  دوب  نانچ  يدرجورب  ۀـیآ ا ... تیب  رد  ینیمخ  ۀـیآ ا ... ماقم  ( 1 .) تسناد

مق زا  هماع  تیعجرم  دیـسر و  ناـیاپ  هب  ( 13241340  ) بهذـم رب  شا  هلاس  هدزناش  تساـیر  نیدرورف 1340 ، مـهد  رد  يدرجورب  ۀـیآ ا ...
مق تیناحور  هب  ات  تفگ  تیلـست  میکح  ۀیآ ا ... هب  ار  وا  گرم  هاش ، اضردـمحم  داتفا . هرطاخم  هب  مقرد  تیعجرم  هدـنیآ  تسبرب و  تخر 
... ۀیآ ا نوچمه  زین  لصالا ، یناریا  عجرم  يزاریش ، يداهلادبعدیـس  ۀیآ ا ... هکنیا  اب  . درادن ناریا  رد  تیعجرم  موادت  هب  يا  هقالع  دنامهفب 
دوب برع  مه  میکح  : » يداـبآ فجن  یحلاـص  موحرم  هتفگ  هب  تفگن . تیلـست  وا  هب  ار  يدرجورب  گرم  هاـش  اـما  تشاد  ترهـش  میکح ،
عفن هب  دـش ، یم  رتزکرمتم  وا  رد  تیعجرم  هچره  تشاد . ذوـفن  یبرع  ياـهروشک  رد  رتـشیب  تفگ و  یم  یبرع  هـب  ار  دوـخ  سورد  مـهو 

ار هماـع  تیعجرم  تیحالـص  یـسک  دـندوب ، تیعجرم  ناـظم  رد  هک  یناـسک  مق ، هیملع  هزوح  رد  هک  دوـب  یلاـح  رد  نیا  ( 3 .«) دوب نارهت 
تیعجرم لاقتنا  هب  دنم  هقالع  يدرجورب ، ۀیآ ا ... تیب  همه ، نیا  اب  دندوب . اراد  ار  نآ  هب  یبایتسد  تینأش  مه ، ضرع  رد  ناگمه  تشادن و 

. داد یم  عاـجرا  يو  هب  ار  دوخ  ياـهطایتحا  زین  يدرجورب  ۀـیآ ا ... اـقباس  دوـب و  طاـتحم  یهیقف  یناـگیاپلگ ، دوـب . یناـگیاپلگ  ۀـیآ ا ... هب 
... ۀیآ ا تشذـگرد  زور  نیمتفه  رد  رفـس و  مق  هب  نارهت  زا  گرزب  یناهبهب  موحرم  ات  دـش  ببـس  هیملع ، هزوح  تماعز  هدـنیآ  زا  ینارگن 

هـسلج نیا  رد  هچنآ  هرابرد  دـنک . تروشم  نانآ  اب  هزوح  هدـنیآ  هرابرد  عمج و  ار  دـندوب  تیعجرم  ناظم  رد  هک  یناسک  ماـمت  يدرجورب 
... ۀـیآ ا دـش  رارق  دوـب . هسلج  نآ  صخاـش  دارفا  نیب  راـک  میـسقت  یعوـن  نآ ، دـنیآرب  اـما  تـسین ، تـسد  رد  یلماـک  تاـعالطا  هداد  خر 

نیمأت ار  هزوح  نان  زین  یشعرم  یفجن  ۀیآ ا ... دننک و  تخادرپ  ار  يدرجورب  ۀیآ ا ... هیرهش  زا  یمین  مادک  ره  يرادمتعیرش ، یناگیاپلگ و 
(4) درک زیهرپ  تیعجرم  نوؤش  هب  نتخادرپ  زا  ًالمع  دریذپ ، یم  ار  هزوح  رد  سیردت  اهنت  وا  هکنیا  رب  دیکات  اب  زین  ینیمخ  ۀیآ ا ... دیامن و 

اما دومن . یفرعم  ار  دوب  هدرک  ترجاهم  نارهت  هب  مق  زا  البق  هک  يراسناوخ  دمحا  دیـس  ۀـیآ ا ... تیعجرم ، رد  تدـحو  هب  یبایتسد  يارب  و 
، نانآ نایم  زا  دوش . هیزجت  رفن  راهچ  نیمه  نایم  رد  تیعجرم  هک  دوب  نینچ  ریدقت  تفرگن و  رارق  لابقتـسا  دروم  حور ا ،... دیـس  داهنـشیپ 

تیعجرم دوب و  یسایس  ریغ  طاتحم و  یملاع  یناگیاپلگ ، ۀیآ ا ... دندوب . رادروخرب  يرتشیب  ترهش  زا  يرادمتعیرـش  یناگیاپلگ و  ۀیآ ا ...
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یم تشاد و  یصاخ  رحبت  یسایس  لیاسم  رد  و  همه ، زا  رت  هتخانـش  يرادمتعیرـش  دمآ . یم  رامـش  هب  يدرجورب  تیعجرم  شخب  موادت  وا 
...، حور ا دیـس  ود ، نآ  فـالخرب  دوش . ینید  عجرم  يدازآ ، تضهن  لـثم  هرود  نآ  یـسایس  یبهذـم  ياـههورگ  يارب  یتحار  هب  تسناوت 
اهنآ زا  یـشخب  هک  شنادرگاش  شالت  هیاس  رد  رتشیب  تخانـش و  یمن  ار  وا  یـسک  هزوح ، رد  نویناحور  زج  و  ( 5) تشادن هماع  تیفورعم 

شرتسگ شریذپ و  اب  دش . روهشم  تخادنا ، هار  هب  هاش  هیلع  وا  دوخ  هک  یشبنج  زین  دندش و  یم  رضاح  ییابطابط  همالع  یسرد  لفحم  رد 
یعاـمتجا و ياـه  هغدـغد  زا  یخرب  هب  نآ ، زا  لـصاح  تینوصم  رادـتقا و  لـیذ  رد  تسناوت  یم  وا  کـنیا  مه  ینیمخ ، ۀـیآ ا ... تیعجرم 

حلسم اب  وا  دهد . دنویپ  روشک  یمومع  تشونرس  هب  هتشذگ  زا  شیب  اه ، یتنـس  لیم  فالخرب  ار  هزوح  دناشوپب و  لمع  هماج  شا  یـسایس 
ياهمادـقا هتـشر  کی  رد  نآ  هاـنپ  رد  اـی  تیعجرم و  عضوم  زا  هراومه  هک  دوب  هتفاـیرد  وس ، نیا  هب  ( 6) هطورشم یـسایس  براجت  هب  ندش 

ماما رظن  زا  دیامن . هجاوم  نآ  اب  ار  تیناحور  داهن  تیعجرم و  دیامن ، ریگرد  تلود  داهن  اب  ار  دوخ  هکنآ  ياج  هب  دـنک و  تکرـش  یـسایس 
يوفـص باون  دوب . هدـش  ور  هبور  تسکـش  اب  تیعجرم ، یتیامح  رـصنع  دوبن  لیلد  هب  نویناـحور ، زا  یخرب  یـسایس  تکرح  هر ) ) ینیمخ

. دنک لاعف  شمادعا  زا  تعنامم  هب  یتح  ار  تیعجرم  ماقم  یتنـس و  تیناحور  تسناوتن  زگره  دوب و  زومآون  يا  هبلط  مالـسا ، نایئادف  ربهر 

. دیامن بلج  ینلع  روط  هب  ار  یتیامح  تسناوتن  هاگچیه  دیسرن و  تیعجرم  هب  زگره  شا ، یملع  ياهتیحالص  دوجو  اب  زین  یناشاک  ۀیآ ا ...
هکنیا ياج  هب  ینیمخ  دوب : هتفگ  یناشاک ، باون و  يویرانـس  رارکت  رب  ینبم  هاش  دیدهت  لابق  رد  ینیمخ  ماما  عومـسم ، یتیاور  ربانب  هکنیا 
نیمه هب  دوب . تیعجرم  هاـگیاج  زا  وا  قیمع  كرد  ياـیوگ  دـنک ، یم  بارخ  شرـس  رب  ار  تیعجرم  هزوـح و  دـنک ، ریگرد  وا  اـب  ار  دوـخ 

هلـصافالب دریگب ، هنادرفنم  یـشنکاو  دوخ  هکنآ  زا  لبق  تفرگ ، یمـسر  عضوم  نآ  لابق  رد  ینیمخ  ماما  هک  يا  هثداـح  نیتسخن  رد  لـیلد ،
اهنآ زا  تسـشن و  تروـشم  هب  هامرهم 1341 ) بوصم 16   ) یتیـالو یتلاـیا و  ياـهنمجنا  هحیـال  هراـبرد  توعد و  ار  مق  لوا  زارط  عجارم 
هدمآ تابلاطم  زا  هتـشذگ  دـننک . تساوخرد  ار  نآ  يروف  وغل  مالعا و  ار  هحیال  اب  دوخ  تفلاخم  هاش  هب  یفارگلت  یط  ًاکرتشم  ات  تساوخ 

و دوب . تسایس  هزوح  اب  توکس  اوزنا و  ههد  راهچ  زا  سپ  هزوح ، هندب  ندش  ریگرد  تشاد ، تیمها  همه  زا  شیب  هچنآ  فارگلت ، نتم  رد 
، ماجنارـس دـش و  لیطعت  هام  ود  روکذـم  هحیال  بیوصت  تبـسانم  هب  مق  هیملع  هزوح  سورد  تفاین . ینایاپ  هاگ  چـیه  هک  دوب  يزاـغآ  نیا 

دعب هام  دـنچ  تسناد . ارجا  لباق  ریغ  ار  نآ  مالعا و  ار  نآ  وغل  يا  هبحاصم  رد  هامرذآ ، هبنـش 10  زور  رد  تقو  ریزو  تسخن  ملع ، ادسا ...
اما دراذگ ، مودنارفر  هب  دیفس  بالقنا  ناونع  تحت  ار  يا  هناگ  شـش  لوصا  دراد  دصق  هک  درک  مالعا  ًامـسر  هاش  هام 1341 ، يد  رد 19 

اب هزرابم  موادت  دعب ، هب  ماگنه  نیا  زا  دش و  عجارم  تتشت  بجوم  جیردتب  نآ ، يارجا  رد  هاش  صخش  یماگشیپ  زین  لوصا و  نیا  رد  ماهبا 
زا يا  هدع  یتح  تفرگن . رارق  دییءات  دروم  هاش  لباقم  رد  ینیمخ  ماما  یشم  طخ  هک  دوب  ماگنه  نآ  زا  دیدرگ . هجاوم  يدیدج  تالکشم 

ار نانآ  تکاله  بابسا  هک  دنتـسناد  يا  هکلهت  ار  هاش  اب  تفلاخم  ( 7 «) هکلهتلا یلا  مکیدیاب  اوقلت  الو  : » هفیرـش هیآ  هب  کسمت  اب  اه  یتنس 
وخ تسایـس  زا  ياوزنا  هب  لاس  لهچ  هک  ار  يا  هزوح  تسناوت  یمن  یناسآ  هب  ینیمخ  ماما  هک  داد  یم  ناـشن  نیا  و  ( 8) درک دهاوخ  مهارف 
هب دـیاب  دیفـس  بالقنا  اب  دروخرب  رد  وا  دوب  هتفگ  یتالحم  دیهـش  هب  هدیـسر و  هجیتن  نیا  هب  زین  وا  دوخ  هتبلا ، دـنک . ریگرد  هاش  اـب  هتفرگ ،
هام نمهب  زور 2  رد  يو  هاـش ، اـب  تفلاـخم  هصرع  هب  ینیمخ  ۀـیآ ا ... دورو  اـب  ییاـهتفلاخم  زورب  دوـجو  اـب  ( 9 .) دهد ریـسم  همادا  ییاهنت 

یـساسا نوناق  مالـسا و  مکح  لباقم  رد  دیمان و  يرابجا  مودنارفر  ار  نآ  درمـشرب و  ار  مودنارفر  ینوناق  ریغ  دراوم  يا  هیمالعا  یط  1341
. دندرک میرحت  ار  مودنارفر  ییاه  هیمالعا  یط  دـنتفرگ و  رارق  هدـش  ماجنا  لمع  کی  لباقم  رد  املع  همه ، نیا  اب  ( 10 .) تسناد شزرا  یب 

مدـع ییانتعا و  یب  اب  اما  دـنک ، وگتفگ  مودـنارفر  هرابرد  نانآ  اب  اـت  دـمآ  مق  هب  نمهب  زور 4  رد  مق  عـجارم  ندرک  دـعاقتم  يارب  زین  هاـش 
هدوت و بزح  زا  رت  نئاخ  رباربدص  خرس و  عاجترا  زا  رتدب  هایس و  عاجترا  ار  تیناحور  دوخ ، ینارنخس  رد  دش و  هجاوم  مق  مدرم  لابقتـسا 

فرع زا  نیفرط  ياهدروخرب  دعب ، هب  نامز  نیا  زا  دش . تیناحور  اب  هاش  راد  هنماد  زیتس  کی  زاغآ  هطقن  نیا  و  دـیمان . تاحالـصا  فلاخم 
هعجاف درک ، رت  ظیلغ  ار  هاـش  هزوح و  نیب  مصاـخت  هچنآ  اـما  دـش . هدـناشک  ینلع  ياـهثحب  هب  جراـخ و  يراـگن ، هماـن  یـسیون و  فارگلت 

برض دروم  نویناحور  بالط و  زا  يدادعت  هثداح ، نیا  رد  داتفا . قافتا  مودنارفر  يرازگرب  زا  سپ  هام  ود  تسرد  هک  دوب  هیـضیف  هسردم 
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ياهشنکاو زا  عنام  مق ، ینابرهش  يدعب  ياهدیدهت  اما  ، دش موکحم  مق  عجارم  زا  يرایـسب  يوس  زا  هثداح  نیا  هچرگ  دنتفرگ . رارق  متـش  و 
يا هیمالعا  یط  هیـضیف ، هعجاف  زور  نیملهچ  ندیـسر  ارف  تبـسانم  هب  ینیمخ  ۀیآ ا ... درک . راداو  توکـس  هب  ار  نانآ  ًالمع  دـش و  يرگید 

هب هک  هزوح  سورد  عورـش  تبـسانم  هب  و  ( 11) تسناد مالـسا  گرزب  هعجاف  ار  هیـضیف  هثداح  دـناوخ و  راّبج  هاگتـسد  ار  يولهپ  تنطلس 
همه نیا  اـب  ( 12 .) تسا راّبج  هاگتـسد  اب  یهارمه  توکـس ، زورما  دینیـشنن ... تکاس  املع  يا  تفگ : دوب  هدـش  لـیطعت  زور  لـهچ  تدـم 

. دـش هعماـج  رد  وا  نوزفا  زور  تیبوـبحم  ببـس  رگید ، يوـس  زا  ینیمخ  ۀـیآ ا ... تعاجـش  تحارــص و  وـس و  کـی  زا  نارگید  توـکس 
اب تفلاخم  رد  يو  یمدقـشیپ  ینیمخ و  ۀـیآ ا ... ریخا  هام  دـنچ  زیمآ  تفلاخم  تامادـقا  : » هک دوب  نآ  زا  یکاح  كاواس  ياـه  یجنـسرظن 

هزوح نونکا  مه  تیزکرم ، نیمه  رطاخ  هب  هدیدرگ و  يو  فارطا  رد  یناحور  ياهتردق  زکرمت  بجوم  تلود ، هاش و  یحالـصا  تایلمع 
زا ریخا  هعقاو  زیمآ  یلست  فارگلت  دنسانش . یم  تیناحور  هعماج  نکر  نیرت  صخـشم  ار  هدربمان  زین  ناریا  زا  جراخ  یبهذم  یملع و  ياه 
زا سپ  جـیردتب  هک  ینیمخ  ۀـیآ ا ... هاش و  نایم  ییوراـیور  ( 13 «.) تسوا تیـصخاش  نیمه  هجیتن  يو ، هب  باطخ  میکح  ۀـیآ ا ... بناـج 

ینیمخ ۀیآ ا ... دومن . یم  یمتح  مرحم  هام  ندش  کیدزن  اب  دوب ، هتفرگ  ار  مق  عجارم  تلود و  نایم  ییورایور  ياج  دعب ، هب  هیـضیف  هثداح 
نیا تخادرپ و  هاش  ریقحت  اب  مءاوت  تحیـصن  هب  تفرگ و  دـنت  یعـضوم  هاـش  هیلع  يرمق ، ياروشاـع 1383  رهظ  رد  دادرخ 1342  رد 13 
یم هتفرگ  رارق  داقتنا  داب  هب  نینچ  نیا  هیبشت و  دـیزی  هاگتـسد  هب  ناـیوزوح  ناـیم  رد  يولهپ  تنطلـس  لـصا  هک  دوب  يراـب  نیتسخن  دـیاش 
نیا عوقو  تسویپ . عوـقو  هب  دادرخ  فورعم 15 مایق  ریگتـسد و  دادرخ  هاگرحـس 15 رد  ینیمخ  ۀیآ ا ... ینارنخـس ، نیا  لابند  هب  ( 14 .) دش
املع عـجارم و  زا  یخرب  هکنیا  هلمج  زا  تشاد ، نویناـحور  نـیب  رد  یتواـفتم  ياـهباتزاب  مدرم ، زا  يدادـعت  ندـش  یمخز  هتـشک و  ماـیق و 

هام نیدورف  رد 15 سبح ، هام  هد  تشذـگ  زا  سپ  ینیمخ  ماما  دـندش . ماما  يدازآ  راتـساوخ  موکحم و  ار  دادرخ  مایق 15 رد  مدرم  راتشک 
رگا ار  ینیمخ  دیآ ، یمن  تسد  هب  يزوریپ  دشابن  نادنز  ات   » درک دیکات  ندـش  دازآ  زا  سپ  شا  ینارنخـس  نیتسخن  رد  دـش و  دازآ   1343

تلود هب  شررکم  تالمح  رانک  رد  دولآ  باـتع  يراـتفگ  هب  ینیمخ  ۀـیآ ا ... هناحـصان  نحل  رییغت  (15 «. ) درک دهاوخن  مهافت  دـننزب ، راد 
يدازآ زا  هام  جنپ  هب  بیرق  تشذگ  اب  هچرگ  تسا . هدش  يرت  يدج  هلحرم  دراو  هاش  اب  وا  تفلاخم  دنور  هک  دوب  نآ  زا  یکاح  لیئارـسا ،
ینیمخ ۀیآ ا ... یسایس  هزرابم  هامرهم 1343 )  21  ) نویسالوتیپاک هحیال  بیوصت  اما  دادن ، خر  مق  نارهت و  نیب  يزیمآ  جنـشت  هثداح  ماما ،

رد داد و  رارق  رما  ناـیرج  رد  ار  مق  ياـملع  عـجارم و  هلـصافالب  هحیـال ، نیا  زا  عـالطا  ضحم  هب  وا  درک . رت  هتخادـگ  ار  يوـلهپ  میژر  اـب 
... او : » درک دـیکات  دـیمان و  ندوب  هرمعتـسم  هب  رارقا  ناریا و  تلم  یگدرب  دنـس  ار  روکذـم  هحیـال  بیوـصت  دوـمن ، داریا  هک  يا  ینارنخس 

، ینارنخـس نیا  زا  سپ  زور  هن  ات  همه  نیا  اب  دـنزن .» دایرف  هک  یـسک  تسا  هریبک  هانگ  بکترم  و ا ... دـنزن ، داد  هک  یـسک  تسا  راکهانگ 
وا يارب  اما  دـش ، دـیعبت  هیکرت  هب  نابآ 1343  رد 13  ینیمخ  ۀـیآ ا ... هچرگ  دـشن . رداص  نویـسالوتیپاک  تیموکحم  رد  يا  هیمالعا  چـیه 

ار یشتآ  دوب  هدید  باوخ  نآ  زا  شیپ  هام  دنچ  لاس و  کی  هک  نانچمه  دیامیپب و  اهنت  هکی و  ار  ریسم  هیقب  دیاب  هک  ( 16) دوب هدش  لجسم 
یناحور ربهر  ینیمخ ، ترـضح  دروم  رد  تیناحور  يامظع  یتکرح  یب  : » دزاس شوماخ  ییاـهنت  هب  دـیاب  هتفرگ ، ارف  ار  ناریا  رـسارس  هک 

؛ تسا هدوب  اهروط  نیمه  ناریا  رد  هشیمه  ایوگ  دز ... زابرـس  وا  هب  یگتـسبلد  زا  تیناحور  یلـصا  هعماج  یتح  هک  دوب  دیدش  نانچ  تقو ،
رس نیا  دراد و  یمرب  رـس  كرحت  داجیا  دصق  هب  یکی  ناهگان  اهزغم ، اهمدآ و  تاسـسوم و  رب  طلـسم  توکـس  نوکـس و  لباقم  رد  ینعی 
... دوش یم  یلاخ  شیاپ  ریز  دور و  یم  تسد  زا  هدیبنج  هک  نآ  يدوجو  طیارـش  هک  دیامن  یم  ای  دوش  یم  یناهگان  دنت و  نانچ  نتـشادرب 

ندش ریگرد  دش . رثکتم  نورد  رد  جراخ و  ندوب  تسدـکی  زا  تیناحور  ًالمع  دـعب ، هب  هرود  نیا  زا  ( 17 ....«) دیعبت مادعا ، اه : تبقاع  اما 
هب رداـق  زگره  هک  داد  رارق  یتـیعقوم  رد  ار  ناـنآ  درک و  ساـسح  تسایـس  هب  ار  تیناـحور  لـک  تیعجرم ، مره  تفاـب و  رد  ینیمخ  ماـما 

ياهتفلاخم تشادن ، دوجو  يولهپ  تنطلس  مق و  نیب  یـصاخ  لکـشم  دادرخ ، هدزناپ  مایق  زا  لبق  ات  رگا  دندوبن . ههد 30  طیارش  تشگزاب 
ماما بایغرد  هچرگ  دوشگ . تیناحور  تلود و  طـباور  رد  يدـیدج  لـصف  دز و  مهرب  ار  روصت  نیا  تلود ، ياهمادـقا  زین  ینیمخ و  ماـما 
زرم نورد ، زا  اما  دیسر ، یم  رظن  هب  تخاونکی  مارآ و  رهـش ، نیا  هیملع  هزوح  رهاظ  رد  درک و  شک  ورف  مق  رد  یـسایس  بت  هر ،) ) ینیمخ
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درک و یم  رثکتم  نورد  زا  هتساوخان  ار  نانآ  تفرگ و  یم  تروص  تفگ ، یم  فجن  رد  ینیمخ  ۀیآ ا ... هچنآ  ساسا  رب  يددعتم  ياهیدنب 
هزوح رد  هرود  نیا  ياهیدـنب  تروص  هک  دوب  نآ  تشاد ، تیمها  هچنآ  دـنک . جراـخ  ناـیارگ  تنـس  رادـتقا  زا  ار  هزوح  تسناوت  یم  نیا 

ثداوح رد  هک  دهـشم  فجن و  عجارم  اـملع و  زا  يرایـسب  دوـب . قارع  رد  یتـح  ناریا و  رد  تیناـحور  لـک  شیارآ  زا  يداـمن  مق ، هیملع 
یـسایس لیاسم  لابق  رد  زین  نآ  زا  لیامتم  ای  رثأتم و  دندوب ، هدروخ  دنویپ  مق  تیناحور  تشونرـس  اب  ینیمخ  ماما  دـیعبت  هب  یهتنم  یـسایس 

لخادـتم ریغتم و  نایرج  هس  هرود ، نیا  رد  ور ، نیا  زا  دـنتفای . یم  شیارآ  هزوح ، نیا  یمومع  ياهنایرج  دادـتما  رد  دـنتفرگ و  یم  عضوم 
ریغ طاتحم و  نویناحور  اـملع و  زا  دوب  ناـیرج  نیرتذوفنرپ  هک  تسخن  ناـیرج  ( 1 دـمآ : دوجو  هب  تیناحور  نیب  رد  صیخـشت  لباق  یلو 

لیصحت ادخ ، مالک  غیلبت  يونعم  لیاسم  هب  دنیزگ و  يرود  یـسایس  راک  زا  دیاب  تیناحور  دنتـشاد  داقتعا  نانآ  دش . یم  لیکـشت  یـسایس 
، نآ هیبش  يزیچ  ای  ینایم  رد  اپ  يارب  یلیالد  هب  انب  تاقوا و  زا  یخرب  رد  اهنت  ناـنیا  دزادرپب . هدـنیآ  لـسن  ياـملع  شزومآ  اـه و  هزوح  رد 

رواـب نیا  رب  هیقت ، يور  زا  اـی  يرکف و  ظاـحل  هب  هیتجح  نمجنا  ناربـهر  ناـیم ، نیا  رد  دـننز . تسد  یـسایس  تکرح  یعون  هب  دوب  نکمم 
درکیور هتبلا  تشاد . هناـیارگ  تحیـصن  تاـشامم  ینونک  تلود  اـب  دـیاب  درپس و  موصعم  ریغ  هب  ناوت  یمن  ًاـساسا  ار  تموکح  هک  دـندوب 

نیع رد  هک  دوب  ور  هنایم  نویناحور  نآ  زا  مود  نایرج  ( 2 ( 18 .) تشاد ییاضتقا  نینچ  زین  هطورشم  زا  سپ  راگزور  رد  تیعجرم  یخیرات 
نآ اهور ، هنایم  یگژیو  نیرت  مهم  دـندوبن . دـنت  هزرابم  کی  هب  دورو  هب  رـضاح  يولهپ ، تلود  داسف  رهاظم  تامادـقا و  یخرب  اب  تفلاخم 
یم ار  نایرج  نیموس  ( 3 دندیزرو . یم  دیکات  هطورشم  یساسا  نوناق  لماک  يارجا  رب  دندوبن و  تنطلس  ینوگنرس  راتـساوخ  اهنآ  هک  دوب 

نایرج نیا  ياضعا  دنتخادنا . هار  هب  ناریا  رد  یمـسر  ریغ  یفخم و  يا  هکبـش  ینیمخ ، ماما  دیعبت  زا  سپ  هک  دـیمان  زرابم  نویناحور  ناوت 
نویناحور و درک و  یم  داقتنا  يولهپ  میژر  زا  اراکشآ  نایرج ، نیا  ربهر  دنتـشادن . تموکح  اب  یطابترا  هنوگ  چیه  مود ، نایرج  فالخرب 
ار رئاج  مکاح  هاگتـسد  دـیدش  قفوم  یتقو  : » درک یم  ناعذا  مود  ناـیرج  تاداریا  لاـبق  رد  دـناوخ و  یم  ارف  نآ  ینوگنرـس  هب  ار  ناـنموم 
نآ يارب  مزال  نیناوق  هرادا و  تموکح و  حرط  دمآ ، دیهاوخ  رب  مدرم  ياه  هدوت  يربهر  تموکح و  هرادا  هدـهع  زا  انیقی  دـینک ، نوگنرس 

نایرج نیا  رثؤم  ياضعا  تسایهم .» هدامآ و  زیچ  همه  دینک ... عضو  نوناق  دنیشنب  تموکح  لیکـشت  زا  دعب  تسین  یجایتحا  تسا ... هدامآ 
 ، يرهطم حتفم ، دیهـش  مق ،) شناد  نید و  هسردـم   ) یتشهب ۀـیآ ا ... عیـشت ) بتکم   ) رنهاب دیهـش  یناجنـسفر و  یمـشاه  زا  دـندوب  ترابع 

تحت هک  يا و )... هنماخ  يزاریش ، ینابر  یمق ، يرذآ  ینیکشم ، ۀیآ ا ...  ) مق ناداتسا  رفن  هدزای  هورگ  و  هاگـشناد ) هخاش   ) يروفغ يازلگ 
ص يدزی / ۀـیآ ا ... تارطاخ  يدزی 2 - ۀـیآ ا ... اب  هبحاصم  - 1 اه : تشون  یپ  دنتـشاد . یبالقنا  یـسایس و  ياهتیلاعف  ینیمخ  ماـما  يربهر 
ص 21 یمالسا /  بالقنا  یهافش  خیرات  يدابآ 5 - مرخ  يرهاط  ۀیآ ا ... اب  وگتفگ  ص 14 4 -  / یمالسا بالقنا  یهافش  خیرات  - 3 144
هرامش 22-23 9- تانیب / - 8 195 هرقب / ص 8 7 - هرامش 4 / هعـسوت / گنهرف  هلجم  لاس 1979 / ناریا  رد  بالقنا  تیاـنع / دـیمح  - 6

همانیگدنز صـص 67-82 12 - ج1 /  رثوک / صـص 51-53 11 - ج1 / رون / هفیحـص  /ص45 10 - یتالحم دیهـش  تازرابم  تارطاـخ و 
لقن هب  يدیعس  ۀیآ ا ... ص 198 16 - نامه /  صص 91-94 15 - ج 1 / رون / هفیحص  نامه 14 - ص 259 13 - هر ) ) ینیمخ ماما  یسایس 

هـشقن کی  تروص  هب  هک  ار  ناریا  همه  هدـش و  نشور  یـشتآ  هک  درک  لقن  نم  يارب  ار  یباوخ  هر ) ) ینیمخ ماما  دـیوگ : یم  هر ) ) ماـما زا 
مدز شتآ  هب  يردق  مدروآرد و  ار  ابع  مدوخ  دماین . یـسک  دینک  کمک  دییایب و  مدیـشک  دایرف  هچ  ره  هتفرگرب ، رد  مدید  یم  ییایفارغج 

هک منک  یم  ریبعت  روط  نیا  ار  باوخ  نیا  نم  دوب : هتفگ  نآ  ریبعت  رد  حور ا ... دیـس  دوخ  دـعب  منک . شوماخ  ار  نآ  متـسناوت  تمحز  اب  و 
نیا دـیاب  هک  متـسه  اهنت  نم  دریگ و  یم  ارف  ار  روشک  همه  هدـش و  نشور  شتآ  هلعـش  دریذـپ . یمن  نایاپ  یناسآ  هب  دراد و  همادا  اولب  نیا 

ص نارکفنـشور / تنایخ  تمدخ و  رد  - 17 صـص 135 و 136 ) اه  هرطاخ  هنییآ  رد  هر ) ) ینیمخ ماـما  كر : ... ) منک شوماـخ  ار  شتآ 
بالقنا يزوریپ  ات  ناریا  یبهذم  یسایس  ياهنایرج  اه و  نامزاس  نایرفعج / لوسر  - 18 56-57

یگتفای هعسوت  ياه  صخاش  ساسا  رب  یمالسا  يروهمج  همانراک 
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سپ ياه  لاس  رد  طیارش  هجوت  لباق  رییغت  عناوم و  نیا  دوجو  مغر  هب  یگتفای  هعـسوت  ياه  صخاش  ساسا  رب  یمالـسا  يروهمج  همانراک 
هب هنومن  ناونع  هب  هک  دنک  یم  داعبا  اه و  هنیمز  زا  يرایـسب  رد  روشک  هعـسوت  دشر و  زا  تیاکح  يرایـسب  دـهاوش  اهـصخاش و  ، بالقنا زا 

لوا ههد  رد  یگنج  ینارحب و  طیارـش  دوجو  لـیلد  هب  هک  دوـش  هجوـت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  نآ  زا  لـبق  نکل  . مینک یم  هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب 
سپ ، روشک هعسوت  یگدنزاس و  هرود  ، تقیقح رد  اریز  دداد  رارق  هبـساحم  دروم  روشک  هعـسوت  دنیآرف  رد  ار  هرود  نیا  ناوت  یمن  ، بالقنا

لاس 1368 زا  دـعب  هب  دوش  یم  هراشا  اهنآ  هب  ثحب  نیا  رد  هک  يدـهاوش  قافتا  هب  بیرق  رثکا  ، تهج نیمه  هب  ؛ ددرگ یم  عورـش  گنج  زا 
ياهدایپملا رد  یناهج  تاـماقم  هب  یباـی  تسد  رد  یناریا  نازومآ  شناد  هلاـسره ي  تیقفوم  یـشزومآ  یملع و  دـشر  ددرگ . یم  طوبرم 

دهاوش زا  یکی  یملع  هتفرـشیپ ي  ياهروشک  اب  تباقر  رد  رتویپماک و ... ، یمیـش ، یـضایر ، کیزیف نوچ  مه  یفلتخم  ياه  هتـشر  رد  یملع 
زا نازومآ  شناد  ياهدایپلا  فلتخم  ياه  هتـشر  رد  اه  تیقفوم  نیا  . تسا بالقنا  زا  سپ  ياه  لاس - رد  روشک  یملع  هعـسوت ي  دـشر و 

یمیـش 1374 و دایپملا   ) یناهج لوا  ماقم  راب   3 تسا : هدوب  هارمه  يرایـسب  تفرـشیپ  اب  هلاسره  یناریا  دعتـسم  ناناوج  روضح  لاس  نیلوا 
دایپملا  ) یناهج مس  ماقم  راـب  و 2  یمیـش 1380 ) دایپملا  کیزیف 1378 و  دایپملا   ) یناهج مود  ماـقم  راـب   2 (، یضایر 1377 دایپملا  ،1375

شناد یناهج  ياـهدایپملا  رد  ناریا  تکـش  لـصاح  . تسا یناریا  نازوما  شناد  ياـهدروآ  تسد  زا  و 1377 ) ياهلاس 1374  رد  کـیزیف 
هرقن و 58 لادـم   92، الط لادم   57، تسیز یمیش و  ، رتویپماک ، کیزیف ، یـضایر ياه  هتـشر  رد  ات 1380  ياـهلاس 1366  یط  رد  يزومآ 

رفن رازه  زرم 150  زا  ، بالقنا زا  لبق  روشک  ياههاگشناد  نایوجشناد  دادعت  هک  یلاح  رد  ، یمک دشر  تهج  زا  ( 1 .) تسا هدوب  زننرب  لادم 
دنمزاین ، تیعمج نویلیم  اب 33  لاس 56  رد  هک  يروشک  . تسا هدیـسر  رفن  رازه  دـصراهچ  نویلیم و  دودـح 2  هب  هزورما  ، درک یمن  زواجت 

ود زا  شیب  یتیعمج  اب  نونکا  مه  هدوب  ناتـسکاپ و )... ، شدالگنب ، دنه نوچ  مه  يا  هعـسوت  لاح  رد  ياهروشکزا   ) یجراخ کشزپ  دورو 
لاس رد  رفن  مقر 7000  زا  زین  صـصختم  کشزپ  هنیمز ي  رد  تسوربور  کشزپ  دازام  اب  کـشزپ ) هب  رتشیب  يزاـین  اـب  نآ  عبت  هب  و   ) ربارب

رد هک  یلاح  رد  دش  روآدای  دـیاب  زین  یفیک  دـشر  تهج  زا  . تسا يریظن  مک  رامآ  هک  هدیـسر  ربارب - زا 10  شیب  - رفن مقر 72792  هب   57
یلیـصحت لاس  رد  دادعت  نیا  هدوب  رفن  طقف 452  يرتکد  عطقم  رد  یتلود  ياههاگـشناد  نایوجـشناد  دادعت   1358 یلیصحت 1359 - لاس 

هب زین  دازآ  هاگـشناد  رامآ  رگا  هک  ( 2 .) تسا هتشاد  دشر  ربارب   5/26، رگید ترابع  هب  . تسا هدیسر  رفن  رازه  زا 12  شیب  هب   1380-1381
یملع تلالقم  داددعت  ،ISI یملع تاعالطا  یللملا  نیب  هسـسوم  شرازگ  ساـسا  رب  . دیـسر دـهاوخ  ربارب  زا 50  شیب  هب  ، دوـش هفاـضا  نآ 
ربارب هک 3  تسا  هتـشاد  دشر  دصرد   600 ( 2003-1993  ) لاس لوط 10  رد  یللملا  نیب  ربتعم  تالجم  رد  ناریا  ناـققحم  زا  هدـش  پاـچ 

زا یکی  ناونع  هب  ار  ناریا  رابدـنچ  وکـسنوی )  ) لـلم ناـمزاس  یگنهرف  زکرم  ، ریخا ههد  یط  ( 3 .) تسا هرود  نیا  رد  یناهج  طـسوتم  دـشر 
مقر زا  رتالاب  هلاس و  تیعمج 6  يداوس  اب  خرن  هتسناوت  ناریا  اریز  ؛ تسا هدرک  یفرعم  يداوس  یب  اب  هزرابم  رد  ناهج  ياهروشک  نیرتقفوم 

اهیروانف زا  يرایسب  رد  ناریا  هک  میتسه  نیا  دهاش  ام  نونکا  مه  . دهد اقترا  لاس 1383  رد  دصرد  دودح 85  هب  لاس 55  رد  دصرد   7/28
، يزاسدس تشادهب ، يزرواشک ، ، تفن تعنـص  ياه  هزوح  رد  یـسدنهم  ینف  تامدخ  هدننک  ردـص  روشک  هب  هکلب  هدـش  افکدوخ  اهنت  هن 

دنا هتسناوت  یناریا  نادنمشناد  ، نیون مولع  هصرع ي  رد  . تسا هدش  لیدبت  نیداینب و ... ياه  لولـس  ، يزاسوردوخ ، يا هتـسه  يزاسروتکارت 
رد یناریا  نادنمـشناد  ریظن  یب  تیقفوـم  . دـننک روـبع  زین  اـهزرم  نـیا  زا  زین  يدراوـم  رد  دـنور و  شیپ  يرـشب  شناد  دـیدج  ياـهزرم  اـت 

شالت بلق و  ییاسران  ، يرورابان نامرد  ، دوب ایند  روشک  راصحنا 9  رد  نآ  زا  شیپ  هک  ، ینینج يداینب  ياه  لولس  يرادهگن  دامجنا و  ، هیهت
ریظن مک  تامادـقا  زا  ناـهج  رد  راـب  نیلوا  يارب  تباـید )  ) دـنق يراـمیب  ناـمرد  روـظنم  هـب  نیلوـسنا  دـیلوت  يارب  هدـعملازول  مـیمرت  يارب 

یبرغ و ياهروشک  تعنامم  عناوم و  دوجو  اب  ، يا هتسه  مولع  هصرع ي  رد  . تسا کیتنژ  یـسدنهم  هصرع ي  رد  یناریا  ناوج  نادنمـشناد 
هب ناریا  هزورما  زیمآ - حلـص  ریغ  زیمآ و  حلـص  يا  هتـسه  تاقیقحت  اـهتیلاعف و  رد  كرتشم  دربراـک  ياراد  هروظنم - ود  تازیهجت  میرحت 

يزرواشک و تسا . هتـسویپ  ناهج  رد  نیون  يرواـنف  نیا  ياراد  روشک  عمج 10  هب  هتفای و  تسد  مویناروا  يزاس  ینغ  هدـیچیپ ي  يرواـنف 
قبط ، يرادـماد يزرواشک و  هطیح ي  رد  . تسا روشک  يداصتقا  ياه  شخب  نیرت  کیژتارتسا  نیرتمهم و  زا  يزرواـشک  شخب  يرادـماد 
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داوم یقاب  دوب  روبجم  تشاد و  ار  لاـس  رد  زور  يارب 33  دوخ  ییاذـغ  داوم  نیمأت  ییاناوت  طقف  تلود  لاس 1356  رد  تلود  یمسر  رامآ 
یم دراو  كراـمناد و ... زا  رینپ  ، ناـنبل زا  ار  بیـس  ، لییارـسا زا  ار  غرم  مخت  ، هـسنارف زا  ار  غرم  لاـثم  يارب  . دـنک دراو  جراـخ  زا  ار  ییاذـغ 

دیلوت هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  هک  يا  هنوـگ  هب  ؛ تسا هدیـسر  ییاـفکدوخ  زرم  هب  تیعمج  ندـش  ربارب  ود  مغر  هب  ناـمروشک  نوـنکا  مه  ؛ درک
لاس رد  هدـش  یم  بوسحم  ایند  رد  مدـنگ  ياه  هدـننکدراو  نیرت  گرزب  زا  اهلاس  ام  روشک  هدوب و  نت  نویلیم  لاس 1356 1/5  رد  مدنگ 

تـسد کیژتارتسا  لوصحم  نیا  هصرع ي  رد  ییافکدوخ  هب  تسناوت  لاس - يدـنا  لهچ و  زا  دـعب  نت –  نویلیم  زا 14  شیب  دـیلوت  اب   83
دیلوت . تفای شیازفا  نت  نویلیم  هب 7/2  لاس 1379  رد  مقر  نیا  . دوب نت  نویلیم  لداعم 1/1  لاس 1356، رد  جنرب  كوتلش  دیلوت  نازیم  . دبای

زین ماد  شخب  رد  . دیـسر نت  نویلیم  هب 15  نت  نویلیم  زا 7/2  يزیلاج  تالوصحم  تاـجیزبس و  نت و  نویلیم  هب 3/3  نت  رازه  زا 900  وج 
لاس رد  نت  رازه   555 هب لاس 1356  رد  نت  رازه  زا 215  غرم  مخت  دیلوت  هک  يا  هنوگ  هب  ، تسا هدمآ  دیدپ  دـیلوت  رد  یهجوت  لباق  دـشر 

زا 6 لسع  ، نت رازه  هب 947  نت  رازه  زا 587  زمرق  تشوگ  ، نت رازه  هب 724  نت  رازه  زا 63  ، غرم تشوگ  دیلوت  تسا . هتفای  شیازفا   1381
راب راوخ و  ناـمزاس  شرازگ  ساـسا  رب  (4 .) تسا هدیـسر  نت  نویلیم   877/5 هب نت  نوـیلیم  زا 620/2  ماخریـش  نـت و  رازه  هب 28  نـت  رازه 

بـسک هنایمرواخ  ياهروشک  ناـیم  رد  ار  يزرواـشک  تارداـص  تسخن  هبتر  لاس 2004  رد  ناریا  وئاف - ، دـحتم للم  ناـمزاس  يزرواـشک 
لاح رد  هتفاین و  هعسوت  ياهروشک  یساسا  مهم و  تالضعم  لیاسم و  زا  ییاتسور  عماوج  یناماسبان  رقف و  اهاتسور  تیعـضو  تسا . هدرک 
یم اـفتکا  گرزب  ياهرهـش  نارهت و  یناداـبآ  هعـسوت و  هب  اـهنت  هک  هتـشذگ  میژر  فـالخ  رب  تهج  نیمه  هـب  . دور یم  رامـش  هـب  هعـسوت 

رد . دش رادروخرب  یـصاخ  تیولوا  زا  نازیر  همانرب  تلود و  يارب  روشک  مورحم  قطانم  اهاتـسور و  هب  هجوت  ، بالقنا يزوریپ  زا  دـعب  ، درک
ینامرد و زکارم و  ددادـعت  مینک : یم  هراشا  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  ياـهلاس  رد  اهاتـسور  يرادروخرب  ياهـصخاش  زا  یـشخب  هب  اـجنیا 

دحاو  2500 زا تشادهب  ياه  هناخ  دادعت  هدیسر  دحاو  هب 7345  لاس 1381  رد  هک  هدوب  دحاو  لاس 1357،1500  رد  ییاتسور  یتشادهب 
ییانبریز تاسیسأت  داجیا  مورحم و  قطانم  اهاتـسور و  هب  یناسر  قرب  تسا . هتفای  شیازفا  لاس 1381  رد  دحاو  هب 16561  لاس 1357  رد 

دادـعت دور . یم  رامـش  هب  بالقنا  زا  سپ  زیمآ  تیقفوم  تمادـقا  زا  قطانم  نیا  رد  تارباخم و ... ، ییاتـسور ياههار  هکبـش  هعـسوت  لیبقزا 
مه . تسا هتفای  شیازفا  لاس 1380  رد  ربارب - زاشیب 10  اتسور - هب 45359  لاس 1357  رد  اتسور  زا 4327  قرب  زا  رادروخرب  ياهاتـسور 

هدیسر رتمولیک  هب 86000  بالقنا  زا  دعب  مقر  نیا  اما  . دوب هدش  هدیشک  ییاتسور  هار  رتمولیک  اهنت 8000  هرود ي 1317-1357  یط  نینچ 
هب لاس 1357  رد  اتـسور  زا 312  تارباخم  هکبـش ي  زا  دنم  هرهب  ياهاتـسور  دادـعت  هلاس .) ًابیرقت 10  یتدـم  رد  ربارب  زا 10  شیب   ) تـسا
هب لاس 1357  رد  دـحاو  زا 180  مه  ییاتـسور  یتسپ  ياهدحاو  دادـعت  . هتفای شیازفا  ربارب - زا 30  شیب  لاس 1374 - رد  اتـسور   10429

ياهالاک مامت  ابیرقت  القنازا  لبق  هک  يروشک  ، تعنص شخب  رد  عیانص  ( 5 .) تسا هدیسر  ربارب - زا 25  شیب  لاس 1374 - رد  دحاو   4912
هدوب رادروخرب  ینییاـپ  تیبوغرم  تیفیک و  زا  اـمومع  زین  شلخاد  تخاـس  ياـهالک  دودـعمو  هدرک  یم  دراو  جراـخ  زا  ار  دوـخ  یتـعنص 

درادناتـسا تیفیک و  تهج  زا  ، دراوم زا  يرایـسب  رد  زین  شتادیلوت  هدش و  لیدبت  هدـننکدیلوت  هب  اه  هنیمز  زا  يرایـسب  رد  نونکا  مه  ، تسا
هدیـسر ییافکدوخ  زرم  هب  هک  تساه  لاس  ینامتخاس - عیانـص  نوچ  مه  - عیانـص زا  یخرب  رد  دـشاب و  یم  یجراخ  هباشم  اب  تباقر  لباق 

زا سپ  روشک  عیانـص  ، ببـس نیمه  هب  هدوب  دایز  رایـسب  جراـخ  هب  نآ  یگتـسباو  نازیم  هک  تسا  یتعنـص  ثراو  یمالـسا  يروهمج  . تسا
ناکلام نابحاص و  ، رگید يوس  زا  . دش دـیدش  دوکر  راچد  ، يا هطـساو  هیلوا و  داوم  ندـشن  نیمأت  يداصتقا و  هرـصاحم ي  لیلد  هب  بالقنا 

هنیمز رد  بالقنا  زا  سپ  تسناوت  تلود  دنتخیرگ . روشک  زا  ، دـندوب هدرک  سیـسأت  یکناب  تارابتعا  زا  هدافتـسا  اب  ار  اهنآ  هک  عیانـص  نیا 
هک یجراخ - ینف  شناد  تاعالطا و  ینف و  ياه  صصخت  ، یجراخ يا  هیامرـس  ياهالاک  ، یتادراو هیلوا  داوم  هب  دیدش  یگتـسباو  شهاک 

ياـه تیفرظ  ، یمالـسا بـالقنا  زا  سپ  تلع  نیمه  هب  . دـهد ماـجنا  یهجوت  روخ  رد  تمادـقا  دور - یم  رامـش  هب  تعنـص  يارب  يدـیدهت 
هتفرگ يدج  تعنص  هدوقفم  ياه  هقلح  ندرکرپ  یلیمکت و  عیانص  ، یلیدبت عیانـص  داجیا  ، هیلوا داوم  دیلوت  دمآ و  دیدپ  روشک  رد  یعیـسو 
نازیم . درک یباـیزرا  طاـبترا  نیمه  رد  ناوت  یم  ار  یمیـشورتپ  عیانـص  شرتـسگ  تیوـقت و  . دـش هتـشادرب  هار  نیا  رد  يدـنلب  ياـه  ماـگ  و 
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هزورما . تسا هتفای  شیازفا  نت  نویلیم  هب 5/12  لاس 1381  رد  هدوب  نت  نویلیم  رثکادح 7/4  لاس 1357  رد  هک  روشک  یمیشورتپ  تادیلوت 
هاگـشاب دراو  هتفای و  تد  هراوهام  تخاس  ناوت  هب  هک  هدیـسر  تفرـشیپ  زا  يا  هجرد  هب  یتارباـخم  یکـشوم و  عیانـص  هصرع ي  رد  ناریا 

هک یتالوصحم  هنیمز ي  رد  ام  هک  هدـمآ  تسد  هب  یلاح  رد  تیقفوم  نیا  . تسا هدـیدرگ  هراوهام  هدـننک ي  باـترپ  دودـحم  روشک  دـنچ 
کی نتخیرورف  زا  عقاوم  رد  یتح  هک  ییاج  ات  میرب  یم  رـس  هب  میرحت  رد  ، دنراد یماظن  کینورتکلا  یکـشوم و  عیانـص  رد  هدافتـسا  لباق 
يروط هب  ؛ میراد رارق  ایند  رترب  روشک  نیب 3  هزورما  يزاسدس  هنیمز ي  رد  . دـیآ یم  لمع  هب  تعنامم  ام  هب  یکینورتکلا  هداس  پیچ  ای   IC
تخاس ياهروتکارت  ، نونکا مه  ، يزرواشک عیانص  رد  . تسا تخاس  لاح  رد  ای  هدش و  هتخاس  دس  دودح 130  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک 

هب هیولـسع  هقطنم ي  کـی  زاـف  یناریا  دـصرددص  هژورپ ي  ، زاـگ تفن و  عیانـص  رد  . دوش یم  رداـص  ناـهج  روشک  زا 30  شیب  هــب  ناریا 
دودح هنالاس  نآ  رگید  ياهزاف  يرادرب  هرهب  اب  هک  دیسر  يرادرب  هرهب  هب  نابآ 83  رد  روشک  زاـگ  تفن و  هژورپ ي  نیرت  گرزب  ناوونع 

زا ار  دوخ  یماظن  تاحیلـست  مامت  ًابیرقت  بالقنا  زا  لبق  هک  ناریا  یماظن  عیانـص  دـش . دـهاوخ  روشک  بیـصن  دـمآرد  رالد  دراـیلیم  کـی 
رد هتفرگ و  رارق  ناهج  رد  یماظن  هتفرـشیپ ي  تاحیلـست  هدـننک ي  دـیلوت  ياـهروشک  زا  یکی  هرمز ي  رد  هزورما  هدرک  یم  دراو  جراـخ 
یم رداـص  ناـهج  روشک  زا 30  شیب  هـب  ار  دوـخ  تادـیلوت  تـسا و  هدـش  حرطم  يوالـسوگوی  لـیزرب و  ، دـنه نوـچ  ییاـهروشک  راـنک 

یهرز و عیانـص  هنیمز ي  رد  ناریا  نونکا  . تسا هلمج  نیا  زا  صاـخ  تازیهجت  تاودا و  ، يرادار یکینورتـکلا و  تـالوصحم  دـیلوت  . دـنک
: مینک یم  هراـشا  یماـظن  عیانـص  رد  هدـش  ماـجنا  تامادـقا  زا  یخرب  هب  . تسا هتفرگ  رارق  اـیند  رترب  روشک  هد  نیب  رد  ربرفن  عاوـنا  تخاـس 

کت نامز و  مه  کیلـش  تیلباق  اـب  یکـشوم  راـهچ  هدـننک ) باـترپ   ) رچنـال تخاـس  یحارط و  ، شخرذآ هدـگنج ي  ياـمیپاوه  تخاـس 
هوبنا دـیلوت  طخ  يزادـنا  هار  راـقفلاوذ و  هتفرـشیپ  کـنات  تخاـس  یحارط و  ، هروتوم ود  لاـب  خرچ  یـشزومآ و  لاـب  خرچ  تخاـس  ، کـت

ییایردریز تخاس  ، اهشک كدی  اهروانش و  عاونا  تخاس  (، ربب 400  ) رب کنات  وردوخ  تخاـس  یحارط و  ،T 72 نردم کنات  تخاس  ، نآ
یتعرس اب   ) باهش درب  رود  ياهکشوم  و  ناهج ) رد  نیمز  هب  نیمز  ياهکـشوم  نیرت  قفوم  زا   ) حتاف 110 کشوم  تخاس  ، روانش هلکسا  و 

ای تخاس و  ياه  هنیمز  رد  ییافکدوخ  یماظن و  يامیپاوه  يزاسزاب  یـساسا و  تاریمعت  طوطخ  يزادنا  هار  (، یلییارـسا کشوم  ربارب  هس 
لباـق دراوـم  رگید  زا  ردـخم  داوـم  اـب  هزراـبم  دراد . دربراـک  یکینورتـکلا  گـنج  رد  هـک  یماـظن  تاـعطق  تازیهجت و  زا  يرایـسب  ریمعت 

یللملا نیب  ياهرامآ  قبط  . دشاب یم  گرم  نارگداوس  ردخم و  داوم  اب  هزرابم  رد  یمالسا  يروهمج  ماظن  ریگمـشچ  رایـسب  تیقفوم  ، هراشا
اهراب ناریا  زین  تهج  نیمه  هب  هک  دوش  یم  مدهنم  فشک و  ناریا  ياهزرم  رد  ناهج  حطـس  رد  هفوشکم  ردخم  داوم  دـصرد  زا 80  شیب 

يا هقطنم  شزومآ  زکرم  ، یناهج تشادـهب  نامزاس  ردـخم  داوم  اب  هزرابم  هتیمک  تسا و  هتفرگ  رارق  ریدـقت  دروم  یناهج  عماجم  يوس  زا 
بوسحم ماظن  درک  لمع  فعـض  طاقن  زا  یکی  ار  روشک  ناداتعم  رامآ  نتفر  الاب  ندوب و  ـالاب  دـیاب  هتبلا  . تسا هداد  رارق  ناریا  رد  ار  دوخ 

مامت فارتعا  هب  بـالقنا  زا  لـبق  هک  تسا  ناریا  يامنیـس  ، هراـشا لـباق  دراوم  زا  یکی  یگنهرف  يرنه و  هزوح ي  رد  رنه  گـنهرف و  درک .
نیب رد  ، باذج کبس و  بحاص  ییامنیس  ناونع  هب  ، هزورما نکل  هدمآ  یمن  باسح  هب  هدوبن و  حرطم  ایند  رد  هجو  چیه  هب  ، نارظن بحاص 

هب ناوت  یم  هزوح  نیا  رد  نینچ  مه  . تسایند رترب  روشک  هس  يزج  ناریا  زین  ژالبود  تعنـص  رد  . دـشاب یم  حرطم  ناـهج  رترب  يامنیـس   10
ادص ياه  هکبش  هدرتسگ  هعسوت  . 2 بتک ؛ تاعوبطم و  هدرتسگ  راشتنا  رشن و  پاچ و  تعنص  ریگمـشچ  قنور  . 1 درک : هراشا  لیذ  دراوم 
مه دودحم  تاعاس  اب  ادص  هکبش  دنچ  امیـس و  هکبـش  ود  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دعب  هب  لاس 73  زا  ًاصوصخ  اه  همانرب  عیسو  دیلوت  امیـس و  و 

ریگمشچ شرتسگ  هعسوت و  . 3 تسا . هتفای  شرتسگ  یناتسا  ياه  هکبش  تقو و  مامت  تروص  هب  یجراخ  یلخاد و  هکبـش  اههد  هب  نونکا 
دنناـمه ربـخ - بسک  يارب  میتـسین  روـبجم  اـم  رگید  هزورما  هک  يا  هنوـگ  هب  یللملا  نیب  یلخاد و  يرازگربـخ  یناـسرربخ و  ياـه  هکبش 

یکی تمالس  تشادهب و  میـشاب . نآ  لاثما  هلِو و  هلچیود  ، زرتیور ، سرپدتیـشوسآ نوچ : مه  یجراخ  ياه  يرازگربخ  هب  یکتم  هتـشذگ -
رابود یناهج  تشادـهب  نامزاس  ریخا  ياه  لاس  یط  . تسا ناکدوک  ریم  گرم و  خرن  شهاک  ، یگتفای هعـسوت  فراـعتم  ياـه  صخاـش  زا 

ریم گرم و  هک  يا  هنوگ  هب  . تسا هداد  رارق  ریدقت  دروم  ناکدوک  ریم  گرم و  خرن  شهاک  رد  ناهج  روشک  نیرت  قفوم  ناونع  هبار  ناریا 
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ره زا  دروم  هب 6/28  لاس 1356  رد  هدنز  دلوت  رازه  رد  دروم  زا 111  ( Infant Mortality Rate: IMR  ) لاس کی  ریز  ناکدوک 
یشان ناردام  گرم  شهاک  نینچ  مه  (6 .) تسا هتفای  شهاک  ربارب  راهچ  زا  شیب  رگید  ترابع  هب  هدیـسر  لاس 1381  رد  هدنز  دلوت  رازه 
دودح هب  لاس 1355  رد  هدنز  دـلوت  رازه  رهررد 100  رفن  زا 237  ( Maternal Mortality Rate: MMR  ) يروراب ضراوع  زا 

هجیتن ي رد  . تسا یگدنز  هب  دـیما  نس  شیازفا  ، اهـصخاش رگید  زا  (7 .) تسا هتفای  شهاـک  ربارب  ینعی 5/6  هدیسر  لاـس 1380  رد  رفن   37
رد هدوب و  لاس  دودح 55  رد  بالقنا  زا  لبق  هک  یگدنز ) هب  دیما  نس   ) تمالس صخاش  نیرت  یلـصا  ، یتشادهب ياه  شزومآ  تامادقا و 

هتفای اقترا  لاس  هب 70  لاس  زا 60  نانز  دروم  رد  لاس و  هب 68  لاس 58  زا  نادرم  دروم  رد  ینعی  ، هتفای شیازفا  لاس  زرم 4/71  هب  لاس 82 
یفرعم زدیا  اب  هلباقم  لرتنک و  رد  ییایـسآ  روشک  نیرت  قفوم  ناونع  هب  لاس 2004  رد  ناریا  ، یناهج تشادهب  نامزاس  نینچ  مه  (8 .) تسا

هب راصتخا  هب  هک  . تسا روشک  ياهاتـسور  اهرهـش و  هب  یناسر  تمدخ  دنور  ندـش  رتهب  هراشا  لباق  دراوم  زا  یکی  یناسر  تامدـخ  درک .
بالقنا و زا  شیپ  هب  تبـسن  تباث  ياه  نفلت  دادعت  يربارب  زا 12  شیب  شیازفا  مینک - : یم  هراشا  ، هدش ماجنا  تامادـقا  زا  یخرب  نیوانع 

دنور هارمه و  نفلت  طخ  نویلیم  دودح 1/7  يراذگاو  اهاتـسور - . مورحم و  طاقن  رد  صوصخ  هب  روشک  رد  نآ  ذوفن  بیرـض  شرتسگ 
شیازفا تساراد - . ییایـسآ  ياهروشک  نایم  رد  ار  موس  ماقم  ینفلت  تامدخ  هیارا  تهج  زا  ناریا  هزورما  هک  يا  هنوگ  هب  نآ  دـشر  هبور 
اهیشوماخ عفر  دح  ات  یناسر  قرب  یکیرتکلا و  يژرنا  دیلوت  شیازفا  . ورتم تخاس  نهآ و  هار  ، ییاتسور ، يرهش نیب  ، يرهـش نورد  ياههار 

امیـس و ادص و  ياه  همانرب  شخپ  تاعاس  دادـعت  اه و  هکبـش  شیازفا  یتعنـص - . یگناخ و  ناگدـننک  فرـصم  ناوارف  دایدزا  هب  هجوت  اب 
رادروخرب يرهـش  زاگ  هکبـش  زا  دودحم  رایـسب  روط  هب  روشک  رهـش  اهنت 5  لاس 1357  رد  يرهـش  زاگ  شـشوپ . تحت  قطاـنم  شرتسگ 

نورقم تخوس  یعیبط - زاگ  . تسا یهجوت  لباق  رایـسب  مقر  هک  هتفای  شیازفا  رفن  نویلیم  حطس 40  هب  نابآ 1382  ات  ناکما  نیا  اما  ؛ دندوب
زرم 54 زا  لاس 82، ات  مهس  نیا  اما  ؛ تسا هدشن  شرازگ  بالقنا  زا  لبق  یلیسف  ياه  تخوس  یفرصم  دبس  رد  نییاپ - یگدولآ  اب  هفرـص  هب 
و ربارب )  8  ) زور رد  بعکم  رتـم  نویلیم  هب 288  زور  رد  بعکم  رتـم  نوـیلیم  زا 36  یعیبط  زاگ  شیـالاپ  تیفرظ  . تسا هتفر  رتارف  دـصرد 
( ربارب زا 176  شیب   ) هام 82 نابآ  رد  راوناـخ  هب 8998000  لاس 57، رد  راوناـخ  زا 51000  یعیبط  زاگ  شـشوپ  تحت  ياهراوناخ  دادـعت 

هتشر نویلیم   7/2 لاس 1357 ،  رد  یتشادهب - ملاس و  بآ  يرهـش - بآ  ناکرتشم  دادـعت  یتشادـهب  ملاس و  بآ  ( 9 .) تسا هتفای  شیازفا 
ششوپ تحت  ياهرهش  دادعت  . تسا شیازفا  ربارب  زا 3  شیب  يایوگ  هک  تسا  هتفای  شیازفا  هتـشر  نویلیم  هب 5/8  لاس 1382  رد  هک  هدوب 

هب لاس 1357  رد  اتـسور  زا 12000  اهاتـسور  هب  یناـسر  بآ  . تسا هتفاـی  شیازفا  لاس 1382  رد  رهـش  هب 760  رهـش  زا 45  يرهـش  بآ 
هب 4 لاـس 1382  رد  هک  هدوب  بعکم  رتم  نویلیم  دودح 5/1  لاس 1357  رد  بآ  دیلوت  نازیم  . تسا هدیـسر  لاس 1378  رد  اتسور   23036

نارهت ، تیالو ردق  هسسوم  ، ناریا یمالسا  بالقنا  درواتسد   92 . 1 اه : تشون  یپ  ( 10 .) تسا هدیسر  ربارب - زا 3  شیب  بعکم - رتم  نویلیم 
ر.ك: . 3 . 30/10/1381، يربــهر مـظعم  ماــقم  هــب  يرواــنف  تاــقیقحت و  موــلع و  مرتــحم  ریزو  هماــن  . 2 ناتـسمز 1382،ص231 .
هام 1382،ص323. يد  ، نارهت ، گنهامه رشن  ، یمالـسا بالقنا  نوماریپ  راتفگ   http://acce.lsiproducts.com/traials 4. 25

یمالـسا يروهمج  رد  یتمالـس  ياـه  صخاـش  . 6 روکذــم . ياـه  لاـس  رد  ناریا  يراـمآ  هماــنلاس  ؛ج3 و  یگدـنزاس يامیـس  ر.ك : . 5
بــالقنا نوـماریپ  راــتفگ   25 . 9 ناـــمه . . 8 ،ص6 . ناـمه . 7 ناتــسبات 1382،ص6 . نارهت  ، يربــکا لیعامــسادمحم  رتــکد  ، ناریا

پاـچ  ، 1384، فراـعم رـشن  ، ناگدنـسیون زا  یعمج  ، ناریا یمالـسا  بـالقنا  ، باـتک عبنم : ،ص327 . نامه . 10 ،ص326 . نیشیپ ؛ یمالسا
ات 232 صص 224  ، مراهچ

ناریا یمالسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و 

قیقحت و يارب  یمالـسا  بالقنا  هلأـسم  عوضوم و  حرط  هدازتمـشح  رقاـب  دـمحم  رتکد  هدنـسیون : ناریا  یمالـسا  بـالقنا  جـیاتن  راـثآ و 
: دوشیم حرط  هطبار  نیا  رد  ریز  یـساسا  تالوهجم  تالاؤس و  قیقحت  شور  يژولودـتم و  ظاحل  زا  تسا . نالک  عوضوم  کی  یـسررب ،

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1438 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دناهدوب هچ  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  يریگلکـش و  لماوع  للع و  اههنیمز ، - 2 تسا ؟ هدوب  هچ  یمالـسا  بالقنا  لحارم  هچخیرات و  - 1
بالقنا - 5 دنتسه ؟ هچ  یمالـسا  بالقنا  ياهیگژیو  اهبالقنا  ریاس  اب  هسیاقم  رد  - 4 دنتسه ؟ هچ  یمالسا  بالقنا  ياههویـش  فادها و  - 3

کی رد  دنتـسه ؟ هچ  یمالـسا  بالقنا  جـیاتن  راثآ و  اهدـمآیپ ، - 6 تسا ؟ هدوب  وربور  یعناوم  تاـفآ و  هچ  اـب  دوـخ  ریـسم  رد  یمالـسا 
یمالـسا بـالقنا  هب  تبـسن  تروص  نآ  رد  دوـمن . هئارا  قوـف  تـالاؤس  هب  لدتـسم  دنتـسم و  ياهخـساپ  دـیاب  یهورگ  يداـینب و  شهوژپ 

تلع و زا  شسرپ  اریز  تسا . لوهجم  نیرتراوشد  یفسلف  یملع و  ظاحل  زا  مود  لاؤس  دمآ . دهاوخ  تسدب  قیقد  قیمع و  عیسو ، یتخانش 
بالقنا زا  لاس  داتـشه  زا  شیب  هسنارف و  بالقنا  زا  لاس  تسیود  زا  شیب  هکیلاح  رد  لاثم  يارب  تسا . تخـس  لکـشم و  اههدیدپ  ییارچ 

قوف تـالوهجم  نیب  رد  عوضوم  ترورـض  تیمها و  ( 1 . ) دوشیم يزادرپهیرظن  اهنآ  ییارچ  للع و  هراـبرد  مه  زونه  درذـگیم  هیـسور 
اههاگـشناد و اهیمداکآ ، رد  ًاتدـمع  مود  لاؤس  هکیلاح  رد  دـشابیم . شـسرپ  نیرتيدربراک  نیرتیـسایس و  نیرتساسح ، مشـش  لاؤس 
لخاد و نمـشد و  تسود و  ّتلم ، تلود و  نیب  رد  هعماج و  هصرع  رد  قیمع  عیـسو و  روطب  مشـش  لاؤس  دـشابیم ، حرطم  اههاگـشهوژپ 

نآ تیعقاو  فلاخم ، قفاوم و  زا  معا  یمالسا  بالقنا  اب  طبریذ  ياهناسنا  هک  تسا  لالدتـسا  نیا  رب  ینتبم  اعدم  نیا  دوشیم . حرط  جراخ 
ار یمالسا  يروهمج  هدرک و  يزادنارب  ار  یهاشنهاش  تلود  یمالـسا ، بالقنا  یتّلع  ره  زا  رثأتم  یلیلد و  ره  هب  دنیوگیم  دناهتفریذپ و  ار 
هچ دیدج  ياضف  نیا  و  تسا ؟ هدروآ  رابب  لمع  رد  یجیاتن  راثآ و  هچ  نالک  هدیدپ  نیا  مینیبب  هک  تسا  نآ  مهم  سپ  تسا . هدرک  رقتسم 

، میقتـسم ریغ  میقتـسم و  دایز ، ای  مک  هتـسنادن ، هتـسناد و  بالقنا  يداصتقا  جیاتن  راثآ و  نایم  نیا  رد  تسا ؟ هتـشاد  ام  یگدـنز  رب  يریثأت 
هدوت نیب  ییاهوگتفگ  هک  لفاحم  زا  يرایـسب  رد  لاـثم  يارب  يداـصتقا  كـالم  دریگیم . رارق  دانتـسا  هجوت و  دروم  رتشیب  قحاـن ، اـی  قحب 

بالقنا زا  دعب  لبق و  یساسا ، ياهالاک  سانجا و  تمیق  هطبار  نیا  رد  دوشیم و  هدیشک  مروت  ینارگ و  هب  ثحابم  دریگیم  تروص  مدرم 
یماکان و يارب  لیلد  نیرتمهم  ار  ینونک  طیارـش  رد  تامدـخ  اهالاک و  يالاب  تمیق  نافلاخم ، ًاعبت  دراوم  نیا  رد  دوشیم . هسیاقم  مه  اـب 

دننکیم داهشتسا  یتعنص  يداصتقا و  یساسا  تالوحت  زا  یخرب  هب  رما ، نیا  هب  هجوت  نمـض  ناقفاوم ، لباقم  رد  دننادیم ، بالقنا  یناوتان 
دنیوگیم ًاضعب  دراوم  نیا  رد  دنیوگیم . نخس  یشک و ... هداج  یشکهلول ، زاگ ، قرب و  دیلوت  شیازفا  اهاتـسور ، هب  یناسر  تامدخ  زا  و 

. دننکیم هراشا  بالقنا  یگنهرف  یسایس و  ياهدرواتـسد  راثآ و  هب  اذل  هدوبن و  بالقنا  یلوا  یلـصا و  فده  داصتقا  تایدام و  ًالوصا  هک 
يزوریپ تشادگرزب  مایا  رد  روشک  تاغیلبت  هب  ناوتیم  یمالسا  بالقنا  جیاتن  شجنـس  رایعم  كالم و  ناونع  هب  داصتقا  ّتیمها  هنیمز  رد 
تاماقم نادرمتلود و  هک  دوشیم  هدید  زین  عطاقم  نیا  رد  دومن . هراشا  هام  رویرهش  رد  تلود  هتفه  مایا  نینچمه  رجف و  يههد  رد  بالقنا 

زا ییاهرامآ  ًاتدـمع  اهتبـسانم  نیا  رد  تسا . یمالـسا  بالقنا  يداصتقا  جـیاتن  راثآ و  هرابرد  ناشراتفگ  زا  ياهدـمع  شخب  زین  یمـسر 
ای هتـسناد  تروص  هب  هک  داصتقا  هب  هّجوت  رادقم  نیا  دنوشیم . هسیاقم  بالقنا  زا  لبق  اب  هدش و  هئارا  روشک  يداصتقا  ینارمع و  ياهتیلاعف 

هّوقلاب تروصب  ار  يونعم  يدام و  ياهزاین  هتسد  ود  دلوت ، ودب  زا  ناسنا  ًالوا  دشاب : لماع  دنچ  زا  یشان  دناوتیم  دوشیم  لوذبم  هتـسنادن 
تقو رد  زین  اهنیا  دـنراد و  تیولوا  مدـقت و  یـشزرا  ظاحل  زا  يونعم  ياهزاین  هچرگ  دـنباییم ، تیلعف  يدام  ياهزاین  ادـتبا  دراد . دوخ  اب 

اهنآ يریذپ  کیرحت  اذل  دنراد و  مدقت  تیلعف  رظن  زا  يدام  ياهزاین  هک  دوشیم  هظحالم  بیترت  نیا  هب  دنیآیم . لعف  هب  هّوق  زا  ناشدوخ 
درواتـسد شزرا و  نیرتگرزب  داصتقا  تعنـص و  تسا و  يدام  يداصتقا و  تدشب  یناهج  ماظن  ّوج  برغ ، ندمت  زا  رثأتم  ًایناث  تسا . رتشیب 

ءاقلا نینچ  اهبالقنا ، هلمج  زا  یعامتجا ، یناسنا و  هدیدپ  ره  يراذگ  شزرا  يارب  یطیارـش  نینچ  رد  تسا . هدش  یبرغ  ندمت  گنهرف و 
نیا هتبلا  تسا . هدش  يداصتقا  يدام و  جـیاتن  عبات  اههدـیدپ  شزرا  ًالمع  ینعی  تسا ؟ هتـشاد  يداصتقا  يدام و  درواتـسد  هچ  هک  دوشیم 

بالقنا ًاقافتا  هک  تسا  هدروآ  دوجوب  اجنآ  رد  ییاهألخ  تسا و  هدرک  داجیا  ندّمت  نآ  رد  ییاهانگنت  يدام  روما  داصتقا و  رد  طارفا  دح 
يدام و جـیاتن  لاح  ره  هب  ینونک  ّتیعـضو  رد  اّما  دـشاب  بذاج  بلاج و  اهنآ  يارب  دـناوتیم  دوخ  یـشزرا  یناسنا و  ياهمایپ  اب  یمالـسا 

هلأسم نیرتساسح  دراد . ار  یلصا  شقن  اهنآ  يراذگ  شزرا  یبایزرا و  رد  دنراد  نادنورهـش  يارب  هک  یهافر  نازیم  اههدیدپ و  يداصتقا 
نیرتمهم و یمالسا ، بالقنا  تخانش  باب  رد  هلأسم  لاؤس و  نیمشش  هک  میدرگیم  زاب  اعدم  نیا  هب  ًاددجم  یمالسا  بالقنا  تخانـش  رد 
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یمالسا بالقنا  هکنیا  زا  رظنفرص  هک  تسا  هیـضق  نیا  هجّوتم  هدمع  روطب  ناگمه  ناهذا  دشابیم و  شـسرپ  نیرتیـسایس  نیرتساسح و 
سپ ههد  ود  ًاعبط  تسا ؟ هتـشاد  یجیاتن  راثآ و  هچ  لمع  رد  هدیدپ  نیا  تسا ، هدیدرگ  زوریپ  هدش و  داجیا  یلماوع  للع و  هچ  ریثأت  تحت 

ای خلت  نامقاذم  هب  ًاضعب  هک  مینکیم  هبرجت  سمل و  ار  یلئاسم  دوخ  فارطا  رد  ام  همه  یمالسا  يروهمج  رارقتـسا  بالقنا و  يزوریپ  زا 
تیرثکا رگا  هک  تساجنآ  هیضق  نیا  هداعلاقوف  تیمها  میراذگیم . یمالسا  بالقنا  ياهدمایپ  باسح  هب  ًاعون  ار  اهنآ  دیامنیم و  نیریش 

زا تسا ، تداعـس  ریخ و  يوس  هب  ماـظن  ریـسم  هتـشاد و  یتبثم  ياهدرواتـسد  یمالـسا  بـالقنا  عومجم ، رد  هک  دنـسرب  هجیتن  نیا  هب  مدرم 
دوب اهنارحب  ماسقا  عاونا و  راظتنا  رد  دیاب  دشاب ، نیا  فالخ  رب  هماع  طابنتسا  جاتنتسا و  هچنانچ  اّما  دننکیم . تیامح  نآ  هعـسوت  موادت و 

هناملاع و روطب  یمالـسا  بالقنا  جـیاتن  راثآ و  هک  دراد  اج  نیاربانب  دـشابن . یباـیزرا  یـسررب و  لـباق  دـیاش  نآ  تراـسخ  اـههنیزه و  هک 
بالقنا جیاتن  راثآ و  یبایزرا  رد  اهکالم  تیمها  دوش . جیورت  غیلبت و  هنازوسلد  هناعاجـش و  تروص  هب  هدش و  یبایزرا  قیقحت و  هنافـصنم 

اب لوا  هلهو  رد  هک  دنوشیم  هجاوم  ثداوح  عیاقو و  زا  يریثک  اب  هرمزور  روطب  نادنورهـش  مدرم و  هوبنا  دش  هراشا  هک  روطنامه  یمالـسا 
يوس هب  هدوب و  بولطم  عضو  رد  ماظن  دـننک  روصت  تسا  نکمم  هظحل  کی  رد  هکیروطب  دـنراد  یفطاع  یـساسحا و  ياـهدروخرب  اـهنآ 

هک دنتسه  هلأسم  نیا  فشک  تخانش و  لابند  یعامتجا  مولع  نارگشهوژپ  دنشیدنیب . سکعب  رگید  یقیاقد  رد  اما  دوریم  تداعـس  ریخ و 
یبایزرا تخانـش و  يهرابرد  یمومع  راـکفا  يدـنب  عمج  رتـالاب  نآ  زا  و  تسیچ ؟ دنورهـش  کـی  رظن  يأر و  يدـنب  عمج  تدـم  زارد  رد 

زا قیمع  عیـسو و  حیحـص ، روصت  کـی  هب  ار  یموـمع  راـکفا  ناوـتیم  روـطچ  هکنیا  رتمهم  همه  زا  و  تسیچ ؟ ماـظن  درکراـک  راـتخاس و 
رابخا و زا  یخرب  کـنیا  ( 2 . ) دومن بسک  نادنورهـش  زا  ياهتـسیاش  تکراشم  تیامح و  ناوتب  ات  دـناسر  ماظن  تلود و  هرابرد  تاـیعقاو 
ار اهنآ  یمالـسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و  ناونع  هب  دنهجاوم و  اهنآ  اب  تدم  دنلب  تدم و  هاتوک  تروص  هب  نادنورهـش  مدرم و  هک  ار  یعیاقو 
رد مدرم  عیـسو  ددـعتم و  ياـهتکراشم  یمالـسا ، ياـهروشک  نارـس  سنارفنک  ییاـپرب  مـیهدیم . رارق  هراـشا  دروـم  دـننکیم  یباـیزرا 

اهرهـش و رد  یناسر  تامدـخ  نارمع و  زا  رامآ  عاونا  مروت ، ینارگ و  تیانج ، مرج و  رامآ  عاونا  اههعمج ، زامن  اهییامیپهار و  تاباختنا ،
نیب رد  یقالخا  یگنهرف و  ياهلاذتبا  جاور  مدرم ، فلتخم  راشقا  نیب  رد  اهدمآرد  فالتخا  دیدشت  اههاگشناد ، تیفرظ  شیازفا  اهاتـسور ،

دایتعا و موادـت  ناناوج ، مدرم و  فلتخم  راـشقا  رد  هزور  زاـمن و  طـسب  هعـسوت و  ناـهج ، هقطنم و  رد  روشک  تیعقوم  تیبثت  ناوج ، لـسن 
رد زاگ  مهـس  شیازفا  يزرواشک ، یـساسا  مالقا  زا  یخرب  دیلوت  شیازفا  یتفن ، ریغ  تارداص  شزرا  مجح و  شیازفا  ردـخم ، داوم  قاچاق 

نیا زا  یناوارف  ياهلاثم  دـهاش  نکـسم و ... هراـجا  دـیرخ و  خرن  ینارگ  اـهردرایلیم ، دادـعت  شیازفا  دـح 30 ،% ات  يژرنا  فرـصم  يوگلا 
رد یعون  هب  لـیاسم  نیا  زا  کـی  ره  دومن . هئارا  ناوتیم  یگنهرف  يداـصتقا و  یـسایس ، داـعبا  رد  نـالک  درخ و  تروصب  لـیاسم ، تسد 

عفنتم و قوف  ياهنایرج  ثداوح و  زا  فلتخم  ياهتبـسن  هب  یهورگ  ره  درف و  ره  دباییم و  باتزاب  مدرم  فلتخم  راشقا  تاروصت  ناهذا و 
دوشیم یبایزرا  تفایرد و  راشقا  دارفا و  داحآ ، هعومجم  طسوت  هنوگچ  قوف  ياههدیدپ  هعومجم  هک  تسا  نیا  لاؤس  دنوشیم . ررـضتم 

ییاهكالم هچ  اب  ار  اهنآ  و  دـننیبیم ؟ هنوگچ  لیاسم  نیا  هیواز  زا  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  جـیاتن  راثآ و  مدرم  یمومع  راـکفا  ًاـتیاهن  و 
راثآ و یبایزرا  یـسررب و  يارب  اهکالم  زا  یخرب  اجنیا  رد  یمالـسا  بالقنا  یبایزرا  رد  اـهکالم  نیرتمهم  دـننکیم ؟ یباـیزرا  یـسررب و 
تلود و تاناکما  اب  راثآ  جـیاتن و  هسیاقم  یمالـسا 2 - بالقنا  فادها  اب  راثآ  جـیاتن و  هسیاقم  - 1 دوشیم : هئارا  یمالـسا  بالقنا  جیاتن 

یمالسا يروهمج  ماظن  دوجوم  عضو  هسیاقم  نامزمه 4 - روط  هب  تاناکما  فادها و  اب  یمالسا  بالقنا  راثآ  جیاتن و  شجنس  روشک 3 -
يروهمج ماظن  دوجوم  عضو  هسیاقم  زارطمه 6 - ياهروشک  اب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  دوجوم  عضو  هسیاقم  - 5 هتفرشیپ . ياهروشک  اب 

ماود یهاـشنهاش  نونک  اـت  رگا  هک  یـضرف  يویرانـس  اـب  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  دوجوم  عـضو  هسیاـقم  بالقنا 7 - زا  لـبق  اـب  یمالـسا 
، یجراخ یلخاد و  یعاـمتجا ، يدرف و  داـعبا  يهمه  رد  یمالـسا  بـالقنا  یباـیزرا  كـالم  ناونعب  یمالـسا  بـالقنا  فادـها  تشادیم ؟

تنس نآرق و  زا  ذوخأم  ًاتدمع  فادها  نیا  تسا . هدومن  میسرت  تلود  مدرم و  يارب  يدنلب  رایسب  فادها  یگنهرف ، يداصتقا و  یـسایس و 
ینوناق یمسر و  تروصب  یساسا  نوناق  عبنمرد  فادها  نیا  دناهدش . یلجتم  مدرم  ياهراعش  و  هر )  ) ینیمخ ماما  مالک  رد  ًاتدمع  هک  هدوب 
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شجنـس يارب  اهكالم  نیرتهب  زا  یکی  فادـها  نیا  یناقح ، ییالقع و  يداع و  رایـسب  روطب  دناهدیـسر . تما  ماما و  بیوصت  دـییأت و  هب 
بالقنا و عوقو  زا  ههد  ود  زا  دـعب  دـسرپب : دـناوتیم  سک  ره  دنتـسه و  یمالـسا  بالقنا  جـیاتن  راثآ و  یبایزرا  ماـظن و  ینونک  تیعـضو 

دوجوم عضو  ًالوصا  ایآ  دراد ؟ هلـصاف  ردقچ  قوف  فادها  اب  دوجوم  عضو  و  دناهدش ؟ ققحم  ردـقچ  قوف  فادـها  دـیدج ، ماظن  رارقتـسا 
یـساسا نوناق  موس  لصا  رد  یمالـسا  يروهمج  ماظن  بالقنا و  فادـها  ریخ ؟ ای  دنتـسه  قوف  فادـها  ققحت  ياتـسار  رد  ماظن  بالقنا و 

دراد دوجوم  عضو  زا  ًاصخـش  هک  یتاعالطا  رابخا و  هب  ءاکتا  اب  اهنآ و  يهعلاطم  اب  دناوتیم  ياهدنناوخ  ره  دـناهدش و  میـسرت  ریز  حرـشب 
عیسو و یهورگ  شهوژپ  کی  رد  شجنـس  نیا  هک  تسا  نآ  قح  هتبلا  دیامن . تواضق  یبایزرا و  یمالـسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و  هب  تبـسن 

يروهمج تلود   » یـساسا نوناق  موس  لصا  دوش . نییبت  ناگمه  يارب  نآ  يهجیتن  دریذپب و  تروص  دانـسا  ماقرا و  رامآ و  هب  یکتم  قیمع 
طیحم داجیا  - 1 درب : راکب  ریز  روما  يارب  ار  دوخ  تاناکما  همه  مود  لصا  رد  روکذـم  فادـها  هب  لین  يارب  تسا  فظوم  ناریا  یمالـسا 

رد یمومع  ياهیهاگآ  حطـس  ندرب  الاب  - 2 داسف .  رهاظم  هیلک  اب  هزرابم  يوقت و  نامیا و  ساـسا  رب  یقـالخا  لـیاضف  دـشر  يارب  دـعاسم 
يارب ناگیار  یندـب  تیبرت  شرورپ و  شزومآ و  - 3 رگید . لیاسو  یهورگ و  ياههناسر  تاعوبطم و  زا  حیحـص  هدافتـسا  اب  اههنیمز  مامت 

، ینف یملع و  ياـههنیمز  ماـمت  رد  راـکتبا  عـبتت و  یـسررب و  حور  تیوـقت  - 4 یلاـع . شزوـمآ  میمعت  لیهـست و  حوطـس و  ماـمت  رد  همه 
ره وحم  - 6 بناجا . ذوفن  زا  يریگولج  رامعتسا و  لماک  درط  - 5 ناققحم .  قیوشت  قیقحت و  زکارم  سیسأت  قیرط  زا  یمالـسا  یگنهرف و 
رد مدرم  هماع  تکراـشم  - 8 نوناق . دودـح  رد  یعامتجا  یـسایس و  ياهیدازآ  نیمأـت  - 7 یبلطراصحنا . یگماـکدوخ و  دادبتـسا و  هنوگ 

مامت رد  همه  يارب  هنالداع  تاناکما  داجیا  اوراـن و  تاـضیعبت  عفر  - 9 شیوخ . یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، یسایس ، تشونرـس  نییعت 
قیرط زا  یلم  عافد  هینب  لـماک  تیوقت  يرورض 11 - ریغ  تالیکـشت  فذح  حیحـص و  يرادا  ماظن  داجیا  يونعم 10 - يدام و  ياـههنیمز 

قبط رب  هنالداع  حیحـص و  داصتقا  يزیر  یپ  - 12 روشک . یمالسا  ماظن  یـضرا و  تیمامت  لالقتـسا و  ظفح  يارب  یمومع  یماظن  شزومآ 
تشادـهب و راک و  نکـسم و  هیذـغت و  ياههنیمز  رد  تیمورحم  عون  ره  نتخاس  فرطرب  رقف و  عفر  هافر و  داـجیا  تهج  یمالـسا  طـباوض 

هبناج همه  قوقح  نیمأـت  - 14 اهنیا . دـننام  یماظن و  روما  يزرواشک و  تعنـص و  نونف ، مولع و  رد  ییاـفکدوخ  نیمأـت  - 13 همیب . میمعت 
یمالسا و يردارب  میکحت  هعسوت و  - 15 نوناق . ربارب  رد  یمومع  يواست  همه و  يارب  هنـالداع  ییاـضق  تینما  داـجیا  درم و  نز و  زا  دارفا 

ناناملسم يهمه  هب  تبسن  هناردارب  دهعت  مالسا ، ياهرایعم  ساسا  رب  روشک  یجراخ  تسایـس  میظنت  - 16 مدرم .  همه  نیب  یمومع  نواعت 
زا ار  ماـظن  مدرم و  فادـها  اـهزاین و  يهمه  یـساسا  نوناـق  دوشیم  هظحـالم  هک  روطناـمه  ناـهج » نافعـضتسم  زا  غـیرد  یب  تیاـمح  و 

روطب تسا . هدومن  میسرت  حرط و  قیمع  عیـسو و  تروصب  یگنهرف  یـسایس و  يداصتقا ، یجراخ ، یلخاد و  یعامتجا ، يدرف و  ياههبنج 
رد هدـش و  لصاح  یبسن  تاقیفوت  فادـها  زا  یخرب  رد  هک  درک  حرطم  ار  هیـضرف  اعدـم و  نیا  ناوتیم  یـصخش  تایبرجت  رب  ینتبم  یلک 
ایآ دنهاوخب  ار  قوف  فادها  تیلعف  رـضاح  لاح  رد  تما  نادنورهـش و  يهمه  رگا  یتسارب  دوشیم . هدید  ییاهقیفوت  مدـع  رگید  ياهراپ 

یگدـیچیپ و تعـسو و  دریگ  رارق  هجوت  دروم  موـس  لـصا  دـنب 12  طـقف  رگا  دروم  نیا  رد  تشاد ؟ دـهاوخ  ار  ییوگخـساپ  ناوـت  تلود 
رد تسا ؟ هدرک  فرط  رب  ار  رقف  هدومن و  رارقرب  ار  هافر  رادقم  هچ  یمالسا  يروهمج  بالقنا و  یتسارب  دوشیم . نشور  بلطم  تیساسح 

ینادیم و يدانسا و  شهوژپ  کی  نودب  تسا ؟ هدش  ییادز  تیمورحم  ردقچ  همیب  میمعت  تشادهب و  راک و  نکـسم و  هیذغت و  ياههنیمز 
قوف فادـها  اب  يدایز  يهلـصاف  زونه  بالقنا  زا  ههد  ود  زا  سپ  هک  دـش  یعدـم  ناوتیم  دودـحم ، یـصخش و  تایبرجت  رب  ینتبم  ًاـفرص 
هدـش ققحم  هعماج  رد  ناگیار  یندـب  تیبرت  شرورپ و  شزومآ و  ایآ  هک  درک  شـسرپ  ناوتیم  زین  موس  لـصا  زا  دنب 3  دروم  رد  میراد .

یسوملم دوهشم و  لیاسم  فلتخم ، نیوانع  هب  نازومآشناد  زا  هجو  ذخا  الاب و  ياههیرهش  اب  یعافتناریغ  سرادم  دشر  شیادیپ و  تسا ؟
ققحت لمع و  ياتـسار  رد  هک  درک  هراشا  ناوتیم  زین  یفادـها  هب  اما  دـنراد . راک  ورـس  نآ  اب  روشک  ياههداوناخ  یماـمت  ًاـبیرقت  هک  تسا 
ققحم هک  دوب  یعدـم  ناوـتیم  هک  دـناهدومن  میـسرت  ار  یفادـها  یگنهرف  یملع و  ياهتفرـشیپ  هنیمز  رد  و 4  ياهدنب 2  ًالثم  دـنراد  رارق 

لیکـشت و نینچمه  دراد . اـههنیمز  ماـمت  رد  یمومع  ياـهیهاگآ  حطـس  ندوب  ـالاب  زا  تیاـکح  هک  تسا  دوـجوم  يداـیز  نئارق  دـناهدش .
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رد ( 3 . ) دـشاب روشک  رد  عبتت  راکتبا و  یـسررب و  حور  تیوقت  رب  لاد  ياهنیرق  دـناوتیم  یقیقحت  یـشهوژپ و  يهسـسؤم  اـههد  يهعـسوت 
، فادـها اریز  دوشیم . لصاح  ینیئاپ  هبـسنلاب  يهرمن  دوش  هسیاقم  نآ  فادـها  اب  بالقنا  جـیاتن  راـثآ و  رگا  هک  تسا  نیا  اعدـم  عومجم 

هدروآرب شفادـها و  ققحت  يارب  یمالـسا  بالقنا  یبایزرا  كالم  ناونعب  تاناکما  تسا . هدـش  نیودـت  میـسرت و  یلاع  دـنلب و  هداعلاقوف 
یتفرعم یملع و  ياههتـشر  رد  تسا و  ییـالقع  شـسرپ ، نیا  تسا ؟ هتـشاد  راـیتخا  رد  یتاـناکما  هچ  مدرم  ياـهزاین  اههتـساوخ و  ندرک 
یفیلکت یسک  رگا  ینعی 4 ) فیلکت » قح و  بسانت  : » دـنیوگیم هقف  قوقح و  ملع  رد  ًالثم  تسا . هدـش  یلجتم  یفلتخم  روصب  نوگاـنوگ 

فیاـظو و بساـنت  زا  تیریدـم  ملع  رد  دـهد . ماـجنا  ار  فیلکت  نآ  دـناوتب  اـت  دـشاب  هتـشاد  یقوقح  نآ  اـب  بساـنتم  دـیاب  تشاد  هدـهعب 
: هک هدروآ  نینچ  هتـشاد و  ظوحلم  ار  قوف  هتکن  زین  یـساسا  نوناـق  موس  لـصا  ( 5 . ) دـنیوگیم نخـس  تارایتخا  تاناکما و  اب  اهتیرومأم 
« درب راکب  ریز  روما  يارب  ار  دوخ  تاناکما  همه  مود ، لصا  رد  روکذم  فادها  هب  لین  يارب  تسا  فظوم  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  »
هک یمالسا  بالقنا  فادها  ترثک  تعسو و  هب  هجوت  اب  تسا . زاین  دروم  یتاناکما  ًارهق  فادها ، ققحت  يارب  هک  هتشاد  تیانع  ننقم  ینعی 

بالقنا و ياهزاین  فادها و  ناوتیم  هک  روطنامه  دـشاب . تلود  رایتخا  رد  دـیاب  یمیظع  رایـسب  تاناکما  تسا ، هدـش  نایب  موس  لصا  رد 
نیا هب  ناوتیم  ار  يونعم  یفیک و  تاناکما  تسا . يونعم  يدام و  معا ا  زین  تاناکما  دومن ، میـسقت  يونعم  يدام و  يهتـسد  ود  هب  ار  ماظن 

-1 درب : مان  ناوتیم  حرش  نیا  هب  مه  ار  يدام  تاناکما  نامز  لقع 4 - ملع و  یلم 3 - مزع  هدارا و  هیحور 2 - نامیا و  - 1 درمشرب : حرش 
. درک مهارف  دازآ و  ار  یمیظع  تاناکما  یمالسا  بالقنا  هک  درک  اعدا  ناوتیم  يونعم  رظن  زا  ( 6  ) يژولونکت هیامرس 3 - یعیبط 2 - عبانم 

تاناکما ًالوا  دـناهدشن ؟ لصاح  دـیاش  دـیاب و  هکنانچنآ  فادـها  ارچ  اما  تشاد . نآ  زا  ییالاب  راظتنا  دـیاب  فادـها  ققحت  يارب  نیا  ربانب 
اب هیحور و  اب  یمدرم  تسا  مزال  بولطم  عضو  هب  لین  لوحت و  رییغت و  يارب  ینعی  دنتـسه . فادها  ققحت  يارب  مزال  طرـش  ًاتدـمع  يونعم 

يهدمع ًایناث  دنشاب . هتشاد  مه  يدام  رازبا  تاناکما و  دیاب  نانیا  هکلب  تسین  یفاک  نیا  اما  دنوش . رضاح  هنحص  رد  هدارا  مزع و  اب  نامیا و 
بآ بالقنا و  ماظن و  لصا  ظفح  بالقنا و  عناوم  تافآ و  عفد  فرص  تکراشم ، روضح و  يارب  مدرم  یمومع  جیـسب  يونعم و  تاناکما 

، یگنهرف مجاهت  یماظن ، هلمح  يداصتقا ، هرصاحم  یلخاد ، ياهتتشت  اهبوشآ و  داد . رارق  عاعـشلا  تحت  ار  فادها  ققحت  دش و  كاخ  و 
ینیگنس هداعلا  قوف  يژرنا  ناوت و  هک  دنتسه  یعناوم  تافآ و  رهش ، هب  اهاتسور  زا  عیسو  ترجاهم  تیعمج ، دیدش  دشر  مسیرورت ، جاوما 

ره ققحت  يارب  هک  یتاناکما  نیرتمهم  زا  یکی  دناهدش . ریخأت  دوکر و  راچد  فادها  ققحت  هجیتن  رد  تسا و  هدش  فرـص  اهنآ  عفد  يارب 
، موس لصا  زا  دنب 12  قباطم  ناریا  رد  ناوتب  هکنیا  يارب  هبرجت  لقع و  ساسا  رب  تسا . يدنبنامز  نامز و  يهلوقم  تسا ، زاین  دروم  یفدـه 

چیه هیذغت  نکـسم و  تشادهب و  راک و  هنیمز  رد  دشاب و  هدش  عفر  رقف  هدـش و  داجیا  هافر  نآ  رد  هک  تشاد  هنالداع  حیحـص و  يداصتقا 
نامز هب  فده  نیا  ًاملـسم  تسه ؟ زاین  نامز  لاس  دـنچ  هب  يونعم ، يدام و  تاناکما  ندوب  مهارف  تروص  رد  یتح  دـشابن  یتیمورحم  عون 
فرـص تقو  یتعنـص ، بالقنا  سناسنر و  نامز  زا  لاس  دص  دـنچ  لقادـح  هافر  ققحت  يارب  برغ  يرادهیامرـس  داصتقا  دراد . زاین  يدایز 

یبرغ هفرم  ياهروشک  رد  رفن  نویلیم  اههد  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  رامآ  هدوبن و  قفوم  ًالماک  رقف  عفر  هنیمز  رد  دوجو  نیا  اـب  تسا  هدرک 
يریگمـشچ قیفوت  اما  درک  شالت  رقف  عفر  يارب  لاس  داتفه  کیدزن  قرـش  یکارتشا  یتلود و  داصتقا  ( 7 . ) دننکیم یگدـنز  رقف  طخ  ریز 

نوناق موس  لصا  رد  جردنم  فادها  زا  یخرب  ًالوصا  دیدرگ . لالحمضا  یشاپورف و  شوختسد  ماجنارـس  تشادن و  یمومع  هافر  هنیمز  رد 
رـشب عون  ياهلآهدیا  فادها و  ناونع  هب  ار  اهنآ  دوخ  روهظ  ردص  زا  مالـسا  بتکم  دنـشابیم و  تنـس  نآرق و  زا  ذختم  یعون  هب  یـساسا 

نیا ربانب  دنوش . لئان  اهنآ  هب  دنناوتیم  یبسن  روطب  اهناسنا  ياهرود ، رصع و  ره  رد  تاناکما  ندوب  مهارف  تروص  رد  تسا و  هدرک  حرطم 
دوخ نالک  یلوصا و  فادـها  ققحت  ات  يزارد  هار  عناوم ، تافآ و  يهمجه  تاناکما و  دوبمک  رمع و  لاس  تسیب  اـب  زین  یمالـسا  بـالقنا 

فادها ققحت  ریسم  رد  هک  دنـشاب  نئمطم  مدرم  لقادح  هک  تسا  نآ  یمالـسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و  یبایزرا  رد  مهم  هتکن  نیا  ربانب  دراد .
ار یمالسا  بالقنا  يداصتقا  يدام و  تاناکما  کنیا  فادها  ققحت  رد  اهنآ  شقن  يونعم و  یفیک و  تاناکما  یسررب  زا  سپ  دنراد . رارق 

ياهزاین فادـها و  ققحت  يارب  اهنت  هن  اهنیا  هک  مینک  هراشا  هتکن  نیا  هب  تسا  یفاـک  يداـم  تاـناکما  تیمها  باـب  رد  مینکیم . یـسررب 
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دنب لاثم  يارب  تسا . يدام  تاناکما  اهرازبا و  زا  هدافتسا  دنمزاین  زین  یفیک  يونعم و  فادها  دربشیپ  یتح  دنتسه ، يرورـض  مزال و  يدام 
ساسا رب  یقالخا  لیاضف  دشر  يارب  دـعاسم  طیحم  داجیا  - 1 : » تسا يونعم  یقالخا و  ًالماک  فدـه  کی  یـساسا  نوناق  موس  لصا  زا   1
یهجوت لباق  تالیکـشت  هنیزه و  دـنمزاین  یهابت  داسف و  رهاظم  هیلک  اب  هزرابم  ًالوا - یهابت  داسف و  رهاظم  هیلک  اب  هزرابم  يوقت و  ناـمیا و 

جاور ًاثلاث - تسا . ربهنیزه  مه  نیا  هک  درک  اپرب  یغیلبت  يداشرا و  تالیکـشت  زین  یقالخا  لیاضف  فیرعت  غیلبت و  يارب  دـیاب  ًاـیناث - تسا .
داجیا ياهطرش  شیپ  زا  دنوش ، نوبز  تسپ و  ناشيدام  ياهزاین  عفر  يارب  دنشابن  روبجم  اهناسنا  نآ  رد  هک  هنالداع  قالخ و  داصتقا  کی 

موس لصا  قبط  هک  نالک  عیسو و  فادها  اب  یمالسا  بالقنا  زا  هتـساخرب  تلود  نیاربانب  تسا ». یقالخا  لیاضف  دشر  يارب  دعاسم  طیحم 
داعبا رد  صوصخب  یمالسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و  یبایزرا  رد  نیاربانب  تسا . یمیظع  يداصتقا  يدام و  تاناکما  دنمزاین  دراد  ور  شیپ  رد 

رایتخا رد  هک  یتاناکما  نیرتیلـصا  نیرتمهم و  زا  یکی  داد . رارق  كالم  ار  نآ  يدام  يداصتقا و  تاناکما  نازیم  دیاب  یهافر  يداصتقا و 
ناریا داصتقا  ریخا ، يههد  نیدـنچ  یط  ینعی  رود ، ياههتـشذگ  زا  دـشابیم . تفن  شورف  زا  لصاح  ياهدـمآرد  تسا ، هتـشاد  رارق  ماـظن 
میژر نافلاخم  داقتنا  دروم  هراومه  هتـشذگ  میژر  مهم  تاماهتا  زا  یکی  ناونع  هب  رما  نیا  هک  تسا ، هدـش  ياهیاپ  کـت  یلوصحم و  کـت 

هب روشک  تلود و  یگتـسباو  عطق  زین  یمالـسا  بالقنا  ياهنامرآ  فادـها و  زا  یکی  دوب و  هیلع ) هللا  تمحر   ) ینیمخ ماما  صخـش  هاش و 
يزوریپ زا  ههد  ود  تشذـگ  دوجو  اب  ارچ  هک  تسا  حرط  لباق  داریا  دـقن و  نیا  یمالـسا  بالقنا  جـیاتن  راثآ و  یبایزرا  رد  اذـل  دوب . تفن 

ماظن اب  هسیاقم  رد  دیدج  ماظن  تلود و  هک  دوش  یسررب  هک  تسا  نآ  فده  تمسق  نیا  رد  نکل  تسا ؟ هدشن  لصاح  فده  نیا  بالقنا 
روظنم نیا  يارب  دنادرگ ؟ ققحم  ار  یمالـسا  بالقنا  فادـها  دـناوتب  ات  تسا  هدوب  رادروخرب  تفن  دـمآرد  زا  رادـقم  هچ  هاش  تموکح  و 

زا اـما  تسا . هدـش  ربارب  ود  اـهزاین  یمک  روطب  سپ  تسا  هدـش  ربارب  ود  ًاـبیرقت  تیعمج  لاـس  تسیب  نیا  یط  دوـشیم : هئارا  ریز  لودـج 
، یمالـسا بالقنا  ینامرآ  هناهاوخ و  تلادـع  ياهراعـش  زا  رثأتم  ًالوا - تسا . هدـش  ربارب  دـنچ  مدرم  ياههتـساوخ  اـهزاین و  یفیک  ظاـحل 
رپ الاب و  يرهش  یگدنز  فرصم  يوگلا  تسا و  هدش  ربارب  ود  تدم  نیا  یط  يرهش  تیعمج  ًایناث  تسا . رتشیب  ماظن  نیا  زا  مدرم  تاعقوت 

فرـصم يوگلا  اهاتـسور ، رد  نویزیولت  وـیدار و  جاور  یمالـسا و  بـالقنا  هناـهاوخ  تلادـع  ياهراعـش  زا  رثأـتم  ًاـثلاث - دـشابیم . عوـنت 
3/5 هکشب نویلیم   6 تفن دیلوت  رفن 2 نویلیم   64 رفن نویلیم   33 ناریاتیعمج 1 13761356 اهصخاشفیدر تسا . هدش  يرهش  زین  ییاتسور 

دمآرد هکـشب 5 نوـیلیم   2 هنازور هکـشب  نوـیلیم   5/5 تفن تارداص  هکـشب 4 نوـیلیم   1/5 هکـشب نویلیم   0/5 تفن فرصم  هکـشب 3 نویلیم 
رالد درایلیم  رازهیهاشنهاش  ماـظن  ظفحهدـمع  ياـههنیزه  رـالد 7  13 رالد  13 هکـشب کی  تمیق  رـالد 6 نویلیم   14 رـالد نویلیم   24 تفن

750 تفن دمآرد  هنارس  رفن 10 نویلیم   30 رفن نویلیم   16 ییاتسور تیعمج  رفن 9 نویلیم   34 رفن نویلیم   17 يرهش تیعمج  گنج 8 تراسخ 
زاگ مهس  14 % 95%65 فرصم يوگلا  رد  تفن  مهس  رالد 13  0/6 رالد  1 رالد دیرخ  تردق  الابنیئاپمدرم 12 تاراظتنا  رالد 11  150 رالد
هاش تموکح  رخآ  لاس  هب  تبـسن  یفیک  یمک و  ظاـحل  زا  مدرم  ياههتـساوخ  تاراـظتنا و  لیـصافت ، نیا  اـب  % 30 % 1 فرصم يوگلا  رد 
ره هجوتم  تعرـس  نیا  هب  هک  تاراظتنا  تاعقوت و  زا  مجح  نیا  اهمتـسیس ، هیرظن  تاضورفم  ظاحل  زا  نیارباـنب  تسا . هدـش  ربارب  نیدـنچ 

نیا هک  تسا  هدشن  ثداح  هعقاو  نیا  یفلتخم  لیالد 8 ) هب  ههد  ود  نیا  یط  نکل  دشاب . هدننک  جلف  ازنارحب و  دناوتیم  دوش  یسایس  ماظن 
، اهدوبمک تالکشم و  نیا  مغر  یلع  تلود  فرط  کی  زا  اریز  تشاذگ . یمالسا  بالقنا  يالاب  تیفرظ  فاطعنا و  باسح  هب  ناوتیم  ار 

لئاـق ناـشدوخ  تلود  يارب  هک  یتیعورـشم  رطاـخب  مدرم  رگید  فرط  زا  تسا و  هداد  شیازفا  رودـقم  دـح  رد  ار  دوخ  یناـسر  تامدـخ 
دوشیم هدید  لودج  رگید  ياهفیدر  رد  دناهدرواین . لعف  هب  هوق  زا  هدرک و  لرتنک  ار  دوخ  تاراظتنا  اههتـساوخ و  رودـقم  دـح  ات  دنتـسه 

يهدام کـی  تفن  اریز  دوب . یمالـسا  بـالقنا  فادـها  زا  شدوخ  رما  نیا  هک  تسا  هدـش  فصن  هتـشذگ  میژر  هب  تبـسن  تفن  دـیلوت  هک 
دمآرد زا  زین  هدنیآ  ياهلـسن  ات  دشاب  دودحم  هدش و  باسح  نآ  دیلوت  دیاب  دوب  دقتعم  ماما  هک  تسا  یندش  مامت  ریذپاندیدجت و  یندـعم 

هب 1/5 هکشب  نویلیم  مین  زا  تفن  یلخاد  فرـصم  تدم  نیا  یط  هک  دهدیم  ناشن  لودج  ( 9 . ) دنشاب دنمهرهب  نآ  یتخوس  يژرنا  تفن و 
رظن زا  شیازفا  نیا  تسا . هدش  ربارب  هس  تفن  فرصم  اما  هدش  ربارب  ود  دودح  تیعمج  هکنآ  مغر  یلع  ینعی  تسا  هدیـسر  هکـشب  نویلیم 
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تسا و تبثم  تمالع  کـی  رما  نیا  فرط  کـی  زا  تسا : یتواـفتم  ياهمایپ 10 ) میالع و  يواح  یمالـسا  بالقنا  جـیاتن  راثآ و  یباـیزرا 
نیب روشک و  حطس  رد  عیـسو  روطب  دشابیم ، تلود  تیکلام  لرتنک و  رد  هک  يرورـض  مهم و  يالاک  کی  ناونعب  تفن  هک  دهدیم  ناشن 

زا دهد . شیازفا  زین  ار  هماع  يدنماضر  هدرک و  کمک  روشک  يداصتقا  هعـسوت  دشر و  هب  دـناوتیم  رما  نیا  دوشیم و  عیزوت  مدرم  راشقا 
تروصب تفن  ًالامتحا  هک  تروص  نیا  هب  دشاب  یفنم  یمایپ  لماح  دـناوتیم  تیعمج  شیازفا  زا  شیب  تفن  فرـصم  شیازفا  رگید  فرط 

کی رما  نیا  روشک  یلم  داـصتقا  رد  هداـم  نیا  يداـینب  شقن  هب  هجوت  ؛2ط  إـب هک  دوشیم  فرـصم  تخوس  تروص  هب  ًافرـص  هنیهب و  ریغ 
. تسا هنـالداعان  بساـنمان و  زین  دنمـشزرا  يهداـم  نیا  فرـصم  عـیزوت و  هک  تسا  نآ  رب  لاد  نئارق  راـمآ و  نینچمه  تسا . یفنم  هجیتـن 

يرهـش لومتم  هفرم و  درف  کی  مهـس  هک  یلاح  رد  تسا . لاس  رد  دیفـس  تفن  رتیل  هد  دنچ  هدام  نیا  زا  ییاتـسور  کی  مهـس  هک  يروطب 
یتفن يهدروآرف  رتیل  ره  يارب  تلود  هک  ییالاب  يهنارای  هب  هجوت  اب  تسا . لزنم  ژاـفوش  لـیبموتا و  يارب  لـیئوزاگ  نیزنب و  رتیل  رازه  دـنچ 

تارداص يهنیمز  رد  تسا . ییاتسور  درف  کی  ربارب  اههد  یتلود  ياههنارای  زا  يرهش  درف  نیا  مهـس  هک 11 ) دوشیم  صخشم  دزادرپیم 
کی دـناوتیم  شهاک  نیا  رظن  کی  زا  تسا . هدـش  رتمک  فصن  زا  هتـشذگ  هب  تبـسن  روشک  تارداـص  هک  دـهدیم  ناـشن  لودـج  تفن 
هدنیآ ياهلـسن  يارب  مه  ار  یقاب  دناهداد و  صاصتخا  ناشدوخ  فرـصم  هب  ار  دـیلوت  زا  يرتشیب  مهـس  ام  مدرم  ینعی  دـشاب  تبثم  يهجیتن 

دـیلوت و نازیم  یقطنم  روطب  اریز  دوش . یقلت  یفنم  يهجیتن  رثا و  کی  دـناوتیم  سپ  نیا  زا  تارداـص  دـیلوت و  شهاـک  اـما  دناهتـشاذگ .
. دـشاب هتـشاد  بسانت  نآ  يزرا  ياهزاین  روشک و  يداصتقا  دـشر  دـنور  دـیلوت و  تیفرظ  هدـش و  هتخانـش  ریاخذ  نازیم  اب  دـیاب  تارداـص 

رگید يوس  زا  دراد و  رایتخا  رد  ار  ناـهج  ریاـخذ  لداعم 10 % ًادودح  ریاخذ ، هکـشب  درایلیم  دـصکی  بیرق  اب  ناریا  هک  تسا  نآ  تیعقاو 
تیفرظ يهفاضا  هکـشب  نویلیم  کی  کیدزن  دوخ  لعفلاب  دـیلوت  هب  تبـسن  دشابیم و(12 ) هکـشب  نویلیم  بیرق 4/5  ناریا  دـیلوت  تیفرظ 

دراد هک  يداصتقا  تالکـشم  اب  هک  تسا  هدرک  جرخ  رالد  اهدرایلیم  دـیلوت  يزاـستیفرظ  يارب  ناریا  هکنیا  هب 13 ) هجوت  اب  دراد . دـیلوت 
هیجوت شیاهیراذگهیامرـس  ات  دنک  دیلوت  تیفرظ  دـح  رد  هک  دراد  قح  دـنک ، هنیزه  دوخ  يداصتقا  ياهـشخب  ریاس  رد  ار  نآ  تسناوتیم 
طیارـش أگ  ؛ إما دشاب . هتـشاد  تارداص  دیلوت و  رد  هتـشذگ  لداعم  یمهـس  لقادح  دناوتیم  ناریا  بیترت  نیمه  هب  دـشاب . هتـشاد  يداصتقا 

، هضرع شیازفا  اضاقت و  تیدودـحم  اب  نوچ  تسا . هدرک  لیمحت  ناریا  هب  عقاو  رد  ار  ینونک  مهـس  للملانیب ، ماـظن  يداـصتقا  یـسایس و 
زا یکی  ناونعب  دهاوخب  ناریا  رگا  نیاربانب  دوش . تفن  دـمآرد  تمیق و  دـیدش  شهاک  بجوم  دـناوتیم  ناریا  تارداص  دـیلوت و  شیازفا 

یهدـنامزاس و کی  اب  ًالوا  دـشاب : هتـشاد  ار  ناـهج  تفن  تارداـص  دـیلوت و  زا  ياهتـسیاش  مهـس  یمالـسا  بـالقنا  مهم  جـیاتن  فادـها و 
دیابن تفن  تارداص  دـیلوت و  رد  ناریا  مهـس  شیازفا  ًایناث  دریگب . ار  تفن  تمیق  شهاک  يولج  دـیاب  یناهج  ياهقطنم و  لاـعف  یـساملپید 
تفن يهلأسم  رد  هک  یعیدـب  يهتکن  دوش . تفن  هب  داصتقا  تلود و  یگتـسباو  شهاک  عطق و  ینعی  یبالقنا  فدـه  نتفرگ  هدـیدان  بجوم 

ياهروشک هکیلاح  رد  تسا  نآ  زا  لبق  لاس  تسیب  تمیق  لداعم  ًابیرقت  تفن  هکـشب  کی  تمیق  رـضاح  لاح  رد  هک  تسا  نآ  دراد  دوجو 
ای هدنام  تباث  ای  هنافسأتم  داوم  نیا  تمیق  دنتسه  ماخ  داوم  تارداص  هب  هتـسباو  ًاتدمع  دوخ  ینارمع  يراج و  ياههنیزه  يارب  موس  ناهج 

اهدرواتـسد و نیرتمهم  زا  یکی  دوشیم . رتشیب  زور  هب  زور  هتفرـشیپ  ياهروشک  هدش  هتخاس  ياهالاک  تمیق  هکیلاح  رد  دـباییم  شهاک 
ياهکـشب 40 زرم  هب  دبای و  شیازفا  ربارب  هس  دودح  هب  دوب  رالد  هک 13  تفن  تمیق  دش  بجوم  هک  دوب  نآ  یمالـسا  بالقنا  تبثم  جیاتن 
ار ینارگن  نیا  گرزب  ياـهروشک  هقطنم ، زیخ  تفن  ياـهروشک  هب  بـالقنا  رودـص  هعـسوت و  زادـنامشچ  ( 14) اب هراومه  و  دـسرب ، رـالد 

یبالقنا یمالـسا و  تلود  رایتخا  رد  یتایح  يهدام  نیا  تمیق  هضرع و  لرتنک  دـبای و  شیازفا  نازیم  ناـمه  هب  زین  تفن  تمیق  هک  دنتـشاد 
دشاب یلیالد  زا  یکی  دناوتیم  ینارگن  نیمه  دیامن . هدافتسا  یمالـسا  بالقنا  فادها  دربشیپ  يارب  مرها  نیا  زا  دناوتب  دریگ و  رارق  دیدج 

، يداصتقا هرصاحم  دننزب . مادقا  هب  تسد  یمالسا  بالقنا  يزادنارب  هیزجت و  فیعضت ، تهج  تفن  يهدننک  فرـصم  گرزب  ياهتلود  هک 
نمـض هک  دوـب  تامادـقا  نیا  يهلمج  زا  و ... یگنهرف 15 ) مجاهت  یماظن ، يهلمح  یـسایس ، ياوزنا  راـشف و  ضراـعم ، تاجتـسد  تیوقت 
هجیتن رد  هدرک و  فرص  ار  یمالسا  بالقنا  ناوت  تاناکما و  زا  ياهدمع  شخب  ناریا ، تسد  زا  تفن  تمیق  هضرع و  لرتنک  ندرک  جراخ 
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سپ تفن  تمیق  هک  دوشیم  هظحالم  قوف  طیارش  يهعومجم  ریثأت  تحت  نیاربانب  درک . دراو  يدیدش  ياهبیسآ  بالقنا  فادها  ققحت  هب 
لوا ياجب  لاس  تسیب  زا  سپ  کنیا  داتفا و  شهاک  يریزارـس  هب  بالقنا ، يزوریپ  يهیلوا  ياهلاس  رد  یبـالقنا  دـیدش و  شیازفا  کـی  زا 

تفن و تمیق  ندـنام  تباث  رطاخب  تسا . هدوب  بالقنا  یلـصا  هدـمع و  فدـه  کی  تفن  تمیق  شیازفا  هکیلاـح  رد  تسا  هتـشگزاب  دوخ 
لداعت رادقم  هچ  ات  هک  دهدیم  ناشن  رما  نیا  تسا . هتفای  شهاک  فصن  دودح  هب  روشک  یتفن  دمآرد  هجیتن  رد  روشک ، تارداص  شهاک 

لیاسم و دایدزا  نازیم  هب  ناوتیم  اج  نیمه  زا  تسا و  هدروخ  مهب  رگید  يوس  زا  تاناکما  اب  وس  کی  زا  بالقنا  ياـهزاین  فادـها و  نیب 
هک دوشیم  نشور  ینامز  رما  نیا  تالکـشم  تسا . هدـش  فصن  تفن  دـمآرد  اـما  هدـش  ربارب  ود  تیعمج  ینعی  درب . یپ  ماـظن  تالکـشم 
هب هتـسباو  زین  موس  مود و  مالقا  یتلود . تاجناخراک  دوس  اهتایلام 3 - تفن 2 - شورف  - 1 دشابیم : عبنم  هس  زا  تلود  ياهدمآرد  مینادـب 

نیشام دیرخ  یکدی ، تاعطق  تاریمعت  هیلوا ، داوم  نیمأت  يارب  تلود  یتعنـص  يداصتقا و  ياهتیلاعف  تاجناخراک و  نوچ  دنـشابیم . تفن 
زا لصاح  ياهزرا  قیرزت  تفن و  هب  هتـسباو  روشک  داصتقا  لک  نوچ  نینچمه  دنتـسه . هتـسباو  تفن  زا  لصاح  ياـهزرا  هب  ًاـساسا  تـالآ ،

گنج و زا  یـشان  يداصتقا  دوکر  طیارـش  رد  دـشابیم و  تفن  یقیرزت  زرا  نازیم  هب  هتـسباو  روشک ، ياـهتیلاعف  قنور  دـشر و  هدوب ، تفن 
هدومن و هفاضا  اـهراشف  ریاـس  هب  ار  مدرم  هب  یتاـیلام  ياـهراشف  دـهد و  رارق  هجوت  دروم  ار  اـهتایلام  نادـنچ  هتـسناوتیمن  تلود  بـالقنا ،

یتایح ماظن  تلود و  يارب  ردقچ  تفن  دمآرد  هک  دوشیم  مولعم  قوف  تاکن  هب  هجوت  اب  دهد . شیازفا  ار  اههدوت  يدنسرخان  یتیاضران و 
شزرا رالد و  دیرخ  تردق  هک  تسا  نآ  رگید  يهتکن  دـشاب . نیرفآ  بیـسآ  دـناوتیم  نازیم  هچ  ات  نآ  تفا  شهاک و  تسا و  یـساسا  و 

هبساحم و رالد  هب  روشک  یتفن  ياهدمآرد  تسا . هتشاد  يریگمشچ  شهاک  ریخا  لاس  تسیب  یط  ربتعم  ياهزرا  ریاس  ربارب  رد  نآ  يربارب 
هک 14 دز  نیمخت  ناوتیم  بیترت  نیا  هب  دهد . ماجنا  یبرغ  ياپورا  نپاژ و  زا  ار  دوخ  ياهدیرخ  يهدمع  دیاب  ناریا  اما  دوشیم  تخادرپ 

تیعمج هکیلاح  رد  نیاربانب  دشاب . هتشاد  لاس 1356  رالد  درایلیم  لداعم 8  يدیرخ  تردق  دیاش  لاس 76  رد  یتفن  دـمآرد  رالد  درایلیم 
فادها ققحت  رد  ار  تلود  ماظن و  تالکـشم  نازیم  هتکن  نیا  تسا و  هتفای  شهاک  موس  کی  دودح  هب  یتفن  دمآرد  تسا ، هدـش  ربارب  ود 

تفن هنارـس  دمآرد  مانب  یـصخاش  تیعمج ، لک  هب  لاس  کی  رد  تفن  دمآرد  لک  میـسقت  زا  دیامنیم . رتفافـش  ار  تلم  ياهزاین  عفر  و 
ره مهس  بیترت  نیا  هب  دشابیم . رالد  لداعم 200  رضاح  لاح  رد  رالد و  لداعم 750  ًادودح  لاس 1356  رد  مقر  نیا  هک  دیآیم  تسدب 
هب مقر  نیا  میریگب ، رظن  رد  ار  لبق  لاس  تسیب  هب  تبـسن  رالد  شزرا  تفا  رگا  تسا و  هتفای  لیلقت  مراهچ  کـی  هب  تفن  دـمآرد  زا  یناریا 
رد تسا . هتفای  شهاک  متفه  کی  هب  هتـشذگ  هب  تبـسن  تفن  دمآرد  زا  رفن  ره  مهـس  یعقاو  روط  هب  عقاو  رد  دـسریم و  رالد  دودح 100 

روشک یعقاو  يروص و  دـمآرد  هک  یلاح  رد  تفگ : ناوتیم  ماظن  ياـهزاین  نیمأـت  بـالقنا و  رد  تفن  شقن  ـالاب و  بلاـطم  يدـنب  عمج 
عونتم و هداعلاقوف  شفیاظو  یـساسا  نوناق  قباطم  دـیدج  تلود  هکنآ  نمـض  تسا . هدـش  ربارب  ود  تیعمج  اـما  هدـش ، مک  ربارب  نیدـنچ 

هلأسم تروص  سپ  تسا . هدـش  ربارب  نیدـنچ  یفیک  یمک و  ظاحل  زا  ياهدـیدع  لیالد  هب  زین  مدرم  ياهزاین  تاراـظتنا و  هدـش و  ددـعتم 
هداعلاقوف لعفلاب ، يدام  تاناکما  اما  گرزب  عیـسو و  هداـعلاقوف  ياـهزاین  اههتـساوخ و  فادـها ، تسا : نینچ  یمالـسا  بـالقنا  ماـظن و 

تسا و هئارا  لـباق  ینیعم  دودـحم و  ياـهزیوجت  اـهلح و  هار  دوـش  هتـشاذگ  یلقع  ملع و  ره  لـباقم  هلأـسم ، تروـص  نیا  مک . دودـحم و 
ناشزیوجت ینیبشیپ و  دـننیبیم و  روطنیا  ًاعون  ار  ناریا  هلأسم  تروص  زین  گرزب  ياهتردـق  تسا . ینیب  شیپ  لـباق  ياهدـیدع  ياـهنارحب 

يارب ای  دنرادیم و  رب  تسد  یبالقنا  ياهـشزرا  لوصا و  فادـها و  زا  ای  ییالقع  یقطنم و  يزاب  کی  رد  نالوئـسم  مدرم و  هک  تسا  نیا 
رانک بالقنا و  هلاحتسا  شاهجیتن  تدم 16 ) زارد  رد  زین  رما  نیا  هک  دنوشیم . لسوتم  گرزب  ياهروشک  هب  روشک  يدام  تاناکما  نیمأت 

زا هتساخرب  ماظن  یمالسا و  بالقنا  مضه  قوف و  هلأسم  دیدشت  يارب  هک  دوشیم  هدهاشم  اذل  تسا . بالقنا  ياهنامرآ  لوصا و  نتـشاذگ 
ای تسا  هدش  میرحت  ناریا  تفن  دیرخ  فلتخم  ياهتبون  رد  ًالثم  تسا . هدرک  مرها  ار  تفن  هراومه  اکیرمآ  یللملانیب ، ماظن  دـنور  رد  نآ ،

ياهرازاب تیوقت  قیرط  زا  اـی  تسا ، هدـش  میرحت  ناریا  دـیلوت  تیفرظ  شیازفا  یتسدـالاب و  شخب  رد  يراذـگ  هیامرـس  وتاـماد  حرط  یط 
تسا هدش  لیمحت  ماظن  بالقنا و  هب  هک  ياهلأسم  تروص  ( 17 . ) تسا هدروآ  لمعب  تفن  تمیق  تیبثت  شهاک و  تهج  رد  یشالت  سروب 
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بازحا و ياهدربراک  نیرتمهم  زا  یکی  عقاولا  یف  دوش . غیلبت  نییبت و  یسایس  ياهحانج  تلود و  يوس  زا  قیقد  قیمع و  عیسو ، روطب  دیاب 
تروص هب  ار  نآ  یسایس  شزومآ  ناونع  هب  هدرک و  ماظن  یجنس  زاین  یسانشهلأسم و  فرص  ار  دوخ  ناوت  هک  تسا  نآ  یسایس  باجتـسد 

زا یکی  دـیاش  دـنیامن . زیهجت  جیـسب و  تالکـشم  لیاسم و  لح  يارب  ار  مدرم  هدومن و  زیوجت  بساـنم  ياـهلح  هار  هدرک و  غیلبت  هتـسیاش 
رد دوش . رتلهـس  اهزیوجت  اهلح و  هار  ات  دنهد  رییغت  ار  هلأسم  تروص  دنناوتب  هک  دـشاب  نآ  اهحانج  یـسایس و  ناگبخن  فیاظو  نیرتمهم 

تدـش دـنراد و  هجوت  رما  نیا  هب  رتمک  یفلتخم  لیالد  هب  بازحا  یعامتجا و  ياههورگ  یـسایس و  لاجر  هک  دـسریم  رظنب  رـضاح  لاـح 
لباق ياهتـسیاش  روطب  بالقنا  ماظن و  هلأسم  تروص  هک  تسا  نآ  تیعقاو  تسا . هتـشاد  زاب  مهم  نیا  زا  ار  اـهنآ  یـسایس  يزاـب  اـهتباقر و 

تاناکما ًالوا  دـشاب . زاینیب  گرزب  ياهتردـق  تراـظن  لرتنک و  زا  هدوب و  لقتـسم  نآ  ياـهراک  هار  اـه و  لـحهار  هک  يروطب  تسا  رییغت 
دیاب ار  فادـها  اههتـساوخ و  اهزاین ، ًایناث  دیـشخب . تیلعف  تخانـش و  ار  اهنآ  دـیاب  تسین . مک  تسا و  داـیز  ماـظن  يونعم  يداـم و  هوقلاـب 
دیاـب ار  هتکن  نیا  سپ  تسا . یقطنم  ریغ  لاـحم و  يرما  اـهنآ  يهمه  يروف  ققحت  ًاـعطق  درک . يدـنبهلحرم  يدـنب و  تیولوا  يدـنبنامز و 

تالکـشم و يهدـمع  دنتـسه و  انـشآ  ماظن  دوجوم  یلعف و  هلأـسم  تروص  اـب  زین  مدرم  يهدوت  هماـع و  ًاـثلاث  دوش . غیلبت  قیقحت و  تسرد 
اعدم نیا  يهنیرق  دـننکیم . لمحت  دـننادیم و  یعیبط  هدز ، گنج  یبالقنا و  یمالـسا و  ماظن  کی  يارب  ار  يداصتقا  يدام و  ياهدوبمک 

ار مدرم  لمحت  تسین و  هیجوت  لباق  هک  يزیچ  اما  دـناهدرک . یهارمه  تلود  ماظن و  اـب  لـیاسم  نیمه  دوجو  اـب  ههد  ود  یط  هک  تسا  نآ 
لـصا یمالـسا و  بالقنا  حور  زا  رثأتم  اـما  تسا  دودـحم  يداـصتقا  يداـم و  تاـناکما  دـننادیم  مدرم  تساـهضیعبت . دـنکیم  دودـحم 

نیا لمحت  اب  ماظن  هک  دننادب  هتکن  نیا  تیاعر  نمـض  دوش و  عیزوت  هنالداع  هنافـصنم و  لقاال  دودحم  تاناکما  نیا  دنراد  راظتنا  تلادع ،
لباق لودج  رد  هک  ياهتکن  نیرخآ  تسا . فده  هعسوت »  » زین يداصتقا  دعب  رد  دنکیم و  تکرح  بالقنا  فادها  ياتـسار  رد  تالکـشم 

نآ لوصح  هدوب و  بالقنا  يداصتقا  هجوت  لباق  فادها  رما  نیا  دشابیم . روشک  يژرنا  فرصم  يوگلا  رد  زاگ  مهـس  شیازفا  تسا  رکذ 
فرـصم يوگلا  رد  زاگ  مهـس  هک  دـهدیم  ناشن  ماقرا  نیا  تسا . یبایزرا  لـباق  یمالـسا  بـالقنا  تبثم  جـیاتن  راـثآ و  زا  یکی  ناونع  هب 

يزارد نایلاس  تسا و  يدادادـخ  میظع  تورث 18 ) کی  هک  زاگ  نیارباـنب  تسا . هدیـسر  دودـح 30 % هب  بـالقنا  زا  ههد  ود  یط  يژرنا 
زین ار  تصرف  نیا  دـنکیم و  مک  ار  تفن  هب  روشک  داصتقا  تعنـص و  یگتـسباو  دوشیم و  تفن  نیزگیاج  کنیا  تخوسیم ، فرـصمیب 
راثآ یبایزرا  يارب  اجنیا  رد  دوش . مهارف  زرا  ام  داصتقا  يارب  هدش و  رداص  یلخاد  فرصم  ياجب  تفن  زا  يرتشیب  مهـس  هک  دنکیم  مهارف 

هب هجوت  اـب  هک : میـسرب  اعدـم  نیا  هب  قوـف  ینـالوط  هبـسنلاب  تاـجایتحا  زا  سپ  میناوـتیم  تاـناکما ، رظنم  زا  یمالـسا ، بـالقنا  جـیاتن  و 
تروص مدرم  يدام  ياههتـساوخ  دروآرب  فادـها و  ققحت  هنیمز  رد  هک  هچنآ  تفن  دـمآرد  هب  هتـسباو  يداـم  دودـحم  هبـسنلاب  تاـناکما 

اـهجنر و یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  يارب  هک  مدرم  داـحآ  ًـالومعم  تاـناکما  فادـها و  قیفلت  دـشابیم . هجوـت  لـباق  تبثم و  تسا  هتفرگ 
 - تروص نیا  رد  هک  دنجنـسیم  دوخ  ياهزاین  فادها و  كالم  اب  ار  یمالـسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و  دـناهدش ، لمحتم  ار  يدایز  تامحز 

حرط لباق  اعدم  نیا  اذل  دـناهدشن ، ققحم  دـیاش  دـیاب و  هکنانچ  اهزاین  فادـها و  نیا  دـش  رکذ  لبق  تاحفـص  روطـس و  رد  هک  یلیالد  هب 
یـساسا نوناق  قبط  هک  تلود  رگید  يوس  زا  دـنهدیم . بالقنا  جـیاتن  راثآ و  هب  ینیئاپ  هبـسنلاب  هرمن  مدرم  كالم ، نیا  هیواز  زا  هک  تسا 

هب رظن  دجنـسیم و  هتـشاد  رایتخا  رد  هک  يداـم  تاـناکما  هب  هجوت  اـب  ار  دوخ  درکلمع  تسا ، یمالـسا  بـالقنا  فادـها  ققحت  هب  فلکم 
الاب بوخ و  ًاتدمع  ار  بالقنا  جیاتن  راثآ و  دهدیم و  شدوخ  هب  ییالاب  هرمن  ًاتدعاق  هتـشاد ، دوجو  تباب  نیا  زا  هک  یتالکـشم  اهانگنت و 

هک دـننکیم  یمالـسا  بالقنا  جـیاتن  راثآ و  زا  یفلاخم  ياهیبایزرا  كالم ، تواـفت  لـیلد  هب  تلم  تلود و  نیا  رباـنب  دـیامنیم . یباـیزرا 
دیاب رما  نیا  هب  هجوت  اب  دشاب . ازبیـسآ  هداعلا  قوف  هدش و  ماظن  مهم  بطق  ود  نیا  يهطبار  ردـکت  قاقـشنا و  بجوم  دـناوتیم  رما  نیمه 

هدش و قیقحت  تسرد  دیاب  هک  تسا  يرورض  مزال و  رایـسب  يرما  رظن  نیا  زا  یمالـسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و  یبایزرا  یـسررب و  هک  تفگ 
يارب هکنآ  زج  تسین  يزیچ  نیا  مینک و  مهارف  هنافـصنم  هناـملاع و  یکـالم  تسا  هتـسیاش  تسخن  مدـق  رد  نیارباـنب  دوـش . غـیلبت  تسرد 

یقیقحت نینچ  جیاتن  غیلبت  مینک . هدافتسا  تاناکما  فادها و  ینعی  كالم ، ود  ره  زا  نامأوت  روطب  یمالـسا ، بالقنا  جیاتن  راثآ و  یبایزرا 
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تلود و رگا  دـنک . يرای  شنت  نارحب و  عفر  تابث و  داجیا  هب  هدـش  تلم  تلود و  طباور  طسب  برقت و  بجوم  يداـیز  دـح  اـت  دـناوتیم 
هب هجوت  اب  تلم  داحآ  لاثم  يارب  تسا . ینیبشیپ  لباق  يدایز  تتـشت  هقرفت و  دـننک  هدنـسب  ناـشدوخ  ياـهکالم  هب  طـقف  مادـک  ره  تلم 

تسا ناسنا  ياهزاین  تعیبط  نیا  دنتـسه ، تفع  تزع و  تینما ، هیذغت ، تشادهب ، راک ، نکـسم ، ناهاوخ  ینآ  يروف و  یلیخ  ناشیاهزاین ،
اهزاین نیا  عابشا  يارب  دیوگب  تسا  نکمم  يدام  تالکشم  اهدوبمک و  هب  هجوت  اب  تلود  رگید  فرط  زا  اما  دنوش . عابشا  ًاعیرـس  دیاب  هک 

اما تسا . گرم  زا  دعب  يورادشون  اما  دشاب  یقطنم  دناوتیم  مه  نیا  تسا . زاین  تقو  لاس  هاجنپ  یمومع  حطـس  رد  فادـها  نیا  ققحت  و 
ات رگید  يوس  زا  دنک و  لعفلاب  ار  دوخ  يهوقلاب  ياهناوت  يهمه  دنکیم  شالت  تلم  وس  کی  زا  دوش  عقاو  لوبق  دروم  یقیفلت  كالم  رگا 

دامتعا و دودـحم ، تاناکما  يهنالداع  عیزوت  نمـض  دـنکیم  شالت  زین  تلود  دزادـنیب . ریخأـت  هب  هدرک و  دودـحم  ار  اـهزاین  نکمم  دـح 
ياهروشک اب  هسیاقم  دروآ . لمعب  يرتشیب  شالت  هوقلاب  تاناکما  ندرک  لعفلاب  دیلوت و  شیازفا  يارب  هدرک و  بلج  ار  یمومع  تکراشم 

عـضو يرارقرب  و  یهاشنهاش ) ماظن  ) دوجوم عضو  ندز  مه  رب  يارب  دوب  یـشالت  زین  ناریا  یمالـسا  بالقنا  اـهبالقنا ، رگید  دـننام  هتفرـشیپ 
هچ هب  دوخ  ینامرآ  هعماج  هلـضاف و  هنیدم  ققحت  رد  بالقنا  هک  دجنـسب  دـناوتیم  هک  ییاهکالم  زا  یکی  یمالـسا .) يروهمج   ) بولطم
ای تسرد  قحان ، قح و  هب  اهروشک  نیا  ارچ ؟ تسا . هتفای  هعسوت  هتفرـشیپ و  حالطـصا  هب  ياهروشک  تیعقوم  تیعـضو و  هدیـسر ، یجیاتن 

مالک زا  قوف  يهتکن  تسا . للم  زا  يرایسب  بولطم  هک  دنتسه  هافر  تابث و  زا  ياهلحرم  رد  کنیا  دنتـسه و  لوحت  هعـسوت و  يوگلا  طلغ 
نخـس دالب  نآ  تینما و ... هاـفر و  شیاـسآ و  زا  دـمع  ریغ  اـی  دـمع  هب  هتـسنادن ، اـی  هتـسناد  هک  دوشیم  هدینـش  اـههتفر  برغ  زا  يرایـسب 
ناریا عضو  هسیاقم  هب  ار  هدیدن  برغ  مدرم  يهدوت  ناماس  نآ  مدرم  یگدنز  شیامن  اب  کبس  نیمه  هب  زین  یهورگ  ياههناسر  دنیوگیم .

شجنـس و رد  رایعم ، كالم و  نیا  زا  هدافتـسا  يارب  اما  تسا . نشور  شیب  مک و  زین  هسیاقم  نیا  يهجیتن  دنهدیم و  قوس  اهروشک  نآ  اب 
: دشاب هنافـصنم  هناملاع و  قیقحت ، يهجیتن  ات  تشاد  هجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  ًامتح  ماظن  درکلمع  یمالـسا و  بالقنا  جیاتن  راثآ و  یبایزرا 
؟ دناهدیسر یلعف  دوجوم  عضو  هب  یتاناکما  هچ  اب  یلحارم و  هچ  یط  ینامز ، هچ  یط  یتعنـص  يداصتقا و  هفرم  هتفرـشیپ و  ياهروشک  ًالوا 

ظاحل زا  دـناهدرک و  زاغآ  سناسنر  ناـمز  زا  لـبق و  نرق  زا 5  ار  ریـسم  نـیا  لقادـح  اـهنآ  یملع ، یگنهرف و  يرکف و  يرظن و  ظاـحل  زا 
. دناهدومن عورـش  هسنارف  بالقنا  اب  شیپ  لاس  تسیود  زا  ار  مهم  نیا  یقوقح ، یـسایس و  يرادا و  ظاحل  زا  کیژولونکت و  ینف و  یملع ،

تلود تیاغ  فده و  نیرتمهم  ًایناث  تسا . دوز  ًالعف  هتـشادن و  یهجو  اهنآ  اب  ناریا  يهلاس  تسیب  بالقنا  هسیاقم  اهـصخاش ، نیا  اب  ( 19)
روطب هک  دوب  یطسو  نورق  ییاسیلک  هطلـس  گنهرف و  اب  تیدض  رد  فده 20 ) نیا  دوب . نیمز  يور  تشهب  داجیا  یبرغ ، نیون  ندـمت  و 

یلاح رد  دومنیم . تافارخ  هب  هدولآ  ترخآ  ادـخ و  کی  هب  برقت  ایند و  كرت  هب  توعد  ار  اهناسنا  يداـم ، ياـهزاین  هب  هجوتیب  یطارفا 
داصتقا و لداعتم ، یعقاو و  روطب  هتبلا  و  تسا . هزنم  دـحاو و  يادـخ  هب  برقت  تیونعم و  شاییاـهن  ییاـغ و  فدـه  یمالـسا  بـالقنا  هک 

تـسدب ییاهب  هچ  هب  نیمز  يور  تشهب  نیا  لاس  دصناپ  زا  سپ  هک  دید  دیاب  ًاثلاث  دریذـپیم . رازبا  هلیـسو و  ناونعب  مه  ار  يدام  ياهزاین 
یگدولآ و یهافر ، يدام و  يهعماج  نیمز و  يور  تشهب  نیا  دمایپ  هنیزه و  نیرتمهم  تسیچ ؟ نآ  يهدنیآ  زادـنا  مشچ  و  تسا ؟ هدـمآ 
اب یبرغ  ندمت  کنیا  دوش . لصاح  یتعنص  رهش  تشهب  ات  دوشیم  منهج  هب  لدبم  تعیبط  تشهب  ینعی  تسا . هدوب  تعیبط  دیدش  بیرخت 

، دراد دوجو  هدـنیآ  يارب  رذـگهر  نیا  زا  هک  یکانـسرت  زادـنامشچ  هداد و  تسد  زا  هک  ار  هچنآ  اـیآ  هک  تسا  هجاوم  یـساسا  لاؤـس  نیا 
ناهج یگدـنام  بقع  رامثتـسا و  رامعتـسا و  ياهب  هب  نیمز  يور  تشهب  نیا  ( - 21 ( ؟ ریخ ای  دزرایم  هدروآ  تسدـب  هک  هچنآ  هب  تبـسن 
يداـم تشهب  نیا  بهاوـم  زا  دنتـسه  یلامـش  هرکمین  رد  هـک  ناـهج  تـیعمج  زا  طـقف 15 % رـضاح  لاـح  رد  تسا و  هدـش  لـصاح  موس 
یطسو نورق  رد  اسیلک  لاجر  نادرمتلود و  طارفا  دننکیم - . یگدنز  رقف  طخ  ریز  نامدرم  زا  یـشخب  زین  اجنآ  رد  هک  دنتـسه  رادروخرب 
ییارگ طارفا  نیا  دـش و  ییارگ  هداـم  یبلطاـیند و  رد  سناـسنر  باحـصا  طارفا  بجوم  دوب ) تاـفارخ  هب  هدولآ  هک   ) ییارگ تیوـنعم  رد 

مرج و شیازفا  تیونعم و  قالخا و  ندش  ینابرق  دهاش  هک  نامدرم  زا  يدایز  ياههورگ  دهدیم و  زورب  ار  شدوخ  یفنم  راثآ  دراد  نیون 
ناشن شیارگ  يونعم  لیاسم  هب  دنتسه  هداوناخ و ... دیدش  فیعضت  ندش و  یـشالتم  یناور ، یمـسج و  نیون  ياهیرامیب  عویـش  تیانج و 
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جیورت غیلبت و  دـشاب  تیونعم  نافرع و  هک  ار  یمالـسا  بـالقنا  جـیاتن  راـثآ و  فادـها و  نیرتمهم  زا  یکی  دـناوتیم  هتکن  نیا  دـنهدیم .
راچد ًاتدمع  تیونعم ، تقیقح و  يوس  هب  اهنآ  شیارگ  یفرصم و  یهافر و  هعماج  نیمز و  يور  تشهب  زا  برغ  نامدرم  یگدزلد  دیامن .

هک تسا  هدروآردرـس  حاورا و ... راـضحا  يزاـبوداج و  ییارگ ، چوـپ  یتـسرپ ، ناطیـش  يریگنج و  زا  تسا و  هدـش  يدـج  ياهبیـسآ 
ود رد  یمالسا  بالقنا  عوقو  ياههزیگنا  فادها و  زا  یکی  عقاو  رد  تسیرگن . نآ  هب  دیاب  نیون  ندمت  يدج  ياهبیـسآ  ضراوع و  ناونعب 

درک و هنیزه  ار  یتفن  ياهدـمآ  رد  برغ  هعـسوت  نداد  رارق  وگلا  اـب  تلود  نآ  دوب . هاـش  تموکح  ییارگ  هداـم  هب  ضارتـعا  لـبق ، يههد 
اجنآ يونعم  یگنهرف و  ياهلاذتبا  اهبیسآ و  زا  یتمسق  هکلب  دیامن ، ققحم  مه  ار  برغ  یهافر  يدام و  هعماج  نامه  تسناوتن  هکنآ  نمض 

ياهروشک كالم  زا  هدافتـسا  نیاربانب  دـش . ناریا  هعماـج  دـیدش  یناـماسبان  یگتخیر و  مه  رد  ببـس  عومجملا  ثیح  نم  درک و  دراو  ار 
تلاصا و تیدام و  اهنآ  شزرا  گنهرف و  تیاغ  نوچ  دراد  لمأت  دـیدرت و  ياج  بالقنا  جـیاتن  راثآ و  یبایزرا  شجنـس و  يارب  هتفرـشیپ 

زارطمه ياهروشک  اب  هسیاـقم  ( 22 .) تسا داصتقا  هب  يرازبا  هاگن  تیونعم و  یمالـسا  بـالقنا  تیاـغ  هکیلاـح  رد  تسا ، داـصتقا  تیولوا 
ناوتیم هطبار  نیا  رد  تسا . زارطمه  ياهروشک  اب  هسیاقم  یمالسا  بالقنا  یبایزرا  شجنس و  يارب  هنافصنم  هناملاع و  ياهکالم  زا  یکی 

هیکرت ناتـسکاپ و  رـصم ، دـننام  ییاـهروشک  تیعـضو  اـب  تسا  یمالـسا  بـالقنا  درکلمع  ههد  ود  يهجیتن  هک  ار  روشک  ینونک  تیعقوم 
ناریا يهزادـنا  دـح و  رد  شیب  مک و  یتـیعمج  ظاـحل  زا  دنـشابیم . هقطنم  مه  ناریا ، اـب  دنتـسه و  ناملـسم  اـهروشک  نـیا  درک . شجنس 

اهروشک نیا  اب  ار  یمالـسا  يروهمج  نارگـشهوژپ  هک  تسیرورـض  تاعالطا  راـمآ و  رب  ینتبم  قیقد و  عیـسو و  قیقحت  کـی  رد  دنتـسه .
دیاب یـشهوژپ  نینچ  رد  دشاب . هدافتـسا  لباق  دیفم و  هداعلاقوف  دناوتیم  يدربراک  يرظن و  ظاحل  زا  یـشهوژپ  نینچ  جیاتن  دننک . هسیاقم 

ظاحل زا  کنیا  دناهتـشادن ، بالقنا  گنج و  هکیلاـح  رد  هتـشذگ  يههد  ود  یط  ناریا  زارطمه  هیاـسمه و  ياـهروشک  هک  درک  یـسررب 
، يداصتقا يدام و  ظاحل  زا  اهروشک  نیا  بلغا  هک  تسا  نیا  مهم  عیدب و  يهتکن  کی  دنراد ؟ یتیعضو  هچ  یسایس  یگنهرف و  يداصتقا ،

تاکرب راثآ و  زا  هکنآ  نمـض  یعیبط  روطب  ناریا  هک  یلاح  رد  دـناهدیدرگ . زین  عفتنم  یلیمحت  گـنج  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  زا  ًاـقافتا 
. تسا هدـید  یناوارف  تامطل  يداصتقا  يدام و  ظاحل  زا  نکل  تسا  هدیـسر  شـشوج  غولب و  هب  تدـم  زارد  رد  بـالقنا  گـنج و  يونعم 
هب لدـبم  دـش و  جراخ  وتنـس  یماظن  ناـمیپ  زا  دوخ  لالقتـسا  ظـفح  ياتـسار  رد  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ  يهطـساوب  ناریا  هک  یناـمز 

يداصتقا و یلام ، ناوارف  ياهکمک  دـیدهت  نیا  لرتنک  ألخ و  نیا  ناربج  يارب  اهیبرغ  اهییاکیرمآ و  دـیدرگ ، برغ  عفانم  يارب  يدـیدهت 
يراجت ياههار  دوب و  روهلعـش  گـنج  قارع  ناریا و  نیب  هک  یناـمز  هیکرت  روشک  نیمه  ( 23 . ) دندومن هئارا  هیکرت  ناتـسکاپ و  هب  یماظن 
ناونعب زین  رـصم  تسا . هدرب  دوس  رـالد  اـهدرایلیم  روشک  ود  يارب  ـالاک  تیزارت  زکرم  ناونعب  دوـب  هدـش  نمااـن  ناـنآ  يارب  سراـف  جـیلخ 

هجوت دروم  يداصتقا  یسایس و  ظاحل  زا  یمالسا ، یبرع و  يهقطنم  رد  یمالـسا  بالقنا  ذوفن  دس  لیئارـسا و  اب  شزاس  حلـص و  رادمدرس 
زا کنیا  قوف  ياهروشک  لیاسم ، نیا  دوجو  اـب  تشاد . هیکرت  رـصم و  هباـشم  یتیعـضو  زین  ناتـسکاپ  تفرگ . رارق  برغ  اـکیرمآ و  رتشیب 

یماظن یلام و  يداصتقا ، ياهکمک  بذـج  بلج و  يارب  و  دـنراد ؟ یتیعـضو  هچ  ناریا  اـب  هسیاـقم  رد  یهاـفر  یتشیعم و  يداـم و  ظاـحل 
هب هناملاع  هنافصنم و  دیاب  قیقحت  کی  رد  هک  تسا  یتالاؤس  نیا  دناهدومن ؟ ییاهتراسخ  هنیزه و  هچ  یگنهرف  یـسایس و  ظاحل  زا  برغ ،
رب ینتبم  راتـشون و  نیا  دح  رد  اما  مینک . ییاسانـش  ار  نامروشک  فعـض  توق و  طاقن  تحارـص  تعاجـش و  اب  میناوتب  ات  تفگ  خساپ  نآ 

ًالوا دننک . نومزآ  حرش و  ار  اهنآ  ًادعب  نارگشهوژپ  ات  درک  حرطم  ار  اعدم  هیضرف و  دنچ  ناوتیم  لقادح  اههدینش ، اههدناوخ و  زا  یخرب 
هب هجوت  اب  ناریا  هکیلاح  رد  دراد . یهدـب  رالد  درایلیم  هیکرت 90  لاثم  يارب  دنراد . ینیگنـس  یجراخ  ياهیهدب  بلغا  روکذم  ياهروشک 

جیلخ تفن  گنج  نایرج  رد  هک  دراد  يدایز  ياهیهدـب  زین  رـصم  دراد . یهدـب  ( 24) رالد درایلیم  دودح 12  يزاسزاب  نیگنـس  ياههنیزه 
نیا زا  رالد  درایلیم  دـنچ  شاداـپ ، ناونع  هب  دومن  تکراـشم  قارع  هیلع  یـشکرکشل  رد  اـکیرمآ  زا  تیعبت  هب  هک  یناـمز  رد 1990  سراف 

هسیاقم نیا  رد  نارگشهوژپ  هک  ياهتکن  دشاب . دنیاشوخ  دناوتیمن  یلم  تیثیح  لالقتـسا و  ظاحل  زا  رما  نیا  ًاعبط  هک  دش  هدوشخب  اهیهدب 
عیزوت تیعضو  یهافر ، ینارمع و  ياهتیلاعف  مجح  يدیلوت ، يداصتقا و  ییانبریز  روما  تفرشیپ  مروت ، تیعضو  دنشاب ، هتـشاد  رظندم  دیاب 
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نیا تسا . ییاتـسور  يرهـش و  یگدنز  تیعـضو  هسیاقم  دمآرد و  تورث و  ساسا  رب  تیعمج  يدنبرـشق  یگنوگچ  اهدـمآرد و  تورث و 
زا یعیـسو  مجح  نکل  دناهتـشادن ، دـیدهت  رطخ و  یمالـسا  بـالقنا  ناریا و  دـح  رد  هتـشذگ ، يهـهد  ود  یط  هـکنیا  دوـجو  اـب  اـهروشک 

مدرم یتشیعم  يدام و  لیاسم  هب  راشف  بجوم  ًاملسم  هک  تسا  هدیدرگ  جراخ  زا  تاحیلـست  دیرخ  شترا و  زیهجت  فرـص  ناشیاهدمآرد 
يهعـسوت يارب  يدـج  يهدارا  مزع و  ادـتبا  زا  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  نآ  هجوت  لباق  يهتکن  تسـالاب . هیکرت  رد  مروت  ماـقرا  دوشیم .
يداصتقا یتعنص و  تیقالخ  لالقتـسا و  تاناکما ، هنالداع  عیزوت  اهاتـسور ، تیعـضو  دوبهب  ییانبریز ، روما  هب  هجوت  يداصتقا ، یتعنص و 

زونه اهتیریدم ، ءوس  اهفعـض و  یخرب  یللملانیب و  ياهراشف  گنج و  بالقنا و  زا  یـشان  تالکـشم  لیلد  هب  لمع  رد  نکل  تسا . هتـشاد 
يهلأسم اهنآ  ققحت  يارب  هدارا  مزع و  نتـشاد  فادها و  نیا  نتـشاد  اما  دنادرگ ، ققحم  بولطم  دح  رد  ار  اهنامرآ  فادها و  دناهتـسناوتن 

فادها و دقاف  هافر  هعسوت و  راثآ  زا  یخرب  نتشاد  مغریلع  زارطمه  ياهروشک  بلاغ  هکیلاح  رد  تفرگ  کین  لاف  هب  دیاب  هک  تسا  یتبثم 
رظن زا  دناهدروآ ؟ تسدب  ییاهب  هچ  هب  ار  هافر  هعـسوت و  زا  رادقم  نیمه  زارطمه  ياهروشک  دوش  یـسررب  دیاب  ًایناث  دنتـسه . قوف  يهدارا 

اـهانگنت و رما  نـیا  عـبت  دـناهدش و  هتـسباو  هدروـخ و  دـنویپ  تدـشب  گرزب  ياـهروشک  داـصتقا  لـلملانیب و  داـصتقا  هـب  اـهنیا  يداـصتقا 
یمالـسا یلم و  عفاـنم  مـغریلع  اـهروشک  نـیا  یـسایس  ظاـحل  زا  لاـثم  يارب  دـنراد . یـسایس  يداـصتقا و  رظن  زا  يداـیز  ياهتیدودـحم 

ریذپبیسآ ار  اهتلود  نیا  یمدرم  تیعورشم  هتکن  نیا  هک  دنتـسه  اکیرمآ  برغ و  ياهتـسایس  ماگمه  هارمه و  يدایز  دودح  ات  ناشدوخ ،
ًاتبـسن یبهذـم  یلم و  ياـهنایرج  اتـسار  نیمه  رد  هکیروـطب  تسا . هدرک  داـجیا  یهجوـت  لـباق  یـسایس  یلخاد و  ياهـشنت  تـسا و  هدرک 

هک درک  یقلت  یمالـسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و  زا  میقتـسم  ریغ  روطب  ( 25) ار نآ  ناوتیم  هک  تسا  هدـش  داجیا  اهروشک  نیا  رد  يدـنمورین 
يروهمج هلخادـم  هب  میقتـسم  روطب  ار  نآ  ناشیاهدرکلمع  اهفعـض و  هب  نتـشاذگ  شوپرـس  يارب  ناشیبرغ  ناهارمه  اهتلود و  نیا  ًاضعب 
تیعـضو هب  یهاگن  ناوتیم  یـسایس  ظاحل  زا  دننک . مهارف  ناریا  هیلع  رب  میرحت  راشف و  لامعا  يارب  ياهناهب  ات  دنهدیم  تبـسن  یمالـسا 
بـالقنا لـباقم  رد  گرزب  ياـهروشک  یهارمه  هب  هک  تاراـما  تیوـک و  ناتـسبرع ، قارع ، تخادـنا . هـقطنم  ناملـسم  ياـهروشک  رگید 

يهنیمز رد  یناوارف  ياهدادرارق  دنتـسه و  اکیرمآ  شترا  لاغـشا  رد  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  روطب  ًـالمع  دـندرک و  ییارآ  فص  یمالـسا 
يرگید يهتکن  تسا . هدرک  ریذپبیسآ  تدشب  ار  اهنآ  لالقتسا  ًاملسم  هک  دناهتسب  اکیرمآ  برغ و  اب  يداصتقا  یماظن و  یتینما ، یـسایس 

اهنآ اـما  دراد  ینـالوط  يهقباـس  رـصم  هیکرت و  رد  یبهذـم  ینید و  ییادز  تیوه  تسا . یگنهرف  ياـههنیزه  دوـش  هجوـت  نآ  هب  دـیاب  هک 
سکع يهجیتن  يدودح  ات  اما  دندرک ، دیدشت  هعـسوت و  ار  دـنور  نیا  برغ  يداصتقا  تیامح  بلج  یمالـسا و  بالقنا  ذوفن  دـس  ناونعب 

عیـسو و جاوما  اب  نانآ  ياهتلود  دـش  هراشا  هک  روطنامه  دـناهدش و  ناشدوخ  مدرم  یبهذـم  یلم و  فطاوع  کیرحت  بجوم  دـناهتفرگ و 
راثآ و یبایزرا  شجنس و  ياههویـش  نیرتجیار  نیرتمهم و  زا  یکی  بالقنا  زا  لبق  اب  بالقنا  هسیاقم  دناهدش . هجاوم  ییارگ  مالـسا  يوق 
هک تسا  نآ  مهم  يهتکن  کی  دراد . ياهداعلاقوف  دربراک  تیمها و  كالم  نیا  دشابیم . بالقنا  زا  لبق  اب  هسیاقم  یمالسا  بالقنا  جیاتن 

بالقنا هلیـسوب  ناربهر  مدرم و  دوب . هاش  ماـظن  درکلمع  راـتخاس و  زا  یمومع  قیمع  عیـسو و  یتیاـضران  بـالقنا  عوقو  تلع  نیرتیلـصا 
رد بالقنا ، هلیـسوب  هک  دوشن  تباث  رگا  کنیا  دـندرک . یفن  درط و  بولطم  عضو  کی  هب  نتفاـی  تسد  دـیما  هب  ار  تیعـضو  نآ  یمالـسا 
نآ تیعفان  تیبذاج و  بالقنا و  يدوجو  يهفـسلف  میاهدروآ ، تسدـب  یلوبق  لباق  جـیاتن  نونک  ات  میتسه و  بولطم  عضو  ققحت  ياتـسار 

ار نیـشیپ  ماـظن  ًاصخـش  دوخ  روشک  ناوـج  تیعمج  زا  ياهدـمع  شخب  هک  تسا  نآ  رگید  يهتکن  دریگیم . رارق  دـیدرت  لاؤـس و  دروـم 
لسن نیا  تسا . هدز  بالقنا  هب  تسد  اهنآ  لبق  ام  لسن  ارچ  هک  دننکن  سح  دننادن و  دوجو  مامت  اب  ًاقیقد  دیاش  دناهدرکن و  هبرجت  سمل و 

ار یبرغ  یگدـنز  يدام  تیعـضو  تسا  نکمم  ًاتدـمع  دجنـسیم و  شدوخ  ياهنامرآ  تاعقوت و  تاراظتنا و  اب  ار  ماظن  دوجوم  تیعـضو 
هنوگچ دـشاب  نینچ  رگا  ًاعقاو  تسا . صخـشم  شیب  مک و  یبایزرا  يهجیتن  كالم  نیا  هب  هجوت  اب  دـهد . رارق  شجنـس  یبایزرا و  يوگلا 

هدرک سمل  كرد و  ار  بالقنا  زا  لبق  طیارش  هک  یلسن  اما  درک ؟ غیلبت  قیقحت و  لسن  نیا  يارب  ار  یمالـسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و  ناوتیم 
نیا يهدمع  دـنکیم ؟ هسیاقم  ار  بالقنا  زا  دـعب  لبق و  یطباوض  طیارـش و  هچ  تحت  هدرک  ینیرفآ  شقن  نآ  يزوریپ  عوقو و  رد  دوخ  و 
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يرایـسب دناهدرک و  لمحت  بالقنا  ياهنامرآ  فادها و  ققحت  دـیما  هب  هنابلطواد  هناروبـص و  ار  گنج  بالقنا و  تامطل  تامحز و  لسن ،
رد اما  دـننادیم . فادـها  ققحت  ياتـسار  رد  ار  اهدـنور  اهدرکلمع و  هدرک و  یقلت  تبثم  ار  ماظن  یگنهرف  یـسایس و  يداصتقا ، جـیاتن  زا 

هراومه يداصتقا ، داعبا  رد  ًالثم  دـنراد . راظتنا  رایـسب  رایـسب  یمدرم  یهلا و  بالقنا  کـی  زا  دـنربیم و  جـنر  لـیاسم  یخرب  زا  لاـح  نیع 
راشقا دیرخ  تردق  شهاک  اهدمآرد ، فالتخا  اهـضیعبت و  راشقا ، دارفا و  زا  یخرب  تورث  دیدش  شیازفا  راکتحا ، ینارگ ، مروت ، يهلأسم 
يارب دـناوتیم  بـالقنا  گـنج و  زا  یـشان  یعیبط  ریغ  یعیبط و  تالکـشم  زا  ياهراـپ  نیارباـنب  تسا . هدـنهد  رازآ  فیعـض ... طـسوتم و 

زا يرایـسب  تمیق  دنکیم  باسح  ریگبقوقح  دنمراک و  رگراک و  ینویلیم  دنچ  رـشق  ًالثم  دـشاب . نیرفآ  دـیدرت  راشقا  دارفا و  زا  يدادـعت 
. دشابیم يو  دیرخ  تردق  شهاک  ینعم  هب  نیا  تسا و  هتفای  شیازفا  شیاهدزمتسد  هب  تبسن  يرتشیب  رایسب  بیرض  اب  تامدخ  اهالاک و 
هب ییالاب  هرمن  هیواز  نیا  زا  تسا  نکمم  تسا  هدرک  سمل  سح و  ار  ماظن  ود  طیارـش  دوجو  مامت  اب  دوخ  هک  زین  بالقنا  لـسن  نیا  رباـنب 

ار ناگدنهوژپ  نارگلیلحت و  بالقنا و  لوا  لسن  یتالاؤس  لیاسم و  زین  یقالخا  یگنهرف و  دعب  رد  دهدن . بالقنا  يداصتقا  جـیاتن  راثآ و 
تسا و هدوب  يونعم  یگنهرف و  یقالخا و  ینید و  ءایحا  بالقنا ، يهجیتن  فده و  نیرتگرزب  هک  تسا  نآ  هتکن  دنکیم . لوغـشم  دوخ  هب 
تاراـسخ و ماـمت  دـندقتعم  هک  دـننیبیم  نشور  داـیز و  ردـقنآ  ار  بـالقنا  یگنهرف  يوـنعم و  ياهدرواتـسد  راـثآ و  ناـسک  زا  يرایـسب 
هک دوشیم  هدید  ینئارق  راثآ  نیا  رانک  رد  اما  دزرایم . اهدرواتسد  نیا  هب  هدش ، لیمحت  ماظن  هب  نونک  ات  هک  يداصتقا  يدام و  ياههنیزه 
زا یخرب  ارچ  دنتـسه ؟ ردـخم  داوم  قاچاق  ریگرد  ياهدـع  ارچ  دراد و  دوجو  داتعم  یهجوت  لباق  دادـعت  زونه  ارچ  ًـالثم  درک . لـمأت  دـیاب 

؟ دوشیم هدید  ناهنپ  راکـشآ و  همین  تروصب  تایهنم  تارکنم و  زا  ییاههناشن  هدش و  یگنهرف  مجاهت  لاذتبا و  راچد  ام  راشقا  ناناوج و 
. تسا هتفرن  نیب  زا  تسا و  هدـش  ناهنپ  کنیا  اما  دوب  راکـشآ  بالقنا  زا  لبق  یگنهرف  لاذـتبا  یقالخا و  داسف  دـنیوگیم  یخرب  هکیروطب 

میناوتب ام  ات  دوش  يریگهزادـنا  حرـش و  هنافـصنم  هناملاع و  دـیاب  قیمع  هبناج و  همه  یهورگ و  شهوژپ  کی  رد  قوف  تاـکن  تـالاؤس و 
يژولودتم تامولعم و  تایبرجت و  دح  رد  هدنراگن  اما  میـشاب . هتـشاد  یمالـسا  يروهمج  فعـض  توق و  طاقن  زا  یتسرد  قیقد و  ریوصت 

ههد ود  یبرجت  ینیع و  تروصب  دناوتیم  هک  هدنراگن  دهنیم . شیپ  ار  ییاهاعدم  اههیـضرف و  قوف  ياهدیدرت  تالاؤس و  خساپ  رد  دوخ 
رظن زا  ناریا  هک  دیوگیم  شیاههدید  اههدـناوخ و  اههتفای ، رب  ینتبم  دـنزب ، هسیاقم  نومزآ و  کحم  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  زا  دـعب  لبق و 

ار یتبثم  ًاتدمع  قیمع و  عیـسو و  تالوحت  هتـشذگ  يههد  ود  یط  یجراخ ، یلخاد و  یگنهرف ، یـسایس و  يداصتقا و  یعامتجا ، يدرف و 
نیا هک  هدوب  نآ  زا  عنام  نونک  ات  گنج  بالقنا و  یعیبط  ياغوغ  نافلاخم و  ناقفاوم و  ياهضغب  بح و  تدش  نکل  تسا . هدرک  لصاح 

رد ار  یمالـسا  بالقنا  جـیاتن  تـالوحت و  یخرب  ًـالیذ  دوش . غیلبت  قیقحت و  قیقد ، نشور و  روطب  هناداـقن  هنازوسلد و  هناـملاع و  روطب  رما 
: تسا هجوت  لباق  ریز  تاکن  بالقنا  زا  لبق  اب  هسیاقم  رد  نالک  داصتقا  حطـس  رد  دوشیم : یـسررب  یـسایس  یگنهرف و  يداصتقا و  داـعبا 
، هار تخاس  تشادهب ، هناخ  سیـسأت  لیبق  زا  اهاتـسور  حطـس  رد  یهافر  ینارمع و  ياهتیلاعف  هعـسوت  طسب و  یتفن ، ریغ  تارداص  شیازفا 

نیمأت رد  ییافکدوخ  اههاگـشیالاپ و  تیفرظ  هعـسوت  ناتـسریبد ، حطـس  ات  سرادم  سیـسأت  نفلت ، یـشکهلول ، بآ  قرب ، یتشادهب ، مامح 
نداد شـشوپ  تفن و  يارب  ندرک  نیزگیاج  زاگ و  فـالتا  زا  يریگولج  تیعمج  فرـصم و  دـیدش  شیازفا  مغریلع  یتفن  ياـههدروآرف 

ات نآ  دیلوت  شیازفا  یمیشورتپ و  تیفرظ  هعسوت  اهیشوماخ ، عفر  دح  ات  قرب  دیلوت  تیفرظ  هجوت  لباق  شیازفا  رفن ، اهنویلیم  رهـش و  اهدص 
لالقتـسا نامرآ  هدـنیآ  رد  دـناوتیم  هک  تسا  يدربهار  قیفوت  کی  یتفن  ریغ  تارداص  شیازفا  يهلأسم  هنومن  يارب  ربارب . تسیب  زا  شیب 

ریغ تارداص  ياهلاس 56 و 57  رد  هک  یلاح  رد  دوش . عنام  ار  روشک  يداصتقا  تینما  يریذپ  بیـسآ  هدیـشخب و  ققحت  ار  تفن  زا  داصتقا 
یتفن ریغ  تارداص  ریخا  ياهلاس  زا  یخرب  رد  تشاد ، شزرا  تفن  تارداص  ملهچ  کی  لداعم 26 ) رالد و  درایلیم  مین  دودح  ناریا  یتفن 

اب هک  دوب  تفن  تارداص  شزرا  موس  کی  لداعم  مقر  نیا  بالقنا . زا  لبق  هب  تبسن  ندش  ربارب  هد  ینعی  تفر  شیپ  رالد  درایلیم  زرم 5  ات 
کی هک  یتفن  ریغ  تارداـص  شیازفا  هتبلا  تسا . روشک  یلعف  داـصتقا  ناوت  شیازفا  هناـشن  دوش  هسیاـقم  رگا  بـالقنا  زا  لـبق  ملهچ  کـی 

هکیروطب تشاد  يدنیاشوخان  راثآ  درخ  داصتقا  حطس  رد  اههنیمز ، زا  یخرب  ندوبن  مهارف  لیلد  هب  تسام  نالک  داصتقا  رد  تبثم  صخاش 
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مهارف تروص  رد  هک  دش  هداد  ناشن  تالکـشم  نیا  مامت  اب  اما  تفای . شیازفا  یلخاد  هدـننک  فرـصم  يارب  یتارداص  مالقا  هدـمع  تمیق 
دشر و رب  ياهدننک  راودیما  رایـسب  تمالع  نیا  دراد و  ییالاب  رایـسب  دـح  ات  ار  یتفن  ریغ  تارداص  طسب  ناوت  یلم  داصتقا  طیارـش ، ندرک 

لوصح رامعتـسا ، ذوفن  درط  يدادبتـسا ، ماظن  طوقـس  تسا : هجوت  لباق  ریز  نالک  لیاسم  یـسایس  رظن  زا  اما  تساـم . يداـصتقا  لالقتـسا 
هجوت بلج  تدم  نایم  رد  ًاضعب  دیاش  قوف  جیاتن  راثآ و  مالسا . ناهج  موس و  ناهج  هب  یجراخ  تسایس  هجوت  فطع  لالقتسا ، يدازآ و 

درف کی  هب  هتسباو  يدادبتـسا  یتنطلـس  ماظن  لاثم  يارب  دوب . دهاوخ  نشور  سوملم و  رایـسب  اهنآ  تارمث  ًاعطق  تدم  زارد  رد  اما  دنیامنن ،
هک دنتسه  نآ  دارفا  روشک  کی  يهیامرـس  نیرتگرزب  هکیلاح  رد  دوشیم . تلم  داحآ  تیـصخش  دشر  مدع  دوکر و  بجوم  هاش ، مان  هب 

دازآ ياضف  دیاب  یمالسا  يروهمج  دنتسه . تفرشیپ  هعسوت و  لماوع  نیرتیلـصا  اهنیمه  دننک  دشر  رگا  هدنزاس  دازآ و  ياضف  کی  رد 
فدـه و نیرتگرزب  تسا : ثحب  لباق  ریز  تاکن  یگنهرف  رظن  زا  دـنک . تظفاحم  نادنورهـش  تیـصخش  طـسب  ظـفح و  يارب  ار  قـالخ  و 
بتکم و یلک  روطب  رـشب ، نوئـش  مامت  رب  داصتقا  هطلـس  یناهج و  تاطابترا  رـصع  رد  دوب . مالـسا  تایح  دـیدجت  ناریا  بالقنا  درواتـسد 

تسا رتدنمشزرا  ناسنا  يارب  تیونعم  قالخا و  هک  دوب  مایپ  نیا  يواح  یمالـسا  بالقنا  اما  دوب . هدش  درط  لیطعت و  يژولوئدیا  قالخا و 
، تایرـشن تاعوبطم و  دـشر  شیازفا و  تسا . یلمع  دـیفم و  اهناکم  اـهنامز و  همه  رد  رـشب  یگدـنز  تیادـه  هرادا و  يارب  مالـسا  و(27 )
هب هجوت  عطاـقم ، همه  رد  سرادـم  شرتـسگ  شیازفا و  اـههنیمز ، همه  رد  یقیقحت  یملع و  زکارم  شرتـسگ  اههاگـشناد ، تیفرظ  شیازفا 

لوحت هعـسوت و  رد  هک  دنتـسه  یتاـکن  یگمه  ینید ، سرادـم  هیملع و  ياـههزوح  یفیک  لوحت  یمک و  شرتسگ  یناوخباـتک ، باـتک و 
حرطم ار  اعدـم  هیـضرف و  نیا  ناوتیم  قوف  يداصتقا  یـسایس و  یگنهرف و  نالک  جـیاتن  هب  هجوت  اـب  دنتـسه . هجوت  توق و  هطقن  یگنهرف 

یجیاتن نینچ  یقیقحت  روطب  هکنیا  مغریلع  لاح  نیع  رد  تسا ، هتـشاد  یناوارف  ياهدرواتـسد  راثآ و  یمالـسا  بـالقنا  ًاـقیقحت  هک  دومن 
طابترا لیاسو  قیرط  زا  نالوئسم  رجف  يههد  تلود و  هتفه  مایا  رد  ًالثم  دوش ، دروخرب  يرنه  یملع و  دیاب  زین  یغیلبت  رظن  زا  هدش  لصاح 

تیعـضو روشک  تفرـشیپ  تابثا  يارب  دـنیوگیم و  نخـس  يداصتقا  دـعب  رد  صوصخب  بالقنا  جـیاتن  راثآ و  زا  ًالومعم  یغیلبت  یعمج و 
هتـشاذگ و سکع  رثا  نابطاخم  رد  ًالومعم  یغیلبت ، يهویـش  نیا  رد  تفارظ  مدع  هک  هدش  هدید  دننکیم  هسیاقم  بالقنا  زا  لبق  اب  ار  یلعف 

ياهکالم ددم  هب  قیمع و  عیـسو و  تاعالطا  رب  ینتبم  رگا  هکنآ  مالک  لصاح  يریگ  هجیتن  لبق ؟ ماظن  اب  هسیاقم  ردـقچ  ارچ و  دـنیوگیم 
ققحم يدایز  فادها  هک  دوشیم  هدهاشم  مینک  یـسررب  ار  یمالـسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و  هدـش  حرطم  راتـشون  نیا  رد  هک  ینیع  یملع و 

هک تسا  نآ  هتکن  دروخیم . مشچب  زین  ییاهیماکان  اهقیفوت و  مدع  لاح  نیع  رد  اما  دنتسه ، ققحت  ياتـسار  رد  مه  يدایز  فادها  هدش و 
اهیماکان اما  بولطم ، هعماج  ققحت  تهج  دوجوم  عضو  ندز  مه  رب  ینعی  بالقنا  اریز  تسا . يرورـض  یعیبط و  اهبالقنا  يارب  تبثم  جیاتن 

، نلآ ( - 1  : ) تشون یپ  دنوش . یبایتلع  ییاسانش و  ًاقیقد  زین  اهنیا  دیاب  نیاربانب  تسا . زاسرطخ  یعیبط و  ریغ  اهبالقنا  يارب  یفنم  جیاتن  و 
، یعامتجا مولع  فراعملاةرئاد  یناخوراس ، رقاب ، ( - 2 . ) ص 323 ، 1370 ناهیک ، یناخوراس ، رقاب  همجرت  یعامتجا ، مولع  گـنهرف  وریب ،

شخب  ) روـشک یـشهوژپ  تاســسؤم  ناریا ، یملع  كرادـم  زکرم  یلاـع ، شزوـمآ  گـنهرف و  ترازو  ( - 3 . ) ص 589 ، 1370 ناهیک ،
، دـمحم یلع  ( - 5 . ) ص 219 ، 1368 تمـس ، یمالـسا ، قوقح  رب  يدـمآرد  هاگـشناد ، هزوـح و  يراـکمه  رتـفد  ( - 4 . ) 1376 یتلود ،)

نیب تسایـس  یجراخ و  تسایـس  لوصا  ماوق ، یلعلادـبع ، ( - 6 . ) ص 73 ، 1355 نارهت ، هاگـشناد  چ 12 ، تیریدـم ، نامزاس و  يرادـتقا ،
، یمالسا بالقنا  شزومآ  تاراشتنا و  نامزاس  ییاضر ، ورـسخ  لاس 2001 ، ندـمت  هیتساروف ، ناژ ، ( - 7 . ) ص 69 ، 1370 تمس ، للملا ،
the sovier economic experiment.ed iuy susan .millar james r -1 .university ( - 8 . ) ص 77 ، 1368

طباور ( - 10 . ) ص 40 ، 1376 یتشهب ، دیهش  هاگشناد  داضت ، هعسوت و  روپ ، عیفر  زرمارف ، ( - of illiois 1990 :urban .linz .P j} (9
لاس 1375. يزکرم و  کناب  لاس 1375  همانزارت  يداصتقا و  شرازگ  ( - 11 . ) ص 49 ، 1364 ماما ، مالک  رد  تفن  تفن ، ترازو  یمومع 
، يژرنا یللملا  نیب  تاعلاطم  هسـسؤم  ( - 13 . ) ص 8 ش 133 ، دادرخ 77 ، لاس 4 ، لعـشم ، هیرـشن  تفن ، ترازو  یمومع  طـباور  ( - 12)

( - 15 . ) ص 32 يزکرم ، کناب  لاس 1375  همانزارت  يداـصتقا و  شرازگ  ( - 14 . ) ص 49 خروم 77/6/31 ، ش 6  تفن ، رازاب  تالوحت 
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عطاقم و یلامجا  لیلحت  هیزجت و  يراتخم ، دیجم ، ( - 16 . ) ص 355 ، 1367 شیدنارف ، ینارفع ، اضرلادبع  کپوا ، ناتساد  نایزرت ، رییپ ،
یمئاد یگدـنیامن  رتفد  ( - 17 . ) ص 45-41 ، 1373 هرامـش 18 ، لاس 5 ، یماـظن  ياهیـسررب  يهمانلـصف  قارع ، ناریا و  گـنج  لـحارم 

ص 20. دادرم 1369 ، ههد 90 ، رد  نآ  یتاعالطا  ياهتیولوا  اکیرمآ و  يژتارتسا  یلصا  طوطخ  للم ، نامزاس  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج 
، گرزب ياهتردق  طوقـس  روهظ و  يدنک ، لپ ، ( - 19 . ) ش 133 دادرخ 77 ، لاس 4 ، لعشم ، هیرـشن  تفن ، ترازو  یمومع  طباور  ( - 18)

( - 21 . ) 1359 چ 4 ، راوز ، رـــشن  ج 2 ، برغ ، یـسایس  هفــسلف  داـگرازاپ ، نیدـلاءاهب ، ( - 20 . ) 1369 هتـسجخ ، رـشن  یـضایر ، دومحم 
greeno owen the glbalization of world politics edited by john baylis and steve smith oxford
زا سپ  هنایمرواخ  هقطنم  رد  هیکرت  شقن  ییاکاک ، کمایس ، ( - 23 . ) ناریا یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  همدقم  ( - 1997 p 314 (22

دیمح برع ، ناـهج  رد  یمالـسا  ياهـشبنج  ناـیجیمکد ، دریاره  ( - 24 . ) ص 75 ، 1376 هرامـش 4 ، هنایمرواخ ) همانلـصف  ، ) درـس گنج 
يداصتقا و شرازگ  ( - 26 . ) ص 49 يزکرم ، کناب  لاس 1375  همانزارت  يداصتقا و  شرازگ  ( - 25 . ) 1373 ناهیک ، تاراشتنا  يدمحا ،
تاعلاطم و هسـسؤم  مهن ، باتک  گنهرف ، همانلـصف  يژولوئدیا ، يردـنک ، نارهم ، ( - 27 . ) ص 68 يزکرم ، کـناب  لاس 1373  همانزارت 

ناوج هشیدنا  نوناک  عبنم : ص 197 . ، 1370 یگنهرف ، تاقیقحت 

یتفرعم ياهدمایپ  یمالسا و  بالقنا 

لکش مدرم  شاعم  عضو  دوبهب  يارب  اهنت  ناریا  یمالسا  بالقنا  هدیکچ  فیس  اضردیمح  هدنـسیون : یتفرعم  ياهدمایپ  یمالـسا و  بالقنا 
. تسا نآ  ندوب  یمالسا » ، » ناریا بالقنا  فصو  نیرت  یساسا  ور ، نیا  زا  دراد و  ینید  یشزرا و  تیهام  کی  نیا ، زا  رتارف  هکلب  تفرگن ،

تیونعم يایحا  تسا . هدش  هراشا  یمالـسا  نّدمت  کی  هب  ندیـسر  يارب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزاس  یناهج  ياههار  هب  راتـشون ، نیا  رد 
، یمالـسا بالقنا  ینید  تیهام  هب  هجوت  اب  اما  دنتـسه . یـسررب  شهوژپ و  لباق  ینوگانوگ  ياههنیمز  رد  بـالقنا  ياهدرواتـسد  یـشیدنا 

عون هدـش و  مدرم  شاعم  عضو  ياقترا  بجوم  طقف  یمالـسا  بـالقنا  رگا  دـنک . یم  ادـیپ  تیمها  همه  زا  شیب  نآ  يرکف  یتیبرت و  راـثآ 
زا اریز  دیزرو ; رارـصا  نآ  یبای  ماک  رب  دـش  یمن  نادـنچ  داد ، یم  رییغت  دـشاب  لمحت  لباق  هک  رگید ، یعون  هب  يدادبتـسا  زا  ار  تموکح 
زا هک  دوب  اتمه  یب  يا  هدیدپ  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دنتـسه . رظنّدم  نیا  زا  رتارف  یتاراظتنا  تسا ، یمالـسا »  » نآ مزال  فصو  هک  یبالقنا 

دلونرآ لثم  یناسک  هتبلا  دوب . بیاغ  دیدج ، ياههشیدنا  زا  نآ  تخانـش  تامّدقم  ینابم و  یتح  تشادـن و  دوجو  نآ  يارب  یلیلحت  شیپ ،
دقتعم هتـسناد و  نآ  لاوز  بجوم  ار  تیونعم  زا  ندش  یهت  هتخادنا و  یهاگن  مین  يرـشب  ندـمت  تایح و  رد  تیونعم  هاگیاج  هب  یب  نیوت 

چیه هب  شرایسب ، يراج  راشرس و  راثآ  اب  میظع  یبالقنا  يارب  رصتخم  نیا  اما  دروآربرـس . دیاب  برغ  زا  ریغ  ییاج  زا  هدنیآ  ندمت  دندوب :
رد دومن و  هتـسجرب  گنررپ و  يرـشب  هشیدـنا  رظنم  رد  ار  نید  يرطف ، هدـش  شومارف  قیاقح  هب  تشگزاب  اب  بالقنا  نیا  دوبن . یفاک  هجو 

بالقنا دـیآ . دـیدپ  ناهج  ناسنا و  تیونعم ، نید ، هب  نیون  يدرکیور  هکنیا  زج  تشاذـگن ، یقاب  يا  هراـچ  یناـهج »  » و یّلم »  » حطـس ود 
برغم زا  يدام  ینیب  ناهج  هیاپ  رب  جـیار  يرواـنف  ملع و  اـب  تواـفتم  يونعم و  ینیب  ناـهج  ياـنبم  رب  هشیدـنا  یعون  تقیقح ، رد  یمالـسا 

شناد و عوضوم  یهلا ، يامن  يور و  اب  ار  خـیرات  هعماج و  ناـهج ، ناـسنا ، دـناشک و  عولط  هب  یتیگ  ياـیفارغج  قرـشم  تقیقح و  خـیرات 
. تسا هدوب  هشیدـنا  يارب  يا  هدروخن  تسد  ياههویـش  اهاضف و  شناد و  يارب  يا  هزات  ینابم  نیمأـت  درکیور  نیا  هجیتن  داد . رارق  هشیدـنا 

یلـصا یعامتجا ، يدرف و  تایح  تیفیک  رد  ینوگرگد  هکلب  تسین ، نآ  يداصتقا  یـسایس و  ماظن  هعماـج و  رد  یلّوحت  اـهنت  اـم  بـالقنا 
یم دبای و  یم  ار  دوخ  یعقاو  تروص  نیتسار ، یلاعتم و  تفرعم  داجیا  تیاده و  هار  ندوشگ  اب  هک  تسا  یمالـسا  بالقنا  صخاش  نیرت 

يارب ییالط  ندمت  نتخاس  رد  ار  يروانف  ملع و  یناوتان  يروجنر و  دناوت  یم  هک  تسا  يونعم  يا  هشیدنا  رادومن  یمالـسا  بالقنا  دـلاب .
يور هب  نشور  زبس و  يرظنم  درک ، خوسر  خـیرات  بلق  رد  یمالـسا  بالقنا  قیرط  زا  هک  یکاپ  يونعم و  هشیدـنا  دـنک . فرطرب  اـهناسنا 
ییارچ یتسیچ و  زا  شـسرپ  نیاربانب ، دیآ . یم  مشچ  هب  کیدزن  رایـسب  یناهج  یجنم  روهظ  نآ ، زادنا  مشچ  رد  هک  دوشگ  يرـشب  تایح 
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بالقنا يراذگرثا  هرتسگ  نآ ، یتسیچ  هب  خساپ  مکی . دراد : لابند  هب  دنمجرا  دمایپ  ود  هشیدنا ، ورملق  رد  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد 
هصرع نیا  رد  يرادربرمث  هعسوت  ییافوکش و  هار  ییارچ ، هب  خساپ  مود . دنک . یم  نییبت  ار  نآ  هیلوا  لیصا و  فادها  ياتسار  رد  یمالـسا 

رد ار  تایرظن  زا  يرایـسب  ياهیتساران  اهیتساک و  یمالـسا  بالقنا  یـسایس  یعامتجا و  ياههشیدـنا  رد  ینوگرگد  دزاـس . یم  خارف  ار 
ياههیرظن . 1 دوـش : یم  هراـشا  راوتـسرهف  اـه ، نآ  زا  يدراوـم  هب  همادا ، رد  هـک  دوـمن  راکـشآ  یـسایس  موـلع  یعاـمتجا و  موـلع  هزوـح 

هدش هتشون  اهبالقنا  يارب  تایرظن  نیا  رد  هک  یموتحم  هچخیرات  اریز  دنتفر ; لاؤس  ریز  ناریا  یمالـسا  بالقنا  اب  بالقنا ، یتسیـسکرام 
هعماـج هب  ندیـسر  بـالقنا ، زا  سپ  يراد و  هیامرـس  هب  يزرواـشک  زا  ار  عـماوج  ریـس  مسیـسکرام  دادـن . خر  یمالـسا  بـالقنا  رد  دوـب ،

هب داقتعا  نینچمه   1. دیـسر یتسینومکریغ  بالقنا  هب  یتّنـس  تفاب  زا  ریـس ، نیا  فالخ  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تسناد . یم  یتسینومک 
، ارگراتخاس مسیـسکرام  نازادرپ  هیرظن  یتح  دـیدرگ . هابت  یهت و  ناریا ، یبالقنا  مدرم  ینید  شورخ  اـب  تساـه ،» تلم  نویفا  نید   » هکنیا

فارتعا دوخ  ياهلیلحت  فعـض  هب  ناریا  بالقنا  ربارب  رد  دـننک ، حالـصا  يزاـسزاب و  ار  بـالقنا  یتسیـسکرام  هیرظن  دندیـشوک  یم  هک 
رد رییغت  نودـب  تموکح ، رییغت  اـب  یـسایس  بـالقنا  کـی  دوـب : دـقتعم  ارگراـتخاس ، مسیـسکرام  نارکفتم  زا  لوپچاکـسا ، ادـت   2. دندرک

: زا تسا  ترابع  یعامتجا  بالقنا  کی  اما  دـنرادن . یـشقن  یتاقبط  تاعزانم  بالقنا ، نیا  رد  دریگ و  یم  تروص  یعامتجا  ياـهراتخاس 
یم لمح  یشخب  رد  یهارمه و  هعماج  نییاپ  زا  یتاقبط  تاشاشتغا  هک  هعماج ، کی  یتاقبط  ياهراتخاس  تلود و  یـساسا  عیرـس و  لاقتنا 

تـسکش ای  یللملا  نیب  یـسایس  راشف  الثم ، دریذـپ ; یم  تروص  یللملا  نیب  يراتخاس و  یعامتجا ـ  هژیو  طیارـش  رد  یبـالقنا  نینچ  دوش .
نیا هکلب  دوب ، انبم  نودب  اهنآ  نایم  داضت  شکمشک و  تاقبط و  عوضوم  هک  داد  ناشن  ناریا  بالقنا  اما   3. یماظن گنج  کی  رد  تلود 

مه هک  یعامتجا  یـسایس  یبالقنا  دیـسر ; يزوریپ  هب  یللملا ، نیب  صاخ  طیارـش  نودب  یعیـش و  مالـسا  یگنهرف  رکف و  تردق  اب  بالقنا 
نیب طباور  تالداعم و  رب  یتح  دروآ و  دـیدپ  فرژ  یلوحت  نآ  ياهداهن  یعامتجا و  راـتخاس  رد  مه  درک و  نوگرگد  ار  تردـق  طـباور 

زا سپ  دندرک ، یم  لیلحت  یناهج » داصتقا   » ماظن ساسا  رب  ار  اهبالقنا  هک  ینازادرپ  هیرظن  . 2 داهن . ياج  رب  یهجوت  لباق  راثآ  زین  یللملا 
تیالو  » هیرظن . 3 4. دـنداد رارق  هجوت  دروم  رتشیب  ار  نید  يربهر و  يژولوئدـیا ، گنهرف ، نوچمه  يرـصانع  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ 

، زورما هک  ییاج  ات  دز ، مقر  يداو  نیا  رد  ار  يا  هدرتسگ  ياهشهوژپ  دش و  یـسایس  ياههشیدـنا  هصرع  دراو  یمالـسا ، بالقنا  اب  هیقف »
یسانش هعماج  ياههیرظن  رب  یمالسا  بالقنا  يازسب  ریثأت  . 4 دنام . یم  صقان  هیقف  تیالو  هیرظن  تخانش  نودب  تلود ، ياههیرظن  هعلاطم 

یطخ لماکت  ریـس  رد  یلقع  غولب  تینالقع و  ققحت  هعماج و  زا  ییادز  نوسفا  دنیارف  رد  ار  نید  نیا ، زا  شیپ  دراد . یناوارف  تیمها  نید ،
هب یناهج  يروایور  دوب . ماخ  ياههشیدنا  نیا  همه  فالخ  رب  بایماک  ییوپاکت  یمالـسا  بالقنا  یلو   5. دندید یم  شهاک  هب  ور  هعماج ،

مالسا ياههشیدنا  جاور  تسا . ماع  يانعم  هب  نید  مالسا و  هب  ناهج  مدرم  لابقا  یمالـسا ، بالقنا  زاس  خیرات  ياهدمایپ  نیرت  مهم  زا  نید 
دشر 6 و  هنایمرواخ یبرع و  ياهروشک  رد  یمالسا  ياهشبنج  ندمآ  دیدپ  یمالسا ، يرادیب  قیمعت  تیوقت و  ناناملـسم ، نیب  رد  یهاوخ 

رد هک  تسا  یتـالّوحت  هشیدـنا و  هزوـح  رد  یمالـسا  بـالقنا  ياـهدرواهر  اـهدرکراک و  زا  هـمه  رود ، قرـش  برغ و  رد  ییارگ  مالـسا 
نید هب  رگید  نایدا  ناوریپ  هک  دش  ببـس  یتح  یمالـسا  بالقنا  دنا . هداد  خر  بالقنا  نیا  یـسایس  يایفارغج  زا  رتارف  نامدرم و  تارکفت 

يایند باتک  رد  نیدربآ  ایـشیرتاب  تیبزین و  ناج  دـنزرو . لابقا  دوخ  نید  هب  رتشیب  هچ  ره  نامیا  اـب  دنـشاب و  هتـشاد  هزاـت  يدرکیور  دوخ 
نادنزرف اب  هارمه  زورما  درمش ، یم  دودرم  ار  هتفای  نامزاس  بهذم  هنوگره  ههد 1970  یط  رد  هک  یلسن  اکیرمآ ، رد  : » دنسیون یم   2000

زا ار  یعیبط  ياروام  ياهدادـیور  هب  هراشا  هنوگره  شیپ  لاس  هاجنپ  هک  بلط ، رظندـیدجت  ناـیدوهی  ددرگ ... یمزاـب  اههاگـشیاین  هب  دوخ 
. دنا هداد  رارق  دوخ  راک  روتـسد  رد  ار  حیـسم  روهظ  اههروطـسا و  تازجعم ، هب  دّدجم  عاجرا  کنیا  دـندوب ، هدرک  فذـح  اعد  ياهباتک 
. دـندرک مالعا  دوخ  هلاـس  خـیرات 158  لاس  نیرتهب  دـیدج  هدـنورگ  بذـج 27400  لـیلد  هب  ار  لاـس 1987  ( mormon  ) اهنومروم
، دباعم هب  تشگزاب  یگدـنز و  ياههخرچ  ینییآ  مسارم  اب  نامزمه  نپاژ  رد  ( shinto « ) وتنیش  » بهذم يا  هیحان  یلحم و  ياههراونـشج 

عماجم هب  يواکجنک  اب  دوخ ، سرادـم  یبهذـم  دـض  ياضف  مغر  هب  قباـس )  ) يوروش داـحتا  ینیچ و  ناـناوج  . ... تسا هتفاـی  هزاـت  یقنور 
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ییارگ لوصا  ساسا  رب  دنمناوت  یسایس  يورین  یعون  دنسیون : یم  هتفای و  ار  تالوحت  نیا  همه  هشیر  تیاهن ، رد  دنا و  هتخود  رظن  یبهذم 
هداد رارق  ریثأـت  تحت  مـه  ار  رـصم  هـیکرت و  هدـش  یبرغ  طـسوتم  تاـقبط  هـتفرگ و  ارف  ار  برع  ياـهروشک  ناتـسناغفا و  ناریا ، یمالـسا 
بقع زا  ربخ  هک  رت ، شیپ  ههد  هس  نایوگـشیپ  : » دـیوگ یم  دراوراه ،»  » هاگـشناد تایهلا  ناسّردـم  زا  یکی  یـسکوک ، ور  دوراه   7 .« تسا
ندش غولش   8 .« دننک ینیب  شیپ  ار  بهاذم  دّدـجم  يایحا  دـنور  دنتـسناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  دـنداد ، یم  دّدـجت  ربارب  رد  بهذـم  ینیـشن 

ندـمت نتم  رد  ییارگ  تیونعم  راجفنا  هدـنهد  ناشن  هک  ییاه  یجنـسرظن  نید ،» ملع و  هطبار   » باب رد  ییاه  شیامه  يرازگرب  اهاسیلک ،
ادخ دای  يراد و  نید  زاربا  یتح  یبهذم و  ياهنمجنا  هعـسوت  سرادـم ، رد  ینید  ياهشزومآ  شیازفا  هب  نیدـلاو  هقالع   9، دنتسه برغ 

شیازفا 20 ینید و  تاعوضوم  اـب  ییاـه  ملیف  زا  لابقتـسا  دـیلوت و  صخاـش  دـشر  اـکیرمآ و  يروهمج  تساـیر  یتاـباختنا  ياـهقطن  رد 
. دنتـسه نید  یناهج  يروایور  زا  یکاح  همه   10 اکیرمآ رد  اهباتک  ریاس  يدصرد  دشر 6  ربارب  رد  یبهذم  ياهباتک  پاچ  يدـصرد 

یم سپـس  دوب ». دهاوخ  بهذم  نرق  ای  تشاد و  دهاوخن  دوجو  ای  نرق 21  : » دسیون یم  ورلام  هردـنآ  لوق  زا  رتاورزبآ  يوسنارف  همان  هتفه 
لخاد رد  مالـسا  ندش  ینوناک  اب  یمالـسا ، بالقنا  زا  سپ  تایح  بآ  رغاس  رازه   11 .« تسا هتـسویپ  تقیقح  هب  ورلام  ینیب  شیپ  : » دیازفا
ییاج هب  ار  ام  زورما  هراب ، نیا  رد  یملع  ياهثحب  تفای و  شیازفا  مالسا  هب  نادنمـشیدنا  رکفت  هجوت و  یقطنم ، یعیبط و  روط  هب  روشک ،

ياـهحرط مییوگ و  یم  نخـس  یناـسنا  مولع  هزوح  رد  ینید  یناـبم  ساـسا  رب  يزادرپ  هیرظن  و  يرازفا » مرن  شبنج   » زا هک  تسا  هدـناسر 
یمالـسا بالقنا  هک  تسا  خیرات  لّوحت  يزاس و  ندمت  هلحرم  نیرت  یـساسا  نیا  دنا و  هدش  حرطم  شناد ، دـیلوت  روظنم  هب  ایوپ  دـیدج و 

يا هعقاو  یمالسا  بالقنا  دشکب . نالطب  طخ  نآ  زا  هدمآرب  ياهشناد  زیمآرفک و  ياههشیدنا  یمامت  رب  ات  دور  یم  هدروآ و  دیدپ  ار  نآ 
ناوت یم  یمالـسا ، بالقنا  زا  سپ  دیمد . اهنآ  رد  يا  هزات  حور  دـناسر و  شهج  هب  ینامرآ  یتابثا و  دـُعب  ود  رد  ار  یناسنا  مولع  هک  دوب 

ییوزرآ ناونع  هب  زین  ار  مالـسا  ینامرآ  تموکح  تفگ و  نخـس  نآ  رد  تردـق  طباور  اهداهن و  اهراک و  زاـس و  یمالـسا و  تموکح  زا 
ینابم رب  نآ  یعامتجا  طباور  اهراتخاس و  یبسن  روط  هب  هک  درک  هعلاطم  ار  يا  هعماج  ناوت  یم  بالقنا ، زا  سپ  درک . میسرت  ینتفای  تسد 

یم ققحت  یمالـسا  ماکحا  بوچراچ  رد  يونعم و  ياههزیگنا  اب  نآ  یعامتجا  نوگانوگ  رـصانع  اـهراتخاس و  درکراـک  دنراوتـسا و  نید 
ینید لمع  نامیا و  اب  هک  تسا  یمدرم  هدارا  هیاپ  رب  زیچ  همه  دـنک و  یم  ادـیپ  ینید  یفیرعت  نآ  رد  يرالاس  مدرم  هک  يا  هعماـج  دـنبای ;
ناور تسا . توافتم  الماک  یتسیلاربیل  یتسینومک و  یناـمرآ  هعماـج  اـب  يا  هعماـج  نینچ  یناـمرآ  تیعـضو  نینچمه  دـننک . یم  یگدـنز 
هزات يریسفت  دومن ، حرط  یمالـسا  بالقنا  هک  يدیدج  ياهشزرا  اب  یناسنا  تاعلاطم  ياههزوح  ریاس  تیریدم و  داصتقا ، رنه ، یـسانش ،
يوس زا  هک  رنه ، هفسلف  رد  دیدج  ياههیرظن  تسا . هدیچن  ياههویم  زا  زیربل  هک  هدروآ  دوجو  هب  رکفت  هشیدنا و  يارب  رکب  ییاضف  هتفای و 
نالک درخ و  حطس  رد  یمالسا » داصتقا  ماظن   » یحاّرط يارب  هک  ییاه  شالت   12; دندش حرطم  ینیوآ  دیهش  هژیو  هب  ناملسم ، نادنمشیدنا 

هب یّقرتم ، ناویح  عون  کی  نهذ  راتفر و  هعلاطم  ياج  هب  هک  یـسانش  ناور  رد  نیون  ياهشهوژپ  تایرظن و  حرط   13; دنریگ یم  تروص 
تمالـس و نامرد و  هراـبرد  يونعم  ياههاگدـید  حرط   14; دـنزادرپ یم  دراد ، یهلا  ۀـفیلخ  ماقم  هک  یناـسنا ، یتسه  ياـفرژ  رد  شهوژپ 
، دنا هدش  هتشاگن  یمالـسا  تیریدم  هزوح  رد  هک  ییاه  باتک  ;15 و  ناسنا دوجو  یناحور  يونعم و  داعبا  رب  هیکت  اب  یکـشزپ  ياهشور 
. دـنا هدـناشن  يداـم  موهوم  ياـهشزرا  ياـج  هب  ار  ینید  یهلا و  ياـهشزرا  هک  دـنا  هدـمآ  دوجو  هب  كراـبم  یلّوـحت  وـترپ  رد  همه   16

هفسلف هدیکـشخ  ریوک  هب  يونعم  ياههشیدنا  جاوما  ندناسر  اب  مولع ، رد  یناشفاوترپ  رب  نوزفا  یمالـسا  بالقنا  يرکف  ياههرگ  شیاشگ 
يدام و ینابم  اب  شهوژپ ، ندیشیدنا و  هک  دوب  هدمآ  دوجو  هب  رادنپ  نیا  هتشذگ ، نرق  دنچ  رد  داهن . ياج  رب  ییازسب  راثآ  رصاعم ، ملع  و 
اههبرجت و هک  دنهد  یم  ناشن  ملع  هفسلف  رد  دیدج  تایرظن  اما   17. درب یم  شیپ  هب  یناهج  دنک و  یم  فرط  یب  ار  شناد  یبرجت ، شور 

نیا رد   18. دنهد یم  لیکشت  ار  یملع  ياههیضرف  تخاسریز  هک  دنتسه  ییاه  شزرا  ینابم و  عبات  راچان  هب  اه ، نآ  زا  هدمآرب  تاجاتنتسا 
نوگانوگ ياهشزرا  نداهن  رترب  يارب  یکالم  دـنرادیاپان و  یـصخش و  اهشزرا  همه  دریذـپب  هکنیا  ای  تسا : ملع  يورارف  هار  ود  نارحب ،

نیا هب  برغ  رد  ملع  هفـسلف  دیدج  تایرظن  زا  یخرب  هک  نانچ  دور ; یم  شیپ  جرم  جره و  یعون  يوس  هب  ملع  هجیتن ، رد  درادـن و  دوجو 
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تسرد ياهشزرا  ات  میبایب  اهنآ  مقس  تّحص و  یتح  رترب و  ياهشزرا  تخانـش  يارب  یکالم  هک  تسا  نیا  مود  هار  ;19 و  دنا هتفر  وس 
تیفـشاک ییامنزاب و  نارحب  هک  يراگزور ، رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تسا . ملع  نتفای  ناماس  هار  اهنت  نیا  دیامن و  یفرعم  ار  تسردان  و 

نادنمشیدنا هب  ار  ینیون  ياهرظنم  ینابم و  راذگریثأت ، باّذج و  يا  هنوگ  هب  يونعم  ياهشزرا  حرط  اب  دوب ، هدرک  راتفرگ  ار  دیدج  مولع 
بالقنا راثآ  ناس ، نیدب   20. دنرب شیپ  هب  ار  یقیقح  ملع  دنزاس و  ادج  نیرادنپ  مولع  زا  ار  نیتسار  ملع  دـنناوت  یم  نآ  اب  هک  درک  یفرعم 

يارب زونه  اه ، نآ  لاؤس  نتم  یتح  هک  ییاه  شسرپ  داد : يا  هتسیاش  خساپ  زورما ، باوج  یب  ياهشـسرپ  هب  هشیدنا ، هزوح  رد  یمالـسا 
يدامریغ للع  عاونا  تیونعم ، نامیا و  ملع و  هطبار  زا  شـسرپ  دوب . هدرک  روهظ  نآ  تریح  اهنت  دوب و  هدشن  مولعم  یبوخ  هب  نادنمـشیدنا 

، تالوهجم زا  يرایـسب  خساپ  يارب  هزورما  تسا . هلمج  نیا  زا  ملع  يدام  ریغ  ياهدرکراک  و  یعامتجا ، یعیبط و  ياههدـیدپ  حیـضوت  رد 
هتـشگ لیامتم  یعیبطارف  ینافرع و  ياههشیدـنا  هب  یـسانش  ناور  ات  کیزیف  زا   21. دـنا هدـش  ماجنا  یعیبطارف  ياهورملق  رد  ییاه  شهوژپ 

يا همان  رد  هرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  ترـضح  هک  تسور  نیا  زا  مه  دوب . دنهاوخ  اشگ  هرگ  قح  نید  بان  ياههزومآ  ماجنارـس ، اما  دنا ،
تمکح و ناگرزب  راثآ  دنتـسرفب و  مق  هب  ار  ناـشناگبخن  اـت  دـندرک  توعد  ار  ناـنآ  دنتـشون ، قرـش  لاوز  هب  ور  تردـق  ربا  نارـس  هب  هک 

نوهرم رکفت ، هشیدنا و  هزوح  رد  یمالـسا  بالقنا  تارثا  تارمث و  شناد  دیلوت  ورگ  رد  بالقنا  موادت  دـننک . هعلاطم  ار  یمالـسا  نافرع 
دنبای و لّوحت  اههشیدنا   22، یناهج یّلم و  حطـس  رد  ات  دـش  بجوم  اهشزرا  ینوگرگد  تسا . ینید  يونعم و  ياهشزرا  یگدنـشخرد 
، هدـش جـیورت  نییبت و  فشک و  یتـسرد  هب  اـهشزرا  نیا  رگا  دـتفا . يوترپ  ناـهج  زا  يا  هطقن  ره  رد  رون ، راـجفنا  نیا  زا  دـندرگ و  رّونم 

ندـمت رازفا  مرن  ناونع  هب  هشیدـنا  شناد و  دـیلوت  دوش ، یـسدنهم  اـهنآ  ساـسا  رب  ندیـشیدنا  ياههویـش  مولع و  اـب  اـهنآ  یقطنم  هطبار 
دیدهت دروم  دندمآ ، دوجو  هب  بالقنا  وترپ  رد  هک  يونعم ، هدـنکارپ  ياههشیدـنا  رگید  دومیپ و  دـهاوخ  یگدـنلاب  دـشر و  هار  یمالـسا ،

هب يونعم  ياـهشزرا  شـشخرد  رثا  رب  يونعم  ياههشیدـنا  بـالقنا ، زا  سپ  دریگ . یمن  رارق  روهـشم  جـیار و  تاـیرظن  رد  لوفا  مضه و 
دشر و ظفح و  يور ، نیدب  دندرگ . یم  یهت  انعم  زا  هتخاب ، گنر  زین  اههشیدنا  نیا  دنوش ، گنر  مک  اهشزرا  نیا  رگا  اما  دندمآ . دوجو 
هب یمالـسا  بالقنا  هکنآ  يارب  دراد . میقتـسم  طبر  نآ  اب  دوش و  ینابیتشپ  يونعم  ياهشزرا  اب  دیاب  يونعم  شناد  هشیدنا و  ندش  هنیداهن 

نیا تسا . مزال  يرـشب  شناد  هرتسگ  رد  يونعم  هشیدنا  هعـسوت  و  يرازفا » مرن  شبنج  ، » دسرب یمالـسا ـ  ندمت  ینعی  دوخ ـ  یلاع  فدـه 
بالقنا فادها  ققحت  رد  هدیشخب ، ققحت  ار  بالقنا  لصا  هدوبیرّهطم و  دیهـش  دننامه  یناگرزب  شور  رد  هک  هنوگ  نامه  يرکف ، شبنج 

رد هشیدنا  ياهعجرم  عجرم و  ياههشیدنا  تخانش  . 1 دبلط : یم  ار  لیذ  لحارم  زا  رذگ  هار ، نیا  رد  قیفوت  شالت و  تسا و  يرورـض  زین 
هدروآ دـیدپ  ار  یتایرظن  هشیدـنا ، يدام  ینابم  اب  هک  ینیدریغ ، نادنمـشناد  تاـیرظن  رد  ار  دوخ  نهذ  هکنآ  ياـج  هب  يونعم : رکفت  هزوح 

ماـما ترــضح  یئاـبطابط و  هماـّلع  يرفعج ، هماـّلع  نوـچمه  یناـگرزب  ءارآ  راـثآ و  رد  يواـک  فرژ  هـب  میناوـت  یم  میزاـس ، قرغ  دــنا ،
ریگرد دـنراد ، يونعم  همـشچرس  هک  ییاه  هشیدـنا  اب  ار  دوخ  میزادرپب و  اهنآ  دـقن  لیلحت و  نییبت و  هب  و  میزادرپب . ( هرـس سدـق  ) ینیمخ

اب ییانشآ  . 2 میهد . ناماس  اههیرظن  نیا  ساـسا  رب  ار  تاـیبدا  رنه و  هفـسلف و  یناـسنا ، مولع  نوگاـنوگ  ياـههصخاش  رد  شهوژپ  مینک و 
تالکـشم لح  تهج  رد  دیاب  دشاب ، یناهج  هک  میهد  هئارا  يا  هیرظن  میهاوخب  رگا  دیدرت ، یب  زورما : یملع  ناهج  رد  جـیار  ياههشیدـنا 

ياهزاین فشک  . 3 دزاس . یم  یهیدب  ار  يرشب  رکفت  تالوصحم  اب  ییانـشآ  ترورـض  رما ، نیمه  دوش . نایب  یملع  جیار  نابز  هب  یملع و 
یعون زا  دیاب  اهشـسرپ  نیا  تسا و  هشیدنا  دـیلوت  هفطن  شـسرپ ، حرط  یملع : خـساپ  یب  ياهشـسرپ  ندرک  فافـش  شیاریپ و  يرکف و 

ياهخـساپ نتفای  يونعم و  عجرم  ياههشیدـنا  هب  عوجر  . 4 یصخش . ياهشـسرپ  هن  دنتـسه  ریگرد  اهنآ  اب  نادنمـشناد  رتشیب  هک  دنـشاب 
يونعم ءارآ  هب  عوجر  اب  نآ ، ندرک  فافش  هلئسم و  تخانش  زا  سپ  يرّهطم  دیهـش  یملع : ياههرگ  ندوشگ  يارب  هیرظن  دیلوت  بسانم و 
نوریب تایرظن  نآ  لیمکت  لیدعت و  دـقن و  نییبت و  لیلحت و  يال  هبال  زا  ار  بسانم  خـساپ  اردـصاّلم ، یئابطابط و  هماّلع  نوچمه  یناگرزب 

، طوبرم هزوح  اب  دـشاب و  یملع  نوگانوگ  ياههزوح  ياضف  اب  بسانم  هک  یملع  نابز  هب  يونعم  تایرظن  دـیلوت  یحاّرط و  . 5 دیشک . یم 
اب دنوش و  یم  هیکزت  حالصا و  یناوخزاب و  ینید  ياههزومآ  يانبم  رب  دیدج  ياهشناد  مولع و  دنور ، نیا  رد  دنک : رارقرب  يرثؤم  طابترا 
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راک رد  اـب  ناوتب  هک  ییاـه  شناد  دـنهد ; یم  تسد  هب  یمالـسا  ندـمت  رازفا  مرن  دـنلاب و  یم  تیـالو  یحو و  ياههمـشچرس  زا  ندیـشون 
قیرط زا  يوـنعم  ياـهشزرا  ناـس ، نیدـب  درک . یگدـنز  يوـنعم  فادـها  ياتــسار  رد  نـید و  ییاـغ  ياـهشزرا  قباـطم  اـهنآ  ندروآ 
هتخیر ورف  رالوکس  مولع  داینب  یب  يانب  ناسنا ، يونعم  یملع و  لامک  دشر و  اب  هتفای ، هار  يرشب  شناد  هتفشآ  رهـش  هب  يونعم  ياههشیدنا 

بالقنا هتفای ، لّوحت  یعمج  يدرف و  تایح  ناسنا ، شرگن  شناد و  ینوگرگد  اـب  دـنریگ و  یم  يونعم  يوب  گـنر و  هشیدـنا ، شناد و  و 
ینید يونعم و  ياهشزرا  رب  ینتبم  هشیدنا  شناد و  یمالـسا و  بالقنا  هک  نآ  هجیتن  دـسر . یم  يزاس  ندـمت  ققحت و  لامک  هب  یمالـسا 
ياه هورگ  عمجم  هناخریبد  بالقنا ، هتخانـشان  داعبا  یتارف ، باهولادبع  1 ـ تشون :  یپ  دنـشک . یم  الاب  ار  رگیدـکی  مه ، تسد  رد  تسد 

اـه و تلود  ومه ، 3 ـ ناریا . بالقنا  رد  یعیـش  مالـسا  رادلیـصحت و  تلود  لوپچاکـسا ، ادـت  ر.ك : 2 ـ ص 7 . ، 1377 یمالـسا ، فراعم 
، نآ باتزاب  یمالـسا و  بـالقنا  یتارف ، باهولادـبع  4 ـ . 1376 شورـس ، نارهت ، نت ، نیئور  دیجمدیـس  همجرت  یعاـمتجا ، ياـه  بـالقنا 
6ـ ص 131ـ157 . ، 1377 راشتنا ، یماهس  تکرش  هعماج ، نید و  هاوختـسارف ، دوصقم  5 ـ ص 22 . ، 1381 ناریا ، یمالسا  فراعم  نمجنا 
يایند 2000، نیدربآ ، ایشیرتاپ  تیبزین و  ناج  7 ـ ص 225ـ255 . ، 1380 فراعم ، شخپ  رشن و  رتفد  اهدمایپ ، اه و  هنیمز  یمالسا  بالقنا 

يدارفا ار  دوخ  اکیرمآ  مدرم  دصرد  زا 80  شیب  9 ـ ص 419 . نامه ، 8 ـ ص 418 و 419 . ، 1378 ین ، رشن  نارهت ، نایقفوم ، رصان  همجرت 
11ـ ص 85ـ97 . ناـمه ، 10 ـ ص 75 ). ، 1381 باتک ، ناتـسوب  مق ، ینیمخ ، ماما  رـصع  یتجاح ، اضردـمحاریم  . ) دـننک یم  یفرعم  ینید 

راثآ ناوت  یم  هنومن  يارب  13 ـ . 1374 يوبن ، نارهت ، ینیوآ ، دیهـش  رنه  يرظن  ینابم  ینیوآ ، دیهـش  یتاعلاطم  هورگ  12 ـ ص 84 . نامه ،
15ـ ص 166 . ، 1381 طاشن ، مق  ینافرع ، یـسانشدوخ  هدنراگن ، 14 ـ درک . رکذ  ار  یمالـسا  هشیدنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  داصتقا  هورگ 

یکشزپ مولع  تاقیقحت  زکرم  نید ،)» ملع و  يوگوتفگ   » شیامه تالاقم  هدیکچ   ) تمالس رد  تیونعم  ریثأت  یتخانـش  ناسنا  ینابم  ومه ،
تاغیلبت رتفد  يوس  زا  هک  هراب  نیا  رد  رگید  رثا  دنچ  و  یمالـسا ، تیریدـم  يرهـش ، ير  يدّـمحم  دّـمحم  16 ـ ص 202 . ، 1384 روشک ،

، لوا شخب  ، 1377 یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  هفـسلف ، ملع و  ایناسراپ ، دیمح  17 ـ دنا . هتفای  راشتنا  مق  هیملع  هزوح  یمالـسا 
رب دنباریاف ، یلواپ  19 ـ ص 47 . ، 1378 تمـس ، نارهت ، موس ، لصف  مالکابیز ، دیعـس  همجرت  ملع ، یتسیچ  زرملاـچ ، نلآ  18 ـ مود . لصف 

، نستاوایل ر.ك : 21 ـ مود . شخب  نیـشیپ ، ایناسراپ ، دیمح  20 ـ ص 39ـ47 . ، 1375 زور ، رکف  يرفـص ، ماوق  يدهم  همجرت  شور ، دـض 
شـشوک هب  يراج ، هعرج  نونکم ، ایرث  22 ـ . 1377 ریبکریما ، نارهت ، مراهچ ، چ  دـنمزرا ، دـمحا  ینارحب و  رایرهـش  همجرت  تعیبط ، قوف 
تفرعم همانلصف  عبنم : ص 344 . ، 1377 یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگشهوژپ  اه ، شزرا  لّوحت  رد  یمالسا  بالقنا  شقن  ملع ، وذ  یلع 

ات 1388 زا 1379  ناریا  رد  ونان  يروانف  رب  يرذگ 

ناریا رد  ونان  يروانف  هعسوت  یخیرات  ریس  تسا  هدش  یعس  شرازگ  نیا  رد  هصالخ :   * ات 1388 زا 1379  ناریا  رد  ونان  يروانف  رب  يرذگ 
ونان يروانف  هعسوت  هژیو  داتس  یلصا  ياهدرکیور  هچخیرات ، نیا  نمـض  رد  دوش . هئارا  هصالخ  تروص  هب  نابآ 1388  ات  دنفسا 1379  زا 

للملا نیب  طباور  يزاس و  يراجت  يروانف ، هعـسوت  ياهتخاسریز  یناسنا ، عبانم  هعـسوت  جیورت ، فلتخم  ياه  هزوح  رد  یلـصا  تامادـقا  و 
هقطنم و رد  عزانمالب  لوا  هبتر  ونان و  يروانف  هنیمز  رد  ملع  دـیلوت  رد  ایند  روشک  نیمهدزناپ  ناریا  نابآ 1388 •  زورما  . * تسا هدش  نایب 

ونان يروانف  هنیمز  رد  يرتکد  دشرا و  سانـشراک  ققحم  دودـح 2000  یملع و  تئیه  وضع  زا 1600  شیب  تسا • . یمالـسا  ياهروشک 
هدـش ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یلیمکت  تالیـصحت  همان  نایاپ  زا 3500  شیب  دنتـسه و  شهوژپ  قیقحت و  هب  لوغـشم  روـشک  ياههاگـشناد  رد 

هب اهنآ  تالوصحم  زا  یخرب  دنتسه و  لوغـشم  ونان  يروانف  رب  ینتبم  تالوصحم  دیلوت  هب  کچوک  گرزب و  تکرـش  دودح 30  تسا • .
ناریا دنتسه •  رازاب  هب  دورو  يارب  يروانف  هعسوت  لاح  رد  طسوتم  کچوک و  تکرـش  زا 70  شیب  دوشیم • . رداص  یجراخ  ياـهرازاب 

ونان و يروانف  يزاسدرادناتـسا  یللمل  نیب ا  هتیمک  لاـعف  وضع  ناریا  تسا • . وکا  وضع  ياـهروشک  ناـیم  رد  وناـن  يرواـنف  هکبـش  یلوتم 
رد ونان  يروانف  تاقیقحت  زکرم  دحتم ) للم  نامزاس  یتعنـص  يهعـسوت  نامزاس   ) ودـینوی تسا • . هتیمک  نیا  سیئر  نارواشم  هورگ  وضع 
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، لاـس تشه  لوـط  رد  تـسا • . هدرک  راذـگاو  نآ  هـب  ار  باـسپ  بآ و  رد  وناـن  يرواـنف  يریگراـکهب  تیروماـم  هدرک و  داـجیا  ار  ناریا 
. دنرادیمرب ماگ  يروانف  نیا  زا  تورث  دـیلوت  يارب  یعون  هب  همه  دریگیم و  لکـش  کی  هب  کی  ناریا  رد  ونان  يروانف  ملع و  ياههریجنز 

لبق ات  دوشیم . هدز  ناهج  رد  ونان  يروانف  هب  اهتلود  اهروشک و  صاـخ  هجوت  ياـههقرج  نیلوا  لاس 1379  ناریا  رد  ونان  يروانف  ریـس  *
مارآ دـشیم . ماجنا  ونان  يروانف  هنیمز  رد  تاقیقحت  هدـنکارپ ، تروص  هب  مه  نآ  یهاگـشناد ، یتاـقیقحت و  زکارم  یخرب  رد  طـقف  نیا  زا 

هتفرـشیپ گرزب و  ياهروشک  دراد ، ایند  يداصتقا  ینف و  يهدـنیآرد  هک  یـشقن  و  يرواـنف ، نیا  یگرزب  تیمها و  ندـش  هتخانـش  اـب  مارآ 
یملع و ياهجوم  دـنچره  دـنوشیم . هقباسم  نادـیم  دراو  ایند ، اب  دوخ  هلـصاف  ندرک  رتشیب  يارب  يرواـنف  نیا  تصرف  زا  يریگهرهب  يارب 

شیپ رد  ار  اهيروانف  رگید  زا  ریغ  يریـسم  ناریا ، رد  ونان  يروانف  اما  دـسریم ، ناریا  هب  هلاس  هد  دـنچ  ینامز  هلـصاف  کی  اب  ًـالومعم  ینف 
یعوضوم ندـش  حرطم  روهمج ، سیئر  هب  ياهمان  رد  تقو ، روهمج  سیئر  رواشم  راـکتبا ، رتکد  موحرم  دنفسا 1379  لوا  زور  دریگیم .

يروانف ياهيراکمه  رتفد  هب  همان  دوش . یـسررب  عوضوم  نیا  هک  دنهاوخیم  دـنهدیم و  عالطا  ناشیا  هب  ار  ونان  يروانف  ناونع  اب  دـیدج 
. دـنوشیم عوضوم  نیا  فیک  مک و  یـسررب  هعلاـطم و  لوئـسم  رتفد ، نیا  ناسانـشراک  زا  میت  کـی  دوشیم و  عاـجرا  يروهمج  تساـیر 
، هتیمک نیا  لیکـشت  اب  دـهدیم . همادا  ار  دوخ  تاقیقحت  ونان  يروانف  تسایـس  تاعلاطم  هتیمک  ناونع  اـب  یتاـعلاطم  میت  نیا  لاس 1380  *
، هتیمک نیا  دروخیم . دـیلک  فلتخم  نابطاخم  يارب  یجیورت  تیلاعف  دوشیم و  زاغآ  همانربخ  کی  پاچ  وناـن و  يرواـنف  یـسراف  تیاـس 

يرارقرب تخانش و  يارب  دوشیم  ياهنیمز  همانرب ، نیا  دنکیم . رازگرب  دنفسا 1380  ياهزور 14 و 15  ار  ونان  يروانف  یلم  شیامه  نیلوا 
دـنراد و یبوخ  یتاقیقحت  يهقباس  ونان  هنیمز  رد  روشک  زا  جراخ  هک  ینایناریا  زا  رفن  دـنچ  صوصخهب  ونان و  يروانف  ناققحم  اـب  طاـبترا 

هعسوت هژیو  داتس  خیرات 16/6/1382  رد  داتس  لیکـشت  لاس 1382 - . * دنهدیم همادا  ار  ناریا  ياههاگـشناد  اب  یملع  ياهيراکمه  ًادـعب 
، یکـشزپ شزومآو  نامرد  تشادـهب  ییاراد ، داصتقا و  روما  ياههناخترازو  تیوضع  روهمج و  سیئر  نواعم  تساـیر  هب  وناـن  يرواـنف 

رتـفد سیئر  روـشک ، يزیرهماـنرب  تیریدــم و  تـقو  ناـمزاس  سیئر  يرواـنف ، تاـقیقحت و  موـلع  نداـعم ، عیانــص و  يزرواـشک ، داـهج 
نیا زا  دوشیم  نییعت  داتـس  يارب  هک  یفیاظو  دوشیم . لیکـشت  ناققحم  ناریدم و  زا  يدادعت  يروهمج و  تسایر  يروانف  ياهيراکمه 

اههاگتسد و یّلک  فیاظو  میـسقت  ونان 2 . يروانف  هعـسوت  یلم  همانرب  نالک و  ياهتسایـس  اـهدربهار و  فادـها ، بیوصت  . 1 تسا : رارق 
هناخریبد اههمانرب  فادـها و  ققحت  رب  یلاع  تراظن  هلاس 3 . هد  تدم  دـنلب  همانرب  بلاق  رد  اهنآ  یگنهامه  یـشخب و  ياهتیرومام  نییعت 
يروهمج یلعف  ریفـس  رتفد و  نیا  تقو  سیئر  يداجـس ، سدـنهم  دریگیم و  رارق  يروهمج  تسایر  يروانف  ياهيراکمه  رتفد  رد  داتس 

يروانف هعسوت  يارب  هلاس  هد  همانرب  نیودت  داتس ، لیکشت  يادتبا  نامه  زا  دوشیم . باختنا  داتس  ریبد  ناونع  هب  هیسور ، رد  ناریا  یمالـسا 
ره روهمج  سیئر  روضح  اب  ًاضعب  روهمج و  سیئر  لوا  نواعم  تسایر  اب  ونان  يروانف  داتـس  تاسلج  دریگیم . رارق  راـک  روتـسد  رد  وناـن 

لیکشت یگنهامه  ياروش  ناونع  اب  ياهسلج  راب  کی  هام  ره  داتس ، ياضعا  رایتخالا  مات  ناگدنیامن  دوشیم و  لیکـشت  راب  کی  هام  شش 
داتس ياهتیلاعف  هب  اههاگشناد ، ياسؤر  اب  بالقنا  مظعم  ربهر  رادید  رد  مولع  ریزو  يد 1383  رد  دنس  نیودت  لاس 1383 –  . * دنهدیم
هنیمز نیا  رد  یماگشیپ  تیمها  موزل  رب  دیکأت  اب  يربهر  مظعم  ماقم  دننکیم و  هراشا  يروانف  نیا  هعـسوت  يزیرهمانرب و  يارب  ونان  يروانف 
لیاوا رد  تسا . هدمآ  دیدپ  ایند  رد  يزیچ  نینچ  هک  میمهفب  لاس  لهچ  زا  دعب  میتشاذگن  ینعی  میاهدـیمهف . دوز  ار  عوضوم  : " دـنیامرفیم

راـک نیا  يریگیپ  يارب  يدارفا  دوـشب و  قـیوشت  دوـش ، هداد  هجدوـب  رگا ... میتـسه . شلاـبند  مه  نـالا  میاهدـیمهف و  ار  عوـضوم  نیا  راـک 
هد همانرب  نیودت  راک  عورش  اب  نامزمه  تفرگ ". میهاوخ  رارق  ایند  لوا  حطس  رد  هک  تشذگ  دهاوخن  يرید  دید  دیهاوخ  دنوش ، هتشامگ 

تدـمهاتوک ياهحرط  یهاگـشیامزآ و  تخاسریز  یناسنا ، عبانم  هعـسوت  جـیورت ، يهزوح  راهچ  رد  تدـمهاتوک  ياههمانرب  يارجا  هلاس ،
رد ونان  يروانف  هعـسوت  تدمدنلب  دنـس  نیودت  يارب  یـسانشراک  ياهشالت  هدـنیآ  دربهار  دنـس  بیوصت  لاس 1384 –  . * دوشیم زاـغآ 
قبط دنکیم .  غالبا  ار  نآ  خیرات 10/5/84  رد  بیوصت و  ار  دنس  نیا  هسلج 2/5/1384  رد  تلود  تئیه  دسریم و  هجیتن  هب  دادرم 1384 

ياهنوگ هب  دیاب  هعـسوت  ریـسم  دبای و  تسد  ونان  يروانف  رد  ایند  مهدزناپ  هبتر  هب  لاس 1393 ، ات  دیاب  ناریا  هدنیآ ، دربهار  يهلاس  هد  دـنس 
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يربهر مظعم  ماقم  هب  ونان  يروانف  شرازگ  هئارا  دوش . مدرم  یگدنز  تیفیک  ياقترا  تورث و  دیلوت  بجوم  ونان  يروانف  هعسوت  هک : دشاب 
ياههمانرب داتـس و  نیا  ياهتیلاعف  زا  یـشرازگ  يربهر  مظعم  ماقم  روضح  رد  داتـس  ياضعا  زا  يدادعت  ریبد و  نمهب 1384  زور 25  رد 

نیا يهعسوت  دنور  رد  عیرست  يارب  هتفرگ ، تروص  ياهتیلاعف  زا  يدنـسرخ  زاربا  نمـض  ناشیا  دننکیم . هئارا  ناشیا  هب  ار  هدنیآ  رد  نآ 
هاتوک هلاسم  نیا  رد  امتح  هک  تسامـش  تمه  یکی  تسا : مهم  زیچ  ود  لاح  میاهتخانـش ؛ دوز  ار  ونان  يروانف  هلق  ام  دـنیامرفیم : يروانف ،
همانرب رد  امـش  هک  تسا  یعیـسو  هریاد  ناـمه  ییاـناوت ، تمه و  همه  زا  مروظنم  دـینک . هدافتـسا  ناـتیاهییاناوت  تمه و  همه  زا  دـییاین و 
شناد یهاگشناد و  وجشناد ، یتح  روشک و  رساترس  یهاگشیامزآ  هکبش  روشک ، رساترس  نادنمشناد  ینعی  دیاهتفرگ ؛ رظن  رد  ونان  يروانف 

ياهتلود يراذگهیامرـس  هب  هجوت  اب  هک  مزال  یلام  یناـبیتشپ  دوشب و  دـیاب  هک  ییاـهکمک  مود  و  دـینک . هدافتـسا  اـهنیا  همه  زا  زومآ .
يراذگهیامرـس دـصرد  ود  لداعم  ياهجدوب  دـیاب  نآ  هب  ندیـسر  يارب  یناهج ، رازاب  دـصرد  ود  ات  کـی  بسک  يراذـگفده  ناـهج و 

تسایر داتس  نیمه  دیاب  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  راک  نیا  يارب  هک  مه  یهاگیاج  دوش ... هداد  صاصتخا  همانرب  نیا  هب  ناهج  ياهتلود 
ات دیوش  دراو  مه  ارجا  رد  اهشخب  یضعب  رد  دیتسه  راچان  راک  يادتبا  رد  یلو  تسبوخ  يداتـس  شقن  نیمه  امـش  يارب  دشاب . يروهمج 

، ونان يروانف  شریذپ  يارب  اهداهن  دارفا و  نهذ  ندرک  هدامآ  يرکف و  يزاسرتسب  ونان  يروانف  شزومآ  جیورت و  ."  * دریگب لکـش  تکرح 
هـصرع نیا  ینف  یملع و  ینابم  شزومآ  صاخ و  بطاخم  ياههورگ  يارب  ونان  جیورت  روظنم ، نیا  هب  تسا . نآ  رادـیاپ  يهعـسوت  يهمزال 

شناد يارب  ونان  يروانف  تیاس  يزادـناهار  دریگیم . رارق  ونان  يروانف  داتـس  سپـس  یتاعلاطم و  هتیمک  راـک  روتـسد  رد  نازومآ  شناد  هب 
ياـهنتلوب تـالجم و  راـشتنا  ناریبد ، نازومآ و  شناد  يارب  یـشزومآ  یجیورت و  شیاـمه  شیب 250  زا  تیاـمح  يرازگرب و  نازوـمآ ،

نابطاخم يارب  صاخ و  یفدـه  اب  مادـک  ره  هک  تسا  ییاـهراک  هلمج  زا  یـشزومآ ، ياـه  CD ياهباتک و راشتنا  نیودـت و  یـشزومآ ،
تیامح همانرب  ناونع  اب  یناسنا  عبانم  هعـسوت  يارب  ياهمانرب  لاس 1383  يادـتبا  زا  یناسنا  عبانم  هعـسوت  . * دوشیم ارجا  یحارط و  صاخ 
يروانف يوس  هب  اهنآ  تاقیقحت  نداد  تهج  يارب  روشک  نارگشهوژپ  نیب  رد  هزیگنا  داجیا  نآ ، یلـصا  فده  هک  دوشیم ، زاغآ  یقیوشت 
یقیوشت ناونع  هب  یغلابم  دـنهدیم  ماجنا  ونان  يروانف  هنیمز  رد  یـشهوژپ  تیلاعف  هک  یناققحم  هب  یقیوشت ، تیامح  همانرب  رد  تسا . ونان 

زین ونان  يروانف  عماج  یتاعالطا  ياهکناب  لیکشت  یشهوژپ و  تاعالطا  يروآدرگ  یقیوشت ، تیامح  همانرب  عورـش  اب  دوشیم . تخادرپ 
تشذگ زا  سپ  یقیوشت ، تیامح  همانرب  دراد . دوخ  رد  ار  روشک  تاسسؤم  زکارم و  دارفا و  يهیلک  همانراک  نونکامه  هک  دوشیم ، زاغآ 

تازیهجت هب  زاین  ونان ، يروانف  تاـقیقحت  زاـغآ  اـب  یهاگـشیامزآ  هکبـش  . * تسارجا لاـح  رد  زونه  یکدـنا ، تارییغت  اـب  هتبلا  لاـس ، جـنپ 
دوـجوم و تازیهجت  یباـیزرا  اـب  دراذـگیم . شیازفا  هـب  ور  يرتموناـن  ساـیقم  رد  داوـم  يریگهزادــنا  تخاـس و  يارب  قـیقد  هتفرــشیپ و 

لیکـشت ونان  يروانف  ياههاگـشیامزآ  هکبـش  دوشیم و  داهنـشیپ  ونان  ياههاگـشیامزآ  يارب  يزاسهکبـش  راـکهار  روشک ، ياهيدـنمزاین 
هرواشم هئارا  دیدج ، تازیهجت  دـیرخ  ءاقترا و  يارب  یلام  تیامح  هئارا  اههاگتـسد ، نویـساربیلاک  ریمعت و  اهنیـسنکت ، شزومآ  دوشیم .

. دنکیم هئارا  وضع  ياههاگـشیامزآ  هب  هکبـش  هک  تسا  یتامدخ  زا  یللملا ، نیب  ياهدرادناتـسا  ذـخا  هب  کمک  تازیهجت و  دـیرخ  يارب 
نیمود داتـشه و  دصناپ و  رد  یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  تشهبیدرا 1385 ، زور 12  مهن  تلود  رد  اهتیلاعف  موادـت  لاس 1385 –  *

ياهدربهار اهتسایـس و  ونان ، يروانف  هعـسوت  هلاس  همانرب 10  ناونع  هب  هدـنیآ " دربهار  دنـس   " قیقد يارجا  رب  دـیکأت  نمـض  دوخ ، هسلج 
هب داتـس  يروهمج ، تسایر  یملع  تنواعم  لیکـشت  اب  نمهب 1385  رد 16  دـنکیم . بیوصت  ار  روشک  رد  يروانف  نیا  ياـقترا  هعـسوت و 

لاس 83 رخاوا  ونان  يزاسدرادناتـسا  يارب  یللملا  نیب  شالت  رد  ناریا  تکراشم  . * دـهدیم تیلاعف  همادا  تنواعم  نیا  هعومجمریز  ناونع 
رد ونان  يروانف  يزاسدرادناتسا  يارب  هتیمک  کی  لیکـشت  داهنـشیپ  دوشیم . زاغآ  ونان  يروانف  يزاسدرادناتـسا  يارب  یللملا  نیب  تکرح 

وضع لاعف و 7  وضع  روضح 23  اب   ISO/TC229 ناونع اب  هتیمک  نیا  دوشیم . بیوصت  حرطم و  ( ISO  ) درادناتسا یللملا  نیب  نامزاس 
داتـس و كرتشم  تیریدـم  اب  ار  یهورگراـگ  دوشیم و  هتفریذـپ  هتیمک  نیا  یلـصا  وضع  ناونع  هب  ادـتبا  زا  ناریا  دوشیم . لیکـشت  رظاـن 

يروانف يزاسدرادناتـسا  هتیمک  دـهدیم . لیکـشت  یللملا  نیب  هتیمک  اب  رظانتم  تروص  هب  ناریا ، یتعنـص  تاـقیقحت  درادناتـسا و  ناـمزاس 
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ناریا روضح  اب  هک  ییاهتسشن  . * دباییم روضح  یللملا  نیب  هتیمک  يههام  شش  ياهتسـشن  رد  لاعف  رمتـسم و  تروص  هب  ناریا  يونان 
روپاگنس 16/6/1386 ات 12 مجنپ ناملآ  اـت 18/3/1386  13 مراـهچ یبونج  هرک  17/9/1385 ات 12 موس روشکتـسشن  خـیرات  دوشیم . رازگرب 

نیمهدزاود یناـبزیم  هـسنارف ، رد  مشـش  سـالجا  اـکیرمآ  22/3/1388 ات 18 متـشه نیچ  31/8/1387 ات 27 متفه هـسنارف  10/3/1387 ات 6 مشش
تیوضع هب  ناریا  زین ، اکیرمآرد  متـشه  سـالجا  رد  دوشیم . هداد  ناریا  هب  دـش ، دـهاوخ  رازگرب  لاـس 2011  رد  هک  هتیمک  نیا  سـالجا 

هئارا ناریا  يوس  زا  ونان  يروانف  یللملا  نیب  درادنداتسا  نیودت  يارب  اهداهنشیپ  نیلوا  زا  یکی  . دیآیمرد هتیمک  نیا  سیئر  نارواشم  هورگ 
نیب درادنداتسا  کی  هب  لیدبت  دنور  هتفرگ  رارق  وزیا  دییات  دروم  ًادعب  داومونان  يدنبهتسد  درادناتسا  شور  رب  ینبم  ناریا  داهنشیپ  دوشیم .

، دوشیم نآ  يراـجت  يهدـنیآ  يارب  هک  ییاـهینیب  شیپ  وناـن و  يرواـنف  ندوب  اـپون  تلع  هب  یللملا  نیب  طـباور  . * دـنکیم یط  ار  یللملا 
بیوصت یللملا و  نیب  ياهداهن  لیکـشت  دنریگب . دوخ  رایتخارد  ار  نآ  يهدنیآ  ات  دـننکیم  ار  دوخ  شالت  تیاهن  ایند  گرزب  ياهتردـق 
ياهداهن رد  دـیاب  ام  هک ، تسا  ساسا  نیا  رب  یللملا  نیب  طباور  هب  ناریا  هاگن  . تسا میمـصت  نیا  ياهرازبا  زا  یکی  اهدرادناتـسا ، نیناوق و 

لیکشت ونان  يروانف  يارب  ایند  رد  یبولک  هدنیآ  رد  رگا  هک ، ياهنوگ  هب  میشاب  هتـشاد  رثوم  شقن  روضح و  یللملا ، نیب  ياهقطنم و  یلـصا 
ییاهروشک - 1: دنکیم میسقت  هتسد  دنچ  هب  ار  اهنآ  ناهج ، ياهروشک  اب  لماعت  رد  ناریا  دشاب . نآ  رثوم  ياضعا  زا  یکی  دیاب  ناریا  دش ،

نآ هب  ناصصختم  مازعا  يروانف و  كرتشم  يهعسوت  دربهار  اهنآ ، اب  طابترا  يارب  هک  دنتسه ، ناریا  حطـسمه  ای  رتالاب  ونان  يروانف  رد  هک 
كرتشم يراکمه  هک  دنتـسه . يدـنمناوت  ياراد  رازاـب ، هب  دورو  يزاـسيراجت و  ظاـحل  زا  هک  ییاـهروشک  - 2. دوشیم لابند  اـهروشک 

هب ناریا  زا  يروانف  یـشزومآ و  تامدخ  لوصحم و  شورف  هک  ناریا ، زا  رتنییاپ  ياهروشک  - 3. دوشیم لابند  اهنآ  اب  یناریا  ياهتکرش 
داتس طسوت  هک  هکبش  نیا  لیکشت  داهنـشیپ  ونانوکا  هکبـش  لیکـشت  تسا : حرـش  نیا  هب  اهشالت  نیا  جیاتن  زا  یخرب  . * تسا رظن  دم  اهنآ 
نیا يزکرم  رتفد  لاس 1388  هام  تشهبیدرا  رد  دیـسر و  وضع  ياـهروشک  بیوصت  هب  لاس 1387  هام  تشهبیدرا  رد  دوب  هدـش  هئارا  ونان 

، ایـسآ مورفونان  ایـسآ  موُرفونان  رد  تیوضع  . * دـش حاتتفا  ونان  داتـس  لحم  رد  وضع و  ياه  روشک  يارفـس  روضح  اـب  یمـسارم  رد  هکبش 
دـنلیات و ناویات ، روپاگنـس ، دـنلزوین ، يزلام ، نپاژ ، هرک ، يزنودـنا ، دـنه ، گنک ، گنه  نیچ ، ایلارتسا ، ياهروشک  زا  لکـشتم  يا  هکبش 

نیب ونان  يروانف  يزاس  یتعنـص  هعـسوت و  قیقحت ، جیورت ، هکبـش  نیا  تیرومام  تسا . هدش  يراذـگناینب  لاس 2004  رد  هک  تسا  ماـنتیو 
تئیه ناویاـت ، رد  هاـم 88  رهم  رد  نآ  تسـشن  نیمـشش  رد  دـمآ و  رد  مورف  نیا  تیوـضع  هـب  لاـس 88  رد  ناریا  . تساوضع ياـه  روشک 

رد ناریا  ناریا  رد  ودینوی  طسوت  ونان  يروانف  تاقیقحت  زکرم  داجیا  . * دندرک هئارا  ناریا  رد  ونان  يروانف  هعسوت  دنور  زا  یشرازگ  یناریا ،
هئارا دحتم  للم  نامزاس  یتعنص  هعسوت  نامزاس  هب  ار  باسپ  بآ و  تیروحم  اب  ونان  يروانف  یللملا  نیب  زکرم  لیکشت  داهنشیپ  لاس 1387 
رارق نیفرط  راک  روتـسد  رد  ودینوی  ناریا و  نیب  كرتشم  تروص  هب  ونان  يروانف  یللملا  نیب  زکرم  کی  داجیا  حرط  داهنـشیپ ، نیا  اب  دومن .

یللملا نیب  زکرم  نیلوا  نیا  . دـش اضما  نیو  رد  ودـینوی  يزکرم  رتفد  لحم  رد  زکرم  نیا  داـجیا  دنـس  رهم 88  زور 3  رد  هکنیا  اـت  تفرگ .
رد باسپ  بآ و  هیفـصت  يزاسنیریـش و  ياههزوح  رد  ونان  يروانف  زا  يریگهرهب  نآ ، فده  دوب و  دهاوخ  ونان  يروانف  هزوح  رد  ودینوی 

، ناملآ ناریا و  يوناـن  سنارفنک  دـننام : یللملانیب  ياـهسنارفنک  يرازگرب  . * تسا هدـش  فیرعت  یللملانیب  ياهقطنم و  یلم ، حطـس  هس 
ناریا و يونان  سنارفنک  نیلوا  کیپملا ·  لته  دادرخ 84 ؛ هیسور ، ناریا و  يونان  سنارفنک  ناریا · تعنص  ملع و  هاگشناد  تشهبیدرا 83 ؛

یخرب ناهفصا  هاگـشناد  تـشهبیدرا 88 ؛ دـنه ، ناریا و  يوناـن  سنارفنک  نـیمود  نارهت · یکـشزپ  موـلع  هاگـشناد  تشهبیدرا 87 ؛ دـنه ،
اب ونان  يروانف  داتس  ناریدم  تسشن  حیـضوت 14/9/1383  دادیور  خیرات  ونان  يروانف  هزوح  رد  یللملا  نیب  تاطابترا  اهدادـیور و  رگیدزا 

کیپملا لته  هیسور  ناریا و  ونان  يروانف  كرتشم  رانیمـس   3/1384 / 9 ات يروهمج 7 تسایر  هاگـشاب  یبونج  ياقیرفآ  ونان  يروانف  هتیمک 
رد ناریا  ياهتکرـش  روـضح   4/8/1386 ات تعنـص 1 ملع و  هاگـشناد  ناـملآو  ناریا  وناـن  يرواـنف  سنارفنک  يرازگرب   14/2/1384 ات 13

ینیمخ ماـما  ناتـسرامیب  دـنه  ناریا و  وناـن  يرواـنف  سنارفنک  نیلوا  يرازگرب   10/2/1387 ات هیـسور 8 هیـسور  رد  ونان  يروانف  هاگـشیامن 
هرود يرازگرب  اـت 1/7/1387  ناریا 24/6  ناریا  رد  وناـنوکا  هکبـش  لیکـشت  تسـشن  نـیلوا  نارهت 31/2/1387  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد 
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هاگـشیامن رد  ناریا  ياهتکرـش  روضح  لیزرب 3/12/1387  یناریا  ناـققحم  يهلیـسوهب  یلیزرب –  ناـققحم  يارب  وناـن  يرواـنف  شزومآ 
نیمود  15/7/1388 ات ناهفصا 13 یتعنص  هاگشناد  دنه  ناریا و  ونان  يروانف  سنارفنک  نیمود   17/2/1388 ات نپاژ 15 نپاژ  رد  ونان  يروانف 
هعسوت يدربهار  دنس  قباطم  ناریا  رد  ونان  هعسوت  دنور  یبایزرا   * هیسور هیـسور  رد  ونان  يروانف  هاگـشیامن  رد  ناریا  ياهتکرـش  روضح 

رب دـبای . تسد  ونان  يروانف  رد  ایند  مهدزناپ  هاگیاج  هب  رازاب ، يروانف و  ملع ، صخاش  هس  ره  رد  لاس 1393  ات  ناریا  تسانب  ونان ، يروانف 
تیفیک دادـعت و  صخاش  اب  ملع ؛ دـیلوت  رد  هبتر  دریگیم • . ماجنا  رمتـسم  تروص  هب  اـهصخاش  نیا  رد  ناریا  هاـگیاج  دـصر  اـنبم ، نیا 

مهـس صخاش  اب  ونان ؛ داصتقا  رد  هبتر  یللملا •  نیب  ربتعم  ياهتنتپ  دادعت  صخاش  اب  يروانف ؛ دیلوت  رد  هبتر   • ISI یملع ربتعم  تالاقم 
زا ونان  يروانف  هنیمز  رد  ناریا  یملع  هبتر  ياـقترا  يارب  شـالت  وناـن  رد  ملع  دـیلوت  رد  ناریا  هبتر   * وناـن يرواـنف  تادـیلوت  نازیم  رازاـب و 

رامآ هئارا  ناریا و  هبتر  یبایزرا  لوئـسم  یـسانشراک  میت  کی  روظنم ، نیا  يارب  دوشیم . زاغآ  ونان  يرواـنف  داتـس  لیکـشت  يادـتبا  ناـمه 
هبتر رد  ونان  يروانف  اب  طـبترم  هلاـقم  اب 9  لاـس 2000 ، رد  ناریا  هک  دوشیم  صخـشم  اـهرامآ  نیلوا  رد  دوشیم . عوضوم  نیا  زا  رمتـسم 
لاس دـناهدوب . ناریا  زا  رتولج  ناتـسنمرا  ناتـسکبزا و  ناتـسبرع ، رـصم ، هیکرت ، روشک  جـنپ  زین  هقطنم  رد  تسا و  هتـشاد  رارق  ایند  متـصش 

ناریا زارتمه  ابیرقت  رـصم  تسا و  رتولج  اـم  زا  هدر  هیکرت 16  روشک  میـسریم . ناهج  مود  هاـجنپ و  هبتر  هب  هلاـقم  راشتنا 17  اب  اـم   1380
تسا و و 51  بیترت 48  هب  اهلاس  نیا  رد  ناریا  يهبتر  میراد و  وناـن  اـب  طـبترم  هلاـقم  لاس 30  ره  اـم  زین  و 82  ياـهلاس 81  رد  تسا .

مود لهچ و  هبتر  هب  هلاـقم  اب 58  دتفایم و  شیپ  رـصم  زا  ناریا  لاس 83 ، رد  دنتـسه . رارق  ام  زا  رتالاب  رـصم  هیکرت و  ياهروشک  نانچمه 
يروانف هنیمز  رد  شهوژپ  قیقحت و  هب  ار  روشک  ياههاگـشناد  ناققحم  یقیوشت ، ياهتیامح  يهمانرب  لاس 84 ،  يادتبا  زا  دسریم . ایند 

دوشیم و پاچ   ISI تالجم رد  ناریا  زا  هلاقم  لاس 132  نیا  رد  دریگیم . يدوعـص  يدنور  ناریا ، تالاقم  راشتنا  دهدیم و  قوس  ونان 
دادعت لاـس 85 ، رد  تسا . ناریا  زا  رتـالاب  هیکرت  ناـنچمه  هقطنم ، ياـهروشک  نیب  زا  اـما  دـناسریم . اـیند  مشـش  یـس و  هبتر  هـب  ار  ناریا 

رد دـنور  نیا  دراذـگیم . اـج  هلپ  ود  ار  هـیکرت  دـسریم و  اـیند  هاـگیاج 31  هب  هلاـقم ، اـب 281  دوـشیم و  ربارب  ود  ًاـبیرقت  ناریا  تـالاقم 
دـننکیم و بسک  ار  ایند  مجنپ  تسیب و  هاگیاج  هلاـقم  اب 465  ام  ناـققحم  لاس 86 ،  رد  هک  يروط  هب  دباییم . موادـت  زین  دـعب  ياهلاس 

رظن زا  یتسینویهص  میژر  لاس ، نیا  ات  دوشیم ؛ بسک  رگید  راختفا  کی  لاس 87  دنهدیم . شیازفا  هقطنم  ياهروشک  اب  ار  دوخ  يهلصاف 
ار میژر  نیا  تسناوت  ایند ،  هبتر 19  بسک  هلاقم و  راشتنا 813  اب  ناریا  لاس 87  رد  یلو  دوب ، ناریا  زا  رتولج  ونان  يروانف  تالاقم  دادـعت 

تالاقم دادعت  رظن  زا  دنتـسناوت  نامروشک  ناققحم  رویرهش 1388 ، ینعی  تسوگآ 2009  هام  نایاپ  رد  هرخالاب  و  دراذـگب . رـس  تشپ  زین 
دنـس نیا  فدـه  هب  ملع  دـیلوت  صخاش  رد  ناریا  يدربهار ، دنـس  نایاپ  زا  شیپ  لاس  شـش  ینعی  دنـسرب . ایند  مهدزناـپ  هاـگیاج  هب  یملع 

ياهروشک هقطنم  ياـهروشک  رد  هبتر  ناـهج  رد  ناریا  هبتر   ISI تالاقم لاس  ونان  يرواـنف  هنیمز  رد  ملع  دـیلوت  رد  ناریا  هبتر  دـسریم .
30 2002 ( 52  ) رصم ( ، 36  ) هیکرت ناتسنمرا 2001 17 52 3  ناتسکبزا و  ناتسبرع ، رـصم ، هیکرت ، ناریا 2000 9 60 6  زا  رتالاب  هقطنم 
(33  ) هیکرت  2 36 132 2005 ( 34  ) هیکرت  2 42 58 2004 ( 40  ) رـصم ( ، 34  ) هیکرت  3 51 30 2003 ( 40  ) رـصم ( ، 35  ) هیکرت  3 48

 .... 1 19 813 2008 ( 21  ) یتسینویهـص میژر  ( 32  ) هیکرت  1 25 465 2007 ( 21  ) یتسینویهـص میژر  ( 34  ) هیکرت  1 31 281 2006
اهتنتپ و دادـعت  صخاش  ود  اب  يرواـنف ، هعـسوت  رد  هبتر  يرواـنف  هعـسوت  رد  ناریا  هبتر   * 1 15 834 رویرهش 1388 )  ) تسوگآ 2009

ناشن تنتپ  تبث  ربتعم  رتافد  رد  هدـش  تبث  تاعارتخا  دادـعت  یـسررب  دوشیم . يریگهزادـنا  دـشر ، زکارم  رد  رقتـسم  ياهتکرـش  دادـعت 
هبتر رد  هدیـسر و  تبث  هب  اـپورا  عارتخا  تبث  رتفد  رد  نآ  دروم  هک 4  تسا  هتشاد  ونان  تنتپ  ًاعومجم 5  لاس 2007  رد  ناریا  هک  دـهدیم 
اهنآ زا  دروم  هک 3  دوشیم  تبث  ناریا  زا  ونان  يروانف  اب  طـبترم  عارتخا  اهنت 4  يدالیم  لاـس 2008  رد  دراد . رارق  رتفد  نیا  مود  تسیب و 

. دریگیم رارق  اـپورا  تنتپ  تبث  رتفد  رد  متفه  تسیب و  يهدر  رد  لاس 2008  رد  ناریا  رامآ ، نیا  اب  تساـپورا . تنتپ  تبث  رتفد  هب  طوبرم 
ياهلاس رد  دنور  نیا  اههاگشناد ، رد  تنتپ  تامدخ  رتافد  ندش  لاعف  یـشزومآ و  یجیورت و  ياهتیلاعف  شرتسگ  اب  دوشیم  ینیب  شیپ 

دنـس هرود  مامتا  زا  لبق  زین ، تاعارتخا  دادعت  صخاش  رد  دناوتب  ملع  دـیلوت  صخاش  زا  سپ  ناریا  دـشاب و  هتـشاد  يدوعـص  يدـشر  دـعب 
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دروم يروانف  صخاش  رگید  ناونع  هب  زین  ونان  يروانف  اب  طبترم  دشر  ياههتـسه  زکارم و  دادعت  دسرب . ایند  مهدزناپ  هبتر  هب  هدـنیآ  دربهار 
. دناهتفرگ رارق  داتـس  تیامح  دروم  بذج و  دـشر  زکرم  رد 10  ییونان  يهتـسه  دادعت 40  لاس 88  لوا  همین  اـت  دریگیم . رارق  یباـیزرا 

نیب یلخاد و  ياهرازاب  هب  دورو  لاح  رد  ونان ، يروانف  رب  ینتبم  تالوصحم  تخاس  یحارط و  اـب  یناریا  ياهتکرـش  ناریا  تـالوصحم  *
،STM پکـسورکیم هلمجزا  یهاگـشیامزآ  تازیهجت  زا  عون  نیدـنچ  تخاـس  تسا • . رارق  نیا  زا  اـهنآ  زا  يدادـعت  هک  دنتـسه  یللملا 

رداـص زین  يزلاـم  روشک  هب  یلخاد ، یتاـقیقحت  زکارم  رب  هوـالع   STM پکـسورکیم يزاگ . یفارگوتامورک  هاگتـسد  جنـس و  سیظانغم 
مه دش و  يزادناهار  بصن و  نوراک  هناخدور  يور  رب  یـشیامزآ  تروص  هب  ادتبا  متـسیس  نیا  نویـسارتلیفونان . اب  بآ  هیفـصت  دوشیم • .

ياهدیسکا تازلف و  هلمج  زا  داومونان  عاونا  دیلوت  تسا • . ندش  هدایپ  لاح  رد  ناتسزوخ  ياهرهش  زا  یکی  رد  رتعیـسو  حطـس  رد  نونکا 
راتخاس نیا  تسا . هدش  تبث  یللملانیب  تنتپ  نیدنچ  تروص  هب  هدام  نیا  دیلوت  شور  الاب . سایقم  رد  ینبرک  ياههلولونان  دیلوت  يزلف • .
عاوـنا دـیلوت  دوریم • . راـک  هب  اـهتیزوپماک  دـیلوت  نژوردـیه و  هریخذ و  یتـفن ، ياـهتسیلاتاک  يهیاـپ  نوـچمه  یفراـصم  رد  ینبرک 

یتعنص و یهاگشیامزآ ، عاونا  رد  يرتمونان  فایلا  يهدننک  دیلوت  ياههاگتسد  تخاس  داومونان • . زا  هدافتـسا  اب  يرتکاب  دض  تالوصحم 
رد اوه ، هدـننک  هیفـصت  ياهرتلیفونان  دـیلوت  يرتمونان • . ياهیندوزفا  زا  هدافتـسا  اب  یگدروخ  ربارب  رد  مواـقم  نتب  دـیلوت  لـمح • . لـباق 

دیلوـت بالــضاف •  بآ و  يارب  ادـص  نودـب  يرمیلپ  ياـههلول  دـیلوت  وردوـخ • . رد  هدافتــسا  لـباق  یتعنــص و  یگناـخ ، عوـن  نیدــنچ 
دیلوت وردوخ • . رد  هدافتـسا  يارب  یتیزوپماکونان  تاعطق  دیلوت  تالوصحم •  رمع  شیازفا  فده  اب  هویم  ییاذـغ و  داوم  ياهيدنبهتـسب 

ياههشیـش كاخ •  نش و  هدننک  تیبثت  داوم  دیلوت  کل • . دض  ياهکیمارـس  یـشاک و  دیلوت  کل • . دض  بآ و  دـض  ياهسابل  عاونا 
هئارا روظنم  هب  وردوخ . تخوس  فرصم  شهاک  يارب  تارذونان  رب  ینتبم  ياهراکناور  نامتخاس • . رد  هدافتسا  يارب  يژرنا  هدننک  لرتنک 
بلاـق رد  تامدـخ  نیا  يهدـنهد  هئارا  ياهتکرـش  زا  یهورگ  رازاـب ، هـب  ناریا  تـالوصحم  دورو  يرواـنف و  هعـسوت  فـلتخم  تامدـخ 

زا فده  يدربهار ، دنـس  قباطم  دننکیم . کمک  دشر  لاحرد  اپون و  ياهتکرـش  هب  يروانف ، هعـسوت  تامدـخ  ( Corridor  ) رودیرُک
رد يدربهار  دنـس  فادـها  هب  یبایتسد  يارب  شـالت  نیارباـنب  تسا . مدرم  یگدـنز  تیفیک  شیازفا  تورث و  دـیلوت  وناـن ، يرواـنف  هعـسوت 
هب یـشهوژپ  ياههتفای  لیدـبت  هب  کمک  يارب  یعونتم  یتیاـمح  ياـه  هماـنرب  اتـسار ، نیا  رد  و  دراد . همادا  رازاـب  يرواـنف و  ياـهصخاش 

. تسارجا لاح  رد  داتس  فلتخم  ياههورگراک  رد  ناروآون ، زا  تیامح  لوصحم و 

هاگن کی  رد  (ص ) ءایبنالا متاخ  یگدنزاس  هاگرارق 

رب ینبم  یلاعلا ،) هلظدـم  ) اوق لک  هدـنامرف  يربهر و  مظعم  ماقم  نامرف  ياتـسار  رد  هاگن  کی  رد  (ص ) ءایبنالا متاـخ  یگدـنزاس  هاـگرارق 
هاپـس (ص ) ءاـیبنالا متاـخ  یگدـنزاس  هاـگرارق  روشک ، هبناـج  همه  هعـسوت  يزاـسزاب و  تهج  رد  هاپـس  تاـناکما  يریگراـک  هب  ترورض 

? در کی  ناونع  هب  سدـقم ، عاـفد  لاـس  تشه  هبرجت  راـب  هلوک  اـب  یـساسا و  نوناـق  لصا 147  هب  دانتـسا  اب  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ 
نونکات لیکـشت  ودـب  زا  داهن و  زیزع  ناریا  ینادابآ  یگدـنزاس و  هصرع  هب  اـپ  دـش و  سیـسأت  خیراترد 23/9/1368  زهجم ، یـصصخت و 
گرزب هژورپ  اهدـص  يارجا  اب  دوخ ، یعافد  یمزر و  یگدامآ  ياقترا  ظفح و  نمـض  دـنک و  یط  ار  یلاعت  هب  ور  يدـنور  تسا  هتـسناوت 

هاپـس یمالـسا و  بالقنا  باتک  راختفارپ  قاروا  هب  ار  یناوارف  نیرز  ياه  گرب  یتعنـص ، ینارمع و  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  یناتـسا  یلم و 
رد دزاـس و  مهارف  ار  فلتخم  ياـه  هزوح  رد  ناـیامرفراک  داـمتعا  تاـبجوم  دوخ ، یفیک  یمک و  ياـه  صخاـش  ندرب  ـالاب  اـب  دـیازفیب و 

هژورپ يارجا  تیلباق  دنمناوت ، هدبز و  برجم ، راکنامیپ  کی  ناونع  هب  ناریا 1404 ، قفا  هب  ندیسر  روشک و  هلاس  زادنا 20  مشچ  ياتسار 
یلم و گرزب  حرط  زا 1700  شیب  يارجا  اب  نونکاـت  (ص ) ءاـیبنالا متاـخ  یگدـنزاس  هاـگرارق  دراذـگ . روهظ  صنم ? هب  ار  میظع  ياـه 

هزاس تخاس  - 3 نکش ؛ جوم  هلکـسا و  ردنب ، تخاس  - 2 يزاس ؛ دس  - 1 دـننام : فلتخم  ياه  هنیمز  اه و  هتـشر  اه ، شیارگ  رد  یناتـسا 
ریاس یتشک و  ریمعت  تخاس و  ياه  هچضوح  ثادحا  - 5 بآ ؛ لاقنا  ياه  لاناک  یشکهز و  يرایبآ ، ياه  هکبش  ثادحا  - 4 روانش ؛ ياه 
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تفن و نزاخم  تخاـس  - 8 زاگ ؛ تفن و  بآ ، لاـقتنا  طوطخ  عاونا  ثادـحا  - 7 تازیهجت ؛ تاسیـسأت و  تخاس  - 6 ییایرد ؛ ياه  هزاـس 
تامدخ - 13 ندـعم ؛ ینیمز  ياه  شواک  - 12 يزاـس ؛ هار  - 11 يرادا ؛ ینوکـسم و  هینبا  - 10 ینیمزریز ؛ ياه  هزاـس  لـنوت و  - 9 بآ ؛

تخاس دننام  دیدج  ياه  هتشر  رد  راک  شریذپ  يا و  هرواشم  یـسدنهم و  تامدخ  - 15 يزرواشک ؛ - 14 ینیمز ؛ ییایرد و  لقن  لمح و 
لاس تشذگ 20  اب  کنیا  تسا . هداد  رارق  دوخ  فده  ار  مدرم  هب  تمدخ  یمالسا و  يروهمج  تلود  هب  کمک  هاگشیالاپ ، یمیشورتپ و 

شریذپ و رد  هداعلا  قوف  ياه  تیلباق  اه و  یگدامآ  یمالسا و  ناریا  تفرشیپ  هعسوت و  دنیآرف  رد  برق  شیاتس  لباق  دنمـشزرا و  تمدخ 
دامتعا بیرض  ياقترا  تابجوم  یناهج ، ياهدرادناتسا  زا  رتارف  یتح  لداعم و  ياه  سایقم  اب  روشک  یتایح  ییانبریز و  ياه  حرط  يارجا 

ریسم شیامیپ  روشک و  یتایح  یساسا و  ياهزاین  عفر  هب  تبـسن  يریذپ  شقن  رد  موب  زرم و  نیا  نادنزرف  يدمآراک  هب  نامیا  نانیمطا و  و 
رد نارادـساپ  هاپـس  يارب  يا  هژیو  هاگیاج  زاتمم و  تیعقوم  هدـیدرگ و  مهارف  هاـگرارق  نیا  طـسوت  يدوخ  ناوت  هب  ياـکتا  ییاـفکدوخ و 

هاگرارق (ص ) ءاـیبنالا متاـخ  یگدـنزاس  هاـگرارق  يراـک  ياـه  شیارگ  . * تسا هتـشگ  داـجیا  روشک  عسوت ? سدـقم  كراـبم و  نحص ?
، حرط يرجم  بلاق  رد  روشک  یعامتجا  يداصتقا –  عسوت ? ياه  هماـنرب  يارجا  رد  تکراـشم  فدـه  اـب  (ص ) ءاـیبنالا متاـخ  یگدـنزاس 
رد یعامتجا  تلادـع  یلم و  تینما  عسوت ? هب  هاگن  اب  صاخ ، طیارـش  ياراد  يزرم و  نماان ، مورحم ، قطانم  تیولوا  اب  رواشم  راـکنامیپ و 
هب لیذ  رد  هک  دنوش  یم  میسقت  یفلتخم  ياه  شیارگ  هب  دوخ  هتشر ، ود  نیا  دنک . یم  تیلاعف  ندعم  تعنص و  نارمع و  یلـصا  هتـشر  ود 

متاخ یگدـنزاس  هاگرارق  تسا . رادروخرب  ییالاب  تیمها  زا  هک  شخب  نیا  رد  نیگنـس  ياه  هزاس  هینبا و  شیارگ  : * دوش یم  هراشا  اـهنآ 
هداهن اج  رب  دوخ  زا  یناـشخرد  ماـنراک ? هینبا ، عبرم  رتم  رازه  زا 900 شیب  تخاس  اب  هدومن و  ارجا  ار  هژورپ  دادـعت  نیرتشیب  (ص ) ءاـیبنالا

تخاس و یحارط ، رما  رد  صصختم  دهعتم و  یناسنا  يورین  تازیهجت و  عیسو ، تاناکما  نتـشاد  رایتخا  رد  اب  هاگرارق  نیا  نینچمه  تسا .
هژورپ مها  تسا . هتفای  ترهش  روشک  رد  تعنـص  نیا  ناراکنامیپ  نایرجم و  نیرت  مهم  زا  یکی  ناونع  هب  يزلف ، نیگنـس  ياه  هزاس  بصن 

هکبش لیویس  تایلمع  يارجا  . 2 دنوامد . تمه –  هارگرزب  عطاقت  ياه  لپ  ثادحا  . 1 شیارگ : نیا  يارجا  تسد  رد  هتفای و  همتاخ  ياه 
حرط ياه  نامتخاس  لیویس و  تایلمع  يارجا  . 4 هر .) ) ینیمخ ماما  يالصم  بارحم  ياه  ناتسبش  . 3 (. 1 زاف ) راغآ هزوح  زاگ  يروآ  عمج 

ینیمزریز ياه  هزاس  لنوت و  شیارگ  . * ناـیواک یمیـشورتپ  عمتجم  هدزاـی  نیفلا  دـحاو  لیویـس  تاـیلمع  يارجا  . 5 هیولـسع . مجنپ  نلیتا 
طوطخ نهآ ، هار  هار ، ریظن  اه  شخب  یلک ? رد  لنوت  تخاس  هب  هدرتسگ  ناوارف و  زاـین  روشک ، فلتخم  طاـقن  رد  حطـس  فـالتخا  دوجو 

رد هدـش  بسک  دنمـشزرا  براجت  زا  هدافتـسا  اب  (ص ) ءایبنالا متاخ  یگدـنزاس  هاگرارق  تسا . هدرک  بانتجاریغ  ار  دـس و ... بآ ، لاـقتنا 
اه هد  يارجا  هب  هجوت  اب  تسا و  هتشاد  يریگ  مشچ  رثؤم و  روضح  لنوت ، ثادحا  نیمز ? رد  دوخ  تیلاعف  يادتبا  زا  سدقم ، عافد  نارود 

رصحنم گرزب و  ناراکنامیپ  زا  یکی  ناونع  هب  رضاح  لاح  رد  ینف ، هدیچیپ و  گرزب و  لاکـشا  عطاقم و  رد  صاخ  ياهدربراک  اب  لنوت ،
نویلیم زا 5/4 شیب  لماش  لنوت  تشر ? رد  (ص ) ءایبنالا متاخ  یگدـنزاس  هاـگرارق  ماـنراک ? دوش . یم  بوسحم  لـنوت  تشر ? رد  درف  هب 

متاخ یگدنزاس  هاگرارق  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  تکن ? دـشاب . یم  لنوت  يارجا  رتمولیک  زا 190 شیب  ینیمز و  ریز  يراـفح  بعکم  رتم 
ياه هژورپ  مها  دـناسرب . تبث  هب  هتـشر  نیا  رد  ار  يدـیدج  دروکر  هام ، رد  هزیناـکم  ماـمت  يراـفح  رتم  اب 1000 هدـش  قفوم  (ص ) ءایبنالا

.3 نارهت ؛ ورتم  متفه  طخ  لـنوت  . 2 4 ؛ نوراک ینزخم  دـس  هاگورین  رب  بآ  ياه  لـنوت  . 1 شیارگ : نیا  يارجا  تسد  رد  هتفاـی و  همتاـخ 

.5 نارهت ؛ ناخ ? هیفـصت  هب  جرک  یمیظنت  دـس  زا  بآ  لاقتنا  لنوت  . 4 دورمق ؛ هب  چونا  بآ  لاقتنا  لـنوت  تاـعطق 3و 4و 5  يارجا  حرط و 
یمیلقا طیارش  فارحنا  دنب  دس و  شیارگ  (. * روشک ینیمزریز  زاس ? نیرت  گرزب  ردنلرادگ : ) نامیلـس دجـسم  دس  هاگورین  عسوت ? حرط 

هزوح نیا  رد  روشک  نالوئـسم  هجوت  تیانع و  ریخا ، ياه  لاس  رد  اـت  هدـش  ثعاـب  یبآ  مک  نارحب  اـب  هلباـقم  موزل  روشک و  ییاـیفارغج  و 
دوخ زا  يدنمشزرا  راثآ  فارحنا ، دنب  دس و  نیمز ? رد  هتسناوت  درکیور ، نیا  اب  زین  (ص ) ءایبنالا متاخ  یگدنزاس  هاگرارق  دوش . فعاضم 
دـس نیدـنچ  يارجا  اب  نینچمه  دوش و  یم  بوسحم  ناهج  یکاخ  ياهدـس  نیرت  گرزب  وزج  هک  هخرک  دـس  يارجا  اب  دراذـگ . ياج  رب 
متاخ یگدنزاس  هاگرارق  ییارجا  ینف و  يالاب  تیلباق  يدنمناوت و  ولنـسح و ... ناجریـس و  ياچ ، غآ  الوز ، لباز ، دنوتگ ، هلمج  زا  گرزب 
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تـسد رد  هتفای و  همتاخ  ياه  هژورپ  مها  تسا . هدیـسر  تابثا  هب  ناگمه  يارب  زین  يزاس  دـس  گرزب  ياه  هژورپ  يارجا  رد  (ص ) ءایبنالا
ناسربآ و ياه  لنوت  زیررـس و  یپ ، دـنب  بآ  هندـب و  ثادـحا  تاـیلمع  . 3 نالبـس ؛ دس  . 2 هخرک ؛ ینزخم  دـس  . 1 شیارگ : نـیا  يارجا 

دناب هار و  شیارگ  (. * نامرک ) افص دس  . 5 ناتسرل ؛) ) رابدور دس  . 4 ایلع ؛ دنوتگ  یبآ  هاگورین  دـس و  حرط  رد  یبنج  ياه  هزاس  هاگورین و 
اما تسا . هدومن  افیا  وا  یعامتجا  طیحم  یگدنز و  هعسوترد  یمهم  رایسب  شقن  رشب ، یگدنز  خیرات  مامت  رد  یطابترا ، ياهریسم  اه و  هار 

، یمالسا يروهمج  راذگ  تمدخ  تلود  تسا . هدش  ربارب  نیدنچ  يزورما  عماوج  رد  نآ  هب  رتشیب  هجوت  موزل  هعسوت و  زا  دُعب  نیا  تیمها 
متاخ یگدنزاس  هاگرارق  نایرج ، نیا  رد  هدومن و  یتالـصاوم  ياهریـسم  اه و  هار  هعـسوت  فورـصم  ار  یفعاضم  ناوت  مهم ، نیا  كرد  اب 
شناد هبرجت و  الاب و  ناوت  زا  يریگ  هرهب  يزاس و  هار  نردم  هتفرـشیپ و  تالآ  نیـشام  تازیهجت و  هوبنا  مجح  زا  هدافتـسا  اب  (ص ) ءایبنالا

هاگرارق نیا  نینچمه  دراذگ . اجرب  دوخ  زا  یناشخرد  مانراک ? هتسناوت  هدومن و  ارجا  هنیمز  نیا  رد  هژورپ  زا 170  شیب  دوخ ، ناصصختم 
يارجا تسد  رد  هتفای و  همتاخ  ياه  هژورپ  مها  دشاب . یم  هاگدورف  دناب  نهآ و  هار  يزاس ، هار  نیمز ? رد  تایلمع  هنوگره  ماجنا  هب  رداق 
تایلمع . 3 رتمولیک ؛ لوط 238 هب  دهـشم  نارهت –  طـخ ? ود  نهآ  هار  . 2 رتمولیک ؛ لوط 123 هب  هواـس  نارهت –  هار  دازآ  . 1 شیارگ : نیا 

.5 زاریش ؛ ناهفصا –  نهآ  هار  تاعطق 20 و 21و 22  يزاسریز  تایلمع  . 4 رتمولیک ؛ لوط 180  هب  نادهاز  نامرک –  نهآ  هار  يزاسریز 
، نامروشک یمیلقا  تیعقوم  هب  هجوت  اب  اه  هناخ  هیفصت  یشکهز و  يرایبآ و  هکبـش  شیارگ  . * نادابآ رهـشهام –  روحم  مود  دناب  ثادحا 

نیا رد  ییافکدوخ  ياتسار  رد  یماگ  يزرواشک و  قنور  تهج  رد  یتیلاعف  لاناک ، ثادحا  نینچمه  یـشکهز و  يرایبآ و  هکبـش  هعـسوت 
هب یـشکهز  يراـیبآ و  کبـش ? لاـناک و  میظع  گرزب و  ژورپ ? اـه  هد  يارجا  اـب  (ص ) ءاـیبنالا متاـخ  یگدـنزاس  هاـگرارق  تسا . هصرع 

مها تسا . هتـشاذگ  روهظ  صنم ? هب  ار  هنیمز  نیا  رد  دوخ  ياه  ییاناوت  ارجا ، تسد  رد  ژورپ ? اه  هد  زین  راـتکه و  رازه  نیدـنچ  تعـسو 
يرایبآ و لاناک  . 2 ناگازآ ؛ تشد  هخرک –  یـشکهز  يرایبآ و  کبـش ? . 1 شیارگ : نیا  يارجا  تسد  رد  هتفاـی و  همتاـخ  ياـه  هژورپ 

ياهراک ریگبآ و  ژاپمپ و  ياه  هاگتسیا  یفارحنا و  دنب  . 3 هجرد 1 و 2 ؛) ياه  یشکهز  هجرد 2 و  لاناک  ( ) ییاجر دیهش  ) هیدیما یشکهز 
رامش ?3 ینارمع  یحان ? یشکهز  يرایبآ و  کبش ? بآ و  لاقتنا  متـسیس  يارجا  . 4 ناگداش ؛ یشکهز  يرایبآ و  کبـش ? حرط  یبناج 

مود عطق ? ثادـحا  . 6 یبونج ؛ سراـپ  نادـیم  عسوت ? و 10  ياـهزاف 9  دودـحم ? بالیـس  عفد  راـهم و  حرط  . 5 نیدلاءایـض ؛ هرق  تشد 
ياه هزاس  يارجا  ییایرد  ياه  هزاس  ردـنب و  شیارگ  . * ناـگدازآ تشد  ( m.c.1) یلـصا لاناک  مود  عطق ? و  ( e.m.d) یلصا یشکهز 

یگدـنزاس هاگرارق  دراد . اه  هژورپ  نیا  يارجا  هب  لیامت  يراکنامیپ  رتمک  تسا و  هدوب  رادروخرب  یـصاخ  تبوعـص  زا  هراومه  ییاـیرد ،
لاح رد  دـش و  هصرع  نیا  دراو  روشک ، داصتقا  رد  ییایرد  ياه  هزاس  اه و  هلکـسا  شقن  تیمها و  عقوم  هب  كرد  اـب  (ص ) ءاـیبنالا متاـخ 
رداق بوریال و ... ياهروانش  پارگ ، گرزب  ياه  لیقثرج  بوک ، عمش  جراب ، دننام  صاخ  تازیهجت  تاناکما و  زا  يرادروخرب  اب  رضاح 

ییافکدوخ هتـسناوت  هاگرارق  نیا  دـنک . میمرت  ای  ثادـحا و  یحارط ، ناریا  ردانب  یلک ? رد  ار  نکـش  جوم  هلکـسا و  ژورپ ? هنوگره  تسا 
يا هژورپ  مها  دـیامن . گنر  مک  هصرع  نیا  رد  ار  یجراخ  ناراـکنامیپ  روضح  دـشخب و  اـقترا  يداـیز  دـح  اـت  ار  تعنـص  نیا  رد  روشک 

هلکسا يزاسزاب  ریمعت و  . 2 سراپ ؛ یتامدخ  ردنب  ياه 8 و 9  هلکـسا  تسپ  ود  ثادحا  . 1 شیارگ : نیا  يارجا  تسد  رد  هتفای و  همتاـخ 
یلیصفت و یسدنهم  یحارط و  . 4 ییاجر ؛ دیهش  يردنب  عمتجم  عسوت ? حرط  زاف 1و 2 و  يارجا  تایلمع  . 3 سابعردنب ؛ رنهاب  دیهش  ياه 
.2 مشق ؛ رد  نم  هچضوح  یبوریال  . 1 یبوریال : ياه  هژورپ  * ؛ سراپ یتامدخ  ردنب  . 5 سراپ ؛ یمیشورتپ  ردنب  ياه  تمسق  یمامت  تخاس 

ییاشگزاب . 5 ییاجر ؛ دیهـش  ردـنب  یلحاـس  کـیفارت  یبوریـال  . 4 رهـشیر ؛ هچـضوح  یبوریال  . 3 رنهاب ؛ دیهـش  ردـنب  هچـضوح  یبوریال 
متاـخ یگدـنزاس  هاـگرارق  یمیـشورتپ  زاـگ و  تـفن ، تاسیـسأت  شیارگ  (. * قورغم ماـسجا  جارختـسا  اـب  هارمه  ) هیدـیجم مود  هچـضوح 

زاـگ و تفن ، ياـه  تیلاـعف  زوـح ? رد  هبرجت  ینف و  شناد  صـصختم و  یناـسنا  يورین  میظع  يامرـس ? زا  يرادروـخرب  اـب  (ص ) ءاـیبنالا
عیانص صرع ? رد  ییارجا  ینف و  رظن  زا  یبسانم  هاگیاج  تسا  هتسناوت  تاصقانم ، رد  تکرـش  ددعتم و  ياه  هژورپ  يارجا  اب  یمیـشورتپ ،

ار هنیمز  نیا  رد  یلخاد  ناراکنامیپ  ناوت  دوخ ، صـصختم  يورین  براجت و  تاناکما ، هب  هجوت  اب  دیامن و  بسک  یمیـشورتپ  زاگ و  تفن ،
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.1 شیارگ : نیا  يارجا  تسد  رد  هتفای و  همتاخ  ياه  هژورپ  مها  دناسرب . تابثا  هب  ناگمه  يارب  میناوت » یم  ام   » راعـش دزاس و  گنررپ ت 
هنیهب یساسا و  تاریمعت  . 3 هیولسع ؛ مجنپ  نیفلا  بصن  تخاس و  تایلمع  . 2 ياهزاف 15و 16 ؛ یبونج ، سراپ  يزاگ  نادیم  عسوت ? حرط 

ثادحا . 5 زیربت ؛ ير –  ماخ  تفن  دـیدج  ياه  هناـخ  هبملت  ثادـحا  . 4 سراف ؛ جیلخ  رد  مالیا  ترـصن و  رـصن ، یتفن  ياه  هلکـسا  يزاس 
تـسیب اب  (ص ) ءایبنالا متاخ  یگدـنزاس  هاگرارق  بآ  زاگ و  تفن ، لاقتنا  طوطخ  شیارگ  . * یبونج سراپ  يزاگ  ياه  هاگـشیالاپ  ریگبآ 

رازه رطق 2  ات  بآ  زاگ و  تفن ، لاـقتنا  طوطخ  رتمولیک  رازه  زا 3 شیب  هژورپ و  دودح 100  روشک ، یگدـنزاس  صرع ? رد  تیلاعف  لاس 
ياه هژورپ  مامت  يارجا  رانک  رد  تسا . هدـناسر  ماـمتا  هب  ینف  ياهدرادناتـسا  قبط  روبعلا ، بعـص  قطاـنم  اـیرد و  یکـشخ ، رد  ار  رتمیلیم 

ییادز تیمورحم  دزاس ، یم  نیریـش  نالدایرد  نیا  ماک  رد  ار  اه  یگتـسخ  مامت  یخلت  دوش و  یم  یقلت  مهم  هاـگرارق  يارب  هچنآ  گرزب ،
هواس چنیا  زاگ 56  لاقتنا  طخ  . 1 شیارگ : نیا  يارجا  تسد  رد  هتفای و  همتاخ  ياه  هژورپ  مها  تساه . هژورپ  ریـسم  رد  مورحم  قطانم  زا 
هلول طخ  ( ) epc  ) رتمولیک لوط 900  هب  رهشناریا  هیولسع –  متفه  يرـسارس  چنیا  زاگ 56  لاقتنا  طخ  . 2 رتمولیک ؛ لوط 58  هب  نیوزق  – 
يراس چنیا  ماخ 32  تفن  لاقتنا  طخ  يارجا  یحارط و  . 4 رتمولیک ؛ لوط 119  هب  ناویرم  نارایماک –  چنیا  زاگ 20  لاقتنا  طخ  . 3 حلص )

هب یناسربآ  حرط  . 6 رتمولیک ؛ لوط 100  هب  هواتاپ  نادیماباب –  چـنیا  زاگ 56 لاقتنا  طـخ  . 5 رتمولیک ؛ لوط 140  هب  دورمن  کـسرود - – 
ياه هژورپ  ناونع  هب  یتفن  نزاخم  هب  هزورما  يزلف  ياه  هزاـس  نزاـخم و  شیارگ  . * رتمولیک لوط 211  هب  سراف  جیلخ  یشاح ? ياهرهش 
لباق ناوت  هتفرـشیپ  ياهروشک  ور  نیا  زا  دـنیامن . یم  افیا  یمهم  شقن  یتفن  ياـه  تسایـس  نییعت  رد  هک  دوش  یم  هتـسیرگن  کـیژتارتسا 

رما رد  صـصختم  یناسنا  يورین  تازیهجت و  عیـسو ، تاناکما  نتـشاد  رایتخا  رد  دنا . هدومن  فوطعم  نزاخم  نیا  تخاس  يور  رب  یهجوت 
مهم یکی ز  ناونع  هب  (ص ) ءایبنالا متاخ  یگدـنزاس  هاگرارق  ات  هدروآ  دوجو  هب  ار  ناـکما  نیا  يزلف ، نزاـخم  بصن  تخاـس و  یحارط و 
نیا يارجا  تسد  رد  هتفای و  همتاخ  ياه  هژورپ  مها  دبای . ترهش  روشکر  تعنص د  نیا  ناراکنامیپ  نایرجم و  نیرتدرف  هبرصحنم  نیرت و 

رتم رازه  نزخم 60 هاگتـسد  کی  تخاس  . 2 كراـخ ؛ ریزج ? رد  يا  هکـشب  نویلیم  کـی  نزاـخم  بصن  تخاـس و  یحارط ، . 1 شیارگ :
.4 یبونج ؛ سراپ  زاف 9 و 10  ( piperack) كار پیاپ  يزلف  هزاس  تخاس  . 3 یبونج ؛ سراپ  ياهزاف 4 و 5  رد  يزاگ  تاناعیم  یبعکم 

حرط يزاگ  تاناعیم  یبعکم  رتم  رازه  نزخم 60 هاگتسد  راهچ  تخاس  . 5 کبمت ؛ ردنب  رد   lpg و lng نزاخم بصن  تخاس و  یحارط ،
فاشتکا ندـعم  شیارگ  . * كراخ هریزج  رد  ناتوب  ناـپورپ و  نزاـخم  تخاـس  . 6 و 10 ؛ ياهزاف 9  یبونج  سراپ  زاـگ  نادـیم  عسوت ?
هتفرـشیپ هب  دوخ  زیهجت  اب  برجم و  ناسانـش  نیمز  ندـعم و  برجم  ناصـصختم  زا  يریگ  هرهب  اب  (ص ) ءایبنالا متاخ  یگدـنزاس  هاـگرارق 

زا یکی  ناوـنع  هب  نوـنکا  مـه  ( mustang13 –f3 cs1000,cs1500,s3000  ) فاـشتکا نیمز ? رد  اـیند  زور  تـالآ  نیـشام  نیرت 
یفاشتکا ياه  هخاش  یلک ? رد  تیلاعف  ییاناوت  تاناکما و  هک  دور  یم  رامـش  هب  هصرع  نیا  ناراـکنامیپ  نیرتدرف  هبرـصحنم  نیرتاـناوت و 

قامعار و يریگ د  هنومن  یفاشتکا و  ياه  هنامگ  رفح  فاشتکا • ؛ حرط  ئارا ? فاشتکا و  کبش ? یحارط  دراد • : ار  لیذ  دراوم  لماش 
یـسدنهم یـسانش و  نیمز  تاـیلمع  یکیزیفوئژ • ؛ ییایمیـشوئژ و  فاـشتکا  یفاـشتکا • ؛ ياـه  هشنارت  لـنوت و  رفح  فلتخم • ؛ طـیارش 

.1 شیارگ : نیا  يارجا  تسد  رد  هتفای و  همتاخ  ياه  هژورپ  مها  لصاح . تاعالطا  شزادرپ  يدـعب و  ود  يراگن  هزرل  تاـیلمع  نزخم • ؛
هب همـشچرس  لک  نهآ  ندـعم  یفاشتکا  يرافح  تاـیلمع  . 2 رتم ؛ نازیم 16806 هب  رها  نوگنوس  سم  ندـعم  یفاـشتکا  يراـفح  تاـیلمع 

يرافح تاـیلمع  . 4 رتـم ؛ رازه  نازیم 30 هـب  ناریا ) یلم  تکرــش  ) يزکرم ناریا  ندـعم  یفاـشتکا  يراـفح  تاـیلمع  . 3 رتم ؛ نازیم 3000
هاگرارق جارختـسا  ندـعم  شیارگ  . * رتمرازه نازیم 3 هـب  یـسانش ) نـیمز  ناـمزاس  ) ناریا قرـش  بوـنج  قرــش و  يریگ  هزغم  یفاـشتکا و 

لاعف راکنامیپ  ناونع  هب  نداعم ، جارختـسا  يزاس و  هدامآ  زیهجت ، تهج  هتفرـشیپ  تاناکما  زا  يریگ  هرهب  اب  (ص ) ءایبنالا متاخ  یگدنزاس 
ینیمزریز و نداعم  زیهجت  تالآ و  نیـشام  نیمأت  یـسدنهم ، یحارط ، تامدـخ  ماجنا  ییاناوت  هدومن و  تیلاـعف  يروشک  ژورپ ? اـه  هد  رد 

گنـس نداعم  عاونا  جارختـسا  یحارط و  ینیمزریز • ؛ نداعم  جارختـسا  یحارط و  هلمج • : زا  دـشاب ، یم  اراد  ار  يزلفریغ ) يزلف و  ) زابور
هژورپ مها  يزلفریغ . يزلف و  زا  معا  یحطـس  نداعم  جارختـسا  یحارط و  يرابـشتآ • ؛ يرافح و  ياه  هکبـش  يارجا  یحارط و  ینیئزت • ؛
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نازیم هـب  ناجریــس  رهگ  لـگ  ندــعم  رد  نـهآ  گنــس  لـمح  جارختــسا و  . 1 شیارگ : نـیا  يارجا  تــسد  رد  هتفاــی و  همتاــخ  ياــه 
جوم حـلاصم  نیمأت  . 3 نـت ؛  3,756,000 نازیم هب  نایفوص  نامیـس  ناخراک ? رد  کـهآ  گنـس  لـمح  جارختـسا و  . 2 نت ؛ 44,465,000

و 4 ندـعم 3  رد  تیـسکوب  لمح  جارختـسا ، يرادرب ، هلطاب  يزاس و  هداـمآ  . 4 نت ؛ نازیم 4,800,000 هب  سراپ  یمیـشورتپ  ردـنب  نکش 
شیارگ . * بعکمرتم نازیم 2,353,383 هب  مرجاج  ندـعم  رد  تیـسکوب  گنـس  لـمح  جارختـسا و  . 5 نت ؛ نازیم 000/580/1 هب  مرجاـج 

تسیز یفیک و  ياهدرادناتـسا  تیاعر  اب  برجم و  نانکراک  زا  يریگ  هرهب  نمـض  (ص ) ءایبنالا متاخ  یگدنزاس  هاگرارق  يروآرف  ندعم 
(ص) ءایبنالا متاخ  یگدنزاس  هاگرارق  اتسار  نیارد  دراد . ار   e.p.c تروص هب  يروآرف  تاجناخراک  ثادحا  یحارط و  ییاناوت  یطیحم ،

رترب يروانف  دـنراد ? ياه  تکرـش  اب  يراکمه  تهج  مزال  طیارـش  اـه ، هژورپ  يارجا  يارب  هتفرـشیپ  تازیهجت  نیمأـت  ییاـناوت  رب  هوـالع 
تـسد رد  هتفای و  همتاخ  ياه  هژورپ  مها  دراد . ار  یندـعم  يروآرف  تاجناخراک  يزادـنا  هار  تخاس و  يروانف ، لاقتنا  روظنم  هب  بساـنم 

هناد شیادرخ و  . 2 نترازه ؛ نازیم 500 هب  ناریا  انیمولآ  عمتجم  ندعم  رد  تیسکوب  گنس  يدنب  هناد  شیادرخ و  . 1 شیارگ : نیا  يارجا 
دنرز دابآ  لالج  ندعمر  کهآ د  گنـس  يدنب  هناد  شیادرخ و  . 3 نت ؛ نازیم 4,272,000 هب  زاریش  هیولـسع  هسام  نش و  ندعم  رد  يدنب 

هیاپ و یحارط  . 5 نت ؛ نازیم 330,000 هب  زاریـش  یمیـشورتپ  ندعم  رد  کهآ  گنـس  يدنب  هناد  شیادرخ و  . 4 نت ؛ نازیم 1,200,000 هب 
يایحا هناخراک  يزادنا  هار  بصن و  یشزومآ ، لیویس ، ییاراک  ثادحا و  یجراخ ، یلخاد و  تازیهجت  الاک و  نیمأت  یسدنهم ، یلیصفت ،

متاخ یگدنزاس  هاگرارق  کینکتوئژ  ییایرد و  ياه  هزاس  نیمز ? رد  یتاقیقحت  هرواشم و  تامدـخ  شیارگ  . * ناجیابرذآ دالوف  میقتـسم 
هژورپ رد  تایبرجت  بسک  دوخ و  ییارجا  ناوت  یسدنهم و  شناد  زا  يریگ  هرهب  اب  يا و  هرواشم  تامدخ  تاسسؤم  داجیا  اب  (ص ) ءایبنالا
یموب ار  هدوب  یجراخ  یتیلم و  دـنچ  ياه  تکرـش  راـیتخا  رد  نونکاـت  هک  هژیو  ياـه  هژورپ  رد  یـسدنهم  شناد  راـصحنا  فلتخم ، ياـه 

تامدـخ یحارط و  ياه  هژورپ  تسا . هدـیدرگ  قوف  ياه  تکرـش  يارب  یبیقر  یللملا ، نیب  تاصقانم  رد  نونکا  مه  تسا و  هدومن  يزاس 
دیهش ردنب  هعسوت  یهاگراک  یـسدنهم  تایئزج و  یحارط  . 1 شیارگ : نیا  يارجا  تسد  رد  هتفای و  همتاخ  ياـه  هژورپ  مها  يا : هرواـشم 
یتفن ياهوکـس  تاریمعت  یهاگراک  یـسدنهم  تایئزج و  یحارط  . 3 سراپ ؛ یتامدـخ  ردـنب  ردام  رواشم  یلیـصفت و  یحارط  . 2 ییاجر ؛

یلیصفت یحارط  . 6 سراف ؛ جیلخ  لپ  یحارط  . 5 سراپ ؛ یمیشورتپ  ردنب  یهاگراک  یـسدنهم  تایئزج و  یحارط  . 4 يریس ؛ هریزج  هقطنم 
بآ لاقتنا  . 1 شیارگ : نیا  يارجا  تسد  رد  هتفای و  همتاخ  ياه  هژورپ  مها  کینکتوئژ : شخب  ياه  هژورپ  یبونج ؛ سراپ  ریگبآ  هزاـس  و 

تاعلاطم . 4 هعطق sg ؛ نایراد  دـس  کـینکتوئژ  تاـعلاطم  . 3 3 ؛ جیکپ  lng کـینکتوئژ تاـعلاطم  . 2 و 2 ؛ تاـعطق 1  رـسناور  تشد 
هاگرارق مانلاس ? عبنم :  . * هیولسع رد  نیمز  لاصحتسا  حرط  کینکتوئژ  تاعلاطم  . 5 ناوال ؛ هریزج  یمومع  هقطنم  رد  ییایرد  کینکتوئژ 

1388 ص )  ) ءایبنالا متاخ  یگدنزاس 

يا هقطنمارف  فلتخم  حوطس  رد  یمالسا  بالقنا  یگنهرف  تاریثأت 

یمالـسا بالقنا  هدیکچ   * رالاس دمحم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  يا  هقطنمارف  فلتخم  حوطـس  رد  یمالـسا  بالقنا  یگنهرف  تاریثأت 
هب یناهج  حطـس  رد  فرگـش  يریثأت  دـش و  ناریا  يداصتقا  یعامتجا و  یگنهرف ، یـسایس ، ياههنیمز  رد  یمیظع  ینوگرگد  ثعاب  ناریا 

يزیتـسملظ و ینید و  حور  لـیلد  هب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  یلو  هداد  يور  ناـهج  رد  يرایـسب  ياـهبالقنا  هک  يدوجو  اـب  دروآ . دوـجو 
لیلحت هیزجت و  هجوت و  دروم  بالقنا  نیا  تسا . درف  هب  رصحنم  یناطیـش  ياهتردق  اب  هزرابم  صوصخ  هب  هعماج و  نامورحم  زا  تیامح 

روهظ زورب و  يرایسب  يرعـش  یمالک و  ياههشیدنا  رد  نآ  زا  لیلجت  تفرگ و  رارق  ناهج  نویبالقنا  نادنمـشیدنا و  لابقتـسا  تیامح و  و 
هشیدنا حرط  ( 2 ینید ، تیوه  يایحا  ( 1 هناگ : جنپ  داعبا  رد  بالقنا  نیا  دیدرگ . رـصاعم  ناهج  رد  مالـسا  ددجم  تخانـش  ثعاب  دومن و 

حطـس رد  نامتفگ  حرط  ( 5 یمالـسا ، یگتـسبمه  تدحو و  داجیا  ( 4 ناهج ، رد  نیطـسلف  سدـقم  نامرآ  زا  عافد  ( 3 یمالسا ، تموکح 
جنپ زا  هژیوب  ياهقطنمارف و  فلتخم  حوطـس  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  یگنهرف  قیمع  تاریثأت  دراد  یعـس  هلاقم  نیا  تسا . لیدبیب  یناهج ،
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( هر  ) لحار ماما  هب  تبـسن  ناهج  بلط  قح  هدازآ و  ناسنا  نت  اهنویلیم  یبلق  هقالع  قشع و  زاربا  دهد  ناشن  دیامن و  یـسررب  رظن  دروم  دُعب 
مود همین  گرزب  دادیور  کی  ناونع  هب  هر ) ) ینیمخ ماما  يربهر  تحت  ناریا  یمالسا  بالقنا  تسا . هزادنا  هچ  ات  ناریا  یمالسا  بالقنا  و 
دوخ هب  ار  ناـیناهج  همه  هجوت  دیـسر و  يزوریپ  هب  ش  هام 1357 ه .  نمهب  مود  تسیب و  رد  یللملانیب  ياهقطنم و  هنحـص  رد  متـسیب  نرق 

میظع و یلوحت  هکلب  تخاس ، نوگرگد  ار  روشک  لخاد  يداصتقا  یعامتجا و  یگنهرف ، یـسایس ، عاضوا  اهنت  هن  بـالقنا  نیا  درک . بلج 
هسنارف بالقنا  هیـسور 1917 ، بالقنا  نوچ  ییاهبالقنا  دـهاش  زین  هتـشذگ  خـیرات  دروآ . دوجو  هب  یناهج  حطـس  رد  فرگـش  يریثأـت 

لباق شدرف ، هب  رـصحنم  صاـخ و  ياـهیگژیو  ظاـحل  هب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  نکیل  تسا  هدوب  هریغ  ریازجلا 1954 و  بـالقنا  ، 1789
مدرم گرزب  تضهن  تیاده  يربهر و  رد  ناشیا  ذفان  تردق  و  هر ) ) ینیمخ ماما  يالاو  تیصخش  تسین . ناهج  ياهبالقنا  ریاس  اب  سایق 

همه ماجسنا  تدحو و  مالسا و  نیبم  نید  هب  قیمع  داقتعا  نامیا و  شیوخ ، يادتقم  ربهر و  زا  مدرم  تیعبت  یـسانشردق و  ناریا ، ناملـسم 
، بالقنا نیا  رادتقا  هبذاج و  ددرگ . نوگنرس  هقطنم  رد  اکیرمآ  هب  هتـسباو  ياهمیژر  نیرتمهم  نیرتدنمتردق و  زا  یکی  ات  دش  ثعاب  مدرم 
هدازآ و مدرم  هجیتـن  رد  درک . بـلج  دوـخ  هـب  ار  ملاـع  برغ  اـت  قرـش  زا  يداـیز  ناگتفیـش  ناـیماح و  زاـغآ  ناـمه  زا  هـک  دوـب  ناـنچنآ 
رد هک  داد  ناشن  بالقنا  نیا  دندومن . مالعا  نآ  يربهر  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  هب  ار  شیوخ  یگتـسبمه  ناهج  زیتسملظ  هاوختلادع و 

میقتـسم روط  هب  هتفر و  رتارف  اهزرم  زا  نآ ، ياهدروآتـسد  يراذگریثأت و  هکلب  دوشیمن  هصالخ  دودـحم و  ناریا  روشک  يایفارغج  لخاد 
یمالـسا و بالقنا  هتـسجرب  ریثأت  برع  ناهج  گرزب  رعاش  (، 2) ینابق رازن  تسا . هدـید  رون  رد  ار  تیرـشب  مالـسا و  ناهج  نارک  ات  نارک 

هفوکش زاریش /  ياهغاب  ماداب  ياهتخرد  دیارسیم : نینچنیا  يرعش  رد  ار  ناهج  نامورحم  دیدج و  يایند  رب  هر ) ) ینیمخ ماما  تیـصخش 
هزرل هـب  ار  اـهتب  ینـالوط /  یمـشخ  زا  سپ  دـندرک /  دوباـن  ار  يرـسک »  » ناـیناریا دنتـسکش /  ار  دوـخ  يهزور  ناگدیدمتـس  و  دـنداد / 

تاکن زا  یکی  ( 3 .) دراد بل  رب  ار  مالسا  ربمایپ و  دورس  امئاد  تسد /  رد  ناّرب /  يریشمش  نوچمه  ار  ییادخ  تردق  ینیمخ  دندروآرد / 
هشوگ رد  زین  ناملسم  ریغ  یتح  و  دنتشادن ، مالسا  زا  یقیمع  تخانش  هک  يدارفا  زا  يرایـسب  بالقنا ، نایرج  رد  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق 
ددجم تخانش  ددصرد  دنتـشاد و  نالعا  امـسر  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هب  تبـسن  ار  شیوخ  تیامح  یگتـسبمه و  بتارم  ناهج ، رانک  و 

ات هتفرگ  هیـسونایقا  ایـسآ و  یقرـش  بونج  یلامـش ، ياکیرمآ  یبونج ، ياکیرمآ  اقیرفآ ، ناـمورحم  ناملـسم و  مدرم  زا  دـندمآرب . مالـسا 
ناریا یمالسا  بالقنا  ياهشزرا  تردق و  تبثم  ریثأت  تحت  همه  همه و  نانبل  بونج  نیطسلف و  یلاغشا  ياهنیمزرـس  یبرع و  هنایمرواخ 
ناهج بلطقح  هدازآ و  ياهناسنا  زا  رفن  اهنویلیم  یبلق  هقالع  قشع و  زاربا  تسا . سوملم  سوسحم و  ًالماک  ریثأت  نیا  راثآ  دـنتفرگ . رارق 

رد بالقنا  هشیدنا  راکفا و  قیمع  ریثأت  زا  ناشن  تسا ، هدشن  هدید  یبالقنا  چیه  خـیرات  رد  نآ  ریظن  هک  یمالـسا ، بالقنا  ماما و  هب  تبـسن 
نیا تکربرپ  راثآ  زا  یکی  یلاغـشا  ياهنیمزرـس  نانبل و  رد  یمالـسا  تمواقم  نادنزرف  يوق  هیحور  دراد . ناهج  مدرم  حور  ناج و  قمع 

نانزریش نادرمروالد و  نانبل و  هللابزح  ینیطسلف و  ناناوج  تداشر  يدرمیاپ و  تسا . هر ) ) ینیمخ ماما  درف  هب  رـصحنم  يربهر  بالقنا و 
میژر ربارب  رد  یهلا  تبحم  ادـخ و  هب  قشع  زا  راشرـس  یبلق  اب  لاح  نیع  رد  گنـس ، هبرح  اب  یلاخ و  ناتـسد  اب  هک  ناـنبل  بونج  ناملـسم 
اهنیا همه  دـناهدرک ، دودـسم  ار  هنازجاع  میلـست  شزاس و  هنوگره  هار  شیوخ  هناناج  تمواقم  اـب  دناهداتـسیا و  ناـنچمه  سدـق  رگلاغـشا 
ریثأت يونعم و  ذوفن  تسا . ناهج  ناشیدنادازآ  ناناملـسم و  يرادـیب  تهج  رد  شبالقنا  ماما و  هشیدـنا  ریثأت  زا  ياهدـنز  هتـسجرب و  هنومن 

تسین هدیشوپ  یفخم و  سکچیه  رب  تسا  هتشاد  ناملسمریغ  عماوج  اههورگ و  یتح  مالسا و  ناهج  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  یمیظع 
ماما و هب  نانآ  هقالع  قشع و  رظان  کـیدزن  زا  ناملـسمریغ  یمالـسا و  ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد  هک  ناوتاـن  ملق  نیا  اـب  بناـجنیا  يارب  و 

ورنیا زا  دـسریم ؛ رظن  هب  لکـشم  یمالـسا  بالقنا  نایماح  ناگتفیـش و  يونعم  ریثأت  قایتشا و  همهنآ  زا  ياهشوگ  ناـیب  ماهدوب ، بـالقنا 
ياهرطق ياهزور » کی  تمـسق  دجنگ  دنچ  ياهزوک /  رد  ار  رحب  يزیرب  رگ  : » انالوم تیب  نیا  قادصم  هب  ارذـگ  هاتوک و  یهاگن  اب  ریزگان 

همادا رد  میریگیمرب و  ار  بالقنا  ماما و  هب  تبسن  ناناملسمریغ  یمالسا و  تما  زا  معا  نایناهج  فیـصوت  لباقریغ  قشع  نارکیب  يایرد  زا 
ینید تیوه  يایحا  1 ـ مینکیم : هراشا  یللملانیب  ياـههصرع  رد  نامیمالـسا  بـالقنا  یگنهرف  تاریثأـت  زا  ياهمـش  هب  رظنم  نیا  زا  ثحب 
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تخـس و طیارـش  تیعقوم و  نآ  رد  تسا . ناـهج  رد  ینید  تیوـه  هشیدـنا و  ياـیحا  یمالـسا ، بـالقنا  یگنهرف  راـثآ  نیرتمهم  زا  یکی 
يدام و ياهبتکم  دشیم و  شومارف  کیئال  نارادمدرـس  توغاط و  ياهتموکح  شالت  اب  ینید  ینابم  لوصا و  جیردت  هب  هک  يراوشد 
ره دنتـسنادیم و  بالقنا  هجیتن  رد  اههدوت و  ندروآرد  تکرح  هب  يارب  مزال  ناوت  دـقاف  و  اـههدوت » نویفا   » ناونع هب  ار  بهذـم  يداـحلا ،

تلاـجخ ینید  ياـهرواب  ظـفح  رطاـخ  هـب  عـماوج  زا  یخرب  رد  هـک  اـجنآ  اـت  دــیدرگیم ، رتگـنرمک  يرادــمنید  ینید و  تیوـه  زور 
تضهن یطیارـش ، نانچ  رد  دشیم ، هرخـسم  ای  دوب و  مرج  یبهذم  ینید و  ینابم  هب  مازتلا  دهعت و  دندرکیم و  یـشوپهدرپ  دندیـشکیم و 

تیهام یمالـسا ، يژولوئدـیا  ادـخ و  هب  نامیا  یهلا ، تردـق  رب  هیکت  اب  درک و  داـجیا  یناـهج  حطـس  رد  یمیظع  لوحت  هر ) ) ینیمخ ماـما 
دقتعم نتگنـشاو  دجـسم  هعمج  ماما  ، Mohammad Al-Asi یـصاعلا دـمحم  تخاس . لّدـبم  ینید  یمالـسا و  تیهام  هب  ار  یکیئال 

تهج رد  زین  یللملانیب  حطـس  رد  دروآ ، دوـجوب  ناریا  لـخاد  رد  يددـعتم  ياـهینوگرگد  هکنیا  رب  هوـالع  یمالـسا ، بـالقنا  هک  تسا 
تخاس یـشالتم  ار  ییارگایند  یبهذمال و  ناهج  ام ، زیزع  ماما  : » دنیوگیم شیوخ  تاراهظا  رد  ناشیا  تشاذگ . ریثأت  ینید  رکفت  يایحا 

« نایارگداینب  » و ارگداینب »  » نایحیـسم هکلب  ارگداینب »  » ناناملـسم اهنت  هن  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  ياهلاس  فالخرب  نونکامه  و 
بـالقنا نیا  تکرب  هـب  ( 4 .«) دنتـسه حرطم  یعمج  ياـههناسر  تاـعوبطم و  هـصرع  رد  زور  ره  دـناهدش و  ناوارف  ناـهج  رد  ناـیدا  ریاـس 

مالـسا و هب  تشگزاب  هیاس  رد  نیملـسم  تالکـشم  همه  لـحهار  هک  دـنتفایرد  یمالـسا  ياـهروشک  ریاـس  ناریا و  ناملـسم  مدرم  گرزب ،
نیا یگنهرف  رثا  نیرتمهم  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  نیطلـسف ، یمالـسا  داـهج  يونعم  ربـهر  هدوع ، زیزعلادـبع  خیـش  تسا . نآرق  هب  کـسمت 

(، هر ) لحار ماما  يربهر  هب  یمالـسا  بالقنا  هکنیا  هب  دـیکأت  اب  ناـشیا  تسا . اـیند  ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد  ناناملـسم  يرادـیب  بـالقنا 
هب ناریا  یمالـسا  بالقنا  : » دـیوگیم نینچ  درک ، انـشآ  مالـسا  شخبتایح  میلاـعت  اـب  داد و  خوسر  ناـناوج  ياـهلد  رد  ار  ناـمیا  هیحور 
رد یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  درک . ءایحا  ناناملـسم  لد  رد  ار  هتفر  نیب  زا  دـیما  ياهنماـخ ، اۀـیآ .. ترـضح  لـحار و  ماـما  يربهر 

اهنآ یقیقح  یماح  نابیتشپ و  هتسویپ  هدرک و  تیامح  اهنآ  زا  هک  دش  رادیدپ  یمیظع  يورین  دنتسین و  میتی  ناهج  ناناملـسم  رگید ، ناریا ،
دجم تمظع و  دـنوش و  زوریپ  رگید  راب  دـنناوتیم  نیملـسم  هک  تخاس  هدـنز  اـهلد  رد  ار  دـیما  نیا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تسا . هدوب 

يداصتقا و یعامتجا ، ياهداینب  هب  ندـناسر  بیـسآ  اب  بالقنا  تقیقح  رد  ( 5 .«) دنهد تسکـش  ار  ناشنانمـشد  دنبای و  زاب  ار  دوخ  هنیرید 
مه رد  دوب ، نافعـضتسم  یلاعتم  ياهشزرا  هدـننکلامیاپ  هک  ار  برغ  یتسیلایرپما  یگنهرف  یناـهج  هطلـس  تهبا  تسناوت  برغ  یگنهرف 

تسناوت ماما  دننک . یگدنز  دازآ  لقتسم و  دنبای و  تاجن  برغ  قرـش و  ذوفن  هطلـس و  زا  دنناوتیم  هک  درک  تباث  ایند  مدرم  هب  دنکـشب و 
يزوریپ اـب  دـنک و  يزاـسزاب  ءاـیحا و  دوب ، هدـش  هدرپـس  یـشومارف  هتوب  هب  دوب و  هتـسبرب  تخر  یمالـسا  تما  ناـیم  رد  هک  ار  هچنآ  همه 
تکربرپ رمع  زا  نرق  عبر  کی  لوط  رد  دروایب . لمع  هنحـص  هب  هراـبود  دوب ، هدـنام  كورتم  هک  ار ، زیزع  مالـسا  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا 
راذـگورف نآ  هیلع  ياهئطوت  شالت و  هنوگچـیه  زا  یجراخ  یلخاد و  نانمـشد  ناقفانم ، نایوجهطلـس ، نارگرامعتـسا ، یمالـسا ، بـالقنا 

هب اما  دـنتخادنا ؛ هار  هب  یناور  یتاغیلبت و  یماظن ، ياـهگنج  ماـسقا  عاونا و  نآ  شرتسگ  زا  تعناـمم  ندرک و  يوزنم  تهج  رد  دـندرکن و 
تکرح هب  هدوب و  رادروخرب  یمدرم  یناـبیتشپ  تیاـمح و  زا  ناـنچمه  یمالـسا  بـالقنا  اهینمـشد ، نآ  همه  مغریلع  دـنوادخ  تساوخ 

يونعم و ذوفن  يارب  هاوگ  نیرتهب  اههسیسد  اهتفلاخم و  اهینکشراک و  همهنآ  لابق  رد  نانمشد  ياهیماکان  مامت  دهدیم . همادا  شیوخ 
ناسانـشراک ناسانـشمالسا و  زا  يرایـسب  یمالـسا  تموکح  هشیدنا  حرط  2 ـ تسا . یناهج  حطـس  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تبثم  ریثأـت 

لیکشت هک  ارچ  دندومن  رظندیدجت  شیوخ  ياههاگدید  تارظن و  رد  یمالـسا  بالقنا  عوقو  اب  ناملـسمریغ  نادنمـشیدنا  مالـسا و  ناهج 
روج و ياـهتموکح  توغاـط و  اـب  هزراـبم  ناـنآ  زا  یخرب  زین  دنتـسنادیم . لاـحم  هبـش  يریبعت  هب  نکمماـن و  يرما  ار  یمالـسا  تموکح 

بالقنا يزوریپ  اـب  ورنیا  زا  دـندرکیم . داـی  نادنـس  ربارب  رد  تشم  هلباـقم  یعون  هب  ریـش و  مد  اـب  ندرک  يزاـب  هباـثم  هب  ار  ناـیوجهطلس 
ماـما تخاـس . راومه  اـهتلم  ریاـس  يارب  ار  یمالـسا  تموـکح  يرارقرب  هار  تخیر و  مهرد  ار  یللملانیب  ياهقطنم و  یـسایس  تـالداعم 

رد یمالسا  ياهشزرا  هب  ءاکتا  اب  نآرق و  زا  هتفرگرب  ینابم  لوصا و  رب  هیکت  اب  دناوتیم  مالسا  هک  درک  تباث  میظع  تکرح  نیا  اب  لحار 
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مدرم ناناملسم و  ریاس  هب  زین  یناهج  هصرع  رد  دشاب . هتشاد  شقن  یعامتجا  يداصتقا و  یسایس ، ظاحل  زا  لقتسم  تموکح  کی  سیـسأت 
، اههورگ ریخا  ههد  ود  رد  هجیتن  رد  داد . داـی  ار  نارگدادبتـسا  ناـملاظ و  اـب  ییوراـیور  يزیتسرابکتـسا و  تراـسج  تأرج و  اـیند  مولظم 
تارهاظت و زا  فلتخم  ياهتروص  هب  ار  شیوخ  یتازراـبم  ياـهوگلا  یللملانیب ، حطـس  رد  یمدرم  یمالـسا و  ياـهشبنج  اـهنمجنا و 

ياهمیژر ربارب  رد  مایق  سفن و  هب  دامتعا  ات  یمالـسا  تدـحو  ماجـسنا و  داجیا  زین  اهيرگلاغـشا و  هیلع  تمواـقم  اـت  هتفرگ  اـهییامیپهار 
Ahmad  » یـسرو دـمحا  ياقآ  دـناهتفرگ . ریثأت  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  زا  نوگاـنوگ  ياهلکـش  هب  مالـسا  نیناوق  يارجا  يارب  هتـسباو 
اب یمالسا  بالقنا  تیقفوم  : » دیوگیم یمالسا  بالقنا  فادها  ندوب  لومـش  ناهج  رب  دیکأت  اب  ندنل ، زوین  ملـسم  هلجم  ریبدرـس  « Versi

مالـسا ناـهج  رد  بـالقنا )  ) یلمع نـینچ  کـی  هـک  تخاـس  صخـشم  داد و  رییغت  ار  ناناملـسم  راـکفا  يزیرنوـخ  نودـب  بـالقنا  کـی 
ندیشیدنا مالسا  یناحور  هبنج  هب  اهنت  دجسم و  رد  ملاع  نتسشن  نامز  دنک . هرادا  ار  تموکح  تسا  رداق  مالـسا  تما  تسا و  ریذپناکما 

« یبرغ هن  یقرـش ، هن   » دروم رد  ناشیا  هاگدـید  دـنکیم . هجوت  ترخآ  هب  مه  دـشیدنایم و  اـیند  هب  مه  یمالـسا  تما  ربهر  هدمآرـس و  هب 
هب تشگزاـب  ناوـنع  هب  یمالـسا  تموـکح  زا  ياهـشیلک  رکفت  ینیمخ  ماـما  تخاـس . لقتـسم  اهتردـقربا  زا  ار  ناریا  یمالـسا  تموـکح 
هب عاـمتجا  رد  تما  يربهار  هب  رداـق  هک  تساـیوپ  ییورین  ناـنچمه  مالـسا  هک  دومن  تباـث  سکعرب ، تخاـس و  دوباـن  ار  هایـس  ياـهلاس 
هک دیسر  يزوریپ  هب  ینامز  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  نیطسلف  سدقم  نامرآ  زا  عافد  3 ـ ( 6 .«) تسا ینونک  نردم  قوف  نردم و  حالطصا 

روصت یبرغ  نارگرامعتسا  دیسر و  ءاضما  هب  نیطسلف  نئاخ  نارس  سدق و  رگلاغشا  میژر  نیب  اکیرمآ  شالت  اب  دیوید  پمک  نیگنن  نامیپ 
بالقنا عوقو  دـنریگیم . رایتخا  رد  زین  ار  نانآ  دـنروآیم و  رد  شیوخ  ذوفن  تحت  زین  ار  یمالـسا  ياهروشک  ریاس  يدوز  هب  دـندرکیم 

لکـش لیئارـسا  اب  هزرابم  هویـش  هر ،)  ) ماما هناـعطاق  يریگعضوم  يرگنـشور و  تیادـه ، اـب  دز و  مه  رب  ار  ناـنآ  تـالداعم  همه  یمالـسا 
هناخترافـس دـش و  مالعا  سدـق » یناهج  زور  ، » ناـضمر كراـبم  هاـم  هعمج  نیرخآ  هر )  ) ینیمخ ماـما  ناـمرف  هب  تفرگ . دوخ  هب  يرگید 

ینامسآ نایدا  ریاس  ناناملـسم و  سدقم  ناکم  ناونع  هب  سدقملا  تیب  دیدرگ و  لیدبت  نیطـسلف  ترافـس  هب  لیطعت و  نارهت  رد  لیئارـسا 
تیامح ینابیتشپ و  دیشخب و  سفن  هب  دامتعا  نیطسلف  مدرم  نازرابم و  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تفرگ . رارق  مالـسا  ناهج  هجوت  دروم 

يدام و یـسایس ، ياهکمک  يرای و  هب  ار  نایناهج  داد و  رارق  شیوخ  ياههمانرب  هحولرـس  رد  ار  نیطـسلف  سدـقم  ناـمرآ  هضاـفتنا و  زا 
یمرگلد و رگلاغشا  لیئارـسا  اب  ییورایور  رد  ار  ینیطـسلف  زرابم  ناربهر  نینچمه  درک . توعد  نیطـسلف  هدیدمتـس  مولظم و  مدرم  يونعم 
رب یمالسا  بالقنا  ریثأت  صوصخ  رد  نیطـسلف ، یمالـسا  داهج  نامزاس  نیـشیپ  ربهر  یقاقـش ، یحتف  رتکد  دیهـش  دیـشخب . ياهزات  هیحور 

، ور نیمه  زا  تسا ؛ هر )  ) ینیمخ ماما  هار  زا  يوریپ  ورگ  ردام  يزوریپ  هک  دـنامهف  ام  هب  بالقنا  نیا  : » دـیوگیم نیطـسلف  مدرم  تازراـبم 
میتسه نآ  دهاش  زین  زورما  دش . نییزت  ماما  ترضح  ریواصت  اب  یـصقالادجسم  هژیو  هب  یلاغـشا  ياهنیمزرـس  دجاسم  راوید  رد و  ناهگان 

(7 .«) دـناهداد رارق  ناناملـسم  یلـصا  لئاسم  رامـش  رد  ار  نیطـسلف  هلأسم  دـنهدیم و  همادا  ار  هر ) ) ماما یـشم  نامه  ياهنماخ  هللا  تیآ  هک 
هـضافتنا : » دـیوگیم دـنادیم و  ناریا  یمالـسا  بالقنا  مهم  تاکرب  زا  ار  نیطـسلف  مدرم  يرـسارس  مایق  هضافتنا ، يرگید  ياج  رد  ناـشیا 

، یمالـسا هضافتنا  نیاربانب ، دروآ . دوجو  هب  نیطـسلف  رد  هژیو  هب  هقطنم و  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  هک  تسا  یمالـسا  يرادیب  تارمث  زا  یکی 
طلـست و زا  ییاـهر  يارب  هزراـبم  رد  هـک  تساـم  رب  سپ  دوریم ، شیپ  یمالـسا  ياهراعـش  یمالـسا و  قـفا  يوـس  هـب  یمدرم  حوطـس  رد 
اب دـناهدرک  هئارا  لیئارـسا  اب  هزرابم  رد  ماـما  هک  یلوصا  هب  هجوت  اـب  هدرک و  زیهرپ  رگید  ياـهلحهار  ماـمت  زا  اهتسینویهـص  يرگلاغـشا 

ناـهج يارب  صاـخ و  روـط  هب  یمالـسا  تما  يارب  ار  تقیقح  نیا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ( 8 .«) مینک هزرابم  ناناملسم  مالـسا و  نانمـشد 
ناهج ناگدیدمتس  ناناملسم و  دناوتیم  هک  تسا  بان  مالسا  يژولوئدیا  مالـسا و  اهنت  نیا  هک  دومن  تباث  نشور و  ماع  روط  هب  تیرـشب 
اهلاس زا  سپ  نیطـسلف  هدیدمتـس  مدرم  دنادرگزاب . ار  نانآ  هتفر  تسد  زا  قوقح  دیامن و  زهجم  نارگهطلـس  اهتردقربا و  اب  هزرابم  يارب  ار 

هار و زا  يزوریپ  هب  نانآ  دناهتفای . ار  تسینویهص  نارگلاغشا  اب  هزرابم  هار  زورما  یمالسا ، بالقنا  زا  ماهلا  اب  یگراوآ  ترجاهم و  هزرابم ،
اـهییامیپهار و رد  دـننادیم و  دـنوادخ  هب  ناـمیا  نآرق و  میلاـعت  زا  تیعبت  ار  شیوـخ  تاـجن  ییاـهر و  هار  اـهنت  ماـما  ياـهيریگعضوم 
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، یمالسا بالقنا  تکرب  هب  زورما  دننکیم و  دایرف  بصاغ  لیئارسا  هیلع  ار  ناریا  گرزب  تلم  ياهراعـش  نامه  دوخ  تازرابم  تارهاظت و 
ههبج لـکریبد  « Nayef Hawatemeh  » همتاوـح فیاـن  دــنراد . دوـخ  راـنک  رد  ار  ناـهج  هدازآ  مدرم  مالــسا و  ناـهج  تیاــمح 

، تسا هتـشاد  نیطـسلف  مدرم  تازرابم  دربشیپ  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  ياهداـعلاقوف  ریثأـت  دروم  رد  نیطـسلف ، يدازآ  يارب  کـیتارکومد 
تلود اب  هزرابم  نیطـسلف و  هیـضق  هراـبرد  ینیمخ  ماـما  يربهر  هب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يریگعضوم  تلاـصا  قمع و  : » دـیوگیم نینچ 
مهارف ار  هزرابم  قیمعت  شرتسگ و  تابجوم  دـیدرگ و  لیئارـسا  تازواجت  اب  ییوراـیور  ياـههیاپ  شرتسگ  میکحت و  ثعاـب  یتسینویهص ،

تازراـبم اـب  نآ  مدرم  هک  یبرعریغ » یمالـسا  ياـهروشک   » هزراـبم هـب  لیئارـسا  بارعا و  هزراـبم  بلاـق  زا  ار  نآ  هـک  ياهنوـگ  هـب  دروآ ،
اکیرمآ و مسیلایرپما  اـب  ناـمیپمه  اـهروشک ، نیا  ياـهمیژر  زا  یخرب  دـنچ  ره  تخاـس . لدـبم  دـندرکیم ، يدردـمه  یبرع  ینیطـسلف و 

توخا تفلا و  داجیا  بالقنا ، یگنهرف  تبثم  راثآ  زا  رگید  یکی  یمالسا  یگتـسبمه  تدحو و  داجیا  4 ـ ( 9 .«) دندوب لیئارسا  اب  تسدمه 
ماما يربهر  هب  یمالـسا  يردارب  هیاس  رد  هملک و  تدحو  اب  ناریا  ناملـسم  تلم  هک  هنوگ  نامه  دوب . دیحوت  بتکم  ناوریپ  نایم  یمالـسا 
همه دومن و  میظنت  یمالـسا  تما  تدحو  ساسا  رب  زین  ار  شایجراخ  تسایـس  درک ، يزیرهیاپ  ار  یمالـسا  يروهمج  سدـقم  ماظن  تما ،

دقتعم زامن  جـح و  نآرق ، داعم ، توبن ، دـیحوت ، ینابم  هب  هک  اکیرمآ  اپورا و  ات  یبرع  هنایمرواخ  اقیرفآ و  ات  ایـسآ  زا  ار  ناـهج  ناناملـسم 
بالقنا يزوریپ  زا  لبق  دـناوخ . ارف  یمالـسا  نایک  زا  عاـفد  هار  رد  یمالـسا  تدـحو  ظـفح  يارب  دنتـشاد  مالـسا  هب  رطاـخ  قلعت  دـندوب و 

اوزنا تلزع و  رد  تشاد و  یلکش  يرهاظ و  تروص  مالسا  يایند  رد  اهيدنمناوت  لیسناتپ و  همه  نآ  دوجو  اب  تدحو  يربهر  یمالـسا ،
لهج یفرط  زا  دشیمن و  یهجوت  دوب ، تدحو  نایدانم  یلصا  رظن  دروم  هک  یلمع  تامادقا  تدحو و  ياوتحم  هب  نادنچ  دربیم و  رس  هب 
لمع راکتبا  رگید ، ییوس  زا  یمالسا  تما  نیب  رد  نانمشد  ینکفاقافن  يزادناهقرفت و  یمالسا و  یلاعتم  ياهشزرا  زا  عماوج  یهاگآان  و 

رد ار  یمالـسا  تدـحو  يربهر  هاگیاج  هک  دوب  نیا  یطیارـش  نانچ  رد  یمالـسا  بـالقنا  رثا  نیرتمهم  دوب . هتفرگ  ناناملـسم  تسد  زا  ار 
رد ار  یمالـسا  تما  تسناوت  یمالـسا  بالقنا  درک . فوطعم  تدـحو  تیمها  هب  ار  همه  هجوت  تخاس و  مکحتـسم  مالـسا  ناـهج  حـطس 
ریز رد  اهتسینویهص  نارگرامعتسا و  هقرفت ، لماوع  اب  هزرابم  يارب  دنتـشاد  هک  ياهقرف  ییزج  تافالتخا  مغریلع  ار  ناهج  طاقن  یـصقا 

زا یکی  دـهد . رادـشه  ناـنآ  هب  ار  ناناملـسم  نیب  رد  هقرفت  ياهبیـسآ  اهدـمآیپ و  دـیامن و  توـعد  تدـحو  هـب  هللا ) ـالا  هلاـال   ) مـچرپ
بهاذم بیرقت  تهج  رد  هک  دوب  يربهر  مظعم  ماقم  نامرف  هب  یمالـسا » بهاذم  بیرقت  یناهج  عمجم   » سیـسأت هدننکمرگلد  ياهمادـقا 
طـسوت هرامـش  نیدـنچ  هتـشذگ  رد  هک  بیرقتلا » ۀـلاسر   » هیرـشن يزادـناهار  تفرگ . تروـص  مالـسا  یناـهج  تدـحو  ظـفح  یمالـسا و 

نارهت رد  تدحو  ياهدرگزیم  اهسنارفنک و  يرازگرب  هوالع  هب  دوب ، هدش  رشتنم  پاچ و  هرهاق  رد  هیمالسالا » بهاذملانیب  بیرقتلاراد  »
هلجم و باتک ، هلاقم ، نارازه  پاچ  یمالسا و  ياملع  نادنمشیدنا و  نیب  وگتفگ  ثحب و  هسلج  اهدص  عتمت و  جح  مایا  رد  همرکم  هکم  و 

ياهنامرآ ققحت  تهج  رد  نونکات  هک  تسا  ياهدـنزرا  هتـسیاش و  تامادـقا  هلمج  زا  نوگانوگ  ياـهنابز  هب  یهاگـشناد  ياـههماننایاپ 
ماجنا یمالسا  بالقنا  عوقو  زا  سپ  یمالسا  هعماج  زا  ییادزهقرفت  يارب  هک  يرگید  تکرح  تسا . هتفریذپ  تروص  مالسا  ناهج  تدحو 

. دشابیم لوالاعیبر  ات 17  زا 12  لاس  ره  (ص ) مالسا یمارگ  ربمایپ  تداعساب  تدالو  اب  نامزمه  یمالـسا  تدحو  هتفه  يرازگرب  تفرگ 
دنوادخ شخبتدحو  نامرف  زا  ماهلا  اب  رگیدکی  رانک  رد  فلتخم ، ياهروشک  رد  ینس  هعیـش و  زا  معا  ناناملـسم  تدحو  هتفه  تکرب  هب 
يدوعـص ریـس  نانچمه  هتفای و  شرتسگ  زورهبزور  هدـنزاس  تکرح  نیا  دـنناوخیم ، تدـحو  دورـس  اعیمج » هللالبحب  اومـصتعاو   » لاعتم
بالقنا راگدنام  نادیواج و  رثا  نیا  صوصخ  رد  نانبل  یمالـسا  دیحوت  شبنج  دیقف  ربهر  نابعـش ، دیعـس  خیـش  دهدیم . همادا  ار  شیوخ 

ققحت ار  ینس  هعیش و  تدحو  يادن  داهن و  انب  ناملسم  درایلیم  کی  تعـسو  هب  یهاگیاپ  رد  ار  یمالـسا  تلود  ماما ، : » دیوگیم یمالـسا 
لیکشت ار  یتما  مه  رانک  رد  هعیـش  ینـس و  هدومن و  ظفح  ار  گرزب  هنیجنگ  نیا  ات  تسا  مالـسا  ناوریپ  ءاملع و  همه  رب  نونکا  دیـشخب و 

باون هدبع ، دمحم  يدابآدسا ، نیدلالامج  نوچ  یناراوگرزب  يوزرآ  ماما  دشاب . هتشادن  ار  نانآ  نایم  رد  ذوفن  تأرج  رابکتسا  هک  دنهد 
روـط هب  هک  تسا  هدوـب  یللملانیب  حطـس  رد  یناوارف  ریثأـت  ياراد  یمالـسا ، تـما  تدـحو  يدژارت  ( 10 .«) درک هدروآرب  ار  يوــفص و ...

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1469 

http://www.ghaemiyeh.com


2ـ رگیدکی . هب  بهاذـم  ناوریپ  نتخاس  کیدزن  یمالـسا و  بهاذـم  نیب  تدـحو  داجیا  1 ـ دوشیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  راوتسرهف 
و یهقف ، یمالک ، ياهتروشم  ثحب و  سلاجم  يرازگرب  قیرط  زا  مالـسا  ناهج  نادنمـشیدنا  ءاملع و  ناـیم  يراـکمه  طاـبترا و  داـجیا 

ياههولج نیرتزراب  زا  یکی  ناونع  هب  روشک  زا  جراخ  لـخاد و  رد  هعمج  هوکـشرپ  نیرفآتدـحو و  زاـمن  هب  ماـمتها  3 ـ یقیبطت . ثحابم 
ناملاع روضح  اب  جـح  مایا  رد  یملع  یگنهرف و  ياهشیامه  يرازگرب  ثحب و  تاـسلج  لیکـشت  4 ـ ناملسم . للم  یگتـسبمه  تدحو و 

6ـ یمالـسا . تدـحو  یللملانیب  هرگنک  ناونع  هب  جـح  ینابم  ءاقترا  تیوقت و  5 ـ  يربهر . مظعم  ماقم  هثعب  طـسوت  یمالـسا  فلتخم  قرف 
رد یمالـسا  هقف  عمجم  سالجا  يرازگرب  7 ـ ناهج . طاقن  یصقا  زا  نایوجـشناد  شریذپ  نارهت و  رد  یمالـسا  بهاذم  هاگـشناد  سیـسأت 

نآرق نامداخ  ناـیراق و  اـب  طاـبترا  8 ـ  سـالجا . نیا  رد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  هلمج  زا  مالـسا  ناـهج  نادنمـشیدنا  تکرـش  هّدـج و 
ققحت يارب  یمالـسا  بهاذـم  قرف و  زا  یگنهرف  یملع و  ياـهتئیه  لداـبت  شرتـسگ  9 ـ ینآرق . گنهرف  جـیورت  فلتخم و  ياـهروشک 

ماـما ریظن : یمالـسا  تدـحو  نازاتـشیپ  ینـس و  هعیــش و  نارکفتم  ناـملاع و  ياههشیدـنا  راـکفا و  راـشتنا  10 ـ نیملـسم . تدـحو  یلمع 
، هدبع دمحم  خیش  توتلش ، دومحم  خیش  يرـصم ، بطقدیـس  ءانبلا ، نسح  يدابآدسا ، نیدلالامجدیـس  يربهر ، مظعم  ماقم  هر ،) ) ینیمخ
، ناتـسودنه زا  يودـن  یلع  نسحلاوبا  یناتـسکاپ ، يدودوم  یلعالاوبا  ِءاطغلافشاک ، نیـسحدمحم  اۀـیآ ،.. سردـم ، دیهـش  ینیما ، همالع 

دیـس دیهـش  یمق ، یقتدـمحم  همـالع  یتعیرـش ، یلع  رتـکد  يرهطم ، یـضترم  دیهـش  يروهـال ، لاـبقا  همـالع  يدرجورب ، یمظعلا  اۀـیآ ..
. ایند هدنز  ياهنابز  هب  یبکاوک و ... نمحرلادبعدیس  یلماع ، لبج  نیما  نسحمدیس  ییابطابط ، نیـسحدمحم  دیـس  همالع  ردص ، رقابدمحم 

تلاسر زاغآ  زا  هک  تسا  مالسا  ياهیگژیو  زا  یکی  هرظانم  وگوتفگ و  ثحب و  يدازآ  یناهج  حطـس  رد  نامتفگ  حرط  رثؤم  شقن  5 ـ 
ناگرزب اب  (ص ) مرکا ربمایپ  يوگتفگ  تسا . هدـشیم  ماجنا  زین  ترـضح  نآ  زا  سپ  نارود  رد  هدوب و  لومعم  (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ 

اب (ع ) اضر ماما  يوگوتفگ  نایدا ، ناوریپ  ءاملع و  اب  (ع ) قداص ماما  هرظانم  يرصب ، نسح  اب  (ع ) نیدباعلانیز ماما  يوگوتفگ  شیرق ،
اب نامتفگ  ثحب و  تاسلج  نونکات  زین  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زاغآ  زا  تسا . بلطم  نیا  رب  ینشور  هاوگ  یحسیم و ... نادنمـشناد 

، زیمآتملاسم یتسیزمه  فده  اب  هک  اهوگوتفگ  هنوگنیا  تسا . هدـش  لیکـشت  یحیـسم  نارکفتم  صوصخب  گرزب  نایدا  نادنمـشیدنا 
تیونعم و شرتسگ  یناـهج ، حلـص  تلادـع و  رارقتـسا  ناـیدا ، ناـبحاص  لـباقتم  مارتـحا  اهندـمت ، اـهگنهرف و  ناـیدا ، یعقاو  تخاـنش 

ناسانـشنید زا  یکی  تسا . هداـهن  ياـجرب  یناوارف  ریثأـت  تـبثم و  شقن  دریگیم ، تروـص  اـیند  رـسارس  رد  یقـالخا  ینید و  ياـهشزرا 
رگیدکی اب  اهگنهرف  هک  نآ  رگم  دنیبیمن  حلص  يور  ناهج  : » دیوگیم نامتفگ  تیمها  هرابرد  تیمسا » لو  تنک   » مان هب  برغ  روهشم 

رـسیم وگوتفگ  نیا  و  دننیـشنب ، وگوتفگ  هب  رگیدکی  اب  نایدا  هک  نآ  زج  دوشیمن  نکمم  اهگنهرف  يوگوتفگ  دـننک و  وگوتفگ 
هاجنپ و رد  اهندمت » يوگوتفگ   » حرط داهنـشیپ  راب  نیلوا  يارب  ( 11 «.) دنـسانشب رتهب  ار  رگیدکی  نایدا  ناوریپ  هک  یماگنه  ات  دوشیمن 

یللملانیب حطـس  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمجسیئر  یمتاخ  دمحمدیـس  ياقآ  بانج  يوس  زا  دـحتم  للم  نامزاس  یمومع  عمجم  نیموس 
يوگوتفگ يارب  للم  نامزاس  لاس   » ناونع هب  لاس 2001  يدالیم  هیروف 1998  خروم 4  هرامش 22/53  همانعطق  ساسا  رب  دش و  داهنشیپ 

تفرگ و رارق  ایند  هتسجرب  نارکفنشور  نارکفتم و  نایدا و  ناوریپ  هژیوب  نایناهج  مرگ  لابقتسا  دروم  روبزم  حرط  دیدرگ . نییعت  اهندمت »
اب یگنهرف  تاـطابترا  يرارقرب  یملع و  ياـهوگوتف  دـندرک . نیـسحت  ار  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  تلود  هتـسیاش  بلاـج و  راـکتبا  نیا 

هرود ود  1 ـ : » دوـشیم هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  رـصتخم  روـط  هب  هـک  تـسا  هتـشاد  اـیند  رد  يداـیز  ریثأـت  نونکاـت  ناـیدا ، ریاـس  ناوریپ 
3ـ نانوی . سکدـترا  ياسیلک  اب  ینید  يوگوتفگ  هرود  راـهچ  2 ـ وکـسم . نارهت و  رد  هیـسور  سکدـترا  ياسیلک  اب  ینید  يوگوتفگ 

کی 5 ـ  ونژ . نارهت و  رد  اهاسیلک  یناهج  ياروش  اب  ینید  يوگوتفگ  هرود  ود  4 ـ ناکیتاو . کیلوتاک  ياسیلک  اب  وگوتفگ  هرود  کی 
جلاک اب  وگوتفگ  هرود  ود  6 ـ نارهت . ایلاتیا و  رد  تلود » هعماج و  نید ،  » ناونع تحت  ایلاتیا  روشک  رد  یلهینآ  داـینب  اـب  وگوتفگ  هرود 

مالـسا و یتـلود  نمجنا  اـب  وگوتفگ  7 ـ سیلگنا . نارهت و  رد  ادـخ » مـالک  ریـسفت   » ناونع اـب  كوایلـس ، یحیـسم  یمالـسا ـ  تاـعلاطم 
يوگوتفگ هرود  ود  9 ـ تشترز .» مالـسا و  مالک  تایلک  یـسررب   » ناونع اب  نایتشترز  یناهج  هعماج  اب  وگوتفگ  8 ـ  هسنارف . تیحیسم 
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مالسا و : » نوچمه یفلتخم  ياهشیامه  اهتسشن و  نیا ، رب  نوزفا  ( 12 .«) شیرتا نارهت و  رد  لیرباگ  سیدق  کیلوتاک  ياسیلک  اب  ینید 
ياهقطنم ییامهدرگ  دـنلیات و  كوکناـب  رد  ناـیدا  گرزب  هرگنک  نارهت و  رد  اهندـمت » يوگوتفگ  نید و  يارادـم   » و یناـهج » حـلص 

Osyhof رداـن یبا  لـیلخ  فقـسا  دراد . همادا  ناـنچمه  هدـش و  رازگرب  ناـهج  رگید  ياـهروشک  هینودـقم و  رد  اهندـمت  يوگوتفگ 
: دـیوگیم یحیـسم  هعماج  اب  طابترا  يرارقرب  نامتفگ و  يراذـگرثا  صوصخ  رد  نانبل  یحیـسم  ناربهر  زا  یکی   Khalil Abinader
اب اّما  منک ، كرت  ار  منید  مناوتیمن  یحیسم  یناحور  کی  ناونع  هب  نم  هچ  رگا  تسا . هداهن  ياج  رب  يرایسب  ریثأت  نم  رد  ینیمخ  ماما ) »)

نیا هـب  وا  1 ـ دـشابیم : رگهولج  ریز  تروص  هب  ریثأـت  نیا  تسا . هتفرگ  ریثأـت  رایـسب  يو  ینید  تلاـسر  زا  نم  راـکفا  هشیدـنا و  لاـح  نیا 
یشان نآرق  حیحص  كرد  زا  اهنآ  يرود  زا  ًالوصا  ناریا  رد  اصوصخ  طاطحنا  رصع  رد  ناناملسم  یگدنامبقع  هک  تفای  تسد  تقیقح 
نآرق زا  هراومه  وا  لاـمعا  هک  اـصوصخ  دومن ، رادـیب  باوخ  زا  ار  اـهنآ  دـناسر و  مدرم  هب  ار  شاهظعوم  ادـص و  وا  هک  دوب  نیا  دوـشیم .
مدرم داد . تدـحو  ناشیاهنامرآ  فادـها و  هدارا و  اـب  ار  ناریا  ناناملـسم  دوب و  ناناملـسم  تدـحو  ناـهاوخ  وا  2 ـ تفرگیم . همـشچرس 

يو نمؤم  مدرم  دوبیم ، یحیسم  ياسیلک  زا  يو  رگا  تشگیم . وا  بیصن  هشیمه  زین  يزوریپ  دندوب و  تازرابم  رد  وا  حالس  فعـضتسم 
نایحیسم نایم  یتسیزمه  هدنهدمایپ  ناریا  زا  جراخ  رد  ینیمخ  ماما ) . ) دندادیم رارق  شیوخ  عیفـش  ار  وا  دنتـسنادیم و  یگرزب  سیدق  ار 

اب هک  متـشاد  ار  نآ  سناـش  رگا  منکیم . كرد  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یحیـسم ، یناـحور  کـی  ناونع  هب  نم  دـشیم . ناناملـسم  و 
هجیتن ( * 13 «.) میتفرگیم شیپ  رد  ار  هار  طخ و  ناـمه  (ص ) دّـمحم و  (ع ) حیـسم حور  اـب  مشاـب  هتـشاد  ییوگتفگ  گرزب  ینیمخ  ماـما ) )

: درک هصالخ  شخب  ود  رد  ناوتیم  یلک  روط  هب  هک  هداهن  ياجرب  یللملانیب  حطـس  رد  ياهداعلاقوف  ریثأت  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يریگ :
ناگدیدمتـس و ناشیدـنادازآ و  صاـخ و  روـط  هب  ناـهج  رـسارس  رد  یمالـسا  ياـهتیلقا  ناملـسم و  ياـهتلم  تـبثم : ذوـفن  ریثأـت و  1 ـ
یللملانیب و نارگتراغ  ناقفانم ، اهتسینویهص ، يرابتکسا ، ياهتلود  همکاح ، ياهتئیه  یفنم : ریثأت  2 ـ ماع . روط  هب  ناهج  نافعضتسم 
یگنهرف و یسایس ، يداصتقا ، نوگانوگ  داعبا  رد  ار  ییاهبنارگ  ياهدروآتسد  بالقنا  نیا  فلتخم . ياهروشک  رد  نانآ  هدرپسرـس  لماوع 

یمالـسا بالقنا  یگنهرف  تاریثأت  زا  یـشخب  تسا . رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  نآ  یگنهرف  يراذگرثا  هک  هدروآ  ناغمرا  هب  یعامتجا 
. عامتجا هنحص  رد  روضح  تبرغ و  هشوگ  زا  نید  ندش  جراخ  ینید و  تیوه  يایحا  1 ـ زا : دنترابع  هصالخ  روط  هب  یللملانیب  هصرع  رد 

يریذپوگلا 4 ـ یمالسا . شزیخ  يایحا  ناناملسم و  ياهیهاگآ  دشر  3 ـ ناهج . رد  یبهذم  یگنهرف و  یملع ، ياهتضهن  يریگلکش  2 ـ
6ـ ناریا . یمالـسا  يروهمج  ماظن  هبرجت  ساسا  رب  لـمع  یمالـسا و  تموکح  هشیدـنا  حرط  5 ـ  يزیتسرابکتـسا . توغاط و  اب  هزراـبم  رد 
يرکف و یملع ، عماـجم  رد  دــیدج  ثحاـبم  حرط  7 ـ ناملـسم . تما  نـیب  رد  سفن  هـب  داـمتعا  شیازفا  يرامعتـسادض و  تازراـبم  دـشر 

ینابم یمالـسا ، یـسایس  هشیدنا  یمالـسا ، للملانیب  قوقح  یعامتجا ، تلادع  یـسارکومد ، يدازآ و  هیقف ، تیالو  هیرظن  نوچ : یگنهرف 
داجیا 9 ـ نیطسلف . مولظم  تلم  هضافتنا  زا  يرادبناج  یمالـسا و  شخبيدازآ  ياهتضهن  اب  یگتـسبمه  8 ـ  یسایس و ... تکراشم  یهقف 

11ـ (ع .) تیب لها  فراـعم  مالـسا و  یناـبم  رتشیب  تخانـش  تهج  رد  ناـیدا  ریاـس  لابقتـسا  10 ـ مالـسا . ناهج  یملع  تدـحو  ماجـسنا و 
ینید و ناربهر  يربهر و  مظعم  ماقم  هر ،) ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  همجرت و  12 ـ نایدا . اهگنهرف و  اهندمت ، يوگوتفگ  حرط  زا  لابقتسا 

یمالسا يروهمج  قباس  یگنهرف  نزیار  رگشهوژپ ، هدنسیون و  . 1 اه : تشون  یپ  . * ناهج رد  فلتخم  ياهنابز  هب  یمالسا  بالقنا  يرکف 
دلوت هیروس  قشمد  رهش  رد  يدالیم  لاس 1923  رد  رصاعم  گرزب  رعاش  ( Nizar Qabbani  ) ینالبق رازن  نانبل 2 . هیروس و  رد  ناریا 

، تایبدا بالقنا  بالقنا ، تایبدا  . 3 دش . هدرپس  كاخ  هب  شیوخ  سأرلا  طقسم  قشمد  رد  تفر و  ایند  زا  ندنل  رد  لاس 1998  رد  تفای و 
»؟ درگنیم ینیمخ  ماما  هب  هنوگچ  ناهج   » هلاـقم دـهاش ، هیرـشن  . 4 ص 65ـ66 . (س ) ینیمخ ماما  راـثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  مود ، دـلج 

هلجم ناهج ، نارکفتم  هاگدـید  زا  ماما  یگژیو  نیرتمهم  . 6 خروم 17/12/1372 . يرهشمه  همانزور  . 5 هام 1371 . دادرخ  هرامش 211 ،
یسانشزاب زکرم  رـشن  نارگید ، ثیدح  رد  ینیمخ  ماما  ربکایلع ، ییاضترم ، - 7 خروم 8/3/1372 . هرامش 647 ، مهدزناپ ، لاس  شورس ،

هرامش 1942 دنس  یمالسا ، تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  ياهنایار ، تامدخ  یناسرعالطا و  زکرم  . 8 لاس 1378 ص 31 . ناریا ، مالسا و 
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دیشروخ . 10 هحفص 33 . لاـس 1378  ناریا  مالـسا و  یـسانشزاب  زکرم  رـشن  نارگید ، ثیدـح  رد  ینیمخ  ماـما  ربکایلع ، ییاـضترم ، . 9
شرازگ یملع  یگنهرف ، هماــنهام  . 11 لاس 1369 . نارهت ، یمالـسا ، تاغیلبت  ناـمزاس  رـشن  پاـچ و  زکرم  دـمحم ، يرهپـس ، بورغیب ،

نادنمـشیدنا هاگدـید  زا  هنالداع  یتسیزمه  ماـظن  یـساسا  لـیاسم  وگوتفگ : . 12 رویرهـش 1381 . لوا ، هرامـش  لّوا ، لاـس  وـگوتفگ ،
ینیمخ ماما  . 13 لاس 1380 . لوا ، پاچ  ص 30ـ31 ، یمالسا ، تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  نایدا ، يوگتفگ  زکرم  یحیـسم ، ناملـسم و 
هشیدنا همانلصف  ، www.fajr.ir عبنم :   * ناریا ص 140ـ141 مالسا و  یـسانشزاب  زکرم  رـشن  ربکایلع ، ییاضترم ، نارگید ، ثیدح  رد 

یمالسا بالقنا 

برغ ساره  یمالسا و  بالقنا  یملع  ياهدرواتسد 

کی ناریا  بالقنا  یملع  ياهدرواتسد  زا  شسرپ  هلاقم  نیا  رد  هراشا : دراطع  همطاف  برغ  ساره  یمالسا و  بالقنا  یملع  ياهدرواتـسد 
ضورفم دوش . داجیا  برغ  ساره  ناریا و  بالقنا  یملع  ياهدرواتسد  نایم  هطبار  دوشیم  یعس  هلاقم  نیا  رد  تسا . يداینب  مهم و  لاؤس 

يرادماپورا بیرخت  بجوم  هدرک و  داجیا  برغ  يارب  داینب  ساره  ریخا  ياهههد  رد  ییارگمالـسا  روهظ  هک  تسا  نیا  راتـشون  نیا  رد  ام 
یپ رد  هدنراگن  دنادیم  برغ  بارطـضا  سرت و  بجوم  ار  ییارگمالـسا  روهظ  نیداینب ،» ساره   » باتک رد  دیعـس » یباب  . » تسا هدـیدرگ 

ساره داعبا  ندرک  رتهدرتسگ  هب  روشک  نیا  رد  يروآنف  هعـسوت  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  یملع  ياهدرواتـسد  هک  تسا  بلطم  نیا  تابثا 
رد نایبرغ  يوس  زا  يرایـسب  ياهشهوژپ  ریخا  ياهههد  رد  دشابیم ). اپورا  اکیرمآ و  برغ ، زا  هدنراگن  روظنم  . ) تسا هدش  رجنم  برغ 

نارکفتم تافیلأت  هدرتسگ  مجح  تسا و  هتفرگ  تروص  یمالـسا  ياهشبنج  ریاس  روهظ  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  ییارگمالـسا و  دروم 
دقتعم هدـنراگن  دـشابیم . برغ  ربارب  رد  شلاچ  نارحب و  ناونعهب  نرق 20  رخاوا  رد  ییارگمالـسا  روهظ  هلأسم  تیمها  رگناـیامن  برغ ،

هدرک ورهبور  شلاچ  نارحب و  اب  ار  برغ  هنایمرواخ ، هقطنم  رد  یمالسا  لقتسم  روشک  کی  ناونعهب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  تسا 
نیرخآ اـیند و  زوریپ  يژولوئدـیا  ار  یـسارکومد  لاربـیل  يژولوئدـیا  هک  یبرغ  تسنادیم ، ملاـع  روحم  زکرم و  ار  اـپورا  هک  یبرغ  تسا .

، یمالـسا بالقنا  اما  تسنادیم . تیرـشب  يارب  تفرـشیپ  تاجن و  هار  اهنت  ناونعهب  ار  رادهیامرـس  ماظن  برغ ، درکیم . یقلت  يژولوئدـیا 
ار مالـسا  هدـنیآ  هیرظن  دوخ  تاـقیقحت  رد  رنلگ » تسنرا   » هنومن ناونعهب  درک . حرطم  برغ  نارکفتم  يور  شیپ  ار  ینوگاـنوگ  تـالاؤس 

یلیدب مسینومک ، یـشاپورف  زا  دعب  یـسایس  ياضف  رد  یناهج  يژولوئدیا  کی  ناونعهب  دناوتیم  مالـسا  ایآ  دـهدیم : رارق  شـسرپ  دروم 
حرطم ار  لاؤس  نیا  ناتسلگنا ، رتسچنم  هاگشناد  یسانشهعماج  داتسا  دیعس ، یباب  نینچمه  دشاب . یبرغ  یـسارکومد  لاربیل  ربارب  رد  یلـصا 
هنوگچ دنک ؟ لاغشا  ناناملسم  شنیب  رد  یمهم  هاگیاج  نوزفازور  روطهب  ریخا ، لاسیس  لوط  رد  تسا  هتسناوت  هنوگچ  مالسا  هک  دنکیم 
اهدـص و  ییارگمالـسا ، ارچ  دـنز ؟ مهرب  ار  ناهج  رد  دوجوم  مظن  یمالـسا ، يرگایحا  ياهشبنج  بلاق  رد  تسا  هتـسناوت  ییارگمالـسا 

بیرخت هناـشن  ار  ییارگمالـسا  روـهظ  نیداـینب ، ساره  باـتک  رد  دیعـس  یباـب  دنتـسه . نآ  خـساپ  لاـبندهب  نادنمـشیدنا  هک  رگید  لاؤـس 
ناشیا هطـساوهب  عقاو  رد  تسا و  ییارگلوصا  قطنم  نیرتمجـسنم  ینیمخ ، ماما  یـسایس  رکفت  هک  تسا  دقتعم  يو  دنادیم . يرادـماپورا 

يو دوـشیم . لیدـبت  مکاـح  مظندـض  شبنج  کـی  هب  هداـتفا و  راـنکهب  یـسایس  حرط  هداـس و  تفلاـخم  کـی  زا  ییارگمالـسا  هک  تسا 
یمالسا تایح  دیدجت  ییارگمالسا و  روهظ  شباتک ، همدقم  رد  دیعـس  یباب  دنکیم . یفرعم  ییارگمالـسا  رد  یقفوم  يوگلا  ار  مسینیمخ 

يرادماپورا و شیاسرف  بیرخت و  رب  ییارگمالسا  روهظ  : » تسا دقتعم  يو  دنکیم . فیـصوت  ناگدشبوکرـس » تشگزاب   » ترابع اب  ار 
. تسا ملاع  رد  برغ  یهاوخ  نوزفا  ربارب  رد  یساسا  یعنام  يداینب و  یساره  ییارگمالسا ، شرتسگ  ورنیا  زا  تسا . راوتسا  يزکرمبرغ 

لزلزت هب  تسا  ملاع  تکرح  رادـماپورا  هک  روصت  نیا  تسا و  ياهتـسه  دـنچ  يایند  رد  هتـسه ، کی  ییارگمالـسا  نردـمتسپ  رـصع  رد 
هب عوجر  اب  ار  شیوخ  تاعامتجا  تشونرس  یصخش و  ياهتیوه  ییاهن ،» ناگژاو   » زا هدافتسا  اب  ناناملـسم  تسا  دقتعم  يو  دیارگیم ».

دوجوم یمالسا  میهافم  لوح  ًالماک  ار  ناشعماوج  هک  دندوب  نآ  راتساوخ  یسایس  ياهنامزاس  . » دننک تیاور  دنهاوخیم  یمالسا  ثاریم 
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رد یـسایس ، ياـههورگ  نیا  ياـهتیلاعف  راـنک  رد  دـندرک . تیاـمح  یمالـسا  ماـظن  کـی  سیـسأت  زا  رگید  یهورگ  دـننک . یهدـنامزاس 
ماما دننام  يدارفا  ياههتـشون  تسا . مالـسا  هدیدپ  تیوقت  ناشفده  هک  میتسه  يراثآ  اههتـشون و  عیرـس  دشر  دهاش  ام  ریخا  لاستسیب 
دوجو يدـهاوش  نینچمه  دـناهدوب . رادروخرب  ییالاب  ياهژاریت  زا  نیریاس  یتعیرـش و  یلع  سکیا ، مکلم  بطق ، دیـس  يدودوم ، ینیمخ ،

، دنناوخیم یمالـسا  شـشوپ  ارنآ  هک  هچنآ  رب  نادرم  نانز و  رتشیب  دـیکأت  دـجاسم و  رد  مدرم  نوزفازور  روضح  زا  تیاکح  هک  دراد 
تینهذ یلجت  نیا  دوشیم . رتیلجت  رتیئرم و  زور  هب  زور  هدنیازف ، روطهب  اما  دیآیم ، رظنهب  قرفتم  یتما  هکنیا  مغرهب  مالـسا ، دـنکیم .
یحطـس رد  یمالـسا  تایح  دـیدجت  تسا ». هدـش  دـیدش  ینارگن  بارطـضا و  هیام  مدرم  زا  يرایـسب  نایم  رد  یناـهج  حطـس  رد  یمالـسا 

تایح دیدجت  دنیبیم . مالـسا  رد  ار  دوخ  هدش  فیرحت  هتـشذگ  روصت  برغ ، دهدیم . ناشن  ار  برغ  رد  یگنهرف  بارطـضا  رتهدرتسگ ،
ماقتنا يانعم  هب  مالـسا  ءایحا  دنک . یگدنز  دـناوتب  رـشب  ات  دـندوب  هتـشک  ارنآ  نایبرغ  هک  تسا  ییادـخ  ددـجم  دـلوت  رگنایامن  یمالـسا 

. دربیم لاؤس  ریز  ار  تیرـشب  نوزفازور  يدازآ  هدـیا  هک  ییاهزیچ  ماـمت  هب  تشگزاـب  دراد . هراـشا  ناـمیا  تشگزاـب  هب  تسا و  دـنوادخ 
کی يدـنبحرط  هک  تسا  یعیبط  دنتـسه . ناسنا  دازآ و  ًاـعقاو  برغ  رد  اـهنت  اـهناسنا  هک  دـننکیم  دـیکأت  رادـنپ  نیا  رب  یگمه  اههدـیا ،

هب ییارگداینب  دنکیم . دیدهت  ار  يرشب  يدازآ  دنوادخ ، ربارب  رد  ناهج  نتخاس  هدرپ  يارب  ششوک  اب  یناهج  حطـس  رد  یمالـسا  تینهذ 
یگنهرف يداصتقا ، یسایس ، هعسوت  لدم  ار  برغ  دنهدیم  هزاجا  ام  هب  هک  ار  یتاضورفم  تضهن ، نیا  اریز  دنزیم ؛ نماد  یبارطضا  نینچ 

نآرق و هب  هکلب  شفلتخم ، لاکـشا  رد  مسیـسکرام  اـی  رـشب  قوقح  هب  هن  مالـسا  نارگداـینب  تاـعاجرا  دربیم ... لاؤس  ریز  مینیبب  يرکف  و 
دبلطیم و هزرابم  هب  ار  برغ  تیلماع  ییارگمالـسا )  ) نآ روهظ  شیادیپ و  تسا ... ( 661-630  ) یمالسا يروتارپما  نیلوا  هدنزاس  خیرات 

تفرشیپ دش ؛ دنهاوخ  لمحتم  ار  ییاهيدیماان  نایارگمالسا ، دیدرت  نودب  : » دسیونیم نایاپ  رد  يو  دراذگیم . تشگنا  شیاههتـساک  رب 
«. دـنام دـهاوخ  یقاب  نانچ  مه  نآ  زا  سرت  ییارگمالـسا و  هدـعو  دـنراد  دوجو  ناناملـسم  هکیمادام  اما  تشاد . دـنهاوخ  ینیـشنبقع  و 

روهظ رگا  تسا . هدـش  بارطـضا  راچد  ساره  مود  جوم  رد  نونکا  هدرک و  روبع  ییارگیمالـسا  روهظ  تسا  دـقتعم  دیعـس  یباب  نیاربانب 
راتفرگ هدرک  روبع  ساره  لوا  جوم  زا  برغ  نونکا  هک  مینک  ناـعذا  هتکن  نیا  هب  دـیاب  مینک  یقلت  برغ  ساره  لوا  جوم  ار  ییارگمالـسا 

. مینادب ناریا  یمالـسا  بالقنا  یملع  ياهدرواتـسد  زا  یـشان  دـیاب  ار  ساره  مود  جوم  هدـنراگن ، هدـیقع  هب  تسا . هدـش  ساره  مود  جوم 
: دیوگیم هدرک  ندـید  نارهت  زا  بالقنا  ياهزور  رد  هک  وکوف  لشیم  دـشابیم . هدـنهدناکت  رایـسب  برغ ، يارب  ناریا ، یمالـسا  بالقنا 

بوچراچ نیا  اب  هدـنراگن  شروش .» تروص  نیرتهناوید  نیرتنردـم و  دـشاب ، یناهج  ياـهماظن  دـض  رب  گرزب  ماـیق  نیتسخن  نیا  دـیاش 
رد دـیاب  ار  دـنکفایم  اهنآ  لد  رد  ساره  دـیابریم و  يرادهیامرـس  ماـظن  نادرمتلود  نامـشچ  زا  ار  مارآ  باوخ  هک  هچنآ  تسا  دـقتعم 
هک مینآرب  راتشون  نیا  رد  اذل  مینک . وجوتسج  ناریا  ناناوج  طسوت  ملع  دیلوت  يروآنف و  هعسوت  یمالسا و  بالقنا  یملع  ياهدرواتسد 

یملع ياهدرواتسد  یسررب  رد  ناریا  بالقنا  یملع  ياهدرواتـسد  ( 1 میوش . زکرمتم  ناریا  یمالسا  بالقنا  یملع  مهم  ياهدرواتـسد  رب 
، یماظن عیانـص  ياهتـسه ، يروآنف  مینکیم : هراشا  دنـشابیم  يروآنف  هعـسوت و  زاسهنیمز  هک  يدـیلک  مهم و  هزوح  جـنپ  هب  ناریا  بـالقنا 

یمتا يژرنا  نامزاس  هاـش ، ياهتـسه  يروآنف  ( 1-1 يداینب . ياهلولـس  يروآنف  يژولونکت و  ونان  يروآنف  یتارباخم ، یکـشوم - عیاـنص 
عبانم یخرب  هدـیقع  هب  درک . زاغآ  ار  ياهتـسه  ياههاگورین  تخاس  يارب  تارکاذـم  تعرـس  هب  هدرک و  سیـسأت  لاـس 1974  رد  ار  ناریا 

طساوا ات  دوب  رارق  هک  درک  داجیا  ناریا  رسارس  رد  ياهتسه  روتکار  زا 23  لکشتم  ياهکبش  تخاس  يارب  ار  هنابلطهاج  یحرط  يو ، یبرغ ،
. دـنک يرادـیرخ  زین  هسنارف  ناملآ و  زا  ار  يرگید  ياهتـسه  يژرنا  ياههاگورین  اـت  تشاد  یعـس  لاـح  نیع  رد  دوش و  یتاـیلمع  ههد 90 
. درک ایحا  هرابود  ار  ياهتسه  همانرب  ناریا  تلود  لاس 1984  رد  اما  دنام . فقوتم  هاش  میژر  ینوگنرس  زا  سپ  ناریا  ياهتـسه  ياهتیلاعف 

تاحیلـست هب  یبایتسد  هب  مهتم  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیوناژ 2002 ،)  29  ) ینارنخـس رد  اـکیرما - يروهمجسیئر   - شوب جروج 
تفلاخم تلع  دش . یعمج  راتشک  تاحیلـست  هب  یبایتسد  هب  مهتم  ناریا  دش . رتدیدش  ناریا  یمتا  ثحب  هلأسم  نیا  لابندهب  دومن . ياهتـسه 

فدـه لامتحا  : » درک هصالخ  هنیزگ  کی  رد  هدـحتم ، تالایا  یمـسر  ياهداهن  تاغیلبت  رد  ناوتیم  ار  ناریا  ندـش  ياهتـسه  اـب  اـکیرمآ 
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اههورگ و یبایتسد  لامتحا  ای  دـناهدش  یمتا  کهالک  هب  زهجم  هک  ناریا  دربرود  ياه  کشوم  طسوت  هدـحتم  تـالایا  كاـخ  نتفرگرارق 
جراخ ای  لخاد  رد  اکیرمآ  عبانم  ندنکفا  هرطاخمهب  تهج  نانآ  زا  يربهرهب  ناریا و  تخاس  یمتا  ياهرازفاگنج  هب  یتسیرورت  ياههتسه 

تفن و زا  ییایرد  يور  رب  ناریا  روضح  : » دـندرک حرطم  مه  يرگید  هیـضرف  هیـضرف ، نیا  تابثا  يارب  تالایا  تاـماقم  روشک  نیا  كاـخ 
يژرنا نیمأـت  يارب  یمتا  يژولونکت  هب  یباـیتسد  هب  زاـین  لـیلد  نیمه  هب  هدوـمن ، مهارف  تخوـس  زین  ناـیناریا  یتآ  ياـهلسن  يارب  زاـگ 

ياهتـسه تاحیلـست  هب  دوخ  یموب  ییاناوت  اب  ناریا  هک ، تسا  دقتعم  ناریا  دروم  رد  رتراک ، یلم  رواشم  یکـسنژرب ، وینگیبز  دوب .» دهاوخن 
تاماقم اما  ژیتسرپ ؛ بسک  راشف 2. مرها  . 1 دهدیم : رارق  هجوت  دروم  لیلد  ود  هب  ار  ياهتـسه  ياهحالـس  ناریا ، درک . دهاوخ  ادیپ  تسد 

هب ياهتـسه  يژرنا  ياـهدربراک  ياهتـسه . تاحیلـست  هن  تسا  ياهتـسه  يژرنا  هب  یباـیتسد  ناشفدـه  هک  دـندرک  مـالعا  اـهراب  یناریا 
روما یکشزپ و  رد  ياهتسه  يژرنا  دربراک  زا - : دنترابع  زیمآحلص  ياهدربراک  دوشیم ، میـسقت  زیمآحلـصریغ  زیمآ و  حلـص  ياهدربراک 

ياهتسه يژرنا  دربراک  يرورپماد - ؛ یکـشزپماد و  شخب  رد  یمتا  يژرنا  دربراک  قرب - ؛ دیلوت  رد  ياهتـسه  يژرنا  دربراک  یتشادهب - ؛
شخب رد  ياهتـسه  يژرنا  دربراـک  يزرواـشک - ؛ ییاذـغ و  عیانــص  شخب  رد  ياهتــسه  يژرنا  دربراـک  بآ - ؛ عباـنم  هـب  یــسرتسد  رد 

زیمآحلـصریغ دربراک  ياهتـسه ، يژرنا  ياهدربراک  زا  رگید  یکی  رفندـض . ياهنیم  ییاسانـش  رد  ياهتـسه  يژرنا  دربراـک  اـهتعنص - ؛
لیئارـسا اکیرمآ و  طسوت  یمتا  ياهبمب  دیلوت  ياهتـسه ، يروآنف  زا  هدافتـسا  عون  نیرتجیار  رـضاح  لاح  رد  تسا . یماظن  دربراک  ینعی 

رگا هک  تـسا  ياهنوـگهب  فـلتخم  ياـهشخب  رد  يژرنا  دربراـک  ددرگ . یم  هدوزفا  ياهتـسه  يژرنا  زا  هدافتـسا  هـنماد  رب  زور  ره  تـسا .
هعسوت ریسم  دنکیم و  ادیپ  هاگیاج  ياقترا  یتعنص  یملع و  ياههزوح  زا  يرایسب  رد  دیامن ، هنیداهن  یموب و  ار  ياهتسه  يروآنف  يروشک 

هخرچ ياراد  روشک  نیمتـشه  ناونعهب  ياهتـسه ، يژرنا  دـیلوت  هزوح  رد  ناریا  نونکا  يا  هتـسه  يروآ  نف  . * دـنکیم یط  تعرـس  اـب  ار 
سناژآ تاررقم  نیناوـق و  قـبط  زیمآحلــص ، فادـها  ياتــسار  رد  شناد  نـیا  زا  دـشابیم و  حرطم  ناـهج  رد  ياهتــسه  تخوـس  لـماک 

ناریا دـندیدرگ و  مویناروا  دـیارولف  ازگه  زاـگ  دـیلوت  هب  قفوم  لاـس 1383  رد  یناریا  ناصــصختم  دربیم . هرهب  یمتا  يژرنا  یللملانـیب 
هب نیدرورف 1385  رد 2  دنتسناوت  ناریا  ناصصختم  نینچمه  تفای . تسد  کیژتارتسا  لوصحم  نیا  هدننکدیلوت  روشک  نیمتـشه  ناونعهب 

یلم زور   » لاـس ره  نـیدرورف  زور 20  تبـسانم  نیمههب  دـننک . ادـیپ  تسد  یهاگـشیامزآ  تروـص  هب  يدـصرد  هدـشینغ 6/3  مویناروا 
نونف مولع و  هاگـشهوژپ  هک  دـنامن  هتفگان  دومن . دراو  ناهج  ياهتـسه  هاگـشاب  هب  ار  ناریا  تیقفوم ، نیا  تفرگ . ماـن  ياهتـسه » يروآنف 

، کیتپا رزیل ، تخادـگ ، هب  طوبرم  نونف  مولع و  هنیمز  رد  یهاگـشناد  صـصختم  ياهورین  تیبرت  هب  هک  هتفرگلکـش  روشک  رد  ياهتـسه 
یبلق تانونکم  لاس 1382 ، رد  یـسیبیب  هکبـش  اب  دوخ  هبحاصم  رد  رلب  ینوت  دزادرپیم . تخوس و ... هخرچ  یکـشزپماد ، يزرواشک و 

فلاخم نوچ  ناریا  : » تفگ تحارـص  اب  يو  درک ، ناـیب  ناریا  ياهتـسه  يژرنا  هب  طوبرم  ياـهتیلاعف  يارجاـم  رد  ار  لیئارـسا  اـکیرمآ و 
تحت يارب  ار  ياهدـش  يزیرهماـنرب  دـنور  اـم  دوـش . زهجم  ياهتـسه  يروآـنف  هب  میهاوـخیمن  اـم  تسا ، هقطنم  رد  لیئارـسا  ياـهتسایس 

نیرتیلاجنج نیرتمهم و  زا  یکی  ياهتـسه  يژرنا  داد .» میهاوخ  همادا  هجیتن  هب  ندیـسر  ات  ارنآ  میاهتفرگ و  رظن  رد  ناریا  ندادرارقراـشف 
. میاهدوب ناریا  ياهتـسه  يروآنف  هنیمز  رد  اهدروخرب  اهلباقت و  دـهاش  ریخا  لاس  دـنچ  رد  دـشابیم . برغ  يایند  ناریا و  نیب  تاعوضوم 

يروآـنف هب  یباـیتسد  دروـم  رد  يربـهر  مظعم  ماـقم  دـنزیم . نـماد  نآ  هـب  هدرک و  فعاـضم  ار  برغ  ساره  ناریا ، ياهتـسه  يروآـنف 
؛ دیامن نیمأت  ياهتـسه  هاگورین  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  يژرنا  تسا  ددصرد  فلتخم ، ياهروشک  دننام  زین  ناریا  تلم  دـنیامرفیم : ياهتـسه 

رگید ياهتـسه و  يرواـنف  هب  یباـیتسد  يارب  شـالت  نیارباـنب  دـنام . دـهاوخ  بقع  مه  زاـب  ملع  هلفاـق  زا  تروـص ، نـیا  ریغ  رد  هـک  ارچ 
تـساوخ فـالخرب  ناریا  تلود  تلم و  تسا و  یلم  هـفیظو  بـجاو و  يرما  دـنک ، کـیدزن  مـلع  هـلق  جوا  هـب  ار  ناریا  هـک  ییاـهيروانف 

دهاوخ لابند  ار  یـساسا  فده  نیا  یناهج ، هطلـس  زکارم  ياهراشف  ربارب  رد  يرادـیاپ  اب  دـننکیم ، لابند  ار  اکیرمآ  فادـها  هک  ینینئاخ 
لالقتسا و هب  توعد  هک  وا  قح  نخس  دتسیاب ، يروآنف  نیا  عیفر  هلق  رب  ناریا  تلم  یمالـسا و  ناریا  رگا  هک  دننادیم  اهییاکیرمآ  «. » درک
زا لبق  هک  ناریا  یماظن  عیانص  ( 1-2 تفای ». دهاوخ  يرتشیب  ذوفن  ناناملسم  هژیوهب   - ناهج یمومع  راکفا  رد  تسا ، يزارفارـس  تزع و 
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هتفرشیپ تاحیلست  هدننکدیلوت  ياهروشک  زا  یکی  هرمز  رد  هزورما  هدرکیم ، دراو  جراخ  زا  ار  دوخ  یماظن  تاحیلست  مامت  ًابیرقت  بالقنا 
دیلوت هلمج  زا  دوخ  تادیلوت  تسا و  هدـش  حرطم  يوالـسگوی  لیزرب و  دـنه ، دـننام  ییاهروشک  رانک  رد  هتفرگ و  رارق  ناهج  رد  یماظن 
عاونا تخاس  یهرز و  عیانـص  هنیمز  رد  ناریا  نونکا  دـنکیم . رداص  ناـهج  روشک  زا 30  شیب  هب  ار  يرادار  کـینورتکلا و  تـالوصحم 

اب ییاههناخپوت  دایز و  درب  اب  کیتسلاب  ياهکشوم  تخاـس  يارب  ناریا  ياـهشالت  تسا . هتفرگ  رارق  اـیند  رترب  روشک  هد  نیب  رد  ربرفن 
یلاوح قارع  اب  گنج  لـالخ  رد  مود  هرود  ياهلاس 1977-1979 . نیب  لوا  هرود  درک . میـسقت  یناـمز  هرود  هس  هب  ناوتیم  ار  ـالاب  درب 

دـش و دـیدج  زاف  دراو  کشوم  تخاـس  دـعب  هب  مود  هلحرم  زا  دـعب ؛ هب  لاـس 1988  رد  گـنج  زا  دـعب  موس  هرود  ياهلاس 88-1980 و 
اب هـک  دیـشوک  ناریا  گـنج ، ناـیاپ  زا  دـعب  تـفرگ . ماـجنا  صاـخ  طیارــش  اـب  ناـمزمه  ـالاب و  دادـعت  هـب  اـهکشوم  یحارط  تخاـس و 

. دنزادرپب شیوخ  یکشوم  يروآنف  هعسوت  هب  دندوب ، راکیب  ای  هدش و  هدنار  دوخ  روشک  زا  هک  یجراخ  گرزب  ناسدنهم  زا  نتفرگکمک 
هراشا یماظن  عیانـص  رد  هدـش  ماجنا  تامادـقا  زا  یخرب  هب  تشگ . نایناهج  تریح  ثعاـب  تفر و  شیپ  تعرـس  هب  ناریا  یکـشوم  هماـنرب 
تخاس کت ، کت  نامزمه و  کیلـش  تیلباق  اب  یکـشوم  راهچ  رچنال  تخاس  یحارط و  شخرذآ ، هدـنگنج  يامیپاوه  تخاس  : » مینکیم
کنات تخاس  نآ . هوبنا  دـیلوت  طخ  يزادـناهار  راقفلاوذ و  هتفرـشیپ  کنات  تخاس  یحارط و  هروتوم ، ود  لابخرچ  یـشزومآ و  لاـبخرچ 
تخاس روانـش  هلکـسا  ییایردریز و  تخاس  اهشکكدـی ، اهروانـش و  عاونا  تخاس  رب ، کـنات  وردوخ  تخاـس  یحارط و  ، 72T نردم

کـشوم ربارب  هس  تعرـس  اب   ) باهـش دربرود  ياهکشوم  و  ناهج ) رد  نیمز  هب  نیمز  ياـه  کـشوم  نیرتقفوم  زا   ) حتاف 110 کشوم 
زا يرایـسب  ریمعت  ای  تخاس و  ياههنیمز  رد  ییافکدوخ  یماظن و  يامیپاوه  يزاسزاب  یـساسا و  تاریمعت  طوطخ  يزادـناهار  یلیئارـسا ،)
هب هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناشن  ناریا  یماظن  هعـسوت  یماظن  عیانـص  . * دراد دربراک  یکینورتکلا  گـنج  رد  هک  یماـظن  تاـعطق  تازیهجت و 

دـبای و تسد  نارهت  ندرک  يوزنم  ندومن و  فیعـض  رب  ینبم  دوخ  فادـها  هب  هتـسناوتن  روشک  نیا  اـکیرمآ  ياـهمیرحت  یگدرتسگ  مغر 
زا اهنآ  تامادـقا  هکلب  دـنیآ ، قئاف  دوخ  نیداینب  ساره  رب  دنتـسناوتن  اهنت  هن  اهنآ  تسا . هداد  سکع  هجیتن  یبرغ  نادرمتلود  تامادـقا 

تیاـمح هلاـس و  تشه  گـنج  لـیمحت  تسا . هدوزفا  اـهنآ  تشحو  ساره و  رب  رگید  ییوـس  زا  ناریا  یملع  ياـهدروآ  تسد  ییوـس و 
هب دش . رجنم  ناریا  یماظن  يروآنف  هعسوت  هب  گنج  عوقو  هکلب  دیماجنین ، یمالـسا  يروهمج  تسکـش  هب  اهنت  هن  قارع  زا  برغ  هدرتسگ 

کیلش 600 نارهت  يروف  خساپ  نیلوا  دریگ  رارق  لیئارـسا  ای  اکیرمآ  یماظن  هلمح  دروم  ناریا  رگا  رویرهش 86 ،) رد  ) ناریا رصع  شرازگ 
رد مادص ، تموکح  فالخرب  دناهدرک  مالعا  اهراب  اهیناریا  تسا . انومید  یمتا  هاگورین  هلمج  زا  لیئارـسارد  یفادـها  تمـس  هب  کشوم 

ياـهنامزاس هلخادـم  دـننام  ياهدوهیب  ياـههار  رظتنم  تشاد و  دـنهاوخ  هناـعطاق  عیرـس و  شنکاو  ناـشروشک  هب  ياهلمح  هنوـگره  ربارب 
روشک دـنچ  هاگـشاب  دراو  هتفاـی و  تسد  هراوهاـم  تخاـس  ناوت  هب  ناریا  زورما  یتارباـخم  یکـشوم و  عیانـص  . * دوب دـنهاوخن  یللملانیب 

هک یتالوصحم  هنیمز  رد  یمالـسا  يروهمج  هک  هدـمآ  تسد  هب  یلاـح  رد  تیقفوم  نیا  تسا . هدـیدرگ  هراوهاـم  هدـننک  باـترپ  دودـعم 
پیچ ای   ic کی نتخورف  زا  هاگ  هک  ییاج  ات  دربیم  رـس  هب  میرحت  رد  دـنراد  یماظن  کینورتکلا  یکـشوم و  عیانـص  رد  هدافتـسا  تیلباـق 

رد شتازیهجت  مامت  هک  تسا  ناریا  روشک  تخاـس  هراوهاـم  نیتسخن  دـیما  هراوهاـم  دوشیم . يریگولج  ناـمروشک  هب  یکینورتکلا  هداـس 
رادم رد  بالقنا  يزوریپ  درگلاس  نیمایـس  رد  نمهب 1387 و  دادماب 15  هراوهام  نیا  تسا . هدـش  دـیلوت  یحارط و  ناریا  ییاضف  نامزاس 

ياضف هناماس  نیتسخن  ییاضف ، باترپ  ینیمز و  ریز  ياههاگتـسیا  هارمه  هب  دراد  یتارباخم  درکراـک  هک  دـیما  هراوهاـم  تفرگ . رارق  اـضف 
یتسود حلـص و  مایپ  مادقا  نیلوا  رد  هراوهام  نیا  تسا . هدوب  زیمآ  تیقفوم  باترپ  نیا  درک  دیکأت  اسان  دـنهدیم . لیکـشت  ار  ناریا  یموب 
بالقنا هک  دـندناوخ  ییاهدـیما  یتسرد  هناشن  ار  تیقفوم  نیا  بالقنا  مظعم  ربهر  درک . هرباخم  نیمز  هب  يو  يادـص  اب  ار  روهمج  سیئر 

ناریا تشون : تسوچاسام  يروآنف  هسسؤم  زا  ندروف  يرفج  زا  لقن  هب  زمیات  كرویوین  تسا . هدروآ  دیدپ  اهلد  رد  یمالسا  دنمهوکش 
يو تسویپ . هراوهام ) يروآنف  ياراد  ياهروشک  ) درف هب  رصحنم  عمجم  نیا  هب  ددعتم  ياهمیرحت  یناهجت و  فلاخم  ییورایور  دوجو  اب 

. تسا هتـشادرب  يزیگناساره  ماـگ  ناریا  دنتـشاد ؛ مـالعا  یبرغ  ياـهتلود  درک . فیـصوت  یکیژولونکت  راـکهاش  کـی  ار  ناریا  تکرح 
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تیلوؤسم روطهب  ناریا  هک  دـنکیمن  دـعاقتم  ار  ام  هراوهام  باترپ  لـمع  تشاد : راـهظا  ستیگ  تربار  دیفـس  خاـک  يوگنخـس  نینچمه 
مالعا ار  دوخ  يدـج  ياهینارگن  باترپ  نیا  یپ  رد  اـیناتیرب  هجراـخ  روما  ریزو  تسا . هقطنم  تینما  تاـبث و  دربشیپ  لاـح  رد  ياهناریذـپ 

درک راومه  نیمز  هرک  رادم  رد  یناریا  هراوهام  ندناشن  يارب  ار  هار  هک  ناریا  دیما  ریفـس  رب  هراوهام  زیمآ  تیقفوم  یـشیامزآ  باترپ  درک .
دناوخ و زاسرسدرد  ار  نآ  ناریا  دیما  ریفس  رب  هراوهام  تکار  باترپ  هب  شنکاو  رد  دیفس  خاک  تشاد . یپ  رد  ار  ياهدرتسگ  ياهباتزاب 
رد یبرغ  يربخ  ياههناسر  انـسیا ، شرازگ  هب  دوش ، هتفرگ  راک  هب  کیتسلاب  ياـهکشوم  باـترپ  يارب  دـناوتیم  يروآنف  نیا  هک  دوزفا 

یماظن ياههمانرب  اب  طبترم  ار  نآ  هداد ، رارق  یـسایس  لیاسم  عاعـشلاتحت  ار  یملع  گرزب  دروآتـسد  نیا  دـندرک  شالت  ربخ  نیا  راـشتنا 
یناهج عقوت  حطس  زا  رتشیب  رایسب  ییاضف  مولع  هنیمز  رد  ناریا  ياهییاناوت  درک : مالعا  تسیتیناسوین  یملع  ربتعم  هیرشن  اما  دنهد ؛ هولج 

. تسا هتفرگ  شیپ  رد  ار  یتارباخم  یکشوم و  عیانص  رد  تفرشیپ  هعسوت و  هار  ناریا  هلاس  ياهمیرحت 30  یلیمحت و  گنج  مغرهب  تسا .
زا شجنـس  دـیدج  ياههراوهام  تخاس  یحارط و  زا  دنفسا 1387  رد 12  ناریا  ییاـضف  ناـمزاس  سیئر  سراـف ، يرازگ  ربخ  شرازگ  هب 

یـسانشاوه و یعیبـط  عباـنم  تیریدـم  ياـهدربراک  يارب  رود  زا  شجنـس  ياـههراوهام  داد . ربـخ  روـشک  یتعنـص  یملع و  زکارم  رد  رود 
مازعا يارب  مزال  تاعلاطم  هدـش و  هدـید  روشک  ییاضف  هلاس  عماج 10  همانرب  رد  اـضف  رد  روضح  تشاد : راـهظا  يو  تسا . یـسانشنیمز 

یحارط و درک : حیرـصت  ییاـضف  هزوح  رد  روشک  هلاـس  ياهدروآ 30  تسد  هب  هراشا  اـب  وا  تسا . هدـش  زاـغآ  اـضف  هب  ناریا  نادروناـضف 
هب ياهدروآتسد  هلمج  زا  رود  هار  زا  شجنس  یطابترا و  ياهتیرومأم  اب  هراوهام  نینچمه  یتاقیقحت  ییوجـشناد ، ياههراوهام  تخاس 

یملع ياهدرواتسد  نیرخآ  زا  یکی  يژولونکت  ونان  يروانف  يژولونکت  ونان  يروانف  . * تسا روشک  ناناوج  شالت  هطـساو  هب  هدمآ  تسد 
ياههدـیا زا  يرایـسب  ییافوکـش  هک  يروط  هب  تسا . هتـشاد  يریگمشچ  شهج  لاس 2007  رد  ونان  هعـسوت  لاح  رد  يرواـنف  تسا . رـشب 

هک تسا  يروآنف  يدربراک و  شناد  زا  ياهتـشر  ونان  يروانف  دننکیم . یفرعم  يرـشبشناد  ار  نیون  هصرع  نیا  رد  نادنمـشناد  يراکتبا 
ًالومعم مرتمورکیم  کی  زا  رت  مک  داعبا  رد  ياههاگتسد  ای  هدام  راهم  زین  نآ  یلصا  عوضوم  دهدیم . شـشوپ  ار  ياهدرتسگ  ياهتراسج 

ياهدربراک دروم  رد  تسا ). متا  کی  رطق  ربارب  راهچ  رادـقم  نیا  ) تسا رتم  درایلیم  کـی  رتم  وناـن  کـی  تسا . رتم  وناـن  ات 100  دودح 1 
طیحم یـسدنهم ، رتویپماک ، کینورتکلا و  يزاسوراد ، تشادهب ، یکـشزپ ، داوم ، هنیمز  رد  يروآنف  نیا  دربراک  هب  ناوتیم  ونان  يروانف 

يروآنف نیا  دروم  رد  اما  و  درک . هراشا  قرب ... دالوف ، یجاسن ، دننام  عیانـص  زا  يرایـسب  و  يزرواشک ، يژرنا ، عافد ، يروانفویب ، تسیز ،
روضح وـیکوت  رد  نپاژ  يروآنف 2009  ونان  » یللملانیب هاگـشیامن  رد  یناریا  ياهتکرـش  ، 387 دنفـسا رد  هک  تفگ  دـیاب  نامروشک  رد 

هاگـشیامن نیا  رد  هتـسناوت  هک  تسا  ناملـسم  روشک  اهنت  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هاگـشیامن ، نیا  رد  رـضاح  روشک  نایم 21  رد  دـنتفای .
ریفـس یچقارع ، رتـکد  دـنک . هئارا  تسا  یجراـخ  ياـههباشم  هب  تباـقر  لـباق  هک  هصرع  نیا  رد  ار  دوخ  ياـهدروآتسد  دـبای و  روـضح 

نیرتگرزب و رد  مینکیم  هدـهاشم  هک  تساـم  رورغ  راـختفا و  تزع  بجوم  دـیوگیم  هنیمز  نیا  رد  نپاژ  رد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج 
ياهروشک هلمج  زا  دادعت  نیا  زا  روشک  هک 20  روشک  روضح 21  اب  هک  ناهج  رد  ونان  يروآنف  اب  طبترم  یللملانیب  هاگـشیامن  نیرتمهم 

هاگـشیامن و رد  هدـننک  تکرـش  یمالـسا  روشک  اهنت  ناونع  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دنتـسه ، ناـهج  هتفرشیپ  یتعنـص و  کـی  هجرد 
، راکرـس دیعـس  رتکد  تسا . هدش  رـضاح  دـهد . رارق  یملع  رظن  زا  ناهج  هتفرشیپ  ياهروشک  حطـس  رد  ار  شدوخ  هتـسناوت  هک  يروشک 

رظندم ار  فده  ود  ونان ، يراذگتسایـس  هزوح  رد  ام  دـیوگیم : دروم  نیا  رد  دنفسا 1387  رد 5  يروآنف ، ونان  هعسوت  هژیو  داتـس  ریبد 
ونان هنیمز  رد  ایند  لوا  روشک  نایم 15  رد  یهاگیاج  بسک  يرگید  تورث و  دـیلوت  مدرم و  یگدـنز  تیفیک  ياقترا  یکی  هک  میداد  رارق 

رد يروآنف  ونان  داتـس  راک  هب  عورـش  نامز  رد  تسا . یللملانیب  ربتعم  تالاقم  راشتنا  ناهج ، رد  ملع  دیلوت  صخاش  دیازفایم : يو  تسا .
اب یمالـسا  ياهروشک  نیب  ( 1386  ) هتـشذگ لاـس  رد  تشاد . ار  هبتر 6  یمالـسا  ياـهروشک  نیب  رد  تـالاقم 51 و  رد  ناریا  هبتر  ناریا ،
رـس تشپ  ار  یتسینویهـص  میژر  یتح  تفاـی و  ءاـقترا  هب 19  مه  اـم  یناـهج  هبتر  میتفاـی و  تسد  لوا  هبتر  هـب  هـیکرت  نتـشاذگرس  تـشپ 

ياهتسایـس زا  یـشان  نیا  هک  میاهتـشاد  ونان  تالاقم  راشتنا  هزوح  رد  ایند  رد  ار  دشر  خرن  نیرتشیب  ریخا  هلاس  جنپ  هرود  رد  میتشاذـگ .
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رد نآ  زا  دعب  ناریا  و  دندش . دیلوت  یناسنا  ینینج  يداینب  ياهلولـس  لاس 1998  رد  يداینب  ياه  لولـس  يروآ  نف  . * تسا هدوب  ام  سرد 
رد بالقنا  نیمود  ناونعهب  يداـینب  ياهلولـس  يروآنف  ناسانـشراک  هتفگ  هب  دـبای . تسد  يروآنف  نیا  هب  تسناوت  لاـس  دـنچ  زا  رتمک 

لولس نآ  تخاس ، ینینج  هیلوا  ياهلولس  یگژیو  اب  ار  لولـس  ناوتب  رگا  دوشیم . دای  یتسیز  يروآنف  زا  دعب  یکـشزپ  یـسانشتسیز و 
 - نایور هدکـشهوژپ  یملع  تأیه  وضع  دنوراهب -  رتکد  ياقآ  تشاد . دهاوخ  ار  شیاهلولـس  مادـنا و  نآ  تخاس  روتـسد  دوخ  نطب  رد 
اب مه  یناسنا  ینینج  يداینب  ياهلولـس  دروم  رد  کنیا  هناتخبـشوخ  هک  دناسرب  ماجنا  هب  یناویح  ياهلولـس  دروم  رد  ار  نآ  هتـسناوت  ًالبق 

یناریا نارگشهوژپ  طسوت  ناهج  رد  راب  نیلوا  يارب  درک  مالعا  خیرات 5/2/1385  رد  سراف  يرازگربخ  تسا . هدیناسر  ماجنا  هب  تیقفوم 
رد ینینج » يداینب  ياهلولـس   » باتک فلؤم  دنوراهب  رتکد  دش . هیهت  یناسنا  نینج  يداینب  ياهلولـس  ینیئتورپ  هشقن  نایور ، هدکـشهوژپ 
رد اهلولـس  نیا  نینچمه  دنرثؤم . جالعال  ياهيرامیب  یلامتحا  نامرد  دـنویپ و  بط  هعـسوت  رد  يداینب  ياهلولـس  دـیوگیم : دروم  نیا 

، بلق نیوکت  هعلاطم  ناکما  اهلولس  نیا  اریز  دنراذگ ؛ ریثأت  رایسب  اهنآ  درکلمع  هعلاطم  اهنینج و  یسانشيراجنهان  يزاسوراد ، هعسوت 
زین ناریا  بالقنا  یکشزپ  ياهدروآتسد  هب  شخب  نیا  رد  تسا  رتهب  دننکیم . مهارف  نارادناتسپ  ریاس  ناسنا و  رد  ار  یبصع و ...  هناماس 
ونان دیلوت  فایلا ، ونان  زا  یعونـصم  گر  دیلوت  ایند ، رد  دنمـشوه  یتفاب  بسچ  نیتسخن  تخاس  یعونـصم ، هچیان  تخاس  مینک : ياهراشا 
ونان کمک  هب  لس  نامرد  يزاسوراد و  يارب  ییاهناجنف  ونان  داجیا  ندب ، لخاد  هدید  بیسآ  ياهتفاب  میمرت  يارب  دیدج  ياهلاتـسیرک 

ياهلولـس گولوتا  دنویپ  یموب  شناد  هب  ناریا  یبایتسد  یناسن ، یتسالب ا  ربیف و  دشر  روتکاف  نیئتورپ  دیلوت  رد  ییافکدوخ  لاتـسیرک ،
رد ینینج  يداینب  ياهلولـس  هدر  دیلوت  ناوختـسا و  زغم  دـنویپ  یعاخن  ياهبیـسآ  میمرت  يارب  نآ  دـشر  ياهلولـس  قیرزت  تیـسونالم ،

ناناوج هک  دزاسیم  راودـیما  ار  اـم  ناریا  بـالقنا  یملع  ياهدرواتـسد  یـسررب  اـیند . رترب  روشک  ناـیم 10  رد  ناریا  نـتفرگرارق  ناریا و 
، یلخاد ياهتتــشت  اـهبوشآ و  هـمه  مـغرهب  دــننک . حــتف  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  شناد  مـلع و  ياـههلق  دــنناوتیم  یناریا  ناملــسم 

یناهج یملع  هصرع  رد  تسناوت  ناریا  تیعمج ، عیرـس  دـشر  تسیرورت و  جاوما  یگنهرف و  مجاهت  یماظن ، هلمح  يداصتقا ، ياـهمیرحت 
هب لاس 1368  رد  روشک  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا  هعـسوت  لوا  همانرب  تشذگ و  رورت  گنج و  هب  بالقنا  لوا  ههد  دنک . ییامندوخ 
رد ناریا  رد  فلتخم  ياهيروآنف  هعـسوت  مینادـب . هلاس  دیاب 20  ار  بالقنا  یملع  ياهدروآتسد  تسا  دـقتعم  هدـنراگن  دـمآ . رد  ارجا 

تفن و تعنص  یمیـشورتپ ، تعنـص  دننام  رگید  ياههزوح  روکذم و  ياههزوح  رد  هعـسوت  دشابیم . یتفگـش  هیام  ریخا ، لاس  تسیب  یط 
ضورفم هجیتن  . * تسا هدومن  فعاضم  ار  برغ  ساره  ناریا  یملع  ياـهدروآتسد  دوب . دـهاوخن  برغ  دـنیآشوخ  هاگچـیه  زاـگ و ...

یباب رظن  زا  هلاقم  همدقم  رد  ام  تسا . هدرک  داجیا  برغ  يارب  ینیداینب  ساره  ریخا  ياهههد  رد  ییارگمالـسا  روهظ  هک  دوب  نآ  هلاقم  نیا 
زا شـسرپ  هلاقم  نیا  رد  تسا . هدش  برغ  يارب  بارطـضا  سرت و  بجوم  ییارگمالـسا  روهظ  تسا  دـقتعم  يو  میدومن . هدافتـسا  دـیعس 

یملع ياهدروآتسد  رب  تسخن  هک  دومن  یعـس  هلاقم  نیا  رد  هدـنراگن  تسا . يداینب  لاؤس  کـی  ناریا  بـالقنا  یملع  ياـهدروآتسد 
ياهدروآتسد هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  يو  دزادرپب . برغ  ساره  اب  دروآتسد  نیا  هطبار  ناـیب  هب  سپـس  دوش و  فوطعم  ناریا  بـالقنا 

برغ تامادـقا  همه  نینچمه  تسا . هدـش  رجنم  ساره  داـعبا  ندرک  رتهدرتسگ  هب  روشک  نیا  رد  يروآنف  هعـسوت  ناریا و  بـالقنا  یملع 
يروآنف هزوـح  رد  ناریا  یملع  ياـهدروآتسد  تسا . هداد  سوـکعم  هجیتـن  یمالـسا  يروـهمج  ماـظن  يزادـنارب  ندرک و  يوزنم  يارب 

داـعبا اـب  ار  برغ  يداـینب ، ياهلولـس  يروآنـف  يژوـلونکت و  وناـن  يروآنـف  یتارباـخم ، یکـشوم و  عیانـص  یماـظن ، عیانـص  ياهتـسه ،
54 هرامش یمالسا - تلود  همان  عبنم : . * تسا هدرک  هجاوم  ساره  زا  ياهدرتسگ 

نانبل هللا  بزح  تازرابم  يریگ و  لکش  رد  یمالسا  بالقنا  ریثات 

لاس نمهب  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  همدقم   * هداز مساقلاوبا  دیمح  نانبل  هللا  بزح  تازرابم  يریگ و  لکـش  رد  یمالـسا  بالقنا  ریثات 
یمالسا و تیهام  نتشاد  ظاحل  هب  ناریا  بالقنا  تسا . عیشت  ناهج  صوصخب  ریخا و  دص ? یمالـسا  ياه  شزیخ  رد  یفطع  طقن ?  1357
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دیما زا  يا  هقراب  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  یمالـسا  بهاذم  زا  ناناملـسم  داحآ  ياه  لد  دوخ ، دلوت  یلوا ? نارود  نامه  رد  ینید  فادـها 
زا لبق  دوب . هدش  ناملسم  درایلیم  کی  زا  شیب  يوزرآ  نامرآ و  ینعی  مالـسا  رادمچرپ  ناریا  بالقنا  هک  دوب  نآ  رطاخب  همه  نیا  دیرفآ و 
یب هدرم و  ینید  مالسا  دندرک و  یم  مرش  تلجخ و  ساسحا  دوخ  یناملسم  هب  تبسن  ناهج  زا  يا  هطقن  ره  رد  ناناملسم  یمالسا  بالقنا 

دندروخ و یم  كاخ  اه  هناخباتک  جنک  رد  ینید  ياه  هزومآ  میهافم و  زا  يرایسب  تشادن . ناناملـسم  یگدنز  رد  يریثات  هک  دوب  كرحت 
یم یـصخش  يدرف و  راک  هب  رتشیب  هک  يرهاظ  يا  هتـسوپ  زج  مالـسا  زا  دندش و  یم  فیرحت  ای  خوسنم  یمالـسا  ياه  شزرا  زا  يرایـسب 

هب دوب و  خـیرات  نامرهق  رابرگد ? نتفرگ  ناج  مالـسا و  رابود ? يایحا  عقاو  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  دوب . هدـنامن  یقاـب  يزیچ  دـمآ ،
فرـص عقاو  رد  دراداو . وپاـکت  كرحت و  هب  ار  یمالـسا  تما  دـنزب و  هرگ  دوخ  هب  ار  ناـهج  ناناملـسم  ناـج  لد و  تسناوت  لـیلد  نیمه 

? نیمز نیمه  تشاد و  ناهج  ناناملسم  يارب  يوق  رایسب  يا  هبذاج  نآ  یلاع ? فادها  تیهام و  تاذ ، هب  هجوت  اب  یمالـسا  بالقنا  دوجو 
رودـص دـش . بالقنا  رودـص  يانب  گنـس  تخانـش  یمن  دوخ  يارب  يزرم  هک  يداقتعا  یمالـسا و  ینابم  هشیدـنا و  ناوتـشپ ? اب  بساـنم 

رد دندوب  رگید  ياهروشک  رد  یماظن  تلاخد  رصنع  هب  نآ  فیرعت  ددص  رد  نادان  ناتسود  اناد و  نانمـشد  یخرب  هچنآ  فالخرب  بالقنا 
تلم تسناوت  تفای و  یلجت  بالقنا  یگنهرف  يونعم و  لیـصا  ياه  هزومآ  اه و  شزرا  رودـص  يانعم  هب  یمالـسا  بالقنا  راذـگناینب  نایب 

بالقنا يراذگریثات  یلاع  هنومن  دیامن . عمج  یسایس  هاگودرا  کی  رد  كرتشم  فادها  هب  ندیزای  تسد  يارب  ار  هدازآ  ناملـسم و  ياه 
هـشیدنا يانبم  رب  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  هک  درک  هدـهاشم  ناـنبل  هللا  بزح  شبنج  رد  ناوت  یم  ار  روشک  زا  جراـخ  رد 

مین زا  شیب  هک  ار  لیئارسا  دیامن و  یگداتسیا  هنایمرواخ  یناطرـس  دغ ? ربارب  رد  تسناوت  دمآ و  دوجو  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  یـسایس  ياه 
یم نانبل  هللا  بزح  شبنج  رد  یمالسا  بالقنا  ریثات  عوضوم  هب  قیقحت  نیا  رد  دراداو . ینیشن  بقع  هب  دوب  بیقر  یب  ینادیم  زات  هکی  نرق 

شرتسگ طسب و  اب  فدارتم  بالقنا  رودـص  موهفم  بالقنا  رودـص  ترورـض  موهفم و  . * دریگ رارق  هجوت  دروم  هک  تسا  دـیما  میزادرپ .
يزوریپ زا  شیپ  ات  یبرغ  ياهروشک  همانرب  شالت و  دوب . ماـما  ترـضح  هجوت  دروم  بـالقنا  يزوریپ  يادـتبا  ناـمهزا  هک  تسا  بـالقنا 

نیمه هب  دبای . لیلقت  نآ  ياههزومآ  میهافم و  هدناکشخ و  فلتخم  عماوج  رد  مالـسا  ياه  هشیر  هک  دش  یم  نیا  فورـصم  ناریا  بالقنا 
گرم باوخ  زا  ار  ناهج  ناناملسم  هک  یبیهن  دوب .  یسایس  مالـسا  رکفت  ياقلا  اهشزرا و  يایحارب  یمالـسا  بالقنا  ریثات  نیرتمهم  لیلد 

تارییغت رب  هوـالع  داد ، خر  ناریا  بـالقنا  رد  هک  یتـالوحت  هلـسلس  تخادـنا .  یـسایس  مالـسا  يارجا  رکف  هب  ار  ناـنآ  درک و  رادـیب  روآ 
ياج رب  برع  مالـسا و  ناهج  رد  ار  تاریثات  نیرتشیب  دـیدرون و  رد  ار  ناریا  ياهزرم  يوسارف  ناریا ، هعماـج  یـسایس و  ماـظن  رد  نیداـینب 

هب تشگزاب  يارب  وپاکت  هب  راداو  ار  اهنآ  درک و  جراـخ  یگتخاـبدوخ  لاـعفنا و  تلاـح  زا  ار  یمالـسا  عماوج  بـالقنا  يزوریپ  تشاذـگ .
اما لاس 1973 ) یتفن  میرحت  دننام   ) دنتشاد ار  برغ  اب  هلباقم  هقباس  یمالسا  دالب  یخرب  رد  ناناملـسم  هکنیا  اب  درک . دوخ  یمالـسا  تیوه 

ياهتدـم هک  ییاج  رد  یمالـسا  يروهمج  لیکـشت  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  اب  دوب  مکاح  برغ  لـباقم  رد  تسکـش  خـلت  هبرجت  اـبلاغ 
( هر ) ینیمخ ماـما  رگید  يوـس  زا  داد . تسد  ناناملـسم  هب  دـیما  رورغ و  ساـسحا  دوـب  یجراـخ  گرزب  ياهتردـق  هطلـس  تـحت  ینـالوط 
ناگبخن و جوم  هلیـسو  نیدب  دش و  برغ  قرـش و  كولب  لباقم  رد  یبهذـم  فلتخم  ياه  هلحن  زا  یمالـسا  تما  یـسایس  داحتا  راتـساوخ 
رب ینتبم  یـسایس  دـیدج  ماظن  ینابم  لاقتنا  ناونع  هب  بـالقنا  رودـص  شیدـنا ? دروآ . رد  شوج  بنج و  هب  یمالـسا  عماوج  ناـگتخیهرف 
زور مالعا  - 1 زا :  دنترابع  نآ  زا  ییاه  شخب  هک  دـش  يریگیپ  فدـه  کی  ناونع  هب  تفرگ و  رارق  نالوئـسم  ياهراک  سوئر  رد  مالـسا 

تایه روضح 19  اب  لاس 1359  رد  زور  هس  تدـمب  هک  سدـق  زور  تشادـگرزب  سنارفنک  - 2 هر )  ) ینیمخماما فرط  زا  سدـق  یناـهج 
مالعا صوصخب  بالقنا  ياه  مایپ  لاقتنا  يارب  جـح  میظع  تیفرظ  زا  هدافتـسا  - 3 دش . رازگرب  فلتخم  ياهروشک  نازرابم  زا  یگدـنیامن 

زا توـعد  روـشک و  زا  جراـخ  رد  بـالقنا  يزوریپ  درگلاـس  مـسارم  يرازگرب  تدـحو 5 - هتفه  مـسارم  ییاـپرب  نیکرـشم 4 - زا  تئارب 
هک ریگارف  یناـمزاس  ناوـنعب  یمالـسابالقناياروش  لیکـشت  - 7 1 یمالـسا هشیدـنا  سنارفنک  ییاـپرب  - 6 ناریا . هـب  یجراـخ  ناـنامهیم 

هیروس و يارب  شخبیدازآ  ياههورگ  نیرحب و  شخبیدازآ  یمالـسا  ههبج  قارع ،  یمالـسا  بالقنا  يـالعا  سلجم  نوچمه  ییاـههورگ 
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ینیع لبمـس  بالقنا و  ربهر  ناونعب  هر ) ) ینیمخماما بالقنا  رودـص  صوصخ  رد  هر ) ) ینیمخماما هاگدـید   * 2. تفرگ یم  رب  رد  ار  ناـنبل 
ناهج مامت  هب  ار  نامبالقنا  ام   : » تشاد مالعا  اتحارـص  هدرک و  ذاختا  بالقنا  رودص  هنیمز  رد  ینـشور  صخـشم و  عضوم  نآ  ياهـشزرا 

ات تسه و  هزرابم  دنکفیب ،  نینط  ناهج  مامترب  هللا  لوسر  دمحم  هللاالاهلاال و  گناب  ات  تسا و  یمالسا  ام  بالقنا  هک  ارچ  مینک  یم  رداص 
هاگچیه بالقنا  رودص  زا  هر ) ) ینیمخماما روظنم  هتبلا   3 .« میتسه ام  تسه  نیربکتسم  هیلع  ناهج  ياجک  ره  رد  هزرابم  ات  تسه و  هزرابم 

هعماج شریذپ  دروم  هک  یتیعقاو  ناونعب  ار  ناهج  رد  یلم  ياهزرم  ناشیا  تفرگ . یمن  رب  رد  ار  هنارازفا  تخس  درکیور  یماظن و  تایلمع 
زا هر ) ) ماما روظنم  میرادـن .  اهنیمزرـس  ریاس  هب  عمط  مشچ  ام  هک  دـندرک  یم  دـیکات  ییاشگروشک  یفن  اب  دـنتفریذپیم و  تسا  یناـهج 

ياهروشک تسد  ندرک  هاتوک  ناهاوخ  هکنیا  نمـض  دوب ، دوخ  یمالـسا  نتـشیوخ  هب  اهنآ  تشگزاب  ناناملـسم و  يرادیب  بالقنا  رودص 
، تساه تلم  هب  نداد  تلاصا  رب  ینتبم  هک  رکفت  نیا  رد  دـندوب . نارگرامثتـسا  اب  هباقم  هجیتن  رد  یمالـسا و  ياهروشک  عبانم  زا  یجراـخ 

نوکس هب  دیابن  هک  دنـسرب  یهاگآ  نیا  هب  دوخ  ات  دناوخ  یم  ارف  مایق  هب  ار  اهنآ  هتفرگ و  رارق  مامتها  دروم  اه  تلم  یهاگآدوخ  يرادیب و 
اهشزرا ققحت  رب  دیکات  هر ) ) ماما هاگدید  زا  بالقنا  رودص  دوب . لیخد  دوخ  تشونرس  رییغت  رد  درک و  مادقا  دیاب  داد ، تیاضر  توکس  و 

یم ققحت  بالقنا  ياهنامرآ  اهـشزرا و  هعاشا  اب  هک  دوب  جراخ  رد  هدازآ  اه  تلم  ناناملـسم و  يارب  وگلا  هنومن و  کـی  هئارا  لـخاد و  رد 
هجوت اب  درکیم و  یفرعم  یمالـسا  بالقنا  یتاذ  ریذپان و  بانتجا  تلـصخ  ناونعب  ار  بالقنا  رودـص  لوا  هجرد  رد  ماما  ور  نیا  زا  تفای .

بجاو و ار  نیملـسم  عـالطا  یهاـگآ و  يارب  بـالقنا  ماـیپ  هعاـشا  ناـهج  ماـمت  رد  ناملـسم  اـهنویلیم  دوجو  بـالقنا و  ندوب  یمالـسا  هب 
ساسارب هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  رد  بـالقنا  رودـص   . * تسنادیم يرورض 

فادها هتشاد و  هجوت  زین  یناهج  لئاسم  هب  نودم  نوناق  نیا  هکلب  درادن ، صاصتخا  روشک  لخاد  هب  افرص  هدش  نیودت  مالسا  ياههزومآ 
. تسا هتفرگ  رارق  نوناق  نیا  همانرب  هحولرس  رد  رشب  عون  يراگتسر  یعامتجا و  تلادع  يرارقرب  يور  نیمه  زا  دراد . یلمارف  ياههمانرب  و 

یماـمت يزوریپ  يارب  یتـکرح  هک  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ناوـنع  هـب  هجوـت  اـب  یـساسا  نوناـق   : » تـسا هدـمآ  یـساسا  نوناـق  همدـقم  رد 
اب یللملا  نیب  طباور  شرتسگ  رد  هژیوب  دـنکیم .  مهارف  جراـخ  لـخاد و  رد  ار  بـالقنا  نیا  موادـت  هنیمز  هدوب  نیربکتـسمرب  نیفعـضتسم 

مورحم و للم  تاجن  رد  هزرابم  رارمتسا  دنک و  راومه  ار  یناهج  دحاو  تما  لیکشت  هار  ات  دشوکیم  یمدرم  یمالسا و  ياهشبنج  رگید 
ساسا رب  روشک  یجراـخ  تسایـس  میظنت  یـساسا  نوناـق  موس  لـصا  دـنب 16  رد  نـینچمه   4  .« دـیآ مهارف  ناـهج  یماـمت  رد  متـس  تحت 

يروهمج تلود  فیاظو  زا  ياهفیظو  ناونعب  ار  ناهج  نافعضتسم  زا  غیردیب  تیامح  ناناملسم و  همه  هب  تبسن  دهعت  مالسا و  ياهرایعم 
فادها هدـش و  حرط  یجراخ  تسایـس  عوضوم  لصا 152 و 154  ود  رد  یـساسا و  نوناـق  مهد  لـصف  رد  تسا .  هدرک  فیرعت  یمالـسا 

هراشا احیرـص  نیفعـضتسم  ریاس  زا  تیامح  بالقنا و  رودـص  عوضوم  هب  لصا 154  رد  هکنیا  نمـض  تسا . هدش  صخـشم  نآ  دودحم ?
تسا هنارتیدم  يایرد  یقرش  لحاس  ایـسآ و  برغ  رد  هنایمرواخ ،  رد  یکچوک  روشک  نانبل  نانبل  یـسایس  يایفارغج   * نانبل  . * تسا هدش 

 ، يداصتقا تاطابترا  يارب  یبسانم  لیـسناتپ  زا  نانبل   5. تسا هدش  دودحم  یلاغشا  نیطسلف  هب  بونج  زا  هیروس و  هب  قرـش  لامـش و  زا  هک 
شالت یلاغـشا و  نیطـسلف  اب  زرم  مه  ینیطـسلف ، ناگدـنهانپ  دوجو  دـشاب . یم  اراد  اقیرفآ  اپورا و  ایـسآ ،  هراق  هس  نیب  یگنهرف  يراجت و 

هب لیئارـسا  یلعج  میژر  رمتـسم  هدرتسگ و  تامجاهت  بجوم  دـش -  یم  لماش  ار  تارف  ات  لین  هک  دوعوم -  نیمزرـس  يایور  ققحت  يارب 
هب ار  يدایز  یعیبط  تالکـشم  دنـشاب ، یم  میـسقت  ناملـسم  یحیـسم و  هدمع  نایرج  ود  هب  هک  نانبل  نوگانوگ  فیاوط  تسا .  هدش  نانبل 
یم رامـش  هب  يروطارپما  نیا  زا  یـشخب  هک  نانبل  دش  ینامثع  يروطارپما  يدوبان  ثعاب  هک  لوا  یناهج  گنج  زا  سپ  دـنا . هدروآ  دوجو 

ددعتم ياه  مایق  نوگانوگ و  ثداوح  زا  سپ  دوب  هدش  عورـش  لاـس 1916  زا  هک  رما  نیا  تفرگ  رارق  هسنارف  ذوفن  تیموـیق و  تحت  تفر 
نانبل هعماج  راتخاس  رگناشن  ییارگ  هفیاط  دـش . ناـنبل  لالقتـسا  هب  رجنم  لاس 1943  رد  ماجنارـس  هسنارف  هطلـس  ریز  زا  ییاهر  يارب  مدرم 

ياهفیاط و ياهیگتسباو  ساسارب  هیئاضق  هوق  شترا و  یمومع ،  تامدخ  تموکح ،  رد  یتلود  ياهتسپ  نانبل  یتموکح  ماظن  رد  تسا .
قبط  6. دراد دوجو  تیمها  مک  يدوهی  هقرف  کی  یمالسا و  هقرف  جنپ  یحیسم ،  هقرف  هدزای  نانبل  رد  عومجم  رد  دوش و  یم  میسقت  یبهذم 
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يدادعت نایعیش و  نایم  زا  سلجم  سیئر  اهینس و  نایم  زا  ریزو  تسخن  یحیسم ، ) ) اهینورام نایم  زا  روهمج  سیئر  نانبل  یـساسا  نوناق 
ناریا نیب  طباور  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  نانبل  ناریا و  نایعیـش  طباور   . * دنوشیم هدیزگرب  مهم  ياههقرف  ریاس  نایم  زا  هنیباک  يارزو  زا 
نانبل هعیـش  شبنج  نارـس  اب  یگنتاگنت  طابترا  یمالـسا  يروهمج  ناربهر  درک و  ادـیپ  يدایز  شرتسگ  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  ناـنبل  و 

اب دوب و  یناریا  ردص  یـسوم  ماما  نانبل  نایعیـش  یجنم  ربهر و  دوب . رت  قیمع  رت و  ینالوط  يا  هنیـشیپ  ياراد  هطبار  نیا  هتبلا  دندرک ، داجیا 
نیب رد  هدرب و  رس  هب  نانبل  رد  هتـشذگ  رد  بالقنا  ناربهر  زا  يرایـسب  رگید  فرط  زا  دوب  هدش  نانبل  مزاع  ناریا  هعیـش  تیناحور  تیامح 
نیب هبناج  ود  يریذپ  ریثات  یفطاع  هطبار  كرتشم و  بهذم  هارمه  هب  هلاسم  نیا  دندوب . هدید  یماظن  شزومآ  نانبل  هعیـش  زرابم  ياههورگ 

ینیمخ و دمحا  جاح  موحرم  يرظتنم ،  دمحم  دیهـش  نارمچ ،  دیهـش  نوچمه  يدارفا  دوب .  هدرک  نوزفا  ار  نانبل  نایعیـش  یبالقنا و  ناریا 
هطبار دندش و  یم  بوسحم  یناریا  ردص  یسوم  ماما  هدرورپ  تسد  زین  نانبل  یعیش  ياه  شبنج  نارس  دندوب و  هدید  شزومآ  نانبل  رد  ... 
ثعاب هتـشاذگ و  نانبل  نایعیـش  رب  يرثوم  قیمع و  ریثات  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دـیدرتیب  دراوم  نیا  هب  تیانع  اب  دنتـشاد  ناریا  اب  یفطاـع 

موکحم ار  نانبل  بونج  هب  لیئارسا  میژر  تازواجت  لیکشت ،  زا  سپ  هلصافالب  ناریا  یمالسا  يروهمج  دش .  هدنیآ  هب  نانآ  ندش  روادیما 
ناریا دوـب  اهتسینویهـص  تازواـجت  یلخاد و  گـنج  ریگرد  ناـنبل  هک  ههد 80  یط  دـش . نانبل  یـضرا  تیماـمت  ظـفح  راتـساوخ  درک و 
داجیا درک :  نانبل  هب  یناوارف  ياهکمک  ساسا  نیمه  رب  دـنک .  نیمات  ار  مدرم  تیرثکا  قوقح  هک  دوب  یماظن  لیکـشت  راتـساوخ  هراومه 

ياههداوناخ نداد  رارق  ششوپ  تحت  یناسربآ و  هکبش  ینواعت ،  ياههاگشورف  یشزومآ ،  یگنهرف و  زکارم  ینامرد ،  یتشادهب و  زکارم 
یـسایس تاماقم  رفـس  هک  دیـشخب  میکحت  شرتسگ و  ار  نانبل  تلود  اب  دوخ  طـباور  ناریا  یفرط  زا  دـشاب . یم  هلمج  نیا  زا  ارقف  ادـهش و 
كرتشم نویسیمک  لیکشت  توریب و  نارهت و  نیب  میقتـسم  ییاوه  طخ  يرارقرب  نانبل ،  زا  ناریا  تقو  هجراخ  ریزو  رادید  ناریا و  هب  نانبل 

یخرب هک  ردـص  یـسوم  ماما  نادـقف  مغریلع  ناریا  هب  ناـنبل  نایعیـش  شیارگ   7. تسناد دراوم  نیا  زا  ناوـتیم  ار  يداـصتقا  ياـهیراکمه 
یعیش ياههورگ  میکحت  شرتسگ و  روشک  ود  هدرتسگ  طابترا  ات  دش  ببـس  دش  دهاوخ  نایعیـش  تکرح  فقوت  ثعاب  دندرک  یم  روصت 

تسا و یتایح  مهم و  رایـسب  ناـنبل  تاـنایرج  رد  نایعیـش  روضح  رـضاح ،  لاـح  رد  دـش  هراـشا  زین  ـالبق  هکیروطناـمه  دوش . رتمکحتـسم 
رامش هب  یناهج  هعماج  رد  مهم  رایسب  یتکرح  یمالسا  بالقنا  کشیب  یعیـش  ياهـشبنج   . * تفرگ هدیدان  ار  نآ  هجو  چیه  هب  ناوتیمن 
وریپ هک  ناناملسم  رب  يراذگ  رثا  نیا  یلو   8. دنازرل ار  ناهج  هک  درک  يربهر  ار  یبالقنا  هر ) ) ینیمخماما ندنل  ویدار  شرازگ  هب  دیآیم . 

هب نانبل  یعیش  ياههورگ  نیب  رد  ریثات  نیرتشیب  اهنآ  نایمرد  هک  تشاذگ  یتفگش  هداعلا و  قوف  ریثات  ناهج –  نایعیـش  دندوب –  تیب  لها 
رد یعامتجا  نارحب  زورب  ناوتیم  ار  هللا  بزح  شبنج  روهظ  لـیلد  نیرتزراـب  هللا  بزح  شبنج  روهظ  لـلع   * هللا بزح  . * دروخیم مشچ 

لیئارسا تسدب  نانبل  لاغشا  لیلد  هب  هک  تسا  تیعورشم  تیوه و  نارحب  یماظن و  فعض  زا  یشان  رتشیب  نارحب  نیا  تسناد . نانبل  هعماج 
رد مالسلاراد  تشاد . رارق  رطخ  دیدهت و  ضرعم  رد  نانبل  یلم  ياهزرم  نورد  رد  ماجسنا  تدحو و  نانبل ،  هعماج  تیدوجوم  درک . زورب 

مدع نانبل ،  مدرم  نایم  رد  لیئارسا  زا  سرت  تراقح و  ساسحا  لیئارـسا ،  زا  بارعا  یپ  رد  یپ  ياهتـسکش  تفرگ ،  رارق  رفکلاراد  لباقم 
زا ترفن  ساسحا  تیوقت  ثعاب  یلم  شترا  تسکـش  زواجتم و  اب  هلباقم  رد  نانبل  یـسایس  یتازرابم - هصرع  رد  لاعف  ياـههورگ  تیقفوم 

ربارب رد  تمواقم  هب  لیم  نایعیـش  رد  ور  نیا  زا  درک و  رادیب  نانبل  ناناملـسم  لد  رد  ار  مالـسا  يزارفارـس  ياهزور  يوزرآ  دش و  نمـشد 
لیئارسا ( 16/3/1361  ) لاس 1982م رد  یتقو  دش . هدنز  تداهش  تمواقم و  راثیا ،  داهج ،  یعیش  یمالسا و  ياههزومآ  هب  هجوت  اب  نمشد 

زواجتم اب  هلباقم  رد  اهینانبل  درک و  هلمح  نانبل  هب  هدناشن  تسد  هتـسباو و  یتلود  ندروآ  راک  يور  ینیطـسلف و  نازرابم  جارخا  فدـه  اب 
هب لکـشم  لح  يارب  ات  داد  لیکـشت  یلم  تاـجن  هتیمک  ناونع  تحت  ار  هرفن  یتایه 5  تقو  روهمج  سیئر  سیکرـس  سایلا  دندنام ؛ ماکان 

ردـص ماما  ندـش  هدوبر  زا  سپ  هک  لما  یعیـش  شبنج  ربهر  يرب  هیبن  دـنزادرپب . نانبل )  روما  رد  ناگیر  هدـنیامن   ) بیبح پیلف  اب  هرکاذـم 
حرط اب  تقفاوم  هتیمک  نیا  هجیتن  دش . لما  ناربهر  یخرب  ضارتعا  بجوم  رما  نیا  هک  دوب  هتیمک  نیا  وضع  زین  دوب  هدش  شبنج  نیا  ربهر 
نیا رد  يرب  هیبن  تکراشم  دنوش . جارخا  نانبل  زا  ینیطـسلف  ناگدنمزر  رارقرب و  نانبل  لیئارـسا و  نیب  سب  شتآ  دـش  ررقم  هک  دوب  بیبح 
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. دش لما  رد  باعـشنا  ثعاب  رما  تیاهن  رد  دـیدرگ و  لما  يربهر  رداک  نایعیـش و  یخرب  یتیاضران  بجوم  هدـمآ  لمعب  تاقفاوت  تایه و 
کی ره  هک  تیعقاو  نیا  مغریلع  هعومجم  نیا  دـندمآ ،  مه  درگ  کبلعب  رد  ارگ  مالـسا  قرفتم  ياههورگ  ریاـس  لـما و  زا  ناگدـش  ادـج 

تدـحو ماغدا و  زج  ياهراچ  ینامز  صاخ  طیارـش  تلع  هب  اـما  دنتـشاد  ناـنبل  ياهدادـیور  هعماـج و  اـب  دروخرب  هوحن  زا  یـصاخ  كرد 
رد قرفتم  کچوک  ياههعومجم  نیا  دـندوبن . يرگلاغـشا  اب  هلباقم  یمدرم و  مایق  کی  يربهر  هب  رداق  ییاـهنت  هب  کـیچیه  اریز  دنتـشادن 

لیئارسا 3- اب  هلباقم  - 2 هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  يوریپ  هیقف و  تیالو  هب  داقتعا  - 1 زا :  دنترابع  هک  دنتشاد  رظن  قافتا  عوضوم  دنچ 
يارب ریگارف  يوـق و  یهورگ  لیکـشت  داـحتا و  موزل  دنـشخب 4 - ققحت  ار  دوخ  رظن  دروم  فادـها  دـنناوتیمن  لاعف  ياـههورگ  بازحا و 

زارف و زا  دـعب  دـش و  روهـشم  هللا » بزح   » هب ناهج  نانبل و  رد  اهدـعب  هک  دـش  یهورگ  روهظ  ثعاب  یلک  فادـها  نیا  نانمـشد  اب  هلباـقم 
يرایـسب ياهدرواتـسد  هب  تسناوت  ناریا  ياهتیامح  دوخ و  ياهتدهاجم  هیاس  رد  نامز  زا  ياههرب  رد  یفخم  ياهتیلاعف  رایـسب و  ياهبیـشن 

ادـتبا رد  شبنج  نیا  هتبلا  دروآ . تسدـب  یناهج  یترهـش  دوخ  يارب  هتفای و  تسد  یتازراـبم  یـسایس و  اـصوصخ  فلتخم  ياـههصرع  رد 
ماظن اب  تفلاخم  زا  تسد  تخادرپ و  اههورگ  ریاس  اب  لـماعت  فـالتئا و  يراـکمه ،  هب  اهدـعب  یلو  دوب  اـههورگ  ریاـس  تلود و  فلاـخم 

راـتخاس هللابزح و  هیلوا  هتـسه  درک ،  روهظ  ناـنبل  رد  ههد 80  لـیاوا  رد  ناـنبل  هللابزح  شبنج  هللا  بزح  هچخیراـت  . * تشادرب همکاـح 
یخرب هوعدلا ، ) بزح  ییوجشناد  هخاش   ) ناملسم نایوجشناد  هیداحتا  هوعدلابزح ،  ياهورین  اضعا و  نایارگ ،  مالسا  زا  نآ  یتالیکشت 

ییاهنایرج مامت  رگید  نایب  هب  دش .  لیکشت  نانبل  تسینومک  بزح  هلمج  زا  بازحا و  رگید  حتف و  شبنج  ياضعا  لما ،  شبنج  نالوئسم 
رظن دارفا  نیا  یماـمت  دنتـشاد .  تکرـش  نآ  رد  دـندوب  هتفرگ  رارق  هر ) ) ینیمخماـما نآ  ربـهر  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  ریثاـت  تـحت  هـک 
الماک هللابزح  ياه  هینایب  رد  دراوم  نیا  دـندوب  لوقلا  قفتم  لیئارـسااب  هلباقم  رد  دنتـشاد و  یمالـسا  بالقنا  ربهر  زا  يوریپ  هب  يدـعاسم 

يزوریپ  ) ناریا قفوم  هبرجت  لـماع و  نیا  دـنهد  ماـجنا  يراـک  دنتـسناوتیمن  ناـنبل  رد  دوجوم  ياـههورگ  دارفا  نیا  رظن  رد  دوب .  راکـشآ 
تالیکشت کی  رد  ناریا  تراظن  تحت  اهورین  نیا  دش .  دیدج  تالیکشت  نیا  داجیا  ثعاب  یمالسا ) تموکح  لیکشت  یمالسا و  بالقنا 

رد رقـسم  نارادساپ  قشمد و  رد  دوخ  ریفـس  روپ  یمـشتحم  یلع  مالـسالا  تجح  قیرط  زا  ناریا  تلود  دندش .  ماغدا  دیدج  ادـص و  کی 
ات دنتفای  تیرومام  هرفن  هن  هتیمک  کی  تارکاذم  لوا  رود  زا  سپ  دـندرک . مهارف  اهورین  نیا  ییامهدرگ  هرکاذـم و  يارب  ار  هنیمز  کبلعب 
 . دـننک يزیریپ  لیئارـسا  اب  دربن  هیقف و  تیالو  هب  يدـنب  ياپ  ساسا  رب  دـیدج  یـسایس  تالیکـشت  کی  قرفتم  یمالـسا  ياهنایرج  يارب 

9. داد مان  رییغت  نانبل » یمالـسابالقنا  هللابزح   » مان هب  هم 1984  رد  دـشیم ،  هتخانـش  نانبل » ياروش   » ناونع هب  هک  اههورگ  نیا  هعومجم 
یهدنامزاس - 1 زا : دوب  ترابع  لیکـشت  يادـتبا  رد  هرفن  هن  اروش  نیا  فیاظو  دادیم . همادا  دوخ  تیلاـعف  هب  هناـیفخم  لاس 1985  ات  یلو 

، لیئارـسا نانمـشد : مامت  اب  هلباقم  لیئارـسا 4- هیلع  تاـیلمع  شرتسگ  یسایس 3- تالیکـشت  یهدنامزاس  یتینما 2- یماـظن –  تالیکـشت 
10 یگنهرف تیلاعف  قیرط  زا  یمالـسا  هشیدنا  شرتسگ  لیئارسا 6 - اب  حلـص  زا  يریگولج  نانبل 5 - یـسایس  ماـظن  بارعا و  عمجت  برغ ، 
ار دوخ  دـهعت  تشاد ....« :  ناعذا  دـش  رـشتنم  یمـسر  روط  هب  هک  لاـس 1985  رد  هللابزح » تسفیناـم   » دوخ فورعم  هماـن  رد  هللا  بزح 

یمظعلاهللاهـیآ ماـما  صخــش  رد  رــضاح  لاــح  رد  هـک  طیارــشلا  عماــج  هـیقف  یلو  هنــالداع  هناــمیکح و  هناــگی ،  يربـهر  هـب  تبــسن 
ناـنآ تمظع  اـب  تضهن  یمالـسا و  بـالقنا  هدـننازیگنارب  وا  میرادیم  مـالعا  تـسا ،  هتفاـی  مـسجت  هـلظ ) ماد  ) ینیمخلايوـسوملاهللاحور

ناماسبان و عاضوا  زا  بزح  نیا  يریگ  لکش  يارب  هیلوا  تامادقا  هب  هراشا  اب  هللا  بزح  نیشیپ  لک  ریبد  یلیفط  یحبص  خیش   11  .« دشابیم
رب هللابزح ) ) یهورگ يزیر  هیاپ  ثعاب  ار  عاضوا  نیا  دـیوگیم و  نخـس  نید  تسایـس و  تراـجت و  ندـش  هتخیمآ  مه  هب  هتخیر و  مه  هب 
هک هدرتسگ  زاب و  ياهراعـش  زا  يرادروخرب  دنکیم . ناونع  دهد  رارق  ریثات  تحت  ار  عاضوا  دـناوتب  هک  مالـسا  ریذـپان  هشدـخ  لوصا  هیاپ 
هب نادقتعم  فلتخم  راشقا  بذج  ثعاب  دـیاین  تسدـب  بزح  ناسـسوم  نارـس و  راتفر  هویـش  زا  يراصحنا  هتـسب و  یتشادرب  دـشیم  ثعاب 

باختنا هک  اروش  ياضعا  دادعت  تفرگ .  مان  اروش »  » يربهر رداک  دش و  باختنا  بزح  يارب  یعمج  يربهر  يوگلا  دـش .  بزح  فادـها 
حالـصا هب  زاین  اهتیلاعف  تفرـشیپ  اب  دوب .  توافتم  فلتخم  ياههرود  رد  دریگیم  تروص  بزح  یلـصا  نالاعف  اب  تروشم  زا  سپ  اـهنآ 
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لاسکی يارب  رفن و  هن  اروش  ياضعا  دادعت  راب  نیلوا  يارب  ور  نیا  زا  دش ،  ساسحا  نآ  ياضعا  باختنا  شور  اروش و  یتالیکـشت  راتخاس 
اـضعا هیقب  نیب  رد  فیاظو  ریاس  درکیم و  باختنا  دوخ  ياضعا  نایم  زا  ار  لک  ریبد  زین  اروش  دندش .  باختنا  یلـصا  ياهرداک  فرط  زا 
يارجا نآ  زا  سپ  دـش . باختنا  لـک  ریبد  ناونعب  ربماون 1989  مجنپ  رد  یلیفط  یحبـص  خیـش  دشیم .  میـسقت  یلخاد  همان  نییآ  ساسارب 

دش و داجیا  لکریبد  نیشناج  تمس  تفای ،  لیلقت  رفن  تفه  هب  اروش  ياضعا  دادعت  دش .  بیوصت  بزح  تالیکشت  رد  تاحالصا  ياهراپ 
تداهش هب  هیروف 1992  رد  هک  دش  لک  ریبد  يوسوم  سابع  دیس  دیهش  هم 1991  هام  رد  تفای .  شیازفا  لاسود  هب  اروش  تیرومام  تدم 

ود تدم  نیا  رد  تسا . رادهدهع  ار  تمـس  نیا  زین  نونکا  مه  هک  دش  باختنا  یلکریبد  تمـس  هب  هللارـصن  نسح  دیـس  وا  زا  سپ  دیـسر . 
هدش و هتشادرب  یلاوتم  هرود  ود  هب  لک  ریبد  باختنا  راصحنا  هتفای و  شیازفا  لاس  هس  هب  اروش  تیرومام  تسا  هتفرگ  تروص  زین  حالـصا 

تمواقم زاـغآ  عقاو  رد  لاس 1982  رد  ناـنبل  هب  لیئارـسا  هلمح  دوش .  باـختنا  هدـش  دزماـن  یلاوتم  ياـه  هرود  يارب  دـناوت  یم  لـک  ریبد 
 . درک زاغآ  مک  یناسنا  ياهورین  تشاد و  رایتخا  رد  هک  یکدنا  تاناکما  اب  ار  لیئارـسا  دض  رب  یمالـسا  تمواقم  هللابزح  دوب .  هللابزح 

رمتسم ياهششوک  درک و  دشر  عیرس  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  رظن  ریز  تیامح و  تحت  تمواقم  ياهورین  یماظن  تایبرجت 
هب یناوارف  ياهکمک  نایعیـش  نایم  رد  دوخ  نوگانوگ  فادـها  دربشیپ  يارب  ناریا  لاس 1982  زا  تفرگ .  تروص  اـهیتساک  ناربج  يارب 

هدافتـسا یتشادهب  یعامتجا و  تامدخ  ماجنا  لیئارـسا و  لباقم  رد  هللابزح  یلام  زیهجت  حیلـست و  يارب  اه  کمک  نیا  درک .  لاسرا  نانبل 
زا فلتخم  لیالد  هب  ریخا  ياهلاس  رد  هتبلا   12. دندوب تیلاعف  لوغشم  ینانبل  ياهورین  شزومآ  رما  رد  هقطنم  رد  رـضاح  نارادساپ  دشیم . 

یفخم تسا . هدرک  ادـیپ  شهاـک  هیلوا  ياـهلاس  هب  تبـسن  اـهکمک  نیا  نازیم  هللا  بزح  یبـسن  ییاـفکدوخ  ناریا و  یلخاد  لـئاسم  هـلمج 
 . تشادرب رد  یناـنبل  نازراـبم  يارب  تراـسخ  نیرتمک  اـب  ار  فادـها  نیرتشیب  هناریگلفاـغ  ياههویـش  زا  هدافتـسا  اـهتایلمع و  رد  يراـک 
رد تلوهس  ثعاب  نیا  هک  درکیم  هدافتـسا  رتکبـس  لمح و  لباق  تاحیلـست  زا  ییاوه  نارابمب  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  هللابزح  نینچمه 

شیاسرف هب  هک  دوب  اهنآ  میاد  شاب  هدامآ  نمشد و  نازابرـس  سرت  ثعاب  اهـشور  نیا  دشیم .  عضاوم  رت  تحار  عیرـس و  رییغت  كرحت و 
هب روبجم  ار  لیئارـسا  تیاهن  رد  دشیم  ماجنا  یناریا  یماظن  ياهورین  ياهـشزومآ  وترپ  رد  هک  تاکرحت  نیا  دیماجنایم  اهنآ  یماظن  ناوت 

هللابزح راک  تساوخیم  لیئارسا  هک  هزور  گنج 33  هب  روهشم  هدمع  دربن  نیرخآ  رد  نینچمه  درک . نانبل  هدمع  شخب  زا  ینیشن  بقع 
فئاط نامیپ  زا  لبق  بزح  هزرابم  ياهفرط  یتازرابم  دـعب  رد  هللا  بزح  تازرابم   . * درک مهارف  ار  وا  تسکـش  تاـبجوم  دـنک  هرـسکی  ار 

رظن فئاط  نامیپ  زا  سپ  هک  نانبل و )..... یـسایس  ماظن  برغ ،  لیئارـسا ،   ) دوب اهنآ  اـب  هزراـبم  شبنج  نیا  رظن  دـندوب و  صخـشم  ـالماک 
هدـید هللا  بزح  ياههمانرب  رد  تلود  هب  یکیدزن  اههورگ و  رگید  اب  فالتئا  تسایـس  دـش و  کیدزن  ییارگ  عقاو  هب  احالطـصا  هللا  بزح 

رد تسنادیم و  یمالـساریغ  عورـشمریغ و  یماظن  ار  ناـنبل  یـسایس  ماـظن  دوخ  سیـسات  يادـتبا  زا  ناـنبل  هللابزح  یـسایس  دـعب  رد  دـش .
مهم تالوحت  للملانیب و  ماظن  وج  هب  هجوت  اب  ناتسبات 1371  رد  دوب  ماظن  رییغت  راتساوخ  هدش و  ریگرد  نانبل  شترا  اب  نامز  زا  ییاهههرب 
قیرط زا  ار  راک  نیا  دـنک و  تکراشم  نانبل  یـسایس  ماظن  رد  تفرگ  میمـصت  هللا  بزح  دوب  طاـبترا  رد  ناـنبل  یلخاد  تـالوحت  اـب  هک  نآ 

بارعا و تارکاذـم  يایحا  قارع ،  ناریا و  گنج  نایاپ  هب  ناوتیم  تالوحت  نیا  هلمج  زا  تخاـس . یلمع  ناـملراپ  تاـباختنا  رد  تکرش 
بزح شبنج   13. درک هراشا   1368 نانبل )  یلم  یتشآ  روشنم   ) فئاط نامیپ  ياـضما  نآ  نیرتمهمو  دیردام 1370  سنارفنک  رد  لیئارسا 

عـضاوم اهدرکلمع و  رد  بیترت  نیدـب  . تفرگ رارق  تالوحت  نیا  ریثات  تحت  نانبل  یماـظن  هبـش  ياـههورگ  نیرتمهم  زا  یکی  ناونع  هب  هللا 
هرازه عورـش  يدـالیم و  دون  ههد  ناـیاپ  رد  هللا  بزح  هک  ياهنوگ  هب  دـش . ثداـح  ياهدرتـسگ  تارییغت  يدـالیم  دوـن  ههد  رد  بزح  نیا 
نانبل ياههورگ  ریاس  اب  ینادـنچ  طباور  فئاط  نامیپ  زا  شیپ  ات  هک  هللابزح  داد . ناشن  دوخ  زا  داتـشه  ههد  زا  تواـفتم  ياهرهچ  دـیدج 

ياهدزمان اب  هللا  بزح  یتاباختنا  ياهدزمان  هک  يروط  هب  درک . فالتئا  اههورگ  یخرب  اب  1992 لاس یتاباختنا  تازرابم  نایرج  رد  تشادن 
هب رفن  فالتئا 12  نیا  زا  دـنتفرگ . رارق  مه  رانک  رد  تسرهف  کی  رد  ثعب  بزح  يروس و  یموق  بزح  تسینومک ،  بزح  لـما ،  شبنج 

شرتسگ يداصتقا  یعامتجا و  یگنهرف ،  یسایس ،  ياههنحص  هب  یماظن  زا  ار  دوخ  هزرابم  هنحـص  راک  نیا  اب  هللابزح  دنتفای . هار  سلجم 
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نیب ناگیار  يوراد  عیزوت  نافعـضتسم ،  هب  یلیـصحت  ياهکمک  ياطعا  اب  یعاـمتجا  يداـصتقا و  ظاـحل  زا  هللابزح  اتـسار  نیا  رد  داد . 
ياهاروش تاباختنا  رد  تکرـش  اب  نینچمه  درک .  یم  تیلاعف  نامورحم  هب  ینامرد  تامدـخ  هئارا  نادـنمزاین و  نیب  بآ  میـسقت  نارامیب ، 

رد راک  نیا  اب  هللابزح  دریگ  یم  رظن  رد  هجدوب  اهاروش  نیا  يارب  تلود  هکنیا  هب  هجوت  اب  نآ  رد  يزوریپ  لاس 1998 و  رد  اتسور  رهش و 
هئارا راک  دوب . نایعیش  اصوصخ  مدرم  هماع  هب  تامدخ  هئارا  یماظن  ریغ  روما  رد  بزح  رظن  رگید  ییوس  زا  درک . تکراشم  زین  هیرجم  هوق 
نانبل رد  دادما  هتیمک  دیهـش و  داینب  رتفد  هللا ،  بزح  یگدـنزاس  داهج  تیلاعف  قیرط  زا  مدرم  هب  یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا ،  تامدـخ 

دوخ تیبثت  تسا  هتشاد  يرایـسب  ياهدرواتـسد  سیـسات  نامز  زا  هللا  بزح  فلتخم  داعبا  رد  هللا  بزح  ياهدرواتـسد  . * تفرگ یم  ماجنا 
لیئارسا اب  هزرابم  هب  یناهج  حطس  رد  نتفای  ترهش  فلتخم و  عطاقم  رد  لیئارسا  ندناشک  تسکـش  هب  نانبل ،  یتازرابم  یـسایس  ياضفرد 

هئارا اههورگ ،  ریاس  اب  هزرابم  رد  تیقفوم  دوشیم ، ) رولبتم  ناهذا  رد  هللا  بزح  مان  تسا  لیئارـسا  اب  هزرابم  زا  نخـس  اجره  هکیروط  هب  )
ياهدرواتسد مها  وزج  اتسور  رهـش و  ياهاروش  يراذگنوناق و  سلجم  رد  شقن  يافیا  نایعیـش و  اصوصخ  مدرم  راشقا  هب  عونتم  یتامدخ 

ندـنار نوریب  نینچمه  اهنآ  هب  یناسنا  تافلت  ندرک  دراو  لیئارـسا و  هیلع  اهراجفنا  زا  يرایـسب  ماـجنا  یتازراـبم  دـعب  رد  تسا . هللا  بزح 
هزور گنج 33  رد  يزوریپ  نمشد و  یماظن  ياه  تایلمع  تالمح و  زا  يرایسب  نتشاذگ  میقع  تمواقم و  نانبل ، كاخ  رتشیب  زا  لیئارسا 

هاگنامرد هسردم ،  تخاس  هب  عورش  لاس 1984(1363 ) زا  هللا  بزح  یماظن  ریغ  دعب  رد  تسا . دراوم  نیرتمهم  زا  ینانبل  يارـسا  يدازآو 
نینچمه درک . سیسات  نیشن  هعیش  قطانم  رد  هدمع  روط  هب  نانبل و  فلتخم  قطانم  رد  ار  يدایز  فرصم  ياهینواعت  درک و  ناتـسرامیب  و 

( ، 1985) یمالـسا تشادهب  نامزاس  ( ، 1984) یگدـنزاس داهج  ( ، 1983) دیهـش داینب  دننام  یتاسـسوم  سیـسات  هب  مادقا  ناریا  کمک  اب 
اما دندوب  ناریا  رد  دوخ  هباشم  تاسـسوم  اب  میقتـسم  طابترا  رد  تاسـسوم  نیا  دومن . و .....  ( 1990) نازابناج داینب  ( ، 1987) دادما هتیمک 

موادت عورـش و  رد  تیقفوم  نوچ  دروآ  رامـشب  هللا  بزح  يارب  درواتـسد  ناوتیم  ار  دراوم  نیا  همه   13. دـندشیم هرادا  اه  ینانبل  طسوت 
تامدخ زین  نایعیش  ریغ  هب  تاسسوم  نیا  تسا  هدش  نانبل  رد  هللا  بزح  ماکحتسا  ثعاب  نانبل  تلود  رانک  رد  تاسسوم  نیا  تامدخ  هئارا 

ماقم و  هر ) ) ینیمخماما  ) نامز هیقف  یلو  دـییات  اـب  اـهتیلاعف  نیا  دراد . دوجو  زین  ناملـسم  ریغ  اـهنآ  ناـنکراک  نیب  رد  یتح  دـهدیم  هئارا 
ناریا 1- بالقنا  زا  هللابزح  يریذـپ  ریثات  ياه  هفلوم  . * تفرگ تروص  ناریا  کـمک  یگنهاـمه و  اـب  هللابزح  فرط  زا  يربهر ) مظعم 

شریذـپ برع  ناهج  يارگ  مالـسا  ياههورگ  ریاس  اـب  هسیاـقم  رد  هللابزح  یگژیو  نیرت  یلـصا  هر ) ) ینیمخماـما يربهر  هیقف و  تیـالو 
رد هتشاد و  هرطیس  هللابزح  هاگدید  نینچمه  یتالیکشت و  ناکرا  هیلک  رب  یگژیو  نیا   . تسا هر ) ) ینیمخماما يربهر  هیقف و  تیالو  هیرظن 

ياضعا نیتسخن  تسا . هللابزح  لیکـشت  لاس 1982 و  رد  نانبل  رد  ارگ  مالـسا  کچوک  ياههعومجم  ماغدا  یلـصا  لـیالد  زا  یکی  عقاو 
یمـسر و طابترا  بیترت  نیدب  دندرک  رادید  هر ) ) ینیمخماما اب  هدمآ و  ناریا  هب  دش  لیکـشت  لاـس 1361  رد  هک  هللابزح  يربهر  ياروش 
هک یـشقن  هللابزح  ناـکرا  رد  تیناـحور  تیروحم  - 2 دـش . رارقرب  ناریا  هللابزح و  ناـیم  هـیقف  تیـالو  زا  يوریپ  رب  ینتبم  یتالیکــشت 

نونک ات  هللابزح  سیـسات  زا  درادـن  هقباس  ینانبل  ياـهنامزاس  بازحا و  زا  کـی  چـیه  رد  دـنراد  هللابزح  فلتخم  ناـکرا  رد  نویناـحور 
رثکا دـناهدوب .  یناـحور  هشیمه  لـک  ریبد  نواـعم  وگنخـس و  دـناهداد  لیکـشت  نویناـحور  ار  هللابزح  ياروش  ياـضعا  تیرثـکا  هراومه 

زا هللابزح  هدافتسا  یعیش  ياهدامن  – 3 دناهدوب .  یناریا  ياملع  نویناحور و  ریثات  تحت  دناهدرک و  لیـصحت  فجن  رد  بزح  نویناحور 
هدوب رثوم  رایـسب  دوخ  لمع  هویـش  هب  ناوریپ  اضعا و  قیوشت  کیرحت و  دوخ و  ياهمایپ  لاقتنا  يارب  هعیـش  بهذـم  ياهلبمـس  اـهدامن و 
تـسا ناریا  یمالـسا  بـالقنا  زا  هللابزح  يریذـپ  رثا  زا  يرگید  هوـلج  نیا  ناـنبل  ناریا و  هعماـج  گـنهرف و  رد  تواـفت  مغریلع  تـسا . 

ییاهمایپ لاقتنا  رد  ار  هللابزح  و ...  (ع ) یلع ماما  و  (ص ) ربمایپ ياه  گنج  هریـس و  (ع ) نیـسح ماما  تداهـش  اروشاع ،  دـننام  ییاـهدامن 
هعیش هشیدنا  رد  يردارب  داحتا و  هب  قیوشت  اهلمبس و  نیا  زا  هدافتسا  تخاس . رتدنمناوت  يریذپ  لمحت  تماقتسا و  تداهش ،  داهج ،  دننام 

فلتخم فیاوط  گنج  قیرط  زا  هک  يروشک  رد  ندوب  مورحم  هفیاط  کی  وضع  ای  ندوب  ینانبل  زا  هورگ  نیا  هب  نتسویپ  اب  دارفا  دش  ثعاب 
یعیـش فلتخم  ياههورگ  تسا و  هدوبن  ناریا  راکتبا  هب  اهنت  دنچ  ره  هللابزح  لیکـشت  اتیاهن  دنرادرب .  تسد  دوب  هدش  هراپ  هراپ  ددعتم  و 
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دلوت و رد  ناریا  یهد  تهج  رگید  يوس  زا  دشاب .  هتخادنا  ولج  ار  بزح  نیا  دلوت  ناریا  شقن  دیاش  یلو  دندوب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  دوخ 
ار ناریا  کمک  نیرتشیب  بناوج  ریاس  ای  یـسایس و  ای  يدام  ظاحل  زا  هچ  هورگ  نیا  نانچمه  تسا و  نایامن  یبوخب  بزح  نیا  تالیکـشت 
 ، یلام ياهکمک  بالقنا و  مظعم  ربهر  اب  هللابزح  لـکریبد  ياهرادـید  هللابزح ،  نارـس  یپاـیپ  ياهرفـس  تسا  هداد  صاـصتخا  دوخ  هب 

ياههورگ رگید  اب  ناریا  هتبلا  دراد .  ناریا  اب  هللابزح  هناردارب  یمیمـص و  هطبار  همادا  زا  ربخ  همه  بزح  نیا  هب  ناریا  یتاعالطا  یماظن و 
تـسا هدش  یعـس  قیقحت  نیا  رد  يریگ  هجیتن  . * دـنکیم تیامح  زین  نانآ  زا  دراد و  طابترا  زین  رگید  ياههورگ  یخرب  نینچمه  یعیش و 

ماما نتفر  زا  لبق  ات  هک  میدـید  نانبل  یـسایس  عاضوا  هب  یهاگن  اب  دوش  یـسررب  نانبل  ناملـسم  ياههورگ  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریثاـت 
رد ار  اهنآ  نانبل  نایعیـش  یجنم  ناونعب  ردص  یـسوم  ماما  دنتـشادن و  یهاگیاج  نانبل  تالداعم  رد  یعیـش  فیاوط  ناریا  زا  ردـص  یـسوم 

لوصحم لما  شبنج  نیمورحملا و  هکرح  نانبل ،  نایعیـش  يالعا  سلجم  لیکـشت  داد .  ناـماس  یعاـمتجا  یماـظن و  یـسایس ،  تالیکـشت 
ندش دیدپان  زا  سپ  دش . دـیدپان  یبیل  رد  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  لاس  کی  ناشیا  هنافـساتم  هک  دوب  نانبل  رد  ردـص  یـسوم  ماما  روضح 
هزات ناج  ناریا  رد  دـیدج  ماظن  ياهتیامح  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  اب  دوب  يدـیماان  زا  يا  هطرو  رد  هک  لما  شبنج  ردـص  یـسوم  ماما 

تحت هک  نانبل  هللا  بزح  روهظ  یلو  دشن  ناریا  دننام  نانبل  رد  یمالـسا  یتلود  روهظ  ثعاب  نانبل  رد  ناریا  بالقنا  ریثات  دـنچ  ره  تفرگ . 
طباور رطاخب  نانبل  نایعیش  دنچ  ره  تسا .  نانبل  رد  ناریا  بالقنا  ریثات  زراب  هناشن  تشاذگ  نانبل  هصرع  هب  اپ  یبالقنا  ناریا  میقتـسم  ریثات 

رد زین  نایعیش  رب  هدش  اور  متـس  فعـض و  رقف ،  یبهذم  كارتشا  زا  ریغ  یلو  دندوب  یمالـسا  تموکح  اب  ناریا  هب  دنمقالع  ناریا  اب  هنیرید 
ياه شالت  رثا  رد  هک  میداد  ناشن  دنتـشادن  یهاگیاج  نایعیـش  تسا  يا  هفیاط  يروشک  هک  نانبل  رد  تسا .  هجوت  لباق  يریذـپ  ریثات  نیا 
ههد لیاوا  رد  هک  هللا  بزح  دنراد .  يا  هدننک  نییعت  ازسب و  شقن  یعیش  ياههورگ  نانبل  رد  نونکا  مه  ناریا  بالقنا  ردص و  یـسوم  ماما 

ار ارسا  یخرب  يدازآ  هزور و  گنج 33  رد  نآ  رخآ  هنومن  هک  تفای  تسد  یمهم  ياه  يزوریپ  هب  لیئارسا  اب  هزرابم  رد  دش  سیـسات   80
تکرش اب  يراذگنوناق  داعبا  رد  لیئارـسا  اب  هزرابم  رد  مهم  یـشقن  يافیا  زا  سپ  بزح  نیا  تسا . ناریا  زا  رثاتم  تدش  هب  درب  مان  ناوتیم 
تامدخ عاونا  هللا  بزح  تخادرپ . یعامتجا  یسایس و  هوجو  رد  شقن  يافیا  هب  اتسور  رهش و  ياهاروش  تاباختنا  ناملراپ و  تاباختنا  رد 

ار ناریا  بالقنا  ریثات  یلک  روطب  دزادرپ . یم  مالسا ) ناهج  کی  هرامـش  نمـشد   ) لیئارـسا اب  هزرابم  غیلبت  هب  هداد و  هئارا  نانبل  مدرم  هب  ار 
لما و صخشم  روطب  یمالـسا  ياهتکرح  تیوقت  فلا :  درک :  هدهاشم  نایعـش  هژیوب  نانبل  ناناملـسم  نیب  ریز  روما  رد  ناوت  یم  اصخـشم 

دیدج هورگ  داجیا  ب :  تسا )  يا  هفیاط  نانبل  رد  تردق  دـش  رکذ  هک  روطنامه   ) نانبل فیاوط  نیب  رد  نایعیـش  فیعـض  هاگیاج  تیوقت 
عـضو اب  هزرابم  هن  دوب  تاحالـصا  لابندـب  راک و  هظفاحم  ناریا  رظن  رد  لما  نوچ  نانبل (  یتازرابم  یـسایس  هصرع  رد  هللا  بزح  لاکیدار 

ود تاماقم  ياهرفس  نانبل و  تلود  اب  طباور  داجیا  اب  دشاب  تیرثکا  عفانم  لابندب  هک  نانبل  رد  یتموکح  لیکشت  رد  یعـس  ج :  دوجوم ) . 
حوطس رد  یتح  نانبل  رد  یمالسا  بالقنا  ریثات  هزورما  اتسار .  نیا  رد  ریذپ  ریثات  ياههورگ  رگید  هللا و  بزح  يوزاب  زا  هدافتـسا  روشک و 

دروخ و یم  مشچ  هب  نانبل  فلتخم  طاقن  رد  يربهر  مظعم  ماقم  و  هر )  ) ینیمخ ماما  ریواصت  زا  يداـیز  دادـعت  تسا ،  ناـیامن  زین  يرهاـظ 
هکنیا نخـس  ماجرف  دروخ .  یم  مشچ  هب  دـنا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  لیئارـسا  اب  هزراـبم  هار  رد  هک  ییادهـش  سکع  اـهراوید  يوررب 

ردص رد  ار  هللا  بزح  هتشاذگ و  اجب  يا  هدننک  نییعت  فرگش و  ریثات  هعیش  ناملسم  ياههورگ  نیب  هژیوب  نانبل  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
یکیژولوئدیا ظاحل  زا  مه  هک  یهورگ  دروخ  یم  مشچ  هب  نانبل  هللا  بزح  مان  هشیمه  هنایمرواخ  رابخا  رد  تسا . هدناشن  هنایمرواخ  رابخا 

رب یمالـسا  بالقنا  ریثاـت  هداز ، تمـشح  رقابدـمحم   - 1 تشوـن : یپ   . * تـسا ناریا  زا  رثاـتم  هتــسباو و  يدرکلمع  مـه  یتالیکــشت و  ، 
 ، وتیزوپــسا لا .  ناـج .  ص 69 2 -  (، 1385 یمالـسا ، هشیدـنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  تاراشتنا  نامزاس  نارهت :   ) یمالـسا ياـهروشک 

ص ج 11 ،  رون ،  هفیحـص  ص 60 3 -   ( ، 1382 زاب ،  نارهت :   ، ) یچ هناش  ریدـم  نسحم  همجرت  نآ ،  یناهج  باـتزاب  ناریا و  بـالقنا 
دمحم  - 5 ص 17 .   ( ، 1378 یمالـسا ،  قوقح  رـشن  مق :   ، ) ناریا یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  خـیرات 22/11/1358 4 -   ، 266

اضر دمحم  همجرت  نانبل ،  یسایس  گنهرف  هدازیلع ،  ه . ـ  - 6 ص 748 .   ( ، 1372 ملق ،  رشن  نارهت :   ، ) یـسایس عماج  گنهرف  یعولط ، 
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 : نارهت  ، ) یمالسا بالقنا  یناهج  باتزاب  يدمحم ،  رهچونم   - 7 ص 13 .   ( ، 1368 ریفس ،  نارهت :   ، ) ییامعم اضر  دمحم  یخرسلگ و 
مایپ م :  ب .  ( ، ) هر  ) ینیمخ ماما  يامیـس  ربکا ،  اضر  دمحم   - 8 ص 235 .   ( ، 1385 یمالسا ،  هشیدنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  تاراشتنا 

تاعلاطم و هسـسوم  نارهت :   ، ) نانبل هللا  بزح  هچخیراـت  يزوریپ  اـت  تمواـقم  زا  یهللادـسا ،  دوعـسم   - 9 ص 84 .   ( ، 1378 ترتع ، 
 . لا ناج .  - 12  . 192 ص 193 –  نامه ،  - 11 ص 69 .  نامه ،  - 10  . 67 ص ص 68 –   ( ، 1379 رون ،  نازاس  هشیدـنا  تاقیقحت 

هاگپ تیاس  - 13 ص 141 .  ( ، 1382 زاب ،  نارهت :   ، ) یچ هناش  ریدـم  نسحم  همجرت  نآ ،  یناـهج  باـتزاب  ناریا و  بـالقنا  وتیزوپـسا ، 
 . ص 151 نیشیپ ، یهلادسا ، دوعسم  - 14 مق ) هیملع  هزوح  تیاس   ) هزوح

يروانف ملع و  هعسوت  رد  ماگشیپ  یهاگشناد ، داهج 

هک تسا  يداهن  هدننک  یعادت  یهاگشناد  داهج  نالوئسم ، مدرم و  زا  يرایسب  يارب  يروانف  ملع و  هعـسوت  رد  ماگـشیپ  یهاگـشناد ، داهج 
یهاگزاره هک  دنعقوتم ، هراومه  زین  اههناسر  دنونـشب و  یگنهرف  یملع و  تاعادبا  اهدرواتـسد و  زا  يربخ  نآ  زا  هک  دنرادراظتنا  هنیآ  ره 

هدـماین تسد  هب  یقافتا  اهتیقفوم  نیا  اما  دـننک . نامداش  ار  مدرم  یلولـس  مولع  هزوح  رد  هژیو  هب  داهن  نیا  ياهتفرـشیپ  رابخا  لاسرا  اـب 
هاگرد زج  یناتـسآ  چیه  هب  رـس  نامیا ، تردـق  هب  ءاکتا  اب  نآ  سیـسات  ودـب  زا  هک  تسا  یناناوج  تدـهاجم  شالت و  لصاح  هکلب  تسا .

شناد و رب  هیکت  اب  یلیمحت  گنج  نوچ  ینارحب  طیارش  هژیو  هب  یمالـسا  ماظن  تایح  نارود  رد  هک  ینادهاجم  دناهدییاسن . قح  ترـضح 
، شیپ لاس  هتـسرون 29  لاهن  نآ  کنیا  دـندنار . شیپ  ییافکدوخ  تمـس  هب  یجراـخ  ياـهمیرحت  ماـگنه  رد  ار  روشک  یموب ، تاـناکما 

اجنآ ات  تسا . هدش  روشک  دوجوم  تخـس  مرن و  ياهيروانف  جیورت  يارب  هدیچیپ  مه  رد  ددعتم و  ییاههخاش  اب  دنمونت ، یتخرد  هب  لیدبت 
ریظن یگنهرف  یملع و  ياههژورپ  ببـس  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماـن  دـش  بجوم  یهاگـشناد  داـهج  ياـهتیلاعف  اـهلاس ، نیا  رد  هک 

اهژایلآرپوس و کبس ، قوف  ياهامیپاوه  يزاسدننامه ، يداینب و  ياهلولس  نامیس ، ياههناخراک  ياهرتلیفورتکلا  الاب ، ناوت  ياههدنتسرف 
تست تازیهجت  يرافح ، ياهلکد  لرتنک  قرب و  متسیس  صاخ ، ياهرمروفسنارت  تولیاپوتا ، ددرت ، لرتنک  تظافح و  داهنشیپ  هژیو ، داوم 

ییوجـشناد و يرازگربخ  تیوه ، یلـسن و  تاعلاطم  یقیقح ، تردـقرپ  ياهرما  یپوپ  الاب ، ألخ  يرواـنف  تاـعطقو  تازیهجت  يوق ، راـشف 
يدنمهرهب زج  دوخ ، هیلاع  فادها  دربشیپ  يارب  اتسار  نیا  رد  و  دوش . حرطم  یناهج  هصرع  رد  رترب  يروشک  ناونع  هب  ینآرق ، يرازگربخ 

یگنهرف یملع و  هعـسوت  هار  رد  هکلب  هدرکن ، لـیمحت  تقو  ياـهتلود  رب  يراـشف  راـب و  هنوگچیه  یمومع  ياـههجدوب  زا  زیچاـن  رایـسب 
هتفرگن رارق  مومع  ییاسانش  دروم  عماج  تروص  هب  زونه  یهاگـشناد  داهج  هک  درک  ناعذا  دیاب  اما  تسا . هدوب  اهنآ  راکددم  رای و  روشک 
ییانـشآ يارب  اذـل  دوش . هئارا  داهن  نیا  زا  عماج  درکیور  اب  اـما  رـصتخم  دـنچره  یفرعم  لاـجم ، نیا  نوچ  ییاـهتصرف  رد  تسا  مزـال  و 
یمالسا بالقنا  لد  زا  هک  تسا  يداهن  یهاگـشنادداهج  دوشیم *** . هئارا  یبلاطم  داهج ، ياهراتخاس  اهتیلاعف و  لصفرـس  اب  یمومع 

هب هعماج  یـصصخت  ياهزاین  یعقاو و  تالکـشم  تخانـش  يانبم  رب  گرزب و  بالقنا  نیا  ياهنامرآ  زا  هبناج  همه  ماهلا  اـب  هدز و  هناوج 
رظن ریز  یتلودریغ  یمومع و  يداـهن  هعومجم  نیا  تسا . بـالقنا  هیلاـع  فادـها  دربشیپ  يارب  شناد  دـیلوت  زا  یموب  ییوگلا  هئارا  لاـبند 

هیحور ییافوکـش  تاقیقحت و  شرتسگ  تیرومام  اب  لاس 1359 رد  هک  تسا  لقتـسم  تیـصخش  ياراد  یگنهرف و  بالقنا  یلاـع  ياروش 
روشک یتامدخ  یتعنـص ، شخب  هاگـشناد و  نایم  یلپ  داجیا  هعماج و  حطـس  رد  یگنهرف  روما  هعـسوت  ییاکتا ، دوخ  هب  لین  يارب  يروآون 

يرادربهرهب يریگیپ  يروانف و  مولع و  فلتخم  ياههنیمز  رد  یتاقیقحت  ياههژورپ  يارجا  تیاده و  قیرط  زا  تیرومام  نیا  دش . سیـسأت 
راشتنا تاقیقحت ، جـیاتن  يزاسيراجت  يروانف ، نیودـت  دـیلوت و  هب  یهاگـشنادداهج  اتـسار  نیا  رد  دریگیم . تروص  تاقیقحت  جـیاتن  زا 

رد دزادرپیم . ینیرفآراک  جیورت  يروابدوخ و  یمالسا و  لیصا  گنهرف  هعسوت  یصصخت ، ياهشزومآ  یناسر و  عالطا  قیرط  زا  شناد 
رد رثوم  شخب و  ماهلا  دـمآراک ، دـهعتم و  یناسنا  عبانم  زا  رادروخرب  یمالـسا ، تیوه  اـب  یبـالقنا ، يداـهن  یهاگـشنادداهج  قفا 1404 ،

ياـهتیلاعف یناـسنا  عباـنم  . * تسا یللملانیب  یلم و  هصرع  رد  هدـنزاس  لـماعت  اـب  گـنهرف  يرواـنف و  ملع ، هعـسوت  رد  ماگـشیپ  روـشک ،
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ناسانـشراک و زا  یعمج  تقو  هراپ  يراـکمه  اـب  تقو و  ماـمت  سانـشراک  رازهکی و 600  یملع و  تأــیه  وـضع  طسوت 650  یـصصخت 
لنـسرپ رفن  دص  رازه و  يوس 2  زا  اهتیلاعف  نیا  دوشیم . ماجنا  یلیمکت  تالیـصحت  عطاقم  نایوجـشناد  هاگـشناد و  تعنـص و  ناگربخ 

یشهوژپ و ياهدادرارق  قیرط  زا  یهاگشنادداهج  هنالاس  هجدوب  زا  دصرد  زا 80 شیب  یلام  عبانم  . * دوشیم ینابیتشپ  یتامدخ  یتیریدم و 
نیمأت یمومع  یـصوصخ و  ياهشخب  هب  يروانف ) ملع و  يزاس  يراجت   ) يروانف تالوصحمو  تامدـخ  شورف  ییاـمرفراک و  یـشزومآ 

یگنهرف و ياهتیلاعف  رد  اتدمع  زیچان  هجدوب  نیا  هک  دهدیم  ششوپ  ار  نآ  هجدوب  زا  دصرد  زا 20 رتمک  یمومع  تارابتعا  و  دوشیم ،
روشک يارب  تورث  راک و  دیلوت  یتفایرد  یمومع  تارابتعا  ربارب  جنپ  ًادودح  یهاگـشناد  داهج  رگید ، نایب  هب  دوشیم . فرـص  ياهعـسوت 

ار یعونتم  تامدخ  ات  دهدیم  ار  تیلباق  نیا  یهاگشناد  داهج  هب  ینامزاس ، يریذپ  فاطعنا  ياهتشر و  دنچ  تیهام  تامدخ  عونت  . * دراد
. دـشاب تامدـخ  نیا  زا  عون  نیدـنچ  ای  کـی و  یـضاقتم  تسا  نکمم  اـمرفراک  ره  دـنک . هئارا  يرواـنف  مولع و  ياـههنیمز  زا  يرایـسب  رد 

: * دریگیم تروص  ریز  حرش  هب  اهنامزاس  تالیکـشت و  زا  يدنمماظن  هکبـش  هلیـسو  هب  یهاگـشنادداهج  ياهتیلاعف  ینامزاس  راتخاس  *
. * تلود تایه  ياضعا  زا  يدادـعت  یگنهرف و  یملع و  هتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  يرامـش  یهاگـشنادداهج ، سیئر  لماش  اـنما ، تأـیه 

رسارس رد  یناتسا  ياهدحاو  نینچمه  نارهت و  یلصا  ياههاگشناد  اب  طبترم  یهاگـشنادداهج  ياهدحاو  یهاگـشنادداهج * . يزکرمرتفد 
ياههدکشهوژپ اههاگشهوژپ و  دوشیم .  یقلت  نییاپ  سایقم  رد  یهاگشنادداهج  هعومجم  زا  امن  مامت  ياهنیآ  ناونع  هب  دحاو  ره   ) روشک

اهدـحاو و هدـنهد  لیکــشت  يازجا  نیرتـمهم  ناوـنع  هـب  یــصصخت  تامدـخ  زکرم  یـــشهوژپ و 107  هورگ   128 یهاگــشنادداهج * .
هتـسباو ياهتکرـش  تاسـسؤم و  یـشزومآ * . زکارم  یگنهرف *  زکارم  دـشر * . زکارم  يرواـنف و  مـلع و  ياـهكراپ  اههدکـشهوژپ * 
یکشزپ مولع  نیون  ياهيروانف  هاگشهوژپ  یعامتجا و  یناسنا و  مولع  هاگشهوژپ  لماش  یهاگشناد  داهج  ياههاگشهوژپو  اههدکشهوژپ 

مولع يژولونکت ، هعسوت  قرب ، ییایمیش ، عیانص  هعسوت  نایور )  ) يرورابان یلولس و  مولع  ياههدکشهوژپ  و  انیـس ) نبا  ) یهاگـشناد داهج 
مولع هعـسوت ، مولع  تسیز ، طـیحم  ییوراد ، ناـهایگ  رنه ، گـنهرف و  يدربراـک ، هیاـپ  مولع  ییاذـغ ، داوـم  يرواـنف  موـلع و  یتشادـهب ،
لماـش زین  داـهن  نیا  یگنهرف  زکارم  تاسـسؤم و  دوـشیم . تاـطابترا  تاـعالطا و  يرواـنف  هدکـشهوژپ  دـیلوت و  يژوـلونکت  یعاـمتجا ،

نایوجشناد یهاگشنادداهج ، تاراشتنا  ياهنامزاس  انکیا )  ) ناریا نایوجـشناد  ینآرق  يرازگربخ  انـسیا ،   ) ناریا نایوجـشناد  يرازگربخ 
یگنهرف یملع ـ  يرگشدرگ  اپسیا ،)  ) ناریا نایوجـشناد  یجنـسراکفا  زکارم  روشک و  نایوجـشناد  ینآرق  ياهتیلاعف  یهاگـشنادداهج و 

زکارم تـسا . ناریا  نایوجـشناد  هنـسحلا  ضرق  هسـسؤم  زین  یمالــسا و  بـالقنا  ماـما و  ییوجــشناد  یگنهرف  زکرم  ناریا و  نایوجــشناد 
زکرم هاـشنامرک و 38  دزی و  ناتـسزوخ ، ياهناتـسا  رد  یلاـع  شزوـمآ  تاسـسؤم  گـنهرف و  ملع و  هاگـشناد  زا  تراـبع  نآ  یـشزومآ 
تدم هاتوک  ياهشزومآ  هئارا  يارب  اههدکشهوژپ ، اهدحاو و  هب  هتسباو  یـشزومآ  زکرم  زا 100  شیب  يدربراک و  یملع  یلاـع  شزومآ 

، ییوراد ناهایگ  ناریا ، یمیش  یسدنهم  یمیـش و  نیوانع  اب  ییاههمانلـصف  ياراد  نینچمه  یهاگـشناد  داهج  تسا . یـصصخت  یمومع و 
یلولس مولع  هنیمز  رد  هتخای  ناریا ، یسانشنیمز  يژولونکت ، هعسوت  یسیلگنا ، یـسراف و  نابز  ود  هب  رتویپماک  یـسدنهم  قرب و  یـسدنهم 

شهوژپ یهوژپمالـسا ، یـسراف ، تایبدا  نابز و  شهوژپ  يروراـبان ، يروراـب و  یکـشزپ ، رزیل  یتشادـهب ، مولع  هنیمز  رد  شیاـپ  (، ISI)
ياهشهوژپ یـصصخت  همانلـصف  ود  يروانف و  دـشر  رنه ، گنهرف و  يراـتفر ، مولع  هماـنشهوژپ  تسیزطـیحم ، وپاـکت ، یـسایس ، مولع 

هراونشج هزیاج  هب 22  ناوتیم  تیلاعف  نارود  رد  یهاگـشنادداهج  تاراختفا  هنومن  زا  تسا . ياهتـشر  نایم  تاـعلاطم  یـسانش و  ناتـساب 
یملع و ياههراونـشج  رد  هزیاـج  زا 100  شیب  يزار و  یکـشزپ  یملع  هراونـشج  هزیاـج  هـن  يرواـنف ، مـلع و  رد  یمزراوـخ ، یللملانـیب 

ییاهاجزا یهاگـشناد  داهج  یهاگـشنادداهج : صوصخ  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  زا  ییاهزارف  درک . هراـشا  یلم  یـشهوژپ 
طقف یهاگشنادداهج ، تسا . يداهج  ملع  یملع و  داهج  رهظم  یهاگـشناد  داهج  روشک . یملع  هدنیآ  يارب  میراودیما  نآ  هب  ام  هک  تسا 

ار روشک  میهد  شرتسگ  هعماج  رد  ار  گنهرف  نیا  میناوتب  هچره  تسا و  يریگ  تمـس  کی  تسا ، گنهرف  کـی  هکلب  تسین  داـهن  کـی 
یهدناماس و فده  اب  یهاگشنادداهج  یملع  تاعالطا  هاگیاپ  یملع  تاعالطا  زکرم  . * میاهدرب شیپ  یقیقح  يدنلبرس  لالقتسا و  يوسب 
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 - یملع تایرـشن  تـالاقم  هدـیکچ  هـئارا  وجتـسج و  یـشهوژپ ، یملع -  تایرـشن  رد  هدـش  رـشتنم  یملع  تـالاقم  تاـعالطا و  شزادرپ 
هب یسرتسد   ISI رد هدـش  هیامن  یناریا  تایرـشن  تالاقم  هئارا  یفرعم و   ، تالاقم  Full Text لماک  نتم  هب  یسرتسد  روشک ، یـشهوژپ 

یـشهوژپ یملع -  تایرـشن  يدانتـسا  ياه  شرازگ  سیورـس  یللملانیب ، تایرـشن  رد  هدـش  پا  ـــ یناریا چ ناقق  ـــ حم تـالاقم  هعومجم 
ناگدنسیون تایرـشن و  یفرعم   Immediacy Index ینآ صخاـش  Impact Factor و  ریثات  صخا  ــ ـش قیرط  زا   JCR روشک

هار ناگدنـسیون  طسوت  راک  تفرـشیپ  يریگهر  تالاقم Online Submission و  یکینورتکلا  لاسرا  سیورـس  دانتـسا ، رپ  تالاقم 
یناریا نتخاس  يارب  ییوجشناد  ۀنالوئـسم  شالت  کی  زا  تسا  ياهولج  انـسیا  انـسیا )  ) ناریا نایوجـشناد  يرازگربخ  . * تسا هدش  يزادنا 

ماـما دنمـشزرا  ياههشیدـنا  هب  هژیو  هجوـت  اـب  ناـناوج و  هاوـخیقرت  حور  تقادـص ، رکفت ، ۀیامرـس  زا  يریگهرهب  اـب  هـک  داـبآ  لقتـسم و 
نامهرذآ رد 16  یشیامزآ و  تروص  هب  انسیا ) هب  يربهر  مظعم  ماقم  مایپ   ) دوخ ربخ  نیتسخن  ةرباخم  اب  نابآ 1378 ، رد 13  هر ،) ) ینیمخ

زا سپ  تسکش و  ار  ناریا  رد  يرازگربخ  راصحنا  داهن و  یناسرعالطا  ۀصرع  هب  ماگ  یمـسر  تروص  هب  وجـشناد ، زور  اب  نامزمه  لاس ،
، یـسراف ياهنابز  هب  ار  رابخا  انـسیا ،)  ) ناریا نایوجـشناد  يرازگربخ  رـضاح  لاح  رد  دـمآ . دوجو  هب  هک  دوب  يرازگربخ  نیتسخن  اـنریا ،

يرازگربخ اهنت  ناونع  هب  انکیا ،)  ) ناریا ینآرق  يرازگربخ  انکیا )  ) ناریا ینآرق  يرازگربخ  دهدیم . رارق  تیاس  يور  یبرع ، یـسیلگنا و 
ود اـب  هک  يرازگربـخ  نیا  تسا . هدـش  يزادـناهار   www.Iqna.ir یتنرتنیا یناـشن  اـب  نا 1382 ، ــ بآ زا  ناه ، ــ ی ج ــ نآرق یـص  ـ ـصخت

تسخن لاس  جنپ  لوط  رد  دزادرپیم ، ناهج  رـسارس  زا  ینآرق  رابخا  ساکعنا  دیلوت و  هب  يروحم ، هژوس  يروحم و  دادیور  یلک  درکیور 
هب رـضاح  لاـح  رد  اـنکیا » . » تسا هدرک  لاـسرا  دوـخ ، يربـخ  هاـگیاپ  یجورخ  يور  رب  دـیلوت و  ربـخ  رازه  زا 300  شیب  دوـخ ، تیلاـعف 

هتفای تسد  ینامزاس ، ۀبعـش  هس  یجراخ و  ۀبعـش   7 یلخاد ، ۀبعش  بلاق 16  رد  ایند  ةدـنز  نابز  هب 18  ربـخ  هنازور 500  دیلوت  يدـنمناوت 
تسد لاس 1390  ات  ایند  ةدنز  نابز  بلاق 35  رد  ربخ  هنازور 1200  دـیلوت  هب  ات  دراد  انب  دوخ ، کیژتارتسا  يزیرهمانرب  ساـسا  رب  تسا و 

ناگتخومآ شناد  لاغتـشا  گنهرف و  يروانف ، شهوژپ و  شزومآ ، لماش  هزوح  راهچ  رد  یلک  روط  هب  یهاگـشنادداهج  ياهتیلاعف  دبای 
يروانف شهوژپ و  يروانف  شهوژپ و  . * دوشیم حیرـشت  تامدخ  اهتیلاعف و  نیا  زا  یـشخب  رـصتخم  روط  هب  همادا  رد  هک  دوشیم  ماجنا 

هتشاد نآ  ياهتیلاعف  راتخاس  رد  هدننکنییعت  یمهس  لاس 1359  رد  نآ  سیسأت  يادتبا  زا  هک  تسا  داهن  نیا  مهم  ياهتیرومأم  زا  یکی 
يدربراک فده  اب  ینف  یـصصخت و  ياههرواشم  تامدـخ و  تالوصحم ، هئارا  یـشهوژپ و  ياهحرط  اههژورپ و  ماجنا  شخب ، ود  رد  هک 

هئارا یشهوژپ و  ياههورگ  بلاق  رد  یشهوژپ  ياهتیلاعف  ماجنا  یتالیکـشت  راتخاس  دعب  زا  دریگیم . تروص  یـشهوژپ  ياههتفای  ندرک 
رد رـضاح  لاح  رد  دریگیم . تروص  یـصصخت  ینف و  تامدـخ  زکارم  بلاق  رد  ینف  یـصصخت و  ياههرواشم  تامدـخ و  تـالوصحم ،

2 یـصصخت ،) تامدـخ  زکرم   107 یـشهوژپ ، هورگ  لماش 128   ) هدکـشهوژپ  18 هاگـشهوژپ ،  2 دـحاو ، یهاگـشنادداهج 42  هعومجم 
، ياهعسوت يدربراک و  ياهشهوژپ  ماجنا  دنزادرپیم . یـشهوژپ  ياهتیلاعف  هب  روشک  رـسارس  رد  دشر  زکرم  يروانف و 5  ملع و  كراـپ 
زا فطعنم  یتالیکـشت  ینامزاس و  راتخاس  یلام و  ییاکتا  دوخ  رکتبم ، قالخ و  صـصختم ، یناسنا  يورین  اهشهوژپ ، ندوب  ییاـمرفراک 

اـهنامزاس و اـب  موادــم  يراـکمه  لاــس 87  رد  هزوــح  نـیا  ياــهتیلاعف  زا  تـسا . شهوژپ  شخب  ياــهیگژیو  صیاــصخ و  هــلمج 
یـشهوژپ و ياههتفای  زا  يرادربهرهب  يزاسيراجت و  صوصخ  هب  اهنآ  یـشهوژپ  ياهتیلاعف  زا  یـشخب  ماجنا  رد  فلتخم  ياههناخترازو 

مجح اب  ییامرفراک  دادرارق  هرقف  داقعنا 570  هب  قفوم  هزوح  نیا  هتـشذگ  لاس  رد  هک  يروط  هب  تسا . هدوب  شخبرثا  ياهشهوژپ  ماـجنا 
ياهتیلاعف رگید  زا  تسا . هتـشاد  ربارب  هس  دودـح  يدـشر  غلبم  رظن  زا  نآ  زا  لبق  لاس  اب  سایق  رد  هک  دـش  لاـیر  دراـیلیم  یلایر 1.330 

هتـشذگ 69 لاـس  رد  تسا . یـشهوژپ  یملع ـ  ياـههلاقم  اـهباتک و  نیودـت  هیهت و  فلتخم ، یملع  عماـجم  رد  روضح  یهاگـشنادداهج 
هک تسا  هدیـسر  پاچ  هب  هدـش و  همجرت  يروآدرگ و  فیلأت ، یهاگـشنادداهج  نارگـشهوژپ  طسوت  یملع  فلتخم  ياههنیمز  رد  باتک 

ناونع دادعت 795  لاس 87 ، رد  هدش  نیودـت  هلاقم  ناونع  دادعت 1535  زا  تسا . هتـشاد  دشر  دصرد  دودح 30  نآ  زا  لبق  لاس  هب  تبـسن 
نینچمه تسا . هدش  هئارا  یجراخ  یلخاد و  فلتخم  یملع  عماجم  اهییامهدرگ و  رد  ناونع  دادعت 776  یجراخ و  یلخاد و  تالجم  رد 
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یکشزپ مولع  یتاقیقحت  هراونشج  رد  مک » مکارت  اب  تشک  شور  اب  هدش  ادج  یشوم  یمیشنازم  يداینب  ياهلولس   » حرط هتـشذگ  لاس  رد 
اتـسار 13 نیا  رد  هک  تسا  داهن  نیا  مهم  ياههمانرب  هرمز  رد  لاـس  ره  زین  یـصصخت  تایرـشن  راـشتنا  دـش . هبتر  تفاـیرد  هب  قفوم  يزار 
، یحارط داـهن  نـیا  رمتـسم  ياـهدرکراک  زا  رگید  یکی  . دوـشیم رـشتنم  فـلتخم  ياههتـشر  رد  یـشهوژپ  یملع و  هـبتر  ياراد  همانلـصف 

نیا هک  تسا ، یـصصخت  یملع ـ  ياههاگـشیامن  اههاگراک و  اههرود و  اهرانیمـس ، یملع ، عماجم  يرازگرب  رد  تکراشم  اـی  يرازگرب و 
هدش یصصخت  هاگشیامن  هاگراک و 160   365 رانیمس ، زا 260  شیب  رد  تکرـش  يرازگرب و  یحارط و  هب  قفوم  هتـشذگ  لاـس  رد  هزوح 
لاس رد  یتعنص  ریغ  یتعنـص و  هژیو  تازیهجت  تخاس  یحارط و  یکـشزپ ، یـصصخت  تامدخ  هئارا  زا  لصاح  يزرا  ییوجهفرـص  تسا .

ياـهحرط زا  يدادـعت  صخاـش  ياـهحرط  . * تسا رتـشیب  تلود  زا  یتفاـیرد  هجدوب  زا  مقر  نیا  هک  دوـب  رـالد  نوـیلیم  رب 60  غلاـب   1387
دنفسوگ واگ ، دننام  ياهعرزم  تاناویح  عاونا  يزاسهیبش  - 1 زا : تسا  ترابع  یتاقیقحت  فلتخم  ياههنیمز  رد  یهاگشنادداهج  صخاش 

یمامت طسوتم  جوم  ییویدار  ياههدنتسرف  عاونا  تخاس  یحارط و  - 3 فلتخم . ياهيرامیب  نامرد  رد  يداینب  ياهلولس  دربراک  -2 زب . و 
یحارط - 5 کیتاموتا . همین  یکیزیف  یناشن  هیال  متسیس  تخاس  یحارط و  - 4 تاو . اگم  کی  فقس  ات  توافتم  ياهتردق  اب  روتسیزنارت 

-7 يرافح . ياهوکس  لرتنک  قرب و  ياهمتسیس  تخاس  یحارط و  - 6 سم . نامیس و  ياههناخراک  هاگشیالاپ ، ياهرتلیفورتکلا  تخاس  و 
ییاجباج و  » تاـبر تخاـس  یحارط و  کبـس 9 - قوف  ياهامیپاوه  دـیدج  لـسن  تخاـس  یحارط و  - 8 هتافـسف . یتسیز  ياهدوک  دـیلوت 

هار - 11 نایور . هدکشهوژپ  فان  دنب  نوخ  کناب  بعش  يزادناهار  - 10 روشک . رد  راب  نیتسخن  يارب  وردوخ » ردنلیس  هتهج  ود  شخرچ 
طسوت ناسنا  ینینج  يداینب  ياهلولـس  ینیئتورپ  هشقن  نیتسخن  یحارط  - 12 نایور . هدکشهوژپ  رد  ینامرد  لولـس  زکرم  نیتسخن  يزادنا 
طـسوت سوبمیل  يداـینب  ياهلولـس  زا  هدافتـسا  اـب  مشچ  هینرق  یگتخوـس  ناـمرد  - 13 روـشک . رد  راـب  نیتـسخن  يارب  ناـیور  هدکـشهوژپ 

ياهتیلباق تیـصخش و  ندرک  بسانتم  دارفا و  تیبرت  یهاگـشنادداهج  ياهشزومآ  فدـه  نیرتیـساسا  شزومآ  ناـیور . هدکـشهوژپ 
دربشیپ رد  هک  یـشقن  يافیا  شریذـپ و  يارب  ار  مزال  ییآراک  ات  تسا  روشک  یگنهرف  يداصتقا و  یملع ، تالوحت  ینوگرگد و  اـب  ناـنآ 
درکیور یهاگـشناد  داـهج  تدـم  دـنلب  یمــسر  ياـهشزومآ  . * دـنروآ تـسد  هـب  تساـهنآ ، هدـهع  هـب  یلغــش  یعاـمتجا و  فیاـظو 

ياههدکـشهوژپ يراـکمه  اـب  یلیمکت  تالیـصحت  ياـههرود  رب  زکرمت  یمـسر ، تدـم  دـنلب  یـشزومآ  ياـههرود  رد  یهاگـشنادداهج 
یسانشتسیز يارتکد  لماش  رضاح  لاح  رد  هک  تسا  یشهوژپ  ياههتفای  جیاتن و  ندرک  يدربراک  فده  اب  یهاگـشنادداهج  یـصصخت 

تیریدم رنه ، شهوژپ  تیریدم  یلام ، یسدنهم  یگنهرف ، تاعلاطم   ) دشرا یسانشراک  هرود  هن  نایور و  هدکشهوژپ  يراکمه  اب  ینیوکت 
دنلب ياهشزومآ  دوشیم . نارمع ) یسدنهم  عیانص و  یسدنهم  یـصوصخ ، قوقح  ینیوکت ، یـسانشتسیز  ینیلاب ، یـسانشناور  ییارجا ،
یلاع شزومآ  زکارم  یناتسا و  یلاع  شزومآ  تاسسوم  نآ ، تابعش  گنهرف و  ملع و  هاگشناد  بلاق  رد  یهاگـشناد  داهج  یمـسر  تدم 

شناد و حطـس  ءاقترا  هب  کمک  تدـم ، هاـتوک  ياهـشزومآ  زا  فدـه  تدـم  هاـتوک  ياـهشزومآ  . * دریگیم تروص  يدربراـک  یملع 
نالغاش شناد  حطس  ءاقترا  هب  کمک  دوجوم و  یصصخت  یملع و  ناوت  زا  هبناج  همه  هدافتسا  يارب  بسانم  هنیمز  داجیا  هعماج ، گنهرف 

یـصصخت و یموـمع و  تدـم  هاـتوک  ياـهشزومآ  بلاـق  رد  هـک  تـسا  اـهنآ  ییآراـک  شیازفا  يارب  اههاگـشناد  نالیــصحتلا  غراـف  و 
اب روشکرسارس  رد  هدکشهوژپ  یهاگشناد و 11  داهج  دحاو  هب 39  هتسباو  یشزومآ  زکرم  زا 100  شیب  رد  تلود  نانکراک  ياهشزومآ 

یهجوت لباق  شخب  ریخا  ياهلاس  رد  تلود  نانکراک  شزومآ  . * دوشیم هئارا  ریگارف  رازه  دودح 400 یشزومآ و  هرود  زا 1100  شیب 
نامزاس تقفاوم  اب  دـناهداد . لیکـشت  ناـنکراک  شزومآ  ماـظن  بلاـق  رد  تلود  ناـنکراک  ار  یهاگـشنادداهج  ياـهشزومآ  ناریگارف  زا 

یهاگشنادداهج طسوت   85 ات ياهلاس 82 یط  تلود ، نانکراک  شزومآ  دـیدج  ماـظن  حرط  يارجا  رد  روشک و  يزیرهماـنرب  تیریدـم و 
ینابم دماج و  دـیاز  داوم  تیریدـم  نیوانع  یـشزومآ  ياههاگراک  یـصوصخ ، شخب  نداعم  یـشزومآ  ياههرود  تلود . نانکراک  يارب 
دشرا ناسانشراک  نانواعم و  نارادرهش ، یشزومآ  هرود  نامدوپ ، رفن  رازه  زا 500  شیب  تمدخ  ودب  یشزومآ  ياههاگراک  یناشنشتآ ،
تهج یشزومآ  هرود  ناونع  يرادرهش و40  ناسانشراک  نانواعم و  نارادرهـش ، يارب  یـشزومآ  هرود  ناونع   306 نارایهد اهيرادرهش و 
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یگنهرف هزوح  . * تسا هدـش  رازگرب  روشک  ییارجا  ياههاگتـسد  یقوقح  ناسانـشراک  شزومآ  يرـسارس  حرط  روشکرـسارس و  نارایهد 
حطـس رد  ییوجـشناد  يراختفا  وضع  رفن  و 534  رازه  اـب 2 هارمه  هک  دنتـسه  رفن  رب 639  غلاب  یگنهرف  هزوح  رد  یهاگـشناد  نارگداـهج 

، نایوجـشناد ناناوج و  نایم  هژیو  هب  هاگـشناد  رد  ینید  تفرعم  قیمعت  یمالـسا و  یناریا ـ  ندـمت  گنهرف و  ءالتعا  تیرومأم  اـب  روشک و 
رد یگنهرف  ماظن  رد  داهن  هاگیاج  ءاـقترا  هلاـس و  تسیب  زادـنامشچ  رد  یهاگـشنادداهج  هاـگیاج  دنـس  فادـها  ققحت  تهج  رد  تکرح 

، ینآرق فراعم  ینید و  گنهرف  لصف  رـس  تشه  هب  داهن  نیا  یگنهرف  ياهتیلاعف  دـنزادرپیم . تیلاـعف  هب  یللملانیب  یلم و  ياـههصرع 
یعامتجا ياهتیلاعف  هعـسوت  نایوجـشناد ، يرنه  یگنهرف و  یملع ، تادـیلوت  اهشنیرفآ و  ییافوکـش  دـشر و  یمالـسا ، بالقنا  ماـما و 

یگنهرف و یـسایس ، ياـهیهاگآ  هشیدـنا و  قـیمعت  یمالـسا ، یناریا ـ  ندـمت  بدا و  گـنهرف ، ثیراوـم  تخانـش  یفرعم و  نایوجـشناد .
یگنهرف ياهحرط  گنهرف و  هزوح  رد  دـمآزور  ياهدربهار  هئارا  یعامتجا و  یگنهرف ـ  ياهیـسررب  تاعلاطم و  نایوجـشناد ، یعامتجا 

نیا مراهچ  هعسوت  همانرب  نیودت  زا  سپ  لاس 87 ، رد  هنومن  يارب  تسا . هدش  کیکفت  يربهر  مظعم  ماقم  يوس  زا  لاس  يراذـگمان  هژیو 
هب وجشناد  رفن  رازه  نویلیم و 200  کی  رب  غلاـب  بوصم  یگنهرف  حرط  رازه و 339  بلاق 5 رد  هلاس  هسو  هلاـس  فادها 20  نییعت  داهن و 
هب هتـسباو  یـصصخت  ياـهنامزاس  زکارم و  رب  هیکت  اـب  یهاگـشنادداهج  دنـشاب . هتـشاد  طاـبترا  داـهن  نیا  اـب  دناهتـسناوت  دـنمهرهب  ناوـنع 

ياههصرع نیا  رد  یگنهرف  ياهداهن  اههاگتـسد و  نایم  رد  رترب  هاگیاج  بسک  ددص  رد  دحاو  ناتسا و 42  رد 28  یگنهرف  ياهتنواعم 
هاـگیاج هب  ندیـسر  يارب  یگنهرف  تنواـعم  ياـهدربهار  نیرتمهم  زا  یخرب  یگنهرف  تنواـعم  ياـهدربهار  نیرتـمهم  . * تسا هناـگتشه 

زا يریگهرهب  یگنهرف ، هصرع  رد  تاعالطا  تاـطابترا و  يرواـنف  هعـسوت  زا : دـنترابع  هلاـس  تسیب  زادـنامشچ  رد  یگنهرف  رترب  ناـمزاس 
یماـمت رد  نایوجــشناد  يروآوـن  تیقـالخ و  راـکتبا ، ناوـت ، زا  يریگهرهب  یگنهرف ، ياـههمانرب  رد  باذــج  عیدــب و  نیوـن ، ياـهوگلا 

اب لـماعت  تیوـقت  يارب  مزـال  راـک  زاـس و  داـجیا  یگنهرف ، ياـهتیلاعف  ندوـب  روـحم  وجــشناد  لـصا  رب  دـیکأت  اـب  یگنهرف  ياـههصرع 
رد هـنیزه  مـک  هناـبلطواد و  ياههویـش  زا  يریگهرهب  یهاگـشناد ، یگنهرف و  ناـگبخن  یملع و  تأـیه  ءاـضعا  ییوجـشناد و  ياهلکـشت 

. تسا یللملانیب  یلم و  ياههصرع  رد  روضح  يارب  ییوجـشناد  ناراکمه  ءاضعا و  یـصصخت  يدـنمناوت  ءاقترا  یگنهرف و  ياـهتیلاعف 
نایوجـشناد ینآرق  ياـهتیلاعف  ناـمزاس  لـماش  یگنهرف  تنواـعم  هب  هتـسباو  یـصصخت  ياـهنامزاس  یگنهرف و  یملع ـ  هناـگ  هن  زکارم 

، ناریا نایوجـشناد  یگنهرف  یملع ـ  يرگـشدرگ  زکرم  یمالـسا ، بالقنا  ماما و  ییوجـشناد  یگنهرف ـ  زکرم  ینآرق ، يرازگربخ  روشک ،
يرازگربـخ ناریا ، نایوجـشناد  ياـهيروآون  هعـسوت  ناـمزاس  ناریا ، نایوجـشناد  هنـسحلاضرق  قودنــص  هســسؤم  تاراـشتنا ، ناـمزاس 

نیا رد  هک  دنتسه  ییاهراتخاس  زا  یشخب  یهاگشنادداهج  نایوجشناد  نامزاس  ناریا و  نایوجشناد  یجنسراکفا  زکرم  ناریا ، نایوجـشناد 
تکراشم اب  روشک  ياههاگشناد  حطس  رد  ار  یمهم  یگنهرف  ياههژورپ  تسا و  هتفرگ  لکش  هدش و  سیـسأت  نایوجـشناد  روضح  اب  داهن 

لوط رد  هتـسباو  یگنهرف  ياهنامزاس  یـصصخت و  زکارم  یگنهرف و  تنواعم  یگنهرف  صخاش  ياهتیلاعف  . * دـننکیم ءارجا  نایوجـشناد 
ارجا یحارط و  یللملانیب  یلم و  یگنهرف  ياههاگتـسد  زا  یخرب  نایوجـشناد و  تکراشم  يراکمه و  اب  ار  ریز  صخاش  ياهتیلاعف  لاس 

دیلوت و - 3 نایوجشناد . نآرق  تاقباسم  یلم  هراونـشج  - 2 ناهج . ناملسم  نایوجشناد  نآرق  تاقباسم  یللملانیب  هراونـشج  - 1 دنکیم .
سکع هراونشج  - 6 ییوجشناد . رترب  ياهشهوژپ  اههماننایاپ و  هراونشج  - 5 ییوجشناد . لاس  باتک  هراونشج  - 4 ینآرق . رابخا  هرباخم 
یفرعم هنـالاس  ود  - 8 ناحیروبا .»  » یبرجت ياهشهوژپ  ناگدـیزگرب  یفرعم  هراونـشج  - 7 مینیبـب .» ار  ناریا   » ناونع اـب  ناریا  نایوجـشناد 
يداهج ياههورگ  تکراشم  اب  نارابرهم »  » ناونع اب  نامورحم  زا  تیاـمح  یلم  هراونـشج  - 9 یهاگشنادداهج . رـشن  پاچ و  ناگدیزگرب 

اب ییوجـشناد  ياـهودرا  یلم  حرط  - 11 يراکادـف . راثیا و  ياـهوگلا  یفرعم  هژیو  يراکادـف » سیدـنت   » یلم هراونـشج  - 10 ییوجشناد .
ءارآ و جـیورت  فدـه  اـب  دـیواج » قـیرط   » هنـالاس ود  هراونـشج  - 12 يرواـبدوخ . هـیحور  تیوـقت  فدــه  اـب  رهگرپ » زرم  ناریا   » ناوـنع

یلم حرط  - 15 دـیواج . قـیرط  یگنهرف  ییوجـشناد ـ  یلم  يودرا  - 14 سرافجـیلخ . یلم  شیامه  - 13 هر .) ماما  ترـضح  ياههشیدنا 
راشتنا پاچ و  - 18 نایوجشناد . یسانشریوک  يدرونریوک و  یلم  يودرا  - 17 رخافم .» اب  رادید   » یلم حرط  - 16 داتسا . ماقم  تشادوکن 
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اب راکفا  شجنس  یجنـسرظن و  ياهحرط  يارجا  - 20 ناریا . نایوجـشناد  ینآرق  يرنه  یبدا ـ  یلم  هراونـشج  - 19 یهاگشناد . ياهباتک 
و هنییآ » رد  باـتفآ   » یناوخباـتک یلم  هقباـسم  - 21 ییوجـشناد . هعماج  تارییغت  دـصر  یعامتجا و  یگنهرف و  ياـههداد  دـیلوت  فدـه 
-22 ینید . تفرعم  قیمعت  و  هر ) ) ماـما ترـضح  ياههشیدـنا  ءارآ و  جـیورت  هژیو  نایوجـشناد  هدرتـسگ  تکراـشم  روـضح و  اـب  ینآرق » »
زا هدـش  مالعا  لاس  راعـش  هژیو  راهب » یلم   » هراونـشج - 24 دوعوم .» راظتنا   » يرـسارس هراونـشج  - 23 يولوم . یناوخهمانشیامن  هراونـشج 

لاغتـشا عوضوم  تیـساسح  يراکیب ، نارحب  زورب  زا  لـبق  اـهلاس  یهاگـشنادداهج  ناـگتخومآشناد  لاغتـشا  . * يربهر مظعم  ماـقم  يوس 
فدـه اب  ار  ناگتخومآشناد  لاغتـشا  يراـیمه  ناـمزاس  لاـس 1379  رد  اتــسار  نـیا  رد  كرد و  ار  نآ  ياهدــمایپ  ناـگتخومآشناد و 

نامزاس و نیا  یتیلاعف  ياههزوح  هک  درک  سیسأت  یهاگشناد  ناگتخومآشناد  رتشیب  لاغتشا  يارب  بسانم  ياههنیمز  داجیا  رد  تکراشم 
ودـب زا  نامزاس  يدربراک  تاقیقحت  تاعلاطم و  هزوح  يدربراـک  تاـقیقحت  تاـعلاطم و  تسا : ریز  حرـش  هب  نآ  ياهدرواتـسد  نیرتمهم 

ياهلاس رد  يدربراک  تاقیقحت  ماجنا  ینیرفآراک و  لاغتشا و  راک ، هزوح  رد  روشک  یساسا  ياهزاین  نییعت  ییاسانـش و  قیرط  زا  سیـسأت 
هداد ماجنا  يراکیب  لکشم  عفر  هب  کمک  ناگتخومآشناد و  لاغتـشا  يارب  بسانم  رتسب  ندروآ  مهارف  تهج  رد  يرثؤم  ياهمادقا  ریخا ،

ناگتخومآ شناد  لاغتـشا  اب  طبترم  یـشهوژپ  حرط  نیودـت 69  هیهت و  زا - : دـنترابع  نآ  هتفرگ  تروص  ياـهتیلاعف  نیرتـمهم  هک  تسا 
راشتنا 30 همجرت و  فیلأت ، یهاگـشناد - . ناگتخومآشناد  يارب  ازلاغتـشا  ییوگلا  یلغـش و  پیت  حرط  نیودت 45  هیهت و  یهاگـشناد - .

سیسأت یلغش - . پیت  حرط  نیودت  هیهت و  يارب  یلغش  هنیمز  ناونع  داهنشیپ 125  ینیرفآراک - . لاغتشا و  یصصخت  نوتم  باتک و  ناونع 
هلـسلس يرازگرب  نآ - . هعـسوت  طبترم و  یملع  عبانم  ناونع  لماش 6000 ياهعومجم  يروآدرگ  اب  لاغتـشا  یـصصخت  هناخباتک  نیتسخن 

لاغتـشا و راـک ، هزوـح  ناـگربخ  نارگـشهوژپ و  هکبــش  يزادـناهار  لاغتــشا - . یلم  راـکهار  هـئارا 363  لاغتـشا و  یملع  ياهتســشن 
زا یکی  یناسنا  ياههیامرس  يزاسدنمناوت  ینیرفآراک و  . * روشک ینیرفآراک  لاغتـشا و  یفیـصوت  گنهرف  نیتسخن  نیودت  ینیرفآراک - .

. تسا مزال  ياهشزومآ  هئارا  قیرط  زا  اهنآ  ياهيدنمناوت  یهاگآ و  حطـس  ياقترا  ناگتخومآشناد ، لاغتـشا  یهدناماس  ياهراک  زاس و 
طبترم ةرود  زا 260  شیب  نیودت  تسا - : ریز  حرش  هب  نآ  نیرتمهم  هک  هدش  ارجا  نیودت و  یفلتخم  ياههمانرب  اهحرط و  اتسار  نیمه  رد 

زا هک   ) ماگ هب  ماگ  ینیرفآراک  هتسب  نیوانع  اب  ینیرفآراک  هتسب  ود  نیودت  هیهت و  هرود - . بلاق 3300 رد  ریگارف  رازه  هب 100 نآ  هئارا  و 
کی هنوگچ   » هتـسب و  دـش ) باـختنا  روشک  رد  ینیرفآراـک  شزومآ  یموب  یلم و  يوگلا  ناونع  هب  یعاـمتجا  روما  راـک و  ترازو  يوـس 
يارب ینیرفآراـک  یبرم  تیبرت  هرود  يرازگرب 20  نیودـت و  . - NFTE داینب يوگلا  ساسارب  مینک » هرادا  يزادـناهار و  ار  راـک  بسک و 

. فـلتخم ياـهداهن  اــهنامزاس و  ناسانــشراک  ناریدــم و  زا  رفن  يارب 2800  ینیرفآراــک  ياـــههرود  يرازگرب  نیودـــت و  رفن - .  500
، لاغتــشا هژیو  هـب  روـما  یماـمت  رد  نآ  ریثأـت  نـینچمه  زورما و  ياـیند  رد  تاـعالطا  تـیمها  هـب  هجوـت  اـب  یناــسرعالطا  ياــههناماس  *
، تسا هداد  ماجنا  اتـسار  نیا  رد  ار  ياـهتیلاعف  صیخـشت و  هعماـج  ياـهزاین  زا  یکی  ناونع  هب  ار  یلغـش  یناـسرعالطا  یهاگـشنادداهج 

تسا هتفرگ  رارق  نایامرفراک  نانیرفآراک و  نایوجراک ، رایتخا  رد  یتنرتنیا  ياهتیاس  بلاق  رد  ینیرفآراک  لاغتشا و  یناسرعالطا  تامدخ 
یلغــش یناــسرعالطا  هاــگیاپ  نیتـسخن  يزادــناهار  یحارط و  دوـشیم - : هراــشا  هزوـح  نـیا  ياهدرواتــسد  نیرتــمهم  هـب  ریز  رد  هـک 

ربراک و رفن  رازه  اب 240  نایامرفراک  نایوجراک و  هب  یلغش  کینورتکلا  تامدخ  هئارا  يارب   www.jobiran.com ناگتخومآشناد
. - تیاس نیا  رد  يزاجم  تروص  هب  شجنـس  نومزآ و  هرواـشم و  هئارا  و  یناتـسا )  jobiran روشک ناتسا  رد 14  نآ  ندرک  ياهـقطنم 

هعماج هب  زاین  دروم  تاعالطا  یمامت  هئارا  يارب   www.jobportal.ir لاغتشا یناسرعالطا  عماج  ماظن  نیتسخن  يزادناهار  یحارط و 
یفرعم يارب   www.eshteghal.ir تیاسيزادناهارویحارط تسا - . یتاعالطا  عبنم  ناونع  يواح 11.500  تیاس  نیا  هک  راکرازاب 

همانهتفه لماش  راکرازاب  یناسر  عالطا  زکرم  يزادناهار  نادنمقالع - . هب  لاغتشا  هزوح  رد  یهاگشنادداهج  تامدخ  اهدرواتسد و  هئارا  و 
عماج ياهحرط  تیریدم  . * روشک رد  لاغتشا  نیون  یناسر  عالطا  راذگناینب  ناونع  هب   www.bazarekar.ir تیاس بو  راک و  رازاب 

ینواـعت یـصوصخ و  شخب  رد   ICT تالوصحم تادـیلوت  تاـقیقحت و  زا  تیاـمح  حرط  يارجا  رد  يراـکمه  یتیاـمح -  ياهمادـقا  و 
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اطعا حرط  يارجا  نیودت و  یهاگـشناد - . ناگتخومآشناد  نایوجـشناد و  هژیو  یلغـش  یگدامآ  عماج  حرط  يارجا  نیودـت و  افکت - .) )
ياهتصرف یبسن و  ياهتیزم  ییاسانـش  حرط  نیودـت  رفن - . رازهکی  يارب  یهاگـشناد  ناگتخومآشناد  راک  بسک و  ياـهحرط  هب  ماو 

مالیا و ناتسا  ود  رد  نآ  يارجا  یلغش و  پیت  ياهحرط  نیودت  یتایلمع و  ياهراکهار  هئارا  روشک و  ياهناتسا  رد  ینیرفآراک  لاغتشا و 
ياهراکهار هئارا  روشک و  ياهناتسا  رد  ینیرفآراک  لاغتشارب و  دیکأت  اب  هنومن  ییاتسور  هقطنم  هعسوت  يزاسلدم  حرط  نیودت  رهـشوب - .

رد یـصصخت  دادـیور  تسـشن و  شیامه و  ناونع  رد 100  تکراـشم  يرازگرب و  رهـشوب - . مـالیا و  ناتـسا  ود  رد  نآ  يارجا  یتاـیلمع 
دادرم 1388 هبنشراهچ 14 ، www.ettelaat.com عبنم :  روشک * . رد  ینیرفآراک  لاغتشا و  جیورت  ياتسار 

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد 

يدننامه مغر  هب  ناریا ، یمالسا  بالقنا  بالقنا  تخانش   * یتیاده لضفلاوبا  هر )  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتـسد 
هب دـبلطیم . ار  شیوخ  يدوجو  هفـسلف  فادـها و  روخرد  یتخانـش  رـصاعم ، ناهج  یـسایس  ياههدـیدپ  رگید  اـب  عضاوم  زا  ياهراـپ  هرد 

ینوگرگد کی  زج  هب  یموهفم  هک  هنالداع ، یماظن  ینیزگیاج  هماکدوخ و  یمیژر  ینوگنرـس  رد  بالقنا  شقن  زا  یهاگآ  رگید ، ینخس 
ناریا بالقنا  دیآیم ، تسد  هب  یقیبطت  هاگن  رد  هک  نانچ  دزاسیمن . زاینیب  یمالـسا  بالقنا  تخانـش  زا  ار  ام  درادن ، هارمه  هب  یعامتجا 
نامه تسا . یعامتجا  یسایس ـ  بالقنا  ره  دننامه  لالقتسا ، يدازآ و  هب  لیامتم  شوجدوخ و  یلم و  تیمکاح  کی  يزاسرتسب  ظاحل  هب 

بالقنا لیلحت  هیزجت و  هب  دـنکیم ، یـسررب  ار  رـصاعم  ياهبالقنا  ینیع ، ینهذ و  ياهرازبا  زا  يدـنم  هرهب  اب  رگـشهوژپ  کی  هک  هنوگ 
نانچمه دراد ، يرگید  ياهبالقنا  هباشم  ییاهدرواتـسد  نامگ  یب  میرگنیم ، ناریا  بالقنا  هب  هک  ماع  رظنم  نیا  زا  دزادرپیم . یمالـسا 

بتکم اب  یمالـسا  بالقنا  هک  یطابترا  لیلد  هب  اما  تسا . نآ  لوبق  زا  ریزگان  بـالقنا  ره  هک  هتـشاد  ار  ییاـههنیزه  ناـمه  مک  شیب و  هک 
دیابیم دهدیم ، ياج  یمیهاربا  ناربمایپ  هنازیتس  متس  ياهتضهن  دادتما  رد  ياهدیدپ  ار  نآ  هاوخان  هاوخ  دراد و  مالسا  يدیحوت  یهلا و 

ینوچ دـنچ و  و  یمالـسا ، بالقنا  ياـفرژ  هب  ناوتیم  هک  تسا  لـیلحت  ود  اـی  رظنم  ود  يدـنبعمج  رد  تفرگ . راـک  هب  ار  صاـخ  یهاـگن 
. دومن یقلت  زیامتم  ياهدیدپ  رضاح ، رصع  یعامتجا  یـسایس -  ياههدیدپ  رگید  هب  تبـسن  ار  نآ  دربیپ و  نآ  ياهدرواتـسد  يریگلکش 

تضهن تسا ، یمالسا  مامت  زورما  تضهن  یمالسا ، همین  ای  دوب  یسایس  ای  هک  دوب  ییاهتضهن  قباس ، ياهتضهن  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  »
گنر دیدرت  یب  ناریا ، تلم  یهاوخ  مالـسا  یمالـسا .» يروهمج  دننزیم  دایرف  همه  مالـسا ، دـننزیم  دایرف  همه  تسا . ادـخ  يارب  زورما 

ِهنیـشیپ بالقنا ، دیقف  ربهر  دومنیم . هنایارگ  یلم  یـسایس و  ياهتکرح  زا  رترب  اهرازبا ، اهفدـه و  رد  ار  نآ  هدز و  بالقنا  هب  یـصاخ 
ار مالـسا  هک  دوب  هتفاین  تسد  يرکف  دشر  زا  هلحرم  نیا  هب  ات  دوخ ، ياهتضهن  زا  مادـک  چـیه  رد  هک  دوشیم  روآدای  ار  یتلم  یتازرابم 

کی زا  ناریا  تلم  یمالـسا ، بـالقنا  رد  درک . شومارف  تضهن  ره  رد  ار  يربـهر  شقن  دـیابن  هتبلا  دـنک . یقلت  بـالقنا  هزراـبم و  روـحم 
ماما تفرگیم . غارـس  یبهذـم  نامیا  هب  یکتم  يروهمج  کی  رد  ار  وا  لالقتـسا  يدازآ و  هک  تشگ  رادروخرب  هناـهاوخ  مالـسا  يربهر 

توافت یعامتجا ، يداصتقا و  یگنهرف و  ياهيریگتهج  اهفدـه و  رد  اهبالقنا  رگید  زا  ناریا  بالقنا  زیاـمت  ناـیب  رب  نوزفا  ینیمخ ،
همه زا  ناریا  بالقنا )  ) هللادمحب و  دناوخیم « . دیفس  بالقنا  ار  نآ  دهدیم و  تسد  هب  یناسنا  ياههنیزه  رد  ار  یمالسا  بالقنا  ریگرظن 
هدوب ینینوخ  بالقنا  هسنارف ... ، رد  يوروش ، رد  کلامم ، ریاس  رد  هاش )...  ) بالقنا نآ  هن  دوب  دیفـس  بالقنا  نیا  دوب . رتهب  اـه ) ) بـالقنا

( هاش  ) تلود تمواقم  هک  تفگیم  ینرق  ایلو )... دبهپس   ) موحرم تسا ...  هدش  دراو  اهیبارخ  تسا و  هدش  هتـشک  مدآ  رفن  اهنویلیم  هک 
ار دوخ  هدـناوخ و  ناریا  بالقنا  زاسرتسب  ار  دـنوادخ  شیوخ ، هنافراع  هاـگن  رد  ینیمخ  ماـما  ( 2 «.) دوب مین  تعاـس و  هس  مدرم  لـباقم  رد 
یهلا و هدارا  ، ناس نیدـب  تسا . هداد  رـس  یهاوخ  يدازآ  دایرف  هدیدمتـس ، تلم  اب  ادـص  مه  هک  درگن  یمن  یناریا  دنورهـش  کـی  زا  شیب 

خیرات یـسایس  ياه  هدیدپ  رگید  زا  نآ  یـساسا  زیامت  هجو  دیاب  یم  ار ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  دنور  رب  یبیغ  ياهدادـما  يراذـگریثأت 
بلق مه  دنکب ، نابز  مه  روط  نیا  یهاتوک  تدم  رد  ار  ینویلیم  دنچ  یس و  تلم  کی  دناوتب  رـشب  هک  منک  روصت  مناوت  یمن  نم  تسناد .
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هب تلم  هک  یتـضهن  تضهن ، نیا  هب  مدوب  هدرک  ساـسحا  نوچ  ار  اـنعم  نیا  لوا  زا  مه  نم  دـشاب و  دوـشیمن  یهلا  ِهدارا  زج  نیا  دـنکب .. 
هرابرد يزیمآ  شیاتس  رعش  ندینـش  ماگنه  رگید  ياج  رد  بالقنا ، دیقف  ربهر  ( 3 .() مدش راودیما   ) تسا هدرک  ادیپ  تدحو  ادخ  تساوخ 

. درمـشرب تضهن  يزوریپ  یلـصا  لماع  ار  نانآ  یحور  لوحت  دومن و  دـیکأت  یهاـش  متـس  رب  یگریچ  رد  تلم  هاـگیاج  رب  هناـنتورف  دوخ ،
دندرک و دایرف  اه  نابایخ  رد  هک  دندوب  اه  نیـشن  هغاز  نیا  دوشب . هتفگ  بلاطم  روط  نیا  هک  منیا  زا  رتکچوک  نم  هک  منکب  ضرع  دـیاب  »

تسا تیمالسا  حور  تیناسنا و  حور  نواعت و  حور  نیا  تسا ، هدننکراودیما  یلیخ  نم  يارب  هک  يزیچ  نآ  دنداد ...  ناوج  دنداد و  نوخ 
یسایس و روعش  یمالسا ،  يروهمج  لالقتـسا ،  يداز ،  ِتمـس آ  هب  ناریا  مدرم  ياهراعـش  شخرچ  ( 4 .« ) دش افوکـش  ناریا  تلم  رد  هک 

نانآو دیشخب  لکـش  یناریا  ضرتعم  نادنورهـش  ِتابلاطم  هب  یهاوخ ،  يدازآ  یهاوخ و  يروهمج  سپ ، نآ  زا  داد . ناشن  ار  نانآ  ِيرکف 
دیقف يربـهر  تیروهمج ،  مزاول  هب  مازتـلا  دـنا .  هدروخ  دـنویپ  نآ  رد  تیروهمج  تیمالـسا و  هک  درک  ینیوـن  یـسایس  ماـظن  ياریذـپ  ار 

باختنا ناکما ِ  يولهپ ،  دادبتسا  ِینوگنرس  يارب  شالت  یمالسا و  يروهمج  زا  هناراد  بناج  ِتارهاظت  مغر  هب  ات  تشاد  نآرب  ار  بالقنا 
ای مودنارفر  نیا  دنک .  یم  نییعت  ار  ام  تلم  تشونرس  مودنارفر  نیا  هک  مهد  رکذت  تسا  مزال  مودنارفر  ِهناتـسآ  رد   . » دشاب هتـشاد  دوجو 

ناوتیمن هناهاوخ ،  يروهمج  ِیـسایس  ماظن  کی  رد  ( 5  .« ) یگتـسباو قانتخا و  هب  قباس  لثم  ای  دشک و  یم  لالقتـسا  يدازآ و  هب  ار  امش 
(، س  ) ارهز تشهب  ینارنخـس  رد  ینیمخ ،  ماما  هک  دوب  هاگدـید  نیا  زا   : تفگ نخـس  نانآ  ياه  نامرآو  مدرم  زا  دازآ ، ِمودـنارفر  نودـب 

یمالـسا يروهمج  ِمودـنارفر  يارب  توعد  رد  يربهر  دـیناشک .  شلاچ  هب  ار  يرالاس  مدرم  اـب  هناـگیب  ِماـظن  رهو  يولهپ  ماـظن  تیلوبقم ِ 
ققحت میرکت و  رد  یکش  هنوگ  نیدب  دش .  روآدای  ار  دوخ  یسایس  تیمکاح  تشونرـس و  نییعت  رد  ناریا  تلم  يدازآ  ِناکماو  ترورض 

هک مودـنارفر ،  نیا  رد  هک  تلم  همه  هب  مـنکیم  هیـصوت  نـم   . » دـنامن ياـجرب  لالقتـسا  يدازآ و   - تـلم بـالقنا و  يداـینب  اـهراعش ي 
رد نداد ،  هن »  » ای يرآ »  » ‡ي ار مودنارفر و  رد  يدازآ  ( 6  .«) دینک تکرش  دنک ،  یم  نییعت  ار  ام  بهذم  ام و  روشک  ام و  تلم  تشونرس 

بالقنا ياهدرواتسد  زا  یکی  زا  یـشیامن  نیدرورف 58 ، 12 تقیقح ،  رد  دوب .  نآ  يربهر  دـیکأت  رظن و  دروم  یمالـسا ،  بالقنا  دادـماب 
ار ناتدوخ  تشونرس  يدازآ  اب  نکل  دیدازآ . . » دیـشخب موادت  ناگناگیب  دیدهتو  موجه  ربارب  ردار  روشک  لالقتـسا  هک  دوب  يدازآ  - ناریا

دوش یم  مولعم  ، دـیهاوخیمنار تلم  حالـص  دوـش  یم  موـلعم  دـینکن ، تلماـب )  ) یهارمه بـالقنا  ناـفلاخم  امـش   ) رگا ( » 7 .«) دینک نییعت 
هک دراد  تیاکح  ، تیعقاو نیازا  ، هتفای لالقتسا  ياه  تلم  خیرات  لالقتسا  ( * 8 .« ) دینک طلسم  ام  رب  ار  بناجا  دیزادنیب و  هقرفت  دیهاوخیم 

همه لالقتسا  دناوتیم  دیدرتیب  هتفای ،  تسد  دوخ  ياهيدازآو  قوقح  هب  هک  یتلم  دراد . دوجو  يدازآ  لالقتـسا و  نیب  یگنتاگنت  دنویپ 
 ، یلم ياهدرواتسد  زا  عافد  و  یلمعو ،  یملع  ياه  هصرعرد  تکراشم  هبدرکیور  اریز  دراد . ساپ  اردوخ  یـسایس  ماظنو  روشک  هبناج ي 

هناخ ترافس  همانراک ي  دشاب . هتشادن  ییورایور  یخاتـسگ  زینو  ددنبن  عمط  يریگ  جاب  ذوفن و  هب  یمجاهم  تردق  چیه  ات  دوش  یم  ببس 
هکدـندربیم موـجهو  دـنتفریم  ییاـهمیژرو  اـه  تلود  غارـس  هب  ناـگناگیب  هک  دـهدیم  تسد  هب  یماـظن ،  ياـه  مجاـهت  نینچمه  اـه و 

، تلم کی  خـیراتو  تایح  هب  هک  دـنکیم  دای  یلماع  ناونع  هب  لالقتـسا  زا  ینیمخ ، ماـما  دـندوب . هداد  فکزا  ار  ناـش  یمدرم  يهناوتـشپ 
یم لالقتساو  يدازآ  هب  ار  تایح  شزرا  ام  میتسین . لئاق  شزرا  ریغ ، ِهطلس  ریز  تایح  يارب  ام  . » دزاس یم  دنلبرـسار  واو  دشخبیم  شزرا 

ِهدارا اب  تلمو  تسا ،  تلم  ِهدارا  زورما  ... درک میهاوخ  هزرابم  ام ،  تکلمم  هب  دـننک  زواجت  دـنهاوخب  هک  ییاه  تردـق  مامت  اب  اـم   ... میناد
 . دوب دایز  تضهن  نیا  تاکرب  ( » 9 .«) دنک هزرابم  رگرامعتسا )  ) یتردق ره  اب   ... هک تسا  فظوم  یمالسا  تاروتـسد  هب  نامیا  دوخ و  يوق 

عطقو قافن ،  كرـش و  ِيدایا  عطق  تکلمم و  زا  نارگلواپچ  اهدزد و  ندنار  یهاشنهاش و  میژر  گرزب  دس  ِنتـسکش  تاکرب ،  نیرتگرزب 
خیرات و  هدوبن ، هقباسیب  ياهدیدپ  دنچ  ره  بالقنا ،  رد  نانز  روضح  نانز  تکراشم  ( * 10 ...(«) دوب  ) ناراوخ تفن  نارگ و  لواپچ  يدایا 

، بالقنا ِندوبریگارف  هب  هجوت  اب  اما  دراد ، تیاـکح  یناریا  ناملـسم  ناـنز  روعـشو  روش  زا  ناریا ، تلم  زیمآضارتعا  یـسایس و  ياهـشبنج 
رهاوخ و رـسمه و  ای  ردام  دمآ ، یم  نوریب  هناخ  زا  دادبتـسا ، هب  ضارتعا  يارب  هک  ینز  ره  دندوب . ناگمه  شخبماهلا  نانآ  هک  تفگ  دیاب 

تزعو فافع  يوب  هک   - یناریا نانز  يهدروخ  هرگ  ياه  تشم  دوب .  هدـیناشک  دوخ  لاـبند  هب  ار  هداوناـخ  ياـضعا  رگید  هک  دوب  يرتخد 
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ماو ار  نآ  يزوریپ  بالقنا و  ینیمخ ،  ماما  رمث . یب  ار  ناگماک  دوخ  ياههلولگ  تخاس و  یم  راوتـسا  ار  یناریا  نادرم  ياـپ  دیـشخب - یم 
نیا زا  لبق  میراد  ناوناب  زا  ام  ار  يزوریپ  نیا  . » دندش نادرم  یبالقنا  هزیگنا ي  هیحور و  تیوقت  ببس  نانآ  هکارچ  درامـش .  یم  نانز  راد 

‡ت و ارج مه  اـهدرم  هک  دـندش  نیا  بابـسا  اـم  زیزع  ناوناـب  . دـندوب عقاو  ولج  فص  رد  اـم  مرتـحم  ناوناـب  میـشاب .  هتـشاد  اـهدرم  زا  هک 
نانز يراکادـفو  يراوگرزب  زا  هناعـضاخ  بالقنا ، دـیقف  يربهر  ( 11  .« ) میتسه اه  مناخ  امـش  تامحز  نوهرم  اـم  دـننک . ادـیپ  تعاـجش 

 . میتسه اهنآ  ِهلابند  ام  دنتسه . ام  تضهن  ِنا ) ) ربهر  ، ناوناب دیتسه . تضهن  نیا  ناربهر  امش  .» دناوخ یم  يربهر  راوازس  ار  نانآو  هدرکدای 
دوب هداد  فک  زا  ار  شیوخ  تناتمو  تلزنم  هاش ،  بدادبتـسا  ماـظن  رد  نز  ( 12 .«) میامشرازگ تمدخو  مراد  لوبق  يربهر  هب  ار  امـش  نم 

هچ یتنـس و  ياـه  طـیحم  رد  هچ   - يرـالاسدرم دوب . هدـمآ  رد  نادرم  یـسنج  یعیبـط و  تـالیامت  تهجرد  يراـک  تمدـخ  تروص  هبو 
. دوب هدناتـس  یناریا  ناـنز  زا  ار  ندوـب  نز  شقن  ؛  رگید ینخـس  هبو  نز  یناـسنا  ياهادعتـساوروهظو  روـضح  هصرع ي   - نردـم ياـهاضف 
ای هناخ  ياههشوگ  هب  ار  نانآ  ناور ،  ریهطت  رکفت و  لیـصحت و  ار  نانآ  یگدـنرادزاب  و  یعاـمتجا ،  یناـسنا و  قوقح  زا  ناـنز  تیمورحم 

يهمعط اهتسد و  ِهچیزاـب  هتـشاد و  نتـشیوخ  هب  تشگزاـب  هناـیم ،  نیا  رد  دنتـساوخیم  هک  یناـنز  دوب .  هدـناشک  یحیرفت  ياـه  پولک 
يولهپ رصع  رد  یناریا  نز  نانز .  یناسنا  تلزنم  ماقم و  هب  یبایتسد  يارب  یتصرف  هنو  دنتف  ای  یم  دوخ  يارب  ییوگلا  هن  دنـشابن ، اههرفس 
مرگرـس ياهنانز  ياههصقو  اهنشج  اب  ار  شدوخ  تغارف ،  مایا  ردو  دـهد  شرافـس  ار  شیارآو  شـشوپ  ياهلدـم  نیرخآ  دوب  ریزگان  ، 

ایروا مناـخ   - » ییاـیلاتیا فورعم  راـگنربخ  اـب  هـک  ياهبحاـصم  رد  هاـش  دروآیم . رد  نادرم  ییاورماـک  يارب  يرازبا  هـب  ار  وا  هـک  دزاـس 
ییامندوخ يارب  شـشوکو  یـسنج  لیامت  زا  یکاح  هک   - نز کی  ندوب  اـبیرف  دوبهدرک . یقلت  اـبیرف  يدوجوم  ار  نز  تشاد ،   « یچـالافان

ياضق هک  نانچ  دراد . یم  زاب  دـشاب ، شیوخ  يهعماج  یلاـعتو  تفرـشیپ  دـنور  رب  راذـگریثأت  یناـسنا و  يرـصنع  هکنیا  زا  ار  وا  تسا - 
نینچراگزور نآ  زا  ینیمخ ، ماما  دشاب . يراکادفو  هتـسیاش  ردامو  رـسمه  تسناوتیم  ینز  رتمک  دادیم  ناشن  هاجنپ  يههدرد  اههداوناخ 

مـسا هب   ... قباس هاش  ِهرود  تیلهاج  رد  رگیدو  مالـسا  ربمایپ  تثعبرـصع  تیلهاـج  رد  یکی  دوب . مولظم  ( ههرب ...) ود رد  نز  : » دـنک یم  داـی 
 . دـشاب ابیرف  دـیاب  نز  تفگیم :  هاش  ... دندیـشک نییاپ  تشاد  هک  تزعو  تفارـش  ماقم  نآ  زا  ار  نز  نز .  هب  دـندرک  اه  ملظ  نز .  هکنیا 

کی ِهبترم  هب  دیـشک  ورف  ار  نز  تیناـسنا ،  ماـقم  زا  ... درکیم رظنار  نز  ینامـسج ...  رظن  نآ  اـب  تشاد ؛ وا  هـک  یناوـیح  رظن  نآ  اـب  هـتبلا 
هب لیامتو  تشادـن  ینادـنچ  هرهب ي  ، دـمآراک شنیبو  شنادو  گنهرفو  تیبرت  زا  هعماج ،  رد  هن  هناخ و  رد  هن  یقرـش ،  نز  ( 13 .«) ناویح

هناسرو ي باتک  هنوگره  هک   - يولهپ نارود  رد  باجح  فشک  . داد یم  قوس  يرازاـب  ياـهوگلا  تمـس  هباروا  یگناـگیبدوخزاو  دـیلقت 
کی  - دوبرود نانز  هژیو  هبو  نادرم  سرتسد  زا  يونعم  یملع و  ياه  هزیگناو  اه  هشیدـنا  هدـنهد ي  شرورپو  دازآ  ِیناسر  عالطاو  يربخ 

ياههصرع رد  تفرشیپو  یعامتجاو ،  ینالقع  دشر  رتسب  زا  یناریا  نانز  نرق ،  مین  هب  کیدزن  تشاد .  لابند  هب  یعامتجا  گرزب  يهعجاف 
راگزور ِیناتساد  تایبدا  رنه و  دندوب . اکیرماو  برغ  يراد  هیامرس  ِیشیارآ  مزاول  رازاب  يهدننک  فرـصم  دندش و  مورحم  يروانف  ملع و 

 - یناریا اهلسن ي  دهد . یم  تسد  هب  یسنج  ملاسان  طباور  شـشوپ و  ِيدازآ  زا  نانز  یطاطحنا  يریگهرهب  زا  فافـش  ياهنیآ  اهيولهپ ،
ملاس تیبرت  زا  هک  یناسک  رگم  دندوبن ،  نطو  مدرم و  هب  رازگتمدخ  قالخ و  رـصانع  دـندمآیم - نوریب  یگداوناخ  ياه  نوناک  زا  هک 

ار نز  هاش ) : ») دراد یم  راهظا  نینچ  يولهپ  میژر  رد  ناـنز  تیعقوم  لـیلحت  رد  بـالقنا  دـیقف  ربهر  هک  دوب  ور  نیا  زا  مدـندوب  رادروخرب 
نز نماد  زا  تسا .  هعماج  یبرم  نز  گرزب .  ناسنا  کی  مه  نآو  تسا  ناسنا  کی  نز  هک  یتروصرد  درک . تسرد  کسورع  کی  لـثم 

دندرکن نادرم  هب  دندرک ، نز  هب  هک  تیانج  ردق  نآ  رسپ  نیا  ًاصوصخ  و  مودو ،)  لوا  يولهپ   ) رـسپو ردپ  نیا  دنوش ...  یم  ادیپ  اه  ناسنا 
هب یباـیتسدو  ندـش  باـختناو  نداد  يار  درمو ، نز  يربارب  بـالقنا ،  دــیقف  ربـهر  ِینید  یــسایس -  رظنم  زا  تاـباختنا  نز و  ( * 14 .« )

نانز رادرک  راتفگ و  رد  طاطحنا  داسف و  انامه  هدـش ،  یهن  نآ  زا  هچنآ  . درادـن تعیرـش  اب  یتریاـغم  یـسایسو ،  یعاـمتجا  ياـهتیعقوم 
... دراد ناوناب  امـشرب  صاخرظن  مالـسا   . » دنـشاب زیگناداسف  روضح  زا  هتـساریپ  دـیاب  یم  زین  نادرم  درادـن و  نانآ  هب  صاـصتخا  هک  تسا 

تسا یتیانع  زا  رتشیب  دراد  ناوناب  هب  مالسا  هک  یتیانع  درک .  يواسم  نادرم  اب  ار  اهنآ  مالسا  درک . زارفارسو  دنلبرـس  ار  نانز )  ...) مالـسا
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دیاب نز  ( » 15 دـشاب (». اهدرم  تسد  رد  هچیزاب ) ...   ) هبعلم هن  دـشاب  شدوخ  تیناسنا  يالاو  ماقم  هب  نز  میهاوییم  ام  دراد ... نادرمرب  هک 
دنراد ‡ي  ار قح  نادرم  هک  يروط  نامه  دنهدب ،  دـیاب  ‡ي  ار یمالـسا  يروهمج  رد  اهنز  دـشاب . هتـشاد  تلاخد  شدوخ  تشونرـس  رد 

یقالخا یحور و  لوحت  زا  نیرفآرورغ  ریگمشچ و  ییاههناشن  نطو ،  ياج  ياـج  رد  تلم  یحور  لوحت  ( * 16 .«) دنراد ‡ي  ار قح  اهنز 
، شـشوک اهشنم و  ِيزاسنوگرگد  نیا  هب  رظن  تشاد .  تهابـش  ینتف  اـین  تسد  يوزرآ  کـی  هب  نآ  زا  شیپ  هک  دـشیم  هدـهاشم  تلم 
 . دـشابیمن تلم  یحور  لوـحت  ِهیاـپ  مه  ماـظن  لوـحت  تخاـس ،  رادـیدپ  ار  یمالـسا  يروـهمج  ماـظن  سیـسأت  بـالقنا و  يزوریپ  ِهنیمز 

اهناسنا رد  هک  یلوحت  نیا   . » دشاب هتـشاد  لابند  هب  ار  روشک  رب  ماظن  يراذگریثأت  تیعورـشم و  دناوتیم ،  یلوحت  نینچ  موادت  نامگیب 
هک تفگ  یمو  نارهت ...  رازاب  رد  دمآیم  نابساپ  کی  رگا  هک  دوب  زور  کی  تسا .  رتالاب  دش  ادیپ  میژر  نیا  رد  هک  یلوحت  زا  دش ، ادیپ 

دشیمن دراو  شنهذ  رد  دنک . تفلاخم  هک  دادیمن  هزاجا  شدوخ  هب  يدحا  دننزب ،  قریب  ای  دنوشب  لیطعت  اهرازاب  دیابو  تسا  نابآ  راهچ 
دندوب رومأـم  هک  یماـظتنا  ياوق  لـباقم  مدرم  یتفریم  هک  یتـقو  تکلمم  نیا  ياـج  ره  هب  درک ...  تفلاـخم  دوشیم  رگم  نابـساپ  اـب  هک 

(، هر ) ینیمخ ماما  هاـگن  رد  ( 17 .) تسا روآ  باـجعا  یحور  لوحت  نیا  دـندرکیمن ...  اـنتعا  ًادـبا  ار ،  مدرم  دـننک  رود  ار و  مدرم  دنـشُکب 
تـالوقم هـب  ار  یبـالقنا  یهاـگآدوخ  و  داد ، تبـسن  یگنهرف  یعاـمتجا و  لـماوع  هـب  ناوـتیمن  ار  ناریا  تـلم  یتیـصخش  ِفرگـش  رییغت 

لوحت مالسا ، ردص  ناناملسم  ِهیحور  ِندروآ  دای  هب  اب  ناشیا  تسناد .  ریگارف  شزیخ  ییادصمه و  ببس  همه  نآ  نییبت  ناراکردناتسدو 
، مدرم ِندناوخ  تمعن  یلو  اب  هر ،) ) ینیمخ ماما  تسویپ . عوقو  هب  رگید  راب  کی  هک  دنکیم  یقلت  یبیغ  ِهدـیدپ  کی  ار  ناریا  تلم  یحور 

ِهریخذ کی  ناونع  هب  ار  نانآ  تیامحو  تیاضر  هراومه  هدادـن و  حـیجرت  تلم  حـلاصم  رب  ار  یتحلـصم  چـیه  هک  تساوخیم  تقیقح  رد 
نییعت رد  تکراـشم  ییارگمه و  ماجـسنا و  دـبای و  یم  رارمتـسا  تلم  یحور  لوـحت  هک  تسا  ناـس  نیدـب  میـشاب . هتـشاد  هارمه  هب  یهلا 

رد هک  ياهیحور  نامه  ینعی  يراکادف ، ِهیحور  . » دش دهاوخ  بالقنا  ماظن و  زا  یگدروخرس  یگدنکارپ و  یتسس و  نیرگیاج  تشونرس ،
ام تلم  رد  هیحور  نیا  داد ، هبلغ  زور  نآ  يایند  رب  ًابیرقت  ار  نیملـسم  نرق  مین  فرظ  ردو  دوب  هدش  ادـیپ  مدرم  يارب  ص ) ...) لوسر ا نامز 

ینیبناهج دوبن ، هفـسلف  دوب ؛ هیحور  نیا  داد  هبلغ  ار  ام  هچنآ  دـننک . ادـف  دنتـساوخ  یم  قایتشا  قوش و  اب  ار  ناشدوخ  هک  دوب  هدـش  ادـیپ 
. ... دوب یبیغ  بلطم  کی  دش  ادیپ  هک  یکرحت  نیا  دش و  ادیپ  تلم  رد  هک  هیحور  نیا  دوبن . اهفرح  نیا  چـیه  دوبن ، یـسانشمالسا  دوبن ،

تارهاظت مایا  رد  نواعت  حور  ِندش  رادـیدپ  ( 18  .«) میوریم یتسـس  هب  ور  رگید  میهدب ...  تسد  زا  ار  هیحور  نیا  هتـساوخان  يادخ  رگا 
اهیلدـمه و نیمه  تقیقح ، رد  تسا . هدرک  دای  نآ  زا  هر ) ) ینیمخ ماما  هک  تسا  نانآ  گرزب  حور  لوحت  راـثآ  هلمج  زا  مدرم ، یبـالقنا 
، دـش ادـیپ  هک  مه  يرگید  لوحت  کی  دوب ... یهلا  لوحت  کی  نیا  . » دز مقر  نانآ  يارب  ار  يرگید  تشونرـس  هک  دوب  تلم  ياـهیهارمه 

بآ مدرم ...  دندرکیم ، روبع  هک  اج  ره  زا  اه ) هدننکرهاظت   ... ) دـش ادـیپ  مدرم  رد  تنواعم  سح  دوب ... نآ ) ياه  هولج  و   ) تیناسنا نیا 
يا هساک  کی  ینزریپ  کی  هک )  ) تارهاظت نیا  رد  مدید ،  نارهت  رد  نم  هک  تفگ  نم  ناتسود  زا  یکی  دندادیم ... چیودناس  دنداد ، یم 

( مدرم  ) هک تسا  نـکمم  تـسا ...  لـیطعت  هـک  تـسا  يزور  زورما  هـک  تـفگ  نزریپ )  ، ) مدرک تبحـص  وا  اـب  هـتفرگ ...  شتـسد  لوـپ ) )
نارود رد  هچو  دادبتـسا ، اب  هزراـبم  ماـیا  رد  هچ  ناریا -  تلم  ییارگمه  تدـحو  ( * 19 .« ) دنـشاب هتـشادن  درخ  لوپ  دننک ، نفلت  دنهاوخب 

درک وحم  ای  گنر  مک  ار  نآ  اهيرظنگنت ، اهيریگتخس و  اب  دیابنو  هدوب  ریذپان  راکنا  ترورض  کی  یمالسا -  يروهمج  ماظن  تیبثت 
درواتـسد زا  هر ) ) ینیمخ ماما  دشابیم . هعماج  راشقا  تدـحو  موادـت  هب  طورـشم  بالقنا ، ياهدرواتـسد  یمامت  ظفح  هک  تسین  یکـش  . 

تلم و يدازآ  هار  رد  هک  دـنکیم  توـعد  ار  ملق  رکف و  لـها  هژیو  هب  همه ،  تـسا و  هدومنریبـعت  تـضهن » تارمث  نیرتـهب   » هـب تدـحو ،
هک دـشابیم  لـیلد  نیا  هب  عقاو  رد  تسا ،  ناـسک  رگید  فیلکت  زا  زیاـمتم  هک  ناگدنـسیون  تیلوؤسم  دـننک . شـشوک  تدـحو  رارمتـسا 
رد ام   . » دنکارپیم ار  ادـص  مه  هتـسویپ و  ياهفص  ددرونیمرد و  ار  اهنهذ  سپ  نآ  زا  دوشیم و  زاغآ  اههلاقم  زا  هعماج  ياهفالتخا 

ياهرـشق نیب  دـش  لـصاح  هک  تسا )  ) یتدـحو نیا  تسا ، تضهن  نیا  تارمث  نیرتـهب  مییوگب  میناوتیم  هک  ار  هچنآ  ریخا ، تضهن  نیا 
تیقفوم زمر  دـنهاوخیم ...  ار  یمالـسا  يروهمج  ادـص ، کی  هدـیقع و  مهو  رکفمه  مه  اـب  تاـقبط  ماـمت  ناریا  رـساترس  رد  فلتخم ... 
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ار امـش  ملق  رتشیپ  تـسه . ناتهدـهع  رب  یگرزب  رایـسب  فـیلکت  نـالا  ناگدنـسیون  امـش  دوـب ... هـملک  تدـحو  راـشقا و  تدـحو  نـیمه 
هب ندرب  هلمح  يرادقامچ و  ینیرفآ و  جنـشت  ( 20 .«) دینکب یمالـسا  میلاعت  هار  رد  تلم ، يدازآ  هار  رد  ملق  زا  هدافتـسا  نکل  دنتـسکش ...

تروص نانیرفآجنشت  ِتحلصم  مارم و  هدیقع و  رکف و  اب  یناوخمهان  لیلد  هب  هک  رگید -  یصوصخ  یمومع و  ياه  نوناکزین  هاگـشناد و 
ار هنارـسدوخ  تسیاشان و  ياهتکرح  هنوگ  نیا  هر ،) ) ینیمخ ماما  تشگ .  دهاوخ  بالقناو  ماظن  تدحو ،   ِ فیعـضت ببـس  دریذپیم - 
ارف تدـحو  يارب  لمحت  ارادـم و  هب  ار  یعاـمتجا  يرکف و  ِنوگاـنوگ  ياهکلـسم  نارادـفرط  درامـشیم و  تضهن »  یگدولآ  بجوم « 
هب یماجرف  هدیقع ، راهظا  زا  ناسک  ِنتشادزاب  و  یگنهرف ،  ینوناق و  ِتاعامتجا  هب  هلمح  رگیدکی و  ریفکتو  ییارگمهان  ماجرف  دنناوخیم .

هاگـشناد رد  . » دـهدیم رادـشه  هراب  نیا  رد  مدرم ، بالقنا و  هب  رادافو  ياهورین  ِندـش  عمتجم  رب  دـیکأت  رب  ماـما  تسین . همه  يدوباـن  زج 
زورما مینزب .  مه  هب  ار  يزوریپ ) ) نیا تاجنشت  اب  ام  هک  تسین  يزور  زورما  دوشیم ...  عقاو  یتاجنـشت  کی  هک  دوشیم  هدید  نالا  یهاگ 

ِهمه تسا . هملک  تدـحو  زور  زورما  مینک .  هدولآ  ار  تضهن  نیا  یـصوصخ ، زکارم  هب  ای  یمومع  زکارم  هب  هلمح  اب  اـم  هک  تسین  يزور 
 .( مچرپ  = ) اول کی  تحت  میوشب  عمتجم  دـیاب  نـالا  همه  میراد ، هک  یکلـسم  ره ) (و  یهار رهرد  میتسه ، هک  یهار  ره  رد  مادـک  ره  اـم ،
زاس رتسب  ناناملسم ، اب  ناریا  تلم  ینید  دنویپ  ناناملـسم  داحتا  ( * 21 .«) درب دـنهاوخ  نیب  زا  ار  ام  ِهمه  اول ، کی  تحت  میوشن  عمتجم  رگا 

هراومه ورنیا  زا  دزیگنایم . رب  یللملا  نیب  یسایس و  يداصتقا ، یگنهرف ،  ياههصرع  رد  نواعتو  اوقت  هبار  نانآو  هتـشگ  یلدمه  داحتا و 
یمالسا بالقنا  دناهتشاد . يدابآدسا  نیّدلالامج  دیس  دننام  ناملسم ، ناحلصم  هنابلطداحتا  يادن  يزاسشوماخ  رد  یعس  نارگرامعتـسا 

تزع و تهج  رد  يرادیاپ  هزیگنا  نانآ  هبو  دش  ناناملسم  يزرم  نورب  تدحو  ببس  شیوخ ، يزرم  نورد  لوحت  رییغت و  رب  نوزفا  ناریا ،
ناناملـسم اب  رادـید  یمالـسا و  گرزب  دایعا  رد  هچ  و  یمیهاربا ، جـح  مایا  رد  هچ  بـالقنا -  دـیقف  ربهر  دیـشخب  ناشیاهنیمزرـس  نارمع 

هاگ اهتلود ، دـنچ  ره  تشادیم . رذـح  رب  زیگناهقرفت  لیاسم  حرط  زا  ار  نانآ  دادیم و  رـس  ار  هلبق  میلاقا  نانکاس  داـحتا  يادـن  ناـهج - 
رذگهر زا  نامگیب  دندوب . ناناملـسم  یمالـسا ، يروهمج  راذگناینب  ِداحتا  مایپ  یلـصا  ِنابطاخم  اما  دنتفرگیم ، رارق  ماما  باطخ  فرط 

لد رد  و  هدرک ، بذـج  ار  مالـسا  گرزب  تما  تیامح  هدـمآرد و  اوزنا  زا  یمالـسا  بـالقنا  هک  دوب  يزرمنورب  ياـهيرگتوعد  نیمه 
قیوشت و  مسینویهـص ، اب  ریذپانیگتـسخ  ِهزرابم  و  نانبل ، نیطـسلف و  ِهلأسم  هب  بالقنا  يربهر  تیاـنع  تسا . هدـنکفایم  ساره  ناربکتـسم 

هک تسا  هدش  هچ  . » دیآیم رامـشهب  ینیمخ  ماما  ِهنابلط  داحتا  ِتضهن  زا  راگدـنام  يوترپ  مالـسا ، ناهج  نامولظم  اب  یهارمه  هب  ناناملـسم 
هدش ادیپ  ناریا  رد  هک  یتدحو  نیا  اب  هک  دـندید  اه  نآ  رگید ...؟ ياهمجاهت  زین ) تسا و( هدـش  عقاو  یغیلبت  مجاهت  دروم  ردـقنیا  ناریا ،

هک تسا  یگرزب  رطخ  داحتا )  ) نیا دوریم .  مه  نیملسم  دالب  ریاس  رد  دراد  شوترپ  تسا و  هدش  ادیپ  ناریا  رد  هک  یماجـسنا  نیا  تسا ،
شرافـس نآ  هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  تسا  نیملـسم  نیب  توخا  ایآ  دربیم ...  نیب  زا  دـنکیم و  مدـهنم  ار  اهتردـقربا  عفانم  مامت 

زا دننکیم و  زارد  نیملـسم  همه  شیپ  ار  ناشتـسد  اهیناریا  همه  ناریا ، تلود  ناریا ، تلم  ام ، تسا ؟ نیملـسم  نیب  هقرفت  ای  تسا  هدومرف 
يزرواشک اهاتسور و  روشک  ِینادابآ  يارب  تلم  جیـسب  ( * 22 .«) دننک مکحتـسم  ار  يردارب  دندنویپب و  تلم  نیا  هب  هک  دـنهاوخیم  اهنآ 

ناوج و لسن  هژیوهب  ناییاتـسور ، ترجاـهم  دـش . ورهبور  نوگاـنوگ  ياـهيراوشد  اـب  هاـش ، یـضرا  ِتاحالـصا  زا  سپ  صوصخب  ناریا ،
دیناشکیم و مدنگ  صوصخب  ییاذـغداوم ، رد  رتنوزف  ِیگتـسباو  هب  ار  روشک  دوزفایم و  اهاتـسور  یبارخورقف  رب  یفرط  زا  راک ، يایوج 

ماما تخاسیم . هناگیب  دوخ  زا  ار  ییاتـسور  ناناوج  ینیـشنرهش ، بذاک  ياـههولج  ینیـشام و  یگدـنز  رهـش و  گـنهرف  رگید ، یفرط  زا 
نادنورهش يوپاکت  راک و  ِندنایامن  رورض  نمض  درکیم ، میسرت  ار  روشک  نارمع  تزع و  زا  راشرس  نشور و  ِهدنیآ  هک  هاگنآ  ینیمخ ،

دـشر اب  گنهامه  رگید ، ینخـس  هب  درکیم . يروآدای  ار  موب  زرم و  نیا  زا  ییادزرامعتـسا  ییافکدوخ ، دـیلوت و  ياـههصرع  یماـمت  رد 
اهر و يرابکتـسا  ِهطلـس  زا  زین  ار  تعنـص  هزوح  دـیاب  روشک ، ییاذـغ  تالوصحم  ندروآمهارف  روظنمهب  شـالت  يزرواـشک و  شرتسگو 
دش و دهاوخ  ون  لسن  نایم  رد  هناراکهبت  درکیور  یگتخابدوخ و  ببس  ياهصرع ، ره  رد  هناگیب  يهرطیس  ذوفن و  هک  ارچ  تخاس ؛ لقتسم 
، روشک يزرواشک  هک  تسا  نیا  ام  ِهمانرب  . » دروآ دهاوخرد  نارگرامعتسا  یفرصم  ياهال  اک  يارب  يرازاب  تروصهب  ار  نهیم  ياج  ياج 
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عیانـص و  دزاس ، هدروآرب  ار  یلخاد  ياهزاین  ِهیلک  هک  دـسرب  يدـح  هب  روشک ، مدرم  ریاس  حطـسمه  ناـناقهد ، یگدـنز  طیارـش  نیمأـت  اـب 
لقتسم و عیانص  هب  دش ، دودعم  يدارفا  ياهناسفا  ياهدمآرد  شیازفا  رگراک و  یگدنز  حطـس  لقادح  نآ  ِهجیتن  هک  ار  يرامعتـسا  ژاتنوم 

حطـس رد  يرـشب  حلاصم  تیاعر  اب  یلخاد ، ياهزاین  حلاصم و  قباطم  ینیمزریز  عیانـص  ِهنیمز  رد  و  دـیامن ، لیدـبت  هعماج  ياهزاین  قباطم 
هناهب هب  هک  دوشیم  روآدای  ار  تقو  نامکاح  ِهناراکبیرف  راعـش  دوخ ، لیلحت  رد  بالقنا  دیقف  ربهر  ( 23 .«) دوش هدافتسا  اهنآ  زا  یناهج 

دنزاس و رود  ییافکدوخو  دـیلوت  طخ  زا  ار  تلم  يدـنمناوت  هک  دوب  نیا  يارب  همه  نیا  دـندرب . نیب  زا  ار  يزرواشک  ناریا ، ِندـشیتعنص 
داصتقا تیوقت  و  روشک ، داصتقا  فیعضت  هطلـس ، تسایـس و  نیا  لوصحم  دنروآ . دوجوهب  هدننکفرـصم  هتخ و  ابدوخ  يرـصانع  نانآزا 

ِهنابلطحالـصا تسایـس  رثا  رب   ... ) هک تشاد ، یگتـسب  يزرواشک )  ...) هب ناریا  داصتقا  . » دوب هتفرگ  ناباتـش  يدنور  هک  دوب  نارگرامعتـسا 
 ... میدش ام  سپ ) نآزا  ... ) دـندرب نیب  زا  مینک ...  یتعنـص  ( ار نآ   ... ) میهاوخیم ام  هکنیا  ِهناهب )  ... ) هب ار  يزرواشک  تفر . نیب  زا  هاش )

هب ام  هب  دننازوسب ، ای  ایرد ، هب  دنزیرب  دـیاب  دنتـشاد و  يدایز  اهنآ  هک  یتابوبح  ریاس  مدـنگ و  ینعی  اکیرما . ياهالاک  دـیرخ  يارب  يرازاب 
يزاسهریخذ زین  و  لوصحم ، ِتشادرب  تشاک و  ياهيراوشد  زا  ناوتیم  اجنیا  رد  ( 24 .«) دنتفرگیم ار  ام  لوپ  دنتخورفیم و  العا  تمیق 

، روبعلابعص ورلام و  ياهریسم  اههداج و  یبارخ  ای  يرورض  لیاسو  ِنادقف  ای  دوبمک  رثارب  هک  اسب  درک . دای  شورف  رازاب  هب  نآ  لاقتنا  و 
زا تفرگ -  لکـش  ینیمخ  ماما  ناـمرف  ساـسارب  روظنم  نیمه  هب  هک  یگدـنزاس -  داـهج  تسا . هدـش  هاـبت  هتفرن و  شورف  هب  تـالوصحم 
رد مدرم  ِهنابلطواد  جیـسب  رذـگهر  زا  هژیوهب  یمدرم و  رازگتمدـخ و  ياهتلود  تیامح  زا  يروهرهب  اب  هک  دوب  ییاهتکرح  اـهداهن و 

، ناریا تسا . دوبهب  هبور  اهاتـسور  عضو  رگداهج ،) ي   ) اهناوج تمه  اب  ادمحب ... زورما ، . » تشگ نانآراکددم  نازرواشک ، يرای  تهج 
ناییاتـسور هک  ار  ییاهتیمورحم  دـناوتب  یگدـنزاس  داهج  اءاش ... نا  دـشاب ... اهراک  همه  ساسا  شايزرواشک ، دـیاب  هک  تسا  يروشک 

دای و اپورا  میقم  ِیناریا  ناناوج  زا  یگدـنزاس ، داهج  ِهصرع  رد  بالقنا  درواتـسد  نایب  رد  ینیمخ  ماما  ( 25 .«) دیامن عفر  جیردتهب  دنراد ،
 ... دندرکیم رکف  رگید  لیاسم  رد  قباس  هک  ییاهناوج  . » دناهدیشوک نطو  ِهدیدمتس  ناییاتـسور  هب  تامدخ  گنهآ  اب  هکدنکیم  لیلجت 
اعت سح  نیا  اهییاتسور ...  هب  دننک  کمک  دنورب  اهاتـسور  رد  هکنیا  يارب  دنیآیم  ناشدرم  نز و  دنیآیم ، جراخ  زا  دنیآیم ، اپورا  زا 

ناناوج يروابدوخ  ( * 26 .«) تسا هداد  ماجنا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تسه  هک  هچنآ  تسا و  زیمآزاجعا  هک  تسا  یلوحت  کی  نو ... 
اهفارحنا هب  زوـنه  هک  ناـنآ  دـندوبن . یناریا  ناـناوج  رگید  زین  و  وجـشناد ، ِناـناوج  ناـناوجون و  زجهب  یناـسک  ناریا ، بـالقنا  ِنازاتـشیپ 

شیاتـس نمـض  بالقنا  دـیقف  ربهر  دـنتفگ . کـیبل  هنامیمـص  ار  ماـما  توعد  دوب ، هدربن  شروی  ناـشناور  ناـج و  رب  يدـیلپ  هدـییارگن و 
رب ماما  دیکأت  تسا . نانآ  زا  رازگتمدخ  یلسن  ندمآدیدپ  دنموزرآ  رامعتسا ، دادبتسا و  اب  ییورایور  رد  ناناوج  تماقتسا  زا  زیگنارورغ 

ناناوج امـش  . » تسا نآ  زا  يرگید  دنمهوکـش  درواتـسد  رادومن  یمالـسا ، بالقنا  ناـیرج  رد  یناریا ؛ ناوج  لـسن  رد  يرواـبدوخ  روهظ 
 ... امـش نادنزرف  و  دینک ...  ظفح  ار  ناتدوخ  روشک  دیناوتیم  دینک و  یگداتـسیا  اهتردـق  لباقم  رد  دـیناوتیم  هک  دـیدرک  تابثا  زیزع 

هب ایند  رد  ياهزجعم  کی  امـش  دینک . داجیا  دیناوتیم  دیهاوخب  ار  هچره  هک  دیدرک  تباث  امـش  هشیمه . يارب  دننک  همیب  ار  مالـسا  ناریا و 
 ... دـنعلبب ار  یناریا  ار و  ناریا  دنتـساوخیم  هک  ییاهتردـق  مامت  لباقم  رد  امـش  دوب . رـشب  یهلا  تردـق  ِهزجعم  نآ  هک  دـیدناسر  روهظ 
نانآ زیمآزاجعا  شقن  یناریا و  ناناوج  ریذپانلاوز  يورین  هب  شیوخ ، یهلا  تضهن  جیرات  تیاور  هب  بالقنا ، دـیقف  ربهر  ( 27 .«) دیداتسیا
ناشن بالقنا ، ِهماـنراک  هب  یهاـگن  تسا . هتـشاد  رظن  ناناملـسم  يدازآ  مالـسا و  تزع  تشگزاـب  ینید و  باـن  ِهشیدـنا  ياـیحا  دـنور  رد 
ناریا راکادف  تلم  یبالقنا  تکرح  عونتم  ياهزاین  مالـسا و  روخرد  هکنانچ  زیخراوشد ، نوگانوگ و  عطاقم  رد  ینیمخ ، ماما  هک  دهدیم 

ار یناریا  دـنمورب  ناناوج  ینیمخ ، ماما  هک  دوب  بالقنا  يزوریپ  نیتسخن  ياههتفهرد  تسا . هتـسج  دوس  ناوج  لـسن  روضح  زا  دـشابیم ،
نم دوخ  زا  امش  مراد ، تدارا  دنمورب ) ناناوج   ) امش همه  هب  نم  . » تخاون شایسدق  سفن  اب  ار  نانآ  هنامیمص  تخاس و  شیوخ  بطاخم 

ار ناتدوخ  هکنیا  رد  دینک  تیدج  هّیهلا ، فراعم  نتفرگ  دای  رد  دینک  تیدج  لیصحت ، رد  دینک  تیدج  امـش ...  دوخزا  مه  نم  دیتسه و 
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یمالسا يروهمج  یکشوم  ياهتیلاعف  هدنورپ 

تردق ياه  هفلؤم  زا  یکی  هدنرادزاب  یناوت  ناونعب  کشوم  هزورما  يوسوم  ردـیحدمحم  یمالـسا  يروهمج  یکـشوم  ياهتیلاعف  هدـنورپ 
یفلتخم ياه  هنوگ  هب  یتیاده  متـسیس  کهالک و  عون  بیرخت ، تردق  درب ، هب  هجوت  اب  اه  کشوم  دوش . یم  بوسحم  یناهج  هصرع  رد 
کـشوم رـضاح  لاح  رد  درک . هراشا  کیتسلاب  زورک و  ياه  کشوم  هب  ناوت  یم  اهنآ  دربراکرپ  ياه  هنومن  زا  هک  دنوش  یم  يدـنب  هقبط 

ءوس ای  هدافتـسا  دروم  یللملا  نیب  تالماعت  رد  یناهج  يا و  هقطنم  گرزب  ياه  تردـق  هلیـسوب  کـیژتارتسا  یکیتکاـت و  یحالـس  ناونعب 
تباقر درک ، کیلش  ندنل  هب  ار   V-2 ینعی ناهج  یتایلمع  کشوم  نیلوا  يزان  ناملآ  هک  یناهج  مود  گـنج  زا  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا 

یمک تقد  زا  یناملآ  نیگنـس  ياه   V-2 هچرگ داهن . هصرع  هب  اپ  دنمتردق  اما  روهظون  يرگیزاب  دش و  يدـیدج  رـصع  دراو  یتاحیلـست 
نیا تیمها  هب  گرزب  ياه  تردـق  اما  تشگ ، طقاس  ایناتیرب  ییاوه  يورین  دـنفادپ و  طـسوت  زین  یهجوت  لـباق  دادـعت  دـندوب و  رادروخرب 

ياهروشک زا  یکی  دندومن . زاغآ  ار  هنیمز  نیا  رد  يراذگ  هیامرس  قیقحت و  تعرس  هب  گنج  مامتا  زا  سپ  هدرب و  یپ  کیژتارتسا  يالاک 
هنیمز نیا  رد  یناوارف  يراذـگ  هیامرـس  درـس  گنج  نارود  رد  روشک  نیا  دوب . يوروش  ریهامج  داحتا  یکـشوم  يروانف  هنیمز  رد  ورـشیپ 
هژیوب قرـش و  كولب  حیلـست  اـب  ناـهج  ییاـضف  روشک  نیلوا  ناونعب  قباـس  يوروش  تفاـی . تسد  يریگمـشچ  ياـه  تفرـشیپ  هب  دوـمن و 

هب تبـسن  ار  الاب  تسد  هنیمز  نیا  رد  گارف  ياه  تکار  داکـسا و  يرـس  هلمج  زا  کیتسلاب  ياه  کـشوم  هب  یقرـش  ياـپورا  ياـهروشک 
کـشوم يدادعت  وتنـس  نامیپ  ساسا  رب  يدالیم و  داتفه  ههد  رد  ناریا  تموکح  تشاد . نآ  یبرغ  نادـحتم  هدـحتم و  تالایا  دوخ  بیقر 

المع ناریا  زا  یماظن  ناراشتـسم  جورخ  يدالیم و  لاس 1979  رد  یمالـسا  بالقنا  عوقو  اب  اـما  درک . تفاـیرد  يوروش  زا  نیمز  هب  نیمز 
ددم هب  لاس 1980 و  رد  یمالـسا  يروهمج  هب  قارع  مجاهت  زاغآ  اب  دـندنام . یقاب  هدروخن  تسد  هدافتـسا و  یب  یتفایرد  ياـه  کـشوم 

رد ناریا  ياهرهش  هب  یکـشوم  تالمح   7- گارف داکـسا و  هتفرـشیپ  ياـه  هنومن  هب  روشک  نیا  زیهجت  قارع و  زا  يوروش  يوق  یناـبیتشپ 
يروهمج دـیدرگ . دراو  ناریا  هب  یهجوت  لباق  تاراسخ  تفرگ  ترهـش  اهرهـش  گـنج  هب  هک  نارود  نیا  تفرگ . ماـجنا  یعیـسو  حـطس 

تیدودحم هب  هجوت  اب  تشاد و  رارق  اهرهش  هب  قارع  یکشوم  تالمح  هب  ییوگخساپ  يارب  لخاد  یمومع  راکفا  راشف  تحت  هک  یمالـسا 
هدامآ باترپ  يارب  ار  هاش  نارود  زا  هدـنام  اج  هب  ياه  کـشوم  درک  یعـس  تشاد ، دوجو  نآ  ربارب  رد  حالـس  هیهت  رد  هک  يدـیدش  ياـه 

ياه کشوم  تباصا  اب  همادا  رد  اما  دیماجنا ، تسکـش  هب  زین  شالت  نیدنچ  دومن و  یم  نکمم  ریغ  لوا  هلهو  رد  ناریا  مادـقا  نیا  دـیامن .
اب یناریا  ناسدـنهم  هک  دـش  صخـشم  اهدـعب  تفر . ورف  بیجع  یتهب  رد  هرابکی  هب  ناهج  دادـغب  رد  قارع  يزکرم  کناب  هب  ناریا  یباترپ 
زا  B داکسا کشوم  ياه  هنومن  دیرخ  اب  یمالسا  يروهمج  گنج  ینایاپ  ياه  لاس  رد  دنا . هدش  مهم  نیا  هب  قفوم  دوخ  ییاناوت  رب  هیکت 
رد اب  یگدنرادزاب و  هب  یبایتسد  يارب  ناریا  گنج  نایاپ  زا  سپ  تفای . تسد  يدودحم  یکـشوم  ییاناوت  هب  یلامـش  هرک  هیروس و  یبیل ،

عاـضوا وترپ  رد  يا  هقطنم  ارف  يا و  هقطنم  تادـیدهت  هنوـگ  ره  ربارب  رد  دوـخ  تینما  نیمـضت  روـظنم  هب  ناـمز و  مهم  لـماع  نتفرگ  رظن 
دراد رارق  يا  هبناجکی  میرحت  تحت  یمالـسا  يروهمج  دروآ . يور  اهنآ  هعـسوت  کیتسلاب و  ياه  کشوم  يژولونکت  هب  یناهج ، دـیدج 

نردـم و ياه  هدـنگنج  هب  یبایتسد  يارب  روشک  نیا  ور  نیا  زا  تسا . هدـش  لیمحت  نآ  رب  هدـحتم  تـالایا  اـصوصخ  برغ و  فرط  زا  هک 
يزاسون يزاسزاب و  هنیزه  یفرط  زا  تسوربور . يدـیدش  ياـه  تیدودـحم  اـب  اـهنآ  تازیهجت  زاورپ و  دـنلب  درب و  رود  ياـه  نکفا  بمب 

هجوت اب  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  ياه  هدنرپ  زا  دصرد  کیدزن 60  هدید و  بیـسآ  تدش  هب  هلاس  تشه  گنج  رد  هک  ناریا  ییاوه  يورین 
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اب  3- باهش دننام  یکشوم  هنیزه  هسیاقم  ماقم  رد  دیامن . یم  نکمم  ریغ  تخس و  تسوربور ، نآ  اب  یماسا  يروهمج  هک  ییاه  میرحت  هب 
ییاناوت اب   30- وخوس دننام  يا  هدـنگنج  لباقم  رد  دوش و  یم  هدز  نیمخت  رالد  نویلیم  تشه  دودـح  یمرگولیک  ات 1000  کهالک 700 

یکدـی و تاـعطق  يرادـهگن و  هنیزه  زا  ریغ  نیا  هـک  دراد  تـمیق  رـالد  نوـیلیم  اـت 60  نیب 45  تاـمهم ، بـمب و  مرگوـلیک  لمح 4000 
ار کـهالک  یحارط  ریطخ  لکـشم  دنتـسه و  رت  نئمطم  رت و  قیقد  ییاوـه  تـالمح  هک  دـنچ  ره  ییوـس  زا  تسا . هدـنگنج  نیا  سیورس 

زاف رد  هژیوب  دوخ  دایز  رایـسب  تعرـس  اب  کیتسلاب  ياه  کشوم  هژیوب  اه و  کشوم  لباقم  رد  دنراد . يدایز  ذوفن  تالکـشم  اما  دنرادن ،
لیالد زا  دهد . یم  شیازفا  رایـسب  ار  اهنآ  نانیمطا  بیرـض  نیا  درادـن و  دوجو  رـضاح  لاح  رد  اهنآ  ربارب  رد  يرثؤم  دـنفادپ  المع  ییاهن 

اراد يا ، هقطنم  ارف  تادـیدهت  ربارب  رد  هدافتـسا  تیلباق  الاب و  درب  هب  ناوت  یم  یمالـسا  يروهمج  طسوت  کیتسلاب  ياه  کـشوم  باـختنا 
، تامهم دایز  رادقم  لمح  ییاناوت  باترپ ، تسخن  هلحرم  رد  یناریا  ياه  کشوم  يریگهر  رد  نانمشد  یناوتان  کیژتارتسا و  قمع  ندوب 

نویساردف درک . هراشا  برغ  طسوت  اه  کشوم  هنوگ  نیا  يژولونکت  راصحنا  مدع  یجراخ و  ياهکمک  هب  یـسرتسد  هوبنا ، دیلوت  ییاناوت 
رخاوا رد  اه  یناریا  دنوش . یم  بوسحم  یکشوم  هنیمز  رد  ناریا  ياکرش  نیرت  یلـصا  ناونعب  یلامـش  هرک  نیچ و  قلخ  يروهمج  ، هیـسور

تـسکش هب  نآ  هیلوا  ياه  شیامزآ  هتبلا  هک  دندش  ( Scud-B) یب داکسا  یسور  کشوم  سوکعم  یـسدنهم  هب  قفوم  يدالیم  ههد 80 
-2 و باهش -1 و  باهش مان  اب  هک  یس  داکسا  یب و  داکـسا  یموب  ياه  هنومن  شیامزآ  هب  قفوم  ناریا  يدالیم  ههد 90  لیاوا  رد  دیماجنا .

هارمه یکشوم  هنیمز  رد  ناریا  ریگمشچ  تفرشیپ  اب  ههد 90  دش . دنوش ، یم  هتخانش  ناریا  رد  رتمولیک  بیترت 350 و 550  هب  هیلوا  درب  اب 
يروهمج یکـشوم  همانرب  هک  دوب  هدـش  ثعاب  نآ  یتینما  یتاعالطا و  ياهورین  رد  هکلب  نآ  نیـسدنهم  رد  طـقف  هن  اـهیناریا  دادعتـسا  دوب .

هب هجوت  اب  ناریا  دبای . تسد  یهجوت  لباق  تفرشیپ  هب  یتینما  یـسایس و  یکیژولونکت ، ینف ، ددعتم  عناوم  نتـشاذگ  رـس  تشپ  اب  یمالـسا 
يروانف هب  شیپ  زا  شیب  لیئارـسا ، هدـحتم و  تالایا  هدـنیازف  تادـیدهت  هب  هجوت  اـب  درک و  یم  ساـسحا  هنیمز  نیا  رد  هک  یگدـنام  بقع 
تیامح یکـشوم  همانرب  زا  تدـش  هب  یمالـسا  يروهمج  ناربهر  لیلد  نیمه  هب  درک . یم  زاین  ساسحا  درب  نایم  کیتسلاب  ياـه  کـشوم 

لباق یکـشوم  ناوت  اب  یتردق  هب  یمک  نامز  تدم  رد  ار  یمالـسا  يروهمج  یناریا ، ناسدنهم  غوبن  هارمه  هب  اه  ینابیتشپ  نیا  دندرک . یم 
مغر هب  دندادن و  تیاضر  اهداکسا  ژاتنوم  هب  همادا  رد  نایناریا  دش . ناتسکاپ  زین  هیسور و  نیچ ، یتح  بجعت  ثعاب  درک و  لیدبت  یهجوت 

زا هدمآرب   3- باهـش همانرب  دـندمآرب . دوخ  ناوت  ياقترا  کشوم و  یموب  یحارط  هب  میمـصت  لاور  نیمه  همادا  رب  دوخ  ياکرـش  رارـصا 
3- باهـش هب  موـسوم  هماـنرب  نیا  هـیلوا  ياـه  هخـسن  يور  رب  ار  شیاـمزآ  نـیلوا  لاـس 1998  رد  یمالـسا  يروـهمج  تسا . رکفت  نـیمه 

یناریا ناسانـشراک  ناسدنهم و  يوس  زا   3- باهـش هژورپ  يور  رب  هعـسوت  شیامزآ و  نامز ، نیا  زا  دـعب  داد . ماجنا  ( Shahab-3A)آ
هب یمالـسا  يروهمج  نآ ، زیمآ  تیقفوم  شیامزآ  -3 و  باهـش يور  رب  دیدج  روتوم  بصن  اب  لاس 2000  يالوج  رد  هکنیا  ات  دـش  لابند 

لاـس رد  دراد . رتمولیک  اـب 1300  ربارب  يدرب   3- باهـش هیلوا  هنومن  تفاـی . تسد  ( MRBM) درب نایم  کیتسلاب  ياه  کـشوم  ییاـناوت 
هزاس يور  رب  تارییغت  تقد ، شیازفا  کهالک ، شهاک  هلمج  زا   3- باهش يور  رب  هتفرگ  تروص  تارییغت  اب  هک  درک  مالعا  ناریا   2003
درک شیامزآ  ار   3- باهش زا  يا  هنومن  ناریا  لاس 2004  رد  دناسرب . رتمولیک  هب 1800  ار  نآ  درب  هتـسناوت  اه  يزاس  هنیهب  زا  يا  هراـپ  و 
دماج تخوس  روتوم  زیمآ  تیقفوم  شیامزآ  ناریا  هم 2005  هام  رد  تشاد . رتمولیک  ربارب 2000  يدرب  ناریا  تاماقم  تاراهظا  هب  اـنب  هک 

هب هک  يزاین  ناریا و  تعـسو  اب  يروشک  يارب  دـماج  تخوس  زا  هدافتـسا  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  درک . مـالعا  ار   3- باهش کشوم  يارب 
شیازفا ار  کشوم  درب  تسا و  رتماوداب  دماج  تخوس  تسا ؛ بانتجا  لباق  ریغ  دراد ، دوجو  يرورـض  عقاوم  رد  اهرچنال  عیرـس  ییاجباج 

تدـم تسا و  دودـحم  دـنک  یم  هدافتـسا  عیام  تخوس  زا  هک  یکـشوم  رمع  نمـض  رد  تسا ، رادروخرب  زین  يرتشیب  تقد  زا  دـهد و  یم 
هب ناریا  رد  دننک  یم  راک  دماج  تخوس  اب  هک  ییاه  کشوم  روتوم  ياه  يروانف  هعـسوت  دنامب . یقاب  سیورـس  رد  دناوت  یم  یمک  نامز 

يارب ار  هار  تسناوـت  دوـب  رادروـخرب  یلامـش  هرک  ناتـسکاپ و  ياـهکمک  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  یمالـسا  يروـهمج  تفرگ . ماـجنا  تعرس 
ناریا هب  تسناوت  دماج  تخوس  ياه  يروانف  هعسوت  رد  یباتـش  نینچ  ناسانـشراک  رثکا  داقتعا  هب  دنک . راومه  دوخ  ییاضف  همانرب  هعـسوت 
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زیمآ تیقفوم  شیامزآ  ناریا   ???? ربماون  رد  دبای . تسد  اضف  هب  هراوهام ، لمح  تیلباق  اب  ییاه  کشوم  دـیلوت  قیرط  زا  ات  دـنک  کمک 
يرقاب دیهـش  یتعنـص  هورگ  رد  يا  هلحرم  ود  کشوم  نیا  درک . مالعا  ار  اروشاع "  " مان هب  رتمولیک   ???? درب  اب  یکیتسلاب  کشوم  کی 

زا يا  هنومن  سدـقم ، عافد  هتفه  هنالاس  هژر  رد  لاـس و  ناـمه  ربماتپـس  رد  تسا . هدـش  هتخاـس  یحارط و  مانـص  یتعنـص  هورگ  هب  هتـسباو 
کهالک کی  هب  زهجم  يا  هلحرم  ود  کشوم  نیا  دـمآرد . شیاـمن  هب  رتمولیک   ???? هیلوا  درب  اـب  - ?" ردـق   " ماـن هب  درب  ناـیم  کـشوم 
يریذـپ رونام  الاب ، رایـسب  تعرـس  هب  ناوت  یم  کشوم  نیا  ياه  تیلباـق  زا  دراد . دوجو  موزل  تروص  رد  نآ  درب  شیازفا  ناـکما  تسا و 

عیانص لوصحم   1- ردـق زاورپ  دومع  کشوم  درک . هراشا  نآ  ياطخ  نازیم  شهاک  -3 و  باهش کشوم  نیشیپ  ياه  هنومن  هب  تبسن  رتهب 
يارب ار  دوخ  ياه  کشوم  زا  یکی  دش  قفوم  یمالـسا  يروهمج  هیوناژ 2007  رد  دشاب . یم  مانص  یتعنص  هورگ  هب  هتـسباو  تمه  دیهش 

یم اعدا  ناریا  هک  تسا   3- باهش لدم  نامه  نیا  هک  دندرک  اعدا  یبرغ  ياه  هناسر  زا  يرایسب  نامز  نیا  رد  دیامن . هدامآ  هراوهام  لمح 
برغ ياه  ینارگن  رب  هکنیا  زج  دربن  شیپ  زا  يراک  يا  هناسر  يوهایه  لاجنج و  نیا  اـما  تسا . هدرک  یحارط  هراوهاـم  لـمح  يارب  دـنک 

تسین و رادـم  رد  هراوهام  نداد  رارق  هب  رداق   3- باهش تاصخشم  اب  یکشوم  هک  تسا  نشور  یکشوم  لیاسم  ناسانـشراک  يارب  دوزفا .
هلحرم ود  کشوم  کی  دور  یم  نامگ  هک  کشوم  نیا  تسا ؛ یناریا  ياه  کشوم  زا  يدیدج  هنوگ  یمالسا  يروهمج  ییاعدا  کشوم 

لاس ربماون  رد  دـنک . یم  هدافتـسا  هدـنهد  باتـش  ناونعب  دـماج  تخوس  روتوم  اب  ( Shahab-3D) يد  3- باهـش زا  ـالامتحا  تسا  يا 
ياـهکشوم رگید  فـالخرب  درک . شیاـمزآ  ار  رتمولیک  درب 2000  اب  لیجـس  مان  هب  يدـیدج  درب  ناـیم  کـیتسلاب  کـشوم  ناریا   2008

رد باترپ  تیلباق  درادن و  یتهابـش  یلامـش  هرک  ای  نیچ  هیـسور ، ياهکشوم  زا  مادـکچیه  یکـشوم  يروانف  هب  لیجـس  کشوم  یناریا ،
ود ياراد  هک  ياهلحرم  ود  کـشوم  نیا  تـسا . باـترپ  لـباق  يدوـمع  تروـصب  طـقف   3- باهـش هکیلاـح  رد  دراد ، ار  فلتخم  ياـیاوز 
رد تسامیپ . هراق  کیتسلاب  ياه  کشوم  یحارط  يارب  ناریا  یگداـمآ  ییاـناوت و  هدـنهد  ناـشن  تسا  بکرم  دـماج  تخوس  اـب  يروتوم 
ات هک  دنتسه  ( ICBM) امیپ هراق  کیتسلاب  ياه  کشوم  ياراد  ناتسلگنا  هسنارف و  نیچ ، هدحتم ، تالایا  هیسور ، روشک  جنپ  رـضاح  لاح 

یکشوم هب  زهجم  یمالسا  يروهمج  هدش  دییأت  ياه  شرازگ  قبط  تسویپ . دنهاوخ  اهروشک  نیدب  زین  یلامـش  هرک  دنه و  رگید ، يدنچ 
زا روبع  ییاناوت  رادروخرب و  يزیرگرادار  تیلباق  زا  کـشوم  نیا  درب . یم  هرهب  هدـنوش  میـسقت  یکهـالک  زا  هک  تسا   3- رجف هب  موسوم 

. تسا هداد  ماجنا  کشوم  نیا  يور  رب  ار  شیامزآ  نیدنچ  ات 2006  ياه 2004  لاس  نیب  رد  ناریا  تساراد . ار  کشوم  دض  ياه  متسیس 
جوا نیح  رد  تسیاـب  یم  هک  دوب  يا  هلومحم  ياراد  تکار  نیا  دـیماجنا . تسکـش  هب  هک  درک  شیاـمزآ  ار  یتکار  لاس 2005  رد  ناریا 

جارختـسا نآ  ياه  يریگ  هزادنا  جیاتن  تاعالطا و  هدش و  یبایزاب  نیمز  هب  تشگزاب  رد  سپـس  دهد و  ماجنا  ییاه  يریگ  هزادـنا  يریگ ،
هلومحم زاورپ  ریوصت  يرتم و  هلت  هناماس  ياه  هداد  ینیمز  هاگتـسیا  تفرگ و  ماجنا  تیقفوم  اـب  لوا  هلحرم  رد  تکار  نیا  شیاـمزآ  دوش .

تکار هلومحم و  لاصتا  هک  دور  یم  راظتنا  درک . طوقـس  سپـس  عطق و  هاگتـسیا  اب  هلومحم  طاـبترا  یتدـم  زا  سپ  اـما  درک . تفاـیرد  ار 
روـظنم هب   1- انیـس ماـن  اـب  یناریا  هراوهاـم  نیلوا  ربـتکا 2005  رد  تـسا . هدـش  طوقـس  بجوـم  هـک  هداد  تـسد  زا  ار  دوـخ  یگچراـپکی 

1- انیس يرالد  نویلیم  هراوهام 8  تفرگ . رارق  رادم  رد   Kocmoc یسور کشوم  طسوت  نیمز  حطـس  زا  يادرب  ریوصت  يرادربسکع و 
سراپ هراوهام  دش . باترپ  اضف  هب  وکـسم  لامـش  يرتمولیک  رد 800  عقاو  کستـسلپ  هاگتـسیا  زا  دوب ، دنم  هرهب  یـسور  يژولونکت  زا  هک 
نامزاس يراکمه  اب  هک  تسا  رود  هار  زا  شجنس  عون  زا  هدش و  ناونع  انیـس  هراوهام  مود  هخـسن  ناونعب  هک  تسا  يرگید  یناریا  هراوهام 

تسا هدشن  رشتنم  یتاعالطا  هراوهام  نیا  تایئزج  دروم  رد  تسا . هدش  ارجا  ناریا ) اص   ) ناریا کینورتکلا  عیانص  تکرش  ناریا و  ییاضف 
کی ناریا و  كرتشم  لوصحم  هک  تسا  يرگید  یناریا  هراوهاـم  ماـن  حابـصم  دـشاب . هتـشاد  هناـگود  يدربراـک  هک  دور  یم  ناـمگ  یلو 
نایاش تسا . ماهبا  زا  يا  هلاه  رد  نآ  باترپ  زونه  هتخانـشان  لـیالد  هب  هک  دوش  باـترپ  لاس 2005  رد  دوب  رارق  تسا و  ییاـیلاتیا  تکرش 

رد هیـسور  طسوت  باترپ  يارب  هک  درک  اعدا  دومن و  مـالعا  ار  هراوهاـم  نیا  تخاـس  لـیمکت  ناریا  لاس 2007  ربماتپـس  رد  هک  تسا  رکذ 
تکرش اب  لاس 2005  رد  هک  هرهز  یتارباخم  هراوهام  باترپ  تخاـس و  يرـالد  نویلیم  دادرارق 132  تشونرـس  زا  نینچ  مه  تسا . تبون 
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تاشرازگ یخرب  هیاپ  رب  تسا . هدـشن  رـشتنم  یتاعالطا  دوش  باترپ  لاس 2007  رد  دوب  رارق  تسا و  هدش  دقعنم  تروپـسکا  ایوآ  یـسور 
یمالـسا يروهمج  ییاضف  يراکمه  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسا . هدش  لقتنم  ناریا  ییاضف  نامزاس  هب  حابـصم  هرهز و  ياه  هراوهام  هژورپ 

يالاب هنیزه  الاب و  دادعت  هب  هراوهام  هب  یمالـسا  يروهمج  زاین  هتبلا  تسا . هدوبن  یمالـسا  يروهمج  نالوئـسم  دنیاشوخ  نادنچ  هیـسور  اب 
نیب تامدخ  تاناکما و  زا  هدافتـسا  رد  یمالـسا  يروهمج  تیمورحم  يداصتقا ، هیجوت  مدـع  یموب و  ریغ  کشوم  طسوت  هراوهام  لاسرا 

ینارگن تلع  ناوت  یم  ار  اضفاوه  ساسح  ياـه  هژورپ  رد  یتاـعالطا  یتینما و  لـیاسم  تیاـعر  مدـع  یگتـسباو و  داـجیا  ییاـضف ، یللملا 
هژورپ يارجا  يزیر  هماـنرب  دوخ ، يرادـم  هطقن  نیموس  ظـفح  يارب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رـضاح  لاـح  رد  درک . ناونع  ناریا  ناربـهر 

هب موسوم  تکار  ناریا  لاس 2008  ربماون  رد  دراد . مادـقا  تسد  رد  ار  رثوک  رب  هراوهام  کشوم  ارمه ه  هب  رهپـس  هرهز 2 و  ياه  هراوهام 
باترپ زا  سپ  هلـصافالب  روبزم  تکار  هلومحم  دـش . اضف  دراو  جراخ و  وج  زا  تیقفوم  اب  نآ  هلومحم  هک  درک  شیامزآ  ار  " 2- شواک "

ناکما يرتم  هلت  هناماس  قیرط  زا  ینیمز  هاگتسیا  هلومحم و  نیب  طابترا  هک  دوش  یم  ناشن  رطاخ  تخادرپ . ریواصت  هداد و  لاسرا  هب  عورش 
یتآ ياهزاین  هدننک  نیمأت  حرط ، نیا  رد  يرتم  هلت  هناماس  هب  یبایتسد  تسا . هتفای  تسد  نآ  يروانف  هب  یمالـسا  يروهمج  هک  تسا  ریذپ 
نیمز زا  ار  زاین  دروم  ياه  نامرف  لاسرا و  نیمز  هب  ار  یملع  ياه  هداد  ییاضف ، ياه  تیلاعف  رد  دنرداق  هک  تسا  ییاه  هناماس  تخاس  رد 

هب تمالـس  هب  یبایزاب  ياهرتچ  زا  هدافتـسا  تعرـس و  شهاک  اب  جوا  هطقن  هب  ندیـسر  زا  سپ  هلومحم  شیامزآ ، همادا  رد  دننک . تفایرد 
- لرتنک ینیمز  هاگتـسیا  ییاضف و  زکرم  حاتتفا  و  دـیما ، هراوهام  زا  ییامنور  اب  لاس 2008  هیروف  رد  یمالـسا  يروهمج  تشگزاب . نیمز 

تکار درک . مالعا  هراوهام  باترپ  تخاس و  شناد  هب  ار  دوخ  یباـیتسد  ـالمع   1- رگـشواک تکار  شیامزآ  همادا ، رد  هراوهام و  یبایدر 
تسا ینتفگ  دش . باترپ  اضف  هب  نانمس  ياه  نابایب  زا  یناریا  هراوهام  نیتسخن  لمح  يارب  يزاورپ  طیحم  ییاسانـش  روظنم  هب   1- رگشواک

ییاضف زکرم  هدش و  عقاو  نانمس  رهش  یقرش  بونج  زا  يرتمولیک  هلصاف 60  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ییاضف  هاگشیامزآ  هاگیاپ و  هک 
زا لوا  تمسق  هیناث  دودح 100  تشذـگ  زا  سپ  هک  دوب  شخب  ود  لماش   1- رگشواک باترپ  دوش . یم  بوسحم  یمالسا  يروهمج  یلم 

تکار نیا  داد . همادا  دوخ  ریـسم  هب  يرتـمولیک  عافترا 200  ات  مود  تمـسق  تشگزاب و  نیمز  هب  يرتچ  طـسوت  دـش و  ادـج  مود  تمـسق 
دورف تاجن  رتچ  هلیـسوب  ادـج و  یلـصا  تکار  زا  رادـم  ریز  رد  نتفرگ  رارق  يریگ و  جوا  ماگنه  هک  دوب  يرادـم  ریز  هلومحم  کی  لماش 

هب ندیـسر  قفوم ، باترپ  ماجنا  باترپ ، متـسیس  تست  دش . يروآ  عمج  يوج  ياوه  بآ و  رفـسمتا و  مزال  تاعالطا  تدم  نیا  رد  دـمآ .
نالوئـسم طسوت  هک  دـندوب  شیامزآ  نیا  هدـش  مالعا  فادـها  ینیمز  هدـنریگ  اب  طابترا  هلومحم و  ندرک  اهر  سپـس  رظندروم و  عاـفترا 

دناسر و مامتا  هب  « 1 دیما - ریفس   » رب هراوهام  تخاس  یحارط و  یمالسا  يروهمج  لاس 2008  راهب  رد  دوب . هدش  مالعا  یمالسا  يروهمج 
يارب ناریا  شالت  نیلوا  داد . ماجنا  نامز  نامه  رد  نآ  باترپ  تست و  تایلمع  رب ، هراوهام  نیا  درکلمع  زا  ناـنیمطا  شیاـمزآ و  روظنم  هب 

رد جراخ و  لرتنک  زا  مود  هلحرم  رد  یناریا  کشوم  دـیماجنا . تسکـش  هب  تسوگآ 2008  رد  رادـم  رد  نآ  نداد  رارق  هراوهام و  باترپ 
ریـسم تاعالطا  لیمکت  روظنم  هب  « 2 رگـشواک -  ???? ( » هام نابآ   ) زییاـپ 2008 رد  دـش . رجفنم  نیمز  حطـس  زا  يرتمولیک  عافترا 150 

هب تشگزاب  زاورپ و  نیح  رد  دوب و  نیمز  هب  تشگزاب  متـسیس  ياراد  رگـشواک  نیا  هلومحم  دـش . باـترپ  اـضف  هب  ناریا  يوس  زا  يزاورپ 
- رگشواک  » هلومحم هک  تسا  ینتفگ  درک . لاسرا  نیمز  هب  میقتـسم  تروص  هب  ار  ریواصت  هدرک و  يرادرب  ریوصت  يزاورپ  طیحم  زا  نیمز 
. دوش یم  بوسحم  ییاضف  ياه  هلومحم  یباـیزرا  رد  یمهم  ماـگ  دوخ  هک  دـمآ  دورف  نیمز  هب  تاـجن  رتچ  هناگدـنچ  متـسیس  طـسوت  « 2

باترپ نیا  درک . باـترپ  تیقفوم  اـب  ار  دـیما "  " ماـن هب  دوخ  هراوهاـم  نیلوا  نمهب 1387  هیروف )  ) رد ماجنارـس  ناریا  یمالـسا  يروـهمج 
يروهمج يوس  زا  شـالت  نیموـس   2- ریفـس رب  هراوهام  باترپ  دـش . ماـجنا  لوط  رتم  اب 22  "  2- دیما  " ریفـس ینت  رب 26  هراوهام  هلیـسوب 

نار شیپ  ياـهروتوم  ياراد  هلحرم  ره  هک  يا  هلحرم  ود  تسا  یکـشوم   2- ریفس دوب . رادم  رد  هراوهام  رارقتـسا  باترپ و  يارب  یمالـسا 
یم ادج  نیمز  زا  ار  رب  هراوهام  ینت  نزو ?  عومجم  روتوم  لوا  هلحرم  رد  تسا . رتمولیک  نآ 500  يزاورپ  عافترا  رثکادح  تسا و  لقتسم 

هلحرم روتوم  راک  مامتا  اب  دیسر . مامتا  هب  روتوم  تخوس  نآ  زا  سپ  داد و  همادا  نیمز  حطس  زا  رتمولیک  عافترا 70  ات  دوخ  راک  هب  دنک و 
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يور رب  هلومحم  تمسق  درک . راک  هب  زاغآ  مود  هلحرم  روتوم  هلصافالب  درک و  طوقس  نیمز  هب  هدش و  ادج  رب  هراوهام  زا  تمسق  نیا  لوا 
رد ار  هراوهام  هک  تسا  ياهکت  ود  ظفاحم  ششوپ  گنیریف  دشاب . یم  گنیریف  روتپادآ و  هراوهام ، زا  لکشتم  هک  هدش  بصن  مود  هلحرم 

. ددرگیم ادج  هدش و  زاب  وج  زا  جورخ  ضحم  هب  شـشوپ  نیا  دنکیم ، تظفاحم  یطیحم  دعاسمان  طیارـش  ربارب  رد  نآ  زا  دریگیم و  رب 
دیما یمرگولیک  یموب 27  هراوهام  دومن . رقتسم  رادم  رد  و  لمح ، نیمز  حطس  زا  يرتمولیک   ??? عافترا  ات  ار  هراوهام  مود  هلحرم  روتوم 

هدنریگ - هدنتسرف نتنآ  ياراد 8  يزکرم و  رتویپماک  يژرنا و  عیزوت  نیمأت و  هناـماس  هب  زهجم  يرتمیتناـس ، داعبا 40  اب  یبعکم و  لکـش  هب 
رد درک و  یم  شدرگ  نیمز  رود  هب  راـبکی  هقیقد  ره 94  ابیرقت  دیما  یتاقیقحت  هراوهام  تسا . یـسناکرف  دناب  ود  رد  نیمز  اب  طابترا  يارب 

دنام و لاعف  رادم  رد  هام  هس  کیدزن  اهيرتاب  رمع  تیدودحم  هب  هجوت  اب  دـیما  هراوهام  دـیخرچ . یم  نیمز  رود  هب  راب   4 ? زور هنابش  ره 
لاح رد  درک . دروخرب  نیمز  وج  اب  شیپ  زور  دـنچو  تشادـن  ار  ینیمز  ياه  هاگتـسیا  اب  لانگیـس  هلداـبم  ناـکما  رگید  ناـمز  نیا  زا  سپ 

، هسنارف هدحتم ، تالایا  هیسور ، روشک  طقف 11  اما  دنتسه . افکدوخ  هنیمز  نیا  رد  دنراد و  رایتخا  رد  هراوهام  روشک  هب 50  کیدزن  رضاح 
ادیپ تسد  هراوهام  باترپ  يژولونکت  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هارمه  هب  سدق  رگلاغـشا  میژر  نیارکوا ، دنه ، نپاژ ، نیچ ، ناتـسلگنا ،

ییاضف هاـگیاپ  زا  زومت 1 "و   " کشوم هلیـسوب  ار  دوخ  یتاقیقحت  هراوهاـم  لاـس 1989  رد  قارع  روشک  هک  تسا  رکذ  لـباق  دـنا . هدرک 
ریز مامت  روشک  نیا  هب  فالتئا  ياهورین  هلمح  سراف و  جـیلخ  گنج  زاغآ  اـب  اـما  درک ، باـترپ  اـضف  هب  روشک  نیا  برغ  رد  عقاو  راـبنالا 
دوخ ياهرگباترپ  هعـسوت  هراوهام و  باترپ  هنیمز  رد  يددـعتم  ياهروشک  رـضاح  لاح  رد  دـش . دوبان  نآ  یمتا  ییاـضف و  ياـه  تخاـس 

تخاس لماک  هخرچ  هب  نونکات  هتبلا  هک  دنتسه  اهروشک  نیا  هلمج  زا  اداناک  نیتناژرآ و  ایلارتسا ، ایناپسا ، ناملآ ، ایلاتیا ، دننک . یم  تیلاعف 
ربانب تسا  هدوب  رتهب  دنه  لوا  مدق  زا  ناریا  مدق  یتحو  تساضف  ریـسم  يادتبا  رد  رـضاح  لاح  رد  ناریا  دنا . هتفاین  تسد  هراوهام  باترپ  و 
نیلوا نزو  نوچ  تفرگ ، یشیپ  دنه  زا  مدقکی  یتح  ناریا  ( NAM  ) دهعت مدع  شبنج  ياهروشک  يروانف  مولع و  زکرم  ریدم  تاراهظا 
ظاحل زا  ناریا  نونکا  مه  لاـح  ره  رد  دوب . دـیما  هراوهاـم  نزو  فصن  درک  باـترپ  اـضف  هب  يدـالیم  لاس 1974  رد  دـنه  هک  ياهراوهام 
تروص هک  يرـالد  نویلیم  هجدوب 500  صیـصخت  يزیر و  همانرب  اـب  دوش و  یم  بوسحم  ناـهج  تسخن  روشک  وزج 30  هراوهام  دادـعت 

رارق هنیمز  نیا  رد  اـیند  تسخن  روشک  وزج 20  لاس 2010  نایاپ  ات  دوش  یم  ینیب  شیپ  هراوهام ، باترپ  ندـش  یموب  هب  هجوت  اـب  هتفرگ و 
ششوپ تحت  اه  يژولونکت  رـضاح 80 % لاح  رد  دوش و  یم  بوسحم  ریخا  ياه  ههد  رد  ورـشیپ  يروانف  ناونعب  اضف  اوه  تعنـص  دریگ .

اب هـتبلا  دـنا و  هداد  ماـجنا  شخب  نـیا  رد  هـک  یمیظع  يراذـگ  هیامرـس  اـب  یتعنـص  گرزب  ياـهروشک  دنـشاب . یم  هتفرـشیپ  تعنـص  نـیا 
ناوارف ياـهدربراک  هب  هجوت  اـب  دـنا . هتخادـنا  هار  هب  زورما  ناـهج  رد  ار  نیون  يرگرامعتـسا  یعوـن  ـالمع  تعنـص  نیا  ندرک  يراـصحنا 

یم تروص  ضرغم  ياه  تردق  راشف  اب  هک  هنیمز ، نیا  رد  یللملا  نیب  تامدخ  زا  هدافتسا  يارب  یمالـسا  يروهمج  هزاجا  مدع  هراوهام و 
هیلع یللملا  نیب  تادـیدهت  هب  یهاگن  اب  رگید  هیواز  زا  تسا . هدـنامیقاب  راکهار  اـهنت  یموب  ناوت  رب  هیکت  يراذـگ و  هیامرـس  موزل  دریگ ،

یضرا تیمامت  لالقتسا و  ظفح  رضاح  لاح  رد  میرب . یم  یپ  اضف  هعونمم  هقطنم  هراوهام و  تیمها  هب  شیب  زا  شیب  یمالـسا ، يروهمج 
ییاضف يروانف  هراوهام و  هب  یبایتسد  نودب  دراد ، رارق  یلیئارسا  یبرغ و  ياه  هراوهام  نکسا  تحت  زور  هنابش  هک  ناریا  دننامه  يروشک 
ناونعب رـضاح  لاح  رد  هک  دـنوش  یم  بوسحم  يژولونکت  ياه  هنیمز  نیرت  هتفرـشیپ  وزج  یماظن  ياه  هراوهام  دـشاب . یمن  ریذـپ  ناـکما 

يا هقطنم  ارف  تردق  ندرک  دودحم  يویرانس  هک  ینامز  رد  دنوش . یم  هتفرگ  راکب  گرزب  ياه  تردق  يوس  زا  راشف  مرها  رترب و  تردق 
یم میژر  نیا  یماظن  تیوقت  هب  لیئارسا  یمالسا و  يروهمج  نیب  شنت  شهاک  هناهب  هب  هدحتم  تالایا  دوش و  یم  ارجا  یمالسا  يروهمج 

یمالـسا يروهمج  ضراعم  ياه  تردـق  يارب  نکمم  دـماشیپ  نیرتدـب  اضف  ینعی  اه  هصرع  نیرت  هعونمم  زا  یکی  هب  ناریا  دورو  دزادرپ ،
نیا هک  درک  مـالعا  زیگنارب  لـمأت  يرظن  راـهظا  رد  تسوچاـسام » يژوـلونکت  هسـسؤم   » زا نمدروـف  يرفج  هک  تسا  ور  نـیمه  زا  تـسا .
یم هدنسیون  هدیقع  هب  یلیئارـسا  یبرغ و  نادرمتلود  ياه  ینارگن  يدنب  عمج  رد  تسا . كانـسرت " كانرطخ و  یـشهج   " ناریا تفرـشیپ 

تشهبیدرا هبنشود 14  ، http://ayandenews.com عبنم :  . * دومن زیهرپ  ییوگ  هدایز  زا  درک و  عوجر  هلاقم " ناونع   " هب تسیاب 
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یمالسا بالقنا  یتعنص  یملع و  ياهدرواتسد 

بالقنا يزوریپ  زا  لاس  یـس  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  درگلاس  نیما  یـس  تبـسانم  هب   * یمالـسا بالقنا  یتعنـص  یملع و  ياهدرواتـسد 
رارق یبایزرا  دروم  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  درکلمع و  ات  دیآ  یم  شیپ  یتصرف  رجف ،  ههد  رد  هلاس  ره  درذگ .  یم  ناریا  یمالـسا 

رد ار  یناشخرد  ياهدرواتـسد  بالقنا ،  نکیل  هدوب ،  هارمه  يدایز  ياهبیـشن  زارف و  اب  یمالـسا  بالقنا  باتـشرپ  تکرح  دنچره  دریگ . 
بـالقنا يـالاو  ياـهنامرآ  زا  هتفرگ  تاـشن  اهدرواتـسد  نیا  تسا .  هدـناسر  تبث  هب  یتعنـص  يژولونکت و  یملع ،  فـلتخم  ياـه  هصرع 

ناربهر يا  هنماخ  تیآ ا ... و  هر )  ) ینیمخ ماما  تسا .  نارگید  هب  یگتـسباو  مدع  يژولونکت و  شناد و  دشر  رب  دـیکات  هلمج  زا  یمالـسا 
ياهتیقفوم هب  ات  دـنریگ  راکب  ار  اهنآ  دنـسانشب و  یتسرد  هب  ار  دوخ  ياهیئاناوت  هک  دـنا  هتـساوخ  ناریا  مدرم  زا  هراومه  یمالـسا ،  بالقنا 

ياه هتفای  هب  رتعیرـس  هک  يروشک  ره  دنتـسه .  نارو  هشیدنا  نارکفتم و  اهروشک ،  تردـق  هناوتـشپ  زورما  يایند  رد  دـنوش .  لئان  گرزب 
ناریا دـسرب .  فاـشکنا  ياهـصخاش  هب  رتدوز  دـناوت  یم  دریگ ،  راـک  هب  يژوـلونکت  دـشر  تهجرد  ار  نآ  دـبای و  تـسد  یملع  نیداـینب 

رفعج رتکد  تسا .  هدوب  يا  هظحالم  لباق  ياهتفرشیپ  دهاش  هدرک ، بسک  یملع  ياه  هنیمز  رد  هک  یهجوت  لباق  هبرجت  ناوت و  اب  یمالسا 
ملع دیلوت  دیوگ « :  یم  لاس 2008  رد  ناریا  رد  ملع  دـیلوت  شیازفا  هب  هراشا  اب  ناریا ،  يژولونکت  ملع و  تاـعالطا  زکرم  سیئر  دارهم ، 
نیب هسسؤم   ) ISI رد یناریا  نادنمـشناد  تالاقم  زا  یهجوت  لباق  دادـعت  هتفه  ره  هکیروطب  هدوب ،  ریگمـشچ  ریخا  ياـهلاس  رد  ناریا  رد 

ناریا مهـس  عیرـس  شیازفا  هدنهد  دیون  يدالیم ،  موس  هرازه  لوا  ههد  رد  ملع  دیلوت  یبایدر  دسر . یم  تبث  هب  یملع ، )  تاعالطا  یللملا 
زا 17 شیب  هئارا  اب  یناریا  ناققحم   ( ، ISI یملع (  تاعالطا  یللملا  نیب  هسسؤم  رامآ  نیرت  هزات  ساسارب  تسا » .  یناهج  ملع  دیلوت  رد 

تاکرب زا  دـنا .  هتفرگ  رارق  ناهج  مراهچ  تسیب و  هاـگیاج  رد  هدـش ،  هیاـمن  یملع  تادـیلوت  لـک  دادـعت  ظاـحل  زا  یملع ،  دنتـسم  رازه 
شیازفا يزوـمآ و  ملع  ددـعتم  زکارم  سیـسات  اـب  تـسا .  روـشک  حطـس  رد  یلاـع  شزوـمآ  زکارم  فاـشکنا  دـشر و  یمالـسا ،  بـالقنا 

زکارم دادـعت  ناسانـشراک ،  رظن  قبط  تسا .  هدـش  رتشیب  شناد  يریگارف  يزودـنا و  ملع  هب  ناناوج  هژیوب  تلم  داحآ  هجوت  اههاگـشناد ، 
هدش ربارب  تفه  ًادودح  ینعی  تسا ،  هدیـسر  زکرم  رازهکی و 500  زا  شیب  هب  بالقنا )  زا  لـبق  رد  زکرم (  زا 223  روشک  یلاع  شزومآ 

تسا هتفای  شیازفا  نت  رازه  زا 120  شیب  هب  بالقنا ،  لیاوا  رد  نت  رازه  دودح 17  زا  ارتکد  حطس  رد  نایوجشناد  دادعت  نینچمه  تسا . 
زا لبق  اب  هسیاقم  رد  هک  تسا  هدیسر  رفن  رازه  دص  راهچ  نویلیم و  دودح 2  هب  ناریا  ياههاگشناد  هعومجم  رد  نایوجشناد  رامآ  هزورما  . 

یملع تاسـسؤم  نیرتهب  زا  یکی  هک  درک  مالعا  دوخ  ریخا  ياه  هرامـش  زا  یکی  رد  کیوزوین »  همان «  هتفه  تسا . هدش  ربارب  بالقنا 20 
فیرش یتعنص  هاگشناد  هژیوب  ناریا  ياههاگـشناد  ناگتخومآ  شناد  نایوجـشناد و  ياهتیقفوم  زا  شرازگ  نیا  رد  تسا .  ناریا  رد  ناهج 

یگنهرف یملع ،  ياهرتسب  رد  نانز  تکراشم  ترورض  یمالسا ،  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تسا .  هدش  هراشا  یللملا ،  نیب  ياه  هصرع  رد 
هعماج زا  یمین  ناونع  هب  نانز  هک  دیسر  یم  رظن  هب  یقطنم  ور ،  نآ  زا  درکیور  نیا  دش .  حرطم  يدج  روط  هب  ناریا  یسایس  یعامتجا و  ، 

نانز دصرد  نونکا 80  مه  دوش .  صاخ  یهجوت  اهنآ  هاگیاج  قوقح و  هب  دـیاب  دـنراد و  اهروشک  تفرـشیپ  فاشکنا و  رد  مهم  یـشقن  ، 
ناـنز بـالقنا ،  زا  سپ  تسا .  هدوب  دـصیف  دودـح 35  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  نانز  يداوساب  خرن  هک  یلاـحرد  دنتـسه ،  داوساـب  یناریا 
رضاح لاح  رد  لاثم  ناونع  هب  دنتفرگ .  یشیپ  نادرم  زا  يدراوم  رد  یتح  هک  دنتفای  ءاقترا  یتاقیقحت  یملع و  ياه  هصرع  رد  نانچ  یناریا 

ناـناوج و ياـهتیقالخ  يروآون و  دـهاش  زور  ره  دنتـسه .  ناـنز  نارتـخد و  ناـیم  زا  اههاگـشناد  ناگدـش  هتفریذـپ  زا  دـصرد  دودح 67 
ناملعتم هلاس  ره  نیا  رب  هوالع  میتسه .  یتاقیقحت  یملع و  ياه  هنیمز  ریاس  یناسنا و  مولع  هیاپ ،  مولع  ياه  هتشر  رد  یناریا  نارگـشهوژپ 

دـننک و یم  تکرـش  موجن و ...  ایمیک ،  يژولویب ،  کیرف ،  یـضایر ،  ریظن  یللملا  نیب  یملع  ياهدایپملا  رد  یناریا  ناگبخن  ناروآون و  ، 
دایپملا رد  یناهج  لوا  ماقم  راـب  یناریا 2  ناناوج  دـنوش .  یم  لئان  یناهج  رترب  تاماقم  هب  هتفرـشیپ  ياهروشک  زا  یناققحم  اـب  تباـقر  رد 
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رد کیزف  دایپملا  یناهج  مود  ماـقم  زین  لاس 1377 و  رد  یـضایر  دایپملا  رد  ار  لوا  ماقم  راب  کـی  و  ياهلاس 1374 و 1375 ،  رد  ایمیک 
رد ناریا  یملع  فاشکنا  دشر و  هدـنهد  ناشن  اهتیقفوم ،  نیا  دـنا .  هدرک  بسک  لاس 1380  رد  ار  ایمیک  دایپملا  مود  ماـقم  لاس 1378 و 

یملع ياهدایپملا  رد  ناهج  رترب  روشک  فیدر 10  رد  عومجمرد  ناریا  نونکا  مه  هک  يا  هنوگب  تسا ،  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  ياهلاس 
 ، يژولونکت ونان  يا ،  هتـسه  يژرنا  بط ،  هنیمز  رد  هژیوب  یملع  ياـه  هصرع  زا  يرایـسب  رد  نونکا  مه  یمالـسا  ناریا  تسا .  هتفرگ  رارق 

دشر یمالسا ،  ناریا  يژولونکت ،  ونان  هصرع  رد  تسا . هدرک  زاغآ  ار  تفرشیپ  دشر و  هلحرم  هریغ ،  يداینب و  ياهلولـس  يژولونکت ،  ویب 
دیلوت دـنیارف  کـی  يژوـلونکت  وناـن  تسا .  نرق 21  يدـیلک  ياـه  يژولونکت  زا  يژوـلونکت  وناـن  تسا .  هتـشاد  یهجوـت  لـباق  لوـحت  و 

رد هتفرـشیپ  ياه  يژولونکت  هب  هک  تسا  يا  هژاو  ونان  يژولونکت  تسا .  رادروخرب  ایند  رد  ییالاب  حطـس  يژولونکت  زا  تسا و  یلوکلوم 
یشهوژپ و 40 هسسوم  رضاح 90  لاح  رد  ناسانـشراک  هتفگ  هب  دوش .  یم  قالطا  تسا ،  رتم  مدرایلیم  کی  هک  ونان  سایقم  اب  راک  هصرع 
 ، ردوپ ونان  عون  دنچ  دیلوت  هب  هتسناوت  لاعف ،  ناناوج  نیصصختم و  ددم  هب  ناریا  نونکا  دنتسه .  لاعف  ناریا  رد  ونان  هزوح  رد  هاگـشیامزآ 

عیانـص رد  هک  دندش  تیزوپماک  ونان  یعون  هب  قفوم  یناریا  نارگـشهوژپ  دـبای .  تسد  اه  شـشوپ  ونان  تیزوپماک و  ونان  عون  دـنچ  دـیلوت 
ناریا نینچمه  دریگ .  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  یبط  عیانـص  رد  اهزتورپ  تخاس  ویحـص  یـشیارآ ،  يزاس ،  ذـغاک  ییاذـغ ،  يزاـسوراد ، 

DNA ياـهلوکلوم اـه و  نـیئتورپ  اـه ،  يداـب  یتـنا  اـهراتخاس ،  وناـن  زا  رتـم ،  وناـن  داـعبا  رد  پوکـسورکیم  کـی  تخاـس  اـب  هتــسناوت 
دنچ عمج  هب  ناریا  هاگتـسد ،  نیا  تخاـس  اـب  تسا .  درف  هب  رـصحنم  پوکـسورکیم ،  نیا  يرادرب  ریوـصت  تردـق  دـنک .  يرادربریوـصت 

ناـیم رد  لوا و  هبتر  هناـیمرواخ  رد  وناـن  يژولونکترد  ناریا  تسا .  هتـسویپ  پوکـسورکیم  عون  نیا  تخاـس  يژولونکت  بحاـص  روـشک 
ربتعم یماگنه  يژولونکت  قیقحت و  مالـسا ،  نید  رظنم  زا  تسا .  هتفرگ  رارق  متـسیب  هدر  رد  ناـهج  رد  مود و  هبتر  یمالـسا ،  ياـهروشک 

ياهبیـسآ يرـشب  هعماج  هب  هک  دننز  یم  یتاعادبا  هب  تسد  اهناسنا  زا  یخرب  هاگ  اریز  دـشاب ،  اهناسنا  حـلاصم  عفانم و  تهج  رد  هک  تسا 
هب هدیا ،  نیا  اب  یمالـسا  ناریا  تسا .  هعماج  يارب  دنمدوس  دیفم و  مولع  زا  هدافتـسا  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  دربهار  دناسر .  یم  يدج 

يژولونکت زا  زیمآ  حلـص  هدافتـسا  رد  ناریا  ناگناگیب ،  دـیدش  میرحت  مغر  یلع  درگن .  یم  يا  هتـسه  يژولونکت  هلمج  زا  فلتخم  مولع 
رب هوالع  اهروشک  هزورما  دیوگ « :  یم  يا  هتـسه  مولع  سانـشراک  يرقاب  رتکد  تسا .  هتفای  تسد  يریگمـشچ  ياهتیقفوم  هب  يا ،  هتـسه 

زهجم يا  هتسه  يژولونکت  هب  هک  دننک  یم  شالت  يژرنا ،  رد  ییوج  هفرص  يارب  يدیـشروخ ،  يژرنا  داب و  یلیـسف ،  ياه  يژرنا  نتـشاد 
زا تسا  تراـبع  يا  هتـسه  يژولونکت  تسا .  هتفاـی  تسد  نادـب  رـشب  هک  تسا  يژولونکت  نیرت  هدـیچیپ  يا  هتـسه  يژوـلونکت  دـنوش » . 

هزورما دوـش .  یم  هدافتـسا  یـسانش و ...  نیمز  تـعارز ،  قرب ،  لـثم  فـلتخم  عیانـص  رد  يا  هتـسه  تارذ  يژرنا  زا  نآ  اـب  هـک  یکینکت 
 ، يا هتـسه  يژرنا  ندوب  نازرا  نینچمه  یلیـسف ،  عباـنم  تیدودـحم  يا و  هتـسه  قرب  هژیو  هاـگیاج  هب  هجوت  اـب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

تردق اب  نیگنس و  بآ  عون  زا  كارا  يا  هتـسه  یتاقیقحت  روتکآر  تسا .  هداد  رارق  دوخ  يا  همانرب  تیولوا  رد  ار  يژرنا  نیا  زا  هدافتـسا 
يارب ار  هار  دناوت  یم  ناریا ،  رد  یتاسیسات  نینچ  تخاس  دمآرد .  ارجا  هب  یناریا  ناصصختم  طسوت  لاس 2004  رد  هک  تسا  تاواگم   40
دیلوت يژولونکت  ياراد  روـشک  عمج 9  هب  ناریا  روتکآر ،  نیا  تخاس  اب  دـنک .  مهارف  هدـنیآ  رد  نیگنـس  بآ  ياه  هاگورین  ریاـس  داـجیا 

رظن هب  انب  دنک .  یم  هدافتسا  یتعنص  یتعارز و  یبط ،  ياه  هنیمز  رد  يا  هتسه  يژرنا  زا  یمالسا  ناریا  کنیا  تسا .  هتـسویپ  نیگنـس  بآ 
اهنآ داـسف  زا  یناـشفا ،  وـترپ  هلیـسو  هب  دنتـسه ،  بیرخت  هناتـسآ  رد  هـک  ییاذـغ  داوـم  یعارز و  تـالوصحم  نوـنکا  مـه  ناسانـشراک ، 

هک ُدی  يوراد  ویدار  هب  ناریا  زاین  نونکا  ناصـصختم ،  شالت  اب  يا ،  هتـسه  مولع  هدکـشهوژپ  ناسانـشراک  هتفگ  هب  دوش .  یم  يریگولج 
یحـص داوم  اماگ ،  ياهوترپ  زا  هدافتـسا  اب  کـنیا  مه  تسا .  هدـش  فرطرب  دراد ،  دربراـک  يدـیئوریت  ياـهیرامیب  ناطرـس و  يوادـت  رد 
لورتنک ناطرس ،  زا  يریگشیپ  نامرد و  صوصخ  رد  يا  هدرتسگ  همانرب  یمالسا  ناریا  يا ،  هتسه  يژولونکت  هلیسو  هب  دوش .  یم  لیرتسا 

زا یمالـسا  يروهمج  یلـصا  فادـها  زا  دراد .  نوخ و ...  لورتسلک  شهاک  تباید ،  نامرد  اهلوکلوم ،  رتشیب  يرادـیاپ  زدـیا ،  يراـمیب 
هاگورین هلمج  زا  هاـگورین  نیدـنچ  تخاـس  تسا .  يا  هتـسه  قرب  دـیلوت  يژرنا ،  شخب  رد  يا  هتـسه  زیمآ  حلـص  يژولونکت  يریگراـکب 
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هکبش دراو  لاس 2009  رد  رهـشوب  یمتا  هاگورین  طسوت  هدـش  دـیلوت  قرب  يژرنا  ناسانـشراک ،  رظن  هب  انب  تسا .  اتـسار  نیمه  رد  رهـشوب 
ژویفیرتناس کی  هدرک و  هبلغ  یکینخت  تالکـشم  رب  دـنا  هتـسناوت  دوخ ،  تاعادـبا  اب  یناریا  نادنمـشناد  دوش .  یم  ناریا  قرب  لاقتنا  ياه 

تسا ناریا   P1 ياهژویفیرتناس زا  رتدیدج  یلسن   P2 ژویفیرتناس تسا .  رادروخرب  ییالاب  ییاراک  زا  هک  دننک  دیلوت  یحارط و  ار  هتفرشیپ 
دنتسه و رادروخرب  ییالاب  يژولونکت  زا  اهژویفیرتناس  نیا  تسا .  هدش  هتخاس  لاس 2003  رد  هک  دنک  یم  تیلاعف  زنطن  رد  نونکا  مه  هک 
 ، بیترت نیا  هب  دـنک .  یط  ار  یقرت  ملع و  ياه  هلق  هتـسناوت  دـیدش  ياه  میرحت  مغر  یلع  ناریا  روشک  هک  تسا  انعم  نیا  هب  اهنآ  تخاس 
زا يرایسب  و  درز ...  کیک  دیلوت  ياه  هکیرباف  ثادحا  نیگنس ،  بآ  روتکآر  ثادحا  یتعنص ،  سایقم  رد  مویناروا  يزاس  ینغ  رد  ناریا 

ياهدرواتسد یبط ،  مولع  هنیمزرد  یمالسا ،  بالقنا  تسا .  هتفرگ  رارق  يا  هتسه  يژولونکت  ياراد  روشک  فیدر 8  رد  رگید  ياه  هتشر 
شهج کی  اـب  ناریا  بـالقنا ،  رمع  زا  لاـس  یـس  تشذـگ  زا  سپ  هک  دـنرواب  نیا  رب  یللملا  نیب  یبط  ناسانـشراک  تسا .  هتـشاد  یمهم 

نیا هلمج  زا  دش .  داجیا  تمالـس  تحـص و  شخب  رد  یگرزب  تکرح  ناریا ،  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تسا .  هدوب  وربور  بط  رد  یملع 
ناریا نامرد  تحص و  ریزو  ینارکنل  يرقاب  رتکد  تسا .  یگدنز  هب  دیما  شیازفا  لافطا و  ناردام و  تحص  ياهصخاش  ياقترا  اهتکرح ، 

ام روشک  مدرم  رد  صخاش  نیا  نونکا  مه  تسا .  هتفای  شیازفا  لاس  ناریا 13  رد  یگدنز  هب  دیما  یمالسا ،  بالقنا  زا  دعب  دیوگ « :  یم 
یحص ياهتبقارم  هب  ناریا ،  يرهـش  تیعمج  دصیف  دودح 100  ییاتـسور و  تیعمج  دصرد  زا 95  شیب  رـضاح  لاح  رد  تسا .  لاس   73

ره رد  دروم  زا 200  لاس  ریز 5  لافطا  ریم  گرم و  خرن  هزورما  تسا .  هتفای  يریگمشچ  دوبهب  تمالس ،  ياهـصخاش  دنراد و  یـسرتسد 
ياهلاس یط  لافطا  ریم  گرم و  ریگمـشچ  شهاک  تسا » .  هدیـسر  دـلوت  رازه  ره  رد  دروم  دودح 32  هب  بالقنا ،  زا  لبق  رد  دـلوت  رازه 

 . تسا یحـص  هیلوا  ياـهتبقارم  تامدـخ و  هب  یـسرتسد  شیازفا  روشک ،  یناـمرد  یحـص  هکبـش  شرتسگ  نوچ  یلماوع  زا  یـشان  ریخا ، 
لاس 1380 رد  دـصرد  زا 96  شیب  هـب  لاس 1363  رد  دـصرد  دودـح 20  زا  ناریا  رد  لاـس  ریز 5  لافطا  نویـسانیسکاو  شـشوپ  صخاش 

هدش نک  هشیر  ای  شهاک  لافطا  رد  نشینیسکاو  يارجا  قیرط  زا  يرسم ،  ینوفع و  ياهیرامیب  زا  يرایـسب  لیلد ،  نیمه  هب  تسا .  هدیـسر 
لباق ياهتفرـشیپ  هب  یمالـسا ،  بالقنا  زا  سپ  وراد ،  تخاس  هنیمز  رد  ناریا  تسا .  هداد  رارق  یناـهج  ياهدردنتـسا  حطـس  رد  ار  ناریا  و 
ناریا ناسانـشراک ،  رظن  قبط  دوش و  یم  دیلوت  روشک  لخاد  رد  زاین  دروم  ياهوراد  دصیف  نونکا 95  مه  تسا .  هتفای  تسد  يا  هظحالم 

رد نآ  دیلوت  هک  سا .   . ما نارامیب  نامرد  يارب  سکوونیـس "  يوراد "  هنومن  ناونع  هب  دـنک .  یم  رازاب  دراو  دـیدج  يوراد  لاس 50  ره 
رد وراد  نیا  هدـننک  دـیلوت  نیمود  ناونع  هب  ناریا  هنیمز  نیا  رد  دوش .  یم  دـیلوت  ناریا  رد  تسا  لاـس  ود  دودـح  دوب ،  يراـصحنا  ناـهج 

ناققحم ياهـشالت  لصاح  زین  زدـیا  يراـمیب  دوبهب  يریگـشیپ و  رد   ( IMOD " دومیآ (  يوراد "  دـیلوت  تسا .  هدـش  هتخانـش  ناـهج 
 . دنک یم  تیوقت  زدیا  يرامیب  ینوفع  ضراوع  ربارب  رد  ار  التبم  درف  ندب  یعافد  متسیس  وراد  نیا  ناسانشراک ،  هتفگ  قبط  تسا .  یناریا 

يارب هلیگپ "  نورفرتـنیا  يوراد  یتباـید " ،  ناراـمیب  ياـپ  مخز  دوبهب  يارب   ( Angipars " سراـپ (  يژنآ  يوراد "  رـضاح  لاـح  رد 
يایند رد  دوش .  یم  دـیلوت  ناریا  رد  يوایمیک  نازابناج  ینوفع  يویر و  ياـهیرامیب  ناـمرد  يارب  ییاـهوراد  تیتاپه c و  يرامیب  نامرد 

رد کنیا  دوش .  نیزگیاج  ندب ،  هتفر  نیب  زا  تفاب  ات  هدمآ  بط  نارتکاد  ددم  هب  ینامرد  لولس  شور  زا  هدافتـسا  اب  یمیمرت  بط  زورما ، 
ناـمرد ناطرـس و  يوادـت  فورــضغ ،  دـیلوت  يدـبک ،  ياهلولــس  يداـینب ،  ياهلولــس  دـیلوت  رد  یتاـقیقحت  زکرم  یمالـسا 100  ناریا 

مـلع و دـیلوت  رد  ناـهج ،  رد  هدـش  هتخانـش  یملع و  يزکرم  ناوـنع  هـب  زین  ناـیور  هدکـشهوژپ  دنتـسه .  لاـعف  ناوختــسا  ياـهیراجنهان 
هب ار  یمهم  ياهدرواتـسد  یعونـصم و ...  يان  دـیلوت  مشچ ،  میمرت  ینینج ،  يداینب  ياهلولـس  يروراب ،  هدـننک  کمک  ياـه  يژولونکت 

رارق يداینب  ياهلولـس  هنیمز  رد  ایند  رترب  روشک  فیدر 10  رد  ار  ناریا  نایور ،  ناققحم  ریذـپان  یگتـسخ  ياهـشالت  تسا . هدروآ  تسد 
ناهد و ياهیرامیب  ییابیز ،  کیتسالپ و  یحارج  يروراـبان ،  ریظن  ییاـهیرامیب  يوادـت  يارب  یجراـخ  راـمیب  نارازه  هنـالاس  تسا .  هداد 

يا هظحالم  لباق  ياهتفرشبپ  هیر ،  بلق و  دنویپ  یحارج و  هنیمز  رد  ناریا  هناتخبـشوخ  دننک . یم  رفـس  ناریا  هب  اه  یحارج  عاونا  نادند و 
روشک وزج 10  صوصخ ،  نیا  رد  ار  ناریا  هک  دوش  یم  ماجنا  ناریا  رد  بلق  لمع  هنالاس 15000  تحص ،  ریزو  هتفگ  قبط  تسا .  هتشاد 
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هدرک تبث  ار  یمهم  ياهتیقفوم  زاب ،  بلق  لمع  هنیـس و  هسفق  ریز  گرخرـس  دنویپ  یحارج و  هنیمز  رد  ناریا  تسا .  هداد  رارق  ناهج  رترب 
بلق یحارج  هنیمز  رد  ار  ناریا  تفرشیپ  تسا ،  ناهج  رد  بلق  یحارج  ریهاشم  زا  هک  لیزرب  روشک  زا  اتـسیتاب ،  سادنار  روسفورپ  تسا . 

ياهیرامیب نامرد  يارب  دـنرادن  زاین  یناریا  نارامیب  اذـل  دراد .  يا  هداعلا  قوف  تاـناکما  ناریا  دـیوگ « :  یم  هتـسناد و  ریگمـشچ  قورع  و 
زا 80 شیب  هزورما  تسا .  ندـب  ياضعا  دـنویپ  هنیمز  رد  ایند  لوا  روشک  هد  ءزج  ناریا  نونکا  مه  دـننک » . رفـس  جراـخ  هب  یقورع  یبلق و 
دودح 25 ریخا ،  لاس  رد 25  رامآ  قباطم  دنتسه .  لاعف  ناریا  رد  هریغ  هیر و  ناوختسا ،  زغم  دبک ،  هیلک ،  بلق ،  نوچ  ءاضعا  دنویپ  زکرم 

هنیمز رد  ناریا  دوـش .  یم  بوـسحم  هتفرـشیپ  ياـهروشک  فـیدر  رد  ناریا  ظاـحل ،  نیا  زا  هک  هدـش  ماـجنا  ناریا  رد  هـیلک ،  دـنویپ  رازه 
ماجنا ناریا  رد  شرب  داجیا  نودب  هیلک  دنویپ  یحارج  رـضاح ،  لاح  رد  تسا .  هدرک  بسک  ار  ناهج  موس  ماقم  یپوکـسوراپال ،  یحارج 

کی ناونع  هب  هدـنیآ  رد  هک  درک  ینیب  شیپ  ناوت  یم  هتـشاد ،  فلتخم  مولع  رد  ناریا  هک  یـسوسحم  ياهتفرـشیپ  هب  هجوت  اـب  دوـش .  یم 
دنور نیا  يژولونکت ،  شناد و  فاشکنا  رب  یمالسا  بالقنا  ربهر  دیکات  اب  هتـشذگ  ههد  رد  دیـشخرد .  دهاوخ  يژولونکت  یملع و  بطق 

 ، يزاس جرب  يزاـس ،  لـپ  دـنب ،  تخاـس  رد  یناریا  ياـه  هکیرباـف  يرنیج و  نا  ياهتکرـش  رـضاح  لاـح  رد  تسا .  هتفاـی  يرتشیب  باـتش 
تفن و عیانـص  رد  یمهم  لوحت  بالقنا ،  يزوریپ  زا  دعب  دنا .  هدرک  تفرـشیپ  رایـسب  رتوم ...  دـیلوت  اههاگـشیالاپ و  میظع ،  ياههاگورین 
هب نازیم  نیا  دیدج ،  یتفن  ياه  نادیم  فشک  اب  هک  دوب  هکشب  درایلیم  تفن 41  دیلوت  لباق  هریخذ  بالقنا  زا  شیپ  دش .  داجیا  ناریا  زاگ 

یبونج سراپ  هژورپ  تسا .  ناهج  روشک  نیمود  ناریا  يزاـگ ،  ریاـخذ  نازیم  رظن  زا  نونکا  مه  تسا .  هدیـسر  تفن  هکـشب  دراـیلیم   138
تعنص هنیمز  رد  دراد .  رارق  نآ  رد  ناریا  يزاگ  هریخذ  دصرد  ناهج و 50  يزاگ  هریخذ  دصرد  هک 8  تسا  یگرزب  ياه  نادیم  هلمجزا 

طقف بالقنا  زا  شیپ  هکیلاح  رد  هدش ،  ثادحا  ناریا  رد  یمیشورتپ  دحاو  هزورما 37  تسا .  هتشاد  يریگمشچ  دشر  ناریا  زین  یمیشورتپ 
دنچ نادابآ و  زاریـش ،  كراخ ،  تشدورم ،  رد  یمیـشورتپ  یتعنـص  ياه  عمتجم  ثادحا  اب  تشاد . دوجو  ناریا  رد  یمیـشورتپ  دـحاو   6
داوم موینومآ ،  تافـسف  کیرفـسف ،  دیـسا  هروا ،  كاینومآ ،  درگوگ ،  يوایمیک ،  دوک  دـیلوت  نوچ  ییاـه  شخب  رد  ناریا  رگید ،  رهش 

ياهروشک هب  ار  تالوصحم  نیا  زا  يرایـسب  هدیـسر و  ییافکدوخ  هب  هدـنیوش  داوم  اهدیـسا و  ماـسقا  عاونا و  يواـیمیک و  داوم  يرمیلپ و 
دیلوت دصرد  اتسار 24  نیا  رد  دیسر .  دهاوخ  نت  نویلیم  هب 45  ناریا  یمیشورتپ  تالوصحم  هدنیآ ،  لاس  نایاپ  ات  دنک .  یم  رداص  رگید 
دـشر بالقنا  زا  دعب  ناریا ،  رد  يزاس  رتوم  تعنـص  دوش .  یم  هیهت  ناریا  طسوت  نآ ،  یناهج  دـیلوت  دـصیف  هنایمرواخ و 9/1  یمیشورتپ 
کی دودح  هب  لاس 1386  رد  نازیم  نیا  دوب .  هاگتسد  رازه  زا 100  رتمک  لاس 1373  رد  ناریا  رتوم  عیانص  تادیلوت  تسا .  هتشاد  یبوخ 
عونتم تادـیلوت  اپیاس ،  وردوخ و  سراپ  وردوخ ،  ناریا  ریظن  يزاسرتوم  گرزب  ياه  هناخراک  کنیا  مه  تسا .  هدیـسر  هاگتـسد  نویلیم 

نیا هب  دوش .  یم  رداص  هدـش ،  دـیلوت  ياـهرتوم  زا  يا  هظحـالم  لـباق  مجح  دـننک و  یم  هضرع  یجراـخ  یلخاد و  ياـهرازاب  هب  ار  دوخ 
رظن هب  انب  تسا .  هتـشاد  يریگمـشچ  دشر  زین  دالوف  دیلوت  هنیمز  رد  ناریا  تسا .  هدش  لیدبت  هقطنم  زاسرتوم  نیرتگرزب  هب  ناریا ،  بیترت 

زا سپ  تسا .  هدیـسر  نت  نوـیلیم  هد  زا  شیب  هب  لاـس 1387  رد  هک  هدوب  نت  رازه   370 لاس 1357 ،  رد  ماخ  دالوف  دیلوت  ناسانـشراک ، 
حلاـصم دـیلوت  ناـمتخاس ،  شخب  ياـهتیلاعف  شرتـسگ  روـشک و  يزاـسزاب  تیمها  هب  هجوتاـب  ناریا ،  هیلع  مادـص  یلیمحت  گـنج  ناـیاپ 

 ، هنایمرواخ هقطنم  رد  نامیس  هدننک  دیلوت  نیرتگرزب  ناونع  هب  ناریا  نونکا  مه  تفرگ .  دوخ  هب  يرتشیب  باتش  نامیس ،  هژیوب  ینامتخاس 
هب نامیـس  دیلوت  تیفرظ  يراج ،  لاس  نایاپ  ات  دوش  یم  ینیب  شیپ  تسا .  هدـناسر  نت  نویلیم  هب 55  ار  دوخ  نامیـس  هنالاس  دیلوت  تیفرظ 
 ، موینیمولآ سم ،  ياه  شخب  رد  یندـعم  یتعنـص و  گرزب  ياه  حرط  يزادـنا  هار  اب  تعنـص  شخب  ناسانـشراک  دـسرب .  نت  نویلیم   64
 ، میظع ياهانب  تخاس  هنیمز  رد  ناریا  دننک .  یم  دای  گرزب  شهج  لاس  ناونع  هب   ( 1387 يراج (  لاس  زا  گنس ،  لاغز  نهآ و  گنس 
 . دنوش یم  هدز  تفگش  ناریا ،  رد  عفترم  ياهجرب  ندید  اب  دننک ،  یم  دیدزاب  ناریا  زا  هک  ینارگـشدرگ  تسا .  هتـشادرب  یمهم  ياهماگ 

طـسوت ناـهج ،  ینوـیزیولت  یتارباـخم و  جرب  نیمراـهچ  ناوـنع  هب  جرب  نیا  تسا . دـالیم  جرب  ناـهج ،  ناریا و  گرزب  ياـهجرب  هلمج  زا 
زا یکی  تسا .  هدـش  عقاو  نارهت  برغ  لامـش  رد  تسا و  رتـم  ابیز 435  جرب  نیا  عافترا  تسا .  هدـش  هتخاـس  یناریا  نارنیجنا  ناـحارط و 
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هرهب دروم  دنب  اهنت 26  بالقنا ،  زا  لبق  ات  ناریا  رد  تسا .  هدوب  يزاـس  دـنب  تعنـص  بـالقنا ،  زا  سپ  ناریا  رد  یگدـنزاس  ياـه  هصرع 
رد دیـسر .  يرادرب  هرهب  هب  دنب   522  ( ، 1386 هتـشذگ (  لاس  ات  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  هک  تسا  یلاـحرد  نیا  تفرگ ،  رارق  يرادرب 

هرهب تیریدـم و  تخاس ،  تراظن ،  یحارط ،  لحارم  هیلک  تسا و  هدیـسر  ییاـفکدوخ  هلحرم  هب  ناریا  يزاـس  دـنب  تعنـص  رـضاح  لاـح 
زا ار  ناریا  گرزب ،  ياهدــنب  یللملا  نـیب  نویــسیمک  سیئر  یتوــیر  دریگ .  یم  تروــص  یناریا  نارنیجنا  تـسد  هــب  اهدــنب  زا  يرادرب 
دنب تسا " .  ریگمشچ  بوخ و  رایـسب  يزاسدنب ،  هنیمز  رد  ناریا  ياهتیلاعف  دیوگ " :  یم  دناد و  یم  يزاسدنب  هنیمزرد  قفوم  ياهروشک 

کنیا تسا .  روشک  یبآ  قرب  ياههاگورین  نیرتگرزب  زا  یکی  دیآ و  یم  رامـش  هب  ناریا  ینوتب  دـنب  نیرتدـنلب  رـضاح  لاح  رد  نوراک 3 
هب طوبرم  ياه  هکیرباف  گرزب و  ياه  لنوت  اه ،  لپ  اـه ،  هارهاـش  اـه ،  هاـگورین  گرزب ،  ياهدـنب  تخاـس  رد  ناریا  يرنیجنا  ياـهتکرش 
 ، ییاـقیرفا ياـهروشک  یخرب  ناریا و  راوـجمه  ياـهروشک  يزکرم و  يایــسآ  رد  هژیوـب  فـلتخم  ياـهروشک  رد  یمیــشورتپ ،  عیاــنص 
 . دـنک یم  ارجا  ار  یفلتخم  ياه  هژورپ  نیتال ،  ياکیرما  ییایـسآ و  ياهروشک  رد  ناریا  قرب ،  تعنـص  هنیمز  رد  دـنراد .  لاعف  تکراشم 

هزوح رد  قالخ  ناصصختم  شالت  اب  ناریا  هزورما  تسا .  هتشاد  يریگمشچ  ياهتفرـشیپ  زین  یتارباخم  یکینورتکلا و  ياه  هنیمز  رد  ناریا 
لباق ياهتفرـشیپ  هب  یتارباخم ،  ياه  متـسیس  يزادـنا  هار  بصن و  کینورتکلا و  گنج  ياه  متـسیس  رزیل و  کیتپا ،  کـینورتکلا ،  ياـه 

ناسانشراک رظن  هب  انب  تسا .  هدوب  رادروخرب  یعیرس  دشر  زا  زین  يرون  ربیف  هنیمز  رد  ناریا  نیا ،  رب  هوالع  تسا .  هتفای  تسد  يا  هظحالم 
ياهتیقفوم اهمیرحت ،  دوجو  اب  دـشاب .  یمهم  لوحت  دـناوت  یم  نیا  دـنوش و  یم  لصتم  يرون  ربیف  هب  یناریا  لزانم  کـیدزن ،  هدـنیآ  رد  ، 

هب درادرب و  ماـگ  تفرـشیپ  فاـشکنا و  هار  رد  تیدـج  اـب  یتلم  هاـگره  هک  دـهد  یم  ناـشن  یملع ،  فلتخم  ياـه  هنیمز  رد  ناریا  گرزب 
http://dari.irib.ir عبنم :   . * دبای تسد  يژولونکت  ملع و  عیفر  ياه  هلق  هب  دناوت  یم  دشاب ،  هتشاد  نانیمطا  دوخ  ناوت  دادعتسا و 

مولع ترازو  هلاس  همانراک 30  رب  يرذگ 

نیرتشیب اهداهن و  ریاس  لیکـشت  نیوکترد و  ار  مهـس  نیرتمهم  یلاع ، شزومآ  زورما ، ناهجرد  مولع  ترازو  هلاس  همانراک 30  رب  يرذگ 
یعقاو و لالقتـسا  هب  ندیـسر  یلـصا  لماع  تساراد . اهروشک  يداصتقاو  یـسایس  یعاـمتجا ، یگنهرف ، یملع ، ياـهدرکیور  رد  ار  ریثأـت 
هدـنوشون و زور ، هب  ، قالخ ریگارف ، لاعف ، یلاع  شزومآ  ماظن  . تسا يروانف  شناد و  هب  یباـیتسد  يرامعتـسا ، ياـه  یگتـسباو  زا  ییاـهر 

دناوت یم  دوخ  لیصا  ياهنامرآ  اهشزرا و  رب  صاخ  هجوت  دیکات و  اب  یخیرات و  رتسب  رد  یملع ، ياهدرواتـسد  یمیلقا و  طیارـش  اب  قبطنم 
ياهدومنهر رد  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  تایونم  رد  دزاس . ققحم  ار  نالک  فادـها  هب  یباـیتسد 

یملع عماج  هشقن  هیهتو  يرازفا  مرن  شبنج  يروحم ، ملع  نامتفگ  طلـست  یملع ، لالقتـسا  يروابدوخ ، يربهر ، مظعم  ماـقم  زاـس  ناـسنا 
تاقیقحت و مولع ، ترازو  رد  هتفرگ  تروص  ياه  تیلاعف  زا  يا  هصالخ  هدیکچ و  رـضاح ، هعومجم  تسا . هدش  عقاو  دیکأت  دروم  روشک 
هک دـیما  تسا . هدـش  هیهت  يروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  یمومع  طباور  لک  هرادا  طسوت  هک  یمالـسا  بالقنا  ههد  هس  یط  يرواـنف 

تاـقیقحت و مولع ، ترازو  یـشزومآ  . 1 دـتفا . لوبقم  زیزع  ردـقنارگ و  تلم  میکح و  دـنوادخ  تیاضر  دروم  هدـش ، ماجنا  ياـه  شـالت 
یلم دنـس  هلاـس و  هزادـنا 20  مشچ  دنـس  هلاس ، جـنپ  همانرب  فادـها  بلاق  رد  ات  تسا  هدیـشک  یـشزومآ  ياـه  تیلاـعف  هزوحرد  يرواـنف 

ناشن يروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  درکلمع  اتـسار  نیا  رد  دزادرپب . روشکرد  یلاع  شزومآ  ماظن  هعـسوت  تیوقت و  هب  یلاع  شزومآ 
ناشن رادومن 1-1  هنومن ، يارب  تسا . دـشر  نیا  يایوگ  دوخ  لـیذ  ياـهراد  هنومن  دراد . شخب  نیارد  یلاـع  شزومآ  هعـسوت  دـشر و  زا 

ریگمـشچ يدـشر  اب  مقر  نیا  هک  تشاد  تیلاعف  روشکرد  یلاع  شزومآ  زکرم  طقف 223  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  هعیلط  رد  هک  دـهدیم 
تئیه ياضعا  لک  دادعت  رادومن 2-1  هب  هجوت  اب  تسا . هدیـسر  یلاع  شزومآ  دـحاو  هب 2158  لاسرد 87  دحاو و  هب 1300  لاسرد 83 

یلیـصحت 58- لاسرد  یبرم  رایداتـسا و  رایـشناد ، داتـسا  یملع : ياه  هبترم  رد  یلاع  شزومآ  تاسـسوم  اه و  هاگـشناد  تقو  مامت  یملع 
تئیه وضع  رفن  هب 58000  هجوت  لباق  يدـشر  اب  لاـس 84  زا  رفن و  هب 40000  لاـسرد 83 دادـعت  نیا  هک  تسا  هدوب  رفن  دودح 5580  57
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یم روشک  یلاع  شزومآ  زکارم  رد  یـشهوژپ  - یملع ياه  تیلاعف  ماـجنا  سیردـت و  هب  لوغـشم  هک  تسا  هدیـسر  رـضاح  لاـحرد  یملع 
هب روشک  نارازگتـسایس  يدـج  هجوت  زا  یکاح  زین ، ریخا  لاس  یـسرد  ییوجـشناد  تیعمجرد  هداد  يور  تالوحت  ییوجـشناد  -2 دنشاب .
هب تالوحت  نیا  زا  یخرب  هب  دراد . یملع  بولطم  هاـگیاج  هب  ندیـسر  ياتـسار  رد  یلاـع  شزومآ  نایوجـشناد  دادـعت  شرتسگ  شیازفا و 

دروم یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  یلیـصحت  فلتخم  عطاقم  رد  یلاع و  شزومآ  زکارم  رد  وجـشناد  بذـج  دوش . یم  هراشا  راصتخا 
56800 لاس 1357 ، ناگدش  هتفریذپ  لک  دادعت  هک  یلاحرد  ساسا ، نیارب  تفرگ . رارق  يروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  يدـج  تیانع 

تارییغت دنور  دیسر  رفن  هب 060/307/1  شیازفا  ربارب  ود  اب  دادـعت  نیا  لاـس 87  رد  رفن و  هب 785/668  لاـسرد 1383  مقر  نیا  دوب ، رفن 
دشرا و یـسانشراک  هرود  ناگدش  هتفریذپ  دادعت  لاسرد 1357  رادومن 2-2 ، ساسارب  تسا . هدش  میـسرت  رادومن 1-2  رد  هزوـح  نیارد 
هک دشاب  یم  لاس 57  رد  یکشزپ  مولع  نایوجـشناد  دادعت  نتفرگ  رظنرد  اب  روکذم  رامآ  . ) دوب رفن  بیترت 4740 و 360  هب  يرتکد  هرود 

یـسانشراک عطقم  يارب  دادـعت  نیا  هک  دریگ ) یم  رارق  هجوت  دروم  يروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  ياـهرامآ  زا  ادـج  رـضاح  لاـحرد 
رد یصصخت  يرتکد  هرود  ناگدش  هتفریذپ  يارب  دادعت  نیا  هدوب و  رفن  اب 25795 و 58000  ربارب  بیترت  هب  ياه 83 و 87  لاس  رد  دشرا 

ار ییوجشناد  تیعمج  تالوحت  دنور  رادومن 3-2  تسا . هدیسر  رفن  رفن و 4000  زا 2490 و 5500  شیب  هب  بیترت  هب  ياه 83 و 87  لاس 
زا ناـنآ  دادـعت  هک  دـشاب  یم  یلاـع  شزومآ  زکارم  رد  فلتخم  عطاـقم  نایوجـشناد  لـماش  روشک  ییوجـشناد  تیعمج  دـهد . یم  ناـشن 
هب لاس 1383 ، اب  هسیاقم  رد  دصرد  زا 50  شیب  يدشر  اب  يراج  لاسرد  هتفای و  لاسرد 83  رفن  هب 2165375  لاسرد 1357  رفن   176000

دوب دـهاوخ  رفن  روشکرد 1500000  وجـشناد  شریذـپ  تیفرظ  ( 88-89  ) هدـنیآ یلیـصحت  لاس  تسا  ینتف  تسا . هدیـسر  رفن   3572000
شزومآ تیفرظ  نتفرگ  یشیپ  هدنهد  ناشن  هک  دنتـسه  رفن  یلاع 1250000  شزومآ  زکارم  هب  دورو  یـضاقتم  نابلطواد  دادعت  هکیلاحرد 

رب هبناـج  همه  هعـسوت  رد  نآ  شقن  گـنهرف و  تـیمها  یگنهرف  - 3 تساه . هاگـشناد  هب  دورو  یـضاقتم  دارفا  دادـعت  اب  هسیاقم  رد  یلاـع 
ربهر تایونم  یمالسا و  بالقنا  ریبک  رامعم  تادیکات  ياتسار  رد  يروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  رد  ور  نیا  زا  تسین . هدیشوپ  یـسک 
نیا مهن ، تلود  رد  هژیوب  تفرگ . تروص  یلاع  شزومآ  زکارم  اه و  هاگـشناد  رد  یگنهرف  ياه  تیلاعف  هب  يا  هژیو  هجوت  بالقنا ، هنازرف 

رد اه  شالت  نیا  زا  یـشخب  هک  تسا  هدوب  يروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  نازیر  هماـنرب  نارازگتـسایس و  يدـج  ماـمتها  دروم  شخب ،
دوش یمن  روکذم  رادومن  رد  هدش  میسرت  دراوم  هب  رصحنم  یگنهرف  ياه  تیلاعف  هک  نیا  رکذ   0 لباق هتکن  تسا . هدش  میسرت  رادومن 1-3 
مولع تاقیقحت  هژیو  یباراف  هراونـشج  يزادـنا  هار  وجـشناد و  تراـک  گـنهرف  رودـص  هب  ناوت  یم  هزوح  نیا  تامادـقا  رگید  هلمج  زا  و 

- یمالسا زاس  ندمت  هاگشناد  موهفم  رب  دیکأت  اب  اه  تیلاعف  هیلک  هب  نداد  ناماس  یناسنا و  مولع  هاگیاج  ياقترا  هعسوت و  فده  اب  یناسنا 
ياتـسار رد  هک  دوب  یتامادـقا  نیرت  يرورـض  زا  یکی  روشک  رد  روآون  قالخ و  یـشهوژپ  ماظن  نیودـت  یـشهوژپ  . 4 درک . هراـشا  یناریا 

یـشهوژپ ياه  تیلاعف  هزوح  رد  يروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  ور ، نیازا  تفرگ . یم  رارق  هجوتدروم  یتسیاـب  روحم  ییاـناد  هعـسوت 
تدـم و هاتوک  ياه  همانرب  نوناـق ، رد  هدـش  راذـگاو  ياـه  تیرومأـم  هب  هجوت  اـب  روشک و  یـشهوژپ  نیون  متـسیس  يراـمعم  ياتـسار  رد 
هک روطنامه  دوش . یم  میدقت  ناتروضح  لیذ  رد  یشهوژپ  شخب  رد  تالوحت  نیا  زا  یشخب  هک  تسا  هدرک  ارجا  فیرعت و  ار  یتدمدنلب 

هتشادن ینادنچ  دشر   ISI ربتعم تالجم  رد  لاس 1357  ات  روشک  یـشهوژپ  یملع - تالاقم  دادـعت  ددرگ ، یم  هدـهاشم  رادومن 1-4  رد 
یمالـسا بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  دنور  نیا  هکیلاحرد  دوب . هلاقم  زا 500  رتمک  هاگیاپ  نیا  رد  هرـشتنم  تالاقم  دادـعت  لاس  نیا  رد  تسا و 

هب 3850 یشهوژپ  یملع - تالاقم  دادعت  لاس 1383 ، رد  هک  يروطب  تسا . هتفای  شیازفا  يریگمشچ  تروص  هب  هلاس  دنچ  یط  رد  هژیوب 
اهنآ دادعت  يراج  لاس  رد  هتفرگ و  دوخ  هب  يدایز  باتش  لاس 1384  زا  دشر  دنور  نیا  دهد  یم  ناشن  زین  رادومن  هکنانچمه  دیسر . هلاقم 
رارق ناهج  لوا  هبتر  رد  یملع  تادنتسم  دشر  بیـش  ظاحل  زا  ار  ناریا  ملع ، دیلوت  رد  باتـش  نیا  تسا . هدیـسر  هلاقم  زا 13500  شیب  هب 

راک لاس 1357  رد  تعنص  اب  طابترا  شخب  رد  تسا . هداد  اقترا  ایند  ماقم 24  هب  ار  یملع  تادیلوت  هنیمز  رد  ناریا  یملع  ماقم  زین  هداد و 
شخب نیا  رد  اه  هاگـشناد  دراد و  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  رد  هدنیازف  دشر  زا  ناشن  اهرامآ  اما  دوب  هدشن  ماجنا  يا  هظحالم  لباق 
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رد اه  هاگشناد  یشهوژپ  ياهدادرارق  غلبم  دننک . رارقرب  روشک  یتعنـص  شخب  اب  یبوخ  لماعت  طابترا و  دادرارق ، دقع  نمـض  دنا  هتـسناوت 
لاس نایاپ  رد  مقر  نیا  دوش  یم  ینیب  شیپ  تسا . هدوب  لایر  دراـیلیم  هب 2420 بیرق  لاس 1386  رد  لایر و  درایلیم  اب 753  ربارب  لاس 83 

يزوریپ هعیلط  رد  یملع  ياه  نمجنا  دادعت  تسا . هدـمآرد  شیامن  هب  رادومن 2-4  رد  تالوحت  نیا  دسرب . لایر  درایلیم  هب 5000  يراج 
ینامزاس رظن  زا  یملع  ياه  نمجنا  تسا . هدیـسر  نمجنا  هب 195  دادـعت  نیا  نونکا  مه  هک  دوب  یملع  نمجنا  رب 78  غلاب  یمالسا  بالقنا 

بطق دنوش . یم  هرادا  دوخ  ياضعا  بختنم  ناریدم  هلیسوب  همانساسا و  ساسارب  دنتـسین و  تلود  هب  هتـسباو  هدوب و  لقتـسم  یتالیکـشت  و 
، يروانف شناد و  ياهزرم  رد  تکرح  دندش . لیکشت  هتفرگ و  رارق  راک  روتسد  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  زین  روشک  یملع  ياه 

روشک رد  یملع  بطق  نونکا 110  مه  دـشاب . یم  یملع  ياه  بطق  داجیا  فادـها  زا  یهاگـشنادارف  يراکمه  يراـک و  يزاوم  زا  زیهرپ 
هدش میسرت  رادومن 3-4  رد  یشهوژپ  یملع - داهن  ود  نیا  رد  هتفرگ  تروص  تارییغت  دنور  دنتسه . تیلاعف  لوغـشم  هدوب و  زوجم  ياراد 

زا هدش  ینیب  شیپ  فادـها  هب  لین  اه و  تیرومام  ماجنا  ياتـسار  رد  يروانفو  تاقیقحت  مولع ، ترازو  يروانف  تنواعم  يروانف  - 5 تسا .
ياهدرواتـسد يزاس  يراجت  ناوج ، نانیرفآراک  يروانف  ياهدرواتـسد  زا  تیامح  روظنم  هب  مزال  ياه  تخاسریز  هعـسوت  داـجیا و  قیرط 

یللملا نیب  یلم و  ياهرازاب  هب  هضرع  لباق  يروانف  تامدخ  تالوصحم و  دیلوت  رد  یصوصخ  شخب  هاگیاج  تیوقت  يروانف ، یشهوژپ -
اه كراپ  بلاغ  رد  يروانف  رد  يزاس  داهن  روشک ، یلاع  شزومآ  هخرچ  لیمکت  يارب  ورنیا ، زا  تفرگ . لکـش  دنیارف  عیرـست  هب  کمک  و 

كرهـش ثادحا  زوجم و  رودص  اب  لاـس 1376  هب  اتـسار  نیا  رد  تامادـقا  نیلوا  تفرگ . رارق  هجوت  دروم  يرواـنف  ملع و  دـشر  زکارم  و 
ملع و ياـه  كراـپ  دادـعت  يرواـنف ، ياهدـحاو  نیا  يارب  زوجم  رودـص  نتفرگ  تعرـس  اـب  هک  ددرگ  یمرب  ناهفـصا  یتاـقیقحت  یملع -
هب لغاش  نارگشناد  دادعت  دحاو و  هب 575  رقتسم  روانف  ياهدحاو  زکرم ، هب 38  يروانف  ملع و  دشر  زکارم  كراپ ، هب 13  روشک  يروانف 

« يروانف ملع و  كراپ  کی  ناتسا  ره   » راعـش اب  مهن و  تلود  ریگمـشچ  تامادقا  اب  دنور  نیا  درک . ادیپ  شیازفا  لاس 1383  رد  رفن   2717
تالوحت تسا . هدش  رجنم  لغاش  رگشناد  يروانف و 11451  دحاو   1395 روانف ، ياهدحاو  دشر  زکرم   76 يروانف ، ملع و  كراپ  هب 22 

دنور هدش ، میـسرت  رادوـمن 4-5  رد  هک  روطناـمه  تسا . هدـهاشم  لـباق  و 3-5   2-5 ياــهرادومن 1-5 ، رد  هـصرع  نـیا  رد  هداد  يور 
اهنت 841 ات 57  لاس 42  زا  یمالسا  بالقنا  زا  لبق  دهد . یم  ناشن  ار  يدوعص  ریـس  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  هدش  تبث  تاعارتخا 

نونکات لاس 84  زا  تسا و  هدیسر  دروم  هب 4640  هدش  تبث  تاعارتخا  دادعت  ات 83  ینامز 57  هلـصاف  رد  هک  دوب  هدش  تبث  عارتخا  دروم 
هعسوت حرط و  . 6 تسه . روشک  رد  يروانف  یملع و  تالوحت  ناباتـش  دـنور  هدـنهد  ناشن  هک  تسا  هدـش  تبث  عارتخا  دودح 20000 زین 

ملع و هاـگیاج  تیوقت  زکارم و  نیا  هعـسوت  يارب  يرواـنف  زکارم  اـه و  هاگـشهوژپ  اـه ، هاگـشناد  رد  یکیزیف  ياـه  تخاـس  ریز  شرتسگ 
دادـعت دـشر  هکنیا  هچ  تسا  هدوب  روشک  ریگ  میمـصت  تاـماقم  نارازگتـسایس و  هجوت  دروم  یمالـسا  بـالقنا  زا  دـعب  هراوـمه  يرواـنف ،

رد يدبلاک  ياهاضف  هدرتسگ و  یکیزیف  ياه  تخاسریز  هعـسوت  مزلتـسم  يروانف  یـشهوژپ و  زکارم  نایوجـشناد و  شیازفا  اه ، هاگـشناد 
اه هاگشناد  يا  هعسوت  يدبلاک و  ياهاضف  لک  هکیلاح  رد  دهد  یم  ناشن  رادومن 1-6  هک  روطنامه  ورنیا ، زا  تسا . یلاع  شزومآ  هزوح 

ياه شالت  اب  تسا . هدیـسر  عبرمرتم  زا 6000000 شیب  هـب  نازیم  نـیا  لاـس 83  رد  هدوب ، عبرمرتم  دودح 127000  افرص  لاس 1357 رد 
رد راب  نیلوا  يارب  هک  ییاـه  تیلاـعف  تسا . هتفاـی  شیازفا  عبرمرتم  زا 7740000  شیب  هب  یهاگـشناد  ياـهاضف  نیا  مهن  تلود  ریگمـشچ 

یناهج مولع  يدانتـسا  هاگیاپ  يزادـنا  هار  روشک ¤  یملع  عماـج  هشقن  نیودـت  تسا ¤ . هتفاـی  ققحت  يرواـنف  تاـقیقحت و  مولع ، ترازو 
یـسانشراک ياه  هلاسر  یـشهوژپ و  ياه  حرط  یتبث  ماظن  داجیا  مالـسا ¤  ناهج  ياههاگـشناد  يدـنب  هبتر  داـهن  داـجیا  ( ¤ ISC  ) مالسا

رد یباراف  هراونـشج  يزادـنا  هار  یمالـسا ¤  درکیور  اب  یناسنا  مولع  ياه  هتـشر  رد  يرگنزاب  روشک ¤  یملع  هاـگرد  يرتکد و  دـشرا و 
نیلوا يزادنا  هار  ینیرفآراک و  هب  هجوت  یناسنا ¤  مولع  هزوح  رد  يا  هتشر  نایم  هتشر  يزادنا 220  هار  بیوصت و  یناسنا ¤  مولع  هزوح 

باختنا هجیتن و  مالعا  مان ، تبث  حرط  يارجا  ناریا ¤  مالسا و  ندمت  گنهرف و  جیورت  هتیمک  لیکشت  روشک ¤  رد  ینیرفآراک  هدکـشناد 
ناداتسا هعماج  لیکشت  وجـشناد ¤  داتـسا و  یقالخا  روشنم  نیودت  هیهت و  دشرا ¤  یـسانشراک  یـسانشراک و  عطاقم  يارب  یتنرتنیا  هتـشر 
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، وجشناد نایم 100000 عیزوت  ییوجـشناد و  تراک  گنهرف  رودص  رنه ¤  یناسنا و  مولع  یـصصخت  هزیمم  تئیه  لیکـشت  ناریا ¤  هنومن 
، رمیلپ کیناکم ، یضایر ،  ) هقطنم رد  یملع  هخاش  رد 7  لوا  هبتر  زارحا  تفای ¤ . دهاوخ  شیازفا  هب 500000 هدنیآ  لاس  ات  هللاءاش  نا  هک 
، يروانف تیقالخ ، يروآون و  یـشزومآ ، تیفیک  درکیور  اب  ءاقترا  همان  نیئآ  رد  يرگنزاب  یکـشزپ ¤ ) وناـن و  یمیـش ، یـسدنهم  یمیش ،

همانزور عبنم :   * يروانف تاقیقحت و  مولع ، ترازو  هلاس  یس  ياهدرواتسد  عماج  هاگشیامن  يرازگرب  یگنهرف ¤  لئاسم  يرورپدرگاش و 
نیدرورف 1388 هبنش 15  ناهیک ،

یمالسا بالقنا  یعامتجا  يداصتقا و  ياهدرواتسد 

ياهتردـق هطلـس  تـحت  یمالــسا ،  بـالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  ياـهلاس  رد  ناریا  یمالــسا  بـالقنا  یعاـمتجا  يداـصتقا و  ياهدرواتــسد 
ياه حرط  دوب .  مود  يولهپ  تموکح  ياهلاس  مامترد  اکیرما  لوا و  يولهپ  راجاق و  نارود  رد  سیلگنا  هیسور و  ریظن  تقو ،  يرامعتـسا 
طقف اه ، يراذگ  نالپ  هنوگ  نیا  رد  دـش .  یم  هتکید  میژر  هب  اه  ییاکیرما  طسوت  ًارثکا  هاش ،  میژر  نارود  رد  ناریا  یعامتجاو  يداصتقا 

 . دـش یم  هتفرگ  هدـیدان  ناریا  تلم  عفاـنم  حـلاصم و  تفرگ و  یم  رارق  هجوـت  دروـم  یبرغ ،  ياـهروشک  زارگید  یخرب  اـکیرما و  عفاـنم 
هنیمز ناریا ،  رد  اـکیرما  هژیو  هب  یبرغ  ياـهروشک  ذوـفن  روـضح و  عـطق  داد و  ناـیاپ  رابفـسا  تیعـضو  نیا  هب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 

زا لبق  هلاس  جنپ  ياه  همانرب  رد  هک  دوب  میژر  ياهتسایس  زا  یشخب  داصتقا ،  تخاس .  مهارف  ار  شیوخ  تشونرس  رب  ناریا  مدرم  تیمکاح 
ناریا لماک  یگتـسباو  هب  اما  تشاد  هدنبیرف  يرهاظ  هاش ،  میژر  هلاس  جنپ  ياه  همانرب  دوب .  هدـش  نییعت  ییاه  صخاش  نآ  يارب  بالقنا ، 

يداصتقا و ياـه  هماـنرب  يارجا  هجیتن  رد  دـش .  رجنم  اـه  هنیمز  همه  رد  تادراو  هب  روشک  لـماک  یگتـسباو  ًاـعبط  یتفن و  ياهدـمآرد  هب 
دوکر هب  تعارز  شخب  دندرک و  ترجاهم  گرزب  ياهرهش  هیشاح  هب  ناییاتسور  دش ،  یلاخ  هنکس  زا  اهاتسور  یتنطلس ،  میژر  یعامتجا 

ار دـیلوت  ياج  یتادراو  تاعطق  ژاتنوم  تشادـن و  میژر  نازیر  هماـنرب  دزن  ینادـنچ  هاـگیاج  دـیلوت  زین ،  یتعنـص  ياـه  شخب  رد  دیـسر . 
بـالقنا يزوریپ  درک .  رت  هتـسباو  هناـگیب  ياهتردـق  هب  ار  ناریا  تلم  زین ،  يروآرف  هنوـگچیه  نودـب  یندـعم  ماـخ  داوـم  شورف  تفرگ . 

رد هک  درک  داجیا  یجراخ  یلخاد و  ياه  هنیمز  مامت  رد  يداینب  ياه  ینوگرگد  ناریا ،  رد  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  رارقتـسا  یمالـسا و 
ياهدرواتـسد یـسررب  هب  راصتخا ،  هب  همانرب ،  نیا  رد  تسا .  سوملم  راکـشآ و  ًالماک  نآ  ياهدرواتـسد  بـالقنا ،  مراـهچ  ههد  هناتـسآ 

هریخ شهج  یعامتجا ،  هصرع  رد  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  نیرتمهم  زا  یکی  میزادرپ .  یم  یمالـسا  بالقنا  يداصتقا  یعامتجا و 
اب ناریا  یمالـسا  يروهمج   " دـحتم ،  للم  نامزاس  یناسنا  فاشکنا  شرازگ "  ساـسارب  تسا .  یناـسنا  فاـشکنا  هنیمز  رد  ناریا  هدـننک 

فاشکنا دنور  تعرس  رظن  زا  یمالسا ،  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياهلاس  رد  یناسنا  فاشکنا  صخاش  يدصیف  مهد  تشه  هدجه و  دشر 
یناسنا فاـشکنا  شرازگ  تسا .  هتفرگ  یـشیپ  روشک ،  زا 161  هتفای و  تسد  مهدزناش  هاـگیاج  هب  ناـهج  روشک  نایمرد 177  یگتفاـی ، 

فاشکنا صخاش  شرازگ ،  نیا  رد  دوش .  یم  رشتنم  لاس  ره  هک  تسا  ییاهشرازگ  نیرتربتعم  نیرت و  مهم  هلمج  زا  دحتم ،  للم  نامزاس 
یم هبـساحم  یلم ،  دمآرد  هنارـس  یعقاو و  دمآرد  یـشزومآ ،  ماظن  تیفیک  یگدـنز ،  هب  دـیما  ریظن  ییاهرایعم  ساسارب  اهروشک  یناسنا 
عماج زا  یکی  لیلد  نیمه  هب  تسا و  لیخد  دروآرب  نیا  رد  اـهروشک  يداـصتقا  یعاـمتجا و  فاـشکنا  ياـه  صخاـش  یماـمت  هتبلا  دوش . 

 . تسا دـحتم  للم  نامزاس  یناسنا  فاشکنا  شرازگ  اهروشک ،  يداصتقا  یعامتجا و  یگتفای  فاشکنا  حطـس  هسیاقم  يارب  اهرایعم  نیرت 
زا شیپ  لاــس  ود  لاس 1975 (  رد  هک  ناریا  یناسنا  فاشکنا  صخاـش  لـلم ،  ناـمزاس  یناـسنا  فاـشکنا  شرازگ  نیرتدـیدج  ساـسارب 

يانبمرب تسا .  هدیسر  کی  زا  مقر 759/0  هب  يدصیف  دـشر 8/18  اب  ریخا  ههد  هس  یط  دوب ،  کی  زا   0  / 571 یمالسا )  بالقنا  يزوریپ 
زا دوعص ،  هلپ  هدزناش  اب  بالقنا ،  يزوریپ  زا  سپ  ياهلاس  رد  یناسنا  فاشکنا  صخاش  رظن  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  شرازگ ،  نیمه 

ریظن ییاهروشک  ایسآ ،  هقطنم و  ياهروشک  نایم  رد  تسا .  هدیسر  لاس 2008  رد  مراهچ  دون و  هبتر  هب  لاس 1979  رد  مهد  دص و  ماقم 
يزکرم يایـسآ  ياهیروهمج  ناتـسکاپ و  گنک ،  گنه  هیروس ،  رطق ،  ندرا ،  دنلیات ،  هیکرت ،  یبرع ،  هدحتم  تاراما  نیرحب ،  تیوک ، 
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دحتم للم  ناـمزاس  یناـسنا  فاـشکنا  شرازگ  دـنا .  هدرک  تکرح  یگتفاـی  فاـشکنا  تمـس  هب  ناریا  زا  رت  نییاـپ  یتعرـس  اـب  زاـقفق ،  و 
 ) لاسرد 1979 دـصیف "  یفنم 7/7   " و  لاس 1978  رد  دـصیف "  کـی  یفنم  زا "  ناریا  يداـصتقا  دـشر  خرن  هک  تسا  یکاـح  نینچمه 

دیلوت هک  تسا  هدمآ  شرازگ  نیا  رد  تسا .  هتفای  شیازفا  لاس 2007  رد  دصیف  مهد  هس  شش و  هب  یتنطلـس )  میژر  تایح  لاس  نیرخآ 
هب هتشذگ  لاس  رد  مقر  نیا  هک  دوب  رلاد  نویلیم  درایلیم و 806  لداعم 74  يراج ،  ياهتمیق  يانبمرب  لاس 1978  رد  ناریا  یلخاد  صلاخان 

ار هتکن  کی  رکذ  میزادرپب ،  دـحتم  للم  نامزاس  یناسنا  فاشکنا  شرازگ  همادا  هب  هکنیازا  شیپ  تفای .  شیازفا  رلاد  درایلیم  دودح 190 
یس رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یگنهرف  یملع و  یتعنص ،  یعامتجا ،  يداصتقا ،  ياهتفرشیپ  بالقنا و  ياهدرواتسد  مینادیم .  يرورض 

هدرتـسگ ياـه  میرحت  یماـظن و  یـسایس و  ياـه  هئطوـت  یلیمحت ،  گـنج  اـب  ناریا  هک  تـسا  هدـمآ  تـسد  هـب  یطیارـش  رد  ریخا ،  لاـس 
ندرک ریگرد  يرویت  زا  یمالسا ،  بالقنا  يزوریپ  ودب  زا  برغ  ياه  تسیژتارتسا  درک .  یم  مرن  هجنپ  تسد و  دیاب  زین  یبرغ  ياهروشک 

یم هک  یمادقا  ره  زین  لمع  رد  دـنا و  هدرک  تیامح  فلتخم  تالکـشم  لئاسم و  اب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  نیلوئـسم  مدرم و  یگـشیمه 
دـشر زا  يریگولج  یمالـسا ،  يروهمج  يارب  یمئاد  ياه  يریگرد  لکـشم و  داجیازا  فدـه  دـنا .  هداد  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  دنتـسناوت ، 

یم قیرط  نیا  زا  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  یبرغ  نازادرپ  هیرظن  دوب .  ینوماریپ  ناهج  هب  یبـالقنا  ناریا  هجوت  زا  تعناـمم  نینچه  بـالقنا و 
هنایمرواخ هقطنم  یمالسا  ياهروشک  هژیو  هب  مالـسا ،  ناهجرد  نآ  شرتسگ  زا  عنام  درک و  روصحم  ناریا  تادحرـس  رد  ار  بالقنا  ناوت 

يارب نانآ  كرتشم  هدارا  مزع و  زین  ماظن و  نیلوئـسم  مدرم و  ریذـپان  للخ  تدـحو  هب  ءاکتا  اب  یمالـسا  بالقنا  اما  دـش .  سراف  جـیلخ  و 
هب ور  دنور  دیآ و  قئاف  تالکشم  زا  يرایسب  رب  یجراخ ،  ياه  ینکشراکو  اه  هئطوت  مغر  یلع  دش  قفوم  تفرشیپ ،  فاشکنا و  هار  همادا 

متفه هبنش (  زور  نانخس  رد  یمالسا  بالقنا  مظعمربهر  يا  هنماخ  تیآ ا .. ترضح  هک  مینک  یم  يروآدای  دنک .  ظفح  ار  دوخ  تفرشیپ 
ناریا تلم  هب  يدامتم  ناـیلاس  هک  ییاـه  میرحت  لد  زا  هک  دـنتخاس  ناـشنرطاخ  ناـشیا  دـندرک .  هراـشا  عوضوم  نیمه  هب  دوخ  يروربف ) 

 ، دنتـشاد اور  ناریا  تلم  قح  رد  هک  ییاه  يریگ  تخـس  همه  لد  زا  دـش و  باترپ  اضف  هب  دـمآ و  نوریب  دـیما  هراوهام  دـندرک ،  لـیمحت 
تسا نیا  دش  هراشا  هک  یتاکن  زا  فده  دمآ .  تسد  هب  دراد ،  رارق  دنمتردق  روشک  دنچ  راصحنا  رد  هک  مویناروا  يزاس  ینغ  يژولونکت 

ياهتفرشیپ رظن  زا  تفرگ ،  یمن  رارق  یبرغ  ياهروشک  زا  رگید  يرامش  اکیرما و  هفقو  یب  ياه  هئطوت  اهتموصخ و  فده  ناریا ،  رگا  هک 
ینت نویلیم  شیازفا 50  زا  یشرازگ ،  رد  وئاف )  ) تعارز هلغ و  یناهج  نامزاس  دوب .  زورما  زا  رتولج  یـسب  یعامتجا ،  یملع و  يداصتقا ، 

هک تسا  هتـشون  شرازگ  نیا  رد  وئاف  تسا .  هدادربخ  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناریا  رد  یعارز  لوصحم  مقر  دص  دودـح  دـیلوت 
ناـیاپ رد  مقر  نیا  یلو  دوب ،  نت  رازه  نویلیم و 800  دودح 28  رد  لاس 1978  رد  ناریا  یعارز  لوصحم  مقر  دص  دودح  دـیلوت  عومجم 

رد دهد .  یم  ناشن  ار  دـیلوت  شیازفا  نت  نویلیم  زا 55  شیب  هک  تفای  شیازفا  نت  رازه  نویلیم و 104 زا 84  شیب  هب  يدالیم  لاس 2007 
هک یلاـحرد  دوب ،  نت  رازه  نویلیم و 500 تشه  دودـح  رد  لاسرد 1978  ناریا  رد  تالغ  دـیلوت  هک  تسا  هدـمآ  نینچمه  وئاـف  شرازگ 

یکاح یللملا  نیب  عبانم  ربتعم  ياهـشرازگ  دـهد .  شیازفا  نت  نویلیم  دودح 23  هب  ار  تالغ  دـیلوت  نازیم  لاس 2007  رد  دـش  قفوم  ناریا 
راچد هک  ینایناریا  دادعت  ریخا  ياهلاسرد  اما  دندرب ،  یم  جنر  هیذغت  ءوس  زا  ناریا  تیعمج  دصیف  یس  دودح  رد  لاس 1970  رد  هک  تسا 

مینک هجوت  هک  دوش  یم  راکشآ  ینامز  مقر  نیا  تیمها  تسا .  هتفای  شهاک  روشک  تیعمج  دصیف  راهچ  زا  رتمک  هب  دنتـسه ،  هیذغت  ءوس 
رـضاح لاح  رد  روشک  تیعمج  هک  یلاحرد  تشاد  تیعمج  نویلیم  دودح 35  رد  یتنطلـس ،  میژر  رخآ  ياهلاس  رد  ههد 1970  رد  ناریا 

ناریا دـیوگ ،  یم  نارهت  رد  وئاف )  دـحتم (  للم  نامزاس  تعارز  هلغ و  نامزاس  هدـنیامن  تسا .  هتفای  شیازفا  رفن  نویلیم  داتفه  زا  شیب  هب 
زا یـشان  هنیمز ،  نیا  رد  ناریا  ياهدرواتـسد  هدیـسر و  ییاـفک  دوخ  هب  یعارز  تـالوصحم  یخرب  دـیلوت  هنیمز  رد  بـالقنا  موس  ههد  رد 
هب دیلوت  هصرع  رد  ار ،  ناققحم  نارگشهوژپ و  یتاقیقحت  ياه  هتفای  تسا  هتسناوت  هک  تسا  یتاقیقحت  یشزومآ و  زکارم  هب  نداد  تیمها 
 . تسا هتفرگ  رارق  ناهج  نازاس  دنب  نیرتگرزب  فیدر  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناریا  هک  تسا  ینتفگ  زین  هتکن  نیا  دریگراک . 

عیانـص هنیمز  رد  دـسر .  یم  بعکم  رتم  درایلیم  زا 39  شیب  هب  ناریا  رد  هدـش  هتخاس  ياهدـنب  لک  تیفرظ  یناهج ،  کناب  رامآ  ساـسارب 
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اهروشک ریاس  هب  دوخ  تایبرجت  شناد و  لاقتنا  هدامآ  هراومه  هتفای و  تسد  يریگمـشچ  ياهتفرـشیپ  هب  ناریا  زین  تارباخم  يزاس و  رتوم 
 . تسا ریخا  ههد  هس  رد  یمالـسا  ناریا  ياهتفرـشیپ  زا  يزیچان  شخب  دـمآ ، راتفگ  نیارد  هچنآ  تسا .  هدوب  یمالـسا  ياـهروشک  هژیو  هب 
هک تسا  هتفای  تسد  یگرزب  ياهتفرـشیپ  هب  دوخ ،  یلخاد  ناوت  تاناکما و  يریگراـک  هب  هدارا و  مزع و  هیاـس  رد  بـالقنا  زا  سپ  ناریا ، 

http://dari.irib.ir عبنم :   . * تسین راتفگ  نیارد  اهنآ  همه  ییوگزاب  لاجم 

يداصتقا تصرف  تیاهن  یب  قلخ  ناریا و  یمالسا  بالقنا 

یگتسباو هتشر  کی  نتـسسگ  هلزنم  هب  ناریا  بالقنا  هدیکچ  ( * 1) یکلم مانهب  يداصتقا  تصرف  تیاهن  یب  قلخ  ناریا و  یمالـسا  بالقنا 
نامز رد  مدرم  يروحم  ياهراعـش  زا  دوخ ، عفانم  ساسارب  يریگمیمـصت  یجراخ و  هطلـس  زا  ییاهر  دوب . تورث  قلخ  جراـخ و  ناـهج  هب 

ياهداهن هک  دوب  هدرک  داجیا  ياهنوگ  هب  ار  طیارش  ماخ  لکـش  هب  تفن  شورف  بالقنا  زا  لبق  دوریم . رامـش  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
طوقس يارب  ار  هنیمز  ًاعیرـس  دوخ  عفانم  ندید  رطخ  رد  تفن و  تعنـص  ندش  یلم  اب  ایـس  نامزاس  دندوب . یلـصا  هدنریگ  میمـصت  یجراخ 

زا یکی  هدارا  نیا  هک  دـش  روشک  رد  یلم  سفن  هب  دامتعا  کی  شیادـیپ  ثعاب  بـالقنا  يزوریپ  اـما  درک . مهارف  قدـصم  رتکد  تموکح 
قارع اب  ینالوط  گنج  هک  دوب  هتشذگن  بالقنا  يزوریپ  زا  يدایز  نامز  زونه  دیآیم . باسح  هب  روشک  يداصتقا  هعسوت  يروحم  ناکرا 
هتبلا تفر . رده  هب  روشک  عبانم  زا  یمهم  ياهشخب  نآ  لابند  هب  هک  دـش  لیمحت  امرب  دـندید ، رطخرد  ار  دوخ  عفانم  هک  یناسک  يوس  زا 

اب اکیرمآ  رگید  راب  دزاس . دراو  اهنآ  ياـهرواب  يدـنمناوت و  هب  ياهشدـخ  تسناوتن  زین  یلیمحت  گـنج  نیا  ناریا  تلم  هفقویب  شـالت  اـب 
رب ار  نآ  رثا  هدـش و  یجراخ  ياهراشف  زا  عنام  بالقنا  ترارح  امرگ و  اما  تشاد  روشک  داصتقا  یتاـبثیب  رد  یعـس  فلتخم  ياـهمیرحت 

نامز زا  نرق  عبر  کی  اهنت  تشذـگ  اب  تفگ : دـیاب  یمالـسا  بالقنا  يداصتقا  ياهدرواتـسد  دروم  رد  داد . شهاک  روشک  داـصتقا  هرکیپ 
يداصتقا فلتخم  روما  رد  هک  تسا  یطیارش  رد  هزورما  ناریا  تخس ، فلتخم و  عناوم  طیارـش و  نتـشاذگرس  تشپ  اب  بالقنا و  يزوریپ 

دیلوت ییالط  ياهتـصرف  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هکنیا  هب  هجوت  اب  ماجنارـس  دراد . نتفگ  يارب  یفرح  هزورما ، یتعنـص  يایند  رد  دـنلبرس و 
رد هک  دوریم  نآ  دیما  دوش ، هدافتسا  هتسیاش  ریبدت  اب  بولطم و  وحن  هب  اهتصرف  نیا  زا  هچنانچ  تسا ، هداد  رارق  مدرم  رایتخا  رد  ار  تورث 

ياهبالقنا زا  عماج  یفراعملاةریاد  ناریا  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  دریگ * * * . رارق  هتفای  هعـسوت  ياهروشک  رامـش  رد  ناریا  هدنیآ 
زا هدوزفا  شزرا  جارختـسا  يداـصتقا و  تصرف  تیاـهنیب  زا  یبـیکرت  زاسهعـسوت و  ياهعومجم  يرـشب و  یناـسنا و  دنمـشوه  دـنمفده و 
قلخ هیـضرف  زا  يداصتقا  هزوح  رد  بالقنا  نیا  تسا . نامروشک  نیمزرـس  ياضف » ای  عافترا  قمع و  لوط ،  ضرع ،   » هناگراهچ تاصتخم 

يزیرهمانرب تردق  نتشاد   » دشر تفرشیپ و  هعـسوت ،  يزیرهمانرب  هنوگ  ره  يارب  لصا  نیرتییانبریز  درب  هرهب  يداصتقا  تصرف  تیاهنیب 
ناهج ياهروشک  تیرثکا  هژیو  هب  ایند  ياهروشک  هدمع  هزورما  هنافساتم  دشابیم . دیلوت » هعسوت و  لماوع  عبانم و  ياکتادوخ  تیریدم  و 

دوخ هعسوت  يداصتقا و  تشونرس  دنناوتیمن  دنتـسین و  رادروخرب  افکدوخ  اکتادوخ و  یتیریدم  ناوت  لماک و  تردق  تارایتخا و  زا  موس 
فاکش  » تلاح زا  ار  هعـسوت  لاح  رد  ای  یموس  ناهج  ياهروشک  یگدنامبقع  ای  یگتفایهعـسوت  هلـصاف  دنور ،  نیا  همادا  دننک . نییعت  ار 

« دنیارف  » کی هب  یـسایس  ياهداصتقا  زا  يرایـسب  رد  هزورما  دنور  نیا  تسا . هداد  رییغت  میمرت » لباقریغ  قلطم و  فاکـش   » تلاح هب  یبسن »
دنویپ لیلد  هب  دشاب  رادروخرب  يرتالاب  يداصتقا  یعطق  تردق  زا  رگا  تلاح  نیرتهنانیبشوخ  نیرتهب و  رد  اهروشک  نیا  تسا . هدش  لیدبت 

ياهداصتقا ناونع  دننک . تیریدم  ار  دیلوت  هعسوت و  لماوع  عبانم و  لماک ،  روط  هب  دنناوتیمن  یتیلمدنچ  یتعنص و  ياهداصتقا  اب  هفرطکی 
ای دـّیقم » هعـسوت   » هب دـنناوتیم  تلاـح  نیرتقفوم  رد  دوشیم و  قـالطا  اـهداصتقا  نیا  هب  هتـسباو  ياهعـسوتریغ و  تیریدـم  مود و  هجرد 

هیاپ دشر  تفرـشیپ و  هعـسوت ،  سناش  رطاخ  نیمه  هب  دنوش . لیدبت  کی  هجرد  ياهيداصتقا  تولخ  تایح  هب  دنـسرب و  دیقم » تفرـشیپ  »
شزرا جارختـسا  رنُه  لماوع و  عبانم و  تیریدـم  رد  لـماک  راـیتخا  ییاـکتادوخ و  زا  ياـصتقا  هزوح  رد  هک  تسا  ییاـهروشک  راـیتخا  رد 

يداصتقا و لالقتـسا  هیدـه  هب  داصتقا  هزوح  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  يدنمـشزرا  جوا  دنـشابیم . رادروخرب  يداـصتقا  هدوزفا 
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تسا هدنام  مولظم  زین  شخب  نیا  دنچ  ره  دراد  صاصتخا  نایناریا  هب  هناگراهچ  تاصتخم  رد  يداصتقا  لماوع  عبانم و  تیریدم  يراذگاو 
ياهدـمایپ اهناغمرا و  راثآ ، یـسررب  لـیلحت و  تمحز  یـسایس  اـی  يداـصتقا  سانـشراک  رتمک  يرادا  تاـشرازگ  يانثتـسا  هب  نونک  اـت  و 

هب نامروشک  ياضف  داصتقا  تاصتخم  رد  يدیلوت  عبانم  يداصتقا و  تیریدم  یجنسمه » . » تسا هدش  لبقتم  ار  یمالـسا  بالقنا  يداصتقا 
لالقتسا نیرتشخبرثا  نیرتیوق و  زا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  اب  ناریا  هناتخبـشوخ  هک  دهدیم  ناشن  هعـسوت  لاح  رد  هقطنم و  ياهروشک 

یلم رد  دنکیم . تباث  ار  تقیقح  نیا  ناریا  یسایس  داصتقا  خیرات  رد  تفن  تعنص  ندش  یلم  عوضوم  اب  هسیاقم  دش . رادروخرب  يداصتقا 
زا يرادربهرهب  يرهاظ  تردق  طقف  تسا ،  هدرک  تیبثت  ناریا  یسایس  داصتقا  خیرات  رد  ار  دوخ  هاگیاج  لاح  ره  هب  هک  تفن  تعنص  ندش 

يدراوم رد  دـشن و  یبایهشیر  لیلحت و  یتسرد  هب  زین  یخیرات  دادـیور  نیا  هنافـسأتم  هتبلا  تفرگ . رارق  ناـمروشک  راـیتخا  رد  یتفن  عباـنم 
تعنص ندش  یلم  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يداصتقا  ياهدرواتـسد  مه  هسیاقم و  اب  دش . يرازبا  لیلحت  تفرگ و  رارق  هدافتـساءوس  دروم 

ناغمرا هب  ناریا  تلم  يارب  ار  يزاستورث » تصرف  تیاهنیب   » يداصتقا هزوح  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  دوشیم  تباـث  هیـضرف  نیا  تفن ، 
لیلحت تقد  هب  یتسرد و  هب  نونکات  هجوچیه  هب  اهدرواتـسد  نیا  اما  تسا  لیلحت  لباق  يرازفامرن  يرازفاتخـس و  ياههنیمز  رد  هک  دروآ 

نیا اـب  تسین . اـهتیعقاو  نیا  دوبن  لـیلد  اـم  تلفغ  درک و  فذـح  ار  اـهنآ  ناوتیمن  یلو  درک  تلفغ  ناوتیم  اـهتیعقاو  زا  تسا . هدـشن 
جارختسا تروص  رد  نآ  شورف  تفن  تعنص  ندش  یلم  اب  دیسر . یگدنلاب  دشر و  تفرشیپ ،  هب  تفای و  ار  هعـسوت  هار  ناوتیم  اهتیعقاو 

نیمه هب  دش . یلم  عقاو  رد  روشک  یسایس  داصتقا  تیمامت  ناریا ،  دنمهوکش  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب  اما  تفرگ  رارق  تلود  رایتخا  رد 
رد اـهتصرف  نیا  درک . تباـث  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  وـترپ  رد  ار  يداـصتقا » تـصرف  تیاـهنیب  قـلخ   » هیـضرف ناوـتیم  رطاـخ 

يرازفاتخـس دعب  ود  رد  یتامدـخ و  يزرواشک و  یتعنـص و  ياهشخب  رد  اضف » قمع و  ضرع ،  لوط ،   » هناگراهچ یـسدنه  تاصتخم 
 ، يریگهجیتن لیلحت ،  یبایزرا ،  هتـسیاش  لباق و  يزاسمیمـصت  تردـق  تیریدـم و  نینچمه  و  یملع ) یناـسنا و   ) يرازفامرن و  یکیزیف ) )

يداصتقا تصرف  تیاهنیب  هیـضرف  يداصتقا ،  ياهشخبریز  زا  يدایز  دادعت  هب  دروم  ره  باستحا  اب  تسا و  يزاسهمانرب  يزاسيروئت و 
دهدیم ناشن  روشک  نیا  اب  اکیرما  ياهدروخرب  تفن و  هزوح  رد  الئوزنو  یسایس  داصتقا  اب  ناریا  یسایس  داصتقا  هسیاقم  تسا . نییبت  لباق 

دشاب و قفوم  دناوتیمن  يداصتقا  يراذگتسایس  یتفن و  عبانم  تیریدم  رد  یفیعض  یبسن  لالقتسا  رب  دیکات  لیلد  هب  زواچوگوه  تلود  هک 
تکرح و رب  دـیکأت  اب  هکلب  تفای  تاجن  هرطیـس  نیا  زا  طقف  هن  ناریا  یـسایس  داـصتقا  اـما  دراد  رارق  نتگنـشاو  میقتـسمریغ  هرطیـس  تحت 

تیاهنیب تمعن  نیا  هناتخبـشوخ  دربیم و  هرهب  ار  يداصتقا  لالقتـسا  حطـس  نیرتیلاـع  دوخ ،  نادنورهـش  دـنمفده  دنمـشوه و  تضهن 
رب لیلد  تصرف  نتـشاد  اـیآ  اـما  تسا . هدرک  مهارف  ناریا  یـسایس  داـصتقا  يارب  مه  نادنورهـش و  يارب  مه  ار  تفرـشیپ  هعـسوت و  تصرف 
هک اج  نآ  زا  هتشذگ  میژر  رد  تسا . یمالسا  بالقنا  مهم  ياهدرواتـسد  زا  یکی  مالـسا  نیناوق  رب  ینبم  داصتقا  يزیرهیاپ  تسا ؟ هعـسوت 

اهتسایس و ياههزوح  ریاس  دننامه  زین  يداصتقا  هزوح  ورملق  رد  اذل  تشادن . دوجو  یعرـش  تاررقم  نیناوق و  مالـسا و  هب  يدج  داقتعا 
 ، نید يارب  يداصتقا  ياههزوح  رد  توغاط  میژر  ًالوصا  دوب . یمالسا  یعرـش و  طباوض  زا  جراخ  نآ  تاررقم  دعاوق و  اهيریگتهج و 

هتـسجرب بتکم  ود  هژیو  هب  یمالـساریغ  يداـصتقا  بتاـکم  ّدر  اـب  هـشیمه  هر ) ) ینیمخ ماـما  ترـضح  اـما  دوـبن . لـیاق  یهاـگیاج  شقن و 
يددعتم دراوم  رد  هزورما  هناتخبشوخ  هک  دندرکیم . دیکأت  مالسا  رب  ینتبم  داصتقا  هب  ندیـشخب  تیمکاح  رب  یتسینومک ،  يرادهیامرس و 

زا یلخاد  تادـیلوت  زا  تیامح  يداصتقا و  یلاـم و  داـسف  اـب  هلباـقم  هعماـج ،  فعـضتسم  مورحم و  راـشقا  زا  تیاـمح  تسا . هتفاـی  ققحت 
نیرتییانبریز و تاناکما ،  تصرف و  نتـشاد  هب  تسا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناریا  داـصتقا  دـنمفده  دنمـشوه و  ياـهدرکیور 

يداصتقا هدوزفا  شزرا  جارختـسا  يزاستورث و  يداصتقا ،  ياهدنور  اهدـنیارفرد و  لوحت  زاغآ  هعـسوت و  تفرـشیپ و  زاین  نیرتیـساسا 
هعسوت ياههمانرب  يراذگفده  دباییم و  شیازفا  يزاستورث  تیریدم  يزیرهمانرب و  تردق  رادیاپ ،  ياهتصرف  قلخ  تروص  رد  تسا .
دهدیم ناشن  ینارمع  يداصتقا و  هزوح  رد  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد  جیاتن و  دش . دهاوخ  هارمه  دامتعا  نانیمطا و  اب  تدملافلتخم 

هزوح رد  هتفرگ و  رارق  تیولوا  رد  ییاتـسور  قطاـنم  زا  ییادزتیمورحم  تسا  هدـش  لـصاح  تفرـشیپ  ربارب  زا 25  شیب  يدراوـم  رد  هک 
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. تسا شیازفا  لـباق  زین  نت  نوـیلیم  اـت 200  هک  تسا  هدیـسر  نت  نوـیلیم  زا 70  شیب  ات  يزرواشک  تـالوصحم  دـیلوت  نازیم  يزرواـشک 
تالوصحم دیلوت  نازیم  هدنیآ  لاس  رد 10  تسا . هدیسر  نت  نویلیم  هب 13،2 لاس 1360  رد  نت  نویلیم  زا 9،4  یغاب  تالوصحم  تادیلوت 

، يروارف جارختـسا و   » يارب يزیرهماـنرب  تیریدـم و  تردـق  لوا  زین  ندـعم  تعنـص و  هزوح  رد  دیـسر . دـهاوخ  نت  نوـیلیم  هب 20  یقاـب 
زا روشک  تعنص  تسا . هدش  یتعنص  هعـسوت  يژتارتسا  بحاص  هزورما  نامروشک  تفرگ و  رارق  اهیناریا  رایتخا  رد  دیدج  عبانم  فاشتکا 

يزاسدس ینامتخاس ،  حلاصم  دالوف ، وردوخ ،  اضف ، اوه و  عیانـص  هژیو  هب  عیانـص  زا  یلیخ  رد  هزورما  دش و  اهر  هبناجکی  ژاتنوم  یگژیو 
هنیمز رد  تسا . رادروخرب  یبوخ  هبذاج  تردق  ناوت و  زا  يزاسیتشک ،  يزرواشک ،  یمیشورتپ ،  زاگ ، تفن ،  الاب ، يروانف  ياراد  عیانص 

بیرـض شیازفا  اههاگـشناد و  شرتسگ  تسا . هدـش  داـجیا  نونکا  مه  زا  هدـنیآ  لاـس  ات 10  زایندروم  یتارباـخم  ياـهانبریز  تاـطابترا ، 
نامروشک یـسایس  داصتقا  رایتخا  رد  ار  لعفلاب  هوقلاب و  تاناکما  یلم و  سفن  هب  دامتعا  اههاگـشناد  زا  یناریا  نادنورهـش  یلیـصحتلاغراف 

یگتفاـی هعـسوت  زا  يرتـالاب  تاـجرد  هب  ندیـسر  زیخ و  هلحرم  رد  ناریا  داـصتقا  هـک  تـفگ  ناوـتیم  تیعطاـق  اـب  هزورما  دـش . هداد  رارق 
، الاک هیامرـس ، لوپ ،  » لماش نامروشک  داصتقا  هناگجنپ  ياهرازاب  هک  دـهدیم  ناشن  ناریا  داصتقا  ینیمزرـس  شیامیپ  دراد . رارق  يداصتقا 
هب ریخا  ياهلاس  رد  هک  راک  رازاب  رد  دنتـسه . رادروخرب  تفرـشیپ  یگدنلاب و  دـشر ،  يارب  ياهدرتسگ  رایـسب  ياهتیفرظ  زا  هناسر » راک ،

داجیا ناکما  هیـضرف  زا  ناوتیم  یتحار  هب  دش ، دهاوخ  يدج  هدـنیآ  لاس  زا  دراد و  رارق  ینارحب  عضو  رد  ناسانـشراک  زا  ياهدـع  داقتعا 
نامز و هظحل  ره  اضف و  دـحاو  ره  كاخ ،  بجو  ره  بآ ،  هرطق  ره  رگا  یتسار  هب  درک . عافد  تدـم  هاتوک  رد  یلغـش  تصرف  نویلیم  هد 
هد هیضرف  ایآ  دوش  هدافتسا  یبوخ  هب  دنتسه  نادنورهـش  يدنمتورث  تورث و  جارختـسا  تفرـشیپ و  يارب  تصرف  هک  یناسنا  يورین  درف  ره 

رازاب ود  نیا  تابسانم  یمالـسا ،  بالقنا  يزوریپ  اب  روشک  هیامرـس  لوپ و  رازاب  رد  دوب ؟ دهاوخ  یبیجع  یعوضوم  یلغـش  تصرف  نویلیم 
روطهب نوناق  نیا  رگا  دـش . لوحتم  یبوسر  ریغ  يرادـکناب  نوناق  یمالـسا و  يرادـکناب  ماظن  ياهوگلا  اههزومآ و  ساـسا  رب  نوگرگد و 
لاغتـشا  » تروص نیا  رد  دش و  دهاوخ  رادروخرب  هیامرـس  لوپ و  رازاب  نیرتدـنمفده  نیرتیوق و  زا  ناریا  کش  نودـب  دوش  ییارجا  لماک 

رازاب اهکناب و  راتفر  هرهب ،  خرن  فذح  اب  هکنیا  يارب  دوشیم . لیدبت  تباث  رادـیاپ و  لصا  کی  هب  لاعف  يورین  دـصرد  يالاب 98  لماک ،»
هلئسم نیا  هتبلا  دوب . دهاوخ  هیامرس  رازاب  تامدخ  رد  لوپ  رازاب  دش و  دهاوخ  میظنت  يراذگهیامرس  کسیر  دوس و  خرن  ساسارب  زین  لوپ 

تفرـشیپ رازبا  تیقفوم و  لامتحا  هکلب  تسین  یگتفای  هعـسوت  لداعم  تاناکما و  تصرف و  نتـشاد  يداصتقا  چیه  رد  تشاد  هجوت  دیاب  ار 
یقطنمریغ تضهن  نیا  يزوریپ  يادتبا  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  اب  يداصتقا  هچراپکی  هعسوت  ققحت  عقوت  نیاربانب  دنکیم . مهارف 

لاس ناریا 8  یـسایس  داصتقا  تسا . یناریا  نادنورهـش  قح  مه  یقطنم و  يداصتقا و  يرما  مه  دنمـشوه  دنمفده و  شالت  راظتنا  اما  تسا 
يزاسون یگدنزاس و  ههد  زا 5،1  سپس  تسا و  هدرک  نیمات  ار  نآ  هنیزه  راختفا  لامک  اب  هتشاذگ و  رس  تشپ  ار  دنمتریغ  سدقم و  عافد 

نیا اب  دـیدرتیب  تسا . هدرک  مهارف  ار  یگتفای  هعـسوت  دـنیارف  نیون  هلحرم  هب  دورو  و  يداصتقا » ریخ   » ناـکما ییازفاتخـس ، يرازفامرن و 
نادنورهـش قح  نیا  درک و  لیدـبت  يداصتقا » تیزم  تیمامت   » هب ار  ناریا » يداصتقا  تیماـمت  لالقتـسا   » ناوتیم يداـصتقا  زیخ  ناـکما و 

بـالقنا يزوریپ  زا  یـشان  يداـصتقا  تصرف  تیاـهنیب  دـننک . بلط  ار  نآ  ققحت  يروـشک  یـسایس  داـصتقا  نـالؤسم  زا  هک  تسا  یناریا 
تیاـهنیب ، » یمالـسا بـالقنا  هبیط  تاـیح  مود  نرق  عبر  رد  دـیاب  و  دراد . تسارح  تظاـفح و  هب  زاـین  هزورما  ناریا  دنمهوکـش  یمالـسا 

يداصتقا ياهتیعقاو  هب  اهتصرف  نیا  لیدـبت  نامرآ و  نیا  ققحت  يارب  دوش . لیدـبت  يداـصتقا » تیزم  تیاـهنیب   » هب يداـصتقا » تصرف 
هتفای هعسوت  يرازاب  هب  دنوش و  دنمفده  دنمـشوه و  هعـسوت  دنیازف  دراو  دیاب  الاک » راک و  هیامرـس ،  لوپ و   » هناگراهچ يداصتقا  ياهرازاب 

راک میـسقت  ساسارب  هیامرـس  لوپ و  الاک ، راک ، يداصتقا  ياهرازاب  درک ؟ دـیاب  هچ  اما  تسا . ققحت  لباق  فادـها ،  نیا  دـندرگ و  لیدـبت 
هـضرع هیهت و  ار  صخـشم  لـمکم و  نیعم ، تامدـخ  اـهالاک ،  ياهتسایـس  فیاـظو  مادـک  ره  دـناهتفرگ و  لکـش  یـصصخت  فیاـظو 
هعسوت هب  یناهج  ياهدنیارف  رد  يداصتقا  ياهتیزم  هب  بالقنا  يداصتقا  ياهتصرف  لیدبت  ناریا و  يداصتقا  هعسوت  تشونرس  دننکیم .

تالوحت رد  اههناسر  شقن  تاغیلبت و  شرتسگ  اب  هزورما  تسا و  هتسباو  هناگراهچ  ياهرازاب  یعونصم ) شوه  راهچ  هب   ) یعیبط دنمـشوه 
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رازاب . * درک هجوت  زین  اههناسر  داصتقا  هعـسوت  هب  دیاب  دنکیم و  افیا  شقن  يداصتقا  هعـسوت  تالوحت و  رد  زین  اههناسر  داصتقا  يداصتقا ،
ياـهتصرف همه  رگا  تسا . راـک  ياـیوج  لاـعف و  یناـسنا  يورین  تامدـخ  ياـضاقت  هضرع و  ياـهفرط  لـماش  ناریا  راـک  رازاـب  راـک :

دروم یشیامزآ  روط  هب  روشک  رسارس  رد  ییاضف ، یتامدخ  یتعنص ،  يزرواشک ،  نداعم ) زاگ و  تفن و   ) ياهتمسق رد  روشک  يداصتقا 
جارختسا لباق  یلغـش  تصرف  نویلیم  هد  زا  شیپ  دبای ،  لوحت  دنمـشوه  لاعف و  روشک  داصتقا  راک  رازاب  دریگ و  رارق  يزیرهمانرب  هجوت و 
اههیـضرف فادـها و  نیا  ققحت  درک . ثحب  ناریا  داصتقا  رد  يراک  يورین  دودـحمان  ياضاقت  هیـضرف  زا  ناوتیم  یتحار  هب  هزورما  تسا .

لاح رد  هتخیسگ  راسفا  تادراو  روشک و  تیعمج  ناوج  راتخاس  تالکـشم  رطاخ  هب  روشک  راک  رازاب  هتبلا  تسا . روشک  راک  رازاب  هفیظو 
رازاب . * درک لیدبت  اهتمعن  هب  ار  تالکشم  نیا  یتحار  هب  ناوتیم  اهتیزم  قلخ  اهتصرف و  نیا  اب  اما  تسوربور  یتالـضعم  اب  رـضاح ،
روشک یکناب  ماظن  هرهب ، خرن  فذح  اب  دش . هارمه  یلوپ  یکناب و  بالقنا  اب  روشک  لوپ  رازاب  ابر  نودب  يرادـکناب  نوناق  بیوصتاب  لوپ :

تامدخ نیا  دیرخ  هنیزه  یلوپ  تامدخ  اهالاک و  ندرک  عونتم  رب  هوالع  دیاب  روشک  لوپ  رازاب  تسا . هدـش  لیدـبت  رازاب  نیرتيداصتقا  هب 
لالقتسا دنک  کمک  روشک  يداصتقا  هعسوت  دشر  هب  يدیلوت  ياهشخب  یگنیدقن  دنمشوه  ندرک  مهارف  اب  ات  دهد  شهاک  زین  ار  اهالاک  و 
کیکفت هریغ ، هنـسحلاضرق و  ياهقودنـص  یتلودریغ ،  يرابتعا  یلوپ و  ياهلکـشت  لوپ و  رازاب  عماج  تیریدـم  يزکرم ، کناب  یبسن 

لوپ رازاب  تفرـشیپ  هب  هک  تسا  يدراوم  زا  یکینورتکلا  يرادـکناب  شرتسگ  یکناب ،  تالیهـست  دوس  خرن  شهاک  هیامرـس ،  لوپ و  رازاب 
اهيراذگهیامرـس و راظتنا  دروم  دوس  خرن  ساسارب  هک  تسا  يرازاـب  سروب  اـی  هیامرـس  رازاـب  هیامرـس : رازاـب  . * دـنکیم کـمک  روشک 
دـنکیم و يریگفدـه  ار  تادـیلوت  هعـسوت  لوپ و  رازاب  اب  لمکم  تباقر  رد  هیامرـس  رازاب  دـنکیم . راتفر  تیلاـعف  يداـصتقا  ياـهحرط 
. دراد میقتسم  یگتسبمه  طابترا و  يدیلوت  يراذگهیامرس و  ياهتیلاعف  هعسوت  دشر و  صخاش  اب  هیامرـس  رازاب  ییاراک  هعـسوت  صخاش 

یتراظن یتیریدـم و  ماظن  کیکفت  سروب و  رازاب  ییاـیفارغج  هعـسوت  یلاـم ،  ياهیامرـس و  تامدـخ  ـالاک و  یفیک  یمک و  عونت  شرتسگ 
رازاب . * تسا هیامرس  رازاب  دنمشوه  دنمفده و  هعسوت  يارب  مهم  ياهحرط  زا  هیامرـس  لوپ و  رازاب  لالقتـسا  لوپ و  رازاب  زا  هیامرـس  رازاب 

ياهمیرحت یلیمحت و  گـنج  لاـس  لیلد 8  هب  رازاب  نیا  تسا . لوصحم  ياضاقت  هضرع و  ياـهفرط  لـماش  تامدـخ  ـالاک و  رازاـب  ـالاک :
هدوب نییاپ  دـشر  خرن  یمقر و  ود  مروت  خرن  راتفرگ  نونکات  و  دـنک . يرادربهرهب  دوخ  ياـهتیفرظ  زا  تسا  هتـسناوتن  نونکاـت  يداـصتقا 

رد هیامرـس  لوپ و  الاک ،  ياهرازاب  رگا  درک . یفنم  یتح  ناوتیم  ار  مروت  خرن  دریگب  یـشیپ  یگنیدقن  دشر  رب  دیلوت  دـشر  رگا  اما  تسا .
ندش دنمفده  اب  دباییم  شهاک  مروت  خرن  یلخاد ،  یلم و  دیلوت  یمقر  ود  دشر  اب  کش  نودب  دنـشاب  دیلوت  يداصتقا و  هعـسوت  تامدخ 
يارب رتسب  دـش و  دـهاوخ  دـنمفده  زین  يداصتقا  تادـیلوت  اهنآ ، ياضاقت  تامدـخ و  اهالاک و  هضرع  ناکم  نامز و  اب  بسانتم  الاک  رازاب 

همدـقم و راک  الاک و  هیامرـس ،  لوپ ،  ياهرازاب  يدـنمفده ،  يدنمـشوه و  ییاراـک ،  دوشیم . داـجیا  زارت  ناـهج  روحم و  تیزم  دـیلوت 
مراـهچ و هماـنرب  بـالقنا ،  مود  نرق  عـبر  رد  يداـصتقا » تیزم  قـلخ  تیاـهنیب   » بـالقنا يداـصتقا  تصرف  تیاـهنیب  لیدـبت  زاـینشیپ 
.2 . 1382 نوناق ، ملعرون و  تاراشتنا  ناریا ، یـسایس  داـصتقا  ماـنهب . بکلم ، . 1 هدافتـسا : دروم  عبانم  یخرب  . * تسا هلاـس  زادنامشچ 20 

يزرواشک یتعنص ، ياهشخب  يداصتقا  درکلمع  یسررب  . 3 ناریا . یمالـسا  يروهمج  يزکرم  کناب  فلتخم ، ياهلاس  يداصتقا  شرازگ 
، يزیرهمانرب تیریدـم و  ناـمزاس  یگدـنزاس ، تلود  درکلمع  یـسررب  فلتخم 4 . ياهلاس  يزیرهماـنرب  تیریدـم و  ناـمزاس  یتامدـخ  و 

لاس رد  فلتخم  ياهنامزاس  يوس  زا  هدش  رـشتنم  یناسر  تمدـخ  تضهن  لاس  درکلمع   . 5 . 1378 دازریم ، رتکد  ینیـسح و  نیدلاسمش 
هب يرادینـش  يرادـید و  ياههناسر  اهیرازگربخ ، زا  یتفایرد  ياـههمانرب  راـبخا و  . 7 ناریا 1381 . رامآ  زکرم  يراـمآ  هماـنلاس  . 6 . 1382
 : عـبنم  * هاگــشناد یملع  تاـیه  وـضع  نادداـصتقا و  . 1 نـمهب 1382 . یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  درگلاـس  نـیمجنپ  تـسیب و  تبـسانم 

یمالسا بالقنا  هشیدنا  همانلصف  ، www.fajr.ir

لوا شخب  اه -  یبایماک  شجنس  یمالسا ، بالقنا 
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هب طوبرم  ياهیروئت  لصفرس  رد  دیاب  تسا  زونه  هک  مه  زونه  یضویع  میحر  دمحم  لوا  شخب  اه -  یبایماک  شجنـس  یمالـسا ، بالقنا 
یبالقنا دننارب . ملق  رتشیب  ینات  اب  رتهتـسهآ و  یمک  هک  داد  رکذت  دوشیم ، حرطم  نازادرپهیرظن  نارگلیلحت و  يوس  زا  هک  یمالـسا  بالقنا 

راـشقا همه  هک  یبـالقنا  تسا ، هدیـشک  هنحـص  هب  ار  ینوـیلیم  دـنچ  ياـههدوت  یبزح  تالیکـشت  نودـب  هدوـب و  ریظنیب  دوـخ  عوـن  رد  هـک 
رد هتفر و  شیپ  هب  خیرات  هنوگبالیس  نایرج  فالخرب  اقیقد  هک  یبالقنا  دناهتسج ، تکرش  نآ  رد  هبخن  طسوتم و  یناقهد و  يرگراک و 

يردق روخ  رد  و ... هدروآ ، راگزور  هنحص  هب  ار  بیغ  هب  نامیا  دندرمـشیمرب  تافارخ  وداج و  فیدر  رد  ار  تیونعم  نید و  هک  يرـصع 
دهاوخ تروص  لامک  یتسرد و  هب  یتقو  یخیرات  هعقاو  کـی  لـیلحت  رگید  يوس  زا  اـما  تسا . لـیلحت  یباـیزرا و  يارب  لـمات  هلـصوح و 

هیعاد ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  یلاح  رد  دشاب ؛ هتفرگ  رارق  عیاقو  ریاس  زا  ازجم  ياهنوگ  هب  دشاب و  هدیـسر  ماجنا  هب  هعقاو  نآ  هک  تفرگ 
بالقنا عوقو  تسخن  ههرب  يور  ره  هب  تشاد . دـهاوخ  موادـت  یهلا  يایبنا  فادـها  هب  ندیـسر  اـت  تسا و  یلماـکت  یبـالقنا  هک  دراد  نآ 
فاصنا تیعقاو و  هب  اهلیلحت  هچره  هک  هتبلا  دوب و  دـهاوخن  یـسررب  لیلحت و  زا  زاینیب  هتـسویپ ، عوقو  هب  لاح  هب  اـت  هک  هچنآ  یمالـسا و 

زا یخیراـت  عطقم  نیمه  اـت  میهاوخب  رگا  دوب . دـهاوخ  رتدـیفم  بـالقنا  ياهدرواتـسد  تشادـساپ  تشادـیمارگ و  يارب  دـشاب  رتکـیدزن 
، اـهیقیفوتیب اـهیتساک و  یخرب  راـنک  رد  کـش  نودـب  میزادرپـب ، نآ  لـصحام  یلک  یباـیزرا  هب  مـینزب و  شرب  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 

یگنهرف ياهدرواتسد  هژیو  هب  تسا . دانتـسا  لباق  بالقنا  نتـسناد  قفوم  يارب  ییاهنت  هب  مادکره  هک  دنکیم  هولج  یمیظع  ياهدرواتـسد 
دومن و افوکش  ار  اهناسنا  ینطاب  روعش  دنادرگزاب و  مه  شوغآ  هب  يرشب  ندمت  خیرات  هنحـص  رد  رگید  راب  ار  تسایـس  نید و  هک  بالقنا 

هلاقم رد  هک  یلیلحت  هب  بالقنا  ياهدرواتـسد  رورم  يارب  تشادـهگن . اپرـس  ینمـشد  هنتف و  ياهبالیـس  رد  ار  دوخ  يدـننامیب  ییاـیوپ  اـب 
ردان دوریم . رامـشب  یعامتجا  تایح  رد  ردان »  و «  میظع »  ياههدیدپ «  زا  یکی  بالقنا  همدقم :  دییامرف . هجوت  تسا  هدـش  هئارا  رـضاح 
دیاب هک  یمهم  ۀـتکن  تسا . هدـیدرگ  نآ  ربارب  رد  ضقاـنتم  ياـهیریگعضوم  ثعاـب  شندوب  میظع  ییاسانـش و  رد  فعـض  ببـس  شندوب 

ار یبالقنا  ره  رگید  ترابعب  دشابیم . اهبالقنا  تیهام  ثودح و  رد  ترثک  عونت و  لصا  میهد  رارق  رظن  دم  هدـیدپ  نیا  لیلحت  رد  هراومه 
دیاب یبالقنا  ره  یفرعم  غیلبت و  لیلحت ، رد  نیا  رباـنب  دوشیم . بوسحم  شعقوت  دروم  بولطم و  تاـیان  تیوه و  ۀـناشن  هک  تسا  یتیهاـم 
دروم رد  هک  هچنآ  ددرگ . رظنراهظا  شاهیتآ  ینونک و  تیعـضو  دروم  رد  طایتحا  اب  رودـقم  دـح  ات  دوش و  تیاعر  تاهج  عیمج  هب  هجوت 
تسین صخشم  زونه  یمالسا  بالقنا  یعطق  ۀجیتن   - 1 زا :  تسترابع  دشاب  يدج  هجوت  دروم  صخشم  روطب  تسا  مزال  یمالسا  بالقنا 

نآ یجراخ  یلخاد و  ياهتیعـضو  نقتم  لیلحت  يارب  نامز  نیا  درذگیم و  میظع  بالقنا  نیا  ثودح  زا  لاس  جنپ  تسیب و  تدم  اهنت  . 
بالقنا دـنچ  ره  رگید  ترابعب  دـهدیم . شهاک  رایـسب  ار  یئزجریغ  دراوم  رد  ثداوح  ياهدـنور  یـسررب  ناکما  هک  تسا  هاتوک  ناـنچ 
تمواقم یجراخ  ناراکزواجت  نارگتنوشخ و  و  یفارحنا )  ياههشیدنا  نیقفانم ، یلخاد (  مصخ  ربارب  رد  هدیـسر و  يزوریپ  هب  یمالـسا 
يرـسکی زاغآ  هکلب  نایاپ ، هن  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  هک  درب  داـی  زا  دـیابن  زگره  ار  تیعقاو  نیا  نکیل  هدومن ، هنوگ  یـسامح  دـیدش و 

هجو و دنچ  ای  کی  زا  رثکادح  ای  یعطقم  تروصب  یئزج و  دراوم  رد  اهنآ ، ةراب  رد  رظنراهظا  هک  تسا  یجراخ  یلخاد و  قیمع  تالوحت 
یعطق ۀـجیتن  تفگ  ناوتیم  نانیمطا  اب  نیا  ربانب  دـشاب . هتـشاد  شریذـپ  لباق  یملع و  ۀـبنج  دـناوتیم  هداد  خر  ياـهتیعقاو  ِهوجو  ماـمت  هن 

دشاب صخشم  دناوتیمن  زونه  هدمآ ، دوجوب  نآ  يزوریپ  رثا  رد  جراخ  لخاد و  رد  هک  ییاهشلاچ  ماجرف  رتهب  ترابعب  یمالـسا و  بالقنا 
لوصا و زا  هرهبیب  هنانیب و  عقاو  ریغ  یمالسا ، بالقنا  تایاغ  بیقعت  متخ  يانعم  هب  اهشلاچ  نایاپ  رب  ینبم  یعطق  رظنراهظا  ره  ور  نیا  زا  . 
« ییوگشیپ  » تلاح رتشیب  هک  ییاهلیلحت  نینچمه  تسا . ینونک  تیعـضو  حیحـص  لـیلحت  رد  اـم  ةدـنبیرف  دوب و  دـهاوخ  یملع  ياهـشور 

ددـعتم هوجو  زا  یهجو  تیعقاو و  زا  شُرب  ًافرـص  دنـشاب  مه  قفوم  رگا  یتح  اهلیلحت  اریز  دنتـسین  ناـنیمطا  لـباق  نادـنچ  دـنراد  ار  هدـنیآ 
تروصب یتسیاب  یملع  ياهینیبشیپ  یتح  ياهباطخ و  ياهییوگشیپ  نیا  ربانب  دنـشابیمن . صقنیب  لماک و  زگره  هدوب و  ناریا  لـیاسم 

یخرب رد  اهدـیاب »  » و اهتـسه »  » ییاـجباج  - 2 اـهنآ .  لـماک  ماـت و  ییوـگ  تقیقح  هن  دـنوش و  هـتفرگ  رظن  رد  ناشناگدـنیوگ  يزرورظن  »
تایبدا رد  دوشیم  شزادرپ  نارگلیلحت  لامآ  اهوزرآ و  ققحت  فدـه  اب  هکلب  دوجوم  تایعقاو  ۀـیاپ  رب  هن  هک  هنوراو  ياـهلیلحت  اـهلیلحت . 
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عانقا یلـصا ، فدـه  شرگن  ةوحن  نیا  رد  دـنزیم . جوم  هدـمآ ، دوجوب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  نارود  لـیلحت  يارب  هک  یهوبنا 
تسس  » یسایس و ییانتعایب   » جاور لابند  هب  يددعتم  دراوم  رد  هک  تسا  رگلیلحت  رظن  زا  دوجوم  عضو  یگنوگچ  اب  تقفاوم  رد  بطاخم 

هک هدز  دادبتسا  هاگن  کی  اب  رگید  ترابعب  تسا . بالقنا  ندوب  هجیتن  رمثیب و  أقلا  قیرط  زا  یمالـسا  بالقنا  هب  تبـسن  تادهعت » ندومن 
زا تسا .  هتشادن  یهجوت  لباق  درواتسد  ًالصا  یمالسا  بالقنا  ییوگ  هک  دوشیم  هئارا  یلیلحت  ریوصت و  نانچ  تسا  چیه  ای  همه  رب  ینتبم 

کیکفت تسا ، عوقو  لاح  رد  ای  هداتفا  قافتا  ًاعقاو  هک  هچنآ  اب  هدوب  نارگلیلحت  ياهوزرآ  يایوگ  هک  یبلاطم  نایم  تسا  يرورض  ور  نیا 
تاهابتـشا اهـشالت و  ۀعومجم  دنیآ  رب  دـشاب  هچ  ره  یمالـسا  بالقنا  ۀـیتآ  دراد .  ام  درکلمع  هب  یگتـسب  هدـنیآ ،  - 3 دیآ . لمعب  يدـج 

ریغتم اما  دراد  رارق  اهنآ  اب  طابترا  رد  اـهروشک و  ریاـس  راـنک  رد  یناـهج  ياهعومجم  رد  یمالـسا  ناریا  دـنچ  ره  تسا . یلخاد  ياـهورین 
هک هچنآ  دراد . زورما  يایند  تایـضتقم  اب  اهنآ  بساـنت  هب  هجوت  اهـشالت و  تیفیک  تیمک و  نازیم  اـنامه  نآ  ةدـنیآ  یگنوگچ  رد  یلـصا 

سفن هب  دامتعا  یتدیقع 2 - یملع و  لوصا  رب  ینتبم  تیریدـم  - 1 زا :  تسترابع  درک  ناـیب  اهشـشوک  دروم  رد  یلک  تروصب  ناوتیم 
یقیمع تاریثأت  نالک ، درخ و  ياهیریگتهج  رد  اهتیلاعف  رد  دنوادخ » دای   » یتایح هداس و   » رـصنع نادقف  ای  دوجو  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

نیرتبسانم زاغآ  رد  میزادرپب  یمالـسا  بالقنا  یلامجا  یفرعم  هب  هدش  نیعم  روحم  شـش  رد  دوشیم  شالت  نونکا  دراذـگیم . ياج  رب 
اهنامرآ و دنس  یساسا ، نوناق  ناریا  یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  - 1 دشابیم . ناریا » یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق   » انامه روحم 

تلم لک  هک  هدـیدرگ  نیودـت  ینامز  هک  تسنآ  روشک ، نیناوق  ندوب  ردام  هجو  زا  رتارف  نآ  یلـصا  تیمها  تسا و  تلم  کـی  ياهدـیاب 
هک ینوناق  هدوب و  منتغم  رایـسب  ردان و  یتیعـضو  نینچ  تسا . هدمآ  رد  تکرح  هب  دحتم  گنهامه و  هدومن و  باختنا  ار  یفادها  ادصکی ،

وگخـساپ دـناوتیم  هدـنیآ  لاح و  ياهزاین  عفر  يارب  هک  تسا  یبوچراـچ  تلم و  کـی  حور  تبث  ییوگ  دوش  هتـشون  یطیارـش  نینچ  رد 
ضقانت مدع  طرش  هب  ییاهزاین -  نینچ  ةدهع  زا  هک  اجنآ  ات  حالصا  هار  دنکیم  یمازلا  ار  هزات  تارییغت  هنامز ، تایضتقم  نوچ  هتبلا  دشاب .

تیعـضو بلط  رد  ددـصرد و  هدـش  نوگرگد  یلک  هب  تلم  يزور  هکنآ  رگم  تسا ، هدـنامزاب  دـیآرب ،  تلم -  ياهنامرآ  زغم  هتـسه و  اب 
دوجو نآ  لوصف  مامت  ندـناوخ  زج  یهار  یـساسا  نوناق  زا  لـماک  عـالطا  يارب  هک  تسا  یهیدـب  دـیامن . يریگمیمـصت  يرگید  بولطم 
نوناق ریثأت  اوتحم و  هاگیاج ، تیمها ، يایوگ  دناوتب  هک  دوش  هئارا  يروخرد  بلاطم  هتکن ، تشه  رد  هدیدرگ  شالت  دوجو  نیا  اب  درادـن .

زا نوناق » ، » هدرک بـالقنا  روشک  کـی  يارب  یـساسا  نوناـق  بیوصت  نیودـت و  تعرـس  ( : 1-1 دشاب . ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا 
مارتحا و دروم  هک  تسا  يزیچ  يانبم  رب  روما  هب  نداد  ناـمزاس  يزوریپ  زا  سپ  زاـین  نیرتمهم  هک  ارچ  تسا  رادروخرب  یـصاخ  تیروحم 
زا ینتم  نیودـت  ور  نیا  زا  دـیامن . تیادـه  بالقنا  فادـها  ياتـسار  رد  ار  اهتیلاعف  اهتکرح و  یبوچراچ  ۀـباشم  هب  دـناوتب  دـشاب و  لوبقم 

ینیبشیپ راوشد و  ياهتیعـضو  تعرـس  هب  بالقنا ، زا  سپ  اریز  دراد ، یتایح  تیمها  دوشیم  هدـیمان  یـساسا  نوناق   » ًاـعومجم هک  نیناوق 
دـشاب هتـشادن  دوجو  اهنآ  لصف  لح و  يارب  نانیمطا  قوثو و  دروم  ییانبم  كالم و  رگا  هک  دـنیآیم  دوجوب  يرگید  زا  سپ  یکی  هدـشن 

هب ار  لالقتـسا  يدازآ و  يادوس  دریگیم و  ارف  ار  روشک  لک  لرتنک  لـباقریغ  هتخیـسگ و  راـسفا  تروصب  بـالقنا  زا  یـشان  جرم  جره و 
مهم نیا  هب  الاب  كرد  یهاگآ و  اب  هک  دومن  نیسحت  ار  زور  نآ  نالوئـسم  تیارد  كرد و  ناوتیم  زورما  نیا  ربانب  دناشک . دهاوخ  یهابت 
دـش رازگرب  یمالـسا  يروـهمج  بزح  لـحم  رد  هک  ياهبحاـصم  رد  تـسا  ینتفگ  دـنتخاس . مـهارف  ار  بـالقنا  ظـفح  ۀـنیمز  هـتخادرپ و 

رد ینابیـش  رتکد  دیـسرپ و  ار  یـساسا  نوناق  نیودـت  رد  عیرـست  تلع  دوب  دـهاوخ  اهلاس  یـساسا  نوناق  رمع  هکنیا  هب  هراشا  اب  يراگنربخ 
مین لاسکی و  ایناپـسا  تسا . هدیـشک  لوط  اهتدم  ناسـسؤم  سلجم  فلتخم ، ياهروشک  رد  تسا  هدش  هک  ییاهیـسررب  رد  تفگ :  خساپ 

يزیرهیاپ ار  یلوصا  یتسیاب  بالقنا  لابند  هب  تسا و  هدش  بالقنا  اجنیا  رد  دـنکیم . قرف  اهروشک  رگید  اب  ام  عضو  تسا . هدیـشک  لوط 
دارفا دادـعت  رگا  دـش  دـهاوخ  دـیاع  يرتهب  ۀـجیتن  دوش ، عیرـست  انبم  نیا  داجیا  هچ  ره  دوش . اـنب  نآ  يور  رب  تکلمم  تشونرـس  هک  مینک 

لیکـشت يددعتم  ياهنویـسیمک  دنداد و  رظن  مدرم  دش ، هئارا  هک  یـسیون  شیپ  يور  تسا . هدش  یهاوخرظن  مدرم  ۀـمه  زا  یلو  دودـحم 
هک رفن  مامت 700  دوش ، لیکـشت  مه  يرفن  ناگربخ 700  سلجم  هکنیا  ضرف  هب  دننکیم .  یـسررب  ار  هدش  يروآعمج  تارظن  هک  هدـش 
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. دنهدیم عاجرا  يرفن  سلجم 700  هب  دنـسیونیم و  ار  نوناـق  هک  دـنهدیم  يرفن  نویـسیمک 20  کی  هب  عاجرا  هکلب  دنـسیونیمن  نوناق 
هتـشاذگ یمومع  أرآ  هب  دعب  هک  دـننکیم  میظنت  ار  یـساسا  نوناق  هک  دـینک  یقلت  عون  نیا  زا  نویـسیمک  کی  مه  ار  رفن  نیا 70  مه  امش 

هن دنهدیم  يأر  نآ  ةراب  رد  رفن  دروم 700  نآ  رد  یلو  درک  هفاضا  راگنربخ  دوشیم .  یلمع  هک  تسیعون  نیرتهب  ام  رظنب  نیا  دوشیم و 
. دنهدیم يأر  رفن  نویلیم  اجنیا 35  رد  رفن  ياجب 700  هک  تسا  نیا  ام  رظن  تفگ :  ینابیـش  رتکد  دـییوگیم ؟  هچ  دروم  نیا  رد  رفن ،  70
تقونآ 35 يرآ ،  دـنتفگ  رگا  یلو  دـننک  نیودـت  يرگید  زیچ  دـنروبجم  هن :  دـنتفگ  دـندوبن و  مدرم  دـییأت  دروم  رفن  رظن 70  رگا  ینعی 

یـساسا نوناق  ندش  صخـشم   » هک رکف  نیا  اب  دوب  يریبدـت  ادـتبا  رد  دـندرک  اهنآ  هچنآ  عقاو  رد  ( 1 .) دناهتشاذگ هحـص  نآ  رب  رفن  نویلیم 
اما دـنریگن  رارق  هدافتـسا  دروم  لاـس  ناـیلاس  هک  دیـسریم  رظنب  داوم  یخرب  دروم  رد  هک  دـنچ  ره  تسا ». روشک  تیبثت  ياـههار  زا  یکی 

اب تسا :  هداد  حیضوت  نینچ  نیسحت  اب  مأوت  تریح  اب  ار  عوضوم  نیا  یندم  نیدلالالجدیس  رتکد  دوب . يرگید  زیچ  تسویپ  عوقوب  هچنآ 
نآ لوصا  يارجا  هب  طوبرم  يداع  نیناوق  زا  يرایـسب  زونه  درذگیم و  یـساسا  نوناق  يارجا  بیوصت و  زا  يدودـعم  ياهلاس  طقف  هکنیا 
رد اهنت  تفریم  راظتنا  هک  نآ  لوصا  زا  ياهراپ  هک  هداد  نالوج  یـساسا  نوناق  هب  يروطب  تکلمم  تـالوحت  اـما  هدـشن  بیوصت  میظنت و 

لصا ًالثم  تسا . هتفرگ  رارق  ارجا  لامعا و  ریسفت و  ثحب و  دروم  هاتوک  تدم  نیمه  رد  دشاب  يرادربهرهب  هدافتـسا و  لباق  ینالوط  ینامز 
یلیمحت گنج  ندـمآ  شیپ  اـب  دوب ، ثحب  دروم  نآ  يارجا  لاـمعا و  قرط  هک  هیقفیلو  ياوق  لـک  یهدـنامرف  صوصخرد  مهدودـصکی 

لـصا نیمه  مجنپ  قش  تفرگ . تروص  مه  نآ  تقوم  ضیوفت  ۀیور  یتح  درک و  ادیپ  ارجا  دروم  نآ  لکـش  نیرتالاب  رد  ناریا  هیلع  قارع 
نیلوا لزع  تفای و  زراب  قادـصم  لاس  دـنچ  نیمه  رد  دـیاین  شیپ  نآ  زا  هدافتـسا  يارب  يدروم  مه  نرق  کـی  لوط  رد  دـشیم  روصت  هک 
نتفرگ رظن  رد  اـب  مه  ربـهر  داد و  يأر  روهمج  سیئر  یـسایس  تیاـفک  مدـع  هب  اروش  سلجم  تفرگ . تروص  نا  قبط  رب  روهمج  سیئر 

وا ندوب  لصالایناریا  هک  دوب  یـصخش  يروهمج  تسایر  نیبلطواد  نیب  هاتوک  ةرود  نیمه  رد  درک . رداص  ار  لزع  نامرف  روشک  حـلاصم 
نآ لیکـشت  تابجوم  تردـنب  ًالومعم  هک  يروهمج  تسایر  تقوم  ياروش  تفر . رانک  یتاباختنا  تازرابم  زا  تفرگ و  رارق  دـیدرت  دروم 
رد هدـش  ینیبشیپ  زور  هاجنپ  تلهم  نامه  رد  ار  موس  مود و  يروهمج  تسایر  تاـباختنا  بیترت  دـش و  لیکـشت  راـب  ود  ددرگیم  مهارف 

تـسخن روهمج و  سیئر  تداهـش  اب  تقوم  ياروش  نیا  لاکـشا  نیرتردان  زا  یکی  دـید  میهاوخ  هک  يوحن  هب  یتح  داد و  یـساسا  نوناـق 
هتشاد رظن  قافتا  هک  رفن  ود  اب  يروهمج  تسایر  تقوم  ياروش  لیکشت  یسودصکی ، لصا  زا  نابهگن  ياروش  ریسفت  اب  دمآ و  شیپ  ریزو 
ًاقفتم دنداد و  لیکـشت  ار  يروهمج  تسایر  تقوم  ياروش  روشک  یلاع  ناوید  سیئر  اروش و  سلجم  سیئر  دـش و  هتخانـش  زاجم  دنـشاب 

ياروش ریـسفت  اب  ار  یـساسا  نوناق  رداـن  ياـهتسبنب  تسا  نکمم  هک  دـمآ  رظنب  دـندرک و  داهنـشیپ  سلجم  هب  ار  يدـیدج  ریزوتسخن 
قیبطت ناکما  تعرس  اب  تسا و  يدایز  كرحت  تیلباق  ياراد  یمالسا  يروهمج  ناوج  یـساسا  نوناق  دوشیم  هظحالم  درک . لح  نابهگن 

اما تسا  نوناق  دوبن . لح  لباق  يدعب  تالکشم  دشیمن ، بیوصت  هتـشون و  عیرـس  یـساسا  نوناق  رگا  نیا  ربانب  دراد ! ار  زور  داح  عضو  اب 
تروص ود  هب  هک  تسا  مدرم  أرآ  هب  أـکتا  يریگهرهب و  مود  شور  دریگن . رارق  رظن  حـمطم  نادـنچ  تلم  قوقح  نآ  رد  هک  تسا  یعیبـط 
هدافتسا مارتحا و  دروم  یمومع  أرآ  مود  شور  رد  دنچ  ره  دوشیم .  ماجنا  مدرم  بختنم  ناگدنیامن   ) میقتسمریغ یـسرپ و  همه   ) میقتـسم

أرآ هب  هیکت  تسویپ  عوقوب  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  عضو  يارب  لمع  رد  هچنآ  دـناصقان . ییاـهنت  هب  کـیره  اـما  دریگیم  رارق 
بالقنا یمدرم  تیهام  قمع  ۀناشن  وکین  تنس  نیا  دوب . یقیفلت  رگید  ترابعب  يراکتبا و  ییوگلا  هک  دوب  ناگربخ  زا  هدافتسا  نمض  مدرم 

دنب زا  اهنآ  ییاهر  ناریا و  مدرم  یخیرات  دـشر  رد  یـساسا  یـشقن  هک  تسا  هر ) ) ینیمخ ماما  نآ  ریبک  ربهر  یبـالقنا  تقادـص  یمالـسا و 
یلمع ياهنومن  هدوب و  هقباسیب  ًابیرقت  روشک  رد  بالقنا  ناروک  ِجوا  رد  ياهیور  نینچ  ذاختا  دناهتشاد . يرکف  تیمورحم  یـسایس و  متس 

هک ياهنیمز  ناونع  هب  مدرم  رظن  بلج  رگید  يوس  زا  هدـش و  تیاعر  نید  تاظحالم  ییوس  زا  هک  ارچ  تسا .  تسایـس  نید و  بیکرت  زا 
بلاج و هداعلاقوف  هدـمآ  لصاح  نآ  زا  هک  ياهجیتن  تسا و  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  دـمآ ، دـنهاوخ  رد  ارجا  هب  نآ  يارب  نآ و  رد  نیناوق 
اب هکنآ  زا  سپ  دـش و  عقاو  شـسرپ  دروم  تموکح  عون  نیدرورف 1358  رد 12  مودنارفر  يرازگرب  اب  هک  حیـضوت  نیدب  دـشابیم . مهم 
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یساسا نوناق  حرط  یساسا  نوناق  ناگربخ  سلجم  ات  دیشک  لوط  مین  هام و  راهچ  دش ، هتفریذپ  یمالـسا  يروهمج  ماظن  أرآ  دصرد   2/98
تـشاد دوجو  دارفا  اههورگ و  ۀـمه  يارب  هک  یلماـک  ِيدازآ  اـب  تدـم  نیا  رد  دناهتـشون :  یندـم  رتکد  هک  هنوگناـمه  دـننک . یـسررب  ار 
يرایسب تالاقم  دش و  لیکشت  روظنم  نیمه  هب  ییاهسنارفنک  اهرانیمس و  تفرگ و  رد  یساسا  نوناق  لوصا  صوصخرد  يرایـسب  ياهثحب 

هئارا یلیمکت  یحالـصا و  حرط  اهدـص  تفای ، راشتنا  یـساسا  نوناق  سیونشیپ  حرط  تقوم  تلود  بناج  زا  هکنیا  زا  سپ  تفای و  راشتنا 
رد یگدیـسر  ناـیرج  رد  اـت  تخادرپ  اـهنآ  يروآعـمج  هب  دوـش  حاـتتفا  سلجم  هکنیا  زا  لـبق  ییاـهن  یـسررب  سلجم  ۀـناخریبد  هک  دـش 

ماجنا و یـساسا  نوناق  ییاهن  یـسررب  ناگربخ  سلجم  تاـباختنا  دادرم 1358  رد 12  هرخـالاب  ( 2 .) دریگ رارق  هدافتسا  دروم  اهنویـسیمک 
راک نابآ 58  رد 24  دـش و  حاتتفا  هر ) ) ماما مایپ  اب  ناـگربخ  سلجم  دادرم 58  رد 28  دندرک و  تکرـش  نآ  رد  رفن  دادعت 231/988/10 

دش و ماجنا  طیارـش  نیدجاو  دـصرد   79  ) رفن تکرـش 956/758/15  اب  یـساسا  نوناق  مودنارفر  رذآ 58  رد 12  درب . ناـیاپ  هب  ار  دوـخ 
هک دروآ  دوجوب  ار  یلقتـسم  دـیدج و  ماظن  نآ ، زا  یناـبیتشپ  هب  یمالـسا و  يروهمج   ) دـیدج تموکح  ياول  رد  مدرم  گـنر  رپ  روضح 

تسنآ یساسا  نوناق  یسرپ  همه  رد  لمأت  لباق  بلاج و  ۀتکن  داد . رارق  نآ  يور  شیپ  ار  یناوارف  ياهـشلاچ  شلالقتـسا  ندوب و  يراکتبا 
أرآ عمج  يأر و  هن 78516   ) یفنم أرآ  عوـمجم  يأر و   15  ، 680  ، 329 يرآ )  تبثم (  يارآ  عمج   » روشک ترازو  ماـقرا  ساـسارب  هک 

(3 - 1 ( 3 .« ) دوب یفنم  دصرد  مین  یساسا و  نوناق  قفاوم  تبثم و  ناگدننکتکرـش  أرآ  دصرد  بیترت 5/99  نیا  هب  دوب . هدش 111  لطاب 
ینعی مالسا  عیارش  دنیوگیم  ( 4 .) دناهداهن تعیرش  عرش و  ار  نوناق  مان  یمالـسا  قوقح  حالطـصا  رد  یهلا  نیناوق  تیمکاح و  شریذپ  - 

زرط نیا  رد  تـسا . نوناـق  تموـکح  مالـسا  تموـکح  دـناهدومن :  حیرـصت  هـیقف  تیـالو  باـتک  رد  زین  هر ) ) ینیمخ ماـما  مالـسا . نیناوـق 
یمالسا تلود  رب  دارفا و  ۀمه  رب  ادخ ، نامرف  ای  مالـسا ، نوناق  تسادخ . مکح  نامرف و  نوناق  تسادخ و  هب  رـصحنم  تیمکاح  تموکح ،

ینوناق نامه  دنتـسه :  نوناق  عبات  دبا  ات  دارفا ،  ریاس  ترـضح و  نآ  يافلخ  ات  هتفرگ  (ص ) مرکا لوسر  زا  دارفا ، ۀـمه  دراد . مات  تموکح 
نیا رب  زین  یـساسا  نوناـق  رد  ( 5 . ) تسا هدـش  نایب  (ص ) مرکا یبن  نآرق و  ناـسل  رد  هدـش و  لزاـن  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  فرط  زا  هک 

ار تضهن  يداقتعا  ياههنیمز  هک  تسا  نیا  یـساسا  نوناق  تلاسر  دناهدروآ :  همدقم  رد  تسا . هدـش  دـیکأت  يددـعتم  دراوم  رد  عوضوم 
لوصا اهلصف و  زاغآ  رد  دبای . شرورپ  یمالسا  لومشناهج  الاو و  ياهشزرا  اب  ناسنا  نآ  رد  هک  دروآ  دوجوب  ار  یطیارش  دشخب و  تینیع 
داـقتعا ساـسارب  ناریا ، تـلم  هـک  تـسا  یمالـسا  يروـهمج  ناریا  تموـکح  میناوـخیم :  لوا  لـصف  زا  لوا  لـصا  ینعی  یـساسا  نوناـق 

ماـما یمظعلااتیآ  دـیلقت  ردـقیلاع  عجرم  يربـهر  هب  دوخ  دـنموریپ  یمالـسا  بـالقنا  یپ  رد  نآرق ، لدـع  قـح و  تموـکح  هب  شاهنیرید 
لاس 1368 رد  یساسا  نوناق  تاحالصا  بجوم  هب  هک  لصا 177  رد  نینچمه  ( 6 . ) داد تبثم  يأر  نآ  هب  یسرپ ...  همه  رد  هر ، ) ) ینیمخ

ندوب یمالسا  هب  طوبرم  لوصا  ياوتحم  هک :  حیـضوت  نیدب  تسا  هتفرگ  رارق  دییأت  دروم  ًاددجم  نید  هب  دیقت  عوضوم  هدش ، هفاضا  نآ  هب 
ندوب يروهمج  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  فادـها  ینامیا و  ياههیاپ  یمالـسا و  نیزاوم  ساسارب  تاررقم  نیناوق و  هیلک  يانتبا  ماـظن و 

. تساریذپانرییغت ( 7) ناریا یمـسر  بهذـم  نید و  یمومع و  أرآ  هب  أکتا  اب  روشک  روما  ةرادا  زین  تما و  تماـماو  رما  تیـالو  تموکح و 
رب تموکح  هک  دهدیم  رارق  یتسیـشاف  ياهماظن  اب  لباقت  رد  تسرد  ار  یمالـسا  يروهمج  ماظن  یهلا ، نیناوق  زا  تیعبت  دـیقت و  تیعـضو 

ینید دـیقت  هنوگره  زا  تغارف  ةدـنهد  ناشن  اهنآ  یلمع  راتفر  يرظن و  یقلت  رگید  ترابعب  سکعرب .  هن  تسا و  مکاح  بهذـم  قـالخا و 
یبهذـم و يریوصت  دراد  یعـس  دـنچ  ره  مسیـشاف  ناونع  اـب  شاهلاـقم  رد  ( 1945-1883  ) ینیلوـسوم وـتینب  تسا .  اهتـسایس  لوـصا و  رد 

ماقم رد  یتسیشاف  تلود  هک :  درادیم  راهظا  نشور  حیرص و  تروصب  ار  دوخ  یلصا  نخس  ًاتیاهن  اما  دنک  أقلا  هئارا و  مسیشاف  زا  یقالخا 
رتشیب تردق  دنارورپیم و  دهدیم و  رارق  ریـسفت  ریبعت و  دروم  ار  مدرم  یگدنز  رـسارس  دریگیم ، رب  رد  ار  اهـشزرا  ۀمه  هک  یعماج  دحاو 
يارب يزاسهنیمز  مدرم و  ینوناق  هاگیاج  شریذـپ  مالـسا و  نیناوق  زا  تیعبت  يانعم  هب  نوناق  رب  دـیکأت  نیا  رب  هوالع  ( 8 . ) دشخبیم نآ  هب 
یلمع رظن  زا  هچ  يرظن و  ظاحل  هب  هچ  يدادبتسا  ماظن  هنوگره  اب  سیـسأتلادیدج  ماظن  لباقت  رگناشن  اهنآ  يارب  تسایـس  رد  رثؤم  روضح 

اما دیوجب  کسمت  نادب  يدراوم  رد  تسا  نکمم  دنچره  تسا و  ناساره  رازیب و  یمدرم  تکراشم  هنوگره  زا  يادبتـسا  ماظن  اریز  تسا .
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ۀباثم هب  مدرم  ینوناق  هاـگیاج  نتفریذـپن  نآ  تلع  نیرتیلـصا  دـیآ و  رد  یتموکح  راـتفر  هیور و  تروصب  دـناوتیمن  لـمع  نیا  هاـگچیه 
ناشن یمک ، دـشر  رب  هوالع  میاهدوب  دـهاش  یمالـسا  بالقنا  رمع  لاـس  جـنپ  تسیب و  یط  لـمع  رد  هچنآ  نینچمه  دـشابیم  نادـنورهش 

نیا یبوخ  هب  تدـم  نیا  رد  اـهنآ  یتاـباختنا  تکراـشم  یلیلحت  یـسررب  هک  تسا  فلتخم  ياـههنیمز  رد  مدرم  ياـهیهاگآ  قیمعت  ةدـنهد 
ار ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  ندوب  یتسیـشاف  ای  يدادبتـسا  ۀهبـش  هک  یتارظن  فالخ  رب  تسا  مزال  نیا  ربانب  دهدیم . ناشن  ار  عوضوم 

يراـکتبا ماـظن  ۀـسیاقم  لـمأت و  هب  دـننکیم  لالدتـسا  ًارهاـظ  نوگاـنوگ  ياـهیزادرپ  تراـبع  اـب  فلتخم و  ياهـسابل  رد  هدوـمن و  حرطم 
دودحم تصرف  هب  هجوت  اب  نونکا  دوش . هتخادرپ  یتسینومک  یتسیلایـسوس و  یتسیلاربیل و  زا  معا  ایند  تاماظن  رگید  اب  یمالـسا  يروهمج 

روطس رد  نآ  زا  یشخب  هک  هر ) ) ماما تارظن  هب  هجوتیب  هک  دوشیم  هراشا  هنیمز  نیا  رد  ناگدنسیون  زا  یکی  يرظن  يراگنالهس  هب  ًافرص 
یهقف حالطـصا  زا  هناـیماع  روصت  رب  یکتم  يرظن و  ياـنبم  زا  غراـف  هک  دوخ  هابتـشا  تاروصت  تایـسدح و  ناـیب  هب  دـیدرگ  رکذ  نیـشیپ 
ۀقلطم تیالو  ۀیرظن  رد  تسا :  هتـشون  ینید  تموکح  ياههغدـغد  باتک  رد  رویدـک  نسحم  ياقآ  میزادرپیم . تسا  هیقف  هقلطم  تیالو 
تیالو تراظن  تحت  ناگمه  اذـل  درادـن . ار  يورب  تراظن  قح  ینوناق  يرـشب  داـهن  چـیه  تسا و  لوؤسم  دـنوادخ  ربارب  رد  مکاـح  هیقف ،

(9 . ) دـنرادن ار  هیقف  تیالو  رب  تراظن  قح  زین  ناگربخ  یتح  هیرظن  نیاربانب  دـنلوؤسم .  دـنوادخ  ربارب  رد  اـهنت  ناـشیا  اـما  دـنهیقف . قلطم 
اهنآ دقن  صیخشت و  هب  ناوتیم  یـسایس  يرایـشه  یملع و  شالت  دهعت و  اب  اهنت  دنتـسین و  مک  تسد  نیا  زا  ییاهیرگنیحطـس  هنافـسأتم 

زا یـضعب  هاگـشناد  رد  میزادرپیم :  هر ) ) ماما یمالـسا  بـالقنا  ریبک  ربهر  تاـنایب  را  زارف  دـنچ  هب  تمـسق  نیا  لـیمکت  يارب  دـمآ . قئاـف 
هک دـنتفگیم  ـالاح  اـت  تسا . نیدـهتجم  قـح  نیا  تسا و  تسایـس  رد  تلاـخد  تاـباختنا ، رد  تلاـخد  هـک  دـناهتفگ  دـناهتفر  صاخـشا 

دنراد ار  شـسکع  ـالاح  دـناهدروخ  تسکـش  اـجنآ  تسا ، نیدـهتجم  قـح  اـب  یفاـنم  نیا  دـننکب ، تلاـخد  دـیابن  تسایـس  رد  نیدـهتجم 
ره تسا  نیدهتجم  قح  مه  یـسایس  روما  تسا و  یـسایس  روما  زا  تاباختنا  دنیوگیم  هکنیا  تسا .  هنیمز  نیمه  يور  مه  نیا  دنیوگیم .
قح ياهتسد  هورگ و  ای  درف  چیه  دنرادن و  میق  هب  جایتحا  دندازآ و  تاباختنا  رد  مدرم  ماهتفگ  اهراب  هک  روطنامه  ( 10  ) تسا طلغ  شیود 

شیوخ نیدمتعم  نیدـهعتم و  اب  مدرم  تسا و  یمالـسا  تاروتـسد  زا  اهراک  رد  تروشم  هتبلا  دـنرادن ... مدرم  هب  ار  يدارفا  ای  درف  لیمحت 
مکلک عار و  مکلک  میتسه : مه  نارگید  ياهراک  لوئـسم  نامدوخ ، راـک  يارب  لوئـسم  هن  میلوئـسم ،  ناـمهمه  ( 11 . ) دنیامنیم تروشم 

(12 . ) تسا نم  ندرگ  مه  امـش  تیلوئـسم  تسامـش ، ندرگ  مه  نم  تیلوئـسم  دننکب  تیاعر  مه  هب  تبـسن  دـیاب  همه  هتیعر  نع  لوئـسم 
دنتسم مادک  دناهتخانش ؟  تیمسر  هب  ار  یناگمه  یتیلوئسم  مدرم و  يارب  یقوقح  نینچنیا  مه  نیدبتسم  اهتسیشاف و  ایآ  دیسرپ  دیاب  نونکا 
يایند زراب  ۀصخشم  ود  یـساسا  نوناق  يریذپحالـصا  (: 4-1 دـنک ؟ يرای  ناشیاهاعدا  دـییأت  رد  ار  دارفا  نیا  دـناوتیم  يرظن  یخیراـت و 

دناهتشاگن ار  ياهسیاقم  تسایـس  یـسررب  يارب  يرظن  یبوچراچ  باتک  هک  شناراکمه  دنوملآ و  رییغت . »  » تعرـس و  : » زا دنترابع  زورما 
نرق زاغآ  رد  یکـستورت  هک  دنتـسه  روآماسرـس  كانلوه و  نانچ  زین  تارییغت  دناهدناوخ . ( 13  ) ناباتش تارییغت  نارود   » ار رضاح  رـصع 

هب یهاگآ  نیا «  ربانب  ( 14 . ) دیایب ایند  هب  متسیب  نرق  رد  تسیابیمن  دشاب  هتـشاد  یمارآ  یگدنز  تساوخیم  هکنآ  تشاد :  راهظا  متـسیب 
نینچ دـیآ . مهارف  بسانم  تارییغت  داجیا  يارب  ینوناق  مزال و  ۀـنیمز  اهترورـض  تخانـش  لوصا و  هب  أـکتا  اـب  هک  دـنکیم  باـجیا  هناـمز »

قاحلا اب  دش و  هداد  ناشن  فلتخم  طیارش  رد  تموکح  ةرادا  زا  هبرجت  ههد  کی  زا  سپ  لاس 1368  رد  یساسا  نوناق  يرگنزاب  اب  يریبدت 
مهم ۀتکن  تسا . هتفرگ  دوخ  هب  ینوناق  تروص  هدیدرگ و  نشور  یساسا  نوناق  يرگنزاب  عوضوم  یگنوگچ  یـساسا  نوناق  هب  لصف  کی 

تکرـش قلطم  تیرثکا  بیوصت  هب  یمومع  أرآ  هب  هعجارم  قیرط  زا  دیاب  يربهر  ماقم  ياضما  دییأت و  زا  سپ  اروش  تابوصم   » هکنآ رگید 
هکنآ نمـض  هتفاـی ، ییاـهر  ینوناـق  تسبنب  هنوـگره  زا  یمالـسا  يروـهمج  ماـظن  بیترت  نیا  هب  ( 15 .« ) دسرب یـسرپهمه  رد  ناگدـننک 

هدیدرگ و روآدای  روما  ۀمه  رد  ار  اهنآ  ینوناق  هاگیاج  اج  هباج  هدرکن و  شومارف  ار  مدرم  ینعی  دوخ  نایماح  ناگدنروآ و  دیدپ  هاگچیه 
زا نتفر  رتارف  ياضاقت  یمالسا و  بالقنا  رد  یبلطلالقتـسا  ۀیحور  ییارگدیلقت :  زا  زیهرپ   ( - 5-1 تسا . دراوم  نآ  زا  یکی  یلعف  ۀنومن 
هب يراکتبا  يداقتنا -  یعـضوم  زا  یـساسا  نوناق  نیودـت  رد  هک  دـیدرگ  ببـس  لـلملانیب  ماـظن  ییبطق  ود  ۀنایارگهطلـس  گـنت و  ياـضف 
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یـساسا نوناق   » هک تسا  یلاـح  رد  نیا  دروآ . رد  ارجا  هب  ار  نیـسحت  لـباق  ون و  ياهیور  نآ  نتـشاذگ  يأر  هب  اـب  هتخادرپ و  نآ  شراـگن 
مهنآ دیلقت  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  ( 16  ) تسا هدش  سابتقا  اهنآ  زا  یئزج  یتارییغت  اب  ای  تسا  نارگید  زا  ضحم  دیلقت  اهروشک  زا  يرایسب 

هب رگا  دوشیم و  عضو  ارجا  يارب  نوناق  هک  ارچ  تسا  يرایسب  طیارش  اهتیعـضو و  ظاحل  دنمزاین  هدوب و  ساسح  رایـسب  نوناق  عوضوم  رد 
نیا رد  نایزوتاکرتکد  تشاد . دهاوخ  هاگن  ذغاک  يور  هتـشون و  دح  رد  ار  نیناوق  يددـعتم ،  عناوم  تالکـشم و  دوشن  هجوت  ارجا  ۀـنیمز 

یجراخ طیحم  لماوع  مامت  راذگنوناق  هک  دوش  عقاو  دیفم  دـناوتیم  یتروص  رد  زین  یجراخ  قوقح  زا  سابتقا  تسا :  هدـش  روآدای  هنیمز 
تلم خـیرات  ییایفارغج و  تیعقوم  يداصتقا و  یـسایس و  عضو  بهذـم و  قالخا و  نوناق ، عضو  ماگنه  دـنک و  هسیاقم  دوخ  عامتجا  اب  ار 

ار اهنآ  دومن  شالت  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  تشادن و  دوجو  قباس  رد  یتاظحالم  نینچ  هنافسأتم  ( 17 . ) دربن دای  زا  ار  دوخ 
، میظع تارمث  زا  یکی  یـساسا  نوناق  ( » هر ) ینیمخ ماما  ریبعت  هب  تسا . یمالـسا  بالقنا  گرزب  ياهدرواتـسد  زا  یکی  دوخ  دـیامن و  عفر 

بالقنا يزوریپ  اـب  یمالـسا :  ياروش  سلجم  أـضعا  ۀـیلک  ندوب  یباـختنا   ( : 6-1 ( 18 « ) تسا یمالـسا  يروهمج  ةرمث  نیرتـگرزب  هکلب 
لکش یمدرم  ياهرظن  راهظا  ینوناق  يراجم  سیسأت و  یگدنیامن  ماظن  دیدرگ . تلم  ۀناخ  سلجم ، هتفای و  ینوناق  هاگیاج  مدرم   » یمالسا

هک دـنتخومآ  جـیردتب  مدرم  دراذـگ . ياج  رب  روشک  یعامتجا  یـسایس -  ییایوپ  تالوحت و  رد  ار  يدـننامیب  دـیفم و  ریثأـت  هک  دـنتفرگ 
، تسایـس نکیل  تسا  یـصصخت  يرما  تموکح  دنچره  هدوب و  ریذـپانراکنا  یقح  ناشیعامتجا ، یـسایس و  ماظن  روما  رد  يریگمیمـصت 

تارظن تسا  مزال  دوشیم  ارجا  اهنآ  يارب  اهنآ و  رب  نیناوق  هکیئاجنآ  زا  دـشابیم . نادنورهـش  ۀـمه  رثؤم  روضح  يارب  یمومع  ياهصرع 
يروهمج رد  تسا :  هدـمآ  یـساسا  نوناق  مشـش  لصا  رد  دـنیامن . تلاـخد  اـهیزاس  میمـصت  رد  هتـشاد و  زاربا  ینوناـق  یقیرط  هب  ار  دوخ 

ياروش سلجم  ناگدـنیامن  روهمج ،  سیئر  باـختنا  تاـباختنا ، هار  زا  دوش ، هرادا  یمومع  أرآ  أـکتا  هب  دـیاب  روشک  روما  ناریا  یمالـسا 
نیا ( 19 . ) ددرگیم نیعم  نوناـق  نیا  رگید  لوـصا  رد  هک  يدراوـم  رد  یـسرپهمه  هار  زا  اـی  اـهنیا ، ریاـظن  اـهاروش و  ياـضعا  یمالـسا ، 

ناگدنیامن رفن  تصـش  زا  ناریا ، یساسا 1285  نوناق  ةدام 45  قبط   » مینادب هک  دوشیم  هدرمـش  منتغم  مضه و  یبوخ  هب  هاگنآ  درواتـسد 
لرتنک فعض  عفر  ( - 7-1 ( 20 . « ) دندیدرگیم بوصنم  هاش  طسوت  هیقب  رفن  یس  دشیم و  باختنا  مدرم  يوس  زا  رفن  یس  انـس ، سلجم 

یساسا نوناق  رد  مهم  ياهدرواتسد  زا  یکی  یساسا  نوناق  اب  يداع  نیناوق  قیبطت  رد  راکدوخ  ماظن  کی  نییعت  یساسا :  نوناق  رد  یقوقح 
اب يداهن  یـساسا  نوناق  اب  يداع  نیناوق  تریاغم  مدع  بسانت و  لرتنک  يارب  هک  بیترت  نیدب  دوشیم . بوسحم  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
زا يرادـساپ  روظنم  هب  تسا :  هدـش  صخـشم  روحم  ود  رد  مکی  دون و  لـصا  رد  شاهفیظو  هک  هدـیدرگ  سیـسأت  ناـبهگن » ياروـش   » ماـن

هدروآ زین  مراهچ  دون و  لـصا  رد  ( 21  ... ) اهنآ اب  یمالـسا  ياروش  سلجم  تابوصم  تریاغم  مدع  رظن  زا  یـساسا  نوناق  مالـسا و  ماکحا 
هیلک رب  دـیکأت  اـب  بیترت  نـیا  هـب  ( 22 ... ) دوش هداتـسرف  ناـبهگن  ياروش  هب  دـیاب  یمالـسا  ياروـش  سلجم  تاـبوصم  ۀـیلک  تسا :  هدـش 

 ، یـساسا نوناق  ندوب  يروص  تهج  هب  هتـشذگ  میژر  رد  هک  یلاح  رد  تسا .  هدـش  لح  یبوخ  هب  يداع  نیناوق  لرتنک  هلأسم  تابوصم ، 
ًاحرصم زین  یسمش )  لاـس 1286  رد  نآ  ممتم  1285 و  هتـشذگ (  یـساسا  نوناق  دندوب . هتفرگن  رظن  رد  نآ  يارب  زین  یقوقح  لرتنک  ماظن 

هک روطنامه  نیا  ربانب  ( 23 . ) دوب هدرکن  ینیبشیپ  یساسا ، نوناق  اب  طابترا  رد  هننقم  ةوق  تابوصم  یسایس  لرتنک  يارب  ار  یـصاخ  ناگرا 
تسارح يارب  اهروشک  ًالومعم  ( 24 . ) دروآ رامشب  هننقم  ةوق  کفنیال  ءزج  ناوتیم  ار  نابهگن  ياروش  دناهتفگ :  یتسرد  هب  یـضاق  رتکد 

لاثم ناونع  هب  دننکیم -  سیسأت  تیلوئسم  هفیظو و  نیمهاب  ار  يداهن  نآ  فادها  ققحت  ياتسار  رد  شالت  زا  نانیمطا  یساسا و  نوناق  زا 
یـساسا نوناق  اب  يداع  نیناوق  قیبطت  ۀـفیظو  اب  یـساسا  نوناق  ياروش   » مان اـب  ییاروش  لاس 1958 )  مجنپ (  يروهمج  یـساسا  نوناـق  رد 
ناـبهگن ياروش  هاـگیاج  تیمها و  رتنشور  رتـهب و  یباـیزرا  يارب  ار  دروم  نیا  رد  هسنارف  یـساسا  نوناـق  زا  يدراوم  نونکا  دـش . داـجیا 

هوالع تسین ...  دیدجت  لباق  دماجنایم و  لوطب  لاس  هن  اهنآ  یگدنیامن  ةرود  هک  تسا  وضع  هن  ياراد  یـساسا  نوناق  ياروش  میروآیم .
سیئر دوب . دـنهاوخ  یـساسا  نوناـق  ياروش  وضع  رمع  تدـم  ماـمت  رد  ًاـنوناق  یلبق  يروهمج  ياـسؤر  قوف ، هدـش  ینیبشیپ  وـضع  هن  رب 
تسایر تاباختنا  نوناق  يارجا  نسح  رب  یساسا  نوناق  ياروش  لصا 56 . )  دنکیم ( ...  بوصنم  ار  یساسا  نوناق  ياروش  سیئر  روهمج 
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نوناـق ياروش  لصا 58 .)  دـیامنیم ( مالعا  ار  تاـباختنا  جـیاتن  هدرک و  یگدیـسر  تاـضارتعا  هب  اروش  نیا  دـنکیم . تراـظن  يروهمج 
رودـص أضما و  زا  شیپ  يداـینب  نیناوق  لصا 60 . )  دـنکیم (  مالعا  ار  نآ  جـیاتن  تراظن و  یـسرپهمه  تایلمع  يارجا  نسح  رب  یـساسا 

اب اهنآ  تقباطم  ةراب  رد  ات  دوش  عاجرا  یـساسا  نوناق  ياروش  هب  دـیاب  ارجا ،  زا  لبق  نیـسلجم  یلخاد  ياههماننییآ  نینچمه  ارجا و  نامرف 
نامرف ای  أضما  دـنناوتیمن  دوشیم ، مالعا  یـساسا  نوناق  اـب  ریاـغم  هک  یتاررقم  لصا 61 . )  دـیامن ( ... مالعا  ار  دوخ  رظن  یـساسا  نوناـق 

يرادا و تاـماقم  یمومع و  ياوق  يارب  نآ  يارجا  دنتـسین و  ضارتعا  لـباق  یـساسا  نوناـق  ياروش  تامیمـصت  ددرگ . رداـص  ناـشیارجا 
نوناق رد  لرتنک  ماظن  أغلا  ناهاوخ  هک  یخرب  يزروضرغ  یـشیدناهداس و  زا  هدرپ  لیبق  نیا  زا  ییاـههسیاقم  ( 25 . ) دشابیم مزال  ییاضق 

نامدوخ زا  ام  تخانش  رب  ام ، زا  نارگید  یفرعم  یخرب  رظن  رد  هک  اجنآ  زا  نینچمه  درادیمرب . دنتـسه ، ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا 
ریطخ و ۀفیظو  هب  هجوتیب  نابهگن  ياروش  یفرعم  رد  یشت  يد  نافتسا  لاثم  ناونع  هب  دوشیم . نادنچود  تاهابتـشا  ًاضعب  دراد  تیحجرا 

هاـگن رگناـشن  عوـضوم  نـیا  هـک  هداـهن  تـشگنا  نآ  ینید  تیلوئـسم  رب  ًافرـص  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  یــساسا  نوناـق  رد  نآ  ینوناـق 
مامت رد  هک  يایهیدـب  یعیبط و  قیالع  یـشومارف  وسکی  زا  نابهگن  ياروش  ینوناق  هاگیاج  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  هب  وا  کیژولوئدـیا 
نایم ییارجا  تردـق  تسا :  هتـشون  رگید  يوس  زا  دراد ،  دوجو  ناشیـساسا  نوناق  هب  تبـسن  دـناهدرک  بالقنا  هک  اهنآ  ًاصوصخ  عماوج 

، مالـسا اب  نآ  قباطت  زا  نانیمطا  فدـه  اب  ار  سلجم  تابوصم  هک  یمالـسا  ياملع  ناـبهگن -  ياروش  و  یمالـسا )  یلم (  ياروش  سلجم 
نوناق اب  طابترایب  هننقم و  هوق  زا  کفنم  ناـبهگن  ياروش  بیترت  نیدـب  هک  دوشیم  هظحـالم  ( 26  ) تسا هدش  میـسقت  دننکیم -  ینیبزاب 

 « يربهر نوچ «  ییاهتسپ  داجیا  نآ :  ندرک  ایوپ  یسایس و  ماظن  هب  نداد  قسن  مظن و   (: 8-1 تسا . هدیدرگ  یفرعم  یلم )  قاثیم  یساسا ( 
هتساوخ تموکح  عون  باختنا  رد  مدرم  هک  روطنامه  دیدج  یسایس  ماظن  هک  دیدرگ  ببس  تشادن  دوجو  ًاقباس  هک  روهمج »  تسایر  و « 
فیاظو ةدهع  زا  ینوناق  يراتخاس و  ظاحل  هب  رادیاپ  یـسایس  ماظن  کی  تروصب  دناوتب  دیآ و  رد  یمالـسا »  يروهمج  تروصب «  دندوب 

ریبک ربهر  رد  هک  براجت  زا  يزومآ  تربع  ۀیحور  ارگلمع و  هاگن  دوجو  نینچمه  دیآ . رب  یمالسا »  يروهمج  عیدب «  بلاق  رد  یتموکح 
ياهداهن هب  لصا 112 ) « ) ماظن تحلـصم  صیخـشت  عمجم   » ناونع تحت  يداهن  ندوزفا  اب  ات  دـیدرگ  ببـس  دزیم  جوم  یمالـسا  بالقنا 

بیترت نیدـب  دـیازفیب . نوگانوگ  تالکـشم  لیاسم و  لباقم  رد  ماـظن  يرگـشلاچ  تردـق  يریذـپفاطعنا و  تیلباـق ، رب  روشک ،  یـسایس 
يروهمج ماظن  دـمآ و  مهارف  لیاسم  ینوناق  لح  يارب  مزال  شخرچ  تصرف  دـیدرگ و  لـیمکت  یـسایس  ماـظن  نرود  یطاـبترا  ياهرادـم 

عمجم ناـبهگن ، ياروش  نوچ  ییاـهداهن  هکنآ  بلاـج  دـیامن . تیبثت  ار  دوخ  ینوناـق  ياـهداهن  بلاـق  رد  تسناوت  شیپ  زا  شیب  یمالـسا 
تیبثت زا  نافلاخم  تیاضر  مدـع  زا  یـشان  هک  دـنریگیم  رارق  ییاـنبمیب  تاـضارتعا  دروم  تارک  هب  يربهر  ماـظن و  تحلـصم  صیخـشت 

رد تسا  مزال  هک  یمهم  ۀتکن  دوشیم . عقاو  تاضارتعا  اهتفلاخم و  لومشم  زین  يروهمج  تسایر  یتح  ًاضعب  هدوب و  دیدج  ماظن  ياههیاپ 
هدشن شومارف  سلجم  ینعی  اهنآ  ینوناق  یلجت  مدرم و  هب  هجوت  زین  اجنیا  رد  هک  تسنآ  دوش  هتفگ  ماظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  دروم 

دوخ یلو  یـساسا ، )  نوناق  لصا 112  دریگیم (  میمـصت  نوناق  تشونرـس  ةراب  رد  ماظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  هکنانچمه «  تسا .
یمالسا ياروش  سلجم  اب  دنک ، ادیپ  ترورض  رگا  تسا ، هدیسر  سلجم  بیوصت  هب  هک  ینتم  حالـصا  دزادرپب . يراذگنوناق  هب  دناوتیمن 
يروهمج یساسا  نوناق  تسا  ینتفگ  تمـسق  نیا  نایاپ  رد  ( 27 . ) دنریگ هدهع  هب  ار  نوناق  عضو  دیاب  مدرم  ناگدـنیامن  ماجنارـس  تسا و 

لوصا هب  لوا  لصف  رد  هک  دشابیم  لصا  تفهوداتفهودـصکی  لصف و  هدراهچ  همدـقم ، کی  رب  لمتـشم  نتم  کی  ياراد  ناریا  یمالـسا 
داصتقا موس )  لصف  تلم (  قوقح  مود ، )  لصف  روشک (  مچرپ  خیرات و  طخ ،  نابز ، هب  بیترت  هب  يدعب  لوصف  رد  هدـش و  هتخادرپ  یلک 

لـصف اهاروش (  مشـش ، )  لصف  هننقم (  ةوق  مجنپ ، )  لصف  نآ (  زا  یـشان  ياوق  تلم و  تیمکاـح  قح  مراـهچ ، )  لـصف  یلاـم (  روما  و 
مهدزای لصف  هییاضق (  ةوق  مهد ،)  لصف  یجراخ ( تسایـس  مهن ، )  لصف  هیرجم (  ةوق  متـشه ،)  لصف  يربهر (  ياروش  ای  ربهر  متفه ،) 

صاصتخا مهدراهچ )  لصف  یساسا (  نوناق  رد  يرگنزاب  و  مهدزیس )  لصف  یلم (  تینما  یلاع  ياروش  مهدزاود ،)  لصف  امیسوادص ( (، 
 ) هننقم ةوق  مشـش ،  لـصف  و  ات 155 )  لوصا 113  هیرجم (  ةوق  مهن ،  لـصف  هب  طوـبرم  بیترت  هب  لوـصا  نیرتـشیب  نینچمه  تسا .  هتفاـی 
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ینعی رخآلصفهسهب  طوبرمزینلوصانیرتمک  . دـشابیم ات 42 )  لوصا 19  تلم (  قوـقح  موـس ، لـصف  و  ات 99 )  و 71  ات 70  لوصا 62 
اهنت مادکره  هک  دـشابیم  لصف 14 )  یـساسا (  نوناق  رد  يرگنزاب  و  لـصف 13 )  یلم (  تینما  یلاـع  ياروش  لصف 12 ، )  امیسوادص ( 
پاچ دیهش .  داینب  یگنهرف  دحاو  مود . )  رتفد  تسا (  مولظم  دیس  یتشهب ، دیهش .  داینب  یگنهرف  دحاو  - 1 تشون : یپ  دنراد . لصا  کی 

ملع یمومع  ۀـمدقم  يدورگنل .  يرفعج  رفعجدـمحم  رتکد  ص 95 4 - ناـمه .  ص 54 3 - ناـمه .  و 640 2 - ص 629  لوا 1361 . 
ۀـسسؤم یمالـسا . )  تموکح  هیقف (  تیالو  هر . ) ) ینیمخ ماـما  ص 26 5 - مود 1369 -  پاچ  شناد  جـنگ  یقوقح  تاراـشتنا  قوقح .
تاررقم نیناوق و  لک  ةرادا  ناریا .  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  ص 34 6 - مجنپ 1376 -  پاچ  هر . ) ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و 

 . تسایس رد  درف  مسیـشاف . »  ینیلوسوم « .  وتینب  ص 100 8 - نامه .  ص 41 7 - مجنپ 1375 .  پاچ  يروهمج .  تسایر  داـهن  روشک - 
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ص 47 دلج 8 .  رون .  ۀفیحـص  خیرات 11/1/1367 12 - رد  هر ) ) ماما ینارنخـس  ص 24 11 - لوا 1376  پاچ  هر .) ) ینیمخماما هاگدـید 
تیریدم شزومآ  زکرم  بیط .  اضریلع  همجرت :  یقیبطت .  تسایـس  یـسررب  يارب  يرظن  یبوچراچ  ناراکمه .  دـنوملآ و  لیرباگ ا . - 13

پاچ یمزراوخ  تاراشتنا  دحوم . یلعدـمحم  همجرت :  يدازآ .  ةراب  رد  هلاقم  راهچ  نیلربایازیآ . ص 9 14 - مود 1377 .  پاچ  یتلود . 
نامه ص 15 یندم  نیدـلا  لالجدیـس  رتکد  ص 100 16 - نامه .  ناریا .  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق  ص 81 15 - لوا 1368 . 
تسیب و پاچ  انرب  نمهب  يراکمه  اب  راـشتنا  تکرـش  ناریا .  یقوقح  ماـظن  رد  هعلاـطم  قوقح و  ملع  ۀـمدقم  نایزوتاکرـصان .  رتکد  - 17

نوناق تاعالطا 19 - تاراشتنا  ناریا . یمالـسا  يروهمج  تموکح  راتخاس  یـساسا و  قوقح  ینابعـش . مساـق  ص 70 18 - مکی 1375 . 
تاراشتنا لوا )  دلج  یسایس (  ياهداهن  یـساسا و  قوقح  یـضاق  لضفلاوبا  رتکد  نامه ص 44 20 - ناریا .  یمالسا  يروهمج  یـساسا 

رتکد - 23 ناـمه .  ناـمه ص 68 22 - ناریا .  یمالـسا  يروـهمج  یـساسا  نوناـق  ص 449 21 - مشـش 1375  پاچ  نارهت  هاگـشناد 
لک هرادا  هسنارف . يروهمج  یساسا  نوناق  یللملانیب . ياهقفاوت  لک  هرادا  ص 113 25 - نامه .  نامه ص 112 24 - یضاق .  لضفلاوبا 

رتـکد هـمجرت  تسایــس ،  مـلع  یناـبم  یــسنت .  يد  نافتــسا .  یلا 42 26- ص 40  لوا 1376  پاـــچ  روــشک .  تاررقم  نیناوــق و 
 : عبنم ... * دراد همادا  نامه ص 136  نایزوتاک .  رـصان  رتکد  ص 181 27 - لوا 1379 . پاچ  رتسگداد  رـشن  يدمحمکلماضردیمح . 
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ینایاپ شخب  اه -  یبایماک  شجنس  یمالسا ، بالقنا 

عوضوم روحم :  نید  تموکح  ییآراک  تسایس و  نید ،  یضویع 2 :  میحر  دمحم  ینایاپ  شخب  اه -  یبایماک  شجنس  یمالسا ، بالقنا 
هب مکح  هک  ارچ  تسناد ، صخـشمان  يدایز  دـح  ات  مهبم و  تاعوضوم  هلمج  زا  دـیاب  ار  یتموکح  یـسایس و  ماظن  ییآراک  يدـمآراک و 

اهماظن يارب  دـناوتیمن  هدوب و  نارگلیلحت  دارفا و  تاساسحا  اههتـساوخ و  تایبرجت ، هب  رظان  رتشیب  نآ  نادـقف  ای  ییآراـک  يدـمآراک و 
رد ییاهناصقن  دوجو  دنچ  ره  دشاب ،  دـمآراکان  لماک  روطب  یـسایس  ماظن  کی  درادـن  ناکما  هک  حیـضوت  نیدـب  دـشاب . هتـشاد  قادـصم 

دـشاب حرطم  نآ  ریغ  ای  ینید و  تموکح  دروم  رد  يدـمآراک  عوضوم  هکنیا  زا  رظنفرـص  نیا  ربانب  دراد . ناکما  ًالماک  نآ ، زا  ییاهتمـسق 
هچنآ دـنریگیم و  رارق  قلطم  يدـمآراکان  قـلطم و  يدـمآراک  فـیط  رـس  ود  ناـیم  رد  یلمع  یعقاو و  ياهتیعـضو  درک  شوـمارف  دـیابن 

، نیا ربانب  دز . سدـح  هدـنیآ  قفا  يارب  ینونک  ياهتیلاعف  زا  ناوتیم  هک  تسا  ییوس  تمـس و  دـشاب  وگتفگ  دـقن  ثحب و  لحم  دـناوتیم 
هدیزگرب تواضق  يارب  هک  تسا  ییاهرایعم  اهکحم و  رد  نآ  ماهبا  یلـصا  تلع  تسا و  مهبم  يدایز  دـح  ات  یبسن و  یموهفم  يدـمآراک 

اهیروادشیپ زا  ياهلاه  رد  يدمآراکانای  يدمآراک و  ظاحل  هب  دوجوم  تیعـضو  یگنوگچ  رب  ینبم  یلیلحت  هنوگ  ره  هجیتن  رد  دنوشیم .
تحت ار  رگلیلحت  شنیب  هک  تسا  یناـهنپ  ياـههراگنا  شیپ  هجوـتم  لوا  ۀـجرد  رد  نآ  مقـس  تحـص و  صیخـشت  دـقن و  هک  دوریم  ورف 
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. ددرگ رتنشور  عوضوم  ات  دوشیم  رکذ  یلاثم  اجنیا  رد  دنوش . هدیواک  تقد  هب  یتسیاب  هلدا  هک  تسا  نآ  زا  سپ  دهد و  یم  رارق  عاعشلا 
زا نآ  رد  هک  هتخادرپ  لاغتـشا  شزوـمآ و  اـب  طاـبترا  رد  نیوـن  ياههاگدـید  ناـیب  هب  یـشرازگ  رد  لـیروآ 1996  مشـش  رد  تسیمونوکا 

ۀنومن اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  هب  طوبرم  لاثم  تسا . هدروآ  ییاـهلاثم  ناـملآ  اـیلارتسا و  ناتـسلگنا ، اـکیرمآ ، هدـحتم  تـالایا  ياـهروشک 
اکیرمآ هدـحتم  تالایا  رد   » تسیمونوکا شرازگ  ربانب  دـشابیم . نآ  قیداصم  اهرایعم و  نییعت  يدـمآراک و  عوضوم  حرط  يارب  یبساـنم 

رد دنیوگیم  اکیرمآ  رد  شزومآ  ناراکردناتسد  دراد  رایتتخا  رد  یتلود  ياهشزومآ  يارب  رالد  درایلیم  لداعم 5  ياهجدوب  راک  ترازو 
نامکهزمیب ( 28  ) تسا یبوخ  مقر  رفص  مقر  ناگدید  شزومآ  یلمع  ییآراک  رد  تفگنه  مقر  نیا  ندرک  هنیزه  زا  لصاح  راثآ  یبایزرا 

ناناوج شزومآ  هب  تفگنه  مقر  نیا  صیـصخت   » دیوگیم اکیرمآ  رد  یتلود  شزومآ  نارگـشهوژپ  هورگ  سیئر  وگاکیـش و  هاگـشناد  زا 
فرـص شزومآ  بسک  يارب  هک  یتدم  رد  ناناوج  نیا  هک  تسا  هدش  ثعاب  یتح  هدادن و  ياهجیتن  چـیه  لاسکی  تسیب و  ریز  ناناوج  رد 

فاصوا نیا  اب  دنهدب ». تسد  زا  دننک  لیصحت  یصصختریغ  لغاشم  قیرط  زا  دنتـسناوتیم  هک  ار  يدمآرد  دناهتخوماین ، چیه  دناهدرک و 
یتسارب دیـسرپ  ناوتیم  بیترت  نیدب  مینک  یبایزرا  یبوخ  مقر  ار  رفـص  مقر  رگا  ًاصوصخ  دوشیم ، نشور  رتشیب  يدـمآراک  موهفم  ماهبا 

؟  تسا ینـشور  ياههطباض  اهرایعم و  دودـح ، اب  صخـشم  یموهفم  يدـمآراک  ایآ  دراد ؟  ییاـنعم  هچ  تسیچ و  يدـمآراک  ییآراـک و 
هب کیدزن  ای  قبطنم و  جیاتن  هشیمه ، هک  حیـضوت  نیا  هب  درک . هراشا  جـیاتن »  و «  اههمانرب »  نایم «  یلمع  یگنهامهان  هب  ناوتیم  نینچمه 

، دـنوشیم میظنت  یفادـها  ای  فدـه  هب  یبایتسد  يارب  اههمانرب  هکنیا  ضرف  اب  نیا  ربانب  دنتـسین . اـههمانرب  رد  هدـش  نییعت  شیپ  زا  فادـها 
ياهریغتم فشک  يارب  وجتـسج  هب  ار  ام  هجوت  عوضوم  نیا  هکلب  دومن  عاجرا  همانرب  صقن  هب  ًافرـص  ار  فادـها  اب  جـیاتن  توافت  ناوتیمن 

يدـمآراک و يارب  یبایزرا  ياـهکالم  نیرتلومعم  زا  هکیئاـجنآ  زا  دـنکیم . بلج  میاهدرک ، تلفغ  اـهنآ  زا  اـی  میـسانشیمن  هک  يرگید 
. درب یپ  دنتسه ، يدعب  کت  یطخ و  هک  لیبق  نیا  زا  ییاهلیلحت  یلالدتسا  فعض  یتسس و  هب  ناوتیم  دنتـسه  اههمانرب  جیاتن » ، » ییآراک

ماهبا  2  - يدـمآراک موهفم  تیبسن   1  : - داد رارق  رظندـم  دـیاب  ار  هتکن  ود  يدـمآراک  زا  ثحب  ماگنه  هک  دـش  نشور  لامجا  هب  نونکاـت 
ریغ يدوجو  اما  درادـن  یجراخ  تینیع  دـنچ  ره  تردـق »  و «  تینما »  میهافم «  نوچمه  يدـمآراک »  رگید «  ترابعب  يدـمآراک  موهفم 

تـسا مزال  اما  تسناد  نکممان  لصاحیب و  ار  یـسایس  ماظن  عون  کی  يدـمآراکان  اـی  يدـمآراک  زا  ثحب  ناوتیمن  دراد و  راـکنا  لـباق 
يدمآراک عوضوم  ثحب و  رب  طیحم  هک  تسا  ياهنامز  طیارـش و  ۀعومجم  نآ  دوش و  هجوت  زین  يرگید  لماع  هب  قوف  ۀـتکن  ود  رب  هوالع 

هب نآ ،  هب  هجوت  اب  میتسه و  هسیاقم »  زا «  ریزگان  نآ  شجنـس  يارب  نیا  رباـنب  دوشیمن  حرطم  ـألخ  رد  عوضوم  نیا  هک  اـجنآ  زا  دنتـسه .
و هسیاقم ،  یبایزرا و  دروم  ياهریغتم  زا  یلماک  قیقد و  تخانش  دنمزاین  هسیاقم ،  رد  اریز  میسریم . يدمآراک  موهفم  زا  رتقیمع  ياهیال 

یتروص رد  تموکح  عون  کی  يدمآراک  دروم  رد  يدنبعمج  ره  سپ  میشابیم .  دنتسه ، نآ  رد  هک  یطیارـش  رد  کیره  هاگیاج  انعم و 
موهفم نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  ًایناث :  دهدن و  ییآراک  مدـع  ای  ییآراک  صوصخرد  قلطم  مکح  زگره  ًالوا :  هک  دـشاب  لوبق  لباق  دـناوتیم 
بلاطم هب  هجوت  اب  دشاب . صخـشم  درخ و  دراوم  رب  زکرمتم  یتسیاب  تسا  نآ  نالک  موهفم  رد  یعامتجا  لیاسم  هب  ینف  یـشرگن  زا  یـشان 

رتارف تایلک  يرـسکی  زا  دـناوتیمن  يرظن ، ظاحل  هب  ینیدریغ  ياهتموکح  ریاس  اب  هسیاقم  رد  ینید  تموکح  ییآراـک  عوضوم  روکذـم ، 
نیناوق روحم  رب  ار  دوخ  ياهشالت  یساسا و  نوناق  هدومن  یعس  هک  يایسایس  ماظن  ناونع  هب  یمالسا »  يروهمج  صوصخرد «  نکیل  دور 

عیـسو تاقیقحت  دنمزاین  نآ  لیـصفت  نکیل  درک ، هراشا  يدراوم  هب  رتصخـشم  تروصب  ناوتیم  دـهد  رارق  عیـشت  بهذـم  مالـسا و  نید 
راـتفر ییارگ  صاـخ  اـی  ییارگماـع  دروم  رد  قیقحت  ًـالثم  تسا . صخـشم  زیر و  تالکـشم  ییاسانـش  فلتخم و  ياـههزوح  رد  ینادـیم 

رد دـهد . يدربراک  ۀـبنج  قیقحت  هب  هدوب و  صخـشم  ًـالماک  دـناوتب  نآ  ۀـجیتن  هک  هباـشم  ددـعتم  دراوم  فلتخم و  تارادا  رد  نادـنمراک 
هن تسا و  بویع  عفر  ییاسانـش و  يدمآراک ، ثحب  زا  یلـصا  فده  اریز  دوب  دهاوخ  هدیافیب  يدمآراک  زا  ثحب  هنوگره  تروصنیاریغ 

تموکح هک  تسنآ  دومن  حرط  ناوتیم  رصتخم  تروصب  هتبلا  يرظن  ظاحل  هب  هک  هچنآ  نآ .  یتخانش  هعماج  موهفم  رد  ماظن  تیلک  یفن 
رد یـساسا  هتکن  تسین .  ناسنا  نآ  رودص  أشنم  اما  دشابیم  ناسنا  يارب  دنچ  ره  هک  تسا  يدعاوق  طیارـش و  هب  مزتلم  یمالـسا )  ینید ( 
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. دـشابیم مالـسا )  نید (  رد  یـسانش  ناـسنا  عون  نیبـم  عوضوم  نیا  هک  تساـهنآ  يارجا  ترورـض  و  ماـکحا »  دوـجو «  صوـصخ ، نیا 
فـشک يارب  تسا :  هدرک  حرطم  یعامتجا  دادرارق  باتک  رد  یـصاخ  تفارظ  اب  وسور  كاژ  ناژ  ار  یناسناارف  رازگنوناق  دوجو  ترورض 
تعیبط اب  دنکن . سح  چـیه  دوخ  یلو  دـنیبب  ار  یناسنا  تاوهـش  مامت  هک  تسا  مزال  لک  لقع  کی  دروخب  للم  درد  هب  هک  نیناوق  نیرتهب 

. دـنک کمک  ام  تداعـس  هب  دوشب  رـضاح  یلو  دـشابن  ام  هب  طوبرم  وا  تداعـس  دسانـشب . ًـالماک  ار  نآ  یلو  دـشاب  هتـشادن  ياهطبار  چـیه 
رد ( 29 .) دریگب هجیتن  رگید  نرق  رد  دـنک و  تمدـخ  نرق  کی  رد  ینعی  ددرگ . ینلع  نامز  رورم  هب  هک  دـیامن  افتکا  یتاراختفا  هب  هرخالاب 

و هیوناث )  ماکحا  دوجوم (  ِماکحا  رییغت  ناکما  نینچمه  تسا و  لمع  بوچراچ  ۀـباثم  هب  ماکحا ، رب  یکتم  ِمالـسا  نید  هکییاجنآ  زا  عقاو 
فادها تهج  رد  ناسنا  دـشر  يارب  زاسرتسب  تاناکما  داجیا  هنیمز و  دـیهمت  ۀـفیظو  ینید  تموکح  دراد ، دوجو  دـیدج  ماکحا  طابنتـسا 

رایـسب ۀتکن  عوضوم  نیا  ددرگیمن . راوتـسا  یقالخا  ظعو  نادـجو و  ۀـیاپ  رب  ًافرـص  یعامتجا  ناماس  بیترت  نیا  هب  دراد . ار  تقلخ  یلاع 
یلـصا تواـفت  اریز  دراذـگیم . میقع  ار  شیاهـشلاچ  اهترورـض و  ینید ، تموـکح  ِثحب  نآ ، هـب  یهجوـت  یب  هـک  تـسا  یتـیمها  زئاـح 

رد دـنهدیم . هئارا  نآ  ةرادا  ةوحن  ناهج و  زا  هک  تسا  یتخانـش  یـسانش و  ناسنا  رد  ینیدریغ  ياهتموکح  اـب  یمالـسا )  ) ینید تموکح 
دوخ یگدنز  دنراد  شنیرفآ  ماظن  رد  هک  یهاگیاج  ساسا  رب  عامتجا  درف و  ۀعومجم  دناهدینت و  مه  رد  قوقح  ماکحا و  قالخا و  مالـسا 

تایح و ترورض  یگدنز ، زا  يدام  ًافرص  ییانعم  أقلا  تسایـس و  زا  نید  کیکفت  اب  ینیدریغ  ياهتموکح  رد  اما  دننکیم  لابند  انعم و  ار 
يرکف و يوپاکت  نرق  نیدنچ  ۀبرجت  هب  تسا  یفاک  هدوب و  دییأت  لباق  اعدا  نیا  دوریم . ورف  خساپیب  یکش  قیمع و  یماهبا  رد  نآ  يانعم 

نید دویق  زا  نتفرگ  هلـصاف  اب  ات  دـندرک  شـشوک  دـیدج  ةرود  رد  زین  نانآ  میرگنب . نیمز  برغم  رد  یعامتجا  یـسایس -  تاـماظن  یلمع 
، یعامتجا ياـهراتخاس  داـجیا  دارفا و  ینورد  ياوق  ۀـعزانم  دـنیآرب  زا  يریگهرهب  وسکی و  زا  دـش -  ینید  ره  لـماش  جـیردتب  هک  دوخ - 

تـسا رتهب  ای  دـندشن  قفوم  اما  دـنروآ . دوجوب  ار  رتهب  ياهعماج  اهناسنا ، یعامتجا  يدرف و  ياهراتفر  لرتنک  رد  رثؤم  يداصتقا  یـسایس و 
یسیلگنا یناملآ ، عبانم  زا  يریگهرهباب  عفانم »  یناسفن و  ياهاوه  باتک «  رد  نمشریه  تربلآ  دندرواین . تسدب  ینادنچ  تیقفوم  مییوگب 

ًاعقاو هک  ناس  نادـب  ناسنا «  نتفرگ  رظن  رد  رب  دـیدش  رارـصا  دـسیونیم :  هتخادرپ و  نیمز  برغم  دوجوم  عضو  ياـههشیر  هب  يوسنارف  و 
يارب هک  نیا  رب  ریاد  دش  لدب  خسار  ياهدیقع  هب  مهدفه  ةدس  یط  هک  دمآ  دـیدپ  ینامگ  سناسنر  ماگنه  دراد . هداس  یحیـضوت  تسه » 

هب دـیاب  هکلب  درک . هیکت  یبهذـم  زردـنا  دـنپ و  رگ و  هظعوم  ياهفـسلف  رب  ناوـتیمن  رگید  یمدآ  رگناریو  یناـسفن  ياـهاوه  ندـناشن  ورف 
ای یقالخا  ۀـظعوم  زا  هک  دوش  فشک  ییاههویـش  ناسنا  لامعا  يوگلا  هب  یهدلکـش  ربانب  یلک  روطب  دـیزای ... تسد  يدـیدج  ياههویش 

يرادهیامرـس هب  تبـسن  هناراکهظفاحم  يدرکیوراـب  يریگهجیتن  ناونع  هب  باـتک  ناـیاپ  رد  يو  ( 30 .) دشاب رترثؤم  یهلا  باذـع  زا  زادـنا 
دیکأت يرادهیامرس  زاسهناگیب  رگبوکرـس و  تلـصخ  يور  يرادهیامرـس )  رب  اهدقن (  نیرتذفان ...  نیرتاریگ و  زا  یکی  رد  تسا :  هتـشون 

هنافصنمریغ یمک  رـضاح  ۀلاسر  رظنم  زا  ماهتا  نیا  دروآیم . لمعب  تعنامم  یناسنا »  لماک  تیـصخش  طسب «  زا  هک  یتلـصخ  تسا ، هدش 
یناسنا تیصخش  یعون  ات  دنک  بوکرس  ار  دنچ  یلایما  قئاوس و  دوب  انب  ًالـصا  تفریمن و  راظتنا  مه  نیا  زج  يرادهیامرـس  زا  اریز  تسا ،
ثحابم نتـشاد  رظن  رد  اـب  ( 31  « .) یتخاـس کـت  رتـشیب «  هچره  دـشاب و  ریذـپان  ینیبشیپ  ياهبنج و  دـنچ  رتـمک  هچ  ره  هک  دروآ  راـب  هب 

یهت انعم  زا  هدنام و  ماکان  رایسب  لامک  يدازآ و  یلاعت ، ِتمـس  هب  ناسنا  تیاده  عوضوم  تفگ  ناوتیم  دیدرگ  رکذ  هچنآ  دننام  یناوارف 
یکینکت ياهتفرـشیپ  اب  هسیاقم  رد  هدمآ  تسدب  نرق  دنچ  یلمع  يرکف و  ياهـشالت  اب  یناسنا  ملاع  رد  هچنآ  رگید  ترابعب  تسا .  هتـشگ 

رشب تیروحم  اب  نیا  ربانب  تسوا . ییارگ  نید  هلمج  زا  یمدآ  يرطف  ياهزاین  یخرب  یبوکرس  یهجوتیب و  نآ ، تلع  هدوب و  زیچان  رایـسب 
عماوج و اـما  دـنتفرگ  لکـش  ینیدریغ  ياـهتموکح  اـهراتفر ، شنیزگ  تارظن و  ذاـختا  رد  هنازیتـس  نید  هنازیرگ و  نید  بصعت  ندـیمد  و 

اهناسنا لامعا  رب  يرشب  نیناوق  دنهدیم :  هئارا  یبلاج  رایسب  لالدتـسا  ییابطابط  همالع  دندرواین . دوجوب  رتیناسنا  رتبولطم و  ياهتـسایس 
همشچرس یناهن  ِتاساسحا  یهاوخدوخ و  ینورد ، روعش  زا  فالتخا ، هک  یلاح  رد  ناهن ، تاساسحا  ینورد و  روعـش  رب  هن  دراد ، تراظن 

. دننکیم هراشا  دروم  دـنچ  هب  ینیدریغ  ياهتموکح  اب  ینید  تموکح  نایم  یـشور  ياهتوافت  زا  ثحب  رد  نینچمه  ناشیا  ( 32 . ) دریگیم
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یعامتجا طباور  رد  میاداراپ  کی  ۀباثم  هب  عفن »  رب «  دیکأت  ینعی  تسا ،  هدرک  نایب  ار  نآ  نمـشریه  هک  تسا  یـشور  نامه  اهنآ  ۀلمج  زا 
تسا نیا  دراد  دوجو  یمالسا  شور  اهـشور و  نیا  نیب  هک  یتافالتخا  نیرتگرزب  زا  یکی  ییابطابط «  همالع  ۀتفگ  هب  نآ . عیـسو  موهفم  هب 

مادختسا حور  تسا .  هدش  هدیمد  نآ  رد  رامثتسا  مادختـسا و  حور  تسا ، يدام  ياهیرادربماک  عتمت و  ساسا  رب  نوچ  تاعامتجا  نیا  هک 
لمع هدارا و  تحت  ار  ناـسنا  یتح  دروآیم  رد  ناـسنا  لـمع  هدارا و  تحت  ار  زیچ  ره  هک  تسا ،  یناـسنا  ربـکت  حور  ناـمه  رامثتـسا ،  و 
شلد هـک  يزیچ  ره  رب  دـسرب و  زیچ  ره  هـب  دــناوتیم  هـک  یهار  ره  زا  یمدآ  هـک  دــهدیم  هزاـجا  حور  نـیا  دروآیم . رد  رگید  ناـسنا 

هدوب و هتـشذگ  ياههدـس  رد  هک  تسا  یکولم  دادبتـسا  نامه  ًانیع  شور  نیا  دـبای . طلـست  دراد  دوخ  عفن  هب  ار  نآ  يوزرآ  دـهاوخیم و 
، نآ يارجا  ترورـض  شریذـپ  یهلا و  ماکحا  رب  أکتا  تفگ  ناوتیم  يدـنبعمج  کی  رد  تسا . هدـمآ  رد  یندـم  عامتجا  تروصب  کنیا 
. دـنکیم هدافتـسا  زین  یناسناارف  یتفرعم  زا  یناسنا  روما  تیریدـم  ماقم  رد  هک  ارچ  دـیامنیم  اهتموکح  ریاـس  زا  رترثؤم  ار  ینید  تموکح 
رد يددـعتم  تاناکما  یهاگآ و  تخانـش ، دـنمزاین  هدوب و  لـمع  ۀـصرع  رد  تامادـقا  نیرتراوشد  زا  يرما  نینچ  هک  مینکن  شومارف  هتبلا 

ییافوکـش دـشر و  ناکما  هدومن و  ناـسنا  یلاـعت  ياـهرتسب  داـجیا  هب  رداـق  ار  ینید  تموکح  دـناوتب  هکناـنچنآ  تسا  فلتخم  ياـههنیمز 
هک تسا  ینید  تموکح  رد  يدـیحوت  شرگن  دوش  نایب  تسا  مزـال  لاـمجا  نیا  رد  هک  يرگید  عوضوم  دروآ . مهارف  ار  وا  ياهدادعتـسا 

نارگید ۀطلس  شریذپ  زا  ییاهر  دنوادخ و  یگدنب  زا  يدومن  لبمـس و  ناونع  هب  هک  دوشیم  یفرگـش  ياهیروآون  اهتیقالخ و  زورب  ببس 
دناوتب هک  دهدیم  تردـق  ناسنا  هب  دروآیم و  ناغمرا  هب  ار  ناسنا  تزع  نارگید ، هب  ندـش  میلـست  رواب  زا  ییاهر  يدازآ و  تمعن  تسا .

نیا هب  درادرب . ماگ  يدیحوت  شرگن  تیوقت  یتسه و  ناهج  رد  تدحو  كرد  يارب  شالت  ریـسم  رد  هدـشن و  هارمگ  ملاع  ياهترثک  رد 
یعاـمتجا و يدرف ، ياـهراتفر  رد  یمئاد  هکلم و  تروـصب  بوـلطم  یتفـص  ناوـنع  هب  ناربکتـسم  اـب  ۀـلباقم  ربـکت و  دـض  ۀـیحور  بیترت 
هب یناـمز  شرگن  نیا  تیمها  درب . ماـن  ( 33) لیبس یفن  ةدـعاق  هب  مازتلا  زا  ناوتیم  یتموکح  راتفر  ۀـنومنناونعهب  . دـباییمرولبت یتموکح 

يانبم رب  هک  یبذاک  ییارگ  ترثک  مییامن .  هجوت  رضاح  رصع  رد  تسایـس  یگتخیـسگ  یگدنکارپ و  تیهام  هب  هک  دوشیم  كرد  یبوخ 
لابند هب  ار  یناوارف  ياهتبیـصم  هتـشگ و  عیاش  ملاع  ینونک  ياهدیابن  اهدـیاب و  اهتـساوخ و  میظنت  رد  نآ  تیروحم  اهناسنا و  یهاوخدوخ 

نیا زا  ار  ام  كرد  هک  هدومن  حرطم  زورما  تسایـس  تیهام  صوصخرد  ار  یلمأت  لباق  ۀـتکن  يوسنارف  رکفتم  وکوف ،  لشیم  تسا . هتـشاد 
هکلب تسین ، یعمج  تساوخ  کـی  یلجت  ینعی  دـنکیم -  دومناو  هک  تسین  يزیچ  نآ  تسایـس  يو «  رظن  رد  دـنکیم . رتقیمع  عوضوم 

(34 .«) دشاب نشوران  مه  شدوخ  مشچ  رد  یتح  مگردرـس و  ددرم ، هراپ ، دنچ  تساوخ  نیا  هک  دـشکب  سفن  دـناوتیم  ییاج  رد  تسایس 
فعض لباقم ،  رد  ددرگیم و  رتیناسنا  تسایـس ، تیهام  دبای  شیازفا  ملاع  هب  تبـسن  هنایارگ  تدحو  كرد  یهاگآ و  ردق  ره  نیا  ربانب 

رد مینیبیم . دوخ  يور  شیپ  نونکا  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  درادن و  یگتخیسگمه  زا  یگراپدنچ و  تتشت و  زج  ياهرمث  يدیحوت  شرگن 
ناـکما تیحالـص و  زا  دسانـشیم  تیمـسر  هب  ار  نآ  دویق  نید و  روضح  ینید ، تموکح  هکییاـجنآ  زا  تفگ  ناوتیم  يدـنبعمج  کـی 

اهناسنا و دنمزاین  مهم  نیا  نکیل  دراد  دوجو  دننکیم ، مادقا  عامتجا  زا  نید  فذح  هب  هک  ینیدریغ  ياهتموکح  هب  تبسن  يرتالاب  تیقفوم 
ققحت تیقفوـم و  رد  یلـصا  ریغتم  ناـسنا ، تیبرت  نیارباـنب  دـنیآرب . نآ  هب  لـمع  كرد و  ةدـهع  زا  هـک  دـشابیم  دوـخ  صاـخ  تاـناکما 

بلاق رد  نمهب 1357  زا 22  سپ  ناریا  تموکح  تسایس و  رد  نید  روضح  یلمع  ریثأت  یبایزرا  صوصخرد  دوب . دهاوخ  ینید  تموکح 
مالـسا و نید  قیمع  يوق و  یعامتجا  هاگیاپ  لوا -  میـشاب :  هتـشاد  رظندـم  ار  هتکن  ود  هراومه  تسا  مزال  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ِماـظن 

مانب ار  یفارحنا  دیاقع  تافارخ و  یخرب  دوجو  ناوتیمن  دنچره  تسا  ینتفگ  مالـسا .  نید  ندوب  یقیقح  مود -  ناریا و  رد  عیـشت  بهذم 
هک قلاخ  اب  قولخم  ۀطبار  تفگ .  نخس  هطبار  کی  زا  ناوتب  دوشیم  ببس  یهلا  ینید  ماقم  رد  مالسا  ندوب  یقیقح  اما  دش  رکنم  مالـسا ،

عون رد  هتـشاد و  هاگن  هتخانـشان  طابترا  نیا  نید و  هب  لـیامتم  هراومه  ار  اـهنآ  ناـیناریا  یگدـنز  فلتخم  لـحارم  رد  نآ  دوجو  ساـسحا 
. مییاـمن ظاـحل  ار  مهم  ریغتم  نیا  تسا  مزـال  ناـشیاهراتفر  یگنوگچ  لـیلحت  رد  نیا  رباـنب  تسا . هدوب  راذـگریثأت  اـهنآ  عونتم  ياـهراتفر 
رب یمالسا  بالقنا  ریبک  ربهر  أکتا  یهاشنهاش و  ماظن  هیلع  بالقنا  تمـس  هب  ناریا  مدرم  تیاده  رد  ینید  ياملع  نید و  ریثأت  زا  رظنفرص 
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فلتخم ياههصرع  رد  یناریا  نادرم  نانز و  ِعنام  نودب  روضح  ناکما  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  مدرم »  قوقح  تیبثت «  يارب  نآ 
ههتخانـش جیار و  ةدـعاق  چـیه  اب  هک  یلاح  رد  هدـمآرد و  سدـقم  عافد  تروصب  دـش  ببـس  یلیمحت  گنج  دروم  رد  هنومن  ناونع  هب  هک 

هب ار  یجیـسب  گنهرف  دروآ و  دوجوب  ار  جیـسب »   » نوچ ییاهورین  هدـیدرگ و  راـهم  دیـسریمن ، رظنب  ندرک  هرادا  لرتنک و  لـباق  ياهدـش 
يدارفا ( 35 ، ) تسا لالحمـضا  لاح  رد  تعاجـش   » شتردق ربا  گنهرف  رد  هک  ییایند  رد  نینچمه  دـنک . هیدـه  یندـنام  يراختفا  ناونع 

زا ِندیسارهن  ۀیحور  یتشهب  دیهش  لوق  هب  تداهش و  گنهرف  أیحا  دهدب . تلادع  ۀیاپ  رب  دیدج  يایند  دیون  دنارورپب و  زاسخیرات  عاجش و 
دروآ دیدپ  ار  يدیدج  ِتردق  دـش و  تفرگیم ، تروص  لوپ  يدام و  عفانم  ۀـیاپرب  اهنت  هک  لومعم  تالداعم  ندروخ  مهرب  ببـس  گرم 

دحیب ياهیزادناتسددی  علخ  و  روشک »  ِلالقتسا  ندنادرگزابرب «  دوب  سانش  نید  رادم و  نید  يربهر  ینید و  تموکح  نآ  ۀناوتشپ  هک 
ییارجا ۀناوتشپ  ینید و  ياههزومآددم  هب  ناریا  نونکا  تفای و  ققحت  لمع ، ۀصرع  رد  دیدرگ و  دیکأت  یساسا  نوناق  رد  ناگناگیب  زرم  و 
يروهمج ياپون  تردـق  هک  ینارود  دـنکیم . هبرجت  ار  یتخـس  اما  دـیدج  نارود  یمالـسا  يروهمج  ماظن  بلاـق  رد  ینید  تموکح  نآ ،

دوشیم هدیـشک  شلاـچ  هب  ربکتـسم  یناـهج و  ياهتردـق  يوس  زا  تدـش  هب  ور  نیا  زا  دـشابیم و  رتشیب  هچره  تیبـثت  لاـح  رد  یمالـسا 
ار دوخ  ياهیـشمطخ  هتفریذپ و  دنمتردق  یفیرح  ناونع  هب  ًارابجا  ار  نآ  ینید  تموکح  یمالـسا و  ناریا  گرزب ، ياهتردق  رتهب  ترابعب 

هدرک بالقنا  ناریا  رد  سفن »  هب  دامتعا  تمعن «  دوجو  دیؤم  دراوم  نیا  یگلمج  دـناهتفرگ . راکب  نآ  ندرب  نیب  زا  ای  ندـمآ و  رانک  يارب 
داـمجنا ریثـکت و  دـیلوت ، ییاـناوت  ياهتـسه و  شناد  هب  یباـیتسد  ياـههنومن  دـیامن . لـح  دـناوتیم  ار  یلکـشم  ره  اـیمیک  نـیا  تـسا و 

هب نآ  یلمع  هئارا  يربهر و  موهفم  قلخ  تسا  هجوت  بلاج  تاعوضوم  نیا  راـنک  رد  هک  هچنآ  دـناهلمج . نآ  زا  ناـسنا  ینینج  ياـهلولس 
شریذپ و ِدروم  ریذپراکنا و  یتیعقاو  عوضوم  نیا  دوب . مالـسا  نید  تاظحالم  تاهجوت و  هب  رظن  فطع  اب  تموکح  ةرادا  لاس  هد  تدـم 

تهج رد  نآ  بحاصت  تردـق و  تمـس  هب  تکرح  ِناکما »  هب «  رواب »  داـجیا «  رد  نآ  ۀتـسجرب  تیمها  دـشابیم و  زین  نانمـشد  فارتعا 
رد ار  نآ  هکلب  دیدرگن  دساف  اهنت  هن  دـش و  کیدزن  تردـق »  هب «  ناوتیم  رتهب  ترابعب  دـشابیم . تلادـع  يارجا  ناسنا و  یلاعت  دـشر و 

نیبزیت دنمـشوه و  رکفتم  لـیوکوتود ،  یـسکلا  صیخـشت  فارتـعا و  هب  هک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا  درب . راـکب  يدازآ  تلادـع و  ياتـسار 
. « دنکیم کیرحت  تخس  ناسنا  بلق  رد  ار  دسح  کشر و  ساسحا  کیتارکمد ،  موسر  تاسیـسأت و  هک  تسین  یندرک  ناهنپ   » يوسنارف

درادن و ار  نوگانوگ )  تاعالطا  ینالوط و  تاعلاطم  هلسلس  کی  یـشیامزآ (  نینچ  ۀلیـسو  لاجم و  زگره  مدرم  ةدوت  يو «  رظن  زا  ( 36)
ار مدرم  هدوـت  دـنیآ  شوـخ  بلج  زمر  رتـشیب  رتـهب و  نارگید  زا  دایـش  دارفا  هک  تساـجنآ  زا  دروـخیم . ار  رهاـظ  بیرف  هشیمه  راـچان  هب 

دنمزاین تسایـس  رد  دورو  لـیوکوت  رظنب  ( 37 .) دـنباییمن قـیفوت  هار  نیا  رد  مدرم  ةدوـت  یعقاو  ناتـسود  بلغا  هکنآ  لاـح  دنـسانشیم و 
روضح زا  دوخ  ییاسراپ  ظفح  يارب  اهنآ  ددرگیم و  نآ  زا  راگزیهرپ  اـسراپ و  دارفا  يرود  ببـس  هک  تسا  ییاـهیزابلغد  اـهیرگهلیح و 

باختنا ناکما «  نیارباـنب  دـنرادن و  ار  رتهب  نارازگراـک  ناـیرجم و  تخانـش  ناوت  زین  مدرم  دـنزرویم و  عاـنتما  تسایـس  ياـههصرع  رد 
ياهدرواتـسد نیرتـگرزب  زا  تفگ  ناوتیم  ور  نیا  زا  درادـن . دوـجو  يروـهمج  تموـکح  کـی  رد  هناـشنماسراپ »  يربـهر  و «  یمدرم » 

نیا ةدرورپ  دوخ ، نکیل  دوریم  رامـشب  نآ  رارمتـسا  یبالقنا و  شزیخ  ببـسم  ياهریغتم  زا  دنچ  ره  هک  تسنآ  يربهر  یمالـسا ، بالقنا 
يربهر زا  یبیکرت  بیترت  نیا  هب  ( 38 . ) دوشیم لصاح  تفرعم  هک  تسا  مایق  رد  تشاد :  داقتعا  ًاقیمع  هکنانچمه  تسا  ینـالوط  ةزراـبم 

 ، دوب یـسایس »  يربـهر  موهفم «  زا  جـیار  مهف  اـب  راکـشآ  ضقاـنت  رد  هک  دـیدرگ  هضرع  رـصاعم  ناـهج  هب  يروحم  نید  اـب  مأوت  یمدرم 
رد تردـق  زا  عافتنا  هنوگره  ناکما  یلک  هب  ینید  یـسایس و  يربهر  قیفلت  هدـیدرگ  بجوم  نید  اب  تیدـض  یتح  ینیبدـب و  هک  ًاصوصخ 

نید رـصنع  نودب  هک  يایـسایس  ناهج  رد  نادـنچ  ینید  يربهر  كرد  دـسریم  رظنب  دـنادب . یفتنم  ار  هعماج  دارفا  ِمومع  عفانم  ياتـسار 
لزنت لرتنک »  » حطـس هب  تیاده »  » ِجوا زا  يربهر  ۀفیظو  يربهر ،  ۀـلوقم  زا  نآ  روصت  رد  دـشاب و  هتـشادن  یبسانم  لداعم  دوشیم  فیرعت 

یقادصم ناونع  هب  اهنت  دوش  تفای  نآ  يارب  يدهاوش  رگا  تفگ و  نخـس  مدرم  يربهر و  ۀقالع  هطبار و  زا  ناوتیمن  ور  نیا  زا  دباییم و 
يربـهر و تردـق و  ياـنعم  هب  ًاـبلاغ  نوسکاـسولگنا  يژوـلونیمرت  رد  لرتـنک  هژاو  مینادـب «  تسا  مزـال  ددرگیم . دادـملق  مدرم  بیرف  زا 
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شنیب رد  تسا . لرتنک  قیداصم  زا  یعمج  ياهتیلاعف  يربهر  روشک و  روما  ةرادا  ًالثم  تسا ، هدش  هتفرگ  راکب  تیریدـم  داجیا  تیریدـم و 
فاصوا نیا  اب  ( 39 .) دشاب لرتنک  موهفم  رگنایب  دناوتیم  يرگید  تامیمـصت  راتفر و  رد  يراذـگریثأت  ای  تلاخد  عونره  ینوسکاسولگنآ 

نآ رد  هک  دومن  يدیدج  یـسایس  ماظن  تیادـه  سیـسأت و  هب  مادـقا  شیوخ  ياهتدـهاجم  ینید و  تیبرت  زا  ییوجهرهب  اب  بالقنا  يربهر 
نوناق رد  هکلب  اهینارنخـس  اهراعـش و  رد  اهنت  هن  عوضوم  نیا  دـیدرگ و  رادروخرب  عیفر  سب  یهاگیاج  زا  تلم  قوقح  نامکاح ، رب  هوالع 

رد هر ) ) ینیمخ ماما  ۀـیور  راتفر و  نینچمه  تسا . هدـش  تیاعر  دازآ ، ددـعتم  ياهتاباختنا  يرازگرب  هلمج  زا  لـمع  ۀـصرع  رد  یـساسا و 
توف زا  سپ  تارظن ، یخرب  فالخرب  یمالـسا  بالقنا  دیدرگ  ببـس  نمهب 1357  زا  سپ  ناریا  تموکح  ینید  یـسایس -  يربهر  ماـقم 

یبوخ و هب  ینیـشناج ، »  راوشد «  رایـسب  ساسح و  هدیچیپ ، عوضوم  دوب ، هدش  زاغآ  هک  يدنور  نامه  ساسارب  دسرن و  نایاپ  هب  هر ) ) ماما
ینید دویق  ۀظحالم  تخانش و  اب  مأوت  یسایس  يربهر  هک  نآ  دیدج  يانعم  رد  يربهر  ددرگ و  لصف  لح و  تقد  تلوهـس و  تعرـس ،  اب 

تیلاعف یمالسا  بالقنا  ياهنامرآ  یمالـسا و  يروهمج  ماظن  ندرب  شیپ  رد  هتفای و  همادا  راذگریثأت  ینوناق و  يداهن  تروصب  دشابیم - 
مییامن هجوت  یملع  ياهیهاگآ  دشر  ینید و  تزع  سفنب ،  دامتعا  یعامتجا  ياههولج  اهرتسب و  هب  يردق  هک  تسنآ  تبون  نونکا  دـیامن .

عوضوم و هب  هیقب  زا  شیپ  دش و  دهاوخ  لابند  يدعب  ياهتمسق  رد  عوضوم  نیا  دوش . سمل  رتهب  مدرم  تموکح و  یهارمه  يراکمه و  ات 
نیرتهب همدقم :  یمالسا :  بالقنا  زا  سپ  يرادنید  تیعضو   3  . - میزادرپیم یمالسا  بالقنا  زا  سپ  ناریا  رد  يرادنید »  قیمعت   » روحم

بادآ یخرب  رد  ًافرـص  يرادـنید  هک  اـجنآ  زا  تسا . يرادـنید »  موهفم «  یگدـیچیپ  هب  ندومن  هجوت  عوضوم ،  نیا  عورـش  يارب  لخدـم 
یتیمک ياههجنـس  رامآ و  دـنب  هب  ار  نآ  ناوتیم  یتخـس  هب  نیا  رباـنب  تسا  ینورد  یفیک و  ياهطبار  ًاـساسا  دوشیمن و  هصـالخ  يرهاـظ 

افرژ ییوتردوت و  انامه  تاراهظا  لیبق  نیا  أشنم  هک  دناهدرک  حرطم  یهجوت  بلاج  روخرد و  ياهداهنشیپ  یـضعب ،  ور  نیمه  زا  دروآرد .
ياهکالم ساسارب  دشابیم و  راوشد  نآ  نازیم  تبـسن و  ةرابرد  تواضق  ساسح و  يرادنید ، عوضوم  نیاربانب  تسا . يرادـنید  تیمها  و 

هچ يانبم  رب  يرادـنید  یبایزرا  و  تسا ؟  مادـک  حیحـص  ۀـسیاقم  ياـنبم  یتسارب  دـنیآیم . تسدـب  يداـضتم  جـیاتن  یتح  ًاـضعب  تواـفتم 
هب توافتم  هاگن  ود  دـنوش . رادروخرب  ياهظحالم  لباق  ددـعت  زا  دـنناوتیم  اهخـساپ  هک  تسا  یهیدـب  تسا ؟  ریذـپناکما  ییاههصخـشم 

راهظا دوب و  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  يرادنید  لوفا  فعض و  هب  لیاق  ناوتیم  رظنم  کی  زا  یمالـسا :  بالقنا  زا  سپ  يرادنید  تیعـضو 
نینچمه ( 40  .) تسا هتشاد  لوفا  یبالقنا ،  يزوریپ  زا  سپ  عطقم  هب  تبـسن  یعامتجا ، ياهـشزرا  تبثم  لوحت  ینونک ،  عطقم  رد  تشاد : 

دنچ اب  هک  هیلوا ، یفاشتکا  ياههبحاصم  ماجنا  دجاسم و  روما  ناراکردناتسد  تاراهظا  یبرجت ، تادهاشم  هک :  دوب  رظن  نیا  رب  ناوتیم 
 ) بالقنا نارود  هب  تبسن  دجاسم  رد  مدرم  روضح  هک  دهدیم  ناشن  تسا ، هدش  ماجنا  دجاسم  رد  لاعف  دارفا  یخرب  يداع و  مدرم  زا  نت 

نیا يدـج ، تروصب  نونکا  نیاربانب ،  تساهتفای . شهاـک   ( 1358-1360 بـالقنا (  يزوریپ  زا  سپ  ییادـتبا  ياـهلاس  و   ( 1356-1357
ۀهد رخاوا  طاـشن  روش و  ارچ  تسا ؟  تولخ  تعاـمج  زاـمن  فوفـص  ارچ  تسیچ ؟  روضح  شهاـک  نیا  لـیالد  هک  تسا  حرطم  لاوـئس 

؟  دوشیمن لابقتـسا  دجاسم  ياهتیلاعف  ریاس  اهینارنخـس و  اهـسالک ، زا  دـجاسم ، ياههناخباتک  زا  ارچ  دوشیمن ؟  هدـید  دـجاسم  رد  هاجنپ 
طایتحا تیاعر  اب  ققحم  هک  درک  هراشا  یقیقحت  هب  ناوتیم  لاثم  ناونع  هب  دنتسه . اهنآ  دیؤم  زین  تاقیقحت  یخرب  تارظن ، رب  هوالع  ( 41)

رد مدرم ( ،  یبهذم  تالیامت  اهـشیارگ و  زا  هک  تسا  یتدـم  دـسریم ، رظنب  تسا :  هتـشون  دـسریمرظنب »  ِترابع «  زا  هدافتـسا  یملع و 
مدرم داقتعا  یبهذم :  ياهشزرا  فرعم  زا 4  نایوگخساپ  یبایزرا  تسا ...  هدش  هتساک  نامز )  نآ  لاح  روش و  بالقنا و  لیاوا  اب  هسیاقم 

لاس 1365 هب  تبسن  لاس 1371  زا  یهجوت  لباق  رییغت  تیناحور ، هب  ۀقالع  يرداچ ، هب  مارتحا  باجح ، تیاعر  مدـع  ندوب  بیع  نید ، هب 
مدع ندوب  بیع  نید 3/289/43  هب  مدرم  داقتعا  لاس 13711365  دناهدش :  میظنت  ریز  لودج  رد  ًاددجم  جـیاتن  هصالخ  هک  دادیم  ناشن 

رد ار  اهیدنبیاپ  شهاک  دنور  نیا  رگید  تادـهاشم  تیناحور 7/386/32  هب  ۀقالع   8/881/36 رداچ هب  مارتحا  باجح 2/586/41  تیاعر 
زا یکی  ناونع  هب  یتئارق  ياقآ  دـسیونیم :  هدرک و  هراشا  زین  یتئارق  ياـقآ  ۀـتفگ  هب  هنیمز  نیا  رد  يو  ( 42 . ) دنکیم دییأت  زین  اهناتسرهش 

خـیراترد 22/3/73 یگدـنزاسداهج »  هرگنک  نـیمود  رد «  دوـخ  ینارنخـس  رد  دـننکیم ، تیلوئـسم  ساـسحا  هـنیمز  نـیا  رد  هـک  يدارفا 
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هزادنا کی  هب  شیرتا  نارهت و  هک  دـینادیم  ایآ «  هک  دـندرک  نومـضم  نیا  اب  ياهراشا  ناریا )  یلم  هاگـشناد  یتشهب (  دیهـش  هاگـشنادرد 
تسا بلاج  ( 43 .) دنلاعف هک  دنتسه  ات  دنچ  طقف  مه  نارهت  رد  تسه و  دجسم  ات  شیرتا 2-3  رد  هک  تسا  نیا  مه  شلیلد  دنراد ؟ دجسم 

دنکیم لالدتسا  هناعطاق  هتشاد و  ناعذا  نایناریا  یگدنز  دوپورات  رد  يروابنید  خوسر  هب  رخآ  نخس  ناونع  هب  باتک و  نایاپ  رد  يو  هک 
مرح رد  نآ . زا  ریذـپان  ییادـج  تـسا و  هدـناود  هـشیر  هعماـج  دارفا  تتیــصخش  قـمع  رد  نآ  تاریثأـت  هـک  میتـسه  یبهذـم  ياراد  اـم  : 

، دوخ ۀـلحم  رد  اهراب  دـیآیمن . رد  روج  یبهذـم  دارفا  زا  ام  تاراظتنا  اـب  اـهنآ  رهاـظ  هک  مینیبیم  ار  يدارفا  رایـسب  هچ  (ع ) اضرترـضح
ییوتنام باروجیب و  ياپ  اب  دـنوشیم ، يدنبهتـسد  باجحدـب »  رامآ «  هتـسد  رد  حالطـصا  هب  هک  یطیارـش  اـب  هک  ماهدـید  ار  ییاـهمناخ 

داقتعا نیا  تسیچ ؟ نیا  دنزادنایم . نآ  رد  لوپ  دنوریم و  هقدص »  قودنـص  فرط «  هب  تسا ، تیؤر  لباق  ندب  زا  یتمـسق  هک  رادكاچ 
دـشاب هک  هچ  ره  دـنوادخ .  تواضق  هن  تسا ، ام  تواضق  نیا  اما  دـشابن ، دـنوادخ  لوبق  دروم  نیا  اـهناسنا  زا  یخرب  رظن  زا  دـیاش  تسا ! 
لـصو يارب  وت  ادج  يدرک  امز  ار  ام  هدنبادخ  زا  یـسوم  يوس  دمآ  یحو  بهذـم .  هب  يدـنبیاپ  يارب  يوق  لیـسناتپ  هنیمز و  تسا ، داقتعا 

 ... ( رداچیبو رداچ  اب  یتنـس ، نردم و  فلتخم (  ياهپیت  زا  هوبنا  رایـسب  تیعمج  رد  ام  مدرم  يدمآ  ندرک  لصف  يارب  ین  يدـمآ  ندرک 
لوصا دنبیاپ  ینورد  روطب  ًابلق و  هک  دنداد  ناشن  رفصریز ، هجرد  ات 7  اب 5   1375 نمهب )   21 درس (  رایسب  هاگحبص  رد  رطف ، دیع  زامن  رد 

ساسارب رظنم ، کـی  زا  ناوتیم  نیارباـنب  ( 44  . ) تسا یمیظع  لیـسناتپ  کی  نیا  . دـننک راـثیا  نآ  يارب  دنرـضاح  دنتـسه و  دوخ  یبهذـم 
یخرب هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  درک . هئارا  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  ناریا  رد  يرادنید  تیعـضو  زا  یفنم  يریوصت  دوجوم  دـهاوش  یخرب 

نآ رب  هوالع  میدروآ . نیشیپ  روطس  رد  روپعیفر  زرمارف  ۀتـشون  رد  ار  نآ  زا  یـشخب  هک  دنهدیم  ناشن  ار  يرگید  زادنامشچ  مه ، دهاوش 
هب یـشخب  قمع  يارب  اضاقت  دوجو  ۀناشن  هک  درک  هراشا  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  نید  ۀنیمز  رد  هدـش  رـشتنم  ياهباتک  شیازفا  هب  ناوتیم 

یسررب عوضوم  اب  یگنهرف )  روما  تیریدم  دشرا ، یسانشراک  دوخ (  ۀمان  نایاپ  رد  يربجنر  دمحم  تسا . مدرم  نایم  رد  ینید  ياههتشاد 
هب طوبرم  هدش  رشتنم  ياهباتک  ناونع  دصرد  نیرتشیب  هراومه  دنفسا 1378  رخآ  ات  لاس 1357  زا  ناریا  رد  هدش  رشتنم  ياهباتک  تیعضو 

نید تاـیبدا و  ياـهعوضوم  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  لوا  ۀـهد  رد  هدـش  همجرت  ياـهباتک  ناـیم  رد  تسا ...  هدوـب  نـید  ةزوـح 
تسا هدوب  نید ...  ةزوح  رد  یفیلأت ،  ياهباتک  نایم  زا  تاناسون )  مغریلع  یناوارف (  عیزوت  نیرتشیب  نینچمه  هتشاد ...  ار  یناوارف  نیرتشیب 

ياضعا هب  مدرم  دـصرد  تسا 90  هداد  ناـشن  هتفرگ ، تروص  ناـیناریا  ياهـشرگن  اهـشزرا و  دروـم  رد  هک  یقیقحت  نیا  رب  هوـالع  ( 45 .)
اهراجنه اهـشزرا و  نایم  رد  ار  دوخ  تردـق  ناوت و  نانچمه  هداوناخ  بهذـم و  داهن  ود  دـنراد و  ار  دامتعا  نازیم  نیرتشیب  دوخ  ةداوناـخ 

يارب یناـمز  ةرود  ود  ۀـسیاقم  هب  هـک  زین  يرگید  تاـقیقحت  دـسریم . دـصرد  هب 95  اههداوناخ  رد  بهذـم  هب  داـقتعا  دـناهدرک ... ظـفح 
یبایزرا تسا .  هتفای  شیازفا  لاس 1374  هب  تبسن  لاس 1378  رد  ناناوج  يرادنید  نازیم  دنهدیم «  ناشن  دناهتخادرپ  يرادـنید  یبایزرا 

هدش هئارا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  يرادنید  تیعـضو  یگنوگچ  هب  توافتم  خساپ  ود  لقادح  دش  نشور  اجنیا  ات  يریگهجیتن :  و 
ياهتیعقاو مامت  هن  دـهاوش و  یـضعب  رب  ینتبم  تاقیقحت  تارظن و  نیا  زا  کـیره  هک  اـجنآ  زا  نکیل  دراد . ار  دوخ  نارادـفرط  کـیره  هک 

هتفگ هکنانچمه  ناریا  رد  يرادنید  عوضوم  دنتسین . لماک  دامتعا  ۀتسیاش  دننک و  هئارا  یلماک  ریوصت  دنناوتیمن  نیا  ربانب  دنتـسه  دوجوم 
هن مه و  رانک  رد  ار  دوجوم  تارظن  میناوتب  هک  میروآ  تسدب  نآ  زا  يرتحیحـص  یبایزرا  میناوتیم  ینامز  تسا و  راوشد  هدـیچیپ و  دـش 

پ میزادرپیم . دوخ  رظن  نایب  يدـنبعمج و  هب  هتکن  نیا  نتـشاد  رظن  رد  اـب  نونکا  میزادرپب .  اـهنآ  رد  لـمأت  هب  مینیبب و  رگیدـکی  رباربرد 
خیرات لوط  رد  فلتخم  عماوج  رد  ینید  تالیامت  دوجو   1  : - دنشابیم ریز  حرش  هب  دنتـسه  ام  رظنراهظا  يانبم  ناسرددم و  هک  یتایعقاو 

تسایـس و اب  نآ  طابترا  هعماج و  رد  نید  دوجو  تیعقاو  هک  حیـضوت  نیدب  ناهج ، ياهندـمت  نید و  ریذـپانراکنا  راذـگریثأت و  روضح  و 
كرد دـیوگیم :  سواهکتـسا  سکام ل .  هکنانچمه  تساهدـش . تاـبثا  تیعقاو  کـی  هکلب  هناـنمؤم  ناـمرآ  کـی  اـهنت  هن  يزاسندـمت 

نید و  دنطوبرم ، رگیدکی  اب  ریذپانزیرگ  يوحن  هب  نید  تسایـس و  هک  دهدیم  ناشن  حوضو  هب  اهندـمت  خـیرات و  زا  رتفرژ  رتهدرتسگ و 
. - دراد یطخریغ  یجیردت و  یتلصخ  يرادنید ،  دشر   2 ( - 46 . ) دهنیم ریثأت  نآ  رب  دریذپیم  ریثأت  تسایس  زا  هک  هزادنانامه  مکتسد 
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ياهههد رد  نایناریا  لاثم :  ناونع  هب  يرادنید .  تیعـضو  یبایزرا  يارب  يرهاظ  ياهکالم  یتسـس   4  . - ناریا رد  يرواـب  نید  یگنیرید   3
نتـشاد رظن  رد  اب  تسویپ . عوقوب  ناریا  رد  یمالـسا )  ) ینید یبالقنا  هاجنپ  ۀـهد  رد  اـما  دـندوب  هاـجنپ  ۀـهد  زا  رترادـنید  ًارهاـظ  و 40   30

يرگيدحت شزومآ   5 . - دوب دـهاوخ  یعیبط  يدروخرب  يرادـنید ، صوصخرد  یعطق  ياهرظنراهظا  رد  دـیدرت  لـیبق ،  نیا  زا  یتاـیعقاو 
ندرک لیاز  رب  زکرمت  اـب  یگنهرف  مجاـهت  نتـشاد  تیعوضوم   6  . - هثحاـبم لـها  رگـشلاچ و  ناـنمؤم )  ياـهناسنا (  تیبرت  میرک و  نآرق 
برغ اب  ناریا  طابترا  خیرات  ةزادنا  هب  یخیرات  ًابیرقت  هک  یعامتجا  يدرف و  یگدـنزاس  كرحم  يانبم  ناونع  هب  ینامیا  يداقتعا و  رـصانع 

يداصتقا رکفت  تینالقع و  دوب  هدرک  لوفا  يرادنید  رگا  یتسارب  تسا . هدش  دیدشت  رایسب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ًاقافتا  دراد و 
نآ تبسن  يرادنید و  عوضوم   7 - ؟  دنهد صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  ار  ینالک  ياههنیزه  دادیم  هزاجا  نانآ  هب  یمالسا  بالقنا  نانمـشد 
زا هدـمآ  رب  تسا  یـشلاچ  يزورما  ۀـعماج  رد  يرادـنید  هکلب  تسین ، یمالـسا  يروهمج  هلأسم  ًافرـص  یعامتجا  تایح  فلتخم  هوجو  اـب 

يایند رد  يدعب  کت  یگدـنز  لیمحت  شزومآ و  رگید  يوس  زا  وسکی و  زا  یگدـنز  هب  یـشخبانعم  ترورـض  یناسنا و  ترطف  تائاضتقا 
هتـشادن و یبرجت  ۀـقباس  دـیدج  يایند  رد  یعامتجا  نـالک  هوجو  رد  يرادـنید   - 8 دراد . ناوارف  تیلوـبقم  هـن  رایـسب و  جاور  هـک  زورما 

زین اهنت  ندوب ، عدـبم  نیع  رد  نآ  هب  مادـقا  هبرجت و  نیا  ِتساوخ  اـضاقت و  رد  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  بلاـق  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 
نیا رد  فلتخم  لـیاسم  جاتنتـسا  تاـکن و  زا  يریگهرهب  نیزورما و  ۀـسیاقم  يارب  رـضاح  رـصع  رد  يروـخرد  ۀنیـشیپ  نیا  رباـنب  تسه و 

اههتسناد نایم  ۀلصاف  نآ  یلصا  تلع  هک  دنیآیم  دوجوب  دوشیم ، روصت  هچنآ  زا  رتشیب  یسب  تالکشم  هجیتن  رد  درادن ، دوجو  صوصخ 
ییاههنیزه مرجال  دوشیم  صخشم  یجیردت  تروصب  نوچ  دددرگیم و  راکشآ  جیردتب  هک  تسا  ياهتخانـشان  تایعقاو  اب  اههتـساوخ  و 

یمالسا بالقنا  زا  لبق  تالوحت  رثا  رد  هتشذگ  لاور  زا  یگدنز  جورخ  ناریا و  رد  یعامتجا  ةدیچیپ  طیارـش   9 . - دننکیم لیمحت  زین  ار 
زا یـشخب  هک  هدرک  حرطم  نایناریا  يارب  ار  يددعتم  ياهشـسرپ  یناهج ، حطـس  رد  تاطابترا  دشر  هوالعب  بالقنا  يزوریپ  ًاصوصخم  و 

يانبم صوصخرد  يدـج  ياهـشلاچ  رد  يریگرد  زا  ناشن  اـهنآ ، يرهاـظ  ياـهراتفر  عونت  هدوب و  هتـشذگ  رد  اـهنآ  يرادـنید  هجوتم  نآ 
هچنآ نیاربانب  تسا . هحورطم  تالاوئـس  هب  ییوگخـساپ  دنور  رد  ناسون  ۀناشن  يراتفر  ناسون  هک  دـشابیم  ناشینید  ياهراتفر  اهرواب و 
ةدـنیآ ور  نیا  زا  دوـشیم . هئارا  هک  تـسا  ییاهخـساپ  هـکلب  تـسا -  ریذـپانبانتجا  هـتبلا  هـک  اهـشسرپ -  حرط  هـن  دـشابیم  زیگناساره 

یتسیابیم اهتیـساسح  اهینارگن و  اذل  دـنریگیم و  رارق  شریذـپ  دامتعا و  دروم  هک  دراد  ییاهباوج  هب  يدایز  یگتـسب  ناریا  رد  يرادـنید 
طیارش رظن  زا  هکلب  ییاوتحم  یلوصا و  ظاحل  هب  ًافرص  هن  حیحـص  تسرد و  ياهباوج  یگدننکعانقا  ییوگخـساپ و  تردق  تیوقت  هجوتم 

بـالقنا عوـقو  تفگ :  ناوـتیم  قوـف  ۀـناگهن  تاـیعقاو  ساـسارب  دـشاب . یللملانیب )  ) یجراـخ یلخاد و  دوـجوم  ياـهتیعقاو  ناـبطاخم و 
ۀصرع هب  روحم  نید  تارظن  ندش  هدیناشک  نید و  هب  هجوت  ببـس  هتـشاد و  لابند  هب  ار  نید  ةزوح  رد  يددعتم  ياهلاوئـس  دلوت  یمالـسا ،
تسا یلاح  رد  نیا  دوشیم و  هبرجت »  نالک «  حوطس  رد  یعمجهتسد  تروصب  نید  دربراک  دیدج  تیعضو  نیا  رد  تسا . هدش  یتموکح 

ناوتیم نیاربانب  درادن و  دوجو  تموکح -  عامتجا و  ۀصرع  هب  نید  دورو  تمظع  نیدب  یحرط  يارجا  يارب  یلمع  یفاک و  ییانـشآ  هک 
قوـش فـلتخم و  لـیاسم  حرط  دـنچ  ره  هک  مییوربور  ياهتخانـشان  هدـشن و  هـبرجت  ینید ،  لوـحت  اـب  ناریا  رد  هـک  تـفرگ  هجیتـن  نـینچ 

زاغآرس دماجنیب . یتبثم  رایسب  جیاتن  هب  رتشیب  تیدج  تروص  رد  دناوتیم  اما  تسین  دنمهرهب  یفاک  تعاضب  توق و  زا  اهنادب  ییوگخساپ 
يانبم رب  تعاطا  ۀـیحور  روهظ  یهاشنهاش و  تموکح  زا  تعاطا  يانبم  يولهپ و  میژر  یفن  زاس  خـیرات  تامادـقا  یتاـیح و  ثحاـبم  نیا 

تالوحت نیا  ۀمادا  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  دشابیم . ناردپ  ناگتشذگ و  تنس  زا  هناروکروک  تعاطا  ياجب  باختنا  لقعت و  یهاگآ ،
دنکیم ییامندوخ  هچنآ  یلامجا  ۀسیاقم  کی  رد  هدوب و  یتموکح  ياهیزیرهمانرب  زا  رتارف  رایسب  یهاگآ ، اب  مأوت  يرادنید  دشر  تبثم و 

ةزوح زا  جراخ  يرادنید ، نید و  بالقنا ، يزوریپ  زا  لبق  رد  هک  تسا  یمالـسا  بالقنا  زادعب  بالقنا و  زا  لبق  يرادنید  یـساسا  توافت 
ناوارف ياهشلاچ  اب  هدش و  هتخانش  تیمسر  هب  نآ  عیسو  يانعم  رد  تسایس  ۀصرع  رد  نید  نونکا  اما  دوب  دودحم  ياهصرع  رد  تسایس و 
ةوـحن ناوـت و  هب  یگتـسب  عوـضوم  نیا  هک  دـشاب  دـشر  ببـسم  دـناوتیم  نیا  رباـنب  تسا  هزراـبم  تباـقر و  نادـیم  شلاـچ ،  تـسوربور .
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اما هتـساک  يرادنید  ۀناشن  ياهراتفر  تظلغ  زا  رهاظ  رددنچ  ره  راوشد  تخـس و  تالاوئـس  اب  ندـشریگرد  نیاربانب  دراد . ام  ییوگخـساپ 
تبثم و یخـساپ  ناونع  هب  دـناوتیم  دـنکیم ، توعد  دوخ  یناـبم  رد  رکفت  هب  ًادـیدش  هک  ینید  صوصخرد  يزروهشیدـنا  رکفت و  ِسفن 

جیردتب دنچره  دیآیم  مهارف  يدیحوت  ۀیحور  یمالسا و  رکفت  أیحا  يارب  رتشیب  هچره  هنیمز  نیاربانب ، دوش . یقلت  نآ  توعد  هب  هناقاتـشم 
لباق بولطم ، ریذـپانبانتجا ، ناریا  رد  يرادـنید  تاعوضوم  لیاسم و  رد  يراـتفر  تاـناسون  فاـصوا ، نیا  اـب  ناوارف . ياـهیراوشد  اـب  و 

میشوکب سپ  دز ، دنهاوخ  مقر  ار  ناریا  رد  يرادنید  ةدنیآ  دنریگیم . رارق  قوثو  دروم  ًاتیاهن  هک  ییاهخـساپ  دنالمأت و  ۀتـسیاش  مارتحا و 
تایعقاو زا  تموکح  ملع و  یگتـسویپ  یمالـسا :  بالقنا  زا  سپ  یملع  ياهوپاکت  رب  يرورم   4 . - مینک هئارا  نیتم  بسانتم و  ییاهخـساپ 

یگتـسباو رگید  فرط  زا  دباییم . شیازفا  تموکح  تردـق  دـشاب  رتنوزفا  یملع  ناوت  هچ  ره  ور  نیا  زا  دوشیم و  بوسحم  زورما  يایند 
باختنا اهتیولوا و  نییعت  اهدرکیور ، هدیدرگ و  یملع  دـشر  رد  فعـض  ببـس  یگتـسباو ، يریذپهطلـس  یعیبطریغ و  يانعم  رد  اهتموکح 

لبق ةرود  رد  یتیعـضو  نینچ  دنوشیمن . لابند  ذاختا و  دشاب ، روشک  هدـنیآ  لاح و  یعقاو  ياهزاین  اب  بسانتم  دـیاب  هکنانچنآ  تاعوضوم 
رد يدـج  روضح  يارب  یبسانم  تخاسریز  يزیریپ و  هک  دـهدیم  ناشن  اـهرامآ  رورم  تسا . هتـشاد  دوجو  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا 

يریذپهطلـس رـصنع  اما  تفرگیم  تروص  یـشهوژپ  یـشزومآ و  ياههنیمز  رد  یتامادقا  هتبلا  دوب . هدـماین  مهارف  یناهج  یملع  ياهتباقر 
هجدوب رد  شرورپ  شزومآ و  ۀـنیزه  تبـسن  يدـنغزا :  رتکد  ۀـتفگ  هب  دـیدرگیم . اهلیـسناتپ  تاناکما و  اب  بسانتم  يزیرهماـنرب  زا  عناـم 
شرورپ شزومآ و  رما  هب  هجوت  مدـع  ةدـنهد  ناشن  هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک  زا  يرایـسب  اـب  هسیاـقم  رد  یلم  دـمآرد  هب  تلود  یمومع 

هیکرت 3/5 دـصرد و  الئوزنو 4/5  دـصرد ،  ریازجلا 8/7  دـننام :  اهروشک ، زا  يرایـسب  يارب  یتح  روبزم  تبـسن  هک  یلاح  رد  ًـالثم  تسا ،
دودح هک  میهجاوم  ناداوسیب  ترثک  اب  بالقنا  زاغآ  رد  لیلد  نیمه  هب  ( 47  .) تسا هدرکن  زواجت  دصرد  زا 1/3  ناریا  رد  هدوب ، دصرد 
رنهاب داوجدمحم  رتکد  تیلوئسم  اب  يزومآداوس  تضهن  هامید 1358  رد 7  ور  نیمه  زا  دنهدیم و  لیکشت  ار  روشک  تیعمج  دصرد   75
هکلب نکـسم  تشادـهب و  فیدر  رد  هک  تلمره  يارب  هیلوا  جـیاوح  هلمج  زا  دنتـشاد :  راهظا  دوخ  مایپ  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  دـش . لیکـشت 

اب هزراـبم  يارب  هدننکهتـسخ ، تافیرـشت  نودـب  تقو و  نداد  تسد  زا  ندوب  نونکا  تسا ...  ناـگمه  يارب  شزومآ  تساـهنآ ،  زا  رتـمهم 
 ... دشاب هتخومآ  ار  ییادتبا  ندناوخ  نتشون و  یسکره  کیدزن ، ةدنیآ  رد  هللاأشنا  ات  دینک  مایق  یمومع  جیسب  یتبرـض و  روطب  يداوسیب 

وسکی زا  بالقنا  زا  یـشان  ریذپانبانتجا  ياهیتابثیب  دندیدرگ .  زاغآ  ناوارف  تالکـشم  اب  اما  تیدج  روش و  اب  یبالقنا  ياهتیلاعف  ( 48)
یشزومآ و فلتخم  حوطـس  رد  اهـشالت  عومجم ، رد  نکیل  دندرک  دوکر  راچد  ار  یملع  ياهتیلاعف  رگید  يوس  زا  یلیمحت  گنج  زاغآ  و 
ناریا 1427 باتک  رد  يروصنم  اضر  رتکد  دناهدشن . تیاده  تیریدم و  ياهتـسیاش  وحن  هب  دـنچره  دـنتفای ، همادا  هدـشن و  اهر  یـشهوژپ 

لباق ۀتکن  تسا . میظع  عیرس و  رثؤم ، رایسب  تالوحت  نیا  هدشن و  یلیلحت  یسررب  یمالسا  بالقنا  زا  دعب  یهاگشناد  تالوحت  دسیونیم : 
تسا هدشن  هدید  هدش ، میظع  عیرـس و  تالوحت  نیا  هب  رجنم  هک  یعامتجا  یـسایس و  ياههزیگنا  يارو  رد  یلیلحت  رکفت  چیه  هکنیا  قمعت 

زا نآ  یناوج  تیعمج و  دشر  نوچ  یلیاسم  يداوسیب و  نوچ  یعناوم  اهفعض و  هب  هجوت  اب  زاغآ  رد  تالوحت  نیا  تسا  ینتفگن  ( 49 .)
اب ناریا  دـحتم ، للم  نامزاس  يوس  زا  ریت 1362  رد 9  دیدرگ . راوتـسا  یـشزومآ  تاناکما  یلک  شرتسگ  رب  اهـشالت  زکرمت  رگید ، يوس 
دح نادب  شزومآ  یمک  شرتسگ  رد  يدوعص  ریـس  دنور  ًاتیاهن  ( 50 . « ) دـش یفرعم  ناهج  روشک  نیرتناوج  لاس ،  ینس 2/17  نیگنایم 
هداد رارق  عاعـشلاتحت  ار  شهوژپ  شزومآ و  تیفیک  یمک ، دـشر  هب  یطارفا  هجوت  هکنیا  رب  ینبم  دروآیم  رد  ار  یتاداقتنا  هک  تفر  ـالاب 

یتدم رد  دـسیونیم :  هتـسناد و  یلاع  شزومآ  يارب  یمروت  ياهرود  ار  ات 1375  ةرود 1365  يروصنم  اضر  رتکد  لاـثم  ِناونع  هب  تسا .
مروت نیا  تسا ...  هدیـسر  ربارب  جـنپ  ینعی  رفن ، رازه  نویلیم و 200  کـی  هب  رفن  رازه  دودح 250  زا  نایوجـشناد  دادعت  لاس ،  هد  دودـح 
هژیوب یلیصحت ، ياههتشر  اهعطقم و  اههاگـشناد و  دادعت  مروت  زین  لاس و  تدم 10  رد  وجشناد  دادعت  ربارب ،  دشر 5  ای  يدصرد ،   400

ياههلاقم دادعت  اب  زین  و  يرتکد ،  كردم  اب  هژیوب  یملع ، تأیه  تباث  ًاتبـسن  دادعت  اب  درک  هسیاقم  دیاب  ار  یلیمکت  تالیـصحت  ياهعطقم 
، تسا هدوبیللملانیب  حطـس  ریز  مروت  عورـش  رد  یهاگـشناد  شزومآ  درادناتـسا  تسا . تیفیک  يارب  یـصخاش  هک  یناریا  ناققحم  عیدب 
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دجو زین  یمومع  شزومآ  دروم  رد  عیرـس  یمک و  دـشر  ( 51 .) تسا هتفای  شهاک  مه  زاـب  درادناتـسا  نیا  هک  تشاد  راـظتنا  ناوتیم  سپ 
ياـهلاس 1355 یموـمع  يرامـشرس  رد  تسا :  هدروآ  لاـس 1373  روشک ، يراـمآ  ۀـمانلاس  زا  لـقن  هب  یقازر  میهاربا  رتکد  تسا . هتـشاد 

رفن نویلیم   91/23 رفن ،  نویلیم  بیترت 87/12  هب  ناداوساب  دادعت  رتشیب ، هلاس و  دارفا 6  زا  لاس 1370  تیعمج  يراج  يریگرامآ  1365 و 
 . تساهدوب دصرد  6178 و 06/74  بیترت 47/47 ،  هب  اهلاس  نیمه  رد  رتشیب  هلاس و  تیعمج 6  هب  ناداوساب  تبسن  رفننویلیم و  و 96/33 

تبسن 67 نیمه  نانز  دروم  رد  یلو  دصرد  روشک 6/80  لک  رد  نادرم  رتشیب  هلاس و  تیعمج 6  هب  نادرم  داوساب  تیعمج  لاس 1370  رد 
هاگیاج بالقنا  تسا . یلاع  شزومآ  زکارم  هب  ـالاب  يدـحرد  نارتخد  دورو  یـشزومآ ، دـشر  رد  هظحـالم  لـباق  ۀـتکن  ( 52 . ) دوب دـصرد 

لوغـشم تیلاعف  راک و  هب  هعماج  رد  لاعف  يرـصنع  تروصب  رتشیب  هچره  دـیدرگ  ببـس  گـنج  درک و  فیرعت  ناـنز  يارب  تسا  هتـسیاش 
زا مقر  نیا  يراج  لاس  رد  تسا  ینتفگ  تسا . هدروخ  مقر  اهنآ  عفن  هب  جیاتن  اما  دنتفاین  ققحت  یگداس  هب  اههتساوخ  نیا  هک  دنچره  دنوش 
لاس نومزآ  رد  تفگ :  انسیا  هب  روشک ...  شزومآ  شجنـس  نامزاس  نواعم  یمظاکروپ  نیـسحدمحم  رتکد  تشذگ و  دصرد  هاجنپ  زرم 
رـسپ نابلطواد  ار  ناگدـشهتفریذپ  زا  رفن  و 869  رازه  رتـخد و 87  ناـبلطواد  ار  ییاـهن  ناگدـشهتفریذپ  زا  رفن  و 459  رازه  يراج 142 

نابلطواد دنهدیم ... لیکـشت  نارـسپ  ار  دصرد  نارتخد و 1/38  ار  ناگدـشهتفریذپ  زا  دـصرد  دادعت 8/61  نیا  زا  هک  دـنهدیم  لیکـشت 
، یبرجت هورگ  ناگدشهتفریذپ  زا  دـصرد   3/72 یناـسنا ،  مولع  هورگ  ناگدـشهتفریذپ  زا  دـصرد  نینچمه 5/67  يرـسارس  نومزآ  رتخد 

مولع هورگ  ناگدش  هتفریذپ  زا  دصرد  يرنه و 1/47  هورگ  ناگدشهتفریذپ  زا  دصرد   9/68 نابز ، هورگ  ناگدشهتفریذپ  زا  دصرد   6/72
هتشاد دوجو  زین  یناوخباتک  رـشن و  دروم  رد  شهوژپ  شزومآ و  تاناکما  داوس و  یمک  دشر  ( 53 .) دناهداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  یضایر 

هتـسناد و رـشن »  تعنـص  راجفنا  ار «  بالقنا  زادـعب  ةرود  یناف  نارماک  رـشن  ۀـنیمز  رد  میدـهاش . ار  يدوعـس  ریـس  مه  اههصرع  نیا  رد  و 
شرتسگ دـعب  هب  لاس 58  زا  هلـصافالب  دوب و  هخـسن  دودـح 3000  رد  ناریا  رد  باـتک  ژاریت  میتفگ  هک  روطناـمه  نآ  زا  لـبق  دـیوگیم : 

مه اهباتک  دادعت  دسریم . هخـسن  رازه  دص  ات  اهباتک  زا  یـضعب  ژاریت  دـسریم . ات 15000  هب 10000  باتک  ژاریت  دوشیم . ادـیپ  یمیظع 
دش هتسکش  اهدس  بالقنا  زا  دعب  ناونع ...  دودح 8000  رد  لاس  ره  رد  ینعی  درک . ادیپ  شیازفا  دادیم ، یلم  ۀـناخباتک  هک  یتسرهفقبط 
مه بطاخم  دـننک و  حرطم  ار  ناشدوخ  هک  دـندرک  تأرج  اهیلیخ  هک  دوب  رطاخ  نیمه  هب  مینیبیم و  اـههنیمز  زا  یلیخ  رد  ار  عونت  اـم  و 
زا دعب  ود  ره  هدنسیون  بطاخم و  دوش . انشآ  اههشیدنا  عاونا  اب  دیاب  تسین و  هشیدنا  ود  یکی  طقف  ایند  هک  دیمهف  درک و  ادیپ  ار  عونت  نیا 

، دـهدیم ناـشن  بالقنازادـعب  شهوژپ  شزومآ و  تـالوحت  دروـم  رد  اـهرامآ  رورم  هک  هچنآ  دـندش . انـشآ  يرتزاـب  ياـیند  اـب  بـالقنا 
رهاوظ و هب  تکرح  زاغآ  رد  دـیاب  ًاـتعیبط  دـشابیم . یملع  دـشر  تامدـقم  دـیهمت  يارب  یعیـسو  هدرتسگ و  ياهشـشوک  يزیرهماـنرب و 
 . ددرگیم لداعت  ۀطقن  هب  هدیـسر  هب  فوطعم  اهـشالت  هدیدرگ و  رتشیب  تیفیک  هب  هجوت  كدنا  كدـنا  همادا ، رد  نکیل  تخادرپ ، اهتیمک 
زا شیب  هدـنامن و  هجیتـنیب  هتفرگ ، تروص  یـشهوژپ  شزوـمآ و  زکارم  تیفیک  هب  هجوـت  يارب  هک  یتاداهنـشیپ  تاداـقتنا و  لاـح  ره  رد 

ناریا یملع  كرادـم  تاـعالطا و  زکرم  سیئر  یبـیرغ ، نیـسح  رتـکد  دوـشیم  هجوـت  اـهنآ  تیاـعر  یملع و  ياهدرادناتـسا  هب  هتـشذگ 
لاس ینامز  ۀلـصاف  رد  یلو :  ۀتفگ  هب  دشابیم . ناریا  رد  یملع  ياهتیلاعف  یفیک  دشر  رگنایب  هک  هدرک  هئارا  هنیمز  نیا  رد  دـیفم  یـشرازگ 

، ناتـسنمرا ناـجیابرذآ ، قارع ،  تیوـک ، ناتـسکاپ ، ناتــسبرع ، هـیکرت ، هیــسور ، ياـهروشک  اـب  هسیاـقم  رد  ناریا  لاـس 2000  اـت   1981
هب بسانم  تیلاعف  رطاخ  هب  اما  درک ، بسک  ار  مشش  ناکم  ناتسجرگ  ناتسکیجات و  رطق ، نیرحب ، نامع ، تاراما ،  ناتسقازق ، ناتسنمکرت ،
هب تبـسن  لاح  نیا  اب  تسا . هلاقم  دـیلوت  رد  موس  ماقم  ياراد  هقطنم  حطـس  رد  هیکرت  هیـسور و  زا  سپ  ناریا  ریخا ، ياـهلاس  رد  صوصخ 

مدص جنپ  ایند  هب  تبسن  لاس 1981  رد  ناریا  مهـس  هیاپ  مولع  هورگ  رد  رامآ ، ساسارب  تسا ...  متفه  هاجنپ و  ۀـبتر  رد  ناریا  ناهج ، لـک 
. میاهدرک دشر  هنیمز  نیا  رد  دصرد  400 لاس ،  فرظ 19  ینعی  تسا . هدیسر  دصرد  مهد  ود  هب  لاس 2000  رد  نازیم  نیا  هک  دوب  دصرد 

نیا رد  ناریا  دشر  تسا . هدیسر  هلاقم  هب 237  دادعت  نیا  لاس 2000  رد  هدش و  پاچ  هلاقم  یکشزپ 103  مولع  ةزوح  رد  لاس 1981  رد 
لاس رد  هلاقم  زا 43  هدش  پاچ  تالاقم  دادعت  یسدنهم ، ینف  ةزوح  رد  تسا . هدوب  دصرد  ایند 77  دشر  دصرد و  لاس 23 یط 20  هزوح 
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. تسا هدوب  دصرد  ایند 205  دشر  هک  یلاح  رد  دهدیم . ناشن  ار  دشر  دصرد  هک 317  هتفای  شیازفا  لاس 2000  رد  هلاقم  هب 277   1981
ار يدصرد  دشر 200  هک  میاهدیسر  لاس 2000  رد  دـصرد  مهد  دودح 2  هب  لاس 1981  رد  دصرد  مدـص  زا 11  يزرواـشک  ةزوح  رد 

دشر زا  ینعی  تسا  هدرک  ادیپ  شیازفا  هلاقم  هب 43  نازیم  نیا  لاس 2000  رد  هدش و  پاچ  هلاقم  یناسنا 19  مولع  ةزوح  رد  دهدیم . ناشن 
زین نونکا  رفص و  لاس 1981  رد  رنه  هورگ  رد  ناریا  مهس  تسا . هدوب  دصرد  ایند 41  دشر  هک  یلاح  رد  میاهدوب  رادروخرب  يدصرد   58

(. 54  ) تسا هدوب  رادروخرب  یبوـخ  دـشر  زا  اـیند  تبـسن  هب  اههتـشر  زا  يرایـسب  رد  ًاـبیرقت  ناریا  نـالک ، ةزوـح  رد  نیا  رباـنب  تسا . رفص 
کی دـیاب  ناریا  انـسیا :  اب  وگتفگ  رد  یمالـسا  ياروش  سلجم  تاـقیقحت  شزومآ و  نویـسیمک  سیئر  دازریـش  دـمحا  ۀـتفگ  هب  نینچمه 

ات تالاقم  دشر  لماوع  ظفح  اب  راک  نیا  هک  دوش ، ربارب  جنپ  ملع  دیلوت  یلعف  دنور  دیاب  راک  نیا  يارب  هک  دنک  دیلوت  ار  ناهج  ملع  دصرد 
اب طابترا  رد  نیون  ياههاگدـید  تسیمونوکا « .  - 28 تشون : یپ  تالاقم  رامآ  لاس 2002  رد  دوب ... دهاوخ  ریذپناکما  هدنیآ  ۀـهد  کی 
 : هـمجرت یعاـمتجا . دادرارق  وـسور . كاژ  ناژ  ص 54 29 - تشهبیدرا 1375 .  مشـش .  لاـس  شرازگ .  ۀـمانهام  لاغتـشا »  شزوـمآ و 

وجلام دمحم  همجرت  یناسفن  ياهاوه  عفانم و  نمشریه .  ربلآ  1368 ص 81 30 -  - لوا پاچ  بیدا .  تاراشتنا  هداز ، كریز  نیسحمالغ 
روعـش ای  یحو  زا  لـقن  هب  نامه ص 418  یـضاق  لـضفلاوبا  رتکد  ص 150 32 - ناـمه .  ص 15 31 - لوا 1379 -  پاچ  هزاریش  رـشن 

 ( ۀیآ 141 أسن ،  ةروس  الیبس (  نینموملایلع  نیرفاکلل  العجی  نل  و  - 33 مق .  رکفلاراد  تاراشتنا  ییابطابطهمالعاتیآ ص 176 -  زومرم 
مود 1377 ص 46 پاچ  سمره  تاراشتنا  ینادمه -  یموصعم  نیـسح  همجرت :  دـنراد ؟  رـس  رد  ییایؤر  هچ  اهیناریا  وکوف ، لشیم  - 34

يرذاـبا فسوی  روپداـهرف و  دارم  هتـشون :  لـباک »  كرویوین ،  باـتک «  هب  هنومن  ناوـنع  هب  دـیناوتیم  رتـشب  تاـعالطا  بسک  يارب  - 35
مدقم تمحر ا  همجرت :  اکیرمآ .  رد  یـسارکومد  لیلحت  لیوکوتود .  یـسکلا  - 36 دینک .  هعجارم  لوا 1381  پاچ  ون  حرط  تاراـشتنا 

ماما راثآ  رشن  میظنت و  هسـسؤم  نردم .  تلود  هشیدنا  ییاهاط .  داوج  دیـس  نامه 38 - ص 410 37 -  . 1347 راوز .  تاراشتنا  ياهغارم 
ياهشزرا لوحت  ملعوذیلع :  ص 149 40 - لوا 1374 .  پاچ  نازیم  رـشن  يرادا .  قوقح  تایلک  يراصنا .  ایلو  رتکد  - 39 هر ) ) ینیمخ

لوا 1377 پاچ  یمالـسا -  ۀشیدنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  تالاقمهعومجم .)  ) يراج ۀـعرج  یمالـسا . بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  یعامتجا 
تشهبیدرا نیدرورف و  لوا  ةرامش  مهن . لاس  تفرعم . ۀمانلصف  تیبرت . »  رد  دجسم  درکلمع  شقن و  یبارـض « .  اضرلادبع  ص 418 41 -

نامه لوا 1376 ص 317 و 318 43 - پاچ  یتشهب . دیهش  هاگشناد  تاراشتنا  داضت .  هعـسوت و  روپ .  عیفر  زرمارف  ص 61 42 -  - 1379
ياـقآ یمالـسا (  داـشرا  گـنهرف و  ریزو  ياـههتفگ  زا  لـقن  هب  یگتـسبمه .  هماـنزور  و 556 45 - ص 555  ناــمه .  ص 318 44 - . 

 : همجرت نید . »  تسایـس و  سواهکتـسا « .  سکام ل .  ص 28 46 - رذآ 1380 .  خروم 31/6/1381 -  هبنشکی  یعماجدجـسمدمحا . )
 . يدـنغزا اضریلع  رتکد  ص 548 47 - لوا 1374 -  پاـچ  ون -  حرط  تـالاقم . )  هعومجم  نید (  گـنهرف و  یمالـسا .  یـضترم  رتکد 

یفطصم ص 31 48 - لوا 1379 .  پاـچ  تمـس .  تاراـشتنا   ( . 1357-1320 لوا (  دـلج  ناریا  یعامتجا  یـسایس و  تـالوحت  خـیرات 
گنهرف خیرات و  رـشن  دـیلوت . ياروش  ناگدنـسیون و  ياروش  رظن  ریز  باتک 4 ، )  ناناوجون (  ناکدوک و  يارب  بالقنا  خـیرات  ناـمارُخ . 
یفطصم ص 142 50 - لوا 1377 .  پاچ  ون .  حرط  یگنهرف . )  یملع و  ۀعـسوت  يارب  یلم  مزع  ناریا 1427 (  يروصنماضررتکد . - 49

لوا 1378 پاچ  گنهرف .  خیرات و  رشن  دیلوت . ياروش  ناگدنسیون و  ياروش  رظنریز  ناناوجون ، ناکدوک و  يارب  بالقنا  خیرات  نامارُخ .
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عیانـص رد  راتخاس  دیدجت  لوحت و  داجیا  ددص  رد  هتفایهعـسوت  ياهروشک  رتشیب  یعافد ، هزوح  رد  بالقنا  زورب  لابند  هب  دراد . رارق  یلم 
تمـس هب  حالـس  متـسیس  درک و  تکرح  تیفیک  اب  مجح  مک  ياهورین  تمـس  هب  یعاـفد  دربهار  هک  یتروص  هب  دـندمآ ؛ رب  دوخ  یعاـفد 
شقن اب  بسانتم  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  رد  ناریا  یعافد  راتخاس  بالقنا  زا  لبق  . * دش هدیـشک  دنمـشوه  ياهحالس 

در ـبـ هار يا  ـتـ ـسار رد  تشاد ، دوجو  اههزوح  نیا  رد  هک  یلعفلاب  هوقلاب و  ياهدیدهت  اب  هلباقم  يارب  روشک  یکیمونوکاوئژ  یکیتلپوئژ و 
هدش یحارط  ياهنوگ  هب  یتاحیلست  ياهتسایس  دو و  ه بـ ــ ـت فر ــ ل گ ــ ـک ـش در  ــ ـس گ  ــ بو جـن ــ چرا ــ رد چ برغ و  تردقر  ـ با ـی  نا جـهـ

بـه دو . قر بـ ـ ـش كو  یتینما بـلـ تادـیدهت  اـب  هلباـقم  تهج  رد  یعاـفد  تـالآ  رازبا و  تاحیلـست و  هدـننک  فرـصم  رتـشیب  روشک  هک  دوب 
ـب لا رد قـ وتان >  > دحتم ناونع  هب  روشک  هک  يدرف  هب  رـصحنم  شقن  زین  دوجوم و  یـسایس  يا  ـ هيد ـنـ بب لیلد قـطـ هب  ـگـر  ید ترا  عـبـ
ای یـسایس  ياهناتـسب  هدـب - ار  ياهقطنم  تافالتخا  یتح  راوجمه و  ياهروشک  يزرم  ياهفالتخا  درکیم ، افیا  هقطنم  رد  وتنـس  ناـمیپ 
رد دـش . یم  ساسحا  روشک  ياهزرم  زا  تسارح  تهج  یماظن  یعافد  لماع  هب  زاین  رتمک  درکیم و  لصف  لح و  کیتاملپید  ياهتیلاعف 

بیکرت و حرط  یتاحیلـست و  ياهوگلا  تادیدهت ، اب  هلباقم  ياهدربهار  تادـیدهت ، لماش  یعافد  یلـصا  ياهيزیرحرط  یهاشنهاش  میژر 
يارب لوا  هلهو  رد  ـچـه  نآ یمتسیس  نینچ  رد  ًات  طـبـیـعـ دشیم . هیهت  ییاکیرمآ  نارا  ـتـشـ ـس ناحارط و مـ طسوت  یگلمج  اهورین ، شرتسگ 
عیانـص لماک  یگتـسباو  دـنور  بالقنا  زا  سپ  . * ناریا روشک  عفاـنم  هن  دوب و  اـکیرمآ  ياهقطنمارف  عفاـنم  ظـفح  تشاد ، تیمها  ناـحارط 

لمع هب  ینوگرگد  رییغت و  روشک ، یجراخ  طباور  ياهتسایس  رد  دش و  یساسا  لوحت  راچد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  اب  برغ  هب  یماظن 
يارب دش . تیریدم  وربور و  یتوافتم  ياهدربهار  اب  فلتخم  ياههرود  رد  یعافد  عیانص  دننام  ـی هـ یا ـ هنا ـ مزا ـ ـس هرادا  رد نـتـیـجـه  دمآ .

هاـتوک 1359- نارود  فلا - درک : میـسقت  هرود  راـهچ  هب  ار  نآ  ناوتیم  ناـمز ، نیا  رد  یعاـفد  عیانـص  رب  مکاـح  ياـضف  ندومن  نشور 
تازیهجت اهنیشام و  هلمج  زا  یعافد  عیانص  دوب و  اتسیا  شترا ، هب  هتـسباو  ياهدحاو  ریاس  نوچمه  یعافد  عیانـص  يرادا  راتخاس  : 1357

هرود نیا  رد  دنام . هدافتسا  نودب  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  ياهلاس  ات  ًالمع  ناریا  زا  یجراخ  ناسانشراک  جورخ  اب  ددعتم  ياههناخراک  و 
هتفشآ رایسب  بالقنا ، طیارش  هب  هجوت  اب  هاتوک  هرود  نیا  تفای . شهاک  رایسب  شترا ، یگدیـشاپ  مه  زا  تلع  هب  حلـسم  ياهورین  ياهزاین 

دوب هدشن  نیودت  نآ  يارب  صخشم  دربهار  هکنیا  مغریلع  درب . مان  یعافد  عیانـص  یناماسبان  هرود  ار  نآ  ناوتیم  هک  يروطب  دوب ، ریغتم  و 
رایـسب یعافد  عیانـص  نامزاس  لماع  ناریدم  یتمدخ  رمع  هکنیا  نمـض  دنتفرگیم ؛ هرهب  دوجوم  عضو  ظفح  دربهار  زا  ًالمع  ناریدم  یلو 

تامهم و ياهرابنا  یهاتوک  نامز  رد  یلیمحت ، گنج  عورـش  اـب  سدـقم 1359-1367 : عافد  ناود  ب - دـشیم . يرپس  مولعمان  هاتوک و 
دیلوت طوطخ  گنج ، يارب  حلـسم  ياهورین  ياهزاین  نیمات  هزیگنا  هب  نیاربانب  دـش . زاین  دروم  لیاسو  هنوگنیا  زا  یلاـخ  شترا  تاحیلـست 

، یعافد عیانـص  يارب  ماظن  يوس  زا  عقومهب  زاین  دروم  یلام  عبانم  فیرعت و  يدایز  ياههژورپ  اتـسار ، نیا  رد  دومن . راـک  هب  زاـغآ  هطوبرم 
دیـسر و دوخ  جوا  هب  لاس 1364  رد  یلام  یناـبیتشپ  نیا  هک  يروطب  دوبن ؛ یعاـفد  عیانـص  هجوتم  ظاـحل  نیا  زا  ياهغدـغد  دـش و  نیماـت 
لاس 1364 رد  یعافد  عیانص  يدیلوت  راتخاس  دشیم . هداد  صاصتخا  عیانص  نیا  هب  نآ  لداعم  لایر  هارمه  هب  زرا  رالد  نویلیم  هنایلاس 600 

يزاسیرطاب تعنص  درگلاب -  ییامیپاوه و  عیانص  تکار -  تاحیلـست و  رازفا ، گنج  تامهم -  هیران و  داوم  تسا - : هدوب  لیذ  حرـش  هب 
هک دهدیم  ناشن  هرود  نیا  رد  یعافد  عیانـص  راتخاس  هعلاطم  یکینورتکلا  یطابترا و  لئاسو  ینهآ -  تازلف  عیانـص  يروتوم -  لئاسو  - 

لیاسو کشوم و  تکار ، تامهم ، دـننام  حلـسم  ياهورین  یفرـصم  ياهالاک  هک  تسا  یعیانـص  هب  طوبرم  هدوزفا ، شزرا  زا  ییـالاب  مهس 
هدوزفا شزرا  بتارم  هب  ییاوه  ياههدـنرپ  تاریمعت  ربرفن ، پوـت ، کـنات ، دـننام  ییاـهالاک  دـیلوت  عیانـص  دـندرکیم و  دـیلوت  ار  يدارفنا 

، ور ـ ـش تالکـشم پـیـ لئاسم و  هب  هجوت  اب  گنج ، ینارحب  طیارـش  رد  دـندادیم . صاصتخا  دوخ  هب  یعافد  عیانـص  راتخاس  رد  ار  يرتمک 
تشادـن و دوجو  یماظ  عیانـص نـ هنیمز  رد  تدـمدنلب  تدـمنایم و  فادـها  اب  ییاههمانرب  يدربهار و  لـئاسم  هب  نتخادرپ  يارب  یت  ـ ـصر فـ

رادروخرب يرتشیب  تیمها  زا  اهههبج  زا  یناـبیتشپ  هرادا و  تهج  رد  زور  تالکـشم  لـئاسم و  هب  نتخادرپ  یئارجا و  ياـهدرکیور  عبطلاـب 
عیانص ماغدا  نآ  عبت  هب  هاپس و  عافد و  هناخترازو  ود  ماغدا  اب  گنج 1367-1380 : زا  سپ  نارود  ج - تفرگیم . رارق  تیولوا  رد  دوب و 
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هدوشگ هعـسوت  ققحت و  ياههنیمز  زا  يرتشیب  دادعت  يور  دـیدج  يراکمه  ياههنیمز  لاس 1368 ، رد  هاپس  ییافکدوخ  عیانـص  یعافد و 
یـسررب اب  نیاربانب ، دـنک . تیوقت  ظفح و  ار  دوخ  یعافد ، ياههجدوب  ءاکتا  هب  نیا  زا  شیب  تسناوتیمن  یعاـفد  عیانـص  هک  يروطب  دـش 
ياهالاک دـیلوت  يارب  یلاـخ  ياـهتیفرظ  زا  یـشخب  طوطخ ، یلاـخ  ییاـهتیفرظ  زا  هدافتـسا  اـب  رازاـب و  ياـهزاین  ییاسانـش  اـهتیلاعف ،

دروم یماظنریغ  تامدخ  الاک و  دیلوت  يارب  یلاخ  ياهتیفرظ  زا  هدافتـسا  دربهار  ـع  قاو رد  نا  ـ مز ـن  یا رد  ـد . ـش ـتـه  فر راکب گـ یماظنریغ 
زا یعافد  عیانص  تیعضو  مراهچ  هرود  ربماتپس : هثداح 11  زا  سپ  د - دیدرگ . ذاختا  عافد  ترازو  رد  هک  دوب  يدرکیور  نیرتمهم  زا  زاین 

نادقف ياهتسه ، يژرنا  ریظن  اکیرما  يوس  زا  دیدهت  ياههناهب  ناتـسناغفا و  قارع و  لاغـشا  زا  سپ  اکیرمآ  تارطخ  هک  دش  عورـش  ینامز 
حلسم ياهورین  ياهيدنمزاین  تسیابیم  یعافد  عیانص  هرود ، نیا  رد  دیدرگ . یمالـسا  ناریا  هجوتم  مسیرورت ، زا  تیامح  یـسارکومد و 

عبانم زا  یـشخب  مه  هرود  نیا  رد  دادیم . رارق  حلـسم  ياهورین  رایتخا  رد  هیهت و  نمـشد ، یلامتحا  ياههلباقم  يارب  ار  یماظن  تازیهجت  هب 
درکیور اـب  هرود  نیا  رد  دـیدرگ . نیماـت  یماـظنریغ  تامدـخ  ـالاک و  شورف  قـیرط  زا  اـهنامزاس  هرادا  يارب  یعاـفد  عیانـص  زاـین  دروـم 

ترازو یعافد ، عیانص  یفیک  یمک و  هعـسوت  قیرط  زا  یعافد  هینب  رتشیب  هچره  تیوقت  روظنم  هب  شالت  دوجوم و  ياهتیفرظ  يریگراکب 
تفرـشیپ و تمدـخ  رد  دوب ، هتفای  شهاک  یلیمحت  گنج  نارود  هب  تبـسن  هتبلا  هک  حلـسم  ياهورین  ياهيدـنمزاین  نیمات  رب  هوالع  عاـفد 

رـضاح لاح  رد  عافد  ترازو  عافد  ترازو  هب  هتـسباو  یتاقیقحت  یتعنـص و  ياهنامزاس  مادقا  ياههزوح  . * تفرگ رارق  روشک  یگدنزاس 
عیانـص اضفاوه ، عیانـص  عافد ، عیانـص  ياهنامزاس  لماش  هک  تسا  یتامدـخ  يدـیلوت و  یتعنـص ، یتاقیقحت ، گرزب  هعومجم  ياراد 12 

هسسوم ورین ، يزاسيرتاب  ناریا ، کینورتکلا  عیانـص  ياهتکرـش  یعامتجا ، نیمات  اکتا ، ییایفارغج ، یـسدنهم ، ییایرد ، عیانـص  ییاوه ،
اهنامزاس نیا  زا  يدادعت  تامادقا  هزوح  يدنمناوت و  هب  ریز  رد  تسا . رتشا  کلام  یتعنص  هاگشناد  یعافد و  عیانص  یتاقیقحت  یشزومآ و 

، کنات شتآ  لرتنک  نردم  ياهمتسیس  هتفرشیپ ، یهرز  تازیهجت  کنات و  عاونا  تخاس  یحارط و  عافد  عیانص  نامزاس  1 ــ مینکیم . هراشا 
پوت و ياههلولگ  نیگنـسهمین ، کبـس و  ـیـبـر  لا کـ نیگنـس ، ربیلاک  تامهم  عاونا  طسوتم ، هاتوک و  دـنلب ، درب  اـب  یـششکدوخ  ياـهپوت 

يا ـ هوردو خـ یهرز ، ياههزاس  کینورتکلا  یقرب و  تاعطق  يدارفنا ، حالس  لسلـسم و  عاونا  هلولگدض ، هقیلج  هالک و  زادناتکار ، عاونا 
اضفاوه عیانـص  نامزاس  2 ــ هدـنوشتیاده . بمب  نت و  مراهچهس  مراهچ و  کـی  یکیتکاـت  ياـهوردوخ  لیـسنارفید ، ود  ـی و  هد ـ نا ـ مر فـ

ياـه کـشوم  کشومدـض و  ییاوـه ، دــنفادپ  هرزدــض ، نـیمز ، ـیـن بـه  مز ياـهکشوم  عاوـنا  دــیلوت  تخاـس و  یحارط ، تاـقیقحت ،
ینیمز ياـهه  ـ عو يرزیل و مـجـمـ هدـنوشتیاده  طـسوتم ، عاـفترا  ياـهکشوم  رادار ، فشک  شتآ و  لرتـنک  ياـههناماس  باـترپشود ،

يزاسزاب یساسا ، تاریمعت  نآ ، هب  طوبرم  ینیمز  ياههعومجم  اهکشوم و  عاونا  يزاسون  يزاسزاب و  یـساسا ، تاریمعت  نآ ، هب  طوبرم 
تخاس و هب  طوبرم  ياهتیلاعف  هعـسوت  یحارط و  يارب  ینف  يراکمه  اهنآ ، هب  طوبرم  ینیمز  ياههعومجم  اهکشوم و  عاونا  يزاسون  و 
یحارط و یموجه ، نیگنـسهمین و  کبـس ، يربارت  ياـهدرگلاب  عاونا  ـت  خا ـ ـس ـی و  حار ییاوـه طـ عیانـص  ناـمزاس  3 ــ هراوهام . باـترپ 

ياهروتوم تخاس  بارپوبروت ، کیدزن  ینابیتشپ  يربارت و  ياهامیپاوه  تخاس  یـشزومآ ، تج  ياهامیپاوه  تخاس  یلم  درگلاب  تخاس 
 ، یتیزوپماک خلم  عاونا  تخاس  دیلوت و  یقرـش ، یبرغ و  يربرفاسم  يربارت و  يراکـش ، ياهامیپاوه  ياهروتوم  عاونا  لاهروا  تج ،  ینیم 

يریگهر و یبایفدـه ، ییاوه ، يرادربریوصت  زاورپ ، کینورتکلا  ياهمتـسیس  راکدوخریغ ، راکدوخ و  دورف  ياهرتچ  تاجن و  ياـهرتچ 
نامزاس 4 ــ  ینیبروت . ياهروتوم  تاعطق  توص و  قوفام  یـشزومآ  ياهامیپاوه  واناوه ، تخاـس  یحارط و  یکینویوا ، یکیتپا ـ  یباـیهر 

نکفاردژا زادـناکشوم و  یگنج و  ياههچوان  زادـناتکار ، یـسیلپ و  تشگ  وردـنت  ياهروانـش  عونا  تخاس  یحارط و  ییایرد  عیاـنص 
ياـههزاس تفارک و  گنیدـنل  عاوـنا  ینت ، رازه  جراب 10  ییایردریز ، روانـش ، ياههچـضوح  ییایرد ، زورک  هناماس  نکـشوان ، راـقفلاوذ ،

ترازو کیژولونکت  یملع و  یلاع  هناوتـشپ  یتاقیقحت  یـشزومآ و  هسـسوم  یعافد  عیانـص  یتاقیقحت  یـشزومآ و  هسـسوم  5 ــ  ییایرد .
، دریگیم تروص  یعاـفد  عیانـص  يزاـسون  کـیژولونکت و  هعـسوت  روظنم  هب  هک  یتاـقیقحت  شزوـمآ و  یهدـناماس  دـنیآرف  رد  ار  عاـفد 

یسانشراک عطقم  ات   ) یعافد عیانص  ینف  ياهورین  نیمات  رب  هوالع  یتعنص ، هاگشناد  نیا  رتشا  کلام  یتعنص  هاگشناد  6 ــ دهدیم . لیکشت 
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ياهحرط هنیمز  رد  یتاـقیقحت  ياـهتیلاعف  ماـجنا  روکذـم ، عیانـص  رد  لـغاش  ياـهورین  يارب  يزومآزاـب  ياـههرود  يرازگرب  و  دـشرا )
، هراو ـ ها با مـ ـ تر ـت و پـ خا سـ ـی ، حار طـ ـی ، ـشزو ـ مآ ياهامیپاوه جـت  عاونا  یحارط  کینورتکلا و  ینیمز ، یکـشوم ، ییاوه ، ییایرد ،
ار ییاوه  ياههژورپ  عاونا  رد  تکراشم  کی ، ـ نور ـکـتـ لا تا و  ـ طا ـبـ ترا ـی ، عا ـ فد متـسیس  رد  اهنآ  دربراک  داوم و  هزوح  رد  ون  ياهيروانف 
ـتـه، فر ی پـیـشـ ــ طا ــ ـب ترا یکینورتکلا و  یتارباخم ، تازیهجت  عاونا  تخاس  یحارط و  ناریا  کینورتکلا  عیانص  تکرـش  7 ــ دراد . هدهعرب 

یپاچ ياهرادم  کینورتکلا ، تالآرازبا  تاعطق و  اههدننکزمر ، قیقد ، تاودا  يریگهزادنا  ياهمتـسیس  ترد ، ـ قر يا پـ ـ هپ ـ مال ـا ، هرادار
يزاـسیث فار و خـنـ ـحـ نا ـیـک ، نور ـکـتـ لاد ـ ــض تاز  تـجـهـیـ ـا ، ههد ـ نو ـ ــش با  ـ تر ــ ی و پ ــ یا ــ یرد يا  ــ هروا ــ ـن ــش يربواــن  تیادــه  و 

فلتخم و داعبا  رد  یکینورتکلادض  یکینورتکلا و  ياهگنج  زمر و  اهمتسیس و  يربهار  تیاده و  مصاختم و  هدنوشتیاده  ياهمتسیس 
يارجا یحارط و  لماعریغ  دـنفادپ  یـسدنهم و  تنواـعم  8 ــ  حلسم . ياهورین  یتازیهجت  یتاحیلـست و  متـسیس  ندومن  دنمـشوه  نینچمه 

، امیپاوه بمبدض  ياهرتلیش  رتپوکی ، امیپاوه و هـلـ ياههنایشآ  هتخاسشیپ ، ياهرگن  سـ ـی ، ما نـظـ يرارطضا ، ياهعمتجم  اهنامتخاس و 
در و ـکـ یور نآ  عافد نـتـیـجـه  ترازو  یعافد  عیانص  ياهيدنمناوت   * يرادار ياهراوهام و  ياهتیاس  نکشجوم ، هلکـسا ، هاگدورف  دناب 

يزاب ار  يدایز  یگنرادزاب  شقن  هک  دش  یعافد  هزوح  رد  یمالسا  يروهمج  بیصن  هک  دوب  يریگمشچ  ياهتفرـشیپ  یهدنا ، ـ مزا ـ ـس ـن  یا
( فلا یکـشوم 1 ــ عیانـص  فلا ) دوشیم . هئارا  اـهییاناوت  نیا  زا  یتسرهف  ریز  رد  درادـیم . زاـب  ناریا  اـب  يریگرد  زا  ار  نانمـشد  دـنکیم و 

يربوان یـصاصتخا  متـسیس  تسا . عیاـم  تخوس  اـب  ( ، MRBM  ) کیتسلاب درب  ناـیم  یکـشوم  باهـش 3  کشوم   3 باهـش ــ  کشوم 
رد تسا ، هداد  رارق  ناریا  رایتخا  رد  قیقد  رایسب  ياهنوگهب  ار  فادها  هب  تباصا  ییاسانـش و  تردق  هک  نآ  رب  هوالع  باهـش  ياهکشوم 

ـد. هد شیازفا  يریگمـشچ  وحن  هب  ار  دروخرب  زا  نانیمطا  دصرد  دنک و  حیحـصت  ار  نآ  دناوتیم  زین  هدش  نییعت  ریـسم  زا  جورخ  تروص 
اب رفـص  هیواز  اب  هک  تسا  باهـش  کشوم  ژراش  هیواز  رییغت  باهـش ، ياـهکشوم  زا  هدافتـسا  يزاـسهنیهب  صو  ـ ـص ـ خرد ـگـر  ید نـکـتـه 

تردـق دوـش و  رتـمک  اـهکشوم  کیلــش  يزاـسهدامآ  لـصاوف  دوـشیم  بجوـم  رییغت  نـیا  دریگیم . رارق  هدافتــسا  دروـم  قـفا  حــطس 
ـن یا  110 حتاف ــ  کشوم  فلا ) 2 ــ میشاب . دهاش  هاتوک  ياهنامز  رد  ار  دودحمان  ییاهکیلش  ات  دبای  شیازفا  اهکیلـش  يزاسكرحتم 
رد ییـالاب  تـقد  دربیم و  هرهب  دـماج  تخوـس  زا  تـسا و  دربهاـتوک  ياـهکشوم  هـلمج  زا  هدـنوش  تیادــه  نـیمز  هـب  نـیمز  کـشوم 

عافترا رد  ییاوهدض  عافد  تهج  دربهاتوک  کشوم  نیا  بقاث  باهـش  کشوم  فلا ) 3 ــ دراد . هدش  نییعت  فادها  مادهنا  يریگفده و 
رادروخرب میـسیب  لرتنک  یهدنامرف و  تیاده  متـسیس  زا  کشوم  نیا  تسا . فدـه  هب  هلمح  يارب  بایدر  ياراد  دوریم و  راک  هب  نییاپ 

( فلا 5 ــ دوریم . راک  هب  ییاوه  عافد  يارب  دـنلب  طسوتم و  درب  رد  هک  تسا  ینفادـپ  یکـشوم  دایص 1  دایص 1  کشوم  فلا ) 4 ــ تسا .
رداق هدـش و  دـیلوت  یحارط و  رگشنکاو ، ياـههرز  هب  زهجم  ياـهکنات  نداد  رارق  فدـه  يارب  کـشوم  نیا   2 نافوط هرزدض  کشوم 

متـسیس هد بـه  ـ ـش ـر  کذ تا  ـیـ ـصو ـ ـص هوال بـر خـ ـک عـ ـشو نیا مـ دزاس . مدهنم  يریگهر و  بش ، زور و  رد  ار  دوخ  فادـها  هیلک  تسا 
فادـها تسا  رداق  هک  تسا  ایرد  هب  لـحاس  زورک  کـشوم  نیتسخن  رون  کـشوم  رون  کـشوم  فلا ) 6 ــ تسا . زهجم  زین  گنیمجدـض 
یـشنکاو هرز  مادـهنا  اب  کشوم  نیا  نوگارد  ياهلحرمود  کشوم  فلا ) 7 ــ دـیامن . مدـهنم  هداد و  رارق  تباصا  دروم  تقد  اب  ار  یحطس 

، یهرز ياهفدـه  مادـهنا  يارب  کـشوم  نیا  نسوت 1  کـشوم  فـلا ) 8 ــ  دـنکیم . مدـهنم  ار  نآ  ذوـفن و  رظن  دروـم  یهرز  فدـه  رد 
رتمیلیم و دودـح 800  رد  يذوفن  قمع  ياراد  هدـش و  یحارط  ییایرد  ياهفدـه  ینوتب و  عضاوم  مادـهنا  یـشنکاو ، هرز  اب  ياـهکنات 
هب دربهاتوک  مود و  لسن  ییاوهدض  عافد  متـسیس  یعون  ، 1 قاثیم ــ   1 قاثیم ــ  حالس  فلا ) 9 ــ  تسا . هیناث  رد  رتم  طسوتم 600  تعرس 

تیلباق تسا و  اوه  هب  نیمز  کشوم  نیا  دومن . کیلـش  تاهج  یمامت  هب  هناش  يور  زا  ناوتیم  لمح  لباق  حالـس  نیا  اـب  دـیآیم . راـمش 
لباق وردـنت  ياهروانـش  یمامت  يور  زا  دـشابیم و  رفن  طسوت  لمح  لباق  کبـس و  دراد و  ار  نمـشد  ياهدرگلاب  اههدـنگنج و  يریگدر 

رد دناوتیم  هک  دیآیم  رامش  هب  دنمشوه  یحالس  تسا و  زورک  کشوم  یعون  رثوک »  » کشوم رثوک  کشوم  فلا ) 10 ــ  تسا . باترپ 
ییویدار و عون  ود  رد  کشوم  نیا  دـهد . رارق  ـت  با ـ ـصا دروم  ار  دوخ  فادـها  ایرد  هب  اوه  ایرد و  هب  ایرد  ایرد ، هب  لـحاس  تیعـضو : هس 
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FCS) )Fire Control( متـسیس زا  کـشوم  نیا  نینچمه  تسین . یبا  ـ یدر لـباق  نآ  ینویزیولت  عون  هک  تسا  هدـش  یحارط  ینویزیولت 
زا ـد  ناو ـ تی ياه کـه مـ ـ نو هب گـ دـنکیم  هدافتـسا  ـالاب  رگوجتـسج  متـسیس  زا  یکینورتـکلا  ياـهگنج  رد  تسا و  رادروخرب   Sysrem

وردوخ کی  ای  روانش و  کی  يور  زا  دناوتیم  رثوک  کشوم  دنک . زیرگ  ناهج  رد  دوجوم  ياهکشوم  هدننکفرح  يا مـنـ ـ هم ـتـ ـس سـیـ
. دنک هلباقم  هقطنم  زا  جراخ  مجاهت  هنوگ  ره  اب  دـناوتیم  ریازج  یلحاس و  طوطخ  زا  عافد  ییاناوت  رب  هوالع  کشوم  نیا  دوش . باترپ  مه 

ياهمتـسیس شتآ و  لرتنک  هناماس  اب  نردم  یحالـس  يرتمیلیم  ییاوه 35  دـنفادپ  پوت  يرتمیلیم  ییاوه 35  دـنفادپ  پوت  فلا ) 11 ــ 
عاونا درگلاب و  امیپاوه ، زا  معا  ییاوه  فلتخم  فادها  تسا  رداق  دوخ  يالاب  رایسب  شتآ  مجح  اب  هک  تسا  هاتوک  درب  هتفرشیپ و  يرادار 

نیریـش و بآ  تخوـس ، لـمح  ییاـناوت  ینترازه  روانـش  نیا  تفارک  گنیدـنل  ییایرد 1 ــ  عیانـص  ب ) دـهد . رارق  فدـه  ار  اـهکشوم 
هلمجزا رگید  یبنج  یعرف و  ياهمتسیس  زین  شنار و  متسیس  ياراد  روانش  نیا  تسا . رادروخرب  ییالاب  تعرـس  زا  دراد و  ار  تالآنیـشام 

ریز رد  هلومحم  لمح  تهج  کشخ  ياهرابنا  تخوسو ، بآ  لمح  نزاـخم  نینچمه  روش و  نیریـش و  بآ  ياـهپمپ  اـهروتارنژ ، لزید 
دناوـتیم همدـخ  يارب  تسیز  ناـکما  یفرـصم و  تخوـس  بآ و  نزاـخم  رب  هوـالع  ینترازه ، تفارک > گنیدـنل   > روانـش تسا . هشرع 

ییایرد عون  زا  همه  نآ  یلخاد  تازیهجت  هدش و  هتخاس  ایرد  يارب  بسانم  عون  زا  نآ  هزاس  روانـش و  هندـب  دـنک . لمح  راب  هشرع ، يوررب 
یشزومآ و ياهیتشک  اههچوان و  هبقرتمریغ  ياهرود و  تاریمعت  تهج  روانش  هچضوح  نیا   150 روانش ــ  ریمعت  هچضوح  ب ) 2 ــ  تسا .

تازیهجت نیرتهتفرـشیپ  هب  هک  روانـش  نیا  راقفلاوذ  زادناکشوم  هچوان  ب ) 3 ــ  تسا . هدـش  یحارط  رزخ  يایرد  يوج  طیارـش  اب  قبطنم 
بآ و طیارـش  ساسارب  نآ  یحارط  تسا و  هظحالم  لباق  رونام  تردـق  تعرـس و  ياراد  تسا ، زهجم  یکیتپا  یتارباـخم و  یکینورتکلا ،
تسا و بوطرم  عون  زا  ییاـیردریز  نیا  تاحباسلا 15  ییاـیردریز  ب ) 4 ــ  تسا . هدـش  ماجنا  سراف  جـیلخ  هقطنم  ياهیگژیو  ییاوه و 

تیاده نیم و  بصن  لمح و  رواکت ، ندرک  هدایپ  ییاسانـش ، تشگ  هلمج  زا  فلتخم  تایلمع  نمـشد ، کیدزن  طاقن  ات  یتحارب  دناوتیم 
ناصصختم تسد  هب  هک  دنتسه  کباچ  کبس و  سالک  ياهییایرد  ریز  عون  زا  تاحباسلا  ییایرد  ریز  ياهروانش  دهد . ماجنا  ار  هناخپوت 

نیا دراد . ار  راب  نیـشنرس و  لمح  تیفرظ  واناوه  نیا  سنوی  واناوه  ب ) 5 ــ  دراد . هوبنا  دیلوت  تیلباق  هدش و  یموب  الماک  یلخاد  دـنمناوت 
هب زاـین  نودـب  ار  ناـمع  ياـیرد  سراـف و  جـیلخ  دـناوتیم  دراد  هک  یتاـیلمع  درب  تسا و  رادروخرب  ییـالاب  تردـق  تعرـس و  زا  واـناوه 

ار نیـشنبآ  ياهامیپاوه  تایلمع  ياهدرکراک  بلغا  هک  تسا  يروانـش  هدنرپ ، قیاق  هدنرپ  قیاق  ب ) 6 ــ  دیامن . یط  ددجم  يریگتخوس 
. دـیامن زاورپ  ایرد  بآ  حطـس  زا  مک  عافترا  اب  دایز و  تعرـس  اب  تسا  رداق  هدـنرپ  قیاق  دـهدیم . ماجنا  هنیزه  نیرتمک  اـب  نمیا و  روط  هب 
یحطـس و ياهرادار  دـید  زا  ندوب  هدیـشوپ  نامع ، يایرد  سراف و  جـیلخ  هقطنم  مامت  رد  هنیهب  هدافتـسا  ناـکما  دـننامیب ، روناـم  تردـق 
اب ار  اهکیلـش  اهباترپ و  عاونا  ناوتیم  هدـنرپ  قیاق  نیا  زا  تسا . قیاق  نیا  هژیو  ياـهتیلباق  هلمج  زا  ندوب ، يریگهر  لـباقریغ  ییاوه و 

رایتخا رد  ار  روانـش  عون  نیا  اهروشک  زا  يدودعم  دادعت  اهنت  رـضاح  لاح  رد  داد . ماجنا  تکرح  لاح  رد  قیقد و  رایـسب  يریگهر  تردق 
ــ  8 دهدیم . ماجنا  ار  نت  رازه  نزو 4  ات  اهروانش  ریمعت  يربالاب و  تیرومام  هچـضوح  نیا  ینت  رازه  روانش 4  هچضوح  ب ) 7 ــ  دنراد .
هب یکـشزپ  روما  نینچمه  صاوغ و  يور  رب  يرادربراـشف  يراذـگراشف و  تا  ما عـمـلـیـ ـجـ نا رد  را  ـ ـش يا فـ ـ هقا ـ تا راـشف  ياـهقاتا  ب ) 

ياهکشوم ردژا ، عاونا  باترپ  لـمح و  تیلباـق  اـب  نیگنـسهمین  سـالک  رد  یحطـسریز  روانـش  مئاـق  ییاـیردریز  ب ) 9 ــ  دوریم . راـک 
یحطسریز روانش  کی  تجدیم ، ییایردریز  تجدیم  ییایردریز  ب ) 10 ــ  تسا . اراد  ار  هژیو  تایلمع  ياهورین  ییاجباج  یحطـسریز و 

، دوریم راک  هب  یماظن  فادها  ییاسانـش  نمـشد و  لقن  لمح و  ياهژد  عطق  كرحتم ، ای  نکاس  ياهیتشک  هب  هلمح  رد  هک  تسا  کبس 
. دشابن ییاسانـش  لباق  ییاسانـش ، دمآزور  تازیهجت  اب  یتح  هک  دوش  یفخم  بآ  ریز  رد  نانچ  دناوتیم  دراد و  ار  نارواکت  لمح  تیلباق 

ناهج رد  دوخ  لسن  مه  ياـهییایردریز  ن  ــ یر ــ تنرد ــ زا م ی  ــ ک ــ ر ی ـــ ید ـــ سـال غ ـــ ی ک ـــ یا ـــ یردر ـــ یز ریدـغ  ییاـیردریز  ب ) 11 ــ 
اب نآ  تخاس  یحارط و  تسا و  زهجم  یکینورتکلا  تاناکما  ویماظن  تازیهجت  نیرتدـیدج  هب  کبـس  ییاـیردریز  نیا  دوشیم . بوسحم 
اب ییاـیردریز  نـیا  ناوـت  يربارب  زا  ناریا ، ییاـیردیماظن  ناسانـشراک  ياهیـسررب  تـسا . هدـش  ماـجنا  روـشک  ياههاگــشناد  يراـکمه 
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یکینورتکلا عیانص  ج ) تسا . اراد  ار  دایز  تعرس  اب  ياهتیرومام  ماجنا  تیلباق  نآ ، یکبس  لیلد  هب  دراد و  تیاکح  یجراخ  ياههنومن 
مشچ ندش  انیبان  ای  هریخ و  زا  عنام  دریگیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  کنات  ربرفن و  رد  پوکـسیرپ  نیا  ریـصب  پوکـسیرپ  ج ) یکیتپا 1 ــ و 

میسیب کی  متـسیس  نیا  - 0002ART سناکرف شهج  میـسیب  ج ) 2 ــ ددرگیم . یماظن  ياـهرزیل  ربارب  رد  یهرز  ياـهوردوخ  همدـخ 
متسیس نیا  تسا . هدش  هتخاس  یحارط و  کینورتکلا ، گنج  طیارـش  رد  طابترا  يرارقرب  تهج  هک  تسا  یماظن  دناب  رد  سناکرف  شهج 

ندشمهارف مجح و  شهاک  روظنم  هب  متـسیس  نیا   VRC ــ  ییوردوخ 222 يرارقتسا /  میسیب  ج ) 3 ــ تسا . ینورد  هدـننکزمر  هب  زهجم 
رد هک  دراد  يرارقتـسا  دربراک  یهرز ، دربراک  رب  هوالع  روکذم  میـسیب  تسا . هدش  هتخاس  اهکنات  اهربرفن و  رد  میـسیب  بصن  طیارش 

بصن هباشم  تاحیلـست  و  - 7RPG ياهحالـس يور  رب  نیبرود  نـیا   7 اـیوج ــ  نـیبرود  ج ) 4 ــ  تسا . بصن  لباق  زین  اـهوردوخ  ریاـس 
ياهحالس اهزادناکشوم و  ـشـیـنـی ، نب نود عـقـ يا بـ ـ هحال ـط و سـ سو ــ ک و مـت ــ ـب ـس ياهلسلـسم  عاونا  اب  قیبطت  تیلباق  دوشیم و 

تاعطق تخاس  یحارط و  کیتپا  عیانـص  کیتپا  عیانـص  ج ) 5 ــ  تسا . ریذـپناکما  طیحم  يامد  اـب  قوف  نیبرود  میظنت  دراد . ار  يدارفنا 
عاونا تسا . زهجم  هشیش  یسرزاب  یشزومآ و  لیاسو  نیرتهتفرـشیپ  هب  دراد و  هدهع  رب  ار  یکیتپا  تاعطق  هیالدنچ  شـشوپ  قیقد و  یکیتپا 

هلمج زا  روشنم  یلاله و  واـک ، ژوک ، هلمج  زا  اهیـسدع  لـکیتر ، یکیتپا و  عجرم  حوطـس  یکیتپا ، ياـههرجنپ  هلمج : زا  یکیتپا  تاـعطق 
هک ریصب  یکیتکات  رادار  ریـصب  رادار  ج ) 6 ــ  دوشیم . دـیلوت  عیانـص  نیا  رد  يورک  تخت و  هلمج  زا  اههنیآ  یهجوجنپ و  هشوگتـسار و 

یبایدر یبایعون و  یبایلحم ، یبایفدـه ، اهیدـنلب ، اهیتسپ و  صیخـشت  روظن  بـه مـ ـت ، ـسا ـیـنـی  مز تبقارم  يارب  لمح  لـباق  یمتـسیس 
عناوم تشپ  زا  زین  يوج و  طیارـش  مامت  رد  دـید  ناکما  نیبرود ، نیا  یترارح  نیبرود  ج ) 7 ــ  دوریم . راک  هب  یحطـس  كرحتم  فادها 
يرزیل بایهلصاف  يرزیل  بایهلـصاف  ج ) 8 ــ  دراد . اهنآ  یمزر  ناوت  شیازفا  رد  ییازـسب  ریثات  دـنکیم و  مهارف  ار  اـهورین  يارب  يراتتـسا 

قیقد عیرـس و  يریگهزادنا  رب  هوالع  یکیتپا  لوصحم  نیا  تسا . اراد  ار  رتم  تقد 5  اب  رتم  ات 19995  زا 150  لصاوف  يریگهزادنا  ییاناوت 
زین بش  رد  دید  ياهنیبرود  دـننام  لیاسو  ریاس  اب  هارمه  تسا و  ینابهدـید  مشچ  کی  نیبرود  تروص  هب  هدافتـسا  لباق  فادـها  هلـصاف 

، رگید صاوغ  اب  صاوغ  طابترا  يارب  هک  یحطسریز  میـسیب  یعون   1 دهده ــ   1 دهده ــ  میـسیب  ج ) 9 ــ دریگیم . رارق  هدافتسا  دروم 
يارب اهرادـم  نیا  یکینورتکلا  عمتجم  ياهرادـم  ج ) 10 ــ  دوریم . راک  هب  حطـس  اب  ییایردریز  طاـبترا  نینچمه  ییاـیردریز و  حـطس و 

گنیروتینام هاگتـسد  ج ) 11 ــ  دریگیم . رارق  هدافتـسا  دروم  دنمـشوه  ياهمتـسیس  رد  یکینورتکلا  ياهرادم  يزاسدمآزور  کچوک و 
ياراد دزاسیم . مهارف  میـسیب  تروص  هب  ار  يزکرم  متـسیس  یتخترانک و  ياـهروتینام  نیب  طاـبترا  ناـکما  هاگتـسد  نیا  یتاـیح  مئـالع 
زکارم رد  زاین  دروم  یکشزپ  لیاسو  زا  هاگتسد  نیا  تسا . کچوک  ياههاگدورف  يوج و  طیارـش  عاونا  رد  تساخرب  تسـشن و  تی  ـلـ با قـ

رانک ياهروتینام  نیب  طابترا  ناکما  هدش  دیلوت  هاگتسد  دیآیم . رامش  هب  یحارج  زکارم  لمع و  قاتا  وییسيآ ، وییسیس ، یناتسرامیب ،
سنالوبمآ لخاد  زا  ار  یتایح  میالع  هب  یـسرت  ـ ـسد ناکما  نینچمه  دـنکیم . مهارف  میـسیب  تروص  هب  ار  يزکرم  متـسیس  رامیب و  تخت 

تیلباق ياراد  هک  هتفرشیپ  ياهناماس  رایس  تبقارم  جرب  ج ) 12 ــ  دهدیم . شهاک  ار  ناتسرامیب  ریـسم  رد  یلامتحا  تافلت  دزاسیم و  ایهم 
لمح و شزادرپ  یـسانشاوه و  یتوص ، تاطابترا  لرتنک  يرارطـضا ، قرب  قیرح ، میـالع  ) ، GPS ياهراوهام تیعقوم  نییعت  یگدـنریگ 

نآ تعرـس  هک  بارپوبروت  هرفن  يامیپاوه 52  نیا   140 ناریا ــ  يربرفاـسم  ياـمیپاوه  د ) ییاوه 1 ــ  عیانـص  د ) تساراد . ار  ناسآ  لـقن 
ياـههاگدورف يوج و  طیارـش  عاونا  رد  تساـخرب  تسـشن و  تی  ـلـ با ياراد قـ هدوب و  ـالاب  لاـب  عون  زا  دـشابیم ، تعاـس  رد  رتمولیک   570

هدـش و هتخاس  تیزوپماک  زا  نآ  هندـب  هک  تسا  ایند  یـشزومآ  تج  ياـمیپاوه  نیمود   - 86S - 86S يامیپاوه د ) 2 ــ  تسا . کچوک 
زا یلسن  شخرذآ 2 ، هقعاص و  هقعاص  هدـنگنج  يامیپاوه  د ) 3 ــ  دنک . زاورپ  رتمولیک  تعرس 657  اب  اپ و  رازه  فقس 38  ات  تسا  رداق 

، هقعاص هدـنگنج  مهم  ياهیگژیو  زا  یکی  دناهدیـسر . يرادربهرهب  هب  یلخاد  ياهورین  ناوت  اب  هک  دنتـسه  لـخاد  تخاـس  ياههدـنگنج 
هب زهجم  هقعاص  دنک . کیلـش  لمح و  تیقفوم  اب  ار  کشوم  بمب و  تکار ، عاونا  دناوتیم  هدـنگنج  نیا  تسا . ییاوه  کیدزن  ینابیتشپ 
رس تشپ  تقفوم  اب  ار  زاورپ  فلتخم  لحارم  یـشیامزآ ، زاورپ  یتروس  اههد  اب  هتـشذگ  ياهلاس  لوط  رد  تسا و  هتفرـشیپ  رادار  متـسیس 
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نیا ریـشب  یتعنـص  عمتجم  د ) 4 ــ  تسا . نـت  يالاب 10  ياههدـنگنج  ینف  تاصخـشم  اـب  پیت 2 و  زا  ییاـمیپاوه  هقعاـص  تسا . هتـشاذگ 
یبرغ ياهدرادناتـسا  اب  ربار  ـش بـ تالو ـ ـص يا مـحـ ـ هنو ـ مزآ ـت کـه  ـسا نار  ـ یا رد  امیپاوه  عاونا  هشیـش  هدنزاس  هناخراک  نیتسخن  عمتجم 

. دوشیم بصن  اـمیپاوه  يور  يزاورپ  نادـیم  ياـهنومزآ  ماـجنا  يارب  یهاگـشیامزآ ، نوـمزآ  ندوـمن  يرپـس  زا  سپ  دریگیم و  ماـجنا 
يامیپاوه کی   3 رجف ــ   3 رجف ــ  ياـمیپاوه  د ) 5 ــ  تسا . هتفای  تسد  اهامیپاوه  عاونا  يزکرم  هشیـش  تخاـس  يرواـنف  هب  ریـشب  عمتجم 

روتوم اب  یخلم  يامیپاوه  کی  رجف 3  دشابیم . راج 23 ) عون   ) اپورا درادناتـسا  همانیهاوگ  ياراد  هک  تسا  تیزوپماک  مامت  هرفن و  راهچ 
يارب امیپاوه  نیا  تسا . هدـش  ماجنا  روشک  ییاوه  تعنـص  ناصـصختم  طسوت  نآ  تخاـس  یحارط و  لـحارم  یماـمت  هک  تسا  ینوتـسیپ 

درگلاب درگلاب 205  د ) 6 ــ  دراد . دربراک  ییایرد  تاجن  دادـما و  کیفارت و  لرتنک  ینزتشگ و  ییاسانـش ، یتسپ ، روما  یناـبلخ ، شزومآ 
قطانم هب  یناسردادـما  یماظن ، تایلمع  زا  ینابیتشپ  تاناکما ، ورین و  لمح  يربارت ، رد  هک  تسا  نیگنـس  همین  يربارت  درگلاـب  کـی   205

ییاوهدـض رابریت  د ) 7 ــ دریگیم . رارق  هدافتـسا  دروم  ییاوه  ناتـسرامیب  سناژروا و  نروـبیله ، تاـیلمع  هلزلز ، لیـس و  زا  هدیدبیـسآ 
کیلش رد  حالـس  نیا  دربراک  تسا . توراب  زاگ  اب  ینزسپ  متـسیس  زا  رادروخرب  راکدوخ و  یحالـس  يرتمیلیم  ییاوهدض 7/12  رابریت 
زابرتچ نازابرـس  ناگی  هجریـش ، لاـح  رد  اـی  مک و  عاـفترا  اـب  زاورپ  لاـح  رد  ياـهامیپاوه  هب  يزادـناریت  تهج  هک  تسا  ینیمز  ییاوه و 
متـسیس ود  هب  زهجم  هک  درگلاـب  نـیا  درگلاـب 212  د ) ــ  8 تسا . هدـش  يزیرحرط  ینیمز  فادـها  کبـس و  یمزر  ياـه  فدـه  نمـشد ،
متـسیس لرتنک و  يرادـیاپ و  تیوقت  متـسیس  نیباک ، لخاد  يامرگ  نیمات  متـسیس  نآ ، ءاـفطا  قیرح و  فشک  متـسیس  ازجم ، کیلوردـیه 

هک تسا  یناـبیتشپ  هروتوم  ود  درگلاـب  کـی   212 دـیآ . دورف  بآ  يور  رب  يرارطـضا  عـقاوم  رد  دـناوتیم  تسا ، راـکدوخ  زاورپ  لرتـنک 
یهرز ینابیتشپ  ربرفن  نیا  قارب  یهرز  ربرفن  ه ) ـ ییوردوخ 1 ــ یهرز و  عیانـص  ه ) ـ دراد . زین  ار  یمجاهت  درگلاب  هب  ندش  لیدبت  تیلباق 
متـسیس زا  يرادروـخرب  اـب  هـک  تـسا  بوـخ  رایـسب  كرحت  بساـنم و  یهرز  ظاـفح  اـب  یکاـخ  یبآ و  ینـش ، ياـهربرفن  عاوـنا  زا  یکی 
یعافد عیانص  ناصصختم  شالت  لصاح  هک  وردوخ  نیا  دنک . روبع  الاب  تعرس  اب  اهيراومهان  عناوم و  زا  دناوتیم  نآ  يارب  هدشیحارط 

یکی وزج  ییایمیـش  یبورکیم و  تـالمح  ربارب  رد  شوـپهرز  نتـشاد  اـب  هک  تسا  ياهرز  ياـهوردوخ  نیرتهتفرـشیپ  زا  یکی  تسا ، ناریا 
هزورما یتایلمع  طیارش  اب  بسانتم  یلخاد و  الماک  یلوصحم  قارب ، یکاخ  یبآ و  ياهربرفن  تسا . یناریا  ناصـصختم  تاراختفا  زا  رگید 

چیه نودب  ییاوه  دـنفادپ  يرتمیلیم   123 ياههراپمخ اهربرفن  نیا  يور  تسا . دربن  طیارـش  یمامت  رد  تایلمع  هب  رداـق  هدـش و  هزینردـم 
ياـهربرفن نیرتـهب  زا  قارب  ربرفن  درک . ادـج  اـی  بصن و  ار  نآ  ناوتیم  فـلتخم  طیارـش  رد  هک  ياهنوـگ  هب  تسا ، هدـش  یحارط  يرییغت 

کیلـش يالاب  تیلباق  هب  ناوتیم  ربرفن  نیا  ياهیگژیو  زا  هک  تسا  یبورکیم  ییایمیـش و  ظفاحم  هتفرـشیپ و  هرز  ياراد  هک  تسا  ناـهج 
شتآ تردـق  ياراد  پوت  نیا  دـعر 2 )  ) رزتیوه يرتمیلیم  یـششکدوخ 155  پوت  ه ) ـ 2 ــ درک . هراشا  كرحتم  تباـث و  طیارـش  رد  نآ 

تردق و شیازفا  نمض  شتآ ، لرتنک  نردم  متـسیس  هب  زیهجت  اب  کنات  نیا  راقفلاوذ  کنات  ه ) ـ 3 ــ دشابیم . درادناتسا  ربیلاک  بسانم و 
رد قوف  کنات  يرتمیلیم  تامهم 125  لاح ، نیع  رد  تسا . هتفای  شیازفا  نآ  یتایلمع  رونام  ناوت  قوف ، کنات  يدنفادپ  يدنفآ و  تیلباق 

هتفرـشیپ شتآ  لرتنک  هناماس  ياراد  هد و  ـ ـش هنیهب  الماک  ینف  ياـههبنج  زا  راـقفلاوذ  کـنات  هنومن  نیرخآ  دوشیم . دـیلوت  روشک  لـخاد 
تیاده هب  تسار  تمـس  هب  دوخ ، رـس  يالاب  دید  هچیرد  ندرک  زاب  اب  دناوتیم  کنات  هدننار  تسا . نردم  يرزیل  جنـستفاسم  ياهنایار و 

يارب اوه  هیوهت  هناماس  بش و  رد  دـید  هناماس  هب  زهجم  راقفلاوذ  کنات  دـنک . هدافتـسا  پوکـسیرپ  زا  هک  نیا  اـی  دزادرپب  کـنات  یمـشچ 
هناماس ياراد  زین  نآ  کجرب  يرزیل و  باـیتفاسم  هب  زهجم  راـقفلاوذ  کـنات  نینچمه  تسا . پوت  کیلـش  زا  یـشان  زاـگ  ندرک  جراـخ 

ناربراک دـناوتیم  هناماس  نیا  هک  تسا  هدـش  هدافتـسا  يرزیل  دـنفادپ  هدـنهدرادشه و  هناماس  زا  نینچمه  راقفلاوذ  کـنات  رد  تسا . یقرب 
هناـماس نیا  دـنک . هاـگآ  کناتدـض  هدـنوشتیاده  يا  ــ هراز ــ فاگ ــ زا جـن هد ، ــ ـنـن کت ــ یاد ــ رز ه ــ يا لـی ــ هو ــ تر ـــ شباـت پ اـب  ار  دوـخ 

رد ار  يدنفادپ  ياهدحاو  عقومهب  راکدوخ و  ندـش  لاعف  ناکما  یتح  هداد و  شیازفا  اهدـیدهت  ربارب  رد  ار  کنات  همدـخ  شنکاو  تردـق 
ات مرگولیک و  نزو 10 ات  ییاـهنیم  يزاـسکاپ  ـلـیـت  با بو قـ ـ کن ـن مـیـ یا ناـتفت  بوکنیم  ه ) ـ 4 ــ دنکیم . مهارف  دـیدهت  هیواز  تمس 
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هـس یکیتکات  ياهوردوخ  ه ) ـ 5 ــ دـنک . يزاـسکاپ  ار  عبرم  رتم  رازه  ات 6  نیب 3  دـناوتیم  تعاـس  ره  رد  دراد و  ار  رتمیتناـس  قمع 30 
هب لیدـبت  تیلباق  نت ، مین  کی و  فقـس  ات  یماظن  تازیهجت  لمح  تیفرظ  اب  لیـسنارفید  ود  اهوردوخ  نیا  نت  مراهچ  کـی  نت و  مراـهچ 

بـصن تهج  وـلج  هشیـش  باـق  فقـس و  ندـش  ادـج  تیلباـق  رفن و  اـب 13  رفن  لـمح  يوردوـخ  بآ و  لـمح  یناــشنشتآ و  يوردوـخ 
) ـ ه 6 ــ دنیامن . روبع  قمعمک  ياههناخدور  نابایب و  تشد ، راومهان ، یناتـسهوک  قطانم  زا  ات  دنرداق  اهوردوخ  نیا  دراد . ار  رازفاگن  جـ

تازیهجت يزکرم ، نژیـسکا  متـسیس  يزکرم ، نشکاس  ياراد  یکـشزپ  تازیهجت  ظاحل  زا  یـسنالوبمآ  ياهسوبوتا  یـسنالوبمآ  سوبوتا 
مزاول ریاـس  دراـکنارب و  لـمح  برد  وتپ ، هفحلم و  هاـگیاج  صوصخم و  لاـچخی  یکـشزپ ، مزاول  وراد و  يرادـهگن  لـحم  موـس ، بصن 

يا ـ هس ـ نالو ــ ـب مآ سنـالوبمآ  ه ) ـ 7 ــ تسا . ییاپرـس  رامیب  هدـیباوخ و 6  رامیب  لداـعم 18  یتیفرظ  ياراد  تسا و  زاـین  دروم  یکـشزپ 
قطانم رد  هدر  زا  جراخ  عناوم  زا  روبع  تردـق  یکـشزپ و  تازیهجت  بصن  تیلباـق  اـب  لیـسنارفید  ود  يوردو  خـ ـد ، ـصا ـ ـس رد  يد  ـیـ لو تـ

ها ـتـگـ ـسد راز  تیفرظ هـ اب  نآ  دیلوت  طخ  هک  یعمج  يوردوخ  ساب  لدـیم  ساب  لدـیم  يوردوخ  ه ) ـ 8 ــ دنراد . روبعلابعص  مورحم و 
دیلوت يرواـنف  هب  عاـفد  ترازو  روشک ، رد  هبترم  نیتـسخن  يارب  تسا و  اـپورا  زور  يوردوخ  زا  هدـش  يزادـناهار  رهـشمرخ  رد  لاـس ، رد 

کبـس و ياهنویماک  دـیلوت  طخ  يزادـناهار  اب  عافد  ترازو  نیگنـس  کبـس و  ياـهنویماک  ه ) ـ 9 ــ تسا . هتفاـی  تسد  قوف  يوردوـخ 
روشک رد  نویماک  رازاب  ماهس  دصرد  بسک 30  يارب  دیسر ، دهاوخ  زین  هاگتسد  رازه  هب 8  هک  لاس  رد  هاگتسد  رازه  تیفرظ 5  اب  نیگنس 

دمآزور ياهدرادناتــسا  زا  هـک  تـسا  وروـی 3  حطـس  یگدـنیالآ  هد  ـنـ ها ـتـم کـ ـس ـیـ ـس هـب  زهجم  اـهنویماک  نـیا  تـسا . هتـشادرب  ماـگ 
هب یلم  يدارفنا  حالـس  نیتسخن  هک  حالـس  نیا  ربیخ  یلم  حالـس  و ) یتاحیلست 1 ــ عیانـص  و ) دیآیم . رامـش  هب  ناهج  رد  یطیحمتسیز 

حالـس نیا  دوشیم . حلـسم  توراب  زاگ  میقتـسمریغ  راشف  اب  هک  تسا  ربیلاک 5/56  اب  کبـس  یمجاهت  کیتاموتا  یحالـس  دیآیم ، رامش 
تسا يورهناشن  هاگتسد  عون  ود  ياراد  حالس  نیا  رابگر . ریتهس و  ریتکت ، نماض ، لماش : تسا  یتیعـضو  راهچ  شتآ  مظان  هگرب  ياراد 
ندرب الاب  روظنم  هب  بش  رد  دـید  نیبرود  نیبرود و  بصن  يارب  ناوتیم  هحلـسا  نیا  لمح  هتـسد  زا  دراد . رارق  لـمح  هریگتـسد  يور  هک 

هحلـسا ناونع  هب  هدرک و  هدافتـسا  نآ  هیاـپ  ود  زا  ناوتیم  دوشیم  هدافتـسا  نیبرود  اـب  حالـس  زا  هک  یماـگنه  دومن . هدافتـسا  شتآ  تقد 
هک تسا  یلکش  هب  هحلسا  راتخاس  دراد . الاب  نانیمطا  هجرد  مک و  نزو  الاب ، تقد  مک ، ینیشنبقع  حالس  نیا  دومن . هدافتسا  زادناریتکت 

. تسا بصن  لباق  هحلسا  يور  زین  هیاپود  هزینرس و  دنکیم . تحار  ار  يرادهگن  ریمعت و  دوشیم و  ماجنا  یتحار  هب  نآ  ندرک  هتسب  زاب و 
ــ  3 دریگیم . رارق  هدافتسا  دروم  رود  هار  زا  نیمک  تایلمع  يارب  دایز  تقد  مک و  نزو  اب  يدارفنا  حالس  نیا  زادناریت  کت  حالـس  و ) 2 ــ

درب 100 لقادح  اب  هقیقد  ره  رد  ریت  ددع  دناوتیم 900 هک  تسا  یتسد  لسلسم  یعون  کبس  يرتمیلیم  ردنت 9  کبس  يرتمیلیم  ردنت 9  و )
نیا حتاف  زادـناهراپمخ  و ) 4 ــ  تسا . هیناـث  رب  رتم  لسلسم 375  نیا  طسوت  کیلش  هیلوا  تعرـس  دیامن . کیلـش  رتم  درب 1250  رثکادح  و 
نیا دریگیم . رارق  رواکت  ياـهورین  هدافتـسا  دروم  رتم  درب 1050  رثکادـح  درب 100 و  لقادـح  اب  لمح ، لـباق  يرتمیلیم  زادناهراپمخ 60 

يرتمیلیم زادــناهراپمخ 81  و ) 5 ــ  دوـش . اـجهباج  یتـحار  هب  دـناوتیم  هقیقد  رد  هلوـلگ  ریت 20  تخاوـن  مرگوــلیک و  نزو 6  اب  هحلـسا 
دراد و ریت  تخاون  هقیقد  رد  هلوـلگ  ات 20  هلیسو  نیا  دیامن . کیلـش  يرتم  رثکادح 5200  هلـصاف  هب  دناوتیم  يرتمیلیم  زادناهراپمخ 81 

هتخاس هدافتـسا  لقن و  لمح و  تلوهـس  روظنم  هب  هکتود  هکتکـی و  عون  ود  رد  زادـناهراپمخ  نیا  تسا . مرگولیک  طـقف 50  زین  نآ  نزو 
يرتم هلـصاف 1600  هب  هـقیقد  ره  رد  ریت  دادعت 600  دـناوتیم  يرتمیلیم  ربیلاک 7/12  اب  اکـشود  رابریت  اکـشود  رابریت  و ) 6 ــ  تسا . هدش 

و) 7 ــ  تسا . هیناث  رب  رتم  رابریت 800  نیا  اب  کیلش  هیلوا  تعرس  دیامن . کیلـش  ینیمز ) فادها  يارب   ) رتم ییاوه و 3300  فادها  يارب 
. دیامن کیلش  يرتم  رثکادـح 4000  هلـصاف  هب  هقیقد  ره  رد  ریت  دناوتیم 1100  يرتمیلیم  ربیلاک 61/7  اب  ژ3  ما ــ  راـبریت  ژ3  ما ــ  راـبریت 

عاوـنا رد  بصن  تیلباـق  هـک  تـسا  یحالـس  ردژا ، ردژا  عاوـنا  و ) 8 ــ  تسا . هیناـث  رب  رتـم  راـبریت 820  نیا  طـسوت  کیلـش  هیلوا  تعرس 
تاصخشم زا  تسا و  هدافتسا  دروم  قمعمک  ياهبآ  رد  دمآراک ، حالـس  نیا  تسا . اراد  ار  درگلاب  یحطـسریز و  یحطـس و  ياهروانش 

نیا تسا . توح  کشوم  ناریا  تخاـس  ردژا  عاونا  نیرتفورعم  زا  یکی  تسا . هداـعلاقوف  لـمع  تعرـس  ندوب و  يریگدر  لـباقریغ  نآ 
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رگید زا  تسا . ناریا  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هب  قلعتم  ناه  ـی جـ بآر ـ یز ـز  یر ـ گرادار يا  ـ هک ـ ـشو نیرتعیرـس مـ زا  یکی  کشوم ،
زا دـناوتیمن  دـشاب ، ییایرد  ياهکشومدـض  ياهمتـسیس  هب  زهجم  دـنچره  يوان  چـیه  هک  تسا  نیا  توح )  ) کشوم نیا  ياـهیگژیو 

تسا الاب  رونام  تردق  اب  کبس  یحالـس  يرتمیلیم  زادناکجنران 40  حالس  يرتمیلیم  زادـناکجنران 40  و ) 9 ــ  دـنک . رارف  نآ  سرریت 
رد هلولگ  کیلـش 300  نیبرود و  طسوت  قیقد  يریگفده  رابگر و  ریتکت و  تیعـضو  رد  حالـس  میظنت  تیلباق  الاب ، شتآ  يارجا  اب  هک 
زین نراقتمان  ياهگنج  رد  نینچمه  دراد ، ار  روانـش  درگلاب و  وردوخ ، عاونا  يور  بصن  تیلباـق  حالـس  نیا  تسا . نآ  نساـحم  زا  هقیقد 

هنیمز نیا  رد  ار  زوریناوه  ینیمز و  ییایرد ، ياههزوح  رد  حلسم  ياهورین  ياهيدنمزاین  همه  حالـس  نیا  دریگیم . رار  هدا قـ ـتـفـ ـسا دروم 
رد هدافتـسا  تیلباـق  يوق ، شتآ  لرتنک  متـسیس  اـب  نردـم  ییاهحالـس  يرتـمیلیم  و 107  زادــناتکار 106  و ) 10 ــ  دـنکیم . فرطرب 

ربیلاـک 107 دراد . ار  یکـشخ  بآ و  رد  نمـشد  عـناوم  تاماکحتــسا و  عاوـنا  مادـهنا  يارب  یکیتکاـت  ياـهوردوخ  وردـنت و  ياـهروانش 
رد تکرح  نادـی  هیناث و مـ ات 9  نامز 7  تدـم  رد  کشوم  تخاون 11  رتمولیک ، درب 5/8  رثکادح  کیلـش ، هلول  نتشاد 11  اب  يرتمیلیم ،

يور اـت  دراد  ار  نآ  تیلباـق  نینچمه  زادـناتکار  نیا  دوریم . رامـش  هب  زادـناتکار  نیا  ياـهتیلباق  نیرتمهم  زا  هجرد  اـت 45  درب 5 ــ 
زادناتکار دیامن . مدهنم  قیقد  روطهب  ار  دوخ  فادها  یکینورتکلا  میظنت  اب  الاب  تعرـس  اب  تکرح  نیح  رد  دوش و  راوس  وردنت  ياهقیاق 

هتخاس نامع > يایرد  سراف >و<  جـیلخ  نوگلین  ياهبآ   > زا تظافح  رد  ییایرد  يورین  ناوت  ندرب  ـالاب  ياتـسار  رد  يرتمیلیم   107
و) 11 ــ  دشابیم . کیلـش  هلول  ندوب 12  اراد  اـب  يرتـمیلیم  زادـناکشوم 107  تسا . هتفرگ  رارق  ورین  نیا  راـیتخا  رد  نوـنکامه  هدـش و 

ياهوردوخ ینتب ، ياهرگنـس  اههرز ، عاونا  رد  ذوفن  تیلباق  هک  تسا  نیگنـس  حالـس  کی  هرز ، دض  زادناریت  کت  گنفت  هرزدض  گنفت 
. دشابیم هظحالم  لباق  بیرخت  تردق  ياراد  رتمیلیم  ربیلاک 12/7  اب  حالس  نیا  دراد . ار  هلولگدض  ياهسابل  اب  حلـسم  دارفا  یهدنامرف و 
زا يریگهرهب  اـب  هک  دربرود  هدـنوش و  تیادـه  نیمز ، هب  اوـه  تسا  یبـمب  دـصاق ، يدـنوپ  رازه  بمب 2  دـصاق  دنمـشوه  بـمب  و ) 12 ــ 

رتسگ و تیادـه  دـنمناوت ، حالـس  کی  هب  ار  ناـمروشک  ییاوه  يورین  زاـین  تسا و  هدـش  یحارط  ناـهج  زور  ياـهيروانف  نیرتهتفرـشیپ 
کیلش طیارش  رد  هک  تسا  هدش  لیکشت  اکشود  حالس  هضبق  تشه  زا  حالس  نیا  لول  ییاوه 8  دنفادپ  و ) 13 ــ  دنکیم . نیمات  اتسیارود 

اهدرگلاب و یهدنامر ، يا فـ ـ هوردو اب خـ هلباقم  رد  حالـس  نیا  دـنک . نیمات  ار  هقیقد  رد  ریت  ات 4800  تخاون 4000  دناوتیم  لادـپ  کی  اب 
اـت 100/3 نزو 40/2  اـب  فـلتخم  ياهلدـم  رد  حالـس  نـیا  یـسیلپ  دایـص  حالــس  و ) 14 ــ  دراد . دربراک  نیـشنرس  نودـب  ياـهامیپاوه 

تردق زا  مک  درب  هلول و  ندوب  هاتوک  لیلد  هب  دوشیم و  دیلوت  قادنق  نودـب  وشات و  قادـنق  تباث ، قادـنق  اب  فلتخم  عاونا  رد  یمرگولیک 
حال نزهیواز سـ حالـس  و ) 15 ــ  دراد . دربراک  یکیرچ  تاـیلمع  یماـظتنا و  يورین  رد  روکذـم  حالـس  تسا . رادروخرب  ییـالاب  بیرخت 

ار زادـناریت  دراد ، هک  ینادرگ  مزیناکم  اب  هک  تسا  شیامن  هحفـص  نیبرود و  هچناـپت )  ) کـچوک یحالـس  لـماش  ياهعوم  نزه مـجـ ـ یواز
عقاو رد  دهد . رارق  فده  دروم  ار  نآ  هدرک و  ییاسانـش  رطخ ، نودب  ياهیواز  ره  رد  ار  اهفدـه  شیامن  هحفـص  قیرط  زا  دزاسیم  رداق 

يزادناریت دوخ  فادها  هب  نمشد ، فرط  زا  نتفرگ  رارق  تباصا  دروم  ندش و  تیور  نودب  ات  دهدیم  ار  ناکما  نیا  ربراک  هب  حالـس  نیا 
عاعش هب  ماگنه  هب  ریواصت  تفایرد  تیلباق  ياهراوهام  هاگتسیا  نیا  رهپس  ياهراوهام  هدنریگ  هاگتسیا  ز ) ییایفارغج 1 ــ تازیهجت  ز ) دنک .

، دنکیم تفایرد  هراوهام  زا  رهپس  هاگتسیا  هک  يریواصت  دنک . هضرع  ار  قیقد  تاعالطا  دناوتیم  دراد و  ار  نتنآ  زکرم  زا  رتمولیک   2500
ییاـیرد يرادربهشقن  ز ) 2 ــ دراد . دربراک  نداعم و ... ریاـخذ ، فاـشتکا ، یـسانشنیمز ، حـناوس ، یـسررب  يزرواـشک ، یماـظن ، روما  رد 

ياهمتــسیس راـنوس و  میبیتـلوم ، میبکـت و  ياهردـناسوکا  هـب  زهجم  يراـگنبآ  نیوـن  ياهروانــش  زا  يری  ـ گهر بـا بـهـ یفارگوردـیه ) )
ياـههشقن هـلمج  زا  ییاـیرد  ياـههشقن  عاوـنا  بساــنم ، يرازفاتخــس  يراز و  ــ فامر ــ تا ن ــ نا ــ ک ــ ما وDGPS و   GPS ياهراو ـــ ها ـــ م

هب گرزب  ساـیقم  رد  ياـههشقن  يربواـن ، تهج  و 100000/1  نیب 25000/1  کـچوک  ساـیقم  رد  ياـههشقن  یموقر ، یطخ و  ییاـیرد 
اههلکـسا و داجیا  ینارمع و  ياهحرط  ماجنا  تهج  زاین  دروم  ياـههشقن  تارباـخم ، قرب و  لـباک  بآ ، تفن ، لاـقتنا  يراذـگهلول  روظنم 

يرادربسکع زاورپ ، ياه  شخب  زا  يریگهرهب  اـب  یفارگوتف )  ) ییاوه يرادربهشقن  ز ) 3 ــ دوشیم . هیهت  اهروانـش و ... تیزنارت  طخ  نییعت 
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ياهسکع لاتیجید ، یلیلحت و  ياههاگتـسد  ددـعتم  تازیهجت  تاناکما و  زا  هدافتـسا  لیدـبت و  تابـساحم و  يدـنبثلثم ، هیهت و  ییاوه ،
متـسیس هب  گولاـنآ )  ) کیـسالک متـسیس  زا  يرتـمارگوتف  ياههاگتـسد  هیلک  دوشیم و  لیدـبت  فـلتخم  ياـهسایقم  رد  هشقن  هب  ییاوـه 

ـی مو ـ قر يا  ـ هه ـ ـش راشتنا نـقـ هیهت و  هب  ناوتیم  ییایفار  نا جـغـ ـ مزا ـ ـس تا  ـ مد هلمج خـ زا  دوشیم . لیدـبت  یحارط و  یلاتیجید  یلیلحت و 
ياـهيرتاب ح ) اهيرتاب 1 ــ عاونا  ح ) درک . هراـشا  ياهراوهاـم  ياـههشقن  راـشتنا  هلبق و  صیخـشت  قیقد  مـالعا  مرازههد ، کـی  دنمـشوه ،

زا هدافتـسا  لیلد  هب  نآ  يرادهگن  هنیزه  هک  دنوریم  راک  هب  یماظنریغ  یماظن و  يا  ـ هوردو عاو خـ ـ نا رد  ـر  ترا ـتـ ـسا يا  ـ هير ـ تا رتراتـسا بـ
ــ 2 تسا . هبرـض  ربارب  رد  مواقم  نزو و  کبـس  اهيرتاب  زا  عون  نیا  تسا . اهيرتاب  رگید  زا  رتمک  ناومیتنآ  نییاپ  دـصرد  اب  برـس  ژایلآ 
ات یحارط  هلحرم  زا  تیفیک  لرتنک  رثکادح  تحت  دنهدیم و  ماجنا  بآ  ریز  رد  نما  تایلمع  ییایردریز  ياهيرتاب  ییایردریز  يرتاب  ح )

ياههدروآرف يدـیلک  ناگدـننکدیلوت  زا  یکی  نت  رازه  هنالاس 12  دـیلوت  اب  زوسن  ياـهرجآ  شخب  زوسن  ياـهرجآ  ح ) 3 ــ دنتسه . دیلوت 
ح) 4 ــ دوشیم . انیمولآ  ياهنوتب  زادـناهراپمخ و  انیمولآ ، يالاب  ياهرجآ  زو ، ـ ـس ـ نل ـل گـ ما ـ ـش نآ  تاد  ـیـ لو هک تـ تسا  ناریا  رد  زوسن 

هتفرگ رارق  نامروشک  ییایرد  ياهورین  رایتخا  رد  هدش و  يزاس  هنیهب  ییایردریز  هژیو  تعاس  رپمآ  رازه  ياهيرتاب 14  ییایردریز  يرتاب 
لباق دنمنوناق و  ماظن  کی  دوبن  ببس  هب  نآ  اب  ههجاوم  اما  دور  یم  رامشب  دنـسپان  روفنم و  يا  هدیدپ  گنج  هچ  رگا  يریگ  هجیتن  . * تسا

- یعافد نیرتکد  بتکم و  رد  فیلکت  هیضرف و  کی  ناونع  هب  عافد  لکش  هب  رما  نیا  هکنیا  هژیوب  تسا  ریذپانبانتجا  يرشب  هعماج  رد  لوبق 
لاس تشه  براجت  زا  هدافتسا  اب  ناریا  یمالسا  يروهمج  گنج ، هدیدپ  زا  یعافد  یقلت  اب  تسا . هدش  هیـصوت  یمالـسا  يروهمج  یتینما 

هد ـ مآ دوجوب  ياهتیمورحم  اهتیدودحم و  زا  یشان  ییالط  طیارـش  رد  هتـسناوت  برغ ، بناج  زا  یتاحیلـست  ياهمیرحت  سدقم و  عافد 
یقادصم دبا و  ـت یـ سد دش ، هراشا  هک  ییاهشخب  رد  ییاهيدنمناوت  هب  يریگمـشچ  وحن  هب  يروآون  اب  هناگی  يا بـ ـ هرو ـ ـش يو کـ ـ ـس زا 

همیمض عبنم :  . * تسا عارتخا  عادبا و  ردام  جایتحا ،  Necssity is The Mother Of Invention هک لثملابرض  نیا  يارب  دشاب 
نمهب یمالسا ) بالقنا  يزوریپ  لاس  نیما  یس  مان ? ژیو ?  ) مج ماج  همانزور  ناگیار 

یمالسا بالقنا  تاکرب  يایرد  زا  يا  هرطق 

: اهزور نیمه  لـثم  ییاـهزور  رد  شیپ  لاـس  ادرف 30  هب  دـیما  هافر ،  دـشر   * یفاک هدیعـس  یمالـسا  بـالقنا  تاـکرب  ياـیرد  زا  يا  هرطق 
تارهاظت و فلتخم  ياههنحـص  رانک  رد  مینکیم . نشور  دراد  همانرب  یـصخشم  تاعاس  رد  مه  نآ  لاـناک و  کـی  اـهنت  هک  ار  نویزیولت 

یبلح دـشکیم ، خر  هب  ار  اهتیمورحم  هک  يریواصت  دوشیم ، شخپ  روشک  رانک  هشوگ و  زا  زین  يریواـصت  هاـگیب  هاـگ و  اـهییامیپهار 
رد اههناخ  دـنروآیم ، بآ  همـشچ  زا  دـننارذگیم و  راگزور  یـشوم  غارچ  سوناف و  اـب  ناـنچمه  هک  ياهداـتفارود  ياهاتـسور  اـهدابآ ،
نآ دوشیم ، مرگ  ياهکچ  یتفن  ياهيراخب  اب  طیارش  نیرتهب  رد  رولاو و  نیدلاءالع و  اب  رثکادح  لقنم و  یسرک و  اب  كانزوس  ناتـسمز 
دوخ تالوصحم  زا  رتشیب  اهنآ  كاروخ  تسا ، لکـش  مه  ابیرقت  هداس و  رایـسب  مدرم  كاشوپ  ترارح . هجرد  لقادـح  اب  قاتا و  کـی  مه 

یهاگ تسا و  دنفسوگ  واگ و  تشوگ  عون  زا  طقف  اتسور  مدرم  یفرصم  تشوگ  ياههدعو  دودعم  تسا ، یتنس  ياهاذغ  عون  زا  اتسور و 
يرهـش قرب  قرز و  اب  ار  اتـسور  ناناوج  نامـشچ  هک  تسین  مه  نویزیولت  دـشابن  قرب  یتقو  درادـن ، قرب  اجنیا  غرم . صاخ  مسارم  رد  مه 

ورپ رکف  هب  هک  تسین  مه  لاچخی  دشابن ، هک  قرب  تسا . یـضار  اهلقادـح  هب  دـهاوخیمن و  مه  لد  دـنیبن ، هک  مشچ  بخ ، دـنک و  انـشآ 
سیورـس تسا ، ییادـتبا  هداس و  رایـسب  اههناخ  دوشیم . هیهت  هنازور  زاین  هزادـنا  هب  جاتحیام  دـننک . يزاسهریخذ  دنـشاب و  شندـش  یلاخ 

هک یـصاصتخا  نفلت  درادن ، تلافـسآ ، عون  زا  مه  نآ  هداج ، هار و  درادـن ، تشادـهب  هناخ  مامح و  اتـسور  تسا ، عیجف  اههناخ  یتشادـهب 
سرد هزاجا  اهرـسپ  طقف  دراد و  سالک  کی  اهنت  اتـسور  هسردم  تسا ، رتگرزب  ياهاتـسور  تاناکما  زا  افرـص  مه  یتارباخم  رتفد  چیه ،

هیلوا و ياـهزاین  عفر  مدرم  مغ  مه و  شـالت و  جوا  ییاـضف  نینچ  رد  تسا . لاس 57  رد  اهاتـسور  زا  يرایـسب  ریوصت  نیا  دنراد ، ندناوخ 
. روشک تختیاپ  رهـش و  نیرتگرزب  مینکیم ، باختنا  ار  نارهت  هنومن  يارب  مینزیم . رهـش  هب  مه  يرـس  اـهزور  نیمه  رد  تسا . يرورض 
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قطاـنم زا  يدودـحم  دادـعت  تسا . هدرک  زاـب  يرهـش  ياـههداوناخ  رد  ار  دوـخ  ياـج  هک  تـسا  اهتدـم  نـفلت  قرب و  یـشک ، هلوـل  بآ 
تردـن هب  تسا ، لومت  هناـشن  لزنم  ياـهقاتا  ماـمت  ندرک  مرگ  ژاـفوش و  نتـشاد  مینزیم . اـههناخ  هب  يرـس  دـنراد . مه  زاـگ  یـشکهلول 

هایـس و نویزیولت  کی  دنـشاب ، هتـشاد  دوخ  يارب  صوصخم  دمک  یتح  ای  قاتا و  نادـنزرف  زا  کی  ره  هک  دـینکیم  ادـیپ  ار  ییاههداوناخ 
باق اب  چـنیا  رثکادـح 24  دـننک  هیهت  یگنر  نویزیولت  دناهتـسناوت  هک  درک  ادـیپ  ار  ییاههداوناخ  ناوتیم  كوت  کـت و  رخاوا  نیا  دـیفس 

هک تسا  یتالمجت  ياهلیسو  اهقاتا  زا  یکی  هشوگ  رد  دراد  ندنام  هدافتسایب  ینالوط  تاعاس  رد  نتـسب  يارب  مه  يرد  انایحا  هک  یبوچ 
يارب نادـنزرف  تمحازم  داـجیا  زا  يریگولج  يارب  ناـکدوک و  رارـصا  هب  اـههداوناخ  زا  يرایـسب  هچرگ  تسا . هدـشن  ریگارف  ـالماک  زونه 

لاچخی زج  هب  مینزب  هناخزپشآ  هب  يرـس  رگا  دننک . هیهت  نویزیولت  هاگتـسد  کی  هدـش  روط  ره  ات  دنـشالت  رد  انـشآ  لیماف و  ناگیاسمه و 
یمک دادعت  مینیبب . یقربوراج  هاگ  ییوشسابل و  نیـشام  تیاهن  رد  نک و  طولخم  بایـسآ و  تشوگ و  خرچ  يریگهویمبآ و  میناوتب  دیاش 
ياذغ نان  مه  اجنیا  مینزیم . يرهش  ياههرفس  هب  مه  يرس  دناهدوزفا . تسیل  نیا  هب  مه  ار  ییوشفرظ  نیشام  اریخا  لومتم  ياههداوناخ  زا 
نیمات غرم  رثکادح  زمرق و  تشوگ  زا  هداوناخ  زاین  دروم  نیئتورپ  بلغا  درادـن ، هنازور  فرـصم  جـنرب  دـهدیم ، لیکـشت  ار  مدرم  یلـصا 

مک مک  رزیرف  دریگیم . رارق  هدافتـسا  دروم  زورون  دـیع  بش  انایحا  صاـخ و  مسارم  يارب  هک  تسا  یتـالمجت  یکاروخ  یهاـم  دوشیم ،
ياههلیـسو زا  یکی  زین  لـیبموتا  دـننکیم . هیهت  هـنازور  فرـصم  زا  شیب  ییاذـغ  داوـم  هـک  تـسا  یتدـم  مدرم  دوـشیم و  اـههناخ  یهار 

ره دیاش  دنتسین . مه  ترفاسم  لها  یلیخ  اههداوناخ  دشاب . هتشاد  یـصخش  يوردوخ  یکی  اهنت  هداوناخ  دنچ  ره  زا  دیاش  تسا . یتالمجت 
دنک و كرت  ار  دوخ  راید  رهش و  زور  دنچ  يارب  دریگب  میمـصت  هداوناخ  ات  دوش  مهارف  یتاناکما  دهد و  تسد  یتصرف  راب  کی  لاس  دنچ 

ياهرهش رد  نادنواشیوخ  ناتـسود و  رادید  روظنمهب  بلغا  موادم  ياهرود و  ياهترفاسم  دنک . هنیزه  ار  یغلبم  ترایز  ای  حیرفت و  يارب 
هب مینزیم  يرـس  رگید  راب  کی  لاس 87 ،  هام  نمهب  زورما  . * دراد تلاخد  نآ  رد  تحایـس  حـیرفت و  دـصق  رتمک  دوشیم و  ماجنا  رگید 
دنچ هسردم  کی  دراد . تشادهب  هناخ  مامح و  یشک و  هلول  بآ  زورما  اتسور  تسا ، هدرک  قرف  الماک  اتسور  يامن  زورید . رهش  اتسور و 

سرد دـنناوتیم  یتحارب  اتـسور  نارتخد  زورما  تسا ، هتفر  الاب  ناییاتـسور  داوس  حطـس  تسا ، هدـش  هتخاس  تسا  یلاس  دـنچ  مه  هسـالک 
تخس و ياهناتسمز  زاگ ، یشکهلول  ددم  هب  تسا . هتخاس  رتناسآ  فارطا  ياهاتـسور  رهـش و  اب  ار  اتـسور  طابترا  تلافـسآ  هار  دنناوخب .

یتاـغیلبت ياـهرزیت  تسا و  نـشور  نوـیزیولت  تـسا . هدرک  داـجیا  اتـسور  رد  یبـالقنا  نـفلت  قرب و  دنـسریم . رظن  هـب  رتهاـتوک  ینـالوط ،
تاـغیلبت اـهملیف و  اهلایرـس و  رد  زور  ره  ار  دـیدج  لـیاسو  تاـناکما و  زورما  اتـسور  ناوج  دـننکیم . یفرعم  ار  يدـیدج  تـالوصحم 

اب وا  زورما  ياههتساوخ  اهزاین و  تسا و  انـشآ  رازاب  ياهنیرتدیدج  اب  شايرهـش  نطومه  دننامه  زورید  فالخرب  وا  دنیبیم . ینویزیولت 
كاروخ و تیعـضو  زورما  تسا . هدرک  زاب  اتـسور  یلاها  نیب  رد  ار  دوخ  ياج  هارمه  نفلت  هنایار و  تسا . تواـفتم  رایـسب  شیپ  لاـس   30

تاراظتنا عون  ات  هتفرگ  كاشوپ  كاروخ و  زا  زیچ  همه  تسین . بالقنا  يزوریپ  نیزاغآ  ياـهلاس  اـب  هسیاـقم  لـباق  ناییاتـسور  كاـشوپ 
قاتا و زا  نادنزرف  زا  يرایـسب  زورما  تسین . هسیاقم  لباق  اهزور  نآ  اب  زین  يرهـش  ياضف  تسا . هدرک  هبرجت  ار  یندرکنرواب  یلوحت  مدرم 
تباقر و نادیم  رد  اههداوناخ  دیآیم و  نییاپ  زور  هب  زور  هارمه  یشوگ  زا  هدافتـسا  نس  دننکیم . هدافتـسا  یـصاصتخا  تاناکما  تخت و 

ياههداوناخ زا  يرایـسب  رد  دـنرخیم . لیابوم  رتنییاپ  نینـس  رد  دوخ  ناکدوک  يارب  ناسانـشراک ، هیـصوت  مغریلع  یمـشچمه  مشچ و 
لدم ضیوعت  رس  رب  تبحص  تسین ، هیلوا  ياهزاین  عفر  رس  رب  تبحص  رگید  زورما  تسا ، هدش  لزنم  مزاول  کفنیال  ءزج  رتویپماک  يرهش 

ویوورکیام و تسا ، مادک  لاچخی  نویزیولت و  لدم  نیرتدیدج  تسا ، هدـمآ  رازاب  هب  یـشوگ  لدـم  هچ  لاسما  تسا . لیبموتا  نویزیولت و 
اعقاو هک  نیا  نودـب  هاگ  يروخ  راهان  زیم  ناملبم و  يروخاذـغ ، يروخیاچ و  ياهسیورـس  عاونا  یقرب ، مزاول  ماـسقا  عاونا و  نکخرس و 

یترایز و ياهرهـش  اهنت  اهترفاسم  دـصقم  تسا و  هدـش  رتریگارف  رایـسب  ترفاسم  دـننکیم . ییامندوخ  لزانم  رد  دـشاب ، اهنآ  هب  يزاـین 
تـسین مزال  تسا  یگدـنزارب  یگدـنراد ، . * دـننکیم ترفاـسم  دـیرخ  اـی  حـیرفت و  دـصق  هب  طـقف  مدرم  زا  يرایـسب  تسین . اـیرد  اـنایحا 

هدش لوحتم  ردقچ  زورما  هب  ات  بالقنا  زا  لبق  زا  مدرم  ياههتساوخ  اهزاین و  عون  دینیبب  ات  دیشاب  سانشمدرم  ای  نادداصتقا و  سانشهعماج ،
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ياهيزاب تن و  میگ  یل ، یل  کشاب و  میاق  اوه و  هب  مگرگ  زا  رتشیب  زورما  ناکدوک  دینک : هاگن  دوخ  فارطا  هب  یمک  تسا  یفاک  تسا .
؛ میتخانـشیمن اهنآ  زا  یناشن  مان و  شیپ  لاس  دنچ  ات  هک  یقرب  مزاول  عاونا  زا  تسا  يرابنا  اههناخزپشآ  اههناخ و  دنـسانشیم ، ار  ياهنایار 

هولج زیمآهرخـسم  نامیارب  هاـگ  هک  رگید  يرایـسب  زاـسیاچ و  نک ، کـشخ  يزبس  نکخرـس ، زاسچـیودناس ، زپ ، ینوراـکام  يوشراـخب ،
هبرجت ار  ییایردریغ  ییاـیرد و  یعونـصم و  یعیبط و  ینیئتورپ  داوم  عاونا  زمرق ، تشوگ  غرم و  زا  ریغ  زورما  اـم  ياههرفـس  دـنکیم و ،...

غرم و رتش  تشوگ  دـشیم و  هدـید  روشک  بونج  لامـش و  یلاـها  ياههرفـس  رد  طـقف  يراـگزور  هک  یهاـم  عاونا  وگیم و  زا  دـننکیم :
دنادیم رثوم  تالوحت  نیا  زورب  رد  ار  یفلتخم  لماوع  يداهتجا ، یفطصم  رتکد  رگربمه . سابلاک و  سیـسوس و  عاونا  ات  هتفرگ  نیچردلب 

ياهلدـم دورو  اب  مدرم  زا  يرایـسب  : » دـنکیم حرطم  ار  ییاـهصخاش  هنیمز  نیا  رد  تسا و  مدرم  هاـفر  حطـس  شیازفا  اـهنآ  زا  یکی  هک 
داوم فرـصم  نازیم  دـنتفایم ، ضیوـعت  رکف  هب  دـنراذگیم و  راـنک  دـنراد ، ییاراـک  زوـنه  هک  ار  دوـخ  یلبق  لـیاسو  رازاـب ، هب  رتدـیدج 

زور دنچ  مالعا  ضحم  هب  هک  يدح  ات  مدرم  نیب  رد  ترفاسم  شیازفا  هدامآ ، ياهاذـغ  زا  هدافتـسا  هب  مدرم  درکیور  نآ ، عونت  ینیئتورپ و 
يرتـشیب هاـفر  زا  هتـشذگ  هب  تبـسن  مدرم  هـک  دـهدیم  ناـشن  رگید  ياـههصخاش  يرایـسب  دوـشیم و  لـیبموتا  زا  وـلمم  اـههداج  یلیطعت 
رتنیگنر رایسب  اهنابایخ  رد  اهنیرتیو  رطاخ  نیمه  هب  دوشیم . هدید  مدرم  رد  فرـصم  دیرخ و  يارب  يرتشیب  هقالع  زورما  دنرادروخرب ».

هعماج و رد  رازاب  شرتسگ  ار  هقالع  شیازفا  نیا  ياهتلع  زا  رگید  یکی  یتشهب  دیهـش  هاگـشنادیملع  تایه  وضع  دناهدش . رتباذـج  و 
هـضرع رازاب  رد  هک  هچنآ  ره  دنکیم  لمع  اضاقت  هضرع و  ساسا  رب  رازاب  نوچ  تسا ؛ دقتعم  دنادیم و  ندش  یتعنـص  تمـس  هب  تکرح 
تاغیلبت نیا  دوشیم . زبس  یتاغیلبت  ياهولبات  رهـش  رانک  هشوگ و  رد  دینیبیم  اذل  و  دـشاب . هتـشاد  دوجو  نآ  يارب  زین  اضاقت  دـیاب  دوشیم 

هب رازاب  رد  ار  دمآرد  نیا  دنناوتیم  ات  دننک و  بسک  دمآرد  دنناوتیم  ات  هک  تسا  نیا  مدرم  شالت  مامت  اذل  دـنکیم . اضاقت  داجیا  ام  رد 
، دناهدوب رقف  طخ  ریز  ناریا  مدرم  دصرد   46 لاس 1356 ، رد  یناهج  کناب  ياهصخاش  رامآ و  ساسارب  دننک . هنیزه  فلتخم  ياهلکش 
هب هلـصاف  نیا  رد  مدرم  تشیعم  هافر و  تیعـضو  رگید  ترابع  هب  تسا . هتفای  شهاک  دـصرد  هب 16  مقر  نیا  لاس 1378 رد  هک  یلاـح  رد 
ات دنکـشیم و  ار  اهزرم  اذـل  درادـن و  ینعم  اتـسور  رهـش و  رازاب  يارب  يداهتجا  رتکد  داقتعا  هب  . تسا هتفاـی  دوبهب  ربارب  طسوتم 8/2  روط 

دناوـتیمن دـیدج  رازاـب  رد  دـناهدش . هـصرع  دراو  نوـنکا  دـندوب  يوزنم  هـک  ییاهاتـسور  دـنکیم . ذوـفن  روـشک  کـی  طاـقن  نـیرترود 
ینادابآ ناونع  تحت  دـندوب  يوزنم  زونه  هک  ار  یقطانم  هک  میوریم  شیپ  یتمـس  هب  ام  دـشاب . هتـشاد  دوجو  درگاـشب  دـننام  ییاهاتـسور 

مدرم زا  یخرب  ارچ  . * دـهدیم خر  رازاب  قطنم  بوچراچ  رد  اهنیا  همه  دوشیم . اضاقت  شیازفا  ثعاـب  یناداـبآ  میدرک . نادـیم  نیا  دراو 
ارچ اما  دنشاب ، یضار  دوجوم  عضو  زا  مدرم  میراد  راظتنا  میدرمشرب  مدرم  یگدنز  تیعضو  رییغت  زا  هک  ینساحم  همه  نیا  اب  دنایـضاران 
رد يدنرم  اضردمحم  رتکد  دننکیم ؟ یتیاضران  راهظا  دوجوم  تیعـضو  زا  ناگبخن  یتح  مدرم و  زا  ياهدع  دـنا و  یـضار  ان  یخرب  زونه 

رییغت دنکیم : هراشا  لماوع  زا  يدادـعت  هب  هتخادرپ و  عوضوم  نیا  هب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  همانراک  رب  يدـمآرد  ناونع  تحت  ياهلاقم 
تاراظتنا حطـس  شیازفا  ثعاب  جـیردتب  بالقنا  مود  ههد  زا  سپ  صوصخب  مدرم  یگدـنز  حطـس  یبسن  دوبهب  هعماـج و  فرـصم  يوگلا 

هجوت هجیتن ، رد  بالقنا و  زا  سپ  هعماج  يداصتقا  یعاـمتجا و  ياـهیهاگآ  حطـس  ریگمـشچ  شیازفا  تسا . هدـیدرگ  یگدـنز  زا  ناـنآ 
همه عفر  راظتنا  طلغ  گـنهرف  جـیورت  تیمکاـح و  نآ . توق  طاـقن  ياـج  هب  دوجوم  عضو  ياـهییاسران  فعـض و  طاـقن  هب  ناـنآ  رتشیب 

تیلاعف يزاساضف و  تسا . هداد  شیازفا  ار  یتیاـضران  بیرـض  دوخ  هک  ریخا  ياـهلاس  رد  تلود  تموکح و  يوس  زا  هعماـج  تالکـشم 
دراوم زا  یخرب  هدـهاشم  تالکـشم . ییامنگرزب  دوجوم و  عضو  یفن  ماظن  بـالقنا و  یجراـخ  یلخاد و  ناـفلاخم  یتاـغیلبتءوس  هدرتسگ 
رتـکد مدرم . يوس  زا  نـالووسم  تیلک  هب  نآ  میمعت  ماـظن و  نارازگراـک  نـالووسم و  زا  یخرب  يوس  زا  درکلمع  ءوـس  تیریدـم و  ءوـس 

تواضق دروم  تاکن  زا  یکی  هک  بالقنا  زا  دعب  رد  ینارگ  هدـیدپ  اب  نآ  هسیاقم  بالقنا و  زا  شیپ  ياهلاس  رد  ینازرا  هلاسم  هب  يدـنرم 
لبق ارچ  هک  دوشیم  حرطم  لاوس  نیا  روشک ، يداصتقا  هعسوت  ياهتسایس  تهج  زا  فلا : دهدیم : حیضوت  دنکیم و  هراشا  تسا  مدرم 

هک میباییمرد  مینکیم ، یسررب  ار  لاوس  نیا  هکیماگنه  تسا . هدوب  نارگ  بالقنا  زا  دعب  نازرا و  حالطصا  هب  اهالاک  تمیق  بالقنا ، زا 
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بالقنا و زا  لبق  رد  یتادراو  ياـهالاک  هب  تبـسن  تلود  يوس  زا  نییاـپ  یکرمگ  ياـههفرعت  لاـمعا  رما ، نیا  لـیالد  نیرتهدـمع  زا  یکی 
رایـسب تمیق  هب  روفو و  هب  یجراخ  ياهالاک  نییاپ ، یکرمگ  ياههفرعت  لامعا  هجیتن  رد  تسا ؛ هدوب  بالقنا  زا  دـعب  اـههفرعت  نیا  شیازفا 

یگتـسباو شیازفا  یلخاد ، تادـیلوت  فیعـضت  تهج  رد  طلغ ، رایـسب  يداصتقا  تسایـس  نیا  تقیقح  رد  هدـشیم ، تفای  رازاـب  رد  لزاـن 
هدننکدیلوت هجو  چـیه  هب  یطیارـش  نینچ  رد  اریز  تسا ، هدوب  نانآ  يارب  رازاب  نیمات  تهج  رد  یتعنـص و  ياهتردـق  هب  روشک  يداصتقا 

هدشیم و جراخ  تباقر  هنحص  زا  تلوهس  هب  هتشادن و  ار  یجراخ  هبرجتاب  دنمناوت و  هدننکدیلوت  اب  تباقر  ناکما  یلخاد  راک  هزات  اپون و 
هجوت لمات و  لباق  زین  هعماج  تیرثکا  دیرخ  تردق  تهج  زا  هلاسم  نیا  ب : تسا . هتسنادیمن  هفرص  هب  نورقم  ار  دیلوت  هصرع  رد  روضح 

رد هدوب و  نانچ  غرممخت  تمیق  ای  هدوب و  رادـقم  نالف  تشوگ  تمیق  الثم  هتـشذگ  رد  دوشیم  هتفگ  هک  میونـشیم  رایـسب  هزورما  تسا .
تیعـضو هتفای ، شهاک  مدرم  دیرخ  تردـق  نوچ  هک  دوشیم  يریگهجیتن  هنوگنیا  هتفای ، شیازفا  رایـسب  هک  ینونک  ياهتمیق  اب  هسیاقم 

هب دراد . هعماج  دارفا  تیرثکا  تشیعم  تیعـضو  دوبهب  زا  ناشن  اهرامآ  مه  دارفا و  هبرجت  مه  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  رتدب  مدرم  تشیعم 
ناتیاهریشمش . * تسا هدوب  نآ  زا  رتنییاپ  رایـسب  مدرم  دیرخ  تردق  یلو  هدوب  نییاپ  اهتمیق  هتـشذگ  رد  هک  تسا  تسرد  رگید  ترابع 

هتشذگ هب  تبسن  يرتهب  تیعضو  اهاتـسور  مییوگیم  تسا . نونکات  بالقنا  زا  لبق  زا  مدرم  هافر  شیازفا  رـس  رب  تبحـص  دینک  فالغ  ار 
زورما مییوگیم  دننک ، حـیرفت  دنـشوپب و  دـنروخب و  رتهب  هک  دـنراد  ار  نآ  ناکما  هدـش و  رتشیب  مدرم  دـمآرد  مییوگیم  دـناهدرک ، ادـیپ 

تاموزلم هیهت  زا  شیب  يزیچ  مدرم  يرکف  هغدغد  زورما  مییوگیم  تسا و  هتفر  الاب  یگدنز  هب  دیما  تسا ، هدش  رتهب  تشادـهب  تیعـضو 
مه ام  میروشک . نیمه  لها  مه  ام  دـینکن . جراخ  فالغ  زا  ار  ناتیاهریـشمش  دـینک و  ربص  یمک  تواضق  زا  لبق  اما  تسا ؛ یگدـنز  هیلوا 

میاهدرکن شومارف  زین  ام  دـنناوخیم ، سرد  اهرپک  رد  هک  دنتـسه  یناـکدوک  دـنمتورث  تکلمم  نیا  راـنک  هشوگ و  رد  زونه  هک  مینادیم 
نـشخ قلطم و  یبسن و  رقف  ياههژاو  اب  دـنداد . تسد  زا  ار  دوخ  ناج  ياهکچ  يراـخب  يزوسشتآ  هثداـح  رد  هک  ار  یناتـسبد  ناـکدوک 

. میکاخ بآ و  نیمه  لها  ام  میتسین ، هناگیب  تاـناکما  دوبن  رثا  رد  اهاتـسور  ندـنام  كورتم  ناییاتـسور و  ترجاـهم  هدـیدپ  اـب  مییانـشآ ،
ياه تخاس  ریز  دوجو  هدـش و  ماجنا  ياـه  يزیر  هماـنرب  هب  هجوت  اـب  یلو  ، میراد يداـیز  هلـصاف  بولطم  طیارـش  اـت  میراد  لوبق  مینادیم 
هعماج رد  یتاقبط  هلـصاف  میراد  دیما  میـشابن ، راک  ناکدوک  مان  هب  ياهدـیدپ  دـهاش  میراد  دـیما  نامزیزع  روشک  زورما  طیارـش  بسانم و 
داجیا تمـس  هب  دنکیمک ، هچ  رگا  ار  دوخ  تکرح  بالقنا  یتشک  اهیناماسبان ، نیا  همه  اب  میراد  دـیما  داقتعا و  دوش و  رتمک  زورهبزور 

ياهلاس نیب  ناریا  مدرم  تشیعم  هافر و  تیعـضو  زا  یناهج  کناب  اریخا  هک  تسا  ياهسیاقم  اعدم  دـهاش  دـهدیم . همادا  بولطم  طیارش 
، دناهدوب رقف  طخ  ریز  ناریا  مدرم  دصرد   46 لاس 1356 ، رد  کناب  نیا  ياهصخاش  رامآ و  ساـسارب  تسا . هدومن  هئارا  ات 1378   1356
هب هلـصاف  نیا  رد  مدرم  تشیعم  هافر و  تیعـضو  رگید  ترابع  هب  تسا . هتفای  شهاک  دصرد  هب 16  مقر  نیا  لاس 1378  رد  هک  یلاح  رد 

نمهب 1387 هبنشود 21  راهب ) یس  مان ? هژیو   ) www.jamejamonline.ir عبنم :  . * تسا هتفای  دوبهب  ربارب  طسوتم 8/2  روط 

یتسردنت يارب  شالت  لاس   30

تمالس شخب  تمالـس  هصرع  ردیمالـسا  يروهمج  ماظن  ياهدرواتـسد  هب  یهاگن   * یناهبهب ناوخا  یلع  یتسردنت  يارب  شالت  لاس   30
بالقنا يزوریپ  زا  سپ  ياهلاس  رد  ار  نآ  ریگمـشچ  لوحت  دیناوتب  ات  دیـشاب  صـصختم  یلیخ  تسین  مزال  هک  تسا  ییاهشخب  هلمج  زا 

. دننیبیم ار  نآ  هنازور  مدرم  هک  تسا  یلئاسم  وراد  کشزپ و  دادعت  شیازفا  اهاتـسور و  رد  تمالـس  عضو  دوبهب  دینک . هدهاشمیمالـسا 
فذـح لرتنک و  ناردام ، ناـکدوک و  ریم  گرم و  شهاـک  یگدـنز ، هب  دـیما  شیازفا  نوچمه  ییاـهصخاش  هب  قیقد  یهاـگن  دـیاش  اـما 

تشادهب و هزوح  رد  هجوت  لباق  ياهدرواتسد  يایوگ  دناوتب  رتهب  ناییاتـسور ، همیب  هیذغت و  دوبهب  ياههمانرب  يارجا  ریگاو و  ياهيرامیب 
ياهدرواتـسد 30 رب  يرورم  ات  تسا  یبوخ  تصرف  یمالـسا ، بالقنا  درگلاس  نیما  یـس  دشابیمالـسا . بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناـمرد 
مالسا و مان  اب  هک  دوب  متسیب  نرق  ینید  بالقنا  اهنت  ناریا  یمالسا  بالقنا  میشاب . هتشاد  تمالـس  هصرع  رد  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هلاس 
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گرزب دادـخر  نیا  درگلاـس  نیما  یـس  هناتـسآ  رد  نونکا  دـیناسر . ماجنارـس  هب  ار  یعاـمتجا  یتکرح  هاـگآ  ینید  ربهر  کـی  يربـهر  هب 
دوخ روشک  رد  رایسب  ترارم  جنر و  اب  ناریا  تلم  هکیماظن  درذگیم ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  رارقتـسا  زا  ههد  هس  میراد . رارق  یخیرات 

ار ریسم  دناوتیم  یسامح  لاس  نیا 30  ياهدرواتسد  هتشذگ و  یناوخ  زاب  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  مراهچ  ههد  هناتسآ  رد  دندرک  رقتسم 
تشادهب و شخب  دش  یـساسا  یلوحت  راچدیمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  ییاهشخب  زا  یکی  دزاس . ایهم  رتنشور  ياهدنیآ  يارب 

ياهدمآرد یمومع و  ياهدمآرد  لحم  زا  دـش  فلکم  تلود  لوصا 29 و 31 ) دـننام   ) یـساسا نوناق  رد  بالقنا  يزوریپ  اب  دوب . نامرد 
، یگداتفاراک زا  يریپ ، يراکیب ، یگتـسشنزاب ، رظن  زا  یعامتجا  نیماـت  يارب  یلاـم  ياـهتیامح  تامدـخ و  مدرم ، تکراـشم  زا  لـصاح 

تاناکما نتخاس  مهارف  يارب  تلود  دروآ . مهارف  تلم  همه  يارب  ار  یکـشزپ  تامدخ  هب  زاین  ثداوح و  یگدـنام ، هار  رد  یتسرپرـسیب ،
تشادهب شخب  رد  يراذگهیامرس  يربارب  شیازفا 100  داد . تروص  یناوارف  شالت  بالقنا  زا  دـعب  ههد  نیتسخن  رد  فیلاکت  نیا  ققحت 

هدش بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياهلاس  یط  ینامرد  یتشادهب و  ياهصخاش  يدـصرد  دشر 400  هب  رجنم  هتـشذگ  لاس  رد 30  نامرد  و 
هدنز دلوت  رد 1000  زا 129  لاسکی  ریز  ناکدوک  گرم  رامآ  زین  ناریا  یتشادـهب  ياـهصخاش  یتشادـهب  ياـهصخاش  دوبهب  . * تسا

شهاک رد 1000  هب 36  بالقنا  زا  لبق  هدنز  دـلوت  رد 1000  زا 174  زین  لاس  ریز 5  ناکدوک  گرم  رد 1000 ، هب 6/28  بالقنا  زا  لبق 
هک یلاح  رد  نینچمه  تسا . هتفای  لزنت  هب 5/35  بالقنا  زا  لبق  رد  دلوت  رازه  رد 100  زا 245  زین  یناریا  ناردام  گرم  نازیم  تسا . هتفای 

هدیسر و هب 2/1  تیعمج  دشر  نونکامه  دوب  رادروخرب  دـصرد  تیعمج 9/3  دشر  زایمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  ياهلاس  رد  ناریا 
شیازفا . * تسا هتفای  شیازفا  لاـس  71 و 68  هب لاس 1363  رد  لاس  زا 2/59 و 5/58  درم  نز و  بیترت  هب  دلوت  ودـب  رد  یگدـنز  هب  دـیما 

زین اهنآ  زا  يدادعت  هک  تشاد  دوجو  کشزپ  رازه  ات 14  اهنت 12  روشک  رد  دیسر  يزوریپ  هب  یمالسا  بالقنا  هک  یماگنه  کشزپ  دادعت 
زا . دنتشاد روضح  روشک  رد  یناتـسکاپ  کشزپ  رازه  هب 6  بیرق  اهلاس  نآ  رد  دـندش . جراخ  روشک  زا  صاخ  طیارـش  گنج و  لـیلد  هب 

لیلد هب  دشیم . ناربج  یکشزپ  ظاحل  زا  دیاب  نآ  زا  یشان  رایسب  ياهتراسخ  دش و  اهزاین  زا  يرایسب  دیدشت  بجوم  گنج  رگید  يوس 
. دندادیم ماجنا  نامزمه  تروص  هب  ار  تیریدم ) نامرد و  شهوژپ ، شزومآ ،  ) راک نیدـنچ  دـیاب  صـصختم  دارفا  یناسنا ، يورین  دوبمک 
رد یـساسا  لوحت  داجیا  هنیمز  هک  ياهنوگهب  روشک  یلک  راـتخاس  رد  رظن  دـیدجت  ترورـض  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  اـب  رگید  يوس  زا 

مهارف ار  صصختم  یناسنايورین  تیبرت  دشر و  یلاع و  شزومآ  میمعت  هعـسوت و  زین  یگنهرف و  یعامتجا ، يداصتقا ، فلتخم  ياههزوح 
یناسنا يورین  تیبرت  یکـشزپ و  شزومآ  هعـسوت  ترورـض  رب  ینبم  تلود  ياهتسایـس  ساسا  رب  اتـسار و  نیا  رد  دـش . ساـسحا  دروآ ،
هعسوت میمعت و  زاین و  دروم  رداک  تیبرت  يارب  روشک  ینامرد  ياهتیفرظ  مامت  زا  رتهب  هدافتسا  یکـشزپاریپ و  یکـشزپ و  هنیمز  رد  یفاک 

يرادهب و ترازو  لالحنا  اب  ادج و  مولع  ترازو  زا  یکـشزپ  شزومآ  تسا ، نامرد  رب  مدقم  يریگـشیپ  هک  لصا  کی  ناونعهب  تشادهب 
روظنمهب یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  یمالـسا  ياروش  سلجم  بوصم  نوناق  بجوم  هب  لاس 1364 و  رد  تقو  یتسیزهب 

رد یکـشزپ  شزومآ  ماغدا  حرط  اب  دش . لیکـشت  روبزم  نوناق  رد  جردنم  ياهتیلووسم  فیاظو و  ریاس  هتفگشیپ و  فادها  هب  ندیـسر 
، تمالس فلتخم  ياههورگ  شزومآ  هب  روشک  یکشزپ  شزومآ  نالووسم  هکلب  تفای  شیازفا  یکـشزپ  نایوجـشناد  دادعت  اهنت  هن  نامرد 
ره يارب  میدرکیم  میسقت  تیعمج  هب  ار  ناکـشزپ  دادعت  یتقو  نامز  نآ  رد  دننک . لح  ار  روشک  تالکـشم  دنناوتب  ات  دندش  رترگن  عماج 

عیزوت هکنیا  لیلد  هب  اما  میتشاد . کـشزپ  کـی  رفن  رازه  ره 4  يارب  میدرکیم  فذـح  ار  نارهت  رگا  کـشزپ و  کـی  رفن  رازه و 800   2
رفن  13428 ( 1356  ) یمالسا بالقنا  يزوریپ  هناتـسآ  رد  ناکـشزپ  دادعت  تشاد . دوجو  کشزپ  کی  رفن  رازه  ره 18  يارب  دوبن  هنالداع 
رفن رازه  يازا  هب  کشزپ  دادـعت  صخاـش  تسا . هدـش  غلاـب  رفن  هب 72792  هدـش و  ربارب  دودح 5/5  ياـهلاس 13801356  یط  هک  هدوب 

رد یکـشزپ  ماظن  نامزاس  تاعالطا  هیاپ  رب  صخاش  نیا  تسا . هدیـسر  لاس 1380  رد  کشزپ  هب 12/1  لاس 1356  رد  زا 38/0  تیعمج 
ناریا رد  یجراخ  ناکـشزپ  زا  يدایز  دادـعت  ههد 50  یط  تسا . روـشک  تیعمج  رفن  رازه  يازا  هـب  کـشزپ  تبـسن 35/1  هب  لاس 1385 
يورین هضرع  شیازفا  هجیتن  رد  یکـشزپ و  مولع  ياههاگـشناد  شریذپ  تیفرظ  شیازفا  اب  نامزمه  جیردت  هب  هک  دناهدوب  تیلاعف  لوغـشم 
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یط تیعمج  رفن  رازه  هب  کشزپ  تبـسن  صخاش  شهاک  تسا . هدیـسر  رفـص  هب  ریخا  ياهلاس  یط  هتفای و  شهاـک  اـهنآ  دادـعت  یناـسنا 
ههد رد  اما  تسا  ههد 1360  يادتبا  ياهلاس  یط  اههاگشناد  تیلاعف  شهاک  یگنهرف و  بالقنا  عوقو  زا  یـشان  ات 1367  ياهلاس 1358 

ياههکبش رد  یکشزپ  شزومآ  ماغدا  اههاگـشناد و  ددجم  ییاشگزاب  زا  یـشان  هک  میتسه  هدش  دای  صخاش  ریگمـشچ  دشر  دهاش   1370
زا شیب  يارب  تشادهب  ياههناخ  ثادحا  اب  نامرد  تشادهب و  هکبـش  يزادناهار  اتـسور  رد  تشادـهب  . * تسا روشک  ینامرد  یتشادـهب و 
لاس رد  دوب . تمالس  هزوح  رد  بالقنا  زا  دعب  ياهترورض  نیتسخن  زا  زاین  دروم  یناسنا  يورین  اب  هکبـش  نیا  لیمکت  اتـسور و  رازه   65

زا یهورگ  اـی  اتـسور  ره  ییاتـسور  قطاـنم  رد  هک  يوحن  هب  دـش  يزادـنا  هار  روشک  رـساترس  رد  هیلوا  یتشادـهب  ياـهتبقارم  هکبـش   63
دادعت لاـس 1359  رد  . دـندش یلحم  مدرم  هب  تامدـخ  هئارا  لوغـشم  نآ  رد  درم  نز و  زروـهب  کـی  تشادـهب و  هناـخ  کـی  هب  اهاتـسور 

لاس 1380 رد  . تفای شیازفا  ربارب  هس  زا  شیب  ینعی  دیـسر  ددـع  هب 9734  لاس 1370  رد  دادعت  نیا  دوب  ددـع  تشادهب 2536  ياههناخ 
هب یکی  ای  تشادهب  هناخ  زا 17000  شیب  ینعی  دوب  دحاو  ربارب 17644  لاس 1358  رد  دادعت  نیا  دوب و  تشادهب 16281  ياههناخ  دادعت 
اب سامت  هطقن  نیلوا  ودنوشیم  بوسحم  روشک  نامرد  تشادهب و  هکبش  یلـصا  ياههیاپ  هک  تشادهب  ياههناخ  نیا  اتـسور . يازا 1200 

هکبـش هعـسوت  تسا . هداتفا  قافتا  هعـسوت  مود  لوا و  ياـههمانرب  یط  هدـش  داـی  زکارم  شرتسگ  نیرتشیب  دنتـسه . ییاتـسور  هعماـج  مدرم 
يروط هب  تسا  هدش  یتشادهب  هیلوا  ياهتبقارم  هب  ناییاتـسور  صوصخب  مدرم  داحآ  یـسرتسد  لیهـست  ثعاب  روشک  ینامرد  یتشادهب و 

رب هوالعیمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دنراد . رارق  تامدخ  نیا  شـشوپ  تحت  روشک  تیعمج  دـصرد  رب 95  غلاب  رـضاح  لاح  رد  هک 
تشادهب و سانـشراک  کی  کشزپ ، کی  زکارم  نیا  رد  دـندش . سیـسات  زین  ییاتـسور  ینامرد  یتشادـهب -  زکارم  تشادـهب ،  ياههناخ 

کی ییاتسور ، دنورهش  ره 7000  يازا  هب  طسوتم  روط  هب  دننکیم . یگدیسر  مدرم  تمالـس  هب  طوبرم  روما  هب  يرادا  روما  لووسم  کی 
لک دناهدش . سیـسات  ینامرد  یتشادهب  زکارم  یتشادـهب و  ياههاگیاپ  يرهـش  قطانم  رد  دراد . دوجو  ینامرد  یتشادـهب  ییاتـسور  زکرم 

. تسا یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  رظن  ریز  دوخ  هک  دنوشیم  هرادا  ناتـسرهش  ینامرد  یتشادـهب -  زکارم  طسوت  هکبش 
افیا یتشادـهب  تامدـخ  هئارا  یکـشزپ و  شزومآ  رد  مهم  رایـسب  یـشقن  دراد  دوجو  یکی  ناتـسا  ره  رد  هک  یکـشزپ  مولع  ياههاگـشناد 

زین ناتسرامیب  تشادهب و  زکارم  لووسم  ناتـسا ، ینامرد  یتشادهب -  تامدخ  ییارجا  ریدم  نیرتالاب  ناونع  هب  هاگـشناد  تسایر  دننکیم .
، کخرس لافطا ، جلف   ) رادریگاو ياهيرامیب  هیلع  رب  لاس  ریز 5  ناکدوک  نویسانیسکاو  ششوپ  صخاش  نویسانیسکاو  ششوپ  . * تسه

بلاج تسا . هدیسر  لاس 1380 رد  دصرد  يالاب 95 هب   1363 لاس رد  دصرد  دودح 20  زا  ( B تیتاپه لس ، زازک ، يرتفید ، هفرـس ، هایس 
یقرـش هنارتیدم  هقطنم  ياهروشک  نیگنایم  دـصرد و  ناتسلگنا 91  دصرد ،  92 هسنارف دصرد ، اکیرمآ 93  رد  صخاـش  نیا  مینادـب  تسا 

جنپ ریز  ناکدوک  گرم  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  دـصرد  يالاب 95  نویـسانیسکاو  شـشوپ  رد  روشک  گرزب  تیقفوم  تسا . دـصرد   5/77
همانیهاوگ تفایرد  هب  قفوم  ناریا  یمالسا  يروهمج  لاس 1371 يرسارس  جیسب  نویسانیسکاو و  بوخ  شـشوپ  اب  دنک . ادیپ  شهاک  لاس 

ناردام و نویـسانیسکاو  بسانم  شـشوپ  ببـس  هب  کخرـس  يدازون و  زازک  يرامیب  ود  زین  نونکا  دش . لافطا  جـلف  ینک  هشیر  یللملانیب 
ود نیا  فذـح  يارب  مزال  ياهصخاش  ناریا  هک  دـنهدیم  ناشن  لاسما  هتـشذگ و  لاـس  ياـهرامآ  تسا . هدـش  فذـح  ناریا  رد  نادازون 

کخرس يدازون و  زازک  فذح  همانیهاوگ  يدوزب  تشادهب  یناهج  نامزاس  بیترت  نیا  هب  تسا . هدروآ  تسدب  یناهج  رظن  زا  ار  يرامیب 
زازک فذح  دوشیم . بوسحم  یتشادهب  لضعم  اهروشک  زا  يرایـسب  رد  نونکا  یتح  اهلاس و  يرامیب  ود  نیا  دـنکیم . اطعا  ناریا  هب  ار 

همانرب لصاح  زین  کخرـس  فذح  نادازون و  نویـسانیسکاو  يروشک  همانرب  رادراب و  ناردام  نویـسانیسکاو  لماک  شـشوپ  هجیتن  يدازون 
روشک رسارس  رد  لاس 82  رد  ناناوج  ناـکدوک و  يرفن  نویلیم  نویسانیسکاو 33  نینچمه  ناکدوک و  نادازون و  نویـسانیسکاو  يروشک 

، تازیهجت یناتسرامیب ، ياهتخت  دادعتیمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  ياهلاس  اب  هسیاقم  رد  ینامرد  یتشادهب -  زکارم  هعسوت  . * تسا
هب تسا . هدـش  هتخاس  روشک  رد  ناتـسرامیب  لاس 15  ره  بالقنا  زا  سپ  طسوتم  روطهب  هتـشاد  یبساـنم  دـشر  یناـسنا  يورین  تاـناکما و 

، ربارب دودـح 2  رد  ینعی  لاـس 1381  رد  تخت  رازه  هب 111  لاـس 1356  رد  تخت  رازه  زا 56  یناتـسرامیب  ياهتخت  دادـعت  هک  يروط 
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نیا دیـسر . تخت  هب 104400  لاـس 1379  رد  روشک 50760 و  یناتـسرامیب  تباث  ياهتخت  دادـعت  لاـس 1363  رد  تسا . هتفاـی  شیازفا 
لاس 1379 رد  هب 161  لاس 1363  رد  زا 154  تیعمج  رفن  رازهدصکی  هب  تباث  تخت  تبـسن  دش . تخت   116474 لاس 1385 ، رد  نازیم 

تاناکما تازیهجت ، هدش و  يزادنا  هار  ثادحا و  يدیدج  یناتسرامیب  روشک ، ياهرهش  رثکا  رد  نونکا  مه  دیسر . لاس 1385  رد  و 163 
لاس رد  دحاو  هب 7345  لاس 1357  رد  دحاو  زا 2869  ینامرد  یتشادهب  زکارم  دادعت  . تسا هدش  يزاسزاب  اهرهـش  رثکا  یناسنا  يورین  و 
نیا دادعت  لاس 1384  رد  دیـسر  لاس 1383  رد  دـحاو  هب 7633  دصرد  هنالاس 96/1 طسوتم  دـشر  اـب  دادـعت  نیا  تفاـی . شیازفا   1381

ینامرد یتشادهب و  ياهدحاو  دادعت  لاس 1385  رد  دراد . دشر  دصرد  دودح 3  لاس 1383  هب  تبسن  هک  هدیـسر  باب  هب 7894  اهدحاو 
. تسا هدوب  دصرد ) 77  ) دادعت 6390 نیا  زا  یتلود  شخب  مهس  تسا . دشر  دصرد  ياراد 5  نآ  لبقام  لاس  هب  تبسن  هک  هدوب  باب   8288

دحاو  3834 دیـسر . دـحاو  هب 2746  اـهنآ  دادـعت  لاـس 1374  رد  دوـب  دـحاو  اـهنت 837  لاـس 1356  رد  روشک  ياههاگـشیامزآ  دادـعت 
دادعت تسا . هدش  غلاب  لاس 1383 رد  دـحاو  هب 4126  دصرد  هنالاس 8/3  طسوتم  دـشر  اب  لاـس 1381  رد  روشک  رد  دوجوم  هاگـشیامزآ 

. دیسر هب 4414  دادعت  نیا  لاس 1385  رد  دیسر . دحاو  هب 4183  لبق ، لاس  هب  تبسن  شیازفا  دصرد  اب 3/1  لاس 1384  رد  اههاگشیامزآ 
رادروخرب یکشزپ  رد  ياهژیو  تیمها  شزرا و  زا  کیژتارتسا ،  يالاک  یناگمه ، یساسا  زاین  کی  ناونع  هب  وراد  ییوراد  عیانص  لوحت  *

رد وراد  دیلوت  يارب  ار  ییاهتیلاعف  تکرش ، ای  لقتسم  يراذگهیامرس  اب  یجراخ  تکرش  زا 40  شیب  ، 1340 ههد لیاوا  زا  ناریا  رد  . تسا
يدصرد دشر 400  هب  رجنم  هتـشذگ  لاس  رد 30  نامرد  تشادـهب و  شخب  رد  يراذگهیامرـس  يربارب  شیازفا 100  دـندرک . زاغآ  ناریا 

لاس 1357 رد  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  هناتـسآ  رد  تسا . هدش  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياهلاس  یط  ینامرد  یتشادـهب و  ياهصخاش 
، اهتیلاعف نیا  دـنیآرب  دـندرکیم و  تیلاعف  ناریا  يوراد  شخبرد  طلتخم  یناریا و  یجراخ ، یـصوصخ  ياهتکرـش  زا  يرایـسب  دادـعت 
هب 22460 لاس 1341  رد  لایر  نویلیم  زا 336  وراد  یلخاد  فرـصم  لک  دوب . لاس  رد  رالد  نویلیم  ًادودـح 300  یلام  شدرگ  اب  يرازاب 

دصرد هک 70  تفرگیم  رب  رد  يراجت  مان  اـب  ار  ییوراد  هدروآرف  ملق  ًابیرقت 3500  ییوراد  رازاب  نیا  دیسر . لاس 1357  رد  لایر  نویلیم 
هک تشاد  قلعت  یتالوصحم  هب  رازاب  زا  یمین  زا  شیب  دشیم ، دیلوت  ناریا  لخاد  رد  هک  هدنامیقاب  دصرد  دودح 30  زا  دوب و  یتادراو  نآ 

کیرنژ اـی  یتراـجت  ياـهمان  اـب  ار  دوـخ  ياـهوراد  اهتکرـش  نیا  دندیـسریم . شورف  هـب  دـیلوت و  یجراـخ  ياهتکرـش  زاـیتما  تـحت 
مسا یصاصتخا  ای  یتراجت  ياهمان  اب  ار  اهوراد  رثکا  هک  دید  ار  یمیدق  نازاسوراد  ای  ناکشزپ  ناوتیم  مه  زونه  دنداد . هئارا  یصاصتخا 
هیلوا داوم  اهنت  کـیلیتا  لـکلا  ماـعط و  کـمن  لاتـسیرک  میراـب ، تاـفلوس  دروخیم . مشچ  هب  ییاـهمان  نینچ  ناـنآ  هخـسن  رد  دـنربیم و 
روشک رد  ههد 60  رد  يدـیلوت  هیلوا  هداـم  نیرتمهم  زا  نیلیـسینپ  تاقتـشم  دوب و  بـالقنا  زا  دـعب  تسخن  ياـهلاس  رد  روـشک  ییوراد 

زا ناوتیم  هک  تسا  هدش  هتشادرب  وراد  بسانم  عیزوت  هیهت و  هنیمز  رد  يدنلب  ياهماگیمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دشیم . بوسحم 
رد دوجوم  ياـهوراد  تسرهف  حرط ، نیا  ساـسا  رب  درک . هراـشا  روشک  رد  کـیرنژ  حرط  بلاـق  رد  ییوراد  نیون  ماـظن  رارقتـسا  هب  هلمج 

تادراو دــش و  ناریا  رازاـب  زا  یتراـجت  يوراد  نارازه  فذــح  هـب  رجنم  نآ  يارجا  تـفرگ و  رارق  يدــج  يرگنزاـب  دروـم  ناریا  رازاـب 
رب کـیرنژ » حرط   » يارجا هک  اـجنآ  زا  دـش . رـصحنم  تسرهف  رد  دوجوم  ياـهوراد  هب  افرـص  دـشیمن ، هتخاـس  روشک  رد  هک  ییاـهوراد 

ترازو داهنـشیپ  هب  ات  داد  هزاجا  نداـعم  عیانـص و  ترازو  هب  ياهبوصم  یط  بـالقنا  ياروش  لاس 1359  رد  تشاد ، هیکت  یلخاد  عیاـنص 
ییوراد ياههناخراک  رد  ریت 1359  زا  ناریدم  نیا  دنک . مادـقا  يزاسوراد  ياههناخراک  هب  یتلود  ناریدـم  مازعا  هب  یتسیزهب ، يرادـهب و 

28 وراد ، هدننک  دیلوت  یلخاد  تکرش  دودح 40  زا  دوب . هناگیب  تیکلام  اب  ییوراد  ياهتکرش  زا  دی  علخ  يانعم  هب  نیا  دندش و  رقتـسم 
رد دندوب . هدش  یتلود  ياهتکرـش  نایم  رد  وراد  دیلوت  هنیمز  رد  اهتکرـش  نیرتدنمناوت  هک  دندمآرد  تلود  تیکلام  هب  امـسر  تکرش 

یحارط کیرنژ  حرط  رگا  هک  تسا  هدـمآ  تحارـص  هب  تفرگ  تروص  تقو  هجدوب  هماـنرب و  ناـمزاس  رد  لاس 1368  رد  هک  ياهعلاـطم 
رالد درایلیم  رب 13  غلاب  تسیابیم  هنـالاس  مینک  لـمع  لاس 1356  فرـصم  يوگلا  ساـسا  رب  میتساوخیم  لاس 1368  رد  اـم  دـشیمن و 
رالد درایلیممین  دودـح  زا  وراد  تادراو  نازیمیمالـسا  بالقنا  زا  سپ  ياهلاس  زا  کیچـیه  رد  هکیلاـح  رد  مینک  وراد  تادراو  فرص 
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ترابع هعـسوت ،  لوا  لاس  جنپ  همانرب  زاغآ  رد  لاس 1367 و  رد  گنج  ناـیاپ  زا  سپ  ناریا  رد  وراد  شخب  یلک  ياـمن  تسا . هتفرن  رتارف 
لاح رد  دندرکیم . نیمات  ار  روشک  يوراد  يددع  فرـصم  لک  زا  دـصرد  زا 90  شیب  هک  وراد  هدننک  دیلوت  یلخاد  تکرـش  زا 44  دوب 
هیلوا داوم  دیلوت  تکرش  يزاسوراد و 38  تکرش   60 هناخوراد ، رازه  دادعت 7  دـنیامنیم و  تیلاعف  زاسوراد  رازه  روشک 10  رد  رضاح 

تادیلوت ار  دصرد  نازیم 95  نیا  زا  هک  تسا  رالد  دراـیلیم   5/1 دودح روشک  يوراد  یلام  رازاب  شدرگ  رـضاح  لاح  رد  دـنراد . تیلاعف 
اب هسیاقم  رد  هکیمک  رظن  زا  روشک  ییوراد  زاین  دصرد  زا 95  شیب  دیلوت  دهدیم . لیکشت  یجراخ  تادیلوت  ار  دصرد  اهنت 5  یلخاد و 

همانرب ناییاتسور  همیب  حرط  يارجا  . * دیآیم باسح  هب  یمهم  تفرشیپ  دیدرتیب  تسا ، هدوب  دصرد  اهنت 25  هک  بالقنا  زا  لبق  ياهلاس 
ریغ ياههنیزه  شهاک  ییوگخـساپ و  شیازفا  روشک ، تمالـس  ماظن  رد  عاجرا  ماظن  داجیا  فادـها  اب  هداوناـخ  کـشزپ  ییاتـسور و  همیب 

ییاتـسور و قطاـنم  رد  تمالـس  تامدـخ  شـشوپ  هعـسوت  تمالـس و  تامدـخ  هـب  مدرم  یـسرتسد  شیازفا  تمالـس ، رازاـب  رد  يرورض 
بوسحم ناریا  یمالـسا  يروـهمج  ماـظن  مهم  ياهدرواتـسد  زا  هک  دـش  رقتـسم  لاـــس 1384  زا  رفن  رازه  ریز 20  تیعمج  اـب  ییاـهرهش 

هیارا موادت  لابق  رد  هداوناخ  کشزپ  دنک و  رییغت  تمالـس  رب  ینتبم  همیب  هب  يرامیب  رب  ینتبم  همیب  تسا  رارق  همانرب  نیا  يارجا  اب  دوشیم .
يارب تمالس  تامدخ  ياههتـسب  درکلمع و  ساسا  رب  تخادرپ  ماظن  دشاب . وگخـساپ  تمدخ  هئارا  فلتخم  حوطـس  رد  تمالـس  تامدخ 
روشک رد  نارامیب  نامرد  . * دبای شیازفا  تمالس  تامدخ  هب  ریاشع  ناییاتسور و  یـسرتسد  نازیم  دوش و  مهارف  ریاشع  ناییاتـسور و  مامت 
دادـعت زا  جراخ  هب  مازعا  دراوم  هک  يوحن  هب  دـش . جراخ  هب  نارامیب  مازعا  شهاک  بجوم  یکـشزپ  روما  رد  روشک  هجوت  لـباق  تفرـشیپ 

ثعاب 600 نیا  هتفای و  شهاـک  ریخا  ياـهلاس  رد  رفن  لاس 1378 و 44  رد  رفن  دودح 200  هب  ات 1367  ياهلاس 1365  رد  رفن   11000
لوط رد  هک  یلاح  رد  دوب ، هدـش  ماجنا  روشک  رد  هیلک  دـنویپ  دروم  طقف 50  لاس 57  ات  تسا . هدیدرگ  يزرا  ییوج  هفرـص  رالد  نویلیم 

، بالقنا زا  شیپ  ینوفع  ياهيرامیب  شهاک  . * تسا هدش  ماجنا  روشک  رد  هیلک  دـنویپ  دروم  رازه  زا 17  شیب  بالقنا ، زا  سپ  ياهلاس 
کی لاـس 1364  رد  دوب . اـهيرامیب  نیا  زا  یکی  داـح  لاهـسا  دوب . روشک  ناـمرد  تشادـهب و  تالـضعم  زا  یکی  ینوـفع ، ياـهيرامیب 

هب مقر  نـیا  لاـس 1370  رد  لاـس ) رد  گرم  دادـعت 34000  تسا (  هدوب  لاهـسا  رثا  رد  روـشک  رد  لاـس  ریز 5  ناکدوک  گرم  مراـهچ 
تالکـشم زا  بالقنا  زا  شیپ  زین  لس  تسا . هدیـسر  لاس  رد  دروم  ریز 3000  هب  ریخا  ياهلاس  رد  تسا و  هتفاـی  شهاـک  دروم   000/10

يازا هب  دروم  زا 29  دراوم  دادعت  نآ  دراوم  تبث  روشک و  رد  لس  اب  هزرابم  يژتارتسا  يارجا  هب  هجوت  اب  . دشیم بوسحم  روشک  یتشادهب 
راهم همانرب  تسا . روشک  رد  یتشادـهب  گرزب  تیقفوم  هک  تسا  هتفای  شهاـک  لاس 79  رد  دروم  هب 14  لاس 1376  رد  رفن  رازه  دـصکی 

لاس رد  تیعمج  رفن  رازه  دـص  رد  دروم  زا 93  اـیرالام  دراوم  تسا ، هدوب  زیمآ  تیقفوم  هک  هدـمآرد  ارجا  هب  زا 1375  روشک  رد  ایرالام 
یبوخ تعرـس  زا  بالقنا  لوا  ياـهلاس  رد  یملع  تادـیلوت  یملع  تادـیلوت  دـشر  . * تسا هتفاـی  شهاـک  لاـس 80  رد  دروـم  هـب 27   75
هلاقم راشتنا  رازه  دودح 4  لاس 2004  رد  هک  يوحن  هب  تسا . هدرک  ادیپ  یبوخ  تعرس  ریخا  لاس  ات 10  یط 8  اما  تسا  هدوبن  رادروخرب 

زا هلاس  هرود 10  کی  رد  اما  تسین  یملع  تادـیلوت  ظاحل  هب  لوا  روشک  ات 25  کی  نیب  رد  ناریا  دنچ  ره  میاهتشاد . یکـشزپ  هصرع  رد 
ات 2005) زا 2001   ) لاس هراذـگ 5  کی  رد  هک  دراد  ار  هبتر 48  ناریا  هبتر 47 و  يدوعس  ناتسبرع  هبتر 40 ، رصم  ات 2005  لاس 1995 

نادنمـشناد درواتـسد  یعاخن و  تاعیاض  میمرت  یعاخن  تاعیاض  میمرت  . * تسا هتـشاد  هقطنم  رد  ملع  دیلوت  ظاحل  هب  ار  یبسانم  تیعـضو 
ایند رد  رـضاح  لاح  رد  یعاخن  تاعیاض  تسا . ریخا  لاس  دـنچ  رد  روشک  تمالـس  ماظن  تاراـختفا  زا  رگید  یکی  هنیمز  نیا  رد  یکـشزپ 

يرامیب کی  ناونع  هب  يرامیب  نیا  نامز  نیا  اـت  دـنوشیم . هفاـضا  نآ  هب  رفن  رازه  لاس 130  ره  هدرک و  راـتفرگ  ار  رفن  نویلیم  زا 5  شیب 
. تسا هدوب  دصرد  ریز 20  زین  اهنآ  تیقفوم  دصرد  هک  دنتشاد  ار  يرامیب  نیا  نامرد  ناوت  روشک  نیا 3 زا  شیپ  دشیم و  هتخانش  جالعال 

نازیم هک  دراد  ار  ناکما  نیا  تسا و  يدیدج  شور  دوخ  عون  رد  دـنا  هدرک  عادـبا  یناریا  نادنمـشناد  هک  یـشور  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
يرامیب مئالع  نامرد  ینمیا و  متـسیس  تیوقت  يارب  ییوراد  تخاس  زدیا  نامرد  رد  تیقفوم  . * دـناسرب دـصرد  دودـح 40  هب  ار  تیقفوم 
ناـققحم یخرب  روشک و  لـخاد  رد  یتاـقیقحت  زکرم  شالت 15  لـصاح  درواتـسد  نیا  تسا . روشک  نادنمـشناد  رگید  درواتـسد  ار  زدـیا 
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هضراع نودب  تسا . هتفرگ  لکش  یهایگ  بیکرت  ساسا  رب  وراد  دیشک و  لوط  نآ  یتاقیقحت  راک  لاس  دودح 7  هک  هدوب  روشک  زا  جراخ 
دورو زا  يریگشیپ  يارب  دومیآ  زا  هدافتـسا  ساسا ، نیا  رب  تسا . نآ  زراب  ياهیگژیو  زا  دراد  مان  دومیآ  هک  وراد  نیا  یـشخب  رثا  ندوب و 

ارچ تسا ، رت  هفرـص  هب  نورقم  دنتـسه ، ییایمیـش  هک  دوجوم  ياهوراد  اب  هسیاقم  رد  زدـیا ، هلحرم  هب  يو  يآ . چا . سوریو  هب  التبم  دارفا 
بالقنا يزوریپ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  هاوگ  اهرامآ  هدـنیآ  هب  مشچ  . * دنتـسه هارمه  هضراع  اب  هراومه  ییایمیـش  ياهوراد  زا  هدافتـسا  هک 
تمالس شخب  هنیمز  نیا  رد  تسا و  هدوب  هعماج  دارفا  تمالس  ياقترا  نیمات و  روشک ، نالووسم  یگـشیمه  ياههغدغد  زا  یکییمالـسا 

تـسد هفقویب  شالت  دـنا . هدروآ  تسدـب  روشک  تمالـس  ماظن  رد  ار  يریگمـشچ  ياهدرواتـسد  یـصخشم  ياههمانرب  يارجا  اـب  روشک 
زا يرایـسب  ياقترا  هب  رجنم  نامرد  تشادـهب و  شخب  رد  تلادـع  نیمات  هب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  شرگن  تمالـس و  ماـظن  ناراکردـنا 

ماظن تاراختفا  زا  یکی  ناونعب  اهصخاش  نیا  هزورما  هک  يوحنب  تسا  هدـیدرگ  هتـشذگ  ههد  ود  رد  هعماج  تمالـس  شخب  ياهصخاش 
ههد ود  رد  روشک  رد  ریم  گرم و  هرهچ  رییغت  اـهيرامیب و  يوـگلا  رییغت  یفرط  زا  تسا . حرطم  یللملانیب  حطـس  رد  یمالـسا  يروـهمج 

هدنباتـش شیازفا  عباـنم ، تیدودـحم  تاـعالطا ، هب  یـسرتسد  لـیلدهب  هعماـج  تاراـظتنا  شیازفا  روـشک ، تیعمج  ینـس  مره  رییغت  ریخا و 
شالت ترورض  ندش  یتعنص  هدیدپ  هب  هجوت  اب  تسیز  طیحم  ياهیگدولآ  ینیـشنرهش و  شرتسگ  نامرد ، تشادهب و  شخب  ياههنیزه 
روشک تمالـس  شخب  ناشکتمحز  ریگمـشچ  شالت  اـب  تسا  دـیما  تسا . هدرکریذـپان  باـنتجا  ار  روشک  تمالـس  ماـظن  نـالووسم  رتشیب 

دنادیم نایناریا  ملسم  قوقح  زا  ار  نامرد  تشادهب و  تامدخ  زا  دارفا  مامت  يرادروخرب  هک  یـساسا  نوناق  لصا 29  فادها  هب  یبایتسد 
نمهب 1387 هبنشود 21  راهب ) یس  مان ? هژیو   ) www.jamejamonline.ir عبنم :  . * دوش لصاح  رتدوز  هچ  ره 

ناریا یملع  هدکشهوژپ  نیرتهزاوآرپ  ریسم  رد 

ناوتب تارج  هب  دـیاش  ناـیور  بلق  رد  یناریا  صـصخت  شناد و  شیور   * يزاریـش هنوـپ  ناریا  یملع  هدکـشهوژپ  نیرتهزاوآرپ  ریـسم  رد 
اب هک  تسا  ياهعومجم  سیـسات  بالقنا ، زا  سپ  ياهلاس  یط  ناـمروشک  یتاـقیقحت  یملع و  تاراـختفا  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  تفگ 

شالت و صصخت ، شناد ، لصاح  دش . هتسب  شاهیلوا  هفطن  ناوج ، ناققحم  زا  یعمج  تمه  اب  طیارش  نیرتتخس  رد  تاناکما و  نیرتمک 
ههد 60 رد  تخاس ... هزاوآرپ  ایند  رد  اهراب  ار  ناریا  مان  هک  ینایور  تسا . نایور  هدکشهوژپ  سپس  هسسوم و  دلوت  ناققحم  نیا  ششوک 
رد دندربیم . جنر  يرورابان  زا  هک  دندوب  یناسک  سپـس  یبلق و  نارامیب  ادتبا  دندشیم  جراخ  ناریا  زا  نامرد  يارب  هک  ینارامیب  نیرتشیب 
هک میرذگب  دنتفرگیم . رارق  نامرد  تحت  یناریا  گنهرف  اب  ریاغم  یطیارش  رد  هتفر و  یبرغ  ياهروشک  هب  ناوارف  جراخم  اب  نارامیب  عقاو 

دمآ و تفر و  تماقا ، ياههنیزه  وس و  کی  زا  نامرد  فازگ  ياههنیزه  هوالعب  دوب . دـصرد  رثکادح 15 زین  ماگنه  نآ  رد  تیقفوم  نازیم 
اب ناوج  ناـققحم  زا  یعمج  تمه  هب  ناـیور  ماـن  هب  ياهسـسوم  یطیارـش  نینچ  رد  دروآیم . راـشف  ناراـمیب  نیا  رب  رگید  يوس  زا  مجرتم 
زا زورما  دوـب و  ناریا  يروراـبان  ناـمرد  زکرم  نیمود  زکرم  نیا  عـقاو  رد  دـش . سیـسات  لاس 1369  رد  رورابان  ياهجوز  ناـمرد  فدـه 

هزوـح رد  شـالترپ  یملع و  صـصختم ، هعوـمجم  نیا  ياهدرواتـسد  هک  ياهنوـگ  هب  تسا  روـشک  یتاـقیقحت  یملع و  زکارم  نیرتقـفوم 
رابخا ردص  رد  دراوم  يرایسب  رد  یکیتنژ  هدش  يراکتسد  تاناویح  دیلوت  يرورابان و  نامرد  يداینب ، لولس  يروانف  دربراک  اب  يزاسهیبش 

ار دوخ  دایز  باتش  اب  ياهراجا  لزنم  کی  رد  راک  هب  عورش  زا  سپ  هک  تسا  ياهعومجم  نایور  تسا . هدوب  یجراخ  یلخاد و  زیمآراختفا 
ياضعا ياهیگتـشذگدوخزا  نیریخ و  زا  یعمج  بالقنا ، مظعم  ربهر  تیاـمح  زا  هار  نیا  رد  درک و  کـیدزن  یناـهج  ياهدرادناتـسا  هب 

داهج ياههدکشهوژپ  نیرتلاعف  وزج  زکرم  نیا  نونکامه  هک  ياهنوگ  هب  دیـسر . دوصقم  هب  ات  تفرگ  هرهب  دوخ  ناکـشزپ  یملع و  تایه 
نیا هئارا  فده  اب  يروراب  ات  نامرد  تامدخ  هئارا  رد  ورـشیپ  زکارم  زا  یکی  ناونع  هب  نایور  هدکـشهوژپ  دیآیم . باسح  هب  یهاگـشناد 

دایهدـنز تمه  اب   ( ART يروراب هدـننککمک  ياهيروانف  مولع و  هنیمز  رد  يدربراک  يداـینب و  ياـهشهوژپ  ماـجنا  تامدـخ و  هنوگ 
، يرورابان يروراب و  هنیمز  رد  تاقیقحت  هعسوت  هک  دش  سیسات  شـشالترپ  ناراکمه  زا  یهورگ  ینایتشآ و  یمظاک  دیعـس  رتکد  موحرم 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1549 

http://www.ghaemiyeh.com


گرزب ياهدرواتسد  رگید  هنایمرواخ و  رد  تاناویح  يزاسدننامه  حرط  نیتسخن  يارجا  ینینج ، يداینب  ياهلولـس  دامجنا  ریثکت و  دیلوت 
ههد هب 2  کیدزن  تشذگ  اب  نونکا  هک  نیا  امک  تسا . هدوب  نونکات  شاسیسات  نامز  زا  هدکشهوژپ  تیلاعف  اهلاس  لصاح  هعومجم  نیا 

رد يروراـبان  ناـمرد  هنیمز  رد  یـصصختقوف  یـصصخت و  تامدـخ  هئارا  زکارم  نیرتربـتعم  زا  یکی  هب  تـسا  هتـسناوت  هدکـشهوژپ  نـیا 
هب شناراکمه  ینایتشآ و  یمظاک  دیعـس  رتکد  موحرم  هناصلخم  ياهشالت  اـب  لاس 1380  زا  نایور  هدکـشهوژپ  دوش . لیدبت  هنایمرواخ 

ياهلولس دیلوت  اب  هدکشهوژپ  نیا  دیـسر و  هجیتن  هب  لاس 1382  رد  تاقیقحت  نیا  هک  دـش  دراو  زین  يداینب  ياهلولـس  تاقیقحت  هصرع 
تیلاعف لاس  نیدنچ  لابند  هب  زکرم  نآ  داد . رارق  دـناهتفای  تسد  يروانف  نیا  هب  هک  ایند  رترب  روشک  نیب 10  رد  ار  ناریا  مان  ینینج  يداینب 
تشذگ اب  نونکا  دش . یکشزپ  مولع  ياههاگشناد  شرتسگ  ياروش  زا  زوجم  ذخا  هب  قفوم   1377 لاس رد  یلولس  مولع  هنیمز  رد  یشهوژپ 

هناـیمرواخ رد  یـصصختقوف  یـصصخت و  تامدـخ  هئارا  زکارم  نیرتربتعم  زا  یکی  هب  تسا  هتـسناوت  هدکـشهوژپ  نیا  ههد  هب 2  کیدزن 
روما يارب  ایلارتسا  اپورا و  هنایمرواخ ، ياهروشک  زا  زین  جوز  اهدص  هنالاس  رورابان  یناریا  جوز  نارازه  رب  هوالع  هک  يروطهب  دوش  لیدبت 

هب طوبرم  تاقیقحت  میتفگ  مه  رتشیپ  هک  هنوگ  نامه  ایند  يروراب  زکارم  يارب  انشآ  یمان  نایور ، . * دننکیم هعجارم  زکرم  نیا  هب  ینامرد 
زا لصاح  دازون  نیلوا  ناریا ، رد  ورکیم  زا  لصاح  دازون  نیمود  دـلوت  نآ  لـصاح  هک  دـش  زاـغآ  لاس 1369  نایور  رد  يرورابان  ناـمرد 

هئارا زین  ناریا و  رد  نینج  ینیزگهنـال  زا  شیپ  یکیتـنژ  صیخـشت  ياـهشور  زا  لـصاح  دازوـن  نیلوا  نارهت ، رد  یهاگـشیامزآ  يروراـب 
يروراب لکیـس  دودـح 4500  نوـنکامه  دوـب . ناـیور  راـک  لـصاح  یللملانیب  درادناتـسا  اـب  روراـبان  جوز  هب  یناـمرد  تامدـخ  یماـمت 

ار ههد 60  رد  نامرد  تماـقا و  جراـخ ، هب  نتفر  يارب  جوز  ره  هک  ياهنیزه  رگا  هک  دوشیم  ماـجنا  زکرم  نیا  رد  لاـس  رد  یهاگـشیامزآ 
طـسوتم نازیم  هک  دینادب  تسا  بلاج  دنکیم . يزرا  ییوجهفرـص  لاس  رد  رالد  نویلیم  دودـح 70  نونکامه  مینک  باسح  رالد  رازه  15

هدوب دصرد   6/29 لاس 2003 ، رد  دـصرد و  دودح 9/29  لاس 2002  رد  دـصرد ، اپورا 6/16  لاس 2000  رد  يرورابان  ناـمرد  تیقفوم 
يرورابان نامرد  رد  نایور  تیقفوم  نازیم  اب  اهدصرد  نیا  هسیاقم  اب  دـش . مالعا  دـصرد  اداناک 31  تیقفوم  نازیم  لاس 2003  رد  تسا .

یبهذـم و لئاسم  هار و  یکیدزن  الاب و  تیقفوم  نازیم  میاهدـنامن . بقع  یبرغ  ياـهروشک  زا  اـم  هک  دـهدیم  ناـشن  تسا  دـصرد  هک 40 
میقم ناـیناریا  نینچمه  هدـش و  زکرم  نیا  هـب  یلامـش  ناـگیاسمه  سراـف و  جـیلخ  هزوـح  ياـهروشک  زا  ناراـمیب  موـجه  ثعاـب  یگنهرف 

اهنت ناریا  یمالـسا ، ياـهروشک  ناـیم  رد  دـننکیم . هعجارم  زکرم  نیا  هب  دوخ  ناـمرد  يارب  اـیلارتسا  ییاـکیرمآ و  ییاـپورا ، ياـهروشک 
لئاسم نوماریپ  یعیسو  تاقیقحت  نایور  هدکـشهوژپ  هوالعب  دهدیم . ماجنا  ار  نیزگیاج  محر  نینج و  تماگ ، يادها  هک  تسا  يروشک 

تـالاقم و تروـص  هب  ار  اـهنآ  جـیاتن  هداد و  ماـجنا  اهـشور  هنوـگ  نیا  هب  طوـبرم  یناور  یعاـمتجا و  یقوـقح ، یفرع ، یقـالخا ، یعرش ،
، نانادقوقح نیب  يدـنویپ  هدوب و  ماجنا  لاح  رد  مه  زونه  عیـسو  ياهنماد  اب  تاقیقحت  نیا  تسا . هدرک  هئارا  ناهج  رـسارس  رد  اهینارنخس 
ار نایور  زین  یهاگشیامزآ  ياهشور  زا  لصاح  نادنزرف  يریگیپ  هب  زاین  تسا . هدرک  رارقرب  ناکشزپ  یعامتجا و  مولع  ناصـصختم  اهقف ،

روظنم نیدب  یهاگـشناد  داهج  دـشر  شیاپ  زکرم  دومن و  ناکدوک  نیا  ومن  دـشر و  یمـسج و  تیعـضو  يور  تاقیقحت  عورـش  هب  راداو 
نیب یلولـس  مولع  يروراب و  زور  هب  تاعالطا  لدـب  در و  يارب  ار  یطیحم  لاس  ره  زین  نایور  یللملانیب  هرگنک  هراونـشج و  دـش . سیـسات 
عیاقو وزج  هدش و  تبث  یللملانیب  ياهنمجنا  میوقت  رد  هرگنک  نیا  دنکیم . داجیا  یجراخ  یلخاد و  ناققحم  ایند و  دیتاسا  نیرتهتسجرب 
نایور هدکـشهوژپ  يداینب  ياهلولـس  یـشهوژپ  هورگ  روشک  رد  يداینب  ياهلولـس  تاقیقحت  زاغآ  . * دیآیم باسح  هب  ایند  یملع  مهم 

لاح رد  درک و  زاغآ  غلاب  ینینج و  يداینب  ياهلولس  زیامت  دیلوت و  هنیمز  رد  ملع  نیا  ناصصختم  ششوک  هب  لاس 69  رد  ار  دوخ  تیلاعف 
فادـها اب  یـصاصتخا  ياهلولـس  ریاس  هب  فاندـنب  نوخ  غلاب و  ینینج ، يداینب  ياهلولـس  زیامت  نوماریپ  ار  يددـعتم  تاـقیقحت  رـضاح 

هدناسر ماجنا  هب  يداینب  ياهلولس  دنویپ  یلولس و  دیدج  ياههدر  دیلوت  تفاب ، یسدنهم  نژسنارت ، ياهشوم  دیلوت  ینامرد ، یـشهوژپ و 
تهج رد  ار  ییاهمدـق  یتاقیقحت ، زکارم  ریاس  تکراشم  هنیمز و  نیا  رد  هاـگآ  ناصـصختم  ناسانـشراک و  رظن  بلج  اـب  هورگ  نیا  تسا .

هب قفوم  نایور  هدکـشهوژپ  ناققحم  اتـسار  نیمه  رد  تسا . هتـشادرب  یناسنا  ياهيرامیب  یخرب  نامرد  رد  يداینب  ياهلولـس  زا  هدافتـسا 
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ياهلولس هدر  دـیلوت 8  يداینب ، ياهلولـس  تاقیقحت  یللملانیب  نمجنا  رد  اـهنآ  تبث  یناـسنا و  ینینج  يداـینب  ياهلولـس  هدر  دیلوت 6 
يدبک و نیلوسنا و  دلوم  یبلق ، یبصع ، ياهلولس  هب  یناسنا  ینینج  يداینب  ياهلولـس  زیامت  نیزاغآ ، ياهلاس  رد  یـشوم  ینینج  يداینب 

ياهلولس هنیمز  رد  نایور  ياهدرواتسد  رگید  زا  دندش . یناوختسا  یفورـضغ و  ياهلولـس  هب  یناسنا  لاسگرزب  يداینب  ياهلولـس  زیامت 
، یبلق هتکس  هب  نایالتبم  بلق  میمرت  يارب  نارامیب  ناوختسا  زغم  زاسنوخ  يداینب  ياهلولس  زا  هدافتسا  نوچ  يدراوم  هب  ناوتیم  زین  يداینب 

ياهلولـس دنویپ  مشچ ، هینرق  هب  یکیزیف  ییایمیـش و  ییامرگ ، ياهبیـسآ  نامرد  تهج  مشچ  لابمیل  يداینب  ياهلولـس  ریثکت  تشک و 
يزادناهار یفورضغ ، یناوختـسا و  ياهلولـس  هب  اهنآ  زیامت  ناوختـسا و  زغم  زا  یمیـشنازم  يداینب  ياهلولـس  يزاسادج  دبک ، هب  يداینب 

ینیئتورپ هشقن  نییعت  یعاخن و  هعیاض  یناویح  ياهلدـم  هب  یلولـس  دـنویپ  هعلاـطم  فاندـنب ، نوخ  يداـینب  ياهلولـس  یـصوصخ  کـناب 
دیلوت هب  ناوتیم  ناـیور  مهم  ياهدرواتـسد  رگید  زا  هدـش  يزاـسهیبش  تاـناویح  دـلوت  . * درک هراـشا  یناـسنا  ینینج  يداـینب  ياـهلولس 

. تسا هتخیرارت  ای  نژـسنارت  تادوجوم  دیلوت  هب  ندیـسر  تاناویح  يزاسهیبش  شور  همادا  عقاو  رد  درک . هراشا  هدـش  يزاسهیبش  تاناویح 
صاخ نیئتورپ  نژ ، نآ  نتشاد  تلع  هب  نینج ، نآ  ندمآ  ایند  هب  زا  سپ  ات  دبای  لاقتنا  ماد  نینج  هب  یـصاخ  نژ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  نیا 

واگ نیا  نتـشاد  اب  دـنک ، دـیلوت  نیلوسنا  شریـش  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يواگ  دـینک  ضرف  دـنک . دـیلوت  شریـش  رد  ار  ام  رظن  دروم 
نیلوا دـیلوت  هب  قفوم  نایور  هدکـشهوژپ  اتـسار  نیا  رد  درک . هضرع  رازاب  هب  درک و  دـیلوت  نییاپ  تمیق  اب  نیلوسنا  يدایز  ریداقم  ناوتیم 

. دـش هدـش  يزاسهیبش  دنفـسوگ  نیلوا  نینچمه  کمخت و  یهاگـشیامزآ  غولب  یمحر و  جراخ  يروراـب  زا  لـصاح  زب  واـگ و  دنفـسوگ ،
همادا تیدج  اب  نانچمه  تاعلاطم  نیا  هتبلا  تفر . نیب  زا  دلوت  زا  دـعب  هقیقد  هنافـساتم 10  یلو  دمآ  ایند  هب  زین  هدش  يزاسهیبش  واگ  نیلوا 

هفقویب يزورهنابـش و  شالت  لصاح  هک  تسا ، هنایمرواخ  رد  هدـش  يزاسهیبش  هدـنز  دنفـسوگ  نیلوا  انایور  دـمآ  اـیند  هب  اـنایور  . * دراد
ناهفصا تاقیقحت  هاگیاپ  نایور  هدکشهوژپ  رد  یـسمش  يرجه  رهم 1385 رد 8  انایور  دوب . نایور  هدکـشهوژپ  ناققحم  نارگـشهوژپ و 

دننام نونکامه  نآ ، زا  دعب  نامیاز و  نیح  رد  دوجوم  تالکـشم  نتـشاذگ  رـس  تشپ  زا  سپ  هدش  يزاسهیبش  دنفـسوگ  نیا  دـش . دـلوتم 
نایاپهب زا  سپ  ناهفصا  تاقیقحت  هاگیاپ  نایور  هدکشهوژپ  دراد . ار  لومعم  كاروخ  يداع و  یگدنز  هلگ  رد  يراشفا  نادنفـسوگ  ریاس 
اههژورپ نیا  هلمجزا  هک  تسا  هداد  رارق  دوخ  یتاعلاطم  ياـههمانرب  رد  زین  يرگید  ياـههژورپ  اـنایور ، يزاـسهیبش  میظع  هژورپ  ندـناسر 

يارب وراد  دـیلوت  هژورپ  نیا  لـصاح  هک  تسا  واـگ  ریـش  رد   tPA نیئتورپ دـیلوت  يارب  يزاسهیبش  دـنیآرف  قیرط  زا  هتخیرارت  واـگ  دـیلوت 
نایور هدکـشهوژپ  زین  اریخا  ینامرد  لولـس  زکرم  نیلوا  حاتتفا  . * تسا وراد  تادراو  زا  روشک  يزاینیب  اـهيرامیب و  زا  يرایـسب  ناـمرد 

رد دهدیم . هئارا  شخب  رد 3  ار  دوخ  تامدخ  زکرم ، نیا  دـش . فاندـنب  نوخ  کناب  نیلوا  ینامرد و  لولـس  زکرم  نیلوا  حاتتفا  هب  قفوم 
لاح رد  شخب  نیا  رد  هک  دـهدیم  ماجنا  ار  ینامرد  لولـس  هنیمز  رد  ینیلاب  ییامزآراک  تاـعلاطم  ینیلاـب  زکارم  يراـکمه  اـب  لوا  شخب 

هب ار  نارامیب  هب  تامدـخ  هئارا  زکرم ، مود  شخب  رد  دـنکیم . تیلاعف  مشچ  دـبک و  یناتحت ، مادـنا  مخز  بلق ، ياهيرامیب  يور  رـضاح 
رد هرخالاب  تسا و  هلمج  نآ  زا  سیپ  وکل  هب  التبم  دارفا  رد  هنادگنر  ياهلولـس  دـنویپ  زا  هدافتـسا  هک  دـهدیم  ماجنا  ییاپرـس  تروص 

نیع رد  دنراد . دوخ  راک  روتـسد  رد  یمومع  تروص  هب  ار  فاندنب  نوخ  يداینب  ياهلولـس  کناب  هب  طوبرم  تامدخ  زکرم ، موس  شخب 
يارب یلام  ییاناوت  هک  يدارفا  ات  تسا  هدش  يزادناهار  کناب  نیا  هب  یمومع  یسرتسد  فده  اب  زین  نایور  فاندنب  نوخ  کناب  نیلوا  لاح 

هب نایور  دوشیمن  فقوتم  هک  یشیور  . * دننک هدافتسا  زکرم  نیا  تامدخ  زا  دنناوتب  دنرادن  ار  فاندنب  نوخ  یصوصخ  کناب  زا  هدافتسا 
اب دنامب و  یقاب  شیاههتفای  بلق  رد  تسناوت  داد و  همادا  شراک  هب  تالکـشم  مامت  دوجو  اب  دش ، دـلوتم  شنارگـشهوژپ  ناققحم و  تمه 

. دزاس هزاوآرپ  ایند  رد  تاعفد  هب  ار  ناریا  مان  يرورابان  نامرد  يزاسهیبش و  يداینب ، لولس  هنیمز  رد  ایند  زور  يروانف  شناد و  هب  یبایتسد 
نالووسم و رواب  هجوت و  تسا و  تیامح  دـنمزاین  تسا  هدیـسر  ملع  دـیلوت  هلحرم  هب  دوخ  هک  یتاقیقحت  یملع -  هعومجم  نیا  نونکامه 

هژیو  ) www.jamejamonline.ir عبنم :  . * دـبلطیم تسا  یملع  هعـسوت  ریـسم  رد  نامروشک  ندز  ماگ  ناشهغدـغد  هک  ار  یناـنآ 
نمهب 1387 هبنشود 21  راهب ) یس  مان ?
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یمالسا بالقنا  زا  سپ  یلاع  شزومآ  هعسوت 

گنهرف اب  نایناریا  ییانشآ  لابند  هب  ناریا  رد  نیون  یلاع  شزومآ  یگدنلاب  دشر و  لاس  یمالسا 30  بالقنا  زا  سپ  یلاع  شزومآ  هعسوت 
سپ تفرگ و  لکش  نارهت  هاگشناد  راک  هب  زاغآ  اب  یسمش و  لاس 1313  رد  یلاع  هسردم  نیدنچ  سیسات  یپرد  برغ و  دیدج  ندمت  و 

. تسا هدـش  لیدـبت  ناریا  یعاـمتجا  یـسایس  ماـظن  يداـینب  ياـهشخب  زا  یکی  هب  هزورما  ناوارف ، ياـهینوگرگد  نتـشاذگ  رـس  تشپ  زا 
ناـخیقتازریم تمه  هـب  شیپ ، لاـس  دودـح 150  رد  نونفلاراد  هسردـم  سیـسات  ناریا  یلاـع  شزوـمآ  داـجیا  زاـسهنیمز  تفگ  ناوـتیم 

زاغآ ناریا  یهاوختفرـشیپ  يزاـسون و  شبنج  زا  ياهرود  هک  یـسمش  يرجه  لاـس 1285  رد  تیطورـشم  تضهن  زا  سپ  دوب . ریبکریما 
بط هسردم  (، 1297  ) ملعم تیبرت  زکرم  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  دش . سیـسات  ناریا  رد  يددعتم  یلاع  شزومآ  تاسـسوم  زکارم و  دش ،
یلاع نیملعملاراد  (، 1305  ) تراجت یلاع  هسردم  (، 1305  ) یـسایس مولع  قوقح و  یلاع  هسردم  (، 1303  ) يزاسوراد هسردم  (، 1297)

خیرات رد  نارهت  هاگشناد  سیسات  عقاو  رد  درک . هراشا  هنارسپ  یلاع  يارسشناد  یگلباق و  يزاسنادند ، تحالف ، نوچ  یـسرادم  و  ( 1307)
شرتسگ دـعب  هب  نامز  نآ  زا  دوشیم . بوسحم  یلاـع  شزومآ  هعـسوت  دـنور  رد  یفطع  هطقن  یمالـسا ، بـالقنا  زا  شیپ  یلاـع  شزومآ 
وجـشناد بذـج  هب  یلاع  شزومآ  هسـسوم  هاگـشناد و  زا 300  شیب  نونکامه  هک  يروـط  هب  هتـشاد  يدوعـص  ریـس  ناریا  یلاـع  شزوـمآ 
ناقاتشم لیس  هب  هلیـسو  نیدب  ات  دناهداد  شیازفا  لیـصحت  ياضاقت  زا  شیب  یتح  ار  ناشیاهتیفرظ  زورما  ناریا  ياههاگـشناد  دنالوغـشم .

شخب رد  رـضاح  لاح  رد  تسا . یتلودریغ  یتلود و  شخب  ود  لماش  ناریا  رد  یلاـع  شزومآ  دـنهد . تبثم  خـساپ  هاگـشناد  رد  لیـصحت 
، هاگشناد دادعت 105  تسا ، یتلود  ياهنامزاس  ریاس  مولع و  ترازو  هب  هتسباو  یلاع  شزومآ  زکارم  اههاگـشناد و  هدنرادربرد  هک  یتلود 

یلاع شزومآ  هسـسوم   29 دازآ ، هاگـشناد  رب  هوالع  هتبلا  دـننکیم و  تیلاعف  هدکـشزومآ  یلاـع و 135  شزوـمآ  زکرم   9 هدکشناد ،  16
هب بسانم  ییوگخساپ  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ات 87  ناریا 57  یلاع  شزومآ  . * تسا لاعف  یتلودریغ  شخب  رد  مه  یعافتناریغ 

، نیا رب  هوالع  تفرگ . رارق  تقو  یلاع  شزومآ  ترازو  رظن  حـمطم  یلخاد  ياهتیفرظ  هب  اکتا  اب  هاگـشناد  هب  دورو  يارب  اـضاقت  شیازفا 
نیا ياـههمانرب  هلمج  زا  ییاـیفارغج  ياهقطنم و  ياـهتیفرظ  ساـسارب  یهاگـشناد  ياههتـشر  یهدتهج ، شرتـسگ و  يارب  يزیرهماـنرب 

تاـناکما شرتسگ  ناـیرج  هک  یماـگنه  تسا . تیعمج  دـشر  یلاـع ، شزومآ  يارب  اـضاقت  شیازفا  لـماع  نیرتیعیبـط  دـش . هناـخترازو 
شزومآ هعـسوت  دـباییم ، تیمومع  ییادـتبا  شزومآ  هک  یناـمز  تشادـن . دوجو  فقوت  ناـکما  هار  همین  رد  رگید  دـش ، زاـغآ  یـشزومآ 

، ناریا رد  تسا . یعطق  یلاع  شزومآ  شرتسگ  طسب و  هطسوتم ، شزومآ  هعسوت  یپ  رد  بیترت  نیمه  هب  دوشیم و  ریذپانبانتجا  هطسوتم 
ياضاقت هکلب  هتفاین ، شرتسگ  رهام  صـصختم و  راک  ياهورین  هب  يداـصتقا  ياـهشخب  زاـین  ساـسارب  اـمازلا  یلاـع  شزومآ  رد  شریذـپ 

زا شیپ  عقاو  رد  تسا . هدـش  یلاع  شزومآ  شخب  رد  يراذگهیامرـس  شیازفا  ببـس  یـشزومآ ، تاناکما  زا  هدافتـسا  يارب  الاب  یعامتجا 
ياهرتسب اهناینب و  دوبن  هاگـشناد ، هب  دورو  يارب  نایـضاقتم  رامـش  ندوب  زیچان  روشک و  تیعمج  خرن  دـشر  ندوب  نییاپ  بالقنا ، يزوریپ 

شزومآ حوطس  شرورپ و  شزومآ و  نایم  مجسنم  هطبار  دوبن  اهاتسور ، رد  روشک  تیعمج  زا  یمین  رارقتسا  درادناتسا ، قفوم و  یشزومآ 
دوبن هرخالاب  روشک و  راک  بسک و  ياضف  هب  یسرتسد  يارب  لیصحت  همادا  ترورض  دوبن  لغاشم ، رد  صصخت  حطـس  ندوب  نییاپ  یلاع ،
نانز صوصخ  هب  ناناوج  شیارگ  مدع  اب  هارمه  اههداوناخ ، گنهرف  حطـس  ندوب  نییاپ  یلاع و  شزومآ  هعـسوت  يارب  تلود  يزیرهمانرب 

اهنآ و دادعت  ندوب  زیچان  ای  روحمشناد  ياهداینب  دوبن  رگید  يوس  زا  دوب . نایوجشناد  رامـش  شهاک  لیالد  هلمج  زا  لیـصحت  همادا  يارب 
دادـعت لیالد  هلمج  زا  یگمه  یلوصحم  داصتقا  هب  یگتـسباو  یلوصحمکت و  داصتقا  دـشر  لخاد و  تخاـس  ياـهيروانف  هب  ییاـنتعایب 

ههد رد  روشک  تیعمج  يالاب  دشر  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  تسخن  ياهلاس  رد  اما  تسا . هتشذگ  میژر  رد  هاگـشناد  وجـشناد و  كدنا 
هورگ ناناوج  شیازفا  ثعاب  لاس  رد  دلوت  نویلیم  ود  دودح  اب  تشاد ) دشر  زین  دصرد  هب 4  کیدزن  ات  دوجوم  ياهرامآ  ربانب  هک   ) 1360

هب رجنم  جاودزا  نس  هب  ندیسر  اب  هدش ، هاگشناد  هب  دورو  يارب  اضاقت  شیازفا  ثعاب  هکنیا  رب  هوالع  دش و  ههد 70  رد  لاس ، ینس 1518 
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شریذپ دسرب . رفن  نویلیم  هب 97  ناریا  تیعمج  لاس 1400 ، رد  دوشیم  ینیبشیپ  هک  يروط  هب  دش . دهاوخ  تیعمج  شیازفا  دیدج  جوم 
لیصحت هب  لغاش  يوجـشناد  دادعت  رد  دشر ، ربارب  دودح 22  هتشذگ  لاس  یط 30  یلاع  شزومآ  زکارم  اههاگشناد و  رد  وجـشناد  دادعت 

هکنیا نمض  دوشیم ، هدید  دشر  ربارب  زین 11  یملع  تایه  ياضعا  دادعت  رد  دشر و  ربارب  ناگتخومآشناد 17  دادعت  رد  دشر ، ربارب   21
ابیرقت ناریا > یلاع  شزومآ  رامآ   > رد دوجوم  ماقرا  ساسارب  تسا . هدـش  ربارب  زین 10  روشک  یلاع  شزومآ  زکارم  اههاگـشناد و  دادعت 

زا یمین  نانز  هک  اجنآ  زا  دوشیم . ربارب  ود  مولع ، ترازو  هب  هتـسباو  یلاع  شزومآ  زکارم  رد  ناگدشهتفریذپ  دادـعت  راب ، کی  لاس  ره 7 
ترورـض کی  ییارجا  یملع و  حوطـس  یماـمت  رد  ناـنآ  يدـنمناوت  زا  هدافتـسا  شزومآ و  دـنهدیم ، لیکـشت  ار  ياهعماـج  ره  تیعمج 

ناـنز يریگراـک  هـب  تـیبرت و  یلـصا  لـحم  یملع ، ناـکم  نیرتیلاـع  هـلزنم  هـب  یتاـقیقحت  یملع  زکارم  اههاگــشناد و  تـسا  یعاـمتجا 
لیالد هب  هچرگ  هک  دـهدیم  ناشن  نونکات  اهنآ  سیـسات  ودـبزا  اههاگـشناد  رد  نانز  تکراشم  دـنور  یـسررب  تسا . رهام  هدومزآراـک و 
يارب یعامتجا  تساوخ  یهاگآ و  شیازفا  زا  سپ  اما  دـندش ، رهاظ  یهاگـشناد  ياههصرع  رد  نادرم  زا  رترید  ناـنز  یعاـمتجا ، یگنهرف 

اههاگـشناد ناگدشهتفریذپ  یـسنج  بیکرت  یـسررب  تسا . هدوب  یهجوت  لباق  دـشر  اب  هارمه  نانآ  تکراشم  دـنور  هشیمه  رتشیب ، روضح 
هب یلیصحت 80-81  لاس  رد  تبسن  نیا  هک  دندادیم  لیکـشت  نانز  ار  لاس 7172  رد  ناگدشهتفریذپ  زا  دـصرد  هک 7/29  دهدیم  ناشن 
رد هعـسوت  ياههمانرب  یط  دوشیم . بوسحم  هظحالم  لباق  يدشر  هک  هتفای  شیازفا  ههد 80  هنایم  رد  دصرد  زا 60 رتشیب  دصرد و   9/51

9/13 یناسنا ، مولع  هورگ  رد  ناگدشهتفریذپ  دـصرد   2/37 یـشزومآ ، هورگ  ظاحل  زا   71  - هرود 72 يادـتبا  رد  یلاـع ، شزومآ  شخب 
یکشزپ هورگ  دصرد   6/20 یسدنهم ، ینف  هورگ  رد  دصرد   3/20 یکشزپماد ، يزرواشک و  هورگ  رد  دصرد   8/6 هیاپ ، مولع  رد  دصرد 

دصرد نآ 4/15  زا  لبق  لاس  هب  تبـسن  ناگدشهتفریذپ  دادـعت  یلیـصحت 80-81  لاس  رد  دناهدش . هتفریذپ  رنه ، هورگ  رد  دـصرد  و 3/1 
زکارم اههاگـشناد و  ناگدـشهتفریذپ  دادـعت  عـیزوت  نینچمه ، دـندرک . ماـنتبث  ریگارف  هنابـش و  هنازور ، ياـههرود  رد  هک  تفاـی  شیازفا 

7/60 ینادراک ، عطقم  رد  ناـنآ  دـصرد  هک 04/31  دـهدیم  ناشن  فلتخم  عطاـقم  کـیکفت  هب  یلیـصحت 8081  لاس  رد  یلاـع ، شزومآ 
عطقم رد  دصرد  ياهفرح و 21/1  يارتکد  عطقم  رد  دصرد   71/1، دشرا یسانشراک  عطقم  رد  دصرد   3/5 یسانشراک ، عطقم  رد  دصرد 

یلک دنور  بالقنا  زا  دعب  لبق و  نایوجـشناد  دادعت  . * دناهتفای هار  روشک  یلاع  شزومآ  ياههسـسوم  اههاگـشناد و  هب  یـصصخت  يارتکد 
رازه و زا 27  نایوجشناد  دادعت  لاس ، نیا 27  یط  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هدنهدناشن  یـسمش  ات 74  ياهلاس 48  یط  نایوجشناد  دادعت 
زا هنالاس  نایوجشناد  دادعت  ینامز  هرود  نیا  رد  یترابع  هب  تسا  هتفای  شیازفا  لاس 74 ، رد  رفن  رازه و 621  هب 526  لاس 48  رد  رفن   268

تـسا هتـسناوت  زین  دازآهاگـشناد  تسا . یتلود  شخب  هب  طوبرم  اهنت  ماـقرا  نیا  هتبلا  تسا . هدوب  رادروخرب  دـصرد  زا 24/8  شیب  يدـشر 
نیا رد  زین  وجـشناد  رازه  دودح 750  لاس 1380  رد  هک  يروط  هب  دـهد ، خـساپ  ار  یلاـع  شزومآ  نوزفازور  ياـضاقت  زا  يداـیز  شخب 
نیا هب  هک  دش  دروآرب  رفن  نویلیم  دودح 55/1  لیصحت  هب  لغاش  نایوجشناد  عومجم  لاس ، نیا  رد  دناهدوب . لیصحت  هب  لوغشم  هاگـشناد 
دعب لبق و  ناگتخومآشناد  دادعت  . * دوب دـهاوخ  رفن  لداعم 2318  تیعمج ، رفن  رازه  ره 100  رد  روشک  لک  نایوجشناد  تبـسن  بیترت 
کی عومجم  رد  ات 79-80  48  - ياهلاس 49 یط  هک  دـهدیم  ناشن  ناریا  یلاع  شزومآ  ناگتخومآشناد  رامآ  یلک  یـسررب  بالقنا  زا 
تفگ ناوـتیم  عوـمجم  رد  دـناهدرک . تفاـیرد  كردـم  یلاـع  شزوـمآ  تاســسوم  اههاگــشناد و  زا  رفن  و 280  رازه  و 439  نوـیلیم 

هب یـسانشراک  ینادراک و  هزوح  یلیـصحت و  نییاپ  عطاـقم  هب  هجوت  زا  هدـش و  لوحتم  هتـشذگ  لاـس  رد 30  یلاـع  شزومآ  يریگتهج 
ياـضاقت شیازفا  رد  ناوـتیم  ار  يریگتهج  رییغت  نیا  تلع  هک  نیا  نمـض  تسا ، هدـش  فوـطعم  يرتـکد  دـشرا و  یـسانشراک  عطاـقم 

لاـس راـمآ  رد  هتبلا  درک . ناوـنع  یلیمکت  تالیـصحت  هب  دوعـص  رتنییاـپ و  عطاـقم  زا  تـکرح  يارب  یهاگـشناد  هتخوـمآشناد  تـیعمج 
لاس 8788 راـمآ  رد  هک  هدوب  یکـشزپ  مولع  ياههاگـشناد  هب  طوبرم  اههاگـشناد  ناگدـشهتفریذپ  زا  دـصرد  دودح 16  یلیصحت 5758 
25 یسانشراک عطقم  رد  ربارب ، ینادراک 23  عطقم  رد  وجشناد  شریذپ  هک  تسا  هدرک  مالعا  تاقیقحت  مولع و  ترازو  تسا . هدشن  ظاحل 

هدنهدناشن یگمه  هک  تسا  هدش  ربارب  یصصخت 15  يارتکد  عطقم  رد  ربارب و  ياهفرح 12  يارتکد  دشرا و  یسانشراک  عطقم  رد  ربارب ،
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دادـعت نینچمه  تسا . ناناوج  نایم  رد  صوصخ  هب  لیـصحت  همادا  يارب  اـضاقت  شیازفا  اههاگـشناد و  رد  فلتخم  عطاـقم  دـشر  هب  هجوت 
تیفرظ زا  هدافتـسا  یلاـع و  شزومآ  زکارم  دادـعت  دـشر  اـب  هک  هدوـب  رفن  رازه  دودح 176  یلیـصحت 5758  لاس  رد  روشک  نایوجـشناد 

زا دـعب  لبق و  وجـشناد  هب  داتـسا  صخاش  شیازفا  . * تسا هدیـسر  رفن  رازه  نوـیلیم و 572  هب 3  زورما  نایوجـشناد  دادـعت  روشک ، یلخاد 
نینچمه تـسا . هتـشاد  دـشر  ربارب  يداتـسا 2  یملع  هـبترم  رد  اههاگـشناد  یملع  تاـیه  ياـضعا  دادـعت  هتـشذگ ، لاـس  یط 30  بـالقنا 

يربارب دـشر 9  اـب  یبرم  هبترم  رد  يربارب و  دـشر 7/5  اب  يرایداتـسا  هبترم  رد  يربارب ،  2 دشر اب  مه  رایـشناد  یملع  هبترم  رد  اههاگـشناد 
لاح رد  یتلودریغ ، یتلود و  یلاع  شزومآ  زکارم  اههاگـشناد و  رد  لغاش  تقو  مامت  یملع  تایه  ياـضعا  رب  هوـالع  تسا . هدوب  ورهبور 
اهنآ بذج  تغارف و  تروص  رد  هک  دنتسه  لیصحت  هب  لوغـشم  روشک  جراخ  لخاد و  ياههاگـشناد  رد  هیـسروب  رفن  دادعت 4078  رضاح 

شیازفا مغرهب  تدم  نیا  یط  نینچمه  . دیسر دهاوخ  رفن  رازه و 346  هب 36  کیدزن  هدنیآرد  یملع  تایه  ياضعا  دادعت  اههاگشناد ، رد 
شخب رد  داتـسا  هب  يروضح  يوجـشناد  صخاش  رـضاح  لاح  رد  هتفای و  دوبهب  مه  یملع  تایه  هب  وجـشناد  صخاش  نایوجـشناد ، دادعت 

رد اههاگشناد  رد  داتـسا  هب  وجـشناد  صخاش  عومجم  رد  تسا . کی  هب  ادودـح 3  یتلودریغ  شخب  رد  کی و  هب  یتلود 20  ياههاگشناد 
هب هتـسباو  یلاع  شزومآ  تاسـسوم  . درادن یللملانیب  ياهدرادناتـسا  اب  ینادنچ  هلـصاف  هک  دوشیم  ناونع  کی  هب  دودح 27  رـضاح  لاح 
لاس رد 30  نینچمه  تسا . هدـش  ظاـحل  تاسـسوم  عمج  رد  هتفاـی و  شیازفا  دـحاو  هب 280  زا 100  تدـم  نیا  یط  شرورپ  شزوـمآ و 
دازآ هاگـشناد  هب  مـه  دـحاو  هـک 359  تـسا  یعاـفتناریغ  یتـلودریغ و  هسـسوم   236 لماش یتلودریغ  یلاـع  شزومآ  تاسـسوم  هتـشذگ 

هب هک  تسا  یناهج  تضهن  کی  نآ  هعـسوت  یلاع و  شزومآ  دوشیم  هتفگ  دـنچره  ناوج  لسن  هب  زاین  یلاع ، شزومآ  . * دراد صاصتخا 
تسا ییاهشخب  هلمج  زا  یهاگشناد  تالیصحت  یلاع و  شزومآ  ناریا  رد  اما  هتفای ، دشر  نونف  مولع و  هعسوت  يارب  تیرـشب  زاین  بسانت 

تیقفوم زا  یلاع  شزومآ  دـشر  ياهصخاش  میدـید  هک  يروط  هب  دـهدب . تبثم  خـساپ  اهشزومآ  نیا  نابطاخم  زور  زاین  هب  هتـسناوت  هک 
تیعمج دـشر  خرن  زا  یلاع  شزومآ  شخب  ناگتخومآشناد  نایوجـشناد و  ناگدـشهتفریذپ ، دادـعت  دـشر  یتح  هدوب و  رادروخرب  یبسن 

هرود زا  یلیـصحتلاغراف  زا  سپ  ناـناوج  ملاـس  تاـیح  همادا  ياـههار  زا  یکی  هاگـشناد  هب  دورو  هـک  هدـش  رجنم  رما  نـیمه  تـسا . رتـشیب 
تیمک و هب  هجوت  ياـپمه  یلیـصحت  ياـههرود  تیفیک  هب  هجوت  نآ  دراد و  شیپ  رد  يزارد  هار  زونه  شخب  نیا  دـشاب . یمومع  شزومآ 

نمهب 1387 هبنشود 21  راهب ) یس  مان ? هژیو   ) www.jamejamonline.ir عبنم :  . * تساههرود دشر 

يزاسدس رد  یبالقنا 

دوب هدش  ثادحا  ناریا  رد  یبآ  قرب  هاگورین  تاواگم  اهنت 1800  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  ییابطابط  دیعس  يزاسدس  رد  یبالقنا 
رارق يرادربهرهب  دروم  هتخاس و  یجراخ  ناسدـنهم  ناسانـشراک و  تسد  هب  نامز  نآ  رد  هدـش  هتخاس  ياـههاگورین  اهدـس و  یماـمت  هک 

ناراکنامیپ طسوت  زد  یتاواـگم  هاگورین 520  دـس و  تسا . زد  دـس  بـالقنا  زا  شیپ  هدـش  هتخاـس  هاـگورین  دـس و  نیرتمهم  دوب . هتفرگ 
يزوریپ زا  لبق  ات  روشک  ینتب  هزاس  نیرتدنلب  دس  نیا  تسا . هدیـسر  يرادربهرهب  هب  لاس 1342  رد  هدش و  ثادـحا  ییایلاتیا  ییاکیرمآ و 

زاف دس و  نیا  درک . هراشا  روپسابع  دیهـش  دس  هب  ناوتیم  بالقنا  زا  شیپ  رد  هدش  ثادحا  مهم  ياهدس  رگید  زا  تسا . یمالـسا  بالقنا 
. تسا هدیسر  يرادربهرهب  هب  لاس 1356  رخاوا  رد  هدش و  هتخاس  يوسنارف  ناراکنامیپ  طسوت  تاواگم  تیفرظ 1000  هب  نآ  هاگورین  لوا 

لیسناتپ لک  هک  دوب  هتفرگ  تروص  یلاح  رد  بالقنا  زا  شیپ  رد  نوراک  زد و  هناخدور  ود  يور  رب  دس  ود  نیا  زا  يرادربهرهب  ثادحا و 
طقف یبآ  قرب  هزوح  رد  بالقنا  راهب  ات  هک  تفگ  ناوتیم  بیترت  نیا  هب  تسا . هدش  دروآرب  تاواگم  رازه  دودح 50  ناریا  رد  یبآ  قرب 

ناسدـنهم ناسانـشراک و  صـصخت  ینف و  شناد  يژولونکت ، ياـکتا  هب  مه  نآ  دوب ؛ هدـمآرد  لـعف  هب  ناریا  نیمزرـس  ناوـت  دـصرد   6/3
اب گرزب  ینارمع  ياههژورپ  ناریا ، كاپ  كاخ  زا  عافد  هب  زاین  یلیمحت و  گنج  عورـش  اب  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  یجراـخ .

يارجا رد  ینالوط  ياهفقو  یلیمحت  گنج  عوقو  دنچره  دوب . عوقو  لاح  رد  رتگرزب  ياهسامح  اریز  دندش  ورهبور  هلاس  نیدنچ  ياهفقو 
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تیبرت دنمورب  ناناوج  زا  یلـسن  ات  دش  بجوم  يروابدوخ  هیحور  داجیا  اب  اما  درک  داجیا  ییانبریز  ياهحرط  رگید  يزاسدـس و  ياهحرط 
تعنص رد  ییاج  ره  زا  شیب  دیاش  اهییاناوت  نیا  هولج  دننک . یندش  ار  اهیندشان  دنتـسناوت  دوخ  یملع  ناوت  نامیا و  هب  اکتا  اب  هک  دنوش 

ياهیگدـنامبقع عفر  يارب  هک  دـنداد  صیخـشت  روشک  يداـصتقا  ناسانـشراک  یلیمحت ، گـنج  ناـیاپ  زا  سپ  دـشاب . یلجتم  یبآ  قرب 
دنمزاین روشک  درکیم . بلط  ار  تاناکما  عبانم و  شرتسگ  ناوج ، تیعمج  شیازفا  تسا . اهتخاسریز  هعـسوت  داـجیا و  هار ، اـهنت  روشک 
اههنیزگ نیرتـهب  زا  یکی  قرب  دـیلوت  شیازفا  یبآ و  عباـنم  هعـسوت  يارب  دوـب . قرب  بآ و  هلمج  زا  فـلتخم  ياـهشخب  رد  ناوـت  شیازفا 

یقرب تسناوتیم  یبآ  عبانم  شیازفا  رانک  رد  یبآ  قرب  ياههاگورین  میظع و  ياهدس  ثادحا  دوب . یبآ  قرب  ياههاگورین  اهدس و  ثادحا 
دوش و روشک  دـمآراک  ناوج و  ياهورین  لاغتـشا  بجوم  دزاس ، روشک  قرب  يرـسارس  هکبـش  هناور  ار  تسیز  طیحم  اب  راگزاس  نئمطم و 

یناج یلام و  ياهبیـسآ  بجوم  نیا  زا  شیپ  هک  ییاهنایغط  دـنک . لرتنک  ار  نهک  نیمزرـس  نیا  یـشحو  ياههناخدور  ناـیغط  نینچمه 
دج و اب  دندوب  هدناشن  رمث  هب  ار  روشک  ياهزرم  زا  تنایـص  ریطخ  تیلووسم  یگزاتب  هک  ینف  ناصـصختم  ناسانـشراک و  دوب . هدش  يدج 
رد دنتخادرپ . اهدس  ثادحا  يارب  يداهنـشیپ  ياههاگتخاس  زد و  هخرک ، نوراک ، ینعی  روشک  گرزب  هناخدور  هعلاطم 3  هب  مامت  يدهج 

نوراک 3 نامیلـسدجسم و  هخرک ، ياهدس  بسانم  ياههاگتخاس  دوب . هدش  ثادحا  دـس  ود  طقف  نامز  نآ  ات  ناریا  بآرپ  هناخدور   3 نیا
ههد لیاوا  رد  هک  تشاد  نآرب  ار  یبآ  قرب  تعنـص  ناسانـشراک  ریذـپدیدجت ، قرب  بآ و  عبانم  هب  روشک  نوزفازور  ياـهزاین  نینچمه  و 

نینچمه روشک و  یسایس  طیارـش  دننک . زاغآ  رگیدمه  زا  یهاتوک  ینامز  هلـصاف  رد  ار  یلم  هژورپ  هس  نیا  ثادحا  ییارجا  لحارم  داتفه 
هار رد  دـننک و  زاـغآ  دوخ  ار  هژورپ  هس  نیا  ییارجا  تاـیلمع  ناـنآ  هک  دـش  بجوم  موـب  زرم و  نیا  دـنمورب  ناـناوج  ییاـکتادوخ  يورین 

هزوح رد  یلخاد  ناسدنهم  ياههبرجت  نیلوا  هزاس  هس  نیا  ثادحا  دنربب . هرهب  یللملانیب  ناسانشراک  هرواشم  زا  افرص  اهحرط  نیا  يارجا 
روپسابع دیهش  دس  هاگورین  هعـسوت  زاف  ییارجا  تایلمع  حرط ، هس  نیا  اب  نامزمه  دوشیم . بوسحم  یبآ  قرب  ياههاگورین  دس و  ثادحا 

اب دوش . هدوزفا  دـس  نیا  هاـگورین  تیفرظ  هب  تاواـگم  دوب 1000  رارق  حرط  نیا  رد  دـش . زاـغآ  یناریا  ناسدـنهم  اهتکرـش و  طـسوت  زین 
لحارم دش . دیلوت  رادم  دراو  روپسابع  دیهش  یهاگورین  هعـسوت  زاف  لاس 1381  رد  ناوج  ناصصختم  ناسانـشراک و  نیا  يریگیپ  شالت و 

. دیـسر نایاپ  هب  لاـس 1380  رد  دوشیم  بوسحم  روشک  یکاـخ  دـس  نیرتدـنلب  عاـفترا  رتم  اب 177  هک  زین  نامیلـسدجسم  دـس  ثادـحا 
یعاطق ياههچیرد  نیرتگرزب  نآ  زیررـس  یعاطق  ياههچیرد  دیآیم و  باسح  هب  روشک  ینایرج  هاگورین  نیرتگرزب  دس  نیا  هاگورین 

اب یهاگورین  تسا  عقاو  نوراک  هناخدور  يور  رب  زاوها  قرش  لامـش  يرتمولیک  رد 160  ناتسزوخ و  ناتـسا  رد  هک  دس  نیا  تسا . ناهج 
لاس 1381 و 1382 و رد  تشاد  تیفرظ  تاواگم  هک 1000  نآ  تسخن  زاف  تسا . هدش  ارجا  زاف  ود  رد  هک  دراد  تاواگم  تیفرظ 2000 

هاگورین نیا  هنایلاس  يژرنا  دیلوت  تسا . هدش  رادـم  دراو  ياهلاس 1386 و 1387  یط  تاواگم  تیفرظ 1000  اب  زین  نآ  هعـسوت  حرط  زاف 
لاس 1387 رویرهـش  نایاپ  ات  یهاگورین  دـحاو  نیلوا  يرادربهرهب  نامز  زا  یلم  حرط  نیا  تسا . تعاس  تاوولیک  نویلیم  ینیمزریز 3700 

یبآ ياهحرط  نیرتروآمان  هک  زین  هخرک  دـس  ییارجا  تایلمع  دـنک . دـیلوت  قرب  يژرنا  تعاـس  تاوولیک  نویلیم  رب 20112  غلاب  هتسناوت 
نیرتگرزب دوریم و  رامـش  هب  ناریا  خـیرات  دـس  نیرتگرزب  هک  میظع  دـس  نیا  ثادـحا  دیـسر . ناـیاپ  هب  لاـس 1380  رد  تسا  روشک 

باتک رب  دوب  يرگید  نیرز  گرب  دادیم  ههبج  گنج و  يوب  هک  ياهقطنم  رد  مه  نآ  هک  تسا  هدروآ  هدیدپ  ار  ناریا  یعونـصم  هچایرد 
رتم نویلیم  درایلیم و 300  نازیم 7  هب  ینزخم  مجح  اب  رتم و  عافترا 127  رتم ، لوط 3030  هب  یجات  اب  دس  نیا  لالقتسا . ینادابآ و  هسامح 

لامش يرتمولیک  رد 21  ناتسزوخ و  ناتسا  رد  هخرک  دس  دراد . هخرک  هناخدور  برخم  ياهبالیس  لرتنک  رد  یمهم  رایسب  شقن  بعکم 
هامرویرهش نایاپ  ات  لاس 1381  رد  يرادربهرهب  نامز  زا  تاواگم  تیفرظ 400 اب  دس  نیا  هاگورین  تسا و  عقاو  کشمیدنا  ناتسرهش  یبرغ 

ینیمزور 934 هاگورین  نیا  هنایلاس  يژرنا  دـیلوت  طـسوتم  دـنک . دـیلوت  قرب  تعاـس  تاوولیک  نویلیم  زا 4933  شیب  هتـسناوت  لاس 1387 
زاین دروم  بآ  سابع ، تشد  لنوت  ثادحا  هطـساو  هب  بالیـس  لرتنک  قرب و  دیلوت  رانک  رد  میظع  دس  نیا  تسا . تعاس  تاوولیک  نویلیم 

زا سپ  ناریا  یبآ  قرب  هبرجترپ  اـما  ناوـج ، تعنـص  دـنکیم . مـهارف  زین  ار  مـالیا  ناتـسزوخ و  ناتـسا  ود  يزرواـشک  یـضارا  زا  یـشخب 
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نیگن شـشخرد  دهاش  هخرک  هاگورین  دس و  حرط  نامیلـسدجسم و  هاگورین  دـس و  حرط  روپـسابع ، دیهـش  هاگورین  هعـسوت  زاف  ياهحرط 
تیقفوم اب  دیـسر و  ناـیاپ  هب  لاس 1383  رد  دـیآیم  رامـش  هب  ناریا  ینتب  دـس  نیرتدـنلب  رـضاح  لاح  رد  هک  نوراک 3  دـس  دوب . يرگید 

نیرتگرزب زا  یکی  يژرنا  تعاــس  تاووـلیک  نوـیلیم  هناـیلاس 4172 دـیلوت  اـب  هک  زین  دـس  نـیا  یهاـگورین  دـحاو  نـیلوا  دـش . يریگبآ 
تعاس تاوولیک  نویلیم  هتسناوت 11217  لاس 1387  رویرهش  نایاپ  ات  دش و  رادم  دراو  لاس  نامه  رد  تسا  روشک  یبآ  قرب  ياههاگورین 

هذیا ناتـسرهش  يرتمولیک  رد 28  نوراک و  هناـخدور  يور  رب  ناتـسزوخ ، ناتـسا  رد  هک  یلم  حرط  نیا  هاـگورین  دـنک . دـیلوت  قرب  يژرنا 
هتخاس زین  رتم  هناهد 264  اب  نوراک 3  گرزب  لپ  هاگورین ، دس و  نیا  تخاس  ماگنه  رد  دراد . تیفرظ  تاواگم  تسا 2280  هدش  ثادحا 

نیا ثادـحا  تخاس و  اب  دـیآیم . رامـش  هب  ناریا  رـصاعم  يرامعم  ياهراکهاش  زا  تسا و  ناریا  رد  لپ  هناهد  نیرتلیوط  ياراد  هک  دـش 
همانرب نایاپ  رد  دوب ، تاواـگم  طقف 2000  روشک  هعـسوت  مود  همانرب  نایاپ  اـت  هک  ناریا  رد  یبآ  قرب  يژرنا  تیفرظ  اـههاگورین ، اهدـس و 

یبآ قرب  تیفرظ  نونکامه  طسوتم ، کچوک و  یبآ  قرب  حرط  اههد  نینچمه  اههژورپ و  نیا  لیمکت  اب  دیـسر و  تاواـگم  هب 5012  موس 
ییارجا تایلمع  هدیـسر و  رمث  هب  اهنآ  تاعلاطم  داتفه  ههد  یط  هک  يرگید  ياهحرط  يارجا  اب  تسا . هدیـسر  تاواـگم  هب 7650  روشک 
تاواگم دودـح 7000  یتآ ، ياهلاس  یط  دوشیم  ینیبشیپ  هدـش  زاغآ  داتـشه  ههد  لیاوا  ای  داـتفه  ههد  یناـیاپ  ياـهلاس  رد  زین  اـهنآ 

ناتسرل و رابدور  هشیبهایـس ، هرمیـس ، ایلع ، دنوتگ  نوراـک 4 ، یبآ  قرب  حرط  نونکامه 6  دوـش . هفاـضا  روـشک  یبآ  قرب  تیفرظ  هب  رگید 
تخاس لاح  رد  ینتب  دـس  نیرتدـنلب  عاـفترا  رتم  اـب 230  هک  تسا  نوراک 4  دـس  اهدـس ، نیا  نیرتدـنلب  تسا . ثادـحا  لاح  رد  يرایتخب 

، يژرنا تعاـس  تاوولیک  نوـیلیم  هناـیلاس 2107  دـیلوت  رب  هوـالع  نآ  یبآ  قرب  هاـگورین  دـس و  نیا  تخاـس  اـب  دـیآیم . رامـش  هب  روشک 
دوب دهاوخ  بعکم  رتم  نویلیم  درایلیم و 200  دـس 2  نیا  نزخم  مجح  دوشیم . راهم  زین  نوراک  هناخدور  تسدالاب  ناشورخ  ياهبالیس 

هذیا و هب  درک  رهش  هداج  يرتمولیک  رد 180  نوراک 4  هاگورین  دس و  تسا . هدش  یحارط  تاواگم  نآ 1000  ینیمزور  هاگورین  تیفرظ  و 
تسناوت دهاوخ  یتاواگم  یهاگورین 2000  اب  هک  تسا  يرگید  یبآ  قرب  هاگورین  دس و  ایلع  دنوتگ  تسا . عقاو  نوراک  هناخدور  يور  رب 

تسا و نوراک  هناخدور  يور  رب  ثادـحا  لباق  دـس  نیرخآ  ایلع  دـنوتگ  دـنک . دـیلوت  قرب  يژرنا  تعاـس  تاوولیک  نویلیم  هنایلاس 4500 
دـس نیا  عاـفترا  دوب . دـهاوخ  روـشک  گرزب  یعونـصم  هچاـیرد  نیمود  یبـعکم  رتـم  نوـیلیم  دراــیلیم و 500  ینزخم 4  اـب  نآ  هچاــیرد 

نوراک و هناخدور  يور  رب  ناتـسزوخ  ناتـسا  رد  دنوتگ  هاگورین  دس و  دوب . دهاوخ  رتم  تسا 180  یسر  ياهتـسه  ياراد  هک  ياهزیرگنس 
تـسا یحرط  هشیبهایـس  ياهریخذ  هبملت  هاگورین  دـس و  حرط  تسا . ثادـحا  لاـح  رد  رتشوش  ناتـسرهش  لامـش  يرتمولیک  هلـصاف 25  رد 
ناودنک لنوت  لامش  يرتمولیک  رد 10  ناردنزام و  ناتـسا  رد  حرط  نیا  دـیآیمرد . ارجا  هب  ناریا  رد  راب  نیتسخن  يارب  هک  توافتم  الماک 

روشک قرب  یفرصم  هکبش  رد  لداعت  داجیا  هشیبهایـس ، حرط  ثادحا  زا  فده  نیرتمهم  تسا . ثادحا  لاح  رد  سولاچ  هناخدور  يور  رب 
نیا ياهریخذ  هبملت  هاگورین  تسا . ياهریخذ  هبملت  هاـگورین  کـی  دـس و  ود  ياراد  حرط  نیا  تسا . فرـصم  راـبرپ  راـبمک و  تاـعاس  رد 

نآ و هریخذ  الاب و  دس  هب  بآ  پمپ  اب  فرصم  شهاک  تاعاس  رد  دزادرپیم و  قرب  دیلوت  هب  فرصم  جوا  تاعاس  رد  هک  دراد  ار  تیلباق 
فرـصم تیفرظ  تاواگم و  هاگورین 1040  نیا  قرب  دیلوت  تیفرظ  دنکیم . مادـقا  يرـسارس  هکبـش  راب  لرتنک  هب  قرب ، فرـصم  هجیتن  رد 

. درک دهاوخ  دـیلوت  قرب  تعاس  تاوولیک  نویلیم  طسوتم 1500  روط  هب  هنایلاس  ثادـحا ، زا  سپ  حرط  نیا  تسا . تاواگم  نآ 960  قرب 
هب هجوتاـب  دـس  نیا  تسا . ناتـسرل  راـبدور  دـس  هدـش ، زاـغآ  داتـشه  ههد  تـسخن  ياـهلاس  یط  نآ  ییارجا  تاـیلمع  هـک  يرگید  حرط 

نیا ینیزور  هاگورین  دریگب و  هرهب  یبآ  قرب  يژرنا  دیلوت  يارب  هقطنم  لیسناتپ  زا  تسناوت  دهاوخ  ثادحا  زا  سپ  بسانم  رایسب  هاگتخاس 
عافترا رتم   158 یکطلغ ، ینتب  دـس  نیا  دـنک . دـیلوت  قرب  تعاس  تاوولیک  نویلیم  هنایلاس 986  دـناوتیم  تاواگم  تیفرظ 450  اـب  حرط 

بونج يرتمولیک  رد 100  ناتـسرل  رابدور  هاگورین  دس و  حرط  دوب . دـهاوخ  بعکم  رتم  نویلیم  نآ 228  هچایرد  مجح  تشاد و  دـهاوخ 
خیرات ینارمع  هژورپ  نیرتهزاوآرپ  کشیب  اما  تسا . ثادحا  لاح  رد  رابدور  هناخدور  يور  رب  ناتسرل و  ناتـسا  رد  زردوگیلا  ناتـسرهش 

رتم میظع 315  ینتب  هزاس  نیا  تفرگ . دهاوخ  مان  ایند  ینتب  دس  نیرتدنلب  ثادـحا ، زا  سپ  هک  دوب  دـهاوخ  يرایتخب  هاگورین  دـس و  ناریا 
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نآ یتاواـگم  هاـگورین 1500  تشاد و  دـهاوخ  شیاـجنگ  بعکم  رتـم  نویلیم  دراـیلیم و 800  دـس 4  نیا  نزخم  تشاد . دـهاوخ  عاـفترا 
هناـخدور یلامـش  شخب  رد  يراـیتخب  هاـگورین  دـس و  حرط  دـنک . دـیلوت  قرب  تعاـس  تاوولیک  نوـیلیم  هناـیلاس 3000  تسناوت  دـهاوخ 

هاگتخاس هب  یـسرتسد  ياههار  ثادـحا  هلمج  زا  یلم  حرط  نیا  ییاـنبریز  ياـههژورپ  دـش . دـهاوخ  ثادـحا  ناتـسرل  ناتـسا  رد  يراـیتخب 
نآ هاگورین  دـس و  هندـب  ییارجا  تایلمع  هدـنیآ  ياهلاس  یط  دوریم  دـیما  تسا و  ماجنا  لاـح  رد  نونکامه  زاـین و ...  دروم  تاسیـسات 

رگید تاعلاطم  نینچمه  تسا . ارجا  لاـح  رد  زین  طـسوتم  کـچوک و  یبآ  قرب  حرط  اـههد  گرزب ، ياـهحرط  نیا  راـنک  رد  دوش . زاـغآ 
زاین دروم  تاعلاطم  لیمکت  اب  هک  تسا  هعلاطم  لاح  رد  یبآ  قرب  تیفرظ  تاواـگم  رازه  دودح 17  نونکامه  دراد . همادا  زین  اههاگتخاس 

تخاس هنیمز  رد  ناریا  دوشیم . یلجتم  ییافکدوخ  رد  یناریا  ناناوج  تیمح  جوا  اما  دش . دنهاوخ  ییارجا  زین  اهحرط  نیا  یلام ، نیمات  و 
ناوت دصرد  رـضاح 70  لاح  رد  زین  یهاگورین  تازیهجت  هنیمز  رد  هدیـسر و  ییافکدوخ  هب  دـصرد  دـص  هاگورین  نامتخاس  دـس و  هندـب 
سپ نونکامه  ناریا  دبای . شیازفا  زور  هب  زور  ناوت  نیا  یشهوژپ  ياههنیمز  رد  يراذگهیامرس  اب  دوشیم  ینیبشیپ  دراد و  یلخاد  دیلوت 

ینف و تامدـخ  تارداص  دوریم و  رامـش  هب  ناهج  زاسدـس  روشک  نیموس  تخاس ، لاـح  رد  ياهدـس  دادـعت  ظاـحل  زا  هیکرت  نیچ و  زا 
بآ نیمات  رب  هوالع  یلم  حرط  ره  يارجا  اـب  یناریا  ناصـصختم  تسا . هدرک  زاـغآ  زین  اـهروشک  رگید  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  یـسدنهم 
خر هب  یناهج  حطس  رد  ار  دوخ  ییارجا  ناوت  ینف و  شناد  رگید  راب  نئمطم ، قرب  نینچمه  عیانص و  يزرواشک و  برـش ، يارب  زاین  دروم 

( راهب یس  مان ? هژیو   ) www.jamejamonline.ir عبنم :  . * تشاذگ دنهاوخ  اج  هب  وکن  ياهراگدای  ناگدـنیآ ، يارب  دنـشکیم و 
نمهب 1387 هبنشود 21 

یمالسا بالقنا  يداصتقا  ياهدرواتسد 

ینامز نامزیزع  روشک  رد  یمالـسا  بالقنا  تاکرب  راثآ و  هرتسگ  قمع و  هب  یبایتسد  دیدرت  یب  یمالـسا  بالقنا  يداصتقا  ياهدرواتـسد 
زا يا  هشوـگ  اـت  مینزب  تسد  نمهب 1357  بـالقنا  زا  دـعب  لـبق و  روـشک  طیارـش  نیب  يا  هسیاـقم  هب  هک  دوـش  یم  نـکمم  شیپ  زا  شیب 
رد ناریا  يداصتقا  عاضوا  طیارش و  یـسررب  اتـسار  نیا  رد  هک  تسا  نیا  تیعقاو  مینک .  كرد  ار  یمالـسا  بالقنا  تاکرب  اهدرواتـسد و 

يولهپ میژر  دهد  یم  ناشن  اه  یسررب  تسا .  قیاقح  زا  يرایـسب  يایوگ  بالقنا  زا  سپ  ههد  هس  اب  نآ  هسیاقم  لاس 57 و  هب  یهتنم  ههد 
رامیب ثعاب  دـش ,  یم  دای  نآ  زا  یـضرا  تاحالـصا  ناونع  تحت  هک  دوخ  تسردان  يژتارتسا  اب  يدالیم )  ههد 60   ) یسمش ههد 40  رد 

ییامـش  . * مینک هدهاشم  حوضو  هب  میتسناوت  یم  داصتقا  فلتخم  ياه  هصرع  رد  ار  يرامیب  نیا  ياه  هناشن  . دوب هدـش  ناریا  داصتقا  ندـش 
ياهالاک هب  طوبرم  عیانـص  هژیوب  هتـسباو  عیانـص  رب  هاش ,  میژر  ینارمع  ياه  همانرب  یمالـسا  بالقنا  زا  شیپ  روشک  يداصتقا  طیارـش  زا 

شخب رد  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  يداصتقا  رگید  ياهـشخب  يزرواشک و  شخب  نیب  هدـنیازف  ینزاوت  مدـع  نآ  هجیتن  تشاد و  اـکتا  یفرـصم 
لاس کی  لاس 1356 ,  رد  دصرد  هب 1,9  لاس 1339  رد  یلم  صلاخان  دیلوت  دصرد  زا 1,29  يزرواشک  تالوصحم  دیلوت  يزرواشک , 

داصتقا اب  يولهپ  تموکح  تیامح  دروم  عیانص  یگناگیب  هب  هجوتاب  زین  تعنص  شخب  رد  تفای  لزنت  يولهپ ,  تموکح  یـشاپورف  زا  لبق 
لاس ات  اهدروآرب ,  یخرب  ساسارب  دش  هدوزفا  زور  هب  زور  برغ  هب  روشک  داصتقا  یگتسباو  روشک ,  یلخاد  ياهزاین  هب  هجوت  مدع  یلم و 
دوخ هب  ار  روشک  دـمآرد  لـک  دـصرد  لداعم 90  هک  دـنداد  یم  لیکـشت  دـنمتورث  ياـهراوناخ  ار  روشک  تیعمج  دـصرد  یـس   , 1357
میژر تسردان  ياه  يژتارتسا  يارجا  اب  دنتـشاد . راـیتخا  رد  ار  روشک  دـمآرد  دـصرد  اهنت 10  هیقب  دـصرد  دـندوب و 70  هداد  صاصتخا 

تادراو هب  یکتم  عیانـص  تعنـص و  شخب  رد  روشک  تاـناکما  يراذـگ و  هیامرـس  نیرتـشیب  دـش و  شومارف  يزرواـشک  شخب  يوـلهپ , 
هب نایئاتـسور  نوزفازور  ترجاـهم  نآ  دـمایپ  هک  دوب  ییاتـسور  يرهـش و  تاـناکما  نتفرگ  هلـصاف  ثعاـب  رما  نیمه  هک  تفرگ  تروـص 
 , دصرد زا 16  شیب  مروت  اب  هک  رامیب «  داصتقا »  کی  اب  روشک  یمالـسا ,  بـالقنا  يزوریپ  لاـس  لاس 1357 ,  رد  نیاربانب  دوب .  اـهرهش 
رد یمهم  فادها  اب  یمالـسا  بالقنا  یطیارـش  نینچ  رد  دوب .  وربور  یلم  صلاخان  دیلوت  شهاک  هجدوب و  يرـسک  یجراخ ,  ضارقتـسا 
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نیمات يراکیب و  عفر  يداصتقا ,  لالقتسا  نیمات  اتسور ,  مورحم  مدرم  هژیوب  هعماج  دنمزاین  رـشق  هب  هجوت  نآ  تیب  هاش  هک  داصتقا ,  هزوح 
رد تخادرپ .  دـش ,  هراشا  هک  یفادـها  ققحت  يارب  يزیر  همانرب  هب  هیلوا  ياهلاس  رد  یمالـسا  بالقنا  دیـسر . يزوریپ  هب  دوب ,  یعاـمتجا 
 , یناسنا يورین  تیبرت  يزرواشک ,  شخب  تیروحم  اب  يداصتقا  رادـیاپ  هعـسوت  دـشر و  هلمج  زا  یفادـها  یمالـسا  بالقنا  دـعب  ياهلاس 

ینیب شیپ  ياه  همانرب  نایاپ  رد  تسناوت  درک و  لابند  ار  یعامتجا  تلادع  ققحت  تهج  رد  شالت  روشک و  یعیبط ,  عبانم  زا  هنیهب  هدافتسا 
شالت دوخ ,  يداصتقا  هعسوت  ياه  همانرب  همادا  رد  یمالسا  بالقنا  دبای . تسد  دوخ  هعـسوت  ياه  همانرب  رد  یهجوت  لباق  دشر  هب  هدش , 

دیاب درک . زکرمتم  یناسنا  يورین  شزومآ  ییاز و  لاغتـشا  ییاتـسور ,  نارمع  هعـسوت  یتاـیلام ,  ماـظن  حالـصا  مروت ,  راـهم  يارب  ار  دوخ 
يروهمج نادرمتلود  اما  دراد ,  دوجو  روشک  داصتقا  هزوح  رد  هک  ییاه  فعض  اه و  یتساک  همه  دوجو  اب  زورما  هک  تفریذپ  ار  تیعقاو 

زورما ار  لاس 57  رامیب »  داصتقا «  دنا و  هتفای  تسد  یفلتخم  ياه  تیقفوم  هب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياهلاس  یط  ناریا  یمالسا 
شـشوک اب  یمالـسا و  بالقنا  مظعم  ربهر  تیارد  اب  یمالـسا ,  ناریا  نونکا  دـنا .  هدرک  لیدـبت  دـشر  لاح  رد  و  ایوپ »  داصتقا «  کـی  هب 

داصتقا لوا  هاگیاج  هب  ار  روشک  هلاس , »  زادنا 20  مشچ  هب «  نتخادرپ  اب  دراد  یعس  روشک  ناگبخن  يداصتقا و  ناسانـشراک  نادرمتلود , 
راتکه نویلیم  رب 164  غلاب  یتحاسم  ياراد  ناریا  نیمزرـس  يزرواشک  شخب  رد  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد   . * دـهد اـقترا  هقطنم  رد 

يزوریپ زا  شیپ  اـت  تسا  يزرواـشک  تـالوصحم  دـیلوت  يارب  دادعتـسا  اـب  بوخ و  یـضارا  زا  نآ  راـتکه  نویلیم  زا 51  شیب  هـک  تـسا 
تـالوصحم زا  يرایـسب  دوـب  وربور  یگتـسکشرو  اـب  روـشک  يزرواـشک  يوـلهپ ,  مـیژر  تسرداـن  ياهتـسایس  لیلدـب  یمالـسا  بـالقنا 

روشک لخاد  رد  داوم  نیا  تمیق  مروت  هب  ییاذغ  داوم  هدنیازف  يرسک  دش و  یم  دراو  جراخ  زا  جنرب  مدنگ و  ریظن  يزرواشک  کیژتارتسا 
ریظن دوـب  وربور  نآ  اـب  تسخن  ياـهلاس  رد  روـشک  هک  يرایـسب  تالکـشم  مغریلع  یمالـسا ,  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دوـب . هدـش  رجنم 

شخب ناریا ,  هیلع  قارع  هلاس  تشه  یلیمحت  گنج  زین  برغ و  طسوت  ناریا  يداصتقا  ياه  میرحت  بالقنا ,  دـض  ياـههورگ  ياـهبوشآ 
رب غلاب  هزورما  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدوب  ناریا  یمالسا  يروهمج  نادرمتلود  هجوت  دروم  يداصتقا  ياهـشخب  زا  یکی  هراومه  يزرواشک 

تادـیکات لاـبند  هب  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دوش  یم  نیماـت  لـخاد  رد  يزرواـشک  تـالوصحم  هب  روشک  زاـین  زا  دـصرد   90
کیژتارتسا تالوصحم  هنیمز  رد  روشک  ییافکدوخ  ترورـض  رب  ینبم  هر , )   ) ینیمخ ماـما  ترـضح  یمالـسا ,  بـالقنا  ریبک  راذـگناینب 

اب مدـنگ ,  هنیمز  رد  ـالثم  تسا  هتفرگ  تروص  تـالوصحم  نیا  دـیلوت  ياتـسار  رد  یهجوت  لـباق  ياـهتکرح  وـج ,  جـنرب و  مدـنگ ,  ریظن 
 . دشاب یم  نت  نویلیم  رب 13  غلاب  هدش و  ربارب  یمالسا 3  بالقنا  زا  لبق  هب  تبسن  نآ  دیلوت  نازیم  هدش ,  ماجنا  بسانم  ياهیراذگ  هیامرس 

بالقنا زا  لبق  هب  تبـسن  دـصرد  رب 52  غلاب  يدـشر  مدـنگ , )  زا  سپ   ) روشک فرـصمرپ  کـیژتارتسا و  لوصحم  نیمود  جـنرب ,  دـیلوت 
ود مغریلع  یمالسا ,  بالقنا  زا  سپ  ياهلاس  یط  تسا .  هدش  هتساک  نآ  تادراو  زا  یهجوت  لباق  رایسب  دح  ات  هک  تسا  هتـشاد  یمالـسا 

ریظن یمالقا  تادراو  ییاذـغ ,  داوم  نیماـت  ماد و  شخب  رد  روشک  ییاـفکدوخ  اـب  هنارـس ,  فرـصم  شیازفا  ناریا و  تیعمج  ندـش  ربارب 
رد ییافکدوخ  يزرواشک  شخب  رد  یمالسا  بالقنا  مهم  ياهدرواتسد  زا  یکی  تسا .  هدش  عطق  ریـش  غرم و  مخت  غرم ,  زمرق ,  تشوگ 
 , شمـشک نارفعز ,  هتـسپ ,  دننامه  یتالوصحم  ای  ولامرخ و  هبنا ,  يویک ,  رانا ,  تابکرم ,  هزورما  تسا .  هدوب  یغاب  تالوصحم  دـیلوت 

رکذ نایاش  دوش . یم  رداص  فلتخم  ياهروشک  هب  ناریا  زا  تاجیزبس  عاونا  بیس و  ولآدرز و  لیلـش ,  وله ,  نوچمه  ییاه  هویم  نینچمه 
ياهیدـنمناوت هب  هجوت  اب  زین  ریخا  ياهلاس  رد  تسا .  ناهج  رد  راـنا  نارفعز و  هتـسپ ,  ریظن  یتـالوصحم  هدـننکدیلوت  نیتسخن  ناریا  تسا 

یتلود و شخب  هجوت  دروم  هاـیگ  لـگ و  تعنـص  فرـصم ,  ياـهرازاب  زا  يرایـسب  هب  یکیدزن  تمیق و  نازرا ,  دـیلوت  يارب  ناریا  هوقلاـب 
شخب نیا  ناگدننکدیلوت  دیدج ,  يروآ  نف  زا  هدافتسا  اب  دنتسه  نآرب  روشک  نیلوئسم  اتسار  نیا  رد  تسا  هتفرگ  رارق  روشک  یـصوصخ 

هدش ربارب  یمالـسا 2  بالقنازا  لبق  هب  تبـسن  اهلگنج  يایحا  يراک و  لگنج  حطـس  عترم ,  لگنج و  هنیمز  رد  نینچمه  دـنهد . يراـی  ار 
ياهدـیرخ تالیهـست ,  عقوم  هب  نیمات  هلمجزا  یتیامح  ياهتـسایس  نتفرگ  شیپ  رد  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نادرمتلود  هزورما  تسا . 

زا رتشیب  هچره  تیامح  رد  یعـس  یماد ,  يزرواشک و  تالوصحم  همیب  شرتسگ  یلاسکـشخ و  ناگدـید  تراسخ  زا  تیامح  ینیمـضت , 
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کیژتارتسا لوصحم  کی  ناونع  هب  مدنگ  دیلوت  رد  ییافکدوخ  اهتیقفوم  زا  يا  هنومن  مدنگ ,  . * دنراد يزرواشک  شخب  ناگدننک  دـیلوت 
تـسا بالقنا  زا  سپ  ياهلاس  یط  رد  يزرواشک  داهج  ترازو  تامادقا  نیرتمهم  زا  روشک ,  ینویلیم  تیعمج 70  ییاذغ  تینما  نیمات  و 
طسوتم دصرد  زا 50  شیب  هکیروط  هب  دراد  مدرم  ییاذغزاین  نیماترد  ییازـسب  مهـس  يزرواشک ,  کیژتارتسا  لوصحم  ناونع  هب  مدنگ  . 

لوـصحم نیاردروـشک  ییاـفکدوخ  تیمها  هب  هجوـت  اـب  ور ,  نـیا  زا  دوـش  یم  نیماـت  ناـن  قـیرطزا  زور  لوـطردرفن  ره  یتفاـیرد  يژرنا 
تارزو ماـغدازا  سپو  تـفرگ  رارق  ماـظن  نـالووسم  هجوـت  دروـم  یمالــسا  بـالقنا  زا  سپ  مدـنگ  دـیلوت  شیازفا  هماـنرب  کـیژتارتسا , 
یعارز لاس  رد  ناریا  هکیروط  هب  دش  لابند  يدـج  روط  هب  ثحب  نیا  یگدـنزاس  داهج  تارزو  لیکـشت  یگدـنزاس و  داهج  يزرواشک و 

تیریدم نامز  رد  زاغآ و  یناجنـسفر  تلودرد  مدنگ  ییافکدوخ  حرط  دوب . روشک  رد  مدنگ  ییافکدوخ  نشج  يرازگرب  دـهاش   82 ـ  83
هب ار  روـشک  هـک  تـسا  یعدـم  مـهن  تـلود  ساـسا  نـیارب  تفاـی و  قـقحت  یمتاـخ  تـلودرد  مدـنگ  حرط  يرجم  ناوـنع  هـب  يردنکـسا 
ریز حطـس  شهاک  لیبق  زا  یتوافتم  ياهداقتنا  مدنگ ,  لوصحم  رد  ییافکدوخ  لابند  هب  تسا .  هدرک  لیدبت  ناهج  رد  مدنگ  هدننکرداص 

حرطم دارفا  زا  یخرب  يوس  زا  یطیحم  تسیز  كاخو و  بآ  عبانم  بیرخت  دـنقردنغچ ,  وج و  لثم  يزرواـشک  تـالوصحم  ریاـس  تشک 
56 لاسرد 57 ـ  مدنگ  نت  رازه  نویلیم و 600  دیلوت 5  زا  یکاح  دوجوم  رامآ  تشاد .  هارمه  هب  زین  ار  يا  هدننک  عناق  ياهخـساپ  هک  دـش 

لاس رد  نازیم  نیا  دیسر .  یم  نت  رازه  نویلیم و 140  کی  زا  شیب  هب  بالقنا  زا  لبق  ياهلاس  رد  مدـنگ  تادراو  نازیم  هکیروط  هب  تسا 
لاس رد  نت و  نویلیم  تادراو 2,93  نازرواشک و  زاین  رب  دازام  مدـنگ  نت  نویلیم  دیرخ 3,25  اب  نت  نویلیم  دیلوت 8,8  هب   69 یعارز 70 ـ 

شیازفا مدنگ  نت  نویلیم  تادراو 5,5  نازرواشک و  زاینرب  دازام  مدنگ  نت  نویلیم  دیرخو 5,66  نت  نویلیم  دیلوت 9,4  هب   79 یعارز 80 ـ 
دیرخ نت و  نویلیم  دـیلوت 14,5  اب  ناریا  مدـنگ ,  ییافکدوخ  حرط  يارجا  اب  دوش . یم  بوسحم  تادراو  شخبرد  ییالاب  رامآ  هک  تفاـی 
يالاب تادراو  زا  اهنت  هن  ناریا  نونکا  مه  دیـسر . یـساسا  لوصحم  نیا  رد  ییافکدوخ  هب  نازرواشک  زاین  رب  دازام  مدنگ  نت  نویلیم   11,2
نمـض نازرواشک  زاین  رب  دازام  مدنگ  نت  نویلیم  دیرخ 11,53  نت و  نویلیم  هب 15  مدنگ  دیلوت  شیازفا  اب  هکلب  تسا  هدش  زاین  یب  مدـنگ 

تازاوم هب  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  میدوب .  ناهج  فلتخم  ياهروشک  هب  مدـنگ  ینت  نویلیم  کی  تارداص  دـهاش  یگتـسباو ,  عطق 
هداهن تاناکما و  نیماـت  یملع و  تاـقیقحت  زا  يریگ  هرهب  اـب  هطبار  نیا  رد  تفرگ ,  رارق  هجوت  درومزین  نآ  تیفیک  مدـنگ ,  ییاـفکدوخ 

هک تسا  هتفرگ  رارق  ییالاب  هورگ  رد  تیفیک  رظن  زا  ناریا  مدنگزین  رـضاح  لاحرد  تسا و  هتفای  اقترا  زین  مدـنگ  تیفیک  زاین ,  دروم  ياه 
تالوصحم رامآ  هئارا  دـیاش  ناگناگیب  نابز  زا  ناریا  يزرواشک   * دوش یم  بوسحم  مدـنگ  تیفیک  شیازفا  یلـصا  لـیالد  زا  ماـقرا  عونت 

دروم رد  یـشرازگ  رد  وئاف )  ) يزرواشک راب و  راوخ و  یناهج  نامزاس  دـشاب . رتنریـش  دایـسب  بالقنا  زا  سپ  ياهلاس  رد  ناریا  يزرواشک 
يزرواشک لوصحم  مقر  دودح 100  دیلوت  عومجم  هک  نیا  مالعا  اب  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  ياهلاس  رد  نامروشک  يزرواشک  تیعـضو 

نت رازه  نویلیم و 104  زا 84  شیب  لاـس 86  ناـیاپ  رد  ار  مرق  نیا  تسا ,  هدوب  نت  رازه  نویلیم و 800  زا 28  شیب  لاس 1978  رد  ناریا 
یـس یط  ناریا  يزرواشک  تالوصحم  دیلوت  مجح  شرازگ ,  نیاربانب  دهد . یم  ناشن  دـشر  نت  نویلیم  زا 55  شیب  هک  تسا  هدرک  مالعا 

رد ناریا  رد  تالغ  دـیلوت  تسا :  یکاح  وئاف  شرازگ  تسا .  هدـش  هجاوم  يدـصرد  دـشر 192  اب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  لاس 
 . تسا هدیسر  نت  رازه  نویلیم و 809  زا 22  شیب  هب  رضاح  لاح  رد  مقر  نیا  هک  تسا  هدوب  نت  رازه  نویلیم و 474  دودح 8  لاس 1978 

دشر ینت و  نویلیم  زا 14  شیب  شیازفا  اب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياهلاس  یط  ناریا  رد  تـالغ  دـیلوت  شرازگ ,  نیا  ساـسا  رب 
نت رازه  نویلیم و 883  دودح 2  لاس 1978  رد  ام  روشک  رد  هویم  عاونا  دیلوت  شرازگ ,  نیا  ساسا  رب  تسا .  هدش  هجاوم  يدـصرد   169

ناریا رد  هویم  عاونا  دیلوت  تسا .  هدیسر  نت  رازه  نویلیم و 847  هب 13  ینت  نویلیم  شیازفا 11  اب  يراج  لاـس  رد  مقر  نیا  هک  تسا  هدوب 
راب و راوخ و  یناهج  نامزاس  تسا .  هدش  هجاوم  يدـصرد  ای 380  يربارب و  دشر 4,8  اب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  لاس  یـس  یط 

يدالیم لاس 1978  رد  دنق  ردـنغچ  رکـشین و  ینعی  رکـش  دـیلوت  تالوصحم  دـیلوت  مجح  درک :  مالعا  شرازگ  نیا  رد  وئاف )  ) يزرواشک
دیلوت تسا .  هدیـسر  نت  رازه  نویلیم و 530  زا 10  شیب  هب  رـضاح  لاـح  رد  مقر  نیا  هک  تسا  هدوـب  نت  رازه  نویلیم و 557  زا 4  شیب 
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يزبس عاونا  دیلوت  مجح  تسا .  هتـشاد  دشر  دصرد  یتراـبع 131  هب  نت و  نویلیم  زا 6  شیب  هتشذگ  لاس  یـس  یط  دنق  ردنغچ  رکـشین و 
نویلیم و زا 15  شیب  هب  يراـج  لاـس  رد  مقر  نیا  هک  تسا  هدوب  نت  رازه  نویلیم و 621  زا 4  شیب  لاس 1978  رد  تاج  یفیـص  تاج و 
دـشر 11 اب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياهلاس  یط  تاـج  یفیـص  تاـج و  يزبس  عاونا  دـیلوت  تسا .  هتفاـی  شیازفا  نت  رازه   760

ینت نویلیم  دیلوت 23  اب  ناریا  هک  دنکیم  ناعذا  يزرواشک  رابوراوخ و  یناهج  نامزاس  تسا .  هدـش  هجاوم  يدـصرد  ینت و 241  نویلیم 
ینیب شیپ  دوخ  شرازگ  رد  نینچمه  يزرواشک  رابوراوخ و  یناـهج  ناـمزاس  تسا .  ایـسآ  هراـق  رد  تـالغ  گرزب  هدـننک  دـیلوت  نیمهن 

 . دسرب نت  نویلیم  هب 23,5  هدش و  هجاوم  لبق  لاس  هب  تبـسن  شیازفا  نت  نویلیم  مین  اب  يراج  لاس  یط  ناریا  رد  تالغ  دیلوت  تسا  هدرک 
رد تالغ  نت  نویلیم  دیلوت 445  اب  نیچ  تسا .  هدش  هتخانش  ایسآ  هراق  رد  تالغ  گرزب  هدننک  دیلوت  نیمهن  ناریا  شرازگ  نیا  ساسا  رب 
لاس نیا  یط  ایسآ  رد  تالغ  گرزب  ناگدننک  دیلوت  ریاس  تسا .  هدوب  لاس  نیا  یط  ایـسآ  رد  تالغ  هدننک  دیلوت  نیرتگرزب  لاس 2006 

نویلیم اب 35  هیکرت  نت ,  نویلیم  اب 39  مانتیو  نت ,  نویلیم  اب 41  شدالگنب  نت ,  نویلیم  اب 66  يزنودنا  نت ,  نویلیم  اب 240  دنه  زا  دنترابع 
دصرد زا 30  ناریا  رد  هیذغت  وس  یگنسرگ و  نینچمه  نت .  نویلیم  اب 23  ناریا  نت و  نویلیم  اب 33  ناتسکاپ  نت ,  نویلیم  اب 34  دنلیات  نت , 
شرازگ نیرت  هزات  رد  دحتم  للم  راب  راوخ  نامزاس  دیـسر . ریخا  ياهلاس  رد  تیعمج  دصرد  زا 4  رتمک  هب  لاس 1970  رد  روشک  تیعمج 

لاس 1970 اب  نآ  هسیاقم  يدالیم و  لاس 2006  رد  فلتخم  ياهروشک  رد  هیذغت  وس  یگنسرگ و  نازیم  هنارس و  دمآرد  یـسررب  هب  دوخ 
 , دوب رتشیب  ربارب  هتشذگ 30,9  لاس  یط  ناهج  روشک  نیرتریقف  هب  تبسن  ناریا  هنارس  دمآرد  شرازگ ,  نیا  رب  انب  تسا .  هتخادرپ  يدالیم 

خرن هنارـس و  دـمآرد  نازیم  ساسا  رب  ناـهج  روشک  شرازگ 221  نیا  رد  تـسا .  هدـش  رتـشیب  ربارب  دودح 7,3  لاـس 1970  رد  مقر  نیا 
روـشک نیرتریقف  زا  رتـشیب  ربارب  ناهج 753  روشک  نیرتدنمتورث  رد  هنارـس  دمآرد  نازیم  دـنا .  هدـش  يدـنب  هبتر  هیذـغت  وس  یگنـسرگ و 

نیب یتلادع  یب  دیدش و  يدمارد  فاکش  رگناشن  هلاسم  نیا  تسا .  هدوب  ربارب  دودح 115  يدالیم  لاس 1973  رد  مقر  نیا  تسا .  ناهج 
دصرد زا 75  شیب  دراد .  راـیتخا  رد  ار  ناـهج  رد  هنـسرگ  نازیم  نیرتـشیب  هرتـیرا  تسا .  ریخا  لاـس  یط 30  ریقف  دـنمتورث و  ياهروشک 

هب ناهج  روشک  نیرتریقف  رالد  هنارـس 110  دمآرد  اب  يدنورب  دنرب .  یم  رـس  هب  هیذغت  وس  یگنـسرگ و  رد  نونک  مه  روشک  نیا  تیعمج 
وحن هب  اهاتسور  يزرواشک و  يدوبان  دنور  ناریا ,  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  یگدنزاس  شالت و  نوناک  اهاتسور ,  دور .  یم  رامش 
ياه تیلاعف  اهاتـسور و  هعـسوت  ینادابآ و  یگدـنزاس  داهج  ترازو  رد  تلم  رگداهج  نادـنزرف  تمه  هب  دـش و  فقوتم  يزیگنا  تفگش 

هنحـص رد  دـهعتم  صـصختم و  نارگداهج  روضح  تفای .  شهاک  تدـش  هب  هیور  یب  ترجاهم  لیـس  تشگزاب و  جـیردت  هب  يزرواـشک 
هعـسوت فلتخم ,  ینارمع  ياه  حرط  يارجا  نازرواشک ,  زاین  دروم  ياه  هداهن  نیمات  يزرواـشک ,  اهاتـسور و  یناداـبآ  نارمع و  هعـسوت 

هرهچ ي هـک  دـش  ببـس  دـیدج  ياـه  يژوـلونکت  هعــسوت  نازرواـشک و  هـب  ینف  شناد  لاـقتنا  يزرواـشک و  یلیمکت  یلیدـبت و  عیاـنص 
روشک زاین  دروم  تالوصحم  دصرد  لقادح 93  هک  میا  هدیسر  يا  هطقن  هب  هزورما  هتفای و  رییغت  جیردت  هب  ناریا  ياهاتسور  رد  يزرواشک 

هب يزرواشک  تالوصحم  تارداص  اهلاس  نیا  رد  تسا .  هدرک  ادـیپ  یبسن  ییاهر  بناجا  هب  یگتـسباو  زا  روشک  هدـش و  دـیلوت  لخاد  رد 
ینیب شیپ  هتفای و  شیازفا  لاس 1385  رد  رالد  درایلیم  مهد  مقر 2,1  هب  لاس 1355  رد  رالد  نویلیم  زا 25  هتفای و  دشر  يا  هقباس  یب  وحن 

فقـس هب  ندیـسر  هعـسوت  مراهچ  همانرب  فدـه  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـبای و  شیازفا  رـالد  دراـیلیم  هس  دودـح  هب  لاـسما  هک  دوش  یم 
 . تسا هدش  ققحم  يراج  لاس  رد  فده  نیا  هناتخبـشوخ  هک  تسا  همانرب  ینایاپ  لاس  رد  يزرواشک  شخب  رد  رالد  درایلیم  ود  تارداص 

یمالـسا بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  هب  تبـسن  هک  دهد  یم  ناشن  روشک  نازرواشک  نایئاتـسور  ياهراوناخ  یقیقح  دمآرد  تیعـضو  یـسررب 
ره هنارـس  دمآرد  رادقم  لاس 76  تباث  ياه  تمیق  ساـسارب  هک  يروط  هب  تسا  هتفاـی  شیازفا  دـصرد  لقادح 225  نانآ  یقیقح  دـمآرد 

تسا و هدرک  ادیپ  شیازفا  لاس 1385  رد  لایر  نویلیم  دودح 14  هب  لاس 1355  رد  لایر  نویلیم  زا 6,2  نیگنایم  روط  هب  زرواشک  راوناخ 
 . تسا هتفای  شهاک  هتـشذگ  لاس  رد  دـصرد  زا 30  رتمک  هب  بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  دـصرد  زا 65  اهاتـسور  رد  رقف  طـخ  ریز  تیعمج 
زا لبق  تفگ :  تسناد و  روشک  رد  بآ  فرـصم  يرو  هرهب  شیازفا  ببـس  یتایح و  ار  روشک  يارب  نیون  يرایبآ  ياـه  شور  زا  هدافتـسا 
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رضاح لاح  رد  اما  دش  یم  هدافتـسا  راتکه  رازه  زا 10  رتمک  حطـس  رد  راشف  تحت  يرایبآ  نیون  ياه  شور  زا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
ياه تیلاعف  راتکه  رازه  لداعم 17  یحطس  رد  لاس 1355  رد  دوش .  یم  هدافتسا  يرایبآ  عون  نیا  زا  راتکه  رازه  دودح 650  یحطس  رد 

طیارـش رد  هک  یلاح  رد  تسا  هدـش  ماجنا  روشک  زیخبآ  ياه  هزوح  رد  یهاـیگ )  شـشوپ  داـجیا  كاـخ و  بآ و  تظاـفح   ) يرادزیخبآ
ره زا  يزرواشک  تالوصحم  دـیلوت  هنارـس  دوش . یم  ماجنا  يرادزیخبآ  ياه  تیلاعف  راتکه  نویلیم  کی  دودـح  یحطـس  رد  هنالاس  یلعف 

شیازفا مرگولیک  کی  ینعی  ربارب  ود  هب  رضاح  نامز  رد  مقر  نیا  تفگ :  درک و  ناونع  مرگ  دودح 500  ار  لاس 1355  رد  بآ  عبرم  رتم 
زا حطـس  دحاو  رد  لوصحم  دـیلوت  درکلمع  نازیم  تسا .  ناریا  يزرواشک  شخب  رد  بآ  يرو  هرهب  شیازفا  هدـنهد  ناشن  هک  تسا  هتفای 

شیازفا رـضاح  نامز  رد  راتکه  رد  نت  شـش  زا  شیب  هب  دصرد  لداعم 300  شیازفا  اب  بالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  راـتکه  رد  نت  ود  دودـح 
هب نامز  نآ  تسایـس  ندوب  یکتم  لیلد  هب  يزرواشک  شخب  یلیمکت  یلیدـبت و  عیانـص  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  تسا .  هتفاـی 

تروص یبوخ  رایـسب  تامادقا  هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپا  دـش ,  یمن  هداد  یـصاخ  تیمها  روشک  جراخ  زا  تادراو 
 , رگید ياه  کمک  ریاس  نیمز و  ياـطعا  هرهب ,  مک  تالیهـست  قیرط  زا  مزـال  هیامرـس  نیماـت  اـب  لاـس 1385  رد  هک  يا  هنوـگ  هب  هتفرگ 

دودح هب  لاس 1385  رد  روشک  يزرواشک  تالوصحم  يروارف  تیفرظ  هک  يا  هنوگ  هب  هتفای  هعـسوت  يزرواشک  شخب  اـب  طـبترم  عیاـنص 
اهاتـسور رد  ینارمع  ياهتیلاعف   . * تفای دهاوخ  شیزفا  نت  نویلیم  مقر 42  هب  مراهچ  همانرب  نایاپ  ات  تسا و  هتفاـی  شیازفا  نت  نویلیم   33

بالقنا يزوریپ  زا  سپ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هتفرگ  تروص  روشک  رد  یبوخ  ياه  تفرـشیپ  زین  ییاتـسور  هعـسوت  ياه  تیلاعف  هنیمز  رد 
یناسر قرب  اتـسور  رازه  هب 51  هدیـسر و  دـصرد  زا 97  رتـالاب  هب  قرب  تمعن  زا  روـشک  ییاتـسور  تیعمج  يرادروـخرب  نازیم  یمالـسا 
تیعمج يرادروخرب  نازیم  دنا .  هدوب  قرب  ياراد  روشک  رد  اتـسور  طقف 2360  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  هکیلاـح  رد  تسا  هتفرگ  تروص 
نینچمه دوزفا :  تسا  هتفای  شیازفا  لاس 1385  رد  دصرد  زا 81  شیب  هب  لاس 1355  رد  دصرد  دودح 21  زا  یندیماشآ  بآ  زا  ییاتسور 

رازه زا 100  شیب  هب  لاسرد 1385  هک  هدوب  یکاـخ  هسوش و  عون  زا  هار  رتمولیک  رازه  دودح 26  لاس 1355  رد  ییاتسور  ياه  هار  لوط 
دـهعتم و رگداـهج  ناصـصختم  طـسوت  هک  تامادـقا  نیا  تسا .  هسوش  هار  یقباـم  هتلافـسآ و  نآ  دـصرد  هک 56  هتفاـی  شیازفا  رتـمولیک 

یگرزب ياه  تفرشیپ  هب  ناریا  روشک  ییاتسور  هعسوت  يزرواشک و  هنیمز  رد  هدش  ببـس  هتفرگ ,  تروص  يزرواشک  شخب  ناسانـشراک 
بالقنا يزوریپ  زا  لبق  دـصرد  دودـح 30  زا  زین  نایئاتـسور  يداوساب  خرن  دـشاب . هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک  يارب  ییوگلا  دوش و  لـئان 

هب روشک  نایئاتسور  یـسرتسد  یللملا  نیب  تاسـسوم  شرازگ  ساسارب  هتـشاد و  شیازفا  هتـشذگ  لاس  رد  دصرد  زا 75  رتالاب  هب  یمالـسا 
زا سپ  هتفرگ  تروص  تامادقا  عومجم  رد  تسا .  هتفای  شیازفا  دصرد  يالاب 90  هب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  یتشادهب  هیلوا  ياه  تبقارم 

ار عماوج  يا  هعسوت  داعبا  یمامت  هب  یناسنا  هعسوت  صخاش  هک  هدش  ببس  ناریا  يزرواشک  شخب  اهاتسور و  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ 
لباق مقر  هک  دـبای  شیازفا   0,72 6 زا رتالاب  شیازفا  دـصرد  اب 64  لاس 1355  رد  دودـح 0,44  زا  روشک  ياهاتـسور  رد  دریگ  یم  رب  رد 
ياـه لادوـئف  ملاـظ و  نیناوـخ  تسد  ندـش  هاـتوک  تسا . ریظن  مـک  ناـهج  ياـهروشک  زا  يرایـسب  ییاتـسور  عـماوج  رد  تـسا و  یلوـبق 

دش ببس  تسا و  هداد  ماجنا  نایئاتسور  نازرواشک و  يارب  یمالسا  بالقنا  هک  تسا  یتامدخ  زا  رگید  یکی  نایئاتسور  رس  زا  رگرامثتسا 
یتاناکما اه و  هیامرس  کمک  اب  دنریگب و  تسد  رد  ار  دوخ  يزرواشک  ياه  تیلاعف  تشونرس  تیقالخ ,  لمع و  راکتبا  اب  نایئاتـسور  هک 

زین يزرواشک  تالوصحم  عاونا  تارداص  هعـسوت  هنیمز  رد  هدـناسر و  یبسن  ییافکدوخ  هب  ار  روشک  هداد  رارق  اهنآ  راـیتخا  رد  تلود  هک 
 : داد رارق  ثحب  دروم  هلوقم  دنچ  رد  ناوت  یم  ار  ییاتـسور  هزوح  رد  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  دنبای  تسد  یبوخ  ياه  تیقفوم  هب 

یمالسا بالقنا  مهم  ياهدرواتسد  زا  یکی  اهاتسور »  زا  ییادز  تیمورحم  هک «  تفگ  ناوت  یم  تارج  هب  اهاتسور  زا  ییادز  تیمورحم  *
ياهاتـسور رتـشیب  دـندوب . روشک  مورحم  قطاـنم  زا  یکی  اهاتـسور  یمالـسا ,  بـالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  تسا ;  هدوب  یعاـمتجا  هزوح  رد 

زا سپ  دندرب  یم  رـسب  تقـشم  یتخـس و  رد  تشیعم  ظاحل  زا  ییاتـسور  مدرم  دـندوب و  یهافر  تاناکما  دـقاف  يولهپ ,  نارود  رد  روشک 
يدام و تاناکما  جیسب  رب  ینبم  هر )   ) ینیمخ ماما  ترضح  یمالسا ,  بالقنا  ریبک  راذگناینب  تادیکات  لابندب  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ 
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ياهاتـسور هرهچ  زا  تیمورحم  رقف و  ندودز  ددصرد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  نالوئـسم  اهاتـسور ,  ینادابآ  نارمع و  يارب  يونعم 
یمالـسا و بالقنا  يزوریپ  لابند  هب  دـنناسرب . ناسکی  حطـس  کی  هب  ار  روشک  ياهاتـسور  اهرهـش و  یهافر  تاناکما  ات  دـندمآرب  روشک 
هب اهدعب  هک  داهن  نیا  رد  تفرگ  لکش  یگدنزاس  داهج  داهن  اهاتسور ,  ینادابآ  نایئاتـسور و  هب  کمک  رب  ینبم  هر )   ) ینیمخ ماما  نامرف 

روشک ییاتسور  قطانم  رد  یبالقنا  صصختم و  ناناوج  دش ,  لیدبت  يزرواشک  داهج  هناخترازو  هب  نآ  هجوت  لباق  تبثم و  درکلمع  لیلد 
تامادقا رگید  زا  دنتخادرپ . اهاتـسور  رد  هریغ  یناسر و  قرب  يزاسهار ,  یناسربآ ,  ریظن  ییانبریز  تامدـخ  هئارا  هب  هدرک و  ادـیپ  روضح 

يایند اب  یتارباخم  طابترا  يرارقرب  تاناکما  زا  اهاتـسور  ندش  رادروخرب  یمالـسا ,  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  نایئاتـسور  يارب  هدش  ماجنا 
رادروخرب يارب  هدرتسگ  ياهتیلاعف  لیلدب  ناریا  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  صوصخ  نیا  رد  هتفرگ  تروص  تامادقا  تساهاتـسور ,  زا  جراخ 

حطـس شیازفا  روظنم  هب  تسا .  هدرک  تفاـیرد  ریدـقت  حول  وکـسنوی  يوس  زا  یتارباـخم ,  تاـطابترا  زا  ییاتـسور  مورحم  قطاـنم  ندومن 
میلعت و هنیمز  رد  تسا .  هتشاد  يدشر  هبور  دنور  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  اهاتـسور  رد  یتشادهب  نکاما  تادحا  اهاتـسور ,  رد  تشادهب 

بالقنا يزوریپ  زا  سپ  ياهلاس  یط  ناریا  یمالسا  يروهمج  نادرمتلود  تسا . ناشخرد  یمالسا  بالقنا  همانراک  زین  نایئاتسور  شزومآ 
تیعمج دصرد  زا 30  ناریا  رد  هیذغتوس  یگنـسرگ و  دنا . هدرک  لیدـبت  دـشر  لاح  رد  ایوپ و  داصتقا  کی  هب  ار  لاس 57  رامیب  داصتقا  , 
بـالقنا مهم  ياهدرواتـسد  زا  یکی  اهاتـسور  زا  ییادز  تیمورحم  تسا . هدیـسر  دـصرد  زا 4  رتــمک  هـب  ش  لاـس 1349 ه . ـ رد  روشک 

، مالـسا بالقنا  يزوریپ  لاـس  نیما  یـس  هژیو  درواتـسد ،)  ) یمالـسا يروهمج  هماـنزور  عبنم :   * تسا هدوب  يداـصتقا  هزوح  رد  یمالـسا 
ص 19 نمهب 1387 ، هبنشراهچ 16

یتاقبط هلصاف  شهاک  يارب  وپاکت  لاس   30

يرادروخرب ياهرتسب  داجیا  یهافر و  تاناکما  هنالداع  گنهامه و  عیزوت  یلیعامسا  نیـسح  یتاقبط  هلـصاف  شهاک  يارب  وپاکت  لاس   30
یمالسا بالقنا  رد  ناریا  مدرم  ياه  هغدغد  فادها و  نیرت  یلـصا  نیرت و  یـساسا  نیرت ,  مهم  زا  یکی  ملاس ,  یگدنز  هیلوا  ياهزاین  زا 

يرهـش قطانم  رد  هعـسوت  یهافر و  ياهانب  ریز  تاناکما و  هنـالداعان  یقطنم و  ریغ  زکرمت  نزاوتماـن و  هعـسوت  هک  ارچ  دـمآ  یم  رامـش  هب 
دنور همادا  دوب و  هتشاذگ  شیامن  هب  اهرهش  زا  یمک  هلصاف  رد  ار  تورث  رقف و  زا  يدنـسپان  هرهچ  يزکرم ,  رهـش  دنچ  نارهت و  اصوصخ 

یلم و داحتا  لالحمـضا  نآ  لصحام  هک  دیـشخب  یم  قمع  ار  روشک  ییاتـسور  يرهـش و  هعماج  نیب  یتاـقبط  فاکـش  دـیدرت  یب  دوجوم 
دنورهـش کی و  هجرد  دنورهـش  هب  نادنورهـش  يدنب  میـسقت  ساسحا  تیوقت  نتم و  هیلع  هیـشاح  موجه  دوب . نایناریا  یتیوه  یگچراپکی 

یتعنص يداصتقا و  نزاوتمان  دشر  هک  دوب  هتشذگ  سوحنم  میژر  یلوصا  ریغ  تسردان و  ياهتـسایس  ياهدمایپ  زا  همه  همه و  ود ,  هجرد 
ياه همانرب  دوبن  یسانشراک و  هاگن  زا  يرادروخرب  مدع  هک  دهد  یم  ناشن  هتفرگ  تروص  ياه  یـسررب  دوب . هدش  نآ  ندمآ  دیدپ  ثعاب 

ریغ ياهتسایس  ذاختا  اب  هک  درک  لیدبت  میژر  يارب  یکلهم  كوش  هب  ياهلاس 1354 و 1355  رد  ار  یتفن  ياهدمآرد  شیازفا  يا ,  هعسوت 
دـش دیدشت  دوبن ,  رادروخرب  نآ  بذج  يارب  مزال  تیفرظ  زا  هک  روشک  داصتقا  هب  یتفن  ياهدمآرد  میقتـسم  قیرزت  تسردان و  یلوصا و 

عیزوت یمالـسا  يروهمج  تلود  ناریدـم  هیلوا  فدـه  یلـصا و  هجوت  اـنبم  نیمه  رب  درک . ناریو  ار  يولهپ  تموـکح  نازرل  ياـه  هیاـپ  و 
نیا ققحت  ياتـسار  رد  تسه و  هدوب و  نزاوتم  گنهامه و  دـشر  يارب  نزاوتم  يا  هعـسوت  ياه  همانرب  یحارط  یهافر و  تاناکما  هنالداع 
یکی ملاس  یندیماشآ  بآ  تمعن  زا  يرادروخرب  بآ  . * دندرامگ تمه  تاناکما  نزاوتم  عیزوت  مزال و  ياهرتسب  داجیا  هب  مهم ,  فادها 
میدوب یهلا  تمعن  نیا  زا  روشک  ياهاتسور  رتشیب  تیمورحم  دهاش  هتشذگ  میژر  رد  هنافساتم  هک  تسا  يرـشب  یگدنز  ياهزاین  نیلوا  زا 

زا 5 شیب  لاـس 1385  رد  مقر  نیا  اـما  دوب ,  نویلیم  تاباعـشنا 2,7  دادـعت  بعکم و  رتم  درایلیم  بآ 1,5  دـیلوت  نازیم  لاـس 1357  رد  . 
رد بآ  بعکم  رتم  درایلیم  کـی  زا  شیب  يرهـش و  بالـضاف  بآ و  ياهکرهـش  يرهـش  قطاـنم  رد  بآ  بعکم  رتم  نویلیم  و 94  درایلیم 

رازه دودح 120  بآ  عیزوت  ياه  هکبش  لوط  يرهش  قطانم  رد  تسا .  هدش  دیلوت  ییاتسور  بالضاف  بآ و  ياهکرهش  ییاتـسور  قطانم 
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رازه دودـح 120  بآ  عیزوت  ياه  هکبـش  لوط  ییاتـسور  قطانم  رد  تسا .  هدوب  هرقف  نویلیم  زا 10  شیب  بآ  باعـشنا  دادعت  رتمولیک و 
شیازفا هرقف  نویلیم  هب 3,5  دشر  دصرد  اب 20  لاس 86  رد  نازیم  نیا  هک  تسا  هدوب  هرقف  نویلیم  زا 3  شیب  بآ  باعشنا  دادعت  رتمولیک و 

لاس نایاپ  ات  مقر  نیا  هک  یلاح  رد  دوب ,  هرامش  رازه  دودح 850  لاس 1357  رد  روشک  نفلت  طوطخ  قیقد  رامآ  تارباخم   . * تسا هتفای 
ياه چیئوس  دیلوت  هب  اهنت  بالقنا ,  زا  شیپ  ات  یتارباخم  تازیهجت  دیلوت  تسا .  هدوب  هرامش  رازه و 586  نویلیم و 419  رب 23  غلاب   1386

بـالقنا يزوریپ  زا  سپ  رما  نیا  اـما  دوب ,  دودـحم  یتارباـخم  ياههاگتـسد  زا  یخرب  يزیمور و  یتارباـخم  ياههاگتـسد  یکینورتـکلا و 
دیلوـت يرواـنف  رد  يریگمـشچ  فرگـش و  ياهتفرــشیپ  تارییغت و  لاـس 1368  رد  یلیمحت  گـنج  نتفاـی  ناـیاپ  اـب  اـصوصخ  یمالـسا و 

راذـگاو ياهنفلت  شرتسگ  هعـسوت و  رانک  رد  تسا .  تـالوحت  نیا  زا  یکی  يرون »  ربیف  هکبـش «  هک  تفرگ  تروص  یتارباـخم  تازیهجت 
نویلیم دودح 25  هب  لاس 86  نایاپ  ات  مقر  نیا  هک  دیسر  طخ  رازه و 649  نویلیم و 521  هب 2  لاس 1382  هامدادرم  ات  هارمه  نفلت  هدش , 
شخب نیا  رد  یبالقنا  روشک ,  لقن  لمح و  تعنص  رد  تفرشیپ  ناسانـشراک ,  داقتعا  هب  يربارت  هار و   . * تسا هدش  غلاب  رفن  رازه  و 200 

هداج و رتمولیک  رازه  ییاتسور و 76  هسوش  یتلافسآ و  هار  رتمولیک  رازه  یمالسا 90  بالقنا  زا  سپ  ياهلاس  رد  اریز  دوش  یم  بوسحم 
یعرف یلـصا و  ياههار  عومجم  لاس 1357  رد  هک  یلاح  رد  تسا .  هدـش  ثادـحا  روشک  فلتخم  ياـه  كرهـش  رد  یعرف  یلـصا و  هار 

دودـح 1 روشک  یعرف  یلـصا و  ياههار  عومجم  لاس 1385  نایاپ  رد  دـهد  یم  ناشن  اـهرامآ  اـما  دوب .  رتمولیک  رازه  دودح 36  روشک 
هکبش رتمولیک  رازه  زا 2  شیب  یلصا و  هکبش  رتمولیک  رضاح 6100  لاح  رد  زین  یلیر  هکبـش  رد  تسا .  هدوب  رتمولیک  رازه  دص  نویلیم و 

هب 1000 کیدزن  يا  هدـنیآ  رد  هک  هدـش  هتخاس  نهآ  هار  رتم  ولیک  هنـالاس 600  عقاو  رد  تفگ  دوش  یم  هک  دراد  دوـجو  نهآ  هار  یعرف 
رد مقر  نیا  دنا .  هدـش  اج  هباج  روشک  ياه  هاگدورف  قیرط  زا  رفن  رازه  نویلیم و 200  رب 20  غلاب  لاس 1381  رد  دیسر .  دهاوخ  رتمولیک 

نیا دندیسر و  یم  رفن  رازه  هب 700  تمحز  هب  لاس 1357  رد  ییاوه  نارفاسم  هک  یلاح  رد  تسا ,  هدیـسر  رفن  نویلیم  هب 27  لاس 1385 
هب نادنورهش  يدنب  میسقت  ساسحا  تیوقت  دندرک .  ترفاسم  امیپاوه  قیرط  زا  رفن  نویلیم  دودح 30  لاس 86  نایاپ  ات  هک  تسا  یلاح  رد 

دـشر هک  دوـب  هتـشذگ  سوـحنم  میژر  یلوـصا  ریغ  تسرداـن و  ياهتـسایس  ياهدـمایپ  زا  همه  همه و  ود ,  هجرد  کـی و  هجرد  دـنورهش 
یهافر و تاناکما  هنالداع  عیزوت  یمالـسا  يروهمج  ناریدم  هیلوا  فده  دوب  هدـش  نآ  ندـمآ  دـیدپ  ثعاب  یتعنـص  يداصتقا و  نزاوتمان 

داـجیا هب  مهم ,  فادـها  نیا  ققحت  ياتـسار  رد  تسه و  هدوب و  نزاوتم  گـنهامه و  دـشر  يارب  نزاوتم  يا  هعـسوت  ياـه  هماـنرب  یحارط 
ياهتیلاعف نیرتزیمآراختفا  زا  یکی  دـیاب  ار  قرب  عیزوت  ياه  هکبـش  شرتسگ  دـندرامگ . تمه  تاـناکما  نزاوتم  عیزوت  مزـال و  ياـهرتسب 

یکینورتـکلا و ياـه  چـیئوس  دـیلوت  هـب  اـهنت  بـالقنا  زا  شیپ  اـت  یتارباـخم  تازیهجت  دـیلوت  تـسناد .  یمالـسا  يروـهمج  ياـه  تـلود 
گنج نایاپ  زا  سپ  اصوصخ  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  اما  دوب ,  دودـحم  اههاگتـسد  یخرب  يزیمور و  یتارباـخم  ياههاگتـسد 

 « يرون ربیف  هکبـش «  هک  تفرگ  تروص  یتارباخم  تازیهجت  دـیلوت  يروانف  رد  يریگمـشچ  فرگـش و  ياهتفرـشیپ  تارییغت و  یلیمحت , 
هبنـشراهچ مالـسا ،  بالقنا  يزوریپ  لاس  نیما  یـس  هژیو  درواتـسد )  ، ) یمالـسا يروهمج  همانزور  عبنم :  تسا *  تـالوحت  نیا  زا  یکی 

ص 23 نمهب 1387 ، 16

بالقنا درواتسد  نیرتگرزب  بالقنا 

دیـسر و يزوریپ  هب  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  ش  نمهب 1357 ه . ـ رد  هک  یماگنه  یموصعم  یلع  بالقنا  درواتـسد  نیرتگرزب  بـالقنا 
رتسب نآ  رد  اه ,  لیلحت  نیا  زا  یکی  دمآ . دیدپ  گرزب  هثداح  نیا  هرابرد  لیلحت  ود  یلک  روط  هب  دش ,  هدـیبوک  مهرد  يولهپ  میژر  داینب 
برغ هب  یگنهرف و ... يونعم و  يدام و  ياه  هصرع  مامت  رد  ار  ینهذ  ینیع و  تیروحم  تلاصا و  الومعم  هک  دز  هناوج  ییاـضف  نآ  رد  و 

روکذـم ياضف  اب  هک  ییاه  نآ  دـشیدنیب . دوب ,  هدروآ  دـیدپ  برغ  ناهج  هک  ینهذ  بوچراهچ  زا  جراخ  تسناوت  یمن  اـساسا  داد و  یم 
رهاظم هیلک  يروانف و  تعنـص ,  ربارب  رد  برغ و  تسایـس  ندمت و  گنهرف و  ربارب  رد  دـندوب ,  هدرک  دـشر  نآ  رتسب  رد  ای  هتفرگ و  دوخ 
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یلاعفنا تهب و  نانچ  ناهج ,  هدـنیآ  لاح و  طوطخ  میـسرت  ایند و  روما  هرادا  رب  برغ  ياـه  ییاـناوت  ربارب  رد  برغ و  يداـمریغ  يداـم و 
رارمتـسا دیآ و  دیدپ  برغ  تسایـس  رادم  زا  جراخ  برغ و  هدارا  زا  جراخ  یتکرح  ناهج  لک  رد  دـندرک  یمن  نامگ  زگره  هک  دنتـشاد 

ناسنا هک  روط  نامه  دندوب و  هداد  رارق  اه  ناسنا  همه  هدارا  ياج  ادخ و  ياج  دوخ  نهذ  رد  ار  برغ  دارفا ,  نیا  رگید ,  ترابع  هب  دـبای .
برغ دـتفا ,  یمن  نیمز  رب  تخرد  هخاش  زا  ادـخ  هدارا  نودـب  یگرب  یتح  ناهج  رد  هک  دـنراد  داـقتعا  یتسرد  هب  ناملـسم  نموم و  ياـه 

ياه ییاناوت  برغ و  ناهج  هرابرد  ار  ینامگ  نینچ  ابیرقت  زین  دندوب  هدرک  دشر  برغ  ياه  يزاس  تینهذ  رتسب  رد  هک  ییاه  نآ  نارواب و 
ای صاخ و  ییاـیفارغج  هقطنم  هب  بستنم  يدارفا  نینچ  هک  درک  ناـمگ  دـیابن  دنتـشاد ,  نیمز  يور  ياـه  ناـسنا  ناـهج و  تیریدـم  رب  نآ 
هک دنداد  یم  لیکشت  ار  يا  هدرتسگ  عیسو و  رایسب  فیط  الوصا  هکلب  دندوب ; صاخ  یعامتجا  رشق  ای  صاخ و  کلـسم  نید و  هب  بستنم 
یم لیکـشت  ار  ناهج  یعامتجا  یبهذـم و  یگنهرف و  یـسایس و  رظن  لـها  ناـگبخن و  زا  قاـفتا )  هب  بیرق  دـیاش   ) یگرزب رایـسب  تیرثکا 
عون نیمه  زا  يرایـسب  هچ  نیا ,  ربانب  دنتـشاد . گنررپ  رایـسب  روضح  یکلـسم  نید و  ره  نایم  رد  يا و  هقطنم  يروشک و  ره  رد  دـنداد و 

یگنهرف یسایس و  تیبرت  ینهذ و  ظاحل  زا  نوچ  یلو  دندوب ,  زین  هاش  میژر  هیلع  نازرابم  فیط  نایم  رد  یتح  ناناملـسم و  نایم  رد  دارفا 
هک زرم  نیا  ات  دوب ,  برغ  ناهج  هب  هتـسباو  هک  هاش  میژر  اب  هزرابم  رد  دنتـسناد ,  یمن  نکمم  ار  برغ  رادتقا  تسایـس و  رادـم  زا  زیرگ  , 

و ص 189 )  دلج 6 ,  ماما ,  هفیحص   ) دندرک یم  ار  داهنشیپ  نیمه  زین  ینیمخ  ماما  هب  دنتفر و  یمن  رتشیب  تموکح ,  هن  دنک  تنطلـس  هاش 
بالقنا هک  ینامز  تسین .  شیب  یلایخ  باوخ و  لاـحم و  رما  دـنک ,  یم  تیاـمح  نآ  زا  برغ  هک  یمیژر  ندرک  نوگنرـس  دـنتفگ :  یم 

 , داد رارق  نایناهج  يور  شیپ  رد  ار  يا  هزات  ریسم  دیدج و  خیرات  راگزور و  دیـسر و  يزوریپ  هب  روکذم  فیط  راظتنا  فالخرب  یمالـسا 
زا جراخ  دناوت  یمن  يرما  چیه  نوچ  هک  دنتشادنپ  نینچ  نیا ,  ربانب  دنبای . تسد  تالوحت  زا  یتسرد  كرد  هب  دنتـسناوتن  دارفا  نیا  مه  زاب 
یم ورف  يدوز  هب  تسا ,  ناریا  مدرم  یعامتجا  ینید و  رذگدوز  تاناجیه  هجیتن  هک  یمالـسا  بالقنا  دشاب ,  برغ  هدارا  تسایـس و  رادم 

نامه يدوز  هب  دناباوخ و  یم  ورف  ار  نآ  یماظن و ... یـسایس ,  هداس  تکرح  کی  اب  برع  ناهج  دباوخب ,  ورف  دهاوخن  مه  رگا  دـباوخ و 
هب دـیدج  لیامـش  لکـش و  رد  دنتـسه ,  برغ  يارچ  نوچ و  یب  رادـتقا  هطلـس و  هب  فرتعم  برغ و  یناهج  تسایـس  اب  ماگمه  هک  ییاـه 

باوخ و گنر  هچ  نآ  هک  درک  تباث  اه ,  تیعقاو  هصرع  نامز و  رذـگ  میتسه ,  دـهاش  نونکا  هک  روط  نامه  دیـسر . دـنهاوخ  تموکح 
یلو درذگ ,  یم  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  نامز  زا  مامت  لاس   ( 30  ) یـس نونکا  دوب و  دارفا  نیمه  تیعقاو  زا  رود  لیلحت  تشاد ,  لایخ 
هدش هتـشذگ  زا  رت  گرب  خاشرپ و  رت و  هرتسگ  رت و  قیمع  زور  ره  هکلب  هتفرن  نیب  زا  اهنت  هن  برغ  ناهج  هدارا  فالخرب  یمالـسا  بالقنا 

تسا و مالسا  یناهج  بالقنا  همدقم  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  دوب  نیا  دمآ ,  دیدپ  نمهب 57  هعقاو  اب  نامزمه  هک  يرگید  لیلحت  تسا . 
هب دوشگ ,  دـهاوخ  ینـشور  گرزب و  قفا  مالـسا ,  ناهج  ناناملـسم  ندرک  رادـیب  اب  درون و  یم  رد  ار  اـهزرم  یمالـسا  بـالقنا  يدوز  هب 

یسایس و هطلس  اب  هلباقم  یبای ,  تیوه  یهاوخ ,  لالقتسا  ریـسم  رد  مالـسا  ناهج  هک  يرـصع  دوش ,  یم  زاغآ  يدیدج  رـصع  هک  يروط 
ناهج رد  ینیون  یگنهرف  یـسایس و  دنمتردق  بطق  تیاهن ,  رد  داتفا و  دهاوخ  مالـسا و ... هبناج  همه  ياه  شزرا  يایحا  برغ ,  یگنهرف 

نآ ياه  هولج  نونکا  هک  يزیچ  نامه  ینعی  دش ; دهاوخ  نومنهر  دنمتداعـس  یهلا و  یندمت  يوس  هب  ار  رـشب  لک  دش و  دهاوخ  لیکـشت 
رایسب ياه  هئطوت  فالخرب  برغ و  رابکتـسا  هدارا  فالخرب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ارچ  هک  تسا  نیا  لاوئـس  نونکا  تسا . هدش  راکـشآ 
رایسب تضهن  دنور و  هب  هکلب  دنک ,  یم  رازگرب  ار  دوخ  یگلاس   ( 30  ) یـس نشج  اهنت  هن  دش ,  ارجا  هدید و  كرادت  نآ  هیلع  هک  يدایز 

ماود و تلع  دـیدرت ,  نودـب  دور  یم  شیپ  دوخ  یناـهج  ییاـهن و  فادـها  تمـس  هب  تعرـس  هب  تسا و  هدـش  لیدـبت  ناـهج  رد  یگرزب 
لیلحت هاگدید و  فالخرب  هک  ینعم  نیدب  درک .  وج  تسج و  نآ  ندوب  راد  هشیر  تلاصا و  رد  دیاب  ار  یمالسا  بالقنا  هدنیازف  شرتسگ 

زگره تشاد و  هلاس  هشیر 500  هک  تسه )  و   ) دوب یلیصا  هدیدپ  یمالسا  بالقنا  دنتشادن ,  لاس 57  هعقاو  زا  یتسرد  كرد  هک  يدارفا 
يرجه مهد  نرق  نامه  زا  تفگ  ناوت  یم  دوش .  شوماخ  تعرـس  هب  ات  دوبن  یبهذم  یعامتجا و  رذـگدوز  يا و  هظحل  ناجیه  کی  هجیتن 

ار دش ) فورعم  يرامعتـسا  تامجاهت  هب  ادـعب  هک   ) یبیلـص ياه  گنج  زا  يا  هزات  رود  برغ  ناهج  هک  يدالیم )  نرق 16  لیاوا   ) يرمق
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نوچمه یبصعتم  نویبیلص  درک و  زاغآ  ناناملـسم  هیلع  دنه  سونایقا  نامع و  يایرد  ياه  هنارک  رمحارحب ,  سراف ,  جیلخ  ياه  هنارک  رد 
ربارب رد  دندمآ  رب  ددصرد  مالـسا  ناهج  ناناملـسم و  دندومن , اه  نیمزرـس  رد  ار  يا  هنامحر  یب  رایـسب  ياهزات  تخات و  كرکوبلآ و ...

 , سیلگنا نوچمه  ییاهروشک  يرامعتسا  مجاهت  ذوفن و  دش و  رت  میخو  رایسب  عاضوا  هک  اهدعب  دنتـسیاب . نآ  يوج  هطلـس  يوخ  برغ و 
ياه نیمزرـس  فرـصت  نمـض  نارگرامعتـسا  درک و  ور  هب  ور  يزیمآ  تراقح  کـلهم و  عضو  اـب  ار  ناریا  ناـهج و  هیـسور و ... هسنارف , 

اب دندرک . ادیپ  هطلس  یمالـسا  عماوج  ناکرا  نوئـش و  همه  رب  مالـسا ,  ناهج  یتموکح  ياه  هاگتـسد  اهرابرد و  نایم  رد  ذوفن  یمالـسا و 
مه دـش و  عقاو  ضرعت  فدـه  مالـسا  ناهج  ياه  نیمزرـس  كاخ و  مه  هک  یمالـسا  عماوج  نایم  رد  راـب  تکـالف  عضو  نیا  ندـمآدیدپ 

جیردت هب  تفرگ ,  رارق  يدوبان  رطخ  رد  ناناملسم  یتیوه  رهاظم  و  يداصتقا ,  یعامتجا ,  یـسایس ,  یگنهرف ,  ینید ,  ياهداینب  ناکرا و 
دیدپ دوب ,  هارمه  ناماسبان  عضو  نآ  زا  ییاهر  يارب  ییاه  نامرآ  فادها و  اب  هک  ییاه  شوجو  بنج  اه و  هغدغد  مالـسا  ناهج  لک  رد 

زا دـنراداو . تکرح  هب  ار  اه  نآ  سپـس  دـننک و  هاگآ  ار  ناناملـسم  ات  دـندش  نادـیم  دراو  يزوس  لد  هاگآ و  ياـه  هورگ  دارفا و  دـمآ و 
نیدلا لامجدیس  نوچمه  یناسک  دیسرارف و  مالـسا  ناهج  لک  رد  اه و ... مایق  اه ,  يرگ  حالـصا  اه ,  تضهن  رـصع  هک  دوب  نامز  نیمه 

 , دوب هدروآ  دیدپ  مالـسا  ناهج  رد  برغ  هک  یبیاصم  ربارب  رد  مالـسا ,  ناهج  عاضوا  ندرک  نوگرگد  اب  ات  دنتـساخاپ  هب  يدابآدسا و ...
هک یماگنه  دنوش . اهر  یگدـنام  بقع  تکالف  زا  ات  دـنیامن  راداو  كرحت  هب  اه  هصرع  همه  رد  ار  ناناملـسم  نمـض ,  رد  دـننک و  هلباقم 
 , ینالوط تدم  نیا  رد  دوب . هتشذگ  لاس  دص  زا  شیب  اه ,  مایق  اه و  تضهن  رصع  زاغآ  زا  دیـسر ,  يزوریپ  هب  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا 

یناوارف ياه  يرگ  حالصا  اه و  مایق  اه ,  تضهن  ایسآ ,  یقرـش  بونج  دنه و  هراق  هبـش  ات  اقیرفآ  برغ  لامـش  لامـش و  زا  ناهج  لک  رد 
عوقو هب  دوب ,  هدرک  لیمحت  برغ  هک  یبیاصم  یگدـنام و  بقع  بیاصم  زا  ییاهر  اه و  نامرآ  فادـها و  هب  ناناملـسم  یبای  تسد  يارب 

راثآ و اه  مایق  اه و  تضهن  نیا  زا  کی  ره  هچرگ  میوش .  یم  ور  هبور  يدـنلب  ینالوط و  تسرهف  اب  مینک  اصحا  میهاوخب  رگا  هک  تسویپ 
یلو دنهاکب ,  زین  بیاصم  یـضعب  تدش  زا  دنروآ و  دوجو  هب  يرامعتـسا  نامجاهم  هار  رـس  رب  یعناوم  دنتـسناوت  دنتـشاد و  يدیفم  جیاتن 

ناریا رد  هک  نیا  اب  لاثم ,  ناونع  هب  دـنوش . کـیدزن  مالـسا  ناـهج  ناناملـسم و  يریگارف  عماـج و  فادـها  لا و  هب  دنتـسناوتن  کـی  چـیه 
شبنج هطورـشم , )  تـضهن   ) یهاوـخ تلادـع  تـضهن  وکاـبنت ,  تـضهن  يدابآدـسا ,  نیدـلا  لامجدیـس  تـضهن  ریبـکریما ,  تامادـقا 

راثآ و کی  ره  یناشاک و ... هللا  تیآ  رصع  يرامعتـسادض  تضهن  مالـسا ,  نایئادف  تضهن  ینابایخ ,  دمحم  خیـش  ناخ و  کچوکازریم 
نامرآ دنهد و  همتاخ  ناریا  هعماج  هلاسدص  دنچ  ياه  ینارگن  اه و  هغدغد  هب  دندشن  قفوم  مادـک  چـیه  یلیالد  هب  یلو  دنتـشاد ,  یجیاتن 
نامرآ فادها و  هصرع  رد  هک  یقمع  یگدرتسگ و  لیلد  هب  یمالـسا  بالقنا  یلو  دنیامن ,  ققحم  ار  ناملـسم  نایناریا  عماج  فادها  اه و 

اه و هغدغد  همه  عفار  تسا و  نایناریا  ناناملسم و  هلاسدصدنچ  ياه  نامرآ  فادها و  عماج  هک  يا  هدیدپ  ناونع  هب  تسناوت  تشاد ,  اه 
اتاذ یمالسا  بالقنا  عقاو ,  رد  دریگب . رارق  ناهج  ناناملسم  همه  نایناریا و  روشرپ  رایسب  لابقتـسا  دروم  حرطم و  تسا ,  یخیرات  بیاصم 
نآ نداد  خر  يارب  هتـسشن و  نآ  عوقو  راظتنا  هب  لاس  اهدص  ناهج  ناناملـسم  ریاس  نایناریا و  هک  دوب  یگرزب  درواتـسد  دوخ  يدوخ  هب  و 

اه بالقنا  هک  ار  ییاه  نامرآ  فادها و  همه  ییاهنت  هب  یمالـسا  بالقنا  هک  نیا  رب  هوالع  دـندوب . هدرک  یخیرات  یناوارف  ياه  یناشفناج 
ياه تضهن  رد  هک  دوب  رادروخرب  زین  يرگید  ددعتم  رصانع  زا  تشاد ,  هارمه  هب  دنتشاد ,  مالسا  ناهج  ناریا و  رد  نیشیپ  ياه  تضهن  و 

مالـسا ناهج  رد  یخیرات  هلاسدص  دنچ  ياه  هشیر  تلاصا و  یمالـسا  بالقنا  هک  لیلد  نیا  هب  لیلد و  نیمه  هب  تشادـن .  هقباس  هتـشذگ 
اهنت هن  دیـسرارف ,  نمهب 57  رد  بالقنا  هتـشرف  هک  یماـگنه  دوب ,  مالـسا  ناـهج  یخیراـت  یبهذـم و  گـنهرف  نتم  زا  هتـساخرب  تشاد و 

شیارب لاس  اهدـص  هک  ار  یخیرات  درواتـسد  نیرت  گرزب  ات  دنتفاتـش  نآ  يوس  هب  ناوارف  قوشوروش  اب  زین  ناناملـسم  ریاس  هکلب  ناـیناریا 
اه و شالت  زا  هدس  نیدـنچ  درواتـسد  نیرت  گرزب  رهظم  یمالـسا  بالقنا  لصا  هچرگ  دـنریگب . شوغآ  رد  دـندرک ,  یم  يرامـش  هظحل 

تـسا هتـسناوت  هلاس  تاـیح 30  لوط  رد  دنمهوکـش  بـالقنا  نیا  یلو  دوـش ,  یم  بوـسحم  مالـسا  ناـهج  ددـعتم  ياـه  لـسن  تازراـبم 
داش و ار  بـالقنا  ناتـسود  لد  قیرط ,  نیدـب  دـهد و  رارق  ناـیناهج  زادـنا  مشچ  رد  خـیرات و  رظنم  رد  یناـشخرد  میظع و  ياهدرواتـسد 
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ییاه هزوح  ینعی  دشاب ; یم  سوملم  ینیع و  ياه  هزوح  رد  یمالسا  بالقنا  میظع  ياهدرواتسد  زا  یشخب  دیامن . نیگمـشخ  ار  نانمـشد 
سرادـم و داجیا  قیرط  زا  یمومع  شناد  حطـس  ياـقترا  مدرم ,  یمومع  یگدـنز  تیفیک  ياـقترا  یمومع ,  ياـه  یناداـبآ  هب  طوبرم  هک 
اهرهـش و يزاسون  يزرواشک ,  هعـسوت  شرتسگ و  فلتخم ,  ياـه  هنیمز  رد  تعنـص  شرتسگ  ناوارف ,  ياـه  هاگـشزومآ  اـه و  هاگـشناد 

هتشون نیا  هلصوح  زا  اه  نآ  شرامش  یتح  هک  رگید  ناونع  اه  هد  و  اه ,  هصرع  همه  رد  یقرت  هعسوت و  ياه  تخاسریز  داجیا  اهاتـسور , 
یگرزب ملظ  اعطق  مییامنب ,  میدرمشرب  هک  یشخب  نیمه  هب  دودحم  ار  یمالسا  بالقنا  میظع  ياهدرواتـسد  میهاوخب  ام  رگا  تسا .  جراخ 
یمالسا بالقنا  هچنآ  دیدرت  نودب  یلو  تسا ,  مزال  دنمـشزرا و  رایـسب  روکذم  شخب  هچرگ  اریز  تسا ;  هدش  یمالـسا  بالقنا  قح  رد 

 , تعاجـش هیحور  هب  ساره  هیحور  ندش  لدبم  اه ,  یـسانش  ناهج  اه و  هاگدـید  رد  لوحت  اه ,  هشیدـنا  اه و  نهذ  ینوگرگد  هصرع  رد 
قلطم دـیلقت  برغ و  يارچ  نوچ  یب  دـییات  زا  زیرگ  قباس ,  يروحم  برغ  تینهذ  زا  لاصفنا  اه ,  یگتخابدوخ  زا  زیرگ  اه و  يرواـبدوخ 

یلاعفنا تلاح  زا  جورخ  یلمع و  ینهذ و  يدنمناوت  سح  نتفای  یمالـسا ,  یقرـش و  تیوه  یبایزاب  هزوح  رد  بالقنا  شالت و  برغ ,  زا 
بالقنا نیا  رگا  اریز  دشاب ; یم  سوملم  ینیع و  ياه  هزوح  ياهدرواتسد  زا  رت  یساسا  رتدنمـشزرا و  رایـسب  تسا ,  هدروآ  تسد  هب  و ...

لـصا رگید ,  ترابع  هب  داد . یمن  يور  یهجوت  لباق  قافتا  چـیه  زین  سوملم  ینیع و  ياه  هزوح  رد  اعطق  دوبن ,  ینهذ  یحور و  لوحت  و 
رگا دوش . یم  بوسحم  بالقنا  درواتـسد  نیرت  گرزب  هدمآ  دیدپ  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  یپ  رد  هک  ینهذ  يرکف و  یحور و  بالقنا 
هکلب دـمآ ,  یمن  تسد  هب  یقیفوت  چـیه  سوملم  ینیع و  ياه  هزوح  رد  اـهنت  هن  دـمآ ,  یمن  دـیدپ  ینهذ  يونعم و  یحور و  بـالقنا  نیا 

بالقنا هحتاف  هئطوت  هیلوا  لحارم  ناـمه  رد  دـشاب و  هتـشاد  یماوق  ماود و  تسناوت  یمن  رامـش ,  یب  ياـه  هئطوت  ربارب  رد  بـالقنا  اـساسا 
رگا دش . یمن  هدنامرد  یمالسا  ناریا  ربارب  رد  شا  هنمیه  مامت  اب  رابکتـسا  ناهج  دوبن ,  يونعم  یحور و  بالقنا  نیا  رگا  دش . یم  هدناوخ 

; دـیدرگ یمن  ریـسا  سامح  نانبل و  هللا  بزح  نوچمه  يدودـحم  عمج  لاگنچ  رد  یتسینویهـص  بصاغ  میژر  دوبن ,  یحور  بـالقنا  نیا 
دـبوکب و مه  رد  ار  یبرع  گرزب  روشک  نیدـنچ  شترا  تسناوـت  زور  شـش  لوـط  رد  یمالـسا  بـالقنا  زا  شیپ  هک  یمیژر  ناـمه  ینعی 
رد یمالـسا  بالقنا  زا  یـشان  یحور  بالقنا  لوحت و  رثا  رد  زورما  دـنک ,  فرـصت  ار  یبرع  ياـهروشک  كاـخ  زا  عبرم  رتمولیک  نارازه 
هک روط  نامه  تفگ  دیاب  یلکروط  هب  تسا .  هدش  ناوتان  زین  دوخ  ياهرهش  تینما  نیمات  زا  هک  تسا  راتفرگ  یعضو  هب  ناناملـسم ,  نایم 

ناور و حور و  رد  بالقنا  دوش ,  یم  بوسحم  ریخا  ياه  هدـس  رد  مالـسا  ناهج  یخیرات  درواتـسد  نیرت  گرزب  یمالـسا  بالقنا  لـصا 
زا یـشان  يرادـنپ  یناور و  یحور و  بالقنا  هک  یناـمز  اـت  اـعطق  تسا و  یمالـسا  بـالقنا  درواتـسد  نیرت  گرزب  زین  ناناملـسم  هشیدـنا 

مادتـسم ینیعریغ  ینیع و  ياه  هصرع  همه  رد  زین  یمالـسا  بالقنا  ياـه  هولج  رهاـظم و  تیوه و  دـشاب ,  یم  مادتـسم  یمالـسا  بـالقنا 
 . درک وجو  تسج  نآ  ندوبراد  هشیر  تلاصا و  رد  دـیاب  ار  ریخا  لاس  رد 30  یمالـسا  بالقنا  هدنیازف  شرتسگ  ماود و  تلع  دوب . دهاوخ 
هب ات  دوبن  یبهذم  یعامتجا و  يا  هظحل  رذگدوز و  ناجیه  کی  هجیتن  زگره  دراد و  هلاس  هشیر 500  هک  تسا  يا  هدیدپ  یمالسا  بالقنا 
 , مییامن سوملم  ینیع و  ياه  هزوح  ياهدرواتسد  هب  دودحم  ار  یمالسا  بالقنا  میظع  ياهدرواتسد  میهاوخب  رگا  دوش . شوماخ  تعرس 

ندـمآدیدپ ببـس  داد و  ماجنا  ینهذ  یحور و  لوحت  هنیمز  رد  بالقنا  هچنآ  اریز  میا ;  هدرک  یمالـسا  بالقنا  قح  رد  یگرزب  ملظ  اعطق 
زا قلطم  دـیلقت  برغ و  يارچ  نوچ و  یب  دـییات  زا  زیرگ  يروحم ,  برغ  تینهذ  زا  لاصفنا  یگتخابدوخ ,  زا  زیرگ  يرواـبدوخ ,  هیحور 

رایـسب دش ,  تعاجـش و ... هیحور  هب  ساره  هیحور  ندش  لدبم  یلاعفنا ,  تلاح  زا  جورخ  یلمع و  ینهذ و  يدنمناوت  سح  نتفای  برغ , 
 , دوبن ینهذ  یحور و  لوحت  بـالقنا و  نیا  رگا  اریز  دـشاب ; یم  سوملم  ینیع و  ياـه  هزوح  ياهدرواتـسد  زا  رت  یـساسا  رتدنمـشزرا و 

گرزب رهظم  یمالـسا ,  بالقنا  لصا  هک  روط  ناـمه  دـمآ . یمن  تسد  هب  یهجوت  لـباق  قیفوت  زین  سوملم  ینیع و  ياـه  هزوح  رد  اـعطق 
نیرت گرزب  زین  ناناملسم  هشیدنا  ناور و  حور و  رد  بالقنا  دوش ; یم  بوسحم  ریخا  ياه  هدس  رد  مالسا  ناهج  یخیرات  درواتسد  نیرت 

تیوه و دشاب ,  مادتسم  یمالسا  بالقنا  زا  یـشان  يرکف  یناور و  یحور و  بالقنا  هک  ینامز  ات  انیقی  تسا و  یمالـسا  بالقنا  درواتـسد 
 ، یمالسا يروهمج  همانزور  عبنم :  دوب *  دهاوخ  مادتـسم  ینیعریغ  ینیع و  ياه  هصرع  همه  رد  زین  یمالـسا  بالقنا  ياه  هولج  رهاظم و 
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ص 7 نمهب 1387 ، هبنشراهچ 16 درواتسد ، مالسا ،  بالقنا  يزوریپ  لاس  نیما  یس  هژیو 

یمالسا بالقنا  درواتسد  هب 30  یهاگن 

نایم زا  میا  هدرک  شالت  ناریا ، تلم  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  درگلاـس  نیما  یـس  تبـسانم  هب  یمالـسا  بـالقنا  درواتـسد  هب 30  یهاـگن 
هتـشاد و يدرکلمع  يدربـهار و  یناـمرآ و  یجراـخ ، یلخاد و  ینیع ، يرظن و  داـعبا  رد  بـالقنا  نیا  هـک  یمیظع  ریثـک و  ياهدرواتـسد 

دنچ هب  هتفرگ ، رارق  هراـشا  دروم  شیب  مک و  یملع و ...  یعاـمتجا ، يداـصتقا ، یگنهرف ، یـسایس ، ياهدرواتـسد  نیواـنع  تحت  نونکاـت 
هکنآ نمـض  مییامن . هراشا  راصتخا  هب  یمالـسا "  بـالقنا  هبیط  تاـیح  لاـس  تبسانم 30  هب  درواتـسد  یـس   " ناونع تحت  مهم  درواتـسد 

نیا رد  هن  نآ  ءاصحا  هدوب و  سمـشلا  نم  رهظا  ناهج  دازآ  للم  همه  هعماج و  داحآ  يارب  یمالـسا  بالقنا  تاکرب  میراد  ناعذا  هنارـصم 
عوضوم رب  یلماک  فوقو  دوخ  هک  ام  زیزع  نابطاخم  اما  دشاب  یم  جراخ  زین  يدلج  دنچ  باتک  ياه  هعومجم  ناوت  زا  هکلب  لاجم  لاقم و 

 : یگنهرف ناـمرآ  یناسنا 1/1 - یمالـسا - يالاو  ياهنامرآ  - 1 دنریگ . هرهب  راتـشون  نیا  زا  راکذـت  يروآدای و  تهج  تسا  دـیما  دـنراد 
راثیا دهع ، هب  يافو  عورشم ، ياه  يدازآ  هک  يونعم  يدام و  ياهشزرا  يایحا  یناریا و  تیوه  یناسنا ، تمارک  یمالـسا ، گنهرف  يالتعا 

ریاس اب  لماعت  روشک و  هبناج  همه  لالقتـسا  یـسایس :  نامرآ  - 2/1 تساهنآ . هلمج  زا  راتفر  راتفگ و  رد  تمالـس  تقادص و  تشذـگ ، و 
هن یقرش  هن  هدیا ي  ساسا  رب  روشک  يونعم  يدام و  یلاعت  هعسوت و  رتسب  يزاس  مهارف  تزع و  حلص و  تلادع و  ساسا  رب  اهتلود  اهتلم و 

يارب یعامتجا  هافر  تمالـس و  تلادـع ، طسب  تهج  هعماج  رد  اهتـصرف  تاناکما و  تورث ، هنالداع  عیزوت  یعامتجا :  نامرآ  یبرغ 3/1 -
سفن هب  دامتعا  ییاکتادوخ و  قیرط  زا  روشک  يونعم  يدام و  یلاعت  تفرشیپ و  ادخ ، قلخ  هب  تمدخ  يداصتقا :  نامرآ  تلم 4/1 - داحآ 
ءاقترا یعافد :  نامرآ  یلم 5/1 - هنارـس  دمآرد  ءاقترا  يداصتقا و  داسف  اب  هلباقم  ییادز ، تیمورحم  اهتیفرظ ، زا  هدافتـسا  دـیلوت ، رد  یلم 

زا ینیـشن  بقع  نودب  هناتـسود  لماعت  يرارقرب  ای  یلم  ياهـشزرا  زا  عافد  تهج  یلامتحا  تادیدهت  اب  هلباقم  رد  یلم  ياهیدنمناوت  حـطس 
ياهرازفا گنج  دیلوت  يارب  ییاهتیفرظ  ياراد  لقتسم و  يروشک  هب  یعافد  ياه  هصرع  رد  یگتـسباو  زا  ار  روشک  هک  یمالـسا  ياهنامرآ 

رابکتسا اهتردقربا و  هطلس  زا  ناریا  جورخ  ( 1 یناهج : ياهدرواتسد  - 2 تسا . هداد  ءاقترا  ایند ، روشک  زا 30  شیب  هب  تارداص  نردم و 
زا ناریا  ییاهر  اب  اـکیرما  ياـه  تسایـس  تسکـش  یبـطق 3 ) ود  ماـظن  تسکـش  اـکیرما و  هژیو  هـب  یلاـشوپ  ياهتردـق  ریقحت  یناهج 2 )
دض ياه  شبنج  يایحا  ناهج و  هدیدمتـس  ياهتلم  يرادیب  هعماج 5 ) هرادا  رد  هعیـش  مالـسا و  تردق  ییاناوت  تابثا  هقطنم 4 ) یمرادناژ 
يا هقطنم  ياهدرواتسد  یتسیلاربیل 3 - یتسیلایـسوس و  ياه  يژولوئدـیا  یفن  ینید و  يرالاس  مدرم  یتموکح  يوگلا  هئارا  يرابکتسا 6 )

نارگلاغـشا مزینویهـص و  یماح  ياـهروشک  زا  ناریا  جورخ  یمالـسا 2 ) ياهروشک  نیب  رد  ییارگمه  مالـسا و  ناهج  تردـق  ياـیحا  ( 1
يرگاشفا سدق 5 ) رگلاغشا  میژر  اب  هزرابم  يزاس  یناهج  اهنآ 4 ) نارودزم  يرابکتسا و  ياهتسایس  هیلع  هقطنم  ياهتلم  يرادیب  سدق 3 )

هیلع یمدرم  ياهتکرح  یمالسا و  ياهـشبنج  يایحا  ود 6 ) نآ  تدحو  يارب  شالت  ینس و  هعیـش و  نایم  هنانکفا  فالتخا  ياهتـسایس  هیلع 
ياهدرواتسد یناـهج 4 - ياهتردـق  يا  هقطنم  تـالداعم  رد  ینیزگیاـج  ياـجب  رثوم  يا  هقطنم  تردـق  هب  لیدـبت  برغ 7 ) ییوـج  هطلس 

برغ 3) هب  یگتـسباو  زا  روشک  هبناج  همه  ییاهر  اکیرمآ 2 ) هدـناشن  تسد  لماع  ناونع  هب  يولهپ  سوحنم  میژر  ینوگنرـس  یسایس 1 )
هب روشک  تشونرـس  نییعت  رد  یمومع  ءارآ  هب  عوـجر  یعیـش 4 ) هقف  هیاپ  رب  یـساسا  نوناق  نیودـت  یمالـسا و  يروهمج  تموکح  داجیا 

تبیغ 6) رصع  رد  اهقف  تیالو  هب  یشخب  تیعورشم  تسایـس و  زا  نید  ییادج  زت  اب  یملع  هلباقم  تاباختنا 5 ) کی  هنالاس  یبیرقت  نازیم 
طحنم گنهرف  اب  هلباقم  یگنهرف 1 ) ياهدرواتسد  هنابلط 5 - هیزجت  هنانکفا و  هقرفت  تاکرحت  اب  هلباـقم  قیرط  زا  یلم  یگتـسبمه  شیازفا 
ینآرق یمالسا و  يونعم  گنهرف  جیورت  یبرغ 3 ) يراب  دـنب و  یب  جاور  ینلع و  داسف  جوم  اب  هلباقم  یهاشنهاش 2 ) یمالسا  ینید و  دض 

زامن زامن ، گـنهرف  جاور  دـجاسم و  شقن  يزاـسزاب  رکنم 5 ) زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ریظن  یمالـسا  ماـکحا  یهلا و  رئاعــش  ياـیحا  ( 4
تلزنم ناش و  ياـیحا  یناریا 7 ) یمالـسا و  یموب  تیوه  یگنهرف و  يرواـبدوخ  رب  هیکت  اـب  یگنهرف  لالقتـسا  هعمج 6 ) زامن  تعاـمج و 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1567 

http://www.ghaemiyeh.com


بتک ياوتحم  یـشزومآ و  ماـظن  رد  لوحت  يداوس 9 ) یب  اـب  هزراـبم  اـب  روشک  رد  ملع  داوس و  حطـس  ءاـقترا  عاـمتجا 8 ) رد  نز  يونعم 
ماظن اب  هلباقم  یعامتجا 1 ) ياهدرواتسد  یلم 6 - یحور  لوحت  تداهش و  راثیا ، یمومع  گنهرف  جاور  اههاگشناد 10 ) سرادم و  یسرد 

، لذـتبم رنه  اه ، هناخ  هشحاف  اه ، يراوخ  بورـشم  زا  معا  یقالخا  یعامتجا و  داـسف  اـب  هلباـقم  يولهپ 2 ) نادـناخ  هب  هتـسباو  لیماف  رازه 
يارب شالت  فلتخم 4 ) ياه  هنیمز  رد  نانز  زا  يرازبا  هدافتـسا  اـب  هلباـقم  ( 3 سکـس و ...  تالجم  ملیف و  اه ، هناـخرامق  مارح ، یقیـسوم 

يداصتقا 1) ياهدرواتسد  اهتـصرف 7 - تاناکما و  هنالداع  عیزوت  اب  تیمورحم  ضیعبت و  اب  هلباقم  نآ 5 ) رهاظم  یتاقبط و  هلصاف  شهاک 
روشک يداصتقا  لالقتسا  يارب  يزاس  هنیمز  یلام 3 ) يداصتقا و  دسافم  اب  هلباقم  یمالـسا 2 ) نیناوق  ماکحا و  رب  ینتبم  داصتقا  يزیر  هیاپ 

رقف و اب  هلباقم  يداصتقا 5 ) ياهتخاسریز  رد  عناوم  عفر  اب  روشک  یناداـبآ  هعـسوت و  تهج  يزاـسرتسب  اه 4 ) یگتـسباو  شهاک  قیرط  زا 
رد ییاکتادوخ  يرواـبدوخ و  روشک 7 ) مورحم  قطانم  هعـسوت  هب  یـشخب  تیولوا  نیمورحم 6 ) زا  تیاـمح  قیرط  زا  ضیعبت  يراـکیب و 

تاجن یماظن 1 ) یعافد - ياهدرواتـسد  يرگ 8 - یفارـشا  ییارگ و  فرـصم  گنهرف  اب  هلباقم  يزرواشک 8 ) یتعنـص و  تادیلوت  شخب 
يروابدوخ ییاـکتادوخ و  روشک 3 ) یماـظن  روما  رد  ناـگناگیب  تلاـخد  عطق  ییاکیرمآ 2 ) یبرغ و  یماـظن  ناراشتـسم  هطلـس  زا  روشک 

ءاقترا یمدرم 5 ) ياهورین  نتخاـس  دراو  قیرط  زا  روشک  یعاـفد  ماـظن  رد  لوحت  هتفرشیپ 4 ) یماظن  تاحیلـست  دیلوت  رد  حلـسم  ياهورین 
يزاسزاب ریـسم  رد  حلـسم  ياـهورین  ياهیدـنمناوت  زا  يرادرب  هرهب  یماظن 6 ) ياهیژولونکت  هب  یبایتسد  اـب  روشک  یعاـفد  ییاـناوت  حـطس 

شناد ندرک  یموب  یملع 2 ) دیاتراپآ  تسکـش  اب  برغ  يراصحنا  مولع  هب  روشک  دورو  يروآ 1 ) نف  یملع و  ياهدرواتـسد  روشک 9 -
یملع حطس  ءاقترا  ضحم 4 ) دیلقت  نودب  اهروشک  ریاس  تاقیقحت  زا  هدافتـسا  هنیمز  يزاس  مهارف  کیژتارتسا 3 ) مولع  ریاس  يا و  هتسه 
رادیاپ تمواقم  روشک 10 - یملع  ياهتیلاعف  هعـسوت  ناوج و  ناگبخن  سفن  هب  داـمتعا  تیوقت  یلخاد 5 ) ياههاگـشناد  هاگیاج  روشک و 

هب ار  یـساسا  دربهار  نیا  دیـسر و  يزوریپ  هب  يولهپ  سوحنم  میژر  ياهراشف  ربارب  رد  تمواـقم  اـهلاس  زا  سپ  ناریا  ناملـسم  مدرم  ماـیق 
شیوخ یبالقنا  یمالـسا و  فادـها  دربشیپ  رد  دوخ  يا  هریجنز  ياـهیزوریپ  هلـسلس  رب  اـت  درک  ظـفح  نآ  گرزب  تاـکرب  زا  یکی  ناونع 

هب قارع  یثعب  نمـشد  هدیـشاپورف 2 ) يوروش  تردـقربا  مزینومک و  هاگودرا  ( 1 نونکات ؛ یمالـسا  ناریا  یلم  تمواـقم  وترپ  رد  دـیازفیب .
ماظن هدمآرد 4 ) اکیرمآ  ياهتـسایس  تسکـش  نیرتیو  هب  هنایمرواخ  هدـیدرگ 3 ) دوبان  گنج  لیمحت  لاس  تشه  زا  سپ  مادـص  تساـیر 

ياهتلم هدیسر 6 ) رمث  هب  تخوس  هخرچ  لیمکت  لالقتسا و  رد  یمالـسا  يروهمج  يا  هتـسه  دربهار  هدش 5 ) یـشالتم  اکیرما  یبطق  کت 
ياهمیژر تهبا  هدروآ 7 ) يور  تمواقم  يوگلا  هب  ناریا  بالقنا  زا  ماهلا  اب  نانبل و ...  هزغ ، نیطسلف و  ناتسناغفا ، قارع ، رد  ناهج  مولظم 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  اب  یسایس :  لالقتـسا  - 2 تسا . هدش  وحم  یتسینویهـص  میژر  يریذپان  تسکـش  تینهذ  هتفر 8 ) نیب  زا  یلاـشوپ 
نایاپ ناریا  رد  اهیبرغ  هلاـس  روضح 200  هب  عقاو  رد  دـش و  هتـسب  هنالیلذ  تموکح  لاـس  زا 37  سپ  اکیرما  هدـناشن  تسد  میژر  هدـنورپ 
زکارم (2 دـندیدرگ . مکاـح  دوخ  تشونرـس  رب  ناریا  مدرم  (1 هدـیدرگ : ببـس  هتـشذگ  هد  هس  رد  ناریا  مدرم  یـسایس  لالقتـسا  دیـشخب .
اکیرمآ لـماع  ناونع  هب  هقطنم  مرادـناژ  ینیرفآ  شقن  زا  ناریا  (3 دندیدرگ . جراخ  اکیرمآ  راشتـسم  راشف 1400  زا  روشک  يزاس  میمـصت 

نیزگیاج یمالـسا  يروهمج  تموکح  (5 دـیدرگ . ریخـست  ناریا  رد  اکیرمآ  یـسوساج  زکرم  ناونع  هب  اکیرمآ  ترافـس  (4 دـیدرگ . اهر 
تسد (7 دــش . دازآ  هـقطنم  یلیمحت  ياـهنامیپ  اــکیرما و  ياــههاگیاپ  هرمز  زا  ناریا  روـشک  (6 دـش . يدادبتـسا  یتنطلـس  یثوروـم  میژر 

سدـقم عراش  بوچراچ  رد  هبناـج  همه  يدازآ  هب  لالقتـسا  (8 دـیدرگ . هاتوک  روشک  یلم  لاوما  لواـپچ  زا  برغ  قرـش و  نارگرامعتـسا 
بالقنا - 11 دیدرگ . اپرب  هیقف  تیالو  هیاپ  رب  یعیش  یمالسا  تموکح  (10 دش . هضرع  ناهج  هب  مالسا  ینید  ماظن  يوگلا  (9 دیدرگ . رجنم 

طحنم گـنهرف  وترپ  رد  هک  دـش  یمدرم  یحور  لوحت  بـالقنا و  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  فیطل  ریطخ و  ياهدرواتـسد  هلمج  زا  یحور 
دنور فالخ  يریـسم  رد  هعماج  نینیدـتم  هچ  رگا  دوب . قرغ  تیدام  داـسف و  بـالجنم  رد  برغ  یگنهرب  گـنهرف  مجاـهت  یهاـشنهاش و 

تمرح يارب  هک  دندوب  ینونک  هعماج  زا  یتیلقا  هباشم  هدع  نیا  اما  دندرک  یم  شالت  یمالسا  رئاعـش  تناید و  ظفح  يارب  هعماج ، یمومع 
مالـسا نید  زا  هچنآ  دـندوب و  یناوارف  تالکـشم  بئاصم و  لمحت  هب  ریزگان  دنتـسه ، شیوخ  یناسفن  لایما  لابند  هب  ینوناق  یب  ینکش و 
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یمالسا بالقنا  هیاس  رد  یحور  یلوحت  نانچ  یطیارش  نینچ  رد  دوب . یمالسا  رهاوظ  زا  یشخب  ًافرص  دیدرگ  یم  هئارا  دجاسم  ربانم و  رد 
یلم رب  یهاوخ  مالـسا  تشاذگ . یمان  نآ  رب  دوب ، راک  رد  یبیغ  تسد  کی  زج  یمـسا  ناوت  یمن  هر )  ) لحار ماما  ریبعت  هب  هک  دمآ  دـیدپ 

اب تدحو  يراکادف و  تفرگ و  ارف  ار  روشک  ناناوج  تداهـش  راثیا و  داهج ، حور  دیدرگ و  هریچ  یـصخش  حلاصم  یبزح ، عفانم  ییارگ ،
زا يرازفا  مرن  شبنج  حرط  اب  کـیژتارتسا  ياهـشناد  هب  یباـیتسد  - 12 دش . یمالـسا  بالقنا  يراگدـنام  زمر  دـش و  هتخیمآ  نامیا  يورین 

هنیداهن تهج  یلم  شالت  نآ  فدـه  هک  دـش  ینیون  هلحرم  دراو  یمالـسا  ماـظن  رد  شناد  تیریدـم  یمالـسا ، بـالقنا  مظعم  ربهر  يوس 
تیعقوـم شبنج  نیا  وـترپ  رد  تسا . نآ  زا  هنیهب  يریگ  هرهب  شیازفا  ملع و  ندرک  یموـب  زا  تیاـمح  تیادـه و  یملع و  گـنهرف  ندرک 

دصرد زا 32  ياهلاس 79-84  رد  اهنت  یملع  هلاقم  راشتنا 13338  اب  یناهج  یملع  ربتعم  زکارم  رد  هرشتنم  یملع  راثآ  هنیمز  رد  نامروشک 
اب  Art and human ites و  ssci و  sci هاگیاپ هس  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یملع  دیلوت  نازیم  هدش و  رادروخرب  دیلوت  دـشر 

یمامت هب  یلخاد  ناصـصختم  رب  هیکت  اب  ناـمروشک  زورما  يا  هتـسه  هنیمز  رد  دـشاب . یم  یملع  تادـیلوت  نیرتشیب  رگناـیب  دروکر 2133 
يروانف صوصخ  رد  دـنیامن . یم  دـیلوت  زین  ار  يزاس  ینغ  يروآرف و  لحارم  زاـین  دروم  تازیهجت  هتفاـی و  تسد  تخوس  هخرچ  لـحارم 

ونان مولع  هنیمز  رد  دنک . دیلوت  نیگنس  بآ  نت  هنالاس 16  دناوت  یم  نیگنس  بآ  هناخراک  زا  هلحرم  ود  اب  رضاح  لاح  رد  زین  نیگنس  بآ 
عاونا دیلوت  هک  دنا  هتفای  تسد  يریگمشچ  ياهتیقفوم  هب  یلخاد  ققحم  زا 600  شیب  اب  لاعف  زکرم  دودح 35  يزادنا  هار  اب  نامروشک  زین 
هناشن هیال  دیلوت  یـسیطانغم ، تالایـس  دیلوت  تیزوپماک ، ونان  عون  دنچ  دیلوت  نغور ، لمکم  دیلوت  ینبرک ، ياه  هلول  ونان  دیلوت  ردوپ ، ونان 

رب دشاب . یم  اهنآ  هلمج  زا   stm هاگتسد کی  تخاس  یعونصم و  قورع  رد  تارذ  ونان  زا  هدافتسا  لایرتکاب ، یتنآ  داوم  دیلوت  يرتمونان ،
رد دـشاب . وناـن  يرواـنف  رد  اـیند  لوا  روـشک  زا 15  یکی  دــیاب  لاـس 1394  رد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  ناریزو  تاـیه  هبوـصم  ساـسا 
ایند رد  يژولونکت  نیا  عجرم  روشک  زا 36  یکی  هرمز  رد  نامروشک  دیآ  یم  باسح  هب  ایند  رترب  تعنص  هس  زا  یکی  هک  کیژولونکتویب 

هتـشاد و يا  هظحالم  لباق  تفرـشیپ  نامروشک  هک  تسا  ییاـه  هزوح  زا  رگید  یکی  زین  کـیتنژ  ملع  دـشاب . یم  ایـسآ  موس  هبتر  ياراد  و 
نیداینب و ياهلولـس  تشک  صوصخ  رد  یمالـسا  ناریا  نیا  رب  هوالع  تسا . نآ  ریگمـشچ  ياهتیقفوم  هلمج  زا  هدش  حالـصا  جـنرب  دـیلوت 
دودح 150000 لاس 55  رد  یهاگشناد  هدرک  لیصحت  دارفا  دادعت  هیلاع  تالیـصحت  - 13 تسایند . مهد  هبتر  ياراد  نآ  ریثکت  داـمجنا و 
لاـس 85 رد  مقر  نـیا  هدیـسر  رفن  زا 950000  شیب  هــب  لاـس 75  اـت  دـسر و  یم  رفن  هـب 181000  لاـس 65  رد  دادـعت  نیا  هک  هدوـب  رفن 

دشرا  ) یلیمکت تالیصحت  عطقم  رد  وجـشناد  شریذپ  نازیم  هکنیا  رکذ  هب  مزال  دشاب . یم  رفن  رب 5200000  غلاب  نونکا  مه  2400000 و 
هب 40000 و رفن  زا 20000  دشرا  نایوجشناد  دادعت  هدوب و  وربور  يدصرد  شیازفا 100  اب  ( 84-87  ) هتشذگ لاس  هس  فرظ  يرتکد ) و 

رفن زا 2250  ریخا  لاس  هس  رد  اههاگـشناد  یملع  تایه  ياضعا  دادعت  نینچمه  تسا . هدیـسر  رفن  هب 4000  زا 2000  يرتکد  نایوجشناد 
رفن 5000 رازه  دص  ره  زا  هدیدرگ  ررقم  مراهچ  همانرب  ساسا  رب  تیعمج  هب  وجـشناد  دصرد  نازیم  ثیح  زا  تسا . هتفای  شیازفا  هب 5750 
732 لاس 72 ، رد  ، 529 لاس 68 ، رد  ، 483 لاس 57 ، رد  مقر  نیا  دشاب . یم  رفن  مقر 4800  نیا  رضاح  لاح  رد  هک  میشاب  هتشاد  وجـشناد 
رد هک  هدوب  دصرد  47/5 لاس 55 ، رد  روشک  ناداوساب  دادـعت  دـصرد  روشک  یملع  دـشر  - 14 تسا . هدوب  دـصرد   977 لاـس 77 ، رد  و 

رـضاح 86 لاح  رد  دـصرد و  هب 85  لاس 85  رد  مقر  نیا  دـسر . یم  دـصرد  هب 79/51 مقر  نـیا  لاس 75  رد  هدیـسر و  هب 61/8 لاس 65 
پاچ هلاقم  رازه و 393  هب 21 ریخا  لاس  هس  یط  یملع  تاراشتنا  دادـعت  صخاش  اب  روشک  یملع  هبتر  ءاقترا  ظاحل  زا  دـشاب . یم  دـصرد 
تبث تاعارتخا  دادـعت  نینچمه  تسا . هدوب  هلاقم  موس 12402  همانرب  هلاـس  لـک 5  رد  مقر  نیا  هک  هدیـسر  روشک  یملع  عجارم  رد  هدـش 

هدش هدیزگرب  ناگبخن  دادعت  تسا . هدوب  دادعت 4858  نیا  موس  همانرب  هلاس  لک 5  رد  هک  هدیسر  عارتخا  رازه  تفه  هب  لاس 86  رد  هدش 
یلم داینب  ششوپ  تحت  اهنآ  زا  رفن  رازه  ود  هک  هدیسر  رفن  رازه  هس  هب  رضاح  لاح  رد  یللملا  نیب  ياهدایپملا  یملع و  ياه  هراونـشج  رد 

تاطابترا هعسوت  - 15 تسا . هدیدرگ  نیودت  هیهت و  لاس 87  رد  زین  روشک  یملع  عماج  هشقن  تسا  ینتفگ  دـنا . هدـمآرد  روشک  ناگبخن 
دودح 8200000 هب  لاس 77  رد  هک  لاس 67 2100000 رد  هدوب و  طخ  زا 1170000 رتمک  لاس 57  رد  هدش  بصن  تباث  ياهنفلت  دادـعت 
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رد اهنت  یترابع  هب  تسا . هدیسر  هرامش  نویلیم  هب 29  هام 87  ریت  رد  هدیسر و  ریاد  طخ  مقر 18500000 هب  لاس 84  رد  مقر  نیا  دسر . یم 
هدوب طخ  رازه  زا 370  رتمک  لاس 77  رد  هارمه  نفلت  دادـعت  تسا . هدـش  هدوزفا  روشک  تیفرظ  هب  طخ  نویلیم  ریخا 10500000 لاس  هس 

هب تسا . هدیسر  طخ  نویلیم  هب 41  لاـس 87  رد  هک  هدوب  نویلیم  تفه  لاس 84  رد  مقر  نیا  تسا . هدیـسر  رازه  هب 200  لاس 80  رد  هک 
لاس 67 رد  هک  هدوب  نویلیم  هنالاس 57  لاس 57  رد  یتسپ  ياه  هلوسرم  دادعت  میا . هتشاد  شیازفا  طخ  نویلیم  لاس 34  یط 3  اهنت  یترابع 

دادـعت تسا . هتفای  شیازفا  هلوسرم  درایلیم  کـی  هب  لاـس 87  رد  هب 500 و  لاـس 84  رد  نویلیم و  هب 290  لاـس 77  رد  نویلیم و  هب 212 
رازه و دودح 18  هب  لاس 77  هدیسر و  اتسور  هب 6600  لاس 72  رد  هک  هدوب  اتسور  اهنت 312  لاس 57  رد  ینفلت  طابترا  ياراد  ياهاتسور 

يادتبا رد  هک  ینامرد  تاسسوم  دادعت  یتمالـس  تشادهب و  ءاقترا  - 16 تسا . هدیسر  اتسور  رازه  نونکا 52  مه  رازه و  هب 44  لاس 84 
اب 105 هب 713  لاس 79  هب 685 ،  75 رازه ، هب 77  لاس 67  رد  هدوب  یناتـسرامیب  تخت  رازه  اب 55  هسسوم  یمالسا 565  بالقنا  يزوریپ 
دادعت 17315 رـضاح  لاح  رد  نینچمه  تسا . هدیـسر  ناتـسرامیب  ینامرد و  زکرم  رازه  جنپ  دودـح  هب  لاـس 86  رد  هک  هدوب  تخت  رازه 
زا شیب  هب  لاـس 77  رد  هک  هدوب  رفن  رازه  تفه  لاس 57 ، رد  صصختم  ناکـشزپ  دادعت  دشاب . یم  لاعف  روشک  رـسارس  رد  تشادهب  هناخ 

زا 40 شیب  هب  لاـس 75  رد  هک  هدوب  رفن  رازه  تشه  لاس 57 ، رد  زین  یکـشزپ  يارتکد  عطقم  نایوجـشناد  دادعت  دـسر . یم  رفن  رازه   23
دشرا یسانشراک  یـسانشراک و  كردم  اب  راتـسرپ  رفن  رازه  زا 46  شیب  رـضاح  لاح  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تسا . هدیـسر  رفن  رازه 

هب تاواــگم  یمالــسا 7024  بـالقنا  يادــتبا  رد  قرب  دــیلوت  یمــسا  تـیفرظ  یناــسر  قرب  دــشر  - 17 دنــشاب . یم  تیلاـعف  لوغــشم 
تاواگم رازه  هب 50  رضاح  لاح  رد  هتفای و  شیازفا  تاواگم  رازه  هب 41  لاس 84  رد  مقر  نیا  تسا . هدیسر  لاس 77  رد  تاواگم  24437
كرتشم رازه  نویلیم و 828  هب 8  لاس 67  رد  هک  هدوب  كرتشم  رازه  نویلیم و 399  هس  لاس 57 ، رد  قرب  ناکرتشم  دادعت  تسا . هدیسر 

لاس 87 رد  كرتشم و  رازه  نویلیم و 625  هب 19  لاس 84  رد  مقر  نیا  دسر . یم  كرتشم  نویلیم و 127  هب 14  لاس 77  رد  هتفای . شیازفا 
هب لاس 70  رد  هک  هدوب  اتسور  زا 4500 رتمک  لاس 57 ، رد  قرب  ياراد  ياهاتسور  دادعت  تسا . هدیسر  كرتشم  رازه  نویلیم و 513  هب 21 

-18 تسا . هدیسر  اتـسور  رازه  هب 51  لاـس 87  رد  رازه و   49 لاس 84 ، رد  مقر  نیا  هدیـسر  اتـسور  رازه  هب 44  لاـس 76  رد  رازه و   25
هب 72 دادعت  نیا  دس  تخاس 59  اب  هک  هدوب  دـس  هدش 13  هتخاس  یمالـسا  بالقنا  زا  شیپ  هک  ینزخم  ياهدس  دادـعت  یناسربآ  شرتسگ 

ناوـنع هب  هخرک  دـس  نوـچ  یگرزب  ياهدـس  ثادـحا  نارادـساپ و  هاپـس  دورو  رگید و  دـس  تخاـس 68  اـب  دـسر . یم  لاس 77  رد  دـس 
یم تخاس  لاح  رد  دس  هب 100  بیرق  نونکا  دیـسر و  دس  هب 85  لاس 84  رد  تخاس  لاح  رد  ياهدس  دادـعت  هنایمرواخ  دـس  نیرتگرزب 

هدوب دصرد  روشک 74/6 لک  تیعمج  هب  تبسن  هک  رفن   13100000 لاس 57 ، رد  يرهش  بآ  ششوپ  تحت  يرهـش  تیعمج  دادعت  دشاب .
دصرد لداعم 95/5 رفن   36940000 لاس 77 ، رد  دشاب . یم  تیعمج  دصرد  هک 86/4  دسر  یم  رفن  هب 25100000  لاس 67  رد  مقر  نیا 

یم رفن  نویلیم  هب 49  لاـس 87  رد  هک  هدوب  رفن   46190000 لاس 84 ، رد  مقر  نیا  دـنریگ . یم  رارق  شـشوپ  تحت  روشک  لـک  تیعمج 
هب هتشذگ  لاس  هس  هب  تبسن  هک  دنـشاب  یم  رفن   4200000 ( 87  ) يراج لاس  رد  ملاس  بآ  ششوپ  تحت  ییاتـسور  تیعمج  دادعت  دسر .

يزوریپ يادتبا  رد  یعیبط  زاگ  زا  هدش  دنم  هرهب  ياهرهـش  دادـعت  یناسرزاگ  هعـسوت  - 19 تسا . هتفاـی  شیازفا  رفن  نویلیم  کـی  زا  شیب 
زاگ نیکرتشم  دادعت  نازیم  نیمه  هب  دیسر . رهـش  هب 379  لاس 79  رد  رهـش و  هب 280  لاس 75  رد  دادعت  نیا  دندوب  رهـش  اهنت 5  بالقنا 

هب لاس 80  رد  مقر  نیا  تسا . هتفاـی  شیازفا  كرتشم  هب 4500000  لاـس 79  رد  هدوب  كرتشم  رازه  زا 47  رتمک  لاس 57  رد  هک  یعیبط 
یعیبط زاگ  دـیلوت  نازیم  هکنیا  رکذ  نایاش  دوش . یم  لـماش  ار  روشک  تیعمج  زا  رفن  زا 23500000 شیب  هک  هدیـسر  كرتشم   5600000
هدنلاب هعسوت  - 20 تسا . هتفای  شیازفا  بعکم  رتم  نویلیم  هب 505  لاس 86  رد  هک  هدوب  زور  رد  بعکم  رتم  نویلیم   436 لاس 84 ، رد  ینغ 
همانراک ییارگلوصا  نامتفگ  اب  هدش و  عیرـست  روشک  هعـسوت  دنور  رد  هللادمحب  دیدرگ  هدوزفا  یمالـسا  بالقنا  تکرب  رپ  رمع  هب  هچ  ره 
تاناعیم باستحا  نودـب  یتفنریغ  تارداص  دـشر 100 % : - ددرگ یم  هراشا  نآ  زا  يدراوم  هب  ًـالیذ  هک  تسا  هدـنام  ياـج  رب  یناـشخرد 

هب تبسن  روشک  يداوساب  حطـس  دشر 5/1 %  - ات 82 لاـس 70  ربارب  لداعم 11  یتلود  ياهتکرـش  ماهـس  يراذگاو  دشر 1100 %  - يزاگ
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تبسن هب  یتشادهب  ياهشزومآ  دشر 50 %  - لبق هرود  تبـسن  هب  یتیبرت  یگنهرف و  ياهنوناک  دادعت  دشر 370 %  - مهن تلود  زا  لبق  هرود 
تبسن هب  لاس 86  رد  یناتسبد  شیپ  ياههاگـشزومآ  دادعت  دـشر 10 %  - شرورپ شزومآ و  ینارمع  ياه  هژورپ  دشر 200 %  - لبق هرود 

لاس هب  بسن  لاس 86  رد  ناـمتخاس  شخب  دشر 6/19 %  - يزاس هسردم  دشر 100 %  - ملعم تیبرت  زکارم  نایوجـشناد  دشر 114 %  - 84
 - لاس 84 هب  بسن  لاس 86  رد  يزرواشک  شخب  دشر 300 %  - لاس 84 هب  بسن  لاس 86  رد  نداعم  عیانـص و  شخب  دشر 8/10 %  - 84

دشر %47  - لاس 85 هب  بسن  لاس 86  رد  ینارمع  تارابتعا  بذج  دشر 12 %  - لاس 84 هب  بسن  لاس 86  رد  یتفنریغ  شخب  دشر 6/7 %
لاس 85- تبـسن  هب  شزرا  ظاحل  زا  لاس 86  رد  سروب  رازاـب  دشر 2/30 %  - لاس 85 بسن  هب  دادـعت  ظاحل  زا  لاس 86  رد  سروب  رازاـب 

لاس رد  روشک  لخاد  رد  ییوراد  هیلوا  داوم  دیلوت  دشر 40 %  - لاس 84 هب  بسن  لاس 86  رد  یعیبط  یهایگ و  ياهوراد  دیلوت  دشر 200 %
رد یکشزپ  تاقیقحت  زکارم  دشر 50 %  - لاس 84 هب  بسن  لاس 86  رد  یلخاد  دـیلوت  ياهوراد  شورف  دشر 44 %  - لاس 84 هب  بسن   86

لاقتنا دشر 150 %  - لاـس 84 هب  بسن  لاس 86  رد  یکـشزپ  مولع  یـصصخت  يارتکد  شریذـپ  دشر 93 %  - لاـس 84 هب  بـسن  لاس 86 
لاس 86 رد  یکشزپ  دشرا  یـسانشراک  هرود  يوجـشناد  شریذپ  دشر 38 %  - لاـس 84 هب  بسن  لاس 86  رد  روشک  زا  جراـخ  هب  وجـشناد 
هس هرود  رد  یلغش  تصرف  داجیا  دشر 200 %  - لاس 84 هب  بسن  لاس 86  رد  یکشزپ  یملع  تالاقم  دادعت  دشر 50 %  - لاس 84 هب  بسن 

هیامرس دشر 400 %  - هباشم تدم  رد  یلغش  تصرف  هنیمز  رد  یکناب  بوصم  ياه  حرط  دشر 144 %  - لبق هرود  تبسن  هب  مهن  تلود  هلاس 
 - لاس 84 هب  بسن  لاس 86  رد  هدش  تبث  ياه  ینواعت  وضع  بذج  دشر 500 %  - هباشم تدم  رد  بوصم  ياه  حرط  رد  اهکناب  يراذـگ 
هب بسن  لاس 86  رد  ینواعت  ياه  هیداحتا  لیکشت  دشر 205 %  - لاس 84 هب  بسن  لاس 86  رد  هدش  تبث  ياه  ینواعت  لیکشت  دشر 190 %

نواعت و ترازو  نایم  همان  مهافت  داقعنا  دشر 1100 %  - لبق هرود  اب  مهن  تلود  هلاس  هس  رد  یناتسا  ارف  ياه  ینواعت  دشر 100 %  - لاس 84
دـشر %27  - موس همانرب  رخآ  لاس  هب  تبـسن  هب  مراهچ  همانرب  لوا  لاـس  هس  رد  ریـش  دـیلوت  دشر 23 %  - هباشم تدـم  رد  اههاگتـسد  ریاس 
هب مراهچ  همانرب  لوا  لاس  هس  رد  یماد  تادیلوت  دشر 22 %  - موس همانرب  رخآ  لاس  هب  تبسن  هب  مراهچ  همانرب  لوا  لاس  هس  رد  غرم  دیلوت 
هب تبـسن  هب  مراهچ  همانرب  لوا  لاس  هس  رد  نایزبآ  شرورپ  دشر 49 %  - یماد تادیلوت  هنالاس  دشر 7 %  - موس همانرب  رخآ  لاس  هب  تبـسن 
هب تبسن  هب  مراهچ  همانرب  لوا  لاس  هس  رد  یعارز  تالوصحم  دیلوت  نیگنایم  دشر 16 %  - نوتیز دیلوت  دشر 59 %  - موس همانرب  رخآ  لاس 

دـشر %60  - ینغور ياـه  هـناد  دـشر 57 %  - تبـسن 81-83 هـب  ياـهلاس 84-86  رد  مدـنگ  دـیلوت  دـشر 11 %  - موـس هماـنرب  رخآ  لاـس 
هژورپ دشر 121 %  - نآ زا  لبق  لاس  هس  تبـسن  هب  ریخا  لاس  هس  رد  حلـسم  ياهورین  هب  تامدخ  هئارا  دشر 213 %  - يا هفولع  تالوصحم 

هب ریخا  لاس  هس  رد  یماـظن  تـالوصحم  شورف  دـشر 128 %  - نآ زا  لبق  لاس  هس  تبـسن  هب  ریخا  لاس  هس  رد  عافد  ترازو  هعـسوت  ياـه 
یماظن تالآ  دیرخ  دـشر 136 %  - نآ زا  لبق  لاس  هس  تبـسن  هب  ریخا  لاس  هس  رد  یجراخ  شورف  دشر 43 %  - نآ زا  لبق  لاس  هس  تبـسن 

لوط دشر 24 %  - لاس 84 هب  تبـسن  لاس 86  رد  دیدج  یلیر  طخ  ثادـحا  دـشر 52 %  - نآ زا  لبق  لاس  هس  تبـسن  هب  ریخا  لاـس  هس  رد 
دشر %3/21  - لاس 84 هب  تبـسن  لاس 86  رد  یلیر  طوطخ  يزاـسون  يزاـسزاب و  دشر 39 %  - لاس 84 هب  تبـسن  لاس 86  رد  اـههاردازآ 
لاس 86 رد  یلخاد  ياهزاورپ  رد  رفاـسم  ییاـجباج  دشر 39 %  - لاس 84 هب  تبـسن  لاس 86  رد  روشک  ياههاگدورف  رد  رفاـسم  شریذـپ 

ردانب رد  رفاسم  ییاجباج  تیفرظ  دشر 4/10 %  - لاس 84 هب  تبسن  لاس 86  رد  يراجت  ردانب  یمسا  تیفرظ  دشر 17 %  - لاس 84 هب  تبسن 
درکلمع دشر 406 %  - لاس 84 هب  تبـسن  لاس 87  رد  تعنـص  شخب  رد  يراذـگ  هیامرـس  دشر 124 %  - لاس 84 هب  تبـسن  لاس 86  رد 

هرود هب  تبسن  ریخا  هلاس  هس  رد  یجراخ  يراذگ  هیامرس  دشر 900 %  - هباشم هرود  هب  تبسن  مهن  تلود  لوا  هام  رد 34  لصا 44  ییارجا 
دشر  - لاس 84 هب  تبسن  لاس 87  رد  دشرا  یسانشراک  ارتکد و  يوجشناد  شریذپ  دشر 100 %  - يزاسوردوخ عیانص  دشر 36 %  - هباشم

رد اههاگـشناد  یملع  دشر  دشر 34 %  - یملع تایه  مادختـسا  دشر 155 %  - لاس 84 هب  تبـسن  لاس 87  رد  رون  ماـیپ  نایوجـشناد  % 330
نارادساپ هاپس  لاس 84 21 - هب  تبـسن  لاس 87  رد  نایوجـشناد  هب  یتخادرپ  تالیهـست  فقـس  دشر 25 %  - لاس 84 هب  تبـسن  لاس 87 

ماظن راذگناینب  روتـسد  هب  تشهبیدرا 58  رد 2  دراد  هدـهع  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  زا  تظافح  تیلوئـسم  ًانوناق  هک  يداـهن 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1571 

http://www.ghaemiyeh.com


نانچ زا  ارحص  نمکرت  ناتسزوخ ، ناتسدرک ، رد  بلط  هیزجت  ياهکهورگ  یثعب و  نازواجتم  اب  هلباقم  رد  داهن  نیا  تفرگ . لکش  یمالسا 
نیا دـش . یفرعم  روشک "  دوبن  شدوبن ، روشک و  یتسه  نآ  یتسه  ( " هر  ) لحار ماما  هاگن  رد  لاس  ود  زا  سپ  هک  دوب  رادروخرب  یتداـشر 

یبوخ هب  دیدرگ و  راد  هدهع  ار  زاورپ  تینما  روشک و  نالوئسم  یبالقنا و  ياهتیـصخش  زا  عافد  تیلوئـسم  یتینما  هصرع  رد  نینچمه  داهن 
تاناکما زا  هدافتـسا  اـب  دـش و  نادـیم  دراو  زین  یگدـنزاس  هصرع  رد  نارادـساپ  هاپـس  نیا  رب  هوـالع  دـمآرب . زین  اـهتیرومام  نیا  هدـهع  زا 

یفلتخم ياه  هنیمز  رد  یـسدنهم  هژورپ  ناموت  درایلیم  زا 1000  شیب  ماجنا  هب  قفوم  دوخ  نموم  قالخ و  ياهورین  يدـنمناوت  یـسدنهم و 
نیا رد  نارادساپ  هاپـس  طسوت  هدش  ماجنا  ياه  هژورپ  ءاصحا  دیدرگ . جدننـس و ...  نادمه - زاگ  هلول  طخ  ثادحا  هخرک و  دـس  هلمجزا 
هکبش هژورپ  زا 70  شیب  يارجا  یفارحنا ، دس  گرزب و  دـس  زا 40  شیب  تخاس  هب  ناوت  یم  هنومن  باب  زا  اما  تسین  ریذـپ  ناکما  لاـجم 
یلصا نابوتا و  زا  معا  هار ، رتمولیک  ثادحا 1400  يزاسهار ، هژورپ   173 ینیمزریز ، ياه  هزاس  يزاس و  لنوت  هژورپ  زا 50  شیب  يرایبآ ،

زاـگ و بآ و  لاـقتنا  طوطخ  هژورپ  دـصکی  زا  شیب  نهآ ، هار  رتمولیک  يزاـسریز 600  هار و  رتمولیک  ضیرعت 157  میمرت و  نـینچمه  و 
تخاـس يزاـس ، هسردـم  يزاـس ، هلکـسا  هـنیمز  رد  رگید  ياـه  هژورپ  زا  يرایـسب  ییاـیرد و  هزاـس  هژورپ  دودـح 50  بالـضاف ، تفن و 

، یشزرو نلاس  ثادحا  يرون ، ربیف  یشک  لباک  يزرواشک ، ياهنیمز  هعسوت  ندعم ، زا  جارختسا  دجسم ، تخاس  ینزخم ، دس  ناتـسرامیب ،
هیآ جیسب ، - 22 درک . هراشا  بالـضاف و ...  هناخ  هیفـصت  نک و  نیریـش  بآ  هناخراک  یهام ، شرورپ  ياه  هچـضوح  هناخراک و  ثادـحا 

یهلا تایآ  زا  بالقنا  دوخ  لثم  بالقنا  مظعم  ربهر  ریبعت  هب  هک  تسا  جیـسب  گرزب  داـهن  یمالـسا  بـالقنا  ياهدرواتـسد  زا  یکی  یهلا 
رذآ هخروم 5  رد  تسا "  رتمهم  يزوریپ  دوخ  زا  بالقنا  يزوریپ  ظفح   " مهم دربهار  ساـسا  رب  هر )  ) لـحار ماـما  ار  یهلا  هیآ  نیا  تسا .
نونک ات  هچنانچ  دیامن  عافد  يداصتقا  یـسایس و  یگنهرف ، یماظن ، تادـیدهت  همه  لباقم  رد  یمالـسا  بالقنا  زا  ات  دومن  سیـسات  هام 58 
تسا هدرک  تباث  نامروشک  رد  جیـسب  تمواقم  يورین  تسا . هدومن  افیا  یتاذ  تیرومام  نیا  رد  ار  دوخ  يدمآراک  ریخا  ههد  هس  لوط  رد 

تیونعم و يریذپان ، شزاس  نوچ  ییاه  هصخاش  اب  دشاب و  یم  روشک  یگدنزاس  رد  ورشیپ  یمالسا و  بالقنا  دنلب  ياهنامرآ  ققحت  لماع 
نانمـشد تسکـش  تلم ، تمواقم  تیوقت  بجوم  تسا  هتـسناوت  راذـگرثا  لاعف ، رثوم ، سفن ، هب  دامتعا  ینید ، فراعم  زا  باریـس  نیدـت ،

زا سپ  زور  ینعی 22  دنفسا 57  خروم 14  رد  یمالسا  ماظن  راذگناینب  هر )  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  - 23 تسا . هدیدرگ  یمالسا  بالقنا 
ياه هداوناخ  يونعم  يدام و  ياهدوبمک  عفر  تهج  ات  دـندومرف  رداص  ار  هعفنملا  ماـع  يداـهن  لیکـشت  ناـمرف  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 

هدنزرا تامدخ  زومآراک  رازه  زا 120  شیب  اب  هداد  رارق  ششوپ  تحت  ار  اتسور  رازه  زا 52  شیب  هتیمک  نیا  دننک . شالت  روشک  مورحم 
ماـعطا دـنمزاین ، راـشقا  هب  یناـمرد  تامدـخ  همیب و  ناینادـنز ، هداوناـخ  زا  تیاـمح  ییوجددـم ، حرط  ییاـجر ، دیهـش  حرط  قـیرط  زا  يا 

ضرق تخادرپ  هیزیهج ، نیمات  حرط  ماتیا ، هژیو  مارکا  حرط  هلزلز ، لیـس و  زا  یـشان  ناگدید  بیـسآ  هب  کمک  هید ، تخادرپ  نامورحم ،
ترضح دادرخ 58  رد 27  یگدنزاس  داهج  - 24 تسا . هدومن  هئارا  نونکات  نارادزرم و ...  اه و  ههبج  هب  کمک  زابرـس و  حرط  هنـسحلا ،

رد شیوخ  يداهج  گنهرف  اب  هک  دـندومرف  رداص  یگدـنزاس "  داهج   " ناونع تحت  ار  رازگتمدـخ  داهن  کی  لیکـشت  روتـسد  هر )  ) ماما
تحت سدـقم  عافد  نارود  یمزر  یـسدنهم  رد  رثوم  شقن  ياـفیا  (1 دـیدرگ : یناوارف  تکربرپ  ریخ و  راـثآ  ءاـشنم  فلتخم  ياـه  هصرع 

زا مورحم  قطانم  زا  تیمورحم  عفر  هب  کـمک  هعماج 3) هب  تمدخ  تهج  یبالقنا  یتیریدـم  يوگلا  هئارا  رگنس 2) یب  نازاسرگنس  ناونع 
هعـسوت نایئاتـسور ، يزرواشک  هب  کـمک  ییاتـسور ، عیانـص  هعـسوت  ییانـشور ، تمعن  نیمأـت  یندـیماشآ ، بآ  نیمأـت  يزاـسهار ، قیرط 

ییاتسور 2. هار  رتمولیک  رازه  ثادحا 70  . 1 تشاذـگ : ياج  هب  یناشخرد  همانراک  دوخ  تیلاعف  لاس  رد 20  داهن  نیا  (4 يرادماد و ... 

اتسور 6. رازه و 674  هب 28  یناسر  قرب  اتسور 5 . رازه  هکبش 5  يزاسزاب  اتسور 4 . رازه  بآ 22  نیمأت  هار 3 . رتمولیک  رازه  يزاسهب 25 
یحارط و باتک 8 . دلج  نویلیم  عیزوت 20  ییاتـسور و  هناخباتک  رازه  لیکشت 22  يزرواشک 7 . هاـچ  هقلح  رازه  زا 6  شیب  ندرک  یقرب 

ياههاگتسد روشک و  زاین  دروم  یتعنـص  يالاک  اههد  دیلوت  ینبل 10 . تاجناخراک  تخاـس  یحارط و  یتعنص 9 . ياههاگراتشک  تخاس 
تفرگ لکـش  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هر )  ) لحار ماما  روتـسد  هب  هک  يداهن  نیتسخن  نافعـضتسم  داـینب  زاین 25 - دروم  هتفرـشیپ 
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هتشذگ و میژر  زا  هدنامزاب  لوقنمریغ  لوقنم و  لاوما  يروآ  عمج  فده  اب  دنفسا 58  رد 9  داهن  نیا  لیکشت  نامرف  دوب . نافعضتسم  داینب 
سیسأت رد 57/12/14  ًامسر  رداص و  یمالـسا  بالقنا  گرزب  رامعم  يوس  زا  هعماج  فیعـض  راشقا  هب  تمدخ  ریـسم  رد  اهنآ  يریگراکب 

هب یلایر  دراـیلیم  یلام 653  کمک  (1 زا : دـنترابع  اـهنآ  زا  یخرب  هک  ددرگ  یم  هدـهاشم  يرایـسب  تامدـخ  داـهن  نیا  هماـنراک  رد  دـش .
نیب سابل  لایر  دراـیلیم  عیزوت 67  تلود 3) هب  ددـعتم  ینوکـسم  يراجت و  يرادا ، كالما  يراذـگاو  هلاس 67-76 2) هد  یط  ناـمورحم 

میقتسم تامدخ  ياطعا  لایر 5) درایلیم  غلبم 10  هب  طیارش  نیدجاو  هب  جاودزا  ینامرد و  یلیـصحت ، ماو  ياطعا  مورحم 4) نازومآ  شناد 
کمک قوف 7) تدم  رد  لایر  درایلیم  غلبم 8/5  هب  نیمورحم  نکسم  تخاس  هب  کمک  لاس 70-76 6) زا  رفن  هب 2500000  میقتسمریغ  و 

غلبم 1/8 هب  هعماج  فعـضتسم  راشقا  هب  ینامرد  یتشادـهب و  کمک  قوف 8) تدم  رد  دـمآرد  مک  راشقا  لاغتـشا  رما  هب  یلایر  درایلیم  1/3
ياهکمک عیزوت  قوف 10) هلاـس  رد 6  لایر  درایلیم  کـی  زا  شیب  غلبم  هب  یلیـصحت  هنیزه  کـمک  ياـطعا  قوف 9) تدـم  رد  لایر  درایلیم 
یمالـسا بالقنا  گرزب  ياهنامرآ  زا  یکی  يرتسگ  تلادـع  هباشم 26 - تدـم  رد  لایر  درایلیم  غلبم 14  هب  دـمآرد  مک  راشقا  هب  یهاـفر 

عفر هعماج و  داحآ  نایم  روشک  رد  دوجوم  ياهتـصرف  تاـناکما و  یمومع ، تورث  عیزوت  رد  ضیعبت  عفر  تلادـع و  شرتسگ  ناریا ، تلم 
نامروشک یـساسا  نوناق  رد  یهاوختلادع  هاگیاج  صوصخ  رد  دشاب . یم  هداتفا  رود  قطانم  دـمآرد و  مک  تاقبط  زا  رقف  اه و  تیمورحم 

مکی و تسیب و  دص و  متشه ، لهچ و  موس ، لهچ و  مکی ، یـس و  متـشه ، تسیب و  مکی ، تسیب و  مهد ، متـشه ، موس ، لوصا  هب  ناوت  یم 
نوناق لصا 121  ساسا  رب  دـنا . هداد  رارق  دـیکات  دروم  ار  تیمورحم  رقف و  هزرابم  یهاوخ و  تلادـع  هک  درک  هراشا  مکی  لهچ و  دـص و 

يروهمج ماظن  روشک و  یمـسر  بهذم  رادساپ  هک  دنک  یم  دای  دـنگوس  روشک  ییارجا  ماقم  نیرتیلاع  ناونع  هب  روهمج  سیئر  یـساسا ،
مدرم هب  تمدخ  فقو  ار  دوخ  هتفرگ و  راک  هب  نیلوئسم  يافیا  تهج  ار  دوخ  تیحالص  دادعتسا و  همه  ات  دشاب  یساسا  نوناق  یمالـسا و 

ار دوخ  یمالـسا  يروهمج  رد  اهتلود  همه  ور ، نیا  زا  دزاس . تلادع  شرتسگ  قح و  زا  ینابیتشپ  قالخا ، نید و  جیورت  روشک ، يالتعا  و 
هک تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  دنا . هتـشاد  لوذـبم  يرفاو  ياهـشالت  ریـسم  نیا  رد  هتـسناد و  روشک  تفرـشیپ  اهتیمورحم و  اب  هلباقم  هب  فظوم 

روـظنم هب  يدـج  شـالت  تهج  هب  ناـگرزاب  يریزو  تـسخن  هـب  دوـخ  ههاـم  تیلاـعف 9  تدـم  رد  ( 15/8/58-15/11/57  ) تقوـم تلود 
شیارگ یـسایس و  تاـفالتخا  هب  ندز  نماد  تلع  هـب  ( 1/4/60-15/11/58  ) ردـص ینب  ههام  تلود 16  روشک ، هب  اـکیرمآ  ندـنادرگزاب 

نیا رد  یهجوت  لباق  تامادقا  یفاک  تصرف  مدع  ببس  هب  ( 8/6/60-11/5/60  ) ییاجر دیهش  ههام  کی  تلود  نینچمه  يو و  یتسیلاربیل 
یـسایس و هعـسوت  هرود  یگدنزاس ، هرود  سدـقم ، عافد  هرود  نیوانع  تحت  هنیمز  نیا  رد  اهتلود  ریاس  تیلاعف  اما  دـندادن  تروص  اتـسار 
هب اپ  تمدـخ  تلادـع و  نامتفگ  اب  هک  مهن  تلود  درکلمع  هب  اـجنیا  رد  اـم  هک  دنـشاب . یم  یـسررب  لـباق  ازجم  روط  هب  ییارگلوصا  هرود 

تلادـع قیرط  زا  یهلا  ياـضر  بسک  مهن  تلود  نـالک  ياـهدربهار  رد  مینک : یم  هراـشا  راـصتخا  هب  تشاذـگ  روـشک  تیریدـم  هصرع 
ار دوخ  نامرآ  هدش و  حرطم  اهـشزرا  ناونع  هب  روشک  يونعم  يدام و  یلاعت  تفرـشیپ و  ادخ و  ناگدـنب  هب  تمدـخ  يزرورهم ، يرتسگ ،

هعـسوت : " تسا هدـمآ  نآ  نیداینب  فدـه  نایب  رد  هدومن و  میـسرت  یناـهج "  هنـالداع  تموکح  ییاـپرب  يارب  ییاـه  هنیمز  ندرک  مهارف  "

نیا نالک  دربهار  قوف  فادها  اهنامرآ و  اهـشزرا ، ساسا  رب  تفرـشیپ "  یلاعت و  تمدخ و  يزرورهم ، اب  مأوت  طسق  هماقا  روحم - تلادع 
مولع و يریگراکب  و  ص )  ) يدـمحم بان  مالـسا  رب  ینتبم  ازنورد  هبناج و  همه  یلاعت  هعـسوت و  تلادـع و  طسب  : " زا تسا  ترابع  تلود 

قوف ياهدربهار  ساسا  رب  ار  دوخ  ياهتسایس  اه و  همانرب  مهن  تلود  عامتجا " . هافر  تمالس و  ءاقترا  تلادع و  ققحت  يارب  هتفرشیپ  نونف 
روهمج سیئر  صخـش  اهتیمورحم ، عفر  اهتـصرف و  تاناکما و  اهالاک و  اهدـمآرد ، هنالداع  عیزوت  نامرآ  ققحت  روظنم  هب  هدومن و  میظنت 

رد اهتیفرظ  اهدادعتـسا و  اهتیمورحم ، نازیم  هظحالم  اب  اهتـصرف  تاناکما و  عیزوت  دوش ، یم  حرطم  تلادع  لصف  رد  هچنآ  : " تسا دـقتعم 
هتفرگ و رارق  تلود  راـک  روتـسد  رد  روشک  طاـقن  ماـمت  هب  هجوت  نارهت و  زا  ییادز  زکرمت  ور ، نیمه  زا  تسا " . روـشک  ياـیفارغج  همه 

همه هن  تسا ، ناریا  زکرم  نارهت  تسا ، لطاب  يرما  تسا ، ناریا  همه  نارهت  هکنیا  : " دیوگ یم  ترورـض  نیا  نییبت  رد  داژن  يدمحا  ياقآ 
مدرم نیب  شخرچ و  اهنآ ، زا  یکی  هک  دشاب  ناریا  ياج  همه  ناریا  هک  مینک  يراک  دـیاب  ام  ناریا ، همه  هن  تسا ، ناریا  بطق  نارهت  ناریا ،
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تایه یناتـسا  ياهرفـس  ور ، نیمه  زا  دـیتسین " . نارهت  ریزو  طقف  دـیتسه ، ناریا  طاقن  ماـمت  ریو  امـش  دراد . رثا  مه  یلیخ  هک  تسا  ندوب 
قفوم تلود  تایه  ياضعا  هتشذگ  لاس  دنچ  فرظ  تسا و  مامتا  هناتسآ  رد  نآ  رود  نیمود  هک  دیدرگ  زاغآ  يا  هرود  تروص  هب  تلود 
هراشا دروم  هدنیآ  تاحفص  رد  نآ  جیاتن  هک  دنوش  انشآ  اهنآ  تالکشم  اب  هدومن و  تاقالم  روشک  رـسارس  مدرم  اب  کیدزن  زا  ات  دنا  هدش 

هرود رد  هک  یمالـسا  ماـظن  تامادـقا  زا  یکی  تلادـع  ماهـس  عیزوت  اـب  ییادز  تیمورحم  دـنور  هب  یـشخب  تعرـس  - 27 دریگ . یم  رارق 
نایم تلادع  ماهس  عیزوت  حرط  هتفرگ  تروص  یتاقبط  هلصاف  شهاک  و  هعماج ، ریذپ  بیسآ  تاقبط  زا  تیمورحم  عفر  تهج  ییارگلوصا 

. تفرگ قلعت  رفن  رازه  نویلیم و 600  راهچ  لماش  مود  لوا و  ياهکهد  هب  لوا  هلحرم  رد  هک  دشاب  یم  هعماج  طسوتم  دمآرد و  مک  راشقا 
رد تسا . هدش  عیزوت  رفن  نایم 4500000  زین  لوا  هلحرم  ماهـس  دوس  هدش و  راذگاو  ماهـس  ناموت  درایلیم  رازه و 300  ود  هلحرم  نـیا  رد 

هدیدرگ هعماج  نییاپ  کهد  هس  لماش  هک  هدش  عیزوت  تلادع  ماهـس  هگرب  رفن  نونکات 22500000  حرط  نیا  مود  هلحرم  يارجا  ياتسار 
ماهس دبس  رد  تکرـش  رـضاح 44  لاـح  رد  ددرگ . یم  عیزوت  ماهـس  رفن  نویلیم  نازیم 42  هب  يراج  لاس  نایاپ  اـت  زین  يدـعب  کـهد  و 6 
ماهـس دوس  دنک . یم  تفایرد  ماهـس  ناموت  نویلیم  جـنپ  هرفن ، راوناخ 5  ره  ناـموت و  نویلیم  کـی  نازیم  هب  رفن  ره  دـنراد و  رارق  تلادـع 

مهن تلود  تامادقا  رگید  زا  تلود : یناتسا  ياهرفس  نالوئسم  مدرم و  هلصاف  شهاک  - 28 ددرگ . یم  تخادرپ  يدوز  هب  زین  مود  هلحرم 
رد تفای . ترهش  یناتسا  ياهرفس  هب  هک  دوب  اهناتسا  رد  تلود  تأیه  تاسلج  لیکشت  روشک  مورحم  قطانم  تالکـشم  اب  ییانـشآ  تهج 

اهنآ هک 90 % هدـش  ماـجنا  قفاوت  هبوصم و  زا 6000  شیب  هدمآ  لمعب  دـیدزاب  ناتـسرهش  ناتـسا و 336  زا 30  هک  اهرفـس  نـیا  لوا  رود 
لدعم هدش و  ماجنا  یسانشراک  راک  تعاس  رفن  اب 29000  یگنهامه  هسلج  تابوصم 780  سیون  شیپ  هیهت  يارب  تسا . هدیدرگ  ییارجا 

اما تسا  هدوب  دروم  اـب 100  مق  هب  طوبرم  اـهنآ  نیرتمک  دروم و  اب 348  نارهت  رد  تاـبوصم  نیرتشیب  دـشاب . یم  زور  رفس 19  ره  هلصاف 
ناجنز ياهناتسا  دنراد . رارق  لوا  هبتر  رد  اب 99 % یبونج  ناسارخ  و  مقر 100 % اب  تابوصم  ندش  یتایلمع  ثیح  زا  ناتسچولب  ناتـسیس و 

ياهناتسا يور  رب  زکرمت  تیولوا و  زا  یکاح  هک  دنراد  رارق  يدعب  ياه  هبتر  رد  اب 79 % دمحاریوب  هیولیکهک و  یلامش و  ناسارخ  اب 98 ،
یم اب 324  يربارت  هار و  اب 354 ، تشادهب  اب 378 ، ورین  ترازو  هب  طوبرم  يرجم  هناـخترازو  تهج  زا  تاـبوصم  نیرتشیب  تسا . مورحم 

فرـص دشاب . یم  يداصتقا  يدیلوت  % 16 یعامتجا ، یگنهرف و  % 16 ینف ، ییاـنبریز و  روما  هب  طوبرم  تابوصم 37/9 % عوضوم  دـشاب و 
هتـسناوت اهرفـس  نیا  تلود ، تأیه  یناتـسا  ياه  هبوصم  زا  یـشان  ياه  هژورپ  مظعا  شخب  ندـش  تایلمع  دایز و  رایـسب  تاـبوصم  زا  رظن 

همان ناـبز و  زا  ار  اـهنآ  ياـهلد  درد  مدرم ، اـب  ورردور  هطـساو ، یب  زین  نادرمتلود  هتـشادرب و  ار  نالوئـسم  مدرم و  ناـیم  دـنلب  ياـهراوید 
دادعت لاس 84  رد  ع : )  ) اضر رهم  قودنص  لیکشت  فلا ) ناناوج  لاغتشا  جاودزا و  تالکشم  هب  هجوت  - 29 دنا . هدناوخ  هدینش و  ناشیاه 

رد لایر و  نویلیم  غلبم 1،491،485 هب  تالیهست  هرقف  دادعت 32579  لاس 85  رد  لایر و  نویلیم  غلبم 654/249  هب  تالیهست  هرقف   6792
حرط ب ) تسا . هدـش  تخادرپ  ناناوج  لاغتـشا  داـجیا  تهج  لاـیر  نویلیم  غـلبم 2،543،941 هب  تالیهـست  هرقف  دادـعت 46835  لاس 86 

ات هک  دـنا  هدرک  ماـن  تبث  ینواـعت  نیا  رد  تالیهـست  زا  هدافتـسا  تهج  رفن  دادعت 3350000  لاس 86  هام  رذآ  اـت  رهم :  نکـسم  ینواـعت 
ینوکسم دحاو  دادرارق 59464  دـنا و  هدرک  تفایرد  نیمز  همان  مهافت  دـقع  زا  سپ  ینواـعت  بلاق 4789  رد  1050000 هام 87 ، رویرهش 

هئارا حرط  رازه  نویلیم و 104  کی  نونکاـت  لاس 84  رد  اههاگنب  نیا  يریگ  لکـش  زاغآ  زا  هدزابدوز :  ياههاگنب  ج ) تسا . هدـش  اـضما 
دادعت نیا  زا  تسا . هدش  دـییات  اهکناب  طسوت  حرط  رازه  هدش و 760  یفرعم  اهکناب  هب  لاغتـشا  هورگراک  طسوت  حرط  رازه  هک 900  هدش 

ماظن مهم  تاکرب  هلمج  زا  صخشم  يژتارتسا  نیودت  - 30 تسا . هدیسر  يرادرب  هرهب  هب  اهکناب  یناموت  درایلیم  مک 18  اب  حرط  رازه   470
همانرب ندرک  دنمنوناق  يزاس و  دنمفده  یمالسا و  بالقنا  ياهنامرآ  فادها و  ياتسار  رد  روشک  تاناکما  اهتیلباق و  یهدناماس  یمالسا ،

نآ ساسا  رب  ات  هدـیدرگ  میظنت  روشک  هلاـس  زادـنا 20  مشچ  همانرب  ًاتیاهن  هعـسوت و  هلاس  جـنپ  ياه  همانرب  بلاق  رد  هک  دوب  اـهتلود  يزیر 
هبرجت اب  یمالـسا  ماظن  رـضاح  لاح  رد  دبای . تسد  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  هقطنم  لوا  تردـق  هب  لاس 1404  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

بالقنا مظعم  ربهر  طـسوت  نآ  هار  هشقن  هک  دـشاب  یم  شیوخ  هبیط  تاـیح  مراـهچ  ههد  هب  دورو  زاـغآ  رد  هعـسوت  هلاـس  همانرب 5  راهچ 
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بالقنا درگلاس  نیما  یـس  ياهنـشج  هب  دورو  هناتـسآ  رد  هل  مظعم  تسا و  هدیدرگ  میـسرت  تلادـع "  تفرـشیپ و   " ناونع تحت  یمالـسا 
نوناق مهن  يارگلوصا  تلود  ات  دـندومرف  غالبا  هلاـس  زادنا 20  مشچ  دنس  بوچراچ  رد  ار  هعـسوت  مجنپ  همانرب  یلک  ياهتـسایس  یمالـسا 

، يرواـنف یملع و  یگنهرف ، ياهلـصفرس  دـنب و  رد 45  هدـش  غالبا  ياـه  تسایـس  دـیامن . هیهت  نآ  ياـنبم  رب  ار  روشک  هلاـس  جـنپ  هماـنرب 
ریذپانراکنا تیعقاو  نیا  رگنایب  هدیدرگ  هیهت  قیمع  تاعلاطم  یسانشراک و  هناوتشپ  اب  هک  یتینما  یعافد و  یـسایس ، يداصتقا و  یعامتجا ،

يارب شالت  دیاب  نانچمه  هدنلاب  هدنیوپ و  یماظن  رد  نکل  هتفای  تسد  یناوارف  تاکرب  اهدرواتسد و  هب  یمالـسا  بالقنا  هچ  رگا  هک  تسا 
نیوانع  ) تامدخ هعسوت و  رما  رد  مهن  تلود  ینکـش  دروکر  لودج  درک . شالت  تلادع  اب  هارمه  تفرـشیپ  ياه  هلق  نامرآ و  هب  ندیـسر 
ششوپ دشر  .3 ات 87 34 % زا 84  اههاگـشناد  یملع  دشر  .2 يزاگ 100 % تاناعیم  باستحا  نودـب  یتفن  ریغ  تارداـص  دـشر  .1 دصرد )

دشر .6 يرتکد 100 %  دشرا و  یسانشراک  يوجـشناد  شریذپ  دشر  .5 نایوجشناد 25 % هب  یتخادرپ  تالیهـست  دشر  .4 یهاگباوخ 25 %
نویلیم هب 4  نت  نویلیم  زا 3  غرم  دیلوت  دشر  .8 رتیل 23 % نویلیم  هب 23  رتیل  نویلیم  زا 19  ریش  دیلوت  دشر  .7 یملع 155 % تایه  مادختسا 

یعارز %16 تالوصحم  تادـیلوت  دـشر  .11 یلخاد 49 % ياـهبآ  رد  ناـیزبآ  شرورپ  دــشر  .10 یماد 22 % تادـیلوت  دـشر  .9 نت 27 %
اب یلغش  ياهتصرف  داجیا  دشر  .15 ینغور 57 % ياه  هناد  دیلوت  دشر  .14 يا 60 % هفولع  تالوصحم  دشر  .13 مدنگ 11 % دیلوت  دشر  .12

هدش %500 تبث  ياه  ینواعت  بذج  دشر  .17 بوصم 400 % ياه  حرط  رد  اهکناب  يرازگ  هیامرـس  دشر  .16 رفن 200 % لاغتشا 291534 
اب نواعت  ترازو  همان  مهافت  داـقعنا  دـشر  .20 یناتـسا 100 %  ارف  ياه  ینواعت  دـشر  .19 هدش 190 %  تبث  ياه  ینواعت  دادـعت  دـشر  .18

يارتکد شریذپ  دـشر  .23 یکـشزپ 30 % تاقیقحت  زکارم  دـشر  .22 یکـشزپ 50 % یملع  تالاقم  دادـعت  دـشر  .21 اههاگتسد 1100 %
یکیفارت %37 ثداوح  رد  یـسناژروا  تامدخ  شـشوپ  دشر  .25 یعیبط 201 %  ياهوراد  دیلوت  دـشر  .24 یکشزپ 93 % مولع  یـصصخت 

حطس دشر  .29 يزاس 1100 % یـصوصخ  دشر  .28 یجراخ 176 % يرازگ  هیامرـس  دـشر  .27 ياهـسنالوبمآ 115 77 % دادعت  دشر  .26
هسردم دشر  .32 ملعم 114 % تیبرت و  زکارم  نایوجـشناد  دادـعت  دـشر  .31 یتشادهب 50 % ياهـشزومآ  دشر  .30 روشک 5/1 % يداوساـب 
ییاجباج دشر  .35 يا 2/19 % هداج  لقن  لمح و  رد  ـالاک  ییاـجباج  دـشر  .34 روشک 4/24 % ياههاردازآ  لوط  دـشر  .33 يزاس 100 %

یلیر %9/26 طوطخ  رد  رفاسم  ییاجباج  دشر  .37 یلیر 7/1 % طوطخ  رد  الاک  ییاجباج  دشر  .36 يا 4/4 % هداج  لقن  لمح و  رد  رفاسم 
روشک ياههاگدورف  رد  رفاسم  شریذپ  دـشر  .40 یلیر 2/52 % دیدج  طوطخ  ثادحا  دـشر  .39 یلیر 9/38 % طوطخ  يزاسزاب  دـشر  .38
تیفرظ دشر  .43 یجراخ 2/39 % ياهزاورپ  رد  رفاسم  ییاـجباج  دـشر  .42 یلخاد 17 % ياهزاورپ  رد  رفاسم  ییاـجباج  دـشر  .41 % 3/21

ناگتسشنزاب قوقح  دشر  .46 ردانب 4/1 % رد  يربرفاسم  تیفرظ  دشر  .45 ردانب 90 % يرنیتناک  تیفرظ  دشر  .44 راجت 1/17 % ردانب  یمسا 
تامدخ همیب  نامزاس  تارابتعا  دـشر  .49 یگتـسشنزاب 221 % قودنـص  تارابتعا  دشر  .48 دادـما 219 % هتیمک  تارابتعا  دـشر  .47 % 71
ياضاقت دشر  .52 یعامتجا 11 % نیمات  ناـمزاس  تاراـبتعا  دـشر  .51 روشک 228 % یتسیزهب  ناـمزاس  تاراـبتعا  دـشر  .50 نامرد 217 %

دشر .55 تعنص 53 %  شخب  رد  لاغتشا  دشر  .54 تعنص 124 % شخب  رد  يراذگ  هیامرـس  نازیم  دشر  .53 یتعنص 61 % يرازگ  هیامرس 
لصا 44 %406 ياتسار  رد  ماهـس  يراذگاو  دشر  .57 نداعم 45 %  زا  تشادرب  هزاجا  دـشر  .56 ندعم 7 % زا  يرادرب  هرهب  هناورپ  رودـص 

عیانص دشر  .61 نامیـس 21 % دیلوت  دشر  .60 یـساسا 5/18 % تازلف  تادیلوت  دـشر  .59 یجراخ 900 % يرازگ  هیامرـس  مجح  دـشر  .58
يروانف ياهکراپ  داجیا  دشر  .64 هدش 300 % تبث  تاعارتخا  دـشر  .63 یگنهرف 150 % ثاریم  راثآ  کلمت  دـشر  .62 يزاسوردوخ 36 %

هب یگدیـسر  دشر  .67 اهناتـسرهش 2900 % رفـس  دادعت  دشر  .66 یناتـسا 2400 % رفـس  ياـه  هماـن  شزادرپ  تفاـیرد و  دـشر  .65 % 300
نیعجارم هب  ییوگخـساپ  دشر  .69 يروضحریغ 700 % نیعجارم  تالکـشم  هب  یگدیـسر  دشر  .68 يروضح 850 % نیعجارم  تالکـشم 

عبنم  * رویرهش 1387 نارهت  - یمدرم تلود  درکلمع  هدیکچ  باتک  عبنم : % * نیعجارم 300 زا  یلام  تدعاسم  تیامح و  دشر  .70 % 1000
نمهب 1387 هبنشود 14  ، www.farsnews.com : 

یمالسا بالقنا  ياهدرواتسد  اه و  نامرآ 
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مدرم هک  تسا  یباجیا  یبلس و  فادها  نامه  ناریا  یمالسا  بالقنا  ياهنامرآ  رهشرتخا  یلع  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  اه و  نامرآ 
لماک طوقس  ات  هدز و  هبناج  همه  هدرتسگ و  ضارتعا  هب  تسد  يولهپ  یتنطلـس  ماظن  دّض  رب  اهنآ ، هب  یبایتسد  يارب  دوخ  ناربهر  هارمه  هب 

؛ تسا یمالـسا  بالقنا  هب  دّدـجم  هاگن  هدوب ، ناوارف  ّتیمها  ياراد  هراومه  هک  یتاـعوضوم  زا  هلئـسم  حرط  . * دنتـسشنن ياـپ  زا  میژر  نآ 
رظن و دروم  فادها  همه  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ایآ  دش و  داجیا  یفادها  هچ  هب  ندیـسر  يارب  یمالـسا  بالقنا  هک  انعم  نیدـب 
زا ثحب  هک  تساجنیا  درک ؟ وج  تسج و  ییاهزیچ  هچ  رد  دیاب  ار  لیلد  تسا ، یفنم  خساپ  رگا  ریخ ؟ ای  دمآ  تسد  هب  بولطم ، ياههدیا 

فادـها هب  ندیـسر  زا  ار  یمالـسا  بـالقنا  ییاهبیـسآ  هچ  رگید ، ناـیب  هب  دـمآ . دـهاوخ  ناـیم  هب  یمالـسا  بـالقنا  تالکـشم  عناوم و 
هب دنکیم ، رتهب  رتشیب و  یمالـسا  بالقنا  ساسا  ناینب و  هب  ار  ام  تخانـش  هکنیا  رب  نوزفا  ثحب ، نیا  تسا  ینتفگ  درادیم ؟ زاب  شاییاهن 

. میشاب هتشاد  هاتوک  ياهراشا  اههژاو  میهافم و  هب  تسا  مزال  ثحب ، لصا  هب  ندش  دراو  زا  شیپ  دشاب . هتـشاد  یهاگنمین  زین  ماظن  ییآراک 
ار یلاعتم  سّدقم و  ياهوزرآ  نامرآ ، یلو  تسا ؛ ییاهن  دصقم  نآ  فده ، تسا . ییاهنامرآ  فادـها و  ياراد  یبالقنا  ره  اهنامرآ : 1 ـ
، هنومن يارب  دـناییاهن . هکلب  دنتـسین ، ياهلحرم  اـهنامرآ  اـّما  دـشاب ، ییاـهن  اـی  ياهلحرم و  تسا  نکمم  فادـها  بیترت ، نیدـب  دـنیوگ .

دّـض رب  اهنآ ، هب  یبایتسد  يارب  دوخ  ناربهر  هارمه  هب  مدرم  هک  تسا  یباجیا  یبلـس و  فادـها  نامه  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ياـهنامرآ 
ره زا  سپ  اهدرواتسد : 2 ـ دنتسشنن . ياپ  زا  میژر  نآ  لماک  طوقس  ات  هدز و  هبناج  همه  هدرتسگ و  ضارتعا  هب  تسد  يولهپ  یتنطلس  ماظن 

نونکا تسا . هدوب  قفّوم  دوخ  ياهنامرآ  فادها و  هب  ندیـسر  رد  دح  هچ  ات  بالقنا  نیا  هک  میباییم  رد  نآ  درکلمع  هب  هاگن  اب  یبالقنا ،
بالقنا هک  یجراخ  یلخاد و  تالکشم  عناوم و  همه  اب  هک  تفایرد  ناوتیم  ناریا  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  درکلمع و  هب  یهاگن  اب 

هک تسا  مزال  زین  هتکن  نیا  يروآدای  هچرگ  دبای . تسد  دوخ  ياهنامرآ  فادها و  هب  هتسناوت  يدایز  دّح  ات  هدوب ، ورهبور  نآ  اب  یمالسا 
راظتنا دیابن  ور ، نیا  زا  دبای . تسد  دوخ  ياهنامرآ  فادـها و  همه  هب  یهاتوک  تّدـم  رد  دـناوتیمن  یبالقنا  چـیه  هک  تسا  نیا  ّتیعقاو 

ياههتـساوخ همه  هب  دـناوتب  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هژیو  هب  روشک  رد  دوجوم  تاناکما  هب  هجّوت  اب  یمالـسا  بالقنا  هک  تشاد 
یـسایس هزوح  رد  یمالـسا  بالقنا  شرتسگ  هب  ور  دـنور  رد  يدـس  ناونع  هب  هک  یعناوم  تاـفآ و  هعومجم  هب  اهبیـسآ : 3 ـ دسرب . دوخ 

يرواد و ترورـض  فلا ) دومن : هجوت  دـیاب  ریز  ياههتکن  هب  زین  یمالـسا  بالقنا  باب  رد  یفرط  زا  دوشیم . هتفگ  بیـسآ  دوشیم  داجیا 
کی رد  ًالومعم  هتشذگ ، لاس  یـس  هب  کیدزن  میمراهچ و  ۀهد  هب  دورو  ۀناتـسآ  رد  ام  نوچ  یمالـسا : بالقنا  درکراک  دروم  رد  تواضق 

هچ رگا  تساهدرکراک . دروم  رد  يرواد  تواضق و  اب  هارمه  هاگن  کی  بالقنا ـ  میظع  ۀـثداح  لثم  هثداح ـ  کـی  هب  هاـگن  ینارود  نینچ 
نیا ًاصوصخم  تسا ، دایز  یلیخ  هَّللادـمحب  بالقنا  يورین  تسین ـ  کش  نیا  رد  تسا ؛ یناوج  ناوفنع  رد  زونه  یگلاس ، یـس  رد  بالقنا 
يارب يدـمآراک  قیفوت و  درکلمع و  هب  تبـسن  يايرواد  کی  دـنکیم ، هاگن  ناسنا  یتقو  هلاسیـس  ةرود  رد  لاح  نیع  رد  نکیل  بالقنا ـ 

بالقنا هب  نالک  هاگن  1 ب ) تسین . ریذپناکما  نالک  هاگن  کی  اب  زج  نیا  و  مینک ؛ هابتـشا  دـیابن  يرواد  نیا  رد  ام  دـیآیم . شیپ  ناسنا 
یهاگ دنک . هارمگ  ار  ام  دناوتیمن  اهيرگنیئزج  مینکب ، یمالسا  يروهمج  ندمآ  دیدپ  ۀثداح  بالقنا و  هب  نالک  هاگن  ام  رگا  یمالسا :

ار فده  دـنکیم ، مگ  ار  هار  مدآ  یهاگ  یّتح  دـنکیم ؛ هارمگ  ار  ناسنا  ءاهتنا ، ات  ءادـتبا  زا  ِرمتـسم  ریـسم  هب  ندرکن  هاگن  يرگنیئزج و 
. میتـسین رکنم  اـم  ار  نـیا  يزیرهماـنرب ؛ ناـمه  ینعی  تاــیئزج ، هـب  شرگن  ارچ ، میــشابن ؛ رگنیئزج  میئوـگب  میهاوـخیمن  دــنکیم . مـگ 

داـعبا ءازجا و  اهـشخب و  هب  هاـگن  نیا  میئوگب  میهاوخیم  يرگنیئزج . ینعی  فلتخم ، ياهـشخب  فلتخم و  لوـصف  هب  هاـگن  يزیرهماـنرب ،
نیرتمهم زا  یـسایس : ياـهنامرآ  1 ـ تسا . زومآسرد  اـم  يارب  لـک  هب  هاـگن  نوچ  لـک . هب  هاـگن  زا  میوشب  لـفاغ  اـم  هک  دوـشن  بجوـم 

میظنت بناجا و  ذوفن  زا  يریگولج  رامعتـسا و  لماک  درط  فلا ) درک . هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوتیم  یمالـسا  بالقنا  یـسایس  ياـهنامرآ 
هن روشک  هک  تسا  نیا  یمالسا  بالقنا  ياهنامرآ  زا  یکی  یساسا  نوناق  ساسارب  یمالـسا ؛ ياهرایعم  ساسا  رب  روشک  یجراخ  تسایس 
هن یقرش و  هن  راعـش  اب  یمالـسا  بالقنا  اذل  دنکیم . لمحت  دوخرب  ار  یتردق  چیه  هطلـس  هن  دراد و  ار  اهتلم  ریاس  تاردقم  رب  الیتسا  دصق 
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لئاق ناهج  ياهتردقربا  اهتردق و  ذوفن  زا  لقتـسم  یتیوه  دوخ  يارب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نآ  قبط  هک  ار  لصا  نیا  زا  ياهولج  یبرغ ،
. داهن انب  یمالـسا  ياهرایعم  ساسارب  ار  دوخ  یجراخ  تسایـس  قیرط  نیا  زا  و  تسناد . دهعتم  ریغ  ار  دوخ  لصا  نیا  پوچراچ  رد  دـش و 
اب یتسیابن  يداصتقا و ... یگنهرف ، یلخاد ، ياهيراذگتـسایس  رد  هکلب  یجراخ ، تسایـس  رد  اهنت  هن  ینوناق  چیه  یـساسا ، نوناق  قبط  اذل 

یگماـکدوخ و دادبتـسا و  هنوگره  وحم  یمالـسا  بـالقنا  ياـهنامرآ  زا  رگید  یکی  ب ) دـشاب . هتـشاد  داـضت  تریاـغم و  مالـسا  نیناوق 
تیمکاح ندادرارق  انبم  اب  تسناوت  یمالـسا  بالقنا  نیاربانب  دوب ؛ نوناق  دودـحرد  یعامتجا  یـسایس و  ياهیدازآ  نیمأـت  یبلطراـصحنا و 
تـشونرس رب  ناهاش  هماکدوخ  تیمکاح  دربب و  نیب  زا  ار  تشاد  تمدـق  ناریارد  لاس  هک 2500  دادبتـسا  هژاو  ًالمع  مدرم  رب  ادخ  نوناق 

تموکح . " تفرگ تروص  یمالـسا ) يروهمج   ) یمالـسا تموکح  نداـهن  ناـینب  قیرط  زا  نیا  و  دـیامن . مدرم  دوـخ  هب  لوـکوم  ار  مدرم 
لخد و هاوخلد  هب  نآ ، رد  دریگب و  يزاب  هب  ار  مدرم  ناج  لام و  دشاب و  يأردوخ  دبتسم و  تلود ، سییر  هک  تسین  يدادبتـسا  یمالـسا ،
كالما و دـهدب و  لویت  تساوخ ، ار  هک  ره  دـنک و  ماعنا  تساوخ  ار  سکره  دـشکب و  تفرگ ، قلعت  شاهدارا  ار  سکره  دـنک . فرـصت 

مهارف مدرم  یگدنلاب  دشر و  هب  هجوت  يونعم و  يدام و  تداعـس  هنیمز  دادبتـسا  نتفر  نیب  زا  اب   2 !... " دـشخبب نآ  نیا و  هب  ار  تلم  لاوما 
قح و هماقا  ایحا و  قیرط  نیا  زا  و  دنیآ . لیان  یعامتجا  دشر  هب  یمسج  یحور و  يونعم ، يدام و  ياههبنج  رد  دنناوتیم  مدرم  دوشیم و 

ینعم مامت  هب  هاش  نامز  رد  هک  يدازآ  ددرگیم . یعامتجا  یسایس و  ياهيدازآ  نیمأت  ندمآ و  دوجوب  ثعاب  نیا  و  ددرگیم . لطاب  عفد 
تأرج هب  مینادـب  لیذ  دراوم  ار  يدازآ  مدـع  هصخاش  رگا  اریز  تسا ؛ هتـشادن  دوجو  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس و  ياـههصرع  ۀـمهرد 

لام و هب  يدـعت  زادـنترابع ـ : يدازآ  مدـع  ياههصخاش  نیرتمهم  دوب . هدـش  دودـسم  يولهپ  نامز  رد  دراوم  نیا  همه  هک  تفگ  ناوتیم 
تاررقمزا فلخت  تارکنم ـ ؛ هب  رهاـظت  نارگید ـ ؛ يارب  تمحازم  داـجیا  نارگید ـ ؛ قوقح  هب  يدـعت  نارگید ـ ؛ ضرع  سوماـنو و  ناـج 

دوجو هتـشذگ  میژر  نامز  رد  يدازآ  تقیقح  هکنآ ، نخـس  هاـتوک  تاسدـقم و ... هب  تناـها  ماـظن ـ ؛ حـلاصم  تیاـعر  مدـع  یتموکح و 
، یمالسا هعماج  يارب  ناریا  ندوب  وگلا  ج ) دنتفای . تسد  مهم  رصنع  نیا  هب  یبالقنا  لوحت  قیرط  زا  یمالسا  ناریا  فیرش  مدرم  هتـشادن و 

ۀمه لوا و  ۀـجرد  رد  یمالـسا  عماوج  يارب  وگلا  کـی  ناونع  هب  ناریا  تسا . ندوب  وگلا  هلئـسم  یمالـسا  بـالقنا  فادـها  زا  رگید  یکی 
تسا نیا  دنیوگیم  یمالسا ؛ تما  رشب و  داحآ  مشچ  يولج  میراذگب  ار  ندوب ) وگلا   ) نآ هدوب و  رظن  دروم  دعب ، ۀجرد  رد  يرشب  عماوج 

رادروخرب دازآ  لقتسم ، زادنترابع : یمالسا ، بالقنا  فادها  رگید  زا  3 د ) راگزور . نیا  مدرم  روسیم  مه  و  تسا ، مالسا  بولطم  مه  هک 
داحآ نیب  لزا  لوا و  زا  هک  ملع ، رد  يرـشب  میظع  ۀعماج  ۀـقباسم  رد  ورـشیپ  قالخا ، تیونعم و  زا  دـنمهرهب  نیدـتم و  تینما ، تورث و  زا 
یناعم ۀمه  اب  يدازآ  زا  رادروخرب  يرشب ، ياهدرواتسد  اههتساوخ و  ۀیقب  رد  ملع و  رد  يرـشب ، ياهدرواتـسد  رد  تسا  هقباسم  کی  رـشب 

دروم یعامتجا  يدازآ  مه  تسا ـ  يدازآ  مهم  قیداصم  زا  یکی  یعامتجا ، يدازآ  هچرگا  تسین ـ  یعامتجا  يدازآ  طقف  يدازآ  يدازآ .
یهاگ هک  اـهنآ ـ  يـالیتسا  ناـگناگیب و  يزادـناتسد  زا  روشک  ندوب  دازآ  ندوب و  هدوسآ  ندوب و  اـهر  ياـنعم  هب  يدازآ  مه  تسا ، رظن 
جورع ناسنا و  یقـالخا  یلاـعت  ناـسنا و  يراگتـسر  نآ  هک  يونعم ، يدازآ  مه  و  تسا ـ  ذوفن  ریز  اـما  تسه ، مه  لقتـسم  رهاـظب  روشک 

یمالـسا ۀعماج  رد  دیاب  نیا  تسا . ناسنا  جورع  ناسنا و  لماکت  يارب  همدقم  اهراک  ۀمه  تسا . نیا  یلعا  فدـه  هک  تسا ، ناسنا  يونعم 
ۀملک زا  تفگ : دیاب  باوجرد  دیدومن . ذـخا  اجک  زا  ار  یمالـسا  بالقنا  فادـها  نیا  هک  دنـسرپب  ياهدـع  دـیاش   4 دـهدب . ناشن  ار  دوخ 

روصت هک  یـسک  نآ  هتخانـشن . ار  مالـسا  دنکیم ، روصت  مالـسا  دروم  رد  نیا  زا  ریغ  هک  یـسک  نآ  تساهنیمه . ًالـصا  مالـسا  یمالـسا .
لاثما رکذ و  دـهز و  هزور و  تدابع و  يونعم ـ  ياههبنج  زا  صاخ  یقلت  تشادرب و  اب  مه  نآ  يونعم ، ياههبنج  هب  طـقف  مالـسا  دـنکیم 

يروجنیا مالسا  هتخانشن ؛ تسرد  ار  مالسا  وا  دزادرپیمن ، مدرم  يرشب  ياههتـساوخ  هب  مدرم ، تاذل  هب  مدرم ، يایند  هب  دزادرپیم ، اهنیا ـ 
، هافر لثم  تینما ، لـثم  تلادـع ، لـثم  تسا ـ  هعماـج  ییاـیند  لـئاسم  هب  طوبرم  هک  يزیچ  نآ  مه  میتفگ ، هک  ییاـهزیچ  نیا  ۀـمه  تسین .
، اوـقت يراگتـسر ، لـثم  تـسا ؛ يورخا  لـئاسم  هـب  طوـبرم  هـک  هـچنآ  مـه  لالقتــسا ـ  يدازآ و  زا  يرادروـخرب  تورث ، زا  يرادروـخرب 

يَرُْقلا َلْهَأ  َّنَأ  َْولَو  : " هک دیامرفیم  ام  هب  نآرق  ۀیآ   5 تسا . جردنم  یمالـسا  ۀملک  رد  ناسنا ، يونعم  لماکت  یقالخا ، دشر  يراگزیهرپ ،

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1577 

http://www.ghaemiyeh.com


تاکرب دـش . دـهاوخ  يراج  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  دـشاب ، هک  اوقت  نامیا و   6 ِضْرألاَو ؛ ِءاَمَّسلا  َنِم  ٍتاَـکََرب  ْمِْهیَلَع  اَـنْحَتََفل  اْوَقَّتاَو  اُونَمآ 
شرع ۀـلَمح  نامـسآ و  ۀـکئالم  رافغتـسا  نامه  تسا ، هَّللایلا  برقت  نامه  تسا ، یهلا  تمحر  نامه  تسا ، يونعم  حوتف  نامه  نامـسآ ،

، يدازآ ینعی  دنکیم ؛ ادیپ  طابترا  ناسنا  ینیمز  یگدنز  هب  هک  هچنآ  ۀمه  ینعی  ضرا ، تاکرب  تسا . نیمز  يور  رد  ادـخ  ناگدـنب  يارب 
نیا مه  تاکرب و  نآ  مه  دشاب ، اوقت  نامیا و  رگا  لیبق . نیا  زا  ندب و  تمالـس  قزر ، ۀعـس  ینعی  تینما ، ینعی  لالقتـسا ، ینعی  هافر ، ینعی 

7 2ـ دـش . ضرع  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  یمالـسا ، بـالقنا  میتـفگ  هـک  یتـقو  سپ  تـسا . مالـسا  نـیا ، دراد . دوـجو  رـشب  يارب  تاـکرب 
یسایس و لالقتسا  بسک  فلا ) زادنترابع : دش  نآ  بسک  هب  قفوم  یمالسا  بالقنا  هک  ییاهدرواتسد  نیرتمهم  زا  یـسایس  ياهدرواتـسد 

نآ قلطم  ینعم  هب  لالقتسا ، زا  دارم  تسا و  یبسن  هدرتسگ و  ياهژاو  لالقتسا  یجراخ ) لماوعورامعتسا  یفن   ) لقتسم یسایس  ماظن  داجیا 
. دنتـسه مه  جاتحم  دناهتـسباو و  رگیدـکی  هب  ناهج  ياهتلود  اـهتلم و  همه  درادـن و  دوجو  ینونک  ياـیند  رد  قلطم  لالقتـسا  اریز  تسین ؛
دـشاب و راـتخم  شایلم  تامیمـصت  يارجا  يریگمیمـصت و  رد  يروشک  ره  هک  تسا  نآ  دارم  مینکیم  لالقتـسا  زا  ثحب  یتقو  نیارباـنب 
هک ییاـهنامیپ  زا  باـنتجا  یفن و  بناـجا ، ذوفن  زا  يریگولج  رامعتـسا ، لـماک  درط  يدادبتـسا ، ماـظن  ندرب  نیب  زا  اـب  یمالـسا  يروهمج 

ب) دبای . تسد  مهم  نیا  هب  تسناوت  رگهطلس  ياهتردق  ربارب  رد  دهعت  مدع  یگنهرف و  يداصتقا و  یعیبط و  عبانم  رب  هناگیب  هطلس  بجوم 
اهدرواتـسد رگید  زا  یمالـسا .  يروهمج  ماظن  رارقتـسا  و  هتـسباو ) یلخاد  رگید  لماوع  دادبتـسا و  درط   ) یهاشنهاش تموکح  يزادـنارب 

نیا دوب . یناریا  هعماج  تشونرـس  رد  میژر  هب  هتـسباو  لماوع  هدـنیازف  نوزفازور و  ذوفن  هاش و  هماکدوخ  روتاتکید و  میژر  هب  نداد  ناـیاپ 
ناکرا زا  يژولوئدیا  يربهر و  مدرم ، دوب . بالقنا  مهم  یلصا و  نکر  هس  بولطم  ًالماک  گنهامه و  نامزمه و  روضح  نوهرم  يزادنارب 
تیوقت یـسایس و  ياهیهاگآ  ياقترا  ج ) دـنبای . تسد  مهم  فدـه  نیا  هب  هملک " تدـحو   " اب دنتـسناوت  هک  دـندوب  تکرح  نیا  یلـصا 

ناناوج مدرم و  روضح  ًالمع  يولهپ  نامز  دوجوم  يدادبتسا  راشف  لیلد  هب  یسایس .  فلتخم  ياههنحص  رد  روضح  مدرم و  یسایس  شنیب 
هناخ لزنم و  رد  یتح  درکیمن ؛ تأرج  یـسک  هک  دوب  ماظن  ندوب  هتـسب  رطاخ  هب  نیا  دوب و  هدرک  ادیپ  شهاک  تدش  هب  هعماج  هصرع  رد 
باب زا  مدرم  دـش و  رتشیب  عامتجا  رد  روضح  تهج  مدرم  یـسایس  شنیب  یمالـسا  بالقنا  عوقو  اب  اما  دـیوگب . تسایـس  هعماـج و  زا  دوخ 
کی طقف  هن  يروهمج  تسایر  تاباختنا  رد  تکرـش  زورما  دـندومن  تکرـش  هچراپکی  روضح  نیا  رد  هفیظو  هب  لمع  فیلکت و  ساسحا 

8 د) تسا . یمالسا  يروهمج  تسکش  نآ ، رد  تسکش  هک  تسا  یهلا  یمالسا و  یعرش  هفیظو  کی  هکلب  تسا ، یلم  یعامتجا و  هفیظو 
ناریا تموکح  ناریا ، یـساسا  نوناق  لوا  لـصا  ساـسارب  ینید . ) يرـالاس  مدرم  ماـظن   ) تموکح نید و  نوماریپ  دـیدج  ییوگلا  نیودـت 

" یمالـسا يروهمج   " لداـعم ار  ینید " يرـالاس  مدرم   " هژاو دوخ  ررکم  تاریبـعت  رد  يربـهر  مظعم  ماـقم  تسا . یمالـسا " يروهمج  "

ماـظن رد  نآ :  يدـمآراک  ماـظن و  تیلوـبقم  رد  مدرم  شقن  مـکی ـ  ینعی : ینید  يرـالاسمدرم  مییوـگیم  یتـقو  نیارباـنب  تـسا . هتــسناد 
. تسا يدج  دیکأت  دروم  ماظن  تیلوبقم  رد  مدرم  شقن  اما  تسا ، لاعتم  يادخ  يوس  زا  تموکح  تیعورشم  دنچره  یمالـسا ، يروهمج 

هملک ذوفن  دـی و  طـسب  تردـق و  یهلا ، مکح  هب  تموـکح ، شریذـپ  اـب  مدرم  دراد . ماـظن  يدـمآراکرد  یمیظع  شقن  یمدرم ، شریذـپ 
نییعت رد  مدرم  شقن  مود ـ  دـنک . هداـیپ  هعماـج  رد  ار  ینید  دـصاقم  فادـها و  دراذـگب و  ارجا  هب  ار  یهلا  ماـکحا  نیناوق و  اـت  دـنهدیم 

یمالسا يروهمج  ماظن  ندوب  رالاس " مدرم  " مهم هوجو  زا  رگید  یکی  ماظن ، نامکاح  نییعت  رد  مدرم  شقن  ماظن :  نارازگراک  نامکاح و 
یعیبط اما  دراد ، ادخ  بناجزا  ار  دوخ  تیعورشم  رما ، یلو  یمالـسا و  مکاح  روضح ، رـصع  دننامه  تبیغ ، رـصع  رد  دنچ  ره  اریز  تسا ؛

 : نامکاحرب تراظنرد  مدرم  شقن  موس ـ  تسا . مدرم  دوخ  هدـهع  هب  ینامز ، رـصع و  ره  رد  یمالـسا  مکاـح  نییعت  صیخـشت و  هک  تسا 
کی نیا  هکلب  دنراد ، ار  یمالـسا  نامکاح  ياهراک  مامت  رب  تراظن  قح  اهنت  هن  مدرم  هک  تسا  نیا  يرالاس " مدرم   " هوجو زا  رگید  یکی 

نیا دیاب  سکره  دنـشاب و  توافتیب  دـیابن  هعماج ، نامکاح  راک  رب  تراظن  رما  رد  مدرم  رگید  ریبعت  هب  تسا . نانآ  یهلا  یعرـش و  هفیظو 
عونمم و شیوخ ، راک  رب  تراظن  زا  ار  مدرم  دنتـسین  زاجم  دـنرادن و  قح  نامکاح ، نیارباـنب ، دـنک . ساـسحا  دوخ  شود  رب  ار  تیلوئـسم 

همه روحم  یمالـسا ، تموکح  رد  دـنچ  ره  هک  نایب  نیا  اب  ناصـصختم :  ناسانـشراک و  باختنا  رد  مدرم  شقن  مراـهچ ـ  دـنزاس . مورحم 
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يانعم هب  اهنیا  همه  اما  تسا ، رما ) یلو   ) طیارـش عماج  هیقف  هدـهع  رب  زین  ماکحا  تسا و  یمالـسا  تاررقم  ماـکحا و  تاررقم ، اـههمانرب و 
اهيزیرهمانرب اهيراذگتسایس و  تاعوضوم و  صیخشت  يارب  فلتخم  ياههتـشر  رد  ناصـصختم  ناسانـشراک و  یـسانشراک  زا  يزاینیب 

روما ۀمه  دسافم  حلاصم و  زا  درادن و  اهيراذگتـسایس  تاعوضوم و  ۀـمه  رب  یملع  هطاحا  موصعم ، ریغ  مکاح  هکنیا  هب  تیانع  اب  تسین .
ـ  مجنپ دـشاب . هتـشاد  ینزیار  هرواشم و  فلتخم ، نونف  مولع و  ناسانـشراک  نارظن و  بحاص  اب  دـیاب  راـچان  هب  درادـن ، هبناـج  همه  عـالطا 

يارب نامکاح  یمالسا ، ماظن  رد  دنمدرم . راذگتمدخ  نالوئسم  ۀمه  ماظن  نیا  رد  یمالـسا :  يروهمج  ماظن  رد  مدرم  هب  تمدخ  تیروحم 
روـحم هک  هنوگناـمه  ناـمکاح . يارب  هن  تـسا  مدرم  يارب  روـشک  ياههیامرـس  تاـناکما و  هـک  ناـنچ  ناـمکاح ، يارب  مدرم  هـن  دـنمدرم 

، لصا مدرم و  هب  قلعتم  روشک  مالـسا ، ماظن  رد  . " نامکاح عفانم  هن  تسا  مدرم  عفانم  حلاصم و  نیمأت  اهيراذگتـسایس ، اهيراذـگنوناق و 
. تسا مهم  لصا  کی  نانآ ... تالکـشم  لح  شیاسآ و  هافر و  نیمات  مدرم ، روما  هب  یگدیـسر  ینید ، يرالاس  مدرم  ماظن  رد  تسا . مدرم 

نیا یمالسا  يروهمج  ماظن  ندوب  یمدرم  رگید  هجو  کی  یمالـسا :  يروهمج  ماظن  یلـصا  هغدغد  نیمورحم ، هب  یگدیـسر  مشـش ـ   9"
رارق دوخ  یلـصا  هغدـغد  ار  نیفعـضتسم  ناگراچیب و  نیمورحم و  هب  یگدیـسر  اهیزیرهمانرب  رد  دـنفظوم  ًاعرـش  ماظن  نالوئـسم  هک  تسا 

رد ار  یفارشا  یگدنز  دنرادن  قح  یمالسا  ماظن  نالوئـسم  دننک . میظنت  هورگ  نیا  تیعـضو  اب  ار  دوخ  یگدنز  دیاب  هتـشذگ  نیا  زا  دنهد .
هعماج طسوتم  مورحم و  هقبط  زا  دـیاب  دوخ  ماظن  یلـصا  نالوئـسم  هکلب  دـننک ، تکرـش  یفارـشا  سلاجم  لفاحم و  رد  اـی  دـنریگ و  شیپ 
نوناق . 2 . 14/2/1387 زاریش ؛ ياههاگـشناد  نایوجـشناد  دیتاسا و  رادید  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  . 1 اهتشونیپ : دنشاب .

زاریش ياههاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  . 3 مشش . لصا  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یـساسا 
زاریش 9. ياههاگـشناد  نایوجـشناد  دیتاسا و  رادید  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  . 8  - 7 . 96 فارعا / 6 ـ  نامه . . 5 نامه . . 4

نمهب 1387 هبنش 8  هس  ، www.farsnews.com عبنم :  . * 1/9/1379 یمالسا . يروهمج  همانزور 

ناریا یمالسا  يروهمج  یکشزپ  ياهيروآون 

لماک هافر  یناـهج ، تشادـهب  ناـمزاس  فیرعت  هب  تمالـس  همدـقم   * هدازیلعزوریف میرم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یکـشزپ  ياـهيروآون 
نایامن رتشیب  هچره  یهلا  تبهوم  نیا  تیمها  فیرعت ، نیا  هدرتسگ  داـعبا  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  دارفا  ینید  یعاـمتجا و  یناور و  یمـسج ،
يوراد نیمأت  هیذغت ، اذغ و  تینما  یتشادهب ، یـشیارآ و  یندیماشآ ، یکاروخ ، داوم  تشادـهب  یتشادـهب ، هیلوا  تامدـخ  هئارا  ددرگیم .

ياهيرامیب اب  هلباقم  صصختم ، یناسنا  يورین  نیمأت  یکـشزپ و  شزومآ  اهناتـسرامیب ، زیهجت  تیعمج ، لرتنک  هداوناخ و  میظنت  روشک ،
تـشادهب ینوفع ، یبلق و  ياهيرامیب  نادازون ، ناردام و  ریم  گرم و  اـب  هلباـقم  نویـسانیسکاو ، ماـجنا  یلـصف ، ياـهيرامیب  رادریگاو و 

هزوح لئاسم  زا  یـشخب  اهنت  زدـیا و ،... كانرطخ  يرامیب  اـب  هلباـقم  نادـنملاس ، یناور و  ناراـمیب  یـشخبناوت  یهدناـمزاس و  سرادـم ،
نیمأت هک  دریگیمربرد  ار  یعیـسو  هزوح  هعماج ، رد  تشادـهب  تمالـس و  شخب  هک  تسا  نشور  نیاربانب ، دنتـسه . تشادـهب  تمـالس و 

دص شیازفا  هک  درک  نایب  ار  بلطم  نیا  يدنلبرس  راختفا و  لامک  اب  ناوتیم  فاصوا ، نیا  مامت  اب  دبلطیم . یلم  مزع  نآ ، بسانم  طیارش 
ینامرد یتشادهب و  ياهصخاش  يدصرد  دصراهچ  دشر  هب  هتـشذگ ، لاس  یـس  رد  نامرد  تشادهب و  شخب  رد  يراذگهیامرـس  يربارب 

ماظن قیفلت  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  گـنج ، زا  تغارف  زا  سپ  تسا . هدـیماجنا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياـهلاس  یط 
و نامرد ، تشادهب و  هکبش  داجیا  نآ ، لابند  هب  یکشزپ و  شزومآ  نامرد و  تشادهب و  ترازو  لیکـشت  ینامرد و  تامدخ  یـشزومآ و 

ياهماگ روشکرـسارس ، ياهناتـسرامیب  زیهجت  اهناتـسرهش و  رد  اههاگنامرد  يزادـناهار  اهاتـسور و  رد  تشادـهب  ياههناخ  ثادـحا  اـب 
اهيروآون هب  تسا  رتهب  اهتیلاعف ، نیا  زا  رتشیب  هچره  یهاگآ  ییانشآ و  يارب  تشادرب . تمالس  نیون  ماظن  یهدلکش  هار  رد  ار  یگرزب 

، اههمانرب نیا  يارجا  هیذـغت  دوبهب  ياـههمانرب  . 1 میزادرپب . بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یتشادـهب  ياهدرواتـسد  و 
رد ام  روشک  هک  ارچ  دوب ؛ عیاش  رایـسب  بالقنا  لوا  ياهلاس  رد  هیذغتءوس  دـهدیم . لیکـشت  ار  تمالـس  ماظن  ياهحرط  زا  یمهم  شخب 
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ورهبور زین  عبانم  تیدودحم  مدرم و  دـب  يداصتقا  عضو  هلمج  زا  يرگید  هدـیدع  تالکـشم  اب  تیعمج ، هیوریب  دـشر  اب  ییورایور  نیع 
ءوس هورگ  رد  هک  دـمآیم  رامـش  هب  ییاهروشک  ءزج  اهلاس ، نآ  رد  اـم  روشک  هک  دیـسریم  رظن  هب  جـنرغب  يدـح  هب  تیعـضو  نیا  دوب .

رد طیارـش  دوبهب  ثعاـب  هنیمز ، نیا  رد  قـفوم  ياـهحرط  هئارا  نالوئـسم و  تمه  شـالت و  هناتخبـشوخ  دـنتفرگیم . ياـج  دـیدش  هیدـغت 
دیلوت همانرب  دوب . راددـی  کمن  دـیلوت  حرط  تمـسق ، نیا  رد  هتفرگ  ياـج  ياـههمانرب  نیرتقفوم  زا  یکی  دـش . بـالقنا  زا  سپ  ياـهلاس 
هزرابم . 2 تفای . شهاک  دصرد  ات 40   23 رتاوگ ، يرامیب  عویش  حرط ، نیا  رارمتـسا  اب  دش و  زاغآ  روشک  رد  لاس 1368  زا  راددی  کمن 
نامزاس هک  دمآیم  رامش  هب  ناریا  گرزب  رایسب  تالـضعم  زا  یکی  ینوفع  ياهيرامیب  یمالـسا ، بالقنا  زا  شیپ  ینوفع  ياهيرامیب  اب 

، روـشک طاـقن  رـساترس  رد  نویـسانیسکاو  ياـههمانرب  يارجا  اـب  درکیم . مرن  هجنپ  تسد و  نآ  اـب  یتخـس  هب  روـشک  ناـمرد  تشادـهب و 
نویـسانیسکاو حرط  يارجا  اب  لاثم ، يارب  تشادرب . ماگ  یناهج  ياهدرادناتـسا  هب  ندـش  کیدزن  ياتـسار  رد  نامرد  تشادـهب و  نامزاس 

كاپ يرامیب  نیا  زا  ًالمع  روشک  تفگ  تئرج  هب  ناوتیم  هدش ، ظفح  زورما  ات  هک  نویـسانیسکاو  نیا  يدصرد  ششوپ 95  لافطا و  جلف 
رد رفص  هب  لاس 1369 ، رد  دروم  زا 55  يرامیب  هب  نایالتبم  دادعت  شهاک  هب  هنیمز ، نیا  رد  هدش  ماجنا  ياهتیلاعف  هعومجم  تسا . هدـش 

ياـهتیولوا زا  یکی  ءزج  سرادــم  تمالــس  ریخا ، ياـهلاس  رد  سرادــم  تمالــس  عماـج  هماـنرب  . 3 تـسا . هدـیماجنا  ریخا  ياـهلاس 
تـشادهب عماـج  شزومآ  هب  ناوتیم  روـشک  سرادـم  تمالـس  عماـج  هماـنرب  يازجا  زا  تسا . هتفرگ  رارق  تشادـهب  ترازو  يزیرهماـنرب 

تمالـس ياقترا  هسردـم و  طـیحم  تمالـس  یعاـمتجا ، یـسانشناور و  هرواـشم و  تامدـخ  یتشادـهب ، تامدـخ  یندـبتیبرت ، هسردـم ،
زا 80 شیب  هب  لاس 1376 ، رد  دصرد  زا 53  تسا و  هتـشاد  ياهدنیازف  دشر  زین  سرادم  تشادهب  تامدخ  شرتسگ  درک . هراشا  نانکراک 

نازومآشناد یمامت  نویـسانیسکاو  هب  ناوتیم  هنیمز ، نیا  رد  ارجا  تسد  رد  ياههمانرب  رگید  زا  تسا . هدیـسر  رـضاح  لاـح  رد  دـصرد 
یگدیـسوپ شهاک  هدش ، ارجا  ياههمانرب  همادا  رد  هدش  بسک  ياهدرواتـسد  زا  رگید  ياهنومن  درک . هراشا  لاس  هدزناش  ات  هدراهچ  نینس 

رد تفرشیپ  . 4 تسا . هدیـسر  رـضاح  لاح  رد  دصرد  هب 38/1  لاس 1376 ، رد  دـصرد  زا 02/2  هک  تسا  هلاس  هدزاود  ناـکدوک  نادـند 
شیب بالقنا ، زا  سپ  ياهلاس  لوط  رد  هک  یلاح  رد  دوب ؛ هدـش  ماجنا  روشک  رد  هیلک  دـنویپ  دروم  هاجنپ  اهنت  لاس 1357 ، ات  اضعا  دنویپ 

، دسج زا  اضعا  دنویپ  يزعم و  گرم  نوناق  بیوصت  اب  رـضاح ، لاح  رد  تسا . هتفریذپ  تروص  روشک  رد  هیلک  دنویپ  دروم  رازه  هدفه  زا 
ناوتیم دوشیم . ماجنا  ناریا  رد  دـنویپ  رازه  ود  رب  غلاب  هنالاس  هدـیدرگ و  رـسیم  روشک  رد  اضعا  دـنویپ  ياههویـش  یمامت  ماـجنا  ناـکما 

لرتنک تیعمج  لرتـنک  هداوناـخ و  میظنت  هماـنرب  . 5 دـیآیم . رامـش  هب  ایـسآ  رد  اضعا  دـنویپ  ناماگـشیپ  زا  رـضاح  لاـح  رد  ناریا  تفگ 
تیعمج لرتنک  زا  يرگید  روصت  مدرم  بالقنا ، زا  شیپ  دوشیم . هدرمـش  بالقنا  زا  سپ  ياـهلاس  رد  مهم  ياـهماگ  رگید  زا  تیعمج ،

ود لاس  هدفه  ره  میوش و  ورهبور  دـصرد  یتیعمج 9/3  دشر  اب  بالقنا  لیاوا  رد  هک  دـیماجنا  نیدـب  توافتم ، تشادرب  نیمه  دنتـشاد و 
، یناور یـسایس ، يداصتقا ، ضراوع  رارمتـسا ، تروص  رد  هک  دوب  يوحن  هب  دشر  دنور  میـشاب . هتـشاد  ور  شیپ  ار  هتـشذگ  تیعمج  ربارب 
هب ار  تیعمج  لرتنک  همانرب  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ناراذگتسایـس  عوضوم ، نیا  درکیم . لیمحت  هعماج  رب  ار  يددـعتم  یگنهرف  یعامتجا و 

دـشر لاس ، هد  فرظ  رد  همانرب  نیا  موادـت  اب  دـش . نیودـت  روشک  رد  هداوناخ  میظنت  همانرب  روظنم  نیمه  هب  دـننک . لاـبند  يدـج  تروص 
.6 تسا . ریظنمک  ایند  رـسارس  رد  هاتوک ، نامز  تدم  نیا  رد  یـشهاک  نینچ  تفای . شهاک  دصرد  هب 4/1  دصرد  زا 9/3  روشک  تیعمج 
هب طوبرم  لئاسم  وراد و  یکـشزپ ، شزومآ  نامرد و  تشادـهب ، ترازو  رد  ساسح  مهم و  روما  زا  یکی  روشک  زاـین  دروم  يوراد  نیمأـت 
نآ زا  ناوتیم  هک  تسا  هدش  هتـشادرب  وراد  بسانم  عیزوت  هیهت و  هنیمز  رد  يدـنلب  ياهماگ  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تسا . نآ 

ناریا رازاب  رد  دوجوم  ياهوراد  تسرهف  حرط ، نیا  ساسا  رب  درک . هراشا  روشک  رد  کیرنژ ) حرط   ) ییوراد نیون  ماظن  رارقتـسا  هب  هلمج 
رد هک  ییاهوراد  تادراو  دـیماجنا و  ناریا  رازاـب  زا  یتراـجت  يوراد  نارازه  فذـح  هب  نآ  يارجا  تفرگ و  رارق  يدـج  يرگنزاـب  دروم 

یّمک رظن  زا  روشک  ییوراد  زاین  دصرد  زا 95  شیب  نونکامه  دش . رصحنم  تسرهف  رد  دوجوم  ياهوراد  هب  ًافرص  دشیمن ، هتخاس  روشک 
.7 دیآیم . رامش  هب  یمهم  تفرـشیپ  تسا ، هدوب  دصرد  اهنت 25  هک  بالقنا  زا  لبق  ياهلاس  اب  هسیاـقم  رد  هک  دوشیم  دـیلوت  لـخاد  رد 
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رابنیتسخن يارب  يرهش ، نانیشنهیشاح  یتشادهب  تالکـشم  عفر  هزیگنا  اب  تشادهب  ترازو  تصـش ، ههد  نایاپ  رد  تشادهب  ناطبار  حرط 
تفرگ لکش  یقطانم  رد  حرط  نیا  عقاو  رد  درک . نارهت  بونج  رد  یشیامزآ  تروص  هب  تشادهب  ناطبار  حرط  يارجا  یحارط و  هب  مادقا 
يرهـش هعماج  شخب  نیرتدنمزاین  زا  یهورگ  يارب  ار  شـشوپ  نیرتمک  اهرهـش ، هیوریب  شرتسگ  لیلد  هب  نامرد  تشادـهب و  هکبـش  هک 

ـ ؛ يرهـش هعماـج  تمالـس  ياـقترا  یتشادـهب و  تامدـخ  لاـعف  هئارا  درک ـ : هراـشا  ریز  دراوـم  هب  ناوـتیم  حرط  نیا  فادـها  زا  تـشاد .
حوطـس رد  هعماج  دوجوم  تاناکما  زا  يریگهرهب  یتشادهب ـ ؛ هیلوا  ياهتبقارم  هئارا  رد  يریگمیمـصت  يزیرهمانرب و  رد  مدرم  تکراشم 

رد تشادـهب  ناطبار  همانرب  ناونع  تحت  لاـس 1372  زا  تشاد ، لاـبند  هب  هک  يریگمشچ  تیقفوم  هب  هجوـت  اـب  حرط  نیا  هقطنم . یلحم و 
تحت رفن ) نویلیم  تسیب  زا  شیب   ) روشک ییاتـسور  تیعمج  دـصرد  دوـن  زا  شیب  رـضاح ، لاـح  رد  دـمآرد . ارجا  هب  يرهـش  طاـقن  ماـمت 
شهاک . 8 تسا . هدیسر  باب  هب 1643 باب ، زا 1800  لاس 1364  رد  تشادهب  ياههناخ  دادعت  دنراد و  رارق  تشادـهب  ياههناخ  شـشوپ 

رازه ره  يازا  هـب  رفن   240 بالقنا ، زا  شیپ  نامیاز ، تلع  هب  نانز  ریم  گرم و  نازیم  رادراـب  نارداـم  ناـنز و  ریم  گرم و  يدـصرد  دون 
هاگشناد هن  رد  نونکامه  رامآ  نیا  تسا . هتفای  شهاک  دلوت  رازه  ره  يازا  هب  گرم  تسیب  دودح  هب  نازیم  نیا  هزورما  اما  دوب ، هدنز  دلوت 

دلوت رازه  رد  زا 129  لاسکی ، ریز  ناکدوک  گرم  راـمآ  ناـکدوک  ریم  گرم و  شهاـک  . 9 تسا . هدیسر  رفـص  هب  روشک  یکـشزپ  مولع 
شیپ هدنز  دلوت  رازه  رد  زا 174  زین  لاس  جنپ  ریز  ناکدوک  گرم  رامآ  هتفای و  شهاک  دلوت  رازه  ره  رد  هب 6/28  بالقنا ، زا  شیپ  هدنز 

ریم گرم و  ساسا  رب  اهروشک ، يدنبهبتر  يارب  ناهج  یتشادهب  ياهصخاش  هک  اجنآ  زا  تسا . هدیـسر  دـلوت  رازه  رد  هب 36  بالقنا ، زا 
؛ تسا هدوب  یجنرغب  رایسب  تیعضو  راچد  ام  روشک  هتـشذگ  نامز  رد  تسا ، هدش  میظنت  ناردام  لاس و  جنپ  ریز  لاس و  کی  ریز  ناکدوک 
. میدشیم بوسحم  روشک ) نیب 190  زا  ایند (  رخآ  روشک  یـس  ءزج  ام  تمالـس ، ياههمانرب  يارجا  زا  شیپ  اهرامآ ، ساسا  رب  يروط  هب 
، یمالـسا ناریا  نوـنکامه  درک و  دوعـص  تعرـس  هب  اـم  هبتر  دـش ، ماـجنا  روـشک  تمالـس  ماـظن  رد  هک  یمهم  تامدـخ  هب  هجوـت  اـب  اـما 

رظن زا  ام  ياهاتـسور  هک  تسین  حیـضوت  هب  مزال  ناییاتـسور  اهاتـسور و  تمالـس  ياقترا  . 10 تسا . هتفرگ  رارق  اـیند  لوا  روشکیـسءزج 
هیلوا تامدخ  هب  روشک  ياهاتسور  دصرد  نونکا 95  مه  اما  دناهدوب . یکانفسا  تیعضو  هچ  ياراد  هتشذگ  رد  یتشادهب ، ياهدرادناتـسا 

ياههداوناخ دصرد  دنراد و 3/85  یسرتسد  ملاس  یندیماشآ  بآ  هب  ییاتـسور  تیعمج  دصرد   90 دنراد . یـسرتسد  ینامرد  یتشادهب و 
، ییاذغ داوم  هصرع  عیزوت و  هیهت و  زکارم  لرتنک  حرط  يارجا  ياتسار  رد  دنتسه . رادروخرب  یندیماشآ  بآ  یمومع  هکبـش  زا  ییاتـسور 
، ییاتسور یمومع  نکاما  دصرد  یتشادهب و 5/88  يزاسهب و  رایعم  ياراد  ییاتـسور ، زکارم  دصرد  يرهش و 5/82  زکارم  دصرد   5/96

رظن زا  ییاتـسور  زکارم  دصرد  يرهـش و 2/83  ینامرد  یتشادهب  زکارم  دـصرد  لک 9/76  رد  دـندش . يزاسهب  یتشادـهب و  رایعم  ياراد 
نکاـما ییاذـغ و  داوم  هصرع  عـیزوت و  هیهت و  زکارم  ناـنکراک  دـصرد  نینچمه 5/85  دنتـسه . بولطم  طیارـش  ياراد  طیحم  تشادـهب 

ياهورین نیمأت  . 11 تسا . دـصرد  ییاتـسور 74  قطانم  رد  دـصرد  نیا  هک  دنتـسه  ربتعم  یکـشزپ  هنیاعم  تراـک  ياراد  يرهـش  یمومع 
لاس رد  رفن  رازه  شش  دودح  هب  بالقنا ، يزوریپ  زا  شیپ  رفن  دصـشش  دودح  زا  یکـشزپ ، يوجـشناد  شریذپ  تیفرظ  دادعت  صـصختم 
یـس رد  هک  یلاح  رد  دوب ؛ رفن  رازه  هدفه  دودح  یکـشزپ  ماظن  تراک  ياراد  ناکـشزپ  لک  دادـعت  لاس 1357 ، رد  تسا . هتفاـی  شیازفا 

داتسا و رازه  هد  رضاح ، لاح  رد  دناهدش . تیبرت  روشک  رـسارس  یکـشزپ  مولع  ياههاگـشناد  رد  کشزپ  رازه  دودح 120  هتشذگ ، لاس 
یللملانیب ياهدرادناتسا  زا  رتالاب  وجشناد ، هب  داتسا  تبسن  هک  دنتسه  لوغشم  روشک  ياههاگشناد  رد  یکشزپ  مولع  يوجـشناد  رازه  دص 

یکشزپ هدکشناد  دـنهدیم و 72  لیکـشت  نانز  ار  یملع  تئیه  ياضعا  دـصرد   35 دشابیم . تسوجـشناد ـ  هدـجیه  هب  داتـسا  کی  هک  ـ
لاس 66 رد  رابنیتسخن  يارب  صـصخت  قوف  ياههتـشر  تسا و  هتفای  شرتسگ  زین  یـصصخت  ياههتـشر  دراد . صاـصتخا  ناـنز  هب  روشک 

شیپ ياهلاس  رد  میدش . زاینیب  روشک  زا  جراخ  هب  رامیب  مازعا  زا  بیترت ، نیدب  دش و  يزادناهار  یـصصخت  قوف  هتـشر  يزیرهیاپ و 21 
هب دیما  . 12 تسا . هتفای  اقترا  هتشر  هب 35  هرود  نیا  نونکامه  هک  یلاـح  رد  تشاد ، دوجو   P.H.D هرود کی  ًافرص  ناریا  رد  بالقنا  زا 

هلمج زا  ناهج ، روشک  رد 193  رمع  طسوتم  تمالـس و  تشادهب ، تیعـضو  زا  ار  دوخ  شرازگ  تشادهب ، یناهج  نامزاس  ًاریخا  یگدنز 
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، ناریا رد  دوریم . رامـش  هب  دوجوم  تاعالطا  نیرخآ  هک  تسا  هدـش  هئارا  لاس 2005  تاعالطا  ساسا  رب  اهرامآ  نیا  درک . رـشتنم  ناریا 
نانز درذگیم و  تمالس  رد  لاس  نادرم 56  يارب  اهلاس ، نیا  نایم  زا  تسا . لاس  اهنز 73  رمع  طسوتم  لاس و  اهدرم 68  رمع  طسوتم 

یگلاس تصـش  ات  هدزناپ  نیب  ریم  گرم و  لامتحا  تشادهب ، یناهج  نامزاس  ياهرامآ  ساسا  رب  دـنربیم . هرهب  ملاس  یگدـنز  لاس  زا 59 
رد یگدنز  هب  دیما  بالقنا ، زا  شیپ  اب  هسیاقم  رد  نیاربانب ، تسا . دصرد  هدجیه  نادرم  يارب  لباقم  رد  دـصرد و  هدزای  یناریا  نانز  يارب 

تلود ياهدرواتسد  زا  رادراب  نانز  ریم  گرم و  شهاک  عبانم 1 . تسا . هتفای  شیازفا  لاس  هدزناش  یناریا  نانز  رد  هدزیـس و  یناریا  نادرم 
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؟ درک هچ  ناریا  يارب  یمالسا  بالقنا 

زین یمومع  هزوح ي  هب  نید  هاگن  هوحن  زا  شسرپ  تقیقح  رد  یمالسا ، بالقنا  درکلمعزا  شسرپ  درک ؟ هچ  ناریا  يارب  یمالـسا  بالقنا 
هرود کـی  رد  یـسایس  ماـظن  کـی  ياـهدرکلمع  هب  خـساپ  هچ  رگا  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  تسا . يداـینب  شـسرپ  کـی  هجیتن  ردو  تسه 

هتشذگ ههد ي  ود  رد  یمالـسا  يروهمج  ماظن  دشاب . یمزین  تسایـس  رد  بهذم  روضح  ياهدمایپ  تاعبت و  هب  خساپ  اما  تسه  صخـشم 
یم زین  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس ، هعـسوت  قئـالع  ثیح  زا  تسایـس  تناـید و  تینیع  تیبولطم ، مدـع  اـی  تیبولطم  هیـضرف ي  نومزآ 

ياهدمایپ ناریا ، رد  هاتوک  تدم  نیمه  رد  تسایـس  رد  نید  تلاخد  هک  دنتـسه  یعدـم  تینیع ، نیا  تیبولطم  یفن  يارب  يا  هدـع  دـشاب .
یب رد  نآ  ریثات  يریذـپ و  ریـسفت  رییغت و  تسایـس ، ندرک  یـصخش  نویناحور ، ریغ  ریقحت  یـشراگیلا ، یعون  يوس  هب  لیامت  داجیا  ریظن :
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اههورگ و فذـح  لهاست و  مدـع  یعامتجا  تالوحت  عرـش و  نیناوق  نایم  یگنهامهان  ماـکحا ، ریـسفت  رد  يأر  فـالتخا  یـسایس ، یتاـبث 
يزیرگ و نید  تالیامت  داجیا  یـسایس ، ماظن  رد  هنایارگ  قلطم  تالیامت  داجیا  بهاذـم ، ماوقا و  نایم  فاکـش  دـیدشت  بیقر ، ياـهریبعت 

داجیا یسایس ، یعامتجا و  هعزانم  لیسناتپ  شیازفا  یسایس ، تحلصم  ياضتقا  هب  ینید  ماکحا  رد  فرصت  لخد و  هعماج ، رد  يزیتس  نید 
هب هجوـت  مدـع  هجیتـن  رد  بساـنم و  يراذـگاو  رد  قیقدـت  لـباقریغ  ینهذ و  ياـه  كـالم  رب  دـیکات  یللملا ، نیب  يا و  هـقطنم  تاـضراعت 

یگناگ دنچ  نآ  عبت  هب  تیعورـشم و  عبانم  رد  یگناگدنچ  داجیا  مدرم ، نایم  دامتعا  مدع  يراکایر و  شرتسگ  تیحالـص ، یگتـسیاش و 
فیعـضت يرالاس ، هربخ  يرالاس و  هبخن  هیحور  داجیا  یـسایس ، تباقر  تکراشم و  رب  یـساسا  ياه  تیدودحم  داجیا  تردـق ، زکارم  رد 

زا زیرگ  ياه  شیازفا  تیوقت  هجیتن  رد  یناریا و  تیوه  فیعـضت  تیرثکا ، یتح  تیلقا و  لمحت  مدع  هعماج ، یـسایس  ياهیدازآ  قوقح و 
، روکذم ياهدمایپ  زا  يا  هراپ  نودب  ینهذ  یحطس و  زا  رظنف  رص  1378،ص ص 61-60 .) هیریشب ، نیسح   ) هریغ یسنج و  ضیعبت  زکرم ،

باتزاب ناونعب  يرتشیب  تدش  اب  دـناوت  یم  تسین و  تسایـس  هزوح  رد  ینید  ریغ  يژولوئدـیا  تلاخد  باتزاب  اهدـمایپ ، نیا  دوخ  يدوخب 
تلاخد هک  یناسک  ینعی  دوش . بوسحمزین  هریغ  مسیلایـسوس و  مسیلاربیل ، دـننام : تسایـس ، هزوح  رد  ینیدریغ  ياه  يژولوئدـیا  تلاـخد 

نینچ هـک  دـنرادن  تـسد  رد  يا  یخیراـت  یلقع و  لـیلد  چـیه  دـننک  یم  یقلت  روکذـم  ياهدـمایپ  هدـننازیگنا  رب  ار  تسایــس  رد  تناـید 
ام هب  یـسایس  ياه  هشیدنا  خیرات  زورما  هب  ات  هک  نانچمه  درک . تابثا  اه  يژولوئدیا  ریاس  يارب  یمومع  هزوح ي  رد  ناوتن  ار  ییاهدـمایپ 

يدوباـن ءاـشحف ، رقف ، دادبتـسا ، رامعتـسا ، يزیرنوخ ، گـنج ، نوـچ  يرت  میظع  تالـضعم  يزورما و  عـماوج  تالکـشم  هک  دزوـمآ  یم 
تحت دـش  دای  اهنآ  زا  البق  هک  ییاهنارحب  راـنک  رد  رگید  نارحب  اـههد  تیناـسنا و  نارحب  قـالخا ، نارحب  تسیز ، طـیحم  نارحب  تعیبط ،

روکذـم ياهاعدا  لیـصافت ، نیا  اب  تسا . يرـشب  تیمکاح  نهذ و  هتخاس ي  ياه  مسیا  ریاس  مسینومک و  مسیلایـسوس ، مسیلاربیل ، نیوانع 
نینچ ناوریپ  هداد و  تسد  زا  تسایـس  رد  نـید  تلاـخد  ياهدـمایپ  لـیلحت  رد  ار  دوـخ  يدربراـک  يرظن و  یملع ، شزرا  دوـخ  يدوـخب 

ار تسایـس  هنحـص  زا  نید  جورخ  تیبولطم  ناوتب  نآ  هب  کسمت  اب  هک  دنـشاب  رگید  یـصاصتخا  لیالد  يوجتـسج  رد  دیاب  ییاه  هشیدنا 
تـسایس هزوح ي  رد  يژولوئدیا  هنوگ  ره  تلاخد  دمایپ  دناوت  یم  روکذم  لیالد  دـش  هتفگ  هکیروطنامه  اریز  دـننک . تابثا  عماوج  يارب 

ياـه هزیگنا  اـب  یمالـسا  يروهمج  درکلمع  یمالـسا و  بـالقنا  ياـهدروآ  تسد  زا  يداـینب  شـسرپ  درادـن . نید  هب  صاـصتخا  دـشاب و 
نیا مدرم ، نایم  رد  نآ  رـشن  اهلاوس و  هنوگ  نیا  حرط  اب  دـننک  یم  شالت  بالقنا  اب  تفلاخم  هزیگنا  هب  يا  هدـع  دوش . یم  حرط  یتواـفتم 
هورگ نیا  تسا . هدـش  رتدـب  زین  هتـشذگ  عضو  زا  یتح  هکلب  هدـشن ، رتهب  روشک  عاضوا  اهنت  هن  یمالـسا  بالقنا  اـب  هک  دـننک  ءاـقلا  هنوگ 
دوجو یلیلد  ره  هب  هعماج  رد  تسا  نکمم  هک  یتالکـشم  اه و  یناـماسبان  دوجوم ، فعـض  طاـقن  هب  دوخ  ياـهاعدا  تاـبثا  يارب  ـالومعم 

یمالسا يروهمج  ماظن  ياهدرکلمع  اب  اهنآ  تسین . لمع  ياه  هزوح  هب  فوطعم  یتانایرج  نینچ  یمومع  هدارا  دنراد . هجوت  دشاب ، هتشاد 
ینعی داد . هئارا  یتوافتم  لیالد  اهنآ  نتفاین  ققحت  يارب  ناوت  یم  هک  تسا  یتالیامترب  ار  دوخ  لاوس  اتدـمع  اذـل  دـنرادن . یبوخ  هناـیم ي 

هک يروطنامه  تسین . اه  هدعو  زا  لودع  ای  یسایس  میژر  کی  یناوتان  ینعم  هب  اهنامرآ ، اهراعش و  اه ، هدعو  زا  يا  هراپ  ققحت  مدع  القع 
اه و نامرآ  هرمز  رد  ینهذ و  اهدرک » لـمع   » هب رگید  ریبعت  هب  اـی  یـسایس  ماـظن  کـی  ياـهدروآ  تسد  ناوت  یمن  اـه » هدرکاـن  » ساـسا رب 

عوضوم کی  دوخ  هدرکن  ادیپ  ققحت  اه  نامرآ  زا  يا  هراپ  ارچ  ای  دشن و  لمع  اه  هدعو  زا  یـشخب  هب  ارچ  هکنیا  تساه . هدـعو  اهوزرآ و 
کی ياهدروآ  تسد  رگـشسرپ  فلاخم ، ناونع  هب  امومع  هک  ییاهنآ  نیاربانب  تسا . جراـخ  هلاـقم  نیا  ثحاـبم  هریاد  زا  اـما  هدوب  قیقحت 

اهدروآ تسد  زا  هچ  رگا  دنرادن . اهدروآ  تسد  لیلحت  هیزجت و  هب  یلیامت  دنتسه . بالقنا  نیا  زا  یشان  یسایس  ماظن  یعامتجا و  بالقنا 
یمومع و راکفا  ییاه ، شـسرپ  نینچ  قیرط  زا  اذل  دیدرگن ، ققحم  هک  تسا  یفادها  نآ  هب  فوطعم  امومع  اهنآ  هدارا  اما  دننک  یم  لاوس 
، اهبالقنا دض  ماظن . کی  ياه  ییاناوت  توق و  طاقن  هن  دـننک  یم  تیادـه  ماظن  کی  تالکـشم  اه و  یئاسران  تمـس  هب  ار  هعماج  تینهذ 

حرط اب  لوا  هورگ  فالخرب  هک  دنتسه  یهورگ  دنتسه . ینارگشسرپ  نینچ  هگرج ي  رد  امومع  هدش ، ررضتم  یبالقنا  میژر  هب  ناگتـسباو 
رد یتالوحت  هچ  یبالقنا  ماظن  کی  اب  دـننادب  دـنهاوخ  یم  اتقیقح  اهنآ  دنتـسین  یـسایس  ماظن  کی  اب  تفلاخم  یپ  رد  ییاه  شـسرپ  نینچ 
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یبلاغ ثحب  یگنهرف  یـسایس و  يداصتقا ، هعـسوت ي  دـشر و  زا  ثحب  هک  ینارود  رد  اصوصخم  تسا . هداتفا  قاـفتا  یمومع  ياـه  هزوح 
، توافت نیا  دنیآرب  زا  ات  دننک  كرد  ار  نیشیپ  عضو  اب  دوجوم  عضو  توافت  دنراد  لیامت  ینارگـشسرپ  نینچ  تسه . یبلاغ  نینچ  تسه .
. دنیامن میسرت  ماظن  نینچ  ياه  يریگ  میمـصت  اه و  يزیر  همانرب  اه ، هزومآ  تحت  رد  ندرک  یگدنز  يارب  ار  دوخ  هدنیآ  ياهزادنا  مشچ 
میدرک و یم  دیاب  هچ  هکنیا  هب  دنراد . راکورس  اهدروآ  تسد  اهدرکلمع و  اب  امومع  دنتسه  ییاه  هزیگنا  نینچ  ياراد  هک  ینارگ  شـسرپ 
یقطنم و یلقع و  ياه  هبـساحم  قیرط  زا  تسه  مکاح  اـهنآ  ياـه  شـسرپ  رب  هک  یقطنم  اـب  اریز  دـنرادن . ینادـنچ  هجوت ي  میدرکن  ارچ 
اب دوب  هک  هچنآ  يا  هسیاقم  اه و  طیارش  قیبطت  یقطنم و  یلقع و  ياه  هبساحم  قیرط  زا  تسه  مکاح  هچنآ  هسیاقم ي  اه و  طیارـش  قیبطت 
زا یتقو  نیاربانب  دـیدرگ . دـهاوخ  رـسیم  اهنآ  يارب  یـسایس  ماظن  کی  ییاه  یئاناوت  تخانـش  ناکما  یتحار  هب  تفریذـپ  ماـجنا  هک  هچنآ 

رانکرد تسیچ . هب  فوطعم  ییاه  شسرپ  نینچ  هدارا ي  هک  میشاب  هجوتم  دیاب  دوش  یم  حرطم  ییاه  شـسرپ  ماظن  کی  ياهدروآ  تسد 
ضغب ای  بح  لابندـب  ییاـه  شـسرپ  نینچ  حرطزا  هک  درک  روصت  ناوت  یم  زین  ار  یموس  هورگ  میدرک . حرط  هک  ینارگـشسرپ  هورگ  نیا 
يوگلا کی  هب  ندیـسر  يوجتـسج  رد  یبالقنا ، میژر  کی  ياهدروآ  تسد  اه و  یئاناوت  یملع  دنیآرب  عضوم  زا  اهنآ  دنتـسین . دوخ  ياه 

دنک و یم  يوریپ  یـصاخ  قطنم  زا  امومع  ییاههورگ  نینچ  ياه  شـسرپ  دنـشاب . یم  بسانم  بولطم و  یعامتجا  ناماس  یـسایس و  مظن 
، لاوس هاگتساخ  زا  رظنفرص  دشاب . يا  هباطخ  ياه  هیعاد  ای  یلومعم و  ياه  ینز  فال  اهراعش و  رب  ینبم  دناوت  یمن  زین  قطنم  نیا  هب  خساپ 
زا ار  یلاوس  نینچ  قح  يا  هناهب  ره  هب  دـناوت  یمن  ینایرج  بزح و  هورگ  چـیه  تسا . تسرد  يداـینب و  لاوس  کـی  هسفن  یف  لاوس  دوخ 

یـسایس ماظن  کی  نازادرپ  هیرظن  ناراداوه و  نارازگراک ، زا  ار  لاوس  نیا  هب  خـساپ  قح  دـنناوت  یمن  هکیروط  نامه  دـنک . بلـس  هعماـج 
تالاوس زا  يا  هراپ  حرط  قیرط  زا  يزیگنا  هنتف  ینکفا و  ههبـشزج  یفده  هک  ینارگـشسرپ  دـنیاشوخ  رـضاح  هلاقم ي  هچ  رگا  درک . بلس 
شـسرپ نیا  هب  خـساپ  رد  هلاـقم  شور  دـشاب . هجوت  لـباق  دـیفم و  تسا  نکمم  رگید  ناـیرج  هورگ و  ود  يارب  اـما  دوب  دـهاوخن  دـنرادن .

یمومع ياه  هزوح  رد  نید  روضح  یبلـس  ياه  هبنج  اب  تسا و  یمومع  ياه  هزوح  رد  نید  روضح  داجیا  ياه  هبنج  هب  فوطعم  يداـینب ،
کی هب  هجوت  اب  هک  میتسه  نیا  لابند  هب  هلاقم  نیا  رد  دـنرادن . ینادـنچ  هنایم ي  دنتـسه . اه  هبنج  نیا  رد  زکرمتم  نارکفتمزا  يا  هراـپ  هک 

. دنشاب یم  یحطس  مه  تاناکما  اهدادعتسا و  اهزاین ، اه ،  نامرآ  اه ،  هتـساوخ  اه ، شیارگ  اهرواب ، ياراد  هک  صخـشم  يرامآ  هعماج ي 
يا هنافصنم  شلاچ  شلاچ ، نیا  هچ  رگا  میـشک . شلاچ  هب  ار  هیرظن  نیا  زا  هدمآرب  ياه  ماظن  یبالقنا و  هیرظن ي  ود  تیمکاح  ياهدمایپ 

یعامتجا یتسیزهب  مدرم و  هدنیآرف  ياهزاین  نیمات  هعماج و  هدارا ي  نسح  تارثا  هک  میدقتعم  اما  تسین ، یمالسا  بالقنا  هیرظن ي  يارب 
يداصتقا و یـسایس ، هعـسوت  يوگلا  ندیـشک  شلاچ  هب  ییوگ و  خـساپ  ییاناوت  ماظن ، نیا  ههد ي  ود  تیمکاـح  لوط  رد  ناریا  هعـسوت  و 

نیا دننام  ییاه  شسرپ  میدقتعم ، رگید ، فرط  زا  دراد . ار  بالقنا  نیا  زا  هدمآرب  یتنطلس  هطورشم ي  ماظن  هناختلادع و  تضهن  یگنهرف 
هنوگ ره  هک  دوش  یم  ینید  دـصرددص ، یتقو  تسایـس  تسا ؟ تسایـس  اـیند و  يارب  هکنیا  اـی  تسا و  نید  يارب  تسایـس  اـیند و  اـیآ  هک 
دروم رد  اعبط  دوش و  یم  يرازبا  نید ، مرجال  دشاب  هعسوت  تیاهن ، رگا  هک  نیا  میراذگب و  رانک  ار  فرصم  ناونع  هب  هعسوت  هرابرد  یثحب 

یفارحنا اهشسرپ  ص 61 ) رد 1378 ، یـسایس  هیریـشب ، نیـسح   ) تایاغ دروم  رد  ات  درک  رظن  دیدجت  ناوت  یم  يرتشیب  تلوهـس  اب  اهرازبا 
ینهذ نازیم  نامه  هب  اه  شـسرپ  دراد . یم  زاـب  دوجوم  تـالوقعم  تاـبرجم و  تاـسوسحم ، تآـیعقاو و  هب  نتخادرپ  زا  ار  هعماـج  تسا و 

درکراک و دـنیآرف  زا  يادـج  ناریا ، رد  يولهپ  هلـسلس ي  تیمکاح  ناخاضر و  هقلطم ي  تلود  ندـمآ  راـک  يور  هدـش  روصت  هک  تسا 
رد یتنطلس  هطورشم ي  هشیدنا ي  هطورشم و  دشاب . یم  لیلحت  لباق  ناریا ، رد  یتنطلس  هطورشم ي  هشیدنا ي  هطورـشم و  ماظن  ياهدمایپ 
ای ییارگبرغ  نایرج  تیمکاح  هلدا ي  يوفاکت  ناریا ، رـصاعم  خیرات  نیرکفتمزا  يا  هدع  ریبعت  هب  هطورـشم  دـشاب . یم  لیلحت  لباق  ناریا ،
رد ار  دوخ  ياه  ییاناوت  اه ،  هشیدـنا  راکفا ، رگا  ینهذ ، ییاه  شیارگ  نینچ  ییاهن  لوصحم  ناریا و  خـیرات  رد  ارگ ، دـیلقت  یبلط  ددـجت 
مه ییاه ، یـسررب  نینچ  جیاتن  دندرک . یم  هنیزه  رـصاعم  ناریا  رد  یقرت  ددـجت و  يوگلا  ود  نیا  ینیع  ياهدرواتـسد  هسیاقم ي  قیبطت و 
رد ناوت  یم  ار  ییاه  ینکفارف  نینچ  لـیلحت  حوطـس  ندوب  ینهذ  دوب . سوملم  هدـنیآ  ياـه  لـسن  يارب  مه  دـیفم و  ناریا  هعماـج ي  يارب 
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، کیکفت نیارد  ( 1 .) درک هدـهاشم  اه  نایرج  نیا  زا  يا  هراپ  راـثآ  رد  هقلطم  تلود  ياـهورین  هطورـشم و  تلود  ياـهورین  نیب  کـیکفت 
نازادرپ هیـضرف  دنریگ و  یم  رارق  هبـساحم  دروم  هقلطم  تلود  ناونع  تحت  هطورـشم ، تلود  زا  يادج  هاش  اضر  دمحم  هاشاضر و  تلود 

تـسین هشقانم  لحم  نهذ  رد  یتاروصت  نینچ  هچ  رگا  دننک . یم  روصت  زین  هطورـشم  تلود  کی  هقلطم  تلود  لباقم  رد  یهاگدید  نینچ 
نیا رـصاعم  خیرات  زا  یعالطا  نیرتمک  هک  یناسک  اریز  درادـن . دوجو  نآ  یملع  ياه  یـسررب  يارب  یتهاج  ناریا و  یخیرات  تانیعرد  اما 
یم شالت  هیرـشب  هک  تسا  ینارکفنـشور  ياه  هشیدنا  اهرواب و  ثاریم  يولهپ  هلـسلسو  ناخ  اضر  هک  دـنناد  یم  دنـشاب  هتـشاد  موب  زرم و 

. تسین نهذ  هتخاس ي  یهدـناماس  نیا  رگا  دـنک . یـسایس  يرکف و  یهدـنامزاس  هطورـشم  تلود  ياـهورین  ناونع  ریز  رد  اراـه  نآ  دـنک 
تسیچ و گـنهرف  تسایـس و  هشیدـنا ، ياـه  هزوـح  رد  یناـیرج  نـینچ  ینیع  ياهدرواتـسد  نازادرپ و  هـیرظن  لـماوع ، رـصانع ، ناـکرا ،

یگدولآ زا  ارگ  برغ  نارکفنـشور  اب  نماد  ندرک  كاپ  رد  يو  ياه  هشیدـنا  راکفا و  ناورهر  هیریـشب و  رتکد  شالت  هچرگا  تساـجک ؟
، هیرـشب  ) هطورـشم تلود  ياهورین  ناونع  ریز  رد  اهنآ  ددـجم  يزاسزاب  يولهپ و  یتنطلـس  هطورـشم ي  میژر  هلاس ي  هاجنپ  درکلمع  ياه 

ناریا رد  ینید  تموکح  نافلاخم  دـنیاشوخ  هقلطم  تلود  ياهورین  ياهباسح  زا  اهورین  نیا  ياـه  باـسح  ندرکادـج  و  ص 72 ) ، 1378
ناکرا رد  یملع  ناش  نادـقف  خـیرات و  اب  یحطـس  دروخرب  ییارگ ، نهذ  بسچرب  زا  يرود  يارب  هک  دـنک  یم  باجیا  تینالقع  اما  تسا 

ياه هورگ  یعامتجا ، ياـهداهن  بازحا و  نارکفنـشور ، یـسایس و  ناـگبخن  نیناوخ ، فارـشا ، يولهپ ، ياهدرواتـسد  ییاـه  هیرظن  نینچ 
ياهورین دشر  روهظ و  هاگتساخ  دناوت  یم  هک  یعامتجا  ياهورین  ریاس  یشزومآ و  یتاقیقحت و  زکارم  يرهـش ، طسوتم  تاقبط  یناملراپ ،

دمحم هاش و  اضر  هطورشم  تلود  ياه  تسایس  اب  نانچنآ  يولهپ  تموکح  هلاس ي  هاجنپ  هرود ي  رد  دشاب  هطورـشم  تلود  حالطـصا  هب 
شـسرپ هک  دـهد  یم  ناشن  روکذـم  یلامجا  ثحابم  دراذـگ . یمن  یقاب  رگید  ياـه  تینهذ  يارب  ییاـج  هک  دنتـسه  زاـس  مه  هاـش  اـضر 

 . تسا يدیلک  خساپ  کی  دوخ  يدوخ  هب  شسرپ ، هاگتساخ  زا  رظنفرص  درک ؟ هچ  ناریا  يارب  یمالسا  يروهمج  ماظن  یمالـسا و  بالقنا 
، طیارـش کی  رد  هباشم  يوگلا  ود  ینعی  ددرگ . حرطم  یقیبطت  يا و  هسیاقم  تبـسن  کی  رد  هک  دوب  دهاوخ  روآ  تفرعم  یتقو  خساپ  نیا 

رظن دروم  ياه  شسرپ  هب  اهنت  خساپ  نیا  ربانب  دریگ . رارق  هسیاقم  دروم  مه  هب  هیبش  ياه  نامرآ  اه و  شزرا  اهرواب ، اهدادعتسا ، تاناکما ،
صیخشت يارب  يرایعم  هدنناوخ  هب  هک  تسا  ییاجنآ  رد  خساپ  يروآ  تفرعم  تسین . روآ  تفرعم  اما  دشاب  رگنشور  تسا  نکمم  هچ  رگا 

ینهذ تسا  نکمم  یتح  هدوبن و  رثوم  دیاب  هک  نانچ  نآ  زین  اه  خـساپ  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  رایعم  نیا  هک  یتقو  ات  دـشاب . هتـشاد  قیبطت  و 
کی دهد  ناشن  روکذم  لاوس  هب  ار  یمالسا  يروهمج  ياه  خساپ  تیناقح  دناوت  یم  هک  يرایعم  نیرتهب  هلاقم ، نیا  هاگدید  زا  دوش  یقلت 
زادنا مشچ  یقیبطت ، ای  يا  هسیاقم  لیلحت  هیزجت و  دنیوگ ، یم  نیققحم  رثکا  هکیروطنامه  اریز  تسا . يا  هسیاقم  یقیبطت و  یملع  یسررب 

یلع دوخ  تایرظن  تابثا  رد  هک  یناسک  دزاس . یم  مهارف  یعاـمتجا  یـسایس و  تـالوحت  ياهدـنیآرف  كرد  حیرـشت و  يارب  يا  هدرتسگ 
هکلب دندرگ  یم  لیلحت  هشیدنا و  دنمورین  رازبا  هب  زهجم  اهنت  هن  دننک  یم  هدافتـسا  يا  هسیاقم  شور  زا  یمک ، ثحابم  هزوح  صوصخلا و 
تسا هتفگ  یتسردب  هسنارف  بالقنا  گرزب  رکفتم  لیوکوت » ود  یـسکلا  . » دنیامن عانقا  ای  باجم  ار  دوخ  نابطاخم  شور  نیا  اب  دنناوت  یم 

یتقو نیا  هب  هیبش  یمیهافم  لماکت و  ددـجت و  یقرت ، لوحت ، ینوگرگد ، نوچ  تسین . تفرـشیپ  هب  رداـق  نهذ  ندرک ، هسیاـقم  نودـب  هک 
لماکتم هتفرشیپ ، شدوخ ، اب  تبسن  رد  دوخ  يدوخ  هب  يا  هدیدپ  چیه  دوش . هسیاقم  هدیجنس و  يزیچ  اب  تبسن  رد  هک  دنتـسه  كرد  لباق 

، یهورگ يدرف  دوش  یم  هتفگ  رگا  دنتـسه ، كرد  لباق  يا  هسیاقم  یقیبطت و  تبـسن  کی  رد  میهافم  نیا  همه ي  تسین . هدـنام  بقع  اـی 
دـشابن ام  تسد  رد  رایعم  نآ  ات  دریگ . یم  تروص  يرایعم  کی  ساسا  رب  يرواد  نیا  تسا ، هدنام  بقع  ای  هتفرـشیپ  يا  هعماج  ای  ینایرج 

یهاگیاج « ، دنوملآ لیرباگ   » ریبعت هب  قیبطت  هسیاقم و  فیصوت ، نیا  اب  میـشاب . هتـشاد  تفر  بقع  ای  تفرـشیپ  زا  ثحب  میناوت  یم  هنوگچ 
ص ، ..... 1377 نارگید ، دـنوملآ و  . ) دور یم  رامـش  هـب  زین  یملع  شور  یتخانـش ، شور  هتـسه  دراد و  يرــشب  هشیدـنا ي  رد  يروـحم 

هدیدپ کی  شجنـس  يارب  دیاب  ینعی  درک . هجوت  هدیدپ  نآ  یخیرات  دنیآرف  هبدیاب  شدوخ  هب  تبـسن  هدـیدپ  کی  شجنـس  يارب  یتح  (. 3
مدرم يارب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  هک  دوش  هداد  خساپ  لاوس  نیا  هب  تسا  رارق  رگا  نیا  ربانب  دنک . ادیپ  ققحت  یتبـسن 
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سمل دید و  ارنآ  ياهدرواتـسد  راثآ و  دیاب  دشاب  یـسایس  ياه  ینزفال  اهراعـش و  زا  رود  هب  خـساپ  نیا  تسا  رارق  رگا  و  هدرک ؟ هچ  ناریا 
قیبط و تقیرط  زا  طقف  یشزرا ، ياهیرواد  ریاس  ای  هتشذگ  هب  تبسن  نآ  ندوب  دب  بوخرب و  ینتبم  شجنس  راثآ و  نیا  ندرک  سمل  درک .

يارب هک  دنـشاب  دـقتعم  تسا  نکمم  يا  هدـع  دراد . دوجو  یتوافتم  ياه  شور  هسیاـقم  قیبطت و  نیا  يارب  ریغـال . تسا و  نکمم  هسیاـقم 
رارق شجنـس  نازیم  رایعم و  ار  اپورا  اکیرمآ و  نوچ  يا  هتفرـشیپ  ياهروشک  دیاب  یمالـسا  يروهمج  یمالـسا و  بالقنا  درکلمع  يرواد 
رارق لیلحت  هیزجت و  دروم  تابالقنا  ریاس  ياهدرواتسد  اب  تبـسن  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  تسا  نکمم  رگید  يا  هدع  میهد .
رارق يرواد  هسیاقم و  قیبطت ، دروم  حطسمه  ياهروشک  اب  تبسن  رد  ار  ییاهدرواتسد  نینچ  نیا  تسا  نکمم  نیرکفتم  زا  يا  هراپ  دنهد .
دروم شور  دوخ  یملع  ياهرواد  يارب  دراد  قح  يرکفتم  ره  دنتسین و  راکنا  دیدرت و  دروم  یملع  هبنج  زا  اهشور  نیا  زا  مادک  ره  دنهد .

رثوم و دیفم ، شور  مادک  قطنم  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس ، ياه  هنوگ  رگید  ياه  هزوح  رد  هک  دید  دیاب  اما  دنک  باختنا  ار  شدنـسپ 
، یمالسا بالقنا  ياهدرواتسد  یمالسا و  يروهمج  ياهینوگرگد  حطس  شجنـس  يارب  يرواد  كالم  نیرتهب  ام  هاگدید  زا  تسا . یملع 

یملع ینیع و  سوملم ، يرواد  کـی  هب  میهاوخ  یم  رگا  ینعی  تسا . هطورـشم  ماـظن  هرود  هب  تبـسن  ناریا  ینونک  عضو  قیبطت  هسیاـقم و 
قیبـطت هسیاـقم و  هکیروطناـمه  مـینک  هسیاـقم  هیراـجاق  ماـظن  یتـح  اـی  هیوفــص  هرود ي  اـب  ار  یمالــسا  يروـهمج  میناوـت  یمن  میــسرب 

، طیارـش اه ، هنیمز  اریز  تسا . ینهذ  زین  یبالقنا  ياه  میژر  ناـهج و  تاـبالقنا  ریاـس  ياهدرواتـسد  اـب  یمالـسا  يروهمج  ياهدرواتـسد 
ناریا طیارـش  اب  قبطنم  اهنآ ، رب  مکاح  یـسایس  ياه  ماظن  تابالقنا و  نیا  زا  مادـک  چـیه  یگنهرف  یعامتجا و  يداـصتقا ، ياـه  هاگتـساخ 
هجیتن دعب  درک و  قیبطت  مه  اب  ار  توافتم  یسایس  یعامتجا ، هزوح ي  ود  ناوت  یمن  هک  هباشم  مئالع  هلسلس  کی  دوجو  فرـص  هب  تسین .

یمالسا يروهمج  یمالسا و  بالقنا  یقطنم ، یملع و  شجنـس  کی  هب  یبایتسد  يارب  ناوت  یمن  یتح  هک  يروط  نامه  تفرگ . یملع  ي 
هسیاقم قیبطت ، هسیاقم و  نیرت  یقطنم  نیرت و  یملع  نیرت ، ینیع  ام  داقتعا  هب  درک . يرواد  دیجنـس و  اه  هیاسمه  هباشم و  ياهروشک  اب  ار 

لیالد دـنناوت  یم  اه  نآ  نیرتمهم  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  لیالد  اعدا  نیا  يارب  تسا . یمالـسا  بـالقنا  میژر  اـب  هطورـشم  تضهن  میژر 
شزرا تاداقتعا و  اهرواب ، رتسب  رد  ینوگرگد  ود  ره  - 2 داتفا . قافتا  ناریا  یعامتجا  یسایس و  رتسب  رد  ینوگرگد  ود  ره  - 1 دشاب : ریز 
لابندـب هدوبن و  یـضار  دوجوم  مظن  زا  یلیلد  ره  هب  هک  دوب  یمدرم  تـالیامت  هاگتـساخ  ینوگرگد  ود  ره  - 3 تفرگ . لکـش  هباشم  ياه 

. دندوب ناریا  رد  یعامتجا  گرزب  تکرح  ود  لصحام  یمالسا  يروهمج  ماظن  یتنطلس و  هطورـشم  ماظن  - 4 دندوب . بولطم  مظن  سیسات 
هعسوت دشر و  يارب  توافتم  يوگلا  ود  بالقنا  ود  نیا  زا  هدمآرب  ياه  ماظن  - 5 دنتسین .  حطسمه  تکرح  ود  نیا  تارثا  حوطس  هچ  زگا 

زا زیهرپ  يارب  ام  داد و  هئارا  قیبطت  هسیاقم و  نیا  ندوب  یملع  يارب  ناوت  یم  هک  یلیالد  ریاس  روکذـم و  لیـصافت  اب  دـندرک . حرطم  ناریا 
رگا یـشجنس  نینچ  يارب  ینیع  رایعم  ود  دـشر و  هعـسوت و  يوگلا  ود  نیا  هک  میدـقتعم  مینک . یم  يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  مالک  هلاطا ي 

درکلمع ینامز  هرتسگ  اب  هطورـشم  هعـسوت  دـشر و  يوگلا  درکلمع  ینامز  هرتسگ ي  اریز  تسین . هنالداع  اما  دـشاب  یقطنم  هنـالقاع و  هچ 
ینیع ینامز  هدودحم  کی  ام  تسا و  هدیسر  نایاپ  هب  ناریا  رد  هطورـشم  خیرات  تسین . ناسکی  یمالـسا  يروهمج  هعـسوت  دشر و  يوگلا 
تسا رقتسم  يروهمج  کی  یمالـسا  يروهمج  هک  یلاح  رد  میراد  تسد  رد  ماظن  نیا  ياهدرواتـسد  شجنـس  يارب  لاس ) داتفه  دودح  )

اب هتـشاد  تیمکاح  لاـس  داـتفه  هک  ییوگلا  کـی  ياـهدرکلمع  اهدرواتـسد و  شجنـس  اـیآ  تسا . هتـشذگن  وا  رمع  زا  لاـس  تسیب  زونه 
عناوم و ریاس  رانک  رد  ار  یقطنم  یملع و  لاکـشا  نیا  رگا  تسا ؟ هنالداع  تسا  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  هرود  نیا  موس  کی  طقف  هک  ییوگلا 

هطورشم ماظن  هناختلادع و  بالقنا  يارب  هاگچیه  یلو  دراد  هتشاد و  دوجو  یمالسا  يروهمج  ماظن  یمالسا و  بالقنا  يارب  هک  یتالکشم 
يا هسیاقم  قیبطت و  نینچ  تیناقح  ضارتعا  رد  یمالـسا  يروهمج  ياـعدا  هک  دـید  میهاوخ  میهد ، رارق  تسا  هتـشادن  دوجو  یتنطلـس  ي 

هدرتسگ و ینامز  توافت  نیا  مغریلع  یمالـسا  يروهمج  دـسر  یم  رظن  هب  فیـصوت  نیا  اب  تسا . یتسرد  ياعدا  ًاـقطنم  ًاـملع و  ًاـفاصنا ، 
رد ار  یتنطلـس  هطورـشم ي  ماظن  هلاس  يدنا  داتفه و  ياهدرواتـسد  یمامت  اب  ییامندوخ  تعاجـش  تسا  هتـشاد  تسد  رد  یکدـنا  تصرف 

ياـه تصرف  ندوبن  زاـسمه  راـنک  رد  مینک  كرد  ار  قیبـطت  نیا  ندوب  هنـالداع  ریغ  قمع  رتـشیب  هچ  ره  هکنیا  يارب  دـشاب . هتـشاداو  ناریا 
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ار اهنآ  يواسمان  طیارش  قیبطت و  نیا  توافت  دناوت  یم  هک  يرگید  لماوع  هب  دوب ، هعـسوت  دشر و  يوگلا  ود  نیا  رایتخا  رد  هک  يا  ینامز 
زور ات  سیسات  ودب  زا  ناریا  رد  یتنطلس  هطورشم ي  ماظن  یجراخ : ياهتردق  یماظن  یسایس و  تیامح  -1 درک : میهاوخ  هراشا  دهد  ناشن 
میژر نیا  ناکرا  تشاد . رارق  اپورا  یلک  روطب  اکیرمآ و  سیلگنا و  نآ  سار  رد  یجراخ و  ياه  تردـق  تیامح  تحت  اـقلطم  یـشاپورف 
میژر یتینما  یسایس و  ياه  هناوتشپ  یشاپورفزور  نیرخآ  ات  نارود ، يداصتقا  یـسایس و  ياه  تردق  ربا  دشن . هدیـشک  شلاچ  هب  هاگچیه 

ياهورین یمدرم و  تردق  رب  هیکت  زج  یلک  روط  هب  یمالـسا  يروهمج  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات  هک  یلاح  رد  دـندوب . ناریا  رد  هطورـشم 
هزرابم هلباقم و  ناریا  رد  میژر  نیا  ياقبااب  زین  فلتخم  ءاحنا  هب  هدوبن و  رادروخرب  نارود  ياه  تردقربا  زا  مادـکچیه  ینابیتشپ  زا  یلخاد 
مجاهت یلیمحت ، گنج  تیوه ، نارحب  داجیا  يداصتقا ، میرحت  هک  دـیدرگ  ارجا  یتوافتم  ياه  تسایـس  نآ  ندرک  طـقاس  يور  رب  دـش و 

. دوب اه  تسایس  نآ  نیرتمک  ماظن ،  نیا  نارس  مدرم و  راتشک  يارب  یتسیرورت  ياههورگ  داجیا  اتدوک و  ياه  هورگ  يزادنا  هار  یگنهرف ،
نامناخ ینالوط  گـنج  کـی  ریگرد  هدرتسگ  روطب  هاـگچیه  سیـسات  ودـب  زا  یتنطلـس  هطورـشم  ماـظن  زوس : ناـمناخ  گـنج  لـیمحت  -2

، یلم عبانم  زا  یمظعا  شخب  هک  دندرک  لیمحت  ار  یگنج  سیسات ، يادتبا  نامه  زا  یمالسا  يروهمج  ماظن  رب  هک  یلاح  رد  دیدرگنزوس .
رد دنتفرگ . ماظن  نیا  زا  ار  دـیفم  رکفتم و  دـمآراک ، یناسنا  ياهورین  اهنآ  همه ي  سار  رد  یعامتجا و  ياهتخاسریز  يداصتقا ، ياهداینب 
اه تراسخ  نیمه  يزاسزاب  هک  دـندرک  لیمحت  ار  یگنج  تراسخ  لایر  اـهدرایلیم  ناریا ، یعاـمتجا  يداـصتقا و  یـسایس ، ياـهتخاسریز 

یتنطلـس هطورـشم  میژر  یگدـنزاس  نارود  مامت  اب  تسا  نکمم  ییاـهنت  هب  یمالـسا  يروهمج  رد  یناـسنا  میظع  ياـهتراسخ  زا  رظنفرص 
میژر نیا  ناگبخن  هلیسوب  یبرغ  دشر  هعسوت و  ياهوگلا  یمامت  یتنطلس  هطورشم  ماظن  رد  هعـسوتیاهوگلا : عاونا  درکراک  -3 دنک . يربارب 
هدایپ برغ  يداصتقا  یـسایس و  ناگبخن  یملع  يرکف و  هناوتـشپ  تیامح و  اب  و  دنا ) هدـش  يارکفنـشور  نایرج  هب  فورعم  ناریا  رد  هک  )

هطورشم میژر  تیمکاح  هرود  رد  هک  هدوب  ییاهروشک  زا  یکی  هک  ناریا  رگید  ترابع  هب  تسا . صخشم  زین  نآ  ياهدرواتـسد  دیدرگ و 
هعسوت لاح  رد  ياهروشک  يارب  یبرغ  هعسوت  دشر و  توافتم  ياهوگلا  ياه  شیامزآ  نومزآ و  نادیم  یـشاپورفزور  نیرخآ  ات  یتنطلس 

نیا نومزآ  يارب  ییاج  هتفرـشیپ  ياهروشک  هاگدـید  هبهجوت  اب  یگنج و  طیارـش  هب  هجوت  اب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  هکیلاح  رد  دوب .
هتساخرب تفرشیپ  دشر و  نیا  هک  میـشاب  هجوتم  دیاب  میدرک  هظحالم  هرود  نیا  رد  يدشر  تفرـشیپ و  رگا  نیاربانب  تشادن  دوجو  اهوگلا 

: یتیعمج تبسن  -4 یبرغ . ياـه  تیاـمح  يزیر و  هماـنرب  يراـیمه و  هـن  تـسا  یموـب  ناـگبخن  ياــهدرکلمع  اــه ،  هشیدــنا  راــکفا ، زا 
دوش یم  هبساحم  رفن  نویلیم   30 ات نیب 20  یتیعمج  بسانت  دشر و  هب  هجوت  اب  یتنطلس  هطورشم  میژر  هلاس ي  يدنا  داتفه و  ياهدرواتسد 

هبساحم رفن  نویلیم  ات 70  یتیعمج 30  دشر  بسانت  اب  دیاب  ار  یمالـسا  يروهمج  هلاس ي  نویلیم  جـنپ  تسیب و  ياهدرواتـسد  هکیلاح  رد 
نازیم یناهج و  طیارش  هب  هجوت  اب  رفن  نویلیم  یس  يارب  لاس  داتفه  رد  هطورشم  میژر  هعـسوت ي  دشر و  يوگلا  درواتـسد  دید  دیاب  درک .

هچ رفن  نویلیم  داتفه  يارب  لاـس  جـنپ  تسیب و  لوط  رد  یمالـسا  يروهمج  میژر  رد  عوضوم  نیمه  هدوب و  ردـقچ  اـه  هنیزه  اهدـمآرد و 
تیمکاح لوط  رد  تیعمج  مجح  هب  هجوت  اب  نآ  زا  لـصاح  ياهدـمآرد  تفن و  دـیلوت  نازیم  اهدـمآرد : عباـنم و  تبـسن  -5 تسا !؟ هدوب 

دشر و يوگلا  ود  نیا  شجنس  مهم  ياهرایعم  زا  رگید  یکی  یمالسا  يروهمج  تیمکاح  لوط  رد  رایعم  نیمه  اب  یتنطلس  هطورشم  میژر 
هب هجوت  اب  اه  تیقفوم  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  دش  تابثا  یمالـسا  يروهمج  يارب  يدرواتـسد  رگا  رگید  ترابعب  تسا ، هعـسوت 

ياهتراسخ هنیزه و  زا  رظنفرـص   ) لاس جنپ  تسیب و  نیا  لوط  رد  هطوبرم  تاناسون  ریاس  دـمآرد و  نازیم  دـیلوت ، نازیم  یتفن ، تباث  ریاخذ 
ار يرگید  لماوع  للع و  ناوت  یم  روکذم  دراوم  رانک  رد  تسا . هدوب  طوبرم  طیارـش  اب  لاس ، داتفه  نآ  ياهدرواتـسد  لباقم  رد  یگنج )

هسیاقم نینچ  ندناوخ  هنالداع  ریغ  رد  ار  یمالـسا  يروهمج  تیناقح  لماوع  للع و  نیا  یلک  روطب  هک  دادرارق  یـسررب  ثحب و  دورم  زین 
میژر نیا  هعـسوت ي  دشر و  نازادرپ  هیرظن  یمالـسا و  يروهمج  ناوریپ  مه  زاب  ثحابم  نیا  همه ي  اب  اما  دـهد . یم  رارق  دـییأت  دروم  يا 

هبساحم نودب  هاتوک ، تدم  نیمه  لوط  رد  یمالسا  يروهمج  ياهدرواتسد  اب  دوخ  هلاس  يدنا  داتفه و  تیمکاح  لوط  رد  ار  هطورشم ي 
یمالـسا و يروهمج  نازادرپ  هیرظن  دـنراد . هدـید  تراسخ  تاسیـسأت  ریاس  یگنج و  قطانم  يزاسزاب  يدام  هنیزه  یگنج و  تاراسخ  ي 
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دوخ هلاس ي  تسیود  قلطم  تیمکاح  لوط  رد  نایرج  نیا  هب  هتسباو  يرکفنشور  ییارگبرغ و  نایرج  هک  دندقتعم  نآ  هب  هتسباو  نارکفتم 
یعاـمتجا یگنهرف و  يداـصتقا ، یـسایس ، ياـهیریگ  میمـصت  ناـکرا  رب  يوـلهپ ) مـیژر  یـشاپورف  اـت  سور  ناریا و  ياـهگنجزا  دـعب  زا  )

، يرکف ياه  تیامح  زا  يریگ  هرهب  تیطورشم و  رصع  ناریا  رد  هعسوت  ياهلدم  ماسقا  عاونا و  يارجا  و  میقتسم ) ریغ  میقتسم و  تروصب  )
هلاس ي جنپ  تسیب و  تیمکاح  نارود  لوط  رد  یمالـسا  يروهمج  هک  هچنآ  مهد  کی  هک  دـسر  یمن  رظن  هب  برغ ، يداصتقا  یـسایس و 
رد نایرج  نیا  هب  هتـسباو  نارکفنـشور  نایارگبرغ و  رگید  فرط  زا  ( 2 .) دـشاب هتـشاد  هدزاب  تسا  هدروآ  ناغمرا  هب  ناریا  مدرم  يارب  دوخ 

زاین نیرت  یتایح  هک  درادن  ار  نآ  یلمع  یملع و  ناوت  دوجوم  یبالقنا  - یمالسا ياه  هیرظن  اه و  هشیدنا  هک  دنتسه  یعدم  جراخ  لخاد و 
لالقتسا و دناوتب  هک  دنراد  اپرب  دیدج  ینید  تلود  یعون  دنک و  عفر  دیدج ، رصع  تایضتقم  اب  ار  نآ  ندرک  راگزاس  ینعی  ام ، هعماج ي 

قوقحزا رادروخرب  هتفرـشیپ و  دازآ و  يا  هعماج  دـنک و  ناربج  ار  یلم  ياـه  یگدـنام  بقع  لاـح  نیع  رد  درادـب و  ساـپ  ار  یلم  تیوه 
قیبطت شور  نیرت  یقطنم  نیرت و  یملع  اعدا ، ود  نیا  مقس  تحص و  تابثا  يارب  ص 18 ) ، 1378 یناریا ، رصان   ) دزاسب یعامتجا  يدرف و 
هسیاقم یعون  هب  گرزب  بالقنا  ود  نیا  ياهدرواتسد  زا  یشخب  اب  ار  تیطورشم  بالقنا  ياهدرواتـسد  همه  هلاقم  نیا  رد  تسا . هسیاقم  و 

ناریا رد  ار  دوخ  یگنهرف  یـسایس و  يرکف ، تایح  سور  ناریا و  ياه  گنج  زا  دـعب  هک  ییوگلا  دـشاب . یم  زین  یبلط  ددـجت  يوگلا  ود 
اب ناـیرج  نیا  ياـهنامرآ  درک . جـیورت  ار  برغ )  ً ادـعب و   ) ناتـسگنرف زا  دـیلقت  یناریا و  لـقع  یلیطعت  راعـش  ادـتبا  ناـمه  زا  درک و  زاـغآ 

رصاعم ناریا  يداصتقا  یـسایس ، تالوحت  يارب  یـصخشم  جیاتن  هب  هناختلادع ، گرزب  بالقنا  ياهدرواتـسد  رب  هطورـشم  میژر  تیمکاح 
رگا نایرج  نیا  دوب . ناریا  رد  ارگبرغ  یبلطددجت  نایرج  ياهوگلا  اه و  شور  اه ، هشیدـنا  اه ، همانرب  راکفا ، لوصحم  هک  یجیاتن  دیـسر .

يداصتقا و یـسایس ، راتخاس  رب  لاس  يدـنا  داتفه و  مینک  اعدا  میناوت  یم  تیعطاـق  اـب  نکیل  لاـس ، يدـناو  دـص  کـی  دودـح  رد  میئوگن 
ياـه هزاورد  هب  ناریا  ندـیناسر  روظنم  هب  دوـخ  هعـسوت  ياـه  حرط  يارجا  يارب  یفاـک  تصرف  هتـشاد و  هقلطم  هطلـس ي  ناریا  یگنهرف ،

بالقنا اما  دشزاغآ  سور  ناریا و  ياه  گنج  دعب  زا  لوا  نایرج  تایح  ياپمه  نآ  يرکف  تایح  رگا  هک  ییوگلا  دنتشاد . یقرت  ددجت و 
اهراعـش و هب  خـساپ  یپ  رد  هلاـقم  نیا  رد  نونکا  تخاـس و  مهارف  وگلا  نیا  یلمع  ياـهحرط  يارجا  يارب  ار  بساـنم  رتسب  ناریا  یمالـسا 
زا یتقو  هعـسوت : هب  ياهزادـنا  مشچ  رد  یمالـسا  بالقنا  هطورـشم و  تضهن  ياهدرواتـسد  لیلحت  حطـس  میتسه . وگلا  نیا  ياـهدرکلمع 

ياهدرواتـسد نوماریپ  ار  دوخ  يا  هسیاقم  ياه  یـسررب  هک  میتسین  نیا  لابندب  مینک . یم  ثحب  هعـسوت  ياهزادـنا  مشچ  رد  لیلحت  حـطس 
مینک دودحم  یمک  ياه  صخاش  ریاس  هنارس و  دمآرد  یلم ، صلاخان  دیلوت  دشر  خرن  نداد  ناشن  اب  یمالـسا  بالقنا  هطورـشم و  تضهن 

دمآرد یلم ، صلاخان  دیلوت  دشر  خرن  يورالاب  دننام  يداصتقا  تالوحت  یمک  صخاش  هک  دزومآ  یم  ام  هب  هعـسوت  هیلوا ي  ثحابم  اریز 
تهج هکلب  یمک  ياه  هبنج  اهنت  هن  تسا و  يداصتقا  دشر  زا  رت  ماع  يا  هدـیدپ  هعـسوت  تسین . ینئمطم  رایعم  نیعم  هرود  کی  رد  هنارس ،

، نکـسم دوبمک  هیذـغت ، لقادـح  يرباربان ، يراـکیب ، رقف ، ریظن  ییاـه  صخاـش  هچ  رگا  دریگ . یم  رب  رد  زین  ار  هعماـج  کـی  یفیک  ياـه 
رامآ تاعالطا و  رب  ینتبم  ًامومع  اهرایعم  نیا  هک  ییاجنآ  زا  اما  دنتسه  يرواد  ياهرایعم  هعسوت ، ثحب  رد  کلاذ  لاثما  صقان و  شزومآ 

دروآرب یتح  هعسوت ، نازادرپ  هیرظن  داقتعا  هب  دنـشاب . نانیمطا  لباق  ياه  صخاش  ای  اهرایعم  ناونع  هب  دنناوت  یمن  دنتـسین  ینئمطم  قیقد و 
تحت زین  صخاش  نیا  اما  تسا . ناناد  داصتقا  زا  ياهراپ  دامتعا  هجوت و  دروم  هچ  رگا  هعسوت  یلـصا  صخاش  ناونع  هب  زین  هنارـس  دمآرد 

هب اما  دهد  ناشن  روشک  کی  رد  ار  دـشر  موهفم  تسا  نکمم  هچ  رگا  يداصتقا  یمک  ياه  صخاش  ینعی  دـشاب . یم  زین  بیع  نامه  ریثات 
يدعب دنچ  هدیچیپ و  يرما  دشر ، فالخرب  تسا و  ینیع  هدـیدپ  کی  هعـسوت  دـنیوگ  یم  تسین . هعماج  هعـسوت ي  ینعم  هب  دوخ  يدوخ 

يژولونکت لاقتنا  يراذگ ، هیامرـس  زادـنا ، سپ  دایدزا  هنارـس ، دـمآرد  ریظن  ییاه  صخاش  قیرط  زا  دـناوت  یمن  یگداس  هب  هک  دـشاب  یم 
حطـس یقرت  يداـصتقا و  طیارـش  دوـبهب  رب  هوـالع  هعـسوت  موـهفم  رد  هـک  ارچ  دوـش . يریگ  هزادـنا  هریغ  یتعنــص و  عـماوج  زا  هتفرــشیپ 
دیدـپ زین  یگنهرفو  یـسایس  یعامتجا ، تخاس  یفیک و  یـساسا  تارییغت  دـیاب  یمک  ياه  صخاش  ریاس  یلم و  تورث  دایدزا  يژولونکت ،

هب هعماج  دوش و  یم  لوحتم  زین  یناسنا  ياهراتفر  یـسایس و  ناماس  یعامتجا ، متـسیس  يداصتقا ، ياـه  هنیمز  رب  هوـالع  هعـسوت ، رد  دـیآ .
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زا ءزج  هس  ًامومع  دوش ، یم  يا  هعماج  کی  رد  هعـسوت  زا  ثحب  یتقو  ساسا  نیمه  رب  دنک . یم  ادیپ  ءاقترا  رت  یناسنا  یگدنز  کی  يوس 
داصتقا کی  زا  داصتقا  ینوگرگد  يداصتقا ، هعسوت ي  هزوح  رد  یگنهرف  یسایس 3 - يداصتقا 2 - - 1 دریگ . یم  رارق  هجوت  دروم  هعماج 

هب ندیسر  یعطقم ، يارب  بسانم  ياهداهن  داجیا  اب  هارمه  یلم  يرهـش و  يراجت ، ینالقع ، داصتقا  کی  هب  يا  هقطنم  ییاتـسور و  یتشیعم 
، هزات تراهم  نونف و  شناد و  بسک  یعامتجا ، يداصتقا و  ياه  يربارب  داجیا  دـیلوت ، یهدزاب  شیازفا  لیبق  زا  يزاـسون  بولطم  فادـها 

تیفرظ شرتسگ  هعماج و  رد  نونف  ملع و  حطس  نتخاس  نایامن  هرخالاب  نوزوم و  گنهامه و  متسیس  کی  هب  ندیسر  اهداهن ، عضو  دوبهب 
، تیعورشم تابث ، يربارب ، يرالاس ، مدرم  نوچ  یثحابم  یسایس  هعسوت  هزوح  رد  دشاب . یم  حرطم  اه  نیا  هب  هیبش  یثحابم  يدیلوت و  ياه 
هحولرس ي رد  يدازآ  تلادع و  ، هافر تینما ، ندرک ، ینالقع  یگتـسبمه ، عیزوت ، ذوفن ، تیوه ، تیلباق ، ندرک ، يداهن  جیـسب ، ، تکراشم
 ، بادآ یگدـنز ، صاخ  ياه  هویـش  يرنه ، يرکف ، يونعم ، تالوحت  زا  یعونتم  ثحابم  زین  یگنهرف  هعـسوت  رد  دریگ . یم  رارق  ثحاـبم 

حطم کلاذ  لاثما  اه و  شنیب  اه ، شیارگ  تاداقتعا ، اهرواب ، ، اهراجنه تاطابترا ، تایبدا ،  رعـش ، کسانم ، اـه و  مسارم  تاداـع ، موسر ،
هب هجوت  اب  تشاد . دهاوخ  زین  هعـسوت  رگید  ثحابم  حوطـس  رد  یهجوت  لباق  تارثا  یگنهرف  هعـسوت  ثحبم  هک  مینیب  یم  نیاربانب  تسه .

. دریگ یم  دوخب  صخـشم  تهج  یمالـسا  بالقنا  هطورـشم و  تضهن  یقرت  ددـجت و  يوگلا  ود  هسیاـقم ي  حوطـس  روکذـم ، ياـهرایعم 
ریـسم رد  وگلا  ود  نیا  ینیع  ياهدرواتـسد  هکلب  تسین . هعـسوت  يوگلا  ياه  نامرآرب  ینتبم  اـم  ياـه  یـسررب  دـش  هتفگ  هک  يروطناـمه 

هبرجت و نایاپ  ینعی  اهنامرآ ، قلطم  ققحت  اریز  درک . دنهاوخن  ادیپ  ققحت  رشب  یعامتجا  تایح  رد  ًاقلطم  هاگچیه  اه  نامرآ  تسا . هعـسوت 
: - عبانم دراد ... همادا  دنتسه . هبرجت  نایاپ  هبرجت و  نایاپ  ینعی  اه ، نامرآ  نایاپ  هب  دقتعم  نازادرپ ، ایپوتا » ، » خیرات نایاپ  ینعی  هبرجت  نایاپ 

، راشتنا یماهس  تکرش  یگتفاین ، هعسوت  یخیرات  يرظن –  ياه  هبنج  زا  یلیلحت  هعلاطم  هتفاین ، هعسوت  ياهروشک  هعـسوت و  یقارن ، فسوی 
رشن ایکزا ، یفطـصم  همجرت  یگتفاین ، هعـسوت  ياه  هیرظن  یـسررب  هعـسوت ، یـسانش  هعماج  ورب ، سکور  نای  مود -  پاچ  ، 1373 نارهت ،

یمـشاه یلع  همجرت  یگتفاـین ، هعـسوت  ياـه  هیرظن  ، فورب سکور  ناـیار  باـتک ، نـیا  رگید  هـمجرت ي  ًاـضیا   – 1370 نارهت ، هعـسوت ،
1365 نارهت ، ، ین رشن  زیرلگ ، نسح  همجرت  یگتفاین ، هعسوت  هعسوت و  زا  ییاه  هبنج  نوسنیبار ، نوج   - 1369 نارهت ، ریفس ، رشن  ینالیگ ،

ناهج رد  يداصتقا  هعسوت  ورادوت ، لکیام   - 1357 نارهت ، سوت ، تاراشتنا  یگتفاین ، یگتفای و  هعـسوت  موس و  ناهج  نایرپ ، ثرمویک  - 
-1368 نارهت ، تاراشتنا ، یعامتجا و  يداصتقا - كرادـم  زکرم  هجدوب ، همانرب و  ناماسرـشن  يداجرف ، یلعمالغ  همجرت  دـلج ،)  2  ) موس
، ثناک یناجار  راتـساریو ، (، رخاتم ياه  شنکاو  تاداقتنا و  کیـسالک ، ياه  هاگدـید   ) هعـسوت داصتقا  رد  يرظن  ياـهوگلا  مراـهچپاچ - 
، يولوم تاراشتنا  دـیاقع » هعومجم   » يداصتقا هعـسوت  دـنوریج ، هللادـبع   - 1374 نارهت ، رادـید ، رـشن  یکمرا ،)  ) دازآ اـضرمالغ  همجرت 

نخس رامآ  ینیسح ، نیدلا  سمش  دیس  هدازریم ، دیمح   - 1373 همشچ ، رشن  مهدزون ، نرق  رد  ناریا  داصتقا  فیس ، دمحا   - 1366 نارهت ،
همجرت یقیبـطت ، تسایـس  یـسررب  يارب  يرظن  یبوچراـچ  نارگیدو ، دـموملآ  لـیرباگ ا . مودـپاچ -  ، 1378 نارهت ، اـن ، یب  دــیوگ ، یم 

، يا هسیاقم  تسایـس  ياه  هیرظن  توکیلچ ، دـلانور  مود -  پاچ  ، 1377 نارهت ، یتلود ، تیریدـم  شزومآ  زکرم  تاراشتنا  بیطاضریلع ،
اه یلاوت  اه و  نارحب  نارگید ، ياپ و  ویلبد  نیسول   - 1377 نارهت ، اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسسوم  ، بیط اضریلع  یگرزب و  دیحو  همجرت 

كرد نارگید ، وریناو  نوریاــم   - 1380 نارهت ، يدربهار ، تاعلاطم  هدکـشهوژپ  يورـس ، هجاوخاـضرمالغ  همجرت  یـسایس ، هعـسوت  رد 
تخانـش رد  راـتفگ  دـنچ  هعماـج ، يزاـسون  نارگید ، وریناو  نوریاـم   - 1379 نارهت ، يدربهار ، تاـعلاطم  هدکـشهوژپ  یـسایس ، هعـسوت 

، نایماهاربآ دناوری  مود -  پاچ  ، 1353 نارهت ، یبیج ، ياه  باتک  یماهـس  تکرـش  يا ، هغارم  مدقم  هللا  تمحر  همجرت  دشر ، مسیمانید 
بالقنا جـیاتن  يدـکرآ ، یکین  مود -  پاچ  ، 1377 نارهت ، ینرـشن ، ، یحاتف میهاربا  يدـمحم ، لگ  دـمحا  همجرت  بـالقنا ، ود  نیب  ناریا 

 ، شخپاچ تاراشتنا  يولهپ ، رـصع  رد  تلود  تاـضویف ، میهاربا   - 1383، نارهت سونقق ، تاراشتنا  هاوخ ، تقیقح  يدـهم  همجرت  ناریا ،
، یسیفن اضر  دمحم  همجرت  يولهپ ، هلسلس  نایاپ  ات  تیطورـشم  زا  ناریا  یـسایس  داصتقا  نایزوتاک ،  نویامه  یلع  دمحم   - 1357 نارهت ،

دمحم همجرت  ناریا ، بـالقنا  رد  يژولوئدـیا  تسایـس و  هقبط ، لدـعم ، روصنم  مشـش -  پاـچ  ، 1377، نارهت زکرمرـشن ، يزیزع ، زیبماک 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1589 

http://www.ghaemiyeh.com


ات يولهپ  تنطلس  زا  یمالسا  بالقنا  يریگ  لکـش  ینالیم ، نسحم   - 1382 نارهت ، ناریا ، مالسا و  یسانشزاب  زکرم  رشن  ، ییارـسک رالاس 
سپ باتک  هناهب  هب  ینیدنارکفنشور ، هعماج و  یناریا ، رصان  - 138 نارهت ، ون ، ماگ  تاراشتنا  هدازاطع ، یبتجم  همجرت  یمالسا ، يروهمج 
هعماج هیریشب ، نیسح   - 1378 نارهت ، زکرم ، رشن  روپ ، ییالج  اضر  دیمح  ، ناریا یندم  شبنج  هب  یتخانـش  هعماج  یهاگن  دادرخ ، مود  زا 
يارب - 1 یقرواـپ :   . 1378 نارهت ، نیون ، مولع  رـشن  هسـسوم  یـسایس ، یـسانش  هعماج  رد  ییاهراتفگ  ناریا ، رد  یـسایس  هعـسوت  یندم و 

باتک 92 نینچمه  1382 و  نارهت ، ، گنهامه رشن  ییاراد  یلع  رظن  ریز  یمالـسا  بالقنا  نوماریپ  راتفگ  هلئسم ر.ك 25  نوماریپ  هعلاطم 
هاپس كرتشم  داتس  یگنهرف  تنواعم  یمالسا ، بالقنا  مظعم  ربهر  ینیمخ و  مامایاه  هاگدید  رب  شرگن  اب  ناریا  یمالسا  بالقنا  درواتسد 

نامزاس هجدوب و  همانرب و  نامزاس  (1378) ناریا یمالسا  يروهمج  هعسوت  یلم  شرازگ  نیلوا  مود ، پاچ   1382 نارهت ، تاغیلبت ، هرادا  – 
نابآ 1387 هبنش 25   ، www.farsnews.net عبنم :   * 1378 نارهت ، دحتم  للم 

نامرد تشادهب و  شخب  ياهدرواتسد 

هب حوطـسهمه  رد  تیریدم  لامعا  نیرتیـساسا  يزیرهمانرب  هراشا : یناهارف  يدابآ  دـیزم  دـیجم  نامرد  تشادـهب و  شخب  ياهدرواتـسد 
هب هجوـت  اـب  اـهنآ  ماـجنا  هـک  تـسا  ییاهمادـقا  نـییعت  يارب  هنادنمـشوه  گـنهامه و  ياـه  تیلاـعف  هعوـمجم  لـماش  دـی و  ~ ایم راـمش 

باختنا یعون  ناوتیم  ار  يزیرهمانرب  ور ، نیازا  تسا . مزال  دوشیم ، یقلت  بولطم  هک  یتیعضو  هب  لین  روظنم  هب  دوجوم  ياهتیدودحم 
اهيریگمیمـصت و زا  ياهعومجم  هب  ندیـشخب  مظن  اب  یحطـس  ره  رد  تیریدـم  هک  تسا  یقطنم  ضرف  نیا  تسناد . نکمم  هنیزگ  نیرتهب 
هب لین  رد  تیقفوم  مدـع  دـشاب . هتـشاد  دوخ  تیریدـم  تحت  نامزاس  تیلاعف  زا  نکممهجیتن  نیرتهب  لیـصحت  رد  یعـس  مزـال ، ياهمادـقا 

يارب يزیرهمانرب  ترورض  تیعـضو ، نیا  نیاربانب  هتفرگن  تروص  حیحـص  يزیرهمانرب  هک  تسا  انعم  نیا  هب  راظتنا ، رظندروم و  تیعـضو 
اهفده و نآ  هب  لین  يارب  بسانم  ياهتسایـس  اهيژتارتسا و  نیودت  اهفده ، نییعت  موهفم  هب  يزیرهمانرب  هکلب  دربیمن ، نیب  زا  ار  دعب 

شقن دوشیم - : نشور  نآ  یلـصاهبنج  راـهچ  نتفرگ  رظن  رد  اـب  يزیرهماـنرب  یـساسا  تعیبـط  دریگ . تروص  يرتـشیب  تقد  اـب  تیادـه 
. دنک لیهـست  ریذپناکما و  ار  هعومجم  کی  فادها  هب  لین  هک  تسا  نآ  يزیرهمانرب  زا  دوصقم  تیریدم ؛ فادها  هب  لین  رد  يزیرهمانرب 

نامزاس تایلمع  اهمادقامامت و  يارب  يرورض  فادها  هک  رظن  نیا  زا  يزیرهمانرب  تیولوا  اهمادقا ؛ ریاس  هب  تبـسن  يزیرهمانرب  تیولوا  - 
ماـمت فادـها  ققحت  هب  هعومجم  یلک  فادـها  ققحت  هک  اـجنآ  زا  حطـس ؛ ره  رد  يزیرهماـنرب  يریگارف  دـنکیم - . هیجوت  ار  ماـظن  هتفاـی 
همانرب کی  ییآراک  عقاو  رد  اههمانرب ؛ ییآراـک  دوش - . يزیرهماـنرب  زین  هعومجمریز  ره  يارب  تسا  مزـال  دراد ، یگتـسب  اـههعومجمریز 
نیودت زا  هلحرم  ره  رد  همانرب  تیقفوم  تسا . نآ  يارجا  نیودت و  ياههنیزه  لباقم  رد  هدش ، نییعت  فادها  هب  لین  رد  همانرب  شقنهسیاقم 

زا دننک ، يزیرهمانرب  شریذپ  هدامآ  ار  طیحم  دیاب  ناریدم  يزیرهمانرب ، حوطس  زا  یحطس  ره  رد  دراد . یگتـسب  يدایز  لماوع  هب  ارجا ، و 
یحطـس رد  اهنآ  زا  ییوجهرهب  تارییغت و  اب  هلباقم  يارب  همانرب ، رد  هدـش  ینیبشیپ  مزال  تارییغت  ماجنا  يارب  طـیحم  يزاـس  هداـمآ  ور  نیا 

، لباقم رد  اما  تسا . رما  نیا  يارب  بسانم  یهدنامزاس  يزیرهمانرب ، يارب  بسانم  طیحم  ياهمازلا  زا  نینچمه  تسا . تایرورض  زا  ریگارف 
ار يزیرهمانرب  رد  تسکـش  تابجوم  تارییغت ، لباقم  رد  تمواقم  ای  فرـص  ییارگلـمعهیحور  اـی  يزیرهماـنرب  تیقفوم  هب  داـقتعا  مدـع 

بوچراچ رد  هعماج  یعاـمتجا  یناور و  یمـسج ، تمالـس  حطـس  ياـقترا  نیمأـت و  روظنم  هب  ناـمرد  تشادـهب و  شخب  دـنکیم . مهارف 
تـسا ترابع  اهتیلاعف  نیا  نیرتمهم  تسا . ییارجا  تایلمع  اهتیلاعف و  زا  ياهتفایماظن  هعومجم  هدـشنییعت  ياهیـشمطخ  اهتسایس و 

تـسیزطیحم يزاسملاس  تشادهب و  سرادم  هداوناخ و  تشادهب  ریگاو  ياهيرامیب  هیلع  يزاسنمیا  يریگـشیپ و  تشادهب  شزومآ  زا :
ییاپرـس و نامرد  تامدخ  هیارا  ياهدحاو  زکارم و  يزادـناهار  داجیا و  هیذـغت ، یـساسا  ياهوراد  كرادـت  نیمأت و  اهيرامیب ، اب  هزرابم 

یقلت یناگمه  یقح  یتمالس  یعامتجا ، هاگدید  زا  فلتخم . ياههنیمز  رد  یکشزپاریپ  یکـشزپ و  یناسنا  يورین  شزومآ  نیمأت و  يرتسب 
، يداصتقا ياـههیرظن  دـنوش . هیارا  تیمکاـح  تیاـمح  اـب  هتـسویپ و  روط  هب  دـیاب  دـنراد  هک  یتیهاـم  هب  اـنب  یتمالـس  تامدـخ  دوشیم و 
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يـالاک دـیلوت  زا  نتفاـی  ناـنیمطا  لـماش  اـه  هزوح  نیا  دـننکیم . یفرعم  تمالـس  شخب  رد  تلود  هلخادـم  يارب  ار  یتواـفتم  ياـههزوح 
هنالدا ياهشور عـ قیرط  زا  یفاک  عبانم  نیمأت  اهتمیق ، میظنت  ینامرد ، ياههمیب  رد  رازا  تسکـش بـ طیارـش  لیدـعت  ای  حالـصا  یمومع ،

. تسا هیاپ  تامدـخ  هتـسب  هب  یـسرتسد  رد  يربارب  روظنم  هب  ناگدننکفرـصم  هب  هنارای  ياطعا  و  یتلود ) یلام  نیمأت  اـی  یعاـمتجا  همیب  )
دنراد و تمالس  ماظن  يوس  زا  ار  اهنآ  نیمأت  عقوت  مدرم  هک  دشاب  ياهجیتن  دنچ  ای  کی  نمضتم  دناوتیم  اههزوح  نیا  رد  بسانم  هلخادم 

تامدـخ هب  یـسرتسد  رظن  زا  مه  يربارب  ناگدننکفرـصم و  يدـنمتیاضر  نییاـپ  ياـههنیزه  بساـنم  یتمالـس  زا : دـناترابع  جـیاتن  نیا 
، يداـصتقا هاگدـید  زا  تمالـس  ماـظن  حالـصا  رد  یلـصا  يریگتهج  عقاو  رد  تامدـخ . دـیرخ  یلاـم  راـب  لـمحت  رظن  زا  مه  یتمـالس و 

ظاحل هب  یلام  نیمأت  نیمـضتو  مدرم  داحآ  يارب  یتمالـس  تامدخ  هب  یـسرتسد  رد  ضیعبت  عفر  یعامتجا و  تلادع  یـسایس ، یعامتجا و 
زا یشان  دود  دیاز ، داوم  بالـضاف و  عفد  یتشادهبریغ  ياهشور  رقف ، اب  مدرم  تسارقف . هژیو  هب  ریذپ  بیـسآ  ياههورگ  يارب  يدنمهرهب 

تفایرد دوبمک  زا  یـشان  ياهیذـغت  تالکـشم  نمیاریغ ، یـسنج  ياهراتفر  تایناخد  فرـصم  هتـسب ، ياـهطیحم  رد  دـماج  ياـهتخوس 
نوخ يراشفرپ  یقاچ و  نزو  هفاـضا  هب  ار  ناـنآ  هک  يروخشیب  يروخدـب و  يور ) نهآ و  يد ، نیماـتیو آ و   ) حـالما نیماـتیو و  يژرنا ،

نوـخ و يراـشفرپ  زا  یـشان  تارطخ  دنتـسه . ورهبور  دـنکیم ، اـیهم  یقورع  یبـلق و  ياـهيرامیب  هـب  ـالتبا  يارب  ار  هـنیمز  هدرک و  ـالتبم 
نیریـش کمنرپ و  برچرپ  ياهاذغ  فرـصم  اب  دنراد و  يزغم  ياههتکـس  یبلق و  تالمح  شیازفا  اب  یمیقتـسم  طابترا  هک  الاب  لورتسلک 

، دـنوش نیجع  لـکلا  تاـیناخد و  راـبگرم  ياـهورین  اـب  تارطخ  نیا  یتـقو  دنـسریم . رظن  هب  رتهدـننکدیدهت  زور  ره  دنتـسه ، طـبترم  زین 
دوخ يدوخ  هب  زین  تسا  یکیزیف  تیلاعف  دوبمک  ییاذـغ و  داوم  فرـصم  دایدزا  هجیتن  هک  یقاـچ  نزو و  شیازفا  دـنوشیم . رتكاـنرطخ 

و سراس و )... زدـیا ،  ) دـیدپون ياهيرامیب  هتبلا  دـیازفایم . تارطاخم  یگدرتسگ  رب  هک  دوشیم  بوسحم  تمالـس  يارب  ياهدـمع  رطخ 
روشک ءزج 10  ناریا  رگید ، فرطزا  دنوشیم . اههنیزه  تارطاخم و  شیازفا  ثعاب  دوخ  هبون  هب  زین  ایرالام ) لس و   ) دـیدپزاب ياهيرامیب 
هدـمع يایالب  هلمجزا  ددـنویپیم . عوقو  هب  ام  روشک  رد  نآ  عون  ناهج 33  رد  هدش  هتخانـش  یعیبط  يایالب  عون  زا 42  تسایند و  زیخالب 

هب هک  تسا  ییاهنامزاس  همه  یلصا  تیرومأم  هفیظو و  هعماج ، رد  دوجوم  زاین  هب  ییوگخساپ  تسا . یلاسکشخ  هلزلز و  لیـس  ام  روشک 
ییوگخساپ روظنمهب  تمالس  ماظن  حالصا  يارب  يزیرهمانرب  فادها ، نیا  هب  لین  يارب  ور ، نیا  زا  دنریگیم . لکـش  تامدخ  هیارا  روظنم 

تشادهب شخب  تیعضو  رورم  هب  طابترا  نیا  رد  تسا . ریذپانبانتجا  يرورض ، رثؤم و  یهار  ناونع  هب  تمالـس  شخب  یعقاو  ياهزاین  هب 
هرصبت لماش 52  لوا  همانرب  نوناق  ( 1368-1372  ) هعسوت لوا  همانرب  میزادرپیمیمالسا : بالقنا  زا  سپ  هعـسوت  ياههمانرب  رد  نامرد  و 

تامدـخ زا  يرادروخرب  یـساسا  نوناق  مهن  تسیب و  لـصا  قبط  دیـسریمالسا . ياروش  سلجم  بیوصت  هب  لاـس 1368  رد  مکح  و 104 
مدرم تکراشم  زا  لـصاح  ياهدـمآرد  ویمومع  ياهدـمآرد  لـحم  زا  هدـش  فلکم  تلود  هدوب و  یناـگمه  یقح  یناـمرد  یتشادـهب و 

هعـسوت يزاسزاب و  يارب  یلیمحت  گنج  ناـیاپ  زا  سپ  هماـنرب  نیا  دـنک . نیمأـت  هعماـج  داـحآ  يارب  ار  هدـشدای  ياـهتیامح  تامدـخ و 
ياهتیلاعف مجح  شیازفا  یمک و  هعـسوت  ياهدـنور  زا  رثأتم  نامرد ، تشادـهب و  شخب  هلمج  زا  اهشخب  مامت  رد  یکیزیف  ياـهتیفرظ 

رد تامدخ  هب  مدرم  همه  یـسرتسد  ینامرد و  یتشادهب و  تامدخ  شـشوپ  يریگارف  هعـسوت  لوا  همانرب  درکلمع  دوب . نامرد  تشادهب و 
نیا رد  دمآیم . رامش  هب  هعـسوت  لوا  همانرب  ياهيراذگتـسایس  زا  تارابتعا  مهـس  شیازفا  تامدخ و  یفیک  ياقترا  روشک ، طاقن  یـصقا 

رد نینچمه  دـندوب .  راک  هب  لوغـشم  روشک  رد  کشزپ  رفن  دادعت 45765  لاس 1374  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  اـهدرکلمع  صوصخ ،
یکیزیف و تاناکما  رظن  زا  دندوب . تیلاعف  هب  لوغـشم  روشک  رد  زاسوراد  کشزپنادـند و  رفن  دادـعت 8748 و 6221  بیترت  هب  لاس  نامه 

لاس هب  تبسن  بیترت  هب  يرتسب  تباث  تخت  اهناتسرامیب و  دادعت  لاس 1374  رد  هک  دهدیم  ناشن  يرامآ  تاعالطا  شخب ، ياهراتخاس 
تیعمج 76/1 رفن  رازه  ره  يازا  هب  لاس  نآ  رد  عقاو  رد  هتفای و  شیازفا  تخت  باب و 98291  هب 685  تخت  باب و 85810  زا 639   1370

نازیم يروراب  نازیم  ندوب  الاب  ناریا ، تیعمج  یناوج  تسا . هدوب  تبسن 54/1  نیا  لاس 1370  رد  هک  یلاح  رد  تسا . هتشاد  دوجو  تخت 
یکیزیف و عبانم  تاناکما و  نوزومان  عیزوت  یکـشزپاریپ و  یکـشزپ و  یناسنا  يورین  تاناکما و  دوبمک  ناردام ، ناـکدوک و  ریم  گرم و 
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، نامرد تشادهب و  شخب  رد  هعـسوت  لوا  همانرب  رد  ات  دـش  ببـس  ینامرد  یتشادـهب و  تامدـخ  ناگدـنهدهیارا  یکـشزپ و  هورگ  یناسنا 
زا دریگ . رارق  راک  روتـسد  رد  هدشدای  تامدخ  هب  یـسرتسد  يارب  نامرد  تشادهب و  ياهدرادناتـسا  دوبهب  یناسرتامدخ و  هکبـش  لیمکت 

تـشادهب زکرم   192 عبات ، تشادـهب  هناـخ  اـب 1440  ییاتــسور  یناـمرد  یتشادـهب و  زکرم  ثادـحا 360  يارب  يراذـگفده  ور ، نـیا 
لصف لماش 3  هعسوت  مود  همانرب  نوناق  ( 1374-1378  ) هعسوت مود  همانرب  تفرگ . رارق  دیکأت  دروم  ناتسا  تشادهب  زکرم  ناتسرهش و 27 

ياهتبقارم نیمأت  : زا دندوب  ترابع  همانرب  نیا  ياهتسایـس  نیرتمهم  دیـسریمالسا . ياروش  سلجم  بیوصت  هب  لاس 1373  هام  رذآ  رد 
هنیمز رد  یقیوشت  ياهتسایـس  ذاختا  تاناکما و  هعـسوت  روشک  ییاتـسور  مورحم و  قطانم  رب  دـیکأت  اب  مدرم  هماـع  يارب  یتشادـهب  هیلوا 

ردام و تشادـهب  یـشزومآ و  ياههنیمز  رد  لاـعف  تامدـخ  هیارا  ناـمرد و  تشادـهب و  هکبـش  شرتسگ  فرط و  کـی  زا  تیعمج  لرتنک 
یناتسرامیب و ياهتیفرظ  شرتسگ  ییاتسور ، ینامرد  یتشادهب و  زکارم  شیازفا  ور ، نیا  زا  رگید . فرط  زا  يروراب  تشادهب  كدوک و 

یندـیماشآ بآ  هب  تیعمج  یـسرتسد  نازیم  لیبق  زا  تشادـهب  اب  طبترم  ياهصخاش  دوبهب  راـنک  رد  هدـید  شزومآ  یـصصخت  ياـهورین 
ریز ناکدوک  ناردام و  ریم  گرم و  خرن  شهاک  نوچمه  یتمالـس  ياهصخاش  ياقترا  ثعاب  یعامتجا  یهاـگآ  حطـس  شیازفا  ملاـس و 

، شخب ياهصخاش  دروم  رد  هدش  ماجنا  یـسررب  ساسارب  هعـسوت  مود  همانرب  درکلمع  دش . ریگاو  ياهيرامیب  مهـس  شهاک  لاس و  جنپ 
(1378  ) مود همانرب  رخآ  لاس  رد  لاس  کی  ریز  لافطا  ریم  گرم و  نازیم  دوشیم . هدهاشم  اهصخاش  نیا  رد  یهجوت  لباق  ياهتفرشیپ 

ریم گرم و  نازیم  دـش . شرازگ  هدـنز  دـلوت  رازه  رد  لاس 33  جـنپ  ریز  ناکدوک  يارب  مقر  نیا  دیـسر . هدـنز  دـلوت  رازه  رد  مقر 26  هب 
فده هب  تبـسن  مقر  نیا  هک  دیـسر  هدنز  دلوت  رازه  دـصکی  رد  مقر 4/37  هب  لاس 1378  رد  نامیاز  ضراوع و  لیلد  هب  رادراـب  نارداـم 

ریگمشچ ینامرد  یتشادهب و  هکبش  شرتسگ  رارقتـسا و  يراتخاس ، دعب  رد  نینچمه  دادیم . ناشن  ققحت  دصرد   120 هعسوت ، مود  همانرب 
رد هک  يروط  هب  دوب  ریگمـشچ  ینامرد  یتشادـهب و  هکبـش  شرتسگ  رارقتـسا و  يراـتخاس ، دـعب  رد  نینچمه  ناـیاپ  رد  هک  يروط  هب  دوب 

يرهـش ینامرد  یتشادهب و  زکرم  ییاتـسور و 2123  ینامرد  یتشادهب و  زکرم  2430 تشادهب ، هناخ  زا 16100  شیب  لاس 1378  نایاپ 
مود همانرب  نایاپ  ات  یتشادهب  هیلوا  ياهتبقارم  هب  روشک  ناییاتسور  دصرد  هک 85  تسا  انعم  نیا  هب  عوضوم  نیا  دش . يزادناهار  داجیا و 

هب 100 اهرهـش  رد  یتـلودریغ  شخب  تاـناکما  نتفرگ  رظن  رد  اـب  يرهـش  تیعمج  صوصخ  رد  مقر  نیا  دـندرک . ادـیپ  یـسرتسد  هعـسوت 
ترازو طسوت  هدش  هیارا  تاعلاطم  هیاپ  رب  هک  تسا  رکذ  لباق  نویـسانیسکاو  شـشوپ  هب  طوبرم  ياهصخاش  صوصخ  رد  دیـسردصرد .

جلف و لس ، کخرـس ، ياهيرامیب  لباقم  رد  لاس  کی  ریز  ناکدوک  نویـسانیسکاو  شـشوپ  نازیم  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،
لک دادعت  دیـسر و  باب  هب 705  لاس 1378 رد  اهناتـسرامیب  لک  دادـعت  دوب . دـصرد  و 8/96   9/96 ربارب 9/65 6/98 ، بیترت  هب  ثـالث 

روـشک تیعمج  رفن  رازه  دـص  ره  يازا  هب  هک  تسا  اـنعم  نادـب  نیا  تفاـی . شیازفا  تـخت  دادـعت 103394  هب  زین  یناتـسرامیب  ياهتخت 
. دروخیم مشچ  هب  هعـسوت  مود  همانرب  نایاپ  رد  یلوبق  لباق  تفرـشیپ  زین  یناسنا  يورین  تیبرت  دـعب  رد  هوـالعب  دوب . دوجوم  تخت   5/164

هدش ینیب  شیپ  تیعمج  رفن  رازه  دص  رد  کشزپنادند  رفن  زا 5/11  هک  دیسر  رفن  هب 5/19  تیعمج  رفن  رازه  دص  هب  کشزپنادند  تبـسن 
تبـسن زین  مقر  نیا  هک  دوب  دوجوم  کشزپ  کی  رفن  ره 988  يازا  هب  لاس  نیمه  یط  تفر . رتارف  هعـسوت  مود  همانرب  رخآ  لاـس  رد  دوب و 

رب 3 لمتشم  هعـسوت  موس  همانرب  نوناق  ( 1379-1383  ) هعـسوت موس  همانرب  دوب . رادروخرب  يرتهب  تیعـضو  زا  همانرب  فدـه  ینیب  شیپ  هب 
لـصف موس ، شخب  و  مجنپ ) تسیب و  ات  مهدزیـس  لـصف   ) یـشخب روما  مود  شخب  مهدزاود ) اـت  لوا  لوصف   ) یـشخبارف ياـهزوح  شخب ،

لوط رد  دش  نایب  هک  هنوگنامه  دیسریمالسا . ياروش  سلجم  بیوصت  هب  لاس 1379  رد  همانرب ،  تراظن  ارجا و  عوضوم  مشـش  تسیب و 
تامدـخ هب  مدرم  یـسرتسد  رد  تلادـع  داجیا  يارب  ینامرد  یتشادـهب و  ياـهتیفرظ  شرتسگ  شیازفا و  هعـسوت  مود  لوا و  ياـههمانرب 

زکارمهیوریب شرتسگ  هدـشدای  ياههمانرب  رد  هدـش  بسک  ياهتیقفوم  راـنک  رد  اـما  تشاد  رارق  راـک  روتـسد  رد  یناـمرد  یتشادـهب و 
موس همانرب  دـش . شخب  نیا  رد  عبانم  تفر  ردـه  راـکیب و  ياـهتیفرظ  ندـمآ  دوجو  هب  ثعاـب  يرتسب  ناـمرد  شخب  رد  هژیو  هب  یناـمرد 

یهدناماس یتلود و  ریغ  شخب  تکراشم  بلج  ییآراک  شیازفا  فده  اب  یلبق ، همانرب  ود  رد  هدـمآ  دوجو  هب  طیارـش  هب  هجوت  اب  هعـسوت ،
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موس همانرب  نوناق  رد  دش . نیودت  روشک ) نامرد  تشادهب و  هکبش  حالصا  تامدخ و  يدنبحطس  لیبق  زا  ییاههنیمز   ) تامدخ هیارا  ماظن 
تامدخهعـسوت ییآراک و  شیازفا  روظنم  هب  هدـش  دای  نوناـق  هدام 192  رد  دـش : يریگیپ  ریز  دراوم  فلتخم  ینوناـق  ماـکحا  رد  هعـسوت 

ریغ یتلود و  شخب  يدصت  دودح  نییعت  تامدخ و  نیا  هب  مدرم  داحآ  یـسرتسد  يارب  تالیهـست  داجیا  روشک و  رد  ینامرد  یتشادـهب و 
تلادـع داجیا  عوضوم  هداـم 193  رد  نینچمه  دـش . يراذـگفده  شخب  تامدـخ  هیارا  رد  یتلود  ریغ  شخب  تکراـشم  شیازفا  یتـلود ،

داوم دورو  زایندروم  زرا  نیمأت  وراد ، رازاـب  میظنت  هدام 196 ، تفرگ و  رارق  يدـج  هجوت  دروم  يرتسب  نامرد  تامدـخ  هیارا  رد  یعیزوت 
رد درک و  ینیب  شیپ  ياهمیب  ماـظن  زا  تیاـمح  وراد و  تمیق  شیازفا  زا  يریگوـلج  يارب  ار  یتادراو  هدـش  هتخاـس  ياـهوراد  ورادهیلوا و 

قیقد و يارجا  ناکما  هدشدای و  ماکحا  ندرک  یتایلمع  تهج  رد  تفرگ . رارق  هجوت  دروم  هدام 197  رد  هیذغت  اذغ و  تینما  ياقترا  رخآ 
ياهدـحاو ثادـحا  داـجیا و  رد  یـصوصخ  شخب  هب  نداد  تیوـلوا  زا - : دـندوب  تراـبع  هک  دـش  ینیب  شیپ  ییاـهراکهار  نآ ، بساـنم 

مهارف اههنیزه - . صخاش  اب  بسانتم  یناـمرد  یتشادـهب و  ياـههفرعت  ندرک  یعقاو  یتلود - . شخب  اـب  هسیاـقم  رد  یناـمرد  یتشادـهب و 
روظنم هب  نینچمه  تامدخ . يراذگ و  هفرعت  شور  دنیآرف و  حالـصا  . - یتلود ریغ  شخب  زا  تامدـخ  دـیرخ  يارب  مزال  تاناکما  ندروآ 

شـشوپ شیازفا  ینامرد ، یتشادـهب و  ياههفرعت  ندرک  یعقاو  حالـصا و  دوجوم ، عبانم  زا  هنیهب  هدافتـسا  شخب ، یلاـم  عباـنم  یهدـناماس 
عبانم تیاده  شخب و  ياهزاین  اب  قبطنم  بسانم و  يرادباسح  ماظن  یحارط  اههنیزه ، اهدمآرد و  تبث  ماظن  حالصا  نامرد ، همیب  یتیعمج 

، دـیلاوم دـیدحت  تسایـس  رارمتـسا  روظنم  هب  هوالعب  دـش . ینیب  شیپ  ینواعت ، یـصوصخ و  شخب  يراکمه  بلج  شیازفا  ویمدرم  یلاـم 
دصرد روشک 6/1  تیعمج  هنایلاس  طسوتم  دـشر  دـش .  هتفرگ  رظن  رد  ییاهمادـقا  ریگاو  ریغ  ریگاو و  ياهيرامیب  زا  يریگـشیپ  لرتنک و 

هب یسرتسد  دنمزاین  تیعمج  نیا  هک  تسا  یهیدب  دش . غلاب  لاس 1383  رد  رفن  رازه  هب 67673  لاس 1379  رد  رفن  رازه  زا 63515  دوب و 
رفن زا 67046  هک  تسا  ناکـشزپ  دادعت  یناسنا ، يورین  عبانم  نیرتمهم  زا  هعـسوت  موس  همانرب  درکلمع  دوب . ینامرد  یتشادهب و  تاناکما 

هب 13/1 زا 06/1  رظندروم  ياهلاس  رد  رفن  رازه  هب  کـشزپ  صخاـش  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  نیا  دیـسر . رفن  هب 72792  لاس 1379  رد 
هب لاس 1379 رد  تخت  زا 105716  دادـعت  نیا  هک  درک  هراشا  يرتسب  تخت  دادـعت  هب  ناوتیم  یکیزیف  عبانم  صوصخ  رد  تفای . شیازفا 

ادیپ شیازفا  لاس 1383  رد  دصرد  هب 81  روشک  رد  تباث  هب  لاعف  تخت  تبـسن  نینچمه  تفاـی . شیازفا  لاس 1383  رد  تخت   112590
لاس 1383 رد  دحاو  هب 7632  ینامرد  یتشادهب و  زکارم  دادعت  دوب . نامرد  شخب  عبانم  زا  هدافتسا  ندش  رتدمآراک  يانعم  هب  نیا  درک و 

صخاش هوالعب  دادیم . ناشن  دشر  دصرد  دودح 10 ینامرد ) یتشادهب و  زکرم  باب   6980  ) موس همانرب  يادتبا  لاس  هب  تبسن  هک  دیـسر 
ریز ناکدوک  نویسانیسکاو  ششوپ  نازیم  دیسر و  لاس 1383  رد  لاس  هب 7/71  لاس 1379  رد  لاس  زا 70  دلوت  ودب  رد  یگدنز  هب  دـیما 

زادنامـشچ دنـس  بوچراچ  رد  ، هعـسوت مراهچ  همانرب  ( 1384-1388  ) هعـسوت مراهچ  همانرب  دـش . غلاب  دـصرد  زا 95  شیب  هب  لاـس  کـی 
قیفلت و رد  یعـس  ، نیـشیپ ياههمانرب  زا  توافتم  هعـسوت ، مراهچ  همانرب  يزیرهمانرب  ماظن  دش . نیودت  ماظن  یلک  ياهتسایـس  هلاستـسیب و 

نوناق ماکحا  ماظن ، یلک  ياهتسایـس  هلاـس و  زادنامـشچ 20  دنـس  هیهت  زا  سپ  ظاحل  نیدـب  تشاد . هنایلاس  هجدوب  اب  همانرب  یگنهاـمه 
ياهعوضوم يارب  یشخب و  دانـسا  شخب  ره  يارب  نینچمه  دیـسریمالسا . ياروش  سلجم  بیوصت  هب  دش و  هیهت  هدام  رب 160 غلاب  همانرب 

حیرشت نمض  دانسا  نیا  رد  تفرگ . رارق  راک  روتسد  رد  ناتسا  هعـسوت  دنـس  هیهت  ناتـسا  ره  يارب  یـشخبارف و  هژیو  دانـسا  هیهت  یـشخبارف 
دروم ياهمادقا  ییارجا و  ياهتسایس  اهدربهار ، یلک ، فادها  یمک ، فادها  یلـصا ، ياهيریگتهج  اهتیدودحم ، تاناکما  اهتیلباق ،

ییارجا فلتخم  ياههاگتـسد  فیلکت  هک  ییاهمادقا  يارب  ات  دوب  رارق  نیا  رب  هوالع  دش . ینیب  شیپ  دنـس  ره  فادها  هب  ندیـسر  يارب  زاین 
، همانرب نیا  رد  دوش . یتایلمع  هنایلاس ، ياههجدوب  بلاق  رد  همانرب  ماکحا  نآ  هیاپ  رب  ات  دوش  میظنت  هیهت و  یتاـیلمع  هماـنرب  دـشیم ، یقلت 

رارق هجوت  دروم  ریز  حرـش  هب  دنتـسه ، رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  دارفا  یگدـنز  حطـس  ياقترا  ياتـسار  رد  هک  تمالـس  ماـظن  فادـها 
رد مدرم  هنـالداع  تکراـشم  نآ - . عیزوت  مدرم و  یکـشزپ  ریغ  تاراـظتنا  هب  ییوگخـساپ  تمالـس - . عیزوت  حطـس و  ياـقترا  تفرگ - :
اما تسا  تمالس  ماظن  کی  یلصا  فده  تمالس ، ياقترا  دنچ  ره  نآ ) عیزوت  یلک و  حطس   ) تمالـس ياقترا  تمالـس . ياههنیزه  نیمأت 
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دارفا و نیب  توافت  نیرتمک  یبایتسد و  لـباق  نیگناـیم  حطـس  نیرتهب  لـماش  هبنج  ود  رد  عقاو  رد  بوخ  تمالـس  تسین . نآ  فدـه  اـهنت 
لاس و جنپ  ریز  ناکدوک  ریم  گرم و  دلوت ، ودـب  رد  یگدـنز  هب  دـیما  صخاش  هس  تسا . حرطم  ندوب ) هنالداع   ) یبایتسد نیا  رد  اههورگ 
رد تسا . هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروـم  هعماـج  تمالـس  حطـس  نییعت  يارب  هک  دنتـسه  ییاـهصخاش  زا  هلاـس  ناــغلاب 15-59  ریم  گرم و 

تمالس حطـس  یبایزرا  يارب  يدیدج  ياهصخاش  ات  هدش  ثعاب  تمالـس  شخب  رد  یگدنز  یفیک  داعبا  هب  هجوت  شیازفا  ریخا  ياهلاس 
. دـنریگیم رارق  یبایزرا  دروم  ریز  ياههبنج  ییوگخـساپ ، صخاش  هبـساحم  رد  مدرم  یکـشزپ  ریغ  ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  دوش . حرطم 

. - تسا نارامیب  هب  ندرکن  یهجوت  یب  ای  ندرکنیمارتحاـیب  ینعم  هب  رما  نیا  یلک ، روط  هب  دارفا  نأـش  هب  مارتحا  لـماش - : دارفا  هب  مارتحا 
رایتخا و دنراد - . ار  درف  کی  تمالـس  هب  طوبرم  یـصخش  تاعالطا  هب  یـسرتسد  یناسک  هچ  هکنیا  نییعت  قح  عقاو  رد  ای  ندوب  هنامرحم 

شور باـختنا  رد  دارفا  هب  ندـناسر  يراـی  لـماش  رما  نیا  دوـخ . تمالـس  هب  طوـبرم  ياـهباختنا  رد  تکراـشم  يارب  درف  يراـتخمدوخ 
يارب لوقعم  راظتنا  ياهنامز  سناژروا و  دراوم  هب  يروف  هجوت  بسانم : لمع  تعرس  لماش - : يرادم ، يرتشم  تسا - . بولطم  ینامرد 

. یناتسرامیب ياذغ  یفاک و  ياضف  یگزیکاپ ، نوچمه  ییاههنیمز  رد  بسانم  یفیک  ياهدرادناتسا  زا  يرادروخرب  سناژروا - . ریغ  دراوم 
هیارا باختنا  دننکیم - . تفایرد  ار  تبقارم  تامدخ  هک  يدارفا  يارب  ناتسود ) هداوناخ و   ) یعامتجا تیامح  ياههکبـش  هب  یـسرتسد  - 
عبانم نیمأت  رد  مدرم  هنالداع  تکراشم  دـهد . ماجنا  ار  رفن  کی  زا  تبقارم  ینامزاس ، ای  درف  هچ  هکنیا  باختنا  يدازآ  اـی  تمدـخ  هدـننک 

تایلام یمومع ، تایلام  قیرط  زا  تسا و  توافتم  اهروشک  رد  یلام  نیمأت  ماظن  هب  هجوت  اب  تمالس  شخب  ياههنیزه  نیمأت  هویش  یتمالس 
قیرط زا  زین  یـصوصخ و  نامرد  همیب  و  قوقح ) زا  یتمـسق  تخادرپ  تروص  هب   ) یعامتجا نیمأت  ياههمیب  تمالـس ، شخب  يارب  صاـخ 

زین یعامتجا و  تلادـع  ققحت  رد  یتوافتم  راثآ  یلام ، نیمأت  ياههویـش  نیا  زا  کـی  ره  باـختنا  دوشیم . نیمأـت  مدرم  میقتـسم  تخادرپ 
هتشاد يرتشیب  مهس  يرامیب ) زا  لبق   ) تخادرپشیپ قیرط  زا  تایلام و  لحم  زا  نیمأت  هویش  هچ  ره  تشاد . دهاوخ  تمالـس  ماظن  ییآراک 
ماظن دوش ، نیمأت  يرامیب  نامز  رد  نارامیب  طسوت  میقتـسم  تخادرپ  لحم  زا  يرتشیب  عبانم  هچره  تسا و  رتهنالداع  یتمالـس  ماظن  دـشاب ،

اهنآ زا  یخرب  هک  دشاب  هتشاد  یپ  رد  یبسانمان  ياهرثا  دناوتیم  اههنیزه ، یلام  نیمأت  رد  تلادع  هلوقم  هب  ندرکن  هجوت  تسا . رتهنالداعان 
« نکشرمک  » ياههنیزه هک  ییاهراوناخ  مهس  درک - . دنهاوخ  تخادرپ  تمالس  شخب  رد  ار ، ياهنالداعان  مهس  اهراوناخ  زا - : دناترابع 

شیازفا دـمآرد  عـیزوت  رد  يربارباـن  اـهراوناخ ، نیا  شیازفا  اـب  دـباییم و  شیازفا  دوـشیم ، لـیمحت  اـهنآ  رب  ( CATASTROPHIC)
دنهاوخ رقف  طخ  ریز  هب  یتمالـس  ياههنیزه  تخادرپ  رد  ییاناوت  مدـع  لـیلد  هب  اـهراوناخ  زا  يرگید  هورگ  تیاـهن  رد  تفاـی - . دـهاوخ 

مراهچ همانرب  رد  تمالـس  شخب  هدـش  ینیبشیپ  ياهتسایـس  هعـسوت  مراهچ  همانرب  رد  تمالـس  شخب  یلـصا  ياـهيریگتهج  دیـسر .
یناهج تشادهب  شرازگ  صخشم  روط  هب  هنیمز و  نیا  رد  طبترم  یـشهوژپ  یملع و  زکارم  قفاوت  دروم  يرظن  بوچراچ  رب  ینتبم  هعـسوت 

. تسا یـشخبارف  هاگ  روحم و  تمالـس  ياهتسایـس  ذاختا  هماـنرب ، نیا  رد  شخب  یلـصا  درکیور  دوب . یناـهج  تشادـهب  ناـمزاس   2000
یتمالس و تارطاخم  شهاک  درمش : رب  ریز  حرش  هب  ناوتیم  ار  تمالس  شخب  رد  هعسوت  مراهچ  همانرب  هجوت  دروم  یلصا  ياهيریگتهج 
هداد و رارق  هجوت  روم  ار  یتمالس  تارطاخم  فلتخم  داعبا  هعـسوت  مراهچ  همانرب  نوناق  داوم 84 و 85  اتسار  نیا  رد  ییاذغ  تینما  ياقترا 
، یللملانیب طیارـش  رییغت  لاـبند  هب  یناـهج  ياـهرازاب  رد  لاـعف  روـضح  تسا . هدرک  هـیارا  اـهنآ  شهاـک  لرتـنک و  يارب  ار  ییاـهتسایس 

ياههیامرس اهتیفرظ و  هب  هجوت  اب  اتـسار  نیا  رد  تسا . هدرک  ادیپ  یناهج  ياهرازاب  رد  ینوزفازور  تیمها  ینامرد ، یتشادهب و  تامدخ 
ياهتسایـس بوچراـچ  رد  اـت  تسا  هدـش  فظوم  یکـشزپ  شزومآ  ناـمرد و  تشادـهب ، ترازو  روشک  رد  دوـجوم  یناـسنا  یکیزیف و 

دیلوت یکـشزپ و  شزومآ  تمالـس و  تامدـخ  یبایرازاب  هضرع و  اهییاناوت ، یفرعم  صوصخ  رد  ار  مزـال  تالیهـست  يراـجت ، يدربهار 
ناریایمالـسا يروهمج  هعـسوت ، مراهچ  همانرب  نایاپ  رد  هک  تسا  هدش  ینیب  شیپ  بیترت  نیا  هب  دنک . هیارا  ییوراد  یکـشزپ و  تازیهجت 

دصرد شخب 30  نیا  تادـیلوت  تامدـخ و  تارداـص  زا  لـصاح  زرا  دوـش و  لیدـبت  هقطنم  یکـشزپ  تمالـس و  ياـهزاین  عـفر  زکرم  هـب 
عبانم نیمأت  رد  تلادـع  ياقترا  هب  هعـسوت  مراهچ  همانرب  نوناق  داوم 91 و 92  عبانم  نیمأت  رد  تلادـع  دـنک . نیمأت  ار  نآ  يزرا  فراـصم 
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هب مدرم  هنالداع  یـسرتسد  رد  یعیزوت  تلادـع  ياقترا  روظنم  هب  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  داوم  نیا  رد  دـناهتفای . صاصتخا  تمالـس  شخب 
عیزوت اهنآ ، ینامرد  یتشادهب و  ياههنیزه  زا  ریذپ  بیـسآ  دمآرد و  مک  ياهراوناخ  مهـس  شهاک  يارب  ینامرد و  یتشادـهب و  تامدـخ 

اقترا و دـصرد  هب 90  مدرم » یلام  هنالداع  تکراشم  صخاش   » هک دریذـپ  تروص  يوحن  هب  دـیاب  یناـمرد  یتشادـهب و  تاـناکما  عباـنم و 
موهفم شرتسگ  تمالس  ياقترا  شزومآ  دبای . شهاک  دصرد  کی  هب  تمالـس  لمحت  لباقریغ  ياههنیزه  زا  ریذپبیـسآ  ياهراوناخ  نازیم 

زا جراخ  لماوع  زا  رثأتم  تدش  هب  دوخ  فادها  ققحت  رد  تمالـس  ماظن  درکلمع  هک  تسا  هدش  ثعاب  یگدـنز  فلتخم  داعبا  رد  تمالس 
ماظن ياهدرواتـسد  زا  دصرد  دودـح 30  اـهنت  اـهرظنراهظا ، زا  یخرب  قبط  هک  يروط  هب  دـشاب  روشک  ناـمرد  تشادـهب و  یمـسر  شخب 

، نیب نیا  رد  تـسا . یکـشزپ  شزوـمآ  ناـمرد و  تشادـهب ، ترازو  طـسوت  هدـش  ارجا  ياهتسایـس  زا  رثأـتم  میقتـسم  روـط  هـب  تمـالس 
تمالـس ماظن  تیقفوم  رد  ار  یمهم  رایـسب  شقن  دوخ  تمالـس  ياقترا  ظفح و  یگنوگچ  هنیمز  رد  هعماج  دارفا  یهاگآ  يزاسدـنمناوت و 

نیمأت هعسوت _  مراهچ  همانرب  رد  تمالـس  شخب  ياهتسایـس  اهدربهار و  دنکیم . افیا  هعماج  تمالـس  ياقترا  ییاغ  فده  هب  لین  يارب 
تفایرد نتخاـس  هنـالداع  هعماـج _ . داـحآ  یکـشزپ  ریغ  ياـهزاین  هب  ییوگخـساپ  شیازفا  هعماـج _ .  دارفا و  تمالـس  ياـقترا  ظـفح و 

تکراشم عبانم و  نیمأت  دـنیآرف  يزاسرادـیاپ  ییایفارغج _ . قطاـنم  یعاـمتجا و  ياـههورگ  ماوقا  تیـسنج ، بسح  رب  تمالـس  تامدـخ 
هعـسوت مراهچ  همانرب  ینایاپ  ياهلاس  رد  هک  لاح  هعـسوت  مراهچ  همانرب  درکلمع  هیذـغت . اذـغ و  تینما  ياـقترا  نآ _ . رد  مدرم  هنـالداع 
یسررب نآ  نایاپ  زا  سپ  دیاب  ار  همانرب  نیا  درکلمع  اما  تساهتفرگ  تروص  همانرب  ماکحا  دافم  يارجا  روظنم  هب  ییاهمادقا  میربیم  رسهب 

گرم تبسن  دوشیم - : هراشا  هتشذگ  ياهلاس  لوط  رد  هدش  ماجنا  ياهمادقا  یخرب  نایب  هب  اهنت  لاقم  نیا  رد  ور ، نیا  زا  درک . لیلحت  و 
رازهدص ره  يازا  هب  هک  دـهدیم  ناشن  صخاش  نیا  تسا . هعـسوت  مهم  ياهصخاش  زا  یکی  نامیاز  يرادراب و  ضراوع  لیلد  هب  ناردام 

نامیاز يرادراب و  ضراوع  لـیلد  هب  ناـمیاز  زا  سپ  زور  ات 42  نامیاز و  نامز  يرادراب ، نارود  لوط  رد  ناردام  زا  رفن  دنچ  هدـنز  دـلوت 
هب رد 1367  هدنز  دلوت  رازهدـص  رد   91 زا يریگمـشچ  شهاک  اب  روشک  رد  نارداـم  ریم  گرم و  خرن  دـنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  ناـج 

هیاپ رب  تیعمج  رفن  رازه  هب  کشزپ  صخاش  تسا - . هدیـسر  ياهلاس 1384 و 1385  رد  بیترت  هب  هدنز  دلوت  رازه  دـص  رد  6/24 و 22 
ناکـشزپنادند دادعت  تسا - . هدوب  روشک  تیعمج  رفن  رازه  ره  يازا  هب  کشزپ  هب 35/1  لاس 1385  رد  یکـشزپ  ماظن  نامزاس  تاعالطا 

ثعاب ناکـشزپ  نادند  دادعت  شیازفا  دش . غلاب  رد 1380  رفن  هب 13512  دصرد  دشر 5/4  اب  رد 1379  رفن  زا 12926  روشک  رد  دوجوم 
نیا تسا . هدش  رد 1380  تیعمج  رفن  رازه  هد  ره  يازا  هب  کشزپنادـند  هب 2  رد 1379 کشزپنادند  زا 92/1  یسرتسد  صخاش  شیازفا 

رد تسا - . هدیـسر  لاـس 1385  رد  رفن  هب 7/2  تیعمج  رفن  رازه  هد  ره  يازا  هب  یکـشزپ  ماظن  ناـمزاس  تاـعالطا  ساـسارب  زین  صخاـش 
دادعت 654 رد 1383  اهناتـسرامیب  تباث  ياهتخت  دادـعت  هسیاقم  اـب  هک  تسا  هدـش  شرازگ  تخت  تباث 113244  تخت  دادـعت   1384

تباث تخت  دادعت  اب  هسیاقم  رد  هک  هدوب  تخت  تباث 116056  تخت  دادعت  لاس 1385  رد  تسا . هتشاد  دشر  دصرد )  58/0  ) تباث تخت 
زا 717 اهناتسرامیب  دادعت  ياهلاس 1383-1380  هلصاف  رد  تسا – . تخت ) 2812  ) دصرد لداعم 48/2 يدشر  زا  یکاح  لاس 1384  رد 

ناتسرامیب دادعت 738  اب  هسیاقم  رد  هک  دش  مالعا  دحاو  ربارب 750  لاس 1384  رد  دادعت  نیا  تفای . شیازفا  ناتسرامیب  هب 738  ناتسرامیب 
باب رب 771  غلاـب  لاس 1385  رد  روشک  ياهناتـسرامیب  دادـعت  نینچمه  دـهدیم . ناشن  ار  دـصرد  لداعم 63/1  يدـشر  لاس 1383  رد 
تخت هب  تیعمج  تبـسن  لاس 1384 رد  تسا – . هتفاـی  شیازفا  دـصرد ) 3  ) دحاو دادـعت 21  نآ  زا  لبقام  لاس  هب  تبـسن  هک  هدـش  ناونع 
ناـشن ار  رفن  لداـعم 736  یمقر  روـشک  حطـس  رد  لاـعف  تخت  هب  تیعمج  تبـسن  تـسا و  هدوـب  رفن  لداعم 605  روشک  حطـس  رد  تباـث 

اب لاس 1381  رد  دـحاو  زا 7345  یتشادـهب  زکارم  دادـعت  تسا _ . هدوب  رفن  بیترت 607و712  هب  لاس 1385  رد  اهتبـسن  نیا  دهدیم .
باب هب 7894  اهدحاو  نیا  دادـعت  لاس 1384  رد  تسا . هتفاـی  شیازفا  لاس 1383 رد  دـحاو  هب 7633  دصرد  هنایلاس 96/1 طسوتم  دـشر 

هک هدوب  باب  ینامرد 8288  یتشادهب و  ياهدحاو  دادـعت  لاس 1385  رد  تشاد . دشر  دـصرد  دودح 3  لاس 1383  هب  تبسن  هک  دیـسر 
هنایلاس 8/3 طسوتم  دشر  اب  لاس 1381  رد  دحاو  زا 3834  اههاگـشیامزآ  دادعت  تسا _ . دشر  دصرد  ياراد 5  نآ  لبقام  لاس  هب  تبـسن 
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هب لبق ، لاس  هب  تبـسن  شیازفا  دصرد  اب 3/1  لاس 1384  رد  اههاگـشیامزآ  دادعت  تسا . هدش  غلاب  لاس 1383 رد  دحاو  هب 4126  دصرد 
مهس نیا  هدوب ، روشک  ياههاگشیامزآ  لک  دصرد  لاس 1383 2/48  رد  یتلود  شخب  هب  قلعتم  ياههاگشیامزآ  مهس  دیسر . دحاو   4183

هیریخ 119 شخب  دحاو ،  یعامتجا 242  نیمأت  نامزاس  دحاو ،  یصوصخ 1678  شخب  دحاو ،  یتلود 1969  شخب  رد  لاس 1384  رد 
هب لاس 1384  هب  تبـسن  يدصرد  دشر 5/5  اب  روشک  ياههاگـشیامزآ  دادـعت  زین  لاس 1385  رد  تسا . دـحاو  اهداهن 204  ریاس  دـحاو و 
رد دحاو  زا 2125  یشخبناوت  ياهدحاو  دادعت  تسا _ . هدوب  دصرد ) 47  ) دحاو دادعت 2071  یتلود  شخب  مهس  هک  هدیسر  دحاو   4414

نامرد و تشادهب  ترازو  هب  هتسباو  یشخبناوت  ياهدحاو  تسا . هدش  غلاب  لاس 1384 رد  دحاو  هب 2312  دصرد  دشر 8/8  اب  لاس 1383 
رب غلاب  یـشخبناوت  ياهدحاو  دادـعت  لاس 1385  رد  دادیم . لیکـشت  لاس 1384 رد  ار  اهدـحاو  نیا  لـک  دـصرد  یکشزپ 1/12  شزومآ 

ینعی 8/11 دحاو  یتلود 319  شخب  مهس  نینچمه  تسا . هتـشاد  دشر  دصرد  زا 9/16  شیب  لاس 1384 ، هب  تبـسن  هک  هدوب  باب   2704
لاس 1384 رد  دصرد  زا 40  دشر  دصرد  اب 6  تشادهب  همانرب  شـشوپ  تحت  تیعمج  تسا - . هدوب  لاس 1385  رد  اهدحاو  لک  دصرد 
هب 2300 لاس 1384  رد  هاگتـسد  زا 1300  روـشک  سناژروا  ياهسنالوبمآ 115  دادـعت  تسا - . هدیـسر  لاس 1386  رد  دـصرد  هب 46 
683 لاس 1384 ، رد  ياهداج  يرهش و  سناژروا  ياههاگیاپ  تسا - . هدوب  دشر  دصرد  هدنهدناشن 77  هک  هدیسر  لاسرد 1386  هاگتسد 
زا 8337 دشر  دصرد  اب 44  لخاد  دیلوت  ياهوراد  شورف  تسا - . هدیسر  لاس 1386  رد  هاگیاپ  هب 1544  لاس 1386  رد  هک  هدوب  هاگیاپ 

يدازردام يراـکمک  يرگلاـبرغهمانرب  شـشوپ  تسا - . هدیـسر  لاـس 1386  رد  لاـیر  دراـیلیم  هـب 11973  لاسرد 1384  لاـیر  دراـیلیم 
دیلوت زا  نامرد  تشادهب و  مهس  تسا - . هدیـسر  لاس 1386  رد  دصرد  هب 88  ربارب  يدشر 8  اب  لاس 1384  رد  دصرد  زا 11  يدیئوریت 

هدام 145 و عوضوم  تلود  يدصت  شهاک  تسا - . هدیـسر  لاس 1386  رد  دصرد  هب 7  لاس 1384  رد  دصرد  زا 5/6  یلخاد  صلاخان 
شیازفا یتلود و  شخب  رد  يدـصت  شهاک  تلود  نالک  ياهتسایـس  هعـسوت  مود  لوا و  همانرب  رد  موس : هماـنرب  نوناـق  هدام 192  همادا 

زا یشخب  میظنت  نوناق  هدام 88  هعسوت ، موس  همانرب  نوناق  هدام 192  رد  تسا . هدوب  ینامرد  ویتشادهب  تامدخ  رد  یـصوصخ  شخب  مهس 
زا یـشخب  میظنت  نوناق  هب  يداوم  قاحلا  نوناـق  هدام 47  نینچمه  هعـسوت ، مراهچ  هماـنرب  و 145   140 داوم 138 ، تلود ، یلاـم  تاررقم 

ياهتسایس زا  یکی  ناونع  هب  ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  هیارا  رد  هیریخ  ینواعت و  یصوصخ  شخب  مهس  شیازفا  تلود  یلام  تاررقم 
داعبا مامت  رد  تلادـع  ياهدربهار  فادـها و  نتفرگ  رظن  رد  اب  مجنپ  هماـنرب  میظنت  دـنیآرف  تسا . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  شخب  کـیژتارتسا 

هیقف تیالو  ياهدومنهر  زا  يوریپ  هیاس  رد  ناریا  یبـالقنا  ناملـسم و  تلم  يزارفارـس  تزع و  یتیریدـم  یـسایس و  يداـصتقا ، یگنهرف ،
حالـصا یـساسا و  نوناق  ساسارب  ینامزاس  لوحت  نآ و  هنیهب  تیریدـم  عبانم و  فالتا  شهاـک  ماـظن  نـالک  ياهتسایـس  لـماک  يارجا 

يریگ لکـش  یحارط و  ریـسم  رد  مجنپ  همانرب  يارجا  میظنت و  دنیآرف  رد  يروحم  تلادع  ور ، نیا  زا  تسا ، هدش  زاغآ  ییارجا  ياهدنور 
هرامش 284 رهم 1387 ، هبنش 6  ، www.spac.ir عبنم :  تشاد * . دهاوخ  یساسا  شقن  همانرب 

ینایاپ ینیمخ -  ماما  هشیدنا  هب  يدرکیور  اب  سدقم  عافد  ياهدرواتسد 

ناونع هب  ار  گنج  هر ) ) ماما ترـضح  دـنورادهب  يدـهمدمحم  ینایاپ  ینیمخ -  ماما  هشیدـنا  هب  يدرکیور  اب  سدـقم  عافد  ياهدرواتـسد 
هعـسوت رتسب  ارنآ  دوب و  تبثم  لیلحت  کی  گـنج  زا  ناـشیا  لـیلحت  دـندرکیم . لابقتـسا  نآ  زا  هداد و  رارق  دـیکأت  دروم  ترورـض  کـی 

هـصرع گنج ،» . » داد هعـسوت  ملاع  رد  ار  دـیحوت  هملک  ناوتیمن  يریگرد  گنج و  قیرط  ریغ  زا  ًالوصا  نوچ  دنتـسنادیم . یهلا  تفـالخ 
مولظم للم  رب  بناجا  طسوت  ًاعون  هک  یسایس  يایفارغج  ياهزرم  رد  هاگچیه  هشیدنا  نیا  نامیا  هماقا  يارب  ربکا  داهج  رتسب  رغـصا و  داهج 
یتـلود نینچ  يژتارتـسا  تسا  یعیبـط  تسا . ناـهج  رد  مالـسا  تردـق  هعـسوت  لابندـب  هراومه  دوـشیمن و  روـصحم  تسا  هدـش  لـیمحت 
حرطم تردق  هعسوت  رازبا  نیرتمهم  ناونعب  ار  نمـشد  اب  يریگرد  هراومه  ناشیا  هک  دوب  ساسا  نیمه  رب  دشاب . رفک  اب  هبناجهمه  يریگرد 

رب مکاح  فدـه  نوچ  دوش  حرطم  یـسایس  یلم و  يداژن ، تردـق  هعـسوت  رازبا  ناونع  هب  تسیابن  يژتارتسا  نیا  فصو  نیا  اب  دـندرکیم .

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1596 

http://www.ghaemiyeh.com


مایپ رد  تسا و  دوهشم  یبوخ  هب  هر ) ) ماما ترـضح  تاملک  زا  تیعقاو  نیا  تسین . مالـسا  یناهج  تردق  هعـسوت  زج  يزیچ  يژتارتسا  نیا 
. تسا ناهج  حطـس  رد  یعمج  يدرف و  بیذهت  رازبا  گنج  ناشیا  رظن  رد  تسا . سکعنم  دـش  هراشا  نآ  زا  یئاههشوگ  هب  ًاقوف  هک  ناشیا 
هب تمواقم  سرد  دبا  يارب  نادیهـش  نوخ  دنتـساوخیم : دنوادخ  زا  ناشیا  هک  تسا  تشهب  هزاورد  هنجلا و  یلا  ٌباب  گنج  ساسا  نیا  رب 

ادتقا نادیهـش  هار  هب  هکدنتـسه  ناگدـنیآ  اهتلم و  نیا  تسین و  یندـش  روک  تداهـش  مسر  هار و  هک  دـنادیم  ادـخ  تسا و  هداد  نایناهج 
. دوب دهاوخ  ناگدازآ  يافشلاراد  ناگتخوسلد و  نافراع  ناقـشاع و  رازم  تمایق  ات  هک  تسا  نادیهـش  كاپ  تبرت  نیمه  و  دومن . دنهاوخ 

نیا هک  ییاهنآ  لاح  هب  اشوخ  دنتخابرـس ! ناج و  رون ، هلفاق  نیا  رد  هک  نانآ  لاح  هب  اـشوخ  دـنتفر . تداهـش  اـب  هک  ناـنآ  لاـح  هب  اـشوخ 
! ادنوادخ نکم . مورحم  نآ  هب  لوصو  زا  ار  ام  زاب و  نانچمه  ار  تداهـش  باتک  رتفد و  نیا  ادنوادخ ! دـندنارورپ ! دوخ  نماد  رد  ار  رهوگ 
زا و  شاب . نابهگن  ظفاح و  ار  غورفرپ  غارچ  نیا  دوخ  وت  تداهـش ، لعـشم  هب  دـنمزاین  دـناهزرابم و  هار  زاغآ  رد  زونه  ام  تلم  ام و  روشک 
مه تسا و  درف  شرورپ  رتسب  مه  گنج ، رظنم  نیا  زا  مالک  کی  رد  دندرکیم . حرطم  ناهج  رد  مالسا  تردق  هعسوت  رازبا  ارنآ  وس  رگید 

هصرع مه  هک  تسا  تبثم  ياهدیدپ  گنج  لاح  نیا  رد  دوشیم . حرطم  یلمارف  یلم و  حطس  رد  نآ  تردق  هعسوت  هعماج و  شرورپ  رتسب 
مه دوب و  دـهاوخ  سفن  بیذـهت  رازبا  مه  گنج ، تسا  یهیدـب  ار . یجراخ  نمـشد  اب  زیتس  هصرع  مه  دـنکیم و  هدامآ  ار  سفن  اـب  دربن 

، گنج فدـه » . » یعامتجا يدرف و  دـُعب  ود  رد  نامیا  هماقا  رازبا  مالک  کی  رد  رفک و  دـساف  گنهرف  لـئاذر و  زا  عاـمتجا  بیذـهت  رازبا 
نییعت اهزرم  نورد  رد  ناشیا  ناوریپ  و  هر ) ) ماـما ترـضح  تمواـقم  وسکی  زا  هک  دـش  ثعاـب  هشیدـنا  نیا  یتسیلانویـسان  فادـها  زا  رتارف 
يربهر دوب  رارق  رگا  الاو  دبای  ءاقترا  دسافم  رفک و  هماقا  ماظن  ندرک  دودحم  يارب  یمومع  نادجو  جراخ ، رد  مه  دـشاب و  رثؤم  هدـننک و 

دودـحم یلم  یموق و  يداژن ، دـمآراک  ریغ  قیـض و  هدودـحم  رد  ارنآ  درگنن و  عامتجا  درف و  شیالاپ  رازبا  ناونع  هب  هدـیدپ  نیا  هب  گنج 
يوق ياهدیدپ  ًالوصا  هن  لاح  نیا  رد  دوب  یعیبط  دمآیمن . دـیدپ  مالـسا  ناهج  ًالک  اهزرم و  جراخ  لخاد و  رد  یتاکرب  نینچ  ًامتح  دـنک 

اب دنتسناوت  هر ) ) ماما ترضح  . دنز مقر  ار  یماظن  گرزب  ياه  يزوریپ  تسناوتیم  اههزیگنا  نیا  هن  دشیم و  داجیا  گنج  رد  روضح  يارب 
ياههزیگنا زا  مه  دنهد و  رارق  یعامتجا  يدرف و  بیذـهت  رازبا  ارنآ  مه  دـننک و  هاگن  تبثم  ياهدـیدپ  ناونع  هب  گنج  هب  مه  هشیدـنا  نیا 

اب دربن  هصرع  ار  ناهج  دـهاوخب  یلم  یموق و  يداژن ، ربهر  کی  رگا  هکنآ  لاح  دـننک . هدافتـسا  گـنج  دربشیپ  يارب  ناگدـنمزر  یبهذـم 
دوب و دهاوخ  لباقم  فرط  اب  وا  دربن  گرزب  دیق  صاخ ، تیلم  ای  موق  ای  داژن  هب  وا  داقتعا  نوچ  دش  دهاوخن  قفوم  زگره  دهد  رارق  نمـشد 

بیذهت شیالاپ و  هلیسو  ناونعب  دناوتیمن  یقیـض  رازبا  نینچ  هکنآ  نیع  رد  دشابیمن . كاخ  هرک  هرتسگ  هب  هاگچیه  هصرع  نیا  تسادیپ 
یـشرورپ رتسب  دوش  مکاح  گنج  هرادا  شزیگنا  ماظن  رب  يویند  يدام و  هغبـص  رگا  رتهب  ریبعت  هب  دشاب . هتـشاد  یئآراک  یعامتجا  يدرف و 

ریثأت مهس  دهدیم و  تهج  ار  گنج  نیا  رد  هدننک  تکرش  یناسنا  يورین  تالیامت  اههزیگنا و  رگید  یعون  هب  هک  دوشیم  مهارف  یصاخ 
، یموق يداژن و  ياه  گنج  رد  ًالوصا  دوش . مکاح  ینید  یهلا و  هزیگنا  ماظن  نآ ، رب  هک  دوب  دـهاوخ  یتلاح  زا  ریغ  یناـهج  حطـس  رد  نآ 
ای داژن  نآ  روضح  هرتسگ  رد  نآ  درب  ًافرص  دوشیمن و  بوسحم  نامیا  شرورپ  رازبا  دریگیمن و  رارق  نمشد  اب  دربن  هناوتشپ  نامیا  هزیگنا 

هعـسوت ینورد ، شرورپ  هب  گنج  رازبا  اب  ینعی  دـنهد ؛ ماجنا  ار  راک  هس  ره  دنتـسناوت  هر ) ) ماما ترـضح  هکنآ  لاح  دوشیم  هصالخ  موق 
تالیامت ًافرـص  اههزیگنا  نیا  زا  روظنم  تسا  یهیدـب  دـنوش . لئان  گنج  دربشیپ  يارب  یبهذـم  هزیگنا  زا  هنیهب  هدافتـسا  یناـهج و  تردـق 

رد مالـسا  ياهورین  هدش  یهدـنامزاس  راتفر  هشیدـنا و  هزیگنا ، لماش  هکلب  دوبن  ییایفارغج  ياهزرم  نورد  رد  مالـسا  ناگدـنمزر  یبهذـم 
داجیا رازبا  گنج ،» . » دـیامن لرتنک  ام  اب  يریگرد  رد  ار  نمـشد  راـتفر  ینورب  رودـقم  کـی  ناونع  هب  تسناوت  هک  دـشیم  ناـهج  رـسارس 
یمامت رابکتـسا  ماظن  هیلع  ام  گنج  هاگچیه  تسه  نمـشد  اب  يریگرد  رازبا  گـنج ، هک  هشیدـنا  نیا  هیاـپ  رب  نمـشد  هیلع  نارحب  نوناـک 
يریباعت دوش  تقد  هر ) ) ماما ترـضح  تایبدا  رد  رگا  اذـل  دنتـشاد . حیرـصت  دـیکأت و  هتکن  نیا  رب  اـهراب  اـهراب و  ناـشیا  تفاـی . دـهاوخن 

نیا زا  رگا  دوب  دهاوخن  حیحـص  ًاعبط  دنراد . تشگزاب  هشیدنا  نیا  هب  یگمه  نآ  لاثما  انغ و  رقف و  گنج  ای  نامیا  رفک و  گنج  نوچمه 
هب زین  گنج  رد  ناشیا  تیریدـم  رنه  میهد . عاجرا  یتسیـسکرام  هشیدـنا  هب  ار  انغ  رقف و  گـنج  ًـالثم  دوش  هدارا  یهلا  ریغ  موهفم  ریباـعت ،
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نامیا رفک و  ای  رابکتـسا  فاعـضتسا و  گنج  هب  یـسایس  يایفارغج  رد  ار  روشک  ود  یماظن  گنج  دنتـسناوت  هک  تشگیم  زاـب  رما  نیمه 
ینیمخ زورما  دننکـشب  دنکیم  هصالخ  یـسایس  ياهزرم  رد  ار  گنج  هک  رفک  ماظن  طسوت  هدش  میـسرت  گنت  بوچراچ  دنیامن و  لیدبت 

همه نوچمه  و  تسا ، هدرک  زاب  نانمشد  ياه  کشوم  اهپوت و  همه  ربارب  تخـس و  ثداوح  الب و  ياهریت  يارب  ار  شیوخ  هنیـس  شوغآ و 
رد دـیاب  ام  دسانـشیمن و  زرم  ایفارغج و  تسا و  هدـیقع  گنج  ام  گنج  دـنکیم . يرامـشزور  تداهـش  كرد  يارب  تداهـش ، ناقـشاع 

، ام گنج  تسین ؛ لیئارـسا  قارع و  اب  گنج  ام ، زورما  گنج  میزادـنا . هار  هب  ناـهج  رد  ار  مالـسا  نازابرـس  جیـسب  ناـميداقتعا ، گـنج 
قرش ياهتردقربا  اب  گنج  ام ، گنج  تسین ؛ شکارم  ندرا و  رصم و  اب  گنج  ام ، گنج  تسین ؛ سراف  جیلخ  خویش  ناتسبرع و  اب  گنج 

نیهفرم و ياه  ینارذـگشوخ  هیلع  یگنهرباپ  گنج  ام  گنج  روج ؛ ملظ و  یمامت  هیلع  تسام  بتکم  گنج  ام ، گـنج  تسین ؛ برغ  و 
هناخ و گنج  نیا  تسین ؛ موب  زرم و  رد  روصحم  گنج  نیا  دسانـشیمن ؛ حالـس  گنج  نیا  تسا . یمالـسا  ياهروشک  دردیب  ناـمکاح 

یبالقنا يداقتعا -  ياه  شزرا  گنج  تسا ، داقتعا  گنج  گنج ، نیا  دـنادیمن . یگنـسرگ  رقف و  دوبمک و  یخلت  تسکـش و  هناشاک و 
ناشیا تساهیمدرمان . هیلع  تماقتـسا  فرـش و  تزع و  تسادق ، گنج  ام ، گنج  تسا . ینارذگشوخ  لوپ و  روز و  فیثک  يایند  هیلع 

رد ار  نمـشد  دـننک و  تیبرت  شنیزگ و  مالـسا  نایک  زا  عافد  يارب  دـنمتریغ  ینازابرـس  مالـسا  ناهج  هندـب  زا  دنتـسناوت  هشیدـنا  نیمه  اب 
نامیمالسا للملانیب  یجراخ و  تسایس  رد  ار  تقیقح  تیعقاو و  نیا  ام  دنراذگب . ماکان  صاخ  زرم  کی  رد  مالسا  تردق  ندرک  دودحم 

نارکون رگا  لاـح  میتسه  هدوب و  ناراوخناـهج  هطلـس  ندرکمک  ناـهج و  رد  مالـسا  ذوفن  شرتـسگ  ددـص  رد  هک  میاهدومن  مـالعا  اـهراب 
رد ام  مینکیم  لابقتـسا  میرادـن و  یکاب  نآ  زا  دـنراذگیم  گرزب  يروطارپما  لیکـشت  رکفت  یبلطهعـسوت و  ار  تسایـس  نیا  مان  اـکیرمآ 

تیاـنع فطل و  هب  میاهتفرگ  میمـصت  اـم  میتـسه . ناـهج  رد  مسینومک  يرادهیامرـس و  مسینویهـص ، دـساف  ياـههشیر  ندیناکـشخ  ددـص 
جیورت رابکتسا  ناهج  رد  ار  (ص ) هَللالوسر مالسا  ماظن  مینک و  دوبان  دناهدیدرگ  راوتـسا  هیاپ  هس  نیا  رب  هک  ار  ییاهماظن  گرزب  دنوادخ 

دوجو مامت  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  منکیم  مالعا  تحارـص  هب  نم  دوب . دنهاوخ  نآ  دـهاش  دـنبرد  ياه  تلم  دوز  ای  رید  میئامن و 
زا يوریپ  هب  ار  ناهج  ناناملـسم  هک  درادـن  مه  لیلد  دـنکیم و  يراذگهیامرـس  ناهج  رـسارس  رد  ناناملـسم  یمالـسا  تیوه  ءاـیحا  يارب 
هب وسکی  زا  اذل  . دریگن ار  بیرف  لوپ و  تردق و  نابحاص  یبلطنوزف  یبلطهاج و  يولج  دـنکن و  توعد  ناهج  رد  تردـق  بحاصت  لوصا 
هک دیهاوخب  ادخ  زا  دینک ، تاجانم  یلاعت  كرابت و  يادخ  اب  بش  لد  نیا  رددنتخادرپ  هتشذگ  ناج  زا  بلطتداهش و  ياهورین  شرورپ 

نارهاوخ نم ! ناردارب  زیچ . چیه  زا  دیسرتن  امش  تسامش ، تزع  تداهـش  دهدب ، تزع  قیفوت  دهدب ، تداهـش  قیفوت  دهدب ، قیفوت  ار  امش 
زا اهنآ  تسا . يدبا  تایح  تسا ، يدبا  تزع  تداهش  دیسرتیمن . دیسرتن و  تداهش  زا  دیسرتن ، رورت  زا  دیـشاب ، ممـصم  نم ! نازیزع  نم !
زا رتهب  ار  هنادواج  تایح  مینادیم و  یقاب  ار  ناسنا  هک  ام  یناف ، ار  ناسنا  دننادیم و  مامت  ار  ندرم  هک  دنسرتب  ندرم  زا  دنـسرتب و  تداهش 

تردـق ماظن  نورد  رد  رابکتـسا  ماظن  هیلع  ار  يرایـسب  نارحب  ياـه  نوناـک  وس  رگید  زا  و  میـسرتب . هچ  يارب  مینادیم ، يداـم  تاـیح  نیا 
رد ًافرـص  تارودقم  ندرک  فیرعت  زا  دنتـشاد و  فوقو  رفک  لباقم  رد  مالـسا  ناهج  تارودـقم  رب  یبوخ  هب  ناشیا  دـندرک . هیبعت  یناهج 

دندرکیم و یبایزرا  مالـسا  ناهج  تاناکما  نیرترثؤم  نیرتمهم و  ار  یناسنا  تارودقم  ناشیا  دنتـشاد  زیهرپ  یعیبط  تارودـقم  هدودـحم 
ماظن رد  يریگ  مشچ  وحن  هب  تاناکما  نیا  زا  دنتسناوت  هک  ییاج  ات  دنتخانـشیم  یبوخ  هب  ار  تارودقم  نیا  زا  بولطم  هدافتـسا  زاسوراک 

. میهد رارق  یبایزرا  دروم  هشیدنا  نیا  بوچراچ  رد  زین  ار  همانعطق  شریذپ  تسا  يرورـض  نیاربانب  دننک . هدافتـسا  یناهج  تردـق  هنزاوم 
تـشه خیرات  رد  لمأت  یکدنا  اب  اما  دوشیمن  دادملق  للم  نامزاس  تیمکح  شریذپ  زج  يزیچ  ساسا  نیا  رب  حلـص  شریذـپ  دـنچره  هتبلا 
تردـق نوـچ  تسا . تواـفتم  ًـالماک  گـنج  هیلوا  ياـهلاس  یلیمحت  ياـههمانعطق  اـب  هماـنعطق 598  هک  میباـییم  رد  سدـقم  عاـفد  هلاـس 

ار تیعقاو  نیا  لاح  ره  رد  اما  دیامن  لیدـعت  ار  رابکتـسا  ماظن  موش  تایونم  ياهزادـنا  ات  تسناوت  گنج  تیریدـم  رد  مالـسا  ناگدـنمزر 
رگا دوب . راکـشآ  یفانت  رد  ناهج  يرابکتـسا  ياه  تردق  تیمکح  عون  ره  اب  هر ) ) ماما ترـضح  یعافد  هشیدنا  هک  درک  نامتک  ناوتیمن 

اب رما  نیا  هک  تفریذـپ  دـیاب  لقادـح  تسا  گنج  رد  لـلملانیب  رفک  تیریدـم  شریذـپ  ياـنعم  هب  هماـنعطق  شریذـپ  هک  درک  اـعدا  ناوتن 
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هلاس تشه  گنج  دـنور  زا  فطع  هطقن  نیا  تروص  ره  رد  دـنکیم . يربارب  رفک  مالـسا و  نایم  گـنج  دـنور  رب  اـهنآ  تراـظن  شریذـپ 
مده نایم  رما  دـندرک  ساسحا  هک  ینامز  ات  دـندز  زابرـس  یـشریذپ  نینچ  زا  دوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  ناشیا  هک  دوش  لیلحت  یبوخب  تسیاب 

تسیاب دنداد . نت  حلص  لوبق  هب  دساف  هب  دسفا  عفد  اب  اذل  تسا  هدش  ریاد  همانعطق  شریذپ  زا  یشان  ءوس  تاعبت  شریذپ  یمالسا و  بالقنا 
تنایخ اب  ار  حلص  همانعطق  شریذپ  زا  لبق  یحابـص  دنچ  ناشیا  ارچ  هک  دوش  نییبت  هدنیآ  ياه  لسن  زورما و  لسن  يارب  یبوخ  هب  هتکن  نیا 

نیا یلـصا  لماع  هک  دوب  نیا  زا  ریغ  ایآ  دـندرک ؟ ءاضما  ار  همانعطق  ياـپریز  دوخ  دـعب  زور  دـنچ  اـما  دنتـسنادیم  ربارب  (ص ) هللالوسر هب 
یناسنا و يورین  مامت  هک  دـنک  ادـیپ  همادا  تسناوتیم  گنج  ینامز  رتهب  ریبعت  هب  دوب ؟ گنج  یناسنا  تارودـقم  رد  اـم  فعـض  شریذـپ ،

نیلوئسم زا  یهجوت  لباق  دصرد  دش  ساسحا  هک  ینامز  اما  دنشاب  هارمه  ناکامک  ریشمش » رب  نوخ  يزوریپ   » هشیدنا اب  اهنآ  تیرثکا  لقاال 
هب گنج  ربهر  ناونع  هب  ناوتیم  هنوگچ  هاگنآ  دننادیم  دمآراک  حالـس  ریـشمش و  نتـشاد  ورگ  رد  ار  دربن  موادـت  گنج  یناسنا  هندـب  و 

ًاعطق تسا . هزیگنا » ، » یناسنا تارودـقم  رد  لصا  نیرتمهم  نایب  رگید  هب  دـش !؟ زوریپ  ات  داد  نوخ  هار  نیا  رد  دـیاب  هک  درک  مکح  ناـشیا 
هب ار  گنج  هدُع ، هدع و  تلق  نیمه  اب  ناشیا  دوب  مکاح  گنج  ياههصرع  طباور و  یمامت  رد  ریـشمش  رب  نوخ  هبلغ  هزیگنا  ناکامک  رگا 

لیلحت هک  ینامز  اما  داد . خر  سدقم  عافد  لاس  تشه  لوط  رد  هک  یقافتا  نامه  دـندزیم ؛ زابرـس  همانعطق  شریذـپ  زا  دـندربیم و  شیپ 
کیسالک رایعمامت  گنج  کی  ماجنا  ترورض  حالس و  لباقم  رد  حالس  راعش  تفای و  ياهژیو  هاگیاج  گنج  قطنم  دنسم  رب  یملع  ياه 

يدیدج شرگن  درک و  رییغت  نآ  تیریدم  یهدنامرف و  هب  تبـسن  گنج  یناسنا  تارودقم  تیعـضو  ًامتح  دش  هدادرـس  نمـشد  لباقم  رد 
هتکن نیمه  هب  هلمظعم  هکنیا  هچ  دوب  گنج  نایاپ  هتـساوخان  شریذـپ  رد  یلـصا  ریغتم  نیمه ، هک  دـمآ  دوجوب  یناسنا  تاناکما  هب  تبـسن 

هتفریذـپ ناشیا  میوش . زوریپ  اـیند  رد  میناوتب  اـت  میهدـب  نوخ  دـیاب  اـم  هک  دـندرک  دـیکأت  هدومرف و  هراـشا  دوخ  ياـهمایپ  نیرخآ  رد  مهم 
نوچمه هک  تسا  قیرط  نیا  زا  اهنت  دش و  دهاوخ  ققحم  هناناج  راثیا  رطخ و  کسیر  شریذپ  اب  اهنت  للملانیب  تیعضو  رد  رییغت  هکدندوب 

زا يرایـسب  هک  ینامز  اما  داد . رییغت  یهلا  ياه  شزرا  تیمکاح  تمـس  هب  ارنآ  درک و  کیرحت  ار  یمومع  نادجو  ناوتیم  (ع ) یهلا ءایبنا 
یناسنا رودـقم  هب  تبـسن  يرتالاب  هاگیاج  زا  دـبای و  شیازفا  گنج  یعیبط  رودـقم  نزو  دـیاب  هک  دنـسرب  لـیلحت  نیا  هب  گـنج  نیلوئـسم 

تبسن گنج  يربهر  شرگن  عون  رد  هک  دوب  دهاوخ  یعیبط  هاگنآ  دروآ  يور  کیسالک  گنج  هب  دیاب  نمشد  نوچمه  دوش و  رادروخرب 
نآ تشاد و  تشگزاب  یلـصا  ریغتم  کـی  هب  اـهنت  هماـنعطق  شریذـپ  اـم  داـقتعا  هب  نیارباـنب  دوش . لـصاح  رییغت  نآ  یناـسنا  تارودـقم  هب 

نینیدتم و بسانتم  یهارمه  مدع  - 1 دوب : علض  ود  ياراد  دوخ  هبون  هب  تسبنب  نیا  دوب . گنج  یناسنا  تارودقم  رد  هدش  داجیا  تسبنب 
ناونع هب  تبثم و  هدیدپ  کی  ارنآ  هک  گنج  صوصخ  رد  هر ) ) ماما ترـضح  يونعم  لیلحت  هب  تبـسن  یمالـسا  بالقنا  ماظن  هب  نیدـقتعم 

شریذپ گنج و  ناریدـم  نهذ  رد  یـسانشراک  ماظن  ياه  لیلحت  ندـش  مکاح  - 2 دـندرکیم . انعم  سفن  بیذـهت  یحور و  شرورپ  رتسب 
نادجو ءاقترا  يارب  يریذپرطخ  لمحت  ریـشمش و  رب  نوخ  هبلغ  يژتارتسا  فصو  نیا  اب  گنج . موادت  یلـصا  ریغتم  ناونعب  یعیبط  رودـقم 

، تیاهن رد  هک  دش  ثعاب  لیلحت  عون  ود  نیا  دـش . مگ  یملع  ِيدام  ینابم  رب  ینتبم  هناسانـشراک  ياه  لیلحت  رابغ  ودرگ  رد  اهتلم  یمومع 
و يداقتعا »  » هبساحم نیـشام  ود  يدمآراک  رد  ناوتیم  ار  فعـض  هدمع  اذل  دنهد  گنج  متخ  همانعطق و  شریذپ  هب  مکح  گنج  يربهر 

تـسا یهیدـب  دنتـشاذگ . اهنت  كدـنا  یناوریپ  اب  ار  ناشیا  هار  هنایم  رد  دـندوبن و  گنج  يربهر  يارب  یبوخ  ناهارمه  هک  تسناد  یملع » »
ءاـیبنا نوچمه  ورنیا  زا  دـندوبن . رادروـخرب  زین  مزـال  یعیبـط  رودـقم  زا  لاـس 1342  رد  تضهن  عورـش  لوا  ناـمه  زا  هر ) ) ماـما ترـضح 

لاس تشه  دوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  دندناسر و  رمث  ار  بالقنا  هویش  نیمه  اب  دنتفریذپ و  ار  ریـشمش  رب  نوخ  هبلغ  يژتارتسا  (ع ) ناموصعمو
تارودقم نزو  هک  دناسر  طلغ  رواب  نیا  هب  ار  گنج  ناریدم  زا  يرایسب  یملع ، تابساحم  نیشام  هک  ینامز  اما  دندرک . يربهر  ار  گنج 

ناشیا دوبن و  حیحـص  یـشرگن  نینچ  اب  گنج  یناسنا  تارودقم  هب  هیکت  رگید  تسا  رتالاب  هکلب  ناسکی  یناسنا  تارودقم  نزو  اب  یعیبط 
رب نوخ  هبلغ  هشیدـنا  هشیر  دنـشخب . موادـت  مالـسا  عفن  هب  ار  یناـهج  حطـس  رد  اوق  هنزاوم  ماـظن  رییغت  یتارودـقم  نینچ  اـب  دنتـسناوتیمن 

هکنیا هب  دندوب ؛ دقتعم  رثکادح » نید   » تیمکاح هب  یمالک  هبنج  زا  هک  تشگیم  زاب  هر ) ) ماما ترـضح  شریذـپ  دروم  ینابم  هب  ریـشمش ،
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ماظن یتسرپرـس  لفکتم  هک  تسا  ياهعومجم  نید  هکلب  درک  هصـالخ  رـشب  يونعم  یتسرپرـس  قیـض  هدودـحم  رد  ًافرـص  ار  نید  تسیاـبن 
رد ینید  تموکح  یمئاد  يژتارتسا  گنج ، هک  دوب  نیا  خیرات  هفـسلف  صوصخ  رد  ناشیا  دـقتعم  نینچمه  دـشابیم . مدرم  داعم  شاعم و 

يدرف و دـُعب  ود  رد  سفن  بیذـهت  رازبا  گـنج ، دوب  دـقتعم  هک  ناـشیا  یـشرورپ  ياـنبم  هرخـالاب  و  تسا . نمـشد  اـب  هبناـجهمه  دروخرب 
رد تادقتعم  ینابم و  نیا  یمامت  نمـشد  اب  دربن  لوادتم  هویـش  ود  نایب  تسا . ملاع  رد  تیدوبع  هعـسوت  برقت و  هلیـسو  تسا و  یعامتجا 

حتف هب  هک  ياهویش  درک : گنج  دماجنیب  ناوتیم  هویش  ود  هب  ًالوصا  هکنیا  هب  تفاییم  یفعاضم  يانعم  هر ) ) ماما ترضح  رگید  هاگن  رانک 
ار گنج  ناشیا  اذـل  تسا  بولق  حـتف  شور  روبزم ، ینابم  اـب  بساـنتم  هویـش  ًاـعبط  دـنز . مقر  ار  كاـخ  رب  تیمکاـح  هک  یـشور  بولق و 

دندیدیم تردق  ماظن  ود  لباقت  هصرع  ار  ناهج  ناشیا  هکنآ  مالک  هصالخ  دندرک . يربهر  ریشمش  رب  نوخ  هبلغ  راعش  اب  بالقنا  نوچمه 
بیذهت نوچمه  يراثآ  هک  دـندادیم  رارق  نمـشد  اب  هبناجهمه  گنج  ار  دوخ  يژتارتسا  اذـل  دـنا  عزانت  رد  مه  اب  یخیرات  تروص  هب  هک 

هیکت یبلطتداهـش  رب  هراومه  وسکی  زا  ساسا  نیا  رب  دراد . لابندـب  ار  یناـهج  حطـس  رد  یمومع  نادـجو  ءاـقترا  يدرف و  دـعب  رد  سفن 
ساسحا ناشیا  هاگچیه  ورنیا  زا  دـنتخادرپیم . ناهج  حطـس  رد  هلاـس  تشه  گـنج  زا  یـشان  تاـکرب  ندرمـش  هب  وس  رگید  زا  دنتـشاد و 

مان هب  بولق  رب  تیمکاح  هک  دـندوب  دـقتعم  سکع  هب  هکلب  دیـسر  بولق  ریخـست  هب  ملاع  ياههناخدارز  ریخـست  اب  تسیاب  هک  دـندرکیمن 
زا داد . نایرج  تینیع  رد  ار  یهلا  ماکحا  ناوتیم  هک  تسا  قیرط  نیا  زا  اهنت  تشاد و  دهاوخ  لابندب  ار  كاخ  بآ و  رب  تموکح  مالسا ،

راوتسا یناسنا  رودقم  رب  هیکت  یبلطتداهش و  مالـسا ، تیمولظم  شیامن  ریـشمش ، رب  نوخ  هبلغ  هیاپ  رب  ناشیا  يژتارتسا  هک  تساج  نیمه 
للملانیب رفک  تیمکاح  شریذـپ  اب  ربارب  ارنآ  نایاپ  اذـل  دوب  ترورـض  کی  مالـسا  تردـق  هعـسوت  يارب  گنج  ناشیا  رظنم  زا  نوچ  دوب .

هیلع يرگید  ياههصرع  هصرع  کی  ندـش  هتـسب  اب  دـندادن و  مکح  نمـشد  اب  دربن  قلطم  یلیطعت  هب  هاـگچیه  تلع  نیمه  هب  دنتـسنادیم .
یبهذم هشیدنا  ًالوا  دندرک  ساسحا  هک  ینامز  اما  همانعطق  شریذپ  لماع  گنج ، تیرودقم »  » و تیبولطم »  » رد دیدرت  دندرک . زاب  نمـشد 

ًابترم گنج  رخاوا  رد  دننکیمن و  یبایزرا  تبثم  سدقم و  ياهدـیدپ  ار  گنج  نینیدـتم ، زا  يرایـسب  تسا و  نتفر  لیلحت  لاح  رد  هعماج 
رطاخ هب  ًایناث  دـننکیمن و  رظن  هعماج  یـشرورپ  رتسب  يدرف و  بیذـهت  رازبا  ناونع  هب  نآ  هب  دـنیامنیم و  بلط  دـنوادخ  زا  ار  گنج  متخ 

همانعطق شریذـپ  رد  ار  هراچ  اـهنت  گـنج  ناریدـم  زا  يرایـسب  رظن  رد  یعیبط  تارودـقم  نتـسناد  لـصا  یملع و  ياـه  لـیلحت  تیمکاـح 
هعماج يداقتعا  هبساحم  نیشام  ناونع  هب  هزوح »  » وسکی زا  رگا  ًاملسم  دنتسنادن . زیاج  ار  گنج  متخ  يارب  گنرد  ياهظحل  رگید  دننیبیم 

يرتنیریش نایاپ  میتسناوتیم  ام  دنتشاد  گنج  يربهر  اب  یبولطم  یهارمه  نآ  یملع  هبساحم  نیـشام  ناونع  هب  هاگـشناد »  » وس رگید  زا  و 
دنکن و یبایزرا  يرورـض  تبثم و  ياهدیدپ  ناونع  هب  ار  گنج  یناسنا ، تارودـقم  زا  یـشخب  هک  ینامز  ًاعبط  میئامن . میـسرت  گنج  زا  ار 
هک درک  رواب  ناوتیم  هنوگچ  دـنادب  نکممریغ  ار  گنج  موادـت  دروآ و  يور  یملع  ياه  لیلحت  هب  يدام  ینابم  ساـسا  رب  رگید  یـشخب 

گنج موادت  نمـشد و  رب  ییاهن  هبلغ  يارب  ار  یناسنا  تارودقم  یمامت  گنج  لیاوا  نوچمه  دـناوتب  يرهاظ  مکح  کی  اب  گنج  يربهر 
تـشگزاب نآ  تیرودـقم »  » هب وس  رگید  زا  گنج و  تیبولطم »  » رد دـیدرت  هب  وسکی  زا  یناسنا  رودـقم  تسبنب  نیاربانب  دـبلط !؟ يراـی  هب 

یمئاد و يژتارتسا  کی  ناونع  هب  گنج  ترورض  هب  رظان  یلوا  هک  دش  هدیشک  دیدرت  هب  گنج  رب  مکاح  هشیدنا  ود  رتهب  ریبعت  هب  تشاد .
درک و هصالخ  مالـسا  رفک و  تردـق  ماظن  ود  یخیرات  یمئاد و  لباقت  رد  ارنآ  هناوتـشپ  ناوتیم  هک  دوب  یعاـمتجا  يدرف و  بیذـهت  رازبا 

ِگنج رگا  سوفن  بیذهت  قیرط  زا  بولق  ریخست  گنج ، فده » . » تسنادیم یناور  تیعـضو  رییغت  رد  ار  ساسا  هک  مود  هشیدنا  هرخالاب 
رییغت گنج  هویـش  فده و  لاح  نیا  رد  ًالوصا  دوب . میهاوخن  ام  رباربان  گنج  نیا  رد  زوریپ  فرط  ًامتح  دیآشیپ  تارودقم  اب  تارودقم 
یعیبط رودـقم  رب  گنج  رد  ام  یعیبط  رودـقم  رگا  رتهداس  ریبعت  هب  دوب . یفانت  رد  هر ) ) ماما ترـضح  یعافد  ینابم  اـب  نیا  دـنکیم و  ادـیپ 

ریخـست هک  دوخ  یهلا  فادـها  هب  یبایتسد  رد  ًامتح  میوش  لئان  كاخ  ریخـست  هب  قیرط  نیا  زا  میتسناوتیم  اـم  تفاـییم و  ینوزف  نمـشد 
ریـشمش و رب  نوخ  يوریپ  دوب  هر ) ) ماما ترـضح  بولطم  هچنآ  میدـنامیم . ماـکان  دوب  یتیگ  هنهپ  رد  یهلا  ماـکحا  نداد  ناـیرج  بولق و 

هدهاشم نآ  لاثما  رهـشمرخ و  حتف  هاش ، رب  يزوریپ  بلاق  رد  يزوریپ  عون  نیا  زراب  ياههنومن  دوب . سوفن  بیذهت  قیرط  زا  بولق  ریخـست 
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تسا یعیبط  دنهد . رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  یمالسا  للملانیب  ًاصوصخ  یناهج  هعماج  یناور  تیعضو  دنتـسناوت  روخارف  هب  کیره  دش و 
اب گنج  رخاوا  رد  ای  زورما و  رگا  دوب . دـهاوخ  راوتـسا  یعیبط  تارودـقم  رب  نآ  ناینب  دـشاب  نمـشد  رب  یکیزیف  طلـست  گنج ، لصا  رگا 

لاثما گنج و  نامز  یعامتجا  ياه  يراکهزب  گنج ، زا  یـشان  یحور  ياهیگدرـسفا  گنج ، نامز  ياهیگداتفابقع  نوچمه  يریباـعت 
يدام رظنم  زا  گنج  هدیدپ  اب  هک  مینک  وجتـسج  یملع  یبهذـم و  طلغ  ياه  لیلحت  ياتـسار  رد  دـیاب  ار  یگمه  میتسه  هدوب و  وربور  نآ 
تسین بولق  حتف  يژتارتسا  زج  يزیچ  ریشمش  رب  نوخ  هبلغ  يژتارتسا  للملانیب  يدنـسپابیز  ماظن  رییغت  گنج ، فده » . » دننکیم دروخرب 

يدام ینابم  رب  ینتبم  هناخدارز  رب  هناخدارز  يژتارتسا  دراد . هلـصاف  اه  گنـسرف  یعیبط  تارودـقم  رب  هیکت  نیمزرـس و  حـتف  اـب  رما  نیا  و 
ماظن يدنـسپابیز  یـسانشابیز و  یعیبط ، تارودـقم  رب  هیکت  اب  ناوتیمن  ام  داـقتعا  هب  دـشابیم . یناور -  هن  و  یکیزیف -  هبلغ  نیبم  هدوب و 

نکمم هلب  تسین . هناـخدارز  يورین  يرترب  هار  زا  یکیزیف  هبلغ  بوـلق ، ریخـست  رفک و  رب  ناـمیا  هبلغ  رازبا  ورنیا  زا  داد . رییغت  ار  لـلملانیب 
ار وا  یـسانشیئابیز  ناوتیمن  ًامازلا  ًامتح و  اما  درک  ترداـبم  نمـشد  بلق  رد  بعر  داـجیا  هب  حالـس  رب  حالـس  هبلغ  قیرط  زا  ناوتب  تسا 
هب تیناقح  تیمولظم و  شیامن  ریـشمش ، رب  نوخ  هبلغ  هویـش  اب  رگا  اما  دـنام . دـهاوخ  یقاب  دوخ  دولآرفک  تاداقتعا  رب  وا  ًاعبط  داد . رییغت 

كاخ و رب  مه  داد و  هبلغ  رفک  رب  ار  نامیا  تفای و  تسد  دوخ  یهلا  فادـها  هب  ناوتیم  مه  ًامتح  مینک  تردابم  بولق  ریخـست  نآ  لابند 
اذل دوب . هر ) ) ماما ترضح  رظن  دروم  هراومه  یساسا  هتکن  نیمه  داد . رارق  سان  یگدنب  تیدوبع و  يارب  ياهصرع  ارنآ  دش و  طلـسم  بآ 

هچنآ زا  ریغ  یلیلحت  هب  گنج  هندب  زا  يرثؤم  شخب  لیلحت  هک  ینامز  اما  دندرکیم  هیکت  ریشمش  رب  نوخ  هبلغ  يژتارتسا  رب  هشیمه  ناشیا 
ار يرگید  فدـه  دـننارورپیم و  رـس  رد  ار  حالـس  رب  حالـس  هبلغ  هک  ياهنوگب  دوـشیم  لـیامتم  تشاد  رواـب  نآ  رب  هر ) ) ماـما ترـضح 
هب هظحل  نیا  زا  دش . لئان  یسدقم  فادها  نانچ  هب  ناوتب  یماظن  نیشام  نینچ  اب  هک  تشاد  راظتنا  تسیابن  دننکیم  میـسرت  گنج  يورارف 

دـندوب و هدـش  یملع  ياه  لیلحت  تابـساحم و  هب  ـالتبم  ناـشیا  دـنتفریمن . رامـش  هب  گـنج  يربهر  يارب  یبساـنم  ياـهورین  ناـشیا  دـعب 
دیدـج تیوه  دنتـسناوت  گنج  قیرط  زا  هر ) ) ماما ترـضح  هک  یلاـح  رد  دـندوب  هدرک  ادـج  گـنج  يربهر  هار  زا  ار  دوخ  هار  هتـساوخان 

. دننک ریگرد  رفک  یعامتجا  تیوه  اب  ار  یعامتجا  تیوه  نیا  سپس  دننک و  اطع  ناهج  یمالـسا  للم  لب  ناریا  یمالـسا  تلم  هب  یعامتجا 
نوچ دندش  همانعطق  شریذپ  هب  روبجم  ماما  ترـضح  هک  ینامز  اما  همانعطق  شریذپ  زا  سپ  گنج  موادـت  اب  گنج  يربهر  تفلاخم  لیلد 

مالـسا ناهج  ناهاوخیدازآ  يورارف  رگید  ییاههولج  اب  ار  يدـیدج  ياههصرع  اذـل  دـندوبن  مالـسا  رفک و  یخیرات  لباقت  یلیطعت  هب  لئاق 
ار گنج  يربهر  هشیدنا  ینابم  هتساوخان  رایتخا ، تحت  یناسنا  يورین  رگا  هک  دنتـشاد  لماک  فوقو  هتکن  نیا  رب  لاح  نیع  رد  دندوشگ و 
زا دیسر . یفادها  نانچ  هب  درک و  هیکت  ییاهورین  نینچ  هب  ناوتیمن  زین  دیدج  یماظن  گنج  داجیا  ای  زورب  تروص  رد  یتح  دنـشابن  اریذپ 

، طاقن یـضعب  رد  اهنآ  يورـشیپ  یمالـسا و  ناریا  ياهزرم  هیلع  نمـشد  هدرتسگ  مجاـهت  هماـنعطق و  شریذـپ  زا  سپ  هک  یناـمز  دوب  ورنیا 
دندرک در  ار  داهنشیپ  نیا  هر ) ) ماما ترضح  دش  هئارا  دارفا  زا  یخرب  يوس  زا  نمشد  اب  یماظن  ددجم  لباقت  گنج و  يریگرـسزا  داهنـشیپ 

یـشخب اب  ناوتب  یحابـص  دنچ  تسا  نکمم  هک  دنتـسنادیم  یبوخ  هب  ناشیا  دندوب . یقاب  گنج  یناسنا  تارودقم  زا  دوخ  لیلحت  رب  نوچ 
زا يرایـسب  ناهذا  رب  بلاغ  هشیدـنا  هک  ینامز  اما  تفای  تسد  زین  یتاحوتف  هب  درک و  تردابم  نآ  موادـت  هب  گنج  یناسنا  يورین  هندـب  زا 

ياهعـسوت نینچ  عنام  ار  گنج  هدرک و  انعم  يدام  تروص  هب  ار  هعـسوت »  » دراد و شیارگ  يداـم  طـلغ  ياـه  لـیلحت  هب  گـنج  ياـهورین 
یگدنب و برقت و  هعـسوت  ار  هعـسوت  هر ) ) ماما ترـضح  هکنآ  لاح  درک . دامتعا  ياهندـب  نینچ  هب  تدـمنایم  رد  ناوتیمن  ًامتح  دـنادیم 

همانعطق شریذپ  هلابند  زا  زیهرپ  يارب  هعـسوت »  » يوگلا هب  هجوت  ترورـض  دندرکیم . یبایزرا  ياهعـسوت  نینچ  هب  ندیـسر  رازبا  ار  گنج 
نیا زا  یشان  ءوس  بقاوع  رظتنم  تسیاب  همانعطق  شریذپ  گنج و  نایاپ  اب  هک  دتسنادیم  یبوخ  هب  نامز  نآ  رد  هر ) ) ماما ترضح  نیاربانب 

گنج نایاپ  زا  لاس  هد  تشذـگ  زا  سپ  زورما  هک  یتاعبت  نامه  ینعی  دوب ؛ هعماج  داحآ  نایم  رد  يدام  راـکفا  زا  یخرب  جاور  شریذـپ و 
گنج ام  زورنآ  شاک  هک  دنـسرب  طـلغ  رواـب  نیا  هب  ياهدـع  دـعب  لاـس  دـنچ  دـنکن  هک  دوب  نیا  رب  ناـشیا  دـیکأت  اذـل  میتسه . نآ  دـهاش 

هک اجنآ  ات  دیاب  دندوب  هداد  رادشه  ناگمه  هب  ناشیا  میئامیپب ! رتعیرس  ار  يدام  هعسوت  ياههلپ  میتسناوتیم  دوبن  گنج  رگا  میدرکیمن و 
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تـسیاب ورنیا  زا  درک . يریگولج  تسا  مولظم  لـلم  رب  اـهنآ  لـیمحت  ناـهاوخ  رابکتـسا  ماـظن  هک  دولآرفک  ياـهوگلا  شریذـپ  زا  ناوتیم 
شریذـپ اب  هک  دوب  نیا  رب  ناشیا  یعـس  دز . زابرـس  روبزم  ياهوگلا  شریذـپ  زا  ناوتب  هماـنعطق  شریذـپ  اـب  هک  درک  ادـیپ  ار  ییاـهراکهار 

رد ار  رابکتـسا  ماظن  هب  هتـسباو  یناهج  ياهنامزاس  اهنایرج و  تلاخد  تراظن و  گنج ، دنور  رب  للم  نامزاس  تراظن  يرابجا  هتـساوخان و 
، یناهج کناب  طلـست  تیمکاح  رطخ  زا  ار  یمالـسا  هعماج  دـنناسرب و  لقادـح  هب  گنج  نایاپ  زا  سپ  يداصتقا  میظنت  يزاـسزاب و  دـنور 

ناشیا زوسناج  تلحر  همانعطق و  شریذپ  نایم  هام  دنچ  نیمه  رد  اذل  دنناهرب . اهنآ  لاثما  تینما و  ياروش  وکـسنوی ، یللملانیب ، قودـنص 
زا ناهج  هعماج و  طئارش  اب  بسانتم  دنـشخب و  موادت  ناکامک  ار  رفک  رب  مالـسا  هبناجهمه  موجه  دنناوتب  ات  دندروآ  يور  ییاهراکهار  هب 

دنتشاد و شقن  یمالسا  بالقنا  رب  حلـص  لیمحت  رد  هک  ياهدع  فصو  نیا  اب  دنیامن . يریگولج  فلتخم  داعبا  رد  نمـشد  هنازومرم  ذوفن 
ریغ ياهوگلا  زا  تسیاب  هک  دـندوب  هدیـسر  رواب  نیا  هب  طلغ  ياهلیلحت  نامه  ربانب  دـندوب  هداد  يأر  گـنج  متخ  هب  هتـساوخان  اـی  هتـساوخ 

( هر ) ماما ترضح  رثؤم  اجب و  تامادقا  ربارب  رد  ار  دوخ  هراومه  لاح  نیع  رد  اما  درک  هدافتـسا  زین  گنج  زا  سپ  يزاسزاب  هعـسوت و  يارب 
دهاوخن یتـحار  هب  دوب  گـنج  يربـهر  بـالقنا و  يزوریپ  هناوتـشپ  هک  ياهشیدـنا  ناـمه  دنتـسنادیم  یبوخ  هب  اـهنآ  دـندیدیم . هجاوـم 

هعماج زورما  یـسایس  يداصتقا و  هعـسوت  دـنور  تلفغ ، یکدـنا  اـب  دنیـشنب . رمث  هب  يزاـسزاب  ناـیرج  رد  يداـم  ياـهلیلحت  نیا  تشاذـگ 
نیا دشاب . یمالـسا  هعماج  تاردقم  رب  یناهج  عماجم  هتـساوخان  نداد  تیمکاح  همانعطق و  شریذپ  نومیمان  دـنور  نامه  هلابند  دـناوتیم 
هطلس ماظن  رد  یمالـسا  هعماج  ندش  لحنم  زا  يریگولج  يارب  دندرکیم و  ساسحا  یبوخ  هب  گنج  نامز  رد  هر ) ) ماما ترـضح  ار  رطخ 

رد لالتخا  روشک ، یسانشراک  ماظن  رظنم  زا  تکرح  نیا  دنتفرگیم . راک  هب  ریشمش  رب  نوخ  هبلغ  گنج و  موادت  يارب  ار  دوخ  ناوت  مامت 
ماما مایپ  دـینک -  عوجر  اه ـ : تشون  یپ  دوب . یمالـسا  هعماج  یهلا  فادـها  ققحت  ياتـسار  رد  هر ) ) ماما ترـضح  رظنم  زا  يزیرهماـنرب و 

رد هر ) ) ینیمخ ماما  ینارنخس  كر  خیرات 67/4/29 ـ  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  ینارنخس  كر  خیرات 67/12/3 ـ  رد  نویناحور  هب  هر ) ) ینیمخ
كر خیرات 1367/4/13 ـ  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  ینارنخـس  كر  خیرات 1362/6/1 ـ  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  ینارنخـس  كر  خیرات 63/9/21 ـ 

ـ  خـیرات 1367/4/29 رد  هر ) ) ینیمخ ماما  ینارنخـس  كر  قباس « ـ . كردـم  ناـمه  خـیرات 1367/4/29 ـ  رد  هر ) ) ینیمخ ماـما  ینارنخس 
ترــضح ینارنخــس  كر  1367/4/13 ـ  هر - ) ) ینیمخ ماـــما  ترــــضح  خــیرات 1367/4/29 ـ  رد  هر ) ) ینیمخ ماــما  ینارنخـــس  كر 

كر خـیرات 1357/12/14 ـ  رد  هر ) ) ینیمخماـما ترـضح  ینارنخــس  كر  كردـم ـ . ناـمه  خـیرات 1367/2/29 ـ  رد  هر ) ) ینیمخماـما
رهم 1387 هبنش 4  جنپ  ، www.farsnews.com عبنم :  خیرات 1358/6/22 *  رد  هر ) ) ینیمخماما ترضح  ینارنخس 

1 ینیمخ -  ماما  هشیدنا  هب  يدرکیور  اب  سدقم  عافد  ياهدرواتسد 

گنج هر ) ) ماما ترـضح  سراف : يرازگربخ  دنورادهب  يدهمدمحم   1 ینیمخ -  ماما  هشیدنا  هب  يدرکیور  اب  سدقم  عافد  ياهدرواتـسد 
رتسب ارنآ  دوب و  تبثم  لیلحت  کی  گنج  زا  ناشیا  لیلحت  دندرکیم . لابقتـسا  نآ  زا  هداد و  رارق  دیکأت  دروم  ترورـض  کی  ناونع  هب  ار 
نیلوا داد . هعـسوت  ملاـع  رد  ار  دـیحوت  هملک  ناوتیمن  يریگرد  گـنج و  قیرط  ریغ  زا  ًـالوصا  نوـچ  دنتـسنادیم . یهلا  تفـالخ  هعـسوت 

، تسا رفک  اب  يریگرد  تیریدم  گنج و  تیاده  رد  نآ  ریثأت  و  ناهج » رد  هیقف  تیالو  هشیدنا  هعـسوت  ، » سدقم عافد  یگنهرف  درواتـسد 
هیقف تیالو  تابثا  يارب  یلقن  هلدا  یبایزرا  لابندـب  دادرارق و  وگتفگ  دروم  یهقف  ثحابم  لخدـم  زا  ناوتیم  ار  هیقف  تیالو  هشیدـنا  لصا 

ثحب میناوتیم  هیواز  نیا  زا  دـنچره  تسا . هدـش  فـیرعت  ـالاب  ضرف  یهقف ، لـیاسم  ياـه  ضرفشیپ  رد  هک  ياهبوچراـچ  رد  مهنآ  دوـب 
ینابم  » لخدم زا  ار  هیقف  تیالو  هشیدنا  ناوتیم  نینچمه  تسین . ام  رظن  دروم  عوضوم ، نیا  ًالعف  یلو  میهد  رارق  یسررب  دروم  ار  یبولطم 

نآ زا  ياهیواز  هب  ًاترورـض  اجنیا  رد  هک  دـنکیم  بلط  ار  ینالوط  هدرتسگ و  رایـسب  ثحب  کی  زین  نیا  دومن . یـسررب  یـسایس » یمالک و 
هنوگنیا هن  ینعی  تسین ؛ ریذپلیطعت  یعامتجا  تایح  نوئـش  زا  ینأش  چیه  رد  یعامتجا  یـسدنهم  تیریدم و  لصا  ًالوصا  مینکیم : هراشا 
تیریدم کی  نودب  ار  رما  نیا  ناوتب  هک  تسا  ياهنوگب  هن  دشاب و  ندش  لیطعت  لباق  نآ  نوئش  زا  ینأش  هب  تبـسن  هعماج  تایح  هک  تسا 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1602 

http://www.ghaemiyeh.com


رب لماکت  نیا  مه  تسا و  ندش  رتهدیچیپ  لاح  رد  نآ  طباور  ًامئاد  دراد و  لماکت  هب  ور  هعماج  مه  اذـل  داد . ناماس  یعامتجا  یـسدنهم  و 
هب هجوت  اب  لاح  دیامن . گنهامه  مه  اب  لماکت  نیا  ریـسم  رد  ار  هعماج  فلتخم  ناکرا  دـناوتیم  هک  دوش  یم  عقاو  یگنهامه  کی  ساسا 

یتسرپرس و  تیالو »  » ینعی میریذپب ؛ یعامتجا  تایح  نوئـش  یمامت  رد  ار  یعامتجا  تیریدم  ترورـض  ام  هک  تسا  یفاک  هتکن  ود  نیمه 
چیه رد  یعامتجا  شرورپ  ات  دـنک  لـمع  ياهنوگب  دـیاب  دـنک  یم  داـجیا  بساـنت  اـهنآ  نیب  میظنت و  روحم  کـی  رب  ار  فلتخم  نوئـش  هک 
کی هیاپرب  یعامتجا  لماکت  یگنهامه  نیا  دریگن . دوخب  یگنهامهان  تروص  يروتاکیراک ، لاکـشا  نوچمه  ای  دوشن و  لـیطعت  ياهبترم 

نیا هک  تسا  نیا  مود  هتکن  تسا . یناسنا  عماوج  ءاقب  ترورض  تیریدم ، عون  نیا  نیاربانب  دوش . یم  عقاو  یعامتجا » یخیرات و  تیریدم  »
ترضح شتسرپ  یگدنب و  برقت  هعـسوت  يارب  ار  یعامتجا  نوئـش  یگنهامه  تسا و  لاعتم  يادخ  یگدنب  تیدوبع و  هیاپ  رب  ای  تیریدم 

ایند شتسرپ  هعسوت  هیاپ  رب  ار  يزاسگنهامه  نیا  تسین و  شتـسرپ  تیدوبع و  يانبم  رب  هک  تسا  یتیریدم  هکنیا  ای  دهد  یم  ناماس  قح 
نیا ای  تسا و  تیدوبع  ای  یعامتجا  یـسدنهم  هرادا و  نیا  ياـنبم  نوچ  درادـن  دوجو  یموس  ضرف  فصو  نیا  اـب  دـنک . یم  یهدـنامزاس 

، ياهعـسوت نینچ  رب  مکاح  هزیگنا  ًامتح  تفرگن  لکـش  یهلا  تیدوبع  يانبم  رب  هرادا  نیا  رگا  تسین . ظوحلم  نآ  رد  شخب  تایح  رـصنع 
حرطم هزیگنا  کی  فده  کی  نودب  دـناوتیمن  یعامتجا  تیریدـم  نوچ  هک  تسا  نیا  مود  همدـقم  سپ  دوب . دـهاوخ  ایند  هب  لیم  هزیگنا 

تـساجنیمه زا  ایندب  لین  ًامتح  نآ  رب  مکاح  هزیگنا  هکنآ  ای  میئامن  فیرعت  یگدنب  دبعت و  هعـسوت  هب  ار  هزیگنا  نآ  تسیاب  ای  مرجال  دوش 
تیریدم  » ياه ماظن   – 1 دومن : میـسقت  هتـسد  ود  هب  دنا  تیرـشب  خیرات  رب  مکاح  هک  ار  یتیریدم  یتموکح و  ياه  ماظن  هیلک  ناوتیم  هک 

يارب یعامتجا  رتسب  کی  داـجیا  لابندـب  دنتـسه و  اـهنآ  (س ) موصعم ءایـصوا  یهلا و  ءاـیبنا  میلاـعت  فارـشا و  تیریدـم ، تحت  هک  یهلا »
خیرات هنعارف  تیریدم  یلجت  هک  ینید  دـض  و  يدام » تیریدـم   » ياه ماظن   – 2 دنـشابیم . لاعتم  يادخ  تیدوبع  دیحوت و  هملک  هعـسوت 

يریگ تهج  ترورـض   » و تموـکح » ترورـض   » همدـقم ود  هب  اـج  نیدـب  اـت  دـنوشیم . بوـسحم  (ع ) یهلا ءاـیبنا  فلاـخم  بـطق  دـنا و 
تهج ترورـض  تسا و  رـشب  یگدـنز  یخیرات  هعـسوت  رد  یگنهامه  داجیا  يارب  تموکح  ترورـض  میتفگ : میدومن و  هراشا  تموکح »

رگا لاـح  دوـمن . میـسقت  مسق  ود  هب  ار  اـه  تموـکح  ناوـتیم  هک  تسا  ترورـض  ود  نیا  هیاـپ  رب  هعـسوت  نیا  فدـه  نـییعت  يارب  يریگ 
یگدنز نوئـش  همه  یگنهامه  هک  دش  مولعم  یهلا و  ای  تسا و  يدام  ای  مه  تموکح  نیا  دنل و  تموکح  ياراد  یناسنا  عماوج  میتفریذپ 

تیریدم و تحت  هک  یعامتجا  یگدنز  يایاوز  زا  هیواز  ره  هک  درک  يریگهجیتن  ناوتیم  هاگنآ  تسا ، تیمکاح  تموکح و  هدهع  رب  مه 
رارق دیحوت  هملک  هعـسوت  لاعتم و  يادخ  یگدنب  برقت و  رتسب  ار  هیواز  نیا  دهاوخ  یم  هک  یتیریدـم  ینعی  دوش -  یم  عقاو  ینید  تیالو 

یعماوج نینچ  رب  ار  دوخ  دوجو  دناوتب  ات  دریگیم  رارق  یتسرپایند  هعـسوت  يدام و  ياه  تردـق  موجه  زاتوتخات و  دروم  ًامتح  دـهدب - 
دباییم تیعطق  ترورـض و  یهلا ، برق  ریـسم  رد  یعامتجا  یگنهامه  داجیا  يارب  ینید  تیریدم  تموکح و  لخدم ، نیا  زا  دنک . لمحت 
تموکح تلاسر  رـشب ، یعامتجا  یگدنز  رد  لاعتم  يادـخ  شتـسرپ  دـیحوت و  هملک  لماکت  يارب  یعامتجا  لماکت  تیادـه  ًالوصا  نوچ 

یگنهرف و یـسایس ،  » طـباور رب  یهلا  ریغ  تموـکح  هطلـس  شریذـپ  يداـم و  تموـکح  هعـسوت  ياـنعمب  نآ  ندـش  لـیطعت  تـسا و  ینید 
دیاب نآ ، لباقم  هطقن  ًاترورـض  تفریذـپ ، یناسنا  تایح  هعـسوت  رب  ار  رفک  تیریدـم  ناوتیمن  نوچ  وس  رگید  زا  تسا . هعماج  يداـصتقا »

ترورض  - 1 تسا : راوتـسا  هشیدنا  ود  هیاپ  رب  هیقف » تیالو   » هشیدـنا دـش  یعدـم  ناوتیم  ساسا  نیا  رب  دوش . هتفریذـپ  ینید » تموکح  »
ناینب هشیدـنا ، نیا  ساسا  رب  تسا . يرگید  قییـضت  بجوم  کیره  هعـسوت  هک  خـیرات  لوط  رد  تیمکاح  عون  ود  يریگرد  تموکح 2 - 

هب تبـسن  دـهعتم  هاگآ و  ملاع  تموکح  لکـش  رد  ًارهق  تبیغ ، رـصع  رد  مه  تموکح  نیا  هک  تسا  ینید  تموکح  ناینب  رب  هیقف  تیالو 
تموکح يارب  هک  یتردـق  ماظن  هاگنآ  دـش  هتفریذـپ  تبیغ  رـصع  رد  ینید  تموکح  ترورـض  رگا  ناـیب  رگید  هب  دوش . یم  ریـسفت  نید ،

طباوض ءزج  رما  ود  نیا  لاح  نیا  رد  دریگیم . لکـش  تهاقف »  » و تلادـع »  » روحم رب  هک  دوب  دـهاوخ  يراـتخاس  دوش ، یم  فیرعت  ینید 
: تفرگ رارق  تقد  دروم  لصا  هس  ریخا ، بلطم  ناـیب  اـب  دـشاب . ینید  تموکح ، نیا  هک  نیارباـنب  نوچ  دوریم  رامـشب  یعاـمتجا  بصاـنم 

ًالوصا تسین و  ریذـپلیطعت  هعـسوت  نیا  نوچ  دوب  هعـسوت  تیریدـم  یـسدنهم و  موزل  یعامتجا و  تموکح  ترورـض  نوماریپ  لوا  لـصا 
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نخـس تیریدم  تموکح و  رد  يریگ  تهج  ترورـض  هیواز  زا  ینید  تموکح  ترورـض  زا  مود  لصا  دوش . یمن  عقاو  یگنهامه  نودـب 
مه دـنور  ود  نیا  زا  کـیچیه  هتبلا  و  اـیند ؛ شتـسرپ  هعـسوت  تهج  رد  اـی  تسا و  برق  هعـسوت  يوسب  اـی  يریگ  تهج  هکنیا  هب  تفگیم 
نآ رب  مه  يریگ  تهج  لصا  دراد و  ترورض  هعسوت  لصا  نوچ  هک  تشاد  راعشا  بلطم  نیا  هب  موس  لصا  هرخالاب  و  تسین . ریذپلیطعت 

ینید تیریدم  سپ  دشابیم . بانتجا  لباقریغ  رفک  تیریدـم  روضح  ًالمع  دـشابن  راک  رد  ینید  تیریدـم  ياپ  هک  اجره  اذـل  تسا  مکاح 
(ص) مرکا لوسر  تبیغ  رصع  رد  ینید  تیریدم  نیا  دوشیم . بوسحم  ترورض  کی  برقت ، هعسوت  تهج  رد  یعامتجا  یـسدنهم  يارب 
. تسا ینید  دهعت »  » و یهاگآ »  » هب دیقم  تردق ، ماظن  راتخاس  ینعی  دریگ ؛ یم  لکش  تلادع  تهاقف و  رادم  رب  (س ) شموصعم ءایصوا  و 
« دیحوت هملک  هعـسوت  ، » دهد ماجنا  هیقف  تیالو  هیاس  رد  تسیاب  ینید  تموکح  هک  يرما  نیلوا  هیقف ، تیالو  زا  ریـسفت  نیا  ساسا  رب  لاح 

حطـس رد  تردـق  يروئت  کـی  هن  تسا  حرطم  یناـهج  حطـس  رد  تردـق  يروئت  کـی  ناوـنعب  هیقف  تیـالو  ًاـساسا  نوـچ  تسا  ملاـع  رد 
رـسارس رد  دیحوت  هملک  هعـسوت  يروئت  زج  تسین  يزیچ  نیا  دیآ ! نایمب  یـسایس  يایفارغج  ياهزرم  زا  نخـس  هاگنآ  ات  یلم ؛ ای  ياهقطنم 

زا ریـسفت  نیا  تسا . نآ  لاکـشا  یمامت  رد  رفک  تلود  ندرک  يوزنم  كاخ و  هرک  یماـمت  رد  ادـخ  یگدـنب  شرتسگ  رادهدـهع  هک  اـیند 
ترـضح تاـملک  زا  یتحارب  یناـعم  نیا  یماـمت  دـهدیم . هئارا  ار  ینید  تموکح  تلاـسر  زا  يریـسفت  دوخ  نتم  رد  تموکح ، ترورض 

هک تسایند  رد  ینید  تردق  هعـسوت  يروئت  دیدرگ  هئارا  هر ) ) لحار ماما  طسوت  هک  هیقف  تیالو  يروئت  ًالوصا  تسا . دوهـشم  زین  هر ) ) ماما
هعسوت هک  نآ  لباقم  هطقن  دنکن ، ادیپ  هعسوت  تیریدم ، عون  نیا  هاگره  هک  ياهنوگب  دنناد  یم  ترورـض  کی  تیرـشب  تیاده  يارب  ارنآ 

عاـفد  » شقن درک . هدافتـسا  هیقف  تیـالو  ناـینب  زا  ار  يریـسفت  نینچ  ناوتیم  هلمظعم  تاـملک  زا  ًـالماک  دوـش . یم  عـقاو  ًاـمتح  تسا  رفک 
ياوزنا کـیره و  هعـسوت  نیب  لـباقتم  هطبار  ملاـع و  رد  تردـق  بـطق  ود  يریگرد  نیارباـنب  مالـسا  یناـهج  تردـق  هعـسوت  رد  سدـقم »
يزوریپ هب  ناریا  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  هر ) ) ماما ترـضح  هک  دوب  هشیدنا  نیا  هیاپرب  تسا . هر ) ) ماما هیقف  تیالو  هشیدـنا  يانبم  يرگید ،

زات تخات و  دروم  ار  برغ  قرـش و  دندرک و  زاغآ  ار  یناهج  رفک  هب  موجه  ناریا ، رد  تردق  ریخـست  زا  سپ  دـعب و  مدـق  رد  دـندناسر و 
لمع ماقم  رد  ار  هشیدنا  نیا  ناشیا  دندرک . راکشآ  ار  یللملانیب  رفک  اب  يریگرد  یسوساج ، هنال  ریخـست  زا  سپ  ناشیا  هژیوب  دنداد ؛ رارق 

بـالقنا اـت  دـش  بجوـم  هتفرهتفر  تکرح  نیا  دـندناشک . یللملانیب  رفک  اـب  يریگرد  هب  ياهـقطنم  دادبتـسا  يریگرد  زا  رتارف  ماـگ  کـی 
دریگن مارآ  زین  نمشد  هک  تسا  یعیبط  دور . رتارف  ناریا  يایفارغج  ياهزرم  زا  دوش و  لئان  ایند  رد  یسایس  هعسوت  زا  ياهلحرم  هب  یمالسا 

نیا زا  تسا . سدـقم » عافد   » زا یلیلحت  نیا  دـنک . شنیزگ  هیاسمه  ياهروشک  زا  یکی  قیرط  زا  ار  یماـظن  راـیع  ماـمت  گـنج  راـکهار  و 
کی تسناوت  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ام  داـقتعا  هب  هکلب  تسین  ییایفارغج 2 زرم  ای  كاخ  رـس  رب  روشک  ود  دربن  هلاستشه ، گـنج  رظنم ،
یفن رد  ار  لوا  ماگ  لمع ، رد  يروئت  نیا  بیقعت  اب  دـهد و  هئارا  ملاع  باطقا  یماـمت  هب  ینید  تموکح  هعـسوت  ترورـض  هیاـپ  رب  يروئت 

هب موـجه  صوـصخب  یللملانیب -  حطـس  رد  دوـلآرفک  ياهتردـق  هـب  هبناـجهمه  موـجه  رد  ار  مود  ماـگ  ناریا و  رد  یهاـشنهاش  دادبتـسا 
( هر ) ماما ترـضح  درادرب . تسا -  یناهج  مود  گنج  زا  سپ  ملاع  رد  يرابکتـسا  ياه  تردق  تیریدم  زکرم  نامزاس  هک  للم » نامزاس  »

هیاپرب یگمه  هک  دنداد  تیارـس  یللملانیب  تردـق  ياه  نوناک  نیا  هب  ناریا ، رد  تردـق  نیمأت  تلود و  ریخـست  زا  سپ  ار  بالقنا  موجه 
ًاجیردت دنتفر و  شیپ  ماگهبماگ  هکلب  دندرکن  نایب  لوا  مدق  رد  ار  عضاوم  نیا  یمامت  هر ) ) لحار ماما  هتبلا  دوب ، ناشیا  هیقف  تیالو  يروئت 
هـصالخ ینید  تلود  تیمکاح  هب  یمالـسا  هعماج  جاـیتحا  رد  ًافرـص  هیرظن  نیا  ياـنبم  دـندومن . حرطم  ار  اـهنآ  کـتکت  دوخ  ياـج  رد 

نیا دیدرگیم . دزـشوگ  ًامئاد  يرگید  وحم  يارب  یکی  هعـسوت  ترورـض  ملاع و  رد  تردق  بطق  ود  لباقت  هشیدنا  نآ ، رد  هکلب  دشیمن 
، تیمکاح قح  یهلا  فیلکت  کی  ناونعب  لاـح  نیع  رد  دـندرک و  یم  لاـبند  لـمع  رد  مه  ار  نیمه  دوب و  هیقف  تیـالو  هب  هر ) ) ماـما هاـگن 

دقتعم لئاق و  دوخ  يارب  مه  ار  تبیغ  رـصع  رد  مالـسا  هعـسوت  هب  تبـسن  لداع  طیارـشلاعماج  هیقف  يریگمیمـصت  تیعورـشم  تیریدـم و 
یعیبط یمالسا  هعماج  هرادا  رد  تموکح » هقف   » شقن تسا . هدومرف  اطع  یتیریدم  نینچ  هب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یتیعورـشم  نیا  دندوب .
ذیفنت دیاب  دریگب  هدهعرب  یعامتجا  روما  رد  ار  رشب  هرادا  نید ، تسانب  رگا  میریذپب و  ار  تموکح  هعسوت  تردق و  ترورض  ام  رگا  تسا 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1604 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسا نیا  مهم  هتکن  اما  دشاب . لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  زین  دریگیم  لکـش  تلادع  تهاقف و  هیاپرب  هک  یتیریدم  ماظن  ياه  يریگمیمـصت 
نیا اذل  تسا  تهاقف  نآ ، مود  طرـش  تلادع و  هیقف ، يوس  زا  تیالو  لامعا  لوا  طرـش  نوچ  تسین ؛ ءاوها  هیاپ  رب  هیقفیلو  تیریدـم  هک 
يارب هک  یتامیمـصت  عبطلاب  دـنک . هرادا  ار  هعماج  تسیابیم  هک  تسا  هقف  نیمه  تسا . تموکح » هقف   » هیاـپرب نید  هب  دـهعت  هب  دـیقم  رما 
مالسا تردق  هعسوت  لصا  مه  تموکح  هقف  لصا  نیرتیساسا  هتبلا  دوب . دهاوخ  ربتعم  دوشیم  هتفرگ  تموکح  هقف  هیاپ  رب  تردق  هعـسوت 
تردـق راتخاس  هب  تسیاب  هعـسوت  نیا  تسا . ترورـض  هعـسوت  لصا  تسا  حرطم  تموکح  هقف  رد  هک  یلـصا  نیلوا  ینعی  تسا . ملاع  رد 

رظن رد  مالـسا  يدـنموربآ  نیملـسم ، تزع  مالـسا ، تردـق  هعـسوت  لصا  فصو  نیا  اب  دوش . داجیا  یتموکح  بلاق  ًالمع  اـت  دوش  لیدـبت 
هـشیدنا نیا  بحاـص  هر ) ) ماـما ترـضح  تسا . تموـکح  هقف  لـصا  نیرتـمهم  زا  یئاـههولج  یگمه  اـیند  رد  نآ  نوزفازور  تزع  مدرم ،

لیلحت مه  تشاد و  هلئـسم  هب  يداقتعا  هاگن  کی  ناوتیم  مه  رظنم  نیا  زا  ًالوصا  دراد ، یمـالک »  » ناـینب رد  هشیر  هک  ياهشیدـنا  دنتـسه ؛
نیع رد  دندش و  ریگرد  یللملانیب  رفک  اب  هشیدـنا  نیمه  هیاپ  رب  ناشیا  تردـق . لوحت  هعـسوت  یعامتجا و  لماکت  زا  قیقد  هناسانـشهعماج 

يدیدج ریسفت  هیقف  تیالو  زا  هک  دراد  تشگزاب  روبزم  يروئت  هرهوج  هب  تیعقاو  نیا  دندرکن ، هصالخ  هدودحم  کی  رد  ار  تردق  لاح 
صاخ خیرات  هفسلف  کی  مه  یسانشهعماج و  کی  هیاپ  رب  مه  ینید ، تموکح  يروئت  رتهب  ریبعت  هب  دهدیم . هئارا  ینید  تموکح  هیاس  رد 

ترـضح تاملک  رد  اهنیا  یگمه  هک  یتخانـشهعماج  ینابم  مه  خیرات و  هفـسلف  يانبم  مه  دراد  یمالک  يانبم  مه  اذل  تسا . هدش  راوتـسا 
یلو تسا  هدشن  هئارا  یسانشهعماج  ای  خیرات  هفسلف  رد  يروئت  کی  تروص  هب  نونکات  نآ  هعومجم  هچرگ  تسا . دوهشم  ًالماک  هر ) ) ماما
عون ود  ياراد  هک  دندیدیم  خیرات  رد  ار  تردق  بطق  ود  هراومه  ناشیا  تسه . هدوب و  حرط  لباق  مجـسنم  هشیدـنا  ماظن و  کی  تروصب 

تیریدـم هعـسوت  لابندـب  هر ) ) لحار ماما  ًاعبط  دوشیم . رهاظ  تعاط  نایغط و  لکـش  ود  هب  تسا و  یهلا  تیبوبر  هب  تبـسن  يریگ  عضوم 
ار دیحوت  هملک  هعسوت  رفک ، تموکح  ياوزنا  اب  دننک و  ققحم  یللملانیب  تروصب  ار  تیعقاو  نیا  دنتـساوخ  یم  دندوب و  ملاع  رد  تعاط 
رب رفک  هطلـس  شریذپ  نیع  ینید  تموکح  تیدودحم  هک  دندادیم  هجوت  هتکن  نیا  هب  ار  ناگمه  هزرابم  لوط  رد  ورنیا  زا  دـنریگب . هجیتن 
رب يداصتقا  یگنهرف و  یسایس ، موجه  زا  ياهولج  یماظن ، مجاهت  تسا . يداصتقا » یگنهرف و  یـسایس ،  » نوئـش زا  معا  رـشب  تایح  نوئش 

يدـنببطق بجوم  رما  نیمه  دوشیم . عقاو  ياهقطنم  حـتف  زا  سپ  مه  يریگرد  نیا  تسا و  یعطق  رابکتـسا  اب  يریگرد  ناینب  نیا  ساـسا 
لکش یماظن  موجه  کی  لکش  هب  اما  يداصتقا  یگنهرف و  یـسایس ، عزانت  رد  يدنببطق  تروصب  دش و  یمالـسا  ناریا  هب  تبـسن  اهتردق 

زا ام  لیلحت  رگا  ینعی  دـشابیم . یماـظن  يریگرد  يداـصتقا  یگنهرف و  یـسایس ، موجه  زا  هولج  کـی  دـعب و  کـی  رتهب  ریبعت  هب  تفرگ .
نینچ رما  رهاظ  هک  یلاح  رد  دندومرف ؛ یم  هراشا  نآ  هب  ًاررکم  هر ) ) ماما هک  تسا  نامیا  رفک و  گنج  ام  گنج  هاگنآ  دـشاب  نینچ  گنج 
هدرپ دنتخادرپ و  سدقم  عافد  زا  لیلحت  نیا  نایب  هب  یتفارظ  هچ  اب  ناشیا  هک  میدید  اما  دـندربن ! لاح  رد  مه  اب  ناملـسم  روشک  ود  هک  دوب 

. دندومن کیرحت  نآ  هب  تبسن  هتسیاش  شنکاو  هب  ار  هعماج  دارفا  یماظن ، موجه  هشیر  هب  نارگید  نداد  هبنت  اب  دنتـشادرب و  ریوزت  هرهچ  زا 
لیدـبت عافد  هزیگنا  هب  ارنآ  هزیگنا ، نیا  نداد  دـشر  اب  دـنداد و  رارق  گنج  يانبم  ار  رفک  اـب  يریگرد  ياـههزیگنا  ساـسا  نیمه  رب  ناـشیا 

یللملانیب تروصب  ياهقطنم  بلاـق  زا  ار  يریگرد  لکـش  دـندمآرب  ددـص  رد  زاـب  هک  تسا  نیا  زین  ناـیم  نیا  رد  مهم  هتکن  هتبلا  دـندرک .
هکلب تسین  یمالسا  روشک  کی  اب  گنج  قارع  اب  ام  گنج  هک  دننک  میهفت  یمالـسا  للملانیب  هب  نابز  رازه  اب  ار  تیعقاو  نیا  دنروآرد و 

هزورما گنج  همتاخ  زا  لاس  دنچ  تشذگ  زا  سپ  دنچره  دننکیم ، کیرحت  ار  قارع  هک  دنتـسه  رافک  نیا  عقاو  رد  تسا . رفک  اب  گنج 
یفن روحم  رب  زورنآ  هدمع  لیلحت  هک  میربن  دای  زا  اما  دراد  دوجو  سدقم  عافد  رد  رافک  میقتسمریغ  میقتسم و  تلاخد  يارب  يرایسب  دانسا 

یئایفارغج ياهزرم  هدودحم  زا  دربن  نیا  هصرع  هک  دنک  تابثا  دناوتیم  یتحارب  یمالـسا  ماظن  کنیا  ورنیا  زا  دوب . زکرمتم  یتلاخد  نینچ 
حیحـص هنیمز  نیا  رد  هر ) ) ماـما هشیدـنا  دـش  مولعم  هکنآ  زا  سپ  دوب . هتفرگ  دوخب  یللملانیب  لکـش  دوب و  هتفر  رتارف  ناملـسم  روشک  ود 

برع داژن  ایفارغج و  بآ و  كاخ و  گنج  هب  دربن  نیا  دیدرگ  ثعاب  دش و  لیدبت  نمشد  اب  گنج  هزیگنا  هب  هشیدنا  نیا  ًالمع  تسا  هدوب 
زج تسین  يزیچ  يریگرد  عوضوم  هک  ددرگ  لدـبم  رفک  مالـسا و  نایم  رایع  مامت  گنج  کی  هب  تیاـهن  رد  هکلب  دوشن  لیدـبت  سراـف  و 
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یناهج يریگمیمصت  زکرم  نیرتمهم  ناونعب  للم  نامزاس  ياپ  هرتسگ ، نیا  رد  ًاعبط  للملانیب . تیریدم  هصرع  رب  داحلا  ای  مالسا  تیمکاح 
تلود دهد  هزاجا  دنک و  روبع  یتحار  هب  هثداح  نیا  رانک  زا  درک  یم  شالت  لوا  مدق  رد  نامزاس  نیا  هک  دوب  اجنیمه  زا  دمآ و  نایمب  زین 

حتف رد  ام  تفرـشیپ  زا  سپ  ًاصوصخ  مالـسا -  هاپـس  ياهورین  طسوت  نمـشد  ندنار  بقع  زا  سپ  اما  دـهد . همادا  دوخ  يورـشیپ  هب  قارع 
زا نوریب  هب  گنج  هعسوت  زا  يوحن  هب  دنناشکب و  شزاس  هب  ار  ام  هک  دندوب  نیا  لابندب  اهنآ  درک . رییغت  زین  اهنآ  يریگ  عضوم  رهشمرخ – 
هب مالسا  زا  عافد  هزیگنا  رودص  دننک . يریگولج  دوب  ایند  رد  اهتردقربا  لک  اب  مالـسا  يریگرد  هعـسوت  أشنم  هک  ناریا  ییایفارغج  ياهزرم 

یللملانیب هزیگنا  هیاپ  رب  ار  گنج  نیا  تریصب ، نیمه  اب  هر ) ) ماما ترـضح  گنج  رد  هر ) ) ماما ترـضح  تیریدم  روحم  اهزرم ، زا  جراخ 
ناشیا نوچ  دندرکیمن . هصالخ  قارع  ناریا و  گنج  رد  ار  ام  گنج  هک  یناناملسم  دندوبن  مک  مالسا  يایند  رد  ور  نیا  زا  دندرک . هرادا 

دنتـشادرب و گنج  تیریدم  رد  هر ) ) ماما هک  دوب  یگرزب  ماگ  نامه  نیا  دـندوب . هتفریذـپ  ارنآ  هدربیپ و  هر ) ) ماما ترـضح  لیلحت  هنک  هب 
عبانم ای  زرم  رس  رب  روشک  ود  گنج  نیا ، هک  دندرک  میهفت  ناریا  تلم  هب  لوا  ینعی  دنداد . تیارـس  كاخو  بآ  زا  رتارف  هب  ار  دربن  هزیگنا 

رفک مالـسا و  يریگرد  یلـصا ، فدـه  هکلب  تسین  يرگید  رب  یکی  يداژن  يرترب  اـی  ناتـسزوخ -  يداـصتقا  عباـنم  نوچمه  يداـصتقا - 
هلب دـناهدنارورپیم . رـس  رد  ار  يداصتقا  عبانم  ای  داژن  ای  یئاـیفارغج  زرم  زا  رتارف  دـناهدرک  یهدـنامزاس  ار  گـنج  هک  یناـسک  اذـل  تسا .

نینچ یلـصا  فدـه  ًامتح  اما  دنـشاب  هدـمآ  مالـسا  ياهورین  فاصم  هب  یئاههزیگنا  نینچ  اب  دوخ  مود  فدـه  ناونعب  یناسک  تسا  نکمم 
هزیگنا دندومن و  میهفت  مالسا  ناهج  ًاصوصخ  ایند -  للم  هب  سپس  ناریا و  تلم  هب  ءادتبا  رد  ار  تیعقاو  نیا  یبوخب  ناشیا  تسین . هدوبن و 

يارب هک  دنبایرد  ناناملـسم  ات  دش  ثعاب  مالـسا  ناهج  طاقن  اصقا  هب  هزیگنا  نیا  رودص  دندرک . لیدبت  مالـسا  زا  عافد  هزیگنا  هب  ار  گنج 
دوب مالسا  زا  عافد  هنیمز  رد  ناملسم  ياه  تلم  يارب  هر ) ) ماما ترضح  يزاسوگلا  رنه  نیا  داد . دیهش  هنوگ  نیا  ناوتیم  مه  نید  زا  عافد 

هب للملانیب  حطـس  رد  وسرگید  زا  دـنتخادرپ و  اههزیگنا  حالـصا  هب  لخاد  رد  وسکی  زا  ناشیا  دوب . زکرمتم  گنج  تیریدـم  بلاق  رد  هک 
بالقنا یلـصا  همجه  ناشیا  هک  دوب  یهاگآ  نیا  زا  سپ  دنتـسه . اهتردقربا  ام ، اب  ریگرد  یلـصا  فرط  هک  دـنداد  هجوت  ملاع  نیفعـضتسم 

نمـشد هاگچیه  گنج  خـیرات  لوط  رد  ناشیا  دـندرک . یهدـنامزاس  رابکتـسا  ماظن  شریذـپ  دروم  میهافم  اه و  شزرا  يوسب  ار  یمالـسا 
ثعب بزح  یگنج  هاگتـسد  تشپ  تسیاـب  هک  دوب  زکرمتم  تیعقاو  نیا  رب  اـه  لـیلحت  یماـمت  هکلب  دـندرکن  یفرعم  قارع  میژر  ار  یعقاو 
ورنیا زا  دـناهدش . جیـسب  ناریا  هیلع  ملاع  رد  نآ  هعـسوت  مالـسا و  اب  يریگرد  ساسا  رب  هک  دـید  ار  اهتردـقربا  رابتنایخ  ياـه  تسد  قارع ،

ار سدقم  رواب  نیا  گنج ، ینیع  تیریدم  ياپمه  اه  لیلحت  نیا  همادا  دـنگنجیم . ام  اب  هک  تسا  مالـسا  رطاخب  اهنیا  دـندومرف  یم  ًاررکم 
دنهاوخیم هک  یناـسک  اذـل  تسا . ناـمیا  رفک و  ناـیم  هبناـجهمه  دربـن  کـی  زا  ياهصرع  نیا ، هک  درک  داـجیا  ناریا  جراـخ  لـخاد و  رد 

دوب یلماوع  نیرتیساسا  زا  نیا  دننکفیب . رظن  یمالـسا  ناریا  ياهزرم  هب  تسا  یفاک  دننیبب  رفک  یمامت  لباقم  رد  ار  نامیا  یمامت  تمواقم 
كاـخ رـس  رب  تلم  ود  هک  دـننیبب  یمالـسا  ياـه  تلم  رگید  رگا  نوـچ  درک . حرطم  یللملانیب  حطـس  رد  ار  رفک  اـب  يریگرد  هزیگنا  هـک 

تسا و گنج  لاح  رد  نامیا  اـب  رفک  دـننیبب  رگا  یلو  دـننکیمن  ادـیپ  گـنج  رد  مولظم  فرط  زا  عاـفد  يارب  ياهزیگنا  اـهنآ  دـنگنجیم ،
نیا ًالمع  اذل  دنوشن . رثأتم  تکراشم  راثیا و  همه  نیا  زا  دنناوتیمن  دـهدیم  نوخ  دوخ  ياه  شزرا  ظفح  يارب  هنوگ  نیا  ناملـسم  فرط 

ناونعب هر ) ) ماما ترـضح  تیریدم  تبثم  طاقن  هدمع  زا  مالک ، کی  رد  دـش . یمالـسا  تما  تکرح  یهاگآ و  يارب  یبوخ  كرحم  راثیا ،
هـصرع رد  نمـشد  هکنآ  ضحمب  ینعی  دوب . ناریا  یئایفارغج  ياهزرم  زا  نوریب  هب  یهاـگآ  هزیگنا و  نیا  رودـص  مالـسا ، ناـهج  هیقف  یلو 

نیا رب  ناشیا  اذل  دندرک . لیدـبت  یللملانیب  ياه  تردـق  هیلع  يرازبا  هب  ار  گنج  نیا  مه  هر ) ) ماما داد  رارق  موجه  دروم  ار  ام  یللملانیب ،
نآ زا  اههنحـص  همه  رد  هک  میاهتـشاد  یتکرب  گنج  رد  ام  زور  ره  : » هک دـندومرف  حیرـصت  گنج  صوصخ  رد  ناشمایپ  نیرخآ  رد  هتکن 

ام .« » میاهدز رانک  ناراوخناهج  ریوزت  هرهچ  زا  هدرپ  گنج  رد  ام  .« » میاهدومن رداص  ناهج  هب  گنج  رد  ار  نامبالقنا  اـم  .« » میاهتـسج هرهب 
رد ام  .« » میتسکش ار  برغ  قرـش و  تردقربا  ود  تهبا  گنج  رد  ام  .« » میتسیاب دوخ  ياپ  يور  دیاب  هک  میاهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  گنج  رد 

هیلع هک  میداد  ناشن  هقطنم  مدرم  ًاصوصخ  ناهج و  مدرم  هب  گنج  رد  ام  .« » میدرک مکحم  ار  نامیمالـسا  رابرپ  بالقنا  ياههشیر  گـنج 
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حتف ام  گنج  تشاد « ». لابند  هب  ار  ناتـسناغفا  حـتف  هب  کمک  ام  گنج  .« » درک هزرابم  ناوت  یم  لاس  نایلاس  اهتردـقربا  اهتردـق و  یمامت 
.« دننک تلذ  ساسحا  مالـسا  لباقم  رد  دساف  ياه  ماظن  نارادمدرـس  یمامت  هک  دش  بجوم  ام  گنج  .« » تشاد دهاوخ  لابندب  ار  نیطـسلف 

نیا دوب و  تلاذر  نامیا و  گنج  ام  گنج  .« » دوب انغ  رقف و  گنج  ام  گنج  .« » تسین یندـش  مامت  دوب و  لـطاب  قح و  گـنج  اـم  گـنج  »
رد مدرم  یسانشمالسا  هب  هقالع  .« » تسام هلاستشه  گنج  زا  اقیرفآ  یهاوخ  مالسا  يادص  .« » دراد دوجو  یگدنز  متخ  ات  مدآ  زا  گنج 

نارهاوخ و ناردـپ و  ناردام و  زا  اـجنیا  رد  نم  .« » تساـم هلاـستشه  گـنج  زا  ناـهج  لـک  رد  ینعی  اـقیرفآ  ایـسآ و  اـپورا و  اـکیرمآ و 
مهاوخیم دنوادخ  زا  مهاوخیم و  ترذعم  ًامسر  اهزور  نیا  طلغ  ياه  لیلحت  رطاخ  هب  نازابناج  ادهـش و  نادنزرف  نارـسمه و  ناردارب و 

رگم یتسار  .« » میتسین دوخ  درکلمع  زا  نامیـشپ  مدان و  مه  هظحل  کی  يارب  گـنج  رد  اـم  .« » دریذـپب یلیمحت  گـنج  ادهـش  راـنک  رد  ارم 
هب شرگن  عون  نیا  اب  هک  تسا  نیا  مالک  هصالخ  تسا «!؟ هدوب  نآ  عرف  هجیتن  میاهدـیگنج و  فیلکت  يادا  يارب  اـم  هک  میاهدرک  شومارف 

يریگرد هشیدنا  هعسوت  هک  انعم  نیدب  دوشیم ، یبایزرا  ملاع  رد  هیقف  تیالوو  ینید  تموکح  هشیدنا  هعـسوت  نآ ، شیادیپ  هشیر  گنج ،
گنج هرادا  هرخالاب  نمـشد و  نامایب  موجه  لباقم  رد  ینید  دهعت  حور  ندیمد  یمالـسا و  ياه  تلم  يرادیب  ملاع ، رد  تردـق  بطق  ود 

زا سپ  يدـعب  لئاسم  دراد  یـسررب  ياج  ناکامک  هچنآ  هتبلا  تسا . ریـسفت  لـباق  ناـمیا  رفک و  يریگرد  هزیگنا  هیاـپ  رب  هر ) ) ماـما هلیـسوب 
 - للم نامزاس  تیمکح  لوبق  ناونعب  همانعطق -  شریذپ  یخلت  دنتـسناوت  هنوگچ  لیلحت  نیمه  ساسا  رب  ناشیا  دـید  دـیاب  هک  تسا  گنج 

لباقت رد  ار  تلم  کی  حور  ًاددجم  دنناوتب  هدومن و  تبثم  يرادربهرهب  نآ  زا  تیاهن  رد  دننک و  لمحت  لباق  بالقنا ، ناتسود  هقئاذ  رد  ار 
باب رد  هر ) ) ماما ترـضح  هشیدنا  میزادرپیم : لاؤس  نیا  یـسررب  هب  هاتوک  ياهمدقم  نایب  اب  کنیا  دنیامن ؟ تیبثت  رابکتـسا  ماظن  اب  يدعب 

نید  » شقن هب  هجوت  یمالک  هاگن  نآ  دـشابیم . صاخ  یخیرات  هفـسلف  هاگن  کی  نآ  لابندـب  یمالک و  يانبم  کـی  زا  رثأـتم  هیقف  تیـالو 
تفالخ و ماظن  ثحب  رثکادح ، نید  هشیدنا  نیمه  لابندب  هتبلا  تسا . رـشب  یعامتجا  يدرف و  تایح  نوئـش  یمامت  یتسرپرـس  رد  رثکادح »

حرط لباق  یخیرات  ماظن  عون  ود  رظنم  نیا  زا  ًاعبط  دـشابیم . هعماج  رد  یهلا  یتسرپرـس  نایرج  قیرط  عقاو  رد  هک  دوشیم  حرطم  تیبوبر 
یلوتم يرگید  هعماـج و  رد  تیدوبع  ناـیرج  یتسرپرـس  لـفکتم  یکی  هک  دنـشابیم  تیـالو  یتسرپرـس و  ماـظن  عون  ود  ياراد  هک  تسا 
ماـظن ود  اـب  اـم  ناـیب  رگید  هب  تسا . راـظتنا  لـباق  ءاوها  هعـسوت  يرگید  زا  تیدوبع و  هعـسوت  یکی  زا  مرجـال  دـشابیم . ءاوها  یتـسرپرس 

لابندـب یمود  تیدوبع و  هعـسوت  لابندـب  یلوا  تسا ؛ رفک » هماقا   » ماـظن يرگید  و  دـیحوت » هماـقا   » ماـظن یکی  هک  میتسه  وربور  یخیراـت 
هچ میهاوخب و  هچ  تسین . لمع  ماظن  ود  زا  نخس  ًالعف  اذل  دنوشیم ؛ بوسحم  اه  شزرا  رییغت  هماقا و  ماظن  ود ، نیا  تسا  تنطیش . هعسوت 

ورنیا زا  تساـهنآ . ندوب  بایهعـسوت  ماـظن ، ود  ره  یـساسا  تلـصخ  دناهتـشاد . دوجو  خـیرات  لوط  رد  هراوـمه  ناـیرج  ود  نیا  میهاوـخن 
هب رـشب  یخیرات  تکرح  تیاغ  نیدحوم ، داقتعا  هب  دنچره  دـناهدمآرب ؛ يرگید  هرتسگ  قییـضت  ماقم  رد  دناهتـساوخرب و  عزانت  هب  هراومه 

ترضح هشیدنا  نیا  تفای . دهاوخ  همادا  عازن  نیا  دریگن  تروص  قح  هبلغ  هک  ینامز  ات  نیاربانب  دوشیم . رجنم  دیحوت  هماقا  ماظن  يزوریپ 
رگا ساسا  نیا  رب  دشیم . بوسحم  زین  ینید  تموکح  تیادـه  یتسرپرـس و  شریذـپ  رد  ناشیا  رکفت  ناینب  هک  دوب  باب  نیا  رد  هر ) ) ماما
هعماج رد  هیقف  تیالو  ترورـض  هلدا  هدـمع  زا  ًالوصا  دوب . دـهاوخن  راـظتنا  لـباق  رفک  شریذـپ  زج  ياهجیتن  دوش  لـیطعت  ینید  تموکح 

هب تبـسن  بالقنا  هلاـس  تشه  تمواـقم  لـیلد  دـنراد . رارق  یمئاد  عزاـنت  رد  هک  دـشابیم  هماـقا  یخیراـت  ماـظن  ود  نیمه  دوجو  یمالـسا 
بوسحم یلک  يژتارتسا  هکلب  تسین  کـیتکات  کـی  نیا  تسا . رفک  اـب  گـنج  یهلا ، تموکح  يژتارتسا »  » اـنبم نیا  رب  هماـنعطق  شریذـپ 

کی ناوـنع  هب  ار  گـنج  هر ) ) ماـما ترـضح  ور  نیا  زا  دـباییم . روـهظ  نوگاـنوگ  لاکـشا  هب  فـلتخم  ياـهروحم  رد  هتبلا  هـک  دوـشیم 
تفالخ هعـسوت  رتسب  ارنآ  دوب و  تبثم  لیلحت  کی  گنج  زا  ناشیا  لـیلحت  دـندرکیم . لابقتـسا  نآ  زا  هداد و  رارق  دـیکأت  دروم  ترورض 

ود زا  نخـس  رتهب  ریبعت  هب  داد . هعـسوت  ملاع  رد  ار  دـیحوت  هملک  ناوتیمن  يریگرد  گنج و  قیرط  ریغ  زا  ًالوصا  نوچ  دنتـسنادیم . یهلا 
هچ تسین  لمع  ماظن  ود  زا  نخـس  ًالعف  دـنرادن . للملانیب  هصرع  رد  رگیدـکی  اب  يریگرد  زج  ياهراـچ  هک  تسا  بایهعـسوت  هماـقا  ماـظن 
زا تفاتیمن . رب  ار  لباقم  فرط  لمع  ماظن  روضح  لوا ، هماقا  ماظن  زاب  دوب  حرطم  زین  لمع  ماظن  کی  هماـقا و  ماـظن  کـی  رگا  یتح  هکنیا 
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تـسیاب ای  انبم  نیا  رب  دندرکیم . فیرعت  یمالـسا  هعماج  لماکت  لماع  ارنآ  دنتـسیرگنیم و  گنج  هدیدپ  هب  هر ) ) ماما ترـضح  رظنم  نیا 
زج يزیچ  همانعطق  شریذـپ  ناشیا  رظن  قبط  هک  دوب  اـج  نیمه  زا  تفاـییم . همادا  ناـکامک  هکنیا  اـی  دـشیم  ماـمت  اـم  يزوریپ  اـب  گـنج 
زا يرایـسب  یحیولت  ای  حیرـص  فارتعا  یناهج و  حطـس  رد  دوجوم  رامآ  تایرظن و  ساـسا  رب  هکنیا  هچ  دوبن  لـلملانیب  تیمکح  شریذـپ 

نیا دوب . هدش  لیدبت  رفک  مالسا و  یخیرات  عزانت  روهظ  يارب  ياهصرع  هب  هکلب  دوبن  یسایس  ماظن  ود  دربن  ًافرص  گنج  نیا  نارادمتسایس ،
شریذپ همانعطق ، شریذـپ  دوب . هدـش  نایب  تارک  هب  سدـقم  عافد  نایرج  رد  شیپ و  اهلاس  هک  دـشابیم  هر ) ) ماما ترـضح  هشیدـنا  نامه 

چیه دندوب و  راتساوخ  ار  نمـشد  رب  لماک  يزوریپ  ات  گنج  همادا  ماما  ترـضح  هک  دوب  يژتارتسا  نیمه  ساسا  رب  للم  نامزاس  تیمکح 
هدرک لیدبت  للم  نامزاس  موش  تایونم  رابکتسا و  ماظن  اب  يریگرد  هنحص  هب  ار  گنج  نیا  ناشیا  نوچ  دندوبن . حلص  شریذپ  لابندب  هاگ 

تسین یکش  دننکیم . تکرح  يرابکتسا  فادها  تهج  رد  هک  دنتـسنادیم  ینامزاس  ياههتـساوخ  شریذپ  ار  همانعطق  شریذپ  اذل  دندوب 
رد گنج و  لوط  رد  ار  ام  ياههتساوخ  زا  یخرب  تسناوت  دوب و  رثؤم  همانعطق 598  میظنت  هویش  رد  یمالسا  ماظن  هلاس  تشه  تمواقم  هک 
رفک هرادا  نامزاس  تیمکح  شریذـپ  زج  يزیچ  رما  نیا  هرهوج  هک  تسنیا  تقیقح  اما  دـننک . لیمحت  نمـشد  رب  هماـنعطق  ياهدـنب  بلاـق 

دـندرک و تفلاخم  سدـقم  عافد  لاس  تشه  لوط  رد  ياهمانعطق  نینچ  شریذـپ  اب  هر ) ) ماما ترـضح  هراومه  اذـل  تسا . هدوبن  لـلملانیب 
رگا دننازوسب  نامشتآ  ياههلعش  رد  هدنز  هدنز  رگا  دنرب  راد  يالاب  ار  نامرـس  رگا  دنزاس  ادج  ار  نامیاه  ناوختـسا  دنبدنب  رگا  :» دندومرف
نآرق . مینکیمن ءاـضما  ار  كرـش  رفک و  هماـنناما  زگره  دـنرب  تراـغ  تراـسا و  هـب  نامناگدـید  وـلج  رد  ار  ناـمیتسه  نادـنزرف و  نز و 
تردق هک  یئاجنآ  ات  دیاب  هک  دنـشاب  هتـشاد  رظن  رد  دننکیم  نآرق  زا  تیعبت  هک  یناسک  ینعی  ملاع  رد  هنتف  عفر  ات  گنجگنج  دیوگیم 

ندز یلیـس  هب  كولفم ، دوجوم  نیا  هب  دز  یلیـس  هک  روطنامه  ناریا  دوش . هتـشادرب  ملاع  زا  هنتف  هکنیا  ات  دـنهدب  همادا  ناـشدربن  رب  دـنراد 
تلم راشف  اب  ناریا و  یماظن  راشف  اب  دـنورب  راب  ریز  دـیاب  هک  ییاهزیچ  نآ  هکنیا  اـت  دـهدیم  همادا  شدوخ  ندز  یندرگ  سپ  هب  شدوخ و 
طباور عـطق  دـشیمن و  ادـج  اـکیرمآ  زا  لوا  ناـمه  دـنکب ، ییاـکیرمآ  حلـص  هک  تساوـخیم  رگا  ناریا  تلم  دـنکب . ادـیپ  قـقحت  ناریا ،

زارد ییاکیرمآ  حلـص  هب  ار  شتـسد  رگا  مه  زورما  درکیمن و  نوریب  ار  وا  ناـسوساج  درکیمن و  هاـتوک  ناریا  زا  ار  شتـسد  درکیمن و 
حرط هک  میریذپب  ار  یحلص  میناوتیمن  ام  دنوشیم . هکرعم  دراو  ییاکیرمآ  ياهراشتـسم  نکل  دنوریم ، رانک  مادص  لاثما  مادص و  دنک ،

حیرصت دشاب  هیـسداق  رادرـس  هکنیا  يارب  ًائادتبا  هک  یـسک  میهاوخیم . ام  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  دریذپب  دناوتیمن  مادص  دراد و  ییاکیرمآ 
هیسداق رادرـس  هلمح  ار  شدوخ  هلمح  دناوخ و  سوجم  ار  ناریا  روشک  منکیم و  هلمح  مراد  دنتـسه  سوجم  هک  يروشک  هب  نم  هک  درک 

دیکأت اعدم  نیا  رب  ام  دهاش  دندز . زاب  رـس  همانعطق  لوبق  زا  درکن  لیمحت  ناشیا  رب  ارنآ  شریذپ  یعامتجا ، طیارـش  هک  ینامز  ات  و  دناوخ .
اهزورنیا : دندومرف دنتسناد و  ربارب  (ص ) هللالوسر هب  تنایخ  اب  ار  یلیمحت  حلـص  لوبق  هک  تسا  همانعطق  شریذپ  زا  لبق  هتفه  ود  هلمظعم 

هیلع رایع  مامت  یگنج  يارب  همه  دـیاب  میروآ  دوجو  هب  تسا  گنج  هب  طوبرم  هک  یلیاسم  یماـمت  رد  میظع  یلوحت  اـت  مینک  شـالت  دـیاب 
هب تناـیخ  گـنج ، لـئاسم  زا  تلفغ  تسا ، مالـسا  هب  تناـیخ  یلکـش  ره  هـب  دـیدرت  زورما  مـینک  ور  هـهبج  يوـس  هـب  شباـنذا  اـکیرمآ و 

تبـسن ناشیا  تاعالطا  هکنآ  لاح  میامنیم . میدقت  دربن ، ياههنحـص  ناگدـنمزر  هب  ار  دوخ  لباقان  ناج  بناج  نیا  تسا  (ص ) هللالوسر
نمـشد اب  دربن  هصرع  دراو  هزیگنا  نیرتالاب  اب  ادتبا  رد  ورنیا  زا  دوب . هدشن  هفاضا  یکدنا  نامز  نیا  یط  گنج  یعیبط  عناوم  تارودقم و  هب 

رد ار  دوخ  یهلا  فیلکت  تفرگ  رارق  همانعطق  شریذپ  ورگ  رد  یمالـسا  بالقنا  ساسا  هک  دـمآ  رد  ياهنوگب  طئارـش  هک  ینامز  دـندش و 
رد دندومرف : دوخ  الاو  درکن  راداو  حلـص  شریذـپ  هب  ار  ناشیا  مالـسا  مایپ  ظفح  زج  ياهزیگنا  چـیه  ًاملـسم  دـندرک . ساسحا  حلـص  لوبق 

نوخ و هرطق  نیرخآ  ات  هک  مدوب  هتـسب  ناـمیپ  امـش  اـب  نم  هک  دـینادیم  امـش  دوب . مایهلا  فیلکت  دـش ، رما  بجوم  هچنآ  ینونک  طـیارش 
متشذگ متفگ  هچنآ  ره  زا  وا  ياضر  تمحر و  دیما  هب  اهنت  دوب و  تحلصم  صیخـشت  يارب  طقف  زورما  میمـصت  اما  مگنجب ، سفن  نیرخآ 

رد مالسا  تیعضو  یلیمحت  گنج  رد  هدش  داجیا  طئارش  هب  هجوت  اب  دندرک  ساسحا  ناشیا  ماهدرک . هلماعم  ادخ  اب  ماهتشاد  ییوربآ  رگا  و 
ناکامک ناشیا  همانعطق  شریذپ  زا  لبق  یحابص  هک  درک  اعدا  متح  روط  هب  ناوتیم  الاو  تسا  ندش  فیعض  لاح  رد  للملانیب  ياوق  ماظن 
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لماع یناسنا ،» يورین   » رودقم فعض  تسین . نآ  تاعبت  للملانیب و  رفک  ماظن  تایونم  شریذپ  زج  يزیچ  حلص  شریذپ  هک  دندوب  دقتعم 
نینچ تحلـصم  تشگیم  زاب  یناسنا » يورین   » تارودقم رد  ام  فعـض  هب  ًاعون  هک  دیدج  هبـساحم  کی  اب  لاح  نیا  رد  همانعطق  شریذـپ 

تارودقم گنج ، لوط  رد  هک  میدـقتعم  ام  دـنرخب . لد  ناج و  هب  ار  همانعطق  شریذـپ  یفنم  تاعبت  بالقنا  ساسا  ظفح  يارب  هک  دـندید 
هجرد رد  درکیم  هرادا  نمـشد  اب  دربن  لاس  تشه  یمامت  رد  ار  گـنج  هچنآ  تسا و  هدوب  حرطم  مود  هتـسد  تارودـقم  ناونع  هب  یعیبط 
فعض زا  ياهدننک  نییعت  دیدج و  تاعالطا  هب  همانعطق  شریذپ  زا  لبق  هتفه  ود  یط  زین  هر ) ) ماما ترضح  تسا  هدوب  یناسنا . يورین  لوا ،

. دوبن یناسنا  تارودقم  ندش  گنرمک  زج  يزیچ  دوب  حلص  شریذپ  رد  یلـصا  ریغتم  هچنآ  اما  دندوب  هتفاین  تسد  یعیبط  تارودقم  رد  ام 
زاب یناسنا  تارودـقم  هب  هکلب  یعیبط  تارودـقم  هب  هن  رما  نیا  دوب و  گنج  يرهق  طئارـش  لیمحت  يانعم  هب  اـهنت  حلـص  شریذـپ  نیارباـنب 

هکنآ نیع  رد  اما  تسا . هدوب  حرطم  هدننک  نییعت  نیگنس و  هنزو  اهنت  ناونع  هب  هر ) ) ماما ترضح  یعافد  هشیدنا  رد  هراومه  هک  تشگیم 
نایاپ هک  دندوبن  دقتعم  هاگچیه  دندرکیم  یبایزرا  یمالسا  بالقنا  اب  دربن  زا  ياهصرع  رد  نمشد  تارظن  لیمحت  ار  حلص  شریذپ  ناشیا 
گنج انغ ، رقف و  گنج  لطاب ، قح و  گنج  زورما  تساههصرع . یمامت  رد  نمـشد  اب  هبناجهمه  دربن  نایاپ  يانعم  هب  هلاـس  تشه  گـنج 
ناهج رـسارس  رد  هک  ینازیزع  همه  يوزاب  تسد و  نم  و  تسا . هدـش  عورـش  دردیب  نیهفرم  اههنهرباپ و  گنج  رابکتـسا و  فاعـضتسا و 

ياهدورد مالـس و  مسوبیم و  دـناهدومن ، ار  نیملـسم  تزع  يـالتعا  ادـخ و  هار  رد  داـهج  مزع  دـناهتفرگ و  شود  رب  ار  هزراـبم  راـبهلوک 
اما دـنداد  تیاضر  گنج  متخ  هب  هصرع  کی  رد  ناشیا  رتهب  ریبعت  هب  منکیم . راـثن  لاـمک  يدازآ و  ياـههچنغ  همه  هب  ار  دوخ  هناـصلاخ 

نانچمه اما  دوبن  رادروخرب  یماظن  هغبـص  زا  رگید  اههصرع  نیا  دنچره  دندرک  زاب  نمـشد  هیلع  اههصرع  رگید  رد  ار  يدـیدج  ياهههبج 
زا دـید . حوضو  هب  تسا  نمـشد  اب  یگنهرف  دربن  اـهنآ  سأر  رد  هک  اـهههبج  نیا  زا  ار  مالـسا  رفک و  ناـیم  دربن  شتآ  ياـههنابز  ناوتیم 

يدـشر ناملـس  هیـضق  فچابروگ و  ياقآ  هب  هلمظعم  همان  ناشیا  فیرـش  رمع  رخآ  ياههام  رد  نمـشد  اـب  دربن  عون  نیا  زراـب  ياـههنومن 
يریگ عضوم  گنج و  تیریدم  رد  هر ) ) ماما ترضح  تسایـس  زا  اجنیدب  ات  گنج  تیریدم  ناینب  هر ) ) ماما ترـضح  یعافد  هشیدنا  تسا .
یعافد هشیدـنا  گنج  بولطم  هرادا  اب  دنتـسناوت  ناشیا  هک  میدومن  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  میتفگ و  نخـس  همانعطق  شریذـپ  هب  تبـسن  ناشیا 

دننک و هنیداهن  ار  مالـسا  رفک و  نایم  گنج  دنناوتب  قیرطنیا  زا  ات  دنیامن  لقتنم  مالـسا  يایند  هکلب  ناریا  یمالـسا  هعماج  هندـب  هب  ار  دوخ 
لماوع رد  رما  نیا  ًاعطق  دـنیامن . حرطم  مالـسا  يایند  ًاصوصخ  ناـهج  لـلم  یمومع  نادـجو  ءاـقترا  رازبا  ناونع  هب  ار  هلاـس  تشه  گـنج 
حطـس رد  یللملانیب  تمواقم  مه  رفک و  لباقم  رد  یلخاد  تمواـقم  مه  دـش  ثعاـب  دوب و  رثؤم  رایـسب  یلیمحت  گـنج  يازنورب  ازنورد و 

ياهزرم جراخ  نورد و  رد  یناهج  تردق  ماظن  رد  رازبا  نیا  اب  دنتـسناوت  ناشیا  نایب  رگید  هب  دـبای . ینوزف  رابکتـسا  ماظن  ربارب  رد  یناهج 
تیقفوم دننک . نادـنچ  دـص  رفک  اب  هبناجهمه  يریگرد  ترورـض  هب  تبـسن  ار  مالـسا  هب  نیدـقتعم  ینورد  نامیا  هزیگنا و  یمالـسا  ناریا 

ماظن ءاقترا  هب  نورد ، رد  هک  ياهنوگب  دومن  یبایزرا  نوریب »  » و نورد »  » هصرع ود  نیمه  رد  تسیاب  گـنج  هنحـص  رد  ار  ناـشیا  یـساسا 
کی تروص  هب  ار  رفک  اب  دربن  اـهزرم  زا  نوریب  رد  دـندمآ و  لـئان  یتسیلانویـسان -  تاـساسحا  هن  و  ناـمیا -  روحم  رب  هعماـج  یـشزیگنا 

دـبای و ءاقترا  یناهج  تردـق  ماظن  رد  مالـسا  هاگیاج  دـش  ثعاب  رما  نیا  دـندومن . حرطم  یمالـسا  للم  نایم  یناهج و  حطـس  رد  گنهرف 
لابند ار  ياهدـش  فیرعت  ياههار  فعـضتسم  للم  لواـپچ  يارب  هراومه  اـهنآ  ـالاو  دـناشک  لاـعفنا  هب  يرایـسب  ياـههصرع  رد  ار  نمـشد 
رگید رد  رابکتـسا  ماظن  تردق  ياهرازبا  ندـش  رثا  مک  نمـشد و  لاعفنا  ثعاب  هصرع  نیا  رد  هر ) ) ماما ترـضح  كرحت  نیمه  دـننکیم .
نینچ هکنیا  هب  تشاد  تشگزاب  ینید  تموکح  صوصخ  رد  ناـشیا  هشیدـنا  هب  هر ) ) ماـما ترـضح  درکلمع  تردـق  ًاـعطق  دـش . اـههصرع 

 : عبنم دراد *  همادا  دـندرکیم . یبایزرا  بایهعـسوت  رثکادـح و  نید  هیاپ  رب  نیمز و  رد  ناحلاص  یهلا  یخیراـت  تفـالخ  رولبت  ار  یماـظن 
رهم 1387 هبنش 4  جنپ  ، www.farsnews.com

ناریا یمالسا  بالقنا  یسایس  يروآون 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1609 

http://www.ghaemiyeh.com


مهم و ثداوح  هلمج  زا  ناوت  یم  ار  ناهج  گرزب  ياه  بالقنا  عوقو  همدـقم   * یناـساس بیبح  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  یـسایس  يروآون 
رضاح رصع  يونعم  يرکف و  بالقنا  نیرتگرزب  ناونع  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  کش ، نودب  دروآ . رامش  هب  رصاعم  خیرات  رد  راذگریثأت 

هب رـصحنم  تایـصوصخ  ياراد  ریخا  هدس  ود  ياه  بالقنا  اب  هسیاقم  رد  هک  دشاب  یم  متـسیب  نرق  زاس  تشونرـس  مهم و  ياه  هدیدپ  زا  و 
تاذ رد  یمالـسا  بـالقنا  هک  تسا  ییاـه  يروآون  بـالقنا ، نیا  زیاـمت  زراـب  هوجو  زا  تسا . رادروخرب  يا  هژیو  هاـگیاج  زا  هدوـب و  درف 

هب يروآ  عون  کـی  دوخ  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  روهظ  زورب و  بـالقنا ، دنمـشیدنا  هنازرف و  ربـهر  ریبـعت  هب  تشاد . هارمه  هب  شدوـخ 
زا کی  ره  دریگ و  رارق  یـسایس  نارظنبحاـص  لـیلحت  دروم  هراومه  اـت  دـیدرگ  ثعاـب  هصیـصخ  نیا  دوجو  ور  نیا  زا  دـمآ . یم  باـسح 

بالقنا ياه  يروآون  هدوب ، رادروخرب  ینایاش  تیمها  زا  ناـیم  نیا  رد  هک  هچنآ  دـنزادرپب . نآ  رد  قیقدـت  یفاکـشوم و  هب  صاـخ  يرظنم 
مراـهچ ههد  هعیلط  اـب  تسا . هتفر  رتارف  زین  ییاـیفارغج  ياـهزرم  زا  يراذـگریثأت ، هنماد  قمع و  رظنم  زا  هک  تسا  یـسایس  ظاـحل  هب  ناریا 

سپ نیا  زا  یمالسا  بالقنا  ياه  يروآون  یناوخزاب  دسر  یم  رظن  هب  تشاد ، میهاوخ  ور  شیپ  هک  تفرـشیپ  تلادع و  ههد  مان  هب  بالقنا 
. دسر یم  رظن  هب  يرورـض  اکیرمآ ، يربهر  هب  یـسارکومد  لاربیل  ماظن  یناوخ  هرطیـس  للملا و  نیب  ماظن  رب  مکاح  ینونک  ياضف  ظاحل  هب 

ياـه ماـظن  یتفرعم  يوگلا  هیارا  - 1 تسا . ناریا  یمالـسا  بالقنا  یـسایس  ياه  يروآون  زا  يا  هراـپ  هب  ارذـگ  هراـشا ي  رـضاح  راتـشون 
. دهد یم  لیکشت  ار  نآ  ساسا  ( humanism  ) يروحم ناسنا  هک  دنا  هتفرگ  لکش  يا  یتفرعم  ماظن  هیاپرب  ناهج ، رد  دوجوم  یـسایس 

نیدب دنا . هدـیدرگ  راوتـسا  یتسه  ناهج  رد  وا  ياهزاین  ناسنا و  تیهام  زا  تسردان  كرد  رب  زین  ماظن  نیا  یتخانـش  یفـسلف و  ياه  ناینب 
نخس يربارب  يدازآ و  تلادع ، نوچ  ییاه  تلیـضف  زا  یـسایس  نادنمـشیدنا  راثآ  نایم  رد  رگا  يدام و  ناسنا  ینعی  یبرغ  ناسنا  هک  انعم 
ناسنا نامتفگ  دوجوم ، یـسایس  ياه  ماظن  نامتفگ  عقاو  رد  تسا . ناسنا  یناهج  نیا  ياهزاین  ندروآرب  ياتـسار  رد  تسا ، هدـمآ  نایم  هب 

هب هدوب ، راذـگریثأت  زین  دوجوم  ياه  ماظن  یـسایس  ياه  يریگ  تهج  رد  یتشادرب  نینچ  تسا . ناـسنا  يونعم  ياـهزاین  زا  غراـف  يرـالاس 
تـشادرب ار  یناهج  هصرع ي  رد  نارادمتـسایس  دـیدج  میدـق و  ياه  شلاچ  للع  ناوت  یم  هناـیارگ  عقاو  تشادرب  کـی  رد  هک  يا  هنوگ 

دنوادـخ هک  دراد  رارق  نارادـنید  روصت  لباقم  هطقن  رد  ناسنا  زا  دوجوم  روصت  تسناد . ناهج  رد  وا  یعقاو  ياهزاین  ناسنا و  زا  تسردان 
زرط تشیعم ، هوحن  یتح  درک . انعم  لاعتم  أدـبم  نآ  اب  دـیاب  ار  زیچ  همه  هک  دـنداقتعا  نیا  رب  دـنناد و  یم  تقلخ  نوناک  روحم و  ار  لاعتم 

يادـخ نیا  رتهب  ریبعت  هب  دـشاب . دـیاب  هنوگچ  شکولـس  زرط  طاـبترا و  هوحن  دـنک و  يرادرب  هرهب  هزادـنا  هچ  تعیبط  زا  هکنیا  یگدـنز و 
ترخآ يارب  هزادنا  هچ  ایند و  يارب  يا  هزادنا  هچ  ات  هکنیا  زا  دنک . یم  نیعم  ار  وا  تشیعم و ...  هروحن  یگدنز و  دودـح  هک  تسا  لاعتم 

رد تسا و  یتلاصا  یمدقم و  فده  کی  مادک  ییاهن و  فده  لصا و  کی  مادک  ترخآ ، ایند و  یگدنز  نیب  زا  دـنک و  يراذـگ  هیامرس 
دوخ و زا  ناسنا  ریوصت  داعم ، ءادـبم و  راکنا  یتسیناـموا و  شرگن  ساـسارب  ( 1  ... ) دراد و یهاگیاج  هچ  لاعتم  يادـخ  شتـسرپ  نیب  نیا 
دشاب و دیاب  هنوگچ  یگدنز  طباور  دودح  دـنک  صخـشم  دـیاب  هک  تسین  لاعتم  يادـخ  نیا  ًالوا  هک  ارچ  دوش ، یم  ضوع  یلک  هب  ناهج 

صخـشم ار  اه  نیا  همه  دیاب  هک  تسا  ناسنا  دوخ  نیا  هکلب  دنک ؛ میظنت  هنوگچ  ار  اهناسنا  رگید  اب  هطبار  تعیبط و  دوخ و  اب  هطبار  ناسنا 
ءادـبم و هب  طوبرم  موسر  بادآ و  همه  درک و  فیرعت  ون  زا  دـیاب  ار  قالخا  هکنیا  رگید  دـیامن . يزاـسزاب  فیرعت و  ون  زا  دـنک و  نیعم  و 

راـنک زین  دراد ، یهلا  ینامـسآ و  يوب  گـنر و  هک  ار  یعاـمتجا  یگدـنز  هب  طوبرم  ياـه  لـمعلا  روتـسد  هیلک  تشاذـگ و  راـنک  ار  داـعم 
رارق روحم  انبم و  ینعی ؛ مسیناموا  یبرغ  گـنهرف  رد  درک . هیارا  دومن و  فشک  ار  اـهنآ  ناـسنا ، دوخ  كرد  مهف و  رب  هیکت  اـب  هتـشاذگ و 

تاناکما و تامعن ، زا  يرادرب  هرهب  تمعن و  جوا  هب  وا  ندیـسر  تهج  ناسناریغ  ناـسنا و  ندوب  هلیـسو  رازبا و  ناـهج و  رد  ناـسنا  نتفرگ 
وا ياه  تساوخ  اه و  شهاوخ  قلطم  هب  ناسنا  نتفای  تسد  عنام  هک  ناسنا  هار  رـس  زا  یعنام  هنوگره  ندـش  هتـشادرب  زین  ناـهج و  بهاوم 

، مالسا نید  رظنم  زا  تسا . هتفرگ  رارق  دراد ، هجوت  نآ  هب  مالسا  نید  هک  يروحمادخ  شرگن  لباقم  هطقن  رد  یتسیناموا  شرگن  دوش . یم 
هاگن فالخ  رب  مالسا  هاگن  رگید  ترابع  هب  دوش . فیرعت  دیاب  دنوادخ  ياهروتسد  ادخ و  اب  هطبار  رد  داعبا  یمامت  رد  شیاهزاین  ناسنا و 

اب ههجاوم  رد  رصاعم  یسایس  ياه  ماظن  ساسا  نیا  رب  دراد . یناهج  نآ  یناهج و  نیا  درکیور  هکلب  تسین ، فرص  یناهج  نیا  یتسیناموا ،
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یناسنا شرگن  هیاپ  رب  زین  ار  ناشیاه  يزیر  همانرب  اه و  يریگ  تهج  هدرک و  باـختنا  ار  یلوا  هار  يروحمادـخ ، یتسیناـموا و  درکیور  ود 
يروحمادخ و نآ  رد  هک  دیدج  ییاعدا  دیدج و  یماظن  اب  دوجوم  ياه  ماظن  یمالسا ، بالقنا  يریگ  لکـش  اب  اما  دنا . هداد  رارق  يروحم 
هب دـنا و  هدـیدرگ  هجاوم  دـنا ، هداد  رارق  ناش  یـسایس  ياه  يریگ  تهج  اه و  يزیر  همانرب  يانبم  ار  ینید  یهلا و  ياه  شزرا  تیمکاـح 
رد نآ  ریثأت  ناسنا و  زا  هناسانـش  تفرعم  ینابم  ناـمه  رد  هشیر  هک  هدـش  هجاوم  يدـج  یـشلاچ  اـب  دـنراد  رارق  هک  یهار  ریـسم  رد  یعون 

رگید يریبعت  هب  ناسنا "و  ، " ینید یهلا و  ياه  شزرا  تیمکاح  هناهب  هب  هن  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رد  دراد . یـسایس  ياه  يریگ  میمـصت 
هتـشاذگ رانک  ینید  یهلا و  تاروتـسد  وا ، ياهزاین  ناسنا و  يارب  زیچ  همه  راعـش  ققحت  فده  اب  هن  دنا و  هدش  هدرپس  یـشومارف  هب  مدرم 

رد ندش  راتفرگ  شا  هجیتن  هک  دنتـسه  لیاق  شیارب  یبرغ  بتاکم  هک  یتلاصا  نآ  هن  اما  تسا  لیاق  تلاصا  ناسنا  يارب  مالـسا  دـنا . هدـش 
ناسنا الا  دوش و  یم  فیرعت  مالسا  اب  هطبار  رد  شیاه  هتساوخ  هک  یمالـسا  ناسنا  ینعی ؛ مالـسا  رظنم  زا  ناسنا  هکلب  تسا ، یتسیناموا  ماد 
جیاتن دهاش  ورنیا  زا  تسا . يدیحوت  ریغ  ناسنا  فیرعت  ساسا  رب  برغ  یـسایس  ياه  ماظن  يانبم  يدـیحوتریغ . ناسنا  ینعی  مالـسا  ياهنم 

رـشب ریگنابیرگ  ریخا  هدـس  دـنچ  یط  رد  یتسیناموا  شرگن  نامه  اـب  نارادمتـسایس و  تسرداـن  تامیمـصت  عبت  هب  هک  میتسه  یکانتـشحو 
زا يرـشب  تسد  تاعونـصم  نتفرگ  رارق  رازبا  یقالخا ، يراب  دـنب و  یب  یناهج ، ياه  گنج  يریگ  لکـش  دـننام  یجیاـتن  تسا . هدـیدرگ 

ناریا یمالـسا  بالقنا  یناهج و . ...  رقف  یتلادع و  یب  جیورت  عیزوت و  یناسفن و  تالیامت  همه  ياضرا  فده  اب  صاخ و  يا  هدـع  يوس 
هیارا اب  هدرب و  لاؤس  ریز  هب  دوب ، هدـش  هداهن  هعیدو  هب  تیرـشب  يارب  ناهج  یـسایس  ياه  ماظن  يوس  زا  هک  ار  یکانرطخ  تعدـب  تسناوت 

توافت ناهج  رد  دوجوم  یـسایس  ياه  ماظن  یـسانش  تفرعم  ینابم  اـب  نآ  هناسانـش  تفرعم  ياـنبم  هک  يا  یـسایس  ماـظن  زا  نیون  ییوگلا 
همانرب هطساو  هب  مکی  تسیب و  نرق  ناسنا  دیاش  ات  دناوخ  ارف  وا  ياهزاین  ناسنا و  زا  هرابود  یفیرعت  زاب  هب  ار  يزورما  نارادمتـسایس  دراد ،

يارب ار  هنیمز  یناهج ، حلـص  داجیا  هیاس  رد  دوشن و  راتفرگ  هدوهیب  ياه  لادج  گنج و  هطرو  رد  شنارادمتـسایس ، تسردان  ياه  يزیر 
یلیدب یب  يوگلا  ناهج  ياهروشک  اه و  تلم  يارب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يوگلا  ًاملـسم  دزاس . هدامآ  یناهج  حلـصم  تیمکاح  روهظ و 
بالقنا عوقو  بالقنا  ياه  يروئت  شلاچ  - 2 تسا . ناهج  رد  نآ  ندوب  لیدـب  یب  رب  لیلد  ینید " يرالاس  مدرم   " ناونع قـالطا  تسا و 

. دنیامن رظن  دیدجت  شیوخ  ياه  هاگدید  تارظن و  رد  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب  ات  دـیدرگ  ببـس  ناریا  یمالـسا 
بالقنا و يریگ  لکش  رد  نوگانوگ  لماوع  نتفرگ  رظن  رد  هب  ای  دنتـشاد و  داقتعا  یلماع  کت  هب  ای  بالقنا ، لیاسم  نازادرپ  هیرظن  بلاغ 

لیلحت رد  تیونعم "  " مان هب  يرـصنع  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  ات  دـندوبن . لـیاق  يراـبتعا  شقن و  بهذـم ، نید و  يارب  هلمج  نآ  زا 
نیا نهذ  تشاد ، هارمه  هب  مه  ار  تیمالـسا "  " دوـخ اـب  هک  ناریا  رد  یبـالقنا  روـهظ  زورب و  اـب  اـما  تشادـن ، ییاـج  ناـش  یـسایس  ياـه 

يروئت ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  دوب  یعدم  ناوت  یم  عقاو  رد  دیدرگ . جراخ  اه  بالقنا  هدیدپ  هب  يروحم  کت  درکیور  زا  نادنمـشیدنا 
رب ینتبم  اهنآ  لیلحت  رتسب  هک  ییاه  يروئت  تخاس . هجاوم  یـساسا  شلاچ  اب  ار  ناهج  رد  اه  بالقنا  هدـیدپ  ییارچ  هراـبرد  دوجوم  ياـه 

. تشاد دیکأت  بالقنا  کی  عوقو  هرابرد  سکرام "  " ياه هاگدید  ءارآ و  رب  ناش  يانبم  هک  یتسیـسکرام  ياه  يروئت  دـننام  دوب . داصتقا 
ریسفت و رد  : » دیامرف یم  یمالسا  بالقنا  لماوع  تیهام و  هرابرد  یمالسا " بالقنا  نوماریپ   " باتک رد  يرهطم " یضترم   " دیهـش داتـسا 

اهنت ار  لماع  رگید  يا  هتسد  يداصتقا ، يدام و  ًافرص  ار  لماع  هتسد  کی  دنتسه . یلماع  کت  ریسفت  هب  دقتعم  یهورگ  ام ، بالقنا  لیلحت 
بالقنا نیا  داجیا  نیوکت و  رد  هک  دـندقتعم  یهورگ  لباقم  رد  دـنناد . یم  يونعم  يداقتعا و  طقف  ار  لماع  موس  هتـسد  یهاوخ و  يدازآ 

. میتسه نآ  قفاوم  زین  اـم  دوخ  هک  دراد  دوجو  يرگید  رظن  تارظن  نیا  راـنک  رد  اـما  دـنا . هتـشاد  تلاـخد  لقتـسم  تروصب  لـماع  هس  ره 
اب ورنیا  زا  درک ». ادـیپ  ناوت  یمن  ایند  رد  يریظن  نآ  يارب  ینعی  تسا ، دوخ  هب  صوصخم  بالقنا  کی  يرایـسب ، داـقتعا  هب  ناریا  بـالقنا 

نیا یلمع  قیقحت  تشگ . نکمم  ییارگ  تیونعم  نید و  رب  ینتبم  تموکح  لیکشت  ندوب  نکمم  ریغ  هدیا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
هقطنم و ياه  تلم  ریاـس  يارب  ار  ینید  تموکح  يرارقرب  هار  دزیر و  مه  رد  ار  يا  هقطنم  یـسایس و  تـالداعم  زا  يرایـسب  تسناوت  هدـیا 

ياه يروئت  رانک  رد  ار  ینیون  يروئت  تسناوت  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دراد . رارق  اه  تلم  يولج  رد  ناکامک  هار  نیا  دروآ . مهارف  ناـهج 
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هک دیـشک  ینادنمـشیدنا  تارظن  ءارآ و  رب  ینالطب  طـخ  بـالقنا ، نیا  ییوس  زا  دـهد . هیارا  بـالقنا  عوقو  ییارچ  هراـبرد  دوجوم  جـیار 
نیا رگید  ییوس  زا  دندوب و  هدرک  اه  بالقنا  هب  یـشخب  لکـش  دودـحم  دودـعم و  لماوع  هجوتم  اهنت  ار  نارگـشهوژپ  نهذ  ههد  نیدـنچ 

ار يزاس  تلم  تلود – هدومن و  تموکح  نایرج  دراو  تموکح ، هلوقم  اب  طبترم  رـصانع  رگید  راـنک  رد  ار  نید  رـصنع  تسناوت  بـالقنا 
هچ ناملـسم و  نادنمـشیدنا  هچ  هزورما  هک  يا  هنوگ  هب  دـشخب ، ینیع  قـقحت  یمالـسا  يروـهمج  رد  نید  لـماع  نتفرگ  رظن  رد  وـترپ  رد 

دیدج یثحابم  حرط  دنیوگ . یم  نخس  تموکح  هزوح  هب  طوبرم  ياه  يروئت  ریاس  رانک  رد  ینید " يروئت   " زا ناملسم ، ریغ  نادنمشیدنا 
تکراشم مالـسا ، یـسایس  هشیدـنا  یمالـسا ، للملا  نیب  قوقح  للملا ، نیب  هصرع  رد  یعاـمتجا  تلادـع  ریظن ؛ يرکف  یملع و  عماـجم  رد 

یناهج یـشخب  یهاگآ  یناهج ، حلـص  داجیا  رد  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  شقن  یناوخزاب  بهاذـم ، نایدا و  تدـحو  مالـسا ، رد  یـسایس 
اعدا ناوت  یم  نیاربانب  تسا . هیقف " تیالو   " ینعی نآ  یقرتم  يروئت  یمالـسا و  بالقنا  هجیتن  گرزب و ...  ياه  تردـق  تیهام  هب  تبـسن 

يزادرپ و هیرظن  ملاع  رد  مه  دیدج  يروئت  هضرع  اب  اه ، بالقنا  هب  طوبرم  ياه  يروئت  یفن  در و  نمـض  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  درک 
تـسایس نداد  هولج  تسردان  اه و  يروئت  نیا  رب  ینتبم  ياه  تموکح  تیهام  ندرب  لاؤس  ریز  هب  رد  مه  یناهج و  یـسایس  يزرو  هشیدنا 

يا هقطنم  تاهجوت  نوناک  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  هزورما  هک  يا  هنوگ  هب  دزادنارد . یناهج  هصرع  رد  ون  یحرط  تسناوت  اهنآ ، ياه 
نایم عازن  يوروش ، یـشاپورف  ات  مود  یناهج  گنج  زا  دعب  دیدج  كولب  يریگ  لکـش  تردق و  هنزاوم  یفن  - 3 دراد . رارق  یللملا  نـیب  و 
گنج هب  نآ  زا  هک  نارود  نیا  رد  تشاد . دوجو  اهروشک  یـضرا  ریغ  یـضرا و  بحاـصت  رـس  رب  يوروش  اـکیرمآ و  ینعی  تردـقربا  ود 
یمتا گنج  کی  زا  سرت  دـننام  یلماوع  هک  دراد  دوجو  تموصخ  مدـع  تموصخ و  نیب  یتلاح  روشک  ود  نیا  نایم  دوش ، یم  ریبعت  درس 

نیع رد  دنوشن . لسوتم  مرگ  گنج  هب  تردقربا  ود  نیا  زا  کی  چیه  ات  دیدرگ  ببس  تخادنا ، دهاوخ  رطخ  هب  ار  روشک  ود  ره  عفانم  هک 
هـصرع مود ، یناهج  گنج  زا  دـعب  ناـهج  عقاو  رد  دـندش . یم  رتشیب  تازاـیتما  بسک  يارب  میاد  تباـقر  ریگرد  نارود  نیا  رد  هک  لاـح 

هکنیا صوصخلا  یلع  دوبن . رود  هب  يوروش  اکیرمآ و  عزانت  زا  زین  هنایمرواخ  دوب . يراد  هیامرـس  یتسیلایـسوس و  بطق  ود  ییامن  تردـق 
. تسا هدوب  یخیرات  فلتخم  راودا  رد  بلط  هطلس  ياه  تردق  هجوت  دروم  هراومه  زاگ ، تفن و  ینغ  عبانم  ندوب  اراد  تهج  هب  هقطنم  نیا 

سپ ياه  لاس  عطقم  رد  تردـقربا  ود  نیا  نایم  اهنت  تشحو ، اوق و  نزاوت  درک و  یبطق  ود  ار  ناهج  ياضف  تردـقربا ، ود  نیا  ییورایور 
هاگودرا ود  نیا  زا  یکی  رتچ  ریز  یتسیاب  یم  زین  ناـهج  ياـهروشک  دوب . مکاـح  ناـهج  رب  يوروش  یـشاپورف  اـت  مود  یناـهج  گـنج  زا 

یهارمه و رد  ار  ناشعفانم  دـنتفرگ و  رارق  هدـحتم  تالایا  يربهر  هب  يراد  هیامرـس  كولب  رتچ  ریز  اـی  اـهروشک  بلاـغ  ورنیا  زا  دـنیآرد .
رترب تردـق  ود  زا  یکی  هب  نتـسویپ  هلفاق  زا  تباقر ، هصرع  رد  ات  دـندوب  يوروش  ذوفن  هطیح  رد  ای  دنتـسج و  یم  اـهروشک  نیا  یماـگمه 

یبالقنا ناهج ، رد  ناشذوفن  هزوح  شرتسگ  تهج  يوروش  اکیرمآ و  نایم  هدـنیازف  تباـقر  ندوب  مکاـح  ياـضف  نینچ  رد  دـننامن . بقع 
نزاوت هک  تسویپ  عوـقو  هب  لاس 1979  رد  ناریا  رد  ایـس ) داـسوم و  یتینما  ناسانـشراک  یبرغ و  نارگلیلحت  رظنم  زا  ینیب  شیپ  لـباقریغ  )

هن یقرش  هن   " دننام ییاهراعش  عطقم  نیا  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  تخاس . هجاوم  شلاچ  اب  ار  تردقربا  ود  نایم  تشحو  اب  مأوت  يرهاظ 
رب ینتبم   ) قرـش كوـلب  ود  ره  هب  کیژولوئدـیا ) ظاـحل  هب   ) یگتـسباو مدـع  یهاوـخ و  لالقتـسا  دـعب  زا  یـشان  هک  درک  حرط  ار  یبرغ "

یماـح نارادـفرط  زا  یکی  ناوـنعب  زین  بـالقنا  زا  لـبق  ناریا  دوـب . یتـسیلاربیل ) يژولوئدـیا  رب  ینتبم   ) برغ و  یتسیلایـسوس ) يژولوئدـیا 
نانامیپ مه  هرمز  رد  هتفرگ و  رارق  برغ  كولب  یتیامح  رتچ  ریز  ًالمع  درک و  یم  افیا  شقن  هنایمرواخ ، هقطنم  رد  اکیرمآ  ياـه  تساـیس 

نآ مکاح  بطق  ود  زا  یکی  هرطیس  تحت  هکنیا  زج  دندید  یمن  يا  هراچ  زین  موس  ناهج  ناملـسم و  ياهروشک  هیقب  تشاد . ياج  اکیرمآ 
رد یهاشنهاش  هلاس  دصناپ  رازه و  ود  ماظن  تسناوت  شدوخ  صاخ  ياه  تیساسح  اب  عطقم و  نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  دنریگ . رارق  نامز 

هجاوم يدج  یساسا و  شلاچ  اب  زین  ار  مود  یناهج  گنج  زا  دعب  هتفرگ  لکـش  هطلـس  ماظن  ناهج ، هقطنم و  هنحـص  رد  دنیچرب و  ار  ناریا 
هطلـس یناهج  ياه  تسایـس  سکع  لباقم و  هطقن  رد  تردق ، هب  یبای  تسد  زا  دـعب  نویبالقنا  ياه  تیـسایس  بالقنا و  ياهراعـش  دـنک .

اب ناهج و  هقطنم و  رد  يدیدج  كولب  بطق ، ود  لباقم  رد  یگداتـسیا  اب  ور  نیا  زا  دـندرک . یم  لابند  يوروش  اکیرمآ و  هک  دوب  يزیمآ 
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ذاـختا رد  تردـق  بحاـص  گرزب و  ياـهروشک  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  زا  ههد  هس  تشذـگ  زا  دـعب  تـفرگ . لکـش  مالـسا  تیروـحم 
کی ناونعب  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  ناریا  هراومه  هقطنم ، ياه  يروئت  مالـسا و  ناهج  عفانم  اب  طـبترم  یناـهج  يا و  هقطنم  تامیمـصت 

ياهروشک هب  یهدوگلا  یناهج و  يا و  هقطنم  تردـق  هب  ناریا  ندـش  لیدـبت  دـندروآ . یم  باـسح  هب  ناـشیاه  يریگ  میمـصت  رد  روحم 
یمالـسا بالقنا  بیترت  نیدب  دیآ . یم  باسح  هب  للملا  نیب  هصرع  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  گرزب  ياه  يروآون  زا  دـیدرت  یب  رگید ،

هقطنم و رد  شخب  يدازآ  ياـه  شبنج  نداد  رارق  ریثأـت  تحت  ناملـسم و  ياـه  تلم  ناـیم  رد  سفن  هب  داـمتعا  ياـقترا  اـب  تسناوت  ناریا 
هب ار  تردق  هنزاوم  هدیزرو و  دیکأت  للملا  نیب  ماظن  رد  نیون  رگیزاب  ناونع  هب  مالـسا  ناهج  تیروحم  اب  دـیدج  كولب  تیمها  رب  ناهج ،

نیون مظن  زین  دراد و  رارق  یتسیلایرپما  یناهج  ياه  تسایـس  لـباقم  هطقن  رد  كولب  نیا  دـنز . مقر  لـلملا  نیب  ماـظن  رد  یموس  كولب  عفن 
تیمکاح دوجو  اب  نونکات و  يوروش  یـشاپورف  ناـمز  زا  تسا . هدرب  لاؤس  ریز  ار  اـکیرمآ  يربهر  هب  يوروش  یـشاپورف  زا  دـعب  یناـهج 
ییاهراعش اب  رگید  ياهروشک  هب  تازواجت  یـشخب  تیعورـشم  تهج  رد  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  رد  ذوفن  ناهج و  رد  اکیرمآ  عزانمالب 

 ...، ناهج و ياهروشک  زا  یـشخب  يارب  یـسارکومد  يدازآ و  ندروآ  ناغمرا  هب  يدادبتـسا ، ياه  میژر  رییغت  مسیرورت ، اب  هزراـبم  دـننام 
يارب زین  ناهج  هقطنم و  ياهروشک  دوش و  یم  زاین  ساسحا  یناهج  هطلـس  اب  هزرابم  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  ياهراعـش  هب  شیپ  زا  شیب 

ياه نامتفگ  يایحا  - 4 دـنراد . یـساسا  زاین  للملا  نیب  هصرع  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ياهدربهار  هب  اکیرمآ  یناهج  هطلـس  زا  ییاهر 
، هتشاد دوجو  مالسا  نید  تاذ  نطب و  رد  هک  تسناد  ییاه  نامتفگ  يایحا  ناوت  یم  ار  یمالسا  بالقنا  يروآون  نیرتگرزب  شخب  تیوه 
مالـسا و ناهج  ياهروشک  هب  هک  یـشخب  تیوه  ياه  نامتفگ  دوب . هدش  هدرپس  یـشومارف  قاحم  هب  مالـسا  ناهج  ياهروشک  يوس  زا  اما 

نایم رد  رترب  ياه  تردق  ذوفن  ياهدرگش  زا  داد . یم  يرابکتسا  ياه  تردق  لباقم  رد  مادنا  ضرع  تراسج  تردق و  ملاع ، نافعضتسم 
گنهرف هلاحتسا  تیاهن  رد  ناناملسم و  یگنهرف  یگناگیب  دوخ  زا  برغ و  یگنهرف  يرترب  ياقلا  اهنآ ، رب  يالیتسا  یمالـسا و  ياهروشک 

اهنت هن  یمالسا ، ینید و  گنهرف  هلاحتسا  اب  هک  دنا  هتفایرد  یبوخ  هب  نانآ  تسا . هدوب  یبرغ  گنهرف  يارچ  نوچ و  یب  شریذپ  يدوخ و 
ندرک یهت  هطـساو  هب  زین  يداـصتقا  یماـظن و  طلـست  هکلب  ددرگ ، یم  مهارف  ناـنآ  یگنهرف  يـالیتسا  هناـگیب و  گـنهرف  طلـست  يارب  هار 
وگلا روشک و  رد  نآ  نیناوق  مالـسا و  ندرک  هدنز  اب  ات  هدوب  نآ  ددـصرد  یمالـسا  بالقنا  ور  نیا  زا  تسا . ریذـپناکما  اهروشک  یگنهرف 
يارچ نوچ و  یب  هرطیـس  زا  نآ  وترپ  رد  ات  دـناوخ  ارف  شخب  تیوه  یبایزاب  هب  ار  نانآ  مالـسا ، ناـهج  هقطنم و  ياـهروشک  يارب  یـشخب 

يرازفا مرن  تردـق  رب  دـیکأت  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دروآ . لمع  هب  يریگولج  یماـظن  یـسایس و  يداـصتقا ، ياـه  هنیمز  رد  ناـگناگیب 
يرکف و لالقتـسا  رب  هک  دز  مقر  ار  یگنهرف  يرکف و  يرگ  تیلاـعف  یعون  يراـگنا ، رازبا  رب  يزرو  هشیدـنا  قوفت  زین  رکفت و  گـنهرف و 
ار یجراخ  ياهتردـق  هب  یگتـسباو  نودـب  یملع  ییاکتادوخ  ییافکدوخ و  هک  یبـالقنا  نینچ  دوب . راوتـسا  ناملـسم  ياـه  تلم  یگنهرف 
زا يریگ  هرهب  نیع  رد  یموب  گنهرف  ظفح  رب  هک  دـش  مالـسا  ناهج  رد  ملع  دـیلوت  يرازفا و  مرن  شبنج  یعون  دـجوم  درک ، یم  جـیورت 

یمالسا ندمت  تیفرظ  نداد  ناشن  اب  تسناوت  یمالسا  بالقنا  دزرو . یم  دیکأت  زور  یطابترا  ياه  يروانف  هژیوب  يژولونکت  ياهدرواتسد 
رب یندـمت  يزاسزاب  زین  یملع و  یگنهرف و  یعامتجا ، يداصتقا ، یـسایس ، ینید ، ياه  هصرع  رد  يدـعب  دـنچ  عماـج و  یندـمت  ناونع  هب 

هـشیدنا يژولونکت و  شناد ، ملع ، ياه  هصرع  رد  یلدابت  یلماعت و  دـیدج  ياه  نامتفگ  راد  هیالط  ییارگ ، یموب  یهوژپ و  برغ  ساـسا 
دیدرگ یمالسا  ندمت  يرکف  يزاسزاب  بجوم  یلمارف ، ياه  هکبش  دشر  اب  نامزمه  تاطابترا و  بالقنا  رصع  رد  یمالـسا  بالقنا  دشاب .

اب نامزمه  هشیدـنا  رکف و  يدازآ  هب  مارتحا  دوب . روتـسا  ییایوپ  تموادـم و  یتیزکرم و  دـنچ  یگدـنریگارف ، لیبق  زا  ییاه  یگژیو  رب  هک 
نایم زین  وس و  کی  زا  هیملع  ياه  هزوح  نایم  یملع  تادوارم  لماعت و  شیازفا  بجوم  للملا ، نیب  طباور  رد  نید  یسایس  تیمها  شیازفا 
شقن تیمها و  ياقترا  یمالسا و  ياهروشک  ياه  هاگشناد  رد  يرگ  یبالقنا  هیحور  شیازفا  دیدرگ . رگید  يوس  زا  نویناحور  ناداتسا و 

شیارگ و شیازفا  ییارگ ، تیوـنعم  دــشر  دروآ . مـهارف  ار  ناـهوژپ  شناد  یگنهرف  يرکف و  تـالماعت  شیازفا  تاـبجوم  نایوجــشناد ،
ییارگ و مالسا  یهاوخ و  مالسا  جوم  شرتسگ  اب  نامزمه  یمالـسا ، ياهروشک  رد  ینید  گنهرف  هعـسوت  تایونعم و  هب  مدرم  یگتـسبلد 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1613 

http://www.ghaemiyeh.com


(3 .) دـیدرگ ناملـسم  عماوج  هب  يونعم  یتفرعم و  یقالخا ، تیوه  ياـطعا  بجوم  یمالـسا ، يونعم و  ياهـشزرا  يزاـس  هنیداـهن  ءاـیحا و 
راختفا ياطعا  رد  یمالسا  بالقنا  تفرگ . تروص  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  هطساو  هب  یمالسا  ياهروشک  یبای  تیوه  یمالسا و  يرادیب 

ار مالسا  ییاناوت  هتشاد و  شقن  اهنآ  یسایس  تالیامت  ای  تیلم و  هب  هجوت  نودب  هعیـش  هچ  ینـس و  هچ  ناناملـسم  سفن  هب  دامتعا  داجیا  و 
رد یمالسا  تیوه  تزع و  بالقنا ، يزوریپ  اب  تسا . هدرک  صخشم  یجراخ  رامعتـسا  اب  هلباقم  تهج  هدش  بوکرـس  مدرم  يربهر  يارب 
هک ارچ  تفرگ . یم  رب  رد  زین  ار  تنـس  لها  نارادـفرط  یتح  هکلب  نایعیـش  طقف  هن  تیوه  ساسحا  نیا  دـش . داجیا  هقطنم  ياه  تلم  نایم 

ردـقنارگ بان و  ياه  هزومآ  رب  ینتبم  یناهج و  ریگارف و  مایپ  کی  یمالـسا ، بالقنا  رامعم  راذـگناینب و  ناونع  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  ماـیپ 
اب تسناوت  بالقنا  نیا  دمآ . یم  باسح  هب  متسیب  نرق  یسایس  يروآ  عون  نیرتگرزب  ناریا  یمالسا  بالقنا  يریگ  هجیتن  ( 4 .) دوب یمالسا 

تموکح هویـش  هرادا و  يارب  ون  یحرط  راد  هیعاد  تشاد ، رارق  دوجوم  ياه  ماظن  اب  لباقت  رد  هک  یـسایس  ماـظن  زا  يدـیدج  يوگلا  هیارا 
، تشاد یمالـسا  بـالقنا  هب  یهد  لکـش  رد  یـساسا  شقن  هک  مالـسا  نید  ياـه  هزومآ  هب  کـسمت  اـب  رگید  ییوس  زا  دـشاب . مدرم  يارب 

ءاکتا اب  هدرب و  لاؤس  ریز  هب  دندرک . یم  وجتسج  نید  بهذم و  ریغ  یلماع  رد  ار  اهبالقنا  يریگ  لکـش  للع  هک  ار  ییاه  يروئت  تسناوت 
یجوم داجیا  ببـس  هک  یمالـسا  بالقنا  راذـگ  ریثأت  دروآ  هر  دزاس . هجاوم  هدـمع  شلاچ  اـب  ار  یبطق  ود  رب  ینتبم  یناـهج  ماـظن  نآ ، هب 
هـصرع رد  ناناملـسم  هب  شخب  تیوه  هدـش  هدرپس  یـشومارف  هب  ياه  نامتفگ  هراـبود  ياـیحا  دـش ، ناملـسم  ياـه  تلم  ناـیم  رد  دـیدج 

هناخریبد رـشن  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  برغ ، ندـمت  ینابم  یمالـسا و  لآ  هدـیا  هعماج  اـه 1 - تشون  یپ  تسا . هدوب  عاـمتجا  تساـیس و 
، يرهطم یضترم  - 2 صص 110-111 . زییاپ 77 ، لوا ، پاچ  جـع ،)  ) يدـهم ترـضح  يدوجو  داعبا  یـسررب  هنالاسود  سـالجا  یمیاد 

بالقنا یگنهرف  تاریثأت  يریشهد ، اضردمحم  - 3 هام 73،ص 40 . يد  مهد ، پاچ  اردص ، تاراشتنا  بالقنا  یمالـسا ، بالقنا  نوماریپ 
تسیب و - 4 صص 10-13 . متشه ، متفه و  هرامش  مود ، لاس  یمالسا ، بالقنا  یـشهوژپ  همانلـصف  نارهت ، للملا ، نیب  طباور  رد  یمالـسا 

نارهت ییاراد ، یلع  رظن  ریز  یمالسا ، تاغیلبت  یگنهامه  ياروش  يزیر  همانرب  یـشهوژپ و  تنواعم  یمالـسا ، بالقنا  نوماریپ  راتفگ  چنپ 
رویرهش 1387  www.irandiplomacy.ir ، 10 عبنم :  . * صص 90-92 راهب 83 ، موس ، پاچ  گنهامه ، رشن 

یمالسا تیوه  ینیرفآزاب  یمالسا و  بالقنا 

هدـننک نییعت  هدوب و  اهناسنا  یـسانشاو  یـسانشمه و  ياـنبم  تیوه  کـلزورهب  اـضرمالغ  یمالـسا  تیوه  ینیرفآزاـب  یمالـسا و  بـالقنا 
. دـشابیم زین  ینامتفگ  ياهلیلحت  نوناک  تیوه  تیوه ، یتسیچ  رد  نوگانوگ  ياههاگدـید  مغر  هب  تسا . نایمدآ  ياهراتفر  تاشیارگ و 

فلتخم ياهنایرج  ابقر و  ناـیم  رد  نآ  ياـیحا  یمالـسا و  تیوه  هب  کـسمت  اـب  تسناوت  ناـمتفگ  کـی  ناونع  هب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 
میرک و نآرق  يو ، نییآ  ص ،)  ) ربمایپ صخش  مالسا ، ردص  رد  هشیر  یمالـسا  تیوه  دوش . زوریپ  هتفای و  يرترب  يولهپ  میژر  اب  ضراعم 

تانایرج قوفت  مغر  هب  تسا و  هدوب  ناناملـسم  دوجو  رد  هدـش  هنیداهن  هدـش و  بوسر  يرما  یمالـسا  تیوه  دراد . وا  ع )  ) تیب لـها  زین 
تیوه هب  تشگزاب  اب  دیدج ، یلیمحت  ياهتیوه  در  اب  نآ  يایحا  یمالـسا و  تیوه  هب  کسمت  اب  ناملـسم  مدرم  مالـسا ، ناهج  رد  ارگبرغ 

. تسا هدومن  کمک  مالسا  ناهج  رد  یمالسا  تیوه  يایحا  هب  دوخ  یمالسا  بالقنا  رگید  يوس  زا  دندیرفآ . ار  یمالسا  بالقنا  یمالسا 
دیدـج طیارـش  رد  تسا ، هتفرگ  لکـش  یمالـسا  تیوه  يایحا  رد  یمالـسا  بالقنا  تیروحم  اـب  هک  یتکرح  رـضاح  راتـشون  هاگدـید  زا 

یمالـسا بالقنا  دوب . دهاوخ  رادروخرب  هدنیآ  رد  يرتشیب  ياهتـصرف  زا  ندش  یناهج  مسینردماسپ و  روهظ  هدـیدپ  ود  هب  هجوت  اب  یناهج 
نارود یـساسا  هدـمع و  یگژیو  تسا . شیوخ  یمالـسا  تیوه  هب  ناناملـسم  تشگزاب  ءاـیحا و  رد  یفطع  هطقن  رـصاعم  خـیرات  رد  ناریا 

یقطانم رگید  دننامه  مالسا  ناهج  تسا . هدوب  مالـسا  ناهج  هب  یبرغ  نردم  رکفت  گنهرف و  مجاهت  زا  یـشان  نیداینب  ياهـشلاچ  رـصاعم 
رما نیا  تسا . هدرک  هبرجت  ریخا  ةدس  ود  رد  ار  ییاهـشلاچ  نینچ  دنتفرگ ، رارق  نایبرغ  طلـست  هرطیـس و  تحت  رامعتـسا  هرود  لوط  رد  هک 

راعـش یتح  هتـشگ و  نردم  برغ  يایند  لوصا  اهنامرآ و  بوذـجم  یمالـسا  عماوج  هرکفم  هندـب  زا  یهجوت  لباق  شخب  ات  دـیدرگ  ببس 
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نارحب رد  ناوت  یم ار  برغ  يایند  یگنهرف  يرکف - شلاچ  دومن  نیرتمهم  دـنزاس . حرطم  لمع  رظن و  رد  ار  برغ  ياـیند  زا  قلطم  يوریپ 
عویـش و  تسخن ، یناهج  گنج  رد  یناـمثع  تلود  تسکـش  یپ  رد  یمالـسا  ورملق  هدـمع  هیزجت  درک . هدـهاشم  یمالـسا  عماوج  تیوه 

المع شیوخ  یمالسا  كرتشم  تیوه  نداد  رارق  هیـشاح  اب  ناناملـسم  ات  دیدرگ  ببـس  ییارگیلم  هلمج  زا  یبرغ  ياههشیدنا  اههزومآ و 
يرکف و شلاچ  تیلک  رگا  دـندرگ . رود  یمالـسا  هدـحاو  تما  نامرآ  زا  رگید  یمدـق  هدومن و  فیرعت  یلم  یلحم - ياهتیوه  اب  ار  دوخ 

زین متسیب  نرق  مسیلانویـسان  ییارگیلم و  دیدرت  نودب  مینادب ، رـصاعم  نارود  رد  یمالـسا  تیوه  هدمع  شلاچ  نیتسخن  ار  برغ  یگنهرف 
هب یبرغ  مسینردـم  نامتفگ  رگید ، نایب  هب  تسا . هدومن  رتقیمع  لمیکت و  ار  تسخن  شلاـچ  یبرغ ، گـنهرف  رکفت و  هرطیـس  ياتـسار  رد 

یفرعم يرورض  یهیدب و  يرما  ار  نآ  هدومن و  جیورت  ناهج  رسارس  رد  ار  ییارگیلم  تفای ، یلجت  یلافتـسو  هدهاعم  زا  سپ  هک  یتروص 
رد مالـسا و  ناهج  تدـحو  نتـسکش  رتشیب و  فیعـضت  روظنم  هب  ات  دیـشوک  برغ  يرامعتـسا  يایند  زین  مالـسا  ناـهج  رد  دومن . دادـملق 

یمالـسا كرتشم  ریگارف و  تیوه  ربارب  رد  یلم  تیوه  نتخاس  هتـسجرب  اب  هتخادرپ و  ییارگ  یلم  جیورت  هب  هقرفت  داجیا  تسایس  ياتسار 
رد کچوک  ياهتلم  تلود  روهظ  دراد . زاب  يرامعتسا  كرتشم  نمشد  اب  ییوج  هلباقم  هشیدنا  زا  هتشاد و  لوغشم  دوخ  هب  ار  مالسا  ناهج 

ایسآ قرش  بونج  هراقهبش و  هنایمرواخ ، اقیرفآ ، رد  یمالـسا  ياهروشک  رگید  هیزجت  زین  ینامثع و  يروتارپما  لاوز  اب  مالـسا  ناهج  بلق 
ددجم و فیرعت  مزلتسم  یمالسا  کچوک  اما  دیدج ، ياهتلود  سیـسأت  یمالـسا و  ورملق  هیزجت  تسا . هتـشاد  رارق  اتـسار  نیا  رد  یگمه 
رد یساسا  شقن  رامعتسا  هک  شیوخ  ورملق  روغث  دودح و  يزرم و  تامیـسقت  زا  یـشان  تاماهبا  لیلد  هب  اهتلود  نیا  دوب . اهنآ  نایم  زیامت 

دـیدج و نایاتمه  زا  ات  دـندوب  دوخ  زا  يدـیدج  فیراعت  دـنمزاین  هجیتن  رد  هدوب و  رگیدـکی  اب  هعزانم  ریگرد  ابلاغ  تسا ، هتـشاد  افیا  نآ 
. دندومن تیعبت  یبرغ  ییارگیلم  هزومآ  زا  هناقاتشم  اهنآ  تفاتش و  نانآ  يرای  هب  یلم  تیوه  المع  دنبای . زیامت  شیوخ  یمیدق  ناشیکمه 

ناهج رد  یمالسا  لبقام  یناتساب  ياهتیوه  ینیرفآزاب  ای  دیدج  ياهتیوه  روهظ  نیـشیپ و  بلاغ  ياهتیوه  لوفا  تالوحت  نیا  یگمه  هجیتن 
رد نآ  زا  یـشان  ياهتیوه  ییارگ و  یلم هبرجت  یمالـسا و  تیوه  ندش  ياهیـشاح  زا  هدـس  کی  زا  شیب  تشذـگ  مغر  هب  اما  دوب . مالـسا 

یشان ياهنارحب  اب  هاگ  هب  هاگ  هجیتن  رد  هدز و  دنویپ  شیوخ  ینید  تیوه  اب  ار  دیدج  ياهتیوه  دنتسناوتن  ناناملسم  المع  مالـسا ، ناهج 
رامعتـسا بلاق  رد  توافتم  لاکـشا  هب  اهنآ  درکلمع  یمالـسا و  دالب  رب  اـهنآ  هرطیـس  رامعتـسا و  موادـت  خـلت  هبرجت  دـندوب . هجاوم  نآ  زا 

نایم تاطابترا  شرتسگ  دـنیارف  تیاهن  رد  یبرغ و  هتـسباو  هدـناشنتسد و  ياهتلود  يدـمآراکان  شخبییاهر ، ياهتکرح  دـشر  دـیدج ،
ياهتلود ماکان  كرتشم  تامادـقا  نیطـسلف و  لاغـشا  هبرجت  نوچ  یکرتشم  ياهنارحب  هژیوب  یمالـسا و  تما  هداـتفا  ادـج  مه  زا  ياهـشخب 

تیوه هب  تشگزاب  زا  ار  ناناملسم  زا  یخرب  تسناوت  یتدم  ات  هک  مسیلایسوس  نوچ  ییاهیژولوئدیا  لوفا  تیاهن  رد  نآ و  یپ  رد  یمالـسا 
هدس ود  لوط  رد  هک  یمالسا  تیوه  رکفت و  يایحا  راعش  هک  دروآ  دوجوب  مالسا  ناهج  رد  ار  يدیدج  طیارش  یگمه  دراد ، زاب  یمالسا 

زا يدـیدج  هبرجت  ناناملـسم  هتـسشن و  راب  هب  متـسیب  هدـس  نیماجنا  ياهههد  رد  المع  دوب ، هدـش  هدادرـس  مالـسا  ناهج  ناحلـصم  هزرابم 
مالسا ناهج  ياهشخب  رگید  هجوت  دروم  تعرس  هب  ياهبرجت  نینچ  دنشاب . دهاش  ناریا  یمالسا  بالقنا  رد  ار  یمالسا  تیوه  هب  تشگزاب 

ساسحا دوخ  يوراشیپ  قرش ، كولب  رطخ  لوفا  زا  سپ  يدیدج  رطخ  ار  یمالـسا  تیوه  يایحا  برغ  تالوحت ، نیا  یپ  رد  تفرگ . رارق 
هدیدپ زین  نردـماسپ و  رکفت  شرتسگ  لاح  رد  نایرج  روهظ  یبرغ و  مسینردـم  رد  ینورد  ياهنارحب  متـسیب و  نرق  رخاوا  تالوحت  دومن .
يربهر نایعدم  ناونع  هب  نایئاکیرمآ  هک  دیدرگ  ببـس  یتالوحت  نینچ  تسا . هدومن  رتداح  رتهتـسجرب و  ار  یتیعـضو  نینچ  ندش  یناهج 
حرطم ار  اهندمت  دروخرب  نوچ  ییاههدیا  هتفگ و  نخس  درس  گنج  رد  قرش  كولب  تسکش  یپ  رد  یمالـسا  دیدج  رطخ  زا  برغ  يایند 

ناهج يزاس  ماندب  رد  اهنآ  زا  دـندومن  یعـس  هدـعاقلا  نابلاط و  نوچ  یطارفا  یمالـسا  ياهنایرج  روهظ  هب  کمک  اب  نآ  یپ  رد  دـنزاس و 
زاغآرس هک  تسناد  یمالسا  تیوه  يایحا  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  راثآ  تاعبت و  هلمج  زا  ناوتیم  ار  یتالوحت  نینچ  دنیوج . هرهب  مالـسا 
بالقنا درکلمع  یگنوگچ  نآ و  قیقد  فیرعت  يارب  دراد . مالـسا  ردـص  رد  هشیر  یمالـسا  تیوه  تسا . هدوب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نآ 
يرورم اب  درک  مهاوخ  یعـس  ور  نیا  زا  میتسه . تیوه  زا  دارم  نییعت  قیقد و  فیرعت  دـنمزاین  ام  مالـسا  ناهج  رد  نآ  ياـیحا  رد  یمالـسا 
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رد ار  یمالـسا  تیوه  يایحا  یگنوگچ  هفوم  الکال و  نامتفگ  لیلحت  میهاـفم  زا  يریگهرهب  اـب  تیوه ، ياـههیرظنو  فیراـعت  رب  یلاـمجا 
یموهفم دنچ  ره  “ identity  ” ای تیوه  اهشرگن  اههاگدید و  تیوه : یتسیچ  مهد . حیضوت  ناریا  یمالسا  بالقنا  وترپ  رد  زورما  ناهج 

رد رادهشیر  یثحب  اما  تسا ، هدش  لیدبت  یسانش  هعماج  مهم  ثحابم  زا  یکی  هب  ریخا  هدس  ود  یتخانش  هعماج  تاعلاطم  رد  تسا و  دیدج 
ضقانتم دـعب  ود  هدـنرادرب  رد  تیوه  دـناهدمآرب . نادـب  خـساپ  ددـص  رد  يرایـسب  نادنمـشیدنا  بتاکم و  ناـیدا ، تسا و  يرـشب  خـیرات 

موهفم هب  نآ  مود  يانعم  تسا . هباشم  نآ  اب  نیا  تسا : قلطم  هباشت  موهفم  رگنایب  نآ  يانعم  نیلوا  زیاـمت . دـعب  یناـسمه و  دـعب  تساـمن :
دـباییم و هار  فلتخم  هیواز  ود  زا  تهابـش  موهفم  هب  بیترت  نیا  هب  دریگیم . ضرف  ار  موادـت  يراگزاس و  نامز  زورم  اب  هک  تسا  زیاـمت 

توافت رگید  فرط  زا  تهابـش و  فرط  کی  زا  دزاسیم : رارقرب  لمتحم  تبـسن  ود  ءایـشا  اـی  دارفا  ناـیم  ناـمز  مه  روط  هب  تیوه  موهفم 
انعم همشچرس  تیوه  : " تسا دقتعم  زلتساک  لئونام  تسا . هدش  هئارا  تیوه  زا  یفلتخم  فیراعت  یـسانش  هعماج  رد  (. 5 : 1381 زنیکنج ، )

دنیارف زا  تـسا  تراـبع  دـشاب ، یعاـمتجا  نارگـشنک  زا  نخـس  هـک  یتروـص  رد  تیوـه ، زا  نـم  تـشادرب  تـسا .... مدرم  يارب  هـبرجت  و 
یم هداد  تیولوا  رگید  ییانعم  عبانم  رب  هک  یگنهرف  ياهیگژیو  زا  ياهتسویپ  مه  هب  هعومجم  ای  یگنهرف  یگژیو  کی  ساسا  رب  يزاسانعم 

رـصنع هـس  زا  لکـشتم  ار  نآ  دـنزیم و  دـنویپ  یهورگ  تیوـضع  اـب  ار  یعاـمتجا  تیوـه  لـفجات  ص22 .) ،1380،ج2 : زلتساک ."  ) دوش
ای تبثم  یشزرا  ياهدمایپ  هراب  رد  یتایضرف   ) یشزرا رصنع  دراد ،) قلعت  هورگ  کی  هب  درف  هک  نیا  زا  یهاگآ   ) یتخانـش رـصنع  دنادیم :

هورگ نآ  اـب  صاـخ  ياهطبار  هک  يرگید  دارفا  هـب  تبـسن  هورگ و  هـب  تبـسن  تاـساسحا   ) یـساسحا رـصنع  و  یهورگ ،) تیوـضع  یفنم 
تبـسن وا  یهاگآ  زا  هک  دوخ  زا  درف  کی  تشادرب  زا  شخب  نآ  : " زا تسترابع  لفجات  هاگدید  زا  یعامتجا  تیوه  ساسا  نیا  رب  دنراد .)

لگ زا : لقن  هب  "  ) دریگیم همـشچرس  تیوضع  نآ  هب  مضنم  یـساسحا  یـشزرا و  تیمها  اب  هارمه  یعامتجا  ياه )  ) هورگ رد  تیوضع  هب 
هب نآ  موهفم  نیرتیلک  رد  یعامتجا  تیوه  : » تسا هدش  فیرعت  نینچ  تیوه  یعامتجا  مولع  فراعملا  هرئاد  رد  (. 222 : 1381 يدمحم ،

ینعی رتصاـخ ، موهفم  کـی  رب  یعاـمتجا  یـسانشناور  رد  نیا  دوجو  اـب  دراد . هراـشا  يرگید  اـب  طاـبترا  رد  صخـش  کـی  یهاـگآدوخ 
اب تیوه  ( Kuper(s),1996:789 .« ) دـنکیم تلالد  فلتخم ، یعامتجا  ياههورگ  رد  درف  کـی  تیوضع  بوچراـچ  رد  یهاـگآدوخ 

دراچیر ( 2) ییاهن ناگژاو  حالطـصا  اب  ار  هتکن  نیا  ناوتب  دیاش  دراد . یمیقتـسم  دـنویپ  دـباییم ، دوخ  یگدـنز  يارب  صخـش  هک  ییانعم 
دـیاقع و دـیما ، زا  دوشیم  هتـساوخ  یناسک  زا  هک  یماگنه  هک  تسا  یناـگژاو  ییاـهن  ناـگژاو  یترور  رظن  زا  داد . حیـضوت  رتهب  یترور 

ییاهن ناگژاو  نامه  اهنیا ، دنوشیم . لسوتم  اهنادـب  هک  دـنراد  ار  تارابع  تاملک و  زا  ياهعومجم  دـنهد ، هئارا  ییاهنییبت  ناشیاهوزرآ 
تیمزج تاررکم ، رارکت  اهنآ  زا  رتارف  هک  دنتسه  ییاهن  لیلد  نیدب  اهنآ  مینکیم . لقن  ناگژاو  نیا  هلیسوب  ار  نامدوخ  ناتساد  ام  دنتسه .
شخب تیوه  وا  يارب  مالـسا  ور  نیا  زا  تسا و  مالـسا  نامه  ناملـسم  کی  ییاهن  ناگژاو  (. Rorty,1989:73  ) دراد دوجو  توکـس  ای 
ثحابم نوناک  رد  تیوه  درک . هدافتـسا  تیوه  هلأسم  نییبت  رد  ینامتفگ  لیلحت  ياهبوچراچ  میهافم و  زا  ناوتیم  رگید  يرظنم  زا  تسا .

یـسانش و هنیرید  ثحابم  زا  ماهلا  اب  هفوم  الکال و  یـسایس  ثحابم  رد  ار  ینامتفگ  لیلحت  ثحابم  نیرت  هدـمع  دراد . رارق  نامتفگ  لیلحت 
رخأتم ياهلیلحت  ( 4) ییارگانبمدـض و  ( 3) یعامتجا ییارگدـنزاس  ینابم  رد  يدـج  تاشقانم  دـنچ  ره  دـناهدومن . هئارا  وکوف  یـسانشرابت 
رضاح ثحب  نییبت  رد  اهنآ  تفایهر  میهافم  زا  یخرب  زا  ناوتیم  اما  دراد ، دوجو  هفوم  الکال و  تفایهر  هلمج  زا  ثراوه ، کن :  ) ینامتفگ
ناونع هب  درف  هب  یتنس  شرگن  نامتفگ  لیلحت  رخأتم  ياهدرکیور  زا  مادک  چیه  نردم ، رصع  کیسالک  ياههیرظن  فالخرب  تفرگ . هرهب 

نامتفگ و کی  رد  ییامنزاب  قیرط  زا  ار  دوخ  تیوه  هژوس ، هفوم  ـالکال و  یناـمتفگ  لـیلحت  رد  دـنریذپیمن . ار  راـتخمدوخ  هژوس  کـی 
رد هدش و  بترم  اههناشن  اهنآ  رد  هک  ( 5) توافت يزرامه و  ياههریجنز  لیکشت  اب  اهنامتفگ  دباییم . ینامتفگ  تیعقوم  کی  هب  باستنا 

داـجیا بلاـق  رد  هک  تواـفت  يزرامه و  قطنم  دـنهدیم . لکـش  ياهطبار  روـط  هب  ار  تیوـه  دـنریگیم  رارق  رگید  ياـههریجنز  اـب  لـباقت 
ياضف راـتخاس  هک  تسا  ( 6) ياهنازاستیریغ طباور  نییبت  یپ  رد  دـنکیم  لـمع  فلتخم  رـصانع  ناـیم  رد  زرامه  ياـهتیوه  يهریجنز 

رد دـنوشیم و  بترم  یطخ  تروص  هب  مه  رانک  رد  یـصاخ  ياهتیوه  دـنیآرف ، نیا  رد  دـنکیم . نییعت  ار  نآ  هعماج  رب  مکاح  یـسایس 
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ياهلیلحت 165 .)؟؟؟  : 2003 سوود ،  ) دنـشاب اهنآ  يهدننک  دـیدهت  دـسریم  رظن  هب  هک  دـنریگیم  رارق  يرگید  یفنم  ياهتیوه  لباقم 
طابترا رد  نامتفگ  کی  دودح  دنریگ . یم هرهب  ( 7) هدنزاس ِنوریب  ییادیرد  موهفم  زا  اهتیوه  ندـش  هتخاس  یگنوگچ  نایب  يارب  ینامتفگ 

نورد تیوه  ِنتخاس  يارب  یطرـش  شیپ  لاح  نیع  رد  اما  دنکیم ، دودسم  ار  نورد  تیوه  هک  دنوشیم  هتخاس  ياهدننک  دیدهت  ِنوریب  اب 
ریذـپرییغت اـهنآ  دـننامه  هدوب  اـهنامتفگ  ینیع  دومن  لوـصحم و  اـهتیوه  یناـمتفگ ، لـیلحت  رظنم  زا  ( Howarth,2000: 43  ) تسا

درط میسانشیم  ار  دوخ  نآ ، اب  دوخ  نداد  رارق  لباقت  رد  يهطساو  هب  ام  هک  يرگید  نآ  هورگ ، ینامتفگ  تیوه  يریگلکـش  رد  دنتـسه .
Jorgensen  ) تسا یسایس  یلمع  هورگ  لیکشت  ور  نیا  زا  دنوشیم ... هتفرگ  هدیدان  یهورگ  نورد  ياهتوافت  ضوع  رد  دوشیم و 

لـصفم زا  یکاح  دریگیم ، لکـش  یباـجیا  تروص  هب  ناـمتفگ  کـی  نورد  رد  دارفا  ناـسنا و  زا  هک  یفیرعت  (. & Philips, 2002:44
يزکرم لاد  راذگ  ریثأت  شقن  زین  نآ و  يدنبلصفم  نورد  رد  میهافم  شنیچ  ساسا  رب  ینامتفگ  ره  دشابیم . نامتفگ  نآ  ینورد  يدـنب 

رارق يزکرم  لاد  مالـسا  یمالـسا ، بالقنا  نامتفگ  رد  دـهدیم . هئارا  اهنآ  ياـهیگژیو  هاـگیاج و  دارفا و  تیوه  زا  یـصاخ  فیراـعت  نآ 
. دنزیم مقر  ار  دارفا  تیوه  هلکاش  دریگ ، یم  لکش  يدنب  لصفم  نآ  رد  ناسنا  زا  هک  ییاهیگژیو  یسانش و  ناسنا  عون  هجیتن  رد  هتفرگ و 

رترب لاد  هب  لاد  کی  لیدبت  دزاسب .... یـسایس  مظن  رترب  لاد  مالـسا  زا  هک  تسا  ممـصم  اساسا  ییارگمالـسا  حرط  ، " دیعـس یباب  ریبعت  هب 
(. 57 : 1378 دیعـس ، یباب  "  ) تسا مالـسا  رترب  لاد  نایارگ ، مالـسا  يارب  شیازجا . لک و  کی  تیوه  تدـحو و  داـجیا  اـب  تسا  يواـسم 

ساسا رب  دندومن  یعس  نایارگمالسا  هک  تسا  هدوب  يروانش  لاد  یمالـسا ، بالقنا  ای  ییارگمالـسا  نامتفگ  يریگلکـش  زا  شیپ  مالـسا 
يزکرم لاد  کی  هب  نآ  لیدبت  تیاهن  رد  شیوخ و  نامتفگ  رد  نآ  ددجم  يدـنبلصفم  نآ و  هب  یـشخبانعم  اب  توافت  يزرا و  مه  قطنم 

کی رد  ار  اـهنآ  يزرامه  قطنم  ساـسا  رب  اـجنیا  رد  ناناملـسم  يوس  زا  مالـسا  هب  کـسمت  دـنهد . لکـش  ار  دوخ  یناـمتفگ  یلک  تیوه 
هب تسیابیم  یمالـسا  تیوه  فیرعت  رد  ور  نیا  زا  دزاسیم . زیامتم  یبرغ  نردـم  ناسنا  زا  ار  اـهنآ  زین  تواـفت  قطنم  هداد و  رارق  فیدر 
رد یبـیکرت  نینچ  تخادرپ . ییارگمالـسا  ناـمتفگ  رد  رگید  ياـههناشن  اـب  نآ  شنیچ  يدـنب و  لـصفم  یگنوگچ  مالـسا و  يزکرم  لاد 

. دومن دهاوخ  صخشم  نیعم و  دوخ  نورد  رد  ار  دارفا  هاگیاج  اهیگژیو و  رایغا ، یفن  ینامتفگ و  نالک  تیوه  فیرعت  نمض  دوخ  نورد 
مایپ هب  ندز  دنویپ  اب  ار  دوخ  صخـش  هک  تسج  ییانعم  رد  دیاب  ار  یمالـسا  تیوه  هاگتـساخ  هشیر و  یمالـسا  تیوه  نّوکت  هاگتـساخ و 

ار یمالسا  هعماج  نیتسخن  يریگلکش  یگنوگچ  تسیابیم  یمالسا  تیوه  زا  یفیرعت  نینچ  نتفای  يارب  دنکیم . فیرعت  مالسا  ینامسآ 
عامتجا دـیدرگ . زاغآ  ترجه  زا  لـبق  لاس 13  رد  تثعب  زاـغآ  یهلا و  توعد  لوزن  اـب  یمالـسا  هعماـج  درک . وجتـسج  مالـسا  ردـص  رد 

، هبعک رانک  رد  تعامج  زاـمن  ماـگنه  رد  ع ،)  ) هجیدـخ و  ع )  ) یلع يو ، وریپ  نیتسخن  ود  صمالـسا و  یمارگ  ربماـیپ  يرفن  هس  کـچوک 
یهلا ربمایپ  نیرخآ  ص ،)  ) دمحم توعد  زا  يوریپ  شریذپ و  زین  یمالسا  دیدج  تیوه  نوناک  دوب . هکم  رد  یمالـسا  تیوه  یلجت  نیلوا 

مان یتح  دـنکیم و  ادـیپ  ياهتفاـی  تیبثت  لکـش  یمالـسا  تیوه  برثی  هب  صمالـسا  یمارگ  ربماـیپ  ترجه  ناناملـسم و  شرتسگ  اـب  دوب .
المع ددرگیم و  هتـسجرب  رفک  كرـش و  مالـسا و  زیام  طخ  هک  تساجنیا  رد  دباییم . رییغت  صلوسرلا  هنیدم  هب  یمالـسا  هعماج  نیتسخن 

یجیردت لوزن  اب  ناناملـسم  ددرگیم . ناکرـشم  زا  ناناملـسم  زیامت  شخب  یلجت  هنیدـم  رد  تئارب  هیآ  زین  هکم و  رد  نورفاک  هروس  لوزن 
رد يو  تنس  و  صربمایپ ، صخش  نآرق ، دنزومآیم . صربمایپ  میلاعت  اب  ار  یمالـسا  یگدنز  یگنوگچ  هتفای و  يرتمجـسنم  تیوه  نآرق 

نتفرگ رارق  روحم  يداژن و  یموق  ياهلیبق و  تازیامت  تیروحم  یفن  دندادیم . لکـش  ار  ناناملـسم  تیوه  ياهزرم  یگمه  تلاسر  رـصع 
ادخ تاهابم  رخف و  هیام  یتما  نینچ  دوب . ياهیشاح  نآ  رد  یموق  ياهقطنم  تازیامت  هک  داد  لکش  ار  یمالسا  هدحاو  تما  نامیا ، يوقت و 
نایم فالتخا  زورب  مالـسا و  یمارگ  ربماـیپ  تشذـگرد  اـب  (. 92 ءاـیبنا -  ) نودـبعاف مکبر  اـنا  هدـحاو و  هما  مکتما  هذـه  دوب . وا  لوـسر  و 

شقن و زین  يزیامت  نینچ  يانبم  دنتفای . یمالـسا  نامتفگ  نورد  رد  يزیامتم  ياهتیوه  ینـس  یعیـش و  ناهج  توافت  قطنم  قبط  ناناملـسم 
دوب و هتسجرب  یمالسا  تیوه  راتخاس  رد  هچنآ  نایعیـش  رظنم  زا  دوب . مالـسا ص  یمارگ  ربمایپ  زا  نانآ  ینیـشناج  و  ع )  ) تیب لها  هاگیاج 
. تسا یمالسا  تیوه  تایح و  نوناک  رد  ع )  ) ترتع نآرق و  یهارمه  هب  هیـصوت  تشاد  یپ  رد  ار  صمالـسا  یمارگ  ربمایپ  دیکأ  شرافس 
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ربمایپ زا  سپ  دـنچ  ره  تسا . یمالـسا  تیوه  راتخاس  رد  اهنآ  ینوناک  شقن  رگناـشن  یمالـسا  تنـس  رد  ع )  ) ترتع باـتک و  هب  کـسمت 
داهن هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما  دـهد ، یلجت  ار  یمالـسا  تیوه  ورملق و  صربمایپ  ینیـشناج  ياعدا  اب  دومن  یعـس  یمالـسا  تفـالخ  (ص )

، ود نآ  نداتفا  ادـج  اب  هجیتن  رد  دـشاب و  ترتع  باتک و  ینعی  یمالـسا  تیوه  یلـصا  رـصنع  ود  عماج  باتزاب و  المع  تسناوتن  تفـالخ 
. تشگ یمرب صمالسا  ربمایپ  تلحر  ياهزور  نیتسخن  هب  نآ  زاغآرس  هک  دیدرگ  ییاهیـصلاخان  اهنارحب و  شوختـسد  زین  یمالـسا  تیوه 
وا تنس  ای  تعیرـش  تفالخ و  داهن  رد  صربمایپ  زا  سپ  ار  یمالـسا  تیوه  نوناک  هک  یّنـس  بلاغ  ناهج  فالخرب  یعیـش  ناهج  رد  هتبلا 
رد ار  یمالسا  تیوه  دیزرویم و  رارصا  یمالـسا  یمارگ  ربمایپ  هیـصوت  هب  لمع  رب  هعیـش  (، 68-64 : 1379، دیعـس یباب  کن :  ) تسج یم

. داد حیـضوت  اتـسار  نیا  رد  تسیابیم  ار  ناـمز  ماـما  تخانـش  رب  دـیکأت  رد  صیوبن  فیرـش  ثیدـح  درکیم . وجتـسج  ترتع ع  نآرق و 
مل تام و  نم  دندومرف : صمالسا  یمارگ  ربمایپ  ثیدح  نیا  قبط  تسا . هدش  لقن  نیقیرف  بتک  رد  ماما  تفرعم  ترورض  فیرـش  ثیدح 

یلهاج گرم  هب  دسانـشن  ار  دوخ  نامز  ماـما  اـما  دورب  اـیند  زا  هکنآره  ینعی  (، 129: اتیب ینامعنلا ،  ) هیلهاج هتیم  تام  هناـمز  ماـما  فرعی 
یمالسا تیوه  نوناک  ماما  تفرعم  هک  دهدیم  ناشن  تسا و  نیلقث  تیاور  رب  يدیکأت  هنامز ، ماما  تخانـش  رب  يدیکأت  نینچ  تسا . هدرم 

ییورایور رد  توافت  يزرا و  مه  قطنم  ساسا  رب  يزیامت  نینچ  مالسا ، ناهج  رد  ینس  یعیش و  تیوه  زیامت  مغر  هب  دهدیم . لیکـشت  ار 
زا ناوتب  دیاش  دریگ . یم رارق  کسمت  دروم  یمالسا  كرتشم  تیوه  المع  هتشگ و  يا  هیشاح " ریغ ،  " هباثم هب  كرتشم  نمشد  ای  بیقر  اب 

تسنآ هجیتن  داد . حیضوت  هدومن و  كرد  ناریا  یمالسا  بالقنا  اب  مالسا  ناهج  رد  ار  ینس  ناناملسم  یهارمه  یلدمه و  قطنم  قیرط  نیا 
مالسا ینامسآ  مایپ  هب  کسمت  رواب و  رد  هک  دوش  یم یقلت  يا  هدحاو تما  هباثم  هب  هفوم  الکال و  نامتفگ  لیلحت  رظنم  زا  مالسا  ناهج  هک 
تیوه يایحا  دنیارف  رـصاعم  ناهج  رد  یمالـسا  تیوه  ياهـشلاچ  دـنراد . كارتشا  یلدـمه و  رگیدـکی  اب  دـمحم ص  ترـضح  میلاعت  و 

رد یمالسا  تیوه  دیدرت  نودب  داد . حیضوت  یمالسا  تیوه  رب  هتفرگ  لکش  ياهشلاچ  ياتسار  رد  تسیابیم  رضاح  رصع  رد  ار  یمالـسا 
یمالـسا تیوه  رب  ار  دوخ  دودـحم  اـما  صاـخ  تاریثأـت  زین  اـهنآ  زا  مادـک  ره  تسا و  هتـشگ  هجاوم  یفلتخم  ياهـشلاچ  اـب  خـیرات  لوـط 

دنیارف رد  صمالـسا و  یمارگ  ربمایپ  لاحترا  اب  هک  دومن  وجتـسج  مالـسا  ردـص  دوخ  رد  ناوتیم  ار  یتاریثأت  نینچ  زاغآرـس  دـناهدراذگ .
نینچ دـنتفرگ . رارق  تشگزاب  تیعـضو  رد  یلهاج  ننـس  زا  يرـصانع  ینـس ، بلاغ  شرگن  رد  ص )  ) ربمایپ دـنمهرف  رادـتقا  ندـش  يداـع 

See:  ) دندوب هدش  یفن  ناشیا  دـنمهرف  يربهر  ینکـش  تنـس  تلـصخ  اب  ربمایپ و  توعد  دـنیارف  رد  یلهاج  رـصع  شخب  تیوه  رـصانع 
اب دراوم  یخرب  رد  دـنمهرف  يربـهر  ندـش  يداـع  دـنیارف  (، 402 : 1374 ربو ،  ) دـهد یم حیـضوت  یبوخب  ربو  هکناـنچ  اـما  (. Dabashi

یساسا ياهدومن  زا  رتارف  ار ، یتشگزاب  نینچ  دومن  نیرتعیرس  نیرت و  سوملم ناوتب  دیاش  تسا . هارمه  يو  زا  لبق  یتنس  رصانع  تشگزاب 
ناشیا لاحترا  زور  نیتسخن  رد  هدعاس  ینب هفیقس  هب  صربمایپ  رصع  رد  دجسم  رد  ناناملـسم  عمجت  لحم  لاقتنا  رد  نایوما ، رـصع  رد  نآ 

رد ناوت  یم ار  ییاهشلاچ  نینچ  زا  یخرب  تسا . هتفرگ  رارق  یمالـسا  تیوه  يوراشیپ  یفلتخم  ياهـشلاچ  مالـسا  خیرات  لوط  رد  تسناد .
ناهج هب  لوغم  مجاهت  اهدعب  ناتـساب و  نانوی  ناتـساب و  ناریا  ندمت  نوچ  رگید  ییاهندمت  اب  یمالـسا  ندمت  ییورایرور  تفالخ ، نارحب 

هدیـشک و شلاچ  هب  ار  یمالـسا  تیوه  ساسا  دنتـسناوتن  المع  قوف  ياهـشلاچ  زا  مادـکچیه  (. 1378، یتیالو کن :  ) درک هدهاشم  مالـسا 
رد یمالـسا  تیوه  رگید  نایب  هب  دزادرپب . دوخ  يزاسزاب  هب  هدـمآ و  قئاف  قوف  ياهـشلاچ  رب  یتحارب  تسناوت  یمالـسا  گـنهرف  ندـمت و 

ناوت یم ار  يرادیاپ  نینچ  دومن  نیرت  هتسجرب دومن . یم ایحا  يزاسزاب و  ار  دوخ  هدومن و  ظفح  ار  دوخ  موادت  ییاهشلاچ  نینچ  اب  ههجاوم 
دنتـسناوت دوخ  یندـمت  یگنهرف و  قوفت  لیلد  هب  نانآ  لوغم  مجاهت  ربارب  رد  ناناملـسم  تسکـش  مغر  هب  درک . هدـهاشم  لوغم  مجاهت  رد 

رد یماظن  هصرع  رد  ندوب  بولغم  مغر  هب  هدومن و  مضه  بذـج و  دوخ  رد  ار  دوخ  هتخیهرفان  ناحتاف  ناـمجاهم و  تعرـس  هب  یتحارب و 
رد تسیاب  یم یمالـسا  تیوه  گنهرف و  يارب  ار  شلاـچ  نیرتیـساسا  اـما  (. 33 : 1378 سیول ،  ) دنـشاب بلاغ  تیوه  گـنهرف و  هصرع 

نـالوغم نوچمه  زگره  ناـیبرغ  نیـشیپ  ناـمجاهم  فـالخ  رب  درک . وجتـسج  مالـسا  ناـهج  هب  نردـم  برغ  هبناـج  همه  ریگارف و  مجاـهت 
هب یخرب  دندیـشک . شلاچ  هب  ار  یمالـسا  ندـمت  گنهرف و  ساسا  هکلب  هدـماین  رد  یمالـسا  ندـمت  گـنهرف و  يارب  يدعتـسم  نازومآون 
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مجاهت زین  یمالسا و  ندمت  طاطحنا  شلاچ  ود  نیا  دنا . هدرک هراشا  یمالسا  ندمت  گنهرف و  يارب  رـصاعم  شلاچ  ود  یگژیو  رب  یتسرد 
يوراشیپ یـساسا  هدـمع و  ياهـشلاچ  ثیح  نیا  زا  (. 94 : 1374 یقثوم ، کن :  ) دـشاب یم یمالـسا  ناهج  هب  نردـم  برغ  ياـیند  ریگارف 

یموق هاـگ  يا و  هقرف تافالتخا  زین  نامکاح و  درکلمع  ءوس  یماـظن ، شلاـچ  رد  افرـص  ناوت  یم هتـشذگ  نورق  لوط  رد  ار  مالـسا  ناهج 
يدج تافالتخا  یمالسا  ياه  هزومآ حیحص  لیوأت  ریسفت و  رـس  رب  دنچ  ره  دنام . یقاب  لح  هار  اهنت  مالـسا  نارود  نیا  یمامت  رد  تسناد .

رب عونتم  ددـعتم و  ياهـشلاچ  دوجو  مغر  هب  تسا . هدوـب  مالـسا  يزکرم  یلـصا و  هلأـسم  نارود  نیا  یماـمت  رد  اـما  تسا . هدرک  زورب  زین 
شلاچ تشگ . وربور  توافتم  اساسا  یشلاچ  اب  برغ  نردم  يایند  شلاچ  اب  ههجاوم  رد  مالسا  ناهج  مالسا ، خیرات  لوط  رد  مالسا  ناهج 
رتقیمع يا  هویش هب  مالسا  ناهج  رد  ار  یبرغ  مسینردم  شلاچ  میهاوخب  رگا  دیشک . شلاچ  هب  ار  یمالسا  ندمت  ساسا  نردم  برغ  مجاهت 

زا يریگ  هرهب اب  تسیاب  یم ار  مالسا  ناهج  رب  یبرغ  مسینردم  یـساسا  شلاچ  میهد ، حیـضوت  نردماسپ  نادنمـشیدنا  ثحابم  زا  ماهلا  اب  و 
تشذگ هکنانچ  دشاب . یم نراقت  رد  هفوم  الکال و  يزکرم  لاد  اب  یترور  ییاهن  ناگژاو  میهد . حیـضوت  یترور  ییاهن  ناگژاو  حالطـصا 

یبرغ مسینردم  ثیح  نیا  زا  دریگ . یم رارق  اهناسنا  تیوه  نوناـک  رد  هک  تسا  يا  هملک نیرترب  عقاو  رد  هملک و  نیرخآ  ییاهن  ناـگژاو 
ندوب ییاهن  هار  رد  مالسا  ناهج  هتخیهرف  هدرکلیصحت و  شخب  ات  دیدرگ  ببس  یشلاچ  نینچ  دیشک . شلاچ  هب  ار  ناناملـسم  ییاهن  هملک 

دنچ ره  دـننک . وجتـسج  یبرغ  گنهرف  ندـمت و  زا  يوریپ  رد  هکلب  مالـسا ، رد  هن  ار  ییاهن  لح  هار  یخرب  یتح  هداتفا و  دـیدرت  هب  مالـسا 
ریبدت هدنهد و  نامزاس  هندـب  اما  دـندنام ، یقاب  یمالـسا  تیوه  هب  رادافو  يوزوح  ینید و  ياهداهن  اب  هارمه  یمالـسا  هعماج  یلـصا  هندـب 
یخرب دنداتفا و  برغ  ربارب  رد  یگتخابدوخ  لاعفنا و  هب  هتفرگ و  یبرغ  يوب  گنر و  یخرب  هداتفا و  دیدرت  هب  المع  یمالسا  عماوج  هدننک 

ناهج هبرجت  ای  ههجاوم  تیعـضو  ناوت  یم ار  یتیعضو  نینچ  دننک . وجتسج  یمالـسا  لبقام  یناتـساب  رـصع  هب  تشگزاب  رد  ار  هراچ  رگید 
یمن تسا ، هدرک  حرطم  طاطحنا  لاوز و  ياـه  هیرظن زادرپ  هیرظن هک  ییانعم  هب  اجنیا  رد  طاطحنا  رایعم  تسناد . طاطحنا  هلأسم  اـب  مالـسا 

صخاش ینید  يارگرهاـظ  يرگ  يرـشق هبلغ  یفـسلف و  ثحابم  زا  نایناریا  ندـش  ادـج  يو  هاگدـید  زا  1373و1380 .) ییابطابط ،  ) دـشاب
نوناک و هک  ینامز  ات  ندمت  کی  موادت  اقب و  تفریذپ . ناوت  یمن ار  يا  هـصخاش نینچ  نامتفگ  لیلحت  رظنم  زا  اما  تسا ، لاوز  طاطحنا و 
شلاچ و هیرظن  اب  ناسمه  ینامتفگ  لیلحت  رد  ار  طاطحنا  موهفم  ناوتب  دیاش  ثیح  نیا  زا  تسا . هتفریذـپ  دـشاب ، اجرباپ  ندـمت  نآ  روحم 

ياهشلاچ هب  نآ  ییوگخـساپ  هجاوم و  ناوت  رد  افرـص  ندمت  کی  موادت  رایعم  هک  تسناد  هباشم  خیرات  هفـسلف  ثحابم  رد  یب  نیوت خساپ 
:1375 زدراودا ، کن :  ) دوش یم وجتـسج  اهنارحب  اب  هجاوم  رد  دوخ  ماجـسنا  ظفح  موادت و  رد  ندمت  کی  ناوت  رگید  نایب  هب  يوراشیپ و 

ظفح ار  دوخ  ندوب  ییاهن  ناگژاو  ناناملـسم  ناهذا  رد  تسا  هتـسناوت  یمالـسا  گنهرف  ندمت و  هک  ینامز  ات  ثیح  نیا  زا   (. 321-313
یبرغ مسینردـم  المع  ثیح  نیا  زا  ددرگ . رییغت  ینوگرگد و  راچد  ییاهن  ناگژاو  هک  دـبای  یم یلجت  ینامز  طاطحنا  دراد . موادت  دـنک ،

زا یخرب  میلست  بجوم  ای  هداد  رارق  دیدرت  دروم  ار  اهنآ  هدیـشک و  شلاچ  هب  ار  ناناملـسم  ییاهن  ناگژاو  ریخا  هدس  ود  رد  تسا  هتـسناوت 
نآ عـبت  هب  اـما  تفر ، یم رامـش  هـب  یمالـسا  ندـمت  يارب  یـساسا  یـشلاچ  یبرغ  مسینردـم  شلاـچ  دـنچ  ره  ددرگ . برغ  ربارب  رد  ناـنآ 

ياـهتلم تلود  هب  مالـسا  ناـهج  هیزجت  شلاـچ  یعرف  شلاـچ  نیتـسخن  تسا . هدوـمن  خر  مالـسا  ناـهج  رد  زین  يرگید  یعرف  ياهـشلاچ 
اما تسا ، هتشاد  یساسا  شقن  مالـسا  ناهج  هیزجت  رد  نارگرامعتـسا  یماظنو  یـسایس  تامادقا  دنچ  ره  تسا . مالـسا  ناهج  رد  کچوک 
دوب يرهق  يرما  مالسا  ناهج  یماظن  یسایس و  هیزجت  رگا  تسا . هدوب  مالسا  ناهج  رد  ییارگ  یلم روهظ  یمالسا  ندمت  شلاچ  نیرت  مهم

تیوه ندش  هدیشک  شلاچ  هب  مالسا و  ناهج  يوهام  هیزجت  ببـس  ییارگ  یلم اما  داد ، یمن رارق  فده  ار  یمالـسا  تیوه  داینب  نادنچ  و 
يا هیشاح ببس  مالـسا  ناهج  رد  نآ  جاور  دوش و  یم بوسحم  برغ  نردـم  يایند  ياهدروآ  تسد  زا  دوخ  ییارگ  یلم دیدرگ . یمالسا 

یمالسا هدحاو  تما  ناناملسم  دوب و  يروص  تدحو  ياراد  لقادح  مالسا  ناهج  هتـشذگ  راگزور  رد  رگا  دیدرگ . یمالسا  تیوه  ندش 
رظنم زا  مالسا  هچراپکی  ناهج  دیدرگ و  یمالسا  تیوه  رب  ینیمزرـس  تیوه  نتفرگ  رارق  تیولوا  ببـس  ییارگ  یلم دنداد ، یم لیکشت  ار 
یقلت ریذپ  لاوز  يرما  دنچ  ره  اهتیوه  یمالسا  تیوه  يایحا  رـصاعم و  ییارگ  مالـسا  دش . هیزجت  فلتخم  یتیوه  ياهورملق  هب  یتدیقع ،
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ياهتیوه دنام . یم یقاب  اهناسنا  یتسه  نوناک  رد  اـهناسنا  تیوه  ینوگرگد  مغر  هب  بلاـغ  ياـهتیوه  زا  يرـصانع  هراومه  اـما  دـنوش ، یم
اهناسنا هاگآدوخ  ریمـض  زا  دنچ  ره  ندش  هدیـشک  شلاچ  هب  طیارـش  رد  اهتیوه  دنراد . قلعت  هعماج  کی  تنـس  هتـشذگ و  هب  هدـش  تیبثت 
راـتخاس اـب  اـهناسنا  تیوه  رگا  رگید  يرظنم  زا  درک . وجتـسج  اـهناسنا  دوجو  نوناـک  رد  ناوت  یم ار  نآ  ياـه  هشیر اما  دنوش  یم فذح 

. دوب دهاوخ  رت  يداینب هدوب و  رتشیب  لیصا  ياهتیوه  خوسر  يرادیاپ و  نینچ  دشاب ، هتـشاد  يراگزاس  ترطف  هزومآ  نامه  ای  رـشب  يدوجو 
كاپ ترطف  ساسا  رب  هک  تسا  ینید  مالـسا  تفگ . نخـس  لیـصا  ریغ  ياهتیوه  ربارب  رد  لیـصا  ياـهتیوه  زا  ناوت  یم یتیعـضو  نینچ  رد 
ناوت یم ار  یمالـسا  تیوه  دنک و  یم ساسحا  شیوخ  دوجو  رد  نآ  هب  یعیبط  شیارگ  ناملـسم  کی  ور  نیا  زا  تسا . هدـش  اـنب  یناـسنا 

راتخاس اب  نآ  يراگزاس  زا  رتارف  اهناسنا ، هب  یـشخب  تیوه  رد  ار  مالـسا  شقن  تردق و  ناوتب  دـیاش  تسناد . اهناسنا  رد  راد  هشیر یتیوه 
نوارب دنک . یم افیا  اهناسنا  یگدنز  رد  یـساسا  یـشقن  نید  رظنم  نیا  زا  تسناد . زین  اهناسنا  يارب  نید  یهدانعم  تردـق  رد  یمدآ ، دوجو 

یـسررب رد  نوارب  دـهد . رارق  یـسررب  دروـم  اـهناسنا  ناـیم  رد  نآ  ( 8) يزادرپ هراـگنا  تردـق  رظنم  زا  ار  نـید  شقن  تـسا  هدوـمن  یعس 
اب تاـعزانم  رد  يرترب  بسک  رد  تلود  کـی  ییاـناوت  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  وا  تسا . هدومن  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  ناـهج  هدـنیآ  تیعـضو 
ات دراد  یم  او  ار  نانآ  فلتخم ، تاعامتجا  هب  قلعتم  دارفا  دنویپ  نمـض  هک  دراد  یگتـسب  ییاه  هـشیدنا هدننک  هریخ  تردق  هب  دوخ  يابقر 

تاـعوضوم و یماـمت  رد  یـسک  هچ  هک  نیا  دـننک . ادـف  دوخ  تلود  زا  عاـفد  هار  رد  ار  دوخ  یگدـنز  یتح  یـصخش و  تینما  تـالیامت ،
اب هتفاـی و  شرتـسگ  یتـیگ  رــسارس  رد  هـک  يزادرپ  هراـگنا  عـماوج  قـیرط  زا  اـهنت  دزادرپ  یم  يدرف  يا  هـشیدنا هچ  زا  تیعبت  هـب  لـئاسم 
زا لقن  هب  Brown, 1995: 157 ؛  ) دوش یم صخشم  دنا ، هداد لیکـشت  ناهج  رد  ار  عماوج  نیرت  مجـسنم  زا  یخرب  اهزرم  ندـیدرونرد 

يارب داد . حیضوت  لرسوه  میهافم  ساسا  رب  ناوت  یم یبوخب  یمالسا  تیوه  نییعت  رد  ار  نآ  تیعضو  یمالسا و  تیوه  (. 69-68 سنیه :
هرهب دروم  زین  هفوم  الکال و  طسوت  اهدعب  یناگژاو  نینچ  درک . هدافتسا  ( 10) ءایحا و  ( 9) ندش بوسر  ناگژاو  ود  زا  ناوت  یم روظنم  نیا 
دیدج روما  نآ  یط  هک  تسا  یتیعضو  زا  یکاح  ندش  بوسر  (. See: Laclau & Mouffe: 2001: IX  ) تسا هتفرگ  رارق  يرادرب 
ءایحا ای  ددـجم  يزاس  لاعف  لباقم  هطقن  ندـش  بوسر  دـنوش . یم لیدبت  اهناسنا  هرمزور  یگدـنز  زا  یـشخب  هب  هدـش و  يداع  جـیردت  هب 
رگنایب ددجم  يزاس  لاعف  دریگ . یم رارق  داقتنا  دروم  دامجنا  ندـش و  بوسر  نآ  رد  هک  تسا  یتیعـضو  رگنایب  ددـجم  يزاس  لاعف  تسا .

رب (. 27 : 1379 دیعس ، یباب  زا  لقن  هب  Husserl,1970,269-99 ؛   ) مینک یم ضرف  یعیبط  ار  نآ  ام  هک  تسا  يدادـیور  ققحت  زا  داقتنا 
هب مالـسا  یترور  ریبعت  هب  هتـشگ و  بوسر  هدـش و  هنیداهن  ناناملـسم  دوجو  رد  یمالـسا  تیوه  مالـسا  خـیرات  یط  یـشرگن  نینچ  ساسا 
مه هب  بجوم  المع  دیدج  ياهتیوه  لیمحت  اب  دیدج  يایند  شلاچ  تسا . هتفای  تیبثت  ناناملسم  نهذ  رد  ناناملـسم  ییاهن  ناگژاو  ناونع 

لیمحت ددص  رد  هک  مالسا  ناهج  رد  مسیلامک  شیادیپ  اب  یبوخب  ار  هتکن  نیا  دیعس  یباب  دیدرگ . یمالسا  تیوه  تیبثت  تیعضو  ندروخ 
ندراذـگرانک و مسیلامک  راذـگناینب  ناونع  هب  كروت  اتآ  لاـمک  تامادـقا  نیرت  مهم  دـهد . یم حیـضوت  دوب ، مالـسا  ناهج  رد  مسینردم 

مالسا ربمایپ  يراذگناینب  شقن  زا  سپ  جیردتب  ینس  ناهج  رد  اهلاد  نیا  دوب . ناناملـسم  یگدنز  زا  یمالـسا  تیوه  یلـصا  ياهلاد  فذح 
ندراذـگرانک تفالخ و  ياغلا  اب  المع  شیوخ  هرطیـس  تردـق و  رب  ءاکتا  اب  لامک  دوب . هتفای  رولبت  یمالـسا  تعیرـش  تفالخ و  داـهن  رد 

لعف ددجم  ار  ناناملسم  هدش  بوسر  تیوه  هجیتن  رد  هدیشک و  شلاچ  هب  یمالـسا  تیوه  یلـصا  لاد  ود  ره  یعامتجا  هصرع  زا  تعیرش 
مالسا (. 82-74: نامه دیعس ، یباب   ) داد حیـضوت  ییارگ  مالـسا  هدیدپ  روهظ  رد  ناوت  یم ار  یمالـسا  تیوه  ددـجم  تیلاعف  جوا  تخاس .

ینامتفگ لیلحت  قبط  یمالـسا  تیوه  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  تسا . هدوب  یمالـسا  تیوه  يایحا  تشگزاـب و  هرمث  ثیح  نیا  زا  ییارگ 
هتکن نیا  حیضوت  يارب  تسا . هدوب  مالسا  ناهج  رد  تیوه  يایحا  زا  يزراب  دومن  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هنوگچ  هک  داد  حیـضوت  ناوت  یم
هزومآ میهافم و  ددجت و  اب  نایناریا  ییانـشآ  دـیدرت  نودـب  تخادرپ . ناناملـسم  زا  ییادز  تیوه  رد  يولهپ  میژر  يژتارتسا  هب  تسیاب  یم

هب اموزل  هطورـشم  رد  روما  دنیارف  دسر  یم رظن  هب  اما  ددرگ . یمرب یهاوخ  هطورـشم  هعقاو  هژیوب  ریخا و  لاس  دـصکی  زا  شیب  هب  نآ  ياـه 
ياه هزومآ اـب  یهاوخ  هطورـشم  یتـشآ  يارب  يرظن  یـشالت  ناریا  فجن و  رد  یعیـش  ياـملع  تیاـهن  رد  دـیماجاین . یمالـسا  تیوه  یفن 
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داهن دوجو  دیدرگ . یم یقلت  نآ  اـب  راـگزاس  یمالـسا و  تیوه  زا  يوزج  یهاوخ  هطورـشم  ثیح  نیا  زا  دـنداد . ناـشن  دوخ  زا  یمالـسا 
موادت رگناشن  دوب ، هتفای  ساکعنا  تیطورشم  یـساسا  نوناق  ممتم  مود  لصا  رد  هک  سلجم  نیناوق  رب  تراظن  رد  یعیـش  نادهتجم  یتراظن 

شیپ یمالـسا  تیوه  فذح  تمـس  هب  جیردت  هب  مود  لوا و  يولهپ  هرود  لوط  رد  روما  دنیارف  دـیدرت  نودـب  هتبلا  تسا . یمالـسا  تیوه 
همادا ياتسار  رد  ییادز  مالسا رد  يو  یگنهرف  يژتارتسا  زین  و  1307 و 1314 )  ) هلحرم ود  رد  باجح  فشک  رد  هاشاضر  تامادقا  تفر .
يزاس لاعف  هب  ار  المع  يدنیارف  نینچ  دوب . یمالـسا  تیوه  ندش  هدیـشک  شلاچ  هب  زا  ییاهدومن  یگمه  ناریا  رد  كروتاتآ  ياهتـسایس 

لوا يولهپ  رد  ار  یمالـسا  تیوه  روهظ  هزاجا  يولهپ  تردق  هرطیـس و  دنچ  ره  دیماجنا . یم هدش  بوسر  یمالـسا  تیوه  ءایحا  ددجم و 
اب هارمه  تسیاب  یم ار  ناریا  رد  یمالـسا  تیوه  يایحا  دـمآ . مهارف  یمالـسا  تیوه  روهظ  ياه  هنیمز ـالمع  مود  يولهپ  رد  اـما  داد ، یمن

هطورشم شبنج  رد  یمدرم  ياهتکرح  هرادا  رد  یعیش  تیناحور  شقن  هبرجت  تسناد . ناریا  رد  يزاسون  يارب  برغ  يروتـسد  ياهتـسایس 
تیوه یگدش  بوسر تیعضو  رتقیقد  ریبعت  هب  ای  یمالـسا  تیوه  ندوب  راد  هـشیر زا  يزراب  ياهدومن  یگمه  تفن ، ندـش  یلم  تضهن  و 

يژتارتسا رییغت  ياتـسار  رد  يدنک  ندـمآراک  يور  اب  هک  ناریا  لهچ  ههد  یلیمحت  تاحالـصا  تسا . هدوب  ناناملـسم  دوجو  رد  یمالـسا 
رد ناوتب  دیاش  دوش . هدیشک  شلاچ  هب  يرتراکشآ  تروص  هب  یمالسا  تیوه  هک  دش  ببـس  تفرگ ، یم تروص  راحب  ءاروام  رد  اکیرمآ 

تیوه زا  ییادز  مالـسا  زا  يزراب  دومن  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  طیارـش  زا  ار  نآرق  هب  دنگوس  فذـح  یتخانش  هناشن نیدامن و  یهاگن 
ددجم يزاس  لاعف  ببس  هرود  نیا  رد  رگید  لماوع  نویسالوتیپاک و  نویناحور ، بهذم و  اب  زیتس  نوچ  يرگید  تامادقا  تسناد . نایناریا 

، دیدرگ متسیب  نرق  مود  همین  رد  یمالـسا  تیوه  ندش  لاعف  زاس  هنیمز  كروت  اتآ  لامک  تامادقا  هک  هنوگنامه  دیدرگ . یمالـسا  تیوه 
شیادیپ هـهد 40 ، رد  دادرخ  ماـیق 15  راـهم  لرتـنک و  مغر  هب  تخاـس . مهارف  ناریا  رد  ار  يا  هنیمز نینچ  المع  زین  اـه  يولهپ ياهتسایس 

اب هک  نایناریا  تیوه  زا  ییادز  مالسا  رد  يولهپ  ياهتسایس  موادت  زین  يولهپ و  میژر  رد  ههد 1350  رد  ( 11) يرارق یب نارحب و  ياه  هنیمز
یگنوگچ حیـضوت  يارب  دومن . مهارف  رتشیب  ار  یمالـسا  تیوه  يایحا  هنیمز  تفرگ ، تروص  یهاـشنهاش  هب  يرجه  زا  خـیرات  أدـبم  رییغت 

مالـسا يرترب  قوفت و  لیالد  هب  هفوم ، الکال و  میهافم  زا  هدافتـسا  اب  اددـجم  تسیاـب  یم ناورد  نیا  رد  یمالـسا  تیوه  يایحا  ياـه  هنیمز
اب هضراعم  رد  یفلتخم  ياـهنامتفگ  ياه 40 و 50  ههد ناریا  رد  دـیدرت  نودـب  تخادرپ . يولهپ  میژر  اب  ناریا  مدرم  تازراـبم  رد  ییارگ 

يرتشیب سناش  اهنآ  زا  یجراخ  ياهتیامح  لیلد  هب  ییارگ ، پچ نامتفگ  دنننامه  اهنامتفگ ، نیا  زا  یخرب  یتح  دنتشاد . رارق  يولهپ  میژر 
شیوخ لرتنک  رد  ار  روما  هتفرگ و  رایتخا  رد  ار  ناریا  یمدرم  مایق  يربهر  دنتـسناوتن  مادـک  چـیه  لاح  نیا  اـب  اـما  دنتـشاد . تیقفوم  يارب 
هدومن یعس  دیعس  یباب  تسا . حیضوت  لباق  رابتعا  ندوب و  سرتسد  رد  میهافم  اب  ثیح  نیا  زا  ییارگ  مالـسا  نامتفگ  قوفت  تلع  دنریگب .

انعم و ندوب ، سرتسد  رد  نمض  دنناوتب  هک  ییاهنامتفگ  طلسم  نامتفگ  فیعـضت  اب  رظنم  نیا  زا  دهد . طسب  حیـضوت و  ار  هتکن  نیا  تسا ،
یباـی هبلغ  هجیتـن  رد  شریذـپ و  يارب  يرترب  سناـش  تصرف و  زا  دـنیامن ، هئارا  نارحب  راـچد  ياـهناسنا  يارب  ربـتعم  لوبق و  لـباق  یتـیوه 

دزادرپب دوخ  دیلوتزاب  ظفح و  هب  دناوت  یم  ینارحب  طیارـش  رد  ینامتفگ  تسا  دـقتعم  اهنامتفگ  نیب  لباقت  رد  الکال  دـنوش . یم رادروخرب 
نارگـشنک ینارحب  ياـضف  رد  هک  تساـنعم  نادـب  ندوـب  سرتـسد  رد  (. Laclau,1990:66  ) دنـشاب رادروـخرب  یگژیو  ود  نـیا  زا  هـک 

سرتسد رد  نامتفگ  زا  ییاـه  هشیر اه و  هنیمز دوجو  مزلتـسم  یگژیو  نینچ  دـنیوج . کسمت  نادـب  دـنبایب و  ار  نآ  دـنناوت  یم  یعاـمتجا 
ربتعم ار  نآ  هک  دننک  یم کسمت  سرتسد  رد  ياهنامتفگ  هب  یتروص  رد  نارگـشنک  دشاب . یم  نارگـشنک  هدش  بوسر  تیوه  اب  بسانتم 
دوجو هب  دیعـس  یباـب  دـنبایب . نارحب  لـح  دوـخ و  زاـین  يوگخـساپ  ار  ناـمتفگ  نآ  اـهنت  دوـجوم  ياـه  تیعـضو  نیب  زا  ینعی  دـننادب . زین 

یلم یهاوخ و  يدازآ  یتسینومک ، ياهنامتفگ  ناریا ، بالقنا  زا  لبق  دـنک " . یم هراشا  بالقنا  ناتـسآ ؟ رد  ناریا  رد  فلتخم  ياهنامتفگ 
لیالد زا  غراف  یمالسا  بالقنا  هناتـسآ  رد  ناریا  رد  ار  نایارگ  مالسا يرترب  طیارش  (. 84 نامه : دیعـس ، یباب  "  ) دندوب سرتسد  رد  ییارگ 

نیا رد  ار  ییارگ  مالسا نامتفگ  رابتعا  هتبلا  تسناد . مالسا  ناهج  رد  ناملـسم  مدرم  ياه  هدوت دزن  رد  نآ  رابتعا  ناوت  یم یمالک ، ینید -
یباب درک . وجتسج  زین  دیدج  رترب و  نامتفگ  ناونع  هب  دوخ  هئارا  نیشیپ و  ینومژه  تسکش  رد  نآ  ییاناوت  تیلباق و  رد  تسیاب  یم عطقم 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1621 

http://www.ghaemiyeh.com


هجیتن رد  هتشاد و  ار  نیشیپ  ینومژه  نتسکش  ییاناوت  اهنامتفگ  رگید  هن  نایارگ و  مالسا اهنت  ارچ  هک  دهد  ناشن  تسا  هدومن  شالت  دیعس 
يزوریپ رد  تیوـه  رـصنع  تیمها  زا  یکاـح  اـهیگژیو  نیا  (. 90 نامه :  ) دـنیامن بسک  المع  مالـسا  ناهج  رد  ار  مزـال  راـبتعا  دنتـسناوت 

لثم نردماسپ  نادنمـشیدنا  زا  یخرب  يدج  هجوت  تسناوت  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دشاب . یم ناریا  یمالسا  بالقنا 
قوفت لماع  دوخ  تیوه  مالسا  ناهج  رد  یمالسا  تیوه  يایحا  یمالسا و  بالقنا  (. 1378 کیجات ، کن :  ) دیامن بلج  دوخ  هب  ار  وکوف 

رد یمالـسا  تیوه  ياـیحا  بجوم  دوخ  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  رگید  يرظنم  زا  اـما  تسا . هدوب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  و 
قطانم رد  تسیاب  یم ار  اهبالقنا  ریثأت  نیرتشیب  دـنراد . ناهج  طاقن  یـصقا  رد  یفلتخم  ياهباتزاب  اه  بالقنا تسا . هتشگ  زین  مالـسا  ناهج 

رارق ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریثأـت  تحت  ناریا ، مدرم  اـب  كرتشم  یگنهرف  هنیمز  ناونع  هب  مالـسا  ناـهج  درک . وجتـسج  كرتشم  یگنهرف 
ناریا یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  اـب  ناـمزمه  یمالـسا  ياـهتکرح  شرتسگ  دـشر و  رد  ناوت  یم ار  يریثأـت  نینچ  ياـهدومن  تسا . هـتفرگ 

دنچ رد  یسایس  مالسا  (، 1378 آور ،  ) یـسایس مالـسا  تسکـش  یماکان و  رد  یبرغ  نارگلیلحت  زا  یخرب  ياهاعدا  مغر  هب  درک . هدـهاشم 
، نادوـس لـثم  ییاـقیرفآ  ياـهروشک  هیکرت ، ناـنبل ، نیطـسلف ، رد  ارگ  مالـسا ياـهنایرج  روـهظ  تسا . هتـشاد  ینوزفازور  دـشر  ریخا  هـهد 
رد یمالـسا  تیوه  يایحا  زا  يزراب  ياهدومن  ناونع  هب  یگمه  مالـسا  ناهج  قطانم  رگید  و  ایـسآ ، قرـش  بونج  هراـق ، هبـش  ناتـسکاپ و 

لاربـیل ياـهماظن  رد  نارحب  یتسیـسکرام و  يژولوئدـیا  لوفا  دـشاب . یم یمالـسا  بالقنا  ياـهباتزاب  زا  یکاـح  یتاـهج  هب  مالـسا  ناـهج 
یعس ناریا  یمالـسا  بالقنا  یبرغ  ناققحم  زا  یخرب  تسا . هدرک  مهارف  مالـسا  ناهج  رد  ار  ییارگ  مالسا دشر  هنیمز  یگمه  یسارکومد 
زیچان مالسا  ناهج  رد  ار  یمالسا  بالقنا  ریثأت  مالسا ، ناهج  رد  یمالسا  ياهتکرح  تایئزج  یسررب  اب  نآ  ياهباتزاب  هعلاطم  رد  دنا  هدومن

ذوفن رطخ  زا  هدزباتش  یبایزرا  ّدر  اب  نآ ، یناهج  باتزاب  ناریا و  بالقنا  باتک  تالاقم  هعومجم  ناگدنـسیون  زا  یکی  گنال  دنهد . هولج 
ياهـشبنج هب  تبـسن  ینادنچ  شریذپ  سراف )  ) جیلخ ینـس  ناناملـسم   " هک دنک  یم جاتنتـسا  یبرع ، هنایمرواخ  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 

هژیوب دش و  نایعیش  زا  يرایـسب  يرادیب  بجوم  ناریا  بالقنا  هک  یلاح  رد  دنا . هدادن ناشن  یتیاضران  زاربا  يارب  يرازبا  ناونع  هب  یبالقنا 
دودـحم ناریا  يداقتع  او  يرکف  باتزاب  اما  دیـشخب ، دوخ  قوقح  تیوه و  هب  تبـسن  يرتشیب  تأرج  یـسایس و  یهاگآ  رت  ناوج  لسن  هب 

مالسا ناهج  رب  ار  ناریا  یمالسا  بالقنا  تاریثأت  باتک  نیا  ینایاپ  لصف  رد  يروتاکسیپ  وتیزوپسا و  (. 20 : 1382، وتیزوپسا "  ) تسا هدوب 
ندیشخب باتش  اهروشک و  یمالسا  تانایرج  قیوشت  یهدوگلا و  نیرحب ،) نانبل و  رد   ) ریگمشچ سوملم و  ریثأت  دنا . هتسناد خنس  راهچ  زا 

رکفت يژولوئدـیا و  نتخیگنارب  رد  خارف  ماـع و  يراذـگریثأت  نیپیلیف ،) ناتـسکاپ و  هیرجین ، سنوت ، رـصم ، لـثم  ییاـهروشک  رد   ) اـهنآ هب 
بالقنا زا  سرت  لیلد  هب  یمالسا  ياهتلود  زا  یخرب  ياه  يریگ  هناهب تیاهن ، رد  و  يزنودنا ،) يزلام و  نادوس  رصم  رد   ) یمالسا یـسایس 

هک تسنیا  نانآ  یلک  يریگ  هجیتن (. 331: نامه ( ) يزنودنا و  سنوت ، رصم ، قارع ، رد   ) ارگ مالسا نافلاخم  بوکرس  راهم و  يارب  یمالسا 
یناهج هبنج  زراب و  یگژیو  یمالسا  يرگایحا  تسا . يژولوئدیا  راکفا و  حطس  رد  مالسا  ناهج  رب  یبالقنا  ناریا  يراذگریثأت  نیرتمهم  " 

دنه زا  يودن  نسحلاوبا  ناتـسکاپ و  زا  يدودوم  یلعالاوبا  رـصم ، زا  بطق  دیـس  انبلا و  نسح  نوچمه  ینـس  ياهگولوئدیا  یخرب  راکفا و 
مالسا – و ناهج  رد  يا  هدرتسگ حطس  رد  یتعیرش ، یلع  ینیمخ و  ماما )  ) ینعی یناریا ، گولوئدیا  ود  راثآ  بالقنا ، هجیتن  رد  تسا . هدوب 
هک دنا  هتفریذپ ناهج  رسارس  رد  بالقنا  زا  سپ  ناملـسم  لسن  مییوگب  رگا  میا  هتفرن اطخ  هب  دیدرت  یب دش .... عیزوت  همجرت و  مالسا - ریغ 

نیا رد  یمالـسا  بالقنا  مهم  تاریثأت  هب  ناـعذا  مغر  هب  هتبلا  (. 332-331 نامه ، "  ) دراد همانرب  یعامتجا  یسایس و  حالـصا  يارب  مالـسا 
یم یبرغ  مسینردم  هرطیس  اب  یمالـسا  بالقنا  شلاچ  هب  یهجوت  یب تسا ، هتفرگن  رارق  يدج  هجوت  دروم  دـسر  یم رظن  هب  هچنآ  باـتک ،

ینردماسپ نادنمـشیدنا  هجوت  تشذگ  هکنانچ  دهد و  ماجنا  هلحرم  نیا  رد  تسناوت  یمالـسا  بالقنا  اهنت  هک  هچنآ  دـیدرت  نودـب  دـشاب .
نینچ هب  هجوت  نودب  تسا . هدوب  یبرغ  مسینردـم  هرطیـس  هب  تبـسن  یمالـسا  بالقنا  ینکـش  هدولاش  تلـصخ  تخیگنارب ، ار  وکوف  نوچ 

راتویل ثحابم  زا  ماهلا  اب  ار  هتکن  نیا  تسا  هدومن  یعس  دیعـس  یباب  دوب . دهاوخن  یـساسا  نادنچ  یمالـسا  بالقنا  رگید  تاریثأت  يریثأت ،
، دیعس یباب   ) دهد حیـضوت  برغ  زا  ییادز  تیزکرم هباثم  هب  مسینردـماسپ  یقلت  رد  گنوی  هدـیا  اب  نآ  بیکرت  اب  نـالک و  تیاور  یفن  رد 
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هدیماجنا يروحم  برغ  نامه  ای  يروحماپورا  یفن  هب  المع  یمالـسا  بالقنا  رد  ییارگ  مالـسا  ناـمتفگ  ثیح  نیا  زا  (. 125-121: نامه
دراد یم راهظا  وا  تسا . هدرک  حرطم  وگلا  کـی  ناونع  هب  ار  ییارگ  مالسا هک  دنک  یم هراشا  وا  حرط  ینیمخ و  ماما  هب  دعیـس  یباـب  تسا .

هتساوخ اپ  هب  يرادماپورا  قطنم  بیرخت  ياتـسار  رد  يدایز  دح  ات  ییارگ  مالسا هک  مهد  ناشن  ما  هتساوخ لالدتسا  نیا  ندنارورپ  اب  نم  "

: نامه "  ) دشاب هدش  ادززکرم  برغ  نآ ، رد  هک  تسا  مهف  لباق  ییاضف  رد  اهنت  ییارگ  مالسا روهظ  هک  تسا  هدوب  نیا  نم  لالدتسا  تسا .
رظنم زا  دیاش  تسا . يرکف  نامتفگ  کی  هکلب  هدوبن ، يایفارغج  يا  هقطنم شرگن  يروحماپورا  زا  يو  دارم  هک  تسا  هجوت  ناـیاش  (. 149

نیب لباقت  یگنوگچ  دراد  یعـس  اهتیوه  هناـگ  هس یسانش  خنـس اـب  هک  داد  رارق  هجوت  دروم  زین  ار  زلتـساک  لـئونام  حیـضوت  ناوتب  يرگید 
نآ ربارب  رد  هک  تسا  شخب  تیعورشم  تیوه  نامه  طلسم  تیوه  وا  شرگن  زا  دهد . حیضوت  هدش  یناهج  يا  هکبش هعماج  رد  ار  اهتیوه 
هب ار  يدیدج  يا  همانرب ياهتیوه  طلسم  تیوه  ربارب  رد  دنوش  یم قفوم  یتمواقم  ياهتیوه  زا  یخرب  دنریگ . یم لکش  یتمواقم  ياهتیوه 

ياهتیوه اما  دماجنا ، یم هتینردـم  دـیلوتزاب  هب  یبرغ  یندـم  هماج  رب  ءانتبا  اب  زلتـساک  شرگن  رد  طلـسم  تیوه  دـنیامن . هئارا  لیدـب  ناونع 
طیحم رادفرط  ياه  هورگ ياهتیوه  ای  و  اهتـسینیمف ) لثم   ) تیـسنج و  زلتـساک ) ثحب  رد  هناـیارگداینب  تیوه  بهذـم (  رب  ینتبم  یتمواـقم 
يرظن يانبم  دـنچ  ره  (. 24-26 ،1380،ج2 : زلتساک کن :  ) دنزادرپ یم نآ  یفن  تمواـقم و  هب  طلـسم  تیوـه  ربارب  رد  اـهزبس  تـسیز و 

دیعس یباب  هک  نییبت  دننامه  دناوت  یمن تسا و  یعامتجا  دیدج  ياهشبنج  یسانش  خنس  رد  نروت  نلآ  ثحابم  زا  يریگ  هرهب افرص  زلتساک 
اب یمالـسا  بالقنا  دنیارف  رد  یمالـسا  تیوه  لباقت  رگناشن  دناوت  یم یبوخب  تیوه  موهفم  رب  زکرمت  اما  دـشاب ، هدـنهد  حیـضوت  قیمع و 

يایحا تکرح  رد  یفطع  هطقن  موادت و  ناریا  یمالسا  بالقنا  یمالسا  تیوه  زادنا  مشچ  یمالسا و  بالقنا  دشاب . یبرغ  طلسم  ياهتیوه 
ياه هنیمز زا  یمالـسا  تیوه  ياـیحا  زادـنا  مـشچ هک  تـسا  هدـش  ببـس  ریخا  هـهد  دـنچ  رد  یـساسا  لوـحت  ود  تـسا . رـصاعم  یمالـسا 

هب ود  ره  هک  دنتـسه  یلماع  ود  ندـش  یناـهج  شیادـیپ  زین  برغ و  نورد  رد  نردـماسپ  ياهـشرگن  روهظ  دـشاب . رادروخرب  يرتدـعاسم 
ییارگ مالـسا تکرح  يارب  ار  يرتشیب  ياهتـصرف  دیدج  طیارـش  دسر  یم رظن  هب  دـماجنا . یم یبرغ  مسینردم  هرطیـس  یجیردت  فیعـضت 

ار شلاچ  تصرف و  میهافم  هفوم ، الکال و  یناـمتفگ  لـیلحت  يوگلا  قبط  راـشتنا .) تسد  رد  کـلزورهب ، کـن :  ) دزاـس یم مهارف  رصاعم 
نامتفگ نآ  هک  تسا  یطیارـش  نامتفگ  کی  يارب  تصرف  دومن . فیرعت  اهنآ  نیب  دوجوم  تبـسن  ینامتفگ و  عازن  طیارـش  رد  تسیاب  یم

ار اهنآ  هرطیس  هداتسیا و  نیـشیپ  طلـسم  ياهنامتفگ  ربارب  رد  دناوت  یم هجیتن  رد  دـبای و  یم روهظ  طیارـش  اهنامتفگ  نیب  تردـق  طباور  رد 
ناوت طلسم و  نامتفگ  فیعضت  تسکش و  نازیم  هب  هجوت  اب  ییاهتصرف  نینچ  اعبط  دهد . رارق  طلـسم  رترب و  طیارـش  رد  ار  دوخ  دنکـشب و 

یلـصا ياهرایعم  رگید  نامتفگ  روهظ  نامتفگ و  کی  لوفا  طیارـش  رد  دشاب . توافتم  دـناوت  یم يرترب  بسک  رد  لیدـب  نامتفگ  ینورد 
رد نازیم  هب  هجوت  اب  بیقر  ياهنامتفگ  لاـح  (. Laklau,1990:66  ) دنشاب یم رابتعا  تیلباق  ندوب و  سرتسد  رد  طرـش  ود  هفوم  الکال و 

هژیوب یبرغ ، یسارکومد  لاربیل  نردم  نامتفگ  یناهج  زورما  طیارـش  رد  دنبای . یم طلـست  روهظ و  تصرف  اهنآ  رابتعا  زین  ندوب و  سرتسد 
نوچ يرگید  ياـهنامتفگ  تسا . هداد  رارق  دوـخ  عاعـشلا  تحت  ار  رگید  ياـهنامتفگ  تسا و  طلـسم  یناـمتفگ  ياـهماظن  طوقـس  زا  سپ 

رد زونه  رگید  يرایسب  یـسایس و  مالـسا  دیدج ، پچ  نامتفگ  مسینیمف ؛ نامتفگ  هریغ ،) يدوهی و  یحیـسم ،  ) ینید ییارگداینب  تانایرج 
یسارکومد لاربیل  هک  ددرگ  یمرب ریخا  هدس  دنچ  هب  مسینردم  نامتفگ  هرطیـس  عقاو  رد  دـنراد . رارق  مسینردـم  نامتفگ  يا  هیشاح طیارش 

رجنم هداد و  خر  نآ  رد  هک  تسا  ییاـهیرارق  یبو اهنارحب  زورب  تسا ، هتفرگ  تروص  کنیا  هک  یلوحت  اـما  دوش ، یم بوسحم  نآ  موادت 
یعـس اکیرمآ  يربهر  هب  برغ  رد  یـسارکومد  لاربیل  یتسیلایـسوس ، ياهماظن  قرـش و  كولب  لوفا  اب  تسا . هدش  نآ  هرطیـس  فیعـضت  هب 

رب دوخ  يداصتقا  یماظن  يرترب  لیلد  هب  اکیرمآ  زین  کنیا  دیامن و  یفرعم  یناهج  نیون  رـصع  يارب  نکمم  لیدب  اهنت  ار  دوخ  تسا  هدومن 
لاربـیل نآ  عـبت  هب  مسینردـم و  طلـسم  ناـمتفگ  رد  نارحب  يرارق و  یب لماوع  دـیامن . ظفح  ار  ینامتفگ  نینچ  هرطیـس  دراد  یعـس  ناـهج 
هدومن نییبـت  یبوـخب  ار  نآ  ارگ  تنـس نارکفتم  هکنانچ  هک  تسناد  نردـم  يایند  رد  اـنعم  نارحب  وس  کـی  زا  تسیاـب  یم ار  یـسارکومد 

هتشگ انعم  نارحب  راچد  يرشب  تایح  يونعم  داعبا  نتخاس  گنر  مک يویند و  يدام - یگدنز  رب  زکرمت  لیلد  هب  (، 1378، نونگ کن : ) دنا
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نداد ناشن  مسینردم و  يروحم  هژوس  یفن  اب  مسینردماسپ  نازادرپ  هیرظن هک  دراد  ییاهدقن  رد  هشیر  ینارحب  نینچ  رگید  يوس  زا  تسا .
نامتفگ زونه  ییاهدـقن  نینچ  مغر  هب  دـنا . هدرب لاوس  ریز  مسینردم  ینابم  يرـشب ، رکفت  هشیدـنا و  رب  یعامتجا  طیارـش  یگدـننک  نییعت 

یم دوخ  هرطیـس  موادت  ظفح و  ددص  رد  دوخ  رترب  تردـق  هب  کسمت  اب  زونه  هتـشگن و  لماک  يرارق  یب راچد  یسارکومد  لاربیل  نردم 
لوفا زاغآ  تسناد . نآ  لیدـب  ياهنامتفگ  روهظ  ياه  هنیمز ندش  مهارف  مسینردـم و  لوفا  دـنیارف  زاغآ  ناوت  یم ار  یتیعـضو  نینچ  دشاب .

تسیب و نرق  لوط  رد  یمالسا  تیوه  يارب  دیدج  ياهتـصرف  شیادیپ  بجوم  ندش  یناهج  تیعـضو  رد  دناوت  یم  تهج  ود  زا  مسینردم 
یقلت نایدا  تشگزاب  رصع  ار  ندش  یناهج  رـصع  هک  دومن  نایب  ینازادرپ  هیرظن  لیلحت  ساسا  رب  ناوت  یم ار  تصرف  نیتسخن  دشاب . مکی 

زین یبرغ و  مسینردـم  ینورد  ياهداضت  زا  هک  زورما  ناهج  رد  انعم  نارحب  هب  هجوت  اب  ندـش  یناهج  نازادرپ  هیرظن  زا  يرایـسب  دـننک . یم
رـصع ار  ندـش  یناـهج  رـصع  دریگ ، یم  تأـشن  اـهگنهرف  نیب  تاـطابترا  شرتسگ  اـب  اـهگنهرف  یقـالت  زا  یـشان  تیوه  نارحب  تیعـضو 
شالت رد  ینید  هنارگایحا  ریگارف  تکرح  عون  کی  يریگ  لکـش  دهاش  زورما  ام  هک  دوب  یعدـم  لگیو  جرج  دـنا . هدیمان نایدا  تشگزاب 

یم هتسناد  رالوکس  نردم و  نرق  نیرخآ  ار  متـسیب  نرق  ور  نیا  زا  (. 19 : 1381 سنیه ، کن :  ) میتسه ناهج  زا  ییادز  مسیرالوکـس  يارب 
رگ هولج رالوکـساسپ  یناهج  بلاق  رد  يرگنـشور  رـصع  ییارگلقع  رظنم  زا  لقادـح  مکی  تسیب و  نرق  يارگون  ناـهج  ـالامتحا  هک  دوش 
رد ارگ  يدام  يراد  هیامرس موس ، ناهج  رد  رالوکس  ییارگ  یلم ياه  هبارخ رب  رصاعم  ییارگ  نید  تقیقح  رد  (. Berri, 1993  ) دوش یم

رـصع رد  ار  نایدا  تشگزاـب  تیمها  هجو  نیرت  مهم  (. 64 : 1380 سنیه ،  ) تسا هتـشگ  راوتـسا  اپورا  رد  مسینومک  هتفای و  هعـسوت  ناهج 
هدنیآ تیعضو  یسررب  رد  نوارب  تشذگ ، هکنانچ  داد . حیـضوت  نایدا  ( 12) يزادرپ هراگنا  ای  یهدانعم  تردـق  ساسا  رب  ناوت  یم رضاح 

تردق هب  دوخ  يابقر  اب  تاعزانم  رد  يرترب  بسک  رد  تلود  کی  ییاناوت  هک  تسا  رواب  نیا  رب  وا  تسا . هدومن  دیکأت  هتکن  نیا  رب  ناهج 
تینما تـالیامت ، اـت  دراد  یم  او  ار  ناـنآ  فلتخم ، تاـعامتجا  هب  قـلعتم  دارفا  دـنویپ  نمـض  هک  دراد  یگتـسب  ییاـه  هـشیدنا هدننک  هریخ 

هچ زا  تیعبت  هب  لئاسم  تاعوضوم و  یمامت  رد  یسک  هچ  هک  نیا  دننک . ادف  دوخ  تلود  زا  عافد  هار  رد  ار  دوخ  یگدنز  یتح  یصخش و 
زا یخرب  اهزرم  ندـیدرونرد  اـب  هتفاـی و  شرتسگ  یتیگ  رـسارس  رد  هک  يزادرپ  هراـگنا  عماوج  قیرط  زا  اـهنت  دزادرپ  یم  يدرف  يا  هشیدنا

لیلد هب  نایدا  (. 69-68 سنیه : زا  لقن  هب  Brown, 1995: 157 ؛  ) دوش یم صخشم  دنا ، هداد لیکشت  ناهج  رد  ار  عماوج  نیرت  مجسنم 
تردق کی  ندش  یناهج  ياضف  رد  تهج  نیا  زا  دنتـسه و  رادروخرب  يزادرپ  هدـیا  رد  يزراب  تردـق  زا  دوخ  لومـش  ناهج  ياه  هزومآ
تیلباق ینامتفگ  میهافم  اـب  ناوت  یم ندـش  یناهج  رـصع  رد  نایدا  يارب  ار  يزادرپ  هراگنا  تردـق  موهفم  دـنوش . یم  یقلت  یتیمها  زیاـح 

تشگزاب ندش و  لاعف  رصاعم  ییارگمالسا  يارب  مهم  هتکن  ندش  یناهج  دیدج  طیارش  رد  ساسا  نیا  رب  دومن . لیمکت  رابتعا  یسرتسد و 
رـصع رد  ار  رادم  تیوه  فلتخم  تانایرج  روهظ  تسا ، هداد  ناشن  یبوخب  زلتـساک  هکنانچ  دشاب . یم مالسا  ناهج  رد  یمالـسا  تیوه  هب 
یلماع تیوه  لاـح  ره  هب  دـنا . هتفرگ لکـش  نردـم  طلـسم  تیوه  ربارب  رد  هک  تسناد  یلیدـب  ياهتیوه  رد  تسیاـب  یم  يا  هکبش ? عماج 

قوفت و هب  مسیلامک  یموب  مسینردـم  ربارب  رد  تسناوت  مالـسا  ناـهج  رد  یمالـسا  تیوه  ياـیحا  هب  کـسمت  اـب  یـسایس  مالـسا  هک  تسا 
تاـنایرج زا  مادـک  چـیه  هک  يراـک  دوب . برغ  ینومژه  زا  ییادز  تیزکرم  رما  نیا  هجیتن  (. 129 : 1379 دیعـس ، یباب   ) دبای تسد  يرترب 

یسایس مالسا  زین  ندش  یناهج  ياضف  رد  هک  تسا  یهیدب  (. 90: نامه  ) دهد ماجنا  ار  يراک  نینچ  تسناوت  یمن مالسا  ناهج  نورد  زرابم 
رد دشاب ، یم  یترور  ریبعت  رد  ییاهن  ناگژاو  رترب و  لاد  ناونع  هب  مالسا  تیروحم  رب  ینتبم  هک  یمالـسا  تیوه  هب  یناوخارف  اب  دناوت  یم 

یمالـسا تیوه  المع  ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  نرق  عبر  زا  شیب  تشذگ  نخـس  همتاخ  دیامن . لمع  رگید  ياه  تیوه  ربارب 
یتیوه نینچ  تسا . هدوب  شیوخ  یمالسا  تیوه  هب  ناناملسم  تشگزاب  زا  يدومن  یمالـسا  بالقنا  داد . رارق  نایناهج  هجوت  نوناک  رد  ار 

، تفای موادت  باتزاب و  وا ، ع )  ) تیب لها  تنـس و  باتک ، رد  هک  وا  توعد  و  ص1 )  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  تیروحم  اب  مالـسا و  ردص  رد 
یمالـسا ندمت  گنهرف و  دـنچ  ره  تفرگ . لکـش  یمالـسا  تیوه  ربارب  رد  ینوگانوگ  ياهـشلاچ  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  تفرگ . لکش 

نآ یندمت  يرکف و  هرهچ  برغ و  رامعتسا  اب  ناناملسم  هجاوم  شلاچ  اما  دیدرگن ، يدج  نارحب  راچد  زگره  اهـشلاچ  نیا  ربارب  رد  زگره 
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اهلاس دنراپـسب . یـشومارف  هب  ار  ناملـسم  مدرم  یمالـسا  تیوه  هتـشگ و  برغ  هتفیـش  مالـسا  ناهج  ناگتخیهرف  زا  یخرب  ات  دیدرگ  ببس 
اهلاس هجیتن  رد  دیامن و  داجیا  ناملسم  مدرم  یمالسا  لیـصا و  تیوه  رد  يرییغت  تسناوتن  مالـسا  ناهج  یلخاد  ناگدزبرغ  برغ و  شالت 

یمالـسا بالقنا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  يربهر  اب  رما  نیا  تیاهن  رد  یمالـسا ، ندـمت  مالـسا و  يایحا  يارب  ناحلـصم  تدـهاجم  شـالت و 
زاس هنیمز  المع  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  تفایزاب . ار  دوخ  یمالسا  تیوه  یبرغ  تیوه  گنهرف و  هرطیس  ربارب  رد  تسشن و  رمث  هب  ناریا 

هدوب ناهج  رد  ییارگمالسا  تکرح  شرتسگ  عویـش و  دهاش  ثیح  نیا  زا  دیدرگ و  مالـسا  ناهج  طاقن  رگید  رد  یمالـسا  تیوه  يایحا 
تسناد نردم  برغ  هرطیـس  تیزکرم و  ندیـشک  شلاچ  هب  ینامتفگ  لیلحت  ساسا  رب  تسیاب  یم ار  یمالـسا  بالقنا  ریثأت  نیرتقیمع  میا .

... مسیرـصان و ای  مسیولهپ  مسیلامک ، نوچمه  یبرغ  مسینردـم  یموب  ياه  هنوگ تسکـش  بجوم  یمالـسا  تیوه  يایحا  اب  تیاهن  رد  هک 
نامتفگ رد  ینورد  ياهنارحب  زورب  هب  هجوت  اب  رما  نیا  دس . یم  رظن  هب  تبثم  زورما  ناهج  رد  یمالـسا  تیوه  يایحا  زادنا  مشچ  دـیدرگ .
حیضوت لباق  ندش  یناهج  هدیدپ  زین  برغ و  نورد  رد  مسینردماسپ  نایرج  روهظ  یبرغ و  مسینردم  لک  رد  یـسارکومد و  لاربیل  طلـسم 
تردـق شقن و  نایدا و  تشگزاب  اب  ار  نآ  ناوت  یم لامجا  هب  اما  تسا ، هتفای  طسب  يرگید  راتـشون  رد  بلطم  نیا  حیـضوت  دنچ  ره  تسا .

رارق یبرغ  هرطیـس  لحارم  نیرخآ  تحت  زونه  ندش  یناهج  زورما  ياضف  رد  دنچ  ره  داد . حیـضوت  یناهج  رـصع  رد  نانآ  يزادرپ  هراگنا 
دیون ییارگ  مالسا يارب  ار  یتبثم  زادنا  مشچ  یمالسا  تیوه  هژیوب  یبرغ و  تیوه  بیقر  ياهتیوه  روهظ  ياه  هنیمز  ندش  مهارف  اما  دراد ،

، هفـسلف فراعملا  هرئاد  زا  تـالاقم  هعومجم  خـیرات : فسلف ? ، 1375 راتـساریو ،)  ) لـپ زدراودا ، میرک -  نآرق  قیقحت -  عباـنم  دـهد . یم
نـسحم نآ ، یناهج  باتزاب  ناریا و  بالقنا  ، 1382 راتساریو ،)  ) ناج وتیزوپـسا ، یگنهرف - . تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هاگـشهوژپ  نارهت ،

، ییارگ مالـسا  روهظ  يرادـماپورا و  نیداـینب : ساره  ، 1379 دیعـس . یباـب ، ناریا - . مالـسا و  یـسانشزاب  زکرم  نارهت ، یچ ، هناـش  ریدـم 
یسایس مالسا  ، " راشتنا تسد  رد  لاقم ؟ اضرمالغ ، کلزورهب ، نارهت - . هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ، يربنع ، یسوم  اهیدیشمج و  اضرمالغ 

، زنیکنج ناریا - . شهوژپ  شناد و  هسـسوم  نارهت ، یمالـسا ، بالقنا  وکوف و  لـشیم  . 1378 اضر ، دـمحم  کیجات ، " ندـش - . یناهج  و 
نسحم یسایس ، مالـسا  هبرجت  ، 1378 هیویلا ، آور ، هزاریـش - . تاراشتنا  نارهت ، يدـمحا ، راـی  جروت  یعاـمتجا ، تیوه  ، 1381 دراچیر ،

، نارهت ناریا ، رد  یـسایس  هشیدنا  لاوز  ، 1373 داوج ، دیـس  ییابطابط ، يدهلا - . تاراشتنا  نارهت ، نیما ، یعیطم  نیـسح  یچ و  هناش ریدم 
رصع . 1380 لئونام ، زلتساک ، رصاعم - . هاگن  نارهت ، ناریا ، طاطحنا  هیرظن  رب  يا  هچابید ، 1380 داوج ، دیس  ییابطابط ، ریوک - . تاراشتنا 

،1381 دـمحا ، يدـمحم ، لگ  ج2 - . ون ، حرط  نارهت ، نایـشواچ ، نسح  همجرت  تیوه ، تردـق  گـنهرف ؛ هعماـج و  داـصتقا ، تاـعالطا :
تاراشتنا نارهت ، يریـشهد ، نیدلاءایـض  ددـجتم ، يایند  نارحب  . 1378 هنر ، نونگ ، ین - . رـشن  نارهت ، تیوه ، گـنهرف ، ندـش ، یناـهج 

، یقثوم مق - . یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق ، کلزورهب ، اضرمالغ  مالـسا ، یـسایس  ناـبز  ، 1378 دراـنرب . سیول ، چ3 - . ریبکریما ،
ربکا یلع  حیحـصت  هبیغلا ، باتک  ات ، یب  میهاربا ، نب  دـمحم  ینامعنلا ، تمـس - . نارهت ، رـصاعم ، یمالـسا  ياهـشبنج  ، 1372 دمحا . دیس 
مولع رد  هیرظن  شور و  رکوتـسا ، يرج  شرام و  دـیوید  رد : " ناـمتفگ ، ، " 1378 دیوید ، ثراوه ، قودـصلا - . هبتکم  نارهط ، يرافغلا ،

،1381 فج . سنیه ، صص 222-195 - . صص 222-195 . يدربهار ، تاعلاطم  هدکشهوژپ  نارهت ، یفسوی ، جاح  دمحم  ریما  یـسایس ،
،1374 سکاـم ، ربو ، يدربهار - . تاـعلاطم  ةدکـشهوژپ  نارهت ، یناـیک ، دواد  موس ، ناـهج  رد  یـسایس  گـنهرف  ندـش و  یناـهج  نید ،
، یخیرات تیوه  ياهنارحب  . 1378 ربکا ، یلع  یتیالو ، یلوم - . تاراشتنا  نارهت ، نارگید ، يرهچونم و  ساـبع  همجرت  هعماـج ، داـصتقا و 
Dabashi, Hamid, Authority in Islam, - David Howarth, Discourse, یمالسا - . گنهرف  رـشن  رتفد  نارهت ،
Buckingham, Open University Press, 2000. - Jorgensen, Marianne & Philips, Louise, 2002,
Discourse Analysis As theory & method, London, Sage Publications - Kuper, Adam &
Kuper, Jessica, The Social Science Encyclopedia, London & New York, Routledge, 1996, 2 nd
ed.. - Laclau & Mouffe, Hegemony & Socialist Strategy, London: Verso, 2nd Ed, 2001. -
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Laclau, Ernesto.1990, New Reflections on the Revolutions of Our Time, London, Verso. -
Rorty, Richard.1989, Contingency, Solidarity & Irony, Cambridge, Cambridge University
final vocabulary (3) Social ( 2  ) مـــق ع -)  ) مولعلارقاـــب هاگـــشناد  یملع  تأـــیه  وـــضع  ( 1  ) اهتـــــشون یپ  . press
Constructionism. (4) Anti-fundationalism. (5) the chain of equivalence & difference (6)
antagonistic relations (7) constitutive outside (8) Ideational power. (9) Sedimentation. (10)

دادرم 1387 هبنش 22  هس   ، http://taghrib.ir عبنم :   * Reactivation. (11) Dislocation. (12) ideational power

یمالسا بالقنا  ياهدرواتسد 

نارازه دنمشزرا و  ناسنا  اه  نویلیم  درواتسد  هک  یمالسا  دنمهوکش  بالقنا  تیمها  يراختفا  یلعدمحم  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد 
تسا يردق  هب  ناهج , فعضتسم  ناناملسم و  اه  نویلیم  دیما  دروم  تسا و  هدنز  نادیهـش  نیا  زیزع , ناگدید  بیـسآ  نآ و  دیواج  دیهش 

بالقنا شیاتـس  رد  یناـحور , زاورپ  جوا  رد  بـالقنا  مالـسا و  غرمیـس  یتقو  تسا .  رترب  رتـالاو و  ناـیب  ملق و  هدـهع  زا  نآ  یباـیزرا  هک 
اب بلاطم , لیمکت  تهج  لاح  دزیخ ؟ !  هچ  نم  وچ  يا  هدنراگن  ناوتان  ملق  هدهع  زا  دزیرب , رپ  نآ  میظع  ياه  درواتسد  یمالسا و  گرزب 

روحم هب  ناهج  یگنهرف  یـسایس -  یعامتجا و  ياه  هصرع  رد  ینیع  دـهاوش  هیلع و  هللا  همحر  تما  ماـما  ییادـخ  ياـه  دومنهر  زا  ماـهلا 
ياه هشیدنا  اه و  رواب  رب  یکتم  بالقنا  هرمث  نیتسخن  دوش :  یم  یتاراشا  یمالسا  بالقنا  رادیاپ  دنمشزرا و  ياه  درواتـسد  زا  یلک  ياه 
ناهج رد  نیعمجا ) مالـسلا  مهیلع   ) ترتع ناماما  ددم  یبیغ و  تایانع  عیـشت و  تیمولظم  يادن  نآرق و  تقیقح  مالـسا و  تیونعم  ینید و 

تردق همه  رب  يدمرـس  تردق  يالیتسا  دنوادخ و  یگدنب  لصا  یهلا و  یبیغ  تادـیی  أت  هب  اهدای  اه و  هشیدـنا  هجوت  زور , يارگ  تعنص 
نآرق میلاعت  هیاپ  رب  یمدرم  تموکح  هضرع  هعماج و  ییارجا  یـسایس -  ماظن  راتخاس  رییغت  يارب  نارادـنید  هب  و  دوب . ناهج  یلاشوپ  ياه 

نانامرهق دنمزوریپ  ياه  هسامح  رارکت  ناریا , ناملـسم  تلم  يزوریپ  دیـشخب . تردـق  ناهج  يرابکتـسا  یـسایس -  هطلـس و  ياه  مظن  رد 
ياج هب  قح  ینیزگیاج  رگشیامن  دوب , خیرات  زغم  یهت  نادنب  هرادغ  ریـشمش  رب  نوخ  يزوریپ  ییادت  دوب , ناهج  زیتس  رفک  خیرات  رد  یهلا 
رولبت دیامن . اطع  شنیرفآ  دبس  رـس  ياه  لگ  ناحلاص و  هب  ار  نیمز  تموکح  ات  دوب  یلزا  هدارا  تردق و  نامیا  ولع  هاگـشیامن  دوب , لطاب 

اپ هب  لسن  هب  دـیما  مایپ  مکرـصنی  هللا  ورـصنت  نا  دوب . ادـخ  نید  ناروای  زا  قح  ترـصن  یلجت  یمالـسا , بالقنا  رد  ام  تلم  ناـمیا  هدارا و 
تدـحو داجیا  تسا . یندـش  ققحم  موتحم و  وا  ياه  هدـعو  همه  تسین و  یفلخت  ار  وا  نخـس  لدـع و  هعاشا  قح و  يالتعا  يارب  هتـساخ 

رگید زا  يربهر  ياه  دومنهر  مالـسا و  میلاـعت  وترپ  رد  لـمع  هشیدـنا و  رد  دـحاو  هدـیا  هب  ندیـسر  اـه و  تلم  یگتـسبمه  حور  ینیرفآ ,
فنص لغش و  گنر و  داژن و  تیموق , نابز و  هب  هجوت  یب  دنتفای و  يا  هدرتسگ  فیط  مدرم  تسا . ناریا  یمالسا  بالقنا  دنمشزرا  تارمث 

نوچ نابز , کی  لدـکی و  ربکا , هللا  نینط  رپ  ياه  دایرف  دـیحوت و  راعـش  اب  شنزرـس  رازآ و  دـیعبت و  لـتق و  سبح و  زا  همهاویب  هریغ و  و 
صولخ و راثیا , يراکادـف , نواعت , حور  اب  و  دـندمآ .  رد  نامرف  دـنب  رد  يوضع  نوچمه  دـندش و  لیدـبت  نینهآ  یتشم  هب  هدـحاو  يدـی 
لـکوت و ناـمیا و  تردـق  یلم و  رادـتقا  يزوریپ , تمواـقم و  ياـه  هصرع  هـمه  رد  اـسآ  هزجعم  روآ و  تریح  روـط  هـب  هریغ  تیناـسنا و 
ات تسه و  هزرابم  تسه  متس  رفک و  ات  تسام . مدع  ام  شمارآ  هک  میجوم  وچ  ام  دنداد . الص  دندراذگ و  شیامن  هب  ار  شیوخ  ییابیکش 

هنتف هشیپ و  رفک  نایاوشیپ  ات  تسا  یمالسا  ياه  تدهاجم  راعـش  هنتف  اونوکت  یتح ال  رفکلا , همئا  اولتاقف  هک  ارچ  میتسه , ام  تسه  هزرابم 
تردق ربا  مامت  هب  اه  یگتسباو  مامت  عطق  ات  دندومرف : زین  بالقنا  دهاجم  گرزب  هک  نانچمه  میتسه . ام  دنتسه , راگزور  بیرف  رپ  نایوج 

. میتسه گنج  رد  اه  تردـق  ربا  اب  زونه  ام  تفای . دـهاوخ  همادا  نیربکتـسم  هیلع  ام  تلم  هناریذـپان  یتشآ  تازراـبم  برغ , قرـش و  ياـه 
ییارجا و یـسایس -  ياـه  هصرع  رد  نارادـنید  قفوم  روضح  تیـالو و  وـترپ  رد  ینید , ياـه  هشیدـنا  هیاـپ  رب  یمدرم  تموـکح  لیکـشت 

درواتـسد زا  رگید  یکی  مالـسا  ربمایپ  دیواج  تعیرـش  مالـسا و  یناهج  نید  شخب  تایح  ياه  همانرب  زا  عافد  ناهج و  هعماج و  یتیریدم 
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هیاپ هب  یـشخب  نایاپ  دادبتـسا و  وحم  دوب .  هداهن  یتسـس  هب  ور  تعنـص  رـصع  رد  یهاوخ  نید  حور  هک  تسا  یمالـسا  بالقنا  مهم  ياه 
ياه تردق  تیافک و  یب  ناگیامورف  يراذگ  رانک  اب  برغ  قرـش و  هتخاب  دوخ  ناگدناشن  تسد  همه  تنطلـس و  نهک  هطلـس  متـس  ياه 

یگتفای دوخ  هب  ار  ناریا  ناملـسم  مدرم  هعماج , ماظتنا  گنهرف و  تسایـس و  تیریدم , ياه  هصرع  زا  جراخ , لخاد و  یلاجنج  یلاشوپ و 
هچ دنتفرگ و  تسد  هب  ار  روشک  ترارقم  دوخ , دنمناوت  صلخم و  ياهورین  رب  هیکت  اب  دنتخورفن . هناگیب  ریرح  هب  دوخ  سابرک  دـندناسر .
هب هعماج  ياناوت  لوئسم و  ناناوج  دهعتم و  نارکفنـشور  نایناحور و  نتخاس  دراو  دندش .  نایناهج  یتفگـش  هیام  اه  هصرع  همه  رد  وکین 
رس بعل  وهل و  هب  ای  دندوب  تلزع  اوزنا و  رد  اهنیا  بلاغ  هک  روشک  هریغ  یگنهرف و  يداصتقا و  یملع , یعامتجا , یسایس -  ياه  هثـصرع 

, یمومع تراظن  حور  اب  یعامتجا  راد  هنماد  تاحالـصا  دـندوب . هدـش  هتـشاذگ  رانک  هنحـص  زا  زیمآ  فیرحت  تاغیلبت  اب  ای  دـندوب و  مرگ 
, ناداتسا رداک  شزومآ و  هویـش  یـشزومآ , زکارم  اه , هاگـشناد  هنیمز  رد  یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  سیـسأت  اب  یگنهرف  تاحالـصا 

ياه شزومآ  طلغ و  ياه  تنـس  اوران , ياه  تعدب  يرکف , تافارحنا  حالـصا  هب  هک  هزوح  یتیریدـم  ماظن  یتح  ناراگزومآ و  ناملعم و 
هن تسایـس  یـسایس و  رارقتـسا  هب  ندیـسر  دش . یهتنم  رتشیب  هچ  ره  يریگیپ  تراظن و  هب  هتـسیاش  ناگبخن  باصتنا  اب  دیماجنا و  تسردان 

مالعا یلم و  تمظع  تزع و  بسک  ناشیا و  یلیمحت  ياه  تسایـس  اـه و  تردـق  ربا  هب  یـسایس  ياـه  هتـسباو  همه  عطق  یبرغ . هن  یقرش ,
یمالسا و تیمح  تلم , یگدازآ  وترپ  رد  ناهج  هقطنم و  یـسایس  ناکرا  یللملا و  نیب  ساسح  زکارم  هب  یبایهار  قفوم و  ردتقم و  روضح 

يرامعتسا ياهراعش  رب  نالطب  طخ  ندیشک  تسایـس و  نید و  هطبار  هعیـش و  یـسایس  يونعم -  تایح  دیدجت  ینید .  ناربهر  سفن  تزع 
. تردق هاگیاپ  تموکح و  لیکـشت  رد  نایاوشیپ  ياه  تنـس  نایب  یمالـسا و  ياه  نامرآ  ياه  هضرع  حرط و  اب  تس  ایـس  زا  نید  ییادـج 

یـسامح هرهچ  نایب  نیگنن و  یگدنز  اب  ییورایور  رد  هنادنمتفارـش  گرم  شریذپ  يریذپان و  شزاس  میلـست , مدع  یـسامح , حور  ياقبا 
یمدرم یسایس -  ياه  لکـشت  زا  هنیهب  هدافتـسا  دوب .  ناریا  ناگدازآ  بالقنا  جرا  رپ  بهاوم  رگید  زا  اروشاع , گنهرف  نادیهـش و  رورس 

سدـقم و عافد  نارود  رد  ار  کی  ره  شقن  هک  هعماج  شوج  دوخ  ياه  ناگرا  اه و  دـهن  لیکـشت  اب  یمالـسا  یلاعتم  فادـها  دربشیپ  رد 
عفر اب  ینید  ياه  شیارگ  يرطف و  هینب  تیوقت  مالـسا و  ماکحا  يارجا  هب  مامتها  میدوب . دهاش  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا -  يزاسزاب 
ياه هناسر  طسوت  یناهج  حطـس  رد  دـحلم و  ارگ و  يدام  ياـه  هورگ  تسد  هب  هعماـج  حطـس  رد  ینید  دـض  هدـنرادزاب  عناوم  لـماوع و 

یب تامجاهت  ربارب  رد  تیب  لها  سدـقم  تحاس  ترتع و  نآرق و  میرح  زا  عاـفد  ياـه  هنیمز  داـجیا  ینید و  دـض  لاـعف  زکارم  یهورگ و 
یلاع ياه  تأیه  مازعا  یناهج و  حطس  رد  لاعف  ياه  نامزاس  يزرم , نورب  یغیلبت  يربخ -  هکبـش  يزادنا  هار  اب  یغیلبت  ياه  هکبـش  ناما 
داجیا فلتخم . ياه  نابز  اه و  حرط  اه , لکش  رد  اه  همان  نیگنر  همانزور و  یلیلحت و  بتک  رـشن  پاچ و  ناهج , فلتخم  طاقن  هب  یغیلبت 

يارب اـه  نیرتـهب  شنیزگ  ياـه  هصرع  رد  روـضح  هعماـج و  تشونرـس  نییعت  رد  مدرم  تلاـخد  يارب  بساـنم  رتـسب  مزـال و  ياـه  هـنیمز 
تلادع هب  ندیـسر  يارب  هعماج  یـسایس  دـشر  يالتعا  تهج  هریغ  تلم و  ناگربخ  دـشرا و  ییارجا  ناریدـم  يراذـگنوناق و  يرادـمامز ،

نداد تیمها  تسا .  یمالـسا  بالقنا  رکذ  نایاش  تارمث  زا  روما  رگید  یگنهرف و  عماج  ياه  حرط  يداصتقا و  رادیاپ  هعـسوت  یعامتجا ,
رگا هک  ییاه  نامه  ادخ , دای  اب  یناسنا  یگدـنز  نتخاس  راد  تهج  یناسنا و  حور  اب  نآ  شزیمآ  یهلا و  رکذ  نیرتگرزب  زامن , ییاپ  رب  هب 

رد تاعامج  هعمج و  ياه  زامن  هالـصلا , اوماقا  ضرالا  یف  مه  انکم  نا  نیذلا  دـنرامگ . یم  تمه  زامن  ییاپ  رب  هب  دـنبای  رادـتقا  نیمز  رد 
رگید یعامتجا و  طابظنا  يراک , نادـجو  یتسیز , هداس  مظن , ییاـسراپ , نیرمت  تسا . بـالقنا  ماـما و  ياـه  يراـگدای  زا  روشک  رـسارس 

همیرک و قالخا و  رد  اهنا  نیرتشیب  هک  هعماج  ناربهر  نارـس و  قفوم  يراتفر  ياهوگلا  زا  يوریپ  اـب  یناـسنا  يایاجـس  یقـالخا و  لـیاضف 
دراو تسا . شیوخ  ناردپ  هب  ناشیا  يدننامه  زا  شیب  نارس  تریس  هب  مدرم  تهابـش  دنتـسه . دندوب و  وکین  سب  يا  هوسا  هدوتـس  لیاضف 

, يراذـگنوناق ییارجا , یـسایس , یلم , ياه  هصرع  هب  ناهن  رد  هعماج  تیونعم  قالخا و  نانابهگن  ناـنابیتشپ و  نمادـکاپ و  ناـنز  نتخاـس 
هک هدوب . هعماج  جرا  رپ  مین  نیا  هب  یملع  ینهذ و  ناوت  نداد  یـشخب و  تیـصخش  رد  بالقنا  هرمث  نیرتگرزب  هریغ  یتامدـخ و  یتعنص و 

هدازآ نز  يالاو  هاگیاج  هب  هتخاس و  جراخ  گنرین  ناگنهن  بیرف و  رپ  نازابـسوه  تسد  ندش  هچیزاب  لاذتبا و  ییارگ و  چوپ  گنهرف  زا 
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 . تسا هدرک  میـسرت  یلم  يایوپ  گنهرف  ینید و  ياه  ناـمرآ  اـه و  شزرا  ظـفح  رد  ار  شریطخ  تلاـسر  تسا و  هداد  جورع  ناملـسم  و 
لیکشت یناسنا و  ياه  نامرآ  هب  ندیسر  يارب  متس , ریز  ياه  هدوت  جیسب  ناهج و  فعـضتسم  ناملـسم و  ياه  تلم  نیب  یگتـسبمه  داجیا 

هدازآ ياه  ناسنا  تسا و  ناگنهرباپ  نآ  زا  نیمز  تموکح  هک  ییاهر , مایپ  نیا  اب  ییادخ  حلـصم  گرزب  رتسگ  لدع  یناهج و  تموکح 
امش یگتـسبمه  یگتـسویپ و  رد  تسا و . . .  لطاب  ندومن  ار  ناگدنب  یگدرب  تسا , هتـسیاش  ار  وا  طقف  یگدنب  دنور . متـس  راب  ریز  دیابن 

مالـسا روحم  لوح و  هلب  ام  تلم  نوچ  دیوش , دحتم  دییآ و  دوخ  هب  دمآ . دهاوخن  رب  يدنمتردق  چـیه  ناوت  زا  نآ  راهم  هک  تسا  یتردـق 
اب ادخ  ترـصن  تسد  هک  دـیور  شیپ  يدـم  رـس  تردـق  تاذ و  رب  هیکت  نامیا و  توق  یمالـسا , تییمح  اب  دـییزوریپ . امـش  هک  دـییآ  رد 

رارق ناهج  فعضتسم  ناملسم و  اه  نویلیم  یمرگلد  هیام  دیما و  دروم  هک  تسا  نیا  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  رگید  هرمث  تسا . تعامج 
شیوخ يوگلا  ار  نآ  قـفوم  تکرح  دـنراد و  نآ  زا  تاـجن  دـیما  دـنا , هتخود  ودـب  يراـی  مشچ  ناگدیدمتـس  همه  اـهنت  هن  تسا . هتفرگ 

نادـیواج دای  مان و  اب  ار  یمالـسا  بالقنا  ناهج  ياج  همه  رد  تسا و  هتـشگ  ناهج  هنابلط  قح  ياه  شبنج  همه  روحم  هکلب  دـنا , هتخاس 
میظعت داهج , طاشن  یبلط , تداهـش  حور  عیـشت , نینوخ  گنهرف  يایحا  دـننک . یم  یـسأت  نادـب  دنـسانش و  یم  ماـما  ترـضح  نآ , ربهر 

 - ییارجا یـسایس و  نیزاوم  لوصا و  نییبت  ترتع , يامیـس  زا  ناهاوخدب  ناشیدنا و  جـک  تافیرحت  رابغ  درگ و  ندودز  یمالـسا , ریاعش 
هک تسا  رگید  جرا  رپ  ياهدرواتسد  زا  هعیش  نایاوشیپ  ییادخ  ياه  هویـش  يوبن و  رادیاپ  تنـس  نآرق و  ماکحا  يانبم  رب  روشک  یعامتجا 

قح و يالتعا  يارب  ناهج  قطانم  رگید  نازرابم  یحالـصا  ياه  شبنج  تیوقت  تیاـمحرد و  شـالت  یعـس و  درک . هراـشا  نادـب  ناوت  یم 
, نآ ینید  یـسایس -  ناربهر  ناریا و  تسا . یمالـسا  ناریا  سدقم  ماظن  بالقنا و  هصخـشم  تبثم و  تارمث  زا  یعامتجا  تلادع  شرتسگ 

ییاوآ نیرت  اسر  دـشخرد و  یم  يرگ  راکیپ  هدـید  ره  رد  هک  تسا  يدـیما  رون  نیرتغورف  رپ  تسا و  ناهج  نازیـس  متـس  هاگهانپ  نیرتهب 
هساـمح و يدازآ و  ناروآ  ماـیپ  يارب  نئمطم  هاـگ  هیکت  نیرتهب  یمالـسا  بـالقنا  دوش . یم  جراـخ  يا  هدیدمتـس  ره  يولگ  زا  هک  تسا 

هیمالعا وا  هیلع  دـنناوخب و  تسیرورت  یماح  ار  نآ  بلط  نوزفا  ناراوخناهج  هچ  رگا  تسا . ناهج  فلتخم  طاقن  رد  یناسنا  ياه  تلاـسر 
ياه هسیسد  يداصتقا , هرـصاحم  یماظن , هدرتسگ  تامجاهت  ربارب  رد  هناهوتـسن  تمواقم  حور  ياقترا  دننک . رداص  رـشب  قوقح  دض  ياه 

دنویپ رد  قیفوت  زار  نیا  تسا و  یمالسا  قفوم  ياهدرکراک  زا  هریغ  یگنهرف و  ياه  شروی  یعامتجا و  ياه  بوشآ  یللملا , نیب  یـسایس 
حرط ره  اب  تسا  هتـسناوت  هک  دراد , یلم  مزع  یبتکم و  هدارا  تردـق  نامیا و  قامعا  رد  هشیر  تسا و  يربهر  هاگتـسد  مدرم و  مکحتـسم 

, دهعتم نارکفنـشور  دزن  هژیو  هب  يریذـپ , تیلوئـسم  ییارگ , فیلکت  حور  يایحا  دـیازفیب .  شیوخ  تبالـص  ماظتنا و  رادـتقا و  رب  یموش 
دوخ هدـنزاس  لاعف و  شقن  هب  نونکا  نانآ  دـندوب . تلزع  اوزنا و  رد  هک  یناسک  همه  نمادـکاپ و  نانز  روشرپ , ناناوج  هاـگآ , ناـیناحور 

ناوت و دمآ و  راک  حالس  اب  کی  ره  تسا . هتـشگ  ادیوه  فرژ  یلوحت  ناشیا  ياه  شزرا  اه و  شرگن  اه , هشیدنا  رد  دنا و  هتـشگ  نموم 
هقردب هبناج  همه  يدازآ  لالقتـسا و  يزوریپ و  داکچ  حتف و  هلق  ات  ار  مالـسا  هاپـس  ات  تسا  هدـمآ  تلم  یگدـنزاس  يودرا  هب  دوخ  هبرجت 

تـسایس اب  هویـش , لکـش و  ناوت و  همه  اب  ناما  یب  هلباقم  دنک . تنایـص  ادخ  نوناق  سدقم و  تعیرـش  هزوح  نیملـسم و  نایک  زا  دیامن و 
ام نید  ربارب  رد  رابکتـسا  رگا  هک  مایپ  نیا  حرط  اب  ناهج , همه  رد  یمالـسا  بـالقنا  مالـسا و  هیلع  یناـهج  رابکتـسا  یلمع  يرظن و  ياـه 
ربا ریاس  اکیرمآ و  ات  دـندومرف :  هک  تسا  ماما  یـسایس  تازرابم  یـشم  طـخ  نیا  داتـسیا و  میهاوخ  اـهنآ  ياـیند  همه  ربارب  رد  اـم  دتـسایب 
ماما رادافو  تما  نیا  ( 58 / 20/12 . ) دـهد یم  همادا  نانآ  اب  دوخ  هزرابم  هلباقم و  هب  ام  تلم  دـنهد , یم  همادا  دوخ  تایانج  هب  اـه  تردـق 

نالها نیا  تسد  هب  هک  یهلا  تاناما  گرزب  زا  يراد  تناما  بالقنا و  ياه  نامرآ  هب  يرادافو  دـنا . هدـش  رما  نادـب  هک  درک  دـنهاوخ  نآ 
یلاـع دـصقم  یهلا و  هزیگنا  هب  زین  نآ  رودـص  تاـبث و  رد  یهلا  هعیدو  نیا  ياـقب  يزوریپ و  زمر  هب  هاـگآ  تلم  نیا  تسا و  هدـش  هدرپـس 

نآ زا  نآ  يرادساپ  دنراد و  هجوت  هشیدـنا  یلمع و  تدـحو  یمالـسا و  نهیم  رـسارس  رد  دوخ  نیرفآ  رورغ  عامتجا  یمالـسا و  تموکح 
هـسامح نانابزرم  زا  هکنیا  ینایاپ  نخـس  دـنناد .  یم  دوخ  دـیقف  ماما  رخآ  شرافـس  زا  يوریپ  دنرمـش و  یم  هار  ضرف  ار  دـصقم  هزیگنا و 

تسیرگن و شیادیپ  لماع  نیرت  یلصا  تقیقح و  رایعم  هباثم  هب  نید  هب  بالقنا ، ياقب  رودص و  تابث , رد  هک  درک  هجوت  تسیاب  بالقنا ,
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هب بالقنا  میظع  ياه  درواتـسد  هب  رادـیب و  هشیمه  نانابهگن  ناونع  هب  مدرم  هب  دـیاب  اما  تسا . ثودـح  لماع  نوچ  هیجوت , رازبا  ناـسب  هن 
ياه شزرا  ناکرا و  لیدعت  فیرحت و  نآ و  ياه  هولج  ندش  گنریب  ای  گنرمک  زا  یطیارـش  ره  رد  تسیرگن و  مارتحا  سیدقت و  هدید 

www.ido.ir عبنم :  . * درک يریگولج  تدش  هب  نآ 

یگنهرف نیدداینب  تالوحت  یمالسا و  بالقنا 

مسیسکرام زیزگ  نید  زیتس و  نید  بتاکم  روهظ  رصع  رد  یمالسا  بالقنا  يرگـسع  یلع  یگنهرف  نیدداینب  تالوحت  یمالـسا و  بالقنا 
بالقنا نارگلـیلحت ، زا  يرایـسب  دومن . هضرع  نردـمارف  ياـیند  هب  ار  تلود  نید و  دـنویپ  زا  ياهزاـت  ماـیپ  تسویپ و  عوقو  هب  مزیلاربیل  و 
بالقنا دـنیآرف  رد  یمالـسا  ییارگلوصا  تایرظن ، نیا  ساسا  رب  دناهتـسناد . یمالـسا  ییارگلوصا  دـیدج  تکرح  زاغآرـس  ار  یمالـسا 
یمالسا بالقنا  رظن  دروم  یمالـسا  ییارگلوصا  ساسا ، نیا  رب  تفرگ . دوخ  هب  تعیرـش  نآرق و  هب  تشگزاب  زا  ياهزات  لکـش  یمالـسا 

کـشخ ياهتئارق  ینعم  هب  ییارگ  داینب  ظفل  رگا  دـیوگیم - : صوصخ  نیا  رد  ناـیماهاربآ  دراودا  ( 2 .) تسین هنهک  ییارگتنس  یعون 
(3 .) تسا هناروآون  دیدج و  یبهذم  نوتم  زا  اهنآ  ریـسفت  اریز  تسین . یمالـسا  ییارگداینب  رب  قالطا  لباق  موهفم  نیا  دشاب  یبهذم  نوتم 

یـساسا ياهتوافت  یمالـسا  بالقنا  رظن  دروم  ییارگلوصا  اب  تسا ، هدش  حرطم  یمالـسا  ییارگداینب  ناونع  هب  برغ  رد  هزورما  هچنآ 
ییارگداینب يارب  ار  یساسا  تلصخ  هس  تسا ، نایرج  رد  یمالسا  ییارگدانیب  عوضوم  اب  برغ  رد  نونکا  مه  هک  يرایـسب  تاعلاطم  دراد .

ساسا رب  یسایس  راک  هویش  هئارا  نانز 2 . لرتنک  يارب  یحرط  . 1 زا : دـنترابع  تلـصخ  هس  نیا  تسا . هتفرگ  رظن  رد  اهیبرغ  روصت  دروم 
ددصرد شیوخ ، يدیحوت  هاگدید  اب  یمالسا  بالقنا  رظن  دروم  ییارگلوصا  تسایس  نید و  ماغدا  زا  عطاق  تیامح  ییارگترثک 3 . در 
شرتسگ طسب و  پوچراچ  رد  زین  تسایـس  نید و  ماغدا  زا  عطاق  تیامح  تسا . یناسنا  ریغ  ياـهشزرا  یهـالاریغ و  ياـهتموکح  یفن 

نیا ساسا  رب  دنکیم . ادیپ  انعم  گنهرف  تسایس و  داصتقا ، دننام  اههصرع  همه ي  رد  یناسنا ، يالاو  ياهشزرا  رب  ینتبم  ینید  تموکح 
ار زور  ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  ناوت  هک  دشاب  نید  زا  يریـسافت  ساسا  رب  تعیرـش و  میلاعت  زا  هتفرگرب  دیاب  زین  یمومع  گنهرف  هاگدید 

یخرب داـقتعا  هب  دوـب . دـهاوخ  یگنهرف  ار  یمالـسا  بـالقنا  هناـیارگ  مالـسا  ياـههشیر  رگا  هک  تسا  نشور  یبوـخ  هب  ( 4 .) دنشاب هتشاد 
. درک ادیپ  ذوفن  ناملسم  ياهتلم  ریاس  نایم  رد  تعرـس  هب  دوب  هرـسسدق )  ) ینیمخ ماما  رکفت  لصاح  هک  ییارگلوصا  عون  نیا  ناققحم 

رایـسب کیژولوئدیا  تیباذج  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  دـیوگیم - : دروم  نیا  رد  هنایمرواخ  لئاسم  سانـشراک  ( 5) يدیلاهدرف هکنانچ 
صوصخلایلع هنایم  يایـسآ  ياهيروهمج  رد  هوالع  هب  تفرگ . هدیدان  ار  نآ  ناوتیمن  هک  دراد  نادوس  ریازجلا و  بارعا و  نایم  يدایز 

يدایز رایـسب  ذوفن  ياراد  گنهرف  نید و  اهروشک  نیا  یعامتجا  تفاب  هب  هجوت  اب  ناتـسکاپ  ناتـسناغفا و  قارع ، ناتـسجرگ ، ناجیابرذآ ،
بالقنا یگنهرف  نامتفگ  ( 8 .) تسا یگنهرف  لاوز  بیرخت و  هیلع  یشنکاو  عون ، نیا  زا  ییارگمالـسا  تسا  دقتعم  زین  ( 7) رشیف ( 6 .) تسا

. دیدرگ رـصاعم  ناهج  رد  یقطنم  يزیتس  برغ  ياهنوگ  هب  رجنم  یگنهرف ، تیوه  ظفح  تهج  رد  نیون  ییارگمالـسا  ساسا  رب  یمالـسا 
ۀئارا مدـع  لیلد  هب  اما  دـندوب  هداهن  انب  يزیتسبرغ  رب  ار  شیوخ  نیداینب  رکفت  يرایـسب ، نادنمـشیدنا  یمالـسا  بالقنا  زا  شیپ  دـنچ  ره 

رب دومن . حرطم  رترب  ییوگلا  ناونع  هب  ار  ییارگ  مالسا  هر )  ) ینیمخ ماما  دندرکن . بسک  ینادنچ  قیفوت  ییارگمالسا ، زا  دنمناوت  ییوگلا 
ياهنومن ( 9 .) دشاب هدش  هداز  زکرم  برغ  نآ  رد  هک  تسا  كرد  لباق  ییاضف  رد  اهنت  ییارگ  مالـسا  روهظ  هر )  ) ینیمخ ماما  حرط  ساسا 
يداصتقا روک  ياههرگ  اهنت  عطقم  نیا  رد  دیهاوخب  رگا  امـش  درک - : هدـهاشم  فچابروگ  هب  ناشیا  مایپ  رد  ناوتیم  ار  ماما  رکفت  نیا  زا 

هک دیاهدرکن  اود  ار  شیوخ  هعماج ي  زا  يدرد  اهنت  هن  دـینک ، لح  برغ  يرادهیامرـس  نوناک  هب  ندرب  هانپ  اب  ار  مسینومک  مسیلایـسوس و 
گنهرف روحم  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  ینیداینب  تارییغت  دش ، نایب  هچنآ  ربانب  ( 10 .) دننک ناربج  ار  امش  تاهابتشا  دنیایب و  دیاب  نارگید 

هوجو  ) برغ دقن  رب  هیکت  اب  يزیتسرامعتسا  نابطاخم 2 . ياهزاین  هب  ییوگخساپ  رب  ینتبم  ییارگ  مالسا  . 1 زا : دنترابع  درک ، داجیا  یناهج 
تارییغت نیا  مالسا  راشرـس  ياهيدنمناوت  رب  هیکت  اب  یگنهرف  دیدج  نامتفگ  هئارا ي  یگنهرف 3 . تیوه  زا  عاـفد  تهج  رد  برغ ) یفنم 
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يریذپگنهرف هک  یناهج  رد  هاگدید ، نیا  ساسارب  دنکیم . میسرت  سوملم  ياهنوگ  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  هدنیآ ي  زادنامشچ  نیداینب ،
دوشیم و ریـسفت  گنهرف  کی  يونعم  يانغ  هلیـسو  هب  یگنهرف  يرترب  دریذـپیم ، تروص  هناهاگآ  باختنا  ساسا  رب  یگنهرف  شوارت  و 
رد بولطم  یگنهرف  طباور  دـنیامن . افیا  اهتلم  گـنهرف  رییغت  رد  یـشقن  دـنناوتیمن  یتاـغیلبت  رازبا  یـسایس و  تردـق  نوچ  ییاـههفلؤم 

، شنیرفآ ندـمت  شقن  اهتلم و  یگنهرف  ینوگرگد  رب  نید  ریثأت  یمالـسا  گرزب  ندـمت  تفرگ . دـهاوخ  لکـش  هنوگنیا  هدـنیآ  يایند 
یگنهرف دشر  دنور  رب  يریثأت  نید  دندقتعم  ناسانشهعماج  زا  یهورگ  تسا . گنهرف  نید و  تابسانم  ورملق  رد  يرایسب  ياهثحب  روحم 

(11 .) تسا اهتلم  یگنهرف  لاوز  رد  یمهم  لماع  یفنم ، یـشقن  ۀئارا  اب  نید  دـندقتعم  سکرام  لراک  دـننام  رگید  یخرب  درادـن . اهتلم 
مزال و قیقحت  نید  تیهام  هرابرد ي  یـسانشهعماج  نارکفتم  هچنانچ  دـیوگیم - : نید  شقن  دروم  رد  هر )  ) يرفعج یقتدـمحم  همالع 

یهاگ هک  تسا  نید  تردق  نیا  دـشاب . یعقاو  تداعـس  بجوم  دـناوتیم  هراومه  یهالا  شیالآیب  نید  دـنتفگیم : ًاعطق  دنتـشاد ، یفاک 
یچوپ و دـنچ  ره  ( 12 .) تسا هدـش  راک  هب  تسد  اهناسنا  یتخبـشوخ  يارب  هدز و  رانک  ار  اهنآ  هتفاکـش و  ار  يرـشب  ياـهیگماک  دوخ 

یبایزرا دروم  مالسا ، یهالا  نید  نیرترب  یخیرات  شقن  تسا  بسانم  اما  هدیسر ؛ توبث  هب  يرایـسب  هلدا ي  اب  سکرام  تارکفت  یگیاپیب 
یبالقنا و ياههمانرب  اب  مالسا  دوب - . هتفر  ورف  تلالض  یکیرات و  رد  ناهج  هک  درک  روهظ  رصع  رد  مالسا  خیرات ، تداهش  هب  دریگ . رارق 
، دشیم لماش  ار  نامز  نآ  رد  نیمز  هرک ي  رتشیب  فصن  هک  تشاذگ  انب  ار  ياهدرتسگ  ندـمت  گنهرف و  هدولاش  دوخ  شرورپ  گنهرف 

میلاعت کشیب  ( 13 .) تشاد ییامیپهار  هام  تشه  هب  زاین  راگزور  نآ  رد  یمالـسا  روانهپ  روشک  ضرع  لوط و  ندرک  یط  هک  ياهنوگ  هب 
نادنمـشیدنا یخرب  هکناـنچ  تشاد ، يرکف  لوحت  نیا  رد  یـساسا  یـشقن  دوـب ، تیبرت  میلعت و  رب  ینتبم  هک  مالـسا  لیـصا  ماـیپ  ینآرق و 

شنادزا و يرثا  هن  دوب و  هفـسلف  زا  يربخ  هن  دـندز ، تسد  تیبرت  میلعت و  هفیظو ي  هب  ادـخ  فرط  زا  ناربمایپ  هک  يزور  نآ  دـندقتعم - :
ریبعت هب  ( 14 .) دنداد قوس  یعقاو  تداعس  يوس  هب  ار  مدرم  لوقع  ریذپانیگتـسخ  تامحز  ناوارف و  ياهجنر  اب  هک  دندوب  اهنآ  گنهرف .

، ملع تیبرت و  میلعت ، ( 15 .) تسا هدوب  يرشب  لوقع  ياهجنگ  جارختسا  ناربمایپ  یـساسا  فیاظو  زا  یکی  زین  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  يابیز 
رد قـیمع  يدـشر  ندـمآ  دـیدپ  بجوـم  مالـسا  نید  نارکفتم ، زا  يرایـسب  داـقتعا  هب  تهج  نـیمه  هـب  رورپ و  ندـمت  دـنزاس و  گـنهرف 

میظع ندمت  هنوگ  نیدب  دش و  هفـسلف  طخ و  یکـشزپ ، هسدنه ، باسح ، رعـش ، تایبدا ، ایفارغج ، خیرات ، ریـسفت ، هقف ، ثیدح ، ياههخاش 
هریخ ار  نایناهج  مشچ  دـعب  اهنرق  ات  نآ  رونرپ  غورف  هک  دـیرفآ  شیوخ  رـصع  رد  یلوحت  ناـنچنآ  ندـمت  نیا  دروآ . دـیدپ  ار  یمالـسا 

ود رد  ار  ندمت  نیا  یگدنلاب  دشر و  یلصا  تلع  مالـسا  ندمت  خیرات  گرزب  باتک  رد  نادیز  یجرج  نوچ  ینارکفتم  دنچره  ( 16 .) درک
، لماوع ریاس  رانک  رد  یمالـسا  ندـمت  شـشخرد  یلـصا  لماع  دـسریم  رظن  هب  اما  ( 17 ، ) تسا هدرک  وـج  تسج و  تورث  مـلع و  لـماع 

نیا رب  مکاح  حور  تفرگ . لکـش  یناسنا  ياههتـسه  زا  مالـسا  مطالترپ  يراج و  تکرح  تسا . ناسنا  يونعم  تیبرت  میلعت و  يارب  شالت 
دومن خر  یماگنه  یمالسا  میظع  ندمت  دش . ینیون  یگنهرف  مظن  ندروآ  دیدپ  بجوم  نانآ ، تیاغ  ندوب  یکی  لیلد  هب  یناسنا  ياههتسه 

زا یـصاخ  يوگلا  یفرعم  رد  ار  میظع  ندـمت  نیا  ولألت  نیرتمیظع  ناوتب  دـیاش  دـش . داجیا  اههتـسه  نیا  لوح  نآ  ییادـیپ  ياـههنیمز  هک 
یهـالا تیبرت   » يروحم دربهار  زین  نونکا  مه  تسا . یهـالا  یبـتکم  بوچراـچ  رد  یقطنم  ییارگون  لوحت و  روآماـیپ  هک  تسناد  ناـسنا 
يرایسب شریذپ  دروم  ماما  ترضح  يربهر  هب  یمالسا  بالقنا  یـساسا  ياهدربهار  زا  یکی  ناونع  هب  تعیرـش ، میلاعت  هیاس ي  رد  ناسنا »

لکـش يایگنهرف  ياههیاپ  رب  تسا ، رـضاح  رـصع  ییارگمالـسا  دامن  نیرتزراـب  هک  یمالـسا  بـالقنا  تسا . هتفرگ  رارق  نادنمـشیدنا  زا 
يرایـسب هجوت  دروم  نونکا  مه  هک  ییارگمالـسا  دوشیم . بوسحم  نآ  یلاعتم  فدـه  یهالا » هتفای ي  تیبرت  ناسنا   » شرورپ هک  تفرگ 

هب ار  وا  ياـهیگژیو  و  لـماک » ناـسنا   » روـحم لوـح  کیژولوئدـیا ، یـشیدنازاب  زا  ياهنوـگ  هـتفرگ ، رارق  برغ  قرـش و  نادنمـشیدنا  زا 
زاسگنهرف شقن  ناسنا ، یهالا  تیبرت  درکیور  اب  یمالـسا  بالقنا  هچنانچ  نیاربانب  تسا . هدرک  یفرعم  هشیدـنا  رکف و  يرظن  ياـهداینب 

زاسناسنا گنهرف  رب  ینتبم  یتموکح  رواب  داجیا  دوب . یمالـسا  گرزب  ندمت  يریگلکـش  دـهاش  رگید  راب  ناوتیم  دـیامن ، هئارا  ار  دوخ 
یتموکح بوچراچ  رد  یمالـسا  گنهرف  هئارا ي  ظاحل  هب  یمالـسا  بالقنا  دوب . یمالـسا  بـالقنا  ياـهدروآتسد  نیرتمهم  زا  مالـسا ،
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نیا يزاسزاب  ياههنیمز  تیبرت ، میلعت و  نوچ  یلیـصا  ياهشزرا  يایحا  اب  ناوتیم  هک  دش  قیمع  رواب  نیا  ندـمآ  دـیدپ  بجوم  یمدرم ،
تیونعم هب  هجوت  نودب  یگدنز  يدام و  بتاکم  زا  راگزور  نیا  ناسنا  دنمزاین  ناج و  هنـشت  نابطاخم  اهدیما 1 . دروآ .... مهارف  ار  ندمت 

تسا یفاک  تسا . نتسیز  یناسنا  يارب  ياهویش  ام  گنهرف  تسا . نتـسیز  یناسنا  تیونعم و  دنمزاین  ام  رـصع  ناسنا  تسا . هتـسخ  راکفا و 
میناوتیم ام  دننک . هضمضم  شیوخ  خلت  ماک  رد  ار  نآ  نیریـش  معط  دنـشونب و  ام  لیـصا  گنهرف  لالز  زا  ياهرذ  ناجهنـشت ، نابطاخم  ات 

مالسا و نید  نآ  گنهرف  مالسا و  نید  ندوب  يرطف  . 2 میلابیم . دوخ  هب  يور  نیا  زا  میشخبب و  هرابود  یحور  ار  هتسخ  ياهناج  همه ي 
دوجو یعنام  چـیه  نآ  اب  طابترا  يرارقرب  دـنویپ و  يارب  تهج  نیمه  هب  دراد و  ناسنا  ترطف  قاـمعا  رد  هشیر  نآ ، زا  هتـساخرب  گـنهرف 

گنهرف دزاس . باریـس  ار  وا  یعقاو  يانعم  هب  دـنک و  هجوت  ناـسنا  يدوجو  داـعبا  همه  هب  نید  اـت  تسا  هدـش  بجوم  ندوب  يرطف  درادـن .
ام راگدنام  یگنهرف  ثاریم  . 3 دوب . راودیما  نآ  فرگش  ياهيدنمناوت  هب  ناوتیم  يور  نیا  زا  تسا و  نید  زا  هتفرگرب  یمالسا  یناریا - 

يادرف رد  زورما و  هک  ع )  ) بلاطیبا نبا  یلع  یگرزب  هب  ینادرم  دـنتخومآ . ام  هب  ار  نتـسیز  یناسنا  هویـش ي  هک  میتسه  ینادرم  رادثاریم 
يراگزور هک  میتسه  یگرزب  ندـمت  ناثراو  ام  دروآ . دـهاوخن  بات  ار  وا  مهف  خـیرات ، هکارچ  دـنام ، دـنهاوخ  هتخانـشان  ناـنچمه  خـیرات 

رـصع دمآرـس  يراگزور  هک  میتسه  ینامرم  رابت  زا  ام  درک . هریخ  ار  ناـگمه  مشچ  شرونرپ  غورف  دـیدرون و  رد  ار  ملاـع  قرـش  برغ و 
، انیـس یلعوبا  نوچ  ییاهمان  زا  تسا  ولمم  ام  گـنهرف  هظفاـح ي  دندیـشخرد . برغ  گـنریب  قفا  رد  دـعب ، اـهنرق  اـت  دـندوب و  شیوخ 
ندمت و ناثراو  ام  راثیا . گنهرف و  ملع و  ناشخرد  هراتـس ي  رازه  نارازه  یباسح و  تمه ، يزارخ ، ینیمخ ، يولوم ، ظفاح ، یمزراوخ ،

ياـههشیر رگید  راـب  ناـگرزب ، نآ  نوچ  میناوتیم  زین  اـم  دروآ . رد  هزرل  هب  ار  یکیراـت  لـهج و  هشیریب ي  ياـیند  هک  میتـسه  یگنهرف 
 - یناریا لیـصا  يرامعم  یناریا ، يابیز  ياهرنه  یـسراف ، ناـبز  اـب  هک  یمالـسا  یناریا -  گـنهرف  مینازوسب . ار  ملظ  لـهج و  یتلادـعیب ،
اب یمالـسا و  بالقنا  وترپ  رد  دیامن . يزیرهیاپ  ار  میظع  یندـمت  داینب  دـناوتیم  تسا  هتخیمآ  رد  رگید  دـیواج  ثاریم  نارازه  یمالـسا و 

يورین راشرس  عبانم  . 4 تشاد . دـهاوخ  یناشخرد  زادـنا  مشچ  یگنهرف ، میظع  تضهن  نیا  يورارف  قفا  لیـصا ، ثاریم  نیا  زا  يریگهرهب 
يورین نیا  هچناـنچ  نیارباـنب  تساـیند . ياـهروشک  نیرتینغ  زا  یکی  لاـعف  ناوج و  يورین  زا  يرادروـخرب  تهج  زا  اـم  روـشک  یناـسنا 
بالقنا وترپ  رد  ماـما  هک  تسا  ياهزجعم  ناـمه  نیا  دـنیرفایب و  میظع  یلوحت  دـناوتیم  دوش ، تیبرت  یبوخ  هب  ناوت ، هزیگنا و  زا  راـشرس 

نیرتشیب تسا . رادروخرب  ياهژیو  هاگیاج  زا  گنهرف  نایناریا ، ام  ناـیم  رد  مه  زونه  یگنهرف  روما  گـنهرف و  شزرا  . 5 دیرفآ . یمالسا 
ياـقترا دـشر و  هـب  هجوـت  زین ، دـنروشک  یگنهرف  هتـسجرب  ياهتیـصخش  ناـیم  زا  دوـخ  هـک  ماـظن  لوا  هـجرد ي  نـالوؤسم  هغدـغد ي 

يرادربهرهب یبوخ  هب  یلم  گنهرف  ياقترا  يارب  نیلوؤسم  مدرم و  هژیو  تیاـنع  هجوت و  نیا  زا  دـیاب  نیارباـنب  تسا . یگنهرف  ياـهشزرا 
یـساسا نوناق  دـش ، هظحـالم  رتفد  نیا  نیـشیپ  ياـهشخب  رد  هک  هنوگناـمه  گـنهرف  عوضوم  هب  یـساسا  نوناـق  يدـج  هجوت  . 5 درک .

ماظن سیـسأت  فدـه  نیلوا  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، هتـشاد  هبناج  همه  يدـج و  قیقد ، یهجوت  گنهرف  عوضوم  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
نآ عبت  هب  یمالـسا و  يروهمج  ماـظن  يریگ  لکـش  لـصا  هزیگنا ي  ناوتیم  نیارباـنب  تسا . ناـسنا  تیبرت  یلاـعت و  یمالـسا ، يروـهمج 

یناسک همه ي  یمرگلد  هیام ي  یگنهرف ، دشر  اقترا و  زا  یساسا  نوناق  يدج  تیامح  تسناد . یگنهرف  ياقترا  ار  یساسا  نوناق  نیودت 
زا رتشیب  لاـس  هس  تسیب و  هکنآ  اـب  ندـش  یناـهج  ناوـت  . 6 دـنراد . لاغتـشا  یگدـنزاس  هب  یگنهرف  فـلتخم  ياـههصرع  رد  هک  تسا 

، نادنمـشیدنا زا  يرایـسب  داقتعا  هب  تسا . هتفرگ  ارف  ار  ناهج  رـسارس  نآ  نیداینب  مهم و  تاریثأت  اما  هتـشذگن ، یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 
نوزفا زور  هجوت  تسا . هدوب  هر )  ) ینیمخ ماما  ياههشیدنا  یمالسا و  بالقنا  هجیتن ي  ایند  رـسارس  رد  هناهاوخ  يدازآ  ياهتکرح  دشر 

، هزرابم بتکم  ناونع  هب  مالـسا  هب  کسمت  اکیرمآ ، هیلع  یمدرم  هزرابم ي  نیگمهـس  جاوما  ناسنا ، تداعـس  هماـنرب ي  ناونع  هب  نید ، هب 
صوصخ هب  ینید  ياهتیلقا  قوقح  هب  مارتحا  یقالخا ، ياهشزرا  يایحا  تهج  رد  شـالت  ناناملـسم ، تدـحو  ظـفح  تهج  رد  شـالت 

نآ یلصا  ياهیگژیو  زا  یکی  بالقنا  يرکف  ینابم  تسا . یمالـسا  بالقنا  یناهج  ياهدروآ  تسد  زا  ياهراپ  برغ و ...  رد  ناناملـسم 
دودحم ار  یمالسا  گرزب  نیمزرس  دنناوتیمن  زگره  ییایفارغج  ياهزرم  نیاربانب  تسا ، ناسنا  تداعـس  نیمأت  يارب  یبتکم  مالـسا  تسا .
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دهاوخ مقر  ار  ناهج  هدنیآ ي  دوخ ، درف  هب  رصحنم  ياهیگژیو  زا  يریگهرهب  اب  تهج  نیمه  هب  تسا و  یناهج  ینید  ًاساسا  مالسا  دننک .
طسق ندش  ریگارف  ترضح ، نآ  مایق  ماجنارس  دش و  دهاوخ  ققحم  هللا ) جع   ) يدهم ترـضح  بالقنا  وترپ  رد  یمالـسا  يزاسیناهج  دز .

هدـنیآ ي هب  دـیما  ینعی  نیا  مینک و  باریـس  شیوخ  لالز  گنهرف  زا  ار  ناهج  میناوتیم  اـم  دوب . دـهاوخ  ناـهج  طاـقن  ۀـمه  رد  لدـع  و 
هب ات  دـیدرون  دـهاوخ  رد  ار  ام  زا  سپ  نورق  راصعا و  نآ  رونرپ  غورف  دیـشخرد و  شیوخ  رـصع  رد  یمالـسا  بـالقنا  یمالـسا . بـالقنا 

، رگید نامز  ره  زا  شیب  بـالقنا  زا  يرادـساپ  هفیظو ي  زورما  ددـنویپب . خـیرات  یمالـسا  بـالقنا  نیرتگرزب  نیرتلـماک و  نیرتعماـج ،
تلم هب  دومرف : دوخ  هیـصوت  نیرخآ  رد  رـصاعم ، ناسنا  گرزب  راگزومآ  نیا  زیزع  ینیمخ  هک  نانچمه  تسا ، بالقنا  ناراـی  هدـهعرب ي 
روما نیرتزیزع  نوچمه  دـیدروآ ، تسد  هب  ناتدـنمورب  ناناوج  نوخ  ناتدوخ و  میظع  داهج  اب  هک  یتمعن  هک  منکیم  هیـصوت  ناریا  زیزع 

شـشوک تسا ، يدنوادخ  گرزب  تناما  یهالا و  میظع ، یتمعن  هکنآ  هار  رد  دـییامن و  يرادـساپ  تظافح و  نآ  زا  دـینادب و  ار  شردـق 
یلع مالسلاو  ( 21 .) مکمادقا تبثی  مکرصنی و  هللا  اورصنت  نا  هک  دیسارهن  دیآیم ، شیپ  میقتسم  طارـص  نیا  رد  هک  یتالکـشم  زا  دینک و 

-5 ص 10-17 . نیداینب ، ساره  دیعـس : یباب  ر.ك : - 4 نامه . - 3 ص 14 . نیداینب ، ساره  دیعـس : یباب  - 2 اهتشونیپ : يدهلا  عبتا  نم 
یباب - Fischer. 8 - 7 ص 470 . يراجهعرج ، یگنهرف ،» مجاهت  یمالـسا و  بالقنا  تیهام  : » ناـیمیرک اـضریلع  - F.holliday. 6

هلجم ي - 11 ص 66 . ج 21 ، رون ، هفیحص  ینیمخلايوسوم : هللا  حور  - 10 ص 130 . نامه ، - 9 ص 26 . ج 21 ، نیداینب ، ساره  دیعس :
ص نامه ، - 14 ص 6 . یمالسا ، ندمت  گنهرف و  خیرات  ینابرق : نیدباعلانیز  - 13 نامه . - 12 ص 61-62 . هامرهم 1380 ، هزوح ، هاگن 
-18 ص 218-395 . نامه ، - 17 . 395  - ص 640 مالـسا ،  ندمت  خیرات  نادـیز : یجرج  ر.ك . - 16 لوا . هبطخ  هغالبلاجـهن ، - 15 . 31
، رونهفیحص ینیمخ : ماما  - 21 ص 180 . نامه ، - 20 ص 199 . نامه ، - 19 ص 175 . ج 21 ، رون ، هفیحـص ي  ینیمخلايوسوم : هللاحور 

ات 132 ص 120  ناوج ، هشیدنا ي  نوناک  تاراشتنا  رشان : یمالسا . بالقنا  یگنهرف  همانراک ي  رب  يدمآرد  عبنم :  ص 181 * .

هعسوت ریسم  رد  یمالسا  ناریا 

بالقنا ياهدرواتسد  هب  یسرتسد  لباق  تاعالطا  نیرخآ  زا  هدافتسا  اب  رضاح  هلاقم  رد  یتیاده  اضردمحا  هعسوت  ریسم  رد  یمالـسا  ناریا 
یم مه  اب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  شاکنک  دروم  تاعالطا  رامآ و  هب  ءاکتا  اب  فلتخم  داعبا  رد  نامروشک  هعسوت  ریسم  هدش و  هراشا  یمالسا 

ره تسا و  حرطم  تسایـس  يایند  رد  موس  ناهج  ای  هدنام  بقع  هعـسوت ، لاحرد  هتفای ، هعـسوت  دننام  یتاحالطـصا  هک  تساهلاس  میناوخ :
نهک و رایسب  یخیرات  مغر  یلع  ناریا  روشک  دنا و  هتفرگ  رارق  اه  يدنب  هتـسد  نیا  زا  یکی  رد  دوخ ، طیارـش  اب  بسانتم  اهروشک  زا  کی 

تفر یم  رامشب  ییاهروشک  هلمج  زا  نادنمشناد ، رگید  زا  يرایسب  ینوریب و  ناحیروبا  يزار ، انیـس ، نبا  دننام  یگرزب  نادنمـشناد  دوجو 
تـسخن یمالـسا ، دنمهوکـش  بالقنا  زا  لبق  لاس  دـنچ  ات  هک  ییاج  ات  دـش ، یم  هدرب  مان  یموس  ناـهج  روشک  ناونعب  نآ  زا  هراومه  هک 

طـسوت روشک  تفن  تعنـص  تیریدـم  نتفرگ  تسد  رد  ناـهاوخ  هک  يدارفا  هتـساوخ  هب  خـساپ  رد  رگرامعتـسا  ياـهروشک  زا  یکی  ریزو 
. روشک تفن  تعنـص  هرادا  هب  دـسرب  هچ  دـیزجاع  مه  هباتفآ )  ) گنهلول کی  تخاس  زا  امـش  دوب  هتفگ  دـندوب ، هدـش  یلخاد  نیـصصختم 
ای تسیچ و  يدـنب  هتـسد  نیا  هفـسلف  ًالوصا  تسا و  قبطنم  تیعقاو  اب  ردـقچ  روشک  ره  درومرد  اه  هژاو  نیا  ندرب  راکب  هکنیا  زا  رظنفرص 

اهتلود و هک  میهد  رارق  هجوت  دروم  ار  هتکن  نیا  دـیاب  درک ، وجتـسج  یلماوع  هچ  رد  تسیاـب  یم  ار  اـهروشک  یگدـنام  بقع  هشیر  هکنیا 
، ماجـسنا زا  لماعت  نیا  نازیم  ره  هب  دـنیامن و  افیا  هعـسوت  ریـسم  ندومیپ  رد  ار  یمهم  رایـسب  شقن  رگیدـکی  اب  لماعت  رد  دـنناوت  یم  اهتلم 

يروهمج دوب . دـهاوخ  رادروـخرب  يرتـشیب  تعرـس  زا  ریـسم  نیا  رد  تکرح  دـشاب  دـنم  هرهب  يرتـشیب  یگنهاـمه  يراـکمه و  تدـحو ،
تلود هتـشاد و  رارق  تیعـضو  نیرت  بولطم  رد  تهج  نیا  زا  دوـمن  راـهظا  ناوـت  یم  هک  تسا  ییاـهروشک  دودـعم  زا  زین  ناریا  یمالـسا 
تینما هعـسوت  تیوقت و  رد  اـهنت  هن  عوضوم  نیا  تسا و  رادروخرب  یمدرم  يراـکمه  تیاـمح و  نیرتـشیب  زا  تلم  اـب  لـماعت  رد  یمالـسا 

زین روشک  هبناج  همه  هعـسوت  دـنور  رد  عیرـست  يارب  ار  مزال  طیارـش  هکلب  هدومن ، افیا  یـساسا  شقن  یجراـخ  تادـیدهت  ربارب  رد  رادـیاپ 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1632 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هکلب  تسا ، صقن  بیع و  هنوگ  ره  زا  يراع  روشک  هرادا  متـسیس  هک  تسین  انعم  نادب  يراکمه  مهافت و  نیا  هتبلا  تسا . هدومن  مهارف 
یهاگ هک  دنیامن  یم  خر  نانچ  اهتراظن  رد  فعض  مروت و  يرادا ، داسف  دننام : دوجوم  ياهیراجنهان  اهیناماسبان و  دوجو  دراوم  زا  يا  هراپ 

الوا هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  لاح  نیع  رد  اما  دـهد ، یم  رارق  عاعـشلا  تحت  لماک  روطب  ار  اهلاس  نیا  یط  هلـصاح  ياهتفرـشیپ  ماـمت 
رثـکا ریخا  لاـس  ود  یکی  رد  صوـصخب  هک  دـنوش  یم  بوـسحم  یتالـضعم  زا  مروـت  ینارگ و  يراـکیب و  دـننام : تالکـشم  زا  يرایـسب 

دیدشت ًایناث  هداد و  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  دـصرد  ات 27 نیب 12  یخرن  اب  نیگنایم  روطب  ار  ییاپورا  ياـهروشک  یتح  ناـهج و  ياـهروشک 
لامعا زا  یـشان  دراد ، دوجو  رگید  عون  هب  ای  لکـش  نیمه  هب  زین  اهروشک  ریاس  رد  هک  هراشا ، دروم  ياـهیناماسبان  زا  یهجوت  لـباق  شخب 
یناطیش ياه  هتساوخ  اب  ام  زا  یخرب  هتساوخان  ای  هتساوخ  یهارمه  زین  راتفر و  درکلمع و  نینچمه  ناگناگیب و  يوس  زا  هناملاظ ، ياهراشف 

ار یـساسا  شقن  ماظن ، زا  ینابیتشپ  رد  هک  مدرم  لـماعت  روضح و  ینعی  مهم ، رایـسب  هفلؤم  نیا  لاـحره  رد  تسا . موب  زرم و  نیا  نانمـشد 
، یگنهرف ینیمزرـس ، یملع ، يداصتقا ، لماوع  دـننام : يرگید  يونعم  يدام و  لماوع  بلاق  رد  اه  هصخاش  ریاـس  راـنک  رد  دراد ، هدـهعرب 

یـسررب کی  جیاتن  دوش . یم  هدربمان  یلم  تردـق  ناونعب  اهنآ  زا  عومجم  رد  هک  دـنراد  دوجو  زین  ییاضف  يزرمارف و  یتموکح ، یـسایس ،
طسوت يدالیم  ات 2005  ياهلاس 2003  رد  یللملا  نیب  ياهداهن  شرازگ  ساسارب  ًاتدـمع  یملع و  رتماراپ  نداد 87  رارق  انبم  اـب  هک  یملع 

هک خیرات  نآ  ات  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  دهد  یم  ناشن  تسا ، هدش  ماجنا  ناهج  روشک  هسیاقم 139  اب  نامروشک  نیققحم  زا  نت  ود 
رد ریغتم ، هدزاود  اب  يروانف  یملع و  لماع  رد  تسا  هتـسناوت  دوب ، هدـشن  مالعا  روشک ، دـیدج  ياهدرواتـسد  زا  یهجوت  لباق  شخب  زونه 

ار مود  هاگیاج  هراق ، هبـش  سراف و  جـیلخ  زاقفق ، يزکرم و  يایـسآ  هنایمرواخ ، ياهروشک  لماش  هقطنم  روشک  نیب 23  رد  هاگیاج 44 و 
یعامتجا لماع  رد  تسا . هتشاد  قلعت  ناریا  هب  يا  هقطنم  مود  یناهج و  هبتر 37  ریغتم ، هدزای  اب  يداصتقا  لماع  رد  دهد . صاصتخا  دوخب 

روشک فیدر 10  رد  ناریا  ریغتم ، هدزای  اب  ینیمزرـس  لـماع  رد  تسا . هتفرگ  رارق  هقطنم  موس  یناـهج و  هبتر 35  رد  ناریا  ریغتم ، هدزای  اـب 
نآ زا  ار  يا  هقطنم  مود  هبتر  یناهج و  هبتر 26  ناریا  ریغتم ، هدجه  اب  یگنهرف  لماع  رد  تسا . هداتسیا  هقطنم  روشک  نیمود  ناهج و  رترب 

هبتر 45 یبرغ ، ياهروشک  یعقاوریغ  تاشرازگ  زا  یخرب  یفنم  ریثأت  مغر  یلع  ریغتم ، هدراـهچ  اـب  یـسایس  لـماع  رد  تسا . هتخاـس  دوخ 
زا 63 رتهب  یهاـگیاج  هتـسناوتن  ناریا  ریغتم ، هدزیـس  اـب  يزرمارف  لـماع  رد  تسا . هتفاـی  صاـصتخا  ناریا  هب  يا  هقطنم  لوا  هبتر  یناـهج و 

قلعت ناریا  هب  هقطنم  موس  هبتر  یناـهج و  هبتر 13  ریغتم ، هدزیـس  اب  یماظن  لـماع  رد  دـنک . بسک  دوخ  يارب  ار  يا  هقطنم  موس  یناـهج و 
باترپ يارب  یناریا  نادنمـشناد  مادـقا  زا  لبق  يا و  هراوهام  ياهتیلاعف  هزوح  هب  طوبرم  ًاتدـمع  هک  ریغتم  راهچ  اـب  ییاـضف  لـماع  رد  دراد .
فیدر رد  يروانف ، نیا  هدنراد  روشک  نیب 39  رد  دشاب ، یم  ناهج  ییاضف  هاگشاب  وضع  عمج 11  هب  نتسویپ  رب و  هراوهام  کشوم  نیلوا 

رد نامز ، زا  عطقم  نآ  رد  تسا  هتـسناوت  ناریا  یمالـسا  يروهمج  روکذـم ، هناـگ  هن  لـماوع  عومجم  رد  تسا . هتفرگ  رارق  متفه  تسیب و 
هنوگنامه هتبلا  دـهد ، صاصتخا  دوخب  ار  تسا  یبسانم  ًاتبـسن  ياه  هبتر  هک  يا  هقطنم  مود  یناهج و  متـسیب  هبتر  ناـهج ، روشک  نیب 139 

مه هاگیاج  نیا  ریخا  ياهلاس  رد  هدش  بسک  ياهتفرـشیپ  اب  ناگناگیب ، ياهیزادـنا  گنـس  مغر  هب  دـش ، دـهاوخ  هراشا  هلاقم  همادا  رد  هک 
يریگولج يارب  نمـشد  شقن  دروم  رد  هماد )  ) يربهر مظعم  ماقم  تسا . هدـش  رادروخرب  يرتهب  بتارمب  تیعقوم  زا  هتفای و  ءاقترا  نونکا 

هب دامتعا  يروابدوخ و  زیزع ! ناناوج  دندومرف : ناشیاهینارنخـس  زا  یکی  رد  هداد و  رارق  باطخ  ار  ناناوج  اهراب  دشر ، هب  ور  دنور  نیا  زا 
هب ام  هک ) یـسک  نآ   ) هک ینآ  دـیتسه . ناـناوج  امـش  یلوا  یلـصا و  بطاـخم  تسا . ناریا  تلم  يارب  یحور  يرکف و  يوراد  کـی  سفن 
زا دونـشب و  شوگ  هب  تسرد  ار  سفن  هب  دامتعا  هب  هیـصوت  دـیاب  رـشق  نیا  تسام . ناوج  رـشق  میتسه ، وا  سفن  هب  داـمتعا  دـنمزاین  تدـش 

ام و نیب  مرن  گنج  هصرع  رد  هک  تسه  نآ  میب  دـهدب ، رارق  لـمع  كـالم  روحم و  ار  نآ  دوخ  ياـهتیلاعف  همه  رد  دریذـپب و  لد  قاـمعا 
يدح رد  لقاال  ای  دوشب  لزلزتم  دوشب ، فیعضت  دنک ، ادیپ  هشدخ  سفن  هب  دامتعا  نیا  دنراد ، دربن  نیا  همادا  رب  رارصا  رایسب  هک  ینانمـشد 

اهدادعتسا و ندرک  فرحنم  یکی  سای ، ندنکارپ  یکی  دنک . یحارط  نمـشد  تسا  نکمم  ار  عنام  هس  دورن ،... شیپ  دراد  زاین  ام  تلم  هک 
رارـصا نم  تسا ، سای  يدـیمون و  ندـنکارپ  هک  لوا  هلئـسم  نیا  دروم  رد  یماظن . مجاهت  لیمحت  ینعی  نشخ  تخـس و  دروخرب  مه  یکی 
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اهنآ يارب  مه  يا  هدع  کی  دننک ، یم  ار  راکنیا  دنراد  نالا  نیمه  دینیبب . ار  شیاه  هناشن  دینک و  لمأت  دینک ، رکف  رتشیب  اهناوج  امـش  مراد 
بالقنا ياهدرواتسد  هب  هنافصنم  یهاگن  اب  دشاب  رارق  رگا  تروص  ره  رد  دننز ...، یم  فرح  اهنآ  عفن  هب  اهنآ  هرجنح  زا  اهنآ و  نابز  زا  و 

ییاـهتیقفوم هلمج  زا  اـهنآ  زا  یخرب  هک  میئاـمن  هراـشا  یناوارف  تاـعوضوم  هب  میناوـت  یم  میرگنب  لاـحب  اـت  ادـتبا  زا  یمالـسا  دـنمهوکش 
يدح هب  زین  دراوم  ریاس  هعـسوت  شرتسگ و  تسا و  هدش  انب  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  لماک  روطب  اهنآ  يانب  گنـس  هک  دوش  یم  بوسحم 

ياهدـمآرد هک  تسیلاح  رد  نیا  تسین و  سایق  لباق  یهاشنهاش  تموکح  لاس  هاجنپ  ماـمت  هب  تبـسن  یتح  نآ  تفرـشیپ  نازیم  هک  تسا 
هدوب و بالقنا  زا  سپ  تیعضو  ربارب  دنچ  لاس 1386 ، زا  لبق  ات  تفن  صخاش  ياهب  روشک و  تیعمج  هب  تبسن  اهلاس  نآ  رد  روشک  یتفن 
رب بالقنا  تکرب  رپ  رمع  یط  هک  ینالک  درخ و  ياه  هئطوت  مامت  مغر  یلع  اتـسار  نیا  رد  دوب . هدـشن  لـیمحت  روشک  هب  زین  گـنج  هنیزه 

هراشا نآ  زا  ییاه  هشوگ  هب  لیذ  رد  هک  میظع  ياهدرواتسد  نیا  هظحالم  اب  تفرگ ، تروص  نانمـشد  يوس  زا  یمالـسا  ياپون  ماظن  هیلع 
هب مارتحا  یسایس  هعسوت  میناوت .» یم  ام   » هک مینک  رواب  دیاب  هر )  ) ماما ترـضح  شیامرف  هب  یناریا ،» غوبن  هدارا و   » هب ءاکتا  اب  دش ، دهاوخ 

سلجم تاباختنا  يروهمج ، تسایر  تاباختنا  هلمج  زا  فلتخم  تاباختنا  يرازگرب  قیرط  زا  روشک  هرادا  يارب  شقن  يافیا  رد  مدرم  قح 
بالقنا یسایس  درواتسد  نیرتمهم  ناوت  یم  ار  اتسور  رهش و  یمالـسا  ياهاروش  تاباختنا  یمالـسا و  ياروش  سلجم  تاباختنا  ناگربخ ،

هب هک  دوب  راب  نیتسخن  يارب  یمالـسا و  بالقنا  زا  سپ  قح  نیا  اریز  تسناد ، نآ  یعقاو  ياـنعم  هب  یـسارکمد  هعـسوت  تهج  رد  یمالـسا 
. تسا هدـش  رازگرب  روشک  رد  فلتخم  تاـباختنا  هلحرم  هب 30  کیدزن  لاحب  ات  بالقنا  يادـتبا  زا  هکیروطب  دـیدرگ ، اـطعا  روشک  مدرم 
گرزب و ياهتردق  زا  یکی  ناونعب  ناریا  هاگیاج  ءایحا  یبایزاب و  یسایس و  لالقتـسا  بسک  روشک ، رب  ناگناگیب  يرامعتـسا  شقن  فذح 

بالقنا ياهدرواتـسد  رگید  زا  مالـسا ، ناهج  بلاغ  نامتفگ  ناونعب  یـسایس  مالـسا  حرط  مالـسا و  ناـهج  يربهر  شقن  اـب  اـیند و  حرطم 
فرتعم ناهج  هکلب  هقطنم ، رد  تابث  حلـص و  ظـفح  رب  نآ  راذـگریثأت  شقن  رب  نمـشد  تسود و  هکیروطب  ددرگ ، یم  بوسحم  یمالـسا 

ياهروشک زا  يرایسب  هدید  متس  مولظم و  تلم  يریذپوگلا  تسا . هتشاد  هارمه  هب  ار  مالـسا  نانمـشد  دیدش  ینارگن  هلئـسم  نیمه  هدوب و 
سوـسحم و یناـهج  ياـهتیامح  نـینچمه  یمالـسا و  ریغ  یتـح  یمالــسا و  ياـهتلود  زا  یخرب  قارع و  نیطــسلف و  ناـنبل ، دـننام  ناـهج 

هلباقم يارب  يریگ  میمصت  عون  ره  ات  هدیدرگ  ثعاب  بلط ، حلـص  هاوخ و  تلادع  يروشک  ناونعب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  زا  سوسحمان 
زین هتکن  نیا  دنامب و  میقع  هدش و  لیدبت  هبناج  دنچ  يدج و  یشلاچ  هب  وج  هطلس  ياهروشک  نادرمتلود  نیب  رد  ناریا  روشک  اب  ور  رد  ور 

تایرـشن هقباس  یب  شیازفا  یـسایس و  ياههورگ  بازحا و  دادـعت  شیازفا  تسا . یگدـنرادزاب  رد  یمالـسا  بالقنا  يالاب  تردـق  رگنایب 
رد دشاب . یم  نآ  یعقاو  يانعم  هب  ملق  نایب و  يدازآ  موهفم  هدنریگرب  رد  یسایس و  یگتفای  هعسوت  هدنریگربرد  یگمه  زین  اهنآ  هب  هتسباو 
يا هباشم  قادصم  ناوت  یمن  زین  يدازآ  یعدم  ياهروشک  رد  یتح  هک  هدوب  يدحب  هعسوت  ترثک  تعرس و  یـسایس ) هعـسوت   ) هطبار نیا 

رد هتساوخان  یمالسا  بالقنا  هتفرگ و  تروص  یطارفا  هنیمز  نیا  رد  دیاش  هک  هدرک  داجیا  ار  دیدرت  نیا  هلئـسم  نیمه  دومن و  وجتـسج  ار 
یمن اههورگ  بازحا و  دادعت  عونت و  هشیمه  هک  تسا  یهیدب  اریز  دنا ، هدرک  میسرت  شیارب  نارگید  هک  تسا  هتفرگ  رارق  يا  هشقن  ریـسم 

اهیریگرد و دیدشت  زورب و  ياه  هنیمز  دناوت  یم  ترثک  ددشت و  نیا  یهاگ  هکلب  دشاب ، هتشاد  هارمه  هب  ار  تفرشیپ  هعسوت و  موهفم  دناوت 
ات بالقنا ، زا  لبق  یسایس  بزح  هس  ای  ود  زا  هک  هدوب  يدح  هب  هطبار  نیا  رد  هعسوت  لاح  ره  هب  دشاب . هتشاد  هارمه  هب  ار  یلخاد  ياهگنج 

هکلب اـههد و  زوجم و  ياراد   NGO یسایسریغ هورگ  زا 150 شیب  یـسایس و  هورگ  بزح و  زا 223  شیب  هب  بازحا  دادـعت  لاس 1381 
هیرـشن اـههد  زا  شیب  هب  بـالقنا  زا  لـبق  رد  رامـش  تـشگنا  هیرـشن  دـنچ  زا  تایرـشن  دادـعت  هدیـسر و  یمـسرریغ  بزح  هورگ و  اهدـص 

نوزفازور و دـشر  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  نیرفآرورغ  تاراختفا  زا  یکی  یملع  هعـسوت  دـسرب . یمالـسا  بالقنا  زا  دـعب  رد  همانزور ) )
نادنمــشناد و هرمز  رد  یناریا  نارگــشهوژپ  نادنمــشناد و  نوـنکا  مـه  هکیروـطب  تـسا ، یملع  ياـه  هـصرع  رد  روـشک  لاــعف  روـضح 

یتاقیقحت یملع و  هنالاس  رابتعا  هک  تسا  هدش  ماجنا  تعرـس  اب  يردقب  هنیمز  نیا  رد  هعـسوت  دـنا ، هتفرگ  رارق  ناهج  زاتمم  نارگـشهوژپ 
لایر درایلیم  هب 1237.5  دصرد  هنالاس 57.6  طسوتم  دشر  اب  لاس 1357 ، رد  لایر  درایلیم  زا 13 تلود  یمومع  هجدوب  لحم  زا  نامروشک 
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يروآ و نف  هب  یبایتسد  دوب . هدش  دروآرب  ناموت  درایلیم  دودح 550 لاس 1386  رد  روشک  یملع  ياهزاین  تسا و  هدیسر  لاس 1377  رد 
نیگنـس بآ  هناـخراک  زنطن ، يزاـس  ینغ  عمتجم  ناهفـصا ، فا  یـس  وی  میظع  عمتجم  تخاـس  يا و  هتـسه  تخوس  هخرچ  لـماک  شناد 
هتفرـشیپ ياهروشک  ریاس  اب  نامزمه  زیمآ و  تیقفوم  دورو  نینچمه  هنیمز و  نیا  رد  ناهج  رترب  روشک  جنپ  فیدر  رد  نتفرگرارق  كارا و 

زا هدش  دیلوت  تالوصحم  متا  رطق  هک  دوش  يروآدای  دیاب  نهذ  هب  بیرقت  يارب   ) يژولونکت ونان  ویاب و  رزیل ، دننام : دیدج  مولع  هصرع  هب 
، هدـش يزاس  هیبش  شوم  دنفـسوگ و  نیلوا  دـیلوت  کیتنژ و  ملع  هب  دورو  کینورتکلا ، ورکیم  تسا ،) ناسنا  يوم  مرازه  تشه  کی  وناـن 
سیلگنا و ناملآ ، اـکیرمآ ، زا  سپ  روشک  نیمجنپ  ناونعب  يدـنب  هتـسب  عیانـص  رد  یهاـیگ  ياـهرمیلپ  زا  هدافتـسا  ینف  شناد  هب  یباـیتسد 

يرادرب هرهب  يرازفا و  مرن  يرازفا ، تخـس  ریگمـشچ  هعـسوت  تسا . هنیمز  نیا  رد  هدـش  بسک  تاراـختفا  زا  يزیچاـن  شخب  اـهنت  اـیلاتیا ،
، یملع ياهنمجنا  يدصرد  دـشر 70 تنرتنیا و  رد  ریوصت  توص و  نامزمه  لاقتنا  متـسیس  یحارط  روشک ، رد  يا  هنایار  مولع  زا  هدرتسگ 

پاکوبور رترب  روشک  ات 8 فیدر 5 رد  ناریا  نتفرگ  رارق  کـیتوبور و  تاـقباسم  رد  یناـهج  ياـهتیقفوم  بسک  تاـبور و  عاونا  تخاـس 
ماقم بسک  رتویپماک و  یمیـش ، کیزیف ، یـضایر ، ياهدایپملا  هلمج  زا  یملع  فلتخم  ياهدایپملا  رد  یناـهج  ياـهتیقفوم  بسک  ناـهج ،

، وکسم رد  تاراکتبا  تاعارتخا و  یللملا  نیب  هاگشیامن  رد  مود  ماقم  بسک  سیئوس ، رد  تاعارتخا  یملع و  تاقباسم  رد  یناهج  تسخن 
ررکم تادـیکأت  زا  سپ  دروم و  هب 500 لاس 1381  ات  زاغآ و  بالقنا  زا  سپ  لـماک  روطب  اـبیرقت  هک  تاـعارتخا  تبث  شیازفا  نینچمه  و 
یملع عماـج  هشقن  هیهت  يارب  لاس 1385  هام  دادرم  رد  ددـجم  دـیکأت  يرازفا و  مرن  تضهن  داـجیا  ترورـض  رب  ینبم  يربهر  مظعم  ماـقم 

اهتیقفوم نیا  زا  يرگید  شخب  تسا ، هدیسر  لاس 1386  رد  عارتخا  دودح 6000  هب  ریگمشچ ، یشهج  اب  نآ  زا  سپ  ياهلاس  یط  روشک ،
ناریا لاس 1386  رد  هدیـسر و  ربارب  ود  هب  روشک  رد  ملع  دیلوت  نازیم  لاس  ره  رد  هک  هدش  ببـس  اهتیقفوم  نیا  هعومجم  دور . یم  رامـشب 

یسدنهم یمیـش ، رمیلپ ، کیناکم ، یـضایر ، ياه  هتـشر  رد  صوصخب  يروآ  نف  ملع و  دیلوت  رد  هقطنم  لوا  ایـسآ و  مجنپ  روشک  ناونعب 
هکبـش زکرم  ناونعب  حرطم و  ناهج  رد  وناـن  15 یمیش ، 18 کیناکم ، 17 رتویپماک ، 13 یضایر ، هبتر 12 یکـشزپ و  ونان و  يرواـنف  یمیش ،

رد مجنپ  هبتر  مالـسا و  ناهج  هقطنم و  رد  لوا  هاگیاج  زا  ناریا  ونان  هتـشر  رد   ) دوش یفرعم  یمالـسا  ياهروشک  نایم  رد  يژولونکت  وناـن 
دشر زا 92 % شیب  ریخا  لاس  دـنچ  رد  طقف  هک  اه  هاگـشناد  تیفرظ  هقباس  یب  شیازفا  تسا ). رادروخرب  ناهج  حطـس  رد  هبتر 25 ایسآ و 

هب بالقنازا  لبق  رد  رفنرازه  تسیود  دودح  زا  هک  نایوجـشناد  دادعت  شیازفا  نینچمه  یملع و  ياهتئیه  هجوت  لباق  دـشر  اب  هارمه  هتفای ،
فک ربارب  رادـقم  نیا   ) تسا هدیـسر  فـلتخم  ياـه  هتـشر  عطاـقم و  رد  یمالـسا  بـالقنا  زا  دـعب  رد  رازه  دصیـس  نوـیلیم و  هس  زا  شیب 
لباق دادعت  شریذـپ  نآ  رب  هوالع  و  رفن ) رازه  دـصکی  ره  يازا  هب  وجـشناد  رازه  ینعی 3  دـشاب  یم  یتعنـص  ياهروشک  رد  یلاع  شزومآ 

زا 30000 شیب  تخاس  دـشاب . یم  روشک  یملع  هعـسوت  قیداصم  رگید  زا  زین  یلاـع ، یـشزومآ  متـسیس  رد  یجراـخ  يوجـشناد  یهجوت 
دودـح 47000 طقف  یهاشنهاش  تموکح  لاس  هاجنپ  یط  هک  یلاـح  رد  یگنج و  طیارـش  مغر  هب  بـالقنا  لوا  لاـس  رد 12  اهنت  هسردـم 
رد نازومآ  شناد  يدـصرد  تسیود  دـشر  هب  ییوگخـساپ  يارب  سرادـم  دادـعت  هجوت  لـباق  شیازفا  هتـشاد و  دوجو  روـشک  رد  هسردـم 

نیب زیاوج  بسک  رضاح و  لاح  رد  هب 80 % بالقنا  يادتبا  داوساب  زا 30 % داوس  حطـس  ءاقترا  يداوسیب و  اب  هلباقم  نآ و  زا  سپ  ياهلاس 
رد تفرـشیپ  یکـشزپ  هعـسوت  دور . یم  رامـش  هب  يرازفا  مرن  تضهن  ریـسم  رد  یگتفای  هعـسوت  قیداـصم  نیرتمهم  زا  هنیمز  نیا  رد  یللملا 

نامرد تشادـهب و  تیعـضو  رد  یـساسا  تارییغت  ثعاـب  هتخیگنارب و  ار  ناـیناهج  تریح  هک  هدوب  هدرتسگ  يردـق  هب  زین  یکـشزپ  شخب 
، دـیامن نیمات  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  ياهزاین  مامت  اـبیرقت  هتـسناوت  اـهنت  هن  ناـمرد  شخب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدـیدرگ  روشک 

يوراد ملق  رازه  زا 4 زا 95 % شیب  لیدبت و  یکشزپ  تالوصحم  تامدخ و  رودص  رد  مهم  روشک  کی  هب  یمالـسا  ناریا  نونکا  مه  هکلب 
. تسا هدرک  رداـص  روشک  زا  جراـخ  هب  زین  وراد  رـالد  نویلیم  زا 70  شیب  لاس 1386  رد  اـهنت  دـیلوت و  لـخاد  رد  ار  روشک  رد  یفرـصم 

یلبق هقباس  ناهج  حطـس  رد  ای  هک  دـنا  هدـش  ییاهوراد  داوم و  دـیلوت  تخاس و  هب  قفوم  ناـمروشک  نادنمـشناد  تدـم  نیا  یط  نینچمه 
زغم زا  مرپسا  دیلوت  ناهج ، رد  تبایددـض  يوراد  نیلوا  تخاس  تسا ، هدوب  صاخ  روشک  دـنچ  راصحنا  رد  طقف  اهنآ  دـیلوت  ای  هتـشادن و 
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، یعاخن تاعیاض  نامرد  تسوپ ، ناطرـس  يوراد  تخاس  زدـیا ، لرتنک  يوراد  تخاس  یعونـصم ، تسوپ  تخاـس  ناـنز ، ناوختـسا  زمرق 
، جالعلا بعـص  ياهیرامیب  يوراد  ملق  زا 30  شیب  ییاهن  لحارم  یط  نیداینب ، ياهلولـس  زا  هدافتـسا  اـب  یمـشچ  یقورع و  يدـبک ، یبلق ،

یتفاب بسچ  ونان و  يروانف  زا  یبیکرت  اب  ناهج  یتفاب  بسچ  نیرتیوق  تخاس  يژولونکت و  ونان  یتاقیقحت  هژورپ  زا 100  شیب  يور  ربراک 
، زاـنیکوتپرتسا نوورتنیا ، اـهنا  نیتلوپ ، ورتـیرا  هلمج  زا  يژولونکتویب  يوراد  راـهچ  لقادـح  تخاـس  ، nano give ناونع اب  دنمـشوه 
، تیقفوم نیا  زا  لـبق  هدوب و  دروم  ات 40  دودـح 35  ناهج  رد  اهوراد  نیا  لک  دادـعت  هک  هتفرگ  تروص  یلاح  رد  اـتب  نوفرتنیا  gcsf و 

نینچمه دشاب . یم  شخب  نیا  رد  هدـش  بسک  ياه  تیقفوم  زا  يرگید  ياه  هنومن  تشاد ، رارق  روشک  ود  رایتخا  رد  اهنت  نآ ، يژولونکت 
هـس فیدر  رد  نتفرگ  رارق  هدوب ، ناهج  روشک  هن  راـیتخا  رد  طـقف  نونکاـت  هک  نیداـینب  ياـه  لولـس  داـمجنا  تشک و  شناد  هب  یباـیتسد 

بالقنا زا  لبق   ) هیلک هینرق و  بلق و  دنویپ  رترب  ياهروشک  فیدر  رد  نتفرگ  رارق  يژولونکتویب ، یکـشزپ  تالوصحم  هدننکدیلوت  روشک 
براجت بسک  تسا ،) هدیـسر  دروم  رب 17000  غلاـب  هب  بـالقنا  زا  سپ  هدـش و  ماـجنا  روشک  رد  هیلک  دـنویپ  دروم  طـقف 50  عومجم  رد 

یم رامش  هب  روشک  یکشزپ  مولع  نادنمشناد  ریظن  یب  ياهتیقفوم  هلمج  زا  یئایمیـش ، لماوع  زا  یـشان  ياهیرامیب  اب  هلباقم  يارب  دنمـشزرا 
، فلتخم ياهرهشرد  یتعنص  ياهکرهش  تخاس  زا  سپ  هک  دوب  عیرـس  يدح  هب  زین  روشک  رد  تعنـص  دشر  روشک  یتعنـص  هعـسوت  دور .

رـضاح لاحرد  تسا و  هتفرگرارق  روشک  نیلوئـسم  راک  روتـسدرد  زین  اهاتـسور  رد  یتعنـص  ياهتکرـش  اه و  هعومجم  تخاـس  نونکا  مه 
هب دـیاب  تاجناخراک  دادـعت  شیازفا  رب  هوالع  دـشاب . هرهب  یب  یتعنـص  ياه  هناخراک  دوجو  زا  هک  تفاـی  ناوت  یم  ار  یگرزب  رهـش  رتمک 

روشک زا  جراخ  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  یتح  دـیلوت و  اه  هعومجم  نیا  رد  هک  یتعنـص  یگناخ و  مزاول  عاونا  دـننام : یعونتم  تالوصحم 
دشر نیگنایم  ربارب  ینعی 10  ربارب ، روشک 60  یتفن  ریغ  تارداص  دشر  بالقنا ، يادـتبا  لاس  رد 20  اهنت   ) دومن هراشا  زین  دوش  یمرداـص 
ناریا يربرفاسم  يامیپاوه  دننام  یمومع ) یصخش و   ) نیگنس همین  کبـس و  درگلاب  امیپاوه و  تخاس  تسا .) هدوب  تادراو  شزرا  هنالاس 

هعـسوت تسا ، هداد  خر  روشک  خـیرات  رد  راب  نیلوا  يارب  هک  ایند  زور  ياهدرادناتـسا  نیرخآ  اـب  قباـطم  هروظنم و  دـنچ  يربراـک  اـب   140
تخاس و نیگنـس ، کبـس و  ياهوردوخ  عاونا  اب  يزاسوردوخ  تاجناخراک  هعـسوت  شیازفا و  قیاق ، عاونا  دیلوت  يزاس و  یتشک  تعنص 

ریاس ناهفصا و  سابعردنب ، زیربت ، لامش ، زاریش ، كارا ، رد  هلمج  زا  روشک  فلتخم  ياهرهشرد  یمیشورتپ  زکارم  اههاگشیالاپ و  هعسوت 
لاس 1386 نایاپرد  هدوب و  لاس  رد  نت  نویلیم  دودح 2  بالقنا  يادتبا  رد  روشکرد  یمیشورتپ  دیلوت  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال   ) اهرهش

گرزب هناخراک  دودح 40 تخاس  و  تسا ) هدش  هدروآرب  لاسرد  نت  نویلیم  دودح 35 لاس 1387  يارب  هدیسر و  نت  نویلیم  دودح 22  هب 
رد يا  هتـسه  هاگورین  نیلوا  تخاس  یلیـسف و  يزاگ ، يداب ، ياههاگورین  عاونا  تخاس  لاحب ، ات  یمالـسا  بالقنا  يادـتبا  زا  زاگ  تفن و 

هجوت لباق  شیازفا  یتعنص ، یگناخ و  مزاول  تاجناخراک  عاونا  هعسوت  شیازفا و  لیبدرا ، رد  ینیمز  ریز  ياهیژرنا  هاگورین  نیلوا  رهشوب و 
اههد دیامن و  لیدبت  لوصحم  نیا  هدـننک  رداص  حرطم  ياهروشک  زا  یکی  هب  لاس 1390  ات  ار  ناریا  دوش  یم  ینیب  شیپ  هک  دالوف  دـیلوت 

فیدر رد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  نتفرگ  رارق  نـیا  رب  هوـالع  دـنور . یم  رامـش  هـب  روـشک  یتعنـص  تاراـختفا  رگید  زا  هباـشم ، دروـم 
نیرز گرب  زین ، اهروشک  ریاس  هب  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  یـصصخت  ینارمع و  ینف ، تامدخ  عاونا  هئارا  دس و  هدـنزاس  روشک  نیمدراهچ 
هلمج زا  روشک  ياهـشخب  ریاس  لماش  هک  تسا  یعوضوم  نومیم  درکیور  نیا  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  راـختفارپ  باـتک  زا  تسا  يرگید 

دادرخ 1387 تشهبیدرا 1387 و 5   25 ناهیک ، همانزور ي  عبنم :  تسا * . هدش  زین  یماظن  شخب 

ناریا 140 يامیپاوه 

هقطنم هب  هقطنم  کی  زا  رفاسم  رفن  ات 100  لمح 35  يارب  کچوک  تسا  ییامیپاوه  يا ، هقطنم  يربرفاسم  يامیپاوه  ناریا 140  يامیپاوه 
لباـق پارپوبروت  تج و  هورگ  ود  هب  اـمیپاوه  عوـن  نیا  دوـش . یم  یحارط  درکلمع ) يداـصتقا ،  ) ییاراـک نیرتـهب  ساـسارب  هک  رگید  يا 
هئارا فیفخت  اب  ار  دوخ  طـیلب  هک  ییاوه  طوطخ  - 1 دـشاب : یم  رادرب  هرهب  هورگ  هس  ياراد  يا  هقطنم  يربرفاسم  يامیپاوه  تسا . میـسقت 
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دنرادـن ار  اه  ریـسم  نآ  رد  زاورپ  ناکما  گرزب  ياهامیپاوه  نینچمه  دـننک و  یم  رفـس  سکعلب  رهـش و  هب  هموح  زا  زور  ره  ای  دـننک  یم 
Government  ) رگید هــقطنم  هــب  هــقطنم  کــی  زا  لنـــسرپ  ییاــجباج  يارب  یماـــظن  زکارم  - Commuter Airlines). 2)
هک ههد 60  رد  (. Large Legacy Carriers  ) يا هقطنم  طوطخ  رد  هدافتسا  يارب  يربراب  گرزب  ياه  تکرش  - Militaries). 3

ياهامیپاوه یلو  دنوش . جراخ  هدر  زا  لماک  روط  هب  پارپ  ياهامیپاوه  دش  یم  ینیب  شیپ  دندش ، يربرفاسم  رازاب  دراو  تج  ياهامیپاوه 
پارپوبروت دیدج  لسن  ههد 80  رد  ییاوه  طوطخ  اذل  دـندوبن  يداصتقا  رتمولیک )  740  ) لیام زا 400  رتمک  ياهریـسم  يارب  تج  گرزب 

شهاک تج و  ياهروتوم  تفرشیپ  اب  ههد 90  رد  یفرط  زا  ( Havilland Canada Dash 8 يامیپاوه لثم   ) دنداد شرافـس  ار  اه 
هب یتخـس  تباقر  اـمیپاوه  عون  ود  نیا  نیب  رـضاح  لاـح  رد  دـندش . هصرع  دراو  زین  يا  هقطنم  تج  ياـهامیپاوه  اـهنآ ، تخوس  فرـصم 

دوخ هب  پارپ  وبروت  ياهامیپاوه  ار  نآ  زا  یمین  زا  شیب  ناهج  رد  يا  هقطنم  ياـمیپاوه  دـنورف  دودحزا 5400  هک  يروط  هب  هدمآ  دوجو 
- •20  % هزاس نزو  - • 28  % تخوس فرـصم  تسا • ؟ رتمک  تج  هب  تبـسن  پارپوبروت  يامیپاوه  ياه  هنیزه  ارچ  دـنا . هداد  صاصتخا 

ناریا يامیپاوه  تخاس  - 14  % يزاورپ همدخ  هنیزه  - • 83  % ات روتوم  يرادـهگن  ریمعت و  هنیزه  - • 26  % هزاس يرادهگن  ریمعت و  هنیزه 
هتـشاد میدش  روبجم  لوا  هجرد  رد  اذل  دش  وربور  ییاوه  تعنـص  هنیمز  رد  اه  تردق  ربا  میرحت  اب  یمالـسا  بالقنا  زا  دعب  ام  روشک   140
گنج نامز  رد  ًاصوصخم  نسحا  وحن  هب  ظفح و  دـش  یم  هرادا  اهیئاکیرمآ  طسوت  هک  ار  ایند ) زور  هب  نردـم و  ياـهامیپاوه   ) دوخ ياـه 

هدر زا  دیاب  هدـش و  هدوسرف  اهامیپاوه  نیا  رتشیب  درذـگ  یم  بالقنا  نامز  زا  لاس  زا 30  شیب  هک  نونکا  مینک . هدافتـسا  اهنآ  زا  یلیمحت 
تخاس هب  میمـصت  تلود  ریز  لیالد  هب  یگدـنزاس  نارود  رد  دـبای . شهاک  ناریا  رد  زاورپ  ینمیا  هدـش  ثعاب  هلئـسم  نیا  دـنوش ، جراـخ 

ياهورین میلعت  امیپاوه •  تخاس  يژولونکت  لاقتنا  روشک •  ییاوه  لقن  لمح و  ناگوان  تیوقت  تفرگ • : ناریا  رد  يربرفاسم  يامیپاوه 
حلـسم ياهورین  ینابیتشپ  اهزغم • ) رارف  زا  يریگ  ولج   ) ـالاب صـصخت  اـب  دارفا  يارب  لاغتـشا  داـجیا  هاگـشناد •  تعنـص و  رد  صـصختم 

اب دح km 700 و  رد  ياهریسم  يارب  هارمه  راب  رفاسم و  ییاجباج 60  ناوت  اب  راب و  نت  لمح 6  تیفرظ  اب  پارپوبروت  يامیپاوه  باختنا 
ییاوه طوطخ  ناگدنیامن  عافد و  عیانص و  يربارت ،  هار و  ياه  هناخترازو  ناسانـشراک  روضح  اب  لاس 1375  رد  تعاس  زاورپ 1.5  نامز 
لئاسم هب  هجوت  اب  دیدرگ . تکراشم  هب  توعد  امیپاوه  عون  نیا  ناگدـنزاس  هیلک  زا  امیپاوه  عون  باختنا  لابند  هب  تفریذـپ . ماجنا  روشک 

نیرتگرزب فنوتنآ  یحارط  تکرـش  دیدرگ . باختنا  نیارکا  روشک  زا  فنوتنآ 140  يامیپاوه  نامروشک  یللملا  نیب  طباور  يداـصتقا و 
دیلوت امیپاوه  هداوناخ  زا 10  شیب  نونک  ات  امیپاوه  دـیلوت  یحارط و  لاس  دـص  هبرجت  اب  هک  دـشاب  یم  قرـش  كولب  رد  ياـمیپاوه  حارط 

اههد رد  هسـسوم  نیا  هدـش  یحارط  ياهامیپاوه  زا  دـشاب و  یم  تکرـش  نیا  راصحنا  رد  ایند  يامیپاوه  نیرتگرزب  دـیلوت  راختفا  هدومن و 
رد امیپاوه  نیا  لاس 1375 )  ) دادرارق دقع  نامز  رد  تسا . هدش  دیلوت  دنورف  رازه  اههد  زا  شیب  ناهج  رـسارس  رد  امیپاوه  دیلوت  هناخراک 
هب رهش  نیهاش  رد  عقاو  اسه )  ) ناریا يزاسامیپاوه  عیانص  تکرش  تشاد . رارق  یشیامزآ  ياه  هنومن  نیلوا  دیلوت  یحارط و  لیمکت  هلحرم 

زایتما دیلوت و  یحارط و  كرادم  تفایرد  امیپاوه ، نیا  تخاس  رد  ناریا  تکراشم  نازیم  دیدرگ . باختنا  امیپاوه  نیا  دـیلوت  لحم  ناونع 
حالص هفرص و  يداصتقا و  لئاسم  تیاعر  تلع  هب  افرـص  . ) دشاب یم  دودح 70 % رد  تخاس  یلمع  قمع  يارجا  دص و  رد  دص  رادـقم  هب 

تلع هب  لاس 1995  ربماسد  رد  دادرارق  داقعنا  مغریلع  دیامن ). دیلوت  ار  امیپاوه  دص  رد  دص  دناوت  یم  دـیامن  هدارا  نامز  ره  اسه  روشک ، 
تارابتعا نیمات  مدـع  نیارکا و  فرط  زا  امیپاوه  نیا  پیات  همانیهاوگ  ذـخا  هیلوا و  ياه  هنومن  تست  یحارط و  لحارم  لـیمکت  رد  ریخاـت 

دیلوت طخ  زا  لاس 1379  رد  اسه  يدیلوت  يامیپاوه  دنورف  نیلوا  المع  زاین  دروم  تازیهجت  دـیرخ  تاسیـسات و  ندومن  هدامآ  يارب  یفاک 
يرهم یب  اب  هژورپ  زاین ، دروم  تارابتعا  تخادرپ  مدـع  تفن و  تمیق  دـیدش  شهاک  تلع  هب  ات 1383  ياهلاس 1379  رد  دیدرگ . جراخ 

، دهد یم  لیکـشت  ار  امیپاوه  تمیق  زا 60  شیب  هک  کینویوا ) اهمتـسیس و  روتوم ،  ) امیپاوه رودـنو  مالقا  تسناوتن  اسه  دـیدرگ و  وربور 
. دیدرگن دقعنم  نایرتشم  اب  یهجوت  لباق  شورف  ياهدادرارق  هجیتن  رد  دیدرگن و  رارقرب  دامتعا  لباق  رمتسم و  دیلوت  هجیتن  رد  دیامن و  هیهت 

يراجت ینوناق و  ياهراتخاس  زا  مادـک  چـیه  تفرگ ، یم  ماجنا  ناریا  رد  يربرفاسم  امیپاوه  دـیلوت  راب  نیلوا  يارب  هکنیا  تلع  هب  نینچمه 
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مزال ياهنیمـضت  نتفرگ  اـمیپاوه و  تبث  هوحن  تکراـشم ، دوس  یکناـب و  تاراـبتعا  نیماـت  هوحن  همیب ، خرن  ندرک و  همیب  هوحن  دـننام  نآ 
طیلب نییاپ  هداعلا  قوف  تمیق  نینچمه  تسا و  هدـشن  فرطرب  زین  زونه  دوب و  هتفرگن  لکـش  ناریا  رد  رگید  ینوناق  لئاسم  اـههد  یکناـب و 

ریپ و ناگوان  ینونک  تیعـضو  رب  لیلد  نیرتگرزب  دوخ  نیا  هک  دناد  یمن  ریذـپ  هیجوت  ار  ون  يامیپوه  عون  چـیه  دـیرخ  ناریا ، رد  امیپاوه 
ياه یهدـب  زا  یـشخب  دـش و  هژورپ  نیا  هب  يرتشیب  تیانع  مهن  تلود  ندـمآ  راک  يور  اـب  تسا . ناریا  رد  ییاوه  لـقن  لـمح و  هدوسرف 

رد دش . لاعف  رایـسب  هژورپ  دـش و  هداد  صیـصخت  روشک  ییاوه  طوطخ  يارب  امیپاوه  نیا  دـیرخ  تهج  یتارابتعا  دـش و  هدیـشخب  هژورپ 
Turboprop  ) پارپوبروت روتوم  دـشاب . یم  ییاوه  طوـطخ  هب  يراذـگاو  هداـمآ  دـیلوت و  اـمیپاوه  نیا  زا  دـنورف  راـهچ  رـضاح  لاـح 

شخرچ اب  ار  ( thrust  ) امیپاوه یگدنربولج  يورین  هک  دشاب  یم  تج  نامه  ای  زاگ  نیبروت  روتوم  کی  پارپوبروت  روتوم  ( Engine
روتوم زا  یجورخ  زاـگ  لـمعلا  سکع  طـسوت  ورین  نیا  نفوبروت  تج  روتوم  رد  هک  یتروـص  رد  دـنک  یم  داـجیا  ( propeller  ) پارپ

یجورخ زاگ  يژرنا  پارپوبروت  روتوم  رد  اهنت  تسا . هباشم  رگیدـکی  اـب  روتوم  ود  نیا  یلـصا  ءازجا  ماـمت  یلک  روط  هب  دوش . یم  دـیلوت 
امیپاوه یحارط  رد  تسیچ ؟ پارپوبروت  زا  هدافتـسا  لیلد  دوش . یم  لقتنم  پارپ  هدـنناخرچ  تفاش  هب  نیبروت  هلحرم  دـنچ  ای  کی  طـسوت 

نییعت نآ  يرتشم  طسوت  زین  امیپاوه  ره  تیرومام  هتبلا  دوش ، یم  صخـشم  امیپاوه  تیرومام  ساسا  رب  هک  دراد  دوجو  عونتم  ياـهرتماراپ 
تعرـس رد  اهروتوم  عون  نیا  میریگب  رظن  رد  ار  تعرـس  رتماراـپ  رگا  يزاورپ و . ... عاـفترا  تمیق ، تعرـس ، نوچمه  یلئاـسم  ددرگ . یم 
يورین رتمک  تخوس  فرـصم  اـب  ینعی  دـنراد  نفوبروت  تج  ياـهروتوم  هب  تبـسن  يرتـشیب  نامدـنار  تعاـس  رب  رتـمولیک  ریز 600  ياـه 

زا تسا  فـظوم  حارط  هاـتوک ، درب  ياـهامیپاوه  رد  اذـل  تشاد  دـنهاوخ  مه  يرتـمک  تمیق  یفرط  زا  دـننک . یم  داـجیا  ار  مزـال  هنارـشیپ 
يامیپاوه نیرتدیدج  لاثم  روط  هب  دهد . یم  شهاک  ار  اه  هنیزه  ات 30 % نیب 10 % هکارچ  دنک  هدافتسا  پارپوبروت  ياهروتوم  نیرتدیدج 

روتوم کی  زا  زین  ناریا 140  يامیپاوه  دنک . یم  هدافتـسا  روتوم  عون  نیا  زا  دیآ  یم  رازاب  هب  لاس 2008  رد  هک   A400M مان اب  سابریا 
RED 2000 مان هب  يرتویپماک  طسوت  هک  دنک  یم  هدافتـسا  راخب  بسا  تردق 2500  اب   TV3-117VMA-SBM1 مان هب  پارپ  وبروت 

دشاب یم  ام  رتشیب  نهذ  رد  هک  یمیدق  ینوتـسیپ  ياهروتوم  خلم  هب  تبـسن  اهروتوم  عون  نیا  پارپ  هک  تسا  رکذ  نایاش  دوش . یم  لرتنک 
زا يریگ  ناـمرف  اـب  شچیپ  هیواز  رییغت  یتیزوپماـک ، تمیق  نارگ  داوـم  زا  هدافتـسا  تـسا  رادروـخرب  يا  هدـیچیپ  صاـخ و  يژوـلونکت  زا 

دننام گرزب  ياهامیپاوه  رد  هتفر  راکب  نفوبروت  تج  ياهروتوم  زا  زیچ  چـیه  نانیمطا  تیلباق  رظن  زا  هدـش  ثعاـب  يزکرم و ... رتویپماـک 
 - ییاوه بآ و  دب  عفترم و  مرگ ، طیارش  يارب  يربراب ،  / يربرفاسم ناریا 140 - :  يامیپاوه  يایازم  دشاب . هتشادن  مک  سابریا  گنیئوب و 

يرادرب و هرهب  مک -  ياسپ  يورین  نییاپ و  تخوس  فرصم  راد -  هلپ  يدورو  برد  هب  زهجم   - FADEC و APU ياهمتسیس هب  زهجم 
ناریا 140 يامیپاوه  یلک  تاصخشم   IFR لماک تازیهجت  ياراد  ینیمز -  تازیهجت  زا  يزاین  یب  كدنا -  هنیزه  اب  يرادـهگن  ریمعت و 
زورک 535 تعرـس  رثکادح  رفن -  يزاورپ 2  همدـخ  رفن -  رفاسم 52  دادـعت  نت -  راب 6  رثکادـح  نت -  تساخرب 21.5  نزو  رثکادـح  : - 

http://hesa.ir عبنم :  رتم *  زاین 1925  دروم  دناب  لوط  رتم -  زورک 7200-600  عافترا  تعاس -  رب  رتمولیک 

هشیدنا هزوح  رد  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد 

شاعم عضو  دوبهب  يارب  اهنت  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هراشا :  فیـس  يرهاظم  اضر  دیمح  هشیدنا  هزوح  رد  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد 
ندوب یمالسا  ناریا ، بالقنا  فصو  نیرت  یـساسا  ورنیا ، زا  دراد و  ینید  یـشزرا و  تیهام  کی  نیا ، زا  رتارف  هکلب  تفرگن ، لکـش  مدرم 

. تشاد میهاوخ  هراشا  یمالـسا  نّدمت  کی  هب  ندیـسر  يارب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزاس  یناهج  ياه  هار  هب  راتـشون ، نیا  رد  تسا . نآ 
تیهام هب  هجوت  اب  اما  تسا . یـسررب  شهوژپ و  لباق  ینوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  بالقنا  ياهدرواتـسد  يونعم  رکفت  رادومن  ینید  بالقنا 

عـضو ياقترا  بجوم  طقف  یمالـسا  بـالقنا  رگا  دـنک . یم  ادـیپ  تیمها  همه  زا  شیب  نآ  يرکف  یتیبرت و  راـثآ  یمالـسا ، بـالقنا  ینید 
یبایماک يور  دش  یمن  نادنچ  داد ، یم  رییغت  دشاب  رت  لمحت  لباق  هک  رگید  یعون  هب  يروتاتکید  زا  ار  تموکح  عون  هدش و  مدرم  شاعم 
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يا هدیدپ  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  دور . یم  نیا  زا  رتارف  یتاراظتنا  تسا  یمالـسا  نآ  مزال  فصو  هک  یبالقنا  زا  اریز  دیزرو ؛ رارـصا  نآ 
هتبلا دوب . بیاغ  دیدج ، ياه  هشیدنا  زا  نآ  تخانـش  تامدقم  ینابم و  یتح  تشادـن و  دوجو  نآ  يارب  یلیلحت  شیپ ، زا  هک  دوب  اتمه  یب 
لاوز بجوم  ار  تیونعم  زا  ندش  یهت  هتخادنا و  یهاگن  مین  يرـشب  ندمت  تایح و  رد  تیونعم  هاگیاج  هب  یب » نیوتدلونرآ   » لثم یناسک 

راشرس و راثآ  اب  میظع  یبالقنا  يارب  رصتخم ، نیا  اما  دروآربرس . دیاب  برغ  زا  ریغ  ییاج  زا  هدنیآ  ندمت  دندوب  دقتعم  دنتـسناد و  یم  نآ 
رپ يرـشب  هشیدـنا  رظنم  رد  ار  نید  يرطف ، هدـش  شومارف  قیاقح  هب  تشگزاب  اب  بالقنا ، نیا  دوبن . یفاک  هجو  چـیه  هب  شرایـسب ، يراـج 

ناسنا و تیونعم ، نید ، هب  نیون  يدرکیور  هک  نیا  رگم  تشاذـگن ، یقاب  يا  هراچ  یناهج  یلم و  حطـس  ود  رد  دومن و  هتـسجرب  گـنر و 
هیاپ رب  جـیار  يژولونکت  ملع و  اب  توافتم  يونعم و  ینیب  ناهج  يانبم  رب  هشیدـنا  یعون  تقیقح  رد  یمالـسا  بـالقنا  دـیآ . دـیدپ  ناـهج 

يور و اب  ار  خـیرات  هعماج و  ناهج ، ناسنا ، دـناشک و  عولط  هب  یتیگ  يایفارغج  قرـشم  تقیقح و  خـیرات  برغم  زا  ار  يداـم  ینیب  ناـهج 
هدروخن تسد  ياه  هویـش  اهاضف و  شناد و  يارب  يا  هزات  ینابم  نیمأت  درکیور ، نیا  هجیتن  داد . رارق  هشیدنا  شناد و  عوضوم  یهلا  يامن 

تایح تیفیک  رد  ینوگرگد  هکلب  تسین ، نآ  يداصتقا  یسایس و  ماظن  هعماج و  رد  یلوحت  اهنت  بالقنا ، نیا  تسا . هدوب  هشیدنا  يارب  يا 
تروص نیتسار ، یلاعتم و  تفرعم  داجیا  تیادـه و  هار  ندوشگ  اـب  هک  تسا  یمالـسا  بـالقنا  صخاـش  نیرت  یلـصا  یعاـمتجا ، يدرف و 

يژولونکت ملع و  یناوتان  يروجنر و  دناوت  یم  هک  تسا  يونعم  يا  هشیدنا  رادومن  یمالـسا ، بالقنا  دلاب . یم  دـبای و  یم  ار  دوخ  یعقاو 
، درک خوسر  خیرات  بلق  رد  یمالسا  بالقنا  قیرط  زا  هک  یکاپ  يونعم و  هشیدنا  دنک . فرط  رب  اهناسنا  يارب  ییالط  ندمت  نتخاس  رد  ار 
. دـیآ یم  مشچ  هب  کـیدزن  رایـسب  یناـهج ، یجنم  روـهظ  نآ ، زادـنا  مشچ  رد  هک  دوـشگ  يرـشب  تاـیح  يور  هـب  نـشور  زبـس و  يرظنم 
هب خساپ  1 ـ دراد ؛ لابند  هب  دـنمجرا  دـمایپ  ود  هشیدـنا ، ورملق  رد  یمالـسا  بـالقنا  ياهدرواتـسد  ییارچ  یتسیچ و  زا  شـسرپ  نیارباـنب ،
هار ییارچ ، هـب  خـساپ  2 ـ دـنک . یم  نییبـت  ار  نآ  هـیلوا  لیـصا و  فادـها  ياتـسار  رد  یمالـسا  بـالقنا  يراذـگرثا  هرتـسگ  نآ ، یتـسیچ 

یتساران یتساک و  یمالـسا ، بالقنا  یناهج  ياه  هشیدـنا  رد  يا  هلزلز  دزاس . یم  خارف  ار  هصرع  نیا  رد  يرادربرمث  هعـسوت  ییاـفوکش و 
یم هراشا  راو  تسرهف  اهنآ ، زا  يدراوم  هب  همادا ، رد  هک  دومن  راکـشآ  یـسایس  مولع  یعاـمتجا و  مولع  هزوح  رد  ار  تاـیرظن  زا  يرایـسب 

يارب تایرظن  نیا  رد  هک  یموتحم  هچخیرات  اریز  تفر ؛ لاؤس  ریز  ناریا  یمالـسا  بالقنا  اـب  بـالقنا ، یتسیـسکرام  ياـه  هیرظن  1 ـ دوش .
، بالقنا زا  سپ  يراد و  هیامرـس  هب  يزرواشک  زا  ار  عماوج  ریـس  مسیـسکرام ، دادـن . خر  یمالـسا  بالقنا  رد  دوب ، هدـش  هتـشون  اـهبالقنا 
(2 .) دیسر یتسینومکریغ  بالقنا  هب  یتنس  تفاب  زا  ریـس ، نیا  فالخ  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تسناد . یم  یتسینومک  هعماج  هب  ندیـسر 

نازادرپ هـیرظن  یتـح  دـیدرگ . هاـبت  یهت و  ناریا ، یبـالقنا  مدرم  ینید  شورخ  اـب  تساـهتلم ، نوـیفا  نـید  هـک  نـیا  هـب  داـقتعا  نـینچمه ،
ار بالقنا  یتسیسکرام  هیرظن  دندیشوک  یم  هک  یعیش  مالسا  رادلیـصحت و  تلود  باتک  رد  لپ  چاکـساادت  ریظن  ارگراتخاس  مسیـسکرام 

مـسیسکرام نارکفتم  زا  لوپچاکـسا ،» ادت  . » دـندرک فارتعا  دوخ  ياهلیلحت  فعـض  هب  ناریا  بالقنا  ربارب  رد  دـننک ، حالـصا  يزاسزاب و 
نیا رد  دریگ و  یم  تروص  یعاـمتجا  ياـهراتخاس  رد  رییغت  نودـب  تموکح ، رییغت  اـب  یـسایس ، بـالقنا  کـی  دوـب ، دـقتعم  ارگراـتخاس 

ِیتاقبط ياهراتخاس  تلود و  یـساسا  عیرـس و  لاقتنا  زا  تسا  ترابع  یعامتجا  بالقنا  کی  اما  درادن . یـشقن  یتاقبط  تاعزانم  بالقنا ،
ـ  یعامتجا هژیو  طیارـش  رد  یبالقنا  نینچ  دوش . یم  لـمح  یـشخب  رد  یهارمه و  هعماـج  نییاـپ  زا  یتاـقبط  تاـشاشتغا  هک  هعماـج  کـی 

ناریا بالقنا  اما  ( 3 .) یماظن گنج  کی  رد  تلود  تسکـش  ای  یللملا  نیب  یـسایس  راشف  ًالثم  دریذپ . یم  تروص  یللملا  نیب  يراتخاس و 
نودـب یعیـش و  مالـسا  گنهرف  رکف و  تردـق  اب  هکلب  اهنآ ، نایم  داضت  شکمـشک و  تاـقبط و  عوضوم  ندوب  اـنبم  نودـب  هک  داد  ناـشن 
راـتخاس رد  مه  درک و  نوـگرگد  ار  تردـق  طـباور  مه  هک  یعاـمتجا  یـسایس  بـالقنا  دیـسر ؛ يزوریپ  هـب  یللملا ، نـیب  صاـخ  طـیارش 

هیرظن 2 ـ داهن . ياج  رب  یهجوت  لباق  راثآ  زین  یللملا  نیب  طباور  تالداعم و  رب  یتح  دروآ و  دیدپ  فرژ  یلوحت  نآ  ياهداهن  یعامتجا و 
، گنهرف نوچ : يرـصانع  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دندرک ، یم  لیلحت  یناهج  داصتقا  متـسیس  ساسا  رب  ار  اهبالقنا  هک  ینازادرپ 

دش یسایس  ياه  هشیدنا  دراو  یمالـسا  بالقنا  اب  هیقف ، تیالو  يروئت  3 ـ ( 4 .) دنداد رارق  هجوت  دروم  رتشیب  ار  نید  يربهر و  يژولوئدـیا ،
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هیقف تیالو  هیرظن  تخانـش  نودـب  تلود ، ياـه  هیرظن  هعلاـطم  زورما ، هک  ییاـج  اـت  دز ، مقر  يداو  نیا  رد  ار  يا  هدرتسگ  ياهـشهوژپ  و 
دنیارف رد  ار  نید  نیا  زا  شیپ  دراد . یناوارف  تیمها  نید ، یسانش  هعماج  ياه  هیرظن  رب  یمالسا  بالقنا  يازـسب  ریثأت  4 ـ دنام . یم  صقان 

، یمالسا بالقنا  یلو  ( 5 .) دندید یم  شهاک  هب  ور  هعماج ، یطخ  لماکت  ریس  رد  یلقع  غولب  تینالقع و  ققحت  هعماج و  زا  ییادز  نوسفا 
قیمعت تیوقت و  نیملـسم ، نیب  رد  یهاوخ  مالـسا  ياـه  هشیدـنا  جاور  5 ـ دوب . ماخ  ياه  هشیدـنا  نیا  همه  فـالخ  رب  باـیماک  ییوپاـکت 

همه رود ، قرش  برغ و  رد  ییارگ  مالـسا  دشر  و  ( 6) هنایمرواخ یبرع و  ياهروشک  رد  یمالسا  ياهشبنج  ندمآ  دیدپ  یمالـسا ، يرادیب 
يایفارغج زا  رتارف  نامدرم و  تارکفت  رد  هک  تسا  یتالوحت  هشیدـنا و  هزوح  رد  یمالـسا  بـالقنا  ياـهدرواهر  اـهدرکراک و  زا  همه ، و 

روط هب  روشک ، لخاد  رد  مالـسا  ندـش  ینوناک  اب  یمالـسا ، بالقنا  زا  سپ  تایح  بآ  رغاـس  رازه  تسا . هداد  خر  بـالقنا  نیا  یـسایس 
هک تسا  هدناسر  ییاج  هب  ار  ام  زورما  هراب ، نیا  رد  یملع  ياهثحب  تفای و  شیازفا  مالسا  هب  نادنمـشیدنا  رکفت  هجوت و  یقطنم ، یعیبط و 
هب اـیوپ  هوژپون و  ياـه  هتـسه  مییوگ و  یم  نخـس  یناـسنا  موـلع  هزوـح  رد  ینید  یناـبم  ساـسا  رب  يزادرپ  هیرظن  يرازفا و  مرن  شبنج  زا 

دیدـپ ار  نآ  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  خـیرات  لوحت  يزاس و  ندـمت  هلحرم  نیرتیـساسا  نیا  دـنا و  هداتفا  وپاـکت  هب  شناد ، دـیلوت  روظنم 
مولع هک  دوب  يا  هعقاو  یمالـسا ، بالقنا  دـشکب . نالطب  طخ  نآ  زا  هدـمآرب  ياهـشناد  زیمآرفک و  هشیدـنا  یمامت  رب  ات  دور  یم  هدروآ و 

تموکح زا  ناوت  یم  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  دـیمد . اهنآ  رد  يا  هزات  حور  دـناسر و  شهج  هب  یناـمرآ  یتاـبثا و  دـُعب  ود  رد  ار  یناـسنا 
ینتفای تسد  ییوزرآ  ناونع  هب  زین  ار  مالـسا  ینامرآ  تموکح  تفگ و  نخـس  نآ  رد  تردق  طباور  اهداهن و  اهراک و  زاس و  یمالـسا و 
راوتسا نید  ینابم  رب  نآ  یعامتجا  طباور  اهراتخاس و  یبسن  روط  هب  هک  درک  هعلاطم  ار  يا  هعماج  ناوت  یم  بالقنا ، زا  سپ  درک . میـسرت 

يا هعماج  دبای . یم  ققحت  یمالسا  ماکحا  بوچراچ  رد  يونعم و  ياه  هزیگنا  اب  یعامتجا ، فلتخم  رـصانع  اهراتخاس و  درکراک  تسا و 
. دننک یم  یگدنز  ینید  لمع  نامیا و  اب  هک  تسا  یمدرم  هدارا  هیاپ  رب  زیچ  همه  دـنک و  یم  ادـیپ  ینید  یفیرعت  نآ  رد  يرالاس  مدرم  هک 
، داصتقا رنه ، یـسانشناور ، تسا . توافتم  ًالماک  یتسیلاربیل  یتسینومک و  ینامرآ  هعماـج  اـب  يا  هعماـج  نینچ  یناـمرآ  تیعـضو  نینچمه 

رکب ییاضف  هتفای و  هزات  يریـسفت  دومن ، حرط  یمالـسا  بالقنا  هک  يدـیدج  ياهـشزرا  اب  یناسنا  تاعلاطم  ياه  هزوح  ریاـس  تیریدـم و 
نادنمـشیدنا يوس  زا  هک  رنه  هفـسلف  رد  دـیدج  ياـه  هیرظن  تسا . هدـیچن  ياـه  هوـیم  زا  زیربـل  هک  دروآ  دوـجو  هب  رکفت  هشیدـنا و  يارب 

، دریگ یم  تروص  نالک  درخ و  حطس  رد  یمالـسا  داصتقا  ماظن  یحارط  يارب  هک  ییاهـشالت  (، 7) دش حرط  ینیوآ  دیهش  هژیوب  ناملـسم ،
یتسه يافرژ  رد  شهوژپ  هب  یقرتم ، ناویح  عون  کی  نهذ  راتفر و  هعلاطم  ياج  هب  هک  یـسانشناور  رد  نیون  ياهـشهوژپ  تایرظن و  حرط 

هب كراـبم  یلوحت  وترپ  رد  همه  همه و  ( 9) هدش هتشاگن  یمالـسا  تیریدم  هزوح  رد  هک  ییاهباتک  (، 8) دراد یهلا  ۀفیلخ  ماقم  هک  یناسنا 
رب نوزفا  یمالسا ، بالقنا  تریح  تسب  نب  زا  يدازآ  دناشن . يدام  موهوم  ياهشزرا  ياج  هب  ار  ینید  یهلا و  ياهـشزرا  هک  هدمآ ، دوجو 
دنچ رد  داهن . ياج  رب  ییازسب  راثآ  رـصاعم ، ملع  هفـسلف و  هدیکـشخ  ریوک  هب  يونعم  ياه  هشیدنا  جاوما  ندناسر  اب  مولع  رد  یناشفا  وترپ 

هب یناهج  فرط و  یب  ار  شناد  یبرجت ، شور  يدام و  یناـبم  اـب  شهوژپ ، ندیـشیدنا و  هک  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  رادـنپ  نیا  هتـشذگ ، نرق 
ینابم و عبات  راچان  هب  اهنآ ، زا  هدـمآرب  تاجاتنتـسا  اه و  هبرجت  هک  دـهد  یم  ناشن  ملع  هفـسلف  رد  دـیدج  تایرظن  اما  ( 10 .) درب یم  شیپ 
هک نـیا  اـی  تـسا ؛ مـلع  يور  ارف  هار  ود  نارحب ، نـیا  رد  ( 11 .) دـنهد یم  لیکـشت  ار  یملع  ياه  هیـضرف  تخاسریز  هک  تسا  ییاهـشزرا 

یعون يوس  هب  ملع  هجیتن  رد  درادن ، دوجو  نوگانوگ  ياهشزرا  نداهن  رترب  يارب  یکالم  تسا و  رادیاپان  یصخش و  اهـشزرا  همه  دریذپب 
يارب یکالم  هک  نیا  مود  هار  ( 12 .) تفر وس  نیا  هب  برغ  رد  ملع  هفـسلف  دـیدج  تایرظن  زا  یخرب  هک  نانچ  دور ، یم  شیپ  جرم  جره و 
نتفای ناماس  هار  اهنت  نیا  دیامن و  یفرعم  ار  تسردان  تسرد و  ياهـشزرا  هک  میبایب  اهنآ  مقـس  تحـص و  یتح  رترب و  ياهـشزرا  تخانش 

ياهـشزرا حرط  اب  دوب ، هدرک  راتفرگ  ار  دـیدج  مولع  تیفـشاک ، ییامنزاب و  نارحب  هک  يراـگزور  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تسا . ملع 
زا ار  نیتسار  ملع  دنناوت  یم  نآ  اب  هک  درک  یفرعم  نادنمـشیدنا  هب  ار  ینیون  ياهرظنم  ینابم و  راذـگریثأت ، باذـج و  يا  هنوگ  هب  يونعم 
یب ياهـشسرپ  هب  هشیدنا ، هزوح  رد  یمالـسا  بالقنا  راثآ  ناس ، نیدـب  ( 13 .) دـنرب شیپ  هب  ار  یقیقح  ملع  هتخاس و  ادـج  نیرادـنپ  مولع 
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نآ تریح  اهنت  دوب و  هدشن  مولعم  یبوخ  هب  نادنمشیدنا  يارب  زونه  لاؤس ، نتم  یتح  هک  ییاهشسرپ  داد ؛ يا  هتسیاش  خساپ  زورما ، باوج 
ياهدرکراک یعامتجا ، یعیبط و  ياه  هدیدپ  حیضوت  رد  يدامریغ  للع  عاونا  تیونعم ، نامیا و  ملع و  هطبار  زا  شـسرپ  دوب . هدرک  روهظ 

زا ( 14 .) تسا هدـش  ماـجنا  یعیبـطارف  ياـهورملق  رد  ییاهـشهوژپ  تـالوهجم ، زا  يرایـسب  خـساپ  يارب  هزورما  تسا . ملع و ... يداـم  ریغ 
دهاوخ اشگ  هرگ  قح  نید  بان  ياه  هزومآ  ماجنارـس ، تسا و  هتـشگ  لیامتم  یعیبطارف  ینافرع و  ياه  هشیدـنا  هب  یـسانشناور  ات  کیزیف 

دننک یم  توعد  ار  نانآ  دنتشون ، قرش  لاوز  هب  ور  تردق  ربا  نارس  هب  هک  يا  همان  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  ور  نیا  زا  مه  دوب .
تارمث و هشیدنا  ییافوکـش  لامک  موادت و  دـننک . هعلاطم  ار  یمالـسا  نافرع  تمکح و  ناگرزب  راثآ  هداتـسرف و  مق  هب  ار  ناش  ناگبخن  ات 
ات دش  بجوم  اهشزرا  ینوگرگد  تسا . ینید  يونعم و  ياهشزرا  یگدنشخرد  نوهرم  رکفت ، هشیدنا و  هزوح  رد  یمالـسا  بالقنا  تارثا 

نیا رگا  دـتفا . يوترپ  ناهج  زا  يا  هطقن  ره  رد  رون ، راجفنا  نیا  زا  ددرگ و  رّونم  دـبای و  لوحت  اـه  هشیدـنا  (، 15) یناهج یلم و  حطس  رد 
دیلوت دوش ، یسدنهم  اهنآ  ساسا  رب  ندیشیدنا  ياه  هویش  مولع و  اب  اهنآ  یقطنم  هطبار  هدش و  جیورت  نییبت و  فشک و  یتسرد  هب  اهشزرا 

رد هک  يونعم  هدنکارپ  ياه  هشیدنا  رگید  دومیپ و  دـهاوخ  ار  یگدـنلاب  دـشر و  هار  یمالـسا ، ندـمت  رازفا  مرن  ناونع  هب  هشیدـنا  شناد و 
يونعم ياه  هشیدنا  بالقنا ، زا  سپ  دریگ . یمن  رارق  روهشم  جیار و  تایرظن  رد  لوفا  مضه و  دیدهت  دروم  هدمآ ، دوجو  هب  بالقنا  وترپ 

یم یهت  انعم  زا  هتخاب و  گنر  زین  اه  هشیدنا  نیا  دوش ، گنر  مک  اهـشزرا  نیا  رگا  اما  دمآ ، دوجو  هب  يونعم  ياهـشزرا  شـشخرد  رثا  هب 
میقتـسم طبر  نآ  اب  دوش و  ینابیتشپ  يونعم  ياهـشزرا  اب  دیاب  يونعم  شناد  هشیدنا و  ندش  هنیداهن  دشر و  ظفح و  تهج ، نیا  هب  ددرگ .

رد يونعم  هشیدـنا  هعـسوت  يرازفا و  مرن  شبنج  دـسرب ، یمالـسا  ندـمت  ینعی  دوخ  یلاع  فدـه  هب  یمالـسا  بـالقنا  هک  نیا  يارب  دراد .
لـصا هدوـب و  هللا  همحر  يرهطم  دیهـش  دـننامه  یناـگرزب  شور  رد  هک  روطناـمه  يرکف ، شبنج  نیا  تـسا . مزـال  يرـشب  شناد  هرتـسگ 

1ـ دبلط : یم  ار  ریز  لحارم  زا  رذگ  هار ، نیا  رد  قیفوت  شالت و  تسا و  يرورض  زین  بالقنا  فادها  ققحت  رد  هدیشخب ، ققحت  ار  بالقنا 
ینیدریغ نادنمـشناد  تایرظن  رد  ار  دوخ  نهذ  هک  نیا  ياج  هب  يونعم : رکفت  هزوح  رد  هشیدـنا  ياهعجرم  عجرم و  ياه  هشیدـنا  تخانش 

همالع نوچ ، یناگرزب  يارآ  راثآ و  رد  یـصاوغ  هب  میناوت  یم  میزاس ، قرغ  دـنا ، هدروآ  دـیدپ  ار  یتاـیرظن  هشیدـنا ، يداـم  یناـبم  اـب  هک 
اب ار  دوخ  میزادرپب و  اهنآ  دقن  لیلحت و  نییبت و  هب  هتخادرپ و  هللا و ... همحر  ماما  ترـضح  هللا ، همحر  ییابطابط  همالع  هللا ، همحر  يرفعج 
رب ار  تایبدا  رنه و  هفـسلف و  یناسنا ، مولع  فلتخم  ياه  هصخاـش  رد  شهوژپ  مینک و  ریگرد  دـنراد  يونعم  همـشچرس  هک  ییاـه  هشیدـنا 
هک میهد  يا  هیرظن  میهاوخب  رگا  دیدرت  یب  زورما . یملع  ناهج  رد  جـیار  ياه  هشیدـنا  اب  ییانـشآ  2 ـ میهد . ناماس  اه  هیرظن  نیا  ساـسا 

رکفت تالوصحم  اب  ییانـشآ  ترورـض  رما ، نیمه  دوش . نایب  یملع  جیار  نابز  هب  یملع و  تالکـشم  لح  ياتـسار  رد  دیاب  دشاب ، یناهج 
دیلوت هفطن  شـسرپ ، حرط  یملع . خساپ  یب  ياهـشسرپ  ندرک  فافـش  شیاریپ و  يرکف و  ياهزاین  فشک  3 ـ دزاس . یم  یهیدب  ار  يرـشب 

ياه هشیدنا  هب  عوجر  4 ـ یصخش . ياهشسرپ  هن  دنتسه ؛ ریگرد  نآ  اب  نادنمشناد  رتشیب  هک  دشاب  يزیچ  دیاب  اهـشسرپ  نیا  تسا و  هشیدنا 
هلأسم و تخانش  زا  سپ  هللا  همحر  يرهطم  دیهش  یملع . ياه  هرگ  ندوشگ  يارب  هیرظن  دیلوت  بسانم و  ياهخـساپ  نتفای  يونعم و  عجرم 

نییبت لیلحت و  يال  هبال  زا  ار  بسانم  خساپ  اردـص و ... الم  ییابطابط و  همالع  نوچ  یناگرزب  يونعم  يارآ  هب  عوجر  اب  نآ  ندرک  فافش 
هزوح ياضف  اب  بسانم  هک  یملع  نابز  هب  يونعم  تاـیرظن  دـیلوت  یحارط و  5 ـ دیـشک . یم  نوریب  تایرظن  نآ  لیمکت  لیدعت و  دـقن و  و 

رد يونعم  ياه  هشیدنا  قیرط  زا  يونعم  ياهـشزرا  ناس ، نیدب  دنک . رارقرب  يرثؤم  طابترا  طوبرم ، هزوح  اب  هدوب و  یملع  نوگانوگ  ياه 
، هشیدنا شناد و  هتخیر و  ورف  رالوکـس  مولع  داینب  یب  يانب  ناسنا ، يونعم  یملع و  لامک  دشر و  اب  هتفای و  هار  يرـشب  شناد  هتفـشآ  رهش 

لامک هب  یمالـسا  بالقنا  هتفاـی و  لوحت  یعمج  يدرف و  تاـیح  ناـسنا ، شرگن  شناد و  ینوگرگد  اـب  دریگ و  یم  يونعم  يوب  گـنر و 
، تسد رد  تسد  ینید  يونعم و  ياهـشزرا  رب  ینتبم  هشیدنا  شناد و  یمالـسا و  بالقنا  هک ، نیا  هجیتن  دـسر . یم  يزاس  ندـمت  ققحت و 

عمجم هناخریبد  رـشن  بالقنا ، هتخانـشان  داعبا  یتارف ، باهولادـبع  2 ـ هدنـسیون . ققحم و  1 ـ اهتـشون : یپ  دنـشک . یم  الاب  ار  رگیدـکی  مه 
تاراشتنا نت ، نیئور  دیجم  دیس  همجرت  یعامتجا ، ياه  بالقنا  اهتلود و  لپ ، چاکـساادت  3 ـ ص 7 . ، 1377 یمالسا ، فراعم  ياه  هورگ 
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ص ، 1381 لوا ، پاچ  ناریا ، یمالسا  فراعم  نمجنا  نآ ، باتزاب  یمالـسا و  بالقنا  یتارف ، باهولادبع  4 ـ لوا . پاچ  نارهت ، شورس ،
بالقنا يدـمحم ، رهچونم  6 ـ صص 157ـ131 . ، 1377 لوا ، پاچ  راشتنا ، یماهـس  تکرـش  هعماـج ، نید و  هاوختـسارف ، دوصقم  5 ـ . 22

دیهـش یتاعلاطم  هورگ  زا  يروآدرگ  7 ـ صص 255ـ225 . ، 1380 لوا ، پاچ  فراعم ، شخپ  رـشن و  رتفد  اهدـمایپ ، اـه و  هنیمز  یمالـسا 
، ینافرع یسانشدوخ  فیـس ، يرهاظم  اضردیمح  ر.ك :. 8 ـ . 1374 لوا ، پاچ  يوبن ، تاراشتنا  ینیوآ ، دیهـش  رنه  يرظن  یناـبم  ینیوآ ،
گنهرف و هاگـشهوژپ  هفـسلف ، ملع و  ایناسراپ ، دیمح  10 ـ یمالسا . تیریدم  يرهـش ، ير  دمحم  9 ـ . 1381 لوا ، پاچ  طاشن ، تاراـشتنا 

یملع تاراشتنا  مالک ، اـبیز  دیعـس  همجرت  ملع ، یتسیچ  زرملاـچ ، نلآ  11 ـ مود . لــصف  لوا  شخب  ، 1377 لوا ، پاچ  یمالـسا ، هشیدنا 
، زور رکف  تاراشتنا  يرفـص ، ماوق  يدـهم  همجرت  شور ، دـض  رب  دـنباریاف ، یلواپ  ر.ك :. 12 ـ موس . لـصف  ، 1374 لوا ، پاـچ  یگنهرف ،

دمحا ینارحب و  رایرهـش  همجرت  تعیبط ، قوف  نستاوایل ، 14 ـ مود . شخب  نیـشیپ ، ایناسراپ ، دیمح  13 ـ صص 47ـ39 . ، 1375 لوا ، پاچ 
ششوک هب  يراج  هعرج  اه ، شزرا  لوحت  رد  یمالسا  بالقنا  شقن  نونکم ، ایرث  15 ـ . 1377 مراهچ ، پاچ  ریبک ، ریما  تاراشتنا  دنمزرا ،

www.bashgah.net عبنم :  . * 1377 لوا ، پاچ  یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگشهوژپ  ملع ، وذ  یلع 

ناریا یمالسا  يروهمج  ماظن  يدمآراک 

ًاساسا یمالـسا و  يروهمج  ماظن  يدمآراک  يوضترم  ءایـض  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يدمآراک 
, یمالـسا ماظن  يریگ  لکـش  بالقنا و  يزوریپ  زا  ههد  ود  زا  سپ  ریخا و  ياه  لاس  رد  هک  تسا  یثحابم  نیرت  هدـمع  زا  ینید , تموکح 

یم هزرابم  ینید  یماظن  ییاپرب  مالـسا و  تیمکاح  فدـه  هب  يزوریپ , زا  شیپ  ياه  لاس  رد  هک  نانآ  يارب  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم 
نید هب  يداقتعا  ًاساسا  رامعتسا , دادبتسا و  اب  هزرابم  ناراد  هیعاد  زا  يدایز  عمج  هک  ددرگ  یمزاب  ییاه  لاس  هب  ثحب  نیا  هنیـشیپ  دندرک ,

لیلقت یعامتجا  تابسانم  یعمج و  طباور  زا  یشخب  يدرف و  راتفر  حطـس  هب  ار  نآ  درکیور  لمع و  هزوح  ای  دنتـشادن و  نآ  ياه  شزرا  و 
نآ لیاسم  نید و  هریاد  زا  ار  یـسایس  تیریدـم  تسایـس و  هزوح  دـندوبن و  دـقتعم  ینید " تموکح   " مان هب  يزیچ  هب  لقاال  دـنداد و  یم 

يرکف تانایرج  زا  یعیـسو  فیط  كرتشم  هجو  دندرب . یم  مان  ناحلاص  تیریدم  نارادنید و  تموکح  زا  هکنآ  رثکادح  هدرمـش و  نوریب 
, یـساسا نوناق  يریگ  لکـش  نامز  رد  هژیوب  یمالـسا  ماظن  ییاپرب  ياهزور  نیتسخن  زا  يزوریپ و  يادرف  رد  هاگآان  اـی  هتـسباو  یـسایس  و 

اما هیقف . تیـالو  يربهر و  روحم  رب  هژیوب  ینید و  ًـالماک  يراـتخاس  یمالـسا و  یتـیوه  اـب  ماـظن  يریگ  لکـش  یفن  نآ  دوب و  هطقن  کـی 
یلخاد و دادبتسا  اب  هزرابم  یلصا  هندب  هک  یناملـسم  مدرم  هدوت  ینیمخ و  ماما  ترـضح  تیروحم  اب  نازرابم  تیرثکا  هک  تسین  يدیدرت 

هحفص رب  ای  نهذ  رد  یمالسا  ماظن  راتخاس  تموکح و  لکش  عون و  زا  یلیصفت  یتروص  رگا  یتح  دنداد  یم  لیکشت  ار  یجراخ  رامعتسا 
دوب ینید " تیریدم  یمالـسا "و"  تموکح   " نآ دنتفرگ و  یم  یپ  ار  فدـه  کی  هتخود و  مشچ  هطقن  کی  هب  همه  اما  دنتـشادن  ذـغاک 

قافتا هب  بیرق  هزرابم و  ناربهر  عطاق  تیرثکا  هتساوخ  اهراعـش و  رد  یمالـسا " يروهمج   " ناونع اب  دوخ  رت  نشور  لکـش  رد  اهدعب  هک 
لابقا و زا 98 % شیب  اـب  یـسرپ  همه  کـی  یپ  رد  بـالقنا  يزوریپ  يادرف  رد  سپـس  درک و  هولج  دنتـشاد  روـضح  هنحـص  رد  هک  یمدرم 

تموـکح طـقف  هن  ینید و  تیریدـم  مالـسا و  تیمکاـح  هب  طـقف  ار  دوـخ  هک  شنیب  نیا  یلـصا  هرهوـج ي  دـش . ور  هب  ور  مدرم  شریذـپ 
نید و ناـملاع  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  هاـگیاج  رد  هزراـبم  يربـهر  نآ , زا  شیپ  اـه  لاـس  هک  تسا  ناـمه  تسناد , یم  دـنبیاپ  ناـحلاص ,

لب اهنوؤش , نم  نأش  یه  و  مالسالا , نیناوق  ماکحالاو  اهنوؤشب , ۀموکحلا  وه  مالـسالا  : " دوب هتـشاگن  شیوخ  هماخ  هب  تعیرـش , ناهاگآ 
و نآ , مزاول  نوؤش و  همه  اب  تموکح  زا  تسا  ترابع  مالـسا  ( 1. "<  ) ۀلادعلا طسب  اهئارجال و  ۀـیلآ  روما  ضرعلاب و  تابولطم  ماکحالا 

ییاه هتـساوخ  عقاو  رد  ماکحا , تفگ  ناوت  یم  هکلب  دـنور , یم  رامـش  هب  تموکح  نآ  نوؤش  زا  یـشخب  دنمالـسا و  نیناوق  نید , ماکحا 
دـشاب و تسناوـت  یمن  نـیا  زج  تسایــس  نـید و  یگخیمآ  دــنتلادع . شرتـسگ  تموـکح و  رما  ندــنادرگ  يارب  يرازبا  يروـما  یعبت و 
اب نآ  تبـسن  نییعت  نید و  زا  ریـسفت  نیا  اب  زج  یعاـمتجا  روما  یهد  ناـماس  یعمج و  تابـسانم  يدرف و  راـتفر  هزوح  رد  نید  يدـمآراک 
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بالقنا تماما  تضهن و  يربهر  هاگن  رد  هک  تسا  نید  زا  یقلت  نیمه  اب  ساـسا و  نیمه  رب  و  تشاد . رواـب  ناوت  یمن  ار  ناـسنا  هعماـج و 
ناـیب زا  (ع ) قداـص ماـما  ریبـعت  هب  و  ددرگ . یم  یفّرعم  ( 2 "<  ) روگ اـت  هراوهگ  زا  عاـمتجا  ناـسنا و  هرادا  لـماک  یعقاو و  يروـئت  هقف , "

یتح  " هک دش  هتسیرگن  نید  هب  رظنم  نیا  زا  رگا  ( 3 . ) تسا هدشن  هتشاذگ  ورف  زین  نآ  فصن  هنایزات و  کی  مکح  شارخ و  کی  تراسخ 
هیعاد و  ( 4 , ) هتـشاذگن خساپ  یب  ار  یگدنب  قیرط  تیادـه و  رما  رد  نامدرم  ياهزاین  زا  کی  چـیه  تسا و  هدرک  نایب  ار  شدـخلا " شرا 

تابـسانم دودـح و  میظنت  يدرف و  راـتفر  نییبـت  هقف و  هزوح  رد  تسین و  ریذـپ  دـیدرت  يا  هّرذ  یمـالک , ثحاـبم  هزوـح  رد  نآ  تیمتاـخ 
رد هویـش و  نیرت  نئمطم  دوخ  نییبـت "  " هزوح رد  نید , نیا  هک  تفریذـپ  دـیاب  ( 5 , ) درامـش یم  تمایق  ات  ار  دوخ  يدـمآراک  یعامتجا ,
رد تسا . هداهن  يور  شیپ  ار  هویـش  نیرتدمآراک  دیکأت و  نیرتشیب  دوخ , تیمکاح "  " يارب و  تسا , هدرک  یفّرعم  ار  عبانم  نیرت  سرتسد 

ینایاوشیپ تیمکاح  ینید و  تموکح  هعومجم  ریز  زین  جح  هزور و  زامن و  نوچ  ینید  فیاظو  نیرتمهم  نید , زا  یقلت  نیا  اب  هاگن و  نیا 
لیلدـلا وـه  یلاوـلاو  ّنهحاـتفم  اـّهنال  لـضفا  ۀـیالولا  : " دریگ یم  رارق  دنـشاب  هتفرگ  نید  زا  ار  شیوـخ  يربـهر  تماـما و  تیعورـشم  هک 

نیرت یئزج  رد  تلاخد  هیعاد  دناد و  یم  وا  هنادواج  لامک  ناسنا و  تیاده  راد  هدهع  ار  دوخ  هک  یبتکم  تسین  هتفریذـپ  ( 6. "<  ) نهیلع
ار دوخ  درکیور  هزوح  دشاب و  هتـسب  ورف  بل  عامتجا , يربهر  تموکح و  هعماج و  تیریدم  رد  دراد , ار  نآ  نییبت  یمدآ و  یگدـنز  روما 
ار دوخ  " حطـس ,  " رد هک  ینید  داد  لاـمتحا  ناوـت  یمن  دراذـگاو . اـیند " رما  نارازگراـک   " هب ار  روـما  رگید  درامـشب و  ترخآ " هناـخ  "

ناهنپ ات  یمدآ  تایح  ياه  هولج  نیرتراکـشآ  زا  " قمع ,  " رد درامـش و  یم  یگدـنز  رهاـظم  همه  رد  تیادـه  رما  يوگخـساپ  لوؤسم و 
يایاوز اه و  هصرع  همه  رد  ار  دوخ  يدمآراک  هیعاد  دریگ و  یم  دوخ  عیرـشت  تیادـه و  هاگن  ریز  ار  یناسنا  حور  يافرژ  ياه  هیال  نیرت 

لامک هب  تما  يربهر  دوخ و  تیمکاح  بولـسا  هعماج و  تیریدـم  تموکح و  هصرع  رد  دوخ  ییآراـک  هب  تبـسن  دراد , یناـسنا  تاـیح 
درامش و یم  تایح "  " هیام یگدنز و  نید  ار  دوخ  مالسا  دنادب . تکاس  يدهاش  ای  ناوتان و  ار  دوخ  ترخآ , ایند و  یتخبشوخ  یناسنا و 
ار يو  یناهج  نآ  یناهج و  نیا  دنمتداعس  تایح  هک  دناوخ  یم  ارف  حلاص  راتفر  یتفرعم و  ياهرواب  زا  مجسنم  يا  هعومجم  هب  ار  نایمدآ 

هیام هچنآ  هب  ار  لوسر  ادـخ و  توعد  نانمؤم ! يا  مکییحی ". امل  مکاـعد  اذا  لوسرلل  هّلل و  اوبیجتـسا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  : " دراد یپ  رد 
يور یعامتجا و  تابسانم  راتفر و  میظنت  يدرف و  راتفر  هشیدنا و  حالصا  رد  نید  يدمآراک  ساسا  نیا  رب  دینک . تباجا  تسامـش  تایح 

ییاهزاین زا  هتـسد  نآ  يوگخـساپ  هعماج و  تمدخ  رد  نید  لصا  نوچمه  هک  دشاب  ریگارف  یتیمکاح  زا  غراف  دـناوت  یمن  نآ , هب  ندروآ 
تقیقح نید و  زا  تسرد  یکرد  عماج و  یتخانـش  هک  نانآ  يارب  تقیقح  نیا  دوش . یمن  هدروآرب  حلاص  یتموکح  ددـم  هب  زج  هک  تسا 

يدـمآراک لـصا  ور  نیا  زا  تسا ; نید  ساـسا  يراوتـسا  هب  قح و  باـتفآ  ییانـشور  هب  دـنراد , مالـسا  لوا  ردـص  خـیرات  تیادـه و  رما 
رد هشدـخ  دـیدرت , هنوگره  تسا و  ریذـپان  دـیدرت  يرما  يرظن , ثحاـبم  حطـس  رد  یمـالک و  رظنم  زا  یمالـسا  ماـظن  ینید و  تیمکاـح 

نیرت نهپ  یناسنا و  ياه  هزوح  نیرت  هدـمع  ندرب  نوریب  ًارهق  ینید و  تسایـس  نید و  ناـیم  کـیکفت  مالـسا و  تیمتاـخ  نید و  تیماـمت 
رد یمالـسا  يروهمج  ماظن  يدـمآراک  تابثا  ثحب و  تسا  یعیبط  دـشاب . یم  تعیرـش  ماکحا  مالـسا و  لومـش  زا  یعامتجا  ياه  هصرع 

هدرتسگ و تادنتسم  هب  هجوت  اب  نآ  ندرک  هزیروئت  یهقف و  یتح  یمالک و  يرظن و  ثحابم  حطـس  رد  و  ینید , تیمکاح  ینعی  نآ  ّتیلک 
دهاوخن يراوشد  رما  فلتخم , ياه  هنیمز  رد  نآ  ماکحا  نید و  تیهام  هب  هجوت  لذب  زا  سپ  دوخ و  یخیرات  هناوتـشپ  ینید و  ددعتم  هلدا 

ظفح يارب  يرگراثیا  نآ و  زا  هبناج  همه  عافد  یمومع و  شریذـپ  هناوتـشپ  زین , هعماج  ینید  ياهرواب  يداقتعا و  ياـه  هنیمز  شیپ  دوب و 
ینید یماظن  رارقتسا  ترورـض  تموکح و  هب  نید  درکیور  ینعی  زین , ثحب  زا  هلحرم  نیمه  رد  هتبلا  دشاب . یم  تداهـش "  " هگلزنم ات  نآ 

, طیارـش عماج  هیقف  تیروحم  اب  تبیغ  هرود  رد  نآ  رارمتـسا  تیالو و  تماما و  ماظن  تیمکاح  هعماج و  تیریدـم  يارب  نآ  ماع  يانعم  هب 
يرگنـشور هب  دیاب  عوضوم  تیمها  تبـسن  هب  لوؤسم  ياه  هزوح  تسا و  هدوب  ینکفا  ههبـش  ای  دـیدرت  دروم  لفاحم  یخرب  طسوت  هراومه 

یباـیزرا یـسررب و  دراد , نادـنچود  یترورـض  کـنیا  هچنآ  اـما  دـنزادرپب , یمالـسا  ماـظن  یعرـش  هاگتـساخ  نییبـت  ینید و  تموکح  رما 
رد نآ  يدـمآراک  نییبت  و  نآ , صاـخ  ياـنعم  هب  نید  تیمکاـح  زا  يرود  اـه  نرق  زا  سپ  ینید  تموکح  هبرجت  نیتـسخن  ياهدرواتـسد 
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يرظن ثحاـبم  حطـس  رد  اـه  يرواد  زا  يرایـسب  یتح  تسین  يدـیدرت  ناریا . یمالـسا  يروهمج  هبرجت ي  ینعی  دـشاب ; یم  لـمع  هصرع 
, دـنیاشوخان تیعقاو  نیا  و  دـشاب . یم  نآ  یلمع  هبرجت  درکلمع و  زا  رثأتم  زین  اه  يزادرپ  هیرظن  رد  نآ  هب  رابدا  لابقا و  ینید و  تموکح 

عبط ياضتقم  هب  رگید  يوس  زا  تسا . عیاش  هنمادرپ و  يرما  زین , نازادرپ  هیرظن  صاوخ و  نایم  رد  هکلب  طقف , یمومع  راـکفا  حطـس  رد  هن 
رد هشدـخ  يارب  یلپرـس  هباـثم  هب  اـه  يریگ  هدرخ  نیمه  دریگ و  یم  تروـص  هـلحرم  نـیمه  رد  زین  اـه  يریگ  هدرخ  نیرتـشیب  عوـضوم ,

هنمادرپ سب  يراک  نآ , درکراک  یمالـسا و  ماظن  يدـمآراک  یـسررب  دور . یم  راـک  هب  یمالـسا  ماـظن  يدـمآراک  یفن  ینید و  تموکح 
هک تموـکح  هیرظن  حطـس  رد  يا  هیرظن  مکی : سب . تسا و  دـنچ  یتاـکن  يروآداـی  اـهنت  تسا  رظن  دروـم  تصرف  نـیا  رد  هـچنآ  تـسا ,

شیارگ بوچراچ  رد  ینید و  ًالماک  یهاگتـساخ  زا  رگا  یتح  دراد , يو  یعاـمتجا  یگدـنز  یمدآ و  تاـیح  اـب  ار  طاـبترا  نیرت  هنمادرپ 
مومع تاعقوت  اه و  تساوخ  هب  ییوگخـساپ  شیوخ و  ياه  تیلوؤسم  هدـهع  زا  دـناوتب  لمع  ماقم  رد  دـیاب  دـشاب , هعماـج  یبهذـم  ياـه 

رد هعماج  یمومع  نادجو  دوب . دهاوخ  نآ  يدمآراک  هب  تبـسن  هعماج  نادجو  هماع و  يرواد  رد  لماع  نیرتمهم  رما , نیا  ًاعبط  دـیآرب و 
درکلمع اـب  ینـشور  تبـسن  دراد , مدرم  داـحآ  یگدـنز  اـب  گـنتاگنت  هطبار  هک  تموـکح  نوـچ  یمهم  عوـضوم  هب  تبـسن  دوـخ  يرواد 

رب لیلد  ياـیوج  اـه , هتفگ  اـه و  هتـشون  ناـیم  رد  هکنآ  زا  شیب  مدرم  دراد . هعماـج  تاراـظتنا  اـه و  تساوخ  ندـش  هدروآ  رب  تموکح و 
, رایسب هچ  هک  دنتسه  يا  هلضاف  هنیدم  ياهراوید  ییاپرب  ناهاوخ  لمع , هصرع  رد  دنشاب , نآ  ینید  هغبص  اب  یتح  یسایس  ماظن  يدمآراک 
رکف و ناریدـم  هزرابم و  ناربهر  ياه  يرگنـشور  اهراعـش و  رگا  هژیوب  درادـن . نآ  ترورـض  تیناقح و  رد  يدـیدرت  نانآ  ینید  نادـجو 

هچنآ تسا  نیا  تیعقاو  اما  دنشاب ; هدرب  الاب  ینامرآ  رایسب  يا  هنوگب  ار  هعماج  تاعقوت  عطس  " بولطم , ماظن   " هرهچ میـسرت  رد  گنهرف ,
همه زا  شیب  هچنآ  و  يرظن , ثحابم  هن  تسا و  نآ  یلمع  هبرجت  دنک  یم  عناق  ینید  تموکح  ییآراک  شریذـپ  رد  ار  مدرم  همه , زا  شیب 

یلـصا تیلوؤسم  شقن و  يافیا  رد  نآ  يدمآراکان  تسا  راذـگریثأت  ینید , تموکح  زا  رادروخرب  يا  هعماج  رد  مسیرالوکـس  دـشر  رد 
اه تموکح  رگید  تبـسن  هب  ینید  تموکح  تیلوؤسم  هزوح  مود : ینید . تیمکاح  یفن  يراتـشون  ای  يراتفگ  جیورت  هن  دشاب و  یم  دوخ 

ناـیم یجنـس  تبـسن  رد  ًارهق  دـشاب و  یم  رتـشیب  رایـسب  هعماـج  تساوخ  هنماد  تاـعقوت و  حطـس  ًاـعبط  نید و  لومـش  هنماد ي  روخارف  هب 
یبایزرا رد  لاثم , ناونع  هب  تفرگ . هدـیدان  ناوت  یمن  ار  راکـشآ  توافت  نیا  ینید , ماـظن  ییآراـک  یـسایس و  ياـه  ماـظن  رگید  درکلمع 

, یعاـمتجا یگنهرف , تیعـضو  هنیـشیپ ي  هب  طـقف  ناوـت  یمن  ناریا , یمالـسا  يروـهمج  ماـظن  ًاصخـشم  ینید و  تموـکح  ياهدرواتـسد 
یـسایس ياه  ماظن  رگید  عضو  ای  تخود و  مشچ  هتـشذگ , رد  ینید  ياهـشزرا  ماکحا و  تیمکاح  هاگیاج  روشک و  یـسایس  يداـصتقا و 

مامت هن  تسا و  درکلمع  یبایزرا  رد  كالم  کی  طقف  نارگید , لاح " اـم و"  هتـشذگ " ; " دروآ لاـثم  ار  رتوس  نآ  اـی  راوجمه و  دوجوم 
راـیعم دریگ , یم  هتفرگ و  لکـش  نارواـب  نید  ینید  ياـهرواب  قفا  رد  هک  مومع  تساوخ  ینید و  تموکح  ياـه  تیلوؤـسم  مجح  نازیم .

هناربدـم تسرد و  رگا  رگید , يوس  زا  دـیامن و  یم  ار  نآ  نارازگراک  ماظن و  ياه  فعـض  اه و  یتساک  وس  کـی  زا  هک  تسا  يا  هدـمع 
" هدنیآ  " هب دیما  ياه  هتـشر  هراومه  دوش , عناق "  " يراک بیرف  چیه  یب  یتسرد و  هب  یمومع  نادجو  هک  يا  هنوگب  ددرگ , نییبت  میظنت و 

نودب هک  تسین  دیدرت  هتبلا  دص  و  دراد . یم  هگن  یقاب  هدنزاس  راوتسا و  دنا  تردق  تموکح و  یلصا  نابحاص  هک  مدرم  لد  رد  ار  نشور 
هجیتن رد  درکلمع و  ًاعبط  ینونک و  هاگیاج  هب  ناوت  یمن  اه  تلم  اه و  ماظن  رگید  زور  لاح و  زا  یفاک  یهاگآ  نودـب  هتـشذگ و  هب  هاـگن 

حـضاورپ دریگب , هدـیدان  دـمع  هب  ای  دـنک و  شومارف  ار  شیوخ  هتـشذگ  هک  یتّلم  و  تفای , یهاگآ  لمع , هتوب  رد  ینید  ماظن  يدـمآراک 
يرگن و عقاو  رـصنع  موس :  دـشاب . هتـشاد  نآ  هرابرد  هنـالداع  یتواـضق  دوخ و  ینونک  تیعقوم  زا  تسرد  یتخانـش  دـناوت  یمن  هک  تسا 

نآ درکلمع  شرازگ  اه و  یتساک  اه و  یگتسیاش  یـسررب  یمالـسا و  ماظن  يدمآراک  یبایزرا  رد  یـساسا  طرـش  ندوشگ , فاصنا  هدید 
رب یـسایس  ماظن  هخـسن  اهنت  ریخا و  ياه  نرق  ّیط  یمالـسا  تموکح  هبرجت  نیتسخن  هاگیاج  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  دـشاب . یم 

ناوت یم  تسا و  هتـشاذگرس  تشپ  ار  يرایـسب  ياه  بیـشن  زارف و  دوخ , يریگ  لکـش  ههد  ود  زا  شیب  رد  هیقف , يربهر  تیـالو و  روحم 
یم هاگ  نآ  ماـظن , نیا  يدـمآراک  یباـیزرا  تسا . هداد  ياـج  دوخ  رد  هدرک و  هبرجت  ار  تالکـشم  دادـیور و  نرق  دـنچ  مجح  رد  تفگ 
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یئزج زا  دوش و  اجکی  یهاگن  ینوریب  یلخاد و  عناوم  تالکشم و  عیسو  مجح  اهدرواتسد و  تاناکما , هب  هک  دشاب  کیدزن  عقاو  هب  دناوت 
تـسا هتـسناوت  یمالـسا  ماـظن  دـندنبن , ورف  ار  فاـصنا  هدـید  هک  یناـسک  همه  هاـگن  رد  اـم و  رواـب  هب  طرـش , نیا  اـب  ددرگ . زیهرپ  يرگن 
هنومن نکـشرمک , عناوم  اه و  يراوشد  همه  نآ  مغرب  هاتوک و  ینامز  هلـصاف  نیا  رد  دـنک و  تباث  لمع  رد  ار  ینید  تموکح  يدـمآراک 
نتفرگ هدیدان  دصق  هب  نخـس  نیا  هک  هتبلا  دـص  و  دـیامن , هئارا  ار  دـشر  هب  ور  هتفای و  دـشر  لقتـسم و  ماظن  قفوم و  تموکح  کی  زا  يا 

, يریگ لکـش  يادرف  رد  ها , گن  کی  رد  هک  یماظن  تسین . بولطم " تقیقح   " ات دوجوم " تیعقاو   " هلـصاف اه و  یتساک  اـه و  یماـکان 
زا سپ  یکی  ار  ددـعتم  ياـه  هئطوـت  اـه و  ینکـشراک  دـنیب , یم  یگدـنام  بقع  نرق  دـنچ  مجح  رد  اـه  یتساـک  همه  نآ  ثراو  ار  دوـخ 

, ددرگ یم  ینالوط  هدرتسگ و  یلو  هتـساوخان  یگنج  ریگرد  هیلوا , رارقتـسا  زا  سپ  مین  لاس و  کـی  اـهنت  دراد , دوخ  يور  شیپ  يرگید 
تالکـشم و دوـش , یم  نآ  زا  سپ  تالکــشم  گـنج و  راـتفرگ  لـخاد , رد  درادـن و  ار  نآ  ندـید  مـشچ  یــسک  اـهزرم , زا  جراـخ  رد 
توادع و شتآ  هب  نآ  ناریدم  ناربهر و  زا  يرایـسب  دریگب , هعماج  ناریدم  زا  ار  رکفت  تردق  یتح  تصرف و  دناوت  یم  هک  ییاهدادـیور 

رـس تشپ  ار  ریگ  سفن  ياه  هبقع  نیا  دناوت  یم  دوخ , ییادـیپ  ون  یگبرجت و  یب  مغر  یلع  همه و  نیا  اب  دنـسر , یم  تداهـش  هب  تلاهج 
 : مراهچ دهد . همادا  دوخ  تکرح  هب  دنک و  دوخ  هجوتم  ار  نایناهج  هاگن  دشر  هب  ور  راوتسا و  تموکح  کی  هاگیاج  رد  کنیا  دراذگب و 

رارقتسا هرود  رد  نآ  درکلمع  شرازگ  اهدرواتسد و  یبایزرا  نخس , یلصا  روحم  تسا , نایم  رد  یمالسا  ماظن  يدمآراک  زا  نخـس  یتقو 
یبایزرا ماظن و  درکلمع  شرازگ  تسا . هدـش  وگزاب  یلک  ای  يدروم  تروص  هب  راب  اهرازه  اهدـص و  نونک  اـت  هک  يرما  دـشاب ; یم  دوخ 

عناوم لماوع , تاناکما , همه  نتفرگ  رظن  رد  اب  عماج و  دیاب  هک  تسا  حضاو  رایـسب  دـش , هراشا  هک  نانچ  اه , یماکان  اه و  تیقفوم  نازیم 
رد دیآ , رظن  رد  ماظن , يدمآراک  شرازگ  رد  دیاب  هک  یعوضوم  اهدص  اه و  هد  نایم  رد  دشاب . اهدرواتـسد  فادـها و  اه , تیدودـحم  و 

هفـسلف دوش . یم  هراـشا  راـصتخا  هب  دریگ , یم  رارق  هجوـت  دروـم  رتـمک  نآ , تیمها  مغر  یلع  هک  یـساسا  عوـضوم  کـی  هب  تصرف  نیا 
رب لمع  مالسا و  بوچراچ  رد  تکرح  یمدرم , یهلا ـ  یهاگتساخ  اب  ینید و  ًالماک  ماظن  کی  ناونع  هب  یمالسا  يروهمج  ماظن  يدوجو 

کیدزن رود و  فادها  هب  یبایتسد  تردق و  ظفح  طقف  هک  تسین  اهر  هلی و  یماظن  دـشاب . یم  نآ  ماکحا  تعیرـش و  زا  تسرد  مهف  قبط 
فادــها و هـب  هـک  نازیم  ناـمه  هـب  " ینید ,  " یگژیو اــب  تموـکح " . " دــیوج هرهب  يا  هویــش  هلیــسو و  ره  زا  دریگب و  رظن  رد  ار  دوـخ 

ياـه هار  اـه و  هویـش  رد  دریگ , یم  رظن  رد  یمالـسا  ياـه  شزرا  ینید و  نیزاوم  قفو  رب  ار  نآ  دزرو و  یم  ماـمتها  دوـخ  ياهدرواتـسد 
ریـسم نتخاـس  راومه  تموکح و  رما  یهد  ناـماس  دـناد و  یم  ینید  نیزاوم  هب  دـّیقم  عرـش و  هب  دودـحم  ار  دوخ  زین  فادـها  هب  لوـصو 

ياه تیدودـحم  دوخ , نیا  و  دـیوج . یمن  تعیرـش  دودـح  ندرک  لاـمیاپ  ینید و  ياـه  شزرا  نتفرگ  هدـیدان  ياـهب  هب  ار  دوخ  تکرح 
هفسلف زا  یـشخب  اما  دیآ .  شوخان  دوخ , ینامز  عطقم  رد  رگا  یتح  هک  ییاه  تیدودحم  دهن ; یم  یتموکح  نینچ  يور  شیپ  ار  یناوارف 
شقن یـشزرا , ماظن  کی  ینید و  تموکح  کی  یلـصا  هصخاـش  ناونع  هب  تدـم  زارد  رد  دور و  یم  رامـش  هب  ینید  تیمکاـح  يدوجو 

ییاه هنعط  تالکـشم و  اب  ههجاوم  رد  (ع ) نینمؤملاریما اهراب  دیآ . رامـش  هب  وگلا "  " کی ناونع  هب  دناوت  یم  درک و  دـهاوخ  افیا  ار  دوخ 
لمع  " هب قیوشت  ار  يو  هک  شیوخ  رظن  هاتوک  نارای  راشف  لباقم  رد  دندز و  یم  يو  تموکح  تیریدـم و  يدـمآراک  هب  تباب  نیا  زا  هک 

یم ياپ  نآ  نیگنس  ياهب  نتفریذپ  ًارهق  سدقم و  عرش  ینید و  نیزاوم  بوچراچ  رد  تکرح  ییارگ "و  نامرآ   " رب دندرک , یم  ییارگ "
اه و يراوشد  زا  یهاگآ  مغر  یلع  تالکـشم , رب  ندـمآ  قئاف  روشک و  ياه  نارحب  تیریدـم  رد  يوما "  " بولـسا زا  تّدـش  هب  درـشف و 

هیصوت نآ  هب  دندرمش و  یم  عناوم  راب  زا  نتساک  تالکشم و  رب  يزوریپ  راکهار  ار  هویـش  نآ  هک  یناسک  اب  درک و  یم  زیهرپ  نآ , تاعبت 
تنایخ و ناشرتشیب  (ع ) ترـضح نایب  هک  شیوخ  راگزور  نامدرم  شور  قـالخا و  شهوکن  رد  هک  ناـنچ  درک . یم  هلباـقم  دـندرک , یم 

هار اهنت  هکنیا  یگشیپ و  تقادص  رب  دیکأت  رد  دندرمـش , یم  رادمتـسایس  نادراک و  ار  نانیا  زین  نانادان  دنتـشادنپ و  یم  یکریز  ار  گنرین 
لسوت ناکما  عناوم و  يزاس  هراچ  تالکـشم و  راکهار  هب  یهاگآ  مغر  یلع  يو  تسا و  تقادص  اه و  شزرا  نید و  هب  يرادافو  تاجن ,

نید رد  ناکاب  یب  لاح , نامه  رد  یلو  دراذگ  یم  ورف  ار  نآ  دنیب و  یم  هتسب  یهلا  یهن  رما و  رطاخ  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  نآ , هب  نتسج 
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فیک ملع  نم  ردغی  ام  و  هنم , یقوأ  ۀـّنج  ملعا  قدـصلا و ال  مأوت  ءافولا  نا  سانلا ! اهیا  دومرف : مدرم  هب  باطخ  دـنزادنا , یم  گنچ  نآ  هب 
يریدق هّللا ! مهلتاق  مهلام ! ۀلیحلا , نسح  یلا  هیف  لهجلا  لها  مهبـسن  ًاسیک و  ردـغلا  هلها  رثکا  ذـختا  دـق  نامز  یف  انحبـصا  دـقلو  عجرملا ,

. نیدلا یف  هل  ۀجیرحال  نَم  اهتـصرف  زهتنی  و  اهیلع , ةردقلا  دعب  نیع  يأَر  اهعدیف  هیهنو , هّللا  رما  نم  عنام  اهنود  ۀلیحلا و  هجو  بَّّلُقلا  لّوُحلا 
یـشارت عنام  رب  ندمآ  قئاف  يارب  ار  ضیعبت  ذوفن و  نابحاص  فارـشا و  اب  شزاس  هار  هدـمآ  وا  دزن  نایـشیرق  زا  یعمج  هک  رگید  راب  و  ( 7)
روجلاب رصنلا  بلطا  نأ  ینورمأتأ  دومرف : دش و  نیگمشخ  يو  دنتـشاذگ , (ع ) ترـضح ياپ  شیپ  تالکـشم , راب  زا  ندش  هتـساک  نانآ و 

هک یناسک  قح  رد  متس  اب  هک  دیهد  یم  نامرف  ارم  ایآ  ( 8 ! ) ًامجن ءامسلا  یف  مجن  ّما  ام  ریمس و  رمـس  ام  هب  روطاال  هّللاو  هیلع , تّیلُو  نمیف 
يا هراتـس  لابند  یپ  رد  يا  هراتـس  ات  دنک و  یم  يراگزور  راگزور , ات  دنگوس  ادخ  هب  موش ! يزوریپ  يایوج  ما , هدش  نانآ  رما  راد  هدهع 

يارگناــمرآ هاــگن  رد  اــما  دوـب  ینید  تموــکح  نیرتدــمآراک  يوــلع , تموــکح  تـفر . مهاوــخن  يراــک  نـینچ  درگ  تـسا , رگید 
" بولغم  " عقاو رد  دبای , هبلغ  ریسم , نیا  زا  هک  نآ  درذگ و  یمن  یهلا  دودح  يراذگورف  تیصعم و  ریـسم  زا  يزوریپ , (ع ,) نینمؤملاریما
ار ماش  تموکح  رب  هیواعم  يراذـگاو  لـثملا , یف  هک  تسا  نینچ  نیا  و  ( 9. "<  ) بولغم ّرـشلاب  بلاغلاو  هب  مثالا  رفظ  نَم  رفظ  ام  : " تسا
, دنک یم  در  صوصخ  نیا  رد  ار  هبعش  نب  ةریغم  داهنشیپ  دناد و  یم  هدسفم "  " دوخ نید  يارب  اما  دشاب  وا  يایند  تحلـصم "  " هب دنچ  ره 
ار منید  داسف  هک  ار  يراک  دنگوس , يادخ  هب  ( 10. "<  ) يایند حالصل  ًابلط  ینیدل  ًاداسف  هیف  دجا  ًارما  یتآ  هّللاو ال  : " هک لالدتـسا  نیا  اب 

ریغ ینید و  تموکح  نایم  زیامت  رد  یلـصا  ياه  هصخاش  زا  یکی  نیاربانب , مهد . یمن  ماجنا  میایند  تحلـصم  فدـه  هب  مباـی  یم  نآ  رد 
نازیم طرش , نیا  هرتسگ  هب  هجوت  تسا . فادها  هب  یبایتسد  يارب  یعرش  ياه  هار  زا  نتسج  هرهب  عورشم و  ياه  هویـش  ندرک  هشیپ  ینید ,

یم رامش  هب  ینید  ياه  شزرا  تسین و  نآ  زج  يا  هراچ  هک  ییاه  تیدودحم  دنک ; یم  راکشآ  رتشیب  ار  ینید  تموکح  ياه  تیدودحم 
يدمآراک رد  ریذپان  زیرگ  ياه  ياروشد  تالکشم و  نیرت  هدمع  زا  یکی  مجنپ :  تسا . عوضوم  نیمه  اب  دنویپ  رد  زین  يدعب  هتکن  دنور .

يرکف ناریدم  ناّیلوتم و  همه  هک  تسا  یکرتشم  تیلوؤسم  ساسحا  دوخ , عون  رد  تموکح  هبرجت  اهنت  ناونع  هب  یمالسا  يروهمج  ماظن 
یمن زین  نیا  زج  دنراد و  هتشاد و  هملک  عیسو  يانعم  هب  نآ  ندنام  ینید  ندوب و  ینید  تموکح و  تیمالسا "  " ترورض رد  نآ  ییارجا  و 

, نآ ناراکردـنا  تسد  هژیوـب  ماـظن  هب  نادـقتعم  همه  كرتـشم  هطقن  تشاد . راـظتنا  دـیابن  زین  نـیا  زا  ریغ  دـشاب و  دـناوت  یمن  تسناوـت و 
ینعی تایاغ ; فادها و  رد  مه  قرط , رازبا و  رد  مه  تسا , نید  ياه  شزرا  تعیرـش و  بوچراچ  رد  روما  نایرج  ماظن و  ندوب  یمالـسا 
نینچ ّمتا  قادـصم  لماک و  هنومن  رگید , فرط  زا  یهلا . یفادـها  حـلاص و  یناـیرجم  یمالـسا , يراـتخاس  ینید , یهاگتـساخ  اـب  یماـظن 
کی ناونع  هب  ور  نآ  زا  رما  نیا  (ع .) موصعم يربهر  تماما و  اب  زین  نآ  و  مالسا , ردص  رد  یهاتوک  هرود  هب  دوش  یم  رـصحنم  یتموکح ,

تواـفت ًاصخـشم  ینید و  ياـهوگلا  هئارا  تعیرـش و  نید و  تخانـش  رد  هک  ییاـه  فـالتخا  مجح  هب  رگا  هـک  ددرگ  یم  یفّرعم  لکـشم 
یلامجا یهاگن  اهنت  دراد , دوجو  قیداصم  نییعت  قیبطت و  رد  لقاال  نآ و  راتخاس  تموکح و  صوصخ  رد  هک  يراذگریثأت  ياه  تشادرب 
ساسحا لاح  نیع  رد  اهتـشادرب و  ءارآ و  توافت  نیمه  ماظن , يدمآراک  عناوم  نیرت  هدمع  زا  یکی  هک  درک  میهاوخ  ناعذا  دوش , هدنکفا 

رد نآ  زا  یشخب  هک  یتیعقاو  دشاب . یم  نآ  زا  دوخ  ياه  تشادرب  رب  دیکأت  نیع  رد  نید  قفو  رب  روما  نایرج  موزل  رد  كرتشم  تیلوؤسم 
رد ماظن  نیا  ندوب  هقباس  یب  زا  یشان  نآ  زا  يا  هدمع  شخب  اما  دشاب , یم  یعیبط  زین  تدم  زارد  رد  هک  تسا  يرما  لوبق و  لباق  لاح  ره 

اه و تصرف  تاناکما , زا  یهجوت  لـباق  مهـس  نتفر  ردـه  هب  نآ و  یتیریدـم  يراـتخاس و  فیراـعت  ندـشن  هنیداـهن  هجیتن  رد  دوخ و  عون 
لکـشم کی  لاح  ره  هب  یلو  تسا  یعیبط  يرما  ماظن , هاتوک  رمع  اب  هسیاقم  رد  زین  نیا  و  دشاب . یم  اه  شنکاو  اه و  شنک  رد  اه  ییاناوت 

کی زا  دنچ  ره  ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  رارقتسا  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  ههد  ود  تشذگ  مشـش :  دور . یم  رامـش  هب  یـساسا 
زا یعماج  یبایزرا  دـناوت  یمن  تسا و  یهاتوک  رمع  دـنرادروخرب , یتباث  ماظن  زا  تسا  لاس  اـه  هد  هک  ییاـهروشک  اـب  ساـیق  رد  هاـگن و 

. دشاب یم  نآ  همانراک  یـسررب  يارب  یبوخ  تصرف  كدنا , نامز  نیمه  روخارف  هب  رگید و  هاگن  رد  اما  دهد , تسد  هب  ار  ماظن  يدمآراک 
رد یمالـسا  ماظن  بالقنا و  هک  ییـالاب  رایـسب  تیفرظ  نآ و  ثداوح  اهدرواتـسد و  تـالّوحت , مجح  اـما  تسا  هاـتوک  دـنچ  ره  عطقم  نیا 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1646 

http://www.ghaemiyeh.com


هیامتـسد دـناوتب  هک  تسه  قیمع  هدرتسگ و  ردـق  نآ  تسا , هداد  ناـشن  دوخ  زا  نرق  دـنچ  اـی  کـی  یگدرتسگ  هب  ییاهدادـیور  شریذـپ 
نارود نادرم  هک  نانآ  هژیوب  ماظن  یلـصا  نارازگراک  هک  تسین  يدیدرت  دریگ . رارق  ینید  راوتـسا  ماظن  کی  يدمآراک  لیلحت  یـسررب و 

یب نارظان  هاگیاج  رد  هن  دنـشک , یم  شود  رب  ار  هعماج  روما  تیـشمت  ماظن و  تیریدم  يربهر و  نیگنـسراب  زین  کنیا  دـنا و  هدوب  هزرابم 
طاقن یبایزرا  یمالـسا و  ماظن  يدـمآراک  نییبت  رد  دارفا  نیرتوگخـساپ  لاح  نیع  رد  نیرت و  هتـسیاش  نیرت و  هاگآ  ناونع  هب  هکلب  فرط 
طسوت اه  تیعقوم  روخارف  هب  هتـشذگ و  ياه  لاس  لوط  رد  مهم  نیا  هک  تسا  هاگیاج  نیمه  زا  و  دنور . یم  رامـش  هب  نآ  فعـض  توق و 
تروص یعماج  یبایزرا  بسانم , عطقم  کی  ناونع  هب  بالقنا  يزوریپ  زا  ههد  ود  زا  سپ  هژیوب  نونکات  دـنچره  تسا , هدـش  ماجنا  ناـنآ 

وگ تفگ و  دـنچ  ای  شهوژپ  کی  هلـصوح  زا  رفن و  دـنچ  ای  کی  هدـهع  زا  گرزب و  سب  يراک  نیا  هک  درک  ناـعذا  دـیاب  تسا . هتفرگن 
ج2, عیبلا , باتک  ینیمخ , ماـما  ( . 1 : ) اه تشون  یپ  دـشاب . یم  رمتـسم  يرما  نآ , هب  زاین  تباث و  نآ  ترورـض  همه  نیا  اـب  تسا . نوریب 

قیرطلا نم  ناک  امف  رادلا , ّدحک  ّدح  هلو  ّالا  ًامارح  ًالالح و ال  هّللا  قلخ  ام  ( . 3 . ) ص98 ج21 , رون , هفیحص  ینیمخ , ماما  ( . 2 . ) ص472
نا ( . "4 . ) ص59 ج1 , یفاک , ةدلجلا . فصنو  ةدلجلاو  هاوس , امف  شدخلا  شرأ  یتح  رادلا  نم  وهف  رادـلا  نم  ناک  ام  و  قیرطلا , نم  وهف 

لدی ًالیلد  هیلع  لعج  ًاّدح و  ئـش  لکل  لعج  و  (ص ) هلوسرل هنّیب  هباتک و  یف  هلزنا  ّالا  ۀـّمالا  هیلا  جاتحی  ًائیـش  عدـی  مل  یلاعت  كرابت و  هّللا 
همارح ۀمایقلا و  موی  یلا  ًادبا  لالح  دمحم  لالح  ( . 5 . ) ص59 ج1 , یفاک , (ع ,) رقاب ماما  ًاّدح ,). ّدحلا  کلذ  يّدـعت  نم  یلع  لعج  هیلع و 

ص8. ج1 , هعیـشلا , لئاسو  (ع ,) رقاب ماما  ( . 6 . ) ص58 نامه , (ع ,) قداص ماما  هریغ , ئجیال  هریغ و  نوکیـال  ۀـمایقلا , موی  یلا  ًادـبا  مارح 
( . 9 . ) ص389 ناـمه , و  ص183 , خ126 , ناـمه , ( . 8  ) ص126 مالـسالا , ضیف  و  ص83 , خ41 , حلاص , یحبـص  هغالبلا , جـهن  ( . 7)

هلجم ي عبنم :  ص226 * . ج1 , هغالبلا , جهن  كردتسم  یف  هداعـسلا  جهن  ( . 10 . ) 319 تمکح نامه , و  ص533 , , 327 تمکح نامه ,
ات 15 ص 2  ش 14 ،  یمالسا ،  تموکح 

زورما ناهج  رد  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد 

زا اپورا و  دهعتم  ناناملسم  زا  هک  یـسیئوس  راگنهمانزور  ربوه  دمحا  هراشا :  ربوه  دمحا  زورما  ناهج  رد  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد 
سنارفنک نیمتـشه  توعد  هب  یمالـسا  بالقنا  درگلاس  نیمهدزای  اب  ناـمزمه  هام 68  نمهب  رد  تسا  یمالـسا  بالقنا  يدـج  نارادـفرط 

ینانخس نامزاس ، نیا  ناسانـشراک  عمج  رد  یـشزومآ  يزیرهمانرب  شهوژپ و  نامزاس  توعد  هب  يو  دوب . هدمآ  ناریا  هب  یمالـسا  هشیدنا 
میحرلا نمحرلا  هللامسب  دییامرفیم . هظحالم  ار  نآ  هدش  همجرت  نتم  هک  دومن  داریا  زورما " ناهج  رد  یمالسا  بالقنا  ریثات   " ناونع تحت 

جراخ ناهج  رد  یمالسا  بالقنا  ریثات  نم "  نخس  عوضوم  متسه  لاحـشوخ  امـش  عمج  رد  روضحتصرف  زا  یمارگ  ناردارب  نارهاوخ و 
اجنیا هب  نم  دـنکیم  ینمـشد  امـش  اـب  هدرک و  ریقحت  ار  امـش  ناـهج  دـینک  روصت  تسا  نکمم  هاـگ  هگ  امـش  هک  منادیم  تسا . زورما " 

ناتسود ناهج  رد  هکلب  دیتسین  يوزنم  دیرادنپیم  هک  هزادنا  نآ  اهنت  هن  امـش  تسین و  حیحـص  ساسحا  نیا  هک  میوگب  امـش  هب  ات  ماهدمآ 
هدزای امـش  هک  یمایق  بالقنا و  اب  نیلرب  راوید  طوقـس  دوشیم  ساسحا  اپورا  رد  زورما  یمالـسا  بالقنا  هناگهس  تاریثات  دـیراد . يدایز 

ات 15 دودح 12  اپورا  رد  تسا  سوسحم  اپورا  رد  زورما  دش  زاغآ  ناریا  زا  هک  یمالـسا  مایق  نیا  تسا و  طبترم  دـیدرک  زاغآ  شیپ  لاس 
ماهدوب اهروشک  زا  يرایسب  رد  ریخا  لاس  هدزای  رد  نم  دننکیم و  یگدنز  سیئوس  رد  اهنآ  رفن  رازه  هک 100  دراد  دوجو  ناملسم  نویلیم 

ماما هکنیا  لوا  ماهدرک . هدـهاشم  دنتـسه ، ینـس  مه  ابلاغ  هک  اپورا  ناناملـسم  نیب  رد  ار  یـساسا  رییغت  هس  یمالـسا  بالقنا  ریثاـت  تحت  و 
ناملسم زا  رگید  ام  هک  ياهنوگ  هب  دندیشخب  ياهزات  تیصخش  ناش و  ییاپورا  ناناملـسم  هب  ناریا  زا  جراخ  ناناملـسم  ام  هب  س )  ) ینیمخ

طسب داجیا و  ناناملسم  نایم  رد  یسایس  رکفت  هشیدنا و  ینعی  تسا  هدرک  یـسایس  ار  ناناملـسم  ماما  هکنیا  مود  میتسین . لجخ  دوخ  ندوب 
ياههنیمز رد  دـناوتیم  هک  تسا  كرحت  رپ  يوق و  عبنم  کی  ربمایپ  تنـس  نآرق و  مالـسا و  هک  دـیاهتفایرد  نونکا  ناناملـسم  تسا . هداد 

کسانم تافیرشت و  هلسلس  کی  اهنت  مالـسا  هک  دناهتفایرد  ناناملـسم  زورما  دنک . داجیا  كرحت  يداصتقا  یگنهرف و  یـسایس و  فلتخم 
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لها ام  ماما ، هک  نیا  موس  دوشیم . رتینغ  یـسایس  ياوتحم  رظن  زا  زور  هب  زور  نآ  ياـههبطخ  اـههعمج و  زاـمن  تسین . یـصخش  يداـبع 
میناوتیم ماما  يربهر  یمالسا و  بالقنا  وترپ  رد  نونکا  ام  تسا . هدنادرگزاب  تسا  نآ  رد  مالـسا  ياههشیر  هک  مالـسا  ردص  هب  ار  تنس 

رد هک  میربیم  یپ  هتکن  نیا  هب  نآ  زا  مینک و  كرد  لوا  نرق  نیتـسخن و  ههد  رد  ار  مالـسا  عضو  و  ص )  ) ربماـیپ ناـمز  یخیراـت  تیعقاو 
ناقفانم و ار  ناناملسم  ریغ  دناهدوب و  ناملـسم  همه  تسا و  هدوب  مالـسا  اهنت  تسا . هدوبن  راک  رد  ینـس  هعیـش و  فالتخا  باعـشنا و  زاغآ 
دوب و باجح  رد  هدیشوپ و  ام  يارب  ینیمخ  ماما  مایق  یمالسا و  بالقنا  زا  لبق  تقیقح  نیا  دناهدادیم . لیکـشت  یـسابع  يوما و  فارـشا 
اب هفینحوبا  یعفاش و  کلام و  لبنح و  نب  دـمحا  ماما  ینعی  تنـس  لها  هناگراهچ  همئا  هک  میاهتفایرد  ام  میدوب . هاگآان  تقیقح  نیا  زا  اـم 
رد ینـس  همئا  نیا  دوخ  و  دـناهتفرگ . سرد  اهنآ  زا  هدز و  وناز  تیب  لها  رـضحم  رد  دـناهدوب  ناتـساد  مه  هارمه و  ص )  ) ربماـیپ تیب  لـها 

نونکا تسا ، هدوب  رارقرب  تدحو  زور  نآ  رد  هک  روط  نامه  دناهدش . ینادنز  هجنکش و  هدرک و  یگداتسیا  یسابع  يوما و  يافلخ  لباقم 
ناناملـسم رب  صوصخب  یمالـسا  بالقنا  ریثات  هناگهس  تاهج  نیا  زا  يرادـقم  نونکا  دنتـسه . تدـحو  يدانم  ماـما  نرق  هدراـهچ  زا  سپ 

. منکیم تبحص  دیشخب  ام  هب  س )  ) ینیمخ ماما  هک  یناش  هرابرد  تسخن  ناناملسم  یمالـسا  تیوه  دیدجت  مهدیم : حیـضوت  ار  یجراخ 
یندـعم بآ  الاح  دـندروخیم  وجبآ  ام  ياهناروتـسر  رد  اقباس  هک  كرت  نارگراک  هک  ماهدوب  دـهاش  شیپ  لاس  هدزای  زا  نم  سیئوس  رد 

؟ ارچ دـناهدروآ . يور  باجح  هب  اپورا  ناملآ و  سیئوس و  رد  كرت  نانز  نینچمه  دـننکیم ، يراددوخ  وجبآ  ندیـشون  زا  دـنروخیم و 
هک دـناهدش  هجوتم  ناـنآ  هکلب  تسا  هدوبن  راـک  رد  يراـبجا  راـشف و  هنوگچـیه  هک  میوشیم  هجوتم  مینکیم  لاوس  اـهنآ  زا  اـم  هک  یتقو 
رد هزورما  دننک . هدافتسا  دیاب  رپس  حالس و  نیا  زا  اهنآ  تسا و  هداد  نانز  هب  ادخ  هک  تسا  يروآتفگش  تردق و  رپ  حالس  کی  باجح 

رد و تالجم و  اهامنیـس ، یمامت  هتفرگارف و  ار  اج  همه  هک  یبرغ  ندـمت  رب  مکاـح  یگنهرب  نیا  هک  دـناهدرک  فشک  ناسانـشناور  برغ 
هب اهجاودزا  رثکا  سیئوس  رد  هک  يروط  هب  هتـشگ ، رهوش  نز و  نیب  طباور  یهابت  یتسـس و  بجوم  تسا  نادـب  هدولآ  هدـنکآ و  اهراوید 

دوخ سنجمه  هب  نادرم  نانز و  زا  يرایـسب  نینچمه  دنتـسه . هدولآ  یـسنج  داسف  هب  المع  اـههداوناخ  دـصرد  دوشیم و 85  رجنم  قـالط 
ام تسا  برغ  رد  یگنهرب  گـنهرف  عویـش  تموـکح و  راـثآ  زا  اـهنیا  یگمه  دنتـسه و  خـلت  عیاـقو  نیا  دـهاش  زین  اـههچب  هدروآ و  يور 
رد ادـخ  هک  میمهفیم  نونکا  میاهدرب و  یپ  نآرق  مالـسا و  ماـکحا  تاروتـسد و  ندوب  هناـمیکح  هب  ـالاح  میاهدوب  هدزبرغ  هک  یناناملـسم 

يور باـجح  هب  اـپورا  رد  برع  كرت و  ناـنز  اـهنت  هن  نونکا  تسا . هتـشاد  ظوفحم  نوصم و  یئوس  راـثآ  هچ  زا  ار  اـم  باـجح  اـب  نآرق 
نداد هجوت  ددرگ . هیهت  يرتشیب  ياـیح  شـشوپ و  اـب  يرتبـسانم  ساـبل  ناـنآ  يارب  هک  دـنراد  اـضاقت  مه  یـسیئوس  ناـنز  هکلب  دـناهدروآ 
رکفت تردق  ام  ناهذا  هب  درک و  یـسایس  ار  ام  ینیمخ  ماما  بالقنا  مایپ و  هک  میوگب  دـیاب  ریثات  نیمود  هرابرد  یـسایس  روما  هب  ناناملـسم 
دندوب هتسناوت  دوخ  دایز  لوپ  اب  اهیدوعـس  شیپ  لاس  دنچ  تسا . شهاک  هب  ور  اهیدوعـس  ذوفن  هزورما  یبرغ  ياپورا  رد  دیـشخب . یـسایس 

ربارب رد  عوضخ  میلـست و  تلاهج ، مالـسا  یمالـسا ، زکارم  نیا  رد  اـهنآ  دـنروایب . رد  دوخ  لاغـشا  لرتنک و  تحت  ار  یمالـسا  زکارم  همه 
یب دساف و  رایـسب  اپورا  رد  يدوعـس  ناگدـنیامن  الوا  هک  تسا  نیا  هتفای  شهاک  اهنآ  ذوفن  هزورما  هکنیا  تلع  دـندرکیم . غیلبت  ار  اکیرما 

هبتریلاع لاجر  زا  يرایـسب  هک  ياهنوگ  هب  دنتـسه  اشحف  رد  قرغ  يراسگهداب و  زا  تسم  اهنآ  دنراد . ياهتـسیاشان  راتفر  هدوبتیـصخش و 
یغیلبت هوحن  ایناث  دراد . هدنورپ  سیئوس  هاگداد  رد  دهف  هاش  دوخ  لاثم  ناونع  هب  دنراد . هدنورپ  ییاپورا  ياههاگداد  رد  يدوعس  بارعا و 

اب شیپ  لاس  نیدنچ  اهیدوعس  الثم  درادن . ياهبذاج  الـصا  تسا و  هناقمحا  هناهلبا و  رایـسب  دننکیم  مالـسا  يارب  ناشدوخ  دجاسم  رد  هک 
مولعم دجسم  راک  مامتا  زا  دعب  هک  تسا  نیا  بیاجع  زا  اما  دنتخاس  ونژ  رد  هوکش  اب  دجسم  کی  رالد  نویلیم  رب 50  غلاب  ياهنیزه  فرص 

دننک بصن  هلبق  لباقم  رد  یبوچ  بوچراهچ  کی  هک  دندش  روبجم  يزیروربآ  اب  اذل  دـشابیم  فرحنم  تسین و  هکم  هب  ور  نآ  هلبق  دـش .
هک تسا  یبیغ  زومر  زا  دوخ  هبون  هب  نیا  دنهدب . ناشن  ار  هلبق  حیحـص  تهج  هلیـسو  نیدـب  ات  دـنتخادنا  یقرب  قرز و  رپ  شرف  نآ  يور  و 

عاـجرا و موس ، ریثاـت  مالـسا  ردـص  هب  تشگزاـب  دـیآ ! جـک  هلبق  اـی  دـیآ و  دورف  فقـس  اـی  هصـالخ  دـنزاسیم ، دجـسم  اهیدوعـس  یتقو 
عبانم و هب  یبایتسد  اب  ییاپورا  ناملـسم  نانز  هنومن ، کی  ناونع  هب  نونکا  مه  تسا . مالـسا  ياههشیر  مالـسا و  ردـص  هب  ام  ندـنادرگزاب 
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یضعب هلیسو  هب  نرق  هدراهچ  نیا  لوط  رد  تسا . یصاختلزنم  ماقم و  ياراد  مالـسا  رد  نز  هک  دناهتفایرد  یقیقح  مالـسا  ياههمـشچرس 
بابرا و هلزنم  هب  درم  هدوب و  هدـنب  هدرب و  راکتمدـخ و  هلزنم  هب  نز  هداوناخ  رد  هک  دوب  هدـیدرگ  داجیا  یقلت  نیا  هاوخدوخ  نادرم  املع و 

يدـمحم بان  مالـسا  هب  یبایتسد  مالـسا و  ردـص  خـیرات  هعلاـطم  نینچمه  یمالـسا و  لیـصا  عباـنم  هب  عوجر  اـب  نونکا  مه  اـما  سیئر .
یصاخ مارتحا  شزرا و  ص )  ) مرکا ربمایپ  صخش  مالـسا و  هکنیا  رگید  دنراد . ار  کیرـش  ود  مکح  هداوناخ  رد  درم  نز و  هک  دناهتفایرد 

هیآ زا  درک . هراـشا  ناوـتیم  هملـس  ما  هلمج  زا  شیوـخ  نارـسمه  اـب  ص )  ) ربماـیپ دروـخرب  هب  دـهاش  ناوـنع  هب  هک  تـسا  لـئاق  نز  يارب 
يرترب قوفت و  یعون  ینامسج  ظاحل  هب  درم  هچرگ  هک  درک  هدافتسا  ناوتیم  زین  هبوت  هروس  ضعب " ءایلوا  مهضعب  تانموملاو  نونموملاو 
بلطم نیا  راکتمدخ  بابرا و  هطبار  هن  دـشابیم  تروشم  لباقتم و  يراکمه  درم ، نز و  نیب  یگداوناخ  طباور  رد  ساسا  انبم و  اما  دراد ،

ترـضح اب  ع )  ) یلع ترـضح  هطبار  ینعی  دـهدیم . ناشن  زین  س )  ) همطاف ترـضح  و  ع )  ) یلع ترـضح  یگدـنز  هکلب  نآرق  اـهنت  هن  ار 
تاجن و هیام  نادنزرف  نیا  هک  دـندرک  تیبرت  ینادـنزرف  رگیدـمه  اب  هکلب  تسا  هدوبن  راکتمدـخ  اب  بابرا  دـننام  هداوناخ  رد  س )  ) همطاف
ار اهشزومآ  نآ  یمامت  همانتیصو ، اهمایپ و  هیلک  رد  تدم  نیا  لوط  رد  هرس -  سدق  ینیمخ -  ماما  زین  ام  نامز  رد  دنتـشگ . مالـسا  يایحا 
رب هکلب  دـندرک  رادـیب  ار  ناناملـسم  طقف  هن  ینیمخ  ماما  هر )  ) ینیمخ ماما  تضهن  یناهج  ریثات  دـندومن . انـشآ  نآ  اـب  ار  اـم  هدرک و  حرط 

نیلرب راوید  مهدیم . حیـضوت  ار  روآتفگـش  هنومن  کی  راصتخا  هب  هک  دنداهن ، اج  رب  ریثات  زین  ناهج  ناناملـسم  ریغ  مالـسا و  ریغ  ناهج 
روبجم يوروش  رد  فچابروگ  مان  هب  يدرم  دننکیم . طوقـس  يرگید  زا  سپ  یکی  یقرـش  ياپورا  رد  یتسینومک  ياهمیژر  هتخیر و  ورف 

تلع هچ  هب  دوبن . نکمم  يوروش  رد  یتسینومک  میژر  ظفح  رگید  اریز  دـنک . داجیا  یقرـش  ياپورا  هیـسور و  رد  یتالوحت  ات  تسا  هدـش 
دوبن نکمم  يوروش  يارب  رگید  دوب و  یگتسکشرو  هب  ور  يوروش  داصتقا  هک  دوب  نیا  تلع  دوب ؟ هدمآ  شیپ  فچابروگ  يارب  رابجا  نیا 

هب رد  یمهم  لـماع  ناتـسناغفا  گـنج  دـنک . هرادا  ار  اـهنآ  هتــشاد و  رپ  لاـب و  ریز  یقرــش  ياـپورا  رد  ار  دوـخ  ددـعتم  راـمقا  دـناوتب  هـک 
لوط رتشیب  هتفه  راهچ  رثکادـح  ای  هس  گنج ، نیا  هک  دـندوب  هدرک  ینیب  شیپ  اهـسور  اریز  دوب . يوروش  داـصتقا  ندـناشک  یگتـسکشرو 

یگتـسکشرو هب  ار  يوروش  داـصتقا  دیـشک و  لوط  لاـس  هد  گـنج  نیا  اـما  دـمآ . دـهاوخرد  لرتنک  تحت  ناتـسناغفا  دیـشک و  دـهاوخن 
یبونج ياهزرم  رد  مهاوخیمن  نم  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  دعب  دوب  هتفگ  فنژرب  هک  دوب  نیا  ناتـسناغفا  هب  اهـسور  دورو  تلع  دیناشک ،

اب درمریپ  کی  دوب  هدید  وا  هک  دوب  نیا  یمالسا  بالقنا  زا  فنژرب  تشحو  سرت و  تلع  مشاب . هتشاد  يرگید  یمالـسا  بالقنا  کی  دوخ 
دنهدـب همتاخ  هقطنم  نیا  رد  اکیرما  ذوفن  هب  هدرک و  طقاس  ار  هنایمرواخ  تموکح  نیرتیوق  ناریا  رد  دنتـسناوت  فعـضتسم  مدرم  اـهنویلیم 

امـش درک و  دـهاوخ  هچ  يوروش  هک  تسا  نشور  دـیآ ، دوجو  هب  يوروـش  یبوـنج  ياـهزرم  رد  يرگید  یمالـسا  بـالقنا  رگا  نیارباـنب 
ياـپورا ياـهروشک  هب  يوروش  زا  يوروـش  هب  ناتـسناغفا  زا  ناتـسناغفا  هب  ناریا  زا  هلحرم  هب  هلحرم  ياهریجنز  شنکاو  کـی  هک  دـینیبیم 

ات هک  دوب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریثاـت  نیا  دـیدوب و  ناریا  مدرم  امـش  شنکاو  نیا  رگزاـغآ  اذـل  تسا و  هتفر  شیپ  نیلرب  راوید  اـت  یقرش 
، دوخ ياهیسررب  رد  اهییاپورا  دوخ  هک  تسا  یلوق  نیا  دیشاب  نآ  ناگدننک  هئارا  امش  هک  تسین  یلیلحت  نیا  هدش . هدیـشک  اکیرما  اپورا و 

دراد دوجو  دنور  ود  ریـسم و  ود  میـشاب . هتـشاد  هدنیآ  هب  یهاگن  تسا  بوخ  ثحب  نیا  نایاپ  رد  هدنیآ  هب  هاتوک  یهاگن  دننکیم . ناونع 
لاس ود  یکی  فرظ  هاوخاـن  هاوخ  ناـملآ  تسا و  هدرک  طوقـس  نیلرب  راوید  تسا . یمالـسا  بـالقنا  ریثاـت  تحت  امیقتـسم  ود  ره  نیا  هک 

يارب مه  يوروش  اکیرما و  دنتـسه و  نآ  رب  یگلمج  اپورا  رد  هک  تسا  یلوق  نیا  دمآ و  دـهاوخرد  دـحتم  ناملآ  کی  تروص  هب  هدـنیآ 
یعطق ناملآ  ود  داحتا  تسین و  هتخاس  ام  تسد  زا  يراک  هک  دناهدرک  مالعا  دـننکب و  دـنناوتیمن  يراک  چـیه  ناملآ  داحتا  زا  يریگولج 
تعنـص اب  ناملآ  دـننکیم . ادـیپ  ياهزات  لکـش  کی  داحتا  نیا  رد  اهروشک  زا  يرایـسب  هدـش و  دـحتم  اه  ییاپورا  ناملآ  داـحتا  اـب  تسا 

لسکورب هک  اپورا  رب  وتان  طلست  زکرم  دنوشیم و  ياهزات  تردق  ندمآ  دوجوب  ثعاب  تیعمج  نویلیم  اب 500  اپورا  تفرشیپ و  هداعلاقوف 
يربهر اب  ینیون  ياپورا  هتشگ و  لیاز  اپورا  رب  اهتسینویهص  طلـست  هجیتن  رد  دوشیم و  لقتنم  نیلرب  هب  تردق  زکرم  دوریم و  نیب  زا  دوب ،

ام دنتـسه . طوقـس  هب  ور  اهتردقربا  اکیرما  هدنیآ  دش . دنهاوخ  راکمهربا  تردـقربا ، ياج  هب  هک  دـیآیم  دوجوب  نپاژ  يراکمه  ناملآ و 
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، فعـض طوقـس و  بیـشارس  هب  اکیرما  نداتفا  مینک . تبحـص  يردق  اکیرما  طوقـس  هب  عجار  تسا  بوخ  لاح  میدید  ار  يوروش  طوقس 
یلیخ اکیرما  رهاظ  رد  هتبلا  دـنهدیم . سیئوس  ياهرادـکناب  هک  تسا  يرادـشه  هکلب  دنـشاب  هدرک  اهناملـسم  ای  اهیناریا  هک  تسین  یغیلبت 

اکیرما 2300 تسه . هدوب و  رامیب  يوروش  داصتقا  هک  روط  نامه  تسا  رامیب  اکیرما  داصتقا  عقاو  رد  یلو  دـسریم  رظن  هب  هفرم  رادـلوپ و 
. اکیرما داصتقا  يارب  تسا  يرطخ  گنز  نیا  تسا و  موس  ناهج  یهدـب  لک  ربارب  ود  یهدـب  نیا  هک  تسا  ضورقم  نپاژ  اپورا و  هب  رالد 

زورما دوب ، اـیند  ياـهروشک  يارب  يراـبتعا  کـناب  عقاو  رد  دوب و  زاتـشیپ  عیانـص  زا  يرایـسب  رد  هک  شیپ  لاـس  هدزناـپ  فـالخرب  اـکیرما 
نپاژ هب  ار  دوخ  ياج  هدرک و  طوقس  تعنص  رد  مراهچ  موس و  مود و  لحارم  هب  هداد و  تسد  زا  عیانص  زا  يرایسب  رد  ار  دوخ  یماگـشیپ 

ياهزغم بذـج  رد  يرایـسب  یعـس  اهییاکیرما  هزورما  تساکیرما  رد  یملع  حطـس  یـشزومآ و  ماظن  تفا  نآ ، لیلد  تسا . هداد  ناـملآ  و 
دوجو هارکا  دروم  نیا  رد  زورما  دوب  اکیرما  هب  نتفر  يارب  يدایز  لاـبقا  هک  هتـشذگ  فـالخرب  یلو  دـنراد  اـپورا  زا  نادنمـشناد  رکفتم و 

زا اهنآ  دنتسین . عمج  رطاخ  نمیا و  ناشهداوناخ  دنزرف و  نز و  يارب  ملاس  یگدنز  نیمات  هب  تبسن  اهنآ  هک  تسا  نیا  زین  نآ  تلع  دراد و 
كانمیب هدـمآ  دوجوب  نانز  ناکدوک و  يارب  اکیرما  هعماج  رد  هک  اهیراتفرگ  نیا  لاـثما  فنع و  هب  زواـجت  ردـخم ، داوم  هب  داـیتعا  داـسف ،

کی دش  دهاوخ  روبجم  شوب  هدنیآ  لاس  هس  رد  رثکادح  هک  دننکیم  ینیبشیپ  ار  نیا  یـسیئوس  نارادکناب  تسا و  رامیب  اکیرما  دنتـسه .
ياهروشک زا  ینابیتشپ  یجراخ و  روضح  زا  يوروش  دننامه  زین  اکیرما  هک  تسانعم  نیدـب  رما  نیا  دـنک و  اپ  رب  اکیرما  رد  اکیرتسورپ " "

دیاب ام  دندرک ، طوقس  ینامور و . . . لثم  یقرـش  ياپورا  ياهمیژر  هک  روط  نامه  تشاد و  دهاوخ  رب  تسد  شدوخ ، رامقا  تسد و  رود 
ادـیپ ار  یتشونرـس  نامه  اـهنیا  میـشاب . دنتـسه  اـکیرما  رکون  هناـیمرواخ  رد  هک  ياـهروشک  نیب  رد  برع  ياهوکـسشوئاچ  طوقـس  رظتنم 
دیاب نارگید  دهف و  نیسح و  هاش  كرابم و  دننام  یناسک  اکیرما ، فعض  اب  دندرک  ادیپ  یقرش  ياپورا  رد  يوروش  ياهرکون  هک  دننکیم 

. تسا لاعف  هدنز و  هراومه  هکلب  تسا  هدرمن  زگره  دوب  امـش  ربهر  هک  ياهدروخلاس  درم  نآ  دـینادب  امـش  دـنورب . ناشدوخ  راک  لابند  هب 
رهوگ و نینچ  کی  هک  مییوگیم  کیربت  نامدوخ  هب  مینکیم و  رکـش  ار  ادـخ  ام  دـش . داجیا  ناشیا  تسد  هب  تالوحت  همه  نیا  هک  ارچ 
دیوشن و رورغم  هک  دیشاب  بقارم  دیراد  یفعاضم  راختفا  ناناملسم  ریاس  هب  تبسن  هک  اهیناریا  امش  درک و  تیانع  ناناملسم  ام  هب  ار  تمعن 

www.imam-khomeini.com عبنم :  تسا * . نایابیکش  نارباص و  اب  ادخ  هک  دینادب 

یمالسا بالقنا  ياهدرواتسد  اهنامرآ و 

نیا رد  هک  دنا  مهم  هتسویپ و  مه  هب  هلأسم  ود  یمالسا ، بالقنا  ياهدرواتـسد  اهنامرآ و  همّدقم  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  اهنامرآ و 
يولهپ میژر  هیلع  اهنآ  هب  یبایتسد  روظنم  هب  مدرم  هک  دنبالقنا  یباجیا  یبلـس و  فادها  نامه  اهنامرآ ، دـنریگیم . رارق  هعلاطم  دروم  لصف 
یمالسا بالقنا  ياهنامرآ  دنا . هتفای  ققحت  هک  دنتسه  ییاهنامرآ  زین  بالقنا  ياهدرواتـسد  دنتـسشنن . ياپ  زا  نآ  ینوگنرـس  ات  هدیروش و 

يربـهر صوـصخهب  يرکف  یـسایس و  ناربـهر  ياـهمایپ  يزوریپ و  نارود  رد  مدرم  ياهراعـش  لـالخ  زا  ار  یمالـسا  بـالقنا  ياـهنامرآ 
تـضهن دنور  رد  اهفده  نیا  هک  تساجنآ  مهم  هتکن  تخانـش . ناوتیم  اوتحم  لیلحت  شور  زا  هدافتـسا  اب  هر )  ) ینیمخ ماما  درف  هب  رـصحنم 

نوناق رد  زین  اهدادـیور و  ثداوح و  شکاشک  رد  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  دـندیدرگ  یم  نایب  فافـشریغ  یلک و  تروص  هب  یمالـسا 
داصتقا گنهرف و  عامتجا ، تسایس ، ياه  هزوح  رد  بالقنا  ياهنامرآ  نیرتمهم  دنا . هدش  رتیئزج  رتفافش و  يدایز  رادقم  هب  یساسا 1358 

طیحم داجیا  . 1 زا : دـنترابع  یمالـسا  بالقنا  یعامتجا  یگنهرف و  ياهنامرآ  نیرتمهم  یعامتجا  یگنهرف و  ياهنامرآ  فلا . زا : دـنترابع 
اب یمومع  ياهیهاگآ  حطـس  ندربـالاب  یهابت 3 . داسف و  رهاـظم  اـب  هزراـبم  اوقت 2 . نامیا و  ساسارب  یقـالخا  لـیاضف  دـشر  يارب  دـعاسم 

لیهست و حوطـس و  مامت  رد  همه  يارب  ناگیار  یندب  تیبرت  شرورپ و  شزومآ و  یهورگ 4 . ياه  هناسر  تاعوبطم و  زا  حیحص  هدافتسا 
قیوشت قیقحت و  زکارم  سیـسأت  قیرط  زا  راـکتبا  عـبتت و  یـسررب و  حور  تیوـقت  روشک 5 . ییافکدوخ  ّدـح  رـس  ات  یلاـع  شزومآ  میمعت 

حیحـص و يرادا  ماظن  داجیا  يونعم 7 . يدام و  ياـه  هنیمز  رد  مومع  يارب  هنـالداع  تاـناکما  داـجیا  اوراـن و  تاـضیعبت  عفر  ناققحم 6 .
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نوناق 9. ربارب  رد  همه  يواست  مومع و  يارب  هنالداع  ییاضق  تینما  داجیا  دارفا و  هبناج  همه  قوقح  نیمأت  رورضریغ 8 . تالیکشت  فذح 
، يرادا يداصتقا ، یلاـم ، ییازج ، یندـم ، تاررقم  نیناوق و  نیودـت  مدرم 10 . نیب  یموـمع  نواـعت  یمالـسا و  يردارب  میکحت  هعـسوت و 
داژن و گـنر ، هلیبـق ، موق ، هب  هجوت  نودـب  مدرم  يارب  يواـسم  قوقح  يرارقرب  یمالـسا 11 . نیزاوم  ساسارب  یـسایس  یماظن و  یگنهرف ،
یتشادـهب و تامدـخ  حـناوس و  ثداوح و  یتسرپرـس ، یب  یگداتفاراک ، زا  یگتـسشنزاب ، رظن  زا  یعاـمتجا  نیمأـت  يرادروخرب  نابز 12 .
هب درف . ره  يارب  یهاوخداد  قح  راـک و  يدازآ  هلمج  زا  یعاـمتجا  ياـهیدازآ  هریغ 13 . همیب و  تروص  هب  یکـشزپ  ياهتبقارم  یناـمرد و 

داهج و نوچمه  ینید  میهافم  يایحا  قلمت ، اـشترا و  هرفـس  ندـیچرب  هعماـج ، رد  داـسف  رهاـظم  زکارم و  ندرب  نیبزا  ناوت  یم  قوف  دراوم 
یتنطلس و ماظن  يزادنارب  . 1 زا : دنترابع  یمالـسا  بالقنا  یـسایس  ياهنامرآ  نیرتمهم  یـسایس  ياهنامرآ  ب . درک . هفاضا  زین  ار  تداهش 

هنوگره یفن  رکنم 3 . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریخ و  هب  توعد  اروـش ، ساـسا  رب  روـشک  روـما  هرادا  لقتـسم 2 . ینید و  یتموکح  داجیا 
نوناق 5. مکح  هب  رگم  سـسجت  روسناـس و  دـیاقع ، شیتفت  یفن  یلخاد و  تینما  يریذپ 4 . هطلس  يرگ و  هطلس  یـشک ، متـس  يرگمتس ،

یمومع يارآ  هب  اکتا  نوناق 6 . دودـح  رد  یعامتجا  یـسایس و  ياهیدازآ  نیمأت  اهییامیپهار و  تاعامتجا و  تاعوبطم ، تایرـشن ، يدازآ 
هنوگره وحم  بناجا 8 . ذوفن  زا  يریگولج  رامعتسا و  لماک  درط  شیوخ 7 . تشونرـس  نییعت  رد  مدرم  هماع  تکراشم  روشک و  هرادا  رد 

میظنت یمالـسا 10 . ماظن  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  ظفح  يارب  یلم  عافد  هینب  لماک  تیوقت  یبلطراصحنا 9 . یگماکدوخ و  دادبتـسا و 
ناهج 11. نافعضتسم  زا  غیردیب  تیامح  ناناملـسم و  همه  هب  تبـسن  هناردارب  دهعت  مالـسا و  ياهرایعم  ساسا  رب  روشک  یجراخ  تسایس 
، ناهج زا  هطقن  ره  رد  ناربکتسم  ربارب  رد  نافعضتسم  هنابلط  قح  هزرابم  زا  تیامح  براحمریغ 12 . لود  اب  لباقتم  زیمآحلص  طباور  داجیا 

یلمارف ياهتیلوؤسم  يزرم و  نورب  ياـهنامرآ  عقاو  رد  ( 1 . ) رگید ياهتلم  یلخاد  روما  رد  تلاـخد  هنوگره  زا  لـماک  يراددوخ  نیع  رد 
ماظن رد  ون  یحرط  نتخادنارد  ناهج و  ناناملسم  فعضتسم و  للم  زا  هبناج  همه  تیامح  بالقنا و  مایپ  رودص  هب  لیم  یمالـسا ، بالقنا 
مالعا یجراخ  تسایـس  دربهار  نییعت  رد  بالقنا  يزوریپ  لاس  نیتسخن  رد  یمالـسا  يروهمج  راذگناینب  هطبار  نیا  رد  تشاد . للملا  نیب 

، تسا هزینرـس  ناشراعـش  کنات و  پوت و  ناشقطنم  هک  ییاهنآ  لـباقم  رد  ناـهج  فعـضتسم  ياـهتلم  زا  نونکا  ناریا  هدازآ  تلم  تشاد :
، دننکیم هزرابم  يدازآ  تقیقح و  قح و  ادـخ و  هار  رد  هک  ناهج  رـساترس  رد  شخبیدازآ  ياهتـضهن  مامت  زا  ام  دـیامنیم . ینابیتشپ  الماک 

حرط ار  لقتسم  دازآ و  ياه  يروهمج  اب  یمالسا  تلود  کی  هیرظن  دوخ  یهلا  یـسایس ـ  همانتیـصو  رد  ناشیا  هتبلا  ( 2 . ) مینکیم ینابیتشپ 
دازآ و ياهیروهمج  اب  یمالسا  تلود  کی  يوس  هب  ناهج ...! ناناملسم  یمالسا و  ياهروشک  يا  و  ناهج ! نافعضتسم  يا  امش  و  دندرک .

ياهوگلا اب  هجو  چـیه  هب  هدوبن و  يداـصتقا  ًافرـص  یبـالقنا  یمالـسا ، بـالقنا  دـنچره  يداـصتقا  ياـهنامرآ  ج . دـیورب . شیپ  هب  لقتـسم 
لاملا تیب  تراـغ  زا  يریگولج  . 1 دوش : یم  زین  يداصتقا  داعبا  لماش  نآ  ياهنامرآ  لاح  نیعرد  دـشاب ، یمن  ریـسفت  لـباق  یتسیـسکرام 

قیرط زا  روشک  کیژولونکت  یتعنص و  تفرـشیپ  هار  رد  شالت  ینیمزریز 3 . ریاخذ  ظفح  نآ 2 . ناگتـسباو  یهاشنهاش و  نادناخ  طسوت 
مولع رد  ییافکدوخ  نیمأت  يداصتقا 5 . ییافکدوخ  لالقتسا و  . 4 رهام و ... دارفا  تیبرت  نونف ، مولع و  زا  هدافتسا  يداصتقا ، يزیر  همانرب 

فرطرب رقف و  عفر  هافر و  داـجیا  تهج  یمالـسا  طـباوض  قبط  رب  هنـالداع  حیحـص و  داـصتقا  يزیر  یپ  يزرواـشک 6 . تعنـص و  نونف ، و 
نیمأت تیمورحم 8 . رقف و  ندرک  نـک  هـشیر  همیب 7 . میمعت  تشادـهب و  راک ، نکـسم ، هیذـغت ، ياه  هنیمز  رد  تیمورحم  عونره  نتخاـس 

هداوناخ 9. لیکـشت  يارب  مزال  تاناکما  شرورپ و  شزومآ و  نامرد ، تشادـهب ، كاـشوپ ، كاروخ ، نکـسم ، لـماش  یـساسا ، ياـهزاین 
درف ره  هک  دـشاب  نانچ  راک  تاعاس  اوتحم و  لکـش و  هک  یتروص  هب  روشک  يداصتقا  همانرب  میظنت  لماک 10 . لاغتشا  يارب  طیارش  نیمأت 

شیازفا روشک و  هرادا  رد  لاعف  تکرـش  یعامتجا و  یـسایس و  يونعم ، يزاـسدوخ  يارب  یفاـک  ناوت  تصرف و  یلغـش ، شـالت  رب  هوـالع 
، ریغ هب  رارـضا  عنم  يرگید 12 . راـک  زا  یـشک  هرهب  زا  يریگوـلج  نیعم و  راـک  هب  دارفا  راـبجا  مدـع  دـشاب 11 . هتـشاد  راکتبا  تراهم و 

تادیلوت شیازفا  رب  دیکأت  روشک 15 . داصتقا  رب  هناگیب  يداصتقا  هطلس  زا  يریگولج  ریذبت 14 . فارسا و  عنم  ابر 13 . راکتحا و  راصحنا ،
زا ییادز  تیمورحم  روشک و  ياهاتسور  هب  یگدیسر  یتاقبط 17 . هلصاف  ندرک  مک  يداصتقا و  تلادع  یتعنص 16 . یماد و  يزرواشک ،
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هک دنتسه  ییاهفده  نامرآ و  نامه  یمالسا ، بالقنا  ياهدرواتسد  دش  هراشا  رتشیپ  هکنانچمه  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  ( 3 . ) اهنآ
زا شیپ  تیعضو  یمالسا ، بالقنا  ياهنامرآ  هب  دیاب  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد  یبایزرا  رد  دنا . هتفای  ققحت  یئزج  ای  یلک  تروص  هب 

بـالقنا ياهدرواتـسد  درک . هجوت  بـالقنا  یجراـخ  یلخاد و  نانمـشد  ياـه  هئطوت  اـهراشف و  روشک و  ياـهییاناوت  تاـناکما و  بـالقنا 
یتنطلـس و میژر  ینوگنرـس  لاثم  ناونع  هب  داد . رارق  یـسررب  دروم  توافتم  هنوگود  هب  فلتخم  یناـمز  ههرب  ود  رد  ناوت  یم  ار  یمالـسا 
زا ياهراپ  هکیلاحرد  تسا ، يزوریپ  نامز  رد  بالقنا  ياهدرواتسد  هلمج  زا  یسایس  لالقتسا  بسک  زین  یمالـسا و  يروهمج  ینیزگیاج 
هب دراد . زاین  يرتشیب  شالت  نامز و  هب  دنا  هدش  درواتسد  هب  لیدبت  يدودح  ات  هک  يداصتقا  لالقتسا  نوچمه  یمالسا ، بالقنا  ياهنامرآ 

. فـلا درک . هراـشا  ریز  لکـش  هـب  داـصتقا  تسایـس و  گـنهرف ، ياـههزوح  رد  یمالـسا  بـالقنا  ياهدرواتـسد  مـها  هـب  ناوـتیم  لاـحره 

نتشیوخ 2. هب  تشگزاب  یناسنا و  یقالخا و  تالامک  دشر  تهج  بسانم  یطیحم  ندمآ  دوجو  هب  یعامتجا 1 . یگنهرف و  ياهدرواتسد 
هیحور یمومع و  ياهیهاگآ  حطـس  یبسن  ياقترا  هعماج 3 . هصرع  زا  اهیـشورف ـ  بورـشم  اه و  هدک  ترـشع  دننام  داسف ـ  رهاظم  ندودز 

يارب يواسم  قوقح  يرارقرب  ییاضق و  یعامتجا و  تینما  . 5 تسا . هدوب  هارمه  تیقفوم  اب  يدایز  دح  ات  هک  يداوسیب  اب  هزرابم  قیقحت 4 .
ندرک یمالسا  تایرـشن 9 . تاـعوبطم و  دـشر  شیازفا و  ینید 8 . یبـالقنا  تاـیبدا  جاور  يردارب 7 . تدـحو و  هیحور  داـجیا  مدرم 6 .
يایحا و  ( 4  ) یعامتجا ياهـشزرا  رد  لوحت  ینید ، رکفت  يایحا  یـسایس 10 . یماظن و  يرادا ، يداصتقا ، یلام ، ییازج ، یندـم ، تاررقم 

يرکفنشور 12. تناید و  صـصخت و  دهعت و  نیب  یگنهامه  یسایس 11 . جح  صالخا و  راثیا ، تداهـش ، ترجه ، داهج ، دننام  یمیهافم 
داجیا حلسم و  ياوق  ندش  یمدرم  هیملع 14 . ياههزوح  یتاقیقحت و  زکارم  اههاگشناد ، تیفرظ  شیازفا  هاگشناد 13 . هزوح و  يراکمه 

ياههراونشج لیکشت  ياه  هنیمز  نتخاس  مهارف  اب  یمالـسا  بالقنا  ناملـسم ; نز  يوگلا  یفرعم  یمدرم 15 . جیـسب  يورین  یهدنامزاس  و 
ياه هنحص  رد  نانآ  تکرش  ناوناب و  یـشزرو  نویـساردف  هطوبرم ، ياهلکـشت  اهتیعمج و  سیـسأت  نانز ، هژیو  تاعوبطم  ناوناب ، فلتخم 

ناملسم نز  زا  نیون  ییوگلا  اتـسور ، رهـش و  ياهاروش  یمالـسا و  ياروش  سلجم  يارب  اهنآ  يروتادیدناک  هلمج  زا  یعامتجا  یـسایس و 
.16 درک . اثنخ  ار  یشزرو  یعامتجا و  ياهتیلاعف  رد  تکرش  زا  نانز  تیمورحم  دننام  مالسا  هیلع  یفنم  تاغیلبت  میسرت و  رضاح  رـصع  رد 

یگنهرف يوگلا  یبرغ ، هن  یقرـش  هن  لصا  ساسا  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  موس ; ناهج  یمالـسا و  ياـهروشک  رد  یگنهرف  يرواـب  دوخ 
مسینوـمک و اـب  ار  دوـخ  یمالـسا  تارکفت  یگدـنلاب  هک  ینادنمـشیدنا  دروآ . ناـغمرا  هب  ناـهج  نافعـضتسم  ناناملـسم و  يارب  يدـیدج 
اب ناهج  رد  بهذـم  هب  یمومع  شیارگ  دـنا . هدـش  نومنهر  یمالـسا  رکفت  هب  کنیا  دـندیدیم ، راـگزاس  یبرغ  مسیلاربیل  اـی  مسیلایـسوس 

ریثأت ناریا  یمالـسا  بالقنا  بالقنا ; نازادرپ  يروئت  یعامتجا و  مولع  تایرظن  رب  ریثأت  . 17 دراد . یعقاو  دنویپ  طابترا و  یمالسا  بالقنا 
دوخ ریثأت  تحت  ار  لپچاکـسا  دننام  بالقنا ، نازادرپ  يروئت  دیـشک و  ریوصت  هب  یبوخ  هب  ار  یعامتجا  یـسایس و  تالوحت  رب  يژولوئدیا 

. یناقهد تخاس  رادـتقا و  تخاس  یللملا ، نیب  ماظن  تخاس  تسا : لیلحت  لـباق  لـماع  هس  ياـنبم  رب  یبـالقنا  ره  يو  هاگدـید  زا  داد . رارق 
تیمها نادنچ  یـسایس  بازحا  یخیرات و  نارازگراک  يژولوئدیا ، يربهر ، دننام  ییاه  هفلؤم  هب  وا  میدید  نیـشیپ  لصف  رد  هک  هنوگنامه 

ریثأت یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  هک  ینازادرپ  هیرظن  رگید  زا  ( 5 . ) درک لیدعت  ار  دوخ  رظن  ناریا  یمالسا  بالقنا  هدهاشم  اب  یلو  دادیمن ،
ناج يولع و  هزمح  زاجعا ، دمحا  دننام  ( World Economic System  ) یناهج داصتقا  متسیس  نازادرپ  هیرظن  ناوت  یم  دنتفریذپ ،

لصف رد  هک  هنوگنامه  درک . ادیپ  يرتشیب  تیمها  یگتسجرب و  نید ، يربهر  گنهرف و  دننام  يرـصانع  اهنآ  هاگدید  رد  درب . مان  ار  نروف 
یعامتجا يدرف و  ياههزوح  رد  تیونعم  ندومن  دراو  لابند  هب  نایناریا  تسا  دقتعم  یمالسا  بالقنا  دروم  رد  زین  وکوف  لشیم  دمآ  نیشیپ 

نیا نیرتمهم  یـسایس  ياهدرواتـسد  ب . ( 6 . ) دوـشیم یقلت  نردـمارف  نارود  بـالقنا  نیلوا  یمالـسا ، بـالقنا  لـیلد ، نیمه  هب  دـندوب و 
شترا 700 تفن ، لوپ  رب  هیکت  اب  دیـشوک  یم  هاش  ناریا ; تلم  زا  متـس  عفر  یهاشنهاش و  تموکح  يزادـنارب  . 1 زا : دنترابع  اهدرواتسد 

ردتقم ار  میژر  تیمکاح  اکیرما ، صخألاب  ناگناگیب  غیردیب  تیامح  زا  يدنم  هرهب  و  كاواس ـ  دننامه  یتینما ـ  ياههاگتسد  يرفن ، رازه 
نودـب رازاب  هچوک و  مدرم  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  یهلا  هدارا  لاح  نیعرد  دـیادزب . ناـهذا  زا  ار  نآ  طوقـس  لزلزت و  روصت  دـهد و  ناـشن 
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يزوریپ یمالسا ; يروهمج  ماظن  رارقتـسا  . 2 دنهد . نایاپ  روشک  رب  یهاشنهاش  میژر  هطلـس  هب  دنـشاب ، حلـسم  نردم  ياهحالـس  هب  هکنآ 
هب یمالسا  ظفل  تموکح و  بلاق  هب  يروهمج  ظفل  دومن . ققحم  ار  یمالسا  يروهمج  لیکشت  هنیمز  رد  یمومع  هتساوخ  یمالسا  بالقنا 

یمالـسا و ماظن  اب  تسین ، یـصاخ  یتفرعم  ماظن  هب  رظان  يروهمج  تموکح  نوچ  هر ) ) ینیمخ ماـما  هاگدـید  زا  دراد . هراـشا  نآ  ياوتحم 
زا تسا  ترابع  ماظن  نیا  ياهیریگ  تهج  لوصا و  رد  یلک  تارییغت  نیرتمهم  زا  دروم  ود  دـسریم . رظن  هب  عمج  لـباق  هیقف  تیـالو  هیرظن 

تاباختنا یسایس و  ياهیدازآ  رارقتـسا  قیرط  زا  شیوخ  تشونرـس  رد  مدرم  هدننک  نییعت  شقن  هیقف و  تیالو  رب  ینتبم  ماظن  يریگ  لکش 
اهتردقربا تسد  ندش  هاتوک  یسایس و  لالقتسا  عضاوم 4 . ندش  فافش  فلتخم و  یسایس  ياهلکشت  يریگ  لکش  هعماج 3 . رد  یمومع 

رب ینتبم  مسیسکرام  تاغیلبت  ینید ; تموکح  يارب  ون  ییوگلا  ندروآ  ناغمرا  هب  تسایس و  نید و  دنویپ  روشک 5 . تارّدقم  زا  نیریاس  و 
و ( 7  ) ادخمان هب  بالقنا  يزوریپ  دوب . تسایـس  زا  نید  هزوح  ندرکادج  موزل  رب  ینتبم  رالوکـس  ياهماظن  تاغیلبت  بهذـم و  ندوب  نویفا 

هعماج یـسایس  هرادا  رد  نید  ییاناوت  هکلب  تسین ، یبالقنا  ياهتکرح  دـض  هعماج و  نویفا  نید ، هک  درک  تباث  اهنت  هن  ( 8  ) ادخ تموکح 
لابند هب  دـسیون : یم  یمالـسا  بالقنا  زا  شخب  ییاهر  تایهلا  نتفریذـپریثأت  صوصخ  رد  یـسیئوس  راگن  همانزور  ربوه  درک . راکـشآ  ار 
پاپ زا  داقتنا  اب  هک  دوب  شیـشک  اههد  دهاش  نیتال  ياکیرما  نیفعـضتسم ، زا  عافد  دروم  رد  یمالـسا  يروهمج  راعـش  یمالـسا و  بالقنا 

لاس دنچ  داد . ناشن  ار  دوخ  اوگاراکین  رد  تیحیسم  يایحا  رد  يدنور  نینچ  جوا  دندوب . ناکیتاو  ياسیلک  نییآ  رد  رظندیدجت  راتـساوخ 
زا يرایسب  دمآ و  ناهج  ياهرازاب  هب  یعامتجا  یـسایس و  هنحـص  رد  بهذم  شقن  دروم  رد  باتک  اهدص  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  زا  سپ 

فلتخم و ياه  هنحص  رد  اهنآ  روضح  مدرم و  یمومع  ياهیهاگآ  یـسایس و  دشر  . 6 ( 9 . ) دنتخادرپ بهذم  هرابرد  قیقحت  هب  اههاگشناد 
رد رگ  هطلس  یجراخ  ياهتردق  ریاس  اکیرما و  تهبا  قرش ; برغ و  تهبا  تسکش  ینید 7 . یندم  هعماج  ییارگنوناق و  يوس  هب  تکرح 

یلیمحت گـنج  ناـیرج  رد  نـینچمه  ناـگناگیب و  ياـه  هئطوـت  لـباقم  رد  تمواـقم  بـالقنا ، رد  ناریا  حالــس  یب  مدرم  يزوریپ  ناـیرج 
دادملق مدرم  یبلط  تداهـش  هیحور  يریذـپان و  میلـست  یگنهرف ، لوحت  لولعم  ناریا ، بالقنا  صوصخ  رد  فرگـش  لوحت  نیا  تسکش .

ینارنخـس رد  سییول  درانرب  موس ; ناهج  فعـضتسم و  للم  يارب  تزع  بسک  ملاع و  رد  مالـسا  یـسایس  تایح  دیدجت  . 8 ( 10 . ) دوشیم
ياهروشک تسایس  رد  بهذم  مالسا و  هک  بلطم  نیا  نتفگ  رخاوا  نیمه  ات  هک  تشاد  راهظا  یمالسا  ییارگلوصا  هرابرد  دوخ  1985 م .

رییغت اهنآ  عضوم  ینیمخ  ماما )  روهظ (  اـب  کـنیا  یلو  دـمآیمن ، شوخ  یبرغ  ناسانـشراک  قاذـم  هب  تسا ، رادروخرب  تیمها  زا  ناملـسم 
یجراخ و تسایس  ندرک  ینتبم  . 9 تشاد . هارمه  هب  ار  متس  هطلس و  زا  يدازآ  مایپ  زین  ناناملسمریغ  يارب  یتح  ناریا  بالقنا  تسا . هدرک 

ياهتردـق ذوفن  تحت  هراومه  رـصاعم  نارود  رد  ناریا  یبرغهن ; یقرـش ، هن  تسایـس  یمالـسا و  لوصا  ساـسارب  اـهتلود  رگید  اـب  طاـبترا 
لالقتسا ظفح  يریذپ ، هطلس  ییوج و  هطلس  هنوگره  یفن  ساسا  رب  یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  تسا . هدوب  هناگیب  يرامعتـسا و 
يروهمج یجراخ  تسایـس  رد  لوحت  ینیع  ياهدومن  زا  ( 11 . ) دشابیم راوتسا  براحمریغ  لود  اب  زیمآ  حلـص  طباور  روشک و  هبناج  همه 

یـسایس و طباور  میژر ، ود  نیا  اب  هاـش  دوب . یبونج  ياـقیرفآ  رد  دـیاتراپآ  میژر  سدـق و  رگلاغـشا  میژر  اـب  عیرـس  هطبار  عطق  یمالـسا ،
اقیرفآ یلم  هرگنک  ربهر  الدـنام ، نوسلن  درک . نیمأت  زین  ار  اهنآ  زاین  دروم  تفن  زا  يا  هظحالم  لباق  شخب  تشاد و  ياهدرتسگ  يداصتقا 
تحت ناریا  یمالـسا  بالقنا  تشاد : راهظا  ناریا  هب  رفـس  نایرج  رد  دـیاتراپآ ، زا  ییاهر  زا  سپ  یبونج  ياقیرفآ  روهمج  سییر  نیلوا  و 
دیدرت نودـب  تسا و  هتـشاد  هارمه  هب  یتلادـع  یب  اب  هزرابم  رد  یبونج  ياقیرفآ  مدرم  مایق  يارب  ار  یناوارف  ياهدـیما  ینیمخ  ماما  يربهر 

تیرثکا شخبیدازآ ; ياهتـضهن  زا  تیامح  بالقنا و  مایپ  رودص  . 10 ( 12 . ) درک دهاوخن  شومارف  ار  یمالـسا  ناریا  شقن  زگره  خیرات 
كرحم نیرتـگرزب  ناریا ، رد  یمالـسا  بـالقنا  هک  دـنلوقلا  قـفتم  برع  ناـهج  هناـیمرواخ و  مالـسا ، لـیاسم  ناـققحم  قاـفتا  هـب  بـیرق 

، ناتسکاپ ناتسناغفا ، سراف ، جیلخ  هزوح  ياهروشک  قارع ، نانبل ، دننام  ییاهروشک  نایم  نیا  رد  تسا . هدوب  یمالسا  یـسایس  ياهـشبنج 
هدوب رثأتم  ناریا  بالقنا  زا  میقتسمریغ  لکش  هب  یبونج  ياقیرفآ  اوگاراکین و  هیروس ، میقتسم و  لکش  هب  اقیرفآ  لامش  نیطسلف و  سنوت ،
ینیمخ ماما  يربهر  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  تشون : یمالسا  بالقنا  يزوریپ  درگلاس  نیمهدزناپ  هناتسآ  رد  لگیپشا  همان  هتفه  ( 13 . ) دنا
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ار ناملسم  درایلیم  دوخ 2/1  بالقنا  يژرنا  اب  ایند  بهذم  نیرتزرابم  مالـسا  تسا ... هدیـشخب  ناهج  رـسارس  ناناملـسم  هب  ياهزات  تایح 
اب مالسا  زا  ياهنابلط  حلص  هرهچ  میسرت  . 11 ( 14 . ) تسا هدروآرد  تکرحهب  نیمز  هرک  رد  هّللاتموکح  لیکشت  يارب  ار  نانآ  هتخیگنارب و 

جنـشت اهتلم و  نیب  طابترا  داجیا  رد  یعـس  اهندمت و  يوگو  تفگ  هیرظن  حرط  اب  یلیمحت و  گنج  نایرج  رد  ناریا  تلم  تیمولظم  تابثا 
تفگ و لاس  لاس 2001  داتفا و  لوبقم  اپورا  ناملراپ  دـحتم و  لـلم  یمومع  عمجم  طـسوت  يدوز  هب  حرط  نیا  اـهتلود ; حطـس  رد  ییداز 
ینیمز و ریز  ریاخذ  ظفح  دـننام  يداصتقا  ياهدرواتـسد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  يداصتقا  ياهدرواتـسد  ج . تفرگ . مان  اهندـمت  يوگ 

نادـناخ طسوت  لاملا  تیب  زا  هدافتـساءوس  ریذـبت و  فارـسا و  زا  يریگولج  نارگرامثتـسا ، ناگناگیب و  طسوت  اهنآ  تراـغ  زا  يریگولج 
یناسرزاگ دننام  يرهش  تسیز  تاناکما  تیوقت  يزاسون و  فلتخم ، تاناکما  زا  اهنآ  ندومن  رادروخرب  اهاتسور و  هب  هجوت  یهاشنهاش ،

شرتسگ تیوقت و  ردانب ، اههار و  تاطابترا و  هعسوت  يزاسدس ، يژرنا ، رهام ، یناسنا  يورین  تیبرت  دننام  هعسوت  ياهانبریز  تیوقت  و ،...
یخرب لاح  نیعرد  تسا . هتشاد  هارمه  هب  ار  یماظن  عیانص  يداصتقا و  ییاکتادوخ  ياتسار  رد  یعـس  حوطـس و  مامت  رد  یـشزومآ  زکارم 

قارع هلاس  تشه  گنج  دنیآیم . رامش  هب  اتـسار  نیا  رد  عناوم  نیرتمهم  يداصتقا  هرـصاحم  میرحت و  یلیمحت و  گنج  زورب  دننام ، دراوم 
بالقنا يزوریپ  اب  هک  تفن  تمیق  تسا . هتـشاد  هارمه  هب  روشک ـ  لاس  هنیزه 70  لداعم  رالد ـ  درایلیم  رب 1000  غلاب  یتراسخ  ناریا  هیلع 

ًابیرقت درک و  طوقـس  رالد  يا 8  هکـشب  هب  لاس  دنچ  تشذـگ  زا  سپ  ( 15 ، ) دوب هدیـسر  رالد  يا 40  هکـشب  زرم  هب  رالد  زا 13  یمالسا 
ره جارختـسا  يارب  هک  تسا  یلاحرد  نیا  دومن . ناسون  راـچد  ار  ناریا  تفن  هب  یکتم  داـصتقا  تفرن و  رتارف  رـالد  يا 18  هکـشب  زا  رگید 
هک تارداص  عون  نیا  هک  تسا  هدـش  ثعاب  تفن  ياج  هب  یتفنریغ  تارداـص  ینیزگیاـج  هب  شیارگ  دوش . یم  هنیزه  رـالد  تفن 6  هکشب 

بالقنا ياهدرواتـسد  تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد  دـسرب . لاس  رد  رـالد  دراـیلیم  زرم 5  هب  دوب  رالد  دراـیلیم  مین  دودـح  بـالقنا  زا  شیپ 
بالقنا ياهدرواتسد  اهنامرآ و  هراومه  زین  یمالسا  بالقنا  یجراخ  یلخاد و  ياهشلاچ  لاح  نیعرد  دشاب . یم  رامـش  یب  ناریا  یمالـسا 

زیزع تلم  هب  میربیم : نایاپ  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  زا  یمالک  اب  ار  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  ثحب  تسا . هتخاس  ور  هبور  لکـشم  اـب  ار 
شردق روما  نیرتزیزع  نوچمه  دیا  هدروآ  تسد  هب  ناتدنمورب  ناناوج  نوخ  ناتدوخ و  میظع  داهج  اب  هک  یتمعن  هک  منکیم  هیصوت  ناریا 

زا دینک و  شـشوک  تسا  يدنوادخ  گرزب  تناما  یهلا و  میظع و  یتمعن  هک  نآ  هار  رد  دییامن و  يرادساپ  تظافح و  نآ  زا  دینادب و  ار 
قوفدراوم . 1 تشون :  یپ  مکمادـقا . ّتبثی  مکرـصنی و  هّللارـصنت  نا  هک : دیـسارهن  دـیآ  یم  شیپ  میقتـسم  طارـص  نیا  رد  هک  یتالکـشم 

ص ج 11 ، رون ،  هفیحـص  . 2 تسا . ناریایمالسایروهمج  یساسانوناق  152 و 154  ، 27 ، 25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 8 ، 7 ، 6 لـصا 3 ، زا  هتفرگرب 
: كر تسا . هدش  دـییأت  ینادـیم  تاقیقحت  اب  لوحت  نیا  . 4 تسا . یـساسا  نوناق  31 و 43  لصا 3 ، زا  هتفرگرب  دراوم  زا  یـضعب  . 3 . 259

هلجم ص 482 و  ش 1 ، نیتم ،  همان  شهوژپ  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  . 5 . 402 صـص 419 ـ  يراج ،  هعرج  هدـنروآدرگ ،)  ) ملعوذ یلع 
رثا هب  هراشا   . 7 ص 320 . نیشیپ ،  نایراجح ، . lopcoks adehT - noitulovoR laicoS dna etatS . 6  , ش 9 و دربهار ، 

یمالسا يروهمج  ادخ : تموکح  درانب ، لیرـش  تسا : ریز  باتک  هب  هراشا  . 8 ادـخ .  مان  هب  بالقنا  ینیمخ ، اراموب ، یمان  زنیاه  تسا  لیذ 
نایفـسوی و داوج  همجرت  یـشروش ،  ياسیلک  سروت ، ولیماـک  كر : نینچمه  دادرخ 1369 .  17 یمالـسا ،  يروهمج  همانزور  . 9 ناریا . 
هب هراشا   . 11 ص 303 . نیشیپ ، يراج ،  هعرج  كر : .10 تاعالطا . همانزور  یجراخ  سیورـس  همجرت  بهذم ،  ورتساک و  لدیف  وتب  يرف 

تالاقم هعومجم  يرداق ، متاح  ششوک  هب  كر : . 13 دادرم 1371 .  14 یمالسا ،  يروهمج  همانزور  . 12 تسا . یساسا  نوناق  لصا 152 
، ضوع حلاص  كر : ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  نیطـسلف  هضافتنا  يریذپریثأت  دروم  رد  نینچمه  . 117 صـص 155 ـ  موس ،  ناهج  نوماریپ 

کناب لاس 1375 ،  هماـنزارت  يداـصتقا و  شرازگ  . 15 نمهب 1371 .  4 یمالـسا ،  يروهمج  هماـنزور  . 14 ص 89 . ةروـثلا ،  ۀـضافتنالا 
www.hajj.ir عبنم :  ص 32 * . يزکرم ،

یمالسا بالقنا  ياه  درواتسد  رد  یلمات 
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ياروش سلجم  لوا  سیئر  بیان  رنهاب ، اضردـمحم  ًاریخا  هراشا :  رنهاب  اضردـمحم  سدـنهم  یمالـسا  بـالقنا  ياـه  درواتـسد  رد  یلماـت 
تـسا هتخادرپ  فلتخم  داعبا  رد  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  نییبت  هب  نیـسدنهم  یمالـسا  هعماـج  یـسایس  دـحاو  تسـشن  رد  یمالـسا 

تـالوحت ءاـشنم  دوـب و  یهلا  یمدرم و  گرزب  بـالقنا  کـی  یمالـسا  بـالقنا  هک  تـسین  يدـیدرت  میناوـخ : یم  مـه  اـب  ار  يو  ناـنخس 
، لالقتـسا ناریا  تلم  يارب  یمالـسا  ناغمرا  تسا . هدـش  یناهج  ماظن  هقطنمرد و  لوحت  ءاشنم  زین  ناریارد  يراتفر  یگنهرف و  يراـتخاس ،

یگتسباو هشیر  یمالسا  بالقنا  دش ، هدنک  ناریا  رد  قانتخا  دادبتسا و  هشیر  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  اب  دوب و  یمالسا  يروهمج  يدازآ ،
يار اب  ماظن  ناکرا  دـنراد و  هدـننک  نییعت  شقن  مدرم  نآرد  هک  تفای  رارقتـسا  ناریا  رد  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  عطق و  ار  ناـگناگیب  هب 

تیمالـسا و يروهمج ، نیا  حور  اوتحم و  هک  تسا  نیا  رد  اه  يروهمج  ریاس  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  توافت  دریگ . یم  لکـش  مدرم 
رایـسب تیعورـشم  زا  هک  دـمآ  راکرـس  مدرم  يار  اب  یماظن  هک  دوب  نیا  ام  روشک  يارب  یمالـسا  بالقنا  ناـغمرا  تسا . یهلا  ياـه  شزرا 

یمالسا تیوه  تسکش و  ناریا  رد  ار  یسایس  دادسنا  یمالسا  بالقنا  تسا . مدرم  هبناج  همه  تیامح  هب  یکتم  تسا و  رادروخرب  ییالاب 
هب ار  میناوت » یمن  ام   » راعـش دـش و  يدـنمناوت  ساسحا  یلم و  سفن  هب  داـمتعا  يرواـبدوخ ، ثعاـب  دـنادرگرب و  ناریا  تلم  هب  ار  یناریا  و 

یگدنام بقع  ناربج  رب  ینتبم  ناریا  تلم  یخیرات  ياه  نامرآ  ققحت  دـهاش  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  درک . لیدـبت  میناوت » یم  ام   » راعش
رد تسا  هدروآ  تسد  هب  يا  هتـسه  یکـشزپ و  ینف ، یملع ، ياه  هنیمز  رد  هک  یگرزب  ياهدرواتـسد  اب  ناریا  زورما  میدوب و  یملع  ياـه 

ياه تیلاعف  ندوب  زیمآ  حلـص  رد  دوخ  ياه  شرازگرد  زین  يا  هتـسه  سناژآ  نونکا  ناریا  تمواـقم  اـب  دراد . یمرب  ماـگ  تفرـشیپ  ریـسم 
ناریا تلم  زا  ار  يروانف  نیا  ناوت  یمن  تسا و  هدش  یموب  يا  هتسه  يروانف  ناریا  رد  هک  دنک  یم  ناعذا  هتشاذگ و  هحص  ناریا  يا  هتسه 

مهم درک  ساسحا  ناهگان  اکیرمآ  دـش و  عطق  ناریا  رد  لیئارـسا  اکیرمآ و  هژیو  هب  ناـگناگیب  ذوفن  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  اـب  تفرگ .
شالت تخادـنا و  نوریب  هب  هلافت  دـننامه  ار  ییاکیرمآ  ناـسوساج  یمالـسا  بـالقنا  تسا ، هداد  تسد  زا  هقطنم  رد  ار  دوخ  هاـگیاپ  نیرت 

ناریا رد  يرباربان  ملظ و  هشیر  هک  دـش  ثعاب  یمالـسا  بالقنا  داد . سوکعم  هجیتن  بـالقنا  نیا  هب  ندـناسر  بیـسآ  يارب  اـکیرمآ  ياـه 
سپ دوش . عیزوت  هنالداع  مورحم  قطانم  رد  هژیو  هب  ناریا  طاقن  همه  رد  روشک  عفانم  دـبای و  هعـسوت  روشک  قطانم  همه  دوش و  هدناکـشخ 

، روشک یضرا  تیمامت  ظفح  نمـض  دش و  عفر  مالـسا  ناگدنمزر  يدرمیاپ  اب  ناگناگیب  زواجت  ناریا  خیرات  رد  راب  نیلوا  يارب  بالقنا  زا 
ار قارع  مدرم  درک و  زواجت  ناریا  هب  هک  قارع  روتاتکید  درک . یفرعم  گنج  رد  زواجتم  هدننکزاغآ و  ار  مادص  میژر  دحتم  للم  نامزاس 
دـش و هتخیوآ  راد  هبوچ  هب  تلذ  اب  داد و  رارق  ناگناگیب  رایتخا  رد  ار  دوخ  روشک  هک  دـش  تلذ  راتفرگ  نانچنآ  دیـشک  نوخ  كاـخ و  هب 

گرزب هنایمرواخ  دنتساوخ  یم  اه  ییاکیرمآ  هقطنم ، حطس  رد  دنک . یم  یط  بناوج  همه  رد  تعرس  هب  ار  تفرشیپ  ریسم  ناریا  لباقم  رد 
عفانم ظفاح  هک  دـنروایب  راکرـس  ییاه  تموکح  دـنهد و  هعـسوت  یمالـسا  ياهروشکو  هقطنم  لک  هب  ار  لیئارـسا  يوگلا  هدرک و  تسرد 
نامه دـش . لیدـبت  اکیرمآ  هیلع  یمدرم  ياه  شزیخ  زکرم  هب  هقطنم  نیا  اکیرمآ ، گرزب  هنایمرواخ  حرط  تسکـش  اـب  اـما  دنـشاب  اـکیرما 
دهاش زورما  داد ، میهاوخ  تسکـش  هقطنم  رد  ار  اکیرمآ  دـندوب  هدومرف  مالعا  یلیمحت  گنج  يادـتبا  رد  لـحار  ماـما  ترـضح  هک  هنوگ 

دش لطاب  نانبل  هللا  بزح  هزور  تمواقم 33  اب  لیئارسا  شترا  يریذپان  تسکش  يایور  میتسه و  هقطنم  رد  اکیرمآ  راکـشآ  ياه  تسکش 
هتفرگ رارق  دـیدرت  دروم  تدـش  هب  یتسینویهـص  میژر  تیدوجوم  موادـت  زورما  هکلب  تسا  هدیـسرن  هجیتن  هب  اکیرمآ  ياه  شالت  اهنت  هن  و 

دـننک و یم  یگدـنز  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  هک  یمدرم  زا  معا  نیمزرـس  نـیا  مدرم  يار  اـب  نیطـسلف  تـلود  لیکـشت  ناـمرآ  زورما  تـسا .
ناهج ياه  تلم  زورما  تسا . هدش  لیدبت  یـسرتسد  لباق  فده  کی  هب  دنا  هدش  هدنکارپ  فلتخم  ياهروشک  رد  هک  ینیطـسلف  ناگراوآ 

( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  تساکیرمآ و  رس  ریز  مه  ناهج  تالکشم  هشیر  لیئارسا و  میژر  رـس  ریز  تالکـشم  هشیر  هک  دنا  هدش  هجوتم 
اه و تلود  یضعب  نهذ  رد  تیعورـشم  یعون  اکیرمآ  یتح  درک و  یمن  روطخ  سک  چیه  نهذ  هب  هک  دندرک  حرطم  ار  هلئـسم  نیا  ینامز 

روشک رد  ماما  طخ  بالقنا  لوا  ههد  رد  دـنک . لح  ار  اه  نآ  تالکـشم  دـناوت  یم  اکیرمآ  دـندرک  یم  روصت  يا  هدـع  تشاد و  اه  تلم 
زین بالقنا  لوا  ههد  رد  میراذگب . رـس  تشپ  تیقفوم  اب  ار  هلاس  تشه  یلیمحت  گنج  کی  میتسناوت  دمآ و  دـیدپ  یـسایس  تابث  تیبثت و 
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تفرشیپ دهاش  زین  یمالسا  بالقنا  موس  ههد  رد  دش . مهارف  روشک  هعـسوت  يارب  هنیمز  دابآ و  اه  یناریو  هتخاس و  روشک  ياه  تخاسریز 
کی هب  هقطنم  یلـصا  رگیزاب  ناونع  هب  ناریا  بالقنا ، موس  ههد  رخاوا  رد  یـسایس  نارظان  ناعذا  هب  میدوب  ناریا  یناهج  يا و  هقطنم  ياـه 
بلاغ نامتفگ  ناونع  هب  یسایس  مالـسا  هک  تسا  نیا  یمالـسا  بالقنا  مهم  ياهدرواتـسد  زا  یکی  تسا . هدش  لیدبت  هدننک  نییعت  تردق 
حرطم ار  یسارکومد  لاربیل  عزانمالب  تیمکاح  هک  یناسک  تسا . هدیبلط  شلاچ  هب  ار  مسیرالوکس  مسیلاربیل و  حرطم و  مالـسا  يایند  رد 

نایاپ هیرظن  فالخرب  دـسر  یم  رظن  هب  دـننک و  یم  ناعذا  یـسایس  یمالـسا  نامتفگ  شرتسگ  مسیرالوکـس و  لوق  هب  زورما  دـندرک ، یم 
هب اه  تلم  شیارگ  یسارکومد و  لاربیل  تیلوبقم  لوفا  دهاش  دوش  یم  مکاح  ناهج  رب  یـسارکومد  لاربیل  دوب  دقتعم  هک  امایوکوف  خیرات 

هدرک و دـشر  اعیرـس  تسناوـت  هک  دوـب  نیا  یمالـسا  بـالقنا  ياـه  یگژیو  زا  یکی  میتـسه . یهلا  یحو  نید و  هب  تشگزاـب  تیوـنعم و 
یبطق ود  یشاپورف  دهاش  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  درگلاس  نیمهد  رد  دنک . عفر  ار  عناوم  اه و  بیـسآ  اه ، تفآ  نیمات و  ار  دوخ  ياهزاین 

رد هک  ییاهرورت  هب  ندیشخب  نایاپ  تسا . مالسا  ناهج  نآ  بطق  نیرتمهم  هک  میتسه  یبطق  دنچ  ماظن  يریگ  لکش  دهاش  زورما  میدوب و 
، اکیرمآ هنازادـنارب  ياه  حرط  ندرک  یثنخ  يداصتقا ، هرـصاحم  هلاس و  تشه  گنج  نتـشاذگرس  تشپ  دـش ، یم  ماـجنا  بـالقنا  لـیاوا 

يروهمج ماظن  يالاب  ناوت  رگناـیامن  بلطرظندـیدجت  ياـهورین  هئطوت  نتـشاذگرس  تشپ  يا و  هتـسه  يژرنا  هلئـسم  رد  نارحب  تیریدـم 
بالقنا ریسم  تساوخ  یم  ینایرج  ههد 70  مود  همین  رد  تسا . هدوب  اه  تصرف  هب  تادیدهت  لیدبت  نارحب و  تیریدـم  رد  ناریا  یمالـسا 

ار دوخ  هنازادنارب  فادها  یگنر  بالقنا  قیرط  زا  فرحنم و  نورد  زا  ماظن  یشاپورف  رب  ینبم  اکیرمآ  فادها  ققحت  تهج  رد  ار  یمالسا 
تاوارط اب  ناوج  لسن  طسوت  لحار  ماما  ترضح  ياهراعش  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  درگلاس  نیمهن  تسیب و  رد  زورما  اما  دنـشخب  ققحت 

هقرفت مسیرالوکس ، جراخ و  هب  لیامتم  یبلطرظندیدجت  هک  دراد  یناوت  نانچ  نآ  یمالسا  بالقنا  دوش . یم  يریگ  یپ  يرتشیب  یباداش  و 
داجیا نانمـشد  هدـنیآ  رد  هک  ار  یتالکـشم  عناوم و  انیقی  تسا و  هدرک  تیریدـم  راهم و  ار  یبهذـم  یموق و  لئاسم  هب  ندز  نماد  ینکفا ،
لـسن نیا  هک  درک  هدامآ  يا  هنوگ  هب  ار  ریـسم  دـیاب  بالقنا  لسن  يارب  نیاربانب  درک . دـهاوخ  یثنخ  يرایـشوهو  تردـق  اب  درک  دـنهاوخ 

رظن زا  یبسانم  رایـسب  ياهوگلا  یمالـسا  بـالقنا  دـنک . يرادـساپ  یمالـسا  بـالقنا  ياهدرواتـسد  زا  هداد و  همادا  ار  بـالقنا  هار  دـناوتب 
ناهج ناهاوخیدازآ  هب  اه  هئطوت  ربارب  رد  تمواقم  يدوخ و  ناوت  رب  هیکت  اب  یملع  ياه  تفرشیپ  یلم ، سفن  هب  دامتعا  یتموکح ، راتخاس 

زا رت  تخس  يداصتقا  لالقتـسا  بسک  تسا و  یمالـسا  بالقنا  گرزب  ياهدرواتـسد  زا  یکی  یـسایس  لالقتـسا  بسک  تسا . هداد  هئارا 
هعماج رد  ار  یمالسا  بالقنا  گنهرف  دیاب  تسا . يداصتقا  لالقتسا  زا  رت  هدیچیپ  رت و  تخس  یگنهرف  لالقتسا  بسک  یسایس و  لالقتسا 

. تسا نآ  یگنهرف  تردق  مرن و  تردق  یمالـسا  بالقنا  تردـق  نیرتمهم  هک  ارچ  میهد ؛ هئارا  ناهج  هب  یقفوم  يوگلا  ات  میـشخب  قیمعت 
ظفح یمالـسا و  بالقنا  گنهرف  یفرعم  يارب  ار  يدایز  ياه  شالت  هک  مینک  یم  رکـشت  یلم  هناـسر  هژیو  هب  اـه  هناـسر  همه  زا  نیارباـنب 

یخرب ياه  يزاسوج  ریثات  تحت  دـیابن  اـه  لایرـس  شخپ  تخاـس و  رد  یلم  هناـسر  ییوس  زا  دـنهد . یم  ماـجنا  هنحـص  رد  مدرم  روضح 
، ماظن بالقنا و  مالـسا ، ینابرهم  تفوطع و  راثیا ، تبثم  ياهوگلا  زا  هدافتـسا  اب  ناوت  یم  لایرـس  تخاس  رد  دـنک . هتـسجرب  ار  اه  یهایس 
ار دوخ  لالقتسا  هناسر  رنه و  گنهرف و  هصرع  رد  دیاب  میتسه  هجاوم  یگنهرف  مجاهت  اب  هک  یطیارـش  رد  درک . دیلوت  باذج  ياه  لایرس 

ص 12 نمهب 1386 ،   24 ناهیک ، همانزور ي  عبنم :  مینک * . جیورت  ار  دوخ  تبثم  ياهوگلا  میوشن و  بوعرم  هدرک و  ظفح 

یمالسا بالقنا  یلخاد  ياهدرواتسد 

يروهمج ماـظن  رارقتـسا  یـسمش و  يرجه  لاـس 1357  هاـم  نمهب  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  یمالـسا  بـالقنا  یلخاد  ياهدرواتـسد 
ياوق همه  هک  یتروص  هب  دیدرگ ؛ هعماج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، راتخاس  رد  یساسا  تاحالصا  اهرییغت و  رگزاغآ  ناریا ، یمالسا 
یلاع فادها  هب  ندیـسر  يارب  ار  یتالکـشم  یلیمحت  گنج  عوقو  هچ  رگا  دشاب ؛ نامروشک  یگدـنلاب  هعـسوت و  دـشر و  ریـسم  رد  روشک 

بـالقنا هیلاـع  فادـها  ندرب  شیپ  هب  يارب  ار  تلود  تلم و  مزع  هکلب  دـشاب ، یعناـم  تسناوتن  اـهنت  هن  گـنج  یلو  درک ، داـجیا  بـالقنا 
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ناوت یم  دراد و  یعیسو  رایسب  هرتسگ  یلخاد ، داعبا  رد  یمالسا  يروهمج  ماظن  ياه  تیلاعف  تامدخ و  درک . مزج  شیپ  زا  شیب  یمالسا 
هزوح رد  ماظن  ياهدرواتـسد  تامدخ و  يداصتقا 2 _ هزوح  رد  ماظن  تامدـخ  _ 1 زا : دنا  ترابع  هک  درک  میـسقت  هزوح  دـنچ  هب  ار  اهنآ 

رد تامدخ ، اه و  تیلاعف  همه  ياصحا  هک  ییاج  نآ  زا  یسایس  هزوح  رد  ماظن  ياهدرواتسد  تامدخ و  یعامتجا 3 _ یملع و  یگنهرف ،
، هزوح هس  نیا  زا  یکی  هب  ات  میدرک  یعـس  نیا ، ربانب  تسا ، جراخ  رـضاح  هعومجم  هلـصوح  زا  یمالـسا  يروهمج  تایح  لاـس  لوط 29 

ياـه تیلاـعف  داـعبا و  همه  ساـکعنا  زین  عوضوم  نیا  رد  هچ  رگا  مینک . دـیکأت  هجوـت و  يداـصتقا  ياـه  تیلاـعف  تامدـخ و  شخب  ینعی 
ندرک يرامآ  ناکما  يداصتقا  ياه  تیلاعف  نداد  ماجنا  رد  هک  ور -  نیا  زا  اه  هزوح  ریاس  هب  هزوح  نیا  حـیجرت  اّما  دوبن ، رـسیم  يداصتقا 

تامدخ اهدرواتسد و  _ 1 تسا . هتفرگ  تروص  زین  رگید  ياه  هزوح  زا  یخرب  هب  ارذـگ  یهاـگن  لاـح ، نیع  رد  تسه ؛ دراد ، دوجو  نآ 
یتاغیلبت ماظن  اّما  تسا ، يداـصتقا  هزوح  رد  یمالـسا  يروهمج  تراـظن  ياـه  تیلاـعف  نیرت  هدرتسگ  نیرت و  سوملم  هکنیا  اـب  يداـصتقا 

: تسا هتکن  نیا  دـیؤم  اه  تیلاـعف  نیا  ماـقرا  راـمآ و  هعلاـطم  دـنک . سکعنم  یمومع  راـکفا  هب  يا  هتـسیاش  روط  هب  ار  نآ  تسناوتن  روشک 
یمالسا ناریا  نونکا  اریز  تسا ؛ هدوب  هارمه  یمیظع  لوحت  اب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  هب  تبسن  ناریا  تفن  تعنـص  تفن  _ 1_1

، يرافح فاشتکا ، زا : معا  اه  شخب  همه  رد  ار  تفن  تعنص  تایلمع  ییارجا  تیریدم  یناریا  ناسانشراک  تسا و  دوخ  یتفن  عبانم  کلام 
هتـسباو لماک  روط  هب  بالقنا  زا  شیپ  تعنـص  نیا  هک  تسا  یلاح  رد  رما  نیا  دنراد ؛ هدـهع  رب  لاقتنا  شیالاپ و  تارداص ، يرادرب ، هرهب 

زاگ _ 1_2 تسا . هدوب  هارمه  يریگمـشچ  شهج  اب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تفن  تعنـص  یفاـشتکا  ياـه  تیلاـعف  رگید ، فرط  زا  دوب .
لک زا  لداعم 17 % نازیم  نیا  هک  دش  دروآرب  رتم  نویلیرت  دودح 6/26  لاس 1385  زاغآ  رد  ناریا  هدش  ییاسانش  یعیبط  زاگ  ریاخذ  مجح 

یلاح رد  دنتـشاد ؛ زاگ  تمعن  رهـش ، جنپ  اهنت  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  تسا . هنایمرواخ  هقطنم  ریاخذ  زا  ناهج و 7/47 % ریاخذ 
روشک هب  يدادادـخ  تمعن  نیا  زا  زین  ییاتـسور  قطانم  رد  هکلب  دـندنم ، هرهب  تمعن  نیا  زا  روشک  يرهـش  قطانم  رتشیب  اهنت  هن  نونکا  هک 

زور رد  بعکمرتم  نویلیم  لداعم 464  زاگ  جارختسا  نازیم  لاس 1385 ، نایاپ  رد  روشک  رامآ  زکرم  رامآ  نیرخآ  قبط  ددرگ . یم  هدافتسا 
یناسرزاگ لاح  رد  رهش  دش و 82  یناسرزاگ  %( 61  ) رهش  615 روشک ، رهش  عومجم 1016  زا  لاس ، نآ  ناـیاپ  اـت  نینچمه  تسا . هدوب 

میژر تسد  هب  نآ  بیرخت  دوجو  اـب  هک  دوـب  نت  نوـیلیم   7/4 لاس 1357 ، رد  یمیـشورتپ  تادیلوت  نازیم  یمیـشورتپ  _ 1_3 تسا . هدوب 
لاس 84 رد  رالد  دراـیلیم  زا 7  شیب  هب  زاگ  تارداـص  زا  هار ، نیا  زا  روشک  دـمآرد  قثوم  ياـهرامآ  قبط  یلیمحت ، گـنج  رد  قارع  یثعب 

ياهروشک هب  راشف  اکیرما و  دـیدش  ياه  میرحت  مغر  هب  یمالـسا  يروهمج  يا  هتـسه  يژرنا  يا و  هتـسه  يرواـنف  _ 1_4 تسا . هدیسر 
تروص هب  یلخاد  نادنمـشناد  ناتـسد  اـب  ار  يا  هتـسه  تخوس  هخرچ  تسناوـت  ناریا ، يا  هتـسه  حرط  رد  يراـکمه  نتـشادن  يارب  رگید 

فشک و اـب  تسناوت  یمالـسا  يروـهمج  ماـظن  صوـصخ ، نیا  رد  دزیگنارب . ار  ناـیناهج  بجعت  هک  ییاـج  اـت  دـهد  شیازفا  يریگمـشچ 
« مویناروا دیسکا  ، » مویناروا دیارولف  ازگه  : » هدام هس  هب  نآ  لیدبت  سپس  دزی و  ناکدرا  رد  نآ  يروانف  دزی و  رد  یعیبط  مویناروا  جارختسا 

هاگیاپ سیسأت  اب  سپس  درادرب و  يا  هتسه  تخوس  هخرچ  ياه  ماگ  نیرتگرزب  ناهفصا ،» ياهتسه  هاگیاپ   » رد ار  مویناروا » دیارولف  ارتت   » و
يروانف اب  روشک  نیمهد  فیدر  هب  ار  ناریا  رما ، نیا  دـبای . تسد  مویناروا  يزاس  ینغ  هب  ژوفیرتناس  ياههاگتـسد  زا  هدافتـسا  اب  زنطن »  » رد

ماگ رهـشوب ، رد  یمتا  هاگورین  ندیـسر  ییاهن  هلحرم  هب  كارا و  رد  نیگنـس  بآ  روتکائر  یحارط  نینچمه ، تسا . هداد  اـقترا  يا  هتـسه 
یناسر قرب  قرب  _ 1_5 دنک . یم  لیدبت  هتفرشیپ  يروشک  هب  ار  یمالـسا  يروهمج  ماظن  یبالقنا  تیریدم  داد  ناشن  هک  دوب  يرگید  ياه 
بالقنا يزوریپ  زا  شیپ  درک . دادـملق  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناریا  يداصتقا  ياه  تیلاعف  نیرتزیمآراختفا  زا  یکی  ناوت  یم  ار 

دوجو يزرواشک -  یتعنـص و  یمومع ، یگناخ ، زا  معا  قرب -  كرتشم  نویلیم  اهنت 1/3  توغاط ، میژر  ياه  تیلاعف  جوا  رد  یمالـسا و 
دیلوـت نازیم  تسا . قرب  تمعن  زا  قطاـنم  نیرترود  روـشک و  ياهاتـسور  زا  يرایـسب  یتـح  نوـنکا  مه  هک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا  تـشاد ؛

زا روشک  رد  اتـسور  رازه  زا 50  شیب  نونکات  دوب و  تعاـس  تاوولیک  دراـیلیم  زا 192  شیب  لاس 1385 ، نایاپ  رد  روشک  قرب  صلاـخان 
كرتشم رازه  دودح 20624  لاس ، نیا  رد  ورین  ترازو  عبات  ياه  هسـسؤم  قرب  ناکرتشم  دادـعت  نینچمه ، دـندش . رادروخرب  قرب  تمعن 
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لاس رد  مقر  نیا  اـّما  دوب ، نویلیم  باعـشنا 7/2  دادعت  بعکمرتم و  درایلیم  بآ 5/1  دیلوت  نازیم  لاس 1357  رد  بآ  _ 1_6 تسا . هدوب 
بآ 650 باعـشنا  هک  دهد  یم  ناشن  لاس  نایاپ  رد  اهرامآ  تفای . شیازفا  باعـشنا  هرقف  نویلیم  بعکمرتم و 7  درایلیم  هب 976/3   1377
لاس 1385، رد  دنا . هتفرگ  رارق  ییاتـسور  يرهـش و  بآ  فرـصم  شـشوپ  رد  رفن  نویلیم  ینعی 43  تـسا ؛ هداد  رارق  شـشوپ  رد  ار  رهش 

بعکمرتم درایلیم  کی  زا  شیب  يرهش و  بالضاف  بآ و  ياه  تکرـش  يرهـش  قطانم  رد  بآ  بعکمرتم  نویلیم  درایلیم و 94  زا 5  شیب 
دودح بآ ، عیزوت  ياه  هکبش  لوط  يرهش ، قطانم  رد  تسا . هدش  دیلوت  ییاتسور  بالضاف  بآ و  ياه  تکرش  ییاتسور  قطانم  رد  بآ 
دودح بآ ، عیزوت  ياه  هکبش  لوط  ییاتـسور ، قطانم  رد  تسا . هدوب  هرقف  نویلیم  زا 10  شیب  بآ ، باعـشنا  دادعت  رتمولیک و  رازه   120
روشک ياه  نفلت  قیقد  رامآ  نفلت  تارباخم و  هعسوت  _ 1_7 تسا . هدوب  هرقف  نویلیم  زا 3  شیب  بآ ، باعشنا  دادعت  رتمولیک و  رازه   120

رخآ ات  دیـسر و  هرامـش  نویلیم  رب 599/13  غلاـب  لاـس 82  هاـم  دادرم  رد  مقر  نیا  هک  یلاـح  رد  دوـب ؛ هرامـش  رازه   850 لاس 1357 ، رد 
ياـه چـیئوس  دـیلوت  هـب  اـهنت  بـالقنا ، زا  شیپ  اـت  یتارباـخم  تازیهجت  دـیلوت  تـسا . هدوـب  هرامـش  رب 23419586  غلاـب  لاـسما  ناتـسبات 

صوصخب بالقنا -  زا  سپ  اّما  دوب ، دودـحم  یتارباخم  ياههاگتـسد  زا  یخرب  يزیمور و  یتارباخم  ياههاگتـسد  یکینورتکلا EMD و 
تالوحت نیرتمهم  زا  یکی  يرون  ربیف  هکبـش  تفرگ . تروص  یتارباخم  تازیهجت  دیلوت  يروانف  رد  یفرگـش  تارییغت  لاس 68 -  زا  سپ 

نایاپ ات  دادعت  نیا  دیـسر . طخ  هب 2521649  لاس 1382  دادرم  ات  هارمه  نفلت  هدـشراذگاو  ياه  نفلت  شرتسگ  هعـسوت و  رانک  رد  تسا .
ياه هکبـش  يزادنا  هار  نینچمه ، دسرب . هب 26000000  لاس  نایاپ  ات  دور  یم  راظتنا  هک  دیـسر  طـخ  هب 20786880  يراج  لاس  ناتسبات 

_1_8 تسا . روشک  تارباخم  شخب  رد  بالقنا  تامدخ  زا  زین  تنرتنیا -  نوچمه : یتاعالطا –  ياههارگرزب  هب  لاصتا  یناسر و  عالطا 
یم بوسحم  شخب  نیا  رد  یبالقنا  روشک ، لقن  لـمح و  تعنـص  رد  تفرـشیپ  ناسانـشراک ، داـقتعا  هب  يربارت  هار و  شخب  رد  تـالوحت 

یلصا و هار  هداج و  رتمولیک  رازه  ییاتسور و 76  هسوش  یتلافسآ و  هار  رتمولیک  رازه  بالقنا 90  يزوریپ  زا  شیپ  لاس  رد 25  اریز  دوش ؛
. دوب رتمولیک  رازه  دودح 36  روشک  یعرف  یلصا و  ياههار  عومجم  لاس 57  رد  هک  یلاح  رد  دش ؛ ثادحا  نوگانوگ  ياهرهش  رد  یعرف 

زین روشک  یلیر  هکبش  رد  تسا . هدوب  رتمولیک  دودح 1007198  روشک  یعرف  یلـصا و  ياههار  عومجم  لاس 1385  نایاپ  رد  هکنآ  لاح 
ناصصختم تمه  هب  عقاو  رد  دراد و  دوجو  نهآ  هار  یعرف  هکبـش  رتمولیک  زا 2000  شیب  یلصا و  هکبـش  رتمولیک  رضاح 6100  لاح  رد 

لمح و شخب  رد  دراد و  شیازفا  ناکما  رتمولیک  هب 1000  کیدزن  هدنیآ  رد  هک  دوش  یم  ثادـحا  نهآ  هار  رتمولیک  هنالاس 600  یلخاد 
اج هب  اج  روشک  ياههاگدورف  قیرط  زا  رفن  رازه  نویلیم و 200  رب 20  غلاب  لاس 81  رد  تفرگ . تروص  يریگمشچ  هعسوت  زین  ییاوه  لقن 

ریمعت حطـس  نیرت  هتفرـشیپ  ییاناوت  هب  یلخاد  ناصـصختم  یبایتسد  تسا . هدیـسر  رفن  هب 26111920  لاس 1385  رد  مقر  نیا  دـنا ؛ هدـش 
ره هنیزه  اب  ناریا 140  ياهامیپاوه  تخاس  تسا . ییامیپاوه  تعنص  رد  تفرشیپ  دراوم  زا  یکی  رکیپ  نهپ  ياهامیپاوه  لاهروا )  ) یـساسا

بالقنا يزوریپ  زا  سپ  هک  تسا  ییاه  تفرـشیپ  زا  يریگمـشچ  هنومن  لاس ، ره  رد  دنورف  تخاس 12  ییاناوت  رـالد و  نویلیم  دنورف 5/8 
زا « 3- رجف  » هرفن ياهامیپاوه 4  زا  نیـشنرس  نودـب  ياهامیپاوه  درگلاب و  یـشزومآ ، ياهامیپاوه  تخاـس  تسا . هتفرگ  تروص  یمالـسا 
زا سپ  روشک  ياهزایتما  زا  روشک  مورحم  هداتفارود و  قطانم  رد  اههاگدورف  سیسأت  تسا . ییامیپاوه  عیانص  نامزاس  ياهدرکلمع  رگید 

يزوریپ زا  سپ  ياهلاس  رد  هتفر  راک  هب  یتعنـص  ياه  یـشم  طـخ  نارظنبحاـص ، داـقتعا  هب  تعنـص  شخب  _ 1_9 تسا . بـالقنا  يزوریپ 
یحارط و شقن  ياقترا  اه ، يراذـگ  هیامرـس  یهدزاب  اب  روشک  داـصتقا  رد  یتعنـص  هدوزفا  شزرا  مهـس  شیازفا  لـماش  یمالـسا  بـالقنا 

شخب ندرک  لاعف  هارمه  هب  تادیلوت  رد  یلخاد  ياه  هداد  مهـس  شیازفا  يرو و  هرهب  ياقترا  تارداص ، شیازفا  تادـیلوت ، رد  یـسدنهم 
رد هک  تسا  يدح  ات  دیدج  تالوصحم  عونت  هدـش و  يزاسون  يزاسزاب و  ای  هدـشداجیا  ياه  تیفرظ  هنماد  زورما  تسا . هدوب  یـصوصخ 

، يا هطـساو  عیانـص  دـشر  اب  دـمآ . دوجو  هب  زین  یتارداص  تیفرظ  هکلب  دـش ، فرطرب  روشک  یلخاد  زاین  اـهنت  هن  تـالوصحم  زا  يرایـسب 
تالآ و نیـشام  يازجا  تاعطق و  تخاس  یحارط و  هب  هجوت  لذـب  تفای و  شهاـک  يداـیز  دـح  اـت  یجراـخ  عباـنم  هب  تعنـص  یگتـسباو 

یقرب تاسیسأت  هاگورین و  نامیس  عیانص  ییایمیـش ، عیانـص  اههاگـشیالاپ ، نوچمه  روشک  ییانبریز  هجوت  ییوس و  زا  روشک  رد  تازیهجت 
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دشر نیگنایم  _ 1_10 دش . یلخاد  یتعنص  ياهدحاو  داجیا  یحارط و  ببس  رگید ، يوس  زا  یناریا  ناصـصختم  ناسانـشراک و  بناج  زا 
، یجراخ ياـهراشف  دوجو  اـب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياـهلاس  رد  زا 4 % شیب  يداصتقا  دـشر  نیگناـیم  هب  یباـیتسد  يداـصتقا 

روشک يارب  ناسانـشراک  زا  یخرب  هکنآ  اب  تسا . يریگمـشچ  تیقفوم  یللملا و ،...  نیب  يا و  هقطنم  ياه  شنت  یلیمحت ، گـنج  میرحت ،
ات دننک  یم  دادملق  يرورـض  ار  هلاس  هرود 20  کی  يارب  زا 6 % شیب  هنالاس  يداصتقا  دشر  لیـصحت  ناریا ، نوچمه  يا  هعـسوت  لاح  رد 

هعـسوت هلاس  جـنپ  همانرب  نیتسخن  رد  ناریا  يداصتقا  دـشر  ددرگ . راومه  هعـسوت  ریـسم  دوش و  ناربج  هتـشذگ  ياه  یگداـتفا  بقع  راـثآ 
دشر نیگنایم  يربهر ، مظعم  ماقم  هلاس  زادنا 20  مشچ  بوچراچ  رد  دوریم  راظتنا  دیسر . هب 5 % مود  همانرب  رد  و  دودح 8 % هب  يداصتقا 

مولع و نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  هدش  لصاح  ياه  تفرـشیپ  دوجو  اب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  دـبای ؛ ققحت  يدـصرد  شـش  يداصتقا 
هتشذگ زا  شیب  نآ  هب  دعب  هب  ههد 70  طساوا  زا  هک  روشک -  يداصتقا  راتخاس  حالصا  همانرب  تامدخ و ...  تعنص ، يزرواشک ، يروانف ،

، اهنآ زا  یکی  دراـمگ . تمه  اـهنآ  عفر  هب  هناسانـشراک  يریبدـت  اـب  دـیاب  هک  تسور  هب  ور  يدـج  عناوم  اـب  ناـنچمه  تسا -  هدـش  هجوت 
تسا يداصتقا  نالک  ياه  تخاسریز  حیحصت  یتیریدم و  ياهشخب  رد  يرگید  نآ و  تارداص  تفن و  هب  یلم  يداصتقا  دیدش  یگتسباو 

یلم جیسب  مزع و  هیاس  رد  اهنت  يداصتقا ، شخب  رد  هژیوب  بالقنا  ياه  نامرآ  هب  یبایتسد  دوب . اشوک  هنیمز  نیا  رد  شیپ  زا  شیب  دیاب  هک 
_1_11 تسا . یعامتجا  تلادع  يداصتقا و  تایح  رادـیاپ و  هعـسوت  هدـننک  نیمـضت  هک  دـبای  یم  ققحت  یتفنریغ  تارداص  شهج  يارب 

نیمأت رـضاح  لاح  رد  يزرواشک  شخب  تفرگ . تروص  يریگمـشچ  تـالوحت  زین  يزرواـشک  تـالوصحم  دـیلوت  هنیمز  رد  يزرواـشک 
یتفنریغ تارداص  شزرا  موس  کی  ییاذغ و  زاین  مجنپ  راهچ  لاغتـشا و  موس  کی  هب  کیدزن  یلخاد ، صلاخان  دیلوت  مراهچ  کی  هدننک 

دنچ ات  هک  یلاح  رد  تفای و  هعسوت  دشر و  تشاد ، دوجو  هک  ییاهانگنت  همه  مغر  هب  يزرواشک  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تسا .
_1_12 میتسویپ . کیژتارتسا  لوصحم  نیا  ناگدننکرداص  عمج  هب  شیپ  لاس  زا  میدوب ، مدنگ  یلـصا  ناگدننکدراو  زا  یکی  شیپ  لاس 
تسا و هدیـسر  رفن  نویلیم  هب 70495782  لاـس 1385  رد  مقر  نیا  دوب . رفن  نویلیم  رب 7/34  غلاب  لاـس 1356  رد  ناریا  تیعمج  تیعمج 
، هسردـم نکـسم ، كاشوپ ، كاروخ ، نازیم  هب  اهنت  رگا  دـشاب . تیعمج  شیازفا  نیا  يوگخـساپ  تسا  هتـسناوت  یمالـسا  يروهمج  ماظن 

قباطم دمآرد  عیزوت  _ 1_13 تسا . هدـش  ماجنا  يا  هدرتسگ  تامدـخ  هچ  هک  میبای  یمرد  مینک ، هجوت  اهنآ  لـقن  لـمح و  ناتـسرامیب و 
نیرتریقف هب 10 % تبـسن  ناریا  مدرم  نیرتدـنمتورث  زا  نازیم 10 % ياهلاس 1356-1357 ، رد  دـمآرد  عیزوت  هب  طوبرم  ياـهرامآ  نیرخآ 

زا سپ  هک  ییاه  مادقا  اب  مقر  نیا  اّما  تسا ، رایـسب  نآ  فاکـش  هک  دنتـشاد  دـمآرد  فالتخا  ربارب  ربارب و 60/24  بیترت 16/32  هب  اهنآ 
يدـمآرد فاکـش  بـالقنا  زا  سپ  هـکنیا  اـب  تـسا . هتفاـی  شهاـک  لاـس  رد  ربارب  هب 60/20  تـفرگ ، تروـص  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 

يوس زا  اـّما  دوش ، یم  بوسحم  بـالقنا  يارب  یقیفوت  عوـضوم  نیا  هتبلا  تسا و  هدـش  رتـمک  ربارب   5/11 نیرتریقف ، اب  درف  نیرتدـنمتورث 
بالقنا يزوریپ  زا  لاـس  تشذـگ 29  زا  سپ  هنافـسأتم  دراد و  دوجو  يدـمآرد  یتاقبط و  فاکـش  مه  زونه  هک  تسا  نیا  رگناـیب  رگید ،

هنالداعان عیزوت  نیا  یلـصا  راـشف  تسین و  بساـنم  روشک  رد  دـمآرد  عیزوت  تیعـضو  زونه  ددـعتم ، تالکـشم  دوجو  لـیلد  هب  یمالـسا 
هعماج فعضتسم  ریگب و  قوقح  رـشق  هب  دنا ـ  هدناوخارف  نآ  اب  هزرابم  هب  ار  نالوئـسم  يربهر  مظعم  ماقم  اهراب  هک  رقف ـ  بلاق  رد  دمآرد 

رد يداصتقا ، ياه  شخب  رد  هعـسوت  تازاوم  هب  یعامتجا  یملع و  یگنهرف ، هزوح  رد  ماظن  ياهدرواتـسد  تامدخ و  _ 2 دوش . یم  دراو 
تیاعر اب  هلاقم  نیا  رد  هک  تسا  هتفرگ  تروص  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  يا  هتـسیاش  ياـه  مادـقا  زین  یعاـمتجا  یملع و  یگنهرف ، هزوح 

هب لاس 1355  رد  زا 7/28 % روشک ، رتالاب  هلاس و  تیعمج 6  داوساب  نازیم  داوس  نازیم  _ 2_1 میهد : یم  حرش  ار  اهنآ  نیرتمهم  راصتخا 
نایم زا  نکسم 1385 ، سوفن و  یمومع  يرامشرس  جیاتن  ساسا  رب  تسا . هدیسر  لاس 1380  رد  زا 80 % شیب  هب  لاس 1375 و  رد  % 5/79
روشک رد  يداوساب  نازیم  بیترت ، نیا  هب  دـندوب ؛ داوساـب  رفن  نویلیم  زا 54  شیب  روشک ، رتالاب  هلاـس و  تیعمج 6  رفن  نوـیلیم  دودح 64 
ناـنز ار  رفن  رازه  نویلیم و 247  و 25  %( 7/88  ) نادرم ار  رفن  رازه  نویلیم و 835   28 روشک ، ناداوساـب  عومجم  زا  تسا . زا %84 شیب 

تـضهن ناـمزاس  فلتخم  ياـه  هرود  رد  زوـمآداوس  رازه  نوـیلیم و 347  دودـح 1  لاـس ، نآ  رد  نینچمه ، دـنا . هداد  لیکـشت  %( 3/80)
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روشک لـک  رد  یلیـصحت 1356-1357 ) لاس   ) یمالـسا بـالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  نینچمه ، دـنا . هدوب  لیـصحت  هب  لوغـشم  يزومآداوس 
. تسا هتفای  شیازفا  رفن  نویلیم  رب 18314  غلاب  هب  یلیـصحت 1379-1380  لاس  رد  مقر  نیا  هک  تشاد  دوجو  زومآ  شناد  رفن   7745825
هب طوبرم  نازومآ ، شناد  دادعت  نیرتشیب  هک  تشاد  دوجو  روشک  رد  زومآ  شناد  رفن  نویلیم  دودح 15  یلیصحت 1385-1386 ، لاس  رد 

یلاـع و شزومآ  زکارم  ناگدـش  هتفریذـپ  دادـعت  یلیـصحت ، لاـس  نیا  رد  تسا . زومآشناد  رفن  رازه  نوـیلیم و 827  اب 5  ییادـتبا  هرود 
یلیـصحت لاس  رد  دنا . هدوب  نز  رفن  رازه  درم و 322  رفن  رازه  دودح 287  دادعت ، نیا  زا  هک  دـندوب  رفن  رازه  دودح 610  دازآ  هاگشناد 

هک دنا  هدوب  لیصحت  لاح  رد  رون  مایپ  هاگشناد  یمالسا و  دازآ  هاگـشناد  یلاع ، شزومآ  زکارم  رد  رفن  رازه  دودح 2829  ، 1385-1386
اب دـنا . هداد  لیکـشت  نادرم  ار  ناـنز و 48 % ار  % 52 دادـعت ، نیا  زا  نـینچمه ، دنتـشاد . شیازفا  هتشدگ 4/18 % یلیـصحت  لاس  هب  تبـسن 

رفن رازه   118 یسانشراک ، عطقم  رد  %( 6/67  ) رفن رازه   1911 ینادراـک ، عطقم  رد  %( 1/26  ) رفن رازه   737 یلیصحت ، لاس  نیا  یـسررب 
_2_3 دنا . هدوب  لیصحت  هب  لوغشم  یـصصخت  يا و  هفرح  يارتکد  عطقم  رد  %( 2/2  ) رفن رازه  دشرا و 63  یسانشراک  عطقم  رد  %( 1/4)

هکبـش دننام : يزرم  نورب  ياه  هکبـش  يزادنا  هار  سیـسأت و  ینویزیولت و  ییویدار و  ياه  هکبـش  یفیک  یمک و  تفرـشیپ  دراوم _  ریاس 
 ... ینینج و يداینب  ياهلولس  يا ، هتسه  يروانف  دننام  یملع  دشر  هعـسوت و  یگنهرف _  يرنه و  زکارم  شرتسگ  ابـص _  مج و  ماج  رحس ،

تالوحت ریثأت و  یـسایس  هزوح  رد  یمالـسا  بالقنا  یـسایس  ياهدرواتـسد  یتیامح 3 _ ياـه  همیب  عاونا  یعاـمتجا و  نیمأـت  شرتسگ  _ 
ياه هناسر  تاغیلبت  یـسایس و  ياه  لاـجنج  ياـهربا  تشپ  رد  تبثم  جـیاتن  راـثآ و  نیا  هچ  رگا  تسا ؛ هتـشاذگ  ياـج  رب  ار  یتبثم  رایـسب 

، دننک یم  كرد  رتشیب  نآ  ندوبن  ماگنه  رد  ار  تمعن  ردق  هراومه  اهناسنا  درک . یفن  در و  ار  اهنآ  ناوت  یمن  اّما  تسا ، هدنام  ناهنپ  هناگیب 
يربهر مظعم  ماقم  ناشیا ، عبت  هب  نأشلا و  میظع  ماما  دروآ . ناغمرا  هب  ار  هجیتن  نامه  تسا  نکمم  نآ  رکذت  يروآدای و  لاح  نیع  رد  اّما 

، یعامتجا - یسایس ياهداهن  رد  لوحت  انامه  ار  بالقنا  راثآ  اهدمایپ و  جیاتن ، صوصخ  نیا  رد  دنا . هتشاد  ییاه  یشم  طخ  نینچ  هراومه 
نیرتمهم زا  یکی  یسایس  لالقتسا  _ 1_3 دنتسنادیم . یمالسا و ...  ياهشزرا  ینیزگیاج  یسایس و  تکراشم  شرتسگ  لالقتسا ، يدازآ ،

حوطـس همه  رد  لالقتـسا  زا  هجو  چـیه  هب  توغاـط  مـیژر  هـک  یلاـح  رد  تـسا ؛ نآ  یـسایس  لالقتـسا  یمالـسا ، بـالقنا  ياهدرواتـسد 
روشک نیرتلقتـسم  اـیند  ياـهروشک  زا  يرایـسب  هقطنم و  ياـهروشک  اـب  هسیاـقم  رد  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  نینچمه ، دوبن . رادروخرب 
هناگیب يرامعتسا و  ياه  تردق  ذوفن  رد  هراومه  رصاعم  نارود  رد  هک  ار  یمالسا  ناریا  یبرغ ،» هن  یقرش ، هن   » تسایس دوشیم . بوسحم 

ياهدرواتسد نیرتمهم  زا  یکی  یـساسا » نوناق   » یـساسا نوناق  _ 3_2 تسا . هدرک  لیدـبت  لقتـسم  الماک  ریذـپانذوفن و  يروشک  هب  دوب ،
رثؤم شقن  يدنورهش و  قوقح  تلود ، مدرم و  لماعت  هوحن  هک  تسا  رظن  نیا  زا  درواتسد  نیا  تیمها  دیآ . یم  رامش  هب  یمالـسا  بالقنا 

صوصخ رد  یعامتجا  - یـسایس ياـهداهن  رد  لوحت  _ 3_3 تسا . هدـش  هدـید  لـماک  حـضاو و  روط  هب  نآ  رد  تموـکح  هرادا  رد  مدرم 
بالقنا هدمع  درواتـسد  تروص  هب  رازگتمدخ  تلود  شیادیپ  رب  ار  دیکأت  نیرتشیب  ماما  ترـضح  یعامتجا ، - یـسایس ياهداهن  رد  لوحت 
بوسحم بالقنا  تاکرب  زا  دیآ -  یم  رامـش  هب  تلم  یلدـمه و  داحتا و  رهظم  هک  یمدرم -  یتلود  داجیا  ماما ، رظن  هب  دنتـشاد . یمالـسا 
تاصتخم اه و  یگژیو  هب  هجوت  اب  تسا و  هدـش  راوتـسا  هیقف  تیالو  يانبم  رب  ماظن  ساسا  هک  ییاج  نآ  زا  هیقف  تیـالو  _ 3_4 دوش . یم 

دیکأت هراومه  لحار  ماما  ور ، نیمه  زا  دنرادن . یسایس  ياهماظن  ریاس  ار  نآ  هک  دراد  یصاخ  تناکما  یمالسا  يروهمج  ماظن  هیقف ، یلو 
زا ار  هشیدـنا  رکف و  ملق ، نایب ، يدازآ  لحار ، ماما  يدازآ  _ 3_5 دسرن . یبیـسآ  ماظن  هب  ات  دینک  ینابیتشپ  هیقف  تیالو  زا  هک  دـندرک  یم 

داعبا رد  يدازآ  ایند ، ياهروشک  زا  يرایسب  اب  هسیاقم  رد  هنافصنم  تواضق  ره  رد  زین  تقیقح  رد  دنتسناد ؛ یم  بالقنا  مهم  ياهدرواتسد 
داحآ یسایس  تکراشم  بالقنا ، جیاتن  زا  رگید  یکی  یـسایس  تکراشم  _ 3_6 تسا . یمالسا  بالقنا  مهم  ياهدرواتـسد  زا  نوگانوگ ،

هنادازآ تکرش  دننک و  یم  نییعت  میقتسم  روط  هب  ار  یسایس  ياهداهن  همه  بالقنا ، زا  سپ  ناریا  مدرم  تسا . روشک  لئاسم  همه  رد  تلم 
ماظن رد  هلئـسم  نیا  هاگیاج  تیمها و  رگنایب  دـنا -  هتـشاد  فلتخم  تاباختنا  رد  مدرم  هک  ناـنآ -  تکراـشم  نازیم  تاـباختنا و  رد  مدرم 

 _ ینید يرالاس  مدرم  ماظن  داـجیا  دراوم _  ریاـس  _ 3_7 تسا . تردق  همشچرس  تروص  هب  مدرم  شقن  ییاسانـش  یمالـسا و  يروهمج 
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ياه هنحص  رد  اهنآ  روضح  یمومع و  ياه  یهاگآ  یسایس و  دشر  اوق _  کیکفت  يریذپداقتنا _  یسایس _  بازحا  اههورگ و  شرتسگ 
نمهب 1386 هعمج 12   ، http://teletext.irib.ir عبنم :   * نوناق ربارب  رد  لوئسمریغ ) لوئسم و   ) تلم داحآ  همه  يربارب  فلتخم _ 

هتشذگ ههد  هس  رد  شرورپ  شزومآ و  ياهدرواتسد 

زارف و یمالـسا ، بـالقنا  زا  سپ  هـهد  هـس  لوـط  رد  ناریا  شرورپ  شزوـمآ و  هتـشذگ  هـهد  هـس  رد  شرورپ  شزوـمآ و  ياهدرواتــسد 
يور اب  هک  یتـالوحت  تسا . هتفهن  یتـالوحت  مادـک ، ره  سپ  رد  هک  ییاـهدورف  زارف و  تسا . هتـشاذگرس  تشپ  ار  ینوگاـنوگ  ياـهدورف 

نیا رد  لوحت  نوگانوگ  لاکـشا  بجوم  هب  نونکا  تفرگ و  دوخ  هب  یـصاخ  لکـش  روشک ، هناخترازو  نیرتگرزب  رد  ریزو  ندمآراک 9 
رد لوحت  ياههصرع  نیرتمهم  زا  یکی  فلتخم ، ياهیتساک  دوجو  مغریلع  شرورپ ، شزومآ و  عقاو  هب  هک  درک  مالعا  ناوتیم  هزوح ،

سپ یلیصحت  ششوپ  يربارب  دشر 2  . * دوریم رامش  هب  روشک ، یخیرات  دادیور  نیرتریظنیب  زا  لاس  تشذگ 29  زا  سپ  یمالسا  ناریا 
سپ یلک ، روط  هب  انسیا ، شرورپ » شزومآ و   » راگنربخ شرازگ  هب  هتشذگ  لاس  رد 29  یلیصحت  تفا  يدصرد  شهاک 50  بالقنا -  زا 
رامش تسا . هدیسر  رفن  هب 6/84  دصرد  زا 5/47  يدصرد  دشر 1/37  اب  رتالاب  لاس و  شش  تیعمج  يداوساب  دصرد  یمالسا ، بالقنا  زا 

زومآشناد دشر  هب  هجوت  اب  مقر  نیا  هک  دوب  رفن  رازه و 430  نویلیم و 959  تفه  بالقنا ، ودب  رد  لیصحت  هب  لوغشم  نازومآشناد  لک 
نیا رد  دیسر . رفن  رازه و 84  نویلیم و 930  هب 14  یلیصحت 85-86  لاس  رد  اما  تشذگ ، نویلیم  زرم 18  زا  بالقنا ، زا  سپ  ياهلاس  رد 

ییامنهار نازومآ  شناد  دادعت  رفن ، رازه و 932  هب 552  رازه و 497  زا 259  يربارب  دشر 13/2  اب  یناتـسبدشیپ  نازومآون  دادعت  نایم ،
راهچ اب 4 هطـسوتم  نازومآشناد  دادعت  رفن ، رازه و 661  نوـیلیم و 938  هس  هب  رازه و 263  نویلیم و 535  کـی  زا  يربارب  دشر 5/2  اب 

رازه و 105 نویلیم و 117  راهچ  هب  یهاگـشنادشیپ ، نازومآ  شناد  ندرک  ظاحل  اب  رفن  رازه و 559  نویلیم و 87  کی  زا  شیازفا ، ربارب 
هب شنادراک  نازومآشناد  دادعت  ندرک  ظاحل  اب  رازه و 303  زا 256  يربارب ، هس  ابیرقت  دشر  اب  ياهفرح  ینف و  نازومآشناد  رامش  رفن ،

نازومآشناد دادعت  دـصرد ، هب 65/35  دـصرد  زا 23  هطــسوتم ، هرود  زا  ياهـفرح  ینف  نازوــمآشناد  مهــس  رفن و  و 734  رازه   774
نویلیم و 104 راهچ  هب  يزورهنابـش ، زکارم  هعـسوت  هب  هجوت  اـب  رفن  رازه و 272  نویلیم و 59  ود  زا  يربارب ، ود  ابیرقت  دـشر  اب  ییاتـسور 

هنابش لاسگرزب و  نازومآشناد  دادعت  رفن ، رازه  هب 70  رازه  تفه  زا  يربارب  دشر 10  اب  ییانثتسا  نازومآ  شناد  رامش  رفن ، رازه و 427 
هب رازه و 68  زا 620  يربارب ، ود  دشر  اب  یعافتناریغ  نازومآشناد  دادعت  تیاهن  رد  رفن و  رازه  هب 459  رازه  زا 153  يربارب ، هس  دشر  اب 

یلیصحت ششوپ  دصرد ، هب 86  زا 62  شیازفا  دصرد  اب 24  ییادتبا  یلیصحت  ششوپ  تسا . هدیـسر  رفن  رازه و 361  نویلیم و 86  کی 
سالک رد  يزومآشناد  مکارت  تفاـی . شیازفا  دـصرد  هب 82  زا 4/17  هطسوتم  یلیـصحت  شـشوپ  دصرد و  هب 100  زا 2/31  ییامنهار 
سـالک رد  يزومآشناد  مکارت  رفن و  هب 23  زا 39  ییامنهار  هرود  سـالک  رد  زومآشناد  طـسوتم  رفن ، هب 20  زا 33  شهاک  اب  ییادـتبا 

، دصرد هب 9/38  نازومآشناد  لک  هب  ییادتبا  نازومآشناد  تبسن  تسا . هدیـسر  رفن  هب 23  زا 46  شهاک ، رفن  اب 22  زین  هطسوتم  هرود 
هرود نازومآشناد  تبـسن  دصرد و  هب 4/26  دصرد  زا 2/19  دشر  دـصرد  اب 2/7  نازومآشناد  لک  هب  ییاـمنهار  نازومآشناد  تبـسن 

شزومآ و رد  لوحت  ياههصرع  زا  یکی  تسا . هتفای  شیازفا  دـصرد  هب 2/30  یلیصحت  فلتخم  ياههرود  نازومآشناد  لک  هب  هطـسوتم 
رتخد نازومآشناد  رامش  هک  يروط  هب  تسا ؛ لیصحت  شـشوپ  تحت  رتخد  نازومآ  شناد  دشر  لیـصحت و  هب  شیارگ  شیازفا  شرورپ ،

هطسوتم رتخد  نازومآشناد  رامش  دصرد ، هب 66/46  زا 6/36  ییامنهار  رتخد  نازومآشناد  دادعت  دـصرد ، هب 39  هب 48/36  زا  ییادتبا 
تبـسن تفای . شیازفا  بـالقنا  زا  سپ  دـصرد  هب 40/48  زا 4/38  رتـخد  نازومآشناد  رامـش  عوـمجم  رد  دـصرد و  هب 30/50  زا 2/36 

رفن زا 34  هطسوتم  هرود  رد  رفن و  هب 68/21  زا 6/29  ییامنهار  هرود  رد  رفن ، هب 12/20  زا 9/38  زین  ییادتبا  هرود  رد  ملعم  هب  زومآشناد 
تفا شهاک  ناوت  یم  ار  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  ناریا  شرورپ  شزومآ و  رد  مهم  تالوحت  رگید  زا  تسا . هتفاـی  شهاـک  رفن  هب 45/21 

ییامنهار هرود  یلوبق  دصرد  دصرد و  هب 8/97  زا 80  دشر ، دصرد  اب 8/17  ییادتبا  هرود  یلوبق  دصرد  هک  یعون  هب  درمشرب ؛ یلیـصحت 
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شرازگ هب  بالقنا  زا  سپ  سرادم  رامش  يربارب  زا 3  شیب  دشر  تفای - . شیازفا  دصرد  هب 23/93  دصرد  زا 70  دشر ، دصرد  اب 32/23 
هب تفای ؛ شیازفا  دـحاو  و 174  رازه  هب 150  و 85  رازه  زا 53  يربارب ، هس  دـشر  اب  بالقنا ، زا  سپ  روشک  سرادـم  لک  دادـعت  انـسیا ،

ياههاگشزومآ رامش  دحاو ، رازه و 543  هب 20  رازه و 492  هس  زا  يربارب  تفه  دشر  اب  یناتسبد  شیپ  ياههاگـشزومآ  دادعت  هک  يروط 
جنپ زا  يربارب ، شـش  ابیرقت  دشر  اب  ییامنهار  سرادم  دادعت  دحاو ، رازه و 646  هب 64  رازه و 197  زا 40  يربارب ، دشر 5/1  اب  ییادتبا 

باستحا اب  دـحاو  و 650  رازه  ود  زا  يربارب ، دشر 11  اب  هطـسوتم  ياههاگـشزومآ  دادـعت  دـحاو ، و 651  رازه  هـب 31  و 721  رازه 
هب رازه و 536  کی  زا  يربارب ، دشر 13  اب  یعافتناریغ  ياههاگشزومآ  رامش  دحاو ، رازه و 324  هب 28  یهاگشناد ، شیپ  ياههاگشزومآ 

دادعت دـحاو ، رازه و 239  هـس  هــب  زا 65  يربارب  دودـح 50  شیازفا  اـب  يزورهنابـش  ياههاگـشزومآ  دادـعت  دـحاو ، و 270  رازه   13
رازه و کی  هب  دندش ، سیسات  مورحم  قطانم  دعتسم  نازومآ  شناد  هب  هجوت  ياتسار  رد  بالقنا  زا  سپ  هک  یتلود  هنومن  ياههاگشزومآ 

زکارم رامـش  دحاو ، هـب 327  يربارب  دـشر 164  اب  بالقنا ، ودـب  رد  دـحاو  ود  زا  ناشوهزیت  یتلود  ياههاگـشزومآ  دادـعت  دـحاو ، راهچ 
هس ابیرقت  اب  يریاشع  ياههاگـشزومآ  دادعت  دحاو ، رازه و 349  کی  هب  زا 237  دشر ، ربارب  شش  دودح  اب  ییانثتـسا  شرورپ  شزومآ و 
زا دشر ، ربارب  اب 10  هتسویپ ) ینادراک   ) ینف ياههاگشزومآ  رامـش  تیاهن  رد  دحاو و  رازه و 66  هب 508  رازه و 899  کی  زا  دشر ، ربارب 

، ناریا نایوجـشناد  يرازگربخ  شرازگ  هب  بالقنا  زا  سپ  نایگنهرف  دادـعت  يربارب  شیازفا 13  تسا - . هتفای  شیازفا  دـحاو  هب 150   15
شیازفا بـالقنا  زا  سپ  رفن  رازه و 259  نویلیم و 90  کـی  هب  رازه و 984  زا 347  شیازفا ، ربارب  دودح 3/13  اب  نایگنهرف  لک  دادـعت 

هب 04/29 زا 17  ملپید  قوف  نادنمراک  ناملعم و  دادعت  دصرد ، هب 91/16  زا 50  ملپید »  » نادنمراک ناملعم و  رامـش  نایم ، نیا  زا  هک  هتفای 
عطاقم مهـس  يربارب  لقادـح 2  شیازفا  تسا . هدیـسر  دـصرد  هـب 48/71  زا 12  رتالاب  سناـسیل و  نادـنمراک  ناـملعم و  رامـش  دـصرد ،

مهس دشر  نونک ، ات  بالقنا  لوا  زا  هسردم  رازه  بلاق 81  رد  سرد  سالک  رازه  دودح 405  ثادحا  روشک ، يراج  هجدوب  زا  یلیصحت 
هرود مهـس  نایم ، نیا  رد  تسا . هدوب  وربور  یهجوت  لباق  دـشر  اب  بالقنا  زا  سپ  اهتلود  يراج  هجدوب  زا  یلیـصحت  فلتخم  ياههرود 

هطسوتم هرود  مهس  دصرد و  هب 8/22  زا 59/20  هجدوب  نیا  زا  ییامنهار  هرود  مهس  دصرد ، هب 79/41  زا 3/29  يراج  هجدوب  زا  ییادتبا 
زا زین  ینارمع  تارابتعا  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  لاـس  رد 29  تسا . هتـشاد  دشر  دـصرد  هب 7/21  زا 26/14  يراـج  هجدوب  زا 

بلاق 80 رد  سرد  سـالک  رازه و 249   404 تارابتعا ، شیازفا  نیا  اب  هدیـسر و  لایر  درایلیم  رازه و 450  تشه  هب  لایر  دراـیلیم   9/23
مدرم تکراشم  مهـس  هک  تسا  هجوت  لباق  تسا . هدش  ثادحا  هسردم  لایر و 949  درایلیم  هب 450/8  لایر  درایلیم  درایلیم و 9/23  رازه 

یتیبرت یشرورپ و  زکارم  يدصرد  دشر 100  تسا - . هتفای  شیازفا  دصرد  هب 7/34  زا 10  زین  شرورپ  شزومآ و  ياههژورپ  تخاـس  رد 
اب یتیبرت  یگنهرف ـ  ياهنوناک  دادعت  دـحاو ، هب 214  زا 35  يربارب ، شیازفا 6/11  اب  يزومآ  شناد  ياـههاگودرا  دادـعت  نازومآشناد 

، يربارب هس  شیازفا  اب  ناناوجون  ناکدوک و  يرکف  شرورپ  ياهنوناک  رامـش  دحاو ، رازه و 149  کی  هب  زا 30  يربارب  دودح 83  دشر 
نواـعم تسا . هتفاـی  شیازفا  لکـشت  هـب 10  بـالقنا  ودـب  رد  لکـشت  ود  زا  يزوـمآ  شناد  ياهلکـشت  دادـعت  دـحاو و  هـب 651  زا 193 

نایوجـشناد يرازگربخ  شرورپ » شزومآ و   » راگنربخ اب  وگوتفگ  رد  شرورپ  شزومآ و  یناسنا  يورین  تیریدم  هعـسوت  يزیرهمانرب و 
، یـشزومآ ياهاضف  هعـسوت  نارمع و  نازومآشناد ، ناـیگنهرف و  هاـفر  ياتـسار  رد  هدـش  ماـجنا  تامادـقا  عومجم  تفگ : انـسیا ،)  ) ناریا
ود رمع  لوط  رد  رگید ، لـیاسم  يرایـسب  یمومع و  هجدوب  زا  شرورپ  شزومآ و  مهـس  ندـش  ربارب  ود  هتـشذگ ، تاـبلاطم  ندرک  لوصو 
زا هـجو  چـیه  هـب  مـهن  تـلود  درک : دـیکات  نـینچمه  يو  تـسا . بـالقنا  زا  سپ  رگید  ياـهتلود  ربارب  ود  لقادــح  مـهن ، تـلود  هلاـس 

تالکـشم لح  هار  رد  دوخ  تعرـس  رپ  تکرح  هب  نانچمه  هدشن و  هتـسخ  شرورپ  شزومآ و  میظع  هاگتـسد  نابطاخم  هب  یناسرتمدخ 
لاـس ود  هدـش  ماـجنا  تامادـقا  شرازگ  ناونع  هب  شرورپ  شزوـمآ و  ترازو  يوـس  زا  هک  هچنآ  اـما  دـهدیم . همادا  شرورپ  شزوـمآ و 

هب شرورپ  شزومآ و  تارابتعا  تبسن  ندناسر  دیناوخیم : ریز  رد  ار  هدش  مالعا  انـسیا  راگنربخ  هب  شرورپ  شزومآ و  هزوح  رد  هتـشذگ 
درایلیم رازه و 800  هس  زا  شرورپ  شزوـمآ و  بوـصم  هجدوـب  يدـصرد  شیازفا 60  دـصرد و  هب 3/12  زا 7/8  تلود  یمومع  هجدوـب 
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هب 16 لاس 84  رد  دصرد  زا 10  ار  تلود  هجدوب  رد  شرورپ  شزومآ و  مهس  هک  ناموت  درایلیم  رازه و 200  تفه  هب  لاس 84  رد  ناموت 
نایگنهرف يارب  تلود  یهافر  تامادقا  تسا - . هدش  مالعا  تلود  نیا  رد  هدش  ماجنا  تامادقا  هدـمع  زا  داد ، شیازفا  لاس 85  رد  دصرد 

هب ثادحا  تسد  رد  نایگنهرف  ینوکسم  دحاو  رازه   100 هتـشذگ -  لاس  ود  رد  نایگنهرف  لبق  ياهلاس  تابلاطم  دصرد  تخادرپ 98  - 
يربارب جـنپ  شیازفا  مهن ، تـلود  رد  ناـیگنهرف  لـبق  ياـهلاس  تاـبلاطم  دـصرد  تـخادرپ 98  ناریا ، نایوجـشناد  يرازگربـخ  شرازگ 

ینوکـسم دحاو  رازه  ثادـحا 110  يارب  نکـسم  ترازو  اب  قفاوت  ناـنآ ، لغـش  هداـعلاقوف  يدـصرد  دـشر 10  ناملعم و  سیردـتلاقح 
، ناموت نویلیم  تشه  هب  جـنپ  زا  ناـملعم  نکـسم  ماو  شیازفا  تفرگ ، رارق  ناـملعم  راـیتخا  رد  نآ  دـحاو  رازه  زا 10  شیب  هک  ناـیگنهرف 

کی زا  رتشیب  تیعمج  ياراد  گرزب  ياهرهـش  رد  لاـیر و  نویلیم  هب 60  زا 40  کچوک  ياهرهش  رد  نکـسم  ماو  يدرف  فقـس  شیازفا 
دیدج و يارس  ملعم  یهافر و 50  زکرم  تفه  یکشزپنادند ، دحاو  شش  یناتـسرامیب ، دحاو  ثادحا 12  لایر ، نویلیم  هب 80  رفن  نویلیم 
اب ینوکسم  دحاو  رازه  نتـشاد 100  رارق  ثادحا  تسد  رد  لایر ، نویلیم  جنپ  هب  ود  زا  یلم  کناب  هنـسحلاضرق  ماو  يدرف  فقـس  دـشر 

ندـناسر اههیداحتا ، نکـسم و  ياهینواعت  طسوت  نیمز  هعطق  رازه و 87  ندوب 17  تخاس  هدامآ  دـصرد و  ات 70  یکیزیف 20  تفرشیپ 
رازه دص  نویلیم و  راهچ  رد 85 و  لایر  رازه  نویلیم و 400  هس  هب  لاس 84  رد  لایر  رازه  نویلیم و 800  ود  زا  نایگنهرف  قوقح  نیگنایم 

ار نایگنهرف ، هریخذ  قودنص  وضع  نایگنهرف  هب  روشک  رـسارس  رد  فیفخت  اب  ياهمیب  تامدخ  ناموت  درایلیم  تخادرپ 110  رد 86 ، لایر 
يایحا ياتـسار  رد  نایگنهرف  تراهم  ياقترا  درب - . مان  ناوتیم ، هتـشذگ  لاـس  ود  رد  ناـیگنهرف  يارب  هدـش  ماـجنا  یهاـفر  تامادـقا  زا 

دادعت دیسر و  رفن  رازه و 665  هب 13  رازه و 160  جـنپ  زا  شیازفا ، ربارب  ود  زا  شیب  اب  زکرم  نیا  نایوجـشناد  دادـعت  ملعم ، تیبرت  زکارم 
سناسیلقوف یلیصحت  كردم  ياراد  ناملعم  دادعت  هب  دصرد   4/11 نیا ، رب  هوالع  تفای . شیازفا  دحاو  هب 90  زا 70  ملعم  تیبرت  زکارم 

رد مهن  تلود  ینارمع  تامادقا  تفای - . شهاک  دصرد  دودح 15  زین  رتنییاپ  ملپید و  كردم  ياراد  ناملعم  رامش  دش و  هفاضا  رتالاب  و 
لاـس 85 رد  انـسیا ، شرازگ  هب  یلام 86  لاس  نایاپ  اـت  سـالک  ازه ر  اب 35  هسردـم  و 500  رازه  لـیوحت 6  شرورپ -  شزومآ و  هزوـح 
اب 38 هژورپ  رازه و 272   9 نیا ، رب  هوالع  دوب . یمدرم  یتکراـشم و  نآ  دـصرد  هک 34  دش  ثادحا  دـیدج  سالک  رازه  هب 13  کیدزن 
هب سـالک  و 543  رازه  بلاــق 12  رد  هژورپ  رازه و 79  هـس  دادــعت  نـیا  زا  هـک  دوـب  ارجا  تـسد  رد  لاـس 85  رد  سـالک  و 768  رازه 
ات سالک  ازه ر  اب 35  هسردم  رازه و 500  شـش  زا  شیب  شرورپ ، شزومآ و  ینارمع  نواـعم  هتفگ  هب  تسا ، ینتفگ  دیـسر . يرادربهرهب 
هب لاس  تیعمج 6  رد  يداوساب  يدـصرد  دشر 2  تلود -  نیا  رد  یـشزومآ  تیفیک  ياقترا  دش - . دـهاوخ  لیوحت  یلام 86  لاس  نایاپ 

دحاو رازه و 176  راهچ  اب  روشک  سرادـم  اههاگـشزومآ و  دادـعت  تلود ، نیا  رد  شرورپ ، شزومآ و  ترازو  نالووسم  مالعا  قبط  ـالاب 
هب 86 زا 5/84  روشک ، رتالاب  لاس و  شش  دارفا  يداوساب  دصرد  هتفای و  شیازفا  دحاو  رازه و 174  هب 150  رازه و 429  زا 145  شیازفا ،

شرازگ هب  ییادـتبا  عطقم  رد  هعـسوت  مراهچ  همانرب  فادـها  زا  شرورپ  شزومآ و  يدـصرد  تقبـس 6  تسا - . هدرک  ادیپ  اقترا  دـصرد 
شیپ نازومآون  دادـعت  اتـسار  نیا  رد  هک  دـش  يراذـگمان  شرورپ  شزومآ و  رد  ییادـتبا  هرود  هب  هجوـت  لاـس  ناوـنع  اـب  لاس 85  انـسیا ،

. تسا رتولج  مراهچ  هعسوت  همانرب  فادها  زا  دصرد  مقر 6/4  نیا  دیسر و  رفن  رازه  هب 540  رازه  زا 492  شیازفا ، دصرد  اب 10  یناتسبد 
رازه زا 17  زین  یگدامآ  هژیو  ياههاگشزومآ  دادعت  دیسر و  رفن  هب 21/1  زا 21/4  زین  ییادتبا  سالک  يزومآشناد  مکارت  نیا ، رب  هوالع 

یلیصحت ینامسج و  تیعضو  زین ، هسردم  هب  دورو  ودب  ناکدوک  شجنـس  حرط  يارجا  اب  تفای . شیازفا  دحاو  رازه و 912  هب 19  و 291 
دشر دصرد  هب 89  زا 79  زین  هلاس  شـش  تیعمج  بذـج  خرن  تسا ، رکذ  ناـیاش  تفرگ . رارق  یـسررب  دروم  كدوک  رازه  زا 900  شیب 

رد يدودرم  خرن  لاس 1385 و  رد  دصرد  هب 2/5  لاس 1370 ، رد  دصرد  زا 8/9  زین  ییادـتبا  هرود  رد  يدودرم  خرن  تسا ، ینتفگ  درک .
، شرورپ شزومآ و  تاماقم  ناعذا  هب  هک  هتفای  شهاک  هتـشذگ  لاس  رد  دصرد  هب 7/4  لاس ، نامه  رد  دصرد  زا 17/52  ییامنهار  هرود 
هک شرورپ  شزومآ و  رد  لوحت  مهم  ياههصرع  زا  رگید  یکی  دوشیمن . دودحم  مهن  تلود  هلاس  ود  تمدخ  هب  اهنت  دوبهب ، نیا  عقاو  هب 
هک هنوگ  نیدـب  تسا ، يا  هفرح  ینف و  شرورپ  شزومآ و  ياقترا  هدـش ، داجیا  مکاح  تلود  رد  شرورپ  شزومآ و  نـالووسم  ناـعذا  هب 
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نیا رد  وجرنه  رازه و 365   165 رضاح ، لاح  رد  هک  دیسر  دحاو  هب 1924  شیازفا  دحاو  اب 136  ياهفرح  ینف و  ياه  هاگـشزومآ  دادعت 
نونکا مه  تفای و  شیازفا  دحاو  هب 4028  شیازفا  دحاو  اب 175  شنادراک  سرادم  دادعت  نیا ، رب  هوالع  دنلوغـشم . يزومآرنه  هب  زکارم 
تلادع هعـسوت  تهج  رد  تلود  تامادـقا  دـنراد - . رارق  شـشوپ  تحت  یتراهم  هتـشر  رد 338  وـجرنه  و 48  رازه  زکارم 527  نـیا  رد 

دندـقتعم شرورپ  شزومآ و  نالووسم  میلعتلا  بجاو  كدوک  رازه  لیصحت و 61  زا  هدنامزاب  رتخد  یلیصحت 1800  ششوپ  یشزومآ - 
رازه کی  دناهتفرگ . رارق  ششوپ  تحت  یتلود  هنومن  سرادم  رد  مورحم  دعتسم  زومآشناد  رازه  دودح 9  هتشذگ ، لاس  ود  لوط  رد  هک 

هـسردم هب  میلعتلا  بجاو  كدوک  رازه  هدـش و 61  لوغـشم  لیـصحت  هب  رود  هار  زا  شزومآ  قیرط  زا  لیـصحت  زا  هدـنامزاب  رتخد  و 800 
رازه و دناهدش و 17  سرادم  بذج  هتـشذگ  لاس  کی  رد  اهنت  ییامنهار  ییادـتبا و  هسردـم  زا  جراخ  كدوک  رازه  زا 66 شیب  دناهتفر .
هب رازه و 416  زا 428  اهنآ  دادعت  قیرط ، نیا  زا  هدـش و  هدوزفا  هطـسوتم  ییامنهار و  يزور  هنابـش  سرادـم  نازومآ  شناد  هب  رفن   748
رد روشک  رسارس  رد  رود  هار  زا  شزومآ  زکرم  رازه و 300  کی  زا  شیب  رضاح ، لاح  رد  عومجم  رد  تسا . هدیسر  رفن  رازه و 164   446
رد روشک  ياهاتـسور  دـصرد   70 شــشوپ دراد - . رارق  مورحم  قطاـنم  رب  زکارم  نـیا  زکرمت  دــصرد  زا 9  شیب  هک  تـسا  تیلاـعف  لاـح 

زا 13 شیب  ینعی  روشک  ياهاتـسور  دـصرد  زا 70  شیب  زین ، ییاتـسور  یـشزومآ  تلادـع  هزوح  رد  شرازگ ، نیا  رب  انب  ناگیار  لیـصحت 
دحاو  934 قـیرط ، نـیا  زا  دــناهتفرگ و  رارق  رود  هار  زا  شزوـمآ  زکارم  رد  ناــگیار  شزوــمآ  شــشوپ  تـحت  مورحم ، ياتــسور  رازه 

ییامنهار هرود  لیـصحت  زا  هدنامزاب  زومآشناد  رازه  کی  زا  شیب  تسا و  هتفرگ  رارق  يرادربهرهب  دروم  ییاتـسور  دیدج  یهاگـشزومآ 
بذج يزومآداوس و  سالک  رازه  دودح 107  لیکشت  دناهتفرگرارق . لیصحت  ششوپ  تحت  يروضح  همین  ياهشزومآ  رد  زین  يریاشع 
درایلیم صاصتخا 5  تسا . هجوت  لباق  زین  رایـشزومآ  رازه  يریگراک 47  هب  اب  فلتخم  ياـههرود  رد  زومآداوس  رازه  نویلیم و 270  کی 

زکارم رامش  شیازفا  ییانثتسا ، ناکوک  يارب  دیدج  یهاگشزومآ  دحاو   93 ثادحا ناوت  مک  نازومآشناد  یشخب  ناوت  تامدخ  هب  لایر 
شـشوپ یقیفلت و  ریگارف و  شزومآ  هعـسوت  زکرم ، هب 80  زا 60  يریگدای  هژیو  تالکـشم  ياراد  نازومآ  شناد  یـشخبناوت  یـشزومآ و 

، یشخب ناوت  تامدخ  يهیارا  هب  لایر  درایلیم  صاصتخا 5/5  رفن ، رازه و 98  هب 13  رازه و 481  زا 12  ییانثتسا  نازومآشناد  یلیصحت 
. تسا هتشذگ  لاس  ود  رد  هژیو  ياهزاین  ياراد  نازومآشناد  يارب  ییارجا  ياه  همانرب  زا  ییانثتسا  نازومآ  شناد  يوراد  نیمات  نامرد و 

لایر درایلیم  رازه  کی  تخادرپ  يزومآ  شناد  هنارـس  لاـیر  دراـیلیم  رازه  کـی  تخادرپ  نازومآ  شناد  يارب  مکاـح  تلود  تامادـقا  - 
صاصتخا تعاضب و  یب  نازومآشناد  هب  کـمک  يارب  یـشزومآ  زکارم  هب  ناـموت  نویلیم  صیصخت 50  يزومآ ، شناد  هنارـس  هب  رابتعا 

لیدبت تسا . نازومآ  شناد  هافر  يارب  هدش  ماجنا  تامادقا  هدمع  زا  درادناتساریغ  سرادم  يزاس  مواقم  يزاسزاب و  هب  رالد  درایلیم  راهچ 
یـشرورپ و تنواعم  يایحا  اـب  انـسیا ، شرازگ  هب  نازومآشناد  یندـب  یحور و  شرورپ  ياـهناکم  هب  هدافتـسالب  ناـکم  رازه  زا 2  شیب 

ياهاضف یـشزرو و  ياهنلاس  هب  هدافتـسالب  ناکم  رازه و 540  ود  زا  شیب  یـشرورپ ، هزوـح  رد  شرورپ ، شزوـمآ و  رد  یندـب  تـیبرت 
ياراد هاگشزومآ  رازه  زا 40  شیب  نونکا  مه  هک  ياهنوگ  هب  تفای ، شیازفا  ربارب  زین 5/7  زامن  هماقا  داتس  تارابتعا  دش . لیدبت  یشرورپ 
شناد دادعت  یـشخب  تمالـس  تامادقا  رد  نازومآشناد  دـصرد  شـشوپ 70  دنتـسه . تسد  رد  زین  هناـخزامن  زا 300  شیب  هناــخزامن و 

نویلیم و 400 کـی  زا  تمالـس  همانـسانش  ياراد  نازومآ  شناد  رامـش  رفن و  نویلیم  هب 11  تشه  زا  هسردم  ریـش  شـشوپ  تحت  نازومآ 
هسردم رازه و 260  ود  رد  یگدـنز  ياهتراهم  شزومآ  همانرب  شرازگ ، نیا  رب  اـنب  تفاـی . شیازفا  رفن  رازه  نوـیلیم و 900  ود  هب  رازه 

تایناخد و لامعتسا  زا  يریگشیپ  فده  اب  داپ »  » داتـس دش و  ارجا  یلیصحت 1385  لاس  رد  زومآ  شناد  رازه و 723  يارب 264  ییامنهار 
حرط یلک ، روط  هب  نیا ، رب  هوالع  دش . لیکشت  شرورپ  شزومآ و  ترازو  رد  نازومآ  شناد  یعامتجا  یناور و  یمسج ، تمالس  ياقترا 

دصرد زا 10  شیب  نیا ، رب  هوالع  دـش و  ارجا  روشک  رـسارس  رد  ناتـسبد  هب  دورو  ودـب  زومآون  رازه  زا 910  شیب  يارب  تمالـس  شجنس 
تحت یلیـصحت 85  لاس  رد  ییادتبا  هرود  نازومآ  شناد  دـصرد  زا 95  شیب  يراـی و  نهآ  حرط  رد  زین  ییاـمنهار  هرود  نازوـمآ  شناد 

شرورپ شزومآ و  نداد  رارق  شرورپ -  شزومآ و  رد  مهن  تلود  یـشهوژپ  تاراختفا  دـنتفرگ - . رارق  نادـند  ناهد و  تمالـس  شـشوپ 
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روشک نایم 45  رد  شرورپ  شزومآ و  ترازو  طـسوت  « LEA  » ریدـقت ناشن  بسک  انـسیا ، شرازگ  هب  ایند  رترب  روشک  نایم 45  رد  ناریا 
زاغآ راب ، نیلوا  يارب  یلم  یـسرد  همانرب  دـیلوت  زاـغآ  رد 2007 ، حرط  يارجا  رد  ناریا  درکلمع  ریدـقت  زا  ساـپ  هب  زلرپ »  » هعلاـطم وـضع 

يدصرد شیازفا 12/19  شرورپ ، شزوما و  یلم  دنـس  نداد  رارق  نیودـت  تسد  رد  يدـج ، روـط  هب  شرورپ  شزوـمآ و  هفـسلف  نیودـت 
رازه و هب 42  رازه و 772  زا 39  زکارم  نیا  نازومآ  شناد  دادـعت  دـشر  هجیتن  رد  ناشخرد و  ياهدادعتـسا  هژیو  ياههاگـشزومآ  رامش 

شهوژپ دادعت  شیازفا  رود ، هار  زا  شزومآ  هسـسوم  فادها  هب  یبایتسد  رد  تیقفوم  دصرد  اب 77  یکینورتکلا  شزومآ  داجیا  رفن ،  754
تاعالطا و يروآنف  دنـس  شرورپ و  شزومآ و  يزیرهماـنرب  ماـظن  بوچراـچ  بیوصت  دـحاو ، هب 270  زا 150  يزومآشناد  ياـهارس 
شزومآ و یملع  یـشهوژپ و  هزوح  رد  هدـش  ماـجنا  تامادـقا  هدـمع  زا  هناـخترازو  نیا  یلاـع  ياروش  رد  شرورپ  شزوـمآ و  تاـطابترا 
اب دصرد  زا 7  شیب  هب  یمدرم  سرادـم  نازومآشناد  مهـس  شیازفا  شرورپ -  شزوـمآ و  رد  مدرم  تکراـشم  هعـسوت  تسا - . شرورپ 

ینف و یتلودریغ  سرادم  دادعت  دش و  ثادحا  دـیدج  یتلودریغ  هسردـم  دـحاو  شرورپ 511  شزومآ و  رد  یمدرم  تکراـشم  شرتـسگ 
نازوـمآ شناد  مهـس  تفاـی . شیازفا  دـحاو  رازه و 753  کـی  هـب  یتـلودریغ  یگداـمآ  ياههاگـشزومآ  رامـش  دـصرد و  ياهفرح 8/14 

 : عبنم . * تسا هدیسر  زومآ  شناد  رازه و 341  نویلیم و 115  کی  هب  دصرد ، هب 24/7  شیازفا  اب  زین  نازومآ  شناد  لک  زا  زین  یتلودریغ 
 ???? نمهب  ??  www.edunews.ir

یمالسا يروهمج  ماظن  همانراک  رب  يدمآرد 

ییآراک و یعامتجا و  هشیدنا  کی  ناقتا  تحص و  نایم  دیدرتیب  يدنرم  اضر  دمحم  رتکد  یمالسا  يروهمج  ماظن  همانراک  رب  يدمآرد 
، رگید ییوـس  زا  تسا . رارقرب  یمیقتـسم  هطبار  هعماـج ، تالکـشم  لـئاسم و  هب  ییوگخـساپ  رد  نآ  زا  هدـمآرب  یعاـمتجا  ماـظن  ییاـناوت 

نآ ندمآ  رظن  هب  دمآراکان  ای  دمآراک  رد  دناوتیم  نآ ، ياهنامرآ  فادها و  يارجا  رد  ماظن  کی  نارازگراک  يدمآراکان  ای  يدمآراک 
بسانت و نیا  لاح  ره  هب  دراذـگ . ياجرب  یفنم  ای  تبثم  ریثأت  یعامتجا ، هشیدـنا  نآ  ندیـسر  رظن  هب  تسرداـن  اـی  تسرد  عبت ، هب  ماـظن و 

شنادقتنم ربارب  رد  ًاصوصخ  اهنآ  نایم  کیکفت  هک  تسا  هدـش  رارقرب  ياهنوگ  هب  نآ  نارازگراک  ماظن و  هشیدـنا ، هلوقم  هس  نایم  طابترا 
ماظن و ای  هشیدنا  نآ  هک  تسا  ریذپناکما  ینامز  نقتم ، یـسایس  ماظن  ای  یلاعتم  هشیدنا  کی  زا  عافد  اذل  دسریمن . رظن  هب  روسیم  نادـنچ 

يارب راتـشون  نیا  دشاب . هدـیناسر  تابثا  هب  ار  دوخ  یـشخبرثا  يدـمآراک و  ییآراک ، يدـنمناوت ، یتسرد ، لمع ، ماقم  رد  نآ  نارازگراک 
نازیم نآ ، رد  یـسررب  یباـیزرا و  ياـنبم  تسا . هدـش  میظنت  هیهت و  یمالـسا  يروـهمج  ماـظن  هماـنراک  یفنم  تبثم و  داـعبا  یلک  یـسررب 

 - یناریا یمالــسا و  یناـسنا ، یموـب -  فراـعتم و  ياــهصخاش  اــهرایعم و  ساــسارب  هبناــج  هـمه   1 هعـسوت فادـها  هب  ماظن  یباـیتسد 
زا بالقنا  زا  دـعب  لبق و  هرود  ود  رد  روشک  يداصتقا  ياهدـمآرد -  اـههنیزه و  طیارـش -  تاـناکما و  هسیاـقم  دـشابیم . یگتفایهعـسوت 

نازیم یـسررب  رد  دریگیم ، رارق  هجوت  دروم  شتاناکما  لاـبق  رد  نآ  درکلمع  نازیم  هعومجم ، کـی   2 يدمآراک یـسررب  رد  هک  ییاجنآ 
لبق و هرود  ود  رد  روشک  ياههنیزه  اهدمآرد و  ینعی  يداصتقا  طیارـش  هسیاقم  مهم ، تاکن  زا  یکی  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يدمآراک 
زا لـبق  اـهریغتم  فـیدر  دـنک : نـشور  ار  روـحم  نـیا  زادــنامشچ  يدودــح  اـت  دــناوتیم  ریز  لودــج  هـک  دــشابیم ، بـالقنا  زا  دــعب 

نویلیم هکشب 2  نویلیم  تفن 5/5  تارداص  هکشب 2  نویلیم  هکشب 5/3  نویلیم  تفن 6  دیلوت   1 ( 76 لاس ) بالقنا زا  دعب  ( 56 لاس ) بالقنا
یتفن 700 دمآرد  هنارس  رالد 5  درایلیم  رالد 5/12  درایلیم  هنالاس 22  یتفن  دمآرد  رالد 4  رالد 12   13 هکشب ) کی   ) تفن تمیق  هکشب 3 

نویلیم تفن 5/0  یلخاد  فرـصم   7 6/0 1 یناهج ) ربتعم  ياهزرا  رگید  لباقم  رد  رـالد  شزرا   ) رـالد دـیرخ  تردـق  رالد 6  رالد 150 
تیعمج رفن 10  نویلیم  رفن 64  نویلیم  تیعمج 33  گنج 9  زا  رالد  دراـیلیم  هتساوخان 1000  ياهتراسخ  هکـشب 8  نویلیم  هکشب 5/1 

نییاپ ییاتسور و  هعماج  فرـصم  يوگلا  رفن 12  نویلیم  رفن 30  نویلیم  ییاتسور 16  تیعمج  رفن 11  نویلیم  رفن 34  نویلیم  يرهش 17 
- فـلا تسا : يرورـض  مهم  هتکن  ود  هب  هجوـت  لودـج  نـیا  صوـصخ  رد  ـالاب  رایـسب  طـسوتم  هعماـج  تاـعقوت  حطـس  الاــب 13  يرهش و 
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، هدـش فصن  ًابیرقت  تفن  دـیلوت  نازیم  ینعی  تسا . هتفای  شهاـک  تدـش  هب  بـالقنا ، زا  سپ  يددـعتم  تاـهج  هب  ناریا  یتفن  ياهدـمآرد 
دودح روشک  هنالاس  یتفن  دـمآرد  هتفاین ، شیازفا  تدـم  نیا  رد  تفن  طسوتم  تمیق  هتفای ، شهاک  ربارب  ود  زا  شیب  یتفن  تارداص  نازیم 

( ربارب ًاقیقد 6/4   ) ربارب مین  راهچ و  زا  شیب  رالد  اب  هبـساحم  ساسارب  روشک  یتفن  دمآرد  هنارـس  عومجم  رد  هدرک و  ادـیپ  شهاک  ربارب  ود 
یناهج ربتعم  ياهزرا  رگید  لباقم  رد  رالد  يربارب  شزرا  بالقنا  زا  سپ  ياهلاس  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  رگید  ییوس  زا  هتفاـی . شهاـک 

رـالد تفن ، لـباقم  رد  ناریا  هلمج  زا  زیختفن  ياـهروشک  هک  ییاـجنآ  زا  هتفاـی و  شهاـک  ربارب ) ًاـقیقد 66/1   ) ربارب مین  کـی و  زا  شیب 
ار هجیتن  نیا  ناوتیم  اذـل  دوشیم . بوسحم  نانآ  یتفن  دـمآرد  شیازفا  شهاک و  تقیقح  رد  رالد  شیازفا  شهاک و  دـننکیم ، تفایرد 
. تسا هدرک  ادیپ  شهاک  بالقنا  زا  لبق  هب  تبسن  ًاقیقد 63/7=66/1×6/4 )  ) ربارب مینوتفه  دودح  روشک  یتفن  دمآرد  هنارـس  هک  تفرگ 

تروص نیدـب  تسا . هتفای  شیازفا  تدـش  هب  بالقنا  زا  سپ  ياهلاس  رد  يددـعتم  تاهج  هب  روشک  يداصتقا  ياههنیزه  لـباقم ، رد  ب .
لداعم ًابیرقت  هدـش -  دراو  تراسخ  روشک  هب  یلیمحتگنج  رثا  رد  رالد  دراـیلیم  دودح 1000  هدش ، ربارب  هس  تفن  یلخاد  فرـصم  هک :

زا نآ  یتیعمج  بیکرت  هدش و  ربارب  ود  ًادودـح  روشک  تیعمج  هتفای ، شیازفا  تدـم  نیا  رد  یناهج  مروت  روشک -  لاس  یتفن 80  دمآرد 
هعماج لک  فرـصم  يوگلا  نآ  رب  هوالع  هدرک ، ادـیپ  رییغت  الاب ) تاعّقوت  اـب  يرهـش (  تیرثکا  هب  نییاـپ ) تاـعقوت  اـب   ) ییاتـسور تیرثکا 

مییوگن رگا  بالقنا  زا  لبق  هک  هعماج  یهافر  یعامتجا و  يداصتقا ، تاعقوت  حطـس  هتفر و  ـالاب  تدـش  هب  بـالقنا  مود  ههد  زا  ًاـصوصخ 
ياهصخاش ساسا  رب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  همانراک  یبایزرا  تسا . هتفای  شیازفا  تدـش  هب  بالقنا  زا  دـعب  هدوب ، طسوتم  ًاعطق  نییاپ ،

يدایز دهاوش  اهصخاش و  بالقنا ، زا  سپ  ياهلاس  رد  طیارـش  هجوت  لباق  رییغت  هتفگ و  شیپ  عناوم  همه  دوجو  مغریلع  یگتفایهعـسوت 
، مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هنومن  ناونع  هب  اجنیا  رد  هک  دـنکیم  داعبا  اههنیمز و  زا  يرایـسب  رد  روشک  هعـسوت  دـشر و  زا  تیاـکح 
یگدـنزاس و هرود  بالقنا ، لوا  ههد  رد  یگنج  ینارحب و  طیارـش  تیمکاـح  لـیلد  هب  هک  مینک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  نآ  زا  لـبق  نکل 

هراشا اهنآ  هب  ًالیذ  هک  يدهاوش  دراوم و  رثکا  ات  هدش  یعس  تهج  نیمه  هب  تسا . هدش  عورش  گنج  زا  سپ  تقیقح ، رد  روشک ، هعـسوت 
گرم تسا . ناکدوک  ریم  گرم و  خرن  شهاک  یگتفایهعـسوت ، فراعتم  ياهصخاش  زا  یکی  دشاب : لاس 68  زا  دعب  هب  طوبرم  دوشیم ،

رگید ترابع  هب   4، هدیسر لاس 1381  رد  رفن  دودح 26  هب  لاس 1356  رد  رفن  زا 111   3 هدنز دلوت  رازه  کی  رد  لاس  کی  ریز  ناکدوک 
روشک نیرتقفوم  ناونع  اب  ار  ناریا  راب  ود  یناهج ، تشادهب  نامزاس  ریخا  ياهلاس  یط  تهج  نیمه  هب  تسا ، هتـشاد  شهاک  ربارب  راهچ 

زا 237  5 يروراب ضراوع  زا  یـشان  ناردام ، گرم  شهاک  تسا * . هداد  رارق  ریدـقت  دروم  ناکدوک  ریم  گرم و  خرن  شهاک  رد  ناهج 
رگید زا  تسا * . هتفای  شهاـک  ربارب  ینعی 5/6   6 هدیسر لاس 1380  رد  رفن  دودح 37  هب  لاس 1355  رد  هدنز  دلوت  رازه  دـص  ره  رد  رفن 

زا  ) ریخا لاس  یط 20  ناریا  رد  یگدنز  هب  دیما  نس  روشک ، یمـسر  زکارم  مالعا  ساسارب  تسا . یگدنز  هب  دیما  نس  شیازفا  اهصخاش ،
شناد هلاس  ره  یبایتسد  ّتیقفوم و   * 7. تسا هتفای  اقترا  لاس  هب 70  لاس  زا 60  ینعی  هتفای  شیازفا  لاس  هد  دودـح  ات 1380 ) لاس 1360 
تباقر رد  رتویپماک و ...  یمیش ، یضایر ، کیزیف ، نوچمه  یفلتخم  ياههتشر  رد  یملع  ياهدایپملا  رد  یناهج  تاماقم  هب  یناریا  نازومآ 

، ریخا ههد  یط  تسا * . بالقنا  زا  سپ  ياـهلاس  رد  روشک  یملع  هعـسوت  دـشر و  دـهاوش  زا  رگید  یکی  یملع  هتفرـشیپ  ياـهروشک  اـب 
یفرعم يداوسیب  اب  هزرابم  رد  ناهج  ياهروشک  نیرتقفوم  زا  یکی  ناونع  هب  ار  ناریا  راب ، نیدنچ  وکسنوی )  ) للم نامزاس  یگنهرف  زکرم 

یلاح رد  دشابیم . بالقنا  زا  سپ  ياهلاس  رد  یملع  هعـسوت  ياهصخاش  زا  رگید  یکی  روشک  نایوجـشناد  یمک  دـشر  تسا * . هدرک 
هب دادـعت  نیا  هزورما  هدرکیمن ، زواجت  رفن  رازه  هاجنپ  دـص و  کـی  زرم  زا  بـالقنا  زا  لـبق  روشک  ياههاگـشناد  نایوجـشناد  دادـعت  هک 
لاس رد  هک  یلاح  رد  دش  روآدای  دیاب  زین  اههاگـشناد  یفیک  دشر  صوصخ  رد   8. تسا هدش  غلاب  رفن  رازه  دصتشه  نویلیم و  کی  دودح 

هدزاود زا  شیب  هـب   1380  - یلیـصحت 81 لاس  رد  دادـعت  نیا  هدوب ، رفن  يرتکد 452  ياههرود  نایوجـشناد  دادعت   1358 یلیصحت 59 - 
ساسارب  * 9. تسا هدوب  ربارب  هرود 5/26  نیا  رد  يرتکد  عطقم  رد  نایوجـشناد  دـشر  نازیم  رگید ، ترابع  هب  تسا . هدـش  غلاـب  رفن  رازه 

لوط رد  یللملانیب  ربتعم  تالجم  رد  یناریا  ناققحم  هدش  پاچ  یملع  تالاقم  دادعت  یملع ) تاعالطا  یللملانیب  هسسوم   ) ISI شرازگ
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یناهج دشر  طسوتم  ربارب  هس  نازیم  نیا  هک  هتشاد  دشر  ربارب ) ینعی 7   ) دصرد دصشش  يدالیم -  ات 2003  لاس 1993  زا  ریخا -  لاس  هد 
اب 33 لاس 1356  رد  هک  يروشک  دومن  هراشا  دیاب  روشک  رد  صصخت  حطـس  دشر  صوصخ  رد  نینچمه   * 10. تسا هدوب  هرود  نیا  رد 

یتیعمج اب  نونکا  مه  هدوب  ناتـسکاپ و )...  شدالگنب و  دـنه ، نوچمه  ییاهروشک  زا   ) جراخ زا  کـشزپ  دورو  دـنمزاین  تیعمج ، نویلیم 
رامآ قبط  زین  يرادـماد  يزرواشک و  هطیح  رد  دـنکیم * . رداص  کشزپ  اهروشک  رگید  هب  دوخ  دراد و  دازام  کـشزپ  ربارب ، ود  زا  شیب 

روبجم تسا و  هتـشاد  ار  زور  هس  یـس و  يارب  ار  دوخ  مدرم  ییاذـغ  داوم  نیمأت  ییاناوت  طـقف  ناریا  تلود  لاس 1356 ، رد  تلود  یمسر 
زا ار  رینپ  نانبل ، زا  ار  بیـس  لیئارـسا ، زا  ار  غرم  مخت  هسنارف ، زا  ار  غرم  لاثم  يارب  دـنک . دراو  جراـخ  زا  ار  دوخ  ییاذـغ  داوم  یقاـب  هدوب 
رد ار  دوخ  ییاذـغ  داوـم  لاـس  رد  زور  دصیـس  زا  شیب  تیعمج ، ندـش  ربارب  ود  مغریلع  نوـنکامه  نکل  هدرکیم ، دراو  كراـمناد و ... 

يروهمج ماظن  ریگمـشچ  رایـسب  تیقفوم  هراشا ، لباق  دراوم  رگید  زا  تسا * . هدـش  اکتا  دوخ  اـههنیمز  رثکا  رد  دـنکیم و  نیمأـت  لـخاد 
رد هفوشکم  ردخم  داوم  دصرد  داتـشه  زا  شیب  یللملانیب  ياهرامآ  قبط  دشابیم . گرم  نارگادوس  ردخم و  داوم  اب  هزرابم  رد  یمالـسا 

ریدـقت دروم  یناهج  عماجم  يوس  زا  راب  نیدـنچ  ناریا  زین  تهج  نیمه  هب  هک  ددرگیم  مدـهنم  فشک و  ناریا  ياهزرم  رد  ناـهج  حـطس 
، هدـشیم دراو  جراخ  زا  روشک  یماـظن  تاحیلـست  ماـمت  ًاـبیرقت  بـالقنا  زا  لـبق  هک  یلاـح  رد  زین ، یماـظن  هطیح  رد  تسا * . هتفرگ  رارق 
رد یماظن  هتفرـشیپ  تاحیلـست  مود  هجرد  ناگدننکدیلوت  زا  یکی  هرمز  رد  ناریا  هکلب  هدـش ، سوکعم  ًابیرقت  تبـسن  نیا  اهنت  هن  نونکامه 

دراوم زا  یکی  یگنهرف  يرنه و  هزوح  رد  دـنکیم * . رداص  ناـهج  روشک  تفهویـس  زا  شیب  هب  ار  دوخ  تادـیلوت  هتفرگ و  رارق  ناـهج 
هدمآیمن باسح  هب  هدوبن و  حرطم  ایند  رد  هجو  چیه  هب  بالقنا  زا  لبق  نارظنبحاص ، یمامت  ناعذا  هب  هک  تسا  ناریا  يامنیس  هراشا ، لباق 

ژالبود تعنص  رد  دراد و  رارق  ناهج  حرطم  يامنیس  دنچ  وزج  نیرتکبـس و  بحاص  نیرتباذج ، زا  یکی  ناونع  هب  هزورما  نکل  تسا ،
دراو جراخ  زا  ار  دوخ  یتعنص  ياهالاک  یمامت  ًابیرقت  بالقنا  زا  لبق  هک  يروشک  یتعنص ، هطیح  رد  تسا * . ایند  لوا  روشک  هس  وزج  زین 

هب دوخ  اههنیمز  رثکا  رد  نونکا  مه  هدوب ، رادروخرب  ینییاپ  تیبوغرم  تیفیک و  زا  ًامومع  زین  لخاد  تخاـس  ياـهالاک  دودـعم  هدرکیم و 
دشابیم یجراخ  هباشم  اب  تباقر  لباق  درادناتسا  تیفیک و  تهج  زا  دراوم ، زا  يرایسب  رد  زین  شتادیلوت  تسا و  هدش  لیدبت  هدننک  دیلوت 
هنانیبعقاو ریغ  تواضق  رد  لیخد  لماوع  تسا . هدیـسر  لماک  ییاـکتادوخ  زرم  هب  یناـمتخاس -  عیانـص  نوچمه  عیانـص -  زا  یخرب  رد  و 

ریغ ياـهشالت  میظع و  ياهدروآتـسد  نیا  دوجو  مغریلع  ارچ  هک  تسا  نیا  دوشیم  حرطم  اـجنیا  رد  هک  یلاؤس  دوجوم  عـضو  هب  تبـسن 
يرایسب هدع  هتفای و  شیازفا  ریخا  ياهلاس  رد  ام  هعماج  رد  یتیاضران  بیرـض  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  نارازگراک  يوس  زا  راکنا  لباق 

هعماج و یتیاضران  رد  هک  يددـعتم  لماوع  هب  دـیاب  خـساپ  رد  دـننکیم !؟ یتیاضران  راهظا  دوجوم  تیعـضو  زا  ناـگبخن  یتح  مدرم و  زا 
یبسن دوبهب  هعماج و  فرصم  يوگلا  رییغت  - 1 زا : دنترابع  لماوع  نیا  زا  یخرب  درک ، هراشا  هدوب  لیخد  هرود  نیا  رد  نانآ  یفنم  تواضق 

. تسا هدیدرگ  یگدنز  زا  نانآ  تاراظتنا  حطـس  شیازفا  ثعاب  جیردت  هب  هک  بالقنا  مود  ههد  زا  سپ  صوصخ  هب  مدرم  یگدـنز  حـطس 
طاقن هب  نانآ  رتشیب  هجوت  هجیتن ، رد  بالقنا و  زا  سپ  هعماج  دارفا  داحآ  يداصتقا  یعامتجا و  ياـهیهاگآ  حطـس  ریگمـشچ  شیازفا  - 2

طلغ گنهرف  جـیورت  تیمکاح و  - 3 تسا . هراشا  لـباق  لـماوع  رگید  زا  نآ ، توق  طاـقن  ياـج  هب  دوجوم  عضو  ياـهییاسران  فعض و 
-4 تسا . هداد  شیازفا  ار  یتیاـضران  بیرـض  دوخ  هک  ریخا  ياـهلاس  رد  تلود  تموکح و  يوس  زا  هعماـج  تالکـشم  همه  عفر  راـظتنا 
هک بالقنا  زا  دعب  ياهلاس  رد  گنج  لیمحت  لیلد  هب  روشک  هب  تفگنه  ياهتراسخ  داریا  روشک و  یتفن  هنارـس  دمآرد  دـیدش  شهاک 

ماظن يداصتقا  ياهتسایس  صوصخ  رد  مدرم  هیجوت  مدع  - 5 تسا . هدوب  رثؤم  یمالـسا  يروهمج  ماظن  نارازگراک  درکلمع  ناوت و  رد 
ياهشالت تامادقا و  داعبا  يراکنالیب و  زا  یقیبطت  فافـش و  قیقد ، ياهرامآ  اهدروآتـسد و  بسانم  ساکعنا  مدع  نالوئـسم و  يوس  زا 

یلخاد و نافلاخم  یتاـغیلبتءوس  هدرتسگ  تیلاـعف  يزاـساضف و  - 6 رگید . ياهروشک  بـالقنا و  زا  لـبق  اـب  هسیاـقم  رد  هتفریذـپ  تروص 
زا درکلمع  ءوس  تیریدـم و  ءوس  دراوم  زا  یخرب  هدـهاشم  - 7 تالکـشم . ییامنگرزب  دوجوم و  عضو  یفن  رد  ماظن  بالقنا و  یجراـخ 

هلـصوح تقو و  دـنمزاین  هک  رگید  یلماوع  مدرم و  يوس  زا  نالوئـسم  تیلک  هب  نآ  میمعت  ماظن و  نارازگراک  نالوئـسم و  زا  یخرب  يوس 
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ياجرب یفنم  ریثأت  دوجوم  عضو  هب  تبـسن  دارفا  تواضق  رد  هک  یتاکن  زا  یکی  هب  هنومن  يارب  تسا . لیلحت  یـسررب و  يارب  ياهناگادـج 
لبق ياهلاس  رد  ینازرا  حالطـصا  هب  دوجو  هلئـسم ، نآ  مینکیم و  هراشا  دوشیم ، طوبرم  هتفگ  شیپ  دراوم  زا  مجنپ  دروم  هب  هتـشاذگ و 
تهج زا  فلا - دریگ : رارق  هجوت  دروـم  دـیاب  تهج  ود  زا  رما  نیا  هک  یلاـح  رد  دـشابیم . نآ  زا  دـعب  ياـهلاس  رد  ینارگ  بـالقنا و  زا 

بالقنا زا  دعب  نازرا و  حالطصا  هب  اهالاک  تمیق  بالقنا ، زا  لبق  ارچ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  روشک ، يداصتقا  هعسوت  ياهتسایس 
ياـههفرعت لاـمعا  رما ، نیا  لـیالد  نیرتهدـمع  زا  یکی  هک  میباـییمرد  مینکیم  یـسررب  ار  لاؤـس  نـیا  هـک  یماـگنه  تـسا . هدوـب  نارگ 

یترابع هب  تسا . هدوب  بالقنا  زا  دعب  اههفرعت  نیا  شیازفا  بالقنا و  زا  لبق  رد  یتادراو  ياهالاک  هب  تبسن  تلود  يوس  زا  نییاپ  یکرمگ 
تقیقح رد  هدـشیم ، تفای  رازاب  رد  لزان  رایـسب  تمیق  هب  روفو و  هب  یجراخ  ياهالاک  نییاپ ، یکرمگ  ياههفرعت  لاـمعا  هجیتن  رد  رگید 

رد یتعنص و  ياهتردق  هب  روشک  يداصتقا  یگتـسباو  شیازفا  یلخاد ، تادیلوت  فیعـضت  تهج  رد  طلغ ، رایـسب  يداصتقا  تسایـس  نیا 
دیلوت اب  تباقر  ناکما  یلخاد  راکهزات  اپون و  هدننک  دیلوت  هجو  چـیه  هب  یطیارـش  نینچ  رد  اریز  تسا ، هدوب  نانآ  يارب  رازاب  نیمأت  تهج 

هفرص هب  نورقم  ار  دیلوت  هصرع  رد  روضح  هدشیم و  جراخ  تباقر  هنحص  زا  تلوهـس  هب  هتـشادن و  ار  یجراخ  هبرجت  اب  دنمناوت و  هدننک 
رد يداـصتقا  هعـسوت  دـشر و  عناوم  نیرتگرزب  زا  یکی  نآ ) یفرع  ياـنعم  هب   ) اـهالاک ینازرا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . هتـسنادیمن 

بجوم تیاهن ، رد  هدـننکدیلوت و  تیعقوم  فیعـضت  بجوم  ینازرا ، اریز  دوشیم ؛ یقلت  هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک  ًاصوصخ  اـهروشک ،
یتح  11. دراد دوجو  ینارگ  يداصتقا ، هتفرـشیپ  ياـهروشک  رثکا  رد  هک  تسور  نیمه  زا  دوشیم . یلخاد  تادـیلوت  هب  ندـش  دراو  هبرض 

تادـیلوت زا  ناوتیم  هک  تساهتمیق  ندـش  یعقاو  اب  اریز  دوشیم ؛ هزراـبم  زین  ینازرا  اـب  يدراوم  رد  يداـصتقا  هتفرـشیپ  ياـهروشک  رد 
فرـصم عفانم  هدننک  نیمـضت  تدم  زارد  رد  یلم و  عفانم  هدننک  نیمأت  ًاتیاهن  زین  یلخاد  هدـننک  دـیلوت  زا  تیامح  دومن و  تیامح  یلخاد 

هک میونشیم  رایسب  هزورما  تسا . هجوت  لمأت و  لباق  زین  هعماج  تیرثکا  دیرخ  تردق  تهج  زا  هلئـسم  نیا  ب . دوب . دهاوخ  یلخاد  هدننک 
هک ینونک  ياهتمیق  اب  هسیاـقم  رد  هدوب و  ناـنچ  غرممخت  تمیق  اـی  هدوب و  رادـقم  نـالف  تشوگ  تمیق  ًـالثم  هتـشذگ  رد  دوشیم  هتفگ 
رد تسا ، هدش  رتدب  مدرم  تشیعم  تیعضو  هتفای ، شهاک  مدرم  دیرخ  تردق  نوچ  هک  دوشیم  يریگهجیتن  هنوگنیا  هتفای ، شیازفا  رایـسب 
رد هک  تسا  تسرد  رگید  ترابع  هب  دراد . هعماج  دارفا  تیرثکا  تشیعم  تیعـضو  دوبهب  زا  ناشن  اهرامآ  مه  دارفا و  هبرجت  مه  هک  یلاح 

تیاکح یمسرریغ  یمسر و  ياهیسررب  اهرامآ و  تسا . هدوب  نآ  زا  رتنییاپ  رایسب  مدرم  دیرخ  تردق  یلو  هدوب  نییاپ  اهتمیق  هتـشذگ 
مدرم راـشقا  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  اههاگـشناد -  یملع  تئیه  ياـضعا  هلمج  زا  هعماـج -  راـشقا  زا  یخرب  زا  ریغ  هب  هک  دـنکیم  نیا  زا 

يددعتم لیالد  هب  نکل   12، دناهدش رادروخرب  بالقنا  زا  لبق  هب  تبـسن  يرتبسانم  یتشیعم  تیعـضو  زا  دازآ  لغاشم  نابحاص  ًاصوصخ 
، یگدنز زا  اهنآ  راظتنا  حطـس  شیازفا  نآ ، عبت  هب  و  لزنم -  مزاول  كاشوپ و  كاروخ ، نکـسم ، يوگلا  یگدنز -  يوگلا  رییغت  نوچمه 

لاثم ود  اب  صوصخ  نیا  رد  تسا . هتفاـی  شیازفا  ناـنآ  رد  تیمورحم  ساـسحا  یتیاـضران و  زاربا  تشیعم ، تیعـضو  یبسن  دوبهب  مغریلع 
هتفای رییغت  بالقنا  لوا  ياهلاس  بالقنا و  زا  لبق  هب  تبسن  مدرم  مومع  نکـسم  يوگلا  هزورما  میناسریم : نایاپ  هب  ار  دوخ  ثحب  یبرجت 

يداماد ای  سورع  ياهداوناخ  هب  رگا  هتـشذگ  رد  ًالثم  دـناهدش . ياهتـسه  نونکا  اما  دـناهدوب ، هدرتسگ  اـههداوناخ  رثکا  هتـشذگ  رد  تسا .
هب یهاتوک  تدـم  زا  سپ  اهداماد  سورع و  ًامومع  نونکا  هک  یلاح  رد  تفرگیم . ياج  هناخ  نامه  ياهقاتا  زا  یکی  رد  دـشیم ، هفاضا 

ياهلاس رد  نامدوخ  هعماج  رد  یـساسا  تارییغت  دـهاش  زین  كاروخ  يوگلا  صوصخ  رد  دـنروآیم . يور  لقتـسم  نکـسم  کـی  يوس 
هک یلاح  رد  هدشیم ، بوسحم  اهنایعا  ياذغ  جـنرب  نان و  یناریا  ياههداوناخ  بلاغ  توق  شیپ ، لاس   25 دودح 30 -  رد  میتسه . ریخا 

هراب نیا  رد  هتبلا  تسا . هدرک  ادیپ  یـصاخ  هاگیاج  جنرب  نانآ  هنازور  ياذـغ  رد  ًامومع  هتفای و  رییغت  هعماج  تیرثکا  كاروخ  يوگلا  نآلا 
هجیتن نیا  میتفگ  نونکات  هچنآ  زا  نیاربانب  دـجنگیمن . لاجم  نیا  رد  اهنآ  هب  نتخادرپ  هک  تسا  حرط  لـباق  يرگید  ناوارف  ثحاـبم  زونه 

سوسحم لـیلقت  طیارـش و  هدـمع  رییغت  هب  هجوت  اـب  نآ ، نارازگراـک  یمالـسا و  يروهمج  ماـظن  درکلمع  هماـنراک  هک ، دوـشیم  لـصاح 
مدـع تسا و  یبسن  يدـمآراک  قادـصم  هدـش  ماجنا  ياهراک  مجح  هب  تیانع  اب  بـالقنا  زا  سپ  ياـهلاس  رد  روشک  يزرا  ياهدـمآرد 
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ماظن نارازگراک  درکلمع  رد  يدمآراکان  زا  يدصرد  دوجو  فعـض و  ياههناشن  زا  دـناوتیم  اهنامرآ  فادـها و  زا  یخرب  لماک  ققحت 
یتمالس ياهصخاش  . Development 2. Efficiency 3. Infant Mortality Rate: IMR 4 تشوـنیپ 1 . ددرگ . یقلت 

.5 ص6 . ، 1382 ناتـسبات نارهت ، یکـشزپ ،) شزومآ  نامرد و  تشادـهب ، ترازو  تمالـس  نواـعم   ) يربکا لیعامـسادمحم  ناریا  رد ج.ا.
تاـقیقحت و مولع ، مرتحم  ریزو  هماـن  هب : ر.ك  . 8 ص6 .  نامه ، . 7 ص5 .  نامه ، . Maternal Moratality Rate: MMR 6
: هــــــب ر.ك  . 10 ناــــــمه . . 9 هرامـــــش 13560/9 . هـــــب  خــــیرات 30/10/1381  رد  يربــــهر  مـــظعم  ماــــقم  هــــب  يرواــــنف 
ار نپاژ  تختیاپ  ویکوت  یلاوتم ، لاس  نیمدنچ  يارب  یناهج  کناب  لاثم ، ارب ي  . http://access.Isiproducts.Com/trials 11

تیعـضو زا  ياهسیاقم  یناهج  کناب  ٌاریخا  هک  تسا  هجوت  نایاش  صوصخ  نیا  رد  . 12 دیامنیم . مالعا  ناهج  رهـش  نیرتنارگ  ناونع  هب 
دصرد  46 لاس 1356 ، رد  کناب  نیا  ياهصخاش  رامآ و  ساـسارب  دومن . هیارا  ات 1378  ياهلاس 1356  نیب  ناریا  مدرم  تشیعم  هاـفر و 

هافر و تیعضو  رگید  ترابع  هب  تسا . هتفای  شهاک  دصرد  هب 16  مقر  نیا  لاس 1378  رد  هک  یلاح  رد  دناهدوب ، رقف  طخ  ریز  ناریا  مدرم 
داتشه و هاميد  هرامش 22 ـ  فراعم ، یناسر  عالطا  هیرشن  عبنم :  تسا . هتفای  دوبهب  ربارب  طسوتم 8/2  روط  هب  هلصاف  نیا  رد  مدرم  تشیعم 

هس

یمالسا بالقنا  ياهدرواتسد  هب  ارذگ  یهاگن 

یبالقنا و یمالسا ، تیهام  نتشاد  لیلد  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  همدقم  یلضاف  اضرلادبع  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد  هب  ارذگ  یهاگن 
هاگیاپ زا  يرادروخرب  یمالسا ، بالقنا  ياهیگژیو  نیرتمهم  زا  یکی  دوشیم . بوسحم  متسیب  نرق  ياهدادخر  نیرتمهم  زا  یکی  یمدرم ،

ناریا یمالسا  بالقنا  دوب . مسیلایسوس  مسیلاتیپاک و  ینعی  شیوخ  نامز  حرطم  بتاکم  هب  تبسن  يرکف  دیقت  نادقف  یمالـسا و  هاگیاج  و 
یتیوه اب  دیـسر و  يزوریپ  هب  هر ) ) تما ماما  یـسایس  هریـس  هنایهاد و  يربهر  زا  يریگهرهب  مالـسا و  شخبتایح  بتکم  ادـخ و  هب  اـکتا  اـب 

ناریا یمالسا  بالقنا  دراذگ . یللملانیب  ياهقطنم و  یلم ، هصرع  هب  اپ  یقرش  یبرغ و  ياهتردق  هب  یگتسباو  مدع  مالعا  نمـض  لقتـسم و 
ياهـقطنم و هـصرع  رد  زین  یماـظن و  يداـصتقا و  یگنهرف ، یـسایس ، ياـههصرع  رد  روـشک و  لـخاد  رد  یمیظع  ياهدرواتـسد  تسناوـت 

ناریا رد  ار  یمالـسا  ناهج  يارقلاما  دـنک و  زاب  ناهج  ناملـسم  مورحم و  للم  ياهبلق  نایم  رد  ار  دوخ  ياـج  هدروآ ، تسد  هب  یللملانیب 
یشاپورف ناریا ، یمالسا  بالقنا  درواتسد  نیلوا  یمالـسا : يروهمج  ماظن  رارقتـسا  توغاط و  میژر  یـشاپورف  یسایس 1 ـ  . * دیامن تبیثت 

و هر ) ) لـحار ماـما  يربـهر  اـب  تسناوت  یمالـسا  بـالقنا  دوب . نآ  ياـج  هب  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  رارقتـسا  يولهپ و  یهاشمتـس  میژر 
ار یمالـسا  يروهمج  ماظن  هدرک و  طقاس  دوب  هدـمآراک  يور  هب  اتدوک  قیرط  زا  روز و  اب  هک  ار  يولهپ  دبتـسم  میژر  یمدرم ، ياهتیامح 

ریبک ربهر  روتسد  هب  نیدرورف 1358  رد 12  ماظن  نیا  دـیامن . رقتـسم  روشک  رد  دوب ، کیتارکومد  مه  تشاد و  یمالـسا  یگژیو  مه  هک 
ات تسایس : زا  ییادج  زت  یشاپورف  2 ـ دیـسر . بیوصت  هب  مدرم  يدصرد  عطاق 2/98  يأر  اب  دش و  هتشاذگ  مودنارفر  هب  یمالـسا  بالقنا 
زت دندرکیم . غیلبت  ار  تسایس  زا  نید  ییادج  زت  یبرغ ـ  ياهماظن  اب  ماگمه  نارادمتـسایس ـ  نامکاح و  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  لبق 

ماکح هتـشاد و  زاب  دوخ  تشونرـس  رد  تلاخد  زا  ار  مدرم  هک  دـشیم  غیلبت  یهاشتمـس  ماظن  يوس  زا  ور  نآ  زا  تسایـس  زا  نید  ییادـج 
ناریا یمالسا  بالقنا  دنزادرپب . موب  زرم  نیا  مدرم  ياهتورث  عبانم و  لواپچ  تراغ و  هب  رطاخ  یگدوسآ  اب  اهنآ  یجراخ  نایماح  دبتـسم و 

مزال ار  یـسایس  روما  ناشتـشونرس و  رد  مدرم  تلاخد  یمالـسا ، میلاعت  ساسا  رب  تسایـس ، زا  نید  ییادـج  زت  رب  نالطب  طخ  ندیـشک  اـب 
ـ  ام تسایـس  نیع  ام  تناید  تسام و  تناید  نیع  ام  تسایـس  هک  سردم ـ  دیهـش  فورعم  هلمج  ساسا  رب  ار  تسایـس  تناید و  هتـسناد و 

، یـسایس فلتخم  داـعبا  رد  لالقتـسا  یمالـسا ، بـالقنا  ياهدرواتـسد  نیرتـمهم  زا  یکی  لالقتـسا : 3 ـ تـسناد . رگدـیدکی  مزلم  مزـال و 
يانعم هب  نآ  زا  جراخ  هچ  لخاد و  رد  هچ  روشک  تیمکاح  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  اـت  دوب . یماـظن و … یگنهرف ، يداـصتقا ،

ارجا يارب  هدش و  نیودت  یحارط و  یهاشمتـس  میژر  یجراخ  نابابرا  طسوت  اههمانرب  هک  ارچ  دـشیمن ؛ هتخانـش  تیمـسر  هب  هملک  یعقاو 
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هتـشاد یلم  عفانم  حـلاصم و  ساسا  رب  اهنآ  نییبت  صیخـشت و  رد  یتلاخد  دوخ  يولهپ  میژر  هکنآ  نودـب  تفرگیم ، رارق  میژر  راـیتخارد 
نایاپ اب  یمالـسا  بالقنا  ناریا . رب  یناریا  تیمکاح  هن  تشاد ، تیمـسر  ناریا  رد  هک  دوب  ناگناگیب  تیمکاح  نیا  رگید  ترابع  هب  دـشاب .

، يداصتقا یسایس ، فلتخم  ياههصرع  رد  ار  ارجا  يریگمیمـصت و  رد  لالقتـسا  روشک ، یلخاد  روما  رد  ناگناگیب  تیمکاح  هب  ندیـشخب 
رد يدازآ : 4 ـ درک . هاتوک  ناریا  یلخاد  رومارد  تلاخد  زا  هشیمه  يارب  ار  ناـگناگیب  بناـجا و  تسد  هدروآ و  ناـغمرا  یگنهرف و …هب 

يدادادخ تمعن  کی  ناونع  هب  مدرم  يدازآ  يولهپ ، یهاشمتـس  میژر  رد  صوصخ  هب  لاس 1357  ات  ناریا  رد  هتـشذگ  ياهتموکح  لوط 
چیه هب  روشک  لخاد  رد  ناقفخ  وج  دندوب . مورحم  رظن و … هدیقع و  راهظا  نایب ، هدیقع ، يدازآ  زا  تلم  دـشیمن و  هتخانـش  تیمـسر  هب 

وج ندرب  نایم  زا  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دـشیم . بوکرـس  تدـش  هب  فلاخم  رظن  هدـیقع و  هنوگره  دادیمن و  رظن  راهظا  هزاجا  سک 
5ـ دومن . رادروـخرب  يدادادـخ  تمعن  نیا  زا  ار  مدرم  هدروآ و  ناـغمرا  هب  روـشک  يارب  ار  يدازآ  تمعن  روـشک ، رد  بوکرـس  ناـقفخ و 

دوخ تشونرس  رد  دنتسناوتیمن  دنتـشادن و  بارعا  زا  یلحم  مدرم  یهاشمتـس  میژر  رد  دش ، نایب  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  یـسایس : تکراشم 
مدرم یسایس  تکراشم  زا  يرثا  تشاد و  یشیامرف  یلکش  هننقم  سلاجم  دوب و  هدمآ  راک  يور  هب  اتدوک  اب  یتنطلـس  میژر  دننک . تلاخد 

تکراشم هب  ار  اهنآ  هدرک و  ساسح  ناشتشونرس  هب  تبـسن  هب  ار  مدرم  تیعـضو ، نیا  رییغت  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دروخیمن . مشچ  هب 
نآ زا  یمک  هلـصاف  هب  دـش و  هدراذـگ  یـسرپهمه  هب  ماـظن  لـصا  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هاـم  ود  زا  رتمک  دـناوخارف . یـسایس 
زا ناشن  همه  هک  ییاهیسرپهمه  دیدرگ . رازگرب  یمالسا  ياروش  سلجم  يروهمج و  تسایر  یـساسا ، نوناق  ناگربخ  سلجم  تاباختنا 

نابابرا فادها  ياتـسار  رد  یهاشمتـس  میژر  يونعم : ینید و  ياهـشزرا  رارقتـسا  یگنهرف 1 ـ . * تشاد مدرم  هدرتسگ  یـسایس  تکراـشم 
ار یبرغ  طحنم  گنهرف  تشاد  یعس  هتخادرپ و  موب  زرم و  نیا  مدرم  يونعم  ینید و  ياهشزرا  یمالسا و  گنهرف  اب  هزرابم  هب  دوخ  یبرغ 
... یقیسوم و رتائت ، امنیـس ، تاعوبطم ، نوچ  یفلتخم  ياهرازبا  فادها  نیا  ققحت  يارب  میژر  دیامن . یناریا  یمالـسا و  گنهرف  نیزگیاج 

گنهرف هداد و  نایاپ  كانرطخ  دـنور  نیا  هب  دوخ  يزوریپ  اب  یمالـسا  بـالقنا  دوب . هداد  قوس  لاذـتبا  هب  ار  اـهنآ  هتفرگ و  تمدـخ  هب  ار 
نازیم شیازفا  يداوس و  یب  اب  هزراـبم  2 ـ داد . شرتسگ  طسب و  هعماج  رد  ار  يونعم  ینید و  يـالاو  ياهـشزرا  یناریا و  یمالـسا ـ  لیـصا 

اب لـباقت  رد  ار  نآ  دوب و  كاـنمیب  مدرم  یمومع  یهاـگآ  داوس و  نازیم  دـشر  زا  دوخ ، هدـنبیرف  ياهراعـش  مغریلع  يولهپ  میژر  داوـس :
تموکح نارود  لوط  رد  مدرم  یمومع  یهاـگآ  زین  ناداوساـب و  داوس و  نازیم  لـیلد  نیمه  هب  دـیدیم ، شایبرغ  ناـبابرا  دوـخ و  عفاـنم 

داوس و نازیم  شیازفا  زین  يداوسیباب و  هزرابم  نادرمتلود  هک  دش  بجوم  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  تشاد . رارق  ینییاپ  حطـس  رد  يولهپ 
رد زین  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  هیلوا  ياهلاس  رد  يزومآداوس  تضهن  سیـسأت  دنهد . رارق  دوخ  راک  روتـسد  رد  ار  یمومع  یهاگآ 

يداع نیناوق  یساسا و  نوناق  ياراد  تکلمم  هچرگا  يولهپ  یهاشمتس  میژر  نارود  رد  نوناق : تیمکاح  3 ـ تفرگ . تروص  اتسار  نیمه 
يو نایفارطا  تکلمم و  لوا  صخش  رد  نوناق  دادیمن و  روشک  رد  ار  يدنمنوناق  نوناق و  تیمکاح  هزاجا  يولهپ  دبتـسم  میژر  یلو  دوب ،

هب نآ  رد  نوناق  تیمکاح  هک  داد  ناریا  رد  ار  یتموکح  يرارقرب  دیون  مالسا ، میلاعت  رب  هیکت  اب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  دشیم . هصالخ 
زا ناشن  زین  بالقنا  يزوریپ  هیلوا  ياههام  رد  یساسا  نوناق  بیوصت  یساسا و  نوناق  ناگربخ  سلجم  لیکشت  دوب . هدش  هتخانش  تیمـسر 

يدـید اب  نز  هب  دـندوبن و  رادروخرب  دوخ  یعقاو  هاگیاج  زا  ناـنز  هتـشذگ  نارود  رد  ناـنز : یعقاو  تلزنم  هب  هجوت  4 ـ تشاد . رما  نـیمه 
نانز ناملسم ، نز  هب  شرگن  رییغت  اب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  دوب . یبرغ  طحنم  گنهرف  زا  هتفرگرب  هک  یهاگن  دشیم . هتـسیرگن  يرازبا 

يداصتقا . * دـنایامن نانآ  هب  ار  نانز  یعقاو  تلزنم  ماقم و  یمالـسا ، يالاو  بتکم  رب  هیکت  اب  هدومن و  ناشیعقاو  هاگیاج  هجوتم  ار  هعماج 
دمآرد تشاد و  تفن  هب  يدـیدش  یگتـسباو  روـشک  داـصتقا  هتـشذگ  نارود  رد  نآ : دـنمهطباض  شورف  تفن و  هـب  یگتـسباو  شهاـک  1 ـ
نوزفا زور  دیرخ  فرـص  اکیرمآ ، اهنآ  سأر  رد  یبرغ و  ياهروشک  تسایـس  ياتـسار  رد  تفن  نازرا  هطباض و  نودـب  شورف  زا  هلـصاح 

تـسایس یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دـنک . افیا  یبوخ  هب  هقطنم  مرادـناژ  ناونع  هب  ار  دوخ  شقن  ناریا  ات  دـشیم  یماظن  تاحیلـست 
یگتسباو تفن : نودب  داصتقا  2 ـ دیدرگ . لیامتم  کپوا  بوچراچرد  نآ  دنم  هطباض  شورف  تفن و  هب  یگتـسباو  شهاک  يوس  هب  روشک 
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، يزرواشک ياهـشخب  هب  ار  ییافوکـش  هجوت و  هزاجا  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  ياـهلاس  رد  یتفن  ياهدـمآرد  تفن و  هب  دـیدش 
، اتـسار نیا  رد  هدمآرب و  تفن  هب  یگتـسباو  شهاک  ددص  رد  تسایـس ، نیا  رییغت  اب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  دادیمن . يدـیلوت  یتعنص و 
هب روشک  عیانص  دیدش  یگتسباو  فالخ  رب  جراخ : هب  یگتـسباو  شهاک  3 ـ تفرگ . رارق  تلود  راک  روتـسد  رد  تفن  نودب  داصتقا  حرط 

عیانص هک  داد  ار  دیون  نیا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  یهاشمتـس ، میژر  نارود  رد  یجراخ  ناصـصختم  ناراشتـسم و  هناگیب و  ياهروشک 
عیانص داصتقا و  یگتـسباو  ییافکدوخ : 4 ـ دـهد . همادا  دوخ  تفرـشیپ  تایح و  هب  زین  هناگیب  ياهروشک  هب  اـکتا  نودـب  دـناوتیم  یلخاد 

ییادـتبا تـالوصحم  هیلوا و  داوم  زا  يرایـسب  هک  دوب  يدـح  هب  يولهپ  میژر  رد  یبرغ  ياـهروشک  صوصخ  هب  جراـخ  ياـیند  هب  روـشک 
. دـیدرگیم هدنـسب  یتادراو  تاعطق  ژاتنوم  هب  اهنت  لـخاد  یتعنـص  يدـیلوت  ياهدـحاو  زا  یخرب  رد  دـشیم و  دراو  جراـخ  زا  زین  یتعنص 

تلود راک  روتسد  رد  یتعنص  يداصتقا و  مهم  لصا  کی  ناونع  هب  ار  ییافکدوخ  طلغ ، تسایس  نیا  ندرک  نوگرگد  اب  یمالـسا  بالقنا 
رتـشیب هک  يدودـعم  دادـعت  هک  یلاـح  رد  هک  دوـب  يدـح  هب  هتـشذگ  نارود  رد  یتاـقبط  دـیدش  هلـصاف  یعاـمتجا : تلادـع  5 ـ داد . رارق 

رقف و رد  مدرم  زا  يدایز  دادعت  دـنتخادرپیم ، لاملا  تیب  لواپچ  تراغ و  هب  هدوب و  معنت  زان و  رد  دـندوب  نایرابرد  میژر و  هب  ناگتـسباو 
نیرتـمهم زا  یکی  ناوـنع  هب  ار  یعاـمتجا  تلادـع  مالـسا ، هیلاـع  میلاـعت  ساـسا  رب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  دـندربیم . رـس  هـب  تکـالف 

، یعامتجا تلادـع  هیاس  رد  دـنناوتیم  مدرم  هک  داد  ار  دـیون  نیا  درک و  مالعا  مدرم  نایم  یتاـقبط  هلـصاف  شهاـک  يارب  دوخ  ياـههمانرب 
تروص اتـسار  نیمه  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  دادـما  هتیمک  نافعـضتسم و  داـینب  سیـسأت  دـننک . هبرجت  ار  ياهنادنمتفارـش  طـسوتم و  یگدـنز 

يارب اکیرمآ  اهنآ  سأر  رد  دوخ و  یبرغ  نابابرا  فادـها  ياتـسار  رد  هاـش  میژر  یماـظن : تاحیلـست  دـیرخ  شهاـک  یماظن 1 ـ . * تفرگ
. تخادرپ تفن  شورف  زا  هلـصاح  دـمآرد  قیرط  زا  یماظن  تاحیلـست  نوزفا  زور  دـیرخ  هب  سراف  جـیلخ  هقطنمرد  یمرادـناژ  شقن  يافیا 

بالقنا يزوریپ  اـب  دوب . هدیـسر  یهاشمتـس  تموکح  ياـهلاس  یط  رد  دوخ  نازیم  نیرتـالاب  هب   50 ههد ياهلاس  رد  تاحیلـست  نیا  دـیرخ 
2ـ تفریذـپ . تروص  عورـشم  عاـفد  بلاـق  رد  نیعم و  بوچراـچ  رد  طـقف  یماـظن  تاحیلـست  دـیرخ  هدـش و  فقوتم  دـنور  نیا  یمالـسا 
هب يولهپ  میژر  رد  یماظن  تاحیلـست  هنیمز  رد  اکیرمآ  یبرغ و  ياهروشک  هب  ناریا  یگتـسباو  برغ : هب  یگتـسباو  شهاک  ییاـفکدوخ و 

. دندوب راک  لوغشم  شترا  رد  زین  یناوارف  یماظن  ناراشتـسم  هکلب  دشیم ، دراو  برغ  زا  یماظن  لیاسو  نیرتییادتبا  اهنت  هن  هک  دوب  يدح 
یماظن ییافکدوخ  هناگیب ، یماظن  ناراشتـسم  جارخا  اب  هدش و  زاغآ  برغ  هب  یماظن  یگتـسباو  شهاک  دـنور  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب 
يزوریپ اب  یمالـسا : بالقنا  هتیمک  یمالـسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  لیکـشت  3 ـ تفرگ . رارق  نارادـساپ  هاپـس  شترا و  راک  روتـسد  رد 
بالقنا نارادـساپ  هاپـس  هک  دـش  ثعاـب  یجراـخ  ياـههئطوت  یلخاد و  هتخورفدوخ  بالقنادـض و  رـصانع  ياهترارـش  یمالـسا ، بـالقنا 

ناهج . * ددرگ سیـسأت  یبالقنا  یمالـسا و  ياهـشزرا  روشک و  ياهزرم  زا  يرادساپ  تظافح و  يارب  یمالـسا  بالقنا  هتیمک  یمالـسا و 
هـشیر هب  تشگزاب  هب  قیوشت  تیوه و  هداعا  ناهج ، ناناملـسم  هب  یمالـسا  بالقنا  مایپ  نتـشیوخ : هب  تشگزاـب  تیوه و  هداـعا  مالسا 1 ـ

یمالسا بالقنا  هشیدنا  ریثأت  زا  یکاح  ناناملسم ، اب  زیمآرهق  دروخرب  ناهج و  رد  یمالسا  ياهشبنج  هب  یهاگن  دوب . یمالـسا  لیـصا  ياه 
بتکم زا  هتفرگ  تأشن  هک  یمالـسا  بالقنا  رکفت  هشیدـنا و  یمالـسا : ياهتکرح  دـبلاک  رد  هزات  حور  ندـیمد  2 ـ تسا . مالـسا  ناهج  رب 

رد ییارگ  مالسا  جوم  دیمد و  ياهزات  حور  مالسا  ناهج  رد  یمالسا  ياهتکرح  دبلاک  رد  دوب ، هر ) ماما  یسایس  هریس  مالـسا و  شخبتایح 
یبرغ و هیاـسمه ، ياـهروشک  رد  ریثأـت  3 ـ دومن . یفرگـش  تـالوحت  رییغت و  شوختـسد  ار  یناـهج  نیون  مظن  تـالداعم و  مالـسا ، ناـهج 

تسا یمالسا  ياهنیمزرس  زا  يدادعت  نیپیلف ، قارع و  یلاغـشا ، نیطـسلف  نادوس ، هیکرت ، ناتـسکاپ ، هریزجلا ، رـصم ، ياهروشک  ییاقیرفآ :
نیرتتخـس لامعا  نایارگمالـسا و  هیفـصت  ریازجلا ، رد  یماظن  تلود  ییاپرب  تفرگ . رارق  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریثأت  تحت  ًادـیدش  هک 

زا ییاههنومن  نادوس و ... يداصتقا  میرحت  یلاموس ، هب  ییاکیرمآ  نازابرس  موجه  ینـسوب  يرـصم و  ناناملـسم  هیلع  بوکرـس  ياههویش 
بلق هب  هاتوک  یهاگن  هناـیمرواخ : هقطنم  ياـهروشک  رد  ریثأـت  4 ـ تسا . ییاـقیرفآ  ياـهروشک  رد  ییارگ  مالـسا  هعـسوت  زا  برغ  ساره 

هنابلطهعسوت و ياهتـسایس  یلع  یمجاهت  يورین  اهنت  ینیطـسلف ، ناناملـسم  شورخ  رپ  مایق  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناشن  هنایمرواخ  هقطنم 
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رد مالـسا  زاـقفق : يزکرم و  يایــسآ  ياـهروشک  رد  ریثأـت  5 ـ دوشیم . بوـسحم  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  یتسینویهـص  میژر  یمالـسا  دـض 
هتفای و تایح  دیدجت  قباس ، يوروش  ریهامج  داحتا  طسوت  بهذم  نید و  بوکرـس  فیعـضت و  لاس  داتفه  زا  سپ  هزوح  نیا  ياهروشک 

تشگزاب ناملسم 1 ـ ریغ  ياهتلم  . * دناهدومن یمالسا  بالقنا  فوطعم  ار  شیوخ  هجوت  مالسا ، هب  ندروآ  يور  نمض  اهروشک  نیا  مدرم 
هدش دیکأت  هتکن  نیا  هب  برغ  ناهج  یبهذم  یسایس و  نالوئسم  نارظنبحاص و  يوس  زا  اهراب  ریخا  ياهلاس  یط  ینید : يالاو  ياهنامرآ  هب 

داسف و بالجنم  نیا  زا  تاجن  هار  اهنت  هدش و  یبرغ  عماوج  رد  یمظن  یب  داسف و  جاور  ثعاب  ینید  ماکحا  زا  هعماج  ندنام  رود  هک  تسا 
رد یمالـسا  بـالقنا  تاریثأـت  نیرتـمهم  زا  یکی  ناوـتیم  ار  هشیدـنا  نیا  شرتـسگ  تـسا . ینید  يـالاو  ياـهنامرآ  هـب  تشگزاـب  یهاـبت 

برغ ناهج  رد  یمالسا  رکفت  زا  يریگارف  دیدج و  جوم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یهاوخمالـسا : جوم  2 ـ تسناد . ناملسم  ریغ  ياهروشک 
هلباـقم و هب  ار  یبرغ  ياـهروشک  دـنکیم ، دـیدهت  برغ  ناـهج  رد  ار  تورث  تردـق و  ياـهنوناک  هک  ریگارف  جوم  نیا  دروآ . دوـجو  هب 
یبطقود و ماظن  نتخیر  مههب  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  یناهج : مظن  یبطقود و  ماـظن  ندزمه  هب  3 ـ تسا . هتـشاد  او  نآ  اب  هزرابم 
هب سراف  جـیلخ  هناـیمرواخ و  هقطنم  هژیو  هب  ناـهج  فلتخم  قطاـنم  رد  ار  یبرغ  گرزب  ياـهروشک  اهتردـقربا و  تـالداعم  یناـهج ، مظن 

، ناـهج حطـس  رد  یمالـسا  نیون  ندـمت  روـهظ  نداد  دـیون  اـب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  یمالـسا : نیوـن  ندـمت  روـهظ  4 ـ دزمه .
نداد رارق  عاعـشلاتحت  5 ـ تشاداو . ندـمت  نیا  اـب  هلباـقم  يارب  وپاـکت  لـمأت و  هب  ار  اـکیرمآ  اـهنآ  سأر  رد  یبرغ و  گرزب  ياـهروشک 

زا هک  ار  قباس  يوروش  ریهامج  داحتا  اکیرمآ و  تردـقربا  ود  ناـیم  درـس  گـنج  تسناوت  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  درـس : گـنج 
ناریا یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ناـهج : رد  یبرغ  هن  یقرـش و  هن  تسایـس  روهظ  6 ـ دهد . رارق  عاعـشلا  تحت  دوب ، هدش  زاغآ  شیپ  اهتدـم 

رد راب  نیلوا  يارب  هک  تسایس  نیا  دوب . یبرغ  هن  یقرش و  هن  تسایـس  زا  ترابع  هک  درک  حرطم  یللملانیب  هصرع  رد  ار  يدیدج  تسایس 
طباور دوخ ، لالقتسا  ظفح  رانک  رد  یمالسا و  میلاعت  هیاپ  رب  يروشک  هک  دادیم  ار  يدیدج  يژتارتسا  دیون  دشیم ، حرطم  ناهج  حطس 
طـسوت ناهج  حطـس  رد  راب  نیلوا  يارب  دوب  رارق  هک  یلـصا  دیامن . ارجا  يزیر و  هیاپ  دیدج  لصا  کی  ساسا  رب  ار  اهروشک  ریاس  اب  دوخ 

يد 1381  ، www.shora-gc.ir عبنم :  . * دوش هبرجت  لقتسم  روشک  کی 

نارگید مالک  رد  یمالسا  بالقنا 

تلاصا یمالسا و  بالقنا 

ات تسا  یـششوک  تسا ، هدـش  هتـشون  اکیرمآ  یـسایس  مولع  دـیتاسا  زا  یکی  ملق  هب  هک  رـضاح  هلاقم  هراـشا : تلاـصا  یمالـسا و  بـالقنا 
رد دراد و  یصاخ  تیهام  یمالسا  بالقنا  هک  دراد  ناعذا  هدنراگن  دیامن . لیلحت  برغ  يژولدتم  بوچراچ  رد  ار  ناریا  یمالسا  بالقنا 
زین برغ و  يارب  یمالـسا  بالقنا  تخانـش  ترورـض  هب  دانتـسا  اب  نکل  تسین . لیلحت  لباق  یناسآ  هب  برغ  رد  لوادـتم  يژولدـتم  بلاـق 

بالقنا دـنک  یم  یعـس  هدنـسیون ، هاگدـید  زا  هتبلا  برغ ، رد  تلاصا "  " ياـه هشیدـنا  یمالـسا و  بـالقنا  نیب  دوجوم  تاـکرتشم  یخرب 
مالـسا ناهج  رد  ییاهتیـصخش  یبرغ و  هفـسالف  ءارآ  نیب  هسیاقم  قیرط  زا  و  تسا ، انـشآ  برغ  يارب  هک  تلاصا  رظن  هطقن  زا  ار  یمالـسا 

هویـش اهلیلحت و  زا  یهاگآ  هک  تهج  نآ  زا  دـیامن . لیلحت  یـسررب و  یتعیرـش  رتکد  يروهال و  لابقا  بطق ، دیـس  ینیمخ ، ماـما  نوچمه 
بـالقنا دریگ . یم  رارق  نادـنمقالع  سرتـسد  رد  همجرت و  هلاـقم  نیا  تسا . تـیمها  زئاـح  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  زا  برغ  لـیلحت  ياـه 

اما تسا ، لاکیدار  تسین . کیتارکمد  ای  تسیلایـسوس  لاح  نیع  رد  اما  تسا  بلط  تاواـسم  دـیامن ; یم  زیمآرارـسا  هدـیچیپ و  یمالـسا 
. تسین اکیرمآ  هبرجت  ای  هیسور و  هسنارف ، ياهبالقنا  رگنایامن  و  تسارگ ، اوزنا  تردن  هب  اما  تسا  زیرگ  هناگیب  دسر . یم  رظن  هب  زین  یتنس 

ینیب شیپ  ار  نآ  عوقو  دنتـسناوتن  لاربیل  يراد  هیامرـس  زا  مهلم  هاوخ  تسیـسکرام ، هاوخ  يزاـسون ، هب  عجار  یعاـمتجا  مولع  ياـه  هیرظن 
نوحـشم يرـصع  ره  رد  هنادهاز  ياهمایق  اب  هک  مالـسا  خیرات  لد  رد  اهنت  دنا ، هدرکن  هئارا  نآ  يارب  يا  هدننک  عناق  حیـضوت  زونه  دننک و 
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هـشیدنا هنیـشیپ  اب  : " دسیون یم  سیئول  درانرب  درک . ادیپ  دید ، رون  رد  ار  مالـسا  ناهج  هک  میظع  شبنج  نیا  يارب  ییانعم  ناوت  یم  تسا ،
تروص نیا  رد  اهنت  و  دریگ ، رارق  هعلاطم  دروم  دـیاب  یمالـسا  بالقنا  هک  تساهدامن  اهدای و  قیرط ) زا   ) یمالـسا یبالقنا  تامادـقا  اه و 
شالت هک  دنک  یم  وربور  ناسانـش  قرـش  گرزب  يامعم  اب  ار  ام  اه ، هدیدپ  هنوگ  نیا  یـسررب  دراد " . دوجو  نآ  كرد  لامتحا  هک  تسا 

هیقب رظن  رد  ناصصختم ، زا  بختنم  یهورگ  يارب  زج  تسام و  كرد  دح  زا  رتارف  قرش  هک  تسا  هتخومآ  ام  هب  قرش  كرد  روظنم  هب  ام 
لاح نیا  اب  دیآ . یم  هدناماو  ای  كانرطخ و  كرد ، لباق  ریغ  ییالقع ، ریغ  رگید  یـضعب  هاگدـید  رد  دـیامن و  یم  فراعتم  ریغ  بیجع و 
اهنآ رب  ام  ندوب " ییالقع   " يدنب میسقت  نیا  رد  میا و  هدرک  میسقت  هتـسد  ود  هب  ار  اهنآ " دوخ "و"   " هک میوش  یم  هجوتم  رگید  راب  کی 
زارت زا  رتمک  دنریسا و  هدش ، میظنت  ام  رایعم  زا  ریغ  يرایعم  اب  میتسین و  نآ  كرد  هب  رداق  ام  هک  یـشیک " هربنچ   " رد اهنآ " و"  دبرچ ، یم 
اهنت زا  ار  مالسا  هکنآ  زج  میرادن  يا  هراچ  تسین . يرادم  موق  هناسانش و  قرش  شرگن  زا  يزیرگ  چیه  اذل  دنسر ، یم  رظن  هب  لماک  ناسنا 

رصنع چیه  ایآ  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  صحفت  دروم  دیاب  هچنآ  میهد . رارق  ریسفت  دروم  نامدوخ  رظنم  ینعی  میراد  رایتخا  رد  هک  يرظنم 
، ناریا رد  نآ  تیقفوم  لیالد  هتخاس ، ریذـپ  ناکما  ار  یمالـسا  بالقنا  زا  رت  قیمع  یـشنیب  دـناوتب  هک  درادـن  دوجو  يا  هنایارگبرغ  یبرجت 

رداق یعامتجا  مولع  ایآ  دـهد ؟ حیـضوت  ار  هزغ  یبرغ و  لحاس  رد  اهینیطـسلف  ضارتعا  تیوقت  مالـسا و  ناـهج  رد  اـهمیژر  رگید  دـیدهت 
هک فراعتم  ریغ  ياه  شبنج  اهروشک و  نیا  يایاضق  هعلاطم  هب  ناوتب  نآ  قیرط  زا  هک  دـهد  رارق  راـیتخا  رد  یقیبطت  يزادـنا  مشچ  تسین 

تلاصا هب  زاین  رصاعم  هرود  رد  یمالسا  تایح  دیدجت  شبنج  تخادرپ ؟ درادن ، تقباطم  تسیـسکرام  ای  لاربیل  تاراظتنا  اب  نانآ  فادها 
دوخ تیهام  هتخادرپ ، دوخ  عماوج  هدننک  رازیب  ریثات و  یب  بذاک  گنهرف  دقن  هب  دهاوخ  یم  ناناملـسم  زا  شبنج  نیا  دنک . یم  حرطم  ار 
درخ ملع و  ياه  هتفای  اب  مالسا  دنهد  ناشن  دندوب  ددصرد  هک  نرق  نیا  لیاوا  نابلط  حالصا  رگید  فالخرب  دنبایب . لیـصا "  " مالـسا رد  ار 

مه اهنآ  دنناد . یم  رشب  يدازآ  هدننک  دودحم  ار  یمالسا  ثاریم  مه  درف و  مه  رـصاعم ، نارود  رد  یمالـسا  نویبالقنا  دراد ، قابطنا  یبرغ 
یم در  دـناد ، یم  تقیقح  عبانم  اهنت  ار  درخ  ملع و  هک  ار ، ییارگون  مه  و  دـشاب ، هتـشذگ  ياه  هویـش  رارکت  رب  ینتبم  راـتفر  هک  ار ، تنس 

رـصاعم نارود  لاوحا  عاضوا و  بسانم  هک  دنتـسه  نامیا  زا  مهلم  مادـقا  بلاط  هکلب  تسین  نتـشاد  نامیا  اـهنت  دـنهاوخ  یم  هچنآ  دـننک .
ناتسبرع و يزاسدازآ  رد  هیلوا ، مالسا  بالقنا  تیعقوم  رد  ار  دوخ  ماهلا  عبنم  یقیقح  ناملسم  هک  دنرشف  یم  ياپ  هتکن  نیا  رب  اهنآ  دشاب .
هب هک  تسا  یمالسا  لیـصا ، مالـسا  دبای . یم  رـشب ، ياهیئاناوت  ققحت  فلاخم  یگنهرف  يداقتعا و  ياهماظن  زا  ندمتم  ناهج  مظعا  شخب 

یـساسا ياهیگژیو  دـهد . یم  ار  دـنوادخ  تعیبط و  ناعونمه ، رگید  اب  تدـحو  دوخ و  ياـه  هزیرغ  نیرت  یناـسنا  زا  يوریپ  ناـکما  رـشب 
صاخ و یلامعا  بلاق  رد  دوجوم  تروص  هب  تقیقح  رب  دیکات  لاکیدار و  لکش  هب  ییارگون  اهتنس و  درط  زا - : دنترابع  یمالـسا  تلاصا 

رتشیب تیلاع  قیرط  زا  اهنت  نآ  ریـسم  رییغت  هک  تسا  ناسنا  لمع  هجیتن  ناونع  هب  كرد  ینافرع - . ياه  هویـش  ای  یعازتنا  قیاـقح  هن  یعقاو 
هک نتشیوخ ، تعیبط و  دنوادخ ، زا  یگناگیب  دنب  زا  دناوت  یم  رشب  هک  هدعو  نیا  هب  داقتعا  يرشب و  هبرجت  تدحو  رب  دیکات  ; تسا -  رشب 
اما دوب . دهاوخن  جرم  جره و  زا  شیب  يزیچ  اهناسنا  یعقاو  ياهشالت  لصاح  هک  تیعقاو  نیا  هب  داقتعا  دوش - . اهر  هدرک ، لیمحت  دوخ  رب 

يارب وجتسج  تسا ، هدرک  هراشا  گنیلیرت  لنویل  هک  روطنامه  تسه . زین  تلاصا  دروم  رد  یبرغ  تافیلات  هصخشم  هجو  میدرمـشرب  هچنآ 
وسور اب  وجتسج  نیا  الامتحا  دش . عورـش  يرگنـشور  هیلع  کیتنامر  بالقنا  اب  رتراس ) رگدیاه و  تافیلات  هب  طوبرم  یحالطـصا   ) تلاصا
يارب ضحم  ییالقع  شالت  یتاقبط و  هعماج  یعامتجا و  یتنس  ياهراتخاس  زا  ناسنا  يرازیب  فیـصوت  هب  یلوژ "  " رد هژیوب  هک  دش  زاغآ 

یناسنا تبرغ  دراد ، رارق  مالسا  ناهج  يورارف  هزورما  هک  تسا  يا  هلاسم  هیبش  درک  حرط  وسور  هک  يا  هلاسم  دیسر . يرازیب ، نآ  رب  هبلغ 
رـصع ناتـسبرع  یتح  ای  یعیبط  عضو  هب  تشگزاب  هعماج و  زا  زیرگ  هار  چـیه  اما  تسا ، یتنـس  يزورما و  زا  معا  عاـمتجا  بیترت  زا  یـشان 

راب تلالم  ناهج  دنهد ، یم  رییغت  رشب  طلـست  زا  جراخ  ییاه  هویـش  هب  ار  يدام  ناهج  دیدج ، مولع  نآ ، هداز  درخ و  درادن . دوجو  دمحم 
اما دوش  یم  نیکست  بجوم  دوخ  يدوخب  نامیا  دهد . یم  هرهاق  يدام  ددجت  ماحدزا و  يراب ، دنب و  یب  هب  ار  دوخ  ياج  يرصم  ییاتسور 
رب رگید  رابکی  دناوت  یم  رشب  عون  هک  تسا  نیا  دوب ، حرطم  وسور  يارب  هکیروطنامه  تسا ، حرطم  اجنیا  رد  هک  يا  هلاسم  تسین . لح  هار 
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ار هچنآ  وـسور  دـبایزاب . تساـنعم ، هچ  هـب  ندوـب  ناـسنا  هـکنیا  هـب  عـجار  ار  دوـخ  ساـسحا  نـیرت  ینورد  دوـش و  طلـسم  درف  تشوـنرس 
دزادرپ و یگدنز  هب  نآ  رد  یگناگیب  زا  اهر  رـشب  عون  هک  يا  هعماج  هب  دـیما  اب  درک ، زاغآ  دـیمان  لماک " بالقنا  هب  قایتشا   " كایدرانرب

لاکیدار رتمک  دنتسه و  رت  لدتعم  هک  یسور  ای  يوسنارف  ییاکیرمآ ، ياهـشبنج  ات  تسا  فده  ای  دیما  نیا  یپ  رد  رتشیب  یمالـسا  بالقنا 
هیلع هک  یناگدننک  رهاظت  هنایمرواخ و  یلامـش و  ياقیرفآ  رـسارس  رد  اهتلود  هیلع  یـضارتعا  ياهـشبنج  ناریا ، بالقنا  دنـسر . یم  رظن  هب 

براجت رد  هدوبن ، ام  یسایس  خیرات  رب  طلـسم  رگا  یتح  هک  دنتـسه  یتلاصا  يوجتـسج  رد  همه  دنریگ ، یم  ددم  مالـسا  زا  لیئارـسا  هطلس 
تـسد هب  نآ  نارادـفرط  تارظن  توافت  رکذ  هب  تبـس  يرتشیب  ییاناوت  یمالـسا ، بالقنا  رب  شرگن  هنوگ  نیا  اـب  تسا . دوجوم  اـم  يرکف 
تاـیح دـیدجت  شبنج  هب  ناوـتب  راوـشد  میهد . یم  رارق  دـقن  يارب  دوـخ  كرد  هطیح  رد  ار  بـالقنا  نیا  هکنآ  رتـمهم  دروآ ;و  میهاوـخ 

. تسا راوشد  تسار  اـی  پچ  ساـیقم  قبطرب  تلاـصا "  " یبرغ نارادـفرط  نتفاـی  لـیلد  نیمه  هب  دز ;و  تسار  اـی  پچ  بسچرب  یمالـسا ،
اج کی  رد  همه  اهنیا  عطق  روط  هب  داد ، رارق  اجک  رد  دیاب  ار  رتراس  یـشمارگ و  رگدـیاه ، هچین ، ناوج ، سکرام  دراگک ، ری . یک . وسور ،

، دمان یم  یعاجترا  مسینردم  هچنآ  رد  فره  يرفج  هتفای ، ارگ " پچ  ياه  یلگه  رد "  ار  هشیدنا  نیا  در  كای  هچرگ  دـنریگ . یمن  رارق 
دیس متسیب ، نرق  لئاوا  یناتـسکاپ  فوسلیف  رعاش و  لابقا  دمحم  یـسایس  تایرظن  ناوت  یمن  بیترت  نیمه  هب  دراد . رظن  رگید  ياهنایرج  هب 

، دش مادعا  رـصان  روتـسد  هب  یمالـسا  ریغ  ناونع  هب  رـصم  میژر  هلمجزا  دوجوم  یمالـسا  ياهماظن  هیلک  ندرک  موکحم  رطاخ  هب  هک  بطق 
يروئت کـی  هک  ینیمخ  هللا  تیآ  تفر ، اـیند  زا  دوشب  تساوخ  یم  ناریا  يارب  هک  یبـالقنا  عوـقو  دـهاش  هکنآ  زا  لـبق  هک  یتعیرـش  یلع 

تاـعلاطم روسفورپ  کـی  نوغرا  دـمحم  و  تخادرپ ، دوخ  دـیاقع  يارجا  هب  تفرگ و  رظن  رد  دوخ  يارب  یـشقن  دروآ ، دوـجو  هب  بـالقنا 
هبنج زا  کیره  هب  ندیبسچ  هن  دوخ ، خیرات  تیمامت  كرد  قیرط  زا  اهنت  ناناملسم  دراد  هدیقع  هک  ناوارف ، تافیلات  اب  سیراپ  رد  یمالسا 

ار اهنآ  ناوت  یم  لاـحنیا  اـب  تسناد ; یکی  دـنا ) هدرک  بطق  ینیمخ و  يو  رظن  هب  هک  ار  يراـک   ) تفاـی دـنهاوخ  ار  دوخ  نآ  دـحاو  ياـه 
یئور ود  هب  یمالـسا  بـالقنا  ندرک  مهتم  ینعم  هب  نخـس  نیا  تسناد ، دوـش  یم  كاردا  برغ  رد  هک  يا  هویـش  هب  تلاـصا  ياـه  هنوـمن 

قیدصت ار  یـشمارگ  هچین و  هلمجزا  اهیبرغ  ریثات  دندرک و  لیـصحت  اپورا  رد  نوغرا  یتعیرـش و  لابقا ، لثم  نارکفتم  نیا  زا  یخرب  تسین .
ریـسفت هچرگ  دوش  یمن  هدید  برغ  هفـسلف  زا  اهنآ  عالطا  زا  يا  هناشن  بطق  و  هر )  ) ینیمخ ماما )  ) لثم نارگید  ياه  هتـشون  رد  دننک . یم 

ناونع هب  یلادـج  مسیلایرتام  یناـنوی و  یئارگ  نورد  در  رظن  زا  اـهنآ  همه  دراد . رارق  اـهنآ  تاـثحابم  بلق  رد  نآ  صئاـقن  برغ و  ندـمت 
ظاحل زا  دـعب ، هب  هچین  نامز  زا  برغ  هشیدـنا  مهم  نایرج  کی  تلاصا  اما  دنتـسه . یبرغ  دـض  یلک  هب  تقیقح ، كرد  يارب  یفاک  ینابم 

یم رارق  دـلوت  لاوز و  زا  بوانتم  ییوگلا  رد  بالقنا  مالـسا ، خـیرات  رد  تسا  هدوب  یبرغ  دـض  مزیلاـیرتام  مزیلآدـیا و  ربارب  رد  تمواـقم 
دراذـگب و ماگ  یبرغ  هویـش  يوسارف  هب  درک  یعـس  هچین  هکیروطناـمه  تسا ، لوادـتم  رکفت  هویـش  يوسارف  هب  ندیـسر  یپ  رد  اـما  دریگ ،

تامادـقا هرابود  ندرک  لاعف  ینیرفآزاب و  ددـجم ، سیـسات  کی  هزات ، زاـغآ  کـی  يوجتـسج  رد  یمالـسا  بـالقنا  دـشن . قفوم  ـالامتحا 
نآرق و ریـسافت  اب  ار  دوخ  عضاوم  میدرب ، مان  هک  ینافلوم  یماـمت  نوغرا  زج  هب  دوب . نآرق  مـالک  زا  مهلم  هک  تسا  (ص ) دـمحم یبـالقنا 
زا نوغرا  يانثتـسا  هب  همه  دـننک . یم  هیجوت  یمالـسا  تایاور  امکح و  افرع و  تاملک  زا  یبختنم  هب  هراشا  وا و  باحـصا  ربمایپ و  نانخس 

یمالسا تلاصا  دیوگ ، یم  نیمز  برغم  یعامتجا  مولع  زا  هدافتسا  اب  نوغرا  یلو  دننک . یم  هدافتسا  یمالـسا  لالدتـسا  یتنـس  ياه  هویش 
تقیقح  " ریوصت تروص  هب  اهنآ  همه  رب  هکلب  تسین ، ینیمخ ) ماما  بطق و  نیئآ  هلمجزا   ) نوگاـنوگ ياـهنیئآ  نیا  زا  کـیچیه  رب  یکتم 

زا راک  نیا  دور و  صاخ  یمارم  هب  یگتسبلد  زا  رتارف  تسیاب  یم  تلاصا  يارب  وجتسج  نوغرا  مشچ  هب  دراد . ءاکتا  راصعا ، یط  رد   " نرق
شریذـپ يانعم  هب  يرهاظ  داضت  دریگ . تروص  صاخ  دـیاقع  هب  يدـنبیاپ  تلاصا و  نیرتانعم  رپ  رد  یخیرات  هبرجت  قامعا  رد  روغ  قیرط 

. ددرون یم  مه  رد  ار  تسار  پچ و  برغ و  قرـش و  هک  دـشخب  یم  یماجـسنا  نانچ  تلاصا  هشیدـنا  هب  نیریاس  یفن  صاخ و  يا  هدـیقع 

. دننک یم  یگدنز  هداد  لکش  نآ  هب  مالسا  هک  یناهج  رد  ناناملـسم  تساهناسنا . توافت  حیرـص  قیدصت  يانعم  هب  فرط  کی  زا  تلاصا 
یمارم هب  یگتـسبلد  فرط  کی  زا  دریذـپ . یم  نارگید  عضاوم  طـسوت  هدـش  داـجیا  یتقیقح  تروص  هب  ار  تیمیلک  لیـصا ، یمیلک  کـی 
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رگیدکی زا  یلک  هب  ناتسود  راک و  اه ، هداوناخ  اه ، طیحم  عونت  اب  هک  تساههورگ  دارفا و  زا  یناهج  يانعم  هب  نآ ، یطارفا  دح  رد  صاخ 
، دوخ هب  تبـسن  یگنهامه  اب  رـشب  دارفا  نآ  رد  هک  دشاب  هتـشاد  يا  هدنیآ  هب  دـیما  زا  یتاجرد  تلاصا  هشیدـنا  رگا  ورنیا  زا  دنتـسه . ازجم 
یعیـش و ياهروشک  رد  یمالـسا  تالیکـشت  دبایب . يرـشب  هبرجت  رد  تدـحو  عبنم  کی  نینچمه  دـیاب  دـننک  یگدـنز  ناهج  رگیدـکی و 

یـسایس تردق  زا  تعاطا  فراعتم و  دوخ  شریذـپ  ادـخ ، هب  نامیا  هب  زاین  اهنت  بوخ  ناملـسم  کی  هک  دـنا  هتفگ  نینچ  الومعم  ناملـسم 
دریذپب و تیلوئـسم  دیاب  ناملـسم  درف  ره  دنک . تفلاخم  فراعتم  درخ  هعماج و  اب  تسیاب  یم  یعقاو  ناملـسم  نویبالقنا ، رظن  زا  اما  دراد .
شمارآ و يارب  زاین  دروم  كارتشا  نورد ، زا  هتـساخرب  يدرف  لامعا  هنوگنیا  هک  تسین  ملـسم  دـشاب . هتـشادن  ار  دـنوادخ  هلخادـم  راظتنا 

تعامج اب  اهنآ  یلوغشم  لد  اما  رگدیاه . ات  دنک  یم  رت  کیدزن  دراگک  ری . یک . هب  ار  ناملـسم  نویبالقنا  نامیا ، دنک . مهارف  ار  تعامج 
بالقنا ثعاـب  دـنناوت  یم  اـههورگ  اـهنت  هکنیا  كرد  ـالامتحا  دـنک و  یمن  زیوجت  ار  يدارفنا  شیک  کـی  نآرق  هکنیا  هب  اـهنآ  داـقتعا  و 

نیا اب  افرص  اهنآ  تسا . هدش  نایب  توافتم  رایـسب  تروص  هب  هتبلا  هک  دهد . یم  قوس  يرگدیاه  یمادقا  تمـس  هب  ار  اهنآ  دنوش  یعامتجا 
اهنآ لکشم  دنتوافتم . ناناملسم  ریاس  اب  یعقاو  ناناملـسم  دنیوگ  یم  هکلب  دننک  یمن  زاغآ  دنتوافتم  ناناملـسم  ریغ  اب  ناناملـسم  هک  هتفگ 

تسایس دنشاب . ناهج  زا  یشخب  دوخ  داقتعا  ظفح  نیع  رد  لیصا  يزرط  هب  دنناوتب  ناناملسم  نآ  رد  هک  تسا  يا  هعماج  تمس  هب  تکرح 
ماجنا هب  ار  تدحو  صاخ و  نیئآ  رواب  نداد  یتشآ  لکـشم  لمع  نیا  نآ ، نوگانوگ  ناعفادـم  هک  تسا  يا  هقیرط  وریپ  یمالـسا  بالقنا 
لابقا دـمحم  هشیدـنا  رد  شیپ  لاس  دودـح 75  دوخ  لماکت  يارب  یبالقنا  یـشم  طخ  تروص  هب  مالـسا  زا  هدـیچیپ  روصت  کـی  دـنناسر .

دوخ سناسیل  قوف  هجرد  هکنیا  زا  لبق  دش . گرزب  دوب  ناتسلگنا  هرمعتسم  هک  دنه  باجنپ  هقطنم  رد  لابقا  دش . رادیدپ  ( 1873  - 1938)
هب يراعـشا  ندورـس  رطاخ  هب  وا  دوب . هتخادرپ  یمالـسا  گنهرف  برع و  تایبدا  برغ ، هفـسلف  هعلاطم  هب  دنک  زاغآ  ار  سیردـت  ذـخا و  ار 
وا دشاب . هتشاد  يرتشیب  ناملسم  نابطاخم  هک  روظنم  نادب  تخادرپ  یسراف  نابز  هب  راعشا  ندورس  هب  دعب  اما  دیناسر ، مه  هب  یترهـش  ودرا 

رصاعم ییاپورا  هفسلف  ناتـسلگنا و  قوقح  هعلاطم  هب  درک و  يرپس  اپورا  رد  ( 1905  - 8  ) ار لاس  هس  دوب ، هتفاین  يرکف  رارقتـسا  زونه  هک 
تسد هب  دش  یم  لامعا  هک  يا  هویش  هب  مالـسا  زا  داقتنا  يارب  مزال  داوم  ییاپورا  نافوسلیف  رگید  نوسگرب و  هچین ، راثآ  رد  يو  تخادرپ .

مشچ هب  هک  نیمز  قرشم  ینافرع  لاعفنا  زا  زیرگ  اب  دناوت  یم  دنه  دوب  هدش  دعاقتم  هکیلاحرد  تشگزاب  نطو  هب  ارتکد  كردم  اب  دروآ و 
دوخ صاخ  یموهفم  دوب ، نآ  كرت  لاح  رد  اپورا  دوخ  دیسر  یم  رظن  هب  هک  برغ  ییارگ  لقع  یمالسا و  ننس  ظفح  زا  دوب  ترابع  يو 

باتک نیلوا  تخیمآ . مهرد  یمزر  ناوخارف  یناـفرع و  ماـهلا  یمالـسا ، نیماـضم  یناریا ، يا  هویـش  اـب  ار  دـیاقع  نیا  يو  راعـشا  دـبایب . ار 
اب لابقا  دناوخ . یمارف  دندرگ ، لیـصا  ییاهناسنا  قیرط  نیا  زا  دنـشاب و  دوخ  هکنیا  هب  ار  ناملـسم  ناشیک  مه  دوخ " ياهزار   " يو گرزب 

سفن تمظع  قایتشا  رد  هرذ  ره  دـیوگ : یم  هاتوک  يرعـش  رد  يو  درک . زاغآ  تسا  صاـخ  یمارم  هب  داـقتعا  رب  ینتبم  هک  دوخ  زا  یکرد 
تقیقح اهنت  يراد  زاین  هک  تسا  ییانـشور  اهنت  تسفن  هار و  غارچ  وت  بلق  تسا . سفن  عتمت  هب  ندرب  عمط  ملاـع  همه  شیک  دـشک و  یم 

نینوخ زا  وت  اما  دوش  یم  ثعاب  ار  اهدـیدرت  کش و  زا  يرایـسب  نابایب ، راخ  نارگنوسفا . هتخاس  ناس  هب  يرادـنپ  هیقب ، ییوت و  ناـهج  نیا 
دوهـش كرد ، تردـق  اهنت  تسا . لافغا  بیرف و  بجوم  یـسح  كاردا  مه  یقطنم و  طابنتـسا  مه  لابقا  مشچ  هب  لانن . هنهرب  ياـپ  ندـش 

ناهج رد  دیاب  اهنآ  دنسرب ، لامک  هب  دنناوت  یمن  يدام  ناهج  زا  زیرگ  اب  رشب  دارفا  اما  دهد ، صیخشت  ار  تقیقح  دناوت  یم  هک  تسا  یبلق 
مشچ هب  راذگناینب  ناناملسم  لسن  هب  لابقا  درک . ناتسبرع  رد  دمحم  هک  هنوگنامه  دننک  لمحت  ار  نابایب " راخ  دننک و"  هزرابم  نآ  هیلع  و 
دناوت یم  هک  ناشیگدـنز  رطاـخ  هب  هکلب  دـندروآ  ناـغمرا  هب  هتخاـس  دوخ  هعماـج  يارب  هک  یتقیقح  رطاـخ  هب  هن  درک ، یم  هاـگن  ناـمرهق 

ینابیتشپ تسا " . رکفت  لکـش  نیرترب  لمع  دـسیون " : یم  لابقا  دـندرک . یم  لمع  دـندرک و  یم  ساـسحا  اـهنآ  دـشاب . نارگید  قشمرس 
دوخ يدـعب  باتک  رد  لابقا  تخاس . راوشد  يو  يارب  ار  بالقنا  یلمع  يروئت  کی  نیودـت  راـک  شیوخ  نتـشیوخ  زا  لاـبقا  قیقد  رایـسب 

اب دـمحم  هب  يزرو  قشع  رد  ناناملـسم  تفگ  اجنآ  رد  يو  دـهد ، تسد  هب  تعامج  يارب  یقطنم  درک  شالت  یگناـگیبدوخ " زا  رارـسا  "

دروم تنطلس  نافرع و  يرابرد ، نویناحور  هب  تبسن  نآ  یگتفیـش  رطاخ  هب  معا  روط  هب  ار  یمالـسا  تنـس  لاحنیا  اب  اما  دندحتم  رگیدکی 
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موکحم نآ  دومج  رطاخ  هب  ار  یطارفا  یتسرپ  نوناق  اما  تفریذپ ، یم  هعماج  يارب  ییانبم  ناونع  هب  ار  نوناق  ترورض  يو  داد . رارق  داقتنا 
یگتسبمه رب  ییاهنت  نومضم  هفک  ماجنارس  لابقا  ياه  هتشون  رد  تسناد ، یم  حیحـص  طاطحنا ; ماگنه  رد  اهنت  ار  ییاونمه  يو  درک . یم 

قیرط رد  تسادـخ و  تخان  ناـمه  دوخ  تخانـش  تسا . ناـهج  تدـحو  نماـض  قلطم  دوخ  ناونع  هب  دـنوادخ  لاـبقا  رظن  رد  دـبرچ . یم 
و دـنرادن . دوـخ  نید  كرت  هب  يزاـین  ناناملـسم  دـشاب  مالـسا  یلـصا  ماـیپ  نیا  رگا  يو  هتفگ  هـب  یـسانشدوخ . ینعی  یـسانشادخ  سکع 

يدرف لامعا  تسین . ییارگدـیحوت )  ) دـیحوت هب  عجار  ینآرق  هدـعو  ققحت  تهج  رد  هیـضق  نیا  زا  ینابیتشپ  زج  يا  هراـچ  ار  نیملـسمریغ 
اب ددرگ . یم  لح  تلاـصا  رکفت  گرزب  ياـمعم  بیترت  نیدـب  دوش و  یم  جوزمم  یناـهج  یتدـحو  رد  صاـخ  شیک  هب  داـقتعا  زا  یـشان 

ناهج هدـننک  رازیب  هدـننک و  فرحنم  هدـننک ، قیمحت  ياهورین  هیلع  یبالقنا  هزرابم  يرجم  دـیوگ  یمن  ینـشور  هب  هاگچیه  لاـبقا  لاـحنیا 
نیع رد  يو  اما  دش ، یهتنم  دنه  ناناملسم  لالقتسا  زا  عافد  هب  رما  نیا  دنراد و  ار  ندیگنج  شزرا  نامیا  گنهرف و  تفگ : یم  وا  تسیک .
یم موکحم  دـندوب ، تیوه  بذاک  ياه  همـشچرس  يو  مشچ  هب  هک  ار  یموق  ای  هنایارگ  یلم  تاساسحا  يانبم  رب  هزراـبم  ياـهدایرف  لاـح 

ماـمت يزور  هک  تفرگ  رظن  رد  يا  هتـسه  ناونع  هب  ار  ناتـسکاپ  اـی  درک  ادـج  برغ  زا  ار  مالـسا  هیلوا  خـیرات  ناوت  یم  هنوـگچ  اـما  درک .
. دنام یقاب  تینهذ  کی  تروص  هب  اتدمع  دنارورپ  یم  رـس  رد  ارنآ  يایور  لابقا  هک  ییارگدیحوت  دمآ ؟ دـنهاوخ  عمج  نآ  درگ  نیملـسم 

يونعم ردپ  ناونع  هب  مدرم  نایم  رد  دنچره  درکن ، ادیپ  دشاب  تلاصا  زا  دوخ  كرد  اب  راگزاس  هک  یـسایس  مادقا  يارب  یلمع  يا  هنیمز  وا 
یتعیرـش یلع  بطق و  دیـس  هلمجزا  يدعب  نویبالقنا  شخب  ماهلا  لابقا  يداقتعا  هدیچیپ  يدـنب  تروص  هتبلا  دـش ، هتخانـش  نیون  ناتـسکاپ 
الامتحا تخاس . زیامتم  لابقا  زا  ار  دوخ  یخیرات ، كرحم  نیرت  هدـمع  ناونع  هب  تعامج  يور  زکرمت  اـب  ( 1906-1955  ) بطق دیس  دش .

رد رـصم  تاـیالو  زا  یکی  رد  هک  وا  دور . یمن  مه  نیا  زج  يراـظتنا  درک  رـصم  رد  نیملـسم  توخا  ناـمرآ  فـقو  ار  دوـخ  هک  یـسک  زا 
تایبدا هلمجزا  ینید  ریغ  ذـخآ  عبانم و م  هعلاطم  هب  ادـعب  اما  تفرگارف  یگلاـس  هد  نس  رد  ار  نآرق  دوب  هدـش  دـلوتم  رگناوت  يا  هداوناـخ 
رادیدپ مسیراتناملراپ  هیلع  تاضارتعا  يریگ  جوا  ماگنه  ههد 1940 و  رخاوا  رد  مالسا  نامرآ  هب  وا  قشع  دروآ . يور  هرهاق  رد  یسیلگنا 

دروم یهاشداپ  اـیناتیرب و  شترا  هب  ضرتعم  یبهذـم و  یتالیکـشت  هک  نیملـسملا  ناوخا  هب  هدـحتم  تـالایا  هب  يرفـس  زا  سپ  بطق  دـش .
هدش نآ  لاکیدار  عضوم  نیملسملا و  ناوخا  غلبم  نیرت  هدمع  هب  لدبم  بطق  هاجنپ  ههد  هنایم  ات  تسویپ . دوب ، رصم  رد  ناتـسلگنا  تیامح 
سپ اما  دنک  هدافتسا  دوخ  بالقنا  تهج  رد  نیملسملا  ناوخا  زا  درک  یعـس  ادتبا  دعب  هب  زا 1952  رصم  نارمکح  رصانلادبع ، لامج  دوب .
نادنز رد  بطق  دنکفا . نادنز  هب  ار  بطق  دیـس  مالعا و  ینوناق  ریغ  ار  تیعمج  نآ  دمآرب  رـصان  رورت  ددصرد  نیملـسملا  ناوخا  هکنیا  زا 

هیلک دش  دازآ  نادنز  زا  هاتوک  یتدم  ههد 60  ياهلاس  رد  یتقو  بطق  دیس  تخادرپ . رگید  ياهباتک  رد  رظن  دیدجت  هب  تشون و  باتک  ود 
هب لاس 1966  رد  يو  درک . موکحم  فطع " طاـقن   " ناونع تحت  یباـتک  رد  ار  رـصان  نارود  رـصم  هلمجزا  دوجوم  یمالـسا  ياـهروشک 

( ینـس  ) یلـصا ياـهروشک  هیلک  رد  داتـشه  داـتفه و  ياـه  ههد  یبـالقنا  ياـههورگ  هک  تاـیرظن  نـیا  نـتفرگ  سپ  زا  يراددوـخ  رطاـخ 
رد دـندز . يو  رورت  هب  تسد  بطق  دیـس  يداقتعا  لوصا  ساسارب  تاداس  نالتاق  دـش . هتخیوآ  راد  هب  داد  رارق  ریثاـت  تحت  ار  هناـیمرواخ 
لد زار  ناهج  اب  يرـس " نابز  هب   " دـنناوت یم  رـشب  دارفا  بطق  رظن  زا  دراد . مدـقت  درف  هب  تبـسن  دـهعت  رب  تعاـمج  هب  هجوت  بطق  راـکفا 

نابز نیا  تسا  نکمم  هچرگ  دزاس ، یم  ریذپ  ناکما  ار  دنوادخ  تدحو  یعیبط و  تدحو  هب  یعیبطلادعبام  یـسرتسد  هک  ینابز  دـنیوگب .
ار نابز  نیا  هک  اهنآ  دنوش . هدناشک  دحاو  ییادخ  يوس  هب  هباشم  روط  هب  دهد  یم  ناکما  رـشب  دارفا  هب  تسا و  یناهج  یلو  دشابن  حیـصف 

قیرط هب  دهعتم  ار  دوخ  دـنهد و  یم  صیخـشت  هدـش  اپ  هب  نیون  هعماج  طسوت  هک  یمحازم  يادـص  رـس و  یمامت  زا  ارنآ  دـننک  یم  كرد 
یـشم طخ  دراد . دنمان  یم  ناملـسم  ار  دوخ  هک  یعیـسو  ياه  هدوت  اب  ناوارف  توافت  هک  دنهد  یم  لیکـشت  دحاو  یهورگ  هدرک  دنوادخ 

اب ناکما  دح  رس  ات  دنراد ، نامیا  یشم  طخ  نیا  هب  هرسکی  هک  اهنآ  دیآ . یم  دوجو  هب  دنوش  یم  راک  راد  هدهع  هک  مدرم  زا  یهورگ  یهلا 
. دننک شالت  هار  نیا  رد  دنراد  هچنآره  اب  دـننک و  داجیا  زین  نارگید  یگدـنز  بلق و  رد  ارنآ  دـننک  یم  یعـس  دـنوش و  یم  گنهامه  نآ 
هب روبجم  ار  اهنآ  ناشیناسفن  ضارغا  فعـض و  هک  اهنآ  اب  هزرابم  هب  دـننک و  یم  هزرابم  دوخ  یناسفن  ضارغا  ناـسنا و  فعـض  هیلع  اـهنآ 
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(ص دمحم تیقفوم  زار  هتفای ، ماهلا  دهعتم و  دارفا  یهورگ  دوجو  بطق ، شرگن  رد  دنزادرپ . یم  دنک  یم  یهلا  تیاده  ربارب  رد  تمواقم 
يوس هب  قاـیتشا  اـب  تیدرف ، هب  هجوت  زا  لـبق  یعقاو  ناملـسم  تسا . نیمه  زین  رـصاعم  نارود  رد  یمالـسا  بـالقنا  تیقفوم  دـیلک  دوب و  (

یم ناشوواچ  نیا  ییامنهار  باتک  ار  نآرق  بطق ، دریذـپ . یمن  ار  دـنوادخ  تیمکاح  زج  یتیمکاح  چـیه  دور و  یم  تعامج  هب  لاـصتا 
رتارف يا  هطلس  اب  یمالـسا  یتموکح  هب  کچوک  يا  هتـسه  زا  نآ  لیدبت  و  (ص ) دمحم شبنج  ياهزاین  بسانم  نآ  ياه  هیـصوت  هک  دناد 
بلج دشاب . یم  تسا  نیون  یبالقنا  يژتارتسا  کی  هب  هیبش  رایسب  دمان و  یم  یمالسا  هویش  بطق  هچنآ  حارط  نآرق  دشاب ، یم  ناتسبرع  زا 
ییاه همانرب  دیدج  يا  هعماج  رارقتسا  تردق و  بسک  هورگ ، هعسوت  هعماج ، زا  هورگ  یئادج  یهورگ ، يرایشوه  تیوقت  ورشیپ ، ناگبخن 

شترـضح رب  هکم  رد  هک  هیلوا  تایآ  لاـثم  ناونع  هب  دـنک . یم  کـمک  هماـنرب  نیا  فلتخم  لـحارم  هب  نآرق  فلتخم  ياهـشخب  هک  تسا 
هورگ لاـح  بساـنم  رما  نـیا  و  دراد . یم  رذـحرب  يریگرد  گـنج و  زا  ار  ناناملـسم  دـننک و  یم  هیـصوت  لـمحت  ربـص و  هـب  هدـش  یحو 

یبالقنا تیلقا  يارب  بسانم  يژتارتسا  هدننک  هئارا  ار  یکم  تایآ  بطق ، دندوب . وا  درگ  هنیدم  هب  دمحم  ترجه  زا  لبق  هک  تسا  یکچوک 
دیدـج هعماج  رب  تموکح  یبالقنا و  هورگ  کی  تیادـه  هوحن  دروم  رد  هاگچیه  بطق  لاـحنیا  اـب  دـنک . یم  رکذ  رـصان  نارود  رد  رـصم 

نآ زا  اهنت  تیمکاـح  دـنبای . ییاـهر  رـشب  دارفا  رگید  هطلـس  زا  اـت  دـنوش  یم  دـنوادخ  هدارا  میلـست  یعقاو  ناناملـسم  دـیوگ ، یمن  يزیچ 
تلاخد روما  رد  امیقتـسم  و  تسا ، هدرپس  رـشب  دارفا  تسد  هب  ار  ناهج  تشونرـس  دـنوادخ  هک  تسا  هتفگ  البق  بطق  اـما  تسا . دـنوادخ 

رب و  دـنوش ، هداهن  داینب  دـیاب  نآ  ساسارب  یمالـسا  هعماج  هک  تخادرپ  یمالـسا  رد  یلوصا  رکذ  هب  دوخ  راک  لـیاوا  رد  بطق  دـنک . یمن 
راثآ رد  اما  تسا . هدـش  هدـیمان  ارگداینب  عقاوم  یـضعب  تشاد  نآرق  هب  هک  یهجوت  رطاخ  هب  بطق  درک . يراـشفاپ  یمالـسا  نیناوق  يارجا 

وا ار . اهنآ  ندراذگ  ارجا  هب  ياه  هویـش  هن  هدرک ، نشور  ار  یقالخا  لوصا  قالخا و  یلک  لوصا  اهنت  نآرق  هک  تخاس  نشور  دوخ  يدعب 
رب قبطنم  ياـهداهن  دوب  مزـال  يو  رظن  هب  دوش . هرادا  درک ، یم  هرادا  ار  هنیدـم  (ص ) دـمحم هک  يا  هویـش  اـب  رـصم  هک  درک  یمن  داهنـشیپ 

تیمکاـح رب  ینتبم  ياـهداهن  بطق ، هتفگ  هب  دروآرب . رـس  بـالقنا  یعقاو  لاوحا  عاـضوا و  لد  زا  دـنوادخ  تیمکاـح  یمالـسا و  لوـصا 
دوخ و اب  دحاو  تروص  هب  هک  ار  رـشب  يوزرآ  نیا  هک  تسا  دنوادخ  تیمکاح  اهنت  دـش ، دـنهاوخ  ضقانت  زورب  بجوم  اترورـض  یمدرم 

میلـست ات  دنراد  یمنرب  یتسرپدوخ  زا  تسد  هنابلطواد  همه  تسناد  یم  بطق  لاح  نیا  اب  تخاس . دهاوخ  ققحم  دـنک  یم  یگدـنز  ناهج 
رد روز  هب  لسوت  زا  نآرق  یهن  لاح  نیع  رد  درک و  یم  قیدـصت  ار  روز  راشف و  زا  هدافتـسا  ترورـض  يو  ساسا  نیا  رب  دـنوش . تعامج 
رد دوخ  هفیلخ  ار  رـشب  دارفا  دنوادخ  دنک . یمن  هئارا  رـشب  تسد  هب  تردق  لامعا  دروم  رد  یقطنم  چـیه  بطق  تشاد . لوبق  ار  نید  رییغت 

. دزاس لوئـسم  نارگید  زا  شیب  دـیدج  هعماج  ققحت  دـنوادخ و  تیمکا  يارجا  رد  ار  اـهنآ  زا  کـیچیه  هکنآ  نودـب  داد  رارق  نیمز  يور 
نتـسناد یکی  قیرط  زا  ار  تعاـمج  لکـشم  بطق  تسا . میدـق  میژر  يزادـنارب  روظنم  هب  هناـبلطواد  یهورگ و  مادـقا  بطق  لمعلاروتـسد 

نامیا هزیرغ و  زا  یشان  باختنا  نیا  رد  ار  دوخ  تدحو  یعقاو  ناناملسم  تعامج  دنک . یم  لح  يرایتخا  یگتشذگدوخ  زا  اب  يزاسدوخ 
نآ زا  اهنت  تیمکاح  دنک . یم  یگدنز  ربمایپ  هریس  نآرق و  رد  هدش  داهنشیپ  ياهراجنه  قبط  هعماج  نیا  دنک . یم  بسک  تنس  درف و  هن  و 

حرط رد  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اما  دوش . یم  يرازیب  بجوم  يرگید  رب  رـشب  دارفا  يوس  زا  يدرف  تردق  لامعا  اریز  تسا  دـنوادخ 
وا و یملع  ریغ  زادـنا  مشچ  بطق ، یبـلط  تاواـسم  درک ؟ هیجوت  ار  یـسایس  ياـهداهن  يرـشب و  يربـهر  ناوت  یم  روـما ، هرادا  يارب  بطق 

میظنت دشاب  تلاصا  زا  رادروخرب  هک  يراتخاس  يروئت  کی  هک  دشاب  هدش  نآ  عنام  تسا  نکمم  تشاد  تنـس  لها  ناهج  رد  هک  یتیعقوم 
ریذپ بیـسآ  ییارگرادتقا  ربارب  رد  تردق  هلاسم  هب  هجوت  مدع  تلع  هب  دسر و  یم  هدننکـش  رظن  هب  تشاد  رـس  رد  وا  هک  يا  هعماج  دنک .
بسک هتسیاش  ارچ  نوچ و  یب  ینیمخ  هللا  حور  هللا  ۀیآ  تسا  هتـشاد  بالقنا  يور  ار  ریثات  نیرتشیب  ینـس  ناهج  رد  بطق  دیـس  رگا  تسا .

، دمحم زا  سپ  اهنآ  نایاوشیپ  دنریذپ و  یمن  ار  ربمایپ  نانیشناج  زا  یضعب  تیعورشم  یعیـش ، ناناملـسم  تسا . نایعیـش  نیب  رد  ناونع  نآ 
. درادن لوبق  ار  همئا  رادتقا  هیرظن و  نیا  تسا  طلسم  هنایمرواخ  ياهروشک  رتشیب  رب  هک  ینس  مالـسا  دنتـسه . وا  دالوا  مراهچ و  هفیلخ  یلع 

ماما مه  یتعیرـش و  مه  هکنیا  ياج  هب  اما  تسا . هدوب  تلاصا  حیرـص  حراش  همه  زا  شیب  یتعیرـش  یلع  ناریا ، بالقنا  ناـحراش  ناـیم  رد 
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دسر یم  رظن  هب  هک  داد  مهاوخ  رارق  ثحب  دروم  ار  ینیمخ  ماما  ینعی  رت  هدیچیپ  دروم  مهد ، رارق  ثحب  دروم  هاتوک  یلاجم  رد  ار  ینیمخ 
دوجو ماهتا  ضرعم  رد  يو  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش ، یمن  هدید  شراکفا  رد  مسیلایـسناتسیزگا  ای  لاکیدار  یبرغ ، تاریثات  زا  يرثا  چیه 
برغ زا  رثاتم  ینیمخ  ماما  ای  بطق  لابقا ، ایآ  هک  تسین  نیا  هلاسم  اما  تفرگ . یم  رارق  برغ  هب  تبـسن  دوخ  نیـشتآ  تالمح  رد  ضقاـنت 
یبرغ هشیدـنا  يارب  دـننک  یم  حرطم  هک  یتـساوخرد  و  دنـشک ، یم  شیپ  هک  يا  هلاـسم  اـیآ  هک  تسا  نیا  شـسرپ  هکلب  ریخ ؟ اـی  دنتـسه 

. تسناد اهنآ  هلکشتم  یلصا  يازجا  زا  یکی  ار  تلاصا  ناوت  یم  ینیمخ  ماما  دودعم  راثآ  يور  رب  تواضق  اب  نم  رظن  هب  ریخ ؟ ای  تسانشآ 
هرادا دـنلیام  هک  روطره  ار  ناهج  ات  دراذـگ  یم  دازآ  دنتـسه ، يرـشب  صیاقن  ياراد  هک  ار  رـشب  دارفا  لاعتم  يادـخ  ینیمخ  ماـما  رظن  رد 

هب رداق  هدیاف  زا  هجرد  ره  اب  ناسنا  درخ  دننک . یمن  كرد  یتسرد  هب  ار  نآ  دنچره  دنراد  سرتسد  رد  تیادـه  يارب  ار  نآرق  اهنآ  دـننک .
لاحنیا اب  دـندرگ . رادروخرب  یلاعتیراب  هاـگرد  هب  لـماک  برقت  زا  دـناوت ، یمن  ناـفراع  نیرتدـهعتم  تسین و  تقیقح  هب  لـماک  یباـیتسد 
تیعضو یلاعفنا  شریذپ  نیب  هک  هداد  رشب  دارفا  هب  ار  رایتخا  نیا  دنوادخ  تسا ، هتخاس  حالـصا  تفرـشیپ و  هب  رداق  ار  رـشب  دارفا  دنوادخ 

لامک هب  لین  دنچره  دننزب . باختنا  هب  تسد  لامک  يارب  هزرابم  قیرط  زا  لیـصا  اعقاو  ییاهناسنا  هب  لیدـبت  روظنم  هب  شالت  دوخ و  صقان 
تسا ناملسم  کی  فیرعت  لقادح  هک  نیتداهش  يادا  دشاب  یعقاو  ناسنا  ای  یعقاو  ناملسم  صخـش  هکنیا  يارب  تسا ، نکمم  ریغ   ( قلطم )
تعیبط يونعم  هبنج  زا  عافد  ینعی  يزاسدوخ  دنک . تیوقت  ار  دوخ  نامیا  يزاسدوخ  روظنم  هب  شالت  قیرط  زا  دیاب  صخش  تسین ، یفاک 

، داسف يراب ، ودنب  یب  زا  هدنکآ  یعماوج  رد  هک  رشب  دارفا  زا  یگرزب  تیرثکا  اما  هناهاوخدوخ ، ینامسج و  يدام  رـصانع  ربارب  رد  يرـشب 
تابیترت بطق "  " لثم ینیمخ  ماما  رظن  رد  دنـشاب . هتـشاد  ار  يزاسدوخ  يوزرآ  دـنناوت  یمن  یتح  دـننک  یم  یگدـنز  لاعفنا  يرگیدام و 

زا دـنناوت  یمن  اـهنآ  هچ ؟ ینعی  ندوب  ناـسنا  لیـصا  روـط  هب  هک  دوـش  یم  اـنعم  نیا  كرد  هب  رـشب  دارفا  رثـکا  ییاـناوت  زا  عناـم  یعاـمتجا 
رد هک  ار  حلاص  هعماج  کی  لیکـشت  يارب  دـنوادخ  حرط  میلعت ، اب  هکنیا  رگم  دـنورب  یلاعت  تمـس  هب  دـنراد ) رارق  نآ  رد  هک   ) یتیعـضو

دـنوادخ و باتک  مهف  هب  رداق  هک  ملع  لها  هب  زاین  بـالقنا و  ترورـض  هک  تساـجنیمه  زا  دـننک . كرد  تسا  هدـش  هداد  حیـضوت  نآرق 
لها يافلخ  فالخرب  همئا  : " دـیوگ یم  یعیـش  تن  زا  يوریپ  هب  ینیمخ  ماما  دـیآ ، یم  شیپ  دنـشاب ، هتـشاد  ار  یبالقنا  يربهر  تیحالص 
نیرت صخاش  دیوگ  یم  هژیو  هب  يو  دنتسه . همئا  ياهشالت  ناثراو  املع  دنتـسه و  یـسایس  رادتقا  زین  یبهذم و  تیاده  هدننک  هئارا  تنس 
رگید زا  تساوخرد  رب  لمتشم  ینیمخ  ماما  رثا  نیدنچ  دنشاب . هتشاد  ار  تعامج  نیب  رد  ریدم  شقن  دیاب  هرود  ره  رد  هقف  هنیمز  رد  عجارم 

هتـسجرب ملاع  کی  يربهر  هب  نیون  هعماج  داجیا  ندش  راد  هدهع  هاش و  یمالـسا  ریغ  ياهداهن  يزادنارب  هب  ندش  دهعتم  تهج  نویناحور 
هلاسم هب  دوش  یم  طوبرم  اهنآ  يود  ره  هک  دـنک  یم  هئارا  یمالـسا  تموکح  رارقتـسا  يارب  لیلد  ود  ینیمخ  تسا . ناـشدوخ  نیب  زا  هقف ،
دهاوخ داجیا  بسانم  یعامتجا  طیحم  کی  یمالسا ، تموکح  کی  دیوگ : یم  يو  ناهج ، تدحو  اب  هعیـش  ناسنا  تیعـضو  نداد  یتشآ 

هب دـش و  دـنهاوخ  جراخ  دوخ  هنایارگدرف  یهاوخدوخ  زا  يرـشب  دارفا  دـش . دـهاوخ  ریذـپ  ناکما  نآ  رد  هناراـکزیهرپ  یگدـنز  هک  درک 
دوخ رد  تدـحو  تیوقت  بجوم  یتلود  نینچ  هتـشذگ  نیا  زا  تفر . دـنهاوخ  دوخ ، ناـهنپ  دـنچره  كرتشم ، یعیبط  عیاـبط  كرد  تمس 
نیب لوا  ضرغ  درک . دنهاوخن  یموق  هاگتساخ  نابز و  فالتخا  هب  یهجوت  یمالـسا  لیـصا  ياهداهن  يو  هتفگ  هب  اریز  دش . دهاوخ  مالـسا 
هیلک زا  ار  رـشب  عون  هک  تسین  راودـیما  ینیمخ  بطق  فالخرب  تسا ، ینامرآ  رتمک  ینیمخ  ماما  دـید  اـما  تسا . كرتشم  بطق  ینیمخ و 

رادتقا تردق و  زا  تسا  یناحور  کی  دوخ  هک  ینیمخ  دوب . رصم  یبهذم  تالیکشت  يزادنارب  ددصرد  بطق  دنک . اهر  يرشب  ياهرادتقا 
بطق كاپ  هعماج  دوب . دنهاوخ  نارگید  عبات  رشب  دارفا  زا  یضعب  مه  زاب  دنک . یم  عافد  نیون  هعماج  هب  لین  يارب  یترورض  ناونع  هب  املع 

بالقنا و ماجنا  يارب  یئاسانـش  لباق  دوجوم و  یناـگبخن  دوجو  يور  ینیمخ  راوشد . نآ  هرادا  هوحن  كرد  تسا و  بلط  تاواـسم  اـقیقد 
هبخن تیفیک  زین  وگلا و  نیا  ندوب  رثؤم  هدنهد  ناشن  ناریا  ریخا  خیرات  دـنک . یم  باسح  تلیـضف  زا  رتمک  یتاجرد  اب  يا  هعماج  رارقتـسا 

جوزمم لکشم  همئا ، مامتان  راک  اب  هیقف  تیالو  نتخاس  طبترم  روظنم  هب  شالت  هعیش و  ننـس  هب  کسمت  قیرط  زا  ینیمخ  تسا . نآ  يارگ 
یم نیمات  ار  یعامتجا  طیارـش  دوش  تیاده  یتسرد  هب  هک  دنمورین  تلود  کی  دـنک . یم  لح  ار  تعامج  رد  يدارفنا  ینید  لامعا  ندرک 
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، یمالـسا تموکح  يارب  وا  رگید  فده  ینیمخ   ( ماما  ) لح هار  اما  دنوش . لیـصا  يدارفا  هب  لیدـبت  ات  دـندازآ  ناناملـسم  نآ  رد  هک  دـنک 
هتفرگ رارق  شریذپ  دروم  ناریا  نایعیش  زا  يرایـسب  نیب  رد  ناشیا  لح  هار  ارهاظ  دهد . یم  رارق  هحلاصملا  هجو  ار ، یمالـسا  تدحو  ینعی 

. تسا هدوب  قرفتم  صاخ و  یتعامج  هب  دودحم  یمالسا  بالقنا  ریثات  تسا . هدوبن  لوبق  لباق  ناینس  ناهج  رد  هیقف  تیالو  هلاسم  اما  تسا 
شخب ناریا  ناناملسم  هک  یمالسا  رتگرزب  ناهج  دروم  رد  رما  نیا  اما  دشاب ; هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  یناریا  ناناملـسم  تسا  نکمم  هچرگ 

. دنک یمن  هئارا  صاخ ، يا  هدیقع  هب  يدنبیاپ  هنوگ  نیا  زا  یلمع  ای  يرظن  جورخ  هار  چیه  ینیمخ  دنک و  یمن  قدص  دنتسه  نآ  يرورض 
رطاخ هب  ددجت  اما  تسا . ددـجتم  الماک  زورما  هتـشذگ و  رـشب  رمع  لصاح  ناونع  هب  خـیرات  هب  عجار  دوخ  رظن  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
ددجت هناشن  اما  دنراد . ار  صقن  نیمه  ودره  مسیسکرام  لاربیل و  يراد  هیامرـس  تسا . هدننکدیدهت  ناسنا  درخ  هب  دوخ "  " ياجبان دامتعا 
ناـهج لـئاسم  لـح  يارب  رـشب  تیقـالخ  زا  هدافتـسا  رگناـیامن  ینف  یملع و  ياـهتیقفوم  تسین . زواـجتم  اترورـض  يژولونکت ، ینعی  یبرغ 

هنوگ مه  دـشاب ، مهـس  يذ  یگناگیب  داجیا  ندرک و  یناـسنا  ریغ  ندرک ، راـب  تلـالم  رد  یتح  يژولونکت  تسا  نکمم  هچرگ  تسارذـگ 
یتلاـصا بـالقنا  تسا . يژولونکت  هب  عـجار  یمگردرـس  نیا  هدـنهد  ناـشن  تلاـصا ، هب  طوـبرم  تاـثحابم  یقرـش  عاوـنا  مه  یبرغ  ياـه 

هطلس اما  دنوش ; یم  هدیـشک  ولج  هب  دنا  هدوب  نآ  دجوم  دوخ  هک  یعامتجا  تارییغت  جاوما  هارمه  هک  دهد  یم  رارق  بطاخم  ار  یئاهناسنا 
ترخآ ناهج  رطاخ  هب  هکنآ  نودب  هک  تسا ) تیونعم   ) دوخ و هب  مارتحا  رارمتسا ، موادت ، نتفای  یپ  رد  تلاصا  هشیدنا  دنرادن . نآ  رب  يا 

یگدنامرد زا  ینامیا " یـشهج  اب "  رـشب  عون  دبای . یم  یئالقع  ریغ  روما  هفطاع و  ساسحا ، رد  ار  اهیگژیو  نیا  دنک و  اهر  ار  یلعف  ناهج 
هخـسن یناسنا و  كانرطخ  تیعقوم  صیخـشت  نیا  دنچره  دبای . یم  زاب  ار  هناقالخ  مادـقا  هب  دوخ  یئاناوت  دوش و  یم  جراخ  یکرحت  یب  و 

مـسیلاربیل ینابم  تسا . رت  لوقعم  یمالـسا  ناهج  صاخ  لاوحا  عاضوا و  رد  اما  تسا ; بلاج  برغ  يارب  ناسنا  يرازیب  ناـمرد  هب  طوبرم 
یمن نانیمطا  بجوم  هتـشذگ  هزادـنا  هب  رگید  زین  یملع  مزیلایـسوس  تسا . هدـش  لزلزتم  یعیبط ، قوقح  هب  ناـمیا  شهاـک  هجیتنرد  برغ 

مسیلاربـیل و هعومجم :(  نیا  يود  ره  یمالـسا  ناـهج  رد  دـنراد . برغ  رد  سوملم  يدـیاوف  مسیـسکرام  مسیلاربـیل و  مه  زونه  اـما  دوش ،
رد دنا  هتـسناوتن  اهنآ  زا  کی  چیه  دنتـسه و  مزیلایرپما  هبئاش  هب  هدولآ  دنـسر و  یم  رظن  هب  یبرغ  ياهدامن  زا  هدـنکآ  دـئاقع  مسیـسکرام )

ناهج گرزب  ياهیروئت  ات  دنک  ربص  دیاب  یک  ات  مالسا  ناهج  دندرگ . زیمآزاجعا  یعامتجا  يداصتقا و  هعـسوت  بجوم  بیاعم  نیا  ضوع 
. تسا هدیـسر  نایاپ  هب  تلهم  دنیوگ  یم  نویبالقنا  دـنک ؟ حالـصا  ار  روما  هتخادرپ  هلخادـم  هب  ادـخ  ای  دـنزادنا و  راک  هب  ار  دوخ  يوداج 

يازجا هک  يزاسدوخ  يرایدوخ و  تسا . هدرپس  اهنآ  تبقارم  تسد  هب  ار  ناهج  هک  دننک  یم  یئادخ  هب  نامیا  هب  توعد  ار  نیملـسم  اهنآ 
بانتجا روظنم  هب  شالت  رد  هعسوت  یللملا  نیب  ياهـسناژآ  دنهد . یم  لیکـشت  ار  هزرابم  ياهراعـش  تسا ، نایئاکیرمآ  همانداقتعا  يرورض 

هار دیاب  هک  دنمدرم  دوخ  نیا  دنا و  هدرک  يزاسدوخ  يرایدوخ و  زا  تبحص  تایالو ، اهاتسور و  رد  یجراخ  ياهنیرتکد  لیمحت  ماهتا  زا 
، اکیرمآ رد  ناهایـس  تردق  هبذاج  هب  هیبش  بالقنا  کیرحت  تردق  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دـننک . باختنا  رتهب  یگدـنز  تمـس  هب  ار  دوخ 

اهنآ همه  رد  دـیاقع  نیا  هک  تسا  یبونج  ياقیرفآ  رد  يداژن ، ضیعبت   ( اب هزرابم   ) قطنم نیتـال و  ياـکیرمآ  رد  شخبیدازآ  تاـیهلا  ماـیپ 
بطق و لابقا ، تسا . هدـش  لیکـشت  زیچ  هچ  زا  یـساسا  یهاگآ  تسیچ ؟ يزاسدوخ " يرایدوخ "و"   " رد دوخ  نیا  اما  تسا . هدرک  ذوفن 

داژن فالخرب  نامیا  هکنیا  غیلبت  اب  اهنآ  دنناد . یم  اهناسنا  يرورـض  ریغ  يدادرارق و  ياهیگژیو  ار  نابز  تیموق و  ایفارغج ، یگمه  ینیمخ 
. دشاب ناملـسم  دناوت  یم  یـسک  ره  دـنریگ ، یم  هلـصاف  اهیئاکیرمآ  اهیزان و  زا  دـنراد ، ارنآ  باختنا  ناکما  همه  هک  تسا  یقیرط  نابز  ای 
رد اما  دوب . دهاوخ  مالسا  هیبش  رایسب  هک  دش  دهاوخ  یشیک  ياریذپ  اترورض  دنک  ادیپ  دوخ  هب  تبسن  یشنیب  هک  سک  ره  دیوگ  یم  لابقا 
رد ینآرق " قیاقح   " هلیـسو هب  مالـسا  ناهج  دراد ، تیاکـش  بطق  لثم  نایارگداینب  يرگراـصحنا  زا  هک  نوغرا  دـمحم  یتح  لاـبقا و  رظن 

نیا زا  دنرادروخرب و  لوادـتم  روعـش  کی  زا  هک  دـنوش  یم  هدروآ  ناهج  هب  یلاح  رد  ناناملـسم  تسا . هدـش  هداد  رارق  یبسانم  تیعـضو 
نآ رطخ  تسا و  یهاوخبلد  رتمک  يدنب  میسقت  نیا  ارچ  دنزیامتم . دنروآ  یم  تسد  هب  هبرجت  قیرط  زا  ار  روعش  نیا  هک  نارگید  زا  ظاحل 
ارچ درادن ، لیدعت  هب  یطبر  تسا و  یباختنا  یعوضوم  بهذم ، رگا  هکنیا  ای  تسا ؟ رتمک  نابز  ای  گنر  تیموق ، ساسارب  ناهج  میسقت  زا 
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عونت رب  دیکات  قیرط  زا  تلاصا  هشیدنا  دنک ! لمحت  دنزیرگ  یم  ندوب  یعقاو " ناسنا   " زا هناتخـسرس  هک  ار  یئاهنآ  دیاب  وج  هزیتس  مالـسا 
فادها اهتیوه و  هب  ناهج  میسقت  هیرظن ، نیا  دنک . یم  نیرفآ  لکشم  ار  یسایس  یعامتجا و  یبهذم ، یموق ، ياهتیلقا  اب  ربارب  راتفر  يرشب ،

اب يداع  طباور  لخاد و  رد  شمارآ  ظفح  یلمع  هلئـسم  دریذـپ . یم  یناهج  نینچ  هرادا  هوحن  هب  عجار  یئاـمنهار  هئارا  نودـب  ار  تواـفتم 
هجوتم هک  یعون  نامه  زا  یئور ، ود  ماهتا  ندـمآ  دراو  لمع و  زا  رظن  یئادـج  بجوم  شزاس  اما  دـنک ; یم  یمازلا  ار  شزاس  ناگیاسمه 

دوخ و اب  یگنهامه  رد  دـنناوت  یم  اهنت  رـشب  دارفا  دـنیوگ  یم  یبرغ  ای  یقرـش  زا  معا  تلاـصا  ناعفادـم  دوش . یم  تسا ، هدـش  هاـش  میژر 
میژر کی  هچره  دورب . نایم  زا  لمع  هشیدنا و  لوعفم و  لعاف و  لمع ، رظن و  نایم  ياهزیامت  هکنآ  رب  طورشم  دننک ، یگدنز  دوخ  ناهج 
دناوت یمن  تلاصا  هشیدنا  درک . دهاوخ  ساسحا  لمع  رظن و  نداد  یتشآ  تهج  رد  ار  يرتشیب  راشف  اترورـض  دوش  تلاصا  رب  ینتبم  رتشیب 

ياهدادعتـسا هک  دوش  یم  نیا  زا  عنام  گرزب  ياهتردق  لباقم  رد  اهناسنا  یلاعفنا  تلاح  درگنب . ضامغا  هدید  هب  ار  یتنـس  بتارم  هلـسلس 
راشف و دوهشمان  دنیآرف  کی  ار  یبرغ  هویش  هب  رـصاعم  یـسارکمد  هک  دراد  لیامت  نینچمه  تلاصا  هشیدنا  اما  دیآرد ، لعف  هب  هوق  زا  اهنآ 

کچوک هورگ  ای  درف  کی  اب  اترورـض  تلاصا ، يارب  وجتـسج  دنادب . تلیـضف  تقیقح و  هب  هجوت  نودـب  يدام  عفانم  تمـس  هب  نداد  له 
يداع و دارفا  اب  هبخن  هورگ  نیا  بطق  رظن  هب  دوش ، یم  رجنم  ناوارف  رادـتقا  هب  هبخن  هورگ  کی  ءاقترا  هب  یهیدـب  روط  هب  دوش و  یم  زاغآ 

بالقنا تردـق  ندرک  دودـحم  يانعم  هب  موسرم  یلکـش  هب  اـههورگ  نیا  تردـق  ندرک  دودـحم  ینیمخ  يارب  دنتـسه و  هارمه  وج  هزیتس 
ار طیارـش  دـجاو  ریدـم  ینیمخ  دـننیب . یم  هدـنرادزاب  کـی  مشچ  هب  ار  عرـش  نیناوق  ینیمخ  ماـما )  ) بطق و رگید  فرط  زا  دوـب . دـهاوخ 

نداد قیبطت  هوحن  دروم  رد  يریگ  میمصت  ار  یمالسا  تلود  هفیظو  بطق  دراد . عالطا  هقف )  ) نیناوق زا  همه  زا  شیب  هک  دناد  یم  یـصخش 
دناوت یمن  هجو  چـیه  هب  مالـسا  یبلط  تاواسم  هزیگنا  زا  هتفرگ  ماهلا  یمالـسا  بالقنا  دـناد . یم  نامز  لاوحا  عاضوا و  اب  یمالـسا  لوصا 

مه تیرثکا  تموکح  یماح  دـناوت  یمن  لاح  نیع  رد  اما  دـشاب  رترب  هدارا  تیقالخ و  نهذ ، کی  لئاضف  هب  تبـسن  هچین  قاـیتشا  کـیرش 
هـشیدنا دش . دهاوخ  تنوشخ  نارگید و  دیاقع  لمحت  مدع  زورب  بجوم  " اهنآ ،  " لباقم رد  ام "  " فیـصوت روظنم  هب  اهـشالت  هیلک  دشاب .

ياه هویـش  رب  نآ  راصحنا  تلود و  هب  هلمح  راتـساوخ  یعامتجا  یگناـگیب  یلـصا  عبنم  ناونع  هب  یعاـمتجا  تاـبیترت  شریذـپ  اـب  تلاـصا 
یهتنم یتسین  انف و  هب  یعقاو  ياهناسنا  هب  ندش  لیدبت  رطاخ  هب  هزرابم  دسر  یم  رظن  هب  نیا ، رب  نوزفا  دوش . یم  هعماج  رد  تردق  عورـشم 

هاوگ ار  دوخ  گرم   ( ع  ) یـسیع تفرگ ، دوخ  دـنزرف  ندرک  ینابرق  هب  میمـصت  ع )  ) میهاربا دیـشون ، قاـیتشا  اـب  ار  رهز  طارقـس  دوش . یم 
گرم اب  یئورایور  رگدـیاه  مه  دراگک و  ری . یک . مه  درک . دربن  هب  زاغآ  دوخ  هدـیقع  رطاخ  هب  ص )  ) دـمحم داد ، رارق  شیوخ  تیناسنا 

هک دنک  یم  هجوت  هتکن  نیا  هب  گینلیرت  دراد . یـصخش  تلاح  ملـسم  روط  هب  هک  دـنناد  یم  يرـشب  طیارـش  ریذـپان  زیرگ  تقیقح  اهنت  ار 
( ماما  ) بطق و لابقا ، راثآ  تسا . ندـش  راتـشک  بکترم  ینعم  هب  زین  نتـشاد و  يزیچ  رب  لماک  تردـق  ینعم  هب  تلاصا  هژاو  ینانوی  هشیر 

نانمـشد هیلع  دربن  رد  ار  تنوشخ  تماهـش و  تارج ، تردـق ، زا  يریواصت  اـهنآ  تسا . داـهج )  ) هزراـبم ماـجنا  ياـضاقت  يواـح  ینیمخ 
حور ; " روطنیمه مه  هچین  راثآ  دـنریگ . یم  راـک  هب  جراـخ  ناـهج  هدـننکرازیب  لاوحا  عاـضوا و  هیلع  لاـعفنا ، یبیرفدوخ و  نوچ  ینورد 
يارب دـناد  یم  دـب  هعماـج ، هچنآ  دـنک . یم  بسک  تسا  دوجوم  ماـظن  برخم  ضقاـن و  هک  یلاـمعا  قیرط  زا  ار  دوخ  يدازآ  هچین  دازآ "

صخـشم ار  تیعر  بابرا و  نایم  هزرابم  خـیرات ، رـسارس  رد  هچین  مشچ  هب  هک  تازاجم  لاکـشا  زا  هتـسناوتن  هظحل  نیا  اـت  هک   ) دازآ حور 
هتکن نیمه  نوناف  ستنارف  تسا . دوخ  ییاهر  هار  رد  يرورض  ماگ  نیلوا  تنوشخ  لاحنیا  اب  تسا . بوخ  اترورـض  دزیرگب ، ) تسا  هدرک 

دوخ زا  تسین . انشآان  برغ  تنس  يارب  مالـسا  رد  یبالقنا  شبنج  یـساسا  ياهوزرآ  تسا . هدرک  حرطم  نیمز " يور  ناگراچیب  رد "  ار 
. میبایب " تملظ ، بلق   " ینعی یلعف  ندمت  قرب  قرز و  هتشذگ و  تابوسر  يوسارف  رد  ار  شیوخ  لیـصا  دوخ  ات  تسا  هدش  هتـساوخ  زین  ام 

ربارب رد  تمواقم  هب  رداق  هک  یئاهداهن  نداهن  داینب  لکـشم  میتسه ، انـشآ  اهوزرآ  هنوگ  نیا  یـسایس  میخو  تالکـشم  اب  لاح  نیع  رد  اما 
رایسب يزادنا  مشچ  زا  ندرک  راک  لکـشم  تدحو ، ندرک  ینابرق  نودب  تکراشم  نتـسناد  زاجم  هلاسم  دنـشاب ; يدعب  یبالقنا  تامجاهت 

یتنوشخ ندرک  هفخ  هلاسم  یگناگیب ، شکمشک و  زا  يراع  یناهج  نتخاس  روظنم  هب  تسا . ثعاب  دوخ  صاخ  ینیئآ  زا  تعباتم  اب  طبترم 
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مرن هجنپ  تسد و  مرگرس  تلاصا ، یبرغ  ناحراش  تسا . دعاسمان  رهـشنامرآ  يایور  يارب  اما  دسر  یم  رظن  هب  يرورـض  بالقنا  يارب  هک 
ایآ دـنا ؟ هدرک  هئارا  تلاصا  يارب  یلمع  یـسایس  ياهلح  هار  یـشمارگ  رتراـس و  رگدـیاه ، هچین ، اـیآ  دـنا . هدوب  تالکـشم  نیا  اـب  ندرک 

یمالـسا بالقنا  هب  شرگن  اب  دشاب . توافتم  یقطنم ، دارفا  خساپ  تسا  نکمم  دنک ؟ هئارا  لح  هار  اهنآ  زا  رتهب  دناوت  یم  یمالـسا  بالقنا 
یبایزرا اب  ینیمخ  ماما )  ) بطق و الامتحا  تشاد . میهاوخ  رایتخا  رد  تواـضق  يارب  یئاـنبم  مک  تسد  تلاـصا ، يارب  يا  هزراـبم  ناونع  هب 

هب تبـسن  ام  یئاناوت  دروم  رد  ارچ  نوچ و  هب  اهنآ  درک . دنهاوخ  تفلاخم  مالـسا ، خیرات  نتم  زا  ریغ  رگید  ياه  هنیمز  همه  رد  دوخ  يارآ 
يا هراچ  دحاو  يا  هرایس  نانکاس  ناونع  هب  ام  اما  تخادرپ . دنهاوخ  یمالـسا  گنهرف  زا  جراخ  یعـضوم  زا  شبنج  نیا  هب  عجار  تواضق 

رصاعم یمالـسا  يایحا  شبنج  هب  شرگن  اسب  هچ  مینک . يریگ  هجیتن  دوخ  تواضق  ساسارب  میزادرپب و  تواضق  هب  دوخ  هکنآ  زج  میرادن 
افرـص هدـیدپ  کی  ناونع  هب  نآ  یقلت  مدـع  تلاصا و  هب  لسوت  قیرط  زا  رـشب  یلعف  كاـنرطخ  تیعـضو  زا  زیرگ  يارب  یـشالت  ناونع  هب  )

. میزادرپب نآ  هوقلاب  جیاتن  بالقنا و  یبایشزرا  هب  ات  دنک  کمک  ام  هب  هنامصخ ) زومرم و  مهبم ، یقرش 

ناهج هاگن  زا  یمالسا  بالقنا  ماما و 

رادروخرب ياهژیو  تلزنم  ردـق و  زا  اهینانبل  هژیوب  ناهج  ناناملـسم  نایم  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ناهج  هاگن  زا  یمالـسا  بالقنا  ماـما و 
نابعشدیعس خیش  میناوخیم . مه  اب  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هرابرد  نانبل  زرابم  هتـسجرب  ياهتیـصخش  ياهرظن  راهظا  زا  ياهشوگ  تسا .

بزح نالوئسم  زا  هللارصن  نسحدیس  تسا . هتـسباو  ناریا  بالقنا  تیقفوم  هب  مالـسا  یناهج  تیقفوم  نانبل : یمالـسا  دیحوت  شبنج  سیئر 
هطبار کی  نانبل  ناناملسم  ناریا و  یمالسا  يروهمج  نایم  هطبار  تسا و  یعرشتیلوئسم  کی  ناریا  یمالسا  يروهمج  زا  عافد  نانبل : هللا 

یمالسا بالقنا  نانبل  ناملسم  تلم  برح : بغار  خیش  دیهش  تسا . هتفرگ  تاشن  یمالـسا  دحاو  يربهر  زا  هک  تسا  رادهشیر  یتدیقع و 
وضع يوسوم  سابع  دیس  تسا . هتخادنا  رطخ  هب  ار  رگهطلس  ياهتردقربا  عفانم  یمالسا  بالقنا  نایرج  دنادیم ، دوخ  بالقنا  زا  ار  ناریا 

یمالسا يروهمج  دیاب  شخبیدازآ  ياهشبنج  ناناملسم و  هیلک  مسینویهـص ، یناهج و  رابکتـسا  ياههئطوت  اب  هلباقم  يارب  نانبل : هللا  بزح 
بالقنا هب  زواـجت  ناـنبل : هللا  بزح  ياـملع  زا  سیربغ  نیـسح  دـننادب . دوختکرح  زاغآرـس  ار  نآ  دـنهد و  رارق  دوخ  هاـگهیکت  ار  ناریا 

: نانبل هعیش  یمالسا  یلاع  سلجم  سیئر  بیان  نیدلا  سمش  دمحم  خیـش  تسا . ناهج  همه  رد  یمالـسا  تما  هیلع  زواجت  ناریا ، یمالـسا 
. درک ناوتیم  ار  يراـک  همه  هملک  تدـحو  اـب  هک  دوب  نیا  داد  اـم  هب  هک  ار  یـسرد  نیرتگرزب  دوب و  نرق  هزجعم  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 

بالقنا نیا  مینیبب  هک  تسا  نیا  رد  ام  راختفا  ام ، یتخبکین  تداعـس و  تسایند . ناناملـسم  مامت  هجوت  دروم  دهدیم  يور  ناریا  رد  هچره 
ذوفن هریاد  زا  ندـش  جراخ  اـب  هک  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  زا  ناـنچمه  اـم  ناـنبل : ریزو  تسخن  یمارک  رمع  دوش . رتزارفارـس  رتدـنمزوریپ ،

ناـبیتشپ نیرتـهب  ار  ناریا  تـلم  تمواـقم  تـکرح  هدرک و  یناـبیتشپ  درک ، داـجیا  هـقطنم  رد  مسیلاـیرپما  ربارب  رد  ار  یگرزب  دـس  اـکیرما 
کی هللا : لضف  نیـسح  دـمحم  دیـس  همالع  تسا . ینیمخ  ماـما  ماـیق  نوهرم  ناـهج  رد  یمالـسا  يرادـیب  مینادیم . دوخ  یبرع  ياـهنامرآ 

رکف و مینکیم  هیـصوت  ناناملـسم  هب  اذل  یگچراپکی . تدحو و  اب  رگم  دننک  هزرابم  رابکتـسا  ابتسناوت  دنهاوخن  زگره  ناملـسم  درایلیم 
رد ار  هظحالم  لباق  سفن  هب  دامتعا  تسناوت  ناریا  یمالسا  بالقنا  دنهد . رارق  دوخ  يرابکتسادض  تازرابم  هحولرس  ار  تما  ماما  هشیدنا 
دیس  ) ماشهوبا دزاس . مهارف  ناشتالکشم  لح  يارب  ار  مزال  یسایس  كرحت  تسا  رداق  مالسا  بتکم  دنتفایرد  نانآ  دنک و  هدنز  ناناملـسم 
مامت ام و  يارب  يزوریپ  کی  درادرب  یگدنزاس  هار  رد  یمالسا  بالقنا  هک  یماگ  ره  ام  رظن  هب  نانبل : یمالسا  لما  ربهر  يوسوم ) نیـسح 

مالسا اهنت  هک  دندقتعم  هدوب و  یمالسا  بالقنا  قاتشم  قشاع و  هقطنم  رد  برعریغ  برع و  ناملسم  ياهتلم  دوب . دهاوخ  ناهج  ناناملسم 
بالقنا و  هیلع ) هللا  مالـس   ) ینیمخ ماما  يدـهملا : قداص  دـشاب . یعامتجا  ماـظن  نیرتهنـالداع  نیرتیقرتم و  رادهدـهع  دـناوتیم  هک  تسا 

ناریا مدرم  دندیشخب . ياهزات  ناج  مسیلایرپما  مسینویهص و  هیلع  نیطسلف  قلخ  برع و  تما  داهج  یتازرابم و  يورین  هب  ناریا  رد  یمالسا 
اهنآ دوخ  هکلب  هدادـن  رارق  راشف  تحت  هنیمز  نیا  رد  ار  نایناریا  سکچـیه  دـنداد . دیهـش  نآ  يزوریپ  يارب  دـندرک و  مایق  نید  هب  اکتا  اـب 
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سدقم رایـسب  اهنآ  يارب  مالـسا  نید  نوچ  دنهدیم  ینابرق  مالـسا  يارب  یمالـسا  ياهروشک  ریاس  زا  شیب  نایناریا  دنهاوخیم ، ار  مالـسا 
هرطیـس زا  ار  ناریا  تخادـنارب و  ار  توغاط  هطلـس  هک  ارچ  منکیم . راـختفا  رایـسب  ناریا  ناـمرهق  تلم  هناعاجـش  گرزب و  راـک  هب  تسا .
ناناوج حور  مالسا و  حور  ناریا ، یمالسا  بالقنا  عقاو  رد  دنادرگ ، زاب  مالسا  شوغآ  هب  اددجم  ار  نآ  دیـشک و  نوریب  اکیرما  مسیلایرپما 
ياراد نیملسم  یمامت  هک  داد  ناشن  ناریا  بالقنا  رگید  يوس  زا  درک . هداعا  نایناهج  هاگشیپ  رد  ار  مالـسا  رابتعا  درک و  هزات  ار  ناملـسم 

اهنت هن  هاش  درک . ینابیتشپ  سدقملاتیب  نیطسلف و  يزاسدازآ  هیضق  زا  ناوت  مامت  اب  دوخ  يزوریپ  لیاوا  رد  دنتسه و  كرتشم  هلاسم  کی 
نیا بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تفریم . رامـش  هب  زین  اـهنآ  یمیمـص  تسود  هداد و  هحلـسا  اـهنآ  هب  هکلبتسنادیمن  نمـشد  ار  مزینوـیهص 

یمالسا بالقنا  تسا . نانبل  نیطسلف و  هیروس ، یبیل ، تمواقم  يدوبان  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يدوبان  تفر . نایم  زا  اهتنایخ  اههسیـسد و 
ظفح اـبتسا  هتـسناوت  هدرک و  هلباـقم  يداـیز  ياـههئطوت  اـب  ناـمیا  اـب  یتلم  هب  اـکتا  ادـخ و  رب  لـکوت  یهاـنتیال و  عبنم  رب  هیکت  اـب  ناریا 
هدارا هناشن  تالوحت  نیا  دهد . همادا  دوختکرب  اب  تایح  هب  دیوجب و  يرود  نارگرامعتسا  زا  دوخ  هنابلطلالقتسا  یمالسا و  ياههاگدید 

تایرظن دـیاقع و  مغر  یلع  دـنوش . مکاح  ناـهج  رب  دـنهاوخیم  هک  تسا  برغ  قرـش و  يرامعتـسا  ياهتردـق  ربارب  رد  ناریا  تلم  يوق 
یمالـسا للم  يرادـیب  رد  یمیظع  شقن  بالقنا  نیا  هک  میتسه  رواب  نیا  رب  ام  دوشیم ، زاربا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هرابرد  هک  یفلتخم 

رکف و داتـسیا و  یناهج  رابکتـسا  لباقم  رد  ناوتیم  هنوگچ  هک  تخومآ  زرابم  ياهناسنا  هب  ناناملـسم و  هب  بـالقنا  نیا  تسا . هدرک  اـفیا 
ناریا نامـسآ  ار ا ز  لیئارـسا  مچرپ  ناهج ، ناـمورحم  زا  عاـفد  يارب  ینیمخ  ماـما  بیعـشلا  هماـنزور  دـناسر . توبث  هب  ار  یمالـسا  هدـیقع 

نیدهاجم يور  هب  ار  ناریا  روشک  یقرش  ياههزاورد  تشارفارب و  ار  نیطسلف  مچرپ  راب  نیتسخن  يارب  نآ  ياج  هب  دیشک و  ریز  هب  یمالسا 
ناملـس نوچمه  يدترم  مادـعا  مکح  درک و  توعد  مالـسا  هب  ار  فچابروگ  هرـس -  سدـق  ینیمخ -  ماما  تشاذـگ . زاب  یناغفا  ناملـسم 

هب ماما  دوب . هتفریذپن  تروص  نیدـشار  يافلخ  مالـسا و  راوگرزب  ربمایپ  زا  سپ  هک  درک  يراک  دوخ  لمع  نیا  اب  درک و  رداص  ار  يدـشر 
نیا مدرم  زا  نت  نارازه  قیرط  نیا  زا  تشامگ و  تمه  اکیرما  اـپورا و  رد  یتاـغیلبت  هسـسوم  اهدـص  یهدـنامزاس  يارب  ناناملـسم  قیوشت 

سیئر درک . دهاوخ  تبث  الط  فورح  اب  خیرات  ار  گرزب  درم  نیا  یگدـنز  لاس  ناشخرد 89  ياهدرواتسد  دندیورگ  مالـسا  هب  اهروشک 
ماـکحا يارجا  راتـساوخ  نادوس  مدرم  تسا . ریخا  نرق  رد  هدـش  لیکـشت  یمالـسا  تلود  نیلوا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نادوس  روـهمج 

رایـسب ناریا  یمالـسا  يروهمج  تاماقم  اب  نم  ریخا  رادید  دـندنمزاین . ناریا  تایبرجت  هب  هطبار  نیا  رد  دنتـسه و  دوخ  روشک  رد  یمالـسا 
نیب طباور  شرتسگ  مدـش و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  اب  رادـیاپ  کیدزن و  طباور  داـجیا  راتـسوخ  رادـید  نآ  رد  نم  دوب ، شخبتیاـضر 
چیه هب  نادوس  مدرم  منادیم . یمالسا  ياهروشک  تدحو  يزکرم  هتسه  داجیا  تهج  رد  یتبثم  مدق  ار  نادوس  ناریا و  یمالسا  يروهمج 
پاـچ تدـحو -  هیرـشن  دـش . دـنهاوخن  روـشک  نیا  رد  یمالـسا  ماـکحا  يارجا  زا  ندرک  رظن  فرـص  رب  ینبم  مسیلاـیرپما  هتـساوخ  هجو 

حور يریگلکـش  نافعـضتسم و  یمالـسا و  للم  یمامت  يزارفارـس  تزع و  بجوم  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  دولج  مالـسلا  دـبع  لوبناتـسا 
تیبوبحم تلع  تسا . بارعا  ناناملسم و  مالسا و  يارب  يوق  ياهناوتشپ  دنس و  ناریا  تسا . یناهج  رابکتـسا  ربارب  رد  يرادیاپ  تمواقم و 

اکیرما و اب  نآ  يربهر  یمالـسا و  بالقنا  هک  تسا  نآ  ناـهج  ياـهتلم  ناـیم  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  و  هیلع ) هللا  مالـس   ) ینیمخ ماـما 
هاش هیلع  بالقنا  کـی  اـهنت  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تسا . هدرک  مـالعا  دوخ  ییاـهن  فادـها  زا  ار  سدـق  يدازآ  هدرک و  هلباـقم  عاـجترا 

مالـسا و يزوریپ  اهنت  ناوتیمن  ار  بـالقنا  نیا  دوریم . رامـش  هب  یبـالقنا  ياـهورین  اـهتلم و  يرادـیبته  رد  یبـالقنا  هکلب  دوبن ، عولخم 
یگدـنزاس و يوس  هب  شیارگ  دوکر و  یگدومختلاح و  زا  ندـمآ  نوریب  یمالـسا و  تلاـصا  نتخاـس  نشور  هکلبتسناد  برغ  ندـمت 
هب یجایتحا  رگید  تلم  هدارا  هب  اکتا  اب  داد  ناشن  ناریا  یمالسا  بالقنا  تسا . هدوب  مالسا  یخیرات  لیصا و  شقن  يافیا  فرط  هب  یـشهج 

ار اهنآ  يزوریپ  میراذگیم و  يدایز  جرا  ناریا  مدرم  هزرابم  هب  یلامش : هرک  يروهمج  سیئر  گنوس  لیا  میک  تسین . هدیچیپ  ياهحالس 
روشک تیمکاح  زا  هک  دننکیم  شالت  ادیدش  دوخ ، یمالسا  مهم  ربهر  ینیمخ ، هللا  تیآ  ترضح  يربهر  تحت  ناریا  مدرم  میدنموزرآ .

دندرک و هبلغ  دوختفرـشیپ  هار  رد  نوگانوگ  تالکـشم  رب  هناعاجـش  بالقنا  يزوریپ  نامز  زا  هک  یلاح  رد  دـننک ، عافد  یلم  تیمامت  و 
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اب ناریا  مدرم  مینکیم . یباـیزرا  یلاـع  رایـسب  ار  اـکیرما  مسیلاـیرپما  هیلع  ناریا  هناتخـسرس  هزراـبم  دـندروآ . دوجو  هب  ار  ینیوـن  یگدـنز 
یگرزب ياـهتیقفوم  هب  دوـب  ناـشهار  دـس  هک  يرایـسب  تالکـشم  رب  هـبلغ  رد  ناریا  تـلم  دـندنار . بـقع  ار  مسیلاـیرپما  زواـجت  تعاـجش 

نـسح تابــسانم  هـک  میراودـیما  میدـنموزرآ و  ار  یبـالقنا  دـیدج و  ناریا  یلاـعت  یقرت و  اـهتیقفوم و  اـم  فـنژرب : دـینوئل  دـنتفایتسد .
روما رد  هلخادم  مدع  تین و  نسح  لباقتم ، مارتحا  مکحم  هیاپ  رب  دیدج  شخبرمث  طیارش  رد  ناریا  يوروش و  داحتا  للم  نایم  يراوجمه 

ار دوخ  یتسیلانویسان ، هبنج  رب  يراشفاپ  زا  رود  هب  ناملـسم  روشک  کی  ناونع  هب  ریازجلا  دیدج : نب  یلذاش  دبای . هعـسوت  رگیدکی  یلخاد 
دنمهرهب هقطنم  رد  دـنمتردق  یمالـسا  روشک  کـی  ناونع  هب  ناریا  هبرجت  زا  مینادیم  مزـال  دـنادیم و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  راـنک  رد 
بالقنا نامگ ، یب  هرهاق : هاگشناد  یقرش  ياهنابز  داتسا  اتش  یقوسد  میهاربا  رتکد  مینادیم . دوخ  بالقنا  ار  ناریا  یمالسا  بالقنا  میوش .
يزوریپ تسناد ، يرمق  يرجه  مهدراـهچ  هدـس  دادـخر  نیرتمهم  دـیاب  مینادـن ، رـصاعم  خـیرات  دادـیور  نیرتـمهم  رگا  ار  ناریا  یمالـسا 

یمدرم خـیرات ، رد  راـب  نیتـسخن  يارب  اریز  دریگب ، رارق  ناـهج  نارگـشهوژپ  ریگیپ  شهوژپ  ثحب و  دروـم  یتسیاـب  بـالقنا  نیا  تـفگش 
يرادـیاپ و اـب  دنداتـسیا و  رگدادـیبتموکح  ربارب  رد  ناـمیا  مه  نآ  حالـس ، کـی  اـب  هدوشگ  ياههنیـس  یلاـخ و  ياهتـسد  اـب  هدـیدمتس 

هبون هب  میظع  دادـیور  نیا  و  دـندنکفا ، ورف  خـیرات  هلبزم  هب  ار  نآ  دنتـسکش و  مهرد  ار  یتوغاط  شکرـس  ياهورین  مامت  دوخ ، یناشفناج 
یبـالقنا لوـصا  اـهداینب و  اـب  هزادـنا  هچ  اـت  مالـسا  هک  درک  تاـبثا  نینچمه  تـسا و  ریذپانتسکـش  ناـمیا ، حالـس  هـک  داد  ناـشن  دوـخ 

هک یحالس  دنریگ ، راک  هب  ار  حالـس  نیا  دنناوتیم ، یمالـسا  ياهروشک  هزادنا  هچ  ات  دراد و  يراگزاس  یگنهامه و  اهتلم  زاستشونرس 
بالقنا زین  ناس  نامه  هب  دـییاز و  ار  بالقنا  یمالـسا ، ياههشیدـنا  دراد . تاـیح  شـشخرد و  مدرم  لد  رد  رتسکاـخ  ریز  شتآ  نوچمه 

، رما نیا  ناـمگ  یب  دروآ . رد  لاـعف  هدـنز و  يورین  تروـص  هب  ار  نآ  دـش و  یمالـسا  یبـالقنا -  ياههشیدـنا  شوارت  شـشوج و  ثعاـب 
لاح رد  نانچمه  تسا و  هدرک  بالقنا  ناریا  ناتـسکاپ : دـیقف  روهمج  سیئر  قحلا  ءایـض  دـمحم  لارنژ  تسا . بالقنا  ياـههیاپ  نیرتمهم 

مالسا هدومن و  افیا  هدیدپ  نیا  رد  ار  یمهم  رایـسب  شقن  ناریا  تسا . زورما  ناهج  رد  يدیدج  هدیدپ  بالقنا  نیا  تسا . یمالـسا  بالقنا 
لباـق شقن  نیا  تسا . هدرک  ظـفح  ار  دوخ  صخـشت  اهتردـقربا  هبتبـسن  دـهعت  مدـع  اـب  نونک  اـت  ناریا  تسا . هدرک  سکعنم  ار  نیتـسار 

فیرعت و لباق  رایسب  مدرک  هدهاشم  یمالـسا  بالقنا  زا  هک  ار  هچنآ  بناجنیا  مینکیم . ریدقت  ناریا  زا  لیلد  نیا  هب  ام  تسا و  ياهظحالم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  مالـسا  ردص  رد  هک  هنوگنامه  ناتـسناغفا : نیدهاجم  ناربهر  زا  ینابر  نیدلا  ناهرب  تسا . ریدقت 

ینارای اب  زین  ینیمخ  ماما  ترـضح  درکیمن ، رواـب  یـسک  دـندادیم و  ار  ناـمز  نآ  گرزب  ياهتردـق  رب  ناملـسم  يزوریپ  تراـشب  ملس )
یمالسا تاقیقحت  هسـسؤم  ریدم  یقیدص  میلک  دندش . زوریپ  قرـش  برغ و  ياهتردقربا  لباقم  رد  دندرک و  زاغآ  ار  یمالـسا  مایق  كدنا 

تبث و اقیقد  یتسیاب  یمالـسا  یبالقنا  تضهن  تسا . هدنارذگ  ار  یهاتوک  رایـسب  رمع  یمالـسا  شبنج  رد  کیمداکآ  ياهـشهوژپ  ندـنل :
، ور نیا  زا  دوب . دـهاوخ  یمالـسا  تضهن  شخبماهلا  اـمنهار و  رود ، ياهدـنیآ  اـت  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  دوش . لـیلحت  هیزجت و  طـبض و 

نآ زا  یتسیاـب  زین  نآ  یمالـسا  نتم  رد  بـالقنا "  " موهفم اـنعم و  دراد . یـساسا  یتـیمها  ترورـض و  بـالقنا  نیا  قـیمع  رایـسب  یـسررب 
ياهلـسلس هریجنز و  هکلب  تسین ، هثداح  کی  یمالـسا  بالقنا  ددرگ . زیامتم  دنراد ، نهذ  رد  مومع  روط  هب  اهتلم  هک  بالقنا  زا  یمیهافم 

، ینالوط ینامز  دـبای . نایاپ  عیرـس  یعفد و  روط  هب  هک  دـشاب  ینایرج  دـناوتیمن  بالقنا  نیا  تسا . موادـم  اـیوپ و  یناـیرج  ثداوح و  زا 
تلاح چـیه  دـیآ . رد  هدـعاق " رایعم "و "   " تروص هب  شدوخ  بـالقنا  نیا  هک  تسا  مزـال  رتشیب  اـی  لـسن  کـی  دـیاش  و  لاـس ، نیدـنچ 

هک هاگنآ  یتسیاب  یمالـسا  بالقنا  درادن . دوجو  ددرگ ، زاب  نادـب  اعیرـس  دـناوتب  یمالـسا  بالقنا  هک  ياهدـش  هتخانـش  يداع  فراعتم و 
ناهج اب  شتالماعم  اهزرم و  رد  هک  دـیاب  دـیاش  دـبایب و  ار  دوخ  صاـخ  يداـع  عضو  تاـبث و  تفرگ ، تسد  هب  ار  دوخ  طـیحم  رب  لرتنک 

رارق ناناملـسم  یـسررب  ثحب و  دروم  اج  همه  دـیابتسد  نیا  زا  رگید  لئاسم  يرایـسب  لئاسم و  نیا  مامت  دـنامب . یبالقنا  هراومه  جراـخ 
طیارش رد  یمهم  شقن  نونکا  هک  ناریا  تسا . مالـسا  ناهج  رادلعـشم  هقطنم و  رترب  تردق  ناریا  " ودنوم : لا   " ییایناپـسا همانزور  دریگ .

رد هزرابم  لاـستشه  یلعف  طیارـش  هب  ندیـسر  يارب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تسا . هقطنم  داـمتعا  لـباق  روشک  اـهنت  دراد  هقطنم  یگنج 
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دننام برغ  ناریا ، اب  قارع  گنج  لوط  رد  دیـسر . يزوریپ  هبتیاهن  رد  درک و  لمحت  دشیم ، تیامح  برغ  طسوت  هک  ار  قارع  اب  گنج 
کی زا  نونکا  ناریا  درک . لیدبت  راتشک  زیمآنونج  نیشام  کی  هب  ار  مادص  هلیسو  نیدب  تفرگ و  ار  میمصت  نیرتکلهم  نیرتدب و  هشیمه 
ناریا دـنکیم . تیامح  دـناهتفرگ ، رارق  زواجت  دروم  هک  یناناملـسم  ناونع  هب  قارع  مدرم  زا  نآ  اب  نامزمه  تسا و  فرطیب  گنج  رد  وس 

ياهنماخ هللا  تیآ  هک  تسا  هدشن  نیا  زا  عنام  رما  نیا  یلو  تسا . کچوک  گرزب و  نیطایـش  يریگرد  دهاش  یتمحز  چـیه  نودـب  نونکا 
یندم سابع  دیامن . هئارا  حلـص  داهنـشیپ  زین  روشک  نیا  روهمج  سیئر  دنکب و  یبهذـم  تفوطع  تمحر و  هب  توعد  ناریا  یناحور  ربهر 

رد تسا  هدامآ  ریازجلا  تلم  درک . نشور  ار  ام  ياهلد  تخورفارب ، هیلع ) هللا  مالس   ) ینیمخ ماما  هک  یغارچ  ریازجلا : یمالـسا  تاجن  ربهر 
ناریا ندرا : نیملـسملا  ناوخا  ربهر  هفیلخ  نمحرلادـبع  دریگ . رارق  ربکا  هللا  مچرپ  نتـشارفارب  يارب  دـحاو  فص  کی  رد  ناریا  تلم  رانک 

ریزو هبآ  وراتنیـش  دنتـسه . ناریا  هجوت  مامتها و  دـنمزاین  ناهج  ناملـسم  مامت  دـنک . يربهر  ار  مالـسا  ناهج  دـناوتیم  هک  تسا  يروشک 
مدوب و تابث  اب  ون و  یناریا  نتخاستهج  ناریا  مدرم  شالت  یمالـسا و  بالقنا  ياهدرواتـسد  دـهاش  کیدزن  زا  نم  نپاژ : قباـس  هجراـخ 

www.rahpouyan.com: عبنم منادیم . ناریا  یمالسا  بالقنا  ربهر  تیارد  اب  يربهر  نوهرم  ار  نیا 

یمالسا بالقنا  ياهزادنا  مشچ 

مدرم تیاضر  یعامتجا و  تلادع 

يدایز ياهتیلاعف  یمالسا  بالقنا  ياههصرع  رد  یمالـسا ) ياروش  سلجم  هدنیامن   ) تایب تعفر  مناخ  مدرم  تیاضر  یعامتجا و  تلادع 
، یلیمحت گنج  مدقم  طخ  تشپ  زاوها و  رد  تیلاعف  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  رد  نارمچ  رتکد  دیهش  اب  يراکمه  هلمج  زا  دناهتـشاد 
ناجنز و مدرم  یگدنیامن  فیاظو  ماجنا  رب  هوالع  رضاح  لاح  رد  ناشیا  يدازآ و ... همانهتفه  تیلوئسم  یندب ، تیبرت  نامزاس  رد  تمدخ 
رد ناشیا  اب  ار  روضح  ۀلجم  هبحاصم  دنراد . لاغتـشا  لیـصحت  هب  زین  یـسانشهعماج  يارتکد  عطقم  رد  یمالـسا ، ياروش  سلجم  رد  مراط 

روط هب  دروآ ـ  دوجوب  زورما  ناهج  رد  ناـشیا  هک  یتاـیبدا  ینیمخ و  ماـما  ياههاگدـید  ةراـبرد  روضح : دـینکیم * * * . هظحـالم  لـیذ 
میوگب متـساوخیم  روضح » ۀلجم   » مان دروم  رد  ًالوا  تایب : تعفر  مناخ  دیاهدرک ؟ هدافتـسا  نآ  زا  هنوگچ  دیراد و  یفیرعت  هچ  رـصتخم ـ 

مونـشیم ار  روضح »  » ۀملک تقو  ره  نم  تسادخ . رـضحم  رد  هشیمه  ناسنا  دنتفگیم  ینیمخ  ماما  دیاهدرک . باختنا  ییانعمرپ  ۀملک  هک 
ماما تمدخ  نایوجـشناد ، زا  يدادعت  هارمه  مرـسمه  نم و  دندرک  دیعبت  سیراپ  هب  ار  ماما  هک  یماگنه  اما  متفایم . ماما  ۀـلمج  نیا  دای  هب 

نیرتیـسایس ماما  دوب . ادخ  رطاخ  هب  ناشیا  ياهراک  ۀمه  مدید  مدش و  انـشآ  ناشیا  یگتـسراو  يونعم و  تیـصخش  اب  کیدزن  زا  میتفر و 
رگید ریثأـت  تسا £  خـیرات  رادمتـسایس  نیرتفراـع  فراـع و  نیرتیـسایس  ماـما  خـیرات £  لوط  رد  رادمتـسایس  نیرتفراـع  فراـع و 

یگرزب نافراع  تسا و  هدوب  دایز  یبهذم  رادمتـسایس  تسا . تیرـشب  دندرک  ادیپ  نامیا  يروابدوخ  هب  نانز  هک  دوب  نیا  ماما  ياههشیدـنا 
هب ار  تسایس  دیدیم و  یهلا  ۀیآ  ار  ایند  ماما  دوشیم . ادیپ  مک  خیرات  رد  دشاب  هتشاد  مه  اب  ار  هلوقم  ود  ره  هک  یصخش  یلو  دناهدوب  مه 

بالقنا نآ  رطاخ  هب  ماما  هک  دوب  یفده  یهلا  لامک  هب  ندیسر  مدرم و  هب  تمدخ  دنتسنادیم و  مدرم  هب  تمدخ  يارب  هلیـسو  کی  ناونع 
یمالسا دننک ، یگدنز  مالـسا  اب  مدرم  هک  دوب  نیا  وا  فده  دوب و  مدرم  هب  تمدخ  يارب  رامعتـسا  رابکتـسا و  اب  ماما  تازرابم  مامت  درک .

دنکیم راک  هچ  هدمآ و  اجک  زا  هک  دنادب  هظحل  ره  رد  ناسنا  دشاب و  هدش  فیرعت  ناشیارب  هداوناخ  يدرف و  یگدنز  داصتقا ، نآ ، رد  هک 
دیاب هک  دوب  دـقتعم  درک و  اـهر  ار  مدرم  دـیابن  تفگیم  وا  دوب . مدرم  فرط  زا  لـئاسم  نیا  كرد  ماـما  فدـه  تفر . دـهاوخ  اـجک  هب  و 

تالاقم نآ  رتشیب  ماهتـشون و  هک  یتـالاقم  رتشیب  رد  ریخا  لاـس  دـنچ  یط  رد  نم  دـنک . داـجیا  ار  طیارـش  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  یتموکح 
یگداوناخ یعامتجا و  لئاسم  دروم  رد  ار  ماما  هاگدید  هک  ماهدرک  یعـس  تسا ، هدوب  يداصتقا  رادـیاپ  هعـسوت  ناکدوک و  نانز و  هرابرد 

؟ دوشیم فیرعت  هنوگچ  ماـما  هشیدـنا  رد  نز  شقن  هاـگیاج و  دـیدرک ، هراـشا  هک  یتـالاقم  تاـعلاطم و  هب  هجوت  اـب  روضح : منک . نییبت 
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ره هک  دندوب  دقتعم  دندیدیم و  یهلا  ۀناشن  ناونع  هب  ار  درم  نز و  ماما  درادن . دوجو  یتوافت  درم  نز و  نیب  ماما  هاگدید  رد  تایب : تعفر 
رگیدـمه هارمه  دـیاب  درم  نز و  مینیبیمن . مه  لـباقم  رد  ار  درم  نز و  ماـما ، هاگدـید  رد  دـننک . تیاـعر  ار  اـهبوچراچ  لوصا و  دـیاب  ود 

یتاسلج اهتسشن و  اهرانیمـس ، قیرط  زا  دیاب  نم  رظن  هب  دنوش . رادهدهع  ار  یـصاخ  شقن  دیاب  مادک  ره  تکرح  نیا  رد  دننک و  تکرح 
هاگیاج ًاساسا  ملیف  راعـشا و  باتک ، لثم  یعاـمتجا  یگنهرف و  ياـههمانرب  اـب  اـی  میراد  ناـهج  ياـهروشک  ریاـس  مدرم  نیلوئـسم و  اـب  هک 

میراذگب و رانک  ار  ماما  هاگدید  میناوتیمن  ام  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  مینک . نییبت  ار  ناسنا  هب  تبـسن  ناشیا  هاگدید  ماما و  ترـضح 
یشان هدمآ  دوجو  هب  هعماج  رد  ام ، نارکفنشور  نیب  ریخا  لاس  دنچ  رد  هک  ییاهـشلاچ  تالکـشم و  مینک . نییبت  ار  فلتخم  لئاسم  سپس 
ۀعماج رد  تسا و  هدـش  فیرعت  صاخ  ياهنوگ  هب  تردـق  يربهر و  یبرغ ، ياهروشک  رد  تسا . هدوب  ماـما  ياههشیدـنا  هب  یهجوتیب  زا 

هچ ینیمخ  ماما  امـش  رظن  هب  روضح : تسین . جازتما  طالتخا و  لباق  ود  نیا  هک  هدـش  فیرعت  رگید  ياهنوگ  هب  تردـق  يربهر و  زین  ناریا 
ياههصرع رد  نز  روضح  شقن و  دروم  رد  ماما  هاگدید  تسا . هتشاد  هعماج  رد  نز  هاگیاج  نز و  هب  تبـسن  شرگن  رییغت  يور  رب  يریثأت 

؟ دراد بسانت  ماما  هاگدـید  اب  هزادـنا  هچ  ات  نانز  لاغتـشا  ینونک  طیارـش  دوب . هنوگچ  نانز  لاغتـشا  ثحب  ًاصوصخ  یعامتجا  يداصتقا و 
مدرم اههداوناخ و  نیب  رد  ناشیا  ياههیصوت  اهتبحص و  دندوب ، مدرم  هجوت  دروم  دیلقت  عجرم  ناونع  هب  ماما  هکنآ  هب  هجوت  اب  تایب : تعفر 

تکراشم هب  ار  نانز  ماما  دراد . دوجو  يو  تفرشیپ  تکرح و  يارب  اضف  دراد و  ياهژیو  هاگیاج  نز  ماما ، هاگدید  رد  تشاد . يدایز  ریثأت 
هب ار  نانز  ماما  دـندرکیم . ادـیپ  نامیا  يروابدوخ  هب  نانز  هک  دوب  نیا  ماما  ياههشیدـنا  رگید  ریثأت  درکیم . توعد  یـسایس  یعامتجا و 
زا ار  نز  یقوقح  هاگیاج  میاهتـسناوتن  ام  هجاوم £  نآ  اب  هعماج  رد  اـم ، هک  یتالکـشم  زا  یکی  درکیم . توعد  طـیرفت  طارفا و  زا  يرود 

ماظن رد  مالسا  هاگدید  زا  ار  نز  یقوقح  هاگیاج  میاهتسناوتن  ام  هک  تسا  نیا  میتسه  مینک  صخشم  نانز  لاغتـشا  ماظن  رد  مالـسا  هاگدید 
زا دراد . دوجو  لاغتـشا  يارب  یبسانم  رایـسب  يرکف  ماظن  هتفرگ  تأشن  مالـسا  زا  هک  ینیمخ  ماما  ۀشیدنا  رد  مینک . صخـشم  نانز  لاغتـشا 

زجب هناخ  مناخ  یفرط  زا  دـنکیم . هاـگن  هدوزفا  شزرا  کـی  ناونع  هب  يرادهناـخ  هب  تسین و  بجاو  نز  رب  يرادهناـخ  ینیمخ ، ماـما  رظن 
، لاغتـشا قح  لثم  دنک . طرـش  شدوخ  يارب  ار  یطیارـش  دناوتیم  دقع  ماگنه  نز  هک  دوب  دقتعم  ماما  درادن . يرگید  ۀفیظو  دنزرف  تیبرت 

دیاب نز  ینونک  طیارـش  رد  هنافـسأتم  اما  دنک . نیمأت  ار  یگدـنز  دـیاب  درم  دراد و  هقفن  نز  يرکف ، بوچراچ  نیا  رد  یگدـنز و ... ناکم 
هب کمک  يارب  یفرط  زا  دـشاب و  هتـشاد  هدـهع  رب  ار  اـهنآ  تیبرت  نادـنزرف و  زا  تبظاوم  يرادرـسمه و  ياهتیلوئـسم  دـنکب و  يرادهناـخ 

نیزاوم قبط  هک  یلاح  رد  دوش  هناخ ـ  زا  جراخ  رد  هچ  هناـخ و  رد  هچ  تیلاـعف ـ  راـک و  ۀـصرع  دراو  شاـعم ، نیمأـت  یگدـنز و  نارذـگ 
دنک راک  هناخ  زا  جراخ  رد  نز  هک  تسا  رارق  رگا  دورن و  هناخ  زا  نوریب  هداوناخ  داصتقا  يارب  نز  ات  دهدب  ار  نز  هقفن  دـیاب  درم  یمالـسا 

ناشدوخ ار  یگدنز  زا  یـشخب  دنتـسین و  رب  هقفن  نانز  یلعف  طیارـش  رد  دـشاب . روشک  ۀعـسوت  یعامتجا و  تکراشم  یلـصا ، فدـه  دـیاب 
نانز ینونک  طیارـش  دراد . تقباطم  ماما  هاگدـید  اب  نانز  یعامتجا  یگدـنز  هک  مینک  اعدا  میناوتیمن  ام  طیارـش  نیا  اـب  دـننکیم . نیمأـت 

زا هکنیا  رتمهم  همه  زا  درادن و  تهابـش  ییوگلا  چیه  هب  هک  تسا  یـصاخ  عون  هکلب  یبرغ  هن  یقرـش و  هن  تسا  یمالـسا  هن  ناریا  ۀـعماج 
هرادا ار  ناشیگدنز  دـنناوتب  اهنآ  ات  میهدـب  قوقح  اهدرم  هب  ردـقنآ  دـیاب  ام  ماما  رظن  قبط  تسا . هدـش  رود  ماما  تارکفت  مالـسا و  يوگلا 

یعاـمتجا تکراـشم  دـهاوخب  نز  رگا  طیارـش  نیا  رد  دـننک . تخادرپ  یتحار  هب  دـننک  تخادرپ  نز  هب  تسا  رارق  هک  ار  ياهقفن  دـننک و 
دنک تفایرد  قوقح  دنکیم  هک  يراک  اب  ربارب  دهد و  رارق  یمالسا  تموکح  رایتخا  رد  ار  شملع  هیامرـس و  تقو ، دناوتیم  دشاب  هتـشاد 

ماجنا نانز  يارب  دناوتیم  ام  تلود  هک  يراک  لقادح  تسا . عرـش  فالخ  هک  دنـشکب  راک  دنهدیم  يو  هب  هچنآ  ربارب  هس  نز  زا  هکنآ  هن 
یگتـسشنزاب رطاخ  هب  یقوقح  لئاسم  همیب و  ظاحل  زا  میهاوخب  هکنیا  نودب  دهدب  نانز  هب  سردوز  یگتـسشنزاب  کی  هک  تسا  نیا  دـهد 

تالکـشم سردوز ، يریپ  راچد  دـننکیم  راک  هناخ  زا  نوریب  رد  هک  ینانز  هکنآ  هب  هجوت  اـب  مینک . لاـمیاپ  ار  اـهنآ  قح  دـعوم  زا  رتدوز 
زا اب  ماما  هک  دوش  هداوناخ  يارب  لامک  هب  ندیسر  ریسم  ندش  تخس  ثعاب  دناوتیم  دراوم  نیا  دنوشیم  یحور  ياهیگتـسخ  یمـسج و 

يوگلا ینونک  طیارـش  رد  نم  رظن  هب  دـندوب . فلاخم  هداوناخ ـ  لک  يارب  هچ  نز و  يارب  هچ  لاـمک ـ  هب  ندیـسر  يارب  طیارـش  نتفر  نیب 
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تروص هب  میهاوخب  ام  رگا  دراد . توافت  یلیخ  ماما  رظندروم  يوگلا  اب  مکاح  يوگلا  تسا و  یناوارف  تالکشم  ياراد  ناریا  رد  لاغتـشا 
نالوئسم ام و  يزیرهمانرب  نالوئـسم  هنافـسأتم  اما  مینک  تکرح  ماما  لاغتـشا  يوگلا  تمـس  هب  دیاب  مینک  دروخرب  لاغتـشا  ثحب  اب  یعرش 
يزوریپ موادت و  یمالسا ، بالقنا  يریگلکش  رد  ینیمخ  ماما  روضح : ن  دنتسین . تالکـشم  لئاسم و  نیا  رکف  هب  نادنچ  ماظن  يالاب  هدر 

یلـصا أشنم  نم  رظن  هب  دنتـشاد و  ياهژیو  هاـگیاج  یمالـسا  بـالقنا  يریگلکـش  رد  ینیمخ  ماـما  تاـیب : تعفر  دنتـشاد ؟ یـشقن  هچ  نآ 
هب ماما  داتفایم  ناریا  رد  هک  یقافتا  ره  دنتفریذپ و  دوخ  ناج  لد و  زا  يونعم  ربهر  کی  ناونع  هب  ار  ماما  ناریا  مدرم  دـندوب . ماما  بالقنا 

رتقیمع مدرم  لد  رد  ار  ناشیا  هاـگیاج  هک  دوب  اـهرظنراهظا  نیا  دـندرکیم و  رظنراـهظا  دـیلقت  عجرم  کـی  یبهذـم و  ربهر  کـی  ناونع 
کی ماما  تفرگیمن . لکش  یمالسا  بالقنا  ًاساسا  دوبن  ماما  رگا  دوب و  یمالسا  بالقنا  يارب  یمدرم  یـسایس و  ربهر  کی  ماما  درکیم .
لکـش یمالـسا  بالقنا  ًاساسا  دوبن  ماـما  رگا  ماـما £  زا  نم  هک  هچنآ  دوب . یهاشمتـس  تموکح  رب  ناریا  مدرم  يزوریپ  يارب  یهلا  ۀلیـسو 

ماما دوب و  تیونعم  صولخ و  مدـید  سیراپ  رد  میراذـگب  رانک  ار  ماما  هاگدـید  میناوتیمن  ام  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  رد  تفرگیمن £ 
مدرم تقوچیه  ناشیاهتبحـص  رد  ماما  هک  دوب  نیا  تسا  بلاج  یلیخ  ماما  ياهتبحـص  رد  نم  يارب  هک  ياهتکن  دیدیم . دوخ  رد  ار  ادخ 

رگا تسا . یمالـسا  تیبرت  رد  مهم  یلیخ  ۀلئـسم  کی  نیا  هک  دندرکیم  توعد  ادـخ  هب  قشع  هب  ار  نانآ  هکلب  دـندناسرتیمن  ادـخ  زا  ار 
ادـخ زا  ار  مدرم  تقوچـیه  یلو  تسا  هدـناسرت  ادـخ  زا  ار  میژر  طقف  راب  نیدـنچ  ماما  هک  دـیوشیم  هجوتم  دـینزب  قرو  ار  ماـما  ۀـفیحص 

ادخ هب  قشع  ناناوج ، اب  تبحص  رد  یلو  دیـسرتیمن ؟ ادخ  زا  دوخ  ياهراک  لباقم  رد  ایآ  هک  دیوگیم  نیلوئـسم  هب  ماما  تسا . هدناسرتن 
ار ادـخ  نوچ  هک  مییوگب  رگا  دراذـگیم و  رثا  کـی  میـسرتیم  ادـخ  زا  هک  مییوگب  نامنادـنزرف  تیبرت  رد  رگا  اـم  دـندرکیم . حرطم  ار 
هب تساوخیم  ار  عوضوم  نیا  ماما  ياهتبحـص  اهـشنم و  اهراتفر ، مامت  دراد . يرگید  ریثأت  میهدیم  ماجنا  ار  راـک  نیا  ًـالثم  میراد  تسود 

لام و رسمه ، هب  میـشاب ، هتـشادن  رطاخقلعت  زیچ  چیه  هب  هک  مینک  یعـس  مینک و  ساسحا  نامدوخ  نورد  رد  ار  ادخ  ام  هک  دنامهفب  ناسنا 
هک یتروص  هب  تیونعم  هب  یتح  نتـشاد  رطاـخقلعت  تفگیم  ماـما  میـشاب . هتـشادن  رطاـخقلعت  زین  تاـیونعم  هب  یتـح  تاـیدام و  ییاراد ،

، میراپـسب یـشومارف  هب  ناملد  رد  ار  یلاعتم  يادـخ  هک  يروط  هب  میراد  دوخ  يونعم  ياههتخودـنا  اب  یـصاخ  یتسود  هک  مینک  ساـسحا 
نآ زا  ياهرطاخ  هچنانچ  دیاهتـشاد ، ناشیا  اب  هسنارف  رد  ماما  ترـضح  دـیعبت  نامز  رد  هک  ییاهرادـید  هب  هجوت  اـب  روضح : تسین . تسرد 
رد ناشاهناخ  رد  هک  عقوم  ره  ناشیا  دنتـشاد . اـهمناخ  هب  تبـسن  یـصاخ  مارتحا  هشیمه  ماـما  تاـیب : تعفر  دـییامرفب . ناـیب  دـیراد  نارود 

. دنشاب هتشاد  ار  شیاهتبحـص  زا  هدافتـسا  ناکما  زین  اهمناخ  هک  تسـشنیم  قاتا  ود  نایم  يروط  دنک ، ینارنخـس  تساوخیم  وتاشوللفون 
یسایس ياهیریگمیمصت  رد  نز  هب  هعماج  رد  هک  طیارش  نآ  رد  هک  دوبن  هنوگنیا  دندادیم و  وگتفگ  يارب  یفاک  تقو  ام  هب  هشیمه  ناشیا 
لمحت دیـشکیم  لوط  ام  تالاؤس  رگا  یتح  دـندادیم و  ام  هب  ار  رظنلدابت  تصرف  هکلب  دـنریذپن  ار  ام  دـشیمن  هداد  یتیمها  یعامتجا  و 

زا يدایز  دادـعت  زور  کی  دـشیم . غولـش  یلیخ  ماـما  هناـخ  هبنـشکی ، هبنـش و  ياـهزور  ًـالومعم  سیراـپ  رد  هک  تسه  مداـی  دـندرکیم .
ار شدوخ  مناخ  کی  یغولـش  نآ  رد  هک  دوب  غولـش  یلیخ  ماما  هناخ  دندوب و  هدـمآ  يو  هناخ  هب  ماما  اب  تاقالم  يارب  یناریا  نایوجـشناد 

نیا اقآ  ترـضح  هک  درک  لاوئـس  ماما  زا  دوب . هدـمآ  اجنآ  هب  هبحاصم  کـی  ۀـیهت  يارب  هک  درک  یفرعم  يولهپ  حرف  ةداتـسرف  راـگنربخ و 
رد ماما  دننیـشنب . اههناخ  رد  دنوشیم  روبجم  دنوشیم و  عونمم  زیچ  همه  زا  اهمناخ  دـیهد  لیکـشت  یتموکح  امـش  رگا  هک  تسا  تسرد 

طباور و دودـح  دـیاب  ًامتح  یلو  درادـن  دوجو  هعماج  رد  اهمناخ  تیلاعف  يارب  یعنام  چـیه  تسا و  نمـشد  تاـغیلبت  نیا  هک  تفگ  خـساپ 
دیاب رسپ  رتخد و  نیب  هاگشناد  رد  دیهد  لیکشت  تموکح  امش  رگا  میاهدینـش  هک  دوب  نیا  راگنربخ  نآ  رگید  لاوئـس  دوش . ظفح  باجح 
ياقآ هک  متـسنادیمن  زورما  ات  نم  هک  تفگ  اـم  هب  راـگنربخ  نآ  هبحاـصم  زا  دـعب  دـندرک . در  ار  عوضوم  نیا  ماـما  دوش و  هدیـشک  هدرپ 
ینیمخ ماما  يرکف  داعبا  زا  کی  مادک  ینونک  طیارـش  رد  امـش  رظن  هب  روضح : دننک . رکف  اهمناخ  هب  عجار  زاب  تروص  هب  ردـقنیا  ینیمخ 

لفاغ ماما  يرکف  داعبا  رتشیب  زا  ام  رضاح  لاح  رد  هنافسأتم  تایب : تعفر  تسا ؟ هدش  گنرمک  حالطـصا  هب  دراد و  رارق  هجوت  دروم  رتمک 
مهم ینیمخ  ماما  رظن  زا  هک  یعوضوم  نیرتمهم  مینکیمن . لمع  دـیاش  دـیاب و  هک  نانچنآ  هعماج  حطـس  رد  ماما  ياههشیدـنا  هب  میتسه و 
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ۀتـسیاش هک  نانچنآ  مدرم  ياضر  بلج  رد  ماظن  نیلوئـسم  دوب . مدرم  تیاضر  یعامتجا و  تلادع  ثحب  دوب  يو  نهذ  ۀکلم  هشیمه  دوب و 
مامت دراد . هلـصاف  یلیخ  ماما  ياههشیدـنا  زا  زین  ام  یـشزومآ  يداصتقا و  ياهیراذگتسایـس  اهـشور و  دـناهدرکن و  راک  تسا  مدرم  نیا 

دروـخرب دوـجوم  لـئاسم  زا  یلیخ  اـب  دنتـشاد  روـضح  ماـما  نـالا  رگا  دـیپتیم و  مدرم  نتـشاد  هـگن  یـضار  تمدـخ و  يارب  ماـما  دوـجو 
تیاعر ام  ۀعماج  رد  يدازآ  نیا  هزادـنا  هچ  ات  دوب و  هنوگچ  هعماج  رد  نایب  يدازآ  يدازآ و  دروم  رد  ماما  هاگدـید  روضح : دـندرکیم .

هک ار  یعناوم  مینک و  مهارف  اـهناسنا  يدازآ  يارب  ار  مزـال  تادـیهمت  رازبا و  دـیاب  هک  دوب  هنوگنیا  ماـما  هاگدـید  تاـیب : تعفر  دوـشیم ؟
، ملع یهلا ، لامک  هب  ار  ناسنا  تسیابیم  دنتشاد  داقتعا  نآ  هب  ماما  هک  يدازآ  عون  میرادرب . دوشیم  يدازآ  هب  مدرم  یبایتسد  مدع  ثعاب 

رظن هب  دندوب . فلاخم  دوب  الاب  دراوم  هب  ناسنا  ندیـسر  عنام  هک  يدروم  ره  اب  ماما  دناسرب . سفن  هب  دامتعا  تخانـش و  تیوه ، یگدـنلاب ،
هب ماما  دنیامن . مهارف  مدرم  یلاعت  دشر و  يارب  ار  هنیمز  دناهتـسناوتن  دـننک و  یلمع  ار  ماما  رظن  هنیمز  نیا  رد  دناهتـسناوتن  ام  نیلوئـسم  نم 

غولب و عنام  تقوچـیه  اما  دـندشیم  لئاسم  نیا  عنام  دـندوب و  رذـحرب  زین  غورد  تمرح و  کته  زا  یلو  تشادـن  داقتعا  يروسناـس  دوخ 
دنکیم رود  ادخ  زا  ار  ناسنا  هچنآ  ره  هک  مینک  رکف  رگا  ام  تسابیز ، رایـسب  يدازآ  ثحب  رد  ماما  هاگدـید  دـندشیمن . روشک  یگدـنلاب 

دروم رد  ًالثم  مینکیم . ادـیپ  لئاسم  زا  یلیخ  هب  تبـسن  ار  ماما  هاگدـید  تسا ، یعرـش  دـنکیم  کیدزن  ادـخ  هب  ار  ام  هچنآ  تسا و  مارح 
ناسنا دوخ  هدهع  رب  ار  رما  نیا  صیخشت  تسا و  یقیسوم  ندوب  لالح  مارح و  لوئسم  هدنونش  دنتفگ  هک  دندوب  یسک  نیلوا  ماما  یقیسوم 

یبرع نیدلایحم  راثآ  رد  ماما  ینافرع  هاگدید  ۀشیر  دـناشکیم . مارح  فرط  هب  ار  وا  یقیـسوم  مادـک  هک  تشاذـگ  یقیـسوم  هدنونـش  و 
. تسا مارح  دنک  دایز  ادخ  اب  ار  ناسنا  ۀلـصاف  هچنآ  لالح و  دوش  ادخ  هب  ناسنا  یکیدزن  ثعاب  هچره  هشیدـنا  نیا  قبط  دوشیم . هظحالم 

نم رظن  هب  تشادـن . لوـبق  ار  ندرک  رکف  هتـسب  ماـما  میهد ، هوـلج  هنوراو  ار  مالـسا  هک  مینک  يراـک  ناـمدوخ  هـفیظو  زا  جراـخ  دـیابن  اـم 
لئاسم ناناوج ، اب  دروخرب  هوحن  تیبرت ، يرکف ، بوچراچ  نآ  دنکیم . لح  ار  ام  تالکـشم  زا  یلیخ  ماما  هاگدـید  رد  يدازآ  بوچراچ 

شقن تسا ؟ رادروخرب  یتیعقوم  هاگیاج و  هچ  زا  سلجم  ینیمخ ، ماـما  هاگدـید  زا  روضح : دـنکیم . صخـشم  ار  اـهمناخ و ... هب  طوبرم 
تسا و روما  ۀـمه  سأر  رد  سلجم  هک  تشاد  داقتعا  ماما  تایب : تعفر  تسیچ ؟ ینیمخ  ماما  رظن  زا  سلجم  ناگدـنیامن  ۀـفیظو  یلـصا و 
هب قیقد  یـسانشراک  اب  دـنناوتب  دـیاب  ناگدـنیامن  هک  دوب  دـقتعم  ماما  دـننکیم . تلاخد  ناـشدوخ  تشونرـس  رد  تاـباختنا  قیرط  زا  مدرم 

ار مدرم  هب  ماظن  تمدـخ  ینوناق  راک  زاـس و  دـناوتب  دـیاب  سلجم  دـنوشن . رود  مدرم  تساوخ  زا  تقو  چـیه  دـننک و  لـمع  مدرم  تساوخ 
هک ارچ  دننک  لمع  ماما  ترـضح  تیاضر  دح  رد  دوخ  ۀفیظو  نیا  هب  هتـسناوتن  ریخا  ۀهد  ود  یط  رد  ام  سلاجم  نم  رظن  هب  اما  دنک  هدامآ 
هک ینعم  نـیا  هـب  دـننک . يریگیپ  تـسا  رگید  ةوـق  ود  تالکـشم  زا  یـشان  هـک  ار  مدرم  هرمزور  تالکـشم  دـناهدرک  یعــس  ناگدـنیامن 

يارب هدمآ  دوجو  هب  تالکشم  عفر  ددصرد  رتشیب  سلجم  ناگدنیامن  ات  هدش  ثعاب  تسا  هیئاضق  هیرجم و  ةوق  ةدهع  رب  هک  ییاهتیلوئـسم 
ییارجا و ياههفیظو  نیا  هک  دـننک  يراک  دـیاب  نیلوئـسم  دوشیمن . ماجنا  لـماک  روط  هب  يراذـگنوناق  راـک  رطاـخ  نیا  هب  دـنیآرب . مدرم 

ناگدنیامن دوشیم . طبریب  ياهراک  ماجنا  فرص  ناگدنیامن  تقو  رتشیب  ینونک  طیارـش  رد  دوش . هتـشادرب  ناگدنیامن  ندرگ  زا  ییاضق 
بـسک یفاک  تاعالطا  دـننک و  هعلاطم  دوشیم  ثحب  اـهنآ  يور  رب  سلجم  رد  هک  یلئاـسم  دروم  رد  اـت  دنـشاب  هتـشاد  یفاـک  تقو  دـیاب 

يریگیپ ار  مدرم  ییاضق  ییارجا و  ياهراک  ياهدنیامن  رگا  رـضاح  لاح  رد  هنافـسأتم  دـننک . بیوصت  ار  یبسانم  نیناوق  دـنناوتب  ات  دـنیامن 
سک چـیه  هک  دریگب  رارق  روما  سأر  رد  ياهنوگ  هب  دـیاب  سلجم  ماما ، هاگدـید  قبط  تسین . زوسلد  هدـنیامن  نالف  هک  دـنیوگیم  دـنکن ،

هب هـسلج  کـی  رد  لاس 58  رد  ماما  دوش . مدرم  هب  هبرـض  ندـش  دراو  ثعاـب  هک  دـهد  ماـجنا  يراـک  دـناوتن  سلجم  تاـبوصم  زا  جراـخ 
يا مینک . تمدـخ  اهنآ  هب  میهد و  ماجنا  ناشیارب  يراـک  هک  دـندروآ  نوریب  اههاگدـیعبت  زا  ار  اهامـش  نم و  مدرم  هک  دـنتفگ  نویناـحور 

هقالع قشع و  هفطاع و  دنوش و  ادج  مالـسا  زا  مدرم  هک  درک  يراک  دیابن  دـنوش . نیبدـب  مالـسا  هب  مدرم  هک  دـینک  يراک  ادابم  نویناحور 
تموکح نآ  هب  تبـسن  مدرم  هک  تسا  نیا  یمالـسا  يروهمج  یتح  تموکح و  کـی  طوقـس  لـماع  نیرتـمهم  دوش . مک  مالـسا  هب  اـهنآ 

دروم رد  هنافـسأتم  دـناهتفر £  دای  زا  اهیزابحانج  اهـشلاچ و  نایم  رد  مدرم  ار £  داقتعا  نیا  ناشنداد  يأر  رد  مدرم  رگا  دـنوش . توافتیب 
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ات دـنهدیم  يأر  هک  دنـشاب  هتـشاد  تسا  هتفرگن  تروـص  بساـنم  یـسانشراک  راـک  دوـشیم  بیوـصت  سلجم  رد  هک  نیناوـق  زا  یـضعب 
ماظن زا  مدرم  یتیاضران  نیا  دنوشیم و  یـضاران  ماظن  زا  مدرم  دوشن  رتشیب  ماظن  تامدخ  دوش و  رتشیب  هدرک  مهارف  ماظن  نیا  هک  یتامدخ 

دوش و هتشادرب  ام  روشک  رد  هیقف  تیالو  هک  تسا  نیا  برغ  یلصا  فادها  زا  یکی  دنتـسه . نآ  لابند  هب  ام  نانمـشد  هک  تسا  يزیچ  نآ 
یمالسا هچ  تسین  مهم  اهنآ  يارب  دننک . فذح  مالـسا  رد  ار  هیقف  تیالو  هک  هدوب  نیا  نالا  ات  بالقنا  لوا  زا  اکیرمآ  برغ و  شالت  مامت 

ماظن و نیا  زا  ناریا  مدرم  دـنهاوخیم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  اـکیرمآ  طـسوت  رـشب  قوقح  ياهتـسه و  لـئاسم  ندرک  حرطم  دـشاب . مکاـح 
ياهروشک اکیرمآ و  فرط  کی  زا  رگا  دنتـسه . یناوارف  جـنر  رد  يداصتقا  ظاحل  زا  رـضاح  طیارـش  رد  اـم ، مدرم  دـنوش . هتـسخ  مالـسا 

دروآ راشف  مدرم  رب  تالکشم  روشک  لخاد  رد  یفرط  زا  دننک و  تیوقت  ار  ياهیشاح  ياهثحب  جراخ  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  فلاخم 
هب تموکح  نورد  رد  ینورد  مسیرالوکـس  دـش و  دـنهاوخ  نادرگیور  ماظن  زا  مدرم  تفرگ و  دـهاوخ  رارق  بیـسآ  ضرعم  رد  ماـظن  نیا 

ماظن هب  تبسن  مدرم  تروص  نآ  رد  تسا و  رتكانرطخ  دوشیم  لیمحت  ماظن  هب  هک  یجراخ  مسیرالوکس  زا  نآ  رطخ  هک  دیآیم  دوجو 
یلـصا فیاظو  زا  یکی  روضح : تسا . ماظن  طوقـس  رد  لماع  نیرتمهم  مکاـح  ماـظن  هب  تبـسن  مدرم  یتواـفتیب  و  دـنوشیم . تواـفتیب 

اههاگتسد مامت  تراظن ، ایآ  دنتسنادیم ؟ هنوگچ  ار  تراظن  نیا  دودح  ینیمخ  ماما  دشابیم . اههاگتسد  ریاس  درکلمع  رب  تراظن  سلجم 
تراظن سلجم  فیاظو  نیرتمهم  زا  یکی  تایب : تعفر  تسیچ ؟ تالکـشم  یلـصا  ۀشیر  سپ  دراد  دوجو  تراظن  رگا  دوشیم ؟ لماش  ار 

زا اهداهن  زا  یـضعب  رب  تراظن  يارب  ار  سلجم  تسد  سلجم ، یلخاد  هماـننییآ  یـساسا و  نوناـق  هنافـسأتم  تسا . نوناـق  يارجا  نسح  رب 
جراخ سلجم  تراظن  لومش  زا  دنتسه  يربهر  رظن  ریز  هک  ییاهداهن  هک  دیوگیم  سلجم  یلخاد  هماننییآ  تسا . هتسب  هیئاضق  هوق  هلمج 

. درک ادیپ  ار  نآ  بسانم  راک  زاس و  دیاب  اهداهن  هنوگنیا  رب  تراظن  يارب  نم  رظن  هب  دـهد . راطخا  اهنآ  هب  دـناوتیمن  سلجم  دـنوشیم و 
داسف دشاب  تسرد  هیئاضق  هوق  يروشک  رد  رگا  نم  رظن  هب  تسا . هدرکن  راک  يدج  تروص  هب  یسک  زونه  راک  زاس و  نیا  يور  هنافـسأتم 

اما دوش . ققحم  روما  يارجا  نسح  ات  دنک  تراظن  سلجم  هک  دوب  نیا  ماما  ترـضح  رظن  دسریم . لقادـح  هب  روشک  نآ  رد  تالکـشم  و 
هب تراظن  هک  دهدیم  ناشن  نامروشک  رد  دوجوم  داسف  میهد . ماجنا  ياهتسیاش  وحن  هب  ار  تراظن  نیا  میاهتسناوتن  ام  هک  متسه  دقتعم  نم 

دـسافم هک  دـنتفگ  ناگدـنیامن  هب  يربـهر  مظعم  ماـقم  درک  راـک  هب  عورـش  متفه  سلجم  هک  یتـقو  تسا . هدـشن  ماـجنا  حیحـص  تروص 
زیمت ار  فیثک  هشیش  ناوتیمن  فیثک  لامتسد  اب  هک  دوب  نیا  دنتفگ  هک  یمهم  ۀتکن  دننک و  یگدیسر  نآ  هب  دنریگب و  يدج  ار  يداصتقا 

تینما دیاب  هک  تسا  یناسک  حطـس  رد  یگدولآ  نیا  هک  متـسه  دقتعم  نم  تسا . هتفهن  فرح  مایپ و  یلیخ  هلمج  کی  نیا  نورد  هک  درک 
ار دـسافم  زا  يریگولج  تردـق  هک  مدرم  دـنریگب . ار  ناراوختنار  يولج  دـننک و  هزرابم  يداصتقا  دـسافم  اب  دـننک ، داجیا  هعماـج  رد  ار 
يداصتقا و یگدولآ  نم  رظن  هب  دـنهدیم . ماجنا  ار  راک  نیا  نوناق  قیرط  زا  دنتـسه  لیخد  دـسافم  نیا  رد  هک  ییاـهنآ  هنافـسأتم  دـنرادن .

اهیگدولآ نیا  لماع  دوخ  یلو  دنـشاب  اهیگدولآ  نیا  رب  رظان  دـیاب  هک  يدارفا  اسب  هچ  تسا . يروشک  ياهتیـصخش  يالاب  حطـس  رد  یلاـم 
هب هکنیا  ياج  هب  دوشیم و  دکار  هدنورپ  اجنآ  رد  دیآیم و  هیئاضق  هوق  ای  تابـساحم  ناوید  هب  اهنآ  هدنورپ  هک  دنتـسه  یناریدـم  دنتـسه .

نیا تقوچیه  ماما  تسا . نیلوئـسم  داسف  ینعم  هب  اهراک  نیا  هک  دـنکیم  ادـیپ  يرتشیب  ياقترا  ریدـم  نآ  دـننک  یگدیـسر  اههدـنورپ  نیا 
يداصتقا و متفه ، سلجم  ریگمـشچ  بلاـغ و  تکرح  دـنرادن £ . لوبق  ار  لـئاسم  نیا  زین  يربهر  مظعم  ماـقم  دنتـشادن و  لوبق  ار  اـهراک 

کی نم  رظن  هب  دوـش  کـیدزن  ماـما  ياههشیدـنا  هب  دـناوتیم  دـنک  تکرح  یـساسا  نوناـق  بوچراـچ  رد  سلجم  رگا  تـسا £  یگنهرف 
پچ و ياهیزابحانج  اهـشلاچ و  طسو  رد  اـم  مدرم  هک  تسا  نیا  هعجاـف  نآ  تسا و  هتفرگ  لکـش  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  رد  ياهعجاـف 
ات مینکن . ساسحا  هعماج  رد  بسانم  تروص  هب  ار  تراظن  ام  هک  هدش  ثعاب  ندرک  لمع  یحانج  يدنبحانج و  نیا  دناهتفر . دای  زا  تسار 

نیا زا  يربهر  مظعم  ماقم  مه  دوب  دـهاوخ  تحاران  لئاسم  نیا  زا  ماما  حور  مه  دـشاب ، مکاح  اـم  روشک  رد  يرگیحاـنج  نیا  هک  یناـمز 
یناسک هک  تسا  نیا  تیعـضو  نیا  زا  جورخ  هار  اهنت  دنوش . لمحتم  دیاب  ار  نآ  ررـض  ام  مدرم  رگید  یفرط  زا  درب و  دنهاوخ  جنر  لئاسم 

دراو دـیاب  ود  ره  دنتـسه  یـسایس  تانایرج  نیا  زا  لقتـسم  هک  ییاهورین  دـنراذگیم و  مارتحا  یحاـنج  یـسایس و  ۀـشیدنا  رکفت و  هب  هک 
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روشک ییارجا  ۀصرع  دراو  یلقتـسم  درف  هورگهدنیآ و  تاباختنا  رد  رگا  طیارـش  نیا  اب  دنریگب . تسد  رد  ار  ناریا  ةوق  هس  دنوش و  هصرع 
هجوت فعـضتسم  مورحم و  رـشق  هب  هشیمه  ماما  تفای . دـهاوخ  شیازفا  ماـظن  زا  مدرم  یتیاـضران  درک و  دـنهاوخ  ررـض  رتشیب  مدرم  دوشن 

رطاخ هب  هک  دوب  هدـش  مراط  مزاع  نامیاز  يارب  مراط  ياهاتـسور  زا  یکی  رد  یمناخ  يراج  هام  يد  لـیاوا  رد  هنافـسأتم  دنتـشاد . ياهژیو 
هعجاف مان  زج  رشب  قوقح  رظن  زا  دراوم  نیا  هب  دوب . هدش  طقس  شاهچب  دناسرب و  رهـش  هب  ار  دوخ  دوب  هتـسناوتن  تاناکما  مدع  یگدنراب و 

دـنک و طقـس  ار  شاهچب  دـیاب  ییاتـسور  نز  هک  تسا  مولعم  میهدیمن ، ار  یفاـک  راـبتعا  اهاتـسور  هب  هک  یتـقو  داد ؟ ناوتیم  یناونع  هچ 
ادیپ شرتسگ  رقف  دوریمن و  الاب  ناییاتـسور  دمآرد  دنکیمن ، دـشر  يزرواشک  طیارـش  نیا  اب  دـنک . مرن  هجنپ  تسد و  یتخـس  اب  هشیمه 
دیاب میراد  هچره  هک  تفگیم  دوبن و  هنوگنیا  ماما  رظن  هک  یلاح  رد  دوشیم  کـیدزن  راـجفنا  هب  رهـش  دـیآیم و  رهـش  هب  رقف  دـنکیم و 

زا یخرب  هک  تسا  هتـشاد  یتاـبوصم  هـتفرگ و  یتامیمـصت  ریخا  هاـم  دـنچ  رد  یمالـسا  ياروـش  سلجم  روـضح : مـینک . جرخ  مدرم  يارب 
هب راطخا  ار  اهمیمصت  نآ  یفرط  زا  دننادیم و  یمتاخ  ياقآ  تلود  اب  لباقت  ار  اهحرط  عون  نیا  بیوصت  اهمیمـصت و  عون  نیا  نارگلیلحت 

تلود اب  متفه  سلجم  نیب  نم  تایب : تعفر  دـیتسه ؟ قفاوم  شرگن  یبایزرا و  نیا  اب  يدودـح  هچ  اـت  امـش  دـننکیم ، یقلت  هدـنیآ  تلود 
هک تسا  سلجم  قـح  هتبلا  مرادـن . لوـبق  زین  دـننکیم  تبحـص  نآ  زا  ناگدـنیامن  زا  یلیخ  هک  ار  یلماـعت  یلو  مـنیبیمن  یلباـقت  یمتاـخ 

لیلحت و ياج  دناسرب  ققحت  هب  يرازبا  بابسا و  هچ  اب  ار  شدوخ  قح  نیا  هکنیا  اما  دهد  رکذت  ای  دنک  لاوئـس  ناریزو  زا  دنک و  حاضیتسا 
ام داد . میمعت  ناگدنیامن  مامت  هب  ناوتیمن  ار  فرح  نیا  یلو  دشاب  هدوب  لباقت  ناگدنیامن  زا  يدادعت  فده  دیاش  دراد . رتقیمع  یـسررب 

دوجو هب  ثعاب  هنـالوجع  تروص  هب  حرط  کـی  بیوصت  اـب  هکنیا  هن  مینک  ییاسانـش  تالکـشم  لـح  يارب  ار  يرتهب  ياهمـسیناکم  دـیاب 
يریگلکـش هب  عقاو  رد  درک  داجیا  نیزنب  تمیق  تیبثت  دروم  رد  سلجم  هک  ینوناق  اب  ًالثم  میوش . روشک  رد  ياهدیدع  تالکـشم  ندـمآ 

هب یـسانشراک  راک  اهنآ  يور  رب  دوشیم  بیوصت  سلجم  رد  هک  ینیناوق  زا  یـضعب  هنافـسأتم  درک . کمک  اهزرم  هب  نیزنب  قاچاق  يایفام 
یسررب نیرتمک  نودب  دنتسه  یتایح  مهم و  رایسب  هکنیا  نیع  رد  حیاول  اهحرط و  زا  یضعب  یتح  دوشیمن و  ماجنا  هتسیاش  بسانم و  روط 
یباـیزرا هنوگچ  ریخا  هاـم  تفه  یط  رد  ار  متفه  سلجم  درکلمع  روضح : دوب . اـهنآ  زا  یکی  اـهتمیق  تیبـثت  ثحب  هک  دـنوشیم  بیوصت 

رخاوا رد  هک  ارچ  دراد  شزرا  یلیخ  شدوـخ  دـناشکیمن  شنت  هب  ار  روـشک  متفه  سلجم  هک  نیمه  نم  رظن  هب  تاـیب : تـعفر  دـینکیم ؟
لاـبند هب  رتـشیب  متفه  سلجم  هـک  یلاـح  رد  دـندوب  هدرک  هتـسخ  ار  مدرم  میدوـب و  سلجم  رد  یناوارف  ياهـشنت  دـهاش  اـم  مشـش  سلجم 

زا یـضعب  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  متفه  سلجم  رد  هک  یلکـشم  هنافـسأتم  تسا . مدرم  تالکـشم  عفر  يارب  يداـصتقا  نیناوق  بیوـصت 
هراب نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  درذگیم . سلجم  بیوصت  زا  یـسانشراک  راک  نودب  دوشیم و  روتـسد  دراو  هنالوجع  تروص  هب  اهحرط 
دعب هتفه  ود  دوشیم و  بیوصت  ياهحیال  ای  حرط  عقاوم  یضعب  دینکن . بیوصت  رثامک  قمعمک و  نیناوق  هک  دندرک  هیصوت  ناگدنیامن  هب 
رظن هب  تسا . هتفرگن  تروص  مزال  تقد  هحیال  ای  حرط  نآ  بیوصت  رد  دـهدیم  ناـشن  هک  دریگیم  تروص  ییاهـشالت  نآ  فذـح  يارب 

رد ار  متفه  سلجم  درکلمع  روضح : دـننکیم . شالت  مدرم  تیاضر  بسک  يارب  یگمه  تسا و  یلاـعتم  ناگدـنیامن ، یلـصا  فدـه  نم 
هب یلو  درک  دهاوخ  تکرح  یگنهرف  يداصتقا و  ۀنیمز  رد  رتشیب  هدنیآ  رد  سلجم  تایب : تعفر  دینکیم ؟ یبایزرا  هنوگچ  هدنیآ  ياههام 
اما دـنکیم  يریگمیمـصت  تکرح و  یـسایس  تروص  هب  يروهمج  تسایر  تاباختنا  ات  سلجم  نم  رظن  هب  روشک  ساسح  طیارـش  رطاـخ 

اهتمیق تیبثت  حرط  بیوصت  هلمج  زا  سلجم  ریخا  تامیمصت  روضح : دوب . دهاوخ  یگنهرف  يداصتقا و  سلجم  ریگمشچ  بلاغ و  تکرح 
يأر يور  رب  یـسایس  تاغیلبت  تایب : تعفر  دـینکیم ؟ یقلت  سلجم  تیرثکا  حاـنج  يارب  یـسایس  تاـغیلبت  ياتـسار  رد  هزادـنا  هچ  اـت  ار 

میمصت نیا  نم  رظن  هب  هتبلا  دننک . مک  دوجوم  يداصتقا  راشف  زا  يرادقم  هک  دوب  نیا  ناگدنیامن  یلصا  فده  یلو  هدوب  رثؤم  ناگدنیامن 
تالـسارم قرب و  بآ و  اب  ار  يژرنا  ياهلماح  هنافـسأتم  سلجم  تشاذگ . دـهاوخن  اهتمیق  تیبثت  يور  رب  يدایز  ریثأت  هک  ارچ  دوب  هابتـشا 

هب تفرگ . تروص  ینیزگیاج  دـعب  یلو  دـش  يریگيأر  کی  همه  يارب  دوب و  هدروآ  هعومجم  کـی  رد  ار  همه  دوب و  هتفرگ  یکی  یتسپ 
نیا اب  دنک و  بسک  دشیم  داجیا  تامدخ  ریاس  نیزنب و  شورف  قیرط  زا  هک  ار  شدوخ  دمآرد  زا  یشخب  دناوتیمن  هدنیآ  تلود  نم  رظن 
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دنک و هئارا  مدرم  هب  دناوتیمن  ار  بسانم  تامدـخ  لاح  نیع  رد  دـش و  دـهاوخ  لبقتم  ار  يدایز  هنیزه  تمیق ، تیبثت  يداصتقا  بوچراچ 
ماما ياههشیدـنا  رـشن  جـیورت و  ياتـسار  رد  متفه  سلجم  روضح : دـنک . داجیا  اـهتمیق  ریاـس  رد  ار  لداـعت  دـناوتیمن  نیزنب  تمیق  تیبثت 

تروص هب  ینیمخ  ماما  ياههشیدـنا  جـیورت  يارب  نالا  ات  سلجم  هنافـسأتم  تایب : تعفر  داد ؟ دـهاوخ  ای  هداد  ماجنا  یتامادـقا  هچ  ینیمخ 
هک دننکیم  لقن  ناشیاهتبحص  رد  ار  ماما  ترضح  زا  ياهیصوت  تاقوا  یضعب  ناگدنیامن  زا  یضعب  یلو  تسا  هدادن  ماجنا  يراک  مجسنم 

ماما ياههشیدنا  هب  دناوتیم  راک  نیا  اب  عقاو  رد  دنک  تکرح  یـساسا  نوناق  بوچراچ  رد  رگا  سلجم  نم  رظن  هب  دـشاب . دـیفم  دـناوتیم 
رتکیدزن مالـسا  هب  راک  نآ  ماجنا  اب  دـنوش  رتیـضار  ام  زا  راک  نآ  ۀطـساو  هب  مدرم  رگا  میهدیم  ماجنا  هک  يراک  ره  اـم  دوش . کـیدزن 

زا هک  تسا  نیا  ینعم  هب  دوش  رتـشیب  ماـظن  زا  مدرم  یتیاـضران  هچره  یلو  میاهدـناشوپ  لـمع  ۀـماج  ماـما  تارکفت  هب  عـقاو  رد  میاهدـش و 
تـسایر تاباختنا  ندوب  شیپ  رد  هب  هجوت  اب  روضح : میهد . ناشن  لمع  رد  دیاب  ار  ماما  ۀشیدنا  جـیورت  ام  میاهدـش . رود  ماما  ياههشیدـنا 

هنوگچ ار  تاباختنا  رد  مدرم  روضح  دـینکیم ؟ یبایزرا  هنوگچ  هدـنیآ  ياـههام  رد  ار  روشک  یـسایس  ياـضف  دادرخ 84 ، رد  يروـهمج 
رد روضح  نداد و  يأر  زا  تقو  چـیه  هک  دیـشاب  نئمطم  دـنداد  نوخ  بـالقنا  نیا  ياـپ  هب  هک  یمدرم  تاـیب : تعفر  دـینکیم ؟ ینیبشیپ 
اب ام  دـنراد . یقوش  روش و  هچ  روضح  يارب  مدرم  هک  دـینک  هاگن  نمهب  سدق و 22  زور  هب  دش . دنهاوخن  فرصنم  روشک  یـسایس  هصرع 

مینزب فرح  هدرپ  نودـب  فافـش و  مدرم  اـب  رگا  مینک . رتشیب  کـمک  تاـباختنا  هصرع  رد  مدرم  رتـشیب  روضح  هب  میناوتیم  دوخ  درکلمع 
زا دـیاب  زین  اهادـیدناک  دـناهدش . هتـسخ  نداد  راعـش  زا  مدرم  دوـب . دـهاوخ  ءارآ  دـصرد  شیازفا  يوـس  هب  تبثم و  ًاـمتح  یـسایس  ياـضف 

سلجم توافت  روضح : دنریگب . میمـصت  رتهب  دـنناوتب  مدرم  ات  دـننک  مالعا  ار  دوخ  ياههمانرب  تاییزج  دـیاب  هکلب  دـننک  زیهرپ  ییوگلک 
دندرکیم داجیا  ار  ییاههنیمز  مشش  سلجم  رد  ناگدنیامن  زا  يدادعت  هنافـسأتم  تایب : تعفر  دینادیم ؟ هچ  رد  ار  مشـش  سلجم  اب  متفه 

هاگدید اب  دش  میهاوخن  وربور  هعماج  رد  یـسایس  يداصتقا و  دسافم  اب  تقوچیه  مینک  تکرح  ماما  ياههشیدـنا  بوچراچ  رد  رگا  هک £ 
اب ياهدنیامن  هک  دشیم  هدید  ًاضعب  مشش  سلجم  رد  درادن . دوجو  متفه  سلجم  رد  تاکرحت  هنوگنیا  تشادن . یناوخمه  ماما  ترـضح 

ۀلیـسو شمارآ  نیا  تسا و  رتمارآ  یلیخ  متفه  سلجم  وج  یلو  دربیم  لاوئـس  ریز  هب  ار  بالقنا  ياههشیر  سلجم  يوگدنلب  زا  هدافتـسا 
نکسم و لکـشم  رـضاح  طیارـش  رد  هنافـسأتم  تسا . مدرم  يداصتقا  تالکـشم  لح  يارب  قیمع  بوخ و  يراذگنوناق  کی  يارب  یبوخ 

حانج حالطصا  هب  ای  بلطحالصا  حانج  ياهتوافت  روضح : تسا . يرورض  مزال و  تالکـشم  نیا  هب  یگدیـسر  هک  دنکیم  دادیب  يراکیب 
هب دـنرادن و  یـصخشم  يروئت  دوجوم  حانج  ود  تایب : تعفر  دـینادیم ؟ هچ  رد  ار  تسار  حانج  حالطـصا  هب  ای  ارگلوصا  حانج  اـب  پچ 

. تسا تازاـیتما  بسک  يریگمیمـصت و  مهم  زکارم  تردـق و  نتفرگ  حاـنج  ود  كارتشا  هجو  دـنرادن و  مه  نیرتکد  یتـح  اـهنآ  نم  رظن 
حانج ود  نیا  تسا . ناشدوخ  تیعقوم  عفانم و  ظفح  رطاخ  هب  مه  نیا  دنهدیم و  اهب  مدرم  هب  یعطقم  تروص  هب  حانج  ود  دارفا  زا  یضعب 

دننکیم شالت  يروهمجتسایر  سلجم و  ياهیسرک  نتفرگ  رطاخ  هب  راب  کی  تقو  دنچره  دنرادن و  یـصخشم  يرکف  بوچراچ  ًالـصا 
هب مدرم  رتشیب  هچره  تیاضر  ماظن و  یگدنلاب  دشر و  يارب  دیدومرف  هک  یطیارش  اب  روضح : دنهد . رییغت  دوخ  عفن  هب  ار  یـسایس  ياضف  ات 

حانج ود  زا  یکی  هک  دنکن  ادخ  تایب : تعفر  دریگب ؟ تسد  رد  ار  تردق  يروهمج  تسایر  تاباختنا  رد  حانج  مادک  هک  تسا  تحلصم 
لسن زا  سفن و  هزات  دشاب ، بالقنا  یعقاو  نادنزرف  لیـصا و  بالقنا  هب  هتـسباو  هک  یـصخش  رگا  دوش . زوریپ  تاباختنا  رد  تسار  ای  پچ 

رواشم ناونع  هب  حانج  ود  ره  تبثم  دیفم و  ياهتیصخش  زا  دنک و  هدافتسا  حانج  ود  تایبرجت  زا  دراذگب ، مارتحا  حانج  ود  ره  هب  هک  موس 
هورگ نآ  دوب . دهاوخ  رتدیفم  رایـسب  مدرم  يارب  دریگب  تسد  رد  ار  تردـق  دـنک و  تکرـش  تاباختنا  رد  دـنک  هدافتـسا  راذگتسایـس  و 
دـشاب يداصتقا  داسف  راچد  هک  یهورگ  ره  دـننک . زیهرپ  یحاـنج  ياـهاوعد  زا  دـیاب  تاـباختنا  رد  يزوریپ  تروص  رد  یبـالقنا  لیـصا و 

عفانم يارب  مهم  لماوع  زا  یکی  دناوتیم  تسار  ای  پچ  حانج  ود  زا  یکی  تسد  هب  تردق  ندیسرن  دش . دهاوخ  زین  یـسایس  داسف  راتفرگ 
روشک یسایس  هصرع  دراو  زوسلد  هورگ  کی  رگا  نم  رظن  هب  دریگن . لکش  یفالتئا  تلود  هک  متـسه  راودیما  یلو  دوش . بوسحم  ام  یلم 

. دوب میهاوخ  ماظن  طوقـس  دـهاش  ام  مدرم  یتیاضران  شیازفا  لابند  هب  دـش و  دـهاوخ  رتشیب  هدـنیآ  رد  ماـظن  زا  مدرم  یتیاـضران  دوشن  اـم 
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ام نیلوئسم  تایب : تعفر  دیراد ؟ یمالـسا  يروهمج  ماظن  نیلوئـسم  هب  ياهیـصوت  هچ  امـش  ماما ، ترـضح  لمع  هشیدنا و  ةرابرد  روضح :
ره رد  دنهد . رارق  ناشیاهفده  اهراعـش و  روحم  ار  مدرم  دـننک ، لمع  دـنیوگیم  مدرم  هب  هک  ار  يزیچ  نآ  دنـشاب و  فافـش  مدرم  اب  دـیاب 

فیرعت هنوگچ  ماما  ار  بوچراچ  هک  دننیبب  ات  دننزب  قرو  ار  ماما  هفیحص  هدش  هک  مه  هظحل  کی  يارب  دنهد  ماجنا  دنهاوخیم  هک  يراک 
رد یـسایس  يداصتقا و  دـسافم  اب  تقوچـیه  مینک  تکرح  ماما  ياههشیدـنا  اب  قباطم  يرکف و  بوچراچ  رد  اـم  رگا  هک  ارچ  تسا . هدرک 

يورس هد  ینیسح  دوعسم  هدننک : هبحاصم  دش . میهاوخن  وربور  هعماج 

برغ ناریا و  یگنهرف  لماعت  هرود ي 

زین ناریا  رب  یگنهرف  هطلـس ي  هلحرم ي  هرود ، نیا  هب  دورو  اب  هک  دومن  ناعذا  ناوت  یم  اـجنیا  رد  برغ  ناریا و  یگنهرف  لـماعت  هرود ي 
تـشپ ار  یگنهرف  سپـس  یـسایس و  يداصتقا ، ذوفن  هلمج  زا  یفلتخم  لحارم  دوخ ، لماک  رارقتـسا  يارب  هطلـس  نیا  هتبلا  دوش ؛ یم  زاـغآ 
راتفرگ ییاپورا  لود  نامز ، نآ  رد  هک  اریز  دیآ ؛ یم  رامش  هب  اپورا  ناریا و  طباور  شیازفا  هرود ي  هیوفـص ، هرود ي  تسا . هتـشاذگرس 

ار نانآ  تسناوت  یم  ینامثع  ناریا و  نیب  ینمشد  اذل  دش ، یم  بوسحم  گرزب  يرطخ  نانآ  يارب  تلود  نیا  دندوب و  اه  ینامثع  تالمح 
يدروناـیرد و ياـه  تفرــشیپ  رگید ، يوـس  زا  تـشاد . یتاـیح  هـبنج ي  ناـنآ  يارب  ناریا  اـب  طـباور  ور ، نـیا  زا  دراد و  نوـصم  رطخ  زا 
. دـنزاس نوزفا  زور  ار  دوخ  تردـق  هدرک و  شیوخ  هاگ  نالوج  ار  ناهج  ياهایرد  هک  داد  یم  هزاجا  روبزم  کلامم  هب  ییایرد  یناگرزاب 

بوسحم روآدوس  ناسآ و  يراک  ناتـسودنه  هیودا ي  ناریا و  مشیربا  لمح  صوصخب  نیمز ، قرـشم  اـب  یناـگرزاب  رما ، نیا  هیاـس ي  رد 
هلأسم ي اتـسار  نیمه  رد  دندومن . يرایـسب  شـشوک  تصرف ، نیا  زا  هدافتـسا  یپ  رد  ییاپورا  کلامم  نارادمامز  ناناگرزاب و  دـش و  یم 

ناحایس ناناگرزاب ، هباثم  هب  ناییاپورا  زا  يدایز  دادعت  هجیتن  رد  هک  دش ، عقاو  ییاپورا  نارادمامز  هجوت  دروم  جیردت  هب  مه  یسایس  ذوفن 
يا هنوگ  هب  دش ، اپورا  ندمت  موسر و  بادآ و  اب  نایناریا  یجیردت  ییانشآ  ثعاب  صاخـشا  نیا  دوجو  دندمآ و  ناریا  هب  یبهذم  ناغلبم  و 

، تسا يوفـص  ناهاشداپ  هرود ي  اب  نراقم  هک  ق ) 1135 ه . ـ  ) لاس 1722 م ات  ق ) . ـ 910 ه  ) لاس 1504 م زا   » دومن ناـعذا  ناوت  یم  هک 
تــسایس رگید ، فرط  زا  ( 1 «. ) دنـشاب هتـشونن  ناریا  هب  عـجار  یباـتک  دنـشابن و  ناریا  رد  ناـییاپورا  زا  نت  کـی  هک  تـسه  یلاـس  رتـمک 

دـش بجوم  تفر ، یم  رامـش  هب  تدحو  لماع  نیرتدنمورین  نامز  نآ  رد  هک  نید  هب  کسمت  یلم و  تدحو  داجیا  رد  يوفـص  ناهاشداپ 
رتشیب ناریا  روشک  راجاق ، هرود ي  طـساوا  اـت  ناـمز  نآ  زا  هتبلا  دـبای ؛ طـسب  ینید  مولع  هتفر و  بهذـم  لیـصحت  یپ  رد  ملع ، ناـبلاط  هک 

، لاح نیا  اب  دوب ، هدـنام  یقاب  مدرم  لیـصحت  يارب  يرتمک  لاجم  دوب و  سور  یناـمثع و  اـب  گـنج  یلخاد و  شاـشتغا  یمظن ، یب  ریگرد 
نودـب ناریا  هرود ، نیا  رد  اریز  دـش ؛ هتـشادرب  هیراجاق  هرود ي  رد  ییاپورا ، فراـعم  دـیدج و  ندـمت  اـب  ییانـشآ  هار  رد  مدـق  نیرتمهم 

(2 « ) دـیدج ندـمت   » حالـس هب  ار  دوخ  دـیاب  درادـن و  ار  نآ  اب  هلباقم  ناوت  هک  دـش  هجوتم  تشگ و  ور  هب  ور  ییاپورا  تسایـس  اب  هطـساو 
رد دـناوتب  ناریا  هک  تشگ  نیا  زا  عنام  يرامعتـسا ، ياه  تسایـس  هنماد ي  طسب  یطابترا و  لیاسو  هعـسوت ي  تقیقح ، رد  دزاـس . حلـسم 

نیمأت يارب  دـناوتب  هک  یتادـیهمت  نتفرگ  راک  هب  هشیدـنا ي  دـهد . همادا  یناگدـنز  هب  شیوخ  نهک  یناتـساب و  ننـس  اب  اـیند  زا  يا  هشوگ 
، سرا ياروام  تایالو  نداد  تسد  زا  هیسور و  اب  گنج  رد  ناریا  تسکـش  زا  سپ  دنک ، تیبرت  لصحم  روشک ، یماظن  ياهزاین  زا  یخرب 
مولع و يریگارف  يارب  هک  دنتفایرد  هاش -  یلعحتف  دهعیلو  ازریم -  سابع  ماقم و  مئاق  گرزب  ازریم  دـمآ و  شیپ  ناریا  نادرم  تلود  يارب 
مولع و یجراخ و  ياه  نابز  نتخومآ  يارب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  گرزب ، ازریم  دننک . مازعا  ناتسلگنا  هب  ینالصحم  دیاب  دیدج  عیانص 

رتشیب ییانـشآ  رد  ریز  لماوع  دومن . هناور  هیـسور  سیلگنا و  هب  لصحم  یماظن ، ياهرنه  نتفرگدای  نداعم و  جارختـسا  ییاپورا و  عیاـنص 
نداتسرف یجراخ و  ناراشتسم  بلج  هب  شریزو  و  هاش -  یلع  حتف  دهعیلو  ازریم -  سابع  هجوت  دنا - : هدوب  رثؤم  برغ  گنهرف  اب  نایناریا 

تأیه رفس  یسراف - . هب  یجراخ  بتک  همجرت ي  دیدج و  کبـس  هب  یتعنـص  تاسـسؤم  یخرب  نتخاس  اپرب  جراخ و  هب  رگراک  لصحم و 
ییاپورا و ناغلبم  راجت و  زا  يا  هدع  رفس  هحلسا - . نتخاس  ناریا و  هاپس  رد  تاحالصا  ماجنا  ناریا و  هب  یسیلگنا  يوسنارف و  یماظن  ياه 
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زاقفق و رد  هیـسور  یماظن  تامادقا  نینچمه ، دیدج . فراعم  اب  ندش  انـشآ  ناتـسودنه و  اپورا و  هب  نایناریا  زا  هدـع  کی  نتفر  ینمرا - .
هک هزادـنا  ره  دـعب ، هب  هاش  یلعحتف  نامز  زا  ( 3 . ) دـش ناریا  رد  ناییاپورا  ندـمت  راشتنا  رد  عیرـست  بجوم  زین  سور  ناریا و  ياه  گـنج 

دش و یم  رتشیب  ییاپورا  ندمت  اب  نایناریا  ییانشآ  تبسن  نامه  هب  تفای ، یم  هعـسوت  ییاپورا  کلامم  ناریا و  يداصتقا  یـسایس و  طباور 
یم رـس  هب  ناریا  رد  ییاپورا ، کلامم  زا  يراوتم  نابـصنم  بحاص  رجاهم و  ياـه  سور  سیلگنا ، هسنارف و  یماـظن  ناراشتـسم  نارـسفا و 

رد دوب . هدیـسر  یناریا  صاوخ  هب  اپورا  یملع  تافاشتکا  تاعارتخا و  هنیمز ي  رد  یلک  تاعالطا  يرادـقم  اـهنیا ، زا  شیپ  یتح  دـندرب و 
ناریا رد  يوسنارف  ییاکیرمآ و  ناشیـشک  هلیـسو ي  هب  ییاـپورا  کبـس  هب  دـیدج  سرادـم  نیتسخن  زا  هسردـم  ود  هاـش ، دـمحم  هرود ي 

هرود اب  هاش  نیدلا  رصان  هلاس ي  هاجنپ  تنطلـس  هرود ي  رگید ، يوس  زا  دش . رتزاب  ناریا  رد  ییاپورا  فراعم  ذوفن  هار  دیدرگ و  سیـسأت 
ناوج ياه  تلود  لیکـشت  یلم ، ياه  ناجیه  اه و  بالقنا  زورب  تعنـص ، بالقنا  ندـش  روراب  اـپورا ، یتعنـص  یملع و  عیرـس  تاـیقرت  ي 
دوجو هب  ناریا  ریظن  یکلامم  يارب  یتصرف  نرق ، مین  نیا  عقاو  رد  دش . فداصم  یبرغ  ياپورا  کلامم  يرامعتسا  تسایس  طسب  ییاپورا و 

نآ هب  ناوتن  رگید  هک  دوب  هداتفین  ولج  یقرت  هار  رد  نانچنآ ، زونه  اپورا  اریز  دـنناسرب ، اپورا  ندـمتم  کلامم  هیاپ ي  هب  ار  دوخ  هک  دروآ 
تسار رمک  دنتسناوت  یم  مه  تسکـش  زا  سپ  یتح  دندوب ، راکادف  قیال و  هدیمهف ، ییاه  ناسنا  یقرـش ، کلامم  نارادمامز  رگا  دیـسر و 

هب ات  دش  هداهن  داینب  ریبکریما  تسد  هب  نونفلاراد » ، » هرود نیا  رد  دـنوشن . برغ  ندـمت  تسایـس و  بولغم  هبناج  همه  تروص  هب  ات  دـننک 
هب اپ  مه  يرگید  سرادـم  نونفلاراد ، سیـسأت  لابند  هب  هتبلا  دـننیبب ؛ میلعت  روشک  لـخاد  رد  ملع  ناـبلاط  جراـخ ، هب  وجـشناد  مازعا  ياـج 

ماظن زا  يریذـپوگلا  مود ، لوا و  يولهپ  ناـمز  رد  دوبن و  ریثأـت  یب  اـهنآ  رد  ییاـپورا  فراـعم  ندـمت و  ذوفن  هک  دـنداهن  دوجو  هصرع ي 
رت قیمع  دنور  ناوت  یم  حوضو  هب  يولهپ ، هلسلس ي  تنطلس  لوط  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دیسر ، دوخ  يالعا  دح  هب  یبرغ  عماوج  یـشزومآ 

مهارف یلخاد  عناوم  نادقف  لیلد  هب  برغ  ذوفن  ياهرتسب  رتهب ، ترابع  هب  دومن . هدهاشم  ار  ناریا  يریذپ  هطلـس  یگنهرف و  هطلـس ي  ندش 
زا هدافتسا  تسایـس  ندیزگرب  راک و  نیا  عورـش  زا  يدومن  برغ ، زا  دیلقت  هب  نیون و  کبـس  هب  نارهت -  هاگـشناد -  نیلوا  سیـسأت  دوب و 

عماوج مود ، یناهج  گنج  زا  سپ  ات  دش  ثعاب  بسانم  ياه  هنیمز  نیا  دوجو  عقاو ، رد  تسا . هدوب  ناریا  رد  یبرغ  نیون  ياه  يژولونکت 
رد دنزرو و  تردابم  اه  هیرظن  اه و  لدم  ماسقا  عاونا و  هئارا ي  هب  يدالیم -  تصش  ههد ي  رد  ًارثکا  هدحتم -  تالایا  صوصخ  هب  یبرغ 

تاـطابترا و  » يوگلا اـه ، لدـم  نیا  زا  یکی  دـننک . تلاـخد  میقتـسم  روط  هب  موـس ، ناـهج  ياـهروشک  رگید  ناریا و  هعـسوت ي  هنیمز ي 
ندیـسر يارب   » يزاسون هیرظن ي  نیا  ساـسا  رب  دـش . هئارا  ییاـکیرمآ  نازادرپ  هیرظن  مارـش » ربلیو  رنرل و  لـیناد   » طـسوت هک  دوب  هعـسوت »

هرهب برغ  رد  ندش  یتعنـص  راتخاس  وگلا و  نامه  زا  دیاب  یتعنـص ، ياهروشک  تفرـشیپ  حطـس  هب  ناریا  هلمج  زا  موس ، ناهج  ياهروشک 
دمآرد و ارجا  هب  وم  هب  وم  ناریا ، یگنهرف  فلتخم  ياه  تفاب  هب  هجوت  نودب  هک  تسا  نیا  رد  روکذم  يوگلا  تیمها  ( 4 .« ) درک يرادرب 

اهنت اـهنآ ، رظن  زا  دورب . نیب  زا  دـیاب  يزاـسون  ناـیرج  رد  محازم  یگنهرف  رـصانع  همه ي  هک  دنتـشاد  داـقتعا  هیرظن  نیا  ناگدـنهد  هـئارا 
اما تشادن . ییاج  نیب  نیا  رد  یناریا  لیـصا  یموب و  گنهرف  دندمآ و  یم  باسح  هب  شزرا  نانآ  ياه  شرگن  یگدنز و  یبرغ  ياهوگلا 

يدازآ مدع  لیلد  هب  هعماج  نارکفنـشور  ات  دـش  بجوم  یگتـسباو ، تراقح و  يالاب  دـح  هب  هعماج  ندیـسر  اهوگلا و  نیا  زا  يریگ  هرهب 
یهاگآدوخ هلحرم ي  هب  هعماج  تفگ : ناوت  یم  هک  تسا  يا  هرود  نیا ، عقاو  رد  دنیایب . دوخ  هب  جـیردت  هب  راشف ، دوجو  هدـیقع و  نایب و 

يرایسب دندومن . مدرم  ندرک  هاگآ  هب  عورش  دندوب ، هتساخرب  یبرغ  ياه  نوناک  لد  زا  هک  هعماج  نارکف  نشور  رثکا  دش و  دراو  یگنهرف 
هتکن دنتسناد . یم  برغ  شزومآ  گنهرف و  رصانع  شنیزگ  نودب  شریذپ  زا  هتساخرب  ار  هعماج  تالکـشم  مه ، رـصاعم  نارکف  نشور  زا 

لیـصحت نارکف و  نـشور  شقن  تیلوئـسم و  رب  دـیکأت  تـفرگ ، هدـیدان  رـصاعم  نادنمـشیدنا  بلاـطم  ناـیم  رد  ار  نآ  ناوـت  یمن  هـک  يا 
دننام هب  هعماج  رگا  تسا . مادـنا  کی  بصع  هیبش  رکف ، نشور   » نانآ رظن  زا  تسا . هعماج  یگنهرف  یهاگآدوخ  يرادـیب و  رد  ناـگدرک 
تسا يدرف  رکف ، نشور  ( 5 « ) دوش یم  بوسحم  نآ  كرحت  لماع  مادنا و  نآ  باصعا  شقن  رکف ، نشور  شقن  دشاب ، دننامه  مادنا  کی 

نیا عفر  ربارب  رد  ار  دوخ  دشاب ، هتـشاد  لماک  یهاگآ  هعماج ، زاین  اهنآ و  داجیا  لماوع  یعامتجا ، ياهداضت  اه و  يراجنهان  هب  تبـسن  هک 
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نانآ هک  دوب  لیلد  نیا  هب  مه  یناریا  نارکف  نشور  رگید  يرادیب  رد  اهنآ  رارصا  عقاو ، رد  دیامن . هاگآ  زین  ار  مدرم  دنادب و  لوئسم  لیاسم 
طیحم نیا  رد  راچان  هب  دـندوب و  هدـش  تیبرت  رگید  ییاه  طیحم  يارب  رگید و  ياه  كالم  اب  اریز  دـندوب ، عالطا  یب  اه  تیلوئـسم  نیا  زا 

رد مه  يرکفنـشور  رگا  دوب و  شیوخ  لاح  هب  مدرم  ندش  اهر  هجیتن  رد  اهزغم و  رارف  لکـشم ، نیا  لصاح   » هتبلا هک  دندرک  یم  یگدنز 
بلغا و  ( 6 « ) یتنس هعماج ي  رد  هداتفا  اج  وضع  هن  دوب ... يرامعتسا  لماوع  نیشناج  یعون  رتشیب  دروآ ، یم  ماود  یتنس  ياه  طیحم  نینچ 

رکفت و هویـش ي  ینهذ و  ياه  بلاق  دنتـسیرگن و  یم  ناـهج  شیوخ و  تیوه  هب  اـه  یبرغ  دـید  هیواز ي  زا  اـم ، هعماـج ي  نارکفنـشور 
تیمها نییبت  هب  لوا  هجرد ي  رد  هعماج ، لیاسم  هب  ناهاگآ  ظاحل ، نیدب  دندرک . یم  دـیلقت  هاگآدوخان  هاگآدوخ و  ار  نانآ  یقلت  شور 

نداد یهاگآ  اب  دنناوتب  هلیسو  نیا  هب  ات  دنتخادرپ  اهنآ  یگنهرف  یهاگآدوخ  موزل  برغ و  قرش و  ندمت  یگنهرف  ياه  توافت  گنهرف و 
ره گنهرف  ندوب  درف  هب  رـصحنم  رب  دـیکأت  اب  نارظن  بحاص  دـنیامن . مواقم  یبرغ  گنهرف  هبناـج  همه  مجاـهت  ربارب  رد  ار  اـهنآ  مدرم ، هب 

. دنوش یم  كرتشم  ییاه  تلـصخ  ياراد  دـننک و  یم  بسک  يا  هژیو  براجت  يدامتم ، نایلاس  یط  هعماج  ره  دارفا  هک  دـندقتعم  هعماج ،
تسا هدمآ  تسد  هب  هبرجت  اه  نرق  لوط  رد  هک  یهار  دوخ -  صاخ  لح  هار  شنیزگ  اب  دنتـسه  رداق  زاین ، هلأسم و  ره  اب  ههجاوم  رد  اهنآ 

نامز رد  ناسنا  هک  تروص  نیدب  تسا . هدنیآ  لاح و  هتـشذگ ، ریذپان  ییادج  دعب  هس  ياراد  ناسنا  دـنراذگب . رـس  تشپ  ار  تالکـشم  - 
هب تبسن  رضاح  نامز  رد  نآ ، يانبم  رب  هک  تسوا  تیعـضو  تیدوجوم و  نامه  نآ ، لصاح  تسا و  دوخ  هتـشذگ ي  خیرات  لماح  لاح ،

یگتسویپ وا ، تیصخش  تسا و  خیرات  ياراد  دوخ ، هتشذگ ي  زا  یهاگآ  لیلد  هب  ناسنا  ره  ( 7 . ) دنک یم  يریگ  تهج  هدنیآ  تالامتحا 
هتفای نیوکت  اهنآ  نیب  رد  هک  دراد  یعمج  خـیرات  اب  یتسار  رـس  طابترا  ناـسنا ، يدرف  خـیرات  لاـح ، نیع  رد  دراد . خـیرات  نآ  اـب  یـصاخ 

دنک و یم  ادیپ  یعمج  تیوه  گنهرف -  كرتشم -  رصانع  نتفرگ  اب  دوش ، یم  يدرف  تیوه  ياراد  عمج ، رد  هک  یلاح  نیع  رد  وا  تسا .
تایـصوصخ هعومجم ي  ناـمه  تسا و  یگنهرف  تیـصخش  یعون  ياراد  يدرف  ره  عقاو ، رد  دوـش . یم  كرتـشم  خـیرات  ياراد  اـهنآ  اـب 

ناوت یم  ار  گنهرف  لک ، رد  دـبای . یم  ققحت  یخیرات  هلحرم ي  کی  ناسنا  هعماج و  کی  ناسنا  خـیرات ، لوط  رد  هک  تساراد  ار  یناسنا 
هدـمآ مهارف  موق  نآ  خـیرات  لوط  رد  موق و  کی  یـساسحا  یبدا و  یخیرات ، يرنه ، يونعم ، تروص  هب  هک  تسناد  یتاـیلجت  هعومجم ي 

هرخالاب يدام و  تسیز  یعامتجا ، تایـصوصخ  ترطف  حور و  سنج  تیفیک  اهزاین ، اهدرد ، رگ  هیجوت  هک  تسا  تایلجت  نیا  اهنت  تسا ؛
، دـش یم  هئارا  گنهرف  زا  هک  یفلتخم  فیراعت  نایم  زا  تقیقح ، رد  دـیآ . یم  باسح  هب  موق  نآ  يداصتقا  نامتخاس  یعاـمتجا و  طـباور 

یم زاتمم  صخشم و  ماوقا ، رگید  زا  ار  نآ  تسا و  هعماج  کی  يارب  نآ  ندوب  درف  هب  رصحنم  هصخاش ي  انامه  هک  ار  كرتشم  هجو  کی 
زا یمالـسا  مولع  تسا . دـنوادخ  تمکح  رب  ینتبم  یمالـسا ، یناسنا و  رکفت  رد  مولع  هفـسلف ي  لک ، رد  داد . صیخـشت  ناوت  یم  دزاـس ،
ای دـنوادخ  تینادـحو  رد  ًاقیمع  تسا و  طوبرم  یمالـسا  يرگن  ناهج  هب  یگمه  کـیزیف و ... تئیه و  یـضایر و  اـت  هتفرگ  موجن  بط و 
رب اریز  دراد ، دوجو  یبرغ  یمالـسا و  هاگدـید  زا  ملع  هفـسلف ي  لوصا  اـه و  هیاـپ  ناـیم  نیداـینب  یفـالتخا  هجیتن ، رد  دراد . هشیر  دـیحوت 
اب دراد . هیکت  یضایر  رظن  زا  نایب  لباق  يدام و  للع  هب  ًارصحنم  یتسه ، أشنم  هرابرد ي  برغ  یملع  ياه  هیرظن  یمالـسا ، هاگدید  فالخ 

دیاـب عومجم  رد  دوش . یم  عقاو  رثؤم  تیبرت  میلعت و  شزومآ و  تیفیک  رب  هاـگآدوخان  ملع  یتسه و  ناـهج  هب  شرگن  عون  لیـصافت ، نیا 
، اـه هاگـشناد  یـشزومآ و  زکارم  دوـجو  هب  مدرم  یـساسا  زاـین  هعماـج و  يرکف  لوـحت  ساـسا  رب  سناـسنر و  هرود ي  زا  سپ  هک  تـفگ 

وج هدوب و  راوتـسا  شناد  زا  نید  ییادـج  رب  زکارم  نیا  ساسا  نوچ  یلو  دـمآ ، دوجو  هب  مدرم  زاین  اب  بساـنتم  یلاـع  شزومآ  تاسـسؤم 
عومجم رد  دندش . ادج  اهاسیلک  زا  هتفر  هتفر  یـشزومآ  ياه  طیحم  دوب ، هتفای  شیارگ  یملع  دـیدج  لیاسم  شزومآ  هب  زین  هعماج  يرکف 

رد نایناریا  دوش و  یم  زاغآ  زین  ناریا  رد  یگنهرف  هطلس ي  هلحرم ي  ناریا ، رد  برغ  گنهرف  ذوفن  هرود ي  عورش  اب  هک  تفگ  ناوت  یم 
هب اب  یلمعلا ، سکع  نینچ  لباقم  رد  زین  نایبرغ  دـندرک و  ذاختا  یلاعفنا  شنکاو  یعون  نآ ، یجیردـت  ذوفن  برغ و  گـنهرف  اـب  دروخرب 

يرترب و دـش و  اقلا  هعماـج  هب  ماـیا  رورم  هب  یگدرب  نیا  دـندرک و  هبلغ  مدرم  حور  مسج و  رب  نیهوت ، ریقحت و  روز ، تسایـس  يریگراـک 
يرادـیب يارب  اه  نآ  شالت  هاگآ و  ناملاع  نادنمـشیدنا و  روهظ  اما  دـش ؛ هتفریذـپ  اه  هنیمز  مامت  رد  تیعقاو  کی  ناونع  هب  اه  نآ  قوفت 
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داعبا رد  تسناد  مزال  هک  دـش  یگرزب  بالقنا  عوقو  هب  رجنم  ناـیناریا ، یناـفرع  هیحور ي  مالـسا و  لیـصا  گـنهرف  هب  تشگزاـب  مدرم و 
کی یمالسا  بالقنا  عقاو ، رد  دیامن . داجیا  یساسا  رییغت  يداصتقا و ... یسایس ، یعامتجا ، ياه  شزرا  شزومآ ، زا  معا  گنهرف  فلتخم 

خیرات یناـکدرا ، یبوبحم  نیـسح  - 1 تشوـن :  یپ  تـشگ . یلجتم  یــسایس  بـالقنا  کـی  بلاـق  رد  هـک  دوـب  یگنهرف  گرزب  بـالقنا 
ندمت عورش  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  - 2 ص 20 . نارهت 1370 ، نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  مکی ،) دلج  ، ) ناریا رد  دیدج  یندمت  تاسسؤم 

هرود نیا  مهم  عیاقو  دنرامـش . یم  خیرات  نیا  أدبم  ار  يدالیم  لاس 1453  دنناد و  یم  هارمه  اپورا  دیدج  نورق  زاغآ  اب  ًالومعم  ار  دـیدج 
تاعارتخا هزات و  ياه  نیمزرـس  فشک  ییایفارغج و  تافاشتکا  يدروناـیرد ، یقرت  حیـسم ، بهذـم  حالـصا  سناـسنر ، زا : تسا  تراـبع 

Ali Mohammadi, "Culture Imperialism & Cultural Identity", in - 4 ص 51 . نامه ، - 3 دنمدوس . فرگش و 
john Mohammadi & A. S. Mohammadi eds.) , Questioning the downing, Ali media:

باتک  ) بالقنا ثیدح  دمحا ، لآ  سمش  - Acritical)Introduction (london: sage publications, 1995) P. 369 5
تنایخ تمدـخ و  رد  دـمحا ، لآ  لالج  - 6 ص 20 . نارهت 1372 ، یمالـسا ، تاغیلبت  ناـمزاس  يرنه  هزوح ي  یگنهرف ،) لالقتـسا  مود :

، طارص یگنهرف  هسسؤم ي  تینردم ، ام و  يروشآ ، شویراد  - 7 ص 40 . نارهت 1357 ، یمزراوخ ، تاراشتنا  لوا ،) دلج  ، ) نارکفنشور
س  / یمالسا يروهمج  رد  یگنهرف  بالقنا  باتک  : عبنم . 5 صص 4 -  نارهت 1376 ،

ناریا یجراخ  طباور  زادنا و  مشچ  دنس 

زا تسا  ترابع  زادـنا  مشچ  قفا  رد  یناریا  ءهعماج  تاصخـشم  زا  یکی  یکلم  سابع  هدنـسیون : ناریا  یجراخ  طباور  زادـنا و  مشچ  دـنس 
هنایمرواخ زاقفق ، يزکرم ، يایسآ  لماش   ) یبرغ بونج  يایـسآ  ءهقطنم  حطـس  رد  يروانف  یملع و  يداصتقا ، لوا  هاگیاج  هب  نتفای  تسد 

یعون هب  دیاب  زادنا  مشچ  تامازلا  فادها و  هعـسوت و  ياه  تسایـس  هک  دراد  یم  نایب  زادـنا  مشچ  دنـس  نینچمه  هیاسمه .) ياهروشک  و 
تحلـصم تمکح و  تزع ، لوصا  ساسا  رب  ناهج  اب  رثوم  هدنزاس و  لماعت  ياراد  دناوتب  هرود  نیا  لوط  رد  ناریا  هک  ددرگ  يزیر  همانرب 

حرطم و ییایـسآ  ياهروشک  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  طباور  زادنا و  مشچ  دنـس  اب  طابترا  رد  لاوئـس  دنچ  هاتوک  لاجم  نیا  رد  دـشاب .
الوصا یجراخ ، تسایس  تسیچ ؟ یجراخ  تسایس  ناریا 1 - یجراخ  طباور  يرظن  ینابم  فلا : دوش . تفای  اهنآ  خـساپ  ددرگ  یم  شالت 

ای يژتارتسا و  کی  دـناوت  یم  یجراخ  تسایـس  طابترا ، نیمه  رد  تسا . یجراخ  طیارـش  طیحم و  رد  روشک  کی  ياه  تیلاعف  دروم  رد 
ماجنا یللملا  نیب  ياه  داهن  ای  رگید و  ياهروشک  ربارب  رد  روشک  کی  ناریگ  میمـصت  طسوت  هک  ددرگ  فیرعت  اـه  تیلاـعف  زا  يا  هماـنرب 
هدناوخ روشک  مانب  امومع  یجراخ  تسایس  رد  يریگ  میمـصت  دنـسرب . دوش ، یم  هدناوخ  روشک  نآ  یلم  عفانم  مانب  هک  یفادها  هب  ات  هدش 

هژاو کی  روشک  هک  میناد  یم  همه  هکیلاح  رد  دومن . روشک ب  هب  ضارتعا  هب  مادـقا  فلا  روشک  هک  دوشیم  هتفگ  لاثم ، ناونعب  دوش . یم 
هب ریگ  میمـصت  دارفا  هک  يریگ  میمـصت  زا  تسیا  هسورپ  یجراـخ ، تسایـس  تقیقح  رد  دـشاب . ریگ  میمـصت  دـناوت  یمن  تسا و  یعازتنا 

دنناد یم  ینارگیزاب  ملسم  روطب  ار  هدنریگ  میمصت  لماع  تلود  يوگلا  نارظان ، زا  يرایسب  دنریگ . یم  میمصت  مدرم  ای  روشک و  زا  تباین 
. دوش یم  هداد  تبـسن  اهتلود  هب  اتداع  یللملا  نیب  متـسیس  رد  لمع  هک  تسا  ینعم  نادب  نیا  دنهد . یم  لیکـشت  ار  یللملا  نیب  متـسیس  هک 

نیعم عماوج  نیا  ناشیارب  هک  يا  هفیظو  هب  اـنب  دوخ و  یلم  عماوج  ياـجب  هک  دنتـسه  یتلود  ناـنکراک  زا  يا  هعومجم  اـه  تلود  نیا  یلو 
رطخ نیا  دـنک ، یم  زارتحا  نآ  زا  هسنارف  ای  دـهاوخ ، یم  ار  نیا  ناملآ  میئوگ  یم  هک  نیا   " انزور زمیج  لوقب  دـننک . یم  لـمع  دـنا  هدرک 
نیا اب  " میـشاب . هدرک  هداس  مزال  دح  زا  شیب  ار  يدیرجت  ياهدـحاو  ای  ناسنا  ریغ  هب  ناسنا  کی  تاصخـشم  نداد  تبـسن  هک  دراد  دوجو 

طباور رد  مود  یناهج  گنج  زا  دعب  نازادرپ  هیرظن  توسکـشیپ  اتنگروم ، دنک . یم  عافد  مزال  راصتخا  کی  ناونعب  شور  نیا  زا  وا  همه ،
: دسیون یم  هدرک و  دیئات  ار  یجراخ  تسایس  يریگ  میمـصت  رد  ییالقع  ای  یقطنم و  شور  دوخ  باتک  رد  یجراخ  تسایـس  للملا و  نیب 

لح یطیارـش  تحت  دـیاب  ار  یتلم  یجراخ  تسایـس  لـئاسم  زا  یـضعب  هک  میهد  یم  رارق  يرادمتـسایس  ياـج  هب  ار  دوخ  رگلیلحت )  ) اـم "
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هکنیا ضرف  اب   ) دناوت یم  رادمتـسایس  کی  هک  دراد  دوجو  يرگید  یقطنم  ياه  هار  هچ  یطیارـش  نینچ  رد  میـسرپ ، یم  دوخ  زا  و  دیامن .
باختنا الامتحا  رادمتسایس  نیا  ار  یقطنم  ياه  هار  نیازا  کیمادک  دنک و  باختنا  هلئسم  نیا  لح  يارب  دشاب ) هتشاد  یقطنم  راتفر  هشیمه 

یکیتیلپوئژ یکیژتارتسا و  ظاـحلب  ناـهج  ياـهروشک  نیرتـمهم  زا  یکی  ناریا  تسا ؟ هنوگچ  ناریا  یـسایس  راـتخاس  - 2 درک " . دـهاوخ 
نیمود روشک  نیا  تشاد . هراـشا  دوخ  یبآ  یکاـخ و  ياـهزرم  رد  روشک  اـب 15  یگیاـسمه  هب  ناوت  یم  روشک  نیا  توق  طاـقن  زا  تسا .

رد ناریا  تسا . هیسور  نویساردف  زا  سپ  ناهج  زاگ  رئاخذ  هدنراد  نیمود  و  يدوعس ، ناتسبرع  زا  سپ  ناهج  رد  ماخ  تفن  رئاخذ  هدنراد 
هتسیرتکلا دیلوت  تیفرظ  تاواگم ، رازه  لهچ  دودح  رد  روشک  نیا  تسا . هتشاد  تفن  دمآرد  رالد  درایلیم  تفن 55  شورف  زا  لاس 2006 

يروهمج ماظن  رد  تردق  راتخاس  یمومع  تعیبط  دشاب . یم  روشک  ياه  هناخدور  يرو  رب  یمیظع  ياهدـس  ياراد  هتـشاد و  هدـش  بصن 
زا دومن . هجوت  اه  نادب  دیاب  رتشیب  هک  تسا  ییاهیگدیچیپ  اه و  تفارظ  ياراد  اما  تساهروشک . رثکا  ریاس  دـننام  نشور و  ناریا  یمالـسا 

، هننقم ياوق  هدش و  میـسقت  شخب  هس  هب  ناریا  رد  یتموکح  تردـق  تسا . كرتشم  اهروشک  رگید  اب  ناریا  رد  تموکح  هفـسلف  وس ، کی 
ماـظن رد  تسا . دوـخ  صاـخ  بتارم  هلـسلس  راـتخاس و  ياراد  ناریا  رد  یـسایس  هسورپ  رگید ، يوـس  زا  دـنراد . دوـجو  هیئاـضق  هیرجم و 
يارب مدرم  طسوت  روهمج  سیئر  دنوش . یم  هدیزگرب  مدرم  هلیـسوب  لاس  راهچ  يارب  سلجم  هدـنیامن   290 ناریا ، رد  یناملراپ  یسارکمد 
سیئر ناونعب  روهمج  سیئر  دوش . روهمج  سیئر  دناوت  یم  یلاوتم  تروصب  صخش  کی  رابود  رثکادح  هک  دوش  یم  باختنا  لاس  راهچ 

. دیامن یم  داهنـشیپ  ناملراپ  هب  ار  ریزو  روهمج 22  سیئر  تساراد . ار  روشک  يراج  روما  همه  رب  تیریدـم  تیلوئـسم  تموکح ، یئارجا 
زا رفن   86 تسا . نآ  یبهذم  تیهام  تسا ، توافتم  ناریا  ماظن  رد  هک  هچنآ  اما  دنتسه . وگخساپ  سلجم  ربارب  رد  میقتـسم  تروصب  ءارزو 

بالقنا یلاع  ربهر  داهن ، نیا  سپـس  دـنوش . یم  باختنا  لاـس  تدـم 8  هب  ناگربخ  سلجم  ياضعا  ناونعب  مدرم  طسوت  یمالـسا  ياـملع 
دیامن یم  بوصنم  ار  هیئاضق  هوق  سیئر  بالقنا  ربهر  دـنیامنیم . تراظن  وا  درکلمع  هب  تبـسن  هرود  لوط  رد  هدرک و  باختنا  ار  یمالـسا 

. دراد هدـهع  هب  زین  ار  حلـسم  ياهورین  یهدـنامرف  نیا  رب  هوالع  يربهر  دراد . رظن  ریز  ار  یماظن  بالقنا و  یمومع ، ياه  هاگداد  هیلک  هک 
نوناـق ریـسفت  نینچمه  داـهن  نیا  تساراد . یمالـسا  نیناوق  اـب  ار  سلجم  تاـبوصم  قاـبطنا  تیلوئـسم  هک  تسا  يداـهن  ناـبهگن ، ياروش 
عمجم تسوا . هدـهع  هب  ناگربخ  سلجم  ناملراپ و  يروهمج ، تساـیر  تاـباختنا  ماـجنا  نسح  رب  تراـظن  هتـشاد و  هدـهع  هب  ار  یـساسا 

زا اروش ، نیا  وضع  همه 38  دش . سیسات  دمآ ، دوجوب  لاس 1367  رد  یساسا  نوناق  رد  هک  یتارییغت  زا  سپ  رد  ماظن  تحلصم  صیخـشت 
تحلصم صیخشت  عمجم  ياه  تیلوئسم  دندرگ . یم  بوصنم  يربهر  طسوت  توافتم  ياه  تیعمج  بازحا و  فلتخم ، یـسایس  تارکفت 

يربهر و هب  نداد  هرواشم  موزل ، تروص  رد  نابهگن  ياروش  ناملراپ و  نیباـم  تسب  نب  عفر  يارب  ییاـه  هار  ندرک  ادـیپ  زا  تسا  تراـبع 
ياروش دیدرگ . یسررب  ثحب و  داهن  نیمه  رد  زین  زادنا  مشچ  دنس  یمالـسا . يروهمج  ماظن  ياه  تسایـس  یلک  طوطخ  ندومن  داهنـشیپ 

نیا هتـشاد و  هدـهع  هب  ار  یلاع  ياروش  تسایر  روهمج ، سیئر  دـمآ . دوجوب  یـساسا  نوناق  رد  يرگنزاب  زا  سپ  رد  زین  یلم  تینما  یلاع 
سیئر  ) هوق هس  ياسور  يربهر ، مظعم  ماـقم  فرط  زا  هدـنیامن  ود  تسا . ناریا  یمالـسا  يروهمج  کـیژتارتسا  ياـهداهن  زا  یقیفلت  اروش 
شترا دننام  حلسم  ياهورین  ناهدنامرف  عافد ، تاعالطا و  روشک ، هجراخ ، روما  يارزو  هیئاضق ،) هوق  سیئر  سلجم و  يوگنخس  روهمج ،

ماظن یتینما  ياه  تسایس  یعافد و  تسایس  یجراخ ، تسایس  یلاع ، ياروش  دنتسه . اروش  نیا  ياضعا  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  و 
تـسایس تسا ؟ هنوگچ  ناریا  یجراخ  تسایـس  درکراک  - 3 تسارجا . لباق  يربهر  دـیئات  زا  سپ  اروش  تاـبوصم  دـیامن . یم  نیودـت  ار 
بالقنا کی  یمالـسا ، بالقنا  وسکی ، زا  تسا . ییارگنامرآ  ییارگ و  عقاو  لـماعت  دروخرب و  هنحـص  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یجراـخ 
اهروشک - تلم رگید  نوچمه  تسا  يروشک  ناریا  رگید  يوس  زا  دراد و  لابندب  ار  دوخ  یبتکم  فادـها  تامازلا و  هدوب و  کیژولوئدـیا 

؟ تشاد مه  رانک  رد  ار  اهنآ  ناوت  یم  ای  و  دنتـسه ؟ یمئاد  عزانت  رد  رگیدکی  اب  ود  نیا  ایآ  دوخ . صاخ  ياه  تصرف  اه و  تیدودـحم  اب 
تـسایس تسا . شیوخ  لامآ  قباطم  نآ  رییغت  تیاهن ، رد  طیحم و  رب  يراذـگریثات  يژولوئدـیا ، رب  یکتم  یجراخ  تسایـس  کـی  دـصقم 

هب يا  هصرع  رد  ار  ییالاو  میظع و  فادـها  بـالقنا ، لوصا  هطـساوب  یگبرجت ، مک  یناوج و  مغریلع  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یجراـخ 
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تاظحالم و تسا . يدام  تابـساحم  تاـینیع و  هاـگنالوج  ارگ ، عقاو  تسایـس  لـباقم ، رد  دراد . دوخ  يور  شیپ  ناـهج  رـسارس  تعـسو 
هتـشادرب ماگ  يرگید  يوس  هب  زیهرپ و  یکی  زا  هک  تسا  یئولالت  گنررپ و  هژاو  ود  يزوریپ ، تسکـش و  تسا . مکاـح  نآرب  تارودـقم 

يا هراچ  يژولوئدیا ، رب  یکتم  ماظن  کی  دـبای . یمن  هار  ارگ  عقاو  تسایـس  فادـها  رد  هک  تسا  یمهف  لباقریغ  هژاو  تلیـضف ، دوش . یم 
زین شیاـهنامرآ  ییاـهن  ياهتـساوخ  ققحت  ریـسم  رد  دوخ ، تفرـشیپ  ظـفح و  رب  هوـالع  اـت  درادـن  یهاوخناـمرآ  ییارگ و  عقاو  قـیفلت  زج 

تروص نآ  هدنیآ  تایح  همادا  نیمضت  يارب  ماظن  تارودقم  ناوت و  هدودحم  رد  شـشوک  نیا  مرجال  دش ، هتفگ  هکنانچ  دنک و  شـشوک 
هتخپ رت و  ییالقع  جیردت  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایس  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  نادنمـشیدنا  زا  یخرب  لاح  نیع  رد  دریگیم .

زا هورگ  راهچ  تسا . هتخاس  نشور  ار  ناریا  یجراخ  تسایس  ياه  تیحجرا  ینشورب  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  دوش . یم  رت 
هک ییاهروشک  موس و 4- ناهج  ياهروشک  ناملسم 3- ياهروشک  ناریا 2- ناگیاسمه  -1 دنـشاب : یم  تیولوا  ياراد  بیترت  هب  اهروشک 

يروهمج یجراخ  تسایـس  فادها  - 4 دـنزاس . فرطرب  ار  ناریا  یماظن  اـی  یعاـمتجا و  يداـصتقا ، یـسایس ، ياـهزاین  زا  یکی  یعون  هب 
یم ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  ناریا ، یجراخ  تسایـس  فادها  تخانـش  يارب  ذخام  عبنم و  نیرتمهم  تسیچ ؟ ناریا  یمالـسا 

یـسایس و یعامتجا ، یگنهرف ، ياـهداهن  ماـظن و  فادـها  ناوت  یم  تسا ، هدـمآ  نآ  لوصا  همدـقم و  رد  هک  هچنآ  هب  هجوت  اـب  هک  دـشاب 
ار یجراخ  تسایـس  رب  مکاـح  لوصا  هعومجم  میـسانشب . تسا  هدـش  نیودـت  یمالـسا  طـباوض  لوصا و  ساـسا  رب  هک  ار  ناریا  يداـصتقا 
فـالتئا و ، " مود تسا . یجراـخ  تسایـس  لاـمعا  رد  یلم " تیمکاـح  قوفت  ، " لوا ناونع  دومن : میـسقت  یلک  ناوـنع  هس  ریز  رد  ناوـتیم 

یناهج یگتـسبمه  فالتئا و  ياهراک  هار  رگیدکی و  اب  اهروشک  يراکمه  طباور و  يرارقرب  عوضوم  هب  هک  تسا  یللملا " نیب  یتسیزمه 
هعماـج ياـضعا  زا  یکی  ناونعب  ناریا  هک  تسا  یللملا  نیب  حطـس  رد  هناتـسود " ناـسنا  ياـه  تیاـمح   " هب زین  موس  ناونع  و  دراد . هراـشا 

: - تسا ریز  دراوم  یـساسا  نوناق  یـسررب  اب  ناریا  یجراخ  تسایـس  فادها  عومجم  تسا . ییاه  تسایـس  نینچ  لامعا  هب  دهعتم  یناهج 
هزرابم زا  تیامح  ناهج و  رد  هطلس  ماظن  درط  یهاوخ و  تلادع  يزیتس و  ملظ  روشک -  لالقتـسا  يرـشب -  هعماج  لک  رد  ناسنا  تداعس 

زا عافد  زین  مالـسا و  ناهج  تدـحو  ناملـسم و  للم  داحتا  فالتئا و  ناناملـسم ، همه  هب  تبـسن  هناردارب  دـهعت  نیفعـضتسم -  هناـبلط  قح 
ربارب رد  دـهعت  مدـع  يریذـپ و  هطلـس  يرگ و  هطلـس  هنوگره  یفن  یـشک و  متـس  يرگ و  متـس  هنوگره  یفن  ناـهج -  ناناملـسم  قوـقح 

هک ییاهنامیپ  زا  بانتجا  یفن و  زین  یـضرا و  تیمامت  ظـفح  بناـجا و  ذوفن  زا  يریگولج  رامعتـسا و  لـماک  درط  رگ -  هطلـس  ياهتردـق 
 - براـحم ریغ  لود  اـب  لـباقتم  زیمآ  حلـص  طـباور  ددرگ - . شترا  گـنهرف و  روشک ، داـصتقا  یعیبـط و  عباـنم  رب  هناـگیب  هطلـس  بجوم 

ینوریب طیحم  رد  اه  شلاچ  اه و  تصرف  ناریا و  ینورد  فعض  توق و  طاقن  رب  ینتبم  لیلحت  - 5 اه . هدهاعم  رد  دهع  هب  يافو  تقادص و 
لماع دـناوت  یم  ینارحب  ياه  تیعقوم  رد  هک  ناـگیاسمه  روفو  ناریا ، کـیتیلپوئژ  تیعقوم  زا  ناوت  یم  یلاـمجا  تروصب  تسا ؟ هنوگچ 
شخب رد  يریگ  میمـصت  ياه  هاگولگ  ددعت  ناریا و  بسانم  یـسایس  راتخاس  نینچمه  دشاب و  روشک  تاطابترا  تینما و  ظفح  رد  يرثوم 

يژتارتسا یحارط  رد  ریخات  تسه . زین  فعـض  طاقن  ياراد  ناریا  لاح  نیعرد  درک . دای  ناریا  توق  طاقن  ناونعب  روشک  یجراخ  تساـیس 
یهجوت یب  یجراخ ، تسایس  هزوح  رد  ناریفـس  ناریدم و  لیلد  یب  ییاجباج  یجراخ ، تسایـس  فادها  هب  ندیـسر  يارب  زاین  دروم  ياه 

زا نوریب  تـالوحت  كرد  رد  كرتشم  هاگدـید  دوبن  یجراـخ و  طـباور  رد  هلمج  زا  اـه  هژورپ  مظنم  يارجا  يزیر و  هماـنرب  رما  هب  تلود 
ناریا رایتخا  رد  ینونک  ناهج  ياضف  يددـعتم  ياه  تصرف  اما  تسا . ناریا  تلود  فعـض  طاقن  هلمج  زا  طبریذ  ياه  هاگتـسد  رد  روشک 

یم ناریا  تشاد . هراشا  نیسح  مادص  نابلاط و  فذح  زا  سپ  ناریا  يا  هقطنم  شقن  تیوقت  هب  ناوت  یم  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هداد  رارق 
نیب یـصصخت  ياه  نامزاس  رثکا  رد  ناریا  تیوضع  هب  هجوت  اب  دـشاب . یللملا  نیب  يا و  هقطنم  ياه  نامزاس  رد  لاعف  رگیزاب  کـی  دـناوت 

تیوضع دزادرپـب . عوضوم  نیا  زا  هنیهب  هدافتـسا  هب  یجراـخ  تسایـس  هک  تسا  یفاـک  هنیمز  نیا  رد  هجوت  لـباق  هجدوب  فرـص  یللملا و 
ار ناریا  هک  ینعم  نیا  هب  دهد . یم  ار  ندوب  ییایسآ  ياهتیزم  زا  رتشیب  هدافتـسا  ناکما  ناریا  هب  ياهگناش  ياه  يراکمه  نامزاس  رد  ناریا 
ار ناریا  دنه  نیچ و  هیـسور ، تردـق  هس  کیدزن  تالماعت  رد  دـهد و  یم  قوس  هنایمرواخ  هن  ییایـسآ و  ياهروشک  اب  رتشیب  يراکمه  هب 
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ییایـسآ يژرنا  رازاب  رد  روضح  تصرف  ناریا  هب  یلیـسف  ياه  يژرنا  هب  دنه  نیچ و  دشر  هب  ور  رازاب  طرفم  یگنـشت  دیامن . یم  هفاضا  زین 
قافتا لاح  رد  ناریا  روضح  اب  ایـسآ و  رد  نونکا  هک  تسا  اضاقت  رازاب  اب  زاگ  تفن و  هضرع  رازاب  یـشوپمه  يانعم  هب  نیا  دـهد و  یم  ار 
روضح ناریا ، يارب  دیدهت  نیرتمهم  دسر  یم  رظن  هب  تسا . يددعتم  ياه  شلاچ  اب  وربور  تادـیدهت و  اب  هجاوم  ناریا  هتبلا  تسا . نداتفا 
هاگیاپ هیسور  ناتـسنمکرت و  ناتـسنمرا ، ياهروشک  رد  اهنت  ناریا  هیاسمه  نایم 15  زا  تسا . ناریا  هیاسمه  ياهوشک  رد  اـکیرمآ  یماـظن 

ناتسقازق و ناتسکیجات ، دننام  میقتسم  هیاسمه  هن  ناریا و  هب  کیدزن  ياهروشک  رد  ضوع  رد  درادن . دوجو  اکیرمآ  یتینما  یماظن و  ياه 
ای دوش و  هیزجت  قارع  رگا  تسا . هقطنم  یکیتـلپوئژ  تارییغت  ناریا  يارب  هوقلاـب  دـیدهت  نیمود  دروخ . یم  مشچب  روـضح  نیا  ناتـسزیقرق 
رد نابلاط  ددجم  ندمآرب  دراد . ناریا  يارب  یـسایس  یتینما و  ياهدمایپ  عوضوم  نیا  ددرگ ، ارجا  روشک  نآ  رد  قلطم  تروصب  مسیلاردـف 

ياهناتـسا زا  یخرب  هب  نآ  رودـص  یبرع و  ياـهروشک  رد  ییارگ  طارفا  شرتـسگ  تسا . هلوقم  نیمه  زا  زین  ناتـسناغفا  تاـیالو  زا  یخرب 
یمالسا يروهمج  یجراخ  تسایس  دیامن ؟ یم  باختنا  ار  یهار  هچ  ناریا  - 6 تسا . هقطنم  رد  ناریا  هدمع  ياهـشلاچ  زا  زین  ناریا  يزرم 

اـضعب توافتم و  فادها  مادکره  نارگیزاب  نیا  تسا . یتلود  ریغ  یتموکح و  نارگیزاب  نیبام  یحطـس  دنچ  هدـیچیپ و  لماعت  هجیتن  ناریا 
یجراخ تسایـس  یلک  طوطخ  ناریا و  یجراخ  تسایـس  رد  يریگ  میمـصت  هسورپ  نونکات  لاحرهب  اما  دـنیامن . یم  يریگ  یپ  ار  داـضتم 

نیا هاگدید  رد  هشیر  هک  دراد  دوج  ناریا و  یجراخ  تسایس  هب  عجار  هاگدید  ود  یلک  تروصب  تسا . هدوب  فافش  نشور و  یفاک  ردقب 
یمالـسا و تیوه  دراد . یناریا  اـی  یمالـسا و  هاگدـید  زا  تموکح  هب  شرگن  ساـسا  هب  دوخ  مهنآ  ناریا و  تموـکح  هب  تبـسن  هورگ  ود 
زا هتساخرب  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  یلـصا  تیوه  لوا  هورگ  تسازجم . رگیدکی  زا  هتـسد  ود  نیا  هاگدید  رد  تیمکاح  یناریا  تیوه 

هعماج یعامتجا  ياه  هیال  ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا  هناتـسآ  رد  دـناد . یم  یمالـسا  ياهـشزرا  هب  تشگزاب  فدـه  اـب  یمالـسا  بـالقنا 
نآ يارب  مدرم  دندوبن . يداژن  یموق و  تاعزانت  ای  ینماان و  هیذغت ، ءوس  رقف ، راشف  ریز  رد  اما  نانآ ، نیبام  عیـسو  یتیاضران  مغریلع  یناریا 
هب یناریا  هعماج  ياه  تنـس  هدـش ، هتفرگ  هدـیدان  ناریا  تلود  طسوت  یمالـسا  گنهرف  هک  دـندومن  یم  ساسحا  هک  دـنتخیر  اـهنابایخ  هب 
یم دیدشت  هقطنم  رد  اکیرمآ  راکمه  هاش ، صوصخب  ناریا و  تموکح  طسوت  یللملا  نیب  طباور  رد  یتلادع  یب  هدـش و  هدرپس  یـشومارف 

ناونعب یمالسا  ياهروشک  رد  ناملـسم  ياه  هدوت  ظفح  -1 هک : دنیامن  یم  داهنشیپ  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ياقب  يارب  هتـسد  نیا  ددرگ .
تما ریقحت  لوئـسم  تردـقربا  ناونعب  اکیرمآ  اب  هرکاذـم  زا  بانتجا  یمالـسا 3- ياهروشک  اب  کیدزن  طباور  داـجیا  ینامیا 2- نیدـحتم 
هنحـص رد  دیاب  تسا و  يزورما  ناهج  رد  یـسایس  ياه  دحاو  رگید  دننام  تلود  - تلم کی  ناریا  هک  دنرواب  نیا  رب  مود  هورگ  یمالـسا .
هدـیقع نانآ  دـیامن . یم  دـیکات  ناریا  تیمها  رب  زین  ناریا  يژرنا  يداصتقا و  تیعقوم  کیتیلپوئژ و  دـشاب . هدـمع  رگیزاب  کی  یللملا  نیب 
طباور هدـنیآ  تسا . ناریا  یلم  عفانم  ظفح  يارب  رـصاعم  ناهج  رد  رازبا  نیرتمهم  یـسایس  طباور  داجیا  یللملا و  نیب  تراـجت  هک  دـنراد 

يارب یتاـیلمع  ياـه  يژتارتـسا  يارجا  یحارط و  دراد . هورگ  ود  نیا  تاـثحابم  زا  یـشان  جـیاتن  هب  یمیقتـسم  تروـص  هـب  ناریا  یجراـخ 
يارب دراد ؟ ییایسآ  ياهروشک  هب  صاخ  هاگن  ناریا  ارچ  -7 دراد . امعم  نیا  لح  یگنوکچ  هب  یگتسب  زین  زادنا  مشچ  فادها  هب  ندیـسر 

رگا فلا : میئامن . یم  هراشا  یجراخ  طباور  هنحـص  رد  تیعقاو  دنچ  هب  ریزگان  دوش ، هتخانـش  ایـسآ  هب  ناریا  کیژتارتسا  هاگن  قمع  هکنآ 
ینعی ناهج  رد  يژرنا  زا  نوحـشم  هقطنم  ود  نیبام  يا  هطـساو  ناریا  هک  دش  میهاوخ  هجوتم  مینکفیب ، ناریا  ییایفارغج  تیعقوم  هب  یهاگن 

رادیدپ یبرغ  بونج  يایـسآ  رد  يا  هقطنم  تردق  کی  تروصب  ناریا  درـس ، گنج  زا  سپ  طیحم  رد  تسا . رزخ  يایرد  سراف و  جـیلخ 
يزکرم و يایـسآ  هناـیمرواخ و  ینعی  رتـگرزب  هقطنم  ود  رد  داد ، ءاـقترا  ار  دوخ  تیمها  کـیژتارتسا  وئژ  ظاـحل  زا  هکیلاـح  رد  تشگ و 

لیلد نیمه  هب  و  دوب . ناریا  یتینما  يداصتقا و  ياهزاین  هدننک  صخشم  ناریا  ياه  تسایس  هقطنم ، ره  رد  داد . شیازفا  ار  دوخ  ذوفن  زاقفق 
یناشوپمه قطانم  نامه  رد  ناریا  هبناج  دـنچ  ياه  تسایـس  اب  فوصوم  قطاـنم  ياـهروشک  اـب  هبناـجود  شخب  رد  هاـگ  ناریا  ياهتـسایس 

یجراخ تسایـس  دیدج  شرگن  زا  ناشن  هدـحتم  یبرع  تاراما  اریخا  رطق و  يدوعـس ، ناتـسبرع  اب  ناریا  دـیدج  طباور  بونج  رد  تشاد .
هبناج دـنچ  ياه  تسایـس  قیرط  زا  طـباور  فاـشکنا  هب  لـیام  یلک  تروصب  ناریا  يزکرم ، يایـسآ  رد  دراد . روبزم  ياـهروشک  هب  ناریا 
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یم هنیمز  نیمه  رد  تسا . وکا )  ) يداصتقا ياه  يراکمه  نامزاس  هب  نتـسویپ  هب  هقطنم  نیا  ياـهروشک  قیوشت  نآ  صخـشم  دروم  تسا .
رد تسا ، يداصتقا  نانچمه  زاقفق  يزکرم و  يایـسآ  ياهروشک  اب  دوخ  ياـه  يراـکمه  يارب  ناریا  كرحم  هکیلاـح  رد  هک  تفگ  ناوت 

. دشاب یم  هقطنم  رد  ییاکیرمآ  نازابرس  روضح  زا  یشان  یتینما  ياه  كرحم  سراف ، جیلخ  رد  ناریا  ياه  يراکمه  یلـصا  لیلد  بونج ،
، فادـها هعومجم  رد  تسایـس  نیا  تسا . هدومن  لابند  تدـشب  ار  ییارگ  هقطنم  عوضوم  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  ياـهلاس  رد  ناریا  ب :

ناریا یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  رد  سکعنم  ناریا  یجراخ  تسایـس  فادـها  اب  قبطنم  ناریا  یجراـخ  ياـه  تسایـس  اـهدربهار و 
عمج لباق  ناریا  ییارگ  هقطنم  رتچ  رد  یگمه  هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک  ناملـسم و  ياهروشک  ناـگیاسمه ، اـب  طـباور  ناـحجر  تسا .
ناریا یجراخ  تسایس  هاگتـسد  هدمع  ياه  يژتارتسا  زا  ییارگ  هقطنم  نانچمه  زین  هدنیآ  ياهلاس  رد  هک  دوش  یم  ینیب  شیپ  تسا . ندش 

لاح نیع  رد  تسا و  هنایمرواخ  ياهروشک  هعومجم  زا  يوضع  ناریا  درب . یم  هرهب  يدرفب  رـصحنم  یکیتیلپوئژ  تیزم  زا  ناریا  ج : دشاب .
رد لاح  نیع  رد  رزخ و  يایرد  سراف و  جیلخ  ياهروشک  هورگ  زا  يوضع  لاح  نیع  رد  یبرغ و  بونج  يایـسآ  هعومجم  ریز  زا  یـشخب 

یـشاپورف زا  لبق  ات  دریگ . یم  ياج  تسا  یخیراـت  گرزب  ناـسارخ  هقطنم  ناـمه  زا  يدـیدج  فیرعت  هک  گرزب  يزکرم  يایـسآ  شخب 
تصرف هرابکی  هب  ربماسد 1991 ، يادرف  رد  دومنیم . هدافتـسا  هنایمرواخ  سراف و  جـیلخ  رد  دوخ  ياه  تیزم  زا  اهنت  ناریا  يوروش  داـحتا 

يزکرم و يایـسآ  زاقفق ، رد  دـیدج  روشک   10 دش . هدوشگ  ناریا  يور  رب  روشک  برغ  لامـش  قرـش و  لامـش  قرـش ، رد  يددـعتم  ياه 
ناریا یتینما  ياه  ینارگن  دندیـشخب و  شا  هیاسمه  ياهروشک  اب  دوخ  ياه  يراکمه  رد  يدیدج  تیعقوم  ناریا  هب  هرابکی  هب  رزخ  هرانک 

هب يرتفرژ  هاگن  متـسیب  نرق  ییاهتنا  ياهلاس  رد  ناریا  د : دـندومن . یفتنم  الماک  ار  ناهج  ياه  تردـقربا  زا  یکی  اـب  یگیاـسمه  زا  یـشان 
يزلام و دنه ، نیچ ، تفای . ییایـسآ  ياهروشک  اب  يراکمه  رد  ار  دوخ  کیژتارتسا  قمع  تخادنا و  دیدج  ناگیاسمه  ءاروام  ياهروشک 
یتعنـص و ياـه  شخب  رد  تفرـشیپ  عیرـس و  دـشر  ناوارف ، تیعمج  دوخ ، ییایـسآ  تیوه  هب  هجوـت  اـب  هک  دـندوب  ییاـهروشک  يزنودـنا 
یلک و تروصب  يژرنا  ياضاقت  رازاب  جـیردت  هب  مکی  تسیب و  نرق  لوا  ياهلاس  رد  نینچمه  دـندومن . بلج  ار  ناریا  هجوت  کـیژولونکت 

ياهروشک رد  زاگ  تفن و  هب  هدـنیازف  زاین  هب  هجوت  اب  دـیدرگ و  لیامتم  قرـش  هب  اکیرمآ  اپورا و  زا  صاخ  تروصب  یلیـسف  ياه  تخوس 
هلمج زا  برغ  اـب  ناریا  تاـفالتخا  ه : دـید . ییایـسآ  ياـهروشک  اـب  رتشیب  لـماعت  رد  ار  اـضاقت  هضرع و  لداـعت  ناریا  دـنه ، نپاژ و  نیچ ،
ناریا یجراخ  تسایس  زین  بالقنا  زا  لبق  رد  یتح  تسا . یمالسا  بالقنا  زا  سپ  ياهلاس  رد  ناریا  یجراخ  تسایس  یگشیمه  تایلوغشم 

یخیرات و ياه  تنـس  بهذـم ، گنهرف و  روشک ، هزادـنا  الوصا  دوبن . برغ  عفاـنم  اـب  لـماک  یگنهاـمه  رد  اـی  تواـفت و  هنوگره  نودـب 
یناریا ناریگ  میمصت  شالت  مغریلع  هک  دزاس  یم  درفب  رصحنم  صخشم و  یعون  هب  ار  ناریا  یجراخ  تسایـس  ناریا ، هوقلاب  ياه  تیفرظ 

لالقتـسا ياـه  تسایـس  بـالقنا  زا  سپ  رد  دـیدرگن . ققحم  هاـگچیه  عوـضوم  نیا  لـماک ، ییارگمه  يارب  بـالقنا  زا  شیپ  رد  یبرغ  و 
اب تافالتخا  نیا  يدالیم  ياه 80 و 90  ههد  لوط  رد  اما  دـیدرگ . یبرغ  ياهروشک  اب  روشک  نیا  تافالتخا  دـیدشت  ثعاب  ناریا  هنایارگ 
یم یقاب  يداصتقا  یـسایس و  حوطـس  رد  هدش و  تیریدم  ییاپورا  ياهروشک  زا  یخرب  هنایارگ  عقاو  هاگن  صوصخلا  یلع  فرطود  ریبدت 

يداصتقا یسایس و  ياه  تباقر  زا  هدیـسر و  ینارحب  تلاح  هب  یبرغ  ياهروشک  اب  ناریا  طباور  اکیرمآ  رارـصا  اب  لاس 2003  زا  اما  دنام .
هب یسرتسد  رد  ناریا  يزاس  دودحم  رد  برغ  ياهراشف  دیدشت  ثعاب  ناریا  يا  هتـسه  هدنورپ  تسا . هدیـسر  یماظن  یتینما و  تاعزانم  هب 

هدنورپ لاسرا  ناریا ، ییاپورا و  هیداحتا  نیبام  تراجت  يراکمه و  دادرارق  دننام  هدمع  تاقفاوت  هب  ندیـسر  مدـع  هتفرـشیپ ، ياه  يروآنف 
ياه میرحت  زا  هدافتـسا  هب  دیدهت  یلام و  یملع ، یکیژولونکت ، هدمع  ياه  میرحت  نیودت  دـحتم و  للم  تینما  ياروش  هب  ناریا  يا  هتـسه 
روما ناحجر  اب  اـکیرمآ  صوصخب  یبرغ و  ياـهروشک  اـب  دوخ  یجراـخ  طـباور  هب  ناریا  هاـگن  زین  فرط  نیا  زا  تسا . هدـش  رت  هدرتسگ 
همانرب الوا  هک  دهدب  ار  لاجم  نیا  ناریا  هب  دناوت  یم  ییایسآ  ياهروشک  هب  هب  شیارگ  یتلاح  نینچ  رد  دریگ . یم  لکـش  یماظن  یتینما و 

زا ایناث  دـشاب و  هتـشاد  نهذ  رد  ار  تخـس  ياهزور  يارب  دوخ  یلامـش  یقرـش و  ياهروشک  اـب  يراـکمه  تیفرظ  زا  هدافتـسا  يارب  يزیر 
يزکرم و يایـسآ  رزخ ، يایرد  تاناکما  زا  هدافتـسا  نونکا  دـیامن . هدافتـسا  تادـیدهت  اه و  میرحت  اب  هلباقم  يارب  اهروشک  نیا  لیـسناتپ 
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نیا و : دـشاب . رظن  دـم  هیکرت  قیرط  زا  سراف و  جـیلخ  رد  ناریا  طابترا  یتنـس  يراجم  يارب  ییاه  لیدـب  ای  لمکم و  ناونعب  دـناوتیم  زاقفق 
ياهالاک يارب  دـیدج  اهرازاب  هب  یـسرتسد  يژرنا و  نیمات  يارب  دـیدج  ياه  هار  زا  هدافتـسا  يارب  نیچ  دـننام  ییاهروشک  قایتشا  اب  رییغت 

هگنت رد  هک  تسا  دـنه  سونایقا  قیرط  زا  عیام  زاگ  ماخ و  تفن  دورو  ندوب  ریـسم  کت  نارگن  هک  تساـهلاس  نیچ  تسا . ناـمزمه  ینیچ 
هیـسور و زا  دـیدج  هلول  طوطخ  زا  هدافتـسا  دراد . هارمهب  ار  هقطنم  رد  رقتـسم  ییاـکیرمآ  ياـهورین  یلاـمتحا  تلاـخد  تراـظن و  اـکالام 

تینما تساکیرمآ ، تراظن  اهورین و  سرتسد  زا  رود  هک  نش  نیت  ریماپ و  شکودـنه ، ایلامیه ، ياه  هوک  يارواـم  رد  نیچ و  هب  ناتـسقازق 
یبرغ ياه  شخب  هب  یکـشخ  قیرط  زا  رزخ  ياـیرد  اـی  ناریا و  زا  زین  يا  هلول  طـخ  هک  دـنراودیما  اـه  ینیچ  دزاـسیم . رتهب  ار  نیچ  يژرنا 

زا دیدج  ياه  هار  داجیا  هنیزه  هک  تسا  باذج  ردقنآ  زین  ناریا  يزکرم و  يایـسآ  ناتـسناغفا ، ياهروشک  رد  فرـصم  رازاب  دـسرب . نیچ 
ياه تصرف  ب : دزاس . یم  يداصتقا  ار  برغ  تمـس  هب  ناتـسکاپ  ناسناغفا و  ناتـسکیجات ، ناتـسقازق ، ناتـسزیقرق ، تمـس  هب  گنایگنیس 

، يزکرم يایـسآ  ینعی  ییایـسآ  شخب  رد  یجراخ و  طباور  رد  ناریا  ياـه  تصرف  زا  یخرب  هب  نونکا  هدـنیآ  لاـس  رد 20  ناریا  يورارف 
، نیچ هیـسور ، ياهروشک  فلا : ياهگناش  ياـه  يراـکمه  ناـمزاس  رد  تیوضع  -1 میزادرپ : یم  زاـقفق  رزخ و  ياـیرد  یقرـش ، يایـسآ 

سیـسات دوخ  ياهیراکمه  روحم  تیوقت  يارب  ار  ياهگناش  ياـهیراکمه  ناـمزاس   ????? لاـس  رد  ناتـسکیجات  ناتـسقازق و  ناتـسقازق ،
ره نوچمه  دنتسویپ . نآ  هب  رظان  ناونع  هب  ناتسلوغم  ناتسکاپ و  دنه ، ناریا ، ياهروشک  مئاد و  وضع  ناونع  هب  ناتـسکبزا  سپـس  هدرک و 

اتدمع فادها  نیا  ددرگ . یم  يریگ  یپ  اهنآ  هب  یبایتسد  ءاضعا  طسوت  اکرتشم  هک  تسا  یفادها  ياراد  زین  نامزاس  نیا  يرگید  نامزاس 
فادـها نامزاس  نیا  نیرظان  ءاضعا و  زا  مادـکره  لاـح  نیع  رد  تسا . يداـصتقا  یماـظن و  دـعب  تاـجرد  رد  یـسایس و  سپـس  یتینما و 
تیقفوم ریخا  ياهلاس  رد  نامزاس  نیا  هک  تسا  نآ  تیعقاو  دـنراد . نامزاس  نیا  رد  نارگید  اب  دوخ  كارتشا  زا  زین  شیوخ  هب  صوصخم 

لیالد هب  اهینیچ  ب : تسا . هدروآ  تسدـب  مسیرورت  ردـخم و  داوم  اب  هزرابم  یبطق ، کت  ناهج  اب  هلباقم  هنیمز  رد  یهجوت  ناـیاش  ياـه 
یهجوتلباق تیلقا  ياراد  نیچ  تسا . یلخاد  ياهینارگن  زا  یشان  نآ  هجو  کی  دنراد . هجوت  یبرغ  يزکرم و  يایـسآ  قطانم  هب  یفلتخم 

. تسا هدوب  یقرش  ناتسکرت  زا  یشخب  هتشذگ  رد  هقطنم  نیا  تسا . گنایکنیـس  تلایا  رد  نیچ  یبرغلامـش  رد  اتدمع  ناملـسم  تیعمج 
يربهر ار  اهروغیوا  هک  ییاهنایرج  تسا . مهم  یفیک  ظاحل  هب  ناناملـسم  اب  هقطنم  نیا  مدرم  تاـطابترا  یـسراف و  طـخ  یکرت ، ناـبز  ج :

ياهروشک اب  ار  دوخ  طباور  نیچ  دنرقتـسم . يزکرم  يایـسآ  هیکرت و  رد  ًاتدـمع  دنتـسه ، بلطهبزجت  نیچ  تلود  ياـعدا  هب  و  دـننکیم ،
نیچ د : تسا . هدرک  عورش  ار  يدیدج  طباور  يزکرم  يایسآ  ياهروشک  اب  نیچ  دنک . یثنخ  ار  دیدهت  نیا  هک  هدرک  میظنت  يروط  هقطنم 
طخ رد  هقطنم  يژرنا  رازاب  تخانـش  يارب  هک  تسه  مه  لیلد  نیمه  هب  دنکیم . هاگن  راک » رازاب   » و يژرنا » عبنم   » ناونع هب  رزخ  هقطنم  هب 

لابند هب  نکپ  نونکا  مه  تسا . هتفرگ  هدهع  هب  ار  زربلا  يرافح  يوکـس  زا  يرادرب  هرهب  تیریدـم  هدرک و  يراذگهیامرـس  ير  اکن - هلول 
دهاوخ ایند  لک  رد  هلول  طخ  يراذگهیامرس  نیرتگرزب  دباییم و  همادا  ياهگناش  ات  ًادعب  هک  تسا  نیچ  ات  ناتـسقازق  زا  یگرزب  هلول  طخ 

رظن فرـص  رازاب  نیا  زا  دـهاوخ  یمن  نکپ  تسا و  ینیچ  تمیق  نازرا  ياهالاک  يارب  مه  یبوخ  رایـسب  رازاب  رزخ  هقطنم  نمـض  رد  دـش .
هریزج هبـش  اـت  قراـطلا  لـبج  هگنت  نیباـم  تسیا  هقطنم  ناـهج  یکـشخ  هدوت  نیرتگرزب  زرم  نودـب  ناـگیاسمه  هیـسور  ناریا و  -2 دنک .

نیا هب  يا  هدـئاز  نوچمه  زین  اقیرفآ  هنایمرواخ و  قطانم  هتفرگ و  رب  رد  ار  اپورا  ایـسآ و  هراـق  ود  هک  مارآ  سوناـیقا  هراـنک  رد  اـکتاچماک 
هیـسور ینعی  روشک  کی  رایتخا  رد  هقطنم  نیا  گرزب  شخب  دـنا . هداهن  ایـساروا  ار  قطانم  نیا  مان  دـنا . لـصتم  یکـشخ  هعطق  نیرتگرزب 

نیرتگرزب هیـسور  ویتاردف  يروهمج  نانچمه  اما  دش ، هداز  روشک   15 يروتارپما ، نیا  لد  زا  يوروش ، یـشاپورف  نایرج  رد  هچرگ  تسا .
رد عیسو  نیمزرس  نیا  ياج  ياج  رد  ار  دومن ، یفرعم  دوخ  ییایمیش  رصانع  لودج  رد  فیلدنم  هک  يرصانع  یمامت  تسا و  ناهج  روشک 

هدـنراد نیرتگرزب  نینچمه  تسا . ناهج  تفن  لک  دـصرد  هک 5  هتشاد  هدش  هتخانـش  تفن  هکـشب  درایلیم  دودح 49  هیـسور  دراد . رایتخا 
دوجو هیـسور  رـسارس  رد  دنوش  یم  هرادا  ینواعت  یتلود و  تروصب  هک  يزرواشک  گرزب  عرازم  تسا . زاگ  لک  موس  کی  اب  ناهج  زاگ 

. تسا هتشاد  زاین  ییاذغ  یللملا  نیب  ياه  کمک  هب  هراومه  روشک  نیا  لوصحم  ظاحل  زا  اما  هتشاد 
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ناریا یجراخ  طباور  زادنا و  مشچ  دنس 

ياه تسایـس  هک  دراد  یم  نایب  زادـنا  مشچ  دنـس  سراف : يرازگربخ  یکلم  سابع  هدنـسیون : ناریا  یجراـخ  طـباور  زادـنا و  مشچ  دـنس 
رثوم هدنزاس و  لماعت  ياراد  دناوتب  هرود  نیا  لوط  رد  ناریا  هک  ددرگ  يزیر  همانرب  یعون  هب  دیاب  زادنا  مشچ  تامازلا  فادها و  هعسوت و 
وربور يددعتم  تارییغت  اب  هیسور  یجراخ  تسایس  هتشذگ  لاس  دنچ  یط  رد  دشاب . تحلـصم  تمکح و  تزع ، لوصا  ساسا  رب  ناهج  اب 

ییایساروا هاگدید  هب  سپـس  فکامیرپ و  رت  هنایارگعقاو  هاگن  هب  فریزوک  هردنآ  وا  هجراخ  ریزو  نیـستلی و  هنایارگبرغ  هاگن  تسا . هدوب 
یبونج و ياـهروشک  لاـبق  رد  هیـسور  یجراـخ  تسایـس  لوحت ، نیا  ناـیرج  رد  دـش . لیدـبت  روشک  نیا  روهمج  سیئر  نیتوپ  ریمیدـالو 

ییاپورا هاگن  بوچراچ  رد  شیپ و  زا  برغ  هیـسور و  طباور  رد  یـساسا  ياهرتماراپ  اریز  دیدرگ . رادروخرب  تیمها  رثکادح  زا  ییایـسآ 
رظنب ریغتم  زونه  دهد . یم  دنویپ  مهب  ار  ایـسآ  اپورا و  هراق  ود  هک  يا  هقطنم  نیرت  یبونج  رب  مکاح  تیعـضو  اما  دوب . هدـش  تیبثت  هیـسور 

یطباور يرارقرب  زا  ار  هیـسور  ناریا و  نایلاس ، لوط  رد  يددعتم  تاعوضوم  لئاسم و  دـنک . یمن  يوریپ  یتباث  يوگلا  زا  ارهاظ  هدیـسر و 
تابجوم هدوب و  روشک  ود  ره  ررض  هب  هصیقن  نیا  یخیرات  یلک  شرگن  کی  رد  تسا . هتشادزاب  تسناوت ، یم  هک  نانچنآ  مه ، اب  هتـسیاش 

اجنیا رد  دروآ . یم  مهارف  تشاد ، دوجو  یلم  هافر  نیماـت  یقرت و  تفرـشیپ و  يارب  یناـهج  هنحـص  رد  هک  یتباـقر  رد  ار  ود  ره  فیعـضت 
هک مینکیم  يروآدای  اهنت  میرادـن . ار  دوب  هدـش  بجوم  طباورد  رد  ار  یلزان  تیفیک  نینچ  یلئاسم  لـماوع و  هچ  هکنیا  هب  نتخادرپ  دـصق 

هیسور ناریا و  نیبام  هب 1813 و 1828  یهتنم  ياه  گنج  جیاتن  رد  ناریا  دروم  رد  اصخـشم  هک  مهدزون  نرق  یبلط  هعـسوت  ياه  تسایس 
دورو زا  سپ  رد  ناریا  رد  یتسینینل  - یتسیسکرام هشیدنا  کیژولوئدیا  ذوفن  نینچمه  تشاد . ازسب  ریثات  تابسانم  تیفیک  رد  تفای ، یلجت 

بـالقنا روهظ  دوب . هدرب  نیب  زا  ار  ربارب  طـباور  هنوـگره  ناـکما  نآ  زا  سپ  ياـهلاس  رد  ناریا  زا  خرـس  شترا  تشگزاـب  مدـع  نیقفتم و 
هدرک و يزیر  هیاپ  ار  يدیدج  تابسانم  دنناوتب  ات  داد  رارق  یتیعقوم  رد  ار  روشک  ود  يوروش  داحتا  یـشاپورف  سپـس  ناریا و  رد  یمالـسا 
ناریا و نیبام  مهافت  هتفر و  رانک  روشک  ود  طباور  زا  ینیبدـب  نظ و  ءوس  رـصنع  ریخا  ياهلاس  رد  دنـشخب . قیمعت  اه  هنیمز  همه  رد  ار  نآ 

تحار میقتـسم و  يزادنا  تسد  زا  ور  رهب  هک  تسا  هدوب  نآ  تابـسانم  نیا  دـمایپ  نیرتمهم  تسا . هدوب  ددـعتم  ياهدـمایپ  ياراد  هیـسور 
ياـهروشک رد  شذوفن  هنماد  ریخا  ياـهلاس  رد  هیـسور  تسا . هدرک  يریگوـلج  زاـقفق  رزخ و  ياـیرد  يزکرم ، يایـسآ  قطاـنم  هب  برغ 

يژتارتسا ریخا  ياهلاس  رد  هک  درب  دای  زا  دـیابن  اما  تسا ، هدـش  رت  دودـحم  يوروش  داـحتا  هرود  هب  تبـسن  هچرگ  زاـقفق  هناـیم و  يایـسآ 
نیمه رد  ناتسکبزا  تسا . هیسور  دیدج  يژتارتسا  جیاتن  زا  یکی  ياهگناش  ياهيراکمه  نامزاس  لیکشت  تسا . هدش  رتصخشم  وکـسم 

. تسا هیـسور  يارب  تیقفوـم  کـی  نـیا  دوـبن . نآ  ماـجنا  هـب  رداـق  هتـشذگ  رد  هـک  يراـک  درک ؛ لـیطعت  ار  ییاـکیرمآ  ياـههاگیاپ  هرود 
بالقنا زا  دـعب  هک  یناسک  تسا . ناتـسزیقرق  همه  زا  رتبلاج  دوش . سیـسات  روشک  نیا  رد  اـکیرمآ  هاـگیاپ  دادـن  هزاـجا  مه  ناتـسنمکرت 

رد هک  ییاـهتراک  اـب  هیـسور  دـنراد . وکـسم  اـب  يرتـشیب  یکیدزن  دنتـسه و  یلبق  ناـمکاح  زارت  لـیفوسور »  » دـندمآ راـک  يور  نیگنر 
هب درس  لصف  زاغآ  رد  ار  روشک  نیا  نیارکوا ، يور  هب  زاگ  ریش  نتسب  اب  اهسور  دنکیم . يزاب  بوخ  رایسب  دراد ، نیارکوا  ناتسجرگ و 

ياهروشک نایم  رد  دـننک . يزاب  یبوخهب  زاگ ، ینعی  ناشیاهتراک ، زا  یکی  اـب  دـنناوتیم  هک  دـنهد  ناـشن  اـت  دـندرب  قیمع  نارحب  کـی 
دهدیمن هزاجا  هیسور  ینعی  تسا . ءانثتـسا  کی  ناتـسجرگ  تسا ، هدمآرد  قیلعت  تلاح  هب  هیـسور  اب  ازیو  ذخا  میژر  هک  عفانملاكرتشم ،
ياهورین جورخ  رگید  لاثم  تسا . ناتـسجرگ  رب  راشف  لماع  کی  عقاو  رد  عنم  نیا  دـننک . دـمآ  تفر و  هیـسور  هب  یتحار  هب  اهیجرگ  هک 

عورش هیسور  ناریا و  نیب  طباور  رد  يزاس  دامتعا  یعون  ریخا  ياهلاس  رد  دریذپیم . تروص  هتسهآ  رایسب  هک  تسا  ناتسجرگ  زا  هیـسور 
، رهشوب يا  هتسه  هاگورین  مامتا  ناریا ، زاگ  تفن و  عبانم  رد  هیسور  يراذگ  هیامرـس  لبق  ياهلاس  زا  تسا . هتـشادن  هقباس  البق  هک  هدیدرگ 
، قارع ناتسناغفا ، لئاسم  رد  روشک  ود  عضاوم  ییوسمه  زاقفق ، يزکرم و  يایـسآ  رد  يا  هقطنم  ياه  يراکمه  ناریا ، یعافد  هینب  تیوقت 

نیون ماظن  حالصا  درومرد  روشک  ود  كرتشم  رظن  روشک و  ود  نیب  يراکمه  هنیمز  رد  لیئارسا  اکیرمآ و  تاداقتنا  هب  هیـسور  هجوت  مدع 
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یفنم ای  قارتفا و  طاقن  زا  ناریا  هیـسور و  نیبام  يراکمه  ياه  هنیمز  رانک  رد  تسا . هیـسور  ناریا و  نیون  ياه  يراکمه  هلمج  زا  یناهج 
ددـص رد  هتفرگ و  هلـصاف  ناریا  عضاوم  زا  جـیردت  هب  رزخ  يایرد  تالوحت  باتـشرپ  نایرج  رد  هیـسور  درب . ماـن  دـیاب  زین  طـباور  نیا  رد 

نینچمه تسا . دـحاو  عضوم  اب  ناریا  اب  هرکاذـم  سپـس  رگیدـکی و  اب  يوروش  داحتا  زا  هدـناماجب  روشک  راـهچ  عضاوم  ندومن  کـیدزن 
ددـعتم ياه  هنیمز  قباوس  نیا  مامت  اب  تسین . لاس  رد  رالد  دراـیلیم  کـی  زا  رتشیب  اـهوهایه  یماـمت  مغریلع  یماـظن  ریغ  يداـصتقا  طـباور 

تخاس و هنیمز  رد  نونکات  هراوهام : -1 دوش : یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  هیسور  ناریا و  نیبام  کیژتارتسا  ياه  يراکمه 
اه و هاگشناد  یملع ، زکارم  ياراد  هیسور  تسا . هتشگ  زاغآ  هطوبرم  ياه  شزومآ  هتـشگ و  دقعنم  يراکمه  ياهدادرارق  هراوهام  باترپ 
. تسا یتاطابترا  یتارباخم و  هدافتـسا  ياراد  یماظنریغ و  يا  هراوهام  هرهز  هراوهام  تسا . شخب  نیا  رد  يددـعتم  یتاـقیقحت  تاسـسوم 

دنچ ناریا  ییاوه  يورین  متسیس  هک  کنیا  تسا . هتفرشیپ  دیدج و  امیپاوه ، تخاس  یحارط و  شخب  رد  هیـسور  يروآنف  ماظن  امیپاوه : -2
ياج هیسور  زا  نآ  تخاس  يژولونکت و  لاقتنا  شزومآ ، زا  شخب  نیا  رد  تسا ، یبرغ  ییاپورا و  یقرش ، ياه  متـسیس  اب  انـشآ  هروظنم و 
هثداح ود  تسا . نآ  دقاف  برغ  هک  تسا  ییایردریز  زا  یباترپ  ردژا  زا  یعون  تخاس  يژولونکت  ياراد  هیـسور  -3 دراد . زین  ار  رتشیب  راک 

يژولونکت ندروآ  تسدـب  ياتـسار  رد  نیتوپ  طسوت  نآ  وفع  سپـس  ییاکیرمآ و  سوساج  يریگتـسد  کـسروک و  ییاـیردریز  راـجفنا 
سپس يوروش و  داحتا  زا  یتسردب  هتـشذگ  زا  ناریا  يدنفادپ  یکـشوم و  ياه  متـسیس  - 4 تسا . هدوب  اکیرمآ  طـسوت  ردژا  نیا  تخاـس 

فوطعم یناریا  فرط  ياه  هتساوخ  دناوت  یم  یکشوم  ددعتم  ياه  هنیمز  رد  ییافکدوخ  دنور  هب  هجوت  اب  تسا . هتـشگ  یم  نیمات  هیـسور 
رتشیب هچره  یکیدزن  رد  هیـسور  ياه  تسایـس  دربشیپ  رد  ار  یگرزب  شقن  ناریا  هک  تفگ  ناوت  یم  ددرگ . رتالاب  درب  اب  ياه  کـشوم  هب 

کیتلوپوئژ بیقر  هب  نونکا  مه  ناریا  هک  دننک  نامتک  ار  هلئـسم  نیا  دـنناوت  یمن  رگید  اه  سور  یلو  هدرک  افیا  یبونج  يایـسآ  هقطنم  هب 
نیب هدـش  حرطم  كرتشم  ثحابم  نیرت  هدـمع  زا  یکی  دوخ  عون  رد  زین  ناریا  اـب  هیـسور  يراـکمه  تسا و  هدـش  لیدـبت  هقطنم  رد  ناـنآ 

يدایز ياه  سوق  شک و  هیـسور  ناریا و  طباور  خـیرات  رد  تسا . هدوب  یناهج  ياه  داهن  یمتا و  يژرنا  یللملا  نیب  سناژآ  للم ، نامزاس 
عفاـنم اهدـیدهت و  داد و  هیـسور  ناریا و  هب  اـه  يراـکمه  هعـسوت  يارب  ار  یبوـخ  تصرف  يوروـش  داـحتا  یـشاپورف  تسا . هتـشاد  دوـجو 

يایـسآ هقطنم  رد  اکیرمآ  ینومژه  زا  هکنآ  نمـض  درک ، یم  رت  کـیدزن  رگیدـکی  هب  ار  ود  نیا  تشاد  دوجو  روشک  ود  نیب  هک  كرتشم 
یبطق کت  ناهج  یفن  يانعم  هب  روشک  ود  نیا  يراـکمه  یـسایس  نارگلیلحت  زا  يرایـسب  رظن  زا  تساـک . یم  مه  زاـقفق  يارواـم  هناـیم و 

یم يا  هنوگ  هب  هدرک و  ملع  دـق  هیـسور  رانک  رد  بیقر  یعدـم و  روشک  کی  ناونع  هب  ناریا  يزورما  طیارـش  رد  دوب و  اـکیرمآ  يربهرب 
هناراک هظفاحم  يریگ  عضوم  ریخا  هام  دنچ  رد  هیسور  هک  دشاب  ور  نیمه  زا  دیاش  دهد و  رییغت  دوخ  عفن  هب  هقطنم  رد  ار  اوق  نزاوت  ات  دور 
روشک هس  اکیرمآ و  ياه  تسایـس  ياتـسار  رد  يرادقم  ار  دوخ  یـسایس  تهج  هدرک و  ذاختا  ناریا  يا  هتـسه  ياه  تیلاعف  هب  تبـسن  يا 

ماقم تسا . ناریا  اب  یلاع  طـباور  ياراد  ناـنچمه  هیـسور  رـضاح  لاـح  رد  تسا . هداد  رارق  هسنارف ) ناـملآ و  سیلگنا ،  ) ییاـپورا گرزب 
اب زین  نیتوپو  دنتفریذپ  روضح  هب  ار  فناویا  روگیا  ینعی  تینما  یلاع  ياروش  يریبد  تمـس  نتـشاد  اب  يدرف  راب  نیلوا  يارب  يربهر  مظعم 

يارب هک  هیسور  كاخ  رد  مویناروا  يزاس  ینغ  هرابرد  ناریا  هب  وکـسم  حرط  هئارا  دومن . تاقالم  یللملا  نیب  روما  رد  ناریا  يربهر  رواشم 
دنمتردـق هک  درک  ینیب  شیپ  ناوت  یم  دـش  هتفگ  هک  روط  نامه  اما  تسا ، هیـسور  ذوفن  مئـالع  زا  درک  یم  رکف  شا  هراـبرد  ناریا  یتدـم 

يایرد رزخ  يایرد  رد  ناریا  عفانم  هرابود  یسررب  -3 دهد . قوس  دیدج  ياه  يریگرای  يوس  هب  ار  روشک  ود  هدنیآ  رد  دیاش  ناریا  ندـش 
لیلد هب  قطانم  همه  يرادرب  هرهب  نآ و  هدـنز  تادوجوم  زا  قازترا  يارب  اـیرد  نیا  هیـشاح  ناـمدرم  هدافتـسا  دروم  زاـبرید  زا  هچرگا  رزخ 

ناریا و لوا  گنج  عورـش  زا  تسا . هدـش  نادـنچ  نآ  تیمها  دـیدج  نورق  رد  اما  تسا ، هتفرگ  یم  رارق  لـقن  لـمح و  رد  نآ  هژیو  شقن 
تراـجت ییاـمیپرحب و  دادرارق  همادا  رد  رد 1921 و  هیـسور  يوروش  يروهمج  ناریا و  نیبام  تدوم  هدـهاعم  اـت  هب 1813  یهتنم  هیـسور 

نیرتگرزب زا  هداقتـسا  یگنوگچ  هغدغد  نایناریا  هراومه  رد 1991  يوروش  یـشاپورف  نینچمه  رد 1940 و  ناریا  يوروش و  داحتا  نیباـم 
دروم ياه  هنماد  هب  يا  هناسر  هاگن  اب  ابوانتم  رزخ  يایرد  هب  یناریا  ناریگ  میمـصت  هجوت  ریخا  ياـهلاس  رد  دـنا . هتـشاد  ار  ناـهج  هچاـیرد 
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ءاضما نآ  یقوقح  همانـساسا  زونه  هک  نونکا  ایرد  نیا  یقوقح  تیعـضو  تسا . هدرک  ادـیپ  شیازفا  ای  شهاـک و  یناـهج  حطـس  رد  ثحب 
هرابرد دادرارق  نآ  هنومن  تسا . يوروش  ریهامج  داحتا  ناریا و  نایم  یمیدـق  كرادـم  هیاپ  رب  نآ  ساسا  تسا . هجوت  بلاـج  تسا  هدـشن 
طسوت سرام 2001  رد 12  هک  تسا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیـسور و  نویـساردف  نیب  يراکمه  یلک  دـعاوق  لـباقتم و  طـباور  لوصا 

رد تیلاعف  اب  طابترا  رد  دیدج  یقوقح  میژر  يرارقرب  ات  نیـشیپ  ياهدادرارق  ظفح  رب  ینبم  دش و  ءاضما  یمتاخ  دمحم  نیتوپ و  ریمیدالو 
یناریتشک تراجت و  داد  رارق  لاس 1921 و  هیروف  رد  ناریا  يوروش و  هیـسور  نایم  یتسود  هدهاعم  اهنآ  هلمج  زا  دـشاب . یم  رزخ  يایرد 

عوضوم ناجیابرذآ ، ناتسنمکرت و  ناتسقازق ، ياهروشک  دلوت  يادتبا  زا  دشابیم . سرام 1940  هخروم  ناریا  يوروش و  ریهامج  داحتا  نیب 
رزخ و ياـیرد  یقوقح  میژر  تسا . هدوب  رزخ  یلحاـس  روشک  جـنپ  يدـج  ياـه  هغدـغد  زا  یکی  رزخ  ياـیرد  زا  هدافتـسا  یقوـقح  میژر 
هدـیدرگ و رثاتم  ناهج  رد  يژرنا  تینما  کیژتارتسا و  کیتلپوئژ ، یـسایس ، يداصتقا ، فلتخم  لماوع  زا  هتـشذگ  ههد  یط  نآ  تـالوحت 

هیامرـس يارب  رزخ  هیـشاح  ياـهروشک  رد  یللملا  نیب  يزاـگ  یتـفن و  مـهم  ياـه  مویـسرسنک  يریگ  لکـش  خـیرات  زا 1994 ، صوـصخب 
يارب درکیور  راهچ  یلک  ظاحلب  نونکات  تسا . هدـش  رت  يدـج  ثحب  نیا  ایرد  رتسب  عبانم  زا  يرادرب  هرهب  فاـشتکا و  هعـسوت ، يراذـگ ،

تاررقم و زا  یخرب  لاــمعا  قـیرط  زا  رزخ  ياــیرد  ندرک  یماــظنریغ  ا- تـسا : هدوـب  هجوـت  دروـم  رزخ  ياــیرد  یقوـقح  مـیژر  نـییعت 
هقطنم هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  تسا . هدـمآ  حلـص  هقطنم  ناونعب  ایرد  نیا  رزخ ، يایرد  هب  طوبرم  ياهدادرارق  زا  یخرب  رد  اهتیدودـحم :
ناریا هتـشذگ  رد  هچرگ  دـیامن . یمن  داـجیا  دـنا ، هدرک  قفاوت  ار  هلئـسم  نیا  هک  یناـسک  يارب  یـصخشم  یقوقح  دـهعت  عون  چـیه  حـلص 

يوروش ياهورین  نامدیچ  عون  هک  تشاد  هجوت  دیاب  لاح  نیع  رد  اما  دوبن ، تحار  يوروش  داحتا  طسوت  دـیدهت  رب  ینبم  تینهذ  هاگچیه 
موهفم زا  هک  یتشادرب  اـهنت  دوبن . رزخ  ياـهبآ  قیرط  زا  ناریا  هب  هلمح  هشیدـنا  رد  يروروش  هک  تفگ  ناوت  یم  هک  دوب  ناـنچ  بونج  رد 

ریغ اما  دنیامنن . هدافتسا  رگیدکی  دیدهت  يارب  یماظن  ياهرازبا  زا  هک  دنوش  یم  دهعتم  اهتلود  هک  تسا  نیا  تشاد  ناوت  یم  حلـص  هقطنم 
صخشم فقس  نییعت  رگید  هلئـسم  تسا . رگید  طاقن  هب  روبزم  هقطنم  زا  اه  حالـس  لاقتنا  رب  نیفرط  تیاضر  يانعم  هب  ایرد  ندرک  یماظن 

یقوقح ماظن  رب  دـیکات  -2 تسا . یعمج  راتـشک  ای  يا و  هتـسه  ياه  حالـس  زا  يراـع  هقطنم  حرط  شریذـپ  اـی  نیعم و  ياـه  حالـس  يارب 
رزخ يایرد  رد  ناریا  يداصتقا  عفانم  یلحاس  ياهروشک  نیبام  ایرد  نیا  نتسناد  كرتشم  تادهاعم 1921 و 1940 و  هب  کسمت  دوجوم :
نایم کیکفت  نودب  یناریتشک  لماک  يدازآ  دوب و  يوروش  زین  هدـهاعم  ود  نیا  رکتبم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اما  دومن . یم  نیمات  رتشیب  ار 

زا اهنت  شور  نیا  تسا . هتـشاد  ناریا  يارب  يا  هدـمع  تادـیدهت  يوروش و  يارب  یعیـسو  یتینما  عفانم  یماـظن  ریغ  یماـظن و  ياـه  یتشک 
یقوقح ماظن  تسا . هتخاس  عونمم  ار  هناگیب  ياهروشک  عابتا  زا  هدافتسا  ثلاث و  ياهروشک  ياه  یتشک  دورو  هک  تسا  نسح  ياراد  ورنآ 
یلحاس ياهروشک  همه  طسوت  نآ  یعیبط  عبانم  رزخ و  يایرد  زا  كرتشم  هدافتـسا  روظنم  هب  كرتشم  تیمکاح  اـی  موینیمودـناک  دوجوم 

یلک طرش  ود  دشاب . یم  ینیمزرـس  هنهپ  کی  اب  هطبار  رد  اهروشک  نیب  داحتا  كارتشا و  عون  کی  نآ  ماع  موهفم  رد  موینیمودناک  تسا .
ای یکاخ و   ) دـحاو ینیمزرـس  هنهپ  کی  رد  عفن  يذ  ياهروشک  قوقح  يربارب  لوا ، زا : دـنترابع  للملا  نیب  قوقح  رد  موینیمودـناک  میژر 

للملا نیب  قوقح  نویـسناونک 1982  اهایرد : قوقح  میهافم  هب  کسمت  -3 میژر . نیا  داـجیا  رد  اـهروشک  نآ  حیرـص  قفاوت  مود  و  یبآ )
نویـسناونک نیا  رد  هتفرگ  رارق  دانتـسا  دروم  فیراعت  میهاـفم و  زا  دـنناوت  یم  اـهتلود  اـما  تسین . هتـسب  ياـهایرد  هب  میمعت  لـباق  اـهایرد 

هدرک دانتسا  شیاهیریگعـضوم  اهتـشاددای و  رد  نویـسناونک 1982  هب  اتحارـص  ررکم  روطب  ناتـسقازق  تلود  لاثم  روطب  دـنیامن . هدافتـسا 
زا هدافتـسا  دروم  رد  هلمج  زا  تسا . هدومن  نینچ  دراوم  زا  یخرب  رد  زین  هیـسور  دـشاب و  یم  يرـست  نینچ  ناهاوخ  زین  ناتـسنمکرت  تسا .

بـصم بحاص  تلود  طسوت  اهنت  سوموردانآ )  ) هیاپ هناخدور  ياهیهام  نویسناونک 1982  هدام 64  ساسارب  هک  رزخ  يایرد  هدـنز  عبانم 
داهنشیپ رزخ ، يایرد  هب  شرگن  هوحن  نیا  دنکیم . دانتـسا  نادب  هیـسور  تسا ، ییاه  یهام  نینچ  زا  نوچ  نورب  نزوا  دشاب . یم  دیـص  لباق 
اهروشک زا  یخرب  دشاب . هتـشاد  دوجو  ییایرد  لیام  ات 20  ضرع 12  هب  یلحاس  ياهروشک  زا  کی  ره  يارب  ینیمزرـس  يایرد  هک  دنکیم 

همه يارب  هک  دوب  دـنهاوخ  دازآ  ياهبآ  ینیمزرـس ، ياهبآ  زا  رتارف  تروص  نیارد  دـنا . هدرک  داهنـشیپ  زین  لـیام  ات 45  ناتـسنمکرت  دننام 
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هب هجوـت  اـب  هک  تفگ  ناوـت  یم  تـشاد . دـهاوخ  یفنم  تارثا  ناریا  يارب  شور  نـیا  دوـب . دـهاوخ  ددرت  لـباق  اـهروشک  هـمه  ياـهیتشک 
. تسا هداد  تسدزا  ار  دوخ  ماکحتسا  عاشم  هیضرف  ینایم ، طخ  ساسا  رب  یلامـش  رزخ  دروم  رد  لاس 1998  رد  هتفرگ  تروص  تامیسقت 
%4/28 ناتسقازق : زا  دوب  دهاوخ  ترابع  رزخ  ياهبآ  زا  مادکره  اهروشک  مهس  میئامن  هدافتسا  ینایم  طخ  شور  زا  میهاوخب  هکیتروص  رد 

ادـتبا زا  ناجیابرذآ  طسوت  هک  شور  نیا  یلم : ییایرد  قطانم  داـجیا  -4 ناریا 6/13 % و  % 18 ناتسنمکرت : % 19 هیسور : % 21 ناجیابرذآ :
رظن نیا  ساـسا  رب  تشاد . دـهاوخ  يرتشیب  عفن  دـشابن ، همه  لوبق  دروم  عاـشم  شور  هکیتروص  رد  ناریا  يارب  تسا  هدـش  یم  يریگ  یپ 

زا کـی  ره  طـسوت  اـیرد  رتـسب  یعیبـط  عباـنم  رب  همکاـح  قوقح  لاـمعا  روظنم  هب  اـیرد  دودـح  دـیدحت  میـسقت و  اـی  زارفا  یقوـقح  میژر 
چیه نودب  قطانم  نیا  رد  دش و  دهاوخ  میـسقت  یلم  قطانم  هب  ایرد  تروص  نیا  رد  تسا . رظن  دم  يراصحنا  تروصب  یلحاس  ياهروشک 

رایتخا رد  هک  تسیا  هقطنم  تعسو  یساسا  هلئسم  شور  نیا  رد  ناریا  يارب  دننک . لامعا  ار  دوخ  تیمکاح  دنناوت  یم  اهتلود  یطرش  دیق و 
هک تسا  هدش  دقتعم  زا 1998  هیـسور  تسا . رگیدـکی  اب  اه  هنیزگ  نیا  قیفلت  رگید ، ياه  شور  زا  یکی  تفرگ . دـهاوخ  رارق  روشک  نیا 

. تسا حطس  ياه  بآ  زا  كرتشم  هدافتـسا  اهایرد و  قوقح  نویـسناونک  ینعی  هنایم  طخ  ساسا  رب  ایرد  رتسب  عبانم  میـسقت  هنیزگ ، نیرتهب 
ناتـسقازق و هیـسور ، ياهروشک  هکیلاح  رد  دشاب . لماک  میـسقت  ای  عاشم  دناوت  یمن  رزخ  يایرد  یقوقح  میژر  هک  دـندقتعم  رگید  یخرب 

یبآ ورملق  دوخ  عفانم  زا  تظافح  يارب  دیاب  هک  تسانعم  نادب  نیا  دنریگ ، یم  رظن  رد  عاشم  ار  حطـس  میـسقت و  ار  ایرد  فک  ناجیابرذآ 
ات  1371  ) ات 1997 زا 1992  : - دوش یم  هصـالخ  ریز  تروصب  رزخ  ياـیرد  یقوقح  میژر  دروم  رد  ناریا  تارظن  نونکاـت  دـنیامن . نییعت 
رب اما  میـسقت  لصا  ندرمـش  مدقم  ات 1379 )  1376  ) ات 2000 زا 1997   - عاشم میژر  هب  داقتعا  تکارـش و  لـصا  ندرمـش  مدـقم  ( 1376

نیع رد  میـسقت و  يواست  لصا  هب  اهروشک  رگید  نیکمت  مدع  لیلدـب  تکراشم  میژر  هب  تشگزاب  نونک  ات  زا 2001   - دصرد ساسا 20 
کی : - زا دـنترابع  ناردـنزام  يایرد  یقوقح  میژر  هراب  رد  ناریا  ياههاگدـید  ناریا  ياعدا  دروم  يدـصرد  هقطنم 20  زا  تظافح  لاـح 

ارا و قافتا  هیاپ  رب  نآ و  هنارک  ياهروشک  تقفاوم  اب  یتسیاب  یقوقح  میژر  نیا   - دـشاب مکاح  اـیرد  لـک  رب  یتسیاـب  دـحاو  یقوقح  میژر 
ياـیرد یقوـقح  میژر  نییبـت  رد  . - دـش دـهاوخ  نییعت  يا  هنارک  ياـهروشک  زا  کـیره  يوـس  زا  یقوـقح  میژر  هبناـجکی  لاـمعا  نودـب 

يایرد ندرک  یماظن  ریغ  . - تسا يدـج  یلم  تینما  نیماـت  ظـفح و  یلم و  تیمکاـح  لاـمعا  اـهروشک و  یلم  تینما  هظحـالم  ناردـنزام 
هنوگره زا  بانتجا  ياـهنارک و  ياـهروشک  اـب  لـماک  يراـکمه  لـصا  تیاـعر   - يا هنارک  ياـهروشک  تینما  ظـفح  روظنم  هب  ناردـنزام 

مهـس رزخ و  زاگو  تفن  يژرنا  هنیمز  رد  ناریا  يرگیزاب  - 4 دزاس . یم  مهارف  ار  يا  هنارک  ياهروشک  طباور  رد  جنـشت  هنیمز  هک  یلامعا 
شالت يوحن  هب  کـی  ره  رزخ  رگید  ياـهروشک  هکیلاـح  رد  تسا . هدوب  ناریا  تلود  يورارف  ياـه  شلاـچ  زا  یکی  هراومه  نآ  زا  ناریا 

زا يژرنا  تشادرب  زا  ناریا  مهس  هک  دنهد  یم  ناشن  اهرامآ  دنا ، هدرک  نآ  يژرنا  عبانم  زا  هدافتسا  ياه  ییاناوت  شیازفا  يارب  يدایز  ياه 
یکیرزخ هقطنم  دیامن . عورش  ار  زاگ  تفن و  جارختسا  فاشتکا و  هقطنم  نیا  زا  تسا  هتسناوتن  زونه  ناریا  تسا و  رفـص  ًابیرقت  هقطنم  نیا 

هبور هقطنم  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  يوروش  ریهامج  داحتا  یـشاپورف  درـس و  گنج  ناـیاپزا  سپ  هک  تسا  يدربهار  قطاـنم  نیرت  مهم  زا 
ار هقطنم  ياـهروشک  زا  يرایـسب  هجوـت  هک  تسا  نآ  زاـگو  تفن  دروآرب  نازیم  هقطنم  نیا  تاـکن  نیرت  مـهم  هـلمج  زا  داد . ناـشن  دـشر 
اب سایقرد  هک  تسا  هکشب  درایلیم  ات 29  رزخ 15  يایرد  تفن  هدش  هتخانش  عبانم  دوش  یم  هتفگ  هک  هچنانچ  تسا ؛ هدرک  لوغـشم  دوخرب 

ایرد نیا  زاگ  عبانم  نازیم  تسا و  هجوت  لباق  هکـشب ، دراـیلیم  نازیم 17  هب  لامش  يایرد  هکـشب و  درایلیم  نازیم 22  هب  اکیرمآ  تفن  عباـنم 
نیب تردـق  کـی  ناونع  هب  اـکیرمآ  هک  اـجنآ  زا  تسا . هقطنم  نیا  يـالاب  شزرا  زا  ناـشن  هک  تسا  بعکم  توف  نویلیم  ات 337  زین 235 

ثحبرد هچ  هلوـل و  طوـطخ  لاـقتنا  ثحبرد  هچ  ناریا  شقن  نتخاـس  گـنر  مک  رد  یعـس  دراد ، هقطنم  نیا  رد  تـیمهارپ  یعفاـنم  یللملا 
تروصب طاقن  زا  یخرب  رد  دودـحم و  ار  هیـسور  رگید  يوسزا  هتـشاذگ و  راشف  تحت  ار  ناریا  ًـالمع  دراد و  تفن  فاـشتکا  جارختـسا و 

مه هب  ار  يزکرم  يایسآ  زاقفق و  هنایمرواخ ، ناریا ، نونکا  يوروش ، یـشاپورف  هجیتنرد  دیامن . یم  يراکمه  هیـسور  اب  هدش  يزیر  همانرب 
نویلیم زا 17 شیب  هک  ار  زمره  هگنترب  لرتنک  سراـف و  جـیلخ  لـحاس  زا  رتمولیک   1200 رزخ ، لـحاس  زا  رتمولیک  دزاس و640  یم  طـبترم 
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هزوح یبونج  رزخ  رد  دشاب . يژرنا  هدمع  رگیزاب  کی  رزخ  رد  دناوت  یم  ناریا  دراد . تسدرد  دنک ، یم  روبع  نآ  زا  زور  رد  تفن  هکشب 
عورـش اه  هزوح  نیا  رد  ار  فاشتکا  دناوت  یم  ناریا  زاگ ، تفن و  راشرـس  عبانم  دوجو  مک  لامتحا  مغریلع  هک  دنراد  دوجو  يددعتم  ياه 

رد هک  تسا  رارق  ساربورتپ  یلیزرب  تکرـش  تسا . تیلاعف  هدامآ  رـضاح  لاح  رد  زربلا  مان  هب  قیمع  ياه  بآ  رد  يرافح  يوکـس  دیامن .
ناجیابرذآ ناریا و  نیبام  كرتشم  تروصب  دـناوت  یم  زربلا  یتفن  هزوح  دـیامن . يراکمه  ناریا  اب  رزخ  یتفن  ياه  نادـیم  زا  یکی  هعـسوت 

دازآ ياه  ایرد  هب  یـسرتسد  نودب  هک  تسا  زاقفق  يزکرم و  يایـسآ  ياهروشک  يارب  يژرنا  لاقتنا  ریـسم  نیرت  نازرا  ناریا  دبای . هعـسوت 
زا يرگید  هلول  طخ  تسا . هدش  ثادحا  ناریا  لامش  رد  هگشب  رازه  ییاهن 470  تیفرظ  هب  ير  - اکن هلول  طخ  رضاح  لاح  رد  دنشاب . یم 

ناتـسقازق و زاگنویمزاگ  هسنارف ، لاتوت  ياـه  تکرـش  طـسوت  هعلاـطم  لاـح  رد  ناریا  زرم  هب  ناتـسقازق  زیگنت  ناغـشاک و  راشرـس  نیداـیم 
لاح رد  رزخ  يایرد  یناریتشک  دیامن . یم  لمح  سراف  جیلخ  هب  ناریا  قیرط  زا  ناریا و  هب  ار  ناتـسقازق  ماخ  تفن  هک  تسا  نپاژ  سکپمیا 

. تسا هداد  شرافس  ار  رزخ  يایرد  رد  تخوس  لمح  يراب  رکنات  هد  شکتفن  یلم  تکرش  تسا . راب  لمح  يارب  طسوتم  یتشک  تخاس 6 
ياهروشک دـنچره  تسا . ناهج  رد  يژرنا  فرـصم  ظاحل  زا  زکرمتم  طاـقن  زا  یکی  اـپورا  اـپورا  هب  رزخ  زاـگ  تفن و  لاـقتنا  ناریا و  -5

اب نانچمه  هراق  نیا  رد  يژرنا  فرصم  دشر  اما  دنتـسه ، ییاقیرفا  ییایـسآ و  ياهروشک  هب  دوخ  رب  يژرنا  عیانـص  لاقتنا  لاح  رد  ییاپورا 
. تسا ییاپورا  هیداحتا  هب  یقرـش  يزکرم و  ياپورا  دیدج  ياهروشک  تیوضع  عوضوم  نیا  لیالد  زا  یکی  تسالاب . تمـس  هب  دنت  بیش 

یم یط  ار  دوخ  يداصتقا  قنوررپ  ياه  هرود  زا  یکی  نونکا  يوروش  داحتا  طلـست  نارود  رد  زکرمتم  ياهداصتقا  زا  هدش  اهر  ياهروشک 
نیا نانآ  زا  نت  يزکرم 12  یقرـش و  ياپورا  ياهروشک  نایم  رد  دماجنا . یم  اهروشک  نیا  رد  يژرنا  فرـصم  دشر  هب  رما  نیا  دـنیامن و 

هب زاین  رما  نیا  دنشاب . ییاپورا  هیداحتا  رد  هتفای  نامزاس  گنهامه و  هعـسوت  هب  دحتم  ياپورا  ياضعا  رگید  رانک  رد  ات  دنا  هتفای  ار  ناکما 
ياهلاس درب . یم  الاب  اپورا  رد  ار  يژرنا  ياضاقت  زاب  هک  دراد  یبرغ  ياپورا  ياهروشک  هتفای  هعسوت  داصتقا  هب  ندیسر  يارب  ناوارف  شالت 

رد رکیپ  لوغ  هلول  طخ  تخاس  اب  داد و  ناشن  یگدامآ  اپورا  هب  طرـش  یب  نازرا و  زاـگ  هئارا  رد  نارگید  زا  شیب  ناریا  يدـالیم  ههد 70 
لکـشم رد  نونکا  دنداد و  حـیجرت  رازاب  هب  ار  تسایـس  دـنیامن ، یـضار  ار  يوروش  داحتا  هکنآ  يارب  نایئاپورا  اما  دـش . مدقـشیپ  هار  نیا 

ناریا يارب  اه  تصرف  زا  یکی  تسا . هدرک  هطاحا  ار  نآ  يژرنا  زا  ییایرد  اما  تسا ، ریقف  يژرنا  ظاحل  زا  هچرگ  اپورا  دـنا . هداـتفا  ددـجم 
نیا دناسرب . ناملآ  شیرتا و  هب  ار  زاگ  ناتسراجم  ینامور و  ناتـسراغلب ، قیرط  زا  هیکرت و  زا  تسا  رارق  هک  تسیا  هلول  طخ  رد  تکراشم 

، ناتـسنمکرت اب  رتشیب  طابترا  -6 دـیامن . رارقرب  ار  اپورا  ناریا و  يزاـگ  میقتـسم  دـنویپ  دـناوت  یم  تسا ، روهـشم  وکوباـن  ماـن  هب  هک  طـخ 
. دنکیم هدافتـسا  هیـسور  ناریا و  اب  دوخ  طباور  تیوقت  تهج  رد  نآ  زا  تسا و  يزاگ  عبانم  ياراد  ناتـسنمکرت  ناجیابرذآ  ناتـسناغفا و 

تیدودـحم لیلد  هب  اما  دـنا  هدرک  دـقعنم  هیـسور  هب  زاگ  بعکم  رتم  درایلیم  رثکادـح 100  هنالاس  رودـص  يارب  يدادرارق  اهنمکرت  هتبلا 
بعکم رتم  درایلیم  هب 14  لاس 2007  رد  تسا  رارق  هک  تسا  لاس  رد  زاگ  بعکم  رتم  درایلیم  رودص 8  اهنت  ناریا  اب  ناشرارق  هلول  تیفرظ 

. دنراد هتـشاد و  يرتشیب  راظتنا  ناریا  زا  وا  نانیـشناج  فزاین و  دشاب . جراخ  يایند  هب  ناتـسنمکرت  هعـسوت  هزاورد  دـناوت  یم  ناریا  دـسرب .
هک دهد  یم  ار  ناکما  نیا  ناریا  يا  هداج  یلیر و  هتفای  هعسوت  طوطخ  دزاس . هتـسباو  دوخ  هب  ار  ناتـسنمکرت  ناتـسناغفا و  دناوت  یم  ناریا 

هداد صاصتخا  راک  نیا  هب  هک  نامع  يایرد  سراف و  جیلخ  رد  یناریا  ردانب  زا  یکی  قیرط  زا  ناتسنمکرت  ناتسناغفا و  تارداص  تادراو و 
يژرنا عبانم  ظاحل  زا  روشک  نیا  اکیرمآ ، ياه  وهاـیه  مغریلع  تسا . تواـفتم  ناـجیابرذآ  يروهمج  تیعـضو  دریذـچ . ماـجنا  دوش ، یم 

یتسرپرـس هب  یمویـسرسنک  هک  تسا  غارچ » یلـشنوگ ، يرذآ ،  » هزوح رزخ  يایرد  ناـجیابرذآ  عبنم  نیرتمهم  دـیاش  تسین . يوق  نادـنچ 
کی هلول  طـخ  دوبمک  تفن  نیا  دـسریم  رظن  هب  اـما  تسا . نآ  رد  يرـالد  دراـیلیم  دودح 8  يراذـگ  هیامرـس  لاح  رد  مویلورتپ  شیتیرب 

طخ رزخ  يایرد  رتسب  ریسم  زا  ات  دنک  یم  شالت  رایسب  اکیرمآ  لیلد  نیمه  هب  دنک . یمن  ناربج  ار  ناحیج  سیلفت ، وکاب ، ياهکشب  نویلیم 
ناریا دنا . فلاخم  تدش  هب  مادقا  نیا  اب  یطیحمتسیز ، لیالد  هب  ناریا ، هیـسور و  نویـساردف  دوش . ثادـحا  وکاب  هب  وئاتکآ  زا  تفن  هلول 

. دـیامن يداصتقاریغ  ار  رزخ  يایرد  رتسب  زا  هلول  طخ  تخاس  هدـیا  دوخ  ياه  شکتفن  اب  وکاب  هب  وئاتکآ  زا  ماخ  تفن  لـمح  اـب  دـناوت  یم 
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داـقعنا اـب  دـناوتیم  مه  رزخ  ياـیرد  زکرم  رد  دـنک . جارختـسا  فاـشتکا و  ار  زربلا  یتفن  هزوح  ناـجیابرذآ  يروهمج  اـب  دـناوتیم  ناریا 
اـهنمکرت و ناتـسنمکرت ، شخب  رد  دـنک . زاـغآ  تسا  نآ  ماـجنا  هب  فـظوم  مه  لـش  تکرـش  هک  ار  اـهكولب  یخرب  فاـشتکا  دادرارق 

اهروشک نیا  اب  يراکمه  هنوگره  هک  میدرکیم  رکف  ام  هتشذگ  رد  دنشاب . هتشاد  ناریا  اب  هبناجهس  يراکمه  هک  دندرک  داهنـشیپ  اهسور 
نیا هب  ار  اـهيرذآ  هک  تسا  رتـهب  کـیتلوپوئژ  ظاـحل  زا  ًاـقافتا  اـما  دوش ، یم  ماـمت  ناـمدوخ  ررـض  هب  تسا و  ناریا  بیقر  اـب  يراـکمه 

لباقم رد  میهد و  رارق  ناوجخن  ناتـسنمرا و  رایتخا  رد  زاگ  میناوتیم  لاح  نیع  رد  دیایب . زیربت  هب  ناشهلول  طخ  ات  مینک  بیغرت  يراکمه 
یعیبط ظاحل  هب  دوشب ، ناهج  يژرنا  هار  راهچ  اـت  تسا  نآ  لاـبند  هب  هیکرت  هک  يزیچ  مینک . رداـص  اـپورا  هب  دراو و  زاـگ  ناتـسنمکرت  زا 

. دیدرگ ثادـحا  ناجیابرذآ  رد  ییاکیرمآ  رادار  هاگتـسیا  رود  اکیرمآ  یماظن  نیـصصختم  روضح  اب  لاس 2005  ربتکا  رد  تساـم . مهس 
ار هیسور  یماظن  یـسایس - هجوت  تسناوت  یمن  عوضوم  نیا  نبزیخ . هقطنم  رد  لامـش  رد  یمود  ناریا و  اب  زرم  رد  اراتـسآ  هقطنم  رد  یکی 

هاگتسیا تسا . ناتسنمرا  غاب و  هرق  نینچمه  ناجیابرذآ و  لخاد  رد  دوخ  یماظن  یتینما و  زکارم  ياراد  هیسور  دنکن . بلج  رزخ  هیشاح  هب 
هیروف 1985 زا 20  هک  تسا  یکشوم  هلمح  رادشه  متـسیس  وضع  ناجیابرذآ  یخامـش  کیدزن  ياه  هوک  زارف  رب  هلبق "  " هیـسور يرادار 

ياـه کـشوم  طـسوتم و  درب  ياـه  کـشوم  کیلـش  نکمم  طاـقن  دـهد  یم  هزاـجا  نآ  شـشوپ  تحت  هدودـحم  تسا . راـک  هب  لوغـشم 
هیـسور و نینچمه  ناتـسقازقو و  هیـسور  نیباـم  رزخ  ياـیرد  یلامـش  شخب  رد  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  دـشاب . رظن  تـحت  یتاـیلمع  - یکیتکاـت

هنیزگ میرتهب  دسر  یم  رظنب  دنا ، هتـشگ  صخـشم  اهزرم  هدش و  ماجنا  رزخ  يایرد  رد  یبآ  دودح  دیدحت  هب  طوبرم  تاقفاوت  ناجیابرذآ 
نونکا 4/28 مه  ناتـسقازق  تسا . ناجیابرذآ  ناتـسنمکرت و  ینعی  دوخ  لـصفالب  هیاـسمه  روشک  ود  اـب  هحلاـصم  يراـکمه و  ناریا  يارب 
رادـقم 6/52 تسا  عقاو  نآ  یبونج  هقطنم  رد  هک  رزخ  ياهبآ  یقبام  دـصرد . زین 19  هیـسور  دراد و  رایتخا  رد  ار  رزخ  ياهبآ  زا  دـصرد 

ياهروشک زا  مادکره  يارب  دصرد  يواسم 5/17  مهـس  هب  دوخ  هیاسمه  ياهروشک  اب  هرکاذم  اب  دناوت  یم  ناریا  نم  رظنب  تسا . دـصرد 
هلمح تروص  رد  ار  يداـمتعا  دروـم  یـسفنت  ياـضف  ناریا  هب  ناـجیابرذآ  ناتـسنمکرت و  اـب  مهاـفت  هب  ندیـسر  دـبای . تسد  رزخ  یبوـنج 
نیبام یگنهامه  يراکمه و  يارب  ینامزاس  سیـسات  رزخ  يایرد  رد  تینما  يراـکمه و  ناـمزاس  سیـسات  -7 دـهد . یم  اکیرمآ  یلامتحا 

لاس 1371 رد  دش . حرطم  جنپ  هب  ود  زا  ایرد  هیـشاح  ياهروشک  شیازفا  يوروش و  یـشاپورف  زا  سپ  رد  رزخ  يایرد  یلحاس  ياهروشک 
. دوـمن حرطم  رزخ  ياـهروشک  نارـس  عـمج  رد  نارهت و  رد  ار  یناـمزاس  نـینچ  لیکـشت  هدـیا  یناجنـسفر  یمــشاه  ناریا  روـهمج  سیئر 

عبانم زا  رتشیب  هدافتـسا  رد  عمط  ظاحلب  لمع  رد  اما  دندروآ ، مهارف  ار  نآ  هناخریبد  داجیا  تامدقم  هدیا  نیا  شریذـپ  اب  رگید  ياهروشک 
راب لوا  رزخ  يایرد  ندومن  یماظنریغ  هدیا  دنتفرگ . شیپ  ایرد  زا  هدافتسا  رد  ار  هنایارگاو  ياه  تسایس  اکیرمآ  ياه  هسوسو  ایرد و  رتسب 

نویساردف روهمج  سیئر  لاس 2005  رد  هاگنآ  دیدرگ . ناونع  رد 1381  یلزنا  ردنب  هب  يربهر  مظعم  ماقم  رفس  نایرج  رد  ناریا و  طسوت 
مظن و حلـص ، ظفح  نامزاس  داجیا  رد  ناریا  هلمج  زا  رزخ و  يایرد  لحاس  ياهروشک  هیلک  تکراـشم  راتـساوخ  نیتوپ  ریمیدـالو  هیـسور 

هعسوت عوضوم  هب  ناریا  هکیلاحرد  تسا ، تینما  ظفح  يارب  ینامزاس  لیکـشت  هجوتم  رتشیب  نیتوپ  هاگن  دش . رزخ  يایرد  هقطنم  رد  تینما 
رزخ يایرد  هقطنم  رد  تینما  مظن و  حلـص ، ظفح  نامزاس  سیـسات  زا  یلـصا  فدـه  نیتوپ  هتفگ  ربانب  دراد . رظن  هقطنم  يداصتقا  دـشر  و 

حالـس شرتسگ  عنم  یللملا و  نیب  مسیرورت  اب  هزرابم  هنیمز  رد  رزخ  يایرد  لحاس  ياـهروشک  ناـیم  ياـه  يراـکمه  شرتسگ  هعـسوت و 
الوا تسا . عوضوم  ود  يواح  رزخ  يایرد  رد  یماظن  ياـه  تیلاـعف  دروم  رد  هیـسور  داهنـشیپ  تیهاـم  دوب . دـهاوخ  یعمج  راتـشک  ياـه 

هدناجنگ هیشاح  ياهروشک  یماظن  ياهورین  رادیاپ  نزاوت  ظفح  لومرف  رزخ  يایرد  یقوقح  همانساسا  رد  هک  تسا  هدرک  داهنشیپ  هیـسور 
یماظن و تادـیدهت  ای  ورین  زا  هدافتـسا  تیعونمم  عوضوم  رد  ایناث  دـشاب . هنالوقعم  یفاک و  دـح  رد  رزخ  رد  یماظن  راتخاس  داجیا  دوش و 
یجراخ و تادیدهت  داجیا  تیعونمم  هدعاق  ندوزفا  اب  دـنب  نیا  لیمکت  هیـسور ، داهنـشیپ  رزخ ، يایرد  زا  زیمآ  حلـص  افرـص  يرادرب  هرهب 

چیه مچرپ  رد 1940  هدـقعنم  يوروش  ناریا و  قفاوت  ساـسا  رب  دـشاب . یم  رزخ  ياـیرد  رد  هناـگیب  ياـهروشک  یماـظن  ياـهورین  روضح 
هعسوت روشک  جنپ  هب  يوروش  یشاپ  مه  زا  اب  ادعب  هک  دوش ، هتـشارفارب  ایرد  نیا  رد  دناوتیمن  رزخ  يایرد  یلحاس  روشک  ود  زج  يروشک 
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تکرح اـیرد  ندـش  یماـظنریغ  تمـس  هب  اـهروشک  زا  یخرب  درادـن . روضح  رزخ  ياـیرد  رد  ياهناـگیب  یماـظن  يورین  نونکامه  تفاـی .
نیا رد  ناریا  دنتـسه . یبآ  هنهپ  زا  هدافتـسا  رثکادـح  لابند  هب  دـنراد  یماظن  ناگوان  همه  زا  رتشیب  هکنیا  لـیلد  هب  رگید  یخرب  دـننکیم و 

یماظنریغ هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  دنکیم ، دیئات  ار  ایرد  ندش  یماظنریغ  ناریا  هک  لاح  نیع  رد  دـنک . ذاختا  یقیقد  تسایـس  دـیاب  نایم 
دراد ناردـنزام  يایرد  رد  زهجم  وان  لقادح 105  هیـسور  درک . دهاوخ  یعافد  ناوت  هنوگ  ره  دـقاف  ناریا ، رظنم  زا  ار ، رزخ  هقطنم ، ندـش 
رزخ هب  نیارکوا  اب  فالتخا  زورب  يوروش و  یـشاپورف  زا  دـعب  هک  تسا  هایـس  ياـیرد  رد  همیرک  هریزجهبـش  ناـگوان  نآ  مظعا  شخب  هک 

ناتـسقازق و سپـس  دراد . رارق  ناریا  هیـسور  زا  سپ  دایز  هلـصاف  اب  تسا . رزخ  يایرد  عزانمالب  تردق  هیـسور  نیاربانب  تسا . هدـش  لقتنم 
، عیرـس شنکاو  یتیلمدـنچ  ياهورین  تسا  هدرک  داهنـشیپ  رزخ  یلحاس  ياهروشک  هب  نینچمه  هیـسور  دنتـسه . ناتـسنمکرت  ناجیابرذآ و 

يایرد هقطنم  هک  دناهدیقع  نیا  رب  نیلمرک ، تاماقم  دراد ؛ تلع  دنچ  وکسم ، هدیا  داهنشیپ و  دوش . لیکشت  هقطنم  رد  اهروشک  نیا  طسوت 
ياهروشک رگید  ناتـسکاپ و  ناتـسناغفا ، قارع ، رد  زونه  هک  تسا  ياهقطنم  مسیرورت  زکارم  زا  تسیرورت  لامع  تکرح  هارراـهچ  رزخ ،
ياهروشک یتلود  ياهداهن  یگنهامهان  زا  هدافتـسا  اب  ینلع ، روط  هب  هاگ  هناـیفخم و  ياـههار  هروک  زا  نایماظنهبـش  دـنراد . روضح  هقطنم 
ياهروشک ماـمت  زورما ، هک  دـنرواب  نیا  رب  سور  نارگلیلحت  دـننکیم . هنخر  زاـقفق ، ءارواـم  هیـسور و  ناتـسقازق ، ناریا ، هب  رزخ  یلحاـس 

نارـس سالجا  نیلوا  رد  مه  هیـسور ، روهمجسیئر  نیتوپ ، دـنرادن . ار  دـیدج  تارطخ  اب  لقتـسم  هلباـقم  يارب  یفاـک  تاـناکما  یلحاـس ،
يراکمه رزخ  رد  شناگیاسمه  اب  مسیرورت  اب  هزرابم  رد  تسا  هداـمآ  شروشک  هک  درک  مـالعا  لاس 2002 ، رد  رزخ  یلحاس  ياهروشک 

زکرم ناتسناغفا ، زا  ردخم  داوم  قاچاق  دشابیم . ردخم  داوم  قاچاق  تسا ، يدج  هزادنا  نیمه  هب  هک  يرگید  رطخ  دشاب . هتشاد  گنتاگنت 
، عیرس شنکاو  یتیلمدنچ  ياهورین  سیسأت  نیا ، ساسا  رب  تسا . هتفای  هار  رزخ  يایرد  هقطنم  ياهروشک  مامت  هب  ردخم  داوم  دیلوت  یلصا 

ياهروشک تینما  نیمأت  ترورض  دروم  رد  مهافت  هب  لین  تسا ، دقتعم  وکسم  دوب . دهاوخ  مسیرورت  اب  هلباقم  اهنآ ، یلصا  تیرومأم  اجب و 
زا تسا . هدـش  لصاح  تاقفاوت  حور  زا  هتـساخرب  رکف  نیا  تسا . تیمها  نایاش  هناگیب ، تلاخد  نودـب  اهنآ و  دوخ  طـسوت  رزخ  یلحاـس 

تینما ياهورین  داجیا  داهنشیپ  ناخارتسآ  رد  رزخ  يایرد  هیـشاح  روشک  جنپ  ياه  ناگوان  ناهدنامرف  هسلج  رد  هک  یماگنه  نئوژ 2005 ،
حرطم تسا ، هایـس  يایرد  رد  هچنآ  هباشم  هیـشاح  ياهروشک  تاناکما  اهورین و  زا  هدافتـسا  اب  روفـساک "  " رزخ حلـص  ظفح  يا و  هقطنم 

زا ریغ  هب  يروشک  ره  حلـسم  ياهورین  الک  هکلب  یگنج ، ياه  یتشک  طقف  هن  روضح  تیعونمم  دـنک  یم  شالت  یـسور  یـساملپید  دـش ،
هدنیآ يریگ 1. هجیتـن  دـنکیم . یناـبیتشپ  داهنـشیپ  نیا  زا  ناریا  دوـش . تبث  هدـناجنگ و  همانـساسا  رد  رزخ  هقطنم  رد  روکذـم  روـشک  جـنپ 
يزاس یناهج  تسا . زادنا  مشچ  دنـس  اب  قبطنم  ياه  يژتارتسا  یحارط  قیقدت و  هجوت ، دنمزاین  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یجراخ  تسایس 

دوب نآ  یپ  رد  هلاقم  نیا  زا  یـشخب  .2 تسا . هداد  شیازفا  اه  تموکح  طسوت  هذـختم  ياه  يژتارتسا  نایم  رد  ار  یجراـخ  طـباور  تیمها 
. تسا هتخیمآ  رد  یناـملراپ  یـسارکمد  اـب  ار  یمالـسا  تموکح  کـی  عونتم  داـعبا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هنوـگچ  هک  دـهد  ناـشن  هک 

يزاس میمـصت  یحارط و  رد  هک  دـسر  یم  رظنب  اما  دـنا ، هدرـشف  ياپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ندوب  هناگود  رب  ناققحم  زا  يرایـسب 
تامیمـصت تسا ، روشک  هجوتم  يدـیدهت  هک  یناـمز  اـصوصخ  دراد . دوجو  نازاـس  میمـصت  ناـیم  رد  عاـمجا  یعون  یجراـخ ، تساـیس 

رد يریگ  میمصت  دنیآرف  هب  رگا  هناداقن  هاگدید  زا  .3 دیامن . یم  لیم  یلم  عفانم  ظفح  تمس  هب  رتشیب  یجراخ  تسایس  دروم  رد  تموکح 
دوبمک هک  ینارحب  عقاوم  رد  تسا و  ینالوط  اتبـسن  دنیآرف  نیا  هک  دش  میهاوخ  هجوتم  مینکفا ، هاگن  یمالـسا  يروهمج  یجراخ  تسایس 

ار روشک  یلم  عفانم  دنیآرف  نیا  تدم  زارد  رد  رگید  فرط  زا  اما  دوب . دهاوخ  دمآراکان  هسورپ  نیا  تسا ، نآ  یلصا  تاصخشم  زا  نامز 
زا اترورض  یللملا  نیب  طیحم  هنحص  رب  مکاح  ياضف  اب  یجراخ  تسایـس  فادها  يراگزاس  مدع  ای  يراگزاس و  .4 دیامن . یم  نیمات  رتهب 

بجوم نایرجم  ای  ناریگ و  میمصت  هنانیبدب  راک و  هظفاحم  فیعـض ، یـساملپید  هک  تسا  نکمم  هاگ  دوش . یمن  یـشان  یـضراعت  فادها 
ییارجا یتایلمع و  طیحم  نوچ  .5 دیاینرد . ارجا  هب  یطیحم  هنحص  رد  نارگیزاب  ضراعتم  ریغ  یتح  نوگمه و  فادها  زا  يرایـسب  ات  دوش 

رد یجراخ  تسایـس  فادـها  زا  يدـصرد  هک  تسا  یعیبط  دوش ، یم  ذاختا  میمـصت  نآ  رد  هک  تسا  یطیحم  زا  رتارف  یجراـخ  تساـیس 
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همانرب يارب  یعقاو  يامنهار  کی  دناوت  یم  ناریا ، هلاس  زادنا 20  مشچ  دنس  .6 دنامب . یقاب  هدشن  ماجنا  میقع و  یللملا  نیب  یتایلمع  هنحص 
کی هب  ام  دوش . یحارط  دـیاب  دنـس  نیا  رد  جردـنم  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  بسانم  ياه  يژتارتسا  دـشاب . یجراخ  تسایـس  رد  ام  ياه 
زاقفق رزخ و  يایرد  يزکرم ، يایـسآ  ناریا ، يارب  بسانم  هقطنم  میراد . زاین  هقطنم  رد  نامدوخ  یعیبط  هاگیاج  هب  ندیـسر  يارب  هار  هشقن 
ناریا یعیبط  تروصب  دـیامن ، يزیر  همانرب  ور  شیپ  رد  ياه  تصرف  ناریا و  توق  طاقن  هب  هجوت  اب  روشک  یجراخ  تسایـس  رگا  .7 تسا .
قارع ناتـسناغفا و  ناحیابرذآ  ناتـسنمرا ، ناتـسکیجات ، ناتـسنمکرت ، صوصخب  هیاسمه  ياهروشک  هعـسوت  رد  لماع  نیرتمهم  دـناوت  یم 

تیامح مدـع  لیلدـب  ام  صـصختم  یناسنا  يورین  زین  قارع  رد  دنتـسه و  ناـیناریا  زا  رتشیب  ناتـسناغفا  رد  نونکا  يدـنه  ناسدـنهم  دـشاب .
دننام یتاقفاوت  بوچراچ  رد  ییایـسآ  ياهروشکو  ناریا  نیبام  ییارگمه  .8 دراد . ار  روضح  نیرتمک  یصوصخ  شخب  زا  تلود  یـسایس 
یقاب هتکن  کی  اهنت  اما  تسا . درب  - درب يزاب  کی  نیا  هک  تسا  تقیقح  نیا  نیبم  ایـسآ  رد  تینما  يراکمه و  ناـمزاس  وکا و  ياـهگناش ،
کـش یب  هک  تسا  نآ  خـساپ  دـهد ؟ یم  اقترا  ار  ناریا  یتینما  تلزنم  ياهگناش  ياه  يراـکمه  ناـمزاس  هب  ناریا  نتـسویپ  اـیآ  هک  تسا 
یطاقن زا  رتمک  ناریا  یتینما  ياه  ینارگن  اما  دماجنا ، یم  ناریا  يارب  يرتهب  تیعضو  هب  لقتـسم  ياهروشک  اب  هنایارگمه  تیلاعف  هنوگره 

ییاه نامزاس  تیلاعف  هدـعاقلا و  نابلاط ، عون  زا  یمالـسا  ییارگ  طارفا  دـیدهت  زجب  دریگ . یم  رارق  ياـهگناش  ناـمزاس  رتچ  رد  هک  تسا 
هدمع ياه  ینارگن  دیامن ، افیا  شقن  نانآ  يزاس  دودحم  ای  لرتنک و  رد  دناوت  یم  ياهگناش  هک  يزکرم  يایـسآ  رد  ریرحتلا  بزح  دـننام 

صوصخب یجراـخ  ياـهورین  روضح  روشک ، نیا  یلاـمتحا  هیزجت  یلخاد و  گـنج  عوـضوم  قارع ، هدـنیآ  تسا . رگید  قطاـنم  رد  ناریا 
يارب اکیرمآ  شالت  ناریا ، هیاسمه  یبرع  ياهوشک  همه  سراف و  جیلخ  رد  نایئاکیرمآ  یطابترا  یماظن و  هدیچیپ  تازیهجت  دایز و  دادـعت 

لها نایعیـش و  نیبام  تافالتخا  دـیدشت  هنایمرواخ ، رد  ناریا  ذوفن  رطخ  ربارب  رد  لیئارـسا  بارعا و  زا  لکـشتم  دـیدج  كولب  کی  داجیا 
قطانم رد  دنرگید و  سنج  زا  همه  همه و  تفن  تمیق  شهاک  دـیلوت و  شیازفا  يارب  تفن  هدـننکدیلوت  ياهروشک  هب  راشف  دایدزاو  تنس 
ياقترا يارب  ناریا  دسر  یم  رظنب  دیامنب . یکمک  دراوم  نیا  رد  ناریا  هب  دناوت  یمن  ياهگناش  الامتحا  هک  دنا  هتفرگ  فده  ار  ناریا  رگید 

. دشاب زین  رگید  ياه  مزیناکم  رگید و  نارگیزاب  زا  هدافتـسا  رکف  هب  دـیاب  ياهگناش  نامزاس  رد  تیوضع  رب  هوالع  دوخ  یلم  تینما  حـطس 
دـسر یم  رظنب  اما  تسین . روشک  یبونج  قطانم  دننام  رزخ  يایرد  رد  زاگ  تفن و  جارختـسا  هک  دهد  یم  ناشن  هنیزه  - دوس تابـساحم  . 9

فاشتکا و يارب  ینودـم  يژتارتسا  تسا  بسانم  رگید  یلحاس  ياهروشک  اب  يراـکمه  هعـسوت  نینچمه  تیمکاـح و  لاـمعا  ظاـحلب  هک 
یساملپید ناریا  عبنم : ددرگ . یحارط  لاقتنا  طوطخ  نینچمه  رزخ و  زاگو  تفن  نیدایم  هعسوت 

زادنا مشچ  دنس  رد  یجراخ  تسایس  يدربهار  ياهروحم  رب  یلیلحت 

، دیناوخ یم  هک  هچنآ  لوا ) شخب   ) يربکا اضریلع  رتکد  : هدنـسیون زادـنا  مشچ  دنـس  رد  یجراخ  تسایـس  يدربهار  ياهروحم  رب  یلیلحت 
هلاقم نیا  رد  ناریا . یمالس  يروهمج ا  هلاس  زادنا 20  مشچ  دنس  رد  روشک  یجراخ  تسایس  داعبا  میـسرت  يروحم  نکر  رب  تسا  یلیلحت 

تـسایس دربهار  ناکرا  دهد . حیـضوت  حرـش و  ار  يا » هقطنم  رترب  لماعت   » هب لین  ياه  هتـسیاب  نیداینب  ياه  تسایـس  دشوک ، یم  هدنـسیون 
بیترت تابـسانم و  میظنت  عون  يانبمرب )  ) یلم و طیارـش  لماوع و  تیریدـم  عبانم و  يریگراـکب  یگنوگچ  زادـنا : مشچ  رتسب  رد  یجراـخ 

یلم فادـها  ققحت  عبانم و  نیمات  روظنم  هب  روشک ، یجراخ  طیحم  طیارـش  رـصانع و  لماوع ، هعومجم  اهروشک و  رگید  اب  روشک  طباور 
كرد یجراخ ؛ تسایس  دربهار  میظنت  رد  تسا . هدش  فیرعت  ناریا  یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایس  دربهار  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

صوصخب یجراخ و  طیحم  ياه  یگژیو  تایـضتقم و  یجراخ ، تسایـس  دعب  رد  هژیوب  یلم ، ناوت  تردـق و  زا  لم  اک  حیحـص و  نییبت  و 
یطیحم و ياه  يریذـپ  بیـسآ  اه و  بیـسآ  اه ، تصرف  تخانـش  ینوماریپ ، يا و  هقطنم  طیحم  رب  مکاح  میاداراپ  طلـسم  هنومن و  دـعاوق 

مشچ دنـس   » ناریا یمالـسا  يروهمج  یلم  تدم  نایم  يزیر  همانرب  رد  ظاحل ، نیمه  زا  تسا  تیمها  زئاح  رایـسب  دوجوم و ... ياهدیدهت 
یمالـسا يروهمج  ماظن  ياهداهن  ریاـس  تلود و  هب  رجا ، ققحت و  يارب  يربهر ، مظعم  ماـقم  دـییات  زا  سپ  هک  روشک » هلاـس  تسیب  زادـنا 
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ياه يریگ  تهج  اه و  فده  اه و  صخاش  نآ ، یجراخ  تسایس  دعب  یلم و  نالک  فادها  عفانم و  صوصخ  رد  تسا ، هدش  غالبا  ناریا 
هب ندـش  لیدـبت  هقطنم ، يداـصتقا  تسخن  هاـگیاج  رد  نتفرگ  رارق  هقطنم ، حطـس  رد  يرواـنف  یملع - لوا  هـبتر  بـسک  ریظن ، یـصخشم 

ریاس اـب  رثوم  هدـنزاس و  لـماعت  ياراد  مالـسا ، ناـهج  رد  شخب  ماـهلا  یبـالقنا ، یمالـسا - تیوه  ظـفح  نیعرد  هتفاـی ، هعـسوت  يروشک 
لیدبت زادـنا ، مشچ  دنـس  یجراخ  درکیور  ییاهن  فدـه  و  ییاغ » تلع   » هک اجنآ  زا  تسا . هدـش  ظاحل  للملا ،) نیب  طباور  رد   ) اهروشک

ناریا یمالـسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  دربهار  نیاربانب - : تسا ، یبالقنا  یمالـسا - تیوه  ظفح  نیعرد  هقطنم  رترب  تردق  هب  ندـش 
نیب يا و  هقطنم  ینوماریپ ، حوطـس  رد  ار  نآ  تالـضعم  عناوم و  عـفر  لـلع و  و  يا » هقطنم  يرترب  ياـه  شور  اـه و  هار   » یتسیاـب اتدـعاق 

، یلم فادـها  بساـنت  هب  ار  اـه  تسایـس  زا  حطـس  هس  تسیاـب  یم  روظنم  نیا  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دـیامن . هئارا  یناـهج ، یللملا -
هقطنم و رد  ذوفن  شرتسگ  روشک 3 - حوطس  همه  رد  هبناج و  همه  هعـسوت  دشر و  دوخ 2 - تیدوجوم  ماظن و  ظفح  - 1 دیامن : يدربهار 
. دنرگیدکی نمـضتم  هدوب و  طبترم  رگیدکی  اب  هطوبرم ، ياه  تسایـس  عفانم و  فادها و  زا  هیال  هس  نیا  دوخ  کیژتارتسا  تیعقوم  ءاقترا 

يارب روشک  يروحم  فدـه  ای  مزال و  طرـش  یجراـخ ، تسایـس  هیواز  زا  دـندرگ . ققحم  هدـش و  بیقعت  تسیاـب  یم  يزاوم  روط  هب  اذـل 
حطـس رد  يراذـگرثا  يرترب  و  ذوفن » رثؤم و  لـماع  . » تسا ناریا  يا  هقطنم  رترب  تیعقوم  تیبثت  رکذـلا ، قوف  عفاـنم  زا  هیـال  هس  ره  ققحت 

ظفح نیع  رد  يداصتقا - يروآ ، نف  یملع ، يرترب  نتم  رد  هژیوب  ذوفن ، ریثأت و  ياه  ترورض  زا  دبای . یم  یصاخ  تیعوضوم  يا ، هقطنم 
اه و تیلباق  اه ، تیفرظ  تیعضو  . - تسا يا  هقطنم  تینما  تردق و  رد  یگدننک » نییعت   » ناوت داجیا  يانعم  هب  یبالقنا ، یمالـسا - تیوه 

هقطنم تینما  تردـق و  میاداراپ  رد  یگدـننک » نییعت   » شقن نتـشاد  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یلم  ياه  يدـنمناوت 
رد هتفای  هعـسوت  ياهروشک   ) يداصتقا يروآ - نف  یملع - رترب  ياهروشک  یناهج و  حطـس  رترب  ياه  تردـق  اـب  طـباور  تابـسانم و  يا ،

نییعت  » تیعقوـم شقن و  نتــشاد  يا ،» هـقطنم  يرترب  تیعقوـم و  تیبـثت  . -» دوـش یم  رادروـخرب  یــصاخ  تـیمها  زا  زین  یناـهج ) حـطس 
هتفای هعسوت  ياهروشک  اب  هژیوب  رثؤم » هدنزاس و  تبثم ، لماعت  . » ظفح داجیا و  هقطنم و  حطـس  رد  تینما ، تردق و  میاداراپ  رد  یگدننک »

روضح نآ  رد  اکیرمآ ، هدحتم  تالایا  هک  تسا  هنوگ  هب  يا ، هقطنم  تیعـضو  دشاب . یم  هجاوم  ياهدیدهت  یتح  عناوم و  اب  یناهج  حـطس 
تـسایس زا  رثأتم  تدـش  هب  يا  هقطنم  تابـسانم  دراد ، هدـهعرب  ار  يا  هقطنم  زاس » هلداعمان   » شقن یتسینویهـص  میژر  دراد . يدایز  ذوفن  و 

هنایمرواخ و هقطنم  رد  . - تسا یتسینویهص  میژر  يا  هقطنم  حطس  هنایوج  يرترب  ياه  تسایس  اکیرمآ و  یناهج  حطس  هنابلط  يرترب  ياه 
هب ناریا  یمالـسا  يروهمج  رانک  رد  هیکرت ، ناتـسکاپ و  يدوعـس ، ناتـسبرع  ياهروشک  یبرغ ، بونج  يایـسآ  سراف و  جیلخ  هعبات  ماظن 

تـسیاب یم  هقطنم » رترب  لماعت   » فده بیقعت  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دـنوش . یم  هتخانـش  يا  هقطنم  حطـس  دـنمتردق  لماوع  ناونع 
، ندرا رـصم ، ریظن  رثؤم ، مهم و  ياهروشک  ریاـس  اـب  نآ ، عبت  هب  و   ) يا هقطنم  رترب  بطق  هس  نیا  اـب  يرثؤم  هدـنزاس و  طـباور  تابـسانم و 

نینچ هدمع  ياهدـیدهت  یتح  عناوم و  زا  یتسینویهـص ، میژر  اکیرمآ و  هدـحتم  تالایا  يا  هقطنم  شقن  اما  دـیامن . داجیا  قارع ) هیروس و 
يروهمج رثؤم  هدـنزاس و  طباور  رد  يرادـیاپ  تابث و  مدـع  بجوم  هدـحتم ، تالایا  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ضراـعت  تسا . یلماـعت 

هدش هقطنم ، زا  رتارف  يا و  هقطنم  حطـس  ياهروشک  ریاس  زین  یناهج و  حطـس  ياه  تردـق  ریاس  و  روکذـم - ياهروشک  اب  ناریا  یمالـسا 
یلم فادـها  عفانم و  تهج  رد  اکیرمآ  اب  ار  دوخ  يراج  ياه  شلاچ  ضراعت و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  ینامز  اـت  یتراـبع  هب  تسا .

و  ) یناهج يا و  هقطنم  حطـس  ياهروشک  اب  رادـیاپ  تاـبث و  اـب  روط  هب  هدـنزاس  تبثم و  رثؤم ، طـباور  يرارقرب و  دـنکن ، تیریدـم »  » دوخ
یجراـخ طـباور  تابـسانم و  رد  هدـحتم  تـالایا  لـضعم  تیریدـم  لـصف و  لـح و  يارب  دـش . دـهاوخن  رـسیم  یللملا ) نیب  يا : هـقطنمارف 

عون نیا  هک  يا  هنوگ  هب  میوش . لئان  لداعتم  اتبـسن  تابث و  اب  هدش ، لرتنک  هدش ، تیریدـم  یطیارـش  هب  دـیاب  ام  ناریا ، یمالـسا  يروهمج 
یبالقنا یمالسا -  تیوه  زین  عفانم و  فادها و  رب  ءوس  ریثات  دناوتن  ناریا  یمالـسا  يروهمج  اب  اکیرمآ  ضراعت  لضعم  لرتنک  تیریدم و 

. دباین اقترا  فلتخم ) حوطـس  رد   ) يریگرد نارحب و  هعزانم ، کی  هب  ضراعت  نیا  رگید  يوس  زا  دـشاب و  هتـشاد  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
زا صاخ  یحطـس  هب  دـناوتب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رگا  تسا . تردـق  زا  يا  هیاپ  حطـس و  نتـشاد  هب  طونم  دوخ  تیریدـم ، زا  عون  نیا 
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راهم و لرتنک ، اکیرمآ  اب  زین  ار  هعزاـنم » ، » دوخ یناـهج  يا و  هقطنم  عفاـنم  نیماـت  نمـض  هک  دوب  دـهاوخ  رداـق  دـبای . یـسرتسد  تردـق ،
هب تسا . نآ  درکراک  شقن و  یتسینویهـص و  میژر  مانب  یتیدوجوم  ور ، شیپ  تادیدهت  عناوم و  هلمج  زا  ریـسم ، نیا  رد  دـیامن . تیریدـم 

هتـشاد هدـحتم  تالایا  اب  هعزانمو » هلباـقم  حطـس   » لـضعم لرتنک  يارب  صخـشم  يا  هماـنرب  حرط و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هکنیا  ضرف 
ناریا یمالـسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  دربهار  رد  دیامن . راهم  لوا  هجرد  رد  ار  یتسینویهـص  میژر  یبلط » هعـسوت   » دناوتب دیاب  دـشاب ،

ياهروشکاب طباور » تابسانم و   » هصرع هب  تشگزاب  رد  تسا  تیولوا  ياراد  یتسینویهص  میژر  یبلط » هعسوت  لرتنک  دیدهت و  راهم   » ادتبا
يراذـگرثا و تیلباق   » اهروشک و زا  يا  هظحالم  لباق  شخب  اب  هسیاقم  رد  شیوخ  ینونک  يرترب  تبـسن  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هقطنم ،

میظنت لاـح ، نیع  رد  داد و  دـهاوخ  شیازفا  ار  نآ  هدومن و  ظـفح  ار  هقطنم  تینما » تردـق و  نارحب -   » ياـه نوناـک  هصرع و  رد  ذوـفن »
تیعقوم و بسک  ریـسم  رد  اما  تخادرپ . دـهاوخ  يا ، هقطنم  تردـق  ياه  بطق  ای  يوق ، ياـهروشک  هورگ  اـب  زاـس » تعفنم  هطبار   » یعرف

شرتـسگ ظـفح و   » هک دـننک  ساـسحا  دـیاب  اتدـعاق  هقطنم  دـنمتردق  ياـهروشک  يا ، هقطنم  يداـصتقا  يروآ و  نف  یملع : رترب  هاـگیاج 
، يداـصتقا ياـهتیفرظ  لداـبت  رب  ینتبم  درکیور  نیا  درک . دـهاوخ  نیماـت  ار  اـهنآ  عفاـنم  ناریا » یمالـسا  يروـهمج  اـب  طـباور  تابـسانم و 
، ناریا یمالـسا  يروهمج  تکرح  یلک  تهج  یتراـبع  هب  دوب ، دـهاوخ  روحم  يداـصتقا » هعـسوت  دـشر و   » اـساسا یتیزنارت و  کـیژرنا و 

میاداراپ هقطنم ، رب  مکاح  میاداراـپ  ناـینب  اـما  تسا ، روحم » دـشر  يدرکیور   » اـساسا هک  تسا ، هقطنم  رد  ندـش » لوا  رترب و  هبتر  بسک  »
راهم و ار  یجراخ  تسایـس  ياه  - شلاچ دناوتب  هک  تیعقوم ، تصرف و  عون  ره  زین  رترب  گرزب و  ياه  تردق  ریاس  دروم  رد  تسا  یتینما 

لماش یقرـش » روحم  «، » ییاپورا هیداحتا  . » دـهد شیازفا  لـباقتم  یلماـعت  رد  ار  یلم  ياـه  تیلباـق  هدومن و  يزاـس  تیفرظ  دـیامن ، لرتنک 
یگنهرف و یتدیقع :  » اتدمع یللملا  نیب  دحاو  کی  ناونع  هب  « ) یمالسا ناهج  كولب   » یقرش و یبونج  يایسآ  هزوح  دنه و  ، نیچ هیـسور ،

فادها ياضتقا  هب  یجراخ  تسایس  دربهار  دنتسه  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  هصرع  رد  مهم  روحم  هس  یـسایس ) اتبـسن »
راجنه و عون  کی  زا  هک  یعون  هب  ات  دـیامن  نیعم  ار  یللملا  نیب  دـحاو  هس  نیا  اب  يراتفر  يدرکیور و  ياه  لدـم  دـیاب  زادـنا ، مشچ  دـس 

ياه شلاچ  ای  لضعم و  هلئـسم ،»  » يدادـعت اب  نینچمه  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دنـشاب . رادروخرب  هدـنناشوپ » مه   » یقطنم و یگچراپکی 
. دنـشاب یم  یتیعقوم »  » عون زا  ای  و  يراتخاس »  » عون زا  اـی  شلاـچ ، لـئاسم :  » نیا دراد . هنیرید  يدـج و  ههجاوم  زین  یجراـخ  تسایـس  مهم 

یجراخ ياه  تسایس  دربهار  تیریدم و  لدم  اب  اه » شلاچ  نیا  لصف  لح و  هیاپرب  دیاب  ناریا  یمالسا  يروهمج  يریگ  تهج  درکیور و 
لدـم  » زا یـشخب  ناونع  هب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  لیاسم ، اه و  شلاچ  نیا  لـح  هار  دـشاب . یناـهج » یللملا و  نیب  يا - هقطنم   » حوطـس رد 
لماوع اب  راهم  لضعم و  لح ، هار  تابـسانم و  طباور : ياهدرکیور  هعومجم  دـشخب . یم  نیعت » ریبعت و   » ار نآ  یجراخ ،» تسایـس  دربهار 

رب هک  دـهد ، یم  لکـش  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  دربهار  رب  مکاح  میاداراپ  یناهج ، یللملا و  نیب  يا : هقطنم  طـیحم 
یگنوگچ درکیور و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یلم  هعـسوت  و  يا » هقطنم  رترب  لماعت  . » ددرگ یم  میظنت  يا » هقطنم  رترب  ناریا   » فده هیاپ 

، زادـنا مشچ  دنـس  یجراخ  تسایـس  درکیور  فادـها و  بوچراچ »  » هقطنم حطـس  رد  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  روشک  راتفر  روضح و 
، موهفم نیا  رد  لماعت »  » رصنع دریگ : یم  لکـش  يرترب »  » و لماعت »  » يروحم رـصنع  ود  زا  يا » هقطنم  رترب  لماعت  . » دنک یم  نییعت  نییبت و 
، زیمآ تموصخ  ریغ  لاح  نیع  رد  و  ماغدا : بذـج و  درکیور  لابق  رد  یبالقنا ،) یمالـسا -  ) یلم تیوه  لالقتـسا و  ظفح  رب  ینتبم  راـتفر 

ءانثتـسا دروم  زجب   ) هقطنم ياهروشک  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هجیتن  رد  تسا . هدـش  انعم  تادوارم  يرارقرب  اه و  تیفرظ  لدابت  اب  ماوت 
ناریا یمالسا  يروهمج  راکمه  ای  کیرش  دنناوت  یم  هقطنم  حطس  رد  اهروشک  هکلب  تشاد ، دهاوخن  ینمـشد  تموصخ و  لیئارـسا ) نآ :

اب ار  دوخ  لـماعت )  ) تابـسانم راـتفر و  ياـنبم  یجراـخ ، تسایـس  طـباور و  يژتارتـسا  زا  نکر  نیا  رد  ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  دنـشاب .
ار ناریا  فده ، ياهروشک  رثکا  هک  یلاح  رد  دراذگ . یم  يراکمه » تکارـش و   » حطـس ات  ندیـسر  هقطنم  حطـس  رد  هقطنم و  ياهروشک 

مود رصنع  دنیامن . یم  تموصخ  رهق و  ساسحا  ناریا  اب  رت ، بولطمان  یعـضوم  رد  دنناد و  یم  دوخ  فیرح  بیقر و  هنانیبشوخ  عضو  رد 
مادـک رد  و  تساـنعم ؟ هچ  هب  يرترب »  » هک ددرگ  صخـشم  دـیاب  تسخن  تسا . يرترب » موهفم  ، » یجراـخ تسایـس  يژتارتسا  زا  نکر  نیا 
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لماعت عون   » هکنیا ای  و  دوب ؟ دهاوخ  نآ  ياهروشک  هقطنم و  اب  هدش  هیصوت  لماعت  عون  لوصحم  يرترب ، نیا  ایآ  و  خنس ؟ مادک  زا  هزوح و 
. ددرگ یم  یحارط  هلحرم  هس  رد  لقادح  رترب ،»  » لماعت تسا ؟ ناریا  یمالسا  يروهمج  دوجوم  ياه  يرترب  زا  رثأتم  هقطنم » اهروشک و  اب 
رد دوش ، یم  رثأتم  هتفرگ و  تأشن  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یلعف  ياه » يرترب   » زا لوا ، هلحرم  رد  هقطنم ، رد  ناریا  لماعت  هدرـشف  روط  هب 

لوصحم لماعت » ، » لوا هلحرم  رد  ینعی  دیـسر . دنهاوخ  لداعت  هب  ، يرترب ياهتخاسریز  لوا ، زاف  دـنیآرف  زا  لصاح  لماعت  عون  مود ، هلحرم 
ياه يرترب  مود ، هلحرم  رد  و  لماعت ) نداد  لکـش  رد  يرترب  ظـفح  ، ) دوب دـهاوخ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـسایس  یتینما  ياـه  يرترب 

- یتینما تردـق  عضاوم  تیبـثت   ) لوا هلحرم  زا  لـصاح  جـیاتن  هیاـپ  رب  یتآ و  هتفاـی  ناـمزاس  تـالماعت  لوصحم  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
، موس هلحرم  رد  اـما  يژولونکت و )... یملع ، يداـصتقا ، رترب  ياـه  ناـینب  نتخاـس  يارب  لـماعت ، . ) دـش دـهاوخ  هقطنم ) حطـس  رد  یـسایس 

ياهیرترب عضاوم  زا  لماعت  ، ) دیـسر دـنهاوخ  لباقتم ) یناـشوپ  مه   ) يرادـیاپ لداـعت و  رب  هقطنم ، ناریا و  تابـسانم  رد  يرترب » لـماعت و  »
یـسایس یتـینما - تردـق  عضاوم  تیبـثت  لوا ؛ زاـف  تسا : هدـش  هتفرگ  رظن  رد  زاـف ) اـی   ) هلحرم هس  زین  يرترب ، موهفم  رد  سپ  يدربـهار .)

ياه نوناک  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يرترب  لماوع  اه و  يرترب  يانبم  رب  يا » هقطنم  لـماعت  یهدـنامزاس   » ناریا و یمالـسا  يروهمج 
، تسخن زاف  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یسایس  یتینما : ياهیرترب  يانبم  رب  تالماعت ، خنس  هقطنم ؛ غاد » ياه  هتسه   » يدربهار و تالوحت 

یترابع هب  دنک . یم  ریس  تباقر »  » تمس هب  ندش » عقاو  فیرح   » هطقن زا  ینعی  یباجیا ،) یبلس . لماعت   ) یباجیا سپـس  تسا و  یبلـس  ادتبا 
یگتـسباو دنویپ و  ياهتخاسریز  هعـسوت  دـشر و  ای  داجیا  مود ؛ زاف  دریگ . یم  لکـش  تبثم » یفنم :  » هنزاوم يانبمرب   » هقطنم اب  ناریا  لماعت 

. دوب دهاوخ  یتآ » ياه  يرترب   » ناینب روحم و  لماعت ،» ، » هلحرم نیا  رد  ناریا ، اب  هقطنم  فدـه  ياهروشک  نیب  یعامتجا  يداصتقا ، لباقتم 
یم لکـش  یباجیا  درکیور  اب  ددرگ ، یم  طوبرم  هلاس  تسیب  زادـنا  مشچ  فادـها  ققحت  ینارود  ینایم  ياه  لاس  هب  هک  هلحرم  نیا  زاـغآ 

هک اجنآ  زا  اما  دش . دهاوخ  تکرح  يراکمه  تمس  هب  تباقر ، يوکس  زا  اما  دهد ، یم  لکش  ار  تالماعت  هیلوا  يوکـس  تباقر ،» ، » دریگ
ياـه هصرع  رد  يراـتخاس  ياـه  يراـکمه  هطیح  هب  هقطنم ) فدـه  ياـهروشک   ) نارگید ندوـمن  دراو  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  فدـه 
يزاس هتـسباو   » نیا يارو  رد  هکنآ  لیلد  هب  اـما  تسا ، یباـجیا »  » ناریا یمالـسا  يروهمج  هیلوا  درکیور  سپ  تسا ، یعاـمتجا  يداـصتقا 

ار دوخ  یـسایس  یتینما - زاس  يرترب  لماوع  تردـق و  عضاوم  مه  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یعاـمتجا » يداـصتقا - ياـه  تیفرظ  لـباقتم 
اذل دنک . یم  لابند  ار  فده  ياهروشک  ریاس  هب  تبـسن  شیوخ  يداصتقا  يروآ - نف  یملع ، ياهیرترب  شیازفا  مه  درک و  دهاوخن  كرت 
ياه هزوح  رد  هنایوج » يراکمه  تباقر   » حوطس اب  یـسایس  یتینما : ياه  هزوح  رد  زیمآ » تباقر  شکمـشک   » زا یحطـس  ای  دصرد »  » زونه

تالماعت هنزاوم  تسا و  یبلـس » یباجیا -  » مود زاف  درکیور  لک ، رد  اذل ، درادن . دوجو  هقطنم  اب  ناریا  تابـسانم  رد  یعامتجا ، يداصتقا -
لماوع هلحرم ، نیا  رد  دوب . دـهاوخ  زادـنا  مشچ  دنـس  فادـها  ققحت  نارود  ینایاپ  ياـه  لاـس  رد  موس ، زاـف  دوب . دـهاوخ  یفنم » تبثم : »
هعسوت هقطنم ، فده و  ياهروشک  اب  لماعت  رد  یندمت ، یگنهرف و  یعامتجا ، ياهدنویپ  ظفح  اب  يداصتقا ، یسایس و  یتینما - زاس  يرترب 
يرترب ياه  هنیمز  هعـسوت  اب  یگنهرف ، یندـمت و  یعامتجا ، يداصتقا ، کـیژولونکت ، یملع ، رترب  عضوم  زا  لـماعت  یتراـبع  هب  دـنبای . یم 
درکیور دوبدـهاوخ . دوخ  زا  شیپ  هلحرم  ود  لوصحم  دوـخ ، نیا  هک  دوبدـهاوخ ، موـس  زاـف  هلکاـش  هقطنم ، حطـس  رد  یـسایس ، یتـینما -

ياه يرترب  ظفح  یبلـس ) یباجیا و  ياه  يرترب  عضوم  زا  یباـجیا ، لـماعت  . ) دوبدـهاوخ تبثم  هنزاوم  و  یباـجیا »  » هلحرم نیارد  يروحم 
میژر هطلس  اب  هلباقم  یمالـسا و  تمواقم  ياهدنور  اهدنیآرف و  هورین ، زا  تیامح  يانعم  هب  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـسایس  یتینما -

هعـسوت اب  اـمازلا  اـتاذ و  تسا ، يا  هقطنم  هتـسباو  یتنـس  یتموکح  لـماوع  هبلغ  زا  تعناـمم  زین  هقطنم و  رد  هدـحتم  تـالایا  یتسینویهص و 
. تسین ضقانت  رد  هقطنم ، فده  ياهروشک  ناریا و  يداصتقا  لباقتم  ياهزاین 

ناریا 1404 یمالسا  يروهمج  زادنا  مشچ  قفا  رد  یعامتجا  تلادع  یناسنا و  تینما  ءاقترا 

روظنم هب  تسا  فـلکم  تلود  هدام 95 -  ناریا 1404  یمالـسا  يروهمج  زادـنا  مشچ  قفا  رد  یعامتجا  تلادـع  یناسنا و  تینما  ءاـقترا 
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دمآرد هنالداع  عیزوت  يدمآرد و  ياهکهد  هلصاف  شهاک  يداصتقا ،  یعامتجا و  ياهیرباربان  شهاک  یعامتجا ،  تابث  تلادع و  رارقتسا 
ياهنارای یعامتجا و  نیمأت  عبانم  دنمفده  دـمآراک و  صیـصخت  قیرط  زا  ارقف ،  يزاس  دـنماوت  تیمورحم و  رقف و  شهاک  زین  روشک و  رد 

زا سپ  هام  شـش  تدم  فرظ  دراذـگب و  ارجا  هب  هیهت و  لیذ  ياهروحم  اب  ار  یعامتجا  تلادـع  ییادز و  رقف  عماج  ياههمانرب  یتخادرپ ، 
شرتسگ و فلا -  دـیامن :  مادـقا  لیذ  ياهتـسایس  ققحت  يارب  حـیاول  هیهت  نینچمه  تاررقم و  يرگنزاـب  هب  تبـسن  نوناـق ،  نیا  بیوصت 

عیزوت زاب  فدـه  اب  یتایلام ،  ياهتـسایس  لامعا  ب -  یـشخب .  رثا  يریگارف و  تیعماج -  داعبا  رد  یعاـمتجا ،  نیمأـت  عماـج  ماـظن  قیمعت 
يارب یعامتجا ،  ياهتیامح  تامدخ  ماظن  یهدناماس  بسانتم و  يزاس  دنمناوت  ياههمانرب  نییبت  رقف و  طخ  نییعت  ج -  اهدمآرد .  هنالداع 

يریگیپ یبسن و  رقف  طخ  قلطم و  رقف  طخ  نیب  تیعمج  ششوپ  يارب  یعامتجا ،  نیمأت  ماظن  قلطم و  رقف  طخ  ریز  تیعمج  لماک  شـشوپ 
کهد هس  دـمآرد  نازیم  نینچمه  رقف ،  طخ  ریز  تیعمج  رقف ،  طخ  تیعـضو  رب  یعاـمتجا  يداـصتقا و  ياـههمانرب  راـثآ  رمتـسم  تبث  و 

دیرخ تردق  شیازفا  قیرط  زا  يدمآرد  نییاپ  کهد  هس  هب  یعامتجا  يداصتقا ،  ياههمانرب  راثآ  ناربج  رقف و  فاکـش  يدمآرد و  نییاپ 
اههاگتسد و طسوت  لماک  تروص  هب  همانرب  مود  لاس  نایاپ  ات  رثکادح  ار  قلطم  رقف  طخ  ریز  ياهراوناخ  هیلک  تسا  فظوم  تلود  نانآ . 

بلج يزاس  دنمناوت  لاغتـشا ،  هژیو  ياههمانرب  یحارط  د -  دـهد .  رارق  شـشوپ  تحت  ییاسانـش و  یعامتجا  نیمأت  ماظن  یلوتم  ياهداهن 
ه روشک .  رد  يدمآرد  نییاپ  کهد  هس  ياهتیعمج  يارب  هژیو  هب  یگدنز ،  ياهتراهم  یلغـش و  ياهتراهم  شزومآ  یعامتجا  ياهتکراشم 

طخ ریز  ياههداوناخ  میتی و  ناکدوک  ییاسانـش  ییادز و  رقف  ياههمانرب  رد  هیریخ ،  تاسـسؤم  یتلود و  ریغ  ياهداهن  تکراشم  ءاقترا  - 
طسوت هدش  دای  دارفا  يارب  يداصتقا  یگنهرف و  یعامتجا ،  ياهتیامح  لامعا  ياهقطنم و  ياهتیریدم  طسوت  روشک  قطانم  هیلک  رد  رقف ، 

ییاذغ و بولطم  دبس  ياتسار  رد  یفاک  ملاس و  ياذغ  نیمأت  ناکما  و -  یعامتجا .  نیمأت  ماظن  رد  لوئسم  ياهداهن  اههاگتـسد و  نانآ و 
نتفرگ رارق  زا  ناـنیمطا  لوـصح  نینچمه  تـمیق ،  نازرا  نکـسم  نیمأـت  ناـگیار و  یـشخبناوت  یناـمرد و  یتشادـهب ،  تامدـخ  نیمـضت 

ییاجباج قیرط  زا  يدمآرد ،  نییاپ  کهد  هس  رد  ياهراوناخ  يارب  ناگیار  یمومع  شزومآ  ششوپ  تحت  لاس  هدجه  زا  رتمک  تیعمج 
قوقح زا  عافد  يارب  يراکددـم ،  یعامتجا و  ياههرواشم  یقوقح ،  ياهتیامح  ندرک  مهارف  ز -  اـههنارای .  عباـنم  دـمآراک  صیـصخت  و 

هعسوت و یـساسا  ياهزاین  يوگلا  ساسا  رب  یلحم ،  تکراشم  يزاس و  دنمناوت  درکیور  ذاختا  ح -  ارقف .  یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، 
اب بسانتم  کچوک ،  ینارمع  ياههژورپ  يارب  یشزیگنا  ماظن  قیرط  زا  یعامتجا ،  تامدخ  هئارا  يارب  یلحم  عماوج  طسوت  زاین  صیخشت 

يارب مزـال  ياهـشور  یحارط  ط -  یمومع .  ياـهتکراشم  بلج  اـب  یلحم و  حوطـس  رد  قوف  دراوم  لاـمعا  قـیرط  زا  یلحم -  ياـهتیفرظ 
تشاـک و لوـصف  زا  جراـخ  یناـمز  ياـههرود  رد  هژیو  هب  لاغتـشا  ياهتـصرف  داـجیا  ریاـشع ،  ناییاتـسور و  دـمآرد  يرو و  هرهب  شیازفا 

لاغتـشا قودنـص  ییاتـسور و  لاغتـشا  هعـسوت  هنـسحلا  ضرق  قودنـص  زا  تیامح  اب  ریاشع ،  ناییاتـسور و  تکراشم  درکیور  اب  تشادرب 
 ، يداصتقا هعـسوت  مراهچ  همانرب  رد  یعامتجا  نیمأت  عماج  ماظن  ینامزاس  رارقتـسا  هب  هجوت  اب  تسا  فلکم  تلود  هدام 96 -  نادنمزاین . 
 ( 29 مهن (  تسیب و  لصا  رد  رظن  دروم  یلام  ياـهتیامح  تامدـخ و  یتیعمج ،  شـشوپ  ناریا ،  یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  یعاـمتجا و 

قیرط زا  مدرم ،  تکراشم  زا  لصاح  ياهدـمآرد  یمومع و  ياهدـمآرد  لحم  زا  نیناوق  قبط  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق 
ياههمیب ششوپ  شیازفا  فلا -  دراذگب .  ارجا  هب  شیازفا و  لیذ  حرـش  هب  یجیردت و  تروص  هب  يدادما  یتیامح و  يا ،  همیب  ياهتیلاعف 
ياههمیب همانرب  هک  يوحن  هب  دـناهدوبن ،  شـشوپ  تحت  نونکات  هک  يرهـش  نیلغاش  ریاـشع و  ناییاتـسور و  هب  صاـخ  هجوت  اـب  یعاـمتجا 

هب مراهچ ،  همانرب  مود  لاس  زا  تلود  بیوصت  هیهت و  زا  سپ  ریاشع  ناییاتـسور و  تلود و  تکراشم  اـب  ریاـشع ،  ناییاتـسور و  یعاـمتجا 
رد صاخ (  همیب  نیمأت  ج -  ینامرد .  تامدخ  هیاپ  یناگمه  همیب  زا  یتیعمج  دـص )  رد  دـص  لماک (  شـشوپ  ب -  دوش .  هتـشاذگ  ارجا 

دنمفده د -  تسرپرسیب .  ناکدوک  تیولوا  اب  تسرپرـسیب  دارفا  راوناخ و  تسرپرـس  نانز  زا  تیامح  يارب  یعامتجا )  ياهتیلاعف  بلاق 
ه ياهمیب .  ششوپ  هب  دورو  ياتسار  رد  یتیامح  ياهداهن  تاسسؤم و  شـشوپ  تحت  دارفا  يزاسدنمناوت  تهج  یتیامح  ياهتیلاعف  ندومن 
ات دیدج  یهدـب  داجیا  زا  يریگولج  نمـض  هک  يوحن  هب  ياهمیب  ياهنامزاس  هب  تلود  یهدـب  تخادرپزاب  تهج  مزال  تادـیهمت  ذاختا  - 
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هیوست ياهمیب  ياهنامزاس  هب  تلود  یهدـب  لک  ناریا ،  یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ،  هعـسوت  مراـهچ  هماـنرب  ناـیاپ 
هقباس شیازفا  راک ،  رازاب  میظنت  تهج  رد  يراکیب  يررقم  زا  هدافتـسا  هرود  لوط  شهاک  يارب  زاین  دروم  ریبادت  ذاختا  و -  دـشاب .  هدـش 

 . ناریا یمالسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ،  هعـسوت  مراهچ  همانرب  لوا  لاس  رد  يراکیب  همیب  يررقم  زارحا  يارب  زاین  دروم 
یعاـمتجا و ياهمیب  ياهقودنـص  يرادـیاپ  موزل  یگدـنز و  هـب  دـیما  یتـیعمج  ياـهصخاش  يدوعـص  دـنور  تارییغت و  هـب  هجوـت  اـب  ز - 

تامادقا ياهمیب  تابساحم  بوچراهچ  رد  یناهج  هبرجت  زا  هدافتسا  اب  تسا  فظوم  تلود  اهنآ ،  یتابساحم  ینابم  رد  یقطنم  تاحالصا 
دـشر خرن  زا  شیب  اهنآ  تمدـخ  رخآ  لاس  ود  رد  نارگراک  هدـش  مالعا  دزمتـسد  دـشر  خرن  هک  یتروص  رد  ح -  دراد .  لومعم  ار  مزـال 

 ، دـشابن یلغـش  ءاقترا  لیلد  هب  دزمتـسد  شیازفا  نیا  هکنآ  رب  طورـشم  دـشابن ،  راگزاس  لبق  ياهلاس  اب  هدوب و  نارگراک  دزمتـسد  یعیبط 
دزمتـسد یعقاو و  دزمتـسد  تبـسن  هب  امرفراک  نارگراک و  مهـس  روسک  نازیم  توافتلا  هب  ام  تفایرد  رب  هوالع  یعاـمتجا  نیمأـت  ناـمزاس 

يارب هیهت و  تاریزو  تأیه  طسوت  هک  دوب  دـهاوخ  ياهحیال  ساسا  رب  هدراو  تراسخ  طبريذ ،  ياـمرفراک  زا  لـبق  ياـهلاس  هدـش  مـالعا 
 ، یعامتجا ياهبیسآ  شهاک  يریگـشیپ و  روظنم  هب  تسا  فلکم  تلود  هدام 97 -  دوشیم .  میدقت  یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  بیوصت 

لیذ ياهروحم  رب  لمتشم  ردخم ،  داوم  هب  دایتعا  زا  يریگشیپ  رب  دیکأت  اب  یعامتجا ،  ياهبیـسآ  شهاک  لرتنک  عماج  حرط  هیهت  هب  تبـسن 
دارفا يزاس  دنماوت  هداوناخ و  ناینب  تیوقت  یعامتجا ،  يراکددم  تامدخ  شرتسگ  ناور ،  تشادهب  حطـس  ياقترا  فلا -  دیامن :  مادـقا 

ینید و ياهشزرا  قیمعت  یعامتجا ،  دامتعا  يراودیما ،  یباداش ،  طاشن ،  هیحور  شرتسگ  طسب و  ب -  بیـسآ .  ضرعم  رد  ياههورگ  و 
ندیـشخب زکرمت  اهرهـش و  هیـشاح  يرهـش و  تفاب  رد  یعامتجا  ياز  نارحب  زیخ و  بیـسآ  طاـقن  ییاسانـش  ج -  یعاـمتجا .  ياـهراجنه 

اب هدـش ،  تیامح  لاغتـشا  ياههمانرب  قوقح و  یعامتجا و  هرواشم  يراکددـم ،  یناـمرد ،  یتشادـهب -  تامدـخ  یعاـمتجا ،  ياـهتیامح 
ياهبیـسآ زورب  زا  هیلوا  يریگـشیپ  د -  هدـش .  دای  قطانم  رد  یعامتجا  ياهبیـسآ  تیریدـم  هناماس  یـشخب و  نیب  يراکمه  دربهار  لاـمعا 

ه یگدنز .  ياهتراهم  ياقترا  یعامتجا و  ياهشزومآ  ینیب  شیپ  یمومع و  شزومآ  هرود  یسرد  ياههمانرب  حالـصا  قیرط :  زا  یعامتجا 
ناگدید بیـسآ  یناوتزاب  و -  یتلود .  ریغ  ياهنامزاس  رد  تکراشم  اب  یعامتجا  ياهبیـسآ  ضرعم  رد  دارفا  هب  عقوم  هب  یناسر  تامدخ  - 

ياهروحم ساسا  رب  نادرگناور  ردـخم و  داوم  اب  هزرابم  یلم  حرط  هیهت  ز -  هعماـج .  هب  اـهنآ  تشگزاـب  هنیمز  ندومن  مهارف  یعاـمتجا و 
نداد رارق  تیولوا  رد   - 2 یلم .  ياهیدنمناوت  تاناکما و  یمامت  زا  هدافتسا  اب  نآ  قاچاق  ردخم و  داوم  هب  دایتعا  زا  يریگـشیپ   - 1 لیذ : 
هرهب ناداتعم و  رادم  عامتجا  نامرد  ینامرد ،  ناور  ملاس ،  یگدـنز  ياهتراهم  شزومآ  ینامرد ،  راک  رطخ ،  بیـسآ و  شهاک  يژتارتسا 
ردخم داوم  فرصم  يوگلا  رییغت  زا  يریگولج   - 3 یلمع .  ياهیزیرهمانرب  اهمادقا و  رد  یناهج  تراجت  یملع و  ياههتفای  ریاس  زا  يریگ 

هب اهنادرگناور 5 -  ردخم و  داوم  هنامرجم  ياهتیلاعف  زا  یـشان  دیاوع  ریهطت  هنوگ  ره  زا  يریگولج   - 4 یتعنص .  ییایمیش و  ياهوراد  هب 
رد نآ  شورف  هضرع و  نینچمه  ردـخم و  داوم  تیزنارت  لقن و  لمح و  اـب  هلباـقم  يارب  یلم  ياهیدـنمناوت  تاـناکما و  ماـمت  نتفرگ  راـک 

یهدناماس حرط  يارجا  موادت  ح -  دایتعا .  اب  هزرابم  يریگشیپ و  رما  رد  یتلود  ریغ  ياهنامزاس  مدرم و  شقن  تیوقت   - 6 روشک .  رسارس 
يارجا موادـت  ط -  همانرب .  نایاپ  رد  فدـه  تیعمج   %( 75 دصرد (  جنپ  داتفه و  لقادـح  شـشوپ  اب  نمزم  یناور  نارامیب  یـشخبناوت  و 

عماج حرط  نیودت  هیهت و  ي -  فده .  تیعمج  % ( 25 دصرد (  جنپ  تسیب و  لقادح  ششوپ  اب  نادنملاس  یـشخبناوت  یهدناماس و  حرط 
بیوصت یتلود و  ریغ  ياهلکـشت  طبریذ و  ياهداهن  اهنامزاس و  ریاس  يراکمه  اب  راوناخ  تسرپرـس  تسرپرـسدوخ و  نانز  يزاسدنمناوت 

رد هنابلطواد  تامدـخ  یمدرم و  ياهتکراشم  هعـسوت  یهدـناماس و  ك -  همانرب .  لوا  لاس  تسخن  ههام  شـش  رد  ناریزو  تأـیه  رد  نآ 
شیازفا ل -  تیلاعف .  دوبهب  درکیور  اب  یتلود  ریغ  هیریخ و  تاسـسؤم  زا  تیامح  يارب  مزـال  تامادـقا  يزیر و  هماـنرب  یتسیزهب و  هصرع 

لهچ يانبم  رب  یتیامح  ياههاگتـسد  شـشوپ  تحت  هداوناخ  تسرپرـس  ناـنز  تسرپرـسیب و  دـنمزاین و  ياـههداوناخ  هناـیهام  يرمتـسم 
هیامرـس ياـقترا  ظـفح و  روظنم  هب  تسا  فـلکم  تلود  هداـم 98 -  هماـنرب .  لوا  لاـس  رد  دزمتـسد  قوـقح و  لقادـح   % ( 40 دـصرد ( 

 - فلا دهد :  ماجنا  ار  لیذ  ياهمادـقا  مراهچ  همانرب  لوا  لاس  یط  یندـم ،  ياهداهن  شرتسگ  یمومع و  يدـنمتیاضر  ياقترا  یعامتجا ، 
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للع و ياصحاو  روشک  یعامتجا  هیامرـس  هنالاس  شرازگ  هئارا  ب -  روشک .  یعامتجا  هیامرـس  یبایزرا  شجنـس و  ياهراک  زاـس و  هیهت 
قافو یمومع ،  داـمتعا  زا  معا  یعاـمتجا  هیامرـس  شیازفا  تهج  مزـال  ییارجا  ياـهراکوزاس  بیوصت  ج -  نآ .  رب  راذـگ  ریثأـت  لـماوع 

رثا رد  نآ  تارییغت  راشتنا  هنالاس و  تروص  هب  یمومع  يدنمتیاضر  یبایزرا  د -  یعامتجا .  يدرف و  نادجو  ییارگ و  نوناق  یعامتجا ، 
 ، یعامتجا یقوقح ،  داعبا  رد  نانز ،  قوقح  زا  تیامح  يزاس و  دـنمناوت  عماج  حرط  بیوصت  نیودـت و  ه -  تیمکاح .  یمومع  درکلمع 

ياهاروش یتلود و  ریغ  ياهداهن  اهنامزاس ،  مدرم ،  تراظن  تکراشم و  عماج  حرط  نیودت  و -  طبریذ .  عجارم  رد  نآ  يارجا  يداصتقا و 
هدام 99 یقیوشت .  ياهتسایس  لامعا  اب  یندم ،  ياهداهن  یفیک  یمک و  شرتسگ  ناکما  ندرک  مهارف  روشک و  رادیاپ  هعسوت  رد  یمالـسا 
هب یناـسر  تامدـخ  يدربـهار  دنـس  يارجا  نیودـت و  هب  تبـسن  نوناـق ،  نیا  بیوصت  زا  هاـم  شـش  تدـم  فرظ  تسا  فـظوم  تلود  - 
 ، لاغتـشا تیعـضو  دوبهب  يزاس و  دـنمناوت  درکیور  اب  هک  نانآ ،) هداوناـخ  ناـگدازآ و  نازاـبناج ،  ادهـش ،  مظعم  هداوناـخ  نارگراـثیا ( 

یلغش تیعقوم  تیبثت  ظفح و  یگنهرف ،  یشزومآ و  تیعضو  دوبهب  یتشیعم و  ینامرد ،  یعامتجا ،  حطس  ياقترا  تمیق ،  نازرا  نکـسم 
عبانم تلود و  یمومع  هجدوب  لحم  زا  دنس  یلام  عبانم  دیامن .  ینیب  شیپ  ار  دنـس  يارجا  نسح  رب  تراظن  راک  زاس و  هدومن و  مادقا  نانآ 

نارگراثیا تالیهست ،  تازایتما و  ياطعا  مادختسا و  بذج و  زا  معا  ییازلاغتـشا  ياههمانرب  یمامت  رد  دش .  دهاوخ  نیمأت  اهداهن  یلخاد 
تلود هدام 100 -  دـیامن .  لامعا  ار  نانآ  یلغـش  تیعقوم  تیبثت  ظفح و  رد  مزـال  ياـهتیامح  تسا  فظوم  تلود  دنتـسه و  تیولوا  رد 
تیبرت هعماج و  رد  یعامتجا  يدرف و  تینما  ساسحا  یلاعت و  دـشر و  ياههنیمز  رارقتـسا  یناسنا ،  قوقح  ياقترا  روظنم  هب  تسا  فظوم 

يراگزاس نواـعت و  هیحور  اـب  طابـضنا  يراـک ،  نادـجو  زا  رادروخرب  دـنمتیاضر ،  نمؤم ،  رگراـثیا ،  ریذـپ ،  تیلوئـسم  لاـعف ،  یلـسن 
رب لمتـشم  ار  يدنورهـش »  قوقح  روشنم  ندوب « ،  یناریا  هب  رختفم  ناریا و  ییافوکـش  یمالـسا و  ماـظن  بـالقنا و  هب  دـهعتم  یعاـمتجا ، 

نوناق هب  مارتحا  مظن و  گنهرف  دشر  يرادم و  نوناق  یمومع  شرورپ  فلا -  دناسرب :  طبریذ  عجارم  بیوصت  هب  میظنت و  لیذ  ياهروحم 
 - ج ندرک .  باـختنا  ندـش و  باـختنا  قـح  رد  يدازآ ،  نیمـضت  مدرم و  يارآ  زا  تنایـص  يدازآ و  نیمأـت  ب -  يدنورهــش .  نـییآ  و 

نیمأت د -  ینوناق .  تاعامتجا  اهتیلاعف و  تینما  نیمـضت  تیامح و  ینوناق و  ياهدنیآرف  تمـس  هب  یعامتجا  یـسایس ،  ياهتیلاعف  تیادـه 
نیرفآ و تدحو  میهافم  جیورت  ه -  نانز .  ناکدوک و  قوقح  زا  تنایـص  هنیمز  رد  یعامتجا  ياهلکـشت  دـشر  يارب  مزال  تینما  يدازآ و 

ياقترا ز - دارفا .  یصوصخ  میرح  زا  تنایـص  ظفح و  و -  یلم .  گنهرف  رد  فلتخم  ماوقا  یعامتجا و  ياههورگ  هب  تبـسن  زیمآ  مارتحا 
دیدج نامتفگ  ناونع  هب  ار  هتسیاش  راک  هعسوت  یلم  همانرب  تسا  فظوم  تلود  هدام 101 -  هعماج .  مدرم و  رد  یعامتجا  تینما  ساسحا 

 ، راـک يورین  تینما  يدازآ و  اهتـصرف ،  يربارب  سفن ،  تزع  نمـضتم  هک   « ییارگ هبناـج  هس   » دربـهار ساـسا  رب  هعـسوت ،  راـک و  هصرع 
یگنهرف یعامتجا و  يداصتقا ،  هعـسوت  مراهچ  همانرب  لوا  لاس  نایاپ  ات  هیهت و  لیذ  ياهروحم  رب  لمتـشم  دـشاب و  مزال  تنایـص  اب  هارمه 

قح زا  تیاـمح  اـهنمجنا و  يدازآ  راـک (  نیداـینب  قوقح  فـلا -  دـیامنب .  یمالـسا  ياروـش  سلاـجم  میدـقت  ناریا  یمالـسا  يروـهمج 
عنم شزرا ،  مه  راک  لباقم  رد  درم  نز و  يارب  اهدزم  يواست  یعمج ،  هتـسد  هرکاذم  یهدـنامزاس و  قح  راک ،  طباور  یندـم  ياهلکـشت 

 - ب تشیعم .)  لقادح  اب  بسانتم  دزم  لقادح  تیاعر  كدوک ،  راک  تیعونمم  راک ،  نس  لقادـح  تیاعر  هفرح ،  لاغتـشا و  رد  ضیعبت 
طباور ياقترا  یعامتجا ،  یناسنا و  هیامرـس  ياقترا  راک )  طباور  یندـم  ياهداهن  یعامتجا (  ياکرـش  تلود و  یعاـمتجا  يوگ  تفگ و 

هبناج هس  ياروش  لیکشت  یعمج ،  هتسد  ياهنامیپ  داقعنا  یعمج ،  ینزهناچ  تارکاذم و  یعامتجا ،  ياکرش  شقن  راک ،  طباور  یتعنص و 
تیوـقت یعاـمتجا و  يوـگ  تفگ و  جـیورت  يراـتخاس ،  تاحالـصا  راـک ،  طـباور  رد  هبناـج  هس  ياـهمزیناکم  شرتـسگ  یلم ،  هرواـشم 

زاس و تیوقت  هعـسوت و  داجیا  يراکیب ،  همیب  یعامتجا ،  نیمأت  یعاـمتجا (  ياـهتیامح  شرتسگ و  ج -  راـک .  طـباور  یندـم  ياهلکـشت 
نادرم و نانز و  يارب  اهتـصرف  يربارب  نیلولعم و  یـشخبناوت  یمـسر ،  ریغ  راک  رازاب  نیلغاش  زا  یعاـمتجا  ياـهتیامح  یناربج ،  ياـهراک 
حالصا و ه -  يرگراک .  یندم  یفنـص و  یقوقح  يریگیپ  قح  د -  بسانم . )  یلغـش  ياهتـصرف  هب  یبایتسد  قیرط  زا  نانز  يزاسدنمناوت 
 » هبناج هس  راک  زاس و  ساسا  رب  راک  طباور  یعامتجا و  نیمأت  نیناوق  رد  رییغت  ) راک طباور  یعامتجا و  نیمأـت  تاررقم  نیناوق و  يرگنزاـب 
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رد لاغتـشا  يارب  يزاـس  تیفرظ   ) دـلوم لاغتـشا  و -  راـک . )  رازاـب  رد  رتـشیب  فاـطعنا  لـماعت و  روـظنم  هب  اـمرفراک »  رگراـک و  تلود ، 
 ، لاغتـشا يریگ  تـهج  اـب  یـشزومآ  يزیر  هماـنرب  لاغتــشا ،  هـب  فوـطعم  راد و  فدـه  ياهــشزومآ  طـسوتم ،  کـچوک و  ياهدـحاو 

عناوم عفر  لاغتـشا  شزومآ و  لماک  یگتـسبمه  طابترا و  راک ،  رازاب  تاعالطا  لیلحت  هیزجت و  يروآ و  عمج  ینیرفآراـک ،  ياهـشزومآ 
تهج رد  تاررقم  نیناوق و  حالـصا  ز -  راک ) .  رازاب  زاین  هب  فوطعم  ياهفرح  ینف و  یتراهم  ياهـشزومآ  هعـسوت  يراـتخاس ،  يراـکیب 

همه رد  ضیعبت  ياحما  راک و  یناهج  تـالوحت  یلوسنک ،  یللملا ،  نیب  ياـههمانهلواقم  اهدرادناتـسا و  اـب  یلم  تاررقم  نیناوق و  قاـبطنا 
هدام روشک .  زا  جراخ  هب  راک  يورین  مازعا  يارب  مزال  ریبادـت  ذاختا  ح -  لاغتـشا .  راک و  طباور  هصرع  رد  هژیو  هب  یعاـمتجا  ياـههصرع 

تلادـع رارقتـسا  رد  ینواعت ،  شخب  ياـهتیلباق  زا  رثؤم  هدافتـسا  درکیور  اـب  ار  ینواـعت  شخب  هعـسوت  هماـنرب  تسا  فظوم  تلود   - 102
(2 دنب (  يارجا  کچوک ،  ياههیامرـس  عیمجت  قیرط  زا  اهیراذگ ،  هیامرـس  يارب  مزال  عبانم  نیمأت  اهدـمآرد ،  هنالداع  عیزوت  یعامتجا و 
طسوتم و يداصتقا  ياههاگنب  يزاسدنمناوت  یتباقر و  تردق  شیازفا  ناریا ،  یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق   ( 43 موس (  لهچ و  لصا 

لیذ ياهروحم  رب  لمتشم  يداصتقا  ياهتیلاعف  رد  مدرم  هماع  تکراشم  هعسوت  تیکلام و  شرتسگ  یتلود ،  ياهیدصت  شهاک  کچوک ، 
دارفا ریاس  نالیـصحتلا و  غراف  نانز ،  ناناوج ،  يزاس  دنمناوت  فلا -  دیامن .  یمالـسا  ياروش  سلجم  میدقت  لاس 1383  نایاپ  ات  هیهت و 

يرو و هرهب  ياقترا  ب -  ینواعت .  ياهدـحاو  تیلاعف  يریگ  لکـش  تهج  مزال  یعامتجا  تالماعت  يرارقرب  ياتـسار  رد  راـک ،  ياـیوج 
د زاین .  دروم  ینوناق  حیاول  هئارا  شخب و  هعسوت  یقوقح  طیحم  حالـصا  نواعت و  گنهرف  جیورت  ج -  اهینواعت .  تیریدم  دوبهب  هعـسوت و 

هطیح هعـسوت  ه -  یتلود .  ریغ  شخب  هب  داصتقا  یتلود  شخب  ياهیدـصت  شهاک  اهتیلاعف و  لاقتنا  رد  ینواـعت ،  شخب  هب  نداد  تیولوا  - 
یمالسا يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ،  هعسوت  مراهچ  همانرب  یلک  ياهتـسایس  ( 47  ) دنب بوچراچ  رد  ینواعت ،  شخب  تیلاعف 

طیحم دوبهب  اهرازاب و  نیون و  ياهیروانف  تاناکما ،  عبانم ،  هب  اهینواعت  یبایتسد  دـنیآرف  لیهـست  و -  دـش .  دـهاوخ  غـالبا  ادـعب  هک  ناریا 
فلا دنب (  ( ، 42  ) هدام هدام 103 -  اهینواعت .  عاونا  نیب  یلام  يداصتقا و  ینف ،  ياهدنویپ  هعسوت  تاطابترا و  لیهـست  ز -  راک .  بسک و 

/17/1 بوصم ناریا  یمالسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ،  هعسوت  موس  همانرب  نوناق   ( 51 یلا (   ( 48 داوم (  و   ( 46 هدام (  ( 
 ( 1388  - 1384 ناریا (  یمالسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ،  هعـسوت  مراهچ  همانرب  هرود  يارب  نآ  ياههیحالـصا  1379 و 

 . ددرگیم ذیفنت 

لاس 1404 ه ش رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  زادنا  مشچ  قفا  رد  تیمکاح  یشخب  رثا  ءاقترا  تلود و  يزاسون 

شقن و هداـم 135 -  لاس 1404 ه ش  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  زادـنا  مشچ  قفا  رد  تیمکاـح  یـشخب  رثا  ءاـقترا  تلود و  يزاـسون 
ياهیدصت روما  و «  یئانب »  ریز  روما  یتامدخ « ، »  یگنهرف و  یعامتجا ،  ياهیدصت  روما  یتیمکاح «، »  روما  ياههزوح «  تلود  فیاظو 

تیمکاح رادـتقا  بجوم  نآ  ققحت  هک  تلود  یتیمکاح  روما  یتیمکاح :  روما  فلا -  ددرگ :  میظنت  لیذ  حرـش  هب  فیرعت و  يداـصتقا » 
رد تراظن  يزیرهمانرب و  يراذگتسایس ،   - 1 زا :  دنترابع  ددرگیم  هعماج  راشقا  همه  لماش  تیدودـحم  نودـب  نآ  عفانم  تسا و  روشک 

يارب ملاس ،  ياضف  داجیا   - 3 دمآرد .  عیزوت  زاب  یعامتجا و  نیمأت  تلادـع و  يرارقرب   - 2 یگنهرف .  یعامتجا و  يداصتقا ،  ياهـشخب 
رقف عفر  روشک و  هعسوت  دشر و  يارب  مزال ،  ياهتیزم  اههنیمز و  ندومن  مهارف   - 4 مدرم .  قوقح  عییضت  راصحنا و  زا  يریگولج  تباقر و 

داجیا روشک و  یـضرا  تیماـمت  ظـفح   - 6 ییاـضق .  روـما  هرادا  تینما و  مـظن و  رارقتـسا  یتـبث ،  روـما  يراذـگنوناق ،   - 5 يراـکیب .  و 
طباور راـک و  طـباور  میظنت  یمومع ،  هیلاـم  یلخاد ،  روـما  هرادا   - 8 یمالـسا .  یناریا ،  تیوـه  زا  تنایـص   - 7 یلم .  یعافد  یگداـمآ 

یلم تاعالطا  رامآ و  يداینب ،  تاقیقحت  مولع و   - 10 یگنهرف .  ثاریم  یعیبط و  عبانم  زا  تظافح  تسیز و  طیحم  ظفح   - 9 یجراخ . 
 ، یعامتجا ياهیدـصت  روما  ب -  هدـیچیپ .  ياهنارحب  یعیبط و  ثداوح  تارثا  شهاک  هلباقم و  ریگاو ،  ياـهیرامیب  زا  يریگـشیپ   - 11 . 

دوبهب بجوم  دراد و  يرترب  يدرف  عفانم  هب  تبـسن  اهنآ  زا  لصاح  یعامتجا  عفاـنم  هک  تسا  یفیاـظو  زا  هتـسد  نآ  یتامدـخ :  یگنهرف و 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1714 

http://www.ghaemiyeh.com


تیبرت نامرد ،  تشادـهب و  تاققحت ،  مولع و  ياهفرح ،  ینف و  یمومع و  شرورپ  شزومآ و  لیبق  زا  ددرگیم ،  دارفا  یگدـنز  تیعـضو 
ياهحرط زا  هتـسد  نآ  یئاـنبریز :  روما  ج -  ینید .  تاـغیلبت  يرنه و  یگنهرف ،  روما  یعمج و  تاـطابترا  تاـعالطا و  شزرو ،  یندـب و 

كاخ بآ و  ياهحرط  ریظن  ددرگیم ،  روشک  يدـیلوت  يداصتقا و  ياهتخاسریز  تیوقت  بجوم  هک  تسا  ياهیامرـس  ياهیئاراد  کلمت 
یفیاظو زا  هتسد  نآ  يداصتقا :  ياهیدصت  روما  د -  لقن .  لمح و  تاطابترا و  یناسر ،  يژرنا  ياههکبش  یئاتـسور و  يرهـش و  نارمع  ، 

لمع یـصوصخ  قوـقح  رد  یقوـقح  یقیقح و  صاخـشا  دـننام  تسا و  هعماـج  لاوـما  زا  يرادربهرهب  هرادا و  يدـصتم  تلود  هـک  تـسا 
هدام نیا  ج )  دنب ( رد  جردنم  ياهحرط  زا  يرادرب  هرهب  یناگرزاب و  لقن و  لمح و  يزرواشک ،  یتعنص ،  روما  رد  يدصت  ریظن  دنکیم ، 

تیوقت ییارجا ،  ياههاگتـسد  يرو  هرهب  ییآراک و  شیازفا  روشک ،  هعـسوت  دـشر و  يارب  بساـنم  هنیمز  داـجیا  روظنم  هب  هدام 136 -  . 
لیذ قیرط  هب  نوناق  نیا   ( 135 هدام (  رد  روکذم  فیاظو  يارجا  هروحن  روشک ،  روما  رد  مدرم  تکراشم  هعسوت  تلود و  یتیمکاح  روما 

ماـجنا مدرم  تکراـشم  بلج  اـب  موزلا  دـنع  یتـلود و  ياههاگتـسد  طـسوت  تلود  یتیمکاـح  روما  فلا -  ددرگیم :  حالـصا  شیـالاپ و 
یفیک هعسوت  تیوقت و  عبانم ،  صیصخت  تازیهجت و  راک ،  ماجنا  يروانف  یناسنا ،  عبانم  داعبا  رد  طبریذ  ییارجا  ياههاگتسد  ددرگیم و 

30 مایس (  و   ( 29 مهن (  تسیب و  لوصا  تیاعر  اب  تلود  یتامدخ  یگنهرف و  یعامتجا ،  ياهیدصت  روما  فیاظو  ب -  تفای .  دـنهاوخ 
شخب هعـسوت  يارب  مزال  ياهتیامح  لامعا   - 1 ددرگیم :  ماجنا  لیذ  ياههویش  زا  هدافتسا  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  ( 

يراذگاو هراجا و  قیرط  زا  یتلود  ریغ  شخباب  تکراشم   - 3 یتلود .  ریغ  شخب  زا  تامدخ  دیرخ   - 2 فیاظو .  نیا  يرجم  یتلود  ریغ 
بوچراـچ رد  یتـلود ،  ریغ  شخب  هـب  یتـلود  ياهدـحاو  زا  یـشخب  تیریدـم  يراذـگاو   - 4 یکیزیف .  عباــنم  تازیهجت و  تاــناکما و 

اب یتلود  ياهدـحاو  هرادا  داجیا و   - 5 ناریا .  یمالسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ،  هعـسوت  مراهچ  همانرب  یلک  ياهتـسایس 
زا مادک  چیه  هک  یقطانم  رد  روشک  يزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  دییأت  اب   ( نوناق نیا  هدام 144  قباطم  ارگ ( هجیتن  دنمفده و  درکیور 

یتلود ياهتکرـش  اههاگتـسد و  تراظن  تیامح و  تیریدم ،  اب  تلود  ییانب  ریز  فیاظو  ج -  دشابن .  ریذـپ  ناکما  رکذـلا  قوف  ياهتلاح 
 ( 44 مراهچ (  لهچ و  لصا  تیاعر  اب  تلود  يداصتقا  ياهيدـصت  هب  طوبرم  فیاظو  د -  دـش .  دـهاوخ  ماجنا  یتلود  ریغ  شخب  طسوت 

يارب تاررقم  میظنت  هب  تبـسن  شخب  نیا  رد  تـلود  ددرگیم .  راذـگاو  یتـلود  ریغ  شخب  هـب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  یـساسا  نوناـق 
تینما هعـسوت و  دـشر  تباقر ،  ملاس  ياضف  داجیا  ناگدـننک ،  فرـصم  ناگدـننک و  دـیلوت  قوقح  عییـضت  راصحنا ،  داجیا  زا  يریگولج 

یتیمکاح و روما  فیلاکت  هدودـحم و  طیارـش و  ورملق و  طباوض و  لیـصفت  فیرعت و   . دومن دـهاوخ  مادـقا  نآ  ریاظن  يراذـگ و  هیاـمرس 
لاس نایاپ  ات  هدام  نیا  دراوم  هیلک  يارجا  نینچمه  یلیـصفت و  وحن  هب  فلتخم  ياههاگتـسد  يراذگاو  دراوم  ییانب و  ریز  يرگيدـصت ، 

تـسا فلکم  تلود  فلا -  هدام 137 -  دش .  دـهاوخ  میدـقت  یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  هیهت و  تلود  طسوت  ياهحیال  بلاق  رد   1383
فرط رب  تهج  اهروشک ،  ریاس  هبرجت  همانرب و  نیا  ماکحا  اهتـسایس و  اب  بسانتم  ار  اههناخترازو  یئارجا  ياههاگتـسد  نالک  تالیکـشت 

اـهیراک و يزاوم  روما ،  زکرمت  تیاـفک ،  مدـع  تیعماـج ،  مدـع  يدـمآراک و  ریغ  یهاگتـسد و  ياهـضراعت  صقاـن ،  یـشخب  رثا  ندرک 
هب راتخاس  دیدجت  ماغدا و  يزاس ،  بسانتم  يزاسون ،  فده  اب  دمآراک .  ياهشور  نیون و  ياهیروانف  زا  هبناج  همه  يریگ  هرهب  نینچمه 

سپ هام  شـش  ار  طبریذ  هحیال  دیامن و  یحارط  زکرمتم  ریغ  شخب و  رثا  تیافک ،  اب  ریگارف و  دـمآراک ،  مجـسنم ،  هموظنم  کی  تروص 
رـسیم مراهچ  همانرب  مود  لاس  يادتبا  زا  نآ  يارجا  ناکما  هک  يروط  هب  دـنک ،  میدـقت  یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  نوناق  نیا  بیوصت  زا 
تأیه بیوصت  اـب  اتـسور ،  رهـش و  نارمع  هعـسوت و  روما  رد  یتلود  ياههاگتـسد  يراذـگاو  لـباق  ياهیدـصت  زا  هتـسد  نآ  ب -  دـشاب . 
روشک يزیر  هماـنرب  تیریدـم و  ناـمزاس  هدام 138 -  دوشیم .  راذـگاو  اهیرایهد  اهیرادرهـش و  هب  طـبریذ  یلاـم  عباـنم  اـب  هارمه  ناریزو 

هب یتایلمع و  دـنمفده و  شور  هب  دوجوم  شور  زا  يزیر  هجدوب  ماظن  حالـصا  روظنم  هب  طبریذ  ياههاگتـسد  يراـکمه  اـب  تسا  فظوم 
ءاصحا ییاسانـش و  فلا -  دـهد :  ماجنا  مراهچ  همانرب  مود  لاس  نایاپ  ات  رثکادـح  ار  لیذ  تامادـقا  تامدـخ ،  هدـش  مامت  تیمق  تروص 

تیفیک و اب  بسانتم  تامدخ ،  اهتیلاعف و  هدـش  مامت  تمیق  نییعت  ب -  دـنیامنیم .  هئارا  ار  ییارجا  ياههاگتـسد  هک  یتامدـخ  تیلاعف و 
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صیـصخت د -  نآ .  هدـش  مامت  تمیق  تامدـخ و  اهتیلاعف و  مجح  ساسا  رب  هنالاس  هجدوب  هحیال  میظنت  ج -  صخـشم .  ییایفارغج  لـحم 
قوف و درکیور  ققحت  روـظنم  هب  هرـصبت 1 -  نآ .  هدـش  مامت  تمیق  اب  بسانتم  اهتیلاعف و  زا  لصاح  جـیاتن  درکلمع و  ساسا  رب  تاراـبتعا 

حالـصا نمـض  تسا  فظوم  روکذم  نامزاس  تراظن ،  يزیر و  همانرب  ماظن  تیوقت  روشک و  يزیر  هجدوب  ماظن  رییغت  رد  عیرـست  نینچمه 
اراک و فطعنم ،  کچوک ،  ینامزاس  اب  ات  دیامن  داختا  یبیترت  دوخ ،  يرادا  يروانف  اهشور و  یناسنا ،  يورین  تیریدم  نامزاس ،  راتخاس 

نامزاس هرـصبت 2 -  ددرگ .  مهارف  هنیهب  بولطم و  روط  هب  هلوحم  فیاظو  ماجنا  ناکما  نادنمـشیدنا  ناگبخن و  يریگراک  هب  شخب و  رثا 
یمادختـسا و يرادا و  یلام ،  تاررقم  نیناوق و  حالـصا  يارب  مزال  حـیاول  هیهت  هب  تبـسن  ییاراد  يداصتقا و  روما  ترازو  رکذـلا و  قوف 

نیا ییارجا  هماـن  نیئآ  ه -  ددرگ .  لوصحم  هجیتن و  لرتنک  ماـظن  هب  لیدـبت  دوجوم  ماـظن  هک  يوحن  هب  دـیامن  مادـقا  روشک  يزیر  هجدوب 
راـتخاس و حالـصا  روظنم  هب  هدام 139 -  دـسریم .  ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  روشک  يزیر  همانرب  تیریدـم و  نامزاس  داهنـشیپ  اـب  هداـم 

هعـسوت مراهچ  همانرب  لوا  لاس  نایاپ  ات  تسا  فظوم  تلود  فلا -  ددرگیم :  ماـجنا  لـیذ  ياهمادـقا  یئارجا ،  ياههاگتـسد  تالیکـشت 
اهنامزاس دادعت  زا   % ( 20  ) دصرد تسیب  لقادح  يراذگاو  ای  فذح و  داهنشیپ  ناریا  یمالسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، 

سلجم هب  بیوصت  تهج  ار  رورـض  ریغ  ياههاگتـسد  لالحنا  ماغدا و  اهـشخب و  ریاس  هب  ار  نآ  ریاظن  اهتکرـش و  تاسـسؤم و  اـهداهن ،  و 
و یتـلود ،  تکرـش  یتـلود ،  ریغ  یموـمع  داـهن  یتـلود ،  هسـسؤم  هناـخترازو ،  داـجیا  تیعوـنمم  ب -  دـنک .  میدـقت  یمالـسا  ياروـش 

هیلک ماـغدا  ج -  یمالـسا .  ياروش  سلجم  بیوصت  ناریزو و  تأـیه  دـییأت  اـب  ءانثتـسا  دراوم  رد  رگم  هباـشم ،  نیواـنع  اـب  ییاههاگتـسد 
هب ینامزاس ،  دحاوکی  رد  شخب و ...  ناتـسرهش ،  ناتـسا ،  حطـس  رد  یتلود )  ياهتکرـش  يانثتـسا  هب   ) هناخترازو ره  ینامزاس  ياهدحاو 

دنب و نیا  عوضوم  ياهدحاو  ینامزاس  حطس  دنشاب .  اهنآ  يداتـس  روما  ماجنا  يربهار و  رادهدهع  زکرم  رد  هطوبرم  ياهدحاو  هک  يروط 
ياهدـحاو ماغدا  ای  رییغت  دـسریم .  يرادا  یلاع  يراوش  بیوصت  هب  روشک  يزیر  هماـنرب  تیریدـم و  ناـمزاس  داهنـشیپ  اـب  ءانثتـسا  دراوم 

یلخاد راتخاس  دـیدجت  يرگنزاـب و  د -  دوب .  دـهاوخ  یمالـسا  ياروش  سلجم  بیوصت  اـب  دـناهدش  داـجیا  نوناـق  بجوم  هب  هک  یناتـسا 
رد دسریم .  ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  روشک  يزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  داهنـشیپ  هب  هک  یطباوض  ساسا  رب  یئارجا ،  ياههاگتـسد 

نیمدختسم یعیبط  جورخ  ات  افرص  اهتـسپ  هنوگ  نیا  دندرگ ،  فذح  یمـسر  نیلغاش  ياراد  ياهتـسپ  تالیکـشت ،  حالـصا  اب  هک  یتروص 
صوصخ رد  مزال  مادقا  نمـض  دنفظوم  یئارجا  ياههاگتـسد  یناتـسرهش و ...  یناتـسا ،  ياهدحاو  هیلک  ه -  دوب .  دهاوخ  رادـیاپ  طبریذ 

ارجا دروم  هب  ار  مزـال  تاحالـصا  ناتـسا  يزیر  هماـنرب  تیریدـم و  ناـمزاس  دـییأت  زا  سپ  دوخ ،  یناـمزاس  راـتخاس  دـیدجت  يرگنزاـب و 
رهش ناتسرهش ،  لیکـشت  يارب  تیعمج  باصن  و -  دنیامن .  لقتنم  لحم  نامه  رد  رقتـسم  ياهدحاو  ریاس  هب  ار  دازام  ياهورین  دنراذگ و 

هدام 140 دش .  دهاوخ  نییعت  ناریزو  تأیه  طسوت  مراهچ  همانرب  لوا  لاس  رد  يروشک  تامیسقت  حوطس  هعسوت  مدع  درکیور  اب  شخب  و 
ياهشخب ریاس  یتلود و  ریغ  ياهلکشت  تکراشم  بلج  ینواعت و  یـصوصخ و  شخب  هعـسوت  روظنم  هب  دوشیم  هداد  هزاجا  تلود  هب  - 

 ، یلم عبانم  اهتـصرف و  زا  هدافتـسا  اهـشلاچ و  اـب  ههجاوم  رد  یتلود ،  تیریدـم  يدـمآراک  شیازفا  روشک و  روما  هرادا  رد  یندـم  هعماـج 
جیورت ینیرفآراک ،  هعـسوت  يارب  مزال  یتلود  ریغ  ياهداهن  يدنمنوناق  هعـسوت و  داجیا و  هب  کمک  فلا -  دهد :  ماجنا  ار  لیذ  ياهمادقا 

 ، مدرم تمالس  یطیحم و  تسیز  ياهدرادناتسا  ءاقترا  تسیز و  طیحم  زا  تظافح  يرادا و  تیفافش  تمالس و  هعسوت  تمدخ ،  گنهرف 
 ، یتلود ریغ  شخب  زا  تیامح  تیوقت و  يارب  بسانم  ینامزاس  ياهدـحاو  لیکـشت  ب -  يریذـپ .  تیلوؤسم  يروحم و  فدـه  يانبم  رب 

هیلک روشک و  يزیر  همانرب  تیریدـم و  نامزاس  رد  يرادا  عناوم  عفر  هیجوت و  تالیهـست ،  داـجیا  شزومآ ،  يزاـس ،  داـهن  ياـههنیمز  رد 
ماـظن رارقتـسا  روظنم  هب  تسا  فظوم  تلود  هدام 141 -  دوجوم .  ینامزاس  ياهتـسپ  لحم  زا  یتلود  لقتـسم  ياهنامزاس  اـههناخترازو و 
میدقت یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  هیهت و  ار  هطوبرم  هحیال  لیذ  دراوم  صوصخ  رد  ناریدم ،  تامدـخ  رد  تابث  داجیا  یئارگ و  هتـسیاش 

هب دارفا  باصتنا  باختنا و  رد  ب -  دنیامن .  يدنب  هقبط  فیرعت و  ياهفرح ،  یـسایس و  شخب  ود  رد  ار  یتیریدم  لغاشم  فلا -  دـیامن . 
زا هک  يدراوم  رد  دنبای .  ءاقترا  رتالاب  بتارم  هب  یلغش  ءاقترا  ریسم  زا  دارفا  ات  دیامن  نییعت  ار  مزال  یـصصخت  طیارـش  ياهفرح ،  ياهتـسپ 
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رد ج -  دریذـپ .  تروص  باختنا  مزـال ،  یـصصخت  یتیریدـم و  ياـهیبایزرا  ماـجنا  اـب  دـشاب ،  هتـشادن  دوجو  باـختنا  ناـکما  قیرط  نیا 
تیریدم و نامزاس  هدام 142 -  دوش .  هداد  هدننک  بوصنم  تاماقم  هب  مزال  تارایتخا  یـسایس  تیریدم  ياهتـسپ  بصن  لزع و  صوصخ 
رد یئارجا  ياههاگتـسد  یئوگخـساپ  شیازفا  روظنم  هب  دـنفظوم  نوناـق  نیا   ( 160 هداـم (  عوضوم  ياههاگتـسد  روشک و  يزیر  هماـنرب 

يرتشم هب  طوبرم  ياهصخاش  دـشر  اهـشور و  اهدـنیآرف و  یـسدنهم  يرگنزاب و  يرادا و  نیون  ياهیروانف  زا  هدافتـسا  اـب  مدرم ،  لـباقم 
 ، يرادا دـسافم  زا  يریگولج  يارب  مزال  ياهراکهار  درکلمع و  یباـیزرا  تیریدـم و  گـنهرف  هعـسوت  مدرم و  يرادا  شزومآ  يرادـم و 

میرکت تیاضر و  طبریذ  ياهلمعلاروتـسد  اههمانـشخب ،  ترارقم و  طباوض و  نیودـت  رد  هداد و  شیازفا  ار  دوخ  تامدـخ  یفیک  حـطس 
هب هدام 143 -  دنیامن .  ظوحلم  نانکراک  یمادختسا  يرادا و  تشونرـس  رد  راذگ  ریثأت  یلـصا و  فادها  زا  یکی  ناونع  هب  عوجر  بابرا 
رد روکذم  ییارجا  ياههاگتـسد  روشک و  يزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  یتلود  شخب  یناسنا  يورین  تیریدـم  دوبهب  حالـصا و  روظنم 

بذج درکیور  اب  یتلود  لغاشم  یحارط  زاب  لیلحت و  هیزجت و  فلا -  دنروآ : لمع  هب  ار  لیذ  تامادـقا  دـنفظوم  نوناق  نیا   ( 160 هدام ( 
لقادـح بسک  یتباقر و  ياضف  رد  رکذـلا  قوف  ياههاگتـسد  رد  لکـش  ره  هب  یناسنا  يورین  يریگراک  هب  ب -  ناگبخن .  نیـصصختم و 
بسانم قیفلت  ساسا  رب  نانکراک  قوقح  تخادرپ  ياهلمعلاروتسد  طباوض و  ینیب  شیپ  ج -  يراودا .  یمادختـسا  تاناحتما  رد  تازایتما 

شزومآ و صاخ  طـباوض  ینیب  شیپ  اـب  ناتـسرپرس  ناریدـم و  یفیک  حطـس  ءاـقترا  د -  يدزم .  تقو  ياـج  هب  يرو  هرهب  یئارگ و  هجیتن 
یلغش و ياهشزومآ  هعسوت  ه -  یتسرپرس .  تیریدم و  ياهتـسپ  زا  % ( 20 دصرد (  تسیب  لقادح  شهاک  اهنآ و  يدـصت  زارحا  طیارش 
هب رجنم  تیرومأم  یتلود و  تاناکما  زا  هدافتـسا  اب  هک  یئاههرود  فذـح  یئارجا و  یههاگتـسد  نانکراک  يارب  تدـم  هاـتوک  یـصصخت 

يزیر همانرب  تیریدم و  نامزاس  داهنشیپ  هب  هدام  نیا  ییارجا  همان  نیئآ  ددرگیم .  یمـسر  ریغ  ای  یمـسر و  یهاگـشناد  كرادم  تفایرد 
يروهرهب و ییاراـک و  شیازفا  روـظنم  هب  دـنفظوم  یئارجا  ياههاگتـسد  هـیلک  هداـم 144 -  دـسریم .  ناریزو  تأـیه  بیوصت  هب  روشک 

تحت ياهدحاو  هرادا  يارب  ناریدم  هب  مزال  تارایتخا  ياطعا  راک و  ماجنا  لحارم  لرتنک  ياج  هب  لوصحم ،  هجیتن و  لرتنک  ماظن  رارقتسا 
يزیر همانرب  تیریدم و  نامزاس  كرتشم  لمعلاروتـسد  ساسا  رب  عبانم ،  صیـصخت  ندومن  دنمفده  لقتـسم و  تروص  هب  دوخ  یتسرپرس 

 ) دنراد ار  هدش  مامت  تیمق  نییعت  تیلباق  هک  یتامدخ  اهتیلاعف و  زا  هتسد  نآ  هدش  مامت  تمیق  ییاراد ،  يداصتقا و  روما  ترازو  روشک و 
صخشم یئایفارغج  لحم  تیفیک  تیمک و  ساسا  رب  يرادا ، )  یتامدخ و  ینامرد ،  یتشادهب ،  یشهوژپ و  یشزومآ ،  ياهدحاو  لیبق  زا 

هب دـنیامن .  ارجا  طـبریذ  ناریدـم  هـب  مزـال  تاراـیتخا  ياـطعا  اـب  ناتــسا و  اـی  روـشک  يزیر  هماـنرب  تیریدـم و  ناـمزاس  دـییأت  زا  سپ  و 
یئاج هباج  هب  تبـسن  زاـین  بسح  دوشیم  هداد  هزاـجا  دـنیامنیم .  هئارا  ار  دوخ  تامدـخ  هداـم  نیا  طـباوض  ساـسا  رب  هک  ییاههاگتـسد 

 ، تامدـخ یفیک  ءاقترا  فرـص  ار  هدـش  مامت  تمیق  اب  تیلاعف  یلبق  ياههنیزه  توافتلا  هبام  مادـقا و  هنیزه  تارابتعا  ياههمانرب  لوصف و 
بوچراچ رد  هدش  مامت  تمیق  ساسا  رب  هک  یتارابتعا  دنیامن .  طبریذ  ياهدحاو  ناریدم  نانکراک و  هب  شاداپ  تخادرپ  نامزاس و  زیهجت 

هب هدام 145 -  ددرگیم .  روظنم  یعطق  هنیزه  هب  تخادرپ  زا  سپ  هدش و  یقلت  کمک  دریگیم ،  رارق  اهدحاو  رایتخا  رد  یتاونـس  هجدوب 
 : دوشیم ماجنا  لیذ  ياهمادـقا  تلود ،  يزاس  کچوک  روشک و  روما  هرادا  رد  مدرم  تکراشم  شیازفا  اهیدـصت و  مجح  شهاک  روظنم 

ماجنا  ( 136  ) هدام ب )  دنب (  رد  روکذم  ياهـشور  قیرط  زا  افرـص  یتامدخ ،  يدـیلوت و  یگنهرف ،  یعامتجا ،  ياهتیلاعف  هعـسوت  فلا - 
ياههاگتـسد طسوت  نآ  ریاظن  یتامدخ و  يدـیلوت ،  یگنهرف ،  یعامتجا ،  ياهیدـصت  زا  %( 3 دـصرد (  هس  هنالاس  شهاـک  ب -  ددرگ . 

يارب طوبرم  عبانم  زا  یشخب  صاصتخا  و   ( 136 هدام (  ب )  دنب (  ( 4  ) و ( 3 ( ، ) 2 ( ،) 1  ) يازجا رد  روکذم  ياهشور  زا  هدافتسا  اب  یئارجا 
هب یناتـساو  یلم  حوطـس  رد  ياهیامرـس  ياـهیئاراد  کـلمت  هژورپ  حرط و  عون  ره  عورـش  تیعونمم  ج -  یتلود .  ریغ  ياهـشخب  هعـسوت 

ياههویش زا  هدافتسا  روشک ،  يزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  دییأت  اب  هک  يدراوم  ییانبریز و  یتیمکاح و  روما  هب  طوبرم  دراوم  يانثتسا 
ياهیامرـس ياهیئاراد  کلمت  ياهحرط  تارابتعا  دـشابن ،  ریذـپ  ناکما   ( 136 هداـم (  ب )  دـنب (  ( 3 و (  ( 2  ( ،) 1 يازجا (  رد  روکذـم 

تکراشم و د -  تفاـی .  دـهاوخ  صاـصتخا  لـصف  ناـمه  رد  یتلود  ریغ  شخب  هعـسوت  يارب  هدـش  هرادا  هوجو  تروص  هب  طوبرم  لوصف 
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مود لسن  هب  موسوم  ياهتکرش  بلاق  رد  اهنآ  ریثکت  کیکفت و  اهنامزاس و  اهتکرش و  ریاس  رد  یتلود  ياهتکرش  دیدج  ياهیراذگ  هیامرس 
نیناوق رد  اهنآ ،  تارابتعا  فقـس  یتلود و  ياهتکرـش  يزاـس  یـصوصخ  هماـنرب  یمک  فادـها  نییعت  ه -  دـشابیم .  عونمم  نآ  ریاـظن  و 
دصرد ود  لقادح  هلاس  ره  یلخاد  صلاخان  دیلوت  هب  روشک  لک  هجدوب  یتلود و  ياهتکرش  تارابتعا  تبسن  هک  يوحن  هب  هنالاس ،  هجدوب 

% ( 5 دـصرد (  جـنپ  نازیم  هب  همانرب  زاغآ  رد  نآ  دادـعت  زا  نانکراک  لک  دادـعت  مراـهچ  هماـنرب  ناـیاپ  رد   - 1 و -  دـبای .  شهاـک  %( 2 ) 
ياهتـسایس بوچراچ  رد  نوناق  نیا   ( 9 هرامش (  لودج  قباطم  یتلود  ياههاگتـسد  رد  دیدج  ياهمادختـسا  عومجم   - 2 دبای .  شهاک 

هفیظو هب  هک  يوحن  هب  حلسم )  ياهورین  يانثتسا  هب  ناریا (  یمالسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ،  هعسوت  مراهچ  همانرب  یلک 
دنکن زواجت  دنوشیم  جراخ  تمدخ  زا  هک  ینانکراک  دادعت   % ( 50 دصرد (  هاجنپ  زا  دوشن  دراو  ياهمطل  یتلود  ياههاگتسد  یتیمکاح 
ریاظن یحیرفت و  یشزرو و  ياهاضف  ینامرد ،  یهافر ،  ینوکسم ،  عمتجم  ارـس ،  رئاز  ارـسنامهم ،  هنوگ  ره  هرادا  داجیا ،  تیعونمم  ز -  . 

هرهب ای  تامدخ  تاسیـسأت و  عون  نیا  دـنفظوم ،  یئارجا  ياههاگتـسد  هیلک  نوناق .  نیا   ( 160 هدام (  عوضوم  ياههاگتـسد  طسوت  نآ ، 
هاگتـسد داهنـشیپ  اب  ینثتـسم  دراوم  دـنیامن .  راذـگاو  یتلود  ریغ  شخب  هب  مراهچ ،  همانرب  موس  لاس  نایاپ  ات  رثکادـح  ار  اـهنآ  زا  يرادرب 

هک یتلود  لاوما  اهانب و  لاقتنا  رد  تسا .  عنامالب  ناریزو  تأیه  بیوصت  روشک و  يزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  دییأت  طوبرم و  یئارجا 
رد هک  یتامدخ  هیلک  ح -  تسا .  یمازلا  ناریا  یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق   ( 83 هس (  داتـشه و  لصا  تیاعر  دشاب ،  یلم  سیافن  زا 

دمآ تفر و  سیورس  ریظن  فلتخم  ياههنیمز  رد  دوخ  نانکراک  يارب  نوناق ،  نیا   ( 160 هدام (  عوضوم  ياههاگتسد  طسوت  رضاح  لاح 
تامدـخ دـیرخ  ای  یناـما و  تروص  هب  هباـشم  دراوم  كدوک و  دـهم  ناـنکراک ،  شزرو  روما  فرـصم ،  ياـهینواعت  سیورـس ،  فلـس  ، 

هدـیدرگ و لحنم  طبریذ  يرادا  ياهدـحاو  هیلک  دـش و  دـهاوخ  ماجنا  میقتـسم  هنارای  تخادرپ  اب  هماـنرب  موس  لاـس  زا  دریگیم ،  تروص 
ياهفرح ینف و  شزومآ  زکارم  شرورپ و  شزومآ و  ترازو  ط -  دـنوشیم .  لقتنم  رگید  دـنمزاین  ياهدـحاو  هب  اـهنآ  یمـسر  ناـنکراک 

هب دنیامن ،  هدافتـسا  قوقح  نودـب  یـصخرم  زا  هکنیا  رب  طورـشم  دوخ  یـشزومآ  رداک  اب   ( 136 هدام (   « ب  » دـنب يارجا  يارب  دـنناوتیم 
طبریذ قودنص  رد  یگتسشنزاب  روسک  تخادرپ  اب  نیمدختـسم  هنوگ  نیا  تمدخ  قباوس  دنیامن .  داد  رارق  دقع  دنب  نیا  رد  روکذم  شور 

 ( 136 هداـم (  ب )  دـنب (   ( 4 و (   ( 3  ( ، ) 2 يازجا (  رد  روکذم  ياهـشور  هب  هک  یـسرادم  هنارـس  هنیزه  دش .  دهاوخ  روظنم  مدختـسم 
دوشیم تخادرپ  نیمأت و  تلود  طسوت  قطانم  ياهیدـنمناوت  دـنب و  ره  ياهیگژیو  اب  بسانتم  دـندرگیم ،  هرادا  یتلود  ریغ  شخب  طسوت 

انب نوناق ،  نیا  تسویپ   ( 9 هرامش (  لودج  بوچراچ  رد  لقتسم ،  ياهنامزاس  اههناخترازو و  زا  کی  ره  مادختسا  زوجم  رودص  ي -  .= 
ناـمزاس داهنـشیپ  اـب  هداـم  نیا  یئارجا  هماـن  نیئآ  ك -  ناریزو .  تأـیه  بیوصت  روشک و  يزیر  هماـنرب  تیریدـم و  ناـمزاس  داهنـشیپ  هب 

اب هاگتـسد  ره  نانکراک  دادعت  يزاس  بسانتم  روظنم  هب  هدام 146 -  دسریم .  ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  روشک  يزیر  همانرب  تیریدـم و 
 ، تلود تیریدـم  هعـسوت  شخب  ماکحا  اهتـسایس و  اب  یئارجا  ياههاگتـسد  فیاظو  ماجنا  هوحن  قیبطت  نآ و  یلـصا  تیرومأم  فادـها و 

همانرب یئرجا و  ياههاگتـسد  زا  مادک  ره  لنـسرپ  دادعت  فقـس  مراهچ ،  همانرب  لوا  لاس  رد  فلا -  دمآ :  دهاوخ  لمع  هب  لیذ  ياهمادقا 
یلاع ياروش  بیوصت  هب  هیهت و  طبریذ  هاگتـسد  روشک و  يزیر  همانرب  تیریدـم و  ناـمزاس  طـسوت  اـکرتشم  نآ  ققحت  هدـش ،  يدـنبنامز 

اب مدختـسم  تقفاوم  نودب  ناتـسرهش  کی  حطـس  رد  یئارجا  ياههاگتـسد  دازام  تباث  ای  یمـسر  نانکراک  لاقتنا  ب -  دسریم .  يرادا 
اب هداـم  نیا  ییارجا  هماـن  نییآ  ج -  دریگ .  تروص  دـیاب  مدختـسم  تقفاوم  اـب  اهناتـسرهش  ریاـس  هب  لاـقتنا  طـبریذ ،  ياههاگتـسد  قفاوت 

لوقنم ریغ  لوقنم و  لاوما  شورف  لحم  زا  هدام ،  نیا  يارجا  یلام  راب  د -  دـسریم .  ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  تاررقم  نیناوق و  تیاـعر 
ياهقودنـص تیوـقت  روـظنم  هب  هداـم 147 -  ددرگیم .  نیمأـت  یموـمع  هجدوـب  رد  هدــش  ینیب  شیپ  تاراــبتعا  یئارجا و  ياههاگتــسد 

هزاجا یگتسشنزاب  ياهقودنص  لومـشم  نانکراک  هب  فلا -  دیآیم :  لمع  هب  لیذ  ياهمادقا  نانکراک  یئاجباج  تلوهـس  یگتـسشنزاب و 
قوقح نودب  یـصخرم  زا  هدافتـسا  اب  ای  دنوش و  لقتنم  رگید  ياههاگتـسد  هب  ای  دـنوش و  تمدـخ  دـیرخزاب  هک  یتروص  رد  دوشیم  هداد 

نیمدختـسم ب -  دنـشاب .  دوخ  یگتـسشنزاب  قودنـص  لومـشم  ناکامک  دنبای  لاغتـشا  یتلود  ریغ  شخب  رد  نامز )  تیدودـحم  نودـب  )
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يروشک و یگتـسشنزاب  لومـشم  یعامتجا  نیمأت  يایازم  رظن  زا  دنناوتیم  يروشک  یگتـسشنزاب  قودنـص  لومـشم  ياههاگتـسد  ینامیپ 
قباوس ظفح  هوحن  تمدـخ ،  ناـیاپ  شاداـپ  یمادختـسا ،  هطبار  هب  طوبرم  طـباوض  هدام 148 -  دـندرگ .  ینامرد  تامدـخ  همیب  نامزاس 

نوناـق و نیا   ( 160 هدام (  ییارجا  ياههاگتـسد  نانکراک  طوبرم .  دراوم  ریاس  ندوب و  یگتـسشنزاب  قودنـص  عباـت  ثیح  زا  یمادختـسا 
یعامتجا و يداصتقا ،  هعـسوت  موس  همانرب  ءادـتبا  زا  اهنآ  تیکلام  ای  یئاراد و  ماهـس ،  زا   % ( 50 دصرد (  هاجنپ  زا  شیب  هک  ییاهدـحاو 

نیا ییارجا  همان  نییآ  ددرگ .  فیلکت  نوناق  قباطم  دیاب  دوشیم ،  هدش و  راذگاو  یتلود  ریغ  شخب  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یگنهرف 
ییارجا هاگتسد  اب  اهنآ  یمادختسا  هطبار  هک  نانکراک  هنوگ  نیا  هرـصبت -  دسریم .  ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  نیناوق  بوچراچ  رد  هدام 

 - هدام 149 دنـشاب .  طوبرم  یگتـسشنزاب  قودنـص  تاررقم  عبات  ناـنچمه  یمادختـسا  قباوس  ظـفح  اـب  دـنناوتیم  ددرگیم  عطق  طـبریذ 
هفرـص روشک و  روما  هرادا  ماظن  رد  یلام  يرادا و  طابـضنا  مظن و  تیوقت  روظنم  هب  تسا  فظوم  روشک  يزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس 

ياههاگتـسد طسوت  ناریزو ،  تأـیه  بیوصت  زا  سپ  اـت  مادـقا  هطوبرم  طـباوض  نیودـت  هب  تبـسن  تلود ،  ياهنیزه  تاراـبتعا  رد  ییوج 
طباوض يارجا  هوحن  ییاهـصخاش ،  نیودت  اب  تسا  فلکم  روشک  يزیر  همانرب  تیریدـم و  نامزاس  دوش .  هتـشاذگ  ارجا  دروم  هب  یئارجا 
تلود هدام 150 -  دیامن .  میدقت  ناریزو  تأیه  هب  ار  نآ  شرازگ  هلاس  ره  هداد و  رارق  یبایزرا  دروم  یئارجا  ياههاگتـسد  رد  ار  روکذم 

 ، یلغـش ياههتـشر  یمامت  يارب  لاس  ره  يادـتبا  رد  مراـهچ و  هماـنرب  یط  ار  تلود  ناگتـسشنزاب  ناـنکراک و  هیلک  قوقح  تسا  فظوم 
لحم زا  هک  یتارابتعا   % ( 70 دصرد (  داتفه  ات  دوشیم  هداد  هزاجا  یئارجا  ياههاگتسد  هب  هرصبت -  دهد .  شیازفا  مروت  خرن  اب  بسانتم 
قوف ناونع  هب  ار  دنیامنیم  ییوج  هفرـص  ددرگیم  روظنم  هنالاس  هجدوب  نوناق  رد  هک  ینازیم  هب  یناسنا  يورین  شهاک  راتخاس و  حالـصا 

طـسوت هدام  نیا  یئارجا  همان  نیئآ  دـنیامن .  تخادرپ  دـنهدیم ،  ماجنا  هتـسجرب  تامدـخ  هک  یناـنکراک  هب  رمتـسم  ریغ  ییآراـک  هداـعلا 
ياهورین ینابیتشپ  عافد و  ياههناخترازو  هدام 151 -  دسریم .  ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  هیهت و  روشک  يزیر  همانرب  تیریدـم و  نامزاس 

يارب مزال  ياهلمعلاروتـسد  حلـسم ،  ياهورین  لک  یهدنامرف  ریبادـت  بوچراچ  رد  دـنفظوم  حلـسم  ياهورین  لک  داتـس  روشک و  حلـسم و 
حلـسم ياهورین  لک  یهدنامرف  دییأت  ناریزو و  تأیه  بیوصت  زا  سپ  هیهت و  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  يارب  ار  لصف  نیا  ماکحا  يارجا 

 ، دوجوم تاناکما  زا  هنیهب  هدافتسا  یهدناماس ،  روظنم  هب  تسا  فظوم  تلود   - هدام 152 دنیامن .  غالبا  طبریذ  ياهدحاو  هب  ارجا  تهج 
نینچمه یمومع و  یتلود و  ياهنامتخاس  ثادـحا  رد  اهدرادناتـسا  طباوض و  تاررقم ،  تیاعر  موزل  زین  زاس و  تخاس و  تیفیک  ياقترا 

نیدـب هک  یتلود  ياهنامزاس  رد  ار  روبزم  ياهنامتخاس  يارجا  یحارط و  هعلاطم ،  يزیر ،  همانرب  روما  يرورـض ،  ریغ  تالیکـشت  فذـح 
رد دـنفظوم   ( 160 هداـم (  رد  روکذـم  ياههاگتـسد  هیلک  هدام 153 -  دـیامن .  زکرمتم  تسا ،  هدـش  لیکـشت  نوناـق  ساـسا  رب  روظنم و 
ره ار  دوخ  درکلمع  شرازگ  لصف  نیا  ماکحا  قیقد  يارجا  نمـض  تیمکاح ،  یـشخب  رثا  ءاقترا  تلود و  يزاسون  شخب  ماکحا  ياتـسار 

ار هجیتن  اههاگتـسد  تیقفوم  نازیم  يدنب  هبتر  اب  نامزاس  نیا  دنیامن و  هئارا  روشک  يزیر  همانرب  تیریدـم و  نامزاس  هب  راب  کی  هام  شش 
نوناق  ( 123 و (   ( 90  ( ، ) 1  ) دراوم هدام 154 -  دنیامن .  شرازگ  یمالـسا  ياروش  سلجم  طوبرم  ياهنویـسیمک  ناریزو و  تأیه  يارب 
همانرب هرود  يارب  نآ  ياههیحالـصا  1379 و  / 17/1 بوصم ناریا  یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ،  هعـسوت  موس  همانرب 

 . ددرگیم ذیفنت   ( 1388  - 1384 ناریا (  یمالسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ،  هعسوت  مراهچ 

ناریا 1404 ه ش یمالسا  يروهمج  زادنا  مشچ  قفا  رد  یئاناد  رب  ینتبم  هعسوت 

شقن تیمها  هب  رظن  تسا  فـظوم  تـلود  هداـم 43 -  ناریا 1404 ه ش  یمالـسا  يروهمج  زادـنا  مشچ  قفا  رد  یئاـناد  رب  ینتبم  هعـسوت 
 - فلا دروآ :  لمع  هب  ار  ریز  ياهمادـقا  نیون ،  داصتقا  رد  هدوزفا  شزرا  داجیا  لماوع  نیرتیلـصا  ناونع  هب  تراهم ،  يروانف و  شناد و 

یـشهوژپ و یملع ،  زکارم  یئوگخـساپ  یئاناوت  روظنم  هب  یـشزومآ  يرواـنف و  یـشهوژپ ،  ياـهدربهار  اهتـسایس و  يزاـسزاب  يزاـسون و 
همانرب لوا  لاس  یط  یناهج ،  هصرع  هدـنیازف  تباقر  ياضف  رد  ندرکراک  یتعنـص و  یگنهرف و  یعامتجا ،  ياـضاقت  هب  روشک  یـشزومآ 
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رد یناهج )  زور  يروانف  مولع و  یلاع  حوطـس  اب  يروانف  هژیو  هب  روشک (  يروانف  یملع و  هعـسوت  عماج  ياـههمانرب  هیهت  ب -  مراـهچ . 
یلم و ياهتیفرظ  زا  رثکادـح  يرادرب  هرهب  روظنم  هب  مزال  تادـیهمت  ینیب  شیپ  ج -  مراهچ .  هماـنرب  لوا  لاـس  یط  فلتخم ،  ياهـشخب 

راتخاس رد  يرگنزاب  د -  ياهتسه .  اهاضفاوه و  یطیحم ،  تسیز  يروانف ،  زیر  یتسیز و  يروانف  تاعالطا ،  يروانف  ياههزوح  ياهقطنم 
ندـش ياهفرح  یفیک و  هعـسوت  روظنم  هب  گنهرف ،  یعاـمتجا و  تاـعلاطم  یناـسنا و  مولع  شزومآ  تاـقیقحت و  ياهدـنیآرف  يزاـسون  و 

میمـصت ياهزاین  هب  یئوگخـساپ  یناهج و  حطـس  رد  یعامتجا  ياههزوح  رد  يزادرپ  هیرظن  یئاـناوت  داـجیا  روکذـم و  هزوح  رد  شهوژپ 
یتاعالطا هعماج  رارقتسا  روظنم  هب  تسا  فظوم  تلود  هدام 44 -  مراهچ .  همانرب  لوا  لاس  یط  روشک ،  یئارجا  ياههاگتـسد  رد  يزاس 

هیامرس زا  تیامح  فلا -  دروآ :  لمع  هب  ار  لیذ  ياهمادقا  زاین  دروم  تاعالطا  هب  نادنورهش  نازرا  نما و  هدرتسگ  یـسرتسد  نیمـضت  و 
ب ینواعت .  یصوصخ و  شخب  ناوت  رب  هیکت  اب  ياهنایار  طیحم  رد  یـسراف  نابز  هب  تاعالطا  يوتحم و  عاونا  هضرع  دیلوت و  رد  يراذگ 

ناریا یطابترا  ياهقطنم  تصرف  زا  هدافتـسا  یللملا  نیب  تاطابترا  تاعالطا و  رازاب  زا  بسانم  مهـس  بسک  روظنم  هب  مزال  ریبادـت  ذاختا  - 
ینواعت یصوصخ و  ياهشخب  ناوت  عبانم و  رب  هیکت  اب  یطابترا  ياهتخاس  ریز  هعسوت  یلم و  یتنرتنیا  یتاعالطا  زکارم  هعـسوت  قیرط  زا 

رد روـشک  تاـعالطا  لداـبت  دـیلوت و  ياـضف  رد  تـینما  يرارقرب  يدربـهار  دنـس  بیوـصت  هـیهت و  ج -  یللملا .  نـیب  تکراـشم  بـلج  و 
ییاناد تالوصحم  رازاب  شرتسگ  روظنم  هب  تسا  فظوم  تلود  هدام 45 -  مراهچ .  همانرب  لوا  لاس  نایاپ  ات  رثکادح  ياهنایار  ياهطیحم 

 ، ورملق نیا  رد  ینواـعت  یـصوصخ و  شخب  شقن  شرتسگ  يروآون و  یـشهوژپ و  ياهدرواتـسد  يزاـس  يراـجت  ناـینب ،  شناد  روحم و 
ینیب شیپ  یللملا و  نیب  یلم و  يونعم ،  تیکلام  قوقح  عماج  ماظن  لماک  رارقتـسا  یحارط و  فلا -  دناسرب :  ماجنا  هب  ار  لیذ  ياهمادـقا 
دیرخ یللملا و  نیب  حطس  رد  (patent یملع (  زایتما  زاوج  تبث  ياههنیزه  زا  یشخب  تخادرپ  نیمأت و  ب -  مزال .  ییارجا  ياهراتخاس 

ینف و یـشهوژپ ،  ياهدادرارق  همیب  تهج  مزال  ریبادت  ذاختا  ج -  ناگدـننک .  دـیلوت  طسوت  یلخاد ،  هدـش  تبث  یملع  زایتما  ياهزاوج  و 
هیلک زا  تیاـمح  د -  دریگیم .  ماـجنا  یلخاد  یــشهوژپ  ياـههتفای  جـیاتن  اهدرواتــسد و  ساـسا  رب  هـک  یتامدـخ  يدــیلوت و  ياـهتیلاعف 
 % ( 40 دصرد (  لهچ  لقادح  هکنیا  هب  طورشم  یتاونس ،  هجدوب  رد  رابتعا  ینیب  شیپ  قیرط  زا  یضاقتم )  ياراد  یـشرافس (  ياهـشهوژپ 

رد روحم  ییاناد  ياهتیلاعف  دـشر  يارب  مزال  ياهانبریز  اهراتخاس و  هعـسوت  ه -  دـشاب .  هدرک  دـهعت  نیمأت و  امرفراک  ار  نآ  ياههنیزه  زا 
تاررقم و نیناوق و  حالـصا  يارب  مادـقا  و -  يروانف .  ملع و  دـشر  زکارم  اهکراپ و  شرتسگ  داجیا و  هژیو  هب  یـصوصخ  یتلود و  شخب 
زا تیامح  ینواعت و  یـصوصخ و  شخب  اب  تلود  ینف  یـشهوژپ و  ياهتیلاعف  داد  رارق  دـقع  راک و  عاـجرا  تهج  مزـال  تالیهـست  داـجیا 

تهج مزـال  ياـهراکهار  ریبادـت و  ذاـختا  ز -  يرواـنف .  شناد و  ورملق  رد  یللملا  نـیب  ياـهرازاب  هـب  ینواـعت  یـصوصخ و  شخب  دورو 
هب رجنم  هک  ياهعسوت  تاقیقحت  ماجنا  يارب  ینواعت  یـصوصخ و  شخب  طسوتم  کچوک و  ياهتکرـش  زکارم و  زا  میقتـسم  یلام  تیامح 
 . يروانف یـشهوژپ و  یتلود  ریغ  ياهقودنـص  هعـسوت  سیـسأت و  هب  کمک  ح–  دوشیم .  اهـشور  تالوصحم و  ياقترا  عارتخا و  عادبا ، 

تلود هدام 46 -  روحم .  ییاناد  دوهشمان  تالوصحم  هلدابم  يراذگ و  شزرا  روظنم  هب  مزال  ياهراک  زاس و  تادیهمت و  ینیب  شیپ  ط -
ماظن يزاس  هدایپ  یحارط و  فلا -  دـهد :  ماجنا  ار  لیذ  ياهمادـقا  يروانف ،  یـشهوژپ و  عماج  ماظن  يزاـس  اـپرب  روظنم  هب  تسا  فظوم 
نایاپ ات  روشک (  يروانف  شهوژپ و  ماظن  یهدـناماس  ب -  نیون .  عیانـص  شرتسگ  يروانف  هعـسوت  عماـج  هماـنرب  ساـسا  رب  يروآون  یلم 
بلاـق رد  یـشهوژپ  ياهدـحاو  يراـتخاس  حالـصا  تاراـبتعا و  ندرک  دـنمفده  اـهتیولوا ،  نـییعت  قـیرط  زا  مراـهچ )  هماـنرب  لوا  لاـس 

تالوصحم هب  هدیا  لیدبت  شناد - .  ياهزرم  هعـسوت  يروانف - .  شهوژپ و  دنیآرف  رد  دـمآزور  یناسنا  يورین  تیبرت  لیذ - :  تیرومأم 
روظنم هب  شهوژپ  يرواـنف - .  بذـج  لاـقتنا و  یتعنـص - .  همین  تاـقیقحت  ماـجنا  ینف و  شناد  دـیلوت  نیودـت و  دـیدج - .  ياهـشور  و 

 - ج روشک .  تالکـشم  لح  صوصخ  رد  يدربراک  ياهـشهوژپ  ماجنا  روشک - .  یتامدـخ  يدـیلوت و  ياـهشخب  یتباـقر  ناوت  شیازفا 
ياههاگتـسد ناوـنع  هب  نگمه  يرواـنف  شهوژپ و  ياهدـحاو  یههکبـش  داـجیا  هلمج :  زا  شهوژپ  شخب  تیریدـم  ياههویـش  يزاـسون 

رب هیکت  اـب  هطوـبرم  یملع  ياـههنیمز  رد  اـهتیلاعف  شیاـپ  تراـظن و  یتاـقیقحت و  تاراـبتعا  هنیهب  رادـفده و  عـیزوت  تیرومأـم  اـب  ییارجا 
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نیناوق و يزاس  هداس  حالـصا و  قیرط  زا  يروانف  یـشهوژپ و  هصرع  رد  یللملا  نیب  رثؤم  ياـهیراکمه  هعـسوت  د -  یناـهج .  ياهـصخاش 
 «( ب دنب «  رد  جردنم  ياهتیرومأم  عوضوم  يروانف (  شهوژپ و  رما  رد  تلود  يراذگ  هیامرـس  تخاونکی  شیازفا  ه -  هطوبرم .  تاررقم 

دمآرد %( 1 دصرد (  کی  ییارجا و  ياههاگتـسد  یمومع  تارابتعا  لحم  زا  یلخاد  صلاخان  دـیلوت  % ( 2 دص (  رد  ود  لقادـح  نازیم  هب 
ات یتلود  ریغ  شخب  تلود و  هب  هتـسباو  یعافتنا  تاسـسؤم  و  یکناب )  ياههدرپس  دوس  يانثتـسا  هب  اـهکناب (  یتلود ،  ياهتکرـش  یتاـیلمع 

داجیا روظنم  هب  هدام 47 -  روحم .  اضاقت  ارگ و  تیرومأم  ياهشهوژپ  تهج  رد  قوف  يراذگ  هیامرس  یهد  تمس  مراهچ و  همانرب  نایاپ 
رقتسم یسدنهم  يروانف و  یشهوژپ و  ياهدحاو  دوشیم  هداد  هزاجا  یللملا ،  نیب  ياهیراکمه  تیوقت  ناینب و  شناد  ياهتکرش  هعـسوت  و 

ياهتیفاعم راک ،  طباور  صوصخ  رد  دازآ  قطانم  ینوناق  يایازم  زا  هلوحم  ياهتیرومؤم  ماجنا  تهج  رد  يرواـنف  ملع و  ياـهکراپ  رد 
روظنم هب  تسا  فظوم  تلود  هدام 48 -  دندرگ .  رادروخرب  یللملا  نیب  یلام  تالدابم  یجراخ و  يراذـگ  هیامرـس  ضراوع ،  یتایلام و 

لیذ ياهمادقا  مراهچ  همانرب  لوط  رد  روشک ،  رد  تورث  دیلوت  ینیرفآراک و  يروانف ،  هعسوت  یشزومآ و  حوطس  نایم  یگتـسویپ  ياقترا 
یتامدـخ ياهتکرـش  يروانف و  هعـسوت  یتلود  ریغ  ياهتکرـش  داجیا  يارب  مزال  ياهتیامح  ماجنا  يزاس و  هنیمز  فلا -  دـهد :  ماـجنا  ار 
ياهفرط قیوشت  ياتـسار  رد  مزال  ياهتیامح  هئارا  طباوض و  نیودـت  ب -  يروانف .  بذـج  لاـقتنا و  دـیلوت ،  تیرومأـم  اـب  یـسدنهم 

روشک و لخاد  هب  طوبرم  هعـسوت  قیقحت و  ياهتیلاعف  زا  یـشخب  لاقتنا  يارب  یجراخ  يراذـگ  هیامرـس  یللملا و  نیب  ياهدادرارق  یجراخ 
اههاگشناد يدورو  ياهنومزآ  روشک و  شزومآ  ماظن  حالصا  تهج  رد  مزال  ریبادت  ذاختا  ج -  یلخاد .  ياهتکرش  تکراشم  اب  نآ  ماجنا 

 ، يروآون تیقـالخ ،  ییاـناوت  ياـقترا  روظنم  هب  اههاگـشناد  تکراـشم  بلج  هطـسوتم و  هرود  تاونـس  رد  یلیـصحت  قباوس  هب  هجوت  اـب 
تلود هداـم 49 -  ناوج .  لـسن  ناـیم  رد  لقتـسم  شهوژپ  نتخومآ و  هیحور  داـجیا  ناگدـنریگ و  شزوـمآ  ینیرفآراـک  يریذـپرطخ و 

ياـهزاین اـب  قبطنم  نیرفآراـک ،  قـالخ و  رادـم ،  شناد  دـهعتم ،  صـصختم و  یناـسنا  يورین  تیبرت  يزاـس و  هنیمز  يارب  تسا  فـظوم 
اههاگـشناد و راتخاس  اهتیرومأم و  رد  ار  لیذ  تامادـقا  مراهچ  هماـنرب  يادـتبا  زا  یفیک ،  یمک و  هعـسوت  فدـه  اـب  يرازفا  مرن  تضهن 

تاسـسؤم اههاگـشناد و  فلا -  دـناسرب :  ماـجنا  هب  روشک  فلتخم  ياـهشخب  ياـهزاین  هب  ییوگخـساپ  يارب  یلاـع  شزومآ  تاسـسوم 
یلاــع شزوـمآ  شرتـسگ  ياروـش  زا  زوـجم  ياراد  هـک  یــصصخت  ياهناتــسگنهرف  نـینچمه  یتـلود و  یــشهوژپ  یلاــع و  شزوـمآ 
ساسا رب  افرص  دنشابیم  طبریذ  ینوناق  عجارم  ریاس  یکشزپ و  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،  يروانف و  تاقیقحت و  مولع ،  ياههناخترازو 

 ، مولع يارزو  دـییأت  هب  هک  طوبرم  يانما  ياهتأیه  بوصم  صاـخ ،  یتالیکـشت  یمادختـسا و  یلاـم ،  يرادا ،  تاررقم  اـههمان و  نییآ 
 ، یمومع تابـساحم  نوناق  تیاعر  هب  مازلا  نودـب  دـسریم ،  دروم  بسح  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب ،  يروانف و  تاـقیقحت و 

تاررقم اههمان و  نییآ  هک  ینامز  ات  دش و  دنهاوخ  هرادا  یمادختـسا  يرادا و  یمومع  تاررقم  نیناوق و  ریاس  يروشک و  مادختـسا  نوناق 
تلود یمومع  هجدوب  لحم  زا  ياهنیزه  تارابتعا  دش .  دـهاوخ  لمع  قباس  تاررقم  قبط  تسا  هدیـسرن  ءانما  تأیه  بیوصت  هب  زاین  دروم 

ياهیامرـس و ياهیئاراد  کلمت  ياهنیزه ،  تارابتعا  دـباییم .  صاصتخا  هدـش  دای  ییارجا  ياههاگتـسد  هب  هدـش  ماـمت  تمیق  ساـسا  رب 
شزومآ ياـههنیزه  رد  تلود  مهـس  ددرگیم .  روظنم  یعطق  هنیزه  هب  تخادرپ  زا  سپ  هدـش و  یقلت  کـمک  تاسـسؤم  نیا  یـصاصتخا 

رد ییوجـشناد  تیعمج  شـشوپ  دـشر  ساسا  رب  تلود  یمومع  هجدوب  هب  نآ  تبـسن  نییعت و  هنارـس  هنیزه  ياـنبم  رب  یتلود  شخب  یلاـع 
هنوگره ب -  دـباییم .  شیازفا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ،  هعـسوت  موس  همانرب  رد  هباشم  ددـع  اـب  هسیاـقم 
نینچمه یتـلود و  یــشهوژپ  یلاـع و  شزوـمآ  تاســسؤم  اههاگــشناد و  یتالیکــشت  یمادختــسا و  يرادا ،  یلاـم ،  راـتخاس  حالــصا 

یلاـع و شزوـمآ  زکارم  اههاگـشناد و  رمتـسم  یباـیزرا  ج -  دنـشابیم .  هداـم ،  نیا  داـفم  لومـشم  ارـصحنم  یـصصخت  ياهناتـسگنهرف 
اب یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب ،  يروانف و  تاقیقحت و  مولع ،  ياـههناخترازو  طـسوت  یـصوصخ  یتلود و  یـشهوژپ  تاسـسؤم 

ساـسا رب  یملع  ياـهبطق  داـجیا  رب  هیکت  بختنم و  مولع  رد  يراذـگ  هیامرـس  نآ و  ساـسا  رب  هلخادـم  یملع و  ياـهنمجنا  يراـکمه 
تالوحت راک و  رازاب  یعامتجا ،  ياـهزاین  ياـنبم  رب  یهاگـشناد  ياههتـشر  رد  يرگنزاـب  د -  روشک .  یتآ  ياـهزاین  یبسن و  ياـهتیزم 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1721 

http://www.ghaemiyeh.com


روما تیریدـم  يراذگتـسایس و  رد  دـحاو  تیلوت  داجیا  ه -  یناسنا .  مولع  رب  دـیکأت  اـب  ياهتـشر  ناـیم  مولع  هعـسوت  ياتـسار  رد  یملع ، 
 ، موـلع ياـههناخترازو  هنیمز .  نیا  رد  دوـجوم  يوـنعم  يداـم و  تاـناکما  زا  هنیهب  يرادرب  هرهب  زین  ناـشخرد و  ياهدادعتـسا  هب  طوـبرم 

ناشخرد ياهدادعتسا  زا  تنایـص  یتلود و  ریغ  هاگـشاب  سیـسأت  زا  دنزاجم  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،  يروانف و  تاقیقحت و 
زا هنیهب  هدافتـسا  اـب  یلاـع  شزومآ  هب  دورو  يارب  اـضاقت  شیازفا  هب  بساـنم  ییوگخـساپ  روـظنم  هب  هدام 50 -  دـنیامن .  تیاـمح  روشک 

هداد هزاـجا  هتـسباو  یلاـع  شزومآ  دـحاو  ياراد  یئارجا  ياههاگتـسد  هب  فلا -  یمدرم :  ياـهتکراشم  زا  تیاـمح  دوجوم و  ياـهتیفرظ 
هدرک و شریذـپ  وجـشناد  ینادراک  عطقم  رد  یلاع  شزومآ  شرتسگ  ياروش  زا  زوجم  ذـخا  اـب  دوخ  زاـین  رب  دازاـم  تیفرظ  يارب  دوشیم 

روکذم یصاصتخا  دمآرد  دیامن .  زیراو  یصاصتخا  دمآرد  باسح  هب  ار  نآ  %( 100 دص (  رد  دص  تفایرد و  نایضاقتم  زا  ار  نآ  هنیزه 
بوـصم یتاـقیقحت  یلاـع و  شزوـمآ  تاسـسؤم  اههاگــشناد و  یتـالماعم  یلاـم و  روـما  ماـجنا  هوـحن  نوناـق   ( 4 هداـم (  داـفم  لومـشم 
يدراوم رد  دباییم .  صاصتخا  یـشزومآ  دحاو  تیفیک  ياقترا  اههرود و  نیا  يارجا  هب  طوبرم  تاررقم  ساسا  رب  تسا و  18/10/1369
هطوـبرم ياههاگتـسد  ددرگیم ،  درف  یمادختـسا  هبتر  ءاـقترا  اـی  تمدـخ  دـهعت  بجوـم  هدـنریگ  شوـمآ  طـسوت  اهـشزومآ  بسک  هـک 

ناکما هک  ییاههتـشر  رد  یـسانشراک  ياههرود  يارجا  دننک .  ذـخا  روشک  يزیر  همانرب  تیریدـم و  نامزاس  زا  ار  مزال  زوجم  یتسیابیم 
یلاع شزومآ  شرتسگ  ياروش  زا  زوجم  ذخا  اب  انثتسا و  تروص  هب  دشابن  حالص  هفرص و  هب  ای  رـسیم  اههاگـشناد  رگید  رد  نآ  يرازگرب 

ییوجشناد تیعمج  تبسن   ) ییوجشناد تیعمج  ششوپ  ياقترا  یشزومآ و  ربارب  ياهتصرف  هب  یـسرتسد  روظنم  هب  ب -  تسا .  عنامالب 
دوشیم هداد  هزاجا  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اههاگـشناد و  هب  مراهچ .  همانرب  نایاپ  ات  %( 30 دصرد (  یس  هب  لاس )  ات 24  تیعمج 18  هب 

 ) رود هار  زا  مود ،  تبون  هنابش ،  لیبق :  زا  یلیصحت  ياههرود  يرازگرب  هب  تبسن  یلاع  شزومآ  هئارا  ياههویـش  هب  یـشخب  عونت  قیرط  زا 
ياههنیزه هدرک و  مادـقا  صاخ  ياههرود  یجراخ و  ربتعم  ياههاگـشناد  اب  كرتشم  ياههرود  يزاجم ،  ياهشزومآ  يروضح ، )  همین 

هب ذخا و  نابلطواد  زا  دروم  بسح  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،  يروانف و  تاقیقحت و  مولع ،  ياههناخترازو  دییأت  اب  ار  طوبرم 
یلام و روما  ماجنا  هوحن  نوناق   ( 4 هدام (  دافم  لومشم  روکذم  یصاصتخا  دمآرد  دنیامن .  زیراو  اههاگشناد  یـصاصتخا  دمآرد  باسح 

دصرد جنپ  تسیب و  زابناج  نایوجشناد  هیرهش  تسا .  بوصم 18/10/1369 یتاقیقحت  یلاع و  شزومآ  تاسسؤم  اههاگشناد و  یتالماعم 
( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  ششوپ  تحت  نایوجشناد  نانآ و  نادنزرف  ناگدازآ و  دهاش ،  نادنزرف  نانآ ،  نادنزرف  رتالاب و  و   %( 25 ) 

نایوجـشناد دادعت  دوشیم .  نیمأت  روشک  يزیر  همانرب  تیریدـم و  نامزاس  طسوت  صاخ و  فیدر  تارابتعا  لحم  زا  یتسیزهب  نامزاس  و 
روشک و يزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هب  طبریذ  ياههاگتـسد  اهداهن و  طسوت  هلاس  همه  دـیاب  ناتـسا  ره  کیکفت  هب  دـنب  نیا  لومـشم 

هداد هزاـجا  تلود  هب  ج -  دوش .  شرازگ  یمالـسا  ياروش  سلجم  تاـقیقحت  شزوـمآ و  تابـساحم و  هجدوـب و  هماـنرب و  ياهنویـسیمک 
طبریذ ياهداهن  ریاس  ای  نایوجـشناد  هافر  ياهقودنـص  رایتخا  رد  ار  هنـسحلا  ضرق  تدم  دـنلب  ماو  تروص  هب  يرابتعا  تالیهـست  دوشیم 
یتلود یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اههاگشناد و  نایوجشناد  هدام و  نیا  ب )  دنب (  رد  روکذم  ياههرود  نایوجـشناد  زا  یـشخب  ات  دهد  رارق 

لیصحت زا  تغارف  زا  سپ  تخادرپ و  ار  دوخ  هیرهش  ماو  نیا  زا  هدافتـسا  اب  دنرادن  ار  هیرهـش  تخادرپ  ناکما  هک  رون  مایپ  یتلود و  ریغ  و 
یتلود ریغ  یلاع  شزومآ  تاسسؤم  زا  هدع  نآ  نایوجـشناد ،  زا  تیامح  روظنم  هب  تسا  فظوم  تلود  د -  دننک .  تخادرپزاب  جیردت  هب 

هافر قودنـص  هک  یکـشزپ  شزومآ  ناـمرد و  تشادـهب ،  يرواـنف و  تاـقیقحت و  مولع ،  ياـههناخترازو  زا  زوجم  ياراد  یعاـفتنا  ریغ  - 
رارق نایوجشناد  هافر  قودنص  رایتخا  رد  تقوم  روط  هب  لومعم  تارابتعا  رب  هوالع  ار  یصاخ  رابتعا  تسا ،  هدشن  لیکشت  اهنآ  نایوجشناد 

روکذم ماو  ناگدـننک  هدافتـسا  دریگ .  رارق  تاسـسؤم  هنوگ  نیا  نایوجـشناد  رایتخا  رد  تدـم  دـنلب  هنـسحلا  ضرق  ماو  ناونع  هب  ات  دـهد 
زا هیرهـش  تفایرد  لحم  زا  رون  مایپ  هاگنـشاد  ه -  دنتـسه .  لیـصحت  زا  تغارف  زا  سپ  تدـم  دـنلب  طاسقا  رد  نآ  تخادرپزاـب  هب  فظوم 

هیامرـس ياـهحرط  هب  دوـشیم  هداد  هزاـجا  تلود  هـب  و -  ددرگیم .  هرادا  یموـمع  هجدوـب  تاراـبتعا  یمدرم و  ياـهکمک  نایوجـشناد ، 
ياهتـسایس طـباوض و  اـب  قاـبطنا  تروص  رد  یلاـع  شزومآ  ياهدـحاو  هعـسوت  داـجیا و  هنیمز  رد  ینواـعت  یـصوصخ و  شخب  يراذـگ 
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يروانف تاقیقحت و  مولع ،  یکشزپ و  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،  ياههناخترازو  طباوض  ساسا  رب  دروم  بسح  روشک و  یلاع  شزومآ 
ینادراک ياههرود  هعسوت  روظنم  هب  یتلود  ریغ  ياههدکـشزومآ  داجیا  دنک .  اطعا  یکناب  تارابتعا  دوس  هنارای  یمومع ،  هجدوب  لحم  زا 

يروانف و تاـقیقحت و  مولع ،  ياـههناخترازو  ز -  دوب .  دـهاوخ  روکذـم  یکناـب  تالیهـست  زا  هدافتـسا  تیولوا  رد  يدربراـک ،  یملع - 
ياـههنیمز رد  روشک  یتـلود  مهم  رداـم و  ياههاگـشناد  يدـنمناوت  ءاـقترا ،  روـظنم  هب  دـنفلکم  یکـشزپ  شزوـمآ  ناـمرد و  تشادـهب ، 

بیوصت هب  همانرب  لوا  لاس  نایاپ  ات  رثکادـح  هیهت و  ياهژیو  هماـنرب  یللملا  نیب  ربتعم  ياههاگـشناد  اـب  هسیاـقم  رد  یـشهوژپ  یـشزومآ و 
نودب ناونع  ره  تحت  تروص و  ره  هب  یهاگـشناد  كردـم  ياطعا  رد  ندـش  هطـساو  ای  كردـم و  ياطعا  ح -  دـنناسرب .  ناریزو  تأیه 

عونمم و طبریذ  ینوناق  عجارم  ریاس  یکـشزپ و  شزومآ  نامرد  تشادـهب ،  يروانف و  تاـقیقحت و  مولع ،  ياـههناخترازو  زا  زوجم  ذـخا 
ینوناق زوجم  ذخا  نودب  هک  یگنهرف  یتاقیقحت و  یشزومآ و  ياهدحاو  تاسسؤم و  لیطعت  نوناق  هدحاو  هدام  لومشم  فلختم  صاخشا 
هیامرـس يارب  مزـال  راـک  زاـس و  ندومن  مهارف  یلوـصا و  تقفاوـم  ياـطعا  ط -  دنـشابیم .   1372 / 7/10 بوصم دـنوشیم  هدـش و  رئاد 

 ، مولع ياـههناخترازو  طـسوت  یلاـع  شزوـمآ  تاسـسؤم  اههاگـشناد و  هعـسوت  داـجیا و  هنیمز  رد  ینواـعت  یـصوصخ و  شخب  يراذـگ 
لیمکت و زا  سپ  روکذم  تاسـسؤم  يزادنا  هار  طباوض  دریذپیم .  تروص  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،  يروانف و  تاقیقحت و 

ياههیامرس هیوریب  جورخ  زا  يریگولج  روظنم  هب  ي -  دوب .  دهاوخ  يرجم  یملع  تیریدم  يرادرب و  هرهب  يارب  تاسـسؤم  ندوب  هدامآ 
یـسررب تاـعلاطم و  ماـجنا  نمـض  هعــسوت  مراـهچ  هماـنرب  لوا  لاـس  رد  تـسا  فـظوم  تـلود  روـشک ،  ینف  یملع و  يرکف ،  یناـسنا ، 

 ) هدام ب )   ) و فلا )  ياهدـنب (  و   ( 154 هدام (  فلا )  دـنب (  هدام 51 -  دروآ .  لمع  هب  ار  مزال  ینوناق  تامادـقا  بسانم ،  ياهراکهار 
يارب نآ  ياههیحالصا  1379 و  / 17/1 بوصم ناریا  یمالسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ،  هعـسوت  موس  همانرب  نوناق   ( 144
ربارب ياهتصرف  هب  یـسرتسد  نیمـضت  روظنم  هب  تسا  فظوم  تلود  هدام 52 -  ددرگیم .  ذـیفنت   ( 1388  - 1384 مراهچ (  هماـنرب  هرود 

نارتخد و يارب  هژیو  هب  یناسنا  ياههیامرس  يرو  هرهب  ءاقترا  تراهم و  شناد ،  شرتسگ  هتفای ،  هعسوت  رتمک  قطانم  رد  هژیو  هب  یـشزومآ 
هعـسوت فلا -  دـناسرب :  ماـجنا  هب  ار  درادـن  يراذـگنوناق  هبنج  هک  لـیذ  ياهمادـقا  زا  هتـسد  نآ  یمومع  شزوـمآ  یفیک  یمک و  هعـسوت 

تاناکما نیمأت  بسانت  هب  ییامنهار ،  هرود  نایاپ  ات  شزومآ  ندرک  يرابجا  ب -  همه .  يارب  شزومآ  همانرب  يارجا  يارب  مزال  ياههنیمز 
رب هوالع  ج -  ددرگ .  ققحم  رما  نیا  مراهچ  همانرب  نایاپ  رد  هک  يروط  هب  دـنکیم  مالعا  شرورپ  شزومآ و  هک  یقطانم  رد  جـیردت  هب  و 

ياهدـحاو یئارجا  یتیریدـم و  یلام ، لالقتـسا  هعـسوت  روظنم  هب  مزال  ریبادـت  ذاختا  هب  تبـسن  شزومآ ،  شخب  یمومع  تاراـبتعا  نیمأـت 
هرهب ءاـقترا  اـهتیفرظ و  هعـسوت  رد  یتلود ،  ریغ  شخب  ییارجا  ناوت  هیامرـس و  زا  رتشیب  هچ  ره  هدافتـسا  تهج  رد  سرادـم ،)  یـشزومآ ( 
نابز مولع و  یضایر ،  شزومآ  دوبهب  قیمعت و  یسرد و  یشزومآ و  ياههمانرب  هنیمز  رد  ار  مزال  تاحالـصا  د -  دیامن .  مادقا  اهنآ  يرو 

راتفر و شناد ،  تهج  زا  ملعم ،  ياهفرح  ياهدرادناتـسا  نیودت  اب  ناملعم ،  ياهفرح  تراهم  ییاناوت و  ءاقترا  ه -  دهد .  ماجنا  یـسیگلنا 
ياهفرح تلزنم  هاگیاج و  نیمأت  اب  ناملعم  یلغـش  هزیگنا  شیازفا  و -  روشک .  یموب  طیارـش  یللملا و  نیب  براجت  زا  هدافتـسا  اـب  درکلمع 
یناـسنا يورین  یجورخ  هک  یتروـص  رد  ز -  اـهنآ .  تامدـخ  تیفیک  يرو و  هرهب  نازیم  اـب  بساـنتم  تـخادرپ  ماـظن  حالـصا  بساـنم و 

يارب نوناق  نیا  ( 9 هرامـش (  لودج  رد  هدش  ینیب  شیپ  نازیم  زا  شیب  هعـسوت  مراهچ  همانرب  ياهلاس  لوط  رد  شرورپ  شزومآ و  ترازو 
رثکادح يریگراکب  هب  تبـسن  روشک  يزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  دـییأت  زا  سپ  تسا  زاجم  شرورپ  شزومآ و  دـشاب ،  قوف  هاگتـسد 

مادـقا شزومآ  رما  يارب  ارـصحنم  هتفای و  هعـسوت  رتمک  قطاـنم  رد  تیولوا  اـب  هدـش ،  ینیب  شیپ  یجورخ  هیمهـس  رب  دازاـم  نازیم  زا  یمین 
يارب يزیر  همانرب  ط -  نانآ .  یشزومآ  حطس  ءاقترا  ناملعم و  يدنب  هبتر  یملع و  تیحالص  شجنس  ماظن  يارجا  نیودت و  ح -  دیامن . 

رظن رد  اب  روشک ،  يزومآ  داوس  يدربهار  حرط  يارجا  نیودت و  ي -  ملاس .  یگدنز  ياههویش  تمالس و  ءاقترا  یشزومآ  همانرب  نیودت 
ریغ ياهنامزاس  یمدرم و  ياهتکراشم  بلج  درکیور  اب  روشک  فلتخم  قطانم  یگنهرف  و  یعامتجا ،  یتسیز ،  ییایفارغج ،  طیارش  نتفرگ 

زا يریگ  هرهب  ك -  دـبای .  ققحت  لـماک  روط  هب  لاـس  یـس  ریز  لقادـح  دارفا  يداوس  اـب  مراـهچ ،  هماـنرب  ناـیاپ  اـت  هک  يروط  هب  یتلود 
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هکبش ياهنایار و  تاناکما  هب  روشک  سرادم  زیهجت  حوطس و  هیلک  یـسرد  یـشزومآ و  ياههمانرب  يارجا  نیودت و  رد  تاعالطا  يروانف 
 - م تاطابترا .  تاعالطا و  يروانف  هنیمز  رد  شرورپ  شزومآ و  نانکراک  ياهتراهم  شناد و  نتـشادهگن  دـمآزور  ل -  یناسر .  عـالطا 

سرادم هژیو  هب  یـشزومآ ،  ياهاضف  ندومن  بسانتم  درادناتـسا و  يزاس و  مواقم  يزاسون ،  يارب  مزال  تاناکما  تالیهـست و  ینیب  شیپ 
تـشادهگن بذـج و  نیمأت ،  يارب  مزـال  تاررقم  يارجا  عضو و  ن -  زاـس .  هسردـم  نیریخ  زا  یتیاـمح  ياـهراکوزاس  میظنت  هنارتخد و 

نوناق نیا  ( 9  ) هرامـش لودج  بلاق  رد  یمادختـسا ،  ياهزوجم  رودص  لیبق  زا  روشک  هتفای  هعـسوت  رتمک  قطانم  زاین  دروم  یناسنا  يورین 
شرتسگ قیرط  زا  یـشزومآ  تیمورحم  عفر  يارب  بسانم  تاـناکما  ندرک  مهارف  س -  یهاـفر .  ياهمادـقا  یـشزومآ و  تامدـخ  دـیرخ 

تـشادهب دش و  دمآ و  هیذغت ،  نیمأت  ياهناسر و  رود و  هار  زا  شزومآ  يزکرم ،  ياههاگباوخ  يزکرم و  اتـسور  يزور ،  هنابـش  سرادم 
یشزرو یشرورپ و  یشزومآ ،  ياهاضف  نکاما و  شرتسگ  داجیا و  زین  يزورهنابش و  سرادم  هب  طوبرم  ياههنیزه  ریاس  نازومآ و  شناد 

 - ع هنابز .  ود  قطانم  رد  هژیو  هب  یگدامآ  یناتـسبد و  شیپ  شزومآ  شرتسگ  يارب  مزال  ياههمانرب  يارجا  هیهت و  تیـسنج و  بساـنت  هب 
همانرب تیریدم و  نامزاس  شرورپ و  شزومآ و  ترازو  داهنشیپ  اب  هدام  نیا  ن ) و (  م )  ي ( ، )  ح ( ، )  و ( ، )  ) ياهدنب یئارجا  همان  نیئآ 

موس همانرب  نوناق   ( 147 هدام (  فلا )  دنب (  و  ( 151  ) و  ( 149  ) داوم هدام 53 -  دیـسر .  دهاوخ  ناریزو  .ت  أیه بیوصت  هب  روشک  يزیر 
 ) مراـهچ هماـنرب  هرود  يارب  نآ  ياههیحالـصا  1379و  / 17/1 بوصم ناریا  یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  یعاـمتجا و  يداـصتقا ،  هعـسوت 

یحارط يارب  ار  دوخ  ياهنیره  تارابتعا  زا  يدصرد  دنفظوم  ییارجا  ياههاگتـسد  فلا -  هدام 54 -  ددرگیم .  ذیفنت   ( 1388  - 1384
نانکراک شزومآ  همانرب  رد  روشک )  یمسر  یلاع  شزومآ  ماظن  زا  جراخ  دوخ (  نانکراک  تمدخ  نمـض  یـشزومآ  ياههرود  يارجا  و 

هب نانکراک  يدـصت  دروم  لغاشم  اب  بسانتم  تمدـخ  نمـض  یـشزومآ  ياههرود   - 1 دـننک :  هنیزه  ریز  دراوـم  رد  ینیب و  شیپ  تـلود 
 - 2 تدم .  هاتوک  ياهشزومآ  قیرط  زا  هژیو  هب  نانز )  يارب  صوصخ  هب  نانآ (  یلغش  ياهتراهم  ياقترا  ییاراک و  حطـس  شیازفا  روظنم 

نییعت روشک  يزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هک  یبوچراچ  رد  دنفظوم  ییارجا  ياههاگتـسد  هیلک  ب -  ناریدـم .  هژیو  یـشزومآ  هرود 
هیهت و مراهچ  همانرب  نارود  يارب  ار  دوخ  هنالاس  یشزومآ  ياههمانرب  نوناق ،  نیا  بیوصت  زا  سپ  هام  شش  تدم  یط  رثکادح  دنکیم ، 

ینیب شیپ  هدام و  نیا  فلا )   ) دنب رابتعا  ندومن  هنیزه  یگنوگچ  يرابتعا و  مهـس  نییعت  لماش ؛  هدام  نیا  ییارجا  همان  نییآ  دنیامن .  ارجا 
هب روشک  يزیر  همانرب  تیریدـم و  ناـمزاس  داهنـشیپ  هب  اـنب  نوناـق  نیا  بیوصت  زا  سپ  هاـم  هس  تدـم  یط  ینوناـق  تاـقیوشت  تاـمازلا و 

يورین یلیصحت  مره  حالصا  تراهم ،  شناد و  شرتسگ  روظنم  هب  تسا  فلکم  تلود  هدام 55 -  دیسر .  دهاوخ  ناریزو  تأیه  بیوصت 
ياهدرادناتـسا حطـس  اب  روشک  راک  يورین  تراهم  شناد و  حطـس  هلـصاف  شهاک  یناسنا ،  ياههیامرـس  يزاـس  دـنمناوت  اـقترا و  راـک و 

کی تدم  فرظ  روشک ،  يدربراک  یملع -  ياهفرح و  ینف و  شزومآ  ماظن  يارب  ناناوج ،  يارب  یلغش  دیدج  ياهتـصرف  داجیاو  یناهج 
ماجنا فلا -  دیامن :  ارجا  بسانم  تامازلا  ینیب  شیپ  اب  هیهت و  ار  مزال  ياهراکوزاس  ریز  ياهروحم  رد  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  زا  لاس 

یناهج و تایبرجت  هب  هجوت  اب  يدربراک ،  یملع -  ياهفرح و  ینف و  شزومآ  رد  راذگتـسایس  داهن  ییاپرب  روظنم  هب  مزال  ینوناق  تامادقا 
یگنهامه داتس  داهن  يریگ  لکـش  نامز  ات  شخب و  نالک  ياهتـسایس  اهدربهار و  اهزادنا ،  مشچ  بیوصت  یلـصا  عجرم  ناونع  هب  یلخاد 

ناریا یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ،  هعـسوت  موس  هماـنرب  نوناـق   ( 151 هداـم (  عوضوم  ياهفرح  ینف و  ياهـشزومآ 
 ) یمـسر ياهـشزومآ  ماـمت  يارب  يزروراـک  يزومآراـک و  ماـظن  رارمتـسا  ب -  داد .  دـهاوخ  همادا  دوـخ  راـک  هب   1379 / 17/1 بوصم
اب روشک  راک  يورین  تراهم  یبایزرا  درادناتسا و  ماظن  نیودت  ج -  يدربراک .  یملع -  ياهفرح و  ینف و  یمسر  ریغ  یلاع ، )  هطسوتم و 
 ، شزومآ یلغـش ،  ياقترا  شزیگنا ،  بذـج ،  لماش :  شخب  نیا  زاین  دروم  یناـسنا  عباـنم  هعـسوت  عماـج  حرط  د -  یللملا .  نیب  درکیور 

ياهـشزومآ هعـسوت  رد  یتلود ،  ریغ  شخب  یتلود و  ياههاگنب  تاسـسؤم و  زا  تیامح  ماظن  ه -  یناسنا .  يورین  تشادـهگن  يزاـسهب و 
ياـقترا تاـناکما و  اـهراتخاس ،  يزاـسزاب  يزاـسون و  و -  هتفاـی .  هعـسوت  رتمک  قطاـنم  رد  هژیو  هب  يدربراـک  یملع -  ياهفرح و  ینف و 

اب تاـطابترا  تاـعالطا و  يرواـنف  ياهفرح ،  ینف و  شزوـمآ  زکارم  هعـسوت  يدربراـک و  یملع -  ياهـفرح و  ینف و  ياهـشزومآ  تـیفیک 
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یتلود ياهشخب  تاناکما  ناوت و  زا  هدافتسا  ز -  یللملا .  نیب  ياهیراکمه  زا  يریگ  هرهب  ینواعت و  یصوصخ و  شخب  تکراشم  رثکادح 
زاین و دروم  نادراک  یناسنا  يورین  دروآرب  یجنس و  زاین  ح -  يدربراک .  یملع -  ياهفرح و  ینف و  ياهشزومآ  هعسوت  رد  یتلود ،  ریغ  و 

يوحن هب  ینواعت ،  یـصوصخ و  شخب  رد  ینادراک  ياههرود  شزومآ  زکارم  هعـسوت  سیـسأت و  روظنم  هب  تیامح  مزال و  زوجم  رودـص 
روظنم هب  هماـنرب ،  لوا  لاـس  ناـیاپ  رد  تسا  فلکم  تلود  هدام 56 -  ددرگ .  داجیا  زاین  دروم  ياهتیفرظ  هماـنرب ،  مراـهچ  لاـس  اـت  هک 

تاعالطا و تیریدـم  داهن  تیوقت  حالـصا و  رب  ینتبم  رامآ  یلم  همانرب  هیهت  هب  تبـسن  روشک »  یناکم  یلم و  رامآ  هموظنم  یهد «  لـکش 
 ، یناسر عالطا  يرامآ و  تاعالطا  ياههاگیاپ  داجیا  تیوقت و  یتبث ،  ياهرامآ  هئارا  دـیلوت و  طباوض ،  اهدرادناتـسا ،  روشک ،  یلم  رامآ 
نآ ندومن  یتایلمع  يارجا و  تهج  ماجنا و  ار  مزال  ياهیگنهامه  يربهار ،  اههاگتـسد ،  لـماعت  یگنوگچ  يراـمآ ،  گـنهرف  ياـقترا 

ییاناد و رب  ینتبم  داصتقا  ققحت  تاعالطا ،  يروانف  تاطابترا و  هعسوت  روظنم  هب  تسا  فظوم  تلود  هدام 57 -  دیامن .  مادقا  همانرب  یط 
تالیهـست يرارقرب  روظنم  هب  مراهچ  همانرب  نایاپ  ات  تسا  فظوم  تلود  فلا -  دهد :  ماجنا  ار  لیذ  ياهمادقا  هقطنم  رترب  هاگیاج  بسک 

اهراوناخ هعماج و  داحآ  يارب  دشر  تامدخ و  نیون  ياهتصرف  شرتسگ  دیهمت و  تیفیک و  اب  هدرتسگ  تاطابترا  هب  یـسرتسد  تهج  مزال 
رایس و تباث ،  تاطابترا  ذوفن  بیرض  ءاقترا  هنیمز  ياهکبـش  داصتقا  تیوقت  ییاپرب و  اهورملق ،  ندش  ياهکبـش  اهتکرـش ،  تاسـسؤم و  ، 
روـشک و تیعمج  داـحآ   % ( 30  ) دـصرد یـس  و   % ( 35 دصرد (  جـنپ  یـس و  % ( 50 دـصرد (  هاـجنپ  بیترت  هب  لقادـح  روشک  تنرتنیا 

تـسیب یتسپ و  تامدـخ  تیفرظ  شیازفا  رفن و  رازه  هاجنپ  يالاب  ياهرهـش  رد  لقادـح  ياهناسر  دـنچ  تیفرظرپ و  طابترا  داجیا  نینچمه 
 » هیهت ج -  روشک .  رـسارس  رد  تاعالطا  يرواـنف  یطاـبترا و  هیاـپ  تامدـخ  هئارا  نیمـضت  نیمأـت و  ب -  دروآ .  مهارف  ار  رفن  رب  هلوسرم 

 . مراهچ همانرب  لوا  لاس  رد  تاطابترا »  عماج  هحیال 

ناریا 1404 ه ش یمالسا  يروهمج  زادنا  مشچ  قفا  رد  یلم  تینما  نئمطم  نیمأت 

ءاـقترا روظنم  هب  تسا  فـظوم  تلود  هداـم 119 -  ناریا 1404 ه ش  یمالـسا  يروهمج  زادـنا  مشچ  قـفا  رد  یلم  تینما  نئمطم  نیمأـت 
گنهرف جیورت  یمومع و  شزومآ  فلا -  دروآ :  لمع  هب  لیذ  دراوم  ققحت  يارب  ار  مزال  ياهمادقا  یعامتجا ،  طابضنا  یمومع و  تینما 

اب تاعالطا  لداـبت  تادوارم و  ءاـقترا  يزرم و  ياـههار  یتالـصاوم ،  طوطخ  هعـسوت  ب -  ملاـس .  تسیز  ارادـم و  مظن ،  يرادـمنوناق ، 
ياههمانقفاوت بلاق  رد  يراکبارخ ،  زاجم و  ریغ  ددرت  ردخم ،  داوم  الاک و  قاچاق  مئارج ،  راهم  روظنم  هب  ناگیاسمه  هقطنم و  ياهروشک 

ماظن رد  يدنورهـش ،  ربارب  قح  ساسا  رب  نایناریا  همه  هبناج  همه  تکراشم  هعـسوت  ج -  یعمج .  تینما  تابیترت  هبناج و  دنچ  هبناجود و 
یلم عفانم  زا  عافد  یحور  جیورت  یلم و  تردق  ياههفلؤم  تخانش  قیمعت  د -  روشک .  یئارجا  تیریدم  يریگ و  میمصت  يزاس ،  میمصت 

اههفلؤم و وترپ  رد  روشک ، )  ياهزرم  رد  هژیو  هب  تیعمج (  یگدـنکارپ  راـتخاس و  يزاـس  نمیا  ه -  يرگ .  هطلـس  ملظ و  اـب  تفلاـخم  و 
هعماـج درکیور  اـب  روـشک  تینما  مظن و  هعـسوت  يدربـهار  حرط  هیهت  و -  تیعمج .  لداـعت  مدـع  زا  زیهرپ  روـظنم  هـب  یتـینما  تاـظحالم 

 - ز هعماج .  رد  تینما  ساسحا  ءاقترا  یتینما و  درکیور  ياج  هب  ینورد  ياهلرتنک  اهـشزرا و  ینیزگیاج  یناگمه و  تکراـشم  يروحم ، 
یعامتجا تلزنم  ءاقترا  ظفح و  ح -  يرهش .  تنوشخ  یسایس و  تنوشخ  یعامتجا ،  يراگزاسان  يراجنهیب ،  زورب  ياههنیمز  اب  هزرابم 

نیمأت يارب  یمدرم ،  تکراشم  هعسوت  تهج  مزال  ياهراک  زاس و  هیهت  ط -  یتلزنم .  ياهنارحب  زا  يریگـشیپ  مدرم و  فلتخم  ياههورگ 
روـظنم هب  هداـم 120 -  روـشک .  رد  بازحا  یندـم و  ياـهداهن  تیوـقت  تهج  مزـال  ياـهراک  زاـس و  هیهت  ي -  یموـمع .  تینما  مـظن و 

 ، یلم یگتسبمه  میکحت  روشک و  روما  هرادا  رد  نانآ  تکراشم  تیوقت  هدش و  هتخانش  ینید  ياهتیلقا  هب  طوبرم  لئاسم  رد  يراذگتسایس 
یمالـسا ياروش  سلجم  بیوصت  هب  هیهت و  ناریزو  تأـیه  طـسوت  اروش  ياـضعا  بیکرت  فیاـظو و  حرـش  هک  دوشیم  لیکـشت  ییاروش 

زا تظافح  حلـسم و  ياهورین  یگدنرادزاب  ناوت  ءاقترا  روشک و  یعافد  هینب  تیوقت  روظنم  هب  تسا  فظوم  تلود  هدام 121 -  دسریم . 
روشک و یتایح  عبانم  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  یلم ،  عفانم  زا  تظافح  تادـیدهت و  ربارب  رد  یگدامآ  روشک و  تینما  یـضرا و  تیماـمت 
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تیوقت  - 1 دروآ :  لمع  هب  حلـسم  ياهورین  لک  یهدنامرف  بیوصت  تروص  رد  ار  لیذ  ياهمادـقا  یعافد ،  ياهمتـسیس  يزاس  دنمـشوه 
 - 41C ). 2  ) یهدنامرف ياهمتـسیس  یناسنا و  عبانم  ءاقترا  تازیهجت ،  يزاس  دنمـشوه  يزاس و  نردم  رب  دیکأت  اب  یعافد  هینب  ياههفلؤم 

اضفاوه یکینورتکلا ،  ياههناماس  هژیو  هب  یعافد  ياههناماس  يریگراک  هب  رد  یتاعالطا  ياهمتسیس  دنمـشوه و  نیون و  ياهیروانف  ءاقترا 
ياهورین مهس  روضح و  ءاقترا   - 4 یلم .  عافد  رد  وگخـساپ  کباچ و  ياهراتخاس  دوبهب  يزاس و  هنیهب   - 3 ییاوه .  دنفادپ  ییایرد و  ، 

يزاسزاب و يزاسون و   - 5 یناسنا .  عبانم  ناوت  تاناکما و  زا  هنیهب  لباقتم و  يریگراک  هب  روشک و  زا  عاـفد  تینما و  رارقتـسا  رد  یمدرم 
اهدـیدهت و ربارب  رد  رثؤم  هلباقم  ناوت  لـمع و  راـکتبا  ءاـقترا   - 6 نیون .  یتعنـص  ياهدـنیآرف  هناماس و  هب  شرگن  اب  عاـفد  عیانـص  دوبهب 

تروص هب  حلـسم  ياهورین  تراهم  شناد و  حطـس  شیازفا  ءاقترا و   - 7 ناریا .  یمالـسا  بالقنا  یتایح و  عبانم  یلم ،  عبانم  زا  تظاـفح 
یلخاد یهاگشناد  یملع  زکارم  اب  اهیراکمه  شرتسگ  عافد و  شخب  رد  يروانف  تاقیقحت ،  شزومآ ،  حطـس  ءاقترا   - 8 یفیک .  یمک و 

 - 10 رزخ . )  يایرد  نامع و  يایرد  سراف ،  جیلخ  روشک )  یبآ  ياههزوح  رد  اهدـیدهت  اب  بسانتم  رارقتـسا  روضح و   - 9 یجراخ .  و 
ياـهحرط يارجا  یحارط و  رد  لـماع  ریغ  دـنفادپ  لوـصا  تیاـعر   - 11 حلـسم .  ياهورین  ناـنکراک  تشیعم  یعاـمتجا و  تلزنم  ءاـقترا 

شزومآ روشک و  یتایح  یلـصا و  ياهنایرـش  ساسح و  ياهنامتخاس  ییانب و  ریز  تاسیـسأت  زین  هعلاـطم و  تسد  رد  اـی  مهم و  ساـسح و 
حناوس زا  یـشان  تارطاخم  شهاک  يریگـشیپ و  روظنم  هب  نوناـق ،  نیا   ( 160 هدام (  عوضوم  ییارجا  ياههاگتـسد  طـسوت  مدرم  یمومع 

روشک و يزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  طسوت  نوناق ،  نیا  بیوصت  زا  هام  ود  تدم  فرظ  هدام  نیا  ییارجا  ياههمان  نیئآ  یعیبط .  ریغ 
دییأت تروص  رد  دیسر و  دهاوخ  ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  هیهت و  حلـسم  ياهورین  لک  داتـس  حلـسم و  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو 

هب حلـسم ،  ياهورین  لک  یهدـنامرف  تقفاوم  زا  سپ  هدام 122 -  دش .  دهاوخ  هتـشاذگ  ءارجا  هلحرم  هب  حلـسم  ياهورین  لک  یهدـنامرف 
یتلود ریغ  تاسـسؤم  لیکـشت  نایـضاقتم  هب  تیلاعف  زوجم  ياطعا  هب  تبـسن  یماـظتنا  يورین  قیرط  زا  دوشیم  هداد  هزاـجا  روشک  ترازو 

رب قیقد  تراظن  لرتنک و  ظفح  اب  روکذم  تاسـسؤم  هب  یتظافح  یماظتنا و  تامدخ  زا  یـشخب  يراذـگاو  یتبقارم و  یتظافح و  تامدـخ 
 ، دسریم روشک  تینما  ياروش  بیوصت  هب  حلسم  ياهورین  لک  یهدنامرف  دییأت  روشک و  ترازو  داهنشیپ  هب  هک  یئارجا  همان  نیئآ  ساسا 
اب تسا  فظوم  روشک  تینما  ياروش  یماـظتنا ،  یتـینما و  روما  رد  اـهیروانف  زا  هدافتـسا  ندرک  هنیهب  روظنم  هب  هدام 123 -  دیامن .  مادـقا 

اهداهن تارادا ،  اهنامزاس ،  زاین  دروم  یتینما  یتظافح و  هناماس  يزاسدرادناتسا  يراذگتسایس و  هب  تبـسن  طبریذ  ياههاگتـسد  يراکمه 
روظنم هب  فلا -  طـبریذ :  ياههاگتـسد  نیب  تاـعالطا  لداـبت  یگناـمه و  داـجیا  روـظنم  هب  هدام 124 -  دـیامن .  مادـقا  اـههناخترازو ،  و 

رد تارایتخا  فیاظو و  اب  بسانتم  تسا  فلکم  تاعالطا  ترازو  روشک ،  یتاعالطا  هعماج  ياهتیفرظ  زا  هدافتسا  ماجـسنا و  یهدناماس ، 
نیودـت و ار  یتاعالطا  عماج  راتخاس  حالـصا  حرط  اوق ،  لک  یهدـنامرف  ياهیـشم  طخ  اهتـسایس و  تاعالطا و  زکرمت  سیـسأت و  نوناق 
يداصتقا و نالک  دـسافم  فشک  رد  تاعالطا  ترازو  ب -  دـیامن .  هئارا  ناریزو  تأیه  هب  ینوناق  تافیرـشت  یط  تهج  ار  نآ  لـصحام 
رد یلم  تینما  هاـگیاج  تیمها  هب  رظن  هدام 125 -  دروآ .  لمع  هب  ار  مزال  تامادـقا  هیئاضق  هوق  طـباض  ماـقم  رد  یگنهرف  ثاریم  تقرس 

طوبرم تاقیقحت  تاعلاطم و  زا  دمآراک  يریگهرهب  اب  صوصخ  نیا  رد  عماج  حرط  نیودـت  روظنم  هب  روشک و  هبناجهمه  هعـسوت  دـشر و 
تاعالطا ترازو  تیلوئسم  اب  یلم  تینما  عماج  حرط  هیهت  هب  تبسن  هطوبرم  هاگتسد  ياهتیفرظ  زا  هدافتـسا  اب  تسا  فظوم  تلود  نآ ،  هب 

يزیر همانرب  تیریدـم و  نامزاس  يرتسگداد و  هجراخ ،  روما  روشک ،  حلـسم ،  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ياـههناخترازو  يراـکمه  اـب  و 
رد ناناوج  يریگراـک  هب  روظنم  هب  هدام 126 -  دـیامن .  هئارا  ناریزو  تأیه  هب  ینوناـق  تافیرـشت  یط  تهج  ار  نآ  هجیتن  مادـقا و  روشک 
 ، اهیرایهد اهیرادرهـش ،  یکـشزپ ،  شزومآ  نامرد و  تشادـهب ،  ترازو  يزرواشک ،  داهج  ترازو  یعامتجا ،  ياـهتیلاعف  یگدـنزاس و 
زا دوخ  یعامتجا  تامدخ  ياهیامرس و  ياهیئاراد  کلمت  ياهحرط  يارجا  رد  دنزاجم  طبریذ  ياههاگتـسد  ریاس  رمحا و  لاله  تیعمج 

داهنشیپ هب  دنب  نیا  یئارجا  همان  نیئآ  دنیامن .  هدافتسا  جیسب  تمواقم  يورین  ناناوج و  یتلود  ریغ  ياهلکشت  زا  معا  روشک  ناناوج  تیفرظ 
تأیه بیوصت  هب  ناناوج  یلم  نامزاس  روشک و  يزیر  همانرب  تیریدـم و  ناـمزاس  حلـسم و  ياـهورین  یناـبیتشپ  عاـفد و  ترازو  كرتشم 
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ظفح و بوچراچ  رد  روشک و  یجراخ  تسایـس  دربشیپ  روظنم  هب  تسا  فلکم  هجراخ  روما  ترازو  هدام 127 -  دیسر .  دهاوخ  ناریزو 
جراخ میقم  نایناریا  اب  هدوارم  طابترا و  ياههنیمز  اهـشور و  تیوقت  هعـسوت و  فلا -  دروآ :  لمع  هب  ار  لیذ  ياهمادقا  یلم  عفانم  هعـسوت 

تاـبوصم بوچراـچ  رد  ناـنآ  یملع  يونعم و  يداـم ،  ياههیامرـس  زا  يریگ  هرهب  یمالـسا و  یلم و  تیوه  ظـفح  روـظنم  هب  روـشک  زا 
رازاب داجیا  روظنم  هب  فده  ياهروشک  هب  یمسر  ياهعسوت  ياهکمک  ياطعا  میظنت و  ب -  روشک .  زا  جراخ  نایناریا  روما  یلاع  ياروش 

تامدـخ رتهب  هئارا  لیهـست و  ج -  هنالاس .  ياـههجدوب  نیناوق  بوچراـچ  رد  یـسدنهم  ینف و  تامدـخ  رودـص  یناریا و  ياـهالاک  يارب 
یللملا نیب  ياهـشخب  یگنهامه  د -  عوجر .  بابرا  میرکت  يدـنمتیاضر و  شیازفا  روظنم  هب  تاعالطا  يروانف  زا  يریگهرهب  اـب  یلوسنک 

بیوصت هب  روظنم  نیمه  هب  هک  ياهمان  نیئآ  بوچراچ  رد  روشک  یجراـخ  تسایـس  فادـها  دربشیپ  روظنم  هب  یئارجا  ياههاگتـسد  هیلک 
حلسم ياهورین  لک  داتس  رظن  ساسا  رب  تسا  فلکم  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  هدام 128 -  دیسر .  دهاوخ  ناریزو  تأیه 

هب یطیحم  تسیز  طیارش  تادیدهت و  عون  هزادنا و  اب  بسانتم  روشک  حطس  رد  حلـسم  ياهورین  رارقتـسا  هوحن  عماج  حرط  هیهت  هب  تبـسن 
یماـظن و زکارم  ياـهناگداپ  لاـقتنا  نـینچمه  یعاـفد و  عیانـص  یتاـیح و  ساـسح و  تاسیـسأت  رارقتـسا  رد  یگدـنکارپ  تیاـعر  روـظنم 

تلود دناسرب .  حلسم  ياهورین  لک  یهدنامرف  بیوصت  هب  مادقا و  نارهت  هژیو  هب  گرزب  ياهرهش  زا  یعافد  یتعنص  گرزب  تاجناخراک 
زاین دروم  تاسیـسأت  تهج  میرح  داجیا  يربراک و  رییغت  نیمز ،  یکناب ،  يرابتعا ،  تالیهـست  يراذگاو  نیمأت و  هب  تبـسن  تسا  فلکم 

 - هدام 129 دوشیم .  تخادرپزاب  هدـش  لقتنم  نکاما  شورف  لحم  زا  یکناب  عبانم  زا  یتفایرد  تارابتعا  دروآ .  لمع  هب  ار  مزال  تامادـقا 
یمالسا يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ،  هعسوت  موس  همانرب  نوناق   ( 186 یلا (   ( 183  ) و  ( 181 یلا (   ( 175  ( ، ) 171 داوم ( 

 ) ناریا یمالسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ،  هعسوت  مراهچ  همانرب  هرود  يارب  نآ  ياههیحالـصاو  17/1/1379 بوصم ناریا 
 . ددرگیم ذیفنت   ( 1388  - 1384

لاس 1404 ه ش ناریا  یمالسا  يروهمج  زادنا  مشچ  قفا  رد  يداصتقا  يریذپ  تباقر  یناهج و  داصتقا  اب  لاعف  لماعت 

اب لـماعت  ش 1 -  ه  لاس 1404  ناریا  یمالـسا  يروهمج  زادـنا  مشچ  قفا  رد  يداصتقا  يریذـپ  تباقر  یناهج و  داـصتقا  اـب  لاـعف  لـماعت 
تارداص هعـسوت  لـلملا ،  نیب  تراـجت  رد  روشک  مهـس  شیازفا  تراـجت ،  يزاـس  ناور  يزاـسون و  روظنم  هب  هدام 33 -  یناهج  داـصتقا 

نف دربراک  شرتسگ  روظنم  هب  یللملا و  نیب  ياهرازاب  رد  روشک  یتارداـص  تـالوصحم  یتباـقر  تیوقت  تامدـخ ،  یتفن و  ریغ  ياـهالاک 
زیهجت اب  فلا -  تسا :  فلکم  تلود  روشک  یناگرزاب  یلم  دنس  بلاق  رد  تراجت  یناگرزاب و  داصتقا ،  رد  تاعالطا  تاطابترا و  يروآ 

مادقا یتباقر  خرن  اب  تامدـخ  اهالاک و  هیلک  عیرـس  دازآ و  نئمطم ،  روبع  تیزنارت و  هعـسوت  هب  تبـسن  روشک ،  يدورو  يراجم  يدابم و 
 . دیامن مادقا  میقتسم  ریغ  میقتسم و  ياهتیامح  بلاق  رد  یتارداص  زیاوج  اههنارای و  یهدناماس  يزاس و  دنمفده  هب  تبسن  ب -  دیامن . 

ياهمیب ششوپ  شرتسگ  يرابتعا و  ياهخرن  توافتلا  هب  ام  نیمأت  زین  ناریا و  تارداص  تنامض  قودنـص  هیامرـس  شیازفا  هب  تبـسن  ج - 
تایلام و هنوگ  ره  يرارقرب  د -  دـیامن .  مادـقا  یـسدنهم  ینف و  تامدـخ  هژیو  هب  تامدـخ  الاک و  تارداص  يارب  فدـه  ياـهروشک  رد 
عبانم و زا  تنایـص  روظنم  هب  تسا  زاجم  تلود  دـشابیم .  عونمم  همانرب  لوط  رد  تامدـخ  یتفن و  ریغ  ياهالاک  تارداـص  يارب  ضراوع 
رب داوم  لیبق  نیا  صیخـشت  دیامن .  تفایرد  عضو و  هدـشن  يروآرف  هیلوا  داوم  تارداص  يارب  ار  ياهژیو  ضراوع  اهنآ ،  زا  هنیهب  هدافتـسا 
 ، ییاراد يداصتقا و  روما  یناگرزاب ،  ياـههناخترازو  كرتشم  داهنـشیپ  هب  ضراوع  نازیم  دوب .  دـهاوخ  تارداـص  یلاـع  ياروش  هدـهع 

ذخا زا  تامدـخ  الاک و  تارداص  هرـصبت -  دـش .  دـهاوخ  بیوصت  نییعت و  ناریزو  تأیه  بیوصت  يزرواشک و  داهج  نداعم و  عیانص و 
فاعم نارادـیرخ )  تساوخرد  دروم  للملانیب (  تراـجت  رد  موسرم  ياـهیهاوگ  يراـبجا و  ياهدرادناتـسا  يانثتـسا  هب  زوجم  هنوگ  ره 

زا یتفن  ریغ  تارداص  مهـس  هک  يروط  دـیامن ،  داجیا  يداصتقا  ياهکولب  يراکمه و  فرط  ياهروشک  اب  يراـجت  نزاوت  ه -  دنـشابیم . 
لاس رد  % ( 33 / 6  ) دص رد  مهد  شش  هس و  یس و  هب  لاس 1382  رد   % ( 1/23  ) دصرد مهد  کی  هس و  تسیب و  زا  روشک  تارداص  لک 
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یهدناماس يرادا  ياههیور  لیکشت و  ياهرایعم  ییارجا ،  ماظن  حالصا  قیرط  زا  ار  يزرم  تالدابم  اههچرازاب و  و -  دبای .  شیازفا   1388
يدنبنامز اب  ياهفرعت  لداعم  ياهخرن  عضو  یعرـش و  نیزاوم  تیاعر  اب  ینف  ریغ  ياهفرعت و  ریغ  عناوم  هیلک  فذح  هب  تبـسن  ز -  دـیامن . 

دـض یناربج و  یتظافح ،  رثؤم  تامادـقا  ریبادـت و  ح -  دـیامن .  مادـقا  همانرب  لوا  لاس  ناـیاپ  اـت  رثکادـح  یهگآ  شیپ  بلاـق  رد  نیعم و 
اب ط -  دـیامن .  لامعا  ذاختا و  ار  دوشیم  دراو  روشک  هب  هجوت  لباق  زایتما  اب  فراعتم و  ریغ  طیارـش  اب  ییالاک  هک  يدراوم  رد  گـنیپماد 
ار مزال  تامادـقا  یکینورتکلا ،  تراجت  یناگرزاب و  ماظن  بوچراچ  اهدرادناتـسا و  تیاعر  اـب  هطوبرم و  ياهدـحاو  اههاگتـسد و  زیهجت 

هاگتـسد تامدـخ  هئارا  یناسر و  عـالطا  زکارم  اـههاگیاپ و  ندومن  زور  هب   - 1 دـهد :  ماجنا  ریز  حرـش  هب  هدـش  دای  ياههاگتـسد  طسوت 
 - یلام تایلمع  تامدخ و  الاک و  شورف  دیرخ و  ياههقباسم  اههدیازم و  اههصقانم ،  ماجنا   - 2 ياهکبش .  ياهنایار و  طیحم  رد  هطوبرم 
رد یتالماعم  یتاکرادت و  ياهتیلاعف  ماجنا   - 4 يزاجم .  ياهرازاب  داجیا   - 3 یناسر .  عالطا  ياههکبـش  ياهنایار و  طیحم  رد  يرابتعا 

میارج یـسررب  يارب  ار  اههاگداد  زا  یبعـش  ای  هبعـش  تسا  فظوم  هیئاضق  هوق  هرـصبت -  همانرب .  مود  لاس  زا  یکینورتکلا  تراـجت  بلاـق 
هار هب  تبسن  یناگرزاب  ترازو  قیرط  زا  ي -  دهد .  صاصتخا  رایس ،  تراجت  یکینورتکلا و  تراجت  هب  طوبرم  مئارج  زین  یکینورتکلا و 

 . دیامن مادقا  ناریزو  تأیه  زا  هبوصم  ذـخا  اب  فدـه  ياهروشک  رد  تراجت  هعـسوت  نامزاس  ياهیگدـنیامن  ای  بعـش و  رتافد ،  يزادـنا 
يزاس نیون  تهج  رد  ار  یناگرزاب  ترازو  يوس  زا  یغالبا  ياهدرادناتسا  دنفظوم  عیزوت  ياههکبش  يراجت و  ياههاگنب  هیلک  هرـصبت - 

اب یلوپ  یلام و  ياهتـسایس  نایم  یگنهامه  يرارقرب  ك -  دنیامن .  تیاعر  یناهج  تراجت  نامزاس  هب  نتـسویپ  روشک و  عیزوت  ياههکبش 
تراجت هب  ندیـشخب  قنور  یناـهج و  داـصتقا  اـب  لاـعف  يدـنویپ  مه  روظنم  هب  تسا  فلکم  تلود  ل -  يراـجت .  کـیژتارتسا  ياهتـسایس 

حالـصا و يرگنزاب و  ار  یتعنـص  يراجت و  دازآ  قطاـنم  نوناـق  یکرمگ و  روما  نوناـق  تادراو ،  تارداـص و  تاررقم  نوناـق  یجراـخ ، 
تراجت و لیهست  روظنم  هب  تسا  فظوم  تلود  هدام 34 -  دناسرب .  طبریذ  عجرم  بیوصت  هب  هدومن و  نیودت  ار  گنیپماد  دـض  تاررقم 

قطانم نیا  زا  هنیهب  هدافتسا  یتالیش و  عبانم  رادیاپ  يرادرب  هرهب  هب  کمک  يرگشدرگ ،  شرتسگ  ییایرد ،  عیانص  رارقتـسا  لقن ،  لمح و 
يراذگاو نمض  دوخ ،  يارب  تراظن  يزیر و  همانرب  يراذگتـسایس ،  روما  ظفح  اب  ییایرد ،  تامدخ  يدیلوت و  ياهتیلاعف  هعـسوت  يارب  ، 

 ، اههمان نییآ  تاررقم ،  نیناوق ،  رد  یقیبطت  تاعلاطم  ماجنا  اب  اهایرد ،  یلحاس و  قطانم  رد  یتلود  ریغ  ياهـشخب  هب  يدـصت  روما  یتباقر 
اب ار  ییایرد  ياهتیلاعف  هعـسوت  يارب  زاین  دروم  حـیاول  ییایرد ،  ياـهتیلاعف  اـب  طـبترم  ییارجا  ياههاگتـسد  فیاـظو  حرـش  اههمانـساسا و 

لماک کیکفت  اههاگتـسد ،  زا  کی  ره  سناجتم  نگمه و  عیمجت  داـضتم و  هباـشم و  يزاوم ،  فیاـظو  فذـح  طـبترم و  نیناوق  حالـصا 
فلا دیامن :  هئارا  یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  بیوصت  يارب  هیهت و  ریز  ياهروحم  ساسا  رب  تیمکاح و  لامعا  يارب  اههاگتـسد  فیاظو 
ناریا هک  یللملانیب  ياهنویـسناونک  یللملا )  نیب  تاحالطـصا  فیراعت و  هظحالم  اب  ینوناق (  تاحالطـصا  فیراـعت و  يزاـس  ناـسکی  - 
قیرط زا  يراجت  روما  هیلک  ماجنا  ج -  یئاضق .  ياههیور  یقوقح و  تاررقم  نییعت  مظن ،  نیمأت  تینما و  يرارقرب  ب ذ  تسا .  اهنآ  وضع 
طیحم زا  تظافح  ه -  ایرد .  رد  تاجن  دادما و  ییایرد و  ياههمیب  ایرد ،  رد  ینمیا  د -  یمسر .  تاکرمگ  يراجت و  ياههلکـسا  ردانب و 
ییایرد یلحاس ،  یحاون  زا  رادیاپ  يرادرب  هرهب  و -  یللملا .  نیب  یلخاد و  ياهبآ  یلحاس و  یحاون  يدـنبهنهپ  اهمیرح و  نییعت  تسیز و 

 ، يداصتقا ياهتیلاعف  رد  اهيراذگ  هیامرـس  زا  تیامح  یللملا و  نیب  دـعاوق  ساسا  رب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ياهناگوان  زا  تیامح  ، 
 ... ( نایزبآ و ییایرد (  ریذـپ  دـیدجت  عبانم  نداعم و ، ) ...  زاگ ،  تفن و  ییایرد (  ریذـپان  دـیدجت  عباـنم  ییاـیرد ،  لـقن  لـمح و  ریظن : 

ياـهتراهم یقوـقح و  تیریدـم ،  یـسدنهم ،  یملع ،  ياـهشزومآ  ز -  ییاـیرد .  یتعنـص  یناـبیتشپ و  تامدـخ  ییاـیرد ،  يرگــشدرگ 
تاطابترا تاعالطا و  يرواـنف  یـسانش و  سوناـیقا  تاـعالطا  شیاـپ  تبث  ییاـیرد ،  تاـقیقحت  ح -  يدروناـیرد .  ییاـیرد و  یـصصخت 

شرتسگ يارب  مزال  ياهتخاس  ریز  تاناکما و  ندرک  مهارف  ي - یللملا .  نیب  دـعاوق  ساسا  رب  یلم  ناـگوان  زا  تیاـمح  ط -  ییاـیرد . 
دیـص هیلخت  زکارم  زیهجت  یهدـنامزاس و  ك -  يدایـص .  ردانب  يزاسهب  يرادـهگن و  زیهجت ،  هعـسوت ،  هلمج :  زا  يریگیهاـم  ياـهتیلاعف 

ریغ شخب  تکراشم  شرتسگ  دیـص و  هدوزفا  شزرا  شیازفا  تیفیک ،  دوبهب  درکیور  اـب  يریگیهاـم  رداـنب  يرو  هرهب  ءاـقترا  کـچوک و 
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ار ریز  تامادقا  دازا  قطانم  رد  بسانم  يداصتقا  دـشر  داجیا  دـحاو و  تیریدـم  لامعا  روظنم  هب  تسا  فلکم  تلود  هدام 35 -  یتلود . 
هیلک هدش و  بوسحم  هقطنم  یئارجا  ماقم  نیرتالاب  تلود ،  فرط  زا  یگدنیامن  هب  دازآ  قطانم  ياهنامزاس  تیریدـم  فلا -  دـهد :  ماجنا 

نوناق ( 27  ) هدام تیاعر  نمض  دنتسه  فلکم  یتینما  یعافد و  يداهن  ياههاگتسد  يانثتسا  هب  دازآ  قطانم  رد  رقتسم  یئارجا  ياههاگتسد 
دازآ قطانم  تاررقم  اب  دوخ  یتاررقم  ياهتریاغم  عفر  حالصا و  هب  تبسن  1372 / 7/6 بوصم یتعنص  يراجت  دازآ  قطانم  هرادا  یگنوگچ 

یگنهامه نمض  ینوناق  فیاظو  هطیح  رد  تلود  هب  هتسباو  یتلود و  ياهتکرش  اههسسؤم و  اهنامزاس ،  اههناخترازو ،  ب -  دنیامن .  مادقا 
نامه رد  يراج  بوصم  ياهخرن  اب  ار  تامدـخ  ریاس  تخوس و  تارباخم ،  بآ ،  قرب ،  لـیبق  زا  تامدـخ  دازآ ،  قطاـنم  ياـهنامزاس  اـب 

ریاس هب  دورو  ماگنه  دازآ  قطانم  رد  هدش  شزادرپ  ای  دیلوت  ياهالاک  ج -  دومن .  دنهاوخ  هئارا  دازآ  قطانم  هب  روشک  زا  ییایفارغج  هقطنم 
یلخاد دـیلوت  زاـجم و  نآ  رد  هتفر  راـک  هب  یلخاد  تاـعطق  یلخاد و  هـیلوا  داوـم  شزرا  هدوزفا و  شزرا  عوـمجم  نازیم  هـب  روـشک  طاـقن 

دیلوت رد  هتفر  راـک  هب  یجراـخ  ياهطـساو  ياـهالاک  هیلوا و  داوم  هرـصبت -  دوب .  دـهاوخ  فاـعم  يدورو  قوقح  تخادرپ  زا  بوسحم و 
ياـههنیزه ضراوـع و  قوـقح ،  د -  دوـشیم .  بوـسحم  یلخاد  ياـهالاک  هیلوا و  داوـم  مکح  رد  يدورو  قوـقح  تخادرپ  هب  طورـشم 
اههاگرگنل ردانب و  نیا  هک  یتروص  رد  دوشیم  تفایرد  يردـنب  تامدـخ  تباـب  اهروانـش  اـهیتشک و  زا  يراـج  نیناوق  قبط  هک  يردـنب 

دازآ قطانم  ددرگیم .  ذـخا  هطوبرم  دازآ  قطانم  نامزاس  طسوت  دنـشاب  هدـش  داجیا  دازآ  قطانم  ای  ینواـعت و  یـصوصخ و  شخب  طـسوت 
لئاسم تیاعر  اب  نآ  ورملق  هک  دازآ  قطانم  یبآ  هدودـحم  ه -  دـنیامن .  مادـقا  یللملا  نیب  ياـهیتشک  صیخرت  تبث و  هب  تبـسن  دـنزاجم 
قطانم هرادا  یگنوگچ  نوناق  تازایتما  زا  دیـسر  دـهاوخ  یمالـسا  ياروش  سلجم  بیوصت  هب  ناریزو  تأیه  داهنـشیپ  اـب  یعاـفد  یتینما و 

نیب الاک  تالدابم  و -  دوب .  دهاوخ  رادروخرب  نآ  يدعب  تاحالصا  7/6/1372و  بوصم ناریا  یمالسا  يروهمج  یتعنص  يراجت -  دازآ 
نوناـق  « 10 هداـم «  ضراوـع  يانثتـسا  هـب  ضراوـع ( يدورو ،  قوـقح  هـیلک  زا  دازآ  قطاـنم  ریاـس  زین  روـشک و  زا  جراـخ  دازآ و  قطاـنم 

هنیمز رد  ز -  دنـشابیم .  فاعم  تاـیلام  و  ( 1372 / 7/6 بوصم ناریا  یمالـسا  يروهمج  یتعنـص  يراجت -  دازآ  قطانم  هرادا  یگنوگچ 
يرواـنف و تاـقیقحت و  مولع ،  ياـههناخترازو  یللملانیب  ربتعم  یتاـقیقحت  یـشزومآ و  ياـهداهن  زکارم و  اـب  یملع  تاـطابترا  شرتـسگ 
هب تبـسن  یگنهرف  بالقنا  یلاـع  ياروش  تاـبوصم  ینوناـق و  تاررقم  طـباوض و  بوچراـچ  رد  یکـشزپ  شزومآ  ناـمرد و  تشادـهب ، 

و  ( 117  ( ، ) 114 داوم (  هدام 36 -  دنیامن .  مادقا  یتعنص  يراجت  دازآ  قطانم  رد  یـصوصخ  ياههاگـشناد  داجیا  تهج  زوجم  رودص 
بوصم 17/1/1379 و ناریا  یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  یعاـمتجا و  يداـصتقا ،  هعـسوت  موس  هماـنرب  نوناـق   ( 86 هداـم (   ( 2 هرـصبت ( 

فظوم تلود  هدام 37 -  يداصتقا  يریذپ  تباقر   - 2 ددرگیم .  ذیفنت  ( 1384-1388  ) مراهچ يهمانرب  يهرود  يارب  نآ  ياههیحالصا 
هـس هنالاس  طسوتم  راک  يورین  يرو  هرهب  شیازفا  يریذـپ و  تباقر  میکحت  تیوقت و  يارب  بسانم  ياهرتسب  اضف و  داجیا  تهج  رد  تسا 

ياهالاک تارداص  مهـس  ءاقترا  و  % ( 7/10  ) دـصرد مهد  تفه  هد و  هنالاس  طسوتم  یتفن  ریغ  تارداـص  دـشر  و  %( 5/3 دـصرد (  مین  و 
ياهماظن فلا -  دروآ :  لمع  هب  ار  لیذ  ياهمادـقا  % ( 6 دصرد (  شش  هب  %( 2 دـص (  رد  ود  زا  یتفن  ریغ  تارداص  رد  هتفرـشیپ  يروانف 

اهالاک و دیلوت  زا  ب -  دـیامن .  مهارف  داصتقا  يریذـپ  تباقر  تیوقت  تهج  رد  ار  بسانم  ینف  یناگرزاب و  يداصتقا ،  یقوقح ،  ینوناق ، 
هب تیامح  تادیلوت  نبا  دیرخ  هب  تلود  ياضاقت  زا  یشخب  صاصتخا  قیرط  زا  روشک  رد  يروانف  زاتـشیپ  نیون و  ياههصرع  رد  تامدخ 

يزیر و هماـنرب  رد  ار  فـلتخم  ياهــشخب  یــصصخت  یفنــص -  یتـلود  ریغ  ینوناــق  ياهلکــشت  تکراــشم  هـنیمز  ج -  دروآ .  لــمع 
دیامن داجیا  ای  هداد و  هعسوت  ار  هتفرشیپ  ياهمیب  یکناب و  یلام ،  ینف ،  یناگرزاب ،  تامدخ  د -  دیامن .  داجیا  هطوبرم  ياهيراذگتـسایس 

 ، دنشابیم زاجم  یتلود  ریغ  شخب  اب  كرتشم  يراذگ  هیامرـس  هب  دوخ  ینوناق  همانـساسا  بجوم  هب  هک  ياهعـسوت  ياهنامزاس  هرصبت 1 - 
زا جورخ  یتلود و  ریغ  شخب  يراذگهیامرس  تیوقت  تهج  رد  افرـص  ار  دوخ  ياهتیلاعف  دندرگیم و  عنم  یتلود  ریغ  شخب  اب  تباقر  زا 
هب همیب  تاسـسؤم  يوس  زا  هرداص  ياههمان  همیب  هرـصبت 2 -  دومن .  دنهاوخ  یهدناماس  نکمم  نامز  لقادح  رد  روکذم  يراذـگ  هیامرس 
رد مراهچ  همانرب  لوا  لاس  ناـیاپ  اـت  تسا  فظوم  تلود  فلا -  هدام 38 -  دوب .  دـهاوخ  ربتعم  یکناب ،  تالیهـست  تفایرد  هقیثو  ناونع 
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هعـسوت زا  یـشان  دـیدج  تاراـصحنا  هک  یئاـهورملق  رد  نینچمه  دراد و  دوـجو  ینوناـق  اـی  یعیبـط و  راـصحنا  هک  يداـصتقا  ياـهورملق 
دض یتباقر و  طیارـش  لیهـست  هحیال  نادنورهـش ،  قوقح  تیاعر  اب  دیآیم  دوجو  هب  تاطابترا  تاعالطا و  يروانف  ياهکبـش و  يداصتقا 

/29/1 بوصم روشک  ياههناخراک  يدـیلوت  رکـش  دـنق و  عیزوت  هوحن  نوناـق  ب -  دـنک .  میدـقت  یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  ار  راـصحنا 
ارجالا فوقوم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  یعاـمتجا و  يداـصتقا ،  هعـسوت  مراـهچ  هماـنرب  لوط  رد  نآ  يدـعب  هیحالـصا  1353 و 

ار لیذ  ياهمادقا  مراهچ  همانرب  رد  يداصتقا ،  ياهـشخب  يزاسون  راتخاس و  دیدجت  تهج  رد  تسا  فظوم  تلود  هدام 39 -  ددرگیم . 
حالـصا ریز  قیرط  زا  ار  اهنآ  يریذـپ  تباقر  تیوقت  يداصتقا و  ياههاگنب  بسانم  یهدـناماس  راتخاس و  حالـصا  فلا -  دروآ :  لمع  هب 

 ، اههکبـش هعـسوت  دـنمفده )  ياهکمک  ياطعا  گرزب (  طسوتم ،  کچوک ،  ياههاگنب  نیب  بسانم  دـنویپ  داجیا  زا  تیامح   - 1 دیامن : 
ياههاگنب رد  بایرازاب  هعسوت و  قیقحت و  یصصخت ،  یـسدنهم -  ینف -  ناوت  تیوقت  يارب  مزال  تادیهمت  ماجنا  اههریجنز و  اههشوخ و 

 ، هعـسوت دـشر و  عناوم  تالکـشم و  عـفر   - 2 اهنآ .  يارب  کـینورتکلا  تراـجت  یناـسر و  عـالطا  زکارم  هعـسوت  طـسوتم و  کـچوک و 
 - ب ینونک .  یبطق  راتخاس  حالـصا  ریذپ و  تباقر  گرزب و  ياههاگنب  هب  اهنآ  لیدـبت  غولب و  هب  کمک  طسوتم و  کچوک و  ياههاگنب 

نیودت رد  لاعف  تکراشم  یلم و  ياهدرادناتـسا  حطـس  ياقترا  هعـسوت و  یللملا ،  نیب  ياهدرادناتـسا  اب  تیفیک  یبایزرا  ياهماظن  قابطنا 
قبطنم ریغ  ياهالاک  دیرخ  تیعونمم  یللملا و  نیب  یلم و  ياهدرادناتسا  اب  تالوصحم  قابطنا  رمتسم  شیازفا  یللملا ،  نیب  ياهدرادناتسا 

ياـهحرط ناـیرجم  یتـلود و  ریغ  یمومع  تاسـسؤم  نوناـق ،  نیا   ( 160 هدام (  لومـشم  ياههاگتـسد  طسوت  يرابجا  یلم  درادناتـسا  اـب 
 . ددرگیم دودحم  یـساسا  ياهالاک  يراصحنا و  یمومع و  تامدـخ  اهالاک و  هب  يراذـگ ،  تمیق  ج -  ياهیامرـس .  ياهیئاراد  کلمت 
اب نوناق  نیا  بیوصت  زا  سپ  هاـم  شـش  فرظ  يداـصتقا ،  دـعاوق  ساـسا  رب  تامدـخ  اـهالاک و  هنوگنیا  تمیق  نییعت  طـباوض  تسرهف و 

تأیه بیوصت  طبریذ و  ياههناخترزاو  روشک و  يزیر  همانرب  تیریدـم و  نامزاس  یناگرزاب ،  ترازو  زا  لکـشتم  یهورگ  راـک  داهنـشیپ 
فیلکت هدـش  نییعت  تمیق  زا  رتمک  یتمیق  هب  ار  رکذـلا  قوف  تامدـخ  ای  الاک  شورف  لیلد  ره  هب  تلود  هچناـنچ  ددرگیم .  نییعت  ناریزو 
تخادرپ ارجا  لاس  رد  تلود  عبانم  تارابتعا و  لحم  زا  نییعت و  نامزمه  دیابیم  هدـش  فیلکت  هدـش و  نییعت  تمیق  توافتلا  هب  ام  دـنک ، 

بذـج حطـس و  ياـقترا  تهج  رد  تسا  فـظوم  تلود  هداـم 40 -  دوش .  رتاـهت  تلود  هب  طـبریذ  هاگتـسد  یهدـب  لـحم  زا  اـی  ددرگ و 
اههاگنب اهتکرش ،  ماغدا  يارب  فلا -  دروآ :  لمع  هب  مراهچ  همانرب  رد  ار  لیذ  ياهمادقا  يداصتقا ،  فلتخم  ياهشخب  رد  رترب  ياهیروانف 

یمادام تراجت ، »  نوناق  موس «  باب  عوضوم  يراجت  ياهتکرـش  ماغدا  تسا :  زاجم  لیذ  ياهمادـقا  گرزب ،  ياهتکرـش  يریگ  لکـش  و 
ماغدا و هدـنریذپ و  تکرـش  اهتکرـش -  زا  یکی  ياقب  هبناج (  کی  لکـش  هب  دوشن ،  يراصحنا  تردـق  زورب  زکرمت و  داـجیا  بجوم  هک 

ياهتکرـش هداعلا  قوف  یمومع  عمجم  رد  ماهـس  نابحاص  مجنپ  راهچ  بیوصت  اـب  دـیدج ، )  تکرـش  دـیدج -  یقوقح  تیـصخش  داـجیا 
 ، ییاراد تادهعت ،  قوقح و  هیلک  دوب .  دـهاوخ  زاجم  ماغدا  عوضوم  يراجت  ياهتکرـش  ریاس  رد  هیامرـس  نابحاص  مجنپ  راهچ  ای  یماهس 
 ، ماغدا زا  سپ  تفای و  دهاوخ  لاقتنا  دیدج  تکرش  ای  ماغدا  هدنریذپ  تکرش  هب  ماغدا ،  عوضوم  ياهتکرش  ای  تکرـش  تابلاطم  نوید و 

ياهتکرـش نانکراک  دـش .  دـهاوخ  هرادا  تراجت »  نوناق  تاررقم «  قباطم  نآ  عون  هب  هجوت  اب  دـیدج  تکرـش  ای  ماغدا  هدـنریذپ  تکرش 
هب لاقتنا  اب  نانکراک  یخرب  لیامت  مدـع  تروص  رد  تفای .  دـنهاوخ  لاقتنا  دـیدج  تکرـش  ای  ماغدا  هدـنریذپ  تکرـش  هب  ماغدا  عوضوم 
یم 1369 / 29/8 بوصم راک  نوناق  تاررقم  قباطم  نانآ  دـیرخزاب  هب  فلکم  روبزم  تکرـش  دـیدج ،  تکرـش  ای  ماغدا  هدـنریذپ  تکرش 

زا یشخب  میظنت  نوناق  قباطم  دشاب ،  هجاوم  دازام  راک  يورین  اب  صاخ  دراوم  رد  دیدج  تکرش  ای  ماغدا  هدنریذپ  تکرـش  هچنانچ  دشاب . 
ناریا یمالسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ،  هعسوت  موس  همانرب  نوناق   ( 113 هدام (  حالصا  روشک و  عیانص  لیهست  تاررقم 

عومجم فقـس  ات  ددرگیم  لصاح  دـنب  نیا  عوضوم  ياهتکرـش  ماغدا  زا  هک  یتکرـش  هیامرـس  دـش .  دـهاوخ  لمع  بوصم 26/5/1382 
و بوـصم 3/12/1366  میقتـسم  ياـهتایلام  نوناـق   ( 48 هداـم (  عوـضوم  تاـیلام  تـخادرپ  زا  نآ ،  رد  هدـش  ماـغدا  ياهتکرــش  هیاـمرس 
دـیفم و هنماد  راصحنا ،  تردـق ،  زورب  لامعا  زکرمت ،  داجیا  زا  يریگـشیپ  طیارـش  تسا  فظوم  تلود  تسا .  فاعم  نآ  ياههیحالـصا 
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تباقر ناوت  شیازفا  تهج  رد  ب -  دـیامن .  ینیب  شیپ  راصحنا  لرتنک  تباـقر و  لیهـست  هحیـال  نیودـت  رد  نیودـت و  ار  اـهماغدا  زاـجم 
راوج رد  ار  رترب  ياـهیروانف  رب  ینتبم  عیانـص ،  هژیو  قطاـنم   - 1 دریذـپ :  ماجنا  لیذ  تامادـقا  نیون ،  عیانـص  رد  لاعف  ياههاگنب  يریذـپ 

هب  - 3 دیامن .  داجیا  بسانم  ياهناکم  رد  ار  يروانف  ياهکرهـش   - 2 دیامن .  داجیا  بسانم  ياهناکم  رد  روشک و  یتعنـص  یملع  ياهبطق 
يروانف و یلام  نیمأت  یصصخت ،  ياهداهن  هعسوت  داجیا و  كرتشم ،  ياهيراذگ  هیامرس  قیرط  زا  یتلود  ریغ  ياههاگنب  يراذگ  هیامرس 

هتفرشیپ ياهیروانف  هعسوت  يارب  ار  مزال  یشهوژپ  تاسسؤم   - 4 دیامن .  کمک  ریذپ  رطخ  يراذگ  هیامرس  یلام  داهن  لیبق  زا  نیون  عیانص 
تلود هدام 41 -  دیامن .  داجیا  روشک  یلاع )  شزومآ  یـشهوژپ (  زکارم  اب  يداصتقا  ياههاگنب  اهتکرـش و  تکراشم  قیرط  زا  دـیدج  و 
ناـهج اـب  لـماعت  يداـصتقا و  هعـسوت  يزاـس  هنیمز  روشک و  رد  راـک  بسک و  ياـضف  دوبهب  تهج  رد  مراـهچ ،  هماـنرب  رد  تسا  فظوم 
تروص هب  زرا ،  خرن  يزاس  ناسکی  تسایس  موادت  رد  زرا  خرن  دیدش  تاناسون  لرتنک  فلا :  دروآ :  لمع  هب  ار  لیذ  ياهمادقا  نوماریپ ، 

رداص ياههاگنب  تباقر  ناوت  ظفح  تاظحالم  نتفرگ  رظن  رد  اب  اضاقت ،  هضرع و  راک  زاس و  زا  هدافتـسا  اب  هدـش و  تیریدـم  روانـش  خرن 
ياههداهن تادراو  ياههفرعت  میظنت  ب - نوناـق .  نیا   ( 2 هرامش (  لودج  تامازلا   ( 4 دنب (  تیاعر  اب  تارداص  تهج  تسایـس  هدننک و 

تهج رد  اهنآ و  یلخاد  دـیلوت  زا  یتباقر  ياهتیزم  اـب  قبطنم  یقطنم و  تیاـمح  رب  ینتبم  هیلوا )  داوم  تـالآ و  نیـشام  دـیلوت (  ییـالاک 
ياهتیزم قلخ  دیلوت ،  ياههنیزه  شهاک  فده  اب  اهانبریز  هعـسوت  يارجا  يزیر و  همانرب  ج -  ارگ .  تارداص  يدـیلوت  ياهتیلاعف  لیهـست 

 ) ییارگ هبناج  هس  راکوزاس  اب  راک  يورین  هب  طوبرم  تاررقم  نوناق و  يرگنزاب  د -  روشک .  يداصتقا  هعسوت  ياهزاین  اب  قبطنم  یتباقر و 
1369 / 29/8 بوصم راک  نوناق  نتم  زا  یلغش ،  یعامتجا و  نیمأت  هب  فوطعم  فیلاکت   - 1 هک :  ياهنوگ  هب  امرفراک )  رگراک -  تلود - 

 - 3 دوش .  ظاحل  نآ  رد  تافالتخا  لح  يارب  مزـال  فاـطعنا   - 2 ددرگ .  لقتنم  يراکیب  همیب  یعامتجا و  نیمأت  عماـج  نوناـق  هب  عزتنم و 
 . دراذگ ارجا  دروم  هب  ینیب و  شیپ  نوناق  نتم  رد  ار  یصاخ  تاررقم  يداصتقا ،  فلتخم  ياهشخب  صاخ  تایضتقم  طیارـش و  اب  بسانتم 

سلجم هب  هیهت و  مراهچ  همانرب  تسخن  لاـس  رد  ار  تاراـصحنا  يریگ  لکـش  زا  يریگولج  لرتنک و  تباـقر و  لیهـست  عماـج  هحیـال  ه - 
هدام 42 دیامن .  مادقا  نآ  رد  هدافتسا  دروم  ياهرازبا  عونت  هیامرس و  رازاب  قیمعت  شرتسگ و  هب  تبسن  و -  دنک .  میدقت  یمالـسا  يراوش 
1379 و / 17/1 بوصم ناریا  یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  یعاـمتجا و  يداـصتقا ،  هعـسوت  موس  هماـنرب  نوناـق   ( 88 و (   ( 34 داوـم (  - 

 . ددرگیم ذیفنت   ( 1388  - 1384 مراهچ (  همانرب  هرود  يارب  نآ  ياههیحالصا 

ناریا 1404 ه ش یمالسا  يروهمج  زادنا  مشچ  قفا  رد  یگدنز  تیفیک  دوبهب  تمالس و  ءاقترا 

روظنم هب  تسا  فظوم  تلود  هدام 84 -  ناریا 1404 ه ش  یمالسا  يروهمج  زادنا  مشچ  قفا  رد  یگدنز  تیفیک  دوبهب  تمالس و  ءاقترا 
بولطم دبس  نیمأت  روشک ،  رد  هیذغت  اذغ و  تینما  هلمج :  زا  ورملق  نیا  یگنهامه  یبایشزرا و  يراذگتـسایس ،  تیریدم ،  ندرک  هنیداهن 

 - فلا دروآ :  لمع  هب  ار  لیذ  ياهمادـقا  روشک ،  رد  یناـگمه  تمالـس  شرتسگ  هیذـغت و  ءوس  زا  یـشان  ياـهیرامیب  شهاـک  ییاذـغ و 
ینوناق لحارم  یط  زا  سپ  تمالس »  یلاع  ياروش  و « هیذغت »  اذغ و  ياروش  ماغدا «  اب  ییاذغ »  تینما  تمالس و  یلاع  ياروش  لیکـشت « 

يروهمج يامیـس  ادـص و  نامزاس  هعماج .  ياهیذـغت  داوس  گنهرف و  داقترا  روظنم  هب  مزـال  یـشزومآ  ياـههمانرب  يارجا  هیهت و  ب -  . 
یکشزپ شزومآ  نامرد و  تشادهب ،  ترازو  اب  هدش  دای  عماج  همانرب  يارجا  نیودت و  رد  دنفلکم  یئارجا  ياههاگتـسد  ناریا و  یمالـسا 

يارب مزال  ياهنارای  یکناب و  تالیهست  يرابتعا ،  عبانم  صیصخت  ج -  دنیامن .  يراددوخ  یتمالس  هب  رـضم  ياهالاک  غیلبت  زا  يراکمه و 
كرادت عورش و  يارب  مزال  عبانم  صاصتخا  ییاذغ و  بولطم  دبس  هب  یبایتسد  تهج  رد  ییاذغ ،  داوم  فرـصم  عیزوت و  نیمأت ،  دیلوت ، 

يارجا هیهت و  د -  دنمزاین .  راشقا  يارب  ییاذغ  کمک  نینچمه  نازومآ و  شناد  ییاذغ  يهدعو  نایم  بلاق  رد  ملاس  ياذغ  جـیورت  يارب 
شش تدم  فرظ  تسا  فظوم  تلود  هدام 85 -  فرـصم .  هب  دیلوت  زا  ییاذغ  داوم  تاعیاض  شهاک   - 2 اذغ .  ینمیا   - 1 ياههمانرب : 

رب لمتـشم  ار  یتمالـس  هدـننک  دـیدهت  تارطاخم  شهاک  هعماج و  داحآ  تمالـس  ءاقترا  ظفح و  هحیال  نوناـق ،  نیا  بیوصت  زا  سپ  هاـم 
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طاقن و ییاسانـش  قیرط  زا  لقن ،  لمح و  ثداوح  شهاـک  دـنک - :  هئارا  یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  بیوصت  تهج  هیهت و  لـیذ  تاـکن 
 . - مراهچ همانرب  نایاپ  اـت  % ( 50 دـصرد (  هاجنپ  نازیم  هب  روکذـم  طاقن  شهاک  یتالـصاوم و  ياههار  اههداج و  زیخ  هثداح  ياهروحم 

یناتـسرامیب و شیپ  یکـشزپ  ياهتیروف  هکبـش  لیمکت  یهدناماس و  یگدـننار - .  ییامنهار و  تاررقم  ینمیا و  لوصا  تیاعر  رب  دـیکأت 
ءاقترا مراهچ - .  همانرب  نایاپ  ات   % ( 50 دصرد (  هاجنپ  نازیم  هب  لقن  لمح و  ثداوح  زا  یشان  زیم  گرم و  شهاک  روشک و  یناتسرامیب 

رد یتمالس  هدننک  دیدهت  تارطاخم  شهاک  مزال - .  ینمیا  یناسنا و  یسدنهم  ياهدرادناتسا  لامعا  يروتوم و  هیلقن  طئاسو  ینمیا  حرط 
لوـصو نییعت و  هوـحن  نازیم و  قیداـصم ،  فـیرعت  یماد و  يزرواـشک و  تـالوصحم  كاـخ ،  بآ ،  اوـه ،  ياههدـنیالآ  راـک ،  طـیحم 

ياههاگتسد یکـشزپ و  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،  ترازو  هدام 86 -  هلـصاح .  عبانم  فرـصم  یگنوگچ  یناربج و  مئارج  ضراوع و 
تهج ار  مزال  تامادقا  ناریا ،  یمالسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ،  هعـسوت  مراهچ  همانرب  لوا  لاس  نایاپ  ات  دنفلکم  طبریذ 

 . دراد لومعم  یناور  ياهیرامیب  راب  شهاک  زین  زدیا و  يرامیب  نامرد  يریگـشیپ و  دایتعا ،  یعامتجا  يدرف و  ياهنایز  تارطخ و  شهاک 
یناهج و ياهرازاب  رد  رثؤم  روضح  يارب  يزاس  هنیمز  روظنم  هب  تسا  فظوم  یکـشزپ  شزومآ  ناـمرد و  تشادـهب ،  ترازو  هدام 87 - 

تالیهست  ، يراجت يدربهار  ياهتسایس  بوچراچ  رد  هقطنم ،  یکـشزپ  تمالـس و  ياهزاین  عفر  زکرم  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  لیدبت 
ياههدروآرف تازیهجت و  تادـیلوت ،  یکـشزپ و  شزومآ  تمالـس و  تامدـخ  یبایرازاب  هضرع و   ، اهییاناوت یفرعم  صوصخ  رد  ار  مزـال 

 % ( 30 دص (  رد  یـس  لداعم  روبزم  تادـیلوت  تامدـخ و  تارداص  زا  لصاح  زرا  رادـقم  هک  يوحن  هب  دـیامن ،  هئارا  یئوراد  یکـشزپ و 
شزومآ نامرد و  تشادـهب ،  ترازو  هدام 88 -  دـشاب .  مراهچ  همانرب  ینایاپ  لاس  نایاپ  رد  نامرد ،  تشادـهب و  شخب  يزرا  فراـصم 
هدافتسا يرو و  هرهب  شیازفا  ینیلاب ،  تامدخ  درکلمع  یلاعت  تمالـس و  تامدخ  تیفیک  رمتـسم  ءاقترا  روظنم  هب  تسا  فظوم  یکـشزپ 

اهدرادناتـسا و یبایـشزرا  تراـظن و  نیودـت ،  فـلا -  دـهد :  ماـجنا  ار  لـیذ  ياهمادـقا  روـشک ،  یناـمرد  یتشادـهب و  تاـناکما  زا  هنیهب 
ندومن رادم  يرتشم  ب -  ینیلاب .  درکلمع  ياقترا  يوگلا  ساسا  رب  اهناتسرامیب  يدنب  هبتر  حالصا  تامدخ و  تیفیک  دوبهب  ياهـصخاش 

تخادرپ يرادباسح ،  ماظن  حالـصا  هلمج  زا  يداصتقا (  تیریدم  راتخاس  اهدنیآرف و  حالـصا  قیرط  زا  ینامرد ،  یتشادـهب ،  ياهدـحاو 
ییانما و تأیه  تروص  هب  یکشزپ ،  مولع  ياههاگشناد  يداهنشیپ  ياهناتسرامیب  هرادا  ج -  یتایلمع . )  يزیر  هجدوب  درکلمع ،  رب  ینتبم 

بوصم ياههفرعت  بوچراچ  رد  اهنآ  هب  یلام  يرادا -  یناسنا و  يورین  يریگراک  هب  بذج و  تیریدم ،  تارایتخا  ضیوفت  یتکرـش و  ای 
 - ه نآ .  ساسا  رب  یناسنا  يورین  يرابتعا و  ياهـصخاش  لامعا  یـشزومآ و  ریغ  یـشزومآ و  ياهتخت  رظن  زا  اهناتـسرامیب  کـیکفت  د -  . 

فلکم یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب ،  ترازو  هدام 89 -  یناریا .  نادنورهـش  تمالـس  تاعالطا  عماج  ماظن  رارقتـسا  یحارط و 
 ، روشک فلتخم  طاقن  رد  اهزاین  اب  بسانتم  نآ  ندومن  یقطنم  ینامرد و  یتشادـهب ،  تامدـخ  هب  مدرم  هنالداع  یـسرتسد  روظنم  هب  تسا 

زیهجت هعسوت و  داجیا ،  دیامن .  یحارط  تامدخ  يدنب  حطس  رب  ینتبم  ار  روشک  ینامرد  یتشادهب ،  تامدخ  درادناتـسا  لقادح  هئارا  ماظن 
تامدخ يدنب  حطس  اب  قباطم  تامدخ ،  هئارا  تهج  یناسنا  يورین  صاصتخا  نینچمه  روشک و  ینامرد  یکـشزپ و  ياهتیفرظ  رد  رییغت  ای 

نیا ( 160  ) هدام عوضوم  ياههاگتـسد  طسوت  ینامرد  یتشادهب و  ياهدحاو  هعـسوت  داجیا و  ثادحا ،  دش .  دهاوخ  ماجنا  روشک  ینامرد 
 . دوب دهاوخ  ریذپ  ناکما  ناریزو  تأیه  بیوصت  یکشزپ و  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،  ترازو  دییأت  اب  افرص  حلـسم ،  ياهورین  نوناق و 

نیا دافم  هرـصبت -  دش .  دـهاوخ  لمع  طبریذ  یـصاصتخا  تاررقم  قبط  (( H.S.E راک طیحم  ینمیا  تمالـس و  ياهدـحاو  صوصخ  رد 
هب هدام 90 -  دشابیمن .  ددرگیم ،  ماجنا  یـصوصخ  شخب  هرادا  يراذگ و  هیامرـس  قیرط  زا  هک  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  لماش  هدام 
مک ياهراوناخ  مهـس  شهاـک  تهج  رد  یناـمرد و  یتشادـهب و  تامدـخ  هب  مدرم  هنـالداع  یـسرتسد  رد  یعیزوت  تلادـع  ءاـقترا  روظنم 

دریگ تروص  يوحن  هب  دیاب  ینامرد  یتشادهب و  تاناکما  عبانم و  عیزوت  اهنآ ،  ینامرد  یتشادهب و  ياههنیزه  زا  ریذـپ  بیـسآ  دـمآرد و 
رد یس  زا  رثکادح  تمالس  ياههنیزه  زا  مدرم  مهس  دبای و  ءاقترا ،  % ( 90 دصرد (  درون  هب  مدرم »  یلام  هنالداع  تکراشم  صخاش   » هک
 . دبای شهاک   % ( 1 دصرد (  کی  هب  تمالس  لمحت  لباق  ریغ  ياههنیزه  زا  ریذپ  بیسآ  ياهراوناخ  نازیم  دباین و  شیازفا   % ( 30 دص ( 
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یگنوگچ همان  نیئآ  روشک  يزیر  همانرب  تیریدـم و  نامزاس  تکراـشم  اـب  تسا  فلکم  یکـشزپ  شزومآ  ناـمرد و  تشادـهب ،  ترازو 
نیا بیوصت  زا  سپ  هام  شـش  تدم  فرظ  ار  روکذم  فادـها  ققحت  يارب  نامرد  تشادـهب و  عبانم  نیمأت  رد  مدرم  مهـس  ندومن  لداعتم 

روشک رد  تمالس  تامدخ  هئارا  ماظن  یـشخب  رثا  شیازفا  روظنم  هب  هدام 91 -  دـیامن .  هئارا  ناریزو  تأیه  هب  بیوصت  يارب  هیهت و  نوناق 
يراجت ریغ  يراجت و  همیب  ياهتکرـش  هیلک  فلا -  دـش :  دـهاوخ  ماجنا  لیذ  ياهمادـقا  ینامرد ،  تامدـخ  همیب  ماظن  هعـسوت  تیوقت و  و 

نایاپ ات  ب -  دنـشابیم .  لمکم  هیاپ و  همیب  تامدخ  هئارا  هب  زاجم  ینامرد  تامدخ  همیب  یلاع  ياروش  تاررقم  نیناوق و  تیاعر  اب  افرص 
عاجرا ماظن  هداوناخ و  یکشزپ  تیروحم  اب  تمالس  همیب  رارقتسا  تهج  مزال  تادیهمت  ینامرد  تامدخ  همیب  یلاع  ياروش  مراهچ  همانرب 

ناییاتـسور یناـمرد  هیاـپ  همیب  تامدـخ  یناـمرد ،  یتشادـهب  تامدـخ  زا  يدـنمهرهب  رد  تلادـع  میمعت  روـظنم  هب  ج -  دـیامن .  مهارف  ار 
يارب هماـن  همیب  ندوب  اراد  هب  فظوم  روـشک  میقم  یجراـخ  عاـبتا  هیلک  د -  دوـشیم .  ارجا  فـیرعت و  يرهـش  قطاـنم  لداـعم  يریاـشع ، 

ياههجدوب رد  ینامرد  تامدـخ  ياههمیب  رابتعا  نیمأت  ه -  دنـشابیم .  ناریا  رد  تماقا  تدـم  رد  یلامتحا  ياهیرامیب  ثداوح و  شـشوپ 
ییارجا همان  نیئآ  و -  دـسریم .  تلود  تأیه  بیوصت  هب  هنالاس  هک  دوب  دـهاوخ  یعقاو  هنارـس  ساسا  رب  مراهچ  هماـنرب  لوط  رد  یتاونس 

ناریزو تأیه  بیوصت  هب  هیهت و  نوناق  نیا  بیوصت  زا  هام  هس  تدم  فرظ  یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،  ترازو  طسوت  هدام  نیا 
طرـش دـیق و  نودـب  يروف و  ناـمرد  هب  تبـسن  تسا  فلکم  یکـشزپ  شزومآ  ناـمرد و  تشادـهب ،  ترازو  هدام 92 -  دیـسر .  دـهاوخ 
هئارا يارب  مزال  عباـنم  نیمأـت  روظنم  هب  دـنک .  مادـقا  یناـمرد  یتشادـهب و  تامدـخ  زکارم  رد  یگدـننار ،  حـناوس  ثداوح و  نیمودـصم 

باـسح هب  لوصو و  يراـجت  همیب  ياهتکرـش  طـسوت  دازاـم  نیـشنرس و  ثلاـث ،  صخـش  همیب  قـح  % ( 10 دـصرد (  هد  قوـف ،  تامدـخ 
هیلک نامرد  ياـههنیزه  ددرگیم و  زیراو  لـک  يراد  هنازخ  دزن  یکـشزپ  شزومآ  ناـمرد و  تشادـهب ،  ترازو  یـصاصتخا  ياهدـمآرد 

عیزوت دـش .  دـهاوخ  تخادرپ  دوجوم  عبانم  ریاس  باسح و  نیا  هب  هدـش  زیراو  هوجو  لحم  زا  یگدـننار  ياهداج و  یکیفارت ،  نامودـصم 
کی هام  شش  ره  یکـشزپ ،  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،  ترازو  طسوت  هیاپ  رگهمیب  ياهنامزاس  زا  کی  ره  درکلمع  ساسا  رب  عبانم  نیا 

 ، تشادهب ترازو  طسوت  هلاس  همه  زاجم  ياهوراد  تسرهف  وراد ،  رازاب  میظنت  روظنم  هب  فلا -  هدام 93 -  تفرگ .  دهاوخ  تروص  راب 
هب وراد (  هضرع  ب -  تسا .  عونمم  قوف  تسرهف  زا  جراـخ  وراد  زیوجت  هضرع و  دورو ،  دوـشیم .  مـالعا  یکـشزپ  شزوـمآ  ناـمرد و 

هدننک فرـصم  هب  دوشیم )  مالعا  یکـشزپ  شزومآ  نامرد  تشادهب ،  ترازو  طسوت  اهنآ  تسرهف  هک  ياهخـسن  ریغ  ياهوراد  يانثتـسا 
اب دـنفظوم  وراد  هدـننک  دـیلوت  ياههناخراک  هیلک  يدـیلوت ،  ياهوراد  نیمـضت  روظنم  هب  ج -  تسا .  عونمم  اههناخوراد  زا  جراخ  ییاهن 
هب روـظنم  نیا  هب  دـنیامن .  مادـقا  دوـخ  تادـیلوت  تیفیک  لرتـنک  هـب  تبـسن  طـبریذ  نیـصصختم  يریگراـک  هـب  تـیفیک و  لرتـنک  داـجیا 

دمآرد  % ( 50 دـصرد (  هاجنپ  زا  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب ،  ترازو  یگنهامه  اب  دوشیم  هداد  هزاجا  طـبریذ  ياـههناخراک 
بلاق رد   1371 / 15/6 بوصم یکشزپ  هعماج  يزومآون  يزومآزاب و  موزل  نوناق   ( 5 هدام (   ( 2 هرصبت (   ( 2 دنب (  حالصا  نوناق  عوضوم 

یمالسا يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ،  هعسوت  موس  همانرب  نوناق   ( » 194 هدام (  هدام 94 -  دننک .  هدافتسا  هنالاس  ياههجدوب 
 . ددرگیم ذیفنت   ( 1388  - 1384 مراهچ (  همانرب  هرود  يارب  نآ »  ياههیحالصا   1379 / 17/1 بوصم ناریا 

روشک داصتقا  خیرات  رد  قافتا  نیرتگرزب  لصا 44 

- یناگرزاب هورگ  دـش .  ناونع  نارهت  قاتا  ناگدـنیامن  تاـیه  هناـهام  تسـشن  رد  روشک  داـصتقا  خـیرات  رد  قاـفتا  نیرتگرزب  لصا 44 
. دش رازگرب  يزاسرهش ، نکـسم و  ریزو  ایکيدیعـس ، دمحم  روضح  اب  هبنـشهس  زور  رـصع  نارهت ، قاتا  ناگدنیامن  تایه  هناهام  تسـشن 
هب يدـج  ماـمتها  تلود و  يدـصت  ناـیاپ  هـطقن  ار  لـصا 44  ج »  » دـنب يدربـهار  ياهتسایـس  غـالبا  تسـشن ، نیا  رد  نارهت  قاـتا  سییر 

قافتا نیرتگرزب  تسایـس  نیا  غالبا  هک  نیا  نایب  اب  نایدـنواهن ، دـمحم  رتکد  تسناد . روشک  داصتقا  هصرع  رد  تراظن  يراذگتـسایس و 
رتکد داد . همتاخ  ناریا  داصتقا  رد  یتلود  مهس  رمتسم  دشر  لاس  زا 80  شیب  هب  گرزب  لاقتنا  نیا  تفگ : تسا ، روشک  داصتقا  خـیرات  رد 
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شخب لاعف  روضح  زاغآ  دوریم ، رامـش  هب  ناریا  داصتقا  خیرات  رد  زاسنارود  ياهصرع  هکنیا  رب  هوالع  يربهر  هیغالبا  تفگ : نایدنواهن 
زا شیب  يراذـگاو  یلـصا  ماـیپ  سپـس  يو  دراد . هارمه  هـب  ار  ناریا  داـصتقا  رد  مدرم  یتیریدـم  يدـج  تکراـشم  ینواـعت و  یـصوصخ ،
زا عناـم  عفر  تفگ : نایدـنواهن  رتـکد  درک . ناـیب  داـصتقا  رد  تلود  شقن  رییغت  ار  یتـلودریغ  شخب  هب  يدـیلوت  ياهدـحاو  زا  دـصرد  80

هـصرع رد  یـصوصخ  شخب  ندشدنمناوت  راتـساوخ  يو  دش . لیمکت  ج »  » دنب هیغالبا  اب  نتم 44  ياههزوح  رد  یـصوصخ  شخب  روضح 
هتـسیاش وحن  هب  هیغالبا  نیا  میهاوخب  رگا  دوزفا : نارهت  قاتا  سییر  تسا . تلود  هدهع  رب  شخب  نیا  يزاسدـنمناوت  تفگ : دـش و  داصتقا 

يوس هب  یتکرح  ناونع  هب  هیغالبا  نیا  زا  يو  دوش . یط  نآ  لحارم  یـصوصخ  شخب  تلود و  شالت  تیریدم و  لماعت ، اب  دیاب  دوش  ارجا 
اب یـصوصخ  شخب  يراـکمه  تهج  يریگیپ  زکرم  داـجیا  يارب  نارهت  قاـتا  یگداـمآ  زا  درب و  ماـن  روشک  رد  يداـصتقا  قـنور  طاـشن و 

هراشا نارهت  یناگرزاب  قاتا  هلاس  هقباس 80  هب  همادا  رد  نایدـنواهن  رتکد  داد . ربخ  لصا 44  یلک  ياهتسایس  يارجا  ياتـسار  رد  تلود 
يو دوشیم . رازگرب  زور  نیا  هژیو  مسارم  لاسما ، هاـمرهم  رهم 1305 )  ) قاتا سیسات  لاس  نیمداتـشه  ینامزمه  هب  هجوت  اب  تفگ : درک و 
نیا یسررب  عطق  روطهب  دراد و  يرایسب  هدیاف  یصوصخ  شخب  هاگیاج  رورم  اب  ناریا  رد  یصوصخ  شخب  خیرات  لاس  یسررب 80  تفگ :

زا قاتا  سیسات  لاس  نیمداتشه  اب  نامزمه  تفگ : نارهت  قاتا  سییر  درک . دهاوخ  افیا  یمهم  شقن  نارهت  قاتا  تیلاعف  همادا  رد  تیعضو ،
زا یخرب  نالووسم  روضح  اب  شیامه  نیا  درک : ناشنرطاخ  نایدنواهن  دوشیم . ینادردـق  روشک  یـصوصخ  شخب  نالاعف  ناتوسکـشیپ و 

تایه تسـشن  نامهیم  هک  ایکيدیعـس  تسـشن ، نیا  همادا  رد  دوشیم . رازگرب  یجراخ  یلخاد و  يداصتقا  نـالاعف  یناـهج و  ربتعم  زکارم 
زا يو  داد . خساپ  يزاسرهـش  نکـسم و  ترازو  ياههمانرب  هنیمز  رد  قاتا  نیا  ياضعا  ياهشـسرپ  یخرب  هب  دوب ، نارهت  قاتا  ناگدنیامن 
اب يو  . دوشیم یمالـسا  ياروش  سلجم  میدقت  بیوصت  يارب  يدوز  هب  هحیال  نیا  تفگ : داد و  ربخ  تلود  رد  تیفیک  همیب  هحیال  نیودت 
رد ار  رفن  رازه  زا 200 شیب  یتیعمج  روشک  رهـش  رـضاح 40  لاح  رد  تفگ : تخادرپ و  نکـسم  لئاسم  اهرهـش و  تیعمج  هب  رامآ  رکذ 
رد ینوکسم  دحاو  نویلیم  دوبمک 5/2 هب  سپس  يو  دنراد . رفن  نویلیمکی  زا  شیب  یتیعمج  زین  رهش  نالک  ات 11  دناهداد و 10  ياج  دوخ 

، ایکيدیعــس دـنک . نیودـت  یعماـج  هماـنرب  هعماـج ، راـهچ  اـت  کـی  ياـهکهد  يارب  دراد  دــصق  تـلود  تـفگ : درک و  هراـشا  روـشک 
رهش رد 90  هدوسرف  تفاـب  راـتکه  رازه  رـضاح 36 لاـح  رد  تفگ : درمـشرب و  ار 12/1  ینوکـسم  دـحاو  کی  رد  راوناـخ  مکارتبیرض 

شقن تشاد : راهظا  يزاسرهش ، نکسم و  ترازو  طسوت  نکـسم  عماج  حرط  هب  هراشا  اب  يزاسرهـش  نکـسم و  ریزو  تسا . هدش  ییاسانش 
لامعا هزوح  رد  طقف  الاب  ياـهکهد  اـب  تلود  طاـبترا  تسا و  مراـهچ  اـت  مکی  ياـهکهد  يارب  نکـسم  نیماـت  صوصخ  رد  اـهتلود 

هنارای ناموت  درایلیم  دنمزاین 350 اهاتسور ، رد  ینوکسم  دحاو  رازه  تخاس 200 صوصخ  رد  تلود  هبوصم  يو ، هتفگ  هب  تسا . طـباوض 
، ایکيدیعـس داقتعا  هب  تسا . هتفرگ  رارق  تیولوا  رد  ینوکـسم  دحاو  رازه  تخاس 40 رـضاح  لاح  رد  دوزفا : نکـسم  ریزو  تسا . هنالاس 
زا 7 شیب  هلزلز  لباقم  رد  يزاسون و  روشک  ياهاتـسور  مامت  هدـنیآ  لاـس  یط 10  هدش و  صخـشم  اهاتـسور  فیلکت  حرط  نیا  ساسارب 

تسا مرگولیک  رازه  ایند  فلتخم  طاقن  رد  نامیس  هنارس  فرصم  تفگ : زین  نامیس  هرابرد  نکـسم  ریزو  دنوشیم . يزاسمواقم  زین  رتشیر 
دیکات يو  تسا . ینونک  زاین  زا  رتمک  مرگولیک و  ناریا 500 رد  هنارس  فرصم  روشک ، رد  نامیس  نت  نویلیم  هنالاس 35 دیلوت  هب  هجوت  اب  و 
شخب نیا  لئاسم  لـح  هب  ناوتیمن  دـسرن ، مرگولیک  هب 800 دیلوت  هنارـس  لقادـح  دوشن و  لح  نامیـس  دـیلوت  لکـشم  هک  ینامز  ات  درک :
مجسنم ياهمانرب  دیاب  هک  میتسه  ورهبور  لئاسم  يرایسب  اب  اهرهـش  هدوسرف  تفاب  يایحا  صوصخ  رد  داد : همادا  ایکيدیعـس  دوب . راودیما 

کلام یلام  هطبار  هدش  غالبا  هک  ياهماننییآ  رد  تفگ : تخادرپ و  یسدنهم  ماظن  لئاسم  حیرـشت  هب  سپـس  يو  دوش . نیودت  هرابنیا  رد 
هنالاس تخاـس  يارب  تلود  هماـنرب  صوصخ  رد  نینچمه  يزاسرهـش  نکـسم و  ریزو  دـنکیم . یط  ار  یلماـکت  ریـس  هدـش و  عطق  رظاـن  و 
تمیق تلود  دنـسرن  شورف  هب  اهدحاو  نیا  هک  ینامز  ات  تفگ : نآ ، هلاس  جنپ  هراجا  یـصوصخ و  شخب  طسوت  ینوکـسم  دحاو  رازه  50

يو دتفایم . شزرا  زا  تخاس  لاح  رد  نیمز  تمیق  جیردت  هب  حرط  نیا  رد  ایکيدیعـس ، داقتعا  هب  دنکیمن . ذخا  نآ  هدـنزاس  زا  ار  نیمز 
. تسناد یسدنهم  ماظن  رهش و  ياروش  يرادرهش ، داهن  هس  نیب  یگنهامه  دنمزاین  ار  يزاسرهـش  صوصخ  رد  ناسکی  تیوه  يریگلکش 
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يارجا رد  صخـشم  تیوه  کی  هب  دنـشابن و  گنهامه  مه  اـب  رهـش  يریگلکـش  رد  لووسم  داـهن  هس  هک  یناـمز  اـت  تفگ : ایکيدـیعس 
رودـص هوحن  زا  داقتنا  اـب  ناـیاپ  رد  نکـسم  ریزو  دـش . دـهاوخن  رادروخرب  یبساـنم  ماجـسنا  زا  يزاسرهـش  تیعـضو  دنـسرن ، اـهتسایس 
تخاس دصق  تسین و  رهش  نکاس  هک  یسک  اریز  میوریم  هابتشا  هار  صوصخ  نیا  رد  تفگ : اهيرادرهش ، طسوت  يزاسرهـش  ياهزوجم 

غلبم رهش  هعسوت  يرادهگن و  يرادربهرهب ، يارب  یمیاد  نکاس  کی  اما  میریگیم ، لایر  نویلیم  ات 30 نیگنایم 15  روط  هب  وا  زا  دراد  هناخ 
. دزادرپیم يزیچان  رایسب 

روشک رد  ملع  دیلوت  ياهداهن  رد  یگنهرف  بالقنا  کی  ياهترورض 

رصانع هک  يا  هنیمز  ندروآ  مهارف  هدیکچ : نکفارذب  دیجم  : هدنسیون روشک  رد  ملع  دیلوت  ياهداهن  رد  یگنهرف  بالقنا  کی  ياهترورض 
هب ماظن  کی  هکنیا  روصت  دـنروآ . دوخ  رایتخا  رد  ار  یـشهوژپ  يزاس و  میمـصت  زکارم  یمالـسا  بـالقنا  یمالـسا و  يروهمج  هب  دـقتعم 

دیماان روآ و  تهب  يروصت  دهدب ، ار  دوخ  هیلع  هدافتسا  يارب  یسایس  يداصتقا و  یلام و  تاناکما  ناوت و  دوخ  نانمشد  رتالاب  نافلاخم و 
هن تسا و  یگنهرف  یـسایس و  روضح  قح  بلـس  دروخرب و  مدـع  تسا  هتـساوخ  يولع  مالـسا  تیعـضو ، نیرتهب  رد  هچ  نآ  تسا . دـننک 
ات تساه  هاگـشناد  یـسیردت  یـشزومآ و  دافم  حالـصا  نامه  زین  راک  نیرتمهم  دـهد . شرورپ  نیتسآ  رد  رام  دوخ  تسد  اـب  ماـظن  هکنیا 

هاگـشناد يراد  هلـسلسرس  اب  هاش  اـضر  تسد  هب  هک  لاس 1311  زا  ناریا  ياههاگـشناد  دـهدن . خر  لوا  یگنهرف  بـالقنا  تسکـش  هبرجت 
ربارب رد  موس  ناهج  ياهروشک  هدزرامعتسا  روضح  یگتخابدوخ و  یگدزبرغ و  دنور  زا  دندوب  يرگید  هقلح  دندرک ، راک  هب  زاغآ  نارهت 

یگتـسباو و رد  برغ  فادـها  ریـسم  رد  يرکف  ییارجا و  ياهورین  تیبرت  راک  لبق  ياه  هورد  رد  رگرامثتـسا . رگرامعتـسا و  ياـهروشک 
نیا تالوصحم  تادـیلوت و  تفرگ . یم  تروص  ردام  ياهروشک  ياههاگـشناد  رد  هتـساخون  ندـمت  یلمع و  يرظن و  يـالیتسا  شریذـپ 

یملع و ياهدرواتـسد  هب  ندیـسر  لامآ  یقاب  دـندرک ، یم  ملکت  یـسراف  ناـبز  هب  طـقف  هک  دوب  یناـگبخن  یتحایـس  یملع و  ياـهترجاهم 
یلاهن تشک  ناریا  رد  هاگـشناد  دوب . ناتـسگنرف  یـسایس  یگنهرف و  ياـه  هزومآ  تیادـه  لـیبس  رد  قیرط  یط  هار  زا  برغ  یکیژولونکت 

هک یلاح  رد  دشاب . دیاب  گنهرف  ندمت و  نامه  لئاسم  تالکـشم و  لح  يارب  یندمت  ره  یملع  داهن  هک  ارچ  دوب . یعونـصم  و  یتادراو ،
هب دوب . اپورا  ياههاگشناد  زا  فرص  يرادرب  هترگ  یپک و  همه  شزومآ  ياه  هویش  دیتاسا و  یسیردت و  ياه  لصفرـس  یـسرد و  نیوانع 

شزومآ ماظن  فلتخم  ياه  هزومآ  ندرک  رتقیمع  رتشیب  هچ  ره  تمس  هب  هدنباتـش  یتکرح  ات 1357  ياهلاس 1311  یط  رد  هک  يریسم  عبت 
تیرـشب ییاهر  يدانم  يربهر  هب  یمالـسا  بالقنا  دوب . روشک  سرادـم  دـعب  اههاگـشناد و  ریـسم  زا  برغ  تسایـس  داصتقا و  قالخا و  و 

يزاس و یبرغ  رد  اههاگـشناد  نونکات  هک  يدنور  هب  تبـسن  نویبالقنا  ناربهر و  یکاپ  افـص و  صولخ و  اب  يدمحم  بان  مالـسا  رگایحا 
هدز رامعتـسا  هدزرامثتـسا و  روشک  تمدـخ  رد  الماک  اههاگـشناد  هک  دنتـشادراظتنا  اهنآ  دـندرک . کیکـشت  تشاد  روشک  يزاـس  یقرش 

يداصتقا یسایس و  داعبا  رد  رصحنم  زیتس  برغ  ینامتفگ  روشک  ياههاگـشناد  رد  پچ  يداقتنا  یتسیـسکرام و  نامتفگ  تیمکاح  دشاب .
نیا نتفرگ  ندرک  تمدـخ  هب  يارب  یمالـسا  بـالقنا  نازرو  هغدـغد  نادـنم و  هقـالع  دوـب . هدرک  داـجیا  هاگـشناد  ياهناملـسم  هچب  يارب 
حطس رد  لاربیل  هدزبرغ و  رصانع  زا  اههاگشناد  يزاسکاپ  اب  ات  درک  شالت  دوخ  ياهـشزرا  فادها و  ياتـسار  رد  یگنهرف  داهن  نامزاس و 

اب یمومع  تکرح  کی  یط  دـنک . ادـیپ  تسد  دوخ  فدـه  هب  حلـسم  پچ و  یـسایس  ياـههورگ  ندـنار  نوریب  سورد و  رییغت  دـیتاسا و 
هک یلاسود  یط  رد  دندرک و  كاپ  اههاگشناد  یملع  تکرح  لخم  لماوع  رصانع و  زا  ار  اههاگـشناد  یـسایس  هنحـص  ادتبا  مدرم  روضح 

بالقنا دـیتاسا  یخرب  جارخا  یـسرد و  ياهلـصفرس  سورد و  يرـسکی  ندوزفا  اـب  دـندرک  شـالت  درب  یم  رـس  هب  یلیطعت  رد  اههاگـشناد 
یبهذـم ياهورین  تیدـج  تقادـص و  صالخا و  شوخ  يوب  گنج و  هرود  دـننک . لماک  زاـس  تشونرـس  زکرم  نیا  رد  ار  دوخ  یگنهرف 

رد یـشزومآ  یگنهرف و  فارحنا  هک  یلاح  رد  دوب . هتـشاد  هگن  مالـسا  بالقنا و  فادها  هب  تمدخ  ریـسم  رد  ار  هاگـشناد  تکرح  دنیارب 
دـهد و یم  همادا  دوخ  یهایگ  تایح  هب  اههاگـشناد  رد  مجاهم  گنهرف  زا  يدـیلقت  یـشزومآ  ياه  هویـش  یـسرد و  نیوانعو  اه  لصفرس 
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تائاضتقا ات  دوش  گنر  مک  اههاگشناد  نالیصحتلا  غراف  ناسدنهم و  یحور  یلاعت  توارط و  یقالخا و  يایاجـس  هک  تسا  یتصرف  رظتنم 
تکرح گنج و  ياه  یبارخ  يزاسزاب  يوپاکت  رد  روشک  دـش و  ماـمت  هک  گـنج  دـهد . زورب  ناـنآ  رظن  لـمع و  رد  ار  دوخ  تاـمازلا  و 

تشاد تافانم  شزاس  یبلط و  هافر  اب  هک  يدنلب  ياهنامرآ  رگید  داتفا . یمالسا  سیئوس  ای  یمالسا و  هرک  هب  ندش  لیدبت  تمـس  هب  يداع 
روشک و ینادابآ  یگدنزاس و  مان  هب  تقیقح  رد  داتفا . يا  هیموی  تاهیجوت  و  میسرب » اهنآ  هب  مک  مک  دیاب  « » دوش یمن   » ياهلیلحت هطرو  هب 

یـشزومآ یگنهرف و  یـسایس و  تاهج  زا  روشک  ياههاگـشناد  یملع  ریـسم  یمالـسا  هفرم  یگدنز  زا  یلاع  هنومن  کی  نتخاس  هیجوت  اب 
یناسنا و مولع  رد  یبرغ  ملع  هلفاق  زا  ام  دوب : تکرح  رد  هتـشذگ  میژر  رد  هک  یتمـس  ناـمه  هب  تمـس  مادـک  هب  تفرگ ، يرتشیب  تعرس 

نامه مک  مک  تسا . لاحم  هک  ندیـسر  الا  میتفاین و  بقع  نیا  زا  رتشیب  هک  تسا  نیا  ام  تمه  همه  میا و  هدـنام  بقع  یعیبط  ینف و  مولع 
هتیناموا هتیرالوکـس و  ندش  هنیداهن  يارب  دش  یناکم  هرابود  اههاگـشناد  دـندش . فذـح  یفاضا  ياهلـصفرس  دنتـشگرب . یجارخا  دـیتاسا 

دنچ زا  دعب  اههاگشناد  رد  برغ  یملع  ياهدرواتسد  همجرت  رارکت و  تکلمم . یتعنص  یگنهرف و  ناگبخن  نایوجشناد و  ناهذا  رد  یبرغ 
زا دعب  دندوزفا و  نآ  تعرس  رب  دندمآ و  يرای  هب  دوب  هتفرگ  شیپ  رد  ار  یبرغ  هدز  فرصم  یگدنز  يداصتقا  هعسوت  ياهتسایس  هک  لاس 
ههد ياهلاس  رد  هک  ياههاگشناد  دراد و  زین  یگنهرف  یسایس و  رییغت  هب  زاین  هنافرتم  هنافرسم و  یگدنز  ریـسم  نیا  دندرک  ساسحا  يدنچ 

یـسارکومد نایوجـشناد  هب  ار  دوخ  ياج  مک  مک  دوب  بلط  تاواسم  هاوختلادـع و  نایوجـشناد  یگنهرفو  یـسایس  روضح  دـهاش  تصش 
دنور اذل  تسا . هدشن  یهجوت  ادـماع  ییازفا  باتـش  رد  هرمزور  یـسایس  ياهیریگ  میمـصت  ریثأت  هب  هتـشون  نیا  رد  داد . هاوخیدازآ  هاوخ و 

رت يدج  یشهج  رگید و  یشخرچ  رد  روشک  رد  رشتنم  ناگبخن  زا  يا  هکبـش  ناونع  هب  نایوجـشناد  هک  تفر  شیپ  یتمـس  هب  اههاگـشناد 
یگنهرف و رییغت  داتفا  روشک  رد  دادرخ  مود  مان  هب  هک  یقافتا  دندش . برغ  اب  یگنهرفو  یسایس  ياهراتفر  رتشیب  يزاس  تهابـش  راتـساوخ 

لدـبت نیا  لابند  هب  دوب . هدـش  هتخیر  نآ  تامدـقم  اـهلاس  هک  دوب  تسایـس  نحـص  رد  یگنهرف  تقیقح  زا  فاـشکنا  کـی  ییاـنعم  هب  اـی 
هچ ره  تارییغت  يارب  رظن  لمع و  رد  وس  مه  ـالماک  ینارازگراـک  ینیچ  هرهم  تلود  يریگ  میمـصت  یتیریدـم و  راـتخاس  رد  کـیژتارتسا 

دوب هدرک  عفد  ار  اهنآ  بالقنا  هک  یناسانشراک  دیتاسا و  لماک  تشگزاب  تفرگ . تروص  روشک  ياههاگشناد  رد  تاحالصا  مان  هب  رتشیب 
هدـش يوزنم  رـصانع  ندـنار  نوریب  هب  اب  یـشزومآ  یتیریدـم  زکارم  اه و  هاگـشناد  ياه  یملع  تأیه  رد  اهنآ  روضح  هربنچ  دـش و  لـماک 

ناـیرج نیا  راـنک  رد  دوـب . کـیروئت  یناـمتفگ و  راذـگ  نـیا  ياـه  هماـنرب  رگید  هـقلح  ماـما  بـالقنا و  ياـهنامرآ  فادـها و  هـب  دـقتعم 
زومآ ملع  هندب  زا  یـشخب  میدرک ، دـصر  نونک  ات  هطورـشم  زا  رود  رایـسب  ییاهلاس  رد  ار  نآ  هشیر  هک  دـنمراتخاس  هدـش و  یهدـنامزاس 

هناگیب و گنهرف  اب  يزاسمه  ینوگ و  مه  ییاناوت  مدـع  لیبق  زا  یفلتخم  لیالد  هب  یلو  دـش  یم  نوماریپ  زا  هدـیرب  ریازج  نیا  دراو  روشک 
هغدغد يوجتسج  فشک و  یپ  رد  دش ، یم  هتخادرپ  هتساوخ و  اههاگشناد  یتیریدم  یشزومآ و  ماظن  رد  هچ  نآ  ضراعم  ینابم  هب  داقتعا 

اب هلباقم  ياـهراکهار  نتفاـی  لاـبند  هب  یتدـیقع  يرکف  یگنهرف و  یگنج  نادـیم  رد  روضح  كرد  اـب  ناـیرج  نیا  دوب . دوخ  تلم  دوخ و 
هاگـشناد نییور  نایرج  اب  یـسایس  حوطـس  رد  کیروئت  ياهدروخرب  دـعبو  یکیزیف  دروخرب  هب  عورـش  اـهماگ  نیلوا  رد  دـمآرب و  فیرح 

هرود دوب . اههاگـشناد  رد  یگنهرف  شکاشک  داضت و  نیا  ياهلاس  یتسیلارولپ  یتسیلاربیل و  ياه  هشیدنا  روهظ  داتفه و  ههد  ياهلاس  درک .
یلخاد ناتـسود  یهارمه  اب  یجراخ  نمـشد  يا  يدج  شالت  ریت 1378  18 دوب . اههاگشناد  رد  تسایـس  سوملم  میمقتـسم و  روضح  دعب 

هب راک  دنتـشادن و  مدرم  نایم  رد  يدـج  يروضح  هریزج  یلاها  هک  ییاجنآ  زا  اـما  دوب . هاگـشناد  رد  شا  یناـسنا  يورین  رب  هیکت  اـب  ناـش 
هب دـنتفرگ  میمـصت  دوخ  زا  يدـج  یـسانش  بیـسآ  کی  رد  اههاگـشناد  رد  دـنم  هغدـغد  دـقتعم و  ياـهورین  دروخ . مقر  رگید  يا  هنوگ 

. دننک دروخرب  هشیر  زا  مسیلارولپ  مسیرالوکس و  هرجـش  ياه  هویم  اب  دنزادرپب و  یگنهرف  هربنچ  ای  مجاهت و  نیا  قیمع  ياه  هیال  تخانش 
رد یکی  ضراعم  هاگدید  ود  نیا  زکارم  روشک و  ياههاگـشناد  رد  نآ  يرکف  یفـسلف و  ینابم  هب  هاگن  اب  برغ  تخانـش  یمومع  تکرح 

دشر یمومع  ریگارف و  تروص  هب  نایوجشناد  دیتاسا و  نایم  رد  یموب  شناد  ملع و  دیلوت  يرگید  یمالـسا و  شناد  ملع و  دیلوت  هغدغد 
دنتسه و شیوخ  تلود  تلم و  ییافوکش  دشر و  راتساوخ  تکلمم  یمالسا و  يروهمج  هب  داقتعا  اب  هک  يدیتاسا  نایوجشناد و  درکادیپ .
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هتـسد ییوجـشناد  هدـمع  هورگ  نیا  راـنک  رد  تفرگ . شیپ  رد  ار  رب  ناـیم  هار  هدزبرغ  هدروخ  تسکـش  دوـلآ و  سأـی  تاـنایرج  ربارب  رد 
نیا رد  دـنداتفا . یمالـسا  بالقنا  ياه  زاین  اب  بساـنتم  ملع ،  دـیدج  تخرد  ندنافوکـش  تفارـص  هب  زین  دـیتاساو  نایوجـشناد  زا  يرگید 
يا هزات  قافتا  اهنآ  مشچ  رد  یمالسا  يروهمج  یمالـسا و  بالقنا  تسا . دیدج  یندمت  یگنهرف  یتکرح  یمالـسا ، بالقنا  عیدب  روضح 

تسا یلـصا  هخـسن  زا  هزات  بان و  ییایحا  ینیمخ  ماما  تثعب  و  تسا ؛ هداتفا  قافتا  هللا  لوسر  طسوت  مالـسا  ردص  رد  راب  نیرخآ  هک  تسا 
ات تسا  يزیتس  رابکتسا  رب  ینتبم  یسانشبرغ  هاگن  ون  رهپـس  نیا  يرکف  ياه  هفلوم  نیرتمهم  زا  یکی  تسا . هداد  خر  شیپ  لاس  هک 1400 
زا ام  دنراد و  زین  یتافالتخا  رگیدـکی  اب  هک  دراد  روضح  نامتفگ  نیا  رد  یفلتخم  ياههاگن  هتبلا  يداصتقا . یـسایس و  يزیتس  برغ  افرص 
رد یمالـسا  ندـمت  يرازفا و  مرن  ياه  شبنج  یهاوختلادـع و  ياـه  ناـمتفگ  يریگارف  عویـش و  مینک . یم  رظن  فرـص  اـهنآ  هب  نتخادرپ 

شخرچ هب  دـیاب  رییغت  نیا  تمظع  نتفای  نتفرگ و  يدـج  يارب  تسا . یگنهرف  رییغت  نینچ  زا  یـشان  روشک  یملع  ياهداهن  اههاگـشناد و 
نایم رد  اهنآ  ندرک  ییارجا  هب  توعد  یمالـسا و  بالقنا  ياهراعـش  نامه  يایحا  اـب  ییادـیدناک  درک . تقد  ریت 84 موس  گرزب  یـسایس 

اههاگشناد ياه » هدناوخ  هبخن  دوخ   » ناسانـشراک و زا  يرایـسب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دمآ . ولج  رادتقا  اب  يزاومو  ضراعم  ياهادیدناک 
دنتساوخ یمن  هچنآ  دش  هرخالاب  اما  دنتشادنپ ! یم  تالاحم  زا  ار  هاجنپ  تصـش و  هد  هب  یعاجترا »  » یجوم ندمآرب  زاس  میمـصت  زکارم  و 

هب تهج  رد  ییاه  هتخومآ  تایبرجت و  زا  يرتالاب  حطـس  اب  یلو  اـهنامرآ  اـه و  هغدـغد  ناـمه  سنج  زا  داد  خر  يدـیدج  بـالقنا  دوشب .
لیصا و نایرج  یندمتو . گنهرف  تموکح و  فلتخم  هوجو  داعبا و  رد  یمالسا ، ماظن  بالقنا و  ياهشزرا  اهنامرآ و  ندروآ  لمع  هنحص 

یمالسا ندمت  تمس  هب  یمالسا  ماظن  نیشام  ياهرازفا  تخس  اهرازفا و  مرن  اهراکهار و  هدنیاز  دلوم و  روشک  یهاگـشناد  یملع و  یموب 
شدـصاقم هب  ار  دوخ  ات  تسا  یهاگآ  شمارآ و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هنیمز  ندـش  مهارف  نآ  یتایح  يدـج و  زاین  لـیلد  نیمه  هب  تسا .

روهظ و زا  عنام  هشیمه  تسا و  هدـنارتسگ  روشک  یملع  داهن  حطـس  رد  ار  دوخ  یفلع  هشیر  یـضراعم  نایرج  هکیلاـح  رد  دـنک . کـیدزن 
هب ار  دوخ  یسایس  تاباختنا  کی  یلجت  رد  لیصا  يدوخ و  هاگن  هک  رضاح  لاح  رد  تسا . هدش  هدمآرب  كاخ  زا  ناتخرد  ناهایگ و  زورب 

مادقا محازم  زره و  ياهفلع  ندنک  سره و  هب  تبسن  دیاب  دوخ  ياهماگ  اه و  همانرب  نیلوا  رد  تسا . هدرک  کیدزن  يزاس  میمـصت  هنحص 
كاخ هب  یندوزفا  داوم  هیهت  ظیلغت و  يزاس و  ینغ  هب  تبسن  نف  دیتاسا  برجم و  ناسانـشراک  يریگراک  هب  اب  دیاب  يدعب  هلحرم  رد  دنک .

هک یعیدب  یبیکرت  يدـیلوت و  ياهاوتحم  اهلـصفرس و  ات  هتفرگ  دـیدج  یـسرد  ياه  هتـشر  نیوانع و  زا  دزای . تسد  روشک  ياههاگـشناد 
رد هلاس  دنچ  نیا  هک  یلئاسم  دشاب . زاس  ندمت  يودهم و  مالـسا  بالقنا و  تایونم  لیذ  رتدـیدس  رت و  میلـس  لمعو  ملع  دـیلوت  زاسرتسب 

باتزاب هک  تسا  يا  هدننز  یلجت  دهد  یم  خر  نارهت  ریبکریما و  هاگشناد  ادهـش و  نفد  هلئـسم  رد  فیرـش  هاگـشناد  نوچ  ییاههاگـشناد 
، يرتـکد یلیـصحت  عطاـقم  رد  یمالـسا  يروـهمج  هب  دـقتعم  دـهعتم و  نایوجـشناد  شریذـپ  زا  يریگوـلج  تـسا . هدرک  ادـیپ  يا  هناـسر 

هجدوب میـسقت  عیزوت و  اههاگـشناد ، ياه  یملع  تأیه  رد  یمالـسا  بالقنا  ياون  مه  دیتاسا  دورو  ریـسم  رد  يزادنا  گنـس  يریگولج و 
ییوجشناد و لقتسم  يدوخ و  ياهلکشت  يدج  تیلاعف  زا  تعنامم  دروخرب و  تلم و  نافلاخم  يارب  یلیصحت  ياهسروب  یـشهوژپ و  ياه 

کی داعبا  رد  عطاـق  یمادـقا  يدـج و  يریبدـت  هب  زاـین  یگمه  هک  رگید  ياـه  هنومن  يرایـسب  و  هتـشذگ ، ياـهلاس  رد  اـهنآ  ندرب  اوزنا  هب 
، دنرمش یمن  مرتحم  ار  مدرم  تاسدقم  روشک و  یساسا  نوناق  یتح  هک  یتسیزاغوغ  رصانع  زا  اههاگـشناد  هیفـصت  دراد . یگنهرف  بالقنا 

زکارم یمالسا  بالقنا  یمالسا و  يروهمج  هب  دقتعم  رـصانع  هک  يا  هنیمز  ندروآ  مهارف  وجـشناد . سابل  رد  هچ  داتـسا و  توسک  رد  هچ 
یلام و تاناکما  ناوت و  دوخ  نانمـشد  رتالاب  نافلاخم و  هب  ماظن  کی  هکنیا  روصت  دـنروآ . دوخ  رایتخا  رد  ار  یـشهوژپ  يزاس و  میمـصت 

يولع مالسا  تیعـضو ، نیرتهب  رد  هچ  نآ  تسا . دننک  دیماان  روآ و  تهب  يروصت  دهدب ، ار  دوخ  هیلع  هدافتـسا  يارب  یـسایس  يداصتقا و 
. دـهد شرورپ  نیتسآ  رد  رام  دوخ  تسد  اب  ماـظن  هکنیا  هن  تسا و  یگنهرف  یـسایس و  روضح  قح  بلـس  دروخرب و  مدـع  تسا  هتـساوخ 
: عبنم دـهدن  خر  لوا  یگنهرف  بالقنا  تسکـش  هبرجت  ات  تساه  هاگـشناد  یـسیردت  یـشزومآ و  داـفم  حالـصا  ناـمه  زین  راـک  نیرتمهم 
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ناریا یلم  تینما  تدحو و  میکحت  رد  موقم  ياه  هنیمز 

زا ناریا  راوگرزب  فیرش و  تلم  روانهپ و  ياه  نیمزرس  یظعاو  نیسح  : هدنـسیون ناریا  یلم  تینما  تدحو و  میکحت  رد  موقم  ياه  هنیمز 
مهم و ياهیگژیو  تایصوصخ و  نیا  تسیاب  یم  هنابلط  حالـصا  ياه  حرط  رد  هک  تسا  رادروخرب  يدنمتردق  ياهیگژیو  تایـصوصخ و 
رد یهلا  یلاعتم  ياـه  شزرا  مالـسا و  تیمکاـح  . 1 زا : دـنترابع  ناریا  تردـق  ياهیگژیو  دـنوش . رت  مکحتـسم  دـندرگ و  تیوقت  یتایح 

.2 دیآ . یم  رامشب  ناریا  تلم  فلتخم  راشقا  نایم  رد  تدحو  یگتسبمه و  لماع  نیرتمهم  هک  لاعتم  دنوادخ  هب  ناریا  مدرم  لاکتا  روشک 
ندوب ینغ  . 3 ناریا . تلم  نایم  رد  يراکادف  راثیا و  یبلط  تداهش  يزیتس - ملظ  یبلط - لالقتـسا  یگدازآ - هیحور  ندوب  يراس  يراج و 

یکیتـیلپوئژ و ساـسح  تیعقوم  . 4 ینیمزریز . عباـنم  يژرنا و  صوصخ  رد  هژیوـب  کـیژتارتسا  ریاـخذ  یعیبـط و  عباـنم  ظاـحل  زا  روـشک 
هقطنم تالوحت  صوصخ  رد  مدرم  یگنهرف  ياه  یهاگآ  یـسایس و  شنیب  حطـس  ندوب  ـالاب  . 5 ناـهجو . هقطنم  رد  ناریا  یکیژتارتساوئژ 
دوجو ناریا و  هعماـج  ندوب  ناوـج  . 7 یخیراـت . یـسایس و  ياـهبنارگ  رایـسب  تاـیبرجت  زا  ناریا  مدرم  يرادروخرب  . 6 یللملا . نــیب  يا و 

اهتلم و ریاس  اب  هسیاقم  رد  ناریا  تلم  یشوه  بیرض  ندوب  الاب  . 8 فلتخم . ياه  هصرع  داعبا و  رد  هعسوت  دشر و  يارب  يوق  ياه  لیسناتپ 
تملاسم یتسیزمه  . 9 تسا ). رتالاب  ناهج  یـشوه  بیرـض  طسوتم  زا  ناریا  تلم  یـشوه  بیرـض   ) لعفلاب هوقلاـب و  ياهدادعتـسا  دوجو 
تکراشم زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يرادروخرب  مدرم و  ءارآ  هب  ءاکتا  . 10 يدامتم . نورق  یط  ناریا  رد  فلتخم  بهاذـم  ماوقا و  زیمآ 
تاباختنا رد  ناریا  تلم  تکراشم  نازیم   ) هنحـص رد  مدرم  هدرتسگ  عیـسو و  روضح  یعامتجا و  یـسایس  تـالوحت  رد  مدرم  داـیز  زایـسب 

.( دراد رارق  تسخن  هدر  رد  هک  تسا  ییهتلم  هلمج  زا  اهروشک  ریاس  اب  هسیاقم  رد  هک  تسا  طیارش  نیدجاو  دصرد  ات 80  نیب 70  ًالومعم 
اب تیدـض  هب  یلخاد  بـالقنا  دـض  يوس  زا  هک  تسا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  هنادرمناوجاـن  تاـغیلبت  جوا  رگناـیب  عـقاوب  راـمآ  نیا 
قح یفن  زا  نارگ  هطلس  تسد  ندوب  هاتوک  هناگیب و  هب  روشک  یسایس  یگتـسباو  مدع  . 11 دوش . یم  مهتم  یندم  ياهیدازآ  یسارکومد و 
رد هتفرشیپ  ياه  يژولونکت  یماظن و  يالاب  ناوت  زا  روشک  يرادروخرب  . 12 ناریا . تلم  تسدب  روشک  تشونرس  نییعت  مدرم و  تیمکاح 

ءاکتا اب  هک  يروشحلس  شترا و  جیسب و  هاپس ، زا  روشک  يرادروخرب  حلسم و  ياهورین  رد  رویغ  ناگدنمزر  یمزر و  تازیهجت  صوصخ 
هب تبسن  هعماج  تیرثکا  یهاگآ  تخانش و  . 13 دیآ . یم  رامـشب  هقطنم  ياه  شترا  نیرت  يوق  زا  اروشاع  گنهرف  یهلا و  ياه  شزرا  هب 

عیسو . 15 ردام . عیانص  ماخ و  داوم  ینیمزریز و  عبانم  زا  يرایسب  رد  روشک  ندوب  افکدوخ  . 14 روشک . یجراخ  یلخاد و  نانمشد  تیهام 
مالسا ناهج  رد  ناریا  هدنلاب  تیعقوم  . 16 ناهج . قطانم  نیرت  ساسح  زا  یکی  رد  نتفرگرارق  ییاوه و  بآ و  عونت  ناریا و  نیمزرس  ندوب 

ناریا زا  رگید  فلتخم  ياـه  هنیمز  رکذـلا و  قوف  لـماوع  ناریا . تلم  داـحآ  ناـیم  رد  یتـسود  نهیم  سح  ندوب  يوق  . 17 عیـشت . ملاع  و 
طاقن ياهروشک  زا  یکی  هب  دریگ  رارق  هعسوت  دشر و  ریـسم  رد  حیحـص  يزیر  همانرب  اب  رگا  هک  هتخاس  تفرـشیپ  دعتـسم  يوق و  يروشک 

یم ناریا  مالسا و  يدنلبرس  ناهاوخ  هک  ییاهورین  هیلک  روشک و  نازوسلد  مامت  تسیاب  یم  هک  دنتسه  فعض  طاقن  تیوقت  ناریا و  توق 
اکیرمآ عوضوم  يدربهار 1 - ياه  هیصوت  دنزیخرب . نآ  اب  هلباقم  هب  رگیدکی  اب  يراکمه  یلدمه و  اب  يوق و  ماجـسنا  تدحو و  اب  دنـشاب 

. دوش لدبم  یحانجو  یـسایس  ياهیرادرب  هرهب  يارب  یلماع  هب  ددرگ و  یهورگ  عفانم  زیواتـسد  دـیابن  تسا و  یلم  هلئـسم  کی  ناریا  يارب 
یلم رما  کی  اکیرمآ  يارب  زین  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هلئـسم  هکناـنچمه  دوش . دروخرب  اـکیرمآ  اـب  یحاـنجارف  عضوم  زا  دـیاب  نیارباـنب 

كرتشم و ياهتـسایس  اه و  یـشم  طخ  اهتارکومد  ناـهاوخ و  يروهمج  هراومه  هتـشذگ  لاـس  لوط 21  رد  هکیروط  هب  دـیآ  یم  رامـشب 
هرامش مکح  سرام 1995 و  خروم 15  ياه 12957  هرامش  ییرجا  نامرف  رد  نوتنیلک  دنا  هدروآرد  ارجا  هلحرم  هب  ناریا  هیلع  ار  یناسکی 
تسا یلم  هلئسم  کی  اکیرمآ  يارب  ناریا  یمالسا  يروهمج  عوضوم  هک  هلئسم  نیا  يور  هب  ًامسر  ًاتحارـص و  یم 1995  خروم 6   12959

هدش و يراذگ  هیاپ  ناریا  یلم  ناوت  فیعـضت  رب  یللملا  نیب  میـسنویهص  اکیرمآ و  هدحتم  تالایا  عفانم  فادها و  - 2 تسا . هدومن  دیکأت 
الاب روشک و  یلم  ناوت  شیازفا  يارب  يزیر  همانرب  نیاربانب  تسا . هدیدرگ  زکرمتم  نرایا  یلم  تردق  فیعـضت  روحم  لوح  اهنآ  تاکرحت 
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حطـس ءاقترا  یماظن و  يراـجت ، یگنهرف ، یـسایس ، یملع ، کـیژولونکت ، ینف ، یتعنـص ، يداـصتقا ، ياـه  هصرع  رد  ناریا  تردـق  ندرب 
نیاربانب دشاب  یم  ناریا  هیلع  لیئارسا  اکیرمآ و  ياه  یشم  طخ  فادها و  اب  هزرابم  ویـش ? نیرتاراک  نیرترثؤم و  مدرم  یـسایس  تکراشم 

تاعوضوم هب  نداد  تیولوا  تیمها ، مک  لئاسم  ندرک  گرزب  زا  معا  دروآ  مهارف  ار  روشک  یلم  تردـق  شهاک  تابجوم  هک  یلماع  ره 
یم رارق  لیئارسا  اکیرمآ و  فادها  يژتارتسا و  ياتسار  رد  ًامامت  یلم  ناوت  شیازفا  زا  تلفغ  يارب  یـسایس  تاجنـشت  داجیا  يا و  هیـشاح 

رد ناریا  هب  ینامثع  لمح ? هیراجاق ، نارود  رد  ناریا  هب  هیـسور  هلمح  نآ  زراـب  دـنا  هدومن  ترداـبم  ناریا  زا  یهاوخ  جاـب  یبلط و  دریگ .
تاشقانم رد  اکیرمآ  اب  هطبار  هرکاذم و  عوضوم  ندش  دراو  - 3 تسا . یمالسا  يروهمج  نارود  رد  ناریا  هب  قارع  هلمح  هیوفص و  نارود 

رد یتسایـس  ره  ذاختا  دـنک  یم  اضتقا  ناریا  یلم  عفاـنم  دـنکفا  دـهاوخ  هطاـخم  هب  ار  یلم  عفاـنم  هدوب و  روشک  حـلاصم  ناـیز  هب  یحاـنج 
بالقنا مالـسا و  هب  دقتعم  یـسایس  ياه  حانج  مامت  تیامح  یمدرم و  ياه  هناوتـشپ  اب  هارمه  تردـق  عضوم  زا  هدـحتم  تالایا  اب  ههجاوم 

هک ییادز  جنشت  ای  هرکاذم  هلباقم - ياه  یـشم  طخ  رب  ینتبم  اکیرمآ  اب  دروخرب  رد  دوجوم  هجو  هس  زا  مادک  ره  نیاربانب  دریذپ . تروص 
لماک تیامح  اب  هملک  تدحو  ساسا  رب  مامت و  تردق  اب  دیاب  دیـسر  يربهر  مظعم  ماقم  بیوصت  هب  ماظن  یلک  ياهتـسایس  بوچراچ  رد 

- اکیرمآ ياهیرادرب  هرهب  يارب  ار  هنیمز  تسا و  یلم  حـلاصم  ناـیز  هب  رما  نیا  رد  هقرفت  عون  ره  اریز  ددرگ . یناـبیتشپ  لاـبند و  اـه  حاـنج 
ظفح فده  اب  رگ  هطلـس  ياهتردق  اب  هلباقم  يارب  ناریا  فیرـش  مولظم و  تلم  هیامرـس  نیرتگرزب  - 4 دروآ . یم  مهارف  برغ  لیئارـسا و 

زا ترابع  يزیتس  ملظ  یهاوخیدازآ و  زا  تنایـص  يریذپ و  هطلـس  يرگ و  هطلـس  یفن  ناریا و  یـضرا  تیمامت  زا  عافد  روشک و  لالقتـسا 
ياه هدـعو  یحو و  هب  نامیا  هعماـج و  رد  یهلا  يـالاو  ياـه  شزرا  تیمکاـح  یلاـعت - كراـبت و  دـنوادخ  هب  لـکوت  مالـسا - هب  داـقتعا 

هدـحتم تالایا  ياه  تسیژتارتسا  ياه  همانرب  ردـص  رد  مالـسا  هب  مجاهت  لیلد  نیمه  هب  دـشاب  یم  يولع  عیـشت  نایک  زا  عاـفد  دـنوادخ و 
اب هزرابم  يارب  برغ  هدش  باسح  ياه  همانرب  اه و  یشم  طخ  اب  قیقد  يدج و  هلباقم  مدع  تسا  هتفرگ  رارق  یناهج  مسینویهـص  اکیرمآ و 

مهارف نارگرامعتـسا  هطلـس  ددـجم  يایحا  يارب  ار  هنیمز  يونعم  ياـه  شزرا  یلاـعت و  كراـبت و  دـنوادخ  هب  ناریا  تلم  ناـمیا  مالـسا و 
ناریا هب  مجاهت  يارب  اکیرمآ  هب  زیواتـسد  هناهب و  نداد  زا  تسیاـب  یم  یـسایس  ياـهنایرج  روشک و  ییارجا  نیلوئـسم  . 5 تخاس . دهاوخ 
ناریا تلم  نایم  رد  تیونعم  اب  مأوت  هافر  شیازفا  فلتخم و  ياه  هصرع  رد  ناریا  تردق  شیازفا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دنیامن  زیهرپ  ًادـج 

یمالسا يروهمج  يدمآراکان  تابثا  قیرط  زا  ینید  تموکح  یفن  لابند  هب  لیئارسا  اکیرمآ و  تسا  یناهج  رابکتسا  هب  هبرـض  نیرتگرزب 
للم نامزاس  تینما  ياروش  رد  رظن  عامجا  یعون  داجیا  يارب  يا  هناهب  لابند  هب  یمالـسا  تموکح  هب  ندز  هبرـض  يارب  دنـشاب و  یم  ناریا 

شیازفا تهج  رد  اوق  مامت  اب  دیاب  ددرگ  یناهج  رظن  عامجا  هب  رجنم  هک  يا  هناهب  هنوگ  ره  نداد  زا  زیهرپ  نمض  اذل  دنـشاب  یم  ناریا  هیلع 
هجاوم میظع  ياهنارحب  اه و  شلاچ  اب  برغ  دـبای  ققحت  رما  نیا  رگا  هک  دومن  شالت  مدرم  رد  تینوعم  اب  مأوت  هافر  ندرب  الاب  یلم و  ناوت 

ینیع و ققحت  خیرات  لوط  رد  قیرط  هس  هب  دنمتردق  ياهروشک  طسوت  فیعـض  عماوج  اه و  تلم  رامثتـسا  يرگ و  هطلـس  . 6 دش . دهاوخ 
رامعتسا مود  دش . یم  ققحتم  دنمتردق  ياهروشک  طسوت  فیعض  ياهروشک  یماظن  لاغشا  اب  هک  هنهک  رامعتـسا  لوا  تسا . هتفای  سوملم 

ناسکی رب  ینتبم  هک  تسا  هطلس  نیون  ماظن  رـصع  موس  تفای و  یم  یلجت  هتـسباو  ياهتلود  رـصانع و  تیمکاح  قیرط  زا  هک  یتسیئالکوئن 
- یلام عبانم  رب  برغ  اکیرمآ و  طلـست  ندش و  یناهج  هدـیدپ  اب  هارمه  تاطابترا  يژولونکت  هعـسوت  دـشر و  دـشاب  یم  اه  گنهرف  يزاس 

گنهرف بیرخت  يارب  ار  هنیمز  یماظن  رترب  تردق  اب  هارمه  ناهج  يا  هناسر  يا و  هراوهام  ياه  هکبـش  يژرنا و  دـیلوت  جارختـسا و  زکارم 
تـسا هتخاس  ایهم  ار  ناهج  رب  اکیرمآ  گنهرف  تیمکاح  یگنهرف و  يزاس  ناسکی  قیرط  زا  یناهج  هدـکهد  رب  هطلـس  داـجیاو  یلم  ياـه 

گنهرف مالـسا و  اریز  دـشاب  دوخ  یلم  گنهرف  مالـسا و  رب  یکتم  دـیاب  یناهج  هطلـس  ماظن  اب  هلباقم  يارب  ناریا  راوگرزب  فیرـش و  تلم 
موب زرم و  نیا  ینغ  گنهرف  مالسا و  نیاربانب  تسا . يرگ  هطلس  نیون  رصع  ربارب  رد  حالـس  نیرت  يوق  دس و  نیرت  مکحتـسم  یناریا  ینغ 

مالـسا و هب  هبناج  همه  تامجاهت  اب  هلباقم  يارب  يزیر  همانرب  ددرگ و  یقلت  یـسایس  ياه  حاـنج  ماـمت  زمرق  طوطخ  ناونع  هب  تسیاـب  یم 
هصرع رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  اکیرمآ  یـشم  طخ  . 7 دریگ . رارق  راـک  روتـسد  رد  یلم  رما  کـی  ناونع  هب  روشک  یلم  گـنهرف 
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ارجا هلحرم  هب  روآ  ماسرس  میظع و  ياهیراذگ  هیامرس  اب  ناوج  لسن  رد  هژیوب  ناریا  مدرم  یمومع  راکفا  رد  دوخ  ریهطت  یـسایس و  مجاهت 
.8 دشاب . یم  هدـحتم  تالایا  نداد  هولج  تسود  تیناحور و  هرهچ  بیرخت  ماظن - یمدرم  هاگیاپ  فیعـضت  یلـصا  فدـه  تسا . هدـمآرد 

یم مهارف  یلم  تردـق  شهاک  يارب  ار  هنیمز  ناریا  رد  یتابث  یب  غیلبت  یلخاد و  عاـضوا  نداد  هولج  جنـشتم  یعاـمتجا و  تاجنـشت  داـجیا 
رامیب ياهراتخاس  حالصا  عنام  ددرگ و  یم  دیلوت  تمـس  هب  یلخاد  ياه  هیامرـس  نتفای  قوس  یجراخ و  ياهیراذگ  هیامرـس  عنام  دروآ و 

تاجنـشت داجیا  تهج  رد  یحانج  یهورگ و  ضارغا  لیلد  هب  هک  روشک  رد  دوجوم  یـسایس  ياهنایرج  اهورین و  دوش  یم  ناریا  يداصتقا 
يدرف عفانم  يادف  ار  روشک  یلم  عفانم  دنزیر و  یم  یناهج  مزینویهص  اکیرمآ و  هدحتم  تالایا  بایسآ  هب  بآ  دنراد  یم  رب  ماگ  یعامتجا 

رد یلم  عفانم  تیبثت  روشک و  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  ظفح  لماع  نیرتمهم  ناونع  هب  یلم  ناوت  شیازفا  . 9 دننک . یم  دوخ  یهورگ  و 
هناسانـشراک و تاقیقحت  هماـنرب و  حرط و  تمـس  هب  روشک  نداد  قوس  یلخاد - طـیحم  رد  شمارآ  ظـفح  هیاـس  رد  اـهنت  ناـهج  هقطنم و 
- یهاگـشناد ياه  طیحم  رد  روشک  ياضف  نتفای  قوس  زا  تعنامم  تسا  رـسیم  يراعـش  ياهاضف  يرـالاس و  اـغوغ  يزاـس - وج  زا  زیهرپ 

ياه هماـنرب  حرط و  یملع و  ياـه  شهوژپ  هناسانـشراک و  ياـه  یـسررب  تمـس  هب  يریگ  میمـصت  مهم  زکارم  تلود و  سلجم - یملع -
ناهج تیعـضو  اریز  دوش  یم  بوسحم  روشک  هب  تنایخ  یعقاو  تاحالـصا  داجیا  روشک و  تالـضعم  لح  يارب  قیقد  تاقیقحت  رب  ینتبم 

- کیژولونکت یملع - رتشیب  تردـق  یلم و  ناوت  شیازفا  ورگ  رد  يروشک  تلم و  ره  رترب  تیعقوم  مارتحا و  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  زورما 
داجیا اب  مهم  لئاسم  زا  تلفغ  تیمها و  مک  لئاسم  هب  روشک  نتخاس  ریگرد  دـشاب . یم  یعامتجا  یـسایس و  یماظن - يداصتقا - یتعنص -

هدمآرد ارجا  هلحرم  هب  یـسایس  ياهنایرج  زا  یخرب  يوس  زا  هتـشذگ  لاس  هس  یط  هک  هدـنکارپ  تاجنـشت  یهدـنامزاس  يراعـش و  ياضف 
عوـضوم زا  هدافتـسا  ءوـس  تسا  مـهم  یتاـیح و  يرما  تاحالـصا  عوـضوم  . 10 درادـن . روـشک  نتـشاد  هگن  بـقع  زج  يدـمآ  یپ  تـسا 

بت ندرب  الاب  لیئارـسا  اکیرمآ و  ياـه  تسیژتارتسا  فدـه  دـشاب  یم  ناریا  هیلع  لیئارـسا  اـکیرمآ و  يژتارتسا  مهم  ءازجا  زا  تاحالـصا 
تاجنـشت داجیا  اب  مردـم  یعامتجا  یتشیعم و  يداصتقا - تالکـشم  تالـضعم و  لح  زا  تعنامم  فرط و  کی  زا  هعماـج  رد  تاحالـصا 

هب طوـبرم  فیراـعت  قیداـصم و  ندـش  نشور  زا  يریگوـلج  نارحب و  داـجیا  رگید و  فرط  زا  يذوـفن  بازحا  رـصانع و  طـسوت  یـسایس 
هک ییاکیرمآ  تاحالـصا  هلیـسو  نیا  هب  ات  دـشاب  یم  یمدرم  تابلاطم  ياج  هب  ییاکیرمآ  تابلاطم  ندرک  نیزگیاج  ًاـتیاهن  تاحالـصا و 
رد هک  یحرط  ناـمه  هباـشم  ًاـقیقد  دـیآرد  ارجا  هلحرم  هب  یعقاو  تاحالـصا  ياـج  هب  دـش  دـهاوخ  یـشاپورف  روشک و  فیعـضت  هب  رجنم 
مزال تاحالصا  دروم  رد  یناهج  هطلـس  ماظن  یلخاد  يدایا  اکیرمآ و  يژتارتسا  اب  هلباقم  يارب  نیاربانب  دندروآرد  ارجا  هلحرم  هب  يوروش 
دراو قیقد  همانرب  حرط و  اب  دـیاب  تاحالـصا  صوصخ  رد  نداد  راعـش  ندز و  فرح  ياجب  فلا . ددرگ : هجوت  ًاـقیقد  ریز  لـئاسم  هب  تسا 
ندرب الاب  تاحالـصا و  دروم  رد  نداد  راعـش  اریز  دش  روشک  تالـضعم  تالکـشم و  لح  يارب  هنابلط  حالـصا  ياه  حرط  يارجا  لمع و 

دب هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دش و  دهاوخ  عاضوا  ندش  میخو  تالکـشم و  شیازفا  نامز و  نتفر  ردـه  هب  رجنم  ارجا  لباق  ریغ  تاعلاطم 
حرط ساسا  رب  اه  تیولوا  نییعت  تاحالصا و  قیداصم  ندیدرگ  نشور  فیراعت و  ندش  فافش  ب . دنتـسه . نآ  لابند  هب  روشک  ناهاوخ 

هعـسوت ساسا  رب  دـیاب  تاحالـصا  ییارجا  لحارم  ج . دـشاب . یم  ریذـپان  بانتجا  مهم و  یترورـض  هناسانـشراک  ياه  شهوژپ  هماـنرب و  و 
داعبا ریاس  نتفرگ  هدیدان  هعسوت و  داعبا  زا  یکی  رب  دیکأت  دنشاب  هبناج  همه  دیاب  هنابلط  حالصا  ياه  حرط  ددرگ ، میظنت  نزاوتم  بسانتم و 
ًاقیقد تسیاب  یم  هکلب  دنشاب  یتادراو  يا و  هشیلک  دیابن  فلتخم  ياه  هصرع  رد  هنابلط  حالـصا  ياه  حرط  د . درب . یم  ههاریب  هب  ار  روشک 
میظنت ه . .ـ دـنیآرد . ارجا  هلحرم  هب  یحارط و  ناریا  یمیلقا  یـشزرا و  یـسایس ، يداـصتقا ، طیارـش  اـب  بساـنتم  ناریا و  گـنهرف  رب  ینتبم 
زوسلد رکفتم ، میهف ، ناسانشراک  زا  يداتس  دوجو  اذل  دشاب  یم  يرورض  رایسب  مهم و  يرما  هنابلط  حالـصا  ياه  حرط  يارجا  رد  تعرس 

هورگ رـصانع و  درط  و . دـشاب . یم  يرورـض  مزال و  فلتخم  ياه  شخب  تعرـس  میظنت  يارب  یمالـسا  گنهرف  روشک و  لـئاسم  هب  انـشآ 
ندرک نیزگیاج  يداقتعا و  ياه  شزرا  یفن  تیروهمج و  زا  تیمالـسا  فذـح  يارب  تاحالـصا  زا  يرازبا  هدافتـسا  لاـبند  هب  هک  ییاـه 
ناـبآم سدـقم  هب  ندادـن  نادـیم  رگید  يوس  زا  دروآ  یم  مهارف  یقطنم  لوقعم و  ياـه  تکرح  يارب  ار  هنیمز  دنـشاب  یم  یبرغ  گـنهرف 
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هنابلط حالصا  كرحت  هنوگره  عنام  دنزرو و  یم  تفلاخم  تفرشیپ  هعسوت و  هنوگره  اب  مالسا  هب  یسیتامگد  ياه  شرگن  اب  هک  يرجحتم 
يانبم دـیاب  طـیرفت  طارفا و  یفن  اـب  لادـتعا  ریـسم  رد  یتکرح  رگید  تراـبع  هب  درک . دـهاوخ  عیرـست  ار  روشک  رد  ییافوکـش  دـنوش  یم 

يداصتقا و تالضعم  لمح  مالسا ، شرتسگ  نامیا ، قیمعت  یلم ، ناوت  شیازفا  هب  رجنم  دیاب  تاحالصا  ز . دشاب . هنابلط  حالـصا  تاکرحت 
یتاغیلبت یتینما و  یقوقح ، یـسایس ، ياه  هاگتـسد  هعومجم  . 11 دوش . هقطنم ، سایقم  رد  ناریا  ندـش  رتدـنمتردق  یعامتجا و  تالکـشم 

روحم لوح  روشک  لخاد  رد  یـساسا  نوناق  مالـسا و  نیفلاـخم  روشک و  زا  جراـخ  رد  بـالقنا  دـض  فلتخم  ياـه  فیط  اـب  هارمه  برغ 
فذح هب  یبایتسد  يارب  دنا و  هدیـسر  کیژتارتسا  تدحو  هب  تیروهمج  زا  تیمالـسا  فذـح  تسایـس و  زا  نید  ییادـج  مسیرالوکس و 
يالاو ياه  شزرا  هب  نامیا  مالسا و  فیعضت  فده و  نیا  هب  یبایتسد  يارب  دنا و  هدیسر  کیژتارتسا  تدحو  هب  تیروهمج  زا  تیمالـسا 

يرازبا هدافتـسا  یتشیعم  يداصتقا و  تالکـشم  دوجوم و  ياه  یئاسران  زا  ناوج  لسن  هژیوب  مدرم  فلتخم  راشقا  نایم  رد  یناـسنا  یهلا و 
ماظن يدمآراک  اب  ریذپان  کیکفت  يا  هطبار  ینید  تموکح  يروئت  قیفوت  یمالـسا و  يروهمج  ياقب  مالـسا و  ظفح  نیاربانب  دـنیامن . یم 
فیط ياه  حاـنج  لـیلد  نیا  هب  دـنک . یم  نادـنچ  دـص  ار  ییارجا  ناریدـم  روشک و  لوا  زارط  ياـهماقم  تیلوئـسم  رما  نیا  تسا و  هتفاـی 

هب فوطعم  ار  دوخ  ياه  شرگن  دـنیامن و  هجوت  هتـشذگ  زا  شیب  يدـمآراک  هب  تسیاب  یم  رمث  یب  یـسایس  تاشقانم  ياج  هب  تیمکاـح 
یم رارـصا  يراعـش  ياضف  یـسایس و  تاشقانم  رب  همانرب  حرط و  هئارا  لمع و  ياجب  هک  ییاهورین  تسا  یعیبط  دننک و  روشک  لئاسم  لح 

اکیرمآ و یلخاد  لماوع  برغ و  یـسایس  یتاغیلبت و  ياه  هاگتـسد  . 12 دننز . یم  هبرـض  مالـسا  هب  دنرب و  یم  ههاریب  هب  ار  روشک  دـنزرو 
نایم رد  يداقتنا  هیحور  داجیا  مدرم و  ندرک  درـسلد  ماظن و  یمدرم  هاگیاپ  فیعـضت  يارب  بـالقنا  دـض  ياـهنایرج  اـب  هارمه  مسینویهص 

اب ار  نانآ  یگدنز  توافت  دنیامن و  یم  دیکأت  یفارـشا  يدام و  یگدـنز  رد  نویناحور  زا  یخرب  ماظن و  نیلوئـسم  ندـیطلغ  رب  ناوج  لسن 
دنیامن یم  يراشفاپ  یمالـسا  تاداقتعا  اب  رما  نیا  تریاغم  نانآ و  يزودـنا  تورث  رب  دـننک و  یم  يروآدای  مدرم  ياه  هدوت  یگدـنز  عون 

نیلوئسم و زا  یخرب  نادنزرف  یگدنز  عون  دروآ  یم  مهارف  ار  ماظن  یمدرم  هاگیاپ  فعیضت  يدرسلد و  تابجوم  عقاوب  هچنآ  اتسار  نیا  رد 
هدـننک نیمـضت  دـناوت  یمن  يویند  يداـم و  یگدـنز  هب  هجوـت  دراذـگ  یم  ناوـج  لـسن  رب  میقتـسم  تاریثأـت  روـما  نیا  تسا . نویناـحور 

بالقنا زا  دعب  لبق و  یگدـنز  عون  رد  شحاف  ياه  توافت  ًاعبط  دـنیامن  یم  هسیاقم  بالقنا  زا  لبق  رد  اهنآ  یگدـنز  اب  بولق  رب  تموکح 
ماظن تسا  روشک  ناهاوخدـب  يژتارتسا  فادـها و  ققحت  موهفم  هب  رما  نیا  دروآ و  یم  مهارف  ار  مدرم  یتوافت  یب  يدرـسلد و  ياه  هنیمز 
میقع ار  روشک  مالـسا و  نانمـشد  یـسایس  یتاغیلبت و  هدرتسگ  تامجاهت  دنک و  همیب  ار  دوخ  دـناوتب  هکنآ  يارب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

يزودنا تورث  رب  یتموکح  ياه  تنار  زا  يرادرب  هرهب  اب  یسایس و  ياه  تیعقوم  زا  هدافتسا  ءوس  اب  هک  ینالوئسم  ناریدم و  دیاب  دراذگب 
رد رگا  ار  اهنآ  عورشم  ریغ  لاوما  دنک و  درط  دوخ  زا  ار  اهنآ  ناشتیلوئسم  تیعقوم و  هب  هجوت  نودب  دنا  هدرک  ادیپ  قوس  يدام  یگدنز  و 
رد ار  ایند  هب  هجوت  یب  نمؤم و  ياهورین  دـنک و  دودـسم  ار  يراوخ  تنار  ياه  هنیمز  دناتـس و  زاب  اهنآ  زا  دـشاب  هتفر  زین  ناـشنانز  نیباـک 

همه مغر  یلع  ناریا  روبص  فیرش و  مدرم  دش و  دهاوخ  همیب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تروص  نیا  رد  اهنت  درامگب  مهم  ياه  تیلوئـسم 
هار نتخاس  دودـسم  فرط و  کی  زا  ضیعبت  اب  هزرابم  داسف و  اب  هزرابم  رقف ، اب  هزرابم  . 13 درک . دنهاوخ  عافد  ماظن  مالسا و  زا  تالکشم 
یب دراذگ و  یم  میقع  ار  ناریا  هیلع  مسینویهص  اکیرمآ و  يژتارتسا  ققحت  ياه  هنیمز  رگید  فرط  زا  روشک  رد  مالسا  نانمشد  ذوفن  ياه 

داسف اب  هزرابم  رقف ، اب  هزرابم  روحم  لوح  تسیاب  یم  روشک  رد  تاحالـصا  دنکفا . دـهاوخ  هرطاخم  هب  ار  یلم  تینما  روما  نیا  هب  یهجوت 
ساسا رب  ناریا  هیلع  میسنویهص  اکیرمآ و  یـشم  طخ  دشاب  یتآ  ياه  تیلاعف  ساسا  یعامتجا  تلادع  دریگب و  لکـش  ضیعبت  اب  هزرابم  و 

. تسا هتفای  ماوق  رکذـلا  قوف  روما  زا  روشک  نیلوئـسم  تلفغ  فدـه  اـب  تیمها  مک  لـئاسم  ییاـمن  گرزب  رمتـسم و  ياـه  يزاـس  نارحب 
ار روشک  ناریا ، یلم  تردق  شیازفا  رب  هوالع  روما  نیا  حالصا  تسا  رادروخرب  ییازـسب  تیمها  زا  ضیعبت  داسف و  رقف ، اب  هزرابم  عوضوم 

یناهج مسینویهـص  اکیرمآ و  یعمج  طابترا  ياه  هناسر  فرحنم و  یـسایس  ياهنایرج  ریگیپ  رمتـسم و  ياه  شـالت  درک  دـهاوخ  همیب  زین 
رب هکنانآ  دـشاب  یم  ضیعبت  داسف و  رقف ، اب  هزرابم  زا  نالوئـسم  تلفغ  فدـه  اب  مهم  ریغ  يا و  هیـشاح  لـئاسم  هب  ندیـشخب  تیولوا  يارب 
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دوخ یهورگ  یصخش و  عفانم  ضارغا و  دننک  یم  دیکأت  مدرم  یتشیعم  لئاسم  هعسوت و  داعبا  ریاس  نتفرگ  رظن  رد  نودب  یـسایس  هعـسوت 
یتابث یب  داجیا  تینما و  يرارقرب  دنمزاین  یلم  ناوت  شیازفا  يارب  هعسوت  تفرشیپ و  . 14 دنرب . یم  ههاریب  هب  ار  روشک  دننک و  یم  لابند  ار 
لابند ار  یـصخشم  يژتارتسا  فده  نیا  هب  یبایتسد  يارب  اه  ییاکیرمآ  دـشاب . یم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  هژیوب  لقتـسم  عماوج  رد 
تابث داجیا  زا  تعنامم  يارب  روما  ماـمت  رد  ارییغت  ترورـض  جـیورت  رییغت و  ندرک  شزرا  ییارگ و  لوصا  یفن  زا  تراـبع  هک  دـنیامن  یم 
داجیا يارب  ار  هنیمز  ییارگ  لوصا  لوصا و  هب  يدنبیاپ  ندرک  یفرعم  شزرا  دض  اب  عیـسو  یتاغیلبت  ياهرازبا  زا  هدافتـسا  اب  اهنآ  دشاب  یم 

Every روهشم راعـش  جیورت  هب  دوخ  عماوج  رد  یبرغ  ياهروشک  هعومجم  اه و  ییاکیرمآ  دنروآ . یم  مهارف  یتابث  یب  تیوه و  نارحب 
الا تسا  رییغت  لباق  زیچ  همه  هک  تسا  نیا  راعـش  نیا  موهفم  ینعم و  دزرو  یم  تردابم   thing is changing exept principle

، تسا دـیفم  لوصا  بوچراـچ  رد  تارییغت  ینعی  دومن  ظـفح  ار  لوصا  دـیاب  اـما  داد  رییغت  ناوت  یم  ار  زیچ  همه  رگید  تراـبع  هب  لوصا ،
یمالسا يروهمج  رد  هژیوب  موس و  ناهج  عماوج  رد  دننک  یم  يراشفاپ  دیکأت و  رکذلا  قوف  راعش  رب  دوخ  عماوج  رد  هک  یلاح  رد  اهیبرغ 

طقف داد  رییغت  ناوت  یم  ار  زیچ  همه  درادن  دوجو  یتباث  زیچ  چیه  رگید  ترابع  هب  رییغت ، الا  تسا  رییغت  لباق  زیچ  همه  راعش  يور  رب  ناریا 
هطلـس داجیا  يارب  اما  دنراد  دـیکأت  لوصا  ظفح  يور  رب  دوخ  عماوج  رد  اه  ییاکیرمآ  رگید  ترابع  هب  داد  رییغت  ناوت  یمن  ار  رییغت  دوخ 

دور یم  نیب  زا  تابث  ًالمع  ییارگ  لوصا  ندرک  شزرا  دض  اب  اریز  دـننک  یم  یفرعم  شزرا  دـض  ار  ییارگ  لوصا  موس ، ناهج  عماوج  رب 
کیژولونکت يداصتقا و  یتعنـص ، ياه  هصرع  رد  ییافوکـش  هعـسوت و  دـشر و  یطیارـش  نینچ  رد  دوش  یم  نآ  نیزگیاـج  مسیـشرانآ  و 

شیازفا هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  مهم  هلئـسم  نیا  هب  تسیاب  یم  روشک  یگنهرف  یـسایس  ناگبخن  ام و  تلم  تشاد  دهاوخن  موهفم  ینعم و 
رد شمارآ  تابث و  داجیا  یلم  تینما  همزال  دیآ  یم  تسد  هب  یلم  تینما  هیاس  رد  یلم  ناوت  شیازفا  دشاب . یلـصا  فدـه  دـیاب  یلم  ناوت 
رد ار  یمیظع  تلاسر  روشک  یگنهرف  یسایس  ناگبخن  تسا . تیونعم  اب  مأوت  هافر  داجیا  یسایس و  یگنهرف و  يداقتعا ، لوصا  بوچراچ 
دب تارییغت  زا  ار  دیفم  بوخ و  تارییغت  تسا  مزال  دننک ، هلباقم  ییارگ  لوصا  نتخاس  شزرا  دض  اب  دـیاب  دـنراد  شود  رب  ینونک  طیارش 

هزرابم هب  یتسیلایترام  یتسیناما و  تارکفت  مسیرالوکـس و  اب  دـنروآ ، لمع  هب  تنایـص  روشک  گنهرف  زا  دـنیامن  کیکفت  ًالماک  رـضم  و 
میکحت رد  فعـض  طاقن  نتخاس  فرطرب  يارب  دنهد و  هئارا  روشک  یمالـسا  گنهرف  اب  بسانتم  تاحالـصا  زا  یعماج  فیرعت  دـنزیخرب .
تارییغت یعقاو و  تاحالـصا  هب  یبایتسد  ياه  هار  دنزرو . تردابم  هناسانـشراک  تاقیقحت  همانرب و  حرط و  هئارا  هب  یلم  تینما  تدـحو و 

ماگ ناریا  مالسا و  يدنلبرس  تهج  رد  یهلا و  میقتسم  طارص  ریسم  رد  و  دننک . صخـشم  هناسانـشراک  همانرب  حرط و  اب  ار  یقطنم  دیفم و 
داتـس یگنهرف  هرادا  : تسا ناریا  اجنیا  عبنم : دـنهد . قوس  تیونعم  اب  مأوت  هاـفر  يوس  هب  ار  روشک  قیقد  ياـه  يزیر  هماـنرب  اـب  و  دـنرادرب .

1380 لوا ، ،ج  هاپس كرتشم 

زادنا مشچ  دنس  ققحترد  هعمج  همئا  تیرومأم 

هعمج همئا  ياه  تیرومأم  ور  شیپ  هلاقم  رد  این  یثیغم  یلعسابع  مالـسالا  هجح  : هدنـسیون زادنا  مشچ  دنـس  ققحترد  هعمج  همئا  تیرومأم 
هعماج رد  تسا . هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  دـشاب  یم  دـنواهن  هعمج  ماـما  دوخ  هک  هدـنراگن  طـسوت  زادـنا  مشچ  دنـس  فادـها  ققحت  رد 
دنیامن افیا  دنناوت  یم  زادنا  مشچ  دنس  ندش  ییارجا  رد  لیدب  یب  یشقن  هدوب و  یمالسا  ماظن  یلـصا  ناکرا  زا  یکی  هعمج  همئا  یمالـسا ،

میظع تالیکـشت  یهلا  لضف  هب  دندومرف : ینارنخـس 1370.6.25  رد  يربهر  مظعم  ماقم  همدـقم : مینارذـگ .  یم  رظن  زا  ار  نآ  کـنیا  هک 
تسا و هدیـشخب  طاشن  دـیما و  مدرم  هب  هدرک و  ظفح  ار  بالقنا  روشک و  هداد و  ماجنا  یگرزب  تامدـخ  نونکات  روشک  رد  هعمج  تماما 

يروهمج ماظن  تایح  لوط  رد  هعمجزاـمن  ياـه  هاـگیاپ  دوب . دـهاوخ  یهلا  لـضف  هب  دـشاب و  روط  نیمه  یتسیاـب  هللاءاـشنا  مه  هدـنیآ  رد 
تسا و هدومن  یثنخ  اشفا و  ار  نمـشد  ياه  هئطوت  هدرک و  یناسر  عـالطا  یبوخ  هب  ـالوا  هک  هدوب  یتاـعامتجا  نیرترثؤم  زا  یکی  یمالـسا 
ار تاناکما  یمدرم و  جیسب  ًاثلاث  هتشاذگ و  شیامن  هب  ار  یمدرم  تردق  تدحو و  رونام  هتفه  ره  هدوب و  مدرم  ماجسنا  داحتا و  لماع  ًایناث 
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ناونع هب  ار  هیقف  تیالو  ًاعبار  دوب و  سدـقم  عافد  لاس  تشه  نآ  زراب  هنومن  هک  هدیـشخب  ققحت  لکـش  نیرتهب  هب  تارطخ  اب  هلباـقم  يارب 
یبوخ هب  تلم  تلود و  مدرم و  تیالو و  نیب  لاصتا  هقلح  ناونع  هب  هرخالاب  هدومن و  تیبثت  مدرم  يارب  باـطخلا  لـصف  تدـحو و  روحم 
دناوت یم  هلاس  زادـنا 20 مشچ  همانرب  ییالقع  یقطنم و  نییبت  ریـسفت و  عجرم  نیرت  نئمطم  ناونع  هب  مه  زورما  تسا و  هدومن  شقن  يافیا 

تقیقح رد  زادنا و  مشچ  دنـس  هار  هدننکراومه  هک  هلاس  جنپ  ياه  همانرب  ققحت  رد  یتح  دشاب و  تاهبـش  يوگباوج  دنک و  ینیرفآ  شقن 
هلاس تسیب  ای  جنپ  ياه  همانرب  فادها  ققحت  رد  ییارجا  ياه  هاگتـسد  تلود و  تیقفوم  اریز  دـیامن  تلاخد  تسا  نآ  یلمع  ياه  هلحرم 

اب دـنناوت  یم  هعمج  يابطخ  ار  مهم  نیا  تسا و  دـهعتم  یناـسنا  يورین  شـالت  راـک و  هزیگنا  داـجیا  بساـنم و  رتسب  ندـش  مهارف  ورگ  رد 
زا یمالـسا  يروهمج  ماظن  کش  نودـب  هلاس  زادـنا 20 مشچ  همانرب  نیودـت  تمکح  هفـسلف و  دنـشخب . ققحت  تایاور  تایآ و  هب  دانتـسا 

هچره يروراب  يارب  و  ( 1 «) اهبر نذاب  نیح  لک  اهلکا  یتؤت  ءامسلا  یف  اهعرف  تباث و  اهلـصا  :» هک تسا  يا  هبیط  هرجـش  قیداصم  نیرتزراب 
داد و رارق  تلم  تلود و  تمه  ههجو  ار  ریذپان  یگتـسخ  رمتـسم و  شالت  راک و  مه  دوش و  يزیر  همانرب  مه  دـیاب  هبیط  هرجـش  نیا  رتشیب 

نیمأت تسا و  یندـنام  یمالـسا  ماظن  نوچ  تدـمزارد  تدـم و  هاتوک  يزیر  همانرب  - 1 زا : دنترابع  اتـسار  نیمه  رد  همانرب  نیودـت  لیالد 
ینید گنهرف  رد  دوش - نیمـضت  شتیقفوم  دنور  تدمزارد  ای  هاتوک  ياه  همانرب  اب  دـیاب  دراد  رظندـم  ار  اه  ناسنا  ترخآ  ایند و  تداعس 

شیعت کناک  كایندـل  لمعا  (: » (ع یلع لاق  یعامتجا . یگدـنز  يارب  دـسر  هچ  ات  میتسه  يزیر  همانرب  هب  رومأم  یـصخش ، یگدـنز  يارب 
يزاس هنیمز  یتدـم  هک  یتلود  ماظن و  ددـعتم و  ياه  تیموق  اب  گرزب  یتلم  نهک و  يروشک  يارب  تیدـج  يزیر و  همانرب  نیا  و  ( 2 «) ادبا

تلود و اه ، تلود  يا  هقیلـس  درکلمع  زا  باـنتجا  - 2 تسا . يرورـض  مزال و  یلوا  قیرط  هب  تسا  یناهج  تیمکاح  ناـمز و  ماـما  روهظ 
توافتم یتارکفت  زرط  ددـعتم و  ياه  هقیلـس  فلتخم و  ياه  شیارگ  ياراد  تسا  نکمم  ناـمز  لوط  رد  یمالـسا  ياروش  سلاـجم  یتح 

موادـت لوصحم  اه  تفرـشیپ  اریز  دنـشاب  لبق  ياهراک  لمکم  سلاجم  اه و  تلود  دـیاب  بولطم  لامک  دـشر و  هب  ندیـسر  يارب  دنـشاب و 
نامتخاس کی  رد  حـلاصم  رجآ  شنیچ  هب  ار  تلود  راک  ناوت  یم  و  عیانـص ، نونف و  تفرـشیپ  لماکت و  لثم  تساه  لـسن  یط  اـه  هماـنرب 

موادت يارب  یلک  هشقن  نامه  زادـنا  مشچ  همانرب  نیودـت  دـسر و  یم  هجیتن  هب  همانرب  هشقن و  قبط  موادـت  تروص  رد  هک  درک  هیبشت  میظع 
يرگن عماج  رب  هوالع  دیاب  روشک  کی  هعسوت  تفرشیپ و  رد  گنهامه ، هعسوت  دشر و  گنهامه  هعـسوت  دشر و  تیعماج  - 3 تسا . راک 

رظن يونعم  يدام و  یعامتجا ، یصخش و  یگدنز  هب  هک  تسا  یعماج  ماظن  هعومجم و  مالسا  نوچ  دشاب  گنهامه  هبناج و  همه  تفرشیپ 
ناسنا يدوجو  داعبا  همه  هب  هجوت  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هدرک و  يزیر  همانرب  اه  ناسنا  ترخآ  ایند و  تداعـس  نیمأـت  يارب  دراد و 
یتسه ناهج  یتقو  ( 3 « ) ضرالاو تاوامـسلا  تماق  لدـعلاب  :» اریز تسا  نیرفآ  تداعـس  اه  شخب  همه  رد  لداعتم  دـشر  تسا و  يرورض 

راثآ یـشخب  زا  تلفغ  یهاـگ  دـشاب و  لداـعتم  دـیاب  تسا  یتسه  نیمه  زا  ییزج  هک  مه  ناـسنا  تداعـس  هار  تساـپ  رب  لادـتعا  ساـسارب 
دـنمنامز و اه  همانرب  ندرک  دـنمنامز  - 4 تسا . طـیرفت  طارفا و  زا  رودـب  گـنهامه و  ماـظن  نسحا ، ماـظن  دراد و  هارمه  هـب  ار  يراـبنایز 

ملاس تباقر  هقباسم و  یعون  مه  دـنک و  یم  تیلاعف  شالت و  يارب  هزیگنا  داجیا  اه  هاگتـسد  نیلوئـسم و  رد  مه  اه  همانرب  ندرک  دـنمفده 
قح هللا  یف  اودهاج  : » دناوخ یمارف  هقباسم  نیا  هب  ار  هعماج  یناسر ، تمدخ  هژیو  هب  اه  هنیمز  همه  رد  نآرق  دـننامن . بقع  هعومجم  زا  هک 
رب دوب  یکاپ  بآ  زادنا  مشچ  همانرب  نیودت  نانمـشد  يدیماان  - 5 ( 6 « ) مکبر نم  هرفغم  یلا  اوقباس  ( » 5 « ) تاریخلا اوقبتساف  ( » 4 « ) هداهج

صیخـشت عمجم  يربهر و  مظعم  ماقم  اریز  دندرک ، یم  يرامـشزور  نآ  يارب  دندوب و  رظتنم  ار  ماظن  طوقـس  هک  یناهاوخدب  تسد  يور 
زابناج دیهش و  رازه  اهدص  ياهبنوخ  ماظن  نیا  اریز  دندومن  مالعا  ار  هبیط  هرجش  نیا  يراگدنام  اقب و  همانرب  نیا  نیودت  اب  ماظن  تحلـصم 

ياه ینمـشد  مغر  هب  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هدنهد  ناشن  هتـشذگ  لاس  هبرجت 30  دراد و  مدرم  نامیا  قاـمعا  رد  هشیر  تسا و  رگراـثیا  و 
اوئفطیل نودیری  : » هدوب بالقنا  نیا  نابیتشپ  ادخ  تسد  هدش و  هدوزفا  یمالسا  ماظن  نیا  تبالص  تردق و  رب  زور  هب  زور  یناهج  رابکتـسا 

هک تسا  ینید  تموکح  تیعماج  دامن  هلاس  زادنا 20  مشچ  همانرب  ینید  تموکح  تیعماج  دامن  - 6 ( 7 « ) هرون متم  هللاو  مههاوفاب  هللا  رون 
یناویح و يدام و  دـعب  هب  طـقف  هک  تسا  نیا  برغ  قرـش و  ياـه  تموکح  ماـسقا  عاونا و  اـب  هسیاـقم  رد  نآ  زاـیتما  یگژیو و  نیرت  مهم 
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اهیا ای  : » دـناد یم  هعماج  يونعم  يدام و  تایح  ار  تثعب  فدـه  میرک  نآرق  دـنراد  هجوت  ناشمدرم  يویند  مسج و  ياهزاین  هافر و  نیمات 
یگدنب و تعاط و  يارب  ناسنا  ناسنا و  يارب  زیچ  همه  ینید  گنهرف  رد  ( 8 « ) مکییحی امل  مکاعد  اذا  لوسرلل  اوبیجتسا هللا و  اونمآ  نیذلا 

يارب زیچ  همه  ملاع ، برغ  قرـش و  رب  مکاح  مسیلاروکـس  مسیناموا و  گنهرف  رد  هک  نیا  لاح  رد  هدـش  هدـیرفآ  یحور  يونعم و  لامک 
ردخم و داوم  جاور  ءاشحف و  داسف و  یبرغ ، گنهرف  تیمکاح  هجیتن  هک  تسا  یناویح  تذل  توهش و  مکـش و  تمدخ  رد  ناسناو  ناسنا 

هدش لیمحت  تیرشب  رب  هک  تسا  یبصع  یناور  یحور و  ضارما  ناسنا و  یتیوه  یب  یگدنز و  یچوپ  ًاتیاهن  سکس و  یلکلا و  تابورشم 
نع ضرعا  نم  و  : » هک هداد  رارق  ناگمه  دـید  ضرعم  رد  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  ینیع  ققحت  هدرک و  لیدـبت  نازوس  یمنهج  هب  ار  یگدـنز  و 

فافـش و تیعقاو و  اـب  قبطنم  نوچ  هلاـس  زادـنا 20  مشچ  همانرب  یناـهج  تیمکاـح  يارب  ییوگلا  - 7 ( 9 « ) اکنـض هشیعم  هل  ناـف  يرکذ 
و : » نارگید يوگلا  دنـشاب و  طسو  تما  دـیاب  لـمع  رد  اـه  ناملـسم  اریز  دـشاب  یناـهج  تیمکاـح  يارب  ییوگلا  دـناوت  یم  تسا  یقطنم 

نیا زا  شیب  کش  نودـب  زادـنا  مشچ  هماـنرب  نیودـت  لـیالد  تمکح و  ( 10 « ) سانلا - یلع ءادهـش  اونوکتل  اطـسو  هما  مکانلعج  کلذـک 
نتم رد  مه  دهعتم و  مه  دنزوسلد و  مه  هک  تسا  یعمج  هبرجت  ثحب و  رکف و  اه  لاس  لوصحم  هدمآ و  هتشون  نیا  رد  هک  تسا  يدراوم 

هاگتسد اه و  تلود  رایتخا  رد  تسا  یلیدب  یب  هیامرس  دنس  نیا  يربهر و  مظعم  ماقم  تحلـصم و  صیخـشت  عمجم  لثم  ییارجا ، ياهراک 
یمالسا و ماظن  هدنیآ  فادها  نیا  ققحت  تشاد و  دهاوخ  یپ  رد  همانرب  قبط  ار  اهراک  تفرشیپ  دوش  لمع  یبوخ  هب  رگا  هک  ییارجا  ياه 

مالـسا ناهج  يارب  یقفوم  يوگلا  یعیـش  ینید و  یتموکح  اب  لاح  نیع  رد  هتفرـشیپ و  یقرتم و  ناریا  درک و  دـهاوخ  همیب  ار  تکلمم  نیا 
رد ار  مود  هلاـس  زادنا 20  مشچ  ياه  همانرب  میـشاب و  همانرب  داعبا  همه  ققحت  دهاش  رود  نادنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  تسا  دـیما  دـش  دـهاوخ 

بسانم و يرتسب  دنمزاین  نیعم  نامز  رد  زادنا  مشچ  همانرب  ققحت  زادنا  مشچ  دنس  ققحت  رد  هعمج  همئا  ياه  تیرومام  مینیبب . راک  روتسد 
دننک افیا  یتبثم  شقن  دـنناوت  یم  طیارـش  رتسب و  نیا  ندرک  مهارف  رد  هعمج  ناماما  هژیو  هب  هعمج  زامن  ياه  هاگیاپ  هک  تسا  هژیو  طیارش 

نیمات دـناوت  یم  هعماج  رد  تیونعم  داقتعا و  نامیا و  ار  هبناج  همه  تینما  نیا  هبناج و  همه  تینما  - 1 زا : دنترابع  بسانم  ياهرتسب  نآ  و 
ناماما و  ( 11 «) نودتهم مه  نمالا و  مهل  کئلوا  ملظب  مهنامیا  اوسبلی  مل  اونمآ و  نیذلا  نوملعت  متنک  نا  نمالاب  قحا  نیقیرفلا  ياف  : » دیامن

رد يدرف  هب  رصحنم  شقن  تایاور  تایآ و  هب  دانتسا  اب  ناشلغش  راک و  بسانت  هب  نیلوئسم و  مدرم و  اب  ناشرمتـسم  طابترا  رطاخ  هب  هعمج 
-2 زادـنا . مشچ  همانرب  ققحت  يارب  یبسانم  رتسب  تسادـخ و  داـی  تیونعم و  ناـمیا و  ورگ  رد  یعقاو  تینما  دـنراد و  مدرم  ناـمیا  تیوقت 
ار ام  تسا  عیرـشت  باتک  هک  نآرق  مه  نیوکت و  باتک  هک  یتسه  تعیبط و  ملاع  همه  تلم ، تلود و  لباقتم  دامتعا  يراکمه و  نواعت و 
ار هعماـج  همه  ( 12 «) يوقتلا ربلا و  یلع  اونواـعت  :» تسا و راوتـسا  نواـعت  رب  نیمز  نامـسآ و  رد  یتسه  ماـظن  اریز  دـناوخ  یمارف  نواـعت  هب 

نیودت هک  نامز ، ماما  روهظ  يزاس  هنیمز  یهلا و  نیناوق  يارجا  قلخ و  هب  تمدخ  زا  رتالاب  ییاوقت  رب و  هچ  دنک ، یم  يراکمه  هب  توعد 
ياه هاگتـسد  لباقتم  دامتعا  نواعت و  تیوقت  داجیا و  رد  هعمج  ناماما  تسا و  فادـها  نیا  هب  ندیـسر  يارب  زادـنا  مشچ  هماـنرب  ققحت  و 

هجوت نودب  اریز  اهنآ ، ماکحتسا  اهراک و  رد  مظن  - 3 تایاور . تایآ و  هب  دانتسا  اب  هژیو  هب  دنشاب  هتـشاد  يرثؤم  شقن  دنناوت  یم  ییارجا 
مظن تیاعر  تسا و  هعمجزامن  ياه  هبطخ  رد  تابجاو  ءزج  يوقت  هب  توعد  دـسر ، یم  دوصقم  لزنم  رـسب  نارگ  راب  نیا  لصا  ود  نیا  هب 

يرازگراـک اـم  تاـیاور  رد  تـسا ، يوـقت  مزاوـل  زا  اهدادعتـسا  تاـناکما و  تـقو و  زا  يرثکادـح  يریگ  هرهب  اـهراک و  رد  ماکحتـسا  و 
دوش هتفگ  اه  شزرا  نیا  ررکم  بترم و  هعمج  زاـمن  ياـه  نوبیرت  رد  رگا  تسا و  دنمـشزرا  دـشاب  ( 13  «) هنوعملا ریثک  هنوئملا  لـیلق  :» هک

راک و - 4 تشاد . راظتنا  ناوت  یم  مه  ار  همانرب  زا  رتالاب  یفادها  ققحت  دوش  نالوئسم  مدرم و  هرمزور  گنهرف  اهراک  رد  ماکحتسا  مظن و 
ایند هب  ندیسر  هک  نیا  و  ( 14 «) یعس ام  الا  ناسنالل  سیل  نا  و  :» ینیع ققحت  و  راعـش . هب  هن  دیآرب  راک  لمع  هب  هک  نیا  نتخادنا  اج  شالت ،

رد هداتفین  اج  ام  ینید  هعماج  رد  راک  گنهرف  هنافـساتم  اریز  تسا ، هعمج  ناماما  فیاظو  هلمج  زا  تسا  راک  لـمع و  هورگ  رد  ترخآ  و 
تسا و حرطم  تدابع  ناونع  هب  راک  هدمآ و  دایز  ینید  فراعم  رد  ایند  هب  دـسر  هچ  ات  ترخآ  هب  ندیـسر  يارب  لمع  رب  دـیکأت  هک  یلاح 
عیانـص و تفرـشیپ  رطاخ  هب  ام  ناـمز  رـصع و  رد  ینید ، تریـصب  شنیب و  - 5 هدـش . یفرعم  راـک  هرمث  هجیتن و  ترخآ  اـیند و  هب  ندیـسر 
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بذج دارفا  اسب  هچ  دشابن  ینید  تریـصب  شنیب و  رگا  دوش و  یم  یفرعم  هدنبیرف  ياهراعـش  اب  يدـیدج  هلحن  بتکم و  زور  ره  تاطابترا 
شنایرجم دـیاب  هداتـسیا  شعفانم  یناهج و  رابکتـسا  لباقم  رد  دراد و  یناـهج  يا  هیعاد  هک  یماـظن  تلود و  دـنوش و  هدـنبیرف  ياـهراعش 

ریطخ تیعقوم  كرد  ( 15 « ) قحلا عقاومب  ملعلا  ربصلا و  رصبلا و  لها  الا  ملعلا  اذه  لمحی  ال  :» دنـشاب شنیب  يداقتعا و  رظن  زا  يوق  ینادرم 
يدام و ياه  یگدامآ  بسک  زاس و  تشونرس  ریگ و  سفن  داهج  هزرابم و  يامنرود  رابکتسا و  گنراگنر  ياه  هئطوت  تخانـش  بالقنا ،
هب دیدنبب و  مکحم  ار  اهدـنبرمک  دومرف ، ارارک  لحار  ماما  هک  نانچمه  تسا ، یمالـسا  ناریا  تلم  تلود و  هیلوا  طیارـش  هلمج  زا  يونعم 

یتفرعم ياه  یگدامآ  نیا  بسک  و  ( 16 «) موقلا یصقا  كرصبب  مرا  :» دیهد رارق  رظندم  ار  اه  تسد  رود  نادیم ، رد  نایقتم  يالوم  روتـسد 
. تسا نمـشد  ربارب  رد  تمواقم  ربص و  ینید و  تریـصب  قیمعت  هعمج  ناماما  فیاظو  هلمج  زا  اریز  تسا  ریذـپ  ناکما  هعمج  ياهزامن  رد 

غلبم انمه و ال  ربکا  ایندـلا  لعجت  الو  :» هک تسا  هروثام  ياـهاعد  رد  دـنوشن ، اـیند  بح  راـتفرگ  هک  نیلوئـسم  مدرم و  تمه  ندرب  ـالاب  - 6
ياضر بلج  ناشتمه  مامت  هک  ادخ  نادرم  یلو  دنتـسین  یـشیدنا  تبقاع  تمواقم و  لها  تسا  يویند  عفانم  ناشتمه  هک  نانآ  ( 17 «) انملع

هب هجوت  اب  هلاس  زادنا 20  مشچ  همانرب  و  ( 18 «) هللا تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرشی  نم  سانلا  نم  و  :» دنزاس خیرات  تسا  يدبا  تداعـس  ادخ و 
مهم زا  دمآراک  یناسنا  يورین  هک  نانچمه  کش  نودـب  هدـش و  میظنت  نیودـت و  روشک  هوقلاب  لعفلاب و  تاناکما  دوجوم و  ياه  تیعقاو 

تسا و روشک  نیا  تاـناکما  هلمج  زا  تسا  ینید  شخبتاـیح  میلاـعت  هرمث  هک  ـالاب  ییاـه  تمه  دوـجو  تسا  هماـنرب  قـقحت  لـماوع  نیرت 
الاب تمه  نیا  داـجیا  رد  دراد  یم  رذـحرب  اـیند  بح  زا  دـیامن و  یم  توعد  یهلا  ياوقت  هب  هراومه  ار  تلم  تلود و  هک  هعمج  ياـهزامن 
نیا ققحت  تهج  رد  ناشتمه  رکذ و  رکف و  یمامت  روشک  ییارجا  ياه  هاگتسد  نادرمتلود و  صوصخ  هب  هعماج  رگا  دراد و  یمهم  شقن 

یمواقم مکحم و  يوکـس  رما  نیمه  دش و  دـهاوخ  ققحم  نیعم  نامز  رد  زادـنا  مشچ  همانرب  فادـها  کش  نودـب  دـتفا  راک  هب  اه  شزرا 
ياهروشک يارب  هکلب  یمالـسا  ياهروشک  يارب  اهنت  هن  هک  دیـسر  دـهاوخ  یهاگیاج  هب  یمالـسا  ناریا  دـش و  رتشیب  ياـه  تفرـشیپ  يارب 

مهب ظیغیل  عارزلا  بجعی  هقوس  یلع  يوتـساف  ظلغتـساف  هرزاف  هاطـش  جرخا  عرزک  :» هفیرـش هیآ  قادـصم  دـش و  دـهاوخ  وگلا  موس  ناـهج 
رظن زا  مه  دـش و  دـهاوخ  مهارف  مالـسا  یناـهج  تیمکاـح  هنیمز  يرظن  يرکف و  رظن  زا  مـه  یطیارـش  نـینچ  رد  هـک  تـسا  ( 19 «) رافکلا
کی رد  تساه و  هنیمز  نیا  ندرک  مهارف  جرف  روهظ و  راظتنا  یعقاو  ینعم  عیانص و  مولع و  تفرشیپ  تکرب  هب  يدام  ياهرازبا  تاناکما و 

دهاوخ جع ) ) نامز ماما  جرف  روهظ و  ققحت  تهج  رد  هبناج  همه  هدش و  باسح  یـشالت  هلاس  زادنا 20  مشچ  همانرب  فادها  ققحت  مالک 
-2 4 هیآ میهاربا ، - 1 تشون : یپ  دنتسه . جع ) ) نامز ماما  جرف  رد  لیجعت  روظنم  هب  شالت  نیا  هدرتسگ  ياه  هاگیاپ  هعمج  ياهزامن  دوب و 
هیآ 8 فص ، هیآ 21 7 - دیدح ، هیآ 148 6 - هرقب ، هیآ 78 5 - جح ، ص 102 4 - ج4 ، یلاللا ، یلاوع  ص 37 3 - ج1 ، همکحلا ، نازیم 
ص ج11 ، كردتسم ، هیآ 2 13 - هدئام ، هیآ 82 12- هدئام ، هیآ 82 12- لافنا ، -11 143 هرقب ، هیآ 126 10- هط ، هیآ 24 9 - لافنا ، - 8

هیآ هرقب ، ص 285 18 - ج6 ، كردتسم ، ص 86 17 - ج11 ، كردتسم ، -16 173 هبطخ ، هغالبلا ، جـهن  هیآ 39 15 - مـجن ، - 14 178
هیآ 29 حتف ، - 19 207

يرهطم دیهش  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  موادت  لماوع 

يزوریپ هعیلط ي  هک  نامز  نامه  زا  يرهطم  دیهـش  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  يرهطم  دیهـش  هاگدـید  زا  یمالـسا  بالقنا  موادـت  لماوع 
ماـظن بـالقنا و  موادـت  ظـفح و  هب  ار  دوـخ  ینارگن  و  رادـشه ، يور ، شیپ  رد  تارطخ  هـب  ار  نویبـالقنا  دـش ، ناـیامن  یمالـسا  بـالقنا 

رما يادـتبا  رد  هک  هچ  نآ  . 1 دنک . یم  يروآ  دای  دنک  یم  کمک  بالقنا  موادـت  هب  هک  ار  یلماوع  دـهد و  یم  ناشن  یمالـسا  يروهمج 
ار راک  تسا  یهیدـب  تسا : هدـمآ  ناشیا  زا  يا  هتفگ  رد  تسا . دـیدج  راتخاس  دـبلاک  رد  هتـشاذگ  میژر  حور  موادـت  تسا ، مهم  وا  يارب 

یعون یعامتجا ، ياهداهن  یعون  رب  میژر  نآ  تسا . هتفرن  نیب  زا  قباس  میژر  راـثآ  زونه  ًـالوا  تسا . یحول  هداـس  ندرک  یقلت  هدـش  ماـمت 
زا يرایـسب  رد  زونه  ام  مدرم  دنا . هدـنام  یقاب  شیب  مک و  زونه  اه  نیا  همه  دوب و  رقتـسم  دـساف  نامزاس  ماظن و  یعون  هنارّوزم و  گنهرف 
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اج نیا  رد  ( 1 .) تسا مزال  ییادز  رامعتسا  ییادز و  گنهرف  یعون  زیچ  ره  زا  لبق  سپ  دننک  یم  تواضق  يرهمایرآ  یهاشنهاش و  لیاسم ،
بت ندرک  شکورف  اب  یبالقنا  تانایرج  تنوشخ  تعرـس و  لیلد  هب  تابالقنا  رد  ًالوصا  دنک . یم  هراشا  یمهم  بلطم  هب  يرهطم ، دـیهش 

ساسح نیرت و  تخـس  نیاربانب  دـننک . یم  يزاسزاب  یبالقنا  هعماج ي  رد  يرگید  لکـش  هب  ار  دوخ  جـیردت  هب  قباس  ياـهداهن  بـالقنا ،
رپ ار  شیپ  ياهداهن  ألخ  دناوتب  دـشاب و  هتـشاد  تقباطم  بالقنا  ياه  نامرآ  اب  هک  تسا  يدـیدج  ياهداهن  نتخاس  بالقنا ، هلحرم  نیرت 
يا هلأسم  نیمود  . 2 دنزاب . یم  گنر  نیشیپ ، ياهداهن  ماکحتـسا  تردق و  وترپ  رد  بالقنا  فادها  اه و  نامرآ  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک .

دیابن تسا . نویبالقنا  ینید  هیحور  ماظن و  یمالـسا  ّتیهام  ظفح  تسا ، یبـالقنا  ماـظن  موادـت  يرورـض  طرـش  يرهطم  دیهـش  رظن  هب  هک 
ياوقت ظفح  تسا و  رغـصا  داهج  بالقنا  دورب . نیب  زا  اوقت  ینید و  هیحور  دوش  ثعاب  یـسایس  تردق  تاناکما  زا  يریگ  هرهب  يزوریپ و 

ًاتیهام بالقنا  هک  اـج  نآ  زا  اریز  تفر  دـهاوخ  نیب  زا  زین  بـالقنا  نویبـالقنا ، نیلووسم و  ینید  هیحور  نتفر  نیب  زا  اـب  ربکا . داـهج  یهلا 
سئی مویلا   » میرک نآرق  زا  هیآ  ود  هب  هراشا  اب  دروم  نیا  رد  ناشیا  تفای . دهاوخ  موادت  یگژیو  نیمه  ظفح  اب  اهنت  تسا  یمالـسا  ینید و 

سپ صوصخ  هب  مالسا  ردص  ثداوح  و  مهـسفناب » ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغیال  هللا  نا  « » نوشخا مهوشختالف و  مکنید  نم  اورفک  نیذلا 
اب رگا  هک  دنک  یم  دز  شوگ  دش ، رجنم  ربمایپ  یمالسا  بالقنا  ریـسم  رییغت  فارحنا و  هب  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا 

نام بالقنا  تسکش  میهد ، تلاخد  ار  اه  یهاوخدوخ  تابصعت و  نآ  رد  میوشن و  هجاوم  بالقنا  یلعف  لیاسم  اب  لماک  تقد  ینیب و  عقاو 
هب نداد  تیمها  دراد ، شقن  بالقنا  هدـنیآ ي  نیمـضت  رد  ناشیا  رظن  هب  هک  يا  هلأـسم  نیموس  . 3 ( 2 .) تسا یمتح  هیآ  ود  نیا  ساـسا  رب 

ظوفحم هدنیآ  رد  یطرـش  هب  بالقنا  تسا . بالقنا  موادت  رگید  طرـش  یهاوخ  تلادـع  . 4 ( 3 .) تسا بالقنا  تخانـش  لیلحت و  ققحت و 
ار اه  ضیعبت  دننک و  مادقا  یتاقبط  ياه  فاکـش  ندرک  رپ  يارب  دنرادرب و  ماگ  مالـسا  یهاوخ  تلادـع  ریـسم  رد  ًامتح  هک  دـنام  دـهاوخ 

بالقنا هک  تسه  رطخ  نیا  دیـسر و  دهاوخن  هجیتن  هب  ًانئمطم  دورن ، شیپ  تلادـع  يرارقرب  ریـسم  رد  بالقنا  رگا  دـنرادرب . نایم  زا  ًاعقاو 
، نامه . 3 ص 21 . نامه ،  . 2 ص 95 . یمالـسا ، يروهمج  نوماریپ  . 1 اه : تشون  یپ  ( 4 .) دریگب ار  نآ  ياج  يرگید  ّتیهام  اـب  يرگید 

ص 46. نامه ،  . 4 ص 22 .

ینوماریپ يایند  رد  یمالسا  بالقنا  ریثات 

رصاعم یمالسا  ياهشبنج  و  هر ) ) ینیمخ ماما 

رهاظم اب  ههجاوم  رد  یمالسا  ياهشبنج  بلغا  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  رگا  رـصاعم  یمالـسا  ياهـشبنج  و  هر ) ) ینیمخ ماما 
هتسیاش لوقعم و  تیریدم  رد  ینید  میلاعت  يدمآراک  دروم  رد  هتـشاد و  یلاعفنا  عضوم  برغ ، هدننک  هریخ  ندمت  دیدج و  رـصع  یگدنز 

رد ار  قیثو  رواب  نیا  هر ) ) ماما ترضح  يربهر  هب  یمالـسا  بالقنا  هبناج  همه  لوحت  دندرب ، یم  رـس  هب  دیدرت  کش و  رد  یمالـسا  عماوج 
يارب هدز و  مقر  ار  یناهج  تالوحت  نیرتمهم  دـناوت  یم  ینامـسآ  بتکم  کـی  ناونع  هب  مالـسا  هک  داد  ياـج  ناملـسم  ياـهورین  ناـهذا 
ینید یـسایس -  راکفا  ریثات  نیرتمهم  هتکن ، کـی  نیمه  دـیامن . هیارا  ار  یـشخبافش  هخـسن  عماوج ، تیریدـم  دـیدج و  رـصع  ياهـشسرپ 

، رگید يوس  زا  تخاـس و  یم  راوتـسا  ینید  قیثو  ياـنبم  رب  يرظن  دـعب  رد  ار  دوجوم  ياهـشبنج  وس  کـی  زا  هک  دوـب  هر ) ) ماـما ترـضح 
نیا رد  يا  هنماخ  ۀیآ ا ... ترضح  دومن . یم  حرطم  یناسنا  عماوج  تشونرس  رد  نیرفآ  كرحت  هدنلاب و  لماع  ناونع  هب  ار  ینید  ياهرواب 

مالـسا جوم  زا  ناوت  یم  ار  مالـسا  یناهج  ياهتـضهن  شخب و  ییاهر  ياـهتکرح  رب  یمالـسا  بـالقنا  تاـکرب  راـثآ و  دـنیوگ : یم  هنیمز 
، اپورا بلق  ات  يزکرم  يایـسآ  زا  اقیرفآ و  لامـش  ات  هنایمرواخ  زا  ناهج  رب  مکاح  هناملاظ  ماظن  هیلع  یبالقنا  تازرابم  شرتسگ  یهاوخ و 
زا ناهج ، یبالقنا  زرابم و  ياهورین  رد  دیما  طاشن و  داجیا  اهتلم و  يرادیب  ناناملـسم ، نایم  رد  یمالـسا  تیوه  يایحا  دومن . ... هدـهاشم 

يژتارتسا ماما و  ترـضح  هنادـنمزوریپ  تدایق  زین  ینیع  یلمع و  هزوح  رد  ( 1 . ) تسا ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریذپانراکنا  ملـسم و  تارمث 
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ار يزوریپ  دـیما و  ياه  هقراب  هداد و  رارق  یمالـسا  ياهـشبنج  یتازرابم  ریـسم  يور  ارف  ار  ینغ  دنمـشزرا و  تایبرجت  يو ، هدـنلاب  قفوم و 
شبنج يربهر  قفوم  ینیع و  ياهدرواتسد  نیرتگرزب  ماما ، ترـضح  یتازرابم  يژتارتسا  ینیع و  تایبرجت  تشاذگ . ناغمرا  هب  نانآ  يارب 

هزات هب  هک  یسایس  تایح  دیدجت  ياهتـضهن  اریز  تشاذگ ;  راگدای  هب  دوخ  زا  یمالـسا  ياهـشبنج  ینید و  ياهتـضهن  خیرات  رد  ار  ینید 
نیتسخن ناریا  یمالـسا  بالقنا  دنـسرب و  شیوخ  بولطم  فادها  هب  دنتـسناوتن  مادـک  چـیه  دوب ، هدـیدرگ  جـیار  ناناملـسم  نایم  رد  یگ 

ار ینید  ياهشبنج  یمالسا و  ياهـشزیخ  ياهنامرآ  فادها و  راب ، نیتسخن  يارب  تسناوت  هک  دوب  ینید  تضهن  هنادنمزوریپ  قفوم و  هبرجت 
ناماگـشیپ يور  ارف  ار  ینید  یـسایس و  تاـیبرجت  گنـسنارگ  هعومجم  وـس  کـی  زا  رما  نیا  ( 2 . ) دـناشوپ لمع  هماج  یمالـسا  ناریا  رد 

هب افرص  يدامتم  نایلاس  هک  ار  اهتـضهن  نیا  يالاو  نامرآ  هب  لین  قیفوت  يزوریپ و  هب  دیما  رگید ، يوس  زا  هداد و  رارق  یمالـسا  ياهتـضهن 
، مالـسا رـصاعم  خیرات  رد   » هک تفگ  ناوت  یم  نیا ، ربانب  دروآ . دوجو  هب  دوب ، هدنام  یقاب  رظن  هلحرم  رد  سدقم  فادـها  نامرآ و  ناونع 

هدایپ یمدرم  يا  هویش  طسوت  ار  نآ  دهد و  لکش  ار  یبالقنا  هک  تسا  هدرک  ادیپ  ار  نآ  تردق  یمالـسا  شبنج  هک  تسا  راب  نیتسخن  نیا 
تینیع یلمع  دـعب  زا  مه  يرظن و  هبنج  زا  مه  تسا  هتـسناوت  مالـسا  ناریا ، مدرم  یمالـسا  تکرح  اـب  هک  تفگ  ناوت  یم  هجیتن ، رد  دـنک .

، نامز نامه  رد  دـنک و  یم  هولج  ناریا  یمالـسا  بالقنا  لحارم  یمامت  رد  مالـسا ، یعامتجا  داعبا  دـنک . ادـیپ  یجراـخ  قادـصم  دـبای و 
تسد هب  بالقنا  فیعضت  تهج  رد  يرازبا  ناونع  هب  ار  يداصتقا  هرـصاحم  هک  یناهج  رابکتـسا  نیزواجتم و  لباقم  رد  تدش  هب  نایناریا 

بالقنا یمالـسا ، ياهـشبنج  نایم  رد  تفگ  ناوت  یم  هجیتن ، رد  دـنرخ . یم  ناج  هب  ار  اـهدوبمک  جـنر  دـننک و  یم  تمواـقم  دـنا ، هتفرگ 
، یبهذـم دـعب  نوچ  یعامتجا ;  داعبا  زا  یخرب  رد  نینچمه  یجراـخ و  زواـجت  لـباقم  رد  تمواـقم  ظاـحل  زا  ناریا ، یعاـمتجا  یـسایس - 

ترـضح يربـهر  هب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  دـنچ  ره  هر ) ) ینیمخ ماـما  تضهن  ندوب  یناـهج  ( 3 .« ) دراد ناـشخرد  ریگمـشچ و  تیعقوم 
بهذم رصنع  زا  هتساخرب  هک  نآ  یناهج  ماع و  یگژیو  اما  تفرگ ;  تروص  ناریا  هعماج  نورد  رد  هک  دوب  یسایس  دادخر  کی  هر ) ) ماما

طاقن یـصقا  ات  هدنامن و  دودحم  یمالـسا  ناریا  ییایفارغج  ياهزرم  رد  یخیرات  لوحت  نیا  هک  دش  یم  بجوم  دوب ، نآ  ینید  تلـصخ  و 
نیرتـمهم ناریا ، ياهدادـیور  ، » بیترت نیدـب  دراذـگ . ياـج  هـب  دوـخ  زا  يدـج  قـیمع و  تاریثاـت  يرـشب  عـماوج  هـکلب  مالـسا و  ناـهج 

.« تسین ناریا  طیارـش  هب  دودحم  درجم و  عیاقو  يرـس  کی  هجو  چیه  هب  اهدادیور  نیا  تسا . ریخا  خیرات  یط  مالـسا  ناهج  ياهدادـیور 
هب دوخ  یبتکم  ینید و  تلصخ  هب  هجوت  اب  تسا ، ینید  تضهن  نیا  يربهر  یسایس  هشیدنا  رولبت  هک  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نیاربانب ، ( 4)

يزرم و ارف  یعامتجا  یـسایس -  نامرآ  فادها و  هدومنن و  روصحم  صاخ  ییایفارغج  هدودحم  رد  ار  دوخ  يرظن  دـعب  رد  هک  ناس  نامه 
يا هنوـگ  هب  ار  شیوـخ  ینیع  یلمع و  يرازگتـسایس  يژتارتـسا و  زین  یلمع  هزوـح  رد  تـسا ;  هدوـمن  يزیر  یپ  حرط و  ار  ینطو  ناـهج 

ینید و بالقنا  کـی  یبتکم  تیلوؤسم  ینید  دـیاقع  زا  هتـساخرب  هک  ار  بـالقنا  یناـسنا  یناـهج و  فادـها  اـقیقد  هک  تسا  هداد  ناـماس 
صاخ تیمها  زا  یمالسا  بالقنا  تیهام  نییبت  رد  ماما  ترضح  یسایس  هشیدنا  رد  هتکن  نیا  تسا . هداد  رارق  هجوت  دروم  تسا ، یمالـسا 

تـضهن مالـسا  يارب  میدرک  تضهن  هـک  اـم  : » میناوـخ یم  ناریا  یمالـسا  تـضهن  راذـگناینب  نانخـس  زا  يزارف  رد  دـشاب . یم  رادروـخرب 
 ; دشاب روصحم  دناوت  یمن  روشک و  کی  رد  دشاب  روصحم  دناوت  یمن  مالـسا  يارب  تضهن  تسا . یمالـسا  يروهمج  يروهمج ، میدرک .

ربـمغیپ تسا . هدوـبن  لـحم  کـی  يارب  اـیبنا  تضهن  تساـیبنا . تضهن  هلاـبند  ناـمه  مالـسا  يارب  تـضهن  یمالـسا . ياـهروشک  رد  یتـح 
رد و  ( 5 .« ) تسا ملاع  همه  لام  شتوعد  ناتسبرع ، هب  هدوبن  روصحم  هدوبن ، ناتسبرع  لام  شتوعد  نکل  تسا ;  ناتسبرع  لها  (ص ) مرکا

، شخب ییاهر  ياهشزیخ  یمالسا و  ياهتضهن  رب  ماما  ترضح  یناهج  ینید و  ياه  هشیدنا  یمالـسا و  بالقنا  يراذگریثات  اتـسار ، نیمه 
، تهج نیا  زا  تسا و  یمالـسا  تضهن  ناریا ، سدـقم  تضهن  . » دـش دـهاوخ  ادـیوه  راکـشآ و  نآ ، یتاذ  يوهام و  قیمع  هطبار  لـیلد  هب 

کی رد  یمالسا  بالقنا  ندوب  یناهج  ياهـصخاش  نیرتمهم  ( 6 .« ) دنریگ یم  رارق  نآ  ریثات  تحت  ناهج  نیملـسم  همه  هک  تسا  یهیدـب 
یمالسا بالقنا  ربهر  یناهج  هشیدنا  باتزاب  دوخ  هبون  هب  هک  یمالسا  بالقنا  ندوب  یناهج  ياهصخاش  نیرتمهم  ناوت  یم  یلک ، دروآرب 

ظفح لیبس و  یفن  توعد ، تباـث  لوصا  رب  دـیکات  - 1 داد : رارق  یـسراو  دروم  حرط و  ریز  ياـهروحم  رد  دـشاب ، یم  زین  نآ  راذـگناینب  و 
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لصا - 1 یمالـسا .»  تما   » رب دیکات  ییادز ; 4 - ملظ  يزیتس و  رابکتـسا  ملاع ; 3 - نامولظم  نیفعـضتسم و  زا  تیامح  - 2 مالسالاراد ; 
ترـضح هک  تسا  یمالـسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  یـساسا  لوصا  زا  یکی  بالقنا ، رودص  توعد و  لصا  بالقنا  رودص  توعد و 
یمالـسا ماظن  نارازگراک  هفیظو  تلاسر و  ناونع  هب  هداد و  اقترا  ناریا  ینید  تضهن  حـماست  لباق  ریغ  فادـها  حطـس  ات  ار  نآ  هر ) ) ماـما

ناهج گرزب  بالقنا  عورـش  هطقن  ناریا  مدرم  بالقنا  تسین . ناریا  هب  دودحم  ام  بالقنا  هک  دننادب  دیاب  ام  نالوؤسم  : » دنا هدومن  یفرعم 
، دنراد هدهع  رب  هک  يا  هفیظو  زا  ار  نیلوؤسم  يا  هظحل  رگا  يدام  يداصتقا و  لیاسم  تسا ... ع )  ) تجح ترـضح  يرادـمچرپ  هب  مالـسا 

هرادا رد  ار  دوخ  ناوت  یعـس و  یمامت  یمالـسا  يروهمج  تلود  دیاب  دراد . لابند  هب  ار  نیگمهـس  تنایخ  گرزب و  رطخ  دـنک ، فرـصنم 
، تسا مالـسا  یناـهج  تموـکح  داـجیا  هک  بـالقنا  میظع  فادـها  زا  ار  اـهنآ  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نیا  یلو  دـیامنب ;  مدرم  رتـهب  هچره 

نآ یمالـسا  ینید و  تیهام  تاعبت  تاموزلم و  زا  ار  بالقنا  رودص  لصا  رگید ، ياج  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  ( 7 .« ) دنک فرصنم 
ام بالقنا  هک  ارچ  مینک ، یم  رداص  ناهج  ماـمت  هب  ار  ناـمبالقنا  اـم  : » دـنهد یم  رارق  دـیکات  دروم  ار  نآ  ماود  رارمتـسا و  هدومن و  ناونع 

ياجک ره  رد  هزرابم  ات  تسه و  هزرابم  دـنکفین ، نینط  ناهج  ماـمت  رب  ص )  ) هللا لوسر  دـمحم  هللا و  ـالا  هلاـال  گـناب  اـت  تسا و  یمالـسا 
لوصا زا  یکی  ناونع  هب  ماـما  ترـضح  یـسایس  هشیدـنا  هموظنم  رد  هک  بـالقنا  رودـص  ( 8 .« ) میتسه اـم  تسه ، نیربکتـسم  هیلع  ناـهج 

ییاشگ و روشک  ناونع  اب  نآ  زا  یمالـسا  بالقنا  نانمـشد  ناگناگیب و  هچنآ  اـب  ددرگ ، یم  ناونع  یمالـسا  يروهمج  یجراـخ  تساـیس 
رد بالقنا  رودـص  اریز  دراد ; يراکـشآ  يدـج و  توافت  دـنا ، هدومن  غیلبت  دای و  یمالـسا  کـلامم  ریاـس  تشونرـس  روما و  رد  تلاـخد 
رد ییادز  رابکتسا  يزیتس و  ملظ  رکفت  هعاشا  جیورت و  يانعم  هب  هک  نارگید ، روما  رد  تلاخد  موهفم  هب  هن  ماما  ترضح  یـسایس  هشیدنا 

ياهرواب ناینب  رب  هک  تسا  ینید  تضهن  کی  دنمشزرا  تایبرجت  لاقتنا  موهفم  هب  بالقنا  رودص  تسا . یمالـسا  فعـضتسم و  للم  نایم 
زا یقلت  نینچ  کی  اقیقد  دشخب . یم  یگدازآ  ییاهر و  دیون  ار  یمالسا  تراسا  تحت  دنب و  رد  تما  هتفرگ و  لکش  یمالسا  تما  یبتکم 

یمالـسا و ياهـشبنج  رب  تضهن  نیا  راذـگناینب  یبتکم  ياه  هشیدـنا  قیمع  ریثات  ناریا و  ینید  تضهن  هاـگیاج  هک  تسا  بـالقنا  رودـص 
دننکن تشادرب  نآ  زا  ار  طلغ  يانعم  نیا  دوشب ، رداص  اج  همه  هب  ام  بالقنا  دـیاب  میوگ  یم  هکنیا  . » دـیامن یم  وگزاب  ار  ینید  ياهتـضهن 

ناشدوخ لحم  رد  دـیاب  اـهروشک  همه  میناد . یم  ناـمدوخ  زا  ار  نیملـسم  ياـهروشک  همه  اـم  مینک . ییاـشگ  روشک  میهاوخ  یم  اـم  هک 
ناشدوخ نزاخم  زا  ار  اـهنآ  تسد  دـنتفرگ و  هلـصاف  اهتردـقربا  زا  ناـشدوخ  دـش و  عقاو  ناریا  رد  هک  يزیچ  نیا  میهاوخ  یم  اـم  دنـشاب .

رادـیب اهتلم  همه  هک  تسا  نیا  ام  بالقنا  رودـص  يانعم  تسا . نیا  ام  يوزرآ  دوشب . اهتلود  همه  رد  اـهتلم و  همه  رد  نیا  دـندرک ، هاـتوک 
نزاخم همه  هکنیا  زا  دنتسه و  هک  یندوب  هطلس  تحت  نیا  زا  دنراد و  هک  يراتفرگ  نیا  زا  ار  ناشدوخ  دنوش و  رادیب  اهتلود  همه  دنوشب و 

هک بالقنا  رودص  توعد و  لصا  بیترت ، نیدـب  ( 9 .« ) دهدب تاجن  دـننک ، یم  یگدـنز  رقف  وحن  هب  ناشدوخ  دور و  یم  داب  هب  دراد  اهنآ 
نایم ار  یقیمع  طابترا  تسا ، یمالـسا  ياهروشک  رگید  اب  یجراخ  طباور  رد  ماما  ترـضح  یـسایس  هشیدنا  یـساسا  تاضورفم  زا  یکی 

ات دراد  شالت  ناریا  ینید  تضهن  راذگناینب  نآ ، دنیارف  رد  هک  یطابترا  دروآ . یم  دوجو  هب  یمالـسا  ياهتـضهن  ناریا و  یمالـسا  بالقنا 
ییاهر یمالـسا و  ياهـشبنج  ناماگـشیپ  هب  شیوخ ، ینید  یبـالقنا و  ياـهرواب  رکفت و  اـب  هارمه  ار  شیوخ  یتازراـبم  ینیع و  تاـیبرجت 

زا تیاـمح  ملاـع  ناـمولظم  نیفعــضتسم و  زا  تیاـمح  - 2 دزاـس . مـهارف  ار  ناـنآ  ییافوکــش  دـشر و  ياـه  هـنیمز  هداد و  لاـقتنا  شخب 
یم بوسحم  ماما  ترضح  یسایس  هشیدنا  رد  یمالسا  تموکح  یجراخ  تسایس  ياهضرف  شیپ  رگید  زا  متس ، تحت  للم  نیفعـضتسم و 

ناریا ییایفارغج  ياهزرم  زا  رتارف  ار  نآ  يربهر  ياه  هشیدنا  یمالسا و  بالقنا  هک  تسا  يا  هدیدپ  نیفعـضتسم  زا  تیامح  هیعاد  ددرگ .
ام . » دزاس یم  طبترم  شخب  ییاهر  ياه  شزیخ  هیلک  هکلب  یمالـسا  ياهـشبنج  یمامت  اـب  يا  هقلح  ناـنوچ  ار  نآ  هداد و  دادـتما  یمالـسا 

اهنآ هب  اه  یلیئارسا  دنتسه و  مولظم  اه  ینیطسلف  و  میتسه . اهنآ  رادفرط  ام  دشاب ، مولظم  هک  یبطق  ره  رد  یسکره  میتسه ;  مولظم  رادفرط 
یـساسا ياهروحم  زا  یکی  نیفعـضتسم  دـحاو  ههبج  لیکـشت  يارب  شالت  ( 10 .« ) میتسه اـهنآ  رادـفرط  اـم  تهج  نیا  زا  دـنا ، هدرک  ملظ 

. تشاذـگ ياـج  هـب  دوـخ  زا  شخب  ییاـهر  ياهـشبنج  مورحم و  لـلم  يور  یـصاخ  تارثا  هـک  دوـب  هر ) ) ماـما ترـضح  یـسایس  هشیدـنا 
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هب ار  ناشتسد  دنوشن و  رادیب  رگا  دنتسه ، نادنمتردق  ریاس  هطلـس  ریز  هک  اهنآ  هچ  اکیرمآ و  هطلـس  ریز  هک  اهنآ  هچ  ناهج ، نیفعـضتسم  »
کلسم و ره  رد  نافعـضتسم  نیب  تدحو  هک  مینک  شـشوک  دیاب  همه  و  دش . دهاوخن  عفر  یناطیـش  ياه  هطلـس  دننکن ; مایق  دنهدن و  مه 

هارمه قح  اب  ار  اهتلم  هک  دینک  ششوک  مه  امش  میزاس و  دوبان  ار  اه  هطلس  مامت  هک  میتسه  مزاع  ام  دنک ... ادیپ  ققحت  دنـشاب ، هک  یبهذم 
دمآراک يژتارتسا  کی  ناونع  هب  هک  هر ) ) ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  رد  تدحو  يژتارتسا  تفگ ;  ناوت  یم  بیترت  نیدب  ( 11 ...« ) دینک

، ترورـض کی  ناونع  هب  هدـیدرون و  رد  ار  یبهذـم  ینطو و  ياهزرم  تسا ، هدـش  هتخانـش  ملظ  عفر  هزرابم و  هنوگ  ره  يارب  يرورـض  و 
يدازآ یمالـسا و  ياـه  هماـنرب  سار  رد  زاـبرید  زا  یمالـسا  تدـحو  هشیدـنا  دـنچ  ره  ددرگ . یم  حرطم  هطلـس  تحت  عماوج  هیلک  ناـیم 

رصنع نیا  رب  دیکات  مامتها و  اب  هر ) ) ماما ترضح  اما  تسا ;  هتشاد  رارق  یمالسا  ياهتضهن  ناماگشیپ  یمالسا و  گرزب  ناحلصم  یهاوخ 
دروم متس ، تحت  فعضتسم و  للم  ینعی  رتعیسو ; هزوح  رد  ار  نآ  هک  دومن  لابند  یمالسا  للم  نایم  ار  تدحو  يژتارتسا  اهنت  هن  یساسا ،

نیفعضتسم ههبج  يرظن  ظاحل  هب  وس  کی  زا  نافعـضتسم ، دحاو  ههبج  بلاق  رد  فعـضتسم  للم  تدحو  هدیدپ  رب  دیکات  داد . رارق  دیکات 
اپون ياهتضهن  يور  شیپ  ار  یمالسا  ناریا  رد  نومیم  هدیدپ  نیا  ياهدرواتـسد  ینیع و  تایبرجت  رگید ، يوس  زاو  تخاس  یم  راودیما  ار 

یـساسا لوصا  زا  رابکتـسا ، یفن  ملظ و  اب  هزرابم  ییادز  ملظ  يزیتس و  رابکتـسا  - 3 داد . یم  رارق  ملاع  ياج  ياج  رد  يرامعتـسا  دـض  و 
کی ناوـنع  هب  رابکتـسا  اـب  هزراـبم  ییادز و  ملظ  تسا . هـتفرگ  رارق  دـیکات  دروـم  هراوـمه  هدوـب و  هر ) ) ماـما ترـضح  یتازراـبم  هشیدـنا 

. تسا هتشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  ناهج  رب  مکاح  هناملاظ  ماظن  هیلع  فعضتسم  للم  مایق  رد  ار  راثآ  نیرت  يدج  یسایس ، ینید -  تیلوؤسم 
يزیتس ملظ  هدیدپ  حرط  اب  وس  کی  زا  دوب ، ناشیا  یبهذم  بان  رواب  ینید و  رکفت  زا  هتـساخرب  هک  هر ) ) ماما ترـضح  يزیتس  ملظ  هشیدـنا 

تامازلا زا  یکی  ناونع  هب  هشیمه  يارب  هدروخ و  هرگ  یمالـسا  تما  ینید  تریغ  اب  رکفت  نیا  هک  دش  یم  بجوم  ینید ، فیلکت  ناونع  هب 
متس تحت  ياه  هدوت  ناج  قمع  رد  ار  يرابکتسا  ياهتردق  ملظ و  اب  هزرابم  هیحور  رگید ، يوس  زا  ددرگ و  نیرفآ  شقن  ینید  فیلاکت  و 

ییورایور ههجاوم و  تخاس . یم  مهارف  شیب  زا  شیب  ار  يرامعتسا  دض  شخب و  ییاهر  ياهـشبنج  شزیخ و  هنیمز  ناس ، نیدب  هتـشاک و 
ار یقیمع  صاخ و  تاریثات  یلمع ، يرظن و  داعبا  رد  اکیرمآ ، تردقربا  هژیوب  رابکتسا و  يایند  ربارب  رد  ماما  ترـضح  هبناج  همه  يدج و 
اب ییورایور  ناریا ، یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  ات  رگا  تشاذـگ . ياج  هب  دوخ  زا  یمالـسا  ياهـشبنج  هژیوب  ناـهج و  رد 

بالقنا يریگ  لکش  اب  دش ; یم  یقلت  تیعقاو  زا  رود  تینهذ  نامرآ و  کی  اهنت  اکیرمآ ، برغ و  ربارب  رد  یگداتسیا  يرابکتسا و  يایند 
ياهتـضهن دـندیدرگ و  راودـیما  ناش  شخب  ییاهر  يرامعتـسا و  دـض  تازرابم  هب  فعـضتسم  ناهج  نآ ، هبناج  همه  يزوریپ  یمالـسا و 

; دوب مالسا  ناهج  رد  يرایسب  یمالسا  ياهشبنج  ناریا ، یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  . » تفای يا  هزات  ناج  یناهج  هصرع  رد  یمالـسا 
دوخ تکرح  هک  دنتشاد  ساره  مکاح ، تیعضو  لیلد  هب  دندوب و  ینارگن  ساره و  سرت و  رد  یـسایس  ياهراشف  لیلد  هب  اهـشبنج  نیا  اما 

یمالسا ياهتکرح  هب  تخیر و  ورف  ار  سرت  راوید  نیا  یمالـسا  بالقنا  دنزادرپب . هزرابم  هب  دننک و  جیـسب  ار  ناناملـسم  دنزاس و  ینلع  ار 
بالقنا يزوریپ  زا  سپ  اذـل  دیـشک . ریز  هب  ار  اهتردـق  نیرتگرزب  ناملـسم ، ياهورین  زا  يریگ  هرهب  اب  ناوت  یم  هک  تخومآ  ار  سرد  نیا 

دنتشادرب و شیپ  هب  ییاهماگ  ناملسم  ياهتلم  دنتساخ و  اپ  هب  رصم و ... سنوت ، ریازجلا ، نادوس ، رد  ناملسم  ياه  هدوت  ناریا ، رد  یمالسا 
ار هقطنم  همه  یـسایس ، شخب  یهاگآ  یگنهرف و  شزیخ  تفای و  يا  هدـنیازف  دـشر  مالـسا  ناهج  رـسارس  رد  ناملـسم  ياه  هدوت  تکرح 
لد رد  ار  دیما  ياه  هناوج  جـیردت  هب  یمالـسا ، ياهروشک  رد  يدادبتـسا  دـض  يرامعتـسا و  دـض  قفومان  هزرابم  اهلاس  ( 12 .« ) تفرگارف

مارآ مارآ  یمالسا ، عماوج  بلغا  رد  یمالسا  ياهشبنج  اهتضهن و  ماکان  تایبرجت  تخاس . لدبم  يدیماان  سای و  هب  ناملسم  تما  ناناوج 
لمحت هک  تسایس ، نید و  ییادج  هشیدنا  درک . یم  داجیا  هلصاف  نید ، یقالخا  يدابع و  ریاعش  مالسا و  یتازرابم  یـسایس و  هشیدنا  نایم 

، یطیارـش اضف و  نینچ  رد  دوب . هتـشگ  لیدبت  يریگارف  ماع و  یقلت  هب  درک ، یم  هیجوت  ار  ریاج  ماکح  يرابکتـسا و  ياهتردق  اب  شزاس  و 
یمالسا ياهتضهن  یلماکت  تکرح  ریـسم  رد  ار  يدیدج  دنور  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  رد  يو  هنادنمزوریپ  يربهر  ماما و  ترـضح  روهظ 

نکمم ناریا  بالقنا  یللملا  نیب  ذوفن  نتفرگ  هدـیدان  دـیاش  دیـشخب . ییاـیوپ  كرحت و  نادـب  هفقو  دوکر و  اـهلاس  زا  سپ  دومن و  داـجیا 
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نیا يایحا  اب  ناریا  یمالسا  بالقنا  دندوب ، هدش  داقتعا  یب  مالسا  یسایس  هبنج  هب  تبـسن  ناناملـسم  زا  یخرب  هک  يدراوم  رد  یتح  دشابن .
یـسایس و يداصتقا ، لالقتـسا  دوب  دنهاوخ  رداق  رگید  راب  ناناملـسم  هک  داد  ناشن  درک و  هداعا  بلطم  نیا  هب  ار  نانآ  خسار  داقتعا  هبنج ،

ترـضح يزیتس  ملظ  همانرب  ( 13 . ) دـنوش لیدـبت  یللملا  نیب  يورین  نیرتدـنمتردق  هب  رگید  راب  کی  دـنروآ و  تسد  هب  ار  دوخ  یگنهرف 
ياهتـضهن ترـضح و  نآ  ینید  یـسایس -  ياه  هشیدـنا  نایم  ار  يا  هبناـج  همه  قیمع و  دـنویپ  یهلا ، ینید و  فیلکت  ناونع  هب  هر ) ) ماـما

ياهشبنج اهتـضهن و  یمامت  نایم  ینید ، یعرـش و  فیلکت  ساسارب  ینتـسسگان ، دنویپ  نیمه  دزاس . یم  رارقرب  ناهج  رـسارس  رد  یمالـسا 
یم مهارف  یلمع  يرظن و  ییوسمه  داـحتا و  قیرط  زا  ار  اهـشزیخ  نیا  رتـشیب  هچره  ییافوکـش  يروراـب و  ياـه  هنیمز  هدوب و  رارقرب  ینید 
ملظ دـض  رب  هزراـبم  تسا ، حرطم  هچنآ  تسین ;  حرطم  ناـکم  نم ، يارب  : » دـنیامن یم  وگزاـب  نینچ  ار  هتکن  نیا  هر ) ) ینیمخ ماـما  دروآ .

ینید و هغبص  هک  ینامز  رابکتسا  اب  هزرابم  يزیتس و  ملظ  نیاربانب ، ( 14 .« ) دوب مهاوخ  اجنآ  دریگب ، تروص  هزرابم  نیا  رتهب  اج  ره  تسا .
، نید یعاـمتجا  فیلاـکت  هب  ماـما  ترـضح  یـسایس  شرگن  ددرگ . یم  رادروخرب  زین  اـه  هزیگنا  نیرت  يوق  زا  دریگ ، یم  دوـخ  هب  یبـتکم 

هدوت جیـسب  صیرحت و  شزیگنا ، رد  ار  دوخ  ریگمـشچ  شقن  هتفای و  روضح  عامتجا  ياه  هصرع  رد  ینید  میلاـعت  نید و  اـت  دـش ، بجوم 
اب هزرابم  هر ،) ) ماما ترـضح  یـسایس  هشیدنا  رد  رگا  دـیامن . افیا  شیپ  زا  شیب  فعـضتسم  عماوج  رب  مکاح  هناملاظ  ماظن  هیلع  مدرم  ياه 

شقن یمالـسا  ياهتـضهن  یمرگلد  تیوقت و  رد  رما  نیا  هک  تسا  یعیبط  ددرگ ، یم  حرطم  ینید  فیلکت  کـی  ناونع  هب  رابکتـسا  ملظ و 
ساسا هک  ییاهنیا  اب  ملظ ، روط  نیا  اب  صاخـشا ، روط  نیا  اب  هک  هدرک  فلکم  ار  ام  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  : » درک دـهاوخ  اـفیا  يزراـب 

رگا مینکب . هزرابم  هضراعم و  اهنیا  اب  هک  میفلکم  ام  دنهد ، یم  داب  هب  دنراد  ار  نیملـسم  حلاصم  همه  دـننک و  یم  لزلزتم  دـنراد  ار  مالـسا 
یم هضراـعم  مینک و  یم  نامـشود  هب  گـنفت  ناـمدوخ  مینک . یم  هضراـعم  مینک و  یم  گـنفت  هب  تسد  دـسرب ، نامتـسد  مه  یتقو  کـی 
رگا تسا . يرشب  عماوج  رد  دوجوم  ياه  ییاوران  اهییاسران و  لابق  رد  هر ) ) ماما ترضح  هبناج  همه  عضوم  رگنایب  قوف ، زارف  ( 15 .« ) مینک

هدومن و زکرمتم  صاخ  داعبا  رد  ار  ناش  یتازرابم  یحالصا و  يریگ  تهج  یمالسا  ياهروشک  رد  یحالصا  یمالسا و  ياهتـضهن  بلغا 
، ریگارف دـیدج و  يژتارتسا  هیارا  اب  ماما  ترـضح  دـنا ، هدومن  افتکا  مدرم  ياه  هدوت  ناهذا  راکفا و  یهد  تهج  داشرا و  ظعو و  هب  انایحا 

يریگ لکش  دنیامن . یم  داهنشیپ  یماظن  یگنهرف و  یعامتجا ، یسایس ، داعبا  هیلک  رد  ار  هناهاوخ  يدازآ  يرامعتسا و  دض  تازرابم  دنور 
هدرب و هرهب  يژتارتسا  نیا  زا  الماک  یمالـسا ، عماوج  یخرب  رد  رامعتـسا  دادبتـسا و  هیلع  هبناج  همه  هزرابم  بلاـق  رد  یمالـسا  ياهـشزیخ 

یم بجوم  ار  یمالـسا  بـالقنا  ترورـض  یبـالقنا و  شرگن  هب  یحالـصا  درکیور  زا  یمالـسا  ياهتـضهن  لاـقتنا  ترورـض  هتکن ، نیمه 
دروم زابرید  زا  یمالسا ، يژولوئدیا  يداقتعا و  ناینب  رب  یمالسا  هدحاو  تما  ققحت  يریگ و  لکش  هشیدنا  یمالـسا  تما  رب  دیکات  ددرگ .

رد یمالسا ، هدحاو  تما  تیروحم  لوح  تدحو  يژتارتسا  تسا . هتشاد  رارق  یمالسا  تضهن  ناماگشیپ  ینید و  ناحلصم  دیکات  مامتها و 
ياهتضهن نایم  ینید  يداقتعا و  هبناج  همه  قیمع و  هطبار  دشاب . یم  رادروخرب  يدنلب  هاگیاج  زا  هر ) ) ماما ترضح  ینید  یسایس ، هشیدنا 
ياهتـضهن اب  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یمالـسا ، هدـحاو  تما  زت  هعاشا  جـیورت و  قیرط  زا  هر ) ) ماـما ترـضح  هک  دـش  بجوم  یمالـسا ،

هب لین  ناراوخ و  ناهج  اب  هزرابم  رد  يژتارتسا  نیرتزاسراک  ار  هدـیا  نیا  ققحت  هدیـشخب و  ینتـسسگان  راوتـسا و  يدـنویپ  ناهج  یمالـسا 
کلاـمم لالقتـسا  یمالـسا و  کـلامم  مالـسا و  زا  عاـفد  يارب  اـم  : » دـنیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  هر ) ) ماـما ترـضح  دـنیامن . ناونع  يزوریپ 
يردارب تسا ، یمالسا  کلامم  داحتا  تسا ;  نیملسم  هملک  تدحو  تسا ;  مالسا  همانرب  هک  ام  همانرب  میتسه . ایهم  لاح  ره  رد  یمالـسا ،
شرگن نیمه  اقیقد  ( 16 ... .« ) ناهج رـسارس  رد  تسا  یمالـسا  لود  مامت  اب  ینامیپ  مه  ملاع ، طاقن  مامت  رد  تسا  نیملـسم  قرف  عیمج  اب 

رد ار  شخب  ییاهر  تازرابم  هدیشخب و  ریگارف  يزرم و  ارف  یتلـصخ  ار  یمالـسا  تضهن  هک  تسا  نآ  راذگناینب  ناریا و  ینید  تضهن  رد 
نطو هکنیا  يارب  مینک ، نیمات  ار  مالسا  تما  تدحو  هکنیا  يارب  ام  : » دنک یم  تیاده  يرشب  عماوج  هکلب  یمالـسا و  عماوج  طاقن  یـصقا 

تموکح لیکشت  هکنیا  زج  میرادن  یهار  مینک ;  دازآ  جراخ و  اهنآ  هدناشن  تسد  ياهتلود  نارگرامعتسا و  ذوفن  فرـصت و  زا  ار  مالـسا 
نیرتزاـسراک هک  تسا  مالـسا  یناـهج  تضهن  هـهبج  ناـیم  ییوـسمه  داـجیا  رد  رکفت  نـیا  قـیمع  دنمـشزرا و  تارمث  ( 17 ... .« ) میهدـب
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، اقیرفآ بلق  ات  ایسآ  ياج  همه  رد  ناناملسم  زورما  : » ددرگ یم  بوسحم  فعضتسم  ناملـسم و  للم  يرامعتـسا  دض  هزرابم  رد  يژتارتسا 
. یمالـسا تما  وزج  ینعی  دنتـسه ;  گرزب  یناهج  هعماج  کی  ءزج  هک  دـننک  یم  ساسحا  همه  اکیرمآ  اپورا و  رد  هنایمرواخ و  مامت  رد 

رابکتـسا ربارب  رد  مالـسا  زا  عافد  رد  هبرح  نیرتگرزب  یمالـسا ، تما  هب  تبـسن  روعـش  ساـسحا  دروآ . دوجو  هب  اـیند  رد  هر ) ) ماـما ار  نیا 
همه قیمع و  هطبار  ناوت  یم  يرشب ، عماوج  یمالسا و  تما  لابق  رد  ماما  ترـضح  ینید  تسایـس  ینابم  لوصا و  هب  هجوت  اب  ( 18 .« ) تسا

هدرتسگ فرژ و  تاریثات  اتسار ، نیمه  رد  دومن . هعلاطم  فشک و  یبوخ  هب  ار  ناهج  رسارس  رد  ینید  ياهتضهن  یمالـسا و  بالقنا  هبناج 
رد هک  تفایرد  ناوت  یم  ینامز  ار  ریثات  نیا  قمع  درک . ییاسانـش  ناوت  یم  ار  یمالـسا  ياهتـضهن  رب  ترـضح  نآ  یـسایس  ياـه  هشیدـنا 

یبرغ نیرکفتم  زا  یکی  تیار ، نیبار  میهد . رارق  یـسراو  روغ و  دروم  ار  یمالـسا  بالقنا  نیفلاخم  ناگناگیب و  ياه  هتفگ  تاـضارتعا و 
، دـش يراذـگ  هیاپ  ناریا  بالقنا  اب  ناـهج  نردـم  یبهذـم  تموکح  نیلوا  هکنآ  زا  سپ  لاـس  هدزیـس  : » هک دراد  یم  راـهظا  هنیمز  نیا  رد 

سپ یمالسا  ياهتـضهن  تفگ  ناوت  یم  ناس ، نیدب  و  ( 19 .« ) تسا هدش  حرطم  دنمتردق  یسایس  بولـسا  کی  ناونع  هب  رگید  راب  مالـسا 
ینید میلاعت  هلیـسو  هب  هعماج  لوقعم  تیریدم  يدـنمناوت  هب  تبـسن  هتـشگ و  هارمه  نوکـس  دوکر و  اب  هک  قفومان  ماکان و  هبرجت  اهلاس  زا 
ماما ترـضح  ناریا ، ینید  تضهن  ماگـشیپ  هنایارگایحا  روهظ  اـب  دوب ; هدـیدرگ  بجوم  عماوج  ناـیم  رد  ار  هنارواـبان  یفنم و  یقلت  یعون 
هزوح رد  ینید  يژولوئدیا  مالسا و  دماراک  قفوم و  يامیس  رگید  راب  کی  دیدرگ و  رادروخرب  يدیدج  ییایوپ  كرحت و  زا  هر ) ) ینیمخ

، بیترت نیدـب  تفاـی . روـلبت  يا  هدـننک  هریخ  لکـش  هـب  مالـسا  ناـهج  ورملق  زا  یـشخب  رد  ناـسنا ، یعمج  یگدـنز  تیریدـم  تساـیس و 
راودـیما شیوخ ، یتازراـبم  قفوم  نشور و  هدـنیآ  هب  هتفاـی و  خـسار  ناـمیا  دوخ  يرکف  يداـقتعا و  یناـبم  هب  تبـسن  یمالـسا  ياهتـضهن 

میهاوخ مییامن ، یـسررب  یلک  ارذگ و  هاگن  کی  رد  ار  یمالـسا  ياهتـضهن  رب  هر ) ) ینیمخ ماما  هبناج  همه  فرژ و  تارثا  رگا  دـندیدرگ .
ره تسا . هتـشاد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  يدج  يریذپریثات  یلمع  يرظن و  دـعب  ود  رد  ینید ، عماوج  هیلک  رد  یمالـسا  تضهن  هک  دـید 

نیا نایاپ  رد  اما  ( 20;  ) دبلط یم  ار  يا  هناگادج  ثحب  دوخ  ناریا ، یمالسا  بالقنا  یناهج  ياهدرواتـسد  یمامت  نییبت  ندرمـشرب و  دنچ 
. دریگ یم  رارق  يدنب  عمج  دروم  حرط و  یلمع  يرظن و  دـعب  ود  رد  یمالـسا  ياهتـضهن  رب  هر ) ) ینیمخ ماما  ریثات  نیرتمهم  افرـص  راتـشون 

 - یـسایس ياه  هشیدنا  يرظن ، ظاحل  هب  دش ، هراشا  لبق  بلاطم  يالبال  رد  هک  روط  نامه  یمالـسا  ياهتـضهن  رب  ینیمخ  ماما  يرظن  ریثات 
هب تبـسن  تبثم  درکیور  تشاذـگ . ياـج  هب  دوخ  زا  یمالـسا  ياهتـضهن  رب  ار  يا  هبناـج  همه  قیمع و  تاریثاـت  هر ) ) ماـما ترـضح  ینید 
هب داـمتعا  همه ، زا  رتـمهم  قفوم و  نشور و  هدـنیآ  هب  دـیما  ناـسنا ، یعمج  تاـیح  فلتخم  ياـه  هزوح  رد  ینید  میلاـعت  لوقعم  تیریدـم 

همه قیمع و  دـنویپ  ددرگ . یم  بوسحم  يرظن  شخب  رد  ماـما  ترـضح  تاریثاـت  نیرتزراـب  زا  ناملـسم ، عماوج  یمالـسا  ینید و  تیوه 
مدرم ینید  تضهن  وس  کی  زا  دـنیامن ، یم  رارقرب  ملاع  رـسارس  رد  ینید  ياهتـضهن  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  نیب  هر ) ) ماما هک  يا  هبناـج 

ياهتـضهن بالقنا ، يژولوئدـیا  دـنمتردق  ناینب  رگید ، يوس  زا  داد و  رارق  اهتـضهن  نیا  يارب  یتیامح  عبنم  اکتا و  هطقن  ناونع  هب  ار  ناریا 
يریسفت ینیمخ و  ماما  يربهر  هب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  دومن . رادروخرب  يا  هدنلاب  ایوپ و  يژولوئدیا  يرکف و  ینابم  زا  زین  ار  یمالـسا 

يروط هب  مالسا ، یهقف  تاشیارگ  مالسا و  لخاد  رد  بالقنا  درک ; داجیا  مالـسا  يایند  حطـس  رد  بالقنا  ود  درک ، هیارا  مالـسا  زا  وا  هک 
، مالسا نید  زا  جراخ  يایند  حطس  رد  هک  دوب  نآ  مود ، بالقنا  و  داد ... یم  رارق  دیکات  دروم  رـصع  نیا  رد  ار  شبنج  تکرح و  موزل  هک 

تلود دـسرب و  تیمکاح  هب  دـناوت  یم  دـنک و  داجیا  رییغت  دـناوت  یم  مالـسا  هک  تشاد  عوضوم  نیا  رب  دـیکات  دروآ و  دوجو  هب  ار  یهقف 
تـشاد داقتعا  هک  یتسیـسکرام  راکفا  راشتنا  هرود  فالخرب  دوب ، مالـسا  هیلع  اپورا  تضهن  هرود  زا  هک  يرکف  فالخ  رب  دـنک ; سیـسات 

متسیب نرق  متـشه  ههد  رد  هک  تسا  یگرزب  رییغت  هباثم  هب  ماما  بالقنا  لیلد ، نیمه  هب  تسا . اهتلم  نویفا  دنک و  یم  فیعـض  ار  اهتلم  نید 
راذگناینب یمالـسا  ياهتـضهن  زا  ماما  یتیامح  عضوم  ( 21 . ) دـمآ دوجوب  هتفر  هتفر  اهتیـصخش  یمالـسا و  ياهتکرح  حطـس  رد  اـیند و  رد 

لابق رد  شیوخ  ینید  تیلوؤسم  هب  خسار  داقتعا  اب  رصاعم ، یساملپید  جیار  تافراعت  یـسایس و  ياهـشزاس  زا  رود  هب  یمالـسا  يروهمج 
غیرد یب  هبناج و  همه  ینابیتشپ  هلحرم ، نیرخآ  اـت  هدرـشف و  ياـپ  یمالـسا  ياهتـضهن  زا  دوخ  یتیاـمح  عضوم  رب  هراومه  یمالـسا ، تما 
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تقیقح و قح و  ادـخ ، هار  رد  هک  ناـهج  رـسارس  رد  شخب  يدازآ  ياهتـضهن  ماـمت  زا  اـم  . » دـنا هتـشاد  مـالعا  اهـشبنج  نیا  زا  ار  شیوخ 
میراد یم  مالعا  یناغفا  مولظم  ناملـسم و  ناردارب  زا  ار  دوخ  غیرد  یب  ینابیتشپ  رگید  راب  ام  مینک . یم  ینابیتشپ  دننک ، یم  هزرابم  يدازآ 

مامت زا  ار  مدوخ  ینابیتشپ  رگید  راـب  نم  : » دـنیامرف یم  رگید  ياـج  رد  ماـما  ( 22 .« ) مییامن یم  موکحم  ادیدش  ار  نارگ  لاغـشا  لاغـشا  و 
دوخ ینابیتشپ  نم  میامن . یم  مالعا  دنگنج ، یم  تسار  پچ و  ياهتردـقربا  لاگنچ  زا  ییاهر  يارب  هک  ییاههورگ  اه و  ههبج  اهتـضهن و 

ياهرواب رب  هک  یمالـسا  شخب و  ییاـهر  ياهـشبنج  زا  یناـبیتشپ  تیاـمح و  ( 23 .« ) مراد یم  مـالعا  زیزع  ناـنبل  دیـشر و  نیطــسلف  زا  ار 
هدومنن دودحم  یمالسا  ياهتضهن  هدودحم  رد  اهنت  هن  ار  وا  ییادز  ملظ  یتیامح و  عضوم  هدوب ، راوتـسا  هر ) ) ماما ترـضح  ینید  یـسایس ،

يارب هطلس  ریز  ياهروشک  مامت  زا  ام  : » تسا هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  يرامعتـسا  دض  شخب و  ییاهر  ياهـشبنج  یمامت  نآ ، زا  رتارف  هک 
کی رد  ( 24 .« ) تسا ینتفرگ  قح  هک  مییوـگ  یم  احیرـص  ناـنآ  هب  مییاـمن و  یم  یناـبیتشپ  ـالماک  لالقتـسا ، يدازآ و  ندروآ  تسد  هب 
انایحا صقان و  كرد  - 1 دنا : هدوب  وربور  یـساسا  لضعم  ود  اب  اتدمع  یمالـسا  ياهـشبنج  هک  تفگ  ناوت  یم  یلامجا ، ارذگ و  یـسررب 

. نیمز برغم  ندـمت  یگنهرف و  ياـه  هدـیدپ  ربارب  رد  یفنم  دـنت و  شنکاو  ینید ;2 - ياهـشزومآ  میلاعت و  زا  تضهن  ناماگـشیپ  داضتم 
عماوج ياه  يدنمزاین  تالضعم و  يوگخساپ  هک  دنمتردق  عماج و  يداقتعا  ناینب  کی  نتـشاد  زا  ار  یمالـسا  ياهـشبنج  تسخن ، هصیقن 

یگنهرف یملع و  ياهدرواتـسد  زا  روبزم  ياهـشبنج  وس  کی  زا  هک  دـش  یم  بجوم  مود ، لکـشم  تخاـس و  یم  مورحم  دـشاب ، رـصاعم 
رد ددرگ . یفرعم  بلط  تنوشخ  هجوم و  ریغ  ییارگداـینب  ناونع  هب  عماوج  ناـیم  رد  اهـشبنج  نیا  رگید ، يوـس  زا  هدـش و  مورحم  دـیدج 

ياهشبنج یکیژولوئدیا  يرکف و  ناینب  ات  دومن  شالت  ینید ، میلاعت  زا  هبناج  همه  عماج و  ریسفت  هیارا  اب  هر ) ) ماما ترـضح  تسخن ، دروم 
شرگن اب  هداد و  ناماس  ار  نیملسم  ناهذا  رد  لوحت  هشیدنا  مهم  ردقنارگ و  ثاریم  ناشیا  اتسار ، نیا  رد  دشخب . تردق  انغ و  ار  یمالـسا 
طابترا دنویپ و  یعون  دیدج ، رصع  ياهیروآون  تارییغت و  اب  ینید  ياهرواب  هتشذگ و  یمالسا  ثاریم  نیب  شیوخ  هنایارگ  عقاو  یتهاقف و 
ساسحا ایحا و  ار  نیملسم  ینید  تیوه  هنادنمدرخ ، هدنز و  یقرتم ، نید  ناونع  هب  مالسا  رب  دیکات  اب  ماما  ترـضح  دومن . رارقرب  ار  یقطنم 

فعـض هطقن  نیمود  دروم  رد  ( 25 . ) دروآ دوجو  هب  دـشاب ، رـصاعم  ناسنا  ياهزاین  يوگباوج  دـناوت  یم  مالـسا  هکنیا  هب  داقتعا  راختفا و 
ات دومن  شالت  یبرغ ، گنهرف  ندـمت و  دـیدج  رهاظم  برغ و  ربارب  رد  هیوس  ود  شرگن  کی  اـب  هر ) ) ماـما ترـضح  یمالـسا ، ياهـشبنج 
رد ناشیا  دروآ . دوجوب  دیدج  ندمت  یفنم  تبثم و  ياه  هبنج  نایم  کیکفت  یعون  هدودز و  ینید  هشیدـنا  زا  ار  یگنهرف  يرکف و  دومج 

شالت هتخیمآ و  مهرد  ییارگون  تاموزلم  یبرغ و  گنهرف  دـیدهت  هب  ییوگخـساپ  ترورـض  اب  ار  هعماـج  یلخاد  ياـهینارگن  اتـسار ، نیا 
دروخرب کی  هر ) ) ماما ترـضح  ینید  ییارگون  دیامن . داجیا  يزاسمه  طابترا و  یبهذم ، ییارگ  تنـس  ینید و  ریغ  ییارگون  نیب  ات  دومن 
ياهـشبنج رب  يرظن  دـعب  رد  هر ) ) ماما ترـضح  هک  يریثات  نیارباـنب ، ( 26 . ) دـهد یم  هیارا  ار  برغ  اـب  ناـمزمه  عفد  بذـج و  هناـگود و 

نیرت يوق  دومن ، هیارا  برغ  اب  یمالـسا  ياهتـضهن  شلاچ  يارب  یبسانم  یقطنم و  خساپ  هکنیا  رب  هوالع  تشاذگ ، اج  هب  دوخ  زا  یمالـسا 
ریثات ،» نیاربانب تشاذگ . راگدای  هب  دوخ  زا  زین  ار  یمالـسا  يژولوئدیا  ینید و  میلاعت  ندوب  دماراک  رب  خـسار  رواب  ینید و  تیوه  ساسحا 
دندش یقلت  يدج  یبهذم  یسایس و  يورین  ناونع  هب  ناناملسم  مالسا و  هک  تسا  نآ  ینیمخ ، ماما  يربهر  هب  یمالـسا  بالقنا  هجوت  لباق 
تابثا يارب  درک . ادیپ  اهتردقربا  یـسایس  ياهیبایزرا  تابـساحم و  رد  قباس  زا  رت  يوق  رایـسب  یعـضوم  اهنآ  رکفت  نیملـسم و  هجیتن ، رد  و 

هدش هتشون  مالسا  تایح  دیدجت  رد  هنحص »  رد  مالسا  روضح   « » مالـسا ناهج  تردق   ;  » نیوانع تحت  هک  يراثآ  هب  ناوت  یم  اعدم ، نیا 
ناریا یمالسا  تضهن  ینید  ربهر  يالاو  ياه  هشیدنا  قیمع  تارثا  یمالسا  ياهتضهن  رب  ینیمخ  ماما  یلمع  ریثات  ( 27 .« ) درک دانتسا  تسا ،
تحت ار  یمالسا  ياهتـضهن  تکرح  دنور  زین  یلمع  دعب  رد  هکلب  هدیدرگن ; روصحم  يرکف  يرظن و  دعب  رد  اهنت  یمالـسا ، ياهتـضهن  رب 
رودـص هر ) ) ماما ترـضح  رگا  تسا . هدوب  رادروخرب  يدـنلب  هاگیاج  زا  زین  ماما  ترـضح  یـسایس  هشیدـنا  رد  رما  نیا  تسا . هتـشاد  ریثات 

نیا ( 28 ، ) دننک یم  فیرعت  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تایبرجت  لاقتنا  بلاق  رد  ار  نآ  هدومن و  ناونع  یـساسا  لصا  کی  هباثم  هب  ار  بالقنا 
بلغا رگید ، يوـس  زا  تـسا . یمالـسا  ياهتـضهن  رب  ناـشیا  یبـالقنا  یـسایس و  ياـه  هشیدـنا  یلمع  ینیع و  يراذـگریثات  موـهفم  هـب  رما 
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یمالـسا بالقنا  ینیع  ياهدرواتـسد  تایبرجت و  زا  ناش ، يرامعتـسا  دض  تازرابم  دنور  رد  ناملـسم ، ياهروشک  یمالـسا و  ياهـشبنج 
هک یصاخ  تازایتما  . » دراذگ یم  شیامن  هب  ار  ینیمخ  ماما  زا  اهشبنج  نیا  یلمع  يریذپریثات  زا  ییاه  هبنج  دوخ ، هک  دنا  هدرب  هرهب  ناریا 

. تسا ماما  یگدـنز  تایح و  شور  شیاهتـسایس ، راکفا و  رب  هوالع  داهن ، ریثات  ناهج  مدرم  مامت  رب  تشاذـگ و  ياج  هب  هر ) ) لـحار ماـما 
هزراـبم و هیحور  هک  تسا  یگدـنز  سرد  نیمه  اـقیقد  ( 29 .« ) تسا سونامان  رـصاعم  يایند  يارب  هک  یـشور  اب  هناعـضاخ  هداـس و  شور 

نابز زا  هنیمز ، نیمه  رد  دیشخب . هرابود  ناج  يرـشب ، عماوج  نادنمروز  رابکتـسا و  ربارب  رد  ار  دنب  رد  نیفعـضتسم  نانیـشن و  خوک  لباقت 
زا يا  هجیتن  تروص ، ره  هب  اقیرفآ  بونج  رد  دوجوم  حلص  جوم  ایبیمان و  دیدج  لالقتسا  میناوخ : یم  نینچ  يرصم  ناگدنـسیون  زا  یکی 

يارب يدام  کیتاملپید و  یـسایس ، یماح  کـی  ینیمخ ، ماـما  يربهر  اـب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نیارب ، هوـالع  تسا . ناریا  تکرح  نیا 
لاح رد  نافعضتسم  هب  ناریا  بالقنا  تفر . یم  رامش  هب  نآ  تیامح  تحت  يزرم  ياهناتـسا  اقیرفآ و  بونج  رد  شخب  يدازآ  ياهتکرح 

هب مدرم  ياه  هدوت  رب  یمالـسا  ياهـشبنج  دامتعا  اکتا و  ( 30 . ) داد يداژن  هطلـس  هیلع  گنج  رد  یمود  کمک  زین  اـقیرفآ  بونج  گـنج 
راـثآ و نیرتـمهم  زا  یـسایس ، ياهـشزاس  زا  رود  هب  مدرم  ناـمیا  يونعم  يورین  رب  هیکت  دـنمزوریپ و  قـفوم و  يژتارتـسا  نیرتـمهم  ناوـنع 

راودیما قفوم  هدنیآ  هب  هدیشخب و  دیدج  يدنور  ار  یمالسا  ياهشبنج  یتازرابم  ریـسم  هک  دوب  ماما  ترـضح  ینید  تضهن  ياهدرواتـسد 
اهتردقربا هیلک  تفلاخم  اب  دوخ  يدوخ  هب  اهنت  هن  یمالـسا  تضهن  کی  هک  تسا  نیا  یمالـسا ، بالقنا  زا  يرگید  يریگ  هجیتن  . » تخاس

ریذـپان شزاس  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  تیقفوم  سناش  دـشاب و  لیـصا  هکنیا  يارب  یتضهن  نینچ  هکلب  ددرگ ; یم  وربور  اهنآ  یلحم  لاـمع  و 
مدرم ياه  هدوت  اب  یمالسا  تضهن  ندز  هرگ  ناملسم و  مدرم  مومع  عفانم  نیمات  ماما ، ترضح  قفوم  یلمع و  هریس  نینچمه  ( 31 .« ) دنامب

نیا نآ ، و  درادرب . رد  زین  يرگید  هجیتن  بالقنا ، نیا  . » دومن وگزاب  يرامعتـسا  دـض  تازرابم  ریـسم  رد  قفوم  يژتارتسا  کی  ناونع  هب  ار 
روصحم ضحم  يژولوئدـیا  حطـس  رد  ای  دـبای و  قیفلت  یمیمـص  وحن  هب  یمدرم  ياهتـساوخ  عفانم و  اب  هچنانچ  یمالـسا  تضهن  هک  تسا 
یبهذـم ریغ  يابقر  هیلک  رب  دوب  دـهاوخ  رداق  دـنک ، در  ار  دوجوم  ماـظن  رد  تکراـشم  هنوگ  ره  هدوب و  ریذـپان  شزاـس  هچناـنچ  ددرگن و 

هدـش شومارف  ياهـشزرا  يایحا  اب  هک  دوب  وا  دراد و  ینیمخ  ماما  زا  ار  دوخ  ددـجم  دـلوت  مالـسا  هکنیا ، هرخـالاب  و  ( 32 .« ) دیوج تقبس 
، یمالـسا بـالقنا  یخیراـت  نانمـشد  هک  تسا  اتـسار  نیمه  رد  اـقیقد  و  تخیگنارب . ار  ناـیناهج  برغ و  ناربهر  بجعت  ناـسنا ، اـهنویلیم 

یمامت تسا و  یلاغـشا  یـضارا  نانبل و  رد  یلیئارـسا  دض  تازرابم  شخب  ماهلا  ینیمخ  ۀیآ ا ...  » هک دنوش  یم  فارتعا  هب  روبجم  هنازجاع 
ياهشبنج ناماگشیپ  ( 33 .« ) دیمان ینیمخ  ماما  رادفرط  دیاب  ار  هیروس  ندرا و  نانبل ، یلاغشا ، نیطسلف  رصم ، رد  یمالـسا  زرابم  ياههورگ 

نیا یماـکان  لـماوع  زا  یکی  هتکن ، نیمه  هدوب و  مورحم  مدرم  ياـه  هدوت  اـب  هبناـج  همه  يدـج و  هطبار  زا  اتدـمع  هتـشذگ ، رد  یمالـسا 
رب هک  دوب  یتازرابم  قفوم  ینیع و  يژتارتسا  کی  هیارا  رد  یمالـسا  ياهتـضهن  رب  ینیمخ  ماما  یلمع  ریثاـت  دـهد . یم  لیکـشت  ار  اهـشبنج 

بلغا هک  تسا  یلاح  رد  نیا ، دندرگ . یم  بیکرت  مدرم  ياه  هدوت  اب  یمالسا  شبنج  ناماگشیپ  ناونع  هب  نارکفنشور  املع و  نآ ، ساسا 
زین اه  هدوت  تیامح  زا  لیلد ، نیمه  هب  دندناوخ و  یم  يرهاظ  ناملسم  لهاج و  ناونع  هب  ار  مدرم  ياه  هدوت  یمالـسا ، تضهن  ناماگـشیپ 

میژر هک  دروآ  دیدپ  ار  مالـسا  ریذپان  تسکـش  زاتمم و  تردق  ناریا ، رد  ناملـسم  مدرم  ياه  هدوت  املع و  بیکرت  دندیدرگ . یم  مورحم 
رد یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هک  هر ) ) ماما ترـضح  یـسایس  هشیدنا  دش  هتفگ  يدنب  عمج  هصالخ و  ( 34 .« ) تخاس نوگنرـس  ار  مکاح 

ناهج رد  یمالـسا  تضهن  اـب  ینتـسسگان  قیمع و  دـنویپ  زا  دوخ ، یبتکم  تیهاـم  ینید و  تلـصخ  لـیلد  هب  تسا ، نآ  ینیع  رولبتم  ناریا 
یمالـسا و ياهـشبنج  اب  طابترا  رد  ماـما  ترـضح  هنادـنمزوریپ  ینید و  تضهن  ياهدرواتـسد  راـثآ و  یلک  روط  هب  تسا . هدوب  رادروخرب 
ناریا و یمالـسا  بالقنا  ندوب  یناهج  تلـصخ  درک . یباـیزرا  لـیلحت و  ناوت  یم  یلمع  يرظن و  شخب  ود  رد  ار  مالـسا  یناـهج  تضهن 

یناهج تدـحو  یمالـسا و  تما  رب  دـیکات  يزیتس و  رابکتـسا  ییادز و  ملظ  نیفعـضتسم ، ههبج  بالقنا ، رودـص  توعد ;  نوچ ; یلوصا 
نآ لیذ  ار  یمالـسا  ياهـشبنج  یمالـسا و  تضهن  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریثات  هطبار  ناوت  یم  هک  تسا  ییاـهروحم  نیرتمهم  مالـسا ،

ياهتضهن هب  تبسن  هر ) ) ینیمخ ماما  شقن  یمالسا و  بالقنا  یناهج  ياهدرواتسد  راثآ و  هعومجم  رگید ، يوس  زا  دومن . یسراو  حرط و 
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ماـما يربـهر  هـب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  يادرف  زا  داد . رارق  یــسررب  ثـحب و  دروـم  ناوـت  یم  یفیک  یمک و  دـعب  ود  رد  ار  یمالــسا 
یمالسا و ياهـشبنج  یفیک  یمک و  رییغت  رد  دیاب  ار  لوحت  نیا  تایلجت  زا  یکی  دش . لوحتم  مالـسا  ناهج  نآ ، ریثات  تحت  و  هر ) ) ینیمخ
سلطا و سونایقا  ياه  هنارک  ات  رود  رواخ  زا  تفاـی و  شیازفا  یمالـسا  ياهـشبنج  رامـش  یمک ، رظن  زا  درک . وج  تسج و  شخب  ییاـهر 
هناـیم و يایـسآ  ریازجلا ، سنوت ، ناتـسناغفا ، ریمـشک ، رد  شخب  ییاـهر  ياهـشبنج  صوصخ ، نیا  رد  هک  تفرگرب  رد  ار  یمالـسا  برغم 

هتخاب گنر  یطاقتلا  یتسیسکرام و  یلم ، ياهتکرح  دوب ; رت  سوسحم  یفیک  تارییغت  درب . مان  ناوت  یم  ار  سراف  جیلخ  هزوح  ياهروشک 
دومن نیطسلف  نانبل و  تسا و  یتسیسکرام  تاکرح  ياج  هب  یمالسا  مایق  ینیزگیاج  هنومن  ناتـسناغفا ، تفرگ . جضن  یمالـسا  تاکرحت  و 

رظن راـهظا  رد  ار  یمالـسا  ياهتـضهن  یفیک  رییغت  نشور  هنومن  ( 35 . ) تسا یطاقتلا  یموق و  تاکرح  ياج  هب  یبـالقنا  مالـسا  ینیـشناج 
رـسارس ناناملـسم  ینیمخ ، ماما  يربهر  تحت  یمالـسا  بالقنا  ریثات  هجیتن  رد  : » میناوخ یم  نینچ  یمالـسا  ياهتـضهن  ناماگـشیپ  زا  یکی 
مالـسا یـسایس  گنهرف  دبلاک  هب  دیدج ، یـسایس  راکفا  نابز و  نیا  دنتفای . تسد  هرواحم  يارب  یـسایس  هزات  راکفا  نابز و  کی  هب  ناهج 

رد يربهر  مظعم  ماقم  يا  هنماخ  ... ۀیآ ا ترضح  ( 36 . ) درک یسایس  تالداعم  دراو  ناهج  رسارس  رد  ار  ناناملسم  دیشخب و  يا  هزات  ناج 
، رصم رد  ناملسم  ناناوج  زورما  : » دنیوگ یم  نینچ  رصاعم  یمالسا  ياهتضهن  رب  هر ) ) ینیمخ ماما  یمالسا و  بالقنا  یمک  ریثات  صوصخ 

یم راعش  ناشلا  میظع  ماما  ناریا و  یمالسا  يروهمج  مان  هب  ایـسآ  قرـش  هنایمرواخ و  اقیرفآ ، لامـش  ياهروشک  رگید  نادوس و  ریازجلا ،
شوماخ نآ ، زا  فدـه  دـبای و  یم  راشتنا  ناهج  رد  یمالـسا ، ماظن  عیـشت و  هیلع  باتک  اهدـص  هتـسویپ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا ، دـنهد و 
تیمکاح زا  ناهج  طاقن  یصقا  رد  ناناملسم  تسا ... یمالسا  ناریا  هب  تبسن  ناهج  رسارس  رد  ناملسم  ناناوج  نامیا  قشع و  هلعش  ندرک 

نوناک نیمه  زا  ماـهلا  اـب  دـنا ، هدروآ  يور  مالـسا  هب  هک  ینارکفنـشور  ناـناوج و  دـنریگ و  یم  طاـشن  دـیما و  ناریا  نیمزرـس  رد  مالـسا 
هن تسا ، وربور  نآ  اـب  یمالـسا  ياهتـضهن  زورما  هـچنآ  ( 37 .« ) دـننک یم  يراکادـف  هزراـبم و  دوخ  یمالـسا  تاـساسحا  هار  رد  ینارون ،

، یمالسا ياهشبنج  هزورما  لکشم  هکلب  یتازرابم ;  يژتارتسا  يراک و  تایبرجت  نادقف  هن  تسا و  یکیژولوئدیا  يرکف و  ياهناینب  فعض 
، دیدرت نودب  تسا . ناهج  رب  مکاح  یسایس  ماظن  ربارب  رد  يدج  عطاق و  يریگ  تهج  کی  نادقف  هجیتن  رد  ییوسمه و  ماجـسنا و  نادقف 

ياهیتساک هدناسر و  يرای  هنیمز  نیا  رد  ار  یمالـسا  ياهـشبنج  دناوت  یم  وا  یـسایس  یگدنز  مسر  هار و  و  هر ) ) ینیمخ ماما  ياه  هشیدـنا 
لیاـسم یقیدـص ، میلک  . 2 . 19/11/1371، یمالـسا يروهمج  هماـنزور  . 1 اـه : تشوـن  یپ  دـشخب . لـیلقت  لقادـح  اـی  عـفر و  ار  دوـجوم 

ماما تکرح  یـشونغلا ، دـشار  . 3 ص 108 . ، 1375 نارهت ، تاعالطا ، تاراـشتنا  یهاشورـسخ ، يداهدیـس  همجرت  یمالـسا ، ياهتـضهن 
بالقنا راگلا ، دـماح  . 4 1372،ص 97 . نارهت ، تاعالطا ، هسـسوم  یهاش ، ورـسخ  يداهدیـس  همجرت  مالـسا ، تاـیح  دـیدجت  ینیمخ و 

ص 115. ج 10 ، رون ، هفیحص  . 5 ص 145 . ، 1360 نارهت ، ملق . تاراشتنا  يرذیچ ، نسح  يدعسا و  یـضترم  همجرت  ناریا ، رد  یمالـسا 

ص 127. ج 13 ، رون ، هفیحص  . 9 ص 266 . ج 11 ، رون ، هفیحص  . 8 ص 118 . ج 20 ، رون ، هفیحص  . 7 ص 114 . ج 4 ، رون ، هفیحص  . 6
دمحم . 13 . 8/12/1371 ناهیک ، همانزور  اب  وگتفگ  یبارتلا ، نسح  . 12 ج 17،ص 249 . رون ، هفیحص  . 11 ص 3 . ج 4 ، رون ، هفیحص  . 10

نییآ . 14 ص 180 . ، 1374 هرامش 13 ، روضح ، هلجم  يزنودنا ، یمالسا  تضهن  رب  نآ  ریثات  یمالسا و  یللملا  نیب  ياهتـضهن  نیما ، نیما 
ص یمالسا ، تموکح  ای  هیقف  تیالو  . 17 ص 84 . ج 1 ، رون ، هفیحص  . 16 ص 184 . ج 3 ، رون ، هفیحص  . 15 ص 390 . یمالسا ، بالقنا 
راهب 1372، متفه ، لاس  یجراخ ، تسایس  هلجم  . 19 . 1371  / 11 / / 19، یمالسا يروهمج  همانزور  يا ، هنماخ  ۀیآ ا ... ترـضح  . 18 . 42

یمرب ناریا  یمالـسا  بالقنا  یناهج  ياهدرواتـسد  ریثات و  زا  ییاه  هنومن  ناونع  هب  ار  دروم  هد  زا  شیب  یناجنز  دیمع  داتـسا  . 20 ص 13 .
اب وگتفگ  رد  یسیرتع  لالط  . 21 ،1376،ص 351 . نارهت یبوط ، رشن  نآ ، ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  یناجنز ، دیمع  هب : ك  ر . درامش .

ص نامه ، . 23 صص 250-249 . رتفد 15 ، ماما ، مـالک  زا  هار  يوج  تسج و  رد  . 22 ص 21 . دادرخ 1374 ، هرامش 11 ، روضح ، هلجم 
همانزور یقیدص ، میلک  . 27 ص 74 . نامه ، . 26 راهب 1375،ص 69 . مهد ، لاس  یجراخ ، تسایس  هلجم  . 25 ص 250 . نامه ، . 24 . 251

ص دادرخ 1374 ، هرامش 11 ، روضح ، هلجم  اب  وگتفگ  رد  یسیرتع  لالط  . 29 ص 117 . ج 13 ، رون ، هفیحص  . 28 . 3/1369  / 10 ناهیک ،
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، روضح هلجم  . 33 ص 149 . نامه ، . 32 ص 148 . نیـشیپ ، راگلا ، دماح  . 31 ص 281 . نیـشیپ ، روضح ، هلجم  يدیوه ، یمیهف  . 30 . 23
، ناهیک مالسا ، ناهج  رد  ینیمخ  ماما  تکرح  رکفت و  ریثات  هانپ ، قح  رفعج  . 35 ص 85 . نیشیپ ، یقیدص ، میلک  . 34 ص 297 . هرامش 9 ،
.1374  / 6  / 21 تاعالطا ، همانزور  يا ، هنماخ  هللا  ۀـیآ  ترـضح  . 37 . 1370  / 3  / 9  ، ناهیک همانزور  یقیدـص ، میلک  . 36 . 1370  / 3  / 9

؛ مویقلادبع دیس  يداجس ، هرامش 5 ، یسایس ، مولع  همانلصف  هلاقم : عبانم 

ناهج گرزب  ياهبالقنا  نایم  رد  یمالسا  بالقنا 

نیرتگرزب هک  هیسور  هسنارف و  بالقنا  اب  ناریا  یمالسا  بالقنا  هسیاقم  هب  هلاقم  هراشا :  ناهج  گرزب  ياهبالقنا  نایم  رد  یمالسا  بالقنا 
ناشن هتخادرپ و  دندش ، هتـشذگ  نرق  رد  یتسیلایـسوس  یتسیلاربیل و  نامتفگ  جاور  ءاشنم  هدش و  هدـناوخ  ناهج  اپورا و  رـصاعم  تابالقنا 

هب ار  یموس  ناـمتفگ  هدوب و  ود  نآ  زا  رت  یمدرم  رت و  يدـج  رت ، قیمع  ، ددـعتم تاـهج  زا  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  هنوگچ  هک  دـهد  یم 
نیرتـگرزب و زا  هک  هیـسور  هسنارف و  ياـهبالقنا  اـب  یمالـسا  بـالقنا  هک  هدـش  یعـس  هلاـقم  نیا  رد  تسا . هدرک  هـضرع  رـصاعم  تیرـشب 
زا شیپ  ياه  میژر  يداـصتقا  تیعقوم  ء1 . دوش . هسیاقم  یعامتجا  یـسایس و  يداصتقا ، هوجو  رد  دنـشاب  یم  ناهج  ياهبالقنا  نیرتفورعم 

نیا هتشاد و  دوجوظاحل  ره  زا  يداصتقا  تیعقوم  تماخو  رب  لاد  ینـشور  ياه  هناشن  بالقنا 1789  زا  لبق  نارود  رد  هسنارف  رد  بـالقنا :
هدوزفا نآ  داعبا  هنماد و  رب  زوربزور  هکدوب  یناوارف  يداصتقا  یلام و  ياهنارحب  تالکـشم و  راچد  بالقنا ، زا  لبق  لاـس  هاـجنپ  زا  روشک 
یجراخ گنج  ود  تشادن . یبولطم  عضو  متـسیب  نرق  لوا  ههد  زاغآ  زا  بالقنا ، زا  لبق  زین  هیـسور  رد  يداصتقا  طیارـش  ( 1 . ) تشگ یم 

ار يراوگان  طیارـش  تشاد  ماود  لاس 1909 ات  هک  يداصتقا  دوکر  دوزفا ، يداصتقا  ياـهیناماسبان  تدـش  رب  داـتفا  قاـفتا  هرود  نیا  رد  هک 
نیا دـمآرد  نازیم  راک و  طیارـش  رگید  يوس  زاو  دز  یم  نماد  تخـس  ار  يراکیب  وس  کی  زا  دوب ، هدرک  داجیا  ناناقهد  نانکراک و  يارب 

يداصتقا تیهام  اتدـمع  دـنتخادنا  یم  هار  نارگراک  نارود  نیا  رد  هک  یتاباصتعا  دوب  هتخاس  لمحت  لباق  ریغ  اـسرف و  تقاـط  ار  هقبط  ود 
رخاوا رد  ناریا ، رد  هـکنآ  لاـح  ( 2 . ) تشگ یم  هدوزفا  تاباصتعا  رد  ناگدـننک  تکرـش  هرامـش  تاـباصتعا و  دادـعت  رب  اـبترم  تشاد و 

یم رـس  هب  دوب  هقباس  یب  يولهپ  میژر  هلاس  تنطلـس 57  مامت  رد  هک  يداصتقا  تردق  زا  حطـس  نیرتبولطم  رد  ناریا  میژر ، هاش  تموکح 
هعماج هکلب  دوب  هدش  دـنمتورث  ياهتلود  زا  یکی  هب  لیدـبت  اهنت  هن  ناریا  میژر   ، تفن دـمآرد  ینیب  شیپ  لباق  ریغ  عیرـس و  شیازفا  اب  درب .

زا هیـسور  هسنارف و  ياهتلود  هک  یلاح  رد  ددرگ  یم  هظحالم  بیترت  نیدب  ( 3 . ) دوب هدرک  لیدبت  یفرـصمالماک  هعماج  کی  هب  ار  یناریا 
یناهگان شیازفا  هب  هجوت  اب  ناریا  تلود  دنتشاد  رارق  ییاهن  یگتسکشرو  هلحرم  رد  تقیقح  رد  دندوب و  طیارـش  نیرتدب  رد  يداصتقارظن 

هدوب دوخ  خیرات  رد  يداصتقا  طیارش  نیرتبسانمو  نیرتبولطم  رد  یلام  ياهیئاناوت  يزرا و  رئاخذ  رظن  زا  تفن  تمیق  ینیب  شیپ  لباق  ریغ  و 
میژر ره  تیمکاح  لامعا  تردـق و  رازبا  نیرتسوسحم  لاح  نیع  رد  نیرتمهم و  زا  بالقنا :  زا  شیپ  ياـهمیژر  یماـظن  رادـتقا  . 2 تسا .

ياهتکرح بوکرـس  انایحا  باعرا و  دـیدهت و  هب  زاین  دنـشاب و  یم  هجاوم  یلخاد  ياـهراشف  اـهنارحب و  اـب  هک  ییاـهماظن  هژیو  هب  یـسایس 
رادروخرب مزال  ماجـسنا  زا  یماظن  تردق  یـسایس ، ماظن  کی  رد  هاگ  ره  دشاب . یم  اهنآ  یماظن  تردـق  دـنراد  ار  دوخ  فلاخمو  ضراعم 

نیماـت ناـکما  يداـصتقا  تالکـشمرطاخب  تـلود  نـینچمه  دـهدب و  تـسد  زا  یپ  رد  یپ  ياهیتسکـش  رثا  رد  ار  دوـخ  هـیحور  دنــشابن و 
اهت هن  دهدب  تسد  زا  یـسایس  میژر  هب  ار  دوخ  نامیاو  داقتعا  یماظن  تردق  تیاهن  رد  دشاب و  هتـشادن  ار  اهنآ  ياه  هتـساوخ  تاکرادت و 

تروصب دوخ  هکلب  دوب ، دـهاوخن  ضراعم  یعامتجا  تردـق  بوکرـس  يارب  یماظن  يورین  نینچ  زا  يرادرب  هرهب  هب  رداق  یـسایس  تردـق 
ادـیدش ار  یـسایس  تردـق  طوقـس  لامتحا  تسویپ و  دـهاوخ  فلاخم  یعامتجا  ياههورگ  هب  انایحا  هدـمآرد و  كاـنرطخ  یعدـم  کـی 

نیا ردو  تسا  هدوب  یللملا  نیب  مهم  تاعزانم  گنج و  رد  لاس  تدم 26  بالقنا  زا  لبق  لاس  هاجنپ  لوط  رد  هسنارف  داد . دهاوخ  شیازفا 
لباق هتـشاد و  هارمه  هب  یـضراو  یناج  یلام ، میظع  ياهتراسخ  اهتـسکش و  هکلب  هدرواین ، تسدب  يزیچ  اهنت  هن  تلایا ، کی  زج  تاعزانم 
هقالع یب  دوب  هتفای  شیازفا  یتلود  تاماقم  هیلعرب  نارحب  هک  يا  هرود  رد  تمواـقم  بوکرـس  هب  تبـسن  شترا  نارـسفا  هک  دوب  ینیب  شیپ 
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نیفلاخم بوکرـس  يارب  ار  يدودحم  تکرح  ره  اتیاهن  هک  يروط  هب  دـش  یعامتجا  یـسایس و  داضت  فالتخا و  بجوم  رما  نیا  دنـشاب و 
زین هیسور  یماظن  تیعقوم  درک . ایهم  هسنارف  بالقنا  يزوریپ  يارب  ار  هنیمز  تخاس و  یم  نکممریغ  طلـسم  راک  هظفاحم  تاقبط  هاشداپ و 

هب زا 1848  دعب  دوب و  اپورا  هراق  يوق  تردق  اهنت   1815 رد هک  يروشک  دوب . هدرک  رییغت  گنج 1905  همیرک و  ياهگنج  لیلدب  اپورا  رد 
لزنت يواسم ، تردق  دنچ  زا  یکی  دح  هب  همیرک  گنج  زا  دـعب  تشاد  ییاپورا  ياهتردـق  ریاس  اب  يدایز  هلـصاف  زونه  هک  دیـسر  یم  رظن 
تدم تعـسو و  رظن  زا  لوا  یناهج  گنج  درکن . ادیپ  ار  تیعقوم 1815  زگره  دوب  مکاح  گروبزرطپ  نس  رد  رازت  هک  ینامز  ات  تفاـی و 

هکیروطب تشاذـگ  ياج  رب  روشک  لخاد  رد  يرتشیب  ریثات  دوب و  رتمهم  بتارم  هب  نپاژ  سور و  گـنج  زا  هیـسور  ياـهزرم  هب  یکیدزن  و 
یسایس تردق  يارب  ینایعدم  تروصب  ار  ههبج  زا  هتـشگزاب  هدروخ و  تسک  نازابرـس  هدرب و  لیلحت  هب  الماک  ار  روشک  نیا  یماظن  ياوق 

ددرگ یم  هظحالم  بیترت  نیا  اب  دمآ . دوجوب  لوا  یناهج  گنج  لاعتشا  جوا  رد  هیـسور  بالقنا  هک  دوب  تلع  نیمه  هب  دروآرد و  مکاح 
دنتشادن دوخ  اب  یسایس  تردق  هب  رادافو  دنمورین و  حلسم  ياوق  یماظن و  يورین  اهنت  هن  بالقنا  زا  لبق  هیـسور  رب  مکاح  یـسایس  ماظن  هک 
يزوریپ رد  مهم  یـشقن  یباـصتعا  نارگراـک  هب  نتـسویپ  اـب  ماـظن  زا  هدـش  یـصاعو  هداد  تسد  زا  هیحور  هدروخ ، تسکـش  یـشترا  هکلب 

چیهرد بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  لاـس  لقادـح 57  لوط  رد  هیـسور  هسنارف و  فالخ  رب  ناریا  یهاشنهاش  شترا  اما  دـندرک . يزاب  بـالقنا 
ناونعب وا  تشاد . هجوت  حلـسم  ياـهورین  هب  هاـش  اضردـمحم  ناریا  رد  یهاـشداپ  ره  زا  شیب  دوب . هدرکن  تکرـش  یمهم  یجراـخ  گـنج 

ماظن دـناوت  یم  اهنت  هن  هاـشداپ ، هب  راداـفو  لاـح  نیع  رد  دـنمورین و  يوق و  شترا  کـی  هک  درک  یم  ساـسحا  حلـسم ، ياـهورین  هدـنامرف 
روما رد  تلاخد  يارب  ار  مزال  مرها  رازبا و  دـناوت  یم  شیاهیبلط  هاج  هب  هجوت  اب  هکلب  دـنک  ظفح  یلخاد  نیفلاخم  لاـبق  رد  ار  وا  یـسایس 

اب یماظن  رظن  زا  هیـسور  هسنارف و  رد  درک  اعدا  تیعطاق  اب  ناوت  یم  دـیامن . مهارف  وا  یللملا  نیب  فادـها  دربشیپ  شناـگیاسمه و  هقطنم و 
ار مزال  تیامح  اهنت  هن  اهنآ  ياهشترا  هدوب و  تیعضو  نیرت  نئمطمان  نیرت و  فیعض  ددعتم  ياهگنج  رد  یپ  رد  یپ  ياهتـسکش  هب  هجوت 

ناریا شترا  هکیلاح  رد  دنتـسویپ ، یم  اهنآ  هب  اضعب  هداد و  ناشن  شیارگ  نویبالقنا  هب  تبـسن  هکلب  دـندرک  یمن  مکاـح  یـسایس  ماـظن  زا 
هاش میژر  رمع  تاظحل  نیرخآ  ات  هدنکارپ ، تروص  هب  مه  نآ  ییانثتسا و  دراوم  رد  زج  هدوب و  تازیهجت  ورین و  رظن  زا  طیارـش  نیرتهبرد 

هلمج زا  هس  ره  ام  یـسررب  دروم  ياهروشک  ( 4 . ) دندرکن یهاتوک  زین  نویبالقنا  بوکرـس  رد  ارثکا  هدـنام و  یقاب  رادافو  ماظن  هب  تبـسن 
گرزب هوقلاـب  اـی  لـعفلاب  ياهتردـق  ناونعب  هکلب  دنـشاب  یم  ساـسحو  مهم  یکیژتارتـسا  تیعقوم  ياراد  اـهنت  هن  هک  دنتـسه  ییاـهروشک 

رد هک  تسا  یهیدب  دننک . یم  هدرک و  يزاب  يا  هقطنم  یناهج و  للملا  نیب  طباور  رد  یلاعف  شقن  خـیرات  لوط  رد  دـنوش و  یم  بوسحم 
سکع عفنیذ  هیاسمه و  ياهروشک  هژیوب  رگید  ياهروشک  يزوریپزا  دـعب  هچ  يزوریپ و  زا  لبق  هچ  اهروشک  نیا  یبالقنا  تـالوحت  لاـبق 

رد دـندرگ . یم  لاعف  ضراعم  یعامتجا  ياههورگزا  تیامح  تهج  رد  سکعلاب  ای  مکاح و  یـسایس  تردـق  عفن  هب  هداد و  ناـشن  لـمعلا 
بالقنا زا  لبق  مکاـح  یـسایس  میژر  ياـهیئاناوت  تردـق و  یـسررب  رد  هک  تسا  یمهم  لـماوع  هلمج  زا  یللملا  نیب  شنکاو  هلئـسم  هجیتن 

اب مهدزناشو  مهدزناپ  ییول  هک  ینالوط  ياهگنج  هب  هجوت  اب  نرق 18  هسنارف  رد  دریگ . رارق  یفاـک  تقد  هجوت و  دروم  هک  دراد  ترورض 
تیاـمح زا  بـالقنا  نارود  ینارحب  طیارــش  رد  اــهنت  هـن  تـشاد  ایناپــساو  سیلگنا  هیــسور ، شرتا ، هـلجنم  دوـخ  هیاــسمه  ياــهروشک 

ياـههورگ زا  تیاـمح  هب  ـالباقتم  هدرک و  شـالت  مهدزناـش  ییوـل  فیعـضت  تهج  رد  هیاـسمه  لود  نیا  همه  هکلب  دوـبن  رادروخرباـهنآ 
يریگرد لوا و  یناهج  گنج  هک  انعم  نیدـب  تشادـن  هسنارف  اب  ینادـنچ  توافت  رظن  نیا  زا  زین  هیـسور  دنتـساوخرب . فلاـخم  ضراـعم و 

تشاد دوخ  هیلعربار  ناملآ  ياپون  دنمتردق و  تلود  هژیوب  اهتلود  نیا  ینمشد  نپاژ  ینامثع و  ، ناملآ اب  گنج  رد  يرازت  هیـسور  میقتـسم 
ربتکا یکیوشلب  بالقنا  هیاپ  و  هدـش ، قحلم  هیـسور  نویبالقنا  هب  تسناوت  تلود  نیا  هدـش  مهارف  تاناکما  تیاـمح و  اـب  نینل  هکیروط  هب 

شنیدـحتم ناـملآ و  اـب  امیقتـسم  دوخ  سیلگنا  هسنارف و  ینعی  يرازت  هیـسور  ياـهتلود  هکنیا  هب  هجوت  اـب  رگید  فرط  زا  دزیرب . ار   1917
لبق ههد  کی  لقادح  زا  هاش  میژر  ناریا و  تلود  اما  دنتـشادن . ینارحب  طیارـش  رد  هیـسور  رازت  زا  یتیامح  عون  چیه  ناکمادـندوب  ریگرد 

زا زیمآ  تملاـسم  یتسیزمه  و  ( 5  ) شمارآ هرود  زاغآ  درـس و  گـنج  ناـیاپ  هب  هجوت  اـب  یبطق  ود  طیارـش  دوجو  مغریلع  دوخ  طوقـسزا 
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زا ناریا  نویبالقنا  الباقتم  دوبرادروخرب و  شتموکح  ياهزور  نیرخآ  ات  يا ، هقطنم  گرزب و  ياهتردـق  و  تردـقربا ، ود  لماک  تیاـمح 
طیارـش رد  یللملا  نیب  تیامح  رظنزا  هیـسور  هسنارف و  نیتلود  هکیلاح  رد  بیترت  نیا  اب  دـندوبن . رادروخرب  یللملا  نیب  تیاـمح  هنوگچیه 

اضعبو هتشادن  يدعاسم  رظن  بالقنا  زا  لبق  طیارش  رد  روشکود  نیا  ياهمیژر  هب  تبـسن  بلغا  ییاپورا  لود  دندرب و  یمرـس  هب  بسانمان 
دنتخادرپ نویبالقنا  زا  تیامح  هب  يدراوم  رد  هکلب  دندرکن  طیارش  نآ  رد  یـسایس  ياهماظنزا  یتیامح  هنوگچیه  اهنت  هن  دندوب و  مصاخت 

متـسیس ماظن و  ره  رد  بالقنا :  زا  لبق  ياه  میژر  ماکحتـسا  یگدـیچیپ و  . 3 درب . یم  رـس  هب  یبوـلطم  طیارـشرد  رظن  نیا  زا  ناریا  تلود 
میکحت تهج  رد  دناوت  یمن  هسفن  یف  هوقلاب و  یللملا  نیب  تیامح  یماظن و  يداصتقا ، ياهتردق  هلمج  زا  تردق  ياهرازبا  دوجو  یسایس 

رد دناوت  یم  هک  تسا  یـسایس  ماظن  رد  بولطم  تیریدم  تراهم و  ، ییاناوت هکلب  دـشاب  دـیفم  زاسراک و  مکاح  یـسایس  تردـق  تیبثت  و 
رد دـهد  رارق  هدافتـسا  دروم  ناکم  نامز و  نیرتبـسانم  رد  هجو و  نیرتهب  هب  هدروآرد و  لعف  هب  هوق  زا  ار  تردـق  ياـهرازبا  ینارحب  عقاوم 

ورین تازیهجت و  تاناکما ، نیرتمک  اب  دـناوت  یم  دـمآراک  قیـال و  یهدـنامرف  هک  تسا  هدیـسر  تاـبثا  هب  رما  نیا  بلغا  یماـظن  ياـهدربن 
دوجو مغریلع  هیـسورو  هسنارف  یـسایس  ياهماظن  هکیلاح  رد  دوش . زوریپ  عیـسو  تاناکما  اب  لاح  نیع  رد  ناوتاـن و  قیـالان و  یهدـنامرفرب 

ار دوخ  عفانم  دنتـسناوتن  زگره  دنتـشادروضح ، رابرد  رد  هک  یحلاـصان  دارفا  ذوفن  ناـهاشداپ و  ياـهیتیافک  یب  رطاـخ  هب  مکاـح  دادبتـسا 
. دـننک لامعا  ار  مزال  تارییغت  هدومن و  رارقرب  ییاناوت  بسانم و  تیریدـم  دوخ  میژر  تیعقوم  تاـبث و  ظـفح  تهج  رد  هداد و  صیخـشت 

هقلطم تیمکاح  سفن و  هب  دامتعا  زا  يا  هلحرم  هب  اجیردت  دوخ  تموکح  هلاس  خیرات 38  زا  یمطالترپ  هرود  ندنارذگ  زا  دعب  هاش  میژر 
ییاناوت زا  كاواس  نوچمه  ینشخ  یفخم  سیلپ  زا  يرادروخرب  هژیو  هب  یجراخ  یلخاد و  هدیزرو  ناراشتسمزا  يرادروخرب  اب  هدیـسر و 

دشاب هدش  فیعض  تسیاب  یم  هدبتسم  ياهتلود  ماظن  يروئت  رد  ( 6 . ) تسا هدوب  رادروخرب  دوخ  هدبتسم  تردق  موادت  ظفح و  يارب  مزال 
يدوخ هب  یمدرم  ياهشروش  یخیرات ، رظن  زا  تقیقح  رد  دنک . زورب  یتح  ای  دنک  بسک  یقیفوتدناوتب  یمدرم  یبالقنا  ياهتکرح  هکنیا  ات 

هقبط نایم  یسایس  ياهباعـشنا  اهداضت و  اب  بلغا  جراخ  زا  یماظن  راشف  ضوع  رد  دننک . نوگژاو  ار  هدبتـسم  ياهتلوددنا  هدوبن  رداق  دوخ 
زاب یبالقنا  ياهتضهن  اهشروش و  يارب  ار  هار  هدرک و  فیعضت  ار  دادبتسا  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  تسیاب  یم  مه  تازاوم  هب  تلود  طلـسم و 
تلع هب  اهنت  هکلب  یمدرم  ياهورین  تفلاـخم  تلع  هب  هن  مکاـح  یـسایس  ماـظن  هسنارف  بـالقنا  رد  هک  دوب  اهفعـض  نیمه  رطاـخ  هب  دـننک .

اهنآ میلـست  ار  دوخ  دروآ و  يور  هناگ  هس  تاقبط  سلجم  هب  روشک  یعامتجا  یـسایس -  يداصتقا و  تالـضعم  لح  رد  لـماک  لاـصیتسا 
نیمه و  داد . يا  هدنیازف  باتـش  بالقنا  دـنور  هب  تفرگ و  لکـش  یعامتجا  ياههورگ  بیکرت  یمدرم و  ياهتکرح  هک  دوب  هاگنآ  درک و 
صاخ فادها  اهنامرآ و  اب  هک  فلتخم  یسایس  بازحا  اهینب و  هتسد  دنتـشاد ، دوجو  فلاخم  ياهورین  هچرگا  زین  هیـسور  بالقنا  رد  روط 

یمن مه  روصت  هکلب  دنتشادن  اهفونامور  ماظن  طوقس  رد  یشقن  هنوگچیه  اهنت  هن  دندوب ، هتفرگ  لکش  متـسیب  نرق  لئاوا  زا  دوخ  توافتم  و 
یم لمحت  هک  يدایز  راشف  لاصیتسا و  مغریلع  هیـسور  رازت  تلود  هتبلا  دـنک . طوقـس  هیـسور  يروتارپما  ماظن  یگداس  نیدـب  هک  دـندرک 

نارحب دوجو  راـجفنا و  زا  یـشان  هک  یمدرم  شروـش  تکرح و  نیلوا  لـباقم  رد  یلو  درکن  تلم  میلـست  ار  دوـخ  اـسار  هناـبلطواد و  درک 
هوک نوچمه  هدـیدرگ و  میلـست  دـش ، رولبتم  دارگورتپ  رهـش  رد  عیانـص  تاجناخراک و  تاباصتعا  تارهاظت و  تروص  هبو  دوب  يداصتقا 
هدش تیبثتو  ماکحتسا  تردق و  جوا  رد  ار  دوخ  یهاشنهاش  ماظن  هک  دش  زوریپ  یطیارش  رد  ناریا  بالقنا  هکیلاح  رد  دیدرگ . بوذ  یخی 

ندروآرد وناز  هب  يارب  یعامتجا  ياههورگ  درک و  یم  تمواقم  دوخ  ناوت  دـح  نیرخآ  ات  اه  هضراعم  اـهتفلاخم و  لـباقم  رد  دـید و  یم 
نوگنرس ار  مکاح  دنمتردق  ماظن  اهناسنا  زا  يرایـسب  ندرک  ینابرق  اهورین و  مامت  جیـسب  يزیر و  همانرب  ساسا  رب  تسیاب  یم  یماظن  نینچ 

هب كرتشم  طلسم و  ياهرواب  اهـشزرا و  هیاپ  رب  هک  تسا  یلاعف  یعامتجا  ياههورگ  زا  لکـشتم  یعامتجا  تردق  یعامتجا  تردق  دزاس .
اهـشزرا و نیا  دهاوخنای  دشاب  هتـشادن  ار  اهنآ  ياه  هتـساوخ  اهـشزرا و  نیمات  ییاناوت  یـسایس  تردق  هک  ینامز  دـنا و  هدـش  کیدزن  مه 
بیقعت و ار  اهنآ  تارظن  اه و  هتساوخ  دنناوت  یم  هک  یناربهر  ای  ربهر  لابند  هب  هدش  سویام  یعامتجا  ياههورگ  دنک  نیمات  ار  اه  هتساوخ 
يربـهر و مدرم ، دنتـسه : کـیکفت  لـباق  یـساسا  نکر  هس  یعاـمتجا  تردـق  لکـشت  داـجیا و  رد  درک  دـنهاوخ  تـکرح  دـنیامن  نیماـت 
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مکاح هدبتـسم  ياـهمیژر  يزادـنارب  رد  مدرم  تکراـشم  نازیم  هیـسور  هسنارف و  رد  هک  یلاـح  رد  یمدرم  تکراـشم  فلا -  يژولوئدـیا .
میلستامازلا دوخ  ياهفعـض  رطاخ  هب  هسنارف  میژر  و  ( 7  ) دنا هتـشادن  یـشقن  دش ، هتفگ  هک  روطنامه  هسنارف  رد  یتح  هدوب و  كدنا  رایـسب 

هتـشادرب و شروش  هب  رـس  رهـش  نامه  ناـگداپ  نازابرـس  گروبزرطپ و  تاـجناخراک  نارگراـک  زا  يدودـحم  دادـعت  هیـسور  رد  هدـش و 
هک شترا  مظعا  شخب  يدودحم و  تیلقا  يانثتسا  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رد  ( 8  ) دندرک مهارف  ار  اهفونامور  هداوناخ  طوقس  تابجوم 

، نارگراک اهاتـسور ، اهرهـش و  زا  معا  روشک  رـسارس  رد  یعامتجا و  ياههورگ  تاقبط و  همه  زا  مدرم  راشقا  همه  دندوب  ماظن  هب  هتـسباو 
حلسم نادند  ات  میژر  لباقم  رد  هتخادنا و  راک  زا  ار  روشک  يرادا  يداصتقا و  ياهخرچ  همه  همه و  فانـصا و ...  نازرواشک ، نادنمراک ،

ياهریجنز هک  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  یتح  هک  داد  ناشن  مه  يدـعب  تاعلاطم  دـندرک . طقاس  ار  نآ  دنداتـسیا و  یلاـخ  تسد  اـب  مه  نآ 
جیردت و هب  دوب  هدش  مهارف  مدرم  ياه  هدوت  تکراشم  یسایس و  یهاگآ  داجیا  يارب  بسانم  هنیمز  هدش و  هتسسگ  يروتاتکید  دادبتسا و 

شهاک هبور  تکراشم  نیا  هیـسور ، هسنارف و  بالقنا  ود  رد  اهلاکیدار  اهور و  هنایم  زا  معا  بالقنا  زا  دـعب  ياهتیمکاح  یلیم  یب  تلع  هب 
دعب ناریا  تلم  ياه  هدوت  لباقم  رد  دنک . یم  تباث  ار  هیرظن  نیا  بالقنا  زا  دـعب  تاباختنا  رد  مدرم  تکراشم  رامآ  خـیرات و  تسا . هداهن 

کیچیه اهرهش  نارابمب  ینارحب و  طیارش  رد  یتح  دنا و  هدرک  تکرش  یپ  رد  یپ  ررکم و  ياه  تاباختنا  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا 
مدرم هتشذگ  لاس  هد  لوط  رد  داتفاین . ریخات  هب  ای  هدشن  فقوتم  یمالـسا  يروهمج  ماظن  یـسایس  ياهتیلاعف  موادت  يارب  مزال  تاباختنا  زا 

سلجم باـختنا  هس  یمالـسا ، ياروش  سلجم  باـختنا  جـنپ  يروهمج ، تساـیر  باـختنا  تشه   ) تاـباختنا تسیبزا  شیب  رد  اـم  روـشک 
رامآ دنا . هدرک  تکرش  ( یمالسا ياهاروش  تاباختنا  ود  یساسا و  نوناق  مودنارفر  تاباختنا  ود  و  تموکح ، عون  تاباختنا  کی  ناگربخ ،

تاـعامتجا و رد  مدرم  هلاـس  همه  روضحرتـمهم  همه  زا  و  تسا . هجوـت  بلاـج  ریگمـشچ و  تاـباختنا  نیا  رد  مدرم  نوزفازور  تکراـشم 
 - ب دـشاب . یم  ناشبالقنا  زا  مدرم  تیامح  يرادـیب و  روضح ، هناشن  دریگ  یم  تروص  بالقنا  درگلاس  رطاـخ  هب  هک  ینویلیم  تارهاـظت 

هدنکارپ یبالقنا  ياههورگ  یکیژولوئودیا  تالسوت  هک  دوش  یم  رت  هتـسجرب  رت و  نشور  ینامز  هژیو  هب  ربهر  تیـصخش  شقن و  يربهر 
هعـسوت نامز  لوط  رد  یبالقنا و  هسورپرد  يربهر  تیمها  شقن و  تروص  نیا  رد  دشاب  فیعـض  نآ  یهدنامزاس  ای  دـشاب  مجـسنم  ریغ  و 
گولوئ هدیا  ناونعب  ربهر  زا  تسا  ترابع  هک  درک  هدـهاشم  ناوت  یم  مهم  دـعب  هس  رد  ار  بالقنا  ناربهر  شقن  رگید  فرط  زا  دـبای . یم 

ناربهر شقن  نایم  یلامجا  هسیاقم  یـسررب و  رد  بالقنا . يزوریپ  زا  دـعب  ماظن  رامعم  ناونعب  ربهر  اتیاهن  هدـنامرف و  ناونعب  ربهر  بالقنا ،
، تردـق ياراد  یمالـسا  بـالقنا  مدرم  نکر  دـننام  زین  بـالقنا  زا  نکر  نیا  رد  هک  درک  میهاوـخ  هدـهاشم  ثحب  دروـم  بـالقنا  هـس  رد 

ياهبالقنا رد  - 1 دـنا . هدوب  هرهب  یب  نآ  زا  هیـسور  هسنارف و  بـالقنا  ود  هک  تسا  هدوب  ییانثتـسا  هداـعلا و  قوـف  ییاـهیگژیو  تازاـیتما و 
هتسباو و بالقنا  ناربهر  ناریا  یمالسا  بالقنارد  هکیلاح  رد  دنا  هدوب  هعماج  يالاب  طسوتم و  تاقبط  زا  بالقنا  ناربهر  هیـسور  هسنارف و 

هدنیامن عفادـم و  ناربهر  هیـسور  بالقنا  رد  هژیو  هب  هیـسور  هسنارف و  ياهبالقنا  رد  - 2 دـنا . هدوب  هعماج  ریقف  مورحم و  تاـقبط  هب  قلعتم 
نآ زا  هک  دندوب  يا  هقبط  عفادم  اقیقد  بالقنا  ناربهر  یمالـسا  بالقنا  رد  هکیلاح  رد  دـندوبن  هقبط  نآ  هب  قلعتمدوخ  هک  دـندوب  يا  هقبط 

فارشا و هتشاد و  هدهع  رب  ار  بالقنا  يربهر  هدرک  لیـصحت  رکفنـشور و  هقبط  هیـسور  هسنارف و  ياهبالقنا  رد  - 3 دندوب . هتساخرب  هقبط 
رب تسار  پچ و  هب  هتـسباو  نارکفنـشور  ار  بالقنا  دض  يربهر  یمالـسا  بالقنا  رد  هکیلاح  رد  دنتـشاد  ار  بالقنا  دض  شقن  نویناحور 

رظن زا  هتشاد و  عمج  دوخ  رد  ار  يربهر  هناگ  هس  ياهیگژیو  همه  هک  یصخاش  هرهچ  هب  ام  هیسور  هسنارف و  بالقنا  رد  - 4 دنتشاد . هدهع 
یمالـسا بالقنا  رد  يربهر  نوچمه  یتردق  غوبن و  دادعتـسا ، ياراد  بالقنا  زا  دـعب  یگدـنزاس  بالقنا و  یهدـنامرف  يژولوئدـیا ، هئارا 

يربهر مادـکچیه  هک  دنتـسه  حرطم  نائلروا  كود د . ریپسبور ، ، تیافال دـننام  ییاه  هرهچ  هسنارف  بـالقنا  رد  مینک . یمن  دروخرب  دـشاب 
ياـه هرهچ  زا  نینل  هرهچ  هیـسور  بـالقنا  رد  دنتـشادن . تـسد  رد  عماـج  روـطب  نآ  يزوریپ  يریگ و  لکـش  نارود  ماـمت  رد  ار  بـالقنا 
هلحرم هب  تهج  رد  هک  دوب  یـصخشم  غوبن  اهدادعتـسا و  تازایتما و  ياراد  عقاو  رد  يو  دشاب  یم  بالقنا  نیا  خیرات  هتـسجرب  صخاش و 

اهفونامور میژر  طوقس  رد  هکیلاح  رد  تشاد . يروحم  یلـصا و  شقن  تسا  فورعم   1917 ربتکا بالقنا  هب  هک  ار  هچنآ  ندروآرد  لـمع 
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يا هژیو  ترهش  زا  مه  یکسنرک  یکستورت و  نیلاتـسا ، فنماک ، فیوونیز ، دننام  ییاه  هرهچ  تشادن  یـشقن  اقلطم  لاس  نامه  هیروف  رد 
شوجدوخ و تکرح  کی  رثا  رد  يرازت  میژر  طوقـس  تقیقح  رد  دنتـشادن . میژر  طوقـس  رد  یتلاـخد  مه  اـهنآ  یلو  دنتـسه  رادروخرب 
اب يا  هرهچ  هب  هیـسور  بالقنا  رد  هن  هسنارف و  بالقنا  رد  هن  دـهد  یم  ناـشن  اـم  تاـعلاطم  هصـالخ  روطب  تفرگ . تروص  يربهر  نودـب 

هدنامرف هن  دندوب و  بالقنا  گولوئدیا  هن  مادکچیه  میدرب  مان  هک  ار  ییاهنآ  مینک  یمن  دروخرب  بالقنا  هدنامرف  گولوئدیا و  ياهیگژیو 
ماظن طوقـس  زا  دعب  تالوحت  شکرـس  بسا  رب  هک  دندوب  یـصاخشا  اهنآ  دندوب . بالقنا  زا  دعب  ياهتلود  نارامعم  ناگدنزاس و  هکلب  نآ 

اب هژیوب  هر ) ) ینیمخ ماـما  ترـضح  بـالقناربهر  یمالـسا  بـالقنا  رد  هکیلاـح  رد  دـندراذگ . رثا  يدـعب  تـالوحت  ریـس  رد  هدـش و  راوس 
، گولوئدیا شقن  دوب  ریظن  یب  دوخ  عون  رد  هک  دنتشاد  هک  یصاخ  ياهیگژیو  تردق و  غوبن ، اب  ینید و  تیعجرم  هاگیاج  زا  يرادروخرب 

يژولوئدیا ج -  دندرک . ءافیا  هتفرگ و  هدـهع  رب  دوخ  تکربرپ  تایح  زا  نرق  عبر  لوطرد  نسحا و  وحن  هب  ار  بالقنا  يرامعم  هدـنامرف و 
تیعقوم رد  هک  هدوب  یهاـشداپ  ياـهداهن  روشک  هس  ره  رد  یلبق  ماـظن  هعماـج و  رد  ماجـسنا  تیعورـشم و  لـماع  اـهنت  هکنیا  هب  هجوـت  اـب 

يانبم رب  ار  یتلود  تردـق  لامعا  انبدـیدجت و  هکنآ  ات  دـنوش  یم  حرطم  بالقنا  ياهیژولوئدـیا  نیاربانب  دـندوب  هدـش  راـبتعا  یب  یبـالقنا 
تکرح يارب  ار  مزال  لکشت  ماجسنا و  ات  دنک  یم  کمک  یبالقنا  ناگبخن  هب  هدش  حرطم  بتاکم  انمض  دننک . لالدتسا  هیجوت و  يدیدج 

یمرد رظن  دروم  ياهبالقنا  رب  مکاح  ياهیژولوئدیا  زا  یلامجا  یسررب  اب  دنـشخب . ققحت  یـسایس  ياهتیلاعف  تازرابم و  تهج  رد  اه  هدوت 
رد دوخ  ناوریپ  يارب  ار  يدودحم  قفا  دوخ  يدام  ياهتشادرب  اب  هیـسور  هسنارف و  رد  مسیـسکرام  مسیلاربیل و  ياهبتکم  هک  یلاح  رد  میبای 

هسنارف و یهاـشداپ  ياـهمیژر  يزادـنارب  رد  مزـال  هزیگنا  داـجیا  رد  مه  یمهم  شقن  دـندرک ، یم  مهارف  هیواز  کـی  زا  اـهنتو  اـیند  نیمه 
تارییغت امازلا  هدش و  هجاوم  لکشم  اب  دورطم  ياهماظن  طوقس  زا  دعب  دوخ  ياهرایعم  اهشزرا و  ندرک  هدایپ  رد  یتح  دنا و  هتشادن  هیسور 
ياهناینب اب  دوب و  سوناـمان  هیـسور  هسنارف و  مدرم  يارب  بتکم  ود  ره  رگید  فرط  زا  دـندرک . لاـمعا  دوخ  یکیروئت  تاـیرظن  رب  يداـیز 

، لکـشتداجیا رد  ار  مزـال  هیاـمریمخ  دنتـسناوتن  زگره  اهیژولوئدـیا  نیا  اذـل  دوب  ضراـعت  رد  دوب  یبهذـم  اـبلاغ  هک  مدرم  هماـع  یتدـیقع 
یقاب توافتم  ریباعت  اب  رکفنشور و  صاخ  هقبط  يژولوئدیا  ناونع  هب  اهنت  دننک و  مهارفدوخ  عماوج  ياه  هدوت  راشقا و  تدحو  و  ماجسنا ،

داقتعا نآ  هب  مدرم  هبطاق  هدوب و  سوناـم  مدرم  اـب  دوب و  هدـش  دراو  ناریا  هب  لـبق  لاـس  زا 1400  هک  مالـسا  بتکم  هک  یلاح  رد  دـندنام .
يارب یعیـسو  رایـسب  قفا  یهلا  ینیب  ناهج  هب  هجوت  اب  دوب و  هدرک  خوسر  ذوفن و  اهنآ  یگدـنز  دوپورات  رد  هدرک و  تسیز  نآ  اب  هتـشاد و 

اهلمعلاروتـسد زین  ایند  نیا  رد  یگدنز  هاتوک  هرود  نیمه  يارب  داد  یم  دیون  ار  يورخا  تداعـس  هکنآ  رب  هوالع  هدرک  مهارف  دوخ  ناوریپ 
رد دوب و  هدرک  مهارف  يویند  تداعـس  نیمات  تهج  رد  هعماج  هرادا  یعامتجا و  يدرف و  یگدـنز  هرمزور  روما  يارب  مزال  ياـهییامنهار  و 

یبالقنا مزال  ياه  هرهوج  زا  يرادروخرب  اب  عیـشت  بتکم  رد  هکنآ  هژیوب  تسا . رادروخرب  يا  هژیو  تمظع  زا  رگید  بتکم  ود  اب  هسیاـقم 
هسنارف و ياهبالقنا  دوب . مهارف  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  هسورپ  رد  دنمتردق  بتکم  کی  زا  يدنم  هرهب  يارب  يدعاسم  الماک  ياه  هنیمز 

جراخ ناکیتاو  رد  پاپ  رادتقا  هطیح  زا  هدش ، يوسنارف  هسنارف  رد  اسیلک  دوب . اسیلک  تیناحور و  هیلعرب  هکلب  تلود  هیلعرب  اهنت  هن  هیـسور 
يربهر ار  بالقنا  درک و  مایق  تلود  هیلعرب  هعیش  تیناحو  مامت  یمالسا  بالقنارد  هک  یلاح  رد  دش  روهقم  دورطم و  هیسور  رد  دیدرگ و 
یخساپ يژولوئدیا  نیا  . دوب ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  هزیمم  تمالع  دنمشزرا و  يرما  نوچمه  مالـسا  یبالقنا  يژولوئدیا  تیقفوم  دومن .

زا يرادرب  هرهب  نیع  رد  يژولوئدیا  نیا  دوب . يدام  بتاکم  زا  هدش  سویام  لاح  نیع  رد  رصاعم و  هدش  یسایس  ياه  هتساوخ  هب  دنمتردق 
زایتما يژولوئدیا  نیا  رگید  ترابع  هب  دـش . هتفرگ  راک  هب  برغ  یـسایسو  یکیژولوئدـیا  ياهتـضهن  هبرجت  یکیژولونکت و  تازایتما  همه 
نامه دنک  قلخ  بهذم  يارب  يدـیدج  ینیزگیاج  کی  هکنیا  ياج  هب  تشاد . تسا ، ضراعترد  بهذـم  اب  هک  مسینومک  رب  یهجوت  لباق 

یکیژولوئدـیا رازبا  اـب  هتفرگ و  راـک  هب  تشاد  دوجو  هک  ار  یمجاـهت  شـالترپ و  بهذـم  یمالـسا  بـالقنا  دندرکاهتـسینومک ، هک  روط 
هب انب  دندرک . ناهج  خیرات  هب  يزاتمم  یگرزب و  کمک  اهنآ  لمع  نیا  اب  دیدرگ . زهجم  یمدرم  تسایس  هنحـص  رد  گنج  يارب  زایندروم 
یم رابتعا  یب  زیچ  هچ  ربتعم و  يزیچ  هچ  سکرام  بالقنا  يروئت  رد  هک  دـسرپب  یـسک  زورما  رگا  ییاـکیرمآ ، هدنـسیون  نیروگاز ، هتفگ 
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هک دـش  راکـشآ  هاگنآ  سکرام  هیرظن  بسانت  مدـع  دراد . قلعت  خـیرات  هتـشذگ و  هب  رگید  يروئت  نآ  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  باوج  دـشاب ،
نیرت هداتفا  بقع  رد  مسیلایـسوس  ضوع  رد  تفاـین و  ققحت  یبرغ  ياـهروشک  نیرت  هتفرـشیپ  رد  اـهبالقنا  سکراـم  ینیب  شیپ  فـالخرب 

سکرام لدم  هک  دیسر  تابثا  هب  رما  نیا  اهبالقنا  زا  يرایسب  يور  قیقحت  دشر  اب  دمآردارجا . هلحرم  هب  نیچ  هیسور و  يزرواشک  عماوج 
نیدب ( 9 . ) تسا اـهبالقنا  رتشیب  كرد  يارب  یعناـم  تقیقح  رد  تسا و  يرادرب  هرهب  لـباق  ریغ  نآ  دـح  زا  شیب  يراـگنا  هداـس  رطاـخ  هب 

نکر هس  هدرتـسگ  لاـمعا  نازیمو  تیریدـم  تمظع و  رد  ناوت  یم  اـهنت  ار  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زمر  هک  ددرگ  یم  هظحـالم  بیترت 
ماظن نایناهج  تریح  نارگ و  لیلحت  تابـساحم  اهینیب و  شیپ  فـالخرب  تسناوت  هک  درک  وجتـسج  بتکم  يربهر و  مدرم ، ینعی  بـالقنا 

، ماجـسنا زا  یـشان  هن  هیـسور  هسنارف و  ياـهبالقنا  يزوریپ  دزاـس . نوگنرـس  ار  نآ  هدروآرد و  وـناز  هـب  ار  یهاـشنهاش  نـهک  دـنمتردق و 
ادـیدش ار  یتموکح  راتخاس  هک  دوب  مکاح  ياهمیژر  نیداـینب  فعـض  رطاـخ  هب  هکلب  تسا  هدوب  یبـالقنا  ياـهورین  تردـق  و  ماکحتـسا ،

ار یـسایس  ماظن  طوقـس  هکیروط  هب  دـندوب  هدرک  دـیدشت  ار  فیعـض  نیا  یللملا  نیب  ياهراشف  يداصتقا و  یماظن  ياـهنارحب  هدـناسوپ و 
ناثراو ناونع و  هب  یـسایس  تیمکاح  تردـق و  ءالخ  زا  یـشان  وج  رد  بیقر  یعامتجا  ياههورگ  عقاو  رد  تخاس . ریذـپان  بانتجا  يرما 
ساسا رب  دنتفرگ . تسد  هب  ار  تردق  هتساخرب و  تباقر  شالت و  هب  یبالقنا  ياهورین  ناونع  هب  هدش و  هنحص  زا  رود  هدیشاپ و  مه  زا  ماظن 
يرتشیب بتارم  هب  تمظع  زا  هیـسور  هسنارف و  ياهبالقنا  اب  هسیاقم  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  ددرگ  یم  هظحالم  هک  تسا  اه  هسیاقم  نیمه 

زا دوخ  تاعلاطم  ساسا  رب  هک  دـش  تریح  بجوم  یهاگـشناد  یـسایس و  ياهنوناک  رد  رتشیب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  تسا . رادروخرب 
پآ اکیرمآ  یتاعالطا  ياهنامزاس  تاعلاطم  دتفا . قافتا  ناریا  رد  يا  هثداح  نینچ  هک  دننک  روصت  دنتسناوت  یمن  زگره  هتشذگ  ياهبالقنا 

تسا و بالقنا  زا  شیپ  هن  یبالقنا و  طیارـش  رد  هن  ناریا  هک  دوب  هدیـسر  يدـنب  عمج  نیا  هب  هاش  میژر  طوقـس  زا  لبق  هام  راهچ  پآ ا  ا و 
نیبام ناریا  یبالقنا  تضهن  زاغآ  هاش ، میژر  طوقـس  : » دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  لیچاکـسادت  تسا . اجرباپ  هاش  میژر  هدـنیآ  لاس  هد  يارب 
یسایس مولع  نادنمشناد  ناراگن و  همانزور  ات  هاش  ناتسود  زا  معا  یجراخ  نیرظان  يارب  یناهگان  یتفگش  کی  ناونع  هب  ات 1979 ،  1977

تاریح و اب  ار  بالقنا  ثداوح  ام  همه  دوب . میتسه ، ياهبالقنا  ناسانـشراک  زا  حالطـصا  هب  نم  نوچمه  هک  ییاهنآ  هلمج  زا  یعاـمتجا  و 
بالقنا کی  اققحم  بالقنا  نیا  دوب . تعیبط  هدـعاق و  فالخ  الماک  يا  هدـیدپ  ناریا  بالقنا  همه  زا  رتـالاب  میدرک . یم  هراـظن  يرواـبان 

زا دوخ  یقیبطت  هعلاـطم  رد  هک  ار  ییاـهتلع  ، دوب هاـش  طوقـس  هب  رجنم  هک  یثداوح  اـصوصخم  بـالقنا  هسورپ  کلاذـعم  تسا . یعاـمتجا 
یساسا و طباور  ردق  نآ  دوب و  یمدرم  ردق  نآ  اراکشآ  ناریا  بالقنا  . درب لاوئس  ریز  دوب ، هدرک  حرطم  نیچ  هیـسور و  هسنارف ، ياهبالقنا 

یم گرزب  یخیرات  یعامتجا -  ياـهبالقنا  هنومن  زا  اـتقیقح  هک  داد  رییغت  ناریا  رد  ار  یعاـمتجا   - يداـصتقا یعاـمتجا و  یگنهرف -  هیاـپ 
هچ ار  یمالـسا  بالقنا  میمانب ، ریبک  ياـهبالقنا  ار  هیـسور  هسنارف و  ياـهبالقنا  رگا  هک  ددرگ  یم  حرطم  لاوئـس  نیا  کـنیا  ( 10 .« ) دشاب

نیمه هب  دیمان ؟ دیاب  هچ  تسا  هداد  خر  هیسور  هسنارف و  رد  هک  ار  هچنآ  تسا ، رایع  مامت  یعقاو و  یبالقنا  یمالـسا ، بالقنا  رگا  میمانب و 
دماین ناریا  یمالـسا  بالقنا  یلو  دندشن  هتخاسو  دندمآ  هیـسور  هسنارف و  ياهبالقنا  هک  دنک  یم  قدص  لیچاکـسا  هتفگ  هک  تسا  تهج 

راشقا و همه  زا  روشک و  رـسارس  یمدرم  تاناکما  همه  زیهجت  اب  هکلب  یگداس  هب  هن  مه  نآ  دـش  هتخاـس  دوجوم  طیارـش  هب  هجوت  اـب  هکلب 
هب و  دوب ، بالقنا  قشاع  ياهناسنا  رازه  دـص  دـنچ  ندرک  ینابرق  انامه  هک  فازگ  ییاهب  تخادرپ  يوق و  يربهر  اـب  یعاـمتجا و  تاـقبط 

بالقنا هک  درک  اعدا  ناوت  یم  نیقی  هب  و  تخیگنارب . رب  ناـگمه  یتفگـش  تریح و  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپروهظ  هک  هدوب  لـیلد  نیمه 
1917 هسنارف ، بالقنا 1789  زا  ناوت  یم  قفوم  ياـهبالقنا  هلمج  زا  . 1 اهتشون : یپ  دشاب . یم  تیرشب  خیرات  رد  ریظن  یب  یبالقنا  یمالـسا 

يرانید  " دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  رد 1715  هنطلسلا ) بیان   ) نائلرواد كود  . 2 درب . مان  ناریا  ابوک و 1979 و   1959 نیچ ،  1949 هیسور ،
یم یگدیـسر  یلام  روما  هب  نوچ  تخادرپ  ناوتب  ار  فراصم  نیرتمزال  هک  میرادن  تادـیاع  ياهقودنـص  یتنطلـس و  نیازخ  رد  دـقن  هجو 

فرـصم هب  هدـعاسم  ناونعب  زین  يداع  تادـیاع  هدـیدرگ و  مودـعم  ابیرقت  یتلود  دـیاوع  ، هدـش هتخورف  یتلود  تاجـصلاخ  منیب  یم  منک ،
نازیم نییعت  هبـساحم و  یتح  هدش و  غلاب  تفگنه  غلابم  هب  هک  تسا  مدرم  تسد  رد  یتلود  یلام  روآدـهعت  دانـسا  ماسقا  عاونا و  هدیـسر و 
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ص 9) انیـس / نبا  تاراشتنا  لوادلج / " هسنارف / بالقنا  مهدجیه و  نرق  خیرات  ، " كازیا لاوژ  هلامربلآ و  .") تسا جراخ  ناکما  زا  زین  نآ 
تاراشتنا / يوروش هیسور  خیرات  باتک  نینچمه  رچیود  كازیا  هتشون  هیـسور  مامتان  بالقنا  باتک  هب  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  . 3

هدنراگن هتشون  ناریا  هیـسور و  هسنارف ، بالقنا  هس  هسیاقم  باتک  هب  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  . 4 دینک . هعجارم  لوا  دلج  دنوگیب /
ای شزیخ  لباقم  رد  ار  دوخ  ياهتردـق  همه  یـشترا  هک  ینامز   " دـنک یم  اعدا  نیقی  اـب  لاس 1943  رد  یلروچ  نیرتاـک  . 5 دینک . هعجارم 
Detence d>Revelution" Theory Society. زا 6. لقن  هب  دسر ". دـهاوخن  يزوریپ  هب  یبالقنا  چـیه  دریگراک ، هب  شروش 

؛ رهچونم يدمحم ، هرامش 13 ، دقن ، باتک  همانلصف  هلاقم : عبانم   USA,1982Voi,11NO3,284

مالسا یناهج  شزیخ  ینیمخ و  ماما 

عوقو اب   1. نوکرـشملا هرکولو  هلک  نیدـلا  یلع  هرهظیل  قّحلا  نید  يدـهلاب و  هلوسر  لسرأ  يذـلاوه  مالـسا  یناهج  شزیخ  ینیمخ و  ماما 
تمـصع و تیب  لـها  ینآرق  تیبرت  میلاـعت و  رد  هشیر  شا  تعاجـش  ناـفرع و  ناـمیا و  هک  يدرم  ربا  يربـهر  هب  یمالـسا  میظع  بـالقنا 
تشگ و یلمع  ناگدـنروآ  ناـمیا  زا  عاـفد  رب  ینبم  ناحبـس  دـنوادخ  زیمآ  تراـشب  قحرب و  ياـه  هدـعو  رگید  راـب  تشاد ، (ع ) تراـهط
تفای و ددجم  تایح  ناهج  رسارس  ناناملسم  یگدنز  فلتخم  ياه  هصرع  رد  دومن و  یناشفاوترپ  رصاعم  رشب  رب  مالسا  غورف  رپ  دیشروخ 

راثآ : » دـنیامن یم  حیرـصت  یللملا  نیب  عیاقو  نارگ  لیلحت  هکناـنچ  دـندومن ؛ هبرجت  ار  یمالـسا  ياهـشبنج  هراـبود  دـلوت  یمالـسا  عماوج 
رد یمالـسا  یـسایس و  ياهـشبنج  يارب  هدـنهد  ماهلا  عبنم  نیرت  گرزب  بالقنا ( نیا  . ) تسا هتفر  رتارف  ناریا  ياهزرم  زا  یمالـسا  بالقنا 

مالسا يزوریپ  یمالسا ، رکفت  هب  ناوج  لسن  هژیو  هب  ناناملسم ، درکیور  یمالسا ، رئاعـش  هرابود  تایح   2 .« تسا هدوب  ناهج  هنایمرواخ و 
هوبنا روضح  یمالـسا و  ياهراعـش  فادـها و  اب  ییاهتلود  لیکـشت  یمالـسا ، ياهروشک  ياهیرادرهـش  سلاـجم و  تاـباختنا  رد  ناـیارگ 

رد دوخ  ییاحیسم  سفن  اب  ینیمخ  ماما  ترـضح  هک  تسا  ناناملـسم  يروابدوخ  حور  راثآ  زا  یـشخب  اهنت  یبهذم ، لفاحم  رد  ناناملـسم 
طاشن ار  ناناملـسم  بالقنا ، نیا  اب  راوگرزب  ماما  دـندومرف : يربهر  مظعم  ماقم  هک  هنوگ  نامه  دـندیمد ؛ یمالـسا  عماوج  ناـج  همین  رکیپ 

هچ نآ  لاح  نیع  رد  اما   3. تسا نارکفنشور  هتشک و  راک  ای  ناوج و  ياهلسن  لامآ  وزرآ و  مالسا  زورما  درک و  هدنز  ار  مالسا  دیـشخب و 
تاریثأت هتـشاد  فوطعم  دوخ  هب  تدش  هب  ار  نارظن  بحاص  هجوت  هتخیگنارب و  ار  یللملا  نیب  نارگ  لیلحت  بجعت  زیچ  ره  زا  شیب  نونکا 

رگ لیلحت  ره  تسا . هتـشاذگ  ياجرب  یبرغ  عماوج  رد  هژیو  هب  ناناملـسم  ریغ  نایم  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  يا  هرظتنم  ریغ  عیـسو و 
مالـسا و یلاعتم  هشیدنا  حرط  اب  هر ) ) ینیمخ ماما  هک  ددرگ  یم  فقاو  بلطم  نیا  رب  قوف ، هدیدپ  هبناج  همه  لیلحت  یـسررب و  اب  یفـصنم 

لیالد يدمحم  بان  مالسا  هنـشت  ناهج ، دندوشگ . رـصاعم  ناسنا  يونعم  ینید و  تایح  خیرات  رد  يدیدج  لصف  نآ ، هب  نایناهج  توعد 
قوش تیونعم ، زا  يراع  یگدـنز  زا  دـیدش  یگدروخرـس  اـب  ینونک  ناـسنا  هک : تسا  نیا  زا  یکاـح  يددـعتم  نئارق  دـهاوش و  یفاـک و 

يدنمشزرا رهوگ  تسا  نآ  يوجو  تسج  رد  وجادخ  هاوخ و  تیونعم  ناسنا  رصع ، نیا  رد  هچنآ  دراد و  ار  تقیقح  همشچرس  هب  لوصو 
، رضاح رـصع  ییارگ  نید  یهاوخ و  تیونعم  نایرج  ور  نیا  زا  تسا ؛ لوصو  لباق  یمالـسا  ياه  هزومآ  یـسدق  تحاس  رد  اهنت  هک  تسا 

هعماج يراج  تالوحت  زا  قیمع  یکرد  اب  یمالـسا  بالقنا  ریبک  ربهر  دـیدرگ . دـهاوخ  یهتنم  یهاوخ  مالـسا  یناهج  زیخاتـسر  هب  راـچان 
ناهج زورما  : » دـیامرف یم  دـیکأت  قوف  تیعقاو  نییبت  رد  رـضاح و  رـصع  يوج  تقیقح  ناسنا  یعقاو  بولطم  زا  قیقد  یتخانـش  یناـهج و 
یقیقح مالسا  راتساوخ  زورما  يایند  : » دیامن یم  حیرـصت  زین  ناشیا  هتـسیاش  فلخ  هک  نانچ   4 «. تسا يدمحم  بان  مالسا  گنهرف  هنـشت 

( هر ) ینیمخ ماما  رـصع  رد  ناـهج  ناناملـسم  يرادـیب  مالـسا و  ددـجم  تاـیح  اـب  مالـسا  یخیراـت  شقن  ناـیاپ  هیرظن  لاـطبا   5 .« دشاب یم 
تـسایس زا  یکی  یتح  هک  اجنآ  ات  تسا  هتـشگ  طقاس  رابتعا  زا  تدش  هب  دوب  راوتـسا  مالـسا  یجیردـت  دوکر  تابثا  هیاپ  رب  هک  ییاهلیلحت 

هب مالـسا  شقن  دوب  دقتعم  یناملآ  فوسلیف  لگه  دیوگ : یم  رـضاح  ناهج  رد  مالـسا  عیرـس  رایـسب  دشر  دییأت  اب  برغ  فورعم  نارادـم 
روصت راچد  زین  اهییاپورا  زا  يرایـسب  دوبن و  شیب  یهابتـشا  یناهج  نید  نیا  هراـبرد  تواـضق  نیا  یلو  تسا  هدـش  ماـمت  یخیراـت  ظاـحل 
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زاغآ نآ  یناهج  عیرس و  دشر  مالسا ، نید  ددجم  تایح  اب  نازادرپ  هیرظن  زا  یضعب  ياهلیلحت  فالخرب   6. دندش مالسا  زا  لگه  تسردان 
عافد مرگرس  مک  تسد  ای  ینیـشن و  بقع  لاح  رد  گرزب  ياهنید  هچرگ  هزورما  هک  تسا  راکنا  لباق  ریغ  نیا  یلک  روط  هب  تسا : هتـشگ 

ار یبسانم  ياضف  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  یمالـسا  بالقنا  رودص  تیعقاو   7. تسا هداهن  تفرشیپ  هب  ور  مالـسا  دنتـسه ... دوخ  زا 
( هر ) ماما ترضح  تفای . نیوکت  هیحان  نیمه  زا  زین  بالقنا  رودص  نامرآ  دومن و  مهارف  نایناهج  يارب  مالـسا  بتکم  هرابود  یلجت  تهج 

هّللادمحب امش  بالقنا   » »8 و تسا هتفر  ملاع ... رد  امـش  بالقنا  امـش و  تضهن  جوم  نآلا   » هک بلطم  نیا  نایب  اب  قوف  تیعقاو  میـسرت  رد 
زا دینادب  امش   10. ایند همه  رد  تسا  هدرک  يا  هولج  کی  هّللادمحب  مالـسا  دـنیامرف : یم  . 9« دوش یم  رداص  هک  نیا  هن  تسا  هدـش  رداـص 

مالسا هب  نیفعضتسم  تسا و  مالسا  مسا  اج  همه  رد  تسا و  هدش  رداص  ام  بالقنا   11. تسا هتفر  ایند  مامت  رد  شوترپ  مالسا  ناریا  زکرم 
هداهن ینوزف  هب  ور  ناهج  رـسارس  رد  یمالـسا  بالقنا  لوصا  هب  نیدـقتعم  دـیامن : یم  دـیکأت  رگید  ياج  رد  ناـشیا   12. دنا هتخود  مشچ 

ییافوکـش هب  فارتعا   13. تسا هدومن  رداص  ناهج  هب  ار  امـش  تیونعم  تاـکرب  راـثآ و  دـنوادخ  منک  ضرع  ناریا  روـالد  تلم  هب  دـنا ...
یناهج تالوحت  نارسفم  یـسایس و  نارگ  لیلحت  یللملا و  نیب  ياهتیـصخش  یتاقیقحت و  عماجم  يربخ ، ياه  هناسر  نونکا  مالـسا  یناهج 

يا هلاقم  رد  هینامگلا  رتروفکنارف  یناملآ  همانزور  دـنا . هتخادرپ  یهاوخ  مالـسا  یناهج  تضهن  لیلحت  حیرـشت و  هب  يا  هدرتسگ  مجح  رد 
ياهلدم تسکـش  زا  سپ  دـسیون : یم  يرـشب  عماوج  حطـس  رد  ییارگ  مالـسا  هدرتسگ  جاوما  هب  هراشا  اب  مالـسا » تشگزاب   » ناونع تحت 

ياه هرامش  زا  یکی  رد  زین  دلاره  گنینروم  یندیس  ژاریت  رپ  همانزور   14. دوب مالسا  سناسنر  دهاش  دیاب  مسیسکرام  ات  مسیلاربیل  زا  یبرغ 
تشپ ار  یلم  ياهمیژر  یـسایس و  بتاکم  دنک  یم  روبع  ییایفارغج  ياهزرم  زا  مالـسا  دسیون : یم  یـشرازگ  یط  لاس 1985 ) رد   ) دوخ
هدـننیب رپ  ینویزیولت  هکبـش  رگـشرازگ   15. دنتـسه مالـسا  هدـنیاپ  دـشر  یـسایس و  كرحت  دـهاش  فلتخم  ياـهروشک  دراذـگ و  یم  رس 

دشر رگناشن  لاسما  كرابم  هام  درک : حیرـصت  ( 1374  ) ناضمر كرابم  هام  نایاپ  تبـسانم  هب  يا  هتعاس  مین  همانرب  رد  اـکیرمآ  نا  . نا . یس
: دومن هفاضا  ناملسم  دنمـشناد  زا  لقن  هب  هکبـش  نیا  تسا . هدوب  ناهج  نید  نیرتریگارف  هب  ایند  رـسارس  نوزفازور  هقالع  مالـسا و  هدنیازف 

فلتخم طاقن  رد  مالسا  دومن : مالعا  یـشرازگ  هرباخم  اب  مه  اسنا )  ) ایلاتیا يرازگربخ   16. تسا هرابود  ییافوکش  هرود  کی  دهاش  مالسا 
يدراه رجار   17. تسا هتـشگ  لیدبت  ینونک ... نارحب  رپ  يایند  رد  یگدنز  ددـجم  يایحا  يارب  یمتـسیس  هب  هتفر و  رتارف  اهزرم  زا  ناهج 

دوخ تاقیقحت  جـیاتن  هب  هراشا  اب  دوب  هدرک  هیهت  ینیمخ » ماما  نادـنزرف   » مان هب  يا  هماـنرب   BBC ینویزیولت هکبـش  يارب  شیپ  يدنچ  هک 
. تسا یللملا  نیب  هلئسم  کی  یتح  تسا و  برغ  هلئـسم  نیرت  گرزب  زورما  مالـسا  دراد : یم  راهظا  مالـسا  عیرـس  یناهج و  دشر  نوماریپ 

قبسا ریزو  لکنیک ، سوالک   18. لکشم رایسب  نآ  اب  هزرابم  هدش و  ریگ  ملاع  هکلب  تسا  هنایمرواخ  هب  طوبرم  هلئسم  طقف  هن  زورما  مالـسا 
ایند روشک  رد 45  ناناملسم  نونکا  مه  دوش و  یم  رتشیب  مالسا  ذوفن  زور  هب  زور   » هک نیا  هب  فارتعا  اب  يا  هلاقم  یط  ناملآ ، هجراخ  روما 

اب %18 ربارب  لـبق  لاـس  دودـح 30  رد  مالـسا  نوماریپ  هک  یلاـح  رد  دـسیون : یم  دـنهد ،» یم  لیکـشت  ار  اـهروشک  نیا  تیعمج  تیرثـکا 
یسیلگنا ناملـسم  هزات  کی  زا  لقن  هب  مه  یـس  . یب . یب ویدار   19. تسا هدیسر  درایلیم )  4/1  ) ایند تیعمج  هب 41  کنیا  دوب  اـیند  تیعمج 

میلاعت ياه  هزومآ  تقباطم  ناهج  رد  مالسا  نشور  زادنا  مشچ   20 «. میشاب ناهج  رسارس  رد  مالـسا  يزوریپ  راظتنا  رد  دیاب  ام  : » دیوگ یم 
يا هدـنیآ  ناهج  فلتخم  للم  یهاوخ  مالـسا  نوزفازور  دـنور  همادا  رـضاح ، رـصع  یگدـنز  ياهتیعقاو  اهناسنا و  یهلا  ترطف  اب  یمالـسا 
نآ يایوگ  زورما  ناهج  زادنا  مشچ  دیامن : یم  حیرـصت  نیملـسم  رما  یلو  هک  اجنآ  ات  دهد  یم  دـیون  متاخ  نید  يارب  ار  ناشخرد  رایـسب 

ءاحنا هب  دوجوم  ياهتیعقاو  یـسررب  اب  زین  یناهج  تالوحت  نارگ  لیلحت  نارظن و  بحاـص   21. تسا مالسا  نرق  يدالیم  نرق 21  هک  تسا 
اکیرمآ قبـسا  يروهمج  تسایر  نوسکین  تقو  رواشم  نیرک ، تربور  رتکد  دنهد . یم  رارق  دیکأت  دـییأت و  دروم  ار  قوف  تیعقاو  فلتخم 

میوگ یم  نم  دراد : یم  راهظا  طابترا  نیمه  رد  ندـنل  پاچ  هملـسملا »  » همان هتفه  اب  هبحاـصم  رد  روشک ، نیا  نیون  ندـمت  داـینب  سیئر  و 
: دـسیون یم  ینیلوجام  فقـسازا  لقن  هب  هلانروج  لیا  ییایلاتیا  هماـنزور   22. دوب دهاوخ  مکی  تسیب و  نرق  تردـق  نیرترب  مالـسا  تردـق 

نم دـیوگ : یم  هنیمز  نیا  رد  تحارـص  اب  زین  اـبوک » هاگـشناد  یخیراـت  داتـسا   » اری یـسویساک  يـالوکین  .23 و  تسا مالـسا  نآ  زا  هدـنیآ 
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شلوسر هک  تسا  يدنوادخ  وا  : » هیآ 33 ( 9  ) هبوت  . 1 اهتشون :  یپ   24. دش دهاوخ  یناهج  نید  نیتسخن  مالسا  ياهلاس 2000  رد  مدقتعم 
، سینوز نیورام  رتکد   . 2 دیاین ». شوخ  ار  ناکرـشم  ولو  دیآ  بلاغ  اه  هقرف  بتاکم و  همه  رب  ات  داتـسرف  رـشب  رب  قح  نید  تیاده و  اب  ار 

نیمود رد  هل  مظعم  ینارنخس   . 3 . 17/11/79 تلاسر ، همانزور  اب  هبحاصم  رد  ناریا ، لئاسم  سانشراک  اکیرمآ و  ناگشیم  هاگشناد  داتـسا 
نامزاس یتاغیلبت  ياهتیلاعف  یگنهاـمه  هتیمک  ياـضعا  رادـید  رد   . 5 ص33 . ج20 ، رون ، هفیحـص   . 4 . 14/3/70 هر » » ماما تلحر  درگلاـس 

رتروفکنارف همانزور  هیاسمه ،» مالـسا  ( » ناملآ هجراـخ  روما  قبـسا  ریزو   ) لـکنیک سوـالک   . 6 هل 4/3/77 . مـظعم  اـب  یمالـسا  سنارفنک 
، یئامسک ربکا  یلع  همجرت  ناسنا ، تشونرس  مالسا و  تشذگرس  هیکساپود ، هژور   . 7 . 30/11/77 یمالسا ، يروهمج  همانزور  هینامگلا ،
، نامه .12 ص195 . ج19 ، نامه ، .11 ص140 . ج18 ، نامه ، .10 ص169 . ج18 ، نامه ،  . 9 ص63 . ج17 ، رون ، هفیحص   . 8 ص12 و 27 .
ای هیرشن  .16 ش222 . بالقنا ، دیما  همانهام  .15 . 27/11/72 یمالسا ، يروهمج  همانزور  .14 ص233 . ج20 ، نامه ، .13 ص200 . ج15 ،

، یمالـسا يروهمج  هماـنزور  .19 . 15/1/69 ناـمه ، .18 . 15/10/72 یمالــسا ، يروـهمج  هماـنزور  .17 . 27/11/74 ش25 ، تاراـثل ،
يروهمج همانزور  .20 هینامگلا . رتروفکنارف  یناملآ  همانزور  هیاسمه ، مالسا  هلاقم  یمالـسا ، يروهمج  يرازگربخ  زا  لقن  هب  ، 30/11/77

هملک .22 . 4/3/77 هل ، مظعم  اب  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  یتاغیلبت  ياهتیلاعف  یگنهامه  هتیمک  ياضعا  رادـید  رد  .21 . 9/6/72 یمالسا ،
ناتسمز 76. ش 22 ، روضح ، همانلصف  .24 . 25/4/76 ییاوه ، ناهیک  .23 ریت 75 . ش16 ، وجشناد ،

بالقنا رودص 

: باوج دهد ؟ رارق  ریثأت  تحت  زین  ار  جیلخ  ياهروشک  ناریا ، رد  قفوم  بالقنا  کی  هک  دور  یم  لامتحا  چـیه  ایآ  لاؤس : بالقنا  رودـص 
رد مدرم  يریذـپ  رثا  نازیم  نکل  تسین  رگید  طاقن  رد  ریثأت  نودـب  دـتفا  یم  قاـفتا  هک  يا  هطقن  ره  رد  زورما  ناـهج  رد  يا  هثداـح  چـیه 

هزرابم و هجیتن  مینک و  یم  رداص  ار  نامیاه  هبرجت  ناـهج  ماـمت  هب  اـم  و  ( 1 . ) دراد نانآ  دوخ  باختنا  یهاگآ و  هب  یگتـسب  رگید  طاـقن 
زج  . اه هبرجت  نیا  رودـص  لوصحم  املـسم  میهد و  یم  لاقتنا  قح  هار  نازرابم  هب  یتشادمـشچ ، نیرتکچوک  نودـب  ار  نارگمتـس  اب  عاـفد 

یهاگآ ملع و  اب  یگمه  یمالسا  نارکفنشور  . تسین دنب  رد  ياه  تلم  يارب  مالسا  ماکحا  ندش  هدایپ  لالقتـسا و  يزوریپ و  ياه  هفوکش 
نـشور ینیب و  نشور  اب  دیاب  ناهاوخیدازآ  مامت  دنیامیپب و  ار  مزینومک  يراد و  هیامرـس  ناهج  ندرک  نوگرگد  بیـشن  زارف و  رپ  هار  دیاب 

ناهج یمالسا و  مولظم  ياهروشک  هدروخ  یلیـس  مدرم  رب  ار  اکیرمآ  اصوصخ  اه ، تردق  اه و  تردق  ربا  هنوگ  رب  ندز  یلیـس  هار  يرگ ،
جراخ لخاد و  گرزب  عناوم  مالـسا  دـناشن ، یم  تلذـم  كاخ  هب  ار  اـه  تردـق  ربا  مالـسا  میوگ  یم  ناـنیمطا  اـب  نم  . دـننک میـسرت  موس 
تحت رد  هک  میدوب  یتلم  کی  اـم  ( 2 . ) درک دهاوخ  حتف  ار  ناهج  يدـیلک  ياهرگنـس  فرط و  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  هدودـحم 
تـسین نیا  هب  التعا  . تسا تلم  يالتعا  نیا  میوریم و  شیپ  هب  میراد  میدمآ و  نوریب  اهنآ  راشف  تحت  زا  نالا  میدوب و  اه  تردـق  ربا  راشف 

همه رد  هکلب  یمالسا ، کلامم  همه  هب  داد  میهاوخ  شرتسگ  ار  نامبتکم  ار و  نامکلسم  ام  هک  تسا  نیا  هب  التعا  دشاب ، ریس  ام  مکـش  هک 
زوریپ تالکـشم  همه  هب  دیهاوخب  رگا  ( 3 . ) میربب میهاوخ  یم  التعا  هب  ور  ار  رـشب  میتسه و  التعا  هب  ور  اـم  دنتـسه و  نیفعـضتسم  هک  اـج 
یناسنا ياه  شزرا  دیاب  تالکـشم ، همه  لباقم  رد  ار  ناتدوخ  دینک  ایهم  دیاب  اه ، تردق  همه  لباقم  رد  دیتسیاب  مکحم  همه  دیاب  دـیوشب 

اهنیا همه  یعامتجا  لالقتسا  يداصتقا ، لالقتسا  یگنهرف ، لالقتـسا  روج ، همه  ار  ناتدوخ  لالقتـسا  و  دینک ، رداص  اج  همه  هب  اجنیا  زا  ار 
ندش و نامیپ  مه  مه  اب  گرزب و  يادخ  هب  لاکتا  مالـسا و  بتکم  هب  هجوت  هک  تسا  نیا  هیاس  رد  نیا  دیراد و  هاگن  مکحم  امـش  دیاب  ار 
ام دمآ ، رشب  نیب  رد  مالسا  ءایلوا  مالـسا و  دوجو  نمی  هب  هک  یتلادع  نیا  هک  مراودیما  نم  ( 4  . ) تسا رگیدکی  نتسناد  ردارب  اهرشق  همه 
رد یلاعت  هللا  ءاشنا  میناوتب  يرگلواپچ  متـس و  ملظ ، تنایخ و  لاس  هاجنپ  زا  دعب  ملاظ و  میژر  ملظ و  لاس  دصناپ  رازه و  ود  زا  دعب  میناوتب 
رد نالا  تسا  مولظم  مالسا  . مینک یفرعم  ایند  ياج  همه  رد  ار  مالـسا  هک  میفظوم  ام  و  ( 5 . ) مینک هدایپ  اهدـعب  ناهج  ریاس  رد  الوا و  ناریا 
ناش تسد  یهورگ  ياه  هناسر  همه  اهنآ  میراد و  مک  غلبم  صقان ، نامتاغیلبت  میتسه  یکچوک  هتـسد  کی  ام  ایند ، رد  تسا  بیرغ  اـیند ،
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هدع نیمه  اب  ام  . میوشب سویأم  دیابن  کلذعم  ام  . دـننک یم  ار  اهراک  نیا  جرخ  دـنراد و  مه  يدایز  ياه  لوپ  دـنهاوخ  یم  هچ  ره  تسا و 
میتسکش ناریا  ياه  ناوج  نیمه  تمه  هب  دوب  اه  تردق  همه  شلابند  هک  ار  اضر  دمحم  یناطیـش  گرزب  تردق  نآ  هک  يروطنامه  لیلق 

رما نیا  رد  تفرـشیپ  لوغـشم  درک و  میهاوخ  هداـیپ  اـجنیا  رد  تسادـخ  تساوـخ  هک  يروـطنآ  هب  هللا  ءاـشنا  ار  مالـسا  میدز و  شراـنک  و 
تدـم کی  رد  دوشب و  ادـیپ  راد  هنماد  تاغیلبت  هیـضیف  هاگـشناد و  يالاو  تمه  اـب  دـش ، اـهنیا  هک  روطناـمه  هک  مراودـیما  نم  و  ... میتسه

مینک یم  رداص  ناهج  مامت  هب  ار  نامبالقنا  ام  ( 6 . ) مینکب مالسا  رهاظم  زا  رپ  ام  ار  ایند  همه  هک  دسرب  ییاج  هب  تاغیلبت  هللا  ءاشنا  یهاتوک 
ره رد  هزرابم  ات  تسه و  هزرابم  دنکفین  نینط  ناهج  مامت  رب  هللا  لوسر  دمحم  هللا و  الا  هلا  گناب ال  ات  تسا و  یمالـسا  ام  بالقنا  هک  ارچ 

ناریا مدرم  بالقنا  . تسین ناریا  هب  دودـحم  ام  بالقنا  هک  دـننادب  دـیاب  ام  نالوؤسم  ( 7 . ) میتسه ام  تسه  نیربکتـسم  هیلع  ناهج  ياـجک 
تنم نایناهج  ناناملسم و  همه  رب  دنوادخ  هک  تسا  هادف  انحاورا  تجح  ترضح  يرادمچرپ  هب  مالسا  ناهج  گرزب  بالقنا  عورش  هطقن 
هدـهع رب  هک  يا  هفیظو  زا  ار  نیلوؤـسم  يا  هظحل  رگا  يداـم  يداـصتقا و  لـئاسم  . دـهد رارق  رـضاح  رـصع  رد  ار  شجرف  روـهظ و  دـهن و 

رد ار  دوخ  ناوت  یعس و  یمامت  یمالسا  يروهمج  تلود  دیاب  . دراد لابند  هب  ار  نیگمهـس  یتنایخ  گرزب و  يرطخ  دنک ، فرـصنم  . دنراد
تـسا مالـسا  یناهج  تموکح  داجیا  هک  بالقنا  میظع  فادـها  زا  ار  اهنآ  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  یلو  دـیامنب ، مدرم  رتهب  هچ  ره  هرادا 

ار اهراشف  اه و  یتخس  هک  دننک  یعس  دیاب  دنرصاعم ، نامز  رد  مالـسا  گرزب  خیرات  رونم  هرهچ  اقح  هک  ناریا  زیزع  مدرم  دنک . فرـصنم 
رد ادـخ  فطل  هب  ( 8 . ) دنـسرب تسا  ناهجرد  مالـسا  رـشن  هک  ناش  یـساسا  هفیظو  هب  روشک  يالاب  نالوؤسم  ات  دـندرگ  اریذـپ  ادـخ  يارب 
رد ار  بان  دیحوت  ات  دنا  ممصم  همه  درادن و  دوجو  يداقتعا  یـسایس و  یلوصا ، عضاوم  رـس  رب  یفالتخا  ام  یمالـسا  يروهمج  تیمکاح 
ام ( 9 . ) دنسرب ناهج  رد  مالسا  يزوریپ  هب  رود  نادنچ  هن  يا  هدنیآ  رد  ات  دننابوکب ، گنس  هب  ار  مصخ  رس  هدومن و  هدایپ  یمالسا  للم  نیب 
رد مالـسا  ذوفن  شرتسگ  ددص  رد  هک  میا  هدومن  مالعا  اهراب  نام  یمالـسا  للملا  نیب  یجراخ و  تسایـس  رد  ار  تقیقح  ار و  تیعقاو  نیا 

لیکـشت رکفت  یبـلط و  هعـسوت  ار  تسایـس  نیا  ماـن  اـکیرمآ  نارکون  رگا  لاـح  میتـسه ، هدوـب و  ناراوخناـهج  هطلـس  ندرک  مک  ناـهج و 
هیامرـس مزینویهـص ، دساف  ياه  هشیر  ندیناکـشخ  ددص  رد  ام  . مینک یم  لابقتـسا  میرادن و  یکاب  نآ  زا  دـنراذگ ، یم  گرزب  يروطارپما 
راوتـسا هیاپ  هس  نیا  رب  هک  ار  ییاـه  ماـظن  گرزب  دـنوادخ  تیاـنع  فطل و  هب  میا  هتفرگ  میمـصت  اـم  میتسه ، ناـهج  رد  مزینومک  يراد و 

ياه تلم  دوز  ای  رید  و  مییامن ، جیورت  رابکتسا  ناهج  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مالـسا  ماظن  مینک و  دوبان  دنا  هدیدرگ 
زیمآرهق هزرابم  اب  رگا  یتح  ییاکیرمآ  نارازگراک  تینوصم  یهاوخ و  جاب  شرتسگ  زا  دوجو  مامت  اب  ام  . دوب دـنهاوخ  نآ  دـهاش  دـنب  رد 

يادص دیاب  تیناسنا  ماب  يادنلب  رب  هک  یگرزب  ربنم  نیا  جح ، هبعک و  زا  تشاذگ  میهاوخن  ام  هللا  ءاشنا  . مینک یم  يریگولج  دشاب  هدش  مه 
هتخاون كرـش  رفک و  يوروش و  اکیرمآ و  اب  شزاس  يادـص  دزادـنا ، نینط  ار  دـیحوت  ياوآ  دزاـس و  سکعنم  ملاـع  همه  هب  ار  ناـمولظم 

گرم سوقان  زین  ناهج  ياـهاسیلک  زا  هک  نیملـسم  هبعک  زا  اـهنت  هن  هک  دراد  ینازرا  اـم  هب  ار  تردـق  نیا  هک  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  .و  دوش
میرک نآرق  میرح  هب  نارفاکو  ناکرشم  ناتریـسوید و  زواجت  ربارب  رد  ینیمخ ، هک  تاهیه  ( 10 . ) میروآ رد  ادص  هب  ار  يوروش  اکیرمآ و 

ياه هنحـص  رگ  هراظن  ای  دنامب و  مارآ  تکاس و  فینح  میهاربا  ناوریپ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  ادخ و  لوسر  ترتع  و 
ما و هدومن  هدامآ  ناناملـسم  زا  عافد  هضیرف  قح و  بجاو  يادا  يارب  ار  شیوخ  لباقان  ناج  نوخ و  نم  . دـشاب ناناملـسم  تراـقح  تلذ و 

دوخ هار  هب  دنامب  مه  اهنت  هکی و  ینیمخ  رگا  هک  دنـشاب  نئمطم  نانآ  نارکون  اه و  تردـق  ربا  اه و  تردـق   . متداهـش میظع  زوف  راظتنا  رد 
هنهرب اپ  نیا  مالـسا ، ناهج  نایجیـسب  رانک  رد  ادـخ  يرای  هب  دـهد و  یم  همادا  تسا  یتسرپ  تب  كرـش و  ملظ و  رفک و  اب  هزراـبم  هار  هک 
دنیامن یم  رارـصا  نتـشیوخ  ملظ  متـس و  هب  هک  یناگدرپسرـس  ناراوخناهج و  ناگدـید  زا  ار  تحار  باوخ  اـهروتاتکید ، بوضغم  ياـه 

رانک مینک  یمن  رداص  ار  نامبالقنا  اـم  هکنیا  رکفت  مینک و  شـشوک  ناـهج  هب  ناـمبالقنا  رودـص  رد  دـیاب  اـم  ( 11  . ) درک دـهاوخ  بلس 
تردق مامت  رگید  یفرط  زا  تسا  ناهج  نیفعـضتسم  مامت  نابیتشپ  دشاب و  یمن  لئاق  یقرف  ناملـسم  ياهروشک  نیب  مالـسا  اریز  میراذگب ،

دیاب ام  . دـش میهاوخ  هجاوم  تسکـش  اب  اـعطق  میناـمب  هتـسب  رد  یطیحم  رد  اـم  رگا  دـنا و  هتـسب  ناـم  يدوباـن  هب  رمک  اـه  تردـق  ربا  اـه و 
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اب میراد ، هک  يراب  تقشم  ياه  يراتفرگ  مامت  اب  هک  میهد  ناشن  اهنآ  هب  مینک و  هرسکی  اه  تردق  ربا  اه و  تردق  اب  احیرـص  ار  نامباسح 
تـشادرب نآ  زا  ار  طلغ  ینعم  نیا  دوشب ، رداص  اج  همه  هب  اـم  بـالقنا  دـیاب  میئوگ  یم  هکنیا  ( 12 . ) میئامن یم  یبتکم  يدروخرب  ناـهج 

ناشدوخ لحم  رد  دیاب  اهروشک  همه  . میناد یم  نامدوخ  زا  ار  نیملـسم  ياهروشک  همه  ام  . مینک یئاشگ  روشک  میهاوخ  یم  ام  هک  دـننکن 
دنتفرگ هلصاف  اه  تردق  ربا  زا  ار  ناشدوخ  دش و  عقاو  ناریا  رد  هک  يرادیب  نیا  دش و  عقاو  ناریا  رد  هک  يزیچ  نیا  میهاوخ  یم  ام  دنشاب ،

ینعم . تسا نیا  ام  يوزرآ  . دوشب اه  تلود  همه  رد  اه و  تلم  همه  رد  نیا  دـندرک ، هاتوک  ناـشدوخ  نزاـخم  زا  ار  اـهنآ  تسد  دـنداد و  و 
نیا زا  دنراد و  هک  يراتفرگ  نیا  زا  ار  ناشدوخ  دنوشب و  رادیب  اه  تلود  همه  دنوشبرادیب و  اه  تلم  همه  هک  تسا  نیا  ام  بالقنا  رودص 

. دهدب تاجن  دـننک  یم  یگدـنز  رقف  وحن  هب  ناشدوخ  دور و  یم  داب  هب  دراد  اهنآ  نزاخم  همه  هکنیا  زا  دنتـسه و  هک  یندوب  هطلـس  تحت 
کی . رگید کلامم  هب  میزیرب  میوشب و  هرایط  راوس  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  مینک ، رداص  میهاوخ  یم  ام  ار  مالـسا  میئوگ  یم  ام  و  ( 13)

هلیـسو هب  میراد ، هک  یئاه  هاگتـسد  هلیـسو  هب  میناوت  یم  هک  تسا  نیا  میناوت  یم  ام  هکنآ  اما  . میناوت یم  ام  هن  میتفگ و  ام  هن  يزیچ  وچمه 
رگا . مینک یفرعم  تسه  هک  يروطنآ  ار  مالـسا  دنور ، یم  جراخ  رد  هک  یئاه  هورگ  هلیـسو  هب  تاعوبطم ، هلیـسو  هب  امیـس ، ادـص و  نیمه 
يور دننکب ، اقلا  ار  يزیچ  کی  رگا  تسا ، ملاس  ترطف  کی  شترطف  رـشب  . دش دـهاوخ  همه  لوبق  دروم  . دوشب یفرعم  تسه  هک  يروطنآ 

ام هن  . میراد هدـهع  رد  گرزب  رایـسب  هفیظو  کی  ام  نیاربانب  . دنـسرت یم  انعم  نیمه  زا  اهدـنمتردق  دـنک و  یم  لوبق  شدوخ  ملاـس  ترطف 
میراد یگرزب  هفیظو  دنتسه ، مالسا  هب  دهعتم  دنتسه و  ناریا  جراخ  رد  ناریا و  رد  هک  یئاهرشق  همه  اهنت ، امش  هن  اه و  ناملسم  همه  اهنت ،

ام نآرق  رد  تاـیاور و  رد  هک  يروطنآ  تسا ، هدومرف  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هک  يروـطنآ  تسه ، هک  يروـطنآ  ار  مالـسا  هکنیا  نآ  و 
يزیچ نآ  . دشاب رثؤم  دناوت  یم  رتشیب  کنات  پوت و  اهرازه  زا  شدوخ  نیمه  میهدـب و  هئارا  ایند  هب  میهدـب و  هئارا  مدرم  هب  روطنآ  تسه ،

اب هن  دیآ ، یم  مالـسا  ماکحا  زا  رنه  نیا  دیآ و  یم  مالـسا  زا  رنه  نیا  راک ، نیا  دـنادرگ و  یم  رب  ار  مدرم  بلق  دوشب ، لصاح  داشرا  اب  هک 
، رت هداس  هچ  ره  هکنیا  هب  اعرـش  القع و  دیفظوم  دیتسه  اه  هناخترافـس  رد  هک  ینایاقآ  امـش  ( 14 . ) دنکب راک  دـهاوخب  کنات  پوت و  کی 

تسد ریز  امش  حالطـصا  هب  اجنآ و  رد  دنتـسه  دنمراک  هک  یـصاخشا  نآ  اب  ناتترـشاعم  تیفیک  دشاب و  رت  هداس  هچ  ره  ناتاه  هناخترافس 
نیمه دشاب و  دیاب  هناردارب  نکل  دیئوگ ، یم  هک  یبلاطم  دـنریذپب  امـش  زا  دـیاب  اهنآ  هک  یلاح  نیع  رد  دـشاب و  هناردارب  دـنوش ، یم  هتفگ 
عـضو کی  هب  دوشب  لوحتم  دیاب  اهنآ  عضو  دـننک  یم  راک  اجنآ  رد  هک  یناسک  عضو  ناتدوخ ، نارذـگ  عضو  ناتیاه ، ینامهم  عضو  روط 

یمالـسا يروهمج  میتسه و  یمالـسا  ام  هک  مینزب  دایرف  هچ  ره  ام  . دـنیبب المع  اجنآ  رد  ار  مالـسا  اجنآ  رد  دـیآ  یم  سک  ره  هک  یمالـسا 
یم هک  یئام  هک  ام  زا  دننک  رواب  دـنناوت  یم  یتقو  دـننک  یمن  رواب  رگید  ام  زا  میتسه ، وا  ریغ  لمع  رد  هک  ار  ام  دـننیبب  یتقو  نکل  میتسه ،

، راتفر دوخ  دشاب و  یمالسا  لمع  یمالسا ، لوق  لوق ، دشابن و  یتوغاط  لمع  دشاب ، روطنآ  مه  ناملمع  میتسه ، یمالسا  يروهمج  میئوگ 
اب رودص  تسین ، رودص  هزین  رس  اب  رودص  اهروشک ، ریاس  رد  یمالسا  يروهمج  نیا  دوشب  رداص  ات  دشاب  یمالـسا  راتفگ  دشاب ، یمالـسا 

امـش دنکب و  ادیپ  دشر  اهاجنیا  رد  یناسنا  قالخا  یمالـسا ، قالخا  مالـسا ، قیاقح  مالـسا ، هک  تسا  یتقونآ  رودـص  تسین ، رودـص  روز 
ام ( 15 . ) دینک یم  رـشتنم  اجنآ  رد  هک  یئاه  هتـشون  رد  مه  لمع و  رد  مه  هک  دیهدب  ماجنا  ار  راک  نیا  دـیاب  دـیتسه و  انعم  نیا  هب  فظوم 

، ناریا رد  تسا  هدش  ادیپ  هک  یتیونعم  نیمه  دش ، ادیپ  هک  ییانعم  نیمه  میهاوخ  یم  مینک » رداص  میهاوخ  یم  ام  بالقنا   » میئوگ یم  هک 
هلمح میـشکب و  گـنفت  میـشکب و  ریـشمش  میهاوخ  یمن  اـم  . مینک رداـص  ار  نیا  میهاوـخ  یم  اـم  هدـش ، ادـیپ  ناریا  رد  هک  یلئاـسم  نیمه 

، مینک یم  عافد  ام  دـننک  یم  هلمح  اهنآ  مینک ، یمن  اهنآ  هب  يا  هلمح  چـیه  ام  دـنک و  یم  هلمح  دراد  تساه  تدـم  نآلا  ام  اـب  قارع  . مینک
رداص یمالـسا  کلامم  همه  هب  ار  نام  یمالـسا  بالقنا  ار ، نام  یگنهرف  بالقنا  ار ، نامبالقنا  نیا  هک  میهاوخ  یم  اـم  . تسا مزـال  عاـفد 
ناریا هک  يروطنیا  هک  دـینک  شـشوک  امـش  دوش . یم  لح  لکـشم  بالقنا ، نیا  دوشب  رداص  اج  ره  دـش ، رداص  بـالقنا  نیا  رگا  مینک و 
ناشلد مالـسا  يارب  هکییاهنآ  . دـینک رادـیب  ار  ناتدوخ  ياه  تلم  تسا ، زیچ  همه  يارب  رـضاح  مه  نآلا  ناریا  هک  يروطنیا  درک و  بالقنا 

، دـش ادـیپ  ناریا  رد  هک  یهلا  لوحت  نیا  ات  دـننک  رادـیب  ار  ناشدوخ  ياه  تلم  دزوس ، یم  ناشلد  ناشروشک  يارب  هک  یئاهنآ  دزوس ، یم 
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تقونآ دریگب ، ار  یصقالا  دجـسم  دیایب  دساف  ات  راهچ  هک  دیـسرتن  تقونآ  رگید  تسا ، لح  هلأسم  دوشب  ادیپ  اج  ره  . دوشب ادیپ  اهاجنآ  رد 
يرگید فالخ  هب  مادـک  ره  دـنوش و  یم  هفیاط  دـص  هفیاط  هد  هفیاـط ، ود  یتلم ، کـی  یتقو  اـما  هلأـسم ، تسا ، لـح  دـینکن ، سرت  رگید 

هبلغ دیناوتب  تموکح  زرط  نیا  اب  رکف و  زرط  نیا  اب  هک  دیشاب  هتـشادن  عقوت  رگید  دنتـسه ، اه  تموکح  روجنیا  مه  اه  تموکح  دنتـسه و 
نیربکتسم هک  یئاهروشک  همه  هب  هکلب  یمالسا  ياهروشک  همه  هب  مینک و  رداص  میهاوخ  یم  ار  نامبالقنا  میئوگ  یم  هک  ام  ( 16 . ) دینک

کلذ لاثما  شکمدآ  رابج  يوگروز  تلود  کی  تلود  هک  میروایب  شیپ  یتیعضو  وچمه  کی  میهاوخ  یم  دنتـسه ، نیفعـضتسم  دض  رب 
هجوت رگا  اه  تلود  میهدـب ، یتشآ  اه  تلود  اـه و  تلم  نیب  میهاوخ  یم  اـم  . تسا تلود  اـب  نمـشد  هک  دـشابن  یتلم  کـی  تلم  دـشابن و 

(17 . ) دنوشن عقاو  ریثأت  تحت  اهنآ  هک  مرادن  نامگ  دراد ، یعـضو  هچ  تلود  اب  ناریا  تلم  دننیبب  ار و  ناریا  عضو  دننک  هعلاطم  ای  دننکب و 
میناسرب ایند  هب  ار  نامفرح  میهاوخ  یم  هکلب  تسین  یـشکرکشل  هب  بالقنا  رودـص  . مینک رداص  ار  نامبالقنا  میهاوخ  یم  میتفگ  لوا  زا  ام 

، تسا هتشاد  برغ  قرش و  زا  ناریا  هک  ییاه  يراتفرگ  مالسا و  ناریا و  لئاسم  دیاب  هک  تسا  هجراخ  روما  ترازو  زکرم ، نآ  زا  یکی  هک 
ام اب  اـه  تلود  نادـنمروز و  اـج  ره  رد  هک  دیـشاب  هجوتم  ( 18 . ) مینک لـمع  هنوگ  نیا  میهاوخ  یم  هک  دـیوگب  اـیند  هب  دـناسرب و  اـیند  هب 
اه هدوت  مدرم و  اریز  . اه تلود  هن  دوب ، مدرم  رکف  هب  دیاب  داد و  رارق  مدرم  رکف  مدرم و  ار  ساسا  دیاب   . دنقفاوم ام  اب  اه  تلم  دنشاب  فلاخم 

هدوب رفص  ابیرقت  تاغیلبت  تهج  رد  ام  دنـشاب ، يوروش  اکیرمآ و  هطلـس  تحت  دنهاوخ  یمن  دنا و  هدوب  متـس  راب  ریز  نوچ  دنقفاوم  قح  اب 
دیاب مینک  رداص  ار  بالقنا  میهاوخب  رگا  مینک . رادـیب  ار  ایند  ات  میئامنب  مه  یمـسر  ریغ  ياهرفـس  یمـسر ، ياهرفـس  رب  هوـالع  دـیاب  میا ،

یمسر ریغ  ياهرفس  رد  اهنت  دنیایب . راک  يور  هس  هقبط  حالطـصا  هب  مدرم  ات  دنریگ  تسد  هب  ار  تموکح  ناشدوخ  مدرم  هک  مینک  يراک 
رد دیرادن ، لاپوک  لای و  هک  امـش  ندوب  دینک ، نشور  ار  اهنآ  دیریگب و  سامت  رازاب  هچوک و  يداع  مدرم  اب  دـیناوت  یم  تسرد  هک  تسا 

ظوفحم رگیدکی  تمه  اب  مراودیما  تسا و  ناتدوخ  لام  تکلمم  زورما  . دینک غیلبت  دیناوت  یم  رتهب  امش  مه  تسا و  رتبلاج  مه  مدرم  نایم 
تیعـضو اب  اـجنآ ، رد  ناـتدوخ  لـمع  اـب  هک  تسا  نیا  دـیتسه  نآ  هب  فظوم  اـهام  لـثم  ( 20  ) اهامـش هـک  یمهم  لـئاسم  زا  ( 19 . ) دنامب

بالقنا جیردت  هب  لمع  نیمه  اب  هک  دینکب  يروط  دشاب و  يروط  هناخترافس  عضو  هناخترافس و  لصا  تیعـضو  اب  نادنمراک ، اب  ناتکولس 
دوب و نآ  هب  دـیقم  یـسک  کـی  هک  یتقو  هک  تسا  یلئاـسم  کـی  یقـالخا ، لـئاسم  . دـیتسه نآ  رد  هک  يروشک  نآ  هب  دوشب  رداـص  اـمش 
اه تیبرت  اهتنم  تسا  ملاس  اه  ترطف  دـنریذپ ) یم   ) ناشترطف بسح  هب  ناشتعیبط ، بسح  هب  مدرم  و  دـنک ، یم  تیارـس  نیا  دوب ، شلاـبند 

تکلمم لثم  ار  تکلمم  نیا  دیهاوخ  یم  دیدش و  دراو  یتکلمم  کی  رد  هک  ناتدوخ  دینک  لایخ  دیاب  امـش  ار .  اه  ترطف  دنک  یم  عیاض 
، یمالـسا بادآ  یمالـسا ، قالخا  هک  تسا  نیا  هب  مالـسا  رودص  . دینک رداص  مه  اجنآ  رد  ار  مالـسا  دیهاوخ  یم  دـینک و  تیبرت  ناتدوخ 
هن هیرشن ، تسه ، هناخترافـس  ره  رد  هیرـشن  کی  نتـشاد  همهم  روما  زا  .و  دننکب نآ  هب  هجوت  مدرم  هک  دشاب  يروط  اجنآ  یمالـسا ، لامعا 

دینیب یم  امش  . تسا هتشذگ  ناریا  رد  هک  یلئاسم  دوشب  جرد  نآ  رد  یمالسا و  یقالخا  هیرشن  کی  هیرشن ، . توغاط نامز  ياه  هیرـشن  لثم 
اب برغ  تاغیلبت  ياه  هاگتـسد  هچ  هبناج ، همه  تاغیلبت  دوش ، یم  تاغیلبت  یمالـسا  يروهمج  دـض  هب  ابیرقت  اـیند  ياـج  همه  رد  نـالا  هک 

، دنا هدش  هدزتشحو  یمالسا  يروهمجزا  اهنیا  هک  تسا  نیا  يارب  نیا  ناشناگتسباو ، همه  اب  قرـش  تاغیلبت  هاگتـسد  هچ  ناگتـسباو و  همه 
دنراد ار  نیا  فوخ  نیا ، رب  هوالع  تفر  دـهاوخ  تسد  زا  دـبا  ات  هللا  ءاشنا  تسا و  هتفر  تسد  زا  ناریا  دوخ  رد  ناشعفانم  هکنیا  رب  هوـالع 

ادابم هک  دنـسرت  یم  ... رگید ياه  تکلمم  رد  دوشب  رداص  جراخ و  هب  دنک  تیارـس  بالقنا  تضهن و  نیا  دـنک و  تیارـس  بلطم  نیا  هک 
هک جراخ  رد  ( 21 . ) تسه لاوز  هب  ور  هللا  ءاشنا  دـشاب و  لاوز  هب  ور  مک  مک  ناش  یتوغاط  ياه  هاگتـسد  نآ  دوشب و  ناریا  لثم  مه  اجنآ 

اهنآ دوشب  تسرد  هک  میراودـیما  تسین ، زیچ  یلیخ  ام  اب  هک  تسا  یعـضو  کی  اهنآ  عضو  بوخ ، دـیتسه  هک  یمالـسا  دالب  رد  دـیتسه ،
، دنوشب عقاو  امش  ریثأت  تحت  اهنآ  دیآ  یم  هک  ره  دیوشن ، عقاو  اهنآ  ریثأت  تحت  هک  دیهدب  رارق  يروج  ار  نات  عضو  امـش  اهاجنآ  دیاب  . مه

عـضو هکنیا  شبلق  رد  دـنک  ریثأت  هک  دـیایب  شنهذ  يوت  يزیچ  کی  یتقو  دوش  یم  اجنیا  دراو  هک  یـسک  ینعی  اـهنآ  ریثأـت  تحت  امـش  هن 
دنـشاب يروجنیا  اـجنیا  نیررحم  دنـشاب ، يروجنیا  اـجنیا  ياـه  هدنـسیون  هک  تسا  بوخ  . دـشاب يروطنآ  هن  دـشاب ، يروطنیا  تسا  بوـخ 
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هک تسا  عضو  نآ  زا  رتهب  عضو  نیا  هک  دـیایب  ناشرظن  هب  روطنیا  دنـشاب ، يروطنیا  اـسؤر  دنـشاب و  يروطنیا  نیمدختـسم  منک  یم  ضرع 
هب رداص  میهاوخ  یم  مه  ام  . دوش یم  رداص  مه  نات  بالقنا  اهنآ و  هب  دـینک  یم  مه  ذوفن  هللا  ءاـشنا  مک  مک  دـش  روطنیا  رگا  . دـنراد اـهنآ 
نام تلود  دوشب و  عقاو  ریثأت  تحت  اجنآ  تلود  اجنآ ، يارفس  هک  دننکب  لمع  يروج  اجنآ  رد  نامیارفس  میهاوخ  یم  ام  . دوشب انعم  نیمه 
همه تاغیلبت  دوش ، یم  تاغیلبت  یمالسا  يروهمج  دض  هب  ابیرقت  ایند  ام  تلم  دنوشب و  عقاو  ریثأت  تحت  رگید  ياه  تلود  هک  دنکب  يراک 
اهنیا هک  تسا  نیا  يارب  نیا  ناشناگتسباو ، همه  اب  قرش  تاغیلبت  هاگتسد  هچ  ناگتـسباو و  همه  اب  برغ  تاغیلبت  ياه  هاگتـسد  هچ  هبناج ،

تسد و یهاشمتس  راشف  تحت  اهلاس  هک  يدنمزوریپ  روشک  زا  امـش  ( 22 . ) دنوشب عقاو  ریثأت  تحت  رگید  ياه  تلم  هک  دـنکب  يراک  نزا 
دیهش و نارازه  هتخیسگ و  هاکناج  تابیـصم  لمحت  اب  ار  اهدنب  دیق و  هادف  انحاورا  هللا  ۀیقب  ریخ  ياعد  یلاعت و  دنوادخ  تیانع  اب  هدز و  اپ 

یم هک  ار  يروشک  دوخ  بالقنا  اب  هک  دیتسه  یتلم  مایپ  لماح  امش  دیا ، هدش  جح  مزاع  تسا ، هدومن  مالسا  میدقت  دصقم ، هار  رد  زابناج 
ياـج هب  ار  یمالـسا  تموـکح  هداد و  تاـجن  دوـش  قرغ  اـشحف  داـسف و  داـحلا و  رد  یگدز  برغ  رتـشیب  نآ  زا  یگدز و  قرـش  اـب  تفر 

یمالـسا ياهروشک  اهنت  هن  ناش  یمالـسا  بالقنا  مایپ  رودص  اب  دنراد  میمـصت  هک  یمدرم  نامه  . دـنا هدومن  نیزگیاج  یتوغاط  تموکح 
اب ناش  یمالسا  بالقنا  هک  دیتسه  یمدرم  ناگدنیامن  امش  . دنزاس انشآ  یمالسا  لدع  تموکح  زیزع و  مالسا  هب  ار  ناهج  نافعـضتسم  هک 

نآ و اـب  برغ  قرـش و  كوـلب  ود  هلباـقم  تردـق و  ربا  ود  اـب  ییوراـیور  زا  لـصاح  ياـسرف  تقاـط  ياـه  يراـتفرگ  دوـخ و  هاـتوک  رمع 
تـسا هتـسناوت  مدرم  تمواقم  نآ و  تینارون  مالـسا و  تکرب  هب  اهنت  اهنت و  رگمتـس  حانج  ود  هب  هتـسباو  ياه  تسیرورت  ياه  يراکبارخ 

تسا هتسناوت  دیامن و  بلج  مالسا  هب  هداد و  ناکت  یتیگ  رـسارس  رد  ار  ناهج  نامولظم  ضرا و  برغ  قرـش و  رد  ار  یمالـسا  ياهروشک 
لماح مارحلا  هللا  تیب  مرتحم  جاجح  امـش  . دنک بلج  دوخ  هب  ار  نانآ  رظن  هدناسر و  نایناهج  شوگ  هب  فیعـض  دـنچ  ره  ار  مالـسا  يادـن 

هللا ءاشنا  اـی  تسا ، نیگنـس  امـش  هفیظو  ساـسح و  رایـسب  امـش  تیعقوم  تروص  نیا  رد  دـیتسه ، روشک  نیا  ناگدـنیامن  تلم و  نیا  ماـیپ 
نآ ار  یمالـسا  بالقنا  هرهچ  هدرک و  بلج  ار  ناگمه  رظن  دوخ  یبالقنا  یمالـسا و  قالخا  هتـسیاش و  راـتفر  اـب  دور  یم  راـظتنا  هچناـنچ 

ناریا گرزب  بالقنا  هب  زیمآ  تبحم  هناردارب و  ياهدروخرب  اب  ار  نانآ  هجوت  دـیراذگ و  یم  ناهج  ياه  تلم  شیاـمن  هب  تسه  هک  هنوگ 
امـش رجا  لوبقم و  امـش  جح  تروص  نیا  رد  هک  دییامن  یم  یثنخ  ار  یتاغیلبت  ياه  قوب  هناضرغم  دساف  تاغیلبت  المع  دـییامن و  یم  بلج 

یم بوخ  اـهنآ  هتبلا  . دـنا هداد  رارق  هلمح  دروم  ار  ناریا  یهورگ ، ياـه  هناـسر  همه  هتخادـنا و  هار  هب  وهاـیه  ( 23 . ) دوب دـهاوخ  فعاضم 
ياه تموکح  فسالا  عم  . ددرگ یم  هاتوک  ناـنآ  تسد  دوش و  یم  هدـناوخ  اـهنآ  هحتاـف  دـسرب  اـج  همه  هب  رگا  ناریا  بـالقنا  هک  دـنناد 

رد دیاب  هک  دننک ، یم  يراکمه  نانآ  اب  هدومن و  توکـس  دوخ  هزور  دـنچ  تموکح  يارب  یلو  دـنراد  هجوت  ای  دـنرادن  هجوت  ای  یمالـسا 
أشنم ( 25  ) هکم هثداـح  هک  دنـشاب  نـئمطم  ناریا  روـالد  زیزع و  تـلم  ( 24 . ) دوش رداص  اج  همه  هب  مالـسا  بـالقنا و  اـت  میتسیاـب  لـباقم 
اهامن یناحور  درط  یمالـسا و  ياـهروشک  دـساف  ياـه  ماـظن  ندـش  نک  هشیر  يارب  یبساـنم  هنیمز  مالـسا و  ناـهج  رد  یگرزب  تـالوحت 
یمامت رد  ام  زیزع  يادهش  كاپ  ياه  نوخ  رطع  تسا ، هتشذگن  ناکرـشم  زا  تئارب  هسامح  زا  لاس  کی  زا  رتشیب  هک  نیا  اب  .و  دوب دهاوخ 
روصت ایند  ایآ  تسین ، یفداصت  هدیدپ  کی  نیطـسلف  مدرم  هسامح  . مینک یم  هدهاشم  ملاع  طاقن  یـصقا  رد  ار  نآ  تارثا  هدـیچیپ و  ناهج 
تـسد اب  اباحم و  یب  هک  دـنا  هدرک  هیکت  ینامرآ  هچ  هب  نیطـسلف  مدرم  نونکا  مه  دـنا و  هدورـس  یناسک  هچ  ار  هساـمح  نیا  هک  دـنک  یم 

زا ییایند  نانآ  دوجو  زا  هک  تسا  ییارگ  نطو  ياوآ  اـهنت  اـیآ  دـننک ؟ یم  تمواـقم  اـه  تسینویهـص  هنایـشحو  تـالمح  ربارب  رد  یلاـخ 
یم دـیما  رون و  نوتیز  تماقتـسا و  هویم  ناینیطـسلف  نماد  رب  هک  تسا  هتخورف  دوخ  نازاب  تسایـس  تخرد  زا  ایآ  تسا ؟ هدـیرفآ  تبالص 
هللا ياوآ  نیا  هک  تسین  یکش  دنا ! هدروخ  نان  نیطسلف  تلم  نان  هب  ناینیطسلف و  رانک  رد  تساه  لاس  هک  اهنیا  دوب ، نینچ  نیا  رگا  دزیر ؟

راعـش نامه  ققحت  نیا  .و  دناشک يدیمون  هب  ار  نیبصاغ  سدـقملا  تیب  رد  ار و  هاش  ناریا  رد  هک  تسام  تلم  دایرف  نامه  نیا  تسا ، ربکا 
داد و رـس  ار  سدـق  يدازآ  ياسر  داـیرف  دوخ  یناریا  ناردارب  نارهاوخ و  شوداـشود  جـح ، تارهاـظت  رد  نیطـسلف  تلم  هک  تسا  تئارب 

مـسر هب  نوخ و  راثن  زین  وا  دش ، هتخیر  نآ  رب  ام  نازیزع  نوخ  هک  یتداهـش  رتسب  نامه  رب  و  تفگ ، لیئارـسا  يوروش و  اکیرمآ ، رب  گرم 
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ورف نینهآ  ياهراصح  روطچ  هزرابم  نیا  رد  هک  میدـید  تفای و  ام  تئارب  هار  زا  ار  دوخ  هدرک  مگ  هار  ینیطـسلف  يرآ ، دـیمرآ ، تداـهش 
تارف ات  لین  زا  فرـصت  رد  لیئارـسا  ینب  باوخ  روطچ  دـش و  زوریپ  هلولگ  رب  دایرف  رفک و  رب  ناـمیا  ریـشمش و  رب  نوخ  هنوگچ  تخیر و 

تیلاعف هک  هنوگ  نامه  هب  زورما  .و  تخورفا رب  ام  هیبرغ  هقیرـش و ال  هکراـبم ال  هرجـش  زا  نیطـسلف  هیرد  بکوک  هراـبود  .و  تشگ هتفـشآ 
تلم مشخ  ياه  هلعش  ندرک  شوماخ  يارب  تسا ، نایرج  رد  كرش  رفک و  اب  ام  ندیـشک  شزاس  هب  يارب  ناهج  رـسارس  رد  یعیـسو  ياه 

بالقنا لوصا  هب  نیدقتعم  هک  نآ  الاح  .و  تسا بالقنا  تفرشیپ  زا  هنومن  کی  اهنت  نیا  دراد و  همادا  لکش  نامه  هب  زین  نیطسلف  ناملـسم 
اب هک  یئاهنآ  مه  .و  مینک یم  یقلت  دوخ  بالقنا  هوقلاب  ياه  هیامرـس  ار  اهنیا  ام  تسا و  هداهن  ینوزف  هب  ور  ناـهج  رـسارس  رد  اـم  یمالـسا 

همه لرتنک  دنوادخ  يرای  هب  دـنیوگ و  یم  کیبل  ار  بالقنا  توعد  ناج  رـس و  اب  دـننک و  یم  اضما  ار  ام  زا  تیامح  راموط  نوخ  بکرم 
اه و هنهرب  اپ  گنج  رابکتـسا و  فاعـضتسا و  گنج  اـنغ ، رقف و  گـنج  لـطاب ، قح و  گـنج  زورما  تفرگ . دـنهاوخ  تسد  هب  ار  ناـهج 

مزع دنا و  هتفرگ  شود  رب  ار  هزرابم  راب  هلوک  ناهج  رسارس  رد  هک  ینازیزع  همه  يوزاب  تسد و  نم  تسا و  هدش  عورـش  درد  یب  نیهفرم 
يدازآ و ياه  هچنغ  همه  هب  ار  دوخ  هناصلاخ  ياهدورد  مالـس و  مسوب و  یم  دـنا ، هدومن  ار  نیملـسم  تزع  يالتعا  ادـخ و  هار  رد  داـهج 

هدومن رداص  ناهج  هب  ار  امـش  تیونعم  تاـکرب  راـثآ و  دـنوادخ  منک  یم  ضرع  مه  ناریا  روـالد  زیزع و  تلم  هب  منک و  یم  راـثن  لاـمک 
تسار پچ و  ناراوخناهج  نات  یبالقنا  هنیک  هرارـش  و  تسا ، هدش  نامورحم  زا  تیامح  نوناک  امـش  غورف  رپ  نامـشچ  ام و  بلق  و  تسا ،

مینیب یم  شیپ  زا  شیب  نامولظم  نافعضتسم و  ناهج  رد  ار  یمالسا  بالقنا  رودص  يامنرود  زورما  ام  ( 26 . ) تسا هتخادنا  تشحو  هب  ار 
هیتآ شخب  دیما  . تسا شرتسگ  لاح  رد  هدش و  عورش  نادنمروز  ناربکتسم و  هیلع  ناهج  نامولظم  نافعـضتسم و  فرط  زا  هک  یـشبنج  و 
هکم قفا  زا  تیالو  باتفآ  عولط  يارب  دوش  یم  ایهم  ناهج  ییوگ   . دـیامن یم  رتکیدزن  کیدزن و  ار  یلاعت  دـنوادخ  هدـعو  تسا و  نشور 
لخاد رد  یتح  نامتاغیلبت ، هک  میتشادـن  ار  انعم  نیا  هضرع  ام  میوگب  دـیاب  ( 27 . ) نافعـضتسم تموکح  نامورحم و  لامآ  هبعک  همظعم و 
شیپ اـم  هن  هـتفر ، شیپ  شدوـخ  بـالقنا  هـک  میئوـگب  دـیاب  هـک  روـشک  جراـخ  رد  هـک  اـضرف  . دـشاب يراد  هـنماد  تاـغیلبت  کـی  روـشک 
میتشاد یتاغیلبت  کی  ام  هک  تسا  هدوب  نیا  هن  اجنیا ، عیاقو  رب  دندرک  ادیپ  عالطا  جراخ  یمالسا  ياه  تلم  ياه ، مدرم  هک  يروطنآ  . میدرب
ضرغ یب  هک  اهنآ  اجنآ و  رد  هدـش  سکعنم  هناک  شدوخ  بالقنا  نیا  میدرک ، بالقنا  نیا  قشاع  روطنآ  نامدوخ  تاـغیلبت  اـب  ار  اـهنآ  و 
هدیشک مه  نیلمرک  ياه  خاک  ات  مالسا  هولج  ( 28 . ) دیهاوخ یم  هچ  اهامـش  هک  يدودح  کی  ات  هک  دنا  هدیمهف  دندوب ، ضرم  یب  دندوب ،

، تسا هتفر  مه  رـصم  تسا ، هتفر  مه  اقیرفآ  تسا ، هتفر  مه  نیتال  ياکیرمآ  رد  تسا ، هدـش  هدیـشک  مه  دیفـس  ياه  خاک  ات  تسا ، هدـش 
زا هک  يا  هولج  نیا  نکل  دنفلاخم ، هکلب  دنرادن ، داقتعا  مالـسا  هب  اهنآ  هک  میناد  یم  ام  . دـننکب مالـسا  راهظا  هک  نیا  هب  ار  اهنآ  هدرک  مزلم 

تکرب نیا ، . دشاب دیاب  یمالسا  دودح  دشاب ، دیاب  مالسا  دنیوگ  یم  الاح  دنرادن  داقتعا  مالسا  هب  هک  مه  اهنآ  جراخ  هب  دش  سکعنم  ناریا 
هللا ءاشنا  هک  دهد  یم  دیون  ام  هب  هک  تسا  يا  هلأسم  کی  نیا  . تفرگ ار  نیا  دیابن  مک  تسد  ... تسا هدـش  ناریا  زا  هک  تسا  يا  هولج  نیا 

لابند . دنکب ار  ادخ  ترصن  دهاوخ  یم  ناریا  تلم  امش ، هکنیا  لابند  یلاعت  كرابت و  يادخ  ترـصن  دنک و  یم  ادیپ  هعـسوت  یهلا  رون  نیا 
رکف رد  ام  . مینکب ار  ادخ  ترصن  مینکب ، ار  مالسا  ترـصن  ام  هک  میـشاب  نیا  رکف  دیاب  ام  نکل  ادخ ، هدرک  هدعو  تسه ، ادخ  ترـصن  نیا ،

دنک یم  ادیپ  ققحت  لاکشا  الب  ادخ  هدعو  میداد ، ماجنا  ار  راک  نیا  ام  رگا  . مینکب ادخ  نید  ترصن  مینکب و  راک  ادخ  يارب  هک  میـشاب  نیا 
ياه تلم  همه  هجوت  هک  تسا  يروط  هب  ناریا  رد  مالسا  تردق  یناریا و  تردق  زورما  هللا  دمحب  ( 29 . ) تسه نیا  لابند  مه  وا  ترصن  و 

دنتسه و اکیرمآ  رد  هک  يزیزع  رد  هک  ياه  هایس  نیا  زا  . ایند رس  ات  رس  رد  دش  رداص  مالـسا  تسا و  هدرک  فوطعم  شدوخ  هب  ار  فیعض 
دوب و نیمه  بالقنا  رودص  زا  ام  روظنم  .و  تسا هدـش  مالـسا  هب  مدرم  هجوت  تسا و  هدـیبات  مالـسا  رون  اج ، همه  يوروش و  ات  اقیرفآ و  ات 

راگنربخ اب  ینیمخ  ماما  هبحاـصم   1 اـه : تشون  یپ  ( 30 . ) درک ادـیپ  دـهاوخ  رفک  رب  هبلغ  اج  همه  رد  مالـسا  هللا  ءاشنا  درک و  ادـیپ  ققحت 
دلج رون  هفیحص  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  هب  تئارب  مایپ   2 وتاشول ) لفون  سیراپ و   ) 19/8/57 خیرات : دلج 3 ص 99  رون  هفیحص  ییاکیرمآ 
ماما تانایب   4 58 / 5/9 خیرات : دـلج 10 ص 233  رون  هفیحـص  ینپاژ  راگنربخ  اب  ینیمخ  ماما  هبحاصم   3 66 / 6/5 خیرات : ص 118   20
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یماظن ياهورین  هاپـس و  عمج  رد  ینیمخ  ماـما  ماـیپ   5 62 / 4/2 خیرات : ص 238  دـلج 17  رون  هفیحـص  فلتخم  راـشقا  عمج  رد  ینیمخ 
دلج رون  هفیحص  و ... ع )  ) قداص ماما  هاگشناد  نیلوئـسم  عمج  رد  ینیمخ  ماما  تانایب   6 59 / 10/3 خیرات : دلج 12 ص 130  رون  هفیحص 

ص 266 دـلج 11  رون  هفیحـص  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زورلاس  تبـسانم  هب  ینیمخ  ماما  ماـیپ   7 62 / 15/6 خیرات : ص 103 102   18
/2/1 خیرات : دلج 21 ص 108  رون  هفیحـص  نابعـش  همین  تبـسانم  هب  یلیمحت  گنج  نیرجاهم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ   8 58 / 22/11 خیرات :

راتشک درگلاس  تبسانم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ   10 66 / 6/5 خیرات : دلج 20 ص 123  رون  هفیحص  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  هب  تئارب  مایپ   9 68
ص 114 113 دـلج 20  روـن  هفیحـص  مارحلا  هللا  تیب  نارئاز  هب  تئارب  ماـیپ   11 67 / 4129 خیرات : ص 232  دلج 20  رون  هفیحـص  هکم 
رد ینیمخ  ماما  تاـنایب   13 59 / 1/1 خیرات : دلج 12 ص 19  رون  هفیحـص  دیدج  لاس  تبـسانم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ   12 66 / 6/5 خیرات :

نانکراک ناریدـم و  عمج  رد  ینیمخ  ماما  تاـنایب   14 59 / 28/7 خیرات : ص 127  دلج 3  رون  هفیحص  یمالـسا  ياهروشک  يارفـس  عمج 
هفیحص یمالسا  يروهمج  نارادراک  ارفـس و  عمج  ینیمخ  ماما  تانایب   15 62 / 9/12 خیرات : دلج 18 ص 243  رون  هفیحص  امیـس  ادص و 

دلج 12 رون  هفیحص  سدق  يدازآ  هرگنک  ناگدننک  تکرـش  عمج  رد  ینیمخ  ماما  تانایب   16 59 / 16/10 خیرات :  دلج 13 ص 263  رون 
هفیحص رطف  دیعس  دیع  تبسانم  هب  یمالسا  ياهروشک  يارفـس  ناگدنیامن و  عمج  رد  ینیمخ  ماما  تانایب   17 59 / 18/5 خیرات : ص 283 

ياـهروشک رد  یمالـسا  يروهمج  نارادراـک  ارفـس و  اـب  رادـید  رد  ینیمخ  ماـما  تاـنایب   18 59 / 20/5 خـیرات : ص 285  دـلج 12  رون 
نیب سنارفنک  رد  هدننک  تکرش  ياضعا  عمج  رد  ینیمخ  ماما  تانایب   19 64 / 11/8 خیرات : دلج 19 ص 242 211  رون  هفیحص  ییاقیرفآ 

جراخ رد  یمالـسا  يروهمج  یـسایس  ياهیگدـنیامن  ياضعا  هب  باطخ   20 60 / 22/7 خیرات : ص 190  دلج 15  رون  هفیحـص  سلاجملا 
22 59 / 16/10 خیرات : دلج 13 ص 262  رون  هفیحـص  یمالـسا  يروهمج  نارادراک  ارفـس و  اب  رادید  رد  ینیمخ  ماما  تانایب   21 روشک .
23 62 / 27/10 خیرات : دلج 18 ص 210 209  رون  هفیحـص  هجراخ  روما  ترازو  نانکراک  و  نینواعم ، ریزو ، عمج  رد  ینیمخ  ماما  تانایب 
رد ینیمخ  ماما  تانایب   24 63 / 7/6 خیرات : دلج 19 ص 45  رون  هفیحص  نابرق  دیعس  دیع  تبسانم  هب  ناهج  ناناملـسم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ 

مدرم یمالـسا  بـالقنا  تارمث  زا  یکی   25 62 / 4/8 خـیرات : ص 152  دـلج 18  رون  هفیحـص  روشک  ياهناتـسا  زکارم  هعمج  همئا  عـمج 
هب یناهج  رابکتسا  نوگانوگ  ياه  هئطوت  ربارب  رد  یمالسا  تما  تدحو  یگتسبمه و  تیمها  . تسا جح  ینآرق  تنس  ءایحا  ناریا  ناملـسم 

ریبک ربهر  ياه  هدیا  زا  نیطسلف  مدرم  بالقنا  زا  تیامح  نتشاد و  هاگن  هدنز  هژیوب  مالـسا و  يایند  رد  يراوخناهج  ياکیرما  يرادمدرس 
یم یمالـسا  تما  یناـهج  تدـحو  نـیا  زاربا  تـهج  یبساـنم  ناـکم  جـح ، مـیظع  هرگنک  ور  نـیا  زا  هدوـب و  س )  ) ینیمخ ماـما  بـالقنا 
هلاـس همه  اـکیرما  گرزب  ناطیـش  زا  راـجزنا  رفنت و  نیطـسلف و  مدرم  تیموـلظم  يادـن  هب  کـیبل  رد  ناریا  ناملـسم  زراـبم و  تـلم  . دـشاب

ناناملـسم زا  یمیظع  رونام  نینچ  هک  اـجنآ  زا  . دـنروآ یم  لـمعب  جـح  میظع  مسارم  رد  ار  نیکرـشم  زا  تئارب  ياـهیئامیپهار  تارهاـظت و 
یب هک  هقطنم  هماکدوخ  ياه  میژر  يارب  يرطخ  گنز  زین  سدق و  رگلاغـشا  میژر  نآ  نیکرچ  هدغ  رابکتـسا و  مشخ  بجوم  ایند  رـسارس 

تلود هب  ار  يا  هدش  یحارط  لبق  زا  هئطوت  یمالسا  تما  نتخاس  بوعرم  دصق  هب  نانآ  دشاب  یم  دنتـسه  دوخ  ياهتلم  ياهتـساوخ  هب  انتعا 
فادها اه و  هتساوخ  هکنآ  زا  دعب  ناناملـسم  هیئوژ 1987  دادرم 1366/31  هجحیذ 1407/9  مراهچ  رد  . دندرک لیمحت  يدوعس  ناتـسبرع 

بناج هب  فاوط  ترایز و  يارب  هدش و  قرفتم  دندومن ، انـشآ  دوخ  ياه  هتـساوخ  اب  ار  نایناهج  ناهذا  هدرک و  نایب  یئامیپهار  رد  ار  دوخ 
زا هک  ییاهرجآ  گنس و  زاگ و  ياهلوسپک  متـش و  برـض و  اب  دوعـس  لآ  نارودزم  نارکون و  ناهگان  هک  دندش  راپـسهر  یهلا  نما  مرح 

يور رب  گنفت  لسلـسم و  ياه  هلولگ  شتآ  . دـنداد رارق  هنایـشحو  هلمح  دروم  ار  نارئاز  دـش ، یم  ریزارـس  ینوکـسم  ياه  هناخ  اه و  ماـب 
داتفا و راک  هب  هدـننک  هفخ  روآ و  کشا  ياهبمب  دـش ، هدوشگ  دـندوب  تکرح  رد  نازابناج  ناـنز و  ناـنآ  شیپاـشیپ  رد  هک  یناریا  نارئاز 

نز درم و  زا  اه  هلان  اه و  هجض  دندیطلغ ، نوخ  رد  كاخ و  رد  نت  اهدص  تشگ  لدبم  يزوسناج  هاگراتشک  هنحص  هب  هکم  سدقم  نیمز 
دوـخ ناـبابرا  هب  یگرزب  تمدـخ  دوعـس  لآ  میژر  بیترت  نیا  هب  تفرگ و  ارف  ار  نآ  فارطا  هکم و  ياـضف  تشحو  بـعر و  تساـخرب و 

دهاوخن كاـپ  مه  مزمز  بآ  اـب  هک  تشاذـگ  دوعـس  لآ  نماد  رب  یگنن  هکل  اـکیرمآ  یمالـسا ، بـالقنا  ریبـک  ربـهر  لوقب  دـنچ  ره  دومن 
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خیرات هب : دـینک  عوجر  هدـش  یحارط  لبق  زا  هئطوت  نیا  داعبا  زا  عالطا  تهج   . دـشاب یم  رفن  شارخلد 329  هعجاف  نیا  يادهـش  دادعت  . دش
هب ینیمخ  ماما  ماـیپ   26 1372 ، . یمالـسا گنهرف  رـشن  رتفد  يدنوخآ ، نسحم  همجرت   316  . ص ینیما ، يداه  دـمحم  رتکد  فیلأـت  هکم 

تبسانم هب  ینیمخ  ماما  مایپ   27 67 / 29/4 خیرات : دلج 20 ص 234 233  رون  هفیحص  همانعطق 598  لوبق  هکم و  راتشک  درگلاس  تبسانم 
تاغیلبت یگنهاـمه  ياروش  عمج  رد  ینیمخ  ماـما  تاـنایب   28 62 / 15/3 خیرات : ص 11  دـلج 18  رون  هفیحـص  دادرخ  مایق 15  درگلاـس 

دلج 19 ص رون  هفیحص  یتکلمم  نیلوئسم  اب  رادید  رد  ینیمخ  ماما  تانایب   29 59 / 16/11 خیرات : دلج 14 ص 43  رون  هفیحص  یمالسا 
نییآ هلاقم : عبانم   62 / 4/2 خیرات : دـلج 17 ص 240  رون  هفیحـص  فلتخم  راشقا  عمج  رد  ینیمخ  ماما  تانایب   30 63 / 18/5 خیرات :  28

؛ ) هر  ) ماما راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  یمالسا ، بالقنا 

یمالسا بالقنا  یناهج  باتزاب 

رهچونم رتکد  فیلأت  رون » راجفنا  یمالـسا ، بالقنا  یناهج  باتزاب   » باتک زا  یـصیخلت  رـضاح  هلاـقم  یمالـسا  بـالقنا  یناـهج  باـتزاب 
تارثا نوماریپ  راتفگ  راهچ  هک  یمالـسا  بالقنا  یناهج  باتزاب  باتک  دیـسر . دهاوخ  پاچ  هب  کیدزن  يا  هدنیآ  رد  هک  تسا  يدـمحم 
یگژیو هب  لصف  هدزیـس  رد  هک  تسیرثا  تسا ، یـسایس  ماظن  ياهوگلا  بالقنا و  ياه  هیرظن  مالـسا ، ناهج  لـلملا ، نیب  ماـظن  رد  بـالقنا 

، رـصاعم نارود  یعامتجا  یـسایس و  تالوحت  ریاس  اب  یمالـسا  بالقنا  توافت  بـالقنا ، يزوریپ  لـماوع  لـلع و  یمالـسا ، بـالقنا  ياـه 
ماظن رد  یمالسا  بالقنا  باتزاب  یمالسا ، بالقنا  ندش  یناهج  ياه  يژتارتسا  یبرغ ، ياه  هشیدنا  رد  بالقنا  ياه  هیرظن  ینکشراتخاس 

يایـسآ اقیرفآ ، تاماش ، هقطنم  سراف ، جـیلخ  هزوح  ياـهروشک  صوصخلا  یلع  مالـسا  ناـهج  رب  یمالـسا  بـالقنا  باـتزاب  لـلملا ، نیب 
، دوجوم عبانم  نوتم و  لیلحت  كرادم و  دانسا و  هئارا  اب  هدنسیون  دزادرپ . یم  رود  رواخ  دنه و  هراق  هبش  ریغـص ، يایـسآ  زاقفق ، يزکرم و 
هیزجت و دروم  ار  یـسایس  ياه  هیرظن  یللملا و  نیب  ماظن  اه ، تلم  اه ، تلود  رد  یمالـسا  بالقنا  یمومع  باـتزاب  يا  هدرتسگ  حطـس  رد 

همدقم زا  یشخب  دنداد ، رارق  دادرخ  همانلصف 15  رایتخا  رد  ار  باتک  نیا  هک  يدمحم  رتکد  زا  رکشت  ریدقت و  نمض  دهد . یم  رارق  لیلحت 
هب ناهوژپ ، شناد  طسوت  اهنآ  هناملاع  دقن  راثآ و  هنوگ  نیا  پاچ  اب  هکنیا  دیما  هب  مینک . یم  ناگدنناوخ  میدقت  ار  رثا  نیا  يریگ  هجیتن  و 

همانلصف 15 ددرگ . هدوزفا  یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  ياه  هاگدید  رصاعم و  نارود  رد  ناملـسم  نارکفتم  یـسایس  ياه  هیرظن  ینابم  يانغ 
. دوب دهاش  ار  يا  هدننک  هریخ  لاح  نیع  رد  راذگریثأت و  داضتم ، عونتم ، عیاقو  هدرتسگ و  تالوحت  متـسیب ، نرق  رد  ناهج  همدقم  دادرخ ? 

ياه گنج  دیامن . یم  يربارب  هتشذگ ، ناهج  رب  نیـشیپ  نورق  رد  هچنآ  اب  ییاهنت  هب  متـسیب  نرق  رد  تالوحت  نیا  هدرتسگ  داعبا  تعرس و 
. دـنداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  هتـشذگ  نرق  تالوحت  زا  یهجوت  لباق  شخب  عماوج ، نایم  ياه  يریگرد  تاضراعت و  اه و  بالقنا  یناهج ،

ظفح ار  دوخ  ینورد  تانایرج  ییایوپ  یخرب  هداهن و  ياج  هب  دوخ  زا  يدودـحم  رثا  هنماد  اهنآ  تیمها  یمامت  اـب  اهدادـخر  نیا  زا  یخرب 
یـشاپورف رانک  رد  یمالـسا  بالقنا  عوقو  دـنداد . رارق  ریثأت  تحت  ار  للملا  نیب  ماظن  ياهدـنیآرف  اهراتخاس و  زا  ینـالک  هرتسگ  هدومن و 

هدراذـگ ياج  رب  للملا  نیب  ماظن  اهزرم و  يارو  رد  يروآ  تفگـش  هداعلا و  قوف  ریثأت  هک  تسا  یثداوح  هلمج  زا  يوروش  ریهامج  داحتا 
زا برغ  ینارگن  تریح و  دـنا . هداد  رارق  ریثأت  تحت  یقیمع  لکـش  هب  ار  لـلملا  نیب  ماـظن  ینورد  رـصانع  قوف ، عیاـقو  تـالوحت و  تسا .

تاکرحت اه و  نایرج  اب  اهنآ  حیحـص  ییانـشآ  كرد و  مدـع  زا  یـشان  اـهنت  هن  (، 1979  ) 1357 لاس رد  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  عوقو 
نیا داعبا  رب  زین  اهنآ  يداصتقا  یـسایس و  راشرـس  عفانم  رد  شلاـچ  زورب  هکلب  دوب  ناریا  هعماـج  نورد  يرکف  یـسایس و  گـنهرف  یلخاد ،
ياه هیاپ  زا  یکی  اب  يرتمولیک   2500 كرتشم زرم  تفن ، زاگ و  عبانم  ناگدـنراد  نیرت  گرزب  زا  یکی  ناونع  هب  ناریا  دوزفا . یم  ینارگن 

یمالسا و یگنهرف  يرکف و  زکارم  نیرت  يوق  زا  یکی  ناونع  هب  یمالسا  دنبرمک  رد  ناریا  هاگیاج  درـس ، گنج  نارود  رد  یبطق  ود  ماظن 
گرزب ياه  تردـق  هژیوب  برغ و  یتینما  یتایح و  عفانم  هنودرگ  رد  هقطنم  نیرت  ساـسح  رد  نآ  کـیژتارتسا  ریظن  یب  تیعقوم  نینچمه 

فعـض تدـش و  تسا . هدوب  تسد  نیا  زا  یلماوع  زا  یـشان  ناـمز ، رـصنع  زا  غراـف  ناریا  برغ و  لـباقتم  راـتفر  یگدـیچیپ  تشاد . رارق 
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نیا ناریا ، نردم  خیرات  رد  دـشاب . یم  لماوع  هنوگ  نیمه  هب  هتـسباو  عبات و  بالقنا  زا  دـعب  هچ  لبق و  هچ  ناریا  اب  برغ  لماعت  دروخرب و 
اب يرازت  هیـسور  تباـقر  خـیرات  تسا . هدـش  یللملا  نیب  هغدـغد  زکرم  هک  هداد  خر  يا  هدـمع  لوحت  نآ  رد  هک  هدوبن  يا  هبترم  نیتـسخن 

روشک نیا  رد  ار  برغ  ياه  هغدـغد  عفانم و  یبوخ  هب  يدـالیم ، نرق 19  رخاوا  زا  ناریا  رد  اکیرما  اب  يوروش  ریهاـمج  داـحتا  سیلگنا و 
هب هتخاس و  نارگن  ار  برغ  یمالـسا  بالقنا  عوقو  هک  روط  نآ  ناریا ، رد  رـصاعم  خـیرات  ياهدادـخر  ماـمت  دوجو  اـب  دزاـس . یم  ناـیامن 

نیـشیپ و تالوحت  هعلاطم  تسا . هدوبن  راذـگرثا  دـح  نیا  ات  يرگید  هثداح  چـیه  هتخاس ، رثأتم  ریحتم و  هتـشاداو و  ساره  هب  رتهب  ترابع 
روضح و زایتما  المع  گرزب  ياه  تردق  برغ و  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  دیؤم  دوخ  ناریا ، رصاعم  خیرات  یسررب 
. تخاس رثأتم  تدش  هب  زین  ار  يا  هیـشاح  نارگیزاب  یتح  نیب  نیا  رد  دنداد . تسد  زا  ار  ناریا  هعماج  يراج  تانایرج  رد  میقتـسم  تلاخد 
ار ینیگنس  هبرـض  رما ، نیا  رد  یللخ  هنوگ  ره  هک  دش  یم  نیمأت  ناریا  زا  یتسینویهـص  میژر  تفن  تادراو  دصرد  زا 80  شیب  لاثم  يارب 

دیدـج ياه  تسایـس  اب  داد و  تسد  زا  ار  يدـنمورین  یماظن  ناـمیپ  مه  میژر ؛ نیا  رگید  يوس  زا  تخاـس . یم  دراو  میژر  نیا  داـصتقا  هب 
. دـش اهنآ  ياه  تسایـس  اه و  همانرب  یگتخیر  مهرد  هب  رجنم  المع  لیئارـسا »  » فذـح دـح  رـس  ات  اهنآ  تیامح  نیطـسلف و  لابق  رد  ناریا 

هکلب تشاد ؛ دهاوخ  ریثأت  سراف  جیلخ  یسایس  ییایفارغج و  تیعضو  رب  اهنت  هن  هاش  طوقس  : » دسیون یم  هنیمز  نیمه  رد  تسپ » ملاسورژ  »
ناریا یسک  رتمک  رظن  هب  هک  تسویپ  عوقو  هب  ناریا  رد  یطیارش  رد  یمالسا  بالقنا  تشاذگ .» دهاوخ  ریثأت  معا  روط  هب  اهورین  هنزاوم  رب 
ترابع هب  دـش . یم  متخ  یبسن  تابث  هب  تیاهن  رد  ناریا  رد  دوجوم  ماظن  ناوت  زا  اـهدروآرب  رثکا  دومن . یم  روصت  یبـالقنا  طیارـش  رد  ار 

هب یبطق  ود  لـلملا  نیب  ماـظن  يارب  هناـیمرواخ  رد  مود  يولهپ  تموکح  هک  ارچ  تشاد . هرظتنمریغ  يرتسب  هاگتـساخ و  بـالقنا  نیا  رگید 
یتعنـص و گرزب  ياهروشک  پولداوگ ، سنارفنک  زا  لبق  دش . یم  بوسحم  نما  مارآ و  الماک  يا  هریزج  يوروش ، اکیرما و  یگدرکرس 

روهمج سیئر  رتراک  یمیج  لیلد  نیمه  هب  دنتشادن و  ار  يولهپ  تموکح  یـشاپورف  راظتنا  زونه  هسنارف  سیلگنا و  اکیرما ، اهنآ  سأر  رد 
تقو هجراـخ  روما  ریزو  نووا  دـیوید  رگید  يوـس  زا  دـناوخ و  ( 2 «) نما هریزج   » ار یهاشنهاش  ناریا  نآ  زا  لـبق  هاـم  دـنچ  اـکیرما  تقو 
اـضر دمحم  زا  یمـسر  يرادبناج  ناریا  رد  مدرم  یبالقنا  تکرح  اب  دروخرب  رد  ار  شروشک  عضوم  اتحارـص  يا  هینایب  رودص  اب  سیلگنا 
ماظن سیـسأت  هب  تیاهن  رد  ناریا  رد  نویبالقنا  يزوریپ  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  اـهنآ  دومن . مـالعا  يولهپ  هلـسلس  تموکح  همادا  يولهپ و 
هتخاس دوخ  هب  رـصحنم  ار  بیقر  ياه  تردق  تینهذ  مامت  تسینومک  قرـش  لباقم  رد  لاربیل  برغ  لباقت  دـش . دـهاوخ  رجنم  یتسینومک 

ياـه میمـصت  اـه و  يراذگتـسایس  هب  رجنم  هدومن و  ارگ  لـیلقت  تدـش  هب  ار  اـهنآ  روبزم  ياـه  تشادرب  اـه و  لـیلحت  هک  يروط  هب  دوـب ؛
لامتحا زگره  للملا  نیب  ماظن  رد  یطیارش  نینچ  دوجو  اب  دش . یبطق  ود  ماظن  رد  يراج  لئاسم  زا  يرایسب  لابق  رد  اهنآ  يوس  زا  یضقانتم 

ود ره  ینابیتشپ  هدمآ و  رانک  للملا  نیب  ماظن  بطق  ود  ره  اب  لماعت  رد  هک  ارگ  نردم  بلط و  هاج  حالطصا  هب  تلود  نینچ  هک  تفر  یمن 
زا سپ  ناریا  رد  اکیرما  سیلگنا و  لاعف  روضح  دیآرد . وناز  هب  بالقنا  نایرج  لباقم  رد  یهاتوک  تدـم  رد  یناسآ و  هب  تشاد  هارمه  ار 

عون ره  ای  يوروش و  ذوفن  شرتسگ  تهج  رد  یکیوشلب  ماـظن  ندـش  مکاـح  يارب  ار  بـالقنا  هنوگ  ره  روصت  دادرم 1332 ، ياتدوک 28 
ود ماظن  متـسیس  رد  مسیلاربیل  مسیـسکرام و  يژولوئدـیا  ود  دومن  روضح و  تخاس . یم  هجاوم  أی س  اب  یبرغ  دـض  تاـنایرج  زا  يرگید 
هب نتسویپ  زا  ریزگان  ار  ریذپ  بیسآ  کچوک و  ياهروشک  اصوصخ  اهروشک  رثکا  متسیس ، نیا  رب  نوزفا  زور  ماکحتـسا  هطلـس و  یبطق و 

نیا زا  یکی  یناـبیتشپ  روضح و  هیاـس  رد  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  یلم ، حوطـس  رد  يرییغت  لوحت و  ره  دوب . هدوـمن  بطق  ود  نیا  زا  یکی 
نیا تشپ  رد  تردـقربا  ود  زا  یکی  طـقف  هن  رگید  تراـبع  هب  دوب . هتفرگ  دوخ  هب  دـنمنوناق  ههجو  اـبیرقت  تشاد و  یم  ققحم  ار  بطق  ود 

يدراوم دـندرک . یم  کمک  نآ  هب  تیامح و  فرط  ود  زا  یکی  زا  اراکـشآ  هکلب  دنتـشاد  هدـمع  یـشقن  لاعف و  روضح  تالوحت  رییغت و 
بطق و ود  ییورایور  اضعب  تباقر و  رد  دراوم  يرایـسب  یقرـش و  ياپورا  تالوحت  هرک و  ود  گنج  ابوک ، نارحب  مانتیو ، گنج  نوچمه 

جیلخ نینچمه  هنایمرواخ و  هقطنم  رد  اکیرما  اهنآ  سأر  رد  برغ و  ياه  تسایس  تسا . رکذ  لباق  هعزانم  نیفرط  زا  اهنآ  راکشآ  تیامح 
تیعقوم اب  يروشک  ناونع  هب  ار  ناریا  هقطنم ، نیا  کیتلپوئژ  زراب  ياه  یگژیو  اهنآ  زا  رت  مهم  يژرنا و  ینغ  عبانم  دوجو  هطساو  هب  سراف 
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زا يرادروخرب  يوروش و  ریهامج  داـحتا  نوچ  یتردـق  اـب  یگیاـسمه  دوب . هداد  رارق  ییانثتـسا  یطیارـش  رد  درف  هب  رـصحنم  کـیژتارتسا 
لامعا يارب  بسانم  يا  هنیزگ  هب  ار  ناریا  هنایارگ ، برغ  ياـه  شیارگ  اـه و  تسایـس  نینچمه  يا و  هقطنم  تردـق  کـی  ياـه  لیـسناتپ 
موادـت نیمـضت  مسینومک ، ذوفن  اب  هلباقم  نوچمه  یفادـها  يریگیپ  رب  هوـالع  اـکیرما  دوب . هدرک  لدـبم  هقطنم  رد  اـکیرما  ياـه  تساـیس 

زا یخرب  باـختنا  یپ  رد  هقطنم ، رد  برغ  نیدـحتم  راـک و  هظفاـحم  ياـه  میژر  زا  عاـفد  نینچمه  برغ و  هقطنم  زا  نازرا  تـفن  رودـص 
کیرش برغ و  عفانم  نیمأت  هقطنم و  رد  اوق  نزاوت  داجیا  ياتسار  رد  دوخ  ياه  تسایس  یلـصا  هاگ  هیکت  ناونع  هب  يا  هقطنم  ياه  تلود 

لیلد هب  ههد 1350  لوط  رد  هقطنم  رد  دوخ  فادها  هب  لین  يارب  اکیرما  نادرمتلود  تفایهر  دوب . یتسینویهـص  میژر  نوچمه  یکیژتارتسا 
ساـسا رب  اـکیرما  میقتـسم  روضح  لـیلد  هب  هقطنم  رد  یتسیلانویـسان  تاـساسحا  دـیدشت  ناـکما  ماـنتیو و  نارحب  رد  روـشک  نیا  يریگرد 

تفای و یلجت  ماوگ  ای  نوسکین  فورعم  نیرتکد  بلاق  رد  راکهار  نیا  دوب . هتفرگ  لکـش  اکیرما  يارب  نارگید  تسد  هب  گنج  يژتارتسا 
، روشک ود  نیا  نیب  تباقر  رد  دـندش . تیرومأم  نیا  يارجا  نیداینب  ياهروحم  صاـخ  یلیـالد  هب  مادـک  ره  ناتـسبرع ، ناریا و  روشک  ود 
رد تسایس  نیا  دش . راذگاو  ناریا  هب  روکذم  نیرتکد  بوچراچ  رد  یلصا  تیرومأم  تفای و  قوفت  ناتـسبرع  رب  ناریا  ياه  تیزم  ناوت و 

رارف زا  سپ  هک  تسین  یکـش  دوب . يژتارتسا  نیا  ياهتنا  نـالطب و  طـخ  بـالقنا  يزوریپ  تفاـی و  همادا  زین  رتراـک  دروف و  دـلارج  نارود 
نیب ياه  نامزاس  اه ، تلود  زا  معا   ) للملا نیب  تسایـس  هنحـص  نارگیزاب  روشک ، هب  ینیمخ  ماما  تشگزاب  ناریا و  زا  يولهپ  اضر  دمحم 
هباثم هب  یـسایس ، يدربهار و  تخاس  رد  ار  گرزب  رایـسب  هعقاو  نیا  دـندوب  روبجم  همه  اـه ،) هناـسر  یتیلم و  دـنچ  ياـه  تکرـش  یللملا ،
مدع یمگردرس و  زا  یکاح  گرزب ، ياه  تردق  ضقانتم  اضعب  توافتم و  درکلمع  اه و  يریگ  عضوم  دنیامن . رواب  ریذپان  راکنا  یتیعقاو 

درکیور تشاد . يداعبا  نینچ  رد  بالقنا  يراذگریثأت  زا  ناشن  هیلوا  ياه  يریگ  عضوم  رد  اهنآ  تیساسح  هدوب و  اهنآ  تابساحم  تحص 
، یبرغ ياهروشک  دوب . هرظتنم  ریغ  الماک  برغ  ناهج  يارب  یموب  یتنـس و  ياه  شزرا  ینید و  گنهرف  رب  یمالـسا  بالقنا  کیژولوئدیا 

للملا نیب  طباور  رد  ار  مسینومک و …  مسیلانویسان ، مسیلایسوس ، مسیلاربیل ، مسیلائر ، مسیزان ، مسیلایرپما ، ریظن  يرایسب  ياه  يژولوئدیا 
ینیماضم یمالـسا و  ییارگ  لوصا  یلوق  هب  اـی  مالـسا و  یـسایس  تنـس  ياـیحا  اـی  ینید  درکیور  ریخا  نورق  رد  اـما  دـندوب ؛ هدرک  هبرجت 

مالسا و ناهج  رد  برغ  هغدغد  نیرتشیب  نامز  نآ  ات  دوبن . مضه  لباق  برغ  يارب  هجو  چیه  هب  ماما  تما و  تداهش ، اوتف ، داهج ، نوچمه 
روط هب  اپورا ، يداصتقا  یـسایس و  ماـظن  نیب  نیا  رد  دوب . يرکفنـشور  ياـه  شبنج  یتسیلانویـسان و  ياـه  تکرح  ناملـسم ، ياـهروشک 

نیـشناج هلزنم  هب  تقوم  تلود  اب  دـمآرب  ددـص  رد  دـیامن ، ینادـنچ  یتیاضران  ساـسحا  ینیزگیاـج  نیا  زا  هکنآ  یب  یکارتشا  يدارفنا و 
رد نیا  دـیامن . ظفح  ناریا  رد  ار  دوخ  یکیتلپوئژ  یـسایس و  يداصتقا ، عفانم  ات  دـیامن  داجیا  یقطنم  لوقعم و  يا  هطبار  نیـشیپ  تموکح 
اب دنداد . یم  ناشن  يرایسب  تیـساسح  ناریا  یلخاد  یـسایس  عاضوا  هب  تبـسن  ایلاتیا  ناملآ و  هسنارف ، سیلگنا ، ياه  تلود  هک  دوب  یلاح 

یناگرزاب و طباور  همادا  يایوج  دوخ  تدـم  زارد  عفانم  ظفح  ماقم  رد  مه  زاب  یبطق  ود  للملا  نیب  ماظن  يرظن ، ياـه  لـباقت  ماـمت  دوجو 
يا هعومجم  دوب . ناریا  رد  یلخاد  عیاقو  زا  یعقاو  لیلحت  طیارش و  تسرد  كرد  مدع  زا  یشان  دوخ  نیا  دنچ  ره  دندوب . ناریا  اب  یـسایس 

بالقنا و نایرج  رد  مدرم  تکرح  صاخ  ياه  یگژیو  ناریا ، هعماـج  درف  هب  رـصحنم  ياـه  یگژیو  صاـخ و  طیارـش  نوچمه  لـماوع  زا 
كرد بالقنا ، يربهر  صاخ  ياه  هصخـشم  تیفیک و  یبطق ، ود  ماـظن  رد  تباـقر  دـح  زا  شیب  تظلغ  هعماـج ، نورد  تـالوحت  تعرس 
یخرب ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  نامز  اـت  دوب . هتخاـس  شوشم  ار  یمالـسا  بـالقنا  زا  یللملا  نیب  میقتـسم  نارگیزاـب  نارظاـن و 

لباق مالسا  ناهج  رد  زین  رالوکس  وردنت و  یتسیلانویـسان  ياه  تکرح  دنچ  ره  دندوب . هدمآ  راک  يور  راک  هظفاحم  یمالـسا  ياه  تلود 
نیتسخن بالقنا  نیا  رگید  تراـبع  هب  دومن . سیـسأت  ناـهج  رد  ار  یمالـسا  يروهمج  نیتسخن  هک  دوب  ناریا  طـقف  نیا  اـما  دوب . هظحـالم 

اه تسایس  هئارا  اب  يداقتعا  يرظن و  ظاحل  هب  دروآ و  دوجو  هب  یمالـسا  ینید  تلود  کی  هک  دوب  خیرات  لوط  رد  مدرم  يا  هدوت  تکرح 
اکیرما و ترافـس  فرـصت  تخاس . نایامن  للملا  نیب  ماظن  متـسیس و  اب  ار  دوخ  لباقت  داضت و  زاغآ  نامه  زا  دوخ  صاـخ  ياـهراکهار  و 

يوس زا  برغ  هیامتـسد  کیتاملپید  فرع  قوقح و  ضقن  اب  هک  دوب  للملا  نیب  ماـظن  اـب  بـالقنا  لـباقت  نیتسخن  يریگ  ناـگورگ  هلئـسم 
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نارود رد  یمالـسا  يروهمج  یلمع  يرظن و  لباقت  هکنآ  ات  دـش . زاغآ  للملا  نیب  ماـظن  یمالـسا و  ناریا  نیب  يدـج  ياـه  شلاـچ  ناریا ،
تـسایس زا  ار  يا  هدرتسگ  فیط  هتفای و  دومن  اهراب  دوب ، هتفرگ  لکـش  برغ  هطلـس  هیاپ  رب  هک  للملا  نیب  ماـظن  اـب  دوخ  لـماکت  نیوکت و 

زا ناهج  فعضتسم  ياهورین  یمالسا و  تما  زیهجت  تیوقت و  بالقنا و  رودص  يژتارتسا  اب  للملا  نیب  ماظن  دوجوم  راتخاس  هب  هلمح  ياه 
. دـش یم  لماش  دوخ ، دوس  هب  للملا  نیب  ماـظن  رییغت  حالـصا و  تهج  رد  رت  فیرظ  ياـهدربهار  زا  يریگ  هرهب  اـت  بـالقنا  رودـص  قیرط 
. تشاد نآ  ینورد  ياهدـنیآرف  رـصانع و  للملا و  نیب  ماظن  يارب  یمیقتـسم  ریغ  میقتـسم و  ياهدـمایپ  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
زا يرایـسب  لماع  دومن . دراو  يا  هقطنم  تالداعم  رب  یقیمع  تاریثأت  للملا ، نیب  ماظن  اـب  یـساسا  لـباقت  برغ و  هاـگودرا  زا  ناریا  جورخ 
هچ رگا  دومن . وجتـسج  ییارجا  دعب  رد  هچ  يرظن و  دـعب  رد  هچ  بالقنا ، نیا  درف  هب  رـصحنم  ياه  یگژیو  رد  تسیاب  یم  ار  تاریثأت  نیا 

باتزاب يا  هرتسگ  نینچ  رد  عیاقو  نیا  زا  مادـک  چـیه  اما  دوب  حطـس  نیا  رد  سنج و  نیا  زا  یعونتم  عیاقو  تـالوحت و  دـهاش  متـسیب  نرق 
یگژیو هک  تسنیا  دوش  یم  ردابتم  نهذ  هب  تسد  نیا  زا  ییاـه  هدـیدپ  هسیاـقم  رد  هک  یلاؤس  نیتسخن  دـنا . هدوبن  راذـگریثأت  دنتـشادن و 

ماظن متـسیس و  ياهدنیآرف  رـصانع و  رب  يراذگ  ریثأت  ياتـسار  رد  هباشم  ياه  هنومن  اب  نآ  هدمع  ياه  توافت  هدوب و  هچ  هدیدپ  نیا  ياه 
دوش جارختسا  دوخ  سنجمه  حطسمه و  عیاقو  اب  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  زیامت  هباشت و  هجو  دیاب  رگید  ترابع  هب  دنمادک ؟ للملا  نیب 
نیا رد  دومن . جارختسا  دنیامن  یم  تیوقت  ار  للملا  نیب  ماظن  رب  نآ  يراذگ  ریثأت  تیفرظ  هک  یمالسا  بالقنا  ياه  یگژیو  زا  هتسد  نآ  و 

هیرظن وکوف  لشیم  رظنم  زا  دومن . دهاوخ  لیهـست  ار  يراذـگ  ریثأت  هرتسگ  داعبا و  كرد  بالقنا ، یلک  حرطم و  ياه  نامرآ  نییبت  اتـسار ،
رد هک  تسا  يزاسون  روج  کی  راب  ریز  نتفر  زا  تلم  کی  گنهرف و  کـی  لـک  عاـنتما  نمـضتم  لاس 9 1978  بـالقنا  يوسنارف ، زادرپ 

لیلحت رد  ( 3 .) تسا ریظن  یب  دوخ  عون  رد  یبزح و  ریغ  تالیکـشت ، نودـب  یبالقنا  هباثم  هب  یبـالقنا  نینچ  تسا . ییارگ  هنهک  دوخ  سفن 
هعـسوت حطـس  تیعـضو و  للملا ، نیب  ماظن  رد  ناریا  هاگیاج  نوچمه  يرـصانع  هب  تسیاب  یم  یمالـسا  بالقنا  ياه  یگژیو  صیاصخ و 

رد وکوف  داقتعا  هب  هک  تسویپ  عوقو  هب  نامز  زا  يا  ههرب  رد  یمالـسا  بالقنا  دومن . صاخ  هجوت  نآ  اب  طبترم  تاـیبدا  میهاـفم و  عماوج ،
هچنآ تاکرادت و ... یهدنامرف  داتس  تسا ، مزال  هحلسا  دشاب ، مزال  دنت  تاساسحا  هک  نیا  زا  شیب  میژر  کی  ینوگنرس  يارب  متسیب  نرق 
هلزلز هکلب  مانتیو ، زا  هن  ابوک و  زا  هن  دـننیب ، یم  نآ  رد  نیچ  زا  یناشن  هن  تسا . يزورما  نارظان  یمگردرـس  ثعاب  دـتفیم  قافتا  ناریا  رد 

اب هراوزاس  يا  هلسلس  رد  فنص ، هقبط و  ره  زا  یهت  ناسنا  بالقنا  نیا  دنیآرف  رد  بزح . نودب  ورشیپ و  نودب  ماظن ، هاگتـسد و  نودب  يا 
هدیدپ نیا  وکوف ، زا  يرگید  ریبعت  هب  درک . ییارآ  فص  حلـسم  الماک  یمیژر  لباقم  رد  هناحلـسم ) هزرابم  هب  لسوت  نودـب   ) دـحاو یتشم 

تسد اب  هنهرباپ  یمدرم  هعزانم  ضقانت  تسخن  دوب . هداد  ياج  دوخ  لد  رد  ار  داضتم  ياه  یگژیو  هک  دوب  ( 4) یهت ياه  تسد  اب  یبالقنا 
ریبدت رد  عامتجا  فلتخم  ياه  هکبـش  رد  ضراعت  داضت و  هنوگ  ره  نادـقف  مود  تسا . ملاع  ياه  میژر  نیرت  زهجم  زا  یکی  اب  یلاخ  ياه 
ینورد رصانع  ورشیپ و  ارگـسپاو و  ياهداهن  نیب  یتفلاخم  هنوگ  چیه  تاعزانم ، طسب  هعـسوت و  لالخ  رد  هک  ارچ  تسا ; یبالقنا  كرحت 

عبنم کی  هب  نآ  لیدبت  یعمج و  یلم و  یهاگآ  یهد  لکش  رد  هنحص  رد  مدرم  شنک  ناونع  هب  مالـسا  نایم  نیا  رد  دومنن . رهاظت  هعماج 
یمالـسا بالقنا  روآ  تریح  راذـگریثأت و  ياـه  یگژیو  هلمج  زا  تسا . هدومن  اـفیا  یمهم  شقن  ینوگرگد  رییغت و  جـییهت و  کـیرحت و 

فرص زور  نآ  ات  برغ  ياه  همانرب  شالت و  دوب . ناهج  رسارس  رد  یمالسا  ياه  هشیدنا  راکفا و  يایحا  مالسا ، ناهج  یتح  برغ و  يارب 
نیا رب  امئاد  ساسا  نیمه  رب  دبای . لیلقت  نآ  ياه  هزومآ  میهافم و  هدش و  هدناکشخ  فلتخم  عماوج  رد  مالسا  ياه  هشیر  ات  دوب  هدش  نیا 

رد هتبلا  تسا . هدنامن  یقاب  عماوج  رد  نآ  زا  يرثا  رگید  هک  ارچ  دومن  وجتسج  خیرات  تاحفص  رد  ار  مالـسا  دیاب  هک  دش  یم  دیکأت  هتکن 
يارب ار  اهدـیما  مامت  دومن و  هئارا  برغ  يارب  عماوج  زا  مالـسا  فذـح  ياتـسار  رد  ار  يرو  هرهب  تیاهن  كروتاـتآ  ياـه  شـالت  هار  نیا 

مالـسا رکفت  ياقلا  یمالـسا ، ياه  یهاگآ  اه و  شزرا  ياـیحا  رب  یمالـسا  بـالقنا  ریثأـت  نیرت  مهم  دوب . هدرب  ناـیم  زا  مالـسا  تشگزاـب 
يا هتـسه  اـب  کـنیا  دوب ، هتـسب  رب  تخر  ناـهذا  زا  هدـش و  توترف  خـیرات  نهک  تاحفـص  رد  يرایـسب  معز  هب  هک  یمالـسا  دوب . یـسایس 

هژیوب نایدا  هک  داد  ناشن  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  عقاو  رد  دوب . هداتفا  ناـیرج  هب  هتـشگزاب و  یلم  ياـهزرم  زا  رتارف  یجاوما  دـنمتردق و 
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تیرشب تاجن  هار  نیرت  مهم  ناونع  هب  اددجم  هکلب  تسا  هدیسرن  هار  نایاپ  هب  اهنت  هن  نویسازینردم  هعـسوت  نامز و  تشذگ  اب  مالـسا  نید 
ار یبهذـم  تاداقتعا  تایونعم و  زا  يا  هچیرد  هتخاس و  فقوتم  ار  زیرگ  تیونعم  يارگ  يدام  يایند  هدـش و  يایحا  يرگدادـیب  ملظ و  زا 

ناونع هب  هر )  ) ینیمخ ماما  شقن  نایم  نیا  رد  تسا . هدوشگ  رگرامعتـسا  ياـه  تردـق  دـیق  زا  تیرـشب  ییاـهر  يراگتـسر و  ياتـسار  رد 
ناسانش و مالسا  ناسانـش ، قرـش  نادنمـشیدنا و  زا  يرایـسب  فارتعا  داقتعا و  هب  هدنامن و  رود  راظنا  زا  ینید  رکفت  رگایحا  زادرپ و  هیرظن 
، نایارگدـیدجت نارگ ، حالـصا  هچنآ  هک  دنـشاب  یم  یمالـسا  ياـه  شزرا  رکفت و  رگاـیحا  نـیرت  گرزب  ناـشیا  یبرغ ، ناسانـش  هعماـج 

ماما دـندرک ، یم  غیلبت  نامرآ  کی  ناونع  هب  افرـص  ناریا  رد  تضهن  زاغآ  نامز  ات  يدـالیم  نرق 19  زا  یمالـسا  نایارگرادیب  اهددجتم و 
همانرب نانچ  نارگرامعتـسا  يا  ههد  نیدنچ  ياه  شالت  دومن . زاغآ  ار  سناسنر  دـیدج  نارود  درک و  هدایپ  لمع  هنحـص  رد  هر )  ) ینیمخ

رد عماوج  هنحـص  رد  یعامتجا  یگنهرف و  هوقلاب  يورین  هباثم  هب  مه  نآ  مالـسا ، زورب  روهظ و  هک  دوب  هدرب  شیپ  ار  ییادز  بهذـم  ياـه 
زین ناریا  یمالسا  بالقنا  دبای . يریگارف  مکحتـسم و  داعبا  نینچ  هک  ددرگ  ایحا  یـسایس  رظن  زا  نانچنآ  هک  دیجنگ  یم  یـسک  رتمک  رواب 

يزاس هدایپ  بالقنا و  زا  هتـساخرب  ماظن  داهن و  سیـسأت  روظنم  هب  صاخ  یـسایس  همانرب  اـب  ناـهج  ياـه  بـالقنا  نیرت  گرزب  فیدر  رد 
یمالـسا بالقنا  رودـص  اـب  لـلملا  نیب  ماـظن  راـتخاس  رییغت  نینچمه  یعقاو و  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  تموکح و  رد  یمالـسا  لوصا 

رد نیداینب  تارییغت  رب  هوالع  داد  یم  خر  ناریا  رد  هک  یتالوحت  هلـسلس  تخیگنارب . ار  يرایـسب  تیـساسح  درب و  ورف  ریحت  رد  ار  ناگمه 
هب دـید . یم  یناهج  داعبا  رد  يژولوئدـیا  شرتسگ  رد  ار  دوخ  ياقب  درک و  یم  تکرح  زین  اـهزرم  يوسارف  ناریا  هعماـج  یـسایس و  ماـظن 
زا یشخب  رد  تسا . دوهشم  برع  مالسا و  ناهج  رد  بالقنا  نیا  ریثأت  نیرتشیب  بالقنا ، نیقفاوم  نیفلاخم و  نانمـشد ، ناتـسود و  فارتعا 

تابث يدـج  دـیدهت  عبنم  نآ  زا  لصاح  جاوما  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  رگید  یخرب  يارب  هدوب و  كرحت  ماهلا و  عبنم  بالقنا  هقطنم  نیا 
زا هک  یناسک  مامت  تسا . هدوب  یمالـسا  بالقنا  يدـیدهت  ياه  هبنج  ساسحا  زا  یـشان  برع  هنایمرواخ و  ياه  تلود  ساره  تسا . هدوب 

هدش و قیوشت  هتـشگ ، نامداش  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب  دـندوب ، هدرک  ادـیپ  راجزنا  ترفن و  برغ  هب  درکیور  رد  یطارفا  ییارگ  يدام 
هظحالم لباق  نیون و  ياه  تکرح  بجوم  هدوب و  شخب  ماهلا  اهنآ  يارب  یمالـسا  بـالقنا  تقیقح  رد  دـنتفای . يدـیدج  تیوه  هیحور و 

عماوج هتـشذگ  رد  تفای . ناوت  یم  داد ، یم  خر  هتـشذگ  رد  هچنآ  اب  ییاوتحم  یلکـش و  هدمع  ياه  توافت  هک  دـش  مالـسا  ناهج  رد  يا 
ياه هزومآ  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  دنتـشاد . هنـالعفنم  یتلاـح  یگدز  برغ  ییارگ و  ددـجت  جاوما  لـباقم  رد  اـهنآ  ناربهر  یمالـسا و 

شقن ياراد  یمجاهت و  تلاح  رد  ار  دوخ  هدـش و  جراخ  لاعفنا  عضوم  زا  هک  داد  رارق  اـهنآ  راـیتخا  رد  یلمع  يرظن و  دـعب  رد  يدـیدج 
هفلؤم هچ  هکنیا  دوب و  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  هوحن  تشاد  دوجو  ناهج  نیملسم  ناهذا  رد  هک  یلاؤس  نیرت  مهم  دیاش  دنتفای . يرگیزاب 

قئاف يولهپ  حلسم  نادند  ات  میژر  رب  یلاخ  تسد  اب  یتلم  هک  تشاد  دوجو  نآ  هدش  هدرب  راک  هب  ياه  کیتکات  بالقنا و  بتکم  رد  ییاه 
اب هاش  هسیاقم  ینیسح و  ياروشاع  مایق  نداد  رارق  وگلا  هلئسم  تفای و  یگتسجرب  یمالسا  بالقنا  صاخ  ياه  هفلؤم  ساسا  نیمه  رب  دمآ .

داهتجا عوضوم  بیاغ ، ماما  نیشناج  ناونع  هب  بالقنا  ناربهر  تیعورشم  ياه  یگژیو  تداهش ، رصنع  نیسح ، ماما  اب  ینیمخ  ماما  دیزی و 
ناناملـسم و راکفا  دوخ  يدوخ  هب  هک  ناریا  عیـشت و  بتکم  صتخم  دوب  ییاه  هفلؤم  زا  همه  هیقف  تیـالو  لـصا  عیـشت و  بتکم  دـیلقت ، و 
، مسیرورت داـمن  یمالـسا  بـالقنا  برغ  ناـهج  دـید  زا  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دومن . بلج  دوـخ  هب  ار  مالـسا  ناـهج  نادنمـشیدنا  هژیوـب 

تلود لاثم  يارب  تفر . یم  رامش  هب  یبالقنا  راتفر  لامعا و  زا  تیامح  نینچمه  دیدهت و  عبنم  اه و  هناخترافـس  هب  هلمح  يریگ ، ناگورگ 
نامتفگ بالقنا و  ياه  مایپ  هچ  ره  تفرگ . یم  راک  هب  مسیرورت  اب  فدارتم  ار  یمالـسا  بالقنا  اـکیرما ، تقو  يروهمج  سیئر  ناـگیر ،
هیامرـس دـض  یتسیلایرپما و  دـض  ياه  يریگ  تهج  نوچمه  اه  نامتفگ  ریاس  یبالقنا  عیاـقو  نینچمه  ماـما و  يوس  زا  هدـش  هئارا  بلاـغ 

، یفارـشا بتارم  هلـسلس  زا  يراع  هعماج  دـیون  هنهرباپ ، تسدـیهت و  مدرم  رب  هیکت  یمدرم ، ياـه  شیارگ  تـالیامت و  هفرم  هقبط  يراد و 
یمامت ییاهر  رب  دیکأت  لالقتـسا ، يدازآ و  رب  دـیکأت  یـصوصخ و  تیکلام  رب  یمومع  تیکلام  حـیجرت  هیامرـس و  ياج  هب  راک  ندـناشن 

رت یموب  هتبلا  رت و  حور  اب  رت ، يدربراک  رت ، یقرتم  بتارم  هب  قیداصم  نینچمه  اه و … و  ناسنا  قوقح  ندرمش  مرتحم  دنبرد ، ياه  تلم 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1774 

http://www.ghaemiyeh.com


تشادرب یمامت  هتفرگ و  رارق  یلاعفنا  عضوم  رد  هدش و  ساره  راچد  برغ  سکعلاب  دش ، یم  عقاو  شریذپ  دروم  یمالـسا  عماوج  نیب  رد 
اه و يرظن  گنت  هنوگ  نیا  ریثأت  تحت  تدـش  هب  ناریا  هعماج  طیارـش  بالقنا و  تایعقاو  كرد  مهف و  دـیدرگ . یم  هزیلاناک  برغ  ياـه 

تـشذگ اب  مالـسا  نید  هژیوب  نایدا  هک  داد  ناشن  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  عقاو  رد  تشاد . رارق  اکیرما  هژیوب  برغ و  ياه  تشادرب  ءوس 
يرگدادیب ملظ و  زا  تیرشب  تاجن  هار  نیرت  مهم  ناونع  هب  اددجم  هکلب  دنا  هدیسرن  دوخ  هار  نایاپ  هب  اهنت  هن  نویسازینردم  هعسوت  نامز و 

نوچ یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  درک . ادیپ  يدیدج  موهفم  انعم و  یمالـسا  بالقنا  زا  دـعب  يایند  رد  نآ  تایآ  نآرق و  دنـشاب . یم  حرطم 
ياهداینب تیوقت  هیحور و  شیازفا  بجوم  دـیدرگ و  ناهج  رـسارس  رد  یمالـسا  ياه  هشیدـنا  راکفا و  ياـیحا  بجوم  یـشخبافش  يوراد 

اهداهن و تلاخد  نودـب  هنوگچ  هکنیا  تسا . هتفرگ  دوخ  هب  یمجاهت  تلاح  هدـمآ و  رد  یعفادـت  تلاـح  زا  هک  يروط  هب  دـیدرگ ، يرکف 
هچ عبات  نآ  زا  هتـساخرب  مظن  هدـش و  هداد  یمدرم  يا و  هدوت  تکرح  هب  یماجـسنا  ینمجنا ، یبزح و  یـسایس ، تالیکـشت  اـه و  ناـمزاس 

یعون دوجو  تلود و  زا  نویناحور  تاعامج و  همئا  لالقتسا  دجـسم ، شقن  دوب . زیگنارب  لاؤس  دراوم  نیا  همه  دوب ، ییاهرایعم  طباوض و 
بالقنا يزوریپ  اب  ناهج  ناناملـسم  درک . مهارف  یبالقنا  نینچ  يارب  ار  مزـال  هنیمز  هوقلاـب  تروص  هب  ناریا  روشک  رد  هناـگود  تیمکاـح 

لاس 1351، یتفن  میرحت  اب  نآ  زا  لبق  هتشاد و  هارمه  هب  ار  برغ  هب  درکیور  زا  تسکش  هبرجت  هک  یمالسا  ياه  شزرا  يایحا  یمالسا و 
ینازرا ناهج  هب  ار  قفوم  یمالـسا  یعامتجا  یـسایس  بالقنا  نیلوا  ناریا  بالقنا  لاح  نیع  رد  دندومن . تیقفوم  رورغ و  تردق ، ساسحا 

یتیناحور يربهر  تحت  یعیش و  یمالسا و  ياه  لبمس  يژولوئدیا و  نیا  هیاپ  رب  ربکا و  هللا  راعـش  تحت  مالـسا  مان  اب  هک  یبالقنا  تشاد ؛
دوخ یمالسا  تیوه  هب  دنتسناوت  ناهج  رسارس  رد  ناناملسم  هجیتن  رد  دش . زوریپ  هدرک و  هزرابم  دوب ، هتفای  شرورپ  یمالسا  میهافم  اب  هک 

رورغ و ساسحا  دنتـشاد ، رارق  یجراخ  گرزب  ياه  تردـق  هطلـس  تحت  ینالوط  تدـم  يارب  هک  ییاج  رد  یمالـسا  تایح  دـیدجت  زا  و 
یـسایس و راذـگ  هب  یهار  ناوـنع  هب  ار  ناریا  هـبرجت  ینـشور  تروـص  هـب  ینیمخ  ماـما  رگید  فرط  زا  دـنلابب . دوـخ  هـب  هدوـمن و  تردـق 
قرش و لباقم  رد  یسایس  یگنهرف و  ياه  شالت  رد  ناناملسم  همه  داحتا  وا  راک  روتـسد  داد . هئارا  مالـسا  زا  یناهج  هعماج  کیژولوئدیا 

جراخ رد  نآ  شرتسگ  روشک و  رد  شیاه  نامرآ  لوصا و  يارجا  رد  هک  دـناسر  تابثا  هب  ناریا  اه  شـالت  نیا  رد  يزوریپ  اـب  دوب . برغ 
زاوآ مه  ناوخمه و  یمالسا  بالقنا  یشزرا  لوصا  زا  يرایسب  اب  ار  ناشدوخ  دنتسناوت  ناهج  رسارس  رد  یمالسا  نالاعف  تسا . هدوب  قفوم 
نیا رب  داقتعا  یگدنز 2 . هویش  زا  یلماک  هعومجم  ناونع  هب  مالـسا  ددجم  حرط  . 1 درب : مان  ناوت  یم  ار  يدنچ  لوصا  نیا  نایم  رد  دـننیبب .

عماوج یـسایس  یماظن و  يداصتقا ، یعامتجا ، اه ي  یناـماسبان  تالکـشم و  همه  بجوم  تسایـس  زا  نید  ییادـج  یبرغ  لدـم  هک  لـصا 
، دشاب یم  یهلا  نیمـضت  هدعو و  ساسا  رب  هک  مالـسا  هب  تشگزاب  رد  ناناملـسم  تیقفوم  تردق و  هک  هدیقع  نیا  . 3 تسا . هدوب  یمالسا 

یهلا نیناوق  ناونع  هب  تعیرش  ددجم  حرط  . 4 تسا . یقرش  مسیسکرام  مسیلایسوس و  یبرغ و  يراد  هیامرـس  يارب  بسانم  نیزگیاج  اهنت 
اه و تب  همه  هیلع  سدقم  داهج  ددـجم  حرط  . 5 تایقالخا . یعامتجا و  تلادـع  هیاپ  رب  يا  هعماج  يرارقرب  بولطم و  هعماج  داـجیا  يارب 
ناگبخن و طـسوت  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  هیلوا  لابقتـسا  يزوریپ . هزراـبم و  هار  اـهنت  ناونع  هب  ادـخ  هار  رد  تداهـش  يارب  یگداـمآ 
ناربـهر و نـیا  تـفرگارف . زین  ار  یمالـسا  ياـهروشک  رب  مکاـح  ياـه  تـلود  ینارگن  ناـهج ، رـسارس  رد  یمالــسا  عـماوج  ناـگتخیهرف 
رد نایعیش  دندرک . رفـس  نارهت  هب  ماما  هب  کیربت  ضرع  يارب  یقرـش  بونج  يایـسآ  ات  یلامـش  ياکیرما  زا  ناهج  رـسارس  زا  ناگدنیامن 

دنداد یم  لیکشت  ار  نانیشن  خیش  نآ  تیعمج  تیلقا  هک  یلاح  رد  دندوب  ینس  يارما  تیمکاح  تحت  هک  سراف  جیلخ  هیـشاح  ياهروشک 
ماکح هب  تبـسن  ار  دوخ  تیاضر  مدع  هدوب و  یبهذم  لامعا  يارجا  تردق و  ددجم ، تیوه  بسک  ددـص  رد  رورغ  تردـق و  ساسحا  اب 
بزح دهاجم و  ناناملسم  شبنج  ات  یمالسا  داهج  نیملـسملا و  ناوخا  نوچمه  رـصم  زا  ینـس  هعیـش و  ياه  هورگ  دنداد . زورب  یعاجترا 
میژر اب  یتشآ  هب  تاداس  رونا  شیارگ  زا  هدروخرس  تافرع ، رسای  دنتفرگ . یمالسا  بالقنا  زا  يدایز  تاماهلا  يزلام ، رد  یمالسا  هناملس 

ار نیطـسلف  ترافـس  هدمآ و  نارهت  هب  فاس  زا  هورگ  کی  سأر  رد  رتشیب و  هچ  ره  هلجع  اب  دیوید  پمک  تارکاذـم  زاغآ  یتسینویهص و 
یمالسا نیفلاخم  يا  هدنیازف  روط  هب  یمالسا  ماکح  لاح  نیمه  رد  دومن . حاتتفا  نارهت  رد  نیطـسلف  رگ  لاغـشا  میژر  يراجت  رتفد  رقم  رد 
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یکی دندومن . دوخ  روشک  یلخاد  روما  رد  تلاخد  هب  مهتم  ار  ناریا  هکنیا  ای  دندرک و  مهتم  یجراخ  یـشبنج  نارادفرط  ناونع  هب  ار  دوخ 
مکاح جراخ  لخاد و  رد  بالقنا  نیفلاخم  یتح  نادـنم و  هقالع  رب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زاـغآ  رد  هک  یطلغ  تاـینهذ  تاروصت و  زا 

عماوج و نآ  يرادربوگلا  رثا  رد  یمالـسا  عماوج  رب  مکاح  ياه  تلود  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  اـب  ونیمود  يروئت  ساـسا  رب  هکنیا  هدوب 
رگا هک  یلاح  رد  دـش . دـهاوخ  مکاح  یمالـسا  ياهروشک  ریاس  رب  یهباشم  ياه  ماظن  هدرک و  طوقـس  يرگید  زا  سپ  یکی  یمدرم  مایق 

تـسردان تینهذ  نیا  هجوتم  دـندرک ، یم  گنرد  یمالـسا  عماوج  ریاس  اب  نآ  توافت  ناریا و  یـسایس  یخیرات  هژیو  طیارـش  رد  يا  هظحل 
ياهراک زاس و  یعقاو  رظن  زا  هکلب  کیروئت  رظن  زا  اهنت  هن  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  دـننام  رایع  مامت  بـالقنا  کـی  هک  اریز  دـندش ، یم 

هقباـس لاـس  دـصکی  زا  زواـجتم  دـشاب و  یم  هنیرید  ندـمت  گـنهرف و  تردـق و  ياراد  ناریا  دـننام  يروشک  دـبلط . یم  ار  دوخ  بساـنم 
تفن تعنـص  ندـش  یلم  هطورـشم و  تضهن  رد  دوخ  رـصع  ماکح  رب  ار  يزوریپ  ود  لقادـح  هبرجت  هتـشاد و  تقو  ماـکح  هیلع  یتازراـبم 
هتفای دشر  هدیدرگ و  لمحت  یسایس  تردق  تازاوم  هب  یعامتجا  تردق  یعون  هعیـش ، ياملع  هدنیازف  رادتقا  اب  هیوفـص  نارود  زا  هتـشاد و 

تـسا هدرک  کمک  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  نارود  نیا  رد  ینیمخ  ماـما  نوچمه  يریظن  یب  يربهر  زا  يرادروخرب  نآ  زا  رتهب  تسا و 
دروخ یمن  مشچ  هب  یمالسا  عماوج  اهروشک و  ریاس  رد  رضاح  لاح  رد  لقادح  یطیارـش  نینچ  هعومجم  دسرب  يزوریپ  هب  بالقنا  نیا  ات 

هک یتاقافتا  ثداوح و  ددرگ . یقلت  بالقنا  رودـص  رد  یمالـسا  بالقنا  تیقفوم  مدـع  يانعم  هب  دـیابن  ونیمود  يروئت  هب  هیکت  نیاربانب  و 
، البرک ثداوح  دوزفا . اجبان  روصت  دیما و  نیا  رب  دوخ  هداد  خر  یمالسا  ياهروشک  رتشیب  رد  یلمعلا  سکع  تلاح  هب  مه  نآ  هلصافالب و 
داـبآ و مالـسا  رد  اـکیرما  ترافـس  ندز  شتآ  نآ  لاـبند  هب  رد 1357 و  مارحلا  دجـسم  لاغـشا  هثداـح  لاـس 1358 و  رد  هفوک  فـجن و 
رب هک  هدوب  یثداوح  هلمج  زا  همه  نیرحب و ... رد  ماجرفان  ياتدوک  نایرج  ناتسبرع ، رد  اصحلا  زیخ  تفن  هقطنم  ياه  شروش  تارهاظت و 

ياهداینب هیاپ  رب  بالقنا  نیا  ياه  مایپ  یمالسا و  بالقنا  یبرغ  ياه  هناسر  برغ و  هاگدید  زا  اما  دوزفا . یم  ونیمود  هیرظن  ققحت  لامتحا 
رما نیا  یبرغ ؛ هن  یقرـش  هن  لصا ؛ يریگیپ  اکیرما و  اب  تفلاخم  هژیوب  يزیتس و  برغ  يوق  هیحور  دوجو  اب  دـنچ  ره  تفرگ . لکـش  هعیش 

لامآ و نآ  رد  هک  دـش  هئارا  بالقنا  زا  یناهج  ریوصت  کی  بـالقنا ، ياـهزور  نیتسخن  ناـمه  زا  لاـح  نیع  رد  دومن . یم  یعیبط  ـالماک 
هب طوبرم  هتـشاد و  مالـسا  كرتشم  تاداقتعا  رد  هشیر  یمالـسا  بالقنا  ماما ، هاگدید  زا  دوب . هدش  میـسرت  زین  اه  تلم  یناهج  ياهوزرآ 

لیلحت رد  برغ  تسا . هدش  هتشاگن  ساسا  نیمه  رب  زین  ناریا  یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  مهدزای  لصا  دوب . ملاع  نافعـضتسم  مامت 
داعبا نییبت  تهج  برغ  رد  کیروئت  ياهدرکیور  تسا . هدش  دولآ  ضرغ  دودحم و  یتحاس و  کت  ياه  یسررب  راتفرگ  یمالسا  بالقنا 

هتـسیرگن یمالـسا  بالقنا  هب  هیوس  کی  الماک  صاخ و  يایاوز  زا  برغ  هک  تشاد  هراشا  رما  نآ  رب  دیاب  هدوبن و  بسانم  بالقنا  هدیچیپ 
ات اه  تشادرب  ءوس  هک  دومن  دیکأت  هتکن  نیا  رب  یمالـسا  بالقنا  تسا . هداد  لیلقت  یتسیرورت  وردـنت و  يا  هقرف  تکرح  کی  هب  نآ ر ا  و 

ناریا و يوس  زا  یبلاق  ياهراتفر  رب  هیکت  دامتعا ، لباق  تاعالطا  دوبمک  دشاب . هتـشاد  رب  رد  ار  يدنیاشوخان  تالکـشم  دناوت  یم  دح  هچ 
هبناـج کـی  ياـهاعدا  تداهــش و  رب  هـیکت  دـندوب ؛ هدـش  یحارط  طیارــش  نیرتدـب  ساـسا  رب  هـک  ییاهویرانــس  شا  یجراـخ  نانمــشد 

گرزب نیا  مامت  هجیتن  دوزفا . یم  طیارش  ندش  رت  هدننکش  يدامتعا و  یب  راوید  نیا  ماکحتسا  هب  نالالد و …  ناگدنهانپ و  ناگدشدیعبت 
هدوب طباور  طیارش و  دوبهب  تهج  رد  شالت  مدع  یگچاپتسد و  ناریا و  هیلع  روز  زا  يریگ  هرهب  هب  دیدش  لیم  رطخ ؛ ساسحا  اه و  ییامن 

یبهذم و هشیدنا  زا  يدنم  هرهب  یمدرم ، هناوتـشپ  اب  و  هر )  ) ماما یـصخش  ياه  یگژیو  اه و  يدـنمناوت  رب  هیکت  اب  یمالـسا  بالقنا  تسا .
یمالسا بالقنا  زا  ثحب  اساسا  دیشک . شلاچ  هب  ار  برغ  یگنهرف  هرطیس  نینچمه  قرش و  برغ و  ياه  يژولوئدیا  یمالسا ، يژولوئدیا 

هب ( 5) مسینیمخ هژاو  اب  ار  یمالسا  بالقنا  دنا و  هتفر  رتشیپ  ناگدنسیون  زا  یخرب  دوب . دهاوخ  صقان  هر )  ) ماما زا  يادج  یسایس  مالـسا  و 
ییاناوت ناریا ، یمالـسا  بالقنا  صوصخ  رد  هجوت  لباق  تاکن  زا  یکی  هک  تسا  داقتعا  نیا  رب  نایماهاربآ  . دـنا هدرب  راک  هب  ناـسکی  روط 

يروتاتکید دض  یسایس  رصنع  کی  ناونع  هب  ناملسم  کی  شرورپ  ینعی  دوب . دیدج  تینهذ  کی  قلخ  رد  ییارگ  مالـسا  نامتفگ  يالاب 
يروهمج و  هر )  ) ماما زا  تیامح  تیاهن  رد  مسینویهـص و  اکیرما ، يولهپ ، اب  تیدض  يانعم  هب  ندوب  ناملـسم  الوصا  یتسیلایرپما . دـض  و 
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لصحام هک  ناریا  یمالسا  يروهمج  رارقتسا  اب  دوب . یمالسا  یسایس  تینهذ  کی  تیبثت  رارقتسا و  رگنایب  ناریا  بالقنا  عون  دوب . یمالسا 
تیرومأم رد  ریظن  یب  یلکـش  هب  تشاد ، مالـسا  زا  یـسایس  ياه  تشادرب  رد  هشیر  هدوب و  مدرم  هدوت  یناـبیتشپ  ماـما و  یـسایس  تارکفت 

میژر کی  نیزگیاج  یبالقنا  يا  هویـش  هب  ییارگ  مالـسا  زا  هتـساخرب  یـسایس  ماظن  کی  راـب  نیتسخن  يارب  دـش . هنیداـهن  مالـسا  یـسایس 
تردق ییوج  هطلس  رب  مالسا  يزوریپ  لوحت ؛ نیا  ناناملسم  زا  يرایـسب  داقتعا  هب  دیدرگ و  برغ  کیژتارتسا  دحتم  ارگ و  برغ  رالوکس 

لباقت زا  يدیدج  لصف  ناهج ) رـسارس  رد   ) ناناملـسم يرادـیب  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  دوب . اکیرما  تردـقربا  هژیوب  يرامعتـسا  ياه 
. دندوب هدش  هجاوم  برغ  اب  خیرات  لوط  رد  تبون  نیدنچ  مالسا  ناهج  دوبن و  يدیدج  رما  دنور  نیا  دنچ ، ره  درک . مهارف  برغ  مالسا و 
، کش نودب  اما  دنناد . یم  برغ  مالـسا و  لباقت  جوا  ار  روشک  نیا  هب  یتسیرورت  هلمح  اکیرما و  رد  ربماتپـس )  11  ) ریخا ثداوح  يرایسب 

مالسا لباقت  جوا  يدشر  ناملس  طسوت  یناطیش  تایآ  زیمآرفک  باتک  راشتنا  ات  نآ  زا  یـشان  تاعبت  ناریا و  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
تشحو هب  ار  برغ  هک  دوب  مالسا  یـسایس  ياه  هشیر  زا  هکلب  هدوبن  نآ  یبهذم  ياه  هشیر  زا  یـشان  مالـسا  زا  برغ  ساره  دوب . برغ  و 

زورما هچنآ  دـیدرگ . نیرفآ  لکـشم  برغ  يارب  هک  تسا  بهذـم  زا  یـسایس  تشادرب  نیا  اـما  تسا  هدوب  هشیمه  بهذـم  تسا . هدـنکفا 
ناگژاو زا  یکی  ناونع  هب  داهج  دنراد . تموصخ  مالـسا  اب  هک  تسا  یناسک  نتخاس  بوعرم  يارب  یمهم  عبنم  درادرب ، رد  مالـسا  تایبدا 
هزورما هژاو  نیا  دربراک  تسا . هدش  مالسا  ناهج  اب  دوخ  یجراخ  تسایس  يزیر  حرط  رد  برغ  تشحو  ثعاب  مالـسا  تایبدا  رد  نیداینب 

هیلع داهج  ناونع  تحت  هدعاقلا ، هکبش  نابلاط و  وردنت  هورگ  هب  ناتسکاپ  رد  يرگ  یفلس  نارادفرط  یخرب  کمک  ناتسناغفا و  نارحب  رد 
ههبج رد  المع  ینابلاط  يرگ  یفلس  هشیدنا  زا  تیامح  يارب  ناتـسکاپ  ياه  هزوح  بالط  تسا . رما  نیمه  دیؤم  اکیرما ، نآ  دامن  برغ و 

یسایس تاروتسد  ماکحا و  لیمحت  زا  یـشان  مالـسا  زا  برغ  تشحو  نیرتشیب  تقیقح  رد  دنتخادرپ . داهج  هب  اکیرما  برغ و  هیلع  نابلاط 
نینچ ناوتب  هک  یتسد  کی  یسایس  مالسا  هن  دراد و  دوجو  مالسا  زا  یتسد  کی  تشادرب  هن  هک  تفریذپ  دیاب  اما  تسا  نارگید  رب  مالـسا 

یپ رد  هشیمه  دوخ  تاقیقحت  رد  ناشیا  هک  دزاس  یم  نشور  ار  رما  نیا  ناسانشرواخ  راثآ  هب  يرصتخم  هاگن  دیشخب . تیمومع  ار  یمکح 
باتک رد  يوسنارف  فورعم  سانش  رواخ  نوسنیدور  میـسکام  هنیمز  نیمه  رد  ( 6 .) دوش هزرابم  مالـسا  اب  دیاب  هک  دندوب  هدیقع  نیا  ياقلا 

یـسانشرواخ تاقیقحت  زا  فدـه  هشیمه  هتبلا  دـسیون …. یم  ناسانـشرواخ  باوصان  يرکف  طوطخ  زا  خـلت  داقتنا  نمـض  مالـسا  هبذاـج 
هنارظن گنت  دودحم و  رایـسب  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  هب  تبـسن  برغ  هاگدید  امومع  دوش . هزرابم  مالـسا  اب  هک  دوب  نیا  مالـسا  هرابرد 

رد یبالقنا  یمالـسا و  تکرح  تیلک  هب  تبـسن  برغ  ياه  یگدـنیامن  اه و  هناسر  زکرمت  بـالقنا ، يزوریپ  ناـیرج  رد  یتح  تسا . هدوب 
يدعب کت  هنارظن و  گنت  هاگدید  نیمه  ( 7 .) دوب هدش  زکرمتم  اکیرما  ایناتیرب و  یناگرزاب  یسایس و  عفانم  رب  نآ  تاریثأت  رب  افرـص  ناریا 

هن دش ، یم  تشادرب  ناریا  رد  یبالقنا  دیدج  تلود  زا  هچنآ  رظنم  نیا  زا  تسناد . یم  یطارفا  وج و  هزیتس  ار  ناریا  یسایس  مالسا  نامتفگ 
بـالقنا هکنیا  دوب و  هقطنم  رد  ذوفن  شرتـسگ  يارب  ناریا  تـالیامت  زا  یـشان  هکلب  یـسایس  مالـسا  ناـمتفگ  ییوج  هزیتـس  زا  یـشان  اـهنت 
فالتخا بالقنا  رودص  ياه  هویش  یلمع و  ياهراکهار  صوصخ  رد  دنچ  ره  دید . یم  بالقنا  رودص  رد  ار  دوخ  تیوه  اقب و  یمالـسا 
تیزکرم ناونع  هب  هر ) ) ماما مالک  لاح  ره  هب  اما  دندومن ، یم  تفلاخم  رظن  نیا  اب  الک  یخرب  یتح  دش و  یم  هدهاشم  لخاد  رد  ییاهرظن 

مامت مینک . رداص  ار  ناـمبالقنا  مینک  یعـس  دـیاب  اـم  هر :)  ) ماـما داـقتعا  هب  دزاـس . یم  ناـیامن  یبوخ  هب  ار  يژتارتسا  نیا  طلـسم  ناـمتفگ 
میهاوخ هجاوم  تسکـش  اب  تبقاع  مینامب  هتـسب  طیحم  کی  رد  ام  رگا  دنتـسه ، ام  يدوباـن  ددـص  رد  رگید  ياـه  تردـق  اـه و  تردـقربا 

ریـسم رد  ار  ناهج  ناناملـسم  زا  يرایـسب  تشاد و  یناهج  ریثأت  درک ، زاـغآ  ینیمخ  ماـما  هک  ار  یتضهن  هک : میداـقتعا  نیا  رب  اـم  ( 8 .) دش
یهاـگآ و دوـجو  مدـع  نیا  رب  هوـالع  تسا . یـسایس  مالـسا  ناـهج  زا  برغ  ياـه  تشادرب  داد . رارق  شیوـخ  یمالـسا  تیوـه  یباـیزاب 

دوخ ناوت  هاگیاج و  زا  قیقد  دروآرب  مدع  نینچمه  اهنآ و  ینورد  ینوماریپ و  طیارش  یبالقنا و  ياه  تلود  زا  لدتـسم  یفاک و  تاعالطا 
زیمآ و نونج  یطارفا ، لامعا  هب  رجنم  هتفای و  شیازفا  اـه  تشادرب  ءوس  یبـالقنا ، ياـهروشک  ناربهر  يوس  زا  لـلملا  نیب  ماـظن  طیارـش  و 
هک هتشاد  یپ  رد  ار  یبرغ  ناربهر  يدعب  کت  هنارظن و  گنت  مهف  كرد و  یسایس ، مالسا  زا  برغ  ساره  ساسا  نیمه  رب  دیدرگ . گنج 
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يوس زا  هچ  نیقفاوم و  يوس  زا  هچ  یمالـسا  بالقنا  ياـه  باـتزاب  نییعت  رد  تسا . هدـش  اـهدروخرب  تـالوحت و  زا  يرایـسب  أـشنم  دوخ 
اب ضراـعت  رد  ار  دوخ  تیوه  یمالـسا  ياـه  تکرح  رد  یـسایس  مالـسا  تسا . هتفرگ  تروـص  یفارحنا  طـلغ و  ياـه  تشادرب  نیفلاـخم 

، امومع تردـق ، روتکاف  درادـن . دوجو  یمالـسا  بالقنا  زا  یناسکی  تسدـکی و  ياه  تشادرب  دـنک . یم  فیرعت  برغ  رب  مکاح  گنهرف 
اب یمالـسا  بالقنا  ياه  باتزاب  دـنور  تسا . هدوب  ساسا  نیمه  رب  زین  مالـسا  ناهج  ياه  تشادرب  تسا . هدرک  نییعت  ار  اـه  تشادرب  عون 

: قوف دراوم  هب  تیانع  اـب  تسا . هدـش  لوحت  راـچد  لـلملا  نیب  ماـظن  تـالوحت  نینچمه  یلخاد و  ياـه  بیـشن  زارف و  ینورد و  تـالوحت 
، اـه تشادرب  ءوس  ماـمت  دوجو  اـب  . 1 دـنراد . رارق  رگیدـکی  اـب  ینورد  یگتـسویپ  رد  هک  تـسا  راوتـسا  ییاـه  هراـگنا  رب  رـضاح  شهوژپ 

رصانع زا  يرایـسب  نامتفگ  نیا  ندیـشک  شلاچ  هب  اب  یمالـسا  بالقنا  للملا  نیب  ماظن  تیزکرم  ناونع  هب  برغ  ياهدروخرب  اهدروآرب و 
يزاب و طیحم  اـه ،) تردـقربا  گرزب و  ياـه  تردـق   ) لـلملا نیب  ماـظن  نارگیزاـب  تسا . هداد  رارق  ریثأـت  تحت  ار  برغ  تیروحم  زکرم 

مالـسا هک  یبیقر  نامتفگ  يزیتس و  برغ  دـنا . هداد  ناـشن  لـمعلا  سکع  هتفرگ و  رارق  بـالقنا  نیا  ریثأـت  تحت  لـلملا  نیب  ماـظن  دـعاوق 
مالـسا و يارب  دیدج  یمظن  داجیا  لابند  هب  نهک  مظن  اب  زیتس  یپ  رد  هداد و  رارق  فده  ار  ییایلافتـسو  ماظن  ياهداینب  هداد ، هئارا  یـسایس 

فلتخم ياه  هصرع  رد  ار  ناناملـسم  مالـسا و  شقن  یمالـسا ، رکفت  يایحا  اـب  یمالـسا  بـالقنا  . 2 دـشاب . یم  یمالـسا  لوصا  ساسا  رب 
هـشیدنا هک  یلومـش  ناهج  یبرغ  تیوه  ربارب  رد  هدـش  هتفریذـپ  یتیعقاو  ناونع  هب  ار  یمالـسا  تیوه  رـصنع  هتخاس و  هتـسجرب  یعاـمتجا 

برغ و لباقم  رد  ار  دوخ  یسایس  مالسا  رکفت  مالـسا و  يایحا  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دنچ  ره  . 3 تسا . هداد  رارق  دـهد  یم  هئارا  برغ 
ساـسا نیمه  رب  دوـمن . بیغرت  مالـسا  رت  عماـج  رتـهب و  تخانـش  رد  ار  برغ  رما  نیمه  اـما  داد ، رارق  لـلملا  نیب  ماـظن  دـیدش  ياـهراشف 

نییبت هب  رداق  هدومن ؛ داجیا  یمالسا  بالقنا  هک  ینامتفگ  . 4 تفرگ . ار  یسانش  قرش  ياج  تعرس  هب  یسانش  مالسا  یمالـسا و  تاعلاطم 
ینوگرگد تالوحت و  نآ  بقاعتم  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  نرق  عبر  کی  تشذـگ  اب  نونکا  دـشاب . یم  یـسایس  نالک  هیرظن  کـی 

بالقنا تاریثأت  باتزاب و  یـسررب  هب  طیرفت  طارفا و  نودـب  هنانیب و  عقاو  يدـید  اب  ات  هدیـسر  نآ  نامز  لـلملا ، نیب  ماـظن  رد  میظع  ياـه 
نازاس و میمـصت  لصاح  جیاتن  کش  یب  میـسانشزاب . ار  نایرج  نیا  رد  ریغتم  موادت  ياهدنور  فعـض و  توق و  طاقن  میزادرپب . یمالـسا 
مهف و دـناسر . دـهاوخ  يرای  رت  بسانم  ياهراکهار  ذاختا  نینچمه  اهدربهار و  اه و  هماـنرب  رت  قیقد  یباـیزرا  رد  ار  ماـظن  ناراذگتـسایس 

ياه هنیزه  هدـننک  عناـق  یلکـش  هب  دوخ  زا  نارگید  یملع  قیقد و  دروآرب  صوصخ ، نیا  رد  يراـج  ياهدـنور  فلتخم و  داـعبا  تخاـنش 
ورگ رد  تادـیدهت  شهاک  اه و  تصرف  زا  يریگ  هرهب  ناکما  درب . دـهاوخ  الاب  ار  یتینما  ياـه  هناتـسآ  هداد و  شهاـک  ار  يریگ  میمـصت 

هصیصخ نیمه  زا  يریگ  هرهب  اب  زین  کیژولوئدیا  ياه  بالقنا  دراد . لومش  ناهج  یتیهام  يژولوئدیا  اساسا  تسا . مهف  تخانش و  نیمه 
رد قیرط  نیا  زا  دننک و  یم  وجتسج  يرتسگ  ناهج  ذوفن و  هنماد  شرتسگ  رد  ار  دوخ  لامآ  دنشیوخ و  ندش  ریگ  همه  شرتسگ و  یپ  رد 

. دنوش یم  اهنآ  طلست  زا  عنام  يرایـسب  طیارـش  لماوع و  هار  نیا  رد  اما  دنـشاب . یم  دوخ  فادها  همانرب و  دربشیپ  تیعورـشم و  بسک  یپ 
زا يژولوئدـیا  كرحم  روتوم  ناوت  تردـق و  یکیژتارتساوئژ ، یکیتلپوئژ و  یطیحم ، لماوع  بلاغ  ياـه  ناـمتفگ  اـی  ناـمتفگ  تمواـقم 

دوخ ياه  یگژیو  زا  يادـج  اه  هدـیدپ  تارثا  رگید  ترابع  هب  دنـشاب . یم  اـه  يژولوئدـیا  یلومـش  ناـهج  دـنور  رد  رثؤم  لـماوع  هلمج 
اب ینورد  یگتـسویپ  کـی  رد  لـماوع  نیا  ماـمت  دوب و  دـهاوخن  هدـنریذپرثا  عوضوم ، تایـصوصخ  نینچمه  ینوـماریپ و  طیارـش  هدـیدپ ،

ياه یگژیو  هب  هجوت  نودب  للملا  نیب  ماظن  رب  یمالـسا  بالقنا  ياه  باتزاب  یـسانشزاب  ساسا  نیمه  رب  تشاد . دنهاوخ  لماعت  رگیدکی 
یب یشالت  للملا  نیب  ماظن  يراج  ياه  دنور  ییاسانش  گرزب و  ياه  تردق  شقن  هاگیاج و  للملا ، نیب  ماظن  تالوحت  طیارش و  بالقنا ،

لوحت و راچد  یمتـسیس  یلخاد و  تالوحت  رییغت و  اب  نرق  عبر  نیا  لوط  رد  یمالـسا  بالقنا  ياه  باتزاب  تسا  یهیدب  دوب . دـهاوخ  رمث 
زا یـشان  تالوحت  تارثا و  بالقنا و  لوا  ههد  رد  بالقنا  رودـص  ماـیپ  اـب  برغ  دروخرب  هب  ناوت  یم  لاـثم  يارب  تسا . هدـش  ینوگرگد 

دـش و یقیمع  لوـحت  راـچد  مالـسا  زا  برغ  نادنمـشیدنا  تـشادرب  كرد و  درک . هراـشا  برغ  تـشادرب  رب  ینوـماریپ  ینورد و  تارییغت 
هب مالـسا  نیب  دننک  یم  یعـس  نونکا  دنا و  هدش  یمالـسا  میهافم  زا  مالـسا ، ناهج  رد  یتح  تسدـکی ، ياه  تشادرب  دوجو  مدـع  هجوتم 
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توافت یسایس  مالسا  مسیرورت و  یمالـسا ، ییوج  هزیتس  یمالـسا ، ییارگداینب  ریظن  مالـسا  هب  یعامتجا  یـسایس  داعبا  اب  نید  کی  ناونع 
یـساسا ياه  باتزاب  هلمج  زا  کش  یب  هک   ) نآ نوگانوگ  داعبا  مالـسا و  دروم  رد  تایبدا  دـیلوت  دـشر  صوصخ  نیمه  رد  دـنوش . لـئاق 

دوخ هب  ار  يرایـسب  نادنمـشیدنا  نآ  زا  یـشان  جاوما  ناریا و  رد  یمالـسا  بالقنا  عیـسو  داعبا  تسا . هجوت  لـباق  تسا ) یمالـسا  بـالقنا 
زیر و ياه  تردق  یـسایس  ياه  هاگن  ياه  تیدودحم  دنا و  هتـسیرگن  نآ  رب  یتلود  ياه  هغدغد  اب  یخرب  دنچ  ره  تسا . هتخاس  فوطعم 
رد شاکنک  هب  هناملاع  هنارگ و  لیلحت  هاـگن  هچیرد  زا  زین  يرایـسب  اـما  دـنا ؛ هدومن  لاـمعا  دوخ  ياـه  لـیلحت  اـه و  هتـشون  رد  ار  تشرد 

هتفرگ رب  رد  زین  ار  یشهوژپ  یهاگشناد و  ياه  هصرع  هکلب  نارادمتـسایس  نیب  رد  اهنت  هن  یگدز  تفگـش  تهب و  دنا . هدمآرب  رما  بناوج 
بـالقنا تاـعلاطم  تاـیبدا  زا  يا  هدـمع  شخب  دـندمآرب . یبـالقنا  تکرح  فرگـش و  لوحت  نیا  یباـی  هشیر  یپ  رد  ناگدـنهوژپ  رثکا  و 

، اور رویلوا  نوچمه  ینارگ  شهوژپ  ياه  هتـشون  تسا . هدـش  فوطعم  بالقنا  روهظ  شیادـیپ و  للع  يرظن و  داـعبا  یـسررب  هب  یمالـسا 
دماح دـنمجرا ، ریما  دیعـس  یمظاـک ، داـهرف  ناـیزوتاک ، نویاـمه  (، 11) وتیزوپسا (، 10) لپ چاکـسا  (، 9) نزور يرب  وزنورف ، ود  زمیج 

زا سپ  ناریا  یلخاد  تالوحت  ناریا و  ياه  تسایس  هب  زین  اه  هتـشون  زا  يا  هدمع  شخب  دنریگ . یم  رارق  هعومجم  نیا  رد  (، … 12) راگلا
ناریا یجراخ  راتفر  هب  اه  شهوژپ  بلاغ  دنا . هدومن  یـسررب  گرزب  ياه  تردق  اب  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  طباور  هتخادرپ و  بالقنا 

داز و لیلخ  ياه  هتشون  لاثم  يارب  تسا . هدش  هجاوم  دقن  يرظن و  گنت  نیرتشیب  اب  شخب  نیا  هک  دنا . هتخادرپ  یجراخ  تسایس  لامعا  و 
رد ناوارف  رایـسب  تالاقم  بتک و  راـشتنا  رب  هوـالع  دـنا . هدومن  هئارا  ار  بـالقنا  زا  يا  هبناـج  کـی  ياـه  لـیلحت  حوضو  هب  يدـیلاه ؛ درف 

اـه و سنارفنک   … يزوریپ و . رد  فلتخم  لـماوع  شقن  اـه ؛ تردـق  اـب  طـباور  تـالوحت ؛ زورب  ياـه  هشیر  یمالـسا  بـالقنا  صوـصخ 
نیتسخن دیامن . یـسررب  ار  درف  هب  رـصحنم  هدیدپ  نیا  نوگانوگ  بناوج  ات  هدیدرگ  رازگرب  ناهج  رـسارس  رد  یناوارف  رایـسب  ياهدرگزیم 

نارحب همتاـخ  زا  سپ  لاس 1361 و  رد  ( 13) نیلکورب جـلاک  يوس  زا  اکیرما و  هدـحتم  تالایا  رد  صوصخ  نیا  رد  یللملا  نیب  شیاـمه 
لاـس 1363 رد  ( 14) نزور يرب  شالت  اـب  زین  نآ  تـالاقم  هعومجم  دـش و  رازگرب  ناریا ؛ رد  ییاـکیرما  ياـه  تاـملپید  يریگ  ناـگورگ 

ياهروشک اب  ناریا  طباور  هدنیآ  کیژولوئدیا و  داعبا  هدیدپ ؛ نیا  صخشم  سوملم و  ياه  هبنج  رب  تالاقم  نیا  هدمع  زکرمت  دش . رـشتنم 
بـالقنا صوصخ  رد  ناریا  ناـگیاسمه  زا  یخرب  گرزب و  ياـه  تردـق  ياـه  تشادرب  هتبلا  دـشاب . یم  گرزب  ياـه  تردـق  هیاـسمه و 

داز و لـیلخ  نیبار ؛ يرب  (15 ؛) يدـک یکین  نوچمه  يروهـشم  نارگ  شهوژپ  نادنمـشیدنا و  تسا . هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  زین  یمالـسا 
بالقنا ياه  باتزاب  یـسررب  صوصخ  رد  رگید  شالت  نیرت  مهم  دـنا . هدرک  یـسررب  شیامه  نیا  رد  ار  ناریا  تـالوحت  ماـتاک  دراـچیر 

هک سنارفنک  نیا  هجیتن  هک  دش  ماجنا  لاس 1367  رد  نلاه  نو  رفوتسیرک  و  يروتاکسیپ ؛ زمیج  وتیزوپسا ؛ ناج  يوس  زا  ناهج  رب  یمالسا 
دش یعس  شیامه  نیا  رد  دیسر . پاچ  هب  يا  هعومجم  رد  دوب ؛ یناطیـش  تایآ  باتک  راشتنا  نایرج  رد  برغ  مالـسا و  لباقت  جوا  زا  سپ 
ره دوش . یحارط  یمالـسا  بالقنا  یناهج  ياه  باتزاب  ساسا  رب  ینایاپ  يدـنب  عمج  کی  ییایفارغج و  هزوح  راهچ  ساسا  رب  تـالاقم  اـت 

هدومن و افتکا  تایلک  نایب  هب  افرص  اما  دزادرپب  اه  باتزاب  نیا  یناهج  داعبا  هب  ات  هدومن  یعس  باتک  نیا  ینایاپ  لصف  ود  رد  وتیزوپسا  دنچ 
رد نونک  ات  هک  دـهد  یم  ناـشن  صوصخ  نیا  رد  دوجوم  نوتم  رد  یلک  یـسررب  کـی  تسا . هدرک  لوکوم  دـعب  هب  ار  نآ  رتشیب  یـسررب 

هتخادرپ عوضوم  نیا  هب  مجـسنم  لکـش  هب  هتفرگن و  تروص  یهجوت  لباق  شهوژپ  یمالـسا ) بالقنا  یناهج  باتزاب   ) رظن دروم  عوضوم 
ضرغ يدـید  اب  یـسراف  ریغ  نوتم  بلاغ  دـنا . هتخادرپ  بالقنا  یلخاد  داعبا  هب  رتشیب  زین  یـسراف  نوتم  هک  تسیلاـح  رد  نیا  تسا . هدـشن 

رد ریخا  ياه  لاس  رد  هک  ار  يا  هدـمع  تالوحت  دـیابن  اهنیا  همه  مغر  یلع  دـنا . هدرک  دروخرب  عوضوم  نیا  اـب  یطارفا  یلکـش  هب  هنازرو 
دیدرگ شالت  شهوژپ  نیا  رد  يریگ  هجیتن  يدنب و  عمج  تفرگ ? ...  هدیدان  هتفریذپ  تروص  ناریا  تاعلاطم  یمالسا و  تاعلاطم  شخب 

ياه یگژیو  راثآ و  یسررب  تیمها  لوا  راتفگ  رد  دیآ . لمع  هب  یمالسا  بالقنا  یناهج  باتزاب  راثآ و  زا  يا  هبناج  همه  یـسررب  کی  ات 
هک دراد  ناهج  گرزب  ياه  بالقنا  ریاس  اب  بالقنا  نیا  هک  یتوافت  نآ و  موادـت  يزوریپ و  لماوع  للع و  یمالـسا ، بـالقنا  يزرم  نورب 

عوضوم هب  لاح  نیع  رد  میتخادرپ و  دنک  یم  صخشم  خیرات  رد  درف  هب  رصحنم  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس  هدیدپ  کی  ناونع  هب  ار  نآ 
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یتسایـس ای  مادـقا و  همانرب و  کی  بالقنا  رودـص  هک  میداد  ناشن  هتخادرپ و  بالقنا  باتزاب  اب  نآ  تواـفت  بـالقنا و  رودـص  تیمها  رپ 
بـالقنا باـتزاب  هک  یلاـح  رد  ددرگ  یم  ذاـختا  عـماوج  ریاـس  رب  يراذـگ  ریثأـت  تهج  رد  بـالقنا  ناراکردـنا  تسد  فرطزا  هک  تـسا 

يزیر همانرب  هجیتن  لصاح و  دناوت  یمن  اموزل  هتخادرپ و  هدرک  بالقنا  روشک  ياهزرم  نوریب  رد  هدـنام  ياج  رب  راثآ  هجیتن و  هب  یمالـسا 
هدرک و بالقنا  هعماج  نایم  تاطابترا  دوجو  تادهاشم و  رثا  رد  امومع  هکلب  دشاب  بالقنا  رودص  رد  هدش  ذاختا  ياه  تسایـس  لامعا  و 
. دیدرگ یمن  مه  يراثآ  نینچ  ینیب  شیپ  یتح  هکلب  هدشن  يزیر  همانرب  نآ  يارب  اهنت  هن  هک  هدراذـگ  ياج  رب  ار  یمهم  راثآ  رگید  عماوج 
رب یمالسا  بالقنا  راثآ  زا  کیدزن  یسررب  هب  ییارقتسا  يا  هویـش  اب  یلیلحت و  فلتخم  حوطـس  هیرظن  زا  هدافتـسا  اب  موس  مود و  راتفگ  رد 
رد فلتخم  عماوج  هک  یساسا  ياه  توافت  هب  نتخادرپ  اب  اه و  تلم  اه و  تلود  نایم  کیکفت  اب  هتخادرپ و  مالسا  ناهج  یناهج و  هعماج 
هب هدروآ و  لمع  هب  اهنآ  نداد  تیمومع  يراذگ و  رثا  نیا  ییاسانـش  رد  مزال  تقد  دنا  هدرک  ادـیپ  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  رثا 

. داد رارق  هجوت  دروم  مالسا  ناهج  یناهج و  ماظن  یلک ، شخب  هس  رد  ار  جیاتن  نیا  لقادح  ناوت  یم  هک  میا  هدیسر  یلک  يدنب  عمج  کی 
رد هک  ار  هچنآ  نآ ، يراذگ  رثا  عیسو  هزوح  نینچمه  درف و  هب  رصحنم  ياه  یگژیو  یمالسا و  بالقنا  تمظع  رطاخ  هب  هک  دنامن  هتفگان 

تاعلاطم دراد  ترورـض  هکلب  دوب  دهاوخ  فلؤم  کی  ناوت  رد  هن  دشاب و  یم  دوصقم  هب  یفاو  یفاک و  هن  تسا  هدـش  ماجنا  شهوژپ  نیا 
کی تروص  هب  هتفرگ و  تروص  ددـعتم  نارگ  شهوژپ  ناققحم و  طـسوت  ینادـیم  تروص  هب  ناـکمالا  یتح  يرت و  هدرتسگ  رت و  عیـسو 

. ? ددرگ یقلت  ینـالک  هژورپ  نینچ  ماـجنا  رب  يزاـغآ  دـیاب  تکرح  نیا  دریگ و  رارق  نادـنم  هقـالعو  ناـهوژپ  شناد  راـیتخا  رد  هعومجم 
دنتـسه للم  نامزاس  وضع  یگمه  هک  ناهج  ياه  تلود  لمعلا  سکع  زا  ام  تاـعلاطم  اـه  تلود  رد  یمالسا 1 . بالقنا  یمومع  باتزاب 
يزوریپ اب  رـصاعم  ياه  تلود  عومجم  رد  هک  دهد  یم  ناشن  یمالـسا  ياه  تلود  یتح  موس و  ناهج  یقرـش ، یبرغ ، ياه  تلود  زا  معا 

هب یتفگش  یتح  ینادرگرس و  تریح ، یعون  اب  هدرواین و  لمع  هب  لابقتـسا  یخیرات  میظع  دادخر  لوحت و  نیا  زا  امومع  یمالـسا  بالقنا 
هب اـهنآ  زا  مادـک  ره  رگید  فرط  زا  دـندنکفا . یم  رظن  دوبن  روصت  ینیب و  شیپ  لـباق  اـهنآ  زا  مادـک  چـیه  يارب  هک  روـهظون  هدـیدپ  نیا 
زیچ ره  زا  شیب  اه  تلود  هک  اجنآ  زا  الوصا  دندوب ، ناشروشک  رب  مکاح  ماظن  تابث  هدنیآ  دوخ و  هعماج  رب  بالقنا  تارثا  نارگن  یقیرط 

لیامت دشاب ، كانرطخ  یتح  هدـننک و  نارگن  اهنآ  يارب  دـناوت  یم  شخب  ییاهر  یمدرم و  تکرح  ره  دنـشیدنا و  یم  دوخ  ماود  اقب و  هب 
نیا هک  یطیارـش  رد  هژیوب  دـنرادن . دـشاب ، كانرطخ  اهنآ  تابث  ماوق و  يارب  دـناوت  یم  هک  اه  بالقنا  اـه و  تکرح  عون  نیا  هب  ینادـنچ 
نیا دـندوب . هتفریذـپ  اجرباپ  تباث و  لصا  کی  ناونع  هب  ار  تسایـس  زا  نید  ییادـج  هدوب و  رالوکـس  ياه  ماظن  ياراد  اـمومع  اـه  تلود 

هک اریز  دشابن  هدننک  نارگن  اهنآ  يارب  تسناوت  یمن  اتعیبط  دوب ، هتفرگ  یمالسا  ینید و  بتکم  يژولوئدیا و  زا  نآ  هیامریمخ  هک  بالقنا 
هدیدپ نینچ  زا  لابقتـسا  هب  یتبغر  یعیبط  روط  هب  درک و  یم  حرطم  ار  يدـیدج  ياه  شزرا  ماظن و  هتخیر و  مه  رد  ار  ( 16) دوجوم عضو 

زا یـشان  دنتخانـش ، تیمـسر  هب  ار  نآ  زا  هتـساخرب  ماظن  بالقنا و  هک  دش  هدـید  زین  يدودـعم  رایـسب  دراوم  رگا  دـیدرگن و  هدـهاشم  يا 
معا و روط  هب  یبرغ  ياه  تلود  دیدرگ  هظحالم  هک  روط  نامه  تسا . هدوب  یعامتجا  یمدرم و  ياهراشف  ای  نآ و  بقاوع  زا  اهنآ  ینارگن 

ماکان رد  يدایز  شـالت  هدومن و  دروخرب  هنیک  تموصخ و  اـب  یمالـسا  بـالقنا  دـنیآرف  هب  تبـسن  صخا  روط  هب  اـکیرما  هدـحتم  تـالایا 
میژر قلطم  یگتـسباو  یکی  دوـب  لـصا  ود  زا  یـشان  رما  نیا  هک  دـندرک  نآ  زا  هتـساخرب  ماـظن  ینوگنرـس  لزلزت و  یتـح  نآ و  نتـشاذگ 

ياه شزرا  هیاپ  رب  ياه  بالقنا  الوصا  هکنیا  مود  دوب و  ناریا  رد  برغ  عفانم  نداتفا  رطخ  هب  عقاو  رد  اـکیرما و  هژیوب  برغ و  هب  هتـشذگ 
. درک یم  شودـخم  ار  اهنآ  ياه  يروئت  اه و  ینیب  شیپ  هدیـشک و  شلاچ  هب  ار  برغ  لاربیل  رالوکـس  يرکف  ياه  ماظن  یمالـسا ، ینید و 

اراکـشآ هاش  میژر  زا  ار  دوخ  يارچ  نوچ و  یب  تیامح  اهنت  هن  برغ  اـکیرما و  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  تـالوحت  ناـیرج  رد 
دـنداد و زورب  دوخ  زا  يا  هعقاو  نینچ  نتفاین  ققحت  يارب  يدایز  شالت  هاـش  میژر  زا  ارچ  نوچ و  یب  تیاـمح  اـب  هکلب  دـندرک  یم  مـالعا 

هاش میژر  طوقس  هدهاشم  زج  يا  هراچ  دنداد ، تیاضر  مه  دوشن  زوریپ  یمالسا  بالقنا  هک  یطرش  هب  یهاشنهاش  میژر  طوقـس  هب  ینامز 
مغر یلع  اه  شالت  نیا  هک  دندرب  راک  هب  بالقنا  راثآ  ندرک  گنر  مک  فرحنم و  رد  ار  دوخ  شالت  دنتشادن  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  و 
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یبطق ود  ماظن  یشاپورف  زا  دعب  هچ  رگا  دراد . همادا  نانچمه  نآ  نوزفازور  ماکحتسا  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  نرق  عبر  کی  تشذگ 
رد هلمج  نم  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ار  دوخ  هار  دحتم  ياپورا  تسا و  هدیدرگ  لزلزت  راچد  زین  برغ  يایند  دـحاو  تسایـس  یگچراپکی و 

نیع رد  ار  يداقتنا  يوگتفگ  سامت و  ناشدوخ  لوق  هب  هناگادج و  یتسایس  هدرک و  ادج  اکیرما  زا  یمالسا  بالقنا  ياه  تیعقاو  شریذپ 
ياه تلود  نایم  رد  نانچمه  کیژولوئدـیا  یگنهرف و  يرکف ، ظاـحل  زا  هک  درک  شومارف  دـیابن  یلو  دـنا  هدرک  هشیپ  يراـجت  يراـکمه 

دراد و دوجو  یمالـسا  لوصا  اه و  شزرا  تیمکاـح  رظن  زا  صوصخ  هب  یمالـسا  بـالقنا  ياـه  تیعقاو  هب  تبـسن  يرظن  تدـحو  یبرغ 
برغ ندمت  اب  مالـسا  ندمت  زیتس  حرط  اه و  ندـمت  دروخرب  يروئت  هئارا  اب  هک  هدرک  بیغرت  ار  نوتگنیتناه  لئوماس  هک  تسا  هتکن  نیمه 

بـالقنا اـب  یگنهرف  لـباقت  رد  ار  اـکیرما  اـپورا و  رظن  كارتشا  هلیـسو  نیدـب  تسا و  نِینوخ  ندـمت  ود  نیا  ناـیم  لـسگ  هک  دراد  مـالعا 
زین قرش  كولب  ياهروشک  يارب  دوب  هدش  هجاوم  اه  تلود  بلغا  تریح  تهب و  اب  هک  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  دشخب . تیوقت  یمالـسا 

لیلحت ار  بـالقنا  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  یتسیـسکرام  لـیلحت  ياـه  هبوچراـچ  هب  هجوت  اـب  هکنیا  لوا  دروآ : دوجو  هب  یـساسا  لکـشم  ود 
ياه شزرا  اه و  هزیگنا  هن  هدوب و  نییبت  لباق  يداصتقا  ياهرایعم  هیاپ  رب  هن  هک  یبـالقنا  درک ، هیجوت  نآ ر ا  یگنوگچ  ییارچ و  هدومن و 
اهنآ بلغا  هک  يا  هنسح  طباور  هب  هجوت  اب  رگید  فرط  زا  دشاب و  یم  لالدتسا  هیجوت و  لباق  لیلحت  هبوچراچ  نآ  رد  نآ  رب  طلـسم  ینید 

زین يرگید  هلئـسم  لکـشم  ود  نیا  رب  هوالع  بالقنا  نیا  دـنیامن . میظنت  بالقنا  میژر  اب  ار  دوخ  طباور  یبیترت  هچ  هب  دنتـشاد  هاش  میژر  اب 
يایـسآ نیـشن  ناملـسم  ياـه  يروهمج  رب  یمالـسا  بـالقنا  باـتزاب  زا  هک  ینارگن  نآ  دروآ و  دوجو  هب  يوروـش  ریهاـمج  داـحتا  يارب 

هک اه  تلود  نیا  رب  یمالـسا  بالقنا  باـتزاب  هک  تفگ  ناوت  یم  یمالـسا  ياـه  تلود  دروم  رد  دـیدرگ . یم  ساـسحا  زاـقفق  يزکرم و 
یم رگید  ترابع  هب  تشاد . یفنم  رثا  یلک  روط  هب  دنتشاد  اکیرما  هژیوب  برغ و  ناهج  هب  يدج  یگتسباو  هتشادن و  یمدرم  هاگیاپ  امومع 

بـالقنا یفنم  باـتزاب  تسا ، هدرک  یم  يرتـشیب  رطخ  ساـسحا  دوخ  هدـنیآ  يارب  ناریا  رد  لوـحت  نیا  رثا  رد  هک  یتـلود  ره  تفگ  ناوـت 
هکنیا بلاج  درک و  هدـهاشم  ناوت  یم  ساسا  نیمه  رب  زین  ار  اه  تلود  نیا  يروف  ياه  لـمعلا  سکع  هدوب و  رتشیب  تلود  نآ  رب  یمالـسا 

زا ساره  رطاخ  هب  تسا ، هدوب  نایعیـش  زا  يریگمـشچ  اتبـسن  تیلقا  ياراد  اـی  هدوب و  رادروخرب  نایعیـش  رت  يوق  تیرثکا  زا  هک  یتلود  ره 
هک یتلم  رب  هک  قارع  یثعب  میژر  هک  يروط  هب  تسا  هدوب  رتدـنت  اه  تلود  نیا  لـمعلا  سکع  اـهروشک  نیا  رد  یمدرم  شزیخ  شروش و 

گنج مه  اتیاهن  درک و  دروخرب  یمالـسا  بالقنا  اب  يریذـپان  فصو  تموصخ  کی  اب  درک  یم  تموکح  دنتـسه ، هعیـش  تیرثکا  ياراد 
یناج و تاراسخ  هکلب  دـش  هتخانـش  متـسیب  نرق  گنج  نیرت  ینالوط  اهنت  هن  هک  دومن  زاغآ  اپون  ماـظن  نیا  هیلع  ار  یناـما  یب  هناـمحریب و 

تلود یتح  هتبلا  تسا . قداص  نانبل  نیرحب و  دروم  رد  يرتمک  هجرد  اب  طیارـش  نیا  دراذگ . ياج  رب  تلم  ود  ره  يارب  مه  یتفگنه  یلام 
ذوفن زا  سرت  رطاخ  هب  اذه  عم  دندوبن . رادروخرب  يریگمشچ  تیعقوم  زا  نایعیش  الوصا  ای  دندوب  مه  هعیش  تیلقا  ياراد  هک  یمالـسا  ياه 

اهروشک نیا  رب  نوگانوگ  ياه  تلود  تیمکاح  هب  هجوت  اب  لاح  نیع  رد  دندومن  ذاختا  یفنم  عضاوم  ناناملـسم  همه  رب  یمالـسا  بالقنا 
شور یعوـن  رگید  تراـبع  هب  دنتـشاد و  برغ  زا  يرت  لقتـسم  تسایـس  اـه  تلود  نیا  ردـقچ  ره  هک  درک  يریگ  هجیتـن  نینچ  ناوـت  یم 
ناریا اب  رت  هناتـسود  یتسایـس  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ناوا  رد  هک  نمی  ریازجلا و  یبیل ، ياه  تلود  دننام  دندوب  هتفرگ  شیپ  رد  یبالقنا 

اب جیردت  هب  زین  اه  تلود  نیا  یتح  ددرگ . یقلت  دیابن  بالقنا  زا  لابقتـسا  يانعم  هب  عضاوم  ذاختا  نیا  لاح  نیع  رد  دندرک  ذاختا  یبالقنا 
مه ینمـشد  تموصخ و  هب  اضعب  هکلب  دـندرک  دودـحم  یبالقنا  ناریا  اب  ار  دوخ  هطبار  اهنت  هن  دوخ  عماوج  ناـیم  رد  ییارگ  مالـسا  دـشر 

تفرگ هدـیدان  ار  یبالقنا  ناریا  اب  اهنآ  یکیدزن  يرود و  اه  تلود  نیا  ییاـیفارغج  تیعـضو  دـیابن  رگید  فرط  زا  دـندرک . ادـیپ  شیارگ 
رد دوخ  ياهزرم  قیرط  زا  نآ ر ا  ذوفن  بالقنا و  رودـص  رطخ  دـندوب و  رت  کیدزن  ناریا  هب  ییایفارغج  رظن  زا  ردـقچ  ره  هک  اـنعم  نیدـب 

ياه تلود  رب  یمالـسا  بالقنا  باتزاب  زا  يدنب  عمج  رد  دندومن . یم  ذاختا  ار  يرت  تخـس  عضاوم  دندرک  یم  ساسحا  رتشیب  مدرم  نایم 
یفنم دروخرب  یعون  اب  هکلب  دندرواین  لمع  هب  لابقتسا  اهنت  هن  یمالسا  بالقنا  زا  اه  تلود  نیا  هک  درک  اعدا  تأرج  هب  ناوت  یم  یمالـسا 

توافتم تاـجرد  اـب  هتبلا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  نرق  عبر  کـی  تشذـگ  مغر  یلع  طیارـش  نیا  دـندیدرگ و  هجاوم  هدـیدپ  نیا  اـب 
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اتعیبط تسا  هدوب  اه  بالقنا  نیرت  یمدرم  عقاو  رد  یمدرم و  یبالقنا  یمالـسا ، بـالقنا  هک  اـجنآ  زا  اـه  تلم  رد  . 2 دراد . همادا  نانچمه 
نیا دـنا . هدرک  لابقتـسا  نآ  زا  تبثم  یـشرگن  اـب  تسا و  هداد  رارق  ریثأـت  تحت  ار  اـهنآ  هدوـمن و  بلج  دوـخ  هب  رتـشیب  ار  اـه  تلم  هجوـت 

اب یفنم  يدروخرب  هک  اهروشک  رب  مکاـح  ياـه  تلود  فـالخ  رب  تسا و  هتـشاد  تیمومع  تواـفتم  یتاـجرد  اـب  هجوت  فطع  لابقتـسا و 
ره تسا . هتفرگ  رارق  اه  تلم  لابقتـسا  دروم  یمالـسا  بالقنا  اه  تلود  هب  تبـسن  یـسوکعم  تبـسن  کی  اب  دنا ، هتـشاد  یمالـسا  بالقنا 
رت هدرتسگ  لابقتـسا  تبـسن  نامه  هب  دـنا  هتـشاد  كارتشا  هجو  رگید  ياه  تلم  اب  دوخ  یبالقنا  فادـها  هب  لین  رد  ناریا  تلم  هک  هزادـنا 

تاقبط تردـق و  نابحاص  تساوخ  هب  انب  هکلب  اه  تلم  یمومع  تساوخ  ساـسا  رب  هن  مکاـح  ياـه  تلود  بلغا  هک  اـجنآ  زا  تسا . هدوب 
هتشاد دوجو  رگید  عماوج  رب  مکاح  ياه  تلود  ریاس  یهاشنهاش و  میژر  نایم  يدایز  تهابـش  دندوب و  هدز  هیکت  تردق  هکیرا  رب  صاخ 

اب رگید  فرط  زا  دنتـشاد . یم  زاربا  مومع  تروص  هب  یتفگـش و  نیع  رد  ار  دوخ  یلاحـشوخ  يدردـمه  یعون  ساـسا  رب  نیارباـنب  دراد  و 
ریثأت دـنا ، هدوب  ناریا  تلم  اب  يرتشیب  یگنهرف  كرتشم  هوجو  ياراد  هک  یعماوج  اه و  تلم  یمالـسا  بالقنا  یگنهرف  دـعب  هبلغ  هب  هجوت 

ار دوخ  یلاحشوخ  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  امومع  نایعیش  هژیوب  ناملسم  ياه  تلم  هک  بیترت  نیدب  دنا ، هتـشاد  يرتشیب  تبثم  يریذپ 
دشاب هدراذگ  یعماوج  رب  ریثأت  نیرتمک  یمالسا  بالقنا  تفگ  ناوتب  دیاش  دنتـسناد . یم  دوخ  هب  قلعتم  ار  بالقنا  عقاو  رد  هتـشاد و  زاربا 

دندرکن و بسک  داتفا  قافتا  ناریا  رد  هک  هچنآ  زا  ار  مزال  یهاگآ  عقاو  رد  هتشاد و  یمالـسا  بالقنا  ناریا و  اب  يرتمک  رایـسب  طابترا  هک 
داد یمن  اهنآ  هب  ار  یبالقنا  ياه  تیعقاو  ندیـسر  هزاجا  هتـسباو  ياهروشک  برغ و  رد  یعمج  ياه  هناسر  تاـغیلبت  یفنم  جاوما  هکنیا  اـی 

اه شزرا  شریذپ  شیارگ و  زا  عومجم  رد  اه  تلم  رب  یمالـسا  بالقنا  باتزاب  دـندرک .. یم  فیرحت  زین  ار  اه  تیعقاو  امومع  یتح  هکلب 
ناوت یم  ار  مکاح  ياه  ماظن  هیلع  یمومع  تارهاظت  شرتسگ  هلمج  نم  هدش  ذاختا  ياه  شور  اه و  هویش  ذاختا  ات  بالقنا  ياه  نامرآ  و 
ماظن هک  تفرگ  لکـش  ینامز  رد  یمالـسا  بـالقنا  لـلملا  نیب  ماـظن  رد  . 3 تخادرپ . میهاوخ  اـهنآ  هب  دوخ  ياـج  رد  هک  دوـمن  هدـهاشم 

هدش هتفریذپ  یناهج  هعماج  طسوت  هدـش  تیبثت  یهیدـب و  رما  کی  ناونع  هب  نرق  راهچ  هب  کیدزن  تدـم  هب  يروحم  برغ  هیاپ  رب  یناهج 
تأشن دـیدرگ ، یم  حرطم  دـیدج  ياه  نامتفگ  يداـصتقا و  یگنهرف ، يرکف ، نوگاـنوگ  داـعبا  رد  ماـظن  نیا  رد  هک  یلوحت  عون  ره  دوب .

برغ ناهج  زا  جراخ  رد  هک  ناهج  گرزب  ياه  بالقنا  یتح  دوب . هدیـشکن  شلاچ  هب  ار  يروحم  برغ  هاگ  چـیه  هدوب و  برغ  زا  هتفرگ 
زا هتساخرب  ياه  يدنمنوناق  يرکف و  ياه  ماظن  زا  یعبات  داد  خر  رد 1337  ابوک  ای  رد 1327 و  نیچ  رد  هک  هچنآ  دننام  تسویپ  عوقو  هب 
هب فلتخم  داعبا  رد  ار  روحم  برغ  یناـهج  ماـظن  تسناوت  دـیدج  لوحت  کـی  ناونع  هب  یمالـسا  بـالقنا  هک  یلاـح  رد  تسا  هدوب  برغ 

یمالـسا بـالقنا  يزوریپ  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوت  یم  لاـمجا  روـط  هب  دـش  هئارا  مود  راـتفگ  رد  هک  هچنآ  ساـسا  رب  هک  دـناشکب  شلاـچ 
عماج و بتکم  کی  ناونع  هب  مالـسا ؛ يایحا  فلا . دـیدرگ : ریز  داعبا  رد  للملا  نیب  ماـظن  یناـهج و  هعماـج  رد  یقیمع  تـالوحت  بجوم 

ناشن یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  عقاو  رد  تسا . هدوب  یمالـسا  ياه  یهاگآ  اه و  شزرا  يایحا  رب  یمالـسا  بالقنا  ریثأت  نیرت  مهم  یناهج 
مهم ناونع  هب  اددجم  هکلب  دنا  هدیسرن  دوخ  هار  نایاپ  هب  اهنت  هن  نویـسازینردم  هعـسوت  نامز و  تشذگ  اب  مالـسا  نید  هژیوب  نایدا  هک  داد 

ناهگان هب  دوب  تکرح  رد  دایز  یتعرس  اب  تایدام  يوس  هب  هک  ار  ییایند  دنشاب و  یم  حرطم  يرگدادیب  ملظ و  زا  تیرشب  تاجن  هار  نیرت 
ياه يژولوئدـیا  زا  نادرگیور  ناوج  لسن  هژیوب  هدوشگ و  یبهذـم  ینید و  تاداقتعا  تاـیونعم و  تردـق  زا  يا  هچیرد  هدومن و  فقوتم 

. درک ادیپ  يدیدج  موهفم  انعم و  یمالـسا  بالقنا  زا  دـعب  يایند  رد  نآ  تایآ  نآرق و  دـنادرگ . یم  زاب  مالـسا  شوغآ  هب  ار  یتسیلایرتام 
میکحت و جوا  رد  یمالـسا  بالقنا  هکنیا  مغر  یلع  برغ  رد  هدـش  یحارط  ياه  ماظن  يارب  شلاچ  داجیا  یبطق و  ود  ماـظن  یـشاپورف  ب .

درکن تیاعر  نآ ر ا  يدـنمنوناق  اهنت  هن  دـناشک و  شلاچ  هب  ار  یبطق  ود  ماظن  دوخ  ياه  ماـگ  نیلوا  رد  درک  روهظ  یبطق  ود  ماـظن  تیبثت 
رانک ار  نیباـمیف  ياـهداضت  تموصخ و  روهظون  هدـیدپ  نیا  اـب  هطبار  رد  بیقر  گرزب  تردـقربا  ود  هجیتن  رد  درک و  ماـیق  نآ  هیلع  هکلب 
يریگ لکش  داجیا و  رد  ار  برغ  ياه  شالت  همه  یبطق  ود  ماظن  یشاپورف  زا  سپ  یتح  دنتخادرپ . یمالسا  بالقنا  اب  لباقت  هب  هتشاذگ و 

يدـیدج ماظن  حارط  دوخ  هدـناشک و  شلاچ  هب  اه و ... ندـمت  دروخرب  يزاس ، یناـهج  یبطق ، کـت  ماـظن  دـننام  روحم  برغ  ياـه  ماـظن 
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یناهج تاعزانم  امومع  یناهج  تاعزانم  نامتفگ  رییغت  ج . دوب . داضت  رد  هکلب  تشادـن  یناوخمه  اهنت  هن  یبرغ  ياهرایعم  اـب  هک  دـیدرگ 
. تفای یم  همتاخ  هداتفا و  نایرج  هب  هتفرگ  لکش  مصاختم  ياه  تلود  نایم  فالتئا  اه و  هیداحتا  لیکـشت  اه و  تلود  نایم  هعزانم  هیاپ  رب 

نیا رد  دوـب  حرطم  يراد  هیامرـس  ناـهج  مسینوـمک و  ياـیند  ناـیم  متـسیب  نرق  رد  هک  هچنآ  دـننام  کیژولوئدـیا  لـماوع  اـضعب  هـچ  رگا 
هن یمالسا  بالقنا  تفرگ . یم  لکش  يداصتقا  عفانم  میـسقت  رـس  رب  یللملا  نیب  تاعزانم  امومع  یلو  درک  یم  ادیپ  هوقلاب  شقن  تاعزانم 
رب دومن . جراخ  تلم  تلود  هزوح  زا  یللملا  نیب  تامـصاخم  رد  ار  یلـصا  نارگیزاب  هکلب  هداد  رییغت  ار  تاـعزانم  عون  نیا  ناـمتفگ  اـهنت 

فرط کی  زا  روز  تردق و  نابحاص  نایم  هکلب  تسا  توافتم  فادها  عفانم و  اب  اه  تلود  نایم  هن  یـساسا  هعزانم  دیدج  نامتفگ  ساسا 
نامتفگ نیا  اب  دـشاب . یم  رگید  فرط  زا  ناهج  نیفعـضتسم  فرط و  کی  زا  نیربکتـسم  ناـیم  یعقاو  گـنج  هدوب و  مدرم  ياـه  هدوت  اـب 

ناونع هب  ار  اـه  تلود  گـنج  هتخیر و  مه  رد  یللملا  نیب  تامـصاخت  رد  ار  یبهذـم  یتـح  یموـق و  يداژن ، ییاـیفارغج ، ياـه  يدـنبزرم 
تسنیا رب  برغ  شالت  هک  دومن  حرطم  ییاهن  یعقاو و  هعزانم  رگید  فرط  زا  نیفعـضتسم  ناونع  هب  اه  تلم  اب  فرط ، کی  زا  نیربکتـسم 

یناهج شزیخ  د . دیامن . هزیروئت  اه  ندمت  دروخرب  ای  رویرهش 1379 و  زا 20  دعب  مسیرورت  اب  هزرابم  ششوپ  رد  ار  تاعزانم  عون  نیا  هک 
مکاح ياه  تلود  فرط  کی  زا  درک  رییغت  مه  یناهج  يدـنب  فص  یناهج  تاـعزانم  ناـمتفگ  رییغت  عبت  هب  نیربکتـسم  هیلع  نیفعـضتسم 

مه ار  ییایفارغج  ياهزرم  هک  اه  تلم  یمومع  شزیخ  اب  فاصم  رد  هتشاذگ و  رانک  ار  دوخ  نایم  دوجوم  تامـصاخت  اه و  تباقر  امومع 
هـصرع دراو  یعمج  ای  يدرف و  ياه  تکرح  بلاق  رد  دنا و  هتـساخرب  روز  تردق و  نابحاص  اب  هزرابم  هب  ادصکی  لدکی و  هدیدرون و  رد 
زورما هک  دشاب  یم  نانبل  هللا  بزح  نآ  هنومن  دنا . هتفرگ  رارق  ییاسانش  دروم  یعون  هب  هدرک و  ادیپ  تیدوجوم  هدیدرگ ، یناهج  تاعزانم 

رد دوخ  عوبتم  تلود  زا  رتالاب  ار و  لوا  فرح  عقاو  رد  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یهاگیاج  نانچ  رد  یتلود  ریغ  حرطم  تردـق  کی  ناونع  هب 
بالقنا يزوریپ  دیدج  نامتفگ  ناونع  هب  یـسایس  مالـسا  حرط  ه .  دنز . یم  لیئارـسا  رگ  لاغـشا  تلود  للملا و  نیب  مسینویهـص  اب  هعزانم 

نیب طباور  یسایس و  مولع  رد  ار  یسایس  مالسا  نامتفگ  نردم  خیرات  رد  هبترم  نیلوا  يارب  یمالسا  ياهرایعم  اه و  شزرا  هیاپ  رب  یمالسا 
یم حرطم  مسیرالوکـس  مسیئال و  يایند  رد  نامتفگ  نیا  دـشاب . یم  یـسایس  تردـق  زا  یمامت  اـی  شخب  ناـهاوخ  هک  دومن  حرطم  لـلملا 
نآ هرود  هک  دندوب  یعدم  هکلب  هدش  یم  یقلت  اه  تلم  نویفا  سکرام  هتفگ  رابتعا  هب  هتسناد و  تسایـس  زا  ادج  اهنت  هن  ار  نید  هک  ددرگ 

يور هب  دـیدج  يا  هـچیرد  یـسایس  مالـسا  ناـمتفگ  درادـن . نردـم  ياـیند  هـب  هـئارا  يارب  مـه  يزیچ  دراد و  قـلعت  خـیرات  هـب  هتـشذگ و 
يارب يا  هزات  دیدج و  ياه  فرح  هکلب  دشاب  یـسایس  دـناوت  یم  مالـسا  نید  اهنت  هن  هک  دومن  زاب  تسایـس  نارظن  بحاص  نادنمـشیدنا و 

رد رترب  نامتفگ  ناونع  هب  نآ ر ا  ناوت  یم  دـشاب و  یم  مه  داـضت  لـباقت و  رد  دوجوم  ناـمتفگ  اـب  هک  دراد  زورما  نردـم  ناـهج  هب  هئارا 
رد گرزب  رطخ  دیـشک . شلاچ  هب  ار  برغ  يژتارتسا  لمع  رد  یمالـسا  بـالقنا  روحم  برغ  ماـظن  یفن  و . دومن . یقلت  نردـماسپ  نارود 

نامتفگ هرطیـس  هدـش و  زوریپ  تمظع  لامک  رد  دوب  برغ  ذوفن  هزوح  رد  هک  ینیمزرـس  رد  بالقنا  نیا  هک  تفرگ  تأـشن  اـجنآ  زا  عقاو 
رارق راشف  تحت  ناهج  يربهر  اب  برغ  گنتاگنت  هطبار  یمالسا  بالقنا  دنمتردق  روهظون و  نامتفگ  رد  دیشک . شلاچ  هب  ار  روحم  برغ 
ناوت یم  رظنم  نیا  زا  دوش . یم  ور  هبور  يدج  تفلاخم  اب  تفرـشیپ  هعـسوت و  زا  رادیاپ  یلدم  ناونع  هب  يرادم  برغ  هدـیا  اب  دریگ و  یم 
ییارگ مالـسا  شرتـسگ  ور  نیا  زا  داد . رارق  هجوت  دروم  يزکرم  برغ  يرادـم و  اـپورا  شیاـسرف  بیرخت و  رد  ار  ییارگ  مالـسا  روـهظ 

رد هتسه  کی  ییارگ ، مالسا  مسینردم  تسپ  رصع  رد  دیدرگ . بوسحم  ناهج  رد  برغ  یهاوخ  نوزفا  ربارب  رد  یـساسا  نیداینب و  یعنام 
زکرم رد  برغ  نردم ، نامتفگ  رد  دییارگ . لزلزت  هب  تسا  ملاع  تکرح  رادم  برغ )  ) اپورا هک  روصت  نیا  تسا و  يا  هتـسه  دـنچ  يایند 

زا دعب  نامتفگ  رد  دنا . هدمآ  نتم  هب  هیـشاح  زا  یبرغ  ریغ  ياه  ندـمت  برغ  ییادز  زکرم  اب  اما  نوماریپ ، رد  یبرغ  ریغ  ياه  ندـمت  دوب و 
هب ددرگ . یم  زین  برغ  ییادز  نوـماریپ  یعدـم  هکلب  دـناشک  یم  هیـشاح  هب  زکرم  زا  ار  برغ  اـهنت  هـن  لـباقت  نـیا  رد  یمالـسا و  بـالقنا 
هب دئاز  کنیا  دوب  هدش  یهدنامزاس  لاس  تسیود  لوط  رد  هک  ار  یناهج  نامتفگ  ییارگ ، مالسا  یـسایس و  مالـسا  نامتفگ  رگید  ترابع 
زا نآ ر ا  اما  دـناد  یم  رترب  مالـسا  ناهج  رب  یتعنـص  ینف و  ظاحل  هب  ار  برغ  هک  لاح  نیع  رد  دـیدج  نامتفگ  نیا  رد  دروآ . یم  باسح 
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هب نتفگ  هن  خـساپ  هکلب  تسین  يداـم  تفرـشیپ  يروآ و  نف  یفن  دربـن  نیا  دـنیب ... یم  يدوباـن  هاـگترپ  رد  طاـطحنا و  رد  تاـیقالخا  رظن 
نایارگ مالسا  مالسا ، ناهج  رد  دنک . یم  ذوفن  اه  ناسنا  ناج  زغم و  رد  دینک ، نایصع  برغ  هیلع  ریگارف  شورخ  هک  تسا  یطحنم  هیحور 
نایرج اب  هلباقم  يارب  اهنآ  زا  هلـصافالب  اما  دـنریگ . یم  تمدـخ  هب  ار  یتلود  يرنه  یطابترا و  تالیهـست  تاناکما و  يزراب  الماک  وحن  هب 
دومن ندـش  یناهج  تاطابترا و  رـصع  رد  اه  تصرف  نیا  دـننک . یم  هدافتـسا  دـنا ، هدوب  تالیهـست  تاناکما و  نآ  عدـبم  هک  يرکف  ياه 

ینویزیولت ياـه  هکبـش  درکلمع  تیلاـعف و  برغ  هیلع  برغ  یندـمت  رازبا  يریگراـک  هب  عون  نیا  هنوـمن  نیرتزراـب  تسا و  هتفاـی  يرتـشیب 
اکیرما مجاهت  روشک و  نیا  هب  یتسیرورت  تالمح  زا  سپ  نابلاط  عضاوم  هب  سیلگنا  اکیرما و  تالمح  ناـیرج  رد  يا  هقطنم  يا  هراوهاـم 

هک یگتـسبمه  يرادیب و  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  اب  یناهج  ماظن  رد  حرطم  تردق  کی  ناونع  هب  مالـسا  ناهج  ز . دـشاب . یم  قارع  هب 
تردـق و ساـسحا  همه  زا  رت  مهم  و  نگمه ، عفاـنم  كرتـشم ، فادـها  ناـمرآ و  یعوـن  هب  هدـمآ و  دوـجو  هب  ناملـسم  ياـه  تلم  ناـیم 
لعفلاب و تروص  هب  هچ  مهم  تردق  کی  لقتسم و  رگیزاب  کی  ناونع  هب  مالـسا  ناهج  اجیردت  نوگانوگ  داعبا  رد  هداعلا  قوف  يدنمناوت 
تشادـن و دوجو  بالقنا  زا  لبق  یـسایس  نامتفگ  رد  هک  هدـیدرگ  حرطم  يداصتقا  ییایفارغج و  یگنهرف ، داعبا  رد  هوقلاـب  تروص  هب  هچ 

توافت هتفرگ  لکـش  اپورا  هیداحتا  نوچمه  اه  هیداحتا  بلاـق  رد  هک  نارگیزاـب  ریاـس  اـب  دـیدج  رگیزاـب  نیا  ياـه  یگژیو  هکنیا  بلاـج 
نادجو ناونع  هب  يزیچ  هکلب  دراد  يوهام  توافت  دوب  حرطم  تردق  ياهرایعم  ناونع  هب  البق  هک  ار  هچنآ  اب  متسیس  نیا  رد  دراد . یـساسا 

هب ار  یمکحتـسم  دـنویپ  مدرم  ياه  هدوت  یعامتجا و  ياه  هورگ  ناـیم  كرتشم  ياـه  ناـمرآ  اـه و  شزرا  ناملـسم و  ياـه  تلم  یمومع 
یتح دنک  یم  ذوفن  عماوج  ریاس  قامعا  ات  اضعب  هدیدرون و  رد  ار  یموق  يداژن و  ییایفارغج ، یتنـس  ياه  يدنبزرم  هک  تسا  هدروآ  دوجو 

تردق ياهرایعم  رییغت  ح . دشاب . یم  هبـساحم  یبایزرا و  لباق  ریغ  هدوب و  رت  هدرتسگ  دمان  یم  یمالـسا  ندـمت  نوتگنیتناه  هک  ار  هچنآ  زا 
لباق يدام  لماوع  انامه  رت  مهم  یلو  رترب  تردق  رظن  زا  اهروشک  يدنب  میـسقت  شجنـس و  يارب  هدـش  هتفریذـپ  ساسا  للملا  نیب  ماظن  رد 

تردق اه ، تردقربا  هب  اهروشک  يدنب  میسقت  رد  هک  هدوب  یـسایس  ییایفارغج و  یتیعمج ، يداصتقا ، یماظن ، لماع  نوچمه  يریگ  هزادنا 
کی رب  یهت  تسد  اب  یمدرم  یـشبنج  طسوت  هک  یمالـسا  بالقنا  تفرگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  کچوک  ياـه  تردـق  گرزب و  ياـه 

تردق جنپ  رب  هللا  بزح  ياهورین  هک  یتسکـش  درک و  هبلغ  یناهج  گرزب  ياه  تردـق  هبناج  همه  تیامح  اب  حلـسم و  نادـند  ات  تردـق 
اهنت هن  هک  دیدرگ  تداهش  داهج و  نامیا ، نوچمه  تردق  زا  يدیدج  ياهرایعم  ندش  حرطم  بجوم  دروآ  دراو  نانبل  رد  یناهج  گرزب 
میژر هک  یطیارش  تسا . هدرک  لکـشم  برغ  يارب  ار  اهرایعم  نیا  اب  ههجاوم  يریگ و  هزادنا  ناکما  هکلب  هدرک  هبلغ  يدام  ياه  تردق  رب 
رـصنع هس  حرط  ط . دشاب . یم  تردق  زا  روهظون  هدیدپ  نیا  اب  دروخرب  رد  برغ  یماکان  هناشن  دشاب  یم  هجاوم  نآ  اب  نونکا  یتسینویهص 

داهن نتخانـش  تیمـسر  هب  ایلافتـسو و  هماندـهع  زا  دـعب  هتفرگ  لکـش  للملا  نیب  ماظن  رد  یللملا  نیب  ماظن  رد  تلادـع  قـالخا و  تیونعم ،
راـیعم تسایـس  زا  نید  ییادـج  هرود  زاـغآ  نینچمه  اـهروشک و  يداـم  عفاـنم  هیاـپ  رب  تباـقر  یلـصا و  نارگیزاـب  ناوـنع  هب  تلم  تلود 

هیاپ رب  هک  یمالسا  بالقنا  تسا . هدوب  حرطم  یلم  عفانم  زا  فیرعت  رد  يدام  رصانع  اهنت  یللملا  نیب  تاقفاوت  تامصاخت و  رد  تابساحم 
هبوچراچ ناونع  هب  ار  تلادع  قالخا و  تیونعم ، نوچمه  يدام  ریغ  دـیدج  رـصانع  دیـسر  يزوریپ  هب  تفرگ و  لکـش  ینید  ياه  شزرا 

رت لکـشم  یناهج  هنحـص  نارگیزاب  يارب  اهنآ  زا  تشذـگ  لابق  رد  مهافت  شزاس و  هک  تسا  هدومن  حرطم  لـلملا  نیب  ماـظن  رد  يدـیدج 
هدـیدرگ و شحاف  تاهابتـشا  راچد  مالـسا  ناهج  یمالـسا و  يروهمج  اب  دروخرب  رد  دوخ و  تابـساحم  رد  تلع  نیمه  هب  تسا و  هدـش 

راچد نیطـسلف  مدرم  هقح  قوقح  زا  ناریا  یمالـسا  ماـظن  تیاـمح  رد  اـه  یبرغ  هلمج  نم  دـنا ، هدرک  لـمحت  ار  یپ  رد  یپ  ياـه  تسکش 
. تسا هدمآرد  بآ  زا  طلغ  اهنآ  ياه  ینیب  شیپ  بلغا  دننک و  داجیا  یللخ  نآ  مکحم  عضاوم  ذاختا  رد  دنا  هتـسناوتن  دنا و  هدـش  لکـشم 

یم یقلت  برغ  ندـمت  خـیرات  رد  یمهم  فطع  هطقن  هک  اپورا  رد  سناسنر  تضهن  هبلغ  روهظ و  زا  دـعب  مالـسا  ناـهج  مجاـهت  زاـغآ  ي .
حرطم ایند  رد  ار  لوا  فرح  یگنهرف  یـسایس و  يداصتقا ، یماظن ، فلتخم  داعبا  رد  هک  دوب  هتفرگ  دوخ  هب  یمجاهت  یتلاـح  برغ  ددرگ ،

عافد هب  راداو  دندوب  رادروخرب  یمالسا  يافوکش  میظع و  ندمت  زا  هک  سناسنر  زا  لبق  نارود  رد  ار  مالسا  ناهج  هژیوب  ار  رگید  عماوج  و 
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زا رگید  یگرب  هداد  رییغت  ار  طیارش  ناهگان  هب  یمالـسا  بالقنا  تفر . یمن  طیارـش  رییغت  هب  مه  يدیما  هدرک و  دوخ  زا  تیعبت  لاعفنا و  و 
هب داد ، رارق  یمجاهت  یتلاح  رد  نآ ر ا  هدیـشخب و  ناـیاپ  مالـسا  ناـهج  یعفادـت  تلاـح  لاـعفنا و  نارود  هب  هدز و  قرو  ار  ناـهج  خـیرات 

ار مالـسا  ناهج  مجاهت  دشاب . یم  دوخ  هدـنیآ  ندـمت و  گنهرف و  نارگن  دـنک و  یم  عافد  دوخ  زا  هک  تسا  برغ  نیا  هزورما  هک  يروط 
یم اهنآ  یلاعفنا  لمعلا  سکع  برغ و  یتسیرالوکـس  ماظن  اب  ییاپورا  ياهروشک  ریاـس  هسنارف و  رد  هبجحم  نارتخد  يریگرد  هلئـسم  رد 
یم یمالـسا  ندمت  تمظع  هوکـش و  روآدای  یطـسو  نورق  خیرات  یمالـسا  ندمت  تمظع  هوکـش و  هب  تشگزاب  ك . درک . هدهاشم  ناوت 

ناونع هب  نارود  نآ  زا  دریگب و  هدـیدان  ناـکمالا  یتح  هدرپـس و  یـشومارف  هب  ار  هرود  نآ  درک  یم  یعـس  برغ  هک  لاـح  نیع  رد  دـشاب .
هتـشذگ و نارود  هب  طوبرم  نآ ر ا  درک ، یم  يدای  یمالـسا  ندـمت  ییافوکـش  نارود  نآ  زا  الامتحا  رگا  دـنک و  داـی  ( 17) یکیرات رصع 

ندمت تایح  دـیدجت  ناکما  يروآ  نف  يژولونکت و  تعنـص ، رب  هیکت  اب  برغ  ندـمت  تفرـشیپ  تعرـس  هب  هجوت  اب  تسناد و  یم  خـیرات 
تفرگ و تروص  برغ  هتـساوخ  لـیم و  مغر  یلع  هک  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  تسناد . یم  لاـحم  هکلب  نکمم  ریغ  اـبیرقت  ار  یمالـسا 
یمالـسا و ندـمت  يایحا  ناکما  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  رواب  نیا  اـه  ناملـسم  يارب  لقادـح  نآ  تاـعبت  راـثآ و  یمالـسا و  يرادـیب 
هک رواب  نیا  دبای . تیعقاو  يرهق  ریذپان و  بانتجا  یتروص  هب  هک  دور  یم  هکلب  هدوب  نکمم  يرما  نآ  تمظع  هوکـش و  اب  نارود  دـیدجت 

میلاعت قالخا و  هیاس  رد  هک  مالـسا  ناهج  رد  ناشخرد  ياهدادعتـسا  روهظ  زورب و  هدـش و  ریگ  اج  همه  برغ  رد  یقالخا  یهابت  داـسف و 
مومع یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  بالقنا  نامتفگ  رییغت  ل . دهد . یم  لکش  ار  رواب  نیا  ساسا  تسا ، يریگ  لکـش  لاح  رد  یمالـسا 

يراتخاس و فعـض  رطاخ  هب  هکلب  نویبالقنا  تردـق  رطاخ  هب  هن  مکاـح  ياـه  ماـظن  یـشاپورف  زا  یـشان  یـشرگن  بـالقنا  نازادرپ  هیرظن 
هدرک مایق  مکحتسم  دنمتردق و  ماظن  کی  هیلع  دوش  یم  هک  دندوبن  دقتعم  الوصا  دنتسناد و  یم  مکاح  ياه  میژر  ياه  يدنمناوت  شهاک 

دنمتردق میژر  هیلع  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب  دنوش . یمن  هتخاس  دـنیآ و  یم  اه  بالقنا  لوپوچاکـسا  لوق  هب  داد و  تسکـش  نآ ر ا  و 
تریح بجعت و  دوـب  مه  ناـهج  گرزب  ياـه  تردـق  همه  تیاـمح  دروـم  تشاد و  راـیتخا  رد  ار  تردـق  رازبا  هـمه  هـک  یلاـح  رد  هاـش 
جیـسب لماع  هب  نازادرپ  هیرظن  تهج  نیا  زا  دیدرگ . بالقنا  نامتفگ  رییغت  بجوم  تخیگنارب و  ار  بالقنا  نازادرپ  هیرظن  نادنمـشیدنا و 
هدـیدپ ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  عقاو  رد  هدومن و  هجوت  فطع  بـالقنا  يربهر  يژولوئدـیا و  بـالقنا ، یهدـنامزاس  یمدرم ، ياـهورین 

هتـشاد دوجو  دناوت  یم  زین  اه  بالقنا  زا  يرگید  هتـسد  هک  دـندومن  فارتعا  رگید  ترابع  هب  تفرگ و  رارق  اهنآ  یـسررب  دروم  يدـیدج 
الوصا يا  هقطنم  تردق  یمالسا و  یـسایس  ماظن  زا  وگلا  کی  ناونع  هب  یمالـسا  يروهمج  م . دنوش . یم  هتخاس  هکلب  دنیآ  یمن  هک  دشاب 

ینید و ياهرایعم  هیاپ  رب  تموکح  موادت  لیکشت و  ناکما  هک  تشاد  دوجو  یساسا  رواب  داقتعا و  نیا  متـسیب  نرق  رخاوا  نردم  يایند  رد 
زا نتفرگ  وگلا  زج  یهار  یمالـسا  ياهروشک  درادن و  دوجو  لبق  نرق  هدراهچ  رد  هدش  حرطم  ياه  شزرا  لوصا و  تیاعر  اب  یمالـسا و 

رگم هک  تشاد  دوجو  مه  یمالسا  ناهج  زوسلد  ناربهر  نادرمتلود و  زا  يرایسب  رد  یتح  رواب  نیا  دنرادن و  رالوکـس  ياه  ماظن  برغ و 
بـالقنا يزوریپ  دـشاب . هتفرگ  رارق  لـبق  نرق  هدراـهچ  رد  هدـش  هئارا  یمالـسا  ياـه  شزرا  هیاـپ  رب  هک  دروآ  دوـجو  هب  یماـظن  دوـش  یم 

لاس و تدم 25  هب  نآ  موادت  یسیسأت و  ياهداهن  زا  هدافتسا  اب  یبهذم و  ياه  شزرا  هیاپ  رب  یمالسا  يروهمج  ماظن  سیـسأت  یمالـسا و 
تریح نردـم  کیـسالک  گنج  لاس  تشه  هنادـنمتردق  هنادنمـشوه و  هرادا  یتح  لود و  ریاس  اب  لداـعتم  طـباور  يرارقرب  رد  نآ  قیفوت 
يارب اه  تموکح  يدنب  میسقت  رد  يدیدج  لصف  راچان  تخیگنارب و  ار  تلود  تموکح و  سرد  نادنمشیدنا  یسایس و  نارگ  هراظن  همه 
ناوت یمن  نردـم  خـیرات  رد  نآ  يارب  یهباشم  هک  دـشاب  یم  رارکت  يرادرب و  هرهب  لباق  وگلا  ناونع  هب  هک  هدومن  زاـب  یمالـسا  يروهمج 

یلوایکام تاـیرظن  رب  هیکت  اـب  برغ و  یـسایس  مولع  سوماـق  رد  يربهر  دـیدج  ياـهوگلا  ناونع  هب  یمالـسا  بـالقنا  ناربهر  ن . تفاـی .
، ریبدت عون  ره  زا  هدافتسا  اب  دوخ  فادها  دربشیپ  نابیقر و  رب  هبلغ  رد  ناشیا  يدنمناوت  رد  اهنآ  یگتسجرب  یـسایس و  ناربهر  ياه  یگژیو 
لوصا و تیاعر  دوبن ، حرطم  مزـال  يرورـض و  یگژیو  کـی  ناونع  هب  اـهنآ  يارب  اـقلطم  هک  يزیچ  دـیدرگ و  یم  هصـالخ  لـغد  رکم و 

یمالسا قالخا  اهرواب و  هب  قلعتم  هک  هر )  ) ینیمخ ماما  هژیوب  یمالـسا  بالقنا  ناربهر  روهظ  دوب . تقادص  فاصنا و  یقالخا ، ياهرایعم 
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ییانثتسا عیدب و  يرما  تسایس  هنحص  رد  دنتشاد  هجوت  یهلا  فیلکت  يادا  هب  دنـشیدنیب  يزوریپ  هب  هکنآ  زا  لبق  زیچ و  ره  زا  شیب  هدوب و 
یگدنز و هعلاطم  هزورما  دـنیامن . بسک  مه  ییاهن  قیفوت  دوخ  یـسایس  ياه  تیرومأم  ماجنا  رد  دـنناوتب  ناربهر  عون  نیا  هکنآ  هژیوب  دوب 
هب تسا و  هدرب  لاؤس  ریز  ار  یـسایس  ناربـهر  هب  طوبرم  یلبق  يدـنمنوناق  هتفرگ و  رارق  ماـع  صاـخ و  هجوت  دروم  ناربـهر  عون  نیا  هریس 

هابتـشا و راـچد  بـالقنا  یـسایس و  ناربـهر  درکلمع  يریگ و  میمـصت  اـب  هطبار  رد  دوخ  ياـه  ینیب  شیپ  رد  نونک  اـت  برغ  لـیلد  نیمه 
رب ار  دوخ  راثآ  مه  ناملـسم  ریغ  یبهذـم  عماوج  رد  یتح  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  شخب  ییاهر  تایهلا  حرط  س . تسا . هدـش  یهارمگ 

هنحـص دراو  دراد  ترورـض  هن  دراد و  قح  هن  هک  دید  یم  رادیاپ  مدق و  تباث  رواب  نیا  رب  ار  دوخ  هک  تیحیـسم  ياسیلک  تشاذـگ . ياج 
هک یمالسا  بالقنا  يزوریپ  اب  دنک ، هدنسب  تحیـصن  زردنا و  دنپ و  هب  دناوت  یم  اهنت  دوش و  هماکدوخ  ياه  میژر  هیلع  یـسایس  تازرابم 
یب نیا  تلع  هب  هک  تخادـنا  رکف  هب  نیتـال  ياـکیرما  رد  هژیوـب  ار  تیحیـسم  ناربـهر  زا  یـضعب  تفرگ ، لکـش  ینید  ياـملع  يربـهر  هب 

ياهرایعم لوصا و  زا  جورخ  اب  نیاربانب  دـنهد ، یم  تسد  زا  یعامتجا  ياه  هورگ  ناـیم  رد  ار  دوخ  هاـگیاج  یمومع  ياـهزاین  هب  یهجوت 
ماظن رد  يدـیدج  لصف  دـندرک و  بسک  هئوگاراکین  بالقنا  رد  ار  هبرجت  نیلوا  هتـسویپ و  نویبالقنا  هب  ناکیتاو  ياـسیلک  هدـش  هتفریذـپ 

یلع ار  نیتال  ياکیرما  شخب  يدازآ  ياه  تضهن  زا  یمهم  شخب  يربهر  دـندومن و  زاب  دوخ  يارب  شخب  ییاهر  تایهلا  مان  هب  ییاسیلک 
، اهراعش رد  تیبذاج  لیلد  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  مالـسا  ناهج  رب  یمالـسا  بالقنا  باتزاب  دنتفرگ ? . هدهع  رب  ناکیتاو  تفلاخم  مغر 

يا هدـیدپ  یللملا ، نیب  يا و  هقطنم  یطیحم  طیارـش  یخیرات و  ینید و  كرتشم  هقباـس  اـه و  تکرح  جـیاتن  اوتحم و  اـه ، شور  فادـها ،
نوچ ییاه  لرتنک  قیرط  زا  هدش و  يزیر  همانرب  يدارا و  ای  یعیبط و  روط  هب  شخبرثا  ياه  هیام  نیا  تسا . هدوب  مالسا  ناهج  رد  راذگرثا 

ياـهروشک رد  يداـصتقا ، يراـجت و  تـالدابم  یگنهرف ، یملع و  طاـبترا  يرادا ، یتلود و  یمـسر  ياـه  ناـمزاس  یبـالقنا  ياـه  ناـگرا 
هن هزورما  تسا . هدومن  رثأتم  فلتخم  تاجرد  هب  عماوج  نآ  رد  ار  ینید  ياه  نامزاس  اـه و  شبنج  اـه و  تلود  هتفاـی و  باـتزاب  ناملـسم 

فرتعم نآ  هب  هتـشاذگن و  یقاب  يدیدرت  بالقنا  نیا  نیفلاخم  نانمـشد و  رب  یتح  هکلب  یمالـسا  بالقنا  ناگتفیـش  نادنم و  هقالع  رب  اهنت 
اهنت هن  یمهم  فطع  هطقن  ( 1979  ) لاس 1357 رد  یهاشنهاش  هلاـس  میژر 2500  طوقس  ناریا و  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  هک  دنتـسه 

دبتسم ماظن  هب  فرط  کی  زا  بالقنا  نیا  تسا . هدوب  تیرشب  ناهج  یتح  مالسا و  ناهج  هکلب  ناریا  یعامتجا  یسایس  تالوحت  خیرات  رد 
تارکومد لاربیل  ماظن  کی  ماظن  نیا  ياج  هب  انایحا  هک  دش  یم  هک  ییاه  ینیب  شیپ  مغر  یلع  داد و  نایاپ  ناریا  رد  یهاشنهاش  هتـسباو  و 

ياه يروتاتکید  هب  ای  و  تفرگ ، دـهاوخ  لکـش  ناتـسودنه ، دـننام  موس  ناهج  ياهروشک  رد  ای  دراد و  دوجو  برغ  رد  هک  هچنآ  هباـشم 
یبهذم یمالسا و  ياه  شزرا  هیاپ  رب  یماظن  یناهج  نادنمشیدنا  نارظان و  یتفگـش  لامک  رد  دیدرگ . دهاوخ  لیدبت  یتسینومک  هدبتـسم 

رقتسم کیدزن  رود و  هتـشذگ  راصعا  رد  يا  هقباس  هنومن و  هنوگ  چیه  نتـشادن  مالـسا و  روهظ  زا  لاس  تشذگ 1400  زا  دـعب  مه  نآ  و 
ماکحتـسا هدروآ ، ماود  یلخاد  یجراخ و  ياهراشف  اـه و  هئطوت  تالکـشم و  همه  مغر  یلع  نرق  عبر  کـی  تدـم  هب  تسناوت  دـیدرگ و 

یگدومخ و نرق  دـنچ  هب  رگید  فرط  زا  دـناسرب . تابثا  هب  مزیئال  مزیرالوکـس و  رب  یکتم  مسینردـم  ياـیند  رد  ار  دوخ  ییاراـک  هتفاـی و 
بتکم يژولوئدیا و  هب  تشگزاب  هیاپ  رب  مه  نآ  یمالـسا  يرگایحا  يرادیب و  یعون  زورب  بجوم  هداد و  همتاخ  یمالـسا  ندـمت  طاطحنا 

لسن رد  هژیوب  نآ و  ياج  هب  هدومن و  داسک  ار  مزیلایسوس و ... مزیلاربیل ، مزیلانویسان ، زا  معا  یتادراو  ياه  مسیا  همه  رازاب  ددرگ و  مالسا 
هب یمالـسا ، ياه  تلود  یمالـسا ، بالقنا  زا  سپ  دروآ . دوجو  هب  یمالـسا  ياه  هشیدـنا  راـکفا و  هب  تشگزاـب  یگتفیـش و  یعون  ناوج 

یلکـش هب  تلود ، ره  دنتـسه و  یمدرم  ینید و  تیعورـشم  یعون  دـنمزاین  دوخ  ماود  اقب و  يارب  هک  دـنا  هدرک  ساسحا  یتوافتم  تاجرد 
تیعورشم تردق و  رد  یشقن  هک  دنا ، هدیسر  هجیتن  نیا  هب  اعون  زین  ناملـسم  ياه  تلم  ( 18 .) تسا هداد  ناشن  شنکاو  زاین  نیا  عفر  يارب 

يرتشیب تابلاطم  هدش و  دنم  هرهب  يدنمناوت  نیا  يایازم  قوقح و  زا  ات  دـنا  هدرک  شالت  شیوخ ، كرد  روخارف  هب  مادـک  ره  اذـل  دـنراد .
ارگ لوصا  یمالسا  ياه  تضهن  ضوع  رد  هتخاب و  گنر  مالسا  ناهج  رد  یمالـسا  ریغ  شخب  يدازآ  ياه  تضهن  هزورما  دنیامن . حرطم 

يرگایحا و دیدرتالب  دننز . یم  هقطنم  رصاعم  یعامتجا  یسایس  تالوحت  رد  ار  لوا  فرح  عقاو  رد  هتفای و  تردق  هدرک ، دشر  تعرـس  هب 
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زا هچ  رگا  دیـسر . تیعقاو  لمع و  هب  رظن  هلحرم  زا  درک و  ادیپ  يدـیدج  موهفم  انعم و  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب  مالـسا  ناهج  يرادـیب 
يادـن هک  دـندرک  روهظ  مالـسا  ناهج  رد  هدـبع  دـمحم  يدابآ و  دـسا  نیدـلا  لامج  دیـس  نوچمه  ینادنمـشیدنا  لـبق  نرق  کـی  دودـح 

يزوریپ یلو  تفرگ  لکـش  زین  ییاه  هورگ  اه و  تضهن  ریـسم  نیا  رد  دـنداد و  یم  رـس  ار  برغ  گنهرف  اب  لباقت  مالـسا و  هب  تشگزاـب 
مه تیعقاو  دناوت  یم  هکلب  هدوبن  رظن  لایخ و  کی  اهنت  مالسا  هب  تشگزاب  هلئـسم  هک  دناسر  تابثا  هب  ناناملـسم  همه  هب  یمالـسا  بالقنا 

رادتقا موادت  یمالسا و  يروهمج  ماظن  يریگ  لکش  زا  یشان  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  باتزاب  نیلوا  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  دشاب . هتـشاد 
دـیما و رب  زور  هب  زور  هک  دوب  برغ  دـنمتردق  ياـیند  اـب  لـباقت  رد  صوصخ  هب  نوگاـنوگ و  ياـه  هئطوت  اـه و  نارحب  اـب  ههجاوم  رد  نآ 

یب نیوت  دلونرآ  هک  ار  هچنآ  عقاو  رد  درک . رتراودیما  مالسا  ییالط  رصع  هب  تشگزاب  هب  تبسن  ار  اهنآ  هدوزفا و  ناهج  ناناملـسم  دامتعا 
هدیباوخ مسیمالـسا  ناپ  تفای . تینیع  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب  دوب  هدرک  ینیب  شیپ  شیامزآ  هتوب  رد  ندمت  باتک  رد  لاس 1949  رد 
شروش هب  برغ  هطلـس  دـض  رب  نیفعـضتسم )  ) ناهج يایراتلورپ  رگا  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  ناکما  نیا  دـیاب  ام  لاح  نیا  اـب  تسا ، 
یماظن حور  نتخیگنارب  رد  تسا  نکمم  شروش  نیا  گناب  دش . دهاوخ  رادیب  هتفخ  نیا  دوش ، یبرغ  دض  يربهر  کی  راتساوخ  دزیخرب و 

تسا نکمم  اریز  دشاب ؟ هتـشاد  يریذپان  هبـساحم  یحور  رثا  دشاب  هدوب  باوخ  رد  هناگتفه  ناگتفخ  ردق  هب  حور  نیا  رگا  یتح  مالـسا و 
رگید راب  تسا  نکمم  مالسا  دوش  رجنم  يداژن  گنج  کی  هب  رشب  ینونک  عضو  رگا  دزاس . سکعنم  ار  ینامرهق  رـصع  کی  ياه  كاوژپ 

تخاونکی ناسکی و  یمالـسا  عماوج  همه  رب  یمالـسا  بالقنا  باتزاب  ریثأـت و  نازیم  هتبلا  ( 19 .) دـنک مایق  دوخ  یخیرات  شقن  يافیا  يارب 
هیاـپ رب  بـالقنا  نیا  هک  اـجنآ  زا  تسا و  هدوب  تواـفتم  نآریثأـت  هجرد  ییاـیفارغج  یگنهرف و  يرکف ، ياـه  تبارق  هب  هجوت  اـب  هکلب  دوبن 

بالقنا باتزاب  دوب ? . توافتم  رما  نیمه  هب  هجوت  اـب  نآ  يراذـگ  ریثأـت  هنیمز  دیـسر ، يزوریپ  هب  تیب  لـها  بتکم  مالـسا و  نید  میلاـعت 
تشاد و یتفگش  هداعلا و  قوف  ریثأت  ناهج  نایعیش  رب  ینعی  دندوب  تیب  لها  بتکم  وریپ  هک  یناناملسم  رب  بالقنا  نیا  نایعیش  رب  یمالـسا 
رد هک  ینایعیـش  دومن . لقتنم  مالـسا  ناهج  تالوحت  لقث  زکرم  هب  نوماریپ  هیـشاح و  زا  ار  ناهج  نایعیـش  هاگیاج  هک  درک  اـعدا  ناوت  یم 
یم رارق  یمالـسا  دالب  يافلخ  ماکح و  طسوت  هژیوب  یتاغیلبت  دـیدش  تـالمح  جاـمآ  هدوب و  تیلقا  رد  هراومه  اـهنت  هن  نرق  نیدـنچ  لوط 

رد هتفرگ و  هرابود  یناج  يزوریپ  نیا  اب  دنتـشاد  ساره  دوخ  ياه  هشیدـنا  راـکفا و  زورب  زا  یتح  هیقت  لـصا  رب  هیکت  اـب  اـمازلا  دـنتفرگ و 
بتکم هب  ینادنچ  هجوت  نامز  نیا  ات  هک  یبرغ  ناسانـش  مالـسا  ناسانـش و  قرـش  دنتفرگ . رارق  رابکتـسا  مسیلایرپما و  اب  هزرابم  لوا  فص 

تنس لها  هاگدید  زا  مالسا  تخانش  هیاپ  رب  رتشیب  ار  دوخ  تاقیقحت  تاعلاطم و  دندید و  یم  تیرثکا  هچیرد  زا  ار  مالسا  هتشادن و  عیـشت 
رد عیـشت  بتکم  تخانـش  رظن  زا  هک  دـندرک  ساـسحا  هدـیدرگ و  دوخ  گرزب  تلفغ  نیا  هجوـتم  ناـهگان  دـندوب ، هداد  رارق  تعاـمج  و 

اـه و سنارفنک  لیکـشت  اـب  هداد و  رییغت  ار  دوخ  تاـقیقحت  ریـسم  هک  دوـب  اتـسار  نیمه  رد  دـنرب و  یم  رـس  هب  يدـیدش  ماـهبا  یکیراـت و 
یتح دندرک . زاغآ  ار  یعیسو  شالت  بتکم  نیا  رتهب  تخانش  تهج  رد  نوگانوگ  بتک  تالاقم و  راشتنا  ددعتم و  فلتخم و  ياهرانیمس 

تنس و لها  ریبعت  اب  یمالسا  میلاعت  تخانـش  هب  فوطعم  ا  لبق هک  ناناملسم  ریغ  دید  زا  مالـسا  تخانـش  هک  درک  اعدا  تأرج  هب  ناوت  یم 
سرتسد رد  یقیقد  رامآ  هچ  رگا  دیدرگ . رتشیب  عیشت  بتکم  هاگدید  زا  مالسا  كرد  هب  شیارگ  هدرک و  ادیپ  یـساسا  لوحت  دوب  تعامج 

لها بتکم  هچیرد  زا  هک  یناسک  دادـعت  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  دوجوم  تاعالطا  یلو  دـشاب  یمن 
نیا زا  یناسک  افرص  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  هک  یلاح  رد  تسا  هتفای  شیازفا  يریگمشچ  روط  هب  دنا  هدیورگ  مالـسا  نید  هب  تیب 
رما نیا  دنتفرگ . یم  رارق  ریثأت  تحت  نایعیـش  ای  اه و  یناریا  اب  یفداصت  دروخرب  ییانـشآ و  رثا  رد  هک  دندرک  یم  باختنا  ار  مالـسا  ریـسم 

زا یهجوت  لباق  رامـش  هک  انعم  نیدب  دنک . یم  قدص  مه  يرفعج  بتکم  هب  تنـس  لها  هناگراهچ  بتاکم  زا  بتکم  رییغت  دروم  رد  یتح 
زومر و زمر و  نتفای  لابند  هب  هدرک و  ادیپ  عیشت  بتکم  ياه  تیعقاو  تخانش  هب  يدج  هقالع  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  رثا  رد  تنـس  لها 
اب هک  یهاشنهاش  هدبتسم  تردق  رب  متسیب  نرق  رخاوا  رد  تسناوت  دیسر و  يزوریپ  هب  یمالـسا  بالقنا  اهنآ  رثا  رد  هک  دندوب  يراک  زاس و 

قبط دشاب . مکاح  یمالـسا  ياه  شزرا  نآ  رد  هک  دیامن  سیـسأت  ار  یماظن  هدومن و  هبلغ  دیدرگ  یم  تیوقت  گرزب  ياه  تردق  تیامح 
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هدش هدوزفا  عیـشت  بتکم  ناوریپ  هب  رفن  نویلیم  زا 10  زواجتم  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  هیرجین  رد  اهنت  هدـمآ  تسد  هب  تاعالطا 
عیـشت بتکم  زا  يرثا  یمان و  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  هک  رود  رواخ  رد  يزنودـنا  يزلام ، نوچمه  یمالـسا  عماوج  زا  يرایـسب  رد  تسا و 

همه زا  رت  مهم  دندومن . ادیپ  یمالسا  فلتخم  ياه  بتکم  نایم  رد  یبولطم  هاگیاج  هتفرگ و  لکـش  هعیـش  تیلقا  جیردت  هب  دش  یمن  هدید 
هتشذگ رد  یبسن  تیرثکا  نتشاد  دوجو  اب  هک  ار  اهنآ  دروآ و  دوجو  هب  نانبل  نایعیش  نایم  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  یمیظع  باتزاب  ریثأت و 

یم نیمورحم  ناونع  هب  هک  ار  اهنآ  نانبل  هعماج  رد  هدرک و  رادیب  هدنز و  ناهگان  دندرب ، یم  رس  هب  یکانفسا  یعامتجا  یسایس ، طیارش  رد 
(21) یبرغ گرزب  تردق  جنپ  یهاتوک  تدم  رد  نارگ  لاغشا  اب  لباقت  رد  دنتسناوت  هک  تخاس  یکرحتم  ياه  بمب  اهنآ  زا  ( 20) تخانش

یجراـخ داـمن  ناونع  هب  ناـنبل  هللا  بزح  تقیقح  رد  زورما  دـنیامنب و  روشک  نیا  زا  رارف  هب  راداو  يزاـیتما  نیرت  کـچوک  نداد  نودـب  ار 
لک رد  یمالـسا  بالقنا  روضح  لاناک  اهنت  هن  نانبل  دـیامن . یم  ولألت  بـالقنا  نیا  هنیـس  رب  يا  هراتـس  نوچمه  یمالـسا  بـالقنا  باـتزاب 
نیا تسا . هدش  یتسینویهص  میژر  بارعا و  هعزانم  نیطسلف و  سدق ، هلئسم  رب  يراذگ  رثا  يارب  لاناک  نیرت  مهم  هکلب  تسا ، برع  ناهج 

هللا و بزح  هک  دـیدرگ  زرحم  لاس  زا 22  سپ  نانبل  بونج  زا  نیطـسلف  رگ  لاغـشا  میژر  جورخ  اب  هدوب و  ایوپ  لاـعف و  ناـنچمه  لـپ  رس 
بالقنا یلاوت  ای  نراقت  رد  هچنانچ  دنتـشاد . رما  نیا  رد  يدیلک  شقن  دـنیآ ، یم  باسح  هب  یمالـسا  بالقنا  يوزاب  هک  یمالـسا  تمواقم 

توق اب  ار  هیضرف  نیا  ناوت  یم  دشاب ، هداتفا  قافتا  یمالـسا  ياهروشک  زا  کی  ره  رد  یهباشتم  یمالـسا  یـسایس  تکرح  ناریا ، یمالـسا 
قارع مدرم  ناریا ، رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  اب  نامز  مه  هنومن  يارب  تسا . هدوب  یمالـسا  بالقنا  لولعم  رما  نیا  هک  درک . نایب  يرتشیب 

یم هک  دـنداد  ناـشن  ناریا  مدرم  هباـشم  یعیـسو ، ياـه  شنکاو  تاـناجیه و  یتالیکـشت  اـی  يا  هدوت  تروص  هب  نایعیـش  صوصخلا  یلع 
بسانم لاناک  یتفن ، تردق  یعیش و  تیرثکا  اب  یبرع  مهم  روشک  کی  ناونع  هب  قارع  ( 22 .) دشاب یمالسا  بالقنا  ریثأت  زا  یشان  تسناوت 

گنر دزاس ، رثأتم  ار  قارع  ناریا ، یمالسا  بالقنا  تالوحت  هچنانچ  دوب . برع  ناهج  رد  یمالسا  بالقنا  رودص  روضح و  يارب  يرگید 
یبرع کلامم  رسارس  هب  هک  دبای  یم  ار  نآ  ییاناوت  یمالـسا  بالقنا  روشک ، نیا  قیرط  زا  هدش و  مک  بارعا  نیب  رد  نآ ، هعفاد  یمجع و 

هب هلمح  يارب  نیـسح  مادص  بیغرت  بجوم  فلتخم ، ياه  لاناک  طسوت  هک  دشاب  یلیالد  زا  یکی  دناوت  یم  یتیفرظ  نینچ  دبای . شرتسگ 
يریگ و لکش  اما  دندوب  ریگرد  نویثعب  صوصخ  هب  روشک  نآ  تموکح  اب  زاب ، رید  زا  قارع  نایعیـش  ناناملـسم و  عقاو  رد  دیدرگ . ناریا 
ار نآ  تفاـیرد و  ار  هتکن  نیا  زین  نیـسح  مادـص  درک ، رت  هنیداـهن  نآ ر ا  دومن و  دـیدشت  ار  هنیمز  نیا  عقاو  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 
ینوناق و ریغ  لمع  نیا  تیعورشم  درک و  هلمح  ناریا  هب  اوق  مامت  اب  ماجنارـس  دومن و  یقلت  دوخ  ماظن  يارب  دیدهت  تصرف و  نیرت  گرزب 

طسوت قارع  لاغشا  رثا  رد  یثعب  دبتـسم  نشخ و  تلود  طوقـس  هب  هجوت  اب  کنیا  دسر  یم  رظن  هب  درک . هیجوت  هنوگ  نیا  ار  هناراک  زواجت 
یمالـسا بالقنا  باتزاب  يراذگ و  رثا  هنیمز  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  لبق  نارود  اب  هسیاقم  رد  هک  یبسن  ياه  يدازآ  ییاکیرما و  ياهورین 

رد دنتـسه . هجاوم  نآ  اب  نیزگیاج  تلود  لیکـشت  رد  اه  ییاکیرما  هک  تسا  یگرزب  لکـشم  نیا  تسا و  هدـیدرگ  مهارف  يدـج  روط  هب 
تیعقوم نیرحب  ریما  هک  يروط  هب  دراذـگ  نآ  مدرم  رب  یقیمع  ریثأت  یمالـسا  بالقنا  هریزج  نیا  رد  هعیـش  تیرثکا  هب  هجوت  اب  زین  نیرحب 

اریخا هکنیا  اـت  دروآ  دوجو  هب  هتـشذگ  زا  رت  روآ  ناـقفخ  طـیحم  دوزفا و  نایعیـش  هیلع  تلود  راـشف  رب  هدـید و  لزلزتم  تدـش  هب  ار  دوخ 
نایعیش هب  دومن و  رارقرب  یبسن  ياه  يدازآ  هتشذگ  زیمآ  راجفنا  روآ و  ناقفخ  طیارـش  ندوبن  ماود  لباق  زا  كرد  اب  نیرحب  دیدج  هاشداپ 

یلو دنشاب  یم  تیلقا  رد  نایعیش  هچ  رگا  يدوعس  ناتسبرع  ناتسکاپ و  ناتسناغفا ، رد  تسا . هداد  تلود  یـسایس  راتخاس  رد  يرتشیب  شقن 
دوخ هعماج  یعامتجا  یسایس و  تالوحت  رد  هتشذگ  هب  تبـسن  يرت  هدنزاس  لاح  نیع  رد  رتشیب و  مهـس  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب 

زا لاقتنا  تسا : هدوب  ریز  داـعبا  رد  نایعیـش  رب  یمالـسا  بـالقنا  باـتزاب  هک  تفرگ  هجیتن  روط  نیا  ناوت  یم  عومجم  رد  دـنا . هدرک  ادـیپ 
یتح ناناملسم و  ریغ  شیارگ  عیشت  رتشیب  تخانش  هب  ناسانش  مالسا  ناسانشراک و  نیققحم و  شیارگ  مالـسا  ناهج  لقث  زکرم  هب  هیـشاح 

شیادیپ ناهج . رابکتسا  اب  لباقت  رد  یمالسا  بالقنا  زا  يرادربوگلا  عقاو  رد  یبالقنا و  هیحور  داجیا  عیشت  بتکم  هب  تنس  لها  ناناملسم 
تنس لها  رب  یمالسا  بالقنا  باتزاب  دنتسه . تموکح  تردق و  یمامت  ای  شخب  ناهاوخ  هک  نایعیش  نایم  رد  یـسایس  مالـسا  زا  یجاوما 
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يرت بسانم  هنیمز  یخیراـت  قباوس  یتدـیقع و  ياـهداینب  رظن  زا  هک  یعماوج  تفر  یم  راـظتنا  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب 
یتازرابم هقباس  مه  هک  ظاحل  نیا  زا  هیکرت  ریازجلا و  رـصم ، دننام  ییاهروشک  هژیوب  دننک  مایق  هتـساخ و  اپ  هب  دـنراد  بالقنا  ققحت  يارب 

قافتا يزیچ  نینچ  یلو  دنوش  ماگـشیپ  ریـسم  نیا  رد  دندوب  هدرک  هبرجت  ار  یمالـسا  ياه  تفالخ  هتـشذگ  خیرات  رد  هکنیا  مه  دنتـشاد و 
رد مه  نآ  نانبل و  نوچمه  دراد  ار  ناناملـسم  دـصرد  نیرتمک  هدوب و  ددـعتم  ياه  تیموق  ياراد  هک  يروشک  رد  تکرح  نیلوا  داتفین و 

ياج رب  ار  دوخ  ریثأت  نایعیـش  نایم  رد  رتشیب  یمالـسا  بالقنا  هنوگچ  ارچ و  هکنیا  تشاذـگ . ياـج  رب  ار  باـتزاب  نیرتشیب  نایعیـش  ناـیم 
هب اترورـض  هک  تسا  يا  هلأسم  تسا  هتـشاذگن  ياج  رب  یبالقنا  باتزاب  دـش  یم  ینیب  شیپ  هک  روط  نآ  تنـس  لـها  ناـیم  رد  هدراذـگ و 

خیرات لوط  رد  نایعیـش  هک  تسا  طوبرم  يراک  زاس و  رازبا و  هب  هدمع  روط  هب  هکلب  ددرگ  یمن  رب  یمالـسا  نیداینب  ياه  هشیدنا  راکفا و 
دوب لقتسم  ماظن  نیمه  دننک و  داجیا  یتموکح  یسایس ، راتخاس  زا  لقتـسم  یماظن  دندوب  هتـسناوت  هداد و  لکـش  ار  اهنآ  هدرب  هرهب  اهنآ  زا 
دوخ شقن  هدومن و  یگداتسیا  ماکح  يرگدادیب  متس و  ناگناگیب و  ذوفن  لباقم  رد  یضتقم  ياه  نامز  رد  هتـشذگ  نرق  کی  لوط  رد  هک 

، دنشاب یم  نآ  دقاف  تنـس  لها  عماوج  هتـشاد و  دوجو  عیـشت  بتکم  رد  هک  اهراک  زاس و  نیا  هب  رـصتخم  روط  هب  اجنیا  رد  دندومن . افیا  ار 
دیاب اهنت  هن  یمالـسا  عماوج  رب  مکاح  عیـشت ، لها  هاگدید  زا  رمالا ) یلوا   ) مکاح تافـص  اه و  یگژیو  زا  ریبعت  ریـسفت و  . 1 میزادرپ : یم 
مکاح نآ  زا  تعاطا  هنرگ  تسا و  یمالسا  مکاح  ریذپان  کیکفت  یلصا و  تافص  طیارـش و  وزج  مه  تلادع  هکلب  دشاب  ناملـسم  رداق و 

ندوب و ناملسم  طرش  تعامج  تنـس و  لها  ياهقف  يارب  هک  یلاح  رد  درک . مایق  زین  وا  هیلع  دیاب  هکلب  تسین  يرورـض  اهنت  هن  لداع  ریغ 
هیرظن نیا  هب  هجوت  اب  تسا  یهیدـب  تسا . بجاو  ناناملـسم  همه  رب  يو  زا  تعاطا  دـنک و  یم  تیاـفک  یمالـسا  مکاـح  يارب  ندوب  رهاـق 

تلع نیمه  هب  دزاس و  یم  لکـشم  ار  دنتـسه  مه  روتاتکید  دساف و  لاح  نیع  رد  هک  یمالـسا  ياهروشک  ناملـسم  ماکح  هیلع  مایق  یهقف 
دروخرب اهنآ  اب  یحالصا  هویش  هب  هکلب  هدوبن  اه  تموکحزا  عون  نیا  يزادنارب  رکف  رد  امومع  تنس  لها  عماوج  رد  یمالـسا  ياه  تضهن 

هب طیارشلا  عماج  ياهقف  زین  تبیغ  نامز  رد  هدوب و  حوتفم  هراومه  داهتجا  باب  عیـشت  بتکم  رد  داهتجا  باب  ندوب  حوتفم  . 2 دندرک . یم 
یم هعیـش  ناملـسم  کی  بیترت  نیدـب  دـنا و  هتـشاد  ار  دوخ  ناوریپ  ییامنهار  تیادـه و  تلاسر  هفیظو و  جـع )  ) نامز ماـما  باون  ناونع 

داهتجا باب  تعامج  تنـس و  لها  بتکم  رد  هک  یلاح  رد  دیامن  دیلقت  طیارـشلا  عماج  دهتجم  کی  زا  هکنیا  ای  دشاب و  دـهتجم  ای  تسیاب 
رد داهن  نیا  دوجو  دنا . هتـشاذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  تنـس  لها  ناوریپ  هدش و  دودسم  الک  تنـس  لها  ياه  بتکم  هناگ  راهچ  همئا  زا  دعب 

لح و دیلقت  عجارم  ياواتف  زا  هدافتسا  اب  ار  هثدحتسم  زور و  لئاسم  هراومه  هک  دنک  یم  کمک  بتکم  نیا  ناوریپ  هب  اهنت  هن  عیشت  بتکم 
اهنآ ناوریپ  دنرادروخرب و  زین  مزال  تیعورـشم  زا  هک  یبهذـم  ناربهر  نایم  یعیبط  یمئاد و  هطبار  کی  دوخ  يدوخ  هب  هکلب  دـننک  لصف 

ار روج  ماکح  لباقم  رد  مایق  یعاـمتجا و  یـسایس ، ياـه  تیلاـعف  رد  روضح  يارب  یـسایس  يرادرب  هرهب  یـضتقم  طیارـش  هدومن و  داـجیا 
رظن زا  هچ  دنشاب  هک  يا  هجرد  هبترم و  ره  رد  نویناحور  املع و  عیـشت  بتکم  رد  تلود  زا  ینید  ياملع  لالقتـسا  . 3 تسا . هدروآ  مهارف 
لحم زا  اـمومع  هورگ  نیا  دـنرادن . تلود  هب  یگتـسباو  هنوـگ  چـیه  هدوـب و  لقتـسم  تلود  زا  بـتارم  هلـسلس  ظاـحل  زا  هـچ  يداـصتقا و 

هک یلاح  رد  دنـشاب  یم  لقتـسم  ظاحل  نیا  زا  مه  هیملع  ياه  هزوح  یتح  هدومن و  قازترا  یمدرم  تاروذـن  یعرـش و  تاهوجو  تخادرپ 
اتعیبـط هدرک و  بوـصنم  تلود  ار  تاـعامج  هعمج و  همئا  هدوـب ، تلود  هب  هتـسباو  يداـصتقا  رظن  زا  موـمع  روـط  هـب  تنـس  لـها  ياـملع 

هک دوب  دهاوخ  تنس  لها  تیناحور  هار  رس  رب  یعنام  دوخ  یگتسباو  نیا  هک  تسا  یعیبط  دنراد و  تقو  ماکح  هب  یمامت  مات و  یگتـسباو 
. دننک مایق  تقو  ماکح  هیلع  دوخ  تیعقوم  هاگیاج و  ظفح  اب  دـنناوت  یمن  هدوبن و  یـسایس  ماظن  راتخاس  زا  ندـش  ادـج  هب  رداق  یگداس  هب 

تساوخ عبت  هب  هتسناد و  مدرم  ياه  هدوت  زا  یئزج  ار  دوخ  دنراد  مدرم  اب  هک  یگنتاگنت  هطبار  تلع  هب  عیـشت  لها  تیناحور  هک  یلاح  رد 
یمالـسا بالقنا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  قوف  عناوم  رکذ  هتبلا  دـننک . یم  لـمع  دـشاب ، یم  یعرـش  ینید و  نیزاوم  بوچراـچ  رد  هک  اـهنآ 

زاس و نادـقف  تلع  هب  دـنا  هتـسناوتن  هورگ  نیا  هکلب  تسا  هتـشاذگن  ياج  رب  ار  مزـال  ریثأـت  تنـس  لـها  بتاـکم  عباـت  ناناملـسم  رب  ناریا 
داتفا قافتا  ناریا  رد  هک  تروص  نامه  هب  ار  دوخ  عماوج  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  یبـالقنا  يا  هویـش  عیـشت  لـها  عماوج  رد  دوجوم  ياـهراک 
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انعم نیدب  دوب . یحالصا  ياه  شور  تیوقت  تشاذگ  عماوج  نیا  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  يرثا  لاح  نیع  رد  دنهد . رارق  ریثأت  تحت 
اب ار  تردق  هداد و  ذوفن  ار  دوخ  یمالـسا  ياه  شیارگ  دوجوم  یـسایس  ياهراتخاس  زا  هدافتـسا  اب  دندرک  یعـس  مدرم  عماوج  نیا  رد  هک 

یتسیمروفر و ياه  تکرح  دندرک  لامعا  هیکرت  رد  مه  ریازجلا و  رد  مه  نایارگ  مالسا  هک  یـشور  دنریگ . رایتخا  رد  یـسایس  ماظن  ظفح 
ار تردـق  بسک  هنیمز  ناملراپ  تاباختنا  رد  نآ  لابند  هب  اه و  يرادرهـش  تاباختنا  رد  هنالاعف  روضح  اب  ماـگ  هب  ماـگ  هک  دوب  یحالـصا 
زا هدافتـسا  اب  هیکرت  رد  دـیدرگ و  بوکرـس  شترا  هنامحر  یب  نشخ و  روضح  اب  ریازجلا  رد  شور  نیا  لمع  رد  هچ  رگا  دـندومن . مهارف 

یعون اب  عقاو  رد  هک  هیکرت  یلعف  تلود  هدـنیآ  دـش و  هتفرگ  نایارگ  مالـسا  لماک  تردـق  بسک  يولج  هبترم  هس  لقادـح  مکاـح  نیناوق 
يدـیدرت دوجو  نیا  اب  تسین ، نشور  دـنک  ظفح  هیکرت  کیئال  شترا  لابق  رد  ار  دوخ  تیعقوم  دـنک  یم  یعـس  ماظن  اـب  مهاـفت  تفارظ و 

تفـالخ يروطارپـما و  ثراو  دوـخ  هک  هیکرت  دـشاب . یم  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  باـتزاب  نوـهرم  یمالـسا  ياـه  شیارگ  نیا  هک  تسین 
زین ییایفارغج و  يراوج  مه  لیلد  هب  دروم  نیا  دشاب . ناکلاب  زاقفق و  هب  ییارگ  مالسا  یسایس و  مالسا  ذوفن  لپ  رس  دناوت  یم  دوب  ینامثع 
یم تروص  یماظن  ياتدوک  هیکرت  رد  ناریا ، هب  نیـسح  مادص  هلمح  زا  لبق  هتفه  دنچ  تسا . یبهذم  ینابز و  یموق و  تاکارتشا  رطاخ  هب 

رد نایماظن  ندمآ  راک  يور  هک  دـنک  تیوقت  ار  هیـضرف  نیا  دـناوت  یم  یمالـسا  بالقنا  اب  نامز  مه  يرما  نینچ  یلاوت  نراقت و  هک  دریگ 
هیکرت یسایس  نالک  لئاسم  بیترت  نیا  اب  تسا ، هدوب  اه  لپ  رـس  زا  یکی  ندرک  روک  یمالـسا و  بالقنا  راهم  يژتارتسا  زا  یـشخب  هیکرت 
اتیاهن تلیضف و  بزح  هافر ، يارگ  مالـسا  بزح  جورخ  دورو و  هلمج  زا  درک ، هراظن  رظنم  نیا  زا  هراومه  ناوت ، یم  ار  دعب  ياه  لاس  رد 

زا یـشان  مه  نآ  هیکرت و  کـیئال  ماـظن  يارب  يدـج  شلاـچ  یعون  دـناوت  یم  هک  روشک  نآ  یـسایس  هنحـص  هب  تلادـع  هعـسوت و  بزح 
باتزاب يارب  یمهم  لپ  رـس  ناتـسناغفا  تسا . هدوبن  ریثأـت  یب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  زین  دـنه  هراـق  هبـش  رد  دوش . یقلت  یمالـسا  بـالقنا 

، يوروش ییایسآ  کلامم  زا  ینازابرس  دوب و  لاغشا  تحت  روشک  نیا  بالقنا ، تسخن  ههد  رد  دوب . يزکرم  يایـسآ  رد  یمالـسا  بالقنا 
لقتـسم اـهروشک  نآ  دیـشاپورف و  يوروش  هک  مود  ههد  رد  ( 23 .) دنتـشاد سامت  نیدـهاجم  اب  یعون  هب  هک  دـندیگنج  یم  ناتـسناغفا  رد 

بازحا و یبهذـم  راکفا  ناتـسناغفا و  تالوحت  زا  ناـنآ  يریذـپریثأت  دنتـشاد ، ار  نارود  نیا  صاـخ  ياـه  بیـسآ  اـه و  فعـض  دـندش و 
، لباک رد  یتسیـسکرام  ياتدوک  عوقو  زا  سپ  هام  هلـصاف 9  هب  درک . عطق  ار  لپ  رـس  نیا  ابیرقت  نابلاط  روهظ  دوب ، هتفای  شیازفا  نیدهاجم 

تارثا رانک  رد  دراذگ . ياج  رب  ناتسناغفا  یسایس  یتازرابم و  داعبا  رد  یتاریثأت  تعرس ، هب  دیسر و  يزوریپ  هب  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا 
هیلع ناریا  ناملـسم  مدرم  هدرتسگ  تازرابم  نایرج  رد  هک  یمدرم  یتازرابم  ياه  کیتکات  ناتـسناغفا ، مدرم  داـهج  دـنور  رب  يونعم  قیمع 

سرام  17  ) تاره ياهرهـش  رد  یمدرم  ياه  مایق  تشاد . ییازـسب  ریثأت  زین  اه  ناغفا  یتازرابم  هویـش  رب  دوب ، هدش  هتفرگ  راک  هب  هاش  میژر 
ناملسم مدرم  هزرابم  ياضف  هک  دوب  ناریا  ناملسم  مدرم  يداهج  ياه  هویـش  زا  مهم  هیلوا و  ياه  هنومن  نئوژ 1979 )  ) رد لباک  و  ( 1979

يارب ناتـسناغفا  رد  ناریا  ذوفن  هک  دوـب  دـقتعم  ناـملآ  کـیتارکومد  يروـهمج  ریفـس  ایـسوش  درک . نیداـینب  یلوـحت  راـچد  ار  ناتـسناغفا 
مه تالایا  رد  بهذم  رـصنع  هکنیا  هعیـش و  تیعمج  رب  ناریا  یبهذـم  ذوفن  هک  اریز  تسا  ناتـسکاپ  ذوفن  زا  رت  كانرطخ  لباک  تموکح 

نراقت یلاوت و  رد  زین  ناتسکاپ  دشاب . یم  طلـسم  دنهد ، یم  لیکـشت  ار  زکرم  یناتـسهوک  هقطنم  مظعا  تمـسق  هک  یتالایا  ناریا و  اب  زرم 
هب ابیرقت  زین  روشک  نیا  رد  اما  دوب . ریگمـشچ  ناتـسکاپ  رد  بالقنا  زا  یـسأت  رد  یعامتجا  تالیخت  یمدرم و  تاناجیه  یمالـسا ، بالقنا 

يایحا رادمدرس  دوخ  وا  دنوش و  یم  طلـسم  عاضوا  رب  اتدوک  هلیـسو  هب  قحلا  ءایـض  يربهر  هب  نایماظن  یمالـسا  بالقنا  اب  نامز  مه  روط 
مالـسا لرتنک  يارب  یکیتکات  مه  هدوب و  یـصخش  ياه  هزیگنا  یخیراـت و  تاـمازلا  زا  یـشان  مه  دـناوت  یم  رما  نیا  ددرگ . یم  تیمالـسا 

زورب ببـس  یمالـسا ، بـالقنا  قیمع  عیـسو و  ریثأـت  ذوفن و  زا  ینارگن  ددرگ . یقلت  ناریا  تـالوحت  زا  هتـساخرب  ییارگ  بـالقنا  ییارگ و 
یمالسا بالقنا  دوب . اه  لمعلا  سکع  نیا  هلمج  زا  یناریا  نالوئسم  رورت  هباحـص و  هاپـس  هعـسوت  سیـسأت و  دیدرگ . ییاه  لمعلا  سکع 

حرطم رارکت  لباق  یعامتجا و  ییوگلا  ناونع  هب  هکنآ  زا  شیپ  هیلوا  ياه  لاس  تشذگ  زا  سپ  ایسآ  یقرـش  بونج  ناناملـسم  يارب  ناریا 
بـالقنا يزوریپ  دـش . عماوج  نیا  رد  یمالـسا  بـالقنا  تکرح  ناوت  دـیدجت  بجوم  دـیدرگ و  یقلت  شخب  ماـهلا  یعبنم  هباـثم  هب  دـشاب 
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دنور عیرـست  زین  ناناملـسم و  نایم  رد  یبهذم  تیوه  ساسحا  تیوقت  بجوم  ایـسآ ، یقرـش  بونج  رد  نآ  يا  هناسر  ساکعنا  یمالـسا و 
رد دوب ، یمالـسا  تما  یناهج  لئاسم  رد  تکراشم  يارب  اـضاقت  شیازفا  نآ  زراـب  هجو  هک  عماوج  نیا  رد  مه  نآ  مالـسا  تاـیح  دـیدجت 
انب دنشاب و  هتـشاد  یمالـسا  بالقنا  اب  هناطاتحم  يدروخرب  هک  دنا  هدرک  یعـس  قطانم  نیا  ياه  تلود  یلو  دیدرگ . هعماج  فلتخم  نوئش 

، فلتخم قرط  زا  یـسایس ، یمـسر  طباور  ظفح  نمـض  هک  دنا  هدرک  شالت  برغ ) اب  ییوسمه  یمارآان   ) یجراخ یلخاد و  تاظحالم  هب 
دوخ یشم  لیدعت  حالـصا و  زا  ریزگان  زین  یعطاقم  رد  دنچ  ره  دنوش . شیوخ  هعماج  رد  یمالـسا  بالقنا  میهافم  قیمعت  شرتسگ و  عنام 
یم لـیاق  روشک  یـسایس  تاـیح  رد  مالـسا ، يارب  تیموق ، راـنک  رد  هک  یتیمها  مغر  یلع  يزلاـم  تلود  ( 24 .) دنا هدش  ناناملـسم  عفن  هب 

، دراد رظن  ریز  ار  ناریا  هب  یمالسا  ناربهر  دمآ  تفر و  الومعم  تسا و  هدرکن  ناهنپ  یمالـسا  ياه  تکرح  زورب  زا  ار  دوخ  ینارگن  دشاب ،
هدروآ لمع  هب  يریگولج  شیاه  تیلاـعف  همادا  زا  هدرک و  یفرعم  یفارحنا  یناـیرج  ناونع  هب  ار  مقرـالا  یمالـسا  هقرف  زین  شیپ  يدـنچ  و 

. دشاب یمالـسا  بالقنا  زا  مهلم  دناوت  یم  دوخ  یبرغ  دـض  عضاوم  ذاختا  رد  روشک  نیا  قباس  ریزو  تسخن  دـمحم  ریتاهام  هچ  رگا  تسا .
هب تبسن  ینیبدب  یعون  یتلود ، تاماقم  نیب  رد  تسا و  رالوکس  يژولوئدیا  ناملـسم  تیعمج  تیرثکا  مغر  یلع  زین  يزنودنا  یتلود  مارم 

تاشیارگ دـیدهت  زا  تسا و  هدوب  مالـسا  زا  ییادز  تسایـس  لابند  هب  لـبق ، اـه  تدـم  زا  تلود  هک  تسور  نیا  زا  دراد . دوجو  ناناملـسم 
تموکح نداـتفا  رب  دـهاش  ریخا  ههد  ود  رد  لاـح  نیع  رد  دوش . یم  ریبـعت  مه  یـسرت  مالـسا  ماـن  هب  نآ  زا  اـضعب  درب و  یم  ماـن  یمالـسا 

هدوبن و ریثأت  یب  زین  دنلیات  رب  ناریا  بالقنا  يزوریپ  میتسه . يزنودـنا  رد  اهرالوکـس  رانک  رد  اهارگ  مالـسا  ندـمآ  راک  يور  وتراهوس و 
یمالـسا تیوه  زاربا  يارب  نیملـسم  ياه  شالت  زا  يا  هنومن  هزورک ، یخیرات  دجـسم  ییاپرب  يارب  لاس 1369  رد  اهنآ  میظع  ییاـمیپهار 

باب رد  تسا . هدرک  لابند  ناریا  اب  ار  یفراعتم  لداعتم و  طـباور  یلخاد ، ياـه  تسایـس  هب  هجوت  اـب  زین  دـنلیات  تلود  تسا . هدوب  شیوخ 
یم ریازجلا  تاجن  ههبج  تفرشیپ  دهاش  ههد ، کی  تشذگ  اب  یمالسا ، بالقنا  یلاوت  رد  هک  اقیرفآ  ناناملسم  رب  یمالسا  بالقنا  باتزاب 

، دراد دوجو  یمالـسا  بالقنا  اب  ریازجلا  نایارگ  مالـسا  ياهراعـش  فادـها و  اوتحم ، لکـش ، رد  هک  تاهباشت  یخرب  یلاوت و  نیا  میـشاب .
زا یخرب  رد  اـما  هتـشاذگ و  يروـف  رثا  ناـنبل  قارع و  نوـچ  دـالب  یخرب  رد  یمالـسا  بـالقنا  هک  هیـضرف  نـیا  حرط  رد  ار  نارگ  شهوژپ 

يزوریپ نارود  رد  رـصم  رد  دـیامن . یم  رت  يدـج  درک  ادـیپ  دومن  موس  مود و  ههد  زاـغآ  رد  هک  دیـشاپ  ییاهرذـب  لوا  ههد  رد  اـهروشک 
ياه هورگ  هب  هدیدرگ  هیزجت  زین  نآ  زا  ییاه  هخاش  دـش و  فیعـضت  ناناوج  مدرم و  نایم  رد  نیملـسملا  ناوخا  تیعقوم  یمالـسا  بالقنا 

یبالقنا تازرابم  شرتسگ  اب  دبای . يرتشیب  برقت  رصم  تلود  دزن  ناوخا  هک  دش  ببـس  رما  نیا  هتبلا  تشگ . بعـشنم  هناحلـسم  يداهج و 
ياـه يژولوئدـیا  هب  زهجم  یتازراـبم  یـسایس و  ياـه  ناـمزاس  اـه و  شبنج  زا  یخرب  هزراـبم ، رازبا  فدـه و  ناوـنع  هب  مالـسا  ياوـل  رد 

زا یخرب  دندش . لوحتم  ای  یـشالتم و  المع  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  يراذگ  رثا  ناوت  تخاب و  گنر  مسیلاربیل  مسیلانویـسان و  مسینومک ،
بـالقنا زت  زا  ییارگاو  يرود و  رفاـنت و  هار  يریذـپریثأت ، زا  رظن  فرـص  یفلتخم  تاـجرد  هـب  تواـفتم و  ياـه  هزیگنا  هـب  زین  اـه  شبنج 

نادوس رد  ریشبلا  رمع  یمالسا ، بالقنا  مود  ههد  رد  درب . مان  ناتسناغفا  رد  نابلاط  هورگ  زا  ناوت  یم  لاثم  يارب  دنتفرگ . شیپ  ار  یمالـسا 
يالاب شریذپ  تیفرظ و  زا  تیاکح  تاعالطا ، رابخا و  داد . ناشن  دوخ  زا  ناریا  هباشم  یمالـسا  تاشیارگ  تامادقا و  دیـسر و  تردـق  هب 

نانچمه دنناوتب  ات  تسا  هدش  اکیرما  رصم و  نوچ  ییاهروشک  يارب  يزیواتسد  رما  نیمه  دراد . یمالـسا  بالقنا  هب  تبـسن  نادوس  هعماج 
رد دنیامن . هیجوت  ار  ناریا  رب  دوخ  ياهراشف  تاغیلبت و  یخرب  هتفگ و  نخـس  نانآ  عفانم  نداتفا  رطخ  هب  بالقنا و  رودص  دیدهت  موادت  زا 

يوزنم ( 25) تشاد هدـهع  هب  ار  ناملراپ  تسایر  هک  یبارتلا  نسح  رتکد  هدـش و  قاقـشنا  راچد  نادوس  يارگ  مالـسا  بزح  رـضاح  لاـح 
ییارگ و لوـصا  ییارگ و  ناـمرآ  يارب  يروناـم  نادـیم  هدوـب و  یلخاد  تاـمازلا  تاـیعقاو و  راـشف  ریگرد  زین  روـشک  نیا  تسا و  هتـشگ 

باتزاب هلئسم  تخادرپ  نآ  هب  تنس  لها  عماوج  رد  انثتـسا  کی  ناونع  هب  دراد  ترورـض  هک  يا  هتکن  اجنیا  رد  دشاب . یم  یهاوخ  بالقنا 
یتح رمالا  یلوا  ناونع  هدوب و  ناملسم  ریغ  یتسینویهص  ماکح  هک  اجنآ  زا  تسا . یلاغشا  نیطسلف  نیمزرس  ناناملـسم  رب  یمالـسا  بالقنا 
انعم نیدب  تسا . هدوب  توافتم  نیمزرس  نیا  ناناملسم  رب  یمالسا  بالقنا  باتزاب  نیاربانب  ددرگ . یمن  قالطا  اهنآ  رب  تنـس  لها  ریبعت  رد 
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یحالصا و ياه  هویش  زا  سکع  رب  هکلب  دنا  هدرکن  ذاختا  ار  یتسیمروفر  یحالصا و  ياه  هویـش  اهنت  هن  نیطـسلف  نیمزرـس  ناناملـسم  هک 
ظفاح ياهروشک  زا  یکی  یمالـسا  بـالقنا  زا  شیپ  هک  ناریا  دـنتفرگ . شیپ  رد  ار  یبـالقنا  شور  هار و  هتـسج و  يرود  هناراـک  شزاـس 

هیلع یمالـسا  تمواقم  هدـنپت  بلق  روشک  نیا  دـیدرگ و  میژر  نآ  اب  هزرابم  نوناک  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دوب  یتسینویهـص  میژر  عفاـنم 
اب ماما  دندوب ، هدراذگ  نیمز  هب  دیوید  پمک  نامیپ  ياضما  اب  یبرع  ياهروشک  نارـس  هک  يا  هزرابم  مچرپ  دـش و  نیطـسلف  نارگ  لاغـشا 
رگ لاغشا  میژر  ترافس  بیترت  نیدب  ( 26 .) دندیشخب یمالسا  تیوه  نیطسلف  تلم  تازرابم  هب  دنتفرگ و  تسد  هب  مامت  تماهش  تهبا و 

هعمج نیرخآ  نیطسلف ، بالقنا  رادفرط  یمالسا  ياه  تکرح  ندیشخب  ماجسنا  تهج  هر )  ) ماما دش و  لیکشت  نیطسلف  ترافـس  لیطعت و 
اب نیطـسلف  مدرم  هک  تساه  لاس  دوبن و  یفداصت  هدیدپ  کی  نیطـسلف  مدرم  هسامح  هچ  رگا  دـندیمان . سدـق  زور  ار  ناضمر  كرابم  هام 

تکرح یمالـسا ، بالقنا  زا  سپ  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما  دندرک ، یم  تمواقم  اه  تسینویهـص  هنایـشحو  تالمح  ربارب  رد  یلاخ  تسد 
هزغ راون  يرتخاب و  هنارک  رد  دجاسم  دادعت  دندروآ و  يور  مالـسا  هب  يرامـش  یب  ناناوج  دش و  زاغآ  نیطـسلف  مدرم  تازرابم  رد  ینیون 

مـالعا زراـبم  هورگ  کـی  ناوـنع  هـب  هزغ  نادـنز  رد  دنتـسه  یمالـسا  بـالقنا  نادـنزرف  زا  هـک  نیطـسلف  هللا  بزح  و  ( 27 .) تفای شیازفا 
تقیقح رد  دندومن . لوحتم  ار  نیطسلف  رگ  لاغشا  میژر  اب  هزرابم  یمالـسا  هضافتنا  ناونع  تحت  هک  تشذگن  يرید  دندرک و  تیدوجوم 

یم یمالسا  نامرآرب  هیکت  اب  نیطسلف  تلم  تاجن  رد  ار  لح  هار  نیرتهب  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  یخیرات  ياه  سرد  نتخومآ  اب  هضافتنا 
رتکد دیهـش  يراکمه  اب  هدوع و  میرکلادبع  خیـش  يربهر  هب  نیطـسلف  رد  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  دـنزرف  ناونع  هب  یمالـسا  داهج  دـنناد .
یقاقش یحتف  دش و  سیـسأت  داهج  یماظن  هخاش  ربهر  ناونع  هب  دوب ، ینادنز  لیئارـسا  ياه  لاچهایـس  رد  لاس 1365  ات  هک  یقاقـش  یحتف 

نایب ار  یمالـسا  داهج  دوخ و  يژولوئدـیا  یـسایس و  تارظن  یمالـسا ،» لـح  هار  ینیمخ   » ناونع تحت  یباـتک  فیلأـت  اـب  لاـس 1367  رد 
روتوم هک  يروط  هب  دـش  ددـعتم  تاباعـشنا  راچد  نیطـسلف ) شخب  يدازآ  نامزاس   ) فاس یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ناـمز  رد  ( 28 .) دومن

رد یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  دوب . دوخ  تلاح  نیرت  فیعـض  رد  یمالـسا  تمواقم  داتفا و  راک  زا  لیئارـسا »  » تیدوجوم هیلع  مایق  هکرحم 
سأی داد و  رییغت  یمالـسا  ياهورین  عفن  هب  ار  یـسایس  مزینویهـص  مجاهت  ربارب  رد  مایق  زراـبم و  ياـه  هورگ  اـهورین و  لـمع  هنحـص  ناریا ،
هورگ ( 29 .) دـش يرادـیاپ  دـیما و  هب  لیدـبت  بالقنا  روهظ  اب  دوب ، هدـش  یلوتـسم  لیئارـسا  اب  هزرابم  هنیمز  رد  برع  ناهج  رب  هک  یطرفم 
شبنج دـنراد ، زین  يدایز  نارادـفرط  رـضاح  لاح  رد  دـندرک و  تیدوجوم  مالعا  یلاغـشا  ياه  نیمزرـس  رد  ماـیق  ناـیرج  رد  هک  يرگید 

هک شور  نامه  هب  هکنیا  هجوت  بلاج  دـشاب و  یم  سامح  هب  بقلم  نیطـسلف ) یف  هیمالـسالا  همواقملا  هکرح   ) نیطـسلف یمالـسا  تمواقم 
هب قفوم  هدومن و  گنت  یتسینویهـص  تلود  رب  ار  هصرع  يداهـشتسا  تایلمع  زا  هدافتـسا  اب  هزرابم  هویـش  باختنا  اـب  ناـنبل  بونج  ناـیعیش 

یبالقنا هزرابم  زا  تسد  هدشن و  میلست  دوخ  ياه  نیمزرس  يدازآ  زا  رتمک  يزیچ  هب  زین  ینیطسلف  ناناملسم  دندش  اه  تسینویهـص  جارخا 
ریز دراوم  مینک  نایب  راو  تسرهف  تنس  لها  عماوج  نایم  رد  ار  یمالسا  بالقنا  باتزاب  میهاوخب  رگا  دنا . هتـشادن  رب  هویـش  نامه  هب  دوخ 

نادنمـشیدنا املع و  نایم  رد  یمالـسا  يرگایحا  يرادیب و  هچ  رگا  یمالـسا  يرگایحا  يرادیب و  فلا . درمـش : رب  کیکفت  هب  ناوت  یم  ار 
نویدـم و يرگایحا  نیا  نتفای  تیمومع  شرتسگ و  لاـح  نیع  رد  ددرگ  یمرب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  هب  تنـس  لـها  یمالـسا 

هتخانش لوبق  لباق  ریغ  دودرم و  يرما  ناناملسم  همه  يارب  تسایس  زا  نید  ییادج  عوضوم  زورما  تسا . یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  نوهرم 
همه یـسایس  یگدنز  رد  هکلب  اهنآ  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  اهنت  هن  هدـش  هتفریذـپ  لصا  کی  ناونع  هب  مالـسا  هب  تشگزاب  هدـش و 

اب تفگ  ناوت  یم  مه  هطبار  نیا  رد  هناـگیب  هطلـس  دـض  يرابکتـسا و  دـض  هیحور  تیوقت  ب . تسا . هدـیدرگ  تیبـثت  تیوقت و  نیملـسم 
هک یمالسا  عماوج  همه  هب  داد  تروص  اکیرما  هژیوب  گرزب  ياه  تردق  لباقم  رد  یمالسا  بالقنا  هک  يزیمآ  تیقفوم  لباقت  تمواقم و 
دض هژیوب  يرابکتـسا  دض  هیحور  زورما  تشاذگ و  ياج  رب  ار  دوخ  تارثا  دندوب  هدیـشچ  ار  رابکتـسا  رامعتـسا و  هطلـس  تراقح و  معط 

. تسا یمالـسا  بالقنا  باتزاب  تارثا و  نوهرم  زین  رما  نیا  تسا و  هدرک  ادـیپ  یفاک  یگدرتسگ  تیمومع و  مالـسا  ناهج  رد  ییاـکیرما 
تفرشیپ یقرت و  تعرس  رطاخ  هب  مه  یمالسا و  عماوج  رب  برغ  هطلس  نارود  رطاخ  هب  مه  هتشذگ  رد  ناناملـسم  رورغ  ساسحا  داجیا  ج .

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1792 

http://www.ghaemiyeh.com


یمالـسا هتـشذگ  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  یمومع  یعـس  هدرک و  یم  ینیب  مک  دوخ  تراقح و  ساـسحا  یعون  برغ  کـیژولونکت  یملع و 
نیا هک  دیدرگ  بجوم  یمالـسا  بالقنا  دننک . يرادرب  وگلا  یبرغ  یگدنز  ياه  هویـش  اه و  شور  زا  هناروکروک  هتفرگ و  هدیدان  ار  دوخ 
ددص رد  دننک و  راختفا  دوخ  یمالسا  تیوه  هب  دوخ و  هتشذگ  هب  معا  روط  هب  ناناملـسم  هتفر و  نیب  زا  ینیب  مک  دوخ  تراقح و  ساسحا 

ناناوج هژیوب  ناناملسم و  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  هک  ددرگ  یم  هدهاشم  لیلد  نیمه  هب  دنشاب و  یمالسا  ياه  شزرا  هب  تشگزاب 
یمالـسا لیامـش  لکـش و  هب  زین  ار  دوخ  رهاظ  شـشوپ و  یتح  هدرک و  ادـیپ  يا  هدـنیازف  تبغر  یبهذـم  عماـجم  دـجاسم و  رد  روضح  هب 

راختفا و کی  ناونع  هب  هکلب  ددرگ  یمن  یقلت  دوبمک  هدـقع و  کی  رگید  اهنت  هن  اه  نز  نایم  رد  یمالـسا  باجح  زا  هدافتـسا  دـنروآرد .
زا تیمورحم  تمیق  هب  یتح  دـهعتم  نانز  هک  تسا  هتفرـشیپ  اجنآ  اـت  رما  نیا  ددرگ و  یم  یقلت  تمواـقم  لبمـس  یـسایس و  تکرح  کـی 
زا دعب  یـسایس  ياه  تیلاعف  نوناک  ناونع  هب  دـجاسم  د . دـنراد . یمنرب  تسد  یمالـسا  شـشوپ  زا  دوخ  لغـش  نداد  تسد  زا  لیـصحت و 

دجاسم هکلب  دریگ  یمن  لکش  یسایس  ياه  ناکم  یبزح و  ياه  هزوح  هبوچراچ  رد  یسایس  ياه  تیلاعف  رگید  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
دجاسم هب  دـندرگ  یم  هجاوم  یـسایس  لکـشم  اب  هک  نامز  ره  هتفای و  تیمومع  یـسایس  ياه  تیلاعف  تازرابم و  یلـصا  نوناـک  ناونع  هب 
دوجوم دجاسم  اهنت  هن  لیلد  نیمه  هب  دـنهد و  یم  لکـش  هدرک و  يزیر  همانرب  سدـقم  ناکم  نیا  رد  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  هدروآ و  يور 

ددرگ یم  هدوزفا  زین  دجاسم  دادعت  رب  زور  هب  زور  هکلب  تسا  هتفای  يا  هداعلا  قوف  قنور  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  مالـسا  ناهج  رد 
ياه تیلاعف  يارب  يزکرم  ناونع  هب  هکلب  تسا  هتفای  يرت  عیـسو  یگدرتسگ  يدابع  ضیارف  ماجنا  يارب  یلحم  ناونع  هب  اهنت  هن  دـجاسم  و 

باتزاب رثا و  ود  دهاش  ام  تنس  لها  عماوج  رد  یمالسا  شخب  يدازآ  ياه  تضهن  شرتسگ  ه .  تسا . هدش  تیبثت  زین  یعامتجا  یـسایس ،
يژولوئدیا هیاپ  رب  هک  شخب  يدازآ  ياه  تضهن  هکنیا  یکی  میتسه . تعامج  تنس و  لها  عماوج  رد  شخب  يدازآ  ياه  تضهن  رب  مهم 

تسد زا  ناناوج  هژیوب  ناناملسم و  نایم  رد  ار  دوخ  تیعقوم  دوب  هتفرگ  لکش  مزیلانویسان  مزیلاربیل و  مزیلایسوس ، دننام  یمالـسا  ریغ  ياه 
ياـه تضهن  یتـح  هکنیا  مود  درادـن و  تشاد ، مزیرـصان  مزیبرع و  ناـپ  هک  ار  هـچنآ  دـننام  ار  هتـشذگ  رادـتقا  راـبتعا و  نآ  رگید  هداد و 

ییاناوت مدع  تلع  هب  دندوب  تیفورعم  تیبوبحم و  ياراد  رود  هتشذگ  زا  هک  نیملسملا  ناوخا  دننام  یمالـسا  بلط  حالـصا  شخب  يدازآ 
يداهج و ياه  هورگ  هدیدرگ و  باعشنا  تتشت و  راچد  ناوج  لسن  ياه  تساوخ  هب  صوصخ  هب  دوخ  عماوج  ياهزاین  هب  ییوگخساپ  رد 
رد هرجهلا  ریکفتلا و  یمالـسا و  داهج  زا  ناوت  یم  نایم  نیا  زا  هک  دـنتفرگ  لکـش  ینیمز  ریز  هناحلـسم و  تروص  هب  یتح  دـیدج  یبالقنا 
زا شخب  ییاهر  ياه  تضهن  اب  نآ  طابترا  یمالسا و  بالقنا  ياه  یگژیو  زا  ثحب  درب . مان  ریازجلا و ... رد  یمالـسا  تاجن  ههبج  رـصم ،

بالقنا هک  دندش  واکجنک  رایـسب  بالقنا  نیا  عوقو  هدـهاشم  اب  يرامعتـسا ، هطلـس  ریز  موس و  ناهج  ياه  تلم  هک  دوش  یم  یـشان  اجنآ 
یم هک  تخاس  هجاوم  تیعقاو  نیا  اب  ار  موس  ناهج  ياهروشک  مدرم  یمالـسا ، بـالقنا  يروحم  تیونعم  یگژیو  دنـسانشب و  ار  یمالـسا 

هناگیب يروابدوخ و  نیاربانب  دـمآرب . یمدرم  ماظن  کی  داجیا  ددـص  رد  لیـصا ، ریغ  یتادراو و  ياـه  يژولوئدـیا  زا  کـمک  نودـب  ناوت 
و. دنتـشاد . دوجو  لبق  زا  هک  دوب  ییاه  تضهن  ندش  رت  لاعف  ای  اه و  شبنج  يریگ  لکـش  رب  یمالـسا  بالقنا  ریثأت  نیرت  گرزب  يزیتس ،
هعمج و ياهزامن  يرازگرب  لثم  ینید ، ضیارف  ماجنا  رد  یمومع  لابقتـسا  شیازفا  باجح ، ظـفح  هب  ناـنز  رتشیب  شیارگ  یبهذـم  راـتفر 

لفاـحم سلاـجم و  رد  رت  هدرتـسگ  روضح  نآرق و  ریـسفت  تئارق و  شزومآ  هلمج  نم  ینید  ياـه  شزومآ  تاـسلج  شرتـسگ  تعاـمج ،
هدافتسا هب  شیارگ  یمالسا  تیساسح  ز . تسا . هتفای  يرتشیب  هعـسوت  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  یبهذم 
بالقنا راثآ  هلمج  زا  یبرغ  ياه  ماـن  نیواـنع و  ندرب  راـک  هب  زا  يرود  زین  تاسـسؤم و  صاخـشا و  يارب  یمالـسا  نیواـنع  اـه و  ماـن  زا 

مچرپ بیز  ار  ربکا  هللا  راعـش  تیـساسح  نیا  ریثأت  تحت  قارع  یثعب  میژر  یتح  هک  يروط  هب  دشاب ، یم  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  یمالـسا 
ماما ياوتف  رودـص  زا  سپ  يدـشر . ناملـس  دروم  رد  هر )  ) ماما ياوتف  زا  تیامح  ینید  تاسدـقم  زا  تیامح  ح . دـیامن . یم  قارع  روشک 

یتارهاظت یمالـسا  ياهروشک  یمامت  رد  ابیرقت  دـیدرگ . مالعا  عونمم  یمالـسا  ياـهروشک  یماـمت  رد  روبزم  باـتک  راـشتنا  هر ) ) ینیمخ
هتـشک و هب  رجنم  ناتـسکاپ  رد  هک  ناتـسکاپ و .. دنه ، نوچ  ییاهروشک  رد  هلمج  نم  دـش . اپ  رب  شنایماح  يدـشر و  ناملـس  هیلع  گرزب 
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هک تخیگنارب  ار  ینیطـسلف  ناناملـسم  تاساسحا  نانچنآ  یـصقالا  دجـسم  هب  نوراش  دورو  دیدرگ . ناناملـسم  زا  يدادـعت  ندـش  یمخز 
نوئـش نیناوق و  ندش  رت  یمالـسا  يارب  اضاقت  شیازفا  یـسایس  تابلاطم  ط . دراد . همادا  مه  زونه  هک  دیدرگ  سدق  هضافتنا  زاغآ  بجوم 

دشاب و یم  حرطم  یمومع  تساوخ  ناونع  هب  یمالـسا  ياهروشک  بلغا  رد  یعانقا  تبثم و  ياه  شنکاو  هب  تلود  ندومن  راداو  هعماج و 
تیـساسح زاربا  یمالـسا و  تما  هب  قلعت  ساسحا  تیوقت  یللملا  نیب  تکراشم  ي . تسا . هدـناشک  شلاچ  هب  ار  کیئال  ياه  ماظن  رما  نیا 

زا ناشن  تفرگ  تروص  قارع  ناتسناغفا و  هب  اکیرما  هلمح  لابند  هب  هک  يا  هدرتسگ  یمومع و  تارهاظت  مالسا . ناهج  تالوحت  هب  تبـسن 
مالسا ناهج  هب  اکیرما  مجاهت  هک  درک  ینیب  شیپ  ناوت  یم  تأرج  هب  دشاب . یم  مالـسا  ناهج  رد  يرو  هرهب  یمومع و  تکراشم  ساسحا 

ياول تحت  مالسا و  ناهج  رد  یعیسو  ياه  نایغط  شروش و  بجوم  دیدرتالب  قارع  ناتسناغفا و  رد  هنامحر  یب  ياه  گنج  يزادنا  هار  و 
شوماخ هب  رداق  برغ  اکیرما و  هن  دوب و  دنهاوخ  اهنآ  بوکرـس  لرتنک و  هب  رداق  دوجوم  ياه  تلود  هن  هک  دـش  دـهاوخ  یهاوخ  مالـسا 

مالسا ناهج  رب  دوخ  هطلس  موادت  يارب  اکیرما  هک  تسا  یشنکاو  تقیقح  رد  برغ  اکیرما و  فرط  زا  مجاهت  نیا  دش . دنهاوخ  نآ  ندرک 
یمالـسا یمدرم و  ياـه  ماـیق  ییوـج و  هزراـبم  حور  شرتـسگ  بجوـم  دـناوت  یم  هک  تسا  هدرک  زاـغآ  هقطنم  نیا  میظع  ياـه  تورث  و 

کی هب  رشب  ینونک  عضو  رگا  دیوگ ...  یم  هک  اجنآ  دیشخب ، تینیع  کیدزن  هدنیآ  رد  ار  یب  نیوت  دلونرآ  ییوگـشیپ  عقاو  رد  هدیدرگ و 
يزوریپ اب  هطبار  رد  رون  راجفنا  ( ? 30 .) دنک مایق  دوخ  یخیرات  شقن  يافیا  يارب  رگید  راب  تسا  نکمم  مالـسا  دوش  رجنم  يداژن  گنج 

، ناتسود طسوت  لیس  نافوط و  هلزلز ، ناشفـشتآ ، نوچمه  یفلتخم  ياه  لیثمت  ریباعت و  نآ  یناهج  راثآ  اه و  یتفگـش  یمالـسا و  بالقنا 
ریبعت و چـیه  یلو  دـشاب . یم  بالقنا  یبیرخت  تردـق  رگنایب  امومع  هک  تسا  هدـش  هدرب  راک  هب  بالقنا  هدز  تریح  نارظان  ای  نانمـشد و 

یم راهظا  هک  اجنآ  تسین ، دـشاب  یم  هر )  ) ینیمخ ماما  بالقنا ، ربهر  هب  بستنم  هک  ار  هچنآ  زا  رت  هنانیب  عقاو  رت و  بسانم  رتاـبیز ، یلیثمت 
اه یکیرات  هدیشخب و  ییانشور  ار  یعیـسو  ياضف  ات  دوخ  تاعـشعشت  اب  دوخ : راجفنا  رثا  رد  رون  هک  ارچ  دوب  رون  راجفنا  ام  بالقنا  دنراد 
هب هژیوب  دوخ  يامرگ  اب  دسانـش و  یمن  ریقف  ینغ و  دـسر ، یم  هیوسلاـب  ملاـع  راـشقا  همه  هب  دـنک . یم  لیدـبت  ییانـشور  هب  ناـهگان  هب  ار 
دنک یم  لیدـبت  ییانـشور  هب  ار  اه  تلاهج  اه و  یکیراـت  هک  اـجنآ  زا  دـشخب . یم  يرتشیب  دـیما  كرحت و  فعـضتسم  مورحم و  تاـقبط 

نیفعضتسم نیمورحم و  يارب  هک  ردق  نامه  دزاس . یم  رـسیم  رتهب  رتشیب و  ار  هاچ  زا  هار  لطاب و  زا  قح  صیخـشت  تقیقح و  نتفای  ناکما 
یم يور  رون  نوناـک  هژیوـب  نآ  گـنج  هب  هدوـهیب  دـنیرفآ و  یم  تشحو  سرت و  ناـشافخ  نـالدروک و  يارب  دروآ  یم  تردـق  تکرب و 

رت کیدزن  رون  نوناک  هب  هکنآ  ره  دـیامنیم . توعد  تکرح  مایق و  هب  هدومن و  رادـیب  رات  بش  رد  ینـالوط  باوخ  زا  ار  ناـگتفخ  دـنروآ .
دندرگ یم  بوذ  نآ  رد  نانچنآ  دنتـسه  رون  راجفنا  نوناک  رد  هک  اهنآ  دیامن . یم  ساسحا  يرتشیب  شیامرگ  ساسحا  يریذپرثا و  دـشاب 

هب لطاب  قح و  لهج ، یهاگآ و  یکیرات ، رون و  نایم  هعزاـنم  دـندرگ . یم  نآ  کـفنیال  ءزج  عقاو  رد  هدـیدرگ و  رون  هب  لیدـبت  دوخ  هک 
ییاـهن یعطق و  يزوریپ  هلحرم  هب  هدرک و  هبلغ  یکیراـت  رب  دـشاب  یم  تقیقح  قـح و  لبمـس  هک  روـن  نآ  رد  هک  دـسر  یم  ینیوـن  هلحرم 

رت يوق  نآ  يراذـگ  رثا  هتفای و  همادا  رون  شبات  دـنک  عطاس  يژرنا  دوخ  زا  دـشاب و  لاعف  نوناک  نیا  هک  یناـمز  اـت  و  ددرگ . یم  کـیدزن 
موس هرازه  مکی و  تسیب و  نرق  زاغآ  رد  یمالـسا  بالقنا  دیدرتالب  تسا . دیپس  هیـس  بش  نایاپ  دـیازفا و  یم  نآ  تعرـس  رب  هدـیدرگ و 

بلغا فارتـعا  هب  اـنب  هک  يروـط  هب  تسا  هداد  تهج  رییغت  ریذـپان  تـشگرب  یگنهرف ، داـعبا  رد  هژیوـب  یقیمع  تارثا  ناـنچ  نآ  يدـالیم 
مقر ار  دیدج  ینارود  رصع و  هک  دور  یم  دوب و  دهاوخن  شداعبا  همه  رد  برغ  هطلس  موادم  هدنریگرب  رد  رگید  دیدج  نرق  نادنمشیدنا 

، سارکوش مایلیو  (. 2 . ) نارهت هاگشناد  یسایس  مولع  داتسا  (. 1 . ) درک دنهاوخ  افیا  يرت  هتسجرب  شقن  ناناملسم  مالـسا و  نآ  رد  هک  دنزب 
دوش هعجارم  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  (. 3 . ) ص 6 155 ، 1369 زربلا ، رشن  يودهم ، گنشوه  اضرلادبع  همجرت  هاش ،  رفس  نیرخآ 

لشیم (. 4 . ) 1379 نارهت : ین ، رـشن  هدیدناهج ، نیـشفا  شوخرـس و  وکین  همجرت  حور ، یب  ناهج  کی  حور  ناریا : وکوف ، لشیم  باتک  هب 
(. 5 . ) ص43 ، 1377 نارهت : سره ، تاراـشتنا  یناراــمه ، یموـصعم  نیــسح  هـمجرت  دــنراد ، رــس  رد  یئاــیور  هـچ  اــه  یناریا  وـکوف ،

، برغ مالسا و  همانهام  یمالسا ، بالقنا  هرابرد  ناسانش  هنایمرواخ  يارآ  یسانش  خسن  يده ، نیسح  دمحم  ریم  (. Khomeinism. (6
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Vanes Martin, Creating an Islamic State: Khomeini and The (. 7 . ) هحفص 8 تشهبیدرا 1378 ، هرامش 30 ،
Barry Rosen (ed) , Iran, (. 9 . ) هحفص 202 دلج 12 ، ماما ، هفیحـص  (. Making New Iran, New York , P.. (8
since the Revolution: Internal Dynamics, Regional Conflicts and the Super Powers, New
York, Brooklyn College (10). Skocopol, Theda, “ Rentier State and Shia Islam in theIranian
Revolution, “ Theory & .Society, USA, Vol II, No., p. (11). Sposito, John, The Iranian

بالقنا راگلا ، دـماح  (. Revolution: Its Global Impact, Florida International University Press . (12
هشیر يدک ، یکین  (. Brooklyn colledge (14). Barry M. Rosen (15 (. 13 . ) يدعسا یضترم  همجرت  ناریا ، رد  یمالـسا 
نیبار (. Status quo (17). Dark Ages (18 (. 16 . ) 1375 ملق ، رـشان  یهاوگ ، میحرلادـبع  رتـکد  همجرت  ناریا ، بـالقنا  ياـه 
هتوب رد  ندـمت  یب  نیوت  دـلونرآ  (. 19 . ) 175 ص 174 ، اـت ، یب  نارهت : سموق ، هشیدـنا ، یلع  همجرت  ادـخ ، هار  نازراـبم  نایعیـش  تیار ،

ار نانبل  نایعیـش  زا  هدش  داجیا  لکـشت  نیلوا  ردص  یـسوم  ماما  (. 20 . ) ص 117 ، 1362 نارهت : یلوم ، دـنژآ ، بوقعی  همجرت  شیاـمزآ ،
راهچ توریب ، زا  ییاه  شخب  لاغشا  نانبل و  كاخ  هب  لیئارـسا  هدرتسگ  هلمح  لابند  هب  لاس 1356 و  رد  (. 21 . ) دیمان نیمورحملا  تکرح 

دندوب هدرک  داجیا  دوخ  يارب  اجنآ  رد  ییاه  هاگیاپ  هدرک و  هدایپ  ورین  ناـنبل  رد  اـیلاتیا  هسنارف و  سیلگنا ، اـکیرما ، نوچمه  برغ  تردـق 
ياه تلم  (. 22 . ) دـندیدرگ نانبل  كاخ  كرت  هب  راچان  یمالـسا  تمواقم  ياهورین  يداهـشتسا  تاـیلمع  لاـبند  هب  لاـس 1361 و  رد  هک 

نسحلاوبا (. 23 . ) ص 12 ات ، یب  یجراخ ، تاـغیلبت  یگنهاـمه  يزیر و  هماـنرب  رتفد  یمالـسا ، داـشرا  ترازو  یمالـسا ، بـالقنا  یبرع و 
ص 5. ش23 ، تثعب ، همان  هتفه  (. 24 . ) ص 229 ، 1370 نارهت : یللملا ، نیب  یـسایس و  تاعلاطم  رتفد  هنایم ، يایـسآ  ياه  تیلم  يزاریش ،
. نارحب زاغآ  ناتسناغفا  ج5 . یسوساج ، هنال  دانسا  (. 26 . ) 304 ص303 ، ناتسمز 1379 ، هرامش 4 ، متفه ، لاس  هنایمرواخ ، همانلصف  (. 25)
، تثعب همان  هتفه  (. 28 . ) ص 284 راهب 1375 ،  ، ش13 س 5 ، زاقفق ، يزکرم و  يایسآ  تاعلاطم  همانلصف  (. 27 . ) هرامش 23 ص 110 دنس 
(. 30 . ) 1377 تاعالطا 14/4 / هلاقم ،)  ) یمالـسا بالقنا  ایـسآ و  یقرـش  بونج  ناناملـسم  این ، لیعامـسا  دومحم  (. 29 . ) ص 5 ش 23 ،

؛ رهچوهم يدمحم ، هرامش 5 ، دادرخ ، هلجم 15  هلاقم : عبانم  نامه . یب ، نیوت  دلونرآ 

یگنهرف ياه  شزرا  رودص  یمالسا و  بالقنا 

، بالقنا رودـص  یگنهرف ، ياه  شزرا  یمالـسا ، بـالقنا  يدـیلک  ياـه  هژاو  هدـیکچ  یگنهرف  ياـه  شزرا  رودـص  یمالـسا و  بـالقنا 
دلوتم لاس 57  هام  نمهب  رد  هک  ناریا  یمالسا  بالقنا  یسراف . تایبدا  نابز و  شرتسگ  و  ع )  ) تیب لها  گنهرف  يایحا  یمالسا ، تدحو 

ناناملسم يرادیب  رد  دادیور  نیا  تشاد . یمالسا  ینیب  ناهج  ندمت و  هب  یـصاخ  هاگن  یعامتجا ، یـسایس و  فادها  نتـشاد  نیع  رد  دش ،
هک تسا  هدوب  نآ  رب  برغ ، رد  هژیو  هب  ناـهج ، نادـنمروز  شـالت  دـنچ  ره  درک . اـفیا  يا  هدـمع  شقن  ینید  ياـهرواب  ییازوـن  ناـهج و 
هک يا  هزات  رکب و  میهافم  رب  نآ  هنازرف ي  يربهر  یلو  دنیامن ، میسرت  زواجتم  یگنهرف و  دض  يا  هرهچ  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  هراومه 

بتاـکم رد  هک  نآ ، درف  هـب  رـصحنم  تاـصاصتخا  اـیند و  اـب  نآ  تاـکرتشم  رب  هدوـمن و  هـیکت  دـنز  یم  جوـم  یمالـسا  بـالقنا  حور  رد 
هتـسجرب ییایوپ و  هب  دـقتعم  هک  يا  هنوگ  هب  دـنزرو  یم  رارـصا  تسین ، دوجوم  ایند  فلتخم  ياه  هلحن  يرکف و  ياه  نایرج  نوگانوگ و 

شزرا لاقتنا  عقاو  رد  بالقنا  رودص  موهفم  هر )  ) لحار ماما  رظنم  زا  دنتـسه . تاصاصتخا  نآ  جـیورت  ندومن و  نایب  تمواقم و  ندرک و 
دیاب هک  دشاب  یم  یناسر  مایپ  ياهرازبا  تاناکما و  زا  هدافتـسا  قیرط  زا  نایناهج  شوگ  هب  تلاسر  نیا  ندناسر  نآ و  یهلا  يونعم و  ياه 

ندمت گنهرف و  نییبت  یفرعم و  ناهج ، رد  یمالسا  فراعم  میهافم و  نییبت  توعد و  دننام : دوجوم  ياهراکهار  زا  هدافتـسا  اب  فده  نیا 
گنهرف يایحا  یمالـسا ، تما  تدحو  تیوقت  اه ، گنهرف  اه و  ندمت  يوگتفگ  يارب  بسانم  ياه  هنیمز  ندروآ  مهارف  یمالـسا ، یناریا 
بالقنا يزوریپ  یگنهرف  ياه  شزرا  رودـص  یمالـسا و  بالقنا  دـبای . ققحت  یـسراف  تایبدا  نابز و  شرتسگ  جـیورت و  و  ع )  ) تیب لها 
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لابند هب  ار  یللملا  نیب  فرگـش  تاریثأت  هدـیدرگ و  ناهج  هقطنم و  رد  یمیظع  تالوحت  أـشنم  رـس  لاس 57  هام  نمهب  رد  ناریا  یمالـسا 
و درک . نوگنرس  ار  هاش  هماکدوخ ي  میژر  یبرغ  هن  یقرـش ، هن  راعـش  اب  یمالـسا و  ياهرواب  نامیا و  رب  هیکت  اب  هک  یبالقنا  تسا . هتـشاد 

ياهدادـیور نیرت  میظع  نیرتمهم و  زا  یکی  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  تخاـس . ققحم  نیمزرـس  نیا  رد  ار  یمالـسا  يروهمج  تموکح 
رد يوسنارف  ناملـسم  دنمـشیدنا  يدوراگ ، هژور  دوب . ناهج  ناریا و  رد  یناشخرد  گرزب و  رایـسب  جـیاتن  تاکرب و  ياراد  رـصاعم ، نرق 

ار نآ  هر )  ) ینیمخ ماـما  هک  یمالـسا  بـالقنا  یتـسار  هب  : » دـنک یم  فیـصوت  نینچنیا  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  دوخ ، تـالاقم  زا  یکی 
رییغت فده  هب  هک  دندوب  ییاه  بالقنا  خـیرات  لوط  رد  تسین ، هیبش  دـندیدرگ ، اپرب  لبق  رد  هک  ییاه  بالقنا  زا  کیچیه  هب  درک  يربهر 

یلم ياه  بالقنا  دوب ، اینغا  هیلع  ارقف  مشخ  رگناشن  تسا و  هداد  خر  ناهج  رد  مه  یعامتجا  ياه  بالقنا  دـندیدرگ . اـپرب  یـسایس  ماـظن 
بالقنا نیا  دوب . اه  هزیگنا  نیا  یمامت  ياراد  زین  ناریا  یمالسا  بالقنا  اما  دندرک . یلاخ  نابصاغ  نارگرامعتـسا و  هیلع  ار  دوخ  مشخ  مه 

هکلب درک ، نوگنرس  ار  يرامعتسا  یعامتجا ، یسایس ، تموکح  طقف  هن  هک  دوب  يدیدج  یناعم  ياراد  دش  هتفگ  هک  یتاعوضوم  رب  هوالع 
تاریثأت ناریا  یمالـسا  بالقنا  ( 2 .«) تخاـس نوگژاو  دوب ، هدـش  ملع  نید  لـباقم  رد  هک  ار  یـصاخ  ینیب  ناـهج  ندـمت و  نآ  زا  رتـمهم 
طــسوت یمالــسا  تکوـش  تزع و  تـفر  یم  هـک  يرــصع  رد  تـشاد . ینید  ياـهرواب  ياـیحا  ناـهج و  ناناملــسم  يرادـیب  رد  يداـیز 

هب ناریا  یمالسا  بالقنا  دوش ، هدرپس  یشومارف  هتوب ي  هب  یمالسا  ياه  شزرا  قالخا و  ددرگ و  لامیاپ  مالسا  نانمـشد  نارگرامعتـسا و 
اه نویلیم  لد  رد  يدـیما  هقراـب ي  دروآ و  ناـغمرا  هب  ار  یمالـسا  لیـصا  ندـمت  گـنهرف و  تسویپ و  عوقو  هب  هر ) ) ینیمخ ماـما  يربـهر 

. دیدرگ مالـس  ناهج ا  هنیرید ي  تمظع  دجم و  ندش  هدـنز  مالـسا و  تایح  دـیدجت  ثعاب  درک و  هدـنز  ایند  رانک  هشوگ و  رد  ناملـسم 
، بالقنا : » دـنیامرف یم  بالقنا  ياه  شزرا  غالبا  یناسر و  مایپ  ترورـض  یمالـسا و  بالقنا  ياه  یگژیو  هب  هراشا  اب  يربهر  مظعم  ماقم 
؛ دوب هدرک  هراچیب  تخبدب و  ار  روشک  مدرم و  هک  يا  هتـسباو  دـساف  تموکح  یلخاد و  دادبتـسا  اب  هزرابم  تهج ، کی  تشاد : تهج  ود 
ههجو ي رگید ، تهج  دشاب ؛ یمالسا  تموکح ، دنوش و  هرادا  مدرم  مالـسا ، نماد  رد  دهد ؛ تاجن  ار  تلم  روشک و  تساوخ  یم  بالقنا 
ای یبرغ  اـی  ییاـپورا  رکفتم  نـالف  ّـالاو  درک ؛ بذـج  دوـخ  هب  ار  اـیند  هک  تسا  يزیچ  نیا  تـسا ؛ تیرـشب  اـیند و  يارب  وـن  ماـیپ  نـخس و 
زا ات  تسین  ام  روشک  لخاد  هک  وا  دـنک ، یم  شیاتـس  ار  مدرم  تکرح  یمالـسا و  ماظن  بالقنا و  ماما و  هک  نیتال  ياکیرمآ  ای  ییاـقیرفآ 
ام تسا ؛ مهم  رایسب  مود ، هبنج ي  دنک . یم  راداو  شیاتـس  هب  ار  وا  هک  تسا  مالـسا  یناسنا  یناهج و  مایپ  دشاب ؛ هدیمهف  يزیچ  تموکح ،

نایناهج ناناملـسم و  شوگ  هب  ار  زاس  ناسنا  مایپ  نیا  هنوگچ  روطچ و  لاح  یمالـسا  بـالقنا  رودـص  ( 3 .«) مینک نایب  ار  نیا  میناوتب  دـیاب 
نابطاخم و مییامن و  غالبا  ایند  هب  یقطنم  بولطم و  تروص  هب  ار  بالقنا  یگنهرف  ياه  شزرا  اـت  دوش  هدیـشیدنا  يریبدـت  هچ  میناـسرب ؟

هیاپ رب  هک  یبالقنا  اریز  بالقنا ، رودص  زا  تسا  ترابع  خساپ  میناهرب ؟ نانمـشد  یگنهرف  يرکف و  تالمح  جامآ  زا  ار  بالقنا  ناقاتـشم 
دوخ يارب  هک  یناسنا  یعرـش و  هفیظو ي  یبالقنا و  تلاسر  ساسحا  تهج  هب  هتفای ، دشر  هتفرگ و  حبـضن  یگنهرف  يرکف و  ياه  هیام  ي 

هک ییاه  هشیدنا  راکفا و  رودص  بالقنا ، رودص  ینعی  موهفم  نیا  دومن و  دهاوخ  مادـقا  دوخ  ياه  هشیدـنا  جـیورت  رـشن و  يارب  دـنیب  یم 
زا یکی  دـشاب . یم  مالـسا  رب  هـیکت  اـب  يدازآ  لالقتـسا و  بـسک  تـسا ، هـتفرگ  تروـص  اـهنآ  يارب  اـهنآ و  ساـسارب  یمالــسا  بـالقنا 

اهراب ماظن  هتـسجرب ي  نالوئـسم  و  هر ) ) ینیمخ ماما  تسا . یمالـسا  بالقنا  رودـص  ناهج ، هقطنم و  رد  بالقنا  دنمـشزرا  ياهدرواتـسد 
. دنا هتشاد  ییاهرظنراهظا  یمالـسا ، بالقنا  رودص  هب  تبـسن  يددعتم  ياه  هتـشون  تانایب و  رد  دنا و  هدرک  هیکت  مهم  عوضوم  نیا  يور 
اب عافد  هزرابم و  هجیتن ي  مینک و  یم  رداص  ار  نامیاه  هبرجت  ناهج  مامت  هب  ام  : » دندومرف هر )  ) ماما ترـضح  بالقنا  يزوریپ  يادـتبا  رد 

هفوکـش زج  اه ، هبرجت  نیا  رودـص  لوصحم  املـسم  میهد و  یم  لاقتنا  قح  هار  نازرابم  هب  یتشادمـشچ ، نیرتکچوک  نودـب  ار  نارگمتس 
، مینک یم  رداص  نایناهج  مامت  هب  ار  نامبالقنا  ام  ( » 4 .«) تسین دنبرد  ياه  تلم  يارب  مالسا  ماکحا  ندش  هدایپ  لالقتسا و  يزوریپ و  ياه 
ره رد  هزرابم  ات  و  تسه ، هزرابم  دنکفین  نینط  ناهج  مامت  رب  هللا  لوسر  دمحم  هّللاّالا و  هلاال  گناب  ات  تسا و  یمالـسا  ام  بالقنا  هک  ارچ 

: دـنیامرف یم  بالقنا  رودـص  دروم  رد  شیوخ  تاـنایب  زا  رگید  یکی  رد  تما  ماـما  ( 5 .«) میتسه ام  تسه  نیربکتـسم  هیلع  ناهج  ياـجک 
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هدرک فوطعم  شدوخ  هب  ار  فیعـض  ياه  ّتلم  همه  هجوت  هک  تسا  يروط  هب  ناریا  رد  مالـسا  تردق  یناریا و  تردـق  زورما  هللادـمحب  »
مالسا رون  اج ، همه  يوروش و  ات  اقیرفآ و  ات  دنتسه و  اکیرمآ  رد  هک  يزیزع  ياه  هایس  نیا  زا  ایند . رـساترس  رد  دش  رداص  مالـسا  تسا و 

هبلغ اج  همه  رد  مالسا  اءاشنا ... درک و  ادیپ  قّقحت  دوب و  نیمه  بالقنا  رودص  زا  روظنم  و  تسا . هدش  مالسا  هب  مدرم  هجوت  تسا و  هدیبات 
ییاهر يارب  یهلا  هدـعو ي  ققحت  زاغآرـس  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  بالقنا  رودـص  موهفم  انعم و  ( 6 .«) درک ادیپ  دـهاوخ  رفک  رب 

دیهش هتفگ ي  هب  درک و  نشور  یناهج  رابکتسا  دنب  دیق و  زا  ار  اه  تلم  ییاهر  هار  ینازورف ، لعشم  نوچمه  بالقنا  نیا  دوب . نافعضتسم 
تکرش یناملآ  دنمشناد  تفارکالزیگ ، ( 7 .«) دیـشخب يا  هزات  تایح  ایند  رد  ار  زیزع  مالـسا  ناریا ، بالقنا  ، » رنهاب داوج  دـمحم  ماقمالاو 

هب ریخا  ياه  ههد  رد  مالـسا  : » تفگ بلطم  نیا  مالعا  اب  نیکـشوپ ، هتوگ و  ظفاح ، اه : گنهرف  يوگتفگ  یللملا  نیب  شیاـمه  رد  هدـننک 
تایح دیدجت  دراد ». نایرج  تیونعم  يایحا  يارب  يرگیدام و  اب  دیدش  هزرابم  نآ  هیاس ي  رد  هک  هدش  لیدـبت  يدـنمورین  بتکم  وگلا و 

نیـشام ات  دـش  ثعاب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  هیاس ي  رد  متـس  تحت  ياه  تلم  يرادـیب  تیونعم و  نوزفا  زور  دـشر  یمالـسا و  عماوج 
ياهرازبا اـه و  هویـش  اـب  ار  یمالـسا  بـالقنا  هرهچ ي  يزاـس  شودـخم  هسورپ ي  شیوخ ، ناوت  تردـق و  ماـمت  اـب  برغ  یناور  گـنج 

ياه هئطوت  زا  یکی  دـنک . داجیا  دـیدرت  کش و  متـسیب  نرق  رد  اهنآ  يارجا  ناـکما  یمالـسا و  ياـه  شزرا  رد  اـت  ددـنب  راـک  هب  فلتخم 
دوب مالـسا  هب  توعد  هک  ار  بالقنا  رودص  زا  فده  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، بالقنا  رودص  نداد  هولج  هنوراو  فیرحت و  نانآ ، يرامعتـسا 

بالقنا رودص  موهفم  انعم و  نییبت  ماقم  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  دـندرک . یفرعم  يریگروز  گنج و  نارگید و  نیمزرـس  هب  زواجت  يانعم  هب 
میزیرب میوشب و  هرایط  راوس  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  مینک ، رداص  میهاوخ  یم  ار  مالـسا  مییوگ  یم  هک  ام  : » دننک یم  حیرـصت  یمالـسا 
هاگتسد هلیـسو ي  هب  میناوت  یم  هک  تسا  نیا  میناوت  یم  ام  هکنآ  اما  میناوت . یم  ام  هن  میتفگ و  ام  هن  يزیچ  وچمه  کی  رگید ، کلامم  هب 

نآ ار  مالسا  دنور ، یم  جراخ  هب  هک  ییاه  هورگ  هلیسو ي  هب  تاعوبطم ، هلیـسو ي  هب  امیـس ، ادص و  نیمه  هلیـسو ي  هب  میراد ، هک  ییاه 
زواجت رودص  بالقنا ، رودص  ( » 8 .«) دوب دهاوخ  همه  لوبق  دروم  دوشب ، یفرعم  تسه  هک  يروط  نآ  رگا  مینک . یفرعم  تسه  هک  يروط 
رودـص تسا ، بالقنا  تلاسر  رودـص  مایپ و  رودـص  يانعم  هب  بالقنا  رودـص  تسین ...  نارگید  ياه  نیمز  نتفرگ  يانعم  هب  گنج و  و 

نافعـضتسم زا  تیامح  راختفا ، فرـش ، نامیا ، كاپ ، یناسنا  ياه  تلـصخ  ییافکدوخ ، یگتـسباو ، مدـع  لالقتـسا ، دـننام  ییاـه  شزرا 
دنزاس یم  ناشن  رطاخ  بالقنا  رودص  يانعم  زا  طلغ  تشادرب  هنوگره  زا  يریگولج  روظنم  هب  رگید ، ییاج  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ( 9 ...«) و

ییاشگروشک روز و  اب  بالقنا  رودـص  دوش و  داجیا  اه  تلم  همه ي  رد  یمالـسا  يرادـیب  نیا  هک  تسا  نیا  ام  بالقنا  رودـص  ینعم  هک 
دیاب مییوگ  یم  هکنیا  : » دـنیامرف یم  هراب  نیا  رد  شیوخ  تاـنایب  زا  یکی  رد  ماـما  تسا . یمالـسا  قـالخا  مالـسا و  وترپ  رد  هکلب  تسین ،

ياهروشک همه ي  ام  مینک . ییاشگروشک  میهاوخ  یم  ام  هک  دننکن  تشادرب  نآ  زا  ار  طلغ  ینعم  نیا  دوشب ، رداص  اج  همه  هب  ام  بالقنا 
نیا دش و  عقاو  ناریا  رد  هک  يزیچ  نیا  میهاوخ  یم  ام  دنشاب ، ناشدوخ  لحم  رد  دیاب  اهروشک  همه ي  میناد . یم  نامدوخ  زا  ار  نیملـسم 
همه رد  نیا  دندرک ، هاتوک  ناشدوخ  نزاخم  زا  ار  اهنآ  تسد  دنتفرگ و  هلـصاف  اه  تردقربا  زا  ناشدوخ  دش و  عقاو  ناریا  رد  هک  يرادـیب 

دیدج میهافم  ییاسانش  ترورض  هب  هراشا  اب  زین  يربهر  مظعم  ماقم  ( 10 ...) تسا نیا  ام  يوزرآ  دوشب . اه  تلود  همه ي  رد  اه و  تلم  ي 
هزات رکب و  میهافم  یمالسا ، ماظن  یمالسا و  بالقنا  : » دنیامرف یم  ناهج  حطس  رد  تقیقح  نابلاط  ناقاتـشم و  هب  اهنآ  هضرع ي  بالقنا و 

بتاـکم رد  شدوـخ  هیبـش  زا  ار  نیا  هک  دراد  یتاـصاصتخا  اـما  دراد ، اـیند  اـب  یتاـکرتشم  هچ  رگا  هـک  دراد  یمیهاـفم  دراد ، اـیند  رد  يا 
(11 .«) مینک نایب  میتسیاب و  مه  شیاپ  میروایبرد و  ار  نآ  دـیاب  دـنک ؛ یم  ادـج  ایند  يرکف  ياه  هلحن  يرکف و  ياـه  ناـیرج  نوگاـنوگ و 
و هر ) ) لحار ماما  هشیدـنا ي  رظنم و  رد  بالقنا  رودـص  هک  میدـش  روآدای  تشذـگ ، هک  هچنآ  هب  تیانع  اب  یگنهرف  ياه  شزرا  رودـص 
رد رما  نیا  هک  تسا  نایناهج  شوگ  هب  یهلا  يونعم و  ياه  شزرا  لاقتنا  یمالـسا و  بالقنا  تلاسر  ماـیپ و  رودـص  يربهر ، مظعم  ماـقم 

، مایپ ياوتحم  یناسر ، مایپ  ياهرازبا  تاناکما و  هیلک ي  دـیاب  فدـه  نیا  هب  لین  تهج  هکلب  دوش  یمن  ماجنا  یـشکرکشل  روز و  هیاس ي 
دوب و یگنهرف  بالقنا  کی  ام  بالقنا  دریگ . رارق  تقد  هجوت و  دروم  ایند  فلتخم  قطانم  رد  نابطاخم  ياهزاین  ناـکم ، ناـمز و  تیعقوم 
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فادـها فیاظو و  زا  ییاه  هشوگ  هب  لاـمجا  روط  هب  نونکا  دوش . یم  بوسحم  اـه » شزرا  بـالقنا   » یتشهب رتکد  مولظم  دیهـش  ریبعت  هب 
، تسا یهیدـب  مینک : یم  هراـشا  لـلملا  نـیب  هـصرع ي  رد  یگنهرف  يـالاو  ياـه  شزرا  غـالبا  لاـقتنا و  صوـصخ  رد  ماـظن  کـیژتارتسا 
هدومرف ي هب  هک  تسا  هشیدـنا  گنهرف و  رکف و  دـُعب  نامه  ایند ، رد  ماظن  يراذـگریثأت  دـُعب  نیرتمهم  دـش ، نایب  زین  ًالبق  هک  يروطناـمه 

یثنخ ایند  يدام  ياهدـیدهت  همه ي  میهد ، ماجنا  يا  هتـسیاش  راک  گنهرف  رکف و  هنحـص ي  رد  میناوتب  اـم  رگا  : » بـالقنا هنازرف ي  ربهر 
نیب هصرع ي  رد  نامیمالسا  بالقنا  مهم  ياه  تلاسر  زا  یکی  ناهج  رد  یمالـسا  فراعم  میهافم و  نییبت  توعد و   1 ( 12 .«) دش دهاوخ 

ار مالـسا  هرهچ ي  دنـشوک  یم  هراوـمه  مالـسا  نادـناعم  نانمـشد و  تـسا . یمالـسا  فراـعم  رکفت و  شرتـسگ  اـیحا و  یفرعم و  لـلملا ،
نید و دیدرگ و  ایحا  ناهج  رـسارس  رد  يرادنید  نید و  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  رثا  رب  دنهد . هولج  هنوراو  ار  قیاقح  دنزاس و  شودـخم 
هب ینید  ییوگخساپ  مالسا و  نید  هرهچ ي  زا  اه  تعدب  تافارخ و  ندودز  ینید و  رکفت  حالصا  تشگزاب . عامتجا  هنحص ي  هب  تیونعم 

میفظوم ام  : » دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  دور . یم  رامـشب  بالقنا  یـساسا  فادـها  هلمج  زا  يرـشب  هعماج  يرکف  ياهزاین 
، مالسا هک  تسا  نیا  دصقم  ( » 13 .«) ایند رد  تسا  بیرغ  ایند ، رد  نآلا  تسا  مولظم  مالـسا  مینک . یفرعم  ایند  ياـج  همه  رد  ار  مالـسا  هک 

ربهر ( 14 .«) دنشاب لقتسم  همه  دنشاب ، دازآ  همه  دنشاب و  هافر  رد  همه  دوشب و  هدایپ  دوشب و  هدنز  مالـسا  ریگناهج  ماکحا  مالـسا ، ماکحا 
ایند رد  زورما  : » هک دـننک  یم  حیرـصت  اهروشک  رگید  هب  مایپ  غالبا  ياه  هویـش  رازبا و  اه ، تیعقوم  تیاعر  رب  دـیکأت  اب  زین  بـالقنا  مظعم 
نیا جامآ  و  بطاخم ، هک  اه  نهذ  هکنیا  يارب  دوش ؛ یم  ءاقلا  هتخادرپ و  هتخاس و  يرکف  ياه  يروئت  یپ  رد  یپ  اهراک ، يراذـگرثا  يارب 
دوخ دصاقم  هب  دنراد ، رایتخا  رد  هک  یتورث  يدام و  ناکما  اب  دنناوتب  اهنآ  ات  دنوش ، میلست  عناق و  عضاخ و  دنتـسه  يونعم  يرکف و  هلمح 

میناوتب دیاب  ام  میناسرب ...  ایند  هب  تسرد  ار  اهنیا  میناوتب  دیاب  ام  یمالـسا ؛ بالقنا  مایپ  مییام و  یمالـسا ، فراعم  رکفت و  مییام و  دنـسرب .
زا هدافتسا  اب  یقرتم و  ًالماک  هنارکفنشور و  نایب  نحل و  اب  دیاب  هتبلا  مینک ؛ نایب  تسام ، هب  قلعتم  هک  ار  هچنآ  یمالسا و  فراعم  میهافم و 

دمآراک ياهرازبا  زا  یکی  یمالـسا  بالقنا  یناریا و  ندمت  گنهرف و  نییبت  یفرعم و   2 ( 15 .«) دشاب نامز  هرود و  ره  اب  بسانتم  ناگژاو 
هدرتسگ ي تافیرحت  اـهراگنز و  ندودز  یمالـسا و  ناریا  یعقاو  هرهچ ي  میـسرت  روظنم  هب  یمالـسا  ناریا  ندـمت  گـنهرف و  یفرعم  رد 
. تسا یللملا  نیب  یناسر  عالطا  ياـه  هکبـش  زا  يریگ  هرهب  یعمج و  ياـه  هناـسر  زا  بولطم  هدافتـسا  برغ ، یگنهرف  نوخیبش  زا  یـشان 
، فادها ینابم ، یفرعم  تهج  رد  اهروشک  اب  یگنهرف  تابسانم  طباور و  هعـسوت ي  شرتسگ و  رد  رثؤم  ياه  هویـش  رازبا و  نابز ، تخانش 
هـمه ي یناریا  ندـمت  گـنهرف و  ردـقنارگ  ثاریم  دـسر . یم  رظن  هـب  يرورـض  مزـال و  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ياهدرواتـسد  عـضاوم و 

یبایزرا اهرظنراهظا و  دنا . هدروآ  دورف  میلست  رـس  نآ  ربارب  رد  هتـشاد و  او  یتفگـش  باجعا و  هب  ار  بدا  رکف و  نابحاص  نادنمـشیدنا و 
نیا رب  تسا  یقداص  دهاش  دوخ  دـنا ، هدرک  رفـس  یمالـسا  ناریا  هب  ناهج  رانک  هشوگ و  زا  هک  رنه  ملع و  ناگرزب  نارکفتم و  زا  يرایـسب 

، تایبدا ياه  هنیمز  رد  رثا  دـصکی  زا  شیب  بحاص  نانبل و  یحیـسم  هتـسجرب  دنمـشیدنا  بیدا و  هدنـسیون ، يروخافلا ، اـّنح  رتکد  اعّدـم .
بـالقنا یبدا  يرکف  ياهدرواتـسد  هراـبرد  يرظنراـهظا  یط  هتفرگ ، رارق  ناریا  ندـمت  گـنهرف و  قیمع  ریثأـت  تحت  هک  هفـسلف  خـیرات و 

ار یناریا  نادنمـشناد  نابیدا و  راثآ  مدوب و  هدینـش  رایـسب  دیدج  میدـق و  ياه  هرود  رد  ناریا  خـیرات  هرابرد ي  نم  : » دـیوگ یم  یمالـسا 
راثآ اب  منک و  هدافتسا  تسا ، هدش  اطع  نم  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  زا  رادید  يارب  هک  یتصرف  زا  ات  مدیشیدنا  رایسب  ما ، هدناوخ  ناوارف 

رد يرـسک  هارمه  ار  دوخ  مدرک ، كرد  هدـهاشم و  بلق ، ییانیب و  اـب  مدـید و  دوخ  مشچ  اـب  ار  نیا  لاـح  موش ؛ انـشآ  شناد  ملع و  دـهم 
اب یتدـم  موش و  یم  دراو  اهراگن  شقن و  یـشاقن و  یبدا و  یتسد و  ياهرنه  تشهب  هب  منیب و  یم  همانهاش  رد  یـسودرف  هارمه  شناویا و 

، متسه هارمه  شا  یفوص  تاماقم  رد  ظفاح  نافرع  اب  شساسحا و  اب  یئانغ  راعـشا  اب  یناهفـصا  نیدلا  لامک  اب  شتایعابر و  رد  مایخ  رمع 
نابز هب  دـندرک و  یم  يروآون  لیخت و  هک  ییاه  لقع  دـنا و  هتـشاذگ  ناینب  ار  ابیز  یناهج  هک  راگنابیز  ياه  تسد  رد  مرگن  یم  لمأت  اب 

ینامز زا  نم  متـسه . یتفگـش  زا  ییایرد  رد  قرغ  نم  دنتـشاد ، ینازرا  ار  اهبنارگ  یثاریم  ناهج  هب  دنداد و  شرورپ  دـنتخومآ و  هک  ییاه 
دنم هرهب  هاگآ  ینغ و  یتلم  یگتسیاش  زا  هک  دوب  مراختفا  ثعاب  متخادرپ  نآ  رد  رثؤم  لماوع  نآ و  نوماریپ  برع و  يایند  رد  لمأت  هب  هک 
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یناریا راک  یناریا و  ریثأت  مدید ، یم  متسیرگن ، یم  هک  تمـس  ره  هب  یناریا ، شیارگ  ناریا و  لباقم  رد  ار  دوخ  هشیمه  میاهراک  رد  موش .
ار ریثأت  نیا  ما  هدرک  شالت  نابز  هفـسلف و  رد  دوخ  ياه  هتـشون  رد  یبرع ، ناـبز  رد  صوصخب  تسا ، اـیوگ  لـماک  روط  هب  یناریا ، غوبن  و 
گنهرف و یفرعم  تهج  رد  ( 16 .«) دوب ملع  هب  مازتلا  یبای و  تقیقح  ببس  هب  هکلب  بصعت  يور  زا  هن  یگتسیاش  نیا  ندرک  ادیوه  میوگب .

یلمع يرظن و  هریس ي  تیصخش و  یفرعم  تسا : يرورض  مزال و  لیذ ، میهافم  اب  نایناهج  نتخاس  هاگآ  یمالـسا ، بالقنا  ناریا و  ندمت 
ناریا ناملسم  تلم  یعامتجا  يرکف و  يونعم ، تالوحت  یفرعم  نایناهج  هب  یمالسا  بالقنا  ینابم  لوصا و  ندناسانش  هر )  ) ماما ترـضح 

راثآ يایحا  یفرعم و  تماهـش . راثیا و  نامیا و  گنهرف  نییبت  یفرعم و  بالقنا و  لیـصا  ياه  شزرا  ندـنایامن  یمالـسا . بالقنا  وترپ  رد 
زا یکی  ناونع  هب  نویزیولت  امنیـس و  یمالـسا  بالقنا  رعـش  تایبدا ، رنه ، گنهرف ، یفرعم  سانـش  ناریا  سانـش و  مالـسا  ياه  تیـصخش 
اب هدرک و  دشر  تعرس  هب  اه  لاس  نیا  رد  هک  ناریا  يامنیس  هژیو  هب  دنراد . یمهم  رایسب  شقن  رنه ، گنهرف و  یفرعم  ياهرتسب  نیرترثؤم 
زا یکی  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  يامنیـس  تسا . هدرک  زاب  فلتخم  للم  نایم  رد  ار  دوخ  ياج  یناسنا ، نیماضم  تاعوضوم و  هب  نتخادرپ 

عقاو رد  یتاذ و  یناسنا و  فیرظ  ياه  هبنج  صالخا و  یگداس ، نویدم  یناهج ، هصرع ي  رد  نآ  تیقفوم  تساهامنیـس و  نیرتدنم  ناوت 
اه گنهرف  اه و  ندـمت  اه  گنهرف  اه و  ندـمت  يوگتفگ  ياه  هنیمز  ندروآ  مهارف  حرط و  هئارا ي   3 تسا . يرشب  تبثم  ياه  هبنج  نایب 

نامه تسا . تیرـشب  یمامت  ياه  شزرا  كرتشم و  تامدـخ  رگنایب  نآ  ياه  نایرج  هدوب و  یمومع  ياـه  یگژیو  تایـصوصخ و  ياراد 
مرتحم تسایر  یمتاخ  ياقآ  بانج  دحتم ، للم  نامزاس  یمومع  عمجم  هنالاس ي  تسشن  نیموس  هاجنپ و  رد  دیراد  راضحتـسا  هک  يروط 

مان راتساوخ  ناشیا  دش . ور  هبور  یناهج  هعماج ي  لابقتسا  اب  هک  تخادرپ  يداهنشیپ  حرط  هب  دوخ ، ینارنخس  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج 
هب تفرگ و  رارق  فلتخم  ياهروشک  لابقتـسا  دروم  داهنـشیپ  نیا  دیدرگ ، اه  ندمت  يوگتفگ  لاس  ناونع  هب  يدالیم  لاس 2001  يراذگ 
ات دراد  رظن  رد  اه  ندمت  يوگتفگ  لصا  دیسر . تبث  هب  خیرات  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  يارب  یللملا  نیب  یـسایس ، تیقفوم  کی  ناونع 

كارتشا هوجو  دنزادرپب و  رگیدکی  تخانـش  هب  یملع  تادوارم  تایبدا ، رنه ، نامتفگ ، قیرط  زا  فلتخم  ياه  گنهرف  نایدا و  اب  اه  تلم 
طاقن شیوخ ، یگنهرف  لوصا  ظفح  اب  دـنزیرورف و  ار  تامهافت  ءوس  زا  یـشان  ینیبدـب  يدامتعا و  یب  ياـهراوید  دـنبایرد و  ار  دوخ  نیب 

یگنهرف هکنآ  نودـب  دـنهد و  رارق  طباور  شرتسگ  داـجیا و  هیاـپ ي  اـنبم و  ار  كارتشا  طاـقن  ناـمه  دـننک و  تیوقت  ار  دوجوم  كارتشا 
یتسیزمه لصا  هب  یگنهرف  حیحـص  تادوارم  تاکارتشا و  هب  ياکتا  اب  افرـص  دـنک ، لیمحت  ای  طلـسم  رگید  یگنهرف  رب  ار  دوخ  دـهاوخب 

یناهج باتزاب  ریثأت و  صوصخ  رد  يروس  هدنـسیون ي  رگـشهوژپ و  یباجلا ، یحبـص  ياقآ  دـنبای . تسد  رادـیاپ  حلـص  زیمآ و  تملاسم 
نیا دروآ . ناغمرا  هب  نایناهج  يارب  ار  یقیقح  ندـمت  گنهرف و  یمالـسا  بـالقنا  : » دراد یم  راـهظا  یمالـسا  بـالقنا  ندـمت  گـنهرف و 

گنهرف سکره  لاح ، ره  هب  دراد . یـساسا  توافت  برغ  ندمت  گنهرف و  اب  قالخا ، رـشب و  قوقح  تسایـس ، ياه  هنیمز  مامت  رد  ندـمت 
یناهج و حطـس  رد  ناریا  روضح  هناشن ي  اهندـمت ، يوگتفگ  حرط  دـش . دـهاوخ  زوریپ  امتح  دـهد  رارق  دوخ  يوگلا  ار  یمالـسا  بالقنا 
زا یکی  یمالسا  گرزب  تما  تدحو  تیوقت   4 ( 17 .«) دندرک حرطم  اکیرمآ  رد  ار  نآ  اه  تسینویهص  هک  تسا  اهندمت  گنج  هب  یخساپ 

حرط اب  بالقنا  نیا  تسا . هدوب  ناناملـسم  ناـیم  رد  تدـحو  تیوقت  داـجیا و  یمالـسا و  توخا  میکحت  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تاـکرب 
. درک يزیر  هیاپ  ار  ناناملسم  تدحو  یگتـسبمه و  يوگلا  یمالـسا ، تدحو  هدولاش ي  يوبن  فیرـش  هریـس ي  زا  ماهلا  اب  نآرق و  ددجم 
روج و نامکاح  ربارب  رد  تدـحو  یگچراپکی و  هب  ار  ناهج  ناملـسم  مدرم  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زاـغآ  ناـمه  زا  هر ) ) ینیمخ ماـما 

تانایب زا  یکی  رد  دنتـسناد . یم  هملک  دیحوت  هملک و  تدحو  ار  ناملـسم  للم  يرادیاپ  تزع و  دنـس  دـندومن و  توعد  مالـسا  نانمـشد 
تامیلعت هیاس  رد  دیحوت و  مچرپ  ریز  رد  دیزیخ و  اپب  دـیراد ! نامیا  مالـسا  تقیقح  هب  هک  ناهج  ناناملـسم  يا  : » میناوخ یم  نینچ  ناشیا 

تسد دینک و  هداعا  ار  مالسا  دجم  دینک و  هاتوک  نآ  راشرس  نئازخ  دوخ و  کلامم  زاار  ناتردقربا  تنایخ  تسد  دیوش و  عمتجم  مالـسا ،
یهدناماس بهاذم و  بیرقت  يارب  بسانم  هنیمز ي  داجیا  ( 18 .«) دیتسه زیچ  همه  ياراد  امش  هک  دیرادرب  یناسفن  ياهاوه  تافالتخا و  زا 

رد تفرگ ، تروص  يربهر  مظعم  ماقم  راکتبا  هب  هک  یمالسا  بهاذم  بیرقت  یناهج  عمجم  سیـسأت  قیرط  زا  ناناملـسم  نایم  رد  تدحو 
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تدـحو ياـه  شیاـمه  يرازگرب  تسا . هدوب  رثؤـم  یمالـسا  یتـسیزمه  تدـحو و  یلمع  يرظن و  میهاـفم  هعـسوت ي  شرتـسگ و  تهج 
زا ینابیتشپ  تیامح و  یمالسا و  تدحو  روحم  لوح  هیرشن  همانزور ، باتک ، ناونع  نارازه  رشن  پاچ و  ایند ، رانک  هشوگ و  رد  یمالـسا 

یمالسا و ياهتلم  اهروشک و  عفانم  زا  ناریا  یمالسا  يروهمج  تیامح  رگناشن  نیطسلف  مولظم  مدرم  هژیوب  ناهج  هدیدمتس  مولظم و  تلم 
، نانبل رد  سامح )  ) نیطسلف یمالسا  تمواقم  شبنج  هدنیامن ي  نادمحوبا ، هماسا  تسا . یناهج  حطس  رد  یناسنا  یهلا و  ياهشزرا  ظفح 
، یمالسا بالقنا  يزوریپ  اب  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  دناد و  یم  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  تارمث  زا  یکی  ار  نیطـسلف  یمدرم  هضافتنا ي 

دنراد رواب  دنناد و  یم  دوخ  قشمرس  وگلا و  ار  یمالسا  بالقنا  ناهج  ناناملسم  تفای . ققحت  متسیب  نرق  رد  ناناملـسم  هتـساوخ  نیرتمهم 
. تسا نیطـسلف  تلم  راختفا  تاهابم و  هیام ي  یمالـسا  بالقنا  دـهد . لیکـشت  تموکح  تسا  رداق  اهنارود  یمامت  رد  یمالـسا  ماـظن  هک 

نتفرگ هب  ار  نیطسلف  تلم  دنتخیر ، ورف  هقطنم  رد  ار  یتسینویهـص  میژر  یناهج و  رابکتـسا  هاگیاپ  نیرتدنمتردق  هک  ناریا  ناملـسم  مدرم 
ياهیگژیو زا  یکی  ع )  ) تیب لها  گنهرف  يایحا  عیشت و  لیـصا  هرهچ ي  یفرعم   5 ( 19 .«) دنتخاس راودـیما  دوخ  هتفر ي  تسد  زا  قوقح 

تمظعرپ و هار  دـشاب . یم  بالقنا  موادـت  يزوریپ و  ناوا  رد  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  بتکم  زا  تیعبت  يوریپ و  یمالـسا  بـالقنا 
سدقم ماظن  رارمتسا  یهاش و  متـس  میژر  اب  تازرابم ، لوط  رد  ناریا  گرزب  تلم  يوگلا  قشمرـس و  هراومه  ع )  ) نیموصعم همئا  غورفرپ 

زا زیهرپ  تدحو و  لوصا  ظفح  اب  عیـشت  كانبات  هرهچ  نییبت  و  ص )  ) يدمحم بان  گنهرف  جـیورت  تسا . هدوب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
ار یتکرح  نینچ  نامراوگرزب  ماما  تسا . بالقنا  نیا  دنمـشزرا  تارمث  زا  یکی  هنانکفا  قافن  رکفت  هنوگ  ره  اب  هلباقم  اهتیـساسح و  داجیا 

گنهرف زا  يوریپ  تسا . هدنکفا  وترپ  ار  یتیگ  رسارس  شا  يدنلبرس  تزع و  عاعش  نونکا  مه  دندومن و  راومه  ناقاتـشم  يارب  لاس 42  زا 
يارحـص رد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هک  ار  يراختفا  تّزع و  سرد  اـصوصخ  هعیـش ، ناـماما  يزیتس  ملظ  یهاوخیدازآ و  تداهـش ، داـهج و 

دنا و هتخود  مشچ  نآ  هب  ایند  رانک  هشوگ و  رد  رفن  اهنویلم  زورما  هک  تسا  یمالـسا  بالقنا  تاکرب  راثآ و  زا  تخومآ ، اهناسنا  هب  البرک 
تسا يرفعج  ام  بهذم  هک  میرختفم  ام  : » دنیامرف یم  شیوخ  یـسایس  یهلا  همان ي  تیـصو  رد  هر )  ) لحار ماما  دنیوج . یم  یّـسأت  نادب 
يوریپ هب  دـهعتم  هللا و  تاولـص  مهیلع  نیموصعم  همئا ي  همه ي  هب  میرختفم  ام  و  تسوا ، راثآ  زا  یکی  تسا  نایاپ  یب  يایرد  اـم  هقف  هک 

هک میرک  نآرق  ندرک  هدایپ  هار  رد  مالـسا و  نید  یلاعت  هار  رد  مهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  ام  نیموصعم  همئا ي  هک  میرختفم  ام  مینانآ .
نایتوغاط هنارئاج و  ياه  تموکح  يزادنارب  هار  رد  تبقاع  هدرب و  رسب  دیعبت  سبح و  رد  تسا  نآ  داعبا  زا  یکی  لدع  تموکح  لیکـشت 

هک تسا  ملظ  يروتاتکید و  ربارب  رد  مایق  تمواقم و  نونک  ات  زاغآ  زا  عیـشت  یتاذ  ياه  تلـصخ  زا  یکی  ( » 20 .«) دندش دیهش  دوخ  نامز 
، تیطورشم بالقنا  تسا . هدوب  ینامز  ياه  عطقم  زا  یضعب  رد  تازرابم  نیا  جوا  هک  دنچره  دروخ ، یم  مشچ  هب  هعیـش  خیرات  یمامت  رد 
رد هزوح  نیا  ریثأت  مق و  رهـش  رد  ریخا  نرق  مین  زا  شیب  رد  ینید  یملع  هزوح ي  سیـسأت  تسا . ناوارف  تیمها  لـباق  اـتدوک و ...  شبنج 

ياملع يربهر  هب  ناریا  تلم  لاس 42 41  مایق  یهاگشناد و  زکارم  لخاد  رد  یبهذم  نارکفنشور  شالت  زین  ناریا و  روشک  جراخ  لخاد و 
شرتشگ جیورت و   6 ( 21 .) دنک یم  حرطم  یناهج  حطـس  رد  ار  یعیـش  مالـسا  هک  دنتـسه  یلماوع  همه  دراد ، همادا  زورما  ات  هک  یمالـسا 

زا یمالـسا  بالقنا  يایوگ  نابز  یناهج و  هیامرـس ي  ناونع  هب  هکلب  تسین ، نایناریا  صتخم  اـهنت  یـسراف  ناـبز  یـسراف  تاـیبدا  ناـبز و 
، نیریـش سیلـس و  ظافلا  یخیرات و  ياه  هشیر  فرژ و  قیمع و  یناـعم  ظاـحل  هب  یـسراف  ناـبز  تسا . رادروخرب  ییـالاب  عیفر و  هاـگیاج 
زغن و عیدـب و  راعـشا  یـسراف و  بدا  نابز و  هزاوآ ي  هرهـش و  هک  ییاج  ات  تسا  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  يرایـسب  نادـنمقالع  ناقاتـشم و 

ملاع برغ  ات  قرش  یسودرف و ...  مساقلاوبا  یمور و  نیدلا  لالج  یکدور ، مایخ ، رمع  يدعس ، ظفاح ، نوچ  یناریا  رادمان  نارعاش  زغمرپ 
هنیرید هقباس ي  هب  شیوخ  تانایب  زا  یکی  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تسا . هتخاس  شیوخ  بوذجم  هتفیـش و  ار  همه  هتفرگارف و  ار 

یمربرد ار  ایـسآ  قرـش  ات  لوبناتـسا  برغ  زا  ناریا  تایبدا  هک  ینامز  نآ  زا  : » دـنیامرف یم  هدومن و  هراـشا  نآ  تیمها  یـسراف و  ناـبز  ي 
، يرادا یبهذم ، نابز  نیچ ، دنه و  طاقن  یـصقا  ات  دوب و  ینامثع  روشک  یناوید  نابز  یـسراف ، نابز  تسا . هتـشذگن  ینامز  نادنچ  تفرگ 

تایلزغ زا  یکی  رد  يزاریش  ظفاح  هجاوخ  دمحم  نیدلا  سمش  ناریا  گرزب  يارـس  لزغ  رعاش و  ( 22 .«) دش یم  بوسحم  رنه  تایبدا و 
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هب تسا  هدرک  ادـها  يرجه  متفه  نرق  رد  لاگنب  تسود  یـسراف  ناملـسم و  ياورنامرف  هاش  نیدـلا  ثاـیغ  ناطلـس  هب  هک  شیوخ  فورعم 
یم هلال  لگ و  ورـس و  ثیدـح  یقاس  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  هراشا  لاـگنب  رد  یمالـسا  ندـمت  گـنهرف  یـسراف و  ناـبز  ذوفن  هقباـس ي 

سلجم قوش  ظفاح ز  دور  یم  هلاگنب  هب  هک  یـسراپ  دنق  نیزدنه  نایطوط  همه  دـنوش  نکـشرکش  دور  یم  هلاسغ  هثالث  اب  ثحب  نیودور 
هار رد  یـساسا  مهم و  تامادـقا  زین  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هناتخبـشوخ  دور  یم  هلان  زا  وت  راک  هک  وشم  لفاغنید  ثایغ  ناـطلس 

هدیدرگ سیسأت  صوصخ  نیا  رد  یـشهوژپ  یقیقحت و  ياهداینب  زکارم و  زا  يرایـسب  هدش و  هتـشادرب  یـسراف  بدا  نابز و  یلاعت  دشر و 
قوف هژیو و  تیمها  یسراف  بدا  گنهرف و  یقرت  تفرـشیپ و  تهج  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هدنهد ي  ناشن  نیا  تسا .

نادنمرنه و نالوئسم ، زا  یهورگ  اب  رادید  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  يا ، هنماخ  تیآ ا ... ترـضح  دشاب . یم  هدوب و  لئاق  يا  هداعلا 
رد یمالسا ، بالقنا  تکرب  هب  زورما  : » دندومرف یمالـسا  بالقنا  مایپ  لاقتنا  رد  یـسراف  نابز  تسرد  يریگارف  ترورـض  رب  ناگدنـسیون 

دننام ناهج  زا  یقطانم  رد  یتح  تسا و  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  یهاگـشناد  نابز  ای  مود و  نابز  ناونع  هب  یـسراف  نابز  ناهج ، زا  یطاـقن 
. دننک ملکت  نآ  اب  دنریگب و  ارف  ار  یـسراف  نابز  جیردت  هب  ناریا ، نویزیولت  ویدار و  قیرط  زا  دنا  هتـسناوت  دارفا  زا  يرایـسب  برعلا ، ةریزج 

دنهاوخ یم  یسراف  نابز  يریگارف  اب  زین  ناملـسمریغ  و  دنریگ ، یم  بالقنا  زا  ار  مالـسا  مایپ  یـسراف  نابز  نتخومآ  اب  ناناملـسم  نینچمه 
نابز زا  یمالـسا  تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  نالوئـسم  اب  رادید  رد  نینچمه  ( 23 .«) دـننک تفایرد  بالقنا  نیا  ردـپ  ماما و  زا  ار  ون  مایپ 

زا یکی  مدـقتعم  نم  : » دـنیامرف یم  نابز  نیا  جـیورت  هنیمز ي  رد  دـننک و  یم  دای  یگنهرف  نئمطم  ياه  لاـناک  زا  یکی  ناونع  هب  یـسراف 
(24 .«) دنک ادیپ  جاور  نابز  نیا  ات  مینک  ینابیتشپ  نیمأت و  ار  نآ  میناوتب  دیاب  هک  تسا  یسراف  نابز  ام ، یگنهرف  نئمطم  ًالماک  ياه  لاناک 

یناهج هصرع ي  رد  یمالـسا  بالقنا  یگنهرف  تایـصوصخ  اهیگژیو و  زا  ییاـه  هشوگ  تشذـگ  مرتحم  ناگدـنناوخ  رظن  زا  هک  یبلاـطم 
هب نفک  نوگلگ  دیهـش  رازه  نارازه  راثن  اـب  و  هر )  ) ینیمخ ماـما  يربهر  هب  ناریا  گرزب  تلم  داـحآ  شـالت  تمه و  اـب  هک  یبـالقنا  دوب .

یبولطم ياه  باتزاب  ریثأت و  یتیگ  رـساترس  رد  زورما  هک  دوب  یگنهرف  یهلا و  ياهـشزرا  نیرتهب  نامیا و  قالخا و  مسجت  دیـسر  يزوریپ 
هب لکوت  تمواقم ، سفن و  هب  ياکتا  گنهرف  تداهش ، راثیا و  گنهرف  یهاوخ ، تزع  یمالسا ، يرادیب  گنهرف  تسا . هتشاد  لابند  هب  ار 

ياه شزرا  نیا  زا  کیره  هب  نتخادرپ  هک  دنوش  یم  بوسحم  یمالسا  بالقنا  دنمـشزرا  ياهدرواتـسد  زا  همه  همه و  یهلا ، سدقا  تاذ 
، امش هیرشن  نانبل 2 . هیروس و  رد  قباس ج.ا.ا  یگنهرف  نزیار  رگـشهوژپ ، هدنـسیون و  . 1 اه : تشون  یپ  دوش . ذـغاک  نمداتفه  يونثم  الاو 

نامزاس یلاـع  ياروش  ياـضعا  اـب  رادـید  رد  خروم 17/11/80  يربـهر  مظعم  ماـقم  تاـنایب  یگنهرف 3 . هحفـص   13 خروم 10/10/77 ،
ص 240، ج 17 ، رون ، هفیحص  خروم 6/5/66 5 . ص 118 ، ج 20 ، رون ، هفیحص  ناکرشم ، زا  تئارب  مایپ  . 4 یمالسا . تاطابترا  گنهرف و 

شقن . 7 22/11/58 ص 266 ، ج 11 ، رون ، هفیحص  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زورلاس  تبسانم  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  مایپ  خروم 4/2/62 6 .
ص 364 و یمالسا ، بالقنا  گنهرف  نوماریپ  یثحابم  ص 61 60 9 . ماما ، هاگدید  زا  بالقنا  رودص  ص 95 8 . یمالسا ، بالقنا  یتمایق 

خروم ص 127 ، ج 13 ، رون ، هفیحـص  یمالـسا ، ياهروشک  يارفـس  عمج  رد  ینیمخ  ماـما  تاـنایب  رنهاب 10 . داوج  دـمحم  دیهـش  ، 366
گـنهرف و ناـمزاس  نالوئـسم  عـمج  رد  يربـهر  مظعم  ماـقم  تاـنایب  خروـم 17/11/80 12 . يربـهر  مظعم  ماـقم  تاـنایب  . 11 28/7/59

خروم ع ،)  ) قداص ماما  هاگـشناد  نالوئـسم  اب  رادید  رد  ص 103 102 ، ج 18 ، رون ، هفیحـص  خروم 17/11/80 13 . یمالـسا ، تاطابترا 
گنهرف نامزاس  نالوئسم  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  . 15 ص 31 . هر ،)  ) لحار ماما  هاگدید  زا  بالقنا  رودص  . 14 . 15/6/62

هرامـش ي ناهیک ، هماـنزور  ص 60 17 . نیدرورف 82 ، یگنهرف / تاـطابترا  زادـنا  مـشچ  خروم 17/11/80 16 . یمالـسا ، تاـطابترا  و 
ج 21، رون ، هفیحص  خروم 10/11/77 20 . ناهیک ، همانزور  خروم 21/6/1359 19 . ص 83 ، ج 13 ، رون ، هفیحص  ص 16 18 . ، 16440
خروم 24/2/1377 هبنشجنپ  ناهیک ، همانزور  هبنشجنپ 24/2/1377 23 . ناهیک ، همانزور  ص 188 22 . ج 4 ، رون ، هفیحص  ص 171 21 .

دمحم نیملسملاو  مالسالا  تجح  هرامش 5 ،  یمالسا ، بالقنا  هشیدنا  هلجم  هلاقم : عبانم  خروم 17/11/80  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب  . 24
؛) 1) رالاس
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للملا نیب  ماظن  یمالسا و  بالقنا 

تیونعم و لاهن  هرابود  شیور  ار  ناریا  یمالسا  بالقنا  ناوت  یم  کش  یب  يردنکسا  دمحم  : هدنسیون للملا  نیب  ماظن  یمالـسا و  بالقنا 
یتاریثاـت دـش و  زاـغآ  متـسیب  نرق  رد  هک  یهلا  يزت  يروـئت و  زا  هتفرگ  تاـشن  یبـالقنا  . تـسناد تسایـس  ینارمکح و  هوـحن  رد  قـالخا 

ماظن ) للملا نیب  ماـظن  راـتخاس  رب  مکاـح  ناـمتفگ  هوحن  اـب  شیادـیپ  ودـب  رد  بـالقنا  نیا  . تشاذـگ یناـهج  تـالماعت  دـنور  رب  فرگش 
تیقفوم بالقنا  نیا  هار  نیا  رد  . دهد رییغت  ار  یللملا  نیب  تسایـس  ياه  هرهم  نامدیچ  رتسب  ات  دمآرب  ددصرد  دیزرو و  تفلاخم  یبطقود )

اب للملا  نیب  ماظن  رب  مکاـح  هیور  يزروداـنع  لـیالد  لاـمجا  هب  راتـشون  نیا  رد  . تخادرپ زین  ییاـه  هنیزه  ضوع  رد  درک و  بسک  ییاـه 
تالایا نمورت  نیرتکد  ساسا  رب  دیفـس  خاک  هجراـخ  تسایـس  نامدـیچ  رد  ناریا  شقن  میهدیم . رارق  رظندـم  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 

يارب هویـش  نیرتـهب  دروآ و  یم  لـمعب  تعناـمم  دنفیعــض  يداـصتقا  رظن  زا  هـک  ییاـهروشک  هـب  مسینوـمک  ذوـفن  زا  تسیاـب  یم  هدـحتم 
لیلد هب  ناریا  اذـل  دوب  اهروشک  نیا  هب  نیون  ياـه  رازفا  گـنج  تاحیلـست و  شورف  یماـظن و  ياـه  هاـگیاپ  داـجیا  ذوفن  نیا  زا  يریگولج 

ور نیا  زا  . تشاد رارق  یتاحیلـست  ياه  کمک  تفایرد  يارب  دیفـس  خاک  ياه  هنیزگ  ردص  رد  دوخ  کیتلپوئژ  کیژارتسا و  وئژ  تیعقوم 
زا سپ  رگید  يوس  زا  . دش هتسب  اکیرمآ  ناریا و  نیب  رالد  نویلیم  هد  لداعم  تاحیلست  دیرخ  نوماریپ  همانتقفاوم ي  هیوناژ 1947  متسیب  رد 

ناریا نیاربانب  دیدرگ و  رت  حضاو  دیفس  خاک  نارس  يارب  هقطنم  نیا  تفن  نینچمه  هنایمرواخ و  ساسح  هقطنم  تیمها  مود  یناهج  گنج 
رد نوسکین  نیرتکد  ذاختا  1969 و  لاس رد  نوسکین  ندمآ  راک  يور  زا  سپ  نیا  رب  هوالع  . دش یم  رت  کیدزن  دیفـس  خاک  هب  تسیاب  یم 

يریس یماظن  ياهرازفا  گنج  لدابت  مجح  تفای و  شیازفا  نارهت  هب  تبسن  اکیرما  یتاحیلست  شرگن  دیفس  خاک  هجراخ  تسایس  هاگتسد 
ياه حالس  زج  هب   ) ار اکیرمآ  زا  حالس  هنوگره  دیرخ  هزاجا  تفرگ  میمـصت  نوسکین  هم 1972  هام  رد  هک  يروط  هب  درک  ادـیپ  يدوعص 

یپ اکیرمآ  يارب  ناریا  تیمها  هب  ناوتیم  یبوخ  هب  نتگنـشاو  نارهت  نایم  یتاحیلـست  لدابت  مجح  نیا  هب  هجوت  اب  . دـهدب هاـش  هب  ( يا هتـسه 
داـصتقا هدـنیآ  تسناوت  یم  هک  يزاـگ  یتـفن و  ریاـخد  زا  يدـنم  هرهب  نینچمه  نینهآ و  دـنبرمک  ظـفاح  ناونع  هب  ناریا  هـهد 70  رد  . درب

عفانم ياتـسار  رد  تینما  تابث و  داجیا  زمره و  ساسح  هگنت  سراف و  جیلخ  رد  اکیرمآ  عفانم  ظفح  زین  دـنک و  نیمـضت  ار  هدـحتم  تالایا 
تفگ ناوت  یم  اذل  تشگ  یم  بوسحم  هدحتم  تالایا  کیرش  نیرت  یلـصا  ناونع  هب  یبرع  ياهروشک  شزیخ  زا  يریگولج  نتگنـشاو و 
ندش زادنا  نینط  اب  ور  نیا  زا  . دوب دیفـس  خاک  يارب  ناریا  ياه  تیفرظ  اه و  تیلباق  مامت  نداد  تسد  زا  يانعم  هب  هرهم  نیا  نتفر  تسد  زا 

برغ و داتفا و  هرطاخم  هب  هنایمرواخ  ياه  تیفرظ  زا  يرادرب  هرهب  يارب  دیفـس  خاک  ياه  هشقن  مامت  یمالـسا  بالقنا  ياه  كاوژپ  نیلوا 
هتساخرب عقاو  رد  یمالسا  بالقنا  یمالسا  يژولوئدیا  دندرگ . یمالسا  بالقنا  يریگ  لگش  زا  عنام  ات  دندمآرب  ددصرد  راچان  هب  اکیرمآ 

یم یعادـت  یمدرم  ياـه  تموکح  هویـش ي  رد  ار  نیوـن  يا  هقیرط  هک  نید  رب  ینتبم  يا  هشیدـنا  . تسا یبهذـم  ینید و  تاـمیلعت  نتم  زا 
زا يرایـسب  یـسایس  ياـه  هشیدـنا  اـب  تـسه  زین  لـلملا  نـیب  ماـظن  اـب  یمالـسا  بـالقنا  تـالماعت  يارب  ییاـنب  ریز  هـک  هشیدـنا  نـیا  . دـنک
هب کیئال  ياهروشک  رد  ار  مزیرالوکـس  ساسا  هیاپ و  هک  تسایـس  هصرع  هب  نید  دورو  لصا  . دوب داضت  رد  برغ  قرـش و  نارادمتـسایس 

يروهمج هب  زات  ياهروشک  رد  برغ  هدحتم و  تالایا  عفانم  نتفر  تسد  زا  ثعاب  هک  دوب  بالقنا  هزراب  نیرت  یلصا  تخادنا  یم  هرطاخم 
تـشاد ناکما  برع  ياهروشک  رد  یمالـسا  ییارگداینب  ندرک  رایـشوه  بالقنا و  نیا  ذوفن  رودص و  . دش یم  هیکرت  نوچمه  يا  هدیـسر 

لاـح نیع  رد  تارکومد و  یتموکح  داـجیا  . دـهد داـب  رب  ار  هناـیمرواخ  هقطنم  ياـهروشک  رامعتـسا  رد  ار  برغ  هلاسدـص  تاـمحز  ماـمت 
ياهروشک رد  قرشو  برغ  ذوفن  ياهروتکاف  هک  یتسیلانویسان  یتسیلاربیل و  یتسیسکرام و  ياه  هدیقع  زا  يرایـسب  تسناوت  یم  یمالـسا 

ور نیا  زا  . دورب نیب  زا  هفطن  رد  شبنج  نیا  ات  دوب  مزال  اذـل  دربب  لاوس  ریز  ار  اهنآ  تیهام  لصا و  دـشکب و  شلاـچ  هب  دـنا  هتفاـین  هعـسوت 
دیاب تیاهن  رد  دنداد .  رارق  دوخ  راک  روتـسد  رد  شبنج  نیا  جـضن  زا  يریگولج  رد  ار  يا  هژیو  شالت  ییاپورا  ياهروشک  دیفـس و  خاک 

یلـصا هلمج  زا  مالـسا  اب  برغ  لاکیـسکوداراپ  هشیدنا  يداصتقا و   ، یتینما  ، یـسایس رظنم  زا  برغ  يارب  ناریا  تیـساسح  لیلد  ود  تفگ 
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بالقنا برغ و  ياه  شنک  هکنآ  رتمهم  سب  يا  هتکن  اما  . دوب یمالـسا  بالقنا  نیوکت  لیاوا  رد  هتفرگ  تروص  ياـه  شنک  لـیالد  نیرت 
زا يریگولج  يارب  شالت  اریخا  یلیمحت و  گـنج  نوچمه  نیـشیپ  ياـه  لاـس  رد  لـلملا  نیب  ماـظن  ياـه  تیدودـحم  داد . همادا  ناـنچمه 

هتفاین نایاپ  للملا  نیب  ماظن  بالقنا و  تاشقانم  اـهنت  هن  هک  دراد  نآ  زا  ناـشن  يا  هتـسه  زیمآ  حلـص  يروآ  نف  هب  یمالـسا  ناریا  یباـیتسد 
یهلا و ياه  هشیدنا  رب  ینتبم  یللملا  نیب  ماظن  ققحت  يارب  ناریا  یمالسا  يروهمج  شالت  . تسا هدیـسر  رت  هتفای  لماکت  يا  هلحرم  هب  هکلب 

هجیتن هک  تسا  یناـهج  هعماـج  ناریا و  ناـیم  هشقاـنم  دروم  ناـکرا  نیرتمهم  هلمج  زا  یمالـسا  بـالقنا  ندرک  يوزنم  يارب  برغ  شـالت 
. تسا يرشب  هدنیآ  هدننک  نیودت  اه  داضت  نیا  ینایاپ 

یفقاو فیرش  دیجم  رورت 

یفقاو فیرش  دیجم  دراد . دوخ  هدنورپ  رد  مسیرورت  زا  نوحـشم  ياهقباس  نیقفانم ـ  قلخ ـ  نیدهاجم  نامزاس  یفقاو  فیرـش  دیجم  رورت 
دصق هک  ینامز  تخادرپ و  نامزاس  دیدج  ناربهر  یتسیسکرام  ياهـشیارگ  اب  تفلاخم  هب  هک  دوب  نامزاس  نیا  ذوفنرپ  ياضعا  نیتسخن  زا 

« ماجرف ات  ییادیپ  قلخ ، نیدهاجم  نامزاس   » باتک زا  یئاهـشخب  ریز  نتم  دش . فذـح  نینوخ  یلکـش  هب  تشاد  ار  نامزاس  زا  يریگهرانک 
لاس رد  دیجم  1 ؟ تسیک یفقاو  فیرش  دیجم  تسا . هدش  رشتنم  پاچ و  یـسایس  ياهـشهوژپ  تاعلاطم و  هسـسؤم  طسوت  ًاریخا  هک  تسا 

لقتنم ناهفـصا  هب  دوب  یفابيرز  داتـسا  رنه و  گنهرف و  ةرادا  دنمراک  هک  هللابیبح  شردپ  هک  دوب  هزور   12 دش . دلوتم  نارهت  رد   1327
سپ دروآ . يور  یعامتجا  ینید و  ياهتیلاعف  هب  هکدوب  نارود  نیمه  رد  دنارذگ . رهـش  نآ  رد  ار  ناتـسریبد  ییادتبا و  تالیـصحت  دش .

هاگـشناد نایوجـشناد  نیلوا  ةرمز  رد  لاس 1345  رد  دـش . هتخانـش  ناتـسا  زاـتمم  زومآشناد  ناونع  هب  یناتـسریبد  تالیـصحت  همتاـخ  زا 
دروم رد  نامزاس  ياضعا  زا  یکی  دوب . هاگـشناد  نآ  یمالـسا  نمجنا  ناراذـگناینب  زا  یکی  تخادرپ و  لیـصحت  هب  قرب  هتـشر  رد  یتعنص 

یمالـسا نمجنا  رد  دـش و  عورـش  هاگـشناد  ةرود  لیاوا  زا  یفقاو  فیرـش  دـیجم  اب  نم  ییانـشآ  دـسیونیم ... : نامزاس  هب  وا  لصو  ةوحن 
هاگشناد نایوجـشناد  هاگباوخ  یبهذم  هسلج  رد  نایناخ  لیعامـسا  دوعـسم  طسوت  یفقاو  فیرـش  نم و  لاس 48  رد  ًادـعب  میتشاد  تکرش 

رد هک  یکرادم  دانـسا و  اب  هطبار  رد  لاس 1350  رویرهش  لوا  ۀبرـض  نایرج  رد   2 دش . ام  يریگوضع  هب  رجنم  هک  میدـش  انـشآ  رهمایرآ 
هفیظو رـسفا  ناونع  هب  يو  ماگنه  نآ  رد  دنتفر . يو  غارـس  هب  نیرومأم  هتفر و  ول  زین  یفقاو  فیرـش  مان  دوب  هدـمآ  تسد  هب  « یعمج هناخ  »

کی دسیونیم : تشاد  تسد  یفقاو  فیرـش  رورترد  هک  یـشوماخ  دیـس  نسحم  دوب . تمدـخ  لوغـشم  نارهت  یباراف  هقطنم  قرب  ةرادارد 
یفقاو فیرـش  ياقآ  دـنتفگ  هدـمآ  وا  شیپ  دـننک  ریگتـسدار  وا  هک  دـندمآ  كاواـس  فرط  زا  دوب  شراـک  لـحم  رد  یفقاو  فیرـش  زور 

یگدنز عورش  اب   3 دوب . هدـش  يراوتم  دوب و  هتفر  دـعب  منکیم و  شیادـص  موریم  نآلا  دـیتسیاب  اج  نیمه  هتفگ  باوج  رد  وا  تساـجک 
رد دوب . هداد  تسد  زا  ار  دوخۀتـسجرب  ياهرداک  مامت  هک  تخادرپ  ینامزاس  يزاسزاب  هب  ییاضر  دـمحا  هارمه  هب  یفقاو  فیرـش  یفخم ،
هار نامزاس  تیزکرم  هب  دیجم  هام 51  رهم  رد  مظاک  تشادزاب  زا  دـعب  درکیم . تیلاعف  راونالاوذ  مظاک  نواعم  ناونع  هب  دـیجم  نامز  نیا 

روبزم تیلوئـسم  رب  هوالع  دیجم  دش . يرگراک  هخاش  لوئـسم  زین  وا  اضر  ندش  هتـشک  زا  دـعب  و  دـش . فیدر  مه  ییاضر  اضر  اب  تفای و 
زا یکی  رذآ 53  اـت  هیرـشن  نیا  درکیم . رـشتنم  ار  یتینما » ۀیرـشن   » ماـن اـب  یلخاد  هیرـشن  کـی  هاـم  ره  دوب و  زین  ناـمزاس  یتینما  لوئـسم 

دیواج يرینم  اضرلادـبع  وا  تراظن  اب  دوب و  کینورتکلا » هورگ   » دـیجم رگید  تیلوئـسم  دوشیم . بوسحم  ناـمزاس  تایرـشن  نیرتمظنم 
روشک و زا  جراخ  دارفا  اب  هطبار  دنک . لرتنک  فشک و  ار  میژر  جاوما  اهسناکرف و  زا  يرایـسب  دش  قفوم  کینورتکلا  ورـسخ  هب  فورعم 

يرگراـک هب  ار  دـیجم  عـضاوم ، رییغت  ناـیرج  رد  ناـمزاس  دوـب . وا  ياهتیلوئـسم  رگید  هلمج  زا  اـهنآ  يارب  لـیلحت  ماـیپ و  ربـخ ، لاـسرا 
يدرگ هناخ  نایرج  رد  دوب و  یبهذم  وا  تسا . هدوب  يزکرم  هتیمک  وضع  دسیونیم ... : دیجم  هب  عجار  یشوماخ  دیـس  نسحم  دتـسرفیم .

رد دوب . هدـش  پاچ  یلخاد  هیرـشن  رد  هک  مچرپ  هلاقم  پاچ  لیلد  هب  دـنک . يراکمه  اههچب  اب  دوشیمن  يراکمه  هب  رـضاح  رگید  هناـبش 
يرگراک راک  هب  هرخالاب  دنک . يراکمه  دوشیم  رـضاح  وا  ياهدرک و  تنایخ  يوشن  يراکمه  هب  رـضاح  رگا  هک  دنیوگیم  وا  هب  باوج 
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دیعس  ) میرک و  فابل ) هیدمص  یضترم   ) نیسح اب  ناهنپ  رد  یلو  هتفریم  يرگراک  راک  هب  هام  شـش  تدم  رهاظ  هب  وا  دورب . دوشیم  رارق 
تبحـص اـهنآ  اـب  دـنتفریم و  نییاـپ  ياـضعا  شیپ  اـهنآ  تسا . هدوـب  دـیدج  هورگ  لیکـشت  يارب  تیلاـعف  لوغـشم  شنز  و  يدـنوسهاش )

ار اهنآ  یناهنپ  لئاسم  دتسرفیم ، يزکرم  هتیمک  يارب  هک  يا  همان  یط  هام  شش  تدم  زا  دعب  یفقاو  فیرـش  دیجم  نز  هرخالاب  دندرکیم 
رد دـنامیم و  ماکان  نامزاس  تالیکـشت  زا  نیفرحنم  ندرک  رود  ای  دـیدج و  هورگ  لیکـشت  يارب  دوخ  شـالت  رد  دـیجم   4 دنکیم . شاف 

تیزکرم یفقاو  فیرـش  رورت  دوـشیم . هدـنازوس  شدـسج  رورت و  هدـش ، تسیـسکرام  تیزکرم  بیوـصت  هب  تـشهبیدرا 54  خیرات 16 
یفقاو فیرش  هک  تفایرد  دوب ، نامزاس  اب  يو  طبار  ًانمض  هک  یفقاو ، فیرش  رسمه  نایدرمز  الیل  قیرط  زا  هام 1353 ، دنفسا  رد  نامزاس 

زا سپ  دوخ ـ  زا  داقتنا  نتم  کی  رد  الیل  تسا . حلـسم » ، » دوب هدش  هیفـصت  تیزکرم  زا  ًالبق  کیژولوئدیا  فارحنا  اب  تفلاخم  لیلد  هب  هک 
حلسم شرهوش  هک  هتسنادیم  هام 53  رذآ  نامه  زا  هک  درک  فارتعا  دـیوگیمن ـ  ار  قیاقح  هک  دوب  هدـش  مهتم  شلوئـسم  فرط  زا  هکنیا 

دهاوخیمن يداقتعا  لیالد  هب  رگید  هک  دوب  هتفگ  هتخارفا  دیحو  هب  رابود  یکی  زین  فابل  هیدمص  ًانمـض  تسا . هدرکن  شرازگ  یلو  تسا 
هیلوا ةرکاذم  هب  میمصت  اذل  درک و  تیوقت  نامزاس  يزکرم  ۀتسه  يارب  ار  نیفلاخم  مظنم  طابترا  ۀبیاش  زین  هلئسم  نیا  دنک . راک  نامزاس  اب 

یفقاوفیرـش و دیجم  اب  تیزکرم ، زا  یگدنیامن  هب  هتخارفا ، دـیحو  نیب  هام 1354  نیدرورف  رد  هک  سامت  دـنچ  یط  دـنتفرگ . نافلاخم  اب 
هلمج زا  دناهتفرگ . ییادج  هب  میمصت  دننک و  راک  نامزاس  اب  دنهاوخیمن  رگید  هک  دنتشاد  راهظا  ًاحیرـص  نانآ  دش ، هتفرگ  فابل  هیدمص 

يدـیدرت هک  تسا ؛ هدوب  یبتکم »  » يریگماقتنا یعون  زا  سرت  یفقاو ـ  فیرـش  و  يو ـ  رورت  رد  نامزاس  تیزکرم  ياههزیگنا  تاهیجوت و 
( رورت  ) یکیزیف هیفـصت  ار  يدنوسهاش  دیعـس  فابل و  هیدمـص  یفقاو ، فیرـش  هک  درک  هیـصوت  تیزکرم  دناهدرک . سفن  هب  سایق  تسین 

لیوحت ار  كرابنا »  » هک دوش . هتفرگ  سامت  ود  نآ  رورت  زا  دعب  زین  اهنآ  رادرابنا  هیدمص و  تاپمس  نایمظاک ، هللافیـس  اب  ًانمـض  و  دننک ؛
زور 16 رهظ  زادــعب  تعاـس 4  رد  وا  هتخارفا و  دـیحو  دـش ، غـالبا  یفقاو  فیرـش  هـب  ناـیدرمز  ـالیل  قـیرط  زا  هـک  يرارق  قـبط   5 دهد .

نیسح یـشوماخ و  دیـس  نسحم  ًالبق  دندیدیم . ار  رگیدکی  دیاب  یقرـش ،) دادرخ   15  ) ون يرهمجرذوـب  هار  هس  رد  هام 1354  تشهبیدرا 
دوب رارق  هک  دندربیم  رس  هب  یفقاو  فیرش  دورو  راظتنا  رد  دندوب و  هدش  رقتسم  کلامملابیدا  نابایخ  ياههچوک  زا  یکی  رد  هالک  هایس 
لحم ات  ار  وا  دـشاب ـ  علطم  رورت  نایرج  زا  هکنآ  یب  فیرـش ـ  رـسمه  الیل ، همانرب ، قبط  دـهدب . ینامرک  ةدازفرـشا  ةژینم  ار  نآ  تمـالع 
ظاحل هب  ًافرـص  ًالامتحا و  دـیحو ـ  دوش و  هدز  اهفرح  نیرخآ  تاـقالم  نیا  رد  دوب  رارق  دـش . ادـج  درک و  یهارمه  دـیحو  اـب  شتاـقالم 

درب بیدا  نابایخ  لخاد  هب  ار  يو  دیحو  دراد . مالعا  یفقاو  فیرـش  دیجم  هب  ار  نامزاس  تقفاوم  فیرـش ـ  نهذ  فارحنا  تهج  یکیتکات 
هب ورهبور  زا  هلولگ  کی  هالک  هایس  نیـسح  دننک ، روبع  نآ  زا  دنتـساوخ  دندیـسر و  رگید  وضع  ود  رارقتـسا  لحم  ۀچوک  هب  هک  ینامز  و 
زا هک  یلیبموتا  بقع  قودنص  رد  تعرس  هب  وا  دسج  درک . کیلش  وا  هب  رس  تشپ  زا  ياهلولگ  زین  هتخارفا  دیحو  یفقاو و  فیرش  تروص 

اجنآ رد  دندرک . تکرح  دابآرگـسم  ياهنابایب  يوس  هب  یـشوماخ  نسحم  یگدننار  اب  رگید  رفن  ود  دیحو و  تفرگ ، رارق  دوب  هدامآ  لبق 
زا سپ  دـندز . شتآ  دـنتخیر و  رکـش  تارلک و  نیزنب و  لولحم  نآ ، رد  دـش و  هراپ  هالک  هایـس  یـشوماخ و  طسوت  یفقاو  فیرـش  مکش 

نیسح ياهتسد  زا  یکی  دسج ، ندرک  هلثم  ندنازوس و  تلع  هب  دندومن . نفد  هطقن  دنچ  رد  دندرک و  هعطق  هعطق  ار  نآ  دسج ، ندنازوس 
( فابل ۀیدمـص  رورت   ) دوش ارجا  رهظ  زا  دعب  تعاس 6  دوب  رارق  هک  يدـعب ، همانرب  رد  تسناوتن  هجیتن  رد  هک  تخوس  يرادـقم  هـالکهایس 
، یفقاو فیرش  رورت  یلصا  لماوع  زا  یشوماخ ، دیس  نسحم  دیس  یشوماخ  نابز  زا  یفقاو  فیرش  يزوسدسج  لتق و  حرش  دنک . تکرش 
. دش شخپ  هاش  میژر  نویزیولت  زا  درک و  رارکت  زین  وا  نیدلاو  روضح  رد  ار  نآ  نیع  هک  دراد ؛ هثداح  نیا  دروم  رد  یکانتـشهد  تافارتعا 

نیشام لخاد  ار  يرورـض  لیاسو  دندوب ... هدروآ  دوخ  اب  مه  ار  ياهوهق  نیـشام   6 دندمآ . مه  نسح  ردـیح و  دـعب  یلع و  رارق ، لحم  رد 
(. گُنل يرجنپ ـ  خـیم  میدوب ـ  هدروآ  دوخ  يارب  یفاـضا  ساـبل  تسد  کـی  مادـک  ره  نولیاـن ـ  ربا ـ  تنزرب ـ  نیزنب ـ  تارلک ـ   ) متـشاذگ

تنزرب يور  ار  ربا  ًادـعب  میدیـشک ، نآ  يور  ار  تـنزرب  دـعب  متیخادـنا .  ریز  نولیاـن  ۀـقرو  کـی  لوا  مـیدرک ؛ بـترم  ار  بـقع  قودـنص 
بآ زا  رپ  ار  نآ  میدـیرخ و  مه  تیپ  کی  میتشاذـگ . نیـشام  لخاد  رد  یئولیک  کی  ياـه ) هتـسب  رد  تارلک  ولیک  هس  دودـح  میدیـشک .
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دعب دتسیاب ؛ هریشمه  کی  کیراب ) ۀچوک  ( ) کلامملا  ) بیدا ۀچوک  يور  هبور  هک  دوب  لکش  نیدب  حرط  میتشاذگ . نیـشام  لخاد  هدرک 
ود ار  دسج  دعب  دشکب ، ار  یفقاو  فیرـش  دـیجم  هدـش  هچوک  دراو  سابع  دورب و  هریـشمه  دـش ، هچوک  دراو  یفقاو  فیرـش  دـیجم  یتقو 

یفقاو فیرـش  دیجم  رارق  رـس  ردیح  دنورب ... هدش  راوس  دـعب  دـنراذگب و  بقع  قودنـص  رد  دـننک ، لمح  مه  اب  ردـیح ) سابع و   ) يرفن
هب میتشاذگ و  نآ  ياههشیـش  تشپ  ار  یلعج  ياههرمن  هدرک و  زاب  ار  اه  هرمن  هدرب  ياهچوک  هب  ار  ياهوهق  نیـشام  مه  سابع  نم و  تفر .

رارق رـس  هریـشمه  : » تفگ دمآ و  یتحاران  اب  یلع  دعب ، ۀظحل  دنچ  میداتـسیا . میتشاذگ و  کیراب  ۀـچوک  مد  ار  نیـشام  میتفر ؛ لمع  لحم 
میدید هک  میدوب  هداتـسیا  ام  منیبب ». ار  هچوک  زا  یمین  هک  متـسیایم  يروط  نم  تسین ؛ مهم  : » تفگ سابع  مینک »؟ راک  هچ  هدـماین ؛ دوخ 
لخاد هدرک و  یظفاحادخ  نم  زا  سابع  تفر . هریـشمه  هک  تشذگ  عبر  کی  دودـح  داتـسیا . هچوک  يور  هبور  دـمآ و  رداچ  اب  هریـشمه 

هب یفقاو ، فیرـش  دیجم  مدید  هک  مدش  هچوک  لخاد  هتـشادرب و  ار  گنل  نم  دش . دنلب  هلولگ  کیلـش  يادـص  دـعب  ياهظحل  دـش ؛ هچوک 
سابع و یتقو  مدرک . رت  یلامتسد  هدرک  نشور  ار  نیشام  متشگرب ؛ متشاذگ و  وا  تروص  يور  ار  گنل  تسا . هداتفا  نیمز  يور  تروص ،
هب ریت  کی  ولج  زا  سابع  میتفر ... میدش و  راوس  مه  اب  مدرک و  كاپ  ار  رپس  يور  ياهنوخ  نم  دنتـشاذگ ، نیـشام  لخاد  ار  دسج  ردیح 
دنچ دندروآ . نیشام  لخاد  ار  دسج  يرفن  ود  دعب  دوب ؛)  ) هدومن کیلش  شرـس  تشپ  هب  ریت  کی  مه  ردیح  و  (ه ) درک کیلـش  وا  تروص 

زا دوب .» راکبارخ  دش  هتـشک  هک  یـسک  دیوش . رود  میـسیلپ ، ام  : » دیـشک داد  اهنآ  رـس  ردیح  هک  دندرک ؛ دایرف  داد و  هنحـص  ندید  زا  نز 
سابع نم و  دـش و  هدایپ  ردـیح  میتفر .)  ) ناسارخ نادـیم  کیدزن  فراع ، نابایخ  هب  اجنآ  زا  هتفر و  زابهـش  لـگنم و  بآ  ۀـچوک )  ) قیرط

شاهحلسا دنرادیمرب ـ  شرمک  زا  ار  شاهحلسا  دوب ، هداتفا  نیمز  يور  یفقاو  فیرش  دیجم  هک  عقوم  نامه  میدش . دابآ  رگسم  ةداج  دراو 
سابع و دـتفایم و  شرمک  زا  کجنران  دـنرادیمن و  رب  ار  شکجنران  یلو  دـندرک ، هیلخت  رابنا  زا  هک  ياهحلـسا  ناـمه  دوب ؛  7 کی 65 ـ

هداد تمالع  هتخارفا ) دیحو   ) هک ییاجنامه  دابآرگـسم ، ةداج  رد  سابع  نم و  دنام . هچوک  رد  کجنران  هجیتن  رد  دندوب ؛ هدیمهفن  ردیح 
درم دـنچ  دنفـسوگ و  هلگ  کـی  میدرک ، كراـپ  ار  نیـشام  هک  ياهظحل  ناـمه  اریز  دوبن ؛ دـسج  ندـنازوس  يارب  ییاـج  یلو  میتـفر  دوب ،

يرتمولیک رد 18  میتفای  ییاج  هرخالاب  میتفر . شیپ  میدـق  ةداج  دادـتما  رد  میدـش و  رود  هقطنم  زا  ام  تروص  ره  رد  دـندش . اـم  کـیدزن 
دـسج يور  ار  تارلک  میتخادنا و  نییاپ  نیـشام  زا  ار  دسج  هرخالاب  یلّطعم ، یتدم  زا  دـعب  تشاد . يدایز  ياههلاچ  هک  دابآرگـسمةداج ،

يور نیزنب  مه  يرادقم  دعب  میدرک ؛ زیمت  ار  نیشام  ار و  دوخ  ياهتسد  دعب  متیخیر ، نیزنب  دعب  وا ، تروص  يور )  ) ًاصوصخم میتخیر ،
؛ دش دنلب  هلعش  مه  سابع  ياپ  تسد و  زا  دش و  دنلب  ینالوط  ۀلعـش  دسج  زا  دز : ار  كدنف  لاح  نامه  رد  دش . هتخیر  سابع  ياپ  تسد و 

یلدنص ِرد  هب  هلعـش  هک  میدش  هجوتم  میدش ، دنلب  یتقو  مدرک . هفخ  ار  هلعـش  هدز و  نیمز  ار  وا  مدیرپ و  وا  يور  نم  هتفر ، بقع  يرادقم 
تارلک و هتخادـنا و  ار  دـسج  یلادوگ  رد   7  ... . مدرک رود  اههلعـش  زا  ار  نیـشام  هدیرپ و  نیـشام  لخاد  تعرـس  هب  ؛ هتفرگ نیـشام  بقع 
دوب و نآ  رد  نآرق  ۀیآ  هک  هتـشون  يرادـقم  تشاد و  رونایـس  صرق  ددـع   20 میدرک ؛ هیلخت  ار  نآ  ياـهبیج  میتـخیر . نآ  يور  نـیزنب 

ییوجزاب گرب  یفقاو : فیرـش  دیجم  ةدـنورپ  2 ـ دیجم . یفقاو ، فیرـش  اههدـنورپ ،... هصالخ  تشونیپ 1 ـ  8 . . لوپ ناـموت  دودح 400 
نسحم دیـس  ییوجزاب  یفقاو ، فیرـش  دیجم  ةدنورپ  4 ـ یشوماخ . دیـس  نسحم  دیـس  ییوجزاب  گرب  نامه : 3 ـ یضاق . رقاب  خیش  نیـسح 
شحرش هک  دمآ  شیپ  یلئاسم  دندش و  ریگتـسد  نایمظاک  وا  یپ  رد  هتخارفا و  دیحو  هک  دوب  ماجنا  لاح  رد  سامت  نیا  5 ـ یشوماخ . دیس 

دمحم  ) نسح هتخارفا ـ ) دـیحو   ) ردـیح مارآ ـ ) مارهب   ) یلع تسا : نـیا  هدـمآ  نـتم  نـیا  رد  هـک  راعتـسم  ياـهمان  دـیلک  6 ـ دمآ . دـهاوخ 
تضهن یناحور ، ص 296 . ج 1 : یشوماخ ، هدنورپ  7 ـ ینامرک .) ةداز  فرشا  ةژینم   ) هریشمه هالک ـ ) هایس  نیـسح   ) سابع یمیحررهاط ـ)

www.ir- ص 151 . ج 2 : یشوماخ ، هدنورپ  ص 425 . ج 3 : ینیمخ ، ماما  تضهن  یناـحور ، 8 ـ . 425 صص 424 ـ ج 3 : ینیمخ ، ماما 
psri.com

سراف جیلخ  هقطنم  ياهروشک  رب  یمالسا  بالقنا  ریثات 
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هلئـسم ي هزادنا ي  هب  یمالـسا  بالقنا  زا  يرگید  هبنج ي  چیه  دسر  یم  رظن  هب  سراف  جیلخ  هقطنم  ياهروشک  رب  یمالـسا  بالقنا  ریثات 
هقطنم رد  ار  اهنآ  هدـناشن ي  تسد  ياه  تلود  یبرغ و  ياه  تلود  سرت  برغ ، عفانم  تینما  هقطنم و  تاـبث  دـیدهت  و  بـالقنا » رودـص  »
تیبثت يارب  بسانم  يرتسب  يزیر  یپ  رد  هک  یتیقفوم  ظاحل  هب  ناریا  یمالـسا  ماظن  یبالقنا  درکیور  رگید ، تراـبع  هب  دـشاب . هتخیگنینرب 

ناهج رسارس  رد  یمالسا  ياه  شبنج  رگید  يارب  ییوگلا  هباثم ي  هب  تشاد ، دوخ  یجراخ  نانمشد  ندرک  ریگنیمز  ناریا و  یمالسا  ماظن 
نایم نیا  رد  دـش . ور  هب  ور  هقطنم  تنـس  لها  نایعیـش و  يوس  زا  یتوافتم  لابقتـسا  اـب  هنیمز ، نیا  رد  دـنچ  ره  دـیآ . یم  رامـش  هب  مالـسا 

نورد و زا  راد  هنماد  تالوحت  أشنمرـس  هناـیمرواخ  سراـف و  جـیلخ  هزوح ي  ياـهروشک  رد  يرگید  روشک  ره  زا  شیب  یمالـسا  بـالقنا 
يرایـسب رد  یلخاد  ياه  یتابث  یب  بجوم  تفای و  شرتسگ  هنایمرواخ  هقطنم ي  رد  یتحار  هب  یمالـسا  بالقنا  ياه  هدیا  دـیدرگ . نوریب 

هب یناهگان  لکش  هب  دندمآ ، یم  رامش  هب  هقطنم  ياهروشک  نیرت  تابث  اب  هک  ناتسبرع ، قارع و  نوچمه  ییاه  میژر  دیدرگ . اهروشک  زا 
هک تسا  حضاو  رپ  اما  تشادن ، هلخادم  میقتسم  لکش  هب  اهروشک  نیا  یخاد  ياه  شنت  رد  ناریا  دنچ  ره  دندرب . یپ  دوخ  يریذپ  بیسآ 

یمالـسا بالقنا  زا  ار  ریثأت  نیرتشیب  دندوب  یعیـش  عماوج  ياراد  هک  ییاهروشک  تشاذـگ . دـهاوخ  ار  دوخ  ریثأت  یمالـسا  بالقنا  جاوما 
دش بجوم  یمالسا  بالقنا  ریثأت  هنوگچ  هک  داد  ناشن  ناتسبرع  قارع و  نیرحب ، تیوک ، ياهروشک  رد  نایعیـش  ياه  یمارآان  دنتفریذپ .
رب یمالـسا  یبـالقنا  راـکفا  ریثأـت  زا  يدراوـم  همادا ، رد  دـننزب . ماـیق  هب  تسد  دـنربب و  یپ  دوـب  هدـش  لـیمحت  ناـنآ  رب  هک  یملظ  هب  اـهنآ 

تیدوجوم همه  زا  شیب  یبالقنا  راکفا  رودـص  سراف ، جـیلخ  هیـشاح ي  ياـهروشک  نیب  رد  قارع  - 1 مینک : حرطم  ار  هقطنم  ياـهروشک 
یم طوقـس  يرگید  زا  سپ  یکی  سراف  جـیلخ  هیـشاح ي  کچوک  ياـهروشک  دومن ، یم  طوقـس  قارع  رگا  درک و  یم  دـیدهت  ار  قارع 

مکاح ياه  تموکح  اب  هزرابم  لاح  رد  هراومه  نونکاـت ، قارع  1920 م )  ) یمالسا بالقنا  زا  هژیو  هب  قارع ، رد  نایعیـش  دنچ  ره  دندرک .
بـالقنا زا  يریذـپ  ریثأـت  كرتشم و  بهذـم  دوجو  تلع  هب  تازراـبم  نیا  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  عوقو  زا  سپ  یلو  دـنا ، هدوب  قارع  رب 

لیهست قارع  نایعیش  يارب  ار  ناریا  بالقنا  يراذگ  ریثأت  هک  يا  هنیمز  نیرت  مهم  دسر  یم  رظن  هب  ( 1 .) تسا هتفای  يرتشیب  تدش  یمالسا ،
« تداهش  » و داهج »  » میهافم یبهذم  كرتشم  میهافم  نیرت  یساسا  زا  یکی  تساهنآ . نایم  یکیژولوئدیا  تاکارتشا  دنک ، یم  ینتفریذپ  و 

دنراد دوخ  رد  یصاخ  هنابلط ي  هزرابم  رـصانع  میهافم  نیا  هتفرگ . ماهلا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  یخیرات  هعقاو ي  زا  هک  تسا 
عورشمان رئاج  تموکح  هیلع  مایق  البرک  هعقاو ي  یلصا  رهوگ  مایپ و  اریز  دنهد ؛ یم  تسد  هب  ملظ  هیلع  مایق  يارب  یبسانم  کسمتسم  هک 
يرادازع يراسگ و  مغ  هب  ار  دوخ  ياج  ییوج  هزراـبم  دربب و  هرهب  تسا -  مزـال  هک  ناـنچ  نآ -  زا  تسا  هتـسناوتن  هعیـش  هچ  رگا  تسا .

نیا ییاراک  زا  یهاگآ  اب  هعیـش  ناربهر  نارکف و  نشور  يدالیم  داتفه  ههد ي  رد  اـما  تسا ، هداد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يارب  هنـالاس 
ملاظ دـساف و  تموکح  هیلع  مایق  شروش و  قح  رب  صاخ  يدـیکأت  اب  دـیدج  یفیرعت  دـندمآرب و  نآ  يایحا  ینیبزاب و  یپ  رد  مهم ، داـمن 
سپ هعیش  مهم  لئاسم  زا  یکی  یمالسا » تموکح   » هلئسم ي دش . حرطم  زین  لیدب » تموکح   » ثحب نامز  مه  هک  يا  هنوگ  هب  دنداد ، هئارا 

رب ینبم  هعیـش  داقتعا  دراد . دنویپ  شروش  قح  ضارتعا و  هلئـسم ي  اب  دنم  ماظن  يا  هنوگ  هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  تبیغ  زا 
لوط رد  دوب . هداد  رارق  ماهبا  زا  يا  هدرپ  رد  ار  اه  تموکح  هنوگ  نیا  اب  دروخرب  هلئسم ي  يویند ، ياه  تموکح  همه ي  ندوب  عورـشمان 

یـشوماخ هب  تفلاخم  ياـهاون  لـماک ، روط  هب  اـما  دنتخانـش ، تیمـسر  هب  ار  تموکح  امـسر  هچ  رگا  اـملع  هیوفـص ،) هرود ي  زا   ) ناـمز
ضرف مدرم  رب  ساسا ، نیا  رب  دنتفرگ . يدج  ار  اهقف  تیالو  اب  یمالـسا  تموکح  هلئـسم ي  متـسیب  نرق  مود  همین ي  رد  هکنیا  ات  دییارگن ،

اـملع و تیمکاـح  يوعد  دـنیامن . مهارف  ار  یمالـسا  تموکح  ییاـپرب  تامدـقم  دـنزیخ و  اـپ  هب  ملظ  عورـشمان و  تموکح  هیلع  هک  دوـب 
ماما ناریا ، رد  تایرظن  نیا  حراش  تشاذگن . یقاب  اه  تموکح  حالصا  يارب  یتصرف  یتح  هحلاصم و  هنوگ  چیه  ياج  یمالـسا  تموکح 

هنیمز ي اـب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  لاـح ، ره  هـب  ( 2 . ) دوـب هللا  هـمحر  ردـص  رقاـب  دـمحم  دیهـش  قارع ، رد  هللا و  هـمحر  ینیمخ 
یتایلمع ینیع و  يوگلا  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  عقاو ، رد  دوشگ . نانآ  يارب  يدیما  هچیرد ي  نایعیش ، يارب  سونأم  یکیژولوئدیا 

ینوگرگد ناهاوخ  هک  ار  یناـسک  رداـص و  ار  بـالقنا  ياهدرواتـسد  اـه و  هزومآ  دنتـساوخ  اـهنآ  هک  هژیو  هب  دـش ؛ دادـملق  هشیدـنا  نیا 
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ییارگ لوصا  رد  قارع ، رد  شتیامح  ناریا و  بالقنا  يژولوئدـیا  دـسیون : یم  يربک  مناخ  هک  ناـنچ  دـننک ؛ يراـی  دنتـسه ، ناشتیعـضو 
هک نانبل ، قارع و  ریظن  ییاهاج  رد  یتح  تسا . هتشاد  تیمها  رایسب  ناتسبرع  نایعیـش  شبنج  رد  نیرحب و  ماجرفان  ياتدوک  نانبل ، نایعیش 

يراشفاپ اب  ینیمخ  ماما  يژولوئدـیا  بالقنا و  ياـه  تیقفوم  ذوفن  تشاددوجو ، ناریا  زا  لـبق  یـسایس  تـالیالمت  اـب  هعیـش  ياـه  شبنج 
، عقاو رد  داد . يور  ناریا  بالقنا  زا  سپ  هعیـش  ضارتعا  ياه  شبنج  زا  يرایـسب  دـش . یم  ساسحا  اـیوق  یمدرم . مالـسا  رب  زیمآ  تیقفوم 
. دش روصت  هعیـش  يزوریپ  اب  لداعم  يزوریپ  نآ  هچ ، دـیدرگ ؛ هعیـش  ياه  شبنج  یگتخیگنارب  ثعاب  کیتاموتا ، روط  هب  بالقنا  يزوریپ 
هب ناریا  بالقنا  اب  دوب ، هدش  زیهجت  هللا  همحر  ردصرقاب  دمحم  دیهش  یسایس  یکیژولوئدیا و  ياه  تیلاعف  اب  هعیـش  هک  مه ، قارع  رد  ( 3)

ناشن ار  دوخ  هضافتنا 1991  رد  رگید  راب  درکیور  نیا  یلو  دش ، بوکرـس  تدش  هب  هچرگ  درک ، رارکت  ار  ناریا  ياضاقت  دمآ و  شورخ 
هب ناریا ، یمالـسا  بالقنا  عوقو  زا  سپ  یقارع  ضراعم  ياه  هورگ  قارع و  نایعیـش  شبنج  لاح ، ره  هب  دـش . بوکرـس  زین  راب  نیا  داد و 

ینابم هباثم ي  هب  نآ -  للع  هک  دوب  مالـسا  ناهج  رد  بـالقنا  فادـها  لاـمآ و  جـیورت  شریذـپ و  نوناـک  نیرت  مهم  نوگاـنوگ ، لـیالد 
اب ار  روشک  ود  ره  نایعیـش  هک  یـصاخ  يونعم  طابترا  یماما و  هدزاود  عیـشت  بهذم  ( - 4 : ) زا دنترابع  یخیرات -  یگنهرف و  یگتـسبمه 
رد ءارماس  نیمظاک ، البرک ، فجن ، ياهرهـش  رد  تاـیلاع  تاـبتع  دوجو  تسا - . هداد  دـنویپ  مه  هب  یـسایس  كرتشم  تاداـقتعا  هب  هجوت 

یگنهرف و تفاب  ددرگ - . یم  تلم  ود  دـنویپ  لماع  هجیتن ، رد  نارئاز و  دـمآ  تفر و  بجوم  هک  ناریا  رد  مق  دهـشم و  ياهرهـش  قارع و 
ياه هزوح  دوجو  ناریا - ؛ میقم  نایقارع  زین  قارع و  میقم  نایناریا  دایز  دادـعت  یخیرات - ؛ قباوس  هب  هجوت  اـب  روشک  ود  هباـشم  یعاـمتجا 

یحاون نانکاس  هک  هژیو  هب  ینالوط ، كرتشم  ياـهزرم  دوجو  یگیاـسمه و  اـهنآ - ؛ نیب  یگنهرف  یملع و  طاـبترا  روشک و  ود  رد  هیملع 
. دنتخادرپ یم  قالشق  قالیی و  هب  زرم  فرط  ود  رد  تشادن ، دوجو  یلرتنک  هک  البق  دننک و  یم  یگدنز  يریاشع  تروص  هب  بلغا  يزرم 

یمظعلا هللا  تیآ  یخیراـت  ياوتف  هب  ناوت  یم  هنومن ، يارب  خـیرات . لوط  رد  روشک  ود  نایعیـش  يارب  هعیـش  دـحاو  تماـعز  اـی  تیعجرم  - 
يرظن یناـبم   ) كرتـشم يداـقتعا  لوصا  دوجو  نیارباـنب ، درک . هراـشا  وکاـبنت ، شبنج  ربـهر  تقو و  دـیلقت  عـجرم  يزاریـش ، نسح  ازریم 

رد هللا ) همحر  ینیمخ  ماما   ) تقو دیلقت  عجرم  تماقا  هقباس ي  تیعجرم ،»  » هلوقم ي رثؤم  شقن  هعیش ،) بهذم  هژیو  هب  مالـسا و  كرتشم 
یگتـسبمه هک  دنتـسه  یمهم  ياـه  صخاـش  هلمج  زا  روـشک  ود  هـیملع ي  ياـه  هزوـح  نـیب  تادوارم  و  تاـیلاع ، تاـبتع  دوـجو  قارع ،

هدش بجوم  ریخا  لاس  یط 25  ار  نایعیش ، صوصخب  قارع ، ناضراعم  یمالسا و  ماظن  نیب  یگنهرف  یخیرات -  ییارگمه  یکیژولوئدیا و 
ياهروشک رد  یمالـسا  بـالقنا  ریذـپان  راـکنا  راـثآ  هب  هجوت  اـب  ناریا ، رد  بـالقنا  عوقو  زا  سپ  هلـصافالب  هک  تسور  نیمه  زا  ( 5 . ) دنا

نیب نوچ  دندومن و  یقلت  مالسا  ناهج  يارقلا  ما  لامآ و  هلبق ي  هباثم ي  هب  ار  یمالـسا  ياپون  ماظن  زین  یقارع  ضراعم  ياه  هورگ  هقطنم ،
ناریا یبالقنا  ياه  هشیدـنا  حرط  يارب  یبسانم  رتسب  تشاد ، دوجو  ضراعت  یعون  روشک  نیا  رب  مکاح  یـسایس  راـتخاس  یقارع و  ناـیعیش 

ياه یتساک  اریز  دـشاب ؛ دـیفم  تسناوت  یم  قارع  یعیـش  ناربهر  يارب  ناریا  يوگلا  درک . بلج  دوخ  يوس  هب  ار  ناراداوه  دـمآ و  مهارف 
لیذ دروم  هب  ناوت  یم  قارع ، یمالسا  ياه  شبنج  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يربهر  ياهریثأت  هلمج  زا  دومن . یم  ناربج  لمع  رد  ار  اهنآ 
ماـما یهقف  تاـیرظن  هک  یبازحا  رگید  »و  یمطاـفلا بزح  «، » ءاـملعلا هعاـمج  «، » یمالـسالا هوعدـلا  بزح   » دوـجو قارع ، رد  درک : هراـشا 

دوخ یـسایس  ثحب  نیرت  مهم  هللا  همحر  لحار  ماما  نیا ، رب  هوالع  دـندوب . ناشیا  تکرح  ریثأـت  تحت  دنتـشاد ، لوبق  ار  هللا  همحر  ینیمخ 
هکلب دـندوبن ، یناریا  نایناحور  اهنت  ناشیا  نادرگاش  دـناسر و  ناـیاپ  هب  درک و  عورـش  فرـشا  فجن  هیملع ي  هزوح  رد  ار  هیقف » تیـالو  »
سرد رد  قارع  تقو  ربهر  هللا  همحر  ردـص  رقاب  دـمحم  دیهـش  هلمج ، زا  دـندرک . یم  تکرـش  ناشیا  سرد  رد  زین  یقارع  بـالط  اـملع و 

تیآ دیهش  درک - . ادیپ  لاقتنا  قارع  نایعیـش  هب  ناشیا  طسوت  هللا  همحر  ماما  ترـضح  یبالقنا  راکفا  زا  يرایـسب  تشاد و  تکرـش  ناشیا 
ردص هللا  تیآ  اهنت  ریخا ، ههد ي  دـنچ  رد  قارع ، گرزب  عجارم  نیب  رد  تشاد . قارع  رد  هدـننک  نییعت  يریثأت  ناشیا  يربهر  ردـص و  هللا 

هدش و تسایس  یلمع  هصرع ي  دراو  المع  مه  هدرک و  راک  مالسا  یـسایس  هشیدنا ي  هب  ندیـشخب  انغ  هنیمز ي  رد  مه  هک  دوش  یم  هدید 
تیآ هک  ار  یتکرح  تسا - . هتفرگ  هدـهع  رب  ار  لاس 1968 ، رد  مساق  میرکلادـبع  ياتدوک  زا  سپ  هژیو  هب  قارع ، مدرم  یـسایس  يربهر 
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گرزب نادـناخ  دروآ ، دوجو  هب  قارع  رد  يزوریپ  هب  ندیـسر  يارب  نآ  زا  يوریپ  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  نداد  رارق  وگلا  رد  ردـص  هللا 
هللا تیآ  یفجن و  یـشعرم  هللا  تیآ  ینیمخ ، ماما  زا  نایقارع  زا  يرایـسب  دـندرک - . لابند  زین  ردـص  هللا  تیآ  ناوریپ  نادرگاش و  میکح و 

بجر مایق 13  لاح ،  ره  هب  ( 6 . ) دوب زین  یسایس  لئاسم  رد  دوبن ، یهقف  لئاسم  صتخم  دیلقت  نیا  دندرک و  یم  دیلقت  هللا  همحر  یناگیاپلگ 
یلیمحت گنج  عورـش  اـت  هک  دوب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  یقارع  نایعیـش  یمدرم  ماـیق  نیلوا  1979 م  ق /  ه  لاس 1399 

.2 دـیآ . یم  رامـش  هب  قارع  نایعیـش  رب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يروـف  میقتـسم و  باـتزاب  عـقاو ، رد  تکرح  نیا  تفاـی . همادا  (1980 م )
نیرت تخـس  اب  ار  روشک  نیا  درک و  زورب  يا  هبناـج  دـنچ  ياـه  شلاـچ  ناریا ، رد  یمالـسا  بـالقنا  لاـبند  هب  زین  ناتـسبرع  رد  ناتـسبرع 

ود دوعـس . لآ  نادـناخ  تیمکاح  تیعورـشم  يارب  یلمع  یکیژولوئدـیا و  یبهذـم ، ياه  شلاچ  تخاس ؛ هجاوم  متـسیب  نرق  رد  تارطخ 
مارحلادجسم ریخـست  هثداح ي  يرگید  نایعیـش و  مایق  تسخن  دروآرد ، هزرل  هب  ار  ناتـسبرع  یمالـسا ، بالقنا  زا  سپ  هک  یمهم  دادیور 

يراوگوس مسارم  راب ، نیتسخن  يارب  نانآ  هلمج ، زا  تشاد ؛ روشک  نیا  نیشن  هعیش  قطانم  رد  یمیقتـسم  ریثأت  یمالـسا  بالقنا  عوقو  دوب .
بیرق فیطق ، رهـش  رد  دـندز . ییامیپ  هار  هب  تسد  ربماون 1979 م  رد 29  یقرـش  تلایا  مدرم  زین  دـندرک و  ینلع  مرحم  ماـیا  رد  ار  دوخ 

نانچمه قطانم  نیا  هعیـش ي  مدرم  تفلاخم  یتیاضران و  اما  دـندش ، هجاوم  تلود  شنکاو  اب  یلو  دـندز ، تارهاظت  هب  تسد  رفن   30.000
تلود فلاخم  ياه  نامزاس  ( 7 .) دنداد همادا  ناتسبرع  تلود  هیلع  تفلاخم  هب  نامزاس  هورگ و  دنچ  رد  روشک  نیا  نایعیش  تفای و  موادت 

ناتـسبرع هریزج ي  هبــش  شخب  يدازآ  بزح  - 2 هعیـش ؛)  ) ناتـسبرع هریزج ي  هبـش  یمالـسا  بالقنا  ناـمزاس  . 1 زا : دنترابع  ناتـسبرع 
ناتـسبرع رد  یمالـسا  بالقنا  اب  ناـمزمه  هک  يرگید  هثداـح ي  ( 8 (.) ینس «) نیملسملا ناوخا  . » 4 ینـس ؛) « ) هوعدلا هعامج  . » 3 هعیش ؛) )

پاچ و ینوناق  ریغ  روط  هب  هک  هلاسر ، تفه  باتک  رد  وا  توعد  دوب . یبیطعلا  فیس  نبا  طسوت  مارحلادجسم  ریخست  هعقاو ي  داتفا  قافتا 
يدـج یتالاؤس  هثداح  نیا  درک . زاغآ  ربماون 1979 م  رد 20  مارحلا  دجـسم  لاغـشا  اب  ار  دوخ  توعد  وا  تسا . هدیدرگ  نایب  دش ، عیزوت 

هبیطعلا نامیهج  دوب . روشک  یلخاد  تینما  ظفح  رد  هاشداپ  یتیافک  یب  اهنآ  نیرت  مهم  هک  تخاس  حرطم  ناتسبرع  یـسایس  ماظن  دروم  رد 
.2 دنا . هدرک  دوبان  ار  نید  نوچ  يدوعـس ؛ نادناخ  تموکح  هب  نداد  نایاپ  . 1 درک : مالعا  هنوگ  نیا  ار  دوخ  فادها  ینارنخـس ، کی  رد 

نیا لکیه  نیـسح  یمالـسا . نیناوق  يارجا  اشحف و  داـسف و  ندرب  نیب  زا  . 3 اکیرمآ ؛ اهنآ  سأر  رد  یحیـسم و  ياهروشک  اـب  طـباور  عطق 
هدش یشان  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  میقتسم ، روط  هب  هک  دناد  یم  هنایمرواخ  خیرات  رد  ریخا  ثداوح  نیرت  هداعلا  قراخ  زا  یکی  ار  هثداح 

يدیدش ناکت  مکاح  تلود  تیعورشم  ناناملـسم و  یـسایس  ینید -  تیعقوم  تینهذ و  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ناس ، نیدب  ( 9 . ) تسا
ینس و زا  معا  ناتسبرع ، ناملسم  یتنـس  فیاوط  راشقا و  درک . حرطم  تسایـس  هعماج و  رد  ار  بهذم  نید و  شقن  هرابود  تخاس و  دراو 
یلخاد و نایباهو  هنایارگداینب ي  تالیامت  دشر  هب  هجوت  اب  وس ، کی  زا  يدوعـس  میژر  دندرک . ادـیپ  شیارگ  نید  تمـس  هب  هرابود  هعیش 
-3 دروآ . يور  یبهذم  يا  هغبـص  هب  هرابود  تیباهو ، دودحم  بلاق  زا  رتارف  ناهج  ناناملـسم  دـعاسم  رظن  بلج  لیلد  هب  رگید ،  يوس  زا 

نیا دوشگ . سراف ، جیلخ  یبرع  ياهروشک  نایعیـش  هژیو  هب  نایارگ ، مالـسا  يارب  ینیون  لصف  ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  نیرحب 
بـالقنا عوقو  ناـمز  اـت  دـش . اـهروشک  نیا  هعیـش ي  تیلقا  یـسایس  یبهذـم و  ياـه  هدـیا  راـکفا و  كرحت  بجوم  صوصخب  بـالقنا ، 

. دمآ یم  رامش  هب  یمسر  هنحص ي  رد  یسایس  ییایوپ  كرحت و  دقاف  يا و  هیـشاح  يا  هعماج  اهروشک  نیا  هعیـش ي  هعماج ي  یمالـسا ،
عوقو دادـن . زورب  نایغط  مایق و  تروص  هب  ار  دوخ  یتیاضران  تیاکـش و  هاگ  چـیه  اـما  دوب ، یـضاران  دوخ  تیعـضو  زا  هچرگا  تیلقا  نیا 

خر اهروشک  نیا  رد  شوجدوخ  ییاه  ییامیپهار  تارهاظت و  نآ ، لابند  هب  دـش و  اهنآ  یـسایس  شبنج  كرحت و  ثعاب  یمالـسا  بالقنا 
، روشک نیا  دش . ماجنا  روشک  نیا  نایعیش  بناج  زا  نیرحب  رب  مکاح  ماظن  ینوگنرـس  يارب  قفومان  ياتدوک  کی  لاس 1360 ش ، رد  داد .
، روشک نیا  رد  نایعیش  يالاب  تیعمج  ظاحل  هب  دوب و  سراف  جیلخ  یبرع  کلامم  رد  هعیش  زیخاتسر  نوناک  بالقنا ، زا  دعب  هچ  لبق و  هچ 

يدازآ يارب  یمالـسا  ههبج ي  ، » روشک نیا  رد  هعیـش  ییوجراکیپ  هدمع ي  دومن  تسا . هتـشاد  همادا  هراومه  يزکرم  تلود  اب  تموصخ 
دـض ياـه  تیلاـعف  دـیعبت ، زا  سپ  وا  دـش . جارخا  نیرحب  زا  ههبج ، نیا  ناربـهر  زا  یکی  یـسردم ، يداـه  لاـس 1979 ، رد  دوـب . نیرحب »
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ربماسد 1981 م رد 20  نیرحب  ناتسبرع و  تلود  ود  دش  بجوم  هعیـش  ياه  هورگ  تیلاعف  زا  سرت  داد . همادا  تدش  هب  ار  دوخ  یتموکح 
تیلاـعف اـه و  يراذـگ  بمب  زا  يا  هعومجم  بـالقنا ،  عوقو  زا  سپ  زین  تیوک  رد  تیوک  - 4 ( 10 . ) دننک دـقعنم  یکرتشم  یتینما  نامیپ 
ینارگن زا  هراومه  هعیش ، تیلقا  هژیو  هب  یمالسا ، ییارگداینب  تاکرحت  اه و  تیلاعف  نتفای  تدش  زا  سرت  تفرگ و  ماجنا  یتلود  دض  ياه 

هقبط ي ناـیارگداینب  تسیلانویـسان و  ناـیموب  زین  تاراـما  یلخاد  هـهبج ي  رد  تاراـما  - 5 ( 11 . ) تسا هدوب  روـشک  نیا  هدـمع ي  ياـه 
، یجراخ ینارجاهم  رب  تیدودـحم  لاـمعا  زکرمتم ، یلاردـف  داـحتا  کـی  يارب  اـت  دـندش  قیوشت  ناریا ، بـالقنا  تیقفوم  رثا  رد  طـسوتم 
ص نامه ، - 2 ص 81 . قـیقحت ، شهوژپ و  - 1 اهتشونیپ : ( 12 . ) دـنروآ دراو  راشف  تورث  رت  هنالداع  عیزوت  یـسایس و  یعقاو  تکراشم 
-5 ص 84 . قیقحت ، شهوژپ و  - 4 ص 200 . نآ ، يا  هقطنم  تاریثأت  یمالـسا و  ییارگ  لوصا  ییوهآرب ، نوتاـخ  سجرن  ر.ك : - 3 . 82
ص نامه ،  . 8 ص 218-217 . رـصاعم ، یمالـسا  ياه  شبنج  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  ییارما ، هزمح  . 7 ص 86-85 . نامه ، .6 نامه .

برغ ینارگن  هعیش و  کیتیلپوئژ  باتک  عبنم : ص 226 . نامه ، . 12 ص 209 . نامه ، . 11 ص 223 . نامه ، ص 220 10 . نامه ، . 9 . 219
خ  / یمالسا بالقنا  زا 

هنایمرواخ ياهروشک  رب  یمالسا  بالقنا  ریثأت 

شخب ماهلا  نانبل و  روشک  رد  یعیـش  تضهن  زاس  هنیمز  یمالـسا  بـالقنا  عوقو  ناـنبل  هنایمرواخ 1 . ياهروشک  رب  یمالـسا  بالقنا  ریثأـت 
نانبل و روشک  رد  ردص  یـسوم  ماما  تماقا  ياه  لاس  هب  هجوت  اب  صوصخب  رما ، نیا  دش . روشک  نیا  بونج  قطانم  هعیـش ي  مدرم  ییاهر 

راـکفا شرورپ  دـشر و  لـحم  نیرت  بساـنم  تروص  هب  ار  روشک  نیا  لیئارـسا ، طـسوت  نئوژ 1980 م  رد  روـشک  نیا  بوـنج  لاغـشا  زین 
هشیدنا ناراد  فرط  لاس 1981 م  زا  تفای . تدش  یمالسا  بالقنا  عوقو  اب  نانبل ، رد  تسایس  عیـشت و  یگتخیمآ  دروآرد . هعیـش  یبالقنا 

یم تیامح  مسیمالـسا  ناپ  ياه  هشیدـنا  زا  اراکـشآ  هورگ  نیا  دـنداد . شرتسگ  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  لما »  » هورگ نورد  رد  یمالـسا  ي 
هک داد  ناشن  نانبل  نایعیش  هب  مهم ، يوگلا  کی  ناونع  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ( 1 .) دندوب رثأتم  ناریا  یبالقنا  ياه  هشیدنا  زا  دـندرک و 

هتشاد یتلادع  یب  يرگمتس و  اب  هلباقم  رد  یمیظع  درواتسد  دناوت  یم  هزیگنا  ياراد  هتفای و  نامزاس  الماک  صلاخ و  یمالسا  تضهن  کی 
فلاخم شبنج  کی  ناونع  هب  نامزاس  نیا  تسا . نانبل  هللا » بزح   » نامزاس یمالـسا ، بالقنا  زا  رثأتم  هدـیدپ  نیرت  سوملم  اما  ( 2 . ) دشاب

سابع دیس  دمآ . دیدپ  نایعیش  نایم  رد  یمالسا  بالقنا  ياه  نامرآ  ریثأت  تحت  لیئارسا و  زا  نانبل  تسکش  لابند  هب  یعامتجا ، یسایس و 
نازیم زا  ار  اهنآ  دنادرگزاب و  ناناملسم  هب  ار  سفن  هب  دامتعا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  دیوگ : یم  هللا ،» بزح   » قباس ربهر  يوسوم ،

یمالسا بالقنا  زا  مهلم  نانبل  رد  یمالسا  تمواقم  تخاس . هاگآ  تسا ، تضهن  یمالـسا  ياه  هشیدنا  مالـسا و  رد  هک  ییاناوت ، تردق و 
فیلکت کی  هب  تباجتـسا  ییوگ و  خـساپ  ناونع  هب  ار  تمواقم »  » تکرح زین  هللا ،» بزح   » لـک ریبد  هللارـصن ، نسح  دیـس  تفرگ . لـکش 

دازآ لاغشا  زا  ار  نامنیمزرس  مینک و  هزرابم  سدق  رگلاغـشا  میژر  اب  تسا  بجاو  هک  درک  نیعم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هک  دناد  یم  یهلا 
هب دندش و  گنهامه  روحم  ود  ساسا  رب  دـندرک ، یم  تیلاعف  یفلتخم  نیوانع  اب  هک  يدـقتعم  فلتخم  ياه  هورگ  دـیوگ : یم  يو  مینک .
اب هزرابم  مایق و  ترورض  مود  روحم  و  ینیمخ ، ماما  هنامیکح ي  يربهر  هب  مازتلا  هیقف و  تیالو  هب  نامیا  تسخن  روحم  دنتسویپ : رگیدکی 
هب زورما  هک  دنداد  نامزاس  ار  يدحاو  تکرح  دنتسویپ و  رگیدکی  هب  یمالسا  ياه  هورگ  مامت  روحم ، ود  نیا  ساسا  رب  یلیئارسا . نمـشد 

ناوج لسن  یسایس  شنیب  يرکف و  حطس  ياقترا  بجوم  ناریا  بالقنا  يزوریپ  ناتـسکاپرد ، ناتـسکاپ  . 2 ( 3 . ) تسا فورعم  هللا » بزح  »
يزوریپ زا  شیپ  اـما  تسا . رادروـخرب  یمالـسا  بـالقنا  اـب  یهباـشم  قـفا  زا  هک  دـیدرگ  يرفعج » هقف  يارجا  تـضهن   » شیادـیپ یعیش و 

، یتنس مسارم  يارجا  هب  رتشیب  دنتشادن و  یعامتجا  یسایس و  ياه  هنحص  رد  ینادنچ  روضح  ناتـسکاپ  هعیـش ي  ياملع  یمالـسا ، بالقنا 
هدنزاس شقن  مه  روما  نیا  رد  دندرک و  یم  افتکا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  نارادازع  هژیو  هب  مالـسلا و  مهیلع  ناموصعم  دایعا  تفایض و 

، یمالسا بالقنا  عوقو  زا  سپ  اما  دش . یم  هجوت  رتشیب  ینـس  هعیـش و  نیب  تافالتخا  هب  اه ، تیلاعف  هنوگ  نیا  لالخ  رد  اریز  دنتـشادن ؛ يا 
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: تفگ دیاب  اما  ( 4 . ) دندرک یم  توعد  یـسایس  لئاسم  رد  تکراشم  هب  ار  مدرم  دوخ ، یعامتجا  یبهذم و  ياه  تکرح  رد  هعیـش  ياملع 
رتشیب ننیچمه  دـندرک . مالعا  نآ  زا  ار  دوخ  تیامح  مه  تنـس  لها  ناوریپ  هکلب  دوش ، یمن  متخ  نایعیـش  هب  روشک  نیا  رد  بالقنا  ریثأـت 

بالقنا ربارب  رد  یمالـسا » تعاـمج   » عضوم دـنرگن . یم  مارتحا  هدـید ي  هب  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  زین  ناتـسکاپ  ننـست  لـها  تیعمج 
نآ راک  ردـنا  تسد  تسا و  یمالـسا  بالقنا  کی  ینیمخ  ماـما  بـالقنا  تفگ : هک  تفاـی  یلجت  يدودوم  یلعـالاوبا  ياوتف  رد  یمالـسا 

یمالـسا ياه  تکرح  ناناملـسم و  یمامت  رب  دنا و  هدـش  تیبرت  یمالـسا  ياه  تکرح  نماد  رد  هک  دنتـسه  یناناوج  یمالـسا و  تعامج 
یشخب ریثأت  ینابز ، یگنهرف و  تاکارتشا  لیلد  هب  ناتسناغفا ، رد  ناتـسناغفا  . 3 ( 5 . ) دننک يراکمه  نآ  اب  دـییأت و  ار  نآ  هک  تسا  بجاو 
يوروش رادـفرط  یتسینومک  ياتدوک  ربارب  رد  مدرم  تمواقم  رد  دـش و  زاغآ  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  یتح  یمالـسا  بـالقنا 
يرسارس جیسب  قیرط  زا  ار  هاش  ینوگنرس  اما  دنهد ، یم  لیکشت  ننست  لها  ار  ناتـسناغفا  مدرم  مظعا  تمـسق  هچ  رگا  تفای . دومن  قباس ) )
بالقنا دندوب ، هدناشن  تسد  رگبوکرس و  میژر  کی  اب  هزرابم  مرگرس  دوخ  هکنآ  لیلد  هب  اه  ناغفا  دنداد . رارق  نیـسحت  دروم  ناناملـسم 

، دروم کی  رد  دنتفرگ . شیپرد  ار  هاش  فلاخم  نایناریا  زیمآ  تیقفوم  ياه  کیتکات  زا  یخرب  دنداد و  رارق  شیوخ  ماهلا  هیام ي  ار  ناریا 
يرتشیب ترارح  روش و  اب  ناـغفا  نایعیـش  لاـح ، نیع  رد  ( 6 . ) دندادرـس ربکا » هللا   » دایرف دوخ ، لزانم  ياه  ماـب  زارف  رب  لـباک  نادـنورهش 

یبهذم یعرـش و  تیعجرم  ناتـسناغفا  نایعیـش  زا  يرایـسب  شیپ ، اه  تدم  زا  دنتفگ . خـساپ  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هب  نارگید ، هب  تبـسن 
تفای و شیازفا  تدش  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  زا  ینابیتشپ  بالقنا ، زا  سپ  دـندوب . هدـش  اریذـپ  ار  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هلمج  زا  ناریا 
رد ییاه  شنکاو  هک  تسیئوئام -  ياه  هورگ  هرازه و  مسیلانویـسان  تفاـی ، شیازفا  مالـسا  یـسایس  ياـه  هورگ  زا  تیاـمح  هک  ناـنچمه 
رد هللا  همحر  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  یمالسا  بالقنا  ریثأت  نیطسلف  . 4 ( 7 . ) دندیدرگ فیعضت  دندوب -  روشک  ندش  هزینردم  دنور  لباقم 

، دندرب یم  رس  هب  یتسینویهص  هنایشحو ي  لاغشا  تحت  هک  یلاح  رد  نیطـسلف  ناناملـسم  اریز  دوب ؛ يرگید  ناکم  ره  زا  رت  يوق  نیطـسلف 
يرادیب میظع  گرزب و  تکرح  دهاش  یلاغشا  ياه  نیمزرس  یطیارـش ، نینچ  رد  دندوب . ناملـسم  للم  یمامت  زا  رت  هدیـشاپورف  رتدیماان و 

دش و زاغآ  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  تمایق و  اب  هک  دندوب  هقطنم  رد  هتفای  شرتسگ  یمالسا  تضهن  زا  یشخب  ناونع  هب  یمالـسا 
زا تسا . یمالـسا  يروهمج  سیـسأت  يزوریپ و  ندروآ  تسد  هب  بـالقنا و  مدرم و  تکرح  هب  رداـق  هک  درک  تباـث  مالـسا  ناـس ، نیدـب 
زین فعـضتسم  ناملـسم و  ناسنا  اه  نویلیم  هب  دیـشخب ، موهفم  انعم و  نایناریا  یگدنز  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هک  هنوگ  نامه  ور ، نیمه 

یمالسا بالقنا  ریثأت  هک  ییاه  هدیدپ  زا  یکی  درب . نایم  زا  ار  لیئارسا  ناوت  یم  هک  دندرک  ساسحا  زین  نیطسلف  ناناملسم  دیـشخب و  دیما 
نیرت تخـس  نایم  رد  شبنج  نیا  تسا . هضافتنا »  » شبنج بلاق  رد  نیطـسلف  مدرم  مایق  دـهد ، یم  ناـشن  نیطـسلف  رد  يزیچ  ره  زا  رتهب  ار 

نینچمه دراد . رارـصا  نیطـسلف ، مدرم  قوقح  قاقحا  هب  ندیـسر  ات  دوخ  ریـسم  یط  رد  نانچمه  یلحم ، يا و  هقطنم  یللملا و  نیب  طـیارش 
ياهدامن هک  فده ، هار  رد  يراکادف  تداهش و  داهج ، لوصا  هلمج  زا  هعیـش  بهذم  لوصا  میهافم و  شرتسگ  بجوم  یمالـسا  بالقنا 

-1 اهتشونیپ : ( 8 . ) دـیدرگ نیطـسلف  رد  تنـس  لها  یمالـسا  ياه  شبنج  ناراد  فرط  نیب  رد  دوب ، ناریا  بـالقنا  ياهراعـش  ناـیعیش و 
سوتـسگا هلاقم ي  ص 291 ، بـالقنا ، تمواـقم و  عیـشت ، - 2 ص 116 . اـکیرمآ ، ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  ییوراـیور  رویدـک ، هلیمج 

، ییارما هزمح  - 4 ص118 . اکیرمآ ، ناریا و  یمالسا  بالقنا  ییورایور  رویدک ، هلیمج  - 3 لما .» تایح  دیدجت  أشنم و  ، » نوترون دراچیر 
هلاقم ي ص 367 ، یمالـسا ، بالقنا  تمواقم و  عیـشت ، - 6 نامه . - 5 ص 252 . رصاعم ، یمالـسا  ياه  شبنج  ناریا و  یمالـسا  بالقنا 

ياه شبنج  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  ییارما ، هزمح  . 8 ص 371 . نامه ، - 7 ناتـسناغفا .» تمواقم  یمالـسا و  بالقنا  ، » داز لیلخ  یملز 
خ  / یمالسا بالقنا  زا  برغ  ینارگن  هعیش و  کیتیلپوئژ  باتک  عبنم : ص 230 . رصاعم ، یمالسا 

هعیش زیخاتسر  یمالسا و  بالقنا 

هب اما  هتشاد ، هضرع  یمالسا  ياه  شبنج  يارب  رضاح  رصع  رد  یلمع  ییوگلا  یمالسا  بالقنا  دنچ  ره  هعیش  زیخاتسر  یمالـسا و  بالقنا 
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هتشاد هقطنم  یعیـش  ياه  تیعمج  رب  ار  ریثأت  نیرتشیب  بالقنا  نیا  يژولوئدیا ، ناونع  هب  یعیـش  مالـسا  شقن  يافیا  لیلد  هب  دسر  یم  رظن 
ناریا يا  هقطنم  تردـق  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  اـب  لاـس 1357  زا  تسا : هدرک  هراـشا  رما  نیا  هب  ینمـض  روـط  هب  لاوـت  اوـسنارف  تسا .

یم تشاد و  یناـهج  رابکتـسا  اـب  هزراـبم  رد  یمالـسا  بـالقنا  یناـهج  يربهر  هیعاد ي  ناریا  تفرگ . شیپ  ار  يدـیدج  هژیو و  تساـیس 
ناناملسم همه ي  تدحو  راتساوخ  ناریا  یمالسا  يروهمج  دنچ  ره  دنک . ملع  یعیـش » هیداحتا ي   » کی تأیه  رد  ار  هزرابم  نیا  تساوخ 

اب ناریا  یجراخ  تسایس  نیب  هک  يدیدش  ياهدروخرب  تلع  هب  لمع ، رد  اما  دوب ، ناربکتسم  اب  هزرابم  نافعـضتسم و  تیامح  يارب  ناهج 
بالقنا ياه  نامرآ  يریگ  تهج  دش و  داجیا  دننک ، یم  یقلت  یکیژولوئدیا  دـیدهت  کی  ار  یمالـسا  بالقنا  ابلاغ  هک  برع ، ياهروشک 

هکلب یعیـش ، عماوج  نایم  یگنهامه  داجیا  اهنت  هن  هیداحتا  نیا  فدـه  دـیدرگ . لجـسم  یعیـش  هیداحتا ي  کی  داجیا  تمـس  هب  یمالـسا 
هشیر ي لصا و  شخب ، تاجن  يوزرآ  نیا  اب  عیـشت  ( 1 . ) دوب ناهج  یمومع  ندش  یمالسا  دصق  مالسا و  ناهجرد  یعیش  مالـسا  رارقتـسا 

هداعا يانعم  هب  یمالسا  ياه  شبنج  بلاق  رد  نایعیش  شزیخ  عیشت و  هب  مالـسا  ناهج  ددجم  ندروآ  نامیا  عقاو ، رد  دبای . یم  زاب  ار  دوخ 
یمالسا روظنم  هب  یسایس و  یعامتجا و  ياه  ماظن  مامت  هب  تبـسن  ضرعتم  یبالقنا و  تردق  صالخا و  ییایوپ ، اب  هارمه  یعقاو  مالـسا  ي 

هاگیاپ ناریا  عیـشت ، بالقنا  يژولوئدـیا  هیاس ي  رد  ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب  رگید ، تراـبع  هب  تسا . ناـهج  یمومع  ندـش 
اما دشاب . ناهج  رگید  طاقن  نایعیش  هیذغت ي  يارب  یهار  دناوت  یم  نوگانوگ ، ياه  هبنج  زا  دیآ و  یم  رامـش  هب  عیـشت  ناهج  يارب  یمهم 

نایعیـش صاخ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنا  هتـشاد  تلاخد  عیـشت  يایحا  رد  يددعتم  لماوع  هک  تسا  نیا  تشاد  هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  يا  هتکن 
عون ياه  يژولوئدیا  ددجت ، هلمج ، زا  دنا ؛ هدش  یگدروخرـس  راچد  لئاسم  یخرب  اب  دروخرب  رد  نایعیـش  مه  اه و  ینـس  مه  دنتـسین . مه 

، دمآ دوجو  هب  يرالاس  ناوید  ینیشنرهش و  لابند  هب  هک  هعماج ، رد  هشدخ  و  نیطسلف ، هلئسم ي  رد  برع  ياه  تموکح  تسکـش  یبرغ ،
، بهذم هب  هعیش  يدنب  ياپ  دشر  شیازفا  هب  لئاسم  نیا  یمامت  دنشاب . هتـشاد  مدرم  هدوت ي  يارب  یـسوسحم  عفانم  لباقم ، رد  هکنیا  نودب 
هبرجت ي رد  زین  يرگید  ياه  هشیر  یعیش  يرادیب  ( 2 . ) دننک یم  کمک  یسایس  يژولوئدیا  ناونع  هب  مه  یصخش و  داقتعا  ناونع  هب  مه 
لمع و يدازآ  فیعـضت  یبهذـم ، يدازآ  زا  تموکح  تعناـمم  یـسایس ، نیرید  ياوزنا  تسا : هدـش  یـشان  روما  نیا  زا  هک  دراد  ناـیعیش 

لکـش کی  هب  یعیـش  سفن  هب  دامتعا  شیادیپ  يور ، نیدب  ( 3 . ) ریگارف يداصتقا  یعامتجا و  ضیعبت  و  یبهذـم ، ياهداهن  یلام  لالقتـسا 
تیوه زا  ناریا  بـالقنا  تسا  ملـسم  هچنآ  یلو  تسا ؛ تواـفتم  رگید  روشک  هب  يروشک  زا  یجراـخ ، یلخاد و  طیارـش  قبط  هکلب  هدوبن ،
تردق یعیش و  سفن  تزع  تسا . هدروآ  دوجو  هب  نآ  يارب  يزکرم  يا  هطقن  هدرک و  تیامح  دوب ، هتفرگ  لکش  البق  هک  هعیـش ، یـسایس 

. دناشک دوخ  يوس  هب  ار  اه  ینس  زا  يرایسب  زین  رالوکس و  نایعیش  نایارگ و  مالـسا  هک  دش  یلجتم  یبالقنا  رد  ملظ ، رب  هبلغ  يارب  نایعیش 

. دوبن نارگن  دوخ  ندوب  هعیـش  راهظا  زا  یـسک  رگید  یعیـش ، بازحا  اـی  ناریا  هب  تبـسن  برغ  هاگدـید  مغر  یلع  ناریا و  بـالقنا  زا  سپ 
راکفا رودص  ( 4 . ) دـنیامن یفرعم  ار  دوخ  هک  تشاذـگ  اهنآ  رایتخا  رد  يرازبا  دـننک و  ناـیب  ار  ناـشتیوه  اـت  داد  تئرج  نایعیـش  هب  ناریا 

هقباس دوبن و  دیدج  هسفن -  یف  هچرگا -  هک  درک  هجاوم  یبهذم  يا  هدیدپ  اب  ار  برغ  ناریا  یمالسا  بالقنا  برغ  عفانم  دیدهت  یبالقنا ؛
یبهذم و ياه  تکرح  زا  اه  یبرغ  تسردان  تشادرب  یللملا و  نیب  لئاسم  زا  برغ  تخانش  اب  اما  تشاد ، هلاس  زا 1400  شیب  یخیرات  ي 

مان هب  هک  دـیدج ، هدـیدپ ي  نیا  درک . ریگلفاغ  توهبم و  ار  اهنآ  لیلد ، نیمه  هب  دوبن و  هیجوت  لباق  اهنآ  يارب  اقلطم  یمالـسا ، صوصخب 
یتکرح دش ، فورعم  یمالـسا » زیخاتـسر   » و یمالـسا » يرادیب  «، » مالـسا ییارگ  لوصا  «، » یمالـسا ییارگداینب   » هلمج زا  نوگانوگ  ياه 

يرشب و تایح  توافتم  بناوج  اب  دروخرب  تهج  رد  یمالسا  هدش ي  شومارف  تیوه  رب  دیکأت  شیوخ و  نتـشیوخ  هب  تشگزاب  رب  ینتبم 
تـسایس ریذپان  رییغت  لوصا  زا  یکی  ناونع  هب  بالقنا  رودـص  هشیدـنا ي  نایم ، نیا  رد  ( 5 . ) دوب برغ  فادـها  عفانم و  فالخ  تهجرد 

، وس کی  زا  دـمآ . یم  رامـش  هب  هقطنم  رد  اکیرمآ  عفانم  يارب  زاـس  هرطاـخم  مهم  لـماوع  هلمج  زا  زین  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یجراـخ 
تـسایس یلـصا  بوچراـچ  مـالعا  اـب  رگید ، يوس  زا  و  دز ، مه  رب  ار  اوق  نازوـت  هقطنم ، رد  اـکیرمآ  تاـبث » هریزج ي   » رد بـالقنا  عوـقو 

ياه يژولوئدیا  زا  يادج  یمالـسا ، يژولوئدـیا  رب  ینتبم  تردـق  دـیدج  بطق  کی  یبرغ - » هن  یقرـش ، هن   » لصا ینعی  ناریا -  یجراخ 
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یبالقنا راکفا  تفر و  رتارف  شا  ییایفارغج  دودح  زا  ناریا  یخیرات  شقن  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  اب  ( 6 . ) دومن ناونع  ار  یناهج  طلسم 
ناهج رـسارس  رد  یمالـسا  ياه  شبنج  تیمها  رد  یـسک  اهنت  هن  زورما  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، خوسر  ناـهج  طاـقن  اـصقا  هب  روشک  نیا  زا 

داقتعا هب  دوش . یم  تبحـص  دـیآ ، یم  رامـش  هب  برغ  كولب  لباقم  رد  يدـج  يدـیدهت  هک  یمالـسا ، بطق  کـی  زا  هکلب  درادـن ، یکش 
؛ تشاد قباس )  ) يوروش اب  هک  دوب  دهاوخ  يدرـس  گنج  زا  رت  لکـشم  یبالقنا  ییارگ  یمالـسا  اب  برغ  هدنیآ ي  درـس  گنج  يرایـسب ،

هراشا نادب  لصف  نیا  رد  هچنآ  ساسا  رب  يدـنب  عمج  ( 7 . ) تسین یصاخ  ياهزرم  ياراد  نیـشیپ ، گنج  اب  هسیاقم  رد  گنج  نیا  هک  ارچ 
. درک ایهم  ناریا  رد  ار  بالقنا  يژولوئدیا  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  طسوت  هعیش  يداقتعا  يرظن و  يدابم  اه و  هزومآ  زا  یبالقنا  ریسفت  دش ،

هزرابم هیحور ي  دوشگ و  هقطنم  نایعیش  يور  هب  يا  هزات  ياه  قفا  ناریا ، رد  عیـشت  تیمکاح  ینیع  ققحت  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  عوقو 
شقن يافیا  رد  یعیش  مالسا  تیقفوم  يور ، نیدب  دوب . رثؤم  هعیش  یسایس  تیوه  يایحا  رد  درک و  اقلا  نایعیش  ریاس  هب  ار  دوجوم  عضو  اب 

، تسا هدرک  حرطم  مالسا  ناهج  یتح  هعیـش و  کیتیلپوئژ  حطـس  رد  رازگراک  نیرت  مهم  ناونع  هب  ار  عیـشت  ناریا ، رد  بالقنا  يژولوئدیا 
، عقاو رد  دنا . هداد  رارق  هزرابم  يارب  دوخ  يوگلا  ار  ناریا  یمالسا  بالقنا  یعیـش ، هچ  ینـس و  هچ  اه ، شبنج  زا  يرایـسب  هک  يا  هنوگ  هب 

ناس نامه  هب  تسا ، دوخ -  یبتکم  ینید و  تلصخ  هب  هجوت  اب  تضهن - نیا  يربهر  یـسایس  هشیدنا ي  رولبت  هک  ناریا ، یمالـسا  بالقنا 
يزرمارف و یعامتجا  یـسایس -  ياه  ناـمرآ  فادـها و  هدومنن و  روصحم  صاـخ  ییاـیفارغج  هدودـحم ي  رد  ار  دوخ  يرظن  دـعب  رد  هک 

هداد ناماس  يا  هنوگ  هب  ار  شیوخ  ینیع  یلمع و  يراذـگ  تسایـس  يژتارتسا و  زین  یلمع  هزوح ي  رد  هدرک ،  يزیر  یپ  ار  ینطو  ناـهج 
دروم تسا ، یمالسا  ینید و  بالقنا  کی  یبتکم  تیلوئـسم  ینید و  دیاقع  زا  هتـساخرب  هک  ار ، بالقنا  یناسنا  یناهج و  فادها  اقیقد  هک 

يا و هقطنم  تیعقوم  و  يرامعتـسا ، دض  ياهراتـسیا  کیژولوئدیا ، لوصا  يانبم  رب  یعقاو  دهعت  مدـع  دربهار  ساسا  رب  هداد و  رارق  هجوت 
یمومع و راکفا  رد  هدـمع  تارییغت  بـالقنا ،) رودـص   - ) یعیـش باـن -  مالـسا  شرتسگ  دـنک : یم  لاـبند  ار  لـیذ  فادـها  ییاـیفارغج ،

ماظن راتخاس  اب  فادها  نیا  یناهج . تلادع  رارقتسا  و  ناهج ، ناناملـسم  تدحو  ناهج ، نافعـضتسم  زا  تیامح  مورحم ، للم  ياهراتـسیا 
، لاوت اوسنارف  . 1 تشوـن :  یپ  دـنبلط . یم  هزراـبم  هب  ار  اـهنآ  لـیلد ، نیمه  هب  دـنراد و  رارق  شلاـچ  رد  ییاـکیرمآ  رظن  دروـم  لـلملا  نیب 

یـصصخت همان ي  لصف  هعیـش ،» تیوه  ، » هکنارف میحر  دنر  رلوف و  ماهارگ  .2 ص 44 . اقآ ، مساق  اضر  یلع  همجرت ي  هعیـش ، کـیتیلپوئژ 
ص 99. اکیرمآ ، ناریا و  یمالـسا  بالقنا  ییورایور  رویدک ، هلیمج  . 5 ص 245 . نامه ، . 4 نامه . .3 ص 240 . ش 3و4 ، یسانش ، هعیش 

س  / یمالسا ناهج  زا  برغ  ینارگن  هعیش و  کیتیلپوئژ  باتک  عبنم : ص 225 . نامه ، . 7 ص 224 . نامه ، . 6

ناتسبرع نایعیش  رب  یمالسا  بالقنا  ریثأت 

لیابق و یتموکح و  متسیس  زا  يادج  ناتسبرع  هعماج  تفاب  یمالسا  بالقنا  ناتـسبرع و  مدرم  ناتـسبرع  نایعیـش  رب  یمالـسا  بالقنا  ریثأت 
داوس و یب  شکتمحز ، مورحم ، یمدرم  لماش  روشک  نیا  تسین . موس  ناهج  رد  رگید  عماوج  دـننامه  تموکح  هب  هتـسباو  ياه  هداوناـخ 

يراذگ نوناق  سلجم  ناتسبرع  رد  هکنیا  لیلد  هب  دنرادن . یتموکح  متسیس  رد  یـشقن  هنوگ  چیه  هک  تسا  ندمت  گنهرف و  زا  هدنام  رود 
رد رتشیب  هک  نایعیـش  ناـیم ، نیا  رد  ( 1 . ) دوش یمن  هدـید  مدرم  زا  یـسایس  تکراشم  هنوگ  چـیه  نیارباـنب  درادـن ، دوجو  زین  تاـباختنا  و 

تفن هریخذ  نیرتگرزب  يور  رب  هکنآ  مغریلع  هورگ  نیا  دنراد و  رارق  رتدب  طیارش  رد  دنراد ، تنوکس  ناتسبرع  زیخ  تفن  یقرـش و  قطانم 
ار تفن  ییارجا  ياهراک  مظعا  شخب  ًالمع  دور . یم  رامش  هب  ناتسبرع  یحاون  نیرت  مورحم  زا  هقطنم  نیا  نکیل  دننک ، یم  یگدنز  ناهج 
ـ  تفن هار  زا  تورث  دیلوت  ینعی  يدوعس ـ  تموکح  تشونرس  دنتسه و  هعیش  وکمارآ  نارگراک  هک 40 %  ياج  ات  دنهد  یم  ماجنا  نایعیش 

تسا یبضغ  مشخ و  زا  يرهظم  قطانم ، ریاس  هب  تبسن  قرش  قطانم  رد  تورث  هنالداع  عیزوت  مدع  یلو  دروخ ، یم  مقر  نایعیـش  تسد  رد 
روشک نیا  مورحم  هعماج  نینچمه  ناتسبرع و  نایعیـش  دش  ثعاب  هک  یلیالد  زا  یکی  ( 2 . ) دنا هدرک  لامعا  نایعیش  هب  تبـسن  نایباهو  هک 

. دوب اهنآ  قح  رد  هدـش  اور  یتلادـع  یب  نیمه  دـنریگ ، رارق  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ریثأـت  تحت  سراـف  جـیلخ  ياـهروشک  ریاـس  نوچمه 
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دوش و هدیمد  ناهج  رـسارس  مورحم  نایعیـش  هب  تردـق  تماهـش و  دـش  ثعاب  یعیـش  بالقنا  کی  ناونع  هب  ناریا  بالقنا  زوریپ  نینچمه 
هار نیا  رد  هک  دندروآرد  دوخ  ریخـست  هب  ار  هکم  مظعا  دجـسم  نایـضاران  زا  يا  هدع  ربماون 1979  رد 20  ادتبا  هک  دـش  ثعاب  رما  نیمه 

یمارآان زا  یجوم  نآ  لابند  هب  دندوب . بصعتم  بهذم  ینس  دارفا  زا  يرـس  کی  هورگ  نیا  دندش  هارمه  اهنآ  اب  زین  مدرم  زا  يدایز  دادعت 
ماع ألم  رد  ار  اروشاع  مسارم  دـنتفرگ  میـصت  راـب  نیتسخن  يارب  ءاـسحالا  نایعیـش  ربماون  زور 28  تفرگ . ارف  ار  سراف  جـیلخ  رـسارس  اـه 

 » همانزور رـسفم  ولور  کیرا  ( 3 . ) دـییارگ يدـیدش  دروخ  دز و  تنوشخ و  هب  ناتـسبرع  یلم  دراگ  تلاخد  اب  هلأـسم  نیا  دـننک . رازگرب 
زور 27 دندرک و  ادیپ  تارج  لد و  هکم ، شروش  یپرد  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  لابند  هب  هعیـش  نایـشروش  دسیون : یم  دنومول » 
ار هر )  ) ینیمخ ماما  ياه  سکع  هک  تیعمج  دندرک . رازگرب  تسا  عونمم  يدوعس  ناتـسبرع  رد  هک  ار  اروشاع  زور  مسارم  ربماون 1979 ،

دراگ اب  هدـمآ  دوجو  هب  ياه  يریگرد  رد  دـندرک . تکرح  یقرـش  تلایا  ياه  يدابآ  رگید  ءاـسحا و  فیطق ، يوس  هب  دنتـشاد  تسد  رد 
هیلع دندیشک و  شتآ  هب  ار  رگید  تاسسؤم  اه و  کناب  اهنآ  دوب . نایغط  لاح  رد  مامت  زور  هس  تیعمج  دندش . هتشک  نانآ  زا  نت  یلم 36 

ماجنا رس  رفن ، اهدص  تشادزاب  زا  سپ  دندرک . توعد  يدوعس  میژر  ینوگنرس  يارب  مدرم  زا  اه  هیمالعا  رد  دنداد و  راعش  یتنطلس  میژر 
یتامادقا هب  تسد  يزاسرهاظ  يارب  ًافرـص  يدوعـس  تلود  دیدرگن و  هتفریذپ  نایعیـش  ياه  تساوخرد  اما  دـش . رارقرب  هقطنم  رد  شمارآ 

دومن و جارخا  یتلود  نویزیولت  زا  ار  نز  ناگدنیوگ  درک و  لیطعت  ار  هنانز  ياه  هاگشیارآ  هلمج  زا  دنک . تباث  ار  شندوب  یمالـسا  ات  دز 
يزوریپ رثا  رد  ار  ناهج  ناناملـسم  مامت  هک  فعـش  روش و  ناـجیه و  جوم  عبت  هب  درک . لزع  ار  هیقرـش  هقطنم  یتلود  تاـماقم  زا  نت  دـنچ 

اهنآ هک  يوحن  هب  دوب  دـنمتردق  يوق و  رایـسب  نایعیـش  نایم  رد  هژیو  هب  سراف و  جـیلخ  هقطنم  رد  جوم  نیا  تارثا  دوب ، هتفرگ  ارف  بالقنا 
هک دندوبن  نایعیـش  اهنت  نیا  اما  دندیـشخب . تیدج  دوخ  ياه  تیلاعف  هب  يدایز  رایـسب  يراودـیما  اب  هدرک و  رت  يوق  ار  دوخ  ياه  لکـشت 

تعیرش ییاپرب  يارب  ییاه  تکرح  زین  یفلس ) ریغ  یفلس و   ) بهذم ینـس  ناناوج  نایم  رد  هکلب  دنتفرگ ، ریثأت  یمالـسا  بالقنا  زا  ًادیدش 
تمارک تزع و  لبمـس  یمالـسا  بـالقنا  ناملـسم ، ناـناوج  رظن  رد  دـمآ . دوجو  هب  یمومع  تکراـشم  یمدرم و  داـهج  رب  یکتم  مالـسا 

رد هعیـش  تیناحور  هک  گرزب  مدق  دیـشخب . یم  مایتلا  ار  نانآ  هدش  راد  هشدخ  تاساسحا  دوب و  اه  تردقربا  برغ و  لباقم  رد  یمالـسا 
نویبالقنا ریذپان  یگتـسخ  تمواقم  دوب و  هداد  تسکـش  ار  هقطنم  تردق  نیرت  يوق  دـجاسم ، تردـق  رب  هیکت  اب  هتـشادرب و  بالقنا  لوط 

، يوروش نماد  رد  ندـیتلغ  نودـب  اکیرمآ  لباقم  رد  اهنآ  زیمآ  راختفا  یبلط  هزرابم  هژیو  هب  یجراخ و  ياـهراشف  ربارب  رد  یناریا  ناملـسم 
اعدا دوعس  لآ  هب  هتـسباو  میژر  هک  يزیچ  نآ  هن  دیوگ ، یم  ناریا  هک  تسا  نامه  یعقاو  مالـسا  هک  دناسر  رواب  نیا  هب  ار  ناتـسبرع  مدرم 
ياه نامزاس  زا  يداقتنا  هنوگ  ره  دـشاب و  یم  عونمم  یـسایس  ياه  هورگ  تاجتـسد و  بازحا ، تیلاـعف  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  دـنک . یم 

لاس 1965 رد  هک  یلم  تینما  نوناق  ساسا  رب  دوش . یم  یقلت  مرج  یلک  روط  هب  ماظن  نیلوئـسم  زا  داقتنا  تموکح و  یـسایس  اـی  یتلود و 
رب تسا . هدش  هتفرگ  رظن  رد  دنزرو  تفلاخم  تموکح  یمسر  ياه  تسایس  هب  هک  یناسک  يارب  نیگنس  ياه  تازاجم  تسا ، هدش  رداص 
هب هک  يرگید  تروص  ره  هب  ای  اه  همانزور  ای  بتک  رد  راکشآ  لکـش  هب  تموکح  زا  يداقتنا  هنوگ  ره  نوناق ، نیا  دراوم  زا  یخرب  ساسا 
اب یسایس و  ياه  هورگ  اه و  نامزاس  يوس  هب  شیارگ  ای  یسایس و  روما  رد  تلاخد  نینچمه  دوش . یم  بوسحم  مرج  دسرب ، مدرم  عالطا 
هب قـیوشت  نوناـق ، داوـم  زا  رگید  یکی  ساـسا  رب  دوـش . یم  یقلت  یلم  تـینما  رد  لــالخا  مرج و  تـلود  هـب  ضارتـعا  رب  نارگید  قـیوشت 
رد ای  ینیمزریز و  یفخم و  روط  هب  ًامومع  یـسایس  ياه  هورگ  اه و  لکـشت  داجیا  نیارباـنب  ( 6 . ) تسا مرج  نآ  رد  تکرـش  ای  باصتعا و 

ناوت یم  حرـش  نیدـب  یکیژولوئدـیا ، ياهرواب  تاداقتعا و  زا  دـعب  ناتـسبرع  رد  ار  اه  شبنج  اه و  نامزاس  نیا  دـنا . هتفای  نامزاس  دـیعبت 
اه و هورگ  یعیـش ـ ؛ ياه  شبنج  اه و  هورگ  اه ـ ؛) یفلـسون  اـه و  یناوخا  دـننام   ) یفلـس ياـه  شبنج  اـه و  هورگ  درک ـ : يدـنب  میـسقت 

نید بلط  حالصا  ياه  شبنج  اه و  هورگ  نایارگ ـ ؛) برغ   ) بلط حالـصا  رکفنـشور و  ياه  شبنج  اه و  هورگ  ارگ ـ ؛ پچ  ياه  شبنج 
لاس رد  برعلا  ةریزج  ناگدازآ  مان  اب  هک  هتفای  لیکـشت  نایماظن  زا  هورگ  نیا  برعلا : هریزج  مدرم  داحتا  یبهذم ؛) رکفنـشور  حانج   ) ارگ

رد دوز  یلیخ  ناریا  یعیـش  یـسایس و  مالـسا  نایعیـش **  شنکاو  ریثأـت ، ياـهدومن  ماـن  هب  لاـس 1962  رد  دـندرک و  یم  تیلاـعف   1953
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رد ادتبا  ناتـسبرعرد  یـشروش  ناریا  بالقنا  زا  دعب  دوب : نیجع  طبترم و  ًالماک  زین  تفن  هلاسم  اب  رما  نیا  ًاقافتا  تشاذگ و  ریثأت  ناتـسبرع 
هداوناخ ي هب  دـجاسم  رد  ییاه  هیمالعا  شخپ  اب  مدرم  دـش و  زاغآ  یتفن  ياه  نادـیم  هقطنم  رد  روشک  نیا  یقرـش  تـالایا  نایعیـش  ناـیم 

حالطـصا هب  تموکح  نیا  رد  راب  نیلوا  يارب  هک  يروط  هب  دنتخادرپ  مکاح  نادناخ  هلـسلس  اب  تفلاخم  هب  ظاعو  دندرک و  هلمح  یتنطلس 
ياه لاس  یط  دنا  هتخومآ  ناریا  بالقنا  زا  هک  یـسرد  اب  ناتـسبرع  قارع و  دش . هتـسکش  مالـسا  یماح  ناونع  هب  تلود  عضوم  یمالـسا ،

(7 . ) دـنا هدرک  يریگولج  دوخ  هعیـش  تیعمج  هناضرتعم  ياه  تکرح  دـشر  زا  هیبنت  قیوشت و  هناکریز ي  تسایـس  کـی  لاـمعا  اـب  ریخا 
همانزور زین  فلاخم و  ياه  هیمالعا  هاگهگ  دنک : یم  شرازگ  نینچ  ار  ناتسبرع  نایعیـش  رب  یمالـسا  بالقنا  ریثات  یگنوگچ  تیار  نیبار 
اهراوید يور  اکیرمآ  فلاخم  یمالـسا و  بالقنا  قفاوم  بلاطم  اب  ییاهراعـش  دندرک . یم  رـشتنم  يدوعـس  میژر  هیلع  يداقتنا  بلاطم  اه 

رد یمومع  ياه  ینکشراک  اهدرکرید و  دوجو  زا  دوب  سامت  رد  یتفن  ردانب  اب  ًابترم  هک  يدنله  لقن  لمح و  هسسوم  کی  دش . یم  هتـشون 
. داد یم  ربخ  دناسرتب  ار  یبرغ  ياه  تکرش  ات  دش  یم  یهدنامزاس  اهنآ  هلیسو  هب  ای  دوب و  ارگداینب  نایعیـش  راک  اهنآ  هدیقع  هب  هک  اهراک 

رانک رد  ار  تاظحالم  ناریا  اب  هلباقم  رد  اه  يدوعـس  دـش . لیدـبت  هنیک  هب  ناریا  یبهذـم  نایارگداینب  هب  تبـسن  اـه  يدوعـس  رفنت  مشخ و 
هقطنم تسیرورت  الاح  دنتـسین  هقطنم  مرادناژ  رگید  دنتفگ  یم  ناشبالقنا  زا  دعب  هک  اه  یناریا  تفگ  ًاحیرـص  فیان  هدازهاش  دنتـشاذگ و 
نیـشن هعیـش  تفن و  قطانم  رد  ار  ناتـسبرع  رد  یمالـسا  بالقنا  ياه  باتزاب  نیلوا  یناتـسکاپ  راـگن  هماـنزور  وریه  پیلید  ( 8 . ) دنا هدش 

يرا دازع  ینـالوط  میرحت  رفن  زا 400/000  لکـشتم  نایعیـش  زا  یمیظع  هورگ  رذآ 1358 )  ) ربماون 1979 رد 29  دـهد : یم  حرـش  نینچ 
رد تارهاظت  اب  هارمه  اروشاع  مسارم  ینیمخ ، هللا  تیآ  بناج  زا  ًاـصوصخ  دوب  يرطخ  گـنز  نالوئـسم  يارب  نیا  دنتـسکش و  ار  اروشاـع 

. تشگ رادـیدپ  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  نایعیـش  یمالـسا  بالقنا  نامزاس  هک  دوب  عیاقو  نیا  یط  دـیدرگ . رازگرب  یتفن  هقطنم  رهـش  تشه 
ياه ضیعبت  نایعیش  هیلع  يو  دننک . گنهامه  یباهو  نیرتکد  لوصا و  اب  ار  دوخ  دیاب  نایعیش  هک  درک  مالعا  ًادعب  اصح  مکاح  زیزعلادبع 
دوخ يزوریپ  لاس  نیلوا  نامه  رد  یمالـسا  بالقنا  نیارباـنب  ( 9 . ) تخاس مورحم  شزومآ و ... لغاشم  زا  ار  ناـنآ  درک و  لاـمعا  يداـیز 

هیجوت مهف و  يارب  دیدرگ . دنتـسه  نکاس  روشک  نآ  زیخ  تفن  قطانم  رد  ًاقافتا  هک  ناتـسبرع  نایعیـش  ندش  یتالیکـشت  یـسایس ـ  بجوم 
وـس کی  زا  لخاد ؛ رد  جراخ . لخاد و  قامخچ 2 ـ  جیوه و  تسایـس  1 ـ  تفرگ : رظن  رد  ار  ریز  تاکن  دـیاب  یلاعفنا  ياه  لـمعلا  سکع 
نانآ هب  یهافر  يدام و  تازایتما  یخرب  قیوشت ، تسایس  اب  رگید  يوس  زا  دنوش و  دودحم  هعیش  ناضراعم  هیبنت ، تسایس  اب  هک  دش  شالت 
درک یم  شالت  تفن  تمیق  هضرع و  اب  يزاب  قارع و  زا  تیامح  اب  ناتـسبرع  جراخ ؛ رد  اما  دوش . لصاح  ناـنآ  يدـنمتیاضر  اـت  دـش  هداد 

هب ار  یبالقنا  تلود  دـعاسم  رظن  درک  یم  یعـس  یهد  زایتما  ارادـم و  شزاس و  تسایـس  اـب  زین  ًاـضعب  ( 10 . ) دـیامن راهم  ار  یبالقنا  ناریا 
رد اه  شمرن  یخرب  یتفن و  ياه  یـشم  طخ  هلاسم  رد  اه  ییوسمه  یخرب  دراد . زاـب  ناتـسبرع  نایعیـش  تیاـمح  زا  ار  نآ  هدروآ و  تسد 

تنس و لها  هکلب  دشن ، دودحم  نایعیش  هب  ناتسبرع  رد  یمالـسا  بالقنا  باتزاب  درک . هیجوت  ناوت  یم  هطبار  نیا  رد  ار  تئارب  جح  لباقم 
هطبار نیا  رد  هعقاو  نیرت  مهم  دـنداد . ناشن  دوخ  زا  ریگمـشچ  ياه  هعفاد  هبذاج و  ناریا  بالقنا  یمالـسا و  جاوما  لباقم  رد  زین  نویباـهو 

ماجنارس دنتفرگ و  عضوم  مارحلادجسم  رد  حلسم  نایارگداینب  زا  يریثک  دادعت  دشاب . یم  لاس 1360  جح  مسارم  زا  سپ  ادخ  هناخ  لاغشا 
یلاوت و رد  هثداح  نیا  عوقو  تفریذـپ . نایاپ  هثداح  حورجم ، هتـشک و  يدایز  دادـعت  ندـنام  ياج  رب  یجراخ و  ياهودـنامک  هلخادـم  اـب 

وربور يدج  شلاچ  اب  تیباهو  تنـس  زا  یخیرات  نهک و  تئارق  هک  دیامن  حرط  لباق  ار  هیـضرف  نیا  دناوتیم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نراقت 
حرطم دوخ  ماظن  بهذـم و  زا  يرت  لوبق  لباق  يوگلا  نیون ، يراتفر  راکفا و  اب  دـندوب  شالت  رد  تعامج  نیا  زا  ییاه  هورگ  دوب و  هدـش 

مامت شیوخ ، نادناخ  هب  دیلک  مهم و  لغاشم  يراذگاو  رد  يدوعس و  نامکاح  بلط  راصحنا  ناتـسبرع ***  یعیـش  ياه  شبنج  دنیامن .
رس هب  یتخـس  راشف و  تحت  لیابق ، اه و  هورگ  رگید  زا  شیب  هک  نایعیـش  هژیو  هب  هتـشاداو ؛ هزرابم  ضارتعا و  هب  ار  رگید  لیابق  فیاوط و 

هبرـض ي زا  هک  دوب  يا  هعماج  رد  یعامتجا ، کیژولوئدیا  ياه  فاکـش  هدـننک ي  سکعنم  یعیـش ، ینـس و  ياه  شروش  نیا  دـنرب . یم 
دض ياه  شورخ  شوج و  نیا  هک  تسا  هتفهن  تقیقح  نیا  رد  مهم  هتکن  بیترت ، نمه  هب  دنرب . یم  جنر  عیرس  يزاسون  زا  یشان  گنهرف 
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دیدش ياه  تیمورحم  نایعیش ، صوصخ  رد  هتبلا  ( 11 . ) دنریگ یم  هشیر  يدوعس  تموکح  نیزاغآ  شکمـشک  رپ  ياه  نارود  زا  میژر ،
لاغـشا نامز  زا  تسرد  لاح ، ره  هب  دور . یم  رامـش  هب  تموکح  دـض  تازرابم  اه و  تکرح  عیرـست  يارب  یلماع  زین  یـسایس  يداصتقا و 

کی لاـس 1952 ، رد  تفرگ . دوخ  هب  یلمع  یتروص  اـه ، تفلاـخم  اـه و  ضارتعا  لاس 1913 ، رد  زیزعلادبع  طسوت  یقرـش  ياه  ناتـسا 
فشک اب  درک . مالعا  ینوناق  ریغ  ار  نآ  تلود  اما  دش ، لیکشت  یلحم  ياه  هتـساوخ  نایب  يارب  یـشبحلا ، دمحم  تسایر  هب  یمدرم  عمجم 

نارگراک نیا  دندش . هدرامگ  راک  هب  تفن  تعنص  رد  یموب ، نایعیـش  زا  رایـسب  نوچ  درک ؛ بسک  يدیدج  تیمها  یقرـش  هیحان ي  تفن ،
نکمتم هعماج  تلود و  لباقم  رد  يا  هدنیازف  یتیاضران  دنا ، هدرک  بسک  یسایس  یهاگآ  نآ ، زا  دعب  مود و  گنج  نارود  رد  هک  یعیش ،

نب دـمحم  يربهر  هب  فیطقلا  هقطنم ي  رد  عیـسو  ياه  یمظن  یب  تارهاظت و  زاـغآ  اـب  لاس 1948 ، رد  دـنداد . ناشن  دوخ  زا  ییاـکیرمآ 
رد دندش . هدیبوک  مهرد  یناسآ  هب  دندوب ، یهاشداپ  زا  ییادج  راتساوخ  هک  نایشروش  دیسر . دوخ  جوا  هب  نایعیش  یمارآان  جرحلا ، نسح 

لوغشم تایلمع  هب  یشزومآ  نمجنا  کی  ششوپ  تحت  هک  درک  فشک  فیطقلا  رد  ار  یبالقنا  هعماج ي  کی  دوجو  تلود  لاس 1949 ،
ادیپ شرتسگ  لیبج  ات  هک  شبنج  نیا  درم . نادنز  رد  يزینخلا ، فوئرلادبع  مان  هب  شیارگ  پچ  ناربهر  زا  یکی  دـش و  لحنم  هعماج  دوب .

یتارهاظت يراک  طیارش  هب  ضارتعا  رد  1949و1953 ، ياه 1944 ، لاس  رد  نمض ، رد  دش . هدیبوک  مهرد  رد 1950  ماجنارس  دوب ، هدرک 
هب یلم  دراگ  لاس 1970 ، رد  تسویپ . عوقو  هب  برغ  هب  تفن  هضرع  عطق  میرحت  ياه 1956 و 1967 ، لاس  رد  نینچمه  تفرگ . تروص 
يا هدرتسگ  تافلت  اه و  يریگتسد  زین  لاس 1978  ياه  یمارآان  دزادرپب . رهش  هرصاحم ي  هب  یمارآان ، لرتنک  يارب  ات  دش  هداتسرف  فیطق 

يریگ ناگورگ  اروشاع ،)  ) هعیـش یبهذـم  رادازع  نارود  اب  رخاوا 1979 ، رد  ناحیـس  فیطق و  يا  هدوت  عیـسو  شروـش  تشاد . لاـبند  هب 
يارب ناریا ، بالقنا  لاـبند  هب  ثداوح  نیا  ناـمز  مه  عوقو ، دوب . ناـمزمه  هبعک  گرزب  دجـسم  لاغـشا  نارهت و  رد  ییاـکیرمآ  تاـملپید 

شروش هب  توعد  عون  کی  یقرش ، ناتسا  هعیش ي  رظن 440000 زا  ینیمخ ، هللا  تیآ  يادن  عقاو ، رد  دوب . نوگشدب  دنیاشوخان و  يدوعس 
عوقو اب  رگید ، نایب  هب  تفرگ . دوخ  هب  یلمع  تروص  رتمک  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  عوقو  زا  لبق  ات  اه  کیرحت  نیا  دـمآ . یم  باـسح  هب 

نیا دومن  نیرتـمهم  هک  دـنتفای  هراـبود  ناـج  قطاـنم ، رگید  دـننامه  هقطنم  نیا  نایعیـش  ناریا ، مدرم  تارزاـبم  عورـش  یمالـسا و  بـالقنا 
لاس 1400 مرحم  رد  ناوت  یم  ار  هتخورفارب  مشخ  نیا  هوکـش  رپ  یلجت  دومن . هدـهاشم  ناوت  یم  لاس 1979  تازرابم  رد  ار  یهاگآدوخ 

یم هراـب  نیا  رد  دـنومول  ژاریت  رپ  فورعم و  هماـنزور  رـسفم  وـلور  کـیرا  درک . وجتـسج  هبعک  ماـیق  زا  سپ  دـنچ  و  ربـماون 1979 م )  ) ق
زور 27 دندرک و  ادـیپ  يرتشیب  تارج  لد و  هکم ، رد  تکرح  یپرد  ناریا و  مالـسا  بالقنا  يزوریپ  لابند  هب  هعیـش  نایـشروش  دـسیون « :
( هر  ) ینیمخ ماما  ياه  سکع  هک  تیعمج  و  دندرک . رازگرب  تسا ، عونمم  يدوعس  ناتـسبرع  رد  هک  ار  اروشاع  زور  مسارم  ربماون 1979 ،
اب هدـمآ ، دوجو  هب  ياه  يریگرد  رد  دـندرک و  تکرح  یقرـش  تلاـیا  اـه  يداـبآ  رگید  ءاـسحا و  فیطق و  يوس  هب  تشاد ، تسد  رد  ار 

شتآ هب  ار  رگید  تاسـسوم  اـه و  کـناب  اـهنآ  دوب . ناـیغط  لاـح  رد  ماـمت  زور  هس  تیعمج ، دـندش . هتـشک  ناـنآ  زا  نت   36 یلم ، دراـگ 
تـشادزاب زا  سپ  دندرک . توعد  يدوعـس  میژر  ینوگنرـس  يارب  مدرم  زا  اه ؛ هیمالعا  رد  دنداد و  راعـش  یتنطلـس  میژر  هیلع  دندیـشک و 

يارب ًافرـص  يدوعـس ، تلود  دیدرگن و  هتفریذپ  نایعیـش  ياه  تساوخرد  اما  دـش ؛ رارقرب  هقطنم  رد  شمارآ  ماجنارـس  رفن ، اهدـص  ندـش 
نز ناگدنیوگ  درک و  لیطعت  ار  هنانز  ياه  هاگشیارآ  هلمج  زا  دنک ؛ تباث  ار  شندوب  یمالـسا  ات  دز  هناروزم  مادقا  هب  تسد  يزاس ، رهاظ 

راتـساوخ نایعیـش  هک  یلاـح  رد  ( 14 . ) درک لزع  ار  هیقرــش  هـقطنم  یتـلود  تاـماقم  زا  نـت  دــنچ  دوـمن و  جارخا  یتـلود  نوـیزیولت  زا  ار 
رد رگید ، هبترم  يارب  دنداهنن . یعقو  اهنآ  هتساوخ  هب  هک  دندوب ، قطانم  نیا  رد  تورث  هنالداع  میسقت  هیقرـش و  قطانم  زا  ییادز  تیمورحم 

یتلود دـض  یـشروش و  تارهاظت  ییامیپهار و  کـی  رد  روشک ، یقرـش  ناتـسا  رد  فیطق  رهـش  نایعیـش  زا  رفن  نارازه  هیوناژ 1980 ،  17
. دروآرد ياپ  زا  درک و  بوکرـس  تدش  هب  ار  ناگدننک  تارهاظت  هیلک  دندومن و  هرـصاحم  ار  رهـش  نیا  يدوعـس  شترا  دندرک ، تکرش 

ناتـسبرع هژیو  هب  سراف  جـیلخ  ياهروشک  روشک و  نیا  نایم  ییادز  شنت  تسایـس  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  طـباور  شرتسگ  اـب  ( 15)
عـضو هب  میژر ، اـب  هعیـش  یجراـخ  یلخاد و  تفلاـخم  تمظع  عقاو ، رد  داـهن . يدوبهب  هب  ور  زین  قطاـنم  نیا  نایعیـش  تیعـضو  يدوـعس ،
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هتخانش یعیـش  یبالقنا  ياه  ناگرا  بازحا و  نایم  زا  ( 16 . ) دراد یگتسب  يدوعس  ناریا ـ  ییورایور  هجیتن  هنابلط و  حالـصا  ياه  تسایس 
درک هراشا  زاجح  بزح  هریزج و  هبش  شخب  يدازآ  بزح  ناتسبرع ، هریزج  هبش  یمالسا  بالقنا  نامزاس  هب  ناوت  یم  ناتـسبرع ، رد  هدش 

شیپ لاح  نیا  اب  دش . سیسات  يدالیم  رد 1975  نامزاس  نیا  دراد . يرتشیب  تیمها  برعلا ، ةریزج  یمالـسا  بالقنا  نامزاس  نایم ، زا  هک 
هقطنم رد  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  دندروآ و  دوجو  هب  یلکشت  لاس ، نیا  رد  نکل  دنا ؛ هتشاد  ییاه  تیلاعف  هدنکارپ  روط  هب  شیاضعا  نآ ، زا 

نامه زا  روکذم  نامزاس  درک . تیدوجوم  مالعا  ًامسر  هیقرش  هقطنم  رد  هبعک ، مایق  زا  سپ  نامزاس  نیا  دندرک . زکرمتم  هیقرش  نیشن  هعیش 
نآ رد  زین  بهذم  ینس  ناردارب  زا  يرصانع  هک  نیا  اب  تسا و  هداد  رارق  مدرم  نیب  یبالقنا  یمالـسا و  گنهرف  رـشن  ار  دوخ  فده  زاغآ ،

باجیا ار  هناحلـسم  هزرابم  هویـش ي  ینونک ، عطقم  هک  تسا  دـقتعم  نامزاس  نیا  دنتـسه . هعیـش  شیاهرداک  رتشیب  نکل  دـنراد ، تیوضع 
هب نتـشگزاب  يارب  يزاس  هنیمز  یـسایس و  لیاسم  یمالـسا و  یبالقنا ـ  گـنهرف  هب  مدرم  نداد  یهاـگآ  هک  دراد  داـقتعا  هکلب  دـنک ، یمن 

. دنـشاب یمالـسا  ماظن  کی  شریذـپ  ناهاوخ  مدرم  هدـنیآ  رد  اـت  دریگ ، رارق  هماـنرب  تیولوا  رد  دـیاب  رـضاح  لاـح  رد  شیوخ ، نتـشیوخ 
هبـش مدرم  یمالـسا  گنهرف  هک  يدج  هدمع و  رطخ  ود  اب  دـیاب  تسا  دـقتعم  یغیلبت  یگنهرف ـ  لمع  هطیح  رد  یمالـسا ، بالقنا  نامزاس 
رـشن هلیـسو ي  هب  هک  یگدزبرغ  فلا ) دـش : ور  هبور  تسا و  هدوب  قفوم  نآ  عـنم  رد  يداـیز  دـح  اـت  دـنک و  یم  دـیدهت  ار  برعلا  ةریزج 

یم لامعا  مدرم  رب  مالـسا  شـشوپ  تحت  میژر و  یبهذـم  لامع  طسوت  هک  عاجترا  گـنهرف  ب ) دریذـپ ؛ یم  ققحت  ییاـکیرمآ  گـنهرف 
کی يزیر  هیاپ  یبای و  تسد  يارب  اهنآ  یهاـگآ  مدـع  میژر و  تیهاـم  زا  مدرم  تخانـش  مدـع  ار ، ینونک  عناـم  نیرتگرزب  اـهنآ ، ددرگ .

زا ناریا ، یمالـسا  بالقنا  تکرب  هب  هدوب و  نیـشن  هعیـش  هک  هیقرـش  هقطنم  رد  ار  دوخ  تیلاعف  ناـمزاس  نیا  نیارباـنب ، دـنناد . یم  بـالقنا 
وضع هقطنم ، نیا  ياه  هدرک  لیصحت  دصرد  داتشه  زا  شیب  رـضاح ، لاح  رد  دومن و  زکرمتم  دنرادروخرب ، یهجوت  روخرد  ياه  یهاگآ 

یم هدحاو  تما  ار  ناناملسم  مامت  رکذلا ، قوف  نامزاس  دنـشاب . یم  رادروخرب  يا  هدرتسگ  هاگیاپ  زا  مدرم ، نیب  رد  دنتـسه و  هورگ  نیمه 
زج یـسک  یمالـسا ، بالقنا  ناشلا  میظع  ربهر  تایح  نامز  رد  دننک و  يوریپ  ماما  کی  تدایق  زا  فده ، هب  ندیـسر  يارب  دیاب  هک  دـناد 

تنطلس و ماظن  طاسب  ندیچرب  يدوعس ، نادناخ  نتخادنارب  ار  دوخ  فده  نامزاس ، نیا  دنتـسناد . یمن  ماقم  نیا  قیال  ار  هر )  ) ینیمخ ماما 
یم يرادربوگلا  نآ  زا  هتفریذـپ و  ار  ناریا  عضاوم  لک ، رد  ناـنآ  و  ( 17 . ) دناد یم  برعلا »  ةریزج  هبش  رد «  یمالـسا  يروهمج  رارقتـسا 

هب نآ ، يربهر  دـنزادرپ و  یم  تیلاعف  هب  ناهنپ  همین  ینیمزریز و  تروص  هب  اـه ، ناـمزاس  نیا  رتشیب  هک  تسا  نآ  هجوت  لـباق  هتکن  دـننک .
نسح خیش  يورمع و  خیش  یلـضفلا ، يداهلادبع  صخـش ، مشاه  دیـس  یمارکلا ، لیعامـسا  نب  نیـسح  خیـش  نوچ  یگرزب  ناملاع  تسد 
بلاق رد  ًاتدمع  يدوعس  میژر  اب  نایعیـش  تفلاخم  ناریا ، بالقنا  زا  شیپ  ات  نایعیـش ****  هتفای  نامزاس  یـسایس  ياهتیلاعف  تسا . رافص 

، ینوناـق ریغ  یطارفا  يارگ  پـچ  ياهـشبنج  رگید  اـی  يدوعـس ، یتـسینومک  ینوناـق  ریغ  بزح  ریظن  ارگ ، پـچ  ياهـشبنج  رد  تکراـشم 
رد تفرگ . یم  تروص  ۀیبرعلا ) ةریزجلا  یف  یبرعلا  یکارتشالا  لمعلا  بزح   ) یبرع هریزج ي  رد  یبرع  یتسیلایسوس  لمع  بزح  نوچمه 
يا هقرف  ریغ  لومش و  ناهج  یـشبنج  يوجتـسج  رد  نایعیـش ، هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدش  هدهاشم  یـشیارگ  ننچ  زین  جیلخ  رگید  ياهاج 

رد نیا ، رب  نوزفا  دندرک . رارقرب  دنویپ  جیلخ ، رد  لاعف  هباشم  ياهـشبنج  رگید  اب  ای  هیروس  ای  قارع  یثعب  ياهـشبنج  اب  دریذپب ؛ ار  نانآ  هک 
يرت هدرتسگ  یعیـش  هورگ  زا  یـشخب  ًارهاظ  نامزاس ، نیا  دـمآ . دـیدپ  هیمالـسالا ) ةروثلا  ۀـمظنم   ) یمالـسا بـالقنا  ناـمزاس  ههد 1960 

نیا تسا . طبترم  قارع  نیرحب و  رد  هباشم  ياههورگ  اب  دنک و  یم  تیلاعف  هقطنم  لک  رد  هک  تسا  ماگشیپ  نویبالقنا  نامزاس  هب  روهـشم 
هب نداد  یهاگآ  میلعت و  راتساوخ «  تنوشخ ، زا  تیامح  ياج  هب  هدش و  سیسات  يزاریش  دمحم  دیس  هللا  تیآ  دیاقع  ریثات  تحت  نامزاس 
هب نآ  درکلمع  رد  تنوشخ  زا  يا  هناشن  دوب ، میژر  فلاخم  تدـش  هب  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  هدـش ، داـی  هورگ  هکنیا  اـب  تسا . اـه »  هدوت 

نامزاس نیا  دش ، يدوعـس  ناتـسبرع  هیلع  داهج  راتـساوخ  ناریا  نآ  یپ  رد  هک  هکم  رد  ياـه 1987  یمارآاـن  رد  یتح  دروخ ؛ یمن  مشچ 
هریزج ي هبـش  رد  یمالـسا  بالقنا  نامزاس  ار «  دوخ  دـش و  ینلع  نامزاس )  يدوعـس (  هخاش ي  لاس 1975  رد  دـنام . شوماخ  نانچمه 

هلحرم ار «  ات 1985   1975 ياهلاس نیب  نراود  يدنف ، نومیم  مان  هب  یققحم  دیمان . ۀیبرعلا ) ةریزجلا  یف  ۀیمالسالا  ةروثلا  ۀمظنم   « ) ناتسبرع
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هورگ هک  يا  یسایس  طیحم  ياهتیعقاو  هب  كدنا  تیانع  درامش : یمرب  نینچ  ار  نآ  تاصخشم  دمان و  یم  یعیش  شبنج  ییوج »  هزیتس  ي 
نانآ رظن  زا  هک  يدوعـس  تلود  هرابرد ي  ریذپان  شزاس  یـشرگن  و  هنایفوص ؛ لامعا  زا  مالـسا  شیاریپ  رب  دیکات  دنک ؛ یم  تیلاعف  نآ  رد 

ياهوزرآ اهدیما و  ناریا  بالقنا  دیدرت  یب  دزاس . یم  سکعنم  زین  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ياههاگدید  شرگن  نیا  تسا و  ینوناق  ریغ 
نمیهج ربهر  هب  يدجن  ینس  نافلاخم  تسد  هب  مارحلا )  دجسم  مظعا (  دجسم  فرصت  تخیگنارب . جیلخ  هقطنم ي  رد  ار  نایعیـش  هزات ي 

هب لاس  رخاوا  رد  تشاد ، دوجو  شیپ  اه  تدـم  زا  هک  ییاهراجزنا  نآ  رثا  رب  و  دز ، مهرب  ار  يدوعـس  یهاشداپ  شمارآ  رد 1979 ، هبیتعلا 
هتشک اهیمارآان  هنایشحو ي  بوکرس  نایرج  رد  رفن  تسیب  مک  تسد  دش ؛ لیدبت  یقرش  تالایا  رد  نایعیـش  هدرتسگ  دیدش و  ياهیمارآان 

. تشاداو لاوحا  عاضوا و  رد  رظن  دـیدجت  هب  ار  يدوعـس  یهاـشداپ  ثداوح ، نیا  زا  یـشان  هبرـض ي  اـما  دـندش . تشادزاـب  نت  اهدـص  و 
ثادـحا اب  تفرگ  میمـصت  راب  نیتسخن  يارب  داد ، یم  همادا  یعیـش  تفلاخم  هنوگ  ره  بوکرـس  هب  هک  لاح  ناـمه  رد  يدوعـس  ناتـسبرع 
نیتسخن ثادـحا  راک  هک  دوب  رد 1987  هک  تساجنیا  بلاج  دـشخب . دوبهب  ار  تلایا  يداصتقا  دـب  تیعـضو  رتشیب ، ياه  هداج  سرادـم و 

نب ياج  هب  هقطنم  نیا  يرادنامرف  هب  رد 1984  دهف ، نب  دمحم  هداز  هاش  هاشداپ ، نارسپ  زا  یکی  دیـسر . نایاپ  هب  تلایا  نردم  ناتـسرامیب 
هعیش راک  يورین  رامـش  دنچ  ره  و  تسا ، هدش  رتمک  يدح  ات  اهـضیعبت  . دش بوصنم  دوب ، ضیعبت  لها  دبتـسم و  دساف ، رایـسب  هک  ییولیج 

هدیقع ي هب  دنهد . یم  لیکشت  ار  یقرش  تلایا  یلصا  راک  يورین  نانچمه )  نایعیـش (  تسا ، هدوب  شهاک  هب  ور  هراومه  وکمارآ  تکرش 
اهیظافل هب  هک  تفرگ  تروص  يزاریش  هللا  تیآ  ناوریپ  نایم  رد  يدوعس  یعیش  هشیدنا ي  رد  يا  هدمع  ینوگرگد  لاس 1988  رد  يدنف ،

نیا رب  تسا . یهاشداپ  رد  رشب  قوقح  تیاعر  يزاس و  کیتارکومد  راتساوخ  هک  یلمعلاروتسد  هب  دوب  یتشگزاب  دیشخب و  نایاپ  یبالقنای 
رگید اب  دوخ  یکیژولوئدـیا  یتالیکـشت و  طباور  هب  یمـسر  روط  هب  هورگ  نیا  قارع ، تسد  هب  تیوک  لاغـشا  زا  سپ  رد 1990 ، ساسا ،

فادها هک  یـشبنج  دـیزگرب ؛ دوخ  يارب  ار  حالـصالل ) ۀـکرحلا   ) حالـصا شبنج  مان  داد و  نایاپ  رگید  ياهروشک  رد  یعیـش  ياهنامزاس 
نیا رد  برغ  هب  صاخ  یلسوت  اب  هارمه  یهاشداپ ، رد  تاحالصا  ققحت  هب  هجوت  و  ناریا ، ياهتسایس  زا  لالقتسا  زا : دوب  ترابع  نآ  یلصا 

زا يزاریش  هللا  تیآ  هورگ  زورما  هب  ات  دندش . یم  دادملق  شبنج  نیا  یلصا  ياهرازبا  يا ، هناسر  ياهراشف  لامعا  یسایس و  تیلاعف  هنیمز .
هتسجرب نافلاخم  زا  يرامـش  رد 1991 ، دـیدج  یـسایس  یـشم  طخ  ساسا  رب  تسا . هدـیزرو  بانتجا  یـسایس  تنوشخ  رد  ندـش  ریگرد 

هریزج ي هبـش  جیلخ و  رد  رـشب  قوقح  زا  عافد  یللملا  نیب  هتیمک ي  ار «  دوخ  دـنا و  تیلاعف  لوغـشم  نتگنـشاو  رد  ندـنل و  رد  هک  یعیش 
، یبرع یـسیلگنا و  نابز  هب  یتایرـشن  راشتنا  اب  نامزاس  نیا  دندرک . رـشتنم  میژر  دض  یتاعالطا  دنمان ، یم  ( ICDHR-GAP  «) ناتسبرع

نیا داد . یم  هئارا  میژر  زا  هبناـج  همه  يدـقن  هدرک  اـشفا  ار  یهاـشداپ  رد  رـشب  قوـقح  هـب  طوـبرم  تالکـشم  هـیبرعلا ، ةریزجلا  نوـچمه 
ناشن دـش ، یم  لاسرا  یهاشداپ  يارب  سکاف )  ) راگنرود یکینورتکلا و  ياهرازبا  اـب  مه  تفاـی و  یم  راـشتنا  برغ  رد  مه  هک  تاـعالطا ،

نیا درادن . يدـنویپ  هنایمرواخ  برع  یطارفا  ياه  شبنج  رگید  اب  هجو  چـیه  هب  هک  دـندوب  میژر  فلاخم  دازآ  شبنج  نیتسخن  هدـنهد ي 
میژر شمارآ  يریگ  مشچ  روط  هب  داد ، یم  ناشن  دوخ  زا  یبرغ  نابطاخم  هرابرد ي  هک  يدـیکات  هجوت و  اب  هژیو  هب  یتاعالطا ، هزرابم ي 

. تسکـش مه  رد  دـنک ، ظفح  دوخ  يارب  ار  روشک  هب  طوبرم  تاعالطا  دوب  دـصرد  هک  ار  میژر  ینالوط  شـالت  نآ ، رثا  رب  و  دز ، مهرب  ار 
نایرج نیا  دنتخاس . یم  حرطم  رـشب  قوقح  هب  هجوت  اب  هلمج  زا  و  یبرغ ، یـسایس  تاحالطـصا  بلاق  رد  ار  لیاسم  دمع ، هب  تایرـشن  نیا 
گنج زا  سپ  درک . راد  هکل  دوب ، هدـش  ظفح  یبوخ  هب  هتـشذگ  رد  هک  ار  یهاشداپ  بلط  حلـص  رقوم و  ریوصت  تاـعالطا ، هقباـس ي  یب 
یـشم طخ  يدوعـس ، ياهینـس  دوخ  يوس  زا  یبهذـم  هتفای ي  نامزاس  يدـج  تمواقم  ياه  هقرج  نیتسخن  شیادـیپ  اب  رد 1991 و  جیلخ 
رایسب راک  یهاشداپ ، نیا  رد  هدحتم  تالایا  نازابرس  رارقتسا  دش . يرگید  هدمع ي  لوحت  رییغت و  شوختـسد  نایعیـش  صوصخ  رد  میژر 
يزاین يدوعس  یهاشداپ  زا  عافد  يارب  ًاعقاو  ایآ  هک  دوب  نیا  ثحب  عوضوم  دش . ینس  ياملع  فالتخا  بجوم  یتح  هک  دوب  يزیگنا  ثحب 

(. تسا زاجم  ترورـض »  هب «  طوبرم  صاـخ  یهقف  طیارـش  تحت  اـهنت  مالـسا ، عرـش  ساـسا  رب  رما  نیا  . ) تسا ناملـسم  ریغ  نازابرـس  هب 
، همه نیا  اب  دوب و  هدرک  مالعا  یتقوم »  ار «  روضح  نیا  میژر  هک  ارچ  دوب ؛ يرگید  هلئـسم ي  زین  یجراـخ  نازابرـس  نیا  روضح  رارقتـسا 
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ناناملـسم ریغ  یماظن  روضح  يارب  ینآرق  رایعم  فلاخم ، ناینـس  رظن  زا  دـندوب . هدرکن  كرت  ار  روشک  نیا  گنج ، نایاپ  زا  سپ  نازابرس 
یتلود ریذپ و «  فاطعنا  ياروش  قیرط  زا  ار  شزاین  دروم  ياهاوتف  هک  دندرک  یم  مهتم  ار  میژر  رت  یطارفا  نویناحور  دوب و  هدشن  تیاعر 

2 . 61 صص 62 ـ  يدوعس ، ناتسبرع  رد  تموکح  تسایس و  ییاقآ ، دوواد  دیس  ك : ر . 1 ـ  تشون : یپ  دنک . یم  لیمحت  مالعا  ياملع  « 
:245 صـص 246 ـ  ویوآ ،»  لت  یللملا  نیب  سنارفنک  تالاقم  هعومجم  بالقنا «  تمواـقم و  عیـشت  ك : ر . 3 ـ  . 84 صص 86 ـ  نامه ،  ـ
ـ  5 هامرهم 1364 . هرامش 307 ، شورس ، ك : ر . 4 ـ  ص 88 . همان ،) نایاپ  ، ) يدوعس ناتسبرع  رد  تیعورشم  نارحب  یمیهاربا ، نیسحمالغ 

شرازگ 6 ـ  . 122 صـص 123 ـ  هماـن ،) ناـیاپ  ، ) يدوعـس ناتـسبرع  رد  تیعورـشم  نارحب  تموکح و  راـتخاس  شیورد ، دـنویلگ  نسح 
ـ  صـص 109 اکیرمآ ، ناریا و  یمالـسا  بالقنا  يوراـیور  رویدـک ، هلیمج  7 ـ  صص 9-10 . ، 1991 ندنل ، رد  رقتـسم  هدام 19  نامزاس 
ـ  صص 107 رهم 1372 ، ش 72 ، س 7 ، اه ، لیلحت  اه و  هاگدید  9 ـ  . 132 صص 134 ـ  ادخ ، هار  نازرابم  نایعیش  تیار ، نیبار  8 ـ  . 108

ریاره 12 ـ  ص 55 . نابآ 1366 ، ش 12 ، اه ، لیلحت  اه و  هاگدید  یمالـسا ،» بالقنا  هیلع  دوعـس  لآ  یماظن  هلباقم  تالامتحا  « ـ 10 . 105
ص نیـشیپ ، لتید ، مهلیو  15 ـ  ص 85 و 86 . نیـشیپ ، ییاقآ ، دواد  14 ـ  . 257 صـص 255 ـ  نامه ، 13 ـ  ص 243 . نیـشیپ ، نایجمکد ،
، رهچونم رتکد  يدـمحم ، عباـنم * : تسرهف  . 82 صـص 80 ـ  نیـشیپ ، ییاقآ ، دواد  17 ـ  ص 258 . نیـشیپ ، ناـیجمکد ، ریاره  16 ـ  . 499

تمشح . ** 169 تاحفص 166 ـ  نارهت 1385 ، لوا ، پاچ  یمالـسا ، هشیدـنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  یمالـسا ، بالقنا  یناهج  باتزاب 
،1385 لوا ، پاچ  یمالـسا ، هشیدـنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  یمالـسا ، ياهروشک  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریثاـت  رقاـب ، دـحم  رتکد  هداز ،
،1384 لوا ، پاچ  یـسانش ، هعیـش  هسـسوم  سراف ، جـیلخ  هقطنم  نایعیـش  یـسایس  يایفارغج  بنیز : هداز ، یقتم  . *** 95 تاحفص 93 ـ 

هسسوم يزیربت ، هجیدخ  همجرت  هدش ، شومارف  ناناملسم  برع ، نایعیش  میحر : هکنارف ، يا و  ماهارگ  رلوف ، . **** 187 تاحفص 184 ـ 
خ  / ناتسبرع نایعیش  رب  یمالسا  بالقنا  ریثأت  باتک  عبنم : . 368 تاحفص 365 ـ  مق 1384 ، لوا ، چ  یسانش ، هعیش 

ناهج رد  ینید  رکفت 

رکفت ياـیحا  تسا و  یهلا  يونعم و  ياهـشزرا  رب  ینتبم  هشیدـنا  یعون  ینید ،  رکفت  ناـهج  رد  ینید  رکفت  ياـیحا  ناـهج  رد  ینید  رکفت 
 ، هتـشذگ ههد  هس  یط  هدیدپ  نیا  تسا .  ینید  تباث  لوصا  رادـم  رد  ناسنا  یلمع  يرکف و  هموظنم  ندروآرد  شخرچ  هب  عقاورد ،  ینید 
 ، شیامه اهدـص  عوضوم  هک  ینید  رکفت  تسا .  هدرک  فوطعم  دوخ  هب  ار  برغ  يایند  هلمجزا  ناهج  ناسانـش  هعماـج  ناـققحم و  هجوت 
زا دراد و  ینیمخ "  ماما  مان "  هب  گرزب  يرگایحا  تسا ،  هدـش  ناهج  یعمج  ياه  هناـسر  یملع و  عماـجم  رد  یقیقحت  شرازگ  هلاـقم و 

بالقنا شخب  حور  میـسن  داتفه ،  ههد  ینایاپ  ياهلاس  رد  تسا .  هدـش  زاغآ  نآ ،  تاـیح  دـیدجت  یمالـسا ،  ناریا  ماـن  هب  اـیفارغج  کـی 
ار لباقت  ياج  هب  یتسیزمه  تیدام و  اب  مأوت  تیونعم  ملع ، اب  هارمه  قالخا  رب  ینتبم  یگنهرف  تفرگ و  ندـیزو  ناریا  هرتسگ  رد  یمالـسا 

هدارا اب  ناسنا  ییوسمه  میلست و  هدیا  دیشخب و  هزات  یناج  بهذم  هب  هتفرگ ،  تاشن  مالسا  نیئآ  زا  هک  بالقنا  كاپ  هشیدنا  درک .  حرطم 
ینبم داد ،  هئارا  ناسنا  زا  نیون  یفیرعت  يداحلا ،  ياه  هشیدـنا  ندودز  اب  یمالـسا  بالقنا  تخاس .  رـشتنم  ناهج  رد  هراـبود  ار  دـنوادخ 
هکنیا نودب  یمالـسا  بالقنا  تسا .  يزارفارـس  میرکت و  هتـسیاش  یلاعتم ،  يدوجوم  هباثم  هب  هکلب  رازبا ،  کی  ناونع  هب  هن  ناسنا  هکنیارب 

نید و نطب  رد  ناـسنا  تزع  هک  داد  شرتـسگ  ار  ماـیپ  نیا  دـنک ،  راـکنا  یگدـنز  روما  هب  ندیـشخب  ناـماس  رد  ار  يداـم  تاـناکما  شقن 
یم ص )   ) دـمحم و  ع )  ) یـسیع ع ، )  ) یـسوم نوچ  یهلا  گرزب  ناربمایپ  هار  هب  نداد  همادا  اب  اهنت  تسا و  هتفهن  يونعم  یلاع  ياهـشزرا 

یلصا بطق  روحم و  تسا " :  دقتعم  يوسنارف  سانـش  هعماج  وکوف "  لشیم  تخاس " .  يراج  ناهج  رد  ار  تیناسنا  تلادع و  حور  ناوت 
فیرعت هئارا  ددـصرد  دـشاب ،  نهک  ياهـشزرا  هب  تشگزاب  هکنآ  ياـج  هب  بـالقنا  نیا  تسا .  ییارگ  تیونعم  ناریا ،  یمالـسا  بـالقنا 
اهبالقنا ریاس  زا  ار  یمالـسا  بالقنا  یگژیو ،  نیا  دراد .  يا  هژیو  هاـگیاج  تیونعم ،  نآ  رد  هک  یتینـالقع  تسا .  تینـالقع  زا  يدـیدج 

 " ناونع هب  یمالـسا  بـالقنا  زا  تسا ،  دـنمقالع  یمالـسا  بـالقنا  هب  هک  وکوف  دومن " .  لیدـبت  دـیدج  ییوگلا  هب  ار  نآ  درک و  زیاـمتم 
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Anthony " زندــیگ ینوـتنآ  تـسا " .  هدرک  داـی  ماـیق "  لکــش  نـیرت  نردــم  رگید " ،  ریبـعت  رد  نردــم " و  ارف  بـالقنا  نیتـسخن 
اب ربو ، سکام  میکرود و  سکرام ،  ینعی  یسانش ،  هعماج  يرکف  ياه  لوغ  دیوگ " :  یم  یـسیلگنا  روهـشم  سانـش  هعماج   Giddens

ههد زاغآ  زا  یلو  دندید .  یم  نید  نتفر  هیـشاح  هب  نشیزیرالوکـس و  تمـس  هب  ار  ناهج  یمومع  تکرح  دـنور  یتافالتخا ،  شیب  مک و 
زاغآ ار  سوکعم  يدـنور  ناهج ،  یمومع  روطت  ریـس  ینعی  میتسه .  هیـضق  نیا  سکع  ققحت  دـهاش  ناریا ،  یمالـسا  بالقنا  اب  داتـشه و 

 : » شیرتا میقم  ناملسم  دنمشیدنا  يدُه "  نیسح  دمحم  هاگن "  زا  دور " .  یم  شیپ  هب  ییارگ  تیونعم  ندش و  ینید  تمـس  هب  هدرک و 
يزوریپ اـب  نراـقم  ینعی  تسا .  يدـالیم  لاـس 1979  میریگب ،  رظن  رد  ینید  تیوـه  هب  ناـسنا  تشگزاـب  يارب  ار  یخیراـت  دـشاب  اـنب  رگا 

هک ییاهرامآ  دـیازفا « :  یم  يو  تسا » .  هدروآ  دوجوب  ناـیدا  ماـمت  رد  ینید  تارکفت  رد  ار  یمیظع  شزیخ  هک  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 
نایدا و مامت  رد  دننک .  یم  يرادنید  ساسحا  اپورا  مدرم  دصرد  ابیرقت "70  هک  دهد  یم  ناشن  هدش ،  هتفرگ  ینید  رکفت  يایحا  درومرد 

رکفت يایحا  بجوم  ناریا ،  یمالـسا  بالقنا  دـنا و  هداد  ربخ  ینید  رکفت  هب  تشگزاب  عون  کی  زا  همه  تیحیـسم ،  ياه  هقرف  عاونا  یتح 
یفادها اب  هژاو  نیا  دش .  حرطم  یبرغ  ياه  هناسر  يوس  زا  یمالسا "  ییارگداینب  هژاو "  یمالسا ،  بالقنا  زا  سپ  دش » .  ناهج  رد  ینید 

راکب ییارگ  مالسا  جوم  زا  يریگـشیپ  نینچمه  یمالـسا و  بالقنا  ههجو  نتخاس  شودخم  يارب  یـسایس  نارگ  لیلحت  يوس  زا  هناضرغم 
هب ور  ناهج  رد  مالـسا  هب  شیارگ  هکنیا ،  نآ  دوب و  صاخ  یمایپ  يواح  اه ،  هناسر  يوس  زا  هژاو  نیا  رارکت  لاـح ،  نیعرد  دـش .  هتفرگ 

ناهج فلتخم  ياهروشک  رد  زین  رتعیسو  یحطـس  رد  تیونعم  نید و  هب  شیارگ  یمالـسا ،  بالقنا  زا  سپ  لاح ،  نیعرد  تسا .  شیازفا 
رظن دیدجت  راتساوخ  شیـشک  اههد  نیتال ،  ياکیرما  ياهروشک  زا  یخرب  رد  ینیمخ ،  ماما  ياه  يرگنـشور  لابند  هب  دوش .  یم  هدهاشم 

زین اهروشک  ریاس  رد  تسد  نیا  زا  رگید  یتاکرحت  دـندش .  شخب  ییاهر  تایهلا  تیوقت  جـیورت و  فدـه  اب  ناکیتاو  ییاـسیلک  نیئآ  رد 
زا يرایـسب  دش و  رـشن  ياهرازاب  دراو  عامتجا ،  تسایـس و  هنحـص  رد  بهذـم  شقن  عوضوم  اب  باتک  اهدـص  چـیردت  هب  دـش .  هدـهاشم 

یقیقحت یـشهوژپ و  تاسـسؤم  ناهج ،  رد  ییارگ  نید  نایرج  هعـسوت  اب  دـنتخادرپ .  نید  هرابرد  قیقحت  هب  یملع  لـفاحم  اههاگـشناد و 
تسا هتفای  دشر  هب  ور  یگنهآ  ینید  رکفت  هتشذگ ،  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  روهظ  زا  هک  ییاهلاس  یط  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  یبرغ 

یمالـسا و ياهرایعم  يریگراک  هب  رد  ناناملـسم  تفاـی و  شیازفا  ناـناوج  ناـیم  رد  هژیو  هب  یمالـسا  یهاـگآ  دوخ  مالـسا ،  ناـهج  رد  . 
یلصا رصنع  هب  یقرش  ياپورا  ناناملسم  هلمجزا  ناناملسم ،  يارب  مالـسا "  دندش " .  رت  خسار  رت و  يدج  يداقتعا  ياهـشزرا  هب  يدنبیاپ 

شیازفا لاس 1997  رد  روشک  هب 56  لاس 1979  رد  روشک  زا 46  یمالسا  لقتـسم  ياهروشک  رامـش  دش .  لیدبت  يداقتعا  یلم و  تیوه 
یم زاب  ار  دوخ  ياج  مالـسا ،  ناهج  زا  جراخ  یقطانم  رد  مظنم  رمتـسم و  تروص  هب  یقـالخا ،  ینید و  ياهـشزرا  زین  کـنیا  مه  تفاـی . 

رد دننک .  یم  هئارا  ار  یگدنز  حیحص  هویـش  نایدا ،  هک  تسا  شرتسگ  هب  ور  ناهج  رد  رواب  نیا  هداتفا و  قنور  زا  ینید ،  یب  رکفت  دنک . 
یگنهرف زکرم  سیئر   " لسنل ،  دـمحم  تسا " .  شیازفا  هب  ور  دـنا ،  هتفای  نامزاس  هک  ینید  يارگلوصا  ياهـشبنج  دادـعت  اتـسار ،  نیمه 

ماما یمالسا  بالقنا  دیدرت ،  یب  دنک « :  یم  نایب  نینچ  ار  اپورا  رب  یمالسا  بالقنا  ریثات  يا  هلاقم  یط  شیرتا ،  رد  مالـسا  تایح  دیدجت 
هب تخاـس .  نوگرگد  مه  ار  ناناملـسمریغ  یگدـنز  یتـح  هکلب  درک ،  هئارا  اـپورا  رد  ار  مالـسا  زا  يا  هزاـت  ریوـصت  اـهنت  هن  هر )  ) ینیمخ

شیرتا قباس  يروهمج  سیئر  ار  ترابع  نیا  تسا .  هتفای  ینیون  يانعم  شزرا و  ندوب ،  یبهذـم  زین  اپورا  رد  یتح  زورما  رگید ،  تراـبع 
رد تشاد " .  ینازرا  يا  هزات  سفن  هب  ءاکتا  رابتعا و  یبهذـم ،  دارفا  یمامت  هب  یمالـسا  بالقنا  هک  درک  نایب  هنوگنیا  ینارنخـس  کی  رد 

یعقاو يراگتـسر  هب  یبایتسد  رد  ار  تیرـشب  يدام ،  تیندم  برخم  ياهدـمایپ  هدیـسر و  تسب  نب  هب  ینیدریغ  ياه  هشیدـنا  هک  ام  رـصع 
 . " تسا هتفای  يدشر  هب  ور  گنهآ  ناهج ،  رسارس  رد  تاجن  یلصا  هار  ناونع  هب  ینید  رکفت  هب  تشگزاب  دنور  تسا ،  هتخاس  نادرگرس 

ناملاع و ناصـصختم ،  زا  نت  ثحابم 30  هصالخ  هک  یباتک  رد  ناملآ ،  رووناه  رد  یفـسلف  ياهـشهوژپ  توتیتسنا  ریدـم   " ولدراـهنیار ، 
کی ام ،  نرق  ریخا  لاس  تسیب  رد  مالسا  شقن  هک « :  دنک  یم  ناعذا  دراد ،  ربرد  ار  اپورا "  رد  تیحیسم  مالسا و  رانیمس "  رد  نافوسلیف 
رکفت يایحا  رد  یمالـسا  بالقنا  يراذگرثا  هب  هجوت  اب  يو  تسا » .  هدرک  ادـیپ  نیرفآ  تفگـش  لاح ،  نیعرد  مهم و  تفرـشیپ  شهج و 
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Daniel " زپیاپ لیناد  دـننک " .  زاـب  ار  وگتفگ  باـب  ناناملـسم  اـب  دنـسانشب و  رتهب  ار  مالـسا  هک  دـنک  یم  هیـصوت  نایحیـسم  هب  ینید ، 
قیقحت رتشیب  بهذم  هرابرد  هک  تسا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  زین  اکیرما  هدـحتم  تالایا  یجراخ  تسایـس  نمجنا  نالاعف  زا  یکی   paipes

تهج يا  هنیمز  هک  تسا  يرورـض  اه  ییاـکیرما  اـم  يارب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  میریذـپب  دـیاب  دـیوگ " :  یم  يو  دـنک .
یلیخ یمالـسا ،  بالقنا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  زا  یکاح  تاراهظا  هنوگ  نیا  عومجم  میروآ " .  مهارف  بهذـم  نوماریپ  قیقحت  هعلاـطم و 

بالقنا يدمآراک  دوخ ،  نیا  دنایامن .  ار  یناسنا  ياهتلیضف  اهشزرا و  رب  ینتبم  يدیدج  هار  درک و  بذج  ار  تیونعم  هنشت  ياهحور  دوز 
شرتسگ هب  مادـقا  مه  اـم  رگا  یمالـسا « :  بـالقنا  ربـهر  يا ،  هنماـخ  تیآ ا ... ریبـعت  هب  دـنک .  یم  نشور  یناـهج  هصرع  رد  ار  یمالـسا 

 ، يراهب ياهلگ  رطع  فیطل و  ياوه  لثم  هک  تسا  نآ  فراعم ،  میهاـفم و  نیا  تعیبط  مینکن ،  یبـالقنا  یمالـسا و  ياهـشزرا  میهاـفم و 
س  / بالقنا ياهدرواتسد  عبنم : دنک » .  یم  ادیپ  شرتسگ  ناهج ،  تینهذ  ياضف  رد  دوخ  هب  دوخ 

یمالسا تدحو  يرادیب و  يارب  وپاکت 

يزوریپ هب  یمالسا  ياهراعش  فادها و  اب  لاس 1979  يروربف  رد  ناریا  مدرم  دنمهوکش  بالقنا  یمالـسا  تدحو  يرادیب و  يارب  وپاکت 
دوب صخشم  نآ  ریگارف  ياهنامرآ  زا  اما  تخاس .  لوحتم  داد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناریا  مدرم  یگدنز  فلتخم  داعبا  بالقنا  نیا  دیسر . 

هب تشگزاب  تشاذگ .  دهاوخ  ریثأت  ناناملسم  هژیو  هب  ناهج  مدرم  رب  تفر و  دهاوخ  رتارف  ناریا  تادحرس  زا  بالقنا ،  ياهدرواتـسد  هک 
هب ناریا  روشک  دوب . یمالسا  تما  يارب  ناریا  یمالسا  بالقنا  مهم  ياهنامرآ  اهدرواتـسد و  هلمجزا  داحتا ،  یهاوخ و  مالـسا  نتـشیوخ ، 

يروـشک هراوـمه  یعاـمتجا ،  یـسایس و  تـالوحت  رد  ندوـب  ورـشیپ  یگنهرف و  ياـنغ  ناوارف ،  تیعمج  تعـسو و  نهک ،  ندـمت  ظاـحل 
ندش یلم  تضهن  لاس 1906 و  رد  تیطورـشم  بالقنا  لیلد  نیمه  هب  تسا .  هدوب  هنایمرواخ  هقطنم  دوخ و  نوماریپ  طیحم  رد  راذگریثات 

لاس 1979 رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  تشاذگ .  هقطنم  ياهروشک  رگید  رب  یهجوت  لباق  تاریثات  لاس 1951 ،  رد  ناریا  تفن  تعنص 
تحت ار  مالـسا  ناهج  هقطنم و  ياهروشک  یهجوت  لباق  وحن  هب  نآ ،  یلمارف  ياهمایپ  اهراعـش و  هرتسگ  هب  هجوتاـب  هک  دوب  يا  هثداـح  زین 
يایحا مالـسا و  هب  ناریا  بالقنا  توعد  کش  یب  دـنا .  هدوب  تدـم  دـنلب  یخرب  تدـم و  هاـتوک  تاریثاـت ،  نیا  زا  یخرب  داد .  رارق  ریثاـت 

ياهروشک رد  یمالـسا ،  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  تسا .  هدوب  ناناملـسم  يارب  یمالـسا  بالقنا  مایپ  نیرتمهم  یمالـسا ،  ندمت  گنهرف و 
نیا رد  یگدز  برغ  داسف و  لیلد ،  نیمه  هب  دوش .  غیلبت  داسف  ینید و  یب  رهاظم  ات  دش  یم  شـشوک  برغ ،  ناهج  اب  وسمه  زین  یمالـسا 
دروم نید ،  یصخش  يدرف و  ماکحا  ًابلاغ  دش ،  یم  هتفگ  ینخس  مالسا  زا  مه  رگا  یمالـسا  ياهروشک  رد  دوب .  شرتسگ  هب  ور  اهروشک 

یگدـنز یعاـمتجا  يدرف و  نوئـش  ماـمت  رد  هک  دـناوخ  ارف  نیتـسار  مالـسا  يوـس  هب  ار  ناناملـسم  ناریا ،  گرزب  بـالقنا  اـما  دوـب .  رظن 
دنور دندرک و  یم  توعد  نید  هب  تشگزاب  هب  ار  مدرم  ینید ،  ياهتیـصخش  یخرب  زین  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  هچرگا  تسا .  راذـگریثات 

ار هناهاگآ  تکرح  یمالـسا و  شزیخ  هک  دوب  يژرنا  زا  راشرـس  یجوم  ناریا ،  یمالـسا  بالقنا  اـما  دوب ،  هدـش  زاـغآ  یمالـسا  يرادـیب 
هنماخ هللا  تیآ  دریگ .  یم  ارف  ار  مدرم  زا  يرتشیب  عمج  دوش و  یم  رت  میظع  نامز ،  تشذگ  اب  هک  یجوم  تخیگنارب .  ناناملـسم  نایمرد 
ماظن لیکـشت  یکی  تسا :  هداد  ماجنا  ار  گرزب  راک  ود  تقیقح  رد  یمالـسا  بالقنا  دیامرف « :  یم  هنیمز  نیا  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  يا 

مهم مادـقا  دـنچ  ناهج ،  رد  یمالـسا  يرادـیب  ققحت  يارب  بالقنا  نیا  تسا » .  ایند  رد  یمالـسا  تیوه  ندرک  هدـنز  يرگید  یمالـسا و 
تسخن ياهماگ  زا  ینوماریپ ،  ناهج  دوخ و  تشونرس  هب  هجوت  ترورض  یهاگآ و  رصنع  هب  یمالسا  تما  نداد  هجوت  تسا .  هداد  ماجنا 

دهد و ناشن  ناناملـسم  هب  ار  مالـسا  تیعماج  انغ و  تسا  هدیـشوک  بالقنا  هتـشذگ ،  ههد  هس  لوط  رد  تسا .  یمالـسا  يرادیب  دنور  رد 
اب مالـسا  هزورما  یمالـسا ،  يرادیب  دشر  رثا  رد  تسا .  رتایوپ  رترب و  یبرغ ،  ای  یقرـش  رگید  بتکم  ره  زا  یلاعتم  نید  نیا  هک  دنک  تباث 

دوخ ینید  تیوه  نید و  هب  هتـشذگ ،  فالخ  ناناملـسم  تسا و  هدـش  لیدـبت  یبرغ  مزیلاربیل  بیقر  نیرتمهم  هب  نآ ،  وریپ  میظع  تیعمج 
یمالسا بالقنا  تسا . تما  نیا  یعقاو  نانمشد  تخانش  یمالسا ،  تما  هب  یـشخب  یهاگآ  رگید  دعب  دننک .  یم  تنایـص  نآ  زا  راختفا و 
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ار اهنآ  دنهاوخ  یم  دنتسه و  ناناملسم  یلصا  نمـشد  اکیرما ،  هژیوب  یبرغ  ياهتلود  هزورما  هک  دندرک  دیکات  ادتبا  زا  نآ  ناربهر  ناریا و 
كرتشم نمـشد  ار  مزینویهـص  اکیرما و  ناناملـسم ،  بلاغ  نونکا  یمالـسا ، يرادیب  هنماد  شرتسگ  اب  دننک .  لواپچ  ار  ناشعبانم  ریقحت و 

اب رفنتم و  تدش  هب  اکیرما  تلود  زا  ناناملسم  هک  تسا  هداد  ناشن  یمالـسا  ياهروشک  رد  ددعتم  ياهیجنـسرظن  دنناد . یم  یمالـسا  تما 
رییغت يارب  شالت  نودب  دوجوم  عضو  زا  یهاگآ  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما  دنتسه .  فلاخم  دیفس  رصق  هناملاظ  هنایوج و  هطلس  ياهتسایس 

عاضوا ناوت  یم  یلاخ ،  تسد  اـب  یتح  هک  دـنداد  ناـشن  ناـهج  ناناملـسم  هب  ناریا  یبـالقنا  مدرم  اتـسار ،  نیمه  رد  تسین .  یفاـک  نآ ، 
رد ار  تلم  کی  تماقتـسا  سفن و  هب  دامتعا  يورین  ناریا ،  یمالـسا  بالقنا  داد .  رییغت  بولطم  تیعـضو  هب  ار  زیگنا  هدـسفم  ناماسبان و 

رگتراغ تسد  هکلب  دـندرک ،  نوگنرـس  ار  محر  یب  دبتـسم و  هاش  میژر  اهنت  هن  ناریا  مدرم  تشاذـگ .  شیامن  هب  يدـعت  ملظ و  اب  هزرابم 
مدرم هناریلد  تکرح  نیا  ریثات  دنتشاد .  اپرب  دوخ ،  باختن  اب  ار  یمالسا  دازآ و  لقتسم ،  یتموکح  دندرک و  هاتوک  ناریا  زا  زین  ار  اکیرما 

ماما درک .  هدهاشم  یمالـسا  ریغ  یتح  یمالـسا و  ياهروشک  زا  رگید  یخرب  ناتـسناغفا و  قارع ،  نانبل ،  نیطـسلف ،  رد  ناوت  یم  ار  ناریا 
 ، لاـعتم دـنوادخ  دـیما  هب  هک  میتساـخ  اـپ  هب  ناریا  رد  اـم  دـیامرف « :  یم  هنیمز  نـیا  رد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  راذـگناینب  هر )  ) ینیمخ

مییامن هاتوک  یمالسا  کلامم  زا  ار  اهتردقربا  تسد  مینک ،  عمج  مالسا  یقرتم  ماکحا  هب  دهعتم  دیحوت و  قریب  ریز  رد  ار  ناهج  ناناملسم 
زاب نیملـسم  هب  ار  لالقتـسا  يدازآ و  مینیچرب و  ناناملـسم  دالب  زا  ار  رافک  هناملاظ  هطلـس  مینادرگ .  زاب  ار  مالـسا  ردص  نیملـسم  دجم  و 

تشادرب مالسا ،  ناهج  ياملع  زا  یخرب  هنافساتم  تسا .  یمالسا  بالقنا  یلصا  ياهدربهار  زا  نیتسار ،  لیصا و  مالسا  حرط  مینادرگ » . 
يا هنوگ  هب  ار  مالسا  دنناد و  یم  ادج  تسایس  هزوح  زا  ار  نید  اهنآ  دنرادن .  مالسا  ياهشزرا  گنهرف و  زا  يا  هنانیب  نشور  هبناج و  همه 

مالسا زا  یتشادرب  نینچ  دمع ،  يور  زا  مالسا ،  هرهچ  بیرخت  يارب  زین  یبرغ  ياهتلود  دننک .  یم  یفرعم  يدعب  کی  دکار و  هنارجحتم ، 
عامتجا تسایـس و  نید  مالـسا ،  هک  درک  مالعا  ادـتبا  نامه  زا  هر )  ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  اما  دـننک .  یم  غیلبت  ار 

رد یمالـسا  يروهمج  رارقتـسا  اب  تیعقاو  نیا  دـننک .  تکرـش  ناشروشک  یعامتجا  یـسایس و  لیاسم  رد  هنالاعف  دـیاب  ناناملـسم  تسا و 
بازحا و يریگ  لکش  ناهج و  رد  ییارگمالسا  تردقرپ  جوم  دمآ .  دوجوب  مالـسا ،  میلاعت  اهـشزرا و  رب  ینتبم  یماظن  دش و  تباث  ناریا 
روهظ و زا  یکاح  نیطـسلف ،  نیمزرـس  رد  نینچمه  ریازجلا و  قارع و  هیکرت ،  نانبل ،  نوچ  ییاـهروشک  رد  ارگمالـسا  ددـعتم  ياـههورگ 

تسا دنمشزرا  رایسب  ًاعطق  ناناملسم ،  نایم  رد  یمالسا  يرادیب  ققحت  تسا .  مالسا  ناهج  رد  یمالسا  يرادیب  هدیدپ  ریگمـشچ  شرتسگ 
یمالـسا تما  نانمـشد  هک  ارچ  دـشاب .  هارمه  مالـسا  تما  ماجـسنا  داحتا و  اب  هک  دوب  دـهاوخ  دـمآراک  رثؤم و  یماگنه  هدـیدپ  نیا  اما  ، 

اب یبرغ  ياهتلود  دـنا .  هتخاس  دراو  مالـسا  ناهج  هرکیپ  رب  ار  یناوارف  ياهبیـسآ  تما ،  نیا  رد  دوجوم  هقرفت  زا  هدافتـسا  ءوس  اـب  نونکاـت 
عبانم تراغ  اهروشک و  لاغـشا  دوخ و  يرامعتـسا  ياهتـسایس  موادت  ددصرد  نانچمه  ناناملـسم ،  نایمرد  تتـشت  هقرفت و  زا  يریگ  هرهب 
نیمه هب  تسا .  ریسفت  لباق  هطبار  نیمه  رد  درذگ ،  یم  رگید  طاقن  یخرب  ناتـسناغفا و  قارع ،  نیطـسلف ،  رد  زورما  هچنآ  دنتـسه .  اهنآ 

نیا ياهدرواتسد  نیرتمهم  زا  هژیوب  ناشیا  دناوخ .  یم  ارف  رگیدکی  هب  کمک  يردارب و  تدحو و  هب  ار  ناناملسم  هر )  ) ینیمخ ماما  لیلد 
رباربرد دنمتردق  مجسنم و  يورین  کی  ناونع  هب  اهنآ  لکشت  ینـس و  هعیـش و  نایم  رتمکحتـسم  هچره  طابترا  دنویپ و  يرارقرب  ار  بالقنا 

دراد زین  يرگید  نیفلاخم  یبرغ ، ياهتلود  رگید  اکیرما و  رب  هوالع  یمالـسا  بالقنا  یبلط  تدحو  يادن  هتبلا  تسناد .  یم  اهتردق  رگید 
يدادعت نینچمه  دنناد .  یمن  ناشتموکح  دوخ و  عفن  هب  ار  مالسا  تما  یلدمه  داحتا و  یمالسا ،  ياهروشک  دبتـسم  نامکاح  زا  یخرب  . 
ناردارب رگید  اب  تفلاخم  هب  ار  مدرم  ناناملسم ،  كرتشم  نانمشد  اب  هلباقم  ياج  هب  هدرپسرس ،  ًالامتحا  شیدنا و  جک  لهاج و  ناملاع  زا 

یم خر  یمالـسا  ياهروشک  یخرب  رد  هزورما  هک  یعیاجف  دـننک .  یم  رداـص  ار  ناناملـسم  رگید  لـتق  ياوتف  یتح  قیوشت و  دوخ ،  ینید 
زا ناناملـسم  یمالـسا ،  يرادـیب  یهاگآ و  دـشر  تازاوم  هب  نیا  دوجو  اـب  تسا .  هناـنکفا  هقرفت  هنابـصعتم و  رکفت  نیمه  لـصاح  دـهد ، 

ناریا رب  هوالع  ار  يردارب  یگتسبمه و  نیا  كرابم  ياهدرواتـسد  دنا .  هتفایرد  شیپ  زا  شیب  ار  تدحو  موزل  هدش و  هاگآ  هقرفت  ياهنایز 
یناهج نانمـشد  دـیامرف « :  یم  يا  هنماـخ  تیآ ا ... هک  روطناـمه  هتبلا  درک .  هدـهاشم  ناوت  یم  زین  رگید  یمالـسا  ياـهروشک  یخرب  رد 
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هب یناهج  رابکتـسا  لـیلد ،  نیمه  هب  دـنا » .  هدـش  تشحو  راـچد  رگیدـکی ،  اـب  ناملـسم  ياـهتلم  ییانـشآ  یمالـسا و  تدـحو  زا  مالـسا 
نانآ هیلع  دوخ  یغیلبت  يداصتقا و  یسایس ،  هنامصخ  تامادقا  ناناملسم ،  داحتا  ییارگ و  مالـسا  شیازفا  اب  نامزمه  اکیرما ،  یگدرکرس 

 ، ناریا بالقنا  ینعی  یمالـسا  داحتا  يرادـیب و  ناشوج  همـشچ  راهم  يارب  ار  دوخ  ناوت  یماـمت  رگید ،  فرط  زا  دـشخب و  یم  تدـش  ار 
س  / بالقنا ياهدرواتسد  عبنم : دریگ .  یم  راکب 

ناهج گرزب  ياه  بالقنا  ریاس  اب  ناریا  یمالسا  بالقنا  زیامت  هوجو 

زیامت هوجو  یمالسا ،  بالقنا  درف  هب  رصحنم  ياه  یگژیو  یسررب  ناهج  گرزب  ياه  بالقنا  ریاس  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زیامت  هوجو 
یط ناهج ،  ناسانشراک  نارگلیلحت و  ناگدنسیون ،  هیسور  هسنارف و  ياهبالقنا  ریظن  ناهج ،  گرزب  ياه  بالقنا  ریاس  اب  یمالسا  بالقنا 

. دندرک هسیاقم  هیـسور  بـالقناو 1917  هسنارف  بـالقنا 1789  اـب  ار  بـالقنا  نیا  ناریا ،  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  تسخن  ياـهلاس 
 ، ناریا هیـسور و  هسنارف ،  ياـهبالقنا  ناـهج ،  ياـهروشک  یـسایس  یعاـمتجا و  گرزب  ياهدادـیور  ناـیم  رد  هک  تسا  نـیا  زین  تـقیقح 
ود نیا  هوقلاب  ياهـشزرا  دـنا و  هتفاـی  خـیرات  رد  ار  دوخ  هاـگیاج  هیـسور ،  هسنارف و  ياـهبالقنا  دـنوش . یم  بوسحم  اـهنآ  نیرت  صخاـش 

ناشروشک رد  تردق  ییاج  هب  اج  دهاش  لاس 1917  رد  اهسورو  لاس 1789  رد  هسنارف  مدرم  تسا .  هدشن  راکنا  زگره  گرزب ،  دادـیور 
اب زگره  اـهنآ ،  رد  مدرم  ياـه  هدوتروضح  یبـالقنا و  تازراـبم  هنماد  یگدرتسگ  رظن  زا  داد ،  يور  روشک  ود  نیا  رد  هچنآ  اـما  دـندوب . 
هب هک  تسا  يرورـض  رـضاح  لاح  رد  اما  تسین .  هسیاقم  لباق  بالقنا ،  يزوریپ  دنور  رد  ناریا  مدرم  ینویلیم  روضح  یمالـسا و  بالقنا 

يزوریپ زا  ههد  هس  هک  نونکا  میزادرپب .  نآ ،  یمالسا  تیهام  ینعی  ناریا ،  مدرم  بالقنا 1979  یگژیو  نیرت  درف  هب  رصحنم  نیرتمهم و 
يراگدنام یلصا  لیلد  نآ ،  زا  مدرم  ياه  تیامح  بالقنا و  یمالسا  هیامنورد  هک  تسا  هدش  نشور  درذگ ،  یم  ناریا  یمالـسا  بالقنا 

رد یتح  یتنطلـس و  هتـسباو  ماظن  هیلع  ناریا  مدرم  تازرابم  يریگجوا  ناـمز  رد  اـما  تسا .  هدوب  ریخا  لاـس  یـس  رد  بـالقنا  یگدـنلاب  و 
نیمه هب  دنتـسناد و  یم  بالقنا  لیـشآ "  هنـشاپ  ار "  بالقنا  یمالـسا  تیوه  برغ ،  قرـش و  نارگلیلحت  بالقنا ،  يزوریپ  لوا  ياـهلاس 

 ، نورد زا  ای  دیـشاپ  دـهاوخ  ورف  ای  دوخ ،  یمالـسا  تیهام  ظفح  رب  يراشفاپ  تروص  رد  ناریا  یبالقنا  ماـظن  هک  دـندرک  یم  اـعدا  لـیلد 
یـسارکومد لاربیل  هماج ي  دراذـگب و  رانک  ار  دوخ  یمالـسا  حور  نامز ،  ربج  تحت  اه ،  یبرغ  رادـنپ  هب  ات  دـش  دـهاوخ  هلاحتـسا  راچد 

قرـش یئاـیفارغج و  برغرد  یـسایس  مجاـهت  یتاـغیلبت و  ياهـشالت  لـطاب ،  روـصت  نیمه  ياـنبم  رب  دـناشوپب . بـالقنا  تماـق  رب  ار  برغ 
توافتم هلوقم  ود  يروهمج ،  مالـسا و  هک  دـننک  اقلا  ار  گرزب  غورد  نیا  بالقنا ،  يزوریپ  ناوا  ناـمه  زا  اـت  دـش  زاـغآ  کیژولویدـیا 

یم ناگناگیب  هک  ناریا ،  مدرم  بـالقنا  یمالـسا  تیهاـم  درک .  هئارا  یتموکح  راـتخاس  کـی  رد  ناـماوت ،  ار ،  اـهنآ  ناوت  یمن  دنتـسه و 
زار ماـظن و  بـالقنا و  توـق  هطقن  هب  لـمع  رد  دـنهد ،  هوـلج  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  ماـظن  بـالقنا و  فعـض  هـطقن  ار  نآ  دندیـشوک 
هب مالـسا  هر ، )  ینیمخ (  ماما  يربهر  اب  هکلب  تفرگن ،  هلـصاف  دوخ  یمالـسا  يژولویدیا  زا  اهنت  هن  بالقنا  دـش .  لیدـبت  نآ  يراگدـنام 

یخیرات ياه  یگدنام  بقع  ناربج  روشک و  فاشکنا  تفرشیپ و  هار  ناریا ،  یمالسا  يروهمج  ماظن  بالقنا و  یلصا  هیاپ  نوتس و  ناونع 
یم زیامتم  ناهج  گرزب  ياه  بالقنا  ریاس  زا  ار  نآ  ناریا ،  مدرم  بـالقنا  یمالـسا  يژولویدـیا  ساـسا ،  نیا  رب  درک .  مهارف  ار  هتـشذگ 

ماـظن رارقتــسا  يارب  یمالــسا ،  يژولویدـیا  نارک  یب  ياـهتیفرظ  نتخاـس  راکــشآ  یمالــسا ،  بـالقنا  رگید  زراـب  زیاـمت  هـجو  دزاـس . 
تایح خیرات  ياتمه  یتمدق  یسارکومد ،  نید و  قیفلت  ندوب  نکممان  ياعدا  نیقلت  يارب  برغ  شالت  تسا .  ناریا  رد  ینید  يرالاسمدرم 
ناریا مدرم  هک  دوب  نشور  لاس 1979 ،  چرام  لیرپا و  ياههام  رد  هژیو  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  عطقمرد  دراد .  یمالسا  بالقنا 

اههورگ زا  یضعب  شیپ ،  لاس  یبطق 30  ود  ناهج  رد  اما  دنتسه .  مالسا  یهلا  نیناوق  لوصا و  يانبم  رب  يروهمج  ماظن  رارقتـسا  ناهاوخ 
 . دـندوب فلاخم  ناریا  رد  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يرارقرب  اب  تسار ،  پچ و  ياهـشیارگ  ریثاـت  تحت  ناریا ،  یلخاد  یـسایس  لـفاحم  و 

یمالسا کیتارکومد  يروهمج  یئاپرب "  زا  دندوبن ،  ناریا  مدرم  دنمزوریپ  بالقنا  تازرابم و  یمالـسا  تیوه  رکنم  هک  ییاههورگ  یتح 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1822 

http://www.ghaemiyeh.com


رب يدـنوشیپ  ای  دـنوسپ  هنوگره  ندوزفا  هک  دنتـسناد  یم  دوخ ،  فرگـش  یـشیدنا  رود  اـب  هر )  ینیمخ (  ماـما  اـما  دـنتفگ .  یم  نخـس  " 
زا ار ،  یمالسا  بالقنا  دیشک و  دهاوخ  جاجوعا  هب  ار  ماظن  يانبم  هک  تسا  یجک  تشخ  ندراذگراک  هلزنم  هب  ناریا ،  یمالسا  يروهمج 
 ، بالقنا یلـصا  ياهراعـش  هر ، )  ینیمخ (  ماما  هاگدید  زا  تخاس . دهاوخ  فرحنم  یبرغ "  هن  یقرـش و  هن  رتسبرد "  یگدـنلاب  دـشر و 
زا هک  دوب  ناشتـشونرس  رب  ناریا  مدرم  تیمکاح  قح  زمرق ،  طوطخ  نیا  زا  رگید  یکی  دـش .  یم  ضقن  دـیابن  زگره  هک  دوب  يزمرق  طـخ 
 ، روشک تشونرـس  رد  ناریا  مدرم  زراب  شقن  دور .  یم  رامـش  هب  زین  ناهج  گرزب  ياهبالقنا  ریاس  اب  یمالـسا  بالقنا  زیاـمت  هوجو  هلمج 

مدرم هاوخلد  تموکح  عوـن  نییعت  يارب  چرام 1979  یـسرپ  همه  يرازگرب  دش و  راکـشآ  دوز  رایـسب  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  نارود  رد 
یسرپ همه  يرازگرب  تسا .  یتوافتم  سنج  زا  یلک ،  روط  هب  ناهج ،  ياهبالقنا  ریاس  اب  هسیاقم  رد  یمالسا  بالقنا  هک  داد  ناشن  ناریا ، 

ام فدـه  تسا .  ریظن  یب  هناگی و  يدادـیور  زین ،  ناهج  ياه  بالقنا  ریاـس  خـیرات  رد  هکلب  ناریا ،  خـیرات  رد  اـهنت  هن  لاس 1979  چرام 
 ، یمالسا بالقنا  یناهج  هاگیاج  درف و  هب  رصحنم  ياه  یگژیو  اریز  تسین ،  یمالـسا  بالقنا  اب  ناهج  گرزب  ياهبالقنا  یقیبطت  هسیاقم 

تسا یخیرات  تیعقاو  نیا  یئوگزاب  ام  فده  تسا . هدش  تابثاو  نشور  یتیعقاو  لقتسم ،  نارظان  ناشیدنا و  دازآ  يارب  ههد ،  هس  زا  سپ 
ینعی 2/98 ناریا ،  مدرم  تیرثکا  دـش و  رازگرب  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هاـم  ود  زا  رتـمک  لاس 1979  یـسرپ  همه  هک 

چیه خیرات ،  رد  هکنآ  لاح  دـندش .  ناریا  رد  یمالـسا  يروهمج  ماظن  يرارقرب  راتـساوخ  یـسرپ ،  همهرد  ناگدـننک  تکرـش  زا  دـصرد 
رظن راتـساوخ  نهک ،  مظن  ندرک  نوگنرـس  يزوریپ و  زا  سپ  هک  تفای  ناوت  یمن  ار  یمدرم  ریگارف و  بالقنا  کی  زا  هدـمآرب  تیمکاـح 

هک دـهد  یم  ناشن  هیـسور ،  هسنارف و  ياهبالقنا  هژیو  هب  اـهبالقنا ،  هبرجت ي  دـشاب .  هدـش  دـیدج  ماـظن  راـتخاس  لکـش و  دروم  رد  تلم 
نامکاح ای  بالقنا ،  نارادناکس  هک  ینامز  دنا .  هدیـسر  يزوریپ  هب  فلتخم ،  حوطـس  رد  هتبلا  مدرم ،  يرای  هب  اکتا  اب  الومعم  اه  بالقنا 

تردق و ظفح  نانآ ،  یلصا  هغدغد  ینارگنلد و  دنا ،  هدش  رقتـسم  یتلود  ياهرـصق  رد  هدمآ و  ریز  هب  مدرم  ياه  هناش  زا  روشک ،  دیدج 
هک تسا  هدـشن  هدـهاشم  ناریا ،  مدرم  یمالـسا  بـالقنا  يانثتـسا  هب  یبـالقنا ،  چـیه  خـیرات  رد  زگره  تـسا .  هدوـب  تموـکح  هـکیرا ي 

بـالقنا اـما  دنـشاب .  هتفرگرظن  رد  تموکح  عون  نییعت  رد  ار  مدرم  هدوت ي  ياههاگدـید  تردـق ،  ینوـنک  ناـبحاص  قباـس و  نویبـالقنا 
زا یکی  یگژیو ،  نیمه  دوب و  يا  هصیـصخ  نینچ  دجاو  ناریا ،  یمالـسا  يروهمج  راذگناینب  هاگدید  زا  مدرم  يالاو  هاگیاج  یمالـسا و 

هنهک و مظن  يزادـنارب  يارب  مدرم  ياه  هدوت  تکرح  تسا .  هیـسور  ربتکا  بالقنا  هسنارف و  بالقنا  اب  یمالـسا  بالقنا  زراب  زیاـمت  هوجو 
تردـق و یبـالقنا و  تازراـبم  هصرع ي  رد  مدرم  روضح  نازیم  هبنج ي  ود  زا  دوـش ،  یم  هدـناوخ  بـالقنا  هک  نیوـن ،  مظن  ندـنکفا  یپ 

لاس رد  هسنارف  یعامتجا  یـسایس  عاضوا  یـسررب  تسا .  یبایزرا  لباق  هتفرگ ،  رارق  تلم  یبـالقنا  مشخ  فدـه  هک  یتیمکاـح  ماکحتـسا 
یم راکشآ  ار  هدشدای  ياهبالقنا  اب  یمالـسا  بالقنا  رگید  تازیامت  ای  اه  توافت  لاس 1979 ،  رد  ناریا  لاس 1917 و  رد  هیسور   ، 1789
رارق لماک  یگتـسکشرو  هلحرم ي  رد  يداصتقا  رظن  زا  روشک ،  ود  نیا  رد  بالقنا  عوقو  هناتـسآ  رد  هیـسور  هسنارف و  ياه  تلود  دزاس . 

رایسب یتیعـضو  رد  زین  یماظن  ناوت  رظن  زا  ددعتم ،  ياه  گنج  رد  یپایپ  ياهتـسکش  لیلد  هب  وکـسم ،  سیراپ و  ياه  تموکح  دنتـشاد . 
تموکح زین  هیسور  رد  دوبن .  مدرم  فرصم  نان  نیمات  هب  رداق  یتح  تموکح  لاس 1789  هسنارف  رد  دندرب .  یم  رس  هب  لزلزتم  فیعض و 

یم رـس  تشپ  ار  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ،  یتابث  یب  نارود  دوب و  هدـش  راتفرگ  لوا  یناـهج  گـنج  هطرو ي  رد  اـه  فناـمور "  " 
رظن هب  رگید  نامزره  زا  رتریذپ  بیـسآ  لیلد  نیمه  هب  دندوبن و  رادروخرب  یجراخ  تیامح  نیرتمک  زا  تموکح ،  ود  ره  نیا  تشاذـگ . 

يراوشد هب  روشک ،  ود  نیا  ياـهبالقنا  ناـیرج  رد  هیـسور  هسنارف و  ياـه  يروطارپما  ینوگنرـس  لـئاسم ،  نیا  هب  هجوت  اـب  دندیـسر .  یم 
هسنارف و تیعضو  اب  یلک  هب  عاضوا  لاس 1979 ،  ناریا  رد  اریز  دوبن .  ناریا  رد  یتنطلس  تموکح  ینوگنرس  یمالسا و  بالقنا  يریگجوا 

ریاـخذ رظن  زا  تفن ،  هرظتنمریغ  عیرـس و  شیازفا  لـیلد  هب  ههد 1970  رد  ناریا  یتنطلـس  ماظن  دوب .  توافتم  بـالقنا ،  هناتـسآرد  هیـسور 
میژر نارود  رد  ناریا  نیا  رب  هوـالع  تشاد .  رارق  يولهپ  تموـکح  خـیرات  يداـصتقا  طیارـش  نیرت  بوـلطم  رد  یلاـم ،  ییاـناوت  يزرا و 

نادحتم اکیرما و  تقو  تلود  لیلد ،  نیمه  هب  دوب و  هنایمرواخ  سراف و  جیلخرد  اکیرما  یساملپید  یلـصا  هیاپ ي  ود  زا  یکی  یهاشداپ ، 
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زا برغ  هک  دوب  هدیـسر  يا  هجرد  هب  هاش  میژر  يرهاظ  رادتقا  دندرک . یم  تیامح  هاش  میژر  زا  دوخ  ناوت  مامت  اب  دیفـس ،  رـصق  یئاپورا 
تیامح زا  تشاد و  رارق  تردق  جوا  رد  هک  هتـسباو  یتموکح  يزادنارب  يارب  هزرابم  اعبط  درک .  یم  دای  تابث "  هریزج  ترابع "  اب  ناریا 

هدرک هبرجت  شیپ ،  لاـس  اـههد  اهـسور ،  ناـیوسنارف و  هک  دوب  نآ  زا  رتراوشد  رایـسب  دوب ،  رادروخرب  مه  یبرغ  ياـهتلود  هبناـج ي  همه 
رهاـظ هب  گرزب  هعقاو  نیا  ینعی  بـالقنا ،  يزوریپ  روـشک ،  رـسارس  رد  یبـالقنا  تازراـبم  رد  ناریا  مدرم  ینوـیلیم  روـضح  اـما  دـندوب . 
رگید ياهبالقنا  اب  یمالسا  بالقنا  زیامت  هوجو  زا  یکی  زین ،  نیا  هک  درک  نوگنرـس  ار  هاش  دنمتردق  میژر  تخاس و  نکمم  ار ،  نکممان 

س  / بالقنا ياهدرواتسد  عبنم : تسا .

مالسا ناهج  رب  نآ  تاریثات  یمالسا و  بالقنا 

هزرل هب  ار  ناهج  هک  يا  هلزلز  هباثم  هب  ار  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  برغ ،  نارگلیلحت  مالـسا  ناـهج  رب  نآ  تاریثاـت  یمالـسا و  بـالقنا 
تارییغت زاغآ  هطقن ي  ًاتقیقح ،  بالقنا  هک  تسا  یمالـسا  بالقنا  هدنزارب ي  تهج  نآ  زا  فیـصوت  نیا  دـنا . هدرک  فیـصوت  دروآرد ، 

نآ هسیاقم  دصق  تسا و  رـصاعم  ناهجرب  یمالـسا  بالقنا  تاریثات  ام ،  ثحب  دز . مقر  مالـسا  ناهج  یتح  هنایمرواخ و  رد  ار  يا  هدرتسگ 
رد خرـس  شترا  یماظن  ناوت  هب  ءاکتا  اب  قباس ،  يوروش  رد  ربتکا  بالقنا  هک  مینک  هراشا  هتکن  نیا  هب  دیاب  اما  میرادن .  اهبالقنا  ریاس  اب  ار 

تمـس هب  ار  دوخ  هار  یماظن ،  ياتدوک  قیرط  زا  زین  اقیرفا  ایـسآ و  رد  یتسینومک  ياهتموکح  زا  یخرب  تفای .  شرتسگ  اـپورا  زا  یـشخب 
یمالـسا هاگتـساخ  تیهاـم و  نویدـم  ار ،  دوخ  ینونک  یگدرتسگ  قمع و  یمالـسا ،  بـالقنا  هک  یلاـحرد  دـندومیپ .  تردـق  هکیرا ي 

يزیر همانرب  هب  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  نالوئـسم  یبرغ ،  نادرمتلود  ناریا ،  رد  بالقنا  يزوریپ  لوا  ياهلاسرد  تسا .  بـالقنا 
شرتسگ يارب  ینیچ  هنیمز  هب  يزاین  یمالـسا ،  ناریا  ياه  ماقم  تشادـن و  تقیقح  اعدا ،  نیا  اما  دـندرک . یم  مهتم  بالقنا  رودـص  يارب 

هب دـیاشگب ،  یمالـسا  ياهروشک  یمومع  ناهذا  يوس  هب  ار  دوخ  هار  هکنیا  يارب  یمالـسا  بالقنا  مایپ  اریز  دنتـشادن ،  بالقنا  يایفارغج 
بوچراچ رد  اما  دش ،  دلوتم  صخـشم  ییاهزرم  هدودحم  رد  هچرگا  ناریا ،  مدرم  بالقنا  دوب .  یکتم  دوخ  هوقلاب ي  کیژولویدیا  ناوت 

 ، یمالـسا بالقنا  درک . یم  هئارا  یموق  یبهذـم و  یلم ،  تافالتخا  زا  رتارف  یگدـنز  يارب  ییاه  یـشور  اریز  دـشن ،  دودـحم  اـهزرم  نیا 
همه يارب  یلمارف  ریگارف و  یمایپ  لیلد ،  نیمه  هب  بالقنا  دوب .  ناسنا  تایح  رد  مالـسا  نیئآ  ادخ و  تساوخ  ندرک  يراج  يارب  یتکرح 

 ، دوخ رصاعم  یسایس  یمالسا -  ياه  شبنج  رب  ًاعبط ،  تشاد و  ناهج  متس  تحت  هاوخیدازآ و  ياهتلم  نینچمه  ناملـسم و  ياه  تلم  ي 
جیلخ ياهروشک  رد  یقیمع  تاریثات  ناریارد ،  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  درک .  هدنز  اه  شبنج  نیا  رد  ار  دیما  تماهش و  تشاذگ و  ریثات 

تسناوتن زین  ههد 1980  رد  هیکرت  رب  مکاح  مزیرالوکـس  یتح  تشاذـگ . ياجرب  نانبل  ناتـسناغفا و  قارع ،  هژیو  هب  هنایمرواخ ،  سراـف و 
ریگمشچ شیارگ  هیکرت و  رد  ارگمالسا  بازحا  روهظ  درادزاب .  یمالسا  بالقنا  مایپ  اب  نتخیمآرد  زا  ار  روشک  نیا  ناملـسم  مدرم  ناهذا 
یمالـسا نیمزرـس  ناریا ،  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ناوا  رد  تسا .  هاگدید  نیا  دـیوم  روکذـم ،  بازحا  هب  روشک  نیا  ناملـسم  مدرم 

خیرات نابز ،  روشک و  ود  یگیاسمه  لیلد  هب  ناتسناغفا ،  رد  ناریا  مدرم  بالقنا  دش .  لاغشا  قباس  يوروش  خرس  شترا  طسوت  ناتسناغفا 
نیا مدرم  فعاضم  يونعم  هکرحم ي  يورین  هب  تشاذگ و  ياجرب  یقیمع  رایسب  تاریثات  ناتـسناغفا ،  ناریا و  ياهتلم  كرتشم  گنهرف  و 
میژر هکنیا  مغر  یلع  یتنطلس ،  میژر  رب  ناریا  مدرم  يزوریپ  زا  ناتسناغفا  ناملـسم  مدرم  دش .  لیدبت  نارگلاغـشا  اب  هزرابم  هار  رد  روشک 

شترا اب  هزرابم  هب  دـنتفرگ و  دـیما  دوب ،  رادروخرب  برغ  هبناج  همه  تیامح  رگبوکرـس و  یتینما  ياـهداهن  یماـظن ،  تردـق  زا  روکذـم 
یمالسا گنهرف  ات  دندیـشوک  دوخ  یتاغیلبت  یـسایس و  ناوت  همه  اب  ههد 1980  رد  يوروش  ناربهر  دنتـساخرب .  ناهج  تردـق  ربا  نیمود 

مدرم یمالسا  تیوه  اما  دنهد .  جاور  روشک  نیا  ناملسم  مدرم  نایم  رد  ار  قرش  كولب  ییارگیدام  دنزاس و  نوگرگد  ار  ناتسناغفا  مدرم 
ندودز روظنم  هب  ار  قباـس  يوروش  ياـه  شـالت  روشک ،  نآ  ياـهزرم  راوج  رد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  روـضح  نینچمه  ناتـسناغفا و 
لباقریغ شقن  هک  دوعسم ،  هاش  دمحا  ناورداش  ریظن  یگرزب  نادهاجم  تشاذگ .  رمث  یب  ناتسناغفا  مدرم  هعماج  یگدنز و  نتم  زا  مالسا 
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یمالـسا بالقنا  يزوریپ  ناریا و  مدرم  تازرابم  زا  دنتـشاد ،  ناتـسناغفا  زا  يوروش  ياهورین  جورخ  خرـس و  شترا  تسکـش  رد  يراکنا 
رد یجراخ  نانامهم  رادید  رد  لاس 1993  يروربف  رد  بالقنا  يزوریپ  تشادگرزب  ههد  رد  يا ،  هنماخ  تیآ ا ... ترـضح  دنتفرگ .  ریثات 
 . دروآ دـیدپ  ناهج  رـسارس  رد  ناملـسم  نازرابم  اهتلم و  لد  رد  يدـیما  ناریا ،  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  هک  دـندش  روآ  دای  نارهت ، 

يارب درب . نیب  زا  دودز و  زراـبم  ياـهتلم  نهذ  زا  دوـب  هدـش  غـیلبت  نید ،  قـلطم  اـب  زیتـس  رد  هکلب  مالـسا و  هیلع  هچره  یمالـسا ،  بـالقنا 
دیاب تسا ،  هتشاذگ  ریثات  دوخ  رصع  مه  یمالسا  ياه  شبنج  اهروشک و  رب  نازیم  هچ  یمالسا ،  بالقنا  هک  شـسرپ  نیا  هب  ییوگخـساپ 

ددـعتم عونتم و  دـنا ،  هتفرگ  ریثات  ناریا  مدرم  بالقنا  زا  هک  یمالـسا  ياهتـضهن  اهروشک و  ياه  قادـصم  درک .  یـسررب  ار  نآ  قیداصم 
نیرت هتـسجرب  نایم ،  نیا  رد  روشک ،  نیا  بزح ا ... شبنج  نانبل و  دنتـسه .  يرت  هتـسجرب  ياـه  یگژیو  ياراد  اـهنآزا  یخرب  اـما  تسا . 

املع و یخیرات  ياهدـنویپ  تسا .  هتـشاد  دوجو  یقیمع  ياهدـنویپ  هقالع و  زابرید ،  زا  ناـنبل  ناریا و  ناـیم  دوش .  یم  بوسحم  قادـصم 
هزاوآ ي دـنلب  یناحور  يداصتقا  یگنهرف و  یـسایس ،  ياهتیلاعف  هیوفـص و  هلـسلس  تموکح  نارود  رد  ناریا  اـب  ناـنبل  لـماع  لـبج  مدرم 

نمشد دوجو  تسا .  نانبل  ناریا و  تلم  ود  یکیدزن  یلدمه و  لیالد  هلمج  زا  نانبل ،  نایعیـش  ربهر  ناونع  هب  ردص ،  یـسوم  ماما  یناریا ، 
هب ناریا  یمالسا  يروهمج  هناتسود  رشب  ياهکمک  ههد 1980 و  رد  نانبل  هب  میژر  نیا  يودرا  هلمح  یتسینویهـص ،  میژر  مان  هب  یکرتشم 
زا شیب  نانبل ،  بزح ا ... شبنج  تسا .  هدوزفا  نانبلرد  یمالـسا  بالقنا  يراذـگ  ریثاـت  نازیم  رب  هک  تسا  یلماوع  رگید  زا  ناـنبل ،  مدرم 

يزوریپ زا  شیپ  تسا .  هتفرگ  ریثاـت  ناریا  ناملـسم  مدرم  يدادبتـسا  دـض  تازراـبم  یمالـسا و  بـالقنا  ماـیپ  زا  رگید  یمالـسا  هورگ  ره 
دندوب و یپچ  ياه  شیارگ  ياراد  نانبل ،  رد  رقتـسم  ینیطـسلف  ياههورگ  نینچمه  ینانبل و  ياههورگ  بلغا  ناریا ،  رد  یمالـسا  بالقنا 

ریگارف یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  یلو  دوب .  مزیسکرام  بتکم  زا  هتفرگ  رب  زین ،  روکذم  ياههورگ  یگنهرف  یسایس و  تاغیلبت  اهراعش و 
.. تیآ ا ترضح  درک .  یپچ  ياهشیارگ  نیزگیاج  ار  یمالـسا  شنیب  تخاس و  نوگرگد  ار  هلداعم  نیا  بالقنا ،  ياهراعـش  مایپ و  ندش 

هـشیدنارب یمالـسا  شنیب  گنهرف و  هبلغ ي  هرابرد  دوخ  یمومع  ياه  ینارنخـس  زا  یکی  رد  یمالـسا ،  بـالقنا  مظعم  ربهر  يا ،  هنماـخ 
یم تلم  کی  نادـنمتریغ  ناناوج و  یتقو  یمالـسا ،  بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  دـنا " :  هتفگ  نخـس  هنوگ  نیا  مزیـسکرام ،  زا  مهلم  ياـه 

هنایارگپچ تارکفت  يوس  هب  دـننک ،  زاغآ  دوب  مکاح  ناشدوخ  هقطنم ي  رد  تلم و  نآ  رب  هک  یمتـس  ملظ و  هیلع  ار  يا  هزرابم  دنتـساوخ 
ياج ره  نارود  نآ  رد  دندرک .  یم  تفایرد  لمعلاروتسد  هتشون و  هوزج ،  اهنآ  زا  دنتفرگ و  یم  ماهلا  نایارگیچ  زا  نویبالقنا  دنتفر .  یم 
دوب نیا  بلاغ  روصت  دش .  یم  هدهاشم  نآ  رد  ییارگپچ  هگر ي  ای  هنیـشیپ  کی  تشاد ،  دوجو  ملظ  هیلع  يا  هزرابم  ای  تضهن  هک  ناهج 

يزوریپ زا  سپ  اما  تفای .  تسد  مه  يزوریپ  هب  درک و  یهدنامزاس  ار  يا  هزرابم  دوش  یمن  مزیسکرام ،  بتکم  الثم " اب  طابترا  نودب  هک 
يزوریپ  . " تفای یبهذم  تیهام  دش ،  زاغآ  متس  ملظ و  اب  زیتس  رد  یبالقنا  تکرح  کی  هک  مالسا  ناهج  هطقن  ره  رد  یمالـسا ،  بالقنا 

ناریا هب  مادص  میژر  یماظن  مجاهت  لیالد  زا  یکی  تشاد .  یقیمع  تاریثات  هدرتسگ و  ياهباتزاب  زین  قارع  رد  ناریا ،  رد  یمالسا  بالقنا 
ای ینوگنرـس  فدهاب  مادص  میژر  دوب .  یمالـسا  بالقنا  هنازیتس  ملظ  ياه  هدیا  مایپ و  ندش  ریگارف  زا  شنایماح  يو و  ساره  یمالـسا ، 
 ، يوروش اکیرما و  ینعی  تقو ،  تردقربا  ود  یسایس  یلام و  یماظن -  تیامحزا  درک و  هلمح  ناریا  هب  یمالسا  يروهمج  ماظن  فیعـضت 
رد مه  تیاهن ،  رد  اما  درک ،  یم  بوکرـس  ار  مالـسا  هب  شیارگ  هنوگره  زین  روشک  نیا  لخاد  رد  قارع  قباس  روتاـتکید  دوب .  رادروخرب 
رد یتح  لاثم ،  ناونع  هب  دنام .  ماکان  قارع  مدرم  یمالـسا  تیوه  يدوبان  رد  مه  دروخ و  تسکـش  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  گنج 
رب قارع ،  یمالـسا  بالقنا  يالعا  سلجم  يا  هدام  شـش  هینایب  دافم  زا  یکی  قارع ،  رب  مادـص  هنارباج ي  يروتاتکید  هطلـس ي  ياـهلاس 
 ، قارع هعماج  رد  بلاغ  رکفت  هک  دندرک  هدهاشم  نایناهج  زین  قارع  نیـشیپ  میژر  ینوگنرـس  زا  دعب  دوب .  هدرک  دیکات  یمالـسا  تدـحو 

دندز و رانک  ار  يداحلا  ییارگ و  موق  ياهراعش  روتاتکید ،  ینوگنرـسزا  سپ  قارع  مدرم  تیرثکا  تسا .  یمالـسا  ياه  شیارگ  رکفت و 
هنایمرواخ هقطنم  ياهروشک  هب  رصحنم  ناریا ،  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  مالسا  هب  شیارگ  دندرک .  ناونعار  یمالسا  ياهراعش 

مدرم تارهاظت  رد  ربکا " هللا  راعش " زین  نوات  پیک  رد  یبونج ،  ياقیرفا  رد  دیاتراپآ  تموکح  نیـسپاو  ياهلاس  رد  دوبن .  سراف  جیلخ  و 
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یلخاد دادبتسا  یجراخ و  هطلس ي  زا  تاجن  يراگتسر و  هار  عقاورد ،  یمالسا ،  بالقنا  دش .  هدینـش  رایـسب  یبونج ،  ياقیرفا  هدیدمتس 
وگلا رذگهر  زا  دنناوتب  یمالسا  ياه  شبنج  هژیو  هب  ناناملسم  هکنیا  هتبلا  تسا .  هدرک  هئارا  ار ،  یقیقح  يدازآ  لالقتسا و  هب  یبایتسد  و 

يرادروخرب نآ ،  نیرت  مهم  هک  دراد  یگتسب  يددعتم  لماوع  هب  دنبای ،  تسد  ناشروشک  لالقتسا  يدازآ و  هب  یمالـسا ،  بالقنا  مایپ  و 
س  / بالقنا ياهدرواتسد  عبنم : تسا .  مالسا  نییآ  بوچراچ  رد  هزرابم  يارب  نامیا  هدارا و  زا 

نیتال ياکیرمآ  ایناپسا و  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  رکفت  ذوفن 

رد یمالسا  بالقنا  يوگلا  و  هر )  ) ینیمخ ماما  رکفت  زدنانرف  فسوی  هدنسیون : نیتال  ياکیرمآ  ایناپـسا و  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  رکفت  ذوفن 
ياکیرمآ اهییایناپسا و  رتشیب  هچرگا  تسا . هتشاذگ  نیتال  ياکیرمآ  ایناپسا و  یعامتجا  يهتـسجرب  ياهشخب  يور  یمهم  ریثات  ناریا ،

نامولظم و زا  تیامح  يارب  دـنوادخ ، يوس  زا  حیـسم  ینیمخ ، ماما  يهتفگ  هب  هک  درک  ناشن  رطاخ  دـیاب  یلو  دنتـسه ، یحیـسم  اهینیتال 
، راگدرورپ زا  مهلم  حیـسم ، نانخـس  هک  تفگ  ماـما  نیا ، رب  هوـالع  دـیدرگ . نییعت  نیمز  يور  رد  شـشخب  تمحر و  تلادـع و  يرارقرب 

يروهمج بـالقنا ، زا  سپ  تسا . هدادیم  رارق  تیاـمح  دروـم  ار  نیفعـضتسم  نیموـلظم و  هدرکیم و  موـکحم  ار  ناراکمتـس  ناـملاظ و 
ناریا دعب ، یکدنا  دوب . دهاوخ  اهتردقربا  ربارب  رد  لالقتسا  دهعت و  مدع  رب  ینتبم  شایجراخ  تسایـس  هک  تشاد  راهظا  ناریا  یمالـسا 

ار برغ  تاحیلـست  ياهتساوخرد  زا  يرایـسب  تسویپ و  اهدهعتمریغ  شبنج  هب  درک و  كرت  ار  ( cento وتنس  ) يزکرم نامیپ  نامزاس 
روشک کـی  ناونع  هب  یبـالقنا  ناریا  یجراـخ  تسایـس  فادـها  يارب  دـهعت ، مدـع  شبنج  هک  دنتـشاد  داـقتعا  ناریا  ناربـهر  درک . یغلم 

طابترا ناریا  نید  گنهرف و  خـیرات ، اـب  یتردـقربا ، ره  اـب  يراـصحنا  ياهدـنویپ  هک  یلاـح  رد  تسا ، بساـنم  هعـسوت  هار  رد  یمالـسا و 
ظفح يرارقرب و  اب  هطبار  رد  ار  روشک  یـسایس  ياههنیزگ  ینامیپمه ، ای  داـحتا  کـی  هک  دـندوب  دـقتعم  ناـنآ  نیا ، رب  هوـالع  تفاـییمن .

سانـشراک کی  هتفگ  هب  دنکیم . دودحم  هعـسوت ، لاح  رد  ياهروشک  یخرب  كولب و  ره  هب  قلعتم  ياهروشک  اب  دیفم  ًالباقتم  ياهدنویپ 
، مالـسا كرد  رد  هک  دراد ، یتسرپاتکی  رد  هشیر  دـهعت ، مدـع  زا  اهیناریا  تشادرب  كرد و  ( Sadri Human  ) نموه يردص  مان  هب 

رـصع نآ  ياهتردقربا  زا  کی  چیه  هب  درک ، روهظ  ناتـسبرع  رد  هک  یمالـسا  روشک  نیتسخن  هک  دـش  رکذـتم  دـیاب  تسا . نیداینب  يرما 
زا تظفاحم  يارب  هک  تسا  یلـصا  هکلب  تسین ، یبلطاوزنا  رگناشن  نیا ، درکن . ار  راک  نیا  زین  دعب  نرق  نیدنچ  یبالقنا  ناریا  دشن و  دهعتم 

موهفم هب  مالسا ، هژاو  دنکیم . يراکمه  دوشیم و  کیرـش  اهروشک  ریاس  اب  هک  یلاح  رد  دوشیم ، عقاو  دیفم  روشک  تیوه  لالقتـسا و 
اب موصعم و  ناماما  هب  ربمایپ  زا  یهلا  تیمکاح  هعیش ، تایهلا  ملع  قباطم  تسا . مکاح  ًاعقاو  هک  یسک  اهنت  تسا ، دنوادخ  ربارب  رد  میلـست 

ناریا رد  تسا . یمالـسا ) ناصـصختم  تموکح   ) هیقف تیالو  موهفم  يانبم  ریخا ، دروم  نیا  تفای . لاقتنا  هیقف  نیرتملاـع  هب  نآ ، شرتسگ 
، ناریا دهعت  مدـع  دربهار  ددرگیم . لامعا  ناناملـسم ) هعماج   ) تما عفن  هب  دـنوادخ و  مان  هب  هیقف  تیالو  طسوت  یهلا  تیمکاح  یبالقنا ،
یمیاد و ریغ   ) تقوم یهلا ،) ریغ  يرـشب  تاـعارتخا  ناوـنع  هب  ار  اـهنآ  درک و  در  ار  برغ  قرـش و  ياـهوگلا  اهيژولوئدـیا و  تیعورـشم 

کی نورد  رد  یتدـیقع  هنیمز  هصرع و  ود  ره  رد  هک  درک  دـیکات  ینیمخ  هللا  تیآ  درک . یقلت  نآ  زکرمت  تیهاـم و  رظن  زا  یتسیلاـیرتام )
هتـشاد لالقتـسا  دـناوتیمن  یتسرد  هب  يروشک  چـیه  هک  دوزفا  يو  دـننکیم . لمع  تلادـع  هن  روز و  رب  ینتبم  هنالداعان  یللملانیب  ماـظن 

، ناریا زا  رتارف  رایـسب  نینچمه  یمالـسا  بالقنا  موهفم  دـنک . لابند  ار  مالـسا  دزرو و  تفلاـخم  طلـسم  ياهتردـق  اـب  هکنیا  رگم  دـشاب ،
روشک اههد  تسا . دـیدج  رـصع  گرزب  بالقنا  نیرخآ  تفای : شرتسگ  لیلد  کی  هب  اهنت  متـسیب ، نرق  یتح  مالـسا و  ناهج  هناـیمرواخ ،

هب درک ، داجیا  نردـم  يهقباس  کی  يدـالیم ، لاس 1640  رد  ناتـسلگنا  بالقنا  هک  ینامز  زا  ار  ییاهبالقنا  هک  دـننک  دـیکات  دـنناوتیم 
هداد يور  ناریا  بالقنا  دروم  رد  هک  هنوگ  نآ  خیرات ، رد  یفطع  يهطقن  ناونع  هب  یکدـنا  رایـسب  يهدـع  لاح ، نیا  اب  دـناهدناسر . ماجنا 
دراو نردم  ناهج  یـسایس  فیط  رد  دیدج  يژولوئدیا  کی  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نیـشیپ ، ياهبالقنا  ریاس  دننامه  دندوب . حرطم  دوب ،

. " درک رازگرب  ناریا  دروـم  رد  هتـسب  ياـهرد  تشپ  رد  ار  یـسنارفنک  اـکیرمآ ، يهجراـخ  روـما  ترازو  يدـالیم ، لاـس 1984  رد  درک .
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هب ناریا  مایپ  : » درک دـیکات  نآ  رد  وگاکیـش ، هاگـشناد  هناـیمرواخ  تاـعلاطم  هسـسوم  ریدـم  ( – Marvin Zonis  "  ) سینوز نیوراـم 
هدنامزاب مسیوشلب ، هک  میریذپب  رگا  و  تسا . کیوشلب  بالقنا  نامز  زا  متـسیب ، نرق  یـسایس  يژولوئدـیا  نیرتهدـنهدناکت  نم ، يهدـیقع 

مایپ نیا  تسا ؛ بالقنا  نیمه  نآ ، و  میاهتـشاد ، متـسیب  نرق  رد  بوخ  بالقنا  کی  اـهنت  هک  منکیم  ناـمگ  تقو  نآ  تسا ، مهدزون  نرق 
زا شیب  اب  اهیناریا ، دـیایب ». ینیمخ  هللا  تیآ  رـس  رب  هک  یقافتا  ره  زا  رظنفرـص  دوب ، دـهاوخ  ام  اـب  دـیدم  ياهتدـم  یط  رد  دـنمتردق ،

ناگدنـسیون نورق ، یط  رد  ناریا ، دنتـسه . ناهج  یحارط  رد  شقن  کی  ندرک  افیا  موهفم  خیرات و  زا  یتشادرب  ياراد  ندمت ، لاس   2500
هدش و تیبثت  هچنآ  ندرب  لاوس  ریز  هک  دوب  يرکفنشور  ياضف  کی  ياراد  نینچمه  تسا . هداد  شرورپ  ار  يرایـسب  گرزب  يهفـسالف  و 
اب طوبرم  دیدج  ياهنوناک  یمالـسا ، يروهمج  لوا  يههد  ود  یط  درکیم . جیورت  ار  یبالقنا  حور  الامتحا  دیدج و  راکفا  هدوب ، هنیرید 
ات تفرگ  رارق  شیاتـس  دروم  یللملانیب  حطـس  رد  هک  امنیـس  کی  زا  دنتـشاد : ربرد  مهم  ياهدرواتـسد  يرـس  کی  هرمزور ، تاـیح  روما 

نردم يروهمج  کی  هب  لیدبت  ناریا  درک . افیا  للملانیب  روما  رد  ار  دوخ  يدـیلک  شقن  ناریا ، نانز ، ییارگلمع  نیزگیاج و  یتاعوبطم 
، نوناق تفرگ . تیراع  هب  کیژلب  هسنارف و  زا  ًاتدمع  ار  ییاههدیا  هک  دش ، ییاپورا  یمالـسا و  نوناق  زا  درف  هب  رـصحنم  ياهزیمآ  رب  ینتبم 
ار يدودح  دنراد . يار  قح  یگلاس  زا 15  زام  نانز  نادرم و  مامت  نآ  رد  هک  دراد  رظندم  رد  ار  یلحم  یناتسا و  یلم  تاباختنا  يرازگرب 

هچنآ دریگیم ، رظنرد  نایتشترز  نایدوهی و  نایحیـسم ، يارب  سلجم  رد  ییاهیـسرک  دـنکیم ، نییعت  يروهمج  تسایر  ياـههرود  يارب 
. دوبن مالـسا  ای  یناریا  زا  تیامح  لماش  اهنت  ینیمخ  ماما  نامرآ  لاح ، نیا  اب  تسا . اهتیلقا  قوقح  راکـشآ  نتخانـش  تیمـسر  هب  مزلتـسم 

اهنت هن  ینیمخ ، ماما  دنتـسین . ناملـسم  یگمه  ناینیطـسلف  لاثم ، ناونع  هب  دوب . نیمولظم  مامت  يارب  دـنوادخ  تلادـع  رارقتـسا  يو ، نامرآ 
یط دش . مه  رگید  طاقن  يرایسب  نانبل و  نیطسلف ، مانتیو ، رد  اهماعلتق  يارب  هکلب  الیتش ،  اربص و  ياهماع  لتق  رطاخ  هب  تلادع  راتساوخ 

نارهاوخ ناردارب و  هب  اهییایناپـسا ، نیتال و  ياـکیرمآ  نایحیـسم  يدـالیم ، لاس 1982  رد  اهتسینویهـص  طسوت  ـالیتش  اربص و  ناراـبمب 
نم يهیصوت  : » تشون دوخ  همان  تیصو  رد  ینیمخ  ماما  دنتسویپ . دندرکیم ، تارهاظت  اکیرمآ  ياههناخترافس  ربارب  رد  هک  دوخ  ناملسم 

يارب یجراخ  تردق  کی  ای  ناتدوخ  ماکح  ای  تاماقم  هک  دیوشن  رظتنم  دینیـشنن و  تسا : نیا  ناهج  رد  مولظم  دارفا  ناناملـسم و  مامت  هب 
ياهروشک مامت  رد  یناهج  يهدمع  ياهتردق  ذوفن  دهاش  هتـشذگ ، لاس  یط 100  دنک . لمع  امش  هب  لالقتـسا  يدازآ و  تبهوم  نداد 

نیا رثـکا  دنتـسین . مه  زورما  هدوبن و  دوخ  تلم  هاـفر  لالقتـسا و  يدازآ ، نارگن  اـهروشک ، نیا  ماـکح  زا  کـی  چـیه  میاهدوب ... یمالـسا 
ای ناشدوخ  عفانم  يارب  دندرک  هک  يراک  ره  دـننک . توکـس  هب  راداو  ار  دوخ  مدرم  دـندرک  شالت  هک  دـناهدوب  یمحریب  ناملاظ  ماکح ،

ياههورگ هب  ندـناسر  عفن  يارب  يراک  یلو  دـندرک ، جـیورت  ار  الاب  تاـقبط  هاـفر  یماـکح  نینچ  تسا . هدوب  صاـخ  هورگ  کـی  تعفنم 
نابابرا طسوت  هدش  هتخاس  تالوصحم  فرـصم  يارب  ییاهرازاب  هب  ار  دوخ  ياهروشک  نانآ  دـندادن : ماجنا  یناسنا  هیلوا  قوقح  زا  مورحم 

.« دنهد یم  همادا  راک  نیا  هب  زین  زورما  یتح  دندرک و  ظفح  یگدنامبقع  طیارش  رد  ار  دوخ  ياهنیمزرس  دندرک و  لیدبت  دوخ  یجراخ 
ياهدربهار اب  یـسایس  یتدـیقع و  زادـنامشچ  کـی  زا  زیچهمه ، زا  رتارف  تسخن و  يهلهو  رد  دـیاب  هعـسوت  هلاـسم  ینیمخ ، ماـما  هتفگ  هب 

شقن رب  زادـنامشچ ، نیا  زا  دوش . حرطم  دـنراذگب ، مارتحا  اهتلم  یـساسا  تاداقتعا  اـهشزرا و  هب  هک  یـشزومآ  یگنهرف و  يداـصتقا ،
نیا يهعـسوت  يارب  يرورـض  مزال و  طرـش  ناونع  هب  گنهامه ، تسایـس  هک  تیعقاو  نیا  رانک  رد  دوشیم ، دـیکات  يژولوئدـیا  يهدـمع 

یعامتجا يداصتقا و  يراتخاس  تاحالصا  تسناوت  دنهاوخ  اهتلم  دوش . رارقرب  یسایس  تیعورشم  هکنیا  زا  سپ  اهنت  تسا . مزال  اهتلم 
يارب هعـسوت  ياههمانرب  هتـشذگ ، رد  دوش . زاغآ  دـناوتیم  هرابود  یگنهرف  یـشخبناوت  دـنور  دـنناسرب و  ماجنا  هب  ار  اههدوت  يزاسدازآ  و 

. دـنوش بجوم  ناشیا  يارب  ار  شیاسآ  هافر و  هدروآ و  ناـغمرا  هب  ییاـفکدوخ  بونج  ياـهتلم  يارب  اـت  دنتـسناوتن  بونج ، ياـهروشک 
عیزوت یفنم  ریثاـت  هدومن و  یـسررب  ار  هعـسوت  موهفم  ًاددـجم  دـندش  روـبجم  یللملانیب ، ياـهنامزاس  هک  تسا  يردـق  هب  هلاـسم  تمظع 

رد دنیامن . ظاحل  ار  بونج  ياهروشک  رد  یناسنا  عبانم  شرتسگ  ترورـض  هنارگبوکرـس و  یناهج  مظن  کی  رب  ینتبم  تورث  يهنالداعان 
مالـسا ناهج  رد  ییاکیرمآ  یتسیلایرپما  ياهتسایـس  اب  هک  اهییایناپـسا  زا  يرایـسب  يوس  زا  قوذ  قوش و  اـب  یمالـسا ، بـالقنا  ایناپـسا ،
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مالسا فشک  رد  اهییایناپـسا  زا  يرایـسب  هب  ینیمخ ، ماما  رکفت  تفرگ . رارق  لابقتـسا  دروم  دندرکیم  تفلاخم  اپورا  نیتال و  ياکیرمآ  ،
زا یخرب  يدالیم ، يههد 80 و 90  رد  درک . کمک  دوب  هدش  مسیلوتاک  لماک  هطلـس  نرق  جنپ  زا  سپ  ینوناق  نید  کی  هب  لیدبت  هزات  هک 

، ناریا هب  طوبرم  تاعلاطم  دندش . داجیا  ياهرود  تایرشن  یخرب  دندرک و  ینیمخ  ماما  رکفت  هعلاطم  هب  زاغآ  ییایناپسا  ناملسم  ياههورگ 
ماما زا  يراثآ  اهینارنخـس و  ایناپـسا ، رد  یمالـسا  یتنرتنیا  تایرـشن  مظعا  شخب  دـش . عقاو  لابقتـسا  دروم  روشک ، طاـقن  زا  يرایـسب  رد 
هدرک افیا  یمهم  شقن  هعیش  يرکف  بتکم  اب  مدرم  ندرک  انـشآ  يارب  ناریا ، بالقنا  دناهدرک . رـشتنم  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ینیمخ و 

بتکم طقف  دنریگیمرب –  رد  ار  ایناپـسا  ناناملـسم  دـصرد  زا 80  شیب  هک  یـشکارم –  نارجاهم  اهییایناپـسا و  یتنـس ، لکـش  هب  تسا .
تسا و روشک  رد  بتکم  نیرتهدشهتخانـش  نوـنکا  هعیـش ، بتکم  تسا . یمـسر  بتکم  شکارم  رد  هک  دـندوب ، هدرک  هعلاـطم  ار  یکلاـم 

اهنآ یلو  تسا ، نییاپ  زونه  ایناپـسا ، رد  نایعیـش  دادـعت  دـناهدش . رـشتنم  هتـشذگ  ههد  هس  رد  عوضوم ، نیا  دروم  رد  یناوارف  ياهباتک 
نینچ مه  دوشگ و  ار  دوخ  ياهرد  دیردام ، رد  هعیش  دجسم  نیتسخن  شیپ ، لاس  دنچ  دننکیم . افیا  ییایناپسا  مالسا  تایح  رد  مهم  شقن 

، دناهدرک عیزوت  ینیمخ  ماما  رکفت  دروم  رد  ییاهباتک  اهنآ  مظعا  شخب  دراد . دوجو  اّیوس  ادانارگ و  نولسراب ، رد  يرگید  هعیـش  زکارم 
وکـسیسنارف  " یمیمـص تسود  هاش ، تفرگ . رارق  ایناپـسا  مدرم  لابقتـسا  دروم  ناریا ، هاش  طوقـس  دناهدش . پاچ  نیتناژرآ  ای  ناریا  رد  هک 

لاـح رد  هاـش ، هک  دـنتفایرد  اهییایناپـسا  زا  يرایـسب  تسا . هدوب  هدرک  تموـکح  ایناپـسا  رد  ههد  هس  زا  شیب  هک  روتاـتکید ، "ي  وـکنارف
ناینابرق دوب . هنایمرواخ  رد  ناشفادـها  هب  نتفای  تسد  يارب  اهنآ  هب  کمک  روظنم  هب  یتسینویهـص ، یتسیلایرپما و  ياـهورین  اـب  يراـکمه 

یخرب يهقـالع  دروـم  نـینچمه  یمالـسا  بـالقنا  تـسا . بوـبحم  ایناپـسا  رد  ناـشنامرآ  هـک  دـندوب ، ینیطـسلف  ًاتدـمع  اهتسایـس ، نـیا 
رد یباتک  هک  تسا  اراپ " سموگ  لئافار   " ناـنآ زا  یکی  دـناهدرک . شـالت  نآ  لـیلحت  يارب  هک  تسا  هدوب  زین  ییایناپـسا  ناراـگنهمانزور 

توافتم موس ، هار  کی  موهفم  هب  ناریا ، بالقنا  هک  درکیم  ناشن  رطاخ  نآ  رد  هک  تشون  ینیمخ  ماـما  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  دروم 
یناهج ناربهر  دودعم  زا  یکی  تشاد و  ياهداس  یگدنز  ینیمخ  ماما  هک  درک  دیکات  يو  دوب . يوروش  مسینومک  یبرغ و  يرادهیامرس  اب 
يدـیلک شقن  بالقنا و  زا  سپ  ناریا  رد  نانز  تیعـضو  رب  نمـض  رد  اّراپ ، دربیم . رـس  هب  رقف  جوا  رد  تفای ، تافو  هک  یماـگنه  هک  دوب 

. تسا هدراذـگ  ریثات  نیتال  ياکیرمآ  ناناملـسم  رب  يدایز  دـح  ات  ینیمخ ، ماـما  رکفت  درک . دـیکات  یـسایس  یعاـمتجا و  تاـیح  رد  ناـنآ 
نآ يهعلاطم  هب  زاغآ  دننک و  فشک  ار  مالسا  داد  هزاجا  نیتال  ياکیرمآ  رد  يرایـسب  هب  یمالـسا  بالقنا  ناهج ، ياهشخب  ریاس  دننامه 

تایح رد  مهم  یـشقن  يافیا  هب  زاـغآ  نینچ  مه  ناـنآ  تسا و  شیازفا  لاـح  رد  هقطنم  نیا  رد  ناناملـسم  دادـعت  رـضاح ، لاـح  رد  دـننک .
يهتـسجرب ياههرهچ  ریاس  يرهطم و  یـضترم  ینیمخ ، ماما  زا  ینوتم  دیحوت ، یتاراشتنا  نیتناژرآ ، رد  دناهدرک . دوخ  هطوبرم  ياهروشک 

ناوارف لابقتـسا  دروم  اهباتک  نیا  تسا . هدرک  رـشتنم  دنربیم  رـس  هب  اجنآ  رد  هک  یناملـسم  نویلیم  کی  زا  شیب  يارب  یمالـسا  بالقنا 
ناشدوخ روشک  يارب  ییوگلا  ناونع  هب  ار  ناریا  اهینیتناژرآ ، زا  يرایـسب  ناناملـسم . هچ  نایحیـسم و  هچ  تسا ، هتفرگ  رارق  اـهینیتناژرآ 

. دـننیبیم دنتـسه ، سونیرام  ریازج  لاغـشا  لاح  رد  زونه  هک  دـش ، ییاـیناتیرب  نارگرامعتـسا  زواـجت  راـچد  يدـالیم  لاـس 1982  رد  هـک 
ياهناسر تازرابم  دوجو  اب  ناریا ، اـب  دوخ  روشک  ناـیم  مجـسنم  مکحم و  ياهطبار  ظـفح  يارب  هزراـبم  لاـح  رد  نمـض  رد  اـهینیتناژرآ 

هب رجنم  ینیمخ ، ماما  رکفت  ذوفن  یلیش ، رد  دنریگیم . تروص  روشک  نیا  رد  یتسینویهص  ذوفناب  لفاحم  يوس  زا  هک  دنتسه  ياهنامـصخ 
، تختیاپ رد  عقاو  " ابودروک ،  " یمالـسا زکرم  دـنکیم . تیامح  ماما  ياهنامرآ  زا  هک  تسا  هدـش  هعیـش  دـنمتردق  يهعماج  کی  داـجیا 

هداد ماجنا  نیتال  ياکیرمآ  ياهروشک  ریاس  روشک و  نیا  رد  هعیـش  رکفت  ینیمخ و  ماـما  راـکفا  هعاـشا  يارب  ییاـهشالت  زین  " اـتوگوب ، "

ياکیرمآ ایناپـسا و  رد  ناناملـسم  زا  يرایـسب  تسا . هداد  ناشن  ار  یعامتجا  راـک  تیمها  ناناملـسم  هب  نینچمه ، یمالـسا  بـالقنا  تسا .
ات هتفرگ  اهکینیلک  سرادـم و  زا  دـناهداد ، ماجنا  روحم  نیدان  تاسـسوم  يارب  یمالـسا  ياههنیزگ  ریاس  داجیا  يارب  ییاهشالت  نیتـال ،

دیدج یندم  هعماج  کی  داجیا  يارب  نیتال  ياکیرمآ  ایناپسا و  رد  یمالسا  ياههورگ  یعامتجا ، یتسیزهب  تاسسوم  هیریخ و  ياهنامزاس 
یط رد  دـناهدرک . شالت  هراومه  اهشخب –  ریاس  و  ناناوج ، نانز ، نارگراک ، يارب  اههاگـشاب  اهنویـساردف و  اـهنمجنا ، زا  ياهکبـش  – 
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ياـهتلم ناریا ، رد  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  دوب . اـکیرمآ  ذوـفن  يهزوـح  تحت  اـبوک –  يانثتـسا  هب  نیتـال –  ياـکیرمآ  درـس ، گـنج 
هب اهینیتال ، ياکیرمآ  يوس  زا  هاش  میژر  هکنیا  يهدهاشم  اب  دناهدرب ، جـنر  اکیرمآ  ملظ  زا  نرق ، ود  زا  شیب  یط  رد  هک  نیتال ، ياکیرمآ 
زا زجاع  دوب ، هدیـشخب  یـسیلگنا  ییاکیرمآ و  ياهتکرـش  هب  ار  روشک  تورث  دـشیم و  یقلت  اکیرمآ  يزاب  بشهمیخ  کـسورع  ناونع 

سکره هک  دندیـشیدنا  هنوگ  نیا  دـندروآرد ، دوخ  لاغـشا  هب  ار  اهنابایخ  ینیمخ ، ماما  توعد  زا  سپ  هک  دوب  ییاهیناریا  زا  يریگولج 
لاس یط 20  درک . هجوت  دیاب  يو  هب  هک  تسا  یـسک  ًانیقی  دهد ، نایاپ  ناریا  رد  اکیرمآ  يهطلـس  هب  دنک و  نوگنرـس  ار  میژر  نآ  دـناوتب 

. دناهدیشخب یبونج  ياکیرمآ  یسایس  يدنبلکش  هب  يدیدج  لکـش  یلخاد ، یـسایس  گرزب  تالوحت  مه  یناهج و  ییایوپ  مه  هتـشذگ ،
ياهدنویپ رارقتـسا  يهزاجا  ناریا  هب  دناهتفرگ ) هلـصاف  نتگنـشاو  زا  هک  نیتال  ياکیرمآ  دـیدج  ياهتلود  روهظ   ) دـیدج بوچراچ  نیا 

رازاب تسا . هدرک  داجیا  ياهقطنم  يداصتقا  دنمتردق  كولب  کی  نونکا  یبونج  ياکیرمآ  تسا . هداد  ار  ياهقطنمارف  ياهتکارش  مهم و 
رارقتـسا لابند  هب  بیوصت ) هلحرم  رد  الئوزنو  یمیاد و  ياضعا  ناونع  هب  هئوگاراپ ، هئوگورا و  نیتناژرآ ، لیزرب ، لماش   ) بونج كرتشم 

نآ دندنمهقالع ، ناریا  اب  يراکمه  هب  نیتال ، ياکیرمآ  ياهروشک  تسا . یـسایس  يایفارغج  حطـس  رد  درف  هب  رـصحنم  يراتخمدوخ  کی 
هک تلع  نیا  هب  هکلب  تسا ، ناـهج  زاـگ  تفن و  گرب  ریاـخذ  نیمود  ياراد  هک  تسا  دـنمتورث  يروـشک  هک  لـیلد  نـیا  هـب  اـهنت  هـن  مـه 
ای اـهراشف  لـیلد  هب  ناـنآ  هب  روشک  نیا  دـننک ، اـضما  ناریا  اـب  يدادرارق  رگا  هک  دـننادیم  ناـنآ  تسا . داـمتعا  لـباق  لقتـسم و  يروـشک 

يرارقرب هب  زاغآ  نیتال  ياکیرمآ  ياـهروشک  زا  يرایـسب  ریخا ، ياـهلاس  رد  بیترت ، نیدـب  درک . دـهاوخن  تناـیخ  یجراـخ  ياهدـیدهت 
، کیزکم الئوزنو ، ابوک ، رد  لماک  تیلاعف  لاح  رد  ياههناخترافـس  ياراد  نونکا  ناریا ، دناهدرک . نارهت  اب  يداصتقا  یـسایس و  طباور 
هئوگاراکین و روداوکا ، ایبملک ، یلیـش ، يویلوب ، رد  دوخ  کیتاملپید  روضح  تیوقت  يارب  يزیرحرط  لاح  رد  تسا و  نیتناژرآ  لـیزرب و 

روهمج سیئر  زواچ ،» وگوه  ، » ندیـسر تردـق  هب  نامز  زا  تسا . الئوزنو  هراـق ، نیا  رد  ناریا  يهدـمع  ياکرـش  زا  یکی  تسا . هئوگورا 
هدروآ لمع  هب  ناریا  زا  رادـید  جـنپ  يو  تسا . هداد  شیازفا  ار  نارهت  اب  شروشک  يراـکمه  ًاـمئاد  يو  يدـالیم ، لاس 1998  رد  الئوزنو 
يدایز ياهيراذگهیامرس  اب  ار  طباور  نیا  ناریا ، دنکیم . یقلت  هعسوت  يوگلا  ناونع  هب  ار  روشک  نیا  هک  تسا  هتشاد  مالعا  ًانلع  تسا و 

، يدالیم سرام 2007  هام  رد  تسا . هدـیدرگ  غلاب  رالد  نویلیم  دـصناپ  درایلیم و  ود  دودـح  هب  هبناجود ، تراجت  تسا و  هدرک  مکحتـسم 
الئوزنو تفن  تکرـش  نینچمه  دـندش . الئوزنو  رازاب  دراو  ( Veniraauto"  ) وتوئارینو  " كرتشم تکرـش  قیرط  زا  ناریا  ياـهوردوخ 
ياردـص یناریا  تکرـش  اب  ياهمانقفاوت  ( CVP هس و پ  ) ـالئوزنو تفن  تکرـش   " دوـخ هعباـت  تکرـش  قـیرط  زا  يا ) سا  يو  يد  یپ  )

(la Veneziran oil Company"  ) یناپمک لیوا  ناریزنوال   " كرتشم تکرـش  کی  داجیا  روظنم  هب  يا ) یـس .   ) نیتال ياکیرمآ 
شالت دـناهتفای و  تسد  نآ ، زا  جراخ  تفن و  هدـننکرداص  ياهروشک  ناـمزاس  نورد  رد  كرتشم  تیلاـعف  هب  روشک  ود  نیا  درک . اـضما 

عناق ناشيداصتقا  هعـسوت  جیورت  اهتمیق و  ندرب  الاب  روظنم  هب  دوخ  دیلوت  شهاک  يارب  ار  تفن  يهدننکدیلوت  ياهروشک  ریاس  دننکیم 
هدرک تیامح  اکیرمآ  يهراـق  دازآ  تراـجت  هزوح  هب  ییـالئوزنو  ییاـبوک –  يهنیزگ  رد  رظاـن ، ناونع  هب  ناریا ، دورو  زا  زواـچ  دـنیامن .

نوزفازور يهطبار  تیوقت  يارب  رما  نیا  یلو  دوب ، دهاوخ  يدـح  هچ  رد  رظان  ناونع  هب  ناریا  شقن  هک  تسا  هدـشن  صخـشم  زونه  تسا .
زا ناریا  اـبوک و  تساـبوک . هـقطنم ، رد  ناریا  دـحتم  نیرتیعیبـط  ـالئوزنو ، زا  ادــج  تـسا . هدــش  عـقاو  دــیفم  نارهت  ساـکاراک و  ناـیم 
هب یسرتسد  يارب  نیا  ریذپانییادج  قح  زا  تاعفد  هب  ابوک  دنربیم . جنر  اهروشک  نیا  لقتسم  ياهتسایـس  لیلد  هب  اکیرمآ  ياهتازاجم 

ـالئوزنو و اـب  هارمه  اـبوک ، تفرگ ، تروـص  یمتا  يژرنا  یناـهج  سناژآ  رد  هک  يریگيار  کـی  رد  تسا . هدرک  عاـفد  ياهتـسه  يژرنا 
ناریا دـض  رب  ییاهتازاجم  هک  داد ، يار  یتسینویهـص  یتسیلایرپما و  یناهج  لفاحم  کـیرحت  هب  هنـالداعان ، ياهماـنعطق  دـض  رب  هیروس ،

رد ناریا  دنتـسه . یمیـشورتپ  يزرواشک و  یجاسن ، ياههنیمز  رد  يراکمه  کی  یـسررب  لاح  رد  نونکا  نارهت  اناواه و  درکیم . لیمحت 
هب يدالیم  ربماتپـس 2007  رد  مهم  يهمانقفاوت  کی  نآ  اب  نارهت  هک  تسا  هدرک  رارقرب  يویلوب  اب  يژرنا  شخب  رد  يراـکمه  کـی  نمض 

، يدالیم لاس 2004  رد  دـنهد . شرتسگ  ندـعم  تعنـص و  يهنیمز  رد  ار  دوخ  يراکمه  دـناهداد  لوق  نینچمه  روشک  ود  دـناسر . اـضما 
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ماگ دوب ، رود  هار  تاطابترا  يهنیمز  رد  يراکمه  يراجت و  تالدابم  شیازفا  لماش  هک  مهافت  تشاددای  کی  ياضما  اـب  ناریا ، لـیزرب و 
تشاددای کی  زین  کیزکم  ناریا و  يدالیم ، هیروف 2005  رد  دنتشادرب . يداصتقا  یـسایس و  رتشیب  يراکمه  تهج  رد  ار  دوخ  تسخن 

تکرـش نیلوئـسم  اب  هطبار  نیا  رد  یناریا  تاماقم  دندرک . اضما  یمیـشورتپ  شخب  زاگ و  تفن ، يهنیمز  رد  يراکمه  جـیورت  يارب  مهافت 
ریخا ياهلاس  رد  زین  يراجت  یگنهرف و  يهنیمز  رد  روداوکا  ناریا و  يراکمه  دندرک . اضما  يدادرارق  سکمپ "  " یکیزکم تفن  یتلود 
طباور يرارقرب  راتــساوخ  هـک  تـسا  هدرک  اـضما  ياهماـنتقفاوم  ورداوـکا - روـهمج  سیئر  آهّرک – " لــتافار  تـسا و"  هتفاــی  شیازفا 

، روـتکارت رازه  راـهچ  هناـخ ، رازههد  ثادـحا  يارب  ار  ناریا  ياههدــعو  هئوگاراـکین ، رگید ، روـشک  کـی  تـسا . نارهت  اـب  يرتکـیدزن 
کی یتسیدناس ، بالقنا  يدالیم ، لاس 1979  رد  تسا . هتفریذپ  يزرواشک  تازیهجت  ژاتنوم  هناخراک  کی  ریـش و  يروآرف  ياههناخراک 

تعرـس هب  ناریا ، هئوگاراکین و  ياهبالقنا  دش . نیتال  ياکیرمآ  يارب  يدیما  رون  هب  لیدـبت  درک و  دوبان  ار  اکیرمآ  رادـفرط  رگید  میژر 
، يدالیم تاباختنا 2006  رد  اگتروا " لیناد   " يزوریپ دنتفرگ . ماهلا  ناریا  بالقنا  زا  اه  يا  هئوگاراکین  دـندرک و  رارقرب  هناتـسود  طباور 
هب مسارم  رد  يراختفا  نامهیم  ناونع  هب  ناریا ، روهمجسیئر  داژنيدمحا ، تسا . هدش  هئوگاراکین  ناریا و  نایم  طباو  شیازفا  هب  رگید  راب 

نیا درک . تفایرد  یتلود  لادم  ود  ناریا ، روهمج  سیئر  نآ ، یط  هک  درک  تکرـش  يدالیم  لاس 2007  هیوناژ  رد  اگتروا  ندیسر  تردق 
لدابت ییاـنبریز ، روما  داـصتقا ، یناـگرزاب  يژرنا ، هلمج  زا  شخب ، رد 25  هبناج  ود  يراکمه  هک  دـندرک  اـضما  ییاـههمانقفاوت  ربهر  ود 
تحص برغ " هن  قرـش و  هن   " رب ینتبم  ینیمخ  ماما  يهدیا  تفگ  دیاب  تیاهن  رد  تفرگیم . رب  رد  كرتشم  ياهتکرـش  داجیا  وجـشناد و 
داتسرف هیسور  تقو  روهمج  سیئر  " فچابروگ ، لیئاخیم   " هب فورعم  يهمان  کی  يو  يدالیم ، لاس 1989  رد  تسا . هداد  ناشن  ار  دوخ 

دیلقت برغ  يوگلا  زا  هک  دادیم  رادشه  نآ  هب  تسا و  طوقـس  لاح  رد  دوخ  تاهابتـشا  لیلد  هب  يوروش  روشک  هک  تفگیم  نآ  رد  هک 
کی زا  روبع  لاح  رد  رگید  تردقربا  نونکا ، درک و  طوقس  قرـش  يروتارپما  تیاهن ، رد  دربیم . رـس  هب  نارحب  رد  زین  برغ  نوچ  دنکن ،

لدوارب دنانرف   " زکرم ریدم  و  (، Yale  ) هلای هاگشناد  رد  زاتمم  داتـسا  " نیتسرلاو ، لئوناما  تسا " . یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس ، نارحب 
ندروآرد شیامن  هب  يارب  اهنت  هن  شوب ، همکاح  تایه  ریذپاننایاپ  ياهگنج  هک  تسا  دـقتعم  (، Fernand Braudel"  ) كرویوین

هب ندیـسر  لاح  رد  اکیرمآ  يهرطیـس  دـناهدش . عقاو  دـیفم  نایناهج  دزن  اکیرمآ  یناوتان  نتـشاذگ  شیامن  هب  يارب  هکلب  اـکیرمآ ، تردـق 
ار یـسایس  يایفارغج  هنحـص  رد  تردـق  ددـعتم  ياهبطق  دوجو "  دـیوگیم ، نیتسرلاو  هک  هنوگ  نآ  هک  تسا  تشگزاب  لباقریغ  ینایاپ 

نودب " یناهج ، دـیدج  ماظن  کی  ثادـحا  هب  رجنم  هک  میتسه  يراتخاس  نارحب  تیعـضو  کی  هب "  دورو  لاح  رد  ام  دزاسیم ". راکـشآ 
هدننکنییعت یـشقن  ناشهاگیاج  تیمها  هب  هجوت  اب  دنناوتیم  نیتال  ياکیرمآ  ناریا و  دیدج ، ماظن  نیا  رد  دش . دهاوخ  مکاح  ياهتردـق 

نیا رد  دنتسه . دوخ  لالقتسا  ظفح  يارب  هدارا  مزع و  یـصصخت و  ینف –  يژرنا ، مهم  عبانم  ياراد  ود  ره  دننک . افیا  یناهج  تسایـس  رد 
رگیدـکی اـب  يراـکمه  هب  فادـها  نآ  هب  ندیـسر  يارب  ار  اـهنآ  هک  دنتـسه  یکرتـشم  فادـها  ياراد  ناریا ، نیتـال و  ياـکیرمآ  اتـسار ،

یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  تیاس  عبنم : دناوخیمارف .

( لوا تمسق   ) یمالسا بالقنا  یللملا  نیب  یناهج و  ياهدرواتسد 

زا نآ  يریذـپریثأت  اهتیلباق و  للملا ، نیب  ماـظن  تایـصوصخ  زا  یکی  لوا ) تمـسق   ) یمالـسا بـالقنا  یللملا  نیب  یناـهج و  ياهدرواتـسد 
. دوشیم رتقیمع  نآ  يراذـگرثا  نازیم  دـشاب  رتعیـسو  اهینوگرگد  نیا  ذوفن  هزوح  ردـق  ره  تسا . یعامتجا  یـسایس و  هدـمع  تالوحت 

للملا نیب  طباور  تالوحت  رد  هدـمع  لماع  دـنیآیم ، رامـش  هب  یعامتجا  یـسایس و  هزوح  رد  لوحت  نیرتفرژ  نیرتگرزب و  هک  اـهبالقنا 
نیب طباور  خیرات و  نارگـشهوژپ  هک  تسا  یبالقنا  عون  زا  یعامتجا  یـسایس  ياهدادیور  يراذـگرثا  قمع  نیمه  عبت  هب  دوشیم . دادـملق 

بالقنا نوچمه  ردام  تابالقنا  لباقم  رد  دناهدرک . میـسقت  یلخاد  ای  دودحم  ياهبالقنا  ردام و  ياهبالقنا  شخب  ود  هب  ار  اهبالقنا  یللملا ،
دروآ و ناـغمرا  هب  رـشب  يارب  ار  يرادـم  ناـسنا  مسیناـموا و  دـش و  برغ  مسیلاربیل  یـسارکومد و  أـشنم  هک  لاـس 1789  رد  هسنارف  ریبـک 
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بالقنا تشاد . هضرع  يرـشب  عماوج  هب  ار  يرادـم  هعماج  یکیوشلب و  یـسایس  ياـهماظن  مسیلایـسوس و  هک  هیـسور  ربتکا 1917  بالقنا 
فالخ تشاد و  ینازرا  رصاعم  ناسنا  هب  ار  تیونعم  يرادمادخ و  یهاوخ ، تلادع  یسایس  ماظن  یمالـسا و  يدالیم  لاس 1979  رد  ناریا 

هب ار  یهلا  يژولوئدیا  نید و  یمالسا ، بالقنا  دنداد ، ار  یتخبشوخ  دیون  رشب  هب  زاس  تسد  يژولوئدیا  اب  هک  هیـسور  هسنارف و  ياهبالقنا 
تالوحت رد  یلمع  يرظن و  داعبا  رد  يرایسب  تالوحت  دجوم  هک  درک  هئارا  يرـشب  ترطف  اب  بسانتم  یلمع  ینامرآ و  يوگلا  کی  ناونع 

، تخیر مه  هـب  ار  هلاـس  ماـظن 2500  کـی  راـتخاس  هک  نآ  نمـض  یمالـسا  بـالقنا  دـیدرگ . یناـهج  ياهقطنم و  حوطـس  رد  یللملا  نیب 
یناـهج هصرع  دراو  ار  يدـیدج  ياههدـیا  یللملا ، نیب  تاـعوضوم  لوـحت  اـب  درک و  داـجیا  لـلملا  نیب  طـباور  رد  زین  یـسوملم  تارییغت 

یتیریدم و يرکف ، يوگلا  دیشخب و  ناهج  ناهاوخ  يدازآ  نیفعضتسم و  ناناملسم ، هب  ياهزات  تایح  تالوحت ، نیا  تازاوم  هب  تخاس و 
ار للملا  نیب  طباور  هصرع  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  تاریثأت و  هلاقم  نیا  هب  دناسانـش . اهنآ  ار  يدمآراک  نیون و  تازرابم 
رد يروئت  هئارا  نآ 1/1 . يرظن  ياهدرواتـسد  یمالـسا و  بالقنا  . 1 داد . میهاوخ  رارق  یـسررب  دروم  ار  لـمع  کـیروئت و  هزوـح  ود  رد 

یتـسیلاربیل ياههدـیا  دوب و  هدـش  فیعـضت  تدـش  هب  یمالـسا  تیوه  هک  داد  خر  یطیارـش  رد  یمالـسا  بـالقنا  یـسایس  هشیدـنا  یناـبم 
ياهشزرا اهتنس و  بادآ ، دشیم و  فیرعت  تردق  بطق  ود  نیا  ذوفن  هزوح  عبتلاب  اهناسنا  نهذ  تشاد و  تیمکاح  ناهج  رب  یتسیلایسوس 

هصرع رد  زور  نآ  رشب  هک  داد  يور  یلاح  رد  یمالسا  بالقنا  دوب . يرـشب  زاس  تسد  ياهيژولوئدیا  بتاکم و  دولوم  عماوج  یعامتجا 
ماما يربهر  هب  ناریا  بالقنا  اّما  تسنادیم . نکممریغ  ار  نآ  یتح  تشادـن ، نهذ  رد  ار  یلآهدـیا  ریوصت  یعاـمتجا  یگدـنز  تیریدـم و 

سانـش تسایـس  يدـب »  » ياقآ داقتعا  هب  دـیدرگ . زور  نآ  يایند  رد  شلاچ  رگزاغآ  دومن و  خر  یهلا  يژولوئدـیا  تیهام  اب  هر )  ) ینیمخ
هزراـبم هب  ار  نآ  درک و  لـیمحت  مکاـح  یـسایس  هشیدـنا  رب  ار  دوخ  دوب ، هدـننک  ریحتم  یبـالقنا  ناریا ، بـالقنا  يوسنارف ، لـصالا  یناریا 

هدـننز مه  رب  بالقنا  نیا  دوب . هدـننک  لتخم  هدـننز و  مه  رب  یمالـسا  بالقنا  ناریا ، روما  رد  يوسنارف  ققحم  کـی  ریبعت  هب  اـی  (. 1) دیبلط
نیب تیعورـشم  هک  تسا ، ناهج  قطانم  نیرتزیگنارب  عمط  زا  یکی  رد  یـسایس  يداصتقا و  هطلـس  طباور  یناهج و  تردق  ياهکولب  لداعت 
مولع رتقیمع ، يدـعب  رد  ًاـساسا  ناریا  بـالقنا  یـسایس ، لـیاسم  روـما  رد  ییاـکیرمآ  صـصختم  کـی  رظن  هب  درب و  لاؤـس  ریز  ار  یللملا 
دیلوت هن  دوب  مسیئال  دشر  ندـش و  هزیرالوکـس  دـنور  عیرـست  دوب . راظتنا  لباق  ناریا  رد  هچنآ  نوچ  تسا  هدومن  نارحب  راچد  ار  یعامتجا 

هتشاذگ ياج  هب  یللملا  نیب  تالوحت  رد  يریثأت  نانچ  یمالـسا  بالقنا  یمدرم . ریگارف و  یبالقنا  رب  هیکت  اب  مه  نآ  ینید  تموکح  کی 
رد تموکح  هفسلف  یمالـسا  بالقنا  اب  دننکیم . دای  رـصاعم  ناهج  رد  سناسنر  ناونع  هب  نآ  زا  یللملا  نیب  لیاسم  ناسانـشراک  هک  تسا 

دروم ار  ایند  رد  دوجوم  یـسایس  تالداعم  تشاد و  لابند  هب  زین  ار  اههشیدـنا  رد  تیمکاح  هفـسلف  رد  لوحت  رییغت ، نیا  درک و  رییغت  ناریا 
حرط ناونع  هب  یـسایس ، ماظن  هب  هیقف  تیالو  یـسایس  هیرظن  لیدـبت  یـسایس  ماظن  ناونع  هب  هیقف  تیالو  هلئـسم  . 1 / 2 ( 2 .) داد رارق  شلاچ 

هب دوب . مسیرالوکس  هیرظن  تسایس و  زا  نید  ییادج  چوپ  يروئت  رب  نالطب  طخ  ندیـشک  عقاو  رد  یللملا  نیب  ياهماظن  هعومجم  رد  نیون 
دنمـشیدنا يدوراگ ، هژور  دوب . يرـشب  بتاکم  هدییاز ، یـسایس  ياههدـیا  رب  یـسناسنر  هیقف ، تیالو  هیاپ  رب  ینید  ماظن  حرط  رگید  ینایب 

ار يرامعتـسا  یعامتجا و  یـسایس ، تموکح  اهنت  هن  هک  دوب  يدـیدج  يانعم  ياراد  یمالـسا  بـالقنا  : » دـیوگیم هنیمز  نیا  رد  يوسنارف 
تاریثأت ( 3 .«) تخاـس نوـگژاو  دوـب ، هدـش  ملع  نید  لـباقم  رد  هک  ار  یـصاخ  ینیب  ناـهج  ندـمت و  نیا  زا  رتـمهم  هکلب  درک ، نوـگنرس 

ياهيژتارتسا تلود ، ياـهیروئت  مسیلاربیل ، مسیـسکرام و  زا  معا  يداـم  یـسایس  ياههشیدـنا  رد  ناوتیم  ار  یمالـسا  بـالقنا  کـیروئت 
ياهیروئت یتازرابم ، ياهيژتارتسا  تلود ، ياهیروئت  لثم  ناهج  رب  مکاح  ياـهیروئت  ینید  یـسانش  هعماـج  یتینما ، ياـهیروئت  یتازراـبم ،

... امایوکوف خیرات  نایاپ  يروئت  نتگنیتناه و  ياهندمت  دروخرب  يروئت  لثم  نیون  ناهج  رب  مکاح  ياهیروئت  ینید ، یـسانش  هعماج  یتینما ،
رد ناوتیم  ار  للملا  نیب  طباور  رب  مکاح  يرکف  ینابم  رد  یمالـسا  بالقنا  یـسایس  ياههشیدـنا  راثآ  ینیع  هنومن  درک . هدـهاشم  هنیع  هب 
هب نآ  رد  هک  درک  هدـهاشم  قباس  يوروش  تسینومک  بزح  لـک  ریبد  ربهر و  فچاـبروگ ، هب  هر )  ) ینیمخ ماـما  هام 67  هد  یخیرات  ماـیپ 

ماظن يداقتعا  ألخ  ندرک  رپ  رد  مالسا  لومش  ناهج  نید  تردق  ناوت و  يرشب و  ياهزاین  هب  ییوگخساپ  رد  مسیـسکرام  ياهتیدودحم 
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زاـب یجاـن  ناونع  هب  برغ  يرادهیامرـس  يوـگلا  هب  ندرب  هاـنپ  زا  ار  يوروـش  ناـمز  نآ  ناربـهر  هدوـمن ، هراـشا  يوروـش  ریهاـمج  داـحتا 
ییاجباج  » باتک رد  رلفات  نیولا  ریبعت  هب  هدیسر و  دوخ  ینایاپ  تایح  هب  رشب  هتخاس  نید  کی  ناونع  هب  مسیسکرام  مایپ  نیا  رد  دنرادیم .

(4 .) تسا هداد  تسد  زا  يرـشب  تیادـه  ناهج و  هرادا  يارب  ار  دوخ  يدـمآراک  هدـش و  هتفرگ  هدـیدان  شتایوتحم  مامت  اب  برغ  تردـق »
ینبم برغ  هلاس  دربهار 50  نآ ، زا  تسایس  هشیدنا و  ناهج  لابقتـسا  اهندمت و  يوگ  تفگ و  دربهار  هئارا  اب  موس  ههد  رد  یمالـسا  ماظن 

هن تسایس  يوگلا  هئارا  . 1 / 3 تخادـنا . رابتعا  زا  یمومع  راکفا  رد  ار  نآ  هتـشاداو و  شلاچ  هب  ار  یگنهرف  تاعزانم  اهندـمت و  گنج  رب 
نآ رد  مکاح  ياهبطق  ناونع  هب  برغ  قرـش و  یفن  لـصا  بلاـق  رد  ناریا  مدرم  یبلط  لالقتـسا  ناـمرآ  ییارگلالقتـسا )  ) یبرغ هن  یقرش 

. داد لیکـشت  ار  هاوخ  يدازآ  للم  رتشیب  اهروشک و  زا  یخرب  يراتفر  ینابم  اهدـعب  هک  دوب  لـلملا  نیب  طـباور  رد  يدـیدج  يوگلا  ناـمز ،
يرگید كوش  دوخ  دوب ، راوتسا  يریذپ  هطلس  ییوجهطلس و  هنوگ  ره  یفن  رب  هک  یمالـسا  بالقنا  يوس  زا  نیون  یجراخ  تسایـس  حرط 

هار تسکـش و  ار  نامز  نآ  ياهتردـقربا  دوجوم  ياهبلاق  لصا  نیا  عقاو  رد  بـالقنا ، رـصع  رد  ياهشیلک  يرامعتـسا و  ياـههیرظن  رب  دوب 
هب ار  ناریا  ذوفن  هزوح  ياـهروشک  هجوت  تسناوت ، برغ  قرـش و  هب  یگتـسباو  یفن  اـب  لـصا  نیا  دوب . يراـمقا  ياـهروشک  يارب  یـسفنت 
هب هراشا  ًالمع  یبرغ  هن  یقرـش و  هن  تسایـس  هک  نیا  هصالخ  دراد . فوطعم  یهاوخيدازآ  تردـق و  هنـالداع  عیزوت  ینورد ، یگتـسبمه 

هدارا دندنمزاین و  یعمج  هدارا  هب  یسایس ، عورشم  فده  ره  هب  لین  يارب  یمالـسا  ياهتلم  هک  دوب  نیا  نآ ، تشاد و  هدنزرا  تقیقح  کی 
ماظن یفن  . 1 درک : هصـالخ  ریز  روحم  هس  رد  ار  قوف  يژتارتـسا  جـیاتن  ناوتیم  عومجم  رد  تسا . یمالـسا  یگتـسبمه  هجیتـن  زین  یعمج 

تاناکما زا  معا  یللملا  نیب  متسیس  رد  تردق  هنالداع  عیزوت  رب  دیکأت  . 2 لمع . کیروئت و  ییاوتحم ، رظن  زا  یللملا  نیب  متسیس  رد  هطلس 
ياهتلم نایم  رد  هژیو  هب  یمالـسا و  ياهروشک  رد  ییارگمه  اب  یعمج  هدارا  ینورد و  یگتـسبمه  داـجیا  . 3 يونعم . يدام و  ياـهرازبا  و 

یـساملپید ناریدم  هلخادم . مدع  يربارب و  لصا  رب  هیکت  اب  یلم  تیمکاح  لالقتـسا ، ساسا  رب  دیدج  ياهیدنب  كولب  لیکـشت  ناملـسم و 
یجراخ تسایس  هدنام و  رادیاپ  لوصا  نیا  حور  رب  نانچ  مه  بالقنا  يزوریپ  زا  ههد  هس  بیرق  تشذگ  زا  سپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

هدنلاب و نانچ  مه  دشابیم ، یـساسا  نوناق  رد  جردـنم  تباث  لوصا  ساسا  رب  هک  تحلـصم  تمکح و  تزع  هناگ  هس  لوصا  هب  هیکت  اب  ار 
ياهدرواتسد . 2 دـشابیم . ناهج  شخب  ماهلا  دـهدیم و  همادا  نابلط  هطلـس  هیلع  ار  دوخ  یـساملپید  هزراـبم  دـننکیم و  تیریدـم  زارفارس 

ار ناریا  نایناریا ، یلم  ینید و  تیوه  يزاسزاب  ناریا و  تلزنم  تیوه و  يایحا  رب  هوالع  یمالـسا  بالقنا  یلمع  دـعب  رد  یمالـسا  بالقنا 
يرظن تاماهلا  مایپ و  ناهج  يایفارغج  رد  تیحیسم  ناهج  يارب  لوا و  هجرد  رد  مالسا  ناهج  يارب  تخاس . زارفارـس  ناهج  يایفارغج  رد 
یناهج ياهقطنم و  یلخاد ، هزوح  هس  رد  بالقنا  یلمع  درکراک  ور  نیا  زا  دروآ . ناغمرا  هب  یعامتجا  یـسایس و  یگدنز  دعب  رد  یلمع  و 
خیرات زا  ینارود  رد  یمالسا  بالقنا  ناریا  یجراخ  تسایس  يارب  یمالسا  ماظن  ياهدرواتسد  . 1/2 دریگیم . رارق  هراشا  دروم  راصتخا  هب 

هب يولهپ  تموکح  تشاد و  نایرج  ایند  رد  اهتموکح  یگنهرف  یسایس و  ندش  هزیرالوکـس  لصا  هک  تسویپ  عوقو  هب  نامروشک  یـسایس 
زا یکی  دوب و  هدرک  نتگنـشاو  یـسایس  هرمعتـسم  هب  لیدـبت  ار  روـشک  اـکیرمآ ، هب  یماـظن  يداـصتقا و  یـسایس ، دـیدش  یگتـسباو  لـیلد 

يارب هک  يولهپ  اضر  دمحم  دمآیم . باسح  هب  مسینومک  كولب  اب  هلباقم  رد  برغ  كولب  یتینما  یـسایس و  ياهیژتارتسا  رثؤم  ياههقلح 
ندرک اج  هب  اـج  مسیئـال و  ياهتسایـس  ندرک  ییارجا  هب  مادـقا  روشک  ندرک  هزینردـم  حالطـصا  هب  بوچراـچ  رد  اـکیرمآ  رتشیب  بلج 
تارقف نوتـس  دیفـس  خاـک  ياهتـسایس  زا  ضحم  تعاـطا  اـب  زین  یجراـخ  طـباور  رد  دوـب و  هدرک  یبهذـم  یلم و  ياـهراجنه  اهــشزرا و 

هرامـش 361، همان ، هژیو  بالقنا ، مایپ  ( . 1  : ) تشون یپ  دمآیم . رامـش  هب  نامز  نآ  رد  نتگنـشاو  یتینماو  یـسایس  ياهنامیپ  اهیژتارتسا ،
31/3/82 مج ، ماج  همانزور  ( . 4 . ) 10/10/77 امش ، هیرشن  ( . 3 . ) ص 10 نامه ، ( . 2 . ) ص 10 هام 77 ، نمهب 

( مود تمسق   ) یمالسا بالقنا  یللملا  نیب  یناهج و  ياهدرواتسد 

كولب هب  هتسباو  یجراخ  تسایس  نتشاد  ببس  هب  ناریا  نامز  نآ  رد  مود ) تمـسق   ) یمالـسا بالقنا  یللملا  نیب  یناهج و  ياهدرواتـسد 
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سوماق رد  زین  مالـسا  ناهج  اب  لماعت  هطبار و  دوب ، هدرک  عطق  لخاد  رد  اـهنآ  تاداـقتعا  تلم و  اـب  ار  دوخ  هطبار  هک  نیا  رب  هوـالع  برغ 
اب طباور  رد  لخاد و  رد  مدرم  اب  تیمکاح  طباور  زا  يدـیدج  لصف  یمالـسا ، بالقنا  زا  یـشان  یـسیدرگد  تشادـن . ییاج  يو  یجراخ 

ًالماک روشک  هب  دروآ و  نوریب  یـسایس  هرمعتـسم  تلاح  زا  ار  ناریا  بالقنا ، یترابع  هب  دروآ و  دوجو  هب  ار  دازآ  ناهج  یمالـسا و  ناهج 
رد درک . يدج  یگتخیر  مهب  یشاپورف و  راچد  ار  هقطنم  یتینما  یسایس  تالداعم  درک و  لدبم  يزاس  تسایس  يریگمیمصت و  رد  لقتسم 

ناونع هب  دادیم و  لیکشت  ار  نآ  یماظن  نوتس  ناریا  هک  رجنیسیک  نوسکین ـ  ینوتـس  ود  يژتارتسا  رـصع  هر )  ) ماما ترـضح  يربهر  هیاس 
نیمه رد  دمآ . نوریب  يرامقا  تلاح  زا  ناریا  راکدوخ  روط  هب  دیسر و  نایاپ  هب  درکیم ، لمع  یتسینویهص  میژر  اکیرمآ و  عفانم  مرادناژ 

نیا دـش و  جراخ  ناتـسناغفا ) هیکرت ، ناریا ،  ) وتنـس ییاکیرمآ  نامیپ  زا  نامروشک  بالقنا ، ياروش  تابوصم  بوچراچ  رد  هک  دوب  ناـمز 
رد دیفس  خاک  یناوتان  نابآ 58 و  رد 13  یسوساج  هنال  لاغشا  یبالقنا ، تامادقا  رگید  زا  دش . یشالتم  ًالمع  نآ  زا  ناریا  جورخ  اب  نامیپ 

هقطنم لخاد و  یمومع  راکفا  رد  ار  برغ  یعونـصم  رادـتقا  تبیه و  هک  دوب  هعقاو  نیا  اب  دروخرب  یگنوگچ  هراـبرد  رثؤم  يریگ  میمـصت 
ود ناهج  موکحم  ياهروشک  یـسایس  خیرات  رد  تامادـقا  رداون  زا  دـندرک  دای  مود  بالقنا  ناونع  هب  نآ  زا  ماما  هک  لوحت  نیا  تسکش .
هب ار  نآ  دروخرب  هزیگنا  تماهش و  تسکش و  ار  مالـسا  ناهج  رب  مکاح  تشحو  بعر و  ياضف  هک  دشیم  بوسحم  نامز  نآ  رد  یبطق ،

عطق هک  دوب  مالـسا  ناهج  اب  ناریا  نایم  ینمـشد  یتسود و  ياهرایعم  تادیدهت و  ییاجباج  یمالـسا  بالقنا  جیاتن  رگید  زا  دروآ . دوجو 
هاگیاپ هب  ًالمع  يولهپ  میژر  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دوب . اتـسار  نیمه  رد  یبونج  ياـقیرفآ  میژر  یتسینویهـص و  میژر  اـکیرمآ و  اـب  هطبار 

تالیکـشت هب  یگتـسباو  یلـصا  ياـههرهم  زا  يداـصتقا  یـسایس و  ياـههنیمز  رد  دوـب و  هدـش  لیدـبت  هـقطنم  رد  لـلملا  نـیب  مسینوـیهص 
. تشاد رارق  مالـسا  ناهج  تلود  نید و  لباقم  رد  دـشیم و  بوسحم  هقطنم  رد  یتسینویهـص  میژر  دـحتم  اهنت  دوب و  یناـهج  مسینویهص 
هک درک  هئارا  ار  اهنآ  اب  هزرابم  ینیع  یلمع و  يدـج و  حرط  هکلب  درک . هطبار  عطق  لیئارـسا  میژر  اـکیرمآ و  اـب  اـهنت  هن  یمالـسا  بـالقنا 

ناریا یـساملپید  دـنیارف  رد  تفرگ . رارق  ناهج  هقطنم و  رد  هاوخ  يدازآ  ياهتضهن  اهتلم و  یتازرابم  يژتارتسا  يوگلا  ناونع  هب  اهدـعب 
تیریدم زا  هتفر و  نآ  اب  هزرابم  هب  لالقتسا  ظفح  رادتقا و  اب  ماظن  هک  میتسه  توافتم  تیهام  ًاضعب  لاکشا و  اب  گرزب  ياهدادخر  دهاش 

درک و لـمع  ماـمت  رادـتقا  داـمتعا و  اـب  هک  سونوکیم  هاـگداد  ویرانـس  رد  هلمج  زا  تسا ، هدرک  يزاـسوگلا  نارگید  يارب  دوخ  یجراـخ 
ياهنارحب رد  ای  تشاذـگ و  ماکان  دوب ؛ رادروخرب  یتسینویهـص  میژر  اکیرمآ و  ییاپورا ، روشک  هدزناپ  تیاـمح  زا  هک  ار  نآ  ناگدـنزاس 

خاک هب  مشچ  ناهج  یساملپید  دوب و  مکاح  ناهج  رب  يرابگرم  توکس  ناتـسناغفا  هیـضق  رد  هک  یلاح  رد  ربماتپـس  زا 11  سپ  ياهریجنز 
ظاحل اب  لقتـسم و  هنامیکح  عضوم  کی  رد  يربهر  مظعم  ماقم  دوب . هدرک  هشیپ  ار  يور  هلابند  تسایـس  هچراپکی  ناـهج  تشاد و  دـیفس 
دنتسه ام  اب  ای  اهروشک  رب  ینبم  شوب  يراصحنا  دربهار  دنتـشاداو و  تریح  هب  ار  ناهج  دنتـسکش و  ار  اضف  ماظن ، تحلـصم  تزع و  لصا 

یـساملپید دهاش  زین  قارع  ریخا  نارحب  رد  دندیـشک . شلاچ  هب  اهتـسیرورت  اب  هن  میتسه  امـش  اب  هن  ام  هک  دربهار  نیا  مالعا  اب  ار  ام  هیلع  ای 
ياهروشک یتح  ناهج  هک  دوب  ربماتپـس  هدزای  زا  یـشان  نیگنـس  ياـضف  نتـسکش  زا  سپ  میتسه . حـلاصم  عفاـنم و  اـب  بساـنتم  هنـالاعف و 

قارع و لاغشا  رد  ام  هک  دنداد  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  اکیرمآ  یجراخ  تسایس  زا  داقتنا  ناریا ، نارحب  تیریدم  زا  یـسأت  اب  ییاپورا 
ياهراشف لباقم  رد  يرادیاپ  یگداتسیا و  اکیرمآ و  هنابلط  هطلس  ياهتسایس  تسکش  میتسه . نآ  دهاش  ناریا  ياهتسه  ياهحالس  هلأسم 

شلاچ و ناریا ، هیلع  اکیرمآ  میرحت  تسایس  رد  یماکان  تسا . یمالسا  بالقنا  گرزب  ياهدرواتسد  زا  رگید  یکی  اکیرمآ  هژیو  هب  برغ 
تـسکش اکیرمآ ، ندش  یناهج  رد  يدـج  يزاس  عنام  قرـش ، كولب  یـشاپورف  زا  سپ  ناهج  رد  اکیرمآ  نیون  مظن  يژتارتسا  رد  یماکان 
فادـها هب  یبایتسد  مدـع  زاقفق ، يزکرم و  يایـسآ  رزخ و  يایرد  هزوح  رد  اکیرمآ  ياهحرط  تسکـش  هنایمرواخ ، رد  اکیرمآ  ياهحرط 

.2 / 2 دوب . اـکیرمآ  ناـهج  هطلـس  ربارب  رد  یمالـسا  يروهمج  زیمآ  تیقفوـم  لـباقت  هلمج  زا  قارع و ... ناتـسناغفا و  هب  هلمح  رد  یـساسا 
کیئال و دوب و  اوزنا  رد  تیونعم  نید و  هک  ینامز  رد  ناناملسم ؛ راکفا  رد  مالسا  تایح  دیدجت  فلا . هقطنم  ياهروشک  يارب  اهدرواتسد 
رد تسایـس  نید و  جازتما  يادن  رگید  راب  دوب  هدش  ینادنز  دجاسم  رد  دوب و  يدرف  روما  هب  دودـحم  مالـسا  تشاد و  تیمکاح  مسیلاربیل 
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هب یمالـسا  بالقنا  لگیپشا ، یناملآ  همان  هتفه  هتـشون  هب  دـش . نایامن  اهتلم  راتفر  راکفا و  تاقیقحت و  یملع و  زکارم  نادنمـشیدنا ، ناـیم 
دوخ 2/1 بالقنا  يژرنا  اب  ایند  بهذم  نیرتزرابم  مالسا  دیشخب و  ناهج  رسارس  رد  ناناملـسم  هب  ياهزات  تایح  هر )  ) ینیمخ ماما  يربهر 
رد ياهلاقم  رد  نوسناج  لشیم  رتکد  ( 1 .) دروآرد تکرح  هب  نیمز  رد  هللا  تموکح  لیکشت  يارب  ار  نانآ  تخیگنارب و  ار  ناملسم  درایلیم 
هب دـش و  جراخ  دوخ  یناوتان  فعـض و  تلاح  زا  ناریا ) بالقنا  زا  سپ   ) نیملـسم هعماج  دـسیونیم : کیژتارتسا » ناـکیتیلوپوئژ   » هیرـشن

داجیا هب  شیارگ  یتاباختنا ، شیارگ  یتاباختنا ، تازرابم  هنحص  رد  ناوتیم  ار  مالسا  ناهج  یـسایس  يرادیب  ( 2 .) دش لیدبت  تردق  کی 
دنچ رد  هک  مسینویهص  اکیرمآ و  هیلع  هناحلسم  یسایس و  تازرابم  داعبا  رد  تمواقم  ياهشبنج  اههتسه و  یسایس ، ياهلکـشت  بزحت ،

یتازرابم یـسایس و  ياهوگلا  زا  اهنآ  يریذـپ  ماـهلا  هک  درک  هدـهاشم  تسا ، هتفرگ  دوخ  هب  ناـهج  رتشیب  رد  يدـعاصت  دـنور  ریخا  لاـس 
زا سپ  هقطنم ؛ رد  يارگ  لوصا  ياهتـضهن  اهشبنج و  روهظ  ب . دید . هنیع  هب  اهنآ  ياهراتـشون  راتفگ و  رد  ناوتیم  ار  یمالـسا  بالقنا 

، نیطـسلف هضاـفتنا  تـفرگ ، ياهدـنیازف  باتـش  تفاـی و  روـهظ  ددـعتم  ياـهشبنج  بازحا و  بلاـق  رد  ییارگ  لوـصا  یمالــسا  بـالقنا 
یمالسا تاجن  ههبج  نادوس ، یمالسا  ههبج  نانبل ، هللا  بزح  لیئارسا ، يدوبان  هشیدنا  ددجم  يایحا  یمالـسا ، داهج  سامح ، ياهنامزاس 

برغ تاماقم  فارتعا  هب  لاغـشا  نارود  رد  ناتـسناغفا  رد  يداهج  هزراـبم  ياـهشبنج  بازحا و  هیکرت ، رد  ییارگ  مالـسا  دـشر  ریازجلا ،
نیطسلف یتاعلاطم  هیرـشن  رد  يوسنارف ، سانـش  مالـسا  ولور » . » تساهنآ ینیع  ياهدومن  زا  دنوشیم ؛ بوسحم  ناریا  ذوفن  يژتارتسا  قمع 

ناربهر هک  دـمآ  دـیدپ  یبرع  هناـیمرواخ  رد  ییـألخ  رـصانلادبع ، توف  زا  سپ  : » دـیوگیم مالـسا  ناـهج  رب  بـالقنا  ریثأـت  صوصخ  رد 
تازراـبم هصرع  رد  مالـسا  ناـیاپ ، رد  دـننک و  رپ  ار  نآ  دنتـسناوتن  تسیـسکرام  ارگ و  پـچ  بازحا  اـی  برع  يارگیلم  تسیلانویـسان و 

: دیوگیم دنکیم و  یفرعم  دیدهت  کی  ار  مالسا  لیئارسا ، تقو  عافد  ریزو  نیبار » قاحـسا  ( » 3 .«) درک رپ  ار  ألخ  نآ  دش و  رهاظ  یـسایس 
رد یبهذم  دـنت  راکفا  رطخ  هدـمآ و  رد  یعقاو  نمـشد  کیژولوئدـیا و  ینمـشد  کی  تروص  هب  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  ناریا  ینمـشد  »

لیئارـسا تقو  هجراـخ  ریزو  یتسینویهـص و  زادرپ  هیرظن  ناـبآ » اـبا   » اتـسار نـیمه  رد  و  تـسا ». رتـشیب  لیئارـسا  يارب  يرطخ  ره  زا  ناریا 
هقطنم رد  هدـیا  نیا  منکیم  ساسحا  نم  تسا . هدـیا  خـیرات  رد  يدـیدج  لصف  هکلب  تسین  یـشیدنا  هتوک  یمالـسا ، بالقنا  : » دـیوگیم
هدروآ هضافتنا  باتک  رد  برع  هدنـسیون  ضوع » حلاص  ( » 4 .«) تساههدیدپ نیا  رگنایب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  هتفای و  عویـش  هنایمرواخ 

تسکش هدومزآ و  ار  یبرع  ياهتلود  ینیطسلف و  نوگانوگ  ياههار  هضافتنا ) يریگ  لکـش   ) لاس 1982 ات  زا 1967  برع  ناهج  : » تسا
يدوبان هب  يدـیما  رگید  دـناهداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تنیز  اهراعـش  نیا  هک  دـندوب  هتفایرد  دـندوب و  هدـید  مشچ  هب  ار  یـسایس  ياـهحرط 

رییغت ار  یـسک  چـیه  تشونرـس  دـنوادخ  دـندش  هجوتم  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  یلو  دوبن  نآ  تیمکاـح  ندـش  گـنرمک  اـی  لیئارـسا و 
چیه نودب  نآ  يریگلکـش  ددعتم  لماوع  زا  رظنفرـص  هضافتنا  ای  نیطـسلف  مدرم  دیدج  شبنج  دننک ... مادقا  دیاب  اهنآ  دوخ  هکلب  دهدیمن 

نیطـسلف ناناملـسم  طسوت  یمالـسا و  بالقنا  زا  ماهلا  اب  یبرع  ياهتلود  هب  هتـسباو  یـسایس  ياهنایرج  زا  لبق  یهدـنامزاس  ای  یگتـسباو 
عماوج رد  یمالسا  بالقنا  زا  یـشان  یـسایس  مالـسا  ذوفن  هطـساو  هب  اکیرمآ  هژیو  هب  یبرغ  ياهروشک  رـضاح  لاح  رد  ( 5 .) تفرگ لکش 

، تاـباختنا نیا  هجیتـن  تروـص  نیا  رد  اریز  دریگ ، تروـص  یمالـسا  ياـهروشک  رد  يدازآ  تاـباختنا  هک  نیا  زا  دـنراد  ساره  یمالـسا 
؛ یمیهاربا یقیقح و  جح  يایحا  ج . دناهتفرگ . هر )  ) ینیمخ ماما  راکفا  یمالسا و  بالقنا  زا  يدج  ریثأت  هک  تسا  ینایارگ  مالـسا  يزوریپ 

تدحو هاگداعیم  ار  جح  هر )  ) ماما دوب . هدنام  لوفغم  نآ  یـسایس  دـعب  دوب و  يدابع  ًافرـص  تکرح  کی  جـح  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  ات 
نویلیم بیرق 5/2  روضح  درک . هدنز  ار  جح  یـسایس  داعبا  درک و  یفرعم  ناکرـشم  زا  تئارب  زکرم  ناهج و  نادنمروز  ربارب  رد  ناناملـسم 
يایحا تسا . هدیشخب  تعرس  بالقنا  باتزاب  رودص و  مالـسا و  یـسایس  یعامتجا و  تایح  دیدجت  هب  جح  رد  ناهج  رـسارس  زا  ناملـسم 

تزع ساسحا  دوخ و  لیصا  یمالسا و  تیوه  هب  ناناملسم  تشگزاب  ناملسم و  للم  نایم  رد  یمالـسا  موسر  بادآ و  اهتنـس ، اهشزرا ،
کیتیلپ وئژ  کیژتارتسا و  وئژ  رظن  زا  يژتارتسا  هطقن  ناونع  هب  رگید  راب  ار  هقطنم  هک  دوب  مالـسا  ناهج  رب  بالقنا  راـثآ  رگید  زا  رورغ  و 

رد اکیرمآ  لیئارسا و  هیلع  یمالسا  بالقنا  زا  رثأتم  تمواقم  ياههتسه  هدرتسگ  هزرابم  يریگلکش و  دهاش  زورما  درک و  هدنز  ناهذا  رد 
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تشون یپ  درک . هدهاشم  ًارارک  زین  نانمشد  راتفگ  رد  ناوتیم  ار  ریثأت  نیا  تسا و  یمالسا  بالقنا  تاکرب  زا  نیا  میتسه و  ناهج  رسارس 
بالقنا نایتوکلم ، رتکد  ( . 5 . ) نامه ( . 4 . ) ص 7 ، 19/11/72 يرهشمه ، ( . 3 . ) نامه ( . 2 . ) 4/1/71 يروهمج ، ماج  هماـنزور  ( . 1 : )

همان هژیو  ع ،)  ) قداص ماـما  پیت 83  هماـن  ربخ  عبنم : ص 313 . ، 1370 ناگدنـسیون ، زا  یعمج  نآ ، دادخر  یگنوگچ  ییارچ و  یمالـسا ،
یمالسا بالقنا 

یمالسا تما  تیوه  يایحا  یمالسا و  بالقنا 

رد للملا  نیب  طباور  متسیب و  نرق  رد  ناهج  يداصتقا  یسایس و  رتسب  انالوم  دیمح  : هدنسیون یمالسا  تما  تیوه  يایحا  یمالسا و  بالقنا 
ماظن ای  یلم  ياهتلود  مان  هب  ییاهدـحاو  هدـیدپ  لوا  تسا . هدـش  نوگرگد  لاـح  نیع  رد  هتخیمآ و  مهم  هدـیدپ  ود  اـب  ریخا  لاـس  دـصکی 

هدـیدپ یمود  هدـش و  انب  یـسایس  هژیو  ياهزرم  اب  برغ  لـلملا  نیب  قوقح  یلم و  تیمکاـح  ساـسا  رب  هک  تسا  تلود  تلم ـ  هب  فورعم 
یتعنـص و ندـمت  کی  يوس  هب  ار  عماوج  یگنهرف  یعامتجا و  يداـصتقا و  یـسایس و  ياـهراتخاس  هک  تسا  یبرغ  ییارگون  اـی  هتینردـم 
رد یناهج  حطـس  رد  رییغت  لماوع  نیرت  یـساسا  هدـیدپ ، ود  نیا  تسا . هدرک  تیادـه  تایونعم  نید و  زا  ادـج  ینعی  رالوکـس  یتعنـصارف 

ماما ترضح  يربهر  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  دشاب . یم  زورما  يایند  رب  مکاح  ياهماظن  ای  ماظن  ياهتخاسریز  دیدرت  نودب  متسیب و  نورق 
، نیا رب  هوالع  دـندرک . مایق  هدـیدپ  ود  نیا  هیلع  رب  ماما  ترـضح  عقاو  رد  دـندوب . هدـیدپ  ود  نیا  لـباقم  هطقن  وا  یـسایس  ياـه  هشیدـنا  و 

يوسارف رد  تقیقح  رد  هدـیدپ و  ود  نیا  زا  رتارف  دـندومرف ، نییبـت  ماـما  ترـضح  هک  روـط  نآ  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  لاـمآ  فادـها و 
هجرد رد  رگید ، للم  اب  هسیاقم  رد  ار  دوخ  ناـیناریا  بارعا و  اـهکرت ، نرق 19  ات  دوب . هعـسوت  ییارگون و  یلم ، ياهتلود  دـننام  یتاموهفم 

یمالسا ماظن  تحت  دوب . مالسا  هب  هکلب  یتنطلـس  نادناخ  ای  يروطارپما  تلود  هب  هن  اهنآ  نیتسخن  يرادافو  دنتـسناد . یم  ناملـسم  تسخن 
، تلم تلود ـ  ماظن  تحت  ییادزرامعتـسا  دنتخانـش . یم  مالـسا  لخاد  رد  ازجم  ینابز  یگنهرف و  ياههورگ  ناونع  هب  ار  دوخ  اـهنآ  تما ،

ناربهر ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  لمع  نیا  دنتـشادن . دوجو  يزورما  يانعم  هب  ًالبق  هک  دروآ  دوجو  هب  مالـسا  ناهج  رد  ار  یـسایس  ییاهزرم 
تلم تلود ـ  هدـیا  لوا ، هجرد  رد  دـیدرگ . كرتشم  نابز  خـیرات و  اب  بارعا  لثم  یمدرم  نایم  رد  هشیپ  تباـقر  بلط  ییادـج  ارگ و  یلم 

تموکح و هرابرد  یمالسا  ياه  هشیدنا  اب  داضت  رد  هشیدنا  نیا  تفرگن و  رارق  ییاسانش  دروم  ناریا  رد  لماک  روط  هب  هاگ  چیه  ینید  ریغ 
دش و یم  هرادا  تموکح  هلیـسو  هب  اهنآ  زا  یکی  هک  دش  يا  هعماج  اب  طابترا  رد  زیمآ  تباقر  ياهلاناک  زیامتم و  طخ  ود  مود  دوب . هعماج 
هب تاطابترا  یتنـس  ياهلاناک  لرتنک  جاتحم  یـسایس  تردق  لرتنک  ناریا  رد  ًالثم  تشاد . نایناریا  یـسایس  ینید ـ  تنـس  رد  هشیر  يرگید 
یم میمـصت  نردـم  ياه  هناسر  تیعورـشم  هرابرد  هک  تسا  یتنـس  تاماقم  تردـق  نیا  تسا . یناگمه  ياـه  هناـسر  تاـعوبطم و  زا  ریغ 

رد تموکح  ماظن و  ره  يارب  مزال  طرـش  شیپ  یتنـس  نردـم و  ياهلاناک  یـساسا  راتخاس  ود  ماـغدا  تسین . قداـص  نآ  سکع  دـنریگ و 
زا هعماج  ییادج  ثعاب  هرود  نیا  یط  یمالسا  تموکح  تیهام  رییغت  تسا . یگنهرف  صولخ  تیعورشم و  يوجتـسج  رد  هک  تسا  ناریا 

. تشادن دوجو  تموکح  يارب  ییاج  نانآ  ياهحرط  رد  یلو  دنتـشاد  روضح  نآ  ناربهر  هعماج و  طقف  يرایـسب  دراوم  رد  دـش . تموکح 
ـ  یتنـس راکفا  هک  یناسک  هدرک و  لوبق  ار  یبرغ  نردم  ياهـشور  هک  یناسک  نیب  یگنهرف  یکیژولوئدیا و  فالتخا  متـسیب  نرق  لوط  رد 

یم يدایز  دح  ات  متـسیب  نرق  ینایاپ  ههد  رد  یمالـسا  دیدج  ياهتکرح  شیادیپ  دـش . راکـشآ  يدایز  دـح  هب  دـندرک ، ظفح  ار  یمالـسا 
هب یناتـسکاپ  یکرت ـ  یناریا ـ  یبرع ـ  تیهام  اـب  ییارگ  یلم  ياـهمان  شیازفا  تلم و  تلود ـ  ماـظن  هک  دـشاب  تقیقح  نیا  ياـیوگ  دـناوت 

ياهنیمزرـس رد  ار  تلم  تلود ـ  ماظن  یلـصا  هدـیا  دـنا و  ییارگ  یلم  فلاخم  هک  یناسک  هزورما  دـشن . رجنم  یمالـسا  ياهروشک  داـحتا 
ـ  یقالخا یـساسحا و  يونعم ـ  نیناوق  قیرط  زا  یجراخ ، زواجت  لباقم  رد  ناوت  یم  هک  دـنهد  یم  داهنـشیپ  دـنرب ، یم  لاؤس  ریز  یمالـسا 

لصا قیرط  زا  مالسا ، هرادا  تحت  ناهج  رد  درک . تمواقم  تساهنآ ، یگنهرف  يراتخمدوخ  يارب  ناناملسم  جیسب  تمدخ  رد  هک  یمالسا 
. تفر رتارف  یلم  هناتسرپ و  نهیم  ياههاگدید  زا  ناوت  یم  دش  یم  یقلت  مالـسا  هناخ  ینامز  هک  تما  ای  یمالـسا  يدادجا  نیمزرـس  دیدج 
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رتهب تفای . شیازفا  مود  گنج  زا  دـعب  نارود  یط  رد  یـسایس  ياه  هعـسوت  نینچمه  اهتینهذ و  زا  يرامـش  اـب  یـسایس  تیعورـشم  نارحب 
ار اهیبرغ  یناهج  هاگدید  ات  دـمآ ، ییارگ  تعیبط  مزیرالوکـس ، مسیـسیتنامر و  يزوریپ  هسنارف و  بالقنا  بقاعتم  هک  دوش  يروآدای  تسا 
دـیامن و یم  يربـهر  ار  تعیبـط  هک  تسا  رتارف  مظن  نیا  رتارف ، مظن  تعیبـط و  نیب  یمالـسا  هاگدـید  رد  دوش . طلـسم  نآ  رب  هدز و  راـنک 

هکلب تسین ، مهم  ناناملـسم  يارب  ییارگددـجت  یگنوـگچ  زورما  دراد و  راـک  رـس و  یعاـمتجا  مـظن  اـب  مالـسا  نیناوـق  زا  یمیظع  شخب 
یلوا هک  تسا  نیا  ییارگددـجت  لماکت و  نیب  زراب  توافت  نیرتمهم  دـنراد . هجوت  لاقتنا  لـماکت و  ینوگرگد و  یگنوگچ  هب  ناناملـسم 

طیحم و رد  مدرم  هک  دوش  یم  یـشان  رما  نیا  زا  تسا و  یعامتجا  یناور ـ  تشادرب  کی  تیوه ، تسا . نامز  رد  یمودو  نامز  زا  جراـخ 
هشیر کی  یخیرات  روط  هب  هک  تسا  یمدرم  یگنهرف  كرتشم  ياهرواب  رب  ینتبم  تیوه  دنراد . دوخ  زا  یتشادرب  هچ  نارگید  اب  هطبار  رد 

ـ  یـسایس راکفا  لک و  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  یعامتجا  یگدنز  تیوه و  يارب  یخیرات  عیـسو  يوجتـسج  نینچ  نورد  رد  دـنراد .
ود هتـشذگ ، ههد  دنچ  رد  ماما  راثآ  اهینارنخـس و  اه ، هتـشون  دوش . كرد  هتفرگ و  رارق  هیزجت  لیلحت و  دروم  دناوت  یم  هژیو  هب  ماما  ینید 

ماظن ندرک  صخشم  يدنب و  لومرف  يارب  شالت  یمالسا 2 - تیوه  نتفای  يارب  وجتسج  - 1 دهد : یم  ناشن  ینشور  هب  ار  هدمع  عوضوم 
تسا ینید  مالسا  تسا و  یمالـسا  تموکح  يارب  طرـش  شیپ  کی  تیوه  ینیمخ  ماما  يارب  دیدج . تلم  تلود ـ  ماظن  زا  رتارف  یمالـسا 

فلاـخم دـنراد و  يدازآ  لالقتـسا و  هب  لـیامت  هک  تسا  یناـسک  هجوـت  دروـم  نینچمه  نید  نیا  تسا . یقیقح  تلادـع  هـب  روهـشم  هـک 
شیپ ار  یهاگآ  دوخ  وا  تساخ . اـپ  هب  یـسایس  تارییغت  يارب  هنارکف  نشور  بـالقنا  کـی  قیرط  زا  ماـما  دنتـسه . مسیلاـیرپما  رابکتـسا و 
دوجو ماـما  ترـضح  تاـنایب  رد  ررکم  روط  هب  هک  دنتـسه  ییاـهعوضوم  یمالـسا  تیوه  تدـحو و  تسناد . یم  یـسایس  یهاـگآ  طرش 

یتموکح دراد . فارشا  یگدنز  داعبا  همه  هب  تبـسن  هک  تسا  ینید  هکلب  تسین  یبرغ  ياهرایعم  اب  ینید  مالـسا  هک  درک  دیکأت  وا  دنراد .
زا عافد  یمالـسا و  مظن  ظفح  هب  طوبرم  نیناوق  دـشاب . یمالـسا  دـناوت  یمن  تسا ، ینید  ریغ  تاداقتعا  اهـشزرا و  شرتسگ  بیقعت  رد  هک 

داقتعا ماما  ددرگ . لیکشت  تلم  تلود ـ  ماظن  زا  رتارف  یمالسا  یتموکح  دوش  یم  بجوم  یمالسا ، تما  لالقتسا  ظفح  یضرا و  تیمامت 
زا زج  تسین  يا  هراچ  نیاربانب  هدش و  مالسا  یـسایس  تاروتـسد  ندشن  ارجا  هب  یهتنم  ًاموزل  یمالـسا  ریغ  یـسایس  ماظن  دوجو  هک  تشاد 

هفیظو نیا  دـنیامن . ارجا  دـیاب  ناناملـسم  مامت  هک  تسیا  هفیظو  نیا  دنتـسه . دـساف  دوخ  نورد  رد  هک  یتموکح  ياـه  ماـظن  نآ  ندرب  نیب 
تشاد و دـیکأت  يربـهر  دوجو  موزل  رب  ناـسنا  هاوخ  تیماـمت  تعیبـط  هب  هجوت  اـب  ماـما  دـننک . تیاـمح  نیموـلظم  زا  هک  تسا  ناناملـسم 
تموکح و رد  ماکح  اریز  دید ، یم  یـساسا  نوناق  هباثم  هب  ار  یمالـسا  تلود  وا  درک . ینیب  شیپ  مالـسا  مچرپ  تحت  ار  یلمارف  یتموکح 
رگ نوناق  تلود  کی  یمالسا ، تلود  دنا . هدش  ینیب  شیپ  تنس  نآرق و  رد  هک  دنتسه  یصوصخم  طیارش  تیاعر  هب  روبجم  روشک  هرادا 

هتفریذـپ لصا  کی  مکاح  رب  هیقف  ندوب  قوفام  هک  درک  دـیکأت  وا  تسا . یهلا  روتـسد  نامرف و  نوناـق ، دـنوادخ و  صتخم  رادـتقا  تسا و 
، ییارگون يواکناور  یلم  ياهتلود  موهفم  ماما  ترضح  يریگ  هجیتن  دشاب . هیقف  عیطم  دیاب  سپ  تسا  مالـسا  وریپ  مکاح  رگا  تسا . هدش 

تما یلومـش  ناهج  هک  یلم  ياهتلود  زا  رتارف  ماظن  تموکح و  کی  يارب  دندرک و  در  ار  برغ  یـسارکومد  نامتفگ  هعـسوت و  يزاسزاب 
تفرعم تالولدم  تهج  نیدب  دندرک . ششوک  دهد ، یم  رارق  یناسنا  ياهتیوه  ریاس  زا  رتالاب  ار  یمالسا  تیوه  درادرب و  رد  ار  یمالـسا 
یلیلحت ياهرادومن  ییارگدرف و  ینید و  حالصا  یشیدنازاب و  مزیلارولپ  ییارگدرف ، بوچراهچ  رد  ناوت  یمن  ار  یمالسا  بالقنا  یـسانش 

رتارف يرتسب  رد  دیاب  ار  یمالسا  بالقنا  ماما و  ترضح  یمالـسا  نامتفگ  دومن . كرد  دنوش ، یم  جیورت  هدوب و  لوادتم  رایـسب  هک  برغ 
زا ماما  ترضح  لامعا  راکفا و  درک . یسررب  هعلاطم و  هباشم  ياه  هژاو  هتینردم و  تسپ  هتینردم و  تنـس ، ییارگون و  تسایـس ، نید و  زا 

ینآرق و سدقم  ارگ و  تدحو  يوگلا  کی  دیاب  یمالسا  بالقنا  وا و  ياه  هشیدنا  زا  یلیلحت  هنوگره  دریگ و  یم  همشچرس  میرک  نآرق 
ای ییوراـیور و  زا  هن  دوـب و  يربـخ  قرـش  برغ و  رد  یندـم  هعماـج  ناـمتفگ  زا  هن  لـبق  لاـس  ای 30   25 دشاب . هتـشادرب  رد  ار  يدـیحوت 

ثحب هرظانم و  هس  تفرگ ، تروص  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هک  يا  ههد  رد  نآ . زورما  ینعم  هب  یلومـش  ناـهج  زا  هن  اهندـمت و  يوگتفگ 
 - يداصتقا یللملا  نیب  دیدج  ماظن  کی  داجیا  يارب  شالت  دوب - : یللملا  نیب  ياهنامزاس  هرکاذم  ثحب و  زور  روتـسد  یللملا  نیب  گرزب 
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ناریا یمالسا  بالقنا  اهتردقربا  نیب  زیمآ  تملاسم  طیحم  کی  داجیا  يارب  ششوک  یطابترا -  یتاعالطا و  دیدج  ماظن  کی  يارب  شالت 
یلو دشن . یلمع  میناد  یم  هک  روط  نامه  اهـششوک  اهـشالت و  نیا  زا  کی  چیه  دز . مه  هب  ار  تالداعم  نیا  مامت  ماما  ترـضح  يربهر  هب 

ماـما و ترـضح  نیا  تسا - : ریز  حرـش  هب  اـهنامتفگ  نیا  زا  يدادـعت  نم  هدـیقع  هب  دراد . همادا  زورما  اـت  هک  دـش  حرطم  ینیون  ناـمتفگ 
هعلاطم ثحب و  دروم  عوضوم  کی  ناونع  هب  ار  ندمت  درک و  حرطم  ار  اهندـمت  نامتفگ  هلأسم  راب  نیتسخن  يارب  هک  دوب  یمالـسا  بالقنا 

شیپ یناهج  حطـس  رد  ار  دـیدج  یگنهرف  ماظن  کی  ترورـض  راب  نیلوا  يارب  هک  دوب  یمالـسا  بالقنا  ماـما و  ترـضح  نیا  داد - . رارق 
یلومش ناهج  موهفم  راب  نیلوا  يارب  هک  دوب  یمالسا  بالقنا  ماما و  ترضح  نیا  داد - . رارق  شـسرپ  دروم  ار  دوجوم  ياهماظن  دیـشک و 

جیورت و للملا  نیب  طباور  رد  ار  قالخا  عوضوم  هک  دوب  یمالـسا  بالقنا  ماما و  ترـضح  نیا  درک . حرطم  ار  نآ  یتما  یمالـسا ـ  داعبا  و 
شیپ یناهج  ياهماظن  رد  ار  یـسانش  ناسنا  هعماج و  رد  درف  هاگیاج  هلأسم  هک  دوب  یمالـسا  بالقنا  ماـما و  ترـضح  نیا  دومن - . هعاـشا 

نیملسم دومن و  ایحا  یمالسا  تما  نیب  رد  ار  یناسر  عالطا  دیدج  هویش  ترورض و  هک  دوب  یمالسا  بالقنا  ماما و  نیا  هرخالاب  و  دیـشک .
تیعقاو اب  ییورایور  رد  وا  دادعتـسا  ینیمخ و  ماما  تردـق  داد . رارق  نیملـسم  حـلاصم  مالـسا و  يایند  هب  طوبرم  تاعالطا  ناـیرج  رد  ار 
ياضاقت هکلب  تسین ، دراد ، یـصوصخم  بطاخم  هک  يوزنم  فوسلیف  کی  تارکفت  وا ، راثآ  اه و  هتـشون  اهینارنخـس ، تسا . هتفهن  هعماج 

ار یگدـنز  زا  يا  هوحن  راتخاس و  دوخ  ناوریپ  هب  ینید  ریغ  تموکح  عون  ره  در  اـب  ماـما  تسا . يونعم  یـسایس و  ربهر  کـی  ساـسحا  رپ 
یسایس ینید ـ  یناهج و  یگنهرف ، دنچ  تموکح  کی  دروآ . یم  دای  هب  ار  مالـسا  ردص  نارود  هیبش  تاهج  يرایـسب  زا  هک  دومن  هیـصوت 
هیرظن رد  تسا  هتسناوتن  سک  چیه  مالسا  رصاعم  خیرات  رد  تسا . دنوادخ  زا  نآ  دارفا  لماک  دبعت  داحتا و  مظن ، نآ  زاتمم  ياهیگژیو  هک 

بیقر نیرتمهم  ناونع  هب  ار  یمالـسا  تموکح  هک  دشابن  یـسک  نیلوا  ماما  ترـضح  دـیاش  دراذـگب . مدـق  ماما  زا  رتارف  یلمع ، براجت  و 
كرد کی  ساـسا  دومن و  فیرعت  ینـشور  هب  ار  نآ  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  اـما  تسا ، هداد  رارق  هجوت  دروم  دوجوم  تلم  تلود ـ  ماـظن 

. دـنادرگرب نیملـسم  هـب  ار  یمالـسا  تموـکح  هتــشذگ ، هرازه ي  رد  راـب  نـیلوا  يارب  داـهن و  داـینب  ار  یمالــسا  تموـکح  زا  يراـتخاس 
یمالسا بالقنا  دنیارف  يربهر و  يژولوئدیا  : عبنم

یناهج نیون  مظن  ناریا و  یمالسا  يروهمج 

 , تاعالطا نرق  اضف , نرق  متا ,  نرق  ياه ,  ناونع  اب  متسیب  نر  زا قـ روپ  رظن  يدهم  هدنسیون : یناهج  نیون  مظن  ناریا و  یمالسا  يروهمج 
نیمه رد  دـش و  زاب  اضف  هب  ناسنا  ياپ  راب  نیتسخن  يارب  نرق  نیا  رد  دوش . یم  دای  اه  بالقنا  گرزب و  تالو  نر تـحـ تاـطابترا و قـ نرق 

نیا رد  نینچمه  دنک . دیلوت  ار  یمتا  ياه  بمب  نآ ,  يژرنا  ندرک  دازآ  اب  دفاکشب و  ار  متا  هتسه  هک  درک  ادیپ  ار  ییاناوت  نیا  ناسنا  نرق 
ره زا  ار  ریوصت  ادـص و  یتحار  هب  ات  دتـسرفب  اضف  هبار  ییاه  هراوهام  دزاـسب و  رتویپماـک )  ) هناـیار ماـن  هب  يا  هلیـسو  تسناوت  ناـسنا  نر  قـ

تالوحت متـسیب  نرق  رد  نیا ,  رب  نوزفا  دناسرب . نایناهج  شوگ  هب  ار  دوخ  مایپ  لا کـنـد و  ـ ـسرا نآ ,  رگید  هشوگ  هب  ناهج  زا  يا  هشوگ 
یعامتجا یسایس ـ  تالوحت  رشب  خیرات  يدامتم  نورق  همه  هزادنا  هب  نرق  نیا  لوط  رد  تفگ ,  ناوت  یم  قارغا  نودب  هک  هداد  خر  يدایز 

ياــه بـتکم  اــه و  يژولوئدــیارو  زورب و ظـهـ نآ ,  يا  ـ هد ـ ما لوا و پـیـ ـی  نا جـنـگ جـهـ ـت .  ــسا هداد  خر  ـیـا  ند را  هشوـگ و کـنـ رد 
قرـش و كولبود  هب  ناهج  میـسقت  مود ,  یناهج  گنج  ناهج ,  يدا  ـ ـص ـتـ قا نار  بـحـ و ,... مسیزان ,  مسیـشاف ,  مسینومک ,  لـثم  یـسایس 

ياه بالقنا  درـس , گنج  هدـید  پـ يدا ,  ـ ـص ـتـ قا یـسایس و  یماظن ,  ياه  نامیپ  اه و  هیداحتا  دـحتم و  للم  ناـمزاس  سی  ـ ـسءا تـ بر ,  غـ
تالوحت نیا  نیرت  مهم  هلمج  زا  قارع و ... ناریا و  هرک ,  ياه  گنج  و  هئوگاراکی و ... نـ نار ,  ـ یا مانتیو ,  ریازجلا , ابوک , نیچ ,  هیـسور , 

رب یبطق ,  ود  ماظ  سا نـ ـ ـسا بـر  ات 1990 م ,  زا 1945  بیـشن ,  زارفرپ و  نرق  نیا  رب  مکاح  مظن  اـه , ینوگرگد  ـن  یا بـا هـمـه  دنـشاب . یم 
ياه ماظ  اب نـ لقتسم  روشک  هدزناپ  هب  دوخ  دی و  ـ شا ور پـ ود قـطـب فـ ـن  یا زا  یـکـی  رد 1990 م ,  اما  دوب , یکتم   , قباس يوروش  اکیرما و 

رد یمظن  هچ  قباس  يوروش  یشاپورف  زا  سپ  ـد کـه  ـش حر  لاؤس مـطـ نیا  هثاح ,  نیا  زا  سپ  دش . میـسقت  نوگانوگ  یعامتجا  یـسایس و 
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مظن يدالیم ,  موس  هرازه  هزا  ـ غآ متـسیب و  نرق  ینایاپ  ههد  رد  هک  دوب  نیا  لاوئـس  رگید , ترابع  هب  دش ؟ دهاوخ  مکاح  للملا  نیب  طباور 
یبطق دـنچ  ای  یبطق  ود  یبطق ,  کی  دـیدج  مظن  دـهاش  ناه  ـا جـ یآ دو ؟ ـد بـ هاو هنوگچ خـ ناهج  رـسارس  رد  اه  ناسنا  طـباور  رب  مکاـح 

رد گرزب  کچوک و  زا  معا  اهروشک  همه  تفرگ و  دهاوخ  لکش  دحتم  للم  نامزاس  روحم  ساسا و  رب  يدیدج  مظن  ای  ـد شـد و  هاو خـ
سیئر یناهج ) ( )  نیون  مظن   ) هیرظن دـش , هئارا  هراب  نیا  رد  هک  يا  هیرظ  ـیـن نـ لوا  New world order تشاد ؟  دنهاوخ  شقن  نآ 

اـکیرما و هلیـسو  هب  ( 1  ) ـت یو رد جـنـگ کـ قار  ـت عـ ـــس ـکـ ـــش زا  و پـس  1990 م .  شوـب (  جر  جـ دو . بـ رد )  اــکیرما  تقوروـهمج 
(2  ) اـکیرما هرگنک  كرتشم  ـت  ـس ـ ـش زا نـ شیپ  یـسمش و  رویرهـش 1369  ردوا 21  درک . حرطم  ار  یناــهج  نیوـن  مـظن  ـش ,  ناد مـتـحـ
, اکیرما يربهر  هب  هتـسباو  طونم و  یناهج ,  نیون  نـظـم  تفگ :  داد و  دـیون  قباس  يوروش  یـشاپورف  زا  سپ  ار  نیون  مظن  کـی  رارقتـسا 

درک رکذ  ار  فده  راهچ  دوخ , ییاعدا  نیون  مظن  يارب  اکیرما  هرگنک  رد  نینچ  يو هـمـ ( 3  . ) تسا اکیرما  ياه  شزرا  اکیرما و  تردق 
نتساک و 3 ـ مسیرورت ,  روز و  هـیلع  داـحتا  2 ـ زیمآ , تملاسم  ياـه  شور  قیرط  زا  تاـفالتخا  هب  نداد  همتاـخ  1 ـ زا : دـندوب  ترابع  هک 
 , هناـیمرواخ رد  دوخ  هیرظ  يار نـ يو بـ ـن ,  یا هوـال بـر  عـ ( 4 . ) اه تلم  همه  هنالداع  راـتفر  4 ـ یمتا ,  ياه  حالـس  اه و  هناـخدارز  لرتنک 

لصف لح و  1 ـ زا : دندوب  ترابع  هک  درک  نایبار  فدـه  راهچ  دراد , رارق  نآ  رد  زین  ناریا  یمالـسا  يروه  هک جـمـ یـساسح  هقطنم  ینعی 
تلادع یـسارکومد ,  بیغرت  4 ـ يا ,  هقطنم  تـینما  دـیدج  تاـبیترت  3 ـ هقطنم ,  رد  یتاحیلـست  لرتـنک  لاـمعا  2 ـ يا ,  هـقطنم  تاـشقانم 

رـشب قوح  تیاعر  لثم  دنا , هدرک  رکذ  اکیرما  یناهج  نیون  مظن  يارب  زین  يرگید  ياه  یگژیو  هت  ـبـ لا ( 5 . ) داصتقا ییافوکش  یعامتجا و 
 , نپاژ نیچ ,  اـپورا , اـکیر , ـ ما ترد مـثـل  هد قـ ـز عـمـ کر دوجو چـنـد مـ اـهروشک , تیمکاـحظفح  نوناـق ,  تیمکاـح  اـیند , رـسارس  رد 

ناهج رد  یمظن  ناـهاوخ  اـکیرما  هک  تسا  نیا  تسا ,  یعطق  هچ  نآ  یلو  ( 6 . ) رت کچوک  ياهروشک  زا  يا  هعوم  دنه و مـجـ هیـسور و 
. دنروآ دورف  میلست  رس  دنریذپب و  یگنهرف  یماظن و  يداصتقا ,  یـسایس ,  رظن  زا  ار  روشک  نآ  هطلـس  ینومژه و  اهروشک , ریاس  هک  تسا 

گنج ای  دروخرب  هیرظن  لثم  يرگید  سوت ط )  ياـه  هیرظن  قوف ,  هیرظن  رب  هوـالع  هک  نآ  تسا ,  رکذ  لـباق  اـج  نیا  رد  يا کـه  نـکـتـه 
نیولا ـط  سو تـ دیدج ) (  ندمت  يوس  هب  امایوکوف , سیسنارف  ـط  ـسو تـ ناسنا ,) (  نیرخآ  خیرات و  نایاپ  نوتگنیتناه ,  لئو  ـ ما ـ ـس اه  ندمت 
تـسا هدش  هئارا  ندش (  یناهج  هیرظن  زین  یمتاخ و  يا  ـ قآط ـ ـسو نرق 21 تـ يارب  اه )  ندـمت  اه و  گنهرف  يوگو  تفگ  رلفات , يدـیاه  و 

رد ناریا  یمالـسا  يروهمج  شقن  عضوم و  هب  اهنت  هلاقم  نیا  رد  تخادرپ .  مهاوخاـه  نآ  دـقن  یـسررب و  هب  هدـنیآ ,  ياـه  هلاـقم  رد  هک 
هطلس و ریز  یبطق  کت  للملا  نیب  ماظن  اکیرما  تیمکاح  اب  یناهج  نیون  مظن  یفن  درک . میهاوخ  هراشا  اکیرما  رظن  دروم  نیون  مظن  لباقم 
لوـبق و دروـم  دـناوت  یمن  ناوـنع  چـیه  هب  دـشاب , اـکیرما  نآ  رثؤـم  هدـمع و  يا  زا قـطـب هـ یکی  هک  یناـهج  مـظن  اـی  اـکیرما و  هرطیس 
هایـس و همانراک  ناهج  یبطق  ود  ماظن  رد  تیمکاـح  لاـس  زا 45  شیب  اـب  اـکیرما , دریگ . رارق  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  ما  ـت نـظـ یا حـمـ

داجیا هب  نا  يدنب جـهـ كولب  ياتـسار  رد  اکیرما  تسا .  هتـشاذگ  راگدای  هب  ناهج  رد  لالق ,  ـتـ ـسا يدازآ و  تلادع ,  رظن  زا  ار  یکیرات 
لباقمرد بصاغ  لیئارـسا  زا  دنک . ظفح  ار  دوخ  هطلـس  رادتقا و  اه , نآ  يانبم  رب  ات  دز  تسد  يداصتقا  یماظن و  ياه  نامزاس  اه و  نامیپ 

سدق رگلاغشا  میژر  هک  نیا  اب  نین  هـمـچـ دنک . یم  هدرک و  تیامح  یلاغشا  قطانم  ناناملسم  هنایشحو  راتشک  نیطـس و  روشک فـلـ لاغـشا 
يدا ـ ـص ـتـ قا یماظن و  ياه  کمک  هدرک و  دـقعنم  نآ  اب  کیژتارتسا  یعافد و  نامی  پـ یچیپرـس مـی کـنـد , یللملا  نیب  نیناوق  تیاـعر  زا 

ینوناق و ریغ  ياه  هتـساوخ  زا  هم ,  زا هـ مـهـم تـر  ـد . هد روشک مـی  نآ  هب  تدـم  زارد  ماو  تروص  هب  اـی  ییادـها و  تروص  هب  یناوار  فـ
 , ماو دـننام  ییاـهرازبا  اـب  هراومه  اـکیرما  دـنک . یم  تیاـمح  ارچ  نوچ و  نودـب  هناـیمرواخ  حلـص  سنارفنکرد  روـشک  نآ  هنارادـمروز 

نیا تسا .  هدروآ  دوجو  هب  ار  اه  یهدـب  نارحب  هدرک و  هتـسباو  دوخ  هب  ار  موس  ناه  ای جـ بونج  ياـهروشک  ینف و ... شناد  تاراـبتعا , 
 , یلیـش ناریا ,  نوچ  ییاهروشکرد  اهروتا  ـکـتـ ید زا  هتـشاد و  تسد  مانتیو  نوچ  ناهج  مدرم  زا  يرایـسب  راتـشک  رد  يرابکتـسا ,  تلود 
 , هاش يداد  ـتـبـ سا ماظن  یـشاپورفو  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  نینچمه  تسا .  هدرک  ـت  یا نیتناژرآ حـمـ و  لیزرب ,  ابوک , نیپیلیف , 
زین ناریا  هیلع  قارع  یلیمحت  گن  رد جـ ـت .  ـسا هد  ـ ید كراد  ناریا تـهـیـه و تـ یمالـسا  يروهمج  ماظن  يزادنارب  تهج  رد  هئطوت  اه  هد 
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ققحت هار  رد  ار  يرایسب  تالکشم  وا , یماح  ياهروشک  قارع و  زا  هبناج  همه  تیامح  هقطنم و  رد  دوخ  ياه  ناگوان  هدرتسگ  روضح  اب 
قو تیاعر حـقـ مدع  مسیرورت ,  زا  ناریا  تیامح  دننام  ییاه  تمهت  اب  زین  نونکا  هـم  ـت .  ـسا هدرک  داجیا  یمالـسا  بالقنا  ياه  نامرآ 

روضحاب هدرک و  مادـقا  ناریا  یتفن  میرحت  هب  راتـشک جـمـعـی ,  ياه  حالـس  ریثکت  دـیلوت و  هنایمرواخ و  حلـص  دـنور  اب  تفلاـخم  رـش , بـ
ناملـسم تلم  نیار ,  ـ با بـنـ دـنک . یم  ذاـختا  هنامـصخ  عضاوم  ناریا  مدرم  تلود و  ـل  با رد مـقـ سرا  رد خـلـیـج فـ دوخ  یماـظن  هدرتـسگ 

ربارب رد  اوق  مامت  اب  دروآ و  دهاوخن  دورف  اکیرما  ییوج  هطلس  لا  رد قـبـ رس تـسـلـیـم  زگره  دوخ , تلود  ربهر و  هارمه  هب  ناریا  یبالقناو 
ياه ییاناوت  کیژتارتسا و  تیع  ـ قو یناهج مـ نیون  مظن  رب  یمالسا  بالقنا  ریثءات  یگنوگچ  درک . دهاوخ  تمواقم  ییاکیرما ,  نیون  مظن 

ـم هار یللملا فـ نیب  نیون  مظن  رد  نامروشک  يارب  ار  يا  هظحالم  لباق  شقن  ناریا ,  یمالـسا  يروهمج  یماظن  يداصتقا و  لعفلاب  هوقلاب و 
اب ناریا  یگیاـسمه  نینچمه  تسا .  رادروـخرب  کـیت  ـلـ پوـئژ تیمها  زا  سراـف  جـیلخ  هناـیم و  رواـخ  رد مـنـطـقـه  نار  ـ یا ـت .  ـسا هدروآ 

هعو مـجـمـ ـت .  ـسا هدوز  ـ فا تیمها  نیا  هب  دـنراد , ناریا  اب  یقیمع  یگنهرف و  تاکرتشم  هک  هنایم  يایـسآ  هتفای  لالقتـسا  هزات  ياهروشک 
لاس تشه  یماظن  براجت  یطابترا و  مهم  ياه  هداج  نهآ و  هار  ردان , بـ را , ـ شر یناسنا سـ يورین  ینیمزریز ,  ریاخذ  هفاضا  هب  قوف  لماوع 
یم نیون  مظن  رد  مهم  شقن  يافیا  هدا  ـ مآ يرو ,  روط مـحـ هب  ار  ناریا  یماظن ,  هتفرـشیپ  ياه  يرواـنف  هب  ـی  با ـت یـ ـسد سد و  عا مـقـ ـ فد

هب دنک  یم  مهارف  ناهج  هقطنم و  حطس  رد  یناهج  نیون  مظن  رب  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  ریثءا  نا تـ ـکـ ما هک  ییاهروحم  هب  کنیا  دنک .
لاس رد  یمالـسا  ياهروشک  نارـس  تکرـش  اب  یمالـسا  سنارفنک  نامزا  ـ ـس یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  فلا ـ  مینک .  یم  هراشا  راصتخا 
نیا دنا . هدـمآرد  نآ  تیوضع  هب  ناملـسم  روشک  هاجنپ  زا  شیب  نونکا  مه  و  ( 7  ) دش لی  ـکـ ـش ـش تـ کار رد مـ 1969م ,  ش /  1348 ه . 

. دـنراد تیلاعف  هدرک و  تکرـش  يدـج  روط  هب  نآ  رد  ناملـسم  ياهروشک  هم  ـت کـه هـ ـسا یناگرا  نیرت  مهم  رـضاح  لاح  رد  ناـمزاس 
دـحاو و يربهر  اب  دـنراد و  دوخرد  یمیظع  هتفهن  يورین  هک  دنتـسه  يا  هعومجم  اپورا , اقیرفآ و  ایـسآ , هراق  هس  رد  یمالـسا  ياهروشک 
رد اهروشک  نیا  رد  ییارگمه  تدحو و  ياه  هنیمز  دنـشاب . لاعف  رثؤم و  لماع  کی  یللملا ,  نیب  ماظن  رد  دنناوت  یم  گنهامه  یـشمطخ 

نانابز یسراف  واقیرفا  رد  ناهایس  سراف ,  جیلخ  رد  بارعا   ) يا هقطنم  یگنهرف  تدحو  2 ـ ینید ,  یبهذم و  تدحو  1 ـ تسا :  لیذدراوم 
اهروشک و نیا  رد  يرامعتـسا  خـیرات  تهباـشم  4 ـ ندوب ,)  یموس  ناـهج   ) یـسایس يداـصتقا و  هباـشم  تیعـضو  3 ـ هناـیم ,)  يایـسآ  رد 

بطق کی  تدـحو ,  ییارگمه و  ياه  هنیمز  نیا  زا  يریگ  هرهب  اب  دـناوت  یم  ناریا  یمال  ـ ـسا يرو  جـمـهـ ( 8  . ) هنابلط لالقتسا  تازرابم 
نیا رگا  دنک . تمواقم  یگداتسیا و  اکیرما , هژ  ـ یو بـه  ـه ,  ناد ترد مـنـ هطلـس قـ هنوگره  لباقمرد  هک  دنک  داجیا  ناهج  رد  کیژوولوئدیا 

هب زین  يداـصتقا  رظن  زا  دـنا , هدـمآ  درگ  یمالـسا  سنارفنک  ناـمزاس  ناونع  تحت  یـسایس  رظن  زا  هک  يروـط  ناـمه  اـهروشک , زا  دادـعت 
هنحـص رد  دـنهد و  لیکـشت  اکیرما  رظن  دروم  نیون  مظن  لباقم  رد  ( 9  ) دنمورین يداصتقا  یـسایس و  بطق  کی  دنناوتیم  دنـسرب , تدـحو 
ياراد یناهج  نیون  مظن  دنیآرف  رد  دحتم , لل  نا مـ ـ مزا دحتم سـ للم  نامزاس  ب ـ  دنراذگب . ریثءات  نآ  رب  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  تسایس 

 - يداصتقا ياروش  تین ,  ـ ما ياروش  یمومع ,  عمجم  , دـننام ینوگانوگ  ناکرا  ياراد  ناـمزاس  نیا  دوب . دـهاو  يزراـب خـ شقن  تیمها و 
للم روشنم  ناگدننکاضما  زا  ناریا  دننک . یم  تیلاعف  یفلتخم  ياه  هنیمز  رد  مادک  ره  هک  تسا  هناخ  ریبد  یللملا و  نیب  ناوید  یعامتجا , 

هتـشاد روضح  زین  نآ  یـصصخت  ياه  نا  ـ مزا ـ ـسو ناکرا  همه  رد  زاغآ  زا  تسا و  هدوب  دـحتم  للم  نامزاس  هیلوا  ناراذـگناینب  زا  دـحتم و 
 , ـگـلـیـس نا اـکیرما ,  ) گرزب روشک  جـنپ  طـسوت  تینما  ياروش  رد  دوـجو  يو مـ ـ تو ره چـنـد بـا حـق  یللملا ,  نیب  ناـمزاس  نیا  تسا . 
ره رد  تیقفوم  بسک  ترو  رد صـ نار  ـ یا ـی  مال ـ سا يرو  اما جـمـهـ تسا ,  ایند  گرزب  ياه  تردق  ریثءات  تحت  نیچ )  هسنارف و  هیسور , 

ـعـیـت ـضو ـر  گا دراذـگب . ریثءات  یناـهج  نیون  مظن  رب  یمالـسا ,  ياـهروشک  تیاـمح  يراـکمه و  ـد بـا  ناو مـی تـ نآ ,  ناـکرا  زا  کـی 
هورگ یمالـسا ,  ياـهروشک  هورگ  دـننام  ییاـه  هورگ  لـی  ـکـ ــش اـب تـ دـناوت  یم  ناریا  , دـنامب یقاـب  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  راـتخاس  یل  فـعـ
هتـسد تروص  هب  رگید , ناون  ره عـ تحت  ای  ییایـسآ و  ياهروشک  هورگ  تفن ,  هدـننک  رداص  ياهروشک  هورگ  موس ,  ناهج  ياـهروشک 
عفانم ياتـسار  رد  ار  دوخ  رظن  دروم  ياه  تسایـس  قیرط  نآ  زا  دراذـگ و  ـیـر بـ ثءا نامزاس تـ نآ  رگید  ناکرا  تینما و  ياروش  رد  یعمج 
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 , یلیلد ره  هب  رگا  اما  دنک . هتکید  اکیرما , هژ  ـ یو هب  ناهج ,  گرزب  ياه  تردـق  ای  نامزاس و  نآ  رب  یموس  ناهج  ای  یمالـسا  ياهروش  کـ
راتـساوخ موس ,  ناهج  ای  یمالـسا  ياهروشک  يراکمه  اب  دناوت  یم  ناریا  دـهد , رییغت  ار  دـحتم  نامزاس مـلـل  یلعف  راتخاسدـهاوخب  ایند 

ای وضع  تفه  هب  وضع  جن  زا پـ ـنـیـت  ما يارو  ـ ـش مئاد  يا  ـ ـض ـ عا شیازفا  راتـساوخ  مک  تسد  ای  و  وتو , قح  نودب  تینما ,  ياروش  دوجو 
نآ رد  گرزب  ياه  تردق  ذوفن  لامعا  يریگ و  میمـصت  دـشاب , رتشیب  وت  قح و  بحاص  ياهروشک  دادـعت  هچرهاریز  دـشاب , نآ  زا  رتشیب 

ـه نا يایسآ مـیـ رد  قباس  يوروش  مسینومک  دنب  زا  هدیهر  هتفای و  لالقتسا  هزات  ياهروشک  يزکرم )   ) هنایم يایـسآ  ج ـ  دوب . دهاوخ  رتمک 
مظن یناهج و  ياه  تسایـس  رب  هک  دـنهد  لیکـشت  یگن  ـ هر يداصتقا و فـ یـسایسدیدج ,  بطق  دـنناوت  یم  ناریا  رانک  رد  زاقفق , یت  و حـ

ـکـی و یژو ـ لوـئد ـ یا یـسایس ,  يداـصتقا ,  تـهج  زا  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  . دـشاب هتـشاد  ییازــسب  ـیـر  ثءا تـ اـکیرما , رظن  دروـم  نیوـن 
طباور هب  دناوت  یم  يداصتقا  یگنهرف و  ینید ,  كر  ـتـ ـش يا مـ ـیـنـه هـ مز دریگب . رارق  اهروشک  نیا  تیزکرم  رد  ـد  ناو ـنـگـی مـی تـ هر فـ

هعـسوت داجیا و  دزاس . لدبم  یللملا  نی  يا و بـ هقطنم  یلـصا  نارگیزاب  زا  یکی  هب  ار  دیدج  بطق  نیا  دوش و  لیدـبت  يا  هدرتسگ  قیمع و 
نیا ققح  رد تـ ینـشور  دیما  وکا , ای  نابز و  یـسراف  ياهروشک  نامزاس  رزخ , يایرد  راو  ياهروشک هـمـجـ نامزاس  دـننام  ییاه  نامزاس 

يربهر تحت  دناوت  یم  رفاو  ياه  تیقالخو  را  ـیـنـی بـی شـمـ مز ریز  عبانم  رایـسب , یناسنا  يورین  اب  کیژتارتسا  هقطنم  نیا  تسا .  نامرآ 
ـ  د ( 10 . ) دشاب یناهج  نیون  مظن  ربراذگ  ریثءات  يداصتقا  یـسایس و  مهم  ياه  بطق  زا  یکی  ناریا ,  یمالـسا  يروهمج  یـسایس  ینید و 
 , نار ـ یا ياهروشک  تکرـش  اب  وکا )  ) يداـصتقا يراـکمه  نا  ـ مزا ـ ـس ش .  لا 1360 ه . ـ ـ ـس رد  ( 11 ( ) وکا  ) يداصتقا يراکمه  ناـمزاس 

روشک هس  نیب  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  هک  ( 12 ( ) وتنس يا م  هق  نار مـنـطـ يرا عـمـ يو هـمـکـ ـگـ لا سا  ـ ـسا نا و بـر  ـتـ ـس ـ کا ـیـه و پـ کر تـ
لالقتسا هزات  ياهروشک  تکر  ـ ـش اب  1992 م ,  ش /  لاسرد 1371 ه .  نامزاس  نیا  ياـضعا  دادـعت  تفرگ .  لکـش  تشاد ,  دوجو  قوف 

وضع هد  هب  ناتسناغفا  ناتسزیقرق و  ناتسکیجات ,  ناتسکبزا ,  ناتـسنمکرت  نا ,  ـتـ ـس ـ قاز قـ ناجیابرذآ ,  يروهمج  دننام  قباس  يوروش  هتفای 
اب يا  هسلج  لاـس  ره  تسا و  يز  ـ کر يایـسآ مـ رزخ و  هـقطنم  رد  يا  هـقطنم  ناـمزاس  نـیرت  مـهم  ـر  ـضا لا حـ رد حـ ـو ) کا ( ) 13 . ) دیسر

هجراـخ يارزو  نیب  یتاـسلج  زین  یهاـگ  نآ ,  رب  هوـالع  دوش . یم  لیکـشت  ـا  هرو ـ ـش نیا کـ زا  یکی  رد  وضع  ياـهروشک  نارـس  تکرش 
کی هب  وکا  نامزاس  هک  تسا  فدـه  نیا  لا  ـبـ ند هب  یمالـسا  يروهمج  تلود  دوش . یم  رازگرب  نیلوؤسمریاس  اـی  روکذـم و  ياـهروشک 
ياـه یگژیو  هب  هجوت  اـب  ( 14 . ) دـنک تباقر  نرق 21  رد  رگید  ياه  كولب  لـباقم  رد  دـناوتب  اـت  هدـش  لیدـبت  يا  هقطنم  يداـصتقا  هورگ 

نامزاس نیا  اه  نآ  رت  لاعفو  رتشیب  ییارگمه  يراکمه و  تروص  رد  ءاـضعا , نیب  رد  ناریا  تیعقوم  هژیو  هب  وضع و  ياـهروشک  كرتشم 
یللملا و نیب  ياه  تسایس  رب  يدایز  تبثم  ریثءات  هدش ,  يا  هقطنم  یـسایس  يداصتقا و  بطق  کی  هب  لیدبت  ناریا  تیروح  دناوت بـا مـ یم 
هیکرت و روـش  ود کـ ـی  ما نـظـ يداـصتقا ,  یـسایس ,  یگتـسباو  فادـها  نـیا  هـب  ندیـسر  هار  رد  لکـش  ـن مـ یر مـهـم تـ دراذـگب . یناـهج 
هب وکا  دنوش , رت  کیدزن  وکا  رگید  ياضعا  هب  دـنریگب و  هلـصاف  برغ  زا  روشک  ود  نیا  ردـق  ره  تسا .  لیئارـسا  اکیرما و  هب  ناجیابرذآ 

روشک جنپ  1960 م ,  ش /  لاس 1339 ه .  رد  ( 15  ( ) کپوا  ) تفن هدنک  رداص  ياهروشک  نامزاس  ه ـ  دش . دهاوخ  رت  کیدزن  شفادـها 
رد دنداد . لیکـشت  دادـغب  رد  ار  کپوا )   ) تفن هدـننک  رداص  ياهروشک  نامزاس  تیو ,  قارع و کـ يدوعـس ,  ناتـسبرع  الئوزنو , ناریا , 
رد نآ  تیوضع  هب  زین  نباـگو  روداوکا  هیرجین ,  ریازجلا , یبرع ,  هدـحتم  تاراـما  یبـیل ,  يزنودـنا ,  رطق , ياـهروشک  دـعب , ياـه  لاـس 
رد تفن  هژیو  هب  يژرنا و  فرصم  شیازفا  هب  ور  دنور  هب  هجوت  بـا  ( 16 . ) دیسر روشک  هدزیس  هب  نآ  ياضعا  دادعت  بیترت ,  نیدب  دندمآ .

نامزاس دـحاو , تسا  ـیـ ـس یـشم و  طخ  ذاختا  رد  اضعا  رتشیب  یگنهامه  اب  ماـخ ,  تفن  هب  برغ  یتعنـص  ياـهروشک  یگتـسباو  ناـهج و 
يدوعـس و ناتـسبرع  روشک  ود  دوش . لیدـبت  ناـهج  ياـه  تسایـس  رب  راذـگ  ریثءاـت  دـنمورین و  يداـصتقا  بطق  کـی  هب  دـناوتیم  کـپوا 

يراکمه دنشاب . یم  نامزاس  نیا  يا  ـضـ عا نیرتراذگریثءات  نیرت و  مهم  زا  زاگ , تفن و  میظع  ریاخذ  نتـشاد  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
رگ ـ ید يوس  زا  دنکب و  يرتشیب  کمک  نآ  تدـحوو  ماجـسنا  هب  دـناوت  یم  وس  کی  زا  ـک ,  پوا نامزاس  رد  روشک  ود  نیا  رتهب  طباور  و 

شرتسگ و اب  دروآ . لمع  هب  يریگولج  تفن  تمی  ـیـل قـ لد یب  هیور و  یب  شهاک  زا  تسا ,  هداد  ناشن  ریخا  ياه  لاس  رد  هک  روط  نیمه 
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هب لیدـبت  کیدزن ,  هدـن  ـ یآ رد  کپوا   , متح روط  هب  روشک , ود  نآ  رتشیب  ماجـسنا  کپوا و  رد  يدوعـس  ناتـسبر  ناریا و عـ طـباور  دوبهب 
یگنهامه اب  دنناوتب  ناریا  ناتسبرعروشک و  ود  هک  یتروص  رد  نیا  هوال بـر  عـ دش . دهاوخ  ناهج  يداصتقا  ياه  بطق  نیرت  مهم  زا  یکی 

رد یـسایس  يداصتقا و  رظن  زادناوت  یم  نامزاس  نیا  دننک , ماگمه  دوخ , ياه  تسایـس  اب  زین  ار  وضع  نامل  ـ ـس يا مـ ـ هرو ـ ـش دو کـ نیب خـ
رب هک  اکیرما  رظن  دروم  يداصتقا  نیون  مظن  ربارب  رد  موس  ناهج  ياهروشک  عفانم  زا  يدـعب  ـل  حار رد مـ ناناملـسم و  عفاـنم  زا  لوا  هجرد 

یناهج هلءاس  بدر مـ چچدخـشچژخرذ  لاح  رد  اکیرما  نیون  مظن  ياتـسار  رد  هک  دنک ) . عافد  دشاب , یم  زرم  نودب  دازآ  داصتقا  ساسا 
نیرتدیدش يداصتقا  رظ  زا نـ دد , ـ نو تیعقاو بـپـیـ هب  دریگب و  لکـشرگا  تسا ,  هدش  يدج  ياه  ثحب  زا  یکی  هب  لیدـبت  رـضاح  ندـش ( 

تکرـش دنزیر و  یم  ورف  يداصتقا  ياهزرم  داصتقا , ندش  یناهج  تروص  رد  اریز  درک , دهاوخ  دراو  موس  ناهج  ياهروشک  هب  ار  هبرض 
تـسد هب  ار  ایند  یناگرزاب  داصتقا و  داد و  ـنـد  هاو لیکـشتار خـ يداصتقا  نیون  ياـه  لوغ  هدـش ,  ماـغدا  رگیدـکی  اـب  اـیند  گرزب  ياـه 

ياهروشک یلومعم  نادنورهـش  ای  یموس  ناهج  زا  معا   , ناگدننک فرـصم  دیاب  ار  تورث  زکرمت  اه و  ماغدا  نیا  هنیزه  تفرگ .  دـنهاوخ 
سا ـ ـس مهم و حـ قطانم  زا  هدـنیآ ,  نیون  مظن  رد  مه  هتـشذگ و  یناهج  ماظن  رد  مه  هنایمرواخ ,  هناـیمرواخ  و ـ  دـنزادرپب . يراد  هیاـمرس 

یتعنـص ياهروشک  يارب  زاگ  تفن و  ینغ  عبانم  هژیوب  ینیمزر ,  ـ یز عبانم  ظاحل  زا  هنایمرواخ  يداصتقا  تیمها  دوب . دـهاوخ  هدو و  ـیـا بـ ند
نیا رد  کیژتارت  ـ ـسا ـمـیـت  ها زا  دـنه , سونایقا  هب  هنارتیدـم  ییایرد  هار  نیرت  کـیدزن  ناونع  هب  زئوس  لاـنا  کـ ـت .  ـسا راـکنا  لـباق  ریغ 

رد یبالقنا  یمالـسا و  ياه  هورگ  بازحا و  اه , شبنج  اـه و  تضهن  هقطن ,  ـن مـ یارد ناناملـسم  تیعمج  ینوزف  تسا .  رادروخرب  هقطنم 
يروهمج دـننام  ییاهروشک  هو  ـقـ لا يا بـ ـی هـ یا ـ ناو تـ تسا .  هدیـشخب  هقطنم  هب  يا  هژیو  تیـساسح  یـسایس ,  زا نـظـر  نا مـلـت هـا , مـیـ

ییاعدا نیون  مظن  ققحت  هار  رس  رب  یمهم  يا  هقطنم  عنامدناوت  یم  يدوعس  ناتسبرع  قارع و   , نا ـسـتـ کا پـ رـصم , هیکرت ,  ناریا ,  یمالـسا 
نیا دناوت  یم  یخیرات  يداص و  ـتـ قا يایفارغج ,  یبهذم ,  كرتشم  ياه  هنیمز  رب  هیکت  اب  نار  ـ یا ـی  مال ـ سا يرو  جـمـهـ ( 17 . ) دشاب اکیرما 
هنوگ نیا  ققحت  رد  یبسانم  رازبا  ناونع  هب  هنیمز  نیا  رد  دناوت  یم  یمالسا  سنارفنک  لیدبت کـنـد . یسایس  يداصتقا و  یبطق  هب  ار  هقطنم 

 , یناهج نیون  مظن  حرط  اب  دهاوخ  یماکیرما  هک  هرا شـد  ـ شا ـه  لا رد مـقـ يریگ  هجیتن  هصالخ و  ( 18 . ) دریگرارق هدافتسا  دروم  ییارگمه 
رب هیکت  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  اما  دـنک . هتکید  ناهجرب  ار  دوخ  یگنهرف  یـسایس و  يداـصتقا و  ـی ,  ما ترد نـظـ قـ اـه , شزرا 
 , هدـننک نـفـت رداص  ياهروشک  نامزاس  یمالـسا ,  سنارفنک  نامزاس  دـحتم , للم  نامزا  ـ ـس لثم  يا  هقطنم  یللملا و  نیب  ياـه  ناـمزاس 
نآ رب  ای  هدش و  اکیرما  رظن  دروم  نیون  مظن  يارجا  عنام   , هنایم رواخ  هنایم و  يایسآ  ياهروحم  ای  و  وکا )  ) يداصتقا يراک  نا هـمـ ـ مزا سـ
لک ياربار  مالـسا  ـی  نا هدحاو جـهـ تموکح   , نیون مظن  لباقم  رد  دـناوت  یم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ـر کـنـد . ثا مک  هتـشاذگ و  ریثءات 

اکیرما رظن  دروم  نیون  مظن  تروص  نیا  رد  دوش . نآ  ریگ  یپ  ار و  ـ جا نا  ـ هاو دـهد و خـ هئارا  یمالـسا  ياهروشک  يارب  لقادـح  ای  ناهج 
یپ دـنوش . عمج  نآ  مچرپریز  دـنناوت  یم  ناـهج  ناملـسم  روـشک  هاـجنپ  زا  شیب  لقادـح  هک  تفرگ  دـهاوخ  رارق  يا  هیرظ  ـل نـ با رد مـقـ

 , ندش یناهج  هد  ـ ید پـ 2 ـ دوش . یم  هتفگ  مه  سراف  جیلخ  گنج  سراف و  جـیلخ  مود  گنج  تفن ,  گنج  گن ,  ـن جـ یا بـه  1 ـ تشون : 
زکرم یشخباقآ ,  یلع  یسایس ,  مو  ـنـگ عـلـ هر فـ 3 ـ ص 53 . , 1380  , نارهت هگآ ,  رشن  گنرذآ ,  نیسحلادبع  همجرت  ییاجر ,  گنهرف 

هط یگنهرف  هسسؤم  تقیقح ,  قداص  دیس  اه , ندمت  دروخرب  اه و  ندمت  يوگتف  گـ 4 ـ ص 227 . , 1374 نارهت ,  ناریا ,  یملع  كرادم 
 , یمالسا كرتشم  رازا  بـ 8 ـ ص 11 . دادرخ 1370 ,  7 ناهیک ,  7 ـ ص 227 . ناـمه ,  6 ـ ص 22 . ناـمه ,  5 ـ 1378,ص 21ـ22 . مـق ,  , 

زکرم نارهت ,  یناـجیرال ,  داوج  دـمحم  یلم ,  يژتارتـسا  رد  یتـالوقم  9 ـ ص 40 . , 1367 نارهت ,  ریبک , ریما  يدیـشروخ ,  نیـسحمالغ 
رتـفد نارهت ,  يزاریـش ,  نسحلاوبا  هّللا  بیبـح  هناـیم ,  ياـی  ـ ـسآ يا  مـلـت هـ ك .  ر . 10 ـ . 59 ص 45 ـ  , 1369 باـتک ,  رـشن  همجرت و 

(, رویرهشو 1379 دادرم  , ) 155 هرامـش 156 ـ  مراهچ ,  لاس  يداصتقا ,  یـسایس ـ  تاعال  ـ طا . - 1370 یللملا ,  نیب  یـسایس و  تاعلاطم 
یللملا نیب  ماظن  تیهام  تخانش و  نوماریپ  یهاگد  ـ ید ( ـ 17 ص 262 . , 1379 هیقف ,  یلو  یگدنیامن  هزوح  یسایس  نامه - .  14 ـ ص 9 .

س  / یبوط تیاس  عبنم : نامه .  18 ـ . 490 ص 481 ـ  , 1369 مراهچ ,  هرامش  مراهچ ,  لاس  یجراخ ,  تسایس  هلجم  ( , 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1841 

http://www.ghaemiyeh.com


یمالسا بالقنا  رودص 

افرص دوخ ، دودحم  کیژولوئدیا  تیهام  لیلد  هب  اه  بالقنا  زا  یخرب  بالقنا  رودص  اه و  بالقنا  عاونا  تیهام  یمالـسا  بالقنا  رودص 
ییارگ یلم  گنر  هک  ییاه  بالقنا  دروم  رد  عوضوم  نیا  دنرادن . یلمارف  هاگدید  هدوب ، روشک  کی  ياهزرم  بوچراچ  رد  تکرح  کی 

، هجو چیه  هب  هدز ، بالقنا  هب  تسد  یموق ، یلم و  عفانم  ظفح  بلاق  رد  دادبتـسا و  دض  رب  هزرابم  رد  اهنآ  تسا . دوهـشم  یبوخ  هب  دنراد ،
یلم عفانم  هب  تبـسن  ار  راوجمه  ياه  تلم  میقتـسم  ریغ  روط  هب  تسا  نکمم  هچ  رگا  دـنرادن ، رگید  ياهروشک  اـه و  تلم  رب  یتیـساسح 

نتشاد ظاحل  هب  اه  بالقنا  زا  يرگید  هتسد ي  اما  دنهدب . هزرابم  تراسج  تئرج و  اهنآ  هب  دنزاس و  هاگآ  دنراد  هک  یتیعـضو  زین  ناش و 
یم زین  دوخ  یلم  ياهزرم  يوسارف  رد  دوخ  یبالقنا  هشیدـنا ي  طسب  هب  هکلب  دـنراد ، هجوت  یلخاد  لئاسم  هب  اـهنت  هن  یلمارف ، يژولوئدـیا 

زا ثعبنم  دوخ  نیا  هک  دـننک  یم  هئارا  ناهج  مامت  يارب  يا  همانرب  حرط و  الوصا  دـنراد ، یناهج  هیعاد ي  هک  ییاه  بـالقنا  ( 1 .) دنشیدنا
هک دوش  یم  نایب  هنوگ  نیا  یتح  دـنراد و  ینکف  نورب  هیحور ي  اه  بالقنا  نیا  رگید ، تراـبع  هب  تساـه . بـالقنا  عون  نیا  يژولوئدـیا 

یبالقنا میژر  يارب  ییاه  هناوتـشپ  هباثم ي  هب  ات  دـنناد  یم  ناهج  طاقن  رگید  رد  بـالقنا  داـجیا  ار  بـالقنا  ياـقب  طرـش  بـالقنا  ناربهر 
، دوخ فادـها  لوصح  يارب  ساسا ، نیمه  رب  تسا و  لومـش  ناهج  یبوچراـچ  ياراد  اـه  بـالقنا  عون  نیا  يژولوئدـیا  دـنوش . بوسحم 
زا يریوصت  ساسا ، نیا  رب  دننک و  یم  ریـسفت  ریبعت و  دوخ  صاخ  هقطنم ي  ساسا  رب  ار  خیرات  تکرح  هتـشاد ، رظن  ناهج  لک  هب  هراومه 

« بالقنا رودص   » هدیدپ ي دننک . یم  یفرعم  ناهج  مامت  هب  عماج  لماک و  يوگلا  ناونع  هب  ار  نآ  دنهد و  یم  هئارا  رشب  تداعـس  لامک و 
رب جراخ  ناهج  هب  نآ  ياه  شزرا  لوصا و  بالقنا و  رودـص  یپ  رد  ینامز  یبالقنا  میژر  کی  ینعی  دوش ؛ یم  ثعبنم  روبزم  ثحب  زا  زین 

هفسلف نیا  تسا و  یسایس  یعامتجا و  هفسلف ي  رب  ینتبم  يژولوئدیا  ياراد  یماظن  نینچ  دشاب . هتـشاد  یلومـش  ناهج  ياعدا  هک  دیآ  یم 
رگید ییایفارغج  یناکم و  ياه  تیفرظ  يارب  زیوجت  تیلباق  هک  دوش  یم  یقلت  يا  هخـسن  هباثم ي  هب  هدـش و  هتفریذـپ  ماع  قلطم و  روط  هب 

هب اهروشک ، رد  یسایس  تالوحت  هک  تسا  نیا  لومـش ، ناهج  ياه  بالقنا  رد  بالقنا  رودص  هدیدپ ي  روهظ  لیالد  هلمج  زا  ( 2 . ) دراد
راتـساوخ هتـساخرب و  تلم  کی  یبـالقنا  ياهراعـش  ساـسا ، نیا  رب  دـهد . رارق  ریثأـت  تحت  زین  ار  هیاـسمه  ياـهروشک  دـناوت  یم  یتبـسن 

يا هدع  يا ، هدیدپ  نینچ  زورب  لابند  هب  دراذگ و  یم  هیاسمه  ياهروشک  تموکح  زین  یگدنز و  هوحن ي  رب  یمیقتـسم  ریثأت  ینوگرگد ،
هشیدنا راکفا و  ذوفن  عنام  شیاهراعـش ،  نآ و  بوکرـس  اب  ات  دنیآ  یم  رب  ددصرد  دنزیخ و  یم  رب  ردام ، روشک  رد  بالقنا  اب  تفلاخم  هب 

هب دـنزادرپ و  یم  مادـقا  هب  الباقتم  دوخ ، بالقنا  ياهدرواتـسد  ظفح  يارب  زین  یبالقنا  ياهروشک  دـنوش . دوخ  عوبتم  روشک  رد  نآ  ياه 
يژولوئدــیا رب  مکاـح  حور  زا  ثـعبنم  هـک  ییاـه  شور  دــنزرو ؛ یم  ترداـبم  بـالقنا  رودــص  يارب  ینوگاــنوگ  ياــه  شور  ذاــختا 

هدعاق نیا  زا  زین  ناریا  بالقنا  تفگ : ناوت  یم  روبزم ، بلاطم  هب  هجوت  اب  یمالـسا  بالقنا  ياه  نامرآ  اه و  شزرا  رودـص  ( 3 .) تساهنآ
يدنمناوت زا  یمالسا  یبالقنا  هباثم ي  هب  دوخ ، یتدیقع  يوس  تمـس و  کیژولوئدیا و  درکیور  اب  بالقنا  نیا  هک  هژیو  هب  تسین ، انثتـسم 

تهج رد  ییازـسب  ریثأـت  دوخ ، يونعم  دـعب  رب  هیکت  اـب  بـالقنا  نیا  تسا . رادروخرب  مالـسا  عیـسو  ياـیفارغج  هرتسگ ي  رب  يراذـگریثأت 
يارب یمدرم  یـشبنج  ینیع  يوگلا  اهنت  هن  بالقنا  نیا  تسا . هتـشاد  یمالـسا  ياه  هشیدنا  ققحت  يوس  هب  یمالـسا  ياه  تضهن  شیارگ 
ناهج ناناملسم  مامت  يارب  ار  یمالسا  یبالقنا  زا  یعقاو  يا  هنومن  رت ، ماع  روط  هب  یتح  هکلب  دیآ ، یم  رامش  هب  هقطنم  یعیش  ياه  تضهن 
یعیبط تسا ، نایناهج  مامت  یتخبشوخ  تداعـس و  راد  هیعاد  هک  یمالـسا ، يژولوئدیا  زا  ماهلا  اب  ناریا  بالقنا  تسا . هتـشاذگ  شیامن  هب 

ناملـسم لـلم  هب  لوا ، هجرد ي  رد  شجاوـما  نآ و  ماـیپ  تسیاـب  یم  دـیامن و  فـقوت  ناریا  ییاـیفارغج  هدودـحم ي  رد  دـناوتن  هـک  دوـب 
هجوت دروم  تسخن ، ياهزور  نامه  زا  بالقنا  رودـص  ور ، نیا  زا  دـسرب . ناهج  فعـضتسم  للم  همه ي  هب  سپـس  هیاسمه و  ياهروشک 

رد تسا ، مالـسا  نیبم  نید  زا  ثعبنم  هک  بالقنا ، دیاقع  هشیدنا و  رودص  موهفم  هب  بالقنا  رودـص  ناس ، نیدـب  تفرگ و  رارق  نالوئـسم 
موهفم هب  ار  بالقنا  رودـص  هللا ، همحر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  یمالـسا ، بـالقنا  گولوئدـیا  ( 4 . ) تفرگ رارق  ناـیبالقنا  راـک  هماـنرب ي 
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زا تیامح  ییافکدوخ ، یناسنا و  ياه  تلـصخ  هب  لین  لالقتـسا ، نوچمه  یمالـسا ، بـالقنا  تاـیبرجت  اـه و  ناـمرآ  اـه ، شزرا  رودـص 
تیهام دومن . فیرعت  ییارگ  داژن  اه و  ضیعبت  يرگیفارـشا و  یفن  و  یعامتجا ، تلادـع  داجیا  نامورحم ، ناگدـید و  جـنر  نافعـضتسم و 

دمآ و دوجو  هب  هعیش  یناحور  کی  يربهر  هب  ناریا و  ناملـسم  مدرم  هلیـسو ي  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دنچ  ره  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
دوس دوخ  دشر  رد  عیـشت  یبالقنا  لوصا  زا  تفرگ و  هرهب  عیـشت  وترپ  رد  مالـسا  تایـصوصخ  زا  يرایـسب  زا  دـیدرت ، نودـب  درک و  دـشر 
ربهر ناریا و  هعیش ي  ناناملسم  یلو  داهن ، یسوسحم  ریثأت  نانبل ، قارع و  ناتسبرع ، نایعیش  هژیو  هب  ناهج ، هعیش ي  ناناملسم  رب  تسج و 
دحتم عمج و  ار  همه  هچنآ  اریز  دـنیامن ؛ یم  یفرعم  هنوگ  نیمه  ار  نآ  دـنناد و  یم  یمالـسا  ارـصحنم  بالقنا  کـی  ار  بـالقنا  دوخ  نآ 

یبالقنا دـشاب ، هدـش  رادروخرب  عیـشت  ياه  شزرا  لوصا و  زا  یمالـسا  بـالقنا  هک  ضرف  رب  نیارباـنب ، رگید . يزیچ  هن  دوب ، مالـسا  درک 
بالقنا هن  دندوب ، یمالـسا  اقیرفآ ، رد  يدـهم  ورمع  جاح  ویدوف و  ند  نامثع  يربهر  هب  یمالـسا  بالقنا  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ یمالـسا 

تسا ینالوط  هلسلس ي  کی  زا  يا  هقلح  اهنت  تسا  یعدم  یمالسا  بالقنا  رگید ، يوس  زا  ( 5 . ) نآ دننام  یفنح و  یکلام ، یعفاش ، ياه 
یمالـسا بالقنا  اب  هدش و  يراذگ  ناینب  مالـسا  زا  شیپ  ناربمایپ  هلیـسو ي  هب  هکلب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هلیـسو ي  هب  هک 

لک زا  یـشخب  ادـخ و  ناربمایپ  موادـم  بالقنا  لک  زا  یـشخب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تفای . دـهاوخ  همادا  هکلب  دوش ، یمن  مامت  زین  ناریا 
همادا نافعـضتسم  وا و  صلاخ  ناگدنب  تسد  هب  ادـخ  قلطم  دوعوم  تیمکاح  یناهج و  لدـع  رارقتـسا  ات  هک  تسا  مالـسا  موادـم  بالقنا 
موادت ایبنا ، بالقنا  موادت  یمالسا  بالقنا  هک  ارچ  دشاب ؛ هعیش  عیشت و  هب  دودحم  دناوت  یمن  یمالسا  بالقنا  نیاربانب ، ( 6 . ) تفای دهاوخ 

کی دناوت  یمن  ناضرغم ، شـشوک  فالخرب  تسا و  هصاخ  هماع و  تماما  هصاخ و  هماع و  توبن  ياه  شزرا  يزاسزاب  مالـسا و  بالقنا 
ماـمت ياربو  یمالـسا  بهاذـم  ناـیدا و  رگید  ناوریپ  بـالقنا  يارب  یبوخ  يوـگلا  دـناوت  یم  دـشاب ، یتاـقبط  يداژن و  يا ، هقرف  بـالقنا 

شزرا و و  دوب ، دـهاوخ  نیرخآ  هن  تسا و  یمالـسا  بـالقنا  نیلوا  هن  ناریا  بـالقنا  تفگ : ناوـت  یم  ساـسا ، نیا  رب  دـشاب . نافعـضتسم 
يارب رکفت  زرط  شور و  نیا  تسا . هدروآ  هارمه  هب  يدـیدج  رکفت  زرط  شور و  المع  هک  تسا  نیا  رد  همه  زا  شیب  بالقنا  نیا  تیمها 
ذوفن هب  همادا ، رد  تسا . قمعت  لمأت و  لباق  دنتـسه  تلادـع  يدازآ و  لالقتـسا و  یپ  رد  هک  ینافعـضتسم  مامت  یتح  ناناملـسم و  یماـمت 

يرادـیب میزادرپ : یم  ناهج  نافعـضتسم  نایم  رد  رت ، عیـسو  یحطـس  رد  یتح  مالـسا و  ناهج  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  یبـالقنا  راـکفا 
اب متسیب  نرق  هک  یلاح  رد  تسا . یمالسا  رکفت  شزیخ  زاغآ  هطقن ي  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یمالـسا  بالقنا  يادن  اب  ناهج  رد  یمالـسا 

، نرق نیا  ینایاپ  ياه  لاس  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  دش . زاغآ  ینامثع  يروتارپما  یناوتان  فعض و  یپ  رد  مالـسا ، ینیـشن  بقع 
ناهنپ دوخ  نورد  رد  هک  یتدـیقع ، ینابم  ساسا  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  داد . دـیون  ار  مالـسا  ددـجم  روهظ  زا  يدـیدج  هرود ي  زاـغآ 
مالـسا هاـگیاج  دوجوم و  رظن  زا  یتیاـضران  یعون  هب  داد و  ناـشن  دوجوم  عضو  هب  تبـسن  هنانیگمـشخ  یـشنکاو  وس ، کـی  زا  دوب ، هدرک 

هتفرگ شیپ  رد  يژتارتسا  هب  تبسن  ار  دوخ  یتیاضران  هنارگنشور ، دیاقع  حرط  اب  رگید ، يوس  زا  و  تشاذگ ، روهظ  هصنم ي  هب  ار  رصاعم 
ساـسا رب  خـیرات  تکرح  ناـیرج  زا  ییاـهر  يادـن  دوـمن و  زاربا  مالـسا  بوـلطم  هـب  ندیـسر  يارب  یمالـسا  ياـه  شبنج  رگید  هدـش ي 

دوب و لمع  يوگلا  رییغت  یتازرابم و  ناوت  شیازفا  ناهاوخ  مه  ساسا ، نیا  رب  هک  داد  رـس  ار  ییارگون  هدـش ي  نییعت  شیپ  زا  تاضورفم 
زا هدافتـسا  ناریا  رد  یمالـسا  تکرح  شور  تـشاد . بوـلطم  عـضو  شیاـشگ  دوـجوم و  عـضو  زا  ییاـهر  يارب  یبساـنم  نیزگیاـج  مـه 

هبناج همه  تیریدم  اب  یمالسا  ياه  تلم  نورد  رد  هدش  هریخذ  ياه  هشیدنا  جیسب  لعفلاب و  تلاح  هب  اهورین  نیا  لیدبت  هوقلاب و  ياهورین 
ناونع هب  یمالـسا  تکرح  نیا  يور ، نیدب  دوب . یمالـسا  ياه  شبنج  ریاس  زا  رتدنت  بتارم  هب  یتعرـس  العا و  دـح  رد  یتکرح  ناوت  اب  و 

ای دربهار  رد  قیمع  یلوحت  دـش  بجوم  تفرگ و  رارق  هظحالم  دروم  یمالـسا  للم  ریاس  نایم  رد  کیژولوئدـیا  ياه  شالت  يارب  ییوگلا 
زونه هک  دروآ  مهارف  ار  تینهذ  نیا  هنیمز ي  ناریا ، رد  یمالـسا  تکرح  دریگب . تروص  اهنآ  فادـها  نییعت  یگنوگچ  لـمع و  هویش ي 

نارود  » هچنآ هب  تشگزاب  ینوگرگد و  ناکما  دـندوب و  هتفرگ  شیپ  رد  اه  تکرح  ریاـس  هتـشذگ  رد  هچنآ  زا  رتارف  یناـمرآ  روصت  ناوت 
زا رثأـتم  یمالـسا  ياـه  شبنج  رگید  هیحور ي  هک  دوب  يدـنمناوت  نیمه  هب  داـقتعا  دـیاش  دراد و  دوجو  دوـش ، یم  هتفگ  مالـسا » ییـالط 
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عیسو حطس  رد  یتح  مالـسا و  ناهج  رب  یبالقنا  ناریا  ریثأت  نیرت  مهم  تفگ : ناوت  یم  ور ، نیا  زا  ( 7 . ) دیشخب ینوزف  ار  یمالسا  بالقنا 
طاطحنا جـیاتن  ندرک  حرطماب  ینیمخ  ماما )  ) يژولوئدـیا تسا . يژولوئدـیا  راکفا و  دـعب  رد  ناهج ، لک  نافعـضتسم  اـب  طاـبترا  رد  رت و 

ياه يزارد  تسد  لباقم  رد  ناناملـسم  مارتحا » نأش و  راختفا ،  » هلئـسم ي رت ، مهم  همه  زا  يداصتقا و  یعاـمتجا -  یتلادـع  یب  یقـالخا ،
دیوگ یم  ناناملسم  هب  وا  دهد ؛ یم  رارق  باطخ  دروم  قیمع  رایسب  یصخش  حطس  کی  رد  ار  ناناملسم  اه ، تردق  ربا  یگنهرف  یسایس - 

ربا نایماح  عورـشمان و  ياه  میژر  هب  هلمح  یـسایس و  یماظن -  لاـمعا  قیرط  زا  ار  دوخ  يدوجو  یـصخش و  ياـه  نارحب  دـنناوت  یم  هک 
هک تسا  تنوشخ  هب  لسوت  اب  یـسایس  ياه  هماـنرب  یحور و  یـصخش و  تاـحارج  ناـیم  اـیوپ  دـنویپ  نیمه  دـنزاس . عفترم  اـهنآ  تردـق 

نیا ناناملسم ، يونعم  یـسایس و  ورملق  نتخیمآ  مهرد  اب  ینیمخ  ماما ) . ) دزاس یم  لدبم  يوق  يورین  کی  هب  ار  ینیمخ  ماما )  ) يژولوئدیا
ار یمالـسا  بالقنا  رودـص  یـسایس  فدـه  لاح ، نیع  رد  دـنزاس و  اـنعم  اـب  ار  دوخ  ینوگرگد  لاـح  رد  ياـیند  هک  دـهد  یم  ار  ناـکما 

طقف هن  تفرگارف و  ار  مالـسا  ناهج  رـسارس  ریگارف  یجوم  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  یکدنا  ناس ، نیدب  ( 8 . ) دنزاس رت  هدرتسگ 
نیا دیاب  دندوب : نیمز  هرک ي  رسارس  نافعـضتسم  ماما ، بطاخم  هک  ارچ  دروآرد ؛ تکرح  هب  ار  ناهج  نافعـضتسم  مامت  هکلب  ناناملـسم ،

همه ي يارب  وگلا  لوا و  هطقن ي  أدبم و  ناریا  دوش . هدرتسگ  لماع  مامت  رد  ربکتسم  لباقم  رد  فعـضتسم  تضهن  ملاع ، مامت  رد  تضهن 
لماش ار  نیفعضتسم  یهلا  هدعو ي  دنزیخ . اپ  هب  نیفعضتسم  هکلب  دنزیخ . اپ  هب  نیملسم  ملاع ، راشقا  مامت  رد  تسا . فعـضتسم  ياه  تلم 

. تسا نیفعـضتسم  قح  تماما  دنـشاب . ثراو  ایند و  رد  دنوشب  ام  ماما  اهنآ  هک  میراذگ  یم  نیفعـضتسم  رب  تنم  ام  هک  دیامرف  یم  تسا و 
بالقنا ، » نایرفعج لوسر  - 1 اهتشونیپ : ( 9 . ) دنوش جراخ  نادیم  زا  دیاب  نیربکتسم  دنبـصاغ ، نیربکتـسم  تسا . نیفعـضتسم  زا  تثارو 
یمالـسا ياه  شبنج  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  ییارما ، هزمح  - 2 ص 142 . ش 30 ،  روضح ، هلجم ي  دـیدج ،» يایند  رد  ناریا  یمالـسا 

مالسا یتزع ، لضفلاوبا  - 5 ص 261 . نآ ، یناهج  باتزاب  ناریا و  بالقنا  وتیزوپـسا ، لا -  ناج  - 4 ص 51 . نامه ، - 3 ص 50 . رصاعم ،
ص رصاعم ، یمالسا  ياه  شبنج  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  ییارما ، هزمح  - 7 ص 403 . نامه ، - 6 ص 407 . یمالسا ، بالقنا  یبالقنا و 

ماما - 9 ینیمخ .») ماما   ) تیاور هب  عیشت  ، » گربمورب لیناد  سینوز و  نیورام  هلاقم ي  ص 84، بالقنا ، تمواقم و  عیشت ، - 8 . 178-177
خ  / یمالسا بالقنا  زا  برغ  ینارگن  هعیش و  کیتیلپوئژ  باتک  عبنم : ص 68 . ج 6 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ،

اه هنومن  يراذگ و  ریثأت  یمالسا : يرادیب  یمالسا و  بالقنا 

لاعف یمالـسا ، ياه  هورگ  کنیا  مه  هدیکچ  يدوریـش  یـضترم  : هدنـسیون اه  هنومن  يراذگ و  ریثأت  یمالـسا : يرادیب  یمالـسا و  بالقنا 
هعـسوت اه ، یگدـنام  بقع  زا  ناناملـسم  ندـش  هاگآ  تسا ، ریگارف  يدـج و  هک  تیلاعف  نیا  تلع  دـنا . ناهج  یـسایس  ياه  نایرج  نیرت 

، ریخا هلاسدـص  کی  رد  رتشیب  شالت  شبنج و  هب  ار  نانآ  اه ، یهاـگآ  نیا  تسا . مالـسا  ناـهج  رد  دوجوم  ياـه  یتساـک  اـه و  یگتفاـین 
بالقنا اه و  شروش  اه ، مایق  شبنج ، نیا  لصاح  دنمان . یم  شا  یمالسا  يرادیب  شبنج  هک  تسا  ییا  هدیدپ  نامه  شالت ، نیا  تشاداو .

دوخ یمالـسا  بالقنا  هتبلا  تسا و  یمالـسا  بالقنا  نآ ، زا  هدمآرب  بالقنا  نیرت  هدرتسگ  هک  دوب  مالـسا  ناهج  رـسارس  رد  فلتخم  ياه 
. تسا هدرتسگ  قیمع و  يرادیب  رب  یمالسا  بالقنا  ریثأت  داعبا  دز . نماد  یمالسا  يرادیب  یهاگآ و  شیازفا  هب  یناهج ، هرتسگ  کی  رد  زین 

هژاو دمآ : دـیدپ  سامح  هللا و  بزح  نوچ  یمالـسا  ياه  هورگ  یخرب  رب  يداینب  ریثأت  و  یناهج )  ) یلک تاریثأت  شخب  ود  رد  تاریثأت  نیا 
هژاو فیرعت  یمالسا . ياه  شبنج  ناناملسم و  مالـسا ، ناهج  ناریا ، هر ،)  ) ینیمخ ماما  یمالـسا ، يرادیب  یمالـسا ، بالقنا  يدیلک : ناگ 

هب یهاگآ )  ) شوه ندش  لاعف  يانعم  هب  زین ، تسا و  یگدنز  تایح و  يانعم  هب  يرادیب  سپ  تسا ، باوخ  دض  يرادیب ، یمالسا  يرادیب 
رترب تایح  ینعم  هب  یمالـسا  يرادیب  هجیتن ، رد  تسا  یهلا  نید  نیرترب  ياه  هزومآ  زا  يوریپ  تیعبت و  موهفم  هب  یمالـسا  دور و  یم  راک 

هدیـشخب تایح  ناهج  ناسنا و  هب  ادـخ  اریز ، تسا  تفایرد  لباق  نید ، زا  اهنت  تایح ، نیا  تسا و  نآ  هب  یبایتسد  يارب  شالت  ای  و  نیرب ) )
لیـصا و مالـسا  وترپ  رد  هرابود  ندـش  هدـنز  یمالـسا  يرادـیب  رگید ، ناـیب  هب  دـناوخ . یمارف  دـنک ، یم  هدـنز  هچنآ  هب  ار  اـم  شربماـیپ  و 
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یم هدنز  رگید  راب  یهلا ، یلاعتم  ياه  شزرا  اه و  هزومآ  همه  تلادـع و  لالقتـسا ، نآ ، هانپ  رد  هک  دـهد  یم  انعم  مالـسا ، تایحدـیدجت 
. برغ رد  هداتفا  قافتا  ینید  حالصا  نآ  هن  هتبلا  تسا . ینید  يرگ  حالـصا  یعون  یمالـسا  يرگایحا  ای  يرادیب  دبای . یم  تایح  ای  دوش و 

هکلب دوش  یمن  ینید  هعماـج ، نآ ، یپ  رد  دریگ و  یم  رارق  لیدـبت  رییغت و  شوختـسد  ییا  هنوگ  هب  نید ، یبرغ ، اـنعم  هب  ینید  حالـصا  رد 
يرگاـیحا يرادـیب و  اـما  دور ، یم  نوریب  یعاـمتجا  تاـیح  هصرع  زا  نید  تروـص ، نـیا  رد  دوـش و  یم  هدـنار  یـصخش  ورملق  هـب  نـید 

هدودز نید  يامیـس  زا  رابغ  دیاب  لیلد ، نیمه  هب  تسا و  ینید  هویـش  هب  نید و  يانبم  رب  یعامتجا  تایح  ناسنا و  نتـشاد  هدـنز  یمالـسا ،
يرادیب رگید ، ینخـس  هب  ددرگ . یم  زاب  یمدآ  تایح  هصرع  هب  نید  مادقا ، نیا  هجیتن  رد  هک  ددرگ  ادیوه  نید  تریـس  تروص و  دوش و 

نید يامیس  رب  هک  تسا  یتاماهبا  لامجا و  زا  یمالسا  ياه  هزومآ  اه و  هرازگ  یناوخاو  ییاریپزاب و  ای  نید  زا  ییادز  تیروجهم  یمالسا 
هک دنک  یم  هرباخم  خیرات ، هب  يدـحاو  مایپ  توافتم ، ياه  هعومجمریز  اه و  شیارگ  عونت  مغر  یلع  یمالـسا  يرادـیب  ( 1 . ) تسا هتسشن 

ساسحا و نیا  مینادرگزاب . ناسنا  یعامتجا  رتشیب  يدرف و  یگدـنز  هصرع  هب  ار  نید  ات  میتشگرب  هراـبود  اـم  هک : تسا  نیا  نآ ، نومـضم 
هک یتزع  ربارب  رد  یگدنمرش  دراد . هتشذگ  نیتسار  بان و  ياه  شزرا  هب  تشگزاب  مزع  یگدنمرش و  تلاح  ود  زا  یبیکرت  یهاگآدوخ ،
رود زا  یـشان  ام  یگداتفا  بقع  هک  انعم  نیا  هب  مالـسا  هب  تشگزاب  مود ، دنا و  نآ  دقاف  نیملـسم ، زورما  هتـشاد و  رایتخا  رد  ار  نآ  ینامز 
ماـیپ اـنعم و  مییوگ  یم  مینک ، يدـنب  عمج  تراـبع ، کـی  رد  ار  تشگزاـب  یگدنمرـش و  رـصنع  ود  میهاوخب  رگا  تسا . مالـسا  زا  ندـش 

هب ای  میبای و  زاب  ار  شیوخ  هتـشذگ  تزع  ات  میدرگزاب  شداـعبا  همه  اـب  نآ و  تیعماـج  همه  اـب  مالـسا  هب  هک  تسا  نیا  یمالـسا  يرادـیب 
، تشگزاب هملک  زا  دارم  تسادـیوه ، میدرک ، یمالـسا  يرادـیب  زا  هک  ییاـنعم  زا  هک  هنوگ  ناـمه  میباـی . تسد  شیوخ  هتفرداـب  رب  تزع 

هکلب دوب  دـهاوخن  خـیرات  رد  ییارقهق  ریـس  هتـشذگ و  هب  تشگزاـب  تشگزاـب ، زا  دارم  ینعی  تسین . خـیرات  رد  سوکعم  یعاـجتراریس و 
یمالـسا يرادـیب  ینعی  تسا . يوبن  نید  هب  لماک  ندرکن  لمع  ناربج  اـی  مالـسا و  هب  یهجوت  مک  زا  هبوت  و  مالـسا ، هب  تشگزاـب  روظنم ،

يارب میا و  هتفرگ  یمالسا  ياه  شزرا  میهافم و  زا  یعامتجا  لمع  قالخا و  هدیقع ، رد  یمیظع  هلصاف  ام  هک  نخـس  نیا  اب  تسا  فدارتم 
شزرا يریگراک  هب  اب  یمالسا  دیدج  ندمت  کی  نتخاس  تشگزاب ، نیا  زا  فده  مینک . شالت  دیاب  ریخا ، نرق  دنچ  ياه  یهاتوک  ناربج 

هک تسا  یناهج  يدمحم  ندمت  کی  لیکشت  شفده  یمالسا  يرادیب  تضهن  تسا . يرشب  ندمت  یناسنا  هبرجت  یمالـسا و  صلاخ  ياه 
هتشذگ حرش  زا  یمالسا  يرادیب  هچخیرات  ( 2 . ) دوش عمج  لمع ، اب  ملع  شرا و  اب  شناد  قالخا ، اب  تردـق  تیونعم ، اب  تینالقع  نآ ، رد 

رامعتـسا موجه  نوچ  یفلتخم  لیالد  هب  ریخا  ياه  ههد  رد  یلو  دراد  خـیرات  رد  هشیر  هچرگ  یمالـسا ، يرادـیب  هدـیدپ  هک  تسا  راکـشآ 
یپ یمالسا  يرادیب  یخیرات  ياه  هشیر  هب  ناوت  یم  مه  یمالسا ، يرادیب  خیرات  رورم  اب  تسا . هتفای  هعسوت  یمالسا ، ياهروشک  هب  یبرغ 

: هک تلع  نآ  هب  داتفا  قافتا  تیرـشب  خـیرات  رد  میظع  یلوحت  مالـسا ، روهظ  اب  تفایرد : ریخا  ياه  ههد  رد  ار  شا  هعـسوت  تلع  مه  درب و 
يدام تردق  درک و  کیدزن  رگیدکی  هب  ار  فلتخم  عماوج  هللا ، هملک  هیاپرب  دید و  رون  رد  ار  یموق  ییایفارغج و  يداژن ، ياهزرم  مالـسا ،

نآ ندمت  گنهرف و  زا  يا  هرهب  هن  هک  یماوقا  نایم  رد  نایب ، رگید  هب  دروآ . دوجو  هب  ناگدنروآ ، نامیا  رد  تفگش  فرگـش و  يونعم  و 
هک یطیارـش  رد  زین ، درب و  تیونعم  جوا  هب  ار  نانآ  مه  دروآ و  دیدپ  يویند  تزع  مه  دندوب ، يدام  تردق  ياراد  هن  دـندوب و  هدرب  نامز 

درک و روهظ  مالـسا  دندوب ، نامز  ياه  تردق  ربا  مور ، ناریا و  يروتارپما  دننام  ییاه  تردق  مه  دوب و  ترهـش  جوا  رد  نانوی  ندمت  مه 
زا یگرزب  شخب  هک  دـییاپن  يرید  تفای و  شرتسگ  نیمز  ياـیفارغج  رد  تعرـس  هب  اـیناث ، داد و  تسکـش  ار  گرزب  تردـق  ود  نآ  ـالوا ،

یماظن تردق  تازاوم  هب  یمالسا  هشیدنا  رکف و  يایند  هکلب  دوبن  يزرم  یـضرا و  اهنت  شرتسگ  نیا  تفرگ . رایتخا  رد  ار  نامز  نآ  يایند 
گنهرف و یلو  درک  یم  یط  ار  دوخ  لوفا  نارود  نارود ، نآ  ياـپورا  هک  دوب  یناـمز  نیا  درک و  ادـیپ  هعـسوت  مالـسا  ناـهج  يداـصتقا  و 
رد برغ  ندمت  تفرگ ، رارق  دوخ  تیفورعم  ترهش و  جوا  رد  یمالسا  ندمت  هک  ینامز  یتح  دوب و  هعسوت  هب  ور  نانچمه  یمالسا  ندمت 

يزیچ نانآ  مالـسا ، ربارب  رد  اریز  دـنداهن  مان  برغ ،» رد  یکیرات  رـصع   » ار نارود  نآ  اـه  یبرغ  اهدـعب  هک  يا  هنوگ  هب  تفر  ورف  باوخ 
رد هچرگا  هتبلا  دز ، مالـسا  ناهج  هب  برغ  هکدوب  یکتاپ  تقیقح ، رد  یبیلـص  ياه  گنج  دنتـشادن . تیرـشب  ناـهج  هب  ندرک  هئارا  يارب 
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ناـهج يرکف  ياـه  تفرـشیپ  تاـیبدا و  گـنهرف و  اـب  اـما  دروآ  تسد  هب  تساوخ  یم  یماـظن  رظن  زا  هک  ار  هچنآ  تسناوتن  نرق  ود  لوط 
نتـشاذگرس تشپ  ینعم  هب  سناـسنر  هرود  لـیلد ، نیمه  هب  دـش . برغ  يرادـیب  يارب  يا  هنیمزدوـخ  نیا  دـش و  انـشآ  جـیردت  هـب  مالـسا 

مالسا و ناهج  ریثأت  تحت  اه  یبرغ  بیترت ، نیدب  دنا و  هتفگ  يرگنشور  ای  ییانشور  رصع  نآ ، هب  هک  دوب  يا  هرود  زاغآ  یکیراترصع و 
هب نارود  نـیا  رد  ( 3 . ) دنروآ دوجو  هب  هدزون  هدجیه و  هدـفه ، نورق  رد  یفرگـش  ياه  تفرـشیپ  دنتـسناوت  مک  مک  نآ ، زا  يریگوگلا  اب 

هقطنم نیا  رد  برغ  هک  دوب  يرامثتـسا  رامعتـسا و  یکی  داتفا : بقع  تفر و  ورف  باوخ  هب  لماع  ود  ریثأت  تحت  مالـسا ، ناهج  یگتـسهآ 
نداـتفا رود  بجوـم  ود ، نیا  دـندروآ و  يور  نآ  هب  ناملـسم  ماـکح  هک  یفارحنا  دادبتـسا و  مود  داد و  ماـجنا  يرکف  ییاـیفارغج و  مـهم 

گنج رد  هبرـض ، نیا  دـمآ و  دراو  مالـس  ناهج ا  رکیپ  رب  یمهم  هبرـض  اذـل  دـیدرگ و  یمالـسا  بان  ياه  هشیدـنا  راـکفا و  زا  ناناملـسم 
هک یکدنا  هاگهانپ  ناناملـسم  دش و  ضرقنم  مهم ، لیلد  ود  نامه  هب  اتدـمع  ینامثع  يروتارپما  هک  نوچ  دیـسر  دوخ  جوا  هب  لوا  یناهج 

ناهجرب برغ  هیحان  زا  يرکف  ظاحل  زا  یماظن و  ظاحل  زا  كانتـشهد  یمجاـهت  اذـل  دـنداد و  تسد  زا  دـندوب ، هدروآ  مهارف  اـه  یناـمثع 
تسد هب  هاگن  هجیتن ، رد  هدید و  یگدنام  بقع  لماع  ار  مالسا  هدش ، هناگیبدوخ  زا  يرایسب  ناناملـسم  هک  يروط  هب  دیدرگ  زاغآ  مالـسا 
یناسک نارود ، نیا  رد  هتبلا  دننک . ناربج  ار  دوخ  یگداتفا  بقع  دنناوتب  برغ  زا  نتفرگ  وگلا  اب  دـیاش  هک  دـندوب  راودـیما  هدرک و  برغ 

ناهج نتفر  باوخ  هب  یگداتفا و  بقع  تلع  دـنتفای : تسد  هجیتن  نیا  هب  طیارـش  عاضوا و  زا  قیمع  كرد  يرایـشوه و  اـب  هک  دـندوب  مه 
تیصخش دنا . هتفرگ  هلصاف  یمالسا  ياه  هشیدنا  زا  هدش و  رود  مالـسا ، زا  ناناملـسم  هک  تسا  رطاخ  نادب  هکلب  تسین  مالـسا  زا  مالـسا ،
ناناملسم ات  دندرک  يدایز  شالت  اتسار ، نیا  رد  هرود و  نیا  رد  مهلاثما  انبلا و  نسح  بطق ، دیس  يدابآدسا ، نیدلا  لامجدیس  دننام  ییاه 

یساسا هبرض  نیرخآ  ( 4 ( ؟ درک دیاب  هچ  تسیچ و  اهنآ  یگداتفا  بقع  تسکش و  تلع  هک  دننامهفب  اهنآ  هب  رادیب و  نیگنس  باوخ  زا  ار 
نیا رد  تشاک . نیطـسلف  سدقم  نیمزرـس  رد  ار  نآ  رذـب  هک  دوب  مسینویهـص  لیمحت ، نداد و  لکـش  دز  مالـسا  ناهجرب  برغ  ناهج  هک 

یخیرات مهم و  رایسب  هلمج  شیامزآ ، هتوب  رد  ندمت  باتک  رد  اه و  ندمت  یسررب  رد  یسیلگنا - فورعم  خروم  - یب نیوت  دلونرآ  نامز ،
رارق يربهر  کی  تحت  دننک و  شروش  برغ ، هطلسدض  رب  ناهج  نیفعضتسم  رگا  اما  تسا  هدیباوخ  مزیمالـسا  ناپ  تخاس : حرطم  ار  ریز 
رگید راب  مالـسا  داتفا و  رثؤم  مالـسا  یماظن  حور  نتخیگنارب  رد  تسا  نکمم  شروش ، نیا  گناب  دش و  دهاوخ  رادـیب  هتفخ ، نیا  دـنریگ ،
عوقو هب  دوب ، رون  راجفنا  هک  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  اـب  رد 1979  یب  نیوــت  ینیب  شیپ  ( 5 . ) دـنک مایق  دوخ ، یخیرات  شقن  ياـفیا  يارب 

گرزب و ياه  تردـق  همه  لباقم  رد  یمالـسا  ياه  شزرا  هب  تشگزاب  ربکا و  هللا  راعـش  رب  هیکت  اب  یلاخ و  تسد  اب  هک  یبالقنا  تسویپ .
خیرات لک  رد  هکلب  مالـسا و  ناهج  رد  یفطع  هطقن  هکلب  ناریا  تالوحت  خـیرات  رد  یفطع  هطقن  اـهنت  هن  تسناوت  داتـسیا و  اـه  تردـق  ربا 

بالقنا زا  یلاس  ود  زونه  اذل  درک و  ادیپ  شرتسگ  مالسا  ناهج  رسارس  رد  تعرس  هب  دش و  رادیب  هتفخ ، نآ  تکرح ، نیا  اب  ددرگ . يرشب 
، اکیرمآ ینعی  دنتـشاد ، هاگیاپ  روشک  نآ  رد  هک  ار  ناـمز  نآ  گرزب  تردـق  جـنپ  ناـمیا ، اـب  ناوج  يا  هدـع  ناـنبل ، رد  هک  دوب  هتـشذگن 
رد دـندرک . رارف  هـب  راداو  ار  اـه  نآ  يزاـیتما ، نـیرت  کـچوک  نداد  نودـب  دـنروآرد و  وـناز  هـب  ار  لیئارــسا  اـیلاتیا و  هـسنارف ، سیلگنا ،

نامیشپ ناتـسناغفا  لاغـشا  هلمح و  زا  ار  اکیرمآ  يروتارپما  هک  دور  یم  کنیا  هدمآرد و  وناز  هب  هیـسور  سیلگنا و  يروتارپما  ناتـسناغفا ،
زورما هک  یگناب  اهنت  یمالـسا ، ياهروشک  ریاس  ریازجلا و  هیکرت ، رد  دوش . رجنم  ناهج  زا  شخب  نیا  رد  روشک  نآ  تسکـش  هب  دـیامن و 

رگا تفگ : دیاب  نیاربانب  تسا . هتفرگ  مسیلایرپما  مسینویهص و  زا  ار  ناما  هضافتنا ، یلاغشا ، نیطسلف  رد  تسا و  مالسا  يادن  دوش  یم  دنلب 
اه ناملسم  عقاو ، رد  تسا . یمالـسا  یهاگآ  يرادیب و  هب  ندز  هبرـض  شا  یعقاو  فده  تسا ، قارع  لاغـشا  موادت  رکف  هب  زورما  اکیرمآ 

هرود رد  مالـسا ، نیمه  هک  بان » مالـسا  هب  تشگزاب  ، » یکی دنا : هدرک  زاغآ  شیوخ  گرزب  راک  مهم ، لصا  هس  هیاپ  رب  دنا و  هدش  رادـیب 
، رامعتـسا مسیلایرپما و  هک  تسا  مالـسا » ناهج  تدـحو  ، » مود دـنک ، هبلغ  نامز  نآ  گرزب  ياه  تردـق  رب  تسناوت  یمالـسا  هیلوا  ياـه 
، موس دزادنیب . رتشیب  هلصاف  یمالـسا  فلتخم  ياه  هقرف  نیب  نک ، تموکح  زادنیب و  هقرفت  نوچ  یلوصارب  هیکت  اب  درک  یعـس  زارد  نایلاس 

متخ رابکتسا  تسکش  مالسا و  يزوریپ  هب  انیقی  تکرح  نیا  تسا . نامز  نایتوغاط  توغاط و  داحلا و  رفک و  اب  هلباقم  و  يزیتس » رابکتسا  »
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يزاسرادیب رب  دیـشوک  یم  یمالـسا  بالقنا  رامعم  هک  هاگ  نآ  یمالـسا  يرادیب  رب  یمالـسا  بالقنا  يراذگ  ریثأت  لیلد  ( 6 . ) دش دهاوخ 
خـساپ زا  یـشخب  تسیچ ؟ يراذگریثأت  نیا  لیالد  ای  لیلد  هک  دمآ  یم  نهذ  هب  لاوئـس  نیا  دیاش  دراذگب  ریثأت  ناناملـسم ، نافعـضتسم و 

ریظن مک  ناناملـسم ، رب  یمالـسا  ینید و  هبنج  زا  ینیمخ  ماما  ترـضح  ریثأـت  . 1 زا : تسا  تراـبع  داد  شـسرپ  نیا  هب  ناوت  یم  هک  ییاـه 
راکفا تضهن ، همه ، نیا  هک  مینیب  یمن  ار  یتیـصخش  مالـسا ، ردص  زا  سپ  یمک  دیاش  برغ و  يایند  رد  مهدزناپ  نرق  زا  عقاو ، رد  تسا .

. دشاب هتشاذگ  ریثأت  مالـسا  ناهج  و  مسینومک ) ) قرـش ناهج  مسیلاربیل ،)  ) برغ ناهج  زا  معا  ناهج  حطـس  رد  شیاهدربهار  درکلمع و  و 
عبانم رب  وا  زا  لبق  تردق  يانعم  داد . رییغت  مالـسا ، ناهج  رد  زین ، یناهج و  حطـس  رد  ار  تردق  يانعم  موهفم و  ینیمخ ، ماما  ترـضح  . 2
عبانم رب  هیکت  زا  تردـق  فیرعت  انعم و  ناهج ، رب  ماما  ترـضح  ناـمتفگ  ریثأـت  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  یلو  تشاد  هیکت  يداـم 

نرق تـفه  شـش و  رد  . 3 درک . ادـیپ  رییغت  یناـسر ، عـالطا  راـکفا و  شرورپ  دـیاقع ، لـیبق  زا  يونعم )  ) سوملمریغ هب  يداـم )  ) سوـملم
ار وا  تیلوبقم  تیعورـشم و  شنیفلاخم ، یتح  همه و  دـیامن ، يربهر  ار  یتلم  دـنک ، یبالقنا  هک  یملع  ینید و  تیـصخش  کـی  هتـشذگ ،

ریظن یب  ریخا ، نورق  رد  ناهج و  حطس  رد  ماما  ینید  یسایس و  تیعورـشم  تفگ : ناوت  یم  عقاو ، هب  دوش . یمن  ادیپ  دننک ، قیدصت  الماک 
طابترا يرارقرب  رد  ینیمخ  ماما  ییاناوت  هب  اه  نآ  زا  کی  چـیه  میبای ، یم  رد  هتـشذگ  ياـه  بـالقنا  ناربهر  یگدـنز  هعلاـطم  اـب  . 4 دوب .

ياه مایپ  دـش  قفوم  يرگید  دـئاق  ره  زا  شیب  ناشیا  دنـسر . یمن  ناریا  رد  یعامتجا  تاـقبط  رگید  نیفعـضتسم و  اـب  یمدرم  هناـمیمص و 
یگدنز . 5 دور . یم  رامش  هب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  گرزب  رارسا  زا  نیا  دنناسرب و  ناملسم  ياه  هدوت  هب  هداس  رایسب  نابز  هب  ار  ینآرق 

هچ دوب ، لمجت  یب  هراومه  وا  یگدـنز  عقاورد ، درک . اطع  وا  هب  ار  ناملـسم  ياـه  هدوت  نافعـضتسم و  يربهر  تیحالـص  يو ، لـمجت  یب 
مره سأر  رد  ار  دوخ  هک  یماگنه  هچ  تفرگ و  رارق  يداـیز  ياـه  ناـسنا  دـیلقت  عجرم  هک  یناـمز  هچ  دوب و  هداـس  هبلط  کـی  هک  یعقوم 

ار يدایز  ياه  ناسنا  ریثأت ، نیا  تشاذگ و  مدرم  رب  ینایاش  ناوارف و  تاریثأت  ینیمخ  ماما  یمالـسا  قالخا  اوقت و  هوالع ، هب  تفای . تردق 
بقع یهارمگ و  زا  نآ  تاجن  یمالـسا و  ندـمت  تما و  هب  اـهنت  ینیمخ ، ماـما  . 6 دوب . نآ  يداـنم  ماـما  هک  تشاداو  یماـیق  تکرح و  هب 

هغدغد يایوگ  پاپ ، فوچابروگ و  هب  شمایپ  دوب . اه  ندمت  اه و  تلم  همه  تاجن  رکف  رد  هکلب  دیـشیدنا  یمن  يونعم  يدام و  یگدنام 
نیا دـندوب . هدـش  جراخ  ایند  تداعـس  يوس  هب  ناسنا  تیادـه  هداج  زا  هک  هدوب  ییاه  گنهرف  اه و  ناسنا  تاـجن  رد  يو  یهلا  یناـسنا و 

تضهن یلومـش  ناهج  رب  مه  ینیمخ  ماما  . 7 درک . رارقرب  ناهج  ياه  شخب  ریاس  اب  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ریثأـت  طاـبترا و  يزوسلد ،
دومن یم  در  ار  یبرغ  ياهوگلا  یلومش  ناهج  مه ، دید و  یمن  ناهج  ناناملسم  صتخم  اهنت  ار  نآ  درک و  یم  دیکأت  ناریا  مدرم  یمالـسا 

رارـصا نیا  ناملـسم ، نیرکفتم  زا  یلیخ  نایم  رد  هک  یلاح  رد  تفریذپ  یمن  اه  ناسنا  تاجن  تیاده و  يارب  ار  یبرغ  ياهوگلا  ییاناوت  و 
تسا يرکفتم  اهنت  ینیمخ  ماما   . 8 دیآ . یمن  مشچ  هب  ناهج ) هرادا  رد  برغ  یناوتان   ) يزادرپ هیرظن  عون  نیا  و  مالـسا ) یلومـش  ناهج  )

یم رتمک  خـیرات ، رد  دروآ . لمع  هصرع  هب  ار  نآ  دوخ  مه  هتخادرپ و  بـالقنا  يزادرپ  هیرظن  هب  مه  هتـشذگ ، نرق  شـش  اـی  جـنپ  رد  هک 
ار دنتفگ  یم  نخـس  نآ  زا  هک  یبالقنا  دنیآ و  نادیم  هب  ناشدوخ ، دعب  درک و  بالقنا  دـیاب  ارچ  هک  دنـسیونب  مه  هک  ار  ییاه  ناسنا  میبای 

داجیا رد  نید  زا  يریگ  هرهب  تسا . یمالـسا  بالقنا  ییاپرب  رد  ماما  تیقفوم  مهم  لیالد  زا  لمع ، رظندنویپ و  تقیقح ، رد  دنروآ . دـیدپ 
رد تسا  یمالـسا  يرادـیب  شبنج  ناملـسم و  نارگ  شبنج  رب  یمالـسا  بالقنا  ینیمخ و  ماما  ریثأـت  نیرت  مهم  بولطم ، یعاـمتجا  لوحت 

نامیا بـالقنا  يروآدـیدپ  رد  نید  ییاـناوت  هب  یـسک  رتمک  مسینومک ، مسیلاربیل و  هب  هدولآ  یناـهج  ياـضف  رد  نآ و  زا  لـبق  هک  یلاـح 
تـسا یهلا  تردق  رب  هیکت  یعقاو  تردق  دنتفایرد ، ناناملـسم  دش و  نوگرگد  تردق  میهافم  قوف ، موهفم  هب  نید  رب  هیکت  هیاپرب  تشاد .

، داد ناشن  نافعـضتسم  ناناملـسم و  همه  هب  ینیمخ  ماما  دنبای . تسد  شیوخ  هتفرداب  رب  زا  قوقح  هب  دنناوت  یم  یتردق  نینچ  کمک  هب  و 
لمع رظن و  يزاس  بیکرت  اه و  ندـمت  اه و  ناسنا  تاجن  شیالآ ، یب  هداـس و  یگدـنز  تیلوبقم ، تیعورـشم و  هب : یباـی  تسد  هار  اـهنت 
ناریا یمالسا  بالقنا  ماما و  نخس ، رگید  هب  دراد . نخس  همانرب و  ناهج ، همه  يارب  هک  ینید  تسا . مالسا  ینعی  یهلا  نید  نیرخآ  هیاپرب 
رگید ياه  بتکم  اه و  کلـسم  یهارمگ  زا  هتـسخ  ناهج  ندـشرادیب  زمر  نیا  تسا و  مالـسا  تاجن ، هار  اهنت  هک  دـنداد  ناـشن  یبوخ  هب 
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یلک و شخبود  رد  ناوت  یم  ار  یمالسا  يرادیب  رب  یمالسا  بالقنا  ریثأت  ناناملـسم  رب  یمالـسا  بالقنا  ریثأت  زا  ییاه  قادصم  ( 7 . ) تسا
دوش و یم  هراشا  اه  ناملسم  يرایـشوه  رب  یمالـسا  بالقنا  یلک  تارثا  هب  اهنت  تسخن ، شخب  رد  تفرگ . یپ  ریثأت ، نیا  ینیع  ياه  هناشن 
: میزادرپ یم  مالـسا  ناـهج  رب  یمالـسا  بـالقنا  راـثآ  زا  تـیمهارپ  سوـملم و  ینیع ، هنوـمن  ود  هـب  دـیآ ، یم  نآ  یپ  رد  هـک  یـشخب  رد 

باب شوجدوخ ، یبالقنا و  ددـعتم  ياه  لکـشت  داجیا  اـب  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  يادرف  زا  یناریا  ناـنز  نادرم و  یـسایس : يرایـشوه 
يرایسب دنت  ياه  لمعلا  سکع  مشخ و  هلأسم  نیا  هک  دندوشگ  ار  ناهج  طاقن  یصقا  رد  نانز  نادرم و  اب  براجت  ءارآ و  لدابت  طابترا و 

یناریا ناـنز  نادرم و  یلو  تخیگنارب ، دـنهاوخ ، یم  هنحـصرد  رـضاح  لاـعف و  ار  درمو  نز  غورد ، هب  راعـش و  رد  هک  ار  یبرغ  لـفاحم  زا 
يارب یمالسا  بالقنا  هک  ییوگلا  تکرب  هب  هک  يدح  ات  دنداد  همادا  یمالسا  يرادیب  يونعم  رودص  هب  برغ ، یگتفـشآرب  هب  هجوت  نودب 

هب رگید  راب  ار  نآ  دـندش و  هاگآ  دـندوب ، هداد  تسد  زا  هچ  نآ  هب  جـیردت  هب  ینانبل  نانز  داد ، هئارا  نز  درم و  یعاـمتجا  یـسایس  روضح 
، یمالسا يرادیب  هیاپرب  مه  هیکرت  نانز  درک . زهجم  فوتولوم  ياه  بمب  کفنیشالک و  هب  ار  ینانبل  نانز  يرادیب ، شبنج  دندروآ . تسد 
دنیامن و هطبار  عطق  هعماج  زا  باجح  نتفریذپ  اب  دنهاوخ  یمن  نانز  هک  نیا  ینعی  ار ، عامتجا  رد  روضح  مه  دنهاوخ و  یم  ار  باجح  مه 

يزیچ ناملـسم  نانز  دوب : نآ  رب  یلاگنب  نز  کی  يور ، نیمه  هب  دـننک . یم  لمع  نآ  هب  ناریا  یبالقنا  نانز  هک  تسا  ییوگلا  ناـمه  نیا 
. دنتسه یمالـسا  یبهذم و  یگدنز  رد  يرت  لاعف  شقن  يافیا  ناهاوخ  هک  نیا  نآ ، دنهاوخ و  یم  یبرغ  نیناوق  رظن  دروم  يربارب  زا  رتشیب 

نز رازهاه  هد  هکلب  دندروآ ، تسدـب  ناریا  یبالقنا  نانز  يرگرادـیب  وترپ  رد  ار  دوخ  یمالـسا  تیوه  هک  دـندوبن  ناملـسم  نانز  اهنت  ( 8)
رازهدص هب  کیدزن  ًالثم  دندش . فرشم  مالـسا  نید  هب  دندرک و  فشک  ار  مالـسا  یهلا  ياه  شزرا  یمالـساو ، یقالخا  تضهن  رد  یبرغ 

، ییاکیرمآ هدش  ناملسم  هزات  نانز  دننامه  نانز  نیا  دنهد ، یم  لیکشت  نانز  ار  نانآ  زا  یمین  زا  شیب  هک  دندیورگ  مالـسا  هب  یناملآ  رفن 
باختنا رد  یتح  اه  نآ  دنراد ، رایـسب  تقد  مه  مالـسا  ساسارب  دوخ  كاروخ  دروخ و  رد  دنتـسه ، دوخ  یمالـسا  شـشوپ  بقارم  اهنت  هن 

. دـننک یم  بانتجا  یقالخادـض  ای  یمالـسادض  ياه  لایرـس  ياشامت  زا  بلغا  و  دـنهد ، یم  جرخ  هب  دایز  تقد  ینویزیولت ، ياـه  هماـنرب 
رود هب  هناخ ، زا  نوریب  رد  مه  هاگ  دریگ و  یم  لکـش  رگیدمه  ياه  هناخ  رد  ندـمآ  درگ  اب  ًالومعم  نانز ، زا  هتـسد  نیا  یعامتجا  تیلاعف 

اما دنراد ! کش  یمالسا  يرادیب  رب  یناریا  نانز  يرادیب  ریثأت  رد  یخرب  ( 9 . ) دنزادرپ یم  یعامتجا  ياه  تیلاعف  هب  دنوش و  یم  عمج  مه 
زا تیامح  شبنج  یمالسا و  يرادیب  ارچ  دسرپ  یم  تسخن  هک  نآ  دنک و  یم  هئارا  یلوبق  لباق  حیضوت  هراب  نیا  رد  یناملآ  همانزور  کی 
رد یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  ناریا  نانز  باجح  مییوگب : هک  نیا  رگم  دهد : یم  خساپ  سپـس  داتفین ؟ قافتا  ههد 1340/1960  رد  باجح 

داجیا و لاح  رد  یمالسا ، ياه  شزرا  ندرک  هدنز  هصرع  رد  نانز  مالـسا ، يایند  رد  هژیو  هب  ایند  مامت  رد  عقاو ، رد  دراد . تلاخد  رما  نیا 
نز زا  یمالسا  بالقنا  هک  يریوصت  یمالسا : شـشوپ  ( 10 . ) تشادن دوجو  ناریا  بالقنا 1357/1979  زا  لبق  هک  دنتسه  یـشبنج  هرادا 

، راشک لیناد  مناخ  تسین . لعفنم  نیشن و  هناخ  یناریا  ناملسم  نز  هک  هتفایرد  ناهج  - لوا تسا : هتشاذگ  ياجرب  مهم  ریثأت  ود  هدرک  هئارا 
یم رکف  اه  یبرغ  دراد ، دوجو  اه  یجراخ  نهذ  رد  ناریا ، رد  نانز  روضح  زا  طلغ  يریوصت  تسا : دقتعم  اداناک  نارتنوم  هراونـشج  ریدـم 

شرگن مود - ( 11 . ) دنلوغـشم يراد  هناخ  هب  اهنت  دـنا و  هتـسشن  هناخ  رد  دـنرادن و  ینادـنچ  یعامتجا  ياه  تیلاعف  یناریا  نانز  هک  دـننک 
یناهج سنارفنک  رد  نانز  یمالـسا  قوقح  يایحا  شبنج  زمیات ، كرویوین  همانزور  تسا . هتفای  شهاک  ناملـسم  نانز  هرابرد  یفنم  ياـه 
مالـسا يایند  زا  هک  ینانارنخـس  اریز  داد ، رارق  ریثأت  تخـس  ار  ناـیناهج  همه  هک  دـنک  یم  یفرعم  سنارفنک  هدـیدپ  نیرت  بلاـج  ار  نکپ 

غیلبت رد  یبوخ  ریثأـت  یناریا ، هبجحم  نز  کـی  ینارنخـس  سنارفنک ، نیا  رد  ( 12 . ) دنتـشاد نانز  هرابرد  یمهم  ياه  فرح  دندوب ، هدـمآ 
هب تسا . هدوب  تیقفؤماب  مأوت  ناریا ، ناملـسم  نانز  یناهج  روضح  هک  دـهد  یم  ناشن  مه  اه  تواضق  تشاذـگ . ياجرب  یمالـسا  باجح 

هدوب قفؤم  نایناهج  هب  ناملـسم  نز  يارب  یعاـمتجا  یـسایس - تکراـشم  يوگلا  کـی  هئارا  یناریا  نز  شـالت  تفگ : ناوت  یم  تهج  نیا 
مالسا يایند  ( 13 .) تسا هدراذگ  ریثأت  ناهج  ياج  همه  رد  هداد ، خر  نانز  هرابرد  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  ناریا  رد  هچنآ  عقاو ، رد  تسا .

رد نانز  ياه  شبنج  نالاعف  زا  سوکرام  زیل  هلمج : زا  تسا  هتفریذـپ  ناریا  بالقنا  زا  سپ  نانز  یمالـسا  باجح  يوگلا  زا  يرتشیب  ریثأت 
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هب درکیور  شروشک ، یهورگ  ياه  هناسر  رد  یناریا  ناـنز  ریواـصت  شخپ  میقتـسمرثا  لـیلد  هب  هک  دـنک  یم  فارتعا  هدرپ  یب  يزنودـنا ،
رد کنیا  هدیدرگ و  لیدبت  دم  کی  هب  روشک  نآ  رد  یناریا  ناوناب  باجح  زا  دیلقت  جیردت  هب  و  هدش ، رتشیب  يزنودنا  رد  یمالسا  باجح 

ییوگراعش هب  ار  نانآ  هدش و  كرت  نانز  يارب  ییوگلا  یمالسا ، بالقنا  نانز  تسا . هتفای  رایـسب  ناراداوه  اه  هاگـشناد  نایوجـشناد  نایم 
زا یـضعب  رد  يرـسور  هژیو  هب  سابلرب و  ناریا ، ناملـسم  یبالقنا و  نانز  شـشوپ  هتـشاداو و  یمالـسا  شـشوپ  تیاـعر  اـه و  ناـبایخ  رد 

ندرا ياه  هاگـشناد  رد  باجح  اب  نایوجـشناد  دادـعت  ریخا ، ياه  لاس  رد  تسا . هتـشاذگ  ریثأت  یقیمعزرط  هب  سراـف ، جـیلخ  ياـهروشک 
ناهج و طاقن  یصقا  هب  یناریا  یمالسا  باجح  هک  تسین  يدیدرت  نیاربانب ، هتفر ، الاب  یمالسا  باجح  هب  شیارگ  یبیل ، رد  هتفای . شیازفا 

ناریا ياهزرم  يارو  هب  یفلتخم  ياه  هویش  هب  یمالـسا  يروهمج  نانز  باجح  ( 14 . ) تسا هدرک  تیارس  یمالـسا  ياهروشک  هب  هژیو  هب 
هب یناریا  یمالـسا  باجح  هب  درکیور  هداتفا . قافتا  یناریا  ياـه  ملیف  قیرط  زا  یمالـسا  ناریا  باـجح  هعاـشا  زا  یـشخب  ـالثم ، تسا  هتفر 
ای يدرف  دوجو  راهظا  ناونع  هب  یمالسا  شـشوپ  .1 هلمج : زا  دراد . مه  يرگید  لیالد  اه ، تلود  اب  تفلاخم  داـمن  هب  نآ  لیدـبت  يانثتـسا 

فرشت شیارگ و  لیلد  همه ، زا  رت  مهم  . 3 تسا . مسینیمف  هتخیسگ  راسفا  شبنج  هب  یخساپ  باجح ، هب  هجوت  . 2 دور . یم  راک  هب  یبهذم 
رارق ناهج  یـسایس  ياه  هورگ  نیرت  مهم  نایم  رد  یمالـسا  ياه  نایرج  کنیا  مه  تلود : نید و  داـحتا  ( 15 . ) تسا مالـسا  نیبم  نید  هب 

هیرظن یمالسا و  بالقنا  زا  رثأتم  رواب  نیا  دنراد . گنتاگنت  طابترا  بهذم  تسایس و  هک  دنداقتعا  نیا  رب  یبهذم  ياه  نایرج  نیا  دنراد .
بـالقنا يزوریپ  زا  سپ  نیتـسخن  ياـهزور  ناـمه  زا  رگید ، ناـیب  هب  تسا . نآ  ناـهج ) هصرع  رد  تسایـس  نید و  قـیفلت   ) ییارگ ناـهج 

حرطم تلود  نید و  دـنویپ  رهظم  نیرت  عیـسو  نیرت و  یلاع  ناونع  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  ییارگ  ناهج  هیرظن  هر )  ) ینیمخ ماما  یمالـسا ،
یتح درک و  دـهاوخ  دوخ  نآ  زا  ار  ناهج  يربهر  ماجنارـس  نافعـضتسم  هدارا  دوب : رواب  نیا  رب  ینید  ياـه  هزومآ  ساـسارب  يو  تخاـس ،

مالـسا یهارمه  هب  ندرب  یپ  هتبلا  دش . دنهاوخ  نادنمتورث  نیزگیاج  نامورحم  تفای و  دهاوخ  ققحت  يدوزب  دنوادخ  هدعو  داد  یم  دـیون 
ار ناناملسم  دناوت  یم  هک  یمالسا  تما  سیسأت  اریز  تسین ، راوشد  یمالسا  بالقنا  هشیدنا  رد  تسایـس )  ) ییارگ ناهج  و  نید )  ) ییارگ
. تسا یمالسا  بالقنا  ياهراعش  اه و  شزرا  زا  دهد ، دنویپ  مه  هب  دوجوم  یـسایس  یموق و  عناوم  زین  فلتخم و  ياه  تیلم  زا  رظن  فرص 

نیا هک  دراذـگ  یمن  یقاب  یکـش  یمالـسا ، ماکحا  و  نآرق )  ) سدـقم باتک  زا  يوریپ  موزل  هب  یمالـسا  بالقنا  دـیدش  دـیکأت  هوـالع ، هب 
نیمز برغم  نادنمشیدنا  زا  یخرب  هک  تسا  يزیچ  نامه  هدیدپ  نیا  تسا . ناهج  رد  مالسا  نیداینب  لوصا  یناهج  میکحت  یپ  رد  بالقنا 

بهذم و ندروخ  دنویپ   ) لیلد نیمه  هب  ( 16 . ) دناوخ مالسا )  ) بهذم یناهج  تایح  دیدجت  ار  نآ  لاس 1372/1993  رد  زینه  هلمج  زا  و 
نالاعف دناوخب و  ناهج  يدوبان  لماوع  زا  ار  ییارگ  مالسا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  اکیرمآ  تلود  یمالسا ) بالقنا  زا  یشان  یمالـسا  تسایس 
شیوخ سرت  زین ، قباس  يوروش  ریهامج  داحتا  ناربهر  دربب . مان  برغ  مالسا و  گنج  رد  هدننک  تکرش  ناگدنمزر  ناونع  هب  ار  ناملـسم 

زا ییاکیرمآ  رگ  لیلحت  کی  اهدعب  دندرک . یمن  نامتک  ار  يوروش  يارب  نآ  تارطخ  یمالـسا و  بالقنا  زا  هتفای  ماهلا  یبالقنا  مالـسا  زا 
تسایس نیددنویپ و  هب  دقتعم  مالـسا   ) یـسایس مالـسا  برغ ، مه  قرـش و  مه  هک  نیا  هجیتن  درکدای . یناهج  هضافتنا  ناونع  هب  هدیدپ  نیا 
نانمـشد زا  ات  دنداد  ماجنا  يرایـسب  شالت  مادـک  ره  و  دـندرک ، یم  یقلت  دوخ  عفانم  يارب  يا  هدـمع  رطخ  ار  یمالـسا  بالقنا  زا  یـشان  )

اب برغ  ینمـشد  هب  یـشخب  قیمعت  ياتـسار  رد  لاس 1372/1993 و  رد  نوتگنیتناـه  ( 17 . ) دنیامن تیامح  یـسایس  یمالـسا  ياه  شبنج 
یناهج مظن  يور  ارف  یلصا  رطخ  دناد ، یم  برغ  نهک  بیقر  ار  دوخ  هک  یمالسا  كولب  تفگ : یمالسا ، بالقنا  زا  مهلم  یسایس  مالـسا 

يویرانس یلـصا  تیـصخش  مالـسا  مسینومک ، گرم  زا  دعب  عقاو  رد  دهاوخ . یم  مه  زا  ادج  ار  تسایـس  نید و  نآ ، هک  تسا  ییاکیرمآ 
رد سنورـال )  ) یبرغ دنمـشیدنا  کـی  هـک  هـچنآ  هـب  تـسا  یخـساپ  ًارهاـظ  هلأـسم ، نـیا  هـب  برغ  دـیدش  هجوـت  تساـکیرمآ . رظندروـم 

یناریا ییارگ  مالسا  اب  ندمآ  رانک  يراوشد  و  هر )  ) ینیمخ ماما  هدیدپ  یتفگـش  ناریا ، بالقنا 1357/1979  هبرض  ار  نآ   1369/19990
یمالـسا بالقنا  زا  هتفرگ  ماهلا  تلود  نید و  نیب  هطبار  تخانـش  يارب  یعیـسو  تاعلاطم  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  ور ، نیا  زا  دناوخ . یم 

شبنج دننام   ) ایند رد  تسایـس  نید و  نتـساوخ  مه  اب  ندـید و  مه  اب  یلو  تسا ، هتـشگ  زاغآ  وگاکیـش  هاگـشناد  تیزکرم  هب  اکیرمآ  رد 
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(18 . ) تسا هدش  لیدبت  هنیداهن  شزرا  کی  هب  هللا ) بزح  سامح و  دننام   ) مالسا يایند  هژیو  هب  و  نیتال ) ياکیرمآ  شخب  ییاهر  تایهلا 
یتح نآ  زا  لبق  هداد ، يور  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  هک  تسا  ینیون  لوحت  رابکتسا  دادبتسا و  اب  هزرابم  يارب  مالسا  باختنا  زرابم : مالسا 
متـس دادیب و  هیلع  هزرابم  رد  مالـسا  ندوب  اناوت  هب  یخـسار  داقتعا  مه  زورما  نیقفانم  زورید و  نیدهاجم  نوچ  یناریا  یـسایس  ياه  هورگ 

دزادنارب و ار  یسایس  ياه  میژر  نیرتردتقم  دناوت  یم  دوش  ریسفت  یبوخ  هب  مالسا  رگا  هک  داد  ناشن  ناریا  یمالسا  بالقنا  یلو  دنتشادن ،
باختنا لـیلد  هب  اـه  لاـس  هک  تفرگ  رارق  ییاـه  شبنج  اـه و  هورگ  هجوت  دروم  هثداـح  نیا  دـهد . لیکـشت  تموکح  نآ ، ياـج  رب  دوخ 

هلأسم کی  زا  نیطـسلف  هلأسم  لیدبت  نایم ، نیا  رد  دنتـشادن . دوخ  یـسایس  ياه  نامرآ  هب  لین  رد  یقیفوت  هریغ  مسینومک و  مسیلانویـسان ،
. دش هتفرگ  تیراع  هب  یمالسا  بالقنا  زا  هک  تسا  ییاه  شزرا  نیرت  هتسجرب  زا  یکی  یمالسا  هلأسم  کی  هب  یتسینومک  یتسیلانویـسان و 

ییاه هناشن  ( 19 . ) تسا هتفای  دمآراک  رازبا  اهنت  ار  مالسا  دوخ ، ماجرف  یب  هزرابم  تسب  نب  زا  ندش  جراخ  يارب  نیطـسلف  شبنج  نیاربانب ،
هضافتنا ندوبن  هتسباو  تساه . نآ  زا  یکی  شیاه ، یگژیو  هویـش و  هضافتنا و  هک  تسا  تسد  رد  ینیطـسلف  شبنج  تیهام  رییغت  زا  رایـسب 

ًافرـص ياه  شور  ياج  هب  یگنهرف  یماظن و  یـسایس ، هبناج  همه  شور  کی  ینیزگیاـج  یجراـخ و  ياـهروشک  یلخاد و  ياـه  هورگ  هب 
دجاسم رامش  شرتسگ  نازرابم ، یگتسویپ  تابث و  یمالسا ، داهج  هیحور  شخب  ماهلا  عبانم  هب  دجاسم  لیدبت  زیمآ ، تملاسم  ای  هناحلـسم 

هیمالـسالا و هعیلطلا  نوچ  یبالقنا  ياه  هلجم  راـشتنا  تاـعامج ، هعمج و  ياـهزامن  رد  مدرم  روضح  هعـسوت  نادـهاجم ، هاـگیاپ  ناونع  هب 
یمالسا ياه  هویش  يریگراک  هب  مالسا و  هب  نیطسلف  شبنج  درکیور  ياه  هناشن  زا  ریخا ، ههد  ود  رد  اه  یـشورف  بورـشم  هب  ررکم  هلمح 

ناریا بالقنا  تسا ، هتفگ  ینیطسلف  ناربهر  زا  یکی  هک  هنوگ  نامه  عقاو و  رد  ( 20 . ) تسا لیئارسا  هیلع  هزرابم  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا 
، نیاربانب ( 21 . ) دوش هاگن  مالسا  هیاوز  زا  اهنت  نیطسلف  هلأسم  هک  دش  ثعاب  دوشگ و  نیطسلف  شبنج  يور  شیپ  ار  يدیدج  رصع  هک  دوب 
هک نانچ  دروآدیدپ ؛ نیطسلف  بهذم  یّنس  هعماج  رد  زین  یمالـسا و  عماوج  ناهج ، رد  نآرق  مالـسا و  زا  نیون  یتشادرب  یمالـسا  بالقنا 

شالت دز ، نماد  ینیددض  یلیمحت  ياه  هزومآ  هیلع  راکشآ  هزرابم  هب  درک ، دیدشت  ار  رگ  بوکرس  دساف و  ياه  تلود  اب  تفلاخم  دنور 
سأـی و داد و  هعـسوت  ار  یگدز  برغ  برغ و  ربارب  رد  ناناملــسم  شنکاو  دیــشخب ، تدـش  ار  یعاـمتجا  تلادـع  يربارب و  قـقحت  يارب 

هار مالسا  هک  ار  تقیقح  نیا  ناریا ، یمالسا  بالقنا  عقاو  رد  درک . فذح  هزرابم  هصرع  زا  ار  ههد 1350/1970 ینایاپ  ياه  لاس  يدیماان 
تموکح هب  شیارگ  ( 22 . ) درب ناملسم  ياهروشک  هژیو  هب  رابکتسااب  هزرابم  لاح  رد  ياه  نیمزرـس  هب  تسا ، یلـصا  هلیـسو  داهج  لح و 

یـسایس هتـساوخ  نیرت  مهم  وگلا و  نیرتـهب  تروص  هب  تفرگ . لکـش  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  یمالـسا  ماـظن  هللا :
مالـسا میتفگ ، یم  عقوم  نآ  رد  ام  : » تفگ هراب  نیا  رد  قارع  یمالـسا  بالقنا  يالعا  سلجم  ياربهر  زا  یکی  دـمآرد . ناملـسم  نازرابم 

ار نآ  مـیریگب و  سرد  نآ  زا  دـیاب  نیارباـنب ، دـش . دـهاوخ  زوریپ  زین  قارع  رد  نآ  لاـبند  هـب  يدوز و  هـب  و  تـسا . هدــش  زوریپ  ناریا  رد 
تموکح لیکشت  يارب  ار  نانآ  هتخیگنارب و  ار  ناملسم  درایلیم  دودح 5/1  یمالسا ، بالقنا  رگید ، نایب  هب  ( 23 . ) میهد رارق  دوخ  قشمرس 

لکش هب  رـصاعم  یـسایس  یمالـسا  ياه  شبنج  یـسایس  لمعو  راتفگ  همان ، ساسا  رد  درکیور ، نیا  دروآرد  تکرح  هب  نیمز  هرک  رد  هللا 
زا تسا ، هدـش  زاربا  فلتخم  ياه  تروص  هب  یمالـسا  تموکح  داجیا  هب  ناناملـسم  نارگ  شبنج  هقالع  دوش . یم  هدـهاشم  یفلتخم  ياه 
رب دیکأت  اب  ای  و  رصم ) یمالسالا  راسیلا  دننام  ( ) هر  ) ینیمخ ماما  یمالـسا  تموکح  باتک  همجرت  اب  یمالـسا  ياه  هورگ  زا  یـضعب  هلمج :

تموکح کی  ندرکاپرب  يارب  ار  دوخ  يدنم  هقالع  ریازجلا ) یمالـسا  تاجن  ههبجدـننام   ) ّلح هار  اهنت  ناونع  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
کی نوگنرـس و  ار  قارع  میژر  دوـب ، شـالت  رد  یلیمحت  گـنج  عورـش  زا  لـبق  مه  ردـص  رقابدـمحم  هللا  تیآ  دـنا . هدرک  زاربا  یمالـسا 
رگید ياه  تکرح  زا  یخرب  ( 24 . ) دروآ دوجو  هب  هیقف  تیالو  هیاپرب  یمالسا  يروهمج  ینعی  ناریا  تموکح  هویش  هب  یمالـسا  تموکح 

. دنا هنوگ  ود  اه ، هورگ  زا  هتـسد  نیا  دـننک . یم  يوریپ  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يربهر  زا  نآ ، لوبق  هیقف و  تیالو  لصا  ساسارب  یمالـسا 
يا هتسد  و  نانبل ،) رد  لما  شبنج  دننام   ) دنناد یم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يربهر  دلقم  ار  دوخ  یبهذم  یتدیقع و  ظاحل  زا  هک  يا  هتـسد 

اه و هورگ  ( 25 ( ) نانبل هللا  بزح  شبنج  دننام   ) دننک یم  تیعبت  ناریا  یمالسا  بالقنا  يربهر  زا  یبهذم ، مه  یسایس و  ظاحل  زا  مه  هک 
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زا اهنت  یخرب  . دنا هتفرگ  شیپ  رد  ار  یفلتخم  ياه  شور  هویـش و  مالـسا ، رب  ینتبم  ماظن  کی  هب  لین  يارب  روکذـم ، یمالـسا  ياه  نامزاس 
مکاح میژر  ندرک  دوبان  ددصرد  نیرحب ) شخب  يدازآ  شبنج  دننام   ) اتدوک و  زاجح ) هللا  بزح  دننام   ) هناحلـسم زیمآرهق و  مادقا  قیرط 
لسوت اب  و  دنناد ، یمن  دعاسم  هناحلسم  تامادقا  هب  ندز  تسد  يارب  ار  یلعف  طیارش  هک  دنراد  رارق  ییاه  هورگ  لباقم ، هطقن  رد  دنا . هدوب 

اما هافر ،) يارگ  مالسا  بزح  دننام   ) دنتسه دوجوم  ماظن  رییغت  یپ  رد  یناملراپ  تاباختنا  رد  تکرش  لیبق  زا  زیمآ  تملاسم  ياه  هویـش  هب 
لیئارسا اب  فاصم  رد  هک  تساه  هورگ  نیا  زا  يا  هنومن  هللا  بزح  شبنج  دندنبیاپ ، شور  ود  ره  هب  هک  دنراد  دوجو  مه  رگید  ياه  هورگ 

لیئارسا و اب  گنج  ینعی  مه ، لمکم  لاح  نیع  رد  زیامتم و  شور  ود  هب  یمالسا  تموکح  رارقتـسا  روظنم  هب  نانبل و  ینورام  تموکح  و 
ياهراتخاس نتسکش  هب  فلتخم  روص  هب  یمالـسا  بالقنا  ینکـش : راتخاس  ( 26 . ) تسا هدروآ  يور  ناـنبل  سلجم  تاـباختنا  رد  تکرش 

هشیدنا رد  . 1 هلمج : زا  تخاس  نیـشیپ  ياهراتخاس  نیزگیاج  ار  يدـیدج  یـشزرا  ياـهراتخاس  هتبلا  دز و  تسد  یناـهج  هدـش  هتفریذـپ 
هک ارچ  هتفرشیپ ، برغ  زا  هتفرگرب  ییوگلا  مه  نآ  تسا ، هعـسوت  یناهج  يوگلا  کی  هب  زاین  نردم ، هب  یتنـس  هعماج  لاقتنا  يارب  هتینردم 
اب يزاسون  هاگدید ، نیا  رد  . دیامیپب ار  اکیرمآ  اپورا و  رد  هعـسوت  ریـسم  نامه  دیاب  هتفاین ، هعـسوت  یبرعریغ  يایند  هک  تسا  نیا  رب  هدیقع 

يریگ تهج  نید  هک  دز  داـیرف  درب و  لاؤس  ریز  ار  برغ  هعـسوت  یناـبم  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  نکیل  و  تسا ، هارمه  طرفم  ییارگ  اـیند 
رد ینیون  شزرا  یمالسا  بالقنا  تروص ، نیا  هب  دنک . یم  یفن  مه  ار  یطارفا  ییارگ  ایند  هتبلا  دراد ، ایند  هرادا  صوصخرد  یساسا  ياه 
هب يا  هرود  رد  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  . 2 ( 27 . ) تسین یبرغ  ياهوگلا  هب  لسوت  هب  يزاین  یعامتجا  هعسوت  رد  هک  نآ  دیرفآ و  هعـسوت 

یمالـسا بالقنا  ور ، نیا  زا  دوب . هدش  رت  يدج  رتدـیدج و  هلحرم  دراو  متـسیب  نرق  رخآ  عبر  رد  مسینردـم  تسپ  نایرج  هک  تسویپ  عقو 
هب و  دریگ ، یمن  ياج  هتینردم  ریـسفت  تیاور و  رد  اذل  یمـسینردم و  تسپ  تسا  یبالقنا  برغ ، نادنـشمیدنا  زا  يرایـسب  هدیقع  هب  ناریا 

یصاخشا هلمج  زا  وکوف  تفرگ . رارق  دیعس و ... دراودا  ادیرد ، وکوف ، لشیم  نوچ  يدارفا  هجوت  دروم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  لیلد  نیمه 
، داد ناشن  ناریا  مدرم  هب  تبـسن  ار  دوخ  تیامح  یتـالاقم ، پاـچ  اـب  درک و  ادـیپ  یمالـسا  بـالقنا  رد  ار  دوخ  يرظن  ياـه  هتفاـی  هک  دوب 

ياج یـسایس  ییارگ  تیونعم  بلاق  رد  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  وا ، رظن  هب  دش . هجاوم  دوخ  ناشیک  مه  دنت  دیدش و  تالمح  اب  هچرگا 
هاگدـید هیرظن و  یمالـسا  بـالقنا  نیارباـنب ، دوب . هدـش  هدرپـس  یـشومارف  هب  برغ  رد  اـه  نرق  تیوـنعم  رـصنع  هک  یلاـح  رد  دریگ ، یم 
ياهزاین هب  مه  نآ  رد  هک  دوشگ  نایناهج  يور  هب  ار  يا  هزات  یـشزرا  ياـضف  درک و  درط  ار  تیونعم  نودـب  یگدـنز  هعـسوت و  بـالقنا ،

رد بالقنا  نازادرپ  هیرظن  هدـمع  یمالـسا ، بالقنا  شیادـیپ  زا  شیپ  اـت  . 3 ( 28 . ) دوش یم  هداد  خـساپ  يوـنعم  ياـهزاین  هب  مه  يداـم و 
تسد يروئت  کی  هب  اه  بالقنا  یشنیزگ  یسررب  اب  دندرک  یم  یعـس  ینعی  دنتـشاد  هنایارگ  راتخاس  ياه  شیارگ  یـسانش  هعماج  هصرع 

زا لوپچاکـسا  مناخ  دننک . ینیب  شیپ  ار  نآ  عوقو  یتح  نییبت و  نآ  اب  دهد  یم  خر  ناهج  رد  هکار  يدـیدج  بالقنا  ره  دـنناوتب  ات  دـنبای 
هک نیا  هن  دنیآ  یم  اه  بالقنا  هک  دوب  نآ  رب  تسناد و  یم  هدارا  زا  جراخ  یقافتا و  یلمع  ار  اه  بالقنا  هک  دوب  نازادرپ  هیرظن  نیا  هلمج 

نیا هب  ار  دوخ  يروئت  لوپچاکـسا  دوب ، هارمه  يرامعم  ندـش و  هتخاس  یعون  اب  هک  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب  یلو  دـنوش ، هتخاس 
یم هک  داد  ناشن  یمالـسا  بالقنا  نیاربانب ، ناریا . یمالـسا  بالقنا  الا  دـنوش  هتخاس  هک  نیا  هن  دـنیآ  یم  اـه  بـالقنا  داد : رییغت  تروص 

یناهج يزادرپ  يروئت  هصرع  هب  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  يدـیدج  موهفم  شزرا و  نیا  تخاس و  ار  یعامتجا  میظع  هدـیدپ  کی  ناوت 
اه و شبنج  رد  تسا ، ناریا  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  اه و  یگژیو  زا  یکی  هک  ندوب  یمدرم  مدرم : هب  هجوت  ( 29 . ) تسا هدرک  هضرع 

ياه هدوت  جیـسب  ییاناوت  مالـسا  هک  دنا  هتفایرد  اه  هورگ  اه و  شبنج  نیا  رگید ، ترابع  هب  تسا . هتفای  هار  يددـعتم  یـسایس  ياه  هورگ 
دوخ یمدرم  هاگیاپ  هجیتن ، رد  دنا و  هتفای  شیارگ  مدرم  هب  ءاکتا  يوس  هب  رکفنـشور  رـشق  هب  ءاکتا  زا  اه  نآ  ساسا ، نیا  رب  دراد . ار  مدرم 
هدوت زا  هدافتـسا  یمدرم و  راک  هشیدنا  یمالـسا  بالقنا  نادوس ، یمالـسا  ههبج  ربهر  یبارتلا  نسح  رتکد  هدیقع  هب  دـنا . هداد  شرتسگ  ار 
شبنج یمدرم ، راک  هشیدنا  هب  شیارگ  درک . ءاطع  مالسا  ناهج  رد  یمالسا  توعد  براجت  هب  اهب  نارگ  يا  هیده  ناونع  هب  ار  مدرم  ياه 
رترود هقرفت  فالتخا و  زا  ار  یـسایس  یمالـسا  ياه  شبنج  رما ، نیا  هداد ، قوس  یموق  یبهذم و  یبلط  تدحو  يوس  هب  ار  یمالـسا  ياه 
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هنومن ( 30 . ) تسا هتخاس  رادروخرب  رتشیب  يرادـیاپ  رت و  هدرتسگ  تیامح  رت ، عیـسو  تاناکما  رت ، يوق  تالیکـشت  زا  ار  اه  نآ  هتخاـس و 
نآ ياـتدوک 1359  زا  لـبق  هیکرت  ناملـسم  مدرم  هلمج : زا  دـنوش  یم  هدـید  یـسایس  ياـه  تکرح  رد  مدرم  هب  درکیور  زا  یناوارف  ياـه 

رازه تسیود  ییامیپهار  رد  ریمـشک  مدرم  دنهد . یمرـس  یمالـسا  يروهمج  يدازآ و  لالقتـسا ، راعـش  دنزیر و  یم  اه  نابایخ  هب  روشک ،
ییاهراعش نامه  اه  ینیطسلف  هک  تسا  نآ  رب  نیطسلف  یمالسا  داهج  شبنج  دندرک . حرطم  ار  ربهر  ینیمخ  ربکا و  هللا  راعـش  يرفن 1369 

، عقاو رد  تسا . مالسا  نآ  زا  يزوریپ  ربکا ، هللا  هللا ، الا  هلا  ال  دننز ، یم  دایرف  اه  نآ  دوب . نآ  يدانم  یمالـسا  بالقنا  هک  دنهد  یم  رـس  ار 
رد ات 1379  ياه 1369  لاس  رد  دندیزگرب . ار  یمالسا  بالقنا  ياهراعـش  و  دنتخادنا ، رود  هب  ار  يداحلا  ییارگ و  موق  ياهراعـش  اه  نآ 
هک تسا  بالقنا  يربهر  مالک  نیا  دیؤم  روآدای و  نیا  دش . هدینش  رایسب  ربکا ، هللا  يادن  راعش و  یبونج  ياقیرفآ  نوات  پیک  ياه  نابایخ 
هک تخومآ  نایناهج  هب  یمالـسا  بـالقنا  ( 31 . ) تسا ناریا  یبـالقنا  تلم  زا  هتفرگ  سرد  اـه  ماـب  تشپ  رب  ریازجلا  مدرم  ربـکا  هللا  داـیرف 

مودنارفر هب  تشاذگ ، مودنارفر  هب  ار  دوخ  لصا  هکدوب  لیلد  نیمه  هب  دشاب و  راوتسا  مدرم  یعقاو  يارآ  رب  دیاب  یسایس  ماظن  تیعورـشم 
، ور نیا  زا  و  تسا ، یبرغ  یسارکومد  زا  رتارف  هک  دوب  يا  هشیدنا  هکلب  ون ، ینخس  هناعاجش و  تفگش ، یلمع  طقف  هن  ماظن  کی  نتـشاذگ 

نیودت ات  دننک  یم  باختنا  ار  یناگربخ  مدرم  یتح  بالقنا ، نیا  رد  دش . حرطم  یسارکومد  لاربیل  زا  هتـسخ  ناهج  يارب  یلیدب  ناونع  هب 
دادن هزاجا  ماما  گنج ، جوا  رد  دریگ . یم  تروص  یمومع  يارآ  هب  هعجارم  زین ، نیودت  زا  سپ  دشاب . مدرم  يأر  ساسارب  یـساسا  نوناق 
ندـش هرادا  رتهب  هناهب  هب  یماـظن  تلود  داهنـشیپ  دادـن  هزاـجا  درذـگب . روهمج  سییر  نیلوا  حاـضیتسا  يارب  دوخ  ینوناـق  قح  زا  سلجم 

یم هیـصوت  سکعرب  هکلب  دوش ، اه  ههبج  فرـص  میرحت ، گنج و  نارود  رد  تاباختنا  جراـخم  دادـن ، هزاـجا  یتح  ددرگ ، حرط  گـنج ،
نرق رد  ییارگ : نید  هعاـشا  ( 32 . ) دـتفین بقع  يروهمج  تسایر  و  ناـگربخ ، سلجم  اروش ، سلجم  تاـباختنا  زور ، کـی  یتح  هکدرک 

و ( 1324/1945  ) مسیـشاف تسکـش  اب  دنروآرب . رـس  تیحیـسم  ناهج  رد  رالوکـس  ياه  ژولوئدـیا  ناونع  هب  مسیـشاف  مسینومک و  متـسیب 
شلاچ هب  ار  یـسارکومد  لاربیل  ماظن  یمالـسا  بالقنا  اما  دـید  یم  بیقر  یب  ار  دوخ  لاربیل  یـسارکومد  ماـظن  ( 1370/1991  ) مسینومک

و تخادرپ ، تموکح  هرادا  هب  ناوت  یمن  نید  اب  دندوب  دقتعم  هک  ار  لاربیل  نازادرپ  يروئت  هیرظن و  یمالـسا ، بالقنا  دادیور  اریز  دـیبلط ،
یعامتجا هعـسوت  اب  هطبار  رد  اه  تدم  رگید ، نایب  هب  تخاس . لطاب  دـهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یعامتجا  یـسایس  تیمها  جـیردت  هب  نید 

شزرا مایپ و  یمالـسا  بالقنا  یلو  دنوش ، یم  رالوکـس  ندـش ، نردـم  اب  نامزمه  ریذـپان ، بانتجا  روط  هب  اه  تلم  هک  دوب  نیا  رب  داقتعا 
هب دنوش . یمن  رالوکـس  ندش  نردـم  اب  ماگمه  ًاموزل  دـنروآ  یم  يور  نید  هب  هک  یتاعامتجا  هک : نیا  درک و  هضرع  ناهج  هب  ار  يرگید 

تیوضع اب  دنناوت  یم  هک  دندش  دقتعم  مدرم  زا  يریثک  دادـعت  هعـسوت ، لاح  رد  ناهج  رد  مه  و  هتفرـشیپ ، ياهروشک  رد  مه  لیلد ، نیمه 
شزرا درس ، گنج  زا  دعب  ( 33 . ) دـننک لابند  ار  دوخ  يونعم  يدام و  ياه  فدـه  يرترثؤم  روط  هب  ینید ، ياه  شبنج  ای  اه و  هورگ  رد 

، تنرتنیا هژیو ، هب  نفلت و  فارگلت ، نوچ  یعمج  طابترا  لیاسو  اریز  تفای  شرتسگ  یمالـسا  بـالقنا  هنارادـم  نید  هناـیارگ و  نید  ياـه 
ینیدریغ و ینید و  عماوج  نیب  طابترا  دش  بجوم  یعمج  طابترا  لیاسو  هعـسوت  نایب ، رگید  هب  درک . ادیپ  يرتشیب  هعـسوت  لیمیا  سکاف و 

يدیدج لئاسم  درـس  گنج  زا  سپ  نینچمه  دبای . شیازفا  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  هتـشذگ ، زا  شیب  یـسایس ، یبهذم و  نالاعف  يراکمه 
هک رـشب ، قوقح  ناگدنهانپ و  ترجاهم ، مسیرورت ، زدیا ، زاجم ، ریغ  ياهوراد  تسیز ، طیحم  هلمج  زا  دـمآ  دـیدپ  یللملا  نیب  طباور  رد 

ییاکیرمآ یـسارکومد  هک  یلاح  رد  ددرگ ، دـیدشت  یـسایس  ياه  فدـه  اب  ینید  نـالاعف  روضح  اـه ، نآ  لـصف  لـح و  يارب  دـیبلط  یم 
ریثأـت ناـهج ) يا و  هـقطنم   ) یلمارف یلم ، داـعبا  رد  نـید  نوـنکا  يور ، ره  هـب  ( 34 . ) تسا هدادـن  ناـشن  اـه  نآ  لـح  رد  ار  دوخ  ییاـناوت 
یعوـن رب  تلـالد  ینید ، ییارگداـینب  دـید . ینید  ییارگداـینب  رد  دـیاب  ار  ریثأـت  نیا  هوـلج  نیرت  مـهم  دراد . تسایـس  يور  رب  يدـنمتردق 

ار نانآ  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  لباقم  رد  هورگ  کی  تیعمج و  کی  ناونع  هب  ار  ناراد  نید  تیوه  دـشوک  یم  هک  دراد  هژیو  يژتارتسا 
یـسایس مجاهت  یعون  هب  رجنم  دبای و  رییغت  تسا  نکمم  یعفادت  تلاح  نینچ  کی  تاقوا  یهاگ  دنک . ظفح  دنناشکب ، ینیدریغ  طیحم  هب 

ندش رادیدپ  هک  درک  دیکأت  دیاب  ًاددجم  هتبلا  تسا . دوجوم  يداصتقا  یعامتجا و  ای  یـسایس  ياه  ماظن  رییغت  يوج  تسج و  رد  هک  دوش 
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هب دـشاب ، طوبرم  مسینومک  یـشاپورف  هب  هک  نآ  زا  شیب  یناـهج ، تسایـس  رد  لـصا  کـی  ناوـنع  هب  ینید  ییارگ  داـینب  اـی  نید ، هراـبود 
رادروخرب ناهج  دنمتردق  ياهروشک  تیامح  زا  هک  ناریا  هیلع  گنج  نتخادـنا  هار  هب  ور ، نیا  زا  ددرگ . یمرب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 

دیدج يوگلا  ( 35 . ) درک یقلت  یمالسا  بالقنا  زا  هدمآرب  یمالـسا  ییارگداینب  ندرک  فقوتم  ای  بوکرـس  يارب  یمادقا  ناوت  یم  ار  دوب 
رد ار  دربهار )  ) يژتارتسا ود  فده ، نیا  ققحت  يارب  تسا . ناهج  رد  نید  هیاپرب  یناهج  مظن  کی  داجیا  یپ  رد  یمالـسا  بالقنا  یناهج :

یناهج اب  هلباقم  هب  دـشوک  یم  تدـم ، هاتوک  همانرب  نیا  رد  هک  دـنک  یم  يوریپ  تدـم  هاـتوک  هماـنرب  کـی  زا  تسخن  تسا . هتفرگ  شیپ 
یبرغ ياه  شزرا  اه و  هزومآرب  ینتبم  یناهج  ماظن  کی  نتـسشن  رمث  هب  زا  تسا  شالت  رد  هار ، نیا  رد  دزادرپب و  یبرغ  موهفم  هب  يزاـس 

دنک و یم  تیعبت  تدمزارد  همانرب  کی  زا  نآ ، فیعـضت  ای  یبرغ و  ندش  یناهج  اب  ههجاوم  رد  یمالـسا  بالقنا  مود ، دیامن . يریگولج 
ناهج نافعضتسم  ناناملـسم و  رد  ار  نآ  هب  لیم  ات  یمالـسا  ینامرآ  بولطم و  ماظن  زا  يریوصت  هئارا  هک : نیا  زا  تسا  ترابع  همانرب  نیا 
يارب ناقاتشم  رد  تکرح  هزیگنا و  یمالـسا )  ) بولطم یناهج  تموکح  هب  قایتشا  نتخیگنارب  اب  تسا  راودیما  یمالـسا  بالقنا  دزیگنارب .

.1 دریگ : یم  لکش  ریز  دراوم  هیاپرب  هک  تسا  یماظن  یمالـسا  بالقنا  هاگدید  زا  بولطم  یناهج  ماظن  ( 36 . ) دوش زاغآ  نآ  هب  یسرتسد 
، یندل ملع  زا  يریگ  هرهب  اب  ماما  دوش و  یم  لیکـشت  موصعم  ماما  تماعز  هب  درکدای ، تما  تماما و  ماظن  هب  ناوت  یم  نآ  زا  هک  ماظن  نیا 

دحاو تما  ناونع  تحت  اراه  نیمزرس  اه و  تلود  اه ، تلم  مامت  و  دنک ، یم  يزیر  هیاپ  ار  يا  هنالداع  ماظن  یهلا ، ياهدادما  تیموصعم و 
: تسا رادروخرب  یگژیو  هس  زا  مالـسا ، یناهج  ماظن  رد  تماما  يربهر و  هک  نیا  هجیتن  دهد . یم  قوس  یمالـسا  یناسنا و  لامک  يوس  هب 

میقتـسم بختنم  ای  ربمایپ و  بختنم  ربهر ، ًایناث ، دور . یم  رامـش  هب  یـسایس  يونعم و  یتدیقع ، کیژولوئدیا ، بطق  زکرم و  يربهر ، ًالوا ،
طبترم مدرم  شریذـپ  هب  تموکح ، نتفرگ  تسد  هب  تماما و  ققحت  ًاثلاث ، تسا . موصعم  ماما  ماـع ) ناـبیان   ) میقتـسمریغ و  صاـخ ) باون  )

لالقتسا دجاو  یناسنا و  ياه  شزرا  اهدادعتـسا و  هدننک  افوکـش  لماکتم ، نوگمه و  يا  هعماج  یمالـسا ، یناهج  هعماج  . 2 ( 37 . ) تسا
، یتسیلانویسان یلم و  تاقلعت  زا  ماظن  نیا  رد  ددرگ . یم  هدروآرب  نآ  رد  یناسنا  یحور  يرطف و  یساسا  نیداینب و  ياهزاین  تسا و  لماک 
تارجاشم و تامـصاخم ، تاعزانم ، هشیر  هک  ناسنا  ناطیـش و  تیمکاح  يرـشب ، ریذپاطخ  ياه  نوناق  هناروزم ، هناگدنچ و  ياه  يربهر 

ینیمز يور  رب  ادخ  نوناق  تیمکاح و  لامعا  یمالسا ، بولطم  یناهج  هعماج  رد  اه  ناسنا  . 3 ( 38 . ) تسین يربخ  تسا ، ناهج  تالداجم 
يراـبتعا و ياـهزرم  دـبای و  یم  یلجت  ماـما  هدارا  تروـص  هـب  یهلا  تیمکاـح  عـقاو ، رد  دـنراذگ . یم  او  یهلا  هدــیزگرب و  ربـهر  هـب  ار 

ياه ماظن  ياه  یگژیو  اب  یمالـسا  بولطم  یناهج  ماظن  ياه  یگژیو  ( 39 . ) دوش یم  لیاز  ینونک ، يایند  رب  مکاـح  دوجوم و  يدادرارق 
یظفل يرهاظ ، ياه  تهابش  اه ، ماظن  نیا  ياه  یگژیو  تسا ، نکمم  تسین . هسیاقم  لباق  هدنیآ  یلامتحا  ياه  ماظن  یتح  لاح و  هتشذگ ،

رد نآ  يدانم  جورم و  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  یماظن  نیا  دنرادن . مه  اب  یتهابـش  چیه  ییاوتحم  ظاحل  زا  یلو  دشاب ، هتـشاد  یلکـش  و 
نیمه هب  تسا و  هدـمآرد  یبرغ  هناراک  بیرف  هناروزم و  ندـش  یناهج  لیدـب  هب  شا  یناسنا  یهلا و  ياـه  یگژیو  تلع  هب  تسا و  ناـهج 

ياه شزرا  تسا  ددصرد  بالقنا  نیا  اریز  دنا  هدرک  یفرعم  دوخ  بیقر  اهنت  ار  یمالـسا  بالقنا  یبرغ ، ندـش  یناهج  نارادمدرـس  تلع 
نیرت مهم  زا  ار  لالقتـسا  یمالـسا  بالقنا  رابکتـسا : اب  زیتس  دـیامن . یبرغ  یلبق  ياه  شزرا  نیزگیاج  ناـهج ، هرادا  هنهپ  رد  ار  يدـیدج 
ناهج دنبرد  ياه  تلود  اه و  تلم  هب  هراب  نیا  رد  اهراب  درک و  یفرعم  یگدنام  بقع  تلع  نیرت  یساسا  زا  ار  یگتسباو  هعـسوت و  لوصا 

(، يزرواشک  ) یتعارز یتعنـص ، یگتـسباو  رکنم  فلاخم و  مالـسا  هک  دوب  رواب  نیا  رب  هر )  ) ینیمخ ماما  داد . رادشه  مالـسا  ناهج  موس و 
اه یگتسباو  رگید  ءادبم  ار  نآ  تسناد و  یم  اه  یگتـسباو  ریاس  زا  رت  مهم  ار  يرکف  یگتـسباو  هتبلا  تسا و  یگنهرف  يداصتقا و  يرادا ،

یمن دتفین  قافتا  یعامتجا  داعبا  همه  رد  لالقتسا  هک  ینامز  ات  تسین و  عمج  لباق  یگتسباو  اب  لالقتسا  هک  داد  یم  رادشه  و  درامش ، یم 
شیادـیپ هب  دـش ، هارمه  اکیرمآ  هطلـس  زا  ناریا  لالقتـسا  اب  هک  هر )  ) ینیمخ ماما  شـالت  عضاوم و  ( 40 . ) دیمان لقتـسم  ار  يروشک  ناوت 

اه و ناسنا  یعقاو  تردق  لاهن  یگدنلاب  هناملاظ و  ياه  تب  نتسکش  اه و  تردقربا  ییوگروز  ربارب  رد  اه  تلم  سفن  هب  دامتعا  تأرج و 
ریثأت ناـنچ  یمالـسا  بـالقنا  یهاوخ  لالقتـسا  يربهر ، مظعم  ماـقم  داـقتعا  هب  ( 41 . ) دــیدرگ یهلا  يوـنعم و  ياـه  شزرا  ندروآربرس 
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نارـس سالجا  نایرج  رد  ایـسآ  قرـش  رد  عقاو  ياـهروشک  ناربهر  زا  یکی  لاـثم ، ناونع  هب  هدرک  فارتعا  هب  راداو  ار  یخرب  هک  هتـشاذگ 
ياـهراد هیامرـس  هب  شروـشک  رد  دوـجوم  ياـه  هیامرـس  یگتـسباو  ار  شروـشک  رقف  تلع  هل ، مظعم  هب  باـطخ  رد  یمالـسا  ياـهروشک 

، يداصتقا هب  هن  یتلم ، هب  هن  دنک  باجیا  شعفانم  یتقو  رابکتسا  هک  دریگ  یم  هجیتن  يربهر  مظعم  ماقم  تسناد . ییاکیرمآ  یتسینویهص و 
تلم تلود و  ياه  یگداتـسیا  هک  هدـنامن  یقاـب  یکـش  رگید  زورما  ( 42 . ) دـنک یمن  محر  یـسک  هب  هن  یمدرم و  هب  هـن  یگنهرف ، هـب  هـن 

زا هدـمآرب  ماظن   ) یمالـسا يروهمج  ياه  تیامح  یمرگ  تشپ  هب  ورتساک  تسا . یمالـسا  بالقنا  زا  رثأـتم  اـکیرمآ ، لـباقم  رد  ـالئوزنو 
بالقنا یبلط  لالقتـسا  زا  يریگ  سرد  اب  نانبل  هللا  بزح  دـهد . یم  همادا  اکیرمآ  اب  شروشک  بالقنا و  ییوراـیور  هب  یمالـسا ) بـالقنا 

یگداتسیا سرد  دنا  هدرک  مالعا  اهراب  هیروس  نالوئسم  دنک ، ظفح  یتسینویهص  میژر  لباقم  رد  ار  نابنل  لالقتـسا  دشوک  یم  ناریا  مدرم 
اه سور  دنتسناوت  ناریا  بالقنا 1357  ياه  سرد  هب  ياکتااب  ناغفا  ناگدنمزر  دنا . هتخومآ  ناریا  بالقنا  زا  ار  بصاغ  لیئارـسا  ربارب  رد 

هویش یماظن  یگنهرف و  يداصتقا ، یسایس ، لالقتـسا  هب  ناریا  یبایتسد  دنبای . تسد  دوخ  لالقتـسا  هب  دنیامن و  نوریب  دوخ  ینمزرـس  زا  ار 
كاخ بآ و  رب  نارگ  هطلـس  اب  نیطـسلف و ... نادوس ، قارع ، رد  کنیا  مه  هک  هدـش  لیدـبت  یناگدـنمزر  يارب  ییوگلا  هب  یبـالقنا ، ناریا 
جیـسب  ) اه هویـش  اکیرمآ ) رب  گرم   ) اهراعـش نامه  اـب  ناـشروشک  اـب  نیزواـجتم  اـب  گـنج  رد  اـه  نآ  هک  نآ  بلاـج  دـنگنج . یم  دوخ 

هک تساه  نیمه  و  دنمزر ، یم  یمالسا  بالقنا  ادخ ) هب  لکوت  لسوت و   ) اه لبمس  و  فراعتم ) کبـس و  تاحیلـست   ) اه حالـس  یمدرم ،)
ای هطبار و  زا  دیاب  هک  یجیاتن  ( 43 . ) دنک یم  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  هب  هباشم  رگید  يزوریپ  دنچ  ای  کی  عوقو  نارگن  ار  رابکتسا 

لقادح ای  ینالوط  یتمدق  هچرگا  یمالسا  يرادیب  . 1 هلمج : زا  تسا ، ددعتم  ناوارف و  تفایرد ، یمالسا  يرادیب  اب  یمالسا  بالقنا  لماعت 
رب یمالسا  بالقنا  يراذگرثا  . 2 تسا . هتـشاد  هدننک  نییعت  شقن  نآ  قیمعت  شرتسگ و  رد  یمالـسا  بالقنا  یلو  دراد ، هلاسدص  یتمدق 

دـشر زا  نینچ  مه  يربهر و  مظعم  ماقم  عضاوم  زا ، زین  ینیمخ و  ماما  نانخـس  زا  الثم  دوش ، یم  دییأت  فلتخم  تاهج  زا  یمالـسا  يرادیب 
یمالـسا بالقنا  هک  یلاح  رد  نیا  تسادـیوه . یمالـسا  يرگرادـیب  شبنج  رب  ناریا  بالقنا  ریثأت  ریخا ، ياـه  ههد  رد  یمالـسا  تـالوحت 

هب یمالـسا  بالقنا  ياه  مایپ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  هکلب  درادـن  راک  روتـسد  رد  بالقنا  رودـص  يارب  یـشالت  چـیه  هک  هدرک  مالعا  اهراب 
، یمالـسا يرادـیب  یمالـسا و  بـالقنا  هجیتن  درادـن . یکیزیف  موهفم  هب  رودـص  هب  يزاـین  یهلا ، یحو  یناـسنا و  ترطف  اـب  طاـبترا  تهج 

تموکح هب  لیم  هزرابم و  هار  اهنت  ناونع  هب  مالسا  تسایـس ، نید و  دنویپ  باجح ، نوچ  ییاه  شزرا  یمالـسا  بالقنا  هنومن  ود  یـسررب 
. ددرگ لسوتم  یماظن )  ) یکیزیف مادقا  هب  هار  نیا  رد  دنیبب  يزاین  ای  دوش و  راچان  هک  نآ  نودب  درک ، قلخ  ای  هدنز و  ناهج  رد  ار  یمالـسا 

زاین هدـننکءایحا  کی  هب  اهنت  قیمعت  هعـسوت و  رد  یناسنا ، ترطف  اب  قابطنا  لـیلد  هب  یمالـسا  ياـه  شزرا  هک  دـهد  یم  ناـشن  هلأـسم  نیا 
کـش یب  تفای ، شرتسگ  تشاذـگ و  رثا  کلامم  زا  شیب  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  رد  یمالـسا  بالقنا  زا  یـشان  ياـه  شزرا  هتبلا  دراد ،
تسا یبالقنا  ناریا  رد  مالسا  یمالسا و  ياهروشک  مالسا  نیب  ناوارف  كرتشم  هوجو  مالـسا و  رـصنع  دوجو  نآ ، للع  نیرت  مهم  زا  یکی 

رد دراد . رارق  يربهر  مظعم  ماقم  ياـهدومنهر  و  هر )  ) ینیمخ ماـما  ریثأـت  تحت  تدـش  هب  هللا  بزح  فلا - نیطـسلف . ناـنبل و  رد  هلمج  زا 
رب نازیم  نیا  هب  یمالـسا  بالقنا  ارچ  دـید . هللا  بزح  دوجو  هرهچ و  رد  ناوت  یم  ار  یمالـسا  بـالقنا  یجراـخ  ریثأـت  نیرت  هتـسجرب  عقاو 

هقلع اه ، ینانبل  نایناریا و  نیب  مینک : یم  رورم  ار  ریز  ثحاـبم  لاوئـس ، نیا  هب  خـساپ  رد  تسا ؟ هتـشاذگ  ریثأـت  هللا  بزح  یمالـسا  شبنج 
يداصتقا یگنهرف و  یـسایس ، ياه  تیلاـعف  هیوفـص ، نارود  ناریا  اـب  لـماع  لـبج  مدرم  اـملع و  یخیراـت  ياهدـنویپ  نوچ  یناوارف  ياـه 

نایعیش روضح  ، لما شبنج  ینعی  وا  زا  هدنام  ياجرب  تالیکشت  نانبل ، نایعیش  ربهر  ناونع  هب  ردص  یسوم  ماما  یناریا  هزاوآ  دنلب  یناحور 
هب ناریا  یمالسا  يروهمج  هناتسود  ناسنا  ياه  کمک  نانبل ، بونج  هب  لیئارسا  هلمح  لیئارسا )  ) كرتشم نمـشد  دوجو  نانبل ، رد  رایـسب 

بالقنا هک  تسا  هدـش  ثعاب  اهدـنویپ  نیا  دراد . دوجو  ناریا و ... رد  نانبل  عابتا  زا  يدادـعت  مئاد  تنوکـس  ترجاهم و  ینانبل ، نامورحم 
، یگنهرف هنیمز  رد  دوش . یم  هدـهاشم  يددـعتم  ياه  هنیمز  رد  ریثأت ، نیا  دراذـگب . ریثأت  نانبل  رد  رگید ، ياـج  ره  زا  شیب  ناریا  یمالـسا 

نآ ياهراوید  يور  رب  دروخ . یم  مشچ  هب  نانبل  فلتخم  طاقن  رد  يربهر  مظعم  ماقم  و  هر )  ) ینیمخ ماما  گرزبریواصت  زا  يدایز  دادعت 
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زا ناریا ) کی  هرامـش  نمـشد   ) یتسینویهـص میژر  اکیرمآ و  هیلع  هزرابم  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  دوش  یم  هدید  ییادهـش  سکع  روشک ،
تاعامتجا رد  دـنا و  یمالـسا  باجح  هب  سبلم  نانز  دنتـسه . دـمآ  تفر و  رد  اـه  ناـبایخ  رد  یمالـسا  رهاوظ  اـب  نادرم  دـنا . هداد  تسد 

یم تیامح  یمالسا  یبالقنا و  تلود  کی  ناونع  هب  ناریا  زا  نانبل  مدرم  و  تسادج ، نادرم  زا  نانز  تساخرب  تسـشن و  هاگیاج  یمومع ،
ياه هنیمز  رب  والع  دراد . رارق  ناریا  یمالسا  بالقنا  ریثأت  تحت  رگید ، یمالسا  یسایس  هورگ  ره  زا  شیب  هللا  بزح  نانبل ، رد  ( 44 . ) دننک

شریذـپ رد  ناوت  یم  ار  اه  هزیگنا  نیا  تسا . هدـش  فرگـش  ریثأت  نینچ  بجوم  يرگید  ياـه  هزیگنا  ناـنبل ، ناریا و  نیب  دوجوم  كرتشم 
زا هللا  بزح  نینچ ، مه  دید . هللا  بزح  هب  ناریا  ياه  کمک  هللا و  بزح  يوس  زا  یـسایس  ینید و  ربهر  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  يربهر 

، نادنمزاین نیب  بآ  میسقت  نارامیب ، نیب  ناگیار  يوراد  عیزوت  نافعضتسم ، هب  یلیصحت  ياه  کمک  ياطعااب  یعامتجا  يداصتقا و  ظاحل 
گنج هحلـسا و  زا  یماظن  ظاحل  زا  لاح ، نیع  رد  تسا . لاعف  تدش  هب  ناریا ، تیامح  وترپ  رد  هتبلا  نامورحم ، هب  ینامرد  تامدـخ  هئارا 

ياضعا هراب ، نیا  رد  و  تسا ، یتسینویهـص  نمـشد  یلامتحا  هلمح  هب  ییوگ  خـساپ  هدامآ  هراومه  داهج ، لـصا  هیاـپرب  هکلب  تسین . ادـج 
ات ار  لیئارـسا  اب  گنج  هک  دـنا  هدرک  دای  مسق  دورب ، نیب  زا  دـیاب  لیئارـسا  ینعی  هر )  ) ینیمخ ماما  یمالـسا  راعـش  ساسارب  نانبل  هللا  بزح 

یمالسا بالقنا  ياه  لبمـس  هتفرگ و  تیراع  هب  یمالـسا  بالقنا  زا  ار  ییاهراعـش  هللا  بزح  یگنهرف ، دعب  رد  دنهد . همادا  هظحل  نیرخآ 
زا ناشن  فاس ، هلاـس  و 50  تیلاعف 40  اـب  هسیاـقم  رد  لیئارـسا ، هیلع  شتیلاـعف  زا  ههدود  رد  هللا  بزح  يزوریپ  دـناد . یم  دوخ  لبمـس  ار 

هزرابم رد  رگید  ياهروشک  هب  ءاکتا  مدـع  نارگ و  لاغـشا  هیلع  سدـقم  داهج  يریگراک  هب  یمالـسا و  ياهراعـش  زا  هدافتـسا  يدـنمدوس 
ناریا بالقنا  يربهر  تسا ، هتفریذپ  ریثأت  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  تدش  هب  مه  یـسایس  دعب  رد  نانبل  هللا  بزح  ( 45 . ) دراد یلیئارسادض 

يروهمج یناـهج  يا و  هقطنم  عـضاوم  زا  تهج  نیمه  هب  هتفریذـپ . هیقف  هقلطم  تیـالو  لـصا  هیاـپرب  یبهذـم و  یـسایس و  دـعب  ود  رد  ار 
ناربهر زا  یکی  تسا . نانبل  رد  یمالسا  يروهمج  هباشم  یمالـسا  تموکح  سیـسأت  یپ  رد  و  دروآ ، یم  لمع  هب  تیامح  ناریا  یمالـسا 

نایرش ام و  نوخ  ام ، هکلم  ام ، نید  تسام . ردام  یمالسا  يروهمج  هک  مینک  یم  مالعا  ناهج  هب  ام  : » تسا هدیقعرب  نانبل  یمالسا  شبنج 
، ًایناث داد . همادا  مالعا و  ار  نارگ  لاغـشا  هیلع  داهج  دیزگرب ، یمالـسا  ياهراعـش  دز ، یمالـسا  گنر  هزرابم  هب  ًالوا ، ( 46 . ) تسام تایح 

هتفرگرب زین ، قیفوت  تلع  ود  نیا  زا  کی  هک  ره  هک  دیناسر . ماجنا  هب  ار  نآ  درک و  هرادا  ار  دوخ  هزرابم  رگید ، ياهروشک  هب  ءاکتا  نودـب 
زا هجوت  لباق  یمهـس  نینچمه ، تسا . یمالـسا  بـالقنا  نوهرم  زین ، نیطـسلف  رد  یمالـسا  يرادـیب  ب - تسا . ناریا  یمالـسا  بـالقنا  زا 
رد ینیطسلف  هیاپدنلب  تاماقم  شریذپ  هک  تسا  نیطسلف  هرابرد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تامادقا  زا  رثأتم  نیطـسلف ، رد  یمالـسا  يرادیب 
رد فاس  هدنیامن  هب  ریفـس  بقل  ياطعا  نیطـسلف ، ترافـس  هب  لیئارـسا  يرگ  لوسنک  لیدـبت  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  نیزاغآ  ياهزور 

اه و تیامح  هناتـسود ، ناسنا  یلام و  ياه  کمک  هئارا  سدـق ، یناـهج  زور  ناونع  هب  ناـضمر  كراـبم  هاـم  هعمج  نیرخآ  مـالعا  ناریا ،
زا تیامح  قودنص  سیسأت  هنایمرواخ و  حلـص  شزاس و  ياه  حرط  اب  تفلاخم  نیطـسلف ، شبنج  زا  یـسایس  کیتاملپید و  ياه  ینابیتشپ 
رد یمالـسا  زیخاتـسر  شزیخ و  یلـصا  هزیگنا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ( 47 . ) دور یم  رامـش  هب  تامادـقا  نـیا  زا  یـشخب  نیطـسلف ، مدرم 

داهج شبنج  يونعم  ربهر  هدوع ، زیزعلادـبع  خیـش  دوش . یم  بوسحم  ندرا  دور  يرتخاـب  هنارک  هّزغراون و  رد  هژیو  هب  یلاغـشا ، نیطـسلف 
و دوب ». ناملسم  ياه  تلم  داحتا  يارب  یمالسا  يزاسرادیب  رد  شالت  نیرتدیدج  نیرت و  مهم  ینیمخ ، ماما  بالقنا  : » دیوگ یم  یمالـسا ،

تاجنـشت هاش و  طوقـس  اب  هقطنم  رـسارس  رد  ارگداینب  مالـسا  تایح  دیدجت  : » دسیون یم  رتراک  تلود  یلم  تینما  رواشم  یکـسنیژرب ، زین 
داجیا تسا ، هتـسباو  نآ  هب  ًالماک  برغ  ناهج  تایح  هک  يا  هقطنم  رد  ام  عفانم  يارب  رمتـسم  هرطاـخم  کـی  ینیمخ ، ماـما  ناریا  زا  یـشان 

نیطـسلف بهذم  یّنـس  هعماج  رد  زین  یمالـسا و  عماوج  رد  نآرق  مالـسا و  زا  نیون  یتشادرب  یمالـسا  بالقنا  نیاربانب ، ( 48 . ) تسا هدرک 
یلیمحت ياه  هزومآ  هیلع  راکـشآ  هزرابم  هب  درک ، دـیدشت  ار  رگ  بوکرـس  دـساف و  ياه  تلود  اب  تفلاخم  دـنور  هک  نانچ  دروآ ؛ دـیدپ 

ار یگدز  برغ  برغ و  ربارب  رد  ناناملسم  شنکاو  دیـشخب ، تدش  ار  یعامتجا  تلادع  يربارب و  ققحت  ارب ي  شالت  دز ، نماد  ینیددض 
تازرابم رد  فاس  یماـکان  ياـه  تلع  نیرت  مهم  زا  یکی  درب . ناـیم  زا  ار  ات 70  ههد 50  ینایاپ  ياه  لاس  يدـیماان  سأی و  داد و  هعـسوت 
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، فاـس سکع  هب  یلو  دـیرفآ . ناـهج  رد  یمالـسا  بـالقنا  هک  تسا  هدوـب  ینیوـن  طیارـش  كرد  زا  ندوـبن  رادروـخرب  زین ، یلیئارـسادض 
دعـسا خیـش  تسا . هداد  رارق  شیوخ  یتسینویهـص  دـض  تازرابم  يانبم  ار  یمالـسا  بالقنا  ياه  هویـش  نیطـسلف ، نیون  یمالـسا  تکرح 
یتحو دوب  بیاغ  لیئارـسا  هیلع  بارعا  دربن  هصرع  زا  مالـسا  ناریا ، بالقنا  نامز  ات  هک  تسا  نآ  رب  ینیطـسلف ، شبنج  ناربهر  زا  یمیمت ،

بالقنا دنتـسج و  یم  هرهب  راکیپ ) ) حافک و  هزرابم )  ) لاضن نوچمه  ییاه  هژاو  زا  داهج  هژاو  ياج  هب  ًالثم  ناگژاو ، هصرع  رد  ناناملـسم 
لوصا هتسجرب  هرهچ  یماش ، هللادبع  خیش  درب . نیطسلف  نیمزرس  هب  تسا ، یلـصا  هلیـسو  داهج  لح و  هار  مالـسا  هک  ار  تقیقح  نیا  ناریا ،

مدرم نآ  زا  سپ  تسا و  هتشاد  نیطـسلف  مدرم  رب  بالقنا و  رب  فرژ  يرثا  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  دیوگ ، یم  ینیطـسلف  يارگ 
تفای هار  نیطسلف  یمالسا  داهج  تکرح  رد  تسخن  هشیدنا ، نیا  دندنمزاین . حالس  نآرق و  هب  نیطسلف  يدازآ  يارب  هک  دنتفایرد  نیطـسلف 

اضرمالغ رثا  یمالـسا  ییارگداینب  یـسانش  موهفم  . 1 اهتـشون : یپ  ( 49 . ) دناشفا نیطـسلف  نیمزرـس  رد  ار  نآ  رذب  نامزاس  نیمه  سپـس  و 
.5 نامه . . 4 یمالسا . تما  تیاس  رد  هرشتنم  انالوم  دیمح  رثا  یمالسا  يرادیب  تضهن  . 3 نامه . . 2 هاگشاب . تیاس  رد  هرشتنم  کل  زورهب 
، انالوم . 7 یمالسا . بالقنا  دانسا  زکرم  تیاس  رد  هدش  رـشتنم  يدیوه  یمهف  رثا  نآ ، زا  عافد  یـسانشدوخ و  یمالـسا ، يرادیب  . 6 نامه .
ص111. نیدرورف 1384 ، موس ، رتـفد  نز ، ماـیپ  هماـنهام  هماـن  هژیو  هناـگیب ، تاـعوبطم  رد  یناریا  نز  هرهچ  یبـغار ، هموصعم   . 8 نامه .
.10 خروم 1993/8/22 . فارگلت  يدـناس  همانزور  زا : لقن  هب  ناـمه  . 9 خروم 1993/8/22 . فارگلت  يدـناس  همانزور  زا : لقن  هب  نامه ،
، ناملسم نز  زا  بولطم  ییوگلا  هئارا  یمالسا و  بالقنا  يرگـسع ، هموصعم  . 11 خروم 2004/1/20 . نیدراگ  همانزور  زا : لقن  هب  ناـمه 

خروم اکیرمآ  زمیات  كرویوین  همانزور  زا : لـقن  هب  ناـمه  یبغار ، . 12 ص 96 . نیدرورف 1384 ، موس ، رتفد  نز ، مایپ  هماـنهام  هماـن  هژیو 
.14 ص 162 . نیدرورف 1384 ، موس ، رتفد  نز ،» مایپ  همانهام  هماـن  هژیو  ، » یناریا رـصاعم  هعماـج  رد  نز  لـالد ، ساـبع  . 13 . 1996/5/12
ص 186. نیدرورف 1384 ، موس ، رتفد  نز ، مایپ  همانهام  همان  هژیو  هاتوک »، يرذـگ  یناریاریغ ، نانز  هاگن  زا  یناریا  ناـنز  ، » یگنلپ هبوبحم 

لیف و  یلیک  ير  . 17 تسایـس . نید و  ثـحبم  ، 1381 فراـعم ، رـشن  مق : ینیمخ ، ماـما  یـسایس  هشیدـنا  يزوف ، ییحی  . 16 ناـمه . . 15
نیب یـسایس و  تاعلاطم  رتفد  نارهت : ناـیلع ، خیـش  یلعدـمحم  تخدـیب و  یئارون  نسح  همجرت  موس ، ناـهج  ندـش و  یناـهج  تلیفراـم ،

، ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسـسوم  نارهت : ینیمخ ، ماما  هاگدید  زا  نیطـسلف  ینیمخ ، ماما  . 19 نامه . . 18 ص 265 . ، 1380 یللملا ،
ص ، 1375 تاعالطا ، نارهت : یهاشورسخ ، يداه  همجرت  یمالسا ، بالقنا  یمالسا و  ياه  تضهن  یقیدص ، میلک  . 20 ص 204 . ، 1369
.22 ص 123 . ، 1371 يده ، نارهت : يدهلا ، یللملا  نیب  تاراشتنا  همجرت  رصاعم ، یمالسا  حرط  هضافتنا  یقاقـش ، میهاربا  یحتف  . 21 . 70

بالقنا طابترا  ، » يدیشمج نیـسحدمحم  . 23 ص 97 . ، 1374 تاعالطا ، نارهت : اکیرمآ ، اب  یمالـسا  بالقنا  ییورایور  رویدـک ، هلیمج 
يربهر مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  مق : ج 2 ، نآ ، ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  تالاقم  هعومجم  قارع »، نایعیش  شبنج  ناریا و  یمالسا 
نوماریپ تالاقم  هعومجم  ، » یبرع هنایمرواخ  رد  یمالسا  شبنج  یمالسا و  بالقنا  يدمحا ، دیمح  .24 ص 391 . ، 1374 اه ، هاگشناد  رد 

نامزاس نارهت : ناهج ، هرتسگ  رد  یمالـسا  دنمهوکـش  بـالقنا  میظع  ياهدرواتـسد  . 25 ص 117 . ، 1369 ریفـس ، نارهت : موس ،» ناـهج 
.28 ص 12 . ، 1376 یتشهبدیهش ، هاگـشناد  نارهت : داضت ، هعـسوت و  روپ ، عیفر  زمارف  . 27 نامه . . 26 ص 3 . ات ، یب  یگنهرف ، تاـطابترا 
ص ، 1377 یمالـسا ، فراعم  سورد  دیتاسا و  روما  تنواعم  مق : یمالـسا ، بالقنارب  يرظن  ياه  تفایهر  یتارف ، باهولادـبع  . 29 نامه .

ناتسبات هرامـش 14 ، یـسایس ، مولع  همان  لـصف  رـصاعم »، یمالـسا  ییارگ  لوصا  دولوم  نیطـسلف  هضاـفتنا  ، » يدرکهد نیـسح  . 30 . 184
لتیل و دراچیر  تیاو ، ناـیرب  . 33 فلتخم . تاحفـص  اهدلج و  رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما  . 32 نامه . يدیشمج ، . 31 ص 199 . ، 1380
« ناهج بهذم و  ، » ثرک زمیج  . 34 ص 6 . نیدرورف 1381 ،  20 يرهشمه ، همانزور  یلالج ، هژینم  همجرت  ناهج ، رد  نید  تیمسا ، لشیم 
: دـنوادخ هدارا  لپک ، لـیژ  . 35 ص 15 . دنفـسا 1380 ،  12  ، هرامـش 89 تاعوبطم ، هنیئآ  رد  هاگـشناد  هماـنهام  هیریـشب ، دـیمح  همجرت 
ص 30. ، 1370 یمالسا ، یگنهرف  رشن  رتفد  نارهت : یهاگآ ، سابع  همجرت  ناهج ، هرابود  ریخست  هار  رد  ناناملـسم  نایحیـسم و  نایدوهی ،

يزاس یناـهج  ، » یمیکح دـمحم  . 37 ص 101 . ، 1383 دوعوم ، يدـهم  ترـضح  یگنهرف  داـینب  مق : ناـهج ، هدـنیآ  رگراـک ، میحر  . 36
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، کل زورهب  . 39 نامه . . 38 ص 105 . ناتسمز 1381 ، زییاپ و  هرامـش 25-24 ، دقن ، باتک  همان  لصف  یبرغ ،» يزاس  یناهج  یمالـسا و 
ینارنخس 1 نامه ، . 42 ریت 1380 . ینارنخـس 14  يربهر ، مظعم  ماقم  . 41 ص 109 . نامه ، ج 1 ، رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما  . 40 نامه .

نمهب مود  همین  کیتاملپید ، يرهشمه  یمیعن ، اضردیحو  همجرت  یمالـسا »، بالقنا  هب  یهاگن  ناریا : ، » نوسنبروویا . 43 نیدرورف 1377 .
، نامه رویدک ، . 47 نامه . رویدک ، . 46 نامه . . 45 نامه . ناریا ، یمالسا  دنمهوکـش  بالقنا  میظع  ياهدرواتـسد  . 44 ص 12 . ، 1382

خ  / نایبرم همانلصف ي  عبنم : نامه . . 49 ص 114 . نامه ، . 48 ص 97 .

هیروس رب  یمالسا  بالقنا  ریثأت 

لیدـبت نآ ، دومن  نیرت  سوسحم  دراد و  ییازجم  ًالماک  یگژیو  هیروس  رد  یمالـسا  بالقنا  ریثأت  هیروس  هیروس  رب  یمالـسا  بالقنا  ریثأت 
هب یمالـسا ، بالقنا  دولوم  نیرت  یعیبط  نیلوا و  ناونع  هب  بالقنا  رودـص  هدـیدپ ي  تسا . هدوب  کیژتارتسا  ًابیرقت  نادـحتم  هب  تلود  ود 

ییارگ مه  دوب . برع  يایند  مالسا و  ناهج  رد  هتسباو  دبتسم و  ياه  تلود  یفن  یمالسا و  تما  بذج  داحتا و  يارب  یمایپ  فراعتم  روط 
دیعب دوب ، ثعب  یتسیلایسوس  یتسیلانویسان -  يژولوئدیا  دنبیاپ  ًامسر  هک  یتلود  اب  یمالـسا  يروهمج  تلود  یمالـسا و  بالقنا  براقت  و 

، فلتخم لیالد  هب  دسا  ظفاح  يربهر  هب  هیروس  تلود  . 1 دیامن : هیجوت  ار  هلأسم  نیا  دـناوت  یم  ریز  لماوع  دومن . یم  فرع  فالخ  رب  و 
هیلع یمالسا  بالقنا  هک  ییاه  نامرآ  هب  هجوت  اب  اذل  دوب . هداتسیا  لیئارـسا  لباقم  رد  نانچمه  هک  دوب  یبرع  ياهروشک  زا  رگنـس  نیرخآ 
عفن هب  بـالقنا ، رودـص  جاوما  هلیـسو  هب  هیروس  تلود  فیعـضت  تشاد و  دوجو  ییوسمه  روشک  ود  نیب  ظاـحل  نیا  زا  تشاد ، لیئارـسا 

زین یمدرم  تیلوبقم  زا  هک  هدوب  لداعتم  هبـسنلاب  يدرف  ًاصخـش  دشاب و  یم  هیروس  نایولع  تیلقا  زا  دـسا  ظفاح  . 2 دش . یم  مامت  لیئارسا 
ناریا زا  فلتخم  لیالد  هب  دـسا  ظفاح  ناریا ، هیلع  قارع  گنج  رد  . 3 تسا . هتـشاد  یمکحم  تیعقوم  شترا  بزح و  رد  هدوبن و  هرهب  یب 

زا يرت  شیب  تیاـمح  گـنج ، ندرک  یمجع  یبرع -  اـب  تساوـخ  یم  مادـص  هک  یطیارـش  رد  صوـصخ  هب  رما  نیا  درک و  یم  تیاـمح 
هصرع رد  ار  ناریا  روضح  لاناک  شدوخ ، صاخ  لیالدب  هیروس  . 4 دوب . یساسا  هدنزرا و  رایـسب  ناریا  يارب  دروآ ، تسد  هب  برع  يایند 

دش لیئارسا  رب  راشف  لامعا  یلاغشا و  نیطسلف  رد  یمالسا  تکرح  دیدشت  هللا ، بزح  شیادیپ  بجوم  رما  نیا  درک . نیمضت  نیمأت و  نانبل 
روط هب  هک  لیئارـسا  رمتـسم  راشف  سرت و  . 5 دـش . یم  یقلت  هدـنزرا  زیمآ و  تیقفوم  رایـسب  بالقنا  رودـص  رظن  زا  تانایرج  نیا  ماـمت  و 
ادیپ رگیدکی  اب  ییورایور  تصرف  نادنچ  روشک  نآ  تلم  تلود و  هک  دش  ببس  تسا ، هدرک  دیدهت  هراومه  ار  هیروس  تیدوجوم  يدج 

. دوش مامت  لیئارسا  عفن  هب  هدز و  مه  رب  ار  یبسن  قافو  نیا  دوب  نکمم  یمالسا  بالقنا  رودص  هک  یلاح  رد  دنـشیدنین . مه  نآ  هب  دننکن و 
 - یبرع هقطنم  ناناملـسم  . 6 درک . دـس  ار  ییارگ  مالـسا  طسب  تصرف  ًالمع  یمالـسا  يروهمج  هب  برقت  اـب  هیروس  تلود  لاـح  نیع  رد 
ود هک  دـنراد  ناریا  هب  يرت  شیب  تیـساسح  ییایفارغج ، یخیاـت و  لـیالد  هب  ییاـقیرفآ ، یبرع -  هقطنم ي  ناناملـسم  فـالخ  رب  ییایـسآ 

بالقنا يراذگ  رثا  هنیمز ي  اه  تیساسح  نیا  اذل  ینـس . هعیـش -  تیـساسح  . 2 یمجع . یبرع -  تیـساسح  . 1 دراد : هراـشا  نآ  هب  هلوقم 
نیملـسملا و ناوخا  هنیرید ي  تیلاعف  هب  هجوت  اب  دوجو ، نیا  اب  دهد . یم  شهاک  ار  هقطنم  نیا  ناملـسم  مدرم  يریذپرثا  ناریا و  یمالـسا 

تلود طسوت  هک  دـش  رهاظ  یـشبنج  هیروس  لامـش  ناملـسم  نیب  رد  یمالـسا ، بالقنا  یلاوت  رد  هیروس ، رد  نانآ  ذوفن  روضح و  هریاد ي 
دادـن ناشن  یلمعلا  سکع  یمالـسا  يروهمج  تلود  تشاد ، دوجو  هیروس  ناریا و  نیب  هک  ییاه  ییارگ  مه  لـیلد  هب  دـیدرگ و  بوکرس 
عبانم زا  یکی  هب  دانتـسا  اب  یمالـسا  تاطابترا  گـنهرف و  ناـمزاس  هرامـش 3280  دنـس  تسا . هدرک  دونـشخان  ار  نایارگ  مالـسا  رهاظ  هک 
مدرم نیرت  یبهذم  نیرت و  نیدتم  صمح ، بلح و  هامح و  ياهرهـش  مدرم  دسیون : یم  نینچ  هطبار  نیا  رد  لاس 1363  رد  داشرا  ترازو 

ياه تأیه  يارب  دنتـسه و  بصعتم  رایـسب  ناـشمدرم  دوشن و  هدـید  باـجح  یب  نز  دـیاش  هاـمح  رد  هک  يروط  هب  دنتـسه  هیروس  روشک 
ناریا یمالـسا  يروهمج  ياه  تیعقاو  ثداوح و  ندومن  زاب  غیلبت و  يارب  یبساـنم  هنیمز  رهـش  هس  نیا  دـنوش  یم  هیروس  مزاـع  هک  یناریا 

تبـسن ناریا  يریگ  عضوم  هیروس و  تلود  اب  ناریا  طباور  دننام  هدنام . یقاب  مهبم  مدرم  نآ  يارب  هک  دنتـسه  یلیاسم  زونه  هک  ارچ  تسا .
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هک دـنرواب  نیا  رب  نایعیـش  زا  ریغ  هب  اهنآ  زا  يا  هدـع  نوچ  درک ؛ تیاـعر  ار  اـهنآ  تاـساسحا  دـیاب  هنیمز  نیا  رد  هک  نیملـسملا  ناوخا  هب 
شومارف دیابن  مه  ار  تیعقاو  نیا  یلو  دشاب . یم  مکاح  نآ  رد  يرگ  هعیش  بصعت  تسا و  يا  هفیاط  هک  تسا  یمیژر  یمالـسا  يروهمج 

ریاره ( 1 . ) تسا مکاـح  نآ  رد  مالـسا  هک  دـنناد  یم  يروشک  اـهنت  ار  ناریا  دـننک و  یم  لابقتـسا  اـه  یناریا  زا  ماوع  مدرم  رثـکا  هک  درک 
هک دـهد  یم  ناشن  دوجوم  كرادـم  دـنک : یم  لیلحت  حیرـشت و  ریز  حرـش  هب  ار  ثحب  دروم  ياهریغتم  لماعت  دوخ  باتک  رد  ناـیجمکد 

نایم تافالتخا  زین  دـش و  دراو  نانآ  رب   1981 لاس 83 -  رد  هک  ینیگنـس  ياه  نایز  لیلد  هب  نیملـسملا  ناوخا  دوخ  زین  یمالـسا و  ههبج 
ياه تردـق  اب  ههبج  طباور  هب  فالتخا  هدـمع  للع  زا  یکی  دـننک . یم  یط  ار  لاوز  هرود  کی  رـضاح  لاـح  رد  ناـش  هیاـپ  دـنلب  ناربهر 
نابلط شزاس  هکلمت و  ناندـع  يربهر  هب  لوصا ، هب  نیدـقتعم  نایم  هژیو  فالتخا  دوش . یم  طوبرم  ناریا  ندرا و  قارع ، هژیو  هب  یجراخ ،

یجراخ تیامح  بسک  رب  ینبم  ناوخا  زاین  اب  ندرا  قارع و  هب  نیدلا  دعس  یکیدزن  تسا . هتـسویپ  عوقو  هب  نیدلا  دعـس  ناندع  يربهر  هب 
هنعط و هیام  هیروس  نیملـسملا  ناوخا  اب  ناریا  هطبار  عقاو  رد  تسا . راگزاس  هدـمآ  رانک  یعیـش  ناریا  اب  هک  دـسا  تلود  اـب  ییوراـیور  رد 
دسا و ظفاح  اب  ینیمخ  هللا  تیآ  یکیدزن  زا  دـندرک ، لابقتـسا  ناریا  بالقنا  زا  ناجیه  روش و  اب  ناوخا  هک  یلاح  رد  تسا . هدوب  يدـیماان 
زا هکلمت  ناریا ، ياه  تسایس  مغریلع  دندرک . يدیماان  ساسحا  ًادیدش  هیروس  رد  یمالـسا  شبنج  هب  تبـسن  ینیمخ  هللا  تیآ  ییانتعا  یب 

اهنآ هک  ارچ  تسا . ناوخا  رت  ناوج  نالاعف  مسیلا  هدـیا  ندوب  لیـصا  یکاپ و  زا  یکاح  دوخ  رما  نیا  دز و  زاـب  رـس  قارع  میژر  اـب  شزاـس 
يریگ هجیتن  يدنب و  عمج  رد  ( 2 . ) دننک یم  يرادفرط  ینیمخ  هللا  تیآ  زا  افخ  رد  دنناد و  یم  یمالسا  دض  مکاح  کی  ار  نیـسح  مادص 

تیزکرم اـب  هقطنم  نیا  بارعا  . 1 دوش : یم  هراشا  یلـصا  هتکن  دـنچ  هب  ایـسآ  یبرع  ياهروشک  رد  یمالـسا  بالقنا  باتزاب  یگنوگچ  زا 
يایحا رد  ار  ناملـسم  للم  رگید  ییاوشیپ  يرادملع و  یخیرات ، یتنـس و  روط  هب  دـنناد و  یم  مالـسا  یلـصا  هاگتـساخ  ار  دوخ  ناتـسبرع ،

للم رگید  زا  رتارف  هژیو ، یبـصعت  نآ  هب  تبـسن  هدوب و  ننـست  بهذـم  ياراد  دـالب  نیا  مدرم  هبطاـق ي  . 2 دنتسین . اریذپ  یتحار  هب  مالـسا 
یمجع یبرع -  ینعی  یموق  تابصعت  . 3 دنشاب . عیشت  زا  ییاوتحم  اب  یمالسا  بالقنا  ياریذپ  دنتسناوت  یمن  یتحار  هب  اذل  دنراد . ناملـسم 

دناوت یم  مادـص  یثعب  میژر  يوس  زا  گـنج  لـیمحت  . 4 دوب . ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يراذـگ  رثا  يارب  عناوم  رگید  زا  زین  لـئاسم  ندـید 
جیلخ هقطنم  رد  یناهج  گرزب  نارگیزاب  یتایح  رایسب  عفانم  لئاسم و  . 5 دشاب . يا  هقطنم  ارف  لماوع  ریاس  هفاضا ي  هب  قوف  عناوم  دـنیآرب 
هزوح نیا  رد  بالقنا  رودص  هدیدپ  تیـساسح  تیمها و  رب  اهنآ ، يارب  یمالـسا  بالقنا  هوقلاب  لعفلاب و  تادـیدهت  هنایمرواخ و  سراف و 

زواجت هقطنم ، نیب  رد  لوا  زارط  یبهذـم  ینید و  هسدـقم  نکاما  دوجو  یخیرات ، تاکارتشا  ییاـیفارغج و  برق  راوج و  اـما  . 6 دیازفا . یم 
بالقنا يزرم  ارف  تاریثأت  یـسررب  رد  هک  دنتـسه  یلماوع  زا  همه  همه و  هعیـش ، میظع  ياـه  تیلقا  نیطـسلف و  تلم  تیمولظم  لیئارـسا و 

هوکـش و اکیرمآ ، برغ و  رادفرط  یهاشنهاش  میژر  يزادـنارب  زا  لیلجت  . 7 دشخب . یم  تیولوا  تیمها و  ایـسآ  یبرغ  هقطنم  هب  یمالـسا ،
تینهذ و رد  یمالسا  بالقنا  باتزاب  زا  يراثآ  ناونع  هب  یمالسا ، تلود  يایحا  لیکشت و  تهبا  ناناملسم و  طسوت  تردق  هضبق  تمظع 

ياه تلم  تازرابم  رد  یمالـسا  سوسحم  یموق و  ياـه  شیارگ  شیادـیپ  . 8 تسا . رکذـت  لباق  ایـسآ  برغ  ناگبخن  اـه و  هدوت  هقئاذ ي 
.9 تسا . یمالسا  بالقنا  راذگ  رثا  ياه  هناشن  رگید  زا  تسا  دوهـشم  هللا  بزح  سیـسأت  هضافتنا و  يریگ  لکـش  رد  هک  نانبل  نیطـسلف و 

لباق ياه  هصخاش  زا  یمدرم  ینید و  تیعورـشم  نتـشاد  هب  زاین  نآ و  هب  ییوگ  خـساپ  هب  اه  تلود  يریزگان  یمدرم و  تابلاطم  شرتسگ 
ناونع هب  هیروس  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تاریثأت  زا  اه  شبنج  عماوج و  تسا . یمالـسا  بالقنا  يراذـگرثا  دـیؤم  هک  تسا  رگید  رکذ 

، دوکر ههد  کی  زا  سپ  ًابیرقت  هک  درک  دای  ياهلاس 1980 و 1982  رد  نیملسملا  ناوخا  شبنج  هرابود  كرحت  زا  ناوت  یم  هنومن  نیرتهب 
زاغآ هیروس  ثعب  میژر  هیلع  یعیـسو  هناحلـسم  دربن  داد و  شرتسگ  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  تازرابم و  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  ریثأـت  تحت 

هب مزال  هتبلا  دنک . داجیا  هیروس  رد  زین  یمالـسا  بالقنا  کی  ناریا ، بالقنا  شور  هب  ات  دمآرب  ددصرد  هیروس  یمالـسا  شبنج  ( 3 . ) درک
روشک نیا  رد  ثعب  بزح  ندمآ  راک  يور  نامز  زا  روشک  نیا  رد  نیملـسملا  ناوخا  شبنج  هیروس و  تلود  نیب  تافالتخا  هک  تسا  رکذ 
تمـس هب  دش و  يرتدیدش  رتدـیدج و  هلحرم  دراو  تافالتخا  ییورایور و  نیا  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  ریثأت  تحت  نکیل  دوب ، هدـش  زاغآ 
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. دوب روشک  نیا  رد  یمالـسا  تموکح  کی  داجیا  تلود و  يزادنارب  نآ  فده  هک  درک  ادیپ  قوس  هیروس  تلود  هیلع  هناحلـسم  تازرابم 
شبنج نافلاخم و  دـیدش  بوکرـس  هلباقم و  هب  داد و  ناشن  دوخ  زا  نافلاخم  ربارب  رد  يدـیدش  لمعلا  سکع  زین  هیروس  تلود  لـباقم  رد 

رد یمالـسا  بالقنا  کـی  ققحت  ياتـسار  رد  ار  نآ  قح و  رب  ار  دوخ  تازراـبم  هک  يروس  نازراـبم  یفرط  زا  تخادرپ . نیملـسملا  ناوخا 
بالقنا هک  دنتـشاد  راظتناو  دـندوب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ناربهر  فرط  زا  يدردـمه  يراـکمه و  کـمک ، عقوتم  دنتـسناد ، یم  هیروس 

هک ییاه  سامت  رد  دیامن . تیامح  هیروس  یمالسا  ياه  شبنج  زا  هدومن و  موکحم  نازرابم  بوکرس  دروم  رد  ار  هیروس  تلود  یمالـسا 
رد ناریا  عضوم  زا  ًابترم  تفرگ ، تروص  بالقنا  ناربهر  یناریا و  تاماقم  اـب  هیروس  نیملـسملا  ناوخا  هورگ  ياـضعا  ناربهر و  فرط  زا 

ءامح رهش  رد  نایوجشناد  مدرم و  هدرتسگ  ياه  شروش  زا  سپ  هک  یکانتشحو  راتشک  لابند  هب  ( 4 . ) دندرک یم  لاؤس  هیروس  میژر  لابق 
هب شترا  يوـس  زا  نیملـسملا  ناوـخا  ياـهورین  دـیماجنا . لوـط  هب  هتفه  هس  هک  يریگرد  نیا  رد  داد ، خر  لاـس 1982  هیروـف  رد  بلح  و 

یماظن ریغ  رفن   25000 دوب ، ءامح  رهش  ییاوه  نارابمب  لماش  هک  اه  يریگرد  نیا  رد  یمسر  ریغ  عبانم  هتفگ  هب  دندش و  بوکرـس  تدش 
تلود هطبار  عطق  یمالـسا و  بـالقنا  فرط  زا  يدردـمه  راـظتنا  هیروس ، تلود  دروخرب  نیا  زا  سپ  ناوـخا  ياـهورین  ( 5 . ) دندش هتشک 
لیلحت ناونع  تحت  یبلاطم  ياشفا  رشن و  هب  ادتبا  دندومن . زین  یناوارف  ياه  ششوک  اتسار  نیا  رد  دنتشاد و  ار  هیروس  ثعب  تلود  اب  ناریا 

هب هیروس  نیملـسملا  ناوخا  ياه  تیـصخش  یتح  دنتخادرپ ، ناریا  اب  هطبار  زا  اه  يروس  فادها  نوماریپ  ثعب  بزح  یهورگ  نورد  ياه 
ياهروشک ریاس  نیب  رد  هیروس  ياـه  شبنج  مدرم و  ( 6 . ) دندرک ترفاسم  ناریا  هب  یمالـسا  بالقنا  تیامح  بلج  هطبار و  داجیا  روظنم 

رد یمالـسا  ياه  تکرح  زا  دعب  ار  هیروس  رد  یمالـسا  تموکح  کی  ییاپ  رب  تهج  هزیگنا  نیرتشیب  هقطنم  ناملـسم  ياهروشک  برع و 
زا اهراب  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  زا  هیروس  یمالـسا  ياه  تکرح  نتفریذـپ  ریثأت  ینعی  هلأسم  نیا  دـنتفرگ . ناریا  بـالقنا  زا  قارع  ناـنبل و 

ار دوخ  تیامح  یمالـسا  بالقنا  يادـتبا  ياه  لاس  رد  اـهنآ  هتفرگ و  رارق  دـییأت  دروم  هیروس  نیملـسملا  ناوخا  ياـضعا  ناربهر و  يوس 
هب هک  هیروس  نیملـسملا  ناوخا  شبنج  یخیرات  هتـسجرب و  ناربهر  زا  یکی  راطعلا  ماصع  داتـسا  دنتـشاد : نالعا  یمالـسا  بالقنا  زا  اهراب 

چیه خاک  هب  هدرکن و  شزاس  یمکاـح  چـیه  اـب  شرمع  لوط  رد  دراد و  ترهـش  يداـهج  هقباـس  یبـالقنا و  تراـهط  صـالخا و  نتـشاد 
ار یمالـسا  بالقنا  ياه  هشیر  داعبا و  هچخیراـت ، نآ  رد  دروآ و  رد  ریرحت  هتـشر  هب  یعماـج  باـتک  تسا ، هدـشن  کـیدزن  يا  هدازهاـش 

ماما هب  ار  بالقنا  يزوریپ  ددـعتم ، ياه  ماـیپ  لاـسرا  اـب  هدرک و  يرادـبناج  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  زا  هراومه  يو  درک . لـیلحت  هیزجت و 
تیامح و صوصخ  رد  راطعلا  ماصع  داتسا  نانخـس  نینچمه  ( 7 . ) تسا هدروآ  لمع  هب  ینابیتشپ  نآ  زا  هتفگ و  تینهت  کـیربت و  ینیمخ 
هک دـئارلا »  » هلجم دوش . یم  عیزوت  ناملـسم  ناناوج  نایم  یعیـسو  حطـس  رد  طبـض و  تساک  ياهراون  يور  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دـییأت 

. تسا هتشاد  نآ  فادها  نییبت  یمالـسا و  بالقنا  عضاوم  اه و  هاگدید  حرـش  رد  ییازـس  هب  شقن  دش  یم  رـشتنم  ناملآ  رد  ناشیا  طسوت 
یمالـسا بالقنا  دوب : هدمآ  نآ  لوا  هدام  رد  هک  دـناسر  پاچ  هب  يا  هینایب  هم 1980  رد  هیروس  یمالسا  ههبج  ناگرا  ریذنلا »  » هیرـشن ( 8)

اه شبنج  نیا  نایم  یفلتخم  يرکف  بتاکم  تسا  نکمم  هک  دـنچ  ره  تسا ، مالـسا  ناهج  رد  یمالـسا  ياـه  شبنج  ماـمت  بـالقنا  ناریا 
زا نآ  هب  تنایخ  هنوگ  ره  ناریا و  یمالسا  بالقنا  هیلع  روز  هب  لسوت  هنوگ  ره  دوب : هدش  ناونع  هینایب  مود  هدام  رد  و  دشاب . هتـشاد  دوجو 

یمالسا يروهمج  ياه  هتساوخ  زا  هینایب  نیا  رد  دز . دهاوخ  هبرض  ناهج  رسارس  رد  یمالـسا  ياه  شبنج  مامت  هب  هدنیآ  رد  رگید ، فرط 
هک دوب  هدـش  هتـساوخ  اکیرمآ  زا  هدـش و  تیامح  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  يریگ  ناگورگ  ناـیرج  رد  برغ  اـکیرمآ و  ربارب  رد  ناریا 
لاس رازه  لوط  رد  هک  دوب  هدرک  دیکأت  نینچمه  هیروس  یمالـسا  ههبج  ( 9 . ) دنک فقوتم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  ار  دوخ  تالمح 

. تسا هدرکن  داجیا  تدحو  ناناملسم  نایم  ینیمخ  ماما  يربهر  تحت  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریظن  يا  هثداح  چیه  مالـسا ، هتـشذگ  خیرات 
هراشا هیروس  یمالسا  بالقنا  هب  دوخ  تایرشن  رد  درک و  هدافتسا  یمالسا » بالقنا   » حالطصا زا  هک  دوب  یمالـسا  شبنج  نیلوا  ههبج  نیا 

هدـش ناونع  ناهج  رد  دوجوم  یمالـسا  تموکح  اهنت  ناریا  رد  یمالـسا  يروهمج  هیروس ، رد  یمالـسا  بـالقنا  هیناـیب  رد  نینچمه  درک .
هچنانچ ناهج ، رسارس  رد  یمالسا  ياه  تضهن  نالوؤسم  هب  دیوگ : یم  راطعلا  ماصع  داتسا  یمالسا  بالقنا  دییأت  ياتـسار  رد  ( 10 . ) دوب

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1859 

http://www.ghaemiyeh.com


ناناملـسم هیلک  مالـسا و  هب  رما  نیا  نکیل  تفریذپ ، یم  ار  يا  هنایم  لح  هار  کی  تفر  یم  لامتحا  تشاد  صاصتخا  ناریا  هب  اهنت  رما  نیا 
هللا تموکح  شناناوج  نوخ  راثن  اب  متسیب  نرق  رد  هک  ناهج  یمالسا  تموکح  اهنت  ندرگ  هب  تسا  یتناما  مالسا  نونکا  دراد . قلعت  ناهج 

هب تبـسن  ناریا  بالقنا  هاگدـید  هب  هینایب  نیا  رد  تسا . هداد  حـیجرت  لـلملا  نیب  مسینویهـص  نارگرامعتـسا و  ناـیتوغاط و  تموکح  رب  ار 
رـصع هتـسناوتن  هک  یناملـسم  ًالوا  تسا : هدیدن  جراخ  تلاح  راهچ  زا  هک  هدـش  هراشا  دـننک  فیعـضت  ار  بالقنا  دنـشوک  یم  هک  یناسک 

هب هک  يرودزم  ًایناث  دراد . رارق  يریذپ  هطلـس  تینهذ  یبلط و  میلـست  نارود  رد  زونه  دـنک و  كرد  ار  یمالـسا  رگناریو  تضهن  مالـسا و 
ناملـسم ًاثلاث  دنک . یم  لابند  ار  شفادها  فلتخم  ياهدرگـش  هب  لسوت  اب  دـنک و  یم  تطاسو  ناناملـسم  ررـض  هب  مالـسا و  نانمـشد  عفن 

هک دنـشاب  یعفانم  ياراد  ًالامتحا  هک  یناسک  ًاعبار  دننک و  یم  کیرحت  ار  وا  نارگید  درادن و  دوخ  زا  يا  هداراو  هدیقع  چیه  هک  یلدروک 
زا ار  ینادـنچ  تیامح  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نارـس  ساـسحا ، روش و  همه  نیا  لـباقم  رد  ( 11 . ) دـنراذگ یم  هدـیازم  هب  نآ  نیا و  ناـیم 

نیا دنهد . همادا  هیروس  تلود  اب  ار  دوخ  طباور  ات  دنداد  حیجرت  دندرواین و  لمع  هب  هیروس  نیملـسملا  ناوخا  شبنج  هیروس و  نایـشروش 
نیملسملا ناوخا  یبهذم  تکرح  يرکف  تمالس  هک  تسا  نیا  مهم  هلأسم  کی  تسا ؛ یسررب  لباق  هاگدید  هیواز و  دنچ  زا  تیامح  مدع 

هدوب یمالـسا  مسیلاکیدار  یعون  رادفرط  هیروس  ناوخا  ناربهر  ادتبا  زا  هک  اریز  دوب ؛ دیدرت  دروم  یمالـسا  بالقنا  ناربهر  رظن  زا  هیروس 
هک یعابس  فورعم  باتک  رد  اهنآ  یمالسا  یتسیلایسوس -  تارظن  نیا  دنتشاد . داقتعا  یمالسا  مسیلایسوس  هب  دوخ  يداصتقا  عضاوم  رد  و 

. تسا هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  هدـش و  حرطم  هیمالـسالا  هیکارتشـالا  ناونع  تحت  دـشاب ، یم  هیروس  نیملـسملا  ناوخا  ناربـهر  نیلوا  زا 
یبهذم تافالتخا  یبهذم و  هلأسم  دید  زا  هیروس  نیملسملا  ناوخا  شبنج  هب  ار  یمالسا  بالقنا  ناربهر  هجوت  مدع  هلأسم  هدع  کی  ( 12)

شبنج هک  یتروص  رد  تسا ، هدوب  هعیـش  بالقنا  کی  ناریا  بـالقنا  هک  دـنا  هتـسناد  نیا  ار  نآ  تلع  دـنا و  هتـسیرگن  ناناملـسم  نیب  رد 
. ددرگ یم  زاب  ینـس  هعیـش و  نب  فالتخا  هب  هلأسم  لصا  نازادرپ ، هیرظن  زا  هتـسد  نیا  نامگ  هب  تسا . بهذـم  ینـس  شبنج  کـی  ناوخا 
رب ناریا  دیکأت  هچ  تسا ، هتخاس  رت  صخـشم  ینـس  اب  ار  دوخ  توافتم  ياه  هصرع  هعیـش  بالقنا ، زا  سپ  ناویـس  لئوناما  هدیقع  هب  ( 13)
ره ام  درک : رظن  راهظا  نینچ  هیقف  تیالو  دروم  رد  هیروس  یمالسا  شبنج  ناربهر  زا  یکی  تسا . هتخیگنارب  ار  ناینس  شنکاو  هیقف  تیالو 
اما میـسانش ، یم  تیمـسر  هب  تسا  هدش  ناریا  بالقنا  ياه  تیقفوم  بجوم  هک  ماما  هدنیامن  ناونع  هب  ار  هر )  ) ینیمخ ماما )  ) تیلاعف دنچ 

تـسا مدرم  قح  نیا  مینک  یم  دـیکأت  ام  میریذـپب . میناوت  یمن  زگره  تسا  یخیرات  ثداوح  هجیتن  هک  ار  تماما  لصا  هک  میفـسأتم  ًالماک 
رب ناریا  بـالقنا  تاریثأـت  دروم  رد  ناویـس  دریگ . یمن  یجراـخ  رترب و  عبنم  زا  ار  دوخ  تیعورـشم  ربهر  دـنک و  باـختنا  ار  شربـهر  هک 

کی تدم  هاتوک  رد  اما  تخیگناین ، رب  ینس  ياه  لاکیدار  رد  ار  یلدمه  هنوگ  چیه  ناریا  بالقنا  هک  دراد  یم  راهظا  ینس  ياه  يوردنت 
شترا سیلپ و  هک  میتخومآ  ناریا  بالقنا  زا  ام  دندرک  یم  مالعا  يرـصم  ياهیوردنت  زا  يرایـسب  دوب . یـشخب  ماهلا  يارب  یعبنم  هنومن و 

دروم ناریا  یبالقنا  یبهذـم -  ژیتسرپ  هیروس ، ناریا و  طباور  يرارقرب  زا  سپ  هلـصافالب و  اما  دـیامن . بوکرـس  ار  مدرم  ماـیق  دـناوت  یمن 
هعیش نایم  يرهوج  توافت  زا  تیانع : رتکد  لوق  هب  دشاب ، ناریا  یـسایس  راتفر  ریثأت  ًافرـص  هک  نآ  زا  يادج  هلأسم  نیا  تفرگ . رارق  لاؤس 

هب یمالـسا  بالقنا  زاین  هیواز  زا  ار  هلأسم  نیا  رگید  يا  هدع  ( 14 . ) دریگ یم  تأشن  یموب  مسیلانویسان  اب  اه  يژولوئدیا  جازتما  ینـس و  و 
لباقتم زاین  ار  نآ  تلع  دـنا و  هدرک  یـسررب  ناریا  زا  برع  ياهروشک  ریاس  نایم  رد  یبرع  روشک  کـی  ناونع  هب  هیروس  تلود  تیاـمح 
ثعاـب دوخ  هیروس  قارع و  فـالتخا  قارع و  ناریا و  گـنج  هلأـسم  اریز  دـنا . هدرک  ناونع  یناـمز  صاـخ  طیارـش  هب  هجوت  اـب  تلود  ود 

يارب هدـش و  ناونع  زین  هیروس  یمالـسا  شبنج  ناربـهر  یخرب  فرط  زا  هلأـسم  نیا  یتـقو  تسا . هدـش  هیروس  ناریا و  تلود  ود  یکیدزن 
رگید و  دنک ؛ كرد  گنج  رد  ناریا  تالکـشم  هب  هجوت  اب  هیروس  لابق  رد  ار  ناریا  یجراخ  تسایـس  هک  درک  ناونع  راطعلا  ماصع  هنومن 
ظفاح گرم  زا  دعب  هیروس  ( 15 . ) دـنا داد ه  رارق  داقتنا  دروم  دـندرک  یم  موکحم  ار  ناریا  هتـساخرب و  قارع  زا  تیامح  هب  هک  ار  ناربهر 
روشک نیا  عقاو  رد  درک . ظفح  یمالـسا  يروهمج  اـب  ار  دوخ  کـیدزن  طـباور  ناـنچمه  دـسا  راـشب  شدـنزرف  ندـمآ  راـک  يور  دـسا و 

هک تسا  یمالسا  برع و  تلود  اهنت  دنک و  یم  افیا  یمهم  شقن  نانبل  هژیو  هب  هقطنم  نآ  رد  ناریا  يارب  طابترا  لپرـس  ناونع  هب  نانچمه 
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هرامش 3280 دنس  . 1 اه : تشون  یپ  تسا . هتشاد  ناریا  اب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  هلاس  جنپ  تسیب و  هرود  مامت  رد  هنـسح  طباور 
ریاره . 2 . 1363 یجراخ ، تاغیلبت  یگنهامه  يزیر و  همانرب  رتفد  داشرا  ترازو  نوتم  هب  دانتـسا  اب  یمالـسا ؛ تاطابترا  گنهرف و  نامزاس 

یمالسا يزوریپ  زا  هیروس  ناریا و  یـسایس  طباور  یمدان ، اضر  . 3 . 187 صص 188 -  برع ، ناهج  رد  یمالـسا  ياه  شبنج  نایجمکد ،
ناوخا شبنج  رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  ریثأت  رای ، هماخ  سابع  . 6 . 1983 رصعلا ، هاسام  امح ، . 5 نامه . . 4 ص 84 . همان ،) نایاپ  ، ) زورما ات 

.25 صص 26 -  هرامش 18 ، هیروس ،) یمالسا  ههبج  ناگرا   ) ریذنلا . 9 نامه . . 8 ص 269 . نامه ، . 7 ص 280 . همان ،) نایاپ  ، ) نیملسملا
ناوخا شبنج  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریثأت  راـی ، هماـخ  ساـبع  . 11 ص 80 . نآ ، باـتزاب  یمالـسا و  بـالقنا  یقارف ، باهولادـبع  . 10

ص همان ،) نایاپ  ، ) زورما ات  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  هیروس  ناریا و  یسایس  طباور  یمدان ، اضر  . 12 ص 270 . همان ،) نایاپ  ، ) نیملسملا
هقطنم تاریثأت  ناریا و  یمالـسا  ییارگ  لوصا  یئوهآرب ، نوتاخ  سجرن  . 13 ص 29 . رصم ، رد  مسیلایسوس  مالـسا و  تیانع ، دیمح  85 ؛

، برع ناهج  رد  رـصاعم  یمالـسا  ياه  شبنج  ناـیجمکد ، ریاره  . 15 . 221 صـص 222 -  نامه ، . 14 ص 220 . هماـن ،) ناـیاپ  ، ) نآ يا 
چ یمالـسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  یمالـسا ، بالقنا  یناهج  باتزاب  رهچونم : يدمحم ، هدافتـسا : دروم  عبنم  . 187 صص 188 - 

خ . / 220 زین 214 -  130 و  تاحفص 125 -  زا  ، 1385 نارهت ، لوا ،

یبونج ياکیرمآ  رد  بان  مالسا  ششخرد 

بیذهت اه  لاس  زا  سپ  هک  هاگ  نآ  ناریا  یمالسا  بالقنا  گرزب  رامعم  ینابر  هبیط  هدنسیون : یبونج  ياکیرمآ  رد  بان  مالسا  ششخرد 
تـسد ات  درک  شالت  داهن و  عامتجا  هصرع ي  هب  اپ  ادـخ ، دوخ و  نیب  ام  ینارون  یناـملظ و  ياـه  باـجح  ندـیرد  يزاـس و  دوخ  سفن و 

رد یمالـسا  ریبک  بالقنا  يارب  گرزب  دصقم  هس  دیامن ، هارمه  دوخ  اب  زین  ار  اه  نآ  قح  يوس  هب  دوخ  ریـس  رد  دریگب و  ار  ادخ  ناگدـنب 
یمالـسا ناملـسم و  للم  رد  ینید  تیوه  نید و  ياـیحا  . 2 نامز ، توغاط  یتلادـع  یب  ملظ و  زا  ناریا  هعماـج ي  تاـجن  . 1 تفرگ : رظن 

غوی زا  ایند  مولظم  ياه  ناسنا  تاجن  نایناهج و  شوگ  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  شخب  تایح  مایپ  ندناسر  . 3 یمالسا ، ياهروشک  ندرک 
ترضح تیرشب  ملاع  یجنم  روهظ  زاس  هنیمز  هدش  دای  فادها  هجیتن ي  هک  تفگ  ناوت  یم  نیقی  هب  تیرشب . نانمـشد  یناهج و  رابکتـسا 

ات تفرگ  راک  هب  ار  شیوخ  ناوت  مامت  هرس ) سدق   ) لحار ماما  تسا . یناهج  دحاو  تموکح  لیکشت  و  هجرف ) یلاعت و  هللا  لجع  يدهم ( 
دـش و ققحم  وا  فدـه  لولعم ، نارازه  جـنر  درد و  دیهـش و  نارازه  نوخ  ترکب  یهلا و  تیاـنعو  فطل  هب  دـسرب . یهلا  فادـها  نیا  هب 

ینید ناغلبم  شیوخ  يالاو  فادها  ققحت  ياتسار  رد  هنازرف  ملاع  نآ  میتسه .  موس  مود و  فادها  نتسویپ  عوقو  هب  هناتـسآ ي  رد  نونکا 
هارمه هب  زین  بناج  نیا  دوب . بالقنا  نادـنزرف  یگنهرف  ياـه  شـالت  ریگ  یپ  تخاـس و  نومنهر  یمالـسا  ناریا  ياـهزرم  زا  جراـخ  هب  ار 

 ) یبونج ياکیرمآ  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  یکدنا  دـش . ناش  بیـصن  غیلبت  گرزب  قیفوت  هک  میدوب  يدارفا  هلمج  زا  مرـسمه 
کچوک هعماج ي  اصوصخ  اه و  ناملسم  نامز  نآ  میرکاش . گرزب  تمعن  نیا  رب  ار  دنوادخ  هراومه  هک  میدش  مازعا  نیتناژرآ )  روشک 

هللا یلـص   ) يدـمحم بان  يالاو  فراعم  هب  یـسرتسد  زا  دـندرب و  یم  رـس  هب  بیجع  یتبرغ  هنامولظم و  یتیعـضو  رد  نیتناژرآ  رد  نایعیش 
تـشوگ رمخ و  نتـسناد  تمرح  زج  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  ات  هک  دـندوب  فرتعم  اـه  نآ  دـندوب . مورحم  ملـس ) هلآ و  هیلع و 

انشآ ینید  مسارم  یخرب  هزور و  زامن و  اب  نادنملاس  زا  يدودعم  اهنت  و  دنتسناد . یمن  مالـسا  زا  ییزج  لیاسم  یخرب  زا  یهاگآ  كوخ و 
نآ زا  ههد  ود  زا  سپ  هک  نونکا  دوب . هدرک  راتفرگ  یبرغ  لذتبم  ياه  تداع  هب  ار  ناملـسم  ناناوج  برغ  یگنهرف  مجاهت  ریثأت  و  دـندوب .
رد نید  اهنت  هن  هک  مینک  اعدا  یناسآ  هب  میناوت  یم  زورما  میتسه .  اپون  لاهن  نآ  نتـسشن  رمث  هب  دهاش  هزور  ره  درذـگ ، یم  كرابم  زاغآ 

يور هکلب  دـنتفایزاب ، ار  شیوخ  ینید  تیوه  اه  نآ  تیرثکا  دـیدرگ و  ایحا  نیتناژرآ ) اـصوصخ   ) یبونج ياـکیرمآ  ناملـسم  هعماـج ي 
گنهرف زا  هدروخرـس  هتـسخ و  نانآ  تسا . بالقنا  رودص  نیریـش  تارمث  زا  بان  مالـسا  رهم  رپ  شوغآ  هب  ناملـسم  ریغ  ناناوج  ندروآ 

هن و  دننک ، یم  عافد  شیوخ  قوقح  نید و  زا  هنادـنمتردق  سفن ،  هب  دامتعا  اب  ناناملـسم  دـنیآ . یم  مالـسا  يوس  هب  قایتشا  اب  دوخ  یموب 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1861 

http://www.ghaemiyeh.com


هب دننک و  یم  عافد  ینید  يالاو  داقتعا  زا  راختفا  يزارفارـس و  اب  هکلب  دننک ، یمن  مرـش  فعـض و  ساسحا  شیوخ  ندوب  ناملـسم  زا  اهنت 
زا ناشیارب  ات  دنتـسه  ناناملـسم  بل  ام  طبـض  تفایرد و  هدامآ ي  زین  يربخ  ياه  هناسر  دـیوگ . یم  هچ  مالـسا  نید  هک  دـنناد  یم  یبوخ 
زا عاـفد  هناـشن ي  هب  زین  یحیـسم  ناـناوج  هکلب  تسین ، بیرغ  ینیطـسلف  هـیفچ ي  رگید  زورما  دـنیوگب .  شیوـخ  ياـه  هشیدـنا  مالـسا و 

یناهج مسینویهـص  مسیلایرپما و  هیلع  ناملـسم  ناناوج  تمه  هب  هک  یتارهاظت  ره  رد  زورما  دنزادنا . یم  هناش  رب  ار  نآ  تلادع  تقیقح و 
تکرـش ياـه  مـچرپ  يور  رب  دـننک  یم  ادـیپ  روـضح  زین  ناناملـسم  ریغ  زا  رفن  نارازه  ناناملــسم ، هـمه ي  رب  هوـالع  دوـش ، یم  رازگرب 

اهوشک نیا  رد  غیلبت  رما  دنتـسه . لوحت  هعیلط ي  رد  نانآ  يرآ  دنک ، یم  هریخ  ار  اه  مشچ  میتسه » هللا  بزح  ام  همه ي   » راعـش ناگدننک 
راک ناهاگآان ، یخرب  يراک  مک  یتریصب و  یب  ناناوج و  بیرف  يارب  یناهج  مسینویهص  شالت  نید و  نانمشد  عیسو  تاغیلبت  هب  هجوت  اب 

تردق ربا  مالسا  میوگ  یم  نانیمطا  اب  نم  :» دومرف هرس ) سدق   ) لحار ماما  هک  ارچ  میتسه ؛ ممـصم  راودیما و  اما  تسا ، يراوشد  تخس و 
ياهرگنـس فرط و  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  هدودـحم ي  جراخ  لخاد و  گرزب  عناوم  مالـسا  دـناشن  یم  تلذـم  كاخ  هب  ار  اـه 

دجسم و دنچ  سیسأت  . 1 زا : تسا  ترابع  نیتناژرآ  روشک  رد  هدش  ماجنا  ياه  تیلاعف  زا  یخرب  ( 1 . « ) درک دهاوخ  حتف  ار  ناهج  يدیلک 
راشتنا . 4 یمالسا . ییویدار  هکبـش ي  دنچ  يزادنا  هار  . 3 ناردارب .  نارهاوخ و  يارب  هیملع  هزوح ي  دـنچ  نداـهن  اـنب  . 2 یمالسا ، زکرم 
نامزاس سیسأت  . 5  . تسا هدـش  جراخ  پاچ  زا  نآ  هرامـش  نیمجنپ  لهچ و  نونکا  مه  هک  رثوک  همانلـصف ي  هلمج  زا  همانزور  اه و  هلجم 

ياه هاگشیامن  يرازگرب  . 7 نیتناژرآ ) یمالسا  دادما  تیعمج   ) یمالسا دادما  هتیمک  سیـسأت  . UMMA ، 6 نیتناژرآ رد  ناملسم  نانز 
یعامتجا یسایس و  یگنهرف ، فلتخم  ياه  تیلاعف  ماجنا  . 10 باتکدلج ، اه  هد  پاچ  همجرت و  . 9 یتنرتنیا ، تیاس  دنچ  داجیا  . 8 باتک ،
ياـهروشک تختیاـپ  رد  مـسارم  يرازگرب  نز و  زور  ناوـنع  هـب  مالـسلااهیلع )  ) يربـک هقیدـص  ترــضح  تدـال  زور و  مـالعا  هـلمج  زا 

نیا رد  ام  راکمه  رای و  یمالـسا و  بالقنا  ناوترپ  يوزاب  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  نیتناژرآ .  یلخاد  ياـه  ناتـسا  یبونج و  ياـکیرمآ 
تدالو زور  مالعا  هلمج  زا  یعامتجا  یـسایس و  یگنهرف ،  فلتخم  ياـه  تیلاـعف  ماـجنا  دنتـسه 10 . یقیدـص  صلخم و  ناناوج  اه  لاس 

ياه ناتـسا  یبونج و  ییاـکیرمآ  ياـهروشک  تختیاـپ  رد  مسارم  يرازگرب  نز و  زور  ناونع  هب  مالـسلااهیلع )   ) يربک هقیدـص  ترـضح 
صلخم و ناناوج  اـه  لاـس  نیا  رد  اـم  راـکمه  راـی و  یمالـسا و  بـالقنا  ناوت  رپ  يوزاـب  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  نیتناژرآ .  یلخاد 

يـالاو فادـها  شیوخ  موادـم  شـالت  اـب  دـننز و  یم  هقلح  یمالـسا  يروهمج  زکارم  دـجاسم و  درگ  رب  راو  هناورپ  هک  دنتـسه  یقیدـص 
يو دش . قحلم  ام  هب  هک  تسا  یناوج  نارهاوخ  نیلوا  زا  یکی  زاپ  دعسا  هموصعم  رهاوخ  دنشخب . یم  ققحت  ار  هرس ) سدق   ) ماما ترـضح 

يارب قیدص  يرازگتمدخ  داهن و  دجسم  نحـص  هب  مدق  يدالیم )  1983 سریآ ، سونیوب  رد  دیحوتلا  دجـسم  سیـسأت  لاس   ) لبق لاس   23
اب دومنن . دیدرت  شیوخ  سدقم  فده  رد  زگره  تشاد و  روضح  یعامتجا  یگنهرف و  یسایس ،  ياه  هنحـص  همه ي  رد  يو  دش . مالـسا 

هزوح رد  یتدم  اه  نآ  تفرگ . رارق  یمالـسا  بالقنا  تمدخ  رد  ادتبا  زا  ناوج  جوز  نیا  یگدـنز  دومن . جاودزا  راکادـف  نمؤم و  یناوج 
جوز نیا  هب  نیتناژرآ  ناناملـسم  دیدش  زاین  یلو  دـندرک ، رفـس  ناریا  هب  لیـصحت  يارب  نآ  زا  سپ  دـندناوخ و  سرد  دـیحوتلا  دجـسم  ي 

، موادـم شالت  لاس  هد  زا  سپ  دـنیامن . هفیظو  يادا  نید  غیلبت  رگنـس  رد  يراکادـف  راثیا و  اب  دـننک و  اهر  ار  سرد  هک  دـش  ثعاـب  نمؤم 
مه شیوخ  رتخد  قافتا  هب  دعسا  هموصعم  مناخ  دنادرگ و  زاب  ناریا  هب  لیـصحت  همادا  يارب  ار  نانآ  یهلا  فطل  رگید  راب  هدرتسگ  قیمع و 

هیرشن عبنم : ص118 . ج 20 ، رون ، هفیحـص  - 1 تشون : یپ  دنتـسه . یهلا  مولع  يریگارف  لوغـشم  مالـسلااهیلع )   ) ارهزلا هعماج  رد  نونکا 
( مالسلااهیلع  ) ارهزلا هعماج 

یمالسا بالقنا  يا  هقطنم  ارف  تاریثأت 

یعامتجا و یگنهرف ، یسایس ، میظع  ینوگرگد  ثعاب  یمالسا  بالقنا  هراشا :  عامتجا  گنهرف و  یمالـسا  بالقنا  يا  هقطنم  ارف  تاریثأت 
هداد يور  ناهج  رد  يرایـسب  ياه  بالقنا  هک  نآ  دوجو  اب  دروآدوجو . هب  یناهج  حطـس  رد  فرگـش  يریثأـت  زین  دـش و  ناریا  يداـصتقا 
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ياه تردـق  اب  هزرابم  صوصخ  هب  هعماج و  نامورحم  زا  تیامح  يزیتس و  ملظ  ینید و  حور  لیلد  هب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  یلو  تسا ،
. دراد رارق  ناهج  نویبالقنا  نادنمشیدنا و  لابقتـسا  تیامح و  لیلحت و  هیزجت و  هجوت و  دروم  بالقنا  نیا  تسا . درف  هب  رـصحنم  یناطیش 

نیا دیدرگ . رصاعم  ناهج  رد  مالسا  ددجم  تخانش  ثعاب  دومن و  روهظ  زورب و  يرایـسب  يرعـش  یمالک و  ياه  هشیدنا  رد  نآ  زا  لیلجت 
.4 ناهج ، رد  نیطسلف  سدقم  نامرآ  زا  عافد  . 3 یمالسا ،  تموکح  هشیدنا  حرط  . 2 ینید ، تیوه  يایحا  . 1 هناگ : جنپ  داعبا  رد  بالقنا 

دیآ یم  لیذ  رد  هچنآ  نادنمـشیدنا  تارظن  . تسا لیدـب  یب  یناـهج ، حطـس  رد  ناـمتفگ  حرط  . 5 یمالـسا ،  یگتـسبمه  تدحو و  داجیا 
ناریا یمالسا  بالقنا  و  هرس ) سدق   ) لحار ماما  هب  تبسن  ناهج  بلط  قح  هدازآ و  ناسنا  اه  نویلیم  یبلق  هقالع  قشع و  زاربا  زا  يا  هنومن 

رد يددعتم  ياه  ینوگرگد  هک  نیا  رب  هوالع  یمالـسا ، بالقنا  هک  تسا  دقتعم  نتگنـشاو  دجـسم  هعمج  ماما  یـصاعلا ، دـمحم  تسا - .
ناهج ال ام ، زیزع  ماما  : » دیوگ یم  يو  تشاذگ . ریثأت  ینید  رکفت  يایحا  تهج  رد  زین  یللملا  نیب  حطـس  رد  دروآ ، دوجو  هب  ناریا  لخاد 
« ارگدانیب  » ناناملسم اهنت  هن  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  ياه  لاس  فالخ  رب  نونکا  مه  تخاس و  یـشالتم  ار  ییارگ  ایند  یبهذم و 

یعمج ياه  هناسر  تاعوبطم و  هصرع  رد  زور  ره  دـنا و  هدـش  ناوارف  ناهج  رد  نایدا  ریاـس  ناـیارگداینب »  » و ارگ » داـینب   » نایحیـسم هکلب 
بالقنا نیا  یگنهرف  رثا  نیرت  مهم  هک  تسا  رواب  نیا  رب  نیطـسلف ، یمالـسا  داهج  يونعم  ربهر  هدوع ، زیزعلادبع  خیـش  دنتـسه - .» حرطم 

(، هرـس سدـق   ) لحار ماما  يربهر  هب  یمالـسا  بالقنا  هک  نیا  رب  دـیکأت  اب  يو  تسا . اـیند  ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد  ناناملـسم  يرادـیب 
یمالـسا بالقنا  : » دـیوگ یم  نینچ  تسا ، هدرک  انـشآ  مالـسا  شخب  تایح  میلاعت  اب  داد و  خوسر  ناـناوج  ياـه  لد  رد  ار  ناـمیا  هیحور 

. درک ایحا  ناناملـسم  لد  رد  ار  هتفر  نیب  زا  دیما  یلاعلا ،) هلظ  دم  يا (  هنماخ  هللا  هیآ  ترـضح  و  هرـس ) سدق   ) لحار ماما  يربهر  هب  ناریا 
درک و تیامح  اه  نآ  زا  دـش و  رادـیدپ  یمیظع  يورین  دنتـسین . میتی  ناهج  ناناملـسم  رگید ، ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 

رگید راب  دنناوت  یم  نیملـسم  هک  تخاس  هدنز  اه  لد  رد  ار  دیما  نیا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دوب . اه  نآ  یقیقح  یماح  نابیتشپ و  هتـسویپ 
زوین ملسم  هلجم  ریبدرـس  یـسرو  دمحا  ياقآ  دنهد - .» تسکـش  ار  ناشنانمـشد  دنبای و  زاب  ار  دوخ  هنیرید  دجم  تمظع و  دنوش و  زوریپ 
يزیر نوخ  نودب  بالقنا  کی  اب  یمالـسا  بالقنا  تیقفوم  : » دیوگ یم  یمالـسا  بالقنا  فادها  ندوب  لومـش  ناهج  رب  دـیکأت  اب  ندـنل ،

رداق یمالسا ،  تما  تسا و  ریذپ  ناکما  مالسا  ناهج  رد  بالقنا )  ) یلمع نینچ  کی  هک  تخاس  صخشم  داد و  رییغت  ار  ناناملـسم  راکفا 
مه یمالسا  تما  ربهر  هدمآرس و  هب  ندیشیدنا  مالسا  یناحور  هبنج  هب  اهنت  دجسم و  رد  ملاع  نتـسشن  نامز  دنک . هرادا  ار  تموکح  تسا 

اه تردق  زا  ار  ناریا  یمالسا  تموکح  یبرغ » هن  یقرش ،  هن   » دروم رد  ناشیا  هاگدید  دنک . یم  هجوت  ترخآ  هب  مه  دشیدنا و  یم  ایند  هب 
تخاس و دوبان  ار  هایس  ياه  لاس  هب  تشگزاب  ناونع  هب  یمالـسا  تموکح  زا  يا  هشیلک  رکفت  هرـس ) سدق   ) ینیمخ ماما  تخاس . لقتـسم 

ینونک نردـم  قوف  نردـم و  حالطـصا  هب  عامتجا  رد  تما  يربهار  هب  رداق  هک  تسایوپ  ییورین  نانچمه  مالـسا  هک  دومن  تباث  سکعرب ،
مدرم تازرابم  رب  یمالسا  بالقنا  ریثأت  صوصخ  رد  نیطسلف ، یمالـسا  داهج  نامزاس  نیـشیپ  ربهر  یقاقـش ، یحتف  رتکد  دیهـش  تسا - .»

ناهگان ور ، نیمه  زا  تسا ؛ هرس ) سدق   ) ینیمخ ماما  هار  زا  يوریپ  ورگ  رد  ام  يزوریپ  هک  دنامهف  ام  هب  بالقنا  نیا  : » دیوگ یم  نیطـسلف 
هیآ هک  میتسه  نآ  دهاش  زین  زورما  دش . نییزت  ماما  ترضح  ریواصت  اب  یصقالا  دجسم  هژیو  هب  یلاغـشا  ياه  نیمزرـس  دجاسم  راوید  رد و 
يو دنا .» هداد  رارق  ناناملسم  یلصا  لیاسم  رامـش  رد  ار  نیطـسلف  هلأسم  دنهد و  یم  همادا  ار  هرـس ) سدق   ) ماما یـشم  نامه  يا  هنماخ  هللا 

تسا یمالسا  يرادیب  تارمث  زا  یکی  هضافتنا  دیوگ « : یم  دناد و  یم  ناریا  یمالسا  بالقنا  مهم  تاکرب  زا  ار  هضافتنا  يرگید  ياج  رد 
قفا يوس  هب  یمدرم  حوطس  رد  یمالسا ، هضافتنا  نیاربانب ، دروآ . دوجو  هب  نیطـسلف  رد  هژیو  هب  هقطنم و  رد  هرـس ) سدق   ) ینیمخ ماما  هک 
مامت زا  اه  تسینویهص  يرگ  لاغشا  طلـست و  زا  ییاهر  يارب  هزرابم  رد  هک  تسام  رب  سپ  دور ، یم  شیپ  یمالـسا  ياهراعـش  یمالـسا و 

مالـسا و نانمـشد  اب  دـنا  هدرک  هیارا  لیئارـسا  اب  هزرابم  رد  هرـس )  سدـق   ) ماما هک  یلوصا  هب  هجوت  اب  هدرک و  زیهرپ  رگید  ياـه  لـح  هار 
بالقنا هک  يا  هداعلا  قوف  ریثأت  دروم  رد  نیطـسلف ،  يدازآ  يارب  کیتارکومد  ههبج  لک  ریبد  همتاوح  فیاـن  مینک - .» هزراـبم  ناناملـسم 

يربهر هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  يریگ  عضوم  تلاصا  قمع و  : » دیوگ یم  نینچ  تسا ، هتشاد  نیطسلف  مدرم  تازرابم  دربشیپ  رد  یمالـسا 
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اب ییورایور  ياـه  هیاـپ  شرتسگ  میکحت و  ثعاـب  یتسینویهـص ،  تلود  اـب  هزراـبم  نیطـسلف و  هیـضق  هراـبرد  هرـس ) سدـق   ) ینیمخ ماـما 
لیئارـسا بارعا و  هزرابم  بلاق  زا  ار  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  دروآ ، مهارف  ار  هزرابم  قیمعت  شرتسگ و  تابجوم  دیدرگ و  لیئارـسا  تازواجت 

یخرب دنچ  ره  تخاس ؛ لدبم  دندرک ، یم  يدردمه  یبرع  ینیطـسلف و  تازرابم  اب  نآ  مدرم  هک  یبرع  ریغ  یمالـسا  ياهروشک  هزرابم  هب 
شبنج دیقف  ربهر  نابعش ، دیعس  خیـش  ( - 1 «.) دـندوب لیئارـسا  اب  تسد  مه  اکیرمآ و  مسیلایرپما  اب  نامیپ  مه  اهروشک ، نیا  ياـه  میژر  زا 
تعسو هب  یهاگیاپ  رد  ار  یمالـسا  تلود  ماما ، : » دیوگ یم  یمالـسا  بالقنا  راگدنام  نادیواج و  رثا  صوصخ  رد  نانبل  یمالـسا  دیحوت 
هنیجنگ نیا  ات  تسا  مالـسا  ناوریپ  املع و  همه  رب  نونکا  دیـشخب و  ققحت  ار  ینـس  هعیـش و  تدحو  يادن  داهن و  انب  ناملـسم  درایلیم  کی 

ماما دشاب . هتـشادن  ار  نانآ  نایم  رد  ذوفن  تأرج  رابکتـسا  هک  دنهد  لیکـشت  ار  یتما  مه  رانک  رد  هعیـش  ینـس و  هدومن و  ظفح  ار  گرزب 
همانزور . 1 تشوـن : یپ  ( 2 «.) درک هدروآرب  ار  يوفـص و ... باون  هدـبع ، دـمحم  يداـبآ ، دـسا  نیدـلا  لاـمج  نوچ  یناراوگرزب  يوزرآ 

( مالسلااهیلع  ) ارهزلا هعماج  هیرشن  عبنم : . 1384/10/11 یمالسا ،  يروهمج  همانزور  . 2 . 1384/10/8 یمالسا ،  يروهمج 

نیرحب روشک  رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  باتزاب 

تاـماقم یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  ماـگنه  هدـیکچ : يدـمحم  رهچونم  رتکد  هدنـسیون : نیرحب  روشک  رب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  باـتزاب 
هبحاصم کی  یط  نیرحب  شخبيدازآ  نامزاس  هدـنیامن  دـنتخادرپ  نآ  يربهر  زا  لیلجت  هب  تاـعوبطم  دـندرک و  لابقتـسا  نآ  زا  ینیرحب 

هیلع ناریا  ناملـسم  تلم  گرزب  تارهاظت  تایلمع و  تضهن  لیاوا  زا  نیرحب  ناملـسم  تلم  تشاد  راهظا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نوماریپ 
زا هک  يو  دـندربیم . رـس  هب  ناریا  یلخاد  عاضوا  زا  دـیدج  رابخا  تفایرد  راظتنا  رد  هظحل  ره  دـندرکیم و  يریگیپ  ار  هاش  سوحنم  میژر 

دوب و ناریا  رد  بـالقنا  يزوریپ  نیرحب  تلم  يوزرآ  اـهنت  درک : هفاـضا  تفگیم  نخـس  نیرحب  ناریا و  ناملـسم  تلم  ود  قـیمع  طـباور 
نیرحب مدرم  دوخ  هب  دراد و  نایرج  نیرحب  لخاد  رد  رابخا  نیا  درکیم  رکف  یـسک  ره  نیرحب  رد  هک  دیـسر  ییاج  هب  ناریا  راـبخا  تیمها 
بالقنا اب  یگتسبمه  تیامح و  هب  یمیظع  تارهاظت  دراکالپ  لمح  اب  نیرحب  مدرم  ناریا ،  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  تسا . طوبرم 

يدازآ نامزاس  هک  دوب  يدـح  هب  ناریا  یبالقنا  ناملـسم و  مدرم  اب  نیرحب  ناملـسم  مدرم  داحتا  یگتـسبمه و  ندرک  اـپ  رب  ناریا  یمالـسا 
هچنآ نیرحب  درک . یم  يراکمه  هتـشاد و  طاـبترا  ناریا  یبـالقنا  ناربهر  اـب  يزوریپ  زا  لـبق  مدرم  نیمه  هدـنیامن  ناونع  هب  نیرحب  شخب 
هیحان رد  هنایمرواخ  هقطنم  رد  ایسآ  هراق  یبرغ  بونج  هیواز  رد  هک  تسا  یعیسو  اتبـسن  هریزج  انامه  دوشیم ، هتفگ  نیرحب  ظفل  زا  زورما 

عبرم رتمولیک  لداـعم 695  یتعـسو  اـب  کـچوک  گرزب و  هریزج  زا 35  لکـشتم  نیرحب  ریازجلا  عـمجم  تسا . هـتفرگ  رارق  سراـف  جـیلخ 
یکاخ زرم  يرگید  روشک  چـیه  اب  روشک  نیا  دراد . مان  همانم  دـشابیم ، مه  نآ  تختیاـپ  هک  روشک  نیا  هریزج  نیرتگرزب  هک  دـشابیم 

رب غلاب  نیرحب  تیعمج  تسا . هیاسمه  ناریا  اب  لامش  زا  رطق و  اب  یقرش  بونج  قرش و  زا  يدوعس ،  ناتـسبرع  اب  برغ  بونج و  زا  درادن .
مک تلع  هب  دـنراد . رارق  یجراخ  عابتا  ردـصرد  نایناریا  دـنهدیم  لیکـشت  نایجراخ  ار  نآ  موس  کی  دودـح  هک  دـشابیم  رفن   690000

نیرحب تیعمج  دودح 83 % تیعمج  لک  نیا  زا  هک  تسا  هتـشگور  هب  ور  یجراخ  نیرجاهم  شهاک  اب  نیرحب  روشک  یتفن  دمآ  رد  ندش 
تسا و یبرع  نیرحب  یمسر  نابز  دنهدیم . لیکشت  یموب  بارعا  ار  نیرحب  تیعمج  مظعا  شخب  دنشابیم . ياتسور  یقبام  نیـشن و  رهش 

نابز ناونع  هب  هطسوتم  سرادم  رد  دوشیم و  ملکت  یعیسو  حطس  رد  زین  یسیلگنا  نابز  دننکیم . ملکت  جیلخ  یبرع  هجهل  هب  امومع  مدرم 
نیمزرس نیا  تفریذپ  ار  نید  نیا  هک  دوب  برعلا  هریزج  زا  جراخ  رد  نیمزرـس  نیلوا  نیرحب  مالـسا ،  روهظ  زا  دعب  ددرگیم . سیردت  مود 

مالسا نیرحب  مدرم  یمسر  نید  هزورما  دمآ  رد  مالـسا  نید  هب  گنج  نودب  هنابلطواد و  هدوب  ياهعماج  نیمود  هنیدم  زا  دعب  لاح  نیع  رد 
نیا نانکاس  نیتسخن  فالخا  زا  نیرحب  نایعیـش  ارهاـظ  دنتـسه . هعیـش  زا 80 % شیب  ناملـسم و  روـشک  نیا  هنکـس  زا 98 % شیب  تـسا و 

ارثکا دنایلبنح و  اضعب  یکلام و  اتدمع  نیمزرس  نیا  ننست  لها  دنتـسه . لصالا  یناریا  نانآ  زا  ياهظحالم  لباق  شخب  دنتـسه و  نیمزرس 
لحاوس رد  ینامز  هک  یبارعا  ای  بارعا و  ار  نیرحب  ننـست  لها  زا  ياهظحـالم  لـباق  شخب  دـننکیم . یگدـنز  نیرحب  رگزب  ياهرهـش  رد 
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هک یتارییغت  اب  اما  دمایم  باسح  هب  هعیش  یتنس  زکارم  زا  ءاسحا  نوچمه  نیرحب  هتشذگ ، رد  دنهدیم  لیکشت  دناهتـسیزیم  ناریا  یبونج 
رد تموکح  نایعیـش ،  يددـع  تیرثکا  مغریلع  تسا . هتفر  تسد  زا  تیزکرم  نیا  دـمآ  شیپ  ییاـیفارغج  یخیراـت و  هدـیدع  لـیالد  هب 
اب دنتشادن . یهاگیاج  نآ  یسایس  راتخاس  رد  تراما  نیا  نایعیش  ریگمشچ ،  هبـسنلاب  رقف  عبت  هب  دشابیم و  هفیلخ  لآ  ینـس  نادناخ  تسد 
هب هعیـش  تیرثـکا  هنیرید  يواـعد  نتفاـی  علطم  دـیدجت  ـالأم  یعیـش و  تاـساسحا  روـش و  ددـجم  يریگ  جوا  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ 

یمـسر ریغ  تاماقم  زا  یخرب  تاراهظا  دش . هتفرگ  رـس  زا   1979 ياهلاس 1980 –  رد  اددـجم  تیمکاـح و  رد  ربارب  قح  زا  يرادروخرب 
رب هفیلخ  لآ  نادناخ  راشف  دـیدشت  ثعاب  دوخ  هبون  هب  ناریا  هب  نآ  قاحلا  نیرحب و  رب  ناریا  تیمکاح  يواعد  ددـجم  حرط  هنیمز  رد  نریا 
زا یخرب  مادـعا  یحیوـلت  دـییأت  ناریا و  اـب  گـنج  رد  قارع  میژر  زا  نیرحب  تموـکح  یلمع  تیاـمح  بقاـعتم  دـیدرگ . نیرحب  ناـیعیش 
رد تاعزانم  هراب  رگید  دـیدشت  هدـمع  لماوع  هلمج  زا  دوب ، هتخیگنارب  هفیلخ  لآ  تموکح  بناج  زا  قارع  نایعیـش  ناربهر  نیرتهتـسجرب 

هیحان زا  تارهاظت  هنوگره  یبهذم  ياهتیبصع  یسایس و  ياههزیگنا  رب  انب  زین ،  نیشنریما  نیا  یتلود  ياهورین  دیآیم . باسح  هب  نیرحب 
لولعم مه  یعون  هب  هک  تراما  نیا  نایعیـش  اب  نیرحب  یتلود  ياـهورین  راـبتنوشخ  ياـهدروخرب  دـناهدرک .  بوکرـس  ار  نیرحب  ناـیعیش 

هب ضارتعا  رد  هک  دوب  لیروآ 1980  رد  نیشنریما  نیا  نایعیش  تارهاظت  بوکرس  للع  هلمجزا  مه  هدمآیم و  باسح  هب  تیلقا  تیمکاح 
سیلگنا يداصتقاو ، یسایس  فلتخم  لیالد  هب  دیسر . دوخ  جوا  هب  دوب  هدش  اپ  رب  قارع  میژر  طسوت  ردص  رقابدمحم  دیـس  هللاتیآ  مادعا 

دهاوخ جراخ  سراف  جـیلخ  زا  هلمج  نم  زئوس "  لاناک  قرـش  زا "  ار  دوخ  ياـهورین  لاس 1971  نایاپ  ات  هک  درک  مـالعا  لاس 1968  رد 
لیکشت روظنم  هب  یتارکاذم  سیلگنا  تساوخرد  هب  انب  نیرحب  هلصاف  نیا  رد  دیشوپ  لمع  هماج  هدش  مالعا  دعوم  رد  میمـصت  نیا  تخاس 

يروص روط  هب  نیرحب  لاس 1968  زا  دعب  درک . زاغآ  ینونک " یبرع  هدحتم  تاراما  حلاصتم  تاراما  رطق و  اب  یبرع " تراما  نویـساردف  "

هافر يالاب  حطـس  روبزم و  نویـساردف  تیعمج  فصن  لداعم  تیعمج  نتـشاد  ظاحل  هب  اـما  دـمآیم ،  باـسح  هب  روبزم  نویـساردف  وضع 
یبنج هیـشاح  هدنام  بقع  اما  دـنمتورث  ياهنیـشن  خیـش  يارما  اب  دوب ، هتفای  تسد  نادـب  لاس  زا 40  شیب  یط  هک  یـشزومآ  یعاـمتجا و 
عون هرادا و  متـسیس  دیـسرن . قفاوت  هب  نآ  ریاظن  كرتشم و  یلام  عبانم  صیـصخت  هوحن  نویـساردف و  یـساسا  نوناـق  رـس  رب  سراـف  جـیلخ 
هدوب هفیلخ  لآ  نادـناخ  راـیتخا  رد  وس  نیا  هب  نرق 18  زا  نیرحب  تموکح  دوب و  يدرف  يدادبتـسا و  هقلطم  تروـص  هب  نیرحب  تموـکح 

یهاشداپ هب  ار  ینیـشنریما  ناونع  زین  اریخا  دـنراد  دوخ  هضبق  رد  یثوروم  روط  هب  ار  نیمزرـس  نیا  وا  باقعا  نونک  ات  ناـمز  نآ  زا  تسا و 
 ) لاس تدم 4  يارب  مدرم و  یفخم  يأر  اب  امیقتـسم و  سلجم  ناگدـنیامن  تسا .  هدـناوخ  هاشداپ  ار  دوخ  زین  نیرحب  مکاح  هداد و  رییغت 

تروص نیا  رد  دیامن . لحنم  ار  یلم  سلجم  دناوتیم  هاشداپف  نیرحب  یساسا  نوناق  هدام 65  قبط  دندرکیم  باختنا  یساسا )  نوناق  قبط 
دیآ لمع  هب  هام  کی  یط  رد  هچنانچ  ددرگ . لیکـشت  دیدج  سلجم  دیآ و  لمع  هب  هام  کی  تدم  فالخ  رد  دیاب  دـعب  سلجم  تاباختنا 

دناوتیم یلبق  سلجم  دـیاین ، لمع  هب  دـیدج  تاباختنا  سلجم  لالحنا  زا  سپ  هام  کی  یط  رد  هچنانچ  ددرگ . لیکـشت  دـیدج  سلجم  و 
رد تشگ و  لیطعت  روشک  روما  رد  لالخا  هناهب  هب  لاس 1975  رد  یلم  سلجم  دهد . همادا  نایاپ  ات  ار  دوخ  هرود  هدشم و  لیکـشت  اددجم 

ثحب هب  ار  فلتخم  حـیاول  اـهحرط و  اروش  نیا  تسا . هدـش  لیکـشت  وـضع  رفن  اـب 30  یتروشم  ياروـش  سلجم  نآ  ياـج  هب  لاس 1993 
ریما و صخش  رظن  هب  هتـسب  روما  همه  دنرادن و  نوناق  عضو  يارب  یتردق  هنوگ  چیه  اروش  ياضعا  دهدیم . داهنـشیپ  تلود  هب  دراذگیم و 

ییزج تیلاعف  هنوگ  چیه  هدوب و  عونمم  لبق  لاس  دنچ  ات  نیرحب  رد  یـسایس  ياهيدنب  هورگ  بازحا و  تیلاعف  تسا . نیرحب  ریزوتسخن 
نیرحب رد  ینیمز  ریز  تروص  هب  ای  روشک و  زا  جراـخ  رد  هک  دـندوب  یبازحا  یلو  دروخیمن  مشچ  هب  روشک  نیا  رد  ياهتـسویپ  رمتـسم و 

ههبج بازحا  نیا  هلمج  زا  دناهتفرگ  لکـش  نیمزرـس  نیا  رد  یفلتخم  بازحا  تسا  هدـش  هداد  هک  یبسن  ياهيدازآ  اب  اریخا  دـندوب . لاعف 
 . دیدرگ لیگشت  يرگسع  خیـش  روفـصع و  خیـش  يربهر  هب  رد 1979  هدوب و  بهذم  یعیـش  هک  دـشابیم  نیرحب  یمالـسا  شخبيدازآ 
زا هیوناژ 1980  رد 15  هک  ياهینایب  رد  تسا  یجراخ  ناراشتـسم  نارگراـک و  هیلک  جارخا  هناـگیب  يداـیا  عطق  ههبج  نیا  یلـصا  فادـها 

یلو درک ، تقفاوم  یمالـسا  روشک  کـی  ناونع  هب  نیرحب  لالقتـسا  اـب  نیرحب  یمالـسا  شخب  يدازآ  ههبج  دـش ، رـشتنم  ههبج  نیا  يوس 
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يروهمج لابق  رد  زیمآ  تفلاخم  عضاوم  ذاختا  لیلد  هب  سپـس  يولهپ و  میژر  اـب  کـیدزن  طـباور  نتـشاد  تلع  هب  ار  هفیلخ  لآ  تموکح 
نایماح هب  تبـسن  ینیرحب  تاـماقم  يوس  زا  هک  یتامادـقا  زا  يدادـعت  هب  هیناـیب  نیا  رد  داد . رارق  هلمح  دروم  نآ  ناربهر  ناریا و  یمالـسا 
هاگیاپ زا  هدافتسا  هزاجا  اکیرمآ  هب  هک  نیا  زا  نیرحب  تاماقم  هینایب  نیا  رد  هوالع  هب  دوب . هدش  هراشا  دوب  هتفرگ  تروص  یمالـسا  بالقنا 

ناناملـسم زا  هک  دوب  هدش  تساوخ  رد  ناهج  ناناملـسم  هیلک  زا  دنتفرگ و  رارق  موجه  دروم  دـندوب  هداد  اکیرمآ  یماظن  ياهتیلاعف  يارب 
میژر یلع  ههبج  نیا  ياضعا  يوس  زا  هک  ییاـتدوک  ربماسد 1981  رد 13  دـننک . تیامح  مسینویهـص  اکیرمآ و  یلع  هعزانم  رد  ینیرحب 
زاغآ ربماسد 1994  زا  هک  ياهیمارآان  رد  دندش . دیعبت  زین  يدادعت  ریگتسد و  نآ  دارفا  زا  يدادعت  یثنخ و  دوب  هدش  يزیرهمانرب  نیرحب 

لک ریبد  تسا . هدرک  دیکأت  مدرم  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس ،  ياه  هتساوخ  رب  ییاههینایب  رودص  اههبحاصم و  ماجنا  اب  ههبج  نیا  دش ، 
ققحت روشک و  رد  یناملراپ  تاباختنا  يرازگرب  هب  تلود  تقفاوم  ات  مدرم  ماـیق  رارمتـسا  هب  هک  تسا  ظوفحم  یلع  دـمع  خیـش  ههبج  نیا 

ياهيریگ تهج  يدـالیم  ههد 60  لـیاوا  رد  نیرحب  یلم  شخب  يدازآ  ههبج  تسین  هـفیلخ  لآ  تموـکح  ناـیاپ  ياـنعم  هـب  یـسارکومد 
یــسایس ياـهشبنج  رد  هـتفر  هـتفر  یثـعب  مسیرــصان و  ياههشیدــنا  ذوـفن  دــش و  ییاـهینوگرگد  شوختــسد  نـیرحب  مدرم  یــسایس 

. دـیدرگ نیرحب  یلم  شخب  يدازآ  ههبج  لیکـشت  هب  رجنم  یتسینومک  رـصنع  کـی  ياـهشالت  بیترت  نیدـب  درک . ییاـمندوخاهینیرحب 
طباور تسین . رادروخرب  ینادـنچ  یـسایس  تردـق  زا  تسا و  قشمد  رد  نآ  رقم  نونکا  تخانـش .  تیمـسر  هب  ار  ههبج  نیا  قباس  يوروش 

لاس نایاپ  ات  سراف  جـیلخ  زا  جورخ  هب  سیلگنا  میمـصت  ندـش  حرطم  اب  ( 1347  ) لاس 1967 رد  بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  نیرحب  ناریا و 
هب داهشتسا  زین  نورق 17 و 18 و  یط  نیرحب  رب  شعزانم  الب  عاطقنا و  الب  تیمکاح  نرق  ود  هب  دانتـسا  اب  ادـتبا  ناریا  رخاوا 1350 )  1971
هب زین  دوخ  مهدراهچ  ناتسا  ار  نآ  ینامز  یتح  دمآ و  رب  نیمزرس  نیا  رب  تیمکاح  هداعا  یپ  رد  هنارصم  یخیرات ،  كادم  دانـسا و  یخرب 

نیا زا  هقطنم  رد  اکیرمآ  سیلگنا و  ياهتسایس  اب  یگنهامه  رد  عقاو  رد  هبقرتم و  ریغ  يزرط  هب  سرام 1970  رد 29  اما  دروآیم ؛ باسح 
یناریا هریزج  هس  رب  شتیمکاح  هداعا  يازا  رد  هک  تفریذـپ  ناریا  دـمآ  لمع  هب  سیلگنا  اب  هک  یقفاوت  یط  داد و  فارـصنا  هنیرید  ياعدا 

نیا لکریبد  صخـش  دحتم و  للم  نامزاس  هب  ار  نیرحب  هلأسم  دروم  رد  يرواد  یـسوموبا  گرزب و  بنت  کچوک  بنت  ینعی  زمره (  هگنت 
طباور رد  يدـیدج  لـصف  ناریا ،  يوس  زا  نیرحب  لالقتـسا  لوبق  زا  سپ  دـهن . ندرگ  نیرحب  لالقتـسا  رب  ـالمع  دـنک و  عاـجرا  ناـمزاس 

نیا تشگزاب  زا  سپ  دش ، نیرحب  راپسهر  ناریا  بناج  زا  تین  نسح  تأیه  کی  یـسمش )   1349 نامز (  نامه  رد  دش . هدوشگ  نیبامیف 
 ( نیرحب ریزوتسخن  یتلود  ياروش  سیئر  نیرحب و  ریما  ردارب  ناملس  نب  خیـش  تفای .  شرتسگ  تعرـس  هب  نیرحب  ناریا و  طباور  تأیه 

ریما رفـس  تامدـقم  ندومن  مهارف  رفـس  نیا  فادـها  زا  یکی  درک . رفـس  نارهت  هب  خـیرات 23/5/49  رد  ناریا  هجراـخ  ریزو  توعد  هب  اـنب 
(1349  ) نیرحب ناریا و  تین  نسح  تأیه  رفـس  ماگنه  زا  درک . ندید  نارهت  زا  امـسر  خـیرات 28/8/49  رد  نیرحب  ریما  ابقاعتم  دوب  نیرحب 
: درب مان  ریز  حرـش  هب  ار  تامادقا  نیرتمهم  ناوتیم  دش . هتـشادرب  روشک  ود  نیب  تابـسانم  میکحت  شرتسگ و  تهج  رد  يرثؤم  ياهماگ 
ناریا و نیب  ياهقفاوت 1975  یپ  رد  هک  يدیدج  طیارـش  وترپ  رد  دش . هناتـسود  کیدزن و  رایـسب  روشک  ود  طباور  تدـم  نیا  لالخ  رد 
ار هقطنم  رـسارس  رد  تابث  تینما و  ظفح  يارب  یمومع  مهافت  دـمآ ،  دـیدپ  سراف  جـیلخ  هقطنم  رد  ضاـیر  نارهت و  یکیدزن  زین  قارع و 
تاکرحت و هدـش و  کیدزن  يدوبان  هب  لاکیدار  ارگپچ و  ياههورگ  تیعقوم  رافظ ، شروش  تسکـش  اب  نآ  اب  نامزمه  تخاـس و  رتشیب 

نارحب سپــس  قارع و  ناریا و  گـنج  رد 1975 و  یمالـسا  بالقنا  عوقو  تشگ . دودـحم  تدـش  هب  زین  تسینومک  لماوع  ياـه  شـالت 
سراف جیلخ  کیتلپوئژ  هقطنم  رد  هدننک  نییعت  ثداوح  نیرتمهم  زا  یگمه  هک  تیوک  لاغشا  هیضق  رد  نیدحتم  ياهورین  اب  قارع  گنج 

بالقنا يزوریپ  زا  دعب  نیرحب  ناریا و  طباور  تخاس . هجاوم  ياهدمع  لوحت  اب  رییغت و  ار  نیرحب  یـسایس  ییایفارغج  دنیآیم ، باسح  هب 
نارگن دنیاشوخان و  نیرحب  میژر  يارب  هسفن  دـح  یف  نآ  اب  نیرحب  میژر  طباور  نسح  ظاحل  هب  اصخـشم  ناریا ،  رد  يولهپ  میژر  طوقس 

اب یگتـسب  مه  زاربا  یناـبیتشپ و  رد  نیرحب  نایعیـش  اـصوصخ  ناملـسم و  مدرم  تارهاـظت  قوش و  روـش و  رثا  رب  ینارگن  نیا  دوـب . هدـننک 
نیرحب رب  ناریا  تیمکاح  هداعا  موزل  دروم  رد  ناریا  یمـسر  ریغ  تاماقم  زا  یخرب  تاراهظا  بقاعتم  صوصخ  هب  ناریا و  مالـسا  بـالقنا 
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نآ میقم  نایناریا  رب  راشف  هب  نیرحب  میژر  دـییارگ  يدرـس  هب  ياهدـنیازف  وحن  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  اب  نیرحب  طباور  تفای و  تدـش 
يروـهمج عاـضوا  تـالوحت  زا  نیرحب  میژر  ینارگن  دـیدشت  دوزفا .  روـشک  نآ  هـب  ناـیناریا  دورو  دروـم  رد  يریگتخـس  زین  روـشک و 

راکتبا و هب  هک  روبزم  هبناج  ود  نامیپ  دیناشک . يدوعـس  اب  لباقتم  یتینما  نامیپ  کی  ددع  هب  ار  روشک  نیا  دعب  ياهلاس  رد  ناریا  یمالـسا 
مالعا هب  نآ ،  رد  یبرع  هدحتم  تاراما  نامع و  رطق ،  تیوک  تیوضع  اب  سرام 1981  رد  دوب ، هدیدرگ  دقعنم  يدوعس  ناتسبرع  داهنشیپ 
یتینما ياهورین  لاس 1360 ،  هام  رذآ  رد  نیرحب  یلم  زور  زا  لبق  هتفه  ود  دودح  دیماجنا .  سراف )  جیلخ "  يراکمه  ياروش  لیکـشت " 

یلم زور  رد  نیرحب  میژر  يزادنارب  يارب  هئطوت  ددعتم و  ياهحالـس  يرادهگن  لمح و  ماهتا  هب  ار  ینیرحب  ناناملـسم  زا  یهورگ  نیرحب 
تهج ناریا  رد  شزومآ  زا  سپ  هدـش  ریگتـسد  هورگ  هک  درک  مالعا  ياهینایب  یط  نیرحب  روشک  ترازو  ابقاعتم  دـندرک . ریگتـسد  نیرحب 

یلو دندرک ، بیذکت  ار  روبزم  ماهتا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تاماقم  هچ  رگا  دنا . هدوب  هدـش  مازعا  نیرحب  هب  يراکبارخ  تایلمع  ماجنا 
ترافس هامرذآ 1362  زا  نیرحب  دییارگ . يدرـس  هب  روشک  ود  طباور  دـش و  همانم  زا  ناریا  رادراک  ندـناوخارف  ناهاوخ  نیرحب  تموکح 
رادراک حطس  هب  وس  نیا  هب  هام 1362  دادرخ  زا  نیرحب  اب  ناریا  هبناج  کی  کیتاملپید  یمـسر و  طـباور  درک و  لـیطعت  ناریا  رد  ار  دوخ 

لمع رد  یلو  درک ، مالعا  ار  دوخ  یفرطیب  یمـسر  روط  هب  نیرحب  ناریا  كاخ  هب  قارع  زواجت  یلیمحت و  گـنج  زورب  اـب  تفاـی .  لـیلقت 
ياهروشک ریاس  روشک و  نآ  تاعوبطم  هدوب و  راکـشآ  قارع  هب  تبـسن  سراف  جـیلخ  ياهروشک  ریاـس  روشک و  نآ  تبثم  يریگ  عضوم 

یلام ياهکمک  تسا و  نیرحب  کـیدزن  هیاـسمه  يدوعـس  ناتـسبرع  هک  اـجنآ  زا  دـندرکیم . تیلاـعف  قارع  زا  تیاـمح  تهج  رد  هقطنم 
مدـع رگید  يوس  زا  دـشابیم ، روـشک  نیا  یـسایس  یـشم  اـطخ  نییعت  رد  رثؤـم  یلماـع  ور  نیا  زا  دـیامنیم ، هدوـمن و  نیرحب  هب  یناوارف 
رگید ياهتردق  هب  یکتم  لیامتم و  ار  نیرحب  تلود  دروم  نیا  رد  فعض  ساسحا  دنمورین و  یعافد  متسیس  کی  زا  نیرحب  يرادروخرب 
جیلخ هقطنم  زا  جراخ  ياهورین  هب  دوخ ،  کچوک  شترا  يدوعس و  ناتسبرع  یعافد  شـشوپ  هب  هیکت  رب  هوالع  تهج  نیدب  تسا  هتخاس 
داجیا ناریا و  یمالـسا  يروهمج  يوس  زا  همانعطق 598  شریذـپ  زا  سپ  تسا .  هتخود  مشچ  زین  سیلگنا –  اـکیرمآ و  هژیو  هب  سراـف – 
ناریا یـسایس  طباور  دیدرگ .  لوحت  راچد  نیرحب  ناریا و  روشک  ود  نایم  طبار  تیعـضو  قارع ،  ناریا و  گنج  ياهههبج  رد  سب  شتآ 

يداصتقا یـسایس و  طباور  شرتسگ  تهج  رد  تفر و  يدوبهب  هب  ور  نیرحب  هلمج  زا  سراف  جـیلخ  يراکمه  ياروش  وضع  ياهروشک  اب 
نایم فلتخم  ياهتاقالم  زا  سپ  تشاد . تسـس  رادـیاپان و  یتلاـح  طـباور  دوبهب  نیا  هراومه  لاـح  نیا  اـب  دـش ، هتـشادرب  یتبثم  ياـهماگ 

ار دوخ  همانراوتسا  ناریا  یمالسا  يروهمج  ریفس  نیلوا  تفای و  اقترا  ریفس  حطـس  هب  روشک  ود  طباور  لاس 1369  رد  روشک  ود  نیلوئسم 
. دیدرگ ماؤت  یلمع  تامادقا  اب  رتيدج و  يردق  نیبامیف  طباور  لالخ 1369  رد  ور  نیا  زا  درک . میدقت  نیرحب  ریما  نیشناج  دهعیلو و  هب 

نینچمه درک . هراشا  نیرحب  ریما  هب  ناریا  يروهمج  تسایر  مایپ  میلست  يارب  هجراخ  روما  ترازو  ماقم  مئاق  رفـس  هب  ناوتیم  لاس  نیا  رد 
ياههام زا  روشک  ود  نایم  یسایس  طباور  درک  رادید  نیرحب  زا  ياهخیرات 8/2/1369 و 26/9/1369  رد  تقو  هجراخ  ریزو  یتیالو  رتکد 
ترافـس مود  رفن  يارب  ازیو  رودص  زا  تعنامم  نامز  نامه  رد  تفر . شیپ  لباقتم  مهافت  مدع  تهج  رد  سوکعم و  يدنور  ینایاپ 1372 

راکشآ طباور  یگریت  ترودک و  نیا  لوا 1373  همین  رد  درک . هدامآ  ایهم و  ار  طباور  یگریت  هنیمز  نیرحب  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
هجراخ روما  ریزو  ینارنخـس  رد  تاراما  ناریا و  نیب  یـضرا  تافالتخا  رد  تاراما  زا  نیرحب  يرادـفرط  لیلد  هب  لاـس  مود  همین  رد  دـش و 

زاغآرـس طباور  یگریت  نیا  عقاو  رد  داـهن . تماـخو  هب  ور  اددـجم  روشک  ود  طـباور  هام 1373 )  رهم  دـحتم  للم  ناـمزاس  رد  روشک  نیا 
نیا رد  تفر ، شیپ  هبناج  همه  ملاس و  هطبار  کی  نایز  هب  طباور  دـنور  دـعب  هب  نآ  زا  دـیدرگ . روشک  ود  نایم  طباور  زا  يدـیدج  لـصف 

. درک ناریا  یگدنیامن  لخاد  هب  اهدمآ  تفر و  لرتنک  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  ترافـس  زا  یـسیلپ  تبقارم  هب  مادقا  نیرحب  تلود  لاس 
يزیمآ ضارتعا  تشاددای  دـنداد  تبـسن  ناریا  هب  ار  روشک  نیا  یلخاد  هنحـص  رد  یمدرم  ياهضارتعا  تاکرحت و  زورب  ینیرحب  تاماقم 
لاـسرا ناریا  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادـص و  رد  نآ  راـبخا  راـشتنا  صوـصخ  رد  نیرحب  هجراـخ  روـما  ترازو  يوـس  زا  زین 

هب راضحا  زا  زور  دودح 85  تشذگ  زا  سپ  یلو  دش  هدـناوخارف  نارهت  زا   73 خیرات 3/10 /  رد  نیرحب  ریفـس  رما ، نیا  لابند  هب  دندرک .
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تلود تفرگ  تروـص  نیرحب  رد  رد 14/3/1375  هک  ییاتدوک  لاـبند  هب  رد 1375  تشگزاـب . نارهت  هب  هام 1373  دنفـسا  رد  شروشک 
يدیدش یسایس  تاغیلبت  داد و  تبسن  ناریا  هب  ار  اتدوک  نیا  ینیرحب  نیـضراعم  زا  نت  يریگتسد 44  اتدوک و  نیا  ندومن  یثنخ  اب  نیرحب 

. درک ادیپ  لزنت  رادراک  هب  طباور  حطـس  دندناوخ و  ارف  ار  دوخ  يارفـس  نیفرط  دش ، هریت  تدـش  هب  طباور  درک  زاغآ  ناریا  تلود  هیلع  ار 
تلود نیب  يرگیجنایم  هب  رـضاح  یتح  ناریا  هک  تشاد  مالعا  درک و  بیذـکت  ار  ناریا  هب  اـتدوک  نیا  نداد  تبـسن  ماـهتا  یتیـالو  رتکد 

لابند هب  دـش و  هنحـص  دراو  نیرحب  ناریا و  طباور  دوبهب  يارب  هیروس  هجراـخ  روما  ریزو  عرـشلا  قوراـف  دـشابیم . نآ  ناـفلاخم  نیرحب و 
يریگولج دوخ  یمـسر  ياههناسر  رد  رگیدـکی  هیلع  یتاغیلبت  تـالمح  زا  هک  دـندرک  قفاوت  ینیرحب  یناریا و  نیفرط  يو ،  ياـه  شـالت 

زین سراف  جیلخ  يراکمه  ياروش  تاسلج  رد  تشاد . میالم  یتلاح  ناریا  هب  تبسن  للملانیب  عماجم  رد  نیرحب  تلود  هتشذگ  رد  دنیامن .
رودـص يارب  اروـش  نـیا  رد  تخـسرس  نارادـفرط  زا  یکی  رد 1374  یلو  درکیم . دروـخرب  ناریا  لـئاسم  هـب  تبـسن  میـالم  تروـص  هـب 

ناریا هیلع  هرهاق  رد  برع  هیداحتا  سنارفنک  رد  ناریا  هب  اتدوک  ماهتا  نداد  تبسن  لابند  هب  لاس 1375  رد  دوب . ناریا  هیلع  دنت  ياهمانعطق 
 . دهد رادشه  نیرحب  روما  رد  ناریا  تلاخد  هب  تبسن  ياهینایب  یط  سنارفنک  نیا  ات  دش  ببـس  نیرحب  شالت  هک  يروط  هب  تفرگ  عضوم 

هدـش رتمرن  ناریا  هب  تبـسن  تلود  نیا  عضوم  نیرحب  یلخاد  تـالوحت  دـیدج و  ریما  ندـمآ  راـک  يور  زا  سپ  هژیو  هب  ریخا  ياـهلاس  رد 
رد ناریا  تلود  لاح  نیع  رد  تسا  هدوب  عنتمم  نیرحب  يأر  لـلم ،  ناـمزاس  يوس  زا  رد 1996  هرداص  هیناـیب  نیرخآ  رد  هلمج  زا  تسا . 

تابث حلص و  نیمضت  ناونع  هب  نانآ  اب  يراکمه  یتسود و  هقطنم  ياهروشک  نیب  نانیمطا  دامتعا  ترورض  رب  دوخ  یلک  عضاوم  ياتـسار 
هچ لبق و  هچ  نیرحب ،  یمدرم  ياهتکرح  مدرم و  رب  یمالـسا  بالقنا  تاریثأت  دـشوکیم . نآ  موادـت  رب  هدرک و  دـیکأت  هقطنم  تینما  و 
 ، یتـیعمج عضو  زا  میقتـسم  روـط  هب  رما  نیا  تسا . هدوـب  سراـف  جـیلخ  ياـهروشک  رد  یعیـش  زیخاتـسر  نوناـک  ناریا ،  بـالقنا  زا  دـعب 

یتیعمج تیرثکا  زا  نایعیـش  دنتـسه  طلـسم  روشک  نیا  رب  هک  ینـس  همکاـح  اـب  هسیاـقم  رد  دوشیم . یـشان  هریزج  يداـصتقا  یعاـمتجا و 
هعماج یگناگیب  دنتسه  قلعتم  ینس  نییآ  هب  یسایس  ناگبخن  رتشیب  مه  هفیلخ و  لآ  یـسیع  خیـش  مکاح  هداوناخ  مه  دنـشابیم . رادروخرب 

یتاساسحا هشیمه  نیرحب  نایعیش  نایم  رد  هک  اریز  دوشیم  تیوقت  نآ  ياضعا  یضعب  یناریا  تیلـصا  تلع  هب  رتشیب  تموکحاب )  هعیش ( 
اب تسا  هدوزفا  هعیـش  ینـس و  نایم  فاکـش  رب  هریزج  هب  تبـسن  ناریا  ینالوط  يواعد  هوالع  هب  تسا  هتـشاد  دوجو  ناریا  زا  يرادـفرط  هب 

ماما مایق  زا  لبق  ات  دـش . رهاظ  هنحـص  رد  دـنمورین  شبنج  کی  ناونع  هب  ناریا  بـالقنا  لاـبند  هب  هعیـش  ییارگداـینب  ياهقباـس  نینچ  کـی 
ساسحا دراوم  يرایـسب  رد  نانآ  دندوب . وگروز  ياهتموکح  ربارب  رد  هنایوجزیتس  تمواقم  هقباس  دقاف  سراف  جـیلخ  نایعیـش  هر )  ) ینیمخ

زین هدادـن و  زورب  ناـیغط  ماـیق و  تروـص  هب  ار  دوـخ  ياـهیتیاضران  تایاکـش و  هاگچـیه  نکیل  دـنرادرارق ، هیـشاح  رد  هـک  دـندرک  یم 
زا جراخ  ياهذوفن  هب  یمارآان  تارهاظت و  قیرط  زا  رثکادح  نانآ  زا  یخرب  دننک  نوگنرس  ار  یتلود  اتدوک  قیرط  زا  هک  دندوب  هدیـشوکن 

فالتئا کی  زا  شخب  ناونع  هب  رتشیب  هکلب  دندرکیمن  لمع  ییاهنت  هب  نایعیش  زین  نامز  نآ  رد  یتح  دندادیم  ناشن  شنکاو  دوخ  هعماج 
ياروشک هک  نویسازینردم  ددجت و  عیرـست  داهن  ینوزف  هب  ور  اهیتیاضران  ههد 1970  یط  دندزیم  لمع  هب  تسد  نویـسیزوپا  رتهدرتسگ 

لئاـسم نیا  هلمج  زا  دـیدرگ . زین  نایعیـش  ریگنماد  هک  دـش  یعاـمتجا  لـئاسم  زورب  ثعاـب  دوب ،  هدرک  هبرجت  ار  نآ  سراـف  جـیلخ  یبرع 
ياـج رب  یطارفا  تاریثأـت  اـبلاغ  مـه  ندرک و  یم  تباـقر  یلحم  نارگارک  اـب  مـه  هـک  یجراـخ  رگراـک  رازه  اهدــص  دورو  هـب  ناوـتیم 

هب ور  یگنهرف  فاکـش  زین  نارگراک و  دـیدج و  قفوم  ناراذـگ  هیامرـس  نایم  زین  یعاـمتجا  يداـصتقا  فاکـش  درک . هراـشا  دنتـشاذگیم 
مزالم داسف  یتنس و  یعامتجا  ياهشزرا  لاوز  اهرهش  شرتسگ  هدیدپ  یتنس  تاقبط  هدرک و  لیصحت  هزات  صصختم  دارفا  نایم  شرتسگ 

. دنتـسه یعاـمتجا  ینامـسبان  یعون  راـچد  هک  دـندرکیم  ساـسحا  صختم  ریغ  نکمتم و  ریغ  نایعیـش  طیارـش  نیا  تحت  دوب . دـنور  نیا 
ات لاح  نیا  اب  دشیم  نایعیش  رتشیب  ياوزنا  ثعاب  الامتحا  زین  ینـس  دنمتورث  ياههداوناخ  زا  يرایـسب  نادرمتلود و  طارفا  دح  رد  فرـصم 

بالقنا يزوریپ  ماـگنه  تفاـین . یـسایس  زورب  ناـکما  دـمآیم  دـیدپ  یتفن  تورث  رثا  رد  هک  ییاـهیتیاضران  نینچ  ناریا  بـالقنا  ماـگنه 
یط نیرحب  شخبيدازآ  نامزاس  هدنیامن  دنتخادرپ  نآ  يربهر  زا  لیلجت  هب  تاعوبطم  دندرک و  لابقتـسا  نآ  زا  ینیرحب  تاماقم  یمالـسا 
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تلم گرزب  تارهاـظت  تاـیلمع و  تضهن  لـیاوا  زا  نیرحب  ناملـسم  تلم  تشاد  راـهظا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  نوماریپ  هبحاـصم  کـی 
رـس هب  ناریا  یلخاد  عاضوا  زا  دـیدج  رابخا  تفایرد  راظتنا  رد  هظحل  ره  دـندرکیم و  يریگ  یپ  ار  هاش  سوحنم  میژر  هیلع  ناریا  ناملـسم 

يزوریپ نیرحب  تلم  يوزرآ  اـهنت  درک : هفاـضا  تفگیم  نخـس  نـیرحب  ناریا و  ناملـسم  تـلم  ود  قـیمع  طـباور  زا  هـک  يو  دـندربیم .
دراد و نایرج  نیرحب  لخاد  رد  رابخا  نیا  درکیم  رکف  یسک  ره  نیرحب  رد  هک  دیسر  ییاج  هب  ناریا  رابخا  تیمها  دوب و  ناریا  رد  بالقنا 
تیامح و هب  ییمظع  تارهاظت  دراکالپ  لمح  اب  نیرحب  مدرم  ناریا ،  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  تسا . طوبرم  نیرحب  مدرم  دوخ  هب 

دوب يدح  هب  ناریا  یبالقنا  ناملسم و  مدرم  اب  نیرحب  ناملسم  مدرم  داحتا  یگتـسبمه و  ندرک  اپ  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  اب  یگتـسبمه 
. درکیم يراکمه  هتشاد و  طابترا  ناریا  یبالقنا  ناربهر  اب  يزوریپ  زا  لبق  مدرم  نیمه  هدنیامن  ناونع  هب  نیرحب  شخب  يدازآ  نامزاس  هک 

نیرحب رد  وا  یصخش  هدنیامن  ناونع  هب  ینیمخ  ماما  فرط  زا  یـسردم  يداه  دندرک  مالعا  ناریا  یناگمه  ياههناسر  توا 1979  هام  رد 
فداصم توا  زور 17  تاماقم  هزاجا  اب  اهنآ  زا  یکی  دش  رجنم  ینلع  تارهاظت  ود  هب  یـسردم  ینارنخـس  نیرحب  رد  تسا . هدش  بوصنم 

هک دـش  ببـس  وا  تشادزاب  لاـبند  هب  توا  زور 19  مود  تارهاـظت  دـش  رازگرب  دوب ، هدـیمان  سدـق  زور  ار  نآ  ینیمخ  ماـما  هک  يزور  اـی 
توا زور 31  ینیرحب  تاماقم  هاگنآ  دـندش  تشادزاب  ناـنآ  زا  نت  هک 28  دـنوش  وا  يدازآ  راتـساوخ  هدرک و  تارهاظت  رفن  دودح 500 

لکـش و اهیمارآان  تارهاظت و  جوم  لاح  نیا  اب  دـیدرگ  عاـضوا  یبسن  شمارآ  ببـس  تامادـقا  نیا  هچ  رگا  دـندرک  جارخا  ار  یـسردم 
رب اترورـض  دندوب ، تارهاظت  نیا  شخب  ماهلا  هک  يدارفا  ای  اههیمالعا  ناس  نیدـب  دوب  ناریا  يزیرهمانرب  راکتبا و  نوهرم  ار  دوخ  ياوتحم 

یـسردم تشادزاب  لابند  هب  دوب . ناریا  یـسایس  ياههتـساوخ  باـتزاب  رتشیب  هکلب  هدرکن  زکرمتم  هعیـش  عماوج  ياـهییاضران  تاـیاکش و 
دیاب مالـسا  ناگدـنیامن  تشادزاب  ياج  هب  سراف  جـیلخ  ياهتلود  هک  درک  مالعا  وا  زا  دوخ  يونعم  تیاـمح  زاربا  نمـض  يرظتنم  هللاتیآ 

ندیـشخب ققحت  ناغلبم  ار  دوخ  دروآ و  نابز  هب  بـالقنا  رودـص  رب  رادـید  ار  ناریا  تین  دـصق و  یـسردم  دـننک  تباـجا  ار  ناـنآ  توعد 
نانآ كرتشم  تالیـصحت  هک  دندوب  ینویناحور  عقاو  رد  هزرابم  ناربهر  هک  نیا  تیاهن  دیمان  یبالقنا  گنهرف  جـیورت  یمالـسا و  بالقنا 
هتفای يدعاسم  خساپ  سراف  جیلخ  ياهروشک  یموب  نایعیـش  نیب  رد  ناریا  بالقنا  اذـهعم  دادیم  طابترا  ناریا  یناحور  همکاح  هقبط  هب  ار 

ربماسد 1981 زور 31  دوب . یجراـخ  تاـکیرحت  هب  هداـس  خـساپ  کـی  زا  شیب  يزیچ  رادوـمن  نیرحب  رد  توا 1979  تارهاـظت 19  دوب 
تکراشم هئطوت  نیا  رد  هک  ار  نت  اههد  بوکرـس و  دوب  هدـش  يزیریپ  مکاح  میژر  هیلع  هک  ار  ياهئطوت  دـندرک  مـالعا  نیرحب  تاـماقم 

ماگنه نآ  رد  هک  دندومن  یسردم  يربهر  هب  نیرحب  یمالسا  شخب  يدازآ  ههبج  هجوتم  ار  هئطوت  نیا  اهنآ  دناهدرک . تشادزاب  دناهتـشاد 
ياهروشک نیشیپ  نانکاس  زا  ياهدع  نیرحب  تلود  ياعدا  هب  انب  درکیم . هرادا  امـسر  ار  ناریا  ییویدار  هکبـش  جیلخ  روما  ییویدار  شخپ 

نانآ دندوب . هدـش  نیرحب  دراو  یناهنپ  هدـید و  میلعت  يراکبارخ  هرجفنم و  داوم  اب  راک  رد  ناریا  تاماقم  یلامتحا  کمک  اب  سراف  جـیلخ 
هدش هتـشاذگ  راک  همانم  کیدزن  هاگیفخم  نینچرد  ناریا  لرتنک  تحت  یلحم  هورگ  کی  طسوت  هک  دـنرب  راک  هب  ار  ییاهحالـس  دوب  رارق 
کی ییاپرب  زا  ترابع  ییاهن  فدـه  دـنناوخ  ارف  یناگمه  مایق  هب  ار  مدرم  دـننک و  نت  هب  ار  سیلپ  دارفا  سابل  اهنآ  هک  دوب  رارق  هاگنآ  دوب 

جنپ هک  دـیدرگ  اـعدا  هلمج  زا  مهتم و  هئطوت  رد  نتـشاد  تسد  هب  ناریا  تلود  دوـب .  نیرحب  رد  یـسردم  يربـهر  هب  یمالـسا  يروـهمج 
فرط زا  اـعدا  نیا  دـنناسر . يراـی  روبزم  شروش  يارجا  هب  تمیزع و  رهـشوب  زا  دوـب  هداـمآ  تازیهجت  حلـسم و  دارفا  زا  رپ  تفارکرواـه 

هیلع رب  يدنچ  تاکرح  یناریا  نویبالقنا  تیامح  زین  یمالسا و  بالقنا  زا  يریذپ  ریثأت  اب  نیرحب  ناناملـسم  دیدرگ . بیذکت  ناریا  تلود 
قیرط زا  تخادـنا و  هار  هب  سراف  جـیلخ  هزوح  رد  بالقنا  رودـص  تهج  رد  يدـیدش  یتاغیلبت  هزراـبم  ناریا  دـنداد .  ماـجنا  دوخ  ماـکح 
نایعیش امومع و  ناملسم  ياههدوت  اهینارنخس و  اهراون و  یبرع و  نابز  هب  یمالسا "  بالقنا  يادص  ییویدار "  ياهمایپ  اههوزج و  راشتنا 
یبهذم ربهر  ردص  رقاب  دمحم  دیـس  هللا  تیآ  مادعا  تشادزاب و  لابند  هب  لیروآ 1980 و  زور 24  رد  دادیم  رارق  ریثأت  تحت  اصوصخ  ار 

ار اهنآ  زا  ياهدع  قرفتم و  ار  ناگ  دـنک  رهاظت  تیعمج  سیلپ  دـندز . تارهاظت  هب  تسد  نیرحب  تختیاپ  همانم  رد  نایعیـش  قارع  نایعیش 
هبون هب  هعقاو  نیا  تسا . هدوب  سیلپ  دارفا  تسد  هب  هجنکـش  رثا  رد  وا  گرم  هک  دش  هتفگ  تشذگ و  رد  دعب  زور  دنچ  ناگدـش  تشادزاب 
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نایعیش يدعب  تاضارتعا  ياهلاس 1979 و 1980  یمدرم  تارهاظت  فالخرب  دیدرگ . هم  هام  رد  رگید  تارهاظت  نیدـنچ  زورب  ثعاب  دوخ 
رد قارع  ناریا و  گنج  ندـش  رو  هلعـش  لولعم  يدایز  دـح  اـت  تنوشخ  دـیدشت  تسا  هدوب  راـب  تنوشخ  لاـمک  ماـمت و  روط  هب  اـبیرقت  ، 

تاحیلـست و دـندرک و  یم  یلام  کمک  قارع  هب  سراف  جـیلخ  ياهروشک  تسا  هدوب  اـهروشک  نیا  يدـعب  يریگ  تهج  ربماتپس 1980 و 
تنوشخ اضعب  دـیدش و  تاضارتعا  هب  هجاوم  هک  ییاهمیژر  ياهلاس 1979 و 1980  یط  دـندادیم . رارق  روشک  نآ  رایتخا  رد  تازیهجت 

هیبنت رب  مه  دوب و  ینتبم  قیوشت  رب  مه  نیا  دنتشاد  لوذبم  دوخ  هعیش  هنکس  لابق  رد  یـسایس  لومرف  نیودت  هب  ياهقباسیب  هجوت  دندوب  راب 
سرادـم و ثادـحا  اهقالتاب  ندرک  کشخ  ياههژورپ  یعیـسو  سایقم  رد  یناسر  قرب  يارب  یلام  عبانم  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  لـثملایف 
اب ات  دندرکیم  رادید  هقطنم  نیا  زا  یتنطلس  نادناخ  لوا  زارط  ياضعا  تفای  صیصخت  نیشن  هعیش  ياهرهش  ریاس  فیطق و  رد  هناتـسرامیب 

لاح نیع  رد  دش . هتـشاذگ  ارجا  دروم  هب  یهباشم  ياههمانرب  زین  سراف  جیلخ  ياهروشک  ریاس  رد  دننک . تاقالم  هعیـش  ریهاشم  ناگرزب و 
یـسردم ریظن  يدارفا  جارخا  دـشن  هتـشاد  هگن  رود  هعیـش  ياهشروش  ندرک  بوکرـس  يارب  تااـقم  رظن  زا  زین  روز  هب  لـسوت  ياـههویش 

نیا زا  دروآ  دراو  یمدرم  ياهمایق  رب  يدج  ياهبرض  يوق  لامتحا  هب  رما  نیمه  تخاس و  مورحم  ناشناربهر  دوجو  زا  ار  یبالقنا  نایعیش 
ههبج ناربـهر  دوـب . هارمه  هجنکـش  اـب  اـبلاغ  هـک  تـفرگ  یم  تروـص  ییاهتـشادزاب  هدـش و  بوکرــس  هناـمحریب  اـهشروش ، هتــشذگ 

ياهشور هب  نیاربانب  دوشیمن ،  رجنم  میژر  ینوگنرس  هب  زگره  یمدرم  تارهاظت  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  نیرحب  يالـسا  شخبيدازآ 
رجنم هعیش  ناگدنک  تکرش  زا  یخرب  تداهش "  " هب هک  هم 1980  لیروآ و  تارهاظت  ههبج  ربهر  هتفگ  هب  انب  دندش  لسوتم  هنایوج  هزیتس 

دـض میقتـسم  تامادـقا  هب  لسوت  رتبسانم ،  شنکاو  تسین و  یفاک  هسفنیف  یمدرم  شبنج  کی  نیوکت  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ههبج  دـش ،
تامادـقا دـیدشت  يارب  تموکح  هب  ار  مزال  هناـهب  یلمع ،  دـنت  تامادـقا  نتفرگ  شیپ  رد  اـب  هعیـش  یبـالقنا  ياـهنامزاس  تسا . یتموکح 

دـشر هب  ور  ناریا  بالقنا  اب  سراف  جـیلخ  نایعیـش  تدـحو  يزاوآ و  مه  ینیمخ  ماما  ناگدـنیامن  کمک  اب  هچ  رگا  دـنداد . هنارگبوکرس 
یسایس تضهن  کی  بلاق  رد  ار  دوخ  مشخ  دندشن  قفوم  هعیـش  عماوج  دیـسر ، دوخ  جوا  هب  یمارآان  نیا  هک  یماگنه  رد 1980  اما  داهن ،

هب امامت  دندوب  مورحم  لیصا  ایوپ و  يربهر  یمدرم و  ینابیتشپ  زا  هک  سراف  جیلخ  رد  هعیش  لاکیدار  نویسیزوپا  ياههورگ  دنهد  نامزاس 
هک ییاـجنآ  زا  درکیم . تیاـمح  اـهنآ  زا  دوـخ  ياهـقطنم  يژتارتـسا  تایرورـض  اـب  قباـطم  ناریا  دـنام و  یقاـب  یکتم  یجراـخ  تیاـمح 

دندوب هدرکن  یط  ار  تکراشم  تیعورشم و  تیوه  ياهنارحب  زا  راذگ  لحارم  زونه  سراف )  جیلخ  ياهروشک  اهروشک  نیا  ياهتموکح 
کی راچد  دـنناوت  یم  ینامز  ره  رد  نیارباـنب  دنتـسه  یتنـس  ياهلیبق و  یگداوناـخ  عون  زا  هدـنام و  بقع  رایـسب  یـسایس  متـسیس  رظن  زا  و 

راتـساوخ صـصختم  داوـس و  اـب  لـسن  هلمج  زا  اـهروشک  نیا  مدرم  ریخا  ياـهلاس  رد  هک  صوـصخ  هب  دـنوش ، یموـمع  نارحب  شروـش و 
زا هدمآ  تسد  هب  ياهتورث  زا  هدافتـسا  اب  هلمج  زا  فلتخم  قرط  هب  اهروشک  نیا  نامکاح  هک  نیا  مغریلعو  دناهدش  یـسایس  تکراشم 

زورب ثعاب  هناگیب  تلود  ياهورین  روضح  دـننام  هدـننک  کـیرحت  لـماوع  یـضعب  دوجو  دـنتخادنا ،  ریخأـت  هب  ار  نارحب  نیا  تفن  شورف 
هب هقطنم  ياهتلود  يارب  ار  یمارآان  شاشتغا و  هلیسو  یندب  دیدرگ و  تکراشم  نآ  لابند  هب  تیعورشم و  نارحب  هلمج  زا  رگید  ياهنارحب 
اب زین  نانآ  تسا . هداد  لیکـشت  یتفن  ياهدـمآ  رد  ار  اـهنآ  تیعورـشم  تردـق و  لـماع  ریخا  ههد  ود  رد  دـنچ  ره  دروآ . دـهاوخ  ناـغمرا 

دوخ ياهتموکح  يارب  يداصتقا  تیعورشم  هافر ،  داجیا  ینعی  مدرم  يداصتقا  ياهزاین  ندومن  مهارف  قیرط  زا  دمآرد و  نیا  زا  هدافتـسا 
ریغ ینوناق و  صیـصخت  هدـش و  داص  تفن  رادـقم  تمیق و  تاـناسون  یتفن  ياهدـمآرد  شیازفا  مدـع  دـننام  یلماوع  اـما  دـناهدرک  مهارف 

ناـکما رگید  یتفن  دـمآ  رد  شیازفا  هک  دناهتـشاد  رب  رد  ار  هجیتـن  نیا  ماـح  ياـههداوناخ  هب  یتـفن  ياهدـمآرد  زا  یمیظع  شخب  ینوناـق 
ياـه تموـکح  تیعورـشم  یللملانیب  تـالوحت  يدراوـم  رد  ياهقطنم و  تـالوحت  ـالک  رگید  دـعب  زا  تسا  هداد  تسد  زا  تسینریذـپ ، 

تروص ریخا  لاس  دنچ  رد  ياهنایارگ  حالـصا  ياهتکرح  لماوع ،  نیمه  رابتعا  هب  نیرحب  ریما  تسا . هدرک  راد  هشدـخ  ادـیدش  ار  دوجوم 
مهارف روشک  نیا  یلم  سلجم  رد  هعیـش  ناگدـنیامن  باـختنا  ناـکما  دـش ،  هداد  نیرحب  مدرم  هب  يرتـشیب  ياـهيدازآ  هک  يروـط  هب  داد 

رد ناوتیم  ار  یتـسیمرفر  تـالوحت  نیا  رولبت  دنتـشگزاب  روشک  هب  نایدـیعبت  هدـیدرگ و  دازآ  مومع  روـط  هب  یـسایس  ناینادـنز  دـیدرگ ؛
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نیا رد  هدنیآ  رد  اذـهعم  درک ، هدـهاشم  قارع  ناتـسناغفا و  هب  اکیرمآ  هلمح  ربماتپس 2001 و  هثداح 11  زا  دعب  ییاکیرمآ  دـض  تارهاظت 
. دوب دهاوخ  يرگید  ثداوح  نتـسبآ  روشک  نآ  درادن و  دوجو  مدرم  تموکح و  هلـصاف  هب  هجوت  اب  عاضوا  تابث  رب  لاد  يدهاوش  هریزج 
ج 1 ص 364 4. مالسا ، ناهج  يدسا ، یضترم  ص 20 3 . نامه ،  ص 15 2 . نیرحب ،  زبس  باتک  هجراخ  روما  ترازو  . 1 اه : تشون  یپ 
صـص 161-160 زبس ،  باتک  هجراخروما ،  ترازو  نامه ص 369 7 . زبس ص 147 6 . باتک  هجراـخ  روما  ترازو  نامه ص 369 5 .
نامه ص ص 177 12 . نامه ،  نامه ص ص 375-376 11 . ج 1 ص 174 10 . مالسا ،  ناهج  يدسا  یضترم  ص 161 9 . نامه ،  . 8
برع ص ناهجرد  رصاعم  یمالسا  ياهشبنج  نایجمکد  دیاره  نامه ص 206 16 . ص 205 15 . نامه ، نامه 14 . ص 203-204 13 .

عیشت نارگید ص 80 19 . زادنا  مشچ  زا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ص 15 18 . نیرحب ،  رد  یمالـسا  ياهتکرح  دار  نالدرا  زورهب  . 17 232
تمواقم و عییشت  ص 250 24 . نامه ،  نامه ص 248 23 . نامه ص 245 22 . نامه ص 246 21 . بالقنا ص 244 20 . تمواـقم و 

www.irdc.ir عبنم : ص 254  بالقنا ، 

يدوعس ناتسبرع  رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  باتزاب 

شزرا اه و  نامرآ  اه ،  مایپ  رودص  ای  لاقتنا  هدیکچ : ینارآ  یتاجن  هزمح  هدنـسیون : يدوعـس  ناتـسبرع  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  باتزاب 
شزرا اه و  نامرآ  اه ،  مایپ  رودـص  تسا .  لوادـتم  عیاش و  يرما  رگید  عماوج  هب  هعماج  کی  زا  گنهرف  نید و  يژولوئدـیا ،  کی  ياه 

اب زین  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تسا .  هدوب  حرطم  هراومه  زین  نآ  ياه  باتزاب  یـسررب  رگید و  ياهروشک  ای  عماوج  هب  بالقنا  کـی  ياـه 
روشک تسا ، هدنامن  بیـصن  یب  بالقنا  نیا  تاریثأت  زا  هک  ییاهروشک  زا  یکی  دشاب . یمن  ینثتـسم  هدعاق  نیا  زا  دوخ  راذـگریثأت  میلاعت 

هک اجنآ  زا  دوش .  یم  عطق  تاریثأت  نیا  هطـساو  هب  روشک  ود  طباور  یعطقم  رد  هک  تسا  ییاج  ات  تاریثأت  نیا  تسا .  يدوعـس  ناتـسبرع 
يدوعس ناتسبرع  رد  یمالسا  بالقنا  باتزاب  هعلاطم  اذل  تشاد  دهاوخ  لابند  هب  ار  مالـسا  ناهج  لک  رد  لوحت  روشک  نیا  رد  یلوحت  ره 

موس لسن  اه و  لاربیل  ناـیارگ ،  مالـسا  تیمکاـح ،  حطـس  رد 4  یمالـسا  بـالقنا  تاریثأـت  هلاـقم  نیا  رد  دور . یم  رامـش  هب  مـهم  يرما 
هب دراوم  یخرب  رد  میقتسم و  تروص  هب  يدراوم  رد  یمالسا  بالقنا  هک  تسا  دقتعم  هدنسیون  تسا .  هتفرگ  رارق  یبایزرا  دروم  ناتسبرع 
 ، يژولوئدیا کی  ياه  شزرا  اه و  نامرآ  اه ،  مایپ  رودص  ای  لاقتنا  تسا .  هداد  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  روشک  نیا  میقتـسمریغ  تروص 
هب بالقنا  کی  ياه  شزرا  اه و  نامرآ  اه ،  مایپ  رودـص  تسا .  لوادـتم  عیاـش و  يرما  رگید  عماوج  هب  هعماـج  کـی  زا  گـنهرف  نید و 

دوخ راذگریثأت  میلاعت  اب  زین  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تسا .  هدوب  حرطم  هراومه  زین  نآ  ياه  باتزاب  یـسررب  رگید و  ياهروشک  ای  عماوج 
 . تسا يدوعس  ناتسبرع  روشک  تسا ، هدنامن  بیصن  یب  بالقنا  نیا  تاریثأت  زا  هک  ییاهروشک  زا  یکی  دشاب . یمن  ینثتسم  هدعاق  نیا  زا 

روشک نیا  رد  یلوحت  ره  هک  اجنآ  زا  دوش .  یم  عطق  تاریثأت  نیا  هطـساو  هب  روشک  ود  طباور  یعطقم  رد  هک  تسا  ییاج  ات  تاریثأـت  نیا 
یم رامش  هب  مهم  يرما  يدوعس  ناتـسبرع  رد  یمالـسا  بالقنا  باتزاب  هعلاطم  اذل  تشاد  دهاوخ  لابند  هب  ار  مالـسا  ناهج  لک  رد  لوحت 
رارق یبایزرا  دروم  ناتسبرع  موس  لسن  اه و  لاربیل  نایارگ ،  مالـسا  تیمکاح ،  حطـس  رد 4  یمالـسا  بالقنا  تاریثأت  هلاقم  نیا  رد  دور .
نیا میقتـسمریغ  تروص  هب  دراوم  یخرب  رد  میقتـسم و  تروص  هب  يدراوم  رد  یمالـسا  بـالقنا  هک  تسا  دـقتعم  هدنـسیون  تسا .  هتفرگ 

يادتبا دندومن .  رارقرب  یسایس  طباور  رگیدکی  اب  لاس 1307  زا  ناتـسبرع  ناریا و  روشک  ود  تسا .  هداد  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  روشک 
اب يا  هنـسح  طباور  ادـتبا  نامه  زا  یتنطلـس  ماظن  ود  دوب .  نامزمه  ناریا  رد  ناـخ  اـضر  تنطلـس  نارود  اـب  دوعـس  لآ  تموکح  لیکـشت 

نیزگیاج ار  روشک  ود  طباور  لاور  کپوا  لیکـشت  نکیل  دـنام . یقاب  تروص  نامه  هب  نانچمه  اه  لاس  اـت  هک  دـنتخاس  رارقرب  رگیدـکی 
ود ره  مهافت  هکنآ  نمـض  دـیدرگ .  میژر  ود  هباـشت  هوجو  زا  یتموکح  میژر  عون  یتفن و  ياـه  يژتارتسا  کـپوا  لیکـشت  زا  دـعب  دومن .

لئاسم رد  ود  نآ  هک  دیدرگ  نآ  ثعاب  رما  نیا  داد و  شرتسگ  يریگمشچ  روط  هب  ار  روشک  ود  یـسایس  طباور  کپوا  نامزاس  رد  تلود 
ود طباور  ص 11 )   ، 1373 یمظاک ،  ناوخا  دـندرگ (  رادروخرب  یهباـشم  تارظن  زا  یناـهج  يا و  هقطنم  هصرع  رد  یـسایس ،  فلتخم 
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رد دـشاب .  یم  نییبت  ریـسفت و  لباق  روبزم  نیئآ  اب  رتشیب  هدروخ و  دـنویپ  رگیدـکی  هب  نوکـسین  یـسایس  نیرتکد  اب  ههد 1350  رد  روـشک 
اتـسار نیا  رد  دـنیامن .  یم  زاغآ  برغ  عفانم  دوجوم و  عضو  ظفح  يارب  هقطنم  رد  ار  ییاه  يراـکمه  روشک  ود  نیرتکد  نیا  بوچراـچ 
شقن یتفن  ریاخذ  یلام و  ناوت  اب  ناتـسبرع  دریگ و  یم  هدـهع  رب  ار  هقطنم  تینما  ظفح  دوخ  یماـظن  تاحیلـست  هدـنیازف  تردـق  اـب  ناریا 

 . ) دروخ یم  مشچ  هب  ییاه  تباقر  زین  ههد  نیا  رد  روشک  ود  طباور  رد  اه  يراکمه  نیا  دوجو  اب  دوش .  یم  دـهعتم  ار  يداصتقا  تردـق 
ناریا و هزوـح (  نیا  ياـهروشک  طـسوت  هقطنم  تـینما  نیمأـت  رب  نوـسکین  هیاـپ  ود  تسایـس  هـچرگ  ص 191 )   ، 1369 يدابآ ،  مشاـه 

شا همزال  تسایـس  نیا  يارجا  رگید  ترابع  هب  دوب .  زین  اهروشک  نیا  زا  اکیرمآ  تیامح  نآ  طرـش  یلو  دوب  هدش  يزیر  هیاپ  ناتـسبرع ) 
یتهج مه  يراکمه و  ناتـسبرع  ناریا و  نیب  اترورـض  هچرگا  نوکـسین  هیاپ  ود  تسایـس  رد  دوب .  اکیرما  تیامح  اب  يا  هقطنم  يراـکمه 
يارچ نوچ و  یب  طلـسم  تردـق  زا  ناتـسبرع  دوب و  دوجوم  تباقر  یعون  ناـنچمه  اـه  يراـکمه  نیا  نطب  رد  یلو  تشاد  دوجو  یقیمع 

اما تشاد  دوجو  تباقر  برغ  ناهج  يربهر  رس  رب  يدوعس  ناتـسبرع  قارع و  نیب  رـصان  زا  دعب  دوب .  بارطـضا  رد  امئاد  هقطنم  رد  ناریا 
دوبن رضاح  هاگچیه  روشک  نیا  رطاخ  نیمه  هب  دروآ  تسد  هب  يرتبسانم  ياه  هنیمز  تسناوت  یلام  میظع  عبانم  رب  طلست  رطاخ  هب  ناتسبرع 

شدوـخ بیـصن  تدایـس  عوـن  نیا  هک  دوـب  یتـصرف  لاـبند  هب  هشیمه  دوـش و  اـطعا  ناریا  هب  لـماک  روـط  هـب  هـقطنم  رد  رترب  تدایـس  هـک 
يرارقرب تهج  رد  شالت  ریظن :  ییاه  نامتفگ  هعاشا  ناریا و  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اـب  ص 17 )   ، 1373 یمظاک ،  ناوخا  .) ددرگ

هب نآ  توعد  مالسا و  غیلبت  شخب و  يدازآ  تضهن  نیفعضتسم و  زا  تیامح   . ییوج هطلس  يریذپ و  هطلس  یفن  مالسا ، یناهج  تموکح 
نیا هیلع  ارگرادـتقا  ياـه  تلود  تیمکاـح  نورد  زا  اـه  لـمعلا  سکع  نـیلوا  ص 200 )   ، 1369 يدابآ ،  مشاـه  هعیـش (  بهذـم  هژیو 

رادـفرط ناناملـسم  ناراک  ظفاحم  هژیو  هب  بارعا  تاغیلبت  دوب .  نآ  زراب  قیداصم  زا  نیلوا  يدوعـس  ناتـسبرع  تلود  دـش . زاغآ  ناـمتفگ 
یلمع راکفا  رب  یمهم  ریثأت  ناریا  رد  رشب  قوقح  تیاعر  مدع  هب  طوبرم  رابخا  زین  ناریا و  بالقنا  ندوب  یعیش  دروم  رد  يدوعس  ناتسبرع 

بالقنا ذوفن  زا  يریگولج  يارب  يا  هدرتسگ  تاغیلبت  يدوعـس  مالـسا  نارادـفرط  یمالـسا و  ناراک  هظفاحم  الوصا  تشاذـگ  برع  ناهج 
بالقنا نافلاخم  الوصا  دوب .  یمالسا  بالقنا  ندوب  یعیش  اهنآ  هبرح  نیرتگرزب  دندروآ و  لمع  هب  ینس  بارعا  تیرثکا  نایم  رد  یمالسا 

یللملا نیب  هنحص  ناتسبرع و  لخاد  رد  یلوحت  هثداح و  ره  زا  يدوعـس  ناتـسبرع  رادفرط  راک  هظفاحم  نایارگ  مالـسا  هژیو  هب  یمالـسا و 
عضاوم ياراد  ناتسبرع  الوصا  ص 147 . )   ، 1384 داژن ،  حالف  دندرک ( . هدافتسا  ناملـسم  ياه  هدوت  دزن  بالقنا  نتخاس  رابتعا  یب  يارب 

زا دشاب و  هتـشاد  شزاس  رـس  تسناوت  یمن  دوب  دوجوم  عضو  رد  بلط  رظندیدجت  هک  ناریا  یمالـسا  بالقنا  اب  دوجوم  عضو  ظفح  یتنس 
ریاـس ناتـسبرع و  يوـس  هب  ار  دوـخ  یغیلبت  تـالمح  كوـن  دوز  یلیخ  شندوـب  یبـالقنا  هصیـصخ  تـلع  هـب  یبـالقنا  ناریا  رگید  يوـس 

رد یمالـسا  بالقنا  ذوفن  زاـس  هنیمز  يدـیهمت و  لـماوع  ص 21 )   ، 1373 یمظاـک ،  ناوخا  تفرگ (.  هناـشن  برع  عـجترم  ياـهروشک 
يرقلا ما  هشیدنا  مالـسا .  یناهج  تموکح  يرارقرب  تهج  رد  شالت  یمالـسا  بالقنا  ندوب  یناهج  تیهام  یجراخ 1 - لماوع  ناتسبرع 

رکفت و تکرح و  نیا  دش و  یم  لابند  یبهذم  یسایس و  ياه  تیـصخش  طسوت  هک  دوب  یتکرح  بالقنا  رودص  تهج  رد  شالت  ندوب و 
رکفت و نیا  هک  دـش  یلماوع  زا  دـندرک  یم  دادـملق  ناریا  ییاـشگروشک  ینعم  هب  ار  بـالقنا  رودـص  هک  اـهروشک  زا  یخرب  مهاـفت  ءوس 

دروخرب جح و  - 2 ص 36 )   ، 1378 یلالج ،  دوب ( .  مأوت  زین  اـهنآ  تشحو  سرت و  اـب  هک  دوشب  زین  يدوعـس  ناتـسبرع  لـماش  تکرح 
یم رازگرب  یبهذـم  مسارم  رب  هوالع  ییاه  ییامیپهار  الومعم  یبالقنا  روش  نتـشاد  لیلد  هب  یناریا  ياـه  یجاـح  ناتـسبرع  ناریا و  نارئاز 

سرت دـندرک . یم  شخپ  زین  ییاـه  هیمـالعا  لاـح  نیع  رد  دـندرک و  یم  تکرـش  مسارم  نیا  رد  اـضعب  زین  یناریاریغ  جاـجح  هک  دـندرک 
 ( ص 52  ، 1361 قروز ،   . ) دوب نادنز  شتافاکم  دنتسناد و  یم  مرج  یعون  ار  اه  یناریا  اب  ندرک  تبحـص  هک  دوب  يدح  رد  اه  يدوعس 

تردـق بهذـم و  ناـیم  صاـخ  یتسیزمه  کیـسالک  یلجت  ناتـسبرع  یتموکح  متـسیس  ناتـسبرع  یتـموکح  متـسیس  یلخاد 1 - لـماوع 
رد یـسایس  تردـق  روشک  نیا  رد  تسا .  هدـش  يراذـگ  هیاپ  باهو  لآ  دوعـس و  لآ  نایم  داحتا  رب  یتسیزمه  نیا  ناـینب  تسا  يروتارپما 

بـصانم تفایرد  هزاجا  دوعـس  لآ  نادـناخ  زا  جراـخ  صاخـشا  تسا .  باـهو  لآ  راـیتخا  رد  یبهذـم  تردـق  دوعـس و  لآ  هلیبق  راـیتخا 
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هک یعامتجا  هنوگ  ره  تسا و  عونمم  یسایس  لکشت  هنوگ  ره  داجیا  ناتسبرع  روشک  رد  یـسایس  تکراشم  مدع  - 2 دنرادن . ار  یتموکح 
 . ) دوش یم  هدرمش  نوناق  فالخ  دوش  نییبت  ناهج  رب  مکاح  دوجوم  عوضوم  اب  هطبار  رد  یمالسا  یسایس و  یعامتجا و  تیلوئسم  نآ  رد 

دجاسم ای  دنزاسب  يدیدج  دجسم  دهد  یمن  هزاجا  نایعیش  هب  هجو  چیه  هب  يدوعس  تلود  یبهذم  قانتخا  - 3 ص 53 )   ، 1378 یلالج ، 
تقرس و - 4 دیآ .  یم  لمع  هب  يریگولج  زین  نایعیـش  یبهذـم  ینید و  سلاجم  هماقا  زا  نینچمه  دـنهد .  لکـش  رییغت  ای  دـننک  رتگرزب  ار 
رد هچنآ  اب  رما  رهاظ  دشاب  یم  دـنمتورث  هقبط  دـشر  ناتـسبرع و  رد  دـمآرد  شیازفا  ناگدازهاش  نیب  داسف  روهظ  یلـصا  تلع  رابرد  داسف 

تامادقا یـسکس و  ياهراون  شخپ  يزابرامق ،  بارـش ،  ندیـشون  رد  طارفا  ناوت  یم  روشک  نیا  رد  دنک .  یم  قرف  دشاب  یم  هدرپ  تشپ 
داسف و تالوحت ،  نیا  جـیاتن  ص 62 )   ، 1378 یلـالج ،  دریگ ( .  یم  تروص  ترثک  هب  یبرع  ناـنز  ندرک  رثأـتم  تهج  هناراـک  بیرف 
ای طسوتم  تاقبط  لیابق و  یبسن  تیمورحم  شیازفا  یتنطلس و  هداوناخ  نارای  رصانع و  زا  یضعب  نایم  رد  راکشآ  دیدش و  ییارگ  فرصم 

ياـهداینب هک  درک  داـجیا  قیمع  یگنهرف  نارحب  کـی  يدوعـس  ینیدـکاپ  رب  برغ  ذوفن  تفن و  روفو  بکرم  ریثأـت  تسا .  يرهـش  نییاـپ 
 ، 1383 نایجمکد ،  . ) درک روهظ  ههد 1970  لوط  رد  یمالـسا  زیخاتـسر  جوم  طیحم  نیا  رد  دزادنا .  یم  رطخ  هب  ار  یهاشداپ  تموکح 

یبرغ گنهرف  اـب  هکنیا  نمـض  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  ناتـسبرع  رد  هک  هدرک  لیـصحت  هقبط  دـیدج  طـسوتم  هقبط  روضح  - 5 ص 248 ) 
نیا دـنک و  یم  كرد  ار  ایند  دوجوم  ياه  ماظن  ریاس  اب  ناتـسبرع  رب  مکاح  یـسایس  یعامتجا و  ماظن  نایم  دوجوم  تواـفت  دراد  ییانـشآ 

هزرابم هب  هعماـج  رب  مکاـح  عاـجترا  اـب  تیاـهن  رد  هدومن و  تسـس  روشک  نیا  رد  ار  تموکح  یلعف  ماـظن  ياـه  هیاـپ  دـناوت  یم  یهاـگآ 
رب یمالـسا  بـالقنا  باـتزاب  فلا )  ناتـسبرع  هعماـج  تموکح و  رب  یمالـسا  بـالقنا  باـتزاب  ص 69 )  ، 1378 یلـالج ،   . ) دـنزیخرب

میظنت حطس  رد 5  ناریا  اب  ار  دوخ  طباور  ناتـسبرع  تلود  ات  دـش  بجوم  لاس 1357  رد  یمالـسا  بالقنا  عولط  دوعـس )  لآ  تیمکاح ( 
راجفنا ییورایور و  هرود  ناریا 3 - یمجاهت  تسایس  لباقم  رد  ناتسبرع  هناگود  هیور  تسایس و  هرود  راظتنا 2 - ربص و  هرود  - 1 دیامن . 

زا دـعب  ناتـسبرع  تاماقم  راـظتنا : ربص و  هرود  - 1 ینوـنک )  هرود  یبهذـم (  لـباقت  هرود  ییادز 5 - شنت  هرود  - 4 طـباور )  یگریت  ) 
زا اـما  دـندرک . یم  لاـبند  ار  نآ  ياـه  بیـشن  زارف و  هرود  نیا  رد  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  ناریا  تـالوحت  تقد  هب  بـالقنا  يزوریپ 
نآ يرـست  بالقنا و  هک  تشاد  دوجو  اه  يدوعـس  رد  سرت  نیا  نوچ  دـندومن .  یم  يراددوخ  ناریا  ثداوح  هراـبرد  حیرـص  رظنراـهظا 

ییاه حرط  ماجنا  ددـصرد  برع  رگید  اهروشک  زا  یخرب  کمک  اب  هنامرحم و  یلکـش  هب  رطاـخ  نیمه  هب  دـنک  لزلزتم  ار  ناـش  تموکح 
ماکح نتخاس  مهتم  بالقنا و  رودـص  رب  دـیکأت  زا  یکاح  ناریا  رد  هرود  نیا  رد  مکاح  ياهراعـش  دـندمآرب .  یلاـمتحا  رطخ  عفد  تهج 

رد نوچ  تسا و  مکاح  عازن  لاربیل  حانج  یبالقنا و  جانج  نیب  عطقم  نیا  رد  رگید  فرط  زا  دشاب و  یم  دوعـس  لآ  اصوصخ  برع  عجترم 
راظتنا ربص و  تسایس  هلحرم  نیا  رد  ابیرقت  ناتـسبرع  اذل  دبای  یم  لیلقت  ییارگ  لوصا  بالقنا و  رودص  تسایـس  لاربیل  تیقفوم  تروص 

ات ماهبا  تیعـضو  نیا  داتفا .  دـهاوخ  یهورگ  هچ  تسد  هب  ناریا  رد  مکاح  طخ  حانج و  هک  دـیامن  صخـشم  ناـمز  اـت  دریگ  یم  شیپ  ار 
يروهمج یمجاهت  تسایس  لباقم  رد  ناتـسبرع  هناگود  تسایـس  هرود  - 2 ص 21 )   ، 1373 یمظاـک ،  ناوخا  دـشک (  یم  لوط   1360

هزاجا یناریا  جاجح  نیرئاز و  هب  هتشاد  یناریا  نیلوئـسم  رظن  بلج  رد  یعـس  عطقم  نیا  رد  ناتـسبرع  يد 1364 : )  ات  زا 1361  یمالسا ( 
حلـص ندـنادرگزاب  تهج  قارع  ناریا و  گنج  رگ  یجنایم  ياه  تأیه  زا  نمـض  رد  دـهد .  یم  ار  نیکرـشم  زا  تئارب  ییامیپ  هار  ییاپرب 

یسایس یلام ،  ياه  کمک  ياطعا  جح و  مسارم  رد  یناریا  جاجح  اب  يدوعس  سیلپ  يریگرد  تسایـس  نیا  رگید  هیور  دنک . یم  تیامح 
هقطنم نزاوت  ناریا  يزوریپ  زا  تعنامم  اب  شیوخ  معز  هب  ات  تسا  ناریا  اب  گـنج  رد  قارع  میژر  هب  موادـم  هوبنا و  یتاـعالطا  یماـظن و  ، 

رد دومن و  راک  هب  زاـغآ  نارهت  رد  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  شخب  يدازآ  ههبج  رتفد  هک  دریگ  یم  یناـمز  زا  هشیر  هلحرم  نیا  ددرگ . ظـفح 
طابترا مالسا و  ناهج  هقطنم و  هلأسم  لابق  رد  ار  اهنآ  یلک  شور  هدرک و  داقتنا  يدوعس  ناربهر  زا  زین  یمالـسا  يروهمج  تاماقم  لباقم 

تلود سرت  هب  یبرغ  ياـههناسر  هرود  نیا  رد  ص 21 )   ، 1373 یمظاک ،  ناوخا  دـنداد ( .  یم  رارق  داقتنا  دروم  ار  اکیرمآ  اـب  کـیدزن 
يربهر نامه  هک  شیوزرآ  هب  ابیرقت  ار  روشک  نآ  دش و  مامت  يدوعـس  ناتـسبرع  عفن  هب  نایرج  نیا  دننز و  یم  نماد  ناریا  زا  یبرع  ياه 
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تهج ییالط  تصرف  ار  يراـکمه  ياروش  لیکـشت  ناتـسبرع  تلود  ص 27 )   ، 1373 یمظاک ،  ناوخا  دـناسر ( .  دوب  اـه  نیـشن  خـیش 
-1 دـمآ :  لئان  ریز  جـیاتن  هب  ناتـسبرع  قوف  ياروش  لیکـشت  اب  تفای .  هقطنم  رب  دوخ  هنیرید  ياه  نامرآ  ققحت  هطلـس و  ذوفن و  شرتسگ 

یعامتجا تفاب  یـسایس و  عاضوا  رب  ناتـسبرع  اروش  نیا  لیکـشت  اـب  هقطنم 2 - ياهروشک  رگید  رب  ضاـیر  یماـظن  یـسایس و  ذوفن  طـسب 
یتینما و ياهراشف  شیازفا  قیرط  زا  شخب  يدازآ  ياه  شبنج  یمالـسا و  يرادـیب  اـب  هلباـقم  - 3 تفای . لماک  فارـشا  هقطنم  ياهروشک 

نابرق يزرم و ( ...  یـضرا ،  لئاسم  زا  معا  ناتـسبرع  هب  تافالتخا  لـح  عاـجرا  یتینما 4 - ياهدادرارق  تاعالطا و  هلداـبم  رد  یگنهاـمه 
اب هلباقم  زا  ناتـسبرع  سأـی  زا  سپ  هماـنعطق )  شریذـپ  اـت  رخاوا 1364  زا  راـجفنا (  ییوراــیور و  هرود  - 5 ص 325 )   ، 1369 هداز ، 

يدیدج تسایس  ذاختا  اب  دناسر و  یم  روهظ  هصنم  هب  ناریا  اب  ار  دوخ  داضت  ناتسبرع  روشک  نیا  ندیشک  شزاس  هب  یمالسا و  يروهمج 
رد دوخ  لرتنک  هب  ار  نآ  هدیـشک و  شزاس  هب  ار  بالقنا  هلیـسو  نیا  هب  ات  دـنک  یم  یمالـسا  بـالقنا  فیعـضت  رد  یعـس  هلحرم  هب  هلحرم 

لیلد یب  تسا و  رثؤم  میژر  نیا  عیجشت  رد  یجراخ  ییایرد  ياه  ناگوان  رد  یناهگان  روضح  يدوعس و  دیدش  یماظن  تیوقت  هتبلا  دروآ 
ناریا تیدض  عطقم  نیا  رد  دریگ .  یم  لکـش  میژر  نیا  طسوت  لاس 1366  دادرم  رد 9 یناریاریغ  یناریا و  یجاح  راتشک 400  هک  تسین 

دیامن و یم  یفرعم  يرابرد  مالسا  ییاکیرمآ و  مالـسا  رهظم  ار  ناتـسبرع  هر )  ) ینیمخ ماما  دسر و  یم  دوخ  هجرد  تیاهن  هب  ناتـسبرع  و 
رتـشیب هک  يا  هدـع  هلمح  دروم  ناریا  رد  ناتـسبرع  هناخترافـس  یتـح  ددرگ و  یم  ناتـسبرع  هجوـتم  ناریا  یتاـغیلبت  تـالمح  نیرتدـیدش 

ص  ، 1383 یمظاک ،  ناوخا  ددرگ (  یم  عطق  روشک  ود  کیتاملپید  طباور  لاس 67  رد  تیاهن  رد  هکنیا  ات  دریگ  یم  رارق  دندوب  وجشناد 
رد ناتسبرع  تیامح  ناریا و  هیلع  ناتسبرع  طسوت  یتفن  هئطوت  یحارط  - 1 دیآ :  یم  لیذ  رد  روشک  ود  طباور  یگریت  لماوع  للع و   ( 31

ینارگن واف و  حـتف  هلمج  زا  ناریا  یگنج  ياه  تفرـشیپ  - 2 تفن .  ياهب  شهاک  تمیق  هب  یتح  یناهج  رازاب  رد  کـپوا  هیمهـس  زا  عاـفد 
تشه حرط  مالعا  - 3 دیازفا .  یم  ناریا  فیعـضت  رد  اهنآ  ندوب  ممـصم  رب  دنک و  یم  نوزفا  ناریا  تردق  زا  ار  اهنیـشن  خیـش  ناتـسبرع و 
میظع یسایس  یتاحیلست  یلام  ياه  کمک  - 4 دیدرگ .  روشک  ود  طباور  ندش  هریت  بجوم  یتسینویهـص  میژر  ییاسانـش  دهف و  يا  هدام 
تیانج نیا  تفگ  دیاب  دادرم 1366 . )   9 جـح (  مسارم  رد  یناریا  یجاح  ماع 400  لتق  - 5 یلیمحت .  گنج  لوط  رد  قارع  هب  ناتـسبرع 

رب مارحلا و  دجسم  فرصت  دصق  ناریا  هک  درک  یم  اعدا  ناتـسبرع  دش .  رگیدکی  هیلع  روشک  رد  یتاغیلبت  ياه  گنج  ندش  دیدش  ثعاب 
هثداـح نیا  هک  تفگ  ناوـت  یم  درکن .  هئارا  اـعدا  نیا  يارب  يا  هدـننک  عناـق  لـیالد  یلو  تسا  هتـشاد  ار  لاـس  نآ  جـح  مـسارم  ندز  مـه 
مادـص تاـیانج  زا  رگا  یتح  هک  دـندومرف  مـالعا  ناـمز  نآ  رد  هر )  ) ینیمخ ماـما  دومن و  دراو  روشک  ود  طـباور  هب  ار  هبرـض  نیرتـگرزب 
جاجح يدنب  هیمهس  اب  يدوعس  میژر  ماع 1366  لتق  هثداح  زا  سپ  - 6 تسا .  ششخب  لباقریغ  هثداح  نیا  رد  دوعس  لآ  تیانج  میرذگب 
هیمهـس یمالـسا  يروهمج  لباقم  رد  درک .  یم  يریگولج  یناریا  جاجح  جح  ماجنا  زا  المع  یناریا  جاجح  تئارب  ییامیپهار  تیعونمم  و 

هب هجوت  اب  هک  دندرک  مالعا  ناریا  ناربهر  هتـسناد و  نیمرح  روما  هرادا  رد  ضایر  ییاناوت  مدع  هناشن  ار  هکم  هثداح  هدـش و  ناونع  يدـنب 
دیاب مالـسا  ناهج  مارحلا  هللا  تیب  جاـجح  ماـع  لـتق  رد  میژر  نیا  تکراـشم  نیفیرـش و  نیمرح  هرادا  رد  دوعـس  لآ  ماـکح  تقاـیل  مدـع 
حطس رد  ناریا  یتاحیلست  میرحت  يارب  نابآ 1366  زا  يدوعس  ناتسبرع  شالت  - 7 دیامن .  نشور  هشیمه  يارب  ار  نکاما  نیا  هرادا  فیلکت 

نیا زا  یناریا  ياـهتاملپید  جارخا  ناریا و  اـب  تشهبیدرا 1367  رد  ناتـسبرع  بناج  زا  کیتاملپید  طـباور  عطق  - 8 یناـهج .  يا و  هقطنم 
ياراد هعیش  تیباهو و  تسا  یعیش  بتکم  یباهو و  بتکم  نیب  قیمع  فاکش  ناتـسبرع  ناریا و  یگـشیمه  ياهداضت  للع  زا  - 9 روشک . 

-11 يدوعـس .  ماکح  یلام  یقالخا و  داسف  - 10 دنتسه .  یعامتجا و ...  یمالسا و  یـسایس ،  ياه  هنیمز  رد  توافتم  رایـسب  ياه  شرگن 
نارازگراک بناج  زا  حیحص  یساملپید  کی  يارجا  مدع  درک  یم  کمک  روشک  ود  طباور  یگریت  دیدشت  هب  هک  يرگید  لیالد  زا  یکی 

اب ادـص  مه  ناریا  یجراخ  تسایـس  هاگتـسد  رگید  ترابع  هب  دوب .  یبرع  ياهروشک  ریاس  ناتـسبرع و  لباقم  رد  ناریا  یجراـخ  تساـیس 
نیا دوجو  مدع  هتبلا  دوش .  هدز  نماد  ناریا  زا  برغ  ماکح  سرت  هب  هک  درک  یم  هدامآ  ار  طیارش  اهنآ  اب  ماگمه  برغ و  یتاغیلبت  هاگتسد 

1383 یمظاک ،  ناوخا  دوش ( .  یم  یشان  یطارفا  ياه  هورگ  يور  رب  لرتنک  مدع  زیمآ و  شنت  طیارش  زا  رثأتم  يدح  ات  دیاش  یـساملپید 
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ناریا بالقنا  زا  ههد  کی  تشذگ  همانعطق و  شریذپ  گنج و  همتاخ  اب  ات 1384 )  لاس 1367  زا  ییاز (  شنت  هرود  - 4 ص 40-31 )  ، 
هب رگید  فرط  زا  تفرگ و  دوخ  هب  رت  یقطنم  دـنور  کی  نآ  یجراـخ  تسایـس  هدـیدرگ و  رت  هدومزآراـک  یمالـسا  يروهمج  نیلوئـسم 
ود اذـل  دوب  هدـش  لدـبم  هقطنم  تینما  تابث و  هدـننک  دـیدهت  دـنمورین و  روشک  کـی  تروص  هب  گـنج  زا  سپ  قارع  روشک  هکنآ  لـیلد 
 . دـنا هتـشادرب  يا  هدـمع  ياه  ماگ  تهج  نیا  رد  دـندید و  دوخ  یلم  عفانم  عفن  هب  ار  رتشیب  یکیدزن  يراکمه و  ناتـسبرع  ناریا و  روشک 

یم باجیا  ار  اهنآ  کپوا  بوچراچ  رد  اصوصخ  یتفن  رتشیب  ياـه  يراـکمه  روشک  ود  يداـصتقا  دـعاسم  نادـنچ  هن  تیعـضو  نینچمه 
دنتخادرپ ناتسبرع  اصوصخ  هقطنم  خویـش  ناریا و  طباور  ییادز  شنت  هب  رتشیب  هچ  ره  دوخ  تانایب  رد  ناریا  ناربهر  اتـسار  نیا  رد  دومن . 

هئربت تلاخد  نیا  زا  ار  دوخ  تسین و  رگید  ياهروشک  روما  رد  هلخادـم  يانعم  هب  بالقنا  رودـص  تسایـس  هک  دـندومن  دـیکأت  اتدـمع  و 
هژیو هب  کپوا و  بوچراچ  رد  روشک  ود  ياه  يراکمه  روشک و  ود  نارـس  ياه  تاقالم  ص 43 )   ، 1373 یمظاک ،  ناوخا  دندومن ( . 

هب ناوت  یم  اـهیراکمه  نیا  تارمث  زا  دـش .  هقطنم  ياـه  نارحب  لـح  رد  روشک  ود  عضاوم  یکیدزن  بجوـم  یمالـسا  سنارفنک  ناـمزاس 
فلاخم اه  هورگ  هب  کمک  عطق  ناریا و  هیلع  سراف  جـیلخ  هزوح  رد  برغ  رادـفرط  ياـهروشک  يا  هقطنم  يدـنب  كولب  رد  لزلزت  داـجیا 

مداخ ناونع  هب  ار  دوخ  یمالـسا  یللملا و  نیب  رتشیب  رابتعا  زین  ناتـسبرع  ات  دـش  بجوم  یکیدزن  نیا  هتبلا  درک . هراـشا  یمالـسا  يروهمج 
لباقت هرود  - 5 دیامن . کمک  نایعیـش  اصوصخ  یلخاد  ياه  هورگ  تفلاخم  یکیدزن  نینچمه  دهد و  شیازفا  یمالـسا  تما  رد  نیمرحلا 

ناتسبرع ناریا و  هلمج  زا  روشک  نیا  دنمتردق  ناگیاسمه  يارب  قارع  رد  يزاس  تلود  دنور  هکنیا  هب  هجوت  اب  ینونک )  هرود ي  یبهذم ( 
لثم هقطنم  لاکیدار  ینس و  ياه  تلود  يارب  هعیش  تیرثکا  اب  هچراپکی  دحتم  قارع  کی  لیکشت  دور و  یم  رامـش  هب  یتایح  هسورپ  کی 

تلود اکیرمآ و  شقن  هتبلا  دیمان .  یبهذـم  لباقت  هرود  ناوت  یم  ار  رـضاح  هرود  دوش .  یم  بوسحم  هوقلاب  رطخ  کی  ندرا  ناتـسبرع و 
نامتک لباقریغ  دوخ  روضح  تیبثت  يارب  قارع  رد  هژیو  هب  هقطنم و  رد  یبهذـم  يا و  هقرف  ياه  گنج  هب  ندز  نماد  يارب  زین  یبرغ  ياـه 

لود عفانم  مه  هعیش  تیرثکا  اب  دحتم  هچراپکی  قارع  کی  يریگ  لکـش  هک  تسا  نیا  دوش  یم  تشادرب  هقطنم  تالداعم  زا  هچنآ  تسا . 
یعیـش لاله  نوچمه  یتاثحابم  حرط  دوش .  هزرابم  هدیدپ  نیا  اب  دیاب  اذل  تخادنا  دهاوخ  رطخ  هب  ار  اکیرمآ  مه  هقطنم و  ینـس  لاکیدار 

 . دید قارع  هدنیآ  رد  دیاب  ار  یباهو  ناتسبرع  یعیـش و  یتآ  ناریا  طباور  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  دنک .  یم  ادیپ  انعم  هسورپ  نیمه  رد  زین 
ریثأت هک  دـنوش  یم  میـسقت  هورگ  هس  هب  ناتـسبرع  نایارگ  مالـسا  هعماج  ناتـسبرع  نایارگ  مالـسا  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  باـتزاب  ب ) 
جاور غیلبت و  دروم  رد  یگمه  ناتسبرع  رب  مکاح  نویناحور  املع و  اهیفلس  - 1 درک . میهاوخ  یسررب  هورگ  هسره  رب  ار  یمالسا  بالقنا 

يژولوئدیا نیا  جاور  جرخ  ار  یتفگنه  ياهلوپ  تفن  ياهدمآرد  هطساو  هب  مه  میژر  دنراد  قفاوت  دوخ  روشک  جراخ  لخاد و  رد  تیباهو 
یعـس لاکیدار  ياه  هدیدپ  ندرک  مار  زت  اب  ناتـسبرع  نویناحور  املع و  دیامن .  یم  دهد  یم  هئارا  مالـسا  زا  هناراک  هظفاحم  يا  هرهچ  هک 

رد دنزادرپب و  دوش  یم  جیورت  یمالسا  يروهمج  طسوت  هک  بان  مالـسا  ذوفن  يزاس  یثنخ  هب  تیباهو  هعاشا  زا  هدافتـسا  اب  هک  دنا  هدومن 
بتکم نیب  قیمع  فاکـش  یمالـسا  يروهمج  اب  هورگ  نیا  داضت  یلـصا  للع  زا  دـنرادروخرب .  زین  برغ  تلود و  تیاـمح  زا  زین  هار  نیا 

حالطصا نداد  حیجرت  دنا .  هداد  نویفلس  ار  دوخ  هک  دنتسه  یگنهامهان  هعومجم  يدوعس  نایارگ  مالـسا  تسا .  یعیـش  بتکم  یباهو و 
هب طوبرم  ياه  تنـس  حیحـص  لکـش  ناوریپ  ینعی  دنناد  یم  ثیدـحلا  لها  ار  دوخ  اهنآ  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  نویلوصا  ياج  هب  نویفلس 

هدش لیدبت  یقوقح  یبهذم ،  ياهدنب  دیق و  زا  يرتشیب  نازیم  هب  شور  نیا  ترـضح . نآ  رادرک  اه و  هتفگ  مالـسا و  ربمایپ  هنومن  یگدنز 
-2 ص 270 )   ، 1383 ناـیجمکد ،  تخاـس ( .  ادـج  برع  ياـهروشک  رگید  یلـصا  ناـیرج  ییارگ  مالـسا  هزوـح  زا  ار  هیفلـس  تسا و 

هدازهاش اـه  شرازگ  قبط  رب  درک . وجتـسج  ههد 1960  لیاوا  رد  ناوت  یم  ار  ناتـسبرع  رد  دـیدج  ناوخا  شبنج  راـک  عورـش  اـهیناوخا :
زا کچوک  شبنج  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  دنتشاد .  هدهع  رب  ار  نآ  تسایر  شناتسود  زا  یـضعب  زیزعلادبع و  نب  دعاسم  نب  دلاخ 

نارود دننامه  دوب .  هدش  لیدـبت  هوقلاب  رطخ  کی  هب  رد 1965  هدنیازف  يزاسون  اب  هطبار  رد  لصیف  کلم  ياه  تسایـس  اب  تفلاخم  قیرط 
دیدـج ناوخا  هک  یلاح  رد  دوب .  هتـساخرب  هعزانم  هب  تموکح  هدـش  يداهن  ییارگمالـسا  اب  ناوخا  یلـصا  ییارگداینب  زیزعلادـبع  کـلم 
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. ) دـنراد يدوهـشم  الماک  کیژولوئدـیا  موادـت  لـسن  ود  ناـیم  فاکـش  مغر  یلع  اـما  دـنرادن  هیلوا  ياـه  هورگ  اـب  یناـمزاس  تاـطابترا 
دادماب تعاس 30/4  تسناد .  مرحم  لوا  ماـیق  ار  تموکح  هیلع  هورگ  نیا  تکرح  نیرتمهم  ناوتب  دـیاش  ص 249 )   ، 1383 نایجمکد ، 

ناگدنامزاب زا  هک  هبـستحملا  هوعدلا  مان  هب  یهورگ  دارفا  طسوت  تکرح  نیا  لاس 1400  مرحم  لوا  اب  ربارب  نابآ 1358  هبنش 29  هس  زور 
يدـهم اب  توخا  ياعدا  اب  درف  نیا  تشاد  هدـهع  رب  یبتعلا  نامیهج  ماـن  هب  يدرف  ار  هورگ  نیا  يربهر  تفرگ .  لکـش  دـندوب  شبنج  نیا 

ناـیاپ قوف  هورگ  ياـه  هتـساوخ  نیرتـمهم  هلمج  زا  دوـمن .  حرطم  ار  یناـطحقلا  هللادـبع  نبدـمحم  ماـن  هب  يدرف  تیودـهم  هیعاد  دوـعوم 
نیا زا  سپ  دوب .  یمالسا  نیناوق  يارجا  ناتسبرع و  زا  اهنآ  جارخا  یحیسم و  ياهروشک  اب  طباور  عطق  دوعس ،  لآ  تموکح  هب  ندیـشخب 
لحم باختنا  تکرح و  نیا  زا  برعلا  هریزج  یمالسا  بالقنا  نامزاس  هلمج  زا  ناتـسبرع  میژر  دض  زرابم و  ياه  هورگ  زا  يرایـسب  هعقاو 
ماجنا نوچ  هک  دوب  تروص  نیدب  هر )  ) ینیمخ ماما  طسوت  هکم  رد  مرحم  لوا  مایق  هرابرد  ناریا  يریگ  عضوم  دـندرک . تیامح  نآ  ماجنا 

یمالـسا بالقنا  نامزاس  تیموکحم  نیا  زا  ادـج  اما  تسا  موکحم  لمع  نیا  اذـل  تسا  یهلا  تایآ  یفانم  هبعک  هناـخ  رد  هناحلـسم  لـمع 
تشاد رارق  ناریا  یلک  ینابیتشپ  دروم  دوب  هدرک  تیامح  هناعطاق  مه  تکرح  نیا  زا  دوب و  دوعـس  لآ  تموکح  فلاخم  هک  برعلا  هریزج 

رد شخب  يدازآ  ياه  شبنج  یناهج  سنارفنک  رد  ماما  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  توعد  هب  نامزاس  نیا  یگدـنیامن  تأیه  هکنانچ 
رب نامیهج  ریثأت  دروم  رد  تواضق  تشذگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  ص 24 )   ، 1373 یمظاک ،  ناوخا  درک (  تکرش  نارهت  رد  رویرهش 1359 

شرازگ ارگداینب  یبهذمریغ و  فلاخم  ياه  هورگ  فالتئا  دروم  رد  عبانم  یـضعب  هچرگ  تسا .  راوشد  اهنآ  اب  وا  دـنویپ  رگید  ياه  هورگ 
زین نامیهج  داماد  تیودهم  ياعدا  تفرگ .  تروص  نامیهج  ناوخا  طسوت  هک  دوب  يا  هبناج  کی  مادقا  ارهاظ  هبعک  لاغتـشا  اما  دـنا  هداد 

یمیدـق و ناوخا  هک  تسا  نشور  دـشن .  نینچ  هک  دـتفا  دـیفم  یمدرم  ییارگداـینب  هدـمع  ناـیرج  عیـسو  تیاـمح  بلج  رد  تسناوـت  یم 
نآ زکرم  رد  هژیو  هب  ءاسحا  هقطنم  رد  نایعیش  - 3 ص 254 )   ، 1383 نایجمکد ،  دنتشادن ( . تیودهم  يریگ  تهج  نآ  یلبمح  تیباهو 

اب یعقاوم  رد  هطخ  نیا  نایعیـش  دوعـس  زیزعلادـبع  کلم  طسوت  هقطنم  نیا  لاغـشا  نامز  زا  دـنا .  هجوت  لـباق  نایعیـش  فوفهلا  رهـش  ینعی 
نانآ ياهرواب  اب  نآ  یبهذـم  ناربهر  هک  يروشک  رد  دـنا  هتـساوخن  هاگ  چـیه  دارفا  نیا  دـنا  هتـشادرب  تفلاخم  هب  رـس  يدوعـس  تموکح 

سرادم رد  هعیش  خیرات  سیردت  زا  هدش و  تناها  نانآ  تایبدا  هب  خیرات  لوط  رد  دنـشاب  هتـشاد  يواسم  ای  لماک و  تکراشم  دنا  فلاخم 
یلک هب  مه  یلم  دراگ  رد  مادختسا  زا  دنتسه و  هعماج  حطـس  نیرتلزان  رد  تمدخ  هب  زاجم  نایعیـش  تسا  هدمآ  لمع  هب  يریگولج  یلحم 

دیدرگ لیکشت  نایعیش  یلحم  ياه  هتـساوخ  نایب  يارب  یـشبحلادمحم  تسایر  هب  یمدرم  عمجم  کی  يدالیم  لاس 1952  رد  دنا . مورحم 
رد هعیـش  ناـیموب  زا  يرایـسب  نوچ  دـیدرگ و  نوزفا  نآ  تیمها  هیحاـن  نیا  رد  تفن  فشک  اـب  درک .  مـالعا  ینوناـقریغ  ار  نآ  تلود  اـما 
يا هدنیازف  یتیاضران  نآ  لابند  هب  هدرک و  بسک  یسایس  یهاگآ  نآ  زا  دعب  مود و  یناهج  گنج  رد  دندش  هدرامگ  راک  هب  تفن  تعنص 

هب فیطقلا  هیحان  رد  عیـسو  تارهاظت  زاغآ  اب  يدـالیم  لاس 1948  رد  دـنداد .  ناشن  دوخ  زا  اکیرمآ  ندـمتم  هعماـج  تلود و  لـباقم  رد 
تلود زا  ییادـج  لالقتـسا و  ناـهاوخ  عیـسو  شبنج  نیا  رد  ناـنآ  دیـسر .  دوخ  جوا  هب  نایعیـش  یمارآاـن  جرحلا  نیح  نبدـمحم  يربهر 
طیحم يراک و  طیارـش  هب  ضارتعا  رد  ياه 1944 و 1949 و 1953  لاس  رد  دش  هدیبوک  مه  رد  تدـش  هب  نانآ  مایق  هک  دـندوب  يدوعس 

عوقو هب  برغ  هب  تفن  هضرع  عـطق  روـظنم  هب  ییاـه  میرحت  و 1967  ياهلاس 1956  نیب  رد  دـنداد .  بیترت  ار  یتارهاظت  نایعیـش  تیلاـعف 
وجتسج لاـس 1979 )  رخاوا  لاـس 1400 (  مرحم  ماـیق  رد  ناوت  یم  ار  یقرـش  هقطنم  نایعیـش  هتخورفارب  مشخ  هوکـشرپ  یلجت  تسوـیپ . 

هناخ مارحلادجسم و  لاغشا  ناریا و  رد  اکیرمآ  ياه  سوساج  يریگ  ناگورگ  نادیهـش ،  رالاس  يارب  يراوگوس  نارود  اب  مایق  نیا  دومن .
ناریا و یمالسا  بالقنا  يزوریپ  لابند  هب  نایشروش  دسیون :  یم  صوصخ  نیا  رد  دنومول  همانزور  رسفم  رلور  کیرا  دیدرگ .  مأوت  هبعک 

رازگرب تسا  عونمم  ناتسبرع  رد  هک  ار  اروشاع  زور  مسارم  ربماون 1979  زور 27  رد  هدرک و  ادیپ  يرت  نوزفا  تأرج  هکم  تکرح  یپ  رد 
تکرح یقرـش  تلاـیا  ياـه  يداـبآ  رگید  ءاـسحا و  فیطق  يوس  هب  تشاد  تسد  رد  ار  هر )  ) ینیمخ ماـما  ریواـصت  هک  تیعمج  دـندرک .

زا یکی  ص 54-53 . )   ، 1374 هراوز ،  یلگ  دـندش ( .  هتـشک  نانآ  زا  نت  یلم 60  دراگ  اب  هدـمآ  دوجو  هب  ياه  يریگرد  رد  دـندرک و 
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مدرم مایق  یبوکرس  زا  دعب  دراد .  مان  برعلا  هریزج  یمالسا  بالقنا  نامزاس  دشاب  یم  ناتـسبرع  نایعیـش  هب  طوبرم  هک  یمهم  تالیکـشت 
داد و همادا  دوخ  تایح  هب  بالقنا  دشن و  شوماخ  مدرم  ینورد  شـشوج  یبهذـم و  ناجیه  ياه 1953 و 1967  لاس  رد  ناتـسبرع  هعیش 

قطانم شبنج  هبعک و  مایق  زا  سپ  دش و  سیسأت  نامزاس  لاس 1975  رد  تفای و  لکشت  روبزم  نامزاس  رد  مدرم  تازرابم  لاس 1970  رد 
ناناملسم مامت  نآ  ناربهر  رظن  رد  تسا .  هدشن  ینلع  نونکات  یتینما  لیالد  هب  نآ  نامزاس  ياهدحاو  هتبلا  دومن .  تیدوجوم  مالعا  هیقرش 

داـعبا رد  ار  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  عـضاوم  دـننک .  يوریپ  دـحاو  يربـهر  زا  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  دـیاب  هک  دـنادحاو  یتـما  ناـهج 
تموکح هب  نامزاس  نیا  دـنهد .  یم  رارق  دوخ  يوگلا  ار  يربهر  مظعم  ماقم  و  هر )  ) ینیمخ ماما  ياـهدومنهر  دـنا و  هتفریذـپ  نوگاـنوگ 

هئطوت دیدرگ  ددـعتم  یـسایس  ياهدـحاو  سیـسأت  هب  رجنم  هک  ار  هقطنم  نیا  یـضارا  هیزجت  دراد و  هدـیقع  برعلا  هریزج  هبـش  رد  دـحاو 
 . تسا زاجح  هللا  بزح  ناتسبرع  یعیش  رگید  ياه  هورگ  زا  ص 57 .)   ، 1374 هراوز ،  یلگ  . ) دناد یم  نیملسم  هقرفت  تهج  رد  رامعتسا 

درک رداص  ار  ییاه  هیمالعا  داد و  شرتسگ  ار  يدوعس  میژر  اب  ییورایور  زین  ناتسبرع  هللا  بزح  داد  يور  هکم  هعجاف  هک  لاس 1984  رد 
دندرک دیکأت  یمالسا  يروهمج  ماما و  زا  يوریپ  تیالو و  رب  هداد و  رارق  همجه  دروم  ار  يدوعس  میژر  تامادقا  اههیمالعا  نیا  رد  اهنآ  . 
نـشور زا  نت  هس  لهچ و  ربماسد 1990  رد  ناتـسبرع  لاربیل  ياه  هورگ  رب  یمالـسا  بالقنا  باـتزاب  ج )  ص 95 )   ، 1378 یلـالج ،  . ) 

نوناق ربارب  رد  يربارب  رشب ،  قوقح  نیمأت  تعیرش و  حالصا  راتساوخ  نآ  یط  دنتشون و  هیئاوکش  ناتسبرع  هاش  هب  ناتـسبرع  لاربیل  نارکف 
لاس یط  عقاو  رد  دـندش . لقتـسم  یمالـسا  هیئاضق  هوق  کی  یتروشم و  ياروش  کی  سیـسأت  نانز ،  قوقح  درف ،  هقباـس  هب  هجوت  نودـب 
ینبم يدوعس  دشرا  هیقف  زاب  نب  زیزعلادبع  خیش  يوس  زا  هرداص  ياوتف  رـس  رب  نایارگ  مالـسا  اه و  لاربیل  نایم  هلداجم  ثحب و   91-1990

لاربیل فیط  ییانشآ  ندش و  یناهج  دنیارف  دوب .  هتفرگ  رد  ناتسبرع  رد  ناملسمریغ  نازابرـس  رارقتـسا  هب  ینوناق  یبهذم و  زوجم  نداد  رب 
تلود یلاکیدار  ياه  تسایـس  دـقتنم  ار  فیط  نیا  ناـستبرع  یتموکح  ماـظن  يدازآ و  اـب  نآ  هسیاـقم  يدرف و  ياـه  يدازآ  قوقح و  اـب 

د) تسا . هدوبن  ریثأت  یب  هشیدنا  نیا  جیورت  رب  ینید  يرالاس  مدرم  نامتفگ  جیورت  اب  یمالـسا  بالقنا  کش  یب  تسا .  هداد  رارق  يدوعس 
رد هنایمرواخ  هقطنم  رد  ینید  رالاس  مدرم  ماظن  زا  دمآراک  قفوم و  يوگلا  هئارا  کش  یب  ناتسبرع  موس  لسن  رب  یمالـسا  بالقنا  باتزاب 
اب یناتسبرع  ناناوج  زورما  تشاد .  دهاوخ  هژیو  تاریثأت  هقطنم  ناناوج  يور  رب  یبهذم  یگنهرف و  یسایس ،  یملع ،  فلتخم  ياه  هصرع 

یتروص رد  دنتسه و  هاگآ  درذگ  یم  هقطنم  رد  هک  يدوجوم  لئاسم  هیلک  زا  یعمج  ياه  هناسر  تنرتنیا و  هب  ناسآ  یسر  تسد  هب  هجوت 
کی يدـمآراک  زا  هتفرـشیپ  قـفوم و  يا  هنوـمن  داـصتقا  تسایـس و  يژوـلونکت و  ملع و  ياـه  هصرع  رد  دـناوتب  یمالـسا  يروـهمج  هـک 

دنهاوخ شلاچ  هب  ار  دوخ  هتسب  ياه  ماظن  تفرگ و  دنهاوخ  ماهلا  نآ  زا  میقتسمریغ  روط  هب  اهنآ  دراذگب  شیامن  هب  ار  یمالـسا  تموکح 
هدوب قافو  داضت و  ای  يراکمه  تباقر و  زا  نوحشم  هراومه  ناتسبرع  ناریا و  ياهروشک  یجراخ  طباور  هصالخ :  يریگهجیتن و  دیـشک .

هراوـمه یلو  تسا  هتـشگ  مکاـح  ضراـعت  تباـقر و  هبنج  یناـمز  يراـکمه و  هبنج  یهاـگ  یعطقم  تایـضتقم  بسح  رب  هچرگا  تسا و 
راذگریثأت شقن  طباور  نیا  رد  هک  یمهم  لماع  هس  تسا .  هتشاد  دوجو  قافو  يراکمه و  نامز  رد  یتح  روشک  ود  نایم  داضت  ياههشیر 

یجراخ ياهورین  تفن و  ثحب  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  عطقم  رد  هک  یجراـخ  ياـهورین  بهذم 3 - تفن 2 - - 1 زا :  دنترابع  دنا  هتـشاد 
يورین بهذـم و  لماع  بـالقنا  رودـص  ثحب  ندـش  حرطم  اـب  بـالقنا و  يزوریپ  زا  دـعب  اـما  دوب  روشک  ود  طـباور  هدـننک  میظنت  لـماع 
املـسم هنایمرواخ  هقطنم  رد  اسآ  هزجعم  عیدب و  ياههدیدپ  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  تسا . هدوب  روشک  ود  طباور  هدننک  میظنت  یجراخ 
لاربیل نایارگ ،  مالسا  تیمکاح ،  حطس  رد 4  یمالسا  بالقنا  تاریثأت  هلاقم  نیا  رد  هک  دراذگ .  ار  دوخ  تاریثأت  زین  ناتـسبرع  روشک  رب 

بالقنا ياههشیدـنا  هک  تسا  نیا  درک  هراـشا  نآ  هب  دـیاب  یناـیاپ  هتکن  ناونع  هب  تفرگ .  رارق  یباـیزرا  دروم  ناتـسبرع  موس  لـسن  اـه و 
 ، رکذ لباق  ینایاپ  هتکن  میقتـسمریغ .  روط  هب  يدراوم  رد  هاد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناتـسبرع  روشک  میقتـسم  روط  هب  يدراوم  رد  یمالـسا 

تباقر شیازفا  دـهاش  ام  نیطـسلف  نانبل و  تالوحت  هدـش و  لاغـشا  قارع  دوجو  هقطنم و  عاضوا  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  هلأـسم  نیا  هب  هجوت 
www.irdc.ir عبنم : دوب . میهاوخ  هنایمرواخ  هدنیآ  رد  تردق  ود  نیا  کیژولوئدیا  یبهذم و  گنتاگنت 
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ناتسبرع نایعیش  رب  یمالسا  بالقنا  ریثات 

لیابق و یتموکح و  متسیس  زا  يادج  ناتسبرع  هعماج  تفاب  یمالسا  بالقنا  ناتسبرع و  مدرم   * ناتسبرع نایعیش  رب  یمالـسا  بالقنا  ریثات 
داوس و یب  شکتمحز  مورحم  یمدرم  لماش  روشک  نیا  تسین .  موس  ناـهج  رد  رگید  عماوج  دـننامه  تموکح  هب  هتـسباو  ياـه  هداوناـخ 

يراذگ نوناق  سلجم  ناتسبرع  رد  هکنیا  لیلد  هب  دنرادن . یتموکح  متسیس  رد  یـشقن  هنوگ  چیه  هک  تسا  ندمت  گنهرف و  زا  هدنام  رود 
قطانم رد  رتشیب  هک  نایعیـش  نایم  نیا  رد  ( 1 .) دوش یمن  هدید  مدرم  زا  یـسایس  تکراشم  هنوگ  چیه  نیاربانب  درادـن  دوجو  زین  تاباختنا  و 

ناهج تفن  هریخذ  نیرتگرزب  يور  رب  هکنآ  مغریلع  هورگ  نیا  دنراد و  رارق  رتدب  طیارش  رد  دنراد  تنوکـس  ناتـسبرع  زیخ  تفن  یقرش و 
ار تفن  ییارجا  ياـهراک  مظعا  شخب  ـالمع "  دور . یم  رامـش  هب  ناتـسبرع  یحاوـن  نیرت  مورحم  زا  هقطنم  نیا  نکیل  دـننک  یم  یگدـنز 
ـ  تفن هار  زا  تورث  دیلوت  ینعی  يدوعس ـ  تموکح  تشونرس  دنتسه و  هعیش  وکمارآ  نارگراک  هک 40 %  ياج  ات  دنهد  یم  ماجنا  نایعیش 

تسا یبضغ  مشخ و  زا  يرهظم  قطانم  ریاس  هب  تبـسن  قرـش  قطانم  رد  تورث  هنالداع  عیزوت  مدع  یلو  دروخ  یم  مقر  نایعیـش  تسد  رد 
روشک نیا  مورحم  هعماج  نینچمه  ناتـسبرع و  نایعیـش  دش  ثعاب  هک  یلیالد  زا  یکی  ( 2 .) دنا هدرک  لامعا  نایعیش  هب  تبـسن  نایباهو  هک 

. دوب اـهنآ  قح  رد  هدـش  اور  یتلادـع  یب  نیمه  دـنریگ  رارق  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ریثاـت  تحت  سراـف  جـیلخ  ياـهروشک  ریاـس  نوچمه 
دوش و هدیمد  ناهج  رسارس  مورحم  نایعیـش  هب  تردق  تماهـش و  دش  ثعاب  یعیـش  بالقنا  کی  ناونع  هب  ناریا  بالقنا  يزوریپ  نینچمه 

هار نیا  رد  هک  دندروآرد  دوخ  ریخـست  هب  ار  هکم  مظعا  دجـسم  نایـضاران  زا  يا  هدـع  نابآ 1358  رد 29  ادـتبا  هک  دـش  ثعاب  رما  نیمه 
یمارآان زا  یجوم  نآ  لابند  هب  دندوب .  بصعتم  بهذم  ینس  دارفا  زا  يرس  کی  هورگ  نیا  دندش  هارمه  اهنآ  اب  زین  مدرم  زا  يدایز  دادعت 

رازگرب ماع  الم  رد  ار  اروشاع  مسارم  دنتفرگ  میمصت  راب  نیتسخن  يارب  اسحالا  نایعیـش  رذآ  زور 7  تفرگ .  ارف  ار  سراف  جیلخ  رسارس  اه 
یم دنومول »  همانزور «  رسفم  ولور  کیرا  ( 3 .) دییارگ يدیدش  دروخ  دز و  تنوشخ و  هب  ناتسبرع  یلم  دراگ  تلاخد  اب  هلاسم  نیا  دننک .

رذآ 1358 زور 6  دـندرک و  ادـیپ  تارج  لد و  هکم  شروش  یپرد  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  لاـبند  هب  هعیـش  نایـشروش  دـسیون : 
تـسد رد  ار  هر )   ) ینیمخ ماما  ياـه  سکع  هک  تیعمج  دـندرک . رازگرب  تسا  عونمم  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  هک  ار  اروشاـع  زور  مسارم 

زا نت  یلم 36  دراگ  اب  هدمآ  دوجو  هب  ياه  يریگرد  رد  دندرک .  تکرح  یقرش  تلایا  ياه  يدابآ  رگید  اسحا و  فیطق  يوس  هب  دنتشاد 
میژر هیلع  دندیـشک و  شتآ  هب  ار  رگید  تاسـسوم  اـه و  کـناب  اـهنآ  دوب . ناـیغط  لاـح  رد  ماـمت  زور  هس  تیعمج  دـندش .  هتـشک  ناـنآ 
ماجنا رـس  رفن  اهدـص  تشادزاب  زا  سپ  دـندرک . توعد  يدوعـس  میژر  ینوگنرـس  يارب  مدرم  زا  اـه  هیمـالعا  رد  دـنداد و  راعـش  یتنطلس 

یتامادقا هب  تسد  يزاسرهاظ  يارب  افرص "  يدوعس  تلود  دیدرگن و  هتفریذپ  نایعیـش  ياه  تساوخرد  اما  دش . رارقرب  هقطنم  رد  شمارآ 
دومن و جارخا  یتلود  نویزیولت  زا  ار  نز  ناگدنیوگ  درک و  لیطعت  ار  هنانز  ياه  هاگشیارآ  هلمج  زا  دنک . تباث  ار  شندوب  یمالـسا  ات  دز 

يزوریپ رثا  رد  ار  ناهج  ناناملـسم  مامت  هک  فعـش  روش و  ناـجیه و  جوم  عبت  هب  درک . لزع  ار  هیقرـش  هقطنم  یتلود  تاـماقم  زا  نت  دـنچ 
اهنآ هک  يوحن  هب  دوب  دـنمتردق  يوق و  رایـسب  نایعیـش  نایم  رد  هژیو  هب  سراف و  جـیلخ  هقطنم  رد  جوم  نیا  تارثا  دوب  هتفرگ  ارف  بـالقنا 

هک دندوبن  نایعیـش  اهنت  نیا  اما  دندیـشخب . تیدج  دوخ  ياه  تیلاعف  هب  يدایز  رایـسب  يراودـیما  اب  هدرک و  رت  يوق  ار  دوخ  ياه  لکـشت 
ییاپرب يارب  ییاه  تکرح  زین  یفلـس )  ریغ  یفلـس و   ) بهذـم ینـس  ناناوج  ناـیم  رد  هکلب  دـنتفرگ  ریثاـت  یمالـسا  بـالقنا  زا  ادـیدش " 

تزع و لبمـس  یمالـسا  بـالقنا  ناملـسم  ناـناوج  رظن  رد  دـمآ . دوجو  هب  یموـمع  تکراـشم  یمدرم و  داـهج  رب  یکتم  مالـسا  تعیرش 
تیناحور هک  گرزب  مدق  دیـشخب . یم  مایتلا  ار  نانآ  هدـش  راد  هشدـخ  تاساسحا  دوب و  اه  تردـقربا  برغ و  لباقم  رد  یمالـسا  تمارک 

ریذـپان یگتـسخ  تمواقم  دوب و  هداد  تسکـش  ار  هقطنم  تردـق  نیرت  يوق  دـجاسم  تردـق  رب  هیکت  اب  هتـشادرب و  بالقنا  لوط  رد  هعیش 
نماد رد  ندـیتلغ  نودـب  اکیرمآ  لباقم  رد  اهنآ  زیمآ  راختفا  یبلط  هزرابم  هژیو  هب  یجراخ و  ياهراشف  ربارب  رد  یناریا  ناملـسم  نویبـالقنا 

لآ هب  هتـسباو  میژر  هک  يزیچ  نآ  هن  دـیوگ  یم  ناریا  هک  تسا  ناـمه  یعقاو  مالـسا  هک  دـناسر  رواـب  نیا  هب  ار  ناتـسبرع  مدرم  يوروـش 
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نامزاس زا  يداقتنا  هنوگ  ره  دشاب و  یم  عونمم  یسایس  ياه  هورگ  تاجتسد و  بازحا  تیلاعف  يدوعس  ناتسبرع  رد  دنک . یم  اعدا  دوعس 
لاس رد  هک  یلم  تینما  نوناق  ساسا  رب  دوش .  یم  یقلت  مرج  یلک  روط  هب  ماظن  نیلوئـسم  زا  داقتنا  تموکح و  یـسایس  اـی  یتلود و  ياـه 
هدش هتفرگ  رظن  رد  دـنزرو  تفلاخم  تموکح  یمـسر  ياه  تسایـس  هب  هک  یناسک  يارب  نیگنـس  ياه  تازاجم  تسا  هدـش  رداص   1965

تروص ره  هب  اـی  اـه  هماـنزور  اـی  بتک  رد  راکـشآ  لکـش  هب  تموکح  زا  يداـقتنا  هنوگ  ره  نوناـق  نیا  دراوم  زا  یخرب  ساـسا  رب  تسا . 
هورگ اه و  نامزاس  يوس  هب  شیارگ  اـی  یـسایس و  روما  رد  تلاـخد  نینچمه  دوش . یم  بوسحم  مرج  دـسرب  مدرم  عـالطا  هب  هک  يرگید 
نوناق داوم  زا  رگید  یکی  ساسا  رب  دوش . یم  یقلت  یلم  تینما  رد  لالخا  مرج و  تلود  هب  ضارتعا  رب  نارگید  قیوشت  اـب  یـسایس و  ياـه 

یفخم و روط  هب  امومع "  یـسایس  ياـه  هورگ  اـه و  لکـشت  داـجیا  نیارباـنب   ( 6  . ) تسا مرج  نآ  رد  تکرـش  اـی  باـصتعا و  هب  قـیوشت 
نیدب یکیژولوئدیا  ياهرواب  تاداقتعا و  زا  دـعب  ناتـسبرع  رد  ار  اه  شبنج  اه و  نامزاس  نیا  دـنا . هتفای  نامزاس  دـیعبت  رد  ای  ینیمزریز و 

 / یعیـش ياه  شبنج  اه و  هورگ  اه / ) یفلـسون  اه و  یناوخا  دـننام   ) یفلـس ياه  شبنج  اـه و  هورگ  درک :  يدـنب  میـسقت  ناوت  یم  حرش 
حالصا ياه  شبنج  اه و  هورگ  نایارگ / )  برغ   ) بلط حالـصا  رکفنـشور و  ياه  شبنج  اه و  هورگ  ارگ /  پچ  ياه  شبنج  اه و  هورگ 

ریثات ناتسبرع  رد  دوز  یلیخ  ناریا  یعیـش  یـسایس و  مالـسا  نایعیـش  شنکاو  ریثات  ياهدومن   ( * یبهذم رکفنـشور  حانج   ) ارگ نید  بلط 
نایم رد  ادـتبا  ناتـسبرعرد  یـشروش  ناریا  بالقنا  زا  دـعب  دوب :  نیجع  طبترم و  ـالماک "  زین  تفن  هلاـسم  اـب  رما  نیا  اـقافتا "  تشاذـگ و 

یتنطلـس هداوناخ ي  هب  دجاسم  رد  ییاه  هیمالعا  شخپ  اب  مدرم  دش و  زاغآ  یتفن  ياه  نادیم  هقطنم  رد  روشک  نیا  یقرـش  تالایا  نایعیش 
یمالسا حالطـصا  هب  تموکح  نیا  رد  راب  نیلوا  يارب  هک  يروط  هب  دنتخادرپ  مکاح  نادناخ  هلـسلس  اب  تفلاخم  هب  ظاعو  دندرک و  هلمح 

اب ریخا  ياه  لاس  یط  دـنا  هتخومآ  ناریا  بالقنا  زا  هک  یـسرد  اـب  ناتـسبرع  قارع و  دـش . هتـسکش  مالـسا  یماـح  ناونع  هب  تلود  عضوم 
تیار نیبار   ( 7  . ) دـنا هدرک  يریگولج  دوخ  هعیـش  تیعمج  هناضرتعم  تکرح  دـشر  زا  هیبنت  قیوشت و  هناکریز ي  تسایـس  کی  لاـمعا 

بلاطم اه  همانزور  زین  فلاخم و  ياه  هیمالعا  هاگهگ  دـنک :  یم  شرازگ  نینچ  ار  ناتـسبرع  نایعیـش  رب  یمالـسا  بالقنا  ریثات  یگنوگچ 
یم هتشون  اهراوید  يور  اکیرمآ  فلاخم  یمالـسا و  بالقنا  قفاوم  بلاطم  اب  ییاهراعـش  دندرک . یم  رـشتنم  يدوعـس  میژر  هیلع  يداقتنا 

هک اهراک  رد  یمومع  ياه  ینکشراک  اهدرکرید و  دوجو  زا  دوب  سامت  رد  یتفن  ردانب  اب  ابترم  هک  يدنله  لقن  لمح و  هسـسوم  کی  دش .
مشخ و داد . یم  ربخ  دناسرتب  ار  یبرغ  ياه  تکرـش  ات  دش  یم  یهدـنامزاس  اهنآ  هلیـسو  هب  ای  دوب و  ارگداینب  نایعیـش  راک  اهنآ  هدـیقع  هب 
دنتشاذگ و رانک  رد  ار  تاظحالم  ناریا  اب  هلباقم  رد  اه  يدوعس  دش . لیدبت  هنیک  هب  ناریا  یبهذم  نایارگداینب  هب  تبـسن  اه  يدوعـس  رفنت 
8  . ) دنا هدش  هقطنم  تسیرورت  الاح  دنتسین  هقطنم  مرادناژ  رگید  دنتفگ  یم  ناشبالقنا  زا  دعب  هک  اه  یناریا  تفگ  احیرـص  فیان  هدازهاش 

یم حرش  نینچ  نیشن  هعیش  تفن و  قطانم  رد  ار  ناتـسبرع  رد  یمالـسا  بالقنا  ياه  باتزاب  نیلوا  یناتـسکاپ  راگن  همانزور  وریه  پیلید  ( 
يارب نیا  دنتـسکش و  ار  اروشاـع  يرا  دازع  ینـالوط  مـیرحت  رفن  زا 400 000  لکـشتم  نایعیـش  زا  یمیظع  هورگ  رذآ 1358  رد 8  دهد :

رازگرب یتفن  هقطنم  رهـش  تشه  رد  تارهاظت  اب  هارمه  اروشاع  مسارم  ینیمخ  هللا  تیآ  بناج  زا  اصوصخ "  دوب  يرطخ  گـنز  نالوئـسم 
مالعا ادعب  اصح  مکاح  زیزعلادبع  تشگ .  رادیدپ  ناتسبرع  هریزج  هبـش  نایعیـش  یمالـسا  بالقنا  نامزاس  هک  دوب  عیاقو  نیا  یط  دیدرگ .

زا ار  نانآ  درک و  لامعا  يدایز  ياه  ضیعبت  نایعیـش  هیلع  يو  دننک . گنهامه  یباهو  نیرتکد  لوصا و  اب  ار  دوخ  دـیاب  نایعیـش  هک  درک 
ندش یتالیکشت  یسایس  بجوم  دوخ  يزوریپ  لاس  نیلوا  نامه  رد  یمالسا  بالقنا  نیاربانب   ( 9  . ) تخاس مورحم  شزومآ و ...  لغاشم 
دیاب یلاعفنا  ياه  لـمعلا  سکع  هیجوت  مهف و  يارب  دـیدرگ . دنتـسه  نکاـس  روشک  نآ  زیخ  تفن  قطاـنم  رد  اـقافتا  هک  ناتـسبرع  ناـیعیش 
هیبنت تسایـس  اب  هک  دـش  شالت  وس  کی  زا  لخاد ;  رد  جراخ .  لـخاد و  قامچ 2 ـ  جیوه و  تسایـس  1 ـ  تفرگ :  رظن  رد  ار  ریز  تاـکن 
نانآ يدنمتیاضر  ات  دش  هداد  نانآ  هب  یهافر  يدام و  تازایتما  یخرب  قیوشت  تسایـس  اب  رگید  يوس  زا  دنوش و  دودـحم  هعیـش  ناضراعم 

 . دـیامن راهم  ار  یبالقنا  ناریا  درک  یم  شالت  تفن  تمیق  هضرع و  اب  يزاب  قارع و  زا  تیامح  اب  ناتـسبرع  جراخ ;  رد  اما  دوش . لـصاح 
تیامح زا  ار  نآ  هدروآ و  تسد  هب  ار  یبالقنا  تلود  دعاسم  رظن  درک  یم  یعس  یهد  زایتما  ارادم و  شزاس و  تسایس  اب  زین  اضعب   ( 10)
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هطبار نیا  رد  ار  تئارب  جـح  لباقم  رد  اه  شمرن  یخرب  یتفن و  ياه  یـشم  طخ  هلاسم  رد  اه  ییوسمه  یخرب  دراد . زاب  ناتـسبرع  ناـیعیش 
جاوما لباقم  رد  زین  نویباـهو  تنـس و  لـها  هکلب  دـشن  دودـحم  نایعیـش  هب  ناتـسبرع  رد  یمالـسا  بـالقنا  باـتزاب  درک . هیجوت  ناوت  یم 

زا سپ  ادـخ  هناخ  لاغـشا  هطبار  نیا  رد  هعقاو  نیرت  مهم  دـنداد .  ناشن  دوخ  زا  ریگمـشچ  ياـه  هعفاد  هبذاـج و  ناریا  بـالقنا  یمالـسا و 
ياهودنامک هلخادم  اب  ماجنارس  دنتفرگ و  عضوم  مارحلادجسم  رد  حلسم  نایارگداینب  زا  يریثک  دادعت  دشاب .  یم  لاس 1360  جح  مسارم 

یمالـسا بالقنا  نراقت  یلاوت و  رد  هثداح  نیا  عوقو  تفریذـپ .  نایاپ  هثداح  حورجم  هتـشک و  يدایز  دادـعت  ندـنام  ياـج  رب  یجراـخ و 
ییاه هورگ  دوب و  هدش  وربور  يدج  شلاچ  اب  تیباهو  تنـس  زا  یخیرات  نهک و  تئارق  هک  دیامن  حرط  لباق  ار  هیـضرف  نیا  دناوتیم  ناریا 

ياه شبنج  . * دـنیامن حرطم  دوخ  ماظن  بهذـم و  زا  يرت  لوبق  لباق  يوگلا  نیون  يراتفر  راـکفا و  اـب  دـندوب  شـالت  رد  تعاـمج  نیا  زا 
ار رگید  لیابق  فیاوط و  مامت  شیوخ  نادناخ  هب  يدیلک  مهم و  لغاشم  يراذگاو  رد  يدوعس و  نامکاح  بلط  راصحنا  ناتـسبرع  یعیش 

ياه شروش  نیا  دنرب . یم  رس  هب  یتخس  راشف و  تحت  لیابق  اه و  هورگ  رگید  زا  شیب  هک  نایعیش  هژیو  هب  هتشاداو ;  هزرابم  ضارتعا و  هب 
عیرس يزاسون  زا  یشان  گنهرف  هبرض ي  زا  هک  دوب  يا  هعماج  رد  یعامتجا  کیژولوئدیا  ياه  فاکش  هدننک ي  سکعنم  یعیـش  ینس و 

رپ ياـه  نارود  زا  میژر  دـض  ياـه  شورخ  شوـج و  نیا  هک  تسا  هتفهن  تقیقح  نـیا  رد  مـهم  هـتکن  بـیترت  نـیمه  هـب  دـنرب . یم  جـنر 
زین یـسایس  يداصتقا و  دیدش  ياه  تیمورحم  نایعیـش  صوصخ  رد  هتبلا   ( 11  . ) دنریگ یم  هشیر  يدوعس  تموکح  نیزاغآ  شکمـشک 

طسوت یقرش  ياه  ناتسا  لاغشا  نامز  زا  تسرد  لاح  ره  هب  دور .  یم  رامـش  هب  تموکح  دض  تازرابم  اه و  تکرح  عیرـست  يارب  یلماع 
هب یمدرم  عمجم  کـی  لاـس 1331  رد  تفرگ .  دوخ  هب  یلمع  یتروص  اـه  تفلاـخم  اـه و  ضارتـعا   ( 1292  ) لاس 1913 رد  زیزعلادـبع 

هیحان ي تفن  فشک  اب  درک . مالعا  ینوناق  ریغ  ار  نآ  تلود  اما  دـش  لیکـشت  یلحم  ياـه  هتـساوخ  ناـیب  يارب  یـشبحلا  دـمحم  تساـیر 
رد هک  یعیـش  نارگراک  نیا  دـندش . هدرامگ  راک  هب  تفن  تعنـص  رد  یموب  نایعیـش  زا  رایـسب  نوچ  درک ; بسک  يدـیدج  تیمها  یقرش 
زا ییاکیرمآ  نکمتم  هعماج  تلود و  لباقم  رد  يا  هدـنیازف  یتیاضران  دـنا  هدرک  بسک  یـسایس  یهاگآ  نآ  زا  دـعب  مود و  گنج  نارود 

جرحلا نسح  نب  دـمحم  يربهر  هب  فیطقلا  هقطنم ي  رد  عیـسو  ياه  یمظن  یب  تارهاـظت و  زاـغآ  اـب  لاس 1337  رد  دـنداد .  ناشن  دوخ 
لاس 1338 رد  دندش .  هدیبوک  مهرد  یناسآ  هب  دندوب  یهاشداپ  زا  ییادج  راتساوخ  هک  نایـشروش  دیـسر .  دوخ  جوا  هب  نایعیـش  یمارآان 

هعماج دوب . لوغشم  تایلمع  هب  یشزومآ  نمجنا  کی  شـشوپ  تحت  هک  درک  فشک  فیطقلا  رد  ار  یبالقنا  هعماج ي  کی  دوجو  تلود 
دوب هدرک  ادـیپ  شرتسگ  لیبج  ات  هک  شبنج  نیا  درم . نادـنز  رد  يزینخلا  فوئرلادـبع  مان  هب  شیارگ  پچ  ناربهر  زا  یکی  دـش و  لحنم 

تروص یتارهاظت  يراک  طیارـش  هب  ضارتعا  رد  ياه 1323 1328 و 1332  لاس  رد  نمـض  رد  دش .  هدـیبوک  مهرد  رد 1950  ماجنارس 
فیطق هب  یلم  دراگ  لاـس 1349  رد  تسویپ .  عوقو  هب  برغ  هب  تفن  هضرع  عطق  میرحت  ياه 1335 و 1346  لاـس  رد  نینچمه  تفرگ . 

هب يا  هدرتسگ  تافلت  اـه و  يریگتـسد  زین  لاس 1357  ياه  یمارآان  دزادرپب .  رهـش  هرـصاحم ي  هب  یمارآان  لرتنک  يارب  ات  دـش  هداتـسرف 
يریگ ناگورگ  اروشاـع )  ) هعیـش یبهذـم  رادازع  نارود  اـب  رخاوا 1979  رد  ناحیـس  فـیطق و  يا  هدوـت  عیـسو  شروـش  تـشاد .  لاـبند 
يارب ناریا  بـالقنا  لاـبند  هب  ثداوح  نیا  ناـمز  مه  عوـقو  دوـب . ناـمزمه  هبعک  گرزب  دجـسم  لاغـشا  نارهت و  رد  ییاـکیرمآ  تاـملپید 

شروش هب  توعد  عون  کی  یقرش  ناتسا  هعیـش ي  رظن 440000  زا  ینیمخ  هللا  تیآ  يادن  عقاو  رد  دوب .  نوگـشدب  دنیاشوخان و  يدوعس 
عوقو اب  رگید  نایب  هب  تفرگ .  دوخ  هب  یلمع  تروص  رتمک  ناریا  یمالـسا  بالقنا  عوقو  زا  لبق  ات  اه  کیرحت  نیا  دـمآ .  یم  باـسح  هب 

نیا دوـمن  نیرتـمهم  هک  دـنتفای  هراـبود  ناـج  قطاـنم  رگید  دـننامه  هقطنم  نـیا  نایعیـش  ناریا  مدرم  تازراـبم  عورـش  یمالـسا و  بـالقنا 
لاس 1400 مرحم  رد  ناوت  یم  ار  هتخورفارب  مشخ  نیا  هوکـش  رپ  یلجت  دومن .  هدهاشم  ناوت  یم  لاس 1358  تازرابم  رد  ار  یهاگآدوخ 

یم هراب  نیا  رد  دـنومول  ژاریت  رپ  فورعم و  هماـنزور  رـسفم  ولور  کـیرا  درک .  وجتـسج  هبعک  ماـیق  زا  سپ  دـنچ  و  ربماون 1979 م )   ) ق
رذآ زور 6  دندرک و  ادیپ  يرتشیب  تارج  لد و  هکم  رد  تکرح  یپرد  ناریا و  مالسا  بالقنا  يزوریپ  لابند  هب  هعیش  نایـشروش  دسیون « : 

رد ار  هر )   ) ینیمخ ماما  ياه  سکع  هک  تیعمج  و  دندرک .  رازگرب  تسا  عونمم  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  هک  ار  اروشاع  زور  مسارم   1358
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یلم 36 دراگ  اب  هدمآ  دوجو  هب  ياه  يریگرد  رد  دندرک و  تکرح  یقرش  تلایا  اه  يدابآ  رگید  اسحا و  فیطق و  يوس  هب  تشاد  تسد 
میژر هیلع  دندیشک و  شتآ  هب  ار  رگید  تاسسوم  اه و  کناب  اهنآ  دوب .  نایغط  لاح  رد  مامت  زور  هس  تیعمج  دندش .  هتـشک  نانآ  زا  نت 

ماجنارس رفن  اهدص  ندش  تشادزاب  زا  سپ  دندرک . توعد  يدوعس  میژر  ینوگنرس  يارب  مدرم  زا  اه ; هیمالعا  رد  دنداد و  راعش  یتنطلس 
مادـقا هب  تسد  يزاسرهاظ  يارب  افرـص  يدوعـس  تلود  دـیدرگن و  هتفریذـپ  نایعیـش  ياه  تساوخرد  اـما  دـش ; رارقرب  هقطنم  رد  شمارآ 
جارخا یتلود  نویزیولت  زا  ار  نز  ناگدنیوگ  درک و  لیطعت  ار  هنانز  ياه  هاگشیارآ  هلمج  زا  دنک ; تباث  ار  شندوب  یمالسا  ات  دز  هناروزم 

هیقرش و قطانم  زا  ییادز  تیمورحم  راتساوخ  نایعیـش  هک  یلاح  رد   ( 14  . ) درک لزع  ار  هیقرـش  هقطنم  یتلود  تاماقم  زا  نت  دنچ  دومن و 
زا رفن  نارازه  هیوناژ 1980  رد 17  رگید  هبترم  يارب  دـنداهنن . یعقو  اـهنآ  هتـساوخ  هب  هک  دـندوب  قطاـنم  نیا  رد  تورث  هنـالداع  میـسقت 

نیا يدوعس  شترا  دندرک  تکرـش  یتلود  دض  یـشروش و  تارهاظت  ییامیپهار و  کی  رد  روشک  یقرـش  ناتـسا  رد  فیطق  رهـش  نایعیش 
يروهمج طباور  شرتسگ  اب   ( 15  . ) دروآرد ياپ  زا  درک و  بوکرـس  تدش  هب  ار  ناگدننک  تارهاظت  هیلک  دـندومن و  هرـصاحم  ار  رهش 

زین قطانم  نیا  نایعیش  تیعضو  يدوعس  ناتسبرع  هژیو  هب  سراف  جیلخ  ياهروشک  روشک و  نیا  نایم  ییادز  شنت  تسایس  ناریا و  یمالسا 
ییورایور هجیتن  هنابلط و  حالـصا  ياه  تسایـس  عضو  هب  میژر  اب  هعیـش  یجراخ  یلخاد و  تفلاخم  تمظع  عقاو  رد  داـهن . يدوبهب  هب  ور 

بالقنا نامزاس  هب  ناوت  یم  ناتسبرع  رد  هدش  هتخانـش  یعیـش  یبالقنا  ياه  ناگرا  بازحا و  نایم  زا   ( 16  . ) دراد یگتسب  يدوعس  ناریا 
هریزج یمالـسا  بالقنا  نامزاس  نایم  زا  هک  درک  هراـشا  زاـجح  بزح  هریزج و  هبـش  شخب  يدازآ  بزح  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  یمالـسا 

تیلاعف هدـنکارپ  روط  هب  شیاضعا  نآ  زا  شیپ  لاح  نیا  اب  دـش .  سیـسات  يدـالیم  رد 1975  ناـمزاس  نیا  دراد . يرتـشیب  تیمها  برعلا 
نیا دندرک . زکرمتم  هیقرـش  نیـشن  هعیـش  هقطنم  رد  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  دندروآ و  دوجو  هب  یلکـشت  لاس  نیا  رد  نکل  دنا ; هتـشاد  ییاه 

گنهرف رـشن  ار  دوخ  فدـه  زاغآ  نامه  زا  روکذـم  نامزاس  درک . تیدوجوم  مـالعا  امـسر  هیقرـش  هقطنم  رد  هبعک  ماـیق  زا  سپ  ناـمزاس 
رتـشیب نکل  دـنراد  تیوـضع  نآ  رد  زین  بهذـم  ینـس  ناردارب  زا  يرـصانع  هک  نـیا  اـب  تـسا و  هداد  رارق  مدرم  نـیب  یبـالقنا  یمالـسا و 

هک دراد  داقتعا  هکلب  دنک  یمن  باجیا  ار  هناحلسم  هزرابم  هویـش ي  ینونک  عطقم  هک  تسا  دقتعم  نامزاس  نیا  دنتـسه . هعیـش  شیاهرداک 
رـضاح لاح  رد  شیوخ  نتـشیوخ  هب  نتـشگزاب  يارب  يزاس  هنیمز  یـسایس و  لیاسم  یمالـسا و  یبالقنا ـ  گنهرف  هب  مدرم  نداد  یهاـگآ 

لمع هطیح  رد  یمالـسا  بالقنا  نامزاس  دنـشاب . یمالـسا  ماظن  کی  شریذپ  ناهاوخ  مدرم  هدنیآ  رد  ات  دریگ  رارق  همانرب  تیولوا  رد  دیاب 
دح ات  دنک و  یم  دیدهت  ار  برعلا  هریزج  هبـش  مدرم  یمالـسا  گنهرف  هک  يدـج  هدـمع و  رطخ  ود  اب  دـیاب  تسا  دـقتعم  یغیلبت  یگنهرف 

 ( ب دریذـپ /  یم  ققحت  ییاکیرمآ  گنهرف  رـشن  هلیـسو ي  هب  هک  یگدزبرغ  فلا )  دـش :  ور  هبور  تسا و  هدوب  قفوم  نآ  عنم  رد  يدایز 
مدـع ار  ینونک  عنام  نیرتگرزب  اهنآ  ددرگ . یم  لامعا  مدرم  رب  مالـسا  شـشوپ  تحت  میژر و  یبهذـم  لامع  طسوت  هک  عاـجترا  گـنهرف 

تیلاعف نامزاس  نیا  نیاربانب  دـنناد . یم  بالقنا  کی  يزیر  هیاپ  یبای و  تسد  يارب  اهنآ  یهاگآ  مدـع  میژر و  تیهاـم  زا  مدرم  تخاـنش 
زکرمتم دـنرادروخرب  یهجوت  روخرد  ياه  یهاگآ  زا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تکرب  هب  هدوب و  نیـشن  هعیـش  هک  هیقرـش  هقطنم  رد  ار  دوخ 
هدرتسگ هاگیاپ  زا  مدرم  نیب  رد  دنتسه و  هورگ  نیمه  وضع  هقطنم  نیا  ياه  هدرک  لیصحت  دصرد  داتشه  زا  شیب  رـضاح  لاح  رد  دومن و 

ماما کی  تدایق  زا  فده  هب  ندیسر  يارب  دیاب  هک  دناد  یم  هدحاو  تما  ار  ناناملسم  مامت  رکذلا  قوف  نامزاس  دنـشاب . یم  رادروخرب  يا 
نیا دنتـسناد . یمن  ماقم  نیا  قیـال  ار  هر )   ) ینیمخ ماـما  زج  یـسک  یمالـسا  بـالقنا  ناـشلا  میظع  ربهر  تاـیح  ناـمز  رد  دـننک و  يوریپ 

 « برعلا هریزج  هبش  رد «  یمالـسا  يروهمج  رارقتـسا  تنطلـس و  ماظن  طاسب  ندیچرب  يدوعـس  نادناخ  نتخادنارب  ار  دوخ  فده  نامزاس 
نامزاس نیا  رتشیب  هک  تسا  نآ  هجوت  لباق  هتکن  دننک . یم  يرادربوگلا  نآ  زا  هتفریذپ و  ار  ناریا  عضاوم  لک  رد  نانآ  و   ( 17  . ) دناد یم 

لیعامـسا نب  نیـسح  خیـش  نوچ  یگرزب  ناـملاع  تسد  هب  نآ  يربـهر  دـنزادرپ و  یم  تیلاـعف  هب  ناـهنپ  همین  ینیمزریز و  تروص  هب  اـه 
ات نایعیش  هتفای  نامزاس  یسایس  ياهتیلاعف   . * تسا رافص  نسح  خیـش  يورمع و  خیـش  یلـضفلا  يداهلادبع  صخـش  مشاه  دیـس  یمارکلا 

ینوناـق ریغ  بزح  ریظن  ارگ  پچ  ياهـشبنج  رد  تکراـشم  بلاـق  رد  اتدـمع  يدوعـس  مـیژر  اـب  نایعیـش  تفلاـخم  ناریا  بـالقنا  زا  شیپ 
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یبرع هریزج ي  رد  یبرع  یتسیلایـسوس  لـمع  بزح  نوـچمه  ینوناـق  ریغ  یطارفا  يارگ  پـچ  ياهـشبنج  رگید  اـی  يدوعـس  یتـسینومک 
هدـهاشم یـشیارگ  نینچ  زین  سراف  جـیلخ  رگید  ياهاج  رد  تفرگ .  یم  تروص  هیبرعلا )  هریزجلا  یف  یبرعلا  یکارتشـالا  لـمعلا  بزح  )

ای قارع  یثعب  ياهشبنج  اب  دریذپب ; ار  نانآ  هک  يا  هقرف  ریغ  لومـش و  ناهج  یـشبنج  يوجتـسج  رد  نایعیـش  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ;  هدش 
همظنم  ) یمالـسا بالقنا  نامزاس  ههد 1340  رد  نیا  رب  نوزفا  دـندرک . رارقرب  دـنویپ  جـیلخ  رد  لاعف  هباشم  ياهـشبنج  رگید  اـب  اـی  هیروس 

رد هک  تسا  ماگشیپ  نویبالقنا  نامزاس  هب  روهشم  يرت  هدرتسگ  یعیش  هورگ  زا  یشخب  ارهاظ  نامزاس  نیا  دمآ .  دیدپ  هیمالـسالا )  هروثلا 
دمحم دیـس  هللا  تیآ  دـیاقع  ریثات  تحت  نامزاس  نیا  تسا .  طبترم  قارع  نیرحب و  رد  هباشم  ياههورگ  اب  دـنک و  یم  تیلاعف  هقطنم  لک 

رد هدـش  دای  هورگ  هکنیا  اب  تسا .  اه »  هدوت  هب  نداد  یهاگآ  میلعت و  راتـساوخ «  تنوشخ  زا  تیاـمح  ياـج  هب  هدـش و  سیـسات  يزاریش 
ياه 1987 یمارآان  رد  یتح  دروخ ; یمن  مشچ  هب  نآ  درکلمع  رد  تنوشخ  زا  يا  هناشن  دوب  میژر  فلاخم  تدـش  هب  يدوعـس  ناتـسبرع 
هخاش ي لاس 1975  رد  دـنام .  شوماخ  نانچمه  نامزاس  نیا  دـش  يدوعـس  ناتـسبرع  هیلع  داـهج  راتـساوخ  ناریا  نآ  یپرد  هک  هکم  رد 

هریزجلا یف  هیمالـسالا  هروثلا  همظنم   « ) ناتـسبرع هریزج ي  هبـش  رد  یمالـسا  بالقنا  ناـمزاس  ار «  دوخ  دـش و  ینلع  ناـمزاس )   ) يدوعس
دـمان و یم  یعیـش  شبنج  ییوج »  هزیتس  هلحرم ي  ار «  ات 1985  ياهلاس 1975  نیب  نارود  يدـنف  نومیم  مان  هب  یققحم  دـیمان .  هیبرعلا ) 
رب دـیکات  دـنک ; یم  تیلاـعف  نآ  رد  هورگ  هک  يا  یـسایس  طـیحم  ياـهتیعقاو  هب  كدـنا  تیاـنع  درامـش :  یمرب  نینچ  ار  نآ  تاصخـشم 

شرگن نیا  تسا و  ینوناق  ریغ  نانآ  رظن  زا  هک  يدوعـس  تلود  هرابرد ي  ریذـپان  شزاس  یـشرگن  هنایفوص ; و  لاـمعا  زا  مالـسا  شیاریپ 
هقطنم ي رد  ار  نایعیش  هزات ي  ياهوزرآ  اهدیما و  ناریا  بالقنا  دیدرت  یب  دزاس . یم  سکعنم  زین  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ياههاگدید 

شمارآ رد 1979  یبیتعلا  نامیهج  يربهر  هب  يدجن  ینـس  نافلاخم  تسد  هب  مارحلا )  دجـسم   ) مظعا دجـسم  فرـصت  تخیگنارب .  جیلخ 
هدرتسگ دیدش و  ياهیمارآان  هب  لاس  رخاوا  رد  تشاد  دوجو  شیپ  اه  تدم  زا  هک  ییاهراجزنا  نآ  رثا  رب  دز و  مهرب  ار  يدوعس  یهاشداپ 

. دندش تشادزاب  نت  اهدص  هتشک و  اهیمارآان  هنایشحو ي  بوکرس  نایرج  رد  رفن  تسیب  مک  تسد  دش ; لیدبت  یقرش  تالایا  رد  نایعیش 
هک لاح  نامه  رد  يدوعس  ناتسبرع  تشاداو .  لاوحا  عاضوا و  رد  رظن  دیدجت  هب  ار  يدوعس  یهاشداپ  ثداوح  نیا  زا  یشان  هبرض ي  اما 
دب تیعـضو  رتشیب  ياه  هداج  سرادم و  ثادحا  اب  تفرگ  میمـصت  راب  نیتسخن  يارب  داد  یم  همادا  یعیـش  تفلاخم  هنوگ  ره  بوکرـس  هب 

 . دیـسر نایاپ  هب  تلایا  نردم  ناتـسرامیب  نیتسخن  ثادحا  راک  هک  دوب  رد 1987  هک  تساجنیا  بلاج  دـشخب .  دوبهب  ار  تلایا  يداـصتقا 
لها دبتـسم و  دـساف  رایـسب  هک  ییولیج  نب  ياج  هب  هقطنم  نیا  يرادـنامرف  هب  رد 1984  دـهف  نب  دـمحم  هداز  هاش  هاشداپ  نارـسپ  زا  یکی 

شهاک هب  ور  هراومه  وکمارآ  تکرـش  هعیـش  راک  يورین  رامـش  دنچ  ره  تسا و  هدش  رتمک  يدح  ات  اهـضیعبت  دـش . بوصنم  دوب  ضیعبت 
هدمع ینوگرگد  لاس 1988  رد  يدنف  هدیقع ي  هب  دنهد . یم  لیکشت  ار  یقرـش  تلایا  یلـصا  راک  يورین  نانچمه )   ) نایعیـش تسا  هدوب 

یتشگزاب دیـشخب و  نایاپ  یبالقنا  اهیظافل ي  هب  هک  تفرگ  تروص  يزاریـش  هللا  تیآ  ناوریپ  نایم  رد  يدوعـس  یعیـش  هشیدـنا ي  رد  يا 
لاغشا زا  سپ  رد 1990  ساسا  نیا  رب  تسا . یهاشداپ  رد  رـشب  قوقح  تیاعر  يزاس و  کـیتارکومد  راتـساوخ  هک  یلمعلاروتـسد  هب  دوب 

ياهروشک رد  یعیـش  ياهنامزاس  رگید  اـب  دوخ  یکیژولوئدـیا  یتالیکـشت و  طـباور  هب  یمـسر  روط  هب  هورگ  نیا  قارع  تسد  هب  تیوک 
لالقتسا زا :  دوب  ترابع  نآ  یلصا  فادها  هک  یشبنج  دیزگرب ; دوخ  يارب  ار  حالصالل )  هکرحلا   ) حالـصا شبنج  مان  داد و  نایاپ  رگید 

لامعا یـسایس و  تیلاعف  هنیمز .  نیا  رد  برغ  هب  صاخ  یلـسوت  اـب  هارمه  یهاـشداپ  رد  تاحالـصا  ققحت  هب  هجوت  ناریا و  ياهتـسایس  زا 
تنوشخ رد  ندـش  ریگرد  زا  يزاریـش  هللا  تیآ  هورگ  زورما  هب  اـت  دـندش . یم  دادـملق  شبنج  نیا  یلـصا  ياـهرازبا  يا  هناـسر  ياـهراشف 

رد ندـنل و  رد  هک  یعیـش  هتـسجرب  نافلاخم  زا  يرامـش  رد 1991  دـیدج  یـسایس  یـشم  طخ  ساسا  رب  تسا .  هدـیزرو  بانتجا  یـسایس 
قوقح زا  عافد  یللملا  نیب  هتیمک ي   » ICDHR - GAP رشتنم میژر  دض  یتاعالطا  دنمان  یم  ار )  دوخ  دنا و  تیلاعف  لوغشم  نتگنشاو 

هریزجلا نوچمه  یبرع  یـسیلگنا و  نابز  هب  یتایرـشن  راشتنا  اب  نامزاس  نیا  دـندرک . ناتـسبرع ( «  هریزج ي  هبـش  سراف و  جـیلخ  رد  رـشب 
رد مه  هک  تاـعالطا  نیا  داد . یم  هئارا  میژر  زا  هبناـج  همه  يدـقن  هدرک  اـشفا  ار  یهاـشداپ  رد  رـشب  قوقح  هب  طوبرم  تالکـشم  هیبرعلا 
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نیتسخن هدـنهد ي  ناشن  دـش  یم  لاسرا  یهاـشداپ  يارب  سکاـف )   ) راـگنرود یکینورتکلا و  ياـهرازبا  اـب  مه  تفاـی و  یم  راـشتنا  برغ 
یتاعالطا هزرابم ي  نیا  درادن . يدنویپ  هنایمرواخ  برع  یطارفا  ياه  شبنج  رگید  اب  هجو  چیه  هب  هک  دـندوب  میژر  فلاخم  دازآ  شبنج 

رثا رب  دز و  مهرب  ار  میژر  شمارآ  يریگ  مشچ  روط  هب  داد  یم  ناشن  دوخ  زا  یبرغ  ناـبطاخم  هراـبرد ي  هک  يدـیکات  هجوت و  اـب  هژیو  هب 
دمع هب  تایرـشن  نیا  تسکـش .  مه  رد  دـنک  ظفح  دوخ  يارب  ار  روشک  هب  طوبرم  تاعالطا  دوب  دـصرد  هک  ار  میژر  ینالوط  شـالت  نآ 

تاعالطا هقباس ي  یب  نایرج  نیا  دـنتخاس . یم  حرطم  رـشب  قوقح  هب  هجوت  اب  هلمج  زا  یبرغ و  یـسایس  تاحالطـصا  بلاق  رد  ار  لیاسم 
اب و  رد 1991  جـیلخ  گـنج  زا  سپ  درک . راد  هکل  دوب  هدـش  ظـفح  یبوـخ  هب  هتـشذگ  رد  هک  ار  یهاـشداپ  بلط  حلـص  رقوـم و  ریوـصت 

صوصخ رد  میژر  یـشم  طخ  يدوعـس  ياهینـس  دوخ  يوس  زا  یبهذـم  هتفاـی ي  ناـمزاس  يدـج  تمواـقم  ياـه  هقرج  نیتسخن  شیادـیپ 
دوب يزیگنا  ثحب  رایـسب  راک  یهاشداپ  نیا  رد  هدحتم  تالایا  نازابرـس  رارقتـسا  دش . يرگید  هدمع ي  لوحت  رییغت و  شوختـسد  نایعیش 

ریغ نازابرـس  هب  يزاین  يدوعـس  یهاشداپ  زا  عافد  يارب  اعقاو  ایآ  هک  دوب  نیا  ثحب  عوضوم  دـش . ینـس  ياملع  فالتخا  بجوم  یتح  هک 
نیا روضح  رارقتسا  تسا .)  زاجم  ترورض »  هب «  طوبرم  صاخ  یهقف  طیارش  تحت  اهنت  مالـسا  عرـش  ساسا  رب  رما  نیا   . ) تسا ناملـسم 

نایاپ زا  سپ  نازابرـس  همه  نیا  اب  دوب و  هدرک  مالعا  یتقوم »  ار «  روضح  نیا  میژر  هک  ارچ  دوب ; يرگید  هلئـسم ي  زین  یجراخ  نازابرس 
دوب و هدـشن  تیاعر  ناناملـسم  ریغ  یماـظن  روضح  يارب  ینآرق  راـیعم  فلاـخم  ناینـس  رظن  زا  دـندوب . هدرکن  كرت  ار  روشک  نیا  گـنج 

مالعا ياملع  یتلود »  ریذـپ و «  فاـطعنا  ياروش  قیرط  زا  ار  شزاـین  دروم  ياـهاوتف  هک  دـندرک  یم  مهتم  ار  میژر  رت  یطارفا  نویناـحور 
صص نامه  61 2 ـ   . صص 62 يدوعس  ناتسبرع  رد  تموکح  تسایـس و  ییاقآ  دوواد  دیـس  ك :  ر .  1 ـ  تشون :  یپ  دـنک . یم  لیمحت 

نیسحمالغ صـص 246 245 :  وـیوآ »  لـت  یللملا  نـیب  سنارفنک  تـالاقم  هعوـمجم  بـالقنا «  تمواـقم و  عیــشت  ك :  ر .  84 3 ـ   . 86
دنویلگ نسح  1364 5 ـ   . هامرهم هرامش 307  شورس  ك :  ر .  88 4 ـ   . ص همان (  نایاپ   ) يدوعس ناتسبرع  رد  تیعورشم  نارحب  یمیهاربا 
رقتسم هدام 19  نامزاس  شرازگ  122 6 ـ  . ـ  صص 123 همان )  نایاپ   ) يدوعس ناتسبرع  رد  تیعورشم  نارحب  تموکح و  راتخاس  شیورد 
نایعیش تیار  نیبار  108 8 ـ  . ـ  صـص 109 اکیرمآ  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  يورایور  رویدک  هلیمج  10 7 ـ  .ـ  صص 9 ندنل 1991  رد 
هلباقم تـالامتحا  105 10 « ـ  . ـ  صص 107 رهم 1372  ش 72  اه س 7  لیلحت  اـه و  هاگدـید  132 9 ـ  . ـ  صـص 134 ادخ  هار  نازرابم 

ـ  13 243  . نیشیپ ص نایجمکد  ریاره  55 12 ـ   . نابآ 1366 ص اه ش 12  لیلحت  اه و  هاگدید  یمالسا »  بالقنا  هیلع  دوعـس  لآ  یماظن 
نیـشیپ ص نایجمکد  ریاره  499 16 ـ   . نیـشیپ ص لتید  مهلیو  86 15 ـ   . نیـشیپ ص 85 و ییاقآ  دواد  257 14 ـ  . ـ  صص 255 نامه 

دادرخ 1388 هبنشکی 31  ، www.jomhourieslami.com عبنم :   * 82  . صص 80 نیشیپ  ییاقآ  دواد  .258 17 ـ 

هیکرت رب  یمالسا  بالقنا  ریثات 

رد دوجوم  یلخاد  لماوع  رانک  رد  هیکرت  ییارگ  مالسا  دشر  لیالد  نیرت  مهم  زا  یکی  دابانگ  يدباع  اضر  هیکرت  رب  یمالسا  بالقنا  ریثات 
ناونع هب  ناهج  ناناملسمزا  يرایسب  يارب  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  دسر  یم  رظن  هب  یلک  روطهب  تسا . یمالسا  بالقنا  عوقو  روشک  نیا 

بالقنا زین  هیکرت  روشک  دروم  رد  تسا . هدش  عماوج  نیارد  یمالـسا  تکرح  ناوت  دـیدجت  بجوم  هک  هدـیدرگ  یقلت  شخب  ماهلا  یعبنم 
مالـسا و ناهج  رد  هژیوب  اهروتاتکید  نتفر  نیب  زا  دیما  تفرگ  یم  تروص  برغ  رادفرط  روتاتکید و  یمیژر  دض  رب  هک  ییاجنآ  زا  ناریا 

هژیوب تنـس و  لها  ناـیم  رد  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هشیدـنا  ثحب  میناد  یم  هک  روط  ناـمه  رگید  يوس  زا  دومن . مهارف  زین  ار  هیکرت 
زا یعون  لیکـشت  هشیدنا  لقادح  هک  دسر  یم  رظن  هب  يولهپ  میژر  یـشاپورف  زا  سپ  عقاو  رد  تسا . هدوب  يوق  زابرید  زا  هیکرت  ناناملـسم 
رد یخیراـت  هنیـشیپ  نیا  ریثاـت  درک . هدـنز  هراـبود  ار  دوب  یناـمثع  یمالـسا  تموکح  زکرم  اـهلاس  دوخ  هک  هیکرت  رد  یمالـسا  تموـکح 
یم ار  مالـسا  ناـهج  يداـصتقا  یـسایس و  يربـهر  يادوـس  ناـنآ  زا  يرایـسب  هـک  يروـط  هـب  دوـش  یم  هدـید  اـهکرت  يدرف  یــسانشناور 

، يا هقطنم  یللملا و  نیب  ياهدادیور  زا  رگید  یخرب  اب  ناریا  یمالسا  بالقنا  نراقت  وس  رگید  زا  .( 1379  : 88 ناتسمز بانبروپ ، ) دننارورپ
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هیکرت ینارگنرب  تسا  ناریا  رد  نآ  تیزکرم  دش ، یم  نامگ  هک  نراقت  نیا  ناتـسناغفا ، هب  يوروش  هلمح  نانبل و  رد  اه  يریگرد  هلمج  زا 
یتـح هک  دـیدرگ  ثعاـب  دـش  هراـشا  نآ  هب  ـالاب  روطـس  رد  هک  یبلاـطم  فرط و  کـی  زا  ثداوح  نیا  .( 1379  : 80 باـنبروپ ، ) دوزفا یم 

هک دومن  شومارف  دیابن  زگره  یلو  تسا  ناریا  شبنج  هتخاس  تسد  روشک  نآ  لخاد  یبهذم  شبنج  هک  دنوش  یعدم  كرت  ياههمانزور 
لوصحم هکلب  یجراخ  هلخادم  هدیاز  هن  يداصتقا ،  ینماان  مروت و  نتفرگ  تدش  نامز  رد  هژیوب  اهکرت  یبهذـم  تاشیارگ  نتفرگ  تدـش 

رد هیکرت  رد  یمالـسا  بـالقنا  يراذـگرثا  تاـبثا  يارب  بلاـطم  هـمادا  رد  .( 1377  : 27 ناـبآو رهم  ناوـلهپ ، تسا ( هیکرت  یلخاد  عـضو 
یم هراشا  مهم  نیا  تابثا  يارب  هیکرت  رد  ناریا  تقو  ریفـس  یبرغ و  كرت ، تاماقم  يوس  زا  هدـش  هئارا  تاشرازگ  زا  یخرب  هب  یتآروطس 

ذوفن هرابرد  یبلاطم  شترا “ رد  الم  هلئسم   ” ناونع تحت  يا  هلاقم  دوخ  لوا  هحفص  رد   1988 ربتکا خروم 17 رد  تیرح “  ” همانزور ددرگ .
دوخ ياهورین  هیلک  هب  ابترم  نونکات  لبق  لاس  هس  زا  هیکرت  شترا  داتس  دنک . یم  نایبروشک  نیا  شترا  هژیوب  هیکرت و  رد  یمالسا  بالقنا 

حالطـصا هب  ياـهتیلاعف  لاـبق  رد  ار  لـمعلا  سکع  نیرتدـیدش  هـک  یناـسک  زا  یکی  دـهد . یم  رادـشه  ناریا  یعاـجترا  تیلاـعف  لاـبق  رد 
ذاختا راتساوخ  يو  دشاب . یم  هیکرت  ییایرد  يورین  هتسشنزاب  هدنامرف  ناس “ كوگ  ياقآ “ تسا  هداد  ناشن  ناریا  يربهر  تحت  یعاجترا 

ياهورین هیلک  هب  يا  همان  یط  هدوب  ییاـیرد  يورین  هدـنامرف  هک  یناـمز  رد  لاسرد 1985  يو  دش . تالوحت  نیا  لابق  رد  يدـیدش  ریبادـت 
1989 زا لاـس -  هلـصاف 5  رد  یتاـقیقحت  یط  رلوف  ماـهارگ  .( 1385  : 211، هداز تمـشح  ) دوب هداد  رادـشه  دروـم  نیارد  دوـخ  رما  تحت 

هیکرت رب  یمالـسا  بالقناریثات  هرابرد  تسا  هداد  ماجنا  اکیرمآ  عافد  ترازو  يرادرب  هرهب  تهج  “ دـنر  ” یتاـقیقحت هسـسوم  يارب   1985 ات
شخب  ) یلوتاـنآ و  هیکرت ) ناتـسدرک  ) قرـش بونج  قطاـنم  رد  هژیوب  هیکرت  طاـقن  رثکا  رد  یمالـسا  يرادـیب  زورما   . 1 دـیوگ : یم  نینچ 

ییاهکیئال رورت  یمالساو و  یبهذم  هیرشن  اهدص  راشتنا  يورزا  ناوت  یم  ار  هیکرت  ناناملـسم  يرادیب  قمع  دروخ . یم  مشچ  هب  ییایـسآ )
هنایارگداینب تاکرحو  ناریا  یمالـسا  بالقنا  عوقو  تفایرد 2 .  ریخا  ياـهلاسرد  و .... نوسرود “ ناروت  “،“ يوسکآرمعم  “ روسفورپ نوچ 

تموکح ، ناریاو هیکرت  نایم  گرزب  يداصتقا  تالدابم  هتخاسرت و  يوق  رایـسب  لـبق  لاـس  هب 30  تبسن  ار  یمالـسا  یهاگآ  هنایمرواخرد 
تحت هک  اپورا  رد  هیکرت  یمالسا  نامزاس  نیرت  تسیلاکیدار   . 3 دیایب . هاتوک  بالقنارودص  فادـها  لباقم  رد  هک  تشاد  نآربار  هیکرت 

تسا و هیکرت  رد  ناریا  بالقنا  هباشم  یبالقنا  ددص  رد  وا  دـش . سیـسات  نالپاک “ نیدـلا  لامج  “ طسوت  1985 رد یمالسا  نامزاس  ناونع 
ياهظحالم لباق  ریثات  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  .( 1385  : 215 هدازتمـشح :  ) تسا هدوب  ینیمخ  ماما  نادیرم  زا  هک  دوش  یم  هتفگ 

هفسلف دوب : هدمآ  نینچ  هدش  میظنت  اکیرمآ  هجراخروما  تراز  يارب و  ایس  هلیسوب  هک  یشرازگ  رد  تشاد . هیکرت  زرابم  ناناملـسم  راکفارب 
ياه ماقم  نایم  رد  يدـیدش  ینارگن  هک  درک  اعدا  نانوی  پاـچ  یگتفه  هلجم  کـی  دـبای . یم  هعـسوت  هیکرت  رد  زور  هب  زور  ینیمخ  ماـما 

یمالـسا تایح  دیدجت  هک  دوب  هاگآ  دیاب  دـنداد  یم  رادـشه  یبرغ  ياه  همانزور  دوش . یم  ساسحا  ناریااب  هیکرت  تهابـش  زا  ییاکیرمآ 
هزرابم رد  يدـیدج  لصف  رـس  هیکرت ، رد  ناـیماظن   1980 ربماتپس  12 ياـتدوک یپ  رد  دریگ . یم  تاـشن  ناریا  شا  هیاــسمه  زا  هـیکرت  رد 

لبمس رداچ  هعنقم و  یمالسا و  باجح  دسیون  یم  تیرح  همانزور  دش . زاغآ  روشک  نیا  رد  عاجترااب  هزرابم  ناونع  تحت  ییارگ  مالسااب 
 : 1372 رویدک ) تشاذگرثا زین  هیکرت  رد  دش و  عورش  ناریا  زا  یمالـسا  ییارگداینب  دوب . هرود  نیا  ياهتنا  ات  ادتبازا  ینیمخ  ماما  تموکح 

یم هجوت  لباق  هیکرت  رب  یمالـسا  بالقنا  ریثات  هلوقم  رد  ریز  تاـکن  هیکرت ، رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تقو  ریفـس  رظن  زا  .( 127-125
هدمع ناوج  لسن   . 2 دناهدرک . دشر  یمالسا  ياهتکرح  دنا و  هتفای  تایحدیدجت  یمالسا  ياهـشزرا  یمالـسا ، بالقنا  یلاوت  رد  . 1 دناد :

نادرمتلود تلود و  . 4 تسا . هدوب  هیکرت  تلود  ییادز  مالسا  تیلاعف  يارب  يدس  ییارگ  مالـسا  جاوما  . 3 تسا . هدوب  ریذپ  رثارشق  نیرت 
هار ندـشزاب  ببـس  زین  هحماسم  دـش و  نآ  دـیدشت  بجوم  هلباقم  ییورایور و  نوچ  دـنا . هدـش  لاعفناراچد  مالـسا  طسب  لباقم  رد  هیکرت 

ياـه يریگ  عـضوم  باـجح و  شرتـسگ  اـنامه  هیکرت  رب  یمالـسا  بـالقناریثات  لـیلد  نـیرت  مـهم  تـفگ  دـیاب  . 5 دوـش . یم  نآ  هعــسوت 
هدیدپ ناوناب  باجح  ییارگ و  مالسا  نادرمتلود ، نیا  رظنم  زا  تسا . روشک  نیا  ریخا  ياهلاس  ییارگ  مالسا  دشر  هیلع  کیئال  نادرمتلود 

هدننک نییعت  هورگ  کی  هب  لدبم  زورما  ارگ  مالـسا  ياهورین  ناناملـسم و  . 6 دوش . یم  دادملق  اهزرم  زا  جراخ  هب  هتـسباو  یلم و  دـض  يا 
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هتشاداراهنیا يارآو  تیامح  یسایس ،  تردق  بسکو  تاباختنارد  دنراد  شالت  زین  فلتخم  بازحا  هک  يروط  هب  دنا  هدش  یـسایس  هصرع 
تاـشرازگ نارگلیلحت و  رثکا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  تفگ  دـیاب  یبرغ  نارگلیلحت  تاـشرازگ  هراـبرد  .( 1385  : 210، هداز تمـشح  دشاب ( 

نیا یتـسرد  مغریلع  تسا . هدوـب  هیکرترد  ییارگ  مالـسا  هب  شیارگ  دـشررب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ندوـب  راذـگرثا  زا  تیاـکح  یبرغ 
طیارـش و عقاو  رد  تسا . هدوبن  هیکرت  رد  یمالـسا  تاشیارگ  دـشر  رد  لماع  اهنت  یمالـسا  بالقنا  هک  دوبن  شومارف  دـیابن  زگره  بلاـطم 
. تسا هدرک  مهارف  ار  هیکرت  رد  یمالسا  يرادیب  تیوقت  بجوم  یمالسا  بالقنا  رانک  رد  یلـصا  لماع  ناونع  هب  هیکرت  یلخاد  تالکـشم 

نهذ رد  اریز  هدوبن  شیب  یـسرت  مالـسا  ساره و  ءزج  يزیچ  دننک  یم  دیکات  نآ  هب  یبرغ  تاشرازگ  زا  يرایـسب  هک  هچنآ  هنافـساتم  یلو 
اپورا زا  ییاهشخب  رب  ینامثع  هلاس  طلست 500  رطاخ  هب  هژیوب  مالسا و  لابق  رد  ماهوا  زا  یعون  برغ  نارادمتسایس  یتح  نارگلیلحت و  رثکا 

رد یمالـسا  تاشیارگ  کیرحت  یمالـسا و  بالقنا  عوقو  نارگلیلحت  نیا  رظنم  زا  دراد . دوجو  برغ  یحیـسم  ناـیک  نداد  رارق  رطخرد  و 
 : عبنم تسا * . دوجوم  همانزور  رتفد  رد  عبانم  درک . هدنز  نانآ  يارب  یعون  هب  روشک  نیا  رد  ار  دـیدج  ینامثع  يریگ  لکـش  هعجاف  هیکرت 
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للملا نیب  طباور  رب  یمالسا  بالقنا  یگنهرف  تاریثأت 

یگنهرف تاریثأت  یـسررب  هب  هلاـقم  نیا  هدـیکچ  ( 1) يریـشهد اضردـمحم  رتکد  للملا  نیب  طباور  رب  یمالـسا  بـالقنا  یگنهرف  تاریثأـت 
يزاـسگنهرف و يارب  شـالت  هکنیا  هـب  هجوـت  اـب  دزادرپیم . يدرکراـک  يراـتخاس و  هـبنج  ود  زا  لـلملانیب  طـباور  رب  یمالـسا  بـالقنا 

رامشب یمالسا  بالقنا  فادها  هرمز  رد  یللملانیب  ياهقطنم و  نارگیزاب  یـسایس  راتخاس  يراتفر و  دعاوق  رب  يراذگریثأت  يزاسراجنه و 
جیورت ياههنیمز  رد  للملانیب  طباور  گنهرف  رب  یمالـسا  بالقنا  یـشخبرثا  ياههبنج  داعبا و  تسا  هدـش  شـالت  هلاـقم  نیا  رد  دـیآیم .

، یعامتجا دیدج  ياهشبنج  رد  یبلطحالصا  گنهرف  تیوقت  يزیتس ، رابکتسا  یهاوخ و  لالقتـسا  گنهرف  ینید ، يرالاسمدرم  گنهرف 
گنهرف یعامتجا ، تایح  ياههصرع  رد  مالـسا  يزیخزاب  یگنهرف ، لدابت  لـماعت و  شیازفا  ياهشیدـنا ، یگنهرف و  يرکف ، يرگتیلاـعف 

لیلحت هیزجت و  یگنهرف  یـسایس ـ  يزاس  نامتفگ  شخبیدازآ و  ياهشبنج  شقن  يایحا  مالـسا ، ناهج  یندـمت  تدـحو  هرابرد  يزاـس 
. *** دوش هتخادرپ  لـلملانیب  تسایـس  هصرع  رد  یمالـسا  بـالقنا  يرازفامرن  تردـق  يزروهشیدـنا و  ياوـتحم  یـسانشزاب  هب  اـت  ددرگ 

ار يرازفامرن  تردق  تیمها  تسناوت  يرـشب ، كاپ  ترطف  رادم  رب  ینتبم  ریگارف و  یهلا ، یتضهن  ناونع  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  همدـقم 
تردابم یللملا  نیب  ياهقطنم و  یلخاد ، هصرع  رد  يزاس  گنهرف  هب  اهراجنه  اـهشزرا و  رد  یبـالقنا  ناونع  هب  دـناسر و  روهظ  هصنم  هب 

نمـض دزاس و  لیحتـسم  دوخ  نورد  رد  ار  اهنامتفگ  هدرخ  هک  دشاب  ینامتفگ  ياضف  کی  دـجوم  تسناوت  یگنهرف  تضهن  نیا  دـیامن .
رکفت يایحا  ینید ، يرالاس  مدرم  رب  هک  دـنز  مقر  للملانیب  طباور  رد  ار  ینیون  گنهرف  ياهشیدـنا ، يرکف و  يزاس  زاـب  يزاـس و  موهفم 

يزیتسرابکتـسا و گنهرف  یعامتجا و  دـیدج  ياهشبنج  تیوقت  یگنهرف ، تیلاـعف  تیروحم  یمالـسا ، ندـمت  ییارگ  ناـهج  یمالـسا ،
جراخ اب  یندمت  یگنهرف و  لماعت  لدابت و  لخاد و  رد  یگنهرف  هعسوت  رب  هیکت  اب  تسناوت  یمالسا  بالقنا  دوب . راوتسا  یهاوخ  لالقتـسا 

زا ات  دـیامن  داجیا  ياهقطنم  متـسیس  ریز  للملانیب و  ماظن  درکراک  راتخاس و  رد  یبلطحالـصا  ساسارب  ار  نوماریپ  ناهج  اب  وگتفگ  ياضف 
طباور رب  ار  يدیدج  درکیور  بیترت  نیدب  دزادرپب و  یـسایس  راتخاس  يراتفر و  دعاوق  رد  يزاسراجنه  يزاس و  گنهرف  هب  رذـگهر  نیا 
دیآیم یپ  رد  هچنآ  دشاب . راوتسا  نارگیزاب  عون  رد  رییغت  يزاب و  دعاوق  رد  راتشگ  تردق ، تیهام  لوحت  رب  هک  دنادرگ  مکاح  للملانیب 

ار روـبزم  یگنهرف  تاریثأـت  ياـههبنج  داـعبا و  دراد  یعـس  هک  تسا  زکرمتم  لـلملانیب  طـباور  رد  یمالـسا  بـالقنا  یگنهرف  باـتزاب  رب 
لباقتم شنک  یسارکمد ، مالسا و  يراگزاس  نییبت  نمض  تسناوت  یمالسا  بالقنا  ینید  يرالاس  مدرم  گنهرف  جیورت  فلا ) دسانـشزاب .

و دنک »؟ تموکح  دیاب  یسک  هچ   » ینعی ینوطالفا  شسرپ  ود  هب  نامزمه  ییوگخساپ  اب  دزاس و  راکشآ  ار  تسایس  نید و  هزوح  ود  نایم 
رب مه  مکاح و  یـسایس  يونعم و  ياـهیگژیو  رب  مه  هک  دـنز  مقر  ار  یـسایس  ماـظن  یعون  درک »؟ تموکح  دـیاب  هنوگچ   » ینعی یلواـیکام 
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نامز و تایـضتقم  اب  مالـسا  قباطت  رب  هک  یتموکح  هزاس  نینچ  دـشاب . راوتـسا  رالاس  مدرم  شور  ای  راتخاس  اب  یمالـسا  ياهشزرا  دـنویپ 
رد مدرم  شقن  تیروهمج و  یتموکح  هویـش  رب  مه  دوب  راوتـسا  يرادـم  تلود  تموکح و  هرابرد  مالـسا  تایرظن  يایحا  اب  ینید  ییازون 

يروحمادخ و ییارگ ، تلادع  ینعی  یمالـسا  رادیاپ  ياهشزرا  ییارگمالـسا و  يوگلا  مه  درکیم و  دـیکأت  یتموکح  ياهیریگمیمـصت 
درکراک و راتخاس و  قیفلت  تسایـس ، نید و  دـنویپ  رگناـیب  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  تسنادیم . یـسایس  ماـظن  ساـسا  ار  ییارگ  تیونعم 

ارگ يرشق  رجحتم و  مالـسا  یفن  هب  نامزمه  یـسایس  ماظن  نینچ  دراد . دوجو  ندش  نردم  اب  ماگمه  يرادنید  ناکما  هک  دوب  نآ  رگنایامن 
تیناقح ادـخ و  تیمکاح  هیاپ  رب  نآ  تیعورـشم  هک  دروآ  ناـغمرا  هب  ار  یماـظن  تسناوت  تخادرپ و  هتیـسیئال  مسیرالوکـس و  یفن  زین  و 

هب ینید  يرالاس  مدرم  نیرتکد  هضرع  تسا . راوتسا  اهتلم  تشونرس  نییعت  قح  یمدرم و  هدارا  ساسارب  نآ  تیلوبقم  ینید و  ياهـشزرا 
داجیا يارب  ناملـسم  مدرم  ياهتـساوخ  هب  اهتلود  مامتها  رب  ینتبم  رادـم  لماعت  گنهرف  هعـسوت  بجوم  یمالـسا  بالقنا  يوس  زا  نایناهج 

اهتلود مدرم و  نایم  قیثو  طابترا  دـنویپ و  ترورـض  رب  اهتلم  شقن  يایحا  اب  تسناوت  دـیدرگ و  یناسنا  ترطف  اب  بسانتم  يرـشب  هعماج 
قیوشت ار  ییاهتموکح  يراذـگداینب  دـنک و  تیوقت  اهتلم  نایم  رد  ار  یمدرم  تموکح  ياـنبم  هباـثم  هب  مالـسا  هب  شیارگ  دـیامن و  دـیکأت 
ندیـشک شلاـچ  هب  نمـض  تسناوت  یماـظن  نینچ  دـندیزرویم . دـیکأت  یعاـمتجا  تلادـع  قـقحت  تعیرـش و  لوـصا  يارجارب  هک  دـیامن 

اب نامزمه  هزرابم  هب  دناشک و  شلاچ  هب  ار  برغ  قرـش و  هب  هتـسباو  ياهمیژر  مسیبرع ، ناپ  هلمج  زا  یطارفا  یتسیلانویـسان  ياهیژولوئدیا 
یتسیلایرپما دـض  لقتـسم و  تیهام  يزیتس  رابکتـسا  یهاوخ و  لالقتـسا  گنهرف  جـیورت  ب ) دزادرپب . مسیلایرپما  لایـسوس  مسیلاـیرپما و 

تردق ياهکولب  لداعت  ندز  مه  هب  بجوم  يرابکتـسا ، ياهتردق  هطلـس  زا  غراف  للملانیب  ماظن  داجیا  يارب  نآ  شالت  یمالـسا و  بالقنا 
« یبرغ هن  یقرـش  هن   » هیرظن نایب  اب  یمالـسا  بـالقنا  دـیدرگ . برغ  قرـش و  ياـیند  هتخاـس  یللملانیب  مظن  ندیـشک  شلاـچ  هب  یناـهج و 
اب دـنز و  مقر  ار  للملانیب  ماـظن  رد  اـهتلم  یناـسنا  یهلا و  قوقح  ققحت  اـهتیمکاح و  اـهتلود و  يربارب  رب  ینتبم  یعمج  یمظن  َربا  تسناوت 

ياههشیر عطق  ددـصرد  رابکتـسا ، ربارب  رد  تیبوعرم  لاعفنا و  یفن  دـهعتم و  ریغ  ياهتلم  هدـش  شومارف  تاـناکما  اـهتیفرظ و  ياـیحا 
هنایارگ هبناجکی  ياهتـسایس  هنارگ و  هطلـس  تیهاـم  ياـشفا  اـب  یمالـسا  بـالقنا  دـیآرب . لـلملانیب  گرزب  ياهتردـق  هب  اـهتلم  یگتـسباو 

ناـهاوخیدازآ و ماـمت  لد  رد  ار  دـیما  ياـههقراب  دـشکب و  ناـنآ  يریذـپان  تسکـش  هروطـسارب  ینـالطب  طـخ  تسناوت  گرزب  ياهتردـق 
فعـضتسم ياهتلم  هب  یـشخب  یهاگآ  نیربکتـسم و  نیفعـضتسم و  نیب  زرم  داجیا  اب  یمالـسا  بالقنا  دزاس . رادـیدپ  ناـهج  نافعـضتسم 

بالقنا دزاس . مهارف  نافعـضتسم  نامورحم و  یهاگآدوخ  ساسارب  شخبيدازآ  لقتـسم و  ياهتکرح  يارب  ار  بسانم  يرتسب  تسناوت 
گنهرف هک  دش  بجوم  رما  نیمه  تخادرپ و  یگتسباو  یفن  يزیتس و  رامعتسا  يزیتس و  دادبتسا  ههبج  ود  رد  هزرابم  هب  نامزمه  یمالـسا 

یسایس ماظن  يوگلا  هک  ارچ  دبای  خوسر  شخب  يدازآ  ياهشبنج  اهتلود و  مدرم ، فلتخم  حوطس  رد  یهاوخیدازآ  یهاوخ و  لالقتسا 
هب ار  یتسیلایرتام  یتسیناموا و  یتسیرالوکـس ، ینابم  درکیم و  هلباقم  یتسیلایـسوس  یتسیلاربیل و  جـیار  يوگلا  ود  اـب  یمالـسا  يروهمج 

یتازرابم يژولوئدـیا  ناونع  هب  یتسیلانویـسان  یتسیـسکرام و  ياهیژولوئدـیا  تیباذـج  زا  هک  دـش  بجوم  رما  نیمه  دیـشکیم و  شلاـچ 
ناـهج رد  موس  یلحهار  اـی  لـلملانیب  ماـظن  رد  ثلاـث  ياههبج  ندوـشگ  اـب  یمالـسا  بـالقنا  ورنیا ، زا  دوـش . هتـساک  هاوـخیدازآ  ياـهتلم 
يزیتس رامعتـسا  یبلطلالقتـسا و  ياههنیمز  رد  يزاس  گنهرف  هب  دزیخرب و  هلباقم  هب  هنایارگ  يدام  لـلملانیب  مظن  اـب  تسناوت  هاوخیدازآ 

تسناوت یمالسا  بالقنا  یعامتجا  دیدج  ياه  شبنج  رد  یبلط  حالـصا  گنهرف  تیوقت  ج ) دیامن . تردابم  موس  ناهج  ياهتلم  نایم  رد 
دیهـش یتعیرـش و  رتکد  ییابطابط ، همالع  ینیمخ ، ماما  ياههشیدـنا  يزاسزاب  ددـصرد  هک  یعاـمتجا  دـیدج  طـسوتم  تاـقبط  ياـیحا  اـب 
هنابلط حلـص  تیهام  هب  هجوت  اب  دراذگ . ریثأت  موس  ناهج  ياهروشک  یگنهرف  یعامتجا و  ياهراتخاس  اههیال و  رب  دندوب  هدـمآرب  يرهطم 
يرکف ناگبخن  یگدامآ  هب  تیانع  اـب  دوب و  هدیـسر  يزوریپ  هب  هناحلـسم  ریغ  زیمآتملاـسم و  یتارهاـظت  اـب  هک  یمالـسا  بـالقنا  مارآ  و 

يرگنشور یغیلبت و  ياههویش  هب  هک  تفرگ  لکش  ینید  يرکفنـشور  یعون  هنایارگمالـسا ، ياههدیا  راکفا و  شریذپ  يارب  مالـسا  ناهج 
یمدرم و زیمآتملاسم  رمتسم و  تازرابم  رصع  هب  دورو  بجوم  مهم  نیا  تسجیم . لسوت  یکیرچ  هناحلـسم و  تازرابم  ياج  هب  يرکف 
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ینید نارکفنشور  دیدرگ . ینید  رکفت  يزاسزاب  يزاسون و  ساسارب  هنابلط  حالصا  ياهتکرح  اههار و  هب  ناملسم  ناگبخن  ندروآ  يور 
يزاس و نیرتکد  ياتـسار  رد  دـندمآرب و  یگنهرف  يرکف و  ياهتیلاعف  قیرط  زا  یمالـسا  يرگایحا  ددـصرد  یتعیرـش  راکفا  زا  ماهلا  اـب 

نینچ دـندیزرو . ترداـبم  ینید  رـالاس  مدرم  ماـظن  يوگلا  قـقحت  يارب  یگنهرف  تیلاـعف  هب  ینید ، یـشیدناون  زا  مجـسنم  یناـمتفگ  هئارا 
یندـم هعماج  ياهداهن  تفای . یلجت  شکارم  ریازجلا و  نیرحب ، هیکرت ، ناتـسکاپ ، دـننام  ییاهروشک  رد  ینید  بلط  حالـصا  ياـهشبنج 

قیفلت ساسارب  ار  لمأت  یگـشیدنا و  زا  يدـیدج  شور  موادـم ، یـشیدنازاب  ترورـضرب  دـیکأت  نمـض  ناملـسم  ياـهروشک  رد  یمالـسا 
بجوم مهم  نیا  دوب . ینتبم  ناـنآ  عماوج  یعاـمتجا  ياـهراجنه  یموب و  ياـهوگلا  رب  هک  دـندرک  يراذـگ  هیاـپ  تیمالـسا  تیروـهمج و 

نارکفتم و روـهظ  دـیدرگ . یمالــسا  یبلطددـجت  ریــسم  رد  لاـعف  هدــنز و  ناـهنپ ، ياـهورین  نـتفرگ  رارق  یجیردــت و  یهاـگآ  شیازفا 
یمالسا و لقتـسم  تیوه  هب  راختفا  اب  هک  دروآ  ناغمرا  هب  ار  يدیدج  طسوتم  هقبط  یمالـسا  ياهروشک  رد  ناملـسم  دیدج  نارکفنـشور 

ساسارب یمالسا  تیمکاح  ققحت  يارب  زیمآتملاسم  یـشم  رب  دیکأت  نمـض  دمآرب و  ناملـسم  عماوج  رد  یمالـسا  يرادیب  ددصرد  یموب 
ینید نارکفنـشور  ینیرفآ  شقن  هب  ناوتیم  هنومن  ناونع  هب  هک  تخادرپ  یـسایس  ياهتیلاعف  رد  دوخ  شقن  يزاسزاب  هب  ینید  ياهرایعم 

تـسایس رد  ار  دیفـس  خاک  یبلطگنج  هک  ییاکیرما  رکفنـشور  داتفه  همان  هب  ناـنآ  ییوگخـساپ  رد  ربماتپس 2001  زا 11  سپ  ناتـسبرع 
تیوقت د ) دومن . هراشا  يراج  لاـس  رد  ناتـسبرع  یـشزومآ  ماـظن  رییغت  هیلع  ناـنآ  زیمآتفلاـخم  هماـن  زین  دـندرکیم و  زیوجت  لـلملانیب 

رب يزروهشیدنا  قوفت  زین  رکفت و  گنهرف و  يرازفامرن  تردق  رب  دـیکأت  اب  یمالـسا  بالقنا  يا  هشیدـنا  یگنهرف و  يرکف ، يرگ  تیلاعف 
نینچ دوـب . راوتـسا  ناملـسم  ياـهتلم  یگنهرف  يرکف و  لالقتـسا  رب  هک  دز  مقر  ار  یگنهرف  يرکف و  يرگ  تیلاـعف  یعوـن  يراـگنا ، رازبا 

يرازفامرن و شبنج  یعون  دجوم  درکیم  جـیورت  ار  یجراخ  ياهتردـق  هب  یگتـسباو  نودـب  یملع  ییاکتادوخ  ییافکدوخ و  هک  یبالقنا 
زور یطابترا  ياهیروانف  هژیوب  يژولونکت  ياهدرواتسد  زا  يریگهرهب  نیع  رد  یموب  گنهرف  ظفح  رب  هک  دش  مالـسا  ناهج  رد  ملع  دیلوت 

لفاحم هجوت  دروم  یمالـسا  تسایـس  یمالـسا و  داصتقا  یمالـسا ، سروب  یمالـسا ، همیب  دننام  یمولع  هک  دوب  ورنیا  زا  دیزرویم . دـیکأت 
شیازفا اب  نامزمه  ناسنیدب ، تشاداو . رگیدکیاب  يرکفمه  لماعت و  هب  ار  هاگشناد  هزوح و  یملع  زکرم  ود  نامزمه  تفرگ و  رارق  یملع 
یتیمها مالـسا  ناـهج  يرکف  تـالوحت  رد  هیملع  ياـههزوح  یمالـسا ، بـالقنا  تیهاـم  تیعقاو و  مهف  كرد و  هب  نادنمـشیدنا  شیارگ 

. تفای لیسگ  ناریا  هب  هیملع  ياههزوح  رد  لیصحت  يارب  ییاقیرفا  ياهروشک  زا  هژیوب  ینید  مولع  يریگارف  ناقاتشم  لیخ  دنتفای و  ددجم 
يریگهرهب ترورضرب  هک  دندیدرگ  یمالسا  ياههورگ  یسایس  ياهتکرح  یملع و  ياهتیلاعف  يارب  یمهم  نادیم  اههاگشناد  نینچمه 

لالقتـسا روظنم  هب  نینچمه  دـندیزرویم . دـیکأت  ناهج  تالوحت  اب  قابطنا  ییایوپ و  تردـق  ياقترا  لـمع و  تعرـس  ناـمز و  رـصنع  زا 
مجاهت اب  هلباـقم  یگنهرف و  یملع و  ناـگبخن  ناـیم  رد  ینید  ساـسحا  یمالـسا و  تیوه  تیوقت  ناملـسم و  ياـهتلم  ياهشیدـنا  يرکف و 

نمـض ینید  یملع و  زکارم  اههاگـشناد و  هک  ياهنوگ  هب  تفای  شیازفا  اههاگـشناد  سرادـم و  ندـش  یمالـسا  هب  مامتها  برغ ، یگنهرف 
یملع و زکارم  دندومنیم . مامتها  ناملـسم  نانز  يارب  یتح  یملع  يریگارف  لیـصحت و  قح  تیمهارب  یـسایس  يرکف و  یهاگآ  رب  دیکأت 

ددصرد یگدنز ، ناسنا و  هب  شرگن  عون  دروم  رد  يزاسراجنه  شناد و  یکیزیفاتم  ینابم  هب  هجوت  رب  هوالع  ناملسم  ياهروشک  یگنهرف 
ياهیروانف زا  هدافتـسا  رذگهر ، نیا  رد  دندمآرب . یندمت  يرکف و  بطق  هب  مالـسا  ناهج  لیدبت  يارب  یقطنمو  یملع  ياههاگدید  تیوقت 

هب یهوژپ  برغ  درکیور  يانبم  رب  نید  ملع و  قیثو  طاـبترا  دـیدرگ ، بجوم  یموب  ياـههتفای  ینید و  ياهـشزرا  هب  ماـمتها  نیع  رد  برغ 
يزاسزاب بیترت  نیدـب  دوش و  مکاح  یمالـسا  ياهروشک  هیملع  ياههزوح  اههاگـشناد و  رب  يریذـپ  برغ  ای  يزیتس  برغ  تفایهر  ياج 

سابتقا یندمت و  یگنهرف  تیوه  تیوقت  ییارگ و  یموب  رب  دیکأت  اب  هتینردم  تنس و  قیفلت  ساسارب   reconcepthalization يرکف
یمالـسا بالقنا  یگنهرف  لداـبت  لـماعت و  شیازفا  ه ) دروخ . مقر  ناـنآ  یملع  زکارم  ناملـسم و  عماوج  رد  نیون  ياـهیروانف  زا  هناـهاگآ 

یعامتجا و يداصتقا ، یـسایس ، ینید ، ياههصرع  رد  يدعب  دنچ  عماج و  یندمت  ناونع  هب  یمالـسا  ندـمت  تیفرظ  نداد  ناشن  اب  تسناوت 
ياههصرع رد  یلدابت  یلماعت و  دـیدج  نامتفگ  راد  هیـالط  ییارگ  یموب  یهوژپ و  برغ  ساـسارب  یندـمت  يزاـسزاب  یملع و  یگنهرف و 
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هب ینید  هشیدنا  رد  لوحت  ياهتیفرظ  ياقترا  ینورد و  يزاسزاب  يارب  شالت  رذگهر ، نیا  رد  دـشاب . هشیدـنا  يژولونکت و  شناد ، ملع ،
یـشزومآ و یگنهرف و  تاسـسؤم  يرگیزاب  ناوت  يایحا  ساـسارب  یگنهرف  یملع و  ياـهیراکمه  تـالدابت و  تـالماعت ، شرتسگ  روظنم 
یطابترا و نیون  ياهیروانف  ياقترا  ساسارب  یگنهرف  لدابت  لماعت و  شیازفا  هب  هجوت  تفای . شیازفا  تاعالطا  لدابت  تاـطابترا و  تردـق 
. دیدرگ برغ  ناهج  اب  مالـسا  ناهج  یتیوه  زیامت  رب  دیکأت  نیع  رد  یهاگدـید  لماعت  بجوم  یتنـس  یطابترا  ياههویـش  اب  نآ  ییارگمه 

یمالسا ندمت  يرکف  يزاسزاب  بجوم  یلمارف  ياههکبش  دشر  اب  نامزمه  تاطابترا و  بالقنا  رـصع  رد  یمالـسا  بالقنا  عوقو  عقاو ، رد 
یمالـسا بالقنا  دـیکأت  نینچمه  دوب . راوتـسا  ییایوپ  تموادـم و  یتیزکرم و  دـنچ  یگدـنریگارف ، لـیبق  زا  ییاـهیگژیو  رب  هک  دـیدرگ 

يرگـشسرپ و وگتفگ و  گـنهرف  شیازفا  اـهتلم و  یهاـگآدوخ  ياـقترا  بجوم  اـهتلم  ناـیم  لـماعت  زین  مدرم و  شقن  تیمها و  شیازفارب 
تیمها شیازفا  اب  نامزمه  هشیدنا  رکف و  يدازآ  هب  مارتحا  دیدرگ . دوجوم  ياهداهن  اههدـیا و  دـقن  هیحور  جاور  هب  هجوت  اب  ییوگخـساپ 

ناداتــسا و ناـیم  زین  وـسکی و  زا  هـیملع  ياـههزوح  ناـیم  یملع  تادوارم  لـماعت و  شیازفا  بجوـم  لـلملانیب  طـباور  رد  نـید  یــسایس 
ياـقترا یمالـسا و  ياـهروشک  ياههاگـشناد  رد  يرگ  یبـالقنا  هیحور  شیازفا  هوـالعب ، دـیدرگ . رگید  يوس  زا  رگیدـکی  اـب  نویناـحور 

مهارف ار  ناملـسم  ناـهوژپ  شناد  یگنهرف  يرکف و  تـالماعت  شیازفا  تاـبجوم  ییوجـشناد  ياـهنوناک  نایوجــشناد و  شقن  تـیمها و 
ناملسم ياهروشک  ياههاگشناد  رد  یمالسا  روهشم  يابطخ  ینید و  ناربهر  ینارنخس  یبهذم و  ياهراون  هدرتسگ  عیزوت  شخپ و  دروآ .

لماعت بجوم  نارکفنـشور  نایوجـشناد و  یتنـس  یطابترا  ياههاگیاپ  ناونع  هب  دـجاسم  یتاغیلبت  شقن  دادـعت و  نوزفا  زور  شیازفا  زین  و 
یتازرابم يژولوئدیا  يدـیحوت و  ینیب  ناهج  یمالـسا  ياهروشک  یمالـسا  ياهشبنج  رد  هک  ياهنوگ  هب  دـیدرگ  اههاگـشناد  دـجاسم و 

روظنم هب  یشیدنا  مه  يارب  يوزوح  یهاگشناد و  یگنهرف و  يرکف و  ناگبخن  شالت  تفرگ و  لکش  يزرودرخ  ییارگمالسا و  رب  ینتبم 
شنکاو تعرس  زین  یـسایس و  ياهشیوپ  اب  ینید  هشیدنا  نداد  قباطت  و  مسیلایـسوس ) مسیلاربیل و   ) قرـش برغ و  يدام  نامتفگ  اب  هلباقم 

يرکف و لدابت  لماعت و  شیازفا  بجوم  یمالسا  ندمت  تیوه  فیرعت  زاب  روظنم  هب  ریوصت  تیریدم  يزاس و  ریوصت  یناسر ، عالطا  يارب 
ناهج رد  ار  یگنهرف  مسیلارولپ  هک  ياهنوگ  هب  دـیدرگ ، برغ  ناهج  اب  زین  رگیدـکی و  اب  مالـسا  ناهج  ناـگبخن  نادنمـشیدنا و  یگنهرف 

ساسارب یبالقنا  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  یعامتجا  تایح  ياه  هصرع  رد  مالـسا  يزیخزاـب  و ) دز . مقر  اـهگنهرف  رثکت  عونت و  رب  ینتبم 
راـتفر رد  ینید  ياـهراجنه  تاـیقالخا و  یلجت  بجوـم  یقـالخا  ریغ  ياـهدامن  رب  مالـسا  يزوریپ  رهظم  یقـالخا و  يوـنعم و  ياهــشزرا 

ياـهملیف دورو  هب  ناناملـسم  ضارتعا  یموب ، یمالـسا و  شـشوپ  يوگلا  ناونع  هب  باـجح  دـننام  ییاـههصرع  رد  هک  دـیدرگ  یعاـمتجا 
حور يریگلکش  تفای و  یلجت  ینز  هنیس  يرادازع و  مسارم  يایحا  یعرش و  ماکحا  تعیرـش و  دودح  لوصا و  يارجا  یبرغ ، نجهتـسم 

زکارم و دیدرگ  ببـس  مهم  نیا  دیدرگ . بجوم  ار  یعامتجا  یـسایس و  ياههنحـص  رد  مدرم  لاعف  تکراشم  هدرتسگ و  روضح  اب  یعمج 
یعامتجا و تارییغت  دنور  هب  ندیـشخب  تعرـس  رد  یمالـسا  عماوج  رد  تردق  زکارم  ناونع  هب  دجاسم  دـننام  یمالـسا  یتنـس  ياههاگیاپ 

نیا دیدرگیم . دادـملق  یـسایس  ینید و  ياهفیظو  نامزمه  یمالـسا  يژولوئدـیا  يزاسریگارف  هک  ارچ  دـنیامن ؛ افیا  يرثؤم  شقن  یـسایس 
ناونع هب  تعامج  هعمج و  ياهزامن  ربانم و  دـجاسم ، رذـگهر ، نیا  رد  دـش . مالـسا  تیروحم  اب  اهشبنج  ندـش  یمدرم  بجوم  عوضوم 
دادملق یعامتجا  ياهتنس  ینید و  ياهرواب  ساسارب  نردم  ياههاگدید  لدابت  اهمایپ و  لاقتنا  يارب  یتنس  ياهرازبا  ای  یطابترا  ياههاگیاپ 
ياقترا هژیوب  یبهذـم و  ناربهر  تردـق  يایحا  بجوم  یعمج  ياهتکرح  شیازفا  یعامتجا و  ماجـسنا  رهظم  ناونع  هب  دجـسم  دـندشیم .

نایم لماعت  یعون  یعامتجا ، ياهراتفر  هب  یهد  لکش  رد  هداوناخ  تیمها  شیازفا  هب  هجوت  اب  نایم ، نیا  رد  دیدرگ . هعیش  تیناحور  شقن 
تشگزاب گنهرف  تیوقت  یمالسا و  ياههزومآ  هب  تشگزاب  بجوم  هک  تفای  ققحت  یمالـسا  عماوج  رد  یمومع  یـصوصخ و  هزوح  ود 
يزنودـنا ات  برغم  زا  مالـسا  ناهج  لک  رد  یـسایس  یعاـمتجا و  یگداوناـخ و  حوطـس  هیلک  رد  مالـسا  تیمکاـح  ساـسارب  نتـشیوخ  هب 

ياقترا یناهج و  دیدج  زیخاتسر  بجوم  رامعتسا  دادبتـسا و  هیلع  دقتنم  شوج و  بنجرپ و  ییورین  هب  ییارگمالـسا  ندش  لیدبت  دیدرگ .
شیازفا ییارگتیونعم ، دـشر  دـیدرگ . یعاـمتجا  نوئـش  هیلک  رد  نید  یلجت  ساـسارب  متـس  تحت  هدـش و  ریقحت  ناناملـسم  يرواـبدوخ 
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یهاوخمالـسا و جوـم  شرتـسگ  اـب  ناـمزمه  یمالـسا  ياـهروشک  رد  ینید  گـنهرف  هعـسوت  تاـیونعم و  هـب  مدرم  یگتــسبلد  شیارگ و 
ناملـسم عماوج  هب  یتفرعم  يونعم و  یقالخا ، تیوه  ياطعا  بجوم  یمالـسا  يونعم و  ياهـشزرا  يزاس  هنیداهن  ءایحا و  ییارگمالـسا و 

راشتنا اب  دـندمآرب و  ینید  يزاس  ناسنا  ددـصرد  نتـشیوخ » هب  تشگزاـب   » شبنج رب  هیکت  اـب  ینید  نارکفنـشور  هک  ياهنوگ  هب  دـیدرگ ،
رد یمالسا  ياهتکرح  بیترت ، نیدب  دندومن . تردابم  یمالسا  بالقنا  مایپ  شرتسگ  هب  ینویزیولت  ویدار ـ  ياههکبـش  داجیا  تایرـشن و 

يزیخزاب و هب  یبلطقح  ییارگ و  تلادع  یسانشناسنا ، يرواب ، تیونعم  ییارگ ، قالخا  یتسرپاتکی ، قیفلت  ساسارب  یعامتجا  ياههصرع 
هعیش و تدحو  رب  دیکأت  اب  یمالسا  بالقنا  مالسا  ناهج  یندمت  تدحو  هرابرد  يزاس  گنهرف  يالتعا  دنتخادرپ ز ) ددجم  ینیرفآ  شقن 
زا مهم  نیا  دمآرب . يزاستما  هژورپ  ققحت  ناملسم و  ياهتلم  تدحو  ددصرد  یبهذم  ییارگ  هقرف  یفن  یمالسا و  بهاذم  بیرقت  ینس ،

نامزاس هدولاش  هک  دوب  راوتسا  ینید  یتنس  مسارم  اهنییآ و  زین  یمالـسا و  لیـصا  ياهرواب  رب  هیکت  ینعی  تبثم  ياهزرابم  ساسارب  وسکی 
كرتشم ياهنییآ  اهگنهرف و  زین  يدـمحم و  بان  مالـسا  لیـصا  ياهرواب  رب  ار  یمالـسا  تما  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، یـسایس ،

تئارب مسارم  رد  هلمج  زا  كرتشم  نمـشد  هیلع  یفنم  ياهزرابم  رب  رگید  يوس  زا  درکیم و  يراذگ  هیاپ  یمیهاربا  جح  هلمج  زا  یمالـسا 
هک دوب  راوتـسا  یمالـسا  ياهروشک  یلم  ياهتورث  زا  یناهج  ياهتردـق  تسد  ندرک  هاـتوک  يزیتس و  رابکتـسا  ساـسارب  نیکرـشم و  زا 

ياهتردق هطلس  اب  تفلاخم  ساسارب  نانآ  یعمج  حور  ياقترا  ترورض  مالسا و  ناهج  تالوحت  هب  تبسن  ناناملـسم  تیـساسح  رگنایامن 
گنهرف و تنس و  ثیدح و  نآرق و  هیاپ  رب  یمالسا  ندمت  تما و  يایحا  اتسار ، نیا  رد  دوب . يزیتس  داسفا  مسینویهص و  اب  هزرابم  هناگیب ،

دنویپ ساسارب  زین  یمالـسا و  لومـشناهج  نییآ  ساسارب  یمالـسا  دـحتم  هعماج  لیکـشت  یمالـسا و  ینیبناهج  ساسارب  ای  یمالـسا  مالک 
برغ و قرش و  هاگودرا  لباقم  رد  یمالسا  دحتم  ههبج  لیکـشت  وسکی و  زا  یـسایس  یگنهرف و  يرکف ، ناگبخن  تدحو  اهتلم و  اهتلود و 

تالوحت هب  تبسن  ناناملسم  ییازفا  تیساسح  نیطـسلف و  نامرآ  يزاسزاب  یتسینویهـص و  میژر  مسینویهـص و  اب  هزرابم  هشیدنا  تیوقت  اب 
يارب یگنهرف  یسایس و  يداصتقا و  ياهقطنم  ياههیداحتا  ساسارب  مالـسا  ناهج  ییارگمه  هب  هجوت  بجوم  رگید  يوس  زا  مالـسا  ناهج 
ناونع هب  نید  شقن  شیازفا  بجوم  مالـسا  ناهج  کیتیلوپوئژ  يایحارب  هوالع  دـیدرگ و  یللملانیب  يریگمیمـصت  ماظنرب  يراذـگ  ریثأـت 
یناهج مظن  رد  نیون  یهاگیاج  هب  یبایتسد  دصرد  تسناوت  مالـسا  ندمت  بیترت  نیدب  دش . یناهج  تالوحت  تیریدم  رد  یـساسا  یلـصا 

ار یمیهاربا  نایدا  مایپ  راشتنا  يارب  یتصرف  یندـمت  نارگیزاب  هب  یتلود  نارگیزاب  زا  للملانیب  تسایـس  لیلحت  حطـس  ياقترا  اـب  دـیآرب و 
هرگ رب  دیکأت  اب  دنناوتیم  ورنیا  زا  دنتـسین و  یـصاخ  نامز  اضف و  هب  دودحم  يرـشب  كاپ  ترطف  رب  يراوتـسا  هب  هجوت  اب  هک  دروآ  مهارف 

یتسه دوجو  زا  یماع  دومن  تیرـشب  هک  نیا  يانعم  هب  ییارگ  تاذ  هب  هجوت  اب  یکاـخ و  هرک  رد  رگیدـکی  هب  اـهناسنا  تشونرـس  ندروخ 
ناونع هب  نید  يریگملاع  عقاو ، رد  دنزرو . دیکأت  ندش  یمدآ  هعسوت  يرـشب و  ياهـشزرا  شرتسگ  رد  نامیا  رـصنع  شقن  رب  تسا  شخب 

يرـشب یناهج  تاعوضوم  هب  نالک  درکیور  بجوم  ینید  ییارگ  ندـمت  اب  ییارگ  ناـهج  گـنهرف  دـنویپ  اـهناسنا و  يارب  عماـج  یماـظن 
یتاـعوضوم ناونع  هب  رـشب  ءاـنبا  شرورپ  شزومآ و  هعـسوت  تلادـع و  حلـص ، تینما ، ترورـض  هب  ناوتیم  هنومن  ناونع  هب  هک  ددرگیم 

رشب تداعس  هار  اهنت  ناونع  هب  نید  ندرک  حرطم  اب  يرگن و  نالک  یعون  اب  یمالـسا  بالقنا  بیترت ، نیدب  درک . هراشا  رگیدکی  اب  طبترم 
نیب تسـسگ  مدـع  رب  دـیکأت  اب  یهلا و  یـسایس و  ینالقع و  لیـصا و  نامتفگ  ناونع  هب  مالـسا  ییارگ  ماـع  ییارگ و  تیلک  رب  هیکت  اـب  و 

یعون مالـسا  ناهج  هب  بیترت  نیدـب  دـنایامنزاب و  ار  للملانیب  طباور  رد  نید  یـسایس  تیمها  تسناوت  يرـشب  تایح  فلتخم  ياههصرع 
ح) دیامن . ءاطعا  للملانیب  تسایـس  گنهرف و  هصرع  رد  ددجم  ینیرفآشقن  روظنم  هب  یندـمت  تدـحو  يارب  يرواب  دوخ  یهاگآدوخ و 

ياـیحا ناـمورحم و  نافعــضتسم و  یهاـگآدوخ  ياـقترا  اـب  تسناوـت  ناریا  یمالــسا  بــالقنا  شخبیدازآ  ياــه  شبنج  شقن  ياــیحا 
رامعتسا ارگمالسا و  زا  معا  شخبیدازآ  ياهشبنج  تیمها  رب  ناملـسم ، ياهتلم  نایم  رد  یمالـسا  يرادیب  سفن و  هب  دامتعا  يروابدوخ ،
للملانیب ماظن  رد  ثلاث  ياههبج  عفن  هب  ار  تردـق  هنزاوم  بیترت  نیدـب  دزرو و  دـیکأت  للملانیب  ماـظن  رد  نیون  نارگیزاـب  ناونع  هب  زیتس 
تالوحت فطعنم  ایوپ و  تیریدـم  ترورـض  یجراـخ و  ياهتردـق  تلاـخد  یفن  یعاـمتجا و  تلادـع  يدازآ ، ياـهنامرآرب  هک  دـنز  مقر 
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نداد ناماس  اب  نانآ  هک  ارچ  تفای  يرتشیب  تیمها  یمالسا  شخبیدازآ  ياهشبنج  رد  هژیوب  مهم  نیا  درکیم . دیکأت  یعامتجا  یـسایس ـ 
ار يرهاظ  يروص و  ياهزرم  يروحم ، مدرم  ساسارب  يریذپ  تیلوئسم  لوبق  اهتلم و  شقن  رب  دیکأت  اب  نییاپ و  زا  یمالسا  يرادیب  تضهن 

یتازرابم هنحـص  هب  مالـسا  ندرک  دراو  ددـصرد  برغ  اب  دوخ  ياهتلم  یعمج  حور  يریذـپان  شزاس  زاربا  نمـض  نانآ  دنتـسکش . مه  رد 
رد تسایـس ، تناید و  قالخا ، نیب  قیفلت  زین  يونعم و  یمالـسا و  ینید و  ياهنامرآرب  هناهاوخیدازآ  ياـهتکرح  يراوتـسا  اـب  دـندمآرب و 
قح يروحم ، تلادـع  یهاوخ ، لالقتـسا  ناوتیم  ار  نآ  ياههصخـشم  هک  دـندرک  داجیا  فرگـش  یلوحت  دوخ  ياهتلم  یـسایس  گنهرف 

دنتفای يرتشیب  یلجت  هصرع  ود  رد  روبزم  یمالـسا  ياـهشبنج  درک . رکذ  تلود  نید و  لـماعت  ییارگ و  قـالخا  یبلط ، تیونعم  ییارگ ،
رد يرگید  دـنتفای و  ترهـش  روحم  گـنهرف  ارگ و  تملاـسم  ور ، هناـیم  یمالـسا  ياـهشبنج  هب  هک  ياهشیدـنا  يرکف و  هصرع  رد  یکی 

يریذپوگلا اب  هک  درک  رکذ  نیطسلف  ناملـسم  مدرم  هضافتنا  ناوتیم  ار  نآ  هنومن  هک  يداهج  ياهتکرح  هنابلطتداهـش و  تایلمع  هصرع 
رد ار  ریگارف  یمایق  یطابترا ، ياههاگیاپ  ناونع  هب  دجاسم  زا  يریگهرهب  اب  یلاخ و  ياهتسد  اب  مارآ  یبالقنا  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  زا 
رب هک  دنتشاد  كارتشا  رگیدکی  اب  ظاحل  نآ  زا  لاکیدار  ور و  هنایم  یمالسا  ياهتضهن  دوجو ، نیا  اب  دز . مقر  یلاغـشا  نیطـسلف  رـسارس 

، ارگيدام ياهيژولوئدـیا  زا  ییاهر  ینید ، هشیدـنا  رکفت و  يایحا  مالـسا ، ناهج  هناهاوخنامرآ  یبتکم و  تیوه  یمالـسا ، ییارگلوصا 
، یتموکح یمومع و  ياههصرع  رد  نید  روضح  مالـسا و  یـسایس  شیوپ  یتادراو ، ياهیژولوئدیا  زا  يریگهرهب  نودـب  يروحم  تیونعم 

نامتفگ ط ) دـندیزرویم . دـیکأت  ییارگ  قلاخ  يرادـمادخ و  ساسارب  يروحم  شزرا  ییارگ و  تیاغ  مسیلاـیرتام ، مسیرالوکـس و  یفن 
هک دوب  نتـشیوخ  هب  تشگزاب  ییارگ و  تیونعم  رـصنع  رب  ینتبم  ینامتفگ  ياضف  کی  دجوم  یمالـسا  بالقنا  یگنهرف  یـسایس ـ  يزاس 
رد تدحو  ینعی  ترثک » نیع  رد  تدـحو   » هیرظن ساسارب  دیـشخب و  ناماس  ریگارف  دـحاو و  نامتفگ  درگ  ار  دوخ  نارادـفرط  نابطاخم و 
هب رداق  هک  دروآ  ناـغمرا  هب  ار  هنوگ  رتچ  یناـمتفگ  تسناوت  يرـشب  ياـهدرکراک  اهـشور و  رد  ترثک  یـشزرا و  ياـهراتخاس  اـهرواب و 

دـنویپ و ضقاـنتم  رهاـظب  روما  نیب  تسناوت  یگنهرف  یـسایس ـ  ناـمتفگ  نینچ  دـشاب . دوخ  نورد  رد  اـهنامتفگ  هدرخ  نتخاـس  لیحتـسم 
كـالم ناوـنع  هب  يزرودرخ  نییبـت  تسخن : دوـشیم : هراـشا  ریز  حرـشب  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دزاـس  رارقرب  ینورد  ماجـسنا  ینوـگمه و 

هک دیدرگ  قیفلت  ياهنوگ  هب  روحم  روهمج  شور  اب  روحم  مالـسا  شزرا  هک  انعم  نیدب  تیعورـشم . رایعم  ناونع  هب  يرادـنید  تیلوبقم و 
زا عسوم  يریسفت  اب  یمالسا  بالقنا  هک  دوب  ورنیا  زا  دادیم و  دنویپ  هتینردم  يرازبا  تینالقع  هب  ار  ییاغ  ییارگدرخ  یقالخا و  تینالقع 
هک ارچ  دزاس  رارقرب  لمع  رظن و  نیب  تدحو  تسناوت  ناسنیدب  داد و  رارق  شیوخ  ياهلآهدـیا  اهنامرآ و  ظفاح  ناونع  هب  ارنآ  تینالقع ،

ضراعت لح  مود : دزاس . رارقرب  اهتیعقاو  اهنامرآ و  نیب  یلپ  تسناوت  هنانیب  عقاو  ییارگنامرآ  دنتفرگ و  رارق  اهتیعقاو  لوط  رد  اهنامرآ 
لح موس : باختنا . باصتنا و  نیب  ای  تیمالسا  تیروهمج و  نیب  ضراعت  لح  ای  هماع  تیاضر  یمومع و  يارآ  اب  یهلا  تیمکاح  قح  نیب 

: مراهچ یموق . گنت  ياهراصح  هب  دودـحم  یطارفا و  ییارگیلم  مسیلانویـسان و  یفن  ینعی  ینید  تما  موهفم  حرط  اب  ّتیلم  نید و  هطبار 
ییار لوصا  بوچراچ  رد  طورشم  دنمهطباض و  دودحم ، ییارگ  رثکت  هب  ندش  لئاق  يانعم  هب  ییارگ  رثکت  ییارگ و  لوصا  نیب  عمج  لح 

تامکحم رد  ییارگ  لوصا  یترابع  هب  ای  کیتانف  هنوگ و  مزج  رجحتم و  ییارگداـینب  ییارگ و  يرـشق  ییارگبصعت ، یفن  نیع  رد  ینید 
. دـیدرگ یمالـسا  نامتفگ  لیذ  رد  اهتئارق  رثکت  باب  ندوشگ  نیع  رد  اهرواب  ظـفح  بجوم  مهم  نیا  هک  تاـهباشتم  رد  ییارگ  رثکت  و 

ظفح نیع  رد  يدـمآراک  ياـقترا  روظنم  هب  اـهنامرآ  ظـفح  نیع  رد  تینـالقع  هب  ماـمتها  ياـنعم  هب  یلمع  یناـمرآ ـ  يوـگلا  هئارا  مجنپ :
هدوب راظتنا  تیودهم و  هفسلف  مولظم و  زا  تیامح  ییاروشاع  گنهرف  هیقت ، داهتجا ، لیبق  زا  یلوصا  هب  ءاکتا  نوهرم  مهم  نیا  هک  اهشزرا 
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رصاعم نارود  نردمارف  بالقنا  نیتسخن  نیرتیمدرم و  هک  یبالقنا  دیسر . يزوریپ  هب  متسیب  نرق  گرزب  بالقنا  نیرخآ  نمهب 1357   22
بالقنا نامتفگ  تبیه  رد  یمالـسا و  يروهمج  تایه  رد  ردان  هدـیدپ  نیا  یلو  درذـگیم ، یخیرات  دادـیور  نآ  زا  لاس  هچرگا 30  دوب .

لوحت و نیا  دنار . نخـس  یمالـسا  بالقنا  رمتـسم  دوجو  عوقو و  زا  ناوتیم  هک  يروط  هب  تسا . هتفای  رارمتـسا  هدش و  دیلوتزاب  یمالـسا 
. تسا هتشاذگ  ياج  رب  هتشاد و  يزرمارف  ینیمزرسارف و  ياهدمایپ  اهباتزاب و  اما  داد ، خر  ناریا  ینیمزرس  ورملق  رد  هچرگ  یبالقنا  رییغت 

طیحم رد  یفرگش  بقاوع  راثآ و  تفن ، ندش  یلم  تضهن  هطورـشم و  بالقنا  ینعی  دوخ  زا  شیپ  یبالقنا  شبنج  ود  فالخرب  ورنیا ، زا 
بالقنا ياـهباتزاب  راـثآ و  یمالـسا  بـالقنا  يراذـگریثات  هدـننکنییعت  لـماوع  . * تسا هدروآ  دـیدپ  ناریا  کـیدزن  رود و  ییاـیفارغج 

ثعاـب هک  یمالـسا  بـالقنا  يوهاـم  ياـهیگژیو  رـصانع و  تـسناد . یتـیعقوم  لـماوع  يوهاـم و  رـصانع  زا  یـشان  ناوـتیم  ار  یمالـسا 
هک یتیعقوم  لـماوع  مالـسا . لومـشناهج  يژولوئدـیا  ندوب و  یلمارف  ندوب ، گرزب  زا : دـنترابع  دـناهدش ، نآ  ینیمزرـسارف  يراذـگریثات 

، ناریا یللملانیب  يدربـهار و  تلزنم  تیعقوم و  رد  ناوتیم  زین  ار  تسا  هدـش  یللملانیب  ياهقطنم و  حوطـس  رد  بـالقنا  باـتزاب  بجوم 
نیا زا  کیره  درک . هصـالخ  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ینوماریپ  سناـجتم  بساـنم و  طـیحم  سرافجـیلخ و  هناـیمرواخ و  يدربهار  تیمها 

بـالقنا دروم  رد  اـهنآ  عومجم  دـنیآرب و  هک  تسا  یعیبط  دـبای . يرـست  دوخ  فارطا  هب  یبـالقنا  اـت  دـنکیم  تیاـفک  ییاـهنت  هب  لـماوع 
، ناهج ياهبالقنا  يدنبهقبط  فیرعت و  ساسارب  گرزب  بالقنا   - 1 دزاس . یعطق  یمتح و  ار  نآ  ياهدمایپ  اهباتزاب و  ناریا ، یمالسا 
، یـسایس ياهراتخاس  رد  يداینب  يوهام و  تالوحت  رییغت و  بـالقنا  نیا  نوچ  دوریم ، رامـش  هب  گرزب  یبـالقنا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 
یعامتجا و یـسایس ، مظن  نیریز  ياههیال  هک  یتارییغت  دروآ ؛ دـیدپ  ناریا  هعماج  ياهراجنه  اهشزرا و  یگنهرف و  یعامتجا ، يداـصتقا ،

ناهج گرزب  ياهبالقنا  هرمز  رد  رظن  نیا  زا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  يروط  هب  درک ، نوگرگد  ار  هعماـج  یگنهرف  یـشزرا و  یناـبم 
یلمارف یتلاسر  تیهام و  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  نیا ، رب  نوزفا  یلمارف  بـالقنا   - 2 دریگیم . رارق  نیچ  هیـسور و  هسنارف ، بالقنا  دـننام 

لامآ و دور . یم  ناریا  ییایفارغج  ياهزرم  زا  رتارف  هک  تسا  ییاهنامرآ  فادـها و  ياراد  یلم ، بالقنا  فـالخرب  یلمارف  بـالقنا  دراد .
رییغت و زا  رتارف  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ورنیا ، زا  تسا . کـیدزن  رود و  عـماوج  رد  رگید  ياـهتلم  اـهناسنا و  هب  فوـطعم  هک  یجاـمآ 

مظن ساسارب  اهتلم  عماوج و  رگید  رد  يداینب  تالوحت  تارییغت و  داجیا  ددـصرد  ناریا  تلم  هعماج و  رد  يراـجنه  يراـتخاس و  لوحت 
رد نآ  میقتسمریغ  میقتسم و  يراذگریثات  مزلتسم  نمضتم و  یمالسا  بالقنا  یلمارف  تیلووسم  تیهام و  تسا . یمالسا  یعامتجا  یسایس 
هک یمالسا  بالقنا  يوهام  رصنع  نیموس  لومشناهج  يژولوئدیا   - 3 تسا . تسد  رود  سناجتمان  یتح  ینوماریپ و  سناجتم  ياهطیحم 
هب فوطعم  لومـشناهج و  ینید  مالـسا  اریز  تسا ، مالـسا  يژولوئدـیا  دزاسیم ، ناریا  یجراخ  طـیحم  رد  دـمایپ  باـتزاب و  ياراد  ار  نآ 
هب دراد ، یلمارف  لومشناهج و  یتیهام  زین  یمالسا  بالقنا  زا  هتساخرب  یعامتجا  یسایس  مظن  ورنیا ، زا  تسوا . تداعـس  نیمات  تیرـشب و 

. تسا للملانیب  ماظن  مالسا و  ناهج  رد  یلمارف  ياهتلاسر  اهتیلووسم و  فیلاکت ، نمـضتم  ناریا  بالقنا  یمالـسا  تیهام  هک  ياهنوگ 
شخبماهلا ریذـپانبانتجا و  ار  یمالـسا  بالقنا  ياههزومآ  اهنامرآ و  جـیورت  نییبت و  یمالـسا ، توعد  هیاپ  رب  هک  یتلاـسر  تیلووسم و 

عیرـست لیهـست و  ار  ناملـسم  عماوج  رد  یمالـسا  بالقنا  يراذـگریثات  صوصخب  یگژیو  نیا  دزاـسیم ؛ اـهناسنا  اـهتلم و  رگید  يارب 
تیهام يدربهار و  تیعقوم  ناهج ، هقطنم و  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يراذگریثات  رد  رگید  لماع  ناریا  تلزنم  تیعقوم و   - 4 دنکیم .

هب هدروآرد ، یللملانیب  تروص  هب  ار  نآ  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ناریا  کیژتارتسا  یشیجلاقوس و  هاگیاج  تسا . ناریا  نیمزرـس  یللملانیب 
لماـعت نیا  تسا . یللملانیب  نارگیزاـب  رگید  اـب  لاـعف  طاـبترا  لـماعت و  هب  موکحم  یکیتـلپوئژ  ییاـیفارغج و  ظاـحل  هب  ناریا  هک  يروـط 

یمالـسا بالقنا  ورنیا  زا  دروآیم . مهارف  ار  یمالـسا  بالقنا  ياههزومآ  اههشیدـنا و  جـیورت  طـسب و  هنیمز  هدرتسگ ، لداـبت  هدـنزاس و 
تیمها  - 5 دزیگنایمرب . ار  ناـنآ  شنکاو  شنک و  دـهدیم و  رارق  ریثاـت  تـحت  ار  اـهتلم  اـهروشک و  رگید  هطـساو ، اـب  اـی  هطــساویب 

تیعقوم و زا  یـشان  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  یجراخ  يراذگریثات  هدـننکنییعت  یتیعقوم  لماع  نیمود  هنایمرواخ  سرافجـیلخ و  يدربهار 
یمالـسا بالقنا  يراذگریثات  هژیوب  هنایمرواخ ، سرافجیلخ و  کیژتارتسا  تلزنم  تیمها و  تسا . سرافجیلخ  کیژتارتسا  هقطنم  هاگیاج 
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یتعنـص ناهج  ياهزاین  یلـصا  هدـننکنیمات  يژرنا و  عبنم  نیرتمهم  سرافجـیلخ  هقطنم  اریز  دـهدیم ؛ شیازفا  ار  للملانیب  ماـظن  رب  ناریا 
سپ للملانیب  ماظن  رد  سرافجیلخ  هنایمرواخ و  ینوناک  هاگیاج  دـنک . یم  افیا  یناهج  تسایـس  للملانیب و  ماظن  رد  يریذـپانراکنا  شقن 

رد هقطنم  ود  نیا  کیژتارتسا  شزرا  ياهقطنم ، ینومژه  تیبثت  قیرط  زا  یناهج  ینومژه  لامعا  يارب  اکیرمآ  شـالت  رثا  رب  ربماتپـس  زا 11 
بالقنا يراذـگریثات  للملانیب ، ماظن  هنایمرواخ و  یتینما  طیحم  لخادـت  رثا  رب  نیاربانب  تسا ؛ هتفای  اـقترا  شیپ  زا  شیب  لـلملانیب  طـباور 
سناجتم دـعاسم  طیحم   - 6 دـهدیم . رارق  ریثاـت  تحت  زین  ار  لـلملانیب  طـباور  میقتـسم ، روـط  هب  ياهقطنم  متـسیس  ریز  نیا  رب  یمالـسا 
ياهتلم براـقت  سناـجت و  دراد . عماوج  رگید  رب  یمالـسا  بـالقنا  يراذـگریثات  رد  ییازـسب  شقن  زین  ناریا  ینوماریپ  طـیحم  ینوماریپ 

ياهنوگ هب  دنکیم ؛ لیهست  عیرست و  ار  ياهقطنم  حطس  رد  یمالسا  بالقنا  یعیبط  تیارـس  هعاشا و  ییایفارغج ، ترواجم  رانک  رد  هقطنم 
يارب اهتموکح  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  زا  هقطنم  هیاسمه و  ياهتلم  يریذپریثات  ناکما  رثا  رب  تسا  هدـش  ثعاب  لماع  نیا  لقادـح  هک 
ناریا یمالسا  بالقنا  يراذگریثات  حوطـس  . * دننزب تسد  هدنرادزاب  هناریگـشیپ و  تامادقا  اه و  تسایـس  ذاختا  هب  نآ  ذوفن  زا  يریگولج 

یللملانیب ياهقطنم و  حوطـس  رد  يدامریغ ) يدام و   ) يراتخاس يرازگراک و  دـعب  ود  رد  باتزاب  ياراد  گرزب و  بالقنا  کی  ناونع  هب 
رارق ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریثات  تحت  یفنم  اـی  تبثم  میقتـسمریغ و  اـی  میقتـسم  تروص  هب  زین  حوطـس  نیا  زا  کـیره  دراذـگیم . ریثاـت 

رد ناریا  یمالسا  بالقنا  يراذگریثات  اتعیبط  تسین . ناسمه  ناسکی و  فلتخم  داعبا  رد  حوطـس  نیا  يریذپریثات  نازیم  هچرگا  دنریگیم .
حطـس  - 1 تسا . یللملانیب  حطـس  زا  رتـشیب  سرافجـیلخ  هناـیمرواخ و  هقطنم  حطـس  رد  يدرکراـک  يراـتخاس و  يرازگراـک ، دـعب  هـس 

رب یفرگش  ریذپانراکنا و  ياهدمایپ  ناریا  یمالسا  بالقنا  ینید ، یگنهرف و  سناجت  تبارق و  ییایفارغج و  ترواجم  هب  هجوت  اب  ياهقطنم 
يرازگراک و دـعب  ود  رد  ناوتیم  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ياهقطنم  ياهباتزاب  راـثآ و  تسا . هتـشاد  سرافجـیلخ  هناـیمرواخ و  هقطنم 

نارازگراک رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  يراذگریثات  حطس ، دعب و  نیا  زا  روظنم  يرازگراک  فلا ) داد . رارق  یسررب  ثحب و  دروم  يراتخاس 
يرایسب باتزاب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دیدرت  یب  تسا . سراف  جیلخ  هنایمرواخ و  هقطنم  یتلودریغ  یتلود و  نارگیزاب  رگید  ترابع  هب  ای 

ره هک  درک  میسقت  یلمارف  یلمورف و  یتلود ، هتسد  هب 3  ناوتیم  ار  نارگیزاب  نارگشنک و  نیا  تسا . هتشاد  هقطنم  ياهتلم  اهروشک و  رب 
یمالـسا بالقنا  يزوریپ  رثا  رب  دـناهتفرگ . رارق  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریثات  تحت  یباجیا  یبلـس /  میقتـسمریغ و  میقتـسم /  روط  هب  کـی 

تیعورـشم و نارحب  تلع  هب  اهروشک  نیا  زا  یخرب  رد  لوا ، دـنتفریذپ . ریثات  نآ  زا  یفلتخم  قرط  هب  هقطنم  ياهروشک  اـه و  تلود  ناریا 
ياتـسار رد  اـهتموکح  رگید ، فرط  زا  دـش . زاـغآ  هعماـج  نـتم  رد  یعاـمتجا  یــسایس  تـالوحت  مدرم ، فـلتخم  ياـههورگ  تاـبلاطم 
بالقنا لابق  رد  هقطنم  ياهروشک  مود ، دندش . یحطس  ییانبور و  ولو  تاحالصا  هب  روبجم  مدرم  ياههتساوخ  تابلاطم و  هب  ییوگخـساپ 

ياهتسایس راتفر و  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  رگید ، ترابع  هب  دندز . تسد  یفنم  تبثم و  یـشنکاو  یـشنک و  تامادقا  هب  یمالـسا 
رانک رد  یتح  دـندرک و  لابقتـسا  یمالـسا  بالقنا  زا  اهنآ  زا  یـضعب  هک  يروط  هب  دادرارق . ریثاتتحت  ار  هقطنم  ياهتموکح  اهروشک و 

نآ اب  هلباقم  هب  دـنتفرگ و  هنامـصخ  عضوم  یمالـسا  بالقنا  لابق  رد  اهتلود  اهروشک و  زا  رگید  یـضعب  هکیلاـح  رد  دـنتفرگ ؛ رارق  نآ 
يروهمج هب  قارع  ثعب  میژر  زواـجت  ناوتب  ار  یمالـسا  بـالقنا  هب  تبـسن  هنامـصخ  یفنم و  شنکاو  هنوـمن  نیرتزراـب  دـیاش  دـنتخادرپ .
تامادقا نیا  زا  يرگید  هنومن  یمالـسا ، بالقنا  اب  هلباقم  يارب  برع  راکهظفاحم  ياهتلود  یـضعب  شنکاو  درک . دادملق  ناریا  یمالـسا 

نیا تسا . هداد  رارق  ریثاـتتحت  زین  ار  یلمورف  نارگیزاـب  نیا ، رب  نوزفا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  دوریم . رامـش  هـب  يرازگراـک  حطـس  رد 
بالقنا يزوریپ  زا  لبق  هچرگ  دـباییم . دومن  یلجت و  یبالقنا  یمالـسا  ياهشبنج  ریثکت  تیوقت و  نیوکت ، بوچراـچ  رد  يراذـگریثات 

ياه شبنج  يرگیزاب  هک  تسین  يدـیدرت  اما  دنتـشاد ، دوجو  هنایمرواخ  هقطنم  حطـس  رد  یبالقنا  یمالـسا و  ياهتکرح  ناریا  یمالـسا 
بالقنا يزوریپ  رثا  رب  دوجوم  یمالسا  ياهشبنج  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدوب  یمالسا  بالقنا  لولعم  ياهقطنم  تسایس  هصرع  رد  یمالسا 
بالقنا يـالعا  سلجم  هللابزح و  دـننام  یبـالقنا  یمالـسا و  ياـه  شبنج  یـضعب  نیا ، رب  هوـالع  دـندش . لاـعف  تیوقت و  ناریا  یمالـسا 

هژیوب اهشبنج  نیا  ینیرفآشقن  تسناد . ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  لولعم  دیاب  ار  سامح  یمالسا و  داهج  یتح  قارع و  یمالسا 
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دعب رد  تسا . ياهقطنم  هصرع  رد  یمالـسا  بـالقنا  کـیژتارتسا  ياهدـمایپ  ریثاـت و  زا  یکاـح  هناـیمرواخ  هصرع  رد  ساـمح  هللابزح و 
مالسا ناهج  عفانم  زا  عافد  روظنم  هب  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  هژیوب  یمالـسا  ياهداهن  يزاسلاعف  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زین  یلمارف 

بـالقنا رظن  دروـم  بوـلطم  عـضورد  یمالـسا  ياهقطنم و  ياـهداهن  رگید و  ناـمزاس  نیا  هچ  رگا  تـسا ، هدرک  یهجوـت  ناـیاش  کـمک 
راتخاس هتفر و  يرازگراک  حطس  زا  رتارف  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تاریثات  يراتخاس  ب ) دنرادن . رارق  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یمالـسا و 

ریز يداـم  ریغ  يداـم و  راـتخاس  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  يروط  هب  دوشیم . لـماش  زین  ار  هناـیمرواخ  ياهقطنم  ماـظن 
، تیبطق تردق و  عیزوت  یگنوگچ  ینعی  يدام ، راتخاس  دعب  رد  هک  يا  هنوگهب  دندش . ینوگرگد  شوختسد  هنایمرواخ  ياهقطنم  متـسیس 

نیا هلمج  زا  دنتفرگ . لکـش  ناریا  یمالـسا  بالقنا  لوح  يدیدج  تردق  ياهيدنبكولب  اهيدـنببطق و  هنایمرواخ ، ياهقطنم  ماظن  رد 
رادفرط راکهظفاحم  ياهروشک  ياهقطنم و  دوجوم  عضو  مظن و  رییغت  ناهاوخ  یبالقنا  ياهروشک  ههبج  لیکـشت  هب  ناوتیم  اهيدنببطق 

اب قارع  گنج  نیطسلف و  نارحب  يدربهار  هلاسم  رد 2  ياهقطنم  دیدج  يدـنبههبج  نیا  ییورایور  درک . هراشا  دوجوم  عضو  مظن و  ظفح 
( سراف  ) جیلخ يراکمه  ياروش  لیکشت  دراد . همادا  زین  زورما  ات  نیطـسلف  هلاسم  دروم  رد  هک  يايدنبكولب  تفای ؛ مسجت  یلجت و  ناریا 

دیدج تردق  هلداعم  يدنبكولب و  نیا  ینیع  مسجت  ناریا  دض  رب  قارع  یلیمحت  گنج  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  نیتسخن  ياه  لاس  رد 
حطـس رد  یمالـسا  بالقنا  ذوفن  دـس  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  اـب  هلباـقم  روظنم  هب  برع  راـکهظفاحم  ياـهروشک  هک  يروط  هب  تسا .

يروـهمج یمالـسا و  بـالقنا  لاـبق  رد  راـکهظفاحم  بارعا  يریگههبج  دـندز . نآ  ربارب  رد  يزاـس  نزاوـت  هب  تسد  سرافجـیلخ  هـقطنم 
دیدشت هزور  گنج 33  زا  سپ  هللابزح  نتفای  تردق  روشک و  نیا  رد  نایعیش  ندیسر  تردق  هب  قارع و  تالوحت  زا  سپ  ددجم  یمالسا 

هک ياهنوگهب  دش ، راکشآ  هزغ  گنج  رد  راکهظفاحم  نارگیزاب  لباقم  رد  یبالقنا  نارگیزاب  يدنبههبج  ریخا  هنومن  تسا . هدش  تیوقت  و 
نیرتشیب دـیدرتیب  اما  تفگ . نخـس  هنایمرواخ  هقطنم  رد  راکهظفاحم  راکـشزاس و  ههبج  ربارب  رد  تمواقم  ههبج  يریگلکـش  زا  ناوتیم 

ناریا یمالسا  بالقنا  نوچ  تسا ؛ هدوب  یشزرا  يراجنه  ای  يدام  ریغ  دعب  رد  ياهقطنم  حطس  رد  یمالـسا  بالقنا  يراتخاس  يراذگریثات 
رد تسا . زیامتم  توافتم و  جـیار  بلاغ و  نامتفگ  اـب  هک  تشاد  هضرع  ار  لیـصا  مالـسا  رب  ینتبم  يدـیدج  یگنهرف  یـسایس و  ناـمتفگ 

. دنباییم ناکما  انعم و  اهراتفر  اههدیدپ و  نآ  ساسارب  هک  تسا  هتـسشن  مالـسا  یلاعتم  لاد  یمالـسا  بالقنا  نامتفگ  لقن  زکرم  نوناک و 
داجیا باجیا و  يدام  ياهيژولوئدیا  زا  یتوافتم  یگدنز  هویش  یعامتجا و  یـسایس  مظن  یـسایس  یهلا  يژولوئدیا  کی  ناونع  هب  مالـسا 
ءایحا هنایمرواخ  هقطنم  رد  یـسایس  مالـسا  یمالـسا ، بالقنا  نامتفگ  نیوکت  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  نیارباـنب  دـنکیم ؛
يدام یسایس  ياهيژولوئدیا  هدننکنییعت ، یسایس  يورین  ریغتم  کی  ناونع  هب  یسایس  مالسا  مالـسا و  يژولوئدیا  جیورت  عویـش و  اب  دش .
ياـنبم رب  يدـیدج  ياـهراجنه  اـهشزرا و  ورنیا ، زا  دـندش . فیعـض  ياهقطنم  یلخاد و  تـالداعم  رد  مسیبرع  ناـپ  ییارگیلم و  نوچ 

اب هزرابم  يزیتسرابکتـسا ، یبلطتداهـش ، دندوبن . راذگریثات  نادنچ  نیا  زا  شیپ  هک  دـندش  ياهقطنم  تابـسانم  دراو  یمالـسا  ياههزومآ 
هنحـص رد  هزورما  تفرگ  لکـش  یمالـسا  بـالقنا  ناـمتفگ  رد  هک  يزیتـسملظ  یمالـسا ، داـحتا  یمالـسا ، توخا  يردارب و  مسینویهص ،

هزور و گنج 33  رد  ار  اهراجنه  اهشزرا و  نیا  دومن  یلجت و  دننکیم . ینیرفآشقن  یسایس  ياهراجنه  اهشزرا و  ناونع  هب  هنایمرواخ 
يارب ناـنآ  شـالت  هقطنم و  حطـس  رد  ناناملـسم  یمالـسا  تیوه  ياـیحا  یمالـسا و  يرادـیب  درک . هدـهاشم  ناوتیم  یبوخب  هزغ  گـنج 

يداـمریغ و راـتخاس  ياهقطنم  یلخاد و  حطـس  رد  یمالـسا  یـسایس  مظن  رارقتـسا  یمالـسا و  لیـصا  ياـههزومآ  لوـصا و  هـب  تشگزاـب 
ینامتفگ راتخاس  نیا  بوچراچ  رد  زین  هقطنم  يدام  راتخاس  تردق و  یتح  هک  يروط  هب  تسا ، هداد  رییغت  تدشب  ار  هنایمرواخ  ياهراگنا 

لماع کی  تروص  هب  هک  تسا  هداد  شیازفا  ءاـقترا و  ار  هقطنم  رد  یمومع  راـکفا  شقن  هژیوب  لوحت  نیا  دـباییم . اـنعم  کیژولوئدـیا  و 
. دنکیم عضاوم  اهتسایـس و  رد  يرگنزاب  هب  روبجم  ار  اهتلود  یتح  هک  یلماع  دنکیم . لمع  ياهقطنم  تردق  تالداعم  رد  راذـگریثات 

هنایمرواخ ياهقطنم  متـسیسریز  رد  ناریا و  ییایفارغج  هدودـحم  ییایفارغج و  هزوح  رد  هچرگ  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یللملا  نیب  حطـس  *
تیعقوـم تیمها و  زا  یـشان  یللملانیب  ياهـقطنمارف و  يراذـگریثات  نـیا  تـسا . هتـشاد  هـقطنم  زا  رتارف  یتاریثاـت  باـتزاب و  یلو  داد ، خر 
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ياهـقطنم و یلم ، طـیحم  لخادـت 3  رثا  رب  دـش  هراـشا  هک  روطناـمه  نوـچ  تـسا ؛ سراـف  جـیلخ  هناـیمرواخ و  هـقطنم  ناریا و  يدربـهار 
نیب ماظن  هنایمرواخ و  ياهقطنم  متسیس  ریز  میقتسمریغ  میقتـسم و  روط  هب  ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا  زا  یـشان  تالوحت  ناریا ، یللملانیب 

يرازگراک و دعب  ود  رد  ناوت  یم  ار  یللملانیب  یناهج و  حطس  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  يراذگریثات  دهد . یم  رارق  ریثاتتحت  ار  للملا 
( فلا تسا . يراتخاس  حطـس  زا  رتدوهـشم  رتنوزفا و  يرازگراک  حطـس  رد  یمالـسا  بـالقنا  تاریثاـت  هچرگا ، داد . حیـضوت  يراـتخاس 
ای نارازگراک  تفای ، لکشت  نیعت و  یمالسا  بالقنا  نامتفگ  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  بلاق  رد  هک  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يرازگراک 

گرزب نارگیزاـب  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  يادـتبا  رد  تسا . هداد  رارق  ریثاـت  تحت  ار  یتلود  ریغ  یتلود و  زا  معا  یللملانیب  نارگیزاـب 
یمالسا بالقنا  رثا  رب  اکیرمآ  لوا ، دندش . رثاتم  نآ  زا  هدمآرب  یبالقنا  تلود  بالقنا و  عوقو  زا  نامز  نآ  تردق  ربا  ود  هژیوب  یللملانیب 

يارب اـکیرمآ  شـالت  مغریلع  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  مود ، داد . تسد  زا  ار  هناـیمرواخ  رد  دوـخ  کـیژتارتسا  دـحتم  نیرتمهم  ناریا ،
راکهظفاحم نیدحتم  موس ، تخادرپ . یناهج  یتح  ياهقطنم و  حطـس  رد  اکیرمآ  ياهتسایـس  اب  هلباقم  هزرابم و  هب  نآ ، هب  ندش  کیدزن 

هقطنم رد  روشک  نیا  میقتـسم  هلخادم  ثعاب  هک  دـندرک  دـیدهت  ساسحا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لیئارـسا  هقطنم و  رد  اکیرمآ  برع 
نآ ذوفن  دس  راهم و  روظنم  هب  یمالـسا  بالقنا  اب  هلباقم  ههجاوم و  هب  تردـق  بطق  کی  ناونع  هب  اکیرمآ  دـش  ثعاب  تالوحت  نیا  دـش .

یقرش و هن  لصا  ساسارب  یمالسا  بالقنا  نوچ  تفرگ ؛ شیپ  رد  یمالسا  بالقنا  لابق  رد  یهباشم  تسایس  زین  قرـش  تردق  ربا  دزادرپب .
یلمع و تفلاخم  داد . رارق  دیدهت  ضرعم  رد  ار  نآ  عفانم  تخادرپ و  زین  يوروش  تامادقا  اهتسایـس و  اب  تفلاخم  هزرابم و  هب  یبرغ  هن 
رد اکیرمآ  دـننام  زین  يوروش  ور  نیا  زا  تسا . ییورایور  نیا  جوا  يوروش ، طـسوت  ناتـسناغفا  لاغتـشا  اـب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ینلع 

نارگیزاب و رگید  تخادرپ . ناریا  اب  گنج  رد  قارع  میژر  زا  غیردیب  تیاـمح  هب  اتـسار  نیا  رد  دـمآرب و  یمالـسا  بـالقنا  راـهم  ددـص 
. دـندرک ذاـختا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یمالـسا و  بـالقنا  لاـبق  رد  یهباـشم  تامادـقا  اهتسایـس و  زین  یللملانیب  گرزب  ياهتردـق 
، نیا رب  هوالع  دوشیمن . دودـحم  یللملانیب  گرزب  نارگیزاب  اهتردـق و  هب  يرازگراک  حطـس  رد  یمالـسا  بـالقنا  یللملانیب  تاریثاـت 
هک ینارگیزاب  تسا . هدرک  کمک  یتلود  ریغ  یللملا  نیب  نارگیزاب  يریگلکش  هب  میقتـسمریغ  میقتـسم و  روط  هب  ناریا ، یمالـسا  بالقنا 

، سامح هللابزح و  نوچ  ینارگیزاب  هنومن  يارب  دـننکیم . افیا  للملانیب  ماظن  طـباور و  رد  اـهتلود  زا  يرایـسب  زا  يرترثوم  شقن  یتح 
راک روتـسد  تالداعم و  رب  دـننکیم و  لمع  یللملا  نیب  حطـس  رد  راذـگریثات  ینارگیزاب  ناونع  هب  هناـیمرواخ  هقطنم  زا  رتارف  یتح  هزورما 

يارب یمالـسا و  بالقنا  هب  شنکاو  رد  هک  هدـعاقلا  دـننام  یمالـسا  ياههورگ  اهنامزاس و  زا  رگید  یخرب  دـنراذگ . ریثات  زین  یللملا  نیب 
، للملانیب ماظن  هب  زاسبوشآ  ياهيدورو  قیرط  زا  اهنامزاس  اههورگ و  نیا  داد . رارق  هجوت  دروم  دـیاب  زین  دـنتفرگ  لکـش  نآ  اب  هلباـقم 

خر یللملانیب  تردـق  بطق  کی  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  نیا  اب  يراتخاس  ب ) دـنهد . یم  رارق  ریثاتتحت  ار  یللملا  نیب  جـیاتن  طـباور و 
اـکیرمآ و يربهر  هب  یبطق  ود  ماـظن  هچرگا  ورنیا ، زا  داد . رارق  ریثاـتتحت  ار  یللملانیب  حطـس  رد  تردـق  تـالداعم  عیزوت و  اـما  دادـن ،
. تشاد يریذـپانراکنا  ياهدـمایپ  یمالـسا  بالقنا  زا  یـشان  يراتخاس  نورد  تارییغت  تالوحت و  یلو  تفای ، رارمتـسا  نانچمه  يوروش 

ررـض هب  يوروش و  عـفن  هب  اوـق  هنزاوـم  هناـیمرواخ ، رد  اـکیرمآ  کـیژتارتسا  دـحتم  نیرتمهم  ناوـنع  هب  هاـش  میژر  طوقـس  رثا  رب  تسخن 
لقتـسم تیهام  اما  دـنک ؛ رپ  هقطنم  نیدـحتم  دوخ و  عفن  هب  ار  کیژتارتسا  ـالخ ‡ نیا  درک  شـالت  يوروش  دروخ . مهرب  برغ  تردـقربا 

زین اـکیرمآ  ناریا و  میقتـسم  ییوراـیور  یتح  هک  ياهنوگ  هب  درک . سویاـم  ار  يوروش  نآ  زا  هدـمآرب  یـسایس  ماـظن  یمالـسا و  بـالقنا 
گنج نارود  رد  تردـقربا  ود  بلاغ  تسایـس  جـیار و  هیور  فالخرب  ساسا ، نیا  رب  تخاسن . ایهم  ار  يوروش  ناریا و  یکیدزن  تابجوم 

یتلودریغ یتلود و  بالقنادض  ياهورین  زا  تیامح  هب  دندش و  دحتم  یمالـسا  بالقنا  هیلع  للملانیب  ماظن  رد  تردـق  بطق  ود  ره  درس ،
، تردـق ياـهبطق  ياـهییاناوت  عـیزوت  زا  یـشان  يداـم  راـتخاس  رب  یمالـسا  بـالقنا  ریثاـت  نیمود  دـنتخادرپ . قارع  ثـعب  مـیژر  هژیوـب 
زا يدـیدج  يدـنببطق  داـحتا  هک  يروـط  هـب  دوـب ؛ ياهـقطنمارف  ياهـقطنم و  نورد  داـحتا  نزاوـت و  زا  يدـیدج  ياـهوگلا  يریگلـکش 

هقطنم رد  اکیرمآ  میقتسم  يرگهلخادم  زاسهنیمز  یللملانیب  ياهقطنم  داحتا  نیا  تفرگ . لکش  اکیرمآ  هژیوب  اهتردقربا  اب  ناراکهظفاحم 
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هب هک  يايزاـس  نزاوت  تخادرپ . هقطنم  حطـس  رد  دوخ  دـحتم  وریپ و  نارگیزاـب  اـهروشک و  زا  تیاـمح  هب  زین  يوروش  لـباقم ، رد  دـش .
اب ياهقطنم  ياهنارحب  یلاوت  تالوحت و  نارگلیلحت  یـضعب  یتح  دش . متخ  مود  درـس  گنج  زاغآ  يوروش و  يوس  زا  ناتـسناغفا  لاغـشا 

لوـلعم زین  ار  قارع  لاغـشا  ربماتپــس و  هثداـح 11  سراـف ، جـیلخ  مود  گـنج  قارع ، طـسوت  تیوک  لاغـشا  نوـچ  یللملانیب  ریثاـت  درب و 
قیرط زا  یمالـسا  بالقنا  یللملانیب  ریثات  نیرتمهم  نیرتشیب و  اما  دننادیم . یمالـسا  بالقنا  رثا  رب  هتفرگ  لکـش  دیدج  تردق  تالداعم 
هدوب یللملانیب  ياهقطنم و  حوطس  رد  راذگریثات  يورین  کی  ناونع  هب  یسایس  مالسا  يایحا  زا  یشان  هنایمرواخ  تلزنم  هاگیاج و  ياقترا 
سپ هک  يروط  هب  دش ، هدوزفا  للملانیب  ماظن  رد  هنایمرواخ  تیمها  شقن و  رب  یمالسا  يرادیب  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تسا .

ياـهشبنج نارگیزاـب و  روهظ  رثا  رب  نینچمه  تسا ؛ هتفرگ  رارق  لـلملانیب  ماـظن  طـباور و  نوناـک  رد  هناـیمرواخ  ربماتپـس  هثداـح 11  زا 
هب تسا . هتفای  يریگمشچ  شیازفا  یللملانیب  تابسانم  طباور و  رد  مالسا  نید  مالسا و  ناهج  شقن  یللملانیب  هصرع  رد  یلمارف  یمالـسا 

يربهر هب  یمالسا  یبالقنا و  نارگیزاب  ییورایور  رب  ینتبم  ار  ربماتپس  زا 11  سپ  للملانیب  تسایس  یبرغ ، نارگلیلحت  یضعب  هک  ياهنوگ 
ماظن يدام  راتخاس  رب  یمالـسا  بالقنا  تاریثات  دوجو  اب  دـننادیم . اـکیرمآ  يربهر  هب  یبرغ  ياهتردـق  رالوکـس  لاربیل  هتـسه  اـب  ناریا 

ياهراجنه اهشزرا و  يانعم  هب  يدامریغ  راتخاس  ندیـشک  شلاچ  هب  بوچراچ  رد  یمالـسا  بالقنا  باتزاب  دمایپ و  نیرتمهم  للملانیب ،
تـسا ییاههراگنا  اههدیا و  اهراجنه ، اهشزرا ، نمـضتم  یمالـسا  يژولوئدیا  یمالـسا و  بالقنا  نامتفگ  تسا . للملانیب  ماظن  رب  مکاح 

بالقنا هژیوب  تسا ، زیامتم  تواـفتم و  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  نارود  رد  جـیار  مسیلایـسوس  مسیلاربیل و  يداـم  ياهيژولوئدـیا  زا  هک 
رامـش هب  نآ  یلمع  ینیع و  مسجت  یلیخت و  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  دوب و  تسایـس  تعیرـش و  تلود و  نید و  قـیفلت  رب  ینتبم  یمالـسا 
هـصرع رد  بهذـم  نید و  شقن  يایحا  للملانیب ، طباور  رد  یمالـسا  بالقنا  یناـمتفگ  يداـمریغ و  باـتزاب  نیرتمهم  نیارباـنب  دوریم .

یلمارف و یبهذـم  نارگیزاب  ینید ، ياهتلود  بلاق  رد  هک  للملانیب  طـباور  هب  ینید  ياـهتیوه  نید و  تشگزاـب  تسا . هدوب  یللملانیب 
نیا تسا . هدیـشک  شلاچ  هب  ار  يروئت  لمع و  رد  للملانیب  طـباور  رالوکـس  داـینب  تسا ، هتفرگ  تروص  یبهذـم  ياـهنامزاس  اـهداهن و 

زا لاس  يریگهجیتن 30  . * تسا هتفای  انب  نآ  رب  للملانیب  طباور  هتـشر  هک  تسا  ییاههضورفم  لوصا و  ناـکرا ، فیعـضت  هباـثم  هب  هلاـسم 
هدش دیلوت  زاب  یمالسا  بالقنا  نامتفگ  ناریا و  یمالسا  يروهمج  بوچراچ  رد  یمالسا  بالقنا  اما  درذگیم ، یمالسا  بالقنا  يزوریپ 

اهمایپ و ور ، نیا  زا  تسا . نآ  یناـهج  ياهقطنم و  ياهدـمایپ  تاریثاـت و  رارمتـسا  هباـثم  هب  یمالـسا  بـالقنا  موادـت  دـباییم . رارمتـسا  و 
يروط هب  تسا ، هداد  رارق  ریثات  تحت  ار  للملانیب  ماظن  هنایمرواخ و  ياهقطنم  ماظن  هتـشذگ  زا  شیب  هزورما  یمالـسا  بالقنا  ياهباتزاب 

یللملانیب ياهقطنم و  ياهتسایس  هدننکنییعت  لماع  رـصنع و  کی  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  راتخاس  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک 
تسود و نیاربانب  تسا ، هتخاس  دوخ  زا  رثاتم  زین  ار  یللملانیب  تـالداعم  تابـسانم و  هتفر و  هناـیمرواخ  هقطنم  زا  رتارف  هک  یتیعقاو  تسا ؛
زا رتارف  تفرگ . هدیدان  ناوتیمن  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  يربهر  هب  یمالسا  ياهشبنج  یسایس و  مالـسا  يورین  دنراد  ناعذا  نمـشد 
هک تسا  هدرک  لـلملانیب  ماـظن  دراو  ینید  یـسایس  مظن  بلاـق  رد  ار  ییاـهراجنه  اـهشزرا و  اـههراگنا ، اههدـیا ، یمالـسا  بـالقنا  نیا ،

يدورو کی  لاربیل  رالوکـس  للملانیب  ماظن  مظن و  رظنم  زا  هک  ياهداـهن  تسا . هدـش  لـلملانیب  طـباور  هصرع  هب  نید  تشگزاـب  بجوم 
طباور رد  نید  ینیرفآشقن  مدـع  ضرف  لـصا و  رب  نیون  ییایلاقنـسواسپ  میدـق و  ییایلاقنـسو  مظن  نوـچ  دوریم ، رامـش  هب  زاـسبوشآ 
طباور یجراخ و  تسایـس  رد  هدـننکنییعت  لقتـسم و  یـسایس  ریغتم  کی  ناونع  هب  نید  يراذـگریثات  ور ، نیا  زا  تسا . راوتـسا  للملانیب 
داجیا قیرط  زا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  نیاربانب  دشکیم ؛ شلاچ  هب  ار  مکاح  رالوکـس  لاربیل  ماظن  مظن و  للملانیب ،

ار يرظن  ياهدـمایپ  نیا  زا  یکی  تـسا . هدوـب  راذـگریثات  زین  يزادرپهـیرظن  يرظن و  ياـههزوح  رب  لـلملانیب ، طـباور  رد  یلمع  تاریثاـت 
www.jamejamonline.ir عبنم :  . * درک هدـهاشم  للملانیب  طـباور  رد  نید  يدـنبموهفم  يارب  نازادرپهیرظن  شـالت  رد  ناوتیم 
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زا هبناج  همه  یـسررب  کی  هر »)  ) ینیمخ ماما  . » دوب رون  راجفنا  ام  بـالقنا  ( * 1  ) يدمحم رهچونم  رتکد  یمالـسا  بالقنا  یناهج  باتزاب 
بالقنا باتزاب  دهد  یم  ناشن  یئارقتسا  يا  هویش  ای  یلیلحت  فلتخم  حوطـس  هیرظن  زا  هدافتـسا  یمالـسا و  بالقنا  یناهج  باتزاب  راثآ و 

اب فلتخم  عماوج  یئایفارغج  یگنهرف و  يرود  یکیدزن و  هب  هجوت  اب  یمالسا –  بالقنا  يراذگ  ریثأت  نازیم  اهتلم و  اهتلود و  رب  یمالـسا 
موس و ناهج  تنس ، لها  نایعیش ، هعماج  فلتخم  حوطس  رد  یمالـسا  یناهج  باتزاب  ساسا  نیمه  رب  تسا . هدوب  توافتم  ناریا –  هعماج 

ياهتلود لمعلا  سکع  زا  ام  تاـعلاطم  اـهتلود  رب  یمالـسا 1. بالقنا  یمومع  باـتزاب  فلا ) دریگ . یم  رارق  یـسررب  دروم  یناـهج  ماـظن 
رد هک  دهد  یم  ناشن  یمالـسا - ، ياهتلود  یتح  موس و  ناهج  یقرـش ، یبرغ ، ياهتلود  زا  معا  دنا - للم  نامزاس  وضع  یگمه  هک  ناهج 

ینادرگرس یعون  اب  دندرکن و  لابقتسا  یخیرات  میظع  دادخر  لوحت و  نیا  زا  ًامومع  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  اب  رـصاعم  ياهتلود  عومجم 
زا مادک  مه  رگید  فرط  زا  دندنکفا . یم  رظن  دوبن ، ینیب  شیپ  لباق  اهنآ  زا  مادـک  چـیه  يارب  هک  روهظون  هدـیدپ  نیا  هب  یتفگـش  یتح  و 
زیچ ره  زا  شیب  اهتلود  نوچ  ًالوصا  دندوب . ناشروشک  رب  مکاح  ماظن  تابث  دـنیآ ? دوخ و  هعماج  رب  بالقنا  تارثا  نارگن  یقیرط  هب  اهنآ 

لیاـمت دـشاب ، كاـنرطخ  یتـح  هدـننک و  نارگن  اـهنآ  يارب  دـناوت  یم  شخب  ییاـهر  یمدرم و  تکرح  ره  دنـشیدنا و  یم  دوـخ  ماود  هـب 
نید ییادج  دندوب و  رالوکـس  ياهماظن  ياراد  ًامومع  اهتلود  نیا  هک  یطیارـش  رد  هژیو  هب  دنرادن ؛ اهبالقنا  اهتکرح و  عون  نیا  هب  ینادنچ 

یمالسا ینید و  بتکم  يژولوئدیا و  زا  شا  هیام  ریمخ  هک  ناریا  بالقنا  دندوب . هتفریذپ  اجرباپ  تباث و  لصا  کی  ناونع  هب  ار  تسایس  زا 
ياهشزرا ماظن و  تخیر و  یم  مه  رد  ار  ( 2) دوجوم عضو  هک  اریز  دشابن ؛ هدننک  نارگن  اهنآ  يارب  تسناوت  یمن  ًاتعیبط  دوب ، هدـش  هتفرگ 

رایـسب دراوم  مه  رگا  دـشن و  هدـهاشم  يا  هدـیدپ  نینچ  زا  لابقتـسا  يارب  یتبغر  یعیبـط  روط  هب  نیمه  يارب  درک . یم  حرطم  ار  يدـیدج 
یمدرم و ياهراشف  ای  نآ  بقاوع  زا  اهنآ  ینارگن  زا  یشان  دنتخانش ، تیمسر  هب  ار  نآ  زا  هتـساخرب  ماظن  بالقنا و  هک  دش  هدید  يدودعم 

هنیک تموصخ و  اب  بالقنا  نیا  هب  تبـسن  صخا –  روط  هب  اـکیرمآ –  هدـحتم  تـالایا  معا – و  روط  هب  یبرغ - ياـهتلود  دوب . یعاـمتجا 
یشان درکیور  نیا  دنداد . جرخ  هب  نآ  زا  هتساخرب  ماظن  ینوگنرس  لزلزت و  یتح  نآ و  نتشاذگ  ماکان  رد  يدایز  شالت  دندرک و  دروخرب 
ًالوصا - 2 ناریا ؛ رد  برغ  عفانم  نداتفا  رطخ  هب  عقاو  رد  اـکیرمآ و  هژیو  هب  برغ ، هب  هتـشذگ  میژر  قلطم  یگتـسباو  - 1 دوب : لصا  ود  زا 

اهنآ ياهیروئت  اهینیب و  شیپ  هدیشک ، شلاچ  هب  ار  برغ  لاربیل  رالوکس –  يرکف  ياهماظن  یمالـسا ، ینید و  ياهـشزرا  هیاپرب  ییاهبالقنا 
يارچ نوچ و  یب  تیامح  اراکـشآ  اهنت  هن  برغ ، اکیرمآ و  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  تالوحت  نایرج  رد  درک . یم  شودـخم  ار 
زورب دوخ  زا  يا  هعقاو  نینچ  نتفاین  ققحت  يارب  يدایز  شالت  نآ  زا  غیرد  یب  تیاـمح  اـب  هکلب  دـندرک ؛ یم  مـالعا  هاـش  میژر  زا  ار  دوخ 
طوقس هدهاشم  زج  يا  هراچ  دنداد و  تیاضر  مه  دوشن  زوریپ  یمالسا  بالقنا  هک  یطرش  هب  یهاشنهاش  میژر  طوقـس  هب  ینامز  دنداد و 
اهشالت نیا  هک  دندرب  راک  هب  بالقنا  راثآ  ندرک  گنر  مک  فرحنم و  رد  ار  دوخ  شالت  دنتـشادن ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  هاش و  میژر 

یگچراـپکی و هچ  رگا  دراد . هـمادا  ناـنچمه  نآ  نوزفا  زور  ماکحتـسا  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ  زا  نرق  عـبر  کـی  تشذـگ  مـغر  هـب 
زا دراوم  زا  يرایـسب  رد  ار  دوخ  هار  دحتم  ياپورا  تسا و  هدش  لزلزت  راچد  یبطق  ود  ماظن  یـشاپورف  زا  دـعب  برغ  يایند  دـحاو  تسایس 

نیع رد  يداقتنا  يوگتفگ  سامت و  ناشدوخ  لوق  هب  هناگادـج و  یتسایـس  ادـج و  اکیرمآ  زا  یمالـسا  بالقنا  ياـهتیعقاو  شریذـپ  هلمج 
یبرغ ياهتلود  نایم  ناـنچمه  کیژولوئدـیا  یگنهرف و  يرکف ، ظاـحل  زا  هک  درک  شومارف  دـیابن  دـنا ، هدرک  هشیپ  ار  يراـجت  يراـکمه 
هتکن نیمه  دراد و  دوجو  یمالـسا » لوصا  اهـشزرا و  تیمکاح  رظن  زا  صوصخ  هب   » یمالـسا بالقنا  ياهتیعقاو  هب  تبـسن  يرظن  تدحو 

 » هک دراد  مالعا  برغ ، ندمت  اب  مالـسا  ندـمت  زیتس  حرط  اهندـمت و  دروخرب  يروئت  هئارا  اب  درک  بیغرت  ار  نوتگنیتناه  لئوماس  هک  تسا 
تیوقت یمالسا  بالقنا  اب  یگنهرف  ییورایور  رد  ار  اکیرمآ  اپورا و  رظن  كارتشا  هلیسو  نیدب  و  تسا ». نینوخ  ندمت  ود  نیا  نایم  لسگ 

هب یساسا  لکـشم  ود  زین  قرـش  كولب  ياهروشک  يارب  دش ، ور  هبور  اهتلود  بلغا  تریح  تهب و  اب  هک  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  دشخب .
؛ درک هیجوت  ار  نآ  یگنوگچ  ییارچ و  لیلحت و  ار  بالقنا  نیا  دـش  یمن  یتسیـسکرام  لیلحت  ياه  هبوچراچ  هب  هجوت  اب  . 1 دروآ : دوجو 
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لباق لیلحت ، هبوچراچ  نآ  رد  نآ  رب  طلـسم  ینید  ياهـشزرا  اه و  هزیگنا  هن  دوب و  نییبت  لباق  يداصتقا  ياـهرایعم  هیاـپ  رب  هن  هک  یبـالقنا 
. دـننک میظنت  بالقنا  میژر  اب  ار  دوخ  طباور  یتحار  هب  دنتـسناوت  یمن  هاش ، میژر  اب  اهنآ  بلغا  هنـسح  طباور  هب  هجوت  اب  . 2 دوب . لالدتسا 

بـالقنا باـتزاب  زا  ینارگن  نآ  دروآ و  دوـجو  هب  يوروـش  ریهاـمج  داـحتا  يارب  يرگید  هلئـسم  لکـشم ، ود  نیا  رب  هوـالع  بـالقنا  نیا 
یمالسا بالقنا  باتزاب  تفگ  ناوت  یم  یمالسا  ياهتلود  دروم  رد  دوب . زاقفق  يزکرم و  يایسآ  نیشن  ناملـسم  ياهیروهمج  رب  یمالـسا 

یفنم رثا  یلک  روط  هب  دنتـشاد ، اکیرمآ  هژیو  هب  برغ و  ناـهج  هب  يدـج  یگتـسباو  دنتـشادن و  یمدرم  هاـگیاپ  ًاـمومع  هک  اـهتلود  نیا  رب 
باـتزاب هدرک ، یم  يرتشیب  رطخ  ساـسحا  دوخ  هدـنیآ  يارب  ناریا  لوحت  رثا  رد  هک  یتـلود  ره  تفگ  ناوت  یم  رگید ، تراـبع  هب  تشاد .

. درک هدـهاشم  ناوت  یم  ساـسا  نیمه  رب  زین  ار  اـهتلود  نیا  يروف  ياـهملمعلا  سکع  هدوـب و  رتـشیب  تلود  نآ  رب  یمالـسا  بـالقنا  یفنم 
زا ساره  رطاخ  هب  دوب ، نایعیش  زا  يریگمشچ  ًاتبسن  تیلقا  ياراد  ای  دوب  رادروخرب  نایعیـش  رت  يوق  تیرثکا  زا  هک  یتلود  ره  هکنیا  بلاج 

هعیـش تیرثکا  اب  یتلم  رب  هک  قارع  یثعب  میژر  هک  يروط  هب  داد ، ناشن  يرتدنت  لمعلا  سکع  اهروشک ، نیا  رد  یمدرم  شزیخ  شروش و 
هیلع ار  یناما  یب  هنامحر و  یب  گنج  مه  تیاهن  رد  درک و  دروخرب  یمالـسا  بالقنا  اب  يریذپان  فصو  تموصخ  اب  درک ، یم  تموکح 

ود ره  يارب  مه  یتفگنه  یلام  یناج و  تاراسخ  هکلب  دـش ؛ هتخانـش  متـسیب  نرق  گنج  نیرت  ینالوط  اهنت  هن  هک  درک  زاغآ  اپون  ماظن  نیا 
تیلقا ياراد  هک  یمالـسا  ياهتلود  یتح  هتبلا  تسا ؛ قداص  نانبل  نیرحب و  دروم  رد  يرتمک  هجرد  اب  طیارـش  نیا  دراذـگ . ياـج  رب  تلم 

همه رب  یمالـسا  بالقنا  ذوفن  زا  سرت  رطاخ  هب  لاح  نیا  اب  دندوبن ، رادروخرب  يریگمـشچ  تیعقوم  زا  نایعیـش  ًالوصا  ای  دـندوب  مه  هعیش 
هجیتن نینچ  ناوت  یم  اهروشک ، نیا  رب  نوگانوگ  ياـهتلود  تیمکاـح  هب  هجوت  اـب  لاـح  نیع  رد  دـندرک ، ذاـختا  یفنم  عضاوم  ناناملـسم ،

، دندوب هتفرگ  شیپ  رد  یبالقنا  شور  یعون  رگید  ترابع  هب  دنتـشاد و  برغ  زا  يرت  لقتـسم  تسایـس  اهتلود  نیا  ردق  ره  هک  درک  يریگ 
لاح نیع  رد  دندرک . ذاختا  یبالقنا  ناریا  اب  رت  هناتـسود  یتسایـس  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ناوا  رد  نمی ، ریازجلا و  یبیل ، ياهتلود  دننام 

، دوخ عماوج  نایم  ییارگ  مالسا  دشر  اب  جیردت  هب  زین  اهتلود  نیا  یتح  درک . یقلت  بالقنا  زا  لابقتسا  يانعم  هب  ار  عضاوم  ذاختا  نیا  دیابن 
تیعضو دیابن  رگید  فرط  زا  دندرک . ادیپ  شیارگ  مه  ینمـشد  تموصخ و  هب  ًاضعب  هکلب  دودحم ، یبالقنا  ناریا  اب  ار  دوخ  هطبار  اهنت  هن 

ناریا هب  ییایفارغج  رظن  زا  ردـق  ره  هک  اـنعم  نیدـب  تفرگ ؛ هدـیدان  ار  یبـالقنا  ناریا  اـب  اـهنآ  یکیدزن  يرود و  اـهتلود و  نیا  ییاـیفارغج 
يرت تخـس  عضاوم  دندرک ، یم  ساسحا  رتشیب  مدرم  نایم  دوخ  ياهزرم  قیرط  زا  ار  نآ  ذوفن  بالقنا و  رودص  رطخ  دندوب و  رت  کیدزن 

زا اهنت  هن  اهتلود  نیا  درک  اعدا  تأرج  هب  ناوت  یم  یمالـسا  ياهتلود  رب  یمالـسا  بـالقنا  باـتزاب  زا  يدـنب  عمج  رد  دـندرک . یم  ذاـختا 
نرق عبر  کی  تشذگ  مغر  هب  طیارش  نیا  دندش و  ور  هبور  هدیدپ  نیا  اب  یفنم  دروخرب  یعون  اب  هکلب  دندرکن ؛ لابقتـسا  یمالـسا  بالقنا 

یمدرم عقاو  رد  یمدرم و  یبالقنا  یمالسا ، بالقنا  نوچ  اهتلم  رب  . 3 دراد . همادا  نانچمه  توافتم  تاجرد  اب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا 
نآ زا  تبثم  یـشرگن  اـب  اذـل  تسا ؛ هداد  رارق  ریثأـت  تحت  ار  اـهنآ  هدومن و  بلج  دوخ  هب  رتشیب  ار  اـهتلم  هجوت  ًاـتعیبط  دوب ، اـهبالقنا  نیرت 

اب یفنم  يدروخرب  هک  اهروشک  رب  مکاح  ياهتلود  فالخ  رب  تسا و  هتشاد  تیمومع  توافتم  یتاجرد  اب  لابقتسا  نیا  دنا . هدرک  لابقتـسا 
هب لین  رد  ناریا  تلم  هک  هزادنا  ره  دـنا ؛ هدرک  لابقتـسا  یمالـسا  بالقنا  زا  یـسوکعم  تبـسن  کی  اب  اهتلم  دـنا ، هتـشاد  یمالـسا  بالقنا 

بلغا هک  اـجنآ  زا  تسا . هدوب  رت  هدرتـسگ  لابقتـسا  تبـسن  ناـمه  هب  دـنا ، هتـشاد  كارتـشا  هجو  رگید  ياـهتلم  اـب  دوخ  یبـالقنا  فادـها 
دندوب هدز  هیکت  تردق  هکیرا  رب  اهتلم –  یمومع  تساوخ  ساسارب  هن  صاخ –  تاقبط  تردق و  نابحاص  تساوخ  هب  انب  مکاح  ياهتلود 

، يدردـمه یعون  ساـسا  رب  دراد ، تشاد و  دوـجو  رگید  عـماوج  رب  مکاـح  ياـهتلود  ریاـس  یهاـشنهاش و  میژر  ناـیم  يداـیز  تهابـش  و 
، یمالسا بالقنا  یگنهرف  دعب  هبلغ  هب  هجوت  اب  رگید  فرط  زا  دنتشاد . یم  زاربا  یمومع  تروص  هب  یتفگش و  نیع  رد  ار  دوخ  یلاحشوخ 
هک بیترت  نیدب  دنا ؛ هتـشاد  يرتشیب  تبثم  يریذپ  ریثأت  دـندوب ، ناریا  تلم  اب  يرتشیب  یگنهرف  كرتشم  هوجو  ياراد  هک  یعماوج  اهتلم و 

دوخ هب  قلعتم  ار  بالقنا  عقاو  رد  دنتشاد و  زاربا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  ار  دوخ  یلاحـشوخ  ًامومع  نایعیـش  هژیو  هب  ناملـسم  ياهتلم 
بالقنا ناریا و  اب  يرتمک  رایـسب  طاـبترا  هک  دـشاب  هدراذـگ  یعماوج  رب  ار  ریثأـت  نیرتمک  یمالـسا  بـالقنا  تفگ  ناوتب  دـیاش  دنتـسناد .
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رد یعمج  ياه  هناسر  تاغیلبت  یفنم  جاوما  ای  دندرکن  بسک  داتفا ، قافتا  ناریا  رد  هک  هچنآ  زا  ار  مزال  یهاگآ  عقاو  رد  هتشاد و  یمالسا 
. دـندرک یم  فیرحت  زین  ار  اهتیعقاو  ًامومع  یتح  هکلب  داد ؛ یمن  اهنآ  هب  ار  یبالقنا  ياهتیعقاو  ندیـسر  هزاـجا  هتـسباو  ياـهروشک  برغ و 

هدش ذاختا  ياهشور  اه و  هویـش  ذاختا  ات  بالقنا  ياهنامرآ  اهـشزرا و  شریذپ  شیارگ و  زا  عومجم  رد  اهتلم  رب  یمالـسا  بالقنا  باتزاب 
رب ب ) تخادرپ . میهاوخ  اهنآ  هب  دوخ  ياج  رد  هک  درک  هدـهاشم  ناوت  یم  ار  مکاح  ياـهماظن  هیلع  یمومع  تارهاـظت  شرتسگ  هلمج  زا 

یهیدب يرما  ناونع  هب  نرق  راهچ  هب  کیدزن  يروحم ، برغ  هیاپ  رب  یناهج  ماظن  هک  تفرگ  لکش  ینامز  یمالسا  بالقنا  للملا  نیب  ماظن 
، یگنهرف يرکف ، نوگاـنوگ  داـعبا  رد  ماـظن  نیا  رد  هک  مه  یلوحت  عوـن  ره  دوـب . هدـش  هتفریذـپ  یناـهج  هعماـج  طـسوت  هدـش ، تیبـثت  و 

یتـح دوـب ؛ هدیـشکن  شلاـچ  هب  ار  يروـحم  برغ  زگره  دوـب و  برغ  زا  هـتفرگ  تأـشن  دـش ، یم  حرطم  دـیدج  ياـهنامتفگ  يداـصتقا و 
ياهماظن زا  یعباـت  داد ، خر  ( 1959) ابوک ای  ( 1949) نیچ رد  هچنآ  دـننام  تسویپ ، عوقو  هب  برغ  ناهج  زا  جراـخ  هک  گرزب  ياـهبالقنا 

داعبا رد  ار  روحم  برغ  یناهج  ماظن  تسناوت  دیدج  یلوحت  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  اما  دوب ؛ برغ  زا  هتـساخرب  ياهیدنمنوناق  يرکف و 
یناهج و هعماج  رد  یقیمع  تالوحت  بجوم  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  ساسا ، نیا  رب  دـناشکب . شلاچ  هب  فلتخم 

اهشزرا يایحا  یمالسا  بالقنا  ریثأت  نیرت  مهم  یناهج :  عماج و  بتکم  کی  ناونع  هب  مالسا ؛ يایحا  . 1 دش . ریز  داعبا  رد  للملا  نیب  ماظن 
نویسازینردم هعسوت  نامز و  تشذگ  اب  مالسا ، نید  هژیو  هب  نایدا ، داد  ناشن  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  عقاو  رد  دوب . یمالسا  ياهیهاگآ  و 

دنـشاب و یم  حرطم  يرگدادـیب  ملظ و  زا  تیرـشب  تاجن  هار  نیرت  مهم  ناونع  هب  رگید  راـب  هکلب  دـنا ؛ هدیـسرن  دوخ  هار  ناـیاپ  هب  اـهنت  هن 
تایونعم و تردق  زا  يا  هچیرد  ندوشگ  نمض  هدرک ، فقوتم  ناهگان  هب  دوب ، تکرح  رد  تایدام  يوس  هب  دایز  یتعرس  اب  هک  ار  ییایند 

زاب مالـسا  شوغآ  هب  ار  نانآ  یتسیلایرتام –  ياهیژولوئدیا  زا  نادرگیور  ناوج  لسن  هژیو  هب  مدرم – و  يور  هب  یبهذم  ینید و  تاداقتعا 
داجیا یبطق و  ود  ماظن  یـشاپورف  . 2 درک . ادیپ  يدیدج  موهفم  انعم و  یمالـسا  بالقنا  زا  دـعب  يایند  رد  نآ  تایآ  نآرق و  دـنادرگ . یم 

رد درک ، روهظ  یبطق  ود  ماـظن  تیبـثتو  میکحت  جوا  رد  یمالـسا  بـالقنا  هکنیا  مغر  هب  برغ :  رد  هدـش  یحارط  ياـهماظن  يارب  شلاـچ 
ود هجیتن  رد  درک و  ماـیق  نآ  هیلع  دومنن ؛ تیاـعر  ار  نآ  يدـنمنوناق  اـهنت  هن  دـناشک و  شلاـچ  هب  ار  یبطق  ود  ماـظن  دوخ  ياـهماگ  نیلوا 

يریگ لکش  داجیا و  ریـسم  رد  برغ  شالت  هب  دنتـشاذگ و  رانک  ار  دوخ  ياهداضت  روهظ ، ون  هدیدپ  نیا  ربارب  رد  بیقر  گرزب  تردقربا 
هدش يدیدج  ماظن  حارط  دوخ  هدناشک ، شلاچ  هب  ار  اه و ... ندمت  دروخرب  يزاس ، یناهج  یبطق ، کت  ماظن  دننام  روحم ، برغ  ياهماظن 

یناهج تاعزانم  یناهج :  تاعزانم  نامتفگ  رییغت  . 3 تسا . هدوب  مه  داضت  رد  هک  هتـشادن ، یناوخمه  اهنت  هن  یبرغ  ياهرایعم  اب  هک  تسا 
همتاخ داتفا و  یم  نایرج  هب  تفرگ ، یم  لکـش  مصاختم  ياهتلود  نایم  فالتئا  اه و  هیداحتا  لیکـشت  اهتلود و  نایم  هعزانم  هیاپرب  ًاـمومع 

دوب حرطم  يراد  هیامرـس  ناهج  مسینومک و  يایند  نایم  متـسیب  نرق  رد  هک  هچنآ  دننام  کیژولوئدـیا –  لماوع  یهاگ  هچ  رگ  تفای ؛ یم 
بالقنا تفرگ . یم  لکـش  يداصتقا  عفانم  میـسقت  رـس  رب  یللملا  نیب  تاعزانم  ًامومع  درک ؛ یم  ادـیپ  تاعزانم  نیا  رد  يا  هوقلاب  شقن  – 

جراخ تلم  تلود –  هزوح  زا  زین  ار  یللملا  نیب  تامصاخم  رد  یلـصا  نارگیزاب  داد ؛ رییغت  ار  تاعزانم  عون  نیا  نامتفگ  اهنت  هن  یمالـسا 
هدوت اب  روز  تردـق و  نابحاص  نایم  هکلب  تسین ؛ توافتم  فادـها  عفانم و  اب  اهتلود  نایم  یـساسا  هعزانم  دـیدج  نامتفگ  ساسا  رب  درک .

یموق و يداژن ، ییایفارغج ، ياهیدـنبزرم  نامتفگ  نیا  دـشاب . یم  ناهج  نافعـضتسم  اب  ناربکتـسم  نایم  یعقاو  گنج  تسا و  مدرم  ياـه 
درک حرطم  نافعضتسم  ناونع  هب  اهتلم  اب  ناربکتسم  ناونع  هب  ار  اهتلود  گنج  تخیر و  مهرد  ار  یللملا  نیب  تامـصاخت  رد  یبهذم  یتح 

اه ندمت  دروخرب  ای  ربماتپس 2001  زا 11 دـعب  مسیرورت  اب  هزرابم  شـشوپ  رد  ار  تاعزانم  عون  نیا  هک  تسا  نیا  رب  برغ  شالت  نونکا  و 
زا درک . رییغت  مه  یناهج  يدنب  فص  یناهج ، تاعزانم  نامتفگ  رییغت  وریپ  ناربکتسم :  هیلع  نافعـضتسم  یناهج  شزیخ  . 4 دنک . هزیروئت 

ياهزرم هک  اهتلم  یمومع  شزیخ  اب  فاصم  رد  دنا و  هتشاذگ  رانک  ار  دوخ  نایم  تامـصاخت  اهتباقر و  ًامومع  مکاح  ياهتلود  فرط  کی 
یعمج ای  يدرف  ياهتکرح  بلاق  رد  دنا و  هتـساخرب  روز  تردق و  نابحاص  اب  هزرابم  هب  ادص  کی  لد و  کی  هدیدرون و  رد  ار  ییایفارغج 
ناونع هب  زورما  هک  تسا  نانبل  هللا  بزح  نآ  هنومن  دنا . هدش  یئاسانش  یعون  هب  هتفای و  تیدوجوم  هدیدرگ ، یناهج  تاعزانم  هصرع  دراو 
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نیب مسینویهص  اب  هعزانم  رد  ار  نانبل  تلود  زا  رتالاب  لّوا و  فرح  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یهاگیاج  نانچ  رد  یتلود  ریغ  حرطم  تردق  کی 
ياهرایعم اهشزرا و  هیاپ  رب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  دیدج :  نامتفگ  ناونع  هب  یسایس  یمالسا  حرط  . 5 دنز . یم  لیئارسا  تلود  للملا و 

ناهاوخ هک  دومن  حرطم  للملا  نیب  طباور  یـسایس و  مولع  رد  ار  یـسایس  مالـسا  ناـمتفگ  نردـم ، خـیرات  رد  هبترم  نیلّوا  يارب  یمالـسا ،
هب ادج و  تسایـس  زا  اهنت  هن  نید  هک  دـش  یم  حرطم  مسیرالوکـس  مسیئال و  يایند  رد  نامتفگ  نیا  تسا . نآ  یـسایس  تردـق  زا  یـشخب 

. درادـن نردـم  يایند  هب  هئارا  يارب  مه  يزیچ  دراد . قلعت  خـیرات  هب  تسا و  هتـشذگ  زین  نآ  هرود  هکلب  تسا ؛ اـهتلم  نویفا  سکراـم  هتفگ 
دناوت یم  مالسا  نید  اهنت  هن  دننادب  ات  درک  زاب  تسایـس  نارظن  بحاص  نادنمـشیدنا و  يور  هب  دیدج  يا  هچیرد  یـسایس  مالـسا  نامتفگ 
ناونع هب  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  لباقت  رد  زین  دوجوم  ناـمتفگ  اـب  دراد و  نردـم  ناـهج  هب  هئارا  يارب  يدـیدج  ياـهفرح  ؛ دـشاب یـسایس 

. دیـشک شلاچ  هب  لمع  رد  ار  برغ  يژتارتسا  یمالـسا  بالقنا  روحم :  برغ  ماظن  یفن  . 6 درک . یقلت  نردـماسپ  نارود  رد  رترب  نامتفگ 
? رطیـس دوب و  برغ  ذوفن  هزوح  رد  هک  دـش  زوریپ  ینیمزرـس  رد  تمظع  لاـمک  اـب  بـالقنا  نیا  هک  تفرگ  تأـشن  اـجنآ  زا  گرزب  رطخ 

تحت ناهج ، يربهر  اب  برغ  گنتاگنت  هطبار  یمالسا ، بالقنا  دنمتردق  روهظون و  نامتفگ  رد  دیشک . شلاچ  هب  ار  روحم  برغ  نامتفگ 
ناوت یم  رظنم  نیا  زا  دـش . ور  هب  ور  يدـج  تفلاخم  اب  هعـسوت –  زا  رادـیاپ  ییوگلا  ناونع  هب  يرادـم –  برغ  هدـیا  تفرگ و  رارق  راشف 

مالـسا شرتـسگ  ور  نیا  زا  داد . رارق  هجوت  دروـم  ار  يروـحم  برغ  يرادـم و  اـپورا  شیاـسرف  بیرخت و  رد  ییارگ  مالـسا  روـهظ  شقن 
رد هتـسه  کی  مسینردـم  تسپ  رـصع  رد  ییارگ  مالـسا  دوش . یم  هدرمـش  ناهج  رد  برغ  یهاوخ  نوزفا  ربارب  رد  نیداینب  یعناـم  ییارگ 
رد برغ  نردـم ، نامتفگ  رد  دـییارگ . لزلزت  هب  تسا ، ملاع  تکرح  رادـم  برغ ) ) اپورا هک  روصت  نیا  اذـل  تسا ؛ يا  هتـسه  دـنچ  ییایند 
زا دعب  نامتفگ  دمآ . نتم  هب  هیـشاح  زا  یبرغریغ  ياهندـمت  ییادز ، زکرم  اب  اما  دنتـشاد ؛ رارق  نوماریپ  رد  یبرغریغ  ياهندـمت  دوب و  زکرم 

ترابع هب  دوش و  یم  زین  برغ  ییادز  نوماریپ  یعدم  هکلب  دناشک ؛ یم  هیشاح  هب  زکرم  زا  ار  برغ  اهنت  هن  لباقت ، نیا  یمالـسا و  بالقنا 
یم باسح  هب  دئاز  دوب ، هدش  یهدنامزاس  لاس  تسیود  لوط  رد  هک  ار  یناهج  نامتفگ  ییارگ ، مالـسا  یـسایس و  مالـسا  نامتفگ  رگید ،

هاگترپ طاطحنا و  رد  تایقالخا  رظن  زا  ار  نآ  مالـسا ، ناهج  رب  یتعنـص  ینف و  ظاحل  زا  برغ  نتـسناد  رترب  نمـض  دـیدج  نامتفگ  دروآ .
هیلع  " ریگارف سورخ  هک  تسا  یطحنم  هیحور  هب  هن "  " خساپ تسین ؛ يدام  تفرشیپ  يروآ و  نف  یفن  دربن  نیا  نیاربانب ، دنیب . یم  يدوبان 

تاـناکما و نشور  ًـالماک  يا  هنوگ  هب  ناـیارگ  مالـسا  مالـسا ، ناـهج  رد  دـنک . یم  ذوـفن  اـهناسنا  ناـج  زغم و  رد  دـینک " نایـصع  برغ 
نآ رگزاغآ  هک  يرکف  ياهنایرج  اب  ییورایور  يارب  اهنآ  زا  هلـصافالب  اـما  دـنریگ ؛ یم  تمدـخ  هب  ار  یتلود  يرنه  یطاـبترا و  تالیهـست 

نیرتزراب تسا و  هتفای  يرتشیب  دومن  ندش  یناهج  تاطابترا و  رـصع  رد  اهتـصرف  نیا  دننک . یم  هدافتـسا  دنا ، هدوب  تالیهـست  تاناکما و 
اکیرمآ هلمح  نایرج  رد  يا  هقطنم  يا  هراوهام  ینویزیولت  ياه  هکبـش  تیلاعف  برغ ، هیلع  برغ  یندمت  رازبا  يریگراک  هب  عون  نیا  هنومن 

کی ناونع  هب  مالسا  ناهج  . 7 تسا . قارع  هب  اکیرمآ  مجاهت  و  روشک - نیا  هب  یتسیرورت  تالمح  زا  سپ  نابلاط –  عضاوم  هب  سیلگنا  و 
یعون هب  دـمآ و  دوجو  هب  ناملـسم  ياهتلم  نایم  هک  یگتـسبمه  يرادـیب و  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  اب  یناهج :  ماظن  رد  حرطم  تردـق 

هب مالـسا  ناهج  دـیماجنا ، نوگانوگ  داعبا  رد  هداعلا  قوف  يدـنمناوت  ساسحا  همه  زا  رت  مهم  و  نگمه ، عفانم  كرتشم ، فادـها  نامرآ و 
يداصتقا ییایفارغج و  یگنهرف ، داعبا  رد  هوقلاب –  هچ  لعفلاب و  تروص  هب  هچ  مهم –  تردـق  لقتـسم و  رگیزاـب  کـی  ناونع  هب  جـیردت 

هک نارگیزاب  ریاس  اب  دیدج  رگیزاب  نیا  ياهیگژیو  هکنیا  بلاج  تشادن . دوجو  بالقنا  زا  لبق  یـسایس  نامتفگ  رد  نیا  دـیدرگ و  حرطم 
ياهرایعم ناونع  هب  ًالبق  هچنآ  اب  متـسیس  نیا  دراد . یـساسا  توافت  تسا . هتفرگ  لکـش  اپورا –  هیداحتا  نوچمه  اه –  هیداحتا  بلاـق  رد 

دنویپ كرتشم ، ياهنامرآ  اهـشزرا و  ناملـسم و  ياهتلم  یمومع  نادـجو  ناونع  هب  يزیچ  هکلب  دراد ، يوهام  تواـفت  دوب ، حرطم  تردـق 
رد ار  یموق  يداژن و  ییایفارغج ، یتنـس  ياهیدـنبزرم  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  مدرم  ياه  هدوت  یعامتجا و  ياههورگ  نایم  یمکحتـسم 

یبایزرا لباقریغ  رت و  هدرتسگ  دمان » یم  یمالـسا  ندمت   » نوگنیتناه هچنآ  زا  یتح  دـنک ؛ یم  ذوفن  عماوج  ریاس  قامعا  ات  هاگ  هدـیدرون و 
یلو رترب  تردق  رظن  زا  اهروشک  يدنب  میسقت  شجنس و  يارب  هدش  هتفریذپ  ساسا  یللملا :  نیب  ماظن  رد  تردق  ياهرایعم  رییغت  . 8 تسا .

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1899 

http://www.ghaemiyeh.com


يدـنب میـسقت  رد  هک  دوب  یـسایس  ییایفارغج و  یتیعمج ، يداـصتقا ، یماـظن ، لـماع  نوچمه  يریگ  هزادـنا  لـباق  يداـم  لـماوع  رت ، مهم 
هیلع یهت  تسد  اب  یمدرم  طسوت  هک  یمالـسا  بالقنا  دش . یم  هدافتـسا  کچوک  ياهتردق  گرزب و  ياهتردق  اه ، تردـقربا  هب  اهروشک 

رد یناهج  گرزب  تردق  جنپ  رب  هللا  بزح  ياهورین  هک  یتسکـش  و  درک ، هبلغ  یناهج  گرزب  ياهتردق  هبناج  همه  تیامح  دروم  یتردق 
ياهتردـق رب  اهنت  هن  هک  دـش  تداهـش " داهج و  نامیا ،  " نوچمه تردـق  زا  يدـیدج  ياـهرایعم  ندـش  حرطم  بجوم  دروآ ، دراو  ناـنبل 

اب نونکا  لیئارـسا  هک  یطیارـش  تسا . هدرک  لکـشم  برغ  يارب  ار  اهرایعم  نیا  اب  ههجاوم  يریگ و  هزادـنا  ناکما  هکلب  هدرک ؛ هبلغ  يدام 
قالخا و تیونعم ، رـصنع  هس  حرط  . 9 دـشاب . یم  تردـق  زا  روهظون  هدـیدپ  نیا  اب  دروخرب  رد  برغ  یماـکان  هناـشن  تسا ، ور  هبور  نآ 
هب تلم  تلود –  داهن  نتخانـش  تیمـسر  هب  ایلافتـس و  هماندهع و  زا  دـعب  هتفرگ  لکـش  یللملا  نیب  ماظن  رد  یللملا :  نیب  ماظن  رد  تلادـع 
رد تابـساحم  راـیعم  تسایـس ، زا  نید  ییادـج  هرود  زاـغآ  نینچمه  اـهروشک و  يداـم  عفاـنم  هیاـپ  رب  تباـقر  یلـصا و  نارگیزاـب  ناونع 

ینید ياهـشزرا  هیاپ  رب  هک  یمالـسا  بالقنا  دوب . حرطم  یلم  عفانم  زا  فیرعت  رد  يداـم  رـصانع  اـهنت  یللملا  نیب  تاـقفاوت  تامـصاخت و 
ماظن رد  يدیدج  هبوچراچ  ناونع  هب  ار  تلادع  قالخا و  تیونعم ، نوچمه  يدام ، ریغ  دـیدج  رـصانع  دیـسر ، يزوریپ  هب  تفرگ و  کش 

رد تلع  نیمه  هب  تسا . هدـش  رت  لکـشم  یناـهج  هنحـص  نارگیزاـب  يارب  اـهنآ ، زا  تشذـگ  ربارب  رد  مهاـفت  هـک  درک  حرطم  لـلملا  نـیب 
هدرک لمحت  ار  یپرد  یپ  ییاهتسکش  هدش و  يدایز  تاهابتشا  راچد  مالسا  ناهج  یمالـسا و  يروهمج  اب  دروخرب  رد  دوخ و  تابـساحم 

عـضاوم ریـسم  رد  دنا  هتـسناوتن  هدش و  لکـشم  راچد  نیطـسلف  مدرم  قوقح  زا  ناریا  یمالـسا  ماظن  تیامح  دروم  رد  اهیبرغ  هلمج  زا  دـنا .
هبلغ روهظ و  زا  دعب  مالسا :  ناهج  مجاهت  زاغآ  . 10 تسا . هدمآ  رد  بآ  زا  طلغ  اهنآ  ياهینیب  شیپ  بلغا  دننک و  داجیا  یللخ  نآ  مکحم 

فرح دوب و  هتفرگ  دوخ  هب  یمجاهت  یتلاح  برغ  دوش ، یم  هدرمـش  برغ  ندـمت  خـیرات  رد  یمهم  هطقن  هک  اـپورا  رد  سناـسنر  تضهن 
زا لبق  نارود  رد  هک  ار  مالسا  ناهج  هژیو  هب  رگید  عماوج  حرطم و  یگنهرف  یسایس و  يداصتقا ، یماظن ، فلتخم  داعبا  رد  ایند  رد  ار  لّوا 

طیارـش رییغت  هب  مه  يدیما  دوب و  هدرک  راداو  دوخ  زا  تیعبت  لاعفنا و  هب  دندوب ، رادروخرب  یمالـسا  يافوکـش  میظع و  ندمت  زا  سناسنر 
رارق یمجاهت  یتلاح  رد  ار  نآ  دیـشخب و  نایاپ  مالـسا  ناهج  لاعفنا  نارود  هب  داد و  رییغت  ار  طیارـش  هرابکی  یمالـسا  بـالقنا  تفر . یمن 

مجاهت ولج ? دـشاب . یم  شا  هدـنیآ  ندـمت و  گـنهرف ، نارگن  دـنک و  یم  عاـفد  دوخ  زا  هک  تسا  برغ  نیا  هزورما  هک  يا  هنوگ  هب  داد ؛
سکع برغ و  یتسیرالوکس  ماظن  اب  ییاپورا  ياهروشک  ریاس  هسنارف و  باجح  اب  نارتخد  يریگرد  هلئـسم  رد  ناوت  یم  ار  مالـسا  ناهج 

اما تسا ؛ یمالسا  ندمت  هوکش  روآدای  یطـسو  نورق  یمالـسا :  ندمت  تمظع  هب  تشگزاب  . 11 درک . هدـهاشم  اهتلود  نآ  یلاعفنا  لمعلا 
ییافوکش نارود  نآ  زا  ًالامتحا  رگا  دنک و  دای   X یکیرات رصع  ناونع  هب  نارود  نآ  زا  دراپسب و  یشومارف  هب  ار  نآ  درک  یم  یعس  برغ 

رب هیکت  اب  برغ  ندمت  تفرشیپ  تعرس  هب  هجوت  اب  تسناد و  یم  خیرات  هتشذگ و  نارود  هب  طوبرم  ار  نآ  درک ، یم  يدای  یمالـسا  ندمت 
یمالـسا بالقنا  يزوریپ  تسناد . یم  لاحم  هکلب  نکمم و  ریغار  یمالـسا  ندمت  تایح  دـیدجت  ناکما  يروآ ، نف  يژولونکت و  تعنص ،

دوجو هب  اه  ناملـسم  يارب  مک  تسد  ار  رواب  نیا  نآ ، تاعبت  راـثآ و  یمالـسا و  يرادـیب  تفرگ و  تروص  برغ  هتـساوخ  فـالخ  هب  هک 
هب ندش  لیدبت  لاح  رد  ریذپان  بانتجا  تروص  هب  یتح  نکمم و  هوکـش  اب  نارود  نآ  دـیدجت  یمالـسا و  ندـمت  يایحا  ناکما  هک  دروآ 

هیاس رد  مالسا  ناهج  رد  ناشخرد  ياهدادعتـسا  تسا و  هدش  ریگارف  اج  همه  برغ  رد  یقالخا  یهابت  داسف و  هک  رواب  نیا  تسا . تیعقاو 
لبق بالقنا :  نامتفگ  رییغت  . 12 دهد . یم  لکش  ار  هشیدنا  نیا  ساسا  تسا ، يریگ  لکش  زورب و  لاح  رد  یمالـسا  ياه  هزومآ  قالخا و 

شهاک يراتخاس و  فعض  رطاخ  هب  مکاح  ياهماظن  یشاپورف  زا  یـشان  ار  نآ  بالقنا  نازادرپ  هیرظن  مومع  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا 
ار نآ  درک و  مایق  مکحتسم  دنمتردق و  ماظن  کی  هیلع  دوش  یم  هک  دندوبن  دقتعم  ًالوصا  دنتـسناد و  یم  مکاح –  ياهمیژر  ياهیدنمناوت 

یلاح رد  هاش ، دنمتردق  میژر  هیلع  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب  دـنوش . یمن  هتخاس  دـنیآ و  یم  اهبالقنا  لوپچاکـسا  لوق  هب  داد ؛ تسکش 
نازادرپ هیرظن  نادنمـشیدنا و  تریح  دوب ، ناهج  گرزب  ياهتردـق  ماـمت  تیاـمحدروم  تشاد و  راـیتخا  رد  ار  تردـق  ياـهرازبا  مه  هک 

، بالقنا یهد  نامزاس  یمدرم ، ياهورین  جیسب  لماع  هب  نازادرپ  هیرظن  تهج  نیا  زا  درک . رییغت  بالقنا  نامتفگ  دش و  هتخیگنارب  بالقنا 
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ترابع هب  دنداد و  رارق  یـسررب  دروم  دیدج  هدـیدپ  ناونع  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  عقاو  رد  دـندرک و  هجوت  بالقنا  يربهر  يژولوئدـیا و 
دـنوش "!13. یم  هتخاـس  هکلب  دـنیآ ؛ یمن   " هک دـشاب  هتـشاد  دوجو  دـناوت  یم  زین  اـهبالقنا  زا  يرگید  هتـسد  هک  دـندومن  فارتعا  رگید ،
هک تشاد  دوجو  یـساسا  رواب  داقتعا و  نیا  متـسیب  نرق  رخاوا  نردـم  ياـیند  رد  ًـالوصا  يا :  هقطنم  یتردـق  وگلا و  یمالـسا ؛  يروهمج 

درادن ناکما  لبق  نرق  هدراهچ  رد  هدش  حرطم  ياهشزرا  لوصا و  تیاعر  اب  یمالـسا  ینید و  ياهرایعم  هیاپ  رب  تموکح  موادت  لیکـشت و 
مه یمالـسا  ناهج  ناربهر  زا  يرایـسب  رد  یتح  رواب  نیا  دنرادن . برغ  رالوکـس  ياهماظن  زا  نتفرگ  وگلا  زج  یهار  مالـسا  ياهروشک  و 

یمالسا و بالقنا  يزوریپ  دروآ . دوجو  هب  لبق  نرق  هدراهچ  رد  هدش  هئارا  یمالـسا  ياهـشزرا  هیاپ  رب  یماظن  دوش  یمن  هک  تشاد  دوجو 
لاس و جنپ  تسیب و  تدم  هب  نآ  موادت  یـسیسأت و  ياهداهن  زا  هدافتـسا  اب  یبهذـم و  ياهـشزرا  هیاپ  رب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  سیـسأت 

تریح نردم ، کیـسالک  گنج  لاس  تشه  هنادنمتردق  هنادنمـشوه و  هرادا  یتح  اهتلود و  ریاس  اب  لداعتم  طباور  يرارقرب  رد  نآ  قیفوت 
زاب یمالـسا  يروهمج  يارب  اهتموکح  يدـنب  میـسقت  رد  يدـیدج  لصف  راچان  تخیگنارب و  ار  نادنمـشیدنا  یـسایس و  نارگ  هراـظن  همه 

بالقنا ناربهر  . 14 تفای . ناوت  یمن  نآ  يارب  یهباـشم  نردـم  خـیرات  رد  تسا و  رارکت  يرادرب و  هرهب  لـباق  وگلا  ناونع  هب  هک  دـندرک 
تایرظن رب  هیکت  اب  برغ و  یـسایس  مولع  سوماق  رد  اهنآ ، یگتـسجرب  یـسایس و  ناربهر  ياهیگژیو  يربهر :  دیدج  ياهوگلا  یمالـسا ؛ 

هب اهنآ  يارب  هک  يزیچ  دـش و  یم  هصالخ  لغد  رکم و  ریبدـت ، ره  اب  فادـها  ندرب  شیپ  نابیقر و  رب  هبلغ  يارب  يدـنمناوت  رد  یلواـیکام 
هب یمالسا  بالقنا  ناربهر  روهظ  دوب . تقادص  فاصنا و  یقالخا ، ياهرایعم  لوصا و  تیاعر  دوبن ، حرطم  ًالصا  يرورـض  یگژیو  ناونع 
رد ناربهر  عون  نیا  هک  نآ  هژیو  هب  دوب ؛ تسایس  هنحص  رد  یئانثتـسا  دوب و  یمالـسا  قالخا  اهرواب و  هب  قلعتم  هک  هر )  ) ینیمخ ماما  هژیو 

صاخ و هجوت  دروم  ناربهر  عون  نیا  هریـس  یگدنز و  هعلاطم  هزورما  دـنا . هدرک  بسک  مه  ییاهن  قیفوت  دوخ  یـسایس  ياهتیرومأم  ماجنا 
ياهینیب شیپ  رد  نونکات  لـیلد  نیمه  هب  برغ  تسا و  هدرب  لاوئـس  ریز  ار  یـسایس  ناربهر  هب  طوبرم  یلبق  يدـنمنوناق  هتفرگ و  رارق  ماـع 
يزوریپ شخب :  ییاهر  تایهلا  حرط  . 15 تسا . هدش  هابتشا  راچد  بالقنا  یـسایس و  ناربهر  درکلمع  يریگ و  میمـصت  اب  هطبار  رد  دوخ 

یم مدق  تباث  رواب  نیا  رب  ار  دوخ  تیحیسم  ياسیلک  تشاذگ . ياج  رب  ار  دوخ  راثآ  ناملسمریغ  یبهذم  عماوج  رد  یتح  یمالسا  بالقنا 
زردـنا و دـنپ و  هب  دـناوت  یم  اـهنت  دوش و  هماـکدوخ  ياـهمیژر  هیلع  یـسایس  تازراـبم  هنحـص  دراو  دراد  ترورـض  هن  قح و  هن  هک  دـید 
رد هژیو  هب  تیحیـسم  ناربهر  زا  یـضعب  تفرگ ، لکـش  ینید  ياـملع  يربهر  هب  هک  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  اـب  دـنک . هدنـسب  تحیـصن 

، دـنا هداد  تسد  زا  یعامتجا  ياههورگ  نایم  ار  دوخ  هاگیاج  یمومع  ياهزاین  هب  یهجوت  یب  تلع  هب  هک  دـندش  هجوتم  نیتال ، ياکیرمآ 
هئوگاراکین بالقنا  رد  ار  هبرجت  نیلّوا  دنتـسویپ و  نویبالقنا  هب  ناکیتاو ، ياسیلک  هدـش  هتفریذـپ  ياهرایعم  لوصا و  زا  جورخ  اب  نیاربانب ،

زا یمهم  شخب  يربهر  دوخ ، يارب  شخب  یئاـهر  تاـیهلا  ماـن  هب  یئاـسیلک  ماـظن  رد  يدـیدج  لـصف  ندرک  زاـب  نمـض  دـندرک و  بسک 
مالـسا ناهج  رب  یمالـسا  بالقنا  باتزاب  ج ) دـنتفرگ . هدـهع  رب  ناکیتاو ، تفلاخم  مغر  هب  ار  نیتـال  ياـکیرمآ  شخب  يدازآ  ياهتـضهن 

طیارش یخیرات و  ینید و  كرتشم  هقباس  اهتکرح و  جیاتن  اوتحم و  اهشور ، فادها ، اهراعـش ، رد  تیبذاج  لیلد  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
يدارا و ای  یعیبط و  روط  هب  شخبرثا  ياه  هیاـم  نیا  تسا . هدوب  مالـسا  ناـهج  رد  راذـگ  رثا  يا  هدـیدپ  یللملا ، نیب  يا و  هقطنم  یطیحم 

تالدابم فیگنهرف  یملع و  طابترا  يرادا ، یتلود و  یمـسر  ياهنامزاس  یبالقنا  ياهناگرا  نوچ  ییاهلرتنک  قیرط  زا  هدش و  يزیر  همانرب 
فلتخم تاجرد  هب  عماوج  نآ  رد  ار  ینید  ياهنامزاس  اهـشبنج و  اهتلود و  هتفای و  باـتزاب  ناملـسم  ياـهروشک  رد  يداـصتقا ، يراـجت و 

دنا فرتعم  دنرادن و  يدیدرت  بالقنا  نافلاخم  نانمشد و  یتح  یمالسا ؛ بالقنا  ناگتفیش  نادنمقالع و  اهنت  هن  هزورما  تسا . هدرک  رثأتم 
یمهم فطع  هطقن  1979م )  ) لاس 1357 ش رد  یهاشنهاش  هلاس  دصناپ  رازه و  ود  میژر  طوقس  ناریا و  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  هک 

دبتـسم و ماظن  هب  فرط  کی  زا  بالقنا  نیا  تسا . هدوب  تیرـشب  ناهج  هکلب  مالـسا  ناهج  یعامتجا  یـسایس  تالوحت  خـیرات  رد  اـهنت  هن 
ناهج ياهروشک  ای  برغ  رد  هچنآ  هباشم  یـسارکومد  لاربیل –  ماظن  کی  داـجیا  اـهینیب –  شیپ  مغر  هب  داد و  ناـیاپ  یهاـشنهاش  هتـسباو 

رب یماظن  یناهج ، نادنمشیدنا  نارظان و  یتفگش  لامک  رد  یتسینومک – و  دبتسم  ياه  يروتاتکید  ای  دراد ، دوجو  ناتسودنه  دننام  موس 
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هتـشذگ ياهرـصع  رد  يا  هنومن  نتـشادن  مالـسا و  روهظ  زا  لاس  دصراهچ  رازه و  تشذـگ  زا  دـعب  یبهذـم  یمالـسا و  ياهـشزرا  ياپ ?
دبای و ماکحتسا  دروآ ، ماود  یلخاد  یجراخ و  ياهراشف  اه و  هئطوت  تالکشم ، همه  دوجو  اب  نرق –  عبر  تدم  هب  تسناوت  دش و  رقتـسم 
يدومخ و نرق  دـنچ  هب  بالقنا  نیا  رگید  يوس  زا  دـناسرب . تاـبثا  هب  ار  مزیئـال  مزیرالوکـس و  رب  یکتم  نردـم  ياـیند  رد  دوخ  ییاراـک 

دش مالسا  بتکم  يژولوئدیا و  هب  تشگزاب  هیاپرب  یمالسا  يرگایحا  يرادیب و  یعون  زورب  بجوم  داد و  همتاخ  یمالـسا  ندمت  طاطحنا 
راکفا هب  تشگزاب  یگتفیش و  یعون  نآ  ياج  هب  درک و  داسک  ار  مزیلایسوس و – ... مزیلانویسان ، زا  معا  یتادراو –  ياهمسیا  همه  رازاب  و 

ساسحا یتوافتم  تاجرد  هب  یمالسا  ياهتلود  یمالـسا ، بالقنا  زا  سپ  دروآ . دوجو  هب  ناوج ، لسن  رد  هژیو  هب  یمالـسا  ياه  هشیدنا  و 
هداد ناشن  شنکاو  زاین  نیا  عفر  يارب  یلکـش  هب  تلود  ره  اذـل  دـنا ؛ یمدرم  ینید و  تیعورـشم  یعون  دـنمزاین  دوخ  مود  يارب  دـنا  هدرک 

كرد روخارف  هب  مادک  ره  اذـل  دـنراد ؛ تیعورـشم  تردـق و  رد  یـشقن  هک  دـنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ًاعون  زین  ناملـسم  ياهتلم  ( 3 .) تسا
يدازآ ياهتـضهن  هزورما  دنیامن . حرطم  يرتشیب  تابلاطم  دنوش و  دنم  هرهب  يدـنمناوت  نیا  يایازم  قوقح و  هک  دـنا  هدرک  شالت  شیوخ 

فرح عقاو  رد  دنا و  هتفای  تردق  هدرک ، دشر  تعرس  هب  ارگ  لوصا  یمالسا  ياهتضهن  هتخاب و  گنر  مالسا  ناهج  رد  یمالـساریغ  شخب 
انعم یمالسا  بالقنا  يزوریپ  اب  مالسا  ناهج  يرادیب  يرگایحا و  دیدرت  یب  دننز . یم  هقطنم  رصاعم  یعامتجا  یسایس  تالوحت  رد  ار  لّوا 
لامج دیـس  نوچ  ینادنمـشیدنا  لبق  نرق  کی  دودـح  زا  هچ  رگا  دیـسر . تیعقاو  لمع و  هب  رظن  هلحرم  زا  درک و  ادـیپ  يدـیدج  موهفم  و 

نیا رد  دنداد و  یم  رـس  ار  برغ  گنهرف  اب  ییورایور  مالـسا و  هب  تشگزاب  يادن  هک  دندرک  روهظ  مالـسا  ناهج  رد  يدابآدـسا  نیدـلا 
لایخ کی  اهنت  مالسا  هب  تشگزاب  درک  تباث  ناناملسم  همه  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  تفرگ ؛ لکـش  زین  ییاههورگ  اهتـضهن و  ریـسم 
ماـظن يریگ  لکـش  زا  یـشان  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  باـتزاب  نیلوا  درک  اـعدا  ناوـت  یم  دـشاب . هتـشاد  مه  تیعقاو  دـناوت  یم  تسین و 

، برغ دنمتردق  يایند  اب  لباقت  رد  صوصخ  هب  نوگانوگ ، ياه  هئطوت  اهنارحب و  اب  ییورایور  رد  نآ  رادـتقا  موادـت  یمالـسا و  يروهمج 
رد درک . رتراودیما  یمالسا  دنمهوکش  رصع  هب  تشگزاب  هب  تبسن  ار  اهنآ  دوزفا و  ناهج  ناناملـسم  دامتعا  دیما و  رب  زور  هب  زور  هک  دوب 

ار ناکم  نیا  دیاب  ام  لاح  نیا  اب  تسا ، هدیباوخ  مسیمالـسا  ناپ  رد  شیامزآ " هتوب  رد  ندـمت   " باتک رد  یب " نیوت  دـلونرآ   " هچنآ عقاو 
یبرغ دض  يربهر  کی  راتساوخ  دزیخرب و  شروش  هب  برغ  هطلـس  دض  رب  نیفعـضتسم ) ) ناهج يایراتلورپ  رگا  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد 
ردـق هب  حور  نیا  رگا  یتـح  مالـسا و  یماـظن  حور  نتخیگنارب  رد  تسا  نکمم  شروـش  نیا  گـناب  دـش . دـهاوخ  رادـیب  هتفخ  نیا  دوـش ،

ار ینامرهق  رـصع  کی  ياه  كاوژپ  تسا  نکمم  اریز  دشاب . هتـشاد  يریذپان  هبـساحم  یحور  رثا  دـشاب  هدوب  باوخ  رد  هناگتفه  ناگتفخ 
مایق دوخ  یخیرات  شقن  يافیا  يارب  رگید  راب  تسا  نکمم  مالسا  دوش  رجنم  يداژن  گنج  کی  هب  رـشب  ینونک  عضو  رگا  دزاس . سکعنم 

ياهتبارق هب  هجوت  اـب  هکلب  هدوبن ؛ تخاون  کـی  ناـسکی و  یمالـسا  عماوج  همه  رب  یمالـسا  بـالقنا  باـتزاب  ریثأـت و  نازیم  هتبلا  ( 4 .) دنک
هب تیب  لها  بتکم  مالـسا و  نید  میلاـعت  هیاـپرب  بـالقنا  نیا  نوچ  تسا و  هدوب  تواـفتم  نآ  ریثأـت  هجرد  ییاـیفارغج  یگنهرف و  يرکف ،
رب یمالـسا  بالقنا  نایعیـش  رب  یمالـسا  بالقنا  باتزاب  . 1 دوـب . تواـفتم  رما  نیمه  هب  هجوـت  اـب  نآ  يراذـگریثأت  هنیمز  دیـسر ، يزوریپ 

نایعیش هاگیاج  درک  اعدا  ناوت  یم  تشاذگ . یتفگش  هداعلا و  قوف  ریثأت  ناهج –  نایعیـش  دندوب –  تیب  لها  بتکم  وریپ  هک  یناناملـسم 
تالمح جامآ  تیلقا و  رد  هراومه  نرق  دـنچ  لوط  رد  هک  نایعیـش  درک . لقتنم  مالـسا  ناهج  تالوحت  لـقث  زکرم  هب  هیـشاح  زا  ار  ناـهج 

ساره دوخ  ياه  هشیدـنا  زورب  زا  یتح  هیقت  لصا  رب  هیکت  اب  دـندوب و  یمالـسا ، دـالب  ياـفلخ  ماـکح و  طـسوت  هژیو  هب  یتاـغیلبت ، دـیدش 
ناسانش مالسا  ناسانـش و  قرـش  دنداتـسیا . رابکتـسا  مسیلایرپما و  اب  هزرابم  لّوا  فص  رد  دنتفرگ و  هرابود  یناج  يزوریپ  نیا  اب  دنتـشاد ،

رب رتشیب  ار  دوخ  تاقیقحت  تاعلاطم و  دندید و  یم  تیرثکا  هچیرد  زا  ار  مالسا  دنتشادن و  عیشت  بتکم  هب  ینادنچ  هجوت  نیا  ات  هک  یبرغ 
رد دـندرک  ساسحا  دـندش و  گرزب  تلفغ  نیا  هجوتم  ناهگان  دـندوب ، هداد  رارق  تعامج  تنـس و  لها  هاگدـید  زا  مالـسا  تخانـش  هیاپ 

اهـسنارفنک و لیکـشت  اب  دـنداد و  رییغت  ار  دوخ  تاقیقحت  ریـسم  هک  دوب  اتـسار  نیمه  رد  دـنا . يدـیدش  ماهبا  راچد  عیـشت  بتکم  تخانش 
تأرج هب  دندرک . زاغآ  بتکم  نیا  رتهب  تخانش  يارب  ار  یعیسو  شالت  نوگانوگ  بتک  تالاقم و  راشتنا  ددعتم و  فلتخم و  ياهرانیمس 
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، دوب تعامج  تنس و  لها  ریبعت  اب  یمالسا  میلاعت  تخانش  هب  فوطعم  ًالبق  هک  ناناملسمریغ  دید  زا  مالسا  تخانش  هک  درک  اعدا  ناوت  یم 
تاعالطا تسین ؛ سرتسد  رد  یقیقد  رامآ  هچ  رگا  دـش . رتشیب  عیـشت  بتکم  دـید  زا  مالـسا  كرد  هب  شیارگ  درک و  ادـیپ  یـساسا  لوحت 

مالـسا نید  هب  تیب  لـها  بتکم  هچیرد  زا  هک  یناـسک  دادـعت  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  هک  تسا  تـیعقاو  نـیا  ياـیوگ  دوـجوم 
ریسم نیا  زا  ار  مالـسا  یناسک  ًافرـص  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هتفای  شیازفا  يریگمـشچ  روط  هب  دنا ، هدیورگ 
رییغت دروم  رد  یتح  رما  نیا  دنتفرگ . یم  رارق  ریثأت  تحت  نایعیـش  ای  اهیناریا  اب  یفداصت  دروخرب  ییانـشآ و  رثا  رد  هک  دندرک  یم  باختنا 

يزوریپ رثا  رد  تنـس  لها  زا  یهجوت  لباق  رامـش  هک  انعم  نیدـب  دـنک ؛ یم  قدـص  مه  يرفعج  بتکم  هب  تنـس  لها  هناگراهچ  زا  بتکم 
اهنآ رثا  رد  هک  دندوب  يراک  زاس و  زومر و  نتفای  لابند  هب  دندرک و  ادیپ  عیشت  بتکم  ياهتیعقاو  تخانش  هب  يّدج  هقالع  یمالسا  بالقنا 

تسد هب  تاعالطا  قبط  دشاب . مکاح  یمالسا  ياهشزرا  نآ  رد  هک  دنک  سیـسأت  ار  یماظن  تسناوت  دیـسر و  يزوریپ  هب  یمالـسا  بالقنا 
زا يرایـسب  رد  تسا . هدش  هدوزفا  عیـشت  بتکم  ناوریپ  هب  رفن  نویلیم  هد  زا  شیب  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  هیرجین  رد  اهنت  هدـمآ ،
هب دش ، یمن  هدـید  عیـشت  بتکم  زا  يرثا  یمان و  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  هک  مه  رود  رواخ  رد  يزنودـنا  يزلام ، نوچمه  یمالـسا  عماوج 

دوب یمیظع  باتزاب  ریثأت و  رت  مهم  همه  زا  درک . ادیپ  یمالسا  فلتخم  ياهبتکم  نایم  یبولطم  هاگیاج  تفرگ و  کش  هعیش  تیلقا  جیردت 
یعامتجا یـسایس و  طیارـش  رد  یبسن ، تیرثکا  نتـشاد  دوجو  اـب  هک  ار  اـهنآ  دروآ و  دوجو  هب  ناـنبل  نایعیـش  ناـیم  یمالـسا  بـالقنا  هک 
یکرحتم ياهبمب  ( 5 ،) دندش یم  هتخانش  نیمورحم  ناونع  هب  نانبل  هعماج  رد  هک  اهنآ  زا  درک و  رادیب  ناهگان  دندرب ، یم  رـس  هب  یکانفـسا 

هب راداو  يزایتما  نیرت  کچوک  نداد  نودب  ار  ( 6) یبرغ گرزب  تردق  جنپ  یهاتوک ، تدم  رد  نارگلاغشا ، ربارب  رد  دنتسناوت  هک  تخاس 
یم يا  هراتـس  نوچ  یمالـسا  بـالقنا  باـتزاب  یجراـخ  داـمن  ناوـنع  هب  ناـنبل  هللا  بزح  تقیقح  رد  زورما  دـنیامنب و  روـشک  نیا  زا  رارف 

، سدـق هلئـسم  رب  ریثأت  يارب  لاناک  نیرت  مهم  هکلب  تسا ، برع  ناـهج  لـک  رد  یمالـسا  بـالقنا  روضح  لاـناک  اـهنت  هن  ناـنبل  دـشخرد .
، لاس زا 22  سپ  نانبل  بونج  زا  لیئارـسا  جورخ  اب  تسایوپ و  لاعف و  ناـنچمه  لـپ  رـس  نیا  تسا . لیئارـسا  بارعا و  هعزاـنم  نیطـسلف و 
رد هچنانچ  دنتشاد . رما  نیا  رد  یساسا  مهس  دنیآ ، یم  باسح  هب  یمالسا  بالقنا  يوزاب  هک  یمالـسا  تمواقم  هللا و  بزح  هک  دش  زرحم 
یم دـشاب ، هداتفا  قافتا  یمالـسا  ياهروشک  زا  کی  ره  رد  یهباشتم  یمالـسا  یـسایس –  تکرح  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  یلاوت  ای  نراقت 

بالقنا يزوریپ  اب  ناـمز  مه  هنومن  يارب  تسا . هدوب  یمالـسا  بـالقنا  لولعم  رما  نیا  هک  درک  ناـیب  يرتشیب  توق  اـب  ار  هیـضرف  نیا  ناوت 
مدرم هباشم  یعیسو ، ياهـشنکاو  تاناجیه و  یتالیکـشت  ای  يا  هدوت  تروص  هب  نایعیـش –  صوصخ  هب  قارع –  مدرم  ناریا ، رد  یمالـسا 

یعیـش و تیرثکا  اب  یبرع  مهم  روشک  کـی  ناونع  هب  قارع  ( 7 .) دشاب یمالـسا  بالقنا  ریثأت  زا  یـشان  تسناوت  یم  هک  دنداد  ناشن  ناریا ،
ار قارع  ناریا ، یمالـسا  تالوحت  رگا  دوب . برع  ناهج  رد  یمالـسا  بالقنا  رودص  روضح و  يارب  يرگید  بسانم  لاناک  یتفن ، تردـق 
هب هک  دبای  یم  ار  نآ  ییاناوت  روشک  نیا  قیرط  زا  یمالـسا  بالقنا  دوش و  یم  مک  بارعا  نیب  رد  نآ ، هعفاد  یمجع و  گنر  دزاس ، رثأتم 

مادص بیغرت  بجوم  فلتخم ، ياهلاناک  طسوت  هک  دشاب  یلیالد  زا  یکی  دـناوت  یم  یتیفرظ  نینچ  دـبای . شرتسگ  یبرع  کلامم  رـسارس 
اما دندوب ؛ ریگرد  اهیثعب  صوصخ  هب  روشک  نآ  تموکح  اب  زابرید ، زا  قارع  نایعیش  ناناملسم و  عقاورد  دش . ناریا  هب  هلمح  يارب  نیـسح 

نیرت گرزب  ار  نآ  تفاـیرد و  ار  هتکن  نیا  زین  نیـسح  مادـص  درک . رت  هنیداـهن  ار  نآ  دـیدشت و  ار  هـنیمز  نـیا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 
هنوگ نیا  ار  دوخ  هناراکزواجت  ینوناقریغ و  لمع  تیعورـشم  درک و  هلمح  ناریا  هب  اوق  مامت  اب  یقلت و  دوخ  ماـظن  يارب  دـیدهت  تصرف و 

ياهیدازآ ییاکیرمآ و  ياهورین  طسوت  قارع  لاغـشا  رثا  رد  یثعب  دبتـسم  نشخ و  تلود  طوقـس  هب  هجوت  اب  دسر  یم  رظن  هب  درک . هیجوت 
رد یمالسا  بالقنا  باتزاب  هنیمز  تسا ، یساسا  نوناق  یعیش و  تقوم  تلود  لیکشت  هدمآ و  دوجو  هب  لبق  نارود  اب  هسیاقم  رد  هک  یبسن 

. دنا هدش  ور  هب  ور  نآ  اب  نیزگیاج  تلود  لیکـشت  رد  اهییاکیرمآ  هک  تسا  یگرزب  لکـشم  نیا  تسا و  هدش  مهارف  يدـج  روط  هب  قارع 
هب ار  دوخ  تیعقوم  نیرحب  ریما  هک  يا  هنوگ  هب  تشاذـگ  مدرم  رب  یقیمع  ریثأت  یمالـسا  بالقنا  هعیـش ، تیرثکا  هب  هجوت  اب  زین  نیرحب  رد 
اب نیرحب  دیدج  هاشداپ  ًاریخا  دروآ . دوجو  هب  هتـشذگزا  رتروآ  ناقفخ  یطیحم  دوزفا و  نایعیـش  هیلع  تلود  راشف  رب  دید و  لزلزتم  تدش 
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یـسایس راتخاس  رد  يرتشیب  شقن  هدرک و  رارق  رب  یبسن  ياهیدازآ  هتـشذگ ، زیمآراـجفنا  روآ و  ناـقفخ  طیارـش  ندوبن  ماود  لـباق  كرد 
یمالسا بالقنا  زوریپ ي  زا  دعب  دنا ؛ تیلقا  رد  نایعیش  هچ  رگا  يدوعس  ناتسبرع  ناتسکاپ و  ناتـسناغفا ، رد  تسا . هداد  نایعیـش  هب  تلود 

یم عومجم  رد  دنا . هدرک  ادـیپ  دوخ  هعماج  یعامتجا  یـسایس و  تالوحت  رد  هتـشذگ  هب  تبـسن  يرت  هدـنزاس  لاح  نیع  رد  رتشیب و  مهس 
- ؛ مالـسا ناهج  لـقث  زکرم  هب  هیـشاح  زا  لاـقتنا  تسا - . هدوب  ریز  داـعبا  رد  نایعیـش  رب  یمالـسا  بـالقنا  باـتزاب  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت 

بتکم هب  تنس  لها  ناناملسم  یتح  ناناملسم ، ریغ  شیارگ  عیـشت - ؛ رتشیب  تخانـش  هب  ناسانـش  مالـسا  ناسانـشراک و  ناققحم ، شیارگ 
یسایس مالسا  زا  یجاوما  شیادیپ  یناهج - ؛ رابکتـسا  اب  ییورایور  رد  یمالـسا  بالقنا  زا  يرادربوگلا  یبالقنا و  هیحور  داجیا  عیـشت - ؛

دعب تفر  یم  راظتنا  ّتنس  لها  رب  یمالسا  بالقنا  باتزاب  . 2 دنتسه ؛ نآ  یمامت  ای  تموکح  تردق و  زا  یشخب  ناهاوخ  هک  نایعیش  نایم 
بـالقنا ققحت  يارب  يرت  بساـنم  هنیمز  یخیراـت  قباوس  یتدـیقع و  ياـهداینب  رظن  زا  هک  یعماوج  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا 
ياهتفالخ زین  هتـشذگ  خـیرات  رد  دنتـشاد و  یتازرابم  هقباس  هک  ظاـحل  نیا  زا  هیکرت  ریازجلا و  رـصم ، دـننام  ییاـهروشک  هژیو  هب  دـنراد ،

رظن زا  تسا و  ددـعتم  ياهتیموق  ياراد  هک  يروشک  رد  تکرح  نیلّوا  داـتفین و  قاـفتا  يزیچ  نینچ  یلو  دـندوب ، هدرک  هبرجت  ار  یمالـسا 
نیرتشیب نایعیـش ، نایم  مه  نآ  نانبل ، نوچمه  دنـشاب  یم  تیلقا  رد  ناناملـسمریغ  دنوش و  یم  لماش  ار  دصرد  نیرتشیب  ناملـسم  یتیعمج 

هک هنوگ  نآ  تنس  لها  نایم  دراذگ و  ياجرب  ریثأت  نایعیش  نایم  رتشیب  یمالـسا  بالقنا  هنوگچ  ارچ و  هکنیا  تشاذگ . ياجرب  ار  باتزاب 
؛ ددرگ یمنرب  یمالسا  نیداینب  ياه  هشیدنا  راکفا و  هب  ًاترورض  هک  تسا  يا  هلئسم  تشاذگن ، ياجرب  بالقنا  باتزاب  دش ، یم  ینیب  شیپ 
، اـهنآ هب  نداد  لکـش  نمـض  هدرب و  هرهب  اـهنآ  زا  خـیرات  لوط  رد  نایعیـش  هک  تسا  طوبرم  يراـک  زاـس و  رازبا و  هب  هدـمع  روط  هب  هکلب 
. تسا هدرک  افیا  ار  دوخ  شقن  یگداتسیا و  ماکح  يرگدادیب  متس و  ناگناگیب و  ذوفن  ربارب  رد  یـضتقم  زا  لقتـسم  یماظن  دندوب  هتـسناوت 
. کی میزادرپ . یم  دوب ، نآ  دـقاف  تنـس  لـها  عماوج  تشاد و  دوجو  عیـشت  بتکم  رد  هک  ییاـهراک  زاـس و  هب  رـصتخم  روط  هب  اـجنیا  رد 

هکلب دشاب ، ناملسم  رداق و  دیاب  اهنت  هن  یمالسا  عماوجرب  مکاح  صخش  هعیش  هاگدید  زا  رمالا ) یلوا  ) مکاح تافـص  اهیگژیو و  ریـسفت و 
دیاب هکلب  تسین ؛ يرورض  اهنت  هن  لداعریغ ، مکاح  زا  تعاطا  هنرگو  تسوا  ریذپان  کیکفت  یلـصا و  تافـص  طیارـش و  وزج  مه  تلادع 

دنک یم  تیافک  یمالسا  مکاح  يارب  ندوب  رهاق  ندوب و  ناملسم  طرش  تعامج  تنس و  لها  ياهقف  يارب  هک  یلاح  رد  درک ؛ مایق  وا  هیلع 
دنروتاتکید دساف و  هک  یمالسا –  ياهروشک  ناملسم  ماکح  هیلع  مایق  یهقف  هیرظن  نیا  تسا . بجاو  ناناملـسم  همه  رب  يو  زا  تعاطا  و 

؛ دندوبن اهتموکح  زا  عون  نیا  يزادـنارب  رکف  رد  ًامومع  تنـس  لها  عماوج  رد  یمالـسا  ياهتـضهن  تلع  نیمه  هب  دزاس . یم  لکـشم  ار  – 
رد تسا . هدوب  زاب  هراومه  داهتجا  باب  عیـشت  بتکم  رد  داهتجا  باب  ندوب  زاب  ود . دـندرک . یم  دروخرب  اهنآ  اـب  یحالـصا  ویـش ? هب  هکلب 

بیترت نیدب  دنا . هتـشاد  ار  دوخ  ناوریپ  ییامنهار  تلاسر  هفیظو و  جع ) ) نامز ماما  باّون  ناونع  هب  طیارـشلا  عماج  ياهقف  زین  تبیغ  نامز 
داهتجا باب  تعامج  ّتنس و  لها  بتکم  رد  هک  یلاح  رد  دنک ؛ دیلقت  طیارـشلا  عماج  دهتجم  زا  ای  دشاب  دهتجم  دیاب  هعیـش  ناملـسم  کی 

رد داهن  نیا  دوجو  دنا . هتشاذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  تنس  لها  ناوریپ  تسا و  هدش  دودسم  ًالک  تنس  لها  ياهبتکم  هناگراهچ  همئا  زا  دعب 
هطبار هکلب  دننک ؛ لح  دیلقت  عجارم  ياواتف  زا  هدافتسا  اب  ار  زور  لئاسم  هراومه  دنک  یم  کمک  بتکم  نیا  ناوریپ  هب  اهنت  هن  عیشت  بتکم 
هرهب یـضتقم  طیارـش  هدرک و  داـجیا  اـهنآ  ناوریپ  دـنرادروخرب و  زین  مزـال  تیعورـشم  زا  هک  یبهذـم  ناربهر  ناـیم  یعیبـط  یمئاد و  يا 

ياملع لالقتـسا  هس . تسا . هدروآ  مهارف  ار  روج  ماکح  ربارب  رد  ماـیق  یعاـمتجا و  یـسایس ، ياـهتیلاعف  رد  روضح  يارب  یـسایس  يرادرب 
تلود زا  بتارم –  هلـسلس  ای  يداصتقا و  رظن  زا  دنـشاب –  هک  يا  هجرد  هبترم و  ره  رد  نویناحور  املع و  عیـشت  بتکم  رد  تلود  زا  ینید 

. دننک یم  قازترا  یمدرم  تاروذن  یعرـش و  تاهوجو  تخادرپ  لحم  زا  ًامومع  هورگ  نیا  دـنرادن . نآ  هب  یگتـسباو  چـیه  دـنا و  لقتـسم 
همئا تلود  دنا و  هتسباو  تلود  هب  يداصتقا  رظن  زا  مومع  روط  هب  تنـس  لها  ياملع  اما  دنا : لقتـسم  ظاحل  نیا  زا  هیملع  ياه  هزوح  یتح 
ناوت یگداس  هب  تسا و  ناشهار  رـس  رب  یعنام  نیا  و  دنراد . تقو  ماکح  هب  مامت  یگتـسباو  نانآ  دـنک . یم  بوصنم  ار  تاعامج  هعمج و 
هعیش تیناحور  دننک . مایق  تقو  ماکح  هیلع  دوخ ، تیعقوم  هاگیاج و  ظفح  اب  دنناوت  یمن  دنرادن و  ار  یـسایس  ماظن  راتخاس  زا  ندش  ادج 
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نیزاوم بوچراچ  رد  هک  اهنآ  تساوخ  عبت  هب  دـناد و  یم  مدرم  ياه  هدوت  زا  یئزج  ار  دوخ  دراد ، مدرم  اـب  هک  یگنتاـگنت  هطبار  تلع  هب 
مزال ریثأت  تنس  لها  عبات  ناناملسم  رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  قوف  دراوم  رکذ  دنک . یم  لمع  تسا ، یعرـش  ینید و 

رد بالقنا  يا  هویش  عیـشت ، لها  عماوج  رد  دوجوم  ياهراک  زاس و  دوبن  تلع  هب  دنا  هتـسناوتن  هورگ  نیا  هکلب  تسا ؛ هتـشاذگن  ياج  رب  ار 
ناریا یمالـسا  بالقنا  رثا  لاح  نیع  رد  دـنهد . رارق  ریثأت  تحت  داتفا ، قافتا  ناریا  رد  هک  تروص  نامه  هب  ار  دوخ  عماوج  دـنریگ و  شیپ 

یـسایس ياهراتخاس  زا  هدافتـسا  اـب  دـندرک  یعـس  عماوج  نیا  رد  مدرم  هک  اـنعم  نیدـب  دوب ؛ یحالـصا » ياهـشور  تیوقت  عماوج « نیا  رد 
ریازجلا رد  نایارگ  یمالسا  هک  یشور  دنریگ . رایتخا  رد  یسایس  رییغت  نودب  ار  تردق  دنهد و  ذوفن  ار  دوخ  یمالسا  ياهـشیارگ  دوجوم ،

نآ لابند  هب  اهیرادرهـش و  تاباختنا  رد  هنالاعف  روضح  اب  ماگ  هب  ماگ  هک  دوب  یحالـصا  یتسیمروفر و  ياهتکرح  دـندرک ، لامعا  هیکرت  و 
شترا هنامحر  یب  نشخ و  روضح  اب  ریازجلا  رد  شور  نیا  لمع  رد  هچ  رگا  دـندرک . مهارف  ار  تردـق  بسک  هنیمز  ناملراپ  تاباختنا  رد 
هدـنیآ دـش و  هتفرگ  نایارگ  مالـسا  لماک  تردـق  بسک  يولج  هبترم  هس  لقادـح  مکاح  نیناوق  زا  هدافتـسا  اب  هیکرت  رد  دـش و  بوکرس 

، دـنک ظفح  هیکرت  کیئال  شترا  ربارب  ار  دوخ  تیعقوم  دـنک  یم  یعـس  ماظن ، اب  مهافت  تفارظ و  یعون  اـب  عقاو  رد  هک  هیکرت  یلعف  تلود 
دوخ هک  هیکرت  تسا . ناریا  یمالـسا  بـالقنا  باـتزاب  نوهرم  یمالـسا  ياهـشیارگ  نیا  هک  تسین  يدـیدرت  دوـجو  نیا  اـب  تسین ؛ نشور 

ییایفارغج يراوجمه  لیلد  هب  دروم  نیا  دشاب . ناکلاب  زاقفق و  هب  یسایس  مالسا  ذوفن  لپ  رس  دناوت  یم  تسا ، هدوب  ینامثع  تفالخ  ثراو 
تروص هیکرت  رد  یماـظن  ياـتدوک  ناریا ، هب  نیـسح  مادـص  هلمح  زا  لـبق  هتفه  دـنچ  تسا . یبهذـم  یناـبز و  یموق ، تاـکارتشا  هب  زین  و 

رد نایماظن  ندمآ  راک  يور  هک  دنک  تیوقت  ار  هیـضرف  نیا  دناوت  یم  یمالـسا ، بالقنا  اب  نامزمه  يرما  نینچ  یلاوت  نراقت و  هک  تفرگ 
هیکرت یسایس  نالک  لئاسم  ناوت  یم  بیترت  نیا  هب  دوب . اهلپ  رس  زا  یکی  ندرک  روک  یمالـسا و  بالقنا  راهم  يژتارتسا  زا  یـشخب  هیکرت 

هعسوت و بزح  تیاهن  رد  تلیضف و  بزح  هافر ، يارگ  مالـسا  بزح  جورخ  دورو و  هلمج  زا  درک ؛ هراظن  رظنم  نیا  زا  ار  دعب  ياهلاس  رد 
یقلت یمالسا  بالقنا  زا  یشان  مه  نآ  هیکرت و  کیئال  ماظن  يارب  يدج  شلاچ  یعون  دناوت  یم  هک  روشک ، نآ  یسایس  هنحص  هب  تلادع 

يزکرم يایسآ  رد  یمالسا  بالقنا  باتزاب  يارب  یمهم  لپرس  ناتسناغفا  دوبن . ریثأت  یب  ناریا  یمالسا  بالقنا  زین  دنه  هراق  هبـش  رد  دوش .
هب هک  دـندیگنج  یم  ناتـسناغفا  رد  يوروش  ییایـسآ  کلامم  زا  ینازابرـس  دوب و  لاغـشا  تحت  روشک  نیا  بـالقنا ، تسخن  ههد  رد  دوب .

نیا صاخ  ياهبیسآ  اهفعض و  دندش و  لقتـسم  اهروشک  نآ  دیـشاپورف و  يوروش  هک  مود  ههد  رد  ( 8 .) دنتشاد سامت  نادهاجم  اب  یعون 
ًابیرقت نابلاط  روهظ  یلو  دوب ؛ هتفای  شیازفا  نادهاجم  بازحا و  یبهذم  راکفا  ناتسناغفا و  تالوحت  زا  نانآ  يریذپریثأت  دنتشاد ، ار  نارود 

هب دیـسر و  يزوریپ  هب  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  لباک ، رد  یتسیـسکرام  ياتدوک  عوقو  زا  سپ  هاـم  هلصاف 9  هب  درک . عطق  ار  لپرـس  نیا 
، ناتـسناغفا مدرم  داهج  دـنوررب  يونعم  قیمع  تارثا  رانک  رد  دراذـگ . ياجرب  ناتـسناغفا  یـسایس  یتازرابم و  داـعبا  رد  یتاریثأـت  تعرس ،

هویـش رب  دوـب  هدـش  هتفرگ  راـک  هب  هاـش  میژر  هیلع  ناریا  ناملـسم  مدرم  هدرتـسگ  تازراـبم  ناـیرج  رد  هک  یمدرم  یتازراـبم  ياـهکیتکات 
هیلّوا و ياه  هنومن  نئوژ 1979 ) ) لباک و  سرام 1979 ) 17) تاره ياهرهش  رد  یمدرم  ياهمایق  تشاد . ییازـسب  ریثأت  زین  اهناغفا  یتازرابم 
 – ایـسوش درک . نیداینب  یلوحت  راچد  ار  ناتـسناغفا  ناملـسم  مدرم  هزرابم  ياضف  هک  دوب  ناریا  ناملـسم  مدرم  يداهج  ياه  هویـش  زا  مهم 
؛ تسا ناتـسکاپ  ذوفن  زا  رت  كانرطخ  لباک  تموکح  يارب  ناتـسناغفا  رد  ناریا  ذوفن  دوب : دـقتعم  ناـملآ –  کـیتارکومد  يروهمج  ریفس 

هقطنم مظعا  تمسق  هک  یتالایا  ناریا و  اب  زرم  مه  تالایا  رد  بهذم  رـصنع  هکنیا  هدوب و  رتشیب  هعیـش  تیعمج  رب  ناریا  یبهذم  ذوفن  اریز 
تالوحت یمدرم و  تاناجیه  دهاش  یمالسا ، بالقنا  نراقت  یلاوت و  رد  زین  ناتسکاپ ، تسا . طلسم  دنهد ، یم  لیکشت  ار  زکرم  یناتسهوک 

اب قحلاءایض  يربهر  هب  نایماظن  یمالسا –  بالقنا  اب  نامز  مه  روط  هب  ًابیرقت  زین –  روشک  نیا  رد  اما  دوب ؛ بالقنا  زا  یـسأت  رد  یعامتجا 
ياه هزیگنا  یخیرات و  تامازلا  زا  یـشان  مه  دناوت  یم  رما  نیا  دش . تیمالـسا  يایحا  رادمدرـس  دوخ  وا  دندش و  طلـسم  عاضوا  رب  اتدوک 
عیسو ریثأت  ذوفن و  زا  ینارگن  دشاب . ناریا –  تالوحت  زا  هتساخرب  ییارگ –  بالقنا  ییارگ و  مالسا  لرتنک  يارب  یکیتکات  مه  یصخش و 

اهنآ هلمج  زا  یناریا  نالوئسم  رورت  هباحص و  هاپس  هعـسوت  سیـسأت و  هک  دیدرگ  ییاهلمعلا  سکع  زورب  ببـس  یمالـسا ، بالقنا  قیمع  و 
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ییوگلا ناوـنع  هب  هکنآ  زا  شیپ  هیلوا –  ياـهلاس  تشذـگ  زا  سپ  ایـسآ –  یقرـش  بوـنج  ناناملـسم  يارب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  دوـب .
. دش عماوج  نیا  رد  یمالسا  بالقنا  تکرح  ناوت  دیدجت  بجوم  یقلت و  شخب  ماهلا  یعبنم  هباثم  هب  دشاب ، حرطم  رارکت  لباق  یعامتجا و 
ناناملـسم و نایم  یبهذـم  تیوه  ساـسحا  تیوقت  بجوم  ایـسآ ، یقرـش  بونج  رد  نآ  يا  هناـسر  ساـکعنا  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ 
رد تکراشم  يارب  اضاقت  شیازفا  شزراب  هجو  هک  عماوج  نیا  رد  مه  نآ  هعماج ، فلتخم  نوئـش  رد  مالـسا  تایح  دـیدجت  دـنور  عیرـست 

یمالـسا بالقنا  اب  هناطاتحم  يدروخرب  دـنا  هدرک  یعـس  هراومه  قطانم ، نیا  ياـهتلود  یلو  دـیدرگ ؛ دوب ، یمالـسا  تما  یناـهج  لـیاسم 
زا یسایس ، یمسر  طباور  ظفح  نمض  دنا  هدرک  شالت  برغ ) اب  ییوسمه  یمارآ –  ان   ) یجراخ یلخاد و  تاظحالم  هب  انب  دنشاب و  هتشاد 

حالـصا و زا  ریزگان  زین  یطاقم  رد  دـنچ  ره  دـنوش . شیوخ  هعماـج  رد  یمالـسا  بـالقنا  میهاـفم  قیمعت  شرتسگ و  عناـم  فلتخم  قیرط 
روشک یسایس  تایح  رد  مالسا ، يارب  تیموق  رانک  رد  هک  یتیمها  مغر  هب  يزلام  تلود  ( 9 . ) دنا هدش  ناناملسم  عفن  هب  دوخ  یشم  لیدعت 

رظن ریز  ار  ناریا  هب  یمالسا  ناربهر  دمآ  تفر و  ًالومعم  تسا و  هدرکن  ناهنپ  یمالـسا  ياهتکرح  زورب  زا  ار  دوخ  ینارگن  دشاب ، یم  لئاق 
؛ دروآ لمع  هب  يریگولج  شیاهتیلاعف  همادا  زا  درک و  یفرعم  یفارحنا  ینایرج  ناونع  هب  ار  مقرالا "  " یمالـسا هقرف  زین  شیپ  يدنچ  دراد .
. دـشاب هتفرگ  ماهلا  یمالـسا  بالقنا  زا  دـناوت  یم  دوخ  یبرغ  دـض  عضاوم  ذاختا  رد  روشک  نیا  قباس  ریزو  تسخن  دـمحم  ریتاهام  هچرگ 

یتلود تاماقم  نیب  ناناملسم  هب  تبسن  ینیبدب  یعون  تسا و  رالوکس  يژولوئدیا  ناملسم ، تیعمج  تیرثکا  مغر  هب  يزنودنا  یتلود  مارم 
هک درب  یم  مان  یمالسا  تاشیارگ  دیدهت  زا  تسا و  هدوب  مالسا " زا  ییادز  تسایس   " لابند هب  لبق  اهتدم  زا  تلود  ور  نیا  زا  دراد . دوجو 
راک يور  وتراهوس و  تموکح  نداتفا  رب  دـهاش  ریخا ، ههد  دـنچ  رد  لاـح  نیع  رد  دوش . یم  ریبعت  یـسرت " مالـسا   " ماـن هب  نآ  زا  یهاـگ 

میظع ییاـمیپهار  ریثأـت و  یب  زین  دـنلیات  رب  ناریا  بـالقنا  يزوریپ  میدوـب . يزنودـنا  رد  اهرالوکـس –  راـنک  رد  اـهارگ –  مالــسا  ندـمآ 
یمالـسا تیوه  زاربا  يارب  ناناملـسم  شـالت  زا  يا  هنوـمن  هزورک ، یخیراـت  دجـسم  ییاـپرب  يارب  لاس 1369 ش(1990م ) رد  اهیدـنلیات 

بالقنا باب  رد  تسا . هدرک  لابند  ناریا  اب  ار  یفراعتم  لداـعتم و  طـباور  یلخاد ، ياهتـسایس  هب  هجوت  اـب  زین  دـنلیات  تلود  تسا . شیوخ 
رد هک  تاهباهشت  یخرب  یلاوت و  نیا  میشاب ، یم  ریازجلا  تاجن  ههبج  تفرشیپ  دهاش  ههد ، کی  تشذگ  اب  اقیرفآ ، ناناملـسم  رب  یمالـسا 
هک هیـضرف  نیا  حرط  رد  ار  نارگـشهوژپ  دراد ، دوجو  یمالـسا  بـالقنا  اـب  ریارجلا  ناـیارگ  مالـسا  ياهراعـش  فادـها و  اوـتحم ، لـکش ،
رد هک  دیـشاپ  ییاهرذب  لّوا  ههد  رد  اهروشک  زا  یخرب  رد  تشاذگ و  يروف  رثا  نانبل  قارع و  نوچ  اهروشک  یخرب  رد  یمالـسا  بالقنا  »

نایم نیملسملا  ناوخا  تیعقوم  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  نارودرد  رـصم ، رد  دیامن . یم  رت  يدج  درک ،» ادیپ  دومن  موس  مود و  ههد  زاغآ 
دش ببـس  رما  نیا  هتبلا  دندش ؛ بعـشنم  هناحلـسم  يداهج و  ياههورگ  هب  هیزجت و  زین  نآ  زا  ییاه  هخاش  دش و  فیعـضت  ناناوج  مدرم و 
زا یخرب  هزرابم ، رازبا  فده و  ناونع  هب  مالسا ، ياول  تحت  یبالقنا  تازرابم  شرتسگ  اب  دبای . يرتشیب  برقت  رـصم  تلود  دزن  ناوخا " "

دوخ يراذگرثا  ناوت  دنتخاب و  گنر  میساربیل  مسیلانویسان و  مسینومک ، ياهیژولوئدیا  هب  زهجم  یتازرابم  یسایس و  ياهنامزاس  اهشبنج و 
ریثأت زا  رظن  فرـص  یفلتخم –  تاـجرد  اـه و  هزیگنا  هب  زین  اهـشبنج  زا  یخرب  دـندش . لوحتم  اـی  یـشالتم  لـمع  رد  دـنداد و  تسد  زا  ار 

رد درب . مان  ناتـسناغفا  رد  نابلاط  هورگ  زا  ناوت  یم  لاـثم  يارب  دـنتفرگ ، شیپ  ار  یمالـسا  بـالقنا  زت  زا  ییارگاو  يرود و  هار  يریذـپ – 
رابخا و داد . ناشن  دوخ  زا  ناریا  هباشم  یمالسا  تاشیارگ  تامادقا و  دیسر و  تردق  هب  نادوس  رد  ریشبلا  رمع  یمالسا ، بالقنا  مود  ههد 

لثم ییاهروشک  يارب  يزیواتسد  رما  نیمه  دراد . یمالسا  بالقنا  هب  تبسن  نادوس  هعماج  يالاب  شریذپ  تیفرظ و  زا  تیاکح  تاعالطا ،
تاغیلبت و دنیوگب و  نخـس  نانآ  عفانم  نداتفا  رطخ  هب  بالقنا و  رودص  دـیدهت  موادـت  زا  نانچمه  دـنناوتب  ات  تسا  هدـش  اکیرمآ  رـصم و 
هک یبارتلا –  نسح  رتکد  هدـش و  قاقـشنا  راچد  نادوس  يارگ  مالـسا  بزح  رـضاح ، لاح  رد  دـنیامن . هیجوت  ار  ناریا  رب  دوخ  ياـهراشف 

يرونام نادـیم  هدـش و  یلخاد  تامازلاو  تاـیعقاو  راـشف  ریگرد  زین  روشک  تسا . هدـش  يوزنم  ( 10 ،) تشاد هدـهع  هب  ار  ناملراپ  تسایر 
تنس لها  عماوج  رد  انثتسا  ناونع  هب  دراد  ترورـض  هک  يا  هتکن  تسا . هدش  مهارف  یهاوخ  بالقنا  ییارگ و  لوصا  ییارگ ، نامرآ  يارب 

دنا و ناملسم  ریغ  یتسینویهص  ماکح  هک  اجنآ  زا  تسا . یلاغشا  نیطسلف  ناناملسم  رب  یمالسا  بالقنا  باتزاب  هلئسم  دوش ، هتخادرپ  نآ  هب 
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نیمزرـس نآ  ناناملـسم  رب  یمالـسا  بالقنا  باتزاب  نیاربانب  ددرگ ؛ یمن  قالطا  اـهنآ  رب  تنـس ، لـها  ریبعت  قبط  یتح  رمـالا ، یلوا  ناونع 
رب هکلب  دنا ؛ هدرکن  ذاختا  ار  یتسیمروفر  یحالـصا و  ياه  هویـش  اهنت  هن  نیطـسلف  نیمزرـس  ناناملـسم  هک  انعم  نیدـب  تسا ؛ هدوب  توافتم 

بالقنا زا  شیپ  هک  ناریا  دنا . هتفرگ  شیپ  رد  ار  یبالقنا  شور  هار و  دنا و  هتسج  يرود  هناراک  شزاس  یحالصا و  ياه  هویـش  زا  سکع 
هدـنپت بلق  روشک  نیا  دـش و  لیئارـسا  اب  هزرابم  نوناک  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  دوب ، لیئارـسا  میژر  عفانم  ظفاح  ياهروشک  زا  یمالـسا ،

هدراذـگ نیمز  هب  دـیوید  پمک  نامیپ  ياضما  اب  یبرع  ياـهروشک  نارـس  هک  ار  يا  هزراـبم  مچرپ  دـش و  لیئارـسا  هیلع  یمالـسا  تواـقم 
لیئارسا ترافـس  بیترت ، نیدب  ( 11 .) دیـشخب یمالـسا  یتّیوه  نیطـسلف  تلم  تازرابم  هب  تفرگ و  تسد  هب  مامت  تماهـش  اب  ماما  دـندوب ،

هعمج نیرخآ  نیطسلف ، بالقنا  رادفرط  یمالسا  ياهتکرح  هب  ندیشخب  ماجسنا  تهج  هر )  ) ماما دش و  لیکشت  نیطسلف  ترافـس  لیطعت و 
ربارب یلاخ  تسد  اب  نانآ  هک  تساهلاس  دوبن و  یفداصت  يا  هدیدپ  نیطسلف  مدرم  هسامح  هچ  رگا  دیمان . سدق  زور  ار  ناضمر  كرابم  هام 
مدرم تازراـبم  رد  ینیون  تکرح  یمالـسا ، بـالقنا  زا  سپ  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دـننک ؛ یم  تمواـقم  اهتـسینویهص  هنایـشحو  تـالمح 
بزح ( 12 .) تفای شیازفا  هزغ  راونو  يرتخاب  هنارک  رد  دجاسم  دادعت  دندروآ و  يور  مالـسا  هب  يرامـش  یب  ناناوج  دش و  زاغآ  نیطـسلف 

دـندرک و تیدوجوم  مالعا  زرابم  یهورگ  ناونع  هب  هزغ  نادـنز  رد  دـنیآ  یم  رامـش  هب  یمالـسا  بالقنا  نادـنزرف  زا  هک  زین  نیطـسلف  هللا 
ياهـسرد نتخومآ  اـب  هضاـفتنا ، تیقیقح  رد  دـنتخاس . لوحتم  ار  لیئارـسا  اـب  هزراـبم  یمالـسا  هضاـفتنا  ناونع  تحت  هک  تشذـگن  يرید 

رد یمالـسا ، داهج  دنناد . یم  یمالـسا » نامرآ  رب  هیکت  اب  نیطـسلف  تلم  تاجن  رد  ار «  لح  هار  نیرتهب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  یخیرات 
هک یقاقش  یحتف  رتکد  دیهش  يراکمه  اب  هدوع "و  میرکلادبع  خیش   " يربهر هب  ناریا ، یمالسا  بالقنا  دنزرف  ناونع  هب  ناونع  هب  نیطسلف 

فیلأت اب  لاس 1989  رد  یقاقـش  یحتف  دـش . سیـسأت  داهج  یماظن  هخاش  ربهر  دوب –  ینادـنز  لیئارـسا  ياـهلاج  هایـس  رد  لاس 1988  اـت 
نامز رد  ( 13 .) دومن نایب  ار  یمالـسا  داهج  دوخ و  يژولوئدـیا  یـسایس و  تارظن  لیدـب » یمالـسا و  لـح  هار  ینیمخ  ناونع «  اـب  یباـتک 

هیلع ماـیق  هکرحم  روتوم  هک  يروط  هب  دـش ، ددـعتم  تاباعـشنا  راـچد  نیطـسلف ) شخب  يدازآ  ناـمزاس  ) فاـس یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 
لمع هنحص  ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  دوب . دوخ  تلاح  نیرت  فیعـض  رد  یمالـسا  تمواقم  داتفا و  راک  زا  لیئارـسا  تیدوجوم 
ناهج رب  هک  یطرفم  سأی  داد و  رییغت  یمالـسا  ياهورین  عفن  هب  ار  یـسایس  مزینویهـص  مجاهت  ربارب  رد  مایق  زراـبم و  ياـه  هورگ  اـهورین و 
نایرج رد  هک  يرگید  هورگ  ( 14 . ) دش يرادیاپ  دیما و  هب  لیدبت  بالقنا  روهظ  اب  دوب ، هدـش  یلوتـسم  لیئارـسا  اب  هزرابم  هنیمز  رد  برع 

 ) نیطـسلف یمالـسا  تمواقم  شبنج  دراد ، زین  يدایز  نارادـفرط  رـضاح  لاح  رد  درک و  تیدوجوم  مـالعا  یلاغـشا  ياهنیمزرـس  رد  ماـیق 
يداهشتسا تایلمع  زا  هدافتسا  هزرابم –  شور  نامه  هب  نانآ  هکنیا  بلاج  تسا . سامح  هب  بّقلم  نیطسلف ) یف  ۀیمالسالا  ۀمواقملا  ۀکرح 

يزیچ هب  دننک و  یم  لمع  دندش ، اهتسینویهص  جارخا  هب  قفوم  دندرک و  گنت  یتسینویهص  تلود  رب  ار  هصرع  نانبل  بونج  نایعیش  هک  – 
نایم یمالسا  بالقنا  تاتزاب  دنراد . یمن  رب  هویـش  نامه  هب  یبالقنا  هزرابم  زا  تسد  دنهد و  یمن  اضر  دوخ  ياهنیمزرـس  يدازآ  زا  رتمک 

املع و ناـیم  یمالـسا  يرگاـیحا  يرادـیب و  هچ  رگا  یمالـسا : يرگاـیحا  ياردـیب و  . 1 درمـش : رب  نینچ  ناوـت  یم  ار  تنـس  لـها  عـماوج 
. تسا مالـسا  بالقنا  يزوریپ  نوهرم  نآ  شرتسگ  ددرگ ، یم  رب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  هب  تنـس  لـها  یمالـسا  نادنمـشیدنا 

لصا کی  ناونع  هب  مالسا  هب  تشگزاب  هدش و  هتخانـش  لوبق  لباق  ریغ  يرما  ناناملـسم  همه  يارب  تسایـس  زا  نید  ییادج  عوضوم  زورما 
تیوقت . 2 تسا . هدـش  تیبثت  تیوقت و  ناملـسم –  همه  یـسایس  یگدـنز  رد  هکلب  یعامتجا ؛ يدرف و  یگدـنز  رد  اهنت  هن  هدـش  هتفریذـپ 

هژیو هب  گرزب  ياهتردـق  ربارب  رد  یمالـسا  بـالقنا  زیمآ  تیقفوم  ییوراـیور  تمواـقم و  هناـگیب : هطلـس  دـض  يرابکتـسا و  دـض  هیحور 
هزورما تشاذگ و  ياجرب  دندوب ، هدیشچ  ار  رابکتسا  رامعتسا و  هطلس  تراقح و  معط  هک  یمالسا  عماوج  همه  رد  ار  دوخ  تارثا  اکیرمآ ،
بالقنا باتزاب  نوهرم  زین  رما  نیا  تسا . هدرک  ادـیپ  یفاک  یگدرتسگ  مالـسا  ناهج  رد  ییاکیرمآ  دـض  هژیو  هب  يرابکتـسا  دـض  هیحور 

یملع یقرت  تعرس  یمالسا و  عماوج  رب  برغ  هطلس  نارود  برجت ? رطاخ  هب  هتشذگ  رد  ناناملسم  رورغ : سح  داجیا  . 3 تسا . یمالسا 
ار دوخ  یمالـسا  هتـشذگ  هک  دوب  نیا  رب  اهنآ  یمومع  یعـس  دندرک و  یم  ینیب  مک  دوخ  تراقح و  ساسحا  یعون  برغ ، کیژولونکت  و 
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تراقح و ساسحا  دش  بجوم  یمالـسا  بالقنا  دننک . يرادرب  وگلا  یبرغ  یگدنز  ياه  هویـش  اهـشور و  زا  هناروکروک  دنریگب و  هدیدان 
ياهـشزرا هب  تشگزاـب  یپ  رد  دـننک و  راـختفا  دوخ  مالـسا  تیوـه  هب  هتـشذگ و  هب  معا  روـط  هب  ناناملـسم  دورب و  نیب  زا  ینیب  مکدوـخ 

تبغر یبهذم  عماجم  دجاسم و  رد  روضح  هب  ناناوج ، هژیو  هب  ناناملسم ، یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  لیلد  نیمه  هب  دنشاب . یمالسا 
نایم یمالسا  باجح  زا  هدافتسا  دنا . هدروآ  رد  یمالـسا  لیامـش  لکـش و  هب  زین  ار  دوخ  رهاظ  شـشوپ و  یتح  دنا ؛ هدرک  ادیپ  يا  هدنیازف 

ات رما  نیا  دوش . یم  هتسناد  تمواقم  لبمـس  یـسایس و  تکرح  راختفا ، کی  هکلب  دوش ؛ یمن  یقلت  دوبمک  هدقع و  کی  رگید  اهنت  هن  اهنز 
رب تسد  یمالـسا  شـشوپ  زا  دوخ ، لغـش  نداد  تسد  زا  لیـصحت و  زا  تیمورحم  تمیق  هب  یتح  دـهعتم ، نانز  هک  تسا  هتفر  شیپ  اجنآ 

هزوح هبوچراچ  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  یـسایس  ياهتیلاعف  یـسایس : ياهتیلاعف  نوناک  ناونع  هب  دجاسم  روهظ  . 4 دنراد . یمن 
تسا هتفای  تیمومع  یسایس  ياهتیلاعف  تازرابم و  یلصا  نوناک  ناونع  هب  دجاسم  هکلب  دریگ ؛ یمن  لکش  یـسایس  ياهناکم  یبزح و  ياه 

سدقم ناکم  نیا  رد  ار  دوخ  ياهتیلاعف  دندروآ و  یم  يور  دجاسم  هب  دـنوش ، یم  ور  هب  ور  یـسایس  لکـشم  اب  ناناملـسم  هک  نامز  ره  و 
قنور یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  مالـسا ، ناهج  رد  دوجوم  دجاسم  اهنت  هن  لیلد  نیمه  هب  دنهد . یم  لکـش  دننک و  یم  يزیر  همانرب 
ناونع هب  هکلب  يدابع ، ضیارف  ماجنا  يارب  یلحم  اهنت  هن  دـجاسم  دوش و  یم  هدوزفا  ناشدادـعت  رب  زور  هب  زور  تسا ؛ هتفای  يا  هداعلا  قوف 

رثا و ود  دهاش  ام  تنس :  لها  عماوج  شخب  يدازآ  ياهتضهن  شرتسگ  . 5 تسا . هدش  تیبثت  یعامتجا  یسایس و  ياهتیلاعف  يارب  يزکرم 
ياهیژولوئدیا هیاپ  رب  هک  شخب  يدازآ  ياهتضهن  لوا :  میتسه :  تعامج  تنس و  لها  عماوج  رد  شخب  يدازآ  ياهتضهن  رب  مهم  باتزاب 

هداد تسد  زا  ناناوج ، هژیو  هب  ناناملسم ، نایم  ار  دوخ  تیعقوم  دندوب ، هتفرگ  لکش  مزیلانویسان  مزیلاربیل و  مزیلایسوس ، دننام  یمالسا  ریغ 
حالصا شخب  يدازآ  ياهتضهن  یتح  مود : درادن . تشاد –  مزیرـصان  مزیبرع و  ناپ  هچنآ  دننام  ار –  هتـشذگ  رادتقا  رابتعا و  رگید  دنا و 

، دوخ عماوج  ياهزاین  هب  ییوگخساپ  رد  ییاناوتان  تلع  هب  دنتشاد ، تیفورعم  تیبوبحم و  رود  هتشذگ  زا  هک  نیملسملا  ناوخا  دننام  بلط 
هناحلسم و تروص  هب  یتح  دیدج ؛ یبالقنا  يداهج و  ياههورگ  دنا و  هدش  باعشنا  تتشت و  راچد  ناوج ، لسن  ياهتـساوخ  صوصخ  هب 
رد یمالـسا  تاجن  ههبج  رـصم ، رد  ةرجهلا " ریکفتلا "و"  "  ، " یمالـسا داـهج   " زا ناوت  یم  ناـیم  نیا  زا  هک  دـنا  هتفرگ  لکـش  ینیمزریز 

ياهتلم هک  دوش  یم  یـشان  اجنآ  زا  شخب ، ییاهر  ياهتـضهن  اب  نآ  طابترا  یمالـسا و  بـالقنا  ياـهیگژیو  زا  ثحب  درب . ماـن  ریازجلا و ...
تیونعم  » یگژیو دنسانشب . ار  یمالسا  بالقنا  ات  دندش  واکجنک  رایسب  بالقنا ، نیا  عوقو  هدهاشم  اب  يرامعتسا ، هطلس  ریز  موس و  ناهج 

رد لیصا ، ریغ  یتادراو و  ياهیژولوئدیا  زا  کمک  نودب  ناوت  یم  هک  تخاس  هجاوم  تیعقاو  نیا  اب  ار  نانآ  زین  یمالسا  بالقنا  يروحم »
اهشبنج نتفرگ  لکـش  رب  یمالـسا  بالقنا  ریثأت  نیرت  گرزب  يزیتس ، هناگیب  يروابدوخ و  نیاربانب ، دمآرب . یمدرم  ماظن  کی  داجیا  ددص 
یمومع لابقتسا  شیازفا  باجح ، ظفح  هب  نانز  رتشیب  شیارگ  یبهذم : راتفر  . 6 دنتشاد . دوجو  لبق  زا  هک  دوب  ییاهتضهن  ندش  رت  لاعف  ای 
ریـسفت تئارق و  شزومآ  هلمج  زا  ینید  ياهـشزومآ  تاسلج  شرتسگ  تعامج ، هعمج و  ياهزامن  يرازگرب  لثم  ) ینید ضیارف  ماجنا  رد 

هتفاـی يرتشیب  هعـسوت  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  هک  تسا  يدراوم  زا  یبهذـم ) لـفاحم  سلاـجم و  رد  رت  هدرتسگ  روضح  نآرق و 
نیوانع ندربراک  هب  زا  يرود  و  تاسسؤم ، صاخشا و  يارب  یمالسا  نیوانع  اهمان و  زا  هدافتسا  هب  شیارگ  یمالـسا : تیـساسح  . 7 تسا .

، تیـساسح نیا  ریثأت  تحت  قارع ، یثعب  میژر  یتح  هک  يروط  هب  تسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  یمالـسا  بالقنا  راثآ  زا  یبرغ  ياهمان  و 
ناملـس دروم  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  ياوتف  رودص  زا  سپ  ینید : تاسدـقم  زا  تیامح  . 8 درک . قارع  روشک  مچرپ  بیز  ار  ربـکا  هللا  راـعش 
یگرزب ياهتارهاظت  یمالسا ، ياهروشک  یمامت  رد  ًابیرقت  دش و  مالعا  عونمم  یمالسا  ياهروشک  یمامت  رد  روبزم  باتک  راشتنا  يدشر ،

رجنم ناتـسکاپرد  اهلمعلا  سکع  نیا  یتح  ناتـسکاپ و ،... دنه ، نوچ  ییاهروشک  رد  هلمج  زا  دش ؛ اپ  رب  شنایماح  يدشر و  ناملـس  هیلع 
ار ینیطـسلف  ناناملـسم  تاساسحا  ناـنچ  زین  یـصقالا  دجـسم  هب  نوراـش  دورو  دـیدرگ . ناناملـسم  زا  يدادـعت  ندـش  یمخز  هتـشک و  هب 

ندـش رت  یمالـسا  يارب  اضاقت  شیازفا  یـسایس : تابلاطم  . 9 دراد . همادا  مه  زونه  هک  دـش  سدـق  هضاـفتنا  زاـغآ  بجوـم  هک  تخیگنارب 
یمومع تساوخ  ناونع  هب  یمالـسا ، ياـهروشک  بلغارد  یعاـنقا  تبثم و  ياهـشنکاو  هب  تلود  ندوـمن  راداو  هعماـج و  نوئـش  نیناوـق و 
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یمالـسا و تما  هب  قلعت  ساسحا  تیوقت  یللملا ( نیب  تکراشم  . 10 تسا . هدـناشک  شلاچ  هب  ار  کیئال  ياـهماظن  رما  نیا  تسا و  حرطم 
قارع ناتـسناغفا و  هب  اـکیرمآ  هلمح  لاـبند  هب  هک  يا  هدرتـسگ  یمومع و  تارهاـظت  مالـسا :) ناـهج  تـالوحت  هب  تبـسن  تیـساسح  زاربا 

هب اـکیرمآ  مجاـهت  هک  درک  ینیب  شیپ  ناوت  یم  تأرج  هب  تسا . مالـسا  ناـهج  رد  یمومع  تکراـشم  ساـسحا  ياـیوگ  تفرگ ، تروص 
ياول تحت  مالسا ، ناهج  رد  یعیسو  ياهنایغط  شروش و  بجوم  قارع ، ناتسناغفا و  رد  هنامحر  یب  ياهگنج  يزادنا  هار  مالـسا و  ناهج 

شوماخ هب  رداق  برغ  اکیرمآ و  هن  تشاد و  دنهاوخ  ار  اهنآ  بوکرـس  لرتنک و  ناوت  دوجوم  ياهتلود  هن  هک  دش  دهاوخ  یهاوخ ، مالـسا 
ناهج رب  دوخ  هطلـس  موادـت  يارب  اکیرمآ  هک  تسا  یـشنکاو  تقیقح ، رد  برغ  اکیرمآ و  فرط  زا  مجاهت  نیا  دـش . دـنهاوخ  نآ  ندرک 

دوش یمالـسا  یمدرم و  ياهمایق  ییوج و  هزرابم  حور  شرتسگ  بجوم  دناوت  یم  تسا و  هدرک  زاغآ  هقطنم  نیا  میظع  ياهتورث  مالـسا و 
گنج کی  هب  رشب  ینونک  عضو  رگا  دیوگ ... : یم  هک  اجنآ  دیـشخب ؛ تینیع  کیدزن  هدنیآ  رد  ار  یب  نیوت  دلونرآ  ییوگـشیپ  عقاو  رد  و 

بالقنا يزوریپ  اب  هطبار  رد  رون  راجفنا  ( 15 . ) دنک مایق  دوخ  یخیرات  شقن  يافیا  يارب  رگید  راب  تسا  نکمم  مالـسا  دوش ، رجنم  يداژن 
بالقنا هدز  تریح  نارظان  ای  نانمشد  ناتسود ، طسوت  لیس ، نافوط و  هلزلز  ناشفـشتآ ، نوچ  یفلتخم  ریباعت  نآ ، یناهج  راثآ  یمالـسا و 

هچنآ زا  رت  هنانیب  عقاو  رت و  بسانم  رتابیز ، يریبعت  چـیه  یلو  تسا ؛ بالقنا  یبیرخت  تردـق  ياـیوگ  ًاـمومع  هک  تسا  هدـش  هدرب  راـک  هب 
اب دوخ - : راجفنا  رثا  رد  رون  اریز  " دوب ، رون  راـجفنا  اـم  بـالقنا  " ؛ دومرف هک  اـجنآ  تسین ؛ هدرب  راـک  هب  هر ) ) ینیمخ ماـما  بـالقنا ، ربهر 
يا هنوگ  هب  ملاع  راشقا  همه  هب  دنک - . یم  لیدـبت  ییانـشور  هب  ار  اهیکیرات  ودـشخب  یم  ینـشور  ار  یعیـسو  ياضف  یناهگان  تاعـشعشت 

اب دـشخب - . یم  دـیما  كرحت و  فعـضتسم ، مورحم و  تاقبط  هب  هژیو  هب  دوخ ، يامرگ  اب  دسانـش و  یمن  ریقف  ینغ و  دـسر ، یم  ناـسکی 
هک ردق  نامه  دیامن - . یم  رـسیم  رتهب  رتشیب و  ار  لطاب  زا  قح  صیخـشت  تقیقح و  نتفای  ناکما  ییانـشور ، هب  اهتلاهج  اهیکیرات و  لیدبت 
هب نآ ، گنج  هب  هدوهیب  هک  يا  هنوگ  هب  دـنیرفآ ، یم  تشحو  نالدروک  يارب  دروآ ، یم  تردـق  تکرب و  نافعـضتسم  ناـمورحم و  يارب 
هب هک  یسک  ره  دنک - . یم  توعد  تکرح  مایق و  هب  رادیب و  رات  ِبش  ینالوط  باوخ  زا  ار  ناگتفخ  دنروآ - . یم  يور  رون ، نوناک  هژیو 

هعماج دوخ  ولألت  اب  دنک و  یم  ییادز  تفآ  رون  دنک - . یم  ساسحا  يرتشیب  يامرگ  يریذپ و  رثا  دـشاب ، رت  کیدزن  رون ) راجفنا  ) نوناک
، دنتـسه رون  راجفنا  نوناک  رد  هک  اهنآ  دریگ - . یم  هدولآ  ياهبورکیم  زا  ار  شرتسگ  دـشر و  هنیمز  دـنک و  یم  ییادز  تنوفع  ار  یناهج 
رون و نایم  هعزانم  دـندرگ - . یم  نآ  یندـشنادج  ءزج  عقاو  رد  دـندرگ و  یم  رون  هب  لیدـبت  دوخ  هک  دـنوش  یم  بوذ  نآ  رد  ناـنچ  نآ 
هب دنک و  یم  هبلغ  یکیرات  رب  تقیقح –  قح و  لبمس  رون –  نآ  رد  هک  دسر  یم  ینیون  هلحرم  هب  لطاب  قح و  لهج ، یهاگآ و  یکیرات ،

، دـبای یم  همادا  رون  شبات  دـنک ، عطاس  يژرنا  دوخ  زا  دـشاب و  لاعف  نوناک  نیا  هک  ینامز  ات  ددرگ - . یم  کـیدزن  یعطق  يزوریپ  هلحرم 
يزوریپ اب  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  نامه  نیا  و  دوش . یم  دیپس  هیـس  بش  نایاپ  دیازفا و  یم  نآ  تعرـس  رب  دوش ، یم  رت  يوق  نآ  ریثأت 

دوجو هب  یتاعـشعشت  نانچ  میظع ، يرون  نوچمه  دراذـگ و  ياـج  رب  هتـشذگ  نرق  عبر  لوط  رد  دوخ  يراذـگ  رثا  نمهب 1357 و  رد 22 
هدومخ و کیرات ، ياهلد  رب  يا  هزات  دـیما  رون  هدیـشخب و  ییانـشور  ملاـع  طاـقن  نیرت  تسد  رود  اـت  ار  دوخ  بناوج  فارطا و  هک  دروآ 

زاس هنیمز  ات  درک  اطع  یناهج  هعماج  رب  يدیدج  ییانشور  دوخ  ولألت  اب  دینابات و  دوب ، تاوهـش  تایدام و  رد  قرغ  هک  تیرـشب  هدز  سأی 
-Staus – puo 3 - 2 نارهت . هاگشناد  یسایس  مولع  قوقح و  هدکشناد  داتـسا  - 1 تشون : یپ  هللا  ءاـش  نإ  دوش . دوعوم  یجنم  روهظ 

هتوب رد  ندـمت  یب ، دـلونرآ ، نیوت ، - 4 . 175 ص 174 - سموق ، نارهت ، هشیدـنا ، یلع  همجرت  ادـخ ، هار  نازراـبم  نایعیـش  نیبار ، تیار ،
. دیمان نیمورحملا  تکرح  ار  نانبل  نایعیش  زا  هدش  داجیا  لّکـشت  نیلوا  ردص  یـسوم  ماما  - 5 ص 117 . دـنژآ ، بوقعی  همجرت  شیامزآ ،
، سیلگنا اکیرمآ ، ) برغ تردق  راهچ  توریب ، زا  ییاهشخب  لاغشا  نانبل و  كاخ  هب  لیئارسا  هدرتسگ  هلمح  لابند  هب  لاس 1356 و  رد  - 6

يداهشتسا تایلمع  لابند  هب  لاس 1361 و  رد  اما  دـندرک ؛ داجیا  دوخ  يارب  برغ  رد  ییاههاگیاپ  هدایپ و  ورین  ناـنبل  رد  اـیلاتیا ) هسنارف و 
، نسحلاوبا يزاریش ، - 8 ص 12 . یمالـسا ، بالقنا  یبرع و  ياه  تلم  - 7 دندش . نانبل  كاخ  كرت  هب  راچان  یمالـسا  تمواقم  ياهورین 
ص ناتسمز 1379 ، ش 4 ، متفه ، س  هنایمرواخ ، همان  لصف  - 10 ص 5 . ش 23 ، تثعب ، همان  هتفه  - 9 ص 229 . هنایم ، يایسآ  ياه  تیلم 
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يزکرم و يایسآ  تاعلاطم  همان  لصف  - 12 ص 110 . دنس ش 23 . نارحب ، زاغآ  ناتسناغفا ، ج 5 . یسوساج ، هنال  دانسا  - 11 . 304 - 303
یقرش بونج  ناناملسم  دومحم ، این ، لیعامـسا  - 14 ص 5 . ش 23 ، تثعب ، هماـن  هتفه  - 13 ص 284 . راهب 1375 ، ش 13 ، س 5 ، زاقفق ،

بـالقنا شیاـمه  تـالاقم  هعومجم  عبنم :  نیـشیپ * . دـلونرآ ، یب ، نیوت  - 15 . 14/4/1377 تاعالطا ، هلاقم ،) ) یمالـسا بالقنا  ایـسآ و 
ص 223 دلج 2 ،  فراعم ، رشن  رتفد  رشان : اههاگشناد ، رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  نیودت : یمالسا ،

رصم رب  یمالسا  بالقنا  تاریثات 

تعسو دراد . رارق  خرس  هنارتیدم و  يایرد  رانک  رد  اقیرفآ و  هراق  لامش  رد  رصم  روشک  سودبع  دماح  رصم  رب  یمالـسا  بالقنا  تاریثات 
یبرع يروهمج  ( 1 . ) ددرگیم بوسحم  ناهج  روشک  نیمتشه  تسیب و  رظن  نیا  زا  هک  دشابیم  عبرم  رتمولیک  نویلیم  کی  دودح  رد  نآ 
یبرع روـشک  نیرتمهم  تفرـشیپ  تـیعمج و  ییاـیفارغج ، تیعقوـم  تعـسو ، ظاـحل  زا  رفن ، نوـیلیم  رب 74  غلاـب  یتیعمج  نتـشاد  اـب  رـصم 

نرق دودـح 60  هب  روشک  نیا  رد  هنعارف  تموکح  تسا . یخیرات  تمدـق  اب  ياهروشک  هلمج  زا  یخیراـت  رظن  زا  رـصم  دوشیم . بوسحم 
یمالسا یگنهرف  رصم  گنهرف  دناهدنار . تموکح  روشک  نیا  رب  بارعا  اهینانوی و  اهیناریا ، اهنآ  زا  دعب  هک  ددرگیم  زاب  دالیم  زا  لبق 
تیلاـعف رهزـالا  هاگـشناد  ینعی  رـصم  هاگـشناد  نـیرتفورعم  رد  يرایـسب  نارکفتم  نادنمــشناد و  میدـق  ياـهنامز  زا  هـک  تـسا  ینغ  و 

. تسا هتـشاد  يریگمـشچ  تفرـشیپ  ییاقیرفآو  یبرع  ياهروشک  رگید  هب  تبـسن  نآ  داصتقا  هک  تسا  یبرع  روشک  اهنت  رـصم  دناهتـشاد .
نیرتمهم ( 2 . ) دننکیم یگدنز  رصم  يزرواشک  لباق  قطانم  اهنت  ینعی  لین  ياتلد  ای  هرد و  رد  هک  دنـشابیم  زرواشک  رـصم  تیعمج  رثکا 

یلم رـصانلادبع  لامج  نامز  رد  لاـناک  نیا  هچ  رگا  تسا . زئوس  لاـناک  رـصم  رد  ییاـیفارغج  یعیبط و  لـماوع  رظن  زا  هدـننک  نییعت  شقن 
. ددرگیم بوسحم  روشک  نیا  يارب  ییاـیفارغج  هدـننک  نییعت  لـماوع  نیرتزراـب  زا  یکی  رـصم  كاـخ  رد  نآ  دوـجو  اـما  دـیدرگ  مـالعا 

نینچمه دـیامن . افیا  یمهم  شقن  اقیرفآ  هراق  هناـیمرواخ و  هقطنم  رد  روشک  نیا  هدـش  ببـس  رـصم  یمیلقا  طیارـش  ییاـیفارغج و  تیعقوم 
رارق رـصم  مهم  ياهتیعقوم  رگید  زا  تسا . هداد  ياهژیو  تیمها  نآ  هب  هیردنکـسا  هرهاق و  ینعی  روشک  نیا  رد  یمیدـق  ياهرهـش  دوجو 
نیب یطابترا  لپ  عقاو  رد  دـیامیم و  لـصو  ایـسآ  هراـق  هب  ار  اـقیرفآ  هراـق  هک  تساـقیرفآ  یقرـش  لامـش  هیلا  یهتنمر  روشک د  نیا  نتفرگ 

. دنشابیم نآ  ناوریپ  دصرد )  94  ) مدرم تیرثکا  دشابیم و  مالسا  رصم  روشک  یمسر  نید  ( 3 . ) تسا هنارتیدم  اقیرفآ و  یبرغ و  يایسآ 
ثعاب نیمه  تسا و  يرشع  ینثا  هعیش  هب  تنـس  لها  بهذم  نیرتکیدزن  هک  دنتـسه  بهذم  یعفاش  رـصم  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا 
هنیـشیپ مالـسا و  ياـیند  رد  رـصم  ناریا و  روشک  ود  تیمها  هب  هجوت  اـب  ( 4 . ) دنـشاب رادروخرب  یبوخ  یگچراپکی  زا  رـصم  مدرم  ات  هدـش 

هجوت لمأت و  لباق  یبرع  یمالـسا و  مهم  روشک  نیا  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ياـهباتزاب  تاریثأـت و  یـسررب  روشک  ود  نهک  یخیراـت 
هقباس رـصم  ناریا و  نایم  طباور  هچخیراـت  . * دـشابیم تاریثأـت  نیا  نییبت  روشک و  ود  طـباور  یـسررب  ددـص  رد  رـضاح  هلاـقم  هک  تسا 

ناریا و تلود  نایم  هطبار  مالـسا  روهظ  اب  ددرگیم . زاغآ  یـشنماخه  هاشداپ  شوروک  نامز  زا  رـصم  ناریا و  یـسایس  تاطابترا  یخیراـت 
بیثعت تحت  یسابع و  يوما و  ياههلسلس  ندمآ  راک  يور  اب  دش و  اقیرفآ  دراو  رـصم  هزاورد  زا  مالـسا  دش . يدیدج  هلحرم  دراو  رـصم 

یـسرتسد زا  رود  هب  هک  ناریا  رـصم و  هب  هاگهانپ  يوجتـسج  رد  تاداس  ناـگرزب  زا  يرایـسب  ناـنآ  نایعیـش  و  ع )  ) تیب لـها  نتفرگ  رارق 
ساسا رب  نایمطاف  هلسلس  درک . هدهاشم  ناوتیم  ناریا  رـصم و  رد  ار  ع )  ) تیب لها  اهگیاج  اجنیا  زا  دندرک و  رفـس  دوب  يزکرم  تیمکاح 

ات 1171 ياهلاس 969  زا  هک  یعیـش  ردتقم  تموکح  نیا  دمآ . دوجوب  رـصم  رد  دندوب  یناریا  هک  ینادرم  تسدب  تایلیعامـسا و  تضهن 
هک دـندومن  اـنب  ار  هدـش  هدـیمان  رهزـالا  س )  ) ارهز ترـضح  ماـن  هـب  هـک  ار  رهزـالا  هاگـشناد  دـناهدناریم ، تموـکح  رــصم  رب  يدـالیم 

نیون ياههشیدنا  روهظ  دهم  رـصم  رـصاعم  نورق  رد  دوشیم . بوسحم  مالـسا  يایند  رد  دیدج  قایـس  کبـس و  هب  هاگـشناد  نیرتیمیدق 
رد يدابآدسا  نیدلآلامج  دیس  یحالصا  ياهتیلاعف  عورش  اب  هرود  نیا  رد  رـصم  اب  ناریا  یگنهرف  طباور  تسا . هدوب  یبرع  یمالـسا و 

برع ناناملسم  یسایس  هشیدنا  رد  نیون  ییارگحالصا  هشیدنا  يایحا  اب  لامج  دیس  دباییم و  دومن  رصم  ناریا و  رد  هژیو  هب  مالسا  يایند 
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یتفم هدبع  دمحم  هلمج  زا  شنادرگاش  وا  زا  سپ  هک  دش  یتضهن  داجیا  هب  قفوم  تنـس  لها  هعیـش و  نایم  تدـحو  يادـن  ندادرـس  زین  و 
ناریا و نایم  طباور  رصاعم  نارود  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  شیپ  رـصم  ناریا و  طباور  . * دندومن لابند  يریگیپ و  ار  نآ  رـصم  رهزالا 

دهاش ام  روشک ، ود  ره  رب  هرود  نیا  رد  سیلگنا  هطلس  ذوفن و  هب  هجوت  اب  تسا . هدش  يدایز  ياهینوگرگد  تالوحت و  شوختـسد  رـصم 
هیزوف دریگیم و  تروص  روشک  ود  یهاشداپ  نادـناخ  نایم  یـسایس  جاودزا  مینیبیم  هک  ییاج  اـت  میتسه  رـصم  ناریا و  طـباور  یکیدزن 
ییادج هب  دروآیمن و  ماود  نادنچ  جاودزا  نیا  هتبلا  هک  دیامنیم  جاودزا  ناریا  دهعیلو  يولهپ  اضردـمحم  اب  رـصم  هاشداپ  قوراف  رهاوخ 

رد دادرم 1332  ياتدوک 28  رـصانلادبع و  لامج  يربهر  هب  رد 1952  رـصم  رد  دازآ  نارـسفا  ياتدوک  اب  دعب  هب  نامز  نیا  زا  دماجنایم .
هب دوب  هریت  ادـیدش  روشک  ود  طباور  دـش  يولهپ  میژر  تیبثت  هب  رجنم  ناریا  رد  یهاشداپ و  میژر  ینوگنرـس  هب  رجنم  رـصم  رد  هک  ناریا ،

دومن و مهتم  دادرخ 1342  مایق 15  رد  نتشاد  تسد  هب  ار  رصان  تلود  يولهپ  میژر  دیدرگ . رصم  ناریا و  طباور  عطق  هب  رجنم  هک  يروط 
رد رصان  گرم  نامز  ات  طیارش  نیا  داد . رارق  دوخ  یتاغیلبت  موجه  دروم  لیئارسا  اب  دوخ  کیدزن  طباور  رطاخ  هب  ار  يولهپ  میژر  زین  رصم 

طباور اکیرمآ  هب  وا  ناوارف  تاشیارگ  تاداس و  رونا  ندمآ  راک  يور  اب  ( 5 . ) تشاد همادا  نانچمه  تاداسرونا  ندمآ  راک  يور  1969 و 
رارق رصم  روشک  ناریا ، زا  رارف  يارب  ار  دوخ  هاگلزنم  نیلوا  ناریا  هاش  لاس 1357  رد  هک  يوحن  هب  داهن  یمرگ  هب  ور  اددجم  رصم  ناریا و 

زین ینید  یگنهرف و  تادوارم  ظاحل  زا  دش . هدرپس  كاخ  هب  روشک  نآ  رد  هرهاق  ياهناتسرامیب  زا  یکی  رد  هاش  گرم  اب  زین  اتیاهن  داد و 
تنس لها  نایعیش و  نایم  رگید  راب  ات  تفرگ  لکش  يرتمجـسنم  دیدج و  تضهن  ههد 1940 ، رخاوا  زا  هرود و  نیا  رد  هک  میتسه  دـهاش 

نیــسحدمحم هللاآتـیآ  تـشاد و  رارق  يدرجورب  هللاتـیآ  ینعی  هعیــش  دــیلقت  عـجرم  دــییأت  دروـم  تـضهن  نـیا  دوـش . داـجیا  یکیدزن 
رد دندوب . هعیش  ياملع  زا  تضهن  نیا  نایماحرگید  زا  نانبل  عجارم  زا  نیدلافرش  همالع  قارع و  رد  فجن  دیلقت  عجارم  زا  ءاطغلافشاک 

دومحم خیش  هلمج  زا  وا  نادرگاش  زا  يدادعت  رهزالا و  هاگـشناد  زا  میلـس  دیجملادبع  خیـش  ییأت  دروم  هدش  دای  تضهن  زین  رـصم  روشک 
کیدزن هطبار  نیا  ندش  هینداهن  ياتـسار  رد  ( 6 . ) تشاد رارق  نیملسملا  ناوخا  ربهر  ءانبلا  نیـسح  خیـش  و  رهزالا ) يدعب  سییر   ) توتلش

بهاذـملا نیب  بیرقتلاراد  لاـس 1947"  رد  تفرگیم ، تروص  رـصم  ناریا و  روشک  ود  عـجارم  اـملع و  طـسوت  هک  ینـس  هعیـش و  ناـیم 
دومحم خیـش  هک  تفر  شیپ  ییاج  ات  تنـس  لها  نایعیـش و  نایم  یبهذم  ینید و  طباور  دوبهب  دـنور  دـش . سیـسأت  هرهاق  رد  هیمالـسالا "

رد عیـشت  سیردـت  يارب  اوتف  نیا  لابند  هب  درک و  مـالعا  قح  رب  بتکم  ار  يرـشع  ینثا  هعیـش  ییاوتف  رد  رد 1958 و  رهزالایتفم  توتلش 
رد ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  رـصم  تلود  اب  ناریا  طباور  ( * 7 . ) دش هداد  صاصتخا  یسرک  رهزالا 

جورخ لیئارسا و  رـصم و  نایم  دیوید  پمک  نامیپ  ياضما  اب  داد . خر  رـصم  رد  دیوید  پمک  تارکاذم  اب  نامزمه  يدالیم و  لاس 1979 
زا يولهپ  اضردمحم  یگدنهانپ  شریذپ  اب  دیدرگ و  عطق  رصم  ناریا و  طباور  لیئارسا  اب  گنج  لاح  رد  یبرع  ياهروشک  هگرج  زا  رصم 

راشتنا اب  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  دیوید  پمک  دادرارق  ياضما  زا  سپ  دیدرگ . رتجنشتم  هرهاق  رد  هاش  زا  لابقتسا  رـصم و  تلود  فرط 
زا شیب  بناجنیا   " میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  تسا : حرـش  نیا  هب  هر )  ) ماما هینایب  نتم  دندرک . ضارتعا  ادیدش  رـصم  تنایخ  نیا  هب  ياهینایب 

حرط اـب  نونکا  ماهدومن . مـالعا  ار  تقیقح  نیا  برغ  لـلم  لود و  هب  ماهدرک و  دزـشوگ  ار  بصاـغ  لیئارـسا  رطخ  هک  تسا  لاـس  هدزناـپ 
تلود هب  دوخ  یگتسباو  حلـص  نیا  لوبق  اب  تاداس  تسا . هدش  رتيدج  رتکیدزن و  رتشیب ،  رطخ  نیا  لیئارـسا  رـصم و  حلـص  يرامعتـسا 

ناردارب اب  ماگمه  ار  دوخ  ناریا  تشاد . ناوتیمن  نیا  زا  شیب  يراظتنا  ناریا  قباس  هاش  تسود  زا  دومن ، رتراکشآ  ار  اکیرمآ  رگرامعتـسا 
مالسا هب  تنایخ  ار  لیئارسا  تاداس و  حلص  ناریا  دنادیم . میهس  نانآ  ياهيریگمیمصت  رد  ار  دوخ  هتـسناد و  یبرع  ياهروشک  ناملـسم 

 - هللاۀمحر مکیلع و  مالسلاو  ( 8 .) دنکیم دییأت  ار  نامیپ  نیا  فلاخم  ياهروشک  یـسایس  عضوم  دـنادیم و  برع  تاردارب  نیملـسم و  و 
رد ماما  ترـضح  هکنآ  ات  دـندرکن  كرد  ار  هر )  ) ماما هیناـیب  نیا  ماـیپ  تقو  نادرمتلود  هنافـسأتم  ینیمخلا 5/1/1358  يوـسوملا  هللاحور 

مسب تسا : حرش  نیا  هب  هر )  ) ماما روتسد  نتم  دندومرف . رداص  ار  رصم  اب  کیتاملپید  هطبار  عطق  روتـسد  هام 1385 ، تشهبیدرا  خیرات 11 
نوچیب و تاعاطا  لیئارـسا و  رـصم و  هنانئاخ  ناـمیپ  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هجراـخ  روما  ریزو  يدزی  رتکد  ياـقآ  باـنج  میحرلا  نمحرلا  هللا 
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. دیامنب رصم  تلود  اب  ار  دوخ  کیتاملپید  هطبار  عطق  ناریا  یمالسا  يروهمج  تقوم  تلود  تسینویهص ، اکیرمآ و  زا  رصم  تلود  يارچ 
ذاختا يو  هب  تبـسن  یفنم  عضوم  هتـسناد و  ناریا  هیلع  گنج  رگزاغآ  ار  مادـص  تاداـس  رونا  هکنیا  مغریلع  ینیمخلا  يوسوملا  هللاحور 

رد ناوت  مامت  اب  هک  اجنآ  ات  دومن  شالت  قارع  اب  دوخ  طباور  رتعیرـس  هچ  ره  دوبهب  تهج  رد  كرابم  ینـسح  تاداس ، رورت  اب  دوب ، هدرک 
ياهروشک نایم  رد  یتسینویهـص  میژر  اب  دوخ  طباور  دوبهب  لیلد  هب  یناـمز  عطقم  نیا  رد  هک  رـصم  داتـسیا . قارع  راـنک  رد  ناریا و  ربارب 

اهروشک نیا  اب  فالتئا  داجیا  رد  یعس  هقطنم  روشک  يارب  ناریا  بالقنا  رطخ  نداد  هولج  گرزب  اب  تشاد . رارق  اوزنا  رد  یبرع  یمالسا و 
. دـیامن راهم  رتشیب  هچ  ره  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ناشورخ  جاوما  یمالـسا  ياهروشک  اب  دوخ  طـباور  دوبهب  نمـض  اـت  دومن  ناریا  هیلع 
 ، ینمض ای  حیرص  یتروص  هب  رصم ،  یسایس  یمالسا  ياهنایرج  بلاغ  لاس 1978 م ، زا  رصم  هعماج  رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  باتزاب  *
ار ینیمخ  ماما  هللاتیآ  يربهر  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  زا  داقتنا  ناریا ،  هاش  دـییأت  رد  رـصم  رب  مکاح  یـسایس  ماظن  یمـسر  ياهتسایس 

ساسحا نتخیگنارب  يارب  شالت  ار  یمـسر  تسایـس  عضوم و  نیا  فدـه  یمالـسا ،  ياهنایرج  نیا  زا  یخرب  دـناهداد .  رارق  داـقتنا  دروم 
تماقا يارب  ناریا ،  هاش  زا  تاداسرونا  میژر  توعد  دندرک .  ریسفت  دادملق و  ناریا  رد  ارگ "  مالسا  يوگلا "  هب  تبـسن  مدرم  هدوت  ترفن 

تلود و هاگدـید  نایم  هلـصاف  رب  نارهت ،  رد  ییاـکیرما  ياـهناگورگ  هلئـسم  رد  میژر  نیا  یمـسر  يریگ  عضوم  نآ  زا  سپ  رـصم و  رد 
قح هناشن  ار  هاش  هب  کمک  هک  تلود  هاگدـید  نیا  يرـصم ،  يارگ  مالـسا  ياههورگ  ( 9  .) دوزفا رصم  رد  یمالـسا  ياهتکرح  هاگدید 

دروم تدش  هب  تسنادیم ،  نآ  زا  سپ  لاس 1973 و  گنج  یط  رد  رصم  هب  يو  يداصتقا  یماظن و  یتفن و  ياهکمک  هب  تبسن  یسانش 
يراـکمه لاـس 1973 م و  یتـفن  میرحت  هرود  رد  لیئارـسا ،  هـب  تـفن  شورف  رد  هاـش  تامادـقا  لـباقم ،  رد  ناـنآ  دـنداد .  رارق  شنزرس 

تاداس میژر  تامادقا  هک  دندوب  نآ  رب  رـصم  یمالـسا  ياهنایرج  دندش .  روآدای  ار  یتاعالطا  یماظن و  هنیمز  رد  میژر  نیا  اب  مکحتـسم 
هاش میژر  ياج  ندرک  رپ  يارب  رـصم ،  ییاناوت  رب  اکیرما ،  عانقا  فده  هب  اکیرما و  هدـحتم  تالایا  ياضاقت  ساسا  رب  هاش ،  زا  تیامح  رد 

هلمح قیرط  زا  هک  دندرکیم  مهتم  ار  رصم  یتاغیلبت  ياههناسر  اهنایرج ،  نیا  تسا .  هتفرگ  ماجنا  ياهقطنم -  گرزب  تردق  ناونع  هب  - 
رد ناریا  یمالـسا  بـالقنا  دنـشوکیم .  ینـس  هعیـش و  ناـیم  فاکـش  شرتـسگ  تهج  رد  ناریا ،  دـیدج  تموـکح  ینیمخ و  هللاتیآ  هب 

ینیمخ ماما  ياهریوصت  دوب .  هدرک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  يرـصم  يارگ  مالـسا  ياهورین  زا  یعیـسو  شخب  فطاوع  تسخن ،  ياـهلاس 
رصم هعماج  تلم و  داتفا .  هار  هب  رصم  هب  هاش  دورو  اب  تفلاخم  رد  ياهدرتسگ  تارهاظت  تفای و  جاور  رگید  ياهرهـش  یخرب  هرهاق و  رد 

هب رصم  ینید  هعماج  رد  لابقتسا  نیا  تلع  دندومن . لابقتـسا  نآ  زا  هدومن و  دروخرب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  اب  یبوخ  وحن  هب  یلک  روط  هب 
رب ناریا  بالقنا  مهم  ریثأت  دوب . رصم  هعماج  رد  نامز  نآ  صاخ  طیارش  لیلد  هب  يرـصم  زرابم  ارگمالـسا و  ياههورگ  يوس  زا  صوصخ 
یپ رد  هچ  رگا  شیارگ  نیا  دراد . ياهنیرید  يهشیر  رـصم  خـیرات  رد  هک  تسا  مالـسا " هـب  تشگزاـب  " ناـیرج دـیدشت  تیوـقت و  رـصم ،

ناریا یمالسا  بالقنا  يزوریپ  اب  نکیل  دش ، فیعـضت  يدایز  دودح  ات  رـصم  تسکـش  رـصم و  لییارـسا و  گنج  نامز  یـسایس  تالوحت 
 ، نآ هدنیآ  تالوحت  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  رـس  رب  رـصم  یمالـسا  فلتخم  ياهنایرج  نایم  رظن  فالتخا  مغر  هب  تفرگ . ياهزات  ناج 

دوب تلود  کی  لکش  رد  نآ  مسجت  مالسا و  یـسایس  يژولوئدیا  يزوریپ  تقیقح  رد  اهنایرج ،  نیا  بلاغ  هاگن  رد  بالقنا  نیا  يزوریپ 
خیرات و نآ  هیاس  رد  دنناوتب  ناناملسم  همه  هک  ناریا  بالقنا  ینطوارف  يزرمارف و  ياهراعش  داعبا و  زا  رصم ،  یمالسا  ياههورگ  یخرب  . 

تردق هک  درک  تباث  نانآ  هب  ناریا  بالقنا  دندرک . لابقتـسا  دنهد ،  دنویپ  دیدج  تیعقاو  نیا  اب  ار  یمالـسا  تما  تالوحت  رترب و  يوگلا 
ینیشن بقع  ناهاوخ  ناریا  بالقنا  هک  نیا  زا  رـصم  یمالـسا  ياهشبنج  دنراد .  ار  نانآ  رب  يزوریپ  یتسیلایرپما و  ياهورین  اب  ییورایور 
عـضوم اب  ار  عضوم  نیا  دندرک و  لابقتـسا  دوب ، هدـش  و 1967 م  م  لاس 1948  یضارا  ینعی  یلاغـشا ، نیطـسلف  كاخ  یمامت  زا  لیئارـسا 

تلم هب  تشونرـس  نییعت  قح  ياـطعا  لاس 1967 م و  یلاغـشا  یـضارا  زا  لیئارـسا  ینیـشن  بقع  هب  هک  نامز  نآ  برع  ياهروشک  بلاغ 
 ، اکیرما هدحتم  تالایا  رـصم ،  رد  یمالـسا  ياهنایرج  نایم  رد  ناریا  رادفرط  ياههورگ  دـندرک .  هسیاقم  دـندیزرویم ،  افتکا  نیطـسلف 

هئطوت نینچ  دوجو  هب  رواب  دـندرکیم .  مهتم  ناریا  بالقنا  هیلع  ینیچ  هئطوت  هب  ار  قباس  هاش  لیئارـسا و  قباـس ،  يوروش  ریهاـمج  داـحتا 
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يرایسب ریسفت  رد  تسا و  هدش  هتفرگ  راک  هب  یناوارف  هب  رصم  یمالسا  ياهتکرح  یـسایس  تایبدا  رد  یمالـسا ،  بالقنا  هیلع  یللملانیب 
دـشابیم رـصم  فورعم  ناراگنهمانزور  زا  هک  لکیه  تسا .  هدش  هدافتـسا  يرادنپ  هئطوت  موهفم  نیمه  زا  طباور ،  اهدادخر و  ثداوح ، 

( هر  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  ياههاگدـید  نینچمه  یمالـسا و  ياـهروشک  رد  مدرم  ياـههدوت  رب  یمالـسا  بـالقنا  تاریثأـت  اـب  هـطبار  رد 
یتح درکیم و  تیامح  هاش  میژر  زا  رـصم  تموکح  دوب ، دوخ  جوا  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  یلاـح  رد  لاس 1978  رد  : " دیوگیم

ینیمخ ماما  اب  هبحاصم  ماگنه  هک  يروط  هب  دوب  هدش  رداص  رـصم  ياملع  زا  یخرب  يوس  زا  رما  یلو  زا  تعاطا  موزل  رب  ینبم  ینید  ياوتف 
هک دیـسرپ  نم  زا  یخلت  اب  ناشیا  بالقنا ) يزوریپ  زا  دـعب   ) مق رد  ناشیا  اب  يدـعب  هبحاصم  و  بالقنا ) يزوریپ  زا  لـبق   ) سیراـپ رد  هر ) )

ياهحرط رد  هاش  تکرـش  زا  بارعا  نیا  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دـنهدیم  اوتف  یمالـسا  بالقنا  هیلع  رـصم  رد  نید  ياـملع  زا  یـضعب  ارچ 
هزرابم هب  اهنآ  لباقم  رد  هکلب  هتخاس ، جراخ  اهحرط  نیا  زا  ار  ناریا  اهنت  هن  یمالـسا  بـالقنا  ـالاح  دنتـشاد و  تیاکـش  هقطنم  رد  یبرغ 

هب لیئارـسا  یگدـنیامن  رقم  هدـش و  عطق  طباور  نیا  الاح  دـندوب و  یکاش  لیئارـسا  اب  ناریا  طباور  زا  بارعا  نیا  رب  هفاـضا  تسا . هتخادرپ 
راکنا یمالسا  ياهشبنج  مدرم و  ياههدوت  رب  یمالـسا  بالقنا  تاریثأت  دوجو  نیا  اب  تسا . هدش  راذگاو  نیطـسلف  شخبيدازآ  نامزاس 

رد یمالـسا  بالقنا  ندوب  یعیـش  تیناریا و  ياههبنج  نداد  هولج  گنر  رپ  اب  ات  دندومن  یعـس  ياهدـع  هکنیا  دوجو  اب  ( 10 . ) تسا ریذپان 
تسناوت ناریا  یمالسا  بالقنا  یلو  دنهاکب ، رصم  رد  بالقنا  نیا  تاریثأت  زا  رـصاعم ، يایند  رد  ینید  رکف  يایحا  یمالـسا و  هبنج  لباقم 

نیملسملا ناوخا  تعامج  . 1 . * دـنک زاب  رـصم  هعماج  يارگمالـسا  زرابم و  ياههورگ  زین  مدرم و  هدوت  ناـیم  رد  ار  دوخ  ياـج  یبوخ  هب 
لاس رد  هک  ياهیمالعا  رد  تعامج  نیا  تفرگ . تروص  نیملسملانااوخا  تعامج  طسوت  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هب  تبـسن  شنکاو  نیلوا 
دـض هتـسباو و  تلود  هیلع  دوخ  یمالـسا  تزراـبم  يارب  ییوگلا  ار  نآ  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  شیاتـس  نمـض  دومن ، رـشتنم  ارنآ   1979

شبنج دوـش . جراـخ  ههد  کـی  هب  کـیدزن  يدوـکر  زا  شبنج  نیا  دـش  بجوـم  یمالـسا  بـالقنا  عوـقو  ددـنب . راـک  هـب  رـصم  یمالـسا 
رفک مالـسا و  نایم  یناهج  هزرابم  بوچراچ  رد  ار  بـالقنا  نیا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  تسخن  ياـهلاس  رد  هژیو  هب  نیملـسملاناوخا 

اراکشآ لاس 1979 م  رد  نیملـسملا ،  ناوخا  دومن . مالعا  یمالـسا  بالقنا  زا  ار  دوخ  تیامح  ددعتم  ياههینایب  رودص  اب  هدرک و  دادملق 
ناوخا دـیقف  ربهر  یناسملت "  رمع  درک " .  داقتنا  رـصم  میژر  طسوت  هاش ،  نداد  هانپ  زا  داد و  رارق  دـییأت  دروم  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 

رت شیپ  تعامج ،  نیا  نینچ  مه  درک .  ینابیتشپ  هاش  زا  لابقتسا  اب  رصم  ياههاگشناد  رد  یمالسا  ياهتعامج  تفلاخم  زا  زین  نیملـسملا 
. دوب هدرک  داقتنا  یمالسا  ياهتنس  هب  ییانتعا  یب  مالسا و  زا  شیپ  یناریا  ياهتنس  يایحا  لیئارسا و  نتخانش  تیمسر  هب  لیلد  هب  هاش  زا 
رد اما  دـنریگب ؛  قشمرـس  ناریا  ناناملـسم  زا  ات  تساوخ  ناهج  ناناملـسم  زا  ات  تساوخ  ناهج  ناناملـسم  مامت  زا  نیملـسملا  ناوخا  ( 11)
هب اهتلم  نامکاح و  توعد  يانعم  هب  هکلب  تسین ،  بالقنا  هب  ناملـسم  ياـهتلم  ندـناوخارف  ياـنعم  هب  نیا  هک  داد  حیـضوت  لاـح  نیع 

هتشاد هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  ناریا ،  یمالسا  بالقنا  هب  تبسن  نیملـسملا  ناوخا  عضوم  لیلحت  رد  تسا .  یمالـسا  مچرپ  ریز  رد  تدحو 
ار ینس  هعیش و  نایم  یبهذم  تافالتخا  شتآ  نتخورفارب  هتشاد و  هعیش  بهذم  ربارب  رد  لدتعم  یعضوم  هراومه  تعامج ،  نیا  هک  میـشاب 

هدرک مالعا  هراومه  دراد ،  ناعذا  بهذم  ود  نایم  راکـشآ  تافالتخا  دوجو  هب  هچ  رگا  تعامج  نیا  تسا .  هدرک  موکحم  در و  تدش  هب 
مهتم ینیمخ  ماما  زا  دـیلقت  هب  ار  نانآ  هک  یناسک  لباقم  رد  نیملـسملا  ناوخا  تعامج  دـنراد .  يوناـث  یتیهاـم  اـهفالتخا  نیا  هک  تسا 

دوخ تیامح  هیجوت  رد  تعامج  نیا  تسا . رادافو  انبلا  نسح  ماما  ياههمانرب  هب  نانچ  مه  هک  درک  مـالعا  در و  ار  ماـهتا  نیا  دـندرکیم ، 
یمالسا ناشبالقنا  دناهدرک ،  مالعا  ناریا  دیدج  ناربهر  هک  تسا  هدوب  نیا  ناریا  بالقنا  زا  تیامح  لیلد  هک  درک  مالعا  ناریا  بالقنا  زا 

مالسا ياهنامزاس  عضوم  زا  دوخ  يریگ  عضوم  يزاسادج  رد  نیملسملا  ناوخا  تعامج  تسا .  تعیرش  ندرک  هدایپ  اهنآ  فده  تسا و 
رگید زا  ناریا  یبالقنا  تموکح  توعد  ربارب  رد  لباقم ،  رد  هدرک و  لمع  فافـش  ناریا ،  بالقنا  لباقم  رد  لاـکیدار  ینیمزریز و  يارگ 

بالقنا ( 12 . ) تسا هدرک  راتفر  طایتحا  اب  دوخ ،  ياهروشک  تموکح  اب  ریگارف  داهج  يارب  ناهج ،  طاقن  رگید  رد  یمالـسا  ياـهشبنج 
یللملانیب تالیکشت  هناخریبد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  ضحم  هب  هک  دراذگب  ریثأت  نیملسملاناوخا  شبنج  رب  تسناوت  يدح  هب  یمالـسا 
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فلتخم ياـهحانج  ناگدــنیامن  زا  بـکرم  یتأـیه  اــت  دوـمن  یمالــسا  يروـهمج  نالوئــسم  اــب  ساــمت  هـب  ترداــبم  نیملــسملاناوخا 
ياـههار دروم  رد  دـنتفگ و  کـیربت  ناریا  هیاپدـنلب  تاـماقم  نالوئـسم و  هب  ار  بـالقنا  يزوریپ  هدرک و  ندـید  ناریا  زا  نیملـسملاناوخا 

یناـهج تالیکــشت  هدــنیامن  اــب  وا  درک و  یفرعم  ار  یطبار  ناریا  لاـس 1979 ، ناـمه  رد  دـننک . رظن  لداـبت  وـگ و  تـفگ و  يراـکمه ،
، ناریا اـب  طـباور  ناوـماریپ  ثحب  رفـس و  نـیا  ماـجنا  يارب  يزیرهماـنرب  نمـض  تـفرگ و  ساـمت  سیئوـس  يوناـگول  رد  نیملـسملاناوخا 
زا بکرم  تأیه  کـی  لیکـشت  فلا ) ( 13 . ) دندیـسر قفاوت  هب  لـیذ  لـیاسم  رد  نیفرط  صوصخ  نیا  رد  دـش و  ذاـختا  يروف  تامیمـصت 

تأیه نیا   . ) هاش میژر  ینوگنرس  ناریا و  بالقنا  يزوریپ  تبسانم  هب  تینهت  میدقت  ناریا و  هب  تمیزع  يارب  نیملـسملاناوخا  ناگدنیامن 
تبثم ياهدرواتسد  نداد  ناشن  بالقنا و  یفرعم  يارب  نیملـسملاناوخا  يوس  زا  ياهوزج  رودص  ب ) درک .) ندید  ناریا  زا  نئوژ 79  رد 

هیداحتا قیرط  زا  یناریا  ناملـسم  نایوجـشناد  تکرح  اب  هتفاـی  ناـمزاس  طـباور  داـجیا  ج ) بـالقنا . يربهر  عضاوم  تاراـهظا و  راـشتنا  و 
یـسراف و هب  یبرع  زا  نیملـسملاناوخا  تایبدا  هژیو  هب  فرط  ود  ناگدنـسیون  تایبدا  همجرت  هب  ترداـبم  ناملـسم و  نایوجـشناد  یناـهج 

زکارم رد  نانآ  زا  هدافتسا  فده  اب  ناریا  رایتخا  رد  نیملـسملا  ناوخا  یتاعوبطم  یگنهرف و  ياهتیلاعف  رـصانع و  ندادرارق  د ) سکعلاب .
رشتنم یمالسا " ویتانرتلآ  ینیمخ   " ناونع تحت  یباتک  لاس 1979  رد  نیملسملاناوخا  ( 14 . ) روشک نیا  یبالقنا  ياهناگرا  یتاعوبطم و 
يارب لح  هار  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  و  هر )  ) ینیمخ ماما  هویـش  باـتک  نیا  رد  دوب . هدـش  هتـشون  زیزعلادـبع  یحتف  طـسوت  هک  تخاـس 

یمالسا هقرف  کی  بالقنا  ینیمخ ،  ماما )  ) بالقنا  : " هک درادیم  راهظا  باتک  نیا  رد  زیزعلادبع  یحتف  تسا . هدش  رکذ  هتسباو  ياهماظن 
يزیچ نامه  دناوخیم ، تدـحو  هب  ار  ناناملـسم  همه  هک  تسا  یکرتشم  تاداقتعا  اهشزرا و  لقث  زکرم  هکلب  تسین ، رگید  ياهقرف  هیلع 
گنج زاغآ  اب  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  عوقو  زا  لاـس  ود  هب  کـیدزن  تشذـگ  اـب  ( 15."  ) تسوـیپ عوـقو  هب  نآ  يارب  ناریا  بـالقنا  هک 

لئاـسم زورب  نآ  لـیلد  هک  تفاـی  شهاـک  ناریا  بـالقنا  هب  تبـسن  نیملـسملاناوخا  ناربهر  هیلوا  ياـهتیامح  ناریا  هیلع  قارع  یلیمحت 
 : درک مالعا  ياهلحرم  رد  یناسملت  رمع  نیملـسملاناوخا  ربهر  هک  دوب  ییاج  ات  هلاسم  نیا  دوب . شبنج  نیا  ياضعا  نایم  یبهذم  ياهقرف ـ 

ناوخا هب  ناریا  ماهتا  خـساپ  رد  عضوم ، نیا   " تسا .  هتفرگ  شیپ  رد  نیملـسملا  ناوخا  تعامج  ربارب  رد  زیمآ  توادـع  یعـضوم  ناریا  " 
دش زاربا  نآ  زا  سپ  نیملسملا ،  ناوخا  هب  ماهتا  نیا  دش .  ذاختا  درمشیم ،  رب  اهییاکیرما  نارودزم  زا  ياهعومجم  ار  نانآ  هک  نیملسملا 

ناریا رد  هک  ییاکیرمآ  ياهناگورگ  يدازآ  يارب  ات  تساوخ  یناسملت  رمع  زا  هدـحتم ،  تـالایا  قباـس  روهمج  سیئر  رتراـک  یمیج  هک 
یناریا تاماقم  هک  دوب  تسخن  ياهماگ  نتـشادرب  لاح  رد  تفریذپ و  ار  تساوخرد  نیا  یناسملت  دـنک .  تطاسو  دـندشیم ،  يراد  هگن 
تـسد هک  دوب  نآ  ماهتا  نیا  هب  یناسملت  خـساپ  تساکیرما .  رودزم  دـشاب ،  اـهناگورگ  يزاـسدازآ  ددـص  رد  سک  ره  دـندرک ،  مـالعا 

رد نیملـسملا ،  ناوخا  تعاـمج  نورد  رـصانع  بیترت  نیا  هب  تسا ؛  هاـنگ  ینید  رظن  زا  ناـنآ ،  نتفرگ  ناـگورگ  هب  اـهتاملپید و  يریگ 
دیدـج عضوم  دـنتفرگ .  رارق  ناریا  بالقنا  هعیـش و  نافلاخم  فص  رد  یعـضاوم ،  ریثأت  تحت  دـندرک و  رظن  دـیدجت  دوخ  قباـس  عضاوم 

نینچ مه  نامز و  نآ  رد  ناریا  يوس  زا  ناریا  اب  قارع  گنج  رد  حلـص  تاراکتبا  در  هیاس  رد  ناوتیم ،  زین  ار  نیملـسملا  ناوخا  تعامج 
روشک نآ  اب  یمکحتسم  تاطابترا  نیملسملا  ناوخا  رصانع  ناربهر و  یخرب  هک  ناریا  بالقنا  ربارب  رد  يدوعس  ناتسبرع  هنانمشد  عضاوم 
دانتسا اب  زاغآ  رد  ناریا ،  قارع و  گنج  صوصخ  رد  شیوخ  عضوم  يزاس  فافش  رد  نیملسملا  ناوخا  تعامج  درک .  ریـسفت  دنتـشاد ، 

يارب شالت  ياـج  هب  هک  ار  یمالـسا  ياـهروشک  یخرب  عضاوم  نینچ  مه  درک و  موکحم  هدـناوخ ، زواـجتم  ار  قارع  نآرق ،  زا  یتاـیآ  هب 
يارب اـت  تساوخ  ناـهج  ناناملـسم  همه  ناربـهر  زا  یناـسملت  رمع  دومن .  موکحم  دـندرکیم ، کـمک  ناریا  اـب  قارع  هب  گـنج ،  فقوت 

فیعـضت يارب  هک  درک  مهتم  ار  لیئارـسا  يوروش و  ریهامج  داحتا  هدحتم و  تالایا  نینچ  مه  يو  دننک ؛ مادـقا  گنج  نیا  ندرک  فقوتم 
ناوخا تعامج  مه  اج  نیا  رد  دناهتخادنا .  هار  هب  ار  گنج  نیا  قارع ،  ناریا و  يوس  زا  لیئارـسا  یلامتحا  دیدهت  عفر  گنج و  فرط  ود 

زین يدعب  لحارم  رد  درک . هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  یللملانیب  هئطوت  موهفم  زا  ناملـسم ،  تلود  ود  نایم  گنج  تلع  ریـسفت  رد  نیملـسملا ،
 ) لیعامساوبا حالص  خیش  هک  ینامز  درک .  فسأت  زاربا  درمشیم ،  تعیرش  لوصا  فلاخم  ار  نآ  هک  گنج  نیا  رارمتسا  زا  تعامج  نیا 
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 ، ناریا اب  قارع  گنج  رد  نیملـسملا  ناوخا  تعامج  هک  دنک  داجیا  ار  روصت  نیا  دیـشوک ، ینانخـس  یط  نیملـسملا ،)  ناوخا  ياضعا  زا 
ياهدع عطقم ، نیا  رد  ( 16  .) تسا هدرک  نایب  ار  دوخ  یصخش  رظن  لیعامساوبا  خیش  هک  درک  مالعا  یناسملت  داتـسا  تسا ،  قارع  رادفرط 

تسد اذل  تسا و  مالسا  ناهج  لک  رب  هطلس  ددص  رد  هک  دندرک  دادملق  یعیش  بالقنا  کی  ار  ناریا  بالقنا  نیملـسملاناوخا ، نورد  رد 
رب یبرع  ياهروشک  راشف  زا  یشان  ناوتیم  ار  نیملسملاناوخا  هیور  رییغت  للع  زا  رگید  یکی  دندز . ناریا  هیلع  باتک  راشتنا  تاغیلبت و  هب 

رصم و رد  یمالـسا  نتـشیوخ  هب  تشگزاب  تضهن  يریگلکـش  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریثأت  یلک  روط  هب  ( . 17  .) تسناد شبنج  نیا 
نوریب نورد و  زا  فلتخم  ياهراشف  رـصم و  رد  یـسیلپ  تموکح  دوجو  مغریلع  هک  یتضهن  دومن . راکنا  ناوتیمن  ار  ینید  رکف  ياـیحا 

. تسا هداد  همادا  دوخ  راک  هب  یبهذـم  ینید و  ياهلکـشت  يرگرا و  ياههیداحتا  ییوجـشناد ، میظع  ياهشبنج  بلاق  رد  نونکاـت  رـصم 
رد اههاگـشناد و  رد  یمدرم  ياهشزیخ  داجیا  ددـص  رد  ینیمزریز  یتازرابم  هویـش  نتفرگ  شیپ  اب  یناـمز  عطقم  نیا  زا  نیملـسملاناوخا 

ياهلکـشت زا  دوصقم  ینیمزریز  يارگ  مالـسا  ياه  لکـشت  . 2 . * دوـشب قـفوم  تسناوـتن  هنیمز  نیا  رد  هک  دـنچ  ره  دـمآ  رب  مدرم  ناـیم 
یماظن ینف  هدکشناد  ات  دیشوک  لاس 1974  رد  دوب و  نآ  ربهر  هیرس "  حلاص  هک "  دمحم  بابش  تعامج  رـصم ،  رد  ینیمزریز  یمالـسا 

لتق تیلوئسم  هک  تسا  داهجلا  تعامج  زین  و  دیمانیم ، نیملـسملا  عامج  ار  دوخ  هک  هرحبلا  ریفکتلا و  تعامج  و  دروآرد ، فرـصت  هب  ار 
رد هک  دشابیم  رـصم  رد  رادفرطرپ  لاکیدار و  ياهشبنج  زا  یکی  داهجلا  تفرگ .  هدـهع  رب  ار  رـصم  قباس  روهمج  سییر  تاداس ، رونا 
رب یخرب  دز . تاداس  رونا  ینعی  رصم  تقو  روهمج  سییر  رورت  هب  تسد  یلوبمالسا  دلاخ  مان  هب  دوخ  ياضعا  زا  یکی  طسوت  لاس 1981 

يزوریپ هوحن  داهجلا  ياهورین  تسا . هتشاد  داهجلا  شبنج  رب  رصم  ياههورگ  نایم  رد  ار  ریثأت  نیرتشیب  یمالسا  بالقنا  هک  دناهدیقع  نیا 
زا ییاهتشاددای  نانآ ، يریگتسد  نامز  رد  هک  يروط  هب  دندرک  هعلاطم  ار  یناریا  نازرابم  راثآ  هدرک و  میسرت  یبوخ  هب  ار  ناریا  بالقنا 

ياهورین طسوت  یتعیرـش  رتکد  ياهباتک  ناریا و  بالقنا  هرابرد  یـسیون  تسد  هصالخ  و  هر )  ) ینیمخ ماما  یمالـسا " تموکح   " باتک
یلخاد روما  رد  تلاخد  هب  مهتم  ار  ناریا  تلود  هداد و  رارق  زیوآتسد  ار  لـیاسو  نیا  زین  رـصم  تلود  دـش . طبـض  ناـنآ  زا  رـصم  یتینما 
يرـصم ياـههورگ  تاـیلمع  راـشتنا  هب  زور  ره  هرود ، نـیا  رد  ناریا  تاـعوبطم  تایرـشن و  دوـمن . روـشک  نـیا  رد  جنـشت  داـجیا  رـصم و 

تاماقم و دییأت  دروم  تامادقا  هنوگنیا  دشیم و  هتـشاذگ  ناریا  ياهنابایخ  رب  نانآ  يادهـش  یماسا  نانآ  شیاتـس  نمـض  دنتخادرپیم و 
دنتساوخ نانآ  زا  رصم  مدرم  هب  باطخ  نیدرورف 1358  رد  دوخ  مایپ  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  لاثم  ناونع  هب  تفرگیم . رارق  یناریا  نیلوئسم 
ینوگنرس احیرـص  نآ  رد  هک  دوب  ناریا  یبالقنا  تلود  یمـسر  يریگعضوم  نیلوا  عقاو  رد  مایپ  نیا  دننک و  مایق  تاداس  تموکح  هیلع  ات 

 . ددرگیم زاب  بطقدیـس  انبلا و  نسح  هشیدـنا  هب  ناریا  بالقنا  ياـههشیر  تالیکـشت ،  نیا  رظن  زا  دوب . هدـش  هتـساوخ  تداـس  تموکح 
ياهروشک رگید  رد  یمالـسا ،  ياههورگ  اهنامزاس و  هک  دندرمـشرب  ییوگلا  ار  ینیمخ  ماما  بالقنا  داهجلا ،  تالیکـشت  ناربهر  یخرب 

ینس ناناملسم  زا  نآ  رد  دندرک و  رداص  ییاههینایب  اه و  تساک  تایرشن ،  تالیکـشت ،  نیا  ناربهر  دننک .  يوریپ  نآ  زا  دیاب  یمالـسا ، 
گنج رد  ناریا ، هک  دندرک  يراودیما  زاربا  داهجلا  تالیکـشت  رـصانع  یخرب  یتح  دننک ؛  يوریپ  ینیمخ  ماما  ياههشیدنا  زا  ات  دنتـساوخ 

نیا دوـش . مـهارف  نیطـسلف  يزاـسدازآ  سپـس  ندرا و  رب  ناریا  يـالیتسا  يارب  هـنیمز  نآ  زا  سپ  دـهد و  تسکـش  ار  قارع  لاس 1980 م 
عضوم هک  نآ  هژیو  هب  دنتسناد ؛  یعرف  يوناث و  یتیهام  ياراد  ار  رصم  رد  ارگ  مالسا  ياهشبنج  ناریا و  بالقنا  نایم  تافالتخا  رـصانع ،

فیصوت حیحص  یمالسا  ینابم  رب  ینتبم  یعیش  بالقنا  نیتسخن  ار  ناریا  بالقنا  نانآ  ( 18 .) تسا هباشم  مالسا ،  نانمشد  ربارب  رد  ود  ره 
ات دندیـشوک  هزغ ،  زاون  ياهینیطـسلف  یخرب  قیرط  زا  رـصم ،  رد  داهجلا  تالیکـشت  ناربهر  هک  دندقتعم  نارگ  لیلحت  زا  یخرب  دندرک . 

تاداقتعا هک  دوب  دقتعم  داهجلا  تالیکشت  یتنس  حانج  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  دننک .  رارقرب  ناریا  بالقنا  ناربهر  اب  یکیدزن  تاطابترا 
رد ناریا  بـالقنا  دـییأت  زاربا  زا  عناـم  یعـضوم ،  نـینچ  اـب  حاـنج  نـیا  دوـجو  لاـح ،  نـیا  اـب  تـسا .  حیحـص  مالـسا  زا  فارحنا  هـعیش ، 

ناریا یمالـسا  بالقنا  زا  هک  يرـصم  ياههورگ  اهشبنج و  رگید  زا  تسین .  لئاسم  یخرب  هراـبرد  نآ  اـب  قفاوت  فلتخم و  ياهتبـسانم 
ياههورگ وزج  داهجلا  دـننام  زین  یمالـسالا  راسیلا  هورگ  دومن . هراشا  یمالـسا  پچ  ای  یمالـسالا  راـسیلا  هب  ناوتیم  تسا  هتفریذـپ  ریثأـت 
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دنتشاد يدایز  هجوت  نآ  هب  دنوتسیم و  ناریا  یمالسا  بالقنا  رد  ار  یعیـش  يژولوئدیا  شقن  هورگ  نیا  دوریم . رامـش  هب  لاکیدار  زرابم 
زین دوـخ  دـندرک و  رـشتنم  هدوـمن و  هـمجرت  یبرع  ناـبز  هـب  ار  یتعیرـش  یلع  رتـکد  ینیمخ و  ماـما  بـتک  زا  يدادـعت  اتـسار  نـیمه  رد  و 

ص نامه ،  - 2 ص 1 .  رصم ،  زبس  باتک  - 1 اه : تشون  یپ  ( 19 . ) دندروآ رد  ریرحت  هتشر  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  نوماریپ  ییاهباتک 
یناهج باتزاب  يدـمحم ،  رهچونم  - 5 ص 271 .  یمالـسا ،  بالقنا  یناهج  باتزاب  يدـمحم ،  رهچونم  - 4 ص 12 .  ناـمه ،  - 3  . 11

باتک - 8 ص 154 .  نامه ،  - 7 ص 153 .  نآ ،  یناهج  باتزاب  ناریا و  بالقنا  وتیزوپسا ،  لا .  ناج .  - 6 ص 272 .  یمالسا ،  بالقنا 
 ، رویدک هلیمج  - 10 ص 373 .  ناریا ، )  یمالسا  بالقنا  رد  ییاهراتسج  زیامتم (  یبالقنا  مق ،  باتک  ناتـسوب  - 9 ص 98 .  رصم ،  زبس 

-12 ص 375 .  ناریا ، )  یمالسا  بالقنا  رد  ییاهراتـسج  زیامتم (  یبالقنا  مق ،  باتک  ناتـسوب  - 11 ص 12 .  رگید ،  يا  هیواز  زا  رـصم 
یمالسا بالقنا  تاریثأت  رای ،  هماخ  سابع  - 14 ص 279 .  یمالسا ،  بالقنا  یناهج  باتزاب  يدمحم ،  رهچونم  - 13 ص 376 .  نامه ، 

ص 159. نآ ، یناهج  باتزاب  ناریا و  بالقنا  وتیزوپسا ،  لا .  ناج .  - 15 ( 256-257  ) صص همان ، )  نایاپ  نیملسملا (  ناوخا  شبنج  رب 
یناهج باتزاب  يدمحم ،  رهچونم  - 17 ص 377 .  ناریا ، )  یمالـسا  بالقنا  رد  ییاهراتـسج  زیامتم (  یبالقنا  مق ،  باتک  ناتـسوب  - 16

رهچونم - 19 ص 379 .  ناریا ، )  یمالسا  بالقنا  رد  ییاهراتسج  زیامتم (  یبالقنا  مق ،  باتک  ناتـسوب  ص 280 18 - یمالسا ،  بالقنا 
نمهب 1387 هعمج 11   ، www.farsnews.com عبنم :   . * ص 278 یمالسا ،  بالقنا  یناهج  باتزاب  يدمحم ، 

ناهج گرزب  ياهبالقنا  یمالسا و  بالقنا 

هک هیـسور  هسنارف و  بالقنا  اب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هسیاـقم  هب  هلاـقم  يدـمحم  رهچونم  ناـهج  گرزب  ياـهبالقنا  یمالـسا و  بـالقنا 
، ددـعتم تاهج  زا  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  هنوگچ  هک  دـهدیم  ناشن  هتخادرپ و  هدـش  هدـناوخ  ناهج  اپورا و  رـصاعم  تابالقنا  نیرتگرزب 

بالقنا هسیاقم  هب  هلاقم  هراشا :  تسا . هدرک  هضرع  رـصاعم  تیرـشب  هب  ار  یموس  نامتفگ  هدوب و  ود  نآ  زا  رتیمدرم  رتيدج و  رتقیمع ،
یتسیلاربیل و نامتفگ  جاور  أشنم  هدش و  هدناوخ  ناهج  اپورا و  رـصاعم  تابالقنا  نیرتگرزب  هک  هیـسور  هسنارف و  بالقنا  اب  ناریا  یمالـسا 
رتيدج و رتقیمع ، ددعتم ، تاهج  زا  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  هنوگچ  هک  دهدیم  ناشن  هتخادرپ و  دـندش ، هتـشذگ  نرق  رد  یتسیلایـسوس 
اب یمالـسا  بـالقنا  هک  هدـش  یعـس  هلاـقم  نیا  رد  تسا . هدرک  هضرع  رـصاعم  تیرـشب  هب  ار  یموس  ناـمتفگ  هدوـب و  ود  نآ  زا  رتیمدرم 

هـسیاقم یعامتجا  یـسایس و  يداصتقا ، هوجو  رد  دنـشابیم  ناـهج  ياـهبالقنا  نیرتفورعم  نیرتگرزب و  زا  هک  هیـسور  هسنارف و  ياـهبالقنا 
تماخو رب  لاد  ینـشور  ياههناشن  بـالقنا 1789  زا  لـبق  نارود  رد  هسنارف  رد  بـالقنا : زا  شیپ  ياـهمیژر  يداـصتقا  تیعقوم  . 1 دوش .

يداصتقا یلام و  ياهنارحب  تالکـشم و  راچد  بالقنا ، زا  لبق  لاس  هاـجنپ  زا  روشک  نیا  هتـشاد و  دوجو  ظاـحل  ره  زا  يداـصتقا  تیعقوم 
نرق لوا  ههد  زاغآ  زا  بالقنا ، زا  لبق  زین  هیسور  رد  يداصتقا  طیارش  ( 1 .) تشگیم هدوزفا  نآ  داعبا  هنماد و  رب  زوربزور  هک  دوب  یناوارف 

هک يداصتقا  دوکر  دوزفا ، يداصتقا  ياهیناماسبان  تدش  رب  داتفا  قافتا  هرود  نیا  رد  هک  یجراخ  گنج  ود  تشادن . یبولطم  عضو  متسیب 
زا دزیم و  نماد  تخس  ار  يراکیب  وس  کی  زا  دوب ، هدرک  داجیا  ناناقهد  نانکراک و  يارب  ار  يراوگان  طیارش  تشاد  ماود  لاس 1909  ات 

نارگراک نارود  نیا  رد  هک  یتاباصتعا  دوب  هتخاس  لمحت  لباق  ریغ  اسرف و  تقاط  ار  هقبط  ود  نیا  دمآرد  نازیم  راک و  طیارش  رگید  يوس 
هدوزفا تاـباصتعا  رد  ناگدـننک  تکرــش  هرامــش  تاـباصتعا و  دادــعت  رب  ًاـبترم  تـشاد و  يداـصتقا  تیهاـم  ًاتدــمع  دــنتخادنایم  هار 
تنطلـس مامت  رد  هک  يداصتقا  تردـق  زا  حطـس  نیرتبولطم  رد  ناریا  میژر ، هاش  تموکح  رخاوا  رد  ناریا ، رد  هکنآ  لاـح  ( 2 .) تشگیم

یکی هب  لیدبت  اهنت  هن  ناریا  میژر  تفن ،  دمآرد  ینیبشیپ  لباق  ریغ  عیرس و  شیازفا  اب  دربیم . رـس  هب  دوب  هقباسیب  يولهپ  میژر  هلاس   57
ددرگیم هظحالم  بیترت  نیدب  ( 3 .) دوب هدرک  لیدبت  یفرـصم  ًالماک  هعماج  کی  هب  ار  یناریا  هعماج  هکلب  دوب  هدش  دـنمتورث  ياهتلود  زا 

رارق ییاـهن  یگتـسکشرو  هلحرم  رد  تقیقح  رد  دـندوب و  طیارـش  نیرتدـب  رد  يداـصتقا  رظن  زا  هیـسور  هسنارف و  ياـهتلود  هک  یلاـح  رد 
نیرتبولطم و رد  یلام  ياهیئاناوت  يزرا و  رئاخذ  رظن  زا  تفن  تمیق  ینیبشیپ  لباق  ریغ  یناهگان و  شیازفا  هب  هجوت  اب  ناریا  تلود  دنتشاد 
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لاـح نـیع  رد  نیرتـمهم و  زا  بـالقنا :  زا  شیپ  ياـهمیژر  یماـظن  رادــتقا  . 2 تسا . هدوب  دوـخ  خـیرات  رد  يداـصتقا  طیارـش  نیرتبـسانم 
زاین دنشابیم و  هجاوم  یلخاد  ياهراشف  اهنارحب و  اب  هک  ییاهماظن  هژیو  هب  یسایس  میژر  ره  تیمکاح  لامعا  تردق و  رازبا  نیرتسوسحم 
ماظن کی  رد  هاگ  ره  دـشابیم . اهنآ  یماظن  تردـق  دـنراد  ار  دوخ  فلاخم  ضراعم و  ياهتکرح  بوکرـس  ًانایحا  باـعرا و  دـیدهت و  هب 
تلود نینچمه  دهدب و  تسد  زا  یپ  رد  یپ  ياهیتسکش  رثا  رد  ار  دوخ  هیحور  دنشابن و  رادروخرب  مزال  ماجسنا  زا  یماظن  تردق  یسایس ،

ار دوخ  نامیا  داقتعا و  یماظن  تردق  تیاهن  رد  دشاب و  هتشادن  ار  اهنآ  ياههتساوخ  تاکرادت و  نیمأت  ناکما  يداصتقا  تالکـشم  رطاخب 
یعاـمتجا تردـق  بوکرـس  يارب  یماـظن  يورین  نینچ  زا  يرادربهرهب  هب  رداـق  یـسایس  تردـق  اـهت  هن  دـهدب  تسد  زا  یـسایس  میژر  هـب 

تسویپ و دـهاوخ  فلاخم  یعامتجا  ياههورگ  هب  ًانایحا  هدـمآرد و  كاـنرطخ  یعدـم  کـی  تروصب  دوخ  هکلب  دوب ، دـهاوخن  ضراـعم 
گنج و رد  لاـس  تدـم 26  بالقنا  زا  لبق  لاس  هاجنپ  لوط  رد  هسنارف  داد . دـهاوخ  شیازفا  ًادـیدش  ار  یـسایس  تردـق  طوقـس  لاـمتحا 

میظع ياهتراسخ  اهتسکش و  هکلب  هدرواین ، تسدب  يزیچ  اهنت  هن  تلایا ، کی  زج  تاعزانم  نیا  رد  تسا و  هدوب  یللملانیب  مهم  تاعزانم 
هیلعرب نارحب  هک  ياهرود  رد  تمواقم  بوکرس  هب  تبسن  شترا  نارـسفا  هک  دوب  ینیبشیپ  لباق  هتـشاد و  هارمه  هب  یـضرا  یناج و  یلام ،

ره ًاتیاهن  هک  يروط  هب  دـش  یعامتجا  یـسایس و  داـضت  فـالتخا و  بجوم  رما  نیا  دنـشاب و  هقـالعیب  دوب  هتفاـی  شیازفا  یتلود  تاـماقم 
يزوریپ يارب  ار  هنیمز  تخاـسیم و  نکمم  ریغ  طلـسم  راـک  هظفاـحم  تاـقبط  هاـشداپ و  نیفلاـخم  بوکرـس  يارب  ار  يدودـحم  تـکرح 

رد هک  يروشک  دوـب . هدرک  رییغت  گنج 1905  همیرک و  ياهگنج  لیلدـب  اپورا  رد  زین  هیـسور  یماظن  تیعقوم  درک . ایهم  هسنارف  بـالقنا 
زا دعب  تشاد  ییاپورا  ياهتردق  ریاس  اب  يدایز  هلـصاف  زونه  هک  دیـسریم  رظن  هب  زا 1848  دـعب  دوب و  اپورا  هراق  يوق  تردـق  اهنت   1815

تیعقوم 1815 زگره  دوب  مکاح  گروبزرطپ  نس  رد  رازت  هک  ینامز  ات  تفای و  لزنت  يواسم ، تردق  دـنچ  زا  یکی  دـح  هب  همیرک  گنج 
دوب و رتمهم  بتارم  هب  نپاژ  سور و  گنج  زا  هیـسور  ياهزرم  هب  یکیدزن  تدـم و  تعـسو و  رظن  زا  لوا  یناـهج  گـنج  درکن . ادـیپ  ار 
هدروخ و تسکـش  نازابرـس  هدرب و  لیلحت  هب  ًالماک  ار  روشک  نیا  یماظن  ياوق  هکیروطب  تشاذگ  ياج  رب  روشک  لخاد  رد  يرتشیب  ریثأت 

لاعتـشا جوا  رد  هیـسور  بـالقنا  هک  دوب  تلع  نیمه  هب  دروآرد و  مکاـح  یـسایس  تردـق  يارب  ینایعدـم  تروصب  ار  ههبج  زا  هتـشگزاب 
یماظن و يورین  اهنت  هن  بالقنا  زا  لبق  هیسور  رب  مکاح  یـسایس  ماظن  هک  ددرگیم  هظحالم  بیترت  نیا  اب  دمآ . دوجوب  لوا  یناهج  گنج 
زا هدش  یصاع  هداد و  تسد  زا  هیحور  هدروخ ، تسکـش  یـشترا  هکلب  دنتـشادن  دوخ  اب  یـسایس  تردق  هب  رادافو  دنمورین و  حلـسم  ياوق 

هسنارف و فالخ  رب  ناریا  یهاشنهاش  شترا  اما  دـندرک . يزاـب  بـالقنا  يزوریپ  رد  مهم  یـشقن  یباـصتعا  نارگراـک  هب  نتـسویپ  اـب  ماـظن 
رد یهاشداپ  ره  زا  شیب  دوب . هدرکن  تکرـش  یمهم  یجراخ  گنج  چـیه  رد  بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  لاـس  لقادح 57  لوط  رد  هیـسور 

دنمورین يوق و  شترا  کی  هک  درکیم  ساسحا  حلسم ، ياهورین  هدنامرف  ناونعب  وا  تشاد . هجوت  حلسم  ياهورین  هب  هاش  اضردمحم  ناریا 
شیاهیبلط هاج  هب  هجوت  اب  هکلب  دنک  ظفح  یلخاد  نیفلاخم  لابق  رد  ار  وا  یـسایس  ماظن  دناوتیم  اهنت  هن  هاشداپ ، هب  رادافو  لاح  نیع  رد  و 

اب ناوـتیم  دـیامن . مهارف  وا  یللملانیب  فادـها  دربـشیپ  شناـگیاسمه و  هـقطنم و  روـما  رد  تلاـخد  يارب  ار  مزـال  مرها  رازبا و  دـناوتیم 
نیرتنئمطمان نیرتفیعـض و  ددعتم  ياهگنج  رد  یپ  رد  یپ  ياهتـسکش  هب  هجوت  اب  یماظن  رظن  زا  هیـسور  هسنارف و  رد  درک  اعدا  تیعطاق 

هداد و ناشن  شیارگ  نویبالقنا  هب  تبسن  هکلب  دندرکیمن  مکاح  یـسایس  ماظن  زا  ار  مزال  تیامح  اهنت  هن  اهنآ  ياهـشترا  هدوب و  تیعـضو 
هب مه  نآ  ییانثتسا و  دراوم  رد  زج  هدوب و  تازیهجت  ورین و  رظن  زا  طیارـش  نیرتهب  رد  ناریا  شترا  هکیلاح  رد  دنتـسویپیم ، اهنآ  هب  ًاضعب 

یهاـتوک زین  نویبـالقنا  بوکرـس  رد  ًارثکا  هدـنام و  یقاـب  راداـفو  ماـظن  هب  تبـسن  هاـش  میژر  رمع  تاـظحل  نیرخآ  اـت  هدـنکارپ ، تروص 
ساـسح مهم و  یکیژتارتـسا  تیعقوم  ياراد  اـهنت  هن  هک  دنتـسه  ییاـهروشک  هلمج  زا  هس  ره  اـم  یـسررب  دروـم  ياـهروشک  ( 4 .) دندرکن

یناهج و للملانیب  طباور  رد  یلاعف  شقن  خیرات  لوط  رد  دـنوشیم و  بوسحم  گرزب  هوقلاب  ای  لعفلاب  ياهتردـق  ناونعب  هکلب  دنـشابیم 
يزوریپ زا  دـعب  هچ  يزوریپ و  زا  لـبق  هچ  اـهروشک  نیا  یبـالقنا  تـالوحت  لاـبق  رد  هک  تسا  یهیدـب  دـننکیم . هدرک و  يزاـب  ياهقطنم 

تهج رد  سکعلاب  ای  مکاـح و  یـسایس  تردـق  عفن  هب  هداد و  ناـشن  لـمعلاسکع  عفنیذ  هیاـسمه و  ياـهروشک  هژیوب  رگید  ياـهروشک 
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یسررب رد  هک  تسا  یمهم  لماوع  هلمج  زا  یللملانیب  شنکاو  هلئـسم  هجیتن  رد  دندرگیم . لاعف  ضراعم  یعامتجا  ياههورگ  زا  تیامح 
اب نرق 18  هسنارف  رد  دریگ . رارق  یفاک  تقد  هجوت و  دروم  هک  دراد  ترورـض  بالقنا  زا  لبق  مکاـح  یـسایس  میژر  ياـهیئاناوت  تردـق و 
هن تشاد  ایناپـسا  سیلگنا و  هیـسور ، شرتا ، هلجنم  دوخ  هیاسمه  ياهروشک  اب  مهدزناش  مهدزناـپ و  ییول  هک  ینـالوط  ياـهگنج  هب  هجوت 

مهدزناش ییول  فیعـضت  تهج  رد  هیاسمه  لود  نیا  همه  هکلب  دوبن  رادروخرب  اـهنآ  تیاـمح  زا  بـالقنا  نارود  ینارحب  طیارـش  رد  اـهنت 
تـشادن هسنارف  اب  ینادـنچ  توافت  رظن  نیا  زا  زین  هیـسور  دنتـساوخرب . فلاخم  ضراعم و  ياههورگ  زا  تیامح  هب  ًالباقتم  هدرک و  شالت 

تلود هژیوب  اهتلود  نیا  ینمشد  نپاژ  ینامثع و  ناملآ ، اب  گنج  رد  يرازت  هیـسور  میقتـسم  يریگرد  لوا و  یناهج  گنج  هک  انعم  نیدب 
هیسور نویبالقنا  هب  تسناوت  تلود  نیا  هدش  مهارف  تاناکما  تیامح و  اب  نینل  هکیروط  هب  تشاد  دوخ  هیلعرب  ار  ناملآ  ياپون  دنمتردق و 

هسنارف و ینعی  يرازت  هیـسور  ياـهتلود  هـکنیا  هـب  هجوـت  اـب  رگید  فرط  زا  دزیرب . ار  ربتکا 1917  یکیوشلب  بـالقنا  هیاـپ  و  هدـش ، قحلم 
تلود اما  دنتشادن . ینارحب  طیارش  رد  هیسور  رازت  زا  یتیامح  عون  چیه  ناکما  دندوب  ریگرد  شنیدحتم  ناملآ و  اب  ًامیقتسم  دوخ  سیلگنا 

هرود زاغآ  درـس و  گنج  نایاپ  هب  هجوت  اب  یبطق  ود  طیارـش  دوجو  مغریلع  دوخ  طوقـس  زا  لبق  ههد  کـی  لقادـح  زا  هاـش  میژر  ناریا و 
شتموکح ياهزور  نیرخآ  ات  ياهقطنم ، گرزب و  ياهتردـق  و  تردـقربا ، ود  لماک  تیاـمح  زا  زیمآتملاـسم  یتسیزمه  و  ( 5  ) شمارآ

هسنارف و نیتلود  هکیلاـح  رد  بیترت  نیا  اـب  دـندوبن . رادروخرب  یللملانیب  تیاـمح  هنوگچیه  زا  ناریا  نویبـالقنا  ًـالباقتم  دوب و  رادروخرب 
طیارش رد  روشک  ود  نیا  ياهمیژر  هب  تبسن  بلغا  ییاپورا  لود  دندربیم و  رس  هب  بسانمان  طیارش  رد  یللملانیب  تیامح  رظن  زا  هیـسور 

هکلب دندرکن  طیارش  نآ  رد  یـسایس  ياهماظن  زا  یتیامح  هنوگچیه  اهنت  هن  دندوب و  مصاخت  ًاضعب  هتـشادن و  يدعاسم  رظن  بالقنا  زا  لبق 
ماکحتـسا یگدیچیپ و  . 3 دربیم . رـس  هب  یبوـلطم  طیارـش  رد  رظن  نیا  زا  ناریا  تـلود  دـنتخادرپ  نویبـالقنا  زا  تیاـمح  هـب  يدراوـم  رد 

تیاـمح یماـظن و  يداـصتقا ، ياهتردـق  هـلمج  زا  تردـق  ياـهرازبا  دوـجو  یـسایس  متـسیس  ماـظن و  ره  رد  بـالقنا :  زا  لـبق  ياـهمیژر 
تراهم و ییاناوت ، هکلب  دـشاب  دـیفم  زاسراک و  مکاح  یـسایس  تردـق  تیبثت  میکحت و  تهج  رد  دـناوتیمن  هسفن  یف  هوقلاب و  یللملانیب 
رد هجو و  نیرتهب  هب  هدروآرد و  لعف  هب  هوق  زا  ار  تردق  ياهرازبا  ینارحب  عقاوم  رد  دناوتیم  هک  تسا  یسایس  ماظن  رد  بولطم  تیریدم 

دمآراک قیال و  یهدنامرف  هک  تسا  هدیسر  تابثا  هب  رما  نیا  بلغا  یماظن  ياهدربن  رد  دهد  رارق  هدافتـسا  دروم  ناکم  نامز و  نیرتبـسانم 
هکیلاح رد  دوش . زوریپ  عیـسو  تاناکما  اب  لاح  نیع  رد  ناوتان و  قیالان و  یهدـنامرف  رب  ورین  تازیهجت و  تاـناکما ، نیرتمک  اـب  دـناوتیم 

رابرد رد  هک  یحلاصان  دارفا  ذوفن  ناهاشداپ و  ياهیتیافکیب  رطاـخ  هب  مکاـح  دادبتـسا  دوجو  مغریلع  هیـسور  هسنارف و  یـسایس  ياـهماظن 
ییاناوت بسانم و  تیریدم  دوخ  میژر  تیعقوم  تابث و  ظفح  تهج  رد  هداد و  صیخـشت  ار  دوخ  عفانم  دنتـسناوتن  زگره  دنتـشاد ، روضح 

هب ًاجیردت  دوخ  تموکح  هلاس  خیرات 38  زا  یمطالترپ  هرود  ندـنارذگ  زا  دـعب  هاش  میژر  دـننک . لامعا  ار  مزال  تارییغت  هدومن و  رارقرب 
زا يرادروخرب  هژیو  هب  یجراخ  یلخاد و  هدـیزرو  ناراشتـسم  زا  يرادروخرب  اب  هدیـسر و  هقلطم  تیمکاح  سفن و  هب  دامتعا  زا  ياهلحرم 

ماظن يروئت  رد  ( 6 .) تسا هدوب  رادروخرب  دوخ  هدبتسم  تردق  موادت  ظفح و  يارب  مزال  ییاناوت  زا  كاواس  نوچمه  ینشخ  یفخم  سیلپ 
رد دـنک . زورب  یتح  ای  دـنک  بسک  یقیفوت  دـناوتب  یمدرم  یبالقنا  ياهتکرح  هکنیا  ات  دـشاب  هدـش  فیعـض  تسیابیم  هدبتـسم  ياـهتلود 
زا یماظن  راشف  ضوع  رد  دننک . نوگژاو  ار  هدبتـسم  ياهتلود  دـناهدوبن  رداق  دوخ  يدوخ  هب  یمدرم  ياهـشروش  یخیرات ، رظن  زا  تقیقح 

ار دادبتـسا  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  تسیاـبیم  مه  تازاوم  هب  تلود  طلـسم و  هقبط  ناـیم  یـسایس  ياهباعـشنا  اـهداضت و  اـب  بلغا  جراـخ 
یـسایس ماظن  هسنارف  بالقنا  رد  هک  دوب  اهفعـض  نیمه  رطاخ  هب  دـننک . زاـب  یبـالقنا  ياهتـضهن  اهـشروش و  يارب  ار  هار  هدرک و  فیعـضت 

روشک یعامتجا  یـسایس -  يداصتقا و  تالـضعم  لح  رد  لماک  لاصیتسا  تلع  هب  اهنت  هکلب  یمدرم  ياهورین  تفلاخم  تلع  هب  هن  مکاـح 
یعامتجا ياـههورگ  بیکرت  یمدرم و  ياـهتکرح  هک  دوب  هاـگنآ  درک و  اـهنآ  میلـست  ار  دوخ  دروآ و  يور  هناـگ  هس  تاـقبط  سلجم  هب 

، دنتـشاد دوجو  فلاخم  ياـهورین  هچرگا  زین  هیـسور  بـالقنا  رد  روط  نیمه  و  داد . ياهدـنیازف  باتـش  بـالقنا  دـنور  هب  تفرگ و  لـکش 
اهنت هن  دـندوب ، هتفرگ  لکـش  متـسیب  نرق  لئاوا  زا  دوخ  توافتم  صاخ و  فادـها  اـهنامرآ و  اـب  هک  فلتخم  یـسایس  بازحا  اهینبهتـسد و 
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. دنک طوقس  هیـسور  يروتارپما  ماظن  یگداس  نیدب  هک  دندرکیمن  مه  روصت  هکلب  دنتـشادن  اهفونامور  ماظن  طوقـس  رد  یـشقن  هنوگچیه 
لباقم رد  یلو  درکن  تلم  میلـست  ار  دوخ  ًاسأر  هنابلطواد و  درکیم  لمحت  هک  يداـیز  راـشف  لاـصیتسا و  مغریلع  هیـسور  رازت  تلود  هتبلا 

تاجناخراک و تاـباصتعا  تارهاـظت و  تروص  هب  دوب و  يداـصتقا  نارحب  دوجو  راـجفنا و  زا  یـشان  هک  یمدرم  شروش  تکرح و  نیلوا 
دش زوریپ  یطیارش  رد  ناریا  بالقنا  هکیلاح  رد  دیدرگ . بوذ  یخی  هوک  نوچمه  هدیدرگ و  میلست  دش ، رولبتم  دارگورتپ  رهش  رد  عیانص 

ناوت دـح  نیرخآ  ات  اههضراعم  اهتفلاخم و  لباقم  رد  دـیدیم و  هدـش  تیبثت  ماکحتـسا و  تردـق و  جوا  رد  ار  دوخ  یهاشنهاش  ماـظن  هک 
اهورین مامت  جیـسب  يزیرهمانرب و  ساسا  رب  تسیابیم  یماظن  نینچ  ندروآرد  وناز  هب  يارب  یعامتجا  ياههورگ  درکیم و  تمواـقم  دوخ 

ياههورگ زا  لکـشتم  یعامتجا  تردـق  یعامتجا  تردـق  دزاس . نوگنرـس  ار  مکاح  دـنمتردق  ماظن  اـهناسنا  زا  يرایـسب  ندرک  یناـبرق  و 
نیمأت ییاناوت  یسایس  تردق  هک  ینامز  دناهدش و  کیدزن  مه  هب  كرتشم  طلـسم و  ياهرواب  اهـشزرا و  هیاپ  رب  هک  تسا  یلاعف  یعامتجا 

لابند هب  هدش  سویأم  یعامتجا  ياههورگ  دنک  نیمأت  ار  اههتساوخ  اهشزرا و  نیا  دهاوخن  ای  دشاب  هتشادن  ار  اهنآ  ياههتـساوخ  اهـشزرا و 
تردـق لکـشت  داـجیا و  رد  درک  دـنهاوخ  تکرح  دـنیامن  نیمأـت  بیقعت و  ار  اـهنآ  تارظن  اههتـساوخ و  دـنناوتیم  هک  یناربهر  اـی  ربهر 

هیسور هسنارف و  رد  هک  یلاح  رد  یمدرم  تکراشم  فلا -  يژولوئدیا . يربهر و  مدرم ، دنتسه : کیکفت  لباق  یـساسا  نکر  هس  یعامتجا 
یـشقن دـش ، هتفگ  هک  روطناـمه  هـسنارف  رد  یتـح  هدوـب و  كدـنا  رایـسب  مکاـح  هدبتـسم  ياـهمیژر  يزادـنارب  رد  مدرم  تکراـشم  نازیم 

تاـجناخراک نارگراـک  زا  يدودـحم  دادـعت  هیـسور  رد  هدـش و  میلـست  ًاـمازلا  دوـخ  ياهفعـض  رطاـخ  هـب  هـسنارف  مـیژر  و  ( 7) دناهتشادن
بالقنا رد  ( 8  ) دندرک مهارف  ار  اهفونامور  هداوناخ  طوقس  تابجوم  هتشادرب و  شروش  هب  رس  رهش  نامه  ناگداپ  نازابرـس  گروبزرطپ و 

ياههورگ تاقبط و  همه  زا  مدرم  راشقا  همه  دندوب  ماظن  هب  هتـسباو  هک  شترا  مظعا  شخب  يدودـحم و  تیلقا  يانثتـسا  هب  ناریا  یمالـسا 
يداصتقا ياهخرچ  همه  همه و  فانصا و ...  نازرواشک ، نادنمراک ، نارگراک ، اهاتسور ، اهرهـش و  زا  معا  روشک  رـسارس  رد  یعامتجا و 
تاعلاطم دـندرک . طقاس  ار  نآ  دنداتـسیا و  یلاخ  تسد  اب  مه  نآ  حلـسم  نادـند  ات  میژر  لباقم  رد  هتخادـنا و  راـک  زا  ار  روشک  يرادا  و 

داجیا يارب  بسانم  هنیمز  هدـش و  هتـسسگ  يروتاتکید  دادبتـسا و  ياـهریجنز  هک  بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  یتح  هک  داد  ناـشن  مه  يدـعب 
اهورهنایم و زا  معا  بالقنا  زا  دعب  ياهتیمکاح  یلیمیب  تلع  هب  جیردت و  هب  دوب  هدش  مهارف  مدرم  ياههدوت  تکراشم  یـسایس و  یهاگآ 
زا دـعب  تاباختنا  رد  مدرم  تکراشم  رامآ  خـیرات و  تسا . هداهن  شهاک  هب  ور  تکراشم  نیا  هیـسور ، هسنارف و  بالقنا  ود  رد  اـهلاکیدار 
یپ رد  یپ  ررکم و  ياهتاباختنا  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  ناریا  تلم  ياههدوت  لباقم  رد  دـنکیم . تباث  ار  هیرظن  نیا  بالقنا 

يروهمج ماظن  یـسایس  ياهتیلاعف  موادت  يارب  مزال  تاباختنا  زا  کیچیه  اهرهـش  نارابمب  ینارحب و  طیارـش  رد  یتح  دـناهدرک و  تکرش 
تـسایر باختنا  تشه   ) تاباختنا تسیب  زا  شیب  رد  ام  روشک  مدرم  هتـشذگ  لاس  هد  لوط  رد  داتفاین . ریخأت  هب  ای  هدـشن  فقوتم  یمالـسا 

مودـنارفر تاباختنا  ود  و  تموکح ، عون  تاباختنا  کی  ناگربخ ، سلجم  باختنا  هس  یمالـسا ، ياروش  سلجم  باـختنا  جـنپ  يروهمج ،
بلاج ریگمشچ و  تاباختنا  نیا  رد  مدرم  نوزفازور  تکراشم  رامآ  دناهدرک . تکرـش  یمالـسا ) ياهاروش  تاباختنا  ود  یـساسا و  نوناق 

دریگیم تروص  بالقنا  درگلاس  رطاخ  هب  هک  ینویلیم  تارهاـظت  تاـعامتجا و  رد  مدرم  هلاـس  همه  روضح  رتمهم  همه  زا  و  تسا . هجوت 
رتهتـسجرب رتنشور و  ینامز  هژیو  هب  ربهر  تیـصخش  شقن و  يربهر  ب -  دشابیم . ناشبالقنا  زا  مدرم  تیامح  يرادیب و  روضح ، هناشن 

تروص نیا  رد  دشاب  فیعـض  نآ  یهدنامزاس  ای  دشاب  مجـسنم  ریغ  هدنکارپ و  یبالقنا  ياههورگ  یکیژولوئودـیا  تالـسوت  هک  دوشیم 
مهم دـعب  هس  رد  ار  بـالقنا  ناربـهر  شقن  رگید  فرط  زا  دـباییم . هعـسوت  ناـمز  لوط  رد  یبـالقنا و  هسورپ  رد  يربـهر  تیمها  شقن و 

زا دعب  ماظن  رامعم  ناونعب  ربهر  ًاتیاهن  هدنامرف و  ناونعب  ربهر  بالقنا ، گولوئهدیا  ناونعب  ربهر  زا  تسا  ترابع  هک  درک  هدهاشم  ناوتیم 
زا نکر  نیا  رد  هک  درک  میهاوخ  هدـهاشم  ثحب  دروم  بالقنا  هس  رد  ناربهر  شقن  نایم  یلامجا  هسیاقم  یـسررب و  رد  بـالقنا . يزوریپ 

بالقنا ود  هک  تسا  هدوب  ییانثتـسا  هداعلاقوف و  ییاهیگژیو  تازاـیتما و  تردـق ، ياراد  یمالـسا  بـالقنا  مدرم  نکر  دـننام  زین  بـالقنا 
رد دـناهدوب  هعماج  يالاب  طسوتم و  تاقبط  زا  بالقنا  ناربهر  هیـسور  هسنارف و  ياهبالقنا  رد  - 1 دناهدوب . هرهبیب  نآ  زا  هیـسور  هسنارف و 
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هسنارف و ياـهبالقنا  رد  - 2 دـناهدوب . هعماج  ریقف  مورحم و  تاقبط  هب  قلعتم  هتـسباو و  بالقنا  ناربهر  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رد  هکیلاـح 
بالقنا رد  هکیلاـح  رد  دـندوبن  هقبط  نآ  هب  قلعتم  دوخ  هک  دـندوب  ياهقبط  هدـنیامن  عفادـم و  ناربهر  هیـسور  بـالقنا  رد  هژیو  هب  هیـسور 

رکفنشور و هقبط  هیسور  هسنارف و  ياهبالقنا  رد  - 3 دندوب . هتساخرب  هقبط  نآ  زا  هک  دندوب  ياهقبط  عفادم  ًاقیقد  بالقنا  ناربهر  یمالـسا 
یمالـسا بالقنا  رد  هکیلاح  رد  دنتـشاد  ار  بالقنا  دـض  شقن  نویناحور  فارـشا و  هتـشاد و  هدـهع  رب  ار  بالقنا  يربهر  هدرک  لیـصحت 

هک یصخاش  هرهچ  هب  ام  هیـسور  هسنارف و  بالقنا  رد  - 4 دنتشاد . هدهع  رب  تسار  پچ و  هب  هتـسباو  نارکفنـشور  ار  بالقنا  دض  يربهر 
ياراد بالقنا  زا  دعب  یگدنزاس  بالقنا و  یهدنامرف  يژولوئدیا ، هئارا  رظن  زا  هتشاد و  عمج  دوخ  رد  ار  يربهر  هناگ  هس  ياهیگژیو  همه 

، تیاـفال دـننام  ییاـههرهچ  هسنارف  بـالقنا  رد  مینکیمن . دروخرب  دـشاب  یمالـسا  بـالقنا  رد  يربهر  نوچمه  یتردـق  غوبن و  دادعتـسا ،
رد عماـج  روطب  نآ  يزوریپ  يریگلکـش و  نارود  ماـمت  رد  ار  بـالقنا  يربهر  مادـکچیه  هک  دنتـسه  حرطم  ناـئلروا  كود د . ریپسبور ،

تازایتما و ياراد  عقاو  رد  يو  دشابیم  بالقنا  نیا  خیرات  هتسجرب  صخاش و  ياههرهچ  زا  نینل  هرهچ  هیسور  بالقنا  رد  دنتشادن . تسد 
یلصا و شقن  تسا  فورعم  ربتکا 1917  بالقنا  هب  هک  ار  هچنآ  ندروآرد  لمع  هلحرم  هب  تهج  رد  هک  دوب  یصخشم  غوبن  اهدادعتسا و 
، فنماک فیوونیز ، دننام  ییاههرهچ  تشادن  یـشقن  ًاقلطم  لاس  نامه  هیروف  رد  اهفونامور  میژر  طوقـس  رد  هکیلاح  رد  تشاد . يروحم 

تقیقح رد  دنتشادن . میژر  طوقـس  رد  یتلاخد  مه  اهنآ  یلو  دنتـسه  رادروخرب  ياهژیو  ترهـش  زا  مه  یکـسنرک  یکـستورت و  نیلاتـسا ،
رد هن  دـهدیم  ناـشن  اـم  تاـعلاطم  هصـالخ  روطب  تفرگ . تروص  يربهر  نودـب  شوجدوخ و  تکرح  کـی  رثا  رد  يرازت  میژر  طوقس 

میدرب مان  هک  ار  ییاهنآ  مینکیمن  دروخرب  بالقنا  هدنامرف  گولوئدیا و  ياهیگژیو  اب  ياهرهچ  هب  هیـسور  بالقنا  رد  هن  هسنارف و  بالقنا 
دندوب یصاخشا  اهنآ  دندوب . بالقنا  زا  دعب  ياهتلود  نارامعم  ناگدنزاس و  هکلب  نآ  هدنامرف  هن  دندوب و  بالقنا  گولوئدیا  هن  مادکچیه 

یمالـسا بالقنا  رد  هکیلاح  رد  دندراذگ . رثا  يدعب  تالوحت  ریـس  رد  هدـش و  راوس  ماظن  طوقـس  زا  دـعب  تالوحت  شکرـس  بسا  رب  هک 
دنتشاد هک  یصاخ  ياهیگژیو  تردق و  غوبن ، اب  ینید و  تیعجرم  هاگیاج  زا  يرادروخرب  اب  هژیوب  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  بالقنا  ربهر 

دوخ تکربرپ  تایح  زا  نرق  عبر  لوط  رد  نسحا و  وحن  هب  ار  بالقنا  يرامعم  هدـنامرف و  گولوئدـیا ، شقن  دوب  ریظنیب  دوخ  عون  رد  هک 
روشک هس  ره  رد  یلبق  ماظن  هعماج و  رد  ماجسنا  تیعورـشم و  لماع  اهنت  هکنیا  هب  هجوت  اب  يژولوئدیا  ج -  دندرک . أفیا  هتفرگ و  هدهع  رب 

انب دیدجت  هکنآ  ات  دنوشیم  حرطم  بالقنا  ياهیژولوئدیا  نیاربانب  دـندوب  هدـش  رابتعایب  یبالقنا  تیعقوم  رد  هک  هدوب  یهاشداپ  ياهداهن 
ات دنکیم  کمک  یبالقنا  ناگبخن  هب  هدـش  حرطم  بتاکم  ًانمـض  دـننک . لالدتـسا  هیجوت و  يدـیدج  يانبم  رب  ار  یتلود  تردـق  لامعا  و 

ياهیژولوئدیا زا  یلامجا  یسررب  اب  دنشخب . ققحت  یسایس  ياهتیلاعف  تازرابم و  تهج  رد  اههدوت  تکرح  يارب  ار  مزال  لکشت  ماجسنا و 
قفا دوخ  يدام  ياهتشادرب  اب  هیسور  هسنارف و  رد  مسیسکرام  مسیلاربیل و  ياهبتکم  هک  یلاح  رد  میباییمرد  رظن  دروم  ياهبالقنا  رب  مکاح 

يزادنارب رد  مزال  هزیگنا  داجیا  رد  مه  یمهم  شقن  دـندرکیم ، مهارف  هیواز  کی  زا  اهنت  ایند و  نیمه  رد  دوخ  ناوریپ  يارب  ار  يدودـحم 
لکشم اب  دورطم  ياهماظن  طوقس  زا  دعب  دوخ  ياهرایعم  اهشزرا و  ندرک  هدایپ  رد  یتح  دناهتشادن و  هیسور  هسنارف و  یهاشداپ  ياهمیژر 
هیـسور هسنارف و  مدرم  يارب  بتکم  ود  ره  رگید  فرط  زا  دـندرک . لامعا  دوخ  یکیروئت  تایرظن  رب  يدایز  تارییغت  ًامازلا  هدـش و  هجاوم 

مزال هیامریمخ  دنتـسناوتن  زگره  اهیژولوئدیا  نیا  اذل  دوب  ضراعت  رد  دوب  یبهذم  ًابلاغ  هک  مدرم  هماع  یتدـیقع  ياهناینب  اب  دوب و  سونأمان 
اب رکفنشور و  صاخ  هقبط  يژولوئدیا  ناونع  هب  اهنت  دننک و  مهارف  دوخ  عماوج  ياههدوت  راشقا و  تدحو  و  ماجسنا ، لکشت ، داجیا  رد  ار 

هبطاق هدوب و  سونأم  مدرم  اب  دوب و  هدـش  دراو  ناریا  هب  لـبق  لاـس  زا 1400  هک  مالـسا  بتکم  هک  یلاح  رد  دـندنام . یقاب  توافتم  ریباـعت 
قفا یهلا  ینیبناهج  هب  هجوت  اب  دوب و  هدرک  خوسر  ذوفن و  اهنآ  یگدـنز  دوپوراـت  رد  هدرک و  تسیز  نآ  اـب  هتـشاد و  داـقتعا  نآ  هب  مدرم 
ایند نیا  رد  یگدنز  هاتوک  هرود  نیمه  يارب  دادیم  دیون  ار  يورخا  تداعس  هکنآ  رب  هوالع  هدرک  مهارف  دوخ  ناوریپ  يارب  یعیسو  رایـسب 

مهارف يویند  تداعس  نیمات  تهج  رد  هعماج  هرادا  یعامتجا و  يدرف و  یگدنز  هرمزور  روما  يارب  مزال  ياهییامنهار  اهلمعلاروتسد و  زین 
ياههرهوج زا  يرادروخرب  اب  عیـشت  بتکم  رد  هکنآ  هژیوب  تسا . رادروخرب  ياهژیو  تمظع  زا  رگید  بتکم  ود  اب  هسیاقم  رد  دوب و  هدرک 
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. دوـبمهارف ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  هسورپ  رد  دـنمتردق  بـتکم  کـی  زا  يدـنمهرهب  يارب  يدـعاسم  ًـالماک  ياـههنیمز  یبـالقنا  مزـال 
پاپ رادتقا  هطیح  زا  هدش ، يوسنارف  هسنارف  رد  اسیلک  دوب . اسیلک  تیناحور و  هیلعرب  هکلب  تلود  هیلعرب  اهنت  هن  هیسور  هسنارف و  ياهبالقنا 
مایق تلود  هیلعرب  هعیـش  تیناحور  مامت  یمالـسا  بالقنا  رد  هک  یلاح  رد  دـش  روهقم  دورطم و  هیـسور  رد  دـیدرگ و  جراخ  ناـکیتاو  رد 

ناریا رد  یمالـسا  بالقنا  هزیمم  تمالع  دنمـشزرا و  يرما  نوچمه  مالـسا  یبالقنا  يژولوئدـیا  تیقفوم  دومن . يربهر  ار  بالقنا  درک و 
نیا دوب . يدام  بتاـکم  زا  هدـش  سویأـم  لاـح  نیع  رد  رـصاعم و  هدـش  یـسایس  ياههتـساوخ  هب  دـنمتردق  یخـساپ  يژولوئدـیا  نیا  دوب .

هب دش . هتفرگ  راک  هب  برغ  یـسایس  یکیژولوئدـیا و  ياهتـضهن  هبرجت  یکیژولونکت و  تازایتما  همه  زا  يرادربهرهب  نیع  رد  يژولوئدـیا 
ینیزگیاج کی  هکنیا  ياج  هب  تشاد . تسا ، ضراعت  رد  بهذـم  اب  هک  مسینومک  رب  یهجوت  لـباق  زاـیتما  يژولوئدـیا  نیا  رگید  تراـبع 

هب تشاد  دوجو  هک  ار  یمجاهت  شالترپ و  بهذم  یمالـسا  بالقنا  دندرک ، اهتـسینومک  هک  روط  نامه  دنک  قلخ  بهذم  يارب  يدـیدج 
یگرزب و کمک  اهنآ  لمع  نیا  اب  دـیدرگ . زهجم  یمدرم  تسایـس  هنحـص  رد  گنج  يارب  زاین  دروم  یکیژولوئدـیا  رازبا  اب  هتفرگ و  راک 
هچ سکرام  بالقنا  يروئت  رد  هک  دسرپب  یـسک  زورما  رگا  ییاکیرمآ ، هدنـسیون  نیروگاز ، هتفگ  هب  انب  دندرک . ناهج  خیرات  هب  يزاتمم 

هیرظن بسانت  مدع  دراد . قلعت  خیرات  هتـشذگ و  هب  رگید  يروئت  نآ  هک  دشاب  نیا  دیاب  باوج  دـشابیم ، رابتعایب  زیچ  هچ  ربتعم و  يزیچ 
ضوـع رد  تفاـین و  قـقحت  یبرغ  ياـهروشک  نیرتهتفرـشیپ  رد  اـهبالقنا  سکراـم  ینیبشیپ  فـالخرب  هک  دـش  راکـشآ  هاـگنآ  سکراـم 

رما نیا  اهبالقنا  زا  يرایسب  يور  قیقحت  دشر  اب  دمآرد . ارجا  هلحرم  هب  نیچ  هیسور و  يزرواشک  عماوج  نیرتهداتفا  بقع  رد  مسیلایـسوس 
كرد يارب  یعنام  تقیقح  رد  تسا و  يرادربهرهب  لباق  ریغ  نآ  دـح  زا  شیب  يراگناهداس  رطاـخ  هب  سکراـم  لدـم  هک  دیـسر  تاـبثا  هب 
نازیم تیریدم و  تمظع و  رد  ناوتیم  اهنت  ار  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زمر  هک  ددرگیم  هظحالم  بیترت  نیدب  ( 9 .) تسا اهبالقنا  رتشیب 

نارگلیلحت و تابساحم  اهینیبشیپ و  فالخرب  تسناوت  هک  درک  وجتـسج  بتکم  يربهر و  مدرم ، ینعی  بالقنا  نکر  هس  هدرتسگ  لامعا 
هن هیـسور  هسنارف و  ياهبالقنا  يزوریپ  دزاس . نوگنرـس  ار  نآ  هدروآرد و  وناز  هب  ار  یهاـشنهاش  نهک  دـنمتردق و  ماـظن  ناـیناهج  تریح 

راتخاس هک  دوب  مکاـح  ياـهمیژر  نیداـینب  فعـض  رطاـخ  هب  هکلب  تسا  هدوب  یبـالقنا  ياـهورین  تردـق  و  ماکحتـسا ، ماجـسنا ، زا  یـشان 
طوقـس هکیروط  هب  دندوب  هدرک  دیدشت  ار  فیعـض  نیا  یللملانیب  ياهراشف  يداصتقا و  یماظن  ياهنارحب  هدناسوپ و  ًادـیدش  ار  یتموکح 

هب یـسایس  تیمکاح  تردـق و  ألخ  زا  یـشان  وج  رد  بیقر  یعامتجا  ياـههورگ  عقاو  رد  تخاـس . ریذـپانبانتجا  يرما  ار  یـسایس  ماـظن 
تسد هب  ار  تردق  هتـساخرب و  تباقر  شالت و  هب  یبالقنا  ياهورین  ناونع  هب  هدش و  هنحـص  زا  رود  هدیـشاپ و  مه  زا  ماظن  ناثراو  ناونع و 

هب تمظع  زا  هیسور  هسنارف و  ياهبالقنا  اب  هسیاقم  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  ددرگیم  هظحالم  هک  تسا  اههسیاقم  نیمه  ساسا  رب  دنتفرگ .
ساـسا رب  هک  دـش  تریح  بجوم  یهاگـشناد  یـسایس و  ياـهنوناک  رد  رتشیب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  تسا . رادروخرب  يرتـشیب  بتارم 

ياهنامزاس تاـعلاطم  دـتفا . قاـفتا  ناریا  رد  ياهثداـح  نینچ  هک  دـننک  روصت  دنتـسناوتیمن  زگره  هتـشذگ  ياـهبالقنا  زا  دوخ  تاـعلاطم 
شیپ هن  یبالقنا و  طیارش  رد  هن  ناریا  هک  دوب  هدیسر  يدنبعمج  نیا  هب  هاش  میژر  طوقس  زا  لبق  هام  راهچ   DIAو CIA اکیرمآ یتاعالطا 

تـضهن زاغآ  هاش ، میژر  طوقـس  : » دـیوگیم هنیمز  نیا  رد  لیچاکـسادت  تسا . اجرباپ  هاش  میژر  هدـنیآ  لاس  هد  يارب  تسا و  بـالقنا  زا 
ناراگنهمانزور و ات  هاش  ناتـسود  زا  معا  یجراـخ  نیرظاـن  يارب  یناـهگان  یتفگـش  کـی  ناونع  هب  ات 1979 ، نیبام 1977  ناریا  یبـالقنا 

ثداوح ام  همه  دوب . میتسه ، ياهبالقنا  ناسانشراک  زا  حالطصا  هب  نم  نوچمه  هک  ییاهنآ  هلمج  زا  یعامتجا  یسایس و  مولع  نادنمـشناد 
بالقنا نیا  دوب . تعیبط  هدـعاق و  فالخ  ًالماک  ياهدـیدپ  ناریا  بالقنا  همه  زا  رتالاب  میدرکیم . هراظن  يروابان  تاریح و  اـب  ار  بـالقنا 

هعلاطم رد  هک  ار  ییاهتلع  دوب ، هاش  طوقـس  هب  رجنم  هک  یثداوح  ًاصوصخم  بالقنا  هسورپ  کلاذعم  تسا . یعامتجا  بالقنا  کی  ًاققحم 
ردق نآ  دوب و  یمدرم  ردق  نآ  اراکشآ  ناریا  بالقنا  درب . لاوئس  ریز  دوب ، هدرک  حرطم  نیچ  هیـسور و  هسنارف ، ياهبالقنا  زا  دوخ  یقیبطت 

 - یعاـمتجا ياـهبالقنا  هنومن  زا  ًاـتقیقح  هک  داد  رییغت  ناریا  رد  ار  یعاـمتجا  يداـصتقا -  یعاـمتجا و  یگنهرف -  هیاـپ  یـساسا و  طـباور 
بالقنا میمانب ، ریبک  ياهبالقنا  ار  هیـسور  هسنارف و  ياهبالقنا  رگا  هک  ددرگیم  حرطم  لاوئـس  نیا  کنیا  ( 10 .«) دشابیم گرزب  یخیرات 
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دیاب هچ  تسا  هداد  خر  هیسور  هسنارف و  رد  هک  ار  هچنآ  تسا ، رایع  مامت  یعقاو و  یبالقنا  یمالـسا ، بالقنا  رگا  میمانب و  هچ  ار  یمالـسا 
بالقنا یلو  دـندشن  هتخاس  دـندمآ و  هیـسور  هسنارف و  ياـهبالقنا  هک  دـنکیم  قدـص  لیچاکـسا  هتفگ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـیمان ؟

روشک رسارس  یمدرم  تاناکما  همه  زیهجت  اب  هکلب  یگداس  هب  هن  مه  نآ  دش  هتخاس  دوجوم  طیارـش  هب  هجوت  اب  هکلب  دماین  ناریا  یمالـسا 
قـشاع ياهناسنا  رازه  دـص  دـنچ  ندرک  ینابرق  انامه  هک  فازگ  ییاهب  تخادرپ  يوق و  يربهر  اب  یعامتجا و  تاـقبط  راـشقا و  همه  زا  و 

اعدا ناوتیم  نیقی  هب  و  تخیگنارب . رب  ناگمه  یتفگـش  تریح و  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  روهظ  هک  هدوب  لیلد  نیمه  هب  و  دوب ، بـالقنا 
بالقنا 1789 زا  ناوتیم  قفوم  ياـهبالقنا  هلمج  زا  . 1 اهتشونیپ : دشابیم . تیرـشب  خیرات  رد  ریظنیب  یبالقنا  یمالـسا  بالقنا  هک  درک 

هنیمز نـیا  رد  رد 1715  هنطلـسلابیان )  ) ناـئلرواد كود  . 2 درب . ماــن  ناریا  اـبوک و 1979 و   1959 نیچ ،  1949 هیسور ،  1917 هسنارف ،
روما هب  نوچ  تخادرپ  ناوتب  ار  فراصم  نیرتمزال  هک  میرادن  تادـیاع  ياهقودنـص  یتنطلـس و  نیازخ  رد  دـقن  هجو  يرانید   " دـیوگیم

ناونعب زین  يداع  تادـیاع  هدـیدرگ و  مودـعم  ًاـبیرقت  یتلود  دـیاوع  هدـش ، هتخورف  یتلود  تاجـصلاخ  منیبیم  منکیم ، یگدیـسر  یلاـم 
یتح هدـش و  غلاب  تفگنه  غلابم  هب  هک  تسا  مدرم  تسد  رد  یتلود  یلاـم  روآدـهعت  دانـسا  ماـسقا  عاونا و  هدیـسر و  فرـصم  هب  هدـعاسم 

/ لوادـلج " هسنارف / بالقنا  مهدـجیه و  نرق  خـیرات  ، " كازیا لاوژ  هلامربلآ و  ."  ) تسا جراـخ  ناـکما  زا  زین  نآ  نازیم  نییعت  هبـساحم و 
خیرات باتک  نینچمه  رچیود  كازیا  هتشون  هیسور  مامتان  بالقنا  باتک  هب  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  . 3 ص 9 ) انیسنبا / تاراشتنا 

، هسنارف بـالقنا  هس  هسیاـقم  باـتک  هب  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  هعلاـطم  يارب  . 4 دینک . هعجارم  لوا  دـلج  دـنوگیب / تاراشتنا  يوروش / هیـسور 
ياهتردق همه  یـشترا  هک  ینامز   " دنکیم اعدا  نیقی  اب  لاس 1943  رد  یلروچ  نیرتاک  . 5 دینک . هعجارم  هدنراگن  هتشون  ناریا  هیـسور و 

Theda Skicpol, "Rentior زا لقن  هب  دسر ". دهاوخن  يزوریپ  هب  یبالقنا  چیه  دریگ ، راک  هب  شروش  ای  شزیخ  لباقم  رد  ار  دوخ 
State and Shia Ialam in the Iranian Revelution" Theory Society. USA, 284 ,2893 Voi, 11 NO1

روـط نیا  ینچ  هیـسور و  هـسنارف و  ياـهبالقنا  زا  دوـخ  یقیبـطت  تاـعلاطم  زا  دـعب  یئاـکیرمآ  هدنـسیون  لیچاکـسا  ادـت  . Detence. 6
هقبط دوخ و  يرترب  ظفح  يارب  مزال  تیفرظ  هک  هدرک  سیسأت  یئاهيروتارپما  بالقنا  زا  لبق  نیچ  هیسور و  هسنارف ، دنکیم : يریگهجیتن 

تردـق تسیابیم  دریگ  تروص  دـناوتب  یعامتجا  بالقنا  هکنآ  زا  لبق  نیا  ربانب  تشاد . نییاپ  زا  یلامتحا  ياهـشروش  لابق  رد  ار  مکاـح 
هداتفا قافتا  نیچ 1948  رد  و  هیسور 1917 ، هسنارف 1789 ، رد  بالقنا  هک  ینامز  دشاب . هدش  هدیـشاپ  مه  زا  اهتلود  نیا  ییارجا  یماظن و 

رد یـسایس  دـنمتردق  ياههورگ  ای  نویبالقنا  فرط  زا  یفدـه  نینچ  تهج  رد  يدـصق  يور  زا  هناملاع و  تامادـقا  هک  دوبن  رطاخ  نیا  هب 
مه نآ  دنکیم و  زورب  يرادا  یماظن و  یگدیـشاپ  مه  زا  رثا  رد  یبالقنا  یـسایس  ياهنارحب  هکلب  دـشاب  هتفرگ  تروص  قباس  میژر  نارود 

، جراخ زا  ياهذوفن  لامعا  اب  یماـظن ، هدرـشف  ياـهتباقر  لـیبق  زا  ددـعتم  ياـهراشف  تحت  يروطارپما  ياـهتلود  هک  دوشیم  رهاـظ  یناـمز 
رد ار  یللملانیب  یماظن و  ياهراشف  لمحتاهنآ  يارب  دوجوم  ياهراتخاس  هک  اجنآ  زا  دـنوشیم و  راـتفرگ  یـسایس  ياـهداهن  ياـهییاسران 

ياهبالقنا لـصاح  دـنور و  : » هک دـهدیم  همادا  وا  دـندوب . هدننکـش  نارحب  ربارب  رد  تخاـسیم ، نکممریغ  یبـالقنا  ياـهنارحب  نیا  لاـبق 
تامجاهت لابق  رد  ياعدا  یماظن و  عافد  يارب  اضاقت  رطاخ  هب  اهنت  هن  هک  دریگیم  لکش  یطیارـش  تحت  هتـسباو  ياهروشک  رد  یعامتجا 

نینچ بلغا  دوب . دـهاوخ  جراخ  زا  يداصتقا  یماظن و  میقتـسم  ياهکمک  ریثأـت  تحت  نینچمه  هکلب  دـشابیم ، یجراـخ  لـعفلاب  هوقلاـب و 
ياهتـسایس يریگلکـش و  رد  ذوفن  هب  دـنمقالع  هک  یجراخ  هدـمع  ياهتردـق  طسوت  روهظ  لاـح  رد  زوریپ  یبـالقنا  ناـنامرهق  هب  یکمک 

رد ًابیرقت  . " تسا دـیفم  نآ  لقن  هک  دراد  یبلاج  ناـیب  هنیمز  نیا  رد  ریپسبور  . 28Ibid, P. 7 دریگیم » تروص  دنتـسه  دیدج  ياهمیژر 
یطیارش نینچ  تحت  دنتسه  تردق  دقاف  مدرم  هتبلا  هک  مدرم  فارـشا و  یهاشداپ ، دراد . دوجو  تردق  زکرم  هس  ییاپورا  ياهروشک  همه 

هک دوشیم  عورـش  ینادنمتورث  نویناحور و  أبجن ، اب  هسورپ  نآ  دیآ . دوجو  هب  دناوتیم  یجیردت  هسورپ  کی  هجیتن  رد  اهنت  بالقنا  کی 
تسا یهاشداپ  ماظن  نامه  هک  طلـسم  تردق  اب  تمواقم  رد  اهنآ  عفانم  هک  ینامز  مهنآ  دنریگیم  رارق  تیامح  دروم  مورحم  مدرم  طسوت 

بالقنا هب  ار  یلـصا  تکرح  هزیگنا و  نادنمتورث  نویناحور و  أبجن ، تاضق ، هسنارف  رد  هک  دوب  تلع  نیدب  نیاربانب و  دـنکیم  یقالت  مهب 
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وزرآ لقادح  ای  دناهدرک  هبوت  هک  تسا  ینامزرید  دندرک  عورـش  ار  تکرح  نیلوا  هک  یناسک  دندش  رهاظ  هنحـص  رد  ًادعب  مدرم  دـنداد و 
اهنآ عقاو  رد  یلو  دنوروآ  تسدب  ار  دوخ  تیمکاح  تسا  نکمم  مدرم  دندید  هک  ینامز  دننک  فقوتم  ار  بالقنا  دنتسناوتیم  هک  دنتشاد 

137illing, . . دشاب دادبتسا  هطلس  تحت  تسیابیم  مه  تلم  زونه  ناشطلغ  تابساحم  تمواقم و  نودب  دندرک  زاغآ  ار  بالقنا  هک  دندوب 
فارتعا یکستورت   . New York, 5691, P. zAlfred cobban "A History of Modern Frence". Goerge Bra

. دـندرک يوریپ  تیعبات و  نآ  زا  تکلمم  هیقب  تفای و  ققحت  دارگورتپ  طـسوت  هیروف  بـالقنا  هک  مییوگب  رگا  تسین  قارغا   " هک دـنکیم 
داتفه و کی  رثکادـح  هک  تفرگ  تروص  رهـش  کی  تردـق  راکتبا و  تکرح و  اب  بالقنا  دوبن ... دارگورتپ  زج  هب  رگید  ياج  رد  هزرابم 
P. 1T.H.Green, تـفرگ ".47949 , رارق  ياهدـش  ماـجنا  لـمع  لـباقم  رد  روـشک  ماـمت  دادیم . لیکـشت  ار  روـشک  تـیعمج  مـجنپ 
"Comparative Revelutionary Movements, Prentice- Hall, New Jersey bUSA, :88 Zagorin,
Theories of Revelution of Contemporary Historigraphy, Political Science Quarterly, . .37934,

نمهب 1387 هبنش 1  هس  ، www.farsnews.com عبنم :   * P. 1March

رصاعم یسایس  ياه  شبنج  رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  ریثات 

روحم رد  ادخ  ندرک  هدنز  يارب  یشالت  یمالـسا  بالقنا  يدوریـش  یـضترم  رـصاعم  یـسایس  ياه  شبنج  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریثات 
هک تسا  یتاـبالقنا  زا  یمالـسا  بـالقنا  دوب . یبهذـم  یموـق و  یلم ، تاـفالتخا  همه  زا  رتارف  یگدـنز  يارب  یـشور  زین ، ناـسنا و  تاـیح 

نارظن بحاص  زا  يرایـسب  هدیکچ  . * دراد یلمارف  هاگدید  هکلب  دوش ، یمن  هصالخ  روشک  کی  ياهزرم  بوچراچ  رد  شراثآ  تکرح و 
ناناملـسم و یهاگآ  يرادـیب و  دـنور  دربشیپ  رد  راذـگریثات  مهم و  لماوع  زا  یکی  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  دـندقتعم  نارگـشهوژپ ، و 
رد میزادرپ . یم  راثآ  نیا  زا  یخرب  هب  رـضاح  هلاـقم  رد  ور ، نیا  زا  تسا . هدوب  ناناملـسم  عماوج  رد  یمالـسا  رثوم  ياـه  تیلاـعف  شیازفا 

، دروآ یم  مهارف  ار  رصاعم  یمالسا  یـسایس  ياه  شبنج  یمالـسا و  بالقنا  لباقتم  يراذگریثات  هنیمز  هک  یکرتشم  هوجو  هب  هلاقم  زاغآ 
یسررب دروم  رصاعم  یمالسا  یـسایس  ياه  شبنج  رب  یگنهرف  یـسایس و  دعب  رد  یمالـسا  بالقنا  باتزاب  نآ ، زا  سپ  تسا . هدش  هراشا 

. دریگ یم  رارق  دانتـسا  دروم  نانبل  هللا  بزح  ینعی  دراد ، دوجو  هراب  نیا  رد  هک  يا  هنومن  نارازه  زا  هنومن ، کی  ناـیاپ  رد  دریگ ، یم  رارق 
یمالسا بالقنا  زا  سپ  دش . دهاوخ  ناناملـسم  هاگرارق  هدنیآ  رد  نارهت  هک  دنک  یم  ینیب  شیپ  يدوخ » هفـسلف   » باتک رد  يروهال  لابقا 

نایاپ یب  میظع و  عباـنم  و  درف ... هب  رـصحنم  تیعقوم  تلع  هب  دـناوت  یم  ناریا  یتح  دـمآ . رد  مالـسلاراد  يارقلا  ما  تروص  هب  ناریا  زین ...
، شیادیپ رد  ، » ناریا یمالـسا  بالقنا  اریز ، دیآرد . یمالـسا  نیون  ندمت  یهد  ناماس  زکرم  هب  دـنمورین  يداقتعا  یگنهرف و  رازبا  يژرنا ،

ریاـس زا  رتورـشیپ  زیاـمتم و  زین ، اهدرواتـسد  اهدـمایپ و  رد  دـناوت  یم  و  تسادـج ». تاـبالقنا  ریاـس  زا  هزیگنا .. رد  هزراـبم و  تـیفیک  رد 
نید و يایحا  هب  مه ، بهذم  زا  هدمآرب  بالقنا  نیا  دراد . بهذم  زا  هتـساخرب  ياهرواب  نید و  رد  هشیر  اه ، یگژیو  نیا  دـشاب . تابالقنا 

ههد ود  رد  رصاعم  یمالـسا  یـسایس  ياه  شبنج  موادت  دلوت و  نآ ، داعبا  زا  یکی  هک  دناسر  ددم  ناهج  ناریا و  رد  مالـسا  تایح  دیدجت 
یمالسا یـسایس  ياه  شبنج  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ارچ  -1 هلمج ؛ زا  دراد ، دوجو  هراـب  نیا  رد  لاوـس  دـنچ  لـیلد ، نیا  هب  تسا . ریخا 

يراذگریثات نازیم  - 3 تشاذگ ؟ رصاعم  یمالسا  یسایس  ياه  تکرح  رب  یتاریثات  هچ  ناریا ، یمالسا  بالقنا  - 2 تشاذگ ؟ ریثات  رصاعم 
ياهرتسب دیوگ . خساپ  هناگ  هس  تالاوس  نیا  هب  تسا ، ددصرد  هلاقم  نیا  تسا ؟ ردقچ  یمالسا  یسایس  ياه  تضهن  رب  یمالـسا  بالقنا 

یسایس ياه  شبنج  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ارچ  هک  لاوس  نیا  هب  خساپ  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  یمالـسا  ياه  شبنج  يریذپریثات 
یمالـسا یـسایس  ياه  شبنج  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  نیب  دوجوم  ناوارف  كرتشم  دراوم  هب  ناوت  یم  تشاذـگ ؟ ریثاـت  رـصاعم  یمالـسا 

ناونع هب  اه  نآ  زا  هک  اـه  هنیمز  نیا  زا  دروآ . مهارف  ار  رـصاعم  یمالـسا  بـالقنا  لـباقتم  ریثاـت  كرتشم ، هوجو  نیا  درک . هراـشا  رـصاعم 
کی هچرگ  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  دحاو : هدیا  -1 زا : دـنترابع  درک ، دای  ناوت  یم  زین  یگنرمه  ییوسمه و  رـصانع  ای  ییارگمه  لـماوع 
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ربمایپ تلاسر  هب  دراد ، داـقتعا  هللاـالا ) هلاـال   ) تینادـحو هب  رگید ، یمالـسا  شبنج  ره  ناملـسم و  ره  دـننامه  یلو  تسا ، یعیـش  بـالقنا 
ناحبس دنوادخ  مالک  ار  نآرق  دناد ، یم  دوخ  يونعم  ياهوزرآ  لامآ و  هلبق  ار  هبعک  تسا ، دقتعم  هللا ) لوسردمحم  نادهشا  ( ) (ص مرکا

هنوگ نامه  دراد . نامیا  يربارب  يردارب و  حلص ، هب  نآ ، زا  لبق  گرم و  زا  سپ  يایند  هب  و  دنک ، یم  یقلت  هارمگ  تیرشب  یجنم  ار  نآ  و 
دیحوت مه  اب  تسا ، همه  نیب  كرتشم  هک  یمالـسا  حلاصم  رد  تسا ، همه  نیب  كرتشم  هک  دـیحوت  هملک  رد  : » دومرف هر ) ) ینیمخ ماما  هک 

رب دنراد ، رظن  قافتا  نآ  رب  ناهج  ناناملسم  رتشیب  هک  يو  يرامعتسادض  عضاوم  و  هر ) ) ینیمخ ماما  ییامزیراک  یگژیو  هتبلا  دینک ». هملک 
نمـشد ياراد  یمالـسا  ياه  شبنج  یمالـسا و  بالقنا  ناـسکی : بیقر  -2 دوزفا . یمالـسا  ياه  شبنج  یمالـسا و  بالقنا  لـباقتم  ریثاـت 

، تسا یناطرـس ) هدـغ   ) لیئارـسا و  گرزب ) ناطیـش   ) اکیرمآ یگدرکرـس  هب  یناهج  رابکتـسا  ناـمه  هک  كرتشم  نمـشد  نیا  دـنکرتشم .
یم دیدهت  ار  مالسا  نایک  تسرپداژن و .... ياه  برص  ییاپورا و  نارگرامعتسا  یحیسم ، نویبیلص  یـشحو ، نالوغم  شیرق ، رافک  دننامه 

هتفرگ شود  هب  ار  مالسا  ناهج  كرتشم  نمشد  هیلع  هزرابم  ملع  یبرغ » هن  یقرش و  هن   » راعش حرط  اب  یمالـسا  بالقنا  هک  یلاح  رد  دنک ،
تیثیح دـنهاوخ  یم  هک  تساه  نیا  لاثما  اکیرمآ و  لیئارـسا و  زورما  هک  ام  كرتشم  نمـشد  : » دومرف هراب  نیا  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  تسا .
ناریا یمالسا  بالقنا  كرتشم : نامرآ  - 3 دینک ». عفد  ار  كرتشم  نمـشد  نیا  دنهدب ، رارق  هرابود  متـس  تحت  ار  ام  و  دنربب ، نیب  زا  ار  ام 
هعماـج رد  یمالـسا  تموکح  رارقتـسا  مالـسا و  نیناوـق  يارجا  داـسف و  ملظ و  ندـش  هدـیچرب  ناـهاوخ  رـصاعم ، یمالـسا  ياـه  شبنج  و 

ياه هدوت  یهلا و  لازیال  تردـق  رب  هیکت  اه و  تردـق  یفن  قیرط  زا  ناهج  رـسارس  رد  هللاالا  هلاـال  مچرپ  ندروآرد  زازتها  هب  ناناملـسم و 
ار مالـسا  ظفح  میهاوخ  یم  ام  دنـشاب ، مه  اـب  دنـشاب ، نادـیم  رد  همه  : » دـینک هجوت  دروم  نیا  رد  هر ،) ) ینیمخ ماـما  نخـس  هب  دـنا . مدرم 

ياه شبنج  زا  یخرب  هتبلا  دوش ». یم  بلس  امـش  زا  فیلکت  يریگ  هرانک  اب  هک  دینکن  لایخ  درک ، ظفح  دوش  یمن  يریگ  هرانک  اب  مینکب ،
دیکات نودب  لقتسم ، تموکح  کی  لیکشت  یپ  رد  زین  یخرب  دوخ و  ياهروشک  رد  مالسا  ماکحا  هب  لمع  راتساوخ  اهنت  یمالسا ، یسایس 

. دنا یمالسا  بالقنا  نویدم  ار  دوخ  تایح  رصاعم  یمالسا  ياه  شبنج  تفگ ، ناوت  یم  ور ، نیا  زا  دنتسه . تموکح  یمالـسا  لکـش  رب 
، مسیـسکرام یناوتان  رب  داد ، تاـجن  تراـقح  تلزع و  زا  ار  اـه  نآ  دیـشخب ، هزاـت  یتاـیح  ناناملـسم  مالـسا و  هب  یمالـسا  بـالقنا  اریز ،

نیملـسم یـسایس  یگدنز  يارب  لح  هار  اهنت  ناونع  هب  ار  مالـسا  و  دز ، دـییات  رهم  ناناملـسم  تیادـه  هرادا و  رد  مسیلانویـسان  مسیلاربیل و 
رد شالت  نیرت  يدـج  نیرت و  مهم  هر ،) ) ینیمخ بالقنا  : » تسا هتفگ  نیطـسلف  هتـسجرب  یناحور  هدوع ، زیزعلادـبع  خیـش  تخاس . حرطم 

یمالسا بالقنا  هب  یمالسا  یـسایس  ياه  شبنج  یـسایس  یتسه  تیدوجوم و  نیاربانب ، دوب ». ناملـسم  ياه  تلم  یمالـسا ...  يزاسرادیب 
تدحو - 4 تسا . هدروآ  مهارف  ار  یمالـسا  بـالقنا  زا  یمالـسا  ياـه  شبنج  يریذـپریثات  يارب  مزـال  ياـه  هنیمز  رما  نیا  تسا . هتـسباو 

رد يزوریپ  هب  لین  رد  یمالـسا  ياـه  بهذـم  همه  اهرـشق و  همه  تدـحو  موزل  رب  نآ  يربهر  یمالـسا و  بـالقنا  دـیکات  هیکت و  ییارگ :
بـالقنا نوـچ ، تسا . یمالـسا  بـالقنا  يوـس  هب  رـصاعم  یمالـسا  یـسایس  ياـه  شبنج  شیارگ  رگید  هنیمز  یجراـخ ، یلخاد و  هنحص 

ياه هبنج  رب  تسین ، لئاق  ییاپورا  ریغ  ییاپورا و  دیفس ، هایس و  ناناملسم  نیب  یتوافت  چیه  (ص ) يدمحم بان  مالسا  زا  یسات  هب  یمالسا 
ینیمخ ماما  ياوتف  رودص  سدق ، زور  ییاپرب  یمالسا ، قرف  بیرقتلاراد  داجیا  اب  هکلب  دراشف ، یمن  ياپ  نیملـسم  نیب  رد  زیگنارب  فالتخا 

يا هدرتسگ  فیط  لیلد ، نیمه  هب  تسا . هتشادرب  ماگ  ناناملسم  داحتا  تهج  رد  تدحو و ...  هتفه  يرازگرب  يدشر و  ناملـس  هیلع  هر ) )
. دـنا هداد  رارق  دوخ  هوسا  وـگلا و  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  یمالـسا ، ریغ  شخب  يدازآ  ياـه  شبنج  یتـح  یعیـش و  ریغ  ياـه  هورگ  زا 
. دننز یم  تسد  هنابلط  تداهش  تایلمع  هب  هر ) ) ینیمخ ماما  دای  مان و  هب  ینیطـسلف  ینـس  ياه  ناملـسم  هک  تسین  یتفگـش  ياج  نیاربانب ،

ربهر کی  ناشیا  هچرگ  هک  تسا  نیا  ماما  رگید  گرزب  ریثات  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  یناتـسکاپ  راگن  همانزور  یماـش ، ناـمحرلا  بیجم 
رد یلماع  یمالـسا ، بالقنا  ییارگ  مدرم  يرادم : مدرم  - 5 دوب ». مالـسا  يارب  وا  دایرف  دندوبن ، ییادج  غلبم  دوجو  نیا  اب  دـندوب .... هعیش 
اه تلم  هب  دیاب  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  نآ ، يربهر  بالقنا 57 و  تسا . هدوب  ناملـسم  ياه  تلم  يوس  زا  نآ  شریذپ  بالقنا و  شرتسگ 

هدنهد ناشن  هک  تسا  یتالوقم  زا  یکی  داد ، یم  نآ  هب  یمالـسا  ناریا  هک  یـشزرا  تیمها  جـح و  لاثم ، ناونع  هب  اه ، تلود  هب  هن  داد  اهب 
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تئارب ندرک  هدـنز  قیرط  زا  مه  نآ  درک ، جراخ  يدابع  مسارم  کی  زا  ار  جـح  هر ،) ) ینیمخ ماما  اریز ، تسا . ناریا  بالقنا  ییارگ  مدرم 
راتـشک جـح ، ندرک  یمدرم  ناوات  هچ  رگا  تسا . مالـسا  ردـص  رد  ص )  ) ربمایپ طسوت  نیکرـشم  زا  تئارب  زا  یناـشن  نآ  هک  نیکرـشم  زا 

نیکرـشم زا  تئارب  دایرف  دـیدرگ ، زاب  هکم  هب  نایناریا  ياپ  رگید ، راب  هک  دـعب  لاـس  هس  یلو  دوب ، جـح 1366  رد  یناریا  رئاز  دودح 400 
كرتشم هوجو  دراد ، دوجو  مالـسا  ناهج  یبالقنا و  ناریا  نیب  هک  ار  هچنآ  همه  رتدودـحم . یـسایقم  رد  هتبلا  دـنام ، یقاب  نانچمه  جاجح 

لک هب  نایعیـش  تبـسن  هیماـما : عیـشت  فـلا . هلمج : زا  دروـخ . یم  مشچ  هب  هراـب  نیا  رد  زین  ییاـه  يراوـشد  اـه و  فـالتخا  هکلب  تـسین .
نوچ ییاهروشک  رد  هک  نیا  اب  دنتـسین ، یـسایس  تردق  رب  مکاح  هیروس ، قارع و  ناریا  زج  هب  اه  نآ  تسا . دـصرد  هد  ناهج ، ناناملـسم 

یباهو و ننـست  داـضت  هتبلا  دراد . هتـشاد و  دوجو  ینـس  هعیـش و  نیب  یخیراـت  هضراـعم  یعون  تسا ، نایعیـش  اـب  تیرثکا  ناـنبل ، نیرحب و 
رد هباحـص  هاپـس  دراد . هعیـش  اب  يرتمک  داضت  زین ، فوصت  زا  رثاتم  ننـست  یتحو  تسا ، رتشیب  یمالـسا  بالقنا  اـب  يروس  ننـست  یکیدزن 

تدـحو یهاوخ و  تدـحو  مغر  یلع  يور  ره  هب  دـنا . مالـسا  ناهج  رد  عیـشت  نیفلاخم  زراب  قیداصم  زا  ناتـسناغفا  رد  نابلاط  ناتـسکاپ ،
دورو زاغآ  زا  مجع ، برع و  نیب  ضراعت  سراف : برع و  ب . تسا . هتفرن  نیب  زا  یلک  هب  هعیـش ، اب  تنـس  لها  داضت  ناریا ، بـالقنا  یبلط 
یعون هب  نایوفـص ، ناینامثع و  زین  نایوما و  نایـسابع و  تسا . یموق  ضراعت  نیا  زا  يا  هنومن  هیبوعـش  نایرج  دمآ . دـیدپ  ناریا  هب  مالـسا 

رد نایناساس و  ناناملـسم و  نیب  گنج  نیرت  مهم  ای  هیـسداق  گنج  ناونع  هب  ناریا  هیلع  قارع  گـنج  دـندز ، نماد  ار  هضراـعم  نیا  رگید 
مالسا و اب  ربارب  ار  بارعا  ساسا ، نیا  رب  و  دنتـسناد ، یم  سوجم  ار  نایناریا  نانآ  يور ، ره  هب  دش . یم  هیجوت  اه  برعو  نایناریا  نیب  عقاو 
( هر  ) ماما نخس  نیا  لثم  یمالسا ، بالقنا  ياه  مایپ  اهراعش و  زا  یخرب  یمالسا : بالقنا  رودص  ج . دندید . یم  نآ  اب  فلاخم  ار  نایناریا 
اهروشک و ریاس  رد  هلخادم  يارب  ناریا  دصق  هلزنم  هب  یخرب  يوس  زا  اه »...  تلم  يوت  دور  یم  دـنک و  یم  ادـیپ  هعـسوت  دراد  ام  تضهن  »
. تسین رودص  هزینرس ، اب  رودص  : » دومرف ماما  قوف ، نخـس  زا  دعب  لاس  کی  هک ، یلاح  رد  دش . یقلت  اه  نآ  یـسایس  ياه  ماظن  يزادنارب 
: دومرف رگید  ياج  رد  هل  مظعم  دنک » ادیپ  دشر  اه  نیا  یناسنا ، قالخا  یمالسا ، قالخا  مالسا ، قیاقح  مالـسا ، هک  تسا  یتقو  نآ  رودص 
هک ییاه  يراتفرگ  نیا  زا  ار  ناشدوخ  دنوش ، رادیب  اه  تلود  همه  و  دـنوش ، رادـیب  اه  تلم  همه  هک  تسا  نیا  ام ، بالقنا  رودـص  يانعم  »

يریذپریثات مالـسا و  ناهج  یبالقنا و  ناریا  طباور  يرارقرب  يارب  هک  ییاه  يراوشد  همه  مغر  یلع  عومجم  رد  دنهدب ». تاجن  دـنراد ... 
خساپ رد  یمالـسا  بالقنا  زا  یمالـسا  ياه  شبنج  يریذپریثات  تسا . رتشیب  رایـسب  ود  نآ  كرتشم  هوجو  یلو  ، دراد دوجو  ود  نآ  لباقتم 

ناوت یم  عونتم  ددعتم و  راثآ  هب  تشاذگ ؟ رصاعم  یمالسا  یـسایس  ياه  تکرح  رب  یتاریثات  هچ  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  هک  لاوس  نیا  هب 
یسایس و تمسق  ود  رد  باتزاب ، نیا  زا  یشخب  هب  اهنت  نیاربانب ، تسا . جراخ  هلاقم  نیا  هلصوح  زا  راثآ ، نیا  همه  هب  نتخادرپ  درک . هراشا 

ناونع هب  مالـسا  باختنا   » هلوقم هس  یـسایس  ياه  باتزاب  زا  يا  هراپ  هب  تمـسق  نیا  رد  یـسایس : ساکعنا  فلا : مینک : یم  هراشا  یگنهرف 
یم یمالسا » ياه  شبنج  یسایس  تایح  رب  یمالـسا  بالقنا  شقن   » و یمالـسا » تموکح  هب  یبای  تسد  يارب  شالت  « » هزرابم يژولوئدیا 

 - يا هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  تسا . ناهج  رد  مالـسا  تایح  دـیدجت  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  نیرت  مهم  زا  یکی  میزادرپ .
، مالـسا هیلع  هبناج  همه  نردم و  يزیر  همانرب  زا  لاس  هاجنپودصکی  زا  شیب  تشذگ  مغر  یلع  : » دومرف هراب  نیا  رد  يربهر -  مظعم  ماقم 
، اپورا بلق  رد  یتح  ایسآ و  اقیرفآ ، رد  مالـسا  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  یمالـسا  میظع  تکرح  کی  ایند  رـسارس  رد  زورما 

سفن هب  دامتعا  هک  يا  هرودرمع  رگید ، نایب  هب  دنا ». هدرب  یپ  دوخ  یعقاو  تیوه  تیـصخش و  هب  ناناملـسم  هتفایزاب و  ار  يدـیدج  تایح 
هدوب و یناهج  تیوه  رد  ندش  مضه  ناهاوخ  نانآ ، زا  یناوارف  رامش  هتفر و  نیب  زا  نآ  هدرک  لیصحت  رشق  رد  هژیو  هب  ناناملسم ، نایم  رد 

یمالسا بالقنا  و  دیسر ، نایاپ  هب  دوب ، یمرگرس  ننفت و  باب  زا  دندرک  یم  هتشذگ  هب  یهجوت  رگا  هدرپس و  یشومارف  هب  ار  دوخ  هتشذگ 
ار یفلتخم  راثآ  مالسا ، تایح  دیدجت  نیا  درک . روراب  ایحا و  دوب ، یمالـسا  گرزب  ندمت  هناوتـشپ  يراگزور  هک  ار  یـسفن  هب  دامتعا  نآ 
. تسا هزراـبم  هویـش  نیرت  لـماک  نیرتـهب و  ناوـنع  هب  مالـسا  باـختنا  راـثآ ، نـیا  زا  یکی  دروآ . ناـغمرا  هـب  یمالـسا  ياـه  شبنج  يارب 

ياه يزوریپ  زا  یباتزاب  رون و  زا  يا  هقراب  هضافتنا  : » تفگ هراب  نیا  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  اب  تاقالم  رد  نیطـسلف  یمالـسا  داهج  يوگنخس 
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هزرابم هنحص  رد  مالسا  نآ ، زا  لبق  هک  یلاح  رد  دروآ ». دوجوب  ام  رصع  رد  ار  لوحت  نیرت  گرزب  هک  یبالقنا  تسامـش ، بالقنا  گرزب 
مسیلاربیل و مسیلانویـسان ، هژیو  هب  یبهذم  ریغ  ياه  هشیدنا  نتـشاذگرانک  يانعم  هب  يدرکیور  نینچ  تشادن . ینادنچ  شقن  لیئارـسا  هیلع 
یلخاد و دادبتـسا  لاـگنچ  زا  یمالـسا  لـلم  تاـجن  رد  یگمه  هک  دوب  ناـسنا  تشونرـس  ندوـب  يربـج  هشیدـنا  نتخیر  رود  مسینوـمک و 

نیطـسلف مدرم  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  زا  سپ   » ینیطـسلف زرابم  ناربهر  زا  یکی  یماش ، هللادـبع  خیـش  هدـیقع  هب  دـندوب . ناوتاـن  یجراـخ 
رایتخا رد  بلغا  یبالقنا ، ياه  تکرح  ههد  دـنچ  يارب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنراد ». زاین  گنفت  نآرق و  هب  يدازآ ، يارب  هک  دـنتفایرد 

، اهروشک زا  یخرب  رد  سپ ، نآ  زا  و  دوب ، مالـسا  یـسایس  دـعب  رب  يدـیکأت  یمالـسا ، بالقنا  يور ، ره  هب  دوب . یتسیـسکرام  ياـه  هورگ 
هجیتن اهنت  مالسا ، ساسارب  هزرابم  هب  ندروآ  يور  دش . یهد  ناماس  مالـسا ، هیاپ  رب  هناحلـسم  هزرابم  تفرگ و  لکـش  یفخم  ياه  نامزاس 

هار اهنت  مالـسا   » دیدج شیارگ  رد  هکلب  تسین . دـنمان ، یم  یمالـسا  ییارگداینب  ای  ییارگ  لوصا  یخرب  ار  نآ  هک  مالـسا  تایح  دـیدجت 
قوقح هب  لـین  يارب  يراـشفاپ  تمواـقم و  یگداتـسیا ، هب  نیملـسم  نآ  رد  هک  تفرگ  تروص  مالـسا  زا  يا  هزاـت  نیوـن و  تشادرب  لـح »

بالقنا یلو  دش ، یم  ماجنا  نیملـسملا  ناوخا  شبنج  رد  بطقدیـس  ءانبلا و  نسح  يوس  زا  راک ، نیا  يراگزور  دنا . هدـش  قیوشت  شیوخ 
هب ندروآ  يور  يانعم  هب  اهنت  یبالقنا ، ییوج  هزیتس  نیا  هتبلا  تخاس . حرطم  دروآرد و  رت  يدـج  تروص  هب  ار  یبالقنا  مالـسا  یمالـسا ،

. دوش یم  هدید  زین  دیزگرب ، هیکرت  رد  هافر  يارگ  مالـسا  بزح  هچنآ  هباشم  زیمآ ، تملاسم  ياه  هویـش  نآ  رد  نوچ  دوب ، دهاوخن  هحلـسا 
نازرابم یسایس  هتساوخ  نیرت  مهم  وگلا و  نیرتهب  تروص  هب  تفرگ ، لکش  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  یمالـسا  ماظن 

ناریا رد  مالـسا  میتفگ ، یم  عقوم  نآ  رد  ام  : » تفگ هراب  نیا  رد  قارع  یمالـسا  بالقنا  يالعا  سلجم  ناربهر  زا  یکی  دـمآرد . ناملـسم 
رارق دوخ  قشمرـس  ار  نآ  میریگب و  سرد  نآ  زا  دیاب  نیاربانب ، دش . دهاوخ  زوریپ  زین  قارع  رد  نآ  لابند  هب  يدوز  هب  و  تسا ، هدش  زوریپ 

هب نیمز  هرک  رد  هللا  تموکح  لیکـشت  يارب  ار  نانآ  هتخیگنارب و  ار  ناملـسم  دراـیلیم  دودـح 1.5  یمالـسا ، بالقنا  رگید ، نایب  هب  میهد .
هدهاشم یفلتخم  ياه  لکش  هب  رصاعم  یسایس  یمالسا  ياه  شبنج  یـسایس  لمع  راتفگ و  همانـساسا ، رد  درکیور ، نیا  دروآرد . تکرح 
یمالسا ياه  هورگ  زا  یخرب  فلا : تسا : هدش  زاربا  ریز  تروص  هس  هب  یمالسا  تموکح  داجیا  هب  ناملسم  نارگ  شبنج  هقالع  دوش . یم 

رد ار  یمالسا  مکاح  زا  تعاطا  هک  یثیداحا  هب  و  دنرادن ، عورشمان  ياه  تلود  اب  تفلاخم  زا  یساره  راکشآ  تروص  هب  ننـست  ناهج  رد 
هدش ناشروشک  رد  (ص ) یفطصم ماظن  ای  یمالسا و  تموکح  رارقتسا  ناهاوخ  هکلب  دننک ، یمن  یهجوت  نادنچ  هتسناد ، مزال  طیارـش  ره 

... و هوعدلا ) بزح  دننام   ) دوخ ياه  هیمالعا  رد  ای  و  قارع ) بالقنا  يالعا  سلجم  دـننام   ) همانـساسا رد  اه  هورگ  زا  یخرب  ار  نآ  و  دـنا ،
یـسایس فده  نیلوا  ار  یـسایس  لالقتـسا  هب  یبایتسد  ناتـسناغفا ) ریمـشک و  دننام   ) یمالـسا ياه  شبنج  زا  یخرب  هتبلا  دنا . هدرک  حرطم 

یمالـسا تعیرـش  يارجا  موزل  حرط  اب  رگید  یمالـسا  ياه  هورگ  زا  یـضعب  ب : دـنا . هداد  رارق  یمالـسا  تموکح  سیـسات  زا  لبق  دوخ ،
ای و  رصم ) یمالسالا  راسیلا  دننام  ( ) هر ) ینیمخ ماما  یمالسا  تموکح  باتک  همجرت  اب  ای  و  رـصم ) یمالـسا  داشرا  تیعمج  تضهن  دننام  )

ندرک اپرب  يارب  ار  دوخ  يدنم  هقالع  و ... ریازجلا ) یمالسا  تاجن  ههبج  دننام   ) لح هار  اهنت  ناونع  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  رب  دیکات  اب 
ار قارع  میژر  دوـب ، شـالت  رد  یلیمحت  گـنج  عورـش  زا  لـبق  مه  ردـص  رقابدـمحم  هللا  تـیآ  دـنا . هدرک  زاربا  یمالـسا  تموـکح  کـی 
مایق 1370 رد  دروآ . دوجو  هب  هیقف  تیالو  هیاـپرب  یمالـسا  يروهمج  ینعی  ناریا  تموکح  هویـش  هب  یمالـسا  تموکح  کـی  نوگنرس و 

تکرح زا  یخرب  ج : دیسر . یم  شوگ  هب  قارع  بالقنا  يادص  ویدار  رد  یمالـسا  تموکح  سیـسات  هب  لیم  قارع ، نایعیـش  1991م . .. ش
زا ناملسم  دحاو  تما  هیاپرب  یمالسا  ماظن  کی  ییاپرب  ناهاوخ  هدرک و  جراخ  مسیلانویسان  گنت  هریاد  زا  ار  شیوخ  یمالسا ، رگید  ياه 
زا نآ ، لوبق  هیقف و  تیالو  لصا  ساسارب  هک  نیا  ای  و  ریازجلا ) رد  هیمالـسالا  هوعدلا  طبار  دننام   ) دنا هدش  سلطا  سونایقا  ات  سراف  جیلخ 

ار دوخ  یبهذم  یتدیقع و  ظاحل  زا  هک  يا  هتـسد  دـنا . هنوگ  ود  اه ، هورگ  زا  هتـسد  نیا  دـننک . یم  يوریپ  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يربهر 
يربهر زا  یبهذم  مه  یسایس و  ظاحل  زا  مه  هک  يا  هتـسد  و  نانبل ،) رد  لما  شبنج  دننام   ) دنناد یم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يربهر  دلقم 

ماظن کی  هب  لین  يارب  روکذم ، یمالـسا  ياه  نامزاس  اه و  هورگ  نانبل .) هللا  بزح  شبنج  دننام   ) دننک یم  تیعبت  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
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هللا بزح  دـننام   ) هناحلـسم زیمآرهق و  مادـقا  قـیرط  زا  اـهنت  یخرب  دـنا . هـتفرگ  شیپ  رد  ار  یفلتخم  ياـه  شور  هویـش و  مالـسا ، رب  ینتبم 
دنراد رارق  ییاه  هورگ  لباقم ، هطقن  رد  دنتـسه . مکاح  میژر  ندرک  دوبان  ددصرد  نیرحب ) شخب  يدازآ  شبنج  دـننام   ) اتدوک و  زاجح )

رد تکرش  لیبق  زا  زیمآ  تملاسم  ياه  هویش  هب  لسوت  اب  و  دنناد ، یمن  دعاسم  هناحلـسم  تامادقا  هب  ندز  تسد  يارب  ار  یلعف  طیارـش  هک 
ود ره  هب  هک  دنراد  دوجو  مه  رگید  ياه  هورگ  اما  هافر .) يارگ  مالسا  بزح  دننام   ) دنتـسه دوجوم  ماظن  رییغت  یپ  رد  یناملراپ  تاباختنا 

رارقتـسا روظنم  هب  نانبل و  ینورام  تموکح  لیئارـسا و  اـب  فاـصم  رد  هک  تسا  هورگ  نیا  زا  يا  هنومن  هللا  بزح  شبنج  دـندنبیاپ ، شور 
هدروآ يور  سلجم  تاباختنا  رد  تکرـش  لیئارـسا و  اب  گـنج  ینعی  مه  لـمکم  لاـح  نیع  رد  زیاـمتم و  شور  ود  هب  یمالـسا  تموکح 

اب يریثات  نینچ  تسا . هتشاد  شقن  زین  یسایس  یمالـسا  ياه  شبنج  زا  يرایـسب  یـسایس  كرحت  دلوت و  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تسا .
دلوت و یسایس ، یمالـسا  ياه  هورگ  زا  یخرب  دوش . یم  هدید  ینـشور  هب  ریخا  ياه  ههد  یمالـسا  ياه  شبنج  یـسایس  هدنورپ  رب  يرورم 

بعشنم نیشیپ  لاعف  ریغ  یمالسا  شبنج  کی  زا  هک  يا  هتسد  دنا ، هتسد  ود  اه  هورگ  نیا  دنا . یمالسا  بالقنا  نویدم  ار  دوخ  تیدوجوم 
يزوریپ زا  سپ  هلـصافالب  عقاو  رد  نیطـسلف ، نیملـسملا  ناوخا  زا  یمالـسا  داهج  شبنج  لما و  شبنج  زا  یمالـسا  لما  دـننام   ) دـنا هدـش 

، دنا هدوبن  یهورگ  یشبنج و  هب  هتـسباو  هک  يا  هتـسد  و  دش .) لاعف  هزغ  راون  رد  نیطـسلف  یمالـسا  داهج  زکرم  نیتسخن  یمالـسا ، بالقنا 
رثاتم عفادم و  تسخن ، هتسد  زا  شیب  ریخا  هتـسد  هچرگا  ناتـسکاپ ) يرفعج  هقف  يارجا  تضهن  دننام   ) دندیدج يا  هدیدپ  دوجوم و  هکلب 

نآ نداد  رارق  وـگلا  زین  نآ و  يربـهر  زا  يوریپ  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  زا  عاـفد  رد  اـه  هورگ  نیا  هـمه  اـما  تـسا ، یمالـسا  بـالقنا  زا 
بالقنا تارمث  زا  هک  مالـسا  تایح  دـیدجت  زا  ریثاـت  هب  یمالـسا  یـسایس  ياـه  شبنج  اـه و  هورگ  زا  رگید  یـضعب  دـنراد . رظن  كارتشا 

یماظن و هزرابم  هب  يدیدج  یهدنامزاس  ورین و  اب  و  دنا ، هدش  جراخ  لاعفنا  توخر و  دوکر ، تلاح  زا  تسا ، ریخا  نرق  رد  ناریا  یمالسا 
سدقملا و تیب  هزغ ، تیزریب ، ععاجنلا ، ياه  هاگشناد  رد  یمالسا  تکرح  ًالثم  دنا . هتخادرپ  مکاح  ياه  تلود  تموکح و  هیلع  یـسایس 

دودحم يروضح  هک  نیملسملا  هعامج  هورگ  تیلاعف  ای  تفای و  هعـسوت  شرتسگ و  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  يریگمـشچ  وحن  هب  لیلخلا ،
شیازفا نآ ، ياضعا  هیلع  هلمار  یماظن  هاگداد  يوس  زا  هرداص  ماکحا  لاـبند  هب  زین  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  یپ  رد  تشاد ، هزغ  راون  رد 

زیمآ تملاسم  ياه  هویش  هب  هزرابم  دنور  رد  دنا و  هدرک  مادقا  دوخ  ياه  تیلاعف  مجح  شیازفا  هب  اهنت  اه ، هورگ  نیا  زا  یشخب  درک . ادیپ 
يدوبان ددصرد  هناحلـسم  ياه  شور  رب  هیکت  اب  و  دنا ، هدوزفا  دوخ  یتلوددض  ياه  شالت  مجح  تدـش و  رب  رگید  یـشخب  دـنراد . هجوت 

یم بوسحم  مود  هورگ  زا  هیروس  یمالـسا  ههبج  تسخن و  هورگ  زا  برعلا  هریزج  یمالـسا  بالقنا  ناـمزاس  دنتـسه . مکاـح  ياـه  میژر 
هب يا  هقلع  نیرتمک  ای  هنوگ و  چـیه  هک  یمالـسا  رهاـظ  هب  ياـه  شبنج  زا  هتـسد  نآ  یـسایس  كرحت  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  دـنوش .

دلوتم و نآ  اب  هلباقم  روظنم  هب  یمالسا و  بالقنا  دلوت  اب  هک  اه  هورگ  نیا  تسا . هدوب  رثؤم  يرگید  لکش  هب  مه  دنرادن ، یمالسا  بالقنا 
نوچ ییاه  تلود  یلام  تیامح  اب  ینابیتشپ و  اب  هژیو  هب  یمالسا و  بالقنا  فلاخم  صاخـشا  اه و  تلود  کمک  اب  دنا ، هتفای  شرتسگ  ای 

، قارع رد  یمالسا  راکیپ  نامزاس  یلاغشا و  نیطسلف  رد  فاس  ناتسکاپ ، رد  تیباهو  دنا . هتفرگ  لکش  يدوعـس  ناتـسبرع  یهاشداپ  تلود 
مالـسا  ) راک شزاـس  مالـسا  فص  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  تهج ، نیمه  هب  دـنور . یم  رامـش  هب  اـه  هورگ  نیا  زا  ییاـه  هنومن 

روهظ زا  يریگولج  يارب  ناملـسم  یبرع  ياهروشک  ور ، نیا  زا  تسا . هدـش  ادـج  ًالماک  (ص ) يدـمحم بان  مالـسا  فص  زا  ییاکیرمآ )
ب. دـنا . هدرک  زاغآ  مالـسا  هب  رهاظت  يداصتقا و  عضو  هب  ندیـشخب  دوبهب  يارب  ار  يدایز  شالت  یمالـسا ، بالقنا  زا  رثاـتم  یمدرم  ماـیق 

رگید هب  دنروآ . یم  مهارف  ار  یسایس  ياه  تکرح  یـسایس  روما  ساسا  هیاپ و  هک  دنتـسه  مهم  ثیح  نآ  زا  یگنهرف  روما  یگنهرف : ریثات 
یگتسیاش یسایس ، هلوقم  رد  و  دنریگ ، یم  دوخ  هب  یـسایس  يوب  گنر و  لیلد ، نیا  هب  دنا . یـسایس  روما  زاس  هنیمز  یگنهرف  روما  نخس ،

رئاعش و يوریپ  یمالـسا ، هزرابم  ياه  شزرا  هب  تشگزاب  یگنهرف  هلوقم  دنچ  ًافرـص  شخب ، نیا  رد  ور ، نیا  زا  دنبای . یم  ار  ندش  حرطم 
. تسا تیمها  یب  یگنهرف  روما  ریاـس  هک  تسین  نآ  ياـنعم  هب  دروـم  دـنچ  نیا  رکذ  هتبلا  دوـش . یم  حرطم  ناریا و ... یبـالقنا  ياـهراعش 

شیارگ اه ، شزرا  نیا  زا  یکی  درک . حرطم  یمالسا  ياه  شبنج  یسایس  هزرابم  رد  ار  ینیون  یگنهرف  ياه  شزرا  ناریا  یمالسا  بالقنا 
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هب دنا . هتفریذپ  یساسا  لوصا  ناونع  هب  ار  ناج  راثیا  تداهش و  داهج ، ناریا ، یمالسا  بالقنا  زا  سپ  یمالسا  ياه  شبنج  تسا . داهج  هب 
ناونع هب  دوب ، یمالـسا  بالقنا  راعـش  نایعیـش و  یبالقنا  ياه  تکرح  لبمـس  هک  يراکادـف  تداهـش و  داهج ، نوچ  یلوصا  رگید ، ناـیب 

رد نیطـسلف  یمالـسا  داهج  شبنج  يوگ  نخـس  درگن . یم  ینید  هضیرف  فیلکت و  هدید  اب  نآ ، هب  و  دش ، هتفریذـپ  هزرابم  یـساسا  لوصا 
هزرابم داهج و  هار  شهار ، هک  دیمهف  ام  گرزب  ناملـسم و  تلم  امـش ، بالقنا  روهظ  اب  : » تفگ ناشیا  هب  باطخ  رد  و  هر ) ) ماما اب  رادـید 

رد یتح  دوب ، بیاغ  دربن  هصرع  زا  مالسا  ناریا ، بالقنا  نامز  ات  : » تفگ هراب  نیا  رد  ینیطسلف  ناربهر  زا  یکی  یمیمت  دعسا  خیـش  تسا ».
نیا رـصاعم ، یمالـسا  یـسایس  ياه  شبنج  هتبلا  دـش ». یم  هدافتـسا  حافک  لاضن و  نوچ  یتاملک  زا  داهج  ياج  هب  ًـالثم  ناـگژاو ، هصرع 
راک هب  ناتسناغفا ) دننام   ) گنج هناحلسم و  هزرابم  ای  و  نیطـسلف ) لثم   ) هنابلط تداهـش  تایلمع   ) نوچ یفلتخم  ياه  لکـش  هب  ار  تاملک 

هب تسا . هتفاـی  هار  یمالـسا  یـسایس  ياـه  شبنج  رد  تسا ، ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ياـه  یگژیو  زا  یکی  هک  ندوـب  یمدرم  دـنا . هـتفرگ 
رکفنشور رـشق  هب  اکتا  زا  اهنآ  ساسا ، نیا  رب  دراد . ار  مدرم  ياه  هدوت  جیـسب  ییاناوت  مالـسا  هک  دنا  هتفایرد  اه  شبنج  نیا  رگید ، ترابع 

ار نیطـسلف  رد  هزرابم  یلـصا  هتـسه  ًالثم  دـنا . هداد  شرتسگ  ار  دوخ  یمدرم  هاگیاپ  هجیتن  رد  و  دـنا ، هتفای  شیارگ  مدرم  هب  اـکتا  يوس  هب 
هب ار  دوخ  تازرابم  اه  شبنج  ناریا ، یمالسا  بالقنا  زا  سپ  يور ، ره  هب  دنهد . یم  لیکشت  ناناوجون  ناناوج و  نایوجشناد ، نویناحور ،

هدافتسا یمدرم و  راک  هشیدنا  یمالسا  بالقنا  نادوس ، یمالـسا  ههبج  ربهر  یبارتلا  نسح  رتکد  هدیقع  هب  دنریگ . یم  یپ  یمدرم  تروص 
راـک هشیدـنا  هب  شیارگ  درک . اـطع  مالـسا  ناـهج  رد  یمالـسا  توعد  براـجت  هب  اـهب ، نارگ  يا  هیدـه  ناونع  هب  ار  مدرم  ياـه  هدوـت  زا 

يا هدام  شـش  هیناـیب  داوم  زا  یکی  لاـثم ، ناونع  هب  داد . قوس  یموق  یبهذـم و  یبلط  تدـحو  يوس  هب  ار  یمالـسا  ياـه  شبنج  یمدرم ،
فالتخا و زا  ار  یسایس  یمالسا  ياه  شبنج  رما ، نیا  عومجم ، رد  دراد . هیکت  یمالسا  تدحو  رب  قارع ، یمالـسا  بالقنا  يالعا  سلجم 

لکـش تخاس . رادروخرب  رتشیب  يرادـیاپ  رت و  هدرتسگ  تیامح  رت ، عیـسو  تاـناکما  رت ، يوق  تالیکـشت  زا  ار  اـهنآ  هتخاـس و  رود  هقرفت 
نارگ شبنج  يوس  زا  یمالسا  بالقنا  ياهراعش  دیلقت  هب  رصاعم ، یمالـسا  یـسایس  ياه  شبنج  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تاریثات  رگید 

یمالسا يروهمج  يدازآ و  لالقتسا ، روشک ، نآ  ياتدوک 1359  زا  لبق  هیکرت ، ضرتعم  ناملسم  مدرم  راعش  ًالثم  ددرگ . یمرب  ناملـسم 
هدید هیبرغال  هیقرشال و  راعش  رصم  ناناملسم  ياهدراکالپ  رد  دنداد ، یم  رس  ربکا  هللا  دایرف  دوخ  لزانم  ماب  زارف  رب  لباک  نادنورهـش  دوب .

نیطسلف یمالسا  داهج  دندرک . حرطم  ار  ربهر  ینیمخ  ربکا و  هللا  راعش  يرفن 1369  رازه  تسیود  ییامیپهار  رد  ریمشک  مدرم  تسا . هدش 
، دننز یم  دایرف  دنلب  دایرف  اب  اه  نآ  دوب . نآ  يدانم  یمالـسا  بالقنا  هک  دـنهد  یم  رـس  ار  ییاهراعـش  نامه  اه  ینیطـسلف  هک  تسا  نآ  رب 

ياهراعـش و  دنتخادنا ، وس  کی  هب  ار  يداحلا  ییارگ و  موق  ياهراعـش  اه  نآ  عقاو ، رد  تسا . مالـسا  نآ  زا  يزوریپ  ربکا ، هللا  هللاالا ، هلاال 
رایـسب ربکا ، هللا  يادن  راعـش و  یبونج  ياقیرفآ  نوات  پیک  ياه  نابایخ  رد  ات 1379  ياه 1369  لاس  رد  دندیزگرب . ار  یمالـسا  بالقنا 

تلم زا  هتفرگ  سرد  اه  ماـب  تشپ  رب  ریازجلا  مدرم  ربکا  هللا  داـیرف  هک  تسا  بـالقنا  يربهر  مـالک  نیا  دـیؤم  روآداـی و  نیا  دـش . هدـینش 
نکاما دجسم و  هب  دریگ و  یم  همشچرس  دجسم  زا  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  ریثات  هب  رصاعم  یمالـسا  یـسایس  شبنج  تسا . ناریا  یبالقنا 

ناس نیدب  دـنهد . یم  ناماس  اه  هاگـشناد  دجـسم  زا  ار  دوخ  یتلوددـض  ياه  تکرح  یبالقنا ، نایوجـشناد  یتح  دوش . یم  متخ  هسدـقم 
نیطسلف رد  هدش  هتخاس  دجاسم  دادعت  لاثم ، ناونع  هب  ددرگ . یم  هدوزفا  هزات  دجاسم  تخاس  رب  بترم  و  دنا ، هتفای  يا  هزات  قنور  دجاسم 

رد یـسایس  ياه  يوگ  تفگ و  هتفای ، شیازفا  دـجاسم  ياه  همانرب  زین  و  دوب . نآ  زا  لبق  ياه  لاـس  ربارب  هس  ياهلاس 1378 و 1379  یط 
ياـه تفلاـخم  زکرم  هب  هتـشذگ  زا  شیب  دـجاسم  هتفرگ و  ینوزف  تعاـمج  هعمج و  ياـهزامن  دجـسم و  هب  شیارگ  هدـش  داـیز  دـجاسم 

تفای و شرتسگ  عورـش و  یمالـسا  هشیدـنا  رکف و  اب  دـجاسم و  نورد  زا  هزراـبم  یلـصا  ياـه  هتـسه  تسا . هدـیدرگ  لیدـبت  یتلوددـض 
هب تفرگ ، لکش  ینایاپ 1379  ياه  هام  رد  هک  هضافتنا  هلحرم  نیمود  لیلد ، نیمه  هب  و  دـمآرد . هبناج  همه  یمدرم و  یلکـش  هب  تازرابم 

یصقالا دجـسم  تعامج  ماما  تلع ، نیا  هب  دیاش  دنتفگ . یم  دجاسم  بالقنا  هضافتنا ، هب  زین ، نآ  زا  لبق  تسا ، فورعم  یـصقالا  هضافتنا 
دجسم دیوگ ، یم  یصقالادجسم  تعامج  ماما  تلع ، نیا  هب  دیاش  دنتفگ . یم  دجاسم  بالقنا  هضافتنا ، هب  زین ، نآ  زا  لبق  تسا ، فورعم 
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رد هک  ناریا  یمالسا  بالقنا  رهاظم  رگید  زا  تسا . هدمآرد  نارگلاغـشا  هیلع  ینیطـسلف  نازرابم  یگتـسویپ  تابث و  ماهلا ، عبنم  تروص  هب 
رد یمالـسا  باجح  هب  شیارگ  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  اب  تسا . باجح  دوش ، یم  هدید  رـصاعم  یمالـسا  یـسایس  ياه  شبنج  ناوریپ 

یناریا باجح  لبمـس  هک  رداچ  ریازجلا ، نانبل و  نوچ  یمالـسا  ياهروشک  زا  یخرب  رد  یتح  تفرگ . ینوزف  مالـسا  ناـهج  طاـقن  یـصقا 
ینیطـسلف ناـنز  تسا . شرتـسگ  هب  ور  باـجح  تیاـعر  یتـلود ، ياـه  تفلاـخم  مغر  یلع  هیکرت ، رد  تفرگ . رارق  هدافتـسا  دروـم  تسا ،

هتفای و شیازفا  یمالـسا  تایرـشن  تالجم و  راشتنا  هدش ، رتشیب  زامن  هب  شیارگ  نآ ، رانک  رد  دنا ، هدرک  ادـیپ  باجح  هب  يرتشیب  شیارگ 
، تسا هدرک  ذوفن  مه  اپورا  لد  ات  یتح  یمالسا ، باجح  دنریگ . یم  رارق  يدایز  هلمح  دروم  ءاشحف  داسف و  زکارم  اه و  یشورف  بورـشم 
ار يرـسور  گنج  مان  هب  يا  هدیدپ  باجح ، اب  روشک  نیا  تلود  ررکم  تفلاخم  هسنارف و  سرادم  رد  باجح  هب  شیارگ  هک  يا  هنوگ  هب 

کبـس هب  تارهاظت  رـصاعم ، یـسایس  یمالـسا و  ياه  تکرح  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یگنهرف  راثآ  زا  رگید  یکی  تسا . هدروآ  دـیدپ 
یمالـسا بالقنا  دـییات  ردالبرک  فجن و  نوچ  قارع ، ياهرهـش  مدرمالثم  داتفا . قاـفتا  یمالـسا  ياـهروشک  زا  یخرب  رد  هک  تسا  ناریا 

ياهرهش رد  ناریا  لکش  هب  یتارهاظت  نآ ، یپ  رد  دندومن . اپرب  ناریا  هب  هیبش  یتارهاظت  نمهب 1357 ، زور 23  رد  نآ ، زا  یسات  هب  ناریا و 
رد ینعی  قارع ، مدرم  دـیدج  هضافتنا  زاـغآ  رد  یتح  دـش . رارقرب  ردـص  رقابدـمحم  هللا  تیآ  يربهر  هب  هلاـید  دادـغب و  هروثلا ، نیمظاـک ،

دندرک يراذگ  مان  رهش  ینیمخ  هب  ار  هچبلح  رهش  لاس 1356 و 1357 ، رد  هاش  فلاخم  یناریا  ناگدننک  تارهاظت  دننامه  اه  نآ  ، 1370
، ارفص فیطق ، ياهرهش  رد  ناریا ، یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  یکدنا  يدوعس  ناتسبرع  نایعیش  دنتفرگ . تسد  هب  ار  اهرهش  لرتنک  و 

هیکرت یلیئاجوک  تاـکزوی و  هینوق ، ياهرهـش  رد  لاس 1357  رد  یهباشم  تارهاظت  دـندز . تارهاـظت  هب  تسد  تاهیـش  یجنخ و  قیقاـبا ،
شبنج هجوت  دروم  ناریا  یبالقنا  نازرابم  هویش  هب  یـسیونراعش  تفای . همادا  زین  دعب  ياه  لاس  رد  شیب  مک و  دنور ، نیا  تفرگ . تروص 
تایآ و  (ص ) هللا لوسر  دـمحم  هللاالا ، هلاال  ياهراعـش  كرابم ، میژر  اـب  تفلاـخم  رد  رـصم  مدرم  لاـثم ، ناونع  هب  تسا . ناملـسم  نارگ 

رد دش . یم  هتشون  اهراوید  يور  رب  قلفع  هب  هن  مالسا و  هب  هلب  لیبق  زا  ییاهراعش  فجن ، رد  دنـسیون . یم  لیبموتا  هشیـش  يور  رب  ار  نآرق 
لکـش هب  اهرتسوپ  اه و  ینارنخـس  اه ، هیمالعا  نآ ، رب  هوالع  دروخ . یم  مشچ  هب  ناریا  ای  يدجنلا  راعـش  قارع ، نابعش 1370  هضافتنا 15 

، هیحاض ینعی  توریب  نیـشن  هعیـش  هقطنم  رد  زونه  دـبای . یم  راشتنا  پاـچ و  یمالـسا  ياـهروشک  رد  داـتفا ، قاـفتا  ناریا  رد  هچنآ  هباـشم 
شسرپ نیا  هب  خساپ  نیرتهب  هنومن : کی  یسررب  یمالـسا ، بالقنا  باتزاب  دراد . دوجو  نآ  يربهر  ریواصت  یمالـسا و  بالقنا  ياهراعش 
قیداصم هتبلا  تسا . قیداصم  فیـصوت  یفرعم و  تسا ؟ هتـشاذگ  ریثات  رـصاعم  یمالـسا  ياه  شبنج  رب  نازیم  هچ  هب  یمالـسا  بالقنا  هک 

نایناریا و نیب  تسا . هنومن  نیرت  هتسجرب  هللا  بزح  نانبل و  دروم ، نیا  رد  دنتسه . يرتشیب  یگتـسجرب  ياراد  اه  نآ  زا  یخرب  اما  دندقتعم ،
یگنهرف و یـسایس ، ياه  تیلاعف  هیوفـص ، نارود  ناریا  اب  لماع  لبج  مدرم  املع و  یخیرات  ياهدنویپ  نوچ  یناوارف  ياه  هقلع  اه ، ینانبل 
، لما شبنج  ینعی  وا  زا  هدـنام  ياج  رب  تالیکـشت  نانبل ، نایعیـش  ربهر  ناونع  هب  ردـص  یـسوم  ماما  یناریا ، هزاوآدـنلب  یناحور  يداصتقا 

يروهمج هناتسودناسنا  ياه  کمک  نانبل ، بونج  هب  لیئارـسا  هلمح  لیئارـسا ،)  ) كرتشم نمـشد  دوجو  نانبل ، رد  رایـسب  نایعیـش  روضح 
تسا هدش  ثعاب  اهدنویپ  نیا  دراد . دوجو  ناریا و ... رد  نانبل  عابتا  زا  يرادقم  مئاد  تنوکس  ترجاهم و  ینانبل ، نامورحم  ناریا  یمالسا 

، یگنهرف هنیمز  رد  دوش . یم  هدـهاشم  يددـعتم  ياه  هنیمز  رد  ریثات  نیا  دـشاب . رثوم  نانبل  رد  اـج  ره  زا  شیب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هک 
نآ ياهراوید  يور  رب  دروخ . یم  مشچ  هب  نانبل  فلتخم  طاقن  رد  يربهر  مظعم  ماقم  و  هر ) ) ینیمخ ماما  گرزب  ریواصت  زا  يدایز  دادعت 

تـسد زا  ناریا ) کی  هرامـش  نمـشد   ) یتسینویهـص میژر  اکیرمآ و  هیلع  هزرابم  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  دوش  یم  هدید  ییادهـش  سکع 
، یمومع تاعامتجا  رد  دـنا و  یمالـسا  باجح  هب  سبلم  نانز  دنتـسه . دـمآ  تفر و  رد  اه  نابایخ  رد  یمالـسا  رهاوظ  اب  نادرم  دـنا . هداد 

هللا بزح  نانبل ، رد  دـننک . یم  تیامح  یمالـسا  یبالقنا و  تلود  کی  ناونع  هب  ناریا  زا  نانبل  مدرم  و  تسادـج . نادرم  زا  نانز  هاـگیاج 
، نانبل ناریا و  نیب  دوجوم  كرتشم  ياه  هنیمز  رب  هوالع  دراد . رارق  یمالسا  بالقنا  ریثات  تحت  رگید ، یمالسا  یـسایس  هورگ  ره  زا  شیب 

ربهر ناونع  هب  یمالسا  بالقنا  يربهر  شریذپ  رد  ناوت  یم  ار  اه  هزیگنا  نیا  تسا . هدش  فرگش  ریثات  نینچ  بجوم  يرگید  ياه  هزیگنا 
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ظاحل زا  هللا  بزح  نینچ  مه  درک . هصالخ  هللا  بزح  هب  ناریا  یلاـم و ...  یتاحیلـست ، ياـه  کـمک  هللا و  بزح  يوس  زا  یـسایس  ینید و 
هئارا نادنمزاین ، نیب  بآ  میسقت  نارامیب ، نیب  ناگیار  يوراد  عیزوت  نافعضتسم ، هب  یلیصحت  ياه  کمک  ياطعا  اب  یعامتجا  يداصتقا و 

ادـج گنج  هحلـسا و  زا  یماظن  ظاحل  زا  لاح  نیع  رد  تسا . لاعف  تدـش  هب  ناریا  تیامح  وترپ  رد  هتبلا  نامورحم ، هب  یناـمرد  تامدـخ 
هللا بزح  ياضعا  هراب ، نیا  رد  و  تسا ، یتسینویهص  نمشد  یلامتحا  هلمح  هب  ییوگخـساپ  هدامآ  هراومه  داهج  لصا  هیاپ  رب  هکلب  تسین .

هظحل نیرخآ  ات  ار  لیئارسا  اب  گنج  هک  دنا  هدرک  دای  مسق  دورب ، نیب  زا  دیاب  لیئارسا  ینعی  هر ) ) ینیمخ ماما  یمالسا  راعـش  ساسارب  نانبل 
دوخ لبمس  ار  یمالسا  بالقنا  ياه  لبمـس  هتفرگ و  تیراع  هب  یمالـسا  بالقنا  زا  ار  ییاهراعـش  هللا  بزح  یگنهرف  دعب  رد  دنهد . همادا 

هدافتسا يدنمدوس  زا  ناشن  فاس ، هلاس  تیلاعف 40 و 50  اب  هسیاقم  رد  لیئارـسا  هیلع  شتیلاعف  زا  ههد  ود  رد  هللا  بزح  يزوریپ  دناد . یم 
رد نانبل  هللا  بزح  دراد . یلیئارسادض  هزرابم  رد  رگید  ياهروشک  هب  ءاکتا  مدع  نارگلاغشا و  هیلع  سدقم  داهج  یمالسا و  ياهراعـش  زا 

دعب ود  رد  ار  ناریا  بـالقنا  يربهر  لـما  شبنج  فـالخرب  و  تسا ، هتفریذـپ  ریثاـت  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  زا  تدـش  هب  مه  یـسایس  دـعب 
ناریا یمالـسا  يروهمج  یناهج  يا و  هقطنم  عضاوم  زا  تهج  نیمه  هب  دنا . هتفریذپ  هیقف  هقلطم  تیالو  لصا  هیاپ  رب  یبهذـم و  یـسایس و 
شبنج ربهر  يوسوم  نیـسح  دنتـسه . نانبل  رد  یمالـسا  يروهمج  هباشم  یمالـسا  تموکح  سیـسات  یپ  رد  و  دنروآ ، یم  لمعب  تیامح 
نایرش ام و  نوخ  ام ، هکلم  ام ، نید  تسام . ردام  یمالسا  يروهمج  هک  مینک  یم  مالعا  ناهج  هب  ام  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  یمالـسا  لما 

یمالسا ياهراعش  دز ، یمالسا  گنر  هزرابم  هب  الوا ، تسا : زیچ  ود  هللا  بزح  قیفوت  تلع  هک  تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد  تسام ». تایح 
. دیناسر ماجنا  هب  ار  نآ  درک و  هرادا  ار  دوخ  هزرابم  رگید ، ياهروشک  هب  اکتا  نودب  ایناث ، دومن . مالعا  ار  نارگلاغـشا  هیلع  داهج  دیزگرب ،

روحم رد  ادخ  ندرک  هدنز  يارب  یشالت  یمالسا  بالقنا  تسا . ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  هتفرگرب  زین ، قیفوت  تلع  ود  نیا  زا  کی  ره  هک 
یتابالقنا زا  یمالـسا  بالقنا  رگید ، نایب  هب  دوب . یبهذم  یموق و  یلم ، تافالتخا  همه  زا  رتارف  یگدـنز  يارب  یـشور  زین ، ناسنا و  تایح 

تلم يور  رب  ور ، نیا  زا  دراد ، یلمارف  هاگدـید  هکلب  دوش ، یمن  هصالخ  روشک  کی  ياهزرم  بوچراـچ  رد  شراـثآ  تکرح و  هک  تسا 
تارج و نانآ  هب  و  هتـشاذگ ، ریثات  رـصاعم  یـسایس  یمالـسا  ياه  شبنج  رب  نیارباـنب ، دراد . ندـش  ریگارف  هب  لـیامت  تسا و  ساـسح  اـه 
. تسا نافعـضتسم  نامورحم و  تاجن  نآ ، فدـه  درادـن و  قلعت  صاخ  یتلم  هب  مالـسا  دـیوگ  یم  نانآ  هب  و  تسا . هداد  هزرابم  تراسج 

دنناوتب یمالسا  ياه  شبنج  هژیو  هب  ناناملسم ، هک  نیا  هتبلا  تسا ، هتشارفارب  ار  تاجن  يراگتـسر و  غارچ  یمالـسا  بالقنا  هک ، نآ  هجیتن 
بوچراچ رد  اه  نآ  شالت  هدارا و  نآ ، نیرتمهم  هک  دراد  یگتـسب  يددعتم  لماوع  هب  دنیآ . لیان  تداعـس  تیاده و  هب  غارچ  نیا  رون  زا 

رذآ 1387 هبنشود 25   ، www1.farsnews.com عبنم :  تسا * . یمالسا  بالقنا  زا  يریگوگلا  اب  مالسا و 

ینایاپ رصاعم -  یسایس  ياهشبنج  رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  ریثات 

زور هرامش  رد  هک  رضاح -  هلاقم  لوا  شخب  رد  يدوریـش  یـضترم  ینایاپ  رـصاعم -  یـسایس  ياهشبنج  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریثات 
رد نینچمه  تفرگ  رارق  یسررب  دروم  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  یمالـسا  ياه  شبنج  يریذپریثات  ياهرتسب  دیـسر - پاچ  هب  هام  نمهب  17
زا مه  اب  ار  هلاقم  مود  شخب  کنیا  تفرگ ، رارق  نییبت  دروم  نآ  یـسایس  باتزاب  یمالـسا ، بالقنا  زا  یمالـسا  ياه  شبنج  يریذـپ  ریثات 

نیرت مهم  وـگلا و  نیرتـهب  تروـص  هب  تـفرگ ، لکـش  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هـک  یمالـسا  ماـظن  مینارذـگ : یم  رظن 
یم عقوم  نآ  رد  ام  : » تفگ هراب  نیا  رد  قارع  یمالسا  بالقنا  يالعا  سلجم  ناربهر  زا  یکی  دمآرد . ناملسم  نازرابم  یـسایس  هتـساوخ 

میریگب و سرد  نآ  زا  دیاب  نیاربانب ، دش . دـهاوخ  زوریپ  زین  قارع  رد  نآ  لابند  هب  يدوز  هب  و  تسا ، هدـش  زوریپ  ناریا  رد  مالـسا  میتفگ ،
لیکـشت يارب  ار  ناـنآ  هـتخیگنارب و  ار  ناملـسم  دراـیلیم  دودـح 1.5  یمالـسا ، بـالقنا  رگید ، ناـیب  هب  مـیهد . رارق  دوـخ  قشمرـس  ار  نآ 

هب رصاعم  یسایس  یمالسا  ياه  شبنج  یسایس  لمع  راتفگ و  همانساسا ، رد  درکیور ، نیا  دروآرد . تکرح  هب  نیمز  هرک  رد  هللا  تموکح 
: فلا تسا : هدش  زاربا  ریز  تروص  هس  هب  یمالسا  تموکح  داجیا  هب  ناملـسم  نارگ  شبنج  هقالع  دوش . یم  هدهاشم  یفلتخم  ياه  لکش 
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هک یثیداحا  هب  و  دنرادن ، عورشمان  ياه  تلود  اب  تفلاخم  زا  یـساره  راکـشآ  تروص  هب  ننـست  ناهج  رد  یمالـسا  ياه  هورگ  زا  یخرب 
ماظن ای  یمالـسا و  تموکح  رارقتـسا  ناهاوخ  هکلب  دننک ، یمن  یهجوت  نادنچ  هتـسناد ، مزال  طیارـش  ره  رد  ار  یمالـسا  مکاح  زا  تعاطا 

هیمالعا رد  ای  و  قارع ) بالقنا  يالعا  سلجم  دـننام   ) همانـساسا رد  اه  هورگ  زا  یخرب  ار  نآ  و  دـنا ، هدـش  ناـشروشک  رد  (ص ) یفطـصم
هب یباـیتسد  ناتـسناغفا ) ریمـشک و  دـننام   ) یمالـسا ياـه  شبنج  زا  یخرب  هتبلا  دـنا . هدرک  حرطم  و ... هوعدـلا ) بزح  دـننام   ) دوـخ ياـه 
اب رگید  یمالسا  ياه  هورگ  زا  یضعب  ب : دنا . هداد  رارق  یمالسا  تموکح  سیسات  زا  لبق  دوخ ، یسایس  فده  نیلوا  ار  یسایس  لالقتـسا 

( هر ) ینیمخ ماما  یمالسا  تموکح  باتک  همجرت  اب  ای  و  رصم ) یمالسا  داشرا  تیعمج  تضهن  دننام   ) یمالسا تعیرـش  يارجا  موزل  حرط 
... و ریازجلا ) یمالسا  تاجن  ههبج  دننام   ) لح هار  اهنت  ناونع  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رب  دیکات  اب  ای  و  رـصم ) یمالـسالا  راسیلا  دننام  )

یلیمحت گنج  عورـش  زا  لبق  مه  ردص  رقابدمحم  هللا  تیآ  دنا . هدرک  زاربا  یمالـسا  تموکح  کی  ندرک  اپرب  يارب  ار  دوخ  يدنم  هقالع 
هب هیقف  تیالو  هیاپرب  یمالسا  يروهمج  ینعی  ناریا  تموکح  هویـش  هب  یمالـسا  تموکح  کی  نوگنرـس و  ار  قارع  میژر  دوب ، شالت  رد 
یم شوگ  هب  قارع  بالقنا  يادص  ویدار  رد  یمالسا  تموکح  سیـسات  هب  لیم  قارع ، نایعیـش  1991م . .. مایق 1370 ش رد  دروآ . دوجو 

یمالسا ماظن  کی  ییاپرب  ناهاوخ  هدرک و  جراخ  مسیلانویسان  گنت  هریاد  زا  ار  شیوخ  یمالسا ، رگید  ياه  تکرح  زا  یخرب  ج : دیـسر .
ساسارب هک  نیا  ای  و  ریازجلا ) رد  هیمالـسالا  هوعدلا  طبار  دننام   ) دـنا هدـش  سلطا  سونایقا  ات  سراف  جـیلخ  زا  ناملـسم  دـحاو  تما  هیاپرب 

زا هک  يا  هتـسد  دـنا . هنوگ  ود  اه ، هورگ  زا  هتـسد  نیا  دـننک . یم  يوریپ  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يربهر  زا  نآ ، لوبق  هیقف و  تیالو  لـصا 
ظاحل زا  مه  هک  يا  هتسد  و  نانبل ،) رد  لما  شبنج  دننام   ) دنناد یم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يربهر  دلقم  ار  دوخ  یبهذم  یتدیقع و  ظاحل 

یمالسا ياه  نامزاس  اه و  هورگ  نانبل .) هللا  بزح  شبنج  دننام   ) دننک یم  تیعبت  ناریا  یمالسا  بالقنا  يربهر  زا  یبهذم  مه  یـسایس و 
زیمآرهق و مادقا  قیرط  زا  اهنت  یخرب  دنا . هتفرگ  شیپ  رد  ار  یفلتخم  ياه  شور  هویـش و  مالـسا ، رب  ینتبم  ماظن  کی  هب  لین  يارب  روکذم ،

هطقن رد  دنتـسه . مکاـح  میژر  ندرک  دوباـن  ددـصرد  نیرحب ) شخب  يدازآ  شبنج  دـننام   ) اـتدوک و  زاـجح ) هللا  بزح  دـننام   ) هناحلـسم
ياه هویـش  هب  لسوت  اب  و  دنناد ، یمن  دـعاسم  هناحلـسم  تامادـقا  هب  ندز  تسد  يارب  ار  یلعف  طیارـش  هک  دـنراد  رارق  ییاه  هورگ  لباقم ،
ياه هورگ  اما  هافر .) يارگ  مالـسا  بزح  دـننام   ) دنتـسه دوجوم  ماظن  رییغت  یپ  رد  یناملراپ  تاباختنا  رد  تکرـش  لیبق  زا  زیمآ  تملاسم 

تموکح لیئارـسا و  اب  فاصم  رد  هک  تسا  هورگ  نیا  زا  يا  هنومن  هللا  بزح  شبنج  دندنبیاپ ، شور  ود  ره  هب  هک  دنراد  دوجو  مه  رگید 
رد تکرش  لیئارـسا و  اب  گنج  ینعی  مه  لمکم  لاح  نیع  رد  زیامتم و  شور  ود  هب  یمالـسا  تموکح  رارقتـسا  روظنم  هب  نانبل و  ینورام 

شقن زین  یسایس  یمالسا  ياه  شبنج  زا  يرایسب  یـسایس  كرحت  دلوت و  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تسا . هدروآ  يور  سلجم  تاباختنا 
هورگ زا  یخرب  دوش . یم  هدید  ینـشور  هب  ریخا  ياه  ههد  یمالـسا  ياه  شبنج  یـسایس  هدـنورپ  رب  يرورم  اب  يریثات  نینچ  تسا . هتـشاد 
شبنج کی  زا  هک  يا  هتـسد  دنا ، هتـسد  ود  اه  هورگ  نیا  دنا . یمالـسا  بالقنا  نویدم  ار  دوخ  تیدوجوم  دلوت و  یـسایس ، یمالـسا  ياه 

رد نیطسلف ، نیملسملا  ناوخا  زا  یمالـسا  داهج  شبنج  لما و  شبنج  زا  یمالـسا  لما  دننام   ) دنا هدش  بعـشنم  نیـشیپ  لاعف  ریغ  یمالـسا 
هب هتسباو  هک  يا  هتسد  و  دش .) لاعف  هزغ  راون  رد  نیطسلف  یمالـسا  داهج  زکرم  نیتسخن  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هلـصافالب  عقاو 
زا شیب  ریخا  هتسد  هچرگا  ناتسکاپ ) يرفعج  هقف  يارجا  تضهن  دننام   ) دندیدج يا  هدیدپ  دوجوم و  هکلب  دنا ، هدوبن  یهورگ  یـشبنج و 

نآ و يربهر  زا  يوریپ  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  زا  عافد  رد  اه  هورگ  نیا  همه  اما  تسا ، یمالـسا  بالقنا  زا  رثاتم  عفادـم و  تسخن ، هتـسد 
هک مالسا  تایح  دیدجت  زا  ریثات  هب  یمالسا  یـسایس  ياه  شبنج  اه و  هورگ  زا  رگید  یـضعب  دنراد . رظن  كارتشا  نآ  نداد  رارق  وگلا  زین 

يدیدج یهدنامزاس  ورین و  اب  و  دنا ، هدش  جراخ  لاعفنا  توخر و  دوکر ، تلاح  زا  تسا ، ریخا  نرق  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تارمث  زا 
، تیزریب ععاجنلا ، ياه  هاگـشناد  رد  یمالـسا  تکرح  ًالثم  دـنا . هتخادرپ  مکاح  ياه  تلود  تموکح و  هیلع  یـسایس  یماظن و  هزراـبم  هب 

نیملسملا هعامج  هورگ  تیلاعف  ای  تفای و  هعـسوت  شرتسگ و  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  يریگمـشچ  وحن  هب  لیلخلا ، سدقملا و  تیب  هزغ ،
هیلع هلمار  یماظن  هاگداد  يوس  زا  هرداص  ماکحا  لابند  هب  زین  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  یپ  رد  تشاد ، هزغ  راون  رد  دودـحم  يروضح  هک 
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هب هزرابم  دـنور  رد  دـنا و  هدرک  مادـقا  دوخ  ياه  تیلاعف  مجح  شیازفا  هب  اهنت  اه ، هورگ  نیا  زا  یـشخب  درک . ادـیپ  شیازفا  نآ ، ياـضعا 
ياه شور  رب  هیکت  اب  و  دنا ، هدوزفا  دوخ  یتلوددـض  ياه  شالت  مجح  تدـش و  رب  رگید  یـشخب  دـنراد . هجوت  زیمآ  تملاسم  ياه  هویش 

زا هیروس  یمالـسا  ههبج  تسخن و  هورگ  زا  برعلا  هریزج  یمالـسا  بالقنا  نامزاس  دنتـسه . مکاح  ياه  میژر  يدوبان  ددصرد  هناحلـسم 
ای هنوگ و  چیه  هک  یمالسا  رهاظ  هب  ياه  شبنج  زا  هتـسد  نآ  یـسایس  كرحت  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دنوش . یم  بوسحم  مود  هورگ 

روظنم هب  یمالسا و  بالقنا  دلوت  اب  هک  اه  هورگ  نیا  تسا . هدوب  رثؤم  يرگید  لکش  هب  مه  دنرادن ، یمالـسا  بالقنا  هب  يا  هقلع  نیرتمک 
تیامح اب  ینابیتشپ و  اب  هژیو  هب  یمالـسا و  بالقنا  فلاخم  صاخـشا  اه و  تلود  کمک  اب  دـنا ، هتفای  شرتسگ  ای  دـلوتم و  نآ  اب  هلباـقم 
نامزاس یلاغشا و  نیطسلف  رد  فاس  ناتسکاپ ، رد  تیباهو  دنا . هتفرگ  لکـش  يدوعـس  ناتـسبرع  یهاشداپ  تلود  نوچ  ییاه  تلود  یلام 

مالسا فص  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  تهج ، نیمه  هب  دنور . یم  رامـش  هب  اه  هورگ  نیا  زا  ییاه  هنومن  قارع ، رد  یمالـسا  راکیپ 
يارب ناملـسم  یبرع  ياهروشک  ور ، نیا  زا  تسا . هدش  ادـج  ًالماک  (ص ) يدـمحم بان  مالـسا  فص  زا  ییاکیرمآ ) مالـسا   ) راک شزاس 

مالـسا هب  رهاظت  يداصتقا و  عضو  هب  ندیـشخب  دوبهب  يارب  ار  يدایز  شـالت  یمالـسا ، بـالقنا  زا  رثاـتم  یمدرم  ماـیق  روهظ  زا  يریگولج 
مهارف ار  یسایس  ياه  تکرح  یـسایس  روما  ساسا  هیاپ و  هک  دنتـسه  مهم  ثیح  نآ  زا  یگنهرف  روما  یگنهرف : ریثات  ب . دنا . هدرک  زاغآ 
هلوقم رد  و  دنریگ ، یم  دوخ  هب  یسایس  يوب  گنر و  لیلد ، نیا  هب  دنا . یسایس  روما  زاس  هنیمز  یگنهرف  روما  نخس ، رگید  هب  دنروآ . یم 

هزراـبم ياـه  شزرا  هب  تشگزاـب  یگنهرف  هلوقم  دـنچ  ًافرـص  شخب ، نیا  رد  ور ، نیا  زا  دـنبای . یم  ار  ندـش  حرطم  یگتـسیاش  یـسایس ،
روـما ریاـس  هک  تسین  نآ  ياـنعم  هب  دروـم  دـنچ  نیا  رکذ  هتبلا  دوـش . یم  حرطم  ناریا و ... یبـالقنا  ياهراعـش  رئاعـش و  يوریپ  یمالـسا ،

. درک حرطم  یمالـسا  ياـه  شبنج  یـسایس  هزراـبم  رد  ار  ینیون  یگنهرف  ياـه  شزرا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تسا . تیمها  یب  یگنهرف 
هب ار  ناج  راثیا  تداهـش و  داهج ، ناریا ، یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  یمالـسا  ياـه  شبنج  تسا . داـهج  هب  شیارگ  اـه ، شزرا  نیا  زا  یکی 

نایعیـش و یبالقنا  ياه  تکرح  لبمـس  هک  يراکادـف  تداهـش و  داهج ، نوچ  یلوصا  رگید ، نایب  هب  دـنا . هتفریذـپ  یـساسا  لوصا  ناونع 
يوگ نخس  درگن . یم  ینید  هضیرف  فیلکت و  هدید  اب  نآ ، هب  و  دش ، هتفریذپ  هزرابم  یـساسا  لوصا  ناونع  هب  دوب ، یمالـسا  بالقنا  راعش 

ام گرزب  ناملـسم و  تلم  امـش ، بالقنا  روهظ  اب  : » تفگ ناشیا  هب  باطخ  رد  و  هر ) ) ماـما اـب  رادـید  رد  نیطـسلف  یمالـسا  داـهج  شبنج 
، ناریا بالقنا  نامز  ات  : » تفگ هراب  نیا  رد  ینیطـسلف  ناربهر  زا  یکی  یمیمت  دعـسا  خیـش  تسا ». هزرابم  داـهج و  هار  شهار ، هک  دـیمهف 

هتبلا دـش ». یم  هدافتـسا  حافک  لاضن و  نوچ  یتاملک  زا  داهج  ياـج  هب  ًـالثم  ناـگژاو ، هصرع  رد  یتح  دوب ، بیاـغ  دربن  هصرع  زا  مالـسا 
هزرابم ای  و  نیطـسلف ) لثم   ) هنابلط تداهـش  تایلمع   ) نوچ یفلتخم  ياه  لکـش  هب  ار  تاملک  نیا  رـصاعم ، یمالـسا  یـسایس  ياه  شبنج 
شبنج رد  تسا ، ناریا  یمالـسا  بالقنا  ياه  یگژیو  زا  یکی  هک  ندوب  یمدرم  دـنا . هتفرگ  راک  هب  ناتـسناغفا ) دـننام   ) گنج هناحلـسم و 

نیا رب  دراد . ار  مدرم  ياه  هدوت  جیسب  ییاناوت  مالسا  هک  دنا  هتفایرد  اه  شبنج  نیا  رگید ، ترابع  هب  تسا . هتفای  هار  یمالسا  یسایس  ياه 
ًالثم دنا . هداد  شرتسگ  ار  دوخ  یمدرم  هاگیاپ  هجیتن  رد  و  دنا ، هتفای  شیارگ  مدرم  هب  اکتا  يوس  هب  رکفنشور  رـشق  هب  اکتا  زا  اهنآ  ساسا ،

یمالسا بالقنا  زا  سپ  يور ، ره  هب  دنهد . یم  لیکشت  ناناوجون  ناناوج و  نایوجـشناد ، نویناحور ، ار  نیطـسلف  رد  هزرابم  یلـصا  هتـسه 
بالقنا نادوس ، یمالـسا  ههبج  ربهر  یبارتلا  نسح  رتکد  هدـیقع  هب  دـنریگ . یم  یپ  یمدرم  تروص  هب  ار  دوخ  تازرابم  اه  شبنج  ناریا ،

مالـسا ناهج  رد  یمالـسا  توعد  براجت  هب  اهب ، نارگ  يا  هیده  ناونع  هب  ار  مدرم  ياه  هدوت  زا  هدافتـسا  یمدرم و  راک  هشیدـنا  یمالـسا 
، لاثم ناونع  هب  داد . قوس  یموق  یبهذـم و  یبلط  تدـحو  يوس  هب  ار  یمالـسا  ياـه  شبنج  یمدرم ، راـک  هشیدـنا  هب  شیارگ  درک . اـطع 

ياه شبنج  رما ، نیا  عومجم ، رد  دراد . هیکت  یمالسا  تدحو  رب  قارع ، یمالسا  بالقنا  يالعا  سلجم  يا  هدام  شش  هینایب  داوم  زا  یکی 
يرادـیاپ رت و  هدرتسگ  تیامح  رت ، عیـسو  تاناکما  رت ، يوق  تالیکـشت  زا  ار  اهنآ  هتخاس و  رود  هقرفت  فالتخا و  زا  ار  یـسایس  یمالـسا 

بالقنا ياهراعش  دیلقت  هب  رصاعم ، یمالسا  یسایس  ياه  شبنج  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تاریثات  رگید  لکـش  تخاس . رادروخرب  رتشیب 
، روـشک نآ  ياـتدوک 1359  زا  لـبق  هـیکرت ، ضرتـعم  ناملـسم  مدرم  راعـش  ًـالثم  ددرگ . یمرب  ناملـسم  نارگ  شبنج  يوـس  زا  یمالــسا 
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ياـهدراکالپ رد  دـنداد ، یم  رـس  ربکا  هللا  داـیرف  دوخ  لزاـنم  ماـب  زارف  رب  لـباک  نادنورهـش  دوب . یمالـسا  يروهمج  يدازآ و  لالقتـسا ،
ینیمخ ربکا و  هللا  راعش  يرفن 1369  رازه  تسیود  ییامیپهار  رد  ریمشک  مدرم  تسا . هدش  هدید  هیبرغال  هیقرشال و  راعش  رصم  ناناملـسم 
يدانم یمالسا  بالقنا  هک  دنهد  یم  رس  ار  ییاهراعش  نامه  اه  ینیطسلف  هک  تسا  نآ  رب  نیطـسلف  یمالـسا  داهج  دندرک . حرطم  ار  ربهر 

ییارگ و موق  ياهراعـش  اه  نآ  عقاو ، رد  تسا . مالـسا  نآ  زا  يزوریپ  ربکا ، هللا  هللاالا ، هلاال  دـننز ، یم  دایرف  دـنلب  دایرف  اب  اه  نآ  دوب . نآ 
نوات پیک  ياه  ناـبایخ  رد  ات 1379  ياه 1369  لاس  رد  دـندیزگرب . ار  یمالـسا  بالقنا  ياهراعـش  و  دـنتخادنا ، وس  کی  هب  ار  يداحلا 
مدرم ربکا  هللا  دایرف  هک  تسا  بالقنا  يربهر  مالک  نیا  دیؤم  روآدای و  نیا  دـش . هدینـش  رایـسب  ربکا ، هللا  يادـن  راعـش و  یبونج  ياقیرفآ 

زا ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  ریثات  هب  رـصاعم  یمالـسا  یـسایس  شبنج  تسا . ناریا  یبـالقنا  تلم  زا  هتفرگ  سرد  اـه  ماـب  تشپ  رب  ریازجلا 
زا ار  دوخ  یتلوددض  ياه  تکرح  یبالقنا ، نایوجـشناد  یتح  دوش . یم  متخ  هسدـقم  نکاما  دجـسم و  هب  دریگ و  یم  همـشچرس  دجـسم 
هب ددرگ . یم  هدوزفا  هزات  دجاسم  تخاس  رب  بترم  و  دنا ، هتفای  يا  هزات  قنور  دـجاسم  ناس  نیدـب  دـنهد . یم  ناماس  اه  هاگـشناد  دجـسم 

ياه همانرب  زین  و  دوب . نآ  زا  لـبق  ياـه  لاـس  ربارب  هس  و 1379  ياهلاس 1378  یط  نیطـسلف  رد  هدش  هتخاس  دـجاسم  دادـعت  لاثم ، ناونع 
هتفرگ و ینوزف  تعامج  هعمج و  ياهزامن  دجـسم و  هب  شیارگ  هدش  دایز  دجاسم  رد  یـسایس  ياه  يوگ  تفگ و  هتفای ، شیازفا  دجاسم 
رکف و اب  دجاسم و  نورد  زا  هزرابم  یلـصا  ياه  هتـسه  تسا . هدیدرگ  لیدبت  یتلوددض  ياه  تفلاخم  زکرم  هب  هتـشذگ  زا  شیب  دـجاسم 
هک هضافتنا  هلحرم  نیمود  لیلد ، نیمه  هب  و  دمآرد . هبناج  همه  یمدرم و  یلکـش  هب  تازرابم  تفای و  شرتسگ  عورـش و  یمالـسا  هشیدنا 

دیاش دنتفگ . یم  دجاسم  بالقنا  هضافتنا ، هب  زین ، نآ  زا  لبق  تسا ، فورعم  یصقالا  هضافتنا  هب  تفرگ ، لکـش  ینایاپ 1379  ياه  هام  رد 
ماما تلع ، نیا  هب  دیاش  دنتفگ . یم  دجاسم  بالقنا  هضافتنا ، هب  زین ، نآ  زا  لبق  تسا ، فورعم  یصقالا  دجسم  تعامج  ماما  تلع ، نیا  هب 

زا تسا . هدمآرد  نارگلاغشا  هیلع  ینیطسلف  نازرابم  یگتسویپ  تابث و  ماهلا ، عبنم  تروص  هب  دجـسم  دیوگ ، یم  یـصقالادجسم  تعامج 
بالقنا يزوریپ  اب  تسا . باجح  دوش ، یم  هدید  رصاعم  یمالسا  یـسایس  ياه  شبنج  ناوریپ  رد  هک  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رهاظم  رگید 

نانبل و نوچ  یمالـسا  ياهروشک  زا  یخرب  رد  یتح  تفرگ . ینوزف  مالـسا  ناهج  طاقن  یـصقا  رد  یمالـسا  باجح  هب  شیارگ  یمالـسا ،
ور باجح  تیاعر  یتلود ، ياه  تفلاخم  مغر  یلع  هیکرت ، رد  تفرگ . رارق  هدافتسا  دروم  تسا ، یناریا  باجح  لبمس  هک  رداچ  ریازجلا ،

تالجم و راشتنا  هدش ، رتشیب  زامن  هب  شیارگ  نآ ، رانک  رد  دنا ، هدرک  ادـیپ  باجح  هب  يرتشیب  شیارگ  ینیطـسلف  نانز  تسا . شرتسگ  هب 
یتح یمالسا ، باجح  دنریگ . یم  رارق  يدایز  هلمح  دروم  ءاشحف  داسف و  زکارم  اه و  یشورف  بورـشم  هتفای و  شیازفا  یمالـسا  تایرـشن 

، باجح اب  روشک  نیا  تلود  ررکم  تفلاخم  هسنارف و  سرادـم  رد  باجح  هب  شیارگ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدرک  ذوفن  مه  اـپورا  لد  اـت 
یمالـسا و ياه  تکرح  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یگنهرف  راثآ  زا  رگید  یکی  تسا . هدروآ  دـیدپ  ار  يرـسور  گـنج  ماـن  هب  يا  هدـیدپ 
فجن و نوچ  قارع ، ياهرهش  مدرمالثم  داتفا . قافتا  یمالسا  ياهروشک  زا  یخرب  رد  هک  تسا  ناریا  کبس  هب  تارهاظت  رصاعم ، یـسایس 
، نآ یپ  رد  دـندومن . اـپرب  ناریا  هب  هیبش  یتارهاـظت  نمهب 1357 ، زور 23  رد  نآ ، زا  یـسات  هب  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  دـییات  ردـالبرک 

زاغآ رد  یتح  دـش . رارقرب  ردـص  رقابدـمحم  هللا  تیآ  يربهر  هب  هلاید  دادـغب و  هروثلا ، نیمظاک ، ياهرهـش  رد  ناریا  لکـش  هب  یتارهاـظت 
هچبلح رهش  لاس 1356 و 1357 ، رد  هاش  فلاخم  یناریا  ناگدننک  تارهاظت  دـننامه  اه  نآ  رد 1370 ، ینعی  قارع ، مدرم  دیدج  هضافتنا 

بالقنا يزوریپ  زا  سپ  یکدنا  يدوعـس  ناتـسبرع  نایعیـش  دنتفرگ . تسد  هب  ار  اهرهـش  لرتنک  دـندرک و  يراذـگ  مان  رهـش  ینیمخ  هب  ار 
رد لاس 1357  رد  یهباشم  تارهاـظت  دـندز . تارهاـظت  هب  تسد  تاهیـش  یجنخ و  قیقاـبا ، ارفـص ، فیطق ، ياهرهـش  رد  ناریا ، یمالـسا 
هب یـسیونراعش  تفای . همادا  زین  دـعب  ياه  لاس  رد  شیب  مک و  دـنور ، نیا  تفرگ . تروص  هیکرت  یلیئاجوک  تاـکزوی و  هینوق ، ياـهرهش 

ياهراعش كرابم ، میژر  اب  تفلاخم  رد  رـصم  مدرم  لاثم ، ناونع  هب  تسا . ناملـسم  نارگ  شبنج  هجوت  دروم  ناریا  یبالقنا  نازرابم  هویش 
هب هن  مالسا و  هب  هلب  لیبق  زا  ییاهراعش  فجن ، رد  دنسیون . یم  لیبموتا  هشیش  يور  رب  ار  نآرق  تایآ  و  (ص ) هللا لوسر  دمحم  هللاالا ، هلاال 

، نآ رب  هوـالع  دروخ . یم  مشچ  هب  ناریا  اـی  يدـجنلا  راعـش  قارع ، نابعش 1370  هضافتنا 15  رد  دـش . یم  هتـشون  اـهراوید  يور  رب  قلفع 
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رد زونه  دبای . یم  راشتنا  پاچ و  یمالسا  ياهروشک  رد  داتفا ، قافتا  ناریا  رد  هچنآ  هباشم  لکـش  هب  اهرتسوپ  اه و  ینارنخـس  اه ، هیمالعا 
یسررب یمالسا ، بالقنا  باتزاب  دراد . دوجو  نآ  يربهر  ریواصت  یمالسا و  بالقنا  ياهراعـش  هیحاض ، ینعی  توریب  نیـشن  هعیـش  هقطنم 

یفرعم و تسا ؟ هتشاذگ  ریثات  رصاعم  یمالسا  ياه  شبنج  رب  نازیم  هچ  هب  یمالـسا  بالقنا  هک  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  نیرتهب  هنومن : کی 
هللا بزح  نانبل و  دروم ، نیا  رد  دنتـسه . يرتشیب  یگتـسجرب  ياراد  اه  نآ  زا  یخرب  اما  دـندقتعم ، قیداصم  هتبلا  تسا . قیداصم  فیـصوت 

نارود ناریا  اب  لماع  لبج  مدرم  املع و  یخیرات  ياهدـنویپ  نوچ  یناوارف  ياه  هقلع  اه ، ینانبل  ناـیناریا و  نیب  تسا . هنومن  نیرت  هتـسجرب 
تالیکشت نانبل ، نایعیش  ربهر  ناونع  هب  ردص  یـسوم  ماما  یناریا ، هزاوآدنلب  یناحور  يداصتقا  یگنهرف و  یـسایس ، ياه  تیلاعف  هیوفص ،

، نانبل بونج  هب  لیئارسا  هلمح  لیئارسا ،)  ) كرتشم نمـشد  دوجو  نانبل ، رد  رایـسب  نایعیـش  روضح  لما ، شبنج  ینعی  وا  زا  هدنام  ياج  رب 
... ناریا و رد  نانبل  عابتا  زا  يرادـقم  مئاد  تنوکـس  ترجاهم و  یناـنبل ، ناـمورحم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هناتـسودناسنا  ياـه  کـمک 

ياـه هنیمز  رد  ریثاـت  نیا  دـشاب . رثوـم  ناـنبل  رد  اـج  ره  زا  شیب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  اهدـنویپ  نیا  دراد . دوـجو 
فلتخم طاقن  رد  يربهر  مظعم  ماقم  و  هر ) ) ینیمخ ماما  گرزب  ریواصت  زا  يدایز  دادـعت  یگنهرف ، هنیمز  رد  دوش . یم  هدـهاشم  يددـعتم 

میژر اکیرمآ و  هیلع  هزراـبم  هار  رد  ار  دوخ  ناـج  هک  دوش  یم  هدـید  ییادهـش  سکع  نآ  ياـهراوید  يور  رب  دروخ . یم  مشچ  هب  ناـنبل 
هب سبلم  نانز  دنتسه . دمآ  تفر و  رد  اه  نابایخ  رد  یمالسا  رهاوظ  اب  نادرم  دنا . هداد  تسد  زا  ناریا ) کی  هرامش  نمـشد   ) یتسینویهص

یبالقنا و تلود  کی  ناونع  هب  ناریا  زا  نانبل  مدرم  و  تسادـج . نادرم  زا  نانز  هاـگیاج  یمومع ، تاـعامتجا  رد  دـنا و  یمالـسا  باـجح 
رب هوالع  دراد . رارق  یمالسا  بالقنا  ریثات  تحت  رگید ، یمالسا  یسایس  هورگ  ره  زا  شیب  هللا  بزح  نانبل ، رد  دننک . یم  تیامح  یمالـسا 
رد ناوت  یم  ار  اه  هزیگنا  نیا  تسا . هدش  فرگـش  ریثات  نینچ  بجوم  يرگید  ياه  هزیگنا  نانبل ، ناریا و  نیب  دوجوم  كرتشم  ياه  هنیمز 
هللا بزح  هب  ناریا  یلام و ...  یتاحیلست ، ياه  کمک  هللا و  بزح  يوس  زا  یسایس  ینید و  ربهر  ناونع  هب  یمالسا  بالقنا  يربهر  شریذپ 

ناگیار يوراد  عیزوت  نافعـضتسم ، هب  یلیـصحت  ياه  کمک  ياطعا  اب  یعامتجا  يداصتقا و  ظاحل  زا  هللا  بزح  نینچ  مه  درک . هصـالخ 
نیع رد  تسا . لاعف  تدـش  هب  ناریا  تیامح  وترپ  رد  هتبلا  نامورحم ، هب  ینامرد  تامدـخ  هئارا  نادـنمزاین ، نیب  بآ  میـسقت  ناراـمیب ، نیب 

نمـشد یلامتحا  هلمح  هب  ییوگخـساپ  هدامآ  هراومه  داـهج  لـصا  هیاـپ  رب  هکلب  تسین . ادـج  گـنج  هحلـسا و  زا  یماـظن  ظاـحل  زا  لاـح 
مسق دورب ، نیب  زا  دیاب  لیئارـسا  ینعی  هر ) ) ینیمخ ماما  یمالـسا  راعـش  ساسارب  نانبل  هللا  بزح  ياضعا  هراب ، نیا  رد  و  تسا ، یتسینویهص 

تیراع هب  یمالسا  بالقنا  زا  ار  ییاهراعش  هللا  بزح  یگنهرف  دعب  رد  دنهد . همادا  هظحل  نیرخآ  ات  ار  لیئارسا  اب  گنج  هک  دنا  هدرک  دای 
اب هسیاـقم  رد  لیئارـسا  هیلع  شتیلاـعف  زا  ههد  ود  رد  هللا  بزح  يزوریپ  دـناد . یم  دوخ  لبمـس  ار  یمالـسا  بـالقنا  ياـه  لبمـس  هتفرگ و 
هب ءاـکتا  مدـع  نارگلاغـشا و  هیلع  سدـقم  داـهج  یمالـسا و  ياهراعـش  زا  هدافتـسا  يدـنمدوس  زا  ناـشن  فاـس ، هلاـس  و 50  تیلاعف 40 

، تسا هتفریذپ  ریثات  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  تدش  هب  مه  یسایس  دعب  رد  نانبل  هللا  بزح  دراد . یلیئارسادض  هزرابم  رد  رگید  ياهروشک 
نیمه هب  دـنا . هتفریذـپ  هیقف  هقلطم  تیالو  لصا  هیاپ  رب  یبهذـم و  یـسایس و  دـعب  ود  رد  ار  ناریا  بالقنا  يربهر  لما  شبنج  فـالخرب  و 
هباـشم یمالـسا  تموکح  سیـسات  یپ  رد  و  دـنروآ ، یم  لـمعب  تیاـمح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یناـهج  يا و  هقطنم  عـضاوم  زا  تهج 

هک مینک  یم  مالعا  ناهج  هب  ام  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  یمالـسا  لما  شبنج  ربهر  يوسوم  نیـسح  دنتـسه . نانبل  رد  یمالـسا  يروهمج 
هللا بزح  قیفوت  تلع  هک  تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد  تسام ». تایح  نایرش  ام و  نوخ  ام ، هکلم  ام ، نید  تسام . ردام  یمالسا  يروهمج 

هب اکتا  نودب  ایناث ، دومن . مالعا  ار  نارگلاغـشا  هیلع  داهج  دیزگرب ، یمالـسا  ياهراعـش  دز ، یمالـسا  گنر  هزرابم  هب  الوا ، تسا : زیچ  ود 
یمالسا بالقنا  زا  هتفرگرب  زین ، قیفوت  تلع  ود  نیا  زا  کی  ره  هک  دیناسر . ماجنا  هب  ار  نآ  درک و  هرادا  ار  دوخ  هزرابم  رگید ، ياهروشک 

تافالتخا همه  زا  رتارف  یگدنز  يارب  یـشور  زین ، ناسنا و  تایح  روحم  رد  ادـخ  ندرک  هدـنز  يارب  یـشالت  یمالـسا  بالقنا  تسا . ناریا 
روشک کی  ياهزرم  بوچراچ  رد  شراثآ  تکرح و  هک  تسا  یتاـبالقنا  زا  یمالـسا  بـالقنا  رگید ، ناـیب  هب  دوب . یبهذـم  یموق و  یلم ،

رب نیارباـنب ، دراد . ندـش  ریگارف  هب  لـیامت  تسا و  ساـسح  اـه  تلم  يور  رب  ور ، نیا  زا  دراد ، یلمارف  هاگدـید  هکلب  دوـش ، یمن  هصـالخ 
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یتلم هب  مالسا  دیوگ  یم  نانآ  هب  و  تسا . هداد  هزرابم  تراسج  تارج و  نانآ  هب  و  هتـشاذگ ، ریثات  رـصاعم  یـسایس  یمالـسا  ياه  شبنج 
ار تاـجن  يراگتـسر و  غارچ  یمالـسا  بـالقنا  هک ، نآ  هجیتن  تسا . نافعـضتسم  ناـمورحم و  تاـجن  نآ ، فدـه  درادـن و  قلعت  صاـخ 

لماوع هب  دنیآ . لیان  تداعس  تیاده و  هب  غارچ  نیا  رون  زا  دنناوتب  یمالسا  ياه  شبنج  هژیو  هب  ناناملـسم ، هک  نیا  هتبلا  تسا ، هتـشارفارب 
 : عبنم . * تسا یمالـسا  بالقنا  زا  يریگوگلا  اب  مالـسا و  بوچراـچ  رد  اـه  نآ  شـالت  هدارا و  نآ ، نیرتمهم  هک  دراد  یگتـسب  يددـعتم 

رذآ 1387 هبنش 28  جنپ  ، www.alhiwaraldini.com

1 رصاعم -  یسایس  ياه  شبنج  رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  ریثات 

روحم رد  ادخ  ندرک  هدنز  يارب  یشالت  یمالسا  بالقنا  يدوریش  یضترم   1 رصاعم -  یسایس  ياه  شبنج  رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  ریثات 
هک تسا  یتاـبالقنا  زا  یمالـسا  بـالقنا  دوب . یبهذـم  یموـق و  یلم ، تاـفالتخا  همه  زا  رتارف  یگدـنز  يارب  یـشور  زین ، ناـسنا و  تاـیح 

نارظن و بحاص  زا  يرایسب  هدیکچ  دراد . یلمارف  هاگدید  هکلب  دوش ، یمن  هصالخ  روشک  کی  ياهزرم  بوچراچ  رد  شراثآ  تکرح و 
ناناملـسم و یهاـگآ  يرادـیب و  دـنور  دربشیپ  رد  راذـگریثات  مهم و  لـماوع  زا  یکی  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هک  دـندقتعم  نارگـشهوژپ ،
رد میزادرپ . یم  راثآ  نیا  زا  یخرب  هب  رـضاح  هلاـقم  رد  ور ، نیا  زا  تسا . هدوب  ناناملـسم  عماوج  رد  یمالـسا  رثوم  ياـه  تیلاـعف  شیازفا 

، دروآ یم  مهارف  ار  رصاعم  یمالسا  یـسایس  ياه  شبنج  یمالـسا و  بالقنا  لباقتم  يراذگریثات  هنیمز  هک  یکرتشم  هوجو  هب  هلاقم  زاغآ 
یسررب دروم  رصاعم  یمالسا  یـسایس  ياه  شبنج  رب  یگنهرف  یـسایس و  دعب  رد  یمالـسا  بالقنا  باتزاب  نآ ، زا  سپ  تسا . هدش  هراشا 

. دریگ یم  رارق  دانتـسا  دروم  نانبل  هللا  بزح  ینعی  دراد ، دوجو  هراب  نیا  رد  هک  يا  هنومن  نارازه  زا  هنومن ، کی  ناـیاپ  رد  دریگ ، یم  رارق 
یمالسا بالقنا  زا  سپ  دش . دهاوخ  ناناملـسم  هاگرارق  هدنیآ  رد  نارهت  هک  دنک  یم  ینیب  شیپ  يدوخ » هفـسلف   » باتک رد  يروهال  لابقا 

ناـیاپ یب  میظع و  عباـنم  و  درف ... هب  رـصحنم  تیعقوم  تلع  هب  دـناوت  یم  ناریا  یتـح  دـمآ . رد  مالـسلاراد  يارقلا  ما  تروـص  هب  ناریا  زین 
، شیادیپ رد  ، » ناریا یمالـسا  بالقنا  اریز ، دیآرد . یمالـسا  نیون  ندمت  یهد  ناماس  زکرم  هب  دـنمورین  يداقتعا  یگنهرف و  رازبا  يژرنا ،

ریاـس زا  رتورـشیپ  زیاـمتم و  زین ، اهدرواتـسد  اهدـمایپ و  رد  دـناوت  یم  و  تسادـج ». تاـبالقنا  ریاـس  زا  هزیگنا .. رد  هزراـبم و  تـیفیک  رد 
نید و يایحا  هب  مه ، بهذم  زا  هدمآرب  بالقنا  نیا  دراد . بهذم  زا  هتـساخرب  ياهرواب  نید و  رد  هشیر  اه ، یگژیو  نیا  دـشاب . تابالقنا 

ههد ود  رد  رصاعم  یمالـسا  یـسایس  ياه  شبنج  موادت  دلوت و  نآ ، داعبا  زا  یکی  هک  دناسر  ددم  ناهج  ناریا و  رد  مالـسا  تایح  دیدجت 
یمالسا یـسایس  ياه  شبنج  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ارچ  -1 هلمج ؛ زا  دراد ، دوجو  هراـب  نیا  رد  لاوـس  دـنچ  لـیلد ، نیا  هب  تسا . ریخا 

يراذگریثات نازیم  - 3 تشاذگ ؟ رصاعم  یمالسا  یسایس  ياه  تکرح  رب  یتاریثات  هچ  ناریا ، یمالسا  بالقنا  - 2 تشاذگ ؟ ریثات  رصاعم 
. دـیوگ خـساپ  هناـگ  هس  تـالاوس  نیا  هب  تسا ، ددـصرد  هلاـقم  نیا  تـسا ؟ ردـقچ  یمالـسا  یـسایس  ياـه  تـضهن  رب  یمالـسا  بـالقنا 

شبنج رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ارچ  هک  لاوس  نیا  هب  خـساپ  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  یمالـسا  ياه  شبنج  يریذـپریثات  ياـهرتسب  *
یسایس ياه  شبنج  ناریا و  یمالسا  بالقنا  نیب  دوجوم  ناوارف  كرتشم  دراوم  هب  ناوت  یم  تشاذگ ؟ ریثات  رصاعم  یمالسا  یسایس  ياه 

هب اه  نآ  زا  هک  اه  هنیمز  نیا  زا  دروآ . مهارف  ار  رـصاعم  یمالـسا  بالقنا  لباقتم  ریثاـت  كرتشم ، هوجو  نیا  درک . هراـشا  رـصاعم  یمالـسا 
هچرگ ناریا ، یمالسا  بالقنا  دحاو : هدیا  -1 زا : دـنترابع  درک ، دای  ناوت  یم  زین  یگنرمه  ییوسمه و  رـصانع  ای  ییارگمه  لماوع  ناونع 
ربمایپ تلاسر  هب  دراد ، داقتعا  هللاالا ) هلاال   ) تینادحو هب  رگید ، یمالسا  شبنج  ره  ناملـسم و  ره  دننامه  یلو  تسا ، یعیـش  بالقنا  کی 
ناحبس دنوادخ  مالک  ار  نآرق  دناد ، یم  دوخ  يونعم  ياهوزرآ  لامآ و  هلبق  ار  هبعک  تسا ، دقتعم  هللا ) لوسردمحم  نادهشا  ( ) (ص مرکا

هنوگ نامه  دراد . نامیا  يربارب  يردارب و  حلص ، هب  نآ ، زا  لبق  گرم و  زا  سپ  يایند  هب  و  دنک ، یم  یقلت  هارمگ  تیرشب  یجنم  ار  نآ  و 
دیحوت مه  اب  تسا ، همه  نیب  كرتشم  هک  یمالـسا  حلاصم  رد  تسا ، همه  نیب  كرتشم  هک  دـیحوت  هملک  رد  : » دومرف هر ) ) ینیمخ ماما  هک 

رب دنراد ، رظن  قافتا  نآ  رب  ناهج  ناناملسم  رتشیب  هک  يو  يرامعتسادض  عضاوم  و  هر ) ) ینیمخ ماما  ییامزیراک  یگژیو  هتبلا  دینک ». هملک 
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نمـشد ياراد  یمالـسا  ياه  شبنج  یمالـسا و  بالقنا  ناـسکی : بیقر  -2 دوزفا . یمالـسا  ياه  شبنج  یمالـسا و  بالقنا  لـباقتم  ریثاـت 
، تسا یناطرـس ) هدـغ   ) لیئارـسا و  گرزب ) ناطیـش   ) اکیرمآ یگدرکرـس  هب  یناهج  رابکتـسا  ناـمه  هک  كرتشم  نمـشد  نیا  دـنکرتشم .

یم دیدهت  ار  مالسا  نایک  تسرپداژن و .... ياه  برص  ییاپورا و  نارگرامعتسا  یحیسم ، نویبیلص  یـشحو ، نالوغم  شیرق ، رافک  دننامه 
هتفرگ شود  هب  ار  مالسا  ناهج  كرتشم  نمشد  هیلع  هزرابم  ملع  یبرغ » هن  یقرش و  هن   » راعش حرط  اب  یمالـسا  بالقنا  هک  یلاح  رد  دنک ،
تیثیح دـنهاوخ  یم  هک  تساه  نیا  لاثما  اکیرمآ و  لیئارـسا و  زورما  هک  ام  كرتشم  نمـشد  : » دومرف هراب  نیا  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  تسا .
ناریا یمالسا  بالقنا  كرتشم : نامرآ  - 3 دینک ». عفد  ار  كرتشم  نمـشد  نیا  دنهدب ، رارق  هرابود  متـس  تحت  ار  ام  و  دنربب ، نیب  زا  ار  ام 
هعماـج رد  یمالـسا  تموکح  رارقتـسا  مالـسا و  نیناوـق  يارجا  داـسف و  ملظ و  ندـش  هدـیچرب  ناـهاوخ  رـصاعم ، یمالـسا  ياـه  شبنج  و 

ياه هدوت  یهلا و  لازیال  تردـق  رب  هیکت  اه و  تردـق  یفن  قیرط  زا  ناهج  رـسارس  رد  هللاالا  هلاـال  مچرپ  ندروآرد  زازتها  هب  ناناملـسم و 
ار مالـسا  ظفح  میهاوخ  یم  ام  دنـشاب ، مه  اـب  دنـشاب ، نادـیم  رد  همه  : » دـینک هجوت  دروم  نیا  رد  هر ،) ) ینیمخ ماـما  نخـس  هب  دـنا . مدرم 

ياه شبنج  زا  یخرب  هتبلا  دوش ». یم  بلس  امـش  زا  فیلکت  يریگ  هرانک  اب  هک  دینکن  لایخ  درک ، ظفح  دوش  یمن  يریگ  هرانک  اب  مینکب ،
دیکات نودب  لقتسم ، تموکح  کی  لیکشت  یپ  رد  زین  یخرب  دوخ و  ياهروشک  رد  مالسا  ماکحا  هب  لمع  راتساوخ  اهنت  یمالسا ، یسایس 

. دنا یمالسا  بالقنا  نویدم  ار  دوخ  تایح  رصاعم  یمالسا  ياه  شبنج  تفگ ، ناوت  یم  ور ، نیا  زا  دنتسه . تموکح  یمالـسا  لکـش  رب 
، مسیـسکرام یناوتان  رب  داد ، تاـجن  تراـقح  تلزع و  زا  ار  اـه  نآ  دیـشخب ، هزاـت  یتاـیح  ناناملـسم  مالـسا و  هب  یمالـسا  بـالقنا  اریز ،

نیملـسم یـسایس  یگدنز  يارب  لح  هار  اهنت  ناونع  هب  ار  مالـسا  و  دز ، دـییات  رهم  ناناملـسم  تیادـه  هرادا و  رد  مسیلانویـسان  مسیلاربیل و 
رد شالت  نیرت  يدـج  نیرت و  مهم  هر ،) ) ینیمخ بالقنا  : » تسا هتفگ  نیطـسلف  هتـسجرب  یناحور  هدوع ، زیزعلادـبع  خیـش  تخاس . حرطم 

یمالسا بالقنا  هب  یمالسا  یـسایس  ياه  شبنج  یـسایس  یتسه  تیدوجوم و  نیاربانب ، دوب ». ناملـسم  ياه  تلم  یمالـسا ...  يزاسرادیب 
تدحو - 4 تسا . هدروآ  مهارف  ار  یمالـسا  بـالقنا  زا  یمالـسا  ياـه  شبنج  يریذـپریثات  يارب  مزـال  ياـه  هنیمز  رما  نیا  تسا . هتـسباو 

رد يزوریپ  هب  لین  رد  یمالـسا  ياـه  بهذـم  همه  اهرـشق و  همه  تدـحو  موزل  رب  نآ  يربهر  یمالـسا و  بـالقنا  دـیکات  هیکت و  ییارگ :
بـالقنا نوـچ ، تسا . یمالـسا  بـالقنا  يوـس  هب  رـصاعم  یمالـسا  یـسایس  ياـه  شبنج  شیارگ  رگید  هنیمز  یجراـخ ، یلخاد و  هنحص 

ياه هبنج  رب  تسین ، لئاق  ییاپورا  ریغ  ییاپورا و  دیفس ، هایس و  ناناملسم  نیب  یتوافت  چیه  (ص ) يدمحم بان  مالسا  زا  یسات  هب  یمالسا 
ینیمخ ماما  ياوتف  رودص  سدق ، زور  ییاپرب  یمالسا ، قرف  بیرقتلاراد  داجیا  اب  هکلب  دراشف ، یمن  ياپ  نیملـسم  نیب  رد  زیگنارب  فالتخا 

يا هدرتسگ  فیط  لیلد ، نیمه  هب  تسا . هتشادرب  ماگ  ناناملسم  داحتا  تهج  رد  تدحو و ...  هتفه  يرازگرب  يدشر و  ناملـس  هیلع  هر ) )
. دـنا هداد  رارق  دوخ  هوسا  وـگلا و  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  یمالـسا ، ریغ  شخب  يدازآ  ياـه  شبنج  یتـح  یعیـش و  ریغ  ياـه  هورگ  زا 
. دننز یم  تسد  هنابلط  تداهش  تایلمع  هب  هر ) ) ینیمخ ماما  دای  مان و  هب  ینیطـسلف  ینـس  ياه  ناملـسم  هک  تسین  یتفگـش  ياج  نیاربانب ،

ربهر کی  ناشیا  هچرگ  هک  تسا  نیا  ماما  رگید  گرزب  ریثات  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  یناتـسکاپ  راگن  همانزور  یماـش ، ناـمحرلا  بیجم 
رد یلماع  یمالـسا ، بالقنا  ییارگ  مدرم  يرادم : مدرم  - 5 دوب ». مالـسا  يارب  وا  دایرف  دندوبن ، ییادج  غلبم  دوجو  نیا  اب  دـندوب .... هعیش 
اه تلم  هب  دیاب  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  نآ ، يربهر  بالقنا 57 و  تسا . هدوب  ناملـسم  ياه  تلم  يوس  زا  نآ  شریذپ  بالقنا و  شرتسگ 

هدنهد ناشن  هک  تسا  یتالوقم  زا  یکی  داد ، یم  نآ  هب  یمالـسا  ناریا  هک  یـشزرا  تیمها  جـح و  لاثم ، ناونع  هب  اه ، تلود  هب  هن  داد  اهب 
تئارب ندرک  هدـنز  قیرط  زا  مه  نآ  درک ، جراخ  يدابع  مسارم  کی  زا  ار  جـح  هر ،) ) ینیمخ ماما  اریز ، تسا . ناریا  بالقنا  ییارگ  مدرم 
راتـشک جـح ، ندرک  یمدرم  ناوات  هچ  رگا  تسا . مالـسا  ردـص  رد  ص )  ) ربمایپ طسوت  نیکرـشم  زا  تئارب  زا  یناـشن  نآ  هک  نیکرـشم  زا 

نیکرـشم زا  تئارب  دایرف  دـیدرگ ، زاب  هکم  هب  نایناریا  ياپ  رگید ، راب  هک  دـعب  لاـس  هس  یلو  دوب ، جـح 1366  رد  یناریا  رئاز  دودح 400 
كرتشم هوجو  دراد ، دوجو  مالـسا  ناهج  یبالقنا و  ناریا  نیب  هک  ار  هچنآ  همه  رتدودـحم . یـسایقم  رد  هتبلا  دـنام ، یقاب  نانچمه  جاجح 

لک هب  نایعیـش  تبـسن  هیماـما : عیـشت  فـلا . هلمج : زا  دروـخ . یم  مشچ  هب  هراـب  نیا  رد  زین  ییاـه  يراوـشد  اـه و  فـالتخا  هکلب  تـسین .
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نوچ ییاهروشک  رد  هک  نیا  اب  دنتـسین ، یـسایس  تردق  رب  مکاح  هیروس ، قارع و  ناریا  زج  هب  اه  نآ  تسا . دـصرد  هد  ناهج ، ناناملـسم 
یباهو و ننـست  داـضت  هتبلا  دراد . هتـشاد و  دوجو  ینـس  هعیـش و  نیب  یخیراـت  هضراـعم  یعون  تسا ، نایعیـش  اـب  تیرثکا  ناـنبل ، نیرحب و 
رد هباحـص  هاپـس  دراد . هعیـش  اب  يرتمک  داضت  زین ، فوصت  زا  رثاتم  ننـست  یتحو  تسا ، رتشیب  یمالـسا  بالقنا  اـب  يروس  ننـست  یکیدزن 

تدـحو یهاوخ و  تدـحو  مغر  یلع  يور  ره  هب  دـنا . مالـسا  ناهج  رد  عیـشت  نیفلاخم  زراب  قیداصم  زا  ناتـسناغفا  رد  نابلاط  ناتـسکاپ ،
دورو زاغآ  زا  مجع ، برع و  نیب  ضراعت  سراف : برع و  ب . تسا . هتفرن  نیب  زا  یلک  هب  هعیـش ، اب  تنـس  لها  داضت  ناریا ، بـالقنا  یبلط 
یعون هب  نایوفـص ، ناینامثع و  زین  نایوما و  نایـسابع و  تسا . یموق  ضراعت  نیا  زا  يا  هنومن  هیبوعـش  نایرج  دمآ . دـیدپ  ناریا  هب  مالـسا 

رد نایناساس و  ناناملـسم و  نیب  گنج  نیرت  مهم  ای  هیـسداق  گنج  ناونع  هب  ناریا  هیلع  قارع  گـنج  دـندز ، نماد  ار  هضراـعم  نیا  رگید 
مالسا و اب  ربارب  ار  بارعا  ساسا ، نیا  رب  و  دنتـسناد ، یم  سوجم  ار  نایناریا  نانآ  يور ، ره  هب  دش . یم  هیجوت  اه  برعو  نایناریا  نیب  عقاو 
( هر  ) ماما نخس  نیا  لثم  یمالسا ، بالقنا  ياه  مایپ  اهراعش و  زا  یخرب  یمالسا : بالقنا  رودص  ج . دندید . یم  نآ  اب  فلاخم  ار  نایناریا 
اهروشک و ریاس  رد  هلخادم  يارب  ناریا  دصق  هلزنم  هب  یخرب  يوس  زا  اه »...  تلم  يوت  دور  یم  دـنک و  یم  ادـیپ  هعـسوت  دراد  ام  تضهن  »
. تسین رودص  هزینرس ، اب  رودص  : » دومرف ماما  قوف ، نخـس  زا  دعب  لاس  کی  هک ، یلاح  رد  دش . یقلت  اه  نآ  یـسایس  ياه  ماظن  يزادنارب 
: دومرف رگید  ياج  رد  هل  مظعم  دنک » ادیپ  دشر  اه  نیا  یناسنا ، قالخا  یمالسا ، قالخا  مالسا ، قیاقح  مالـسا ، هک  تسا  یتقو  نآ  رودص 
هک ییاه  يراتفرگ  نیا  زا  ار  ناشدوخ  دنوش ، رادیب  اه  تلود  همه  و  دـنوش ، رادـیب  اه  تلم  همه  هک  تسا  نیا  ام ، بالقنا  رودـص  يانعم  »

يریذپریثات مالـسا و  ناهج  یبالقنا و  ناریا  طباور  يرارقرب  يارب  هک  ییاه  يراوشد  همه  مغر  یلع  عومجم  رد  دنهدب ». تاجن  دـنراد ... 
خساپ رد  یمالسا  بالقنا  زا  یمالسا  ياه  شبنج  يریذپریثات  . * تسا رتشیب  رایسب  ود  نآ  كرتشم  هوجو  یلو  ، دراد دوجو  ود  نآ  لباقتم 

ناوت یم  عونتم  ددعتم و  راثآ  هب  تشاذگ ؟ رصاعم  یمالسا  یـسایس  ياه  تکرح  رب  یتاریثات  هچ  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  هک  لاوس  نیا  هب 
یسایس و تمسق  ود  رد  باتزاب ، نیا  زا  یشخب  هب  اهنت  نیاربانب ، تسا . جراخ  هلاقم  نیا  هلصوح  زا  راثآ ، نیا  همه  هب  نتخادرپ  درک . هراشا 

ناونع هب  مالـسا  باختنا   » هلوقم هس  یـسایس  ياه  باتزاب  زا  يا  هراپ  هب  تمـسق  نیا  رد  یـسایس : ساکعنا  فلا : مینک : یم  هراشا  یگنهرف 
یم یمالسا » ياه  شبنج  یسایس  تایح  رب  یمالـسا  بالقنا  شقن   » و یمالـسا » تموکح  هب  یبای  تسد  يارب  شالت  « » هزرابم يژولوئدیا 

 - يا هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  تسا . ناهج  رد  مالـسا  تایح  دـیدجت  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  نیرت  مهم  زا  یکی  میزادرپ .
، مالـسا هیلع  هبناج  همه  نردم و  يزیر  همانرب  زا  لاس  هاجنپودصکی  زا  شیب  تشذگ  مغر  یلع  : » دومرف هراب  نیا  رد  يربهر -  مظعم  ماقم 
، اپورا بلق  رد  یتح  ایسآ و  اقیرفآ ، رد  مالـسا  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  یمالـسا  میظع  تکرح  کی  ایند  رـسارس  رد  زورما 

سفن هب  دامتعا  هک  يا  هرودرمع  رگید ، نایب  هب  دنا ». هدرب  یپ  دوخ  یعقاو  تیوه  تیـصخش و  هب  ناناملـسم  هتفایزاب و  ار  يدـیدج  تایح 
هدوب و یناهج  تیوه  رد  ندش  مضه  ناهاوخ  نانآ ، زا  یناوارف  رامش  هتفر و  نیب  زا  نآ  هدرک  لیصحت  رشق  رد  هژیو  هب  ناناملسم ، نایم  رد 

یمالسا بالقنا  و  دیسر ، نایاپ  هب  دوب ، یمرگرس  ننفت و  باب  زا  دندرک  یم  هتشذگ  هب  یهجوت  رگا  هدرپس و  یشومارف  هب  ار  دوخ  هتشذگ 
ار یفلتخم  راثآ  مالسا ، تایح  دیدجت  نیا  درک . روراب  ایحا و  دوب ، یمالـسا  گرزب  ندمت  هناوتـشپ  يراگزور  هک  ار  یـسفن  هب  دامتعا  نآ 
. تسا هزراـبم  هویـش  نیرت  لـماک  نیرتـهب و  ناوـنع  هب  مالـسا  باـختنا  راـثآ ، نـیا  زا  یکی  دروآ . ناـغمرا  هـب  یمالـسا  ياـه  شبنج  يارب 

ياه يزوریپ  زا  یباتزاب  رون و  زا  يا  هقراب  هضافتنا  : » تفگ هراب  نیا  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  اب  تاقالم  رد  نیطـسلف  یمالـسا  داهج  يوگنخس 
هزرابم هنحص  رد  مالسا  نآ ، زا  لبق  هک  یلاح  رد  دروآ ». دوجوب  ام  رصع  رد  ار  لوحت  نیرت  گرزب  هک  یبالقنا  تسامـش ، بالقنا  گرزب 

مسیلاربیل و مسیلانویـسان ، هژیو  هب  یبهذم  ریغ  ياه  هشیدنا  نتـشاذگرانک  يانعم  هب  يدرکیور  نینچ  تشادن . ینادنچ  شقن  لیئارـسا  هیلع 
یلخاد و دادبتـسا  لاـگنچ  زا  یمالـسا  لـلم  تاـجن  رد  یگمه  هک  دوب  ناـسنا  تشونرـس  ندوـب  يربـج  هشیدـنا  نتخیر  رود  مسینوـمک و 

نیطـسلف مدرم  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  زا  سپ   » ینیطـسلف زرابم  ناربهر  زا  یکی  یماش ، هللادـبع  خیـش  هدـیقع  هب  دـندوب . ناوتاـن  یجراـخ 
رایتخا رد  بلغا  یبالقنا ، ياه  تکرح  ههد  دـنچ  يارب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنراد ». زاین  گنفت  نآرق و  هب  يدازآ ، يارب  هک  دـنتفایرد 
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، اهروشک زا  یخرب  رد  سپ ، نآ  زا  و  دوب ، مالـسا  یـسایس  دـعب  رب  يدـیکأت  یمالـسا ، بالقنا  يور ، ره  هب  دوب . یتسیـسکرام  ياـه  هورگ 
هجیتن اهنت  مالسا ، ساسارب  هزرابم  هب  ندروآ  يور  دش . یهد  ناماس  مالـسا ، هیاپ  رب  هناحلـسم  هزرابم  تفرگ و  لکـش  یفخم  ياه  نامزاس 

هار اهنت  مالـسا   » دیدج شیارگ  رد  هکلب  تسین . دـنمان ، یم  یمالـسا  ییارگداینب  ای  ییارگ  لوصا  یخرب  ار  نآ  هک  مالـسا  تایح  دـیدجت 
قوقح هب  لـین  يارب  يراـشفاپ  تمواـقم و  یگداتـسیا ، هب  نیملـسم  نآ  رد  هک  تفرگ  تروص  مالـسا  زا  يا  هزاـت  نیوـن و  تشادرب  لـح »

بالقنا یلو  دش ، یم  ماجنا  نیملـسملا  ناوخا  شبنج  رد  بطقدیـس  ءانبلا و  نسح  يوس  زا  راک ، نیا  يراگزور  دنا . هدـش  قیوشت  شیوخ 
هب ندروآ  يور  يانعم  هب  اهنت  یبالقنا ، ییوج  هزیتس  نیا  هتبلا  تخاس . حرطم  دروآرد و  رت  يدـج  تروص  هب  ار  یبالقنا  مالـسا  یمالـسا ،

. دوش یم  هدید  زین  دیزگرب ، هیکرت  رد  هافر  يارگ  مالـسا  بزح  هچنآ  هباشم  زیمآ ، تملاسم  ياه  هویـش  نآ  رد  نوچ  دوب ، دهاوخن  هحلـسا 
رذآ 1387 هبنش 28  جنپ   ، www.alhiwaraldini.com عبنم :  * 

هیرجین رد  نآ  باتزاب  ناریا و  یمالسا  بالقنا 

اهبالقنا نیرتگرزب  زا  یکی  دیدرت  نودب  ناریا  یمالسا  بالقنا  همدقم   * ینودیرف دمحا  هیرجین  رد  نآ  باتزاب  ناریا و  یمالـسا  بالقنا 
ياهزرم يارو  رد  يدایز  ساکعنا  هک  تسا  نرق “  هزجعم  هر “ )  ) ینیمخ ماما  ریبعت  هب  دـیآیم و  رامـشب  متـسیب  نرق  رد  ناـهج  ثداوح  و 

 . درک افیا  ییازـسب  شقن  اهتلم ،  یـسایس  تالیامت  ای  تیلم  هب  هجوت  نودب  ناناملـسم  سفن  هب  دامتعا  دـیما و  يرادـیب ،  رد  تشاد و  ناریا 
ياهمیژر اب  هلباقم  روظنم  هب  هدـش  بوکرـس  مدرم  يربهر  يارب  مالـسا  ییاناوت  دوب و  مالـسا  يزوریپ  مکح  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 

هب هک  دوریم  رامـشب  نآ  ینیع  ققحت  یمالـسا و  رکفت  ياـیحا  فطع  هطقن  ناوـنع  هب  دوـمن و  راکـشآ  ار  یجراـخ  هطلـس  تحت  دـساف و 
نیتسخن الب –  نب  دمحا  درک .  هدنز  هرابود  ار  مالـسا  یگنهرف ،  يرکف و  قیمع  لوحت  داجیا  نمـض  دیـشخب و  كرحت  دـیما و  ناناملـسم 

دوب هدرک  فیصوت  نینچ  ار  ناریا  یمالسا  بالقنا  هسنارف –  رامعتسا  زا  شروشک  يدازآ  هار  رد  گرزب  زرابم  ریازجلا و  يروهمج  سیئر 
یط يرایـسب  ياهبالقنا  تسناد ،  هیبش  ناوتیمن  ناهج  ياهبالقنا  زا  کی  چـیه  هب  ار  ناریا  بالقنا  تسا .  نرق  هزجعم  ناریا  بالقنا  : 

ار ناـسنا  يرکف  قاـمعا  هکنآ  نودـب  تسا ،  هدـش  هدنـسب  میژر  رییغت  هب  اـهنآ  رثـکا  رد  نکیل  تـسا  هداد  يور  ناـهج  رد  ریخا  ياـهلاس 
وا هـب  ار  مالـسا  تیثـیح  ناریا ،  یمالـسا  بـالقنا  درک .  نوـگرگد  نـب  زا  ار  ناـسنا  هـیحور  ناریا ،  یمالـسا  بـالقنا  دزاـس .  نوـگرگد 

يراحـص لیابق  نیرتهداتفا  رود  رد  دـسریم .  شوگ  هب  ناهج  طاـقن  نیرتهداـتفارود  رد  ینیمخ  ماـما  تضهن  ياوآ  زورما  دـنادرگزاب … 
هیرجین و تیعمج  ناملسم  تیرثکا  هب  هجوت  اب   . تسا ? هداد  مالسا  هب  متـسیب  نرق  رد  ناریا  بالقنا  هک  تسا  هزات  یحور  زا  نخـس  اقیرفآ 

هلاقم رد  . تسا هتـشاد  ار  یمالـسا  بالقنا  زا  يریذـپرثا  مالـسا و  يایحا  تیفرظ  هک  تسا  ییاهروشک  زا  روشک  نیا  نآ ،  تیعمج  یناوج 
یهاگن . * دریگ رارق  یـسررب  دروم  روشک  نیا  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریثاـت  هب  هیرجین ، یلاـمجا  یفرعم  زا  سپ  ددرگیم  شـالت  رـضاح 

هدـش عقاو  اقیرفآ  هراق  یبرغ  لحاس  رد  عبرمرتمولیک   ?????? تعـسو  هب  یتحاسم  اب  هیرجین  لاردـف  يروهمج  هیرجین  روشک  هب  یلامجا 
تعـسو رظن  زا  و  دـشابیم ،  زرممه  داچ  اب  قرـش  زا  نورماک و  اب  برغ  زا  نینب ،  اب  برغ  زا  رجین ،  روشک  اب  لامـش  زا  روشک  نیا  تسا . 

شخب هس  هب  هئونب  رجین و  هناخدور  ود  طسوت  هک  یبرغ  ياقیرفآ  رد  تسا  يروانهپ  تالف  روشک  نیا  تسا .  اقیرفآ  هراق  روشک  نیمراهچ 
هژیوب اقیرفآ ،  هراق  رد  تیعمج  تورث و  یماظن ،  تردق  لماع  هس  نتـشاد  رایتخا  رد  اب  هیرجین  دوشیم .  میـسقت  یبرغ  یقرـش و  یلامش ، 

رد روشک  نیا  يریگعـضوم  دـشابیم .  روهـشم  اـقیرفآ “  لوـغ  هب “  دـشابیم و  رادروـخرب  یـصاخ  یگژیو  زا  اـقیرفآ ،  برغ  هقطنم  رد 
رثؤم اهنآ  زا  يرایـسب  يریگعضوم  رد  دـشابیم و  رادروخرب  ییازـسب  تیمها  زا  هراق  نیا  ياهروشک  دزن  رد  اقیرفآ  هراق  لیاسم  صوصخ 

 ( يدـالیم  ) ???? راـمآ  نیرخآ  قبط  یمالـسا  تیعمج  رپ  روشک  نیموـس  اـقیرفآ و  هراـق  روـشک  نیرتتیعمجرپ  ناوـنعب  هیرجین  تسا . 
دـصرد لاس و ?/?   ?? - ?? نیب  دصرد   ، ?/ ?? لاس   ?? ریز  دـصرد   ?/ ?? هیرجین  تیعمج  لک  زا  دراد .  تیعمج  رفن  ??? / ??? / ???  

هک دراد  دوـجو  تسوپهایـس  يداژن  هریت   ??? زا  شیب  هیرجین  رد  دراد .  نآ  تـیعمج  یناوـج  زا  ناـشن  نـیا  هـک  تـسا ،  لاـس   ?? يـالاب 
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 ?? اب وروی  تساههریت ،  نیا  هب  طوبرم  ناناملـسم  رامـش  نیرتشیب  هک  دصرد ،   ?? ینالوف  و  اسوئاه )  اسوه (  زا :  دـنترابع  اهنآ  نیرتمهم 
دصرد  . ?? دنشابیم  اهنآ  نیرتمهم  تیحیسم  مالـسا و  نایدا  روشک  نیا  رد  دصرد و …   ?? واجیا  دصرد ،   ( ?? وبیا  وبگیا (  دصرد ، 

 . ? دنشابیم یموب  بهاذم  دصرد   ?? یحیـسم و  دصرد  . ?? دنتـسه  یکلام  هقف  وریپ  تنـس و  لها  ابلاغ  ناملـسم و  روشک  نیا  مدرم  زا 
لوادتم ياهنابز  زا  تسا و  یسیلگنا  روشک  نیا  مدرم  یمسر  نابز  درادن .  قوفت  رگید  نید  رب  ینید  چیه  هیرجین ،  یـساسا  نوناق  رد  هتبلا 

نرق رد  مالـسا  درب .  مان  ینالوف  وبیالوبگیا و  ابوروی ، اسوئاه ، )  اـسوه (  ناوتیم  دـننکیم  ملکت  اـهنآ  هب  مدرم  روشک  طاـقن  رثکا  رد  هک 
قیرط زا  دندوب و  هتفای  ترهـش   ( Wangara Wa او (“  اراگناو  هب “  هک  ناملـسم  برع  ناملعم  ناـگرزاب و  يوس  زا  يدـالیم  متـشه 
ماظن  ” نرق کی  تدم  يارب  ماد  ویدوف  ناد  نامثع  مان “  هب  یبلط  حالـصا  سپـس  دندش ،  روشک  نیا  دراو  اقیرفآ  لامـش  رد  نادوس  یبیل و 

ور ناناملسم  تموکح  ???? م  لاس .  رد  هتفر  هتفر  تیحیسم ،  نید  رامعتسا و  دورو  اب  درک .  رارقرب  روشک  نیا  رد  ار  وتوکوس “ یمالسا 
ناتسلگنا لاغترپ ،  ییاپورا (  نارگرامعتسا  يدالیم   ?? نرق زا  تسا .  اجوبا “  رهش “  نآ  تختیاپ  دراد و  تلایا   ?? هیرجین  داهن .  لوفا  هب 

هب روشک  نیا   ???? ربتکا ،  لوا  رد  هکنیا  ات  تفرگ  تسدب  ار  هیرجین  لماک  لرتنک  ناتـسلگنا   ???? لاس  رد  دـندش .  روشک  نیا  دراو  ( 
تشاذگ و هیرجین  لامش  رب  قیمع  يریثأت  مهدزون  نرق  رد  شبنج  نیا  هیودهم :  هقرف   ? هیرجین ) رد  یمالسا  ياههقرف   . ?  * دیسر لالقتسا 
 . دنکفا یپ  ار  نآ  دوب و  يدهم  ماما  هب  دقتعم  روشک  نیا  نابز  اسوه  ناناملسم  بوبحم  هیرجین و  ذوفن  اب  تیـصخش  ویدوف “  ناد  نامثع  “ 
زا رتمک  دـنمانیم ،  تیبلا  لها  تقیرط  ار  دوخ  هک  هیرجین  رد  مظاکلا  ماما  تعاـمج   ( : مظاـکلا ماـما  تعاـمج  تیب (  لـها  تقیرط  ? ? ( 

روطب لامـش  اریز  تسا ، زیگنارب  لاؤس  یعامتجا  یتنـس و  ظاحل  زا  هک  دوب  تعامج  نیا  سیـسأت  لحم  سوگال  دراد .  تمدق  لاس  تسیب 
خیش هب  فورعم  یناجیت  میلس  نبا  راتخم  نبا  دمحا  هیناجیت : هقیرط   . ? تسا ) هدوب  یبهذم  ياهتیعمج  اههورگ و  ندمآ  دیدپ  لحم  یتنس 
هقف زا  یـشخب  ساسا  رب  ار  شمیلاعت  يو  دروآ .  دوجوب  ریازجلا  یبونج  يارحـص  رد  ق و  ??? ه . ـ لاـس رد  ار  هقرف  نیا  یناـجیت ،  دـمحا 

هقیرط دـنکیم .  توعد  تعیرـش  هقف و  ماکحا  تیاعر  رانک  رد  ینافرع  كولـس  ریـس و  هب  ار  املع  مدرم و  هک  دومن  يراذـگهیاپ  یکلاـم 
زا هقرف  نیا  هیرداق : هقیرط   . ? دراد ) هیرجین  رسارس  رد  یلکشتم  ناوریپ  نادیرم و  هک  تسا  هیرجین  رد  هیفوص  کلـسم  نیرتفورعم  هیناجیت 
 “ ینالیگ رداقلادبع  خیـش  باطقالا  بطق  مظعا و  تومث  خیـش  هب “  بوسنم  دراد و  یناهج  شرتسگ  هک  تسا  هیفوص  قرط  نیرتروهـشم 

ینونک بطق  خیـش و  دسریم .  رفن  نویلیم  جنپ  هب  نآ  هرتسگ  هک  دراد  یناوریپ  هیرجین  لامـش  رد  تقیرط  نیا  ییایفارغج  ظاحل  زا  تسا . 
ياعد نآرق و  سلاجم  يرازگرب  اب  زین  يو  ناوریپ  تسا . اسوه  نابز  هب  نآرق  رـسفم  مجرتم و  اراـبک “  رـصان  دـمحم  خیـش  تقیرط “  نیا 

اب دنکیم و  زیهرپ  یسایس  ياهیریگعـضوم  زا  تقو ،  تموکح  زا  سرت  لیلد  هب  ارابک  دمحم  خیـش  دنوشیم .  هتخانـش  دجاسم  رد  یعمج 
ناریا یمالسا  يروهمج  هب  تبسن  هقرف  نیا  لاح  نیع  رد  تسا . شیوخ  تیعقوم  ظفح  رکف  هب  رتشیب  هتـشاد و  هطبار  زین  قارع  ناتـسبرع و 

یمالسا شزیخ  تفلاخم و  اب  مالسا  ناهج  رب  شا  طلست  نارود  رد  سیلگنا  رامعتسا  هینایداق : )  ) هیدمحا هقرف   . ? درادن ) ياهنامصخ  رظن 
سیلگنا رارقتـسا  ندش  دنک  یلاموس و  يدـهم  تمواقم  سیلگنا ،  رکـشل  یپ  رد  یپ  ياهتسکـش  تسا .  هدوب  وربور  یمومع  ضارتعا  و 

 . تسا اهیـسیلگنا  طلـست  ربارب  رد  یمدرم  تمواقم  زا  يزراب  ياههنومن  رامعتـسا  ياـملع  يربهر  هب  یمدرم  ضارتعا  هب  اـقیرفآ  خاـش  رد 
دز و تسد  یکانرطخ  يزاب  هب  تسنادیم  املع  تردق  ناناملـسم و  تدـحو  رد  ار  شزیخ  اهتمواقم و  نیا  تیقفوم  زار  سیلگنا  رامعتـسا 

هیدـمحا ای  هینایداق  هب  موسوم  ینایداق  دـمحا  مالغ  ازریم  هب  بستنم  هقرف  اههقرف ،  نیا  هلمج  زا  درک .  داـجیا  یبهذـم  یگتخاـس  ياـههقرف 
هیرجین هعماج  رد  هاگیاج  ذوفن و  بحاص  هورگ  نیا  ياـضعا  نونکا  تسا .  یمالـسا  داـهج  اـب  تفلاـخم  شمیلاـعت  هراـصع  هک  دـشابیم 

هب هجوت  اب  تسا و  هنامصخ  یمالسا  بالقنا  هب  تبسن  هورگ  نیا  عضوم  دننکیم .  تیامح  هیرجین  تلود  ییادزنید  تسایس  زا  دنتـسه و 
نید یلک ،  روطب  دنراد ? .  تسد  رد  ار  یناوارف  دجاسم  سرادم و  دوشیم  هتشاذگ  ناشرایتخا  رد  ناتسلگنا  فرط  زا  هک  یلام  تاناکما 
نیا رد  مالسا  میلاعت  جیورت  رد  ياهدنزرا  شقن  هیفوص  ياهتقیرط  لحارم  مامت  رد  تسا و  هتفای  راشتنا  هیرجین  رد  هلحرم  دنچ  رد  مالـسا 

مارتحا هجوت و  دـنراد ،  ناماس  نیا  رد  بلاـغ  روضح  هک  هیرداـق  هیناـجیت و  هژیوب  هیفوص ،  ياـهتقیرط  دنتـشاد .  اـقیرفآ  برغ  روشک و 
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نیا رد  يزاتمم  هاگیاج  موصعم  ناماما  نادـنزرف  مالـسا  خـیرات  زاغآ  زا  دنتـسه و  لئاق  نانآ  ياهتنـس  تریـس و  تیب و  لها  يارب  یـصاخ 
هقح بهذم  تیب و  لها  میلاعت  راکفا و  دشر  يارب  دعاسم  ياههنیمز  یبهذم  ياضف  عون  نیا  دنتفگیم . افرش “  ار “  نانآ  دنتشاد و  قطانم 

 . تسین یمظنم  لماک و  ییارگترثک  هچرگ  دراد ؛  ياهقطنم  يدـعب  هیرجین ،  یبهذـم  ییارگترثک  نینچمه ،  دـنکیم .  مهارف  ار  هعیش 
رد تیحیـسم  هکنآ  لاـح  دنناملـسم و  دوـب )  دـحاو  هقطنم  کـی  رتـشیب  هک  یلامـش (  ياـهتلایا  رد  تـیعمج  قاـفتا  هـب  بـیرق  تیرثـکا 

هیرجین لامـش  رد  یمهم  اما  كدـنا  اتبـسن  یحیـسم  ياهتیلقا  لاح ،  نیا  اب  دراد .  یقیمع  ياههشیر  هیرجین  یقرـش  یبونج و  ياـهشخب 
رد یمهم  ناملسم  عماوج  نینچمه  دننکیم .  یگدنز  الوگنگ  وتیلپ و  ياهتلایا  و  انوداک ) تلایا  ایراز (  یبونج  ناتـسا  فارطا  رد  هژیوب 
 ، نیاربانب دـنهدیم .  لیکـشت  ار  هیرجین  زا  شخب  نآ  تیعمج  لک  زا  یمین  اـبیرقت  اـهدروآرب  یخرب  قبط  هک  دنتـسه  نیـشیپ  یبرغ  هقطنم 
نآ رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  باتزاب  تلم ،  کی  هباثم  هب  نآ  يزورما  تیعقوم  هاـگیاج و  هیرجین و  رد  ناناملـسم  نتـشاد  تیرثکا  لیلدـب 

ناریا رد  یتموکح  لیکشت  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  هیرجین  رد  یمالـسا  تایح  دیدجت  یمالـسا و  بالقنا   . * تسا هجوت  نایاش  روشک 
دادبتـسا و متـس و  ملظ و  ربارب  رد  ناهج  نامولظم  همه  ناناملـسم و  داحتا  هب  هر ،) ) ینیمخ ماما  نآ ، ربهر  یناـهج  توعد  مالـسا و  ماـن  اـب 

افیا ییازسب  شقن  اهتلم  یسایس  تالیامت  ای  تیلم  هب  هجوت  نودب  ناناملسم  سفن  هب  دامتعا  دیما و  يرادیب ،  رد  دیدرتیب  برغ  یتلادعیب 
هک دنشابیم ،  هیرجین  ناناملسم  تفاسم ،  دعب  مغریلع  نآ  شرتسگ  یمالـسا و  بالقنا  مایپ  شریذپ  زراب  قیداصم  زا  یکی  تسا .  هدرک 

ینیمخ ماما  نآ  راذـگناینب  یمالـسا و  بالقنا  هب  ار  دوخ  يرادافو  اهراب  ددـعتم ،  یماظن  ياهتموکح  راـشف  صاـخ و  یناور  وج  دوجو  اـب 
رد يددعتم  ياهرانیمـس  اهسنارفنک و  هک  تسا  هدوب  يدح  هب  بان ،  مالـسا  ياهـشزرا  هب  يرادافو  شیارگ و  نیا  دناهتـشاد .  زاربا  هر ) )

 – یمالسا ییارگداینب  هدیدپ  روهظ  للع  و “  املع “  شقن  رییغت  لیالد  و “  اقیرفآ ، “  رد  مالسا  دیدج  شقن  یـسررب “  يارب  ریخا  ياهلاس 
نایم رد  هژیو  هب  هیرجین و  یمالـسا  هعماج  رد  یمالـسا  بالقنا  رکف  ینیمخ و  هللاتیآ  يربهر  تسا .  هدـیدرگ  رازگرب  اهیبرغ “  ریبعت  هب 

ناربهر ار  ناریا  رد  هدش  یلمع  یحارط و  یمالسا  ییارگداینب  هخـسن  تخیگنارب .  ار  ییاهشنکاو  تاساسحا و  لامـش  مورحم  ناناملـسم 
هیرجین یسایس  تالیکـشت  دح  زا  شیب  ییارگيدام  هدنیازف و  داسف  هیلع  هزرابم  هب  ندیـشخب  شـشوپ  تهج  رد  مالـسا  ییارگایحا  یلحم 
تیهاـم هب  موادـم  هلمح  هدـش ،  هتفرگ  راـک  هب  دـح  زا  شیب  یتینما  هاگتـسد  اـب  لزلزتـم  هدننکـش و  یتـلود  رد  دـنتفرگ .  راـک  هب  هنارهاـم 

دوجو هب  هیرجین  رد  ناراذگتسایس  يارب  يدج  یتالکشم  روشک ،  رسارس  رد  تعیرش  شرتسگ  يارب  هدنیازف  ياهراشف  میژر و  یبهذمریغ 
ياج رب  ار  يرابرپ  جیاتن  تعیرش –  نایرج  زا  دعب  ???? و  لاس –  رد  هیرجین “  ياملع  عمجم  سیـسأت “  اتـسار ،  نیمه  رد  دروآیم ? . 

داجیا  : ? درامـشیمرب - نینچ  ار  هدمآ  تسدـب  ياهتیقفوم  نآ و  سیـسأت  فادـها  عمجم ،  نیا  لک  ریبد  ولیبرمع ،  رتکد  تسا .  هتـشاذگ 
اهنآ یعرش  یمالسا و  قوقح  يروآدای  ناناملـسم و  یگنهرف  دشر  ءاقترا  یهاگآ و  داجیا  ? ؛  هیرجین - ناناملـسم  نایم  رد  هملک  تدحو 

زین اهتلایا و  حطس  رد  سرادم  هعسوت  سیسأت و  ? ؛  تسا - هدش  هتفرگ  ناناملسم  زا  رامعتسا  هطلـس  اهلاس  لوط  رد  هک  یقوقح  هداعا  ? ؛ - 
اههورگ هیلک  اب  يراکمه  تدعاسم و  ? ؛ )  هاگشناد - ات  ییادتبا  یـشزومآ (  زکارم  هیلک  رد  یمالـسا  فراعم  يرابجا  میلعت  ? ؛  لاردف -

تسا و هدوب  قفوم  رایسب  نونکات  عمجم  نیا  ولیب  رمع  رتکد  تاراهظا  رب  انب  مالـسا .  یلاعتم  ادها و  ققحت  روظنم  هب  یمالـسا  ياهنامزاس  و 
 “ و مسیرالوکس “  یفارحنا “  هدیقع  اب  هزرابم  تسا .  هتشاد  ییازـسب  شقن  مدرم ،  هماع  املع و  یعامتجا  یـسایس و  ياهیهاگآ  دشر  رد 
 “ هب نآ  ندرک  مهتم  يارب  ياهزیگنا  هـب  زین  دوـخ  هـک  تـسا  هتـشاد  رارق  قوـف  عـمجم  ياـهتیلاعف  سأر  رد  زین  تسایـس “  زا  نـید  ییادـج 

باجح و هب  اهنآ  تشگزاب  نانز و  ششوپ  رد  رییغت  یمالسا ،  تایح  دیدجت  رگید  ياههبنج  زا  تسا ? . هدش  لیدبت  یـسایس “  یعامتجا 
تسا ياهبناج  همه  ياهتیلاعف  لوصحم  تعجر  نیا  دندوب .  هدش  عنم  نآ  زا  اههاگشناد  اهناتسریبد و  رد  اهلاس  يارب  هک  دوب  یمالـسا  راقو 

نارتخد هک  دـننک  عناق  ار  نیـشنناملسم  ياهتلایا  ياـسؤر  دـندش  قفوم  اـت  دـنداد  ماـجنا  تمواـقم ،  اـهلاس  لوط  رد  لامـش  ناناملـسم  هک 
 ، دوب هدیسر  ثرا  هب  مه  رامعتسا  نارود  زا  هدش و  يرابجا  سرادم  رد  البق  هک  یسابل  دنشاب .  هتشاد  ار  یششوپ  نینچ  هزاجا  دیاب  ناملسم 

نایم رد  یمالسا  بالقنا  شخبحور  مایپ  ریثأت  نینچمه ،  دمآیم .  رامش  هب  سرادم  هب  رشق  نیا  نداتسرف  رد  یساسا  یعنام  ناونعب  هشیمه 
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تریح هک  دوب  رگید  ياهدـیدپ  دنتـسه ،  يرکف  یگنهرف و  فاعـضتسا  یعقاو  قیداـصم  زا  هک  یموـب  بهاذـم  هب  نیدـقتعم  ناتـسرپتب و 
نیا هورگ  هورگ  ندروآ  نامیا  دـهاش  اهلاس  نیا  رد  یمالـسا ،  دایعا  مسارم و  ریاس  ناناملـسم و  هعمج  ياـهزامن  تخیگنارب .  ار  ناـگمه 

زین هیرجین  یـشهوژپ  یملع و  لفاحم  اههاگـشناد و  دنوشیم .  نومنهر  مالـسا  رون  تیاده و  هب  لهج  یکیرات و  يایند  زا  هک  تسا  مدرم 
لانشنرتنیا تنسرک  همانزور  زا  ياهلاقم  ساسا  رب  تسا .  هدوب  لیصا  مالسا  ياهشزرا  هب  ناملسم  ناگدرکلیـصحت  هرابود  تعجر  دهاش 

یعدم ناوتیم  تسا ،  هیرجین  یهاگـشناد  راشقا  نیب  رد  یمالـسا  هیحور  ماکحا و  تایح  دـیدجت  زا  یـشرازگ  يواح  هک   ???? لاس  رد 
اهاتـسور و رد  مدرم  عیـسو  ياههدوت  هب  اهدعب  هک  هیرجین  یهاگـشناد  هعماج  رد  نآ  میکحت  مالـسا و  ایحا  ياهدومن  تالوحت و  هک  دـش 
 ( MSS  ) ناملـسم نایوجـشناد  نمجنا  رد  لفاحم ،  نیا  هلمج  زا  تسا .  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  رثأتم  دـیماجنا ،  روشک  نیا  رد  اـهرهش 

ناملـسم و نایوجـشناد  نمجنا  دـشابیم .  یتالیکـشت  ياراد  روشک  لک  رد  تسا و  هدـیدرگ  سیـسأت   ???? لاـس  رد  نمجنا  نیا  تسا ؛
روشک ناملسم  نایوجـشناد  نایم  رد  وضع  اهنویلیم  دنوشیم و  بوسحم  هیرجین  رد  یمالـسا  لاعف  ياههورگ  هلمج  زا  نونکا  هعیـش  هورگ 

 . دـهد رارق  دوخ  يوگلا  ار  ناریا  یمالـسا  تموکح  هیرجین ،  رد  یمالـسا  تموکح  هک  تسا  لیام  ناملـسم  نایوجـشناد  نمجنا  دـنراد . 
کیئال و تموکح  صوصخ  رد  یناریا  ناربهر  قباطم  ییاهلمعلاروتـسد  دنـشاب و  ناریا  ناربهر  هب  کیدزن  رایـسب  شناربهر  هک  یتموکح 
 ، تسویپ عوقوب  روشک  نیا  هاگـشناد  دـنچ  رد  ناناملـسم  نایحیـسم و  نایم  اریخا  هک  ییاهيریگرد  رد  دـنیامن و  رداـص  هیرجین  ینید  ریغ 

یبهذـم و مسارم  اهنشج و  يرازگرب  یعامتجا و  ياهتیلاعف  ماـجنا  یمالـسا ،  تسایـس  فراـعم و  نآرق ،  شزومآ  دنـشاب .  مدـق  شیپ 
اههدکـشناد و اهناتـسریبد ،  رد  دجـسم   ????? زا  شیب  نینچمه ،  دـنهدیم .  لیکـشت  ار  نمجنا  نیا  ياهتیلاعف  مها  تالجم ،  راشتنا 
اههمانرب و بلغا  دـنراد و  نآ  هب  ياهژیو  هجوت  هیرجین  نایعیـش  هدوب و  روکذـم  نمجنا  لرتنک  تحت  هک  دراد  دوجو  هیرجین  ياههاگـشناد 

کی اـهنت  هک  دندیـسر  هجیتـن  نیا  هب  يرایـسب  ياـههورگ  ناریا ،  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  اـب   . دـننکیم ? ارجا  اـهنآ  رد  ار  دوخ  مسارم 
هک يزکارم  زا  یکی  وگنک ،  سنارفنک  لته  رد  اتـسار ،  نیمه  رد  دشابیم .  روشک  تالکـشم  ياشگ  هرگ  یمالـسا ،  هبناج  همه  بالقنا 

شورف عطق  راتساوخ  ایراز  رد  ناملسم  نایوجشناد  اهتدم  دشیم ،  هرادا  ایراز  رد   ( Ahmadu Bello ولب ( “ ودمحا  هاگشناد “  طسوت 
 ?? يریگرد نیا  رثا  رب  دندرک و  ناریو  ار  اجنآ  هدرب و  هلمح  روکذم  راب  هب  تیاهن  رد  هک  دندوب  هدش  زکرم  نیا  رد  یلکلا  ياهیندیـشون 

یبالقنا ياهراعش  نتشون  هب  دندش و  هدنکارپ  رهـش  فلتخم  یحاون  رد  تارهاظت  رد  لیخد  نایوجـشناد  رگید  دندش و  ریگتـسد  وجـشناد 
دناهدرب الاب  روشک  نیا  رد  ار  نآرق  دلج  کی  ياهب  ردق  نآ  یلو  دنزرویم  قشع  مالـسا  نآرق و  هب  هیرجین  ناملـسم  ناناوج   . دـنتخادرپ ?

کی ار  دوخ  هک  اتیساتیام “  مان “  هب  یهورگ  دنیامن .  یـسیونور  ار  نآرق  دنریزگان  دننک و  مادقا  نآ  هیهت  هب  تبـسن  دنتـسین  رداق  اهنآ  هک 
تراـغ لـتق و  هب  هدرک و  هلمح  مدرم  هب  ناـبایخ  هچوک و  رد  یهاگدـنچ  زا  ره  ناریا  نیقفاـنم  نوچمه  دـننکیم  یفرعم  یمالـسا  ناـیرج 

مه تدابع و  يارب  مه  هیرجین  رد  ناناوج  تسا .  دایز  رایسب  هیرجین  رد  ماما  ریثأت  دننک .  نیبدب  ناناملسم  هب  تبـسن  ار  دارفا  ات  دنزادرپیم 
تیمها درک ،  حرطم  ار  تسایس  نید و  تدحو  هشیدنا  هر )  ) ماما یلو  دناهدرک ،  ادج  مالـسا  زا  ار  نآ  ناناملـسمریغ  هک  یـسایس  روما  رد 

دنتسه تیمها  زئاح  دنچره  تفرگ  تروص  هیرجین  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  دعب  هک  ياهنارگنشور  ياهتکرح  دنتسه .  لئاق  ياهژیو 
مهم همه  زا  شیب  هچنآ  لاح  ره  هب  دـناهدوب .  دودـحم  نونکات  هعماج  یبهذـم  ناربهر  املع و  ءارآ  یکیدزن  داحتا و  مدـع  ظاـحل  هب  یلو 

اب تباقر  تروص  هب  دنچ  ره  دوخ –  ناوت  دح  رد  اتسار  نیا  رد  هدرک و  كرد  ار  تکرح  نیا  ابیرقت  هیرجین  ناناملسم  هک  تسا  نیا  تسا 
تاعلاطم شخب  رد  ریخا  لاس  دـنچ  رد  هک  فراعم ،  ندرک  یمالـسا  هلئـسم  هب  ناوتیم  هک  دـندیزرو  ترداـبم  یتامادـقا  هب  نایحیـسم – 
یمالـسا نامزاس  سیـسأت  هب  هک   ???? ربماون ،  رد  اقیرفآ “  رد  یللملانیب  سنارفنک  يرازگرب “  ای  دش  زاغآ  ویدوف  ناد  نامثع  هاگـشناد 

زا سپ  یلو  دـننک  تارهاظت  دنتـسناوتیمن  ناناملـسم  هژیوب  مدرم و  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق   . ?? دومن  هراـشا  دـیماجنا ،  اـقیرفآ  رد 
دناهداد ناشن  ناوارف  قایتشا  دوشیم ،  رداص  مالسا  فالخ  هک  یتامیمـصت  ملاظ و  ياهتموکح  هیلع  تارهاظت  ییاپرب  هب  تلم  بالقنا ، 

ره زا  ار  ناناملـسم  نینچمه  دـنادرگزاب ؛  ار  ناشنید  هب  ناناملـسم  دامتعا  هک ،  تسا  نیا  یمالـسا  بـالقنا  هدـمع  ياـهیگژیو  زا  یکی  . 
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نیطسلف هک  دنتسنادیمن  ناناملـسم  زا  یخرب  بالقنا  زا  لبق  الثم  درک .  انـشآ  رگیدکی  اب  ار  اهنآ  تخاس و  دحتم  رگیدکی  اب  هقرف  هورگ و 
 ، تقیقح رد  دنتـسه .  مولظم  مه  ایـسآ  هراق  رد  ناناملـسم  هک  دندش  علطم  دـندرب و  یپ  مهم  نیا  هب  بالقنا  زا  دـعب  یلو  دراد ،  دوجو  زین 

روظنم هب  هیرجین  ناناملـسم  تارهاظت  نینچمه  دـیدرگ .  ایند  طاقن  یـصقا  رد  ناملـسم  ياـهتلم  يرادـیب  ببـس  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 
ياهاتدوک شوختـسد  لاس  ناـیلاس  هک  يروشک  تسناد .  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  زا  رثأـتم  ناوتیم  ار  یمالـسا  تعیرـش  نوناـق  يرارقرب 

هب هجوت  اـب  دـندادیمن و  ار  دوخ  مدرم  هب  هدـیقع  زاربا  لاـجم  هک  تسا  هدوب  يروتاـتکید  ياـهلارنژ  ندـمآ  راـک  يور  ددـعتم و  یماـظن 
 – روشک ناناملسم  تیرثکا  تساوخ  لباقم  رد  دندش  راداو  ماجنارس  دنتسنادیم ،  کیئال  یتموکح  ار  دوخ  تموکح  ناملـسم ،  تیرثکا 
 ، مالـسا ياـیحا  رد  یمالـسا  بـالقنا  تاریثأـت  لـباقم  رد  دـنروآ .  دورف  میظعت  رـس  نیـشنناملسم –  تـالایا  رد  یمالـسا  نیناوق  ییاـپرب 

هئارا اب  هراومه  تیحیـسم  دـنداد .  رارق  رظن  دروم  ار  نآ  يزاسیموب  تیحیـسم و  ندرک  ییاقیرفآ  دـش و  لمع  دراو  زین  یبرغ  ياهروشک 
ذوفن هعسوت  یحیسم ،  تاغیلبت  زا  فده  تسا .  هدوب  هیرجین  هلمج  زا  اقیرفآ  هراق  ياهروشک  ناناملسم  بلج  ددصرد  نوگانوگ  تامدخ 
ینامز هرود و  چیه  رد  هک  تسا  هدیدرگ  ببس  رما  نیمه  دشابیم ،  مالـسا  زا  مدرم  ندرک  رود  تیحیـسم و  رـشن  اب  روشک  نیا  رد  اسیلک 

نایحیـسم و نایم  يددـعتم  ياهيریگرد  لاح ،  ره  هب  دـشاب .  هتـشادن  دوجو  يرادـیاپ  يراگزاس  هیرجین  رد  نایحیـسم  ناناملـسم و  نایم 
کی هب  تسا و  هداد  خر  ریخا  نایلاس  یط  یمالـسا  تعیرـش  نوناق  يارجا  هلمج  زا  ددـعتم  تاـعوضوم  لـئاسم و  صوصخ  رد  ناناملـسم 

شروش هیرجین  یلامش  ياهشخب  رد  یحیسم  دض  نایشروش   ???? ربتکا  یم و  رد  ???? و  لیاوا  رد  هکیروطب  تسا .  هدش  رجنم  جنشت 
ياهيریگرد هلسلس  دندش .  هتـشک  اهلاس  نیا  رد  نایحیـسم  ناناملـسم و  نیب  ياهيریگرد  رد  رفن  رازه  هس  زا  شیب  تیاهن  رد  هک  دندرک 

یـسررب کی  رد   . ?? تشاذـگ  ياج  رب  تافلت  رازه  کی  زا  شیب  ینالوف  اسوه و  ناناملـسم  نایحیـسم و  ناـیم   ???? یم  رد  زین  یمظنم 
ياهمایق رب  یمیقتسم  ریثأت  نآ  یبهذم  قوش  روش و  ییارگهقرف و  همه  اب  ناریا  رد  یمالـسا  يرگایحا  هک  دوشیم  صخـشم  المع  ارذگ ، 

نیـستاتیم و ياـهشروش  تسخن ،  دراد ؛ تلـالد  هطبار  نیا  رب  لـماع  نیدـنچ  دـسریم  رظن  هب  تشاد .  نآ  رهاـظم  اـهداهن و  نیـستاتیم و 
يرارقرب دـنور  هک  خر  هنوگ  ناـمه  تسرد  دـش ،  رهاـظ  هیرجین  رد  تعیرـش  هدـنیازف  هبلاـطم  تروص  هب  هک  یمالـسا  هنارگاـیحا  تکرح 

دوب كرتشم  ینیمخ  هللاتیآ  ناراداوه  نیستاتیم و  ناوریپ  نایم  رد  تداهش  لماع  مود ،  دیسر .  دوخ  جوا  هب  ناریا  رد  یمالـسا  يروهمج 
تـسد مالـسا  زا  عاـفد  يارب  هرطاـخمرپ  كاـنرطخ و  يدربن  هب  دوخ  مارتحا  دروم  ناربهر  ناـمرف  هب  ناوج  ياـههدوت  شبنج ،  ود  ره  رد  . 
ربماسد رد  وناک  رد  عقاو  یکاوآ  نای  هیحان  رد  نیـستاتیم  ياهشروش  ناوتیم  لاثم ،  يارب  دندش .  هتـشک  هزرابم  نیا  رد  يرایـسب  دندز و 

رد تکرح  هب  نانآ  بوکرس  يارب  هک  شترا  ياهشوپهرز  نیستاتیم و  ناهاوخاوه  نایم  میقتسم  يور  ردور  رد  درک .  یـسررب  ار  ????  
شتآ ربارب  رد  دوخ  نامیا  رـس  رب  ات  دندرک  یگداتـسیا  دندمآ و  نوریب  ناشیاههناخ  زا  ور  نیا  زا  طقف  نیـستاتیم «  نارادـفرط  دوب ،  هدـمآ 
تـسد دوخ  ناج  زا  الماک  نیـستاتیم  ناروای  هک  دنتفگ  دندوب ،  راثیا  يراکادف و  نیا  دهاش  هک  یناسک  زا  یخرب  دنزابب . »  ناج  اهلـسلسم 

كرتشم نآ  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  يارگداینب  ناوریپ  هورگ و  نیا  هک  دـشاب  یخـسار  داـقتعا  دـناوتیم  یعقاو  حیـضوت   . ?? دـندوب  هتـسش 
تـشهب هب  هرـسکی  دـنهدیم ،  تسد  زا  مالـسا  شیاریپ  هار  رد  دوخ  ناربهر  نامرف  قبط  ار  دوخ  ناج  هک  یناسک  هکنیا  رب  ینبم  دـناهدوب ، 

نآ رد  هک  ییاج  هیرجین ،  رد  یمالـسا  نارگایحا  يارب  ناریا  نویبـالقنا  یتسینویهـص  دـض  یتسیلاـیرپما و  دـض  عضاوم  موس ،  دـنوریم . 
ياـهورین دورو  كرـالک ،  رتـیپ  هتفگ  هب  تفاـی .  تیباذـج  ادـیدش  تشاد ،  دوجو  یتاـساسحا  نینچ  يارب  یخیراـت  ییاـههنیمز  قباوس و 
هتـسیرگن لاـجد  مشچ  هب  یبرغ  يرامعتـسا  ياـهداهن  دوب و  ناـمز  رخآ  ياـههناشن  یلجت  نویودـهم  يارب  یبرغ  ياـقیرفآ  رد  يرامعتـسا 

تسکش زا  سپ  یتح  دندزیم .»  زابرس  دندرکیم ،  دقعنم  يرامعتسا  تاماقم  اب  ناملسم  نامکاح  هک  ینامیپ  شریذپ  زا  نانآ  دندشیم . 
يوگلا اب  وریهاتا ، )  ناطلـس  دنزرف  ونروو (  یم  و  وئاسیم )  ریما  ودـمحا (  یم  نوچمه  تیودـهم  ناربهر  ایناتیرب ،  يرامعتـسا  تاماقم  زا 
بانتجا دـندرکیم ،  روصت  گرم  زا  رترب  یتشونرـس  رفک و  ار  نآ  هک  نایحیـسم  تیمکاح  لوبق  زا  ات  دـنتفر  نادوس  هب  هیرجین  زا  ترجه 

هدـش لاؤس  يو  زا  ناریا  اب  وا  شبنج  هطبار  هرابرد  هک  هیرجین  یمالـسا  هنارگاـیحا  ياـههورگ  زا  یکی  ربهر  رخاوا ،  نیا  رد   . ?? دـنزرو 
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هتکن وا  دـنکیم .  لـمع  ص )  ) ربماـیپ تنـس  نآرق و  اـب  قباـطم  هک  زورما  ناـهج  رد  تسا  یـسک  اـهنت  ینیمخ  ماـما  هک  داد  خـساپ  دوـب ، 
 ) میلـشروا رد  ار  یـصقالادجسم  يدازآ  اـت  تسا  شـالت  رد  هنادـجم  نینچمه  ینیمخ  هللاتیآ  هکنیا  رب  ینبم  دوزفا  زین  ار  يرت  هنارگاـشفا 

ییورین تلاح  زا  ار  نیستاتیم  شبنج  راذگ  الامتحا  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  تیقفوم  ماجنارس ،  دنیبب .  نایدوهی  تسد  زا  سدقملاتیب ) 
يرایـسب ناناملـسم  هک  ارچ  هدوبن ،  رود  روشک  نیا  ییایفارغج  هلـصاف  نوچمه  ناریا  ياهدادیور  دش .  بجوم  یمجاهت  ییورین  هب  لعفنم 

نت نارازه  اب  لاس  ره  هک  هنیدم  هکم و  سدقم  نکاما  نارئاز  ای  جاجح  دندوب .  دـنمقالع  برع  ناهج  تالوحت  هب  هنالاعف  لامـش  رد  هژیوب 
ياهنابز هب  روشک ،  زا  یجراخ  ییویدار  ياههکبـش  نینچمه  دنتـسه .  یمهم  یتاعالطا  عبانم  دـنوشیم ،  هجاوم  ییایرجین  ناناملـسم  زا 

عباـنم دـنراد .  یـسرتسد  اـهییایرجین  هب  یتـحار  هب  هریغ  هناـیمرواخ و  ياـهيرازگربخ  یـس ،  یب  یب  اـکیرمآ ،  يادـص  هـلمج  زا  یلحم 
نایعیش رب  یمالسا  بالقنا  ریثأت   . * تسا سرتسد  رد  هیرجین  رد  زین  یمالـسا  یبرع و  ياهترافـس  طسوت  هدش  رـشتنم  یبهذم  یگنهرف و 
یخرب رد  عیـشت  بـتکم  ندـمآ  دـیدپ  نتفاـی و  تـیمها  ندـش ،  یمـسر  ناریا ،  یمالـسا  بـالقنا  ریثأـت  ياـهدومن  نیرتصخاـش  زا  یکی 

 . تسا اقیرفآ  برغ  هزوح  ياهروشک  نیرتمهم  زا  هک  میربب  مان  هیرجین  زا  میناوتیم  اـهروشک  نیا  هلمج  زا  تسا ؛  ییاـقیرفآ  ياـهروشک 
ياهروشک ریاس  دننامه  روشک  نیا  مدرم  راکفا  بالقنا ،  عوقو  اب  ددرگیم .  زاب  یمالسا  بالقنا  زا  دعب  هب  روشک  نیا  رد  نایعیش  شیاریپ 

دندش و نآ  يربهر  بالقنا و  مان  هدرک و  دوخ  توهبم  ار  اهنآ  یخیرات  هدیدپ  نیا  امومع  دـندش و  نآ  يربهر  بالقنا و  هجوتم  ناملـسم 
هعیـش هورگ  نیلوا  نیاربانب  دریگیم .  ياج  اهنآ  بولق  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  مان  هدرک و  دوخ  توهبم  ار  اهنآ  یخیراـت  هدـیدپ  نیا  اـمومع 
هلیـسو هب  یعیـش  تکرح  نیا  تفرگ .  لکـش  هیرجین “  لامـش  یمالـسا  تکرح  بلاـق “  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  زا  دـعب  هـیرجین و  رد 

یمالـسا هعماج  رد  یبسن  تیبوبحم  زا  هک   ( ، ZAKI Mallam Ibrahim El-Zak یکاز ( “  كازلا  میهاربا  مالام  مانب “  یـصخش 
 . درک ادیپ  شیارگ  عیشت  هب  تشاد  ناریا  هب  هک  يرفس  زا  دعب  بالقنا  لوا  ياهلاس  رد  تکرح  يربهر  دوشیم .  يربهر  تسا ، رادروخرب 

تموکح یکاز  كازلا  دـنادیم .  لـحار  ماـما  ناورهر  زا  ار  دوخ  دراد و  صاـخ  هجوت  هر )  ) ینیمخ ماـما  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  هب  وا 
صوصخ نیا  رد  ثحب  هب  دراد و  یتبثم  هاگن  ناریا  نویناحور  تموکح  هب  دـنکیم و  در  ار  هیرجین  یـساسا  نوناق  رد  ینیدریغ  رالوکس و 

تعیرش هک  ینامز  ات  دنکیم  راهظا  سپس  درب و  نیب  زا  ار  ینیدریغ  تموکح  ادتبا  دیاب  یمالسا  تموکح  کی  داجیا  يارب  هک  دزادرپیم 
رادروخرب ياهژیو  هاـگیاج  زا  هیرجین  لامـش  رد  تکرح  نیا  تهج  نیمه  هب   . ?? تشاد  دـهاوخ  همادا  داـهج  دوـشن  هیرجین  یلم  نوناـق  ، 

هیرجین لامش  رد  اههاگشناد  یملع  تأیه  ياضعا  دیتاسا و  ناناوج ،  رب  هوالع  دندرک .  ادیپ  لیامت  تکرح  نیا  هب  هیرجین  ناناوج  تسا و 
رد ادـتبا   ???? ههد  لیاوا  زا  هیرجین  لامـش  یمالـسا  تکرح  دـنیامنیم .  هقـالع  زاربا  تکرح  نیا  هب  بونج  رد  نیرکفتم  زا  يدادـعت  و 

یمدرم یشبنج  تروص  هب   ???? ههد  رد  درک و  ذوفن  اهرهش  اهاتـسور و  هب   ???? ههد  رخاوا  رد  دش .  يزیرحرط  یلاع  شزومآ  زکارم 
بلاق رد  هک  دنهاوخیم  مدرم  زا  دوخ  ياهییامهدر  رد  هک  يروط  هب  تفرگ ،  رارق  لابقتسا  دروم  دش و  لیدبت  اهاتـسور  رد  صوصخ  هب 

يدالیم  ???? نئوژ   ?? رد  زوین  هلجم  اب  ياهبحاـصم  رد  یکاز  كاز  دـننک .  لرتنک  ار  اـهنآ  دـنناوتب  اـت  دـننک  تکرـش  يرتمک  تیعمج 
ناونع هب  زور  نیا  میدومن ؛  رازگرب  ار  نآ  زین  لاسما  هیوناژ  میدرک و  مالعا  ییامیپهار  يارب  ار  سدق  زور  ام   ???? لاس  زا  دـیوگیم « : 

كرابم هام  نایاپ  رد  ار  روکذـم  تارهاظت  ام  نونک  ات   ???? لاس  زا  نیارباـنب  دوشیم .  هتـشاد  یمارگ  نیطـسلف  تلم  اـب  یگتـسبمه  زور 
اریخا دندرک .  تکرش  نآ  رد  رگید  ياهرهش  ایراز و  تلایا  زا  رفن  نویلیم  کی  زا  شیب  دش و  ماجنا  لاسما  ییامیپهار  میاهتشاد و  ناضمر 
اهدص تکرش  اب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  (ص ) مالـسا ربمایپ  رـسپ  يراوگوس  مسارم  نیا  هک  میتشاد  ار  ینیـسح  ياروشاع  لیروآ ،  نایاپ  رد 

بالقنا يزوریپ  ریثأت  تحت  نینچمه   . « ?? دـش  رازگرب  هودـنا  نزح و  لاـمک  رد  دـندوب  هدیـشوپ  هایـس  ياـهسابل  هک  مدرم  زا  رفن  رازه 
انـشآ تیب  لـها  بهاذـم  اـب  دـناهدش و  یمالـسا  بـالقنا  بذـج  ناـناوج  هژیوب  ناناملـسم  زا  يرایـسب  لـحار  ماـما  تیـصخش  یمالـسا و 
یخرب قیرط  زا  ای  دـننکیم و  رـشتنم  فلتخم  ياهنابز  هب  ییاهباتک  هک  یغیلبت  تاسـسؤم  یخرب  اب  هلـسارم  قیرط  زا  راک  نیا  دـناهدیدرگ . 

ياههزوح رد  ناناوج  نیا  زا  ییاههورگ  روضح  تیب  لها  بهاذم  اب  ییانـشآ  لاناک  نیرتهب  اما  دریگیم .  تروص  هدـش  همجرت  ياهباتک 
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 ، بیترت نیا  هب  دنزادرپیم .  تیب  لها  بهذم  رشن  هب  دوخ  روشک  هب  نتشگزاب  زا  سپ  اهنآ  زا  یخرب  دشابیم و  قشمد  نانبل و  مق ،  هیملع 
زا ییاقیرفآ ،  ياهروشک  زا  یخرب  رد  عیـشت  ندـش  یتالیکـشت  نتفای و  تیمها  یمالـسا ،  بالقنا  ریثأت  ياـهدومن  نیرتصخاـش  زا  یکی 

ناریا و رد  ینید  یسایس  تردق  کی  لیکـشت  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  راذگریثأت ،  نوناک  نیرتمهم  نایم  نیا  رد  تسا .  هیرجین  هلمج 
لیـصحت و یـشزومآ و  ینید و  تاسـسؤم  هب  طوبرم  فلتخم  تایرـشن  اهباتک و  نآ ،  سأر  رد  یناحور  ینافرع و  تیـصخش  کی  دوجو 
 ، هیرداـق تیباـهو –  هب  هتـسباو  تاـنایرج  هک  تسا  یطیارـش  رد  نیا  تسا . هدوب  مق  هژیوب  هیملع  ياـههزوح  رد  ياهیرجین  بـالط  تیبرت 

مایپ ریثأت  تحت  اهنآ  زا  يرایسب  هک  ار  یمالسا  قرف  هیلک  بیذاکا ، لعج  یعیش و  تاداقتعا  طلغ  ریسفت  اب  دناهدرک  یعس  هیدمحا و – … 
هیلع ار  هنیک  توادع و  رذب  هدرک و  بذـج  دوخ  يوسب  دـندوب ،  هدرک  ادـیپ  یتبثم  دـید  عیـشت  هب  تبـسن  یمالـسا  بالقنا  شخبتدـحو 

هک یناناملسم  رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  نینچمه ،  دنزاس .  هدنکارپ  یمالسا  ياههقرف  نایم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  اصوصخ  نایعیش 
ار ناهج  نایعیش  هاگیاج  هک  درک  اعدا  ناوتیم  تشاد و  یتفگـش  هداعلاقوف و  ریثأت  ناهج  نایعیـش  رب  ینعی  دندوب ،  تیب  لها  بتکم  وریپ 

هراومه هدوب و  تیلقا  رد  اهنت  هن  نرق  نیدنچ  لوط  رد  هک  ینایعیش  دومن .  لقتنم  مالسا  ناهج  تالوحت  لقث  زکرم  هب  نوماریپ  هیـشاح و  زا 
زورب زا  یتح  هیقت  لصا  رب  هیکت  اب  امازلا  دـنتفرگیم و  رارق  یمالـسا  دالب  يافلخ  ماـکح و  طـسوت  هژیوب  یتاـغیلبت  دـیدش  تـالمح  جاـمآ 

 . دنتفرگ ياج  رابکتسا  رامعتـسا و  اب  هزرابم  لوا  فص  رد  هتفرگ و  هرابود  یناج  يزوریپ  نیا  اب  دنتـشاد  ساره  دوخ  ياههشیدنا  راکفا و 
هدیدرگ دوخ  گرزب  تلفغ  زا  ار  مالسا  دنتشادن و  عیشت  بتکم  هب  ینادنچ  هجوت  نامز  نیا  ات  هک  یبرغ  ناسانشمالسا  ناسانشقرش و  ??  
هاگدید زا  مالـسا  كرد  هب  شیارگ  اذل  دنربیم ، رـسب  يدـیدش  ماهبا  یکیرات و  رد  عیـشت  بتکم  تخانـش  رظن  زا  هک  دـندرک  ساسحا  و 

نویلیم  ?? زا  شیب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  هیرجین  روشک  رد  اهنت  هدمآ  تسد  هب  تاعالطا  ساسا  رب  دیدرگ .  رتشیب  عیـشت  بتکم 
رد هچنانچ  هک  تشاد  ناعذا  هتکن  نیا  رب  دـیاب  قوف ،  دراوم  هب  هجوت  اـب  لاـح ،  ره  هب   . ?? تسا  هدـش  هدوزفا  عیـشت  بتکم  ناوریپ  هب  رفن 

هداد خر  یمالسا  ياهروشک  زا  کی  ره  رد  یهباشم  یمالسا  یـسایس –  لوحت  تکرح و  هنوگ  ره  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یلاوت  ای  نراقت 
رب یمالـسا  بالقنا  باتزاب  ناوتیم  عومجم  رد  تسا .  هدوب  یمالـسا  بالقنا  زا  رثأتم  رما  نیا  هک  درک  نایب  تحارـص  اب  ناوتیم  دـشاب ، 

نارگـشهوژپ و نیققحم ،  شیارگ  مالـسا - ؛  ناـهج  لـقث  زکرم  هب  هیـشاح  زا  لاـقتنا  داد - :  رارق  هجوت  دروـم  ریز  دراوـم  رد  ار  ناـیعیش 
یبالقنا و هیحور  داجیا  عیشت - ؛  بتکم  هب  تنس  لها  ناناملسم  یتح  ناناملسمریغ و  شیارگ  عیـشت - ؛  رتشیب  تخانـش  هب  ناسانـشمالسا 

ناهاوخ هک  نایعیش  نایم  رد  یسایس  مالـسا  زا  یجاوما  شیاریپ  یناهج - ؛  رابکتـسا  اب  لباقت  رد  یمالـسا  بالقنا  زا  يرادربوگلا  عقاو  رد 
عبات ناناملـسم  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  دشابیمن  انعم  نیا  هب  قوف  دراوم  رکذ  هتبلا   . ?? دنتـسه  تموکح  تردـق و  یمامت  ای  شخب 

یگتـسباو دـننامه  دوجوم  ياهراک  زاس و  تلع  هب  دناهتـسناوتن  هورگ  نیا  هکلب  تسا  هتـشاذگن  ياج  رب  ار  مزال  ریثأـت  تنـس  لـها  بتکم 
 ، عیـشت لها  عماوج  نوچمه  تلود و …  يوس  زا  تاعامج  هعمج و  همئا  هنومن  ناونع  هب  اـهنآ  باـصتنا  تنـس و  لـها  ياـملع  يداـصتقا 

يریگهجیتن  . * دـنهد رارق  ریثأت  تحت  داتفا ،  قاـفتا  ناریا  رد  هک  تروص  ناـمه  هب  ار  دوخ  عماوج  دـنریگ و  شیپ  رد  ار  یبـالقنا  ياهویش 
زا یمالـسا  عماوج  يارب  یتموکح  نینچ  ترورـض  رب  دـیکأت  اب  هارمه  نآ  فلتخم  ياهشخب  نییبت  یمالـسا و  ماظن  کیروئت  ینابم  هئارا 

نوناق و هک  ییاهماظن  رارقتسا  رب  ینبم  رامعتـسا  شالت  اهنرق  هتبلا  دوریم .  رامـش  هب  یمالـسا  بالقنا  مهم  ياهمایپ  زا  یکی  هیرجین  هلمج 
روضح و  وس ، کی  زا  دنـشخب  رارمتـسا  لالقتـسا  زا  دعب  رد  ار  هبناجهمه  یگتـسباو  دننک و  رارقرب  روشک  نیا  رد  ار  اهنآ  هاوخلد  گنهرف 

زاغآ هیرجین  رد  ناناملـسم  مالـسا و  هیلع  ار  يدـج  هزرابم  تساهلاس  هک  رگید  يوس  زا  للملانیب  مسینویهـص  رانک  رد  یناـهج  تیحیـسم 
راشقا ناناوج و  اصوصخ  هیرجین  ناناملسم  تیرثکا  اما  دناهدرک ،  داجیا  دوخ  هقح  قوقح  هب  ناناملسم  ندیـسر  هار  رد  یعناوم  دناهدرک ، 
داحتا هک  دناهتشادرب  یساسا  ياهماگ  نآ  هب  یبایتسد  رد  هدومن و  تفایرد  ار  یمالسا  بالقنا  شخب  يدازآ  مایپ  یبوخ  هب  هدرک  لیـصحت 

هب اهتلایا  نیا  نارادنامرف  ندومن  راداو  نیشنناملسم و  ياهتلایا  رد  هعماج  نوئش  نیناوق و  ندش  یمالسا  رب  ینبم  ناناملـسم  نوزفازور 
رد یمالسا  يروهمج  رارقتسا  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  یلک ،  روطب  دشابیم .  رکذلاقوف  مایپ  ياتسار  رد  نیناوق  نیا  يارجا  شریذپ و 
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رد یمالـسا  نارگایحا  نایارگداینب و  لاح ،  نیا  اب  تخیگنارب .  ار  هیرجین  رد  یمالـسا  حالـصا  يرگاـیحا و  يوس  هب  هتفهن  شیارگ  ناریا 
هب دوـخ  فادـها  زا  یخرب  هـب  لـین  يارب  هـک  دراد  رارق  نیـستاتیم  هـقرف  طارفا  هـجرد  یهتنم  رد  دنتـسین .  دـحتم  درفنم و  یهورگ  هـیرجین 
هب يارب  يرثؤم  رازبا  نانآ  يارب  مالسا  هک  دنتسه  یلاکیدار  نایوجشناد  یهاگـشناد  ياهطیحم  رد  نینچمه  تسا .  هدش  لسوتم  تنوشخ 
رد هک  دنتسه  ینس  ناناملسم  نایم  رد  يرتیتنس  ناربهر  نیا ،  رب  هوالع  تسا .  هدوب  اههاگـشناد  نوریب  نورد و  ياهداهن  ندیـشک  شلاچ 

شالت یمالـسا  نارگایحا  نایم  رد  یطارفا  دیدش و  ییارگهقرف  دننکیم .  ینابیتشپ  هیرجین  رـساترس  رد  تعیرـش  طسب  زا  هنالاعف  لاح  نیع 
ياهیمارآان ای  اهمایق  رد  نانآ  هاگ  ره  لباقم ، رد  تسا .  هتخاس  نکممان  یتلود  تردـق  نتفرگ  تسدـب  يارب  ناـنآ  يوس  زا  ار  يرمتـسم 
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ناهج کیتلپوئژ  ماظن  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  هاگیاج 

همانلصف هرامـش 18  هراشا :  یناقرز *  يداه  دیـس  این و  ظفاح  اضردـمحم  ناـهج  کـیتلپوئژ  ماـظن  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هاـگیاج 
هاگدـید زا  تابثاب  یتینما  یعامتجا  کی  ياه  صخاش  دـیدهت  شجنـس  ياه  صخاش  تسا :  هدـش  رـشتنم  ریز  نیوانع  اـب  یعاـفد  دربهار 
كاردا تیریدـم  يا  هقطنم  یناـهج و  کـیتیلپوئژ  ماـظن  رد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  هاـگیاج  يا  هـقطنم  تردـق  ياـه  صخاـش  چـیود 
يروهمج هاگیاج  هلاقم «  زا  ییاه  شخب  لیذ  رد  ناملآ ...  سیلگنا و  هسنارف و  یماظن  یعافد و  ياه  تسایس  ییارگمه  یتینما  تادیدهت 

يارب دشاب  یم  یناقرز  يداه  دیس  این و  ظفاح  اضردمحم  كرتشم  هتـشون  هک  ار  يا »  هقطنم  یناهج و  کیتیلپوئژ  ماظن  رد  ناریا  یمالـسا 
مدـع صاصتخا و  تیاعر  رطاخ  هب  هلاقم  لوادـج  اـهرادومن و  جرد  زا  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  مینک .  یم  جرد  ناگدـنناوخ  يرادرب  هرهب 

یم هلاقم  لصا  هارمه  هک  تسا  یلودج  رادومن و  روظنم  دش  هراشا  يرادومن  ای  لودج و  هب  رگا  نیاربانب  میا .  هدیشوپ  مشچ  مزال  تیفرظ 
تردق دراددوجو  تلود  ای  روشک  مان  هب  یسایس  ییایفارغج و  دحاو  کی  ورملق  رد  هک  يونعم  يدام و  ياه  ییاناوت  هعومجم  هب  دشاب * .

نآ یلم  تردق  نازیم  یکیتیلپوئژ و  نزو  هب  یناهج  تردق  بتارم  هلـسلس  یللملا و  نیب  ماظن  رد  روشک  ره  تیعقوم  دوش . یم  قالطا  یلم 
اهروشک و یلم  تردق  شجنـس  يارب  ییوگلا  حرط  اهروشک و  تردق  يریگ  هزادنا  هبـساحم و  ور  نیا  زا  دراد . یگتـسب  اهروشک  نیب  رد 

للملا نیب  طباور  کیتیلپوئژ  یسایس  يایفارغج  دیتاسا  نادنمشناد و  يرکف  ياه  هغدغد  زا  یکی  هراومه  ناهج  رد  تردق  راتخاس  میـسرت 
هنیمز نیا  رد  يددـعتم  ياه  شالت  يدالیم  ياه 60 و 70  ههد  رد  هژیو  هب  گنج  زادـعب  نارود  یماـمت  رد  تسا و  هدوب  یـسایس  مولع  و 

هب رجنم  یناهج  کـیتیلپوئژ  متـسیس  رد  اـهروشک  تیعقوم  نییعت  تردـق و  شجنـس  يارب  اـه  شـالت  نیا  هعومجم  تسا .  هتفرگ  تروص 
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سپ نادنمشیدنا  یخرب  هریغتم  کت  درکیور  رد  تسا .  هدش  یلم  تردق  هبساحم  هریغتم  دنچ  ای  هریغتم و  کت  ياهوگلا  اه و  شور  عادبا 
یبایزرا هب  نآ  هلیـسو  هب  هدرک و  دیکات  یلم  تردق  يریگ  هزادنا  رایعم  كالم و  ناونع  هب  لماع  کی  يور  رب  فلتخم  لماوع  یـسررب  زا 

لوا هتـسد  درک :  میـسقت  هتـسد  ود  هب  ناوت  یم  ار  یلم  تردـق  شجنـس  هریغتم ي  کت  ياهدرکیور  دـنا . هتخادرپ  اـهروشک  یلم  تردـق 
یماظن يورین  يور  رب  هک  چوید  لراک  دالک و  سینیآ  دـننام  يدارفا  دـنا . هتـسناد  یلم  تردـق  رهظم  ار  یماظن  لـماوع  هک  ینارظنبحاـص 
صخاش کی  ناونع  هب  ییایرد  يورین  هزادـنا ي  رب  هک  نوسپمات  ماـیلیو  یکـسلدم و  جروج  یماـظن و  ياـه  هنیزه  رب  هک  كاـکلا  نمرون 

ار يداصتقا  لماوع  هک  دنتـسه  ینارظنبحاص  مود  هورگ  دنریگ . یم  رارق  هورگ  نیا  رد  دنا  هدرک  دیکات  یلم  تردق  یبایزرا  رد  حرط  لباق 
سانش و تیعمج  سیوید  یلرنیک  زا  ناوت  یم  دارفا  نیا  هلمج  زا  دنا . هتسناد  اهروشک  یلم  تردق  یبایزرا  رایعم  ار  اهنآ  هتـسناد و  رت  مهم 

اـشوج نینچمه  دنا و  هتـسناد  تردـق  دوجوم  صخاش  نیرتهب  ناونع  هب  ار  یلم  دـمآرد  هک  درب  مان  یـسایس  مولع  صـصختم  یکـسناگرا 
صخاش نیرت  مهم  هرامش ي 1  لودج  تسا .  هتسناد  یلم  تردق  هریغتم ي  کت  صخاش  نیرتهب  ار  یلخاد  صلاخان  دیلوت  هک  نیتشادلگ 

يارب هریغتم  دنچ  یبیکرت و  درکیور  زا  نادنمـشناد  زا  رگید  یخرب  لباقم  رد  دهد .  یم  ناشن  ار  یلم  تردق  هبـساحم  هریغتم ي  کت  ياه 
ناونع هب  ار  صاخ  ریغتم  دنچ  فلتخم  ياه  صخاش  اهریغتم و  یسررب  زا  سپ  هک  تروص  نیدب  دنا . هدرک  هدافتـسا  یلم  تردق  هبـساحم 
يارب دنا . هتخادرپ  اهروشک  یلم  تردق  شجنـس  هب  اهریغتم  نآ  هلیـسو  هب  هدرک و  باختنا  اهروشک  یلم  تردـق  رب  رثوم  لماوع  نیرتمهم 

یتعنـص و تیلباق  یماظن  تردـق  نیمزرـس  تیعمج  ياهریغتم  لماش  يو  یبیکرت  لدـم  هک  درک  هراـشا  نمرج  دروفیلک  هب  ناوت  یم  هنومن 
هراشا فلتخم  ریغتم  رب 10  هک  نهوک  لئوس  تشاد و  دیکات  یلم  صلاخان  دیلوت  تیعمج و  لماع  ود  رب  هک  سکوف  دوب و  يا  هتـسه  ناوت 

ياهوگلا نیرتمهم  هرامش ي 2  لودج  دنراد .  رارق  هورگ  نیا  رد  یسایس  نانادیفارغج  زا  ریوم  دراچیر  سیرف و  هینو  نینچمه  دوب .  هدرک 
کی رظنم  زا  بلغا  هک  تسا  دراو  یلم  تردق  هریغتم ي  دنچ  هریغتم و  کت  ياهوگلا  رب  دقن  نیا  یلک  روط  هب  دهد :  یم  ناشن  ار  یبیکرت 

هدننک ي سکعنم  هاگ  چیه  دنا و  هدرک  هسیاقم  يدنب و  هبتر  ار  اهنآ  هتخادرپ و  اهروشک  تردق  شجنـس  هب  دودحم  دـعب  ای  ریغتم  دـنچ  ای 
يدیدج يوگلا  یلم  تردق  شجنس  نیـشیپ  ياهوگلا  یبایزرا  دقن و  زا  سپ  ساسا  نیارب  دنا . هدوبن  اهروشک  ریگارف  عماج و  یلم  تردق 
بیکرت دادعت و  رظن  زا  هچ  راک و  شور  رظن  زا  هچ  هک  دش  هئارا  يرتکد  هلاسر ي  بلاق  رد  هدنراگن  طسوت  یلم  تردق  هبـساحم ي  يارب 

هن بلاق  رد   ) یلم تردـق  داعبا  یمامت  هب  هجوت  دراد . يرترب  نیـشیپ  ياهوگلا  یمامت  هب  تبـسن  یلم  تردـق  رب  رثوم  ياهرییغتم  لـماوع و 
ددعتم و ياهریغتم  زا  هدافتسا  رب  هجوت  یماظن )  ییاضف و  يزرمارف  یتموکح  یسایس ـ  یگنهرف  ینیمزرس  یعامتجا  يداصتقا  یملع  لماع 
هب هعجارم  یفلد و  شور  زا  هدافتـسا  ینونک  نامز  اب  بسانتم  يدربهار  دیدج و  ياهریغتم  زا  هدافتـسا  رب  دـیکات  ریغتم  بلاق 87  رد  عونتم 

هاگیاجرب دیکات  اب  ناهج  رد  تردق  راتخاس  میـسرت  ناکما  یلم  تردق  رب  رثوم  ياهریغتم  تیمها  شقن و  تخانـش  دروم  رد  ناگربخ  رظن 
هلاـقم یلک  شور  قیقحت  شور   1  . . تسا نیـشیپ  ياهوگلا  هب  تبـسن  وگلا  نیا  يایازم  زا  یـشخب  یناهج و ... کـیتیلپوئژ  ماـظن  رد  ناریا 

 . تسا هدش  هدافتسا  ینادیم  هعلاطم  يا و  هناخباتک  هعلاطم  شور  ود  زا  تاعالطا  يروآدرگ  رد  هک  نیا  نمض  تسا .  یلیلحت  یفیـصوت ـ 
دیتاـسا لـماش  هک  ناـگربخ  تراـظن  يروآدرگ  تهج  يا  همانـشسرپ  نیودـت  هـب  مادـقا  یفلد  شور  ياـنبم  رب  زین  ینادـیم  هعلاـطم ي  رد 

زا تاعالطا  لیلحت  هیزجت و  يارب   SPSS و (   ( Sas تسا ) .  هدش  دـندوب  لماوع  عون  اب  بسانتم  فلتخم  ياه  شیارگ  رد  اه  هاگـشناد 
یحارط رد  راک  شور  تسا .  هدش  هدافتسا  ترورض  بسحرب  يرامآ (  ياهرازفا  مرن  کمک  اب  یطابنتـسا  یفیـصوت و  يرامآ  ياه  شور 
يوگلا هتفرگ و  رارق  یبایزرا  دروم  تردق  رصانع  دروم  رد  يرظن  يوگلا  لوا 28  هلحرم  رد  تسا .  حرش  نیدب  رـصتخم  روط  هب  زین  وگلا 

باتک زا  معا  فلتخم  عبانم  هب  هعجارم  اب  مود  هلحرم ي  رد  دش . باختنا  یلم  تردق  شجنـس  لدـم  یحارط  يانبم  ناونع  هب  ریز  یلماع  هن 
عوضوم اب  طبترم  یتنرتنیا  ياه  تیاس  نینچمه  وکـسنوی و  یناهج  کناب  ریظن  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  يرامآ  ياه  همانلاس  تـالجم  اـه 

دوجو كالم  ود  هب  هجوتاب  رظن  دروم  ياهریغتم  دـش . يروآدرگ  یماظن و .... يداـصتقا  یـسایس  فلتخم  داـعبا  رد  صخاـش  ریغتم و   280
دـنام 150 یقاب  ریغتم  فذـح و 150  ریغتم  هجیتـن 130  رد  تفرگ  رارق  يرگ  لاـبرغ  دروم  اـهریغتم  ندوب  یمک  لومـشناهج و  ياـه  هداد 
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تخانـش دروم  رد  ناـگربخ  رظن  زا  هدافتـسا  تهج  دـعب  هلحرم ي  رد  دـندش . يدـنب  هتـسد  قوف  یلماـع  هن  يرظن  يوـگلا  بلاـق  رد  ریغتم 
مولع ایفارغج  داصتقا  فلتخم  ياه  هتـشر  دیتاسا  زا  رفن  رایتخا 50  رد  میظنت و  يا  همانـشسرپ  یلم  تردـق  رب  اهریغتم  ریثات  نازیم  تیمها و 
يروآ عمج  ياه  هداد  یلماع  لیلحت  شور  زا  هدافتـسا  اب  تفرگ .  رارق  یعامتجا و ... مولع  یـسایس  يایفارغج  یللملا  نیب  طـباور  یـسایس 

قیرط زا  دنتـشاد  یلم  تردـق  رب  يرت  شیب  ریثات  ناگربخ  رظن  زا  هک  يریغتم  تفرگ و 87  رارق  لیلحت  هیزجت  دروم  اه  همانـشسرپ  زا  هدـش 
 . تفرگ تروص  یسیرتام  شور  زا  هدافتسا  اب  یلم  تردق  شجنـس  هیلوا  يوگلا  یحارط  دندش . باختنا  ییاسانـش و  یلماع  لیلحت  شور 

نیوانع لودج  رگید  دعب  رد  ناهج و  لقتـسم  ياهروشک  مان  نآ  دـعب  کی  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  يدـعب  ود  لوادـج  زا  شور  نیا  رد 
عمج رگیدکیای  ماقرا  تیاهن  رد  هدش و  هداد  رارق  نآ  رد  لودج  ياه  هناخ  هب  طوبرم  ریداقم  سپـس  دوش . یم  جرد  اهریغتم  اه و  صخاش 

ریداقم فیدر و  رد  اـهروشک  هب  طوبرم  تاـعالطا  یـسیرتام  شور  ساـسارب  دـش .  صخـشم  هروشک ا  یلم  تردـق  نازیم  هدـش و  يربج 
دـصرد مهـس  شور   ) شور هس  اب  اهریغتم  هب  طوبرم  ریداقم  دعب  هلحرم ي  رد  دـش . جرد  روکذـم  سیرتام  نوتـس  رد  ریغتم  هب 87  طوبرم 
اهروشک دروم  رد  ریغتم  ره  هب  طوبرم  تازایتما  تیاهن  رد  دـندش . لیدـبت  یمک  تازایتما  هب  يدادرارق )  شور  سیروم و  صخاـش  شور 

هن تازایتما  عمج  اب  دش . صخـشم  هناگ  هن  لماوع  زا  مادک  ره  ییاهن  زایتما  اهریغتم  تازایتما  يربج  عمج  اب  دش و  تبث  سیرتام  لخاد  رد 
تردق راتخاس  نآ  ساسارب  هدش و  صخـشم  دشاب  یم  اهروشک  یلم  تردـق  نازیم  هدـنهد  ناشن  هک  اهروشک  ییاهن  زایتما  روکذـم  لماع 

هک نانچ  اهروشک  یلم  تردق  شجنـس   2  . . تسا هدـش  صخـشم  راتخاس  نیا  رد  روشک  ره  هاگیاج  هبتر و  میـسرت و  يا  هقطنم  یناهج و 
يداـصتقا یملع  لـماع  هن  بلاـق  رد  اـهروشک  تردـق  یلم  تردـق  شجنـس  هدـش  یحارط  يوگلا  از  هدافتـسا  اـب  شخب  نیا  رد  دـش  رکذ 

ره رد  ساسا  نیا  رب  دریگ . یم  رارق  یسررب  دروم  کیکفت  هب  یماظن  ییاضف و  يزرمارف  یتموکح  یسایس ـ  یگنهرف  ینیمزرـس  یعامتجا 
رد ناریا  یمالـسا  يروهمج  هاگیاج  هبتر و  یبرغ  بونج  يایـسآ  هقطنم  اـیند و  رترب  تردـق  هد  ندرک  صخـشم  نمـض  لـماوع  زا  مادـک 

. ددرگ یم  نایب  لماوع  یماـمت  عومجم  رد  ناریا  ا.  . هبتر ي ج زین  ناـیاپ  رد  هک  نیا  نمـض  دریگ . یم  رارق  یـسررب  دروم  اـهنآ  اـب  هسیاـقم 
دروم هقطنم  یبرغ  بونج  يایـسآ  هقطنم ي  زا  روظنم  دومن . هئارا  یبرغ  بونج  يایـسآ  هقطنم ي  زا  یفیرعت  دـیاب  ثحب  هب  دورو  زا  شیپ 

ریز زاقفق و  يزکرم  يایسآ  سراف  جیلخ  هنایمرواخ  لماش  متسیس  ریز  نیدنچ  زا  دوخ  هک  دشاب  یم  ماظن  هلاس  تسیب  زادنا  مشچ  دنس  رظن 
هقطنم نیا  وضع  روشک  رد 23  تردق  راتخاس  یناهج  حطـس  رب  هوالع  هلاقم  نیا  رد  ساسا  نیا  رب  تسا .  هدش  لیکـشت  هراق  هبـش  متـسیس 

ناتسجرگ ناتسنمرا  ناجیابرذآ  ناریا  یمالسا  يروهمج  ناتـسناغفا  ناتـسکاپ  ناتـسنمکرت  ناتـسکبزا  ناتـسکیجات  ناتـسزیقرق  ناتـسقازق  )
هتکن دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  زین  نمی )  نامع و  یبرع  هدـحتم  تاراما  رطق  نیرحب  تیوک  ناتـسبرع  ندرا  قارع  نانبل  هیروس  هیکرت 
ذخا وکـسنوی و ...  یناهج  کناب  رظن  یللملا  نیب  ربتعم  عبانم  زا  فلتخم  ياهریغتم  دروم  رد  هدافتـسا  دروم  ياهرامآ  هک  نیا  رکذ  هب  مزال 

تیعـضو قارع  روشک  دروم  رد  لاـثم  يارب  ور  نیا  زا  تسا  ات 2005  لاـس 2003  هب  طوبرم  اـهرامآ  نیا  دراوم  رت  شیب  رد  تسا و  هدـش 
هقطنم رترب  ياه  تردق  زج  لبق  لاس  دـنچ  ات  روشک  نیا  یماظن  لماع  دروم  رد  هچ  رگا  هنومن  يارب  هتفرگ و  رارق  كالم  روشک  نیا  یلعف 

هبساحم  2 .ـ  1 تسا .  هتفرگ  رارق  رخآ  ياـه  هدر  رد  لـمع  رد  هدـش )  لاغـشا   ) روشک نیا  ینونک  عضو  هب  هجوتاـب  اـما  دـش  یم  بوسحم 
طـسوت یفلد  شور  ساـسارب  هک  تسا  دروـم  يروانف 12  یملع ـ  لـماع  ياـهریغتم  دادـعت  يرواـنف  یملع و  لـماع  رد  اـهروشک  تردـق 

بسک اب  ناریا  یمالسا  يروهمج  هدش  هداد  ناشن  هرامش  رادومن  رد  هک  نانچمه  تسا .  هدش  باختنا  هدش  هئارا  ریغتم  نیب 22  زا  ناگربخ 
هد زین  یبرغ  بونج  يایـسآ  هقطنم  رد  تسا .  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  یملع  لماع  رد  ار  ناهج  مراـهچ  لـهچ و  هبتر ي  زاـیتما   ( 57 11)

ناریا هک  ناتسنمرا  ناتـسقازق و  تاراما  ناتـسجرگ  ندرا  تیوک  ناتـسکاپ  يدوعـس  ناتـسبرع  ناریا  هیکرت  زا :  دنترابع  یملع  رترب  تردق 
اهریغتم و هعومجم  يداصتقا  لماع  رد  اهروشک  تردق  هبـساحم   2 .ـ  2 تسا .  هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  هقطنم  مود  ماـقم  هیکرت  زا  سپ 

باختنا ناگربخ  رظن  رب  انب  یلماع  لیلحت  شور  اب  ریغتم  دادعت 11  اهنآ  نیب  زا  هک  هدوب  دروم  يداصتقا 24  لماع  رد  دوجوم  ياه  صخاش 
یس هبتر ي  زایتما  اب 1 8  ناریا  یمالـسا  يروهمج  روشک  يداصتقا  لماع  رد  تسا ;  هدش  هداد  ناشن  رادومن  رد  هک  نانچمه  تسا .  هدش 
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هد يدـنب  هبتر  دـشاب . یم  اراد  ار  مود  هبتر  یبرغ  بونج  يایـسآ  هقطنم  رد  هک  یلاح  رد  تسا .  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناهج  متفه  و 
ناتـسکاپ ناتـسقازق  يدوعـس  ناتـسبرع  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  هیکرت  هـک  تـسا  بـیترت  نیدـب  هـقطنم  نـیا  رد  يداـصتقا  رترب  تردـق 

هبساحم  2 .ـ  3 دـنا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  هد  ات  کـی  ياـه  هبتر  بیترت  هب  تیوک  هیروس و  ناـنبل  یبرع  هدـحتم  تاراـما  ناـجیابرذآ 
ياه صخاش  اهریغتم و  نیب  زا  و  تسا .  هدش  لیکشت  فلتخم  صخاش  ریغتم و  زا 23  یعامتجا  لماع  یعامتجا  لماع  رد  اهروشک  تردق 
لماع رد  تسا  هدـش  هداد  ناشن  رادومن  رد  هک  نانچمه  تسا .  هدـش  باختنا  یلماع  لـیلحت  شور  زا  هدافتـسا  اـب  ریغتم  دادعت 11  روکذم 

هقطنم ي رد  تسا .  هداد  صاـصتخا  دوـخ  هب  ار  ناـهج  مجنپ  یـس و  هبتر ي  زاـیتما   ( 3 4  ) اب نارای  یمالـسا  يروهمج  روشک  یعاـمتجا 
تیوک هیکرت  ندرا  نیرحب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ناتـسنمرا  یبرع  هدحتم  تاراما  ياهروشک  یعامتجا  لماع  رد  یبرغ  بونج  يایـسآ 

موس هبتر ي  ناریا  یمالـسا  يروهمج  لماع  نیا  رد  دـنا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  مهد  ات  مکی  ياـه  هبتر  ناتـسقازق  ناـنبل و  ناتـسکبزا 
هبتر یبرغ  بونج  يایـسآ  هقطنم  رد  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ناـهج  رد  ار  یمهم  هبتر  یملع  هصرع  رد  ناریا  دراد . راـیتخا  رد  ار  هقطنم 

رد اهروشک  تردق  هبـساحم   2 .ـ  دراد 4 رارق  بساـنم  تیعـضو  نیمه  رد  مه  داـصتقا  هصرع  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نـیا  دـشاب . یم  مود 
هعجارم ساسارب  اهریغتم  نیا  نیب  زا  یباختنا  ياهریغتم  دادعت  تسا .  هدش  لیکـشت  صخاش  ریغتم و  زا 20  ینیمزرس  لماع  ینیمزرس  لماع 

ینیمزرـس لماع  رد  طقف  یـسررب  دروم  لماع  هن  نیب  رد  تسا  هدـش  هداد  ناشن  رادومن  رد  هک  ناـنچمه  تسا .  دروم  ناگربخ 11  رظن  هب 
ینیمزرـس لماع  رد  ناریا  مهد  هبتر ي  عطق  روط  هب  دریگ .  رارق  ناهج  رترب  روشک  هد  زج  زاـیتما  اب 50 2  هتسناوت  ناریا  یمالسا  يروهمج 

 : تسا تروص  نیدـب  يدـنب  هبتر  هقطنم  حطـس  رد  نینچ  مه  تسا .  ناهج  رد  ناریا  ینیمزرـس  یلاع  ياه  تیلباق  اهرتسب و  هدـنهد  ناـشن 
ياه هبتر  تاراما  ناتسکبزا  ناتسزیقرق  ناتسجرگ  قارع  ناتسکاپ  هیکرت  يدوعس  ناتسبرع  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ناتـسقازق  ياهروشک 

ياراد 18 یگنهرف  لماع  یلک  روط  هب  یگنهرف  لـماع  رد  اـهروشک  تردـق  هبـساحم   2 .ـ  5 دـنا . هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  مهد  اـت  مکی 
اهروشک یلم  تردق  رب  يرت  شیب  ریثات  اه  هدـنهد  خـساپ  رظن  رب  انب  هک  ریغتم  دادعت 10  روکذـم  ياهریغتم  نیب  زا  تسا .  صخاش  ریغتم و 
یمالـسا يروهمج  روشک  یگنهرف  لماع  رد  دنا . هدیدرگ  جرد  لودج  رد  هک  هدش  باختنا  یلماع  لیلحت  شور  زا  هدافتـسا  اب  دنا  هتـشاد 

هبتر یبرغ  بونج  يایـسآ  هقطنم  رد  هک  نآ  لاح  تسا .  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناهج  مشـش  تسیب و  هبتر ي  زایتما   ( 68 5  ) اب ناریا 
هقطنم رد  اهروشک  يدنب  هبتر  تسا .  رادروخرب  یهجوت  لباق  يرترب  زا  هقطنم  ياهروشک  رثکا  هب  تبسن  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  مود 

نامع نمی  هیروس  نانبل  ناتـسکاپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیکرت  ياـهروشک  تسا :  تروص  نیدـب  لـماع  نیا  رد  یبرغ  بونج  يایـسآ 
ناریا یمالسا  يروهمج  هبتر ي  هرامش ي 5  رادومن  دنا .  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  مهد  ات  مکی  ياه  هبتر  ناتسکبزا  ندرا و  ناتـسجرگ 
لماع ییاهن  ياهریغتم  دادعت  یتموکح  یسایس ـ  لماع  رد  اهروشک  تردق  هبساحم   2 .ـ  6 دـهد . یم  ناشن  ناهج  رد  یگنهرف  لماع  رد  ار 

لودـج رد  رظن  دروم  یباختنا  ياهریغتم  تسا .  هدـش  باختنا  نارظنبحاص  طسوت  صخاش  ریغتم و  نیب 14  زا  هک  تسا  دروـم  یسایس 10 
 ( 3 10  ) بسک اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  روشک  یـسایس  لماع  رد  تسا  هدـش  هداد  ناشن  رادومن  رد  هکنانچمه  تسا .  هدـش  هداد  ناشن 

يروهمج یبرغ  بوـنج  يایـسآ  هقطنم  رد  اـما  تسا .  هداد  صاـصتخا  دوـخ  هبروـشک  نیب 139  رد  ار  ناـهج  مجنپ  لـهچ و  هـبتر  زاـیتما 
ناتـسجرگ نیرحب  ناـنبل  هیکرت  ندرا  ناتـسنمرا  ياـهروشک  تسا و  هداد  صاـصتخا  دوـخ  هـب  ار  لوا  هـبتر  لـماع  نـیا  رد  ناریا  یمالـسا 

ات هدـش  یعـس  هدوب و  رظن  دـم  يروشک  نورد  هاگن  یـسایس  لماع  رد  دـنراد . رارق  يدـعب  ياه  هدر  رد  ناتـسکیجات  تیوک و  ناتـسزیقرق 
تـسا رکذ  هب  مزـال  دریگ . رارق  یباـیزرا  دروـم  یندـم و ... یـسایس ـ  ياـه  يدازآ  روـشک  یـسایس  تیریدـم  هـنیمز  رد  اـهروشک  تردـق 

هتبلا دنراد . يروشک  نورد  هاگن  هدوب و  روشک  لخاد  رد  یسایس  بولطمان  ای  بولطم  تیعضو  دروآرب  ددص  رد  یـسایس  لماع  ياهریغتم 
صخاش لوا  هورگ  درک . میـسقت  هتـسد  ود  هب  هدافتـسا  دروم  عبنم  هب  هجوت  اب  ناوت  یم  ار  یـسایس  لماع  رد  هدافتـسا  دروم  ياـه  صخاـش 

زا اذل  هدش و  نیودـت  هیهت و  یناهج  کناب  ریظن  یمـسر  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  طسوت  هک  دنتـسه  تلود  ییآراک  صخاش  دـننام  ییاه 
یخرب طسوت  هک  دنتـسه  داسف  صخاش  یندم و  يدازآ  صخاش  دـننام  ییاه  صخاش  مود  هتـسد  تسا .  رادروخرب  ییالاب  ياهدرادناتـسا 
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نیا يرواد  دنتـسین . رادروخرب  ییالاب  درادناتـسا  زا  ور  نیا  زا  هدش و  هیهت  یمـسرریغ  یـصوصخ و  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  تاسـسوم و 
صاخ ياه  هزیگنا  اب  تسا  نکمم  اهنآ  ناگدننادرگ  تقادص  نازیم  تیکلام و  عون  هب  هجوتاب  یمسر  ریغ  ياه  نامزاس  تاسسوم و  هنوگ 

ییاهروشک هبتر ي  ندوب  نییاپ  لیالد  زا  یکی  دناوت  یم  رما  نیا  هک  دشابن  رادروخرب  يراوتـسا  یملع  قطنم  زا  هتفرگ و  تروص  یـسایس 
لیکـشت صخاش  ریغتم و  زا 13  يزرمارف  لماع  يزرمارف  لماع  رد  اـهروشک  تردـق  هبـساحم   2 .ـ  7 دـشاب . ناریا  یمالـسا  يروهمج  ریظن 

هنوگ هب  هدوب  عونتم  يزرمارف  لماع  ياهریغتم  تسا  هدش  باختنا  یلماع  لیلحت  شور  زا  هدافتـسا  اب  ریغتم  دادعت 10  نیا  زا  هک  تسا  هدش 
رد ار  اهروشک  ذوفن  روضح و  نازیم  هجو  نیرتهب  هب  ات  تسا  هتفرگربرد  ار  یشزرو  ات  يراجت  یسایس ـ  زا  دراوم  زا  یعیـسو  فیط  هک  يا 

هدش هداد  ناشن  ریز  رادومن  رد  هک  روط  نامه  دنا . هدیدرگ  جرد  لودج  رد  اهریغتم  نیا  دهد . رارق  یبایزرا  دروم  دوخ  ياهزرم  زا  جراخ 
هک نآ  لاح  دهد . صاصتخا  دوخ  هب  ار  موس  تصش  زا  رتهب  يا  هبتر  هتـسناوتن  زایتما  اب 3 55  لماع  نیا  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  تسا 

هدحتم تاراما  ياهروشک  بیترت  هب  ناریا  زا  سپ  تسا .  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  موس  هبتر  ناتـسبرع  هیکرت و  زا  سپ  هقطنم  حطـس  رد 
لماع رد  دـنا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  مهد  ات  مراهچ  ياه  هبتر  ناتـسجرگ  ناتـسکاپ و  هیروس  ناـجیابرذآ  ناتـسکبزا  ناتـسقازق  یبرع 

یگنهرف يداصتقا  یـسایس  فلتخم  داعبا  رد  نآ  ياهزرم  زا  جراـخ  رد  ار  روشک  کـی  روضح  نازیم  هدـش  باـختنا  ییاـهریغتم  يزرمارف 
روضح و هچ  رگا  تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  هقطنم  رد  ار  موس  هبتر ي  لماع  نیا  رد  یمالـسا  يروهمج  دـهد . یم  ناشن  یـشزرو و ...
ات تشادـن  دوـجو  يدرادناتـسا  صخاـش  اـی  ریغتم  هنیمز  نیا  رد  اـما  تسا  رادـقم  نیا  زا  شیب  اـهزرم  زا  جراـخ  رد  ناریا  يوـنعم  يذوـفن 
رد اهروشک  تردق  هبساحم   2 .ـ  8 دریگ . رارق  یبایزرا  دروم  يزرمارف  هفلوم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تیعقاو  تیعـضو  نآ  ساـسارب 

ياه هراوهام  دادـعت  اضف  رد  اهروشک  ياه  هراوهام  دادـعت  تسا :  ریز  حرـش  هب  ریغتم  ياراد 4  ییاضف  لماع  یلک  روط  هب  ییاـضف  لـماع 
ـ  یطابترا ياه  هراوهام  دادعت  يا  هراوهام  ياه  هاگتسیا  تخاس  رد  تکراشم  ای  يا  هراوهام  ياههاگتـسیا  دادعت  اضف  رد  اهروشک  یماظن 
ره ور  نیمه  زا  دوبن و  رترب  ياهریغتم  باختنا  تهج  یلماع  لیلحت  شور  زا  هدافتـسا  هب  يزاین  اهریغتم  دودحم  دادعت  هب  هجوتاب  یتاقیقحت 

ریغتم دروم  رد  قیقد  تاعالطا  هب  ققحم  یـسرتسد  مدـع  لیلد  هب  اما  دـندش . باختنا  اهروشک  ییاضف  ییاـناوت  شجنـس  يارب  ریغتم  راـهچ 
اهروشک ییاضف  ییاناوت  ییاهن  دروآرب  رد  ریغتم  نیا  ییاضف )  ياه  هاگتـسیا  تخاس  رد  تکراشم  ای  ییاضف  ياـه  هاگتـسیا  دادـعت   ) موس

ياراد ییاـضف  ياـهریغتم  هنیمز  رد  روـشک  طـقف 39  تسا  رکذ  هب  مزـال  دـنتفرگ .  رارق  شجنـس  ياـنبم  هدـنام  یقاـب  ریغتم  هـس  فذـح و 
بسک 0 اب  یمالسا  يروهمج  روشک  نیا 39  نیب  رد  دنا . هدرکن  بسک  لماع  نیا  رد  يزایتما  چیه  رگید  روشک  دص  دنتـسه و  يدنمناوت 

بونج يایسآ  هقطنم  رد  اما  دراد . رارق  رخآ  ياه  هدر  رد  یبرع  هدحتم  تاراما  ژورن و  کیزکم  رـصم  دننام  ییاهروشک  رانک  رد  زایتما   3
رد هتبلا  دنوش . یم  بوسحم  رترب  روشک  جنپ  یبرع  هدـحتم  تاراما  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیکرت  ناتـسبرع  ناتـسکاپ  ياهروشک  یبرغ 

هقطنم ياهروشک  زا  مادک  چیه  هک  يروط  هب  دنتـسین  رادروخرب  یبسانم  تیعـضو  زا  هقطنم  ياهروشک  یلک  روط  هب  ییاضف  تردق  هنیمز 
يروهمج هتبلا  تسا .  ناهج  رد  ییاضف  لـماع  يدـنب  هبتر  هدـنهد  ناـشن  رادومن 8  دـنریگ .  رارق  ناـهج  رترب  روشک  زج 15  دنا  هتـسناوتن 

ریـسم رد  يدنمـشزرا  مهم و  رایـسب  ماگ  اضف  هب  رگـشواک  کشوم  باترپ  یموب  هتفرـشیپ و  رایـسب  يروانف  هب  یباـیتسد  اـب  ناریا  یمالـسا 
لماع رد  اهروشک  تردق  هبساحم   2 .ـ  9 دیآ . یم  رامش  هب  ناهج  ییاضف  تردق  نیمهدزای  هنیمز  نیا  رد  تسا و  هتشادرب  اضف  زا  هدافتـسا 
شور زا  هدافتـسا  اب  یماظن  لماع  ياهریغتم  دودـحم  دادـعت  هب  هجوتاب  تسا .  هدـش  لیکـشت  صخاـش  ریغتم و  زا 13  یماظن  لماع  یماـظن 

زا نآ  راـنک  رد  هدوب و  یماـظن  نزاوت  هلجم  یماـظن  ياـهریغتم  تاـعالطا  یلـصا  عبنم  تسا .  هدـش  باـختنا  ریغتم  دادـعت 8  یلماع  لیلحت 
ناشن رادومن  رد  هک  روط  نامه  تسا .  هدش  هدافتسا  يدربهار  یماظن و  لئاسم  اب  طبترم  یتنرتنیا  ياه  تیاس  هژیو  هب  يرامآ  ياه  همانلاس 

هداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناهج  مهدزیـس  هبتر ي  زاـیتما  بسک 16  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  روشک  یماظن  لـماع  رد  تسا  هدـش  هداد 
هیروس يدوعـس  ناتـسبرع  ياـهروشک  تسا .  اراد  ار  موس  هبتر  ناتـسکاپ  هیکرت و  زا  سپ  یبرغ  بونج  يایـسآ  هقطنم  حطـس  رد  تسا و 

ار ناریا  هـبتر ي  رادومن 9  دـنا .  هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  يدـعب  ياـه  هبتر  یبرع  هدـحتم  تاراـما  ناتـسکبزا و  ندرا  ناتـسقازق  قارع 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1949 

http://www.ghaemiyeh.com


هبتر هدش  هئارا  ياهرادومن  بلاطم و  رد  هناگ  هن  لماوع  رد  ناریا  هبتر  هسیاقم   3  . . دهد یم  ناشن  ناهج  یماظن  رترب  تردق  هد  اب  هسیاقم 
هبتر ي یقیبطت  هسیاقم  کی  تروص  هب  رادومن 10  تفرگ .  رارق  یـسررب  دروم  کیکفت  هب  هناگ  هن  لماوع  زا  مادک  ره  رد  ناریا  ا .  . ي ج

عومجم رد  تسا  صخـشم  رادومن  رد  هک  نانچمه  دـهد . یم  ناشن  یبایزرا  دروم  ياهروشک  نیب 139  رد  هناگ و  هن  لـماوع  رد  ار  ناریا 
روشک هد  نیب  رد  مهد  هبتر ي  بسک  اب  ناریا  یمالسا  يروهمج  هک  ددرگ  یمرب  ینیمزرـس  لماع  هب  ناریا  هبتر ي  نیرتهب  هناگ  هن  لماوع 

رد ناریا  نیمزرس  یلاع  ياه  تیلباق  اهرتسب و  هدنهد  ناشن  ینیمزرس  لماع  رد  ناریا  مهد  هبتر ي  عطق  روط  هب  تسا .  هتفرگ  رارق  ایند  رترب 
زا سپ  دوش . يداصتقا  لماع  نوچمه  لماوع  ریاس  رد  روشک  تفرـشیپ  زاـس  هنیمز  دـناوت  یم  هنیهب  تیریدـم  تروص  رد  هک  تسا  ناـهج 

نوزفازور ياه  تفرـشیپ  هب  هجوتاب  دـسر  یم  رظن  هب  تسا و  رادروخرب  یبوخ  تیعـضو  زا  یماـظن  لـماع  رد  ناریا  هبتر  ینیمزرـس  لـماع 
اتبـسن تیعـضو  زا  ناریا  هبتر ي  یعامتجا  یگنهرف و  ياه  هنیمز  رد  دـنک . ادـیپ  اقترا  هبتر  نیا  یماظن  ياه  يدـنمناوت  هصرع ي  رد  ناریا 
روشک هن  یـس و  نیب  رد  ناریا  ساسا  نیا  رب  دـنا و  هتـشاد  ییاضف  يدـنمناوت  روشک  طقف 39  ییاضف  لـماع  رد  تسا .  رادروخرب  یبساـنم 

هبتر ي ناریا  یمالـسا  يروهمج  يداصتقا  لماع  رد  دـسر . یمن  رظن  هب  یبسانم  هبتر  هک  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  متفه  تسیب و  هبتر ي 
ناریا هچ  رگا  یملع  لماع  رد  دسر . یم  رظن  هب  ناریا  یتاذ  ياه  تیلباق  زا  رت  مک  رایـسب  هک  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناهج  متفه  یس و 
ینعم نیدب  دشاب . هتـشادن  بسانت  نادنچ  ناریا  یلعف  تیعـضو  اب  هبتر  نیا  دسر  یم  رظن  هب  اما  تسا  اراد  ار  ناهج  مراهچ  لهچ و  هبتر ي 

هبساحم نییاپ  ناریا  هبتر  تسا  هلاس  تسیب  ای  هد  ینامز  ياه  هرود  نیگنایم  لماش  امومع  یمهم  لماع  رد  دانتسا  دروم  تاعالطا  نوچ  هک 
رگا تسا و  هدوب  وربور  یملع  شهج  کی  اب  هتـشذگ  لاـس  دـنچ  یط  صوصخ  هب  ریخا  ههد ي  کـی  رد  ناریا  هک  یلاـح  رد  تسا  هدـش 
نیا هب  ناوت  یم  لاثم  يارب  درک  دـهاوخ  ادـیپ  اقترا  رایـسب  يروانف  یملع و  لماع  رد  ناریا  يا  هبتر  دریگ  رارق  رظن  دروم  هنایلاس  تاعالطا 

یکشزپ ونان  يروانف  یمیش  یسدنهم  یمیش  رمیلپ  کیناکم  یـضایر  یملع  هخاش  تفه  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  درک  هراشا  هتکن 
یسدنهم رد  هبتر 21  یمیش  رد  هبتر 16  کیناکم  رد  هبتر 14  یـضایر  هتـشر  رد  هبتر  ناهج  رد  هدوب و  اراد  ار  تسخن  هبتر ي  هقطنم  رد 

یم رظن  هب  هـک  دراد  ار  هبتر ي 45  ناریا  یـسایس  لماع  رد  دشاب .  یم  اراد  ار  یکـشزپ  رد  هبتر 27  ونان و  يرواـنف  رد  هبتر ي 26  یمیش 
نوچمه ییاه  صخاش  یبایزرا  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  صوصخ  هب  مالسا و  ناهج  هب  تبـسن  برغ  یفنم  يروحم و  دوخ  هاگن  دسر 

لماـع رد  ناریا  بولطماـن  هبتر ي  ماجنارـس  دـشاب و  هتـشاد  ییازـسب  شقن  لـماع  نیا  رد  ناریا  نییاـپ  هبتر ي  رد  یندـم  يدازآ  صخاـش 
رد ناریا  دسر  یم  رظن  هب  تسا و  دوخ  ياهزرم  زا  جراخ  رد  روشک  کی  ذوفن  روضح و  نازیم  هدنهد ي  ناشن  لماع  نیا  تسا .  يزرمارف 

هبـساحم يریگ :  هجیتن   4 . . دریگ رارق  راک  روتـسد  رد  یـصاخ  ياـه  تسایـس  یتسیاـب  هدوبن و  رادروخرب  یبساـنم  تیعـضو  زا  هنیمز  نیا 
يربج عمج  کی  اب  دش  صخشم  هناگ  هن  لماوع  دروم  رد  اهروشک  زایتما  هک  نآ  زا  سپ  یناهج  تردق  راتخاس  اهروشک و  زایتما  عومجم 
ییاهن زایتما  هب  هجوتاب  دوش  یم  بوسحم  اهروشک  یلم  تردـق  نازیم  رگنایامن  زایتما  نیا  دوش . یم  صخـشم  اهروشک  ییاهن  زایتما  هداس 

. درک میسرت  ار  ناهج  یکیتیلپوئژ  راتخاس  ناوت  یم  نآ  ساسارب  هدش و  صخشم  اهنآ  یکیتیلپوئژ  نزو  هناگ  هن  لماوع  دروم  رد  اهروشک 
لماع هن  عومجم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هبتر ي  لبق  بلاطم  رد  یناهج  تردـق  راتخاس  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هاـگیاج   4 .ـ  1

رادومن دش .  یسررب  ناهج  رترب  تردق  هد  اب  هسیاقم  رد  ینیمزرـس  ییاضف و  يزرمارف  یماظن  یملع  یگنهرف  یعامتجا  یـسایس  يداصتقا 
یم ناشن  روکذـم  رترب  تردـق  هد  اب  هسیاقم  رد  ار  ناریا  هبتر  لماوع و  عومجم  زایتما  ساسارب  ار  ایند  روشک  هد  يدـنب  هبتر  هرامش ي 11 

ار متـسیب  هبتر ي  تردق «  هناگ  هن  لماوع  عومجم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تسا .  هدش  هداد  ناشن  قوف  رادومن  رد  هک  نانچمه  دهد .
اما دوـبن  رادروـخرب  یبساـنم  تیعـضو  زا  لـماوع  یخرب  رد  ناریا  ا .  هچ ج .  رگا  تسا .  هداد  صاـصتخا  دوـخ  هـب  روـشک »  نیب 139  رد 

رادروخرب یبسانم  هاگیاج  زا  ناهج  رد  تردـق  راتخاس  رد  تفگ  ناوت  یم  هتـشاد و  یبسانم  هبتر ي  ناریا  لماوع  عومجم  زایتما  ساـسارب 
هنیمز دـناوت  یم  یملع و ... یماظن  يداصتقا  فلتخم  ياه  هصرع  رد  یمالـسا  يروهمج  نوزفازور  ياـه  تفرـشیپ  هک  نیا  نمـض  تسا . 

بتارم هلـسلس  رد  روشک  ره  تیعقوم  هک  نیا  هب  هجوتاب  دـنک . مهارف  یناهج  تردـق  راتخاس  رتالاب  حوطـس  رد  ناریا  روضح  يارب  ار  مزال 
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رد نآ  یجراخ  طـباور  يوگلا  رب  رما  نیا  دراد و  اـهروشک  نیب  رد  نآ  یلم  تردـق  نازیم  یکیتیلپوئژ و  نزو  هب  یگتـسب  یناـهج  تردـق 
هاگیاج زا  ناریا  هک  ییاه  هنیمز  رد  صوصخ  هب  یلم  تردق  شیازفا  تهج  رد  هبناج  همه  یـشالت  یتسیاب  دراذـگ  یم  ریثات  فلتخم  داعبا 

نیا رد  یبرغ )  بونج  يایـسآ  هقطنم   ) يا هقطنم  تردـق  راتخاس  رد  ناریا  ا .  هاـگیاج ج .   4 .ـ  2 دریگ . تروص  هدوبن  رادروخرب  یبساـنم 
روکذم لماوع  يارب  تردق  يدنب  هدر  ناهج  حطس  رد  هناگ  هن  لماوع  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  هاگیاج  هبتر و  یـسررب  رب  هوالع  هلاقم 

هک دهد  یم  ناشن  هقطنم  حطس  رد  یـسررب  دروم  هناگ  هن  لماوع  رد  تردق  راتخاس  تفرگ .  تروص  زین  یبرغ  بونج  يایـسآ  هقطنم  رد 
لماوع رت  شیب  رد  رت  قـیقد  تراـبع  هب  تسا .  هداد  صاـصتخا  دوـخ  هب  ار  هقطنم  هس  اـت  کـی  ياـه  هبتر  بلغا  ناریا  یمالـسا  يروـهمج 
زایتما ساـسارب  هک  نیا  رب  هوـالع  تسا  رادروخرب  يرتـالاب  هاـگیاج  هبتر و  زا  هقطنم  ياـهروشک  اـب  هسیاـقم  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

هبتر رد  هیکرت  زا  سپ  كدنا  يزایتما  فالتخا  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تسا  اهروشک  یلم  تردـق  نازیم  رگنایامن  هک  لماوع  عومجم 
هب تبسن  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تردق  ياه  هفلوم  یمامت  رد  ابیرقت  تفگ  ناوت  یم  ور  نیا  زا  رادومن 12 )   . ) دراد رارق  هقطنم  مود  ي 

یکیتیلپوئژ تلزنم  نزو و  هدـننک  صخـشم  هک  ناریا  یلم  تردـق  رگید  ترابع  هب  تسا .  رادروخرب  يرترب  زا  هقطنم  ياهروشک  رت  شیب 
يا و هقطنم  تالداعم  رد  یتسیاـب  رما  نیا  هک  تسا  رتـالاب  هیکرت )  انثتـسا  هب   ) هقطنم ياـهروشک  زا  یهجوت  لـباق  فـالتخا  اـب  تسا  ناریا 

ساسارب هک  نیا  رکذ  هب  مزـال  هتکن  دریگ . رارق  رظن  دروم  هقطنم  ياـهروشک  اـب  ناریا  یجراـخ  تسایـس  بوچراـهچ  نیودـت  رد  نینچمه 
لیدبت یبرغ  بونج  يایسآ  هقطنم  رترب  تردق  هب  لاس 1404  ات  یتسیاب  ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  هلاس  تسیب  زادنا  مشچ  دنس  فده 
هسیاقم رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  هک  ییاه  صخاش  اهریغتم و  هناگ  هن  لماوع  قیقد  یسررب  اب  ناوت  یم  دسر  یم  رظن  هب  ور  نیا  زا  دوش 

نیا رد  ناوتب  حیحـص  يزیر  همانرب  اب  اـت  داد  رارق  ییاسانـش  دروم  ار  تسا  رادروخرب  نیرت  نیئاـپ  هاـگیاج  هبتر و  زا  هقطنم  ياـهروشک  اـب 
اه همانرب  تفرـشیپ  نازیم  هنالاس ي  یبایزرا  ناکما  تیاهن  رد  بیترت  نیدب  دیـشخب . دوبهب  ار  روشک  تیعـضو  اهریغتم  اه و  صخاش  هنوگ 
رد ار  مهدزیس  هبتر  ناریا  یمالسا  يروهمج  یماظن  هصرع  رد  تفرگ .  دهاوخ  تروص  رت  ینیع  رت و  قیقد  روط  هب  روکذم  دنـس  اب  قباطم 

شهج هک  تسا  یلاح  رد  ناریا  يـالاب  هبتر  دـشاب  یم  موس  هبتر  یبرغ  بونج  يایـسا  هقطنم  رد  هداد و  صاـصتخا  دوخ  هب  ناـهج  حـطس 
هب ناریا  تیعـضو  دوش  ظاحل  ریخا  ياه  لاس  ياه  شهج  رگا  تسا و  هتفرگن  رارق  رظن  دروم  ریخا  ياه  لاس  رد  یمالـسا  يروهمج  ياـه 

ص 9 تشهبیدرا 87 ،  4 و 9  یمالسا ، يروهمج  همانزور  عبنم :   * دوب دهاوخ  رتهب  بتارم 

ناریا یمالسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و 

کی یـسررب ، قیقحت و  يارب  یمالـسا  بالقنا  هلأسم  عوضوم و  حرط  هداز  تمـشح  رقاب  دمحم  رتکد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و 
هچخیرات و - 1 دوشیم : حرط  هطبار  نیا  رد  ریز  یـساسا  تالوهجم  تالاؤس و  قیقحت  شور  يژولودتم و  ظاحل  زا  تسا . نالک  عوضوم 
فادها و - 3 دناهدوب ؟ هچ  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  يریگلکـش و  لماوع  للع و  اههنیمز ، - 2 تسا ؟ هدوب  هچ  یمالـسا  بالقنا  لحارم 
رد یمالسا  بالقنا  - 5 دنتـسه ؟ هچ  یمالـسا  بالقنا  ياهیگژیو  اهبالقنا  ریاس  اب  هسیاـقم  رد  - 4 دنتسه ؟ هچ  یمالـسا  بالقنا  ياههویش 

يداینب و شهوژپ  کی  رد  دنتسه ؟ هچ  یمالسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و  اهدمآیپ ، - 6 تسا ؟ هدوب  وربور  یعناوم  تافآ و  هچ  اب  دوخ  ریسم 
قیمع و عیسو ، یتخانش  یمالسا  بالقنا  هب  تبسن  تروص  نآ  رد  دومن . هئارا  قوف  تالاؤس  هب  لدتـسم  دنتـسم و  ياهخـساپ  دیاب  یهورگ 

لکشم اههدیدپ  ییارچ  تلع و  زا  شسرپ  اریز  تسا . لوهجم  نیرتراوشد  یفسلف  یملع و  ظاحل  زا  مود  لاؤس  دمآ . دهاوخ  تسدب  قیقد 
زونه درذـگیم  هیـسور  بالقنا  زا  لاس  داتـشه  زا  شیب  هسنارف و  بالقنا  زا  لاس  تسیود  زا  شیب  هکیلاح  رد  لاثم  يارب  تسا . تخـس  و 

، نیرتساسح مشش  لاؤس  قوف  تالوهجم  نیب  رد  عوضوم  ترورـض  تیمها و  ( 1 . ) دوشیم يزادرپهیرظن  اهنآ  ییارچ  للع و  هرابرد  مه 
، دشابیم حرطم  اههاگشهوژپ  اههاگشناد و  اهیمداکآ ، رد  ًاتدمع  مود  لاؤس  هکیلاح  رد  دشابیم . شسرپ  نیرتيدربراک  نیرتیـسایس و 

اعدـم نیا  دوشیم . حرط  جراخ  لخاد و  نمـشد و  تسود و  ّتلم ، تلود و  نیب  رد  هعماج و  هصرع  رد  قیمع  عیـسو و  روطب  مشـش  لاؤس 
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ره هب  دنیوگیم  دناهتفریذپ و  ار  نآ  تیعقاو  فلاخم ، قفاوم و  زا  معا  یمالسا  بالقنا  اب  طبریذ  ياهناسنا  هک  تسا  لالدتسا  نیا  رب  ینتبم 
نآ مهم  سپ  تسا . هدرک  رقتسم  ار  یمالسا  يروهمج  هدرک و  يزادنارب  ار  یهاشنهاش  تلود  یمالسا ، بالقنا  یتّلع  ره  زا  رثأتم  یلیلد و 

هتـشاد ام  یگدـنز  رب  يریثأت  هچ  دـیدج  ياضف  نیا  و  تسا ؟ هدروآ  رابب  لـمع  رد  یجیاـتن  راـثآ و  هچ  نـالک  هدـیدپ  نیا  مینیبب  هک  تسا 
هجوت دروم  رتشیب  قحان ، ای  قحب  میقتسم ، ریغ  میقتسم و  دایز ، ای  مک  هتسنادن ، هتسناد و  بالقنا  يداصتقا  جیاتن  راثآ و  نایم  نیا  رد  تسا ؟

هب ثحابم  دریگیم  تروص  مدرم  هدوت  نیب  ییاهوگتفگ  هک  لفاحم  زا  يرایـسب  رد  لاثم  يارب  يداـصتقا  كـالم  دریگیم . رارق  دانتـسا  و 
نیا رد  دوشیم . هسیاقم  مه  اب  بالقنا  زا  دـعب  لبق و  یـساسا ، ياهالاک  ساـنجا و  تمیق  هطبار  نیا  رد  دوشیم و  هدیـشک  مروت  ینارگ و 

رد دـننادیم ، بالقنا  یناوتان  یماکان و  يارب  لیلد  نیرتمهم  ار  ینونک  طیارـش  رد  تامدـخ  اهالاک و  يالاب  تمیق  ناـفلاخم ، ًاـعبت  دراوم 
هب یناسر  تامدـخ  زا  دـننکیم و  داهـشتسا  یتعنـص  يداصتقا و  یـساسا  تـالوحت  زا  یخرب  هب  رما ، نیا  هب  هجوت  نمـض  ناـقفاوم ، لـباقم 

تایدام و ًالوصا  هک  دنیوگیم  ًاضعب  دراوم  نیا  رد  دنیوگیم . نخـس  یـشک و ... هداج  یـشکهلول ، زاگ ، قرب و  دـیلوت  شیازفا  اهاتـسور ،
ّتیمها هنیمز  رد  دـننکیم . هراشا  بالقنا  یگنهرف  یـسایس و  ياهدرواتـسد  راثآ و  هب  اذـل  هدوبن و  بالقنا  یلوا  یلـصا و  فدـه  داـصتقا 

يههد رد  بالقنا  يزوریپ  تشادگرزب  مایا  رد  روشک  تاغیلبت  هب  ناوتیم  یمالسا  بالقنا  جیاتن  شجنس  رایعم  كالم و  ناونع  هب  داصتقا 
شخب زین  یمسر  تاماقم  نادرمتلود و  هک  دوشیم  هدید  زین  عطاقم  نیا  رد  دومن . هراشا  هام  رویرهـش  رد  تلود  هتفه  مایا  نینچمه  رجف و 

ینارمع و ياهتیلاعف  زا  ییاهرامآ  ًاتدمع  اهتبـسانم  نیا  رد  تسا . یمالـسا  بالقنا  يداصتقا  جیاتن  راثآ و  هرابرد  ناشراتفگ  زا  ياهدمع 
لوذـبم هتـسنادن  ای  هتـسناد  تروص  هب  هک  داصتقا  هب  هّجوت  رادـقم  نیا  دـنوشیم . هسیاقم  بالقنا  زا  لبق  اب  هدـش و  هئارا  روشک  يداـصتقا 

. دراد دوخ  اب  هّوقلاب  تروصب  ار  يونعم  يدام و  ياهزاین  هتـسد  ود  دلوت ، ودب  زا  ناسنا  ًالوا  دشاب : لماع  دـنچ  زا  یـشان  دـناوتیم  دوشیم 
هّوق زا  ناشدوخ  تقو  رد  زین  اهنیا  دنراد و  تیولوا  مدقت و  یـشزرا  ظاحل  زا  يونعم  ياهزاین  هچرگ  دنباییم ، تیلعف  يدام  ياهزاین  ادـتبا 

. تسا رتشیب  اهنآ  يریذـپ  کیرحت  اذـل  دـنراد و  مدـقت  تیلعف  رظن  زا  يدام  ياهزاین  هک  دوشیم  هظحالم  بیترت  نیا  هب  دـنیآیم . لعف  هب 
گنهرف و درواتـسد  شزرا و  نیرتگرزب  داصتقا  تعنـص و  تسا و  يدام  يداصتقا و  تدـشب  یناهج  ماظن  ّوج  برغ ، ندـمت  زا  رثأتم  ًایناث 

دوشیم ءاقلا  نینچ  اهبالقنا ، هلمج  زا  یعامتجا ، یناسنا و  هدیدپ  ره  يراذـگ  شزرا  يارب  یطیارـش  نینچ  رد  تسا . هدـش  یبرغ  ندـمت 
طارفا دح  نیا  هتبلا  تسا . هدش  يداصتقا  يدام و  جیاتن  عبات  اههدیدپ  شزرا  ًالمع  ینعی  تسا ؟ هتشاد  يداصتقا  يدام و  درواتـسد  هچ  هک 

اب یمالسا  بالقنا  ًاقافتا  هک  تسا  هدروآ  دوجوب  اجنآ  رد  ییاهألخ  تسا و  هدرک  داجیا  ندّمت  نآ  رد  ییاهانگنت  يدام  روما  داصتقا و  رد 
يداصتقا يدام و  جـیاتن  لاح  ره  هب  ینونک  ّتیعـضو  رد  اّما  دـشاب  بذاج  بلاج و  اهنآ  يارب  دـناوتیم  دوخ  یـشزرا  یناـسنا و  ياـهمایپ 

رد هلأسم  نیرتساـسح  دراد . ار  یلـصا  شقن  اـهنآ  يراذـگ  شزرا  یباـیزرا و  رد  دـنراد  نادنورهـش  يارب  هک  یهاـفر  نازیم  اههدـیدپ و 
نیرتمهم و یمالـسا ، بالقنا  تخانـش  باب  رد  هلأسم  لاؤس و  نیمـشش  هک  میدرگیم  زاب  اعدم  نیا  هب  ًاددـجم  یمالـسا  بالقنا  تخانش 

یمالسا بالقنا  هکنیا  زا  رظنفرص  هک  تسا  هیـضق  نیا  هجّوتم  هدمع  روطب  ناگمه  ناهذا  دشابیم و  شـسرپ  نیرتیـسایس  نیرتساسح و 
سپ ههد  ود  ًاعبط  تسا ؟ هتـشاد  یجیاتن  راثآ و  هچ  لمع  رد  هدیدپ  نیا  تسا ، هدیدرگ  زوریپ  هدش و  داجیا  یلماوع  للع و  هچ  ریثأت  تحت 

ای خلت  نامقاذم  هب  ًاضعب  هک  مینکیم  هبرجت  سمل و  ار  یلئاسم  دوخ  فارطا  رد  ام  همه  یمالسا  يروهمج  رارقتـسا  بالقنا و  يزوریپ  زا 
تیرثکا رگا  هک  تساجنآ  هیضق  نیا  هداعلاقوف  تیمها  میراذگیم . یمالسا  بالقنا  ياهدمایپ  باسح  هب  ًاعون  ار  اهنآ  دیامنیم و  نیریش 

زا تسا ، تداعـس  ریخ و  يوس  هب  ماـظن  ریـسم  هتـشاد و  یتبثم  ياهدرواتـسد  یمالـسا  بـالقنا  عومجم ، رد  هک  دنـسرب  هجیتن  نیا  هب  مدرم 
دوب اهنارحب  ماسقا  عاونا و  راظتنا  رد  دیاب  دشاب ، نیا  فالخ  رب  هماع  طابنتسا  جاتنتسا و  هچنانچ  اّما  دننکیم . تیامح  نآ  هعـسوت  موادت و 

هناملاع و روطب  یمالـسا  بالقنا  جـیاتن  راثآ و  هک  دراد  اج  نیاربانب  دـشابن . یباـیزرا  یـسررب و  لـباق  دـیاش  نآ  تراـسخ  اـههنیزه و  هک 
بالقنا جیاتن  راثآ و  یبایزرا  رد  اهکالم  تیمها  دوش . جیورت  غیلبت و  هنازوسلد  هناعاجـش و  تروص  هب  هدش و  یبایزرا  قیقحت و  هنافـصنم 

اب لوا  هلهو  رد  هک  دنوشیم  هجاوم  ثداوح  عیاقو و  زا  يریثک  اب  هرمزور  روطب  نادنورهـش  مدرم و  هوبنا  دش  هراشا  هک  روطنامه  یمالـسا 
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يوس هب  هدوب و  بولطم  عضو  رد  ماظن  دـننک  روصت  تسا  نکمم  هظحل  کی  رد  هکیروطب  دـنراد  یفطاع  یـساسحا و  ياـهدروخرب  اـهنآ 
هک دنتسه  هلأسم  نیا  فشک  تخانش و  لابند  یعامتجا  مولع  نارگشهوژپ  دنشیدنیب . سکعب  رگید  یقیاقد  رد  اما  دوریم  تداعـس  ریخ و 

یبایزرا تخانـش و  يهرابرد  یمومع  راـکفا  يدـنب  عمج  رتـالاب  نآ  زا  و  تسیچ ؟ دنورهـش  کـی  رظن  يأر و  يدـنب  عمج  تدـم  زارد  رد 
زا قیمع  عیـسو و  حیحـص ، روصت  کـی  هب  ار  یموـمع  راـکفا  ناوـتیم  روـطچ  هکنیا  رتمهم  همه  زا  و  تسیچ ؟ ماـظن  درکراـک  راـتخاس و 

رابخا و زا  یخرب  کـنیا  ( 2 . ) دومن بسک  نادنورهـش  زا  ياهتـسیاش  تکراشم  تیامح و  ناوتب  ات  دـناسر  ماظن  تلود و  هرابرد  تاـیعقاو 
ار اهنآ  یمالـسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و  ناونع  هب  دنهجاوم و  اهنآ  اب  تدم  دنلب  تدم و  هاتوک  تروص  هب  نادنورهـش  مدرم و  هک  ار  یعیاقو 
رد مدرم  عیـسو  ددـعتم و  ياـهتکراشم  یمالـسا ، ياـهروشک  نارـس  سنارفنک  ییاـپرب  مـیهدیم . رارق  هراـشا  دروـم  دـننکیم  یباـیزرا 

اهرهـش و رد  یناسر  تامدـخ  نارمع و  زا  رامآ  عاونا  مروت ، ینارگ و  تیانج ، مرج و  رامآ  عاونا  اههعمج ، زامن  اهییامیپهار و  تاباختنا ،
نیب رد  یقالخا  یگنهرف و  ياهلاذتبا  جاور  مدرم ، فلتخم  راشقا  نیب  رد  اهدمآرد  فالتخا  دیدشت  اههاگشناد ، تیفرظ  شیازفا  اهاتـسور ،

دایتعا و موادـت  ناناوج ، مدرم و  فلتخم  راـشقا  رد  هزور  زاـمن و  طـسب  هعـسوت و  ناـهج ، هقطنم و  رد  روشک  تیعقوم  تیبثت  ناوج ، لـسن 
رد زاگ  مهـس  شیازفا  يزرواشک ، یـساسا  مالقا  زا  یخرب  دیلوت  شیازفا  یتفن ، ریغ  تارداص  شزرا  مجح و  شیازفا  ردـخم ، داوم  قاچاق 

نیا زا  یناوارف  ياهلاثم  دـهاش  نکـسم و ... هراـجا  دـیرخ و  خرن  ینارگ  اـهردرایلیم ، دادـعت  شیازفا  دـح 30 ،% ات  يژرنا  فرـصم  يوگلا 
رد یعون  هب  لـیاسم  نیا  زا  کـی  ره  دومن . هئارا  ناوتیم  یگنهرف  يداـصتقا و  یـسایس ، داـعبا  رد  نـالک  درخ و  تروصب  لـیاسم ، تسد 

عفنتم و قوف  ياهنایرج  ثداوح و  زا  فلتخم  ياهتبـسن  هب  یهورگ  ره  درف و  ره  دباییم و  باتزاب  مدرم  فلتخم  راشقا  تاروصت  ناهذا و 
دوشیم یبایزرا  تفایرد و  راشقا  دارفا و  داحآ ، هعومجم  طسوت  هنوگچ  قوف  ياههدیدپ  هعومجم  هک  تسا  نیا  لاؤس  دنوشیم . ررـضتم 

ییاهكالم هچ  اب  ار  اهنآ  و  دـننیبیم ؟ هنوگچ  لیاسم  نیا  هیواز  زا  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  جـیاتن  راثآ و  مدرم  یمومع  راـکفا  ًاـتیاهن  و 
راثآ و یبایزرا  یـسررب و  يارب  اهکالم  زا  یخرب  اجنیا  رد  یمالـسا  بالقنا  یبایزرا  رد  اـهکالم  نیرتمهم  دـننکیم ؟ یباـیزرا  یـسررب و 
تلود و تاناکما  اب  راثآ  جـیاتن و  هسیاقم  یمالـسا 2 - بالقنا  فادها  اب  راثآ  جـیاتن و  هسیاقم  - 1 دوشیم : هئارا  یمالـسا  بالقنا  جیاتن 

یمالسا يروهمج  ماظن  دوجوم  عضو  هسیاقم  نامزمه 4 - روط  هب  تاناکما  فادها و  اب  یمالسا  بالقنا  راثآ  جیاتن و  شجنس  روشک 3 -
يروهمج ماظن  دوجوم  عضو  هسیاقم  زارطمه 6 - ياهروشک  اب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  دوجوم  عضو  هسیاقم  - 5 هتفرشیپ . ياهروشک  اب 

ماود یهاـشنهاش  نونک  اـت  رگا  هک  یـضرف  يویرانـس  اـب  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  دوجوم  عـضو  هسیاـقم  بالقنا 7 - زا  لـبق  اـب  یمالـسا 
، یجراخ یلخاد و  یعاـمتجا ، يدرف و  داـعبا  يهمه  رد  یمالـسا  بـالقنا  یباـیزرا  كـالم  ناونعب  یمالـسا  بـالقنا  فادـها  تشادیم ؟

تنس نآرق و  زا  ذوخأم  ًاتدمع  فادها  نیا  تسا . هدومن  میسرت  تلود  مدرم و  يارب  يدنلب  رایسب  فادها  یگنهرف ، يداصتقا و  یـسایس و 
ینوناق یمسر و  تروصب  یساسا  نوناق  عبنمرد  فادها  نیا  دناهدش . یلجتم  مدرم  ياهراعش  و  هر )  ) ینیمخ ماما  مالک  رد  ًاتدمع  هک  هدوب 
شجنـس يارب  اهكالم  نیرتهب  زا  یکی  فادـها  نیا  یناقح ، ییالقع و  يداع و  رایـسب  روطب  دناهدیـسر . تما  ماما و  بیوصت  دـییأت و  هب 

بالقنا و عوقو  زا  ههد  ود  زا  دـعب  دـسرپب : دـناوتیم  سک  ره  دنتـسه و  یمالـسا  بالقنا  جـیاتن  راثآ و  یبایزرا  ماـظن و  ینونک  تیعـضو 
دوجوم عضو  ًالوصا  ایآ  دراد ؟ هلـصاف  ردقچ  قوف  فادها  اب  دوجوم  عضو  و  دناهدش ؟ ققحم  ردـقچ  قوف  فادـها  دـیدج ، ماظن  رارقتـسا 
یـساسا نوناق  موس  لصا  رد  یمالـسا  يروهمج  ماظن  بالقنا و  فادـها  ریخ ؟ ای  دنتـسه  قوف  فادـها  ققحت  ياتـسار  رد  ماظن  بالقنا و 

دراد دوجوم  عضو  زا  ًاصخـش  هک  یتاعالطا  رابخا و  هب  ءاکتا  اب  اهنآ و  يهعلاطم  اب  دناوتیم  ياهدنناوخ  ره  دـناهدش و  میـسرت  ریز  حرـشب 
عیسو و یهورگ  شهوژپ  کی  رد  شجنـس  نیا  هک  تسا  نآ  قح  هتبلا  دیامن . تواضق  یبایزرا و  یمالـسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و  هب  تبـسن 

يروهمج تلود   » یـساسا نوناق  موس  لصا  دوش . نییبت  ناگمه  يارب  نآ  يهجیتن  دریذپب و  تروص  دانـسا  ماقرا و  رامآ و  هب  یکتم  قیمع 
طیحم داجیا  - 1 درب : راکب  ریز  روما  يارب  ار  دوخ  تاناکما  همه  مود  لصا  رد  روکذـم  فادـها  هب  لین  يارب  تسا  فظوم  ناریا  یمالـسا 

رد یمومع  ياهیهاگآ  حطـس  ندرب  الاب  - 2 داسف .  رهاظم  هیلک  اب  هزرابم  يوقت و  نامیا و  ساـسا  رب  یقـالخا  لـیاضف  دـشر  يارب  دـعاسم 
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يارب ناگیار  یندـب  تیبرت  شرورپ و  شزومآ و  - 3 رگید . لیاسو  یهورگ و  ياههناسر  تاعوبطم و  زا  حیحـص  هدافتـسا  اب  اههنیمز  مامت 
، ینف یملع و  ياـههنیمز  ماـمت  رد  راـکتبا  عـبتت و  یـسررب و  حور  تیوـقت  - 4 یلاـع . شزوـمآ  میمعت  لیهـست و  حوطـس و  ماـمت  رد  همه 
ره وحم  - 6 بناجا . ذوفن  زا  يریگولج  رامعتسا و  لماک  درط  - 5 ناققحم .  قیوشت  قیقحت و  زکارم  سیسأت  قیرط  زا  یمالـسا  یگنهرف و 
رد مدرم  هماع  تکراـشم  - 8 نوناق . دودـح  رد  یعامتجا  یـسایس و  ياهیدازآ  نیمأـت  - 7 یبلطراصحنا . یگماـکدوخ و  دادبتـسا و  هنوگ 

مامت رد  همه  يارب  هنالداع  تاناکما  داجیا  اوراـن و  تاـضیعبت  عفر  - 9 شیوخ . یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، یسایس ، تشونرـس  نییعت 
قیرط زا  یلم  عافد  هینب  لـماک  تیوقت  يرورض 11 - ریغ  تالیکـشت  فذح  حیحـص و  يرادا  ماظن  داجیا  يونعم 10 - يدام و  ياـههنیمز 

قبط رب  هنالداع  حیحـص و  داصتقا  يزیر  یپ  - 12 روشک . یمالسا  ماظن  یـضرا و  تیمامت  لالقتـسا و  ظفح  يارب  یمومع  یماظن  شزومآ 
تشادـهب و راک و  نکـسم و  هیذـغت و  ياههنیمز  رد  تیمورحم  عون  ره  نتخاس  فرطرب  رقف و  عفر  هافر و  داـجیا  تهج  یمالـسا  طـباوض 

هبناج همه  قوقح  نیمأـت  - 14 اهنیا . دـننام  یماظن و  روما  يزرواشک و  تعنـص و  نونف ، مولع و  رد  ییاـفکدوخ  نیمأـت  - 13 همیب . میمعت 
یمالسا و يردارب  میکحت  هعسوت و  - 15 نوناق . ربارب  رد  یمومع  يواست  همه و  يارب  هنـالداع  ییاـضق  تینما  داـجیا  درم و  نز و  زا  دارفا 

ناناملسم يهمه  هب  تبسن  هناردارب  دهعت  مالسا ، ياهرایعم  ساسا  رب  روشک  یجراخ  تسایـس  میظنت  - 16 مدرم .  همه  نیب  یمومع  نواعت 
زا ار  ماـظن  مدرم و  فادـها  اـهزاین و  يهمه  یـساسا  نوناـق  دوشیم  هظحـالم  هک  روطناـمه  ناـهج » نافعـضتسم  زا  غـیرد  یب  تیاـمح  و 

روطب تسا . هدومن  میسرت  حرط و  قیمع  عیـسو و  تروصب  یگنهرف  یـسایس و  يداصتقا ، یجراخ ، یلخاد و  یعامتجا ، يدرف و  ياههبنج 
رد هدـش و  لصاح  یبسن  تاقیفوت  فادـها  زا  یخرب  رد  هک  درک  حرطم  ار  هیـضرف  اعدـم و  نیا  ناوتیم  یـصخش  تایبرجت  رب  ینتبم  یلک 
ایآ دنهاوخب  ار  قوف  فادها  تیلعف  رـضاح  لاح  رد  تما  نادنورهـش و  يهمه  رگا  یتسارب  دوشیم . هدید  ییاهقیفوت  مدـع  رگید  ياهراپ 

یگدـیچیپ و تعـسو و  دریگ  رارق  هجوت  دروم  موـس  لـصا  دـنب 12  طـقف  رگا  دروم  نیا  رد  تشاد ؟ دـهاوخ  ار  ییوگخـساپ  ناوـت  تلود 
رد تسا ؟ هدرک  فرط  رب  ار  رقف  هدومن و  رارقرب  ار  هافر  رادقم  هچ  یمالسا  يروهمج  بالقنا و  یتسارب  دوشیم . نشور  بلطم  تیساسح 

ینادیم و يدانسا و  شهوژپ  کی  نودب  تسا ؟ هدش  ییادز  تیمورحم  ردقچ  همیب  میمعت  تشادهب و  راک و  نکـسم و  هیذغت و  ياههنیمز 
قوف فادـها  اب  يدایز  يهلـصاف  زونه  بالقنا  زا  ههد  ود  زا  سپ  هک  دـش  یعدـم  ناوتیم  دودـحم ، یـصخش و  تایبرجت  رب  ینتبم  ًاـفرص 
هدـش ققحم  هعماج  رد  ناگیار  یندـب  تیبرت  شرورپ و  شزومآ و  ایآ  هک  درک  شـسرپ  ناوتیم  زین  موس  لـصا  زا  دنب 3  دروم  رد  میراد .

یسوملم دوهشم و  لیاسم  فلتخم ، نیوانع  هب  نازومآشناد  زا  هجو  ذخا  الاب و  ياههیرهش  اب  یعافتناریغ  سرادم  دشر  شیادیپ و  تسا ؟
ققحت لمع و  ياتـسار  رد  هک  درک  هراشا  ناوتیم  زین  یفادـها  هب  اما  دـنراد . راک  ورـس  نآ  اب  روشک  ياههداوناخ  یماـمت  ًاـبیرقت  هک  تسا 
ققحم هک  دوب  یعدـم  ناوـتیم  هک  دـناهدومن  میـسرت  ار  یفادـها  یگنهرف  یملع و  ياهتفرـشیپ  هنیمز  رد  و 4  ياهدنب 2  ًالثم  دـنراد  رارق 

لیکـشت و نینچمه  دراد . اـههنیمز  ماـمت  رد  یمومع  ياـهیهاگآ  حطـس  ندوب  ـالاب  زا  تیاـکح  هک  تسا  دوـجوم  يداـیز  نئارق  دـناهدش .
رد ( 3 . ) دـشاب روشک  رد  عبتت  راکتبا و  یـسررب و  حور  تیوقت  رب  لاد  ياهنیرق  دـناوتیم  یقیقحت  یـشهوژپ و  يهسـسؤم  اـههد  يهعـسوت 

، فادـها اریز  دوشیم . لصاح  ینیئاپ  هبـسنلاب  يهرمن  دوش  هسیاقم  نآ  فادـها  اب  بالقنا  جـیاتن  راـثآ و  رگا  هک  تسا  نیا  اعدـم  عومجم 
هدروآرب شفادـها و  ققحت  يارب  یمالـسا  بالقنا  یبایزرا  كالم  ناونعب  تاناکما  تسا . هدـش  نیودـت  میـسرت و  یلاع  دـنلب و  هداعلاقوف 

یتفرعم یملع و  ياههتـشر  رد  تسا و  ییـالقع  شـسرپ ، نیا  تسا ؟ هتـشاد  راـیتخا  رد  یتاـناکما  هچ  مدرم  ياـهزاین  اههتـساوخ و  ندرک 
یفیلکت یسک  رگا  ینعی 4 ) فیلکت » قح و  بسانت  : » دـنیوگیم هقف  قوقح و  ملع  رد  ًالثم  تسا . هدـش  یلجتم  یفلتخم  روصب  نوگاـنوگ 

فیاـظو و بساـنت  زا  تیریدـم  ملع  رد  دـهد . ماـجنا  ار  فیلکت  نآ  دـناوتب  اـت  دـشاب  هتـشاد  یقوقح  نآ  اـب  بساـنتم  دـیاب  تشاد  هدـهعب 
: هک هدروآ  نینچ  هتـشاد و  ظوحلم  ار  قوف  هتکن  زین  یـساسا  نوناـق  موس  لـصا  ( 5 . ) دـنیوگیم نخـس  تارایتخا  تاناکما و  اب  اهتیرومأم 
« درب راکب  ریز  روما  يارب  ار  دوخ  تاناکما  همه  مود ، لصا  رد  روکذم  فادها  هب  لین  يارب  تسا  فظوم  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  »
هک یمالسا  بالقنا  فادها  ترثک  تعسو و  هب  هجوت  اب  تسا . زاین  دروم  یتاناکما  ًارهق  فادها ، ققحت  يارب  هک  هتشاد  تیانع  ننقم  ینعی 
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بالقنا و ياهزاین  فادها و  ناوتیم  هک  روطنامه  دـشاب . تلود  رایتخا  رد  دـیاب  یمیظع  رایـسب  تاناکما  تسا ، هدـش  نایب  موس  لصا  رد 
نیا هب  ناوتیم  ار  يونعم  یفیک و  تاناکما  تسا . يونعم  يدام و  معا ا  زین  تاناکما  دومن ، میـسقت  يونعم  يدام و  يهتـسد  ود  هب  ار  ماظن 

-1 درب : مان  ناوتیم  حرش  نیا  هب  مه  ار  يدام  تاناکما  نامز  لقع 4 - ملع و  یلم 3 - مزع  هدارا و  هیحور 2 - نامیا و  - 1 درمشرب : حرش 
. درک مهارف  دازآ و  ار  یمیظع  تاناکما  یمالسا  بالقنا  هک  درک  اعدا  ناوتیم  يونعم  رظن  زا  ( 6  ) يژولونکت هیامرس 3 - یعیبط 2 - عبانم 

تاناکما ًالوا  دـناهدشن ؟ لصاح  دـیاش  دـیاب و  هکنانچنآ  فادـها  ارچ  اما  تشاد . نآ  زا  ییالاب  راظتنا  دـیاب  فادـها  ققحت  يارب  نیا  ربانب 
اب هیحور و  اب  یمدرم  تسا  مزال  بولطم  عضو  هب  لین  لوحت و  رییغت و  يارب  ینعی  دنتـسه . فادها  ققحت  يارب  مزال  طرـش  ًاتدـمع  يونعم 

يهدمع ًایناث  دنشاب . هتشاد  مه  يدام  رازبا  تاناکما و  دیاب  نانیا  هکلب  تسین  یفاک  نیا  اما  دنوش . رضاح  هنحص  رد  هدارا  مزع و  اب  نامیا و 
بآ بالقنا و  ماظن و  لصا  ظفح  بالقنا و  عناوم  تافآ و  عفد  فرص  تکراشم ، روضح و  يارب  مدرم  یمومع  جیـسب  يونعم و  تاناکما 

، یگنهرف مجاهت  یماظن ، هلمح  يداصتقا ، هرصاحم  یلخاد ، ياهتتشت  اهبوشآ و  داد . رارق  عاعـشلا  تحت  ار  فادها  ققحت  دش و  كاخ  و 
ینیگنس هداعلا  قوف  يژرنا  ناوت و  هک  دنتسه  یعناوم  تافآ و  رهش ، هب  اهاتسور  زا  عیسو  ترجاهم  تیعمج ، دیدش  دشر  مسیرورت ، جاوما 

ره ققحت  يارب  هک  یتاناکما  نیرتمهم  زا  یکی  دناهدش . ریخأت  دوکر و  راچد  فادها  ققحت  هجیتن  رد  تسا و  هدش  فرـص  اهنآ  عفد  يارب 
، موس لصا  زا  دنب 12  قباطم  ناریا  رد  ناوتب  هکنیا  يارب  هبرجت  لقع و  ساسا  رب  تسا . يدنبنامز  نامز و  يهلوقم  تسا ، زاین  دروم  یفدـه 

چیه هیذغت  نکـسم و  تشادهب و  راک و  هنیمز  رد  دشاب و  هدش  عفر  رقف  هدـش و  داجیا  هافر  نآ  رد  هک  تشاد  هنالداع  حیحـص و  يداصتقا 
نامز هب  فده  نیا  ًاملـسم  تسه ؟ زاین  نامز  لاس  دـنچ  هب  يونعم ، يدام و  تاناکما  ندوب  مهارف  تروص  رد  یتح  دـشابن  یتیمورحم  عون 
فرـص تقو  یتعنـص ، بالقنا  سناسنر و  نامز  زا  لاس  دص  دـنچ  لقادـح  هافر  ققحت  يارب  برغ  يرادهیامرـس  داصتقا  دراد . زاین  يدایز 

یبرغ هفرم  ياهروشک  رد  رفن  نویلیم  اههد  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  رامآ  هدوبن و  قفوم  ًالماک  رقف  عفر  هنیمز  رد  دوجو  نیا  اـب  تسا  هدرک 
يریگمـشچ قیفوت  اما  درک  شالت  رقف  عفر  يارب  لاس  داتفه  کیدزن  قرـش  یکارتشا  یتلود و  داصتقا  ( 7 . ) دننکیم یگدـنز  رقف  طخ  ریز 

نوناق موس  لصا  رد  جردنم  فادها  زا  یخرب  ًالوصا  دیدرگ . لالحمضا  یشاپورف و  شوختسد  ماجنارـس  تشادن و  یمومع  هافر  هنیمز  رد 
رـشب عون  ياهلآهدیا  فادها و  ناونع  هب  ار  اهنآ  دوخ  روهظ  ردص  زا  مالـسا  بتکم  دنـشابیم و  تنـس  نآرق و  زا  ذختم  یعون  هب  یـساسا 

نیا ربانب  دنوش . لئان  اهنآ  هب  دنناوتیم  یبسن  روطب  اهناسنا  ياهرود ، رصع و  ره  رد  تاناکما  ندوب  مهارف  تروص  رد  تسا و  هدرک  حرطم 
دوخ نالک  یلوصا و  فادـها  ققحت  ات  يزارد  هار  عناوم ، تافآ و  يهمجه  تاناکما و  دوبمک  رمع و  لاس  تسیب  اـب  زین  یمالـسا  بـالقنا 

فادها ققحت  ریسم  رد  هک  دنـشاب  نئمطم  مدرم  لقادح  هک  تسا  نآ  یمالـسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و  یبایزرا  رد  مهم  هتکن  نیا  ربانب  دراد .
ار یمالسا  بالقنا  يداصتقا  يدام و  تاناکما  کنیا  فادها  ققحت  رد  اهنآ  شقن  يونعم و  یفیک و  تاناکما  یسررب  زا  سپ  دنراد . رارق 

ياهزاین فادـها و  ققحت  يارب  اهنت  هن  اهنیا  هک  مینک  هراشا  هتکن  نیا  هب  تسا  یفاـک  يداـم  تاـناکما  تیمها  باـب  رد  مینکیم . یـسررب 
دنب لاثم  يارب  تسا . يدام  تاناکما  اهرازبا و  زا  هدافتسا  دنمزاین  زین  یفیک  يونعم و  فادها  دربشیپ  یتح  دنتسه ، يرورـض  مزال و  يدام 

ساسا رب  یقالخا  لیاضف  دشر  يارب  دـعاسم  طیحم  داجیا  - 1 : » تسا يونعم  یقالخا و  ًالماک  فدـه  کی  یـساسا  نوناق  موس  لصا  زا   1
یهجوت لباق  تالیکـشت  هنیزه و  دـنمزاین  یهابت  داسف و  رهاظم  هیلک  اب  هزرابم  ًالوا - یهابت  داسف و  رهاظم  هیلک  اب  هزرابم  يوقت و  ناـمیا و 

جاور ًاثلاث - تسا . ربهنیزه  مه  نیا  هک  درک  اپرب  یغیلبت  يداشرا و  تالیکـشت  زین  یقالخا  لیاضف  فیرعت  غیلبت و  يارب  دـیاب  ًاـیناث - تسا .
داجیا ياهطرش  شیپ  زا  دنوش ، نوبز  تسپ و  ناشيدام  ياهزاین  عفر  يارب  دنشابن  روبجم  اهناسنا  نآ  رد  هک  هنالداع  قالخ و  داصتقا  کی 

موس لصا  قبط  هک  نالک  عیسو و  فادها  اب  یمالسا  بالقنا  زا  هتـساخرب  تلود  نیاربانب  تسا ». یقالخا  لیاضف  دشر  يارب  دعاسم  طیحم 
داعبا رد  صوصخب  یمالسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و  یبایزرا  رد  نیاربانب  تسا . یمیظع  يداصتقا  يدام و  تاناکما  دنمزاین  دراد  ور  شیپ  رد 

رایتخا رد  هک  یتاناکما  نیرتیلـصا  نیرتمهم و  زا  یکی  داد . رارق  كالم  ار  نآ  يدام  يداصتقا و  تاناکما  نازیم  دیاب  یهافر  يداصتقا و 
ناریا داصتقا  ریخا ، يههد  نیدـنچ  یط  ینعی  رود ، ياههتـشذگ  زا  دـشابیم . تفن  شورف  زا  لصاح  ياهدـمآرد  تسا ، هتـشاد  رارق  ماـظن 
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میژر نافلاخم  داقتنا  دروم  هراومه  هتـشذگ  میژر  مهم  تاماهتا  زا  یکی  ناونع  هب  رما  نیا  هک  تسا ، هدـش  ياهیاپ  کـت  یلوصحم و  کـت 
اذل دوب . تفن  هب  روشک  تلود و  یگتـسباو  عطق  زین  یمالـسا  بالقنا  ياهنامرآ  فادـها و  زا  یکی  دوب و  هر )  ) ینیمخ ماما  صخـش  هاش و 
نیا بالقنا  يزوریپ  زا  ههد  ود  تشذـگ  دوجو  اب  ارچ  هک  تسا  حرط  لـباق  داریا  دـقن و  نیا  یمالـسا  بـالقنا  جـیاتن  راـثآ و  یباـیزرا  رد 

تموکح ماظن و  اب  هسیاقم  رد  دیدج  ماظن  تلود و  هک  دوش  یسررب  هک  تسا  نآ  فده  تمسق  نیا  رد  نکل  تسا ؟ هدشن  لصاح  فده 
ریز لودج  روظنم  نیا  يارب  دـنادرگ ؟ ققحم  ار  یمالـسا  بالقنا  فادـها  دـناوتب  ات  تسا  هدوب  رادروخرب  تفن  دـمآرد  زا  رادـقم  هچ  هاش 

یفیک ظاحل  زا  اـما  تسا . هدـش  ربارب  ود  اـهزاین  یمک  روطب  سپ  تسا  هدـش  ربارب  ود  ًاـبیرقت  تیعمج  لاـس  تسیب  نیا  یط  دوشیم : هئارا 
زا مدرم  تاعقوت  یمالـسا ، بالقنا  ینامرآ  هناهاوخ و  تلادع  ياهراعـش  زا  رثأتم  ًالوا - تسا . هدش  ربارب  دنچ  مدرم  ياههتـساوخ  اهزاین و 

. دشابیم عونت  رپ  الاب و  يرهـش  یگدنز  فرـصم  يوگلا  تسا و  هدش  ربارب  ود  تدم  نیا  یط  يرهـش  تیعمج  ًایناث  تسا . رتشیب  ماظن  نیا 
يرهش زین  ییاتسور  فرـصم  يوگلا  اهاتـسور ، رد  نویزیولت  ویدار و  جاور  یمالـسا و  بالقنا  هناهاوخ  تلادع  ياهراعـش  زا  رثأتم  ًاثلاث -
هکشب نویلیم   5/3 رفن نویلیم   6 تفن دیلوت  رفن 2 نوـیلیم   64 رفن نویلیم   33 ناریا تیعمج  1 13561376 اه صخاشفیدرلودج  تسا . هدـش 
نویلیم  24 تفن دمآرد  هکـشب 5 نویلیم   2 هنازور هکـشب  نویلیم   5/5 تفن تارداص  هکـشب 4 نوـیلیم   5/1 هکـشب نویلیم  / 5 تفن فرصم  3

گنج تراسخ  رالد  درایلیم  رازهیهاـشنهاش  ماـظن  ظفحهدـمع  ياـه  هنیزه  رـالد 7  13 رالد  12 هکـشب کی  تمیق  رـالد 6 نویلیم   14 رالد
150 رالد  750 تفن دـمآرد  هنارس ي  رفن 10 نوـیلیم   30 رفن نویلیم   16 ییاتسور تیعمج  رفن 9 نوـیلیم   34 رفن نویلیم   17 يرهش تیعمج  8

زاگ مهس  دصرد 14  65 دصرد  95 فرـصم يوگلا  رد  تفن  مهس  رالد 13 / 6 رالد  1 رالد دیرخ  تردق  الابنییاپمدرم 12 تاراظتنا  رالد 11
رخآ لاـس  هب  تبـسن  یفیک  یمک و  ظاـحل  زا  مدرم  ياههتـساوخ  تاراـظتنا و  لیـصافت ، نـیا  اـب  دـصرد   30 دصرد  1 فرـصم يوگلا  رد 

تعرس نیا  هب  هک  تاراظتنا  تاعقوت و  زا  مجح  نیا  اهمتـسیس ، هیرظن  تاضورفم  ظاحل  زا  نیاربانب  تسا . هدش  ربارب  نیدنچ  هاش  تموکح 
هدـشن ثداح  هعقاو  نیا  یفلتخم  لیالد 8 ) هب  ههد  ود  نیا  یط  نکل  دشاب . هدـننک  جـلف  ازنارحب و  دـناوتیم  دوش  یـسایس  ماظن  ره  هجوتم 

نیا مغر  یلع  تلود  فرط  کـی  زا  اریز  تشاذـگ . یمالـسا  بـالقنا  يـالاب  تـیفرظ  فاـطعنا و  باـسح  هـب  ناوـتیم  ار  نـیا  هـک  تـسا 
يارب هک  یتیعورـشم  رطاخب  مدرم  رگید  فرط  زا  تسا و  هداد  شیازفا  رودـقم  دـح  رد  ار  دوخ  یناسر  تامدـخ  اـهدوبمک ، تالکـشم و 
رگید ياهفیدر  رد  دناهدرواین . لعف  هب  هوق  زا  هدرک و  لرتنک  ار  دوخ  تاراظتنا  اههتـساوخ و  رودـقم  دـح  ات  دنتـسه  لئاق  ناشدوخ  تلود 

اریز دوب . یمالـسا  بالقنا  فادها  زا  شدوخ  رما  نیا  هک  تسا  هدش  فصن  هتـشذگ  میژر  هب  تبـسن  تفن  دیلوت  هک  دوشیم  هدید  لودج 
ياهلـسن ات  دشاب  دودحم  هدش و  باسح  نآ  دیلوت  دیاب  دوب  دـقتعم  ماما  هک  تسا  یندـش  مامت  ریذـپاندیدجت و  یندـعم  يهدام  کی  تفن 

مین زا  تفن  یلخاد  فرـصم  تدم  نیا  یط  هک  دهدیم  ناشن  لودج  ( 9 . ) دنـشاب دنمهرهب  نآ  یتخوس  يژرنا  تفن و  دمآرد  زا  زین  هدنیآ 
. تسا هدش  ربارب  هس  تفن  فرصم  اما  هدش  ربارب  ود  دودح  تیعمج  هکنآ  مغر  یلع  ینعی  تسا  هدیسر  هکشب  نویلیم  هب 1/5  هکشب  نویلیم 

کی رما  نیا  فرط  کـی  زا  تـسا : یتواـفتم  ياهمایپ 10 ) میالع و  يواـح  یمالـسا  بـالقنا  جـیاتن  راـثآ و  یباـیزرا  رظن  زا  شیازفا  نیا 
عیـسو روطب  دشابیم ، تلود  تیکلام  لرتنک و  رد  هک  يرورـض  مهم و  يالاک  کی  ناونعب  تفن  هک  دـهدیم  ناشن  تسا و  تبثم  تمالع 

هماع يدنماضر  هدرک و  کمک  روشک  يداصتقا  هعـسوت  دشر و  هب  دناوتیم  رما  نیا  دوشیم و  عیزوت  مدرم  راشقا  نیب  روشک و  حطـس  رد 
هک تروص  نیا  هب  دشاب  یفنم  یمایپ  لماح  دناوتیم  تیعمج  شیازفا  زا  شیب  تفن  فرـصم  شیازفا  رگید  فرط  زا  دـهد . شیازفا  زین  ار 

یلم داصتقا  رد  هدام  نیا  يداـینب  شقن  هب  هجوت  ؛2ط  إب هک  دوشیم  فرـصم  تخوس  تروص  هب  ًافرـص  هنیهب و  ریغ  تروصب  تفن  ًالامتحا 
بسانمان و زین  دنمـشزرا  يهدام  نیا  فرـصم  عیزوت و  هک  تسا  نآ  رب  لاد  نئارق  رامآ و  نینچمه  تسا . یفنم  هجیتن  کـی  رما  نیا  روشک 
هفرم و درف  کی  مهس  هک  یلاح  رد  تسا . لاس  رد  دیفـس  تفن  رتیل  هد  دنچ  هدام  نیا  زا  ییاتـسور  کی  مهـس  هک  يروطب  تسا . هنالداعان 

رتیل ره  يارب  تلود  هک  ییالاب  يهناراـی  هب  هجوت  اـب  تسا . لزنم  ژاـفوش  لـیبموتا و  يارب  لـیئوزاگ  نیزنب و  رتیل  رازه  دـنچ  يرهـش  لومتم 
رد تسا . ییاتسور  درف  کی  ربارب  اههد  یتلود  ياههنارای  زا  يرهش  درف  نیا  مهـس  هک 11 ) دوشیم  صخـشم  دزادرپیم  یتفن  يهدروآرف 
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شهاک نیا  رظن  کی  زا  تسا . هدش  رتمک  فصن  زا  هتـشذگ  هب  تبـسن  روشک  تارداص  هک  دهدیم  ناشن  لودـج  تفن  تارداص  يهنیمز 
يارب مه  ار  یقاب  دـناهداد و  صاصتخا  ناشدوخ  فرـصم  هب  ار  دـیلوت  زا  يرتشیب  مهـس  ام  مدرم  ینعی  دـشاب  تبثم  يهجیتن  کی  دـناوتیم 

یقطنم روطب  اریز  دوش . یقلت  یفنم  يهجیتن  رثا و  کی  دـناوتیم  سپ  نیا  زا  تارداص  دـیلوت و  شهاـک  اـما  دناهتـشاذگ . هدـنیآ  ياهلـسن 
بـسانت نآ  يزرا  ياهزاین  روشک و  يداصتقا  دشر  دـنور  دـیلوت و  تیفرظ  هدـش و  هتخانـش  ریاخذ  نازیم  اب  دـیاب  تارداص  دـیلوت و  نازیم 

زا دراد و  رایتخا  رد  ار  ناهج  ریاـخذ  لداعم 10 % ًادودح  ریاخذ ، هکـشب  درایلیم  دصکی  بیرق  اب  ناریا  هک  تسا  نآ  تیعقاو  دشاب . هتـشاد 
يهفاضا هکشب  نویلیم  کی  کیدزن  دوخ  لعفلاب  دیلوت  هب  تبسن  دشابیم و(12 ) هکشب  نویلیم  بیرق 4/5  ناریا  دیلوت  تیفرظ  رگید  يوس 

هک يداصتقا  تالکـشم  اب  هک  تسا  هدرک  جرخ  رالد  اهدرایلیم  دیلوت  يزاستیفرظ  يارب  ناریا  هکنیا  هب 13 ) هجوت  اب  دراد . دیلوت  تیفرظ 
شیاهیراذگهیامرـس ات  دـنک  دـیلوت  تیفرظ  دـح  رد  هک  دراد  قح  دـنک ، هنیزه  دوخ  يداصتقا  ياهـشخب  ریاس  رد  ار  نآ  تسناوتیم  دراد 

أگ ؛ إما دشاب . هتـشاد  تارداص  دیلوت و  رد  هتـشذگ  لداعم  یمهـس  لقادـح  دـناوتیم  ناریا  بیترت  نیمه  هب  دـشاب . هتـشاد  يداصتقا  هیجوت 
شیازفا اضاقت و  تیدودـحم  اب  نوچ  تسا . هدرک  لیمحت  ناریا  هب  عقاو  رد  ار  ینونک  مهـس  للملانیب ، ماـظن  يداـصتقا  یـسایس و  طـیارش 

ناونعب دـهاوخب  ناریا  رگا  نیاربانب  دوش . تفن  دـمآرد  تمیق و  دـیدش  شهاک  بجوم  دـناوتیم  ناریا  تارداص  دـیلوت و  شیازفا  هضرع ،
یهدنامزاس و کی  اب  ًالوا  دشاب : هتشاد  ار  ناهج  تفن  تارداص  دیلوت و  زا  ياهتسیاش  مهس  یمالـسا  بالقنا  مهم  جیاتن  فادها و  زا  یکی 

دیابن تفن  تارداص  دـیلوت و  رد  ناریا  مهـس  شیازفا  ًایناث  دریگب . ار  تفن  تمیق  شهاک  يولج  دـیاب  یناهج  ياهقطنم و  لاـعف  یـساملپید 
تفن يهلأسم  رد  هک  یعیدـب  يهتکن  دوش . تفن  هب  داصتقا  تلود و  یگتـسباو  شهاک  عطق و  ینعی  یبالقنا  فدـه  نتفرگ  هدـیدان  بجوم 

ياهروشک هکیلاح  رد  تسا  نآ  زا  لبق  لاس  تسیب  تمیق  لداعم  ًابیرقت  تفن  هکـشب  کی  تمیق  رـضاح  لاح  رد  هک  تسا  نآ  دراد  دوجو 
ای هدنام  تباث  ای  هنافسأتم  داوم  نیا  تمیق  دنتسه  ماخ  داوم  تارداص  هب  هتـسباو  ًاتدمع  دوخ  ینارمع  يراج و  ياههنیزه  يارب  موس  ناهج 

اهدرواتـسد و نیرتمهم  زا  یکی  دوشیم . رتشیب  زور  هب  زور  هتفرـشیپ  ياهروشک  هدش  هتخاس  ياهالاک  تمیق  هکیلاح  رد  دـباییم  شهاک 
ياهکـشب 40 زرم  هب  دبای و  شیازفا  ربارب  هس  دودح  هب  دوب  رالد  هک 13  تفن  تمیق  دش  بجوم  هک  دوب  نآ  یمالـسا  بالقنا  تبثم  جیاتن 
ار ینارگن  نیا  گرزب  ياـهروشک  هقطنم ، زیخ  تفن  ياـهروشک  هب  بـالقنا  رودـص  هعـسوت و  زادـنامشچ  ( 14) اب هراومه  و  دـسرب ، رـالد 

یبالقنا یمالـسا و  تلود  رایتخا  رد  یتایح  يهدام  نیا  تمیق  هضرع و  لرتنک  دـبای و  شیازفا  نازیم  ناـمه  هب  زین  تفن  تمیق  هک  دنتـشاد 
دشاب یلیالد  زا  یکی  دناوتیم  ینارگن  نیمه  دیامن . هدافتسا  یمالـسا  بالقنا  فادها  دربشیپ  يارب  مرها  نیا  زا  دناوتب  دریگ و  رارق  دیدج 

، يداصتقا هرصاحم  دننزب . مادقا  هب  تسد  یمالسا  بالقنا  يزادنارب  هیزجت و  فیعضت ، تهج  تفن  يهدننک  فرـصم  گرزب  ياهتلود  هک 
نمـض هک  دوـب  تامادـقا  نیا  يهلمج  زا  و ... یگنهرف 15 ) مجاهت  یماظن ، يهلمح  یـسایس ، ياوزنا  راـشف و  ضراـعم ، تاجتـسد  تیوقت 
هجیتن رد  هدرک و  فرص  ار  یمالسا  بالقنا  ناوت  تاناکما و  زا  ياهدمع  شخب  ناریا ، تسد  زا  تفن  تمیق  هضرع و  لرتنک  ندرک  جراخ 

سپ تفن  تمیق  هک  دوشیم  هظحالم  قوف  طیارش  يهعومجم  ریثأت  تحت  نیاربانب  درک . دراو  يدیدش  ياهبیسآ  بالقنا  فادها  ققحت  هب 
لوا ياجب  لاس  تسیب  زا  سپ  کنیا  داتفا و  شهاک  يریزارـس  هب  بالقنا ، يزوریپ  يهیلوا  ياهلاس  رد  یبـالقنا  دـیدش و  شیازفا  کـی  زا 

تفن و تمیق  ندـنام  تباث  رطاخب  تسا . هدوب  بالقنا  یلـصا  هدـمع و  فدـه  کی  تفن  تمیق  شیازفا  هکیلاـح  رد  تسا  هتـشگزاب  دوخ 
لداعت رادقم  هچ  ات  هک  دهدیم  ناشن  رما  نیا  تسا . هتفای  شهاک  فصن  دودح  هب  روشک  یتفن  دمآرد  هجیتن  رد  روشک ، تارداص  شهاک 

لیاسم و دایدزا  نازیم  هب  ناوتیم  اج  نیمه  زا  تسا و  هدروخ  مهب  رگید  يوس  زا  تاناکما  اب  وس  کی  زا  بالقنا  ياـهزاین  فادـها و  نیب 
هک دوشیم  نشور  ینامز  رما  نیا  تالکـشم  تسا . هدـش  فصن  تفن  دـمآرد  اـما  هدـش  ربارب  ود  تیعمج  ینعی  درب . یپ  ماـظن  تالکـشم 
هب هتـسباو  زین  موس  مود و  مالقا  یتلود . تاجناخراک  دوس  اهتایلام 3 - تفن 2 - شورف  - 1 دشابیم : عبنم  هس  زا  تلود  ياهدمآرد  مینادـب 

نیشام دیرخ  یکدی ، تاعطق  تاریمعت  هیلوا ، داوم  نیمأت  يارب  تلود  یتعنـص  يداصتقا و  ياهتیلاعف  تاجناخراک و  نوچ  دنـشابیم . تفن 
زا لصاح  ياهزرا  قیرزت  تفن و  هب  هتـسباو  روشک  داصتقا  لک  نوچ  نینچمه  دنتـسه . هتـسباو  تفن  زا  لصاح  ياـهزرا  هب  ًاـساسا  تـالآ ،
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گنج و زا  یـشان  يداصتقا  دوکر  طیارـش  رد  دـشابیم و  تفن  یقیرزت  زرا  نازیم  هب  هتـسباو  روشک ، ياـهتیلاعف  قنور  دـشر و  هدوب ، تفن 
هدومن و هفاضا  اـهراشف  ریاـس  هب  ار  مدرم  هب  یتاـیلام  ياـهراشف  دـهد و  رارق  هجوت  دروم  ار  اـهتایلام  نادـنچ  هتـسناوتیمن  تلود  بـالقنا ،

یتایح ماظن  تلود و  يارب  ردقچ  تفن  دمآرد  هک  دوشیم  مولعم  قوف  تاکن  هب  هجوت  اب  دهد . شیازفا  ار  اههدوت  يدنسرخان  یتیاضران و 
شزرا رالد و  دیرخ  تردق  هک  تسا  نآ  رگید  يهتکن  دـشاب . نیرفآ  بیـسآ  دـناوتیم  نازیم  هچ  ات  نآ  تفا  شهاک و  تسا و  یـساسا  و 

هبساحم و رالد  هب  روشک  یتفن  ياهدمآرد  تسا . هتشاد  يریگمشچ  شهاک  ریخا  لاس  تسیب  یط  ربتعم  ياهزرا  ریاس  ربارب  رد  نآ  يربارب 
هک 14 دز  نیمخت  ناوتیم  بیترت  نیا  هب  دهد . ماجنا  یبرغ  ياپورا  نپاژ و  زا  ار  دوخ  ياهدیرخ  يهدمع  دیاب  ناریا  اما  دوشیم  تخادرپ 

تیعمج هکیلاح  رد  نیاربانب  دشاب . هتشاد  لاس 1356  رالد  درایلیم  لداعم 8  يدیرخ  تردق  دیاش  لاس 76  رد  یتفن  دـمآرد  رالد  درایلیم 
فادها ققحت  رد  ار  تلود  ماظن و  تالکـشم  نازیم  هتکن  نیا  تسا و  هتفای  شهاک  موس  کی  دودح  هب  یتفن  دمآرد  تسا ، هدـش  ربارب  ود 

تفن هنارـس  دمآرد  مانب  یـصخاش  تیعمج ، لک  هب  لاس  کی  رد  تفن  دمآرد  لک  میـسقت  زا  دیامنیم . رتفافـش  ار  تلم  ياهزاین  عفر  و 
ره مهس  بیترت  نیا  هب  دشابیم . رالد  لداعم 200  رضاح  لاح  رد  رالد و  لداعم 750  ًادودح  لاس 1356  رد  مقر  نیا  هک  دیآیم  تسدب 
هب مقر  نیا  میریگب ، رظن  رد  ار  لبق  لاس  تسیب  هب  تبـسن  رالد  شزرا  تفا  رگا  تسا و  هتفای  لیلقت  مراهچ  کـی  هب  تفن  دـمآرد  زا  یناریا 
رد تسا . هتفای  شهاک  متفه  کی  هب  هتـشذگ  هب  تبـسن  تفن  دمآرد  زا  رفن  ره  مهـس  یعقاو  روط  هب  عقاو  رد  دـسریم و  رالد  دودح 100 

روشک یعقاو  يروص و  دـمآرد  هک  یلاح  رد  تفگ : ناوتیم  ماظن  ياـهزاین  نیمأـت  بـالقنا و  رد  تفن  شقن  ـالاب و  بلاـطم  يدـنب  عمج 
عونتم و هداعلاقوف  شفیاظو  یـساسا  نوناق  قباطم  دـیدج  تلود  هکنآ  نمـض  تسا . هدـش  ربارب  ود  تیعمج  اـما  هدـش ، مک  ربارب  نیدـنچ 

هلأسم تروص  سپ  تسا . هدـش  ربارب  نیدـنچ  یفیک  یمک و  ظاحل  زا  ياهدـیدع  لیالد  هب  زین  مدرم  ياهزاین  تاراـظتنا و  هدـش و  ددـعتم 
هداعلاقوف لعفلاب ، يدام  تاناکما  اما  گرزب  عیـسو و  هداـعلاقوف  ياـهزاین  اههتـساوخ و  فادـها ، تسا : نینچ  یمالـسا  بـالقنا  ماـظن و 

تسا و هئارا  لـباق  ینیعم  دودـحم و  ياـهزیوجت  اـهلح و  هار  دوـش  هتـشاذگ  یلقع  ملع و  ره  لـباقم  هلأـسم ، تروـص  نیا  مک . دودـحم و 
ناشزیوجت ینیبشیپ و  دـننیبیم و  روطنیا  ًاعون  ار  ناریا  هلأسم  تروص  زین  گرزب  ياهتردـق  تسا . ینیب  شیپ  لـباق  ياهدـیدع  ياـهنارحب 

يارب ای  دنرادیم و  رب  تسد  یبالقنا  ياهـشزرا  لوصا و  فادـها و  زا  ای  ییالقع  یقطنم و  يزاب  کی  رد  نالوئـسم  مدرم و  هک  تسا  نیا 
رانک بالقنا و  هلاحتسا  شاهجیتن  تدم 16 ) زارد  رد  زین  رما  نیا  هک  دنوشیم . لسوتم  گرزب  ياهروشک  هب  روشک  يدام  تاناکما  نیمأت 

زا هتساخرب  ماظن  یمالسا و  بالقنا  مضه  قوف و  هلأسم  دیدشت  يارب  هک  دوشیم  هدهاشم  اذل  تسا . بالقنا  ياهنامرآ  لوصا و  نتـشاذگ 
ای تسا  هدش  میرحت  ناریا  تفن  دیرخ  فلتخم  ياهتبون  رد  ًالثم  تسا . هدرک  مرها  ار  تفن  هراومه  اکیرمآ  یللملانیب ، ماظن  دـنور  رد  نآ ،

ياهرازاب تیوقت  قیرط  زا  اـی  تسا ، هدـش  میرحت  ناریا  دـیلوت  تیفرظ  شیازفا  یتسدـالاب و  شخب  رد  يراذـگ  هیامرـس  وتاـماد  حرط  یط 
تسا هدش  لیمحت  ماظن  بالقنا و  هب  هک  ياهلأسم  تروص  ( 17 . ) تسا هدروآ  لمعب  تفن  تمیق  تیبثت  شهاک و  تهج  رد  یشالت  سروب 

بازحا و ياهدربراک  نیرتمهم  زا  یکی  عقاولا  یف  دوش . غیلبت  نییبت و  یسایس  ياهحانج  تلود و  يوس  زا  قیقد  قیمع و  عیسو ، روطب  دیاب 
تروص هب  ار  نآ  یسایس  شزومآ  ناونع  هب  هدرک و  ماظن  یجنس  زاین  یسانشهلأسم و  فرص  ار  دوخ  ناوت  هک  تسا  نآ  یسایس  باجتـسد 

زا یکی  دـیاش  دـنیامن . زیهجت  جیـسب و  تالکـشم  لیاسم و  لح  يارب  ار  مدرم  هدومن و  زیوجت  بساـنم  ياـهلح  هار  هدرک و  غیلبت  هتـسیاش 
رد دوش . رتلهـس  اهزیوجت  اهلح و  هار  ات  دنهد  رییغت  ار  هلأسم  تروص  دنناوتب  هک  دـشاب  نآ  اهحانج  یـسایس و  ناگبخن  فیاظو  نیرتمهم 

تدـش دـنراد و  هجوت  رما  نیا  هب  رتمک  یفلتخم  لیالد  هب  بازحا  یعامتجا و  ياههورگ  یـسایس و  لاجر  هک  دـسریم  رظنب  رـضاح  لاـح 
لباق ياهتـسیاش  روطب  بالقنا  ماظن و  هلأسم  تروص  هک  تسا  نآ  تیعقاو  تسا . هتـشاد  زاب  مهم  نیا  زا  ار  اـهنآ  یـسایس  يزاـب  اـهتباقر و 

هوقلاب تاناکما  ًالوا  دـشاب . زاینیب  گرزب  ياهتردـق  تراظن  لرتنک و  زا  هدوب و  لقتـسم  نآ  ياهراکهار  اـهلحهار و  هکیروطب  تسا  رییغت 
يدنبنامز و دیاب  ار  فادها  اههتساوخ و  اهزاین ، ًایناث  دیشخب . تیلعف  تخانـش و  ار  اهنآ  دیاب  تسین . مک  تسا و  دایز  ماظن  يونعم  يدام و 
قیقحت و تسرد  دیاب  ار  هتکن  نیا  سپ  تسا . یقطنم  ریغ  لاحم و  يرما  اهنآ  يهمه  يروف  ققحت  ًاعطق  درک . يدنبهلحرم  يدنب و  تیولوا 
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يدام و ياهدوبمک  تالکـشم و  يهدـمع  دنتـسه و  انـشآ  ماظن  دوجوم  یلعف و  هلأسم  تروص  اب  زین  مدرم  يهدوت  هماع و  ًاثلاث  دوش . غیلبت 
ود یط  هک  تسا  نآ  اعدم  نیا  يهنیرق  دننکیم . لمحت  دـننادیم و  یعیبط  هدز ، گنج  یبالقنا و  یمالـسا و  ماظن  کی  يارب  ار  يداصتقا 

دنکیم دودـحم  ار  مدرم  لـمحت  تسین و  هیجوـت  لـباق  هک  يزیچ  اـما  دـناهدرک . یهارمه  تلود  ماـظن و  اـب  لـیاسم  نیمه  دوـجو  اـب  ههد 
دنراد راظتنا  تلادع ، لصا  یمالـسا و  بالقنا  حور  زا  رثأتم  اما  تسا  دودـحم  يداصتقا  يدام و  تاناکما  دـننادیم  مدرم  تساهضیعبت .

ياتسار رد  تالکشم  نیا  لمحت  اب  ماظن  هک  دننادب  هتکن  نیا  تیاعر  نمـض  دوش و  عیزوت  هنالداع  هنافـصنم و  لقاال  دودحم  تاناکما  نیا 
شیازفا تسا  رکذ  لباق  لودـج  رد  هک  ياهتکن  نیرخآ  تسا . فدـه  هعـسوت »  » زین يداصتقا  دـعب  رد  دـنکیم و  تکرح  بالقنا  فادـها 

زا یکی  ناونع  هب  نآ  لوصح  هدوب و  بالقنا  يداصتقا  هجوت  لباق  فادـها  رما  نیا  دـشابیم . روشک  يژرنا  فرـصم  يوگلا  رد  زاگ  مهس 
زا ههد  ود  یط  يژرنا  فرصم  يوگلا  رد  زاگ  مهـس  هک  دهدیم  ناشن  ماقرا  نیا  تسا . یبایزرا  لباق  یمالـسا  بالقنا  تبثم  جیاتن  راثآ و 

، تخوسیم فرـصمیب  يزارد  نایلاس  تسا و  يدادادـخ  میظع  تورث 18 ) کی  هک  زاگ  نیارباـنب  تسا . هدیـسر  دودح 30 % هب  بالقنا 
مهـس هک  دنکیم  مهارف  زین  ار  تصرف  نیا  دـنکیم و  مک  ار  تفن  هب  روشک  داصتقا  تعنـص و  یگتـسباو  دوشیم و  تفن  نیزگیاج  کنیا 

بـالقنا جـیاتن  راـثآ و  یباـیزرا  يارب  اـجنیا  رد  دوش . مهارف  زرا  اـم  داـصتقا  يارب  هدـش و  رداـص  یلخاد  فرـصم  ياـجب  تفن  زا  يرتشیب 
دودحم هبسنلاب  تاناکما  هب  هجوت  اب  هک : میسرب  اعدم  نیا  هب  قوف  ینالوط  هبسنلاب  تاجایتحا  زا  سپ  میناوتیم  تاناکما ، رظنم  زا  یمالسا ،

لباـق تبثم و  تسا  هتفرگ  تروص  مدرم  يداـم  ياههتـساوخ  دروآرب  فادـها و  ققحت  هنیمز  رد  هک  هچنآ  تفن  دـمآرد  هب  هتـسباو  يداـم 
لمحتم ار  يدایز  تامحز  اـهجنر و  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  يارب  هک  مدرم  داـحآ  ًـالومعم  تاـناکما  فادـها و  قیفلت  دـشابیم . هجوت 

روطـس و رد  هک  یلیالد  هب  تروص -  نیا  رد  هک  دنجنـسیم  دوخ  ياهزاین  فادها و  كالم  اب  ار  یمالـسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و  دناهدش ،
، كالم نیا  هیواز  زا  هک  تسا  حرط  لباق  اعدم  نیا  اذل  دناهدشن ، ققحم  دیاش  دیاب و  هکنانچ  اهزاین  فادها و  نیا  دـش  رکذ  لبق  تاحفص 

بالقنا فادها  ققحت  هب  فلکم  یساسا  نوناق  قبط  هک  تلود  رگید  يوس  زا  دنهدیم . بالقنا  جیاتن  راثآ و  هب  ینیئاپ  هبـسنلاب  هرمن  مدرم 
تباب نیا  زا  هک  یتالکشم  اهانگنت و  هب  رظن  دجنسیم و  هتـشاد  رایتخا  رد  هک  يدام  تاناکما  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  درکلمع  تسا ، یمالـسا 

تلود و نیا  ربانب  دیامنیم . یبایزرا  الاب  بوخ و  ًاتدمع  ار  بالقنا  جیاتن  راثآ و  دهدیم و  شدوخ  هب  ییالاب  هرمن  ًاتدـعاق  هتـشاد ، دوجو 
قاقـشنا و بجوم  دـناوتیم  رما  نیمه  هک  دـننکیم  یمالـسا  بالقنا  جـیاتن  راثآ و  زا  یفلاخم  ياهیبایزرا  كالم ، تواـفت  لـیلد  هب  تلم 
راثآ و یبایزرا  یـسررب و  هک  تفگ  دـیاب  رما  نیا  هب  هجوت  اب  دـشاب . ازبیـسآ  هداعلا  قوف  هدـش و  ماظن  مهم  بطق  ود  نیا  يهطبار  ردـکت 

مدق رد  نیاربانب  دوش . غیلبت  تسرد  هدش و  قیقحت  تسرد  دیاب  هک  تسا  يرورـض  مزال و  رایـسب  يرما  رظن  نیا  زا  یمالـسا  بالقنا  جیاتن 
، یمالـسا بالقنا  جیاتن  راثآ و  یبایزرا  يارب  هکنآ  زج  تسین  يزیچ  نیا  مینک و  مهارف  هنافـصنم  هناملاع و  یکالم  تسا  هتـسیاش  تسخن 
برقت و بجوم  يدایز  دح  ات  دناوتیم  یقیقحت  نینچ  جیاتن  غیلبت  مینک . هدافتسا  تاناکما  فادها و  ینعی  كالم ، ود  ره  زا  نامأوت  روطب 

ناشدوخ ياهکالم  هب  طقف  مادک  ره  تلم  تلود و  رگا  دـنک . يرای  شنت  نارحب و  عفر  تابث و  داجیا  هب  هدـش  تلم  تلود و  طباور  طسب 
ناهاوخ ینآ  يروف و  یلیخ  ناـشیاهزاین ، هب  هجوت  اـب  تلم  داـحآ  لاـثم  يارب  تسا . ینیبشیپ  لـباق  يداـیز  تتـشت  هقرفت و  دـننک  هدنـسب 

فرط زا  اما  دنوش . عابشا  ًاعیرس  دیاب  هک  تسا  ناسنا  ياهزاین  تعیبط  نیا  دنتـسه ، تفع  تزع و  تینما ، هیذغت ، تشادهب ، راک ، نکـسم ،
یمومع حطـس  رد  فادها  نیا  ققحت  اهزاین و  نیا  عابـشا  يارب  دـیوگب  تسا  نکمم  يدام  تالکـشم  اهدوبمک و  هب  هجوت  اب  تلود  رگید 

عقاو لوبق  دروم  یقیفلت  كالم  رگا  اما  تسا . گرم  زا  دـعب  يورادـشون  اما  دـشاب  یقطنم  دـناوتیم  مه  نیا  تسا . زاین  تقو  لاـس  هاـجنپ 
هدرک دودحم  ار  اهزاین  نکمم  دح  ات  رگید  يوس  زا  دنک و  لعفلاب  ار  دوخ  يهوقلاب  ياهناوت  يهمه  دـنکیم  شالت  تلم  وس  کی  زا  دوش 
يارب هدرک و  بلج  ار  یمومع  تکراشم  دامتعا و  دودحم ، تاناکما  يهنالداع  عیزوت  نمض  دنکیم  شالت  زین  تلود  دزادنیب . ریخأت  هب  و 

بالقنا اهبالقنا ، رگید  دـننام  هتفرـشیپ  ياهروشک  اب  هسیاقم  دروآ . لمعب  يرتشیب  شالت  هوقلاـب  تاـناکما  ندرک  لـعفلاب  دـیلوت و  شیازفا 
زا یکی  یمالـسا .) يروهمج   ) بولطم عضو  يرارقرب  و  یهاشنهاش ) ماـظن  ) دوجوم عضو  ندز  مه  رب  يارب  دوب  یـشالت  زین  ناریا  یمالـسا 
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تیعقوم تیعـضو و  هدیـسر ، یجیاتن  هچ  هب  دوخ  ینامرآ  هعماج  هلـضاف و  هنیدـم  ققحت  رد  بـالقنا  هک  دجنـسب  دـناوتیم  هک  ییاـهکالم 
دنتسه و لوحت  هعسوت و  يوگلا  طلغ  ای  تسرد  قحان ، قح و  هب  اهروشک  نیا  ارچ ؟ تسا . هتفای  هعسوت  هتفرشیپ و  حالطـصا  هب  ياهروشک 

دوشیم هدینش  اههتفر  برغ  زا  يرایسب  مالک  زا  قوف  يهتکن  تسا . للم  زا  يرایسب  بولطم  هک  دنتسه  هافر  تابث و  زا  ياهلحرم  رد  کنیا 
نیمه هب  زین  یهورگ  ياههناسر  دـنیوگیم . نخـس  دالب  نآ  تینما و ... هافر و  شیاسآ و  زا  دـمع  ریغ  ای  دـمع  هب  هتـسنادن ، ای  هتـسناد  هک 

يهجیتن دـنهدیم و  قوس  اهروشک  نآ  اب  ناریا  عضو  هسیاقم  هب  ار  هدـیدن  برغ  مدرم  يهدوت  ناماس  نآ  مدرم  یگدـنز  شیامن  اب  کـبس 
یمالـسا و بالقنا  جیاتن  راثآ و  یبایزرا  شجنـس و  رد  رایعم ، كالم و  نیا  زا  هدافتـسا  يارب  اما  تسا . نشور  شیب  مک و  زین  هسیاقم  نیا 

يداصتقا هفرم  هتفرشیپ و  ياهروشک  ًالوا  دشاب : هنافـصنم  هناملاع و  قیقحت ، يهجیتن  ات  تشاد  هجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  ًامتح  ماظن  درکلمع 
یگنهرف و يرکف و  يرظن و  ظاـحل  زا  دناهدیـسر ؟ یلعف  دوجوم  عضو  هب  یتاـناکما  هچ  اـب  یلحارم و  هچ  یط  یناـمز ، هچ  یط  یتعنـص  و 

ظاحل زا  کیژولونکت و  ینف و  یملع ، ظاحل  زا  دـناهدرک و  زاـغآ  سناـسنر  ناـمز  زا  لـبق و  نرق  زا 5  ار  ریـسم  نیا  لقادـح  اهنآ  یملع ،
بالقنا هسیاقم  اهصخاش ، نیا  اب  ( 19 . ) دناهدومن عورـش  هسنارف  بالقنا  اب  شیپ  لاس  تسیود  زا  ار  مهم  نیا  یقوقح ، یـسایس و  يرادا و 
تـشهب داجیا  یبرغ ، نیون  ندـمت  تلود و  تیاغ  فدـه و  نیرتمهم  ًایناث  تسا . دوز  ًالعف  هتـشادن و  یهجو  اـهنآ  اـب  ناریا  يهلاـس  تسیب 

، يدام ياهزاین  هب  هجوتیب  یطارفا  روطب  هک  دوب  یطـسو  نورق  ییاسیلک  هطلـس  گنهرف و  اب  تیدض  رد  فده 20 ) نیا  دوب . نیمز  يور 
ییاغ و فدـه  یمالـسا  بالقنا  هک  یلاح  رد  دومنیم . تافارخ  هب  هدولآ  ترخآ  ادـخ و  کی  هب  برقت  ایند و  كرت  هب  توعد  ار  اهناسنا 
هلیـسو و ناونعب  مه  ار  يدام  ياهزاین  داصتقا و  لداعتم ، یعقاو و  روطب  هتبلا  و  تسا . هزنم  دـحاو و  يادـخ  هب  برقت  تیونعم و  شاییاـهن 

نآ يهدنیآ  زادنا  مشچ  و  تسا ؟ هدمآ  تسدب  ییاهب  هچ  هب  نیمز  يور  تشهب  نیا  لاس  دصناپ  زا  سپ  هک  دید  دیاب  ًاثلاث  دریذـپیم . رازبا 
ینعی تسا . هدوب  تعیبط  دیدش  بیرخت  یگدولآ و  یهافر ، يدام و  يهعماج  نیمز و  يور  تشهب  نیا  دـمایپ  هنیزه و  نیرتمهم  تسیچ ؟

ایآ هک  تسا  هجاوم  یـساسا  لاؤس  نیا  اب  یبرغ  ندمت  کنیا  دوش . لصاح  یتعنـص  رهـش  تشهب  ات  دوشیم  منهج  هب  لدبم  تعیبط  تشهب 
دزرایم هدروآ  تسدب  هک  هچنآ  هب  تبسن  دراد ، دوجو  هدنیآ  يارب  رذگهر  نیا  زا  هک  یکانـسرت  زادنامشچ  هداد و  تسد  زا  هک  ار  هچنآ 

طقف رضاح  لاح  رد  تسا و  هدش  لصاح  موس  ناهج  یگدنام  بقع  رامثتسا و  رامعتسا و  ياهب  هب  نیمز  يور  تشهب  نیا  ( - 21 ( ؟ ریخ ای 
نامدرم زا  یـشخب  زین  اجنآ  رد  هک  دنتـسه  رادروخرب  يدام  تشهب  نیا  بهاوم  زا  دنتـسه  یلامـش  هرکمین  رد  هک  ناـهج  تیعمج  زا  % 15

( دوب تاـفارخ  هب  هدولآ  هک   ) ییارگ تیوـنعم  رد  یطـسو  نورق  رد  اـسیلک  لاـجر  نادرمتلود و  طارفا  دـننکیم - . یگدـنز  رقف  طـخ  ریز 
دـهدیم و زورب  ار  شدوخ  یفنم  راثآ  دراد  نیون  ییارگ  طارفا  نیا  دـش و  ییارگ  هدام  یبلطاـیند و  رد  سناـسنر  باحـصا  طارفا  بجوم 
یمـسج و نیون  ياهیرامیب  عویـش  تیانج و  مرج و  شیازفا  تیونعم و  قالخا و  ندـش  یناـبرق  دـهاش  هک  ناـمدرم  زا  يداـیز  ياـههورگ 
زا یکی  دـناوتیم  هتکن  نیا  دـنهدیم . ناـشن  شیارگ  يوـنعم  لـیاسم  هب  دنتـسه  هداوناـخ و ... دـیدش  فیعـضت  ندـش و  یـشالتم  یناور ،

تـشهب زا  برغ  نامدرم  یگدزلد  دیامن . جیورت  غیلبت و  دشاب  تیونعم  نافرع و  هک  ار  یمالـسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و  فادـها و  نیرتمهم 
زا تسا و  هدـش  يدـج  ياهبیـسآ  راـچد  ًاتدـمع  تیونعم ، تقیقح و  يوس  هب  اـهنآ  شیارگ  یفرـصم و  یهاـفر و  هعماـج  نیمز و  يور 

ندمت يدج  ياهبیسآ  ضراوع و  ناونعب  هک  تسا  هدروآردرس  حاورا و ... راضحا  يزابوداج و  ییارگ ، چوپ  یتسرپ ، ناطیش  يریگنج و 
ییارگ هداـم  هب  ضارتعا  لـبق ، يههد  ود  رد  یمالـسا  بـالقنا  عوقو  ياـههزیگنا  فادـها و  زا  یکی  عقاو  رد  تسیرگن . نآ  هب  دـیاب  نیون 
يدام هعماج  نامه  تسناوتن  هکنآ  نمض  درک و  هنیزه  ار  یتفن  ياهدمآ  رد  برغ  هعسوت  نداد  رارق  وگلا  اب  تلود  نآ  دوب . هاش  تموکح 

ببس عومجملا  ثیح  نم  درک و  دراو  ار  اجنآ  يونعم  یگنهرف و  ياهلاذتبا  اهبیسآ و  زا  یتمـسق  هکلب  دیامن ، ققحم  مه  ار  برغ  یهافر  و 
راثآ و یبایزرا  شجنـس و  يارب  هتفرـشیپ  ياهروشک  كالم  زا  هدافتـسا  نیاربانب  دـش . ناریا  هعماـج  دـیدش  یناـماسبان  یگتخیر و  مه  رد 

تیاغ هکیلاح  رد  تسا ، داصتقا  تیولوا  تلاصا و  تیدام و  اهنآ  شزرا  گنهرف و  تیاغ  نوچ  دراد  لمأت  دـیدرت و  ياـج  بـالقنا  جـیاتن 
يارب هنافـصنم  هناملاع و  ياهکالم  زا  یکی  زارطمه  ياهروشک  اب  هسیاـقم  ( 22 .) تسا داصتقا  هب  يرازبا  هاگن  تیونعم و  یمالـسا  بالقنا 
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ود يهجیتن  هک  ار  روشک  ینونک  تیعقوم  ناوتیم  هطبار  نیا  رد  تسا . زارطمه  ياهروشک  اب  هسیاقم  یمالـسا  بالقنا  یباـیزرا  شجنس و 
اب دنتسه و  ناملسم  اهروشک  نیا  درک . شجنس  هیکرت  ناتسکاپ و  رصم ، دننام  ییاهروشک  تیعضو  اب  تسا  یمالسا  بالقنا  درکلمع  ههد 

رامآ رب  ینتبم  قیقد و  عیسو و  قیقحت  کی  رد  دنتسه . ناریا  يهزادنا  دح و  رد  شیب  مک و  یتیعمج  ظاحل  زا  دنـشابیم . هقطنم  مه  ناریا ،
يرظن و ظاحل  زا  یـشهوژپ  نینچ  جـیاتن  دـننک . هسیاقم  اهروشک  نیا  اب  ار  یمالـسا  يروهمج  نارگـشهوژپ  هک  تسیرورـض  تاـعالطا  و 

ناریا زارطمه  هیاسمه و  ياهروشک  هک  درک  یـسررب  دیاب  یـشهوژپ  نینچ  رد  دشاب . هدافتـسا  لباق  دیفم و  هداعلاقوف  دـناوتیم  يدربراک 
کی دنراد ؟ یتیعضو  هچ  یسایس  یگنهرف و  يداصتقا ، ظاحل  زا  کنیا  دناهتـشادن ، بالقنا  گنج و  هکیلاح  رد  هتـشذگ  يههد  ود  یط 
عفتنم یلیمحت  گنج  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  زا  ًاقافتا  يداصتقا ، يدام و  ظاحل  زا  اهروشک  نیا  بلغا  هک  تسا  نیا  مهم  عیدب و  يهتکن 

ششوج غولب و  هب  تدم  زارد  رد  بالقنا  گنج و  يونعم  تاکرب  راثآ و  زا  هکنآ  نمض  یعیبط  روطب  ناریا  هک  یلاح  رد  دناهدیدرگ . زین 
رد یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  يهطـساوب  ناریا  هک  ینامز  تسا . هدـید  یناوارف  تاـمطل  يداـصتقا  يداـم و  ظاـحل  زا  نکل  تسا  هدیـسر 

يارب اهیبرغ  اهییاکیرمآ و  دیدرگ ، برغ  عفانم  يارب  يدیدهت  هب  لدبم  دش و  جراخ  وتنس  یماظن  نامیپ  زا  دوخ  لالقتـسا  ظفح  ياتـسار 
روشک نیمه  ( 23 . ) دـندومن هئارا  هیکرت  ناتـسکاپ و  هب  یماظن  يداصتقا و  یلام ، ناوارف  ياـهکمک  دـیدهت  نیا  لرتنک  ـألخ و  نیا  ناربج 

تیزارت زکرم  ناونعب  دوب  هدـش  نماان  نانآ  يارب  سراف  جـیلخ  يراجت  ياههار  دوب و  روهلعـش  گنج  قارع  ناریا و  نیب  هک  یناـمز  هیکرت 
رد یمالسا  بالقنا  ذوفن  دس  لیئارسا و  اب  شزاس  حلص و  رادمدرس  ناونعب  زین  رـصم  تسا . هدرب  دوس  رالد  اهدرایلیم  روشک  ود  يارب  الاک 

رصم هباشم  یتیعضو  زین  ناتسکاپ  تفرگ . رارق  برغ  اکیرمآ و  رتشیب  هجوت  دروم  يداصتقا  یسایس و  ظاحل  زا  یمالـسا ، یبرع و  يهقطنم 
؟ دنراد یتیعـضو  هچ  ناریا  اب  هسیاقم  رد  یهافر  یتشیعم و  يدام و  ظاحل  زا  کنیا  قوف  ياهروشک  لیاسم ، نیا  دوجو  اب  تشاد . هیکرت  و 

نیا دـناهدومن ؟ ییاهتراسخ  هنیزه و  هچ  یگنهرف  یـسایس و  ظاحل  زا  برغ ، یماظن  یلام و  يداـصتقا ، ياـهکمک  بذـج  بلج و  يارب  و 
فعـض توق و  طاقن  تحارـص  تعاجـش و  اب  میناوتب  ات  تفگ  خـساپ  نآ  هب  هناملاع  هنافـصنم و  دـیاب  قیقحت  کی  رد  هک  تسا  یتـالاؤس 

ار اعدم  هیـضرف و  دنچ  ناوتیم  لقادح  اههدینـش ، اههدناوخ و  زا  یخرب  رب  ینتبم  راتـشون و  نیا  دـح  رد  اما  مینک . ییاسانـش  ار  نامروشک 
لاثم يارب  دنراد . ینیگنس  یجراخ  ياهیهدب  بلغا  روکذم  ياهروشک  ًالوا  دننک . نومزآ  حرش و  ار  اهنآ  ًادعب  نارگشهوژپ  ات  درک  حرطم 

. دراد یهدب  ( 24) رالد درایلیم  دودـح 12  يزاسزاب  نیگنـس  ياههنیزه  هب  هجوت  اب  ناریا  هکیلاح  رد  دراد . یهدـب  رالد  درایلیم  هیکرت 90 
هیلع یـشکرکشل  رد  اکیرمآ  زا  تیعبت  هب  هک  یناـمز  رد 1990  سراف  جـیلخ  تفن  گنج  نایرج  رد  هک  دراد  يداـیز  ياهیهدـب  زین  رـصم 
یلم تیثیح  لالقتـسا و  ظاحل  زا  رما  نیا  ًاعبط  هک  دـش  هدوشخب  اهیهدـب  نیا  زا  رالد  درایلیم  دـنچ  شاداپ ، ناونع  هب  دومن  تکراشم  قارع 

ییانبریز روما  تفرـشیپ  مروت ، تیعـضو  دنـشاب ، هتـشاد  رظندم  دیاب  هسیاقم  نیا  رد  نارگـشهوژپ  هک  ياهتکن  دـشاب . دـنیاشوخ  دـناوتیمن 
ساسا رب  تیعمج  يدنبرـشق  یگنوگچ  اهدـمآرد و  تورث و  عیزوت  تیعـضو  یهاـفر ، ینارمع و  ياـهتیلاعف  مجح  يدـیلوت ، يداـصتقا و 

ناریا و دح  رد  هتشذگ ، يههد  ود  یط  هکنیا  دوجو  اب  اهروشک  نیا  تسا . ییاتسور  يرهش و  یگدنز  تیعضو  هسیاقم  دمآرد و  تورث و 
جراـخ زا  تاحیلـست  دـیرخ  شترا و  زیهجت  فرـص  ناشیاهدـمآرد  زا  یعیـسو  مجح  نـکل  دناهتـشادن ، دـیدهت  رطخ و  یمالـسا  بـالقنا 

نآ هجوت  لباق  يهتکن  تسالاب . هیکرت  رد  مروت  ماقرا  دوشیم . مدرم  یتشیعم  يداـم و  لـیاسم  هب  راـشف  بجوم  ًاملـسم  هک  تسا  هدـیدرگ 
تیعـضو دوبهب  ییاـنبریز ، روما  هب  هجوت  يداـصتقا ، یتعنـص و  يهعـسوت  يارب  يدـج  يهدارا  مزع و  ادـتبا  زا  یمالـسا  بـالقنا  هک  تسا 

بالقنا زا  یشان  تالکشم  لیلد  هب  لمع  رد  نکل  تسا . هتشاد  يداصتقا  یتعنص و  تیقالخ  لالقتسا و  تاناکما ، هنالداع  عیزوت  اهاتسور ،
، دنادرگ ققحم  بولطم  دح  رد  ار  اهنامرآ  فادها و  دناهتـسناوتن  زونه  اهتیریدم ، ءوس  اهفعـض و  یخرب  یللملانیب و  ياهراشف  گنج و  و 

بلاـغ هکیلاـح  رد  تفرگ  کـین  لاـف  هب  دـیاب  هک  تسا  یتـبثم  يهلأـسم  اـهنآ  ققحت  يارب  هدارا  مزع و  نتـشاد  فادـها و  نیا  نتـشاد  اـما 
ياهروشک دوش  یـسررب  دیاب  ًایناث  دنتـسه . قوف  يهدارا  فادها و  دـقاف  هافر  هعـسوت و  راثآ  زا  یخرب  نتـشاد  مغریلع  زارطمه  ياهروشک 
ياهروشک داصتقا  للملانیب و  داصتقا  هب  اهنیا  يداصتقا  رظن  زا  دناهدروآ ؟ تسدب  ییاهب  هچ  هب  ار  هافر  هعـسوت و  زا  رادـقم  نیمه  زارطمه 
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لاثم يارب  دنراد . یسایس  يداصتقا و  رظن  زا  يدایز  ياهتیدودحم  اهانگنت و  رما  نیا  عبت  دناهدش و  هتـسباو  هدروخ و  دنویپ  تدشب  گرزب 
اکیرمآ برغ و  ياهتـسایس  ماگمه  هارمه و  يدایز  دودـح  ات  ناشدوخ ، یمالـسا  یلم و  عفاـنم  مغریلع  اـهروشک  نیا  یـسایس  ظاـحل  زا 

. تسا هدرک  داجیا  یهجوت  لباق  یسایس  یلخاد و  ياهشنت  تسا و  هدرک  ریذپبیسآ  ار  اهتلود  نیا  یمدرم  تیعورشم  هتکن  نیا  هک  دنتسه 
ریغ روطب  ( 25) ار نآ  ناوتیم  هک  تسا  هدش  داجیا  اهروشک  نیا  رد  يدنمورین  ًاتبـسن  یبهذـم  یلم و  ياهنایرج  اتـسار  نیمه  رد  هکیروطب 

اهفعـض و هب  نتـشاذگ  شوپرـس  يارب  ناشیبرغ  ناهارمه  اهتلود و  نیا  ًاـضعب  هک  درک  یقلت  یمالـسا  بـالقنا  جـیاتن  راـثآ و  زا  میقتـسم 
ناریا هیلع  رب  میرحت  راشف و  لامعا  يارب  ياهناهب  ات  دـنهدیم  تبـسن  یمالـسا  يروهمج  هلخادـم  هب  میقتـسم  روطب  ار  نآ  ناشیاهدرکلمع 

تاراما تیوک و  ناتسبرع ، قارع ، تخادنا . هقطنم  ناملـسم  ياهروشک  رگید  تیعـضو  هب  یهاگن  ناوتیم  یـسایس  ظاحل  زا  دننک . مهارف 
شترا لاغشا  رد  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  روطب  ًالمع  دندرک و  ییارآ  فص  یمالـسا  بالقنا  لباقم  رد  گرزب  ياهروشک  یهارمه  هب  هک 

اهنآ لالقتسا  ًاملسم  هک  دناهتـسب  اکیرمآ  برغ و  اب  يداصتقا  یماظن و  یتینما ، یـسایس  يهنیمز  رد  یناوارف  ياهدادرارق  دنتـسه و  اکیرمآ 
رد یبهذم  ینید و  ییادز  تیوه  تسا . یگنهرف  ياههنیزه  دوش  هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  يرگید  يهتکن  تسا . هدرک  ریذپبیسآ  تدشب  ار 

هعـسوت و ار  دـنور  نیا  برغ  يداصتقا  تیامح  بلج  یمالـسا و  بالقنا  ذوفن  دـس  ناونعب  اهنآ  اما  دراد  ینـالوط  يهقباـس  رـصم  هیکرت و 
روطنامه دناهدش و  ناشدوخ  مدرم  یبهذم  یلم و  فطاوع  کیرحت  بجوم  دـناهتفرگ و  سکع  يهجیتن  يدودـح  ات  اما  دـندرک ، دـیدشت 

نیرتمهم و زا  یکی  بالقنا  زا  لبق  اب  بالقنا  هسیاقم  دـناهدش . هجاوم  ییارگ  مالـسا  يوق  عیـسو و  جاوما  اب  نانآ  ياهتلود  دـش  هراشا  هک 
دربراک تیمها و  كالم  نیا  دشابیم . بالقنا  زا  لبق  اب  هسیاقم  یمالـسا  بالقنا  جـیاتن  راثآ و  یبایزرا  شجنـس و  ياههویـش  نیرتجـیار 
درکلمع راتخاس و  زا  یمومع  قیمع  عیسو و  یتیاضران  بالقنا  عوقو  تلع  نیرتیلصا  هک  تسا  نآ  مهم  يهتکن  کی  دراد . ياهداعلاقوف 

. دـندرک یفن  درط و  بولطم  عضو  کی  هب  نتفای  تسد  دـیما  هب  ار  تیعـضو  نآ  یمالـسا  بالقنا  هلیـسوب  ناربهر  مدرم و  دوب . هاـش  ماـظن 
، میاهدروآ تسدـب  یلوبق  لـباق  جـیاتن  نونک  اـت  میتـسه و  بولطم  عضو  ققحت  ياتـسار  رد  بـالقنا ، هلیـسوب  هک  دوشن  تباـث  رگا  کـنیا 
زا ياهدـمع  شخب  هک  تسا  نآ  رگید  يهتکن  دریگیم . رارق  دـیدرت  لاؤس و  دروم  نآ  تیعفاـن  تیبذاـج و  بـالقنا و  يدوـجو  يهفـسلف 

لسن ارچ  هک  دننکن  سح  دننادن و  دوجو  مامت  اب  ًاقیقد  دیاش  دناهدرکن و  هبرجت  سمل و  ار  نیشیپ  ماظن  ًاصخش  دوخ  روشک  ناوج  تیعمج 
ًاتدمع دجنسیم و  شدوخ  ياهنامرآ  تاعقوت و  تاراظتنا و  اب  ار  ماظن  دوجوم  تیعضو  لسن  نیا  تسا . هدز  بالقنا  هب  تسد  اهنآ  لبق  ام 

شیب مک و  یبایزرا  يهجیتن  كالم  نیا  هب  هجوت  اب  دـهد . رارق  شجنـس  یبایزرا و  يوگلا  ار  یبرغ  یگدـنز  يدام  تیعـضو  تسا  نکمم 
هک یلسن  اما  درک ؟ غیلبت  قیقحت و  لسن  نیا  يارب  ار  یمالـسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و  ناوتیم  هنوگچ  دشاب  نینچ  رگا  ًاعقاو  تسا . صخـشم 

لـبق و یطباوض  طیارـش و  هچ  تحت  هدرک  ینیرفآ  شقن  نآ  يزوریپ  عوقو و  رد  دوخ  هدرک و  سمل  كرد و  ار  بـالقنا  زا  لـبق  طـیارش 
فادها ققحت  دیما  هب  هنابلطواد  هناروبـص و  ار  گنج  بالقنا و  تامطل  تامحز و  لسن ، نیا  يهدمع  دنکیم ؟ هسیاقم  ار  بالقنا  زا  دـعب 

ار اهدنور  اهدرکلمع و  هدرک و  یقلت  تبثم  ار  ماظن  یگنهرف  یسایس و  يداصتقا ، جیاتن  زا  يرایسب  دناهدرک و  لمحت  بالقنا  ياهنامرآ  و 
راظتنا رایـسب  رایـسب  یمدرم  یهلا و  بالقنا  کی  زا  دنربیم و  جنر  لیاسم  یخرب  زا  لاح  نیع  رد  اما  دننادیم . فادها  ققحت  ياتـسار  رد 

فالتخا اهضیعبت و  راشقا ، دارفا و  زا  یخرب  تورث  دیدش  شیازفا  راکتحا ، ینارگ ، مروت ، يهلأسم  هراومه  يداصتقا ، داعبا  رد  ًالثم  دنراد .
زا یشان  یعیبط  ریغ  یعیبط و  تالکشم  زا  ياهراپ  نیاربانب  تسا . هدنهد  رازآ  فیعـض ... طسوتم و  راشقا  دیرخ  تردق  شهاک  اهدمآرد ،

ریگبقوقح دـنمراک و  رگراک و  ینویلیم  دـنچ  رـشق  ًالثم  دـشاب . نیرفآ  دـیدرت  راشقا  دارفا و  زا  يدادـعت  يارب  دـناوتیم  بالقنا  گنج و 
ینعم هب  نیا  تسا و  هتفای  شیازفا  شیاهدزمتسد  هب  تبسن  يرتشیب  رایـسب  بیرـض  اب  تامدخ  اهالاک و  زا  يرایـسب  تمیق  دنکیم  باسح 
نکمم تسا  هدرک  سمل  سح و  ار  ماظن  ود  طیارش  دوجو  مامت  اب  دوخ  هک  زین  بالقنا  لسن  نیا  ربانب  دشابیم . يو  دیرخ  تردق  شهاک 

لوا لسن  یتالاؤس  لـیاسم و  زین  یقـالخا  یگنهرف و  دـعب  رد  دـهدن . بـالقنا  يداـصتقا  جـیاتن  راـثآ و  هب  ییـالاب  هرمن  هیواز  نیا  زا  تسا 
ینید و ءایحا  بالقنا ، يهجیتن  فدـه و  نیرتگرزب  هک  تسا  نآ  هتکن  دـنکیم . لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناگدـنهوژپ  نارگلیلحت و  بالقنا و 
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نـشور دایز و  ردـقنآ  ار  بالقنا  یگنهرف  يونعم و  ياهدرواتـسد  راـثآ و  ناـسک  زا  يرایـسب  تسا و  هدوب  يونعم  یگنهرف و  یقـالخا و 
رد اما  دزرایم . اهدرواتـسد  نیا  هب  هدش ، لیمحت  ماظن  هب  نونک  ات  هک  يداصتقا  يدام و  ياههنیزه  تاراسخ و  مامت  دندقتعم  هک  دننیبیم 

قاچاق ریگرد  ياهدع  ارچ  دراد و  دوجو  داتعم  یهجوت  لباق  دادعت  زونه  ارچ  ًالثم  درک . لمأت  دیاب  هک  دوشیم  هدید  ینئارق  راثآ  نیا  رانک 
تروصب تایهنم  تارکنم و  زا  ییاههناشن  هدـش و  یگنهرف  مجاهت  لاذـتبا و  راچد  ام  راشقا  ناناوج و  زا  یخرب  ارچ  دنتـسه ؟ ردـخم  داوم 

کنیا اما  دوب  راکـشآ  بالقنا  زا  لبق  یگنهرف  لاذـتبا  یقالخا و  داسف  دـنیوگیم  یخرب  هکیروطب  دوشیم ؟ هدـید  ناـهنپ  راکـشآ و  همین 
هنافـصنم هناملاع و  دـیاب  قیمع  هبناج و  همه  یهورگ و  شهوژپ  کی  رد  قوف  تاـکن  تـالاؤس و  تسا . هتفرن  نیب  زا  تسا و  هدـش  ناـهنپ 

دح رد  هدنراگن  اما  میشاب . هتشاد  یمالسا  يروهمج  فعض  توق و  طاقن  زا  یتسرد  قیقد و  ریوصت  میناوتب  ام  ات  دوش  يریگهزادنا  حرش و 
هک هدـنراگن  دـهنیم . شیپ  ار  ییاهاعدـم  اههیـضرف و  قوف  ياهدـیدرت  تـالاؤس و  خـساپ  رد  دوـخ  يژولودـتم  تاـمولعم و  تاـیبرجت و 

اههدناوخ اههتفای ، رب  ینتبم  دنزب ، هسیاقم  نومزآ و  کحم  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  زا  دعب  لبق و  ههد  ود  یبرجت  ینیع و  تروصب  دـناوتیم 
هتـشذگ يههد  ود  یط  یجراخ ، یلخاد و  یگنهرف ، یـسایس و  يداصتقا و  یعاـمتجا ، يدرف و  رظن  زا  ناریا  هک  دـیوگیم  شیاههدـید  و 
بالقنا یعیبط  ياغوغ  نافلاخم و  ناقفاوم و  ياهضغب  بح و  تدش  نکل  تسا . هدرک  لصاح  ار  یتبثم  ًاتدمع  قیمع و  عیـسو و  تالوحت 

یخرب ًالیذ  دوش . غیلبت  قیقحت و  قیقد ، نشور و  روطب  هناداقن  هنازوسلد و  هناملاع و  روطب  رما  نیا  هک  هدوب  نآ  زا  عناـم  نونک  اـت  گـنج  و 
زا لبق  اب  هسیاقم  رد  نالک  داصتقا  حطس  رد  دوشیم : یسررب  یسایس  یگنهرف و  يداصتقا و  داعبا  رد  ار  یمالسا  بالقنا  جیاتن  تالوحت و 

لیبق زا  اهاتـسور  حطـس  رد  یهافر  ینارمع و  ياهتیلاعف  هعـسوت  طسب و  یتفن ، ریغ  تارداص  شیازفا  تسا : هجوت  لباق  ریز  تاکن  بـالقنا 
تیفرظ هعـسوت  ناتـسریبد ، حطـس  ات  سرادم  سیـسأت  نفلت ، یـشکهلول ، بآ  قرب ، یتشادهب ، مامح  هار ، تخاس  تشادهب ، هناخ  سیـسأت 

نیزگیاج زاگ و  فالتا  زا  يریگولج  تیعمج  فرصم و  دیدش  شیازفا  مغریلع  یتفن  ياههدروآرف  نیمأت  رد  ییافکدوخ  اههاگـشیالاپ و 
تیفرظ هعسوت  اهیشوماخ ، عفر  دح  ات  قرب  دیلوت  تیفرظ  هجوت  لباق  شیازفا  رفن ، اهنویلیم  رهش و  اهدص  نداد  شـشوپ  تفن و  يارب  ندرک 

هک تسا  يدربهار  قیفوت  کی  یتفن  ریغ  تارداـص  شیازفا  يهلأـسم  هنومن  يارب  ربارب . تسیب  زا  شیب  اـت  نآ  دـیلوت  شیازفا  یمیـشورتپ و 
هک یلاح  رد  دوش . عنام  ار  روشک  يداصتقا  تینما  يریذپ  بیسآ  هدیـشخب و  ققحت  ار  تفن  زا  داصتقا  لالقتـسا  نامرآ  هدنیآ  رد  دناوتیم 

یخرب رد  تشاد ، شزرا  تفن  تارداص  ملهچ  کی  لداعم 26 ) رالد و  درایلیم  مین  دودح  ناریا  یتفن  ریغ  تارداص  ياهلاس 56 و 57  رد 
کی لداعم  مقر  نیا  بالقنا . زا  لبق  هب  تبـسن  ندـش  ربارب  هد  ینعی  تفر  شیپ  رالد  درایلیم  زرم 5  ات  یتفن  ریغ  تارداص  ریخا  ياـهلاس  زا 
هتبلا تسا . روشک  یلعف  داصتقا  ناوت  شیازفا  هناشن  دوش  هسیاـقم  رگا  بـالقنا  زا  لـبق  ملهچ  کـی  اـب  هک  دوب  تفن  تارداـص  شزرا  موس 

داصتقا حطـس  رد  اههنیمز ، زا  یخرب  ندوبن  مهارف  لیلد  هب  تسام  نـالک  داـصتقا  رد  تبثم  صخاـش  کـی  هک  یتفن  ریغ  تارداـص  شیازفا 
نیا ماـمت  اـب  اـما  تفاـی . شیازفا  یلخاد  هدـننک  فرـصم  يارب  یتارداـص  مـالقا  هدـمع  تمیق  هکیروـطب  تـشاد  يدـنیاشوخان  راـثآ  درخ 

دراد و ییالاب  رایسب  دح  ات  ار  یتفن  ریغ  تارداص  طسب  ناوت  یلم  داصتقا  طیارـش ، ندرک  مهارف  تروص  رد  هک  دش  هداد  ناشن  تالکـشم 
طوقـس تسا : هجوت  لباق  ریز  نالک  لیاسم  یـسایس  رظن  زا  اما  تسام . يداصتقا  لالقتـسا  دشر و  رب  ياهدننک  راودیما  رایـسب  تمالع  نیا 

راثآ و مالـسا . ناهج  موس و  ناهج  هب  یجراـخ  تسایـس  هجوت  فطع  لالقتـسا ، يدازآ و  لوصح  رامعتـسا ، ذوفن  درط  يدادبتـسا ، ماـظن 
يارب دوب . دهاوخ  نشور  سوملم و  رایـسب  اهنآ  تارمث  ًاعطق  تدم  زارد  رد  اما  دنیامنن ، هجوت  بلج  تدم  نایم  رد  ًاضعب  دیاش  قوف  جیاتن 

هکیلاح رد  دوشیم . تلم  داحآ  تیـصخش  دـشر  مدـع  دوکر و  بجوم  هاش ، مان  هب  درف  کی  هب  هتـسباو  يدادبتـسا  یتنطلـس  ماـظن  لاـثم 
هعسوت و لماوع  نیرتیلصا  اهنیمه  دننک  دشر  رگا  هدنزاس  دازآ و  ياضف  کی  رد  هک  دنتسه  نآ  دارفا  روشک  کی  يهیامرـس  نیرتگرزب 

یگنهرف رظن  زا  دنک . تظفاحم  نادنورهش  تیصخش  طسب  ظفح و  يارب  ار  قالخ  دازآ و  ياضف  دیاب  یمالسا  يروهمج  دنتسه . تفرـشیپ 
هطلـس یناهج و  تاطابترا  رـصع  رد  دوب . مالـسا  تایح  دـیدجت  ناریا  بالقنا  درواتـسد  فدـه و  نیرتگرزب  تسا : ثحب  لباق  ریز  تاکن 

هک دوب  مایپ  نیا  يواح  یمالسا  بالقنا  اما  دوب . هدش  درط  لیطعت و  يژولوئدیا  قالخا و  بتکم و  یلک  روطب  رشب ، نوئـش  مامت  رب  داصتقا 
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یلمع دیفم و  اهناکم  اهنامز و  همه  رد  رـشب  یگدنز  تیاده  هرادا و  يارب  مالـسا  تسا و(27 ) رتدنمـشزرا  ناسنا  يارب  تیونعم  قالخا و 
شیازفا و اههنیمز ، همه  رد  یقیقحت  یملع و  زکارم  شرتسگ  اههاگـشناد ، تیفرظ  شیازفا  تایرـشن ، تاـعوبطم و  دـشر  شیازفا و  تسا .

یگمه ینید ، سرادم  هیملع و  ياههزوح  یفیک  لوحت  یمک و  شرتسگ  یناوخباتک ، باتک و  هب  هجوت  عطاقم ، همه  رد  سرادم  شرتسگ 
قوف يداصتقا  یـسایس و  یگنهرف و  نالک  جـیاتن  هب  هجوت  اب  دنتـسه . هجوت  توق و  هطقن  یگنهرف  لوحت  هعـسوت و  رد  هک  دنتـسه  یتاـکن 

مغریلع لاح  نیع  رد  تسا ، هتشاد  یناوارف  ياهدرواتسد  راثآ و  یمالسا  بالقنا  ًاقیقحت  هک  دومن  حرطم  ار  اعدم  هیـضرف و  نیا  ناوتیم 
يههد تلود و  هتفه  مایا  رد  ًـالثم  دوش ، دروخرب  يرنه  یملع و  دـیاب  زین  یغیلبت  رظن  زا  هدـش  لـصاح  یجیاـتن  نینچ  یقیقحت  روطب  هکنیا 

دـنیوگیم و نخـس  يداصتقا  دـعب  رد  صوصخب  بالقنا  جـیاتن  راثآ و  زا  ًالومعم  یغیلبت  یعمج و  طابترا  لیاسو  قیرط  زا  نالوئـسم  رجف 
، یغیلبت يهویـش  نیا  رد  تفارظ  مدـع  هک  هدـش  هدـید  دـننکیم  هسیاقم  بالقنا  زا  لبق  اـب  ار  یلعف  تیعـضو  روشک  تفرـشیپ  تاـبثا  يارب 
رب ینتبم  رگا  هکنآ  مالک  لصاح  يریگ  هجیتن  لبق ؟ ماظن  اب  هسیاقم  ردـقچ  ارچ و  دـنیوگیم  هتـشاذگ و  سکع  رثا  ناـبطاخم  رد  ًـالومعم 

مینک یسررب  ار  یمالسا  بالقنا  جیاتن  راثآ و  هدش  حرطم  راتـشون  نیا  رد  هک  ینیع  یملع و  ياهکالم  ددم  هب  قیمع و  عیـسو و  تاعالطا 
اـهقیفوت و مدـع  لاـح  نیع  رد  اـما  دنتـسه ، ققحت  ياتـسار  رد  مه  يداـیز  فادـها  هدـش و  ققحم  يداـیز  فادـها  هک  دوـشیم  هدـهاشم 

ندز مه  رب  ینعی  بـالقنا  اریز  تسا . يرورـض  یعیبـط و  اـهبالقنا  يارب  تبثم  جـیاتن  هک  تسا  نآ  هتکن  دروخیم . مشچب  زین  ییاـهیماکان 
زین اهنیا  دـیاب  نیاربانب  تسا . زاسرطخ  یعیبط و  ریغ  اهبالقنا  يارب  یفنم  جـیاتن  اهیماکان و  اـما  بولطم ، هعماـج  ققحت  تهج  دوجوم  عضو 

ص ، 1370 ناهیک ، یناخوراس ، رقاـب  همجرت  یعاـمتجا ، مولع  گـنهرف  وریب ، نلآ ، ( - 1 : ) اه یقرواپ  دـنوش . یبایتلع  ییاسانـش و  ًاقیقد 
زکرم یلاـع ، شزومآ  گـنهرف و  ترازو  ( - 3 . ) ص 589 ، 1370 ناهیک ، یعامتجا ، مولع  فراعملاةرئاد  یناـخوراس ، رقاـب ، ( - 2 . ) 323
قوقح رب  يدـمآرد  هاگـشناد ، هزوح و  يراـکمه  رتفد  ( - 4 . ) 1376 یتلود ،) شخب   ) روشک یـشهوژپ  تاسـسؤم  ناریا ، یملع  كرادـم 

( - 6 . ) ص 73 ، 1355 نارهت ، هاگـشناد  چ 12 ، تیریدـم ، نامزاس و  يرادـتقا ، دـمحم ، یلع  ( - 5 . ) ص 219 ، 1368 تمس ، یمالـسا ،
ورسخ لاس 2001 ، ندـمت  هیتساروف ، ناژ ، ( - 7 . ) ص 69 ، 1370 تمس ، للملا ، نیب  تسایـس  یجراخ و  تسایـس  لوصا  ماوق ، یلعلادبع ،

the sovier economic experiment.ed ( - 8 . ) ص 77 ، 1368 یمالـسا ، بالقنا  شزومآ  تاراشتنا و  نامزاس  ییاـضر ،
هعـسوت و روپ ، عیفر  زرمارف ، ( - iuy susan .millar james r -1 .university of illiois 1990 :urban .linz .P j} (9

شرازگ ( - 11 . ) ص 49 ، 1364 ماما ، مالک  رد  تفن  تفن ، ترازو  یمومع  طباور  ( - 10 . ) ص 40 ، 1376 یتشهب ، دیهش  هاگشناد  داضت ،
ش دادرخ 77 ، لاس 4 ، لعشم ، هیرشن  تفن ، ترازو  یمومع  طباور  ( - 12 . ) لاس 1375 يزکرم و  کناب  لاس 1375  همانزارت  يداصتقا و 

يداصتقا شرازگ  ( - 14 . ) ص 49 خروم 77/6/31 ، ش 6  تفن ، رازاب  تالوحت  يژرنا ، یللملا  نیب  تاعلاطم  هسسؤم  ( - 13 . ) ص 8 ، 133
ص 355. ، 1367 شیدنارف ، ینارفع ، اضرلادـبع  کپوا ، ناتـساد  نایزرت ، رییپ ، ( - 15 . ) ص 32 يزکرم ، کـناب  لاس 1375  هماـنزارت  و 
هرامش 18، لاس 5 ، یماظن  ياهیسررب  يهمانلـصف  قارع ، ناریا و  گنج  لحارم  عطاقم و  یلامجا  لیلحت  هیزجت و  يراتخم ، دیجم ، ( - 16)
اـکیرمآ و يژتارتـسا  یلـصا  طوـطخ  لـلم ، ناـمزاس  رد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  یمئاد  یگدـنیامن  رتـفد  ( - 17 . ) ص 45-41 ، 1373
ش دادرخ 77 ، لاس 4 ، لعشم ، هیرـشن  تفن ، ترازو  یمومع  طباور  ( - 18 . ) ص 20 دادرم 1369 ، ههد 90 ، رد  نآ  یتاعالطا  ياـهتیولوا 

هفسلف داگرازاپ ، نیدلاءاهب ، ( - 20 . ) 1369 هتسجخ ، رـشن  یـضایر ، دومحم  گرزب ، ياهتردق  طوقـس  روهظ و  يدنک ، لپ ، ( - 19 . ) 133
greeno owen the glbalization of world politics edited by ( - 21 . ) 1359 چ 4 ، راوز ، رشن  ج 2 ، برغ ، یسایس 

( - 23 . ) ناریا یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق  همدـقم  ( - john baylis and steve smith oxford 1997 p 314 (22
دریاره ( - 24 . ) ص 75 ، 1376 هرامش 4 ، هنایمرواخ ) همانلصف  ، ) درـس گنج  زا  سپ  هنایمرواخ  هقطنم  رد  هیکرت  شقن  ییاکاک ، کمایس ،

لاس هماـنزارت  يداـصتقا و  شرازگ  ( - 25 . ) 1373 ناهیک ، تاراشتنا  يدـمحا ، دـیمح  برع ، ناهج  رد  یمالـسا  ياهـشبنج  ناـیجیمکد ،
، يردـنک نارهم ، ( - 27 . ) ص 68 يزکرم ، کــناب  لاـس 1373  هماـنزارت  يداـصتقا و  شرازگ  ( - 26 . ) ص 49 يزکرم ، کــناب   1375
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www.aviny.com عبنم :  ص 197 * . ، 1370 یگنهرف ، تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسؤم  مهن ، باتک  گنهرف ، همانلصف  يژولوئدیا ،

ناریا یمالسا  بالقنا  یناهج  هرتسگ 

وحت هسیاقم  یـسررب و  زا  سپ  بالقنا  راهچ  یفاکـشدبلاک  باتک  رد  نوتنیرب  نبرک  يزیزع  يدهم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یناهج  هرتسگ 
زا يداینب  ياـهتوافت  مغرب  اـهبالقنا  هک  دـیامن  یم  نییبت  ار  هیرظن  نیا  ناتـسلگنا ، اـکیرما و  هیـسور ، هسنارف ، ياـه  بـالقنا  مهم  تـال 

یخرب هچ  رگا  تسا . یعاـمتجا  ياـهلوحت  زا  هنوگنیا  كرتشم  ياـه  یگژیو  ياـیوگ  هک  دنتـسه  رادروخرب  يریذـپانراکنا  ياـهتهباشم 
بالقنا هک  تفگ  دیاب  اما  دنهد  هئارا  ناریا  یمالسا  بالقنا  هرابرد  توافتم  ییاه  لیلحت  یفاکشدبلاک  نیا  هب  دانتسا  اب  ات  دنا  هدرک  شالت 

کی اهنت  ارنآ  نوتنیرب  هک  ناهج  ياه  بالقنا  رگید  اب  ارنآ  ناوت  یمن  هک  تسا  رادروخرب  يدرف  هب  رصحنم  ياه  یگژیو  زا  ناریا  یمالسا 
یشزرا و ياه  هبنج  دنک ،  یم  توافتم  رگید  ياه  بالقنا  زا  ار  ناریا  مدرم  بالقنا  هچنآ  اما  درک . هسیاقم  تسا  هتـسناد  یعامتجا  لوحت 
رد یـساسا  رـصنع  اهنت  ییزح  یلخاد و  عفانم  یتراـبع  هب  دـشن و  هصـالخ  اـهزرم  هدودـحم  رد  بـالقنا  نیا  لوا )  تسنآ . کیژولوئدـیا 
 . داد رارق  تیولوا  رد  ار  یناـهج  ياـه  قادـصم  میهاـفم و  شیادـیپ ،  يادـتبا  ناـمه  زا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  دوبن . نآ  دـنیارف  لیکـشت 

ناریا زرم  هب  اهنت  بـالقنا  نیا  هک  داد  ناـشن  نآ  يورارف  تادـیدهت  ياهـشلاچ و  هرتسگ  هب  یهاـگن  بـالقنا و  نیزاـغآ  نارود  تـالوحت 
یبوخ هب  گرزب  ياهروشک  هکارچ  دزادرپب . ار  ییاه  هنیزه  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ات  دیدرگ  ببـس  دـنیارف  نیمه  تسا و  هدـشن  دودـحم 

. درک یم  نارگن  ار  اهنآ  هک  دوبن  ناریا  یتفن  عبانم  زا  يدیماان  رگید  دندوب و  هدرک  كرد  ار  کیژولوئدـیا  لوحت  نیا  يراذـگریثات  نازیم 
هک دندرک  یم  ینیب  شیپ  ار  يزور  گرزب  ياهتردق  دندوب . ناهج  هقطنم و  رد  بالقنا  نیا  یـسایس  کیژتارتسا و  ياهدـمایپ  نارگن  اهنآ 

کی وتیزوپـسا “  ناج  . ” دنوش هدنز  رادیب و  بالقنا  نیا  یـشزرا  ياه  هزومآ  ناریا و  بالقنا  زا  يریذپریثات  اب  شخب  يدازآ  ياه  شبنج 
ناریا بـالقنا  تـسا :  هـتفگ  نآ  یناـهج  يا و  هـقطنم  ياهدــمایپ  یمالــسا و  بـالقنا  هراـبرد  اـکیرمآ  نواـت “  جرج   ” هاگــشناد داتــسا 

هب برغ  هب  زاین  نودب  شیپ و  زا  رت  لقتسم  دنناوتیم  یمالـسا  ياه  تلود  هک  هاگن  نیازا  دوب ،  مالـسا  ناهج  رد  ون  یتکرح  هدنروآدیدپ 
زا مان  اب  یباتک  یگزات  هب  هک  يا  هدنسیون  ندنل و  هاگشناد  داتسا   Anthony McRoy يور کم  ینوتنآ  رتکد  دنهد . همادا  دوخ  ياقب 

للع هب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تـسا :  هـتفگ  زین  تـسا ، هدرک  رـشتنم  ار   ?/? ( From Rushdie to  ) هیئوژ متفه  هثداح  اـت  يدـشر 
بجعت جوم  بالقنا  نیا  هک  تسا  نیا  للع  نیا  زا  یکی  دوریم . رامـش  هب  نردـم  ناهج  خـیرات  رد  یمهم  رایـسب  یـسایس  هثداح  یفلتخم 

یمن ینیب  شیپ  درک و  یمن  روصت  دریگب ،  لکـش  بهذم  يانبم  رب  هک  ار  يا  یـسایس  بالقنا  عوقو  سکچیه  اریز  دـش  برغ  رد  ناگمه 
دهاوخ عوقو  هب  ناهج  حطـس  رد  یتسینومک  دـض  یبالقنا  ای  یتسینومک و  یبالقنا  هک  دـندرکیم  روصت  هنوگنیا  همه  ناـمز  نآ  رد  درک .

 . دریگ تروص  یبهذـم  نارکفتم  يوس  زا  ای  بهذـم و  ناونع  تحت  یبـالقنا  کـی  هک  درک  یمن  رکف  سکچیه  تلع  نیمه  هب  تسویپ و 
ریثات  ???? لاس  رد  شايریگلکـش  نامز  زا  دـش و  یمالـسا  بازحا  یـسایس  تیلاعف  یهاگآ و  شیازفا  بجوم  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 

وسوس ي نیرخآ  یمالـسا  بالقنا  شیادیپ  هک  تسنیا  تقیقح  دراد . همادا  نانچمه  ریثات  نیا  تشاذـگ و  ياجرب  هنیمز  نیا  رد  ار  يدایز 
ربارب رد  ار  ناـنآ  دوشگ و  ار  يا  هنزور  ناـهج  هقطنم و  ياـهتلم  ربارب  رد  درک و  هتخورفارب  دوب  هدـش  هدرپس  یـشومارف  هب  هک  ار  تمواـقم 

رد ناریا  ياـه  تیقفوم  يژولونکت و  یملع و  ياـه  تفرـشیپ  رگید  ییوس  زا  داد .  رارق  یگدرب  نودـب  قفوم و  يا  هدـنیآ  زا  دـیدج  یقفا 
هب تسد  مه  ناوت  یم  هک  دنـسرب  يروابدوخ  ساسحا  نیا  هب  هاوخیدازآ  ياه  شبنج  ات  دـیرگ  ببـس  هقطنم  لـلملا و  نیب  تسایـس  هصرع 

ساسا رب   . داد میمعت  اه  بالقنا  همه  هب  ار  نوتنیرب  نوچ  یبرغ  ياه  لیلحت  هک  درادـن  یموزل  داد و  همادا  رادـتقا  اب  ارنآ  مه  دز و  بـالقنا 
، مکاح میژر  ینوگنرـس  زا  سپ  لوا  هلحرم  رد  تشاذگ : دـنهاوخ  رـس  تشپ  ار  هلحرم  هس  دوخ  تالوحت  ریـس  رد  اهبالقنا  نوتنیرب  هیرظن 
زا یهاـتوک  تدـم  تشذـگ  زا  سپ  مود  هلحرم  رد  دـنریگ . یم  تسد  رد  ار  تیمکاـح  هدز و  هیکت  تردـق  دنـسم  رب  ور  هناـیم  ياـهورین 
هب ار  دوخ  ياـج  هدـش و  هدز  راـنک  تردـق  دنـسم  زا  اـهورین  نیا  مدرم  یبـالقنا  تاـعقوت  ندرکن  هدروآرب  لـیلد  هب  اـهور  هناـیم  تموکح 
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شزرا هب  تشگزاب  نارود  دوش  یم  هدیمان  بالقنا  زا  سپ  تهاقن  نارود  ای  رودیمرت  هلحرم  هک  موس  هلحرم  دنهد . یم  لاکیدار  ياهورین 
یمدرم و هاوخیدازآ  ياـه  شبنج  هاگتـساخ  ناوـنع  هب  ناریا  مود )  تسا !!.  تردـق  هصرع  زا  اـه  لاـکیدار  فذـح  نیـشیپ و  میژر  ياـه 

يزوریپ هب  یماگنه  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دیـشخب . هقطنم  مدرم  هب  يدایز  يراودیما  یحور  رظن  زا  هک  دش  لیدبت  روز  ربارب  رد  تمواقم 
بالقنا . دوب يوروش  ریهامج  داحتا  اکیرمآ و  هدـحتم  تالایا  ینعی  زور  نآ  تردـق  بطق  ود  تباقر  زا  رثاتم  یللملانیب  ياـضف  هک  دیـسر 

ياهتلم هکنیا  درک و  حرطم  ار  یبرغ  هن  یقرش و  هن  راعش  کیژولوئدیا  بالقنا  کی  ناونع  هب  هکلب  دشن  رثاتم  اضف  نیا  زا  اهنت  هن  یمالـسا 
نامز نآ  رد  هکنیا  هژیوب  دـننک . باختنا  ار  تردـق  ود  نیا  زا  یکی  ياهتـسایس  دـیابن  اموزل  ملاـظ  ياهتردـق  رباربرد  يزوریپ  يارب  ناـهج 
شبنج نیمک  رد  مسینومک  یمسیلایرپما و  تکرح  ود  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دندوب و  هتفرگ  رارق  اضف  نیا  ریثات  تحت  یمدرم  ياه  شبنج 

دنس نیرتهب  و  دنتـشادن . هزرابم  همادا  يارب  ییوگلا  هاوخیدازآ  ياه  شبنج  زا  يرایـسب  رگید  ییوس  زا  دندوب .  هاوخیدازآ  یمدرم و  ياه 
هدارا ي تمه و  اب  راوگرزب و  ماما  يربهر  هب  ناریا  ناملـسم  تلم  هک  یتازرابم  زا  فدـه  دـندومرف “:  هک  تسا  يربهر  مظعم  ماقم  هتفگ 
تیرـشب و نانمـشد  تسا و  هدوب  اهناسنا  لامک  تداعـس و  يارب  یمالـسا  هبیط  تاـیح  لیکـشت  داد  ماـجنا  میظع  تیـصخش  نآ  دـنمورین 
ار یئاهتلم  تاجن  هار  ات  میراد  شالت  مالسا  هاگیاپ  رد  ام  دنا . هتـشاد  مامتها  هبیط  تایح  نیازا  رـشب  نتخاس  رود  رب  هراومه  زین  تیغاوط 

ناشیا میهد . ناشن  ، دنوش یم  رتکیدزن  یتخبدب  هب  زور  هب  زور  دنربیم و  جنر  ملاع  رب  رابکتسا  تیمکاح  ثیبخ  نیگنس و  هیاس  ریز  رد  هک 
ماظن هیلع  یناهج  داـیرف  نیرتنئمطم  نیرتيوق و  ناونع  هب  مالـسا  يادـص  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دـندومرف : همادا  رد 

مالـسا يادـص  ندرک  شوماخ  رب  ار  دوخ  شالت  مه و  نیرتشیب  تیرـشب  نانمـشد  اذـل  تسا ،  هدـش  دـنلب  رابکتـسا  تیمکاـح  هناـملاظ ي 
رطاخ هب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  اب  اکیرمآ  نآ  سار  رد  ملاع و  طلـسم  ياـه  تردـق  ههجاوم ي  دـناهدرک و  زکرمتم 

نانامهیم رادـید  رد   ? ???? نمهب  ? ?? رد نینچ  مه  ناشیا  . ” تسا یناهج  رابکتـسا  يداـیا  ياـه  فیرحت  زا  هتـساریپ  صلاـخ و  مالـسا 
هدرم ياهلد  دروآ . دیدپ  ملاع  ياج  همه  رد  ناملسم  نازرابم  اهتلم و  لد  رد  يدیما  ناریا ،  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  : دندومرف یجراخ 

رد زرابم  ياـهتلم  لـمع  نهذ و  زا  ار  اـهنآ  دوب ، هدـش  شـالت  تیلاـعف و  غیلبت ، نید ، قلطم  هیلع  هکلب  مالـسا و  هیلع  هچره  درک و  هدـنز  ار 
مه رگا  ای  دمآ ، دیدپ  یبالقنا  ياهتـضهن  ملاع  فارطا  رد  یمالـسا ،  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  هک  تساذـل  درب . نیب  زا  دودز و  ایند  رـسارس 

يارب لوا  تیولوا  یمالسا ، تموکح  سیسأت  رگا  هر ،)  ) ینیمخ ماما  یسایس  هاگدید  زا  موس )  درک ” . ادیپ  باتش  تفرگ و  جوا  دوب ، البق 
لیکـشت ار  ناشیا  یـسایس  لمع  يرکف و  ۀـغدغد  نیرتمهم  نیطـسلف ، نیمزرـس  سدـقملاتیب و  يدازآ  جراخ ،  رد  دوب ، ناریا  رد  ناـشیا 

تلود بصانم  رد  یلیئارـسا  رـصانع  روضح  ناریا و  رد  مسینویهـص  ذوفن  ةرابرد  يولهپ ، میژر  اب  ماما  یـساسا  تاـفالتخا  زا  یکی  . دادیم
ینیع و ترورـض  ود  ار  نیطـسلف  ناریا و  تلم  يدازآ  ماـما ، شخبيدازآ  یبـالقنا و  هشیدـنا  رد  ناوتیم  رگید ، تراـبع  هب  . دوـب يوـلهپ 
نیطسلف و هلاسم  هک  تسنیا  تقیقح  تسا . رما  نیا  نیبم  ناشیا ، یسایس  تازرابم  یهافـش و  یبتک و  راثآ  زا  يرایـسب  هک  تسناد  یـساسا 

بالقنا زا  شیپ  ناشیا  ياه  ینارنخـس  رد  ناوت  یم  ار  هلاسم  نیا  یتح  هک  تشاد  رارق  هر )  ماما (  تیولوا  رد  نآ  هاوخیدازآ  ياـه  شبنج 
ریثات نیا  تدش  دنتفرگ و  ریثات  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  تدشب  نانبل  نیطـسلف و  رـصم ،  هاوخیدازآ  ياه  شبنج  مراهچ )  درک .  هظحالم 

نیا هب  ناریا  دوجو  دـننک . یم  مهتم  تلاخد  هب  نارهت  هراومه  هک  دـید  ییاـکیرمآ  ياـهماقم  ياـه  يریگ  عضوم  رد  ناوت  یم  ار  يراذـگ 
تلم هضافتنا  نیطسلف :  هضافتنا   : ? درک - هجاوم  ینیب  شیپ  لباقریغ  هدرتسگ و  تاریغتم  اب  ار  هقطنم  دیـشخب و  يا  هرابود  دیما  ياههورگ 

هب ار  دوخ  تسناوت  ناریا  یمدرم  تکرح  زا  نتفرگ  وگلا  اب  تفای و  تسد  يا  هدرتسگ  ياه  تیقفوم  هب  ناریا  بالقنا  ریثات  تحت  نیطـسلف 
رد ناریا  مدرم  تازرابم  يروحم  طاقن  زا  یکی  هراومه  نآ  مدرم  تازرابم  زا  تیامح  نیطسلف و  دنک . حرطم  هقطنم  رد  نزاوت  کی  ناونع 

دیکات لیئارـسا  يدوبان  فیرـش و  سدـق  يدازآ  ترورـض  نیطـسلف و  هلاسم  هب  هراومه  ینیمخ  ماـما  دوب . ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ناـیرج 
بـالقنا تیمها  رب  ادـتبا  ناـمه  زا  لیئارـسا  یتسینویهـص  میژر  ياـه  ماـقم  هتبلا  دوب . رطاـخ  نیمه  هب  زین  سدـق  زور  مـالعا  و  دـندرکیم .
یمالـسا بالقنا  هک  درک  مالعا  یتسینویهـص  میژر  تقو  گنج  ریزو  نایاد “  هشوم  ، ” شنکاو نیلوا  رد  هک  يروط  هب  دندرب  یپ  یمالـسا 
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هب نانبل :  هللا  بزح  . ? تخاـس - وربور  يدـج  يرطخ  اـب  ار  لیئارـسا  داد و  ناـکت  تخـس  ار  هناـیمرواخ  هقطنم  هک  تسا  يا  هلزلز  ناریا ،
هدوب هر )  ) ماما ترـضح  ریگارف  يژولوئدیا  زا  یـشان  هللا ؛ بزح  سیـسات  يژولوئدـیا  رکفت و  هیلوا  لیالد  زا  یکی  تفگ  ناوت  یم  تارج 

ياه حرط  یمامت  نالطب  ???? و  هام  دادرخ  رد  نانبل  هب  لیئارـسا  یماظن  زواجت  زا  سپ  تسـشن .  راب  هب  نانبل  نایعیـش  ناـیم  رد  هک  تسا 
یگداتسیا تمواقم و  ینعی  ناریا - یمالسا  بالقنا  طسوت  هدش  دییات  لصا  اکیرما  يراکمه  اب  لیئارـسا و  اب  دروخرب  رد  هنایوج  تملاسم 

یم رامـش  هب  نآ  روآ  مایپ  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  دوب  ییژولوئدیا  نامه  لماع  هللا  بزح  تفای . ماع  تیلوبقم  نانبل  رد  ملاظ - ربارب  رد 
تموکح سیسأت  رگا  هر ،)  ) ینیمخ ماما  یسایس  هاگدید  زا  مسینویهـصرطخ :  ? ؛ نمـشد - بوکرـس  يارب  دوخ  ناوت  هب  اکتا  ینعی  تفر .
نیرتمهم نیطـسلف ، نیمزرـس  سدـقملاتیب و  يدازآ  روـشک ، ياـهزرم  زا  جراـخ  رد  دوـب ، ناریا  رد  ناـشیا  يارب  لوا  تیوـلوا  یمالـسا ،

اب سدق  زور  نییعت  رد  نیطسلف  مدرم  زا  ناشتیامح  ماما و  يزیتسمزینویهص  جوا  دادیم . لیکـشت  ار  ناشیا  یـسایس  لمع  يرکف و  ۀغدغد 
كرابم هام  هعمج  نیرخآ  کیلوبمـس  يراکتبا و  یتکرح  رد  ماما  دوب . مسینویهـص  نیملاظ و  نیربکتـسم ، اـب  هزراـبم  یناـهج  زور  ناونع 

رارق اکیرمآ  رد  رمتسم  تیامح  تحت  هک  دنادیم  يرابکتسا  رامعتسا و  هتخاس  دلوم و  ار  مزینویهـص  ماما  دندیمان .  سدق  زور  ار  ناضمر 
شیادیپ تلع  هاگتـساخ و  اکیرمآ ، هژیو  هب  برغ  نارادهیامرـس  اههیامرـس و  نیرتگرزب  اب  اهتسینویهـص  دنویپ  هب  هراشا  اب  ناشیا  دراد .

بوکرـس و يارب  دـش و  هدـییاز  قرـش  برغ و  يرامعتـسا  ياهتلود  يرکفمه  ینابت و  اب  لیئارـسا  دـننکیم ” : ناـیب  نینچ  نیا  لیئارـسا 
تیوقت اـب  اـکیرمآ  سیلگنا و  دوشیم . یناـبیتشپ  تیاـمح و  نارگرامعتـسا  همه  فرط  زا  زورما  دـمآ و  دوجو  هب  یمالـسا  لـلم  رامعتـسا 

. ادننازیگنایمرب نیملسم  بارعا و  هیلع  یپردیپ  تازواجت  هب  ار  نآ  لیئارسا  رایتخا  رد  رابگرم  ياههحلسا  نتشاذگ  اب  یسایس و  یماظن و 
رب ناشیا ، تسا . تارف  ات  لین  زا  يژولوئدیا  هدش ، نآ  رب  يدایز  دـیکأت  ماما  ياهینارنخـس  راثآ و  رد  هک  مزینویهـص  ياهیگژیو  رگید  ز 

، تفای دهاوخن  همتاخ  اهتسینویهـص ، تازواجت  شزاس ، حلـص و  ياهدادرارق  دـقع  نالوج و  نانبل ، نیطـسلف ، لاغـشا  اب  دـندوب  رواب  نیا 
نمض ماما  تسا . یمالـسا  ياهنیمزرـس  هنایمرواخ و  همه  هجوتم  ناشرطخ  دنرادیمرب و  ماگ  گرزب  لیئارـسا  ققحت  روظنم  هب  اهنآ  هکلب 

نـالطب . ? دـندومن ) هیـصوت  لیئارـسا  هیلع  ماـیق  زیهجت و  هب  یـسایس ، ياـیفرغج  زا  لیئارـسا  وحم  روـظنم  هب  هقطنم  یبرع  لود  هب  رادـشه ،
ینیطسلف ياههورگ  اهتلود و  تسین ، هتفریذپ  کیتاملپید  یسایس و  لحهار  نیطسلف ، نارحب  لح  يارب  ماما ، هشیدنا  رد  شزاس  يژتارتسا 
هناحلـسم هزرابم  داهج و  اب  اهنت  هک  دـندوب  رواـب  نیارب  ماـما  دـننزب . تسد  کـیتاملپید  ینزهناـچ  هب  دـیابن  نانیطـسلف  قوقح  قاـقحا  يارب 

دنا هدرک  تمالم  دنتسه  نیطسلف  هلأسم  لح  يارب  یـسایس  ياهشور  ذاختا  لابند  هب  هک  ار  یناسک  ناشیا  درب . نیب  زا  ار  لیئارـسا  ناوتیم 
لاعتم و دنوادخ  هب  اکتا  اب  هتشادرب و  ناشدوخ  ياهدمآ  تفر و  زا  تسد  هک  منکیم  تحیصن  ینیطسلف  نارـس  هب  نم   : ” دنتـشاد راهظا  و 

امـش زرابم  ياهتلم  هک  دوشیم  بجوم  اهدمآ  تفر و  نیا  هک  ارچ  دـنزیتسب ، لیئارـسا  اب  گرم  دـح  ات  شیوخ  هحلـسا  نیطـسلف و  مدرم 
ات شیوخ  ياهحالس  رب  هیکت  ادخ و  هب  نامیا  اب  برغ . هن  دروخیم و  امش  درد  هب  قرش  هن  هک  دیـشاب  هتـشاد  نانیمطا  امـش  دنوش . درـسلد 

، دـندرک حرط  لیئارـسا  اـب  هلباـقم  يارب  ماـما  هک  ییاههویـش  زا  یکی  دـیرادنرب ?. هزراـبم  زا  تسد  شیوخ  عورـشم  ياههتـساوخ  لوصح 
یمالسا کلامم  ياهتلود  هک  رما  نیا  هب  تبسن  دوب و  اهنآ  نایماح  لیئارـسا و  هب  یمالـسا  زیختفن  لود  تفن  رودص  زا  عانتما  ترورض 

شقن صوصخ  رد  ماما  دنتـشاد . دیکأت  دننک ، يرادربهرهب  نارگرامعتـسا  لیئارـسا و  هیلع  ياهبرح  نوچمه  تاناکما  ریاس  تفن و  زا  دـیاب 
مایق ناشدوخ  اهتلم  دـننکب ، يراک  اهنآ  يارب  یللملانیب  ياهنامزاس  هک  دنتـسشنن  ناناملـسم  : ” دناهتـشاد راهظا  یللملانیب  ياـهنامزاس 

هب ناوت  یم  عومجم  رد  دـندرک . موکحم  هب  دـننکن  افتکا  دنتـسیاب و  لیئارـسا  لباقم  رد  هک  دـننک  راداو  ار  ناشدوخ  اـه  تموکح  دـننک و 
هداد يور  بـالقنا  زا  سپ  یمدرم  هاوـخیدازآ و  یمالـسا  ياـه  شبنج  هقطنم و  حطـس  رد  یـسایس  تاریغتم  زا  هک  هچنآره  تفگ  تارج 

 ، www.ommatnews.ir عبنم :   . * تسا تمواـقم  هنیزگ  رب  رارـصا  رد  یمالـسا  بـالقنا  کیژولوئدـیا  يوـگلا  زا  هتفرگرب  تسا 
 ???? نمهب ، ?? هبنش 
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( فلا ات 1359  ياهلاس 1357 لوا : ضراعم  ياه  هورگ  رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  ریثات  یشرق  فسوی  قارع  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریثات 
ياه تضهن  اه و  هورگ  هدنهد  ماهلا  ششخب ، ییاهر  مهم  مایپ  لیلد  هب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  قارع  نیضراعم  رب  یمالسا  بالقنا  ریثات 

ياجرب قارع  نایعیش  نایم  رد  عیرـس  قیمع و  يریثات  ناریا ، بالقنا  تیقفوم  عقاو  رد  دش . قارع  صوصخ  هب  ناهج  رـسارس  رد  شنمدازآ 
(1 .) دـش یثعب  میژر  تابث  يارب  يدـج  يدـیدهت  دـندرک ، یم  ادـیپ  ار  مدرم  هک  هعیـش  یبالقنا  فلاخم و  ياـهنامزاس  داـجیا  تشاذـگ و 

ناربهر نیب  یفطاع  یسایس - ياه  هقالع  طباور و  داجیا  ببس  قارع  رد  ات 1978  لاس 1963  زا  ناریا  بالقنا  ریبک  ربهر  هلاس  روضح 14 
لئاسم و هب  هجوت  اب  قارع  یمالسا  شبنج  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يربهر و  ریثات  یلک  روط  هب  دوب . هدش  ناشیا  قارع و  نایعیـش  تضهن 

تایرظن هک  یبازحا  رگید  یمطافلا و  بزح  ءاـملعلا ، هعاـمج  هیمالـسالا ، هوعدـلا  بزح  دوجو  قارع  رد  - 1 تسا : نییبت  لباق  ریز  عیاـقو 
گرزب عجارم  نایم  رد  ناشیا  يربهر  ردـص و  هللا  تیآ  دیهـش  - 2 دوب . هر ) ) ینیمخ ماما  تکرح  ریثات  تحت  دنتـشاد ، لوبق  ار  ماـما  یهقف 

هزوـح دراو  ـالمع  مه  تسا و  هدرک  راـک  مالـسا  یـسایس  هشیدـنا  هنیمز  رد  مه  هک  تسا  ردـص  هللا  تیآ  اـهنت  ریخا ، هـهد  دـنچ  رد  قارع 
زین ار  دوخ  تسناد و  یم  مزال  يرورـض و  ار  ماما  زا  تعاطا  ناشیا  تسا . هتفرگ  هدهع  هب  ار  قارع  مدرم  یـسایس  يربهر  هدـش و  تسایس 

هب ندیـسر  يارب  نآ  زا  تیعبت  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  نداد  رارق  وگلا  رد  ردـص  هللا  تیآ  هک  یتکرح  - 3 درک . یم  بوسحم  ماـما  وریپ 
يدهم دمحمدیـس  هژیو  هب  ردـص و  هللا  تیآ  ناوریپ  نادرگاش و  میکح ، نسحمدیـس  هللا  تیآ  نادـناخ  دروآ ، دوجو  هب  قارع  رد  يزوریپ 

رد نامزمه  هک  یمـسارم  اب  مسارم  نیا  هک  یطابترا  ناضمر و  رفـص و  مرحم ، مایا  يرادازع  ياه  همانرب  مسارم و  -4 دندرک . لابند  میکح 
نایناریا دمآ  تفر و  تایلاع و  تابتع  دوجو  - 5 دوب . هتسجرب  رایسب  بالقنا  لوا  لاس  رد 2  هژیوب  رما  نیا  دنتشاد . دش ، یم  لیکشت  ناریا 

روشک رد  گرزب  عجارم  دوجو  - 7 اهنآ . نیب  طابترا  البرک و  فجن ، مق ، هیملع  ياـه  هزوح  دوجو  - 6 ناریا . هب  قارع  نایعیـش  قارع و  هب 
ترجاهم - 8 تفرگ . یمرب  رد  زین  ار  یسایس  لئاسم  هک  دندرک  یم  تیعبت  دیلقت ، عجارم  رگید  ماما و  زا  اهیقارع  زا  يرایسب  ناریا . قارع و 

نادنمشناد و نمأم  ناریا  هک  دروآ  دوجوب  قارع  هعیـش  مدرم  نایم  رد  ار  هاگدید  نیا  ناریا ، هب  قارع  هتـسجرب  نویناحور  زا  یخرب  دیعبت  و 
زور رد  ردص  دیهش  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  قارع ، نایعیش  نایم  رد  ناریا  بالقنا  قیمع  عیرس و  ریثأت  تسا . نانآ  زرابم  هتـسجرب و  نویناحور 

زوریپ نوعرف  رب  یـسوم  زورما  تفگ : فجن  ینید  مولع  بـالط  عمج  رد  دوـخ ، هنازور  سرد  هسلج  ندوـمن  لـیطعت  اـب  بـالقنا ، يزوریپ 
يو تاروتـسد  نارظتنم  ربهر و  نآ  نارازگراک  دـیاب  اـم  مه  کـنیا  تخاـس و  نوگنرـس  ار  هاـش  تموکح  ینیمخ  هللا  تیآ  زورما  دـش ...

بوکرـس ثعب  میژر  طـسوت  ًاـمومع  هک  تفرگ  تروـص  قارع  نایعیـش  يوـس  زا  یفلتخم  ياـهتکرح  بـالقنا  يزوریپ  لاـبند  هب   2. میشاب
ترـضح دـالیم  نشج  تبـسانم  هب  نایعیـش  تکرح ، نـیا  رد  دوـب . يرمق  يرجه  لاـس 1399  بجر  ماـیق  اـهتکرح ، نیا  هلمج  زا  دـندش .

ریظن قارع  ياهرهـش  رثکا  هب  ماـیق  دـندناوخارف . یثـعب  ماـظن  هیلع  ماـیق  هب  ار  قارع  تلم  ییاـمیپهار ، نشج و  مسارم  يرازگرب  اـب  (ع ) یلع
يریگتـسد اب  تیاهن  رد  مایق  نیا  تفای . یم  شرتسگ  نآ  هنماد  زور  هب  زور  دیـسر و  هیرـصان  نیمظاـک و  توک ، صلاـخ ، ـالبرک ، دادـغب ،

هیئوژ رد  مادص  ندمآ  راک  يور  اب   3. دش راهم  يدایز  دح  ات  یبالقنا ، ناناوج  دیدش  بوکرـس  يدهلا و  تنب  شرهاوخ  ردص و  هللا  تیآ 
دیدـج نوناق  عضو  زا  سپ  زور  دـنچ  درک . عضو  نافلاخم  تازاجم  يارب  يدـیدج  نیناوق  داد و  رییغت  ار  دوخ  ياـهکیتکات  تلود  ، 1379

اب دـندش . مادـعا  ردـص  هللا  تیآ  ناراداوه  زا  نت  اهدـص  زین  نآ  زا  سپ  یهاتوک  تدـم  رد  دـندش و  مادـعا  شرهاوخ ، ردـص و  هللا  تیآ 
قارع ياهزرم  زا  جراخ  رد  هضراعم  همادا  تسایس  تموکح ، ضراعم  هتسجرب  ياهتیصخش  اههورگ و  زا  يدادعت  بوکرس ، جوم  دیدشت 

رد  4. مامالادنج ءاملعلا و  هعامج  یمالـسا ، لمع  نامزاس  هوعدلا ، بزح  زا : دندوب  ترابع  اه  تیـصخش  اههورگ و  نیا  دندومن . ذاختا  ار 
تیاده و هفیظو  ناریا ، هب  رفس  اب  ات  دنتفرگ  میمصت  یمشاه  دومحم  دیس  میکح و  رقابدمحم  دیس  نوچ  يا  هتـسجرب  صاخـشا  نارود  نیا 
، یمالـسا بالقنا  يزوریپ  اب  ناریا  نیـضراعم  رب  یمالـسا  بالقنا  ریثأت  ب ) دنریگ . هدـهعرب  ناریا  رد  ار  قارع  یمالـسا  ياهورین  شزومآ 

روهظ یبلط  لالقتـسا  تکرح  ود  صخـشم  روط  هب  روشک  یبرغ  هیحان  رد  دـش . حرطم  تدـش  هب  روشک  ياهزرم  رد  يراتخمدوخ  نایرج 
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یم اهدرک  هب  طوبرم  داد و  خر  روشک  یبرغ  لامـش  هیحان  رد  یکی  تکرح  ود  نیا  دنتـشاد . قارع  تلود  اب  میقتـسم  يا  هطبار  هک  تفاـی 
زاغآ زا  شیپ  ات  اهدرک  يوس  زا  هک  یعیاقو  یلک  روط  هب  دوب . یناتـسزوخ  نابلط  هیزجت  هب  طوبرم  یبرغ  بونج  شخب  رد  يرگید  دـش و 

، هدـقن گنج  يرمرادـناژ ، ياههاگـساپ  داباهم و  يرمرادـناژ  گـنه  ناـگداپ و  طوقـس  زا : دـندوب  تراـبع  دـش ، داـجیا  یلیمحت  گـنج 
رد یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  روضح  اب  درک  ياههورگ  تفلاخم  تقوم ، تلود  ناگدـنیامن  اـب  درک  ناربهر  یـسایس  ياـهوگتفگ 
هاپس ياهورین  تسد  هب  ناویرم و ...  تشدرس ، هناب ، نوچ  ییاهرهش  يزاسدازآ  هواپ و  هرصاحم  تسکش  رد  ماما  نامرف  نیشندرک ، قطانم 
هورگ نیرتمهم  تفرگ . تروص  ضراـعم  ياـه  هورگ  يوس  زا  ییاـه  تکرح  قارع ، تلود  تیاـمح  اـب  زین  بونج  هزوح  رد   5 شترا . و 
سپ هک  یلاوحا  عاضوا و  اساسا  دوب . هدش  لیکشت  ناتسزوخ  هیزجت  فده  اب  ههبج  نیا  دوب . زاوها  ریرحتلا  ههبج  هقطنم ، نیا  رد  ضراعم ،
دننام ار  یعیـسو  فیط  اهتیلاعف  نیا  دروآ . مهارف  ههبج  نیا  ياهتیلاعف  ددجم  عورـش  يارب  یبسانم  هنیمز  دـمآ ، دوجوب  ناریا  رد  بالقنا  زا 

هب تفرگ . یمربرد  یتلود  زکارم  هیلع  هناحلسم  تایلمع  ماجنا  تاوزج و  رشن  شاشتغا ، داجیا  باصتعا ، ییامیپهار ، تارهاظت و  هب  قیوشت 
رادساپ دنچ  تمـس  هب  رهـشمرخ  لپ  يور  زا  تفرگ . تروص  ناتـسزوخ  رد  يددـعتم  راب  تنوشخ  ثداوح  هامریت 1358  رد  لاـثم  ناونع 

نامه رد  دـش . هلمح  زاوها  هاگدورف  هب  راـب  نیمود  يارب  زین  هاـمریت  رخاوا  رد  دـندش . حورجم  رفن  نآ 4  رثا  رد  هک  دـش  باترپ  کـجنران 
حالس دورو  اهزرم ، رد  یفاک  يورین  نتشادن  يرمرادناژ و  فعـض  لیلد  هب  دش . یم  ناریا  دراو  قارع  زا  یلیرت  اب  ياه  حالـس  عاونا  نامز 
ناریا قارع  گنج  عورـش  زا  لبق  اـت  یلک  روط  هب   6. تفرگ یم  تروص  یتحار  هب  برع  ریاـشع  ناـیم  نآ  عیزوت  ناتـسزوخ و  هب  قارع  زا 
ياـه هورگ  فلا ) اـت 1367  ياهلاس 1359  مود : دـنداد . یم  لیکـشت  یناتـسزوخ  بارعا  اـهدرک و  ار  ناریا  ضراـعم  ياـه  هورگ  هدـمع 

یمالسا يروهمج  نالوئسم  يراکمه  اب  ضراعم  ياه  هورگ  لقتـسم و  ياه  تیـصخش  زا  يدادعت  یلیمحت  گنج  زاغآ  اب  قارع  ضراعم 
اههورگ یماظن  ياهتیلاعف  اهیراکمه و  هک  دندرک  ررقم  دـندومن و  داجیا  قارعلا » هیمالـسالا  يروثلا  شیجلا   » مان اب  یماظن  یلکـشت  ناریا ،

هلمج زا  دندومن . یماظن  تالیکـشت  داجیا  هب  مادقا  زین  یقارع  ياه  هورگ  نایم  نیا  رد  دش . دهاوخ  ماجنا  لکـشت  نیا  بلاق  رد  هدـنیآ ، رد 
« ردصلا دیهشلا  تاوق   » مان اب  ار  يرگید  دیدج  هعومجم  نآ  زا  سپ  دومن و  داجیا  بضغلا » شیجلا   » مان اب  یکیرچ  یلکـشت  هوعدلا  بزح 

ناضراعم یهورگ  ياهتیلاعف  زا  غراف  درک . مالعا  قارع  لخاد  لامـش و  رد  مظنمان  ياهگنج  تایلمع و  ماـجنا  ار  نآ  فدـه  داـهن و  ناـینب 
يارب یقارع  یبزحریغ  يداـع و  ياـهورین  لابقتـسا  هعجارم و  اـب  جـیردت  هب  هک  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  گـنج  روـما  نالوئـسم  یقارع ،

« ردب رکشل 9  هب  لیدبت  اهدعب  هک  دنداد  لیکشت  ار  ردب  پیت  یقارع ، ضراعم  نالوئسم  یخرب  يراکمه  اب  دندش ، هجاوم  ههبج  رد  تکرش 
برغ و يزرم  ياهرهـش  رد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  تاـناکما  زا  هدافتـسا  اـب  یلیمحت ، گـنج  زاـغآ  رد  هوعدـلا  بزح  نینچمه   7. دش

هیلع يا  هدـمع  ياهتیلاعف  گنج ، لوط  رد  زین  قارع  ضراعم  ياهدرک   8. تخادرپ ههبج  هب  ورین  مازعا  یماـظن و  شزومآ  هب  روشک  بونج 
لکـشت نیا  دوب . ینابلاط  لالج  يربهر  هب  ناتـسدرک » ینهیم  هیداحتا  ، » قارع ضراعم  درک  ياههورگ  هلمج  زا  دـنداد . ماـجنا  ثعب  میژر 

دـش لیامتم  ناریا  تمـس  هب  گنج  لوط  رد  تشاد ، يراکمه  تارکومد  هلموک و  نوچمه  ناریا  ضراعم  درگ  ياه  هورگ  اب  ادتبا  رد  هک 
هس زا  لکشتم  ناریا  ضراعم  ياه  هورگ  یلک  روط  هب  ناریا  ضراعم  ياههورگ  ب ) . 9 داد بیترت  ثعب  میژر  هیلع  ار  یکرتشم  تایلمع  و 

ار دوخ  لیلحت  گنج  يادتبا  رد  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  زاوها . ریرحتلا  ههبج  درک و  ياه  هورگ  قلخ ، نیدـهاجم  نامزاس  دـندوب : هورگ 
ره نیفرط ، هک  هنالداعان  یعاجترا و  تسا  یگنج  ناریا ، قارع و  گنج  نانآ  دـید  زا  درک . یم  مالعا  ییاه  هیعـالطا  تروص  هب  عیاـقو  زا 

دنهاوخ مدرم  رانک  رد  طقف  تشاد و  دـنهاوخن  ار  زاتـشیپ  شقن  گنج  رد  هک  دـندرک  مالعا  نانآ   10. تسا شیوخ  فدـه  لابند  هب  کی 
ار دوخ  تیلاعف  زکرمت  قلخ  نیدهاجم  دندومن . زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  هدـمع  روط  هب  دـندش و  گنج  دراو  نانآ  اهلیلحت  نیا  اب   11. دیگنج

يوس زا  تیلاـعف ، هزوح  ندـش  هدرتـسگ  اـب  جـیردت  هب  هک  دـنداد  رارق  ناـنآ  يدـنب  فص  یناریا و  ياـهورین  هب  طوبرم  تاـعالطا  هیهت  رب 
رد ناوت  یم  ار  گنج  لوط  رد  نامزاس  نیا  ياهشالت  هدمع  لک  رد  دندش . فقوتم  یمالسا  يروهمج  شترا  هژیوب  ناریا  یماظن  ياهورین 

تارکومد هلموـک و  هورگ  ود  زا  لکـشتم  ناریا  ضراـعم  درک  ياـههورگ   12. تسناد دوـخ ، نداد  هوـلج  یمدرم  تیثـیح و  بسک  تهج 
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يروهمج ماظن  ندرک  نوگنرس  نانآ  فده  دنتـشاد . يراکمه  قارع  ثعب  میژر  اب  كرتشم ، فده  نتـشاد  لیلد  هب  بزح  ود  نیا  دندوب .
یلام ياهکمک  یماظن و  تازیهجت  تامهم ، دوب و  هداد  دوخ  كاخ  رد  هورگ  ود  نیا  هب  ار  تیلاعف  هزاجا  قارع  تلود  دوب . ناریا  یمالـسا 
هدروآ مهارف  اـمیپاوه  قـیرط  زا  اـپورا  هب  ار  هورگ  ود  نیا  ناـحورجم  لاـقتنا  ناـکما  نینچمه  قارع  تلود  داد . یم  رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد 

میژر ياه  هدعو  تاغیلبت و  ریثات  تحت  گنج  لیاوا  رد  هک  دش  یم  بوسحم  ناریا  ضراعم  ياههورگ  زا  زین  زاوها  ریرحتلا  ههبج   13. دوب
شقن  14. دـش نانآ  يارب  یگدـنهانپ  راتـساوخ  داتـسرف و  قارع  هب  اهنآ  هداوناـخ  هارمه  هب  ار  دوخ  ءاـضعا  زا  يرایـسب  تفرگ و  رارق  ثعب 

: موس دـندیگنج . یم  ناریا  هیلع  قارع  ياـهورین  شوداـشود  هورگ  نیا  ياـضعا  دوب و  مهم  رایـسب  یماـظن  ظاـحل  هب  زاوـها  ریرحتلا  ههبج 
هن گنج و  هن   » نارود ارنآ  هک  يا  هرود  عورـش  گنج و  نایاپ  اساسا  قارع  ضراـعم  ياـه  هورگ  فلا : مادـص  طوقـس  اـت  ياهلاس 1367 

زادنا مشچ  هک  دش  زاغآ  يدنور  دیماجنا و  روشک  ود  نیب  جنشت  شهاک  هب  تارکاذم ، عورش  همانعطق 598 و  شریذپ  اب  دنا ، هدمان  حلص »
هب قارع  ضراعم  ياهرداک  ناربهر و  زا  يرایـسب  هرود  نیا  رد  دوبن . نشور  ضراـعم  ياـه  هورگ  ناربهر  روشک و  ود  ره  يارب  اـقیقد  نآ 

15. دندومن تمیزع  ییاپورا  ياهروشک  یخرب  سراف و  جیلخ  هیشاح  ياهروشک  ناتسکاپ و  تیوک ، ناتـسبرع ، نوچ  راوجمه  ياهروشک 
يریگ لکـش  لابند  هب  دوب . مکاح  تیوک ، هب  قارع  تلود  موجه  زاغآ  ات  قارع  ضراعم  ياه  هورگ  نایم  رد  یمگردرـس  دوکر و  ياـضف 

مه هب  الماک  روشک  نیا  یعامتجا  یسایس و  عاضوا  یقارع ، رگلاغشا  ياهورین  هب  هلمح  رب  میمـصت  قارع و  تلود  هیلع  یللملا  نیب  فالتئا 
ار دوخ  یناهنپ  ياه  ضارتعا  دندرک  یعـس  تردـق  الخ  تموکح و  فعـض  زا  هدافتـسا  اب  فلاخم  ياه  هورگ  مدرم و  هجیتن  رد  تخیر و 

نابعش مهدزناپ  رد  مایق  نیا  دیدرگ . زاغآ  قارع  رساترس  رد  سپـس  بونج و  رد  ادتبا  شوجدوخ ، یمومع و  مایق  هک  یئاج  ات  دننک  یلمع 
لامـش ياهدرک  زا  میکح  رقابدمحمدیـس  مایق  نیا  همادا  رد   16. تفای ترهش  هینابعـش  مایق  هب  دش و  زاغآ  یمـسر  روط  هب  ( 1990  ) 1411

قارع شترا  زا  يا  هینایب  رودـص  اب  يو  هوالع ، هب  دزادـنیب . هار  هب  ار  مایق  زا  يرگید  ههبج  مادـص  هیلع  يریگ  عضوم  اـب  اـت  تساوخ  قارع 
تلود طسوت  مدرم ، قارع و  ضراعم  ياه  هورگ  ياهمایق  رثکا  نارود  نیا  رد   17 دیامن . قحلم  قارع  تلم  فوفص  هب  ار  دوخ  ات  تساوخ 

. دـنهد یم  لیکـشت  اهدرک  ار  یناریا  ضراعم  ياـه  هورگ  نیرتمهم  هرود  نیا  رد  ناریا  ضراـعم  ياـه  هورگ  ب ) دـندش . بوکرـس  قارع 
نیدب دنتـشاد و  دـیکات  هناحلـسم  یـشم  رب  یلیمحت  گنج  لوط  رد  بالقنا و  يزوریپ  هیلوا  ياهلاس  رد  هلموک ، تارکومد و  بزح  اساسا 

هیلع یفنم  تاـغیلبت  یــسیونراعش و  اهتیــصخش ، رورت  قارع ، ناریا و  زرم  راوـج  رد  مظنماـن  ياـهگنج  ماـجنا  نوـچ  یتامادـقا  هـب  روـظنم 
تسد اه » تسیناریا  ناپ   » هورگ دننام  ضراعم  ياه  هورگ  ریاس  ياه  هناسر  دوخ و  يویدار  تایرـشن و  قیرط  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

عقاو رد  دـندومن . داجیا  یتارییغت  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  اب  ضراعت  تهج  دوخ  يژتارتسا  رد  گنج  زا  سپ  ياهلاس  رد  اما  دـندز . یم 
هیحور ندش  یلوتـسم  فاکـش و  داجیا  ببـس  هک  یناریا  ضراعم  ياه  هورگ  هزرابم  ندش  ینالوط  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  تیبثت 

اهـشور و يریگراـکب  یـسایس و  یـشم  هب  هناحلـسم  هزراـبم  درکیور  زا  ناـنآ  يژتارتسا  رییغت  ثعاـب  هدـش و ... ناـنآ  رب  يدـیماان  ساـی و 
بزح یـسایس  رتفد  ءاضعا  زا  یکی  نانخـس  رد  حوضو  هب  هلاـسم  نیا   18. دـیدرگ ناریا  یمالـسا  يروهمج  اب  ضراعت  يارب  مرن  ياهرازبا 
هلاسم هب  میا و  هتشادرب  ار  ناتـسدرک  يارب  يراتخمدوخ  ناریا و  يارب  یـسارکومد  راعـش  ام  : » دیوگ یم  وا  دوش . یم  صخـشم  تارکومد 

رد يراـتخمدوخ  قـقحت  ناریا ، رـسارس  رد  یـسارکومد  يرارقرب  نودـب  میدـقتعم  اـم  مـیا ... هداد  تیوـلوا  ناریا  رـسارس  رد  یــسارکومد 
یم هلـصاف  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هیلوا  ياـهلاس  زا  هچره  یلک  روـط  هب  مادـص  زا  سپ  ياـهلاس  مراـهچ :  19. تسا نکممریغ  ناتـسدرک 

ساسا نیا  رب  دریگ . یم  رارق  یـسررب  دروم  یـسایس  ماظن  کـی  بوچراـچ  رد  ناریا  تضهن  هدـش و  رت  گـنرمک  یبـالقنا  ههجو  میریگ ،
فیرعت ماظن  نیا  نیلوئسم  درکلمع  ناریا و  یمالسا  يروهمج  ماظن  بلاق  رد  یقارع  ياه  هورگ  هلمج  زا  فلتخم  ياه  شبنج  يریذپریثأت 
ترضح هیقف  تیالو  هیرظن  زا  کیژولوئدیا  یباعل  گنر و  اب  یقارع  ضراعم  ياه  هورگ  بالقنا ، يزوریپ  هیلوا  ياهلاس  رد  رگا  دوش . یم 

يا هبنج  تسا - هدرک  فذـح  دوخ  ماـن  زا  ار  بـالقنا  هژاو  هک   - قارع يـالعا  سلجم  نوـچ  یناـکرا  هزورما  دـننک ، یم  تیعبت  هر ) ) ماـما
، بالقنا لیاوا  رد  هک  درک  ناشنرطاخ  دیاب  ناریا ، زا  یقارع  ياه  هورگ  يریذپریثأت  یسررب  رد  نیاربانب  دنریگ . یم  دوخ  هب  یسایس  الماک 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1970 

http://www.ghaemiyeh.com


ناوت یم  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  دبای . یم  يرتشیب  تیمها  يریذپریثأت  یـسایس  هبنج  نامز  تشذگ  اب  اما  تسا  يرکف  عون  زا  يریذپریثات 
شقن قارع  رد  یثعب  تلود  طوقـس  زا  سپ  هک  ییاه  هورگ  نیرتمهم  روظنم  نیدب  داد . رارق  یـسررب  دروم  ار  مادـص  زا  سپ  قارع  ياضف 
راتخاس يریگ  لکـش  لابق  رد  العا  سلجم  تیلاعف  روحم  نیرتمهم  میکح ) هورگ   ) قارع يـالعا  سلجم  -1 میرمـش . یم  رب  ار  دندرک  افیا 

هب ندیسر  يارب  حانج  نیا  تسا . روحم  هعیش  یسایس  ماظن  لیکشت  روحم و  ینـس  یتموکح  ماظن  یـشاپورف  هب  کمک  قارع ، هدنیآ  تلود 
. تسا ییوخ  مولعلارحب و  هوعدـلا ، بزح  یبلچ ، دـمحا  ریظن  بیقر  یعیـش  ياه  هورگ  اهرداک و  ریاس  ندز  راـنک  ددـصرد  دوخ  فادـها 
زا هورگ  نیا  تسا . قارع  یتآ  تلود  رد  نایعیـش  هاـگیاج  شقن و  هنیمز  رد  یبرع  ياـهتلود  ینارگن  عـفر  ددـصرد  نینچمه  ـالعا  سلجم 

؛ تسا تاباختنا  هیاپرب  کیتارکومد  تموکح  لیکشت  راتساوخ  نونکا  هدیـشک و  تسد  يدایز  دودح  ات  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هدیا 
هیداحتا -2 20. دوش یم  نایعیـش  بیـصن  ناملراپ  تلود و  ياهتـسپ  رثکا  هک  دـناد  یم  لمتحم  قارع  رد  نایعیـش  تیرثکا  هب  هجوت  اـب  اریز 

ناتـسا هس  ندوب  جراخ  ینعی  قارع  یتموکح  راتخاس  رد  دوجوم  عضو  ظـفح  زا  ینهیم  هیداـحتا  یناـبلاط ) هورگ   ) قارع ناتـسدرک  ینهیم 
یطرـش هب  ار  يزکرم  تلود  راتخاس  رییغت  تسا و  دنـسرخ  تلود  ذوفن  هزوح  رادـتقا و  تیمکاـح و  لرتنک  زا  هینامیلـس  لـیبرا و  كوهد ،

نوناق بوچراچ  رد  كوکرک ، هوالع  هب  ینونک  نیـشندرک  قطانم  هرادا  هدـش و  تیبثت  دـیدج  قارع  رد  یلاردـف  ماظن  هک  دـناد  یم  دـیفم 
ینابلاط هورگ  دـننام  زین  ینازراـب  هورگ  ینازراـب ) حاـنج  ) قارع ناتـسدرک  تارکومد  بزح   - 3 دوش . هتخانش  تیمـسر  هب  لاردف  یـساسا 

رد اهدرک  مهـس  شیازفا  راتـساوخ  هورگ  نیا  تسا . كوکرک  تیزکرم  هب  ناتـسدرک  تلایا  سیـسات  مسیلاردف و  ماظن  رارقتـسا  راتـساوخ 
دمحا  ) قارع یلم  هرگنک  - 4 21. دـنا هدوب  ساسح  ياهتـسپ  هنیمز  رد  اهدرک  ياه  هاگدـید  تارظن و  لامعا  هژیو  هب  قارع  يزکرم  تلود 

ياه هورگ  هب  تبسن  نآ  رد  یلم  هرگنک  هک  تسا  یتموکح  لیکشت  راتساوخ  ثعب ، میژر  ینوگنرس  زا  تیامح  نمض  یبلچ  هورگ  یبلچ )
راد و جک  راتفر  یعون  اهدرک ، ندرکراهم  يارب  هیکرت  اب  ینزیار  یبال و  نمـض  ور  نیا  زا  دشاب . رادروخرب  يرترب  زا  العا ، سلجم  درک و 

یم شالت  اما  دهد ، یم  ناشن  ییوسمه  نایعیـش  ندیـسر  تردق  هب  هرابرد  نآ  بوچراچ  رد  هک  دـنک  یم  يریگیپ  العا  سلجم  اب  ار  زیرم 
قارع رد  کیئال  تموکح  یعون  لیکـشت  هب  هورگ  نیا  ور ، نیا  زا  دریگ . یـشیپ  العا  سلجم  رب  سیلگنا  اکیرمآ و  تیامح  بلج  اب  دـنک 

. دـنرادن يداقتعا  تموکح  ینید  راتخاس  هب  هک  دـنک  یفرعم  ینایعیـش  هدـنیامن  ار  دوخ  هک  تسا  شـالت  رد  دـهد و  یم  ناـشن  زبس  غارچ 
یشنترپ حلص  نیسح  مادص  طوقـس  ات  قارع  ناریا و  گنج  نایاپ  زا  مادص  طوقـس  ات  گنج  زا  سپ  ياهلاس  قارع ؛ ناریا و  تلود  طباور 
ياهـشنت ریگرد  ینامز  هدوب و  رادروخرب  یبسن  شمارآ  زا  یهاگ  هرود  نیا  رد  روشک  ود  طـباور  تسا . هدوب  مکاـح  روشک  ود  طـباور  رب 

ود طباور  رد  دوبهب  زا  عنام  دشن و  لح  هک  تشاد  دوجو  يدایز  لئاسم  روشک ، ود  تاماقم  ياهدیدزاب  دید و  دوجو  اب  تسا . هدش  دیدش 
روشک ود  ناـیم  سب  شتآ  يرارقرب  ناریا و  يوس  زا  همانعطق 598  شریذپ  زا  سپ  روشک  ود  نایم  حلـص  تارکاذم  دوب . هدـیدرگ  روشک 

هنوگچیه اما  تشاد ، همادا  لاس  ود  تدم  هب  قارع  ناریا و  نایم  حلـص  تارکاذم  دـش . زاغآ  للم  نامزاس  تراظن  تحت  حلـص  تارکاذـم 
درک و یم  رارکت  ار  دنورا  رب  دوخ  تیمکاح  ياعدا  تسناد و  یم  گنج  زوریپ  ار  دوخ  مادص  وس  کی  زا  هک  ارچ  دشن . لصاح  یتفرـشیپ 
رد يرییغت  هک  ینامز  ات  دـندوب ، حلـص » هن  گـنج ، هن   » تلاـح همادا  راتـساوخ  اـکیرمآ  هژیو  هب  یبرغ  ياـهروشک  زا  یخرب  رگید  يوس  زا 

. دـش هجاوم  تسب  نب  اب  روکذـم  لماوع  هب  هجوت  اب  حلـص  تارکاذـم  لاح  ره  رد  دوشن . هدـهاشم  برغ  هب  تبـسن  ناریا  یجراخ  تساـیس 
ود طباور  رب  هک  داد  يور  قارع  ناریا و  یجراـخ  یلخاد و  تسایـس  هنحـص  رد  یمهم  تارییغت  لاس 1990  لیاوا  زا  نیبامیف  ياه  هلداـبم 

دوبهب ددصرد  نامز ، تایـضتقم  دوجوم و  ياهزاین  هب  انب  هک  میتسه  یتلود  ندمآراک  يور  دهاش  ناریا  رد  تشاذـگریثأت . ًادـیدش  روشک 
يادص ویدار  هک  يا  هنوگ  هب  داهن ؛ یگریت  هب  ور  جـیردت  هب  زین  اکیرمآ  اب  قارع  طباور  رگید  يوس  زا  تسا و  یبرغ  ياهروشک  اب  طباور 

تـساوخرد نیـسح  مادص  هلمج  زا  ناهج  ياهروتاتکید  ندرک  نوگنرـس  نآ  رد  هک  درک  شخپ  ار  يراتفگ  هیروف 1990  رد 14  اکیرمآ 
نمض همان ، نیا  رد  يو  درک . لاسرا  یناریا  تاماقم  يارب  يا  همان  هقباس  یب  مادقا  کی  رد  مادص ، هک  دوب  یطیارـش  نینچ  رد   23 دوب هدش 

هرکاذـم داهنـشیپ  دـیآ ، یم  لمع  هب  برع  تما  قارع و  هیلع  گرزب  ياهروشک  یخرب  مسینویهـص و  فرط  زا  هک  ییاهدـیدهت  هب  هراـشا 
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تارکاذـم ار  حلـص  هب  یبایتسد  هار  اهنت  مادـص  رگید ، يا  همان  رد  داد . هئارا  همرکم  هکم  رد  ار  روشک  ود  يروهمج  ياسؤر  نیب  میقتـسم 
رد دوخ  یلبق  عضاوم  زا  راب  نیلوا  يارب  قارع  هماـن  نیا  رد  تشون . ناریا  هب  يا  هماـن  قارع  هیئوژ 1990 ، رد 30  دوب . هدرک  مالعا  میقتسم 

ار روشک  نیا  دـندش و  تیوـک  دراو  یقارع  ياـهورین  هک  دوـب  هماـن  نیا  لاـسرا  زا  سپ  زور   3 دوب . هدومن  لودع  رایـسب  دوردـنورا  دروم 
قارع ناریا و  طباور  دوبهب  دش . راکـشآ  ناریا  هب  ییاه  همان  نینچ  لاسرا  زا  مادص  یلـصا  فده  هک  دوب  بیترت  نیدـب   24 دندرک . لاغشا 

هب هیلخت و  ار  ناریا  یلاغـشا  یـضارا  یقارع  ياهورین  ناریا ، هب  قارع  ددعتم  ياه  همان  لاسرا  یپ  رد  قارع و  طسوت  تیوک  لاغـشا  زا  سپ 
، قارع هجراخ  ریزو  زیزع  قراط  ربماتپس 1990 ، رد  دندش . دازآ  ارسا  زا  يرایسب  دادعت  نینچمه  دندرک . ینیشن  بقع  یللملا  نیب  ياهزرم 

ریزو هلمج  زا  یناریا  تاماقم  لاس  نیا  رد  نینچمه  دش . هتفرگرس  زا  قارع  ناریا و  هبناج  ود  طباور  نآ  لابند  هب   25 دومن . رادید  ناریا  زا 
هدـش داجیا  صاخ  طیارـش  تلع  هب  دوب ، هدرک  لاغـشا  ار  تیوک  قارع ، هک  یتدـم  رد  یلک  روط  هب  دـندرک . رادـید  قارع  زا  هجراخ  روما 

موکحم ار  تیوک  هب  قارع  زواـجت  ناریا ، تیوک  هب  قارع  زواـجت  ناریا و  دوب . شرتـسگ  هب  ور  هناتـسود و  روشک  ود  طـباور  قارع ، يارب 
دش نآ  راتساوخ  نینچمه  ناریا  دش . روشک  نیا  یضرا  تیمامت  لالقتسا و  هب  مارتحا  تیوک و  زا  یقارع  ياهورین  جورخ  راتساوخ  درک و 

جورخ قارع و  هب  فالتئا  ياهورین  ییاوه  تالمح  زاغآ  لابند  هب  دـننک . كرت  ار  هقطنم  زواجتم ، هیبنت  زا  سپ  یجراخ  ياهورین  مامت  هک 
؛ درک بوکرس  ار  نایعیـش  مامت ، تنوشخ  اب  قارع  تلود  دندز . شروش  هب  تسد  قارع  یبونج  قطانم  نایعیـش  تیوک ، زا  یقارع  ياهورین 

هتـشاد تسد  اه  شروش  نیا  رد  هک  درک  مهتم  ار  ناریا  قارع ، تلود  دـندش . هتـشک  اه  شروش  نیا  نایرج  رد  رفن  رازه  هک 30  يروط  هب 
هب دـش ، قارع  ناریا و  طباور  یگریت  ببـس  رما  نیا  دـنا . هتـشاد  تکرـش  اه  شروش  رد  هدرک و  روبع  زرم  زا  نآ  یماظن  ياـهورین  تسا و 
زا قارع  ینارگن   26. تفرگن تروص  دوش ، ماـجنا  هم 1991  رد  دوـب  رارق  هک  ناریا  قارع و  هجراـخ  روـما  يارزو  تارکاذـم  هک  يروـط 

تسایس ذاختا  ناریا و  رد  دیدج  تلود  ندمآ  راک  يور  اب  ( 1376  ) لاس 1997 زا  سراف  جیلخ  هزوح  ياهروشک  اب  ناریا  طباور  شرتسگ 
ياه يراکمه  تفای . دوبهب  یهجوت  لباق  وحن  هب  تیوک  يدوعس و  ناتـسبرع  هژیوب  سراف ، جیلخ  ياهروشک  اب  ناریا  طباور  ییادز ، شنت 

نیدـنچ نارود  نیا  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تفرگ . لکـش  ردـخم  داوم  مسیرورت و  یتینما ، ياـه  هنیمز  رد  رتشیب  روشک  ود  نیا  ناریا و  ناـیم 
هلمج زا  فلتخم  ياه  هزوح  رد  روشک  ود  نیا  اب  ار  دوخ  تافالتخا  درک  یعـس  ناریا  رگید  يوس  زا  دش . دـقعنم  اهروشک  نیا  نایم  نامیپ 

هب دـیدرگ . قارع  ناریا و  طباور  رد  شنت  داجیا  ثعاب  سراف  جـیلخ  ياهروشک  اـب  ناریا  طـباور  شرتسگ   27. دـنک لح  هراق  تالف  نییعت 
رد نیدـهاجم  ياهورین  هب  تیلاعف  هزاجا  هک  درک  یم  مهتم  ار  قارع  ناریا ، دـش . ضقن  فرط  ود  يوس  زا  سب  شتآ  تارک  هب  نآ  لاـبند 
هب ات  دـنک  یم  زیهجت  ار  دوخ  یلخاد  لماوع  ناریا ، هک  دوب  یعدـم  دوخ  ياه  هینایب  رد  زین  قارع  تلود  دـهد . یم  ناریا  ياهزرم  کیدزن 
رد يو  تفای . شیازفا  ناریا  دروم  رد  نیـسح  مادـص  نانخـس  اـب  روشک  ود  طـباور  رد  شنت  دـننزب . تسد  قارع  رد  هناراـکزواجت  لاـمعا 

هلمح ناریا  هب  تدـش  هب  داهن ، مان  گرزب  يزوریپ  ار  نآ  هک  قارع  ناریا و  گـنج  ناـیاپ  درگلاـس  نیمهدزاـی  تبـسانم  هب  دوخ  تاراـهظا 
هک یناـمز  دوشن و  قـفوم  قـطنم  قـیرط  زا  لـباقم  فرط  نتخاـس  دـعاقتم  رد  قارع  هک  یتروـص  رد  تفگ ، زیمآدـیدهت  ینحل  اـب  وا  درک .
رد ییاضف  نینچ   28. درک دهاوخن  گنرد  نآ  ندربراکب  زا  تسا ، هیرهق  هوق  زا  هدافتـسا  دوخ  رظن  یتسرد  زاربا  هار  اهنت  دـهدب  صیخـشت 

قارع ناریا و  کیژتارتسا  داـحتا  دوب . مکاـح  روشک  نیا  رد  نارحب  داـجیا  ریخا و  روشک  هب  اـکیرمآ  هلمح  اـت  قارع  ناریا و  ناـیم  طـباور 
شیازفا زا  عنام  للم ، نامزاس  اب  يراکمه  اب  ات  دومن  بیغرت  ار  قارع  لاح  نیع  رد  درک و  تفلاـخم  قارع  هب  اـکیرمآ  هلمح  اـب  ًاـنلع  ناریا 

رد دـهد . رارق  اکیرمآ  اب  هلباـقم  يارب  دوخ  راـنک  رد  ار  ناریا  اـت  درک  یم  شـالت  سکعرب  قارع  تلود  اـما  دوش  هقطنم  رد  نارحب  شنت و 
تایضتقم يانبم  رب  دینک و  شومارف  ار  گنج  یلعف  طیارش  رد  تسا  رتهب  هک  تفگ  ناریا  هب  یمایپ  رد  قارع  يروهمج  سیئر  توا 2002 

يداـحتا هب  قارع ، ناریا و  هیلع  كرتـشم  تادـیدهت  لـباقم  رد  هـک  تساوـخ  ناـیناریا  زا  يو  مـیهد . ناـماس  ار  روـشک  ود  طـباور  یلعف ،
یپ تفر . شیپ  ییادز  شنت  تمـس  هب  روشک  ود  طباور  قارع ، هب  اکیرمآ  هلمح  زا  شیپ  ات  هک  دوب  ساـسا  نیارب   29. دشیدنیب کیژتارتسا 

دانـسا زکرم  نارهت : قارع ، ناریا و  طباور  رد  ضراعم  ياه  هورگ  شقن  یمراط ، نارماـک ، يزاریـش ، نسحلاوبا  هللا ، بیبح  - 1 اه : تشون 
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زا 57 دعب  ناریا  یتشادهب  ياهتفرشیپ 

رد هک  یلاح  رد  دوب ، هدش  ماجنا  روشک  رد  هیلک  دنویپ  دروم  طقف 50  لاس 1357  ات  يرافغ  میرم  زا 57  دعب  ناریا  یتشادهب  ياهتفرشیپ 
رد ناتسرامیب  لاس 15  ره  بالقنا  زا  سپ  تسا . هدش  ماجنا  روشک  رد  هیلک  دـنویپ  دروم  زا 17000  شیب  بالقنا ، زا  سپ  ياهلاس  لوط 

لوط شیازفا  تسا . هتفای  شهاـک  رفن  هـب 44  رفن  زا 4000  هتـشذگ  لاس  یط 20  جراخ  هب  یمازعا  نارامیب  دادـعت  هدـش و  هتخاـس  روشک 
سناژروا يزاـسهنیهب  ریگاو ، ياـهيرامیب  فذــح  لرتـنک و  نارداـم ، ناــکدوک و  ریم  گرم و  شهاــک  تشادــهب و  هعــسوت ي  رمع ،

هلمج زا  هـمه  هـمه و  ناییاتـسور ، هـمیب  یناـمرد و  تامدـخ  یناـگمه  هـمیب  هعـسوت ي  هیذـغت ، دوـبهب  ياـههمانرب  يارجا  اهناتــسرامیب ،
يارب ياهناهب  یمالـسا ، بالقنا  درگلاس  نیمتـشهو  تسیب  تسا . نامرد  تشادـهب و  هزوح  رد  یمالـسا  بالقنا  هلاس ي  ياهدرواتسد 28 

: درک رورم  هنوگنیا  ناوتیم  ار  اهدرواتـسد  نیا  مهم  روحم   7 تسا . نامرد  تشادـهب و  هصرع ي  رد  يروهمج  ماظن  ياهدرواتـسد  رورم 
ار تمالـس  ماظن  ریخا  لاس  دـنچ  ياههمانرب  زا  یمهم  شخب  هیذـغت ، دوبهب  ياههمانرب  يارجا  روشک  رد  راددـی  کمن  عیزوت  دـیلوت و  - 1
رد لاس 1368  زا  راددـی  کمن  دـیلوت  همانرب  دوب . راددـی  کمن  دـیلوت  جـیورت  حرط  اـههمانرب ، نیا  نیرتقفوم  زا  یکی  دـهدیم . لیکـشت 

یمالـسا يروهمج  حرط ، نیمه  يارجا  رطاخ  هب  تفای . شهاک  دصرد  ات 40  رتاوگ 23  عویش  حرط ، نیا  رارمتـسا  اب  دش و  عورـش  روشک 
تالالتخا * ) IDD همانرب ي رد  ناریا  تیقفوم  لیلد  هب  تفرگ و  رارق  ریدـقت  دروم  یللملانیب  تاسـسوم  اهنامزاس و  طسوت  اـهراب  ناریا 

هنیمز رد  هقطنم  ياهروشک  شزومآ  يارب  یـشزومآ  زکرم  کی  ناونع  هب  ار  اـم  روشک  تشادـهب  یناـهج  ناـمزاس  دـی ،) دوبمک  زا  یـشان 
رد مهم  ياهحرط  زا  رگید  یکی  ناونعهب  زین  رضاح  لاح  رد  دومن . باختنا  دی  دوبمک  زا  یـشان  تالالتخا  لرتنک  يریگـشیپ و  ياههمانرب 
رد نآ  جـیاتن  هک  تسارجا  تسد  رد  یناتـسریبد  زومآشناد  نارتـخد  تمالـس  ياـقترا  تهج  يراـی  نهآ  حرط  هعماـج ، هیذـغت ي  دوبهب 

تشادهب و تالـضعم  زا  یکی  ینوفع ، ياهيرامیب  بالقنا ، زا  شیپ  ینوفع  ياهيرامیب  اب  هزرابم  - 2 دش . دهاوخ  نشور  یتآ  ياهلاس 
حرط يارجا  اب  ًالثم  میوش . کیدزن  یناهج  ياهدرادناتسا  هب  میتسناوت  يروشک ، نویـسانیسکاو  ياههمانرب  يارجا  اب  هک  دوب  روشک  نامرد 
نیا زا  ام  روشک  ًالمع  تفگ  ناوتیم  تسا ، هدش  ظفح  زورما  ات  هک  نویـسانیسکاو  نیا  يدـصرد  ششوپ 95  لافطا و  جلف  نویسانیسکاو 
لاس رد  دروم  زا 55  يرامیب  هب  نایالتبم  دادعت  شهاک  هب  رجنم  هنیمز  نیا  رد  هدـش  ماجنا  ياهتیلاعف  هعومجم  تسا . هدـش  كاپ  يرامیب 

ای عماج  يزیرهماـنرب  درکیور  ریخا ، ياـهلاس  رد  سرادـم  تمالـس  عماـج  هماـنرب  - 3 تسا . هدـش  ریخا  ياـه  لاـس  رد  رفـص  هـب  ، 1369
تـشادهب عماج  شزومآ  هب  ناوتیم  روشک  سرادم  تمالـس  عماج  همانرب  يازجا  زا  درک . ادـیپ  نیوکت  سرادـم  تمالـس  يارب  گنهامه 

نانکراک و تمالس  ياقترا  هسردم ، طیحم  تمالس  یعامتجا ، یـسانشناور و  هرواشم  تامدخ  یتشادهب ، تامدخ  یندب ، تیبرت  هسردم ،
رد دصرد  زا 53  تسا و  هتـشاد  ياهدنیازف  دشر  ریخا  لاس  دنچ  یط  زین  سرادم  تشادهب  تامدخ  شرتسگ  درک . هراشا  نیدلاو  هلخادـم 

. دوشیم قیرزت  لاـس  نینـس 14-16  نازومآ  شناد  یماـمت  هب  ماوت  نسکاو  نونکا  مه  تسا . هدیـسر  دـصرد  زا 80  شیب  هـب  لاس 1376 
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ياهدرواتـسد زا  ياهنومن  هک  تسا  هتفای  شهاک  دـصرد  هب 38/1  لاس 1376 ، رد  دـصرد  زا 02/2  هلاس  ناکدوک 12  نادند  یگدیـسوپ 
هدش ماجنا  روشک  رد  هیلک  دنویپ  دروم  طقف 50  لاس 1357  ات  ءاضعا  دنویپ  رد  تفرشیپ  - 4 تسا . سرادم  حطس  رد  هدش  ارجا  ياههمانرب 

اب رـضاح ، لاح  رد  تسا . هدش  ماجنا  روشک  رد  هیلک  دنویپ  دروم  رازه  زا 17  شیب  بالقنا ، زا  سپ  ياهلاس  لوط  رد  هک  یلاـح  رد  دوب ،
رب غلاب  هنالاس  هدیدرگ و  رـسیم  روشک  رد  اضعا  دنویپ  ياههویـش  یمامت  ماجنا  ناکما  دسج ، زا  اضعا  دنویپ  يزغم و  گرم  نوناق  بیوصت 

همانرب - 5 دیآیم . رامش  هب  ایسآ  رد  اضعا  دنویپ  ناماگشیپ  زا  رضاح  لاح  رد  ناریا  تفگ  ناوتیم  دوش . یم  ماجنا  ناریا  رد  دنویپ  رازه   2
دشر دنور  تفریم . شیپ  يا  هتخیسگ  راسفا  وحن  هب  لوا ، هعـسوت ي  همانرب  عورـش  زا  لبق  تیعمج  دشر  تیعمج  لرتنک  هداوناخ و  میظنت 

لیمحت هعماج  رب  ار  يددـعتم  یگنهرف  یعامتجا و  یناور ، یمـسج ، یـسایس ، يداصتقا ، ضراوع  رارمتـسا ، تروص  رد  هک  دوب  يوحن  هب 
هب دـننک . لابند  يدـج  تروص  هب  ار  هداوناخ  میظنت  تیعمج و  لرتنک  هماـنرب  اـت  تشاد  نآ  رب  ار  ناراذـگ  تسایـس  عوضوم  نیا  درکیم .
هب دـصرد  زا 2/3  روـشک  تیعمج  دـشر  هماـنرب  نیا  موادـت  اـب  نوـنکا  مه  دـش . نیودـت  روـشک  رد  هداوناـخ  میظنت  هماـنرب  روـظنم  نـیمه 

زاین دروم  يوراد  نیمات  - 6 دشاب . ریظن  مک  هاتوک  ینامز  تدم  رد  ایند ، رسارس  رد  یشهاک  نینچ  دیاش  هک  تسا  هتفای  شهاک  دصرد  3/1
يزوریپ زا  سپ  تسا . نآ  هب  طوبرم  لئاسم  وراد و  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادـهب ، ترازو  رد  ساسح  مهم و  روما  زا  یکی  روشک 

نیون ماظن  رارقتـسا  هب  هلمج  زا  ناوتیم  هک  تسا  هدـش  هتـشادرب  وراد  بساـنم  عیزوت  هیهت و  هنیمز  رد  يدـنلب  ياـهماگ  یمالـسا  بـالقنا 
رارق يدـج  يرگنزاب  دروم  ناریا  رازاب  رد  دوجوم  ياهوراد  تسرهف  حرط ، نیا  ساسا  رب  درک . هراشا  روشک  رد  کـیرنژ ) حرط   ) ییوراد
افرـص دشیمن ، هتخاس  روشک  رد  هک  ییاهوراد  تادراو  دش و  ناریا  رازاب  زا  یتراجت  يوراد  نارازه  فذح  هب  رجنم  نآ  يارجا  تفرگ و 

هک دوشیم  دیلوت  لخاد  رد  یمک  رظن  زا  روشک  ییوراد  زاین  دصرد  زا 95  شیب  نونکا  مه  دش . رصحنم  تسرهف  رد  دوجوم  ياهوراد  هب 
ناطبار حرط  - 7 دـیآیم . باسح  هب  یمهم  تفرـشیپ  دـیدرتیب  تسا ، هدوب  دـصرد  اهنت 25  هک  بالقنا  زا  لـبق  ياـهلاس  اـب  هسیاـقم  رد 

یحارط و هب  مادقا  راب  نیلوا  يارب  تشادهب  ترازو  يرهش ، نانیشنهیشاح  یتشادهب  تالکشم  عفر  هزیگنا ي  اب  ههد 60  نایاپ  رد  تشادهب 
تشادهب هکبش  هک  تفرگ  لکش  یقطانم  رد  حرط  نیا  عقاو  رد  درک . نارهت  بونج  رد  یشیامزآ  تروصهب  تشادهب  ناطبار  حرط  يارجا 

نیا فادها  زا  تشاد . يرهش  هعماج  شخب  نیرتدنمزاین  زا  یهورگ  يارب  ار  ششوپ  نیرتمک  اهرهش ، هیور  یب  شرتسگ  لیلد  هب  نامرد  و 
يزیرهمانرب و رد  مدرم  تکراشم  يرهش ، هعماج  تمالـس  ياقترا  یتشادهب و  تامدخ  لاعف  هیارا  درک : هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  حرط 
اب حرط  نیا  هقطنم . یلحم و  حوطس  رد  يرشب  هعماج  دوجوم  تاناکما  زا  يریگهرهب  یتشادهب و  هیلوا  ياهتبقارم  هیارا  رد  يریگمیمـصت 
رد ارجا  هب  يرهـش  طاقن  مامت  رد  تشادـهب  ناطبار  هماـنرب  ناونع  تحت  لاس 1372  زا  تشاد  لاـبند  هب  هک  يریگمـشچ  تیقفوم  هب  هجوت 

دنراد و رارق  تشادهب  ياههناخ  ششوپ  تحت  رفن ) نویلیم  زا 20  شیب   ) روشک ییاتسور  تیعمج  دصرد  زا 90  شیب  رضاح  لاح  رد  دمآ 
هبنـش جنپ   ، www.tebyan.ne عـبنم :  . * تسا هدیـسر  باـب  هب 16439  باـب  زا 1800  لاس 1364  رد  تشادـهب  ياـههناخ  دادـعت 

26/11/1385

خیرات یسایس  تالوحت  رد  یشهج  یمالسا  بالقنا 

مدرم هک  یتروص  رد  همدقم  ثحب 1. ترورض   * يدزی حابصم  یقت  دمحم  هللا  تیآ  خیرات  یسایس  تالوحت  رد  یـشهج  یمالـسا  بالقنا 
، دنهد ماجنا  تسا ، نانآ  نامیا  ياضتقم  هک  يا  هتسیاش  حلاص و  لامعا  دوخ ، نامیا  ساسارب  دنشاب و  هتـشاد  نامیا  ادخ  هب  ًاتقیقح  هعماج ،

هللا َدَعَو  تسا : هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  نینچ  نیا  میرک  نآرق  رد  تقیقح ، نیا  دـنک . یم  اطع  تزع  نانآ  هب  ایند  نیمه  رد  لاعتم  دـنوادخ 
ُمهَنل  َ دبَیل  َ مَُهل و یَـضَترا  يذلا  ُمُهَِنید  مَُهل  مِِهلبق  نِم  َنیذلا  َفَلخَتـسا  اَمَک  ِضرالا  یف  مُهنَِفلخَتـسََیل  ِتاحلاصلا  اُولِمَع  مُکنم و  اونمآ  َنیذلا 
نامیا هک  امـش  زا  یناسک  هب  ادـخ  ( 1 (؛ نوُقِـساَفلا ُمُه  َِکَئلوُاَف  َکلَذ  َدَعب  َرَفَک  نَم  َو  ًائیَـش  ِیب  َنوُکِرـُشی  َال  ِینَنوُدـُبعَی  اًنما  مِِهفوَخ  ِدـعب  نَم 

ار نانآ  زا  شیپ  دارفا  هک  هنوگ  نامه  دناسرب  نیمز  رد  تفالخ  هب  ار  نانآ  ًامتح  هک  تسا  هداد  هدعو  دنا ، هدرک  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1974 

http://www.ghaemiyeh.com


يزیچ دننک و  تدابع  ارم  ات ) ) دزاس لّدبم  ینمیا  هب  ار  ناشمیب  دنک و  رقتسم  ناشدوس  هب  تسا  هدیدنسپ  ناشیارب  هک  ار  ینید  نآ  دیناسر و 
ماجنا ببـس  هب  مدرم  هفیرـش ، يآ ? نیا  ساسارب  دـننامرفان . هک  دـننانآ  دـیارگ ، رفک  هب  نآ  زا  سپ  سک  ره  دـنریگن و  کیرـش  نم  اـب  ار 

. دشاب هتشاد  يّددعتم  قیداصم  دناوت  یم  شاداپ  نیا  دنریگ . یم  شاداپ  ایند  نیمه  رد  تسا ، راوتسا  ناشنامیا  ياپ ? رب  هک  یحلاص  لامعا 
شمارآ تینما و  داجیا  و  هدیزگرب ، نانآ  يارب  دنوادخ  هک  ینید  نتفای  رارقتـسا  لاعتم ، دنوادخ  يوس  زا  نیمز  يور  نانآ  ندش  نیـشناج 

ار ناهج  رد  دـنوادخ  لماک  شـسرپ  نیمز ? هک  دنتـسه  یقیداصم  هلمج  زا  فوخ ، ینماان و  اه  نرق  دـیاش  اه و  لاس  زا  سپ  نانآ  نیب  رد 
رت کچوک  قیداصم  اّما  تسا ؛ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  یهالا ، یّلک  دعو ? نیا  لماک  قادصم  دنزاس . یم  مهارف 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  هدعو ، نیا  قیداصم  نیرتهب  زا  یکی  دبای . قّقحت  یّصاخ  عماوج  اه و  نیمزرس  رد  دناوت  یم  زین  یهالا  دعو ? نیا 
مک رشب  خیرات  لوط  رد  هک  گرزب  دیدپ ? نیا  تفای . ققحت  وا  صلخم  هتخابلد و  نارای  يرای  و  هر )  ) ینیمخ ماما  يربهر  اب  هک  دوب  ناریا 

. دـنروآ دورف  میظعت  رـس  نآ  ربارب  رد  ات  تشاداو  ار  ناهج  گرزب  ياه  تردـق  درک و  هدز  تفگـش  ار  ایند  تسا ، ریظن  یب  دـیاش  و  ریظن ،
اه نآ  زا  یخرب  هک  تخاون  یلیـس  نارگمتـس  تروص  رب  درب و  ورف  یتفگـش  رد  ار  یناهج  ياه  تردـق  نانچ  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ 
هب هدادرس ، هناتسم  رعن ? یهاگ  یگدز ، تفگش  ینادرگرس و  يور  زا  ظاحل  نیدب  دنروآ ؛ تسد  هب  ار  دوخ  لداعت  دنا  هتـسناوتن  مه  زونه 

نیا ناوتب  ات  درذگب  ینرق ، دـیاش  و  اه ، لاس  دـیاب  دـنراد . شزاس  هرکاذـم و  ياضاقت  یناوتان ، يور  زا  یهاگ  دـننک و  یم  دـیدهت  گنج 
دنوادخ يوس  زا  ربمایپ  نارازه  يا ، هعماج  نینچ  ققحت  نیمز ? نتخاس  مهارف  يارب  تخانش . زاب  درک و  نییبت  ار  یخیرات  گرزب  ثداح ?
تموکح درک ، دای  نآ  زا  ناوت  یم  میرک  نآرق  تایآ  ساسارب  هک  ییاه  هنومن  هناگی  دنتفاین . تسد  یقیفوت  نینچ  هب  اّما  دندش ؛ هتخیگنارب 

تیمها زا  هک  بآ  رد  یهام  دـننامه  ام ، زا  يرایـسب  نیا ، دوجو  اب  تسا ؛ هدوبن  یگدرتسگ  نیا  هب  نآ  تمظع  هک  تسا  نامیلـس  ترـضح 
اب ) شیوخ راگدرورپ  تمعن  زا  و  2 ؛)  ) ثَدَحف ََکَبَر  ِۀَمِعِنِب  اَماَو  باب  زا  دـیاب  سپ  میلفاغ ؛ یگرزب  تمعن  نینچ  دوجو  زا  تسا ، لفاغ  بآ 

أشن . 2 دنبایب . ار  مزال  یهاگآ  هدـش ، اطع  نانآ  هب  هک  یتمعن  رابرد ? ناگمه  ات  تخادرپ  بالقنا  نیا  تمظع  نایب  هب  يوگ ، نخـس  مدرم )
بـالقنا نیا  تمظع  هک  تسا  نیا  دـنک ، بلج  دوخ  يوـس  هب  ار  يرایـسب  نهذ  تسا  نکمم  هک  یـشسرپ  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تمظع 

، نادرمتلود ياـهراتفر  نانخـس و  رد  يرایـسب  دـهاوش  ساـسا  رب  هدرک ، فارتـعا  نآ  هـب  ناـیناهج  ماـمت  هـک  یتـمظع  تـسیچ ؟ زا  یــشان 
خساپ رد  دنا . هدروآ  دورف  میظعت  رس  نآ  ربارب  رد  دراد ، دوجو  یناسنا  مولع  رد  نوگانوگ  نارظن  بحاص  ناسانش و  هعماج  نارادمتسایس ،

لامتحا کی  تسا . لّمأت  یـسررب و  لباق  اه  نآ  زا  کی  ره  هک  دـنک  روطخ  نهذ  هب  یتالامتحا  اـه و  هنیزگ  تسا  نکمم  شـسرپ ، نیا  هب 
هب یمکاح  هاگتـسد  ندش  نیزگیاج  رگید و  یمیژر  ندـمآ  راک  يور  میژر و  کی  ندـش  هدـیچرب  زا  بالقنا ، نیا  تمظع  هک  تسا  نیا 

ربارب رد  ایند  هک  دوش  هدرمـش  یبالقنا  تمظع  أشنم  دناوت  یمن  لامتحا  نیا  هک  تسین  يدیدرت  دـشاب . یـشان  نیـشیپ  مکاح  هاگتـسد  ياج 
، رگید یتموکح  ياج  هب  تموکح  کی  رگید و  یتردق  ياج  هب  تردـق  کی  ندـش  نیزگیاج  هک  ارچ  تسا ؛ هدروآ  دورف  میظعت  رـس  نآ 

طـسوت اه  تموکح  رییغت  اه و  بالقنا  نیا  رکذ  زا  زین  یخیرات  ياه  باتک  تشاد و  دهاوخ  تسا و  هتـشاد  دوجو  خیرات  لوط  رد  هراومه 
هب ار  تموکح  مامز  يدارفا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  هک  دهد  یم  ناشن  مالسا  خیرات  علاطم ? تسا . رپ  رگید  ياهتموکح 

اهدص سابع ، ینب  نادناخ  نانآ ، لابند  هب  دـندنار و  نامرف  یمالـسا  عماج ? رب  اه  لاس  هیما ، ینب  لسلـس ? نانآ ، زا  سپ  دـنتفرگ و  تسد 
يولهپ نادناخ  ماجنارـس  هیراجاق و  هیراشفا ، هیوفـص ، دننام  ییاه  هلـسلس  زین  ناریا  روشک  خیرات  رد  دـنتفرگ . تسد  رد  ار  تموکح  لاس 

سپ یکی  رگید ، ياه  هلسلس  ندرک  نوریب  هنحص  زا  قیرط  زا  لبق و  ياه  هلـسلس  ضارقنا  اب  یهاشداپ  ياه  هلـسلس  نیا  دندش و  اج  هب  اج 
ّرـس سپ  دوش . یم  هدـید  ناوارف  اه  ینوگرگد  نیا  زا  يرـشب  عماوج  خـیرات  رد  تهج  نیدـب  دـنتفرگ ؛ تسد  رد  ار  روما  مامز  يرگید  زا 

دیدـپ مکاح  ناگبخن  رد  یتارییغت  ای  هدـش  يرگید  تموکح  نیزگیاج  یتموکح  هک  تسین  نیا  رد  ًافرـص  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تمظع 
اهنت هن  بالقنا ، نیا  هک  تسا  نیا  دنک ، روطخ  نهذ  بالقنا و  نیا  تمظع  أشنم  نیمز ? رد  تسا  نکمم  هک  يرگید  لامتحا  تسا . هدـمآ 
میژر قیرط  زا  لاس ، تدم 2500  هک  تشاد  یپ  رد  ار  نامکاح  زا  ییاه  هلـسلس  ندش  هدیچرب  هکلب  دـش ، روشک  رد  تموکح  رییغت  ببس 
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لامتحا نیا  داد . يروهمج  مان  هب  يرگید  میژر  هب  ار  دوخ  ياج  یتنطلـس  میژر  بالقنا ، يزوریپ  اب  دـندنار . یم  نامرف  روشک  رب  یتنطلس 
زا يرایسب  رد  يروهمج  میژر  هب  یتنطلـس  يروتاتکید و  میژر  رییغت  تسا . هتـشاد  هقباس  دشاب ؛ یبالقنا  نینچ  تمظع  أشنم  دناوت  یمن  زین 

هوکش رد  دناوت  یمن  اه  بالقنا  نیا  زا  کی  چیه  اّما  تفریذپ ؛ ققحت  هیسور  ربتکا  بالقنا  هسنارف و  ریبک  بالقنا  ریظن  ناهج  ياه  بالقنا 
رییغت تسا و  هدش  یشان  يرگید  رما  زا  بالقنا ، نیا  تمظع  هک  دهد  یم  ناشن  رما  نیا  دنک و  تباقر  ناریا  یمالـسا  بالقنا  اب  تمظع  و 

رد دنچ  ره  دـشاب . ناهج  گرزب  ياه  بالقنا  نایم  بالقنا  نیا  ندوب  درف  هب  رـصحنم  ّتلع  دـناوت  یمن  يروهمج  میژر  هب  یتنطلـس  میژر 
بیـسآ ناحورجم و  اه ، هتـشک  دادـعت  دـش و  مدرم  هجوتم  يرتمک  تاراسخ  رگید ، ياـه  بـالقنا  زا  یخرب  اـب  هسیاـقم  رد  بـالقنا ، نیا 

. دشاب خیرات  لوط  رد  بالقنا  نیا  ندوب  درف  هب  رـصحنم  ياه  هناشن  زا  یکی  دناوت  یمن  زین  فالتخا  نیا  اما  دوب ، رتمک  رایـسب  زین  ناگدید 
هک یناسک  هاگدید  . 1 درک : هجوت  نادـب  ناوت  یم  هاگدـید  ود  زا  یمالـسا ، بالقنا  تمظع  أشنم  رابرد ? تسرد  یبایزرا  لـیلحت و  يارب 

، هناسانـش هعماج  هاگدید  نیا  قبط  دننک . یم  لیلحت  يّدام  لماوع  ساسارب  ًافرـص  ار  یخیرات  ثداوح  دـنرادن و  یمالـسا  یهالا و  شرگن 
یمن حرطم  زین  ار  نآ  لامتحا  زگره  یـسایس  نارگلیلحت  هک  دوب  یللملا  نیب  ياه  هلداعم  فالخرب  ییانثتـسا  يا  هدـیدپ  بالقنا  نیا  ققحت 

هاگدید . 2 دـهد . رارق  دوخ  عاعـشلا  تحت  ار  ناهج  مامت  هتـشاذگ ، رثا  یناهج  ياه  هلداعم  رب  تعرـس  هب  تسناوت  یبالقنا  نینچ  دـندرک .
ناج هب  ار  اه  یتخـس  زا  يرایـسب  نآ  ققحت  يارب  دنتـشاد و  شقن  بالقنا  يزوریپ  رد  ناشدوخ  دنتـسه و  یهالا  شنیب  ياراد  هک  یناـسک 

یهالا و تموکح  يرارقرب  يارب  لاس ، نارازه  لوط  رد  یهالا ، نیدهاجم  ایلوا و  ایصوا ، ایبنا ، مامت  شالت  هاگدید ، نیا  ساسارب  دندیرخ .
. تسا بـالقنا  نیا  تمظع  أـشنم  رما ، نیمه  دیـسر و  هجیتـن  هب  بـالقنا  نیا  لیـسو ? هـب  نـیمز ، يور  رد  یهـالا  لدـع  نوناـق  تیمکاـح 

بالقنا نیا  یبلط ، تردق  ینیزگدوخ و  يروحمدوخ ، ملظ ، رب  ینتبم  ياه  تموکح  ياج  هب  تلادع  رب  ینتبم  یهالا  تموکح  ینیزگیاج 
مه نآ  زاجح ، نیمزرس  زا  یکچوک  دودحم ? رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تموکح  تسا . هدرک  لیدبت  اتمه  یب  يا  هدیدپ  هب  ار 

لیلد هب  دیشوک ، یهالا  نالداع ? تموکح  رارقتـسا  تهج  رد  یلاس  دنچ  هک  ع )  ) یلع زین  نآ  زا  دعب  تفای . رارقتـسا  لاس  هد  دودح  طقف 
تفاین و هدرتسگ  تروص  هب  یمالسا ، نیناوق  ماکحا و  ساسا  رب  نآ  رادا ? هعماج و  يزاسزاب  يارب  یتصرف  گنج ، نیدنچ  اب  ندش  هجاوم 
، تاهج نیا  رد  زین  نانیا  دـنچ  ره  داـتفا . ناتـسرپایند  ناروحمدوخ و  نادرخباـن ، نارگمتـس ، تسد  هب  یمالـسا  ياـهروشک  زین  نآ  زا  سپ 

یپ ار  دوخ  عفانم  بلغا  دندوبن و  یهالا  لدـع  تموکح  یپ  رد  ًاعقاو  هک  دوب  نیا  نانآ  مامت  كرتشم  یگژیو  دنتـشاد ، ینوگانوگ  بتارم 
نوگانوگ طاقن  رد  ناناملـسم  ياه  شالت  زا  نرق  زا 14 دـعب  یهالا و  يایلوا  ایبنا و  ياه  شالت  زا  يدامتم  ياـه  نرق  زا  سپ  دـنتفرگ . یم 

لها رابت  زا  یـصخش  تسد  هب  ار  یتموکح  دـناسر و  هجیتن  هب  ار  اه  شالت  نیا  هک  تسویپ  عوقو  هب  یبالقنا  نیمز ، طـقن ? نیا  رد  ناـهج ،
میـشوکب ردق  ره  هچرگ  میروآ ؛ ياج  هب  ار  تمعن  نیا  رکـش  دیاب  میارد ، ناوت  رد  هک  اج  نآ  ات  نیاربانب ، دروآ ؛ دیدپ  مالـسلا  مهیلع  تیب 

تکرب زا  یکی  یمالسا  بالقنا  میظع  راثآ  زا  یخرب  . 3 مینک . یـسانشردق  نآ  زا  تسا ، تمعن  نیا  تمظع  روخ  رد  هک  نانچ  میناوت  یمن 
راشف قانتخا و  رد  هعماج  ياهرشق  ریاس  نیشیپ ، درپسرس ? دارفا  زج  هب  دوب . موب  زرم و  نیا  مدرم  تیرثکا  زا  قانتخا  عفر  بالقنا ، نیا  ياه 
يارب مه  ار  یتاکرب  بالقنا ، نیا  تهج ، نیا  زا  دنتشاد ؛ رارق  میژر  نآ  ناملاظ ? ياهراتفر  ضرعم  رد  دارفا  زا  يرایسب  دندرب و  یم  رس  هب 
يوس زا  هک  یمتـس  بتارم  هک  دش  دـهاوخ  كرد  هلأسم  نیا  تمظع  ینامز  دروآ . ناغمرا  هب  ناناملـسم  ریغ  يارب  مه  روشک و  ناناملـسم 
روشک ناناملـسم  يارب  طقف  هک  تسناد  یتاکرب  دـیاب  ار  بالقنا  راثآ  زا  رگید  یکی  دوش . یباـیزرا  دـش  یم  لاـمِعا  مدرم  رب  يولهپ  میژر 

ار دوخ  ینید  فیلاکت  زا  يرایسب  نادازآ ? ماجنا  ناوت  دندوب و  یناوارف  ياه  تیدودحم  راچد  هتشذگ ، میژر  رد  ناناملـسم  دراد . تیمها 
ناناملسم يارب  دش و  هتشادرب  عنام  نیا  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  اب  دندوب . مورحم  ینید  لئاسم  یخرب  نایب  نتـشون و  زا  یتح  دنتـشادن و 

قاـنتخا رثا  رد  دـنهد . ماـجنا  دـهاوخ ، یم  مالـسا  هک  هنوگ  نآ  ار  دوخ  ینید  فیاـظو  دـنناوتب  هک  دـش  مهارف  يدازآ  نیا  موـب  زرم و  نیا 
يریگولج تردق  مه  یـسک  دندرک و  یم  جیورت  هدش  فیرحت  تروص  هب  ار  مالـسا  هک  دندش  یم  تفای  يرـصانع  نامز ، نآ  رد  دوجوم 

لابند مالـسا  ّدض  ار  يراد  هنماد  تایغلبت  هک  دنتـشاد  روضح  زین  تسینومک  ارگپچ و  ياه  کهورگ  ناشیا  نایم  رد  و  تشادـن . ار  نآ  زا 
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رد تخاس و  ّطلسم  تولاج  رب  ار  مالسلا  مهیلع  دوواد  ترـضح  لاعتم  يادخ  یملـسا  بالقنا  موادت  مزال ? تمعن ، رکـش  . 4 دندرک . یم 
: دومرف رما  دنوادخ  دزاس ، رارقرب  نیطسلف  نیمزرس  رد  ار  یهالا  تموکح  نآ  تسناوت  مالسلا ، مهیلع  نامیلس  ترـضح  وا ، دنزرف  نآ ، یپ 
. دنرازگـساپس یکدـنا  نم  ناگدـنب  زا  دیـشاب و  رازگرکـش  دوواد  نادـناخ  يا  ( 3 .) ُروُکـشلا َيِداـبِع  نَم  ٌلـِیلَق  َو  ًارکُـش  َدُوواَد  َلآ  اُولَمعا 

ظفح تهج  رد  هک  تسا  نیا  هب  تمعن  نیا  رکـش  درک و  بجاو  دوواد  ترـضح  نادـناخ  رب  ار  تمعن  نیا  رب  رکـش  هیآ ، نیا  رد  دـنوادخ 
رگا ( 4 (؛ ٌدیدََشل یباَذَع  نِإ  ُمترَفَک  مُکنَدیِزأل  ُمترَکَـش  ِنَئل  تسا : هدـمآ  هفیرـش  يآ ? رد  هک  هنوگ  نامه  دوش و  شالت  نآ  ياهدرواتـسد 
نیا ربارب  رد  رگا  دوب ، دـهاوخ  تخـس  نم  باذـع  دیـشاب ، ساپـسان  رگا  درک و  مهاوخ  نوزفا  ار  امـش  تمعن ) ، ) دـینک يرازگـساپس  ًاعقاو 

يدرف و زا  ّمعا  ار ، وا  ياه  تمعن  شناگدنب ، دراد  یم  تسود  گرزب  دنوادخ  دش . میهاوخ  یهالا  باذع  قحتسم  مینک ، یساپسان  تمعن 
رد دـننک . لمع  تمعن  نآ  ياطعا  ربارب  دوخ د  فیظو ? ًایناث  دـنروآ و  ياج  هب  ار  اه  نآ  رکـش  ًالّوا  ات  دنـشاب  هتـشاد  رطاـخ  هب  یعاـمتجا ،

یمالـسا بالقنا  يزوریپ  تکرب  هب  رـضاح ، لاح  رد  هک  یتمعن  شزرا  دـنوش ، هدرپس  یـشومارف  هب  هتـشذگ  لاوحا  عاـضوا و  هک  یتروص 
عّرـضت و اب  مدرم  هک  دوب  هدروآ  هوتـس  هب  ار  مدرم  قانتخا ، راشف و  يردق  هب  نامز  نآ  رد  دش . دـهاوخن  هتـسناد  هدـش ، ناریا  تلم  بیـصن 

هدرک اعد  میژر  نآ  ینوگنرـس  يارب  يردـق  هب  نارود ، نآ  رد  ناریا ، مدرم  دـندرک . یم  بلط  ار  میژر  نآ  ینوگنرـس  دـنوادخ ، زا  يراز 
ریغ ار  دوخ  ياهاعد  دندش و  دیماان  یخرب  میژر . نآ  رمع  رارمتـسا  اب  دنتـشادن . يرگید  راظتنا  يزوریپ ، زج  دـنوادخ  زا  رگید  هک  دـندوب 

ناگداتـسرف هک  دندرک  یم  روصت  مدرم  تسا و  هتـشاد  دوجو  یتیعـضو  نینچ  زین  یهالا  يایبنا  نامز  رد  دندرک . ساسحا  تباجتـسا  لباق 
زا سپ  اّما  دـندش ؛ یم  سأی  هب  فرـشم  شیوخ  ياعد  تباجا  زا  زین  یهالا  ناگداتـسرف  دوخ  یتح  دـنا و  هداد  چوپ  ياه  هدـعو  دـنوادخ ،
نَم َیَُجنَف  انُرـصَن  مُهءاَج  اُوبِذُک  دَق  مُهنا  اُونَظَو  ُلُسُرلا  َسایَتسا  اذَإ  یتَح  دروآ : یم  ناغمرا  هب  نآ  يارب  ار  يزوریپ  دنوادخ ، ینامز ، تدـم 
سپ دیسر ؛ نانآ  هب  ام  يرای  هدش ، هتفگ  غورد  ًاعقاو  نانآ  هب  هک  دنتشادنپ  مدرم )  ) دندش و دیمون  ام ) ) ناگداتسرف هک  یماگنه  ات  ( 5 .) ءاَشن

هب دنوادخ  تشادـن ، دوجو  رکیپ  لوغ  میژر  نآ  ینوگنرـس  هب  يدـیما  رگید  هک  نامز  نآ  رد  دـنتفای . تاجن  میتساوخ ، یم  هک  ار  یناسک 
. تخاس نشور  ار  هعماج  ياضف  دیشخردب و  یقرب  درک و  عولط  يا  هراتـس  تخاس . ققحم  ار  نانآ  تساوخ ? تفاتـش و  ناریا  مدرم  يرای 

دای هب  ار  اه  هرطاخ  نیا  ات  دیـشوک  دـیاب  ور ، نیا  زا  تسا ؛ ندـش  شومارف  لاح  رد  تمعن  نیا  دنتـشاد ، روضح  نارود  نآ  رد  هک  یناـسک 
لسن نآ  يارب  ثداوح  نیا  تسا و  هدیدن  ار  اه  نایرج  نیا  هک  دمآ  دهاوخ  نیا  زا  دعب  یلسن  اریز  درک . يروآدای  زین  ار  نارگید  تشاد و 
دیاب زین  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رابرد ? هنافـسأتم ، نآ  رارمتـسا  هار  هناگی  بالقنا ، ياهدرواتـسد  ظـفح  . 5 دوب . دـهاوخ  هناـسفا  مکح  رد 
نیا تسا . هدش  یهاتوک  نآ  ياهدرواتـسد  ظفح  رد  و  هدنام ، هتخانـشان  نآ  تمظع  هتفرگن و  تروص  يا  هتـسیاش  مادقا  هک  درک  فارتعا 
ياه باـتک  مجرت ? فیلأـت و  دـشاب . هتـشاد  یپ  رد  ار  یهـالا  تبوقع  دـشاب و  بـالقنا  راـبرد ? تمعن  نارفک  زا  يا  هنومن  دـناوت  یم  رما 

يریگولج ءوس و  کی  زا  روشک ، رساترس  رد  اه  نآ  راشتنا  دنا و  هتفرگ  هناشن  ار  ناناوج  يداقتعا  يرکف و  ینابم  فیعضت  هک  يزیمآرفک 
یم هک  تسا  بالقنا  رابرد ? اه  یـسانشانردق  زا  يرگید  هنومن  رگید ، يوس  زا  دنا  هتـشاگن  هزوح  ناملاع  هک  ییاه  باتک  یخرب  رـشن  زا 

يارب دیهش  رازه  اهدص  هک  یمالـسا  ياه  شزرا  رب  يدازآ  نداد  يرترب  ینیزگیاج و  دوش . گرزب  تمعن  نیا  نتفر  تسد  زا  ثعاب  دناوت 
مـسارم يرازگرب  تسا . بالقنا  رابرد ? تمعن  نارفک  زا  رگید  يا  هنومن  دنتـشاذگ ، صالخا  قبط  رد  ار  دوخ  ناج  اـه ، شزرا  نآ  ظـفح 
هراونشج دندمآرب  ددصرد  روشک ، نیا  ياه  هاگشناد  رد  هک  دیسر  ییاج  هب  دریذپ ، یم  تروص  يدازآ  زا  عافد  راعش  اب  ناناوجون و  ياه 

. دوش ارجا  ینز  توس  ياه  هقباسم  ای  هدـیزگرب  رتخد  ياه  هقباسم  سلاجم ، نآ  رد  ات  دـننک  رازگرب  نارـسپ  نارتخد و  نیب  یطلتخم  ياـه 
مسا هب  دنتفگ و  نخس  یمالـسا  ياه  شزرا  ماظن و  ّدض  رب  روشک ، یمـسر  لفاحم  نیرت  سّدقم  رد  هتـشاذگ ، رتارف  زین  نیا  زا  ار  اپ  یخرب 

رد بالقنا و  تمظع  ندرب  دای  زا  هب  دناوت  یم  رما  نیا  موادت  دنداد ! رارق  لاوس  دروم  ار  یمالـسا  یّلم و  یناسنا ، فرـش  مدرم ، هب  تمدخ 
ظفح و قیرط  زا  مینادب و  ار  نآ  شزرا  ات  دوش  صخشم  ناگمه  رب  بالقنا  تمظع  دیاب  سپ  دماجنیب ؛ نآ  ياهدرواتسد  یـشومارف  هجیتن 

هویش اب  هتسشنن و  مارآ  دنا ، هدرک  ساسحا  ار  بالقنا  تمظع  هک  زین  ماظن  نیا  نانمـشد  وس ، رگید  زا  مینک . ینادردق  نآ  زا  نآ ، رارمتـسا 
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. تسا بالقنا  موس  لسن  فده ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  نانآ  یلـصا  ياهدـیما  زا  یکی  دـنا . هدـمآرب  نآ  يدوبان  ددـصرد  ینوگانوگ  ياه 
یمالـسا ياه  شزرا  زا  یتحار  هب  تسا ، هدـش  یناوارف  ياه  یتخـس  لّمحتم  و  هتـشاد ، شقن  بـالقنا  نیا  رد  دوخ  هک  بـالقنا  لّوا  لـسن 

ببـس هب  یلو  درادن ، ار  لّوا  لسن  زیگنا ? هچرگ  زین  بالقنا  مود  لسن  دیـشوک . دهاوخ  اهدرواتـسد  ظفح  يارب  تشاد و  دهاوخنرب  تسد 
، تسا هدروآ  دیدپ  بالقنا  هک  یتاکرب  راثآ و  بالقنا و  زا  سپ  شیپ و  ياه  تیلاعف  زا  ییاه  هرطاخ  دوجو  لّوا و  لسن  اب  میقتسم  طابترا 

مه هک  ییاپون  لسن  ینعی  بالقنا  موس  لسن  هب  ار  دوخ  دیما  مامت  نمـشد ، ور ، نیا  زا  دـنک ؛ نیمـضت  ار  بالقنا  نیا  ماود  دـناوت  یم  زونه 
دنارورپب يا  هنوگ  هب  ار  اپون  لسن  نیا  ات  تسا  نیا  رب  نمشد  شالت  تسا . هتسب  دنتسه ، لیصحت  لوغشم  روشک  ییادتبا  سرادم  رد  نونکا 

رد هنایارگـسپاو  یتکرح  ار  نآ  هکلب  دننادن ، راختفا  دوخ  يارب  ار  بالقنا  نیا  اهنت  هن  دنـشاب و  هتـشادن  ماظن  نیا  هب  ینادنچ  یگتـسبلد  هک 
ذوفن روشک  يریگ  میمـصت  زا  یناوارف  ياه  هئطوت  اه و  هشقن  یفده ، نینچ  هب  ندیـسر  هار  رد  دـننک . رّوصت  دـنمتردق  ِناریا  خـیرات  ریـسم 
ناماس اههاگـشناد  ناتـسریبد و  ییامنهار ، ییادتبا ، نوگانوگ  حوطـس  رد  یـشزومآ ، لئاسم  نیمز ? رد  ار  تاکرح  زا  یخرب  ات  دنا  هدرک 

قوس یتهج  نینچ  تمـس  هب  ار  يرنه  یتیبرت و  یگنهرف و  لئاسم  هدرک ، رود  بـالقنا  ياـه  شزرا  زا  ار  لـسن  نیا  قیرط ، نیا  زا  دـنهد و 
یسررب لیلحت و  نیمز ? رد  دراد  ترورض  بالقنا ، موس  لسن  ناهذا  نتخاس  نشور  نمشد و  شقن ? نیا  ياشفا  يارب  تهج  نیدب  دنهد ،

، بویع اه و  صقن  اه  نآ  رد  و  حرط ، یثحابم  نآ ، يور  شیپ  ياهرطخ  یخیرات و  میظع  دیدپ ? نیا  یعامتجا  ياه  هشیر  يرکف و  ینابم 
یتزع بالقنا ، نیا  ياهدرواتـسد  سأر  رد  دزاس . راکـشآ  نآ  ظفح  رد  ار  ام  گرزب  فیلکت  و  صّخـشم ، يولهپ  تموکح  اب  هسیاقم  رد 

(6 .) َِنینِمؤُمِللَو ِِهلوُسَِرلَو  ُةزِعلا  ِهِللِو  تسا : هدرک  اطع  ناهج  ناناملـسم  ناریا و  مدرم  هب  نآ ، يزوریپ  ببـس  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  دراد  رارق 
هنافـسأتم دوش . تظفاحم  لد  ناج و  اب  تزع ، فرـش و  نیا  ات  دیـشوک  دـیاب  تسا ؛ نانمؤم  نآ  زا  وا و  ربمایپ  نآ  زا  ادـخ و  نآ  زا  تزع  و 

نیا ات  دنددصرد  دننک ، یم  حرطم  ار  اکیرمآ  ربارب  رد  ندش  میلست  داهنشیپ  روشک  نیا  رد  زادرپ ، هیرظن  رادمتـسایس و  مسا  هب  هک  یناسک 
ياه ّتین  هب  ام  یبالقنا  ناملـسم و  تلم  رگا  یلو  دننک ؛ ییایند  ياه  تسایر  ندروآ  تسد  هب  يارب  دوخ  چوپ  ياه  سوه  يادـف  ار  تزع 

یتـمعن ربارب  رد  نیگنـس  یفیلکت  . 6 داد . دـنهاوخن  نانآ  هب  ار  ییاه  تیانج  نینچ  لاـجم  زگره  دـنوش ، هاـگآ  ناـنآ  دـیلپ  دـصاقم  موش و 
، یهـالا شنیب  ساـسارب  تسا . هدومرف  رّرقم  ناگدـنب  يارب  نآ  اـب  بساـنتم  یفیلکت  یتـمعن ، ره  ياـطعا  ربارب  رد  لاـعتم ، دـنوادخ  گرزب 

ُنَـسحا مُُکیا  مُکَُولبَِیل  َةاَـیَحلاَو  َتوَملا  َقَلَخ  يِذـلا  تسا : یهـالا  ياـه  نومزآ  ندـنارذگ  فـیلکت و  ماـجنا  نادـیم  یتـسه ، ملاـع  رـسارس 
ناهج نیا  رد  دنوادخ  هک  ییاه  تمعن  دیرتراکوکین . ناتمادک  هک  دیامزایب  ار  امـش  ات  دروآ  دیدپ  ار  یگدـنز  گرم و  هک  ومه  ( 7 .) اًلَمَع

ياـهرازبا دریگ ، رارق  ناـسنا  راـیتخا  رد  يرتشیب  تمعن  هک  هزادـنا  ره  تسا . ناـنآ  شیاـمزآ  يارب  يا  هلیـسو  دـنک ، یم  اـطع  ناگدـنب  هب 
رامـش هب  يرگید  تمعن  زین  فیلکت  شیامزآ و  نآ  دوخ  هتبلا  دوش ؛ یم  وا  هجوتم  يرت  نیگنـس  فیلکت  دـبای و  یم  شیازفا  زین  شیاـمزآ 

هب تسناوت  یمن  ناسنا  زگره  دوبن ، راـک  رد  یفیلکت  شیاـمزآ و  هک  یتروص  رد  دزاـس . یم  مهارف  ار  ناـسنا  لـماکت  نیمز ? هک  دور  یم 
ماجنا شیامزآ  رد  تیقفوم  فیلکت و  تروص  هب  هک  تسا  ییاه  شالت  جـیتن ? يدـبا ، یترخآ و  شاداپ  اریز  دـبای ؛ تسد  يدـبا  تداعس 

ار خیرات  فیلکت  نیرت  گرزب  تسا ، هدش  دنم  هرهب  یهالا  ياه  تمعن  نیرت  گرزب  زا  نارود ، نیا  رد  هک  ناریا  راوگرزب  تلم  دریگ . یم 
رد یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  دـنچ  ره  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هتفرگن  رارق  یحلـصم  ماما و  ربمایپ ، چـیه  رایتخا  علاطم ? دراد . شود  رب  مه 

دروم نیا  رد  يا  هژیو  فـیلکت  ناـیناریا ، هک  تسا  راکـشآ  دوـش ، یم  زین  ناناملـسم  ریاـس  هجوـتم  فـیلکت  تسا و  مالـسا  يزوریپ  مکح 
روـن دراد . يرایـسب  تواـفت  تسا ، نآ  ضرعم  رد  میقتـسم ، ریغ  هک  يا  هطقن  اـب  دـبات ، یم  نآ  رب  میقتـسم  روـن ، هک  يا  هطقن  اریز  دـنراد ؛

يزوریپ ربارب  رد  ناریا ، مدرم  فیلکت  هک  هنوگ  نامه  دندرب . هرهب  نآ  زا  میقتسم  ریغ  زین  نارگید  دیبات و  میقتسم  ناریا  عماج ? هب  بالقنا ،
، هنومن روط  هب  دراد ؛ توافت  رگیدکی  اب  زین  ناریا  عماج ? نوگانوگ  ياهرشق  فیلکت  تسا ، توافتم  ناناملـسم  ریاس  اب  یمالـسا ، بالقنا 

نیا زا  دوب ؛ دهاوخ  نآ  یگنهرف  دُعب  زین  بالقنا  نیا  يزوریپ  دُعب  نیرت  گرزب  دوش ، یقلت  مالسا  رصنع  نیرت  یساسا  گنهرف ، رصنع  رگا 
اه و هزوح  اه ، نآ  ینیع  قادصم  هک  دوب  دنهاوخ  هعماج  یگنهرف  ياهرـشق  لّوا ، جرد ? رد  زین  تمعن  نیا  یلـصا  ناگدننک  هدافتـسا  ور ،

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1978 

http://www.ghaemiyeh.com


ببس هب  درادن  راظتنا  لاعتم ، دنوادخ  هّتبلا  تسا . رت  نیگنس  رایسب  هعماج  رگید  ياهرـشق  زا  نانآ ، فیظو ? نیاربانب ، دنتـسه ؛ اه  هاگـشناد 
یهلا تسا : هدـش  نایب  هجو  نیرتهب  هب  تقیقح  نیا  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  فرع ? ياعد  رد  دـسرب . وا  هب  يا  هرهب  اـه ، تمعن  ياـطعا 

رب یـصقن  وت  فرط  زا  هک  تسا  نآ  زا  رت  هّزنم  وت  يدونـشخ  ادنوادخ ! یَنِم . ٌۀلِع  َُهل  ُنوُکَی  َفیَکَف  َکنِم  ٌۀلِع  َُهل  َنوُکَی  نأ  َكاَضِر  َسَدَـقَت 
شرتـسگ يارب  يا  هنیمز  اـه ، ناـسنا  يارب  یفیلاـکت  ندرک  صّخـشم  اـب  دـنوادخ  تفاـی ؟ دـناوت  نم  فرط  زا  هنوگچ  سپ  دوش . دراو  نآ 

تمحر هب  رگید  ياه  ناسنا  ناریا ، تلم  تسد  هب  نآ ، رد  ات  دروآ  مهارف  ار  يا  هنیمز  یمالـسا  بالقنا  تسا . هتخاـس  مهارف  دوخ  تمحر 
یهالا سدقا  تاذ  زا  هک  رون  نیا  درادن و  یصاصتخا  یـصاخ  داژن  تلم و  هب  مالـسا ، تمحر  رون و  اریز  دنبای ؛ تسد  یهالا  يونعم  ياه 

مامت يارب  قح  نیا  اّما  دراد ؛ ار  رون  نیا  زا  يرادرب  هرهب  قح  یناسنا  ره  تسا و  خـیرات  لوط  رد  اه  ناسنا  ماـمت  نتفرگ  هرهب  يارب  هدـیبات ،
هار هک  تسا  نیا  يارب  توغاط ، اب  هزرابم  دـنوش . یم  اه  ناسنا  مامت  هب  تمعن  نیا  ندیـسر  عناـم  ناـیتوغاط ، ودـبای  یمن  ققحت  اـه  ناـسنا 

تیوقت هب  دـیاب  عناوم ، عفر  رب  نوزفا  اـّما  دوش ؛ هتـشادرب  اـه  ناـسنا  هار  رـس  زا  عناومو ، دـیآ و  مهارف  یهـالا  روـن  تمعن و  نیا  هب  ندیـسر 
یتناما دنا ، هدرک  تفایرد  میقتسم  ار  رون  نیا  هک  یناسک  رگید ، ترابع  هب  دناسر . ناهج  مامت  هب  ار  یهالا  رون  نیا  دیشیدنا و  زین  یضتقم 

اه تناما  هک  دهد  یم  نامرف  امش  هب  ادخ  (. 8) اَِهلها َياإ  ِتاَناَمألا  اوُدُؤت  نا  مُکُُرماَی  َهللا  نإ  دنناسرب : نیریاس  هب  دیاب  هک  دنراد  دوخ  دزن  ار 
بهذـم و تیلم ، داژن ، ره  زا  ناهج و  نیا  زا  يا  هشوگ  ره  رد  یناسنا  ره  یکاخ ، رک ? نیا  يور  هزورما ، دـینک . در  اه  نآ  ناـبحاص  هب  ار 

تیلوؤسم نیا  میناسرب . قح  نابحاص  تسد  هب  ار  تناما  نیا  دیاب  هک  میتسه  يرادـتناما  ام  دراد و  ار  مالـسا  رون  زا  هدافتـسا  قح  یگنهرف ،
ینیَد يادا  يارب  دنک . یمن  تیلوؤسم  بلـس  نارگید  زا  رما  نیا  دنچ  ره  دنراد ؛ رون  نیا  زا  يرتشیب  رهب ? هک  تسا  یناسک  دهع ? رب  رتشیب 

هداد رارق  هجوت  دروم  تقیقح ، نتخانـش  يارب  ار  ناهج  رـساترس  مدرم  شطع  دیاب  تسا ، هدمآ  ام  ندرگ  هب  میظع  تمعن  نیا  ربارب  رد  هک 
راـکفا اـت  دـننک  لـمحت  ار  یتخـس  هنوگره  لـمع ، رد  اـت  دنرـضاح  اـه  هبهار  زا  یخرب  میهد . ماـجنا  رما  نیا  ققحت  يارب  ار  ییاـه  شـالت 

هتّبلا دنهد ؛ یم  قوس  تیحیـسم  تمـس  هب  ار  نانآ  قیرط ، نیا  زا  دننک و  یم  مهارف  ار  مدرم  هب  تمدخ  ناکما  نیـشنریقف ، رد  ار  تیحیـسم 
یگدـنز زا  هک  دـنک  یم  مکح  اه  نآ  هب  ناشترطف  طقف  هکلب  دـنرادن ؛ مه  یعقاو  تیونعم  ینالقع و  عافد  لباق  لوصا  ینغ ، گنهف  نانیا ،

رد دنناشوپب . لمع  ماج ? دوخ  تیلوؤسم  هب  دنوش و  اقیرفآ  دولآ ? ياه  نیمزرس  مرگ و  ياه  نابایب  یهار  هدیـشک ، تسد  ییاپورا  شوخ 
ياوتحم زین  لیجنا و  اب  میرک  نآرق  ياوتحم  نایم  یتبسن  هنوگ  چیه  هک  دران  دوجو  يدیدرت  تیحیسم ، گنهف  اب  مالـسا  گنهرف  سیاقم ?

ینغ عبانم  زگره  نانآ  درادن و  دوجو  دننک ، یم  نایب  اهاسیلک  نابابرا  هچنآ  اب  تسا  هدیـسر  ام  تسد  هب  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع 
ربارب رد  ناناملـسم ، زا  یخرب  اّما  دننک ؛ یم  يراکادف  نینچ  هداد ، اه  نآ  هب  دنوادخ  هک  یتمعن  ساپ  هب  لاح ، نیع  رد  دنرادن ، ار  یمالـسا 

? ناخ رد  دنتـسین  رـضاح  یتح  هکلب  دننز ، یمن  تسد  اه  يراکادـف  نیا  هب  اهنت  هن  تسا ، هدومرف  اطع  نانآ  هب  دـنوادخ  هک  یمیظع  تمعن 
مالسا سک  ره  هکلب  تسین ؛ نایناحور  فیظو ? طقف  مالـسا ، نیبم  نید  زا  غیلبت  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دنزادرپب . مالـسا  یفرعم  هب  زین  دوخ 

يارب هک  یناـسک  طـسوت  اـه  نآ  مدرم  هک  ییاـهروشک  اـسب  هچ  دـمآ . دـهاوخ  زین  وا  ندرگرب  فیلکت  دَرَبب ، نآ  زا  يا  هرهب  دسانـشب و  ار 
نارجات هک  دنتـسه  اهروشک  نیا  زا  هنومن  ود  دنلیات  يزنودنا و  روشک  دندش . فّرـشم  مالـسا  نیبم  نید  هب  دندوب ، هتفر  اج  نآ  هب  تراجت 

يارب نارجات  نیا  هچرگ  دـنتخاس . مهارف  ار  يرایـسب  ندروآ  مالـسا  نیمز ? دـندرک و  هضرع  یفّرعم و  اـه  نآ  هب  ار  مالـسا  نید  ناملـسم ،
نیا دندش . مالـسا  یفیـش ? رجات ، ناناملـسم  كولـس  راتفر و  دـهاشم ? اب  اهروشک  نیا  مدرم  دـندوب ، هدرک  رفـس  اهروشک  نیا  هب  تراجت 
يا هنوگ  هب  دندرک ؛ یفّرعم  اهروشک  نیا  مدرم  هب  ار  مالـسا  نید  غیلبت ، نیمز ? ندش  مهارف  اب  دندوب ، انـشآ  یمالـسا  لئاسم  اب  هک  نارجات 

ربارب رد  دور . یم  رامـش  هب  یمالـسا  روشک  نیرتگرزب  يزنودـنا  روشک  دراد و  دوجو  اهروشک  نیا  رد  ناملـسم  اـه  نویلیم  نونکا  مه  هک 
ياه ینیبدب  بسانم ، راتفگ  راتفر و  اب  دنفظوم  نانیا  دـنا . هدرب  نآ  زا  يا  هرهب  هک  تسا  یناسک  شود  رب  فیلکت  نیا  زین  یمالـسا  بالقنا 

تیلوؤسم ساسحا  بالقنا  ربارب  رد  دیاب  ناریا  مدرم  مامت  نیاربانب ، دنربب ؛ نیب  زا  تسا ، هدرک  داجیا  نمـشد  هک  ار  ماظن  ّدض  هدـمآ  دـیدپ 
مهارف تروص  رد  هک  تشاد  نهذ  رد  دیاب  تسین . نانآ  فیظو ? هناگی  يداع ، مارآ و  یگدنز  نیا  نارذگ  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  دننک و 
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هب دنفظوم  ناگمه  زین  دمآ و  دهاوخ  دنـشاب  هتـشاد  ار  نآ  ناوت  هک  يدارفا  ندرگ  رب  تیلوؤسم  رفن ، کی  یتح  تیادـه  يارب  هنیمز  ندوب 
يارب ار  دوـخ  دـیاب  تیلوؤـسم ، نیا  رد  یهاـتوک  تروـص  رد  دـبای . شهاـک  مالـسا  بـالقنا و  هب  اـه  ینیبدـب  هـک  دـننک  لـمع  يا  هنوـگ 

زین تزع و  ياـقب  يارب  ینیمـضت  رگید  تروـص ، نآ  رد  هک  تشاد  هجوـت  هتکن  نیا  هب  تخاـس و  هداـمآ  یهـالا  هاگـشیپ  رد  ییوگخـساپ 
شیوخ ياه  تنـس  يارجا  رد  درادن و  يدنواشیوخ  تبـسن  سک  چیه  اب  دـنوادخ  تشاد . دـهاوخن  دوجو  دـنوادخ  ياه  تمعن  رارمتـسا 
دهاوخ عطق  ار  وا  تایح  گر  دهد ، اوران  یتبـسن  ادخ  هب  رگا  هک  دهد  یم  رادشه  دوخ  ربمایپ  هب  یتح  هک  يروط  هب  تسا ؛ ریذـپ  فاطعنا 
شتسار تسد  دوب ، هتـسب  ام  رب  اه  هتفگ  يا  هراپ  وا ) ) رگا و  ( 9 .) َنیتَولا ُهنِم  اَنعَطََقل  َُّمث  ِنیمیلِاب ، ُهنِم  انذَـخَال  ِلیِواَقالا ، َضَعب  َلَّوَقَت  َولَو  درک :

-4 . 13 (، 34) أبس - 3 . 11 (، 93) یحض - 2 . 55 (، 24) رون - 1 تشون : یپ  میدرک . یم  هراپ  ار  شبلق  گر  سپـس  میتفرگ ؛ یم  تخـس  ار 
بالقنا عبنم :  . * 46-44 (، 69) هقاح - 9 . 58 (، 4) ءاسن - 8 . 2 (، 67) کلم - 7 . 8 (، 63) نوقفانم - 6 . 110 (، 12) فسوی - 5 . 7 (، 14) میهاربا
ات 33 ص 16  هر ،)  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  تاراشتنا  زکرم  رشان :  خیرات ، یسایس  تالوحت  رد  یشهج  یمالسا 

یمالسا بالقنا  یسانش  بیسآ 

نارگ فیرحت  ییاروشاع و  بالقنا 

يرادـیب بجوم  دز و  مه  رب  ار  يا  هنایمرواخ  يا و  هقطنم  تالداعم  اهنت  هن  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  نارگ  فیرحت  ییاروشاـع و  بـالقنا 
یتسب نب  رد  ار  ایند  رد  جیار  یگنهرف  یسایس و  بتاکم  تخاس و  يدج  یشلاچ  راچد  زین  ار  ناهج  لک  تالداعم  هکلب  دش  مالـسا  ناهج 

( هر  ) لحار ماما  تسا . بالقنا  نیا  صتخم  اهنت  هک  تسوا  ياه  هصخاش  اه و  هفلؤم  نوهرم  بالقنا ، یبلطدرواـمه  نیا  داد . رارق  یلیلحت 
هویش هچ  شیادیپ و  يریگ و  لکش  رد  هچ  یمالـسا  بالقنا  : » دندرک هراشا  هتکن  نیدب  تحارـص  هب  دوخ ، یهلا  یـسایس  همان  تیـصو  رد 
لشیم . » تسا هتخاس  زیامتم  رگید  ياه  بالقنا  زا  ار  نآ  هدوب و  توافتم  ناهج  ياه  بالقنا  ریاس  اب  اه  هزومآ  اه و  هفلؤم  دروخرب و  ياه 
ندید نادابآ  و  مق ، نارهت ، زا  اهرفس  نیا  رد  درک و  رفـس  ناریا  هب  راب  ود  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  لاس 1357 و  رد  هک  وکوف ،»

زا يادـج  یبالقنا  ار ، بالقنا  دروآرد . ریرحت  هتـشر  هب  دـنراد »؟ رـس  رد  ییاـیؤر  هچ  اـه  یناریا   » ماـن هب  یباـتک  رد  ار  دوخ  تادـهاشم  و 
: دـسیون یم  دـشک و  یم  ریوصت  هب  یلیلحت  یتسب  نب  رد  ار  یناهج  نارگ  لیلحت  رگید و  یتابلاطم  ار  مدرم  تابلاطم  رگید ، ياـه  بـالقنا 

يارآ هسنارف  رد  هک  تسا  تلع  نیا  هب  طـقف  ( »؟ تسا بـالقنا  نیا  : » دوـب نیا  دـندرک  یم  نم  زا  هـمه  هـک  یلاؤـس  مدـمآ  ناریا  زا  یتـقو  »
ینعم هب  هن  میوگب : تساوخ  یم  ملد  اما  مداد ، یمن  یباوج  نم  دوش ) یم  دـنم  هقـالع  دـشابن  یلخاد "  " هک يزیچ  هب  ادـص  کـی  یمومع ،

دنهاوخ یم  هک  تسا  یلاخ  تسد  ياه  ناسنا  مایق  تسین ، نداتـسیا  اـپرب  نتـساخرب و  اـج  زا  یعون  ینعی  تسین ; بـالقنا  هملک ، يرهاـظ 
ینیگنـس اه ، يروتارپما  نایم  ياهزرم  نازرواشک  نیا  تفن ، نارگراک  نیا  تشپ  رب  ناشیا ، تشپ  رب  هژیو  هب  ام ، همه  تشپ  رب  هک  ار  يراب 

هناوید نیرت و  نردـم  دـشاب ، یناهج  ياه  ماظن  دـض  رب  گرزب  ماـیق  نیتسخن  نیا  دـیاش  ار . یناـهج  مظن  راـب  دـنرادرب ، ناـیم  زا  دـنک  یم 
هراـچ دـنیوگ : یم  تسا . لـح  هار  ندرک  هئارا  ناـنآ  راـک  تسا . كرد  لـباق  یـسایس  ياـه  مدآ  یگدـنامرد  شروـش . تروـص  نیرتراو 

نیا همه  دیاشگ . یم  يروهمج  يارب  یگنطلـسلا  بیان  ماظن  زا  ار  هار  هک  تسا  نیا  دـنهد ، یم  هئارا  یماظن  ياه  میژر  هک  ییاه  یـشیدنا 
دنناد یم  همه  اما  دنهاوخ ؟ یم  يزیچ  نیا  زا  شیب  عقاو  رد  ایآ  دنهاوخ ؟ یم  هچ  مدرم  رگید  سپ  درذـگ ، یم  هاش  يدوبان  زا  مه  اه ، هار 

داهنشیپ ار  نیمه  طقف  ناشیا  هب  هک  دنک  یم  دیدرت  همه  نیا  ناسنا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دنهاوخ ! یم  يرگید  زیچ  عقاو  رد  مدرم  نیا  هک 
« وکوف لشیم  ( » 1 ( »؟ دناشن دیاب  اجک  رد  ار  یشبنج  نینچ  تسایـس  باسح  رد  عقاو ، رد  دنتـسب . نب  رد  همه  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنک .
اب مدرم  يا  هناسفا  دـنویپ  دراذـگ و  یم  لیلحت  هب  لایما  يدازآ  یبرغ و  ياه  يدازآ  عون  زا  هن  اما  يدازآ  ار  مدرم  تابلاطم  مایا  ناـمه  رد 
اما دـنهاوخ  یم  ار  زیچ  همه  تصـش ، ههد  ییاپورا  نایوجـشناد  لثم  یمک  مه ، اه  یناریا  : » دـنک یم  ینز  ملق  نینچ  ار  دوخ  ینید  يربهر 
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ناـش هنازور  یگدـنز  رد  ناـشروشک و  رد  هک  تسا  يزیچ  ره  زا  يدازآ  هکلب  تسین ، لاـیما " يدازآ   " دـنهاوخ یم  هک  يزیچ  همه  نـیا 
اه تسیسکرام  ای  اکیرما  راداوه  ياه  تسیلایـسوس  ای  اه  لاربیل  یـسایس -  بازحا  نیا  عقاو  رد  تسا و  یناهج  ياه  تردق  روضح  هناشن 

شقن هک  تساـج  نیا  زا  و  دـنا . هدوـب  هشیمه  دنتـسه و  اـه  تردـق  نیا  رازگراـک  زوـنه  ناـشیا  رظن  هب  تسایـس ، هنحـص  دوـخ  یتـح  و  - 
ینابیتشپ هب  یتح  یـسایس  ربهر  چـیه  یتلود و  سیئر  چـیه  زورما  دوش . یم  نشور  تسا ، هروطـسا  هباثم  هب  هک  ینیمخ  هللا  ۀـیآ  تیـصخش 

نامز تشذگ  ( 2 .« ) دـنراد دـنمورین  نینچ  یـصخش و  نینچ  يدـنویپ  وا  اب  شمدرم  هک  دـنک  اعدا  دـناوت  یمن  شروشک  ياه  هناسر  همه 
ماما و ترضح  تلح  زا  سپ  هک  یناگدنسیون  ور ، نیا  زا  دزاس . هشدخ  راچد  ار  یمالسا  بالقنا  درف  هب  رـصحنم  یگژیو  تسناوتن  زگره 

ریوصت هب  ار  نآ  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  وکوف » لشیم   » هک دنتـشاد  دـیکات  يا  هتکن  نامه  رب  دـندراذگ ، لیلحت  هب  ار  نآ  زا  سپ  ثداوح 
تـسا هدش  همجرت  یـسراف  هب  ریرحت و  هتـشر  هب  جراخ  رد  هک  اه " نامز  ریغ  ینامز   " ناونع تحت  دوخ  باتک  رد  یقـشع »  یلیل  . » دیـشک

راچد ار  اه  بالقنا  بالقنا ، نیا  تسا . هدیـسر  ارف  تابالقنا  زا  يا  هراـپ  ناـیاپ  مک  تسد  هک  دـیوگ  یم  اـم  هب  بـالقنا  نیا  : » دـسیون یم 
لابند هب  هک  یـسایس ، گرزب  ياهدادیور  دـنچره   ) اه يدـعب  هب  یتهابـش  هن  تشاد و  اه  یلبق  هب  یتهابـش  هن  بالقنا  نیا  تخاس ، بالقنا 
نیمه هب  و  دوب . رگید  هرود  زاغآ  هرود و  کی  نایاپ  بـالقنا  نیا  دوش ). یم  هدـیمان  بـالقنا  مه  زاـب  دـنهد ، یم  هداد و  خر  بـالقنا  نیا 

ابا بالقنا  کـی  ناونع  هب  نآ  ییاسانـش  زا  مه  اـه  بـالقنا  نیا  نارکفتم  تشاد و  يدرف  هب  رـصحنم  تیعـضو  هرود  ود  نیا  نیب  زین  لـیلد 
. دوب رگید  تابالقنا  زا  رت  لمحت  لباقریغ  مه  گرزب  ياه  تردـق  يارب  دوب و  اه  نگمهان  ناـیم  رد  ینگمهاـن  بـالقنا  نیا  اریز  دنتـشاد ،

ياه بالقنا  اب  بالقنا  نیا  ندوب  نگمهان  نتشادن و  تهابـش  هب  یقـشع " یلیل   " هراشا رب  هوالع  ( 3 .« ) یفرعم لباقریغ  رظن  ره  زا  یبـالقنا 
هرود و مادـک  نایاپ  اما  درامـش . یمرب  رگید  هرود  زاغآ  هرود و  کی  نایاپ  ار  بالقنا  نیا  رگید ، ياه  بالقنا  رد  بالقنا  داـجیا  رگید و 

نایاپ ار  نایاپ  هر ،)  ) ینیمخ ماما  زومآ  بتکم  یقاقـش " یحتف   " رتکد دیهـش  هک  تساج  نیا  یتاـیبدا !؟ هچ  اـب  رگید و  هرود  مادـک  زاـغآ 
یم ییاروشاع  تایبدا  اب  مالـسا  نیتسخن  قطنم  زاـغآ  هار ، زاـغآ  مسیلایـسوس و  مسیلاربیل و  هیاـس  ناـیاپ  اـه و  تردـقربا  زا  همهاو  سرت و 

همدـقم رد  یقاقـش " یحتف  . " تسا هتـشاذگ  زجاع  البرک  تضهن  اب  بالقنا  نیا  هطبار  كرد  زا  ار  برغ  ياه  هراوهام  هک  یتاـیبدا  دـناد ;
راب مالـسا  تکرح  نیتسخن  قطنم  : » دـسیون یم  تسا ، هدرک  میدـقت  ءابنلا » نسح   » و ینیمخ »  ماما   » هب ار  نآ  هک  یمالـسا »  داهج   » باـتک

بکرم هب  هک  ناشیاه  ملق  اب  دـنا ! هدـنام  ناهد  هب  تشگنا  نادرگرـس ، ریحتم و  شنادرگاش  یبرغ و  ياه  هناـسر  تسا . هدـش  رهاـظ  رگید 
رد دنا و  هدش  عمج  وا  درگادرگ  ادخ  هب  تشگزاب  يدازآ و  هنشت  ینویلیم  ياه  هدوت  هک  دنتـشون  یم  هللا  ۀیآ  هرابرد  تسا  هتـشغآ  ناطیش 

یناوتان رس  زا  اکیرما  ياهرتویپماک  دندوب ، يا  هناهب  نتفای  رکف  رد  اکیرما  ناناوج  راتـشک  لماع  زنوج  زمیج  يارب  زور  ره  نانآ  هک ، یلاح 
تابث اب  نیرت و  نردـم  هک  یماظن  ینوگنرـس  اب  شیپ  لاـس  زا 1300  شیب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  نایم  هک  دندش  هدنامرد 

دروآرب و رـس  هزات  میهافم  بالقنا ، تفرـشیپ  موادت و  اب  نونکا  !« » دراد دوجو  یطابترا  هچ  دـش . یم  هدرمـش  ایـسآ  برغ  ياه  ماظن  نیرت 
هتخآ يریشمش  نانوچ  هک  اه  تردقربا  تنوشخ  يرگ و  هطلـس  زا  بوعرم  دارفا  نیب  رد  موادم  تشحو  ددرگ ... یم  دیدپان  هنهک  میهافم 

نوچمه اه  تردقربا  اریز  دزاب ، یم  گنر  تامهوت  نآ  دشاپ و  یم  ورف  نونکا  تشحو  نیا  دیـسر ... یم  رظن  هب  نآ  هدنیآ  مالـسا و  دـض 
ریز اه  هدوت  ور ، نیا  زا  تسا . مالسا  نآ  زا  هلحرم  نیا  دننک ! هابتشا  رتویپماک  اب  یتح  هبساحم  رد  تسا  نکمم  نیمز  يور  تادوجوم  ریاس 

رد تالامتحا  هیلک  دـندمآ ... یمن  نوریب  نآ  رطاخ  هب  هنوگ  نیا  اـه  هدوت  دوبن ، مالـسا  نآ  زا  هلحرم  نیا  رگا  دـنا ... هتفرگ  هاـنپ  نآ  هیاـس 
هب مسیلایـسوس  مسیلاربـیل و  هیاـس  ریز  رد  اـسرف  ناوـت  ياـه  هبرجت  هک  دوـش  یم  مـالعا  نوـنکا  تسا ... هتخیر  ورف  هقطنم  ياـه  تلم  ربارب 

هنابلط و تداهش  ياهراعـش  تلذ ، شریذپ  لباقم  رد  تداهـش  شریذپ  تضهن ، زاغآ  نامه  زا  ( 4 .« ) تسا هدیماجنا  یـشاپورف  تسکش و 
. دناسر روهظ  هصنم  هب  نارگ  لیلحت  هاگرظن  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هب  نیسح  هب  یـسات  ناشربهر  مدرم و  ياهدایرف  رد  ییاروشاع  تایبدا 
; دناوخ یمرب  یخیرات  ادبم  نییعت  رس  رب  ییاوعد  ار  یهاش  متس  هاگتسد  هاش و  اب  ناشماما  مدرم و  ياوعد  دوخ ، باتک  رد  یقـشع " یلیل  "

: دـسیون یم  باتک  نیا  رد  يو  تسا ! دیـشمج  تخت  شوروک و  لابند  هب  هک  یهاش  ـالبرک و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  لاـبند  هب  هک  یمدرم 
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ناینب يزاـسزاب  هتـشذگ و  رب  یتیاور  دـننک ، یم  يزاـسزاب  نآ  رد  ار  دوخ  تسایـس  مدرم  هک  تسا  يا  هطقن  هک  نآ  نیع  رد  مه  بـالقنا  »
همشچرس هب  ادبم و  هب  دنهاوخ  یم  هک  یمدرم  تسا . راذگ  ناینب  هناسفا  يواح  تحارـص  هب  هک  یتیاور  دشاب ، یم  زین  ناریا  ینرق  هدراهچ 

; تسه مه  همشچرس  نییعت  يانعم  هب  دوخ  همشچرس  هب  يروهـشم  تشگزاب  نینچ  عقاو ، رد  دنوش ، یم  فقوتم  البرک  رد  دندرگرب ، هیلوا 
ياوعد لاح ، همـشچرس  ناونع  هب  نآ  نداد  رارق  لوا و  هب  تشگرب  ینعی  دـسر ; یم  دوخ  توق  لامک  هب  اجنیا  رد  لـیوات  هژاو  یگناـگود 

نیا دوش . صخشم  مه  نآ  همـشچرس  دیاب  دوش  یم  حرطم  تیدوجوم  هلاسم  یتقو  دوب ; نییعت  نیمه  هب  طوبرم  دوخ  هاشداپ  اب  ناریا  تلم 
رییغت یخیرات  ادـبم  دیـسر و  يزوریپ  هب  یمالـسا  بالقنا  ( 5 .« ) دوب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مدرم  يارب  شوروک و  هاـش  يارب  همـشچرس 

بالقنا هک  ردام  ياه  بالقنا  هگرج  رد  هیسور  بالقنا  هسنارف و  ریبک  بالقنا  ینعی  گرزب ، بالقنا  ود  رانک  رد  یمالـسا  بالقنا  تفای .
الماک رگید  بالقنا  ود  اب  بـالقنا  نیا  تاـیبدا  همیخ و  دومع  هک ، تواـفت  نیا  اـب  تفرگ . رارق  دوش  یم  هداز  ناـشناماد  زا  يرگید  ياـه 

 « یکارتشا تایبدا   » يرگید و  یتسیناموا »  تایبدا   » نانآ زا  یکی  تاـیبدا  و  ادـخ » یفن   » رگید بـالقنا  ود  همیخ  دومع  رگا  دوب . تواـفتم 
همان تیـصو  اه و  ینارنخـس  اهراتـشون ، مامت  رد  هک  یتایبدا  دوب ; ییاروشاع »  یتایبدا   » نآ تایبدا  و  دـیحوت »  » بـالقنا همیخ  دومع  دوب ،

يا هنوگ  هب  تسا . سوملم  دوهـشم و  الماک  دنتخاب  ناج  نآ  ياه  نامرآ  رـس  رب  دنداهن و  ناینب  ار  بالقنا  نیا  هیاپ  گنـس  هک  ینانآ  ياه 
مرحمان هناگیب و  هکلب  دور ، یمن  رامش  هب  بالقنا  نیا  ثراو  مدرم  نیب  رد  اهنت  هن  درب  راک  هب  اروشاع  سوماق  زا  ریغ  یناگژاو  سکره  هک 

ياـه يریگ  عضوم  روـن و  هفیحـص  رد  شزاـس  تلذ و  ربارب  رد  نینوـخ  گرم  شریذـپ  یبـلط و  تداهـش  حور  دوـش . یم  یفرعم  یقلت و 
تایبدا رییغت  زا  ماما  ناورهر  ماما و  لودع  مدع  زا  ناشن  همانعطق  شریذپ  هرابرد  هدرکرفس  نآ  مایپ  یتح  تضهن و  زاغآ  زا  ماما  ترـضح 
یناحور دوش ، میلـست  كرـش  رفک و  ربارب  رد  هک  یـسک  ماما  ترـضح  رظنم  رد  تسا . كرـش  رفک و  ياه  ندـمت  اب  دروخرب  رد  بـالقنا 

قوس ییاروشاع  رکفت  يوس  هب  ار  مدرم  دوش و  اریذـپ  تلذ  رب  ار  تداهـش  هک  تسا  یعقاو  تیناـحور  مدرم  ناراد  هیـالط  تسین و  یعقاو 
رد هک  يزیچ  نآ  : » دنیامرف یم  دنشک و  یم  ریوصت  هب  ییاروشاع  تایبدا  ار  یبالقنا  مدرم  دوخ و  تایبدا  ییاج  رد  هر )  ) لحار ماما  دهد .

، دنزاس ادج  ار  نامیاه  ناوختـسا  دنب  دنب  رگا  هک  تسا  كرـش  رفک و  ربارب  رد  ندش  میلـست  شزاس و  تسین ، یعقاو  تیناحور  تشونرس 
نامناگدید ولج  رد  ار  نام  یتسه  نادنزرف و  نز و  رگا  دننازوس ، نامـشتآ  ياه  هلعـش  رد  هدنز  هدنز  رگا  دنرب ، راد  يالاب  ار  نامرـس  رگا 

زا رت  گرزب  يدازآ »   » ماـما ییاروشاـع  بـتکم  رد  ( 6 .« ) مینک یمن  اضما  ار  كرـش  رفک و  همان  ناـما  زگره  دـنرب ، تراـغ  تراـسا و  هب 
ناهج رگا  هک  منک  یم  مالعا  تیعطاق  اب  اـیند  ماـمت  هب  نم  . » تسا مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  یـسات  و  تداهـش »   » ياـیند رد  يدازآ 

تسشن میهاوخن  ياپ  زا  نانآ  مامت  يدوبان  ات  داتسیا و  میهاوخ  نانآ  يایند  همه  لباقم  رد  ام  دنتـسیاب ، ام  نید  لباقم  رد  دنهاوخب  ناراوخ 
نآ دومع  هک  یبـالقنا  همیخ  تیدوجوم  تیوه و  ( 7 . « ) میـسر یم  تسا  تداهـش  هک  يرت  گرزب  يدازآ  هب  ای  میوش و  یم  دازآ  همه  ای 

، ور نیا  زا  تخادـنا . رطخ  هب  ار  طحنم  یگنهرف  یـسایس و  بتاکم  همه  تیدوجوم  تسا ، ییاروشاـع »  یتاـیبدا   » نآ تاـیبدا  و  دـیحوت » »
یماظن یـسایس و  يداصتقا ، ياه  هبرح  يدـمآراکان  دندیـسر . مهافت  هب  بالقنا  کی  ندروآرد  ياپ  زا  يارب  راـب  نیتسخن  يارب  اـیند  همه 

نیا زا  دهد . رارق  فده  ار  نآ  ییاروشاع  تایبدا  مه  همیخ و  دومع  مه  یگنهرف  یتکرح  اب  هک  تسا  هتشاد  نآ  رب  ار  نانآ  يدایا  برغ و 
یهدـنامزاس نوگانوگ  ياهروحم  رد  ار  ییاه  ماگ  بالقنا  ییاروشاع  تاـیبدا  رییغت  فیرحت و  ياتـسار  رد  هتـشذگ و  لاـس  دـنچ  زا  ور ،

ادبم رییغت  . 1 ددرگ . یم  میدقت  یبلاطم  کی  ره  نوماریپ  هدنیآ  رد  هک  تسناد  لیذ  ياهروحم  ناوت ، یم  ار  نآ  نیرت  مهم  هک  تسا  هدرک 
لیدبت . 3 یکاخ ) ياهرایعم  اب  تداهش  شزرا  شجنـس   ) تداهـش زا  یلقعت  لیلحت  هئارا  . 2 دیـشمج ) تخت  هب  البرک  زا   ) بالقنا یخیرات 

یتـسلهین و يرگ -  یفوص   ) يرگاوزنا لـهاست و  رکفت  جـیورت  . 4 يدـنمنوناق ) تیبثت  یبالقنا و  نونج  اـقب و  اـنف و   ) هرود ود  هب  بـالقنا 
، اه نامزریغ  ینامز  ص 64 3 . نامه ، ص 65 2 . دنراد ، رس  رد  ییایؤر  هچ  اه  یناریا  وکوف ، لشیم  . 1 اه : تشون  یپ  بذاک ) ياه  نافرع 

ینامز ص 20 5 . یهاشورسخ ، يداه  همجرت  یمالـسا ، داهج  یقاقـش ، یحتف  ص 148 4 . هداز ، بیقن  دـمحا  رتکد  همجرت  یقـشع ، یلیل 
ص 243 ج 20 ، رون ، هفیحص  ص 152 و 153 6و7 . نامه ، اه ، نامز  ریغ 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1982 

http://www.ghaemiyeh.com


نارگ فیرحت  ییاروشاع و  بالقنا 

یم رظن  هب  هدروخ  تسکـش  شیپ  زا  يا  هلمح  بـالقنا ، همیخ »  دومع   » هب اراکـشآ  هلمح  کـش  یب  نارگ  فیرحت  ییاروشاـع و  بـالقنا 
امیقتـسم ار  ادـخ » نوناق  تیمکاح   » ات داد  یمن  رابکتـسا  یلخاد  لماوع  هب  ار  تارج  نیا  مدرم ، یهلا  ترطف  ینید و  قرع  هک  ارچ  دیـسر ;

يا هیواز  زا  ار  بالقنا  همیخ  دومع  هتخادرپ و  يدـیحوت »  شنیب   » لیدـبت فیرحت و  هب  صاخ  یتفارظ  اب  ناـیرج  نیا  اـما  دـنرب . لاؤس  ریز 
، وس کی  زا  دوش  یم  نیودـت  مدرم  يوس  زا  هک  ینیناوق  دـح  ات  ادـخ » نوناق   » ندـناشک نییاپ  تسا . هتفر  هناشن  هناراکایر  هنازومرم و  سب 

رامش هب  بالقنا  همیخ  دومع  هب  هلمح  رد  نایرج  نیا  ياهدرگش  زا  رگید ، يوس  زا  نید »  همئا و  ایبنا ، يار   » زرم ات  مدرم »  يار   » ندرب الاب 
هفـسلف  » اهنت هن  هداهن ، دوخ  هدهع  رب  ار  ندوب  هنوگچ  نتـسیز و  هنوگچ  تشونرـس  دنوادخ  هک  يرکف ، يانبم  نیا  جیورت  غیلبت و  دور . یم 

يارب ار  هار  دومن و  یم  عطقنم  ار  ادـخ  ناسنا و  هطبار  هکلب  درب  یم  لاؤس  ریز  هب  ار  راهطا » همئا   » دوجو ترورـض  یهلا و  ناربمایپ  تثعب » 
نیا بالقنا ، همیخ  دومع  هب  هلمح  يارب  هناکریز  يزاس  هنیمز  نیا  رانک  رد  تخاس . یم  راومه  بالقنا  همیخ »  دومع   » رد اه  هنایروم  ذوفن 

یلخاد ینوریب و  رـصانع  تیامح  هجوت و  دروم  هک  درک  زاغآ  ار  ییاه  تکرح  بالقنا ، ییاروشاع »  تایبدا   » فذـح ياتـسار  رد  نایرج 
هزومآ بالقنا  يزوریپ  داد . رییغت  البرک "  " هب دیـشمج " تخت   " زا ار  یخیرات  ادـبم  بـالقنا  يزوریپ  هک  دـش  هتفگ  رت  شیپ  تفرگ . رارق 

اه هزومآ  همه  همشچرس  ار  مالسلا »  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هاگ  همیخ   » درپس و خیرات  هزوم  هب  ار  شوروک »  ناویا   » هناهاش هناربکتم و  ياه 
ددـصرد تسخن ، ماگ  رد  هناعجترم  الماک  یتکرح  اب  خـیرات ، نیا  ددـجم  رییغت  ياتـسار  رد  روهظون  نایرج  داد . رارق  یهلا  ياـه  شزرا  و 

فدارم ار  تیناریا  زاغآ  رد  بالقنا  ماما و  مان  هب  هچرگ  ناـیرج  نیا  دـمآرب . تیمالـسا »   » ربارب رد  تیناریا »   » ندرک قلطم  ندرک و  هدـنز 
ياه هزومآ  لباقت  لمع  رد  اما  دیشک ، یمن  ریوصت  هب  ار  یلباقت  داضت و  ود  نیا  نیب  دوخ  ياهراعش  رد  تسشن و  یم  ریـسفت  هب  تیمالـسا 

رما نیا  درک . يراد  بناج  مدرم  زا  تیامح  هفاـفل  رد  هناـهاش  شرگن  شنیب و  زا  تاـعوبطم  رد  شوروک »  ناویا   » و نیـسح »  هاـگ  همیخ  »
یناسک بناج  ادج و  تیمالـسا »   » زا ار  تیروهمج »   «، » یمالـسا يروهمج   » هژاو لیلحت  رد  نایرج  نیا  هک  دیـسر  روهظ  هصنم  هب  ینامز 

ياهرادـشه نتفرگ  هدـیدان  اـب  ناـیرج ، نیا  دـنارورپ . یم  رـس  رد  ار  تیمالـسا »   » يزادـنارب ياوـه  تیروـهمج »   » ماـن ریز  هک  تفرگ  ار 
نداد رارق  تیروحم  اب  دنتسناد ، یم  ییارگ  یلم  زا  یـشان  ار  مالـسا  ناهج  ياه  یتخبدب  مامت  ساسا  نآ  رد  هک  هرـس  سدق  ماما  ترـضح 
ادـص هب  ماما  ياه  نامرآ  زا  تیامح  راعـش  رد  ار  دوخ  ییاوسر  سوک  اـهنت  هن  راداوه  بازحا "  " سیـسات یغیلبت و  ياهراعـش  رد  تیناریا 

ترفاسم دهـشم  هب  ناخاضر  اب  يزور  هک  تخاس  ایهم  هعماج  رد  یناسک  راـثآ  ناگدنـسیون و  هشیدـنا  حرط  يارب  ار  هنیمز  هکلب  دروآرد ،
رییغترد نایرج  نیا  تسد  دـندز . مقر  یهاش  متـس  ماظن  یخیرات  ادـبم  ناونع  هب  ار  تیناریا »   » هرابود يایحا  یـسودرف ، ربق  رـس  رب  هدرک و 

نشج دیـشمج  تخت  رد  ار  لیوحت  لاس  ات  دندوب  نآ  رب  اراکـشآ  هک  دش  ور  ینامز  یناخاضر  رـصع  هب  تشگزاب  بالقنا و  یخیرات  ادبم 
رایـسب یتـکرح  اـب  بـالقنا  ربـهر  لاـس ، نیا  رد  دـنیوگ . کـیربت  ناریا  مدرم  هب  شوروک »  ناویا   » راـنک زا  ار  دـیدج  لاـس  ماـیپ  هتفرگ و 

و البرک »  » ار بالقنا  یخیرات  ادبم  تیروحم  مدرم  هب  رگید  راب  ییاروشاع  يادهـش  رازم  رب  هچملـش و  رد  روضح  اب  رادانعم  هنادـنمدرخ و 
تراـیز زا  سپ  لاـس و  نیا  رد  بـالقنا  هنازرف  ربهر  دندیـشک . ریوصت  هب  مالـسلا »  هیلع  نیـسح  هاـگ  همیخ   » ار اـه  شزرا  همه  همـشچرس 

اهنت دیشمج » تخت   » هک هتکن  نیا  رب  دیکات  اب  مدرم  نیب  رد  اضرلا » دهشم   » رد روضح  اب  هچملش »  رد  بالقنا  نادیهـش  ییاروشاع  دهـشم  »
تـشه رد  هک  نایرج  نیا  ناعفادـم  دـنتخاس . زیامتم  رگیدـکی  زا  ار  یخیرات »  يانب   » اب یخیرات »  ادـبم   » نیب زرم  تسا  یخیرات  يانب  کـی 

اهنت هداد و  مل  اه  هنیموش  رانک  رد  دنتـسشن ، یم  عافد  هب  ناریا  ياهزرم  زا  دوخ  یتسه  مامت  اب  ناییاروشاع  هک  ینامز  سدـقم و  عافد  لاس 
ناج لام و  زا  يا  هنیزه  نیرت  کچوک  نآ ، زا  عافد  يارب  هک  دننز  یم  یتیناریا »   » زا مد  زورما  دندوب ، لوغشم  هنارکفنـشور  ياه  ثحب  هب 

ناریا  » یعقاو ناعفادم  هک  ارچ  تسناد ; ناریا  يارب  يزوسلد  ناوت  یمن  یتح  ار  تیناریا  حرط  زا  نایرج  نیا  فده  کش  یب  دنا ! هتخادرپن 
ب. دنا . " بالقنا یخیرات  ادبم  رییغت   " یپ رد  تایبدا "و   " نیا فذـح  رد  نانآ  هک  یلاح  رد  دـنا ،  « ییاروشاع تایبدا   » و ناییاروشاع »  «، »
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تکرح رگید  زا  يدام ، ياهدروآ  تسد  اب  تداهش  ماقم  شجنس  و  تداهـش »   » زا یلقعت  یلیلحت  هئارا  تداهـش  زا  هنایارگ  يدام  یلیلحت 
هئارا هب  شرگن  نیا  هشیر  تسا . یعیـش  هعماج  رد  ییاروشاـع  تاـیبدا  فذـح  تداهـش و  گـنهرف  ندودز  ياتـسار  رد  ناـیرج  نیا  ياـه 

هب هک  يرفـس  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بیغ  ملع  راـکنا  زا  سپ  هک  ددرگ  یم  زاـب  بـالقنا  زا  شیپ  رد  يا  هدنـسیون  يوس  زا  یلیلحت 
هک یشرگن  دمآرب ; مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  سوملم  يدام و  جیاتن  لابند  هب  هناهاوخ »  هجیتن   » شرگن اب  دیماجنا  یم  يو  تداهش 

تـضهن اب  هزرابم  يارب  یهاش  متـس  هاگتـسد  هدافتـسا  ءوس  يارب  یلمحم  دـش و  عقاو  شریذـپ  دروم  یطاقتلا  ياه  ناـیرج  یخرب  يوس  زا 
ماما و ترـضح  هنارادـم »  فیلکت   » شنیب هب  مدرم  درکیور  بالقنا و  يزوریپ  اـب  دـش . بـالقنا  زا  شیپ  رد  تیناـحور  ماـظن  تیناـحور و 
تسایـس و هزوح  رد  صاـخ  یناـیرج  روهظ  اـب  ریخا و  لاـس  دـنچ  رد  دـیدرگ . خوسنم  لـمع  هنحـص  رد  رکفت  نیا  ییاروشاـع »  تاـیبدا  »

تاـیبدا فذـح  يارب  دـعاسم  يا  هنیمز  روبزم  هدنـسیون  هناـیارگ  لـقعت  ياـه  هاگدـید  اـب  ناـیرج  نیا  ياـه  شرگن  یناوخمه  گـنهرف و 
شرگن اه و  باتک  پاچ  هب  ددـجم  هزاجا  ناگدنـسیون و  نیا  يوس  زا  يریذـپریثات  یـسات و  اب  نایرج  نیا  دـش . زاغآ  بالقنا  ییاروشاـع 

گنج ياهدرواتسد  ربارب  رد  ادهش  نوخ  هسیاقم  ادهـش و  تکرح  دقن  هب  هناهاوخ »  هجیتن   » شرگن نامه  اب  الاب ، رایـسب  ژاریت  رد  يو  ياه 
مان هب  رگید  راب  دمآرب و  سدقم  عافد  لاس  تشه  ناگدنمزر  نازابناج و  ادهش ، ياه  هداوناخ  ندرک  درـسلد  ددصرد  تخادرپ و  یلیمحت 

يرطخ ار  هنارادم  فیلکت  شنیب  فذح  هک  هرس  سدق  لحار  ماما  درب . لاؤس  ریز  ار  ادهش  ماما و  هنارادم »  فیلکت   » رکفت بالقنا ، تیبثت 
زرم ات  تداهش  ماقم  نداد  لزنت  خیرات 29/4/67  رد  همانعطق 598  لوبق  مایپ  رد  دـندید ، یم  نآ  ییاروشاع  تایبدا  بالقنا و  يارب  میظع 

هار رد  تداهـش  هک  دننادب  دیاب  اکیرمآ  بانذا  : » دندومرف دنتـسناد و  اکیرما  بانذا  ياقلا  ار  یکاخ  ياهرایعم  اب  سدقم  هژاو  نیا  شجنس 
رد كولس  ریس  یگدنب و  جوا  دوخ  تداهش  ماقم  دوش . هسیاقم  دربن  ياه  هنحص  رد  تسکش  ای  يزوریپ  اب  دوشب  هک  تسین  يا  هلاسم  ادخ 
ای رهشمرخ و  اهنت  مالسا ، نادنزرف  تداهش  ضوع  رد  مییوگب  هک  میناشکب  طوقـس  هب  هزادنا  نیا  ات  ار  تداهـش  دیابن  تسا . تیونعم  ملاع 
ام دـندومن  روصت  اهارگ  یلم  تسا . نآ  زا  رتالاب  نامفدـه  ام  تساهارگ و  یلم  لطاب  تـالایخ  اـه  نیا  یماـمت  دـش . دازآ  رگید  ياـهرهش 
ات تسه و  هزرابم  تسه  رفک  كرش و  ات  مییوگ  یم  ام  تسا . یگنسرگ  رقف و  ناهج  رد  یمالـسا  للملا  نیب  فادها  ندرک  هدایپ  نامفده 

تمارک و عیفر  للق  رب  ار  هللاالا " هلا  " ال  مچرپ میراد  میمصت  ام  میرادن ، اوعد  یسک  اب  تکلمم  رهـش و  رـس  رب  ام  میتسه ، ام  تسه  هزرابم 
ار یعضوم  نداد  تسد  زا  زگره  یمدرم ! ياهورین  يا  و  ما !  یجیسب  یهاپس و  یشترا و  نادنزرف  يا  سپ  میروآرد . زازتها  هب  يراوگرزب 
اب هسیاقم  رد  ایند  یمامت  هک  دـنزیچان  يردـق  هب  امـش  فدـه  ربارب  رد  اه  نیا  هک  دـینکن  نایب  يداش  رورغ و  اب  ار ، یناکم  نتفرگ  رثات و  اب 

هچنآ زا  يزیچ  چـیه  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  ام  نیلولعم  نیدوقفم و  ارـسا ، ادهـش ، نادـنواشیوخ  نارـسمه و  ناردام و  ناردـپ و  ترخآ .
یقرف نانآ  رب  تسکـش  يزوریپ و  دنراهطا  همئا  مرکا و  ربمایپ  رانک  رد  امـش  نادنزرف  تسا . هدشن  مک  دـنا  هدروآ  تسد  هب  نانآ  نادـنزرف 

ادخ هک  تسا  يزور  زورما  تسا . هدرکن  رییغت  زیچ  چیه  هک  دیدنبب  ار  ناتاهدنبرمک  تسا ، هدـنیآ  ياه  لسن  تیادـه  زور  زورما ، درادـن .
ادـخ تساوخ  یلو  دوب . دـهاوخ  قح  دونج  يزوریپ  زور  هللاءاـش  نا  ادرف  دوب و  هتـساوخ  هنوگ  نآ  ادـخ  زورید  تسا و  هتـساوخ  هنوگ  نیا 

راب ریز  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  اهنت  میتداهـش و  بلاط  لیلد ، نیمه  هب  مییادـخ و  رما  عبات  ام  میا و  عضاخ  نآ  لـباقم  رد  اـم  تسه  هچره 
ياهدرواتـسد اب  ار  تداهـش »  ماـقم   » دوخ يداـم  شرگن  اـب  هک  دوب  یناـیرج  زا  ماـما  ینارگن  ( 1 .« ) میور یمن  ادـخ  ریغ  یگدـنب  تـلذ و 

دوب زین  گنج  هرود  نایاپ  هک  مایپ  نیا  رد  ماما  دوش . مامت  ادهش  عفن  هب  شجنـس  نیا  هسیاقم و  نیا  هک  دنچره  دنک  هسیاقم  گنج  يرهاظ 
ار ادهش  دوخ و  هنارادم »  فیلکت   » شرگن نیب  زرم  دنربخ » یب  تداهـش  هفـسلف  زا  بیغ و  ملاوع  زا  انیقی  اه  نیا   » هک هتکن  نیا  رب  دیکات  اب 
شتآ و ياه  ههبج  رد  مزیزع  نادنزرف  همه  زا  اج  نیا  رد  نم  : » دـندومرف هدرک ، ادـج  صاخ  ياه  نایرج  هناهاوخ »  هجیتن   » شرگن زرم  زا 

ناریا تلم  همه  منک و  یم  ینادردق  رکشت و  دنا ، هدومن  ششوک  شالت و  گنج  اب  طابترا  رد  يوحن  هب  زورما  ات  گنج  لوا  زا  هک  نوخ ،
هلاسم نیا  مدرم  نایم  رد  یهاگآان  يور  زا  ای  هناهاگآ  يدارفا  تسا  نکمم  هدـنیآ  رد  منک . یم  توعد  تمواـقم  ربص و  يرایـشه و  هب  ار 

یمن دـنربخ و  یب  تداهـش  هفـسلف  زا  بیغ و  ملاوع  زا  انیقی  اه  نیا  دـش !! هچ  اهراثیا  اه و  تداهـش  اـه و  نوخ  هرمث  هک  دـنیامن  حرطم  ار 
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یگنادواج و هب  نامز  ثداوح  تسا ، هداهن  یگدنب  صالخا و  قبط  رد  رـس  تسا و  هتفر  داهج  هب  ادخ  ياضر  يارب  طقف  هک  یـسک  دـنناد 
رد مییامیپب و  دـیاب  ار  ینالوط  هلـصاف  نامنادیهـش  هار  شزرا و  لماک  كرد  يارب  ام  دزاس و  یمن  دراو  يا  همطل  نآ  عیفر  هاگیاج  ءاـقب و 
هرس سدق  ماما  ترـضح  رادشه  زا  هام  شـش  زونه  هنافـساتم  ( 2 .« ) مییامن وجو  تسج  ار  نآ  ناگدـنیآ  بالقنا و  خـیرات  ناـمز و  رذـگ 
نمض ( 3  ) یخرب هک  دوب  هتشذگن  یکاخ  ياهدرواتـسد  اب  ادهـش  ماقم  ندیجنـسن  تداهـش و  هب  تبـسن  يدام  لیلحت  هئارا  مدع  هب  تبـسن 

هـسیاقم هب  تسخن  هشیدنا  يدازآ  روشک و  تیریدـم  رد  رییغت  نایرارف و  تشگزاب  يارب  تساوخرد  و  امیـس ، ادـص و  ندـناوخ  يراصحنا 
هب لباقم  رد  هداد و  تسد  زا  يرایـسب  ياه  ناوج  گنج  رد  هک  بلطم  نیا  نایب  اب  دـندز و  تسد  گنج  ياهدرواتـسد  اـب  تداهـش  ماـقم 
هک لحار  ماما  دـندناسر . روهظ  هصنم  هب  ماـما  هنارادـم »  فیلکت   » شرگن اـب  ار  دوخ  هناـهاوخ »  هجیتن   » شرگن تواـفت  میدیـسرن  يزوریپ 
رد رییغت  اـه ، لاربـیل  تشگزاـب  نیب  گـنتاگنت  يا  هطبار  هـک  دـندید  یم  دنتـشاد و  ماـک  رد  ار  هماـنعطق  شریذـپ  رهز  هساـک  یخلت  زوـنه 

دوجو رگید  يوس  زا  ییاروشاع  تایبدا  تداهـش و  زا  هنایارگ  يدام  ریـسفت  شجنـس و  و  فرط ، کی  زا  هشیدنا  يدازآ  روشک ، تیریدم 
شرگن رب  رگید  راب  هتـساوخ و  شزوپ  ادهـش  هداوناخ  همه  زا  امـسر  یلیلحت  نینچ  هئارا  زا  هتـسکش  یلد  اـب  خـیرات 3/12/1367  رد  دراد .
نارسمه ناردارب و  نارهاوخ و  ناردپ و  ناردام و  زا  اج  نیا  رد  نم  : » دندومرف دندرک و  هراشا  گنج  رد  ادهش  دوخ و  هنارادم »  فیلکت  »

رانک رد  ارم  مهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  مهاوخ و  یم  ترذـعم  امـسر  اهزور  نیا  طلغ  ياـه  لـیلحت  رطاـخ  هب  نازاـبناج  ادهـش و  نادـنزرف  و 
هدرک شومارف  رگم  یتسار  متـسین ، دوخ  درکلمع  زا  نامیـشپ  مدان و  مه  هظحل  کی  يارب  گنج  رد  نم  دریذـپب . یلیمحت  گنج  يادـهش 
عافد هب  ییاروشاع  تایبدا  رگنس »  » زا عافد  زا  سپ  لحار  ماما  ( 4 .« ) تسا هدوب  نآ  عرف  هجیتن  میا و  هدیگنج  فیلکت  يادا  يارب  ام  هک  میا 

نایارگ لیلحت  اوران و  ياه  لیلحت  هب  خـساپ  همادا  رد  ماما  دـندوب . هداد  رارق  دوخ  ياه  هماـنرب  هحولرـس  رد  هک  دـنتخادرپ  ییاـه  هفلؤم  زا 
یهورگ چیه  هب  بالقنا  دنا ، هدوبن  مه  لوا  زا  هک  ارچ  دنتسین ، ام  رانک  رد  نانآ  هک  میروخ  یمن  یفـسات  چیه  زورما  : » دندومرف رگن  يدام 

يارب هشیمه  بالقنا  روشک و  شوغآ  میروخ  یم  اه  لاربیل  اه و  هورگ  هب  ار  دوخ  ناوارف  ياهدامتعا  بوچ  زونه  اـم  درادـن و  يراکهدـب 
هک لوصا  زا  نانآ  يراکبلط  تمیق  هب  هن  یلو  تسا ، هدوشگ  دـنراد  هتـشاد و  تعجارم  گنهآ  تمدـخ و  دـصق  هک  یناسک  همه  شریذـپ 
هن راعش  ارچ  دینک ؟ یم  يراج  ار  ادخ  مکح  نویبالقنا  دض  نیقفانم و  هب  تبـسن  ارچ  دیدرک ؟ گنج  ارچ  دیتفگ ؟ اکیرمآ » رب  گرم   » ارچ

ماما خساپ  تاهبش و  نآ  حرط  یگنوگچ  ( 5 .« ) رگید يارچ  اهدص  و  دیا ؟ هدرک  لاغشا  ار  یسوساج  هنال  ارچ  دیا ؟ هداد  یبرغ  هن  یقرش و 
تـشگزاب اب  یکیدزن  هطبار  یبوخ  هب  تسا ، همانعطق  شریذـپ  صوصخ  رد  يو  نانخـس  زا  رت  كاـندرد  بتارم  هب  هک  هرـس  سدـق  لـحار 

تیریدـم رییغت  یـسوساج ، هنال  ریخـست  نتفر  لاؤس  ریز  یهلا ، دودـح  يارجا  نتفر  لاؤس  ریز  اکیرمآ ، رب  گرم  راعـش  فذـح  اه ، لاربیل 
نتخاس یلمع  ددـصرد  زورما  هک  یناـیرج  ور ، نیا  زا  دراد . یمالـسا  بـالقنا  زا  ییاروشاـع  تاـیبدا  فذـح  تداهـش و  هلوقم  اـب  روشک 

هب یبلط  تداهـش  تداهـش و  هلوقم  ندـناشک  اب  ات  تسا  نآ  رب  درک ، يریگ  عضوم  نانآ  لباقم  رد  تحارـص  هب  ماما  هک  تسا  ییاـهراعش 
راومه صاخ  ياهراعش  ندرک  یلمع  يارب  ار  هار  زیرکاخ  نیا  یـشاپورف  اب  یکاخ ، تالداعم  اب  موهفم  نیا  شجنـس  يدام و  ریـسفت  هریاد 

ج 20، رون ، هفیحص  اـه 1و2 . تشون  یپ  دراد ... همادا  تسا . يرگید  تیدوجوم »   » یفن هلزنم  هب  کـی  ره  تیدوـجوم »   » هک ارچ  دزاـس ;
ج 21 رون ، هفیحص  هب : ك. ر . ، 3/12/1367 لحار ، ماما  نانخس  22/11/67 4و5 . يرظتنم ، ص 239 3 . ص 236 / 

(3  ) نارگ فیرحت  ییاروشاع و  بالقنا 

ندودز و ياه  هفلؤم  زا  رگید  یکی  هرود ، ود  هب  بالقنا  میـسقت  هرود  ود  هب  بـالقنا  میـسقت  . 3 ( 3  ) نارگ فیرحت  ییاروشاع و  بـالقنا 
پچ ياه  بالقنا  هژیو  هب  رگید  ياه  بالقنا  زا  يرادرب  هخسن  ناوت  یم  ار  يدنب  میسقت  نیا  تسا . ییاروشاع  تایبدا  گنهرف و  اب  لباقت 
هاوفا رب  سپ ، نآ  زا  تخاس . ناـیامن  ار  دوخ  ( 1  ) بالقنا نویطارفا  زا  یکی  یفارحنا  هشیدـنا  رد  راب  نیتسخن  يارب  هک  دروآ  رامـش  هب  ارگ 
نوناق تیبثت و   » و یبالقنا »  نونج   » هرود ود  هب  بـالقنا  میـسقت  اـب  یفارحنا  رکفت  نیا  تفاـی . طـسب  حرط و  ماـظن  لـخاد  نویـسایس  یخرب 
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تلاح دیاب  بالقنا  يدـنم  نوناق  تیبثت و  هرود  رد  دوش و  مکاح  تاساسحا  بالقنا  رب  تسخن  هرود  رد  دـیاب  هک  دـنرواب  نیا  رب  يدـنم » 
یم یفارحنا  رکفت  نـیا  نازادرپ  هـیرظن  زا  یکی  صوـصخ ، نـیا  رد  دـنک . یط  ار  ییارگدرخ  يزرودرخ و  ریـسم  هدرک و  ادـیپ  تینـالقع 

یفطاع و هبنج  دـیاب  شلوا  لاس  تشه  تفه ، بالقنا  متفگ : یم  میدرک . یم  دروخرب  یفطاع  یـساسحا و  روط  هب  لئاسم  رد  ام  : » دـسیون
کی دیاب  ادعب  مدرک ... یم  یقلت  تبثم  رما  کی  ار  یبالقنا  نونج  نیا  هک  مدرک  یم  یبالقنا  نونج  هب  ریبعت  دشاب و  مکاح  وا  رب  یـساسحا 

رد دشاب و  تقوم  زیچ  همه  دیاب  متفگ  یم  تلاح  نآ  زا  لبق  ات  یلو  يدـنم ، نوناق  تیزکرم و  تلاح  دـنکب و  ادـیپ  ینالقع  تلاح  رادـقم 
نایامن ار  دوخ  زورما ، نویطارفا  زا  رگید  یکی  هشیدنا  رد  يدـنب  میـسقت  نیمه  ( 2 . ) میتشاد ار  رکف  نیمه  اقیقد  یمالـسا  بالقنا  اب  هطبار 

هرود مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هرود  هک  دنرواب  نیا  رب  زین ، هورگ  نیا  دزاس . یم  نایامن  ءاقب »  » هرود و  انف »  » هرود ود  هب  ار  بالقنا  هتخاس و 
نیعبرا گنهرف  هب  اروشاع  گنهرف  زا  لاقتنا  لاح  رد  ام  نونکا  : » دنـسیون یم  تسا !! تینالقع  نارود  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هرود  انف و 

شیپ هیحـضت  اب  ام  هک  درک  یم  تیافک  اعقاو  ایآ  میا ، هدرک  هچ  هک  مینک  یم  هاگن  بقع  هب  میدرگ و  یمرب  ام  نیعبرا  گنهرف  رد  میتسه ،
تسا و لصا  ماظن  ظفح  گنهرف  نیا  رد  هک  مینک  یم  عورـش  ار  نیعبرا  گنهرف  ام  میتسین ؟ يدام  لمحم  ظفح  هب  فلکم  ام  اـیآ  میورب ؟

عیـشت رد  میـسر . یم  اقب  میاداراپ  هب  هرابود  انف  میاداراپ  زا  دبای و  یم  شرتسگ  دنک و  یم  دشر  ماظن  هعـسوت  اقب و  هب  دقتعم  ياه  هاگدـید 
رد زونه  هک  دراد  دوجو  يدـیز  شیارگ  کی  نیعبرا  زا  دـعب  ینعی  تسا  هداتفا  قاـفتا  نیمه  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نیعبرا  زا  سپ 

تکرح يریگ  تهج  دراد و  ياج  ینیعبرا  گنهرف  رد  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  همئا  شیارگ  يرگید  دنک و  یم  یگدنز  اروشاع  گنهرف 
نیسح ماما  تکرح  اب  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  رصع  بالقنا و  تسخن  نارود  هسیاقم  اب  ناشیا  ( 3 ... ) تسا ینالقع  تابساحم  يانبم  رب  اه 
تمـس هب  بـالقنا  ناـیرج  هک  دـشک  یم  ریوصت  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  نارود  ار  بـالقنا  ینوـنک  نارود  شناراـی ، مالـسلا و  هیلع 

نایاپ ار  ماما  نارای  ياه  تکرح  هرـس و  سدـق  ینیمخ  ماما  رـصع  هناکریز  احیولت و  لیلحت  نیا  اب  يو  تسا . هدیـسر  نامتفگ  تینالقع و 
درادـن و ییاج  ینالقع  هبـساحم  رگید  دریگ و  یم  رارق  قشع  لباقم  رد  لـقع  هک  تسا  ناـفرع  رد  : » دـسیون یم  هدرک و  دادـملق  هتفریذـپ 
ام  » هک ماـما  هلمج  نیا  اـم . ياهرکفنـشور  درد  هب  هن  دروخ و  یم  اـه  هدوت  درد  هب  هن  ینـالقع  نیـسح  ماـما  درک ، لـمع  هناقـشاع  یتسیاـب 
ار تدم  زارد  هک  درادـن  یموزل  یلیخ  ینعی  تساروشاع ; گنهرف  هرهوج  هدرـشف و  الـصا  هجیتن »  هب  فلکم  هن  میتسه  فیلکت  هب  فلکم 
، میهد ماجنا  ار  نآ  تسیچ و  نام  یکیتکات  فیلکت  رـضاح  لاح  رد  هک  مینیبب  دیاب  ام  دش ; دهاوخ  هچ  هک  مینک  رکف  کیژتارتسا  مینیبب و 
يرورپ و هیقف  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  راک  دراد . يرورپ  هیقف  هب  جایتحا  نیعبرا  گنهرف  درک . دهاوخ  كرادت  ادخ  ار  شرگید  فرط 
زا رگا  ( 4 .« ) میا هدش  اقب  نامتفگ  دراو  مک  مک  ام  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  مالـسا  رت  شیب  ندـش  یتهاقف  تسا ; یقوقح  بتکم  کی  داجیا 
هک مینک  افتکا  هلاسم  نیمه  هب  میرذـگب و  مالـسلا ، مهیلعراهطا  همئا  تیـصخش  زا  تشادرب  نیا  رد  زورما  نارکف  نشور  یطاقتلا  هاگن  نیا 

، مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يرورپدرگاش  هن  تسا و  هدوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تعاجـش  زا  رت  مک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تعاجـش  هن 
ینیمخ ماـما  نوـچ  يدـه  ناـماما  نیا  بتکم  نادرگاـش  نآ  عـبت  هب  راـهطا و  همئا  مالـسلا و  هـیلع  قداـص  ماـما  يرورپدرگاـش  زا  رت  مـک 
راکـشآ نیهوت  يدـنب  میـسقت  نیا  هک  تشاد  ناعذا  هرود ، ود  هب  بالقنا  میـسقت  صوصخ  رد  دـیاب  هتـشاد ، کیکفت  لـباقریغ  یتیـصخش 

زا یعطقم  رد  ینوناـقریغ  ینـالقعریغ و  ياـه  تکرح  نتفرگ  شیپ  رد  هب  ناـنآ  ندرک  مهتمو  ماـما  ناراـی  رگید  ینیمخ و  ماـما  هب  تبـسن 
دیاب هدیسر و  رس  هب  تماهش  تداهـش و  نارود  هک  هلاسم  نیا  يارب  تسا  يا  هناهب  تقیقح  رد  هرود ، ود  هب  بالقنا  میـسقت  تسا . بالقنا 

ار بالقنا  ربهر  هیفچ  دودز . یگنهرف و ... یـسایس ، فلتخم  ياه  هزوح  رد  هعماج و  زا  ار  ییاروشاـع  گـنهرف  ییاروشاـع و  رهاـظم  همه 
لها ینعم و  لـها  يارب  دراد و  دوـخ  رد  گرتـس  سب  يزار  هک  يا  هیفچ  دروآ ، رامـش  هب  يدـنب  میـسقت  نیا  رب  خـساپ  نیرتـهب  ناوـت  یم 
لحار ماما  مالـسلا و  مهیلع  همئا  تکرح  همئا ، تصخـش  ندوب  كاکفنا  لـباقریغ  ناوت  یم  ار  اـه  نآ  زا  یکی  هک  دراد  اـه  نخـس  تفرعم 

دش و دراو  اه  هنیمز  اه و  هزوح  همه  رد  ییاروشاع  گنهرف  تداهش و  نامرآ  ظفح  اب  ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  دروآ  رامش  هب  هرس  سدق 
جیورت . 4 دزاس . یم  رادیاپ  ایاپ و  ار  یندمت  هک  تسایوپ  هدنز و  یگنهرف  درادن ، هتـشادن و  گنج  نایاپ  اب  یتافانم  چیه  تداهـش  گنهرف 
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هب ندرک و  گنر  مک  ياتـسار  رد  هک  تسا  ییاه  تکرح  رگید  زا  ینوگانوگ  لاکـشا  هب  يریدخت  رکفت  غیلبت  جـیورت و  يریدـخت  رکفت 
لهاست و ياهراعش  نداد  رس  نمی  هب  تکرح  نیا  دوش . یم  لابند  بالقنا  نانمشد  يوس  زا  ییاروشاع  یسامح و  رکفت  فذح  نآ ، لابند 
زا هک  یفیرعت  اب  لهاست  حماست و  راعش  تسا . هتشاد  يدشر  هب  ور  دنور  ریخا  لاس  دنچ  رد  اه ، نایرج  دارفا و  زا  یخرب  يوس  زا  یحماست 

يرتسب يداحلا ، یطاقتلا و  تارکفت  هئارا  يارب  يزاس  هنیمز  رب  هوالع  رکفت  نیا  هک  درک  تباث  هدش ، هئارا  نآ  نایماح  هدننک و  هئارا  يوس 
فوصت نایرج  نوچ  ییاه  نایرج  نآ  راس  هیاس  رد  هک  تشگ  لدبم  یتیامح  رتچ  هب  دش و  هعماج  رد  يریدخت  ياه  نایرج  يارب  بسانم 

رهاظ اب  رکفت  نیا  روهظ  تسا ، داهج  تداهـش و  گنهرف  لباقم  هطقن  تسرد  فوصت ، گـنهرف  هک  اـجنآ  زا  تخادرپ . دوخ  يزاـسزاب  هب 
زورما هک  يرکفت  تسا ، هتخاس  ور  هبور  هرطاخم  اب  نوگانوگ  ياهرصع  رد  ار  تداهش  داهج و  گنهرف  تسا  هتفرگ  دوخ  هب  هک  یمالسا 

هب رنه  هصرع  رد  هژیو  هب  دوخ  يریدخترکفت  قیرزت  اب  هک  تسا  نآ  رب  تسا و  هدمآ  نادـیم  هب  نوگانوگ  لاکـشا  اب  دوخ و  رهاظم  مامت  اب 
يرایـسب يوس  زا  يرهاظ  راتفر  یتح  هشیدنا و  رد  هناکلـسم  یفوص  یـشم  نتفرگ  شیپ  رد  دزیخرب . ییاروشاع  هشیدنا  گنهرف و  اب  لباقت 

هب توعد  یفوصت ، فادها  هلمج  زا  تساعدم . نیارب  دنـس  نیرتایوگ  دوخ  ریخا ، لاس  دنچ  رد  ناگـشیپرنه  نادـنمرنه و  ناگدنـسیون ، زا 
ياه خـیرات  هب  یهاگن  تسا . یهلا  تیـشم  تساوخ و  هب  یگدرب  یگدـنب و  نداد  هولج  توغاط و  ياـه  تیمکاـح  هیجوت  يریذـپ و  ملظ 

يا هراک  نابـش  باسنالا »  عمجم   » و ینیوج »  کلملاءاطع   » هتـشون ینیوج »  ياـشگ  ناـهج  خـیرات   » نوچ لوغم  نارود  رد  هدـش  هتـشاگن 
. تسا يدنوادخ  هدارا  تساوخ و  ناونع ، هب  اه  لوغم  يریذپ  ملظ  رد  ناگدنسیون  نیا  هیجوت  رـصع و  نیا  رد  رکفت  نیا  تیمکاح  يایوگ 

ياه هزوح  اـه و  هصرع  رد  فوصت  ناـیرج  يوس  زا  ناـملاظ  تیمکاـح  رد  يدـنوادخ  هدارا  نتـسناد  تیـشم  يریذـپ و  میلـست  غیلبت  نیا 
یناهج و تالداعم  شریذـپ  هب  روبجم  ار  یمالـسا  ماظن  تسایـس ، هزوح و  هصرع  رد  هک  یناـسک  هشیدـنا  اـب  يرنه  یگنهرف و  نوگاـنوگ 
هرکاذـم و هب  دـیاب  تسین و  یناهج  هدـکهد  زا  ندـیهر  زا  يزیرگ  چـیه  ایوگ  هک  دـننار  یم  ملق  يا  هنوگ  هب  دـننک و  یم  یناهج  گنهرف 

یفوص تکرح  نیا  تفگ : ناوت  یم  تارج  هب  ور ، نیا  زا  دراد . یناوـخ  مه  ـالماک  تخادرپ . رفک  ياـه  ندـمت  اـه و  توغاـط  اـب  هدوارم 
طاـقن یـصقا  رد  ناـیفوص  ناـشیورد و  تکرح  تسا . صخـشم  فادـها  اـب  يزاوم  یتکرح  نیبوعرم ، یخرب  یـسایس  تکر  اـب  هناکلـسم 

رـصع هک  یـسایس  ههبج  رد  قطانم  زا  یخرب  نانمؤم  نویناـحور و  هک  تسا  هتفاـی  شرتسگ  يردـق  هب  نیـشن  هعیـش  قطاـنم  هژیو  هب  روشک ،
يریدخت و گنهرف  جیورت  دننیب . یم  هدوشگ  دوخ  ربارب  رد  ار  رگید  يا  ههبج  دننک ، یم  دادملق  هتفریذپ  نایاپ  رصع  ار  تداهش  هسامح و 
یبونج و ياکیرما  یلامـش و  ياکیرما  ناگدنـسیون  ياه  باتک  رـشن  پاچ و  یناتـساد و  تایبدا  هزوح  رد  ریخا  لاـس  دـنچ  رد  یبلطاوزنا 
پاچ و داهن . لیلحت  هب  ناوت  یم  ماما  بالقنا و  ییاروشاع  یسامح و  يروضح ، نافرع  فذح  ياتسار  رد  ار  یتسوپ  خرـس  نافرع  جیورت 
رد دارفا  ياه  ندـید  باوخ  ماـهوا ، تاـفارخ و  شرتسگ  يدـنه ، ینیچ و  ینیب ... هرهچ  ینیچ ، فک  ینیب ، علاـط  ياـه  باـتک  عاونا  رـشن 

چوپ تیـصخش  صوصخ  رد  باتک  ناونع  اه  هد  پاچ  و  تیادـه »  قداص   » تیـصخش حرط  ماظن ، نیلوؤسم  نامزلارخآ  روهظ ، صوصخ 
یهد نامزاس  الماک  یگنهرف  نایرج  تیادـه  اه و  نایرج  نیا  ییوسمه  ناوت  یم  ار  يو  ياه  هشیدـنا  راـکفا و  جـیورت  تسیلیهن و  ارگ و 

تسخن هلحرم  دسر ، یم  رظن  هب  دروآ . رامش  هب  اروشاع  یسامح  گنهرف  زا  نانآ  ندرک  ادج  ناناوج و  ندناشک  اوزنا  هب  ياتسار  رد  هدش 
ندرک نیبدب  ياتسار  رد  يراک و  یـسایس  میهافم  اب  ناناوج  هعماج و  عابـشا  فده  اب  هک  یگنهرف ، نایلوتم  نالوؤسم و  زا  یخرب  تکرح 

 « یـسایس هعـسوت   » ناونع تحت  تسایـس  ملاـع  زا  مدرم  زا  یخرب  یگدز  لد  تسا . هدیـسر  ناـیاپ  هب  تسا ; هدوـب  تسایـس  ملاـع  زا  مدرم 
هدارا يزوریپ و  زا  ناشن  لبق ، ياه  هرود  هب  تبـسن  يروهمج  تسایر  سلجم و  اهاروش ، تاـباختنا  رد  مدرم  لاـعف  تکرـش  مدـع  بجوم 

هنایارگاوزنا یعیـشریغ و  ياه  هشیدـنا  رکفت و  اب  ار  ناـناوج  زا  یخرب  یـسایس ، ـالخ  مود  هلحرم  رد  دـننآرب  زورما  هک  دراد  یخرب  ناـهنپ 
نانچمه ییاروشاع  گنهرف  فذح  ياتـسار  رد  يداصتقا  یتح  یگنهرف و  یـسایس ، ياهرازبا  همه  زا  ناهنپ  هدارا  نیا  ور ، نیا  زا  دننکرپ .

يدهم روظنم  . 1 اـه : تشون  یپ  تشاد . دـهاوخ  لاـبند  هب  ار  ناـگناگیب  تیمکاـح  نآ  بیرخت  فیرحت و  هک  یگنهرف  دراد ; یمرب  ماـگ 
همانزور اروشاع ، گنهرف  نایراجح ، دیعـس  ص 98 3 . ج 1 ، فارحنا ، ياه  هشیر  یمـشاه و  يدـهم  تسب ، نب  . 2 تسا . مودعم  یمشاه 
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ص 97و98 نامه ، ص 97 4 . 1و2 ،)  ) هشیدنا باتزاب  زا  لقن  هب  زورما 24/1/79  باتفآ 

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یلامجا  یسانش  بیسآ 

هرمز ي رد  هـک  يروـشک  ناوـنع  هـب  ناریا  رد  بـالقنا  روـهظ  هر )  ) ینیمخ ماـما  هاگدـید  زا  یمالـسا  بـالقنا  یلاـمجا  یـسانش  بیــسآ 
شیوخ یخیرات  هظفاح ي  هب  رگا  عقاولا  یف  دوب . رظتنمان  يرما  دـش ، یم  یقلت  يزاسون  لاح  رد  ياـهروشک  نیرتادـص  رپ  نیرتروهـشم و 

ار یمالسا  بالقنا  یعامتجا ، مولع  لیاضف  باحصا  یـسایس و  ناسانـشراک  زا  يرایـسب  هک  میروآ  یم  رطاخ  هب  یگداس  هب  مییامن  عوجر 
يانعم رد  بـالقنا  کـی  ًاـعقاو  داد  يور  نمهب 57  رد  هچنآ  لاـح ، نیا  اـب  دـندید . یمن  دـش ، ادـیوه  تیعقاو  قـفا  رد  هک  یماـگنه  یتـح 

يربهر و نیب  مکحتـسم  وگتفگ و  یب  یطابترا  يرـسارس ، يریگ  ماهلا  کی  اب  هارمه  کیژولوئدیا  یحرط  لماش  اریز  دوب . نآ  کیـسالک 
مهم راب و  تنوشخ  شیبامک  ینالوط  هزرابم ي  نآ ، اب  طبترم  ياه  داهن  هزات و  یـسایس  ماظن  شنیرفآ  نیداینب ، حرط  یبـالقنا ، ياـه  هدوت 

ياهراجنه يرادناهج و  دیدج  ياه  هیضرف  رابرپ ، یعمج  میهافم  يواح  دیدج  تسایـس  نیا  دوب . يدیدج  تسایـس  ملع  قلخ  همه ، زا  رت 
زا داد . یم  رارق  دوخ  ياه  يرواد  عوضوم  ار  ناهج  یمامت  مکاح ، ياه  نامتفگ  زا  رود  هب  هک  دوب  دوخ  ياهرایعم  بسحرب  نیون  یلیلحت 

یحطـس رد  ار  نردـم  ناهج  یـشزرا  يدابم  اهراجنه و  میهافم ، اـه ، شور  هک  دز  مقر  ار  يدـیدج  خـیرات  یمالـسا  بـالقنا  رظنم  نیمه 
هعماج هب  یتنس  يا  هعماج  زا  ( 2) راذگ نارود  رکفتم  ناونع  هب  هر )  ) ماما ترضح  دومن  فارتعا  دیاب  دیدرت  یب  دیـشک . شلاچ  هب  یناهج ،

زا يراب  هلوک  اب  دـندش ) یم  رهاظ  ریخأـت  یکدـنا  اـب  هفـسالف  نارکفتم و  هثداـح ،  روهظ  زا  سپ  هک  یلگه  ینیب  شیپ  قبط  هن   ) نردـم يا 
تابث نوناک  رد  ناریا  ناـیبرغ  معز  هب  هک  یطیارـش  رد  ناریا ، تلم  رـصاعم  تـالوحت  زا  یهاـگآ  اـیبنا و  رکفت  خـیرات  زا  ماـهلا  هشیدـنا و 

راوتـسا دوب ، يدـیحوت  هعماج ي  زا  هتفرگرب  هک  شیوخ  صتخم  ياهوگلا  اه و  هراگنا  نامه  اب  یبـالقنا  تسناوت  تشاد ، رارق  هناـیمرواخ 
نیا يور  ار  شیوخ  ثحب  اذـه  عم  تسا ، ماما  ترـضح  هاگن  رد  بالقنا  یـسانش  بیـسآ  نوماریپ  ام  هلاـقم ي  ناونع  هک  اـجنآ  زا  دزاـس .

ثحبم  » ياـنعم هب  هدـش و  دراو  یعاـمتجا  مولع  هب  یکـشزپ  مولع  زا  ( pathology  ) یـسانش بیـسآ  هژاو ي  مییامن . یم  میظنت  همدقم 
ماما ترضح  هاگن  رد  بالقنا  یـسانش  بیـسآ  زا  دوصقم  اجنیا  رد  دشاب . یم  ( 3 «) يداع ریغ  مئالع  ضراوع و  يرامیب و  للع  هعلاـطم ي 
اهنیا دـهد . یم  رارق  مجاـهت  دروم  ار  یمالـسا  بـالقنا  یگنوگچ  ییارچ و  یتـسیچ ، یعون  هب  هک  تسا  ییاـه  تفآ  زا  ثحب  تقیقح  رد 

بیسآ زا  نآ ، تاصتخم  هیلک ي  رد  بولطمان  هتشذگ ي  هب  تشگزاب  دیدرگ و  هتـشذگ  میژر  یـشاپورف  هب  رجنم  هک  دوب  یتابلاطم  نامه 
، يزوریپ نیا  لماوع  دنیآرف و  هعلاطم ي  نودب  بالقنا  یسانش  بیسآ  زا  نخس  ور  نیا  زا  دور . یم  رامش  هب  یمالسا  يروهمج  ماظن  ياه 

نلآ يروئت  بلاق  نتفرگ  ماو  اب  ینیمخ  ماـما  هشیدـنا ي  رد  ناریا  یبـالقنا  شبنج  دـنیآرف  هلاـقم  نیا  رد  تشاد . دـهاوخن  یملع  هغبص ي 
ياهروشک رگید  زا  ار  روشک  نیا  هک  تسا  هدوب  ییاه  شبنج  دـهاش  هتـشذگ  نرق  ود  رد  ناریا  هعماـج ي  تسا . هدـش  یـسررب  ( 4) نروت

هب ناریا  یمالـسا  بالقنا  نایرج  رد  هک   ) مسینردمارف زادرپ  هیرظن  يوسنارف و  روهـشم  فوسلیف  ( 5) وکوف لشیم  دنک . یم  زاتمم  ییایـسآ 
يدام يداصتقا و  ياه  هزیگنا  اب  دـناوت  یمن  بالقنا  نیا  دـیوگ  یم  هدوب ) بالقنا  عوقو  دـهاش  کـیدزن  زا  هدرک و  ترفاـسم  مق  نارهت و 

گرزب و هزادنا  نآ  هب  نآ  يداصتقا  تالکـشم  هک  دوب  یتردق  هیلع  تلم  همه ي  مایق  شروش و  دـهاش  ناهج  اریز  دـشاب . هتفرگ  تروص 
لیلد سپ  دـنزادرپب . اه  لسلـسم  اب  هلباقم  هب  ناـیرع  ياـه  هنیـس  اـب  هتخیر و  اـه  ناـبایخ  هب  یناریا  اـه  نویلیم  نآ  ناـیرج  رد  هک  دوبن  مهم 
ناریا رد  اه  مایق  اه و  شروش  یناوارف  ندوب و  زیخ  بالقنا  هب  ناعذا  نمض  يدک  یکین  ای  دومن . وجتـسج  رگید  ییاج  رد  دیاب  ار  بالقنا 

هب هر )  ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  لاس 1357  رد  هک  یمالسا  بالقنا  اه ، شبنج  نیا  نایم  زا  ( 6) هدمآرب یگژیو  نیا  ییارچ  نییبت  ددص  رد 
یـسررب تسا . رادروـخرب  يزاـتمم  یگژیو  زا  تشاد  لاـبند  هب  هک  یقیمع  تاریثأـت  نآ و  عیـسو  هنماد ي  لـیلد  هب  تفاـی  تـسد  يزوریپ 

شبنج تسا  دقتعم  نروت  نلآ  هیرظن : لدم  دناسر . یم  يرای  ار  ام  بالقنا  ياه  بیـسآ  مهف  رد  نآ  تیهام  شبنج و  نیا  شیادیپ  ییارچ 
یم ناشنرطاخ  رس  لمسا  لین  هک  نانچمه  ( 7 .) تفلاخم ای  تیدض  ( 3 تیوه ؛ ( 2 ندوب ؛ یناگمه  ( 1 تسا : راوتسا  یساسا  لصا  هس  رب  اه 
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یم هعماـج  نورد  رد  ضراـعتم  عفاـنم  داـجیا  ثعاـب  هک  تسا  هعماـج  رد  دوجوم  يراـتخاس  راـشف  لولعم  یعاـمتجا  ياـه  شبنج  دزاـس ،
رـصانع نیمه  دنفلاخم . رـصانع  نآ  اب  هعماج  نآ  دارفا  هک  دراد  يرـصانع  هب  هراشا  نروت  نلآ  هشیدنا ي  رد  تیدض  لصا  سپ  ( 8 .) ددرگ
یـشبنج ره  سپ  دـنک . یم  مهارف  اه  شبنج  نیا  یبای  تیوه  تیاهن  رد  یعامتجا و  ياـه  شبنج  لیکـشت  يارب  ار  يراـتخاس  ياـه  هنیمز 

. دـننک یم  شـالت  يراـتخاس  عناوم  ندرک  فرطرب  يارب  هدوب و  كرتـشم  عفاـنم  ياراد  هک  تسا  يا  هژیو  ياـه  هورگ  هدـنیامن ي  هراومه 
یفرعم يارب  ًالومعم  یعامتجا  ياه  شبنج  تسا . هتفرگ  لکـش  اهنآ  اب  تفلاخم  رد  شبنج  هک  تسا  يرـصانع  هتخاس ي  شبنج  تیوه » »

، لالقتـسا دننامه  تسا . ناگمه  لوبق  دروم  قلطم و  ياه  شزرا  هرمز ي  زا  هک  دننز  یم  گنچ  ییاه  نامرآ  فادها و  هب  شیوخ  تیوه 
ياه شبنج  ( 9 .) دـیوج یم  دوس  ندوب » یناگمه   » موهفم زا  دـنیآرف  نیا  حیرـشت  يارب  نروت  نلآ  هک  يربارب  يردارب و  تلادـع ، يدازآ ،

ددرگ و زوریپ  شبنج  یتقو  لاثم  يارب  ددرگ . یمن  قالطا  اـهنآ  هب  شبنج  ماـن  رگید  دـنداد ، تسد  زا  ار  تفلاـخم  لـصا  یتقو  یعاـمتجا 
زین دوخ  ًاتدـمع  هک  شبنج  ناربهر  ینعی  دوش . یم  رگ  هولج  تبثم  ياه  هرازگ  رد  شبنج  تیهام  دـنک ، يراذـگ  هیاـپ  ار  يدـیدج  ماـظن 

زا دشابن . يراتخاس  راشف  دجوم  هدوب و  یلبق  ماظن  بیاعم  زا  يراع  دیدج » ماظن   » دـننک یم  یعـس  دنتـسه ، شبنج  ( 10) تیهام زا  يدامن 
بیسآ هتبلا  دراد . تیمها  رایسب  نآ  رب  ینتبم  ماظن  یـسانش  بیـسآ  شبنج و  لیلحت  هیزجت و  رد  شبنج  کی  ناربهر  ياه  هاگدید  ور  نیا 

ياه شزرا  هدرک و  رییغت  اـه  شزرا  تسا  نکمم  تسا و  اـیوپ  یماـظن  هعماـج ي  نوچ  تسین  هدـجوم  لـماوع  هب  رـصحنم  بـالقنا  ياـه 
تحـص زا  ییالاب  نانیمطا  هجرد ي  زا  تساه  بیـسآ  هلمج  زا  بالقنا  هدجوم ي  رـصانع  هکنیا  رد  اما  دنوش . نیزگیاج  ای  قلخ  يدیدج 

هتکن ي دوش . نوگرگد  هعماج  تیهام  هاـتوک  ناـمز  رد  هک  تسین  رادروخرب  یتعرـس  ناـنچ  زا  یـشزرا  ینوگرگد  اریز  تسا . رادروخرب 
شبنج يراذگ  هیاپ  هب  رجنم  هک  تسا  شبنج  یفاکـش  دبلاک  دـیدج ، ماظن  یـسانش  بیـسآ  يارب  هجنـس  رایعم و  نیرتهب  هکنیا  هجوت  لباق 

هتـسویپ مه  هب  هلأـسم ي  هس  شا ، یـسانش  بیـسآ  نآ و  یتسیچ  یمالـسا و  بـالقنا  شیادـیپ  ییارچ  زا  لاؤس  بیترت  نیدـب  تسا . هدـش 
میژر اب  مدرم  ارچ  هر )  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا   1 تفگ : میهاوخ  خساپ  لیذ  لاؤس  هس  هب  رضاح  هلاقم ي  رد  اتسار  نیا  رد  هک  ( 11 .) تسا

هچ  3 دنمادک ؟ یمالـسا  ماظن  یـساسا  لوصا  رت ، نشور  ترابع  هب  ناریا  بالقنا  تیهام   2 دـندومن . بالقنا  هدرک و  تفلاخم  یهاشنهاش 
1 دنمادک ؟ ماظن  نیا  راذـگناینب  هاگدـید  زا  بالقنا 1357  رب  ینتبم  یمالـسا  ماظن  ياه  بیـسآ  دـنک ؟ یم  دـیدهت  ار  بالقنا  نیا  یلماوع 
رب هدرک و  دیکأت  بالقنا  شیادیپ  رد  لماع  کی  هب  هک  ارگ  لیلقت  نادنمشیدنا  فالخرب  ینیمخ ؛ ماما  هاگدید  زا  بالقنا  شیادیپ  لماوع 
زا لماوع  یخرب  تسا . یتلع  دـنچ  ماـما  تفاـیهر  دـنراذگ . یم  تشگنا  هئطوت  دادبتـسا و  نویـسازینردم  داـصتقا ، بهذـم ، نوچ  یلماوع 
زا یکی  لاس 57  رد  ناریا  مدرم  مایق  زا  شیاه  لیلحت  رد  ینیمخ  ماما  يدازآ : بلـس  دادبتـسا و  فلا ) مینک . یم  ناـیب  ار  ناـشیا  هاگدـید 

نیا ساسا  هکنآ  تسا ، بالقنا  نیا  ساسا  هکنآ   » دنناد یم  هاش  یتموکح  هویش ي  یهاشنهاش و  قانتخا  دادبتسا و  ار  نآ  هدمع ي  لماوع 
هدرک و هزیروئت  ار  يدازآ  بلـس  قاـنتخا و  هیـضق ي  ینیمخ  ماـما  ( 12 .«) تسا يولهپ ) هاش  اضر  دـمحم   ) اـقآ نیا  دوخ  تسا ، اـهراجفنا 

يدایز ملظ و  يدایز  نیمه  دش ، اه  امـش  يزوریپ  بجوم  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  دنراد : یم  نایب  سانـش  هعماج  کی  نانوچ  ار  نآ  دنیآرف 
دنرظتنم دوش و  یم  دایز  اه  هدقع  یه  ینالوط  قانتخا  کی  لابند  دوش ، یم  ادیپ  نآ  زا  راجفنا  دش ، دایز  یتقو  قانتخا  نیا  هک  دوب  قانتخا 

قافتا و کی  هن  ار  روکذـم  دـنیآرف  ینیمخ  ماـما  ( 13 .) دنورب شلابند  نارگید  دـیآرد ، يدایرف  یلوا ، يادـص  دـیآ . رد  ییادـص  کی  هک 
دنریگب تربع  دیاب  اه  تموکح  دـیامن : یم  توعد  يریگ  تربع  هب  ار  تموکح  رگید  هدرک و  یقلت  نوناق  کی  هکلب  ییانثتـسا  هثداح ي 
راـجفنا قاـنتخا  هک  دـندروآ  شیپ  يروـط  هب  قاـنتخا  طـیحم  هک  دوـب  نیا  يارب  عـضو  دـننادب  دـمآ و  شیپ  ناریا  رد  هـک  یعـضو  نـیا  زا 

کی درک  مایق  دمآ و  ناج  هب  ملاظم  نیا  زا  ام  تلم  دوب . مورحم  حیحص  لالقتـسا  زا  ام  روشک  دوب ، مورحم  يدازآ  زا  ام  تلم  ( 14 .) دروآ
همه ي رد  ار  یمالـسا  یـشم  هک  یتموکح  ره  ینیمخ  ماما  هاگدـید  زا  یهاشنهاش : میژر  یتوغاط  تیهاـم  ب ) ( 15) گرزب یمالسا  مایق 

رارق لدـع  تموکح  ربارب  رد  ار  توغاط  تموکح  موهفم  ماما  ( 16 .) تسا توغاط  دشابن  یمالـسا  نآ  ياوتحم  دنکن و  تاعارم  اه  هنیمز 
لدع تموکح  کی  نآ  ياج  هب  میربب و  نیب  زا  رخآ  ات  ار  اه  توغاط  نیا  میناوتب  مه  هب  نتـسویپ  اب  هک  میراودـیما  ام  دـنیامرف : یم  هداد و 
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ناناوج شیارگ  زین  لاس 59  رد  ینیمخ  ماما  ( 17 ...) دشاب نامدوخ  تسد  هب  نامزیچ  همه  دـشاب و  نامدوخ  يارب  ام  تکلمم  هک  یمالـسا 
یبایزرا بالقنا  زا  لبق  ياه  لاس  رد  توغاط  ربارب  رد  ناریا  تلم  یهاوخ  مالسا  تضهن  همادا ي  ار  تداهـش  هب  لیامت  مالـسا و  هب  یناریا 

ام هک  دوب  دـنلب  ناـشدایرف  لوا  زا  هک  تسا  دـصقم  نیا  يور  شا  همه  تسه  اـم  روشک  رد  نـالا  هک  یلوـحت  نیا  : » دـنیامرف یم  هدوـمن و 
هوتـس هب  ار  ناریا  مدرم  هک  یلئاـسم  زا  یکی  دوـب  دـقتعم  ماـما  داـسف : جـیورت  ج ) ( 18 .«) میهاوخ یمن  ار  توغاـط  میهاوـخ ، یم  ار  مالـسا 

نیا دوب . دـسافم  هشیر ي  زیگنارب و  داـسف  تنطلـس  داـهن  دوخ  ماـما  معز  هب  هتبلا  دوب . یهاـشنهاش  میژر  ياـهداهن  ریگنماد  داـسف  دروآرد 
هدـش ادـیپ  یهاشنهاش  میژر  هک  یلوا  زا  خـیرات  رد  دوب . یهاشنهاش  میژر  رـس  ریز  اهداسف  همه ي  تسا ، هدـش  ادـیپ  ناریا  رد  هک  يداسف 

، تموکح نیا  میژر و  نیا  ( 19 .) هدرک داجیا  ار  دسافم  نیا  یهاشنهاش  میژر  هدوب  هدسفم  هچ  ره  مینک ، یم  هدـهاشم  ام  هک  الاح  ات  تسا 
يارب نداد  جاور  ار  اشحف  بناوج  مه  فارطا و  مه  اشحف و  دایز  زکارم  نیا  دنک و  دساف  ار  ام  ياه  ناوج  دهاوخ  یم  هک  تسا  یتموکح 

رد هک  تسا  يدسافم  رثا  رد  ناریا  بالقنا  ( 20 .) دب تشز و  ياهراک  هب  اه و  هناخیم  هب  دنشکب  اه  هاگـشناد  زا  ار  اه  ناوج  هک  تسا  نیا 
هاش لامع  تسد  اب  هک  ییاه  یبارخ  دـه و  یم د  ماجنا  هاش  هک  تسا  لقع  فلاخم  ياهراک  رثا  رب  نینچمه  دراد و  دوجو  همکاـح  تأـیه 
هک دوب  ردق  نیا  داسف  زکارم  تشادن . ءاصحا  هک  دوب  دایز  ردـق  نیا  روشک  نیا  رد  اشحف  زکارم  ( 21 .) دریگ یم  ماجنا  تکلمم  رسارس  رد 

مایق تشاذگ و  تنم  تلم  نیا  رب  یلاعت  كرابت و  يادخ  و  دـمآ ... ناج  هب  ام  تلم  هک  دـندرک  يراک  دـناشک ... داسف  هب  ار  ام  ياه  ناوج 
، هنیرید یناریا  تیوه  نتـشاد  لیلد  هب  تلم  ده  یم د  ناشن  یبوخ  هب  يدک  یکین  هک  نانچمه  هناگیب : هب  میژر  یگتـسباو  د ) ( 22 .) دندرک
(23 .) تسا بالقنا  قوشم  تسیلایرپما ، کی  نیگنـس  روضح  راـنک  رد  هنیرید  تیوه  نیا  ور  نیا  زا  دـبات ، یمن  رب  ار  هناـگیب  هب  یگتـسباو 
یلم و ياه  تورث  نتفر  امغی  هب  هلمج  زا  یگتـسباو  یفنم  تاریثأت  ناریا ، تلم  مایق  رد  روکذـم  لماع  ریثأـت  رب  هوـالع  ینیمخ  ماـما  رظنرد 

برغ اب  هک  يدـنویپ  هطـساو ي  هب  هاش  هک  تفای  تلم  اـم  رـصع  رد  دـندوب : لـیخد  ناریا  بـالقنا  شیادـیپ  رد  روما  نیا  زا  تلم  یهاـگآ 
دندـیمهف تسا و  هداد  ردـه  هب  ار  ام  یناسنا  ياهورین  هکلب  هداد  داب  هب  ار  ام  نزاخم  مامت  قرـش  اب  روط  نیمه  دراد و  اکیرما  اـب  ًاـصوصخ 

اپ هب  اـم  تلم  تهج  نیا  زا  دراد  اـه  تردـقربا  اـب  هاـش  هک  تسا  يدـنویپ  هطـساو ي  هب  دوـش  یم  بـکترم  هـک  يا  هداـعلا  قوـف  تاـیانج 
تفر و داـب  هب  ناریا  زیچ  همه  درک  بناـجا  هب  هتـسباو  ار  ناریا  زیچ  همه  دز و  مه  هب  یلک  هب  ار  اـم  داـصتقا  يوـلهپ ) مـیژر  ( ) 24 .) تساخ

دعب ًافرص  هتشذگ  میژر  یگتسباو  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  ( 25 .) دنتشاد اپ  هب  ار  تضهن  نیا  دندرک و  مایق  تهج  نیا  زا  مدرم  دندش  هتسخ 
مدرم زا  میژر  ییادج  بجوم  رما  نیمه  دوب و  هتـسباو  هاش  یماظن  يداصتقا و  یگنهرف ، یـسایس ، داعبا  همه ي  رد  هکلب  تشادن  يداصتقا 

هب تسد  نانآ  هک  داد  رارق  انگنت  رد  نانچ  ار  مدرم  هاش  دـح  زا  شیب  راشف  دـش : بالقنا  زورب  تیاـهن  رد  ناـنآ و  رب  میژر  راـشف  لاـمعا  و 
هب هتسباو  داعبا  همه ي  رد  ار  ناریا  تسا و  هدرب  نیب  زا  ار  ام  يداصتقا  یگنهرف و  یماظن ، یسایس ، لالقتـسا  هاش  دندز . یناگمه  مایق  کی 

قیاقح نتفگ  يارب  اـبطخ  اـملع و  ماـمت  زا  تسا . هتـشک  نادـنز  ياـه  لاچهایـس  هجنکـش و  ریز  ار  ناریا  مدرم  تسا . هدرک  قرـش  برغ و 
زا ییادج  ه ) ( 26 .) دنشاب یمالـسا  تموکح  کی  راتـساوخ  ناریا  ناملـسم  مدرم  هک  تسا  هدش  بجوم  اهنیا  مامت  تسا  هدرک  يریگولج 

ینیمزریز ریاخذ  هب  اکتا  یگتسباو و  تعیبط  دوبن . رادروخرب  یمدرم  هاگیاپ  زا  دش  نایب  هک  ییاه  یگژیو  لیلد  هب  یهاشنهاش  میژر  تلم :
بجوم ( 27) دزاس یم  ناشن  رطاـخ  ناریا » بـالقنا  رد  یعیـش  مالـسا  رادلیـصحت و  تموکح   » هلاـقم ي رد  لوپچاکـسا  ادـت  هک  ناـنچمه 
بالقنا هدربن و  یپ  مدرم  تیمها  هب  رخآ  ات  هاش  هک  يروط  هب  دوب  هدـش  هتـسباو  تموکح  مدرم و  نایم  يداـمتعا  یب  دـنلب  راوید  شیادـیپ 
هاگدـید زا  دومن ، هزیروئت  ار  شیوخ  یهاگآان  هئطوت »  » هیرظن ي هئارا ي  اب  هک  هاش  فالخ  رب  درک . یم  نییبت  یجراـخ  هئطوت ي  ار  ناریا 
فـصن رگا  مدرم ، نیب  هاش )  ) درم نیا  تشاد  هاـگیاپ  رگا  ماـما  هدـیقع ي  هب  دنتـشادن . بـالقنا  شیادـیپ  رد  یـشقن  چـیه  ناـگناگیب  ماـما 

ياوق شترا و  يالاب  ياـه  هدر  نآ  طـقف  (... 28 .) دروخ یمن  مه  هب  تردـق  نیا  زگره  مدرم ، ياضرا  يارب  دوب  هدرک  فرـص  ار  شتردـق 
هن تیناحور و  هن  دجسم و  هن  رازاب و  هن  مدرم و  هن  نییاپ ، ياه  هدر  نآ  شترا . هن  تارادا و  هن  دنتفرگ  یمن  چیه  هب  رگید  ار  یقاب  یماظتنا 

يزیچ ار  تلم  هک  دوب  نیمه  اهنیا  ياطخ  رت  گرزب  ار و  اهنیا  دنتـسناد . یمن  يزیچ  اهنیا  دندروآ ، یمن  باسح  هب  ار  کی  چـیه  هاگـشناد 
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ماظن بالقنا 1357  رب  ینتبم  یمالسا  ماظن  یـساسا  لوصا   2 ( 29 .) دندوب یـضاران  همه  هکنیا  يارب  دندش  مه  اب  همه  تلم  دنتـسناد . یمن 
ياه راعش  رد  بالقنا  ياه  نامرآ  لوصا و  تفرگ . هدیدان  ار  اهنآ  هتشذگ  میژر  هک  دش  هداهن  ناینب  ییاه  نامرآ  نامه  ساسا  رب  یمالسا 

هدـیکچ ي یمالـسا » يروهمج  يدازآ ، لالقتـسا ،  » فورعم راعـش  تسا . هدـش  سکعنم  یبوخ  هب  هر ) ) ینیمخ ماما  تاراـهظا  لاس 57 و 
یلاؤس هب  خـساپ  رد  ینیمخ  ماما  لالقتـسا : فلا ) دـندوب . هدرک  هزرابم  نآ  هب  یبایتسد  تهج  يدامتم  ياه  لاس  هک  دوب  یمدرم  تاـبلاطم 

هب هک  ار  یملاسان  طباور  دـنادرگ ، میهاوخزاب  نطو  هب  ار  يدازآ  لالقتـسا و  دـنیامرف ...: یم  ناش ، هدـنیآ  همانرب ي  فادـها و  هراـبرد ي 
نامدوخ ام  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  ام  دیاب  ( 30 .) دومن میهاوخ  هاتوک  ناریا  زا  ار  نارگید  تسد  درک ... میهاوخ  حالـصا  تسا ، تلم  ررض 

ادـیپ شدوخ و  لاح  هب  ار  يونعم  ياه  یگتـسباو  نیا  ام  رگا  دراد . یک  هب  دراد و  یچ  هب  جایتحا  اـم  تکلمم  میتسه و  یچ  میتسه و  یک 
هک تسا  یحـضاو  بلطم  کی  يارب  دنا ، هدرک  مایق  ناریا  مدرم  يدازآ : ب ) ( 31 .) میشاب لقتـسم  تلم  کی  میناوت  یم  ار ، نامدوخ  مینک 

راشف ار  شیولگ  خیب  نزن ، فرح  هک  دـنریگب  شیولج  دـیابن  دـننک . سبح  رد  یه  دـیابن  دـشاب . دازآ  دـیاب  هک  دراد  شلوبق  رـشب  همه ي 
. تسا رـشب  قوقح  نیلوا  زا  تسا و  رـشب  قوقح  زا  هکنآ  یـسیونب ... دیابن  هک  دننکـشب  ار  شملق  ینزب ، فرح  هملک  کی  دـیابن  هک  دـنهد 
يروهمج و ماـما  هاگدـید  زا  بولطم  تموکح  بلاـق  تیروهمج : ج ) ( 32 .) مدرم دنهاوخ  یم  ار  نیا  لدـع  تموکح  لالقتـسا ، يدازآ ،
تسا و تیرثکا  يارآ  رب  یکتم  هکنیا  ياـنعم  هب  يروهمج  تسا  یمالـسا  يروهمج  اـم  تموکح  لکـش  اـما  تسا . یمالـسا  نآ  ياوتحم 
ام ( 33 .) دنـشاب هتـشاد  مالـسا  نوناق  رب  هیکت  هک  دنتـسین  روط  نیا  اه  تموکح  رگید  تسا و  مالـسا  نوناـق  هب  یکتم  هکنیا  يارب  یمالـسا 

طیارش هب  هجوت  اب  تموکح  ییاهن  لکش  یمومع ، يارآ  هب  یکتم  تسا  یتموکح  نآ  میتسه و  یمالـسا  يروهمج  کی  رارقتـسا  ناهاوخ 
هاگدید زا  ناریا  بالقنا  بولطم  ماظن  ياوتحم  تیمالـسا : د ) ( 34 .) دش دهاوخ  نییعت  مدرم  دوخ  طسوت  ام  هعماج ي  ینونک  تایـضتقم  و 

یم یمالسا  تموکح  دنا ... هدرک  مایق  ناریا  تلم  هک  زورما  تسا : هدش  نایب  تنس  نآرق و  رد  هک  تسا  نآ  یـساسا  لوصا  مالـسا و  ماما 
بیسآ ( 35 .) دشاب یمالسا  تموکح  ناشتموکح  هک  دنهاوخ  یم  دنـشاب . لقتـسم  هک  دنهاوخ  یم  دنـشاب . دازآ  هک  دنهاوخ  یم  دنهاوخ ،

یم نشور  يدودح  ات  اه  بیـسآ  صیخـشت  كالم  دش  هتفگ  ًالامجا  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  ینیمخ  ماما  هاگدـید  زا  یمالـسا  ماظن  یـسانش 
صیخشت تلوهس  هب  ار  یمالسا  يروهمج  ياه  بیسآ  دنور  ینکفارف »  » هویش ي هب  ناوت  یم  يولهپ  میژر  یـسانش  بیـسآ  اب  اریز  ددرگ ،

لوصا ظـفح  رب  هتـشاد و  رذـح  رب  دـش  يولهپ  میژر  ریگنماد  هک  ییاـه  تفآ  زا  ار  یمالـسا  ماـظن  نارازگراـک  ینیمخ  ماـما  ورنیا  زا  داد .
تهج دنچ  زا  هنیمز  نیا  رد  ینیمخ  ماما  ياه  هشیدنا  دننک . یم  دیکأت  هتشگ  اضما  دیهـش  نارازه  نوخ  اب  لاس 57  رد  هک  بالقنا  یساسا 

ًایناث دنتـسه . ناریا  ریخا  هدس ي  عیاقو  ینیع  دهاش  هتـشاد و  روضح  ناریا  یبالقنا  ياه  شبنج  نایرج  رد  ناشیا  ًالوا  تسا : تیمها  ياراد 
ار بـالقنا  زا  دـعب  لوا  ههد ي  ناـشیا  دنـشاب . یم  شبنج  تیوه  داـمن  ناوـنع  هب  ناریا  شبنج  نیرت  میظع  ردـص  رد  نتفرگ  رارق  تلع  هب 
هک ییاهبیسآ  هب  نتخادرپ  زا  لبق  دنا . هداد  رکذت  نآ  زورب  دروم  رد  مامت  يرایـشه  اب  هدومن و  هدهاشم  ار  نآ  ياه  بیـسآ  هدرک و  هبرجت 

. تسا ینورد  ياه  بیسآ  هجوتم  ًاتدمع  ماما  یسانش  بیسآ  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  رکذت  هدرمشرب  یمالـسا  ماظن  يارب  ینیمخ  ماما 
تلم و داحتا  طرـش  هب  ار  یجراخ  نانمـشد  رطخ  تفریذـپ . یمن  ار  بالقنا  شیادـیپ  ییارچ  نییبت  رد  هئطوت  هیرظن ي  ناشیا  هک  نانچمه 

ییاه تردق  نیا  زا  کی  چیه  زا  دنک : یمن  ساسحا  ظاحل  نیا  زا  يرطخ  هنوگ  چیه  هتـسناد و  ریثأت  یب  بالقنا  یـساسا  ياهروحم  ظفح 
یمن بیـسآ  دسرت و  یمن  زیچ  چیه  زا  دنک  مایق  ادخ  يارب  هک  یتلم  میـسرت ... یمن  ام  ار ، ام  تلم  دننک  یم  باعرا  دنتـسه و  ملاع  رد  هک 
فرط رد  یتردقربا  کی  برغ و  فرط  رد  یتردقربا  کی  اب  ام  : » دـنریذپ یم  ار  یجراخ  نمـشد  دوجو  لصا  ینیمخ  ماما  هتبلا  ( 36 .) دنیب

هتفگ هچ  نانچ  رگا  دنک . یم  یبایزرا  تیمها  مک  ار  اهنآ  یکیزیف  رطخ  یلو  دنعلبب » ار  ام  دنهاوخ  یم  اهنآ  ود  ره  هک  میتسه  هجاوم  قرش 
دهاوخ دـیایب  رگا  ًایناث  ًالوا و  دـینکن  رواب  دـشکب  نوخ  كاخ و  هب  ار  تکلمم  نیا  درواـیب و  یماـظن  دـهاوخ  یم  اـکیرما  تلود  دوش  یم 

یب ماـما  ار  یکیزیف  رورت  ( 37 .) میـسرت یمن  اه  تردقربا  یماظن  ياه  تلاخد  یماظن و  يداصتقا و  تارـصاحم  زا  دـنیبب  ار  شدوخ  يازس 
لماـع ار  یجراـخ  نمـشد  ماـما  نیا  زا  رتارف  یتح  (. 38) درک رورت  ار  بالقنا  ناوت  یمن  صاخـشا  رورت  اـب  دـندوب  دـقتعم  هتـسناد و  ریثأـت 
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یم كرحتم  رتـشیب  دوش ، یم  رادـیب  اـم  تلم  دوـش ، یم  عورـش  یگنج  کـی  هک  یتـقو  هزاـت  دـنیوگ : یم  هدرک و  یباـیزرا  تلم  ماجـسنا 
یجراخ نمـشد  رطخ  دـندوب  دـقتعم  هدرک و  یبایزرا  ار  تما » هقرفت ي   » رت مهم  همه  زا  ینورد و  ياه  بیـسآ  ماما  لباقم ، رد  ( 39 .) دوش

دراو هشدـخ  قیرط  نیا  زا  هدز و  نماد  یلخاد  ياه  بیـسآ  هب  تسا  نکمم  یجراـخ  نمـشد  ینعی  تسا . هیحاـن  نیا  زا  میقتـسم و  ریغ  زین 
قفاوت مه  ناشدوخ  نکل  دـننک . یم  قفاوت  هب  توعد  ًابترم  تسا ... یمالـسا  ياـه  ناـگرا  رد  اـه  يراـگزاسان  نیا  تسا  مهم  هچنآ  دـنک .
دنامب یقاب  لزلزت  لاح  هب  یتدـم  رگا  دـنامب و  یقاب  لزلزت  لاح  هب  روشک  هک  دوش  یم  ببـس  نوچ  تسا  ینارگن  بجوم  رما  نیا  دـنرادن .

(40 .) دـنناسرب بیـسآ  ام  هب  دـنیایب و  جراخ  زا  هک  تسین  نیا  هب  جاتحم  دـنیب و  یم  بیـسآ  لـخاد  زا  دوش و  یم  ادـیپ  شدوخ  زا  بیـسآ 
هنیمز هتـسناد و  هقرفت  دعتـسم  يراتخاس  ظاحل  هب  ار  ناریا  ینیمخ  ماما  هقرفت : فلا ) ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  یمالـسا  بالقنا  ياه  بیـسآ 
ینعی يرکفنـشور  هاگتـساخ  عونت  تیاهن  رد  یبهذـم و  عونت  ینابز ، عونت  ییایفارغج ، تیعقوم  فلتخم ، ریاشع  لیابق و  دوجو  نوچ  ییاه 

یناکم تدحو  نابز و  تیلم ، نوچ  یلماوع  ماما  داقتعا  هب  ور  نیا  زا  ( 41 .) دنا هدروآ  رامش  هب  هقرفت  لماوع  زا  ار  هاگشناد  هزوح و  دوجو 
زا رتارف  یحطـس  رد  ماع و  موهفم  رد  مه  نآ  تیمالـسا و  نآ  ياج  هب  دنریگ و  رارق  دـیکأت  دروم  داحتا  ياه  روحم  ناونع  هب  دـنناوت  یمن 

ینعی دحاو  هلبق ي  نتشاد  هللا و  الا  هلا  هملک ي ال  هب  رارقا  مالسا ، زا  ماما  ریسفت  دشاب . ناریا  ماجـسنا  لماع  دناوت  یم  يا  هقرف  ياه  ریـسفت 
نامیا مالـسا  هب  هک  یناسک  تساهنآ . هلبق ي  هبعک  تساهنآ . باـتک  نآرق  دنتـسه  قح  لـها  هک  ناناملـسم  تسا . يا  هقرفارف  ياـه  شزرا 
دنهاوخ یم  ناشدوخ  لطاب  رد  هک  اه  لطاب  نیا  دـنراذگن  دنـشاب و  عمتجم  ناـشدوخ  قح  نیا  رد  دـنا  هدروآ  ناـمیا  قح  هب  دـنا و  هدروآ 

نداد نت  وگتفگ و  قطنم  ینید ، ناردارب  اب  دروخرب  رد  ردص  هعس ي  هب  هیصوت  نمـض  ینیمخ  ماما  ( 42 .) دنوشب زوریپ  اهنآ  دنوشب  عمتجم 
دیهاوخب رگا  دننک . اونمه  ار  ینید  ياه  تیلقا  دنناوت  یم  یتح  روکذـم  هفلؤم ي  ود  تسناد ، یم  داحتا  ياقب  زمر  ار  تاررقم  نیناوق و  هب 

کی ره  لمع  تحت  هک  یتاررقم  همه ي  دـیاب  دـیهدب  تاجن  یللملا  نیب  ياه  يرگ  لواپچ  اه و  تردـقربا  تسد  زا  ار  ناـتدوخ  تکلمم 
هچ ناریا  فارطا  رد  ام  ياه  ردارب  مامت  هک  مراودـیما  نم  دـنکن ... هضراعم  رگید  داهن  اب  يداـهن  چـیه  دوشب و  لـمع  تاررقم  نآ  تسه ،
ات دنشاب  عمتجم  مه  اب  همه  یبهذم  ياه  تیلقا  زا  دنتسه  تلم  نیا  رد  هک  یناسک  مامت  عیشت و  لها  ياهردارب  هچ  تنـس و  لها  ياهردارب 

ياقب يارب  ناشیا  نیارباـنب  ( 43 .) دوشب لصاح  دـنراد ، تنوکـس  یمالـسا  روشک  رد  هک  یناسک  همه ي  اه و  ناملـسم  همه ي  هاـفر  هکنیا 
هب ار  روشک  درک و  لح  ار  تاـفالتخا  ناوت  یم  ییارگ  نوناـق  اـب  دـندقتعم  هداد و  عیفرت  یناـسنا  تموکح  هب  ار  یمالـسا  تموکح  داـحتا 
ات ود  نیا  رگا  یناسنا ... تموکح  کـی  لدـع ، تموکح  کـی  یمالـسا ، يروهمج  کـی  همه  تساوخ  تخاـس . نومنهر  تاـجن  لـحاس 

رخآ اـت  مالـسا )  ) دـصقم تدـحو  هملک و  تدـحو  نیا  مـینک  ظـفح  اـم  رگا  دوـشب  ادـیپ  فـالتخا  دـیراذگن  و  دـینک ... ظـفح  ار  تـهج 
رگا ام  دیـسر : مهافت  هب  وگتفگ  قطنم  اب  ناوت  یم  زین  دحاو  نید  نتـشاد  نودب  یتح  لدع  تموکح  یناسنا و  تموکح  رد  ( 44 .) میزوریپ

مهافت اب  مینک  لح  ار  نامدوخ  لئاسم  مینک و  تبحـص  مارآ  طیحم  کی  رد  مینیـشنب و  دیاب  میراد  شنیب  فالتخا  میراد ، هقیلـس  فالتخا 
رگیدکی فیعضت  رد  دنک  ششوک  شدوخ و  هتـسد ي  راد و  اب  دنیـشنب  فرط  کی  یکی  مینک . يریگ  ههبج  هکنیا  هن  مینک  لح  ار  لئاسم 

دهعت هتـساوخان  يادخ  رگا  دـینک و  لمع  مالـسا  ماکحا  اب  دـیتسه ، ملـسم  رگا  اه  امـش  یمالـسا ... روشک  فیعـضت  رد  دـننک  شـشوک  و 
ماظن ياهداهن  نالوئسم و  ناگبخن ، هک  مدرم  هن  ار  هقرفت  هاگتـساخ  ماما  ( 45 .) دینک لح  ار  لئاسم  یسایس  دید  اب  دیرادن  لوبق  ار  یمالـسا 
تلم دیـشاب . مه  هانپ  تشپ و  دیـشاب  مه  اب  نات  همه  دـینک  لمع  هللا  ءاش  نا  ادـخ  يارب  همه  امـش  دـنیامرف : یم  ناشیا  هب  باطخ  هتـسناد و 

، تلود ناکرا  تلم و  تلود و  دیوشب  عمتجم  مه  اب  همه  مه  اه  امـش  تسا  یبوخ  تلم  کی  تسا . ینـشور  تلم  کی  تلم  تسا . بوخ 
دنـسیون یم  زیچ  مه  دـض  هب  اـه  هماـنزور  رد  هک  ییاـه  ملق  رگا  ( 46 .) دنـشاب عمتجم  مه  اـب  اـه  نیا  همه ي  شـسلجم  شروهمج ، سیئر 

تنایخ تناما  نیا  هب  اه  مدق  اه و  ملق  اب  دیابن  و  نامشیپ ... تناما  مالـسا  ماکحا  دنلوئـسم ... مه  يروهمج  نتفر  نیب  زا  يارب  دننک  کمک 
رگا منک  یم  دـیکأت  زاب  نم  ( 47 .) دیرادرب تسد  تاشقانم  روط  نیا  زا  دیاب  دیـشاب  دازآ  دشاب و  لقتـسم  ناتروشک  دـیهاوخب  رگا  مینک ...

سدقم عراش  هک  روط  نامه  تسا . نارـس  فالتخا  زا  دنیبب  روشک  نیا  همدص  رگا  دنیب  یمن  همدص  روشک  نیا  دنـشاب . بوخ  مه  اب  نارس 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 1992 

http://www.ghaemiyeh.com


هئارا ي ب ) ( 48 .) دنشاب هتـشادن  فالتخا  هکنیا  نآ  دنراد و  فیلکت  کی  هک  دننک  ساسحا  هیئاضق  هوق ي  سلجم و  تلود ، دیاب  هدومرف 
زیامت هجو  تسا و  زیامتم  ایند  ياه  بالقنا  ریاس  زا  يوهام  ظاحل  هب  ناریا  بالقنا  دوب  دقتعم  ینیمخ  ماما  تموکح : زا  یتوغاط  هرهچ ي 

یمالـسا نآ  ياوتحم  هک  یتموکح  ره  دـش  هراشا  ماما  هاگدـید  زا  توغاط  فیرعت  رد  هک  هنوگ  نامه  ( 49 .) تسا نآ  ندوب  یمالـسا  نآ 
یمالـسا همه  ام  دش  یمالـسا  يروهمج  هک  ییالاح  میفلکم  همه  ام  نالا  نارگید . ای  دشاب  يولهپ  نآ  نایلوتم  هاوخ  تسا . توغاط  دشابن 

، دشاب یمالسا  يروهمج  هک  دش  انب  رگا  تسین  مالسا  تموکح  میشابن  یمالسا  رگید  اه  ام  اما  دشاب  یمالسا  يروهمج  دش  انب  رگا  میشاب 
توغاط نامه  مالسا  مسا  هب  تسا  یتوغاط  تموکح  نیا  دشابن ، یمالسا  شیاه  هاگداد  هتساوخن  يادخ  دنـشابن  یمالـسا  شیاه  نابـساپ 

هدـمع ي ياـه  بیـسآ  زا  یکی  ار  نآ  هدوب و  نارگن  یتوغاـط  تموکح  هب  یمالـسا  يروهمج  ندـش  لیدـبت  زا  ینیمخ  ماـما  ( 50 .) تسا
لامعا کی  مه  ام  لامعا  رگا  دوب  شلامعا  يارب  دوبن  هک  دوب  یک  هون ي  دوب و  یک  رـسپ  هکنیا  رطاخ  يارب  توغاط  دندرمـشرب : بـالقنا 

کی هب  اهتنم  تسا . توغاط  نامه  نیا  تلم . حـلاصم  يارب  هن  نامدوخ ، رـس  مینکب  اوعد  تلم ، يارب  هن  دـشاب ، دوخ  يارب  دـشاب ، یتوغاط 
لثم مه  توغاط  کی  اضر و  دمحم  ناخاضر و  لثم  توغاط  کی  دراد . بتارم  مه  توغاط  تسا . توغاط  اما  هدمآ  رد  يرگید  تروص 
مدرم : » دـنیامرف یم  ع )  ) یلع مالــسا : زا  هنوـگژاو  هرهچ ي  هـئارا ي  ج ) ( 51 .) تساهام لثم  مه  توغاط  کی  تساـهنآ  لاـثما  رتراـک و 

یمالـسا رهاظ  هب  یتموکح  ياوتحم  تسا  نکمم  ( 52 .«) دـننک یم  نت  هب  هنوراو  ار  نیتسوپ  هک  ناـنچ  نآ  یلو  دـننک  یم  نت  هب  ار  مالـسا 
تبغر نآ  هب  نامدرم  هدوت ي  كاپ و  ياه  لد  هک  دشاب  تیعقاو  زا  رود  نوگژاو و  نانچ  دوش  یم  هئارا  مالسا  زا  هک  يا  هرهچ  یلو  دشاب 
ناشن هنوراو  ( 53 .«) دنریذپ یم  ار  نآ  ایند  همه ي  دوش  هئارا  مدرم  هب  یعقاو  مالـسا  رگا   » هک تسا  نیا  ینیمخ  ماما  ضورفم  اریز  دـننکن ،

رانک اریز  دـنداد . یم  رادـشه  نآ  هرابرد ي  ماما  هک  تسا  یمالـسا  ماـظن  هدـننک ي  دـیدهت  ياـه  بیـسآ  زا  یکی  مالـسا  هرهچ ي  نداد 
اهنت هن  دوش  نت  هب  هنوراو  مالسا  رگا  یهگناو  تسا . ناسآ  نآ  ندومن  نت  هب  هنوراو  یلو  تسا  نکممان  ناریا  رد  یمالـسا  رهاظ  نتـشاذگ 

هعماج نیا  رد  هک  نویناحور  رگا  تسا : رت  مهم  روما  همه ي  زا  مالـسا )  ) بتکم ماـما  هاگدـید  زا  هک  دـننیب  یم  هبرـض  ماـظن  نارازگراـک 
کی مالسا  اب  دنهدن  قیبطت  ار  ناشلامعا  و  دنکن ... لمع  قیقد  روط  هب  تلود  رگا  دننکن ، لمع  قیقد  روط  هب  تاررقم  نیزاوم  يور  دنتسه 
متسه هبلط  کی  نم  تسام  همه ي  هدهع ي  هب  یگرزب  رایـسب  فیلکت  کی  نالا  دوش ... یم  سکعنم  جراخ  رد  مالـسا  زا  یحیبق  تروص 

هک روط  نآ  ار  مالسا  ههجو ي  مینک  ششوک  هک  دنراد  مه  اه  رـشق  ریاس  دنراد . ار  فیلکت  نیا  نویناحور )  ) نایاقآ مراد . ار  فیلکت  نیا 
ههجو ي تقو  کی  هک  دـش  یم  نیا  بابـسا  و  دـنداد ... یم  هولج  دـیزی ... هیواعم و  لـثم  ییاـفلخ  هک  روط  نآ  هن  میهدـب  شیاـمن  تسه 

هتسد نآ  دندوب و  هک  اه  ملاظ  زا  يا  هتسد  نآ  هک  انعم  نیا  هب  میوشب  زوریپ  ام  هتساوخن  يادخ  رگا  ( 54 .) دننک نوگرگد  ایند  رد  ار  مالسا 
ياه يرگ  لواپچ  صاخ و  تیدودـحم  کی  اب  رگید ي  ملظ  هتـسد  کی  اهنآ  ياج  هب  نکل  میدرک  نوریب  دـندوب  هک  نارگ  لواپچ  زا  يا 

هدوبن یتسرد  بتکم  هک  دوشب  سکعنم  ایند  رد  ام  بتکم  هک  دوش  یم  نیا  بجوم  نیا  تسـشن . وا  ياج  هب  یتیدودـحم  کـی  اـب  يرگید 
یم ردابت  نهذ  هب  هاگآدوخان  ضرف  کی  قوف  لـیلحت  زا  ( 55 .) دریذپب دناوت  یمن  ناربج  هک  یتسکـش  نآ  دوشب . عقاو  بتکم  رد  تسکش 

هظحالم زین  ار  هکـس  رگید  يور  مدرم  یلابقا  یبایزرا  رد  ماظن  نارازگراک  هکنیا  نآ  دوش و  یم  اـقلا  یباـیزرا  يارب  كـالم  کـی  دـنک و 
همانرب ي هب  مدرم  ندرک  تشپ  دنک و  هولج  هنوراو  نالؤسم  ءوس  راتفر  لیلد  هب  دوش  یم  هئارا  هک  یمالـسا  نآ  تسا  نکمم  ینعی  دـنیامن .
د) دوش . یم  طابنتـسا  ماما  رابرهگ  ياه  راـتفگ  زا  هک  تسا  یمهم  لـصا  یباـیزرادوخ » . » تسین مالـسا  هب  ندرک  تشپ  هراومه  تموکح 
، دـنک دادبتـسا  هب  لیم  هک  یتموکح  ره  تسا . يدازآ  ماما ، هشیدـنا ي  رد  یمالـسا  ماـظن  نوتـس  راـهچ  زا  یکی  يدازآ : زا  هدافتـسا  ءوس 

تلم يارآ  عبات  ام  مینکب . يروتاتکید  هک  تسا  هدادـن  هزاجا  ام  هب  مالـسا  تسا : هدرک  لمع  یمالـسا  نیزاوم  فالخ  اریز  تسا  توغاـط 
ربمغیپ تسا  هدادـن  قح  ام  هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  میرادـن ، قح  اـم  مینک . یم  تیعبت  نآ  زا  مه  اـم  داد  يأر  يروطره  اـم  تلم  میتسه 

هک تسا  يدح  هب  ینیمخ  ماما  هشیدنا ي  رد  یسایس  يدازآ  ( 56 .) مینک لیمحت  ار  يزیچ  کی  نامتلم  هب  هک  تسا  هدادن  قح  ام  هب  مالسا 
عناق باوج  دـیاب  وا  دـنک و  داقتنا  وا  هب  دـنک و  حاضیتسا  ار  نیملـسم  رادـمامز  نیریاـس  ربارب  رد  ًامیقتـسم  دراد  قح  تلم  دارفا  زا  درف  ره  »
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اب ( 57 «) تسا لوزعم  يرادمامز  ماقم  زا  دوخ  هب  دوخ  دشاب  هدرک  لمع  دوخ  یمالسا  هفیظو ي  فالخ  رب  رگا  تروص  نیا  ریغ  رد  دهدب .
رد يدازآ  دـنناد  یم  تیدودـحم )  ) رت ماع  تراـبع  هب  يرادـمنوناق و  اـب  مزـالم  ار  يدازآ  تسا  لـئاق  يدازآ  هب  ماـما  هک  یتیمها  همه ي 

دادبتـسا هب  رجنم  جرمو  جره  ماما  هاگدـید  زا  تسین  هاوخبلد »  » و جرم » جره و   » موهفم هب  دـنک و  یم  ادـیپ  انعم  ینوناق  يراجم  بوچراچ 
ياه شکمشک  نورد  زا  یناخاضر  دادبتسا  هک  نانچمه  دوش . یم  دلوتم  دادبتسا »  » و یگماکدوخ » «، » مسیـشرانآ  » لد زا  ینعی  ددرگ  یم 

زا یکی  ینیمخ  ماما  دنهد . یم  حیجرت  جرم  جره و  هب  ار  دادبتـسا  زین  مدرم  تفای و  دلوت  هطورـشم  بالقنا  زا  سپ  جرم  جره و  ینالوط و 
رگا تسا و  نآ  دودح  ظفح  يدازآ  تمعن  رکـش  دـنهد  یم  رکذـت  هتـسناد و  يدازآ  زا  هدافتـسا  ءوس  ار  یمالـسا  ماظن  مهم  ياه  بیـسآ 

تلم و ریـسم  فالخ  رب  میدرک  فرـص  ار  يدازآ  هتـساوخن  يادـخ  رگا  میدرگرب . قباـس  تلاـح  هب  تسا  نکمم  دوشن  ظـفح  نآ  دودـح 
تاماظن فالخ  رب  یمالـسا و  تاماظن  فالخ  رب  میتسه  دازآ  هک  الاح  میـشکب ... جرم  جره و  هب  ار  نامدوخ  میدـش  دازآ  هک  الاح  مالـسا 

دـشاب روطنیا  رگا  میـشابن ، یلم  یمالـسا و  دعاوق  زا  کی  چیه  تحت  میـشابن ، هدعاق  چیه  تحت  مینک ، اپ  هب  جرم  جره و  مینک ، لمع  یلم 
مالسا هتساوخ ي  تسا :  ماما  هشیدنا ي  زا  یسابتقا  لیذ  لدم  ( 58 .) مالسا ریسم  فالخ  رب  تلم و  ریسم  فالخ  رب  میدرک  بلس  ار  يدازآ 
قانتخا دادبتسا و  ( > ناشیا == هتساوخ ي  تلم و  ریسم  ینعی  یندم  تاررقم  مالـسا و  دیق   ) دیق نودب  يدازآ   > يدازآ ==  > تلم == و 
داصتقا ریغتم  زین  ینیمخ  ماما  هشیدنا ي  رد  يداصتقا : یگتسباو  ه ) یبالقنا . ياه  شبنج  يریگ  لکش  ( > قانتخا == دادبتسا و  رد  طارفا  )

سپ ( 59 .) تسا دورطم  هئطوت »  » هیرظن ي نوچ  بالقنا ) لماع  داصتقا   ) يروئت ماما  هاگدـید  زا  تسا . بیاـغ  بـالقنا  هزیگنا ي  ناونع  هب 
« یگتـسباو  » هک رقف  يداصتقا و  فعـض  هن  تخاـس ، یم  راد  هشدـخ  ار  ناـیناریا  یلم  رورغ  تشاد و  یماو  كرحت  هب  ار  ناریا  مدرم  هچنآ 

ناوج ایآ  دـنیامرف : یم  بالقنا ، زا  یتسیـسکرام  هژیو  هب  يداصتقا  ياه  نییبت  در  نمـض  ینیمخ  ماما  دوب . یـسایس ) یگنهرف ، يداصتقا ، )
هک دـشکب  ار  شدوخ  یـسک  کـی  هک  دوش  یم  نیا  دـنداد ؟ یم  نوخ  دنـشاب  هتـشاد  اـیند  رد  یهفرم  یگدـنز  کـی  هکنیا  يارب  اـم  ياـه 

تشاد و شقن  نآ  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  دوب  یتضهن  ناریا  تضهن  دوب ... یهلا  یتضهن  کی  نیا  ریخ  ای  دشاب  بوخ  شا  یگدنز 
میهاوخ و یمن  ار  میژر  نیا  ام  دـنتفگ : همه  دـنتخیر و  اه  نابایخ  رد  مالـسا  ماـکحا  مالـسا ، ناونع  هب  یمالـسا  يروهمج  ناونع  هب  مدرم 

يرورض روشک  لالقتـسا  يارب  ار  يداصتقا  ياه  هینب  تیوقت  ینیمخ  ماما  ( 60 .) میهاوخ یم  یمالسا  يروهمج  یمالـسا و  لدع  تموکح 
يرورض ياهالاک  هب  طوبرم  تادیلوت  و  ( 61) يزرواشک رما  رد  هژیو  هب  یبسن  ییافکدوخ  يدام و  لالقتسا  نودب  دندوب  دقتعم  هتـسناد و 

دشاب هتـشاد  يداصتقا  یگتـسباو  دنکن و  ادیپ  تاجن  داصتقا  رد  امـش  تکلمم  رگا  تسین . نکمم  زین  اه  هنیمز  ریاس  رد  لالقتـسا  یتایح  و 
ام یتقو  هکنیا  يارب  مینک . یم  ادـیپ  مه  یماظن  یگتـسباو  مینک . یم  ادـیپ  مه  یـسایس  یگتـسباو  دـیآ و  یم  شلابند  یگتـسباو  روج  همه 

میورن وا  راب  ریز  میناوت  یم  یتقو  ام  دـنک  یم  لیمحت  ام  هب  ار  زیچ  همه  اکیرما  دوش و  یم  زارد  اکیرما  فرط  هب  نامتـسد  میتشادـن  يزیچ 
زا شیپ  تیعـضو  هب  تعجر  لماع  ار  نآ  هتـسناد و  بالقنا  ياـه  بیـسآ  زا  یکی  ار  يداـصتقا  یگتـسباو  ماـما  ( 62 .) میـشاب دنمتردق  هک 

: ییارگ لمجت  يرگ و  یفارشا  و ) ( 63 .) درک مهارف  ار  یبالقنا  ياه  شبنج  زورب  يراتخاس  ياه  هنیمز  تیعـضو  نآ  هک  دناد  یم  بالقنا 
تیبصع ندـییارگ  یتسـس  هب  اه و  تموکح  تسکـش  هدـمع ي  لماوع  زا  ییارگ  لمجت  دزاس  یم  ناشن  رطاخ  نودـلخ  نبا  هک  ناـنچمه 

ندرپس تیناحور و  هب  مدرم  شیارگ  لـیلحت  رد  هدروآ و  رامـش  هب  هدـمع  ياـه  بیـسآ  زا  یکی  ار  ییارگ  لـمجت  زین  ینیمخ  ماـما  تسا .
مالسا دنا و  هدمآ  امش  ام و  لابند  نآ  هطـساو ي  هب  دنراد و  هتـشاد و  عقوت  ام  زا  مدرم  هک  يزیچ  نآ  دنیوگ : یم  ناشیا  هب  بالقنا  يربهر 

هتـساوخن يادخ  رگا  تسا . ملع  لها  یگدنز  تیفیک  دندرب ، نایم  زا  ار  توغاط  دـندرک و  اپ  هب  ار  یمالـسا  يروهمج  هدومن و  جـیورت  ار 
تسین و تیناحور  ناش  بسانم  ناشیاهدمآ  تفر و  دنا و  هدرک  تسرد  ترامع  دنا . هداد  رییغت  ار  ناشدوخ  عضو  نایاقآ  هک  دـننیبب  مدرم 

يروهمج مالـسا و  نتفر  نیب  زا  نامه و  نآ  نداد  تسد  زا  دـنهدب  تسد  زا  تسا  هدوب  ناـشلد  رد  تیناـحور  هب  تبـسن  هک  ار  يزیچ  نآ 
راوتـسا تفرعم  نید و  رب  هکلب  یبسن  يدنواشیوخ  رب  هن  مدرم  تیناحور و  نیب  مکاح  تیبصع  ینیمخ  ماما  رادـنپ  رد  ( 64 .) نامه یمالسا 

هشیدـنا ي رد  دـشاب  یم  تیبصع  هنوگ  نیا  ماوق  هک  تیونعم  نیا  تسا و  يدـنواشیوخ  تیبصع  زا  رت  ماـع  نودـلخ  نبا  معز  هب  هک  تسا 
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زا دـشاب  رتهب  ناتیاه  هناخ  هک  يارب  دـیرادرب  مدـق  کی  هکنیا  غارـس  دـیورب  هچره  دراد . ییارگ  لمجت  اـب  سوکعم  هطبار ي  ینیمخ  ماـما 
نویناـحور هژیو  هب  نالوئـسم  هـیلک ي  زا  ینیمخ  ماـما  ( 65 .) دوش یم  هتـساک  رادـقم  نیمه  هب  ناـت  شزرا  زا  رادـقم  نیمه  ناـت  تیوـنعم 

کی ناونع  هب  هناعضاوتم و  نم  دنزیهرپب : ایند  قرب  قرز و  ییارگ و  لمجت  زا  یمالسا  يروهمج  ماظن  ظفح  يارب  دنهاوخ  یم  هناعـضاوتم 
هرادا تسا و  هداهن  تنم  نویناحور  املع و  رب  دنوادخ  هک  ینامز  رد  هک  مهاوخ  یم  دوخ  یناحور  نازیزع  نادـنزرف و  همه ي  زا  ریپ  ردـپ 

قرز تالمجت و  هب  شیارگ  زا  دنوشن و  جراخ  دوخ  یناحور  يز  زا  تسا  هدومرف  لوحم  نانآ  هب  ار  ایبنا  تلاسر  غیلبت  گرزب و  روشک  ي 
تیناحور و يارب  يرطخ  تفآ و  چـیه  هک  دـننک . زیهرپ  تسا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رابتعا  تیناحور و  نأش  نود  هک  اـیند  قرب  و 

تسا نیا  دوش  یم  حرطم  اجنیا  رد  هک  یمهم  لاؤس  ( 66 .) تسین ایند  ریـسم  رد  تکرح  هافر و  هب  هجوت  زا  رتالاب  نانآ  ترخآ  ایند و  يارب 
رظن دروم  يوگلا  دنتسه ؟ یناسک  هچ  صیخـشت  نارواد  و  تسا ؟ هنوگچ  نآ  صیخـشت  كالم  تسیچ ؟ ییارگ  لمجت  زا  ماما  روظنم  هک 

يرگ و یفارـشا  ماما  هشیدـنا ي  رد  دـنا  هداد  خـساپ  تـالاؤس  نیا  همه ي  هب  ماـما  تسا ؟ تموکح  نیمادـک  تموکح  ناربهر  يارب  ماـما 
ءوس اـب  دنـشاب و  يا  هژیو  تازاـیتما  ياراد  هدوب و  مدرم  هدوت ي  زا  تواـفتم  هعماـج  روـما  ناـیلوتم  یگدـنز  هک  تسا  نیا  ییارگ  لـمجت 

توافت مدـع  زین  صیخـشت  كالم  ( 67 .) دـنوش لئاق  دوخ  يارب  يزایتما  هنازور  یگدـنز  رد  ای  دـننک و  يزودـنا  تورث  ماـقم ، زا  هدافتـسا 
یم هیصوت  ور  نیا  زا  دنتسه  مدرم  هدوت ي  زین  رما  نیا  صیخـشت  نارواد  تسا و  تموکح  زا  لبق  اب  مکاح  رـشق  تیمکاح  زا  دعب  یگدنز 
امش دیسر  ناتتسد  هک  الاح  دیسر  یمن  ناتتسد  امـش  هکنیا  هب  دننک  بیقعت  ار  راک  نارگید  اه و  تلم  هک  دوشن  يراک  تقو  کی  دنیامرف :

يولع تموکح  يرگ ، یفارـشا  هب  شیارگ  زا  ندنام  نوصم  تهج  یمالـسا  تموکح  يارب  ماما  رظن  دروم  يوگلا  ( 68 .) دیتسه نامه  مه 
زا دـعب  زور  نامه  دوب ، دایز  ردـق  نیا  شا  هنماد  هک  یتفالخ  مه  نآ  تفـالخ ، هب  ریما  ترـضح  اـب  دـندرک  تعیب  هک  يزور  ناـمه  تسا .
رد یمالسا  ماظن  رگید  ياه  بیـسآ  زا  ( 69 .) درک یم  هک  يراک  نآ  غارـس  تفر  تشادرب  ار  شگنلک  لیب و  ناشیا  دـش  مامت  تعیب  هکنیا 
رد يراک  مک  ( 72) یگناگیب دوخ  زا  ( 71) یبالقنا تلاح  نداد  تسد  زا  یتسس و  ( 70) مدرم یسانش  هفیظو  مدع  هب  ناوت  یم  ماما  هاگدید 

لئاسم هب  ندش  مرگرس  ( 75) یسولپاچ ییارگرهاظ و  ( 74) نویزیولت هژیو  هب  یعمج  ياه  هناسر  رد  جاـجوعا  ( 73) اه هناخراک  تارادا و 
داهن فیعـضت  ( 78) نالوئـسم یخرب  ياز  بیـسآ  هدیجنـسن و  ياـهراتفگ  ( 77) تموـکح هندـب ي  رد  دـساف  دارفا  ذوـفن  ( 76) یساسا ریغ 

هب دـیما  ياج  هب  يدـیمون  سأـی و  داـجیا  ( 80) مالـسا لصا  هب  ییارجا  تالکـشم  ینکفارف  کـچوک و  تالکـشم  ییاـمن  گرزب  ( 79) اه
تاریرقت ( 2  ) یسایس مولع  دشرا  یسانشراک  يوجـشناد  (. 1 . ) درک هراشا  و ... ( 82) هعماج حلاصم  رب  یـصخش  لئاسم  حیجرت  ( 81) هدنیآ

مولع و دـحاو  دازآ  هاگـشناد  دـشرا ، یـسانشراک  هرود ي  رادـمان ، رتکد  داتـسا  ماما ، ترـضح  یـسایس  ياه  هشیدـنا  سرد  رد  هدـنراگن 
دـلج 2، یـسراف ، یـسیلگنا  یهاگـشناد  يدـلج ، ود  گـنهرف  روپ ، ناـیرآ  رهچوـنم  ساـبع و  ( 3 . ) لاـس 1383 لوا  لاـسمین  تاـقیقحت ،

شبنج هتینردم و  هزوح ي  رد  يدایز  راثآ  هک  تسا  هسنارف  زورما  یسانش  هعماج  هزوح ي  رد  ناققحم  زا  یکی  نروت  نلآ  ( 4 . ) ص1569
بالقنا وکوف و  هرابرد ي  نینچمه  ص ص 209 224  هرامش ي 1 ، نیتم ، همان ي  شهوژپ  ( 5 . ) دراد هزوح  نیا  هب  طوبرم  یعامتجا  ياه 

، یـشیرق نیدرف  همجرت ي  ناریا ، ندـش  یبـالقنا  ییارچ  يدـک ، یکین  ( 6 . ) ص ص 102 87 ناـمه ، يراـج ، هعرج ي  ك : یمالـسا ر .
، ین رـشن  یقوـثو ، روـصنم  همجرت ي  یعاـمتجا ، تارییغت  هشور ، یگ  ( 7 . ) ص ص237 221 راهب 1378 ، لوا ، لاـس  نییبت ، همانلـصف ي 
.1373 نارهت : ین ، رـشن  يروبـص ، روصنم  همجرت ي  یمومع ، یـسانش  هعماج  زندـیگ ، ینوتنآ  ( 8 . ) ص130 ، 1376 نارهت : متفه ، پاـچ 

يدایز دح  ات  يو  یعامتجا  هاگتـساخ  شبنج و  ربهر  تیـصخش  یتخانـش  ناور  لیلحت  ( 10 . ) ص131 ناـمه ، هشور ، یگ  ( 9 . ) ص674
یگدنیامن داهن  نآ ، دادخر  یگنوگچ  ییارچ و  یمالسا و  بالقنا  نارگید ، نایتوکلم و  یفطصم  ( 11 . ) دهد یم  ناشن  ار  شبنج  تیهام 

: نارهت یمالسا ، داشرا  ج 2 ، رون ، هفیحص ي  ینیمخ ، ماما  ( 12 . ) ص159 ، 1380 مق : مهدزیس ، پاچ  اه ، هاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم 
(17 . ) ص31 ج 7 ، ناـمه ، ( 16 . ) ص114 ج 5 ، ناـمه ، ( 15 . ) ص73 دـلج 7 ، نامه ، ( 14 . ) دـلج 7 ص279 نامه ، ( 13 . ) ص57  ،؟
، نامه ( 22 . ) ص168 نامه ، ( 21 . ) ص148 نامه ، ( 20 . ) ص66 ج 3 ، نامه ، ( 19 . ) ص233 ج 10 ، نامه ، ( 18 . ) ص58 ج 5 ، نامه ،
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، نامه ( 26 . ) ص234 ج 7 ، نامه ، ( 25 . ) ص183 ج 4 ، نامه ، ینیمخ ، ماما  ( 24 . ) ص164 نامه ، يدک ، یکین  ( 23 . ) ص219 ج 18 ،
ص185 یتارف ، باهولادبع  هدنروآدرگ : یمالسا ، بالقنا  رب  يرظن  ياه  تفایهر  تالاقم  عومجم  لوپچاکـسا  ادت  ( 27 . ) ص164 ج 3 ،
(32 . ) ص110 ج 9 ، نامه ، ( 31 . ) ص66 ج 4 ، نامه ، ( 30 . ) ص128 ج 11 ، نامه ، ( 29 . ) ص5 ج 7 ، نامه ، ینیمخ ، ماـما  ( 28 . ) 216
(37 . ) ص29 ج 13 ، نامه ، ( 36 . ) ص198 ج 3 ، نامه ، ( 35 . ) ص260 ج 2 ، نامه ، ( 34 . ) ص37 نامه ، ( 33 . ) ص47 ج 4 ، نامه ،
ص31 و ج نامه ، ( 41 . ) ص163 ج 12 ، نامه ، ( 40 . ) ص157 ج 13 ، نامه ، ( 39 . ) ص1 ج 7 ، نامه ، ( 38 . ) ص92 ج 12 ، نامه ،
ص280. ج 7 ، نامه ، ( 44 . ) ص27 نامه ، ( 43 . ) ص48 ج 13 ، نامه ، ( 42 . ) ص9 و ج 4 ص280 و ج 9 و 8 ، ص113 و ج 7 ، ، 14
ج 14، نامه ، ( 49 . ) ص57 ج 18 ، نامه ، ( 48 . ) ص7 ج 14 ، نامه ، ( 47 . ) ص173 ج 13 ، نامه ، ( 46 . ) ص38 ج 14 ، نامه ، ( 45)
هبطخ ي 17، مالسالا ، ضیف  خیـش  ریـسفت  همجرت و  هغالبلا ، جهن  ( 52 . ) ص75 ج 13 ، نامه ، ( 51 . ) ص4 ج 8 ، ناـمه ، ( 50 . ) ص190
(58 . ) ص190 ج 4 ، نامه ، ( 57 . ) ص181 ج 10 ، نامه ، ( 56 . ) ص195 ( 55 . ) نامه ( 54 . ) ص33 ج 7 ، نامه ، ك . ر . ( 53 . ) ص324
: مق فراعم ، سورد  دیتاسا و  روما  تنواعم  نآ ، ياه  هشیر  یمالـسا و  بالقنا  تالاقم  هعومجم ي  هب  ك  ر . ( 59 . ) ص42 ج 7 ، نامه ،
، نامه ( 63 . ) ص117 ج 11 ، نامه ، ( 62 . ) ص100 ج 11 ، نامه ، ( 61 . ) ص60 ج 7 ، نامه ، ینیمخ ، ماـما  ( 60 . ) ص86 139 ، 1374
ج 1. ، 1379 نارهت : ماما ، راـثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  هنیئآ ، نسح  ( 66 . ) ص157 نامه ، ( 65 . ) ص188 ج 19 ، ناـمه ، ( 64 . ) ص204
ج 11، نامه ، ینیمخ ، ماـما  ( 70 . ) ص233 ج 2 ، نامه ، ( 69 . ) ص183 ج 11 ، نامه ، ( 68 . ) ص280 ج 2 ، نامه ، ینیمخ ، ماـما  ( 67)
ج 12، نامه ، ( 74 . ) ص37 ص179 و ج 14 ، نامه ، ( 73 . ) ص183 ج 11 ، نامه ، ( 72 . ) ص83 ص167 و ج 8 ، نامه ، ( 71 . ) ص215
، نامه ( 79 . ) ص24 ج 14 ، نامه ، ( 78 . ) ص64 ج 11 ، نامه ، ( 77 . ) ص112 ج 8 ، نامه ، ( 76 . ) ص264 ج 8 ، نامه ، ( 75 . ) ص84
، هداز یجاـح  هرامـش 2 ، دادرخ ، هلجم 15  هلاـقم : عباـنم  ص62 . ج 9 ، ناـمه ، ( 82 . ) ص4 ناـمه ، ( 81 . ) ص44 ناـمه ، ( 80 . ) ص40

؛ سوریس

یمالسا بالقنا  یسانش  بیسآ 

هدیدرون و رد  ار  روشک  ياهزرم  میهاوخن ، هچ  میهاوخب ، هچ  ناریا ، یمالسا  دنمهوکش  بالقنا  هدیکچ : یمالسا  بالقنا  یسانش  بیـسآ 
، تخادرپ نادـب  دـیاب  دراد و  تیمها  رایـسب  هک  هچنآ  اـما  تسا . هتـسویپن  عوقو  هب  نآ  تمظع  هب  يرگید  بـالقنا  چـیه  نآ ، زا  سپ  یتح 
. تشاد دـهاوخ  یمالـسا  بالقنا  یـسانش  بیـسآ  هب  یهاتوک  هراشا  راتـشون  نیا  دـنک . یم  دـیدهت  ار  بالقنا  نیا  هک  تسا  ییاه  بیـسآ 

مه رد  نیملـسم ، لسن  ثرح و  يزاسدوبان  هنارگمتـس و  تیمکاح  اهلاس  زا  سپ  ار  نیطالـس  یتوغاط  ماظن  یمالـسا ، دنمهوکـش  بالقنا 
هرادا رد  ینید ، ياـهرواب  یتـسرپ و  ادـخ  رب  ینتبم  ار  ینیون  شور  رابکتـسا ، روهقم  بوعرم و  ناـیناهج  رواـبان  هاـگن  ربارب  رد  تسکش و 

ینالوط و تاغیلبت  جیاتن  زا  يرادرب  هرهب  مرگرس  هک  یناهج  رابکتـسا  تخاس . حرطم  یتموکح  یعامتجا و  ماظن  رارقتـسا  رـشب و  یگدنز 
نید هک  دـیدرگ  وربور  تیعقاو  نیا  اـب  هدز  تریح  هاـگان ، دوب ، نیملـسم  رب  هطلـس  لاـمعا  و  تسایـس » زا  نید  ییادـج   » رد دوخ  هدرتسگ 

تسا هتخادنا  رطخ  هب  ار  شعورشمان  عفانم  هدز و  مه  رب  ار  يو  تردق  تالداعم  نآ ، زا  هتفرگ  تأشن  یمالـسا  بالقنا  یعامتجا و  يرواب 
درب و یم  شیپ  هب  هدیـشخب و  ناماس  نانیمطا ، تردـق و  اب  ار  گرزب  يا  هعماج  برغ ، ناهج  يدام  ياهیرگباسح  اهینیب و  شیپ  مغر  هب  و 

ماظن نآ  بناج  زا  ار  اه  هئطوت  نیرتموش  هتـشادرب و  ناـیم  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تالـضعم  نیرتگرزب  راوتـسا ، ممـصم و  هار  نیا  رد 
ياهیربهر لولعم  یمالسا ، لیصا  گنهرف  زا  هتفرگرب  هوکشاب ، نینچ  یبالقنا  میظع و  نینچ  یتکرح  تسا . هدومن  بآ  رب  شقن  رگ ، هطلس 

هنادـنمتردق و ار  یمالـسا  ناریا  تلزنم  شیوخ ، صالخا  هدارا و  نامیا ، زا  نتفرگ  ورین  اب  هک  دوب  یتیـصخش  روصت  قوف  شنیب  هناـیهاد و 
میظعت هتسیاش  نوگانوگ ، تاهج  زا  ریظن  مک  یهلا و  تیصخش  نیا  هک  دنچ  ره  دیـشخب ؛ رارقتـسا  مولظم ، للم  يربهر  هلق  زارفرب  دنلبرس ،

نیـشیپ و نورق  یبهذـم  یملع و  یـسایس ، ياهتیـصخش  املع و  زا  يرایـسب  نایم  رد  ار  ناـشیا  هک  هچنآ  اـّما  تسا ؛ ینادردـق  نیـسحت و  و 
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رد نآ  یتموکح  یسایس و  داعبا  حرط  مالـسا و  هب  تبـسن  یتموکح  رکفت  یعامتجا و  دنلب  شنیب  دنادرگ ، یم  صخـشم  زاتمم و  رـصاعم ،
مجسنم طبترم و  نیملسم ، ینیع  حلاصم  هب  تبسن  دید  تعسو  تسا . دیحوت  هملک  ینیع  يالتعا  رب  وا  نینهآ  مزع  رصاعم و  یناملظ  يایند 

نوئش عیمج  رد  هعماج  هرادا  ماظن  تموکح و  ندید  زاس ، تشونرـس  یمومع و  فئاظو  هب  یـساسا  هجوت  یعامتجا و  يدرف و  روما  ندید 
نامز رد  نیملسم  تداعـس  هدننک  نیمأت  ریذپانراکنا و  لصا  نیرتمهم  ناونع  هب  هیقف  تیالو  ترورـض  ندرک  حرطم  تیاهن ، رد  یگدنز و 

ياـهلاس تسا . هتفرگ  رارق  صاـخ  تیاـنع  دروم  هدـش و  حرط  یـساسا  روطب  ناـشیا ، فرط  زا  هک  تسا  یلوـصا  بلاـطم  هلمج  زا  تبیغ ،
هب ثحب  سرد و  سلاجم  اهباتک و  نوتم  يالبال  زا  یمالسا  ياهشزرا  میلاعت و  ندناشک  یتلادع ، یب  ملظ و  عفر  تهج  رد  هزرابم  ینالوط 
رد هدـیچیپ  ياهدادـیور  ثداوح و  اب  هناملاع  ییورایور  یمالـسا و  ياـهرواب  ندـش  يراـج  رد  یعقاو  ياـه  هنیمز  داـجیا  هعماـج ، تینیع 
یم يدمحم » بان  مالسا   » زا هتساخرب  یلوصا  رکفت  دنلب و  شنیب  نآ  رگنایب  همه  یمالـسا ، ماظن  بالقنا و  دشر  نیوکت و  فلتخم  عطاقم 
جوا رد  یمالـسا  يروهمج  كرابم  هبیط و  هرجـش  رارقتـسا  ییاپرب و  تسا ، هتخیمآ  دیهـش  نارازه  نوخ  اب  هک  تازرابم  نیا  هرمث  دـشاب و 

، یهلا تناما  نیرتزیزع  لحار و  ماما  راگدای  نیرتاهبنارگ  نیرتهب و  ناونع  هب  دـیاب  نآ  زا  اقح  هک  تسا  یناهج  رابکتـسا  رفک و  تیمکاح 
هئطوت نایب  زا  سپ  شیوخ ، یهلا  یسایس  همانتیصو  رد  هلمج  زا  دنا . هدیزرو  دیکأت  رما  نیا  رب  اهراب  دوخ  ناشیا  هکنانچمه  درک ؛ ینادردق 

، باب نیا  رد  مالسا  میلاعت  تعسو  هب  هراشا  تموکح و  تسایـس و  زا  نیملـسم  مالـسا و  ندرک  ادج  رد  نانمـشد  یناطیـش  هنایذوم و  ياه 
هچنآ و  دنروآ . نوریب  هابتـشا  نیا  زا  ار  ناناملـسم  ناسیون ، خیرات  ناسانـش و  هعماج  ناگدنـسیون و  هک  مراد  نآ  دیما  : » دـنیامرف یم  نینچ 

نآ زا  ناگرزب  ءایلوا و  ءایبنا و  تسا و  دورطم  ییایند  يراد  هتشررس  تموکح و  دنراد و  راک  تایونعم  هب  ءایبنا  هک  دوش  یم  هدش و  هتفگ 
هار ندرک  زاب  یمالسا و  ياهتلم  ندیـشک  یهابت  هب  نآ ، جیاتن  هک  تسا  يروآ  فسأت  هابتـشا  مینک ، نینچ  دیاب  زین  ام  دندرک و  یم  زارتحا 
هک تسا  نامه  یعامتجا  تلادـع  هماقا  روج و  ملظ و  زا  يریگولج  نافعـضتسم و  عفن  يارب  قح  تموکح  تسا . راوخنوخ  رامعتـسا  يارب 
نآ هماقا  تابجاو و  نیرتگرزب  زا  دندرک  یم  ششوک  نآ  يارب  شراوگرزب  ءایصوا  مالـسا و  نأشلا  میظع  ربمایپ  دوواد و  نب  نامیلـس  لثم 

یسایس ماظن  هصرع  رد  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  يالاو  ياهنامرآ  فادها و  زا  یکی  ینید ، تموکح  هماقا  ( 2 .«) تسا تادابع  نیرتالاو  زا 
هدوب خیرات  لوط  رد  دهاجم  ياهقف  اهبالقنا و  ناربهر  نارـس و  ریاس  زا  ناشیا  ياه  هشیدـنا  زیامت  قراف و  هطقن  هاگدـید ، نیمه  دوب . ینید 
هئارا مه  لدتـسم  يروئت  دوخ ، ياـعدا  نیا  يارب  دراد و  ار  تیریدـم  هرادا و  تردـق  نید ، هک  دنتـشاد  رواـب  تقیقح  نیا  رب  ناـشیا  تسا .

يداهن تموکح ، هک  دـندقتعم  دـنراد و  هتـشاد و  رارق  هاگـشناد  هزوح و  رد  يدایز  نافلاخم  ماـما ، هاگدـید  هدـیا و  نیا  لـباقم  رد  دومن .
نیا لیلحت  رد  هچ  نآ  دراد . ار  هعماج  تیریدم  یتسرپرس و  تردق  ییاهنت ، هب  دوخ  یلمع  لقع  تسا و  یلمع  لقع  ترورض  زا  هتـساخرب 

دوجو يا  هطبار  تسایس  نید و  نیب  ایآ   1 تسا : لیذ  ییانبم  تالاؤس  دوجو  درک ، يروحم  هجوت  نادب  ناوت  یم  ماما  تایرظن  هاگدـید و 
دراد و یسایس  بتکم  هشیدنا و  کی  اهنت  نید  ینعی  دراد ؛ طابترا  یـسایس  ياهـشناد  هعومجم  اب  نید  ایآ  هطبار ، دوجو  ضرف  رب   2 دراد ؟

يرادنید ایآ   4 دراد ؟ یطابترا  هچ  ینید  میلاعت  اب  یسایس  روما  تسایس و   3 دشاب ؟ یم  زین  تسایس  ملع  یسایس و  هفسلف  ياراد  هک  نیا  ای 
جیورت غیلبت و  یفادها  هچ  اب  هتفرگ ، تأشن  اجک  زا  تسایس » زا  نید  ییادج   » راعش دوش !؟ یم  دودحم  تسایـس  ياهزرم  هب  یتسرپادخ ، و 

یم زارتحا  یـسایس  روما  رد  تلاخد  زا  ناـشراوگرزب  يایـصوا  ناربماـیپ و  اـیآ   5 داهن ؟ ياـج  رب  ار  يراـثآ  هچ  ماجنارـس ، دـیدرگ و  یم 
نید ایآ   6 تسا !؟ نکمم  یـسایس  روما  رد  تلاخد  نودب  یعامتجا ، تلادع  طسق و  هماقا  رب  ینبم  نانآ  گرزب  تلاسر  ماجنا  ایآ  دندرک ؟

یـسایس روما  هب  تبـسن  هدـش و  دودـحم  يدرف  فیلاکت  تاداـبع و  هب  یهلا  شخب  تداعـس  نید  نیرخآ  نیرتلماـک و  ناونع  هب  زین  مالـسا 
اهقف و فیاـظوایآ   8 دراد !؟ تافانم  ینید  تسادـق  يونعم و  تاماقم  ظفح  اـب  یـسایس  روما  رد  تلاـخد  اـیآ   7 تسا ؟ تکاس  یعاـمتجا 

لماک یسایس  ماظن  کی  ياراد  دوخ ، مالسا ، رگا   9 ددرگ ؟ یم  دودحم  یعرـش  لئاسم  نایب  یملع و  ثحابم  ، يدابع روما  هب  نید  ياملع 
رگا لوا  ضرف  رد  املـسم  تسیچ ؟ یهلا  ریغ  ياهتـسایس  اب  نآ  توافت  تسا و  رادروخرب  ییاهیگژیو  هچ  زا  تسایـس  نیا  تسا ، یلاعتم  و 

رد اّما  یبرجت . مولع  يرظن و  هفـسلف  نیب  هطبار  مدع  هب  داقتعا  مدع  دننام  دیـسر ؛ دهاوخن  مّود  ضرف  هب  تبون  میوش ، طابترا  مدع  هب  لئاق 
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ار دیدج  ملع  هئارا  تردق  نید ، ایآ  تسیچ ؟ یسایس  شناد  نید و  هطبار  هک  درک  صخشم  دیاب  هطبار ، طابترا و  دوجو  هب  داقتعا  تروص 
تالداعم هئارا  ات  هدودـحم و  نیا  زا  رتارف  هک  نیا  ای  دـیامن و  یم  قیرط  هئارا  یلک  ياه  يروئت  دـح  اـت  نید  اـیآ  رگید ، تراـبع  هب  دراد ؟

ملع دیلوت  هب  يزاین  یلو  تسا ؛ هطبار  یـسایس  شناد  نید و  نیب  هک  دننک  یم  اعدا  يا  هدع  دور ؟ یم  شیپ  مه  دـیدج  یـسایس  يدربراک 
رد یتسارب  دنک . یم  صخـشم  ار  شا  يریگتهج  نآ ، دربراک  عون  تسا و  تهج  یب  یثنخ و  يا  هلوقم  ملع ، اریز  تسین ؛ تسایـس  دـیدج 

ًالوصا تسا ؟ یـسایس  ماکحا  ياراد  اهنت  هک  نیا  ای  هدوب و  یـسایس  ماظن  ياراد  تسایـس ، هلوقم  رد  نید  تلاخد  ایآ  طابترا ، تابثا  ضرف 
ياهفیرعت ساسارب  دسر  یم  رظن  هب  رشب ؟ یعمج  لقع  ای  دراد  رارق  نید  هدهع  رب  دریگب ، لکش  هعماج  رد  یتردق  راتخاس  عون  هچ  هک  نیا 

رارق ششوپ  تحت  ار  اه  هزوح  یمامت  یسایس ، ماظن  رد  نید  هک  درک  اعدا  ناوتب  نآ ، هرتسگ  نید و  باب  رد  مظعم  ياهقف  املع و  رامـشیب 
. دنک یم  نییبت  فیرعت و  ار  صاخ  یتردق  راتخاس  هک  دراد  ییاهانبم  فادـها و  هک  تسا  یماظن  ياراد  یـسایس ، ماکحا  رب  هوالع  هداد و 
باعرا و هار  یکی  دومن ؛ باختنا  ندز  هبرـض  يارب  ار  هار  ود  دـش ، سویأم  اه  هزوح  نویناحور و  قلطم  يدوباـن  زا  هک  یتقو  رابکتـسا  »... 
نیلوا و دیدرگ . تیوقت  ذوفن  ياههار  دشن ، رگراک  نادنچ  دیدهت  باعرا و  هبرح  یتقو  رـصاعم  نرق  رد  ذوفن . هعدخ و  هار  يرگید  روز ؛

تسا هدش  رگراک  يا  هزادنا  ات  تیناحور  هزوح و  رد  هبرح  نیا  هنافسأتم  هک  تسا  تسایس  زا  نید  ییادج  راعش  ياقلا  تکرح ، نیرتمهم 
انیقی دروآ ؛ یم  هارمه  هب  ار  بناجا  هب  یگتـسباو  تمهت  نویـسایس ، هکرعم  رد  دورو  هیقف و  نأش  نود  تسایـس ، رد  تلاخد  هک  ییاـج  اـت 

هدز تیناحور  هب  رایغا  اهنت  ار  ینید  یب  يارتفا  یگتـسباو و  تمهت  هک  دـینکن  نامگ  دـنا . هتـشادرب  مخز  رتشیب  ذوفن  زا  دـهاجم  نویناحور 
زا نید  ییادج  راعش  یتقو  (« »... 3 ....) تسه هدوب و  رایغا  زا  رت  يراک  بتارم  هب  هتسباو  هاگآ  هاگآان و  تیناحور  تابرـض  زگره ؛ تسا ،

هریاد و نیا  زا  هک  دوبن  زاجم  مه  هیقف  ارهق  دـش و  يدابع  يدرف و  ماکحا  رد  ندـش  قرغ  ناهاگآان  قطنم  رد  تهاقف  داـتفا و  اـج  تساـیس 
، دارفا یـضعب  معز  هب  دش . تلیـضف  مدرم ، اب  ترـشاعم  رد  یناحور  تقامح  دـیامن ، تلاخد  تموکح  تسایـس و  رد  دور و  نوریب  راصح 

هساک كریز ، نادراک و  یناحور  یسایس و  ملاع  الاو  درابب ؛ شدوجو  ياپارـس  زا  تقامح  هک  دوب  میرکت  مارتحا و  لباق  ینامز  تیناحور 
رفک یجراخ  نابز  نتفرگ  دای  دوب . رت  نیدتم  تفر  یم  هار  جک  سک  ره  هک  دوب  اه  هزوح  جیار  لئاسم  زا  نیا  و  تشاد . هساک  مین  ریز  يا 

ار هزوک  دیشون ، بآ  يا  هزوک  زا  یفطصم  موحرم  ملاسدرخ  دنزرف  هیضیف  هسردم  رد  تفر . یم  رامش  هب  كرش  هانگ و  نافرع  هفسلف و  و 
عـضو اـه ، هزوـح  تیناـحور و  عـضو  تفاـی ، یم  همادا  دـنور  نیمه  رگا  مرادـن  يدـیدرت  متفگ . یم  هفـسلف  نـم  هـک  ارچ  دندیـشک ، بآ 

رد ( 4 .«) دومن ظفح  ار  اه  هزوح  یعقاو  دجم  نایک و  داهن و  تنم  تیناحور  نیملـسم و  رب  دـنوادخ  هک  دـش  یم  یطـسو  نورق  ياهاسیلک 
( یسارکومد  ) مدرم يارآ  هیاپ  رب  یسایس  ماظن  ایآ  هک  انعم  نیدب  تسا ؛ تسایـس  نید و  هطبار  نآ ، ثحب  کی  یـسایس ، ماظن  ثحابم  باب 

تروصب یتسیاب  تالاؤس  ثحابم و  نیا  یمالـسا ، ماظن  بالقنا و  ینامز  هرود  هصرع و  نیا  رد  اعطق  هیهلا ؟ تیالو  نایرج  هیاپ  رب  ای  تسا 
یـسایس یگنهرف و  هصرع  رد  يدج  ياهـشلاچ  اب  تروصنیا ، ریغ  رد  اریز  دنوش ؛ هداد  خساپ  یـسررب و  ثحب و  حرط ، حیحـص ، یقطنم و 

یمالـسا بالقنا  رظن  دروم  هدش و  یط  لحارم  میهاوخب  ارذگ  یخیرات  لیلحت  کی  رد  رگا  یمالـسا  بالقنا  لحارم  دـش . میهاوخ  هجاوم 
ياه هیال  زا  یتکرح  يدام ، ندمت  يریگجوا  لابند  هب  یسایس  يزوریپ  لّوا : هلحرم  تخادرپ : نادب  لکـش  نیدب  ناوت  یم  مینک ، ناونع  ار 

یمالسا بالقنا  دیدرت ، یب  تسا . یمالسا  بالقنا  رد  شروهظ  هطقن  هک  دش  زاغآ  یناهج  تکرح  نیا  هیلع  یناهج  هعماج  قیمع  ینطاب و 
هلـصاف رد  هک  یبالقنا  قح  رد  تسا ؛ نآ  قح  رد  متـس  دـح ، نیا  رد  فیرعت  یلو  تسا ؛ يرامعتـسا  دـض  يدادبتـسا و  دـض  بالقنا  کی 

ینعی ناهج  حرطم  تردـقربا  هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  دـنکفا و  یم  هیاس  ناـهج  همه  هب  ددرون و  یم  رد  ار  دوخ  ياـهزرم  لاـس ، تسیب 
فعـض دـنچ  ره  دوب . یمالـسا  بالقنا  روهظ  مسینومک ، تسکـش  لماوع  زا  یکی  دـیدرت ، یب  دـنک . یم  نوریب  نادـیم  زا  ار  مسیلایـسوس 

مامت لاس 57 ، زا  لبق  ياـهلاس  رد  هک  تسا  نیا  اـیوگ  دـهاش  تسا . هتـشاد  ریثأـت  مه  يدرف  ياـهیدازآ  زا  یخرب  دوبن  مسینومک و  ینورد 
همه دماین . دوجو  هب  ایند  رد  یتسینومک  بالقنا  کی  یتح  یـسوساج ، هنال  حتف  زا  دـعب  لاس 58 و  رد  اما  دوب . یتسینومک  ایند  ياهتـضهن 

ییاقیرفآ روشک  رد 17  لاس 57  رد  ابوک  وا ، دـحتم  دوب . يوروش  یـشاپورف  عورـش  هطقن  رما ، نیا  دـندوب . یبهذـم  یبالقنا  ياـه  شبنج 
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حانج یمالسا ، بالقنا  نینچمه  تشادن . رکـشل  ییاج  چیه  رد  لاس 58  رد  یلو  درک ؛ یم  عافد  یتسینومک  تازراـبم  زا  تشاد و  رکـشل 
اعدا ار  خیرات  نایاپ  یخرب  قرش ، یشاپورف  زا  دعب  هک  نایب  نیا  اب  تسا ؛ هداد  رارق  يدج  رطخ  ضرعم  رد  زین  ار  یـسارکومد ) لاربیل   ) مود

گرزب نیـسیروئت  کـی  تسا . هدیـسر  دوخ  یناـیاپ  هلحرم  هب  خـیرات  هدـش و  زوریپ  یـسارکومد  لاربیل  کـنیا  دـنتفگ ، یم  دـندرک و  یم 
هک دـش  هجوتم  تساکیرمآ ، یجراخ  طباور  لمع  يانبم  هلزنم  هب  وا  هیرظن  تساکیرمآ و  یجراخ  طباور  ياروش  زادرپ  هیرظن  هک  اکیرمآ 
هک درـس  گنج  هرود  نیـسیروئت  نیمه  دریگ . یم  لکـش  یندمت  ياهتیوه  دوش و  یم  يدـیدج  ياضف  دراو  ملاع  هکلب  تسین ؛ نینچ  نیا 

حرطم ار  اهندمت  دروخرب  هیرظن  دید ، یم  مسیلایسوس  یـسارکومد و  لاربیل  نیب  ایند  رـس  رب  يدام  گنج  رد  هصالخ  ار  ناهج  گنج  مامت 
تسا و يریگ  لکش  لاح  رد  گنهرف  روحم  رب  یندمت  ياهتیوه  هک  يا  هنوگ  هب  هتفرگ ؛ رارق  يدیدج  طیارـش  رد  ناهج  درک  اعدا  درک و 
رد ایند  روحم  زا  ناهج  رد  اهشلاچ  روحم  هک  دش  هجوتم  وا  دمآ . دهاوخ  دیدپ  هدنیآ  رد  ناهج  نینوخ  ياه  هبل  اهندمت ، نیا  نیب  لسگ  زا 
هچ یلو  دـندوب ؛ فلاخم  بالقنا  ندـش  یناهج  اـب  مه  لوا  زور  زا  يا  هدـع  دوش . یم  لـقتنم  ناـمیا  لـباقم  رد  اـیند  روحم  هب  اـیند  لـباقم 

دوـجو تسد  رد  تکرح  روـحم  هک  ارچ  تسا ؛ جراـخ  دارفا  تسد  زا  رما  نیا  دـش و  یناـهج  یمالـسا  بـالقنا  دـنهاوخن ، اـی  دـنهاوخب و 
ندمت لوفا  تسا . هدرک  داجیا  ار  یناهج  شلاچ  تسد ، نیا  تسا و  لاعتم  يادخ  تسد  نامه  هک  تسا  هادف » انحاورا  » نامز ماما  سدـقم 

هب ندمت  کی  روهظ  هک  دش  نایب  زین  ًالبق  تسا . هداد  رارق  لوفا  بورغ و  لاح  رد  ار  برغ  يدام  ندمت  یمالـسا ، بالقنا  ناهج  رد  يدام 
هعماج نایم  رد  رگید  برغ ، ندمت  يروحم  راعش  نونکا ، دشاب . یم  ندمت  نآ  مچرپ  هلزنم  هب  نآ و  يروحم  راعش  شرتسگ  زورب و  هلیسو 
گنن ساسحا  ایند  رد  سک  چیه  رگید  ینعی  هدش ، ادیپ  مالـسا  تیونعم و  هب  شیارگ  مه  نیمز  برغم  لخاد  رد  درادـن . تیباذـج  یناهج 

نیا دنهد . یم  ینید  راعش  ناشدوخ  تاعمجت  رد  دنراد ، زین  يداژن  فعض  هک  اکیرمآ  ناتـسوپ  هایـس  تسا . ناملـسم  دیوگب  هک  دنک  یمن 
، خیرات هفـسلف  دید  زا  تسا . هدش  مامت  اهندـمت  ییاج  هباج  رییغت و  لاح  رد  بهذـم  عفن  هب  هنزاوم  یناهج ، هنزاوم  رد  هک  تسا  انعم  نادـب 

شوگ هب  هک  ییاهادصورس  همه  تسا . بورغ  لاح  رد  نآ  يروحم  راعش  اریز  هدش ؛ زاغآ  برغ  ندمت  لوفا  طوقـس و  هطقن  کش  نودب 
يزوریپ اب  هاـم ) نمهب   22  ) لاس 1357 رد  نیاربانب ، تسا . یناهج  هعماج  نادـیم  زا  ینیـشن  بقع  لاح  رد  ندـمت  يادصورـس  دـسر ، یم 

يأر اـب  نیدرورف  رد 12  درک و  طوقـس  يولهپ  اضردـمحم  یـسایس  میژر  هرـس ،  سدـق  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  یمالـسا  كرابم  بالقنا 
ییارجا ماظن  تلود و  هصرع  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هچ  نآ  دـیدرگ . مالعا  یفرعم و  یمالـسا  يروهمج  ماظن  مدرم ، هبطاـق 

ياهنامرآ فادـها و  هب  ندیـسر  يارب  یعامتجا  راتخاس  ریمعت  رب  یلیلد  هک  دوب  یناسنا  يورین  شنیزگ  يوگلا  رییغت  اهنت  تفرگ ، تروص 
هیکت اب  هکلب  دهد ، هئارا  يا  هظحالم  لباق  تکرح  تسناوتن  یمالسا  بالقنا  شناد ، گنهرف و  هصرع  رد  هنافـسأتم  دوب . یمالـسا  بالقنا 

رد دـیدج  لوحت  کی  دوب ؛ روهظ  يوس  هب  یماگ  یمالـسا ، بالقنا  ساسا ، نیا  رب  تخادرپ . روما  هرادا  هب  قباس  نهک و  تایبدا  ناـمه  رب 
هیهلا تیالو  شریذپ  هنیمز  تسا . هدرک  کیدزن  روهظ  برق  هب  ار  یناهج  هعماج  هدش و  زاغآ  ملاع  ینطاب  قامعا  زا  هک  دوب  یناهج  هعماج 
جیار ایند  همه  رد  هک  يرـشب  دیدج  ندمت  هک  یطیارـش  رد  مه  نآ  تسا ؛ هدناسر  روهظ  هصرع  هب  یناهج  هعماج  رد  يدیدج  هبترم  رد  ار 

؛ دوب هدرک  یلجت  یگنهرف  فلتخم  هرهچ  ود  رد  ندـمت  نیا  دـنچ  ره  دوب . تیـسدق  تیونعم و  هدـننک  یفن  ندـمت  ینیدریغ و  ندـمت  دوب ،
دوب یتسیسکرام  یتسیلایـسوس و  تارکفت  رد  نآ  لماک  دومن  هک  تسناد  یم  هعماج  عمج و  یهاوختلادع و  رادفرط  ار  دوخ  هک  يا  هرهچ 

لاربـیل يراد و  هیامرـس  ماـظن  مه  برغ  رگید  یگنهرف  هرهچ  و  تسناد . یم  يداـصتقا  یگنوـگژاو  زا  یـشان  مه  ار  تیوـنعم  هب  داـقتعا  و 
عفادـم مادـک  چـیه  دـندوب ، کیرـش  رگیدـکی  اب  تهج  نیا  رد  ًالماک  ود ، نیا  داهن . یم  تشگنا  يدرف  ياهیدازآ  رب  هک  دوب  یـسارکومد 

ینعی دوخ ، بیقر  اب  يدروامه  ماقم  رد  يراد  هیامرـس  هچرگ  دـندوبن ؛ دـنک  روهظ  یعاـمتجا  هصرع  رد  هک  يا  هدـیدپ  ناونع  هب  بهذـم ،
ییا هلمج  میراد ، رواب  ای  دامتعا و  ادـخ  هب  ام  هک  هدـش  تبث  رالد  يور  هک  یترابع  نیا  تشاد . ار  ادـخ  زا  يرادـفرط  ياعدا  مسیلایـسوس 

، رکفنشور کی  یطیارش ، نینچ  رد  دشاب . یم  یسارکومد  لاربیل  ماظن  تمس  هب  اه  هزیگنا  بلج  يارب  يرازبا  عقاو  رد  هک  تسا  دولآ  قافن 
ود نیا  زا  یکی  هب  داهن ، یم  هزرابم  هصرع  هب  اپ  هک  ره  اذـل ، مسیلایـسوس . ای  يراد و  هیامرـس  ای  دـید ؛ یمن  رتشیب  هار  ود  دوخ ، يور  شیپ 
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تلادـع لوا  دراد ، دوـجو  هار  ود  اـیند  رد  دـنتفگ  یم  دـندید و  یم  يرادـنید  لـباقم  ار  یهاوختلادــع  یهورگ  دروآ ؛ یم  يور  شیارگ 
يراد هیامرس  قافن  هرهچ  نامه  لصاح  نیا  يراد و  هیامرس  ماظن  نید و  هب  شیارگ  مود  مسینومک و  مسیلایـسوس و  هب  درکیور  یهاوخ و 

یم شالت  دندوب ، یهاوختلادع  رادفرط  هک  مه  مالسا  يایند  نارکفنـشور  زا  یهورگ  تسناد . یم  ادخ  هب  یکتم  دقتعم و  ار  دوخ  هک  دوب 
یم یفرعم  تسیلایسوس  ار  رذوبا  لثم  مالسا ، يایند  گرزب  زرابم و  ياهتیصخش  دنهدب . تبـسن  مسیلایـسوس  هب  یعون  هب  ار  مالـسا  دندرک 
یم تلادـع  هب  یبایتسد  ریـسم  رد  هزرابم  هویـش  ار  یفـسلف  مسیلایرتام  دـندوب ، فلاخم  کـیتکلاید  مسیلاـیرتام  اـب  رگا  یتح  اـی  دـندرک و 
هیلع ملاع  قامعا  زا  ملاع و  ینطاب  ياه  هیال  زا  تکرح  کی  یمالسا ، بالقنا  دنناوارف . مالسا  يایند  نارکفنـشور  راثآ  رد  اهنیا  دنتـسناد .

تیسدق تیونعم و  تناید و  یفن  نآ ، دنکیرش و  مه  اب  زیچ  کی  رد  ود  ره  هک  یطلسم  گنهرف  ود  دوب ؛ ناهج  رد  بلاغ  شیارگ  ود  نیا 
قافن و بلاق  رد  یکی  دـنک ، یچیق  ار  مالـسا  دـهاوخ  یم  هک  دـنا  یچیق  کی  هغیت  ود  يرهطم ، ناـمزیزع  دیهـش و  داتـسا  ریبعت  هب  تسا و 

نیا اب  نیاربانب ، تسا . طلـسم  نایرج  ود  نیا  هیلع  ملاع  ینطاب  ياه  هیال  زا  بهذم  ددـجم  روهظ  یمالـسا ، بالقنا  رفک . بلاق  رد  يرگید 
. مسینومک مسیلایـسوس و  اـب  ریگرد  رفک ، ههبج  رد  يرگید  یـسارکومد و  لاربیل  اـب  ریگرد  قاـفن ، ههبج  رد  یکی  تسا . ریگرد  ههبج  ود 

مچرپ اـم  یتـقو  ینعی  دوـب . نیمه  مـه  تـسرد  درک و  يریگیپ  قاـفن  اـب  هزراـبم  رگنـس  زا  رفک ، هـیلع  ار  دوـخ  هزراـبم  یمالـسا ، بـالقنا 
رب یمالـسا  بالقنا  هک  یتقو  صوصخ  هب  میدـش ، ریگرد  يراد  هیامرـس  نایرج  اب  هتفرگ و  تسد  هب  بهذـم  ادـخ و  نید ، یهاوختلادـع ،

مسیلایـسوس و ینعی  رفک  ههبج  هب  دروخب ، هبرـض  قافن  ههبج  هب  هک  نیا  زا  شیب  دـش ، یناهج  تشذـگ و  اهزرم  زا  شدوخ  ياـضتقم  قبط 
مسیلایـسوس و ماـظن  یـشاپورف  یلـصا  هطقن  نـیا ، دـنتفرگ و  یبهذـم  گـنر  هناهاوختلادـع ، ياهتـضهن  اریز  دـش ؛ دراو  هبرـض  مسینوـمک 
اب يریگرد  يدرواـمه و  دراو  ماـمت ، يرایـشوه  اـب  دـندیمهف و  ار  یمالـسا  بـالقنا  ینعم  تعرـس  هب  مه  فیرح  ود  نیا  دوب . مسینوـمک 

هار و ياهیتخس  دش . هجاوم  یناهج  هعماج  رد  يدیدش  رایسب  ياهشلاچ  يدج و  رایسب  تالکشم  اب  بالقنا  اتعیبط  دندش . یمالسا  بالقنا 
زا يرگید  لیلد  ره  ای  ینورد و  ياهفعـض  رطاخ  هب  دننک ، یهارمه  دنناوتن  يا  هدـع  هک  دـش  بجوم  یهلا  نیگنـس  ناحتما  اه و  هار  هروک 

بالقنا نامرآ  نیا  ینعی  دندیشک . طخ  هلأسم  لصا  يور  مک  مک  دنداد و  تبـسن  مالـسا  هب  ار  دوخ  ياه  تسب  نب  دندش و  ادج  هار  هنایم 
نید رتچ  تحت  یللملا ، نیب  هعسوت  ماظن  تالداعم  میهافم و  دنک و  تموکح  یناهج  هعماج  رب  طلسم  فیراعت  رب  دیاب  نید  هک  ار  یمالسا 

دـندز و طخ  دوش ، فیرعت  نید  طسوت  ناهج  حطـس  رد  يداـصتقا  یگنهرف و  یـسایس ، تلادـع  دـنک و  ادـیپ  ینید  هغبـص  دریگ و  لـکش 
درادن و کیژولوئدیا  تلـصخ  نید ، دندرک  اعدا  ای  درادن و  ار  هعماج  هرادا  تردق  تسا و  هدیـسر  تسب  نب  هب  مالـسا  هک  دـندش  یعدـم 

هنایم رد  هک  دـندوب  ییاهمدآ  وا  لاثما  يورـسک و  ور  نیا  زا  تسا و  هتـشاد  هقباس  زین  نآ  زا  لبق  هطورـشم و  هرود  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا 
اب رفک  يایند  ینمـشد  رکنم  سک  چیه  دنتخادرپ . نید  اب  هلباقم  هب  اذل  دـننک ، يدرمیاپ  تمواقم و  دنتـسناوتن  دـنوش . هارمه  دنتـسناوتن  هار 

. میا هتفرگ  رارق  رفک  يایند  هرصاحم  رد  ام  هک  ددنبب  تیعقاو  نیا  يور  هب  مشچ  دناوت  یمن  یسک  تسین . بان  مالسا  نیا  اب  مه  نآ  مالسا ،
نامدوخ ياه  هشیر  داینب و  رد  دـیاب  هک  تسا  يزور  نامه  نیا  دـنک ، اهر  ار  اـم  نمـشد  میـشابن و  نمـشد  دـیدهت  ضرعم  رد  يزور  رگا 

لحنم هدرب و  ورف  شدوخ  طلسم  ماظن  رد  ار  ام  دنک  یم  ساسحا  نمـشد  میتسین و  نمـشد  هار  رـس  رب  یعنام  ام  رگید  زور  نآ  مینک . کش 
نارود همانعطق 598 ، شریذـپ  زا  سپ  تبقاع  ههد ، کی  یط  رد  تخـس  ياهبیـشن  زارف و  زا  سپ  يزاسزاب  هرود  مود : هلحرم  تسا . هدرک 

یم زورب  روهظ و  دوخ  هارمه  ییاهشزرا  گنهرف و  روحم  رب  يداصتقا  هعـسوت  هک  ساسا  نآ  رب  دش . عورـش  يداصتقا  هعـسوت  يزاسزاب و 
ناوت یمن  دیدج ، فده  کی  هب  ندیسر  يارب  اریز  درک ؛ يدج  زورب  يزیر ، همانرب  اب  یمالسا  بالقنا  ياهـشزرا  اهنامرآ و  ضراعت  دنک ،
دهاوخ ار  دوخ  صاخ  تاعبت  راثآ و  مزاول و  گنهرف ، نیا  رگید ، ترابع  هب  درک . هدافتـسا  تسا ، فدـه  نآ  ریاغم  اتیهام  هک  یگنهرف  زا 
تلود رب  مکاح  يزیر  همانرب  گنهرف  ضراعت  نامز ، نیا  رد  ام  هدمع  لکـشم  دوب . دهاوخن  نگمه  ناسمه و  دیدج ، فده  اب  هک  تشاد 
نیرت هدـمع  تشاد . دـهاوخ  هارمه  هب  ار  يرابتراسخ  ياهدـمایپ  نآ ، زا  تلفغ  هک  تسا  یمالـسا  بـالقنا  گـنهرف  اـب  یتیریدـم  ماـظن  و 
هنامگ نیا  دریگ و  یم  رارق  دـیدرت  دروم  اه ) لآ  هدـیا  اهنامرآ و   ) بالقنا یـسایس  هفـسلف  ساسا  هک  تسا  نیا  ضراعت  نیا  یفنم  باتزاب 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 2000 

http://www.ghaemiyeh.com


فادـها هب  ندیـسر  يارب  یتسیاب  هدوب و  ینهذ  یلیخت و  هکلب  هدوبن ، یقیقح  ینیع و  زگره  بـالقنا ، ياـهنامرآ  هک  تفرگ  دـهاوخ  توق 
زا یکی  راــگزومآ  تـفرگ ! یپ  ار  تیریدــم  هرادا و  رما  ینید ) هـن   ) یملع تیریدــم  کــی  ساــسا  رب  شوــمارف و  ار  اــهنآ  نــیزورما ،

: دـسیون یم  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  ناریا  يداـصتقا  عاـضوا  دروم  رد  روشک  زا  جراـخ  رد  يا  هلاـقم  رد  یناریا  ياـهنادداصتقا 
ناسمه و هعماـج ، یملع  هرادا  اـب  هک  تسا  هیقف  تیـالو  هلوقم  اـهنت  تسین ، يداـصتقا  لـئاسم  زگره  ناریا  یـسایس  ماـظن  هدـمع  لکـشم  »
رد دنک . هزیروئت  هتفرگ  رارق  هک  یـشلاچ  رد  ار  دوخ  یفـسلف  ینابم  دیاب  هلحرم  نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  دـندقتعم  دـشاب ». یمن  گنهامه 

لیلدب دیامن ، تیاده  ار  هعماج  دـنک و  هرادا  ار  روشک  نارگید  تایبدا  اب  دـهاوخ  یم  یتقو  يزوریپ  يادـتبا  رد  بالقنا  کی  جـیار  فرع 
یم روهظ  ینابم  اهراکهار و  نیب  ضراعت  اذل  دناشک . یم  تسب  نب  هب  ار  ام  دراد ، ار  اهنآ  ینابم  فادـها و  گنهآ  نارگید ، تایبدا  هکنیا 

زا دنتـسین . یملع  ینابم  هک  دننک  یم  ادیپ  داقتعا  دنـشک  یم  طخ  ینابم  يور  رب  دـننک و  یم  تیامح  اهراکهار  زا  يا  هدـع  هاگنآ ، دـنک .
یم دنتـسه و  وگ  تفگ و  يارب  یملع  دیدج  نابز  یملع و  تایبدا  لابند  هب  دننک و  یم  تیامح  ینابم  زا  يا  هدع  سکعرب ، رگید ، فرط 

بالقنا یـسانش  بیـسآ  تهج  ینیع  ياهراکهار  دنهد . رییغت  نید  تایبدا  روحم  رب  ار  هعماج  هنایماع  نابز  ات  یـصصخت  نابز  زا  دـنهاوخ 
ام دنیوگ  یم  اما  تسا ؛ رصانع  زا  لکشم  هک  دندقتعم  یخرب  تسا . توافتم  یمالسا  بالقنا  نارادفرط  نیب  رد  اهیـسانش  بیـسآ  یمالـسا 

یناهج هعماج  راک  زاس و  اب  ار  اهنآ  مینک و  تیبرت  ار  مالسا  هب  رادافو  لداع  هتسیاش  یناسنا  ياهورین  میناوت  یم  ام  میرادن ، يدج  لکـشم 
حیحص ریسم  رد  هعماج  داتفا ، روما  هرادا  هب  يانشآ  نید و  هب  دهعتم  ياهناسنا  تسد  رد  راک  یتقو  مینک . انشآ  هرادا  ملع  هرادا و  تایبدا  و 

ار اهاطخ  اهطلغ و  یناسنا ، مولع  هزوح  رد  دـیاب  ام  انایحا  هک  دـندقتعم  اهنآ  ناگنازرف  نادنمـشیدنا و  تیاهن ، رد  ای  دریگ و  یم  رارق  دوخ 
هد ات  ام  تسا . هدوبن  قفوم  دش و  هبرجت  هتشذگ  ههد  ود  لوط  رد  درکیور  نیا  اما  میروایب . يور  مه  مولع  نیا  حالـصا  هب  مینک و  حالـصا 

دـش و شیامزآ  روشک  رد  زکرمتم  تلود  ای  یتلود  تیکلام  میدرک و  هبرجت  ار  یتسیلایـسوس  ياهماظن  سدـقم ، عافد  نایاپ  ات  ینعی  لاس ،
رادنید مه  دمآراک و  مه  هرود  ود  نیا  ياهورین  میدرک ، هبرجت  ار  يراد  هیامرـس  ماظن  لاس ، هد  مه  يزاسزاب  زاغآ  گنج و  نایاپ  زا  سپ 

یلو میداد ، رارق  اهنآ  هار  رس  رب  رتلیف  ییاهاج  کی  میریگب و  عرـش  اب  ار  ماظن  ود  نیا  هیعطق  تفلاخم  گنهآ  میدرک  شالت  هچرگ  دندوب .
ار یمالـسا  بالقنا  هچنآ  دندوبن ؟ رادافو  نید  هب  دندوبن ؟ دـمآ  راک  دـندوب ، راک  رـس  رب  هک  ییاهورین  اعقاو  ایآ  ارچ ؟ تسا . هدادـن  باوج 

رازفا مرن  زا  دروایب . يور  نارگید  يوگلا  هب  شدوخ ، ياهنامرآ  هب  یبایتسد  يارب  دهاوخب  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  نیا  دنک  یم  دـیدهت 
هب طوبرم  یمالسا  بالقنا  ياهنارحب  همه  هک  دندوب  دقتعم  دنادب . بالقنا  یسانش  بیسآ  ار  اهنآ  یـسانش  بیـسآ  عون  دنک ، هدافتـسا  اهنآ 

کی زا  یـسانش  بیـسآ  رگا  تساهنآ . ياه  هخـسن  دـعب  نآ و  ياهـشلاچ  بالقنا و  زا  یتسیلاربیل  ای  یتسیلایـسوس  هناسانـشراک  ياهلیلحت 
هخسن لدم  یسانش و  بیسآ  لدم  یسانش و  بیسآ  دروآ . یم  دوجو  هب  رامیب  يارب  ار  نارحب  نیرتدب  دشاب ، هتشاد  بیـسآ  شدوخ  رامیب ،
هعماج رد  ام  هک  تسین  یکش  تسا . سح  ییارگ  قلطم  مسیلایسوس و  يراد و  هیامرس  تایبدا  زا  هتـساخرب  یلدم  ار  هعماج  لوادتم  یچیپ 
یهلا هعسوت  یسدنهم  تسا . يدام  هعسوت  يزیر  همانرب  زا  ریغ  یهلا ، هعسوت  یسدنهم  يدام . هعسوت ، یهلا و  هعسوت  میراد ؛ هعسوت  عون  ود 

ياه يدـمآراک  هب  ینید  یگنهرف  هیاپ  رب  دوشن و  ادـیپ  هعماـج  رد  یگنهرف  هعـسوت  اـت  ینعی  دراد  دوخ  هب  صوصخم  رازفا  مرن  هب  جاـیتحا 
، یگنهرف هعسوت  میشاب . هعماج  یهلا  هعـسوت  همانرب  یعدم  میناوت  یمن  میباین ، تسد  تسام  یعامتجا  زاین  گنهرف و  نیب  هطـساو  هک  ینیع 

یگنهرف تیادـه  شور   » و یگنهرف » دـیلوت  شور  ، » نیاربانب تسا . هعماج  یگنهرف  تیادـه  یتسرپرـس و  ياهـشور  هب  یبایتسد  هب  جاتحم 
هچنآ اهـشور و  هفـسلف  رد  رکفت  هب  دـیاب  اه  شور  نیا  رد  تقد  اریز  دریگ ؛ رارق  ام  نادنمـشیدنا  رکفت  ربدـت و  عوضوم  یتسیاب  یعامتجا »

زا مالـسا  يایند  تسا . رظن  هفـسلف  هن  لمع و  هفـسلف  نامه  هک  دماجنایب  دنک ، یم  گنهامه  فلتخم  ياه  هزوح  رد  ار  اهـشور  هفـسلف  نیا 
تسا يا  هفسلف  ییاردص ، هفسلف  تسا . هدیـسر  لماک  يراوتـسا  هب  هتـشذگ  ياه  هدس  رد  انب  نیا  درادن . يدوبمک  چیه  رظن ، هفـسلف  هیواز 

یم هک  یتسه  تقیقح  يرظن  لیلحت  زا  دناد . یمن  لمع  راد  هدهع  ار  شدوخ  اما  دنک ، یم  هئارا  نسحا  وحن  هب  ار  ناهج  يرظن  فیرعت  هک 
بیـسآ اذل  تسین ؛ تینیع  لرتنک  تیاده و  هفـسلف  يا ، هفـسلف  نینچ  دـنیب . یمن  راد  هدـهع  ار  دوخ  دراپـس و  یم  مولع  هب  ار  هیقب  درذـگ ،
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، نیاربانب دوش . یمن  مامت  مالسا  عفن  هب  دریگب ، رارق  اهناسنا  نیرتهب  تمدخ  رد  ولو  نمشد  رازفا  مرن  تسا . یگنهرف  بیسآ  هعماج ، یلـصا 
یلکشم دنتسه ، یمالسا  بالقنا  مالسا و  نید و  هب  رادافو  همه  هک  ییاه  هرهم  نیب  رد  تردق  ندش  تسد  هب  تسد  اه و  هرهم  ییاج  هباج 

ماظن هدننک  دیلوت  دـشاب و  يا  هکبـش  تروص  هب  دـیاب  مه  رازفا  مرن  نیا  دوب و  رازفا  مرن  لابند  هب  یتسیاب  ساسا ، نیا  رب  دـنک . یمن  لح  ار 
هفسلف ندش و  هفسلف  اهدتم و  هفسلف  اهشور و  هفـسلف  نآ ، زا  لبق  اهیژولودتم و  هب  یبایتسد  هب  جاتحم  نیا  هک  دشاب  دیدج  يدربراک  مولع 

نیا هک  مینک  مامت  ار  يدـمآراک  نیدـچ و  نیب  هطبار  میناوتن  رگا  اعطق  تسا . رییغت  یگنوگچ  ریـسفت  هفـسلف  هصـالخ ، یعاـمتجا و  لـمع 
ام دراد ؟ ار  هعماـج  تیادـه  تردـق  نید ، هک  مینک  اـعدا  میناوت  یم  هنوگچ  تسین ، نکمم  يدربراـک  موـلع  تیادـه  قـیرط  زا  زج  هطبار 
زاس اب  میهاوخ  یم  ایآ  دشاب . یعامتجا  تلادع  رادمچرپ  دیاب  نید  هک  میا  هدرک  اعدا  میا ، هدرک  يدنب  فص  ملاع ، رد  میا و  هدش  یعّدـم 

نداد خـساپ  تلهم  زونه  تسیچ ؟ میراد  يدـیدج  فرح  رگا  مینک ؟ حرطم  ملاع  رد  ار  ناـمدوخ  اـهنآ  رازفا  تخـس  رازفا و  مرن  راـک و  و 
یگلاس رد 22 و 23  هک  یمالـسا  بالقنا  تمظع  هب  یبالقنا  چیه  ریخا ، ياه  هدس  رد  تسا . نآ  يادـتبا  هزات  هتـشذگن ، یمالـسا  بالقنا 

هک ار  اهنآ  یگلاـس  و 23   22 دوب . هیـسور  هسنارف و  بـالقنا  اـه  بـالقنا  نیرتمهم  تسا . هدوبن  دـشاب  باداـش  ناوج و  ردـق  نیا  شدوخ 
؟ تسا يرطخ  هچ  ضرعم  رد  ام  بالقنا  هک  تسا  نیا  مهم  لاؤس  یلو  دنتـسین ؛ ام  بالقنا  طاشن  یباداش و  هب  کی  چیه  مینک . یم  هعلاطم 

رادیاپ ناهج  رد  دوخ  هعـسوت  رودـص و  رد  نانچمه  یمالـسا  بالقنا  میهاوخب  رگا  اهیتسیاب  اهیتساک و  نیا  دوجو  اب  دراد !؟ يدوبمک  هچ 
یسایس هفسلف  دیلوت  نیودت و  ماگ ، نیلوا  یسایس  هفسلف  ندرک  هزیروئت   1 دریگ : رارق  هقالع  هجوت و  دروم  لیذ  روما  دراد  ترورض  دشاب ،
یگرزب ياهـشلاچ  اب  یمالـسا  بالقنا  دـش  دـهاوخ  ببـس  راک  نیا  ماجنا  مدـع  انئمطم  تسا . نآ  زا  هناـناج  عاـفد  نید و  روحم  رب  دـیدج 

رارق مجاهت  دروم  هتخانش و  یبوخ  هب  ار  ألخ  هطقن  نیا  هزورما  یمالسا ، بالقنا  ياناد  نانمشد  دور . شیپ  یکانرطخ  ياهزرم  ات  هجاوم و 
يوس زا  دنا و  هداد  رارق  يرـشب  هعماج  هرادا  تموکح و  رما  رد  نید  یـسایس  يدـمآ  راک  مدـع  ار  دوخ  تالمح  لیلد  نیرتهب  دـنا و  هداد 

هب تموکح و )... تمکح و  شزرا  شناد و  هطبار  مدـع  لقادـح  نید   ) يرظن یگنهرف و  ثحابم  حرط  اـب  مه  یلخاد  نارکفنـشور  رگید ،
دهاوخ خـلت  تقیقح  نیا  دوجو  تسا ، زاسراک  نآ  هب  هجوت  یـسایس ، یگنهرف  راد  ریگ و  نیا  رد  هچنآ  اما  دـننک ؛ یم  کـمک  همجه  نیا 

رتسب نیلوا  هک  دش  میهاوخ  یکیئال  تموکح  دهاش  روشک ، تیریدـم  تیمکاح و  رما  رد  مزیرالوکـس  رکفت  تیقفوم  تروص  رد  هک  دوب 
یم ار  تکرح  نیا  یخیرات  هنومن  دوب . دهاوخ  یـشرورپ  ياهرتسب  قیرط  زا  مدرم  تایقالخا  تالیامت و  رییغت  وا ، یلـصا  تکرح  يزاس و 
مان حرط  هزاجا  هک  تفای  تیمکاح  یکیئال  تلود  كروتاتآ ، هرود  زا  هک  درک  هدـهاشم  هیکرت  روشک  یعامتجا  یـسایس  خـیرات  رد  ناوت 
نیا رد  درک . دهاوخن  کمک  يژولونکت  يراد و  هیامرـس  دشر  هب  اریز  تسا ؛ یتفع  یب  نیع  نید ، تفع  هک  دوب  دقتعم  داد و  یمن  ار  نید 

يانعم هب  رکفت  نیا  تیمکاح  املسم  دنک . کمک  يدام  هیامرـس  دوس  دشر و  هب  هک  تسا  بولطم  یگنهرف  قالخا و  تسایـس ، اهنت  يداو 
لمع اهنت  هن  اشحف و  هماقا   ) تسا تارکنم  ندـش  عقاو  فورعم  فورعم و  ندـش  عقاو  رکنم  یمالـسا و  بالقنا  ياهنامرآ  مدـه  فذـح و 

یعامتجا يرهاظ  يروص و  ياه  هدیدپ  هن  تسا ، لحارم  دراوم و  نیا  يزادـنا  هار  ددـص  رد  یگنهرف  نوخیبش  ای  یگنهرف  مجاهت  اشحف .)
تاهبش نیا  فلتخم ، ياهرـشق  هعماج و  دیدرگ و  زاسراک  نیفلاخم  ینورد  ینوریب و  یگنهرف  ثحابم  رگا  نیاربانب ، یباجحدب و .... ریظن 

رگید دنتـسه ، دوخ  یفنـص  يدرف و  يدام و  فادها  لابندـب  تیناحور ، تسیناراد و  ار  یعامتجا  هرادا  تردـق  نید ، هک  دـندرک  لوبق  ار 
تیریدم رما  رد   ) تفای دنهاوخ  ققحت  هاگآان  ياهیدوخ  تسدب  یتحارب و  دصاقم ، یمامت  دوب و  دهاوخن  نمشد  یکیزیف  روضح  هب  يزاین 

هک تسا  رواب  نیا  رب  راـمیب  يرکفنـشور  میزادرپ . یم  لاـثم  کـی  رکذ  هب  نآ  یفنم  باـتزاب  ترورـض و  نیا  نییبت  يارب  يزیر ) هماـنرب  و 
طباور رگید  نردمارف ، هتینردم و  رصع  نیا  رد  اّما  تسا ، هدوب  یـصاخ  ینامز  طیارـش  ياضتقا  صاخ  حاکن  نید ، زا  تئارق  کی  ساسارب 

دوب و نید » یـضرع   » هدمآ نایم  هب  ینخـس  لئاسم  نیا  زا  مه  نید  رد  رگا  داد و  يدـیدج  فیرعت  حاکن  زا  دـیاب  هدـش و  مکاح  يدـیدج 
نید بالقنا و  یمالسا و  گنهرف  هب  مجاهت  زا  ریغ  يزیچ  شرگن ، هوحن  نیا  هک  دوش  یم  هدهاشم  دوش . یمن  بوسحم  تایتاذ »  » زا زگره 

اب يریذـپان  راکنا  میقتـسم و  طاـبترا  رما ، نیا  ترورـض  یگنهرف » بـالقنا   » هعـسوت ترورـض  ّهلدا  یگنهرف  بـالقنا  موس : هلحرم  تسین .
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عقوتم ار  یسایس  بالقنا  موادت  ناوت  یمن  یگنهرف ، مزال  رازبا  هب  یبایتسد  نودب  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ؛ یـسایس » بالقنا   » موادت ترورض 
، یلم رادتقا  هک  تسا  نیا  نقیتم  ردق  اما  تسا ، صوصخ  نیا  رد  ینادیم  عیـسو  تاقیقحت  دـنمزاین  اعدـم ، نیا  لماک  تابثا  دـنچ ، ره  دوب .

هملک يالِعا  تهج  رد  یناهج  ثداوح  رب  تیمکاح  رد  لمع  راکتبا  نتفرگ  تسد  هب  للملا و  نیب  حطس  رد  رثؤم  روضح  یسایس ، تدحو 
رد اـب  زج  یناـهج ، ساـیقم  رد  يداـصتقا » یگنهرف و  یـسایس ،  » ثداوح یتسرپرـس  هملک ، کـی  رد  نید و  عفن  هب  اوق  هنزاوم  رییغت  قح و 
دور یم  رامـشب  یعامتجا  نوئـش  داعبا و  یمامت  رد  هثداح  داجیا  ینابیتشپ  رد  رثؤم  يرـصنع  هک  بسانم  یگنهرف  ياهرازبا  نتـشاد  رایتخا 

«، يداصتقا بالقنا   » تیریدم زین  ققحت و  ودب  رد  نآ  شریذپ  دروم  ياهـشزرا  ظفح  اب  هارمه  یـسایس » بالقنا   » موادت اذل  تسین . نکمم 
نیا يانبم » ، » نآ زا  لبق  و  گنهرف » دیلوت  ياهشور   » هب هک  یمادام  دشاب ، تابثا  لباق  سدقم ، عرـش  هب  نآ  راتخاس  دانتـسا  هک  يا  هنوگ  هب 

اهشزرا نتخاب  گنر  دهاش  زورب  زور  دیاب  گنهرف ، هصرع  رد  یمیظع  ءالخ  نینچ  لَِبق  زا  هدوبن و  ریذپ  ناکما  ًالمع  دشابن ، یکتم  اهشور 
هک ییاج  اـت  میـشاب ؛ ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  باـن  مالـسا  سدـقم  یناـبم  زا  روشک  یـسانشراک » ماـظن   » نوزفازور يرود  و 

ياه هویش  هب  کّسمت  و  یلمع ، ریغ  ار  یمالسا  هعماج  يربهر  ياهدومنهر  اه و  هیصوت  ینیع  ققحت  روبزم ، ماظن  یلصا  رصانع  زا  يرایسب 
ترورـض هلدا  رگید  زا  دـننک ! دادـملق  یمالـسا  ماظن  يداصتقا  یگنهرف و  یـسایس ، هعـسوت  هار  اـهنت  ار  نارگید  یمالـساریغ  اـما  برجم ،
صوصخ رد  دوجوم  ناصقن  یلصا  هشیر  دسر  یم  رظن  هب  تسا . یمالسا  ماظن  توق » فعـض و  طاقن  تخانـش  ، » یگنهرف بالقنا  هعـسوت 

داهن ود  هدهع  رب  اتدـمع  ناشتیوقت  عفر و  اهنآ و  فشک  هک  ار  یمالـسا  ماظن  توق  فعـض و  طاقن  زا  رگن  هعومجم  یعقاو و  كرد  مدـع 
هفسلف  » لاصحتسا دوجوم ، هفسلف  زا  هک  ارچ  درک ؛ وجتـسج  دوجوم  ياهـشور »  » فعـض رد  دیاب  دشاب . یم  هاگـشناد »  » و هزوح »  » یگنهرف
راتخاس رب  لحمـضم و  ار  رافک  یتسرپرـس  تردـق  يرازبا ، نینچ  اب  ناوت  یمن  دور و  یمن  راظتنا  یعامتجا » تیالو  ماظن  راتخاس  خـیرات و 

لئاق ناهرب  هریاد  زا  یعوضوم  جورخ  يا ، هصرع  نینچ  يارب  هفـسلف ، نیا  ًالوصا  تشاذگ . نیداینب  ریثأت  للملا  نیب  ماظن  رد  تردق  یلـصا 
ناهرب اب  لاعف و  یعـضوم  میتسناوتن  خـیرات  هفـسلف  رد  هک  ینامز  اعبط  درمـش . یمن  حیحـص  هکلب  مزال ، نآ  رد  ار  نیهارب  تلاـخد  تسا و 

رد دنام ؛ میهاوخزاب  مولع ، اهـشور و  ینابم ، هب  کسمت  زا  راچان  تشاد و  میهاوخن  نتفگ  يارب  یفرح  زین  هعـسوت »  » رما رد  میـشاب ، هتـشاد 
ترورـض رگا  ددرگ . یم  یقلت  بوـلطم  یّتـح  زاـجم و  يرما  یمالــسا ، هعماـج  یتسرپرــس  يارب  نارگید  يوـگلا  زا  يوریپ  تروـصنیا ،
یمالـسا بالقنا  تکرح  باتـش  خرن  اب  سدـقم  داهن  نیا  یگنهرف  تکرح  ّتیخنـس  داجیا  روظنم  هب  هزوح  یفـسلف  یناـبم  رد  یگدـنلاب » »

، اههاگـشناد حالـصا  رما  ناّیلوتم  رب  هتـشاد و  رت  هدیچیپ  یتروص  هاگـشناد ، رب  مکاح  ینابم  دـعب  رد  هصیقن  نیا  انئمطم  دوش ، یم  ساسحا 
ییآراک و مدع  هب  ار  ام  هاگـشناد ، یناسنا » یبرجت و  هیاپ ،  » مولع رب  مکاح  دتم  یفـسلف و  ناینب  رد  لمأت  یکدنا  دـنک . یم  مامت  ار  فیلکت 

هعماج یهلا  لماکت  دزاس . یم  نومنهر  نآ  یهلا  راتخاس  یمالسا و  هعماج  شریذپ  دروم  يداقتعا  ینابم  اب  اهنآ  رب  مکاح  تهج »  » بسانت
یعامتجا نالک  درخ و  یفیک و  یّمک و  تامیظنت  هک  دیامن  یم  زاب  لمع  هب  ار  دوخ  یقطنم  هار  هاگنآ  مالـسا ، یعامتجا  تلادـع  ققحت  و 

، یـسایس  » ناسانـشراک نازیر و  همانرب  هدهع  رب  هک  يراک  نامه  ینعی  دریذـپ ؛ تروص  هعماج  لداع  یلو  تاّیونم  یهلا و  ماکحا  يانبم  رب 
تالداعم يریگراکب  یملع و  ياهـشور  یقطنم و  ياهوگلا  زا  هدافتـسا  اب  ناشیا  تسا و  هدـش  لّوحم  یمالـسا  ماظن  يداصتقا » یگنهرف و 

یصاخ شور »  » ياراد يزیر ، همانرب  هک  تسین  راکنا  لباق  بلطم ، نیا  اذل  دنیامن . یم  رازبا  ار  دوخ  یسانشراک  رظن  تیاهن ، رد  يدربراک 
الاب روظنم  هب  فلتخم  مولع  زا  يریگ  هرهب  اب  ار  یعامتجا  ياهتیلاعف  میظنت  ناوت  یم  اهنآ  وترپ  رد  هک  تسا  صخـشم  ییاهـضرف » شیپ   » اـب

همانرب قیرط  زا  يدربراک » مولع  ، » تقیقح رد  داد . ناماس  ناسانـشراک  طسوت  هعماج  تیعـضو  تیادـه  لرتنک و  صیخـشت ، تردـق  ندرب 
شیپ زا  معا  اه  هّفلؤم  نیا  زا  کی  ره  رگا  لاح  دنوش . عقاو  هدافتسا  دروم  یعامتجا  تامیظنت  تافرـصت و  رازبا  ناونع  هب  دنناوت  یم  يزیر 
لباق تسا ، راوتـسا  نیطاسا  نیا  رب  هک  زین  یـسانشراک  ماظن  تالوصحم  دنریذپب ، تناید »  » گنر يدربراک  مولع  تالداعم  شور و  ضرف ،

يروخشبآ زا  اهنآ  هعومجم  رگا  الا ، و  تفرگ ؛ دهاوخ  رارق  یمالسا  هعماج  نالک  درخ و  ياهیدنمزاین  ياشگهار  یهلا و  ماظن  رد  هدافتسا 
رـس رب  ثحب  تسادیپ ، هچنانچ  دروآ . دـنهاوخن  ناغمرا  هب  یمالـسا  هعماج  يارب  ار  روخ  رد  یتالوصحم  امتح  دنـشاب ، هدرک  هیذـغت  رگید 
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فارتـعا هب  هک  تسا  یماـظن  نینچ  رب  مکاـح  يوگلا »  » هجوتم نخـس ، حور  هکلب  تسین ؛ روـشک  یـسانشراک  ماـظن  نیدـتم  رتـشیب  رـصانع 
دوجو رطاخ  هب  يدارفا  نینچ  تساوخ  املـسم  تسا . کیئال  رگن و  يدام  کلامم  رد  هدافتـسا  لباق  یتادراو و  ییوگلا  نمـشد ، تسود و 

یم هنوگچ  تسا ، یلامآ  نینچ  ققحت  زا  ناوتان  دوجوم ، رازبا  یتقو  اما  تسین ، ینیب  تحلصم  زج  يزیچ  ناشیا  رد  یبالقنا  یبهذم و  قرع 
کی لوصحم  هک  تفریذپ  ناوت  یم  ایآ  تسیرگن ؟ نیقی  هدـید  اب  یمالـسا  هعماج  کی  رد  یـسانشراک  ماظن  تالوصحم  ییآراک  هب  ناوت 
دّجهت لها  نیدـتم و  رـصانع  ار  يا  هناخراک  نینچ  نارگراک  ناریدـم و  نوچ  دـشاب ، لالح  اراوگ و  یتبرـش  تارکـسم ، دـیلوت  هناـخراک 

شیپ نینچ  رب  ینتبم  تالداعم  شور و  ناوت  یمن  دـیامنن  قازترا  یحو  رون  زا  ییاـنب  نینچ  یفـسلف  ياـنبم  هک  یناـمز  اـت  دـنهد ؟ لیکـشت 
رب يرگید  لیلد  یهاگشناد ، مولع  یقطنم  یفسلف و  راتخاس  رب  دوجوم  فعض  تفرگ . راکب  یمالسا  ماظن  تالضعم  لح  رد  ار  ییاهـضرف 

ییآراک رانک  رد  ناوتب  رذگهر ، نیا  زا  ات  تساههاگـشناد  ياضف  حالـصا  یگنهرف و  بالقنا  هعـسوت  رد  ناگمه  رتشیب  تیدج  ترورض 
فرژ میشاب . یمالـسا  هعماج  ناتـسوب  رد  یمالـسا  تالداعم  ياه  هژاو  لگ  ییافوکـش  دهاش  بالقنا ، نوزفا  زور  باتـش  اب  هزوح  نگمه 
حطس هب  میمرت »  » و ظفح »  » عطقم ود  زا  نآ  یغیلبت  یقیقحت و  یشزومآ ، تیلاعف  حطس  ياقترا  موزل  و  هزوح »  » دوجوم راتخاس  رد  یشیدنا 

ياهنامرآ اب  هاگـشناد  نگمهان  راتخاس  حالـصا  رد  يرگن  یحطـس  زا  بانتجا  وسکی و  زا  یهلا  ياهـضرف  شیپ  سیـسأت  و  ( 5 «) یگدنلاب »
ریصقت دشاب . یگنهرف  بالقنا  یندشان  لح  يامعم  دیلک  دناوت  یم  وس ، رگید  زا  یمالسا  مولع  يژولدتم  يزیر  یپ  موزل  بالقنا و  لیـصا 

یتسرپرس يارب  لاعف  ییارجا » شخب   » کی هب  یبایتسد  رد  ار  یمالسا  ماظن  ناراکردنا  تسد  امتح  هصرع ، ود  نیا  زا  کی  ره  رد  روصق  و 
یمالسا بالقنا  مود  لوا و  لحارم  رد  رگا  نیاربانب ، مینابیرگ . هب  تسد  اهنآ  اب  هزورما  هک  درک  دهاوخ  يرتیدج  تالکشم  راچد  هعماج ،

رد درک و  يزادـنا  هار  یگنهرف  یبـالقنا  یـسایس ، هفـسلف  ققحت  تهج  موس ، هلحرم  رد  یتسیاـب  میدومن ، دوخ  بیـصن  ار  لـماک  تیقفوم 
نامز راک ، نیا  هتبلا  دریگ . تروص  تسایس ، ملع  هلمج  زا  دیدج  ملع  داجیا  يرشب و  مولع  قلطم  رد  يرییغت  ینید و  مهف  لماکت  تقیقح ،

تـسناوت يزوریپ  زا  سپ  هسنارف  بالقنا  دریگ . ماجنا  راک  نیا  یهاـتوک  ناـمز  رد  تسین  لوقعم  زگره  تشاد و  دـهاوخ  ار  ینـالوط  يرب 
ياه همجه  عناوم و  اب  مادم  یسایس ، يزوریپ  زا  سپ  یمالسا  بالقنا  هنافسأتم  دیامن . سیسأت  دیلوت و  ار  دوخ  تایبدا  لاس ، داتشه  زا  دعب 

رب هوالع  نید ، هک  تسین  یکش  ور ، نیا  زا  تسا . هتفای  ار  کیمداکآ  يروحم و  راک  نیا  هب  نتخادرپ  تصرف  رتمک  هک  هدوب  وربور  يدج 
هرادا اب  و  يرثکا ) نید   ) دـهد یم  رارق  دوخ  شـشوپ  تحت  ار  يرـشب  یگدـنز  ياه  هزوح  یماـمت  تسا و  تیعماـج  ياراد  ندوب ، لـماک 

یتالص و نا   ) تفرگ دهاوخ  دوخ  هب  تیدوبع  گنر  هعماج ، ياهراتفر  مامت  دنک و  یم  داجیا  یعامتجا  شتسرپ  یعون  تقیقح  رد  دوخ ،
دهاوخن نید  زا  يانمت  ریغب  یهار  يرـشب  ياه  هصرع  یمامت  رد  تیادـه  قیرط  يارب  رـشب  نیملاـعلا .) بر  یتاـمم هللا  ياـیحم و  یکـسن و 

مدقم تسا و  مالسا  هیلوا  ماکحا  زا  یکی  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هقلطم  تیالو  زا  يا  هبعـش  هک  تموکح  . » درادن تشاد و 
حلاصم فلاخم  نآ  نایرج  هک  يدابع  ریغ  ای  يدابع و  هچ  ار  يرما  ره  دناوت  یم  و  تسا ... جح  هزور و  زامن و  یتح  هیعرف  ماکحا  مامت  رب 

تیالو تخانـش  مدع  زا  یـشان  دوش  یم  هتفگ  ای  نونک و  ات  هدش  هتفگ  هچنآ  دـنک ، يریگولج  تسا  نینچ  هک  یمادام  نآ  زا  تسا  مالـسا 
احیرـص تفر ، دـهاوخ  نیب  زا  تارایتخا  نآ  اب  اه  نآ  لاثما  هبراضم و  هعرازم و  تسا  عیاش  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هچنآ  تسا . یهلا  هقلطم 

هتبلا ( 6 .«) منک یمن  تمحازم  هک  تسا  یلئاسم  مه  نآ  زا  رتالاب  تسا و  تموکح  تارایتخا  زا  نیا  دشاب ، نینچ  اضرف  هک  منک  یم  ضرع 
ام هک  دـشاب  یمن  طاقتلا  هب  التبا  يریگوگلا و  سابتقا و  ياـنعم  هب  زگره  نید ، روحم  رب  داـصتقا  گـنهرف و  تسایـس ، ياـه  هزوح  لـماعت 

يزیچ راک  نیا  اریز  مینک ؛ یقلت  ینید  ار  اهنآ  هدز و  ینید  باعل  ار  اهنآ  هتفرگ و  ار  یبرغ  یقرـش و  لدـم  يداصتقا  یـسایس  ياـهراتخاس 
نیرتنهک و ناونع  هب  بهذم  نید و  تسایس  نید و  یقطنم  دنویپ  تسین . یمالسا  ماظن  ناونع  هب  داحلا  رفک و  ماظن  ندرک  هزیمالـسا  زا  ریغ 

تالوحت و  تسایـس »  » هلوقم رد  هلمج  زا  رـشب و  یعامتجا  یگنهرف و  ياـهداهن  همه  رد  يرـشب  خـیرات  رد  یعاـمتجا  داـهن  نیرتراذـگرثا 
زا نید  ییادـج  هشیدـنا  ياهرذـب  هیما ، ینب  تسد  هب  تفالخ  يوگ  نداتفا  مالـسا و  روهظ  زا  سپ  تسا . هدوب  راذـگ  رثا  یخیرات  یـسایس 

نیشناج نید و  مان  هب  مالسا  خیرات  رد  نامکاح  رگید  هلسلس و  ود  نیا  متس  ملظ و  تفای . دشر  سابع  ینب  نامز  رد  دش و  هدیشاپ  تسایس 
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نآ یپ  رد  و  مزیناـموا »  » روـهظ زا  سپ  برغ ، رد  دـناسر . ددـم  هشیدـنا  نیا  هـب  هـک  دوـب  ییاـه  هـنیمز  هـلمج  زا  ناملـسم ، مدرم  رب  ربماـیپ 
اهیروئت اب  مالسا  ملاع  نارکفنشور  ییانشآ  زا  سپ  دیدرگ . ادج  تسایس  هلمج  زا  ملع و  هزوح  زا  نید  هزوح  مزیلاربیل ،»  » و مزیرالوکـس » »

هلمج زا  يزیربـت ، فوبلاـط  ناـخ و  مکلم  هدازدـنوخآ ، اـمکحلا ، متـسر  تفاـی . رتـهب  ار  دوـخ  ياـپ  ياـج  هشیدـنا  نیا  یبرغ ، بتاـکم  و 
«، یـسایس ياهیگدولآ  اهیزاب و  زا  نید  سدقم  تحاس  ندنام  رود  . » دندوب لئاق  هشیدنا  نیا  هب  یمالـسا  ناریا  رد  هک  دندوب  ینارکفنـشور 
«، نید ندوب  يدرف  یصخش و  «، » نایدا ندوب  هتـشذگ  هب  طوبرم  نید و  نامز  نتفای  نایاپ  «، » ندوب ینید  هن  تسایـس ، ندوب  یلقع  یفرع و  »

ندوـبن کـیتارکومد  ینـالقع و   » و ینید » يراگنادـنچ  مسیلاروـلپ و  «، » تسایـس  » و نید »  » يوهاـم زیاـمت  نید ،» ندوـب  يوـنعم  ینهذ و  »
اب هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  رـصاعم ، گرزب  رگایحا  تسا . تسایـس  زا  نید  ییادج  هشیدنا  نایدانم  ياهزیواتـسد  هلمج  زا  ینید » تموکح 

دندش و تسایس  رازراک  دراو  یسایس  رثا  نیرتمهم  نیلوا و  رارسالا » فشک   » شراگن اب  دنتفگ . نخس  نآ  يایحا  زا  مالسا  ندناوخ  بیرغ 
«، هلیـسولا ریرحت  «، » لیاسرلا  » هلمج زا  ددـعتم  هدـنکارپ و  بتک  رد  ینید  تموکح  رگید  ریبعت  هب  هیقف و  تیـالو  یناـبم  حرط  اـب  هتفر  هتفر 

تیـالو ماـظن  رب  ینبم  ینید  تموکح  نوـماریپ  حیـضوت  تیـالو و  یناـبم  دییـشت  هب  اهینارنخـس  زین  و  یمالـسا » تموـکح  هیقف و  تیـالو  »
«، نآ تایدابع  هب  نارق  تایعامتجا  کی  هب  دص  تبـسن  «، » ینید تاروتـسد  ماکحا و  یـسایس  تیهام   » لیلد هب  هصالخ ، روط  هب  دنتخادرپ .

ربماـیپ و ندوب  یـسایس  «، » هعماـج رد  لـالتخا  قیرط  دـس  ماـظن و  ظـفح  ققحت  «، » تموکح رارقتـسا  هیاـس  رد  ماـکحا  یگـشیمه  يارجا  »
هیقف کی  رد  افرـص  ناشیا ، نایب  قبط  يربهر  طیارـش  اهیگژیو و  تفای . تینیع  هکلب  نومیم و  يدـنویپ  تسایـس ، تناید و  همئا » تازراـبم 

يدـمآ راک  هب  دـندوب ، لـیاق  تسایـس  عاـمتجا و  ياـه  هنحـص  رد  ناـیناحور  يّدـج  لاـعف و  روضح  هب  ساـسا ، نیا  رب  تسا . ققحت  لـباق 
یتسیاب تسایـس ، نید و  هطبار  تابثا  زا  سپ  نیاربانب ، دندیناشک . لمع  يداو  هب  اهیروئت ، هصرع  زا  ار  هقف  دنتـشاد و  مات  دـیکأت  تموکح 

هزوح و  ) هعماج یلـصا  داهن  ود  ار  مهم  نیا  هک  هزورما  تسا . دـنم  هدـعاق  هدـش و  هنیداـهن  یقطنم و  هطبار  یعون  دارم ، هک  تشاد  ناـعذا 
ینید لیلد  لماع و  ار  هیقف  تیالو  مظعم  ماقم  ینعی  هعماج  بصنم  نیرتالاب  ياهدییأت  ناوت  یم  دنا ، هدشن  ریگیپ  يدـج  روط  هب  هاگـشناد )
زگره یلو  دـنک ؛ یم  لح  ار  هعماج  نید و  ِیـسایس  هطبار  یعون  تقیقح ، رد  شنم  راتفر و  نیا  اما  تسناد ، طباور  اهراتفر و  ندرک  یقلت 

رارطـضا تقوم و  نارود  رد  ینعی  میا ، هتفاین  تسد  یگنهرف  نودم  ماظن  کی  هب  ام  هک  ینامز  ات  نکل  دوب ؛ دهاوخن  یقطنم  طابترا  عون  زا 
، تعنـص لوپ ، یـسانشراک  راک  رد  هزوح  : » دنیامرف یم  هزوح  هب  تبـسن  یباطخ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ریغال . میتسه و  هطبار  نیا  هب  لمأت 

ریونت يارب  تسا . رظن  دروم  یقطنم  ندـش و  هنیداـهن  راـک  ناـمه  هل  مظعم  مـالک  نیا  دـنک » تسرد  يا  هعوـمجم  یهقف و  رظن  یگنهرف ...
همه ساسا ، نیا  رب  تسا و  لصا  هیامرس  رب  دوس  يوبر ، ماظن  رد  هک  میناد  یم  مینک : یم  نایب  رارطضا  تقوم و  نارود  رد  ار  یلاثم  راکفا ،
یم رارق  یلم  صلاخان  دیلوت  وزج  تمیق ، ياهدبس  رد  یـشورف  نت  یتح  هک  دوش  یم  يراذگـشزرا  فیرعت و  هیامرـس  دوس  روحم  رب  زیچ 

، يوبر ماظن  نیا  شیاز  لصحام و  اریز  درک ؛ ریمعت  ای  یمالـسا و  ناوت  یمن  يا  هدعاق  هار و  چـیه  اب  ار  هلوقم  نیا  هک  تسا  ملـسم  دریگ و 
یتشک کی  تقیقح  رد  ـالاک ، یتشک  کـی  ندـمآ  اـب  تسا  یعیبط  تراـجت ، رما  رد  تسین . يزیچ  داـسف ، گـنهرف  اـشحف و  هماـقا  زا  ریغ 

رد يا  هدـع  تسین . للملا  نیب  هصرع  رد  يداصتقا  یـسایس  تاطابترا  ندرک  اهر  لیلد  لاـثم ، نیا  هتبلا  دوش . یم  دراو  قـالخا  گـنهرف و 
هک یهورگ  هاگدید  یمالـسا  هتینردم  لوا : هاگدید  زا : دنترابع  هک  دـنراد  یتوافتم  یهاگدـید  هتینردـم )  ) دوجوم يدام  ندـمت  اب  هجاوم 

ار شیاهیبوخ  ناوت  یم  اذل  تسا و  ریذپ  هیزجت  يرما  ددجت ، هک  دـنرواب  نیا  رب  هک  تسانعم  نیا  هب  دنتـسه  یمالـسا » هتینردـم   » هب دـقتعم 
ددجت دندقتعم  هاگدید  ود  نیا  هک  دراد  دوجو  اهنآ  لباقم  رد  هاگدید  ود  اما  دیشخب . ینید  یمالسا و  گنهآ  نآ  هب  هاگ  نآ  درک و  ذخا 

... تعنـص و هراوهام ، قرب ، نابایخ ، هداج ، دس ، دـننام  سوملم  یّمک و  ياه  هبنج  زا  ریغ  ددـجت ، هک  ارچ  تسین ؛ رادرب  هیزجت  هتینردـم ، و 
هداـتفا قاـفتا  نیمز  برغم  رد  هک  تسا  یناـسنا  لوحت  هعـسوت و  نآ ، دراد و  زین  يرتقیمع  حور  کـیتارکومد ، ياـهراتخاس  زا  ریغ  یتـح 

ناوت یم  رگم  تسا . مجنپ  هقبط  زا  جرب  نتخاس  دننام  الا ، و  درک ؛ زاغآ  اج  نآ  زا  ار  هعـسوت  دـیاب  هک  دـنک  یم  هیـصوت  ندـمت  نیا  تسا .
نیمه تسا ، مدـقم  یـسایس  هعـسوت  دـنیوگ  یم  هک  ثحب  نیا  زا  ضرغ  ًالوصا  درک !؟ دراو  نآ  قیمع  ینطاب و  ياه  هیال  نودـب  ار  ددـجت 
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دندقتعم لباقم ، رکفت  ود  نیا  اذل  تسا . یناسنا  هعسوت  نآ  درک و  عورش  ینطاب  ياه  هیال  زا  دیاب  هک  دننک  یم  هیـصوت  ینعی  تسا . بلطم 
زا یکی  ینید  تئارق  حالصا  هتینردم و  لماک  شریذپ  مود : هاگدید  درادن . کیکفت  تیلباق  هک  تسا  هتسویپ  مه  هب  هعومجم  کی  ددجت ،

يورشیپ هار  اهنت  تسا و  هتینردم  هیاس  رد  يرشب  تایح  هار  اهنت  هدوب و  بوخ  ددجت ، يانبور  انب و  ریز  هک  دراد  داقتعا  قوف  رکفت  ود  نیا 
؟ درک دیاب  هچ  ار  هعماج  نید  اب  ددجت  تاضراعت  هک  دوش  یم  لاؤس  اهنآ  زا  یتقو  دـشاب . یم  نویـسازینردم  زین  هعماج  یمالـسا و  بالقنا 
« کیتونمره هیرظن   » اـی و  طـسب » ضبق و   » يروئت هلیـسو  هب  ار  هلأـسم  نیا  یتح  ددرگ و  حالـصا  ینید  تئارق  دـیاب  دـنیوگ : یم  خـساپ  رد 

تـسا نیمز  برغم  ینابز  لیوأت  یـسح و  یـسانشنابز  کیتونمره و  هیرظن  نامه  زا  يدومن  طسب ، ضبق و  يروئت  هتبلا  دـننک . یم  هزیروئت 
یم هنوگچ  درک . هیزجت  ار  هتینردم  ناوت  یمن  ًالوصا  دنیوگ  یم  هشیدـنا  نیا  نابحاص  سپ ، تسا . هدـش  هئارا  یقرـش  تایبدا  بلاق  رد  هک 

هدـیدرگ زاغآ  یناسنا  هعـسوت  زا  هکلب  هدـشن ؛ زاغآ  تعنـص  زا  ددـجت ، ًـالوصا  درک و  هیزجت  شدوخ  تاـئاضتقا  زا  ار  رنه  تعنـص و  دوش 
یعیبط قوقح  مان  هب  قوقح ، ملع  رد  هزورما  هک  تسا  يزیچ  نامه  يرادـم  ناسنا  دـنددجت . حور  مسیناموا ، نآ  زا  لبق  مسیلاربیل و  تسا .
ساسا نیا ، تسین و  فلکم  مه  لاـعتم  يادـخ  لـباقم  رد  یتح  ناـسنا  ینعی  تسا  فیلکت  لـباقم  رد  قح  نآ ، دوش و  یم  فیرعت  ناـسنا 

دندقتعم هک  دراد  دوجو  یموس  هاگدید  یمالسا  ندمت  داجیا  موس : هاگدید  دشاب . یم  زین  رکفنـشور  ناناملـسم  زا  یخرب  یـسایس  هشیدنا 
رد هتینردم  رگا  تسین . شیب  یلیخت  مه  هتینردم  ندرک  یمالـسا  نیاربانب  تسین ، مه  یندش  ینید  زگره  درک و  هیزجت  ار  ددجت  ناوت  یمن 

یمالسا هتینردم  نوچ  اذل  دوش . هتفریذپ  دیاب  اه  هزوح  همه  رد  دوش ، هتفریذپ  دنک  یم  ناسنا  یعیبط  هافر  زا  هک  یفیرعت  تعنـص و  يوگلا 
نویـسازینردم و اب  تدـش  هب  تهج  نیمه  هب  تسا . یمالـسا » ندـمت   » مه اـهنآ  داهنـشیپ  تسین و  لوبق  لـباق  مب  اـت  ریز  زا  تسین ، یندـش 

يارب دنچ  ره  دـنک . یم  تفلاخم  دوش ، بیرخت  نید  رگید  ریبعت  هب  دوش و  تئارق  هتینردـم  عفن  هب  نید  هک  نیا  ینعی  ینید  تئارق  حالـصا 
لیوأت يانعم  هب  اهنیا  هک  اهنآ  دننام  نآرق و  مسیمانید  ای  طسب  ضبق و  يروئت  ای  کیتونمره )  ) یـسح لیوأت  دننام  دوش ؛ تسرد  یقطنم  نا 

یمالسا و ندمت  یعدم  موس ، هاگدید  سپ  اهنآ . ریـسفت  هن  تسا ، ینید  فراعم  نآرق و  فیرحت  قطنم  نامه  تسا و  هتینردم  عفن  هب  نید 
هدرک و یط  ار  ایند  ياهزرم  هک  یمیظع  یـسایس  بالقنا  نیا  دندقتعم  هاگدـید  نیا  نابحاص  تسا . هنیمز  نیا  رد  يدـج  شالت  راتـساوخ 
اه هزوح  همه  رد  ار  شدوخ  رازفا » مرن   » دـیاب تسا ، هداد  رییغت  بهذـم  عفن  هب  ار  هنزاوم  هداد و  رارق  دـیدج  شلاـچ  رد  ار  تیداـم  ياـیند 

نیا رب  درک . يزیر  یپ  ار  یمالـسا » ندـمت   » ناوت یمن  زگره  رالوکـس ، تعنـص  ملع و  ددـجت و  رازفا  مرن  هب  هیکت  اب  هک  ارچ  دـنک ؛ دـیلوت 
روحم لوح  ار  هعماج  ياه  هدارا  هک  یتسایـس  ياـنعم  هب  ینید ، تسایـس  هک  تسا  نشور  تقیقح  نیا  تسایـس ، نید و  دـنویپ  رد  ساـسا ،

اذـل تـسا . يداـم  جاـهتبا  هعـسوت  لـباقم  هـطقن  اـه ، هدارا  نـیا  یعاـمتجا  لـماکت  هـک  دـیامن  یم  یهدـنامزاس  گـنهامه و  یهلا ، برقت 
تراـبع هب  تسا . ینیدریغ  نآ  یلـصا  تیوه  هشیر و  اریز  دـناسر ؛ دـهاوخن  ییاـج  هب  ار  اـم  زگره  نارگید ، ياـه  هماـنرب  زا  يرادربوـگلا 

هک درک  رواب  دـیاب  داتفا . قافتا  اپورا  رد  ییارگون  ای  ییازون  رـصع  زا  سپ  هک  تسا  بهذـم  هیلع  رب  نایـصع  دوجوم ، ندـمت  هشیر  رگید ،
، دـشاب یمن  مه  ندرک  ینید  لباق  هدوب و  یتسرپادـخ  بهذـم و  هیلع  رب  نایـصع  يروحم و  لقع  شا  يدوجو  هفـسلف  برغ ، تیندـم  نیا 

ینید شرورپ  یهاگشناد ، مولع  رد  یمالسا  قالخا  فراعم ، سورد  نداد  ياج  اب  املـسم  درک . يزیر  یپ  ار  يدیدج  ندمت  یتسیاب  هکلب 
ياهوگلا اهلدـم و  زا  هدافتـسا  هزورما  ریغال . دوب و  دـهاوخ  نتفر  اـهنآ  هار  هب  یملع ، تیریدـم  نیا  شرورپ  تبقاـع ، دوش و  یمن  لـصاح 

هعـسوت تسا . راکنا  لباق  ریغ  روما  زا  نیا  دروآ و  دـهاوخ  هارمه  ار  یبرغ  ياشحف  داـسف و  ناـمه  يراد ، هیامرـس  روحم  رب  یبرغ  داـصتقا 
يدیدج هدیدپ  ناونع و  هدوب و  یبرغ  يراد  هیامرـس  ماظن  دولوم  حماستو ، لهاست  یـسایس  ياهداهن  بازحا و  ملق  نایب و  يدازآ  یـسایس 

يراد هیامرـس  ماظن  رد  تیکلاـم  هیبش  فرح  نیا  درک  مکح  ناوت  یم  دراد ، دوجو  تیکلاـم  لـصا  مالـسا ، رد  هک  نآ  لیلدـب  اـیآ  تسین .
نآ زا  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  هرهب  دوس  ابر و  ناینب  روحم و  رب  لاربیل  يراد  هیامرـس  ماظن  اریز  تسا ؛ یفنم  باوج  املـسم  تسا ؟ یبرغ 
هدش حیرصت  مالـسلا  هیلع  قداص  مامازا  تیاور  رد  و  هلوسر ) هللا و  نم  برحب  ونذاف   ) تسا هدش  دای  ادخ  لوسر  ادخ و  اب  گنج  ناونع  هب 
هماقا ییاهنت  هب  دوخ  داصتقا ، رد  ابر  لثم  یلـصا  سپ  تسا . دوخ  مراـحم  اـب  مارحلا  هللا  تیب  رد  اـشحف  داـتفه  اـب  ربارب  اـبر  مهرد  کـی  هک 
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یم مس  دیلوت  وا  دبک  هک  تسا  یضیرم  دننامه  ناکما  مدع  نیا  درک . ینید  حالـصا و  ار  نآ  ناوت  یمن  زگره  دنک و  یم  هعماج  رد  اشحف 
ارف ار  ندب  مامت  نورد ، زا  مس  تشاذگ و  دهاوخن  وا  دوبهب  رد  يریثأت  چیه  راک  نیا  اعطق  دوش ؛ هدیلام  دامپ  وا  تسوپ  هب  مادم  یلو  دـنک ،
اما میرادـن ، ار  دـسافم  نیا  لـح  رد  مرها  رازبا و  رـضاح ، ناـمز  رد  هچرگ  هک  تسناد  دـیاب  لـئاسم  نیا  هب  ملع  دوـجو  اـب  هتبلا  دریگ . یم 

هلجع و ياج  لکـشم ، نیا  جالع  رد  دـننک . نآ  يارب  يرکف  هاگـشناد ، هزوح و  داهن  ود  دومن و  ار  خـلت  تقیقح  نیا  كرد  دـیاب  لقادـح 
. دـنک نیودـت  ار  شا  هرادا  تایبدا  تسا  هتـسناوتن  لاس  هاـجنپ  زا  رتمک  رد  دوخ  يزوریپ  زا  سپ  یبـالقنا  ره  اریز  تسین ؛ دروم  یب  باـتش 
رب یـسایس  ماظن  یتسیاب  دـنک ، ادـیپ  یـسایس  هعـسوت  رد  يدـیدج  راتخاس  برق ، هب  قشع  تیدوبع و  تسا  رارق  رگا  نیاربانب ، يریگ  هجیتن 

نارگید يوگلا  زا  هدافتسا  هک  دش  نایب  لوا  هاگن  رد  میشاب . یعامتجا  ياهیراجنهب  دهاش  ات  درک  دیلوت  دوخ  صاخ  یسایس  هفـسلف  ساسا 
. دوش یم  هتـشادرب  دراد  تیدودحم  هک  ار  هتـسوپ  يدعب ، ياهمدق  رد  دوش و  هدیـشک  یبرغ  ندـمت  يور  مالـسا  هتـسوپ  ات  دوش  یم  ببس 

مظن هب  لالخا  داصتقا ، تسایس و  رد  نید  شقن  دندقتعم  هک  تسا  نیا  ناسانـشراک  یـضعب  نارکفنـشور و  یگدز  برغ  يزورما  لکـشم 
ثحب هک  دوـش . یم  هدینـش  یهاـگ  دزیرب . مه  هب  هشیر  زا  تـالداعم  یماـمت  اـت  دوـش  یم  ببـس  هاـگیاج  نیا  رد  نید  روـضح  اریز  تسا ؛

دراو ناریا  رازاب  زا  یتحارب  درایلیم  دـصتفه  هدرک و  هتفـشآ  ار  تکلمم  يداصتقا  ماظن  يداصتقا ، دـسافم  اب  هزرابم  هدروآ و  داب  ياـهتورث 
اریز تسا ؛ حیحـص  یبرغ  یـسارکومد  لاربیل  بتکم  هاگدید  هب  انب  اعدا  نیا  تسا . ریذپان  ناربج  تابرـض  زا  نیا  هدش و  یبد  روشک  رازاب 

هرادا دـیدج  تایبدا  دـیلوت  اب  دـیاب  نیاربانب ، دوش . لدـبم  یتاقبط  ماظن  هب  هعماج  هک  تسا  یبرغ  يراد  هیامرـس  ماظن  يرورـض  اهتفآ ، نیا 
هب هرادا  رگا  تفگ  دـنهاوخ  يدـعب  ماگ  رد  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  درک ؛ يریگولج  نید  طـسوت  دوجوم  ندـمت  ندومن  اـضما  زا  ناوتب 
یم هظحالم  تسین . کیژتارتسا  يربهر و  حوطـس  رد  هیقف  تیالو  مان  هب  یبصنم  هب  يزاین  رگید  تسا ، يرـشب  ياـه  هبرجت  لـقع و  تسد 

یعامتجا یـسایس و  دایز  تاعبت  ياراد  هکلب  تسین ؛ یگنهرف  ثحب  کی  افرـص  هیقف ، تیالو  ترورـض  مدـع  اـی  ترورـض  حرط  هک  دوش 
هاگیاج ترورـض  دنک و  یم  ادـیپ  یـسایس  دومن  مود ، ماگ  رد  هک  تسا  رثکادـح  لقادـح و  نید  ثحب  نید ، هزوح  رد  نآ  هشیر  تسا و 

رد یبالقنا  ماظن  هعماـج و  هک  درک  رواـب  ناوت  یم  تشذـگ  هک  یلئاـسم  لـک  هب  هجوت  اـب  نیارباـنب ، ددرگ . یم  راـکنا  یفن و  هیقف  تیـالو 
دشاب دیدج  هرادا  شناد  هرادا و  تایبدا  کی  هب  یبایتسد  ددص  رد  دوخ ، یـسایس  هفـسلف  يرظن  تیبثت  زا  سپ  یتسیاب  هک  تسا  يا  هلحرم 
ماجنا مدع  و  يزیر ) همانرب  هلداعم و   ) هاگشناد رد  نآ  رگید  شخب  و  ماکحا )  ) ددرگ دیلوت  هیملع  ياه  هزوح  رد  دیاب  ار  نآ  زا  یشخب  هک 
فرـص ییوگخـساپ  تهج  رد  دوب  دهاوخ  یلماع  هزوح ، رد  هک  داهن  دهاوخ  ار  دوخ  ریذـپان  ناربج  یفنم و  راثآ  داهن  ود  ره  رد  مهم  نیا 

دش دهاوخ  ببس  هاگشناد  رد  و  يزورما ؛ زیتس  نید  يژولونکت  ندمت و  تهج  ندش  اضما  نیشام  و  یلاعفنا ) عضوم   ) هثدحتـسم لئاسم  هب 
2 هدنـسیون . ققحم و   1 اهتـشون : یپ  دـندنویپب . ناشیدـنا  رگد  هگرج  هب  جراـخ و  دوخ  بصاـنم  اـهنامرآ و  ّيز  زا  یبـالقنا  ياـهورین  هک 
رد هلظدم » » يربهر مظعم  ماقم  ینارنخس  هب  دوش  عوجر   5 نامه .  4 ص91 . ج 21 ، رون ، هفیحص  3 ر.ك :. ص 163 . ج 22 ، رون ، هفیحص 

؛ يدهم دمحم  دنورادهب ، هرامش 38 ، هشیدنا ، قاور  هلاقم : عبانم  ص171 . ج21 ، رون ، هفیحص   6 لاس 74 . مق  ءافشلاراد 

هرس سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  ناریا  یمالسا  بالقنا  یسانش  بیسآ 

ماما هشیدنا  رد   25/10/81 دییات : خیرات   4/8/81 تفایرد : خیرات  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  ناریا  یمالسا  بالقنا  یسانش  بیـسآ 
دیدرگ هتشذگ  میژر  یشاپورف  هب  رجنم  هک  ییاهاضاقت  نامه  تسا .  هتسبمه  موهفم  هس  بالقنا  یـسانش  بیـسآ  تیهام و  للع ، ینیمخ ،

رامش هب  یمالسا  يروهمج  ماظن  ياه  بیسآ  زا  اه  هصخاش  هیلک  رد  بولطمان  هتـشذگ  هب  تشگرب  دهد و  یم  لیکـشت  ار  بالقنا  تیهام 
دنیآرف هلاقم  نیا  رد  تشاد .  دهاوخن  یملع  هغبص  نآ ، يزوریپ  دنیآرف  هعلاطم  نودب  بالقنا  یسانش  بیسآ  زا  نخس  ور  نیا  زا  دور ، یم 

ماما یمالـسا ، بالقنا  يدیلک : ياه  هژاو  تسا .  هدش  یـسررب  نروت ، نلآ  يروئت  بلاق  رد  ینیمخ ، ماما  هشیدنا  رد  ناریا  یبالقنا  شبنج 
رگید زا  ار  روـشک  نیا  هک  تـسا  هدوـب  ییاـه  شبنج  دـهاش  هتـشذگ  هدـس  ود  رد  ناریا  هعماـج  همدـقم  یـسانش .  بیـسآ  ناریا ، ینیمخ ،
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، ناریا رد  اه ××  مایق  اه و  شروش  یناوارف  ندوب و  زیخ » بالقنا   » هب ناعذا  نمـض  يدک  ر .  یکین .  دنک .  یم  زاتمم  ییایـسآ  ياهروشک 
ینیمخ ماما  يربهر  هب  لاس 1357  رد  هک  یمالسا  بالقنا  اه ، شبنج  نیا  نایم  زا  ( 1  . ) تسا هدمآ  رب  یگژیو  نیا  ییارچ  نییبت  ددص  رد 

 . تسا رادروخرب  يزاتمم  یگژیو  زا  تشاد  لابند  هب  هک  یقیمع  تاریثات  نآ و  عیـسو  هنماد  لیلد  هب  تفاـی  تسد  يزوریپ  هب  هرـس  سدـق 
کی ياه  بیـسآ  مهف  اریز  دناسر ، یم  يرای  ار  ام  بالقنا »  ياه  بیـسآ   » مهف رد  نآ  تیهام  شبنج و  نیا  شیادیپ  ییارچ  یـسررب  ( 2)
لـصا هس  رب  اه  شبنج  تسا  دـقتعم  نروت  نلآ  کیروئت  بوچراچ  تسا .  نآ  هدـنهد  لیکـشت  رـصانع  اه و  هصخاـش  مهف  رب  عرف  هدـیدپ 

دزاس یم  ناشن  رطاخ  رـسلمسا  لین  هک  ناـنچمه  ندوب .  یناـگمه  تیوـه ;3 .  تفلاخم ;2 .  ای  تیدـض   . 1 ( 3 : ) دنتسه راوتسا  یـساسا 
 . ددرگ یم  هعماج  نورد  رد  ضراعتم  عفانم  داجیا  ثعاب  هک  تسا  هعماج  رد  دوجوم  يراتخاس ×××  راشف  لولعم  یعاـمتجا  ياـه  شبنج 

رصانع نیمه  دنفلاخم ، رصانع  نآ  اب  هعماج  دارفا  هک  دراد  يرـصانع  هب  هراشا  نروت  نلآ  هشیدنا  رد  تفلاخم »  ای  تیدض   » لصا سپ  ( 4)
یـشبنج ره  سپ  دـنک .  یم  مهارف  اه  شبنج  نیا  یبای  تیوه  تیاهن  رد  یعامتجا و  ياه  شبنج  لیکـشت  يارب  ار  يراـتخاس  ياـه  هنیمز 

 . دـننک یم  شـالت  يراـتخاس  عـناوم  ندرک  فرطرب  يارب  هدوـب و  كرتـشم  عفاـنم  ياراد  هک  تسا  يا  هژیو  ياـه  هورگ  هدـنیامن  هراوـمه 
يارب الومعم  یعاـمتجا  ياـه  شبنج  تسا .  هتفرگ  لکـش  اـهنآ  اـب  تفلاـخم  رد  شبنج  هک  تسا  يرـصانع  يربج  عمج  شبنج  تیوه »  »
دننامه تسا ، ناگمه  لوبق  دروم  قلطم و  ياه  شزرا  هرمز  زا  هک  دـننز  یم  گـنچ  ییاـه  ناـمرآ  فادـها و  هب  شیوخ  تیوه »   » یفرعم

(5  . ) دـیوج یم  دوس  ندوب »  یناگمه   » موهفم زا  دـنیآرف  نیا  حیرـشت  يارب  نروت  نلآ  هک  يربارب  يردارب و  تلادـع ، لالقتـسا ، يدازآ ،
شبنج یتقو  لاثم  يارب  ددرگ ; یمن  قالطا  اهنادـب  شبنج  ماـن  رگید  دـنداد  تسد  زا  ار  تفلاـخم »   » لـصا یتقو  یعاـمتجا  ياـه  شبنج 

هک شبنج  ناربهر  ینعی  دوش ، یم  رگ  هولج  تبثم  ياـه  هرازگ  رد  شبنج  تیهاـم  دـنک ، يراذـگ  هیاـپ  ار  يدـیدج  ماـظن  ددرگ و  زوریپ 
راشف دـجوم  هدوب و  یلبق  ماظن  بیاـعم  زا  يراـع  دـیدج » ماـظن   » دـننک یم  یعـس  دنتـسه  شبنج  ( 6  ) تیهاـم زا  يداـمن  زین  دوخ  اتدـمع 

رایـسب نآ  رب  ینتبم  ماظن  یـسانش  بیـسآ  شبنج و  لـیلحت  هیزجت و  رد  شبنج  کـی  ناربهر  ياـه  هاگدـید  ور  نیا  زا  دـشابن ; يراـتخاس 
رییغت اه  شزرا  تسا  نکمم  تسا و  ایوپ  یماظن  هعماج  نوچ  تسین ، هدـجوم  لماوع  هب  رـصحنم  بالقنا  ياه  بیـسآ  هتبلا  دراد .  تیمها 

نانیمطا هجرد  زا  تساه  بیـسآ  هلمج  زا  بالقنا  هدجوم  رـصانع  هک  نیا  رد  اما  دـنوش ; نیزگیاج  ای  قلخ  يدـیدج  ياه  شزرا  هدرک و 
نوگرگد هعماج  تیهام  هاتوک  نامز  رد  هک  تسین  رادروخرب  یتعرس  نانچ  زا  یشزرا  ینوگرگد  اریز  تسا ، رادروخرب  تحص  زا  ییالاب 

هیاـپ هب  رجنم  هک  تسا  شبنج  یفاکـشدبلاک  دـیدج ، ماـظن  یـسانش  بیـسآ  يارب  هجنـس  راـیعم و  نیرتهب  هک  نیا  هجوت  لـباق  هتکن  دوش . 
مه هب  هلاسم  هس  شا ، یـسانش  بیـسآ  نآ و  یتسیچ  یمالـسا و  بالقنا  شیادیپ  ییارچ  زا  لاؤس  بیترت  نیدب  تسا ; هدش  ماظن  يراذـگ 
ارچ هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا   . 1 تفگ : میهاوخ  خـساپ  لیذ  لاؤس  هس  هب  رـضاح  هلاقم  رد  اتـسار  نیا  رد  هک  ( 7  ) تسا هتسویپ 

یمالسا ماظن  یـساسا  لوصا  رت ، نشور  ترابع  هب  ناریا ، بالقنا  تیهام   . 2 دندومن ؟ بالقنا  هدرک و  تفلاخم  یهاشنهاش  میژر  اب  مدرم 
نیا راذگ  ناینب  هاگدید  زا  بالقنا 1357  رب  ینتبم  یمالـسا  ماظن  ياه  بیـسآ  دنک ؟ یم  دیدهت  ار  بالقنا  نیا  یلماوع  هچ   . 3 دنمادک ؟

رد لماع  کی  هب  هک  ارگ  لیلقت  نادنمـشیدنا  فالخ  رب  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  هاگدـید  زا  بالقنا  شیادـیپ  لـماوع   . 1 دنمادک ؟ ماظن 
ماما تفایهر  دـنراذگ ، یم  تشگنا  هئطوت  دادبتـسا و  نویـسازینردم ، داصتقا ، بهذـم ، نوچ  یلماوع  رب  هدرک و  دـیکات  بـالقنا  شیادـیپ 

رد ینیمخ  ماما  يدازآ : بلـس  دادبتـسا و  فلا ) مینک .  یم  نایب  ار  ناشیا  هاگدید  زا  لماوع  یخرب  تسا .  یتلع  دـنچ  هرـس  سدـق  ینیمخ 
یم هاش  یتموکح  هویـش  یهاشنهاش و  قاـنتخا  دادبتـسا و  ار ، نآ  هدـمع  لـماوع  زا  یکی  لاس 57 ، رد  ناریا  مدرم  ماـیق  زا  شیاـه  لـیلحت 
ماما ( 8  « . ) تسا يولهپ ) هاـش  اضردـمحم   ) اـقآ نیا  دوخ  تسا  اـهراجفنا  نیا  ساـسا  هک  نآ  تسا ، بـالقنا  نیا  ساـسا  هک  نآ  : » دـنناد

زا یکی  دـنراد : یم  نایب  سانـش  هعماج  کی  نانوچ  ار  نآ  دـنیآرف  هدرک و  هزیروئت  ار  يدازآ  بلـس  قانتخا و  هیـضق  هرـس  سدـق  ینیمخ 
یم ادیپ  نآ  زا  راجفنا  دش  دایز  یتقو  قانتخا  نیا  هک  دوب )  ) قانتخا يدایز  ملظ و  يدایز  نیمه  دـش  اهامـش  يزوریپ  بجوم  هک  ییاهزیچ 

 . دـیآ رد  يدایرف  یلوا ، يادـص  دـیآ ، رد  ییادـص  کی  هک  دـنرظتنم  دوش و  یم  دایز  اه  هدـقع  یه  ینـالوط  قاـنتخا  کـی  لاـبند  دوش ،
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هدرک و یقلت  نوناق »   » کی هکلب  ییانثتسا  هثداح  قافتا و  کی  هن  ار  روکذم  دنیآرف  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  ( 9  . ) دنورب شلابند  نارگید 
دننادب دمآ و  شیپ  ناریا  رد  هک  یعـضو  نیا  زا  دـنریگب  تربع  دـیاب  اه  تموکح  دـنک : یم  توعد  يریگ  تربع  هب  ار  اه  تموکح  رگید 

، دوب مورحم  اـه  يدازآ  زا  اـم  تلم  ( 10  . ) دروآ راـجفنا  قاـنتخا  هک  دـندروآ  شیپ  يروط  هب  قاـنتخا  طـیحم  هک  دوب  نیا  يارب  عضو  هک 
تیهام ب ) ( 11  . ) گرزب یمالـسا  مایق  کی  درک ، مایق  دمآ و  ناج  هب  ملاظم  نیا  زا  ام  تلم  دوب .  مورحم  حیحـص  لالقتـسا  زا  ام  روشک 

دـنکن و تاعارم  اـه  هنیمز  همه  رد  ار  یمالـسا  یـشم  هک  یتموکح  ره  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما  هاگدـید  زا  یهاـشنهاش : میژر  یتوغاـط 
ام : » دـنیامرف یم  هداد و  رارق  یمالـسا  لدـع  تموکح  ربارب  رد  ار  توغاط  موهفم  ماما  ( 12  . ) تسا توغاط  دشابن  یمالـسا  نآ  ياوتحم 
ام تکلمم  هک  یمالسا  لدع  تموکح  کی  نآ  ياج  هب  میربب و  نیب  زا  رخآ  ات  ار  اه  توغاط  نیا  میناوتب  مه  هب  نتـسویپ  اب  هک  میراودیما 

مالـسا و هب  ناریا  ناناوج  شیارگ  زین  لاس 59  رد  ینیمخ  ماـما  ( 13  ...« . ) دـشاب نامدوخ  تسد  هب  نامزیچ  همه  دـشاب و  ناـمدوخ  يارب 
: دنیامرف یم  هدومن و  یبایزرا  بالقنا  زا  لبق  ياه  لاس  رد  توغاط  ربارب  رد  ناریا  تلم  یهاوخ  مالسا  تضهن  همادا  ار  تداهـش  هب  لیامت 
، میهاوخ یم  ار  مالـسا  ام  هک  دوب  دـنلب  ناـشدایرف  لوا  زا  هک  تسا  دـصقم  نیا  يور  شا  همه  تسه ، اـم  روشک  رد  نـآلا  هک  یلوحت  نیا  »

ریگنماد داسف  دروآ ، رد  هوتـس  هب  ار  ناریا  مدرم  هک  یلئاسم  زا  یکی  دوب  دقتعم  ماما  دسافم : جیورت  ج ) ( 14  « . ) میهاوخ یمن  ار  توغاط 
هدش ادیپ  ناریا  رد  هک  يداسف  نیا  دوب : دسافم  هشیر  زیگنارب و  داسف  تنطلس  داهن  دوخ  ماما  معز  هب  هتبلا  دوب .  یهاشنهاش  میژر  ياهداهن 
یم هدـهاشم  ام  هک  الاح  ات  تسا  هدـش  ادـیپ  یهاشنهاش  میژر  هک  یلوا  زا  خـیرات  رد  دوب .  یهاشنهاش  میژر  رـس  ریز  اـهداسف  همه  تسا ،

دهاوخ یم  هک  تسا  یتموکح  تموکح ، نیا  میژر و  نیا  ( 15  . ) هدرک داجیا  ار  دسافم  نیا  یهاشنهاش  میژر  دوب ، هدـسفم  هچ  ره  مینک ،
زا ار  اه  ناوج  هک  تسا  نیا  يارب  نداد  جاور  ار  اشحف  بناوج  همه  فارطا و  همه  اشحف و  دایز  زکارم  نیا  دنک و  دـساف  ار  ام  ياه  ناوج 

دراد و دوجو  همکاح  تایه  رد  هک  تسا  يدسافم  رثا  رد  ناریا  بالقنا  ( 16  . ) دب تشز و  ياهراک  هب  اه و  هناخیم  هب  دنشکب  اه  هاگشناد 
یم ماجنا  تکلمم  رـسارس  رد  هاش  لامع  تسد  اب  هک  ییاه  یبارخ  دـهد و  یم  ماجنا  هاش  هک  تسا  لقع  فلاخم  ياهراک  رثا  رب  نینچمه 

داسف هب  ار  ام  ياه  ناوج  هک  دوب  ردـق  نیا  داسف  زکارم  تشادـن ، اـصحا  هک  دوب  داـیز  ردـق  نیا  روشک  نیا  رد  اـشحف  زکارم  ( 17  . ) دریگ
د) ( 18  . ) دـندرک مایق  تشاذـگ و  تنم  تلم  نیا  رب  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  و  دـمآ ...  ناـج  هب  اـم  تلم  هک  دـندرک  يراـک  دـناشک ... 
، هنیرید یناریا  تیوه  نتـشاد  لـیلد  هب  ناریا  تلم  دـهد ، یم  ناـشن  یبوـخ  هب  يدـک  ر .  یکین .  هک  ناـنچمه  هناـگیب : هب  میژر  یگتـسباو 
(19  . ) تسا بالقنا  قوشم  تسیلایرپما ، کی  نیگنـس  روضح  رانک  رد  هنیرید  تیوه  نیا  ور  نیا  زا  دبات ; یمن  رب  ار  هناگیب  هب  یگتـسباو 

تورث نتفر  امغی  هب  هلمج  زا  یگتـسباو  یفنم  تاریثات  ناریا ، تلم  مایق  رد  روکذـم  لماع  ریثات  رب  هوالع  هرـس ، سدـق  ینیمخ  ماما  رظن  رد 
اب هک  يدـنویپ  هطـساو  هب  هاش  هک  تفای  تلم  ام  رـصع  رد  دـندوب : لیخد  ناریا  بالقنا  شیادـیپ  رد  روما  نیا  زا  تلم  یهاگآ  یلم و  ياه 

هداد ردـه  هب  زین  ار  ام  یناسنا  ياهورین  هکلب  تسا ، هداد  داب  هب  ار  ام  نزاخم  مامت  قرـش ، اب  روط  نیمه  دراد و  اکیرمآ  اـب  اـصوصخ  برغ 
تلم تهج  نیا  زا  دراد .  اه  تردقربا  اب  هاش  هک  تسا  يدـنویپ  هطـساو  هب  دوش  یم  بکترم  هک  يا  هداعلا  قوف  تایانج  دـندیمهف  تسا و 

داب هب  ناریا  زیچ  همه  درک ، بناجا  هب  هتـسباو  ار  ناریا  زیچ  همه  دز و  مه  هب  یلک  هب  ار  ام  داـصتقا  يولهپ ) میژر  ( ) 20  . ) تساوخ اپ  هب  ام 
میژر یگتـسباو  هرـس  سدق  ماما  هاگدید  زا  ( 21  . ) دنتـشاد اـپ  هب  ار  تضهن  نیا  دـندرک و  ماـیق  تهج  نیا  زا  مدرم  دـندش  هتـسخ  تفر و 

ییادج بجوم  رما  نیمه  دوب و  هتسباو  هاش  یماظن  یگنهرف و  يداصتقا ، یسایس ، داعبا  همه  رد  هکلب  تشادن ، يداصتقا  دعب  افرص  هتشذگ 
هک داد  رارق  انگنت  رد  نانچ  ار  مدرم  هاش ، دـح  زا  شیب  راشف  دـش : بالقنا  زورب  تیاهن  رد  ناـنآ و  رب  میژر  راـشف  لاـمعا  مدرم و  زا  میژر 

همه رد  ار  ناریا  تسا و  هدرب  نیب  زا  ار  ام  يداصتقا  یگنهرف و  یماظن ، یـسایس ، لالقتـسا  هاش  دـندز .  یناگمه  مایق  کـی  هب  تسد  ناـنآ 
يارب ابطخ  املع و  مامت  زا  تسا .  هتـشک  نادـنز  ياه  لاچهایـس  هجنکـش و  ریز  ار  ناریا  مدرم  تسا ، هدرک  قرـش  برغ و  هب  هتـسباو  داعبا 

 . دنـشاب یمالـسا  تموکح  کی  راتـساوخ  ناریا  ناملـسم  مدرم  هک  تسا  هدـش  بجوم  اهنیا  ماـمت  تسا .  هدرک  يریگولج  قیاـقح  نتفگ 
یگتـسباو و تعیبط  دوبن .  رادروخرب  یمدرم  هاگیاپ  زا  دـش ، نایب  هک  ییاـه  یگژیو  لـیلد  هب  یهاـشنهاش  میژر  تلم : زا  ییادـج  ه ) ( 22)
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یم ناشن  رطاخ  ناریا »  بالقنا  رد  یعیش  مالسا  رادلیـصحت و  تموکح   » هلاقم رد  لوپچاکـسا ، ادت  هک  نانچمه  ینیمزریز ، ریاخذ  هب  اکتا 
مدرم تیمها  هب  رخآ  ات  هاش  هک  يروط  هب  دوب ، هدش  هتـسباو  تموکح  مدرم و  نایم  يدامتعا  یب  دـنلب  راوید  شیادـیپ  بجوم  ( ، 23  ) دنک

هزیروئت ار  شیوخ  یهاگآان  هئطوت »   » هیرظن هئارا  اـب  هک  هاـش  فـالخ  رب  درک .  یم  نییبت  یجراـخ  هئطوت  اـب  ار  ناریا  بـالقنا  هدربن و  یپ 
( هاش  ) درم نیا  تشاد  هاگیاپ  رگا  هرـس : سدق  ماما  هدیقع  هب  دنتـشادن .  بالقنا  شیادیپ  رد  یـشقن  چیه  ناگناگیب  ماما  هاگدـید  زا  دومن ،

ياه هدر  نآ  طقف  ( . 24  . ) دروخ یمن  مه  هب  تردق  نیا  زگره  مدرم ، ياضرا  يارب  دوب  هدرک  فرـص  ار  شتردـق  فصن  رگا  مدرم ، نیب 
هن رازاب و  هن  مدرم و  هن  نییاپ ، ياـه  هدر  نآ  شترا ، هن  تارادا و  هن  دـنتفرگ ، یمن  چـیه  هب  رگید  ار  یقاـب  یماـظتنا ، ياوق  شترا و  يـالاب 

اهنیا ياطخ  رت  گرزب  و  ار ، اهنیا  دنتـسناد  یمن  يزیچ  اهنیا ، دندروآ .  یمن  باسح  هب  ار  کی  چیه  هاگـشناد ، هن  تیناحور و  هن  دجـسم و 
ماظن یـساسا  لوصا   . 2 ( 25  . ) دـندوب یـضاران  همه  هک  نیا  يارب  دـندش  مه  اـب  همه  تلم  دنتـسناد  یمن  يزیچ  ار  تلم  هـک  دوـب  نـیمه 

 . تفرگ هدـیدان  ار  اهنآ  هتـشذگ  میژر  هک  دـش  هداهن  ناینب  ییاه  نامرآ  نامه  ساـسا  رب  یمالـسا  ماـظن  بالقنا 1357  رب  ینتبم  یمالـسا 
، لالقتـسا  » فورعم راعـش  تسا .  هدـش  سکعنم  یبوخ  هب  ینیمخ  ماما  تاراـهظا  لاس 57 و  ياهراعـش  رد  بالقنا  ياه  ناـمرآ  لوصا و 
( فلا دـندوب .  هدرک  هزرابم  نآ  هب  یبای  تسد  تهج  يدامتم  ياه  لاـس  هک  دوب  یمدرم  تاـبلاطم  هدـیکچ  یمالـسا »  يروهمج  يدازآ ،

زاب نطو  هب  ار  يدازآ  لالقتـسا و  دـنیامرف . : یم  ناش ، هدـنیآ  ياه  هماـنرب  فادـها و  هراـبرد  یلاؤس  هب  خـساپ  رد  ینیمخ  ماـما  لالقتـسا :
 . دومن میهاوخ  هاـتوک  ناریا  زا  ار  نارگید  تسد  درک ...  میهاوخ  حالـصا  تسا  تلم  ررـض  هب  هک  ار  یملاـسان  طـباور  دـنادرگ ، میهاوخ 

نیا ام  رگا  دراد .  یک  هب  دراد و  یچ  هب  جایتحا  ام  تکلمم  میتسه و  یچ  میتسه و  یک  نامدوخ  ام  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  ام  دـیاب  ( 26)
: يدازآ ب ) ( 27  . ) میـشاب لقتـسم  تلم  کی  میناوت  یم  ار ، نامدوخ  مینک  ادـیپ  شدوخ و  لاح  هب  مینادرگرب  ار ، يونعم  ياه  یگتـسباو 
، دننک سبح  رد  یه  دیابن  دشاب .  دازآ  دیاب  هک  دراد  شلوبق  رشب  همه  هک  تسا  یحضاو  بلطم  کی  يارب  دنا ، هدرک  مایق  هک  ناریا  مدرم 

یـسیونب دیابن  هک  دننکـشب  ار  شملق  ینزب ، فرح  هملک  کی  دیابن  هک  دنهدب  راشف  ار  شیولگ  خیب  نزن ، فرح  هک  دنریگب  شیولج  دیابن 
ج) ( 28  . ) مدرم دـنهاوخ  یم  ار  نیا  لدـع »  تموکح  لالقتـسا ، يدازآ ، ، » تسا رـشب  قوقح  نیلوا  زا  تسا و  رـشب  قوـقح  زا  هک  نآ  ... 

یمالـسا يروهمج  ام  تموکح  لکـش  اما  تسا : یمالـسا  نآ  يوتحم  يروهمج و  ماما ، هاگدـید  زا  بولطم  تموکح  بلاـق  تیروهمج :
اه تموکح  رگید  تسا و  مالـسا  نوناق  هب  یکتم  هکنیا  يارب  یمالـسا  تسا و  تیرثکا  يارآ  رب  یکتم  هک  نیا  يانعم  هب  يروهمج  تسا ،

تسا یتموکح  نآ  میتسه و  یمالـسا  يروهمج  کی  رارقتـسا  ناهاوخ  ام  ( 29  . ) دنشاب هتشاد  مالـسا  نوناق  رب  هیکت  هک  دنتـسین  روط  نیا 
 . دش دـهاوخ  نییعت  مدرم  دوخ  طسوت  ام  هعماج  ینونک  تایـضتقم  طیارـش و  هب  هجوت  اب  تموکح  ییاهن  لکـش  یمومع .  يارآ  هب  یکتم 

هدش نایب  تنس  نآرق و  رد  هک  تسا  نآ  یساسا  لوصا  مالسا و  ماما ، هاگدید  زا  ناریا  بالقنا  بولطم  ماظن  ياوتحم  تیمالـسا : د ) ( 30)
لقتـسم هک  دـنهاوخ  یم  دنـشاب ، دازآ  هک  دـنهاوخ  یم  دـنهاوخ ، یم  یمالـسا  تموـکح  دـنا ...  هدرک  ماـیق  ناریا  تلم  هک  زورما  : » تسا

هب هجوت  اب  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  یمالسا  ماظن  یسانش  بیـسآ   . 3 ( 31 « . ) دشاب یمالسا  تموکح  ناشتموکح  هک  دنهاوخ  یم  دنـشاب ،
هویـش هب  ناوـت  یم  يوـلهپ  میژر  یـسانش  بیـسآ  اـب  اریز  ددرگ ، یم  نشور  يدودـح  اـت  اـه  بیـسآ  صیخـشت  كـالم  دـش ، هتفگ  هچنآ 

ار یمالسا  ماظن  نارازگراک  ینیمخ  ماما  ور  نیا  زا  داد ; صیخشت  تلوهس  هب  ار  یمالـسا  يروهمج  ياه  بیـسآ  دنور ×××× » ینکفارف  »
اضما دیهش  نارازه  نوخ  اب  لاس 57  رد  هک  بالقنا  یساسا  لوصا  ظفح  رب  هتـشاد و  رذح  رب  دش  يولهپ  میژر  ریگنماد  هک  ییاه  تفآ  زا 

ياه شبنج  نایرج  رد  ناشیا  الوا ، تسا : تیمها  ياراد  تهج  دـنچ  زا  هنیمز  نیا  رد  ینیمخ  ماما  ياه  هشیدـنا  دـننک .  یم  دـیکات  هتـشگ 
هب ناریا  شبنج  نیرت  میظع  ردص  رد  نتفرگ  رارق  تلع  هب  ایناث  دنتـسه ; ناریا  ریخا  هدس  عیاقو  ینیع  دهاش  هتـشاد و  روضح  ناریا  یبالقنا 

يرایشوه اب  هدومن و  هدهاشم  ار  نآ  ياه  بیسآ  هدرک و  هبرجت  ار  بالقنا  زا  دعب  لوا  ههد  ناشیا  دنشاب ; یم  شبنج  تیوه  دامن »  » ناونع
هتکن نیا  رکذت  هدرمـشرب ، یمالـسا  ماظن  يارب  ینیمخ  ماما  هک  ییاه  بیـسآ  هب  نتخادرپ  زا  لبق  دنا .  هداد  رکذت  اهنآ  زورب  دروم  رد  مامت 
ییارچ نییبت  رد  هئطوت »  هیرظن   » ناشیا هک  نانچمه  تسا ; ینورد »  ياه  بیـسآ   » هجوتم اتدـمع  ماـما  یـسانش  بیـسآ  هک  تسا  يرورض 
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هتـسناد و ریثات  یب  بالقنا  یـساسا  ياهروحم  ظفح  تلم و  داحتا  طرـش  هب  ار  یجراخ  نانمـشد  رطخ  تفریذپ ، یمن  ار  بالقنا  شیادـیپ 
، ار ام  تلم  دننک  یم  باعرا  دنتـسه و  ملاع  رد  هک  ییاه  تردق  نیا  زا  کی  چیه  زا  : » دنک یمن  ساسحا  ظاحل  نیا  زا  يرطخ  هنوگ  چیه 

نمشد دوجو  لصا  ینیمخ  ماما  هتبلا  ( 32 « . ) دنیب یمن  بیـسآ  دسرت و  یمن  زیچ  چیه  زا  دنک  مایق  ادـخ  يارب  هک  یتلم  میـسرت ...  یمن  ام 
یم اهنآ  يود  ره  هک  میتسه  هجاوم  قرـش  فرط  رد  یتردـقربا  کـی  برغ و  فرط  رد  یتردـقربا  کـی  اـب  اـم  : » دـنریذپ یم  ار  یجراـخ 
یم اـکیرمآ  تلود  هک  دوـش  یم  هتفگ  هچناـنچ  رگا  دـنک : یم  یباـیزرا  تیمها  مـک  ار  اـهنآ  یکیزیف  رطخ  یلو  دـنعلبب ; » ار  اـم  دـنهاوخ 

زا دـنیبب ، ار  شدوخ  يازـس  دـهاوخ  دـیایب  رگا  ایناث  الوا و  دـینکن  رواب  دـشکب  نوخ  كاخ و  هب  ار  تکلمم  نیا  درواـیب و  یماـظن  دـهاوخ 
دقتعم هتـسناد و  ریثاـت  یب  ماـما  ار  یکیزیف  رورت  ( 33  . ) میـسرت یمن  اه  تردـقربا  یماظن  ياه  تلاخد  یماـظن و  يداـصتقا و  تارـصاحم 

یبایزرا تلم  ماجـسنا  لماع  ار  یجراخ  نمـشد  ماـما  نیا ، زا  رتارف  یتح  ( 34  . ) درک رورت  ار  بالقنا  ناوت  یمن  صاخـشا  رورت  اـب  دـندوب 
ماما لباقم ، رد  ( 35 « . ) دوش یم  كرحتم  رتشیب  دوش ، یم  رادیب  ام  تلم  دوش ، یم  عورش  یگنج  کی  هک  یتقو  هزات  : » دنیوگ یم  هدرک و 
نیا زا  میقتـسم و  ریغ  زین  یجراخ  نمـشد  رطخ  دندوب  دقتعم  هدرک و  یبایزرا  مهم  ار  تما »  قرفت   » رت مهم  همه  زا  ینورد و  ياه  بیـسآ 
نیا تسا  مهم  هچنآ  دنک : دراو  هشدـخ  قیرط  نیا  زا  هدز و  نماد  یلخاد  ياه  بیـسآ  هب  تسا  نکمم  یجراخ  نمـشد  ینعی  تسا ، هیحان 

ینارگن بجوم  نیا  دـنرادن ، قفاوت  مه  ناشدوخ  نکل  دـننک ، یم  قفاوت  هب  توعد  ابترم  تسا ...  یمالـسا  ياه  ناگرا  رد  اه  يراگزاسان 
دوش و یم  ادیپ  شدوخ  زا  بیسآ  دنامب  یقاب  لزلزت  لاح  هب  یتدم  رگا  دنامب و  یقاب  لزلزت  لاح  هب  روشک  هک  دوش  یم  ببس  نوچ  تسا ،
زا یمالـسا  بالقنا  ياه  بیـسآ  ( 36  . ) دـنناسرب بیـسآ  ام  هب  دـنیایب و  جراـخ  زا  هک  تسین  نیا  هب  جاـتحم  دـنیب و  یم  بیـسآ  لـخاد  زا 

ریاشع لیابق و  دوجو  نوچ  ییاه  هنیمز  هتسناد و  هقرفت  دعتـسم  يراتخاس  ظاحل  هب  ار  ناریا  ینیمخ  ماما  هقرفت : فلا ) ینیمخ  ماما  هاگدید 
زا ار  هاگـشناد  هزوح و  دوجو  ینعی  يرکفنـشور  هاگتـساخ  عونت  تیاـهن  رد  یبهذـم و  عونت  یناـبز ، عونت  ییاـیفارغج ، تیعقوم  فـلتخم ،

ناونع هب  دـنناوت  یمن  یناـکم  تدـحو  ناـبز و  تیلم ، نوچ  یلماوع  ماـما ، داـقتعا  هب  ور  نیا  زا  ( 37  . ) دـنا هدروآ  رامـش  هب  هقرفت  لماوع 
، يا هقرف  ياهریسفت  زا  رتارف  یحطس  رد  ماع و  موهفم  رد  مه  نآ  و  تیمالـسا »   » اهنآ ياج  هب  دنریگ و  رارق  دیکات  دروم  داحتا  ياهروحم 

يا هقرف  ارف  ياه  شزرا  ینعی  دحاو  هلبق  نتشاد  و  هللا »  الا  هلا  ال   » هملک هب  رارقا  مالسا ، زا  ماما  ریسفت  دشاب .  ناریا  ماجـسنا  لماع  دناوت  یم 
نامیا قح  هب  دنا و  هدروآ  نامیا  مالسا  هب  هک  یناسک  تساهنآ ، هلبق  هبعک  تساهنآ ، باتک  نآرق  دنتـسه ، قح  لها  هک  اه  ناملـسم  تسا :
زوریپ اهنآ  دـنوشب ، عمتجم  دـنهاوخ  یم  ناشدوخ  لطاب  رد  هک  اه  لطاب  نیا  دـنراذگن  دنـشاب و  عمتجم  ناـشدوخ  قح  نیا  رد  دـنا  هدروآ 

تاررقم نیناوق و  هب  نداد  نت  و  وگ » تفگ و  قطنم  ، » ینید ناردارب  اب  دروخرب  رد  ردص  هعس  هب  هیصوت  نمـض  ینیمخ  ماما  ( 38  . ) دنوشب
زا ار  ناتدوخ  تکلمم  دیهاوخب  رگا  دننک : اونمه  ار  ینید  ياه  تیلقا  دنناوت  یم  یتح  روکذـم  هفلؤم  ود  تسناد .  یم  داحتا  ياقب  زمر  ار 

لمع تاررقم  نآ  تسه ، کی  ره  لمع  تحت  هک  یتاررقم  همه  دـیاب  دـیهدب ، تاجن  یللملا  نیب  ياـهرگ  لواـپچ  اـه و  تردـقربا  تسد 
هچ تنـس  لها  ياهردارب  هچ  ناریا ، فارطا  رد  ام  ياهردارب  مامت  هک  مراودـیما  نم  دـنکن ...  هضراعم  رگید  داهن  اب  يداـهن  چـیه  دوشب و 

ناملسم همه  هافر  هک  نیا  ات  دنشاب ، عمتجم  مه  اب  همه  یبهذم ، ياه  تیلقا  زا  دنتسه  تلم  نیا  رد  هک  یناسک  مامت  عیشت و  لها  ياهردارب 
هب ار  یمالـسا  تموکح  داحتا ، ياقب  يارب  ناشیا  نیاربانب  ( 39  . ) دوشب لصاح  دنراد  تنوکـس  یمالـسا  روشک  رد  هک  یناسک  همه  اه و 

: تخاس نومنهر  تاجن  لحاس  هب  ار  روشک  درک و  لح  ار  تاـفالتخا  ناوت  یم  ییارگ  نوناـق  اـب  دـندقتعم  هداد و  عیفرت  یناـسنا  تموکح 
دیراذگن و  دینک ...  ظفح  ار  تهج  ات  ود  نیا  رگا  یناسنا ...  تموکح  کی  لدع ، تموکح  کی  یمالـسا ، يروهمج  کی  همه  تساوخ 

یناـسنا و تموکح  رد  ( 40  . ) میزوریپ رخآ  ات  مالـسا )  ) دـصقم تدـحو  هملک و  تدـحو  نیا  مینک  ظفح  اـم  رگا  دوشب ، ادـیپ  فـالتخا 
فالتخا میراد ، هقیلـس  فالتخا  رگا  ام  دیـسر : مهافت  هب  وگ  تفگ و  قطنم  اب  ناوت  یم  زین  دحاو  نید  نتـشاد  نودب  یتح  لدع  تموکح 

هن مینک ، لح  ار  لئاسم  مهافت  اب  مینک ، لح  ار  نامدوخ  لئاسم  مینک و  تبحـص  مارآ  طیحم  کی  رد  مه  اـب  مینیـشنب و  دـیاب  میراد ، شنیب 
و شدوخ ، هتـسد  راد و  اب  دتـسیاب  رگید  فرط  کـی  یکی  شدوخ و  هتـسد  راد و  اـب  دتـسیاب  فرط  کـی  یکی  مینک ، يرگ  ههبج  هک  نیا 
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دینک لمع  مالسا  ماکحا  اب  دیتسه ، ملسم  رگا  اهامش  یمالسا ...  روشک  فیعضت  رد  دننک  ششوک  رگیدکی و  فیعضت  رد  دننک  ششوک 
هک مدرم  هن  ار  هقرفت  هاگتـساخ  ماـما  ( 41  . ) دینک لح  ار  لئاسم  یـسایس  دید  اب  دـیرادن ، لوبق  ار  یمالـسا  دـهعت  هتـساوخن  يادـخ  رگا  و 
مه اب  نات  همه  دینک ، لمع  هللاءاش -  نا  ادخ -  يارب  همه  امش  دنیامرف : یم  ناشیا  هب  باطخ  هتسناد و  ماظن  ياهداهن  نالوؤسم و  ناگبخن ،

عمتجم مه  اب  همه  مه  اهامـش  تسا .  یبوخ  تلم  کی  تسا ، ینـشور  تلم  کی  تلم  تسا ، بوخ  تلم  دیـشاب ، مه  هانپ  تشپ و  دیـشاب ،
همانزور رد  هک  ییاه  ملق  رگا  ( 42  . ) دنـشاب عمتجم  مه  اب  اهنیا  همه  شـسلجم ، شروهمج ، سیئر  تلود ، ناکرا  تلم ، تلود و  دیوشب ،

و نام ...  شیپ  تسا  تناما  مالـسا  ماکحا  دـنلوؤسم ...  همه  يروهمج ، نتفر  نیب  زا  يارب  دـننک  کمک  دنـسیون  یم  زیچ  مه  دـض  هب  اـه 
تاشقانم روط  نیا  زا  دیاب  دیـشاب ، دازآ  دـشاب و  لقتـسم  ناتروشک  دـیهاوخب  رگا  مینک ...  تنایخ  تناما  نیا  هب  اه  مدـق  اه و  ملق  اب  دـیابن 

دنیبب روشک  نیا  يا  همدص  رگا  دنیب ، یمن  همدص  روشک  نیا  دنشاب ، بوخ  مه  اب  نارـس  رگا  منک  یم  دیکات  زاب  نم  ( 43  . ) دیرادرب تسد 
دنراد و فیلکت  کی  هک  دننک  ساسحا  هییاضق  هوق  سلجم و  تلود ، دیاب  هدومرف ، سدقم  عراش  هک  روط  نامه  تسا .  نارس  فالتخا  زا 
زا يوهام  ظاحل  هب  ناریا  بالقنا  دوب  دقتعم  ینیمخ  ماما  تموکح : زا  یتوغاط  هرهچ  هئارا  ب ) ( 44  . ) دنشاب هتشادن  فالتخا  هک  نیا  نآ 

ماما هاگدید  زا  توغاط  فیرعت  رد  هک  هنوگ  نامه  ( 45  . ) تسا نآ  ندوب  یمالسا  نآ ، زیامت  هجو  تسا و  زیامتم  ایند  ياه  بالقنا  ریاس 
میفلکم همه  ام  نآلا  نارگید : ای  دـشاب  يولهپ  نآ  نایلوتم  هاوخ  تسا ، توغاط  دـشابن  یمالـسا  نآ  ياوتحم  هک  یتموکح  ره  دـش ، هراشا 
تموکح میشابن  یمالـسا  رگید  اهام  اما  دشاب  یمالـسا  يروهمج  دش  انب  رگا  میـشاب ، یمالـسا  مه  ام  دش  یمالـسا  يروهمج  هک  ییالاح 

، دنشابن یمالسا  شیاه  هاگداد  هتساوخن  يادخ  دنـشابن ، یمالـسا  شیاه  نابـساپ  دشاب  یمالـسا  يروهمج  هک  دش  انب  رگا  تسین .  مالـسا 
ندش لیدـبت  زا  ینیمخ  ماما  ( 46  . ) تسا توغاط  نامه  مالـسا ، مسا  هب  تسا  یتوغاط  تموکح  نیا  دنـشابن ، یمالـسا  شیاه  هناخترازو 

نیا رطاخ  يارب  توغاط  دنا : هدرمـشرب  بالقنا  هدمع  ياه  بیـسآ  زا  یکی  ار  نآ  هدوب و  نارگن  یتوغاط  تموکح  هب  یمالـسا  يروهمج 
يارب هن  دـشاب ، دوخ  يارب  دـشاب ، یتوغاط  لامعا  کـی  مه  اـم  لاـمعا  رگا  دوب ، شلاـمعا  يارب  دوبن ، هک  دوب  یک  هون  دوب و  یک  رـسپ  هک 

توغاط اما  هدـمآ ، رد  يرگید  تروص  کی  هب  اهتنم  تسا ، توغاـط  ناـمه  نیا  تلم ، حـلاصم  يارب  هن  ناـمدوخ ، رـس  مینکب  اوعد  تلم ،
کی تسا ، اهنآ  لاثما  رتراک و  لثم  مه  توغاط  کـی  و  اضردـمحم ، ناـخاضر و  لـثم  توغاـط  کـی  دراد ، بتارم  مه  توغاـط  تسا . 

یلو دننک  یم  نت  هب  ار  مالسا  مدرم  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسا : زا  هنوگژاو  هرهچ  هئارا  ج ) ( 47  . ) تساهام لثم  مه  توغاط 
مالسا زا  هک  يا  هرهچ  یلو  دشاب ، یمالسا  رهاظ  هب  یتموکح  ياوتحم  تسا  نکمم  ( 48 « . ) دننک یم  نت  هب  هنوراو  ار  نیتسوپ  هک  نانچنآ 
ینیمخ ماما  ضورفم  اریز  دـننکن ، تبغر  نآ  هب  نامدرم  هدوت  كاپ و  ياه  لد  هک  دـشاب  تیعقاو  زا  رود  هنوگژاو و  ناـنچ  دوش  یم  هئارا 
بیـسآ زا  یکی  مالـسا  هرهچ  نداد  ناشن  هنوراو  ( 49  . ) دـنریذپ یم  ار  نآ  اـیند  همه  دوـش  هئارا  مدرم  هب  یعقاو  مالـسا  رگا  هک  تسا  نیا 

تـسا نکممان  ناریا  رد  مالـسا ، رهاظ  نتـشاذگ  رانک  اریز  دنداد ، یم  رادشه  نآ  هرابرد  ماما  هک  تسا  یمالـسا  ماظن  هدننک  دـیدهت  ياه 
زا هک  دـننیب ، یم  هبرـض  ماـظن  نارازگراـک  اـهنت  هن  دوـش  نت  هب  هنوراو  مالـسا  رگا  یهگناو  تسا .  ناـسآ  نآ  ندوـمن  نت  هب  هـنوراو  یلو 

قیقد روط  هب  تاررقم  نیزاوم  يور  دنتـسه  هعماج  سار  رد  هک  نویناحور  رگا  تسا : رت  مهم  روما  همه  زا  مالـسا )  ) بتکم ماما ، هاگدـید 
جراخ رد  مالـسا  زا  یحیبق  تروص  کی  مالـسا ، اـب  دـنهدن  قیبطت  ار  ناـشلامعا  و  دـنکن ...  لـمع  قیقد  روط  هب  تلود  رگا  دـننکن ، لـمع 

( نویناحور  ) نایاقآ مراد ، ار  فیلکت  نیا  متسه  هبلط  کی  نم  تسام ، همه  هدهع  هب  یگرزب  رایسب  فیلکت  کی  نآلا  دوش ...  یم  سکعنم 
هک يروط  نآ  هن  میهدـب ، شیامن  تسه  هک  روط  نآ  ار  مالـسا  ههجو  مینک  شـشوک  هک  دـنراد ، مه  اهرـشق  ریاس  دـنراد ، ار  فیلکت  نیا 

رگا ( 50  . ) دننک نوگرگد  ایند  رد  ار  مالسا  ههجو  تقو  کی  هک  دش  یم  نیا  بابسا  و  دنداد ...  یم  هولج  دیزی ...  هیواعم و  لثم  ییافلخ 
نوریب دـندوب  هک  نارگلواپچ  زا  يا  هتـسد  نآ  دـندوب و  هک  اه  ملـالظ  زا  يا  هتـسد  نآ  هک  اـنعم  نیا  هب  میوشب  زوریپ  اـم  هتـساوخن  يادـخ 

وا ياج  هب  یتیدودحم  کی  اب  يرگید  ياه  يرگلواپچ  صاخ و  تیدودحم  کی  اب  يرگید  هملظ  هتـسد  کی  اهنآ  ياج  هب  نکل  میدرک ،
نآ دوشب ، عقاو  بتکم  رد  تسکـش  هدوبن ، یتـسرد  بتکم  هک  دوشب  سکعنم  اـیند  رد  اـم  بتکم  هک  دوـش  یم  نیا  بجوـم  نیا  تسـشن ،

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 2012 

http://www.ghaemiyeh.com


یبایزرا يارب  كالم  کی  دـنک و  یم  ردابت  نهذ  هب  هاگآدوخان  ضرف  کی  قوف ، لیلحت  زا  ( 51  . ) دریذپب دناوت  یمن  ناربج  هک  یتسکش 
نآ تسا  نکمم  ینعی  دـنیامن ; هظحالم  زین  ار  هکـس  رگید  يور  مدرم ، لاـبقا  یباـیزرا  رد  ماـظن  نارازگراـک  هک  نیا  نآ  دوش و  یم  اـقلا 
هب ندرک  تشپ  هراومه  تموکح  همانرب  هب  مدرم  ندرک  تشپ  دنک و  هولج  هنوراو  نالوؤسم  ءوس  راتفر  لیلد  هب  دوش  یم  هئارا  هک  یمالسا 
زا یکی  يدازآ : زا  هدافتسا  ءوس  د ) ددرگ .  یم  طابنتـسا  ماما  رابرهگ  ياهراتفگ  زا  هک  تسا  یمهم  لصا  یبایزرا »  دوخ   . » تسین مالـسا 

نیزاوم فالخ  اریز  تسا ، توغاط  دنک ، دادبتـسا  هب  لیم  هک  یتموکح  ره  تسا .  يدازآ »  ، » ماما هشیدـنا  رد  یمالـسا  ماظن  نوتـس  راهچ 
، داد يار  يروط  ره  ام  تلم  میتسه .  تلم  يارآ  عبات  ام  مینکب .  يروتاتکید  هک  تسا  هدادن  هزاجا  ام  هب  مالسا  تسا : هدرک  لمع  یمالسا 
هب هک  تسا  هدادن  قح  ام  هب  مالـسا  ربمغیپ  تسا ، هدادن  قح  ام  هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  میرادـن ، قح  ام  مینک .  یم  تیعبت  نآ  زا  مه  ام 

تلم دارفا  زا  درف  ره   » هک تسا  يدح  هب  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  هشیدـنا  رد  یـسایس  يدازآ  ( 52  . ) مینک لیمحت  ار  يزیچ  کی  ناـمتلم 
ریغ رد  دهدب .  هدننک  عناق  باوج  دـیاب  وا  دـنک و  داقتنا  وا  هب  دـنک و  حاضیتسا  ار  نیملـسم  راد  مامز  نیریاس ، ربارب  رد  امیقتـسم  دراد  قح 
همه اب  ( 53  « . ) تسا لوزعم  يراد  ماـمز  ماـقم  زا  دوخ  هب  دوـخ  دـشاب ، هدرک  لـمع  دوـخ  یمالـسا  هفیظو  فـالخ  رب  رگا  تروـص ، نیا 

بوچراچ رد  يدازآ  دنناد .  یم  تیدودحم »   » رت ماع  ترابع  هب  يرادمنوناق و  اب  مزالم  ار  يدازآ  تسا ، لئاق  يدازآ  هب  ماما  هک  یتیمها 
یم دادبتـسا  هب  رجنم  جرم  جره و  ماما ، هاگدـید  زا  تسین .  هاوخبلد »   » و جرم »  جره و   » موهفم هب  دـنک و  یم  ادـیپ  اـنعم  ینوناـق  يراـجم 

شکمـشک نورد  زا  یناخاضر  دادبتـسا  هک  نانچمه  ددرگ .  یم  دـلوتم  دادبتـسا »  » و یگماـکدوخ »   « ، » مسیـشرانآ  » لد زا  ینعی  ددرگ ،
ینیمخ ماما  دنهد .  یم  حـیجرت  جرم  جره و  هب  ار  دادبتـسا  زین  مدرم  و  تفای ، دـلوت  هطورـشم  بالقنا  زا  سپ  جرم  جره و  ینالوط و  ياه 

تسا و نآ  دودح  ظفح  يدازآ  تمعن  رکش  دنهد  یم  رکذت  هتسناد و  يدازآ  زا  هدافتسا  ءوس  ار  یمالسا  ماظن  مهم  ياه  بیـسآ  زا  یکی 
تلم و ریسم  فالخ  رب  میدرک  فرـص  ار  يدازآ  هتـساوخن  يادخ  رگا  میدرگرب : قباس  تلاح  هب  تسا  نکمم  دوشن  ظفح  نآ  دودح  رگا 

تاماظن فالخ  رب  یمالسا و  تاماظن  فالخ  رب  میتسه  دازآ  هک  الاح  میشکب ...  جرم  جره و  هب  ار  نامدوخ  میدش  دازآ  هک  الاح  مالـسا ،
دشاب روط  نیا  رگا  میشابن ، یلم  یمالـسا و  دعاوق  زا  کی  چیه  تحت  میـشابن ، هدعاق  چیه  تحت  مینک ، اپ  هب  جرم  جره و  مینک ، لمع  یلم 

مالسا و هتساوخ  تسا : ماما  هشیدنا  زا  یـسابتقا  لیذ  لدم  ( 54  . ) مالسا ریسم  فالخ  رب  تلم و  ریـسم  فالخ  رب  میدرک  بلـس  ار  يدازآ 
رد طارفا   ) قاـنتخا دادبتـسا و  م  ناـشیا ) هتـساوخ  تلم و  ریـسم  ینعی  یندـم  تاررقم  مالـسا و  دـیق   ) دـیق نودـب  يدازآ  يدازآ م  تلم م 

ساسا رب  هک  یهانپ  نیـسحدمحم  ياقآ  تاقیقحت  قبط  يداصتقا : یگتـسباو  یبالقنا ه ) ياـه  شبنج  يریگ  لکـش  م  قاـنتخا ) دادبتـسا و 
زا اه  فده  ریاس  هب  تبـسن  يداصتقا  فادها  هتخادرپ ، ناریا  یمالـسا  بالقنا  فادـها  اه و  هنیمز  لیلحت  یـسررب و  هب  بالقنا  ياهراعش 
 - 359 بالقنا -  یگنهرف  ياه  شزرا  فادـها و  دـصرد  دادـعت -  اـه -  شزرا  فادـها و  عون  ( 55  . ) تسا رادروخرب  يرتـمک  تیمها 
 - لودج 1  100  - 659 عمج -   9/5  - 39 يداصتقا -  ياه  شزرا  فادها و   6/39  - 261 بالقنا -  یسایس  ياه  شزرا  فادها و   5/54

يداصتقا فادـها  هب  اهراعـش  دـصرد  اـهنت 9/5  قوف  لودـج  هب  هجوت  اـب  یمالـسا  بـالقنا  ياـه  شزرا  فادـها و  هب  طوـبرم  ياـهراعش 
هک نیا  هن  دنتسه  يداصتقا  تلادع  راتـساوخ  مدرم  دنراد و  یگنهرف  دعب  زاب  مینک  هاگن  ربدت  اب  رگا  زین  فادها  نیا  هب  دنراد و  صاصتخا 

دصرد دادعت -  يداصتقا -  ياه  شزرا  فادها و  عون  دهد .  یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  اعدا  نیا  لیذ  لودج  دنشاب .  تیعضو  دوبهب  راتساوخ 
ریاس  7/7  - 3 هفرم -  تاقبط  يراد و  هیامرـس  یفن   1/82  - 32 مورحم -  تاقبط  زا  تیاـمح   7/7  - 3 يداـصتقا -  تیمورحم  رقف و  یفن 

هشیدنا رد  بالقنا  يداصتقا  ياه  شزرا  فادها و  هب  طوبرم  ياهراعـش  عیزوت  لودج 2 -   100  - 39 عمج -   5/2  - 1 يداصتقا -  روما 
هئطوت  » هیرظن نانوچ  بالقنا »  لماع  داصتقا   » يروئت ماما  هاگدید  زا  تسا .  بیاغ  بالقنا  هزیگنا  ناونع  هب  داصتقا »  » ریغتم زین  ینیمخ  ماما 
فعـض هن  تخاـس  یم  راد  هشدـخ  ار  ناـیناریا  یلم  رورغ  تشاد و  یماو  كرحت  هب  ار  ناریا  مدرم  هـچنآ  سپ  ( 56  . ) دـشاب یم  دورطم  « 

زا یتسیسکرام  هژیو  هب  يداصتقا ، ياه  نییبت  در  نمض  ینیمخ  ماما  دوب .  یـسایس ) یگنهرف ، يداصتقا ،  « ) یگتـسباو  » هک رقف  يداصتقا و 
هک دوش  یم  نیا  دـنداد !؟ یم  نوخ  دنـشاب  هتـشاد  ایند  رد  یهفرم  یگدـنز  کی  هک  نیا  يارب  ام  ياه  ناوج  ایآ ) : ) دـنیامرف یم  بـالقنا ،
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يادـخ هک  دوب  یتضهن  ناریا  تضهن  دوب ...  یهلا  یتضهن  کی  نیا  ریخ ، ای  دـشاب  بوخ  شا  یگدـنز  هک  دـشکب  ار  شدوخ  یـسک  کی 
دنتخیر اه  نابایخ  رد  مالسا  ماکحا  ناونع  هب  مالـسا ، ناونع  هب  یمالـسا ، يروهمج  ناونع  هب  مدرم  تشاد و  شقن  نآ  رد  یلاعت  كرابت و 

هینب تیوقت  ینیمخ  ماما  ( 57  . ) میهاوخ یم  یمالـسا  يروهمج  یمالـسا و  لدع  تموکح  میهاوخ و  یمن  ار  میژر  نیا  ام  دـنتفگ : همه  و 
رما رد  هژیو  هب  یبـسن  ییاـفکدوخ  يداـم و  لالقتـسا  نودـب  دـندوب  دـقتعم  هتـسناد و  يرورـض  روـشک  لالقتـسا  يارب  ار  يداـصتقا  ياـه 

رد امـش  تکلمم  رگا  تسین .  نکمم  زین  اه  هنیمز  ریاس  رد  لالقتـسا  یتایح ، يرورـض و  ياهالاک  هب  طوبرم  تادیلوت  و  ( 58  ) يزرواشک
، مینک یم  ادیپ  مه  یسایس  یگتسباو  دیآ و  یم  شلابند  یگتسباو  روج  همه  دشاب ، هتـشاد  يداصتقا  یگتـسباو  دنکن و  ادیپ  تاجن  داصتقا 
ار زیچ  همه  اکیرمآ  دوش و  یم  زارد  اکیرمآ  فرط  هب  نامتسد  میتشادن ، يزیچ  ام  یتقو  هک  نیا  يارب  مینک  یم  ادیپ  مه  یماظن  یگتـسباو 

ياه بیسآ  زا  یکی  ار  يداصتقا  یگتـسباو  ماما  ( 59  . ) میـشاب دـنمتردق  هک  میورن  وا  راب  ریز  میناوت  یم  یتقو  ام  دـنک .  یم  لیمحت  ام  هب 
ياه شبنج  زورب  يراتخاس  ياه  هنیمز  تیعـضو  نآ  هک  دـنناد  یم  بالقنا  زا  شیپ  تیعـضو  هب  تعجر  لـماع  ار  نآ  و  هتـسناد ، بـالقنا 

لماوع زا  ییارگ  لمجت  دزاس ، یم  ناشن  رطاخ  نودلخ  نبا  هک  نانچمه  ییارگ : لمجت  يرگ و  یفارـشا  و ) ( 60  . ) درک مهارف  ار  یبالقنا 
رامش هب  هدمع  ياه  بیسآ  زا  یکی  ار  ییارگ  لمجت  زین  ینیمخ  ماما  تسا .  تیبصع »   » ندییارگ یتسس  هب  اه و  تموکح  تسکش  هدمع 

هتـشاد و عقوت  ام  زا  مدرم  هک  يزیچ  نآ  دـنیوگ : یم  ناشیا  هب  بـالقنا  يربهر  ندرپس  تیناـحور و  هب  مدرم  شیارگ  لـیلحت  رد  هدروآ و 
نایم زا  ار  توغاط  دـندرک و  اپ  هب  ار  یمالـسا  يروهمج  هدومن و  جـیورت  ار  مالـسا  دـنا و  هدـمآ  امـش  ام و  لابند  نآ  هطـساو  هب  دـنراد و 

تـسرد ترامع  دنا ، هداد  رییغت  ار  ناشدوخ  عضو  نایاقآ  هک  دننیبب  مدرم  هتـساوخن  يادـخ  رگا  تسا .  ملع  لها  یگدـنز  تیفیک  دـندرب ،
تـسد زا  تسا  هدوب  ناشلد  رد  تیناحور  هب  تبـسن  هک  ار  يزیچ  نآ  تسین و  تیناـحور  ناـش  بساـنم  ناشیاهدـمآ  تفر و  دـنا و  هدرک 

نیب مکاح  تیبصع  ینیمخ ، ماـما  رادـنپ  رد  ( 61  . ) ناـمه یمالـسا  يروـهمج  مالـسا و  نتفر  نیب  زا  ناـمه و  نآ  نداد  تسد  زا  دـنهدب ،
تیبـصع زا  رت  ماـع  نودـلخ  نـبا  مـعز  هـب  هـک  تـسا  راوتــسا  تیوـنعم »  نـید و   » رب هـکلب  یبـسن  يدـنواشیوخ  رب  هـن  مدرم  تیناـحور و 

: دراد ییارگ  لمجت  اـب  سوکعم  هطبار  ینیمخ  ماـما  هشیدـنا  رد  دـشاب  یم  تیبصع  هنوگ  نیا  ماوق  هک  تیونعم  نیا  تسا و  يدـنواشیوخ 
نیمه هب  نات  شزرا  زا  رادـقم ، نیمه  هب  ناتتیونعم  زا  دـشاب ، رتهب  ناتاه  هناخ  هک  يارب  دـیرادرب  مدـق  کـی  هک  نیا  غارـس  دـیورب  هچ  ره  »

يروهمج ماظن  ظـفح  يارب  دـنهاوخ  یم  هناعـضاوتم  نویناـحور  هژیو  هب  نـالوؤسم  هیلک  زا  ینیمخ  ماـما  ( 62 « . ) دوش یم  هتـساک  رادـقم 
دوخ یناحور  نازیزع  نادنزرف و  همه  زا  ریپ  ردپ  کی  ناونع  هب  هناعـضاوتم و  نم  دـنزیهرپب : ایند  قرب  قرز و  ییارگ و  لمجت  زا  یمالـسا 

لوحم نانآ  هب  ار  ایبنا  تلاسر  غیلبت  گرزب و  روشک  هرادا  تسا و  هداهن  تنم  نویناحور  املع و  رب  دـنوادخ  هک  یناـمز  رد  هک  مهاوخ  یم 
ماظن رابتعا  تیناـحور و  ناـش  نود  هک  اـیند  قرب  قرز و  تـالمجت و  هب  شیارگ  زا  دـنوشن و  جراـخ  دوخ  یناـحور  يز  زا  تسا ، هدومرف 

هافر و هب  هجوت  زا  رتالاب  نانآ  ترخآ  ایند و  يارب  تیناحور و  يارب  يرطخ  تفآ و  چیه  هک  دـننک ، زیهرپ  تسا ، ناریا  یمالـسا  يروهمج 
؟ تسیچ ییارگ  لـمجت  زا  ماـما  روـظنم  هک  تسا  نیا  دوـش  یم  حرطم  اـج  نیا  رد  هک  یمهم  لاؤـس  ( 63  . ) تسین اـیند  ریـسم  رد  تکرح 

نیمادـک تموکح ، ناربـهر  يارب  ماـما  رظن  دروم  يوگلا  دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  صیخـشت  نارواد  و  تسا ؟ هنوگچ  نآ  صیخـشت  كـالم 
نایلوتم یگدنز  هک  تسا  نیا  ییارگ  لمجت  يرگ و  یفارـشا  ماما ، هشیدنا  رد  دنا .  هداد  خساپ  تالاؤس  نیا  همه  هب  ماما  تسا ؟ تموکح 
یگدنز رد  ای  دننک و  يزودنا  تورث  ماقم ، زا  هدافتسا  ءوس  اب  دنشاب و  يا  هژیو  تازایتما  ياراد  هدوب و  مدرم  هدوت  زا  توافتم  هعماج  روما 
تموکح زا  لبق  اب  مکاح  رـشق  تیمکاح  زا  دعب  یگدنز  توافت  مدع  زین  صیخـشت  كالم  ( 64  . ) دـنوش لئاق  دوخ  يارب  يزایتما  هنازور 

نارگید اه و  تلم  هک  دوشن  يراک  تقو  کـی  : » دـنیامرف یم  هیـصوت  ور  نیا  زا  دنتـسه ; مدرم  هدوت  زین  رما  نیا  صیخـشت  نارواد  تسا و 
يارب ماما  رظن  دروم  يوگلا  ( 65 « . ) دیتسه نامه  مه  امش  دیسر  ناتتسد  هک  الاح  دیسر .  یمن  ناتتسد  امـش  هک  نیا  هب  دننک  بیعت  ار  راک 

ترـضح اب  دـندرک  تعیب  هک  يزور  نامه  تسا : يولع  تموکح  يرگ ، یفارـشا  هب  شیارگ  زا  ندـنام  نوصم  تهج  یمالـسا ، تموکح 
ار شگنلک  لیب و  ناشیا  دـش ، مامت  تعیب  هک  نیا  زا  دـعب  زور  نامه  دوب ، داـیز  ردـق  نیا  شا  هنماد  هک  یتفـالخ  مه  نآ  تفـالخ ، هب  ریما 
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یسانش هفیظو  مدع  هب  ناوت  یم  ماما ، هاگدید  رد  یمالسا  ماظن  رگید  ياه  بیسآ  زا  ( 66  . ) درک یم  هک  يراک  نآ  غارس  تفر  تشادرب ،
( ، 70  ) اـه هناـخراک  تارادا و  رد  يراـک  مک  ( ، 69  ) یگناـگیب دوـخ  زا  ( ، 68  ) یبـالقنا تلاـح  نداد  تـسد  زا  یتسـس و  ( ، 67  ) مدرم
( ، 73  ) یـساسا ریغ  لئاسم  هب  ندش  مرگرـس  ( ، 72  ) یـسولپاچ ییارگرهاظ و  ( ، 71  ) نویزیولت هژیو  هب  یعمج  ياه  هناـسر  رد  جاـجوعا 

گرزب ( ، 76  ) اهداهن فیعـضت  ( ، 75  ) نالوؤسم یخرب  ياز  بیـسآ  هدیجنـسن و  ياهراتفگ  ( ، 74  ) تموکح هندـب  رد  دـساف  دارفا  ذوفن 
( ، 78  ) هدـنیآ هب  دـیما  ياج  هب  يدـیمون  سای و  داـجیا  ( ، 77  ) مالـسا لصا  هب  ییارجا  تالکـشم  ینکفارف  کچوک و  تالکـشم  ییاـمن 
یپ تسا : هدش  هداد  شیامن  لیذ  لودج  رد  دش ، حرطم  نونک  ات  هچنآ  درک .  هراشا  و ...  ( 79  ) هعماج حلاصم  رب  یصخش  حلاصم  حیجرت 

 . مالسلا هیلع  مولعلارقاب  یلاع  شزومآ  هسـسوم  یعامتجا  مولع  هورگ  یملع  تایه  وضع  يدمحمناخ ، میرک  مالـسالا  ۀجح  اه )×  تشون 
همجرت ناریا ، »  ندش  یبالقنا  ییارچ  ، » يدـک ر .  یکین .   . Revolts ×××) Structural Strain ××××) Projection 1 ××( 

ياه تفایهر  تالاقم  هعومجم  ناـیراجح ، دیعـس   . 2  . 237 ص 221 -  راهب 1378 )  ) ش 2 لوا ، لاس  نیتم ، همانلـصف  یـشیرق ، نیدرف 
(1377 لوا ، پاچ  یمالـسا ، فراعم  سورد  دیتاسا و  روما  تنواعم  مق : ( - ) یتارف باهولادبع  هدـنروآدرگ :  ) یمالـسا بالقنا  رب  يرظن 

ینوتنآ  . 4 ص 130 .  (، 1376 متفه ، پاـچ  ین ، رـشن  نارهت :  ) یقوـثو روـصنم  همجرت  یعاـمتجا ، تارییغت  هـشور ، یگ   . 3 ص 313 . 
 . 6 ص 131 .  نیـشیپ ، هـشور ، یگ   . 5 ص 674 .  ( 1373 ین ، رـشن  نارهت :  ) يروبـص رهچونم  همجرت  یمومع ، یـسانش  هعماج  زندـیگ ،

یفطصم  . 7 دزاس .  یم  نایامن  ار  شبنج  تیهام  يدایز  دـح  ات  يو  یعامتجا  هاگتـساخ  شبنج و  ربهر  تیـصخش  یتخانـش  ناور  لیلحت 
پاچ اه ، هاگـشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  مق :  ) نآ دادـخر  یگنوگچ  ییارچ و  یمالـسا و  بالقنا  نارگید ، نایتوکلم و 

 . ص 279 ج 7 ، نامه ،  . 9 ص 57 .  یمالسا ) داشرا  نارهت :  ) ج 2 رون ، هفیحـص  ینیمخ ، هللا  حور  ماما   . 8 ص 159 .  ( 1380 مهدزیس ،
ص 58 ج 5 ، نامه ،  . 13 ماما .  ینارنخس  زا  سابتقا  ص 31 .  ج 7 ، نامه ،  . 12 ص 114 .  ج 5 ، نامه ،  . 11 ص 73 .  ج 7 ، نامه ،  . 10
ص 219 ج 18 ، نامه ،  . 18 ص 167 .  نامه ،  . 17 ص 148 .  نامه ،  . 16 ص 66 .  ج 3 ، نامه ،  . 15 ص 233 .  ج 10 ، نامه ،  . 14 . 
 . 22 ص 234 .  ج 7 ، ناـمه ،  . 21 ص 183 .  ج 4 ، نیـشیپ ، ینیمخ ، هللا  حور  ماـما   . 20 ص 224 .  نیـشیپ ، يدـک ، ر .  یکین .   . 19 . 
(، یتارف باهولادبع  هدنروآدرگ :  ) یمالسا بالقنا  رب  يرظن  ياه  تفایهر  تالاقم  هعومجم  لوپچاکسا ، ادت  ص 164 23 .  ج 3 ، نامه ،
 . 27 ص 66 .  ج 4 ، نامه ،  . 26 ص 128 .  ج 11 ، ناـمه ،  . 25 ص 5 .  ج 7 ، نیـشیپ ، ینیمخ ، هللا  حور  ماـما   . 24  . 216 ص 185 - 

32 ص 198 .  ج 3 ، نامه ،  . 31 ص 260 .  ج 2 ، نامه ،  . 30 ص 37 .  نامه ،  . 29 ص 47 .  ج 4 ، نامه ،  . 28 ص 110 .  ج 9 ، نامه ،
ص ج 12 ، نامه ،  . 36 ص 157 .  ج 13 ، نامه ،  . 35 ص 1 .  ج 7 ، نامه ،  . 34 ص 92 .  ج 12 ، نامه ،  . 33 ص 29 .  ج 13 ، نامه ، . 
ص و ج 8 ، رد 6/6/58 ) ناتسدرک  لئاسم  صوصخ  رد  ماما  مایپ   ) ص 280 و ج 9 ص 113 و ج 7 ، ص 31 و ج 14 ، نامه ،  . 37  . 163
 . ص 280 ج 7 ، نامه ،  . 40 ص 27 .  نامه ،  . 39 ص 48 .  ج 13 ، نامه ،  . 38 رد 16/9/57 .) خـیرات  لها  اب  ماما  هبحاصم  ، ) 9 و ج 4

ك: ر .   . 45 ص 57 .  ج 18 ، ناـمه ،  . 44 ص 7 .  ج 14 ، ناـمه ،  . 43 ص 173 .  ج 13 ، ناـمه ،  . 42 ص 38 .  ج 14 ، ناـمه ،  . 41
، هغالبلا جهن  ابولقم . » ورفلا  سبل  مالسالا  سبل  و   . » 48 ص 75 .  ج 13 ، نامه ،  . 47 ص 4 .  ج 8 ، نامه ،  . 46 ص 203 .  ج 14 ، نامه ،
، نامه  . 52 ص 195 .  نامه ،  . 51 نامه .   . 50 ص 33 .  ج 7 ، نامه ، ك : ر .   . 49 ص 324 .  هبطخ 17 ، مالسالا ، ضیف  حرش  همجرت و 

همالع یعامتجا  مولع  همانلصف  یهانپ ، نیـسحدمحم   . 55 ص 42 .  ج 7 ، نامه ،  . 54 ص 190 .  ج 4 ، ناـمه ،  . 53 ص 181 .  ج 10 ،
نآ ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  تالاقم  هعومجم  ك : ر .  اه ، يروئت  نیا  زا  یهاگآ  يارب   . 56  . 81 ص 65 -  ش 11 و 12 ، ییابطابط ،

، نامه  . 58 ص 60 .  ج 7 ، نیـشیپ ، ینیمخ ، هللا  حور  ماما   . 57  . 139 ص 86 -  ( 1374 فراعم ، سورد  دـیتاسا و  روما  تنواعم  مق : - )
ص نامه ،  . 62 ص 188 .  ج 19 ، نامه ،  . 61 ص 204 .  ج 11 ، نامه ، ك : ر .   . 60 ص 117 .  ج 11 ، نامه ،  . 59 ص 100 .  ج 11 ،
ص 280 ج 2 ، نیشیپ ، ینیمخ ، هللا  حور  ماما   . 64 ج 1 .  (، 1379 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت :  ) هنیئآ نسح   . 63  . 157
ص 167 و ج 8، نامه ،  . 68 ص 215 .  ج 11 ، نیشیپ ، ینیمخ ، ماما   . 67 ص 233 .  ج 2 ، نامه ،  . 66 ص 69 .  ج 12 ، نامه ،  . 65 . 
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ص ج 8 ، نامه ،  . 72 ص 84 .  ج 12 ، نامه ،  . 71 ص 37 .  ص 179 و ج 14 ، نامه ،  . 70 ص 183 .  ج 11 ، نامه ،  . 69 ص 83 . 
ص 44 نامه ،  . 77 ص 40 .  نامه ،  . 76 ص 24 .  ج 14 ، نامه ،  . 75 ص 64 .  ج 11 ، نامه ،  . 74 ص 112 .  ج 8 ، نامه ،  . 73  . 264

؛ میرک يدمحمناخ ، هرامش 20 ، یسایس ، مولع  همانلصف  هلاقم : عبانم  ص 62 .  ج 19 ، نامه ،  . 79 ص 4 .  نامه ،  . 78 . 

یعامتجا ياهتسسگ  یمالسا و  بالقنا 

هک دزادرپ  یم  هعماج  رد  هوقلاب  یئاهفاکش  یفاکش  دبلاک  هب  هناسانش  بیسآ  وحنب  هلاقم ، هراشا :  یعامتجا  ياهتـسسگ  یمالـسا و  بالقنا 
هب صاـخ ، روـطب  دروآ . یپرد  یعاـمتجا  داـح  تالکـشم  تسا  نکمم  بـالقنا ، زا  سپ  موـس  ههد  ناریا  رد  اـهنآ ، زا  تـلفغ  تروـصرد 

تبقاعو هراشا  هنیمز ، ره  رد  ینیمخ  ماما  يژتارتساو  یناهج  یلخادداعبا و  رد  يرظن  یمومع و  گنهرف  یسایس ، يداصتقا ، تسـسگراهچ 
هنازرف يدرم  يربهر  هب  ینید ، ياه  شزرا  هب  نمؤم  یمدرم  یمدق  تباث  یلجت  هصرع  یمالـسا »  بالقنا  ء« تسا . هدش  هئارا  یئاهداهنـشیپ 

ننـس قباطم  یمالـسا  بالقنا  ياقب  دـش . رجنم  قداص ، نانمؤم  يارب  یهلا  شاداپ  هباـثم  هب  یمالـسا  تموکح  داـجیا  هب  تیاـهن  رد  هکدوب 
راتـشون رد  دناسر . يرای  ار  ام  بالقنا  یـسانش  بیـسآرد  دناوت  یم  هک  تسا  شنیب  نیمه  تسا و  ریـسفت  لباق  ناهج ، نیا  رب  مکاح  یهلا 

دهاوخ نایم  هب  نخس  هعماج  نوردرد  ییاهفاکش )  ) ییاه تسسگ  زورب  زا  یمالـسا ، بالقنا  یعامتجا  رتسب  یفاکـشدبلاک  نمـض  رـضاح 
دناوت یم  دوخ  هبون  هب  هک  لاعف  یفاکـش  هب  هداس  فاکـش  کی  زا  اهنآ  لیدـبت  هنیمز  جـیردت  هب  اهنآ ، هب  یهجوت  یب  تروص  رد  هک  دـمآ 

(1 . ) تسا هجاوم  يا  هزات  یعامتجا  ياه  شبنج  يریگ  لکـش  اب  رـضاح  رـصع  . دیآ یم  مهارف  دـشاب ، هعماج  رد  یعامتجا  یـشبنج  دـلوم 
یلمع و هریس  یمالسا ، بالقنا  نامتفگ  رد  دوجوم  ياه  تسسگ  تیلاعف  نازیم  یبایزرا  یمالسا و  بالقنا  یعامتجا  تخاس  لیلحت  يارب 

رـضاح لیلحت  دـشاب . ياشگهار  دـناوت  یم  بالقنا ، یلـصا  رامعم  ناونع  هب  هک  میا  هداد  رارق  كالم  ار  هر ) ) ینیمخ ماـما  ترـضح  يرظن 
یم ییاه  فاکـش  زورب  هجوتم  ار  اههورگ  مدرم و  ماظن ، هک  انعم  نیدب  ، تسا هدنیآ  رب  رظان  ینامز  ظاحل  زا  دراد و  یـسانش  بیـسآ  هبنج 

( هر ) ماما ترضح  طسوت  هک  تسا  یهلا  ياه  شزرا  نادنمقالع  مامت  تلاسر  لب  صاخ ، یهورگو  بزح  هجوتم  هن  اهنآ  هجلاعم  هک  دیامن 
تـسسگ زا  راذـگ  طیارـش  فلا ) يرظن  یموهفم و  بوچراـچ  دـیدرگ . سیـسات  ناریا  رد  یمالـسا ، يروهمج  لکـش  هب  لـبق  ههد  ود  رد 

ار فلتخم  عماوج  رب  اهنآ  يراذـگریثات  هوحن  و  ( Social Cleavages  ) یعامتجا ياه  تسـسگ  هلوقم  یعامتجا  شبنج  هب  یعامتجا 
ره رد  یـسایس  یگدـنز  هک  تسا  نیا  یـسایس  یـسانش  هعماج  یلک  هدـعاق  : » درک دادـملق  یـسایس  یـسانش  هعماج  یلـصا  عوضوم  دـیاب ،
یم رارق  اـه  فاکـش  نآ  يدـنبتروص  هوـحن  روـشک و  نآ  صاـخ  یعاـمتجا  ياهفاکـشریثات  تـحت  نوگاـنوگ  ياـه  هویــش  هـب  يروـشک 

.« تساهنآ بیکرت  ای  يدنبتروص  هوحن  اه و  فاکش  نیا  رامش  عون و  زا  یشان  نوگانوگ  ياهروشک  یـسایس  یـسانش  هعماج  عونت  ... دریگ
هعماج رد  یعیبطروطب  هک  اه -  تسـسگ  هکنیا  يارب  هتبلا  دـشاب . یم  یعاـمتجا  ياهفاکـش  زورب  نیزاـغآ  هطقن  قیـالع ، رد  فـالتخا  ( 2)
هعماج تلاسر  هک  دـیآ  مهارف  زین  يرگیدطیارـش  تسا  مزال  دـنوش ، شبنج  هب  لیدـبت  حالطـصاب  دـنریگ و  رارق  رثا  اـشنم  دـنراد -  دوجو 

: هک تسا  نیا  داد  مهم  لاوئـس  نیا  هب  ناوت  یم  هک  يا  یلک  خساپ  ( 3 . ) دشاب یم  اهنآ  یفرعم  تخانش و  رضاح ، رصع  رد  یسایس  یسانش 
یم خر  هعماج  رد  شبنج  لکش  هب  هدش ، جراخ  لاعفریغ  تلاح  زا  یعامتجا  جیسب  هب  موسوم  هدیچیپ  يدنیآرف  یط  یعیبط  ياه  تسسگ  »

 « تسـسگ  » دوجو سفن  نیاربانب  دنـشاب ». یم  یعامتجا ، طباور  ای  تردـق و  لامعا  راـتخاس  رد  لوحت  رییغت و  داـجیا  ناـهاوخ  هک  دـنیامن 
لاعف ینازیم  هچات  روبزم  تسـسگ  هک  نیا  تسا و  یعامتجا  جیـسب  دـنیآرف  مهم  هکلب  تسین  تردـق  نوناک  يارب  يرطخ  رب  لاد  هعماجرد 

زا تسا  بکرم  هک  مینادب  دحاو  یلک  هباثم  هب  ار  هعماج  رگا  فاکش )  ) تسـسگ ناگژاو 1 - دیدحت  ب -  هرامش 1 ) رادومن  . ) تسا هدش 
یم عمجت  یفلتخم  ياههورگ  بلاق  رد  دارفا  یبلط ، تعفنم  لصا  عبط و  ياضتقا  هب  هاـگنآ  اـهنآ ، نیب  یطاـبترا  هکبـش  تاسـسؤم و  دارفا ،

(4 . ) دراد اهداهن  اههورگ و  دارفا ، نیب  فالتخا  ياهزرم  رب  لاد  نآ ، یعیبط  لکـش  رد  تسـسگ  دنتـسه . توافتم  رگیدکی  زا  هک  دـنیامن 
لاعفریغ ياهفاکش  لوا :  هورگ  دنوش : یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  هک  تسا  یـسایس  لمع  یهاگآ و  رـصنع  هب  تیانع  اب  یعامتجا  ياهفاکش 
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Active  ) لاــعف ياهفاکــش  مود : هورگ  دراد . هراــشا  هورگ  ود  فــالتخا  دوــجو  هـب  افرــص  هــک  ( Non-active Cleavages)
هتسد ود  هب  ناوت  یم  ار  یعامتجا  ياهفاکش  مکارت  لصا   - 2 ( 5 . ) تسا یـسایس  یهاگآ  اه و  يدنب  هورگ  رب  ینتبم  هک  ( Cleavages

ناشیتایلمع لیسناتپ  تیوقت  اهفاکـش و  ییوسمه  نیبم  هک  ( Reinforcing cleavages  ) مکارتم ياه  تسسگ  درک - : میـسقت  مهم 
فیعضت مه و  اب  فاکش  دنچ  ای  ود  دروخرب  نیبم  هک  ( Crosscatting Cleavages  ) عطاقتم ياه  تسسگ  تارییغت -  داجیا  يارب 

جراخ عطاقت ، تیعـضو  زا  روبزم  ياهفاکـش  هک  تسا  نیا  تسا ، رثؤم  اهفاکـش  يراذـگریثات  رد  هک  یتاکن  زا  تسا  ناشیتایلمع  لیـسناتپ 
دنیآرف یعامتجا ، جیـسب  یعامتجا  جیـسب   - 3 ( 6 . ) دوش یم  داـیز  لـمع  لاـمتحا  تروص  نآ  رد  هک  دـنوش  لـیامتم  ییوسمه  هبو  هدـش 

هعماج رد  اهفاکش  رارقتسا  هوحن  ینعی  دوجوم -  تیعضو  زا  دراد  یعس  فاکش  نیفرط  زا  یکی  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  تسا و  يا  هدیچیپ 
جیـسب دـبای . تسد  تردـق  زا  یعبانم  رب  نکمم  ناـمز  لقادـح  رد  ، مدرم يربهر  اـب  لیدـب و  يژولوئدـیا  کـی  هیارا  اـب  هدومن ، هدافتـسا  - 

( لوا زا : دنترابع  یعامتجا  جیـسب  مهم  رـصانع  (. 7  ) درک فیرعت  زین  لاعفریغ  ياهفاکـش  ندومن  لاعف  يارب  شـالت  ناوت  یم  ار  یعاـمتجا 
زا شهوکن  اب  يژولوئدیا  ( 8 . ) تسا لمع  هب  دارفا  شزیگنا  نآ  زا  ضرغ  هدوب و  لمع  رب  رظان  هک  یـشنیب  ینعی  جیـسب :  يژولوئدـیا  هیارا 

ترورض ناهج و  زا  هزات  يریسفت  هیارا  ینتبم  هک  دروآ  یم  مهارف  ار  هعماج  لآ  هدیا  میسرت  يارب  هنیمز  رصقم ، نییعت  دوجوم و  تیعـضو 
یفرعم هعماج  هب  ار  ضراعم  هورگ  ناهذا ، ندرک  هداـمآ  اـب  هک  ینعم  نیا  هب  يربهر :  مود ) ( 9 . ) دشاب یم  هعماج  رد  رییغت  داجیا  هب  مادـقا 
هبرجت نکیلو  دنرادن  یهجوت  نادنچ  ناربهر  شقن  هب  يا  هدوت  نارگلیلحت  هچرگا  دنک . يربهار  ار  رظندروم  رییغتدناوت  یم  وا  دـنک و  یم 

« ربهر : » میتسه جاتحمربهر  هنوگ  هس  هب  ام  یعامتجا  شبنج  ياهتنا  ات  جیـسب  دنور  رد  بیترت  نیدـب  تسا . هداد  ناشن  ار  نآ  فالخ  یلمع 
هک راذگتـسایس »  » هرخالاب دروآ و  درگ  يژولوئدـیا  نآ  درگ  رب  ار  اه  هدوت  دـناوتب  هک  رگ » جیـسب  ، » دـهدب ار  مزال  يژولوئدـیا  هک  يرکف 
هب هجوت  لیدب و  يژولوئدیا  يربهر ، نودب  جیسب ، دنیآرف  سپ  ( 10 . ) دناسرب شا  ییاغ  فادها  هب  هتشاد  هدهعب  ار  شبنج  تیریدم  دناوتب 
هک یتلاـح  تـسناد ، جیـسب  دـنیآرف  ینیع  لوـصحم  دـیاب  ار  یعاـمتجا  شبنج  یعاـمتجا  شبنج   - 4 تسین . دمآراک  اهفاکـش ، تیعـضو 

هنیزه جیـسب ، نارود  رد  هدمآ  تسد  هب  هیامرـس  هلحرم ، نیا  رد  دناشک . یم  یـسایس  لمع  هصرع  هبار  جیـسب  نارود  رد  هلـصاح  ياهرواب 
موس ههد  رد  یعامتجا  ياه  شبنج  ج -  ( 11 . ) دیآ لصاح  یعامتجا  طباور  ای  تردق و  لامعا  راتخاس  رد  يرییغت  دوش  یم  یعس  هدش و 

صخاش تسا ؟ هجاوم  یعامتجا  ياه  شبنج  يریگ  لکـش  زا  یـشان  ياه  شلاچ  اب  ینازیم  هچ  ات  شتاـیح  زا  موس  ههد  رد  ناریا  بـالقنا 
زا عون : لوا ) اه  تسسگ  یئاسانـش   - 5 دیآ : یم  لیذ  حرـش  هب  يا  هعماج  ره  رد  یعامتجا  ياه  تسـسگ  تیعـضو  یبایزرا  یلـصا  ياه 

ار ماظن  عامتجا و  ره  هیلوا  يدابم  رد  فاکش  زورب  تشاد . هراشا  يرظن  یگنهرف و  يداصتقا ، یـسایس ، ياهتـسسگ  هب  ناوت  یم  عون  ثیح 
کیروئت تسـسگ  کی  دـناوت  یم  مسیلاربیل  يژولوئدـیا  يارب  يدازآ  يانعم  رد  فالتخا  زورب  لاثم  ناونع  هب  دـنیوگ  یم  يرظن  فاـکش 

ایآ : » یعامتجا جیسب  تیعـضو  موس ) دنوش . یم  میـسقت  یجراخ  یلخاد و  هب  تیلاعف  ورملق  ثیح  زا  اه  تسـسگ  ورملق : مود ) دوش . یقلت 
دادعتـسا لابقا و  نازیم   » هکنیا و  ریخ »؟ ای  دراد  دوجو  شبنج  هناگ  هس  ناربهر  ایآ  « ،»؟ ریخ اـی  هدـش  هیارا  لیدـب )  ) نیزگیاـج يژولوئدـیا 

هب ار  فاکش  ره  نوماریپ  یعامتجا  جیسب  تفرـشیپ  ناوت  یم  اهـشسرپ  نیا  ساسارب  »؟ تسا ردقچ  لیدب  هاگدید  نیا  شریذپ  يارب  یمومع 
ياه تسسگ  مکارتم ؟ ای  دنا  عطاقتم  اه  فاکش  رارقتسا  تیعضو  ایآ  اهفاکش : رارقتسا  تلاح  مراهچ ) درک . میـسقت  دایز  طسوتم و  مک و 

نیرتمهم دـیاب  ار  يداصتقا  فاکـش  يداصتقا : فاکـش  لوا )  اـه  تسـسگ  تیعـضو  فیـصوت  ناریا 1 -  یمالـسا  هعماج  رد  هناـگراهچ 
لیـسناتپ یجراخ  یلخاد و  هزوح  ود  ره  رد  فاکـش  نیا  دوب . دـهاوخ  لاعف  یمالـسا  بالقنا  موس  ههد  رد  ـالامتحا  هک  تسناد  یتسـسگ 

تردق شهاک  راوناخ و  هدنیازف  ياه  هنیزه  . 1 یلخاد : هزوح  فلا ) دشاب . زاسرطخ  دناوت  یم  نآ  هب  هجوت  مدـع  هک  دراد  ار  ییالاب  لمع 
ناربج قوقح ، شیازفا  هدوب و  رتـشیب  رهـش ، اتـسور و  رد  نآ  ياهدـمآرد  هب  تبـسن  راوناـخ  هنیزه  هراومه  دـعب ، هب  لاس 1369  زا  دـیرخ :

ياهلاس رد  يراکیب  نیگنایم  يراـکیب : . 2 ( 12 . ) دراد يرترب  نانچمه  راوناـخ  هنیزه  زین  قوقح  شیازفا  نیرتشیب  رد  تسا و  هدوبن  هدـننک 
يراکیب نیگنایم  ییاـجر ، تلود  لاس 1359-1361 يراکیب 4/11  نیگنایم  ناـگرزاب ، تلود  لاـس 1358  تسا : هدوب  ریز  حرـش  هب  ریخا 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 2017 

http://www.ghaemiyeh.com


تلود يراکیب 4/11  نیگناـیم  یمـشاه ، تلود  لاـس 1368-1376 يراـکیب 5/13  نیگناـیم  يوسوم ، تلود  لاـس 1361-1368  00/12
دهاش ام  هک  یلاح  رد  يراـکیب  يـالاب  دـصرد  ص 4  لاـس 1378 ، ش 6 ، ناریا ، داـصتقا  هـلجم  ذـخام : يراکیب 5/12  نیگنایم  یمتاـخ ،

نآ تارطخ  دسر  یم  رظن  هب  هک  هدومن  جییهت  تدش  هب  ار  يداصتقا  فاکش  میـشاب ، یم  دمآردرپ  بذاک  لغاشم  داجیا  ای  یگـشیپدنچ و 
. میتسه بقع  يداصتقا  ياهزاین  حطـس  زا  ام  هعـسوت ، ياه  همانرب  هیلک  مغر  یلع  هتـسهآ : يداصتقا  دـشر  . 3 دشاب . یـشوپ  مشچ  لباقریغ 
لاس 77 رد  ناریا  داصتقا  هجدوب : يرسک  . 4 ( 13 . ) دیسر لاس 73  رد  دصرد  زا 35  شیب  هب  لاس 69  رد  دصرد  زا 10  رتمک  زا  مروت  خرن 
زا 16 تفن  هکشب  ره  تمیق  هب  هجوت  اب  لایر -  درایلیم  رثکادحو 8/118/23  لایر  درایلیم  لقادح 7/019/5  هنانیب  شوخ  تابساحم  قباطم 

هبار مروت و ... ضارقتـسا ، نوچ  يا  یفنم  ياهدـمایپ  هک  هجدوب  يرـسک  زا  یمجح  نینچ  دوجو  ! تسا هتـشاد  هجدوب  يرـسک  رالد -  ات 8 
هزوح رد  يداصتقا  فاکـش  قیمعت  ياـنعم  هب  درک ، دـهاوخ  یط  ار  دـنور  نیمه  هک  دـسر  یم  رظن  هب  هدوب و  شیازفا  هب  ور  دراد و  لاـبند 

هب هک  درک  دادـملق  ناریا  داـصتقا  ریذـپانراهم  لوغ  دـیاب  ار  مروت  مروت : . 5 ( 14 . ) تسا دـمآرد  مک  رـشق  رب  رتشیب  راشف  یلخاد و  داـصتقا 
هنانیبشوخ مقر  هک  دنهد  یم  هیارا  ار  مروت  زا  ینوگانوگ  ياهدصرد  فلتخم ، ياهرامآ  تسا . يداصتقا  فاکـش  جـییهت  لاح  رد  تدـش 

مروت 9/21 1368- نیگناـیم  ییاـجر ، تلود  مروت 3/11 1359-1361 نیگناـیم  ناـگرزاب ، تلود  لاـس 1358 تـسا : ریز  دودـح  رد  نآ 
: ذخام مروت 7/18  نیگنایم  یمتاـخ ، تلود  مروت 4/24  نیگنایم  ، یمشاه تلود  مروت 6/18 1368-1376 نیگنایم  يوسوم ، تلود  1361

هجدوب يرسک  ندرک  ظاحل  تسا . هدیسر  لاس 76  رد  هب 2/27 % مقر  نیا  رگید  زکارم  تابساحم  قباطم  ص 4  ش 6 ، ناریا ، داصتقا  هلجم 
یم یلامتحا  یـشبنج  يریگ  لکـش  تسـسگ و  قیمعت  يارب  مروت  يراذگریثات  نازیم  تیوقت  هب  رجنم  يراکیب و ... اهدمآرد ، تابث  ، تلود

نیگنایم هنالاس 7/4، دـشر  نیگنایم  صخاش 358 لاس  تسا : هدـش  هسیاـقم  ناریا  داـصتقا  هزوح  فلتخم  ياهدـنور  ریز ، لودـج  رد  دوش .
نیگنایم %-، هنالاس 2 دـشر  نیگنایم  صخاش 1359-1361، لاـس  لوپ 60  شزرا  شهاـک  نیگناـیم  مروت 3/11، نیگناـیم  يراکیب 4/11،
نیگنایم هنالاس 8/0، دـشر  نیگنایم  صخاش 1361-1368، لاـس  لوپ 103  شزرا  شهاک  نیگناـیم  مروت 9/21، نیگنایم  يراکیب 00/12،
نیگنایم هنالاس 6/5، دـشر  نیگنایم  صخاش 1368-1376، لاـس  لوپ 201  شزرا  شهاـک  نیگناـیم  مروت 6/18، نیگناـیم  يراکیب 5/13،
نیگنایم هنالاس 7/1، دـشر  نیگنایم  صخاش 1376-1377، لاـس  لوپ 290  شزرا  شهاـک  نیگناـیم  مروت 4/24، نیگناـیم  يراکیب 4/11،
تسسگ تیلاعف  مدع  للع  ص 4  ش 6 ، ناریا ، داصتقا  هلجم  ذـخام : لوپ 40  شزرا  شهاک  نیگنایم  مروت 7/18، نیگنایم  يراکیب 5/12،

ياهیژولوئدیا هژیوب   ) فاکش نیا  رب  رظان  ياهیژولوئدیا  الوا -  تسا : ریز  تاظحالم  هتـشادزاب  تیلاعف  زا  ار  فاکـش  نیا  هچنآ  يداصتقا :
هب ار  مدرم  هدوت  ناگبخن و  لابقا  دنا  هتـسناوتن  يا -  هدوت  هاگدـید  هب  فورعم  دـنا -  هتـشاد  ناریا  رد  هک  یکیرات  هقباس  رطاخ  هب  یتاقبط )

حرط ناریا  طیحم  رد  ار  هطوبرم  ياهیژولوئدـیا  دـنناوتب  دنـشاب و  رظن  بحاص  هزوح  نیا  رد  هک  يرکف  ناربهر  ایناث -  دـنیامن . بلج  دوخ 
يداصتقا ياههاگدید  زا  رثاتم  میقتسمریغ  روطب  هک  میا  هدرک  هبرجت  ار  ییاه  هرود  اضعب  ام  یلمع  ثیح  زا  هچرگا  دنا . هدشن  ادیپ  دنیامن ،

تسد هب  دنناوتب  ار  اهنایرج  نیا  يربهر  هک  یـصاخشاای  صخـش  زونه  لاح  ره  هب  یلو  تسا ، هدوب  یتلود  داصتقا  ای  دازآ و  رازاب  رب  ینتبم 
دوخ يربهر  کیژولوئدیا و  روتکاف  هناتخبـشوخ  تیلاعف ، يارب  دایز  لیـسناتپ  مغر  یلع  فاکـش  نیا  هجیتن  رد  تسا  هدشن  ادـیپ  دـنریگب ،

هک ارچ  دزاس  لفاغ  تسـسگ  ءوس  ياه  يراذـگریثات  زا  دـیابن  ار  ام  فاکـش  نیا  ندوب  لاعف  تسا : هدـنام  زجاع  رثؤم  تیلاعف  زا  هتفاینار و 
هاگ هدنکارپ و  تروص  هب  هک  ییاه  یتیاضران  2. دیامن یم  هجوت  لباق  هعماج  هرطیس  رد  فاکش  نیا  راکشآ  همین  ناهنپ و  یتیاضران  نازیم 

تصرف یلیمحت  گنج  نایاپ  یعقاو : يراذگ  هیامرس  نازیم  شهاک  . 1 داصتقا : یجراخ  هزوح  ب ) دیامن . یم  لمع  دودحم ، اما  يراجفنا 
هیامرس دیلوت و  زا  دصرد  بیترت 8/1 و 6/6  هب  ياهلاس 57 و 67  رد  هک  ارچ  دریذپ ، تروص  يداصتقا  نیداینب  تاحالصا  ات  داد  تلود  هب 

هنالاس خرن  اب  تیعمج  دوب و  هدنام  دکار  يدایز  دودح  ات  یفرصم  ياه  هنیزه  لک  مقر  لباقم  رد  دوب و  هدش  هتـساک  ناریا  یعقاو  يراذگ 
7/9 و 6/3 بیترت 2/4 ، هب  هنارـس  فرـصم  يراذگ و  هیامرـس  دـیلوت ، تفا  هنالاس  خرن  عومجم  رد  دوب . هتفای  شیازفا  دـصرد  ات 9/3   2/3

مهـس دـیدش  شهاک  دراد . دـیفم  يداصتقا  ياـه  تیلاـعف  هصرع  رد  ناریا  یگدـنام  بقع  زا  تیاـکح  یگمه  هک  هدـش  هبـساحم  دـصرد 
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رد هب 1/71 % زا 66 % فرصم  نازیم  شیازفا  هب  تیانع  اب  لاس 1367  رد  هب 8/10 % لاس 1375  رد  دصرد  زا 2/22  دیلوت  يراذگ  هیامرس 
نیب فاکش  یناهج  حطس  رد  یتیعضو  نینچ  رد  . 2 ( 15 . ) دشاب یمن  يا  هفاضا  حیـضوت  جاتحم  تسا و  ایوگ  یفاک  هزادنا  هب  هرود  نیمه 

میـسقت ددـنویپ . یم  ناگدـنام  بقع  هگرج  هب  يا  هزات  ياهروشک  دادـعت  هتفای و  شیازفا  زور  هب  زور  هدـنام  بقع  هتفرـشیپ و  ياهروشک 
، دـنیامن یم  فرـصم  سکع  تبـسن  هب  ار  یناهج  تاناکما  هک  هعـسوت  لاح  رد  ای  هدـنام  بقع  هتفرـشیپ و %80 ياهروشک  هب 20 % ناهج 

هعسوت لاح  رد  ياهروشک  هگرج  رد  دراد  یعس  هک  ناریا  هلمج  نآ  زا  هدنام -  بقع  ياهروشک  يوسارف  رد  يا  يدج  تالکـشم  رگنایب 
تسا و ندرک  لمع  لاحرد  ام  تساوخ  زا  لقتسم  یناهج ، حطس  رد  قوف  يداصتقا  فاکش  هنافساتم  ( 16 . ) دشاب یم  دراد -  هاگنار  دوخ 

يدودـح اـت  هدـش  رجنم  هک  يا  هتکن  میزادرپ . یم  ار  نآ  ياـه  هنیزه  راـبجالاب  اـم  تسا و  هتفاـی  ار  دوـخ  صاـخ  نارازگراـک  نارکفتم و 
ياه همانتقفاوم  هب  ات  هداد  ار  نآ  رایتخا  اهروشک  هب  هک  ددرگ  یمرب  یللملا  نیب  رابجا  دوجو  مدـع  هب  دـبای ، شهاک  فاکـش  نیا  تاریثاـت 

هب ار  اهروشک  هک  تسا  یمیقتـسمریغ  ياهراشف  دوجو  فرعم  هدوبن و  نشور  نانچ  یتآ  دـنور  هتبلا  دـننز . زابرـس  اـی  هدـش  قحلم  طوبرم 
لوپ یللملا  نیب  قودنص  راذگریثات  طیارش  هب  ناوت  یم  لاثم  ناونع  هب  دزاس . یم  راداو  تاحالـصا  لامعا  هجیتن  رد  همانتقفاوم و  نیا  لوبق 
هدش ناش -  هیلوا  تساوخ  مغر  یلع  اهنآ -  شریذپ  هب  روبجم  قودنـص  ياه  ماو  زا  يدنم  هرهب  رطاخ  هب  اتیاهن  اهروشک  هک  تشاد  هراشا 

اب هک  دور  یم  هدـنیآ  ههد  رد  زین  فاکـش  نیا  رتشیب  هچ  ره  ندـش  لاـعف  ناـکما  هجیتن  رد  ( 17 . ) دنهد یم  اهنآ  یحالـصا  جـیاتن  هب  نت  و 
هباثم هب  یتآ  ههد  رد  يداـصتقا  تالکـشم  رقف و  هلوقم  عومجم  رد  دـهد . یم  شیازفا  ار  ینیرفآرطخ  نازیم  هلاـسم ، یلخاد  دـعب  هب  هجوت 

یمهم هتکن  ینغ ، ریقف و  فاکش  زا  یشان  یسایس  یفنم  تاریثات  هب  هجوت  دوش . یم  یقلت  یمالـسا  تموکح  تمالـس  يارب  يدج  يرطخ 
يزوریپ بقاـعتم  یلخاد : دـعب  فلا ) یـسایس : فاکـش  مود )  ( 18 . ) دریگ رارق  یمالـسا  يروهمج  تلود  راـک  روتـسدرد  دـیاب  هک  تسا 

هب رجنم  هـک  دریگ  یم  لکـش  ناریا  لـخاد  رد  یبـالقناریغ   / یبـالقنا فاکـش  ناریا ، رد  یمالـسا  تموـکح  رارقتـسا  یمالــسا و  بـالقنا 
نیا دـنتفریذپ . یمن  ار  هر ) ) ینیمخ ماـما  یتموکح  هیرظن  يوحن  هب  هک  دـش  یم  یتاجتـسد  بازحا و  زا  هر ) ) ماـما وریپ  ياـهورین  کـیکفت 

سلجم رمع  رخاوا  ات  ابیرقت  یمالسا و  تموکح  تایح  لوا  هرود  هب  قلعتم  لوا  ریسفت  تسا . هتشاد  زرابریسفت  ود  هتشذگ  ههد  رد  فاکش 
ياـه شیارگ  هب  تیاـهن  رد  و  اـه ... ، يا  هدوـت  نیقفاـنم ، نوـچ  ییاـههورگ  هـب  یبـالقناریغ »   » هرود نـیا  رد  دـماجنا . یم  لوـط  هـب  مود 

مود ریسفت  ( 19 . ) دندرک یم  لابند  ار  يرگید  فادها  هدوبن ، هارمه  یمالـسا  هزرابم  لوصا  اب  يوحن  هب  هک  دـش  یم  قالطا  یتسیلانویـسان 
دـض ياههورگ  دریگ . یم  لکـش  تشاد  یبالقنا  دـض  ياههورگ  هب  نویبالقنا  يزوریپ  زا  تیاکح  هک  هاتوک -  ترتف  هرود  کی  بقاعتم 

اعیرـس یتسیرورت ، ياه  مادقا  نشخ و  ياهراتفر  هب  لسوترطاخ  هب  تارکومد و ... هلموک ، اه ، يا  هدوت  قلخ ، نیدـهاجم  زا  معا  یبالقنا - 
تایح زا  موس  هرود  هب  ندـش  کیدزن  اـب  اـما  دـندش . مکاـح  روشک  یـسایس  ياـضفرب  هر ) ) ماـما رادـفرط  نویبـالقنا  درط و  مدرم  يوس  زا 

رد دـیآ و  یم  دوجوب  شنیب  توافت  نویبالقنا  زا  حانج  ود  نیب  یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس ، نـالک  لـئاسمرد  یمالـسا ، ياروش  سلجم 
تسار و نوچمه  ییاهورگ  هب  هزات  یسایس  نامتفگ  رد  نویبالقنا  رظنم  نیا  زا  دریگ . یم  لکش  یبالقناریغ  یبالقنا /  زا  مودریـسفت  هجیتن 

هزات فاکش  يریگ  لکش  زا  تیاکح  ظافلا  نیا  تحـص  مدع  ای  تح  زا  هتـشذگ  هک  دنوش  یم  میـسقت  لقتـسم  هنایم و  ياههورگ  پچ و 
رد هک  دسر  یمرظن  هب  دشاب و  یم  جییهت  لاح  رد  هنافساتم  هک  درک  دادملق  لاعف  یفاکش  دیاب  ار  یلخاد  یسایس  فاکش  ( 20 . ) تشاد يا 
اب تسا و  نیرفآ  شقن  نونکا  مه  یبالقناریغ   / یبالقنا زا  مود  ریـسفت  رتشیب  هتبلا  دشاب . زین  زاسرطخ  دـناوت  یم  یفاک  هجوت  مدـع  تروص 

يدنب حانج  دشاب . یمهم  ریثات  دجوم  دناوتب  ریـسفت  نیا  هک  دسر  یمنرظنب  بالقنا ، لوا  ههد  رد  یبالقنادـض  ياههورگ  ییاوسر  هب  هجوت 
بسانم ياه  يژولوئدیا  يانب  هب  دنا  هتـسناوت  یهاتوک  تدم  یط  و  هتـشذگ ، ههد  کی  رد  روشک  یـسایس  ماظن  نورد  رد  هدشداجیا  ياه 

. دنوش یم  غیلبت  ینازادرپ  هیرظن  طسوت  کیره  هک  دنهد  هئارا  هیقف  تیالو  زا  هناراک و ... هظفاحم  لاکیدار و  ریسافت  دنزادرپب و  دوخ  لاح 
، قیقحت نوچ  ییاه  هزوح  ندـش  یـسایس  دـهاش  اـم  هتفرگ و  رارق  لاـبقا  دروم  هعماـج  رد  یعیـسو  لکـش  هب  یـسایس  تاـبراضت  هنافـساتم 
ام هک  نآ  هجیتن  ( 21 . ) دـنیوج یم  يرترب  مه  یلم  تینما  یلم و  عفانم  نوچ  ینیداینب  لوصا  رب  اضعب  هک  میـشاب  یم  ... تعنـص و شزومآ ،
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! دشاب یم  بالقنا  لوا  ههد  یبالقنا  حانج  هب  قلعتم  ارثکا  فاکش  فرط  ود  ياضعا  هک  میتسه  هجاوم  یلخاد  هزوح  رد  یـسایس  یفاکـشاب 
، راک هظفاحم  پچ ، تسار ، نوچ  یباقلااب  دـنا و  هتفای  زییمت  رگیدـکی  زا  یبالقنا »   » زا يا  هزات  ریـسافت  اهرایعم و  هئارا  لیلد  هب  هک  يدارفا 
بالقنا و ناگتخوسلد  دـییات  دروم  دـناوت  یمن  هتـشاد و  يداـیز  یفنم  ریثاـت  فاکـش  نیا  هک  تسا  یهیدـب  دـنا  هدـش  روهـشم  لاربیل و ...

نودب هک  دشاب  یم  متـسیب  نرق  مهم  یـسایس  ياه  هدیدپ  هلمج  زا  یمالـسا  بالقنا  یجراخ : دـعب  ب ) ( 22 . ) دشاب نآ  هیلوا  ناراذـگناینب 
ار هدـمع  هورگ  ود  ناوت  یم  یللملا  نیب  هرتسگ  رد  ثیح  نیا  زا  تسا . هدراذـگ  ياج  هب  ار  ییازـسب  تاریثاـت  یللملا  نیب  حطـسرد  کـش 

باسح هب  یمالـسا  بالقنا  ناقفاوم  وزج  هک  یهورگ  لوا ; دومن : کیکفت  مه  زا  یمالـسا  بالقنا  لابق  رد  ناـش  يریگ  عضوم  هب  تبـسن 
لباقم رد  يوحن  هب  ناش ، یلمع  يرظن و  تفلاخم  ای  یتوافت و  یب  اب  هک  یهورگ  مود ، دـندنام . یمالـسا  يروهمج  رانکرد  دـندمآ و  یم 

ناملسم و زا  معا   - اهروشک زا  یعیسو  فیط  يدنب  فص  زا  تیاکح  هدش ، هبرجت  هتـشذگ  ههد  ودرد  هچنآ  ( 23 . ) دنداتسیا ناریا  بالقنا 
یلیمحت و گنج  نارود  رد  ار  نآ  تایلجت  هک  يا  هنوگ  هب  دراد  ناریا  لباقمرد  ییاپورا و ... یقرش و  یلوا ، یموس و  ناهج  ناملـسمریغ ،

یلــصا نانمــشد  ناوـنع  هـب  اـهروشک  زا  يدادــعت  هـک  تـسا  هرود  نـیا  رد  ( 24 . ) دــید ناوـت  یم  یبوـخ  هـب  یگدــنزاس  نارود  یتـح 
نوچمه  ) دـندید یم  كانرطخ  یللملا  نیب  تایح  يارب  ار  ناریا  هک  ییاهروشک  ناونع  هب  يدادـعت  و  لیئارـسا ) اکیرمآ ، نوچمه  ) بالقنا

راـچد ار  مالـسا  ناـهج  هک  هداد  هئارا  مالـسازا  يریـسفت  ناریا  هکنیا  ناونع  هب  يدادـعت  و  ییاـپورا ) ياـهروشک  رثـکا  هسنارف و  سیلگنا ،
یمالـسا يروهمج  هیلع  ار  يدـحاو  فص  دـنیآ و  یمرب  ناریااب  هلباقم  ماقم  رد  تیوک و ،)... تاراما ، ناتـسبرع ، نوچمه   ) هتخاس كوش 

لاسرا ناریا ، یلم  تینما  هب  تبـسن  دـیدهت  یلیمحت ، گـنج  لاـس  تشه  ناریا ، يداـصتقا  یـسایس و  ياـه  میرحت  ( 25  ) دـنهد یم  لکش 
کی زا  ناریا  نیب  یـسایس  فاکـش  زا  یـشان  امامت  یگنهرف و ... تالمح  ، یتسیرورت تامادـقا  ضراعم ، ياـههورگ  زا  تیاـمح  حـالس و 

. داد ناشنار  دوخ  یلیمحت  گـنج  نارود  رد  يدـنت  لکـش  هب  هک  دـشاب  یم  یللملا  نیب  حطـس  رد  رگید ، فرط  زا  ناریا  نانمـشدو  فرط 
يور اب  هنیمز  نیا  رد  لوحت  نیرتمهم  نکیلو  درک  کمک  فاکـش  نیا  زا  یـشان  راـثآ  فیفخت  هب  يردـق  یلیمحت  گـنج  همتاـخ  هچرگا 

عومجم رد  ( 26 . ) میـشاب یم  فاکـش  نیا  زا  یـشان  یفنم  راثآ  ندیناسر  لقادح  هب  دهاش  هک  هداد  خر  یمتاخ  مالـسالا  ۀجح  ندـمآراک 
صیخـشت عمجم  یمالـسا و  ياروش  سلجم  يروهمج ، تساـیر  يربهر ، نوچمه  رثؤم  ياـهداهن  يوس  زا  یمیظنت  نـالک  ياـه  تساـیس 

لباقم ههبج  هک  درک  شومارف  دیابن  هتبلا  دوش . رجنم  یللملا  نیب  هصرع  رد  شنت  شهاک  هب  فلتخم  داعبا  رد  تسا  هتسناوت  ماظن  تحلـصم 
ساـی و زا  تیاـکح  هک  هدـش  يا  هزاـت  لوصا  شریذـپ  هب  روبجم  دوـجوم ، طیارـش  ياـضتقا  هب  هتـشاد و  يرثؤـم  شقن  طاـبترا  نیا  رد  زین 

گنهرف ءایحا  هجیتن  دـیاب  ار  یمالـسا  بالقنا  یگنهرف : فاکـش  موس )  دراد . ناش  نیـشیپ  هنامـصخ  ياهتـسایس  هب  تبـسن  اـهنآ  يدـیماان 
یم داجیا  ار  يا  هزات  فاکش  اه ، گنهرف  ریاس  اب  گنهرف  نیا  يوهام  توافت  تسا . هتخاسراکـشآ  ار  دوخ  ياه  تیلباق  تسناد  یمالـسا 

مازتلا و  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  يوس  زا  هدش  داهنـشیپ  یـشزرا  ماظن  زا  ناریا  مدرم  هدرتسگ  لابقتـسا  هب  رظن  یلخاد : دعب  فلا ) دـیامن :
روغث دودح و  نامز  زا  رذگ  رد  هک  میشاب  ینید  يا  هعماج  سیسات  دهاش  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  بقاعتم  ینید ، ینابم  هب  مدرم  تیرثکا 

هدرتـسگ و روضح  زا  یـشان  يونعم  ياـضف  ناریا و  ناملـسم  مدرمرب  یبـالقنا  هیحور  هطلـس  دوش ، یم  نشور  فیرعت و  شیپ  زا  شیب  نآ 
ینید ياهشزرا  نارادفرط  نیب  فاکـش  ناونع  تحت  يزیچ  ام  هک  دش  نآ  هب  رجنم  یلیمحت ، گنج  هنحـص  رد  نالوؤسم  مدرم و  هناصلاخ 

یلخاد تالکشم  زورب  نامز و  تشذگ  اب  اما  میئامنن . هبرجت  ار  بالقنا  هیلوا  ياه  لاس  رد  رگید ، فرط  زا  یشزرادضدارفا  فرطکی و  زا 
دـشر و هدـنهد  ناشن  هک  تفرگ  لکـش  نالوؤسم  عمج  مدرم و  هدوت  رد  يا  هزات  ياه  نایرج  مک  مک  جراـخ ، زا  یگنهرف  ياـه  همجه  و 

ءایحا زراب  ياهدومن  دیاب  ار  سالتخا و ... ، یعامتجا دسافم  یباجحدب ، هوشر ، نوچمه  ياه  ییاسران  دشاب . یم  یشزرادض  لماوع  تایح 
زورب درک . داـی  تیلاـعف  هناتـسآ  رد  یفاکـش  هباـثم  هب  نآزا  ناوـت  یم  هزورما  هـک  يا  هنوـگ  هـب  تـسناد  یلخاد  دـعب  رد  یگنهرف  فاـکش 

الباقتم ای  رکنم و  زا  نایهانو  فورعم  هب  نارمآ  زا  یـضعب  تداهـش  هب  رجنم  هک  هورگ  ود  ره  ناراداوه  زا  یـضعب  نایم  دـنچ  ییاهدروخرب 
نیا دشاب . یم  فاکـش  نیمه  زورب  زا  یـشان  هدومن ، یم  تیعبت  یبرغ  رهاوظ  زا  يا  هراپ  زا  هناهاگآان  هک  تسا  هدـش  يدارفا  ندـید  همطل 
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کبس هب  ضارتعا  نایب  هژیو  ياه  شور  هب  نآ  زا  یعامتجا  ياه  شهوژپ  ردو  دراد  یمکحم  ياه  هناوتشپ  يرظن  ثیح  زا  هچرگا  فاکش 
اذـل تفرگ . غارـس  ناوت  یمن  نآ  يارب  يزادرپ  هیرظن  ربهر و  المع  هدـشن و  یموب  ام  روشک  لخادرد  اـما  ( 27 . ) دوش یم  دای  میقتـسمریغ 
دیفم راـک  جاودزا ، رب  هار  هک  تسا  يا  هلحاو  تالکـشم  اـی  غیلبت و  زا  یـشان  رتشیب  هدوب ، كدـنا  یعاـمتجا  داـسف  رهاـظم  یـسایس  هنحص 
قالط دادعت  یعامتجادسافم ، میارج ، نازیم  شیازفا  زا  تیاکح  هک  اج  نآ  زا  قوف  دنور  لاحنیا  اب  دنا . هدرک  دس  ناناوج  ملاس  یگدـنزو 
هدنهد رادشه  ثیح  نیا  زا  اهرامآ  نیاو  دـشاب  زاس  لکـشم  دـناوت  یم  دراد  اجرب  یمالـسا  حور  زا  ریغ  يا  هیحور  تیمکاح  لک  رد  اه و 

ههد رد  روبزم  فاکش  دوشن ، ارجا  یحارط و  یحیحـص  تسایـس  فاکـش  نیا  ياه  یتساک  ناربج  يارب  رگا  عومجم  رد  ( 28 . ) دنشاب یم 
رالوکـس شرگن  اب  نآ  توافت  ینید و  ياه  شزرا  تلاصا  هب  هجوت  اب  یجراخ : دعب  ب ) دش . دـهاوخ  رهاظ  لاعف  همین  دـح  رد  امتح  موس 
تمـسق ود  هب  ناـهج  رظنم  نیا  زا  دوـمن . خر  یناـهج  يا و  هقطنم  حطـس  رد  یمالـسا  تموـکح  سیـسات  لوازور  ناـمه  زا  فاکـش  نـیا 

فاکـشزا يراـع  یناـهج  ریوصت  دـنک . یم  رییغت  نآ  قیداـصم  ریـسفت ، زا  يا  هبترم  ره  رد  هک  دوش  یم  میـسقت  يدوخریغ »  و« يدوـخ »  »
یخیرات ثیح  زا  دودرم و  ناینبزا  هک  دنز  یم  نماد  رتیلاتوت  نایارگرامعتسا و  ياه  تسایس  هب  ینامگ  نینچ  دیامن و  یم  لاحم  یگنهرف ،
یلوقعم نازیم  هب  هک  تسا  یلکـش  هب  اهنآ  ندرک  هنیداهن  لب  یگنهرف ، ياهفاکـش  ءاحما  هن  تسا ، مزـال  هچنآ  ( 29 . ) دنا هدروخ  تسکش 

. تسا هدش  هدراذگ  شیامن  هب  (ص ) يوبن تموکح  رد  یهجو  نیرتهب  هب  هک  تفای  تسد  یتسیزمه  زا  یئوگلا  هب  دیاب  دنـشاب . راذگریثات 
نیفرط هک  تروص  نیدب  دراد . دوجو  نیفرط  نیداینب  ياه  شزرا  زا  رت  نییاپ  یحطـس  رد  فراعتم  ياهیراکمه  ناکما  وگلا  نیا  بلاق  رد 

بالقنا هبرجت  ( 30 . ) دـنیامن یم  يراکمه  رگیدـکی  اب  داصتقا و ... تسایـس ، نوچ  ییاه  هزوح  رد  دوخ ، ياـه  شزرا  ظـفح  اـب  فاـکش 
، یگنهرف ياهوگتفگ  نیا  شرتسگ  يارب  عنام  نیرتمهم  دـشاب . یم  یمالـسا  لوصا  اب  وسمهو  هدـش  یباـیرزا  تبثم  ثیح  نیا  زا  یمالـسا 

ییاه شنکاوزورب  اب  هجیتن  رد  هدـش و  یگنهرف  ینابم  هجوتم  زیمآوجه ، یلالدتـساریغ و  تروص  هب  هک  تسا  يا  یگنهرفریغ  ياه  شالت 
رـس رب  دوجوم  عناوم  زراب  قادصم  ناوت  یمار  يدشر  ناملـس  هناحوبذم  شالت  رظنم ، نیا  زا  دناشک . یم  یلیطعت  هب  ار  لماعت  دنیآرف  دنچ 

. نآ ءاحما  يارب  شالت  ات  درک  کمک  یگنهرف  فاکش  قیمعت  هب  وا  زا  دوخ  یسایس  تیامح  اب  برغ  هک  تسناد  یگنهرف  ياهوگتفگ  هار 
زا سپ  لاحنیا  اب  . دهد یم  لکـش  هر ) ) ینیمخ ماما  هیقف  تیالو  ار  ناریا  رد  یمالـسا  تموکح  يرظن  يانبم  يرظن : فاکـش  مراهچ ) ( 31)

دیاب ار  يرظن  فاکـش  یلخاد  دـعب  یلخاد : دـعب  فلا ) ددرگ . یم  مهارف  هنیمز  نیا  رد  ییاهرظن  فـالتخا  زورب  هنیمز  ههد  کـی  تشذـگ 
ناـیم لوا  ههد  رد  تسا . هدـهاشم  لـباق  زین  لوا  ههد  نیـسپاو  ياـهلاسرد  نآ  ياـه  هشیر  هـچرگا  تـسناد ، بـالقنا  مود  هـهد  هـب  قـلعتم 

تاعزانم رب  ار  هار  هک  تشاد  دوجو  رظن  ماجسنا  یعون  هیقف »  تیالو   » زا هدش  هیارا  ریسفت  رد  تموکح  تسایس و  هصرع  یلصا  نارگیزاب 
هیلوا ینابم  رب  رظان  هیقف ، تیالو  هیرظن  هب  تبسن  نویبالقنا  يوس  زا  هدش  حرطم  تالاوئس  هرود  نیا  رد  دومن . یم  دس  یلامتحا  ياهاعدا  و 

لح و هر ) ) ماما روضح  زا  ءاتفتسااب  هک  دراد  تلالد  یعامتجا  یسایس -  لیاسم  لح  ماقم  رد  نآ  يوناث  ياهدرکراک  رب  رتشیب  هدوبن و  نآ 
، یمالـسا بالقنا  تابث  بقاعتم  اما  تسین . عقاو  قباطمو  حیحـص  نادـنچ  هرود  نیا  رد  فاکـش  دوجو  ياعدا  اذـل  ( 32 . ) دـندش یم  لصف 
هک ددرگ  یم  وربور  يا  هزاـت  ياـه  شـسرپ  اـب  یمالـسا  يروهمج  یناـهج  حطـس  رد  ناریا  حرط  تموـکح و  زیر  ياـیاوز  ندـش  نشور 

یفرعم هیقف  تیالو  هیرظن  تلاصا  هب  نالئاق  ناوت  یم  ار  لوا ; نایرج  دریگ . یمن  ماظن  ناراداوه  بناج  زا  یناـسکی  ياـه  خـساپ  اـترورض 
دنراد هر ) ) ماما يروئت  هب  تبسن  یحیرشت  یفیـصوت  درکیور  هک  یهورگ  تسا . هدش  حرطم  راکفازا  فیط  ود  نایرج  نیا  نورد  رد  درک .
يارب ار  نآ  یعرـش  تادـییات  تادنتـسم و  هتفاکــش ، یقوـقح  یهقف -  داـعبا  زا  ار  هـیرظن  نـیا  هـک  تـسا  نآ  ناشــشالتو  یعــس  ماـمت  و 

، هدرک مهف  زور  نامتفگ  بلاق  رد  ار  هیقف  تیالو  دراد  یعس  نایرج ، نیا  زا  مود  فیط  ( 33 . ) دنزاس رت  نشور  شیپ  زا  شیب  ناشنابطاخم 
ماـما هیقف  تیـالو  هیرظن  تلاـصا  هب  تبـسن  قوف ، فیط  ود  عومجم  رد  ( 34 . ) دبایرد رـضاح  رـصع  يرکف  ینابمو  يدابم  اب  ار  نآ  تبـسن 

هیقف تیالو  راداوه  یبالقنا  ياههورگ  نطب  زا  هک  مود  نایرج  دنراد . فلتخم  یلالدتسا  قرط  اب  نآ  ظفح  رب  یعـس  هتـشاد و  كرتشمرظن 
ای دنا و  هدش  یم  راهظا  یناهن  تروص  هب  ای  نکیل  هتـشاد و  دوجو  بالقنا  لیاوا  نامهزا  اضعب  دنا ، هدش  جراخ  بالقنا  لیاوا  رد  هر ) ) ماما
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لاحره هب  دزاس . هاگآ  نآ  ناعـضاو  یلـصا  ضارغا  هب  ار  نیبطاخم  هک  هدوبن  نانچ  اهنآ  يراتفگ  نحل  تاظحالم ، يا  هراپ  رطاخ  هب  هکنیا 
تارظن هب  کسمتاب  هک  ییاهنآ  ای  دـنراد ، یحانج  یبزح و  ياه  نامرآ  اه و  تساوخ  هب  هیقف  تیـالو  لـیلقت  رد  یعـس  هک  ییاـه  شیارگ 

نازیم هب  هر ) ) ماما يوگلا  اب  هک  دنراد  هیقف  تیالو  زا  ییوگلا  یحارط  رد  یعـس  دنا ، هدش  دراو  مالـسا  یـسایس  هقف  خـیرات  رد  هک  یعونتم 
رد هچرگا  دـننز - ، یم  هیقف  تیالو  تلاصا  تیعورـشم و  یفن  زا  مد  هتـسج  هرهب  هلـصاح  تصرف  زا  هک  ییاهنآ  ای  تسا ، توافتم  يدایز 

رظندروم فاکـش  لباقم  فرط  عومجم  رد  درادن -  اهنآ  یـشزرا  مه  ای  ورگیدکی  اب  اهنآ  طابترا  رب  یتلالد  اههورگ  نیا  ندروآ  مه  رانک 
هدش فیرعت  یهورگ  یبزح و  فادها  بوچراچ  رد  هدروخ و  هرگ  یعامتجا  یـسایس -  تردقاب  اضعب  ریـسافت  نیا  دنهد . یم  لیکـشت  ار 

نآ بولطم  يوگلا  ( 35 . ) تسا هدمآرد  اههورگ  هدنهد  زییمت  صخاش  کی  هب  هیقف  تیالو  زا  ریـسفت  عون  هنافـساتم -   - نونکا مه  دـنا و 
ییارجا ياهشور  هب  ءارآ  عونت  هدیسر و  هیقف  تیالو  زا  يدحاو  یسایس  تشادرب  هب  لقادح  هر ) ) ماما راداوه  یـسایس  ياه  حانج  هک  تسا 

کی ناونع  هب  دناوت  یم  هدشن  لیدـبت  نییعت ، هصخاش  هب  هک  اجنآ  ات  زین  تیالو  لصا  ریـسفت  رد  فالتخا  دوجو  نمـض  رد  دوش . دودـحم 
یلمع تسایس  رد  فالتخا  يانعم  هب  دح ، نیا  زا  رتشیب  اما  دنا  هتشاددوجو  زابرید  زا  ثحابم  نیا  هکنانچ  دوش  یبایزرا  دیفم  یملع ، ثحب 

بالقنا و يزوریپ  یجراـخ : دـعب  ب ) درادـن . یمالـسا  تموکح  بـالقنا و  ناـیرج  رب  یبولطمریثاـت  هک  تسا  یعاـمتجا  فاکـش  زورب  و 
المع تموکح  ياـنب  اـب  ناریا  درک . دادـملق  یقیبـطت  تسایـس  هصرع  رد  هزاـت  هار  رگزاـغآ  دـیاب  ار  ناریا  رد  یمالـسا  تموکح  سیـسات 

فاکـش رانک  رد  هک  تفگ  نینچ  ناوت  یم  اذل  دشاب . یم  روهـشم  عیـشت »  لوصارب  ینتبم  تموکح   » هب هک  داهن  ناینب  ار  يا  هزات  هاگودرا 
 / یعیـش هب  نآ  زا  هک  دـمآ  دـیدپ  یناهج  هرتسگ  رد  یـسایس  ياـه  ماـظن  هزوح  رد  يا  هزاـت  هلئـسم  ... و لاربیلریغ ، لاربیل /  لـیبق  زا  ییاـه 

ضرغو دش  یم  غیلبت  جییهت و  رایسب  نادناعم  نافلاخم و  يوس  زا  یمالسا  بالقنا  يادتبا  رد  رکذلا ، قوف  فاکش  دوش . یمدای  یعیـشریغ 
راشف تحت  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  یجراخ  یلخاد و  تسایس  يوحن  هب  هدز ، دنویپ  یـسایس  قیالع  اب  ار  يرظن  تاظحالم  هک  دوب  نآ 

یمالـساریغ ياهروشک  لوا  تشاد : دوجو  صخـشم  فیط  ود  نآ  رد  دش و  عقاو  قیفوت  نیرق  يدودح  ات  نافلاخم  شالت  نیا  دـنهد . رارق 
عفانم زین ، يدام  رظن  زا  دندید و  یم  كانرطخ  دوخ  هنارادم  ناسنا  لاربیل و  ياه  نامرآ  يارب  يرظن  ثیح  زا  ار  یمالسا  يروهمج  هک  يا 
فرش رد  یموس ، ناهج  هب  هقطنم  ياهروشک  هب  نآ  طسب  ناریا و  يداصتقا  یسایس -  لالقتسا  تسایـس  حرط  هطـساو  هب  ار  ناشعورـشمان 

نآ يزادناربو  فیعـضت  یپ  رد  دج  هب  هتـشادن  شمدرم  تساوخ  ناریا و  هب  يرطاخ  قلعت  هنوگ  چیه  هک  دوب  یهیدب  اذل  دندید . یم  لاوز 
، هدـش لیامتم  ناریا  فلاخم  ياهروشک  فرط  هب  يدام  عفانم  سرت  زا  ناریا ، اب  ینید  نـالک  تاـکارتشا  مغر  یلع  هک  مود  هورگ  دـنیآرب .

یمالسا يروهمج  هب  رتشیب  يا  هقطنم  عفانم  ینید و  رظن  زا  هک  ناتـسبرع  لاثم  ناونع  هب  دیامن ، یم  ناریا  یمالـسا  ماظن  يزادنارب  رد  یعس 
یـسایس هجیتن  تسردان  تسایـس  نیا  دـیامن . مادـقا  ام  هیلع  هتفرگ و  رارق  ناریا  لباقم  حانج  رد  دوش  یم  رـضاح  اکیرمآ ، اـت  دوب  کـیدزن 

هبرجت یط  یمالسا  يروهمج  ( 36 . ) دشاب یم  اضف  نیا  زا  يرادرب  هرهب  ناریا و  نانمشد  يوس  زا  یعیشریغ   / یعیـش يرظن  فاکـش  ندرک 
هک دنـشاب  یم  یجراخ  یلخاد و  دعب  ود  ياراد  اه  فاکـش  نیا  تسا . هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  هدمع  فاکـش  راهچ  لاس  تسیب  لداعم  يا 

یتموکح يژتارتسا  دـشاب . یم  لصف  نیا  رد  ام  هناسانـش  هعماج  تـالمات  لـصحام  ریز  لودـج  دنـشاب . یم  زین  طاـبترا  رد  مه  اـب  ـالومعم 
يروهمج رد  روما  نایرج  تیاده  یمالسا و  تموکح  سیسات  ات  بالقنا ، يادتبا  زا  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح 

رب وا  ناراـی  تسادـخ و  هداتـسرف  دـمحم  تشاد : ( 29 حـتف -   ) همیرک هیآ  دـشر  رد  هـک  دـندوب  یـصخش  يژتارتـسا  وریپ  ناریا ، یمالـسا 
اذل دندوب  هدرک  میسرت  ار  یناهج  هرتسگ  رد  یلک  تسسگ  کی  هر ) ) ماما نیاربانب  دنتسه . ریگ  تخس  نیرفاک  رب  قفشم و  رایـسب  رگیدکی 
غیرد اههورگ  ریاس  يراکمه  يرایمه ، شریذـپ  زا  هر ) ) ماما دـمآ ، یم  لصاح  رظن  قافتا  یلوصا  لیاسم  رد  نوچ  یخیراـت  هلحرم  ره  رد 

دارفا و رتـشیب  هچ  ره  ندرک  کـیدزن  ینغ ، ریقف -  فاکـش  ندرب  نیب  زا  رب  هر ) ) ماـما هـیلوا  یعـس  هـک  دوـش  یم  هدـهاشم  دـندیزرو . یمن 
هرهب نمـض  هک  هیقف  تیالو  زا  یباذـج  هیارا  اتیاهن  یمالـسا و  تیبرت  شرتسگ  اب  یـشزرا  فاکـش  ءاحما  رگیدـکی ، هب  یبالقنا  ياههورگ 

يداصتقا ینابم  تیوقت  لابند  هب  هر ) ) ماما زین ، یناهج  هرتسگ  رد  دشاب . یم  تسا ، یلعف  ياهزاین  يوگ  خساپ  يرهاوج ، هقف  ینابم  زا  يرو 
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صاخ روشک  دـنچ  زج  هب  یـسایس  رظن  زا  دـندوب . یناهج  تـالماعم  رد  يروخرد  هاـگیاجظفح  يارب  مزـال  لالقتـسا  هب  نآ  لـین  روشک و 
یمالـسا ياهروشک  نیب  یعنـصت  ياه  فاکـش  یفن  رب  هژیوب  هتـسناد و  يرورـض  زیاج و  ار  اـهروشک  ریاـس  اـب  فراـعتم  ياـه  يراـکمه 

چیه هب  ار  یعیـشریغ   / یعیـش فاکـش  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدـهاشم  لباق  زین  کیروئت )  ) يرظن هزوح  رد  تیعـضو  نیمه  دنتـشاددیکات .
سیـسات و نامز  ياضتقم  هک  تشاد  يا  هژیو  تیمها  هر ) ) ماما يارب  يدوخ  يدوخریغ /  فاکـش  گنهرف  هزوح  رد  اما  دندزن . نماد  هجو 

ییاهورین بذج  تدحو و  لصا  رب  ینتبم  الماک  دعب  نیا  رد  هر ) ) ماما شنیب  یلخاد : ياه  تسسگ  فلا ) دوب . یمالسا  هزات  هعماج  یفرعم 
هک نمشد »   / يدوخ  » مه نآ  دندوب و  تسسگ  کی  هب  لیاق  هر ) ) ماما دنوش . هارمه  بالقنا  یلک  نایرج  اب  تسناوت  یم  يوحن  هب  هک  هدوب 

روحم راهچ  ره  رد  لاثم  ناونع  هب  دـندوب ، هدـمآرب  یمالـسا  بـالقنا  يزادـنارب  ماـقم  رد  هک  دـندوب  يدارفا  نانمـشد  ناـشیا ، رظن  قباـطم 
دنتشاد نامورحم  هب  هجوت  ضیعبت و  عفر  رب  مامت  دیکات  يداصتقا  دعب  رد  - 1 هک : دوش  یم  هدهاشم  يرظن ، یگنهرف و  يداصتقا ، یسایس ،

(ه) ماما ترـضح  هجوت  دروم  هزادـنا  نیا  هب  یعوضوم  چـیه  دـیاش  دورب . نایم  زا  یمالـسا  هعماـج  رد  ینغ  ریقف /  فاکـش  هک  يا  هنوگ  هب 
نادرمتلوددوخ انمـض  دنکب . ناشیا  لاح  تیاعر  دسرب و  مورحم  تاقبط  هب  همه  زا  شیب  تسا  فظوم  تلود  میناوخ : یمارارک  هک  هدوبن 

دراو راشف  نیا  زا  شیب  نامورحم  رب  ، هدنشک فاکش  نیا  ات  دنربب  رـس  هب  نکمم  عضو  نیرت  هداس  رد  دیاب  نامورحم  لایخ  یتحار  يارب  زین 
هزوح رد  - 2 دهد . یم  ناشن  ار  دوخ  يوسوم  سدنهم  دییاتاب  طیارش  نآ  رد  هک  دوب  نامورحم  هجوتم  ماما  يداصتقا  شرگن  ( 37 . ) دزاسن

يولهپ و میژر  طوقـس  هیلوا  لـصادرگرب  ار  اـهورین  زا  یعونتم  فـیط  هزراـبم ، ماـگنه  هب  هک  دوـب  خارف  ردـقنآ  هر ) ) ماـما شرگن  یـسایس 
هدیزرو دیکات  مه  ماظن  ندوب »  يروهمج   » رب یلصا ، بوچراچ  تیاعر  اب  زین  سیسات  ماگنه  هب  هدروآ و  درگ  یمالسا  تموکح  سیـسات 
تموکح دنتـشاد : راـهظا  دنداتـسیا و  دـندوب ، يروهمج »  تموکح  » اـی و  یمالـسا »  تموکح   » سیـسات ياـضاقت  هک  یناـسک  لـباقم  رد 

هزوح رد  يزورما  ياه  يدـنب  فص  اب  هر ) ) ماما هک  بلطم  نیا  كرد  تهج  دایز . هملک  کـی  هن  مک و  هملک  کـی  هن  یمالـسا  يروهمج 
ناشیا هکنیا ، مه  نآ  دیامن و  یم  يرورـض  مهم  هداس و  تیعقاو  کی  راکذت  دـنرادن ، ار  رگید  کی  يزادـنارب  دـصق  هک  يدوخ  ياهورین 

، دـندوب هتـشادرب  حالـس  ماـظن  يزادـنارب  يارب  دـندوب و  هدـمآ  درگ  قلخ »  نیدـهاجم   » ناوـنع لـیذ  رد  هک  یناـسکدرط  هب  یـضار  یتـح 
اههورگ نیا  زا  هک  یـصاخشا  نیا  هب  منک  یم  شرافـس  نم  هک : دـنداد  یم  ماغیپ  ارارک  هدروخ  بیرف  ناناوج  نیا  هب  باـطخ  اذـل  . دـندوبن

(38 ( ...؟ تسا یهار  هچ  ناشهار  اعقاو  دننیبب  دـعب  و  دـننکب ... قباس  تموک  الاح و  تموکح  نیب  يا  هسیاقم  کی  اهنیا  دـنا ، هدروخ  يزاب 
لیم ام  دننکب . فلخت  دنناوتن  اههاگداد  دشاب و  هدرک  يزج  یمکح  مالسا  هک  دشاب  يروج  دیدشراتفرگ  یتقوره  امـش  هک  میرادن  لیم  ام 

رد عمط  ( 39 .« ) دـننک ناتاهر  ار  امـش  دـننک ، ناـتوضع  ار  امـش  هکنیا  يارب  دـشاب  زاـب  اـههاگداد  نیا  تسد  هک  دـشاب  يروج  هک  میراد 
هب دراد . یلجت  زین  هر ) ) ماما یلمع  هریـس  رد  هک  دـشاب  یم  هر ) ) ماما هبذاج  هیحور  جوا  اـب  نویبـالقنا  هگرج  رد  نیدـناعم  ددـجم  تیوضع 

ار هبذاج  يانعم  هار ، يادتبا  رد  مه  نآ  تقوم  تلود  سیـسات  هب  ناگرزاب  موحرم  ندومن  فیلکت  رد  هر ) ) ماما یبالقنا  مادـقا  لاثم ، ناونع 
يارب هتـشاد و  یـشنکاو  هبنج  دـنا ، هدومرف  ییارگ  یلم  اـب  هلباـقم  رد  هر ) ) ماـما هک  هچنآ  اـما  دـنک . یم  نییبت  هر ) ) ماـما طـخ  ناوریپ  يارب 
یناریا دـیامن  یم  یعـس  موس »  يایند   » یناملآ همانزور  راگنربخ  نوچ  الثم  تسا . هدوب  هعماج  رد  هیوسکی  ياه  هدـیا  شخپ  زا  يریگولج 
طباور ناریا  تلم  دارفا  نیب  ندوب  یناریا  زا  شیب  ندوب ، یمالـسا  : » دـنراد یم  راهظا  ناشیا  دـهد  رارق  ندوب  یمالـسااب  لـباقم  رد  ار  ندوب 

هبنج هک  اجنآ  ات  دندوب و  دودرم  هر ) ) ماما رظنم  زا  یلخاد  هزوح  رد  یـسایس  ياه  تسـسگ  هیلک  اذـل  ( 40 .« ) تسا هدرک  رارقرب  مکحتسم 
زا یمالـسا  یـسایس  رکفت  نورد  رد  یـسایس  هقیلـس  ود  ناونع  هب  زرابم ، نویناحور  تیناحور و  دندش . یم  دـییات  دنتـشاد  هقیلـس  فالتخا 

( هر ) ماما نارای  ندرک  جراخ  اذل  دندرک . یم  یهن  ادیدش  هتسنادن  زاجم  هیجوت و  ار  یفذح  یفنـص و  ياهتیلاعف  اما  دش ، هتفریذپ  ماما  يوس 
فاکش - 3 دراد . رارق  نآ  لباقم  رد  هدوبن و  قباطم  هر ) ) ماما يرظنو  یلمع  هریـس  اب  اـعطق  پچ ، تسار و  نوچ  ینیواـنع  تحت  بـالقنا  و 

اب هک  دوب  یمالـسا  تکرح  سیـسات  ياـضتقا  نیا  دوب و  زاـس  شقن  رایـسب  بـالقنا  بقاـعتم  ناریا  هعماـج  رد  هتبلا  یـشزرادض  یـشزرا - 
، دوبن فاکش  نیا  جییهت  هر ) ) ماما تسایـس  هتبلا  تشاددیکات . شا  ینغ  یگنهرف  داقن  رب  دروخب  نیلوا  رد  اذل  دش و  یم  هتخانـش  شگنهرف 
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تاعوبطم و نویزیولت ، ویدار و  دـجاسم  یغیلبت ، ياهنامزاس  اههاگـشناد ، نوچمه   - یگنهرف روما  نایلوتم  هجوتم  ار  ءاطخ  سکعلاـب  هکلب 
یباـطخ رد  لاـثم  ناونع  هب  دنتـسناد ، یم  اـهنآ  يراـکمک  زا  یـشان  ار  هزوح  نیا  رد  یتیلاـعف  هنوگره  زورب  ، هدومن ( 41  ) نادرمتلود هـیلک 

هکنیا يارب  متشاد  ینارگن  نآ  عجار  دش ، عقاو  یمالسا  يروهمج  رایتخا  رد  نویزیولت  ویدار و  هک  یلوا  زا  : » دنیامرف یم  هناسانـش  بیـسآ 
هب ( 42 ...« ) دنک داجیا  داسف  رایسب  هک  تسا  نکمم  دشاب  دساف  رگا  دوش و  یم  بوخ  ام  تکلمم  دشاب ، بوخ  رگا  هک  تسا  ینامزاس  نیا 

ار دوخ  یحالـصا  دنور  هعماجو  دش  حالـصا  نآ  رهاظ  هعماج ، نطاب  رب  ینید  هیحور  تیمکاح  اب  دوش  یم  هدهاشم  هک  تسا  رطاخ  نیمه 
هب رظن  نکیلو  دـش  جـتنم  هعماج  يرکف  ياـضف  جـییهت  هب  راـب  نیدـنچ  هر ) ) ماـما هرود  رد  هچرگا  هیقف  تیـالو  زا  ثحب  - 4 دـنک . یم  یط 

ارجا هب  هر ) ) ینیمخ ماما  هاگدیدالمع  دیدرگن و  رازگریثات  نادـنچ  یتیلقا ، هاگرظن  هب  یمومع  هجوت  مدـع  هاگدـید و  نیا  ناوریپ  تیرثکا 
هب دنتشاد ، شقن  زین  ملق  باحـصا  نارکفتم و  مدرم ، نآ  رد  هک  يا  هقلطم  تیالو  ناراذگ  شیامن  هب  رد  هر ) ) ماما يالاب  دادعتـسا  دمآرد .

هنادبتسم يریسفت  هجو  چیه  هب  هر ) ) ماما اذل  دوب . فاکـش  نیا  ندرک  شوماخ  يارب  لیلد  نیرتهب  دش -  یم  مدرم  يار  نازیم  هک  يا  هنوگ 
. دندمآ قیاف  روبزم  فاکـش  هب  رـصنع  ره  یـسایس  مهـس  ءاطعا  اب  دندرکن و  هیارا  دندرک -  یم  نامگ  یخرب  هک  هنوگ  نآ  ار -  تیالو  زا 

ياه تسسگ  ب ) ( 43 . ) تسا هدـش  قیقحت  رایـسب  نآ  نوماریپ  هک  تسا  یلقتـسم  عوضوم  مدرم ، هاگیاج  شقنو و  هیقف  تیـالو  زا  ثحب 
رد هر ) ) ماما نالک  يژتارتسا  لاحنیا  اب  اما  ، دوبن دـعاسم  نادـنچ  یمالـسا  يروهمج  هب  یمومع  شرگن  هچرگا  یناهج  هرتسگ  رد  یجراخ :
هب رتمک  دوب و  ینید  ياهـشزرا  هجوتم  ناهذا  هک  یناـمز  رد  هر ) ) ماـما ترـضح  - 1 دومن : یباـیزرا  قفوم  ناوت  یم  ار  قباـس  هزوح  راـهچ 

ياهتلود همانرب  یلـصا  لوصا  زا  یکی  ناونع  هب  هداد  رارق  دیکات  دروم  ار  دـعب  نیا  اتحارـص  دـش ، یم  هجوت  یناهج  داصتقا  نوچ  یتالوقم 
، تیدـج هب  ار  نارازگتـسایس  تلود ، اب  يراـکمه  تعاـنق و  هب  ار  مدرم  هر ) ) ماـما روظنم  نیا  يارب  دـندش . راتـساوخ  ار  نآ  دوبهب  فلتخم 

يداصتقا ناینب  قیرط  نیازا  ات  دـندومن  توعد  ( 44 ، ) هباشم لود  ریاس  اب  يراـکمه  هب  ار  تلود  يداـصتقا و  داـهج  هب  ار  اـههورگ  دارفا و 
يژتارتسا هر ) ) ماما یناهج  تسایس  اب  طابترا  رد  - 2 دبای . شهاک  هتفرشیپ  ياهروشک  رایـس  اب  ام  روشک  نیب  فاکـش  هتفرگ ، قنور  روشک 

هک دوب  دـیتراپآ ) هرود  رد   ) یبونج ياقیرفآ  اکیرمآ و  لیئارـسا ، نوچ  ییاهروشکدروم  رد  طـقف  دـندوب و  ناـهاوخ  ار  تدـحو  حـلص و 
ایند همه  اب  تملاسم  میهاوخ  یم  ام  میهاوخ ... یم  حلص  ام  : » دنا هتـشاد  راهظا  اتحارـص  دوخ  زین  ماما  ترـضح  دوب . هدروخ  ءانثتـسا  مکح 

مالـسا همانرب  هک  ام  همانرب  ددرگ : یم  ناونع  تدحو  لصا  دوش و  یم  رتشیب  دیکات  نیا  یمالـسا  ياهروشک  دروم  رد  ( 45 .« ) میشاب هتشاد 
نم مایپ  (... 46  ) ملاع طاقن  مامت  رد  تسا  نیملـسم  عیمج  اب  يردارب  تما ، یمالـسا  کـلامم  رادـتقا  تسا  نیملـسم  هملک  تدـحو  تسا ،
مه ماـگمه و  دـیهدب و  رگیدـکی  هب  يردارب  تسد  دـیراذگب و  راـنک  ار  تاـفالتخاو  دـییایب  هک  تسا  نیا  ناملـسم  برع و  ناردارب  يارب 

( هر ) ماما یجراخ  تسایس  هصرع  رد  بیترت  نیدب  ( 47 . ) دیهد رارق  دوخ  هاگ  هیکت  ار  مالسا  اهنت  برعریغ ، ناملسم  ناردارب  همه  اب  نامیپ 
ترضح - 3 دـنزاس . نیزگیاج  ار  ماع  یتدـحو  هدرب ، نیب  زا  ار  دوجوم  ياهفاکـش  ، توخا یبلط و  حلـص  لصا  رب  دـیکات  اـب  دنتـشاد  یعس 

ات دندیزگرب  يژتارتسا  کی  ناونع  هبار  يدوخریغ  يدوخ /  یشزرا  فاکـش  رب  هیکت  مرجال  ناش ، یبالقنا  تکرح  ياضتقا  هب  انب  هر ) ) ماما
ار هزات  یسایس  گنهرف  دوجو  دیاب  نایناهج  هک  میدوب  هتکن  نیارب  هر ) ) ماما دیکات  دهاش  اذل  دنیامن . تیبثت  ار  ناریا  هاگیاج  ناش و  دنناوتب 

یبرغ هن  یقرـش و  هن  تسایـس  هیاپ  رب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماوق  ماود و  هک  تسین  هدیـشوپ  نیلوئـسم  مدرم و  زا  کی  چیه  رب  دنریذپب .
ناریا نامرهق  تلم  روشک  لالقتـسا  رابتعاو و  تزع  لاوز  ثعاـب  نیملـسم و  مالـسا و  هب  تناـیخ  تسایـس ، نیا  زا  لودـع  تسا و  راوتـسا 
فاکش - 4 میتسیا . یم  اهنآ  همه  لباقم  رد  زین  ام  دتـسیاب  ام  نید  لباقم  رد  ایند  هچنانچ  دـنیامرف  یم  اتحارـص  هر ) ) ماما ( 48 . ) دوب دهاوخ 

، دوب هدرک  سیـسات  ار  عیـشت  یـسایس  هقف  رب  ینتبم  یمالـسا  يوهمج  هک  دوب  يروشک  نیلوا  ناریا  هکنیا  اـب  یعیـشریغ  یعیـش /  کـیروئت 
ار ننست  لها  هر ) ) ماما تفرگن . رارق  هدافتسادروم  یمالسا  ياه  تموکح  رگید  بوکرـس  يارب  يرازبا  هباثم  هب  هر ) ) ماما يوس  زا  هاگچیه 

وزج ناگمه  هک  دندوب  دقتعم  مالک  کی  رد  و  ( 50  ) هدومن توعد  ناریا  اب  تدحو  هب  ار  بهذم  ینـس  ياه  تموکح  ( 49  ) هدناوخردارب
یهاگ هک  ار  یمسوم  یئزج و  تافالتخا  نیا  هک  تسا  فیلکت  مالسا  روهمج  ياسؤر  رب  مالسا ، نیطالـسرب  نالا  : » میـشاب یم  هرکیپ  کی 
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هدمع رطخ  ود  عومجم  رد  هدنیآ  زادنا  مشچ  ( 51 .« ) درادن سراف  كرت و  درادن ، مجع  برع و  دنراذگب ، رانک  ار  تافالتخا  نیا  دـنراد ،
رد هدمآ  لمع  هب  یبایزرا  یعامتجا  ياه  فاکـش  یلخاد  دعب  ندش  لاعف   - 1 دشاب : یم  هدنیآ  رد  یمالـسا  بالقنا  هنازیزع  تایح  هجوتم 

فاکـش یلخاد  داعبا  یمالـسا ، بالقنا  یعامتجا   - یـسایس تایح  زا  ههد  ود  رذـگهر  رد  هک  دـشاب  یم  تقیقح  نیا  رگ  نایب  مود ، لصف 
رایسب یمالسا  تموکح  روضح  یجراخ  دعب  رد  دنا . هدوب  رادروخرب  يرتشیب  كرحت  جییهت و  زا  یجراخ  داعبا  هب  تبـسن  هناگراهچ  ياه 

هک يداصتقا  دروم  کی  زج  هب  دـیآ . قیاف  تسا  هتـسناوت  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دوجوم  ياه  فاکـش  رب  يدایز  نازیم  هب  هدوب و  بوخ 
صوصخ نیا  رد  هتبلا  تسا . هدرکن  یکمک  نادـنچ  تیعـضو  دوبهب  هب  هدـمآ  لمع  هب  ياه  شالت  هدوب و  نتفای  قیمعت  لاـح  رد  ناـنچمه 

رد يروشک  ناونع  هب  ناریا -  نیب  فاکـش  قیمعت  دیازت  هب  ور  دنیآرف  شهاک  رد  يدودـح  ات  هعـسوت  ياه  همانرب  هک  درک  شومارف  دـیابن 
، برغ ناهج  رد  يداصتقا  تالوحت  دح  زا  شیب  تعرسو  نردم  يروانف  دوجو  تلع  هب  اما  دنا . هدوب  رثؤم  یتعنص  ناهج  و  هعسوت -  لاح 

یم ار  دوخ  تاریثات  دراد و  دوجو  ناـنچمه  يداـصتقا  هلـصاف  هتـشاذگنار و  همزـال  ریثاـت  ناریا  نوچمه  ییاـهروشک  ياـه  شـالت  ـالمع 
زا رود  هبو  مجـسنم  ياضف  هک  تروص  نیدـب  تسا . هدرک  یط  ار  یجراخ  دـعب  اب  فلاخم  يدـنور  یلخاد  هزوح  لـباقم  رد  اـما  دراذـگ .

. دندوبن حرطم  الـصا  لوا  ههد  همین  رد  هک  دنا  هدش  دلوتم  ییاه  يدـنب  حانج  هتـشادرب و  تسـسگ  جـیردت  هب  لوا ، ههد  نیداینب  تاجنـشت 
جییهت ار  اهنآ  هکلب  میا  هتخادرپن  اهفاکـش  شهاک  هب  اهنت  هن  ام  یلخاد  هزوح  رد  هک  تسا  نآ  دعب  نیا  تیعـضو  صوصخرد  حیرـص  ریبعت 
یلخاد ياهدیدهت  حرط  ههد  موس  ههد  مینک ، میسقت  یجراخ  یلخاد و  هب  ار  یمالسا  بالقنا  هیلع  تادیدهت  رگا  هجیتن  رد  میا ! هدومن  زین 

يراذگریثات لاح  رد  نونکا  مه  دنا و  هدـش  کیرحت  يوحن  هب  يرکف  يداصتقا و  یـسایس ، یگنهرف ، تسـسگ  راهچ  ره  هنافـساتم  تسا .
یـسایس ياه  تیلاعف  هصرع  هب  نوریب  زا  هک  ینارگ  لیلحت  دـنا . هتـسب  لد  یعونتم  ریـسافت  هب  فلتخم  للع  هب  نویبـالقنا  ههبج  دنـشاب . یم 

، يربهر فلاخم   «، » هیقف تیالو  دض   » نوچ یفاصوا  باصتنا  دننیب ، یم  دوخ  يور  شیپار  یـشنترپ  زادنا  مشچ  هنافـساتم  دننک ، یم  هاگن 
نارای دنا و  هدرک  دشر  یبالقنا  تالوحت  رتسب  رد  هک  يدارفا  هب  و ... شیدنارگد »   «، » بلط تنوشخ   «، » بصعتم «،» راد هیامرس   «، » لاربیل »

نومیمان هجتین  ، ناملسم نویبالقنا  ههبج  نورد  زا  ییاههورگ  دارفا و  طسوت  مه  نآ  دنا ، هدوب  یمالـسا  تموکح  سیـسات  هزرابم و  نارود 
فلتخم ياههورگ  تدـحو  یمالـسا  بالقنا  موس  ههد  يارب  يرورـض  هیلوا و  لصا  رظنم  نیا  زا  دـشاب . یم  یلخاد  ياه  فاکـش  جـییهت 

مامت فرط  هب  ار  دوخ  تسد  عضاوت  لامک  اب  بناجنیا   : » هک دنتـشاد  دـیکات  نآ  رب  ارارک  تما  ماما  هک  یبلاطم  نامه  ینعی  تسا . بالقنا 
تلادـع طسب  هار  رد  هبناج  همه  یگتـسویپ  مه  اب  هک  منک  یم  دادمتـسا  همه  زا  منک و  یم  زارد  دنتـسه  مالـسا  تمدـخ  رد  هک  اه  حاـنج 

لامک اب  تسا  لصاح  هللادمح  هب  هک  ار  دوخ  هملک  تدحو  تسا  مزال  نونکا  ... دنـشاب اشوک  تسا ، تلم  تداعـس  هار  هناگی  هک  یمالـسا 
هجو چیه  هب  هک  دـشاب  یم  یلخاد  دـعب  رد  يرظن  تسـسگ  هزادـنا  زا  شیب  جـییهت  رگید ، زیگنارب  لمات  هتکن  ( 52 ...« ) دینک ظفح  تیدـج 

ربـتعم و هیرظن  نآ  نوـنکا  هر ،) ) ماـما ترـضح  هیقف  تیـالو  يروـئت  یتـموکح  هبرجت  ههد ، ود  زا  سپ  هک  نیا  دوـش . یمن  یباـیزرا  تبثم 
ناگبخن مدرم و  تقادـص  لاـمک  رد  و  ( 53  ) دندوب هتـسناد  یلالدتـسا  هنوگره  زا  ینغتـسم  ار  نآ  تهادـب  طرف  زا  هر ) ) ماما هک  روهـشم - 

رد هک  دریگ  یم  رارق  فلتخم  عونتم و  ریـسافتدروم  نینچ  هرابکی  هب  دـندوب ، هتفریذـپ  هدـید و  نینچ  ار  نآ  زین  نامز  نآ  یبالقنا  يرکف - 
نیا هدنهد  ناشن  دوش ، یم  کیدزن  تسایـس  تموکح و  زا  یحیـسم  یتشادرب  هب  هداد و  تسد  زا  ار  شا  یـسایس  تیلباق  دراوم  زا  يا  هراپ 
قباس تاینیقی  يارب  هدـش ، لوحت  شوختـسد  لاـح  ره  هب  یلیمحت ، لکـش  هب  هچ  یعیبط و  لکـش  هب  هچ  یمومع ، راـکفا  هک  تسا  تقیقح 

ساسح قوف  لوحت  هب  تبسن  دیاب  دور ، یم  رامش  هب  یمالـسا  تموکح  نکر  هیقف ، تیالو  هک  اج  نآ  زا  تسا . لالدتـسا  لابند  هب  دوخ و 
هدوب و ناریا  رد  هیقف  تیالو  ههد  ، موس ههد  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  میروآ . مهارف  ار  تسسگ  رب  ندمآ  قیاف  يارب  مزال  تامدقم  هدوب ،
ار هر ) ) ماما هیقف  تیالو  هیرظن  رد  قیفوت  دیاب  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  دشاب . مهم  نوناک  نیا  هجوتم  يرظن  تالمات  زا  یهجوت  لباق  مجح 
. درک تفایرد  ناش  مهف  روخ  رد  ییاه  خـساپ  مدرم ، مه  ناگبخن و  مه  قیرط  نیا  زاات  درک . فیرعت  زوسلد  ناملاع  یمامت  یملع  تلاـسر 

تاعرفتم هیاس  و  یمالسا ) تموکح   ) لیکشت تیفیک  یلاعت  هللاءاشنا  . » تسا (ه ) ماما حیرص  هیصوت  نتفرگ  هدیدان  مهم ، نیا  هب  هجوت  مدع 
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هب تبـسن  رگید  تادیدهت  هلمج  زا  یلخاد  دـعب  رد  اهفاکـش  ندـش  مکارتم   - 2 ( 54 ...« ) دـنروایب تسدـب  رظن  لدابت  تروشم و  اـب  ار  نآ 
هجیتن رد  هدش و  اهنآ  تیوقت  هب  رجنم  اهفاکـش  مکارت  دشاب ، یم  یلخاد  دعب  رد  دوجوم  ياهفاکـش  ندش  مکارتم  یمالـسا ، بالقنا  هدنیآ 

، يداصتقا یسایس ، ياه  تسسگ  تیعضو  دیآ ، یمرب  ( 5  ) هرامش رادومن  زا  هکنانچ  دهد . یم  شیازفا  هعماج  رد  ار  ناشیراذگریثات  نازیم 
قوف بیکرت  هک  دوش  یم  صخـشم  هتکن  ود  ظاحل  اب  دیامن . یم  رت  هدننک  نارگن  یجراخ  دعب  هب  تبـسن  یلخاد  دعبرد  يرکف  یگنهرف و 
الوا دشاب : هتشاد  لابند  هب  ار  ییاه  شبنج  موس  ههد  رد  اسب  هچ  دوشن ، هجوت  هچنانچ  تسا و  رادروخرب  يرتشیب  لیسناتپ  زا  یلخاد  دعب  رد 

يرظن فاکش  ود  يا  هطـساو  شقن  زا  نکیل  دروخ و  یم  مشچ  هب  یلخاد  دعب  رد  یعامتجا  ياهفاکـش  بیکرت  رد  عطاقت  تلاح  هچ  رگا  : 
هداد شهاک  ار  ود  نآ  هلـصاف  یعامتجا ، یـسایس و  ياه  تسـسگ  هنایم  رد  نتفرگرارق  اب  روبزم  فاکـش  ود  دـش ، لفاغ  دـیابن  یگنهرف  و 

مکارت ياعدـم  دـیؤم  ینینچنیا ، یبیکرت  اب  مه  نآ  یلخاد  هصرع  رد  لاعف  فاکـش  راهچ  عمجت  اذـل  دـنیامن . یم  لمع  روزیلاتاک  نوچمه 
دشاب یم  لاعف  شتـسسگ  راهچ  هک  نیا  رطاخ  هب  یلخاد  دعب  هک  دوش  یم  مولعم  یجراخ ، دعب  اب  هسیاقم  رد  ایناث :  دشاب . یم  اه  تسـسگ 

يداصتقا فاکـش  طقفو  تسا  لاعف  همین  یکی  دنا و  هداتقا  تیلاعف  زا  تسـسگ  ود  یجراخ  دـعب  رد  تسا . رادروخرب  يرتشیب  تیـساسحز 
زا یـشان  تاریثات  زا  يا  هراپ  زا  هتـشذگ  هدـنیآ  ههد  رد  هک  تشاد  راهظا  ناوت  یم  نانیمطا  اب  اذـل  دـنک . یم  افیا  شقن  ناـنچمه  هک  تسا 

: هلاقم عبانم  دنوش . یم  مجـسنم  يرظن  تاثحابم  زا  صوصخب  ، هتـشاد یلخاد  هغبـص  تادـیدهت  رتشیب  یناهج ، هصرع  رد  يداصتقا  فاکش 
؛ رغصا يراختفا ، هرامش 13 ، دقن ، باتک  همانلصف 

(5) اه شزرا  لوصا و  ینیمخ ، ماما 

نآ ياه  هفوکش  هک  تسا  يرمثرپ  روانت و  تخرد  هبیط و  هرجش  جیسب  ( » 1  ) قشع هسردم  وجشناد و  ( 5) اه شزرا  لوصا و  ینیمخ ، ماما 
هب شناوریپ  هک  تسا  یمانمگ  نادیهـش  نادهاش و  بتکم  قشع و  هسردم  جیـسب  دهد .  یم  قشع  ثیدح  نیقی  توارط  لصو و  راهب  يوب 

تیبرت هک  تسا  یمالـسا  كاپ  هشیدـنا  جارعم  ناگنهرباپ و  تاقیم  جیـسب  دـنا .  هدورـس  تداشر  تداهـش و  ناذا  نآ  عیفر  ياه  هتـسدلگ 
زا نادهاجم  همه  ار  نآ  لکـشت  رتفد  هک  تسا  ادـخ  صلخم  رگـشل  جیـسب  دـنا .  هتفرگ  یناشن  یب  یمانمگ و  رد  ناشن  مان و  نآ ، ناگتفای 

هنیمز هک  هتـشذگ  هامریت  راب  فسات  ثداوح  ص 52 ) ج 21 ، رون ، هفیحـص  هرـس ، سدق  ینیمخ  ماما   .« ) دنا هدومن  ءاضما  نیرخآ  نیلوا و 
مومسم ياه  ملق  هدالولادیدج و  روهظون و  ياه  همانزور  تایرشن و  يراکمه  ناراوخ و  ناهج  هدش  یحارط  شیپ  زا  ياه  هئطوت  نآ  زاس 

ینادرگراک اب  دوب و  یتسیلایرپما  ياه  هناسر  یئوسمه  اب  هدـننک  هارمگ  زیمآ و  کـیرحت  تـالاقم  اـهرتیت و  اـب  لاـحلا  مولعم  ناگدنـسیون 
رصانع يا  هراپ  يرسدوخ  يراک و  منادن  درک و  نوریب  رس  نارهت  هاگشناد  هاگباوخ  زا  ییوجـشناد  سدقم  سابل  رد  هدروخ  بیرف  رـصانع 
اکیرما ویدار  هک   ) لذارا شابوا و  يرگتراغ  همجه و  ینابایخ و  تاشاشتغا  هب  تخاس و  مهارف  نارگ  بوشآ  يارب  ار  هنیمز  تیلوئـسم  یب 
یبالقنا مدرم  ینویلیم  ياه  هدوت  روضح  اب  هرخالاب  دش و  هدیشک  دندیمان )! نابلط  حالـصا  ار  اه  نآ  یتسیلایرپما  ياه  هناسر  لیئارـسا و  و 

زومآ و شناد  وجشناد و  زا  معا  ام  همه  يارب  دیدرگ ، بآرب  شقن  اه ، هاگشناد  دهعتم  دیتاسا  نایوجـشناد و  هلمج  زا  اهرـشق  همه  زا  نام 
دوب یـسرد  يدوخ ، یـسایس  ياه  هورگ  اه و  حانج  نایـسلجم و  نایناحور و  ات  روشک  یگنهرف  نیلوئـسم  اـهورین و  یملع و  ياـه  تاـیه 

زا اه  هزیگنا  اهاوه و  هرابود  دوش و  شومارف  دـیابن  ثداوح  نیا  ياه  هبرجت  اه و  سرد  اهوراد ! یخلت  هب  اـما  خـلت ، يا  هبرجت  هدـنزومآ و 
ياه حانج  اب  نیـشیپ  هلاقم  رد  ۀمادنلا ! »  هب  تل  برجملا  برج  نم  : » هک دننک  هبرجت  هرابود  ار  اه  هبرجت  دندروآ و  نورب  رـس  هاگ  نیمک 
هملک تدحو  هب  میتساوخ  نانآ  زا  تلم  همه  دننام  مه  ام  دشاب .  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  تسا  دیما  هک  میتفگ  نخس  هطبار  نیا  رد  يدوخ 
دنیایب دنهدب ، دیما  نانمشد  هب  دنزاس و  مهارف  نمشد  يارب  یتاغیلبت  كاروخ  دنتسیاب و  رگیدکی  يور  رد  ور  هک  نیا  ياج  هب  دنروآور و 

ياهدرد زا  ار  يدرد  مادک  دنا  هتشاد  نونکات  هک  اه  شکمـشک  همه  نآ  هک  دننیـشنب  لمات  هب  یکدنا  ادخ -  يارب  طقف  يرآ  ادخ -  يارب 
مدرم نیا  تالکـشم  ییوج  هراچ  یپ  رد  هاگ  نآ  و  تسا ! ؟ هدوزفا  ناـمرد  یب  ياـهدرد  رب  زج  اـیآ  هدرک و  ناـمرد  مدرم  ياـیند  اـی  نید 
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اب دوب و  دـنهاوخ  هدوب و  لاح  همه  رد  روما  نالوئـسم  یتح  اه و  هورگ  اه و  حانج  تمعن  یلو  ماظن و  بالقنا و  هاگ  هیکت  اـهنت  هک  دنـشاب 
نامرف هب  شوگ  دنـسانش و  یمن  اپ  زا  رـس  مدرم  نیمه  هثداح  زور  یتشیعم ، يداصتقا و  نکـشرمک  ياهراشف  لمحت  اهدرد و  جـنر و  همه 
دنبوک یم  یلخاد  یجراخ و  نانمشد  هزوپ  رب  نینهآ  تشم  اب  دنبای و  یم  روضح  هنحـص  رد  رت  مامت  هچره  هوکـش  هسامح و  اب  دوخ  ربهر 

اج نیا  دوش .  یم  بآ  رب  شقن  اه  هنتف  همه  و  دـنزخ ! یم  دوخ  ياه  هنال  هب  تکالف ، تلذ و  اب  هناـگیب  نارودزم  ناـشروضح  نیمه  زا  هک 
يا هتـسیاش  راگزومآ  اه  نآ  هک  دنزومایب  مدرم  نیا  زا  دیاب  اعقاو  ار  يرادافو  تشذگ و  صالخا و  ردص و  هعـس  روما  نالوئـسم  هک  تسا 
ياه تصرف  هک  هاگره  هدروخ  مخز  ياهرام  دـنا و  هتفخن  اه  هنتف  هک  تشاد  هجوت  لماک  يرایـشوه  اـب  دـیاب  لاـح  نیع  رد  اـما  دنتـسه . 

زا ار  نآ  رئاظن  هتـشذگ  عطاقم  رد  میدید و  ریخا  ثداوح  رد  ار  نآ  هنومن  هک  نانچ  دروآ ! دنهاوخرب  هاگ  نیمک  زا  رـس  دیآ  شیپ  یبسانم 
نوریب ناحتما  هتوب  زا  يور  هیـس  یخیرات  هبرجت  نیا  رد  ات  مینکن  لیدـبت  موش  دـیما  هب  ار  نمـشد  سای  دـیابن  هک  میئام  نیا  میا و  هدربن  دای 
ناناوج شقن  دنراد  يا  هژیو  تیلوئسم  ناوج  لسن  ماع  روط  هب  نایوجشناد و  ساسح  رایسب  لاجم  نیا  رد  تداهـش ! قشع و  باتک  مییاین . 

اه نیمه  تسین .  هدیشوپ  يدحا  رب  سدقم  عافد  یلیمحت و  گنج  هژیو  هب  بالقنا و  ياه  هنحص  همه  رد  نازومآ  شناد  نایوجـشناد و  و 
ناردام ناردپ و  بلاغ  کش  یب  دندوبن  ناناوج  رگا  دندرب .  دندیـشک و  دوخ  هارمه  هب  زین  ار  نارگید  دوخ  يراکادف  راثیا و  اب  هک  دـندوب 

نیا يراب ، دـننیرفایب .  ار  هساـمح  هوکـش و  همه  نآ  دـننزب و  شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  هک  دـندوبن  یتراـسج  تئرج و  ناـنچ  ياراد  اـه  نآ 
ینعی قشع ; هسردم  رد  نایجیـسب  رگید  اب  هارمه  دندرک و  اهر  ار  هاگـشناد  هسردم و  سالک و  هک  دندوب  ام  نایوجـشناد  نازومآ و  شناد 

نیا دربن  هصرع  رد  دنتخاس و  نیگآرطع  دوخ  تاجانم  همزمز  اب  ار  ههبج  ياضف  دنداد و  هقباسم  تداهـش  يارب  دـندومن و  مان  تبث  جیـسب 
عیفر ياه  هلق  برغ و  بونج و  ياه  ههبج  رد  ار  اعدم  نیا  قداص  هاوگ  دندروآرد .  ياپ  زا  ار  نانآ  دنتفر و  ناریـش  ماک  رد  ادخ  نایهاپس 

کمیم نارلهد ، نارهم و  هیئالط ، هچملش و  درگنسوس ، ناتسب و  هبازچ ، هزیوه و   » زا تسج  دیاب  ناتسزوخ  عیـسو  ياه  تشد  ناتـسدرک و 
قشع و باتک  اب  تسب و  ار  یـضایر  کیزیف و  باتک  وجـشناد  و  اـه ، ههبج  ياـج  ياـج  و  هیوـالهد »  هکف و  تشدرـس ، هناـب و  ناویرم ، و 

یم ار  نآ  دوخ  يادیش  هتفیـش و  بلق  هزیکاپ  تاحفـص  لد و  حول  رد  و  دوبن ! راتـشون  رتفد و  رد  هک  تخومآ  یـسرد  دش ، انـشآ  تداهش 
دـیرد و قافن  هرهچ  رب  ایر  هدرپ  درک و  يزاسکاپ  نـالهاان  ناـسکان و  زا  داد و  رگید  موهفم  ار  هسردـم  هاگـشناد و  هنوگ  نیدـب  دـیواک و 

گنهرف ياضف  رد  ون  یماظن  كرابم ، دنویپ  نیا  اب  دنداد و  رگیدکی  هب  يردارب  تسد  هاگشناد  هزوح و  دنکفا و  یم  ار  یمالـسا  هاگـشناد 
نآ زا  دـندروآ و  دـیدپ  روشک  هدز  برغ  هدرم و  گنهرف  رد  یلوحت  دندیـشک و  هاگـشناد  ياضف  هب  ار  تعامج  هعمج و  دـنداهن و  ناـینب 

یناهج یملع  ياهدایپملا  رد  هنوگچ  هک  ام  نازیزع  هک  میدید  میدوب و  دهاش  ار  شناد  ياه  هفوکـش  نتفکـش  اهدادعتـسا و  تایلجت  سپ 
رگا هک  دنداد  ناشن  دندروآ  تسد  هب  ار  للملا  نیب  یـضایر  دایپملا  مود  هبتر  اهزور  نیا  هک  ار  دهاش  نادنزرف  نایم  نیا  رد  دندیـشخرد و 

هب ار  یگتسباو  دادبتسا و  دندیـشک و  شوغآ  رد  ار  يزوریپ  دهاش  ات  دندیرفآ  هوکـشاب  ياه  هسامح  دربن  هصرع  رد  ناشروشحلـس  ناردپ 
« ودب دنام  یمه  هچب  ار  ریش   » دندرک و ریخست  ار  يزوریپ  عیفر  هلق  تیبرت  میلعت و  رگنس  رد  زین  ناشنادنزرف  يرآ  دنتخیر ، خیرات  ناد  هلابز 
لقع و قشع و  شناد و  نامیا و  ملع و  هصرع  ود  رد  ار  دوخ  نادنزرف  دناوت  یم  هک  تسا  یمالسا  گنهرف  هاگشناد و  یگژیو  دوخ  نیا  و 

یم يرب  غاب  نیا  زا  مد  ره  و   » تساوخ یم  یگنهرف  بالقنا  زا  لحار  ماما  هک  دوب  يزیچ  نامه  نیا  و  دنادرگ .  دنلبرس  زارفارس و  ساسحا 
ار ریمض  نشور  ریپ  هنازرف و  ردپ  نآ  ثاریم  هک  تسا  ماما  یعقاو  دنزرف  یجیسب  يوجشناد  يرآ ، دسر . » یم  يرت  هزات  زا  رت  هزات  دسر × 
ما یجیسب  نادنزرف  : » دومرف هک  دروآ  دوخ  ماما  هیصوت  هب  ناج  شوگ  دنک و  يرادساپ  دناوت  یم  تشاد  راختفا  دوخ  ندوب  یجیسب  هب  هک 

نادنزرف دهعتم و  نایوجشناد  فوفص  رد  وجشناد  مان  هب  هک  نانآ  و  دنـشاب » یبرغ  هن  یقرـش و  هن  ریذپانرییغت  لوصا  رادساپ  زکارم  نیا  رد 
میدید دنوش و  درط  يدوخ  فوفص  زا  دیاب  هک  دنا  هناگیب  رصنع  دنا ، هدش  زاسمد  نمشد  لماوع  اب  هدرک و  هنخر  بالقنا  مالسا و  نیتسار 

يرودزم دوخ و  دیلپ  فادها  اب  ار  ییوجشناد  حالطصا  هب  ياه  لکشت  یخرب  دندوب و  هکرعم  رایب  شتآ  یناسک  هچ  هاگشناد  هلئاغ  رد  هک 
دنک یمن  زواجت  اه  هاگشناد  ياضف  رد  رفن  دص  دنچ  زا  كوکـشم  ياه  لکـشت  نیا  رـصانع  هک  یلاح  رد  دندرک .  یم  تیاده  ناگناگیب 
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سدـقم ياضف  هتفرگ  یبناج  هب  قح  تروص  دوش  یـضتقم  نامز  ره  دـنناد و  یم  نایوجـشناد  یلو  میق و  ار  دوخ  ییوررپ  تحاقو و  اب  اما 
لیخ هک  دوب  يرادشه  ریخا  خلت  ياه  هبرجت  دننک و  یم  لدـبم  یمالـسا  نهیم  نانمـشد  هب  تمدـخ  فدـه  اب  جنـشت و  وج  هب  ار  هاگـشناد 
نیا هار  زا  ار  دوخ  هار  و  دروخ -  دنهاوخن  هتبلا  هک  دنروخن -  يزاب  دنناوخب  ار  یبنجا  مداخ  تیلقا  نآ  دنفرت  ام  ناملسم  نایوجشناد  میظع 

ییوجشناد جیسب  هژیوب  جیسب و  نارود  هک  تخومآ  هتشذگ  ياه  نایرج  ثداوح و  هدیسرن  رس  هب  جیسب  نارود  دننک .  ادج  نابلط  تصرف 
ماما ياه  نامرآ  بالقنا و  ریذپان  هشدخ  لوصا  رب  تلم  نیا  ات  زونه .  تسا  گنج  هک  دنکفا  دیابن  ار  رپس  هدشن و  يرپس  يزومآ  شناد  و 

یم نوریب  رـس  هرجنپ  زا  دوش  هدـنار  رد  زا  رگا  و  دراد .  یمنرب  هئطوت  زا  تسد  نمـشد  تسا  اجرب  ياپ  يربهر  یـشم  طخ  زورما  لـحار و 
هتـشذگ زا  ام  هتـسرون  ناناوج  میا و  هدـید  بالقنا  زا  دـعب  لبق و  ار  وا  یبرغ  نادـحتم  گرزب و  ناطیـش  ياه  هئطوت  هک  هنوگ  نامه  دـنک 

هچ هک  دننیب  یم  اه  تسیشرانآ  نارگبوشآ و  زا  ار  یبرغ  ياه  هناسر  ییاکیرما و  ياهروتانس  نارس  تیامح  دندهاش و  زین  زورما  هدینش و 
ام نانمشد  هک  رکش  ار  ادخ  و  دندیبوک ! شیپ  زا  شیب  دوخ  ییاوسر  لبط  رب  دنداد و  بآ  هب  ار  دنب  دندش و  هدز  قوذ  نوبز  نانمـشد  دوز 

ياهاضف هاگشناد و  رد  روشک و  هنهپ  رد  زیزع  نایجیـسب  روضح  زا  اج  نیا  رد  نخـس  يراب  تسا ! هداد  رارق  ناهج  مدرم  نیرت  قمحا  زا  ار 
هرـس سدـق  ماما  ترـضح  هک  هنوگ  نامه  تسا و  یمالـسا  بـالقنا  یتاـیح  لـئاسم  نیرت  يرورـض  زا  یکی  هک  تسا  یـشزومآ  یملع و 

هظحل ره  الا  دیدرگ و  دهاوخ  رود  نآ  زا  ناراوخناهج  نانمشد و  عمط  مشچ  دزادنا  نینط  یجیسب  نیـشنلد  يادن  يروشک  رب  رگا  : » دومرف
ج 21، رون ، هفیحص  « . ) دهد همادا  دوخ  راک  هب  هتشذگ  هب  رطاخ  نانیمطا  تردقاب و  هتشذگ و  لثم  دیاب  جیـسب  میـشاب .  هثداح  رظتنم  دیاب 

یم ناشن  رطاخ  هدومرف و  هراشا  هیملع  ياه  هزوح  بالط  اه و  هاگشناد  نایوجشناد  ياه  لکشت  ترورض  هب  سپس  ماما  ترضح  ص 52 )
ناوت مامت  دیاب  اه  هاگشناد  نایوجشناد  ینید و  مولع  بالط  تسا .  هبلط  وجشناد و  جیسب  اه  لکشت  نیرت  يرورـض  زا  یکی  زورما  : » دزاس
یبرغ هن  یقرـش و  هن  ریذپان  رییغت  لوصا  رادساپ  زکارم  نیا  رد  ما  یجیـسب  نادنزرف  دننک ، عافد  مالـسا  بالقنا و  زا  ناشزکارم  رد  ار  دوخ 
يدایا دـنراذگن  هجو  چـیه  هب  بالقنا  نادـنزرف  دـنراد .  جایتحا  یگناگی  داـحتا و  هب  رتشیب  لـحم  ره  زا  هزوح  هاگـشناد و  زورما  دنـشاب . 

هب نایجیـسب  يداصتقا  لئاسم  دوش و  یم  ماجنا  مهم  نیا  هک  تسا  جیـسب  اب  اهنت  دـننک .  ذوفن  ساـسح  لـحم  ود  نآ  رد  يوروش  اـکیرما و 
میتخومآ خلت  ثداوح  زا  هک  هدنزرا  يا  هبرجت  دیوج ! ماین  مغیت  دابم  ص 53 ) ج 21 ، رون ، هفیحص   « . ) تسا یملع  هاگساپ  ود  نیا  هدهع 

نابلط تصرف  رب  ار  هصرع  دـیاب  درادـن -  یموهفم  بالقنا  نآ  زج  هک  يربهر -  ماما و  طخ  هب  ناراداـفو  بـالقنا و  نادـنزرف  هک  دوب  نیا 
زا دـننک و  لاـمیاپ  ار  زیچ  همه  یبرغ  هویـش  هب  یندـم  هعماـج  يدازآ و  ياوـل  ریز  رد  هـک  دـنهدن  نارگیزاـب  هـب  ار  نادـیم  دـننک و  گـنت 
رد ار  دوخ  یعافد  فوفص  مظنم  روط  هب  نوناق و  بوچراچ  رد  دنـسارهن و  دنا  هدییور  هزره  فلع  نوچ  هک  اه  همان  نیگنر  يرالاساغوغ 
رس راوتسا  یتماق  اب  تسا  اه  لکشت  نیرت  يرورض  زا  ماما  ترضح  هدومرف  هب  هک  ار  ییوجشناد  جیسب  دننک .  تیوقت  داهج » ملع و   » رگنس
ام راک  عنام  جیـسب  هاپـس و  هک  دنداد  یم  رـس  ار  همغن  نیمه  بالقنا  لوا  ياهزور  رد  اه  لاربیل  هک  دنـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  دـنراد .  هگن  اپ 

يرایشوه اب  هک  دندرک  یم  یحارط  روشک  یمدرم  یعافد  هینب  يدوبان  هئطوت  راعش  نیا  ریز  دندوب و  شترا  لالحنا  هشیدنا  رد  ای  دنتسه و 
نمـشد ماک  زا  ار  بالقنا  روشک و  هک  دـندوب  یمدرم  ياهورین  نیمه  دـش و  هفخ  ولگ  رد  موش  همغن  نیا  لـحار  ماـما  هناـمیکح  يربهر  و 

هدید رب  ار  باوخ  دنا و  بالقنا  يربهر  نارادافو  و  ع )  ) يدـهم ترـضح  نارای  مالـسا و  ياه  هریخذ  دنتـسه  اه  نیمه  دندیـشک و  نوریب 
ياه نایرج  يوس  زا  زین  هزورما  هک  تسا  يربهر  ماما و  مالـسا و  هریخذ  ياهورین  نیا  زا  زین  ییوجـشناد  جیـسب  دـننک .  یم  مارح  نمـشد 

اب هک  تسا  نیا  ناشفده  دننک و  یم  دای  تسیاشان  يریباعت  اب  هللا  بزح  ياهورین  زا  روهظون  تایرشن  یخرب  تسا و  مجاهت  دروم  فرحنم 
ع)  ) يدـهم نایهاپـس  صلخم و  ياهورین  نیا  هک  نآ  زا  لفاغ  دـننک  رد  هب  هنحـص  زا  دـنزاس و  يوزنم  ار  نانآ  يرـالاساغوغ  يزاـسوج و 

هنحـص زا  اه  کنات  پوت و  ربارب  رد  هک  یناسک  دننک .  یلاخ  ار  رگنـس  اه  لاربیل  یناوخزجر  ناسانخ و  هسوسو  هب  هک  دننآ  زا  رترایـشوه 
رون هب  نمؤم  اریز  دزاس .  روبجم  رگنـس  كرت  هب  ار  نانآ  تسناوت  دهاوخن  نوبز  یتشم  ياه  ملق  کش  یب  دنا ، هدرکن  ینیـشن  بقع  راکیپ 

يزیر حرط  ماخ  لایخ  اب  هک  دنا  کیرات  رون و  یب  نامیا و  یب  لیلع  ياهزغم  نیا  و  هللارونب »  رظنی  نمؤملا  : » دنک یم  ادیپ  ار  دوخ  هار  ادخ 
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نخس هاتوک  تسا ! ! هدیسر  ارف  راوتسا  ژد  نیا  رب  موجه  تصرف  و  هتسشنورف ! بالقنا  ناجیه  روش و  نآ  رگید  دنرب  یم  نامگ  دننک و  یم 
ياج ره  زا  هاگـشناد  ياضف  رد  هنوگ  جیـسب  یگدامآ  نیا  دوب و  هدامآ  دـیاب  گنج ، ياه  لاس  بالقنا و  لوا  ياهزور  نوچ  مه  هک :  نآ 
ملاس تیلاعف  یعافد و  یگدامآ  رد  ار  يزومآ  شناد  ییوجـشناد و  ياه  لکـشت  تاـناکما  دـیاب  رما  نیلوئـسم  تسا و  رت  يرورـض  رگید 
رابغ دـنراذگن  دـنیامنب و  اهورین  نیا  زا  ار  مزال  ياـه  قیوشت  دـنهد و  رارق  یهاگـشناد  یگنهرف و  زکارم  راـیتخا  رد  تهج  ره  زا  یـسایس 

یم نایاپ  هب  نایجیسب  نابز  زا  يراوزبس  دیمح  ياقآ  یبالقنا  رعاش  زا  يرعش  اب  ار  لاقم  نیا  دنیشنب ! ادخ  صلخم  نایهاپس  نیا  رب  یشومارف 
هرابود مراذـگ  یمن  مریمب  رگا  مراد  زاب  زاوآ  روش  هک  يزودـب  مبل  مراذـگ  یمن  مراد  زاـب  زاورپ  قوش  هک  يدـنبب  مرپ  مراذـگ  یمن  میرب :
يادوس رپ ز  هک  مراپـس  یمن  تلذ  هب  نت  مرانکرب و  میلـست  گننز  مراد  زاب  زاب  هدید  هک  مسانـش  یم  دایـص  گنر  هک  يراذگ  هر  هب  مماد 

مراد زاب  زاسان  عبط  هک  نم  شروش  نمشد ز  هب  وگب  ابیکشان  هدنفوت  هشیمه  ایرد  وچ  یلد  مراد  هنیس  هب  مراد  زاب  زارفارـس  يرـس  يزارفرس 
رب ما  هسامح  ینیب  غیلب  يرعـش  هک  اجک  مراد  زاب  زاغآ  لثم  هب  یحور  هتـسجخ  یغیت  هدـنرب  دـیوج  مانم  محور  دابم  دـیوج  ماـین  مغیت  داـبم 

مراد زاب  زادرپ  هسامح  یحور  هتفکش  یضبن  هدنپت  ینیب  غیتس 

بالقنا ناربهر  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یعامتجا  یگنهرف -  ياه  بیسآ  نیرتمهم 

هناگیب ياه  هشیدـنا  هناگیب ، ياه  هشیدـنا  ذوفن  بالقنا  ناربهر  هاگدـید  زا  یمالـسا  بالقنا  یعاـمتجا  یگنهرف -  ياـه  بیـسآ  نیرتمهم 
نورق تانایرج  رد  اه  شیارگ  نیا  هنومن  دننک . ذوفن  دـنا ، هدـش  نارگید  يارآ  بوذـجم  هک  یناتـسود  ای  نانمـشد  قیرط  زا  تسا  نکمم 

ار ياه  هشیدنا  تایرظن و  يدنه ، فوصت  یناریا و  موسر  بادآ و  ینانوی و  هفسلف  هب  ناگدش  بوذجم  الثم  . دوش یم  هدید  یمالسا  هیلوا 
هب دیاب  هناگیب  ياه  هشیدنا  ذوفن  دورو و  هلاسم  رد  نیا  ربانب  ( 1 . ) دندرک یمالسا  ياه  هشیدنا  دراو  تنایخ  دصق  هب  هن  تمدخ و  ناونع  هب 

. دوب اه  تموکح  بناج  زا  تلادـع  يارجا  مدـع  ییارگ ، كدزم  يرگ و  يونام  جاور  للع  زا  یکی  . درک هجوت  زین  نآ  یلخاد  ياه  هنیمز 
رد ییادخ  ریغ  يا  هشیدنا  هرطاخ و  چیه  دبای و  همادا  وا  يارب  دوش و  زاغآ  ادخ  يارب  دیاب  ییادخ  تضهن  اه ، هشیدنا  نداد  تهج  رییغت  .2

گنهرف فادها  ندرک  شومارف  دوخ ، همان  تیصو  رد  هر )  ) ماما ترضح  ( 2 . ) ددرگ شلاح  لماش  یهلا  ترصن  تیانع و  ات  دباین  هار  نآ 
میلعت و زکارم  تاردقم  رب  ناگناگیب  هطلـس  یگدز و  قرـش  یگدز و  برغ  تیناحور ، ندـناشک  اوزنا  هب  مالـسا ، یهلا  بتکم  تلم و  مایق 

 - یطارفا ییارگ  ددجت  بان ، مالسا  هب  کسمت  لباقم  رد  یطارفا ، ییارگ  ددجت  .3 دیامن . یم  یفرعم  بالقنا  یگنهرف  تافآ  زا  ار  تیبرت 
یم نآ  نداد  هولج  ابیز  يارب  یمالـسا  ریغ  ياه  هشیدـنا  اب  مالـسا  قیفلت  یطارفا  ییارگ  ددـجت  . دراد رارق  یفنم  ییارگدـهز  و  طاقتلا -  ای 

تیوقت ظفح و  ام  یمالـسا  هعماج  رد  یگنهرف  یعامتجا و  لیاسم  نیرت  يدـیلک  زا  یکی  عقاو  رد  هاگـشناد ، هزوح و  ییادـج  ( . 3 . ) دشاب
ترضح یعامتجا ، يرادا و  داسف  طرفم و  یـسارکوروب  .5 دیآ . یم  رامـش  هب  گرزب  یتفآ  اه  نآ  ییادج  هک  تسا  داهن  ود  نیا  تدـحو 

هار و  دندیرخ ، توشر  هب  ار  نآ  ات  دندادن  ار  مدرم  قح  هک  دوب  نیا  نیـشیپ  ياه  میژر  يدوبان  هفـسلف  انامه  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
یگدـنز رگا  یبالقنا ، راـشقا  نیب  صخـالاب  يویند  ياـه  تنیز  هب  لاغتـشا  یبلط و  اـیند  .6 ( 4 . ) دنتـشگ نآ  وریپ  نانآ  دـندرب و  ناـشلطاب 

زا عافد  هیعاد  دـنهد ، تسد  زا  ار  دوخ  هیحور  یبـالقنا  ياـهورین  دریگ و  ینوزف  یبـالقنا  رـصانع  ناـیم  رد  یبلط  رثاـکت  هیحور  یلمجت و 
، رفظ نارود  دنک : یم  هراشا  ریز  ياه  نارود  هب  اه  ندمت  دورف  زارف و  ثحب  رد  زین  نودلخ  نبا  دوش . یم  فیعـضت  ياه  شزرا  بالقنا و 

یگتسبمه تیبصع -  رخآ ، نارود  رد  . طاطحنا ریذبت و  فارسا و  هرود  هرخالاب  يدنـسرخ و  هرود  تغارف ، لمجت و  هرود  تردق ، نارود 
ياج هب  قلمت  ایر و  هیحور  ندـش  مکاـح  .7 ( 5 . ) دریگ یم  ینوزف  طباور  تیمکاـح  لـمجت و  ییاـسآ ، نت  دور و  یم  نیب  زا  یعاـمتجا - 

یجیردت تعجر  نمشد و  یتاغیلبت  یگنهرف و  مجاهت  یناور و  گنج  زا  يریذپ  ریثات  .9 اشترا ، داسف و  اشحف و  هعاشا  .8 راثیا ، صالخا و 
شیارگ بالقنا و  موس  مود و  لسن  ناناوج  ناناوجون و  نیب  صخـالاب  یعاـمتجا  تیوه  نارحب  .10 نیـشیپ ، میژر  یگنهرف  ياه  شزرا  هب 
صخشم ناصصختم و  ناگدرک و  لیصحت  ترجاهم  زا  يریگولج  يارب  هبناج  همه  يا  همانرب  نتشادن  اهزغم ، رارف  .11 یبرغ ، ياهوگلا  هب 
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ماما یسایس  یسانش  بیسآ  ب. دوش . یم  ناهج  رگید  ياهروشک  هب  اهزغم  رارف  هدیدپ  روهظ  ثعاب  صـصخت »   » و دهعت »  » ياهزرم ندوبن 
رخؤم ناگیامورف و  نتشاد  مدقم  يراک ، بیرف  یساسا ، لوصا  ندومن  هابت  دناد : یم  لماع  راهچ  ار  اه  تلود  لوفا  للع  مالـسلا  هیلع  یلع 

یم تلود  تیعورـشم  فیعـضت  هب  دوش و  یم  یـشان  یتموکح  نالوئـسم  تیریدـم  ءوس  ای  فعـض  زا  قوف  لماوع  ( 6 . ) ناگنازرف نتشاد 
هب ناوت  یم  بالقنا  یسایس  يرکف و  ناربهر  ياهدومنهر  هب  تیانع  اب  ناریا  یمالسا  بالقنا  یسایس  یسانش  بیسآ  اب  طابترا  رد  دماجنا .

هلاس دص  یمالسا  ياه  تضهن  خیرات  هنافـساتم  يرهطم  داتـسا  ریبعت  هب  تضهن ، ياه  نامرآ  نتـشاذگ  مامت  ان  .1 دومن : هراشا  لـیذ  دراوم 
هلحرم اـت  هدرک  يربهر  هک  ار  ییاـه  تضهن  تیناـحور  هک  نیا  نآ  دـهد و  یم  ناـشن  ار  هعیـش  تیناـحور  يربـهر  رد  هصیقن  کـی  ریخا ،

ياه نامرآ  یمامت  زونه  یلو  تسا ، توافتم  تیعـضو  دنچ  ره  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دروم  رد  ( 7 . ) تسا هدادـن  همادا  مصخ  رب  يزوریپ 
یهاگآ شیازفا  قیرط  زا  اه  نامرآ  نیا  يارجا  تیوقت و  تهج  رد  شالت  . تسا هدیـشوپن  دوخ  هب  لمع  هماـج  بـالقنا  یجراـخ  یلخاد و 

، هدنیآ ياه  حرط  ماهبا  .2 دـماجنا . یم  بالقنا  یللملا  نیب  ذوفن  یلخاد و  ماکحتـسا  رادـتقا و  شیازفا  هب  تاناکما ، جیـسب  یمومع و  ياه 
ناشن هبرجت  ( 8 . ) دوش هتفرگ  تاعیاض  يولج  ات  دهد  هئارا  ناربهر  دـییات  لوبق و  دروم  ماهبا و  زا  یلاخ  نشور و  ياه  حرط  دـیاب  بالقنا 

. دروآ یم  راـب  هب  یـساسا  تاـعیاض  دوش و  یم  رجنم  لـمع  رد  ضقاـنت  هب  هدـنیآ  ياـه  حرط  ندوبن  نشور  ییوـگ و  یلک  هک  تسا  هداد 
عفانم نیمات  يارب  شالت  رد  توافت و  یب  ای  داقتعا  یب  بالقنا  ياه  نامرآ  هب  تبسن  هک  تسا  یـسک  بلط  تصرف  نابلط ، تصرف  هنخر  .3

رب شا  ینیگنس  دنک  یم  یط  ار  هیلوا  راوشد  لحارم  هک  مادام  تضهن  ره  دیوگ : یم  هطبار  نیا  رد  يرهطم  داتـسا  . تسا شیوخ  یـصخش 
ياه هفوکـش  تشگ و  راکـشآ  نداد  راب  ياه  هناشن  لقا  اـی ال  تسـشن و  راـب  هب  هک  نیمه  اـما  . تسا راکادـف  صلخم و  نمؤم ، دارفا  شود 

یم رد  هـب  نادـیم  زا  ار  هـیلوا  ناراکادـف  نمؤـم و  نویبـالقنا  هـک  اـج  نآ  اـت  ... دـننک یم  ذوـفن  بـلط  تـصرف  دارفا  دـش ، ادـیوه  تـخرد 
تـصرف ذوفن  هنخر و  اب  هزرابم  ... دروآ یم  راب  هب  هعجاف  هک  تسا  نابلط  تصرف  هنخر  ذوفن و  زا  تلفغ  تسین ، روخ  دنزرف  بالقنا  ... دننک

ندش ریگرد  هقرفت و  .4 ( 9 . ) تسا یلصا  ریسم  رد  تضهن  کی  ظفح -  یلـصا -  طیارـش  زا  یکی  ناش  هدنبیرف  تارهاظت  مغر  یلع  نابلط 
موادـت زار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  مدرم ، هوقلاـب  ياـهورین  زا  ندرکن  هدافتـسا  یلخاد و  تاـفالتخا  بادرگ  رد 
دیدهت لماع  نیرت  مهم  دـیامن . یم  یفرعم  نآ  هب  تبـسن  هیـصوت  بیغرت و  تبحم و  تدوم و  ناکرا  میکحت  هقرفت و  زا  يرود  ار  بالقنا 

كرت رگیدکی ، هب  ندرک  تشپ  هنیـس ، رد  هنیک  قافن و  رذب  نتـشاک  زا : تسا  ترابع  ترـضح  نآ  هاگدید  زا  تلم  کی  یگدنلاب  هدـننک 
هقرفت زا  يرود  رب  هتسویپ  زین  ناریا  یمالـسا  يروهمج  راذگ  ناینب  ( 10 . ) هقرفت یگدنکارپ و  هب  تبحم  تفلا و  لیدـبت  ناعون و  مه  يرای 
ندـمت تلم و  کی  يـالتعا  لـماع  نیرت  مهم  تیبصع  زین  نودـلخ  نبا  هاگدـید  زا  دنتـشاد . دـیکات  بـالقنا  موادـت  يارب  تدـحو  موزل  و 
تشون رـس  هب  تبـسن  مدرم  یتوافت  یب  .5 دـهد . یم  دـنویپ  مه  هب  ار  تلم  هداوناـخ  یکرتشم ، هتـشر  هباـثم  هب  تیبـصع  . دوش یم  بوسحم 

هب زاین  دوخ  ماود  يارب  هک  تسا  هدنز  يدوجوم  هباثم  هب  بالقنا  اههاگـشناد ، ندش  یـسایس  ریغ  یـصخش و  عفانم  نتفای  تلاصا  روشک و 
دیدرت داجیا  .6 دوش . یم  بوسحم  بالقنا  موادت  لماوع  نیرت  مهم  زا  دیدج ، ياه  لسن  زا  نمؤم  یبالقنا و  ياهورین  نتخاس  . دراد هیذـغت 
تینما مدـع  نیمولظم ، تینما  نتفرگ  رارق  رطخ  رد  .7 يدازآ ، لالقتسا و  راعش  فیعـضت  ای  ندرپس  یـشومارف  هب  بالقنا و  ياه  نامرآ  رد 
تسایس رد  ییاه  شلاچ  تاماهبا و  زورب  .8 دـنک ، یم  زاب  بالقنا  نافلاخم  تیوقت  هنخر و  يارب  ار  هنیمز  رد  مدرم  یتیثیح  یلام و  یناج ،

راک ان  ایوپ و  ریغ  يراتخاس  رد  ندمآ  راتفرگ  ینالقع ، صخشم و  يژتارتسا  نتشادن  یلم ، عفانم  زرم  موهفم و  رد  ماهبا  قیرط  زا  یجراخ ،
یماظن و یگتـسباو  ناهن و  راکـشآ و  قرط  هب  رامعتـسا  تشگزاـب  .9 يریگ . میمـصت  دـنور  لـماک  ندوبن  صخـشم  یگرم و  زور  دـمآ و 
ار اه  تموکح  لاوز  طوقـس و  للع  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يداصتقا  یـسانش  بیـسآ  ج. هناگیب . ياه  تردق  هب  یـسایس 

لمع قح  هب  زج  دوب و  تقیقح  تلادـع و  ساسا  رب  يو  يداـصتقا  شور  ( 11 . ) دـیامن یم  یفرعم  يداصتقا  راب  نایز  ياه  هنیزه  ریذـبت و 
 - عاص هس  ياضاقت  يو  ردارب  لیقع  نوچ  هک  ییاج  ات  دوبن  لئاق  ناکیدزن  دوخ و  يارب  یتح  يزایتما  ضیعبت و  هنوگ  چـیه  يو  . درک یمن 
لام نیا  رد  ردارب  يا  دومرف : درک و  کیدزن  وا  تسد  هب  هتخادگ  ینهآ  دیزرو و  عانتما  ترـضح  درک ، لاملا  تیب  زا  مدـنگ  ولیک -  کی 
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ماما داد . مهاوخ  وت  هب  یـشاب  هتـساوخ  هچ  ره  هاگنآ  دـسرب ، مدوخ  زا  یلام  اـت  نک  ربص  یلو  يرادـن ، یقح  مداد  وت  هب  هچ  نآ  زج  يزیچ 
نیا رگا  دومرف : دنتـسناد ، یم  تسایـس »   » فالخ ار  لاملا  تیب  يایاطع  رد  تاواسم  تیاعر  هک  یناسک  داریا  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

هک دیـشاب  هاگآ  . تسادـخ نآ  زا  لاوما  نیا  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  ات  مدرک  یم  میـسقت  امـش  ناـیم  رد  ناـسکی  روط  هب  دوب  مدوخ  زا  ییاراد 
ار وا  ترـضح  دیرخ ، رانید  غلبم 80  هب  نارگ  يا  هناخ  یـضاق  حیرـش  یتقو  ( 12 . ) تسا فارـسا  ریذـبت و  شدروم  ریغ  رد  لام  ندیـشخب 
وت . دسرپ یم  تدوهش  زا  هن  دنک و  یم  هاگن  ار  تا  هلابق  هن  هک  دمآ  دهاوخ  تغارس  هب  یسک  يدوز  هب  حیرـش ، يا  دومرف : هدرک و  راضحا 
دوخ تلود  يداصتقا  ياه  تسایـس  رد  نانمؤم  ریما  هک  یلوصا  نیرت  مهم  ( 13 . ) دهد یم  لیوحت  ربق  هب  دـنک و  یم  نوریب  هناخ  نآ  زا  ار 

نارمع و تهج  تایلام  زا  هدافتـسا  مدرم ، تلود و  يداصتقا  يرایمه  ناگدـنهد ، جارخ  لاـح  تیاـعر  زا : دوب  تراـبع  دومن  یم  تیاـعر 
مدرم و شیاسآ  هافر و  لاملا ، تیب  ندرمـش  مرتحم  ناشورف ، نارگ  نارکتحم و  اب  دـیدش  دروخرب  تایلام ، ذـخا  رد  ضیعبت  مدـع  يدابآ ،
. دندرک یم  هیـصوت  دـنرادن  دوخ  شاعم  يارب  يا  هراچ  چـیه  هک  ینافعـضتسم  دروم  رد  هراومه  ناشیا  . هعماج نییاپ  تاقبط  هب  یگدیـسر 

يداصتقا ياه  بیـسآ  نیرت  مهم  لامجا  هب  بالقنا  یـسایس  يرکف -  ناربهر  ياهدومنهر  هب  تیانع  اب  و  ع )  ) یلع هریـس  هب  هجوت  اب  ( 14)
تدم و دنلب  ياه  همانرب  نتشادن  . 2 هناگیب ، ياه  تردق  هب  يداصتقا  یگتـسباو  . 1 درک : یفرعم  نینچ  ناوت  یم  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا 

کی ياشگ  هار  هکنآ  یب  روشک  ياه  يدنمناوت  تاناکما و  دوش  یم  ثعاب  رما  نیا  يداصتقا ، هعسوت  لالقتسا و  هب  لین  يارب  تدم  هاتوک 
یشان يداصتقا  ياه  نارحب  هب  هجوت  مدع  . 3 دورب . نایم  زا  دتفا و  راک  هب  رذگدوز  هرم و  زور  روما  رد  دوش  هتفای  هعسوت  لقتسم و  داصتقا 

گنهرف دوجو  مدع  . 4 يداصتقا ، هعـسوت  یگدنزاس و  ياه  همانرب  يارجا  رد  دمآرد  مک  داشقا  تیاعر  هب  هجوت  مدع  ای  هعـسوت  دـنور  زا 
تورث شیادیپ  یتاقبط ، هلصاف  شیازفا  . 6 یگدنزاس ، حرط  رد  تلود  ياه  همانرب  زا  مدرم  ندش  ادـج  . 5 ( 15 ، ) یعامتجا طابضنا  راک و 

هار يداصتقا ، یعامتجا -  تلادع  نادقف  ینغ و  ریقف و  شحاف  هلصاف  نادنمتورث ، هب  تیانع  نافعضتسم و  هب  یهجوت  یب  هدروآداب و  ياه 
فارسا یپ  رد  نادنمتورث  دنا و  یگدنز  لیاسو  نازیم  نیرت  مک  نیمات  دنب  رد  ارقف  دیاشگ . یم  بالقنا  ياه  نامرآ  ندش  گنر  مک  رب  ار 

، میرک نآرق  دنبای . یم  هنخر  تصرف  بالقنا  نانمشد  دنشک و  یم  رانک  بالقنا  ریسم  زا  ار  دوخ  هورگ  ود  ره  نیاربانب ، لمجت . ریذبت و  و 
سپ يرهطم  داتسا  ( 16 . ) ددرگ تسد  هب  تسد  نارگناوت  نایم  دیابن  تورث  هجو  چـیه  هب  هک  دراد  یم  مالعا  یلک ، هطباض  کی  ناونع  هب 
تهج نآ  زا  يراد  هیامرـس  دـیوگ : یم  بـالقنا  نکر  هس  ناوـنع  هب  یمالـسا  تیوـنعم  يدازآ و  لالقتـسا ، یعاـمتجا ، تلادـع  نییبـت  زا 

تضهن یلامجا  یسررب  يرهطم ، یـضترم  1.ر.ك : اه : تشون  یپ  ( 17 . ) دـهد یم  شورورپ  ار  رامثتـسا  دوخ  نطب  رد  هک  تسا  موکحم 
5.ر.ك: همان 79 . هغالبلا ، جهن  .4 . 90 صص 93 - نامه ، .3 . 98 صص 99 - نامه ، .2 . 78 صص 87 - ریخا ، هلاس  دص  رد  یمالـسا  ياه 

نبا هاگدـید  زا  ینارود  تکرح  نیا  هک  درک  شومارف  دـیابن  هتبلا  .317 صـص 320 - يدابانگ ، نیورپ  دمحم  همجرت  نودلخ ، نبا  همدـقم 
ءوس شقن  رب  ناگدنسیون  دیکات  ندش  نشور  روظنم  هب  نودلخ  نبا  رظن  رکذ  . دماجنا یم  لوط  هب  لاس  دراد و 120  يربج  لکش  نودلخ ،

دص رد  یمالسا  ياه  تضهن  یلامتحا  یـسررب  يرهطم ، .7 ص 342 . ش 7835 ، ملکلا ، ررد  مـکحلا و  ررغ  .6 تسا . یبلط  ایند  لـمجت و 
ص ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  .11 هبطخ 192 . ۀغالبلا ، جهن  .10 . 93 صص 94 - نامه ، .9 . 96 صص 97 - نامه ، .8 ص 92 . ریخا ، هلاس 

ۀلود نوکی  یک ال  . 16 يربهر . مظعم  ماقم  نانخس  هب  هراشا  . 15 همان 53 . نامه ، .14 همان 3 . نامه ، .13 هبطخ 21 . هغالبلا ، جهن  .12 . 354
یمالـسا و بالقنا  هلاقم : عبانم  . 149 صـص 159 - یمالـسا ، بالقنا  نوماریپ  يرهطم ، . 17 هیآ 7 . ) رـشح ، هروس  . ) مکنم ءاـینغالا  نیب 

؛  ناگدنسیون زا  یعمج  نآ ، دادخر  یگنوگچ  ییارچ و 

بالقنا فادها  یشومارف 

دهاوخن هجیتن  هب  انئمطم  دورن ، شیپ  هب  یعامتجا  تلادـع  يرارقرب  ریـسم  رد  ام  بالقنا  رگا  منکیم  دـیکات  نم  بالقنا  فادـها  یـشومارف 
تـسا نیا  تشاد  هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  یمهم  هتکن  اما  . دریگب ار  نآ  ياج  يرگید  تیهام  اب  يرگید  بالقنا  هک  تسه  رطخ  نیا  دیـسر و 
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نیا رد  دـننکیم  نیمات  راشف  تنوشخ و  اـب  نارگید  ار  هچنآ  ینعی  . دوش هداـهن  انبدـیاب  یمالـسا  توخا  رب  راـک  ساـسا  بـالقنا  نیا  رد  هک 
تیونعم دراد ، یمالـسا  تیهام  اعقاو  رگا  ، ام بالقنا  ناکرا  هلمج  زا  . دریگ ماجنا  يردارب  اضر و  لیم و  يور  زا  تمیالم و  اب  دیاب  بالقنا 

یتاقبط ياه  هلصاف  اهفاکش و  ندرک  رپ  يارب  دوخ  یمالسا ، توخا  مکح  هب  ، یناسنا هفطاع  مکحب  ، یحور غولب  مکح  هب  مدرم  ینعی  . تسا
یعـشج یندوقی  ،و  ياوه ینبلغی  نا  تاهیه  نکل  و  دـیامرف : یم  (ع) یلع شیاوشیپ  هک  تسا  یبتکم  نیا  . دـنوش یم  مدـق  شیپ  يداصتقا  و 

دابکا یثرغ و  نوطب  یلوح  اناطبم و  تیباوا  عبـشلاب  هل  دـهع  صرقلا و ال  یف  هل  عمط  نم ال  ۀـمامیلا  وا  زاجحلاب  لـعل  ۀـمعطالا و  ریخت  یلا 
زاـجح و رد  هکیلاـح  دـناشک  يراوخـشون  هب  ارم  نیـشتآ  زآ  ددرگ و  زوریپ  نم  رب  سوه  هک  داـب  رود  اـما  همان 45 ) - هغالبلا جهن  ...) يرح
زا هدیسامآ  هتشابنا و  یمکش  اب  نم  هک  داب  رود  . دنشاب هدیدن  دوخ  هب  ریس  یمکش  هتشادن و  دیما  نان  يا  هدرگ  هب  هک  دنـشاب  یمدرم  همامی 

دیاب دشاب  قشمرس  ام  همه  يارب  دیاب  يا  هویش  نینچ  دنـشاب ... ناگتخوس  رگج  ناگنـسرگ و  نم  نوماریپ  رد  مروآ و  بش  هب  ار  زور  ماعط 
نکـسم هلئـسم  يارب  یمومع  یجیـسب  اریخا  ، ینیمخ ماما  هک  دیدوب  دـهاش  امـش  . دوشب ادـیپ  ام  همه  رد  نارگید  رطاخ  هب  يراکادـف  هیحور 

هب یمالسا  ياه  هویش  اب  ار  شیاهفده  همه  دنامب و  یقاب  یمالـسا  بالقنا  نیا  دهاوخ  یم  ماما  هک  تسنیا  رطاخب  جیـسب  نیا  . دندرک مالعا 
هکیزور نآ  . دنک هدایپ  روز  اب  ار  یعامتجا  تلادع  دربب و  شیپ  هب  روز  اب  ار  اهراک  ، دیدج میژر  رارقتـسا  فرـص  هب  هکنیا  هن  دناسرب  ماجنا 
بالقنا هک  تسا  تقو  نآ  ، دنتخادنا راکب  نامورحم  هافر  تهج  رد  ار  دوخ  تاناکما  ، یمالـسا يردارب  مکح  هب  هقالع و  لیم و  اب  ام  مدرم 

يارب دـیع  مایا  دوشنرـضاح  يا  هداوناـخ  هک  دوب  دـهاوخ  یعقاو  یبـالقنا  ماـگنه  نآ  ، اـم بـالقنا  تسا . هدرک  ادـیپار  دوخ  نئمطم  هار  ، اـم
ربمایپ هتفگ  ، ام نایم  رد  دیاب  . دنتـسه ون  سابل  ياراد  ، ارقف ياه  هداوناخ  دشاب  هدش  نئمطم  البق  هکنآ  رگم  دنک  هیهت  ون  سابل  دوخ  نادنزرف 

ياهوضع دیآ ، دردب  نآ  وضع  کی  رگا  هک  تسا  يرکیپ  دننام  ، لباقتم ياه  تبحم  رد  نینمؤم  لثم  : دومرف هک  دـنک  ادـیپ  ینیع  قادـصم 
ره درد  هک  ، دش دهاوخ  یمالـسا  هعماج  کی  تقو  نآ  ام  هعماج  . دنهد یم  ناشن  لمعلا  سکع  ، درد باهتلا و  اب  دنریگ و  یمن  مارآ  رگید 

لاقی ناب  یـسفن  نم  عنقا  دیامرف : یم  وا  . تسا یناملـسم  نینچ  هنومن  (ع) یلع . دـشاب اهناملـسم  همه  درد  هکلب  ، دـشابن شدوخ  درد  اهنت  درف 
دنمانب نانمؤم  ریما  ارم  هک  مشاب  دنسرخ  نیا  هب  نتشیوخ  زا  ایآ  همان 45 ) - هغالبلا جهن  . ) رهدلا هراکم  یف  مهکراشا  نینمؤملا و ال  ریما  اذه 

شنیوانع باقلا و  دنب  ياپ  اساسا  یبالقنا  درم  . دراد یشزرا  هچ  نیوانع  باقلا و  ، دیوگ یم  ماما  مشابن ؟ سفن  مه  مدرم  ياهیراوگانرد  اما 
نارود رد  : دـیوگ یم  نسح  ماما  درکن . تکرـش  مدرم  ياه  یتخـس  رد  درک و  شوخلد  اهبقل  نیا  هب  هک  دوب  کـچوک  دـیاب  ردـقچ  . تسین

کی کی  شیاعد  رد  مردام  هک  مدش  هجوتم  . مدش لوغـشم  دوب  بش  زامن  لوغـشم  هک  ارهز  مردام  هراظن  هب  مدنام و  رادـیب  یبش  یکدوک 
يارب هک  مدید  بجعت  لامک  اب  اما  دنک  یم  اعد  هنوگچ  شدوخ  هرابرد  هک  منادـب  متـساوخ  ، دـنکیم اعد  ار  اهنآ  درب و  یم  مان  ار  نیملـسم 

لوا مرـسپ  ، رادـلا مث  راجلا  ینب  ای  : دومرف يدرکن  اعد  تدوخ  يارب  یلو  يدرک  اعد  همه  يارب  ارچ  مدرک  لاؤس  وا  زا  ادرف  . درکن اـعد  دوخ 
اب یـسورع  سابل  ناونعب  هک  ار  ینهاریپ  اهنت  ، دوخ یـسورع  بش  رد  ارهز  ترـضح  هک  مینیب  یم  رگید  ياج  رد  ای  و  تدوخ . دعب  هیاسمه 

هنوگ نیا  ، یمالـسا قالخا  یبالقنا و  هیحور  دـنکیم . هیدـه  ، دوب هدرک  کـمک  بلط  وا  زا  هکیریقف  نز  هب  ، درب یم  شرهوش  هناـخ  هب  دوخ 
: هلاقم عبانم  میهد . نت  نآ  هب  قوشاب  مینک و  هدامآ  یئاـهراثیا  نینچ  يارب  ار  دوخ  هک  دیـسر  دـهاوخ  رمث  هب  تقو  نآ  ، اـم بـالقنا  .و  تسا

؛ یضترم يرهطم ، یمالسا ، بالقنا  نوماریپ 

نآ ياهدمایپ  يداصتقا و  یسایس و  داسف 

بالقنا زا  سپ  تسا . هتـشاد  هقباس  بالقنا  زا  لبق  ام  يرادا  ياههاگتـسد  رد  داسف  هنافـسأتم  نآ  ياهدـمایپ  يداـصتقا و  یـسایس و  داـسف 
درک و دـشر  هب  عورـش  هبترم  ود  اما  درک ، ادـیپ  شهاک  كرحت  رپ  رایـسب  یبالقنا  وج  رطاخ  هب  نآ  دـشر  تدـش  یلاـس  دـنچ  تدـم  يارب 

هدرب لاؤس  ریز  ار  تلود  شکتمحز  مداخ و  نادنمراک  تیثیح  مه  سوپاتخا  نوچمه  يرادا  داسف  دش . هدوزفا  زین  نآ  تعـسو  رب  جـیردتب 
دوش یم  ثعاب  دنک و  یم  داجیا  يداصتقا  ینماان  يداصتقا  دعب  رد  تیعـضو  نیا  تسا . هدرک  راد  هشدـخ  ار  تباقر  ياضف  تینما و  مه  و 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 2032 

http://www.ghaemiyeh.com


يدارفا نینچ  درکلمع  لابند  هب  زین  مزال  ياه  هزیگنا  ور  نیا  زا  دـنربب ، نیب  زا  ار  يراذـگ  هیامرـس  رد  نانیمطا  ناگدـننک  هدافتـسا  ءوس  اـت 
ام روشک  داصتقا  هنافسأتم  تسین . ات  ود  یکی  ام  روشک  تالکـشم  يداصتقا  شخب  رد  تفر . دهاوخ  نیب  زا  دیلوت  يراذگ و  هیامرـس  يارب 
هک تسا  نیا  هدـیدرگ ، روشک  ریگنابیرگ  نونکات  هدرک و  رثأتم  ار  داصتقا  ادـیدش  هک  يرامیب  نیلوا  تسا ، ینوگاـنوگ  ياـهیرامیب  راـچد 
زین ییارجا  ياههاگتـسد  رگید  يوس  زا  تسین . يداصتقا  هعـسوت  دـشر و  يارب  یلمع  يژتارتسا  صخـشم و  بوچراچ  کی  ياراد  تلود 

یخرب دنهد . یم  رارق  دوخ  یسایس  ياهشیارگ  ریثأت  تحت  ار  يداصتقا  تامیمصت  يوحن  هب  مادک  ره  دنتسه و  یفلتخم  ياهشیارگ  ياراد 
ياـضف نینچ  رد  دـنک . ادـیپ  شهاـک  لرتـنک  نیا  دـنراد  لـیامت  زین  رگید  یخرب  دـنهد و  یم  شیازفا  ار  تلود  لرتـنک  تاـنایرج  نـیا  زا 

رد للعت  دوش . یم  لیدـبت  داـسف  يریگ و  جاـب  هندرگ  هب  دوخ  یتدـم  زا  دـعب  دوش  یم  هتـشاذگ  لرتنک  يارب  هک  يا  هندرگ  ره  ینوگرگد 
دروم ار  هدننک  فرصم  زا  تیامح  ياه  هندرگ  دننک  یم  رکف  ناگدننک  تیامح  هک  ارچ  تسا ، یهاوخریخ  رس  زا  یهاگ  داسف  اب  دروخرب 
دیابن یحماست  هنوگ  چـیه  اذـل  تسا ؛ هدـش  لیدـبت  داسف  يریگ و  جاب  ياه  هندرگ  هب  اه  هندرگ  نیا  لمع  رد  اما  دـنهد ، یم  رارق  تیاـمح 

دـسافم اب  دروخرب  يداصتقا و  روما  رد  تلود  تلاخد  عون  ره  هک  دوش  یم  هتفگ  یهاگ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هزوح : هشیدنا  دریگ . تروص 
هراب نیا  رد  یلاـع  باـنج  رظن  درب ، یم  نیب  زا  ار  يراذـگ  هیامرـس  تینما  دزادـنا و  یم  رطخ  هب  روشک  رد  ار  يراذـگ  هیامرـس  يداـصتقا 
روشک لخاد  رد  هیامرس  هتخیسگ  ماجل  راهم و  نودب  راتفر  اب  هزرابم  تسین ؛ هیامرس  یسانش  رابت  داسف  اب  هزرابم  یناجیرال : رتکد  تسیچ ؟

مشچ زا  رود  هب  و  دور ، یم  هناخکیرات  هب  هلـصافالب  نوچ  دسانـش ، یمن  يزرم  چیه  دوخ  تیلاعف  يارب  هیامرـس  ام  روشک  رد  زورما  تسا .
ینوناق دیاب  يداصتقا  تیلاعف  تسا . يداصتقا  تایلمع  میظنت  تسا  مهم  هچنآ  دهد . ماجنا  ار  يراک  ره  دناوت  یم  نوناق  زا  رارف  اب  ای  نوناق 

هنیمز رد  هچ  دـیلوت ، ام  روشک  رد  زورما  هیامرـس . یـسانشرابت  هن  داصتقا ، هنیمز  رد  داسف  تایلمع  اـب  هزراـبم  ینعی  داـسف ؛ اـب  هزراـبم  دوش .
. تسین نآ  يارب  ملاس  تیلاعف  همادا  يارب  زین  ینیمـضت  هنوگ  چیه  هکلب  درادـن ، یبوخ  دـمآرد  اهنت  هن  تعنـص ، هنیمز  رد  هچ  يزرواشک و 

اذـل تساهدـمآرد . نیرتهب  ياراد  رمتـسم  روط  هب  یلالد  تسا . هدرک  ادـیپ  ققحت  ناکما  فرـصم  راب  کی  ياهدـمآرد  اهنت  ام  داصتقا  رد 
یتشیعم تیعـضو  دوبهب  يداصتقا و  ییافوکـش  قنور و  دوخ  نیا  دوش و  داجیا  روشک  رد  دـیلوت  هنیمز  ات  ددرگ  یم  ثعاب  داسف  اب  هزراـبم 

رتـکد تسیچ ؟ داـسف  اـب  دروخرب  رد  یلوـصا  ياـهراکهار  امـش  رظن  هب  هزوـح : هشیدـنا  تشاد . دـهاوخ  یپ  رد  ار  لاغتـشا  داـجیا  مدرم و 
ضرعم رد  دـنوش  یم  داسف  اب  هزرابم  ریگرد  دوخ  هک  يدارفا  دوش . روک  داسف  دـیلوت  طخ  دـیاب  داـسف  اـب  هزراـبم  لوا  مدـق  رد  یناـجیرال :

نیا تسا ؛ هدیچیپ  رایسب  داسف  اب  هزرابم  تایلمع  دوش . میظنت  هنیمز  نیا  رد  یمظنم  دیدش و  یلرتنک  متـسیس  دیاب  اذل  دنتـسه ؛ ندش  هدولآ 
ساسحا دـیاب  مدرم  هنیمز  نیا  رد  تسا و  گرزب  بالقنا  کی  تضهن و  کی  داسف  اب  هزرابم  دـبلط . یم  ار  مدرم  دـیدش  تکراشم  هزرابم 

دننک ساسحا  دیاب  مدرم  تسا . یلم  مسیناکم  کی  هکلب  تسین ، حرطم  هیضق  نیا  رد  یـصخش  یـسایس و  یحانج و  ياهباسح  هدرخ  دننک 
نیرتنـشخ اب  نادـسفم  اب  دـیابن  رگید  فرط  زا  دـهد . یم  نانیمطا  مدرم  هب  ساسحا  نیا  درک . دـهاوخ  نیمأت  ار  ام  یلم  عفانم  مسیناکم  نیا 

همه زا  هچنآ  دـنراد ، رارق  تیمها  مود  هجرد  رد  دـسفم  دارفا  دوـش . فافـش  دـسافم  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  مهم  درک . دروـخرب  تلاـح 
میدرک رکف  دوب ، دسفم  دارفا  هتـشذگ  نایلاس  یط  داسف  اب  تازرابم  رد  ام  فده  هدمع  تسا . هدنیآ  رد  داسف  هار  ندـش  هتـسب  تسا  رتمهم 

نانچمه دیدج  ياهداسف  داجیا  هنیمز  هک  یلاح  رد  دش ، دهاوخ  داصتقا  رد  داسف  ياه  هشیر  نتفر  نیب  زا  ثعاب  دساف  رفن  دـنچ  اب  دروخرب 
رتکد دینک ؟ یم  یبایزرا  هنوگچ  يداصتقا  دـسافم  اب  دروخرب  رد  ار  یلعف  تلود  یلبق و  تلود  درکلمع  هزوح : هشیدـنا  دوب . یقاب  توق  اب 

ار مزال  تیـساسح  يداصتقا  دـسافم  هب  تبـسن  ناشیا ، زا  لبق  هچ  یمتاـخ و  ياـقآ  ناـمز  رد  هچ  هتـشذگ ، ياـهلاس  رد  تلود  یناـجیرال :
رب یمشاه  ياقآ  يداصتقا  زت  دوب . مک  اهنآ  رد  تیساسح  نیا  یلیالد  هب  انب  مادک  ره  هکلب  تسین ، نالوؤسم  ندرک  مهتم  ام  دصق  تشادن .

يدج روط  هب  قوف  زت  رانک  رد  دیاب  مینک  دیلوت  ار  يزیچ  هچ  هنوگچ و  هک  نیا  اما  مراد ، لوبق  الماک  ار  زت  نیا  زین  نم  تشاد . هیکت  دیلوت 
ياقآ تلود  اما  درک . دهاوخ  دـشر  نآ  رانک  رد  رگید  دـسافم  اما  مینک ، یم  داجیا  روشک  رد  ار  دـیلوت  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب . حرطم 
کی اب  زین  اه  هنیمز  نیا  رد  تلود  هنافـسأتم  دوب . هدرک  یگنهرف  لئاسم  یـسایس و  هعـسوت  هب  فوطعم  ار  دوخ  هجوت  ناوت و  مامت  یمتاـخ 
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هعـسوت یلم  حرط  ناونع  هب  ار  دوخ  یـصخش  قیالـس  ییارجا  ياههاگتـسد  اتدمع  دـشن و  نادـیم  دراو  یبسانم  صخـشم و  همانرب  حرط و 
دسافم هب  تبسن  یمتاخ  ياقآ  تلود  تیساسح  دیدرگ  ثعاب  زین  اهیگژیو  نیا  دندرب . شیپ  دندرک و  هتکید  هعماج  هب  یگنهرف  یـسایس و 

: یناجیرال رتکد  دیتشاذگ . ام  رایتخا  رد  ار  ناتتقو  هک  یلاع  بانج  زا  ددجم  رکـشت  ریدقت و  اب  هزوح : هشیدـنا  دوش . مک  یلام  يداصتقا و 
؛  داوج دمحم  یناجیرال ، هرامش 31 ، هزوح ، هشیدنا  هلجم  هلاقم : عبانم  منک . یم  رکشت  امش  زا  مه  هدنب 

یمالسا بالقنا  یسانش  بیسآ 

هب هک  تسا  يرثؤم  مهم و  لماوع  زا  هتسد  نآ  ییاسانش  هلاقم  نیا  رد  یـسانش  بیـسآ  زا  روظنم  همدقم  یمالـسا  بالقنا  یـسانش  بیـسآ 
. دیامن دنک  سوسحم  تروص  هب  ای  فقوتم و  ار  یمتـسیس )  ) یماظن ره  فادها  ققحت  دنیآرف  دناوت  یم  اهنآ  تایح  موادت  ندمآ و  دوجو 

يدوبان يارب  مدرم  هدوت  عیسو  تکرح  : » زا تسا  ترابع  یمالـسا  بالقنا  هک  فیرعت  نیا  اب  تسا  یمالـسا  بالقنا  هلاقم  نیا  ثحب  دروم 
هب يدیلک  لماوع  مالـسا . » نیبم  نید  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس ، ياهراتخاس  رارقتـسا  یهاشنهاش و  ماظن  يداصتقا ، یـسایس ، راتخاس 

تخانش دیاب  ماظن  ره  حیحص  تکرح  ریسم  رد  برخم  لماوع  ییاسانش  يارب  کش  نودب  یمالـسا  بالقنا  شخب  موادت  هدنروآ و  دوجو 
تخانـش ادـتبا  دـیاب  کشزپ  کی  هک  روطنامه  دـشاب  هتـشاد  دوجو  نآ  یلـصا  فادـها  يروحم و  طباور  یلـصا و  لماوع  زا  یفاک  اتبـسن 

زا یهاشنهاش  ماظن  یتینما  یماظن و  یـسایس ، راتخاس  . دروآ تسدـب  ار  یبای  يرامیب  ناکما  اـت  دـنک  ادـیپ  ار  ملاـس  ندـب  کـی  زا  ینـشور 
دنمناوت يربـهر  اـب  تخیر و  ورف  مه  رد  لاس 1357  رد  مدرم  عیـسو  ياه  هدوت  يرادـیب  اب  یعامتجا  قیمع  تالوحت  هلـسلس  کی  لـصاح 

ماظن نیا  يریگ  لکـش  . دـش نیزگیاج  مالـسا  رب  ینتبم  یعامتجا  ماظن  کی  یلک  راتخاس  نکمم  نامز  نیرت  هاتوک  رد  هر )  ) ماـما ترـضح 
. دـمآ دوـجو  هب  ینید  رکفت  رب  ینتبم  يربـهر  .3 مالسا ، بتکم  .2 مدرم ، .1 لماع : هس  ياهدـنویپ  قیمعت  ینورد و  تـالوحت  اـب  یعاـمتجا 
تشذـگ و يارب  یگدامآ  ناوج ، لسن  نیب  رد  هژیو  هب  كاپ  ياـهترطف  يرادـیب  شیوخ ، یمالـسا  تیوه  هب  تشگزاـب  مدرم ، تـالوحت  .1

لآ هدـیا  هعماج  هب  یبای  تسد  ياه  هبذاج  رانک  رد  یهاشنهاش  ماظن  دـسافم  داعبا  زا  تخانـش  شرتسگ  ناـمرآ ، هار  رد  يزاـبناج  راـثیا و 
بتکم کی  ياهتلاسر  زا  لماک  هزات و  ینایب  اـب  مالـسا ، بتکم  .2 تخاس . هدامآ  مدرم  ياـه  هدوت  عیـسو  تکرح  يارب  ار  هنیمز  یمالـسا ،

تالوحت هنحـص  هب  تکرح  روحم  ناونع  هب  يراکادف ، هدامآ  ناوج  لسن  رواب  رد  ناشیا  نارای  و  هر )  ) ماما ياه  هشیدـنا  رذـگهر  زا  یهلا 
. دـش يرـشب  تاـیح  یعاـمتجا  یـسایس ، يداـصتقا ، یگنهرف ، داـعبا  همه  یهدـناماس  يارب  لـح  هار  یعدـم  مالـسا  نیا  . تشگزاـب هعماـج 

ددجم ( » هر  ) یکارا یمظعلا  ... تیآ ا ترـضح  ریبعت  هب  و  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  نرق ، گرزب  حلـصم  ینید ، رکفت  رب  ینتبم  يربهر  .3
تفرگ و هدهع  هب  مالسا  بتکم  هب  تبـسن  زاب  يدید  اب  ار  یبهذم  كاپ  ياهترطف  يزاس  رادیب  تیلوئـسم  رـشع » سماخ  نرق  یف  بهذملا 
رد یمیمـص  هداس و  یطابترا  اب  دش و  یمالـسا  ياهنامرآ  ققحت  هار  رد  راثیا  تشذـگ و  يراکادـف ، هدامآ  يرگید  سک  ره  زا  شیب  دوخ 

تمالـس و تقادـص ، اب  مالـسا  نید  یندـشن  مامت  هتخانـشان و  لیـسناتپ  اب  هر )  ) ماما ترـضح  یتاذ  ياهتیفرظ  . درک ذوفن  مدرم  بولق  قمع 
زا ار  یناهج  رابکتـسا  تیامح  دروم  یخیراـت  میژر  کـی  تسناوت  تعرـس  اـب  هک  دـیرفآ  ار  یتکرح  ناـناوج  هژیو  هب  مدرم  كاـپ  ترطف 

ياهلاس نیلوا  رد  اهتیفرظ  نامه  زا  يریگ  هرهب  اب  یهلا و  تیریدم  اب  بالقنا  يربهر  يدعب  دـنلب  ياهماگ  رد  . دزاس نک  هشیر  ناریا  هعماج 
ریاس يریگیپ  يارب  ار  دوخ  دزاس و  رقتسم  یمالسا  يروهمج  ماظن  بلاق  رد  ار  رکفت  رب  ینتبم  یعامتجا  ماظن  کی  ناکرا  تسناوت  بالقنا 
ياه هسیـسد  تالمح و  اب  ههجاوم  يارب  ار  دوخ  ناوت  زا  یـشخب  دیاب  یعیبط  روطب  هکنیا  نمـض  دزاس ، هدامآ  یمالـسا  ماظن  کی  فادها 

بیـشن زارف و  اب  زین  يزاسزاب  هلحرم  رد  تشذگ و  نآ  برخم  هدنزاس و  راثآ  اب  سدـقم  عافد  هلحرم  دومن ، یم  زیهجت  نمـشد  نوگانوگ 
خساپ يوجتـسج  رد  دیاب  دش  حرطم  یـسانش  بیـسآ  زا  هک  یفیرعت  هب  هجوت  اب  میتسه و  صاخ  عطقم  رد  کنیا  دش و  يرپس  دوخ  صاخ 

یمالـسا بالقنا  فادـها  ققحت  عنام  هعماج  لخاد  رد  دـناوت  یم  دـعب  هب  نیا  زا  ییاـه  هدـیدپ  لـماوع و  هچ  .1 هک : میـشاب  ریز  لاؤـس  ود 
ار یمالسا  بالقنا  فادها  ققحت  تعرـس  دناوت  یم  لخاد  ای  جراخ و  زا  بالقنا  نانمـشد  ياهتیلاعف  تامادقا و  زا  هتـسد  مادک  .2 ددرگ ؟
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زا هلحرم  نیا  فادها  هکنیا : نآ  داد و  خساپ  ار  يرگید  لاؤس  دیاب  ادتبا  لاؤس  ود  نیا  حیحص  خساپ  تفایرد  يارب  دزاس ؟ فقوتم  ای  دنک 
تروص هب  فادها  نیا  یمالسا  بالقنا  يریذپ  بیسآ  تخانش  رد  لاؤس  نیا  خساپ  تیمها  هب  هجوت  اب  تسیچ ؟ یمالـسا  بالقنا  تکرح 

زا هلحرم  نیا  فادها  دوش . يدنب  هقبط  یمالـسا  بالقنا  فادـها  ققحت  ریـسم  رد  برخم  لماوع  نآ  ساسا  رب  ات  ددرگ  یم  نییبت  هصالخ 
رد یناسنا  تاطابترا  هلـسلس  نآ  طسوت  هک  ددرگ  یم  یقلت  يا  هلیـسو  هلزنم  هب  دوخ  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  رارقتـسا  یمالـسا  بـالقنا 

ار یمالسا  رکفت  هعسوت  هنیمز  نآرق  رظن  دروم  هنومن  هعماج  کی  لیکـشت  اب  دبای و  لوحت  رییغت و  یمالـسا  ینیب  ناهج  ياتـسار  رد  هعماج 
رقتـسم یمالـسا  يروهمج  ماظن  یمالـسا  بالقنا  نانمـشد  عونتم  رمتـسم و  ياهـشالت  مغر  یلع  هللا  دـمحب  دزاـس . هداـمآ  ناـهج  هنهپ  رد 

اب ناسنا  طابترا  .1 تسا . يدنب  هقبط  لباق  دعب  دـنچ  رد  تاطابترا  نیا  دـش . مهارف  یناسنا  تاطابترا  یلـصا  رازبا  هلحرم  نیا  رد  دـیدرگ و 
. دـنک یم  ادـیپ  ینعم  مالـسا  يدابع  ماظن  ناونع  هب  دریگ و  یم  رارق  تاطابترا  ریاـس  میظنت  ياـنبم  هک  طاـبترا  نیرت  یلـصا  ناونع  هب  ادـخ 

یقوـقح یــسایس ، یگنهرف ، يداـصتقا ، ياـهماظن  عاوـنا  بلاـق  رد  هـک  اـهناسنا  رگید  اـب  ناـسنا  طاــبترا  شدوـخ 3. اـب  ناـسنا  طاـبترا  .2
رکذـلا قوف  داعبا  رد  یناسنا  تاطابترا  یمئاد  حالـصا  ثحب  یتقو  هک  تسا  یهیدـب  تعیبط  اب  ناـسنا  طاـبترا  .4 دوش . یم  یهدـناماس  ... و

دارفا همه  يارب  يونعم  يدام و  دنمـشزرا  تالوحت  هعومجم  کی  رتهب ، تاطابترا  هجیتن  لابند  هب  تاـطابترا و  دوبهب  نآ  زاـین  شیپ  تسا ،
نتـشاد تادابع ، ماجنا  هب  ندیـشخب  تیفیک  ینید ، تفرعم  دـشر  لاعتم ، دـنوادخ  اب  طابترا  دوبهب  همزـال  لاـثم ، يارب  تسا . هعماـج  کـی 
طاـبترا زا  ثحب  یتقو  اـی  . دوب دـهاوخ  یعاـمتجا  طـیحم  یگدـنزاس  يارب  ندوب  دـیفم  يرـصنع  نآ  هجیتـن  و  ... نارگید هب  تمدـخ  هیحور 

هرهب رد  تبظاوم  رگید  فرط  زا  تعیبط و  داـعبا  یمئاد  تخانـش  يارب  شـالت  بهاومزا و  يریگ  هرهب  وسکی  زا  تسا  تعیبـط  اـب  حـیحص 
ققحت يارب  دناوت  یم  هنوگچ  یمالسا  يروهمج  ماظن  هک  میتسه  انعم  نیا  يوجتسج  رد  ثحب  زا  هلحرم  نیا  رد  دشاب .  یم  نآ  زا  يرادرب 

رد اهناسنا  يدام  يونعم و  لماکت  يارب  ار  هنیمز  دزاس و  لوحتم  یمالسا  یتیبرت  يوگلا  ياتـسار  رد  ار  تاطابترا  نیا  دوخ  یلـصا  فادها 
يادـخ اب  رتهب  رتشیب و  طابترا  يوجتـسج  رد  سانـشادخ و  اترطف  اهناسنا  هک  میریذـپب  یمالـسا  شنیب  اـب  قباـطم  رگا  . دزاـس مهارف  هعماـج 

هک میریذـپب  دـیاب  هاگنآ  تسا ، ناسنارب  طیحم  یعامتجا  ياهماظن  عاونا  دـهد ، یمن  ار  ترطف  نیا  نتفای  یلجت  هزاجا  هچنآ  دـنا و  شیوخ 
اب ناسنا  طابترا  هب  ندیـشخب  تیفیک  ياتـسار  رد  یعرف  ياهماظن  رمتـسم  حالـصا  یمالـسا  تموکح  فادها  فیاظو و  نیرتمهم  زا  یکی 
هب تسا . هعماج  تیونعم  قالخا و  حطـس  ياقترا  یعامتجا  هافر  شرتسگ  يدام ، هعـسوت  نامأوت  دشر  ماظن  نیا  رد  ییاغ  فده  تسادخ .

و دـشاب . ییاغ  فدـه  ققحت  زاس  هنیمز  اهماظن  زا  کی  ره  فادـها  ققحت  هوحن  هک  ددرگ  یم  ققحم  یتیاغ  نینچ  یتقو  کـیروئت  ظاـحل 
چیه دـیآ و  دوجو  هب  اهماظن  نیب  هداتـس  هداد و  رد  یگنهامه  یهارمه و  رثکادـح  هک  ددرگ  یم  رتشیب  یتقو  ییاـغ  فدـه  ققحت  تعرس 

يروهمج ماظن  تیقفوم  یبایزرا  صخاش  دـنزاسن . بیرخت  ای  دـنک  ار  اهماظن  ریاس  فادـها  ققحت  دوخ  تیلاعف  دـنور  رد  اـهماظن  زا  کـی 
ماظن تسکـش  هدرکان  يادخ  ای  تیقفوم  هجوتم  یمالـسا  هعماج  رد  ییاه  هدیدپ  هچ  يریگ  هزادنا  اب  رگید  ترابع  هب  ای  تسیچ ؟ یمالـسا 
یقلت تدابع  عیسو  موهفم  اب  قلاخ  تدابع  هب  ندیشخب  یلجت  ار  یمالسا  ماظن  رارقتـسا  زا  ییاغ  فده  رگا  میوش . یم  یمالـسا  يروهمج 

رد دارفا  تیونعم  قـالخا و  هعماـج ، یعاـمتجا  يداـصتقا ، هعـسوت  تفرـشیپ و  تازاوم  هب  ناـمز  لوـط  رد  هک  تسا  نیا  نآ  همدـقم  مینک ،
رد یناسنا  ياـهطابترا  زا  کـی  ره  تیفیک  .1 هکنیا : هب  رظن  یبایزرا و  صخاـش  یمومع و  لدـم  نیا  هب  هجوت  اـب  دـبای . شیازفا  زین  هعماـج 

یطابترا هک  یناسنا  هب  تبسن  . دراد لاعتم  دنوادخ  اب  نیتم  يوق و  يا  هطبار  هک  یناسنا  لاثم : يارب  دراد . میقتـسم  رثا  اهطابترا  ریاس  تیفیک 
اهناسنا ریاس  هب  یعقاو  روطب  هک  یناسنا  و  تشاد .  دـهاوخ  اهناسنا  رگید  اب  توافتم  رایـسب  يا  هطبار  دراد ، دـنوادخ  اـب  فیعـض  یحطس و 
هدرتسگ يا  هداتس  هداد و  .2 تسا . یطارفا  یهاوخ  دوخ  راچد  هک  یناسنااب  هسیاقم  رد  دراد ، تعیبط  اب  توافتم  يا  هطبار  تسا  دنم  هقالع 

هوحن و لاثم : يارب  دزاس . یم  رثأتم  ار  اهماظن  ریاـس  فادـها  ققحت  مادـک ، ره  تـالوحت  هک  دراد  دوجو  یعاـمتجا  فلتخم  ياـهماظن  نیب 
ماظن یلخاد  راک  زاس و  دنک . یم  رثأتم  ار  یتیبرت  یشزومآ و  ماظن  یمک  یفیک و  فادها  ققحت  يداصتقا ، ماظن  رد  عبانم  صیصخت  نازیم 

تفرـشیپ و تیلوئـسم  هک  تسا  ریذپ  ناکما  ایآ  ددرگ : یم  حرطم  لاوئـس  نیا  دهد . یم  رییغت  ار  هعماج  یگنهرف  ماظن  ياوتحم  يداصتقا ،
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میهد و رارق  ییارجا  يداصتقا ، ماظن  الثم  یعامتجا  ياهماظن  زا  صاخ  يدادعت  هدهع  رب  ار  هعماج  یسایس  یعامتجا و  يداصتقا و  هعـسوت 
ترابع هب  و  یغیلبت ؟ ماظن  ای  یگنهرف  ماظن  لثم  رگید ، ياهماظن  هدـهع  رب  هعماـج  تیونعم  قـالخا و  حطـس  ياـقترا  يریگ  یپ  تیلوئـسم 

رب ار  هعماج  تیونعم  قالخا و  ياقترا  مینادب و  هیرجم  هوق  ار  یسایس  یعامتجا و  يداصتقا ، هعسوت  لوئـسم  هک  تسا  حیحـص  ایآ  رت  یلک 
ياهتیعقاو كرد  و  یمتـسیس )  ) راد ماظن  شرگن  کی  اب  میهد ؟ رارق  یبهذـم  ياهداهن  نویناـحور و  ءاـملع و  تیـالو ، مظعم  ماـقم  هدـهع 

حرج و نایرج  رد  یعامتجا  ياهماظن  یماـمت   : » دـیاب تسا و  یفنم  خـساپ  هک  ددرگ  یم  نشور  یگداـس  هب  یعاـمتجا  تابـسانم  سوملم 
يزاس هنیمز  هعماج و  تیونعم  قالخا و  ياقترا  فدـه  ود  اب  ناـمزمه  ار  دوخ  تیلوئـسم  هراومه  دوخ  ینورد  طـباور  حالـصا  لیدـعت و 

يراتفر موهفم  هک  دنک  یم  ادیپ  یلمع  ققحت  یتقو  هیرظن  نیا  دنیامن . » بیقعت  هعماج  یسایس  یعامتجا و  يداصتقا و  هعـسوت  تفرـشیپ و 
ياهدـحاو ییارجا و  ياهدـحاو  نیرت  کچوک  حطـس  ات  یعامتجا  هدـمع  ياـهماظن  ینورد  ياـهراک  زاـس و  نیرتـالاب  زا  نآ  یتاـیلمع  و 

هدامآ درکلمع  رییغت  نیا  يارب  یمومع  گنهرف  یهاگآ و  نآ  لاـبند  هب  ددرگ و  نییبت  فیرعت و  یعاـمتجا  یگنهرف و  يداـصتقا ، فلتخم 
اب ناسنا  يونعم  هطبار  ياقترا  يارب  مدرم  تیادـه  ار  دوخ  یلـصا  فدـه  دـیاب  یلحم  دجـسم  کی  رد  یبهذـم  غلبم  کی  لاثم : يارب  . دوش

یگدـنزاس و رد  رثؤم  يروضح  يارب  دارفا  يزاس  هدامآ  یتسیاب  نآ ، رانک  رد  اما  دـیامن ، یقلت  دارفا  یقالخا  تایـصوصخ  دوبهب  قلاـخ و 
نمض یمالسا  هعماج  رد  هناخراک  لماع  ریدم  کی  دنک . یقلت  دوخ  ياهتیلوئـسم  ءزج  زین  ار  هعماج  یعامتجا  یـسایس ، يداصتقا ، هعـسوت 

نانکراک قالخا  تیونعم و  ياقترا  تیلوئسم  دیاب  اصخش  دناد  یم  هناخراک  لوصحم  یفیک  یمک و  شیازفا  ار  دوخ  یلـصا  فده  هکنآ 
هب دریگ . رارق  هعماج  يونعم  يدام و  نامأوت  یگدنزاس  تمدخ  رد  وا  هناخراک  لوصحم  هک  دشاب  هتـشاد  هجوت  دریگ و  هدـهع  رب  ار  دوخ 
هب ندیـشخب  یلجت  یمالـسا و  بولطم  هعماج  هب  یبایتسد  هار  اهنت  یعامتجا  ياهماظن  یهدناماس  رد  يژتارتسا  نیا  شریذـپ  دـسر  یم  رظن 
رد هدش  هبرجت  یتنس  ياهلاور  اب  نآ  ندوب  ریاغم  لیلد  هب  اما  تسا ، هعماج  ینورد  طباور  رد  ینید  ياهرواب  یمالسا و  ینیب  ناهج  روضح 
هب یقطنم  ریغ  اعبط  صخـشمان و  فرح  دارفا ، زا  يرایـسب  يارب  تسا  نکمم  تموکح ، هنحـص  زا  نید  تدم  ینالوط  ییادج  ام و  هعماج 

هیبعت اهناسنا  دوجو  رد  هک  یعونتم  ياهزاین  .1 دیامن . یم  بلج  يدیلک  هتکن  دنچ  هب  ار  هجوت  یلبق  ياهلالدتـسا  رب  هوالع  اذل  دـسرب ، رظن 
شتـسرپ هب  زاین  اهناسنا  يدام  یمـسج و  ياهزاین  رانک  رد  هچ  رگ  لاـثم ، يارب  تسا . یتواـفتم  ینورد  شـشوج  لیـسناتپ و  ياراد  هدـش ،

، يدام یمـسج و  ياهزاین  نیمأت  يارب  شالت  یگدـنز  لاور  رد  اما  دراد ، دوجو  ... تیقـالخ و هب  زاـین  نارگید ، هب  تمدـخ  هب  زاـین  قلاـخ ،
رب ینتبم  تموکح  لیکـشت  ایبنا و  لاسرا  هفـسلف  دزاس .  یم  رود  لداعتم  یگدنز  کی  زا  ار  اهناسنا  تفرگ و  دهاوخ  دوخ  هب  بلاغ  دـنور 

نینچمه فلتخم و  ياهزاین  هب  اهناسنا  هجوت  نآ  ینورد  ياهراک  زاس و  قیرط  زا  ات  تسا  یعامتجا  ماـظن  ییاـپ  رب  تقیقح  رد  ینید  رکفت 
یمسج يدام و  ياهزاین  هب  خساپ  رگا  لاح  دریگ . رارق  رظن  دم  فینح  ترطف  اب  ناسنا  ياهزاین  زا  کی  ره  تیمها  اب  بسانتم  خساپ  نیمأت 
رذگهر زا  دوش  هتـشاذگ  رگید  ياهماظن  هدـهع  رب  یناسنا  لیـصا  ياهزاین  هژیو  هب  اهزاین و  ریاس  هب  خـساپ  اهماظن و  زا  يدادـعت  هدـهع  رب 

ادـیپ ار  بلاغ  شقن  يدام  ياهزاین  هب  هدـنهد  خـساپ  ییارجا  يداصتقا و  ياهماظن  جـیردتب  اهناسنا ، رد  يدام  ياهزاین  هرمزور  ندوب  لاعف 
يداصتقا ياهماظن  عفن  هب  ناشخرد  ياهدادعتـسا  ناگبخن و  بذج  نآ  یعیبط  بقاوع  زا  یکی  هک  دـنوش  یم  يوزنم  اهماظن  ریاس  هدرک و 

. تسا یناسنا  لیـصا  ياـهزاین  نیمأـت  رد  لوئـسم  ياـهماظن  یلاوتم  فیعـضت  ییارجا و  يداـصتقا و  ياـهماظن  یلاوتم  تیوقت  ییارجا و  و 
هعـسوت هتفرـشیپ و  يدام  ماظن  کی  زین  رـضاح  لاح  رد  اهناسنا ، دوخ  رد  يدام  یمـسج و  ياهزاین  نیمأت  هسوسو  ندوب  لاـعف  رب  هوـالع  .2

هعماج ياهناسنا  دـید  ضرعم  رد  ار  دوخ  امئاد  هک  دراد  دوجو  اـیند  رد  بیرف  رهاـظ  یناطیـش و  یگدـنز  کـی  لیکـشت  رد  قفوم  هتفاـی و 
دناوت یم  ناسنا  ینورد  هدیدپ  اب  هارمه  لماع  نیا  دزاس و  یم  کیرحت  ار  یمسج  يدام و  ياهزاین  شیپ  زا  شیب  دهد و  یم  رارق  یمالسا 

دوب هجیتن  نیا  هب  یبای  تسد  دوب  رظن  دم  هلحرم  نیا  ات  ثحب  هجیتن  ناونع  هب  هچنآ  دیامن . دیدشت  ار  یعامتجا  ياهماظن  لداعتم  دشر  مدع 
یگنهرف یـسایس ، يداصتقا ، فلتخم  ياهماظن  یعون  یحارط  یمالـسا ، بالقنا  یگدـنزاس  نارود  فادـها  ققحت  يارب  يدـیلک  ماگ  هک :

نمـض دیاب  اهماظن  مامت  هک  شرگن  نیا  اب  . ددرگ مهارف  ییاغ  فده  ققحت  هنیمز  ماظن  ره  یلـصا  فده  نامزمه  ققحت  يانبم  رب  هک  تسا 
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ققحت اهماظن ، نیا  بسانم  یحارط  اب  اـیآ  اـما  دـنیامن . تیوقت  يزاـس و  هنیمز  ار  اـهماظن  ریاـس  فادـها  ققحت  دوخ  یلـصا  فدـه  بیقعت 
یمومع گنهرف  يزاس  هدامآ  نآ : یفاک  طرش  اما  تسا ، مزال  طرـش  نیا  هک  تسا  نیا  خساپ  ددرگ ؟ یم  رـسیم  یمالـسا  بالقنا  فادها 

رب هک  ارچ  تساهماظن ، نیا  زا  کـی  ره  رد  هدـنزاس  یتیوضع  يارب  هعماـج  دارفا  کـت  کـت  هدـنزاس  روضح  اـهماظن و  نیا  شریذـپ  يارب 
یهارمه تاحالـصا ، عورـش  يارب  دـیاب  دراد و  دوجو  یمئاد  هداتـس  هداد و  هعماج  کی  ياهناسنا  اهماظن و  نیب  دـنم ، ماظن  شرگن  ساـسا 

زاس گنهرف  ياهماظن  يزاس  دمآ  راک  دنمزاین  دوخ  یمومع  گنهرف  يزاس  هدامآ  دریگ .  رارق  رظن  دـم  اهماظن  اهناسنا و  ینورد  تالوحت 
ماظن یلاع  تیریدـم  راتخاس  رد  نالک  تامادـقا  هلـسلس  کی  ققحت  مزلتـسم  هعماج  تالوحت  رد  يریـسم  نینچ  ندرک  یط  تسا . هعماـج 

رد زور و  هتفرشیپ  مولع  رد  نارظنبحاص  ناسانش و  مالسا  روضح  اب  يزادرپ  هیرظن  داهن  کی  لیکشت  .1 زا : تسا  ترابع  نآ  مها  هک  تسا 
ياـه هتـسه  لیکـشت  ، . هعماـج هرادا  فـلتخم  ياـهماظن  ینورد  طـباور  لـماوع و  رت  صخـشم  یحارط  يارب  يرادروـشک ، نـالک  لـئاسم 

ینوناق لحارم  بیوصت  ندرک  یط  ییارجا و  ياه  همانماظن  نیناوق و  بوچراچ  رد  بوصم  ياه  هیرظن  ندرک  یتاـیلمع  يارب  یـسانشراک 
هزات شرگن  داجیا  يارب  ییارجا  فلتخم  ياهماظن  هدنهد  لیکشت  رصانع  یمامت  يارب  دیدج  یـشزومآ  ماظن  یهدنامزاس  .3 اهنآ ، بیوصت 

صیـصخت نآ  لابند  هب  ماظن و  دیدج  فادـها  اب  قباطم  يزیر  همانرب  دـمآ  راک  ماظن  کی  یهدـنامزاس  .4 دیدج ، ماظن  ققحت  ياتـسار  رد 
ندرک دـمآ  راک  يارب  تدـم  دـنلب  عماج  همانرب  کی  اب  قباطم  یجیردـت ، اما  هبناج  همه  تاحالـصا  .5 تموکح ، رایتخا  رد  عبانم  بساـنم 
تیبرت میلعت و  ماظن  هب  صاخ  تیانع  هجوت و  .6 روشک ، هبناج  همه  یگدنزاس  رد  یمدرم  عیـسو  ياه  هدوت  یهدنامزاس  يارب  یتلود  ماظن 

ریاس یلام و  عبانم  یناسنا ، عبانم  بسانم  صیـصخت  قیرط  زا  امیـس  ادص و  هاگـشناد ، تیناحور ، هسردـم ، هداوناخ ، طیحم  لماش ، هعماج ،
هعماج تالوحت  یمومع  دنور  زا  یبایشزرا  تراظن و  دمآ  راک  ماظن  کی  لیکشت  .7 مالسا ، رب  ینتبم  ماظن  کی  روخ  رد  تاناکما  مزاول و 

روخ رد  بسانم و  یتاقیقحت  ياهداهن  لیکشت  .8 یمالـسا ، يروهمج  سدقم  ماظن  ینامرآ  یفیک و  فادها  ققحت  نازیم  یبایزرا  هژیو  هب 
زا يدـیلک  مهم و  ياه  هزوح  زا  کی  ره  رد  تسکـش  تفرـشیپ و  لیالد  لـیلحت  هیزجت و  يارب  یمالـسا  يروهمج  سدـقم  ماـظن  تیمها 
زا دعب  دیاب  هک  دوب  یـساسا  ياهماگ  زا  يرظن  يوگلا  کی  هئارا  هلحرم ، نیا  ات  هحورطم  ثحابم  یمالـسا . يروهمج  سدقم  ماظن  فادها 

بیـسآ کی  يارب  زاـین  شیپ  ناونع  هب  نآ  حرط  دـش و  یم  هتـشادرب  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  لیکـشت  یمالـسا و  بـالقنا  هیلوا  يزوریپ 
هزاجا هک  يا  هدـمع  لماوع  هدـش  هئارا  تشادرب  ساسا  رب  ثحب  همادا  رد  . تشاد ترورـض  یبالقنا  ماظن  کـی  تکرح  زا  یقطنم  یـسانش 

نیب هک  یعیسو  رایـسب  هداتـس  هداد و  لیلد  هب  هک  حیـضوت  نیا  اب  ددرگ  یم  حرطم  دوش  هتـشادرب  لماک  تروص  هب  اهماگ  نیا  تسا ، هدادن 
یم حرط  یجراخ  ياـه  هدـیدپ  تاریثأـت  یلخاد و  تـالوحت  شقن  ناونع  ره  رد  دراد ، دوجو  یناـهج  هعماـج  هعماـج و  ینورد  تـالوحت 

یلیلحت ادتبا  درک ، میـسقت  هورگود  هب  هدنیآ  رد  لمتحم  ياهبیـسآ  اب  ار  هلحرم  نیا  ات  هدراو  ياهبیـسآ  ناوت  یم  هکنآ  تهج  زا  اما  ددرگ .
هلحرم نیا  ات  هدراو  ياهبیـسآ  ددرگ . یم  حرطم  هدـنیآ  یلاـمتحا  ياهبیـسآ  نآ  لاـبند  هب  دـش و  دـهاوخ  هئارا  هلحرم  نیا  اـت  ياهبیـسآ  زا 

بـالقنا هب  هدراو  ياـه  هبرـض  نـیرت  گرزب  زا  یکی  دـیاش  نـیلوا و  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  زادرپ  هـیرظن  ياهتیـصخش  رورت  .1
يوس زا  دندوب و  هدید  شزومآ  هر )  ) ماما ترـضح  رـضحم  رد  اهلاس  وس  کی  زا  هک  دوب  ینازادرپ  هیرظن  نیرتهب  زا  یعمج  رورت  یمالـسا 
یملع ياهکینکت  تواکذ و  شوه و  زا  لاح  نیع  رد  .و  دـندوب هدـش  انـشآ  یناهج  یلخاد و  لئاسم  اب  بالقنا  تاـیبرجت  ناروک  رد  رگید 

تراـبع اهتیـصخش  نیا  نیرت  مهم  زا  دـندوب . رادروخرب  تموکح  ساـبل  رد  دـیدج  هیرظن  کـی  رارقتـسا  تهج  يزادرپ  هیرظن  يارب  مزـال 
راثآ یلیمحت  گنج  .2 حتفم . رتکد  دیهش  رنهاب ، رتکد  دیهش  ردص ، هللا  تیآ  دیهش  یتشهب ، رتکد  دیهـش  يرهطم ، دیهـش  همالع  زا : دندوب 
نیرت صلخم  زا  يریثک  عمج  تداهـش  گنج  برخم  راثآ  ( 2 1 دومن . يدنب  هقبط  ناوت  یم  برخم  هدـنزاس و  راثآ  دـعب  ود  رد  ار  گنج 

، نمـشد تراسا  رد  نارگراثیا  رمع  زا  یـشخب  بیرخت  بالقنا ، صلخم  ناراـی  زا  يرگید  عمج  يارب  تیلولعم  داـجیا  بـالقنا ، ياـهورین 
یکی اریخا  هلئـسم  نیا  یهاش . متـس  نارود  فلتخم  ياهراتخاس  اهماظن و  اب  بالقنا  ياهورین  نداد  تداع  هعماج ، يداصتقا  عبانم  بیرخت 

زا يرایـسب  يارب  بالقنا  يزوریپ  زاغآ  رد  هک  ارچ  . تسا هدـنام  هتخانـشان  اـم  هعماـج  يارب  هک  تسا  یلیمحت  گـنج  گرزب  تاراـسخ  زا 
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دـش و هتـشادرب  ییاهماگ  نآ  حالـصا  هار  رد  اذـل  درک ؟ حالـصا  ار  فلتخم  تاماظن  دـیاب  هنوگچ  هکدوب  حرطم  هلئـسم  نیا  بالقنا  نارای 
رد دوب  ییاهماگ  ییافکدوخ  ياهداهج  لیکشت  يزومآ ، داوس  تضهن  نکسم ، داینب  هتیمک ، لیکشت  یگدنزاس ، داهج  یهدنامزاس  هبرجت 

ار دوخ  تقو  فقوتم و  ار  یلخاد  تارییغت  تاحالـصا و  یمامت  رابجا  يور  زا  ماظن  نیلوئـسم  دیدرگ  ثعاب  گنج  لیمحت  اما  اتـسار ، نیا 
یتنـس ياهماظن  ینورد  ياهراک  زاس و  يرادا و  ياهداهن  اب  یبالقنا  شرگن  اب  دهعتم  ياهورین  تدم  نیا  رد  . دنیامن روشک  زا  عافد  فرص 

زا ار  دوخ  هعفاد »  » دندرک و ادـیپ  یهارمه  سنا و  یعون  نآ  اب  یهاشنهاش  ماظن  هب  طوبرم  يرهاظ  ياهدامن  ندرب  نیب  زا  اب  دـندش و  انـشآ 
داجیا رد  ینید  ياهرواب  شقن  ندرک  ادـیپ  دومن  ناوج ، لسن  رد  یبالقنا  ینید و  ياـهرواب  قیمعت  گـنج  تبثم  راـثآ  ( 2 2 دنداد . تسد 

هدـیزرو اه و  هبرجت  قیمعت  جیـسب ، هاپـس و  یهدـنامزاس  بلاق  رد  یتنـس  ياهراتخاس  زا  رت  قفوم  رایـسب  درکراک  اب  یتموکح  ياـهنامزاس 
یکی هرود  نیا  یمالسا ، بالقنا  خیرات  لیلحت  رد  کش  نودب  گنج  زا  دعب  نارود  ياهبیسآ  مالسا . زا  عافد  يارب  بالقنا  ياهورین  ندش 

رد ینوگانوگ  ياهیزادرپ  هیرظن  يرکف و  ياهداینب  نامز  نیا  رد  هک  ارچ  دـش ، دـهاوخ  یقلت  بالقنا  زاس  تشونرـس  ساسح و  عطاـقم  زا 
دوخ یفنم  تبثم و  راثآ  هدش و  کیدزن  ارجا  هنحـص  هب  هک  تفای  تصرف  اههاگدید  نیا  زا  یکی  دیدرگ و  حرطم  روشک  یگدنزاس  هویش 

لیلحت يارب  تسا ، مزال  دراد  ترورـض  هدنیآ  یلامتحا  ياهبیـسآ  تخانـش  يارب  نارود  نیا  هنافاکـشوم  لیلحت  نوچ  دراذـگ . ياج  رب  ار 
هعماج تالوحت  ریس  هب  میشاب  هتشاد  یهاگن  ادتبا  نارود  نیا  رد  روشک  یگدنزاس  هویش  يارب  هدش  باختنا  هیرظن  هاگدید و  فلتخم  راثآ 

هعـسوت تالوحت  هطبار  مییامن . یـسررب  نارود  نیا  یـساسا  تامادـقا  يریگ  لکـش  رد  ار  نآ  تاریثأـت  سپـس  ریخا و  نرق  کـی  رد  ناریا 
ياهماظن يزاسزاب  ترورض  اب  هطبار  رد  تفرگ  تروص  یعماج  ثحب  هلاقم  نیا  لوا  تمـسق  رد  یهاشنهاش  ياهتموکح  اب  ناریا  هتـشذگ 

مدـع هک  اـنعم  نیا  تخانـش  يزاـسزاب و  نـیا  داـعبا  ترورـض  تـیمها و  كرد  يارب  و  ، ... ییاـضق یـسایس ، يداـصتقا ، يرادا ، فـلتخم 
نیا زا  یضعب  یفاکـش  دبلاک  هب  هنومن  ناونع  هب  دز ، دهاوخ  هبرـض  یمالـسا  بالقنا  ینورد  طباور  ناکرا و  مادک  هب  اهماظن  نیا  يزاسزاب 

ملع و هراومه  ناریا  هتشذگ  خیرات  رد  نآ  ییادز  نید  تلصخ  یشزومآ و  نیون  ياهماظن  دش : دهاوخ  هتخادرپ  هدمع  يدیلک و  ياهماظن 
هکیروطب . تسا هداد  یم  تایح  همادا  يونعم  دبعت  ینید و  فراعم  زا  هدیچیپ  مهب  بیکرت  کی  رد  تسا و  هدوب  تیانع  هجوت و  دروم  ملاع 

ياه هدوت   . دنا هتشاد  دنا  هدش  فورعم  نآ  ببس  هب  هک  یصاخ  ملع  نآ  رانک  رد  ار  داهتجا  تهاقف و  یگژیو  ناریا  گرزب  ناملاع  یمامت 
رد دـیدج  سرادـم  روهظ  دـنتفر ، یم  هیملع  ياه  هزوح  هب  يرتالاب  حطـس  رد  اه و  هناخ  بتکم  هب  هعجارم  اب  يدودـحم  دـح  رد  زین  مدرم 

دیدرگ يرازبا  دیدج  هسردم  هکنیا  نآ  تسا و  ناریا  رصاعم  خیرات  رد  مهم  رایـسب  یقافتا  زاغآ  رـس  توافتم ، الماک  هفـسلف  کی  اب  ناریا 
ار یهاش  اضر  يرادا  هاگتسد  رد  مادختسا  زاس  هنیمز  تسناوت  یم  نآ  هب  نتفای  هار  گرزب و  راجت  نایرابرد و  نادنزرف  یـشورف  رخف  يارب 

هعـسوت تعرـس  اب  سرادم  عون  نیا  هاش  اضر  تیمکاح  اب  . تسا ملع  زا  نید  طابترا  يزاسادـج  سرادـم  نیا  تایـصوصخ  زا  . دزاس مهارف 
نایگنهرف زا  یضعب  دناسرب و  لقادح  هب  ار  سرادم  نیا  ییادز  نید  راثآ  دنک  یم  شالت  مدرم  ینید  ياهرواب  قمع  هچ  رگ  دنک ، یم  ادیپ 

تعرـس لباقم  رد  اهتکرح  نیا  کچوک  داعبا  اما  . دـننک يراذـگ  هیاـپ  نید  هب  شیارگ  اـب  ار  يدـیدج  سرادـم  دـننک  یم  شـالت  نیدـتم 
هاگشناد لاس 1314  رد  نیون  شرورپ  شزومآ و  ماظن  شرتسگ  همادا  رد  دوب . رثا  مک  دـیدج  یـشزومآ  ماظن  نیا  يوق  تیهام  شرتسگ و 

ياهناسنا تیبرت  لحم  شرورپ  شزومآ و  ماظن  تایـصوصخ  همادا  رد  زین  یهاگـشناد  ماظن  دـش ، يراذـگ  هیاـپ  یمـسر  تروص  هب  نارهت 
ماظن کی  يراذگ  هیاپ  يارب  تارکونکت  ياهناسنا  زا  يدیدج  لسن  تیبرت  نآ  بلاغ  درکلمع  هکلب  دوبن ، راذگتمدخ  سانشادخ و  ملاع و 

زا ار  دهعتم  ناملعم  ناریبد و  ناداتسا ، زا  یعمج  هراومه ، عیشت  بهذم  يوق  رایسب  لیسناتپ  هچ  رگ  دوب ، یبرغ  ياهـشزرا  اب  يدام  هعـسوت 
هداوناخ نادنزرف  زا  یهجوت  لباق  دادعت  نآ  عبت  هب  .و  دنتشاد نآ  حالـصا  رد  یعـس  دوخ  هتـشاد و  هگن  رود  اهماظن  نیا  هبناج  همه  تاریثأت 

نیا تسا  مزال  اجنیا  رد  دـندنام . رادافو  نآ  ياهـشزرا  مالـسا و  هب  نانچمه  ماظن  نیا  ییادز  نید  یتاذ  تلـصخ  مغر  یلع  نیدـتم ، ياـه 
هیلک نآ  زا  رثأتم  هک  تسا  هتفهن  بلاغ  حور  کی  یتیبرت  میلعت و  ماظن  ره  رد  هک  دوب  لفاغ  هتکن  نیا  زا  دیابن  هک  میامن  يروآ  دای  ار  هتکن 
یتقو ینعم  نیا  .و  تسا يراج  هسردـم  ياضف  سرد ، عوضوم  زومآ ، شناد  ملعم و  ریدـم ، نیب  هسردـم  ینورد  طباور  لـماوع و  ياوتحم 
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رب مکاح  یمومع  ياضف  اب  نآ  قرف  هیملع و  ياه  هزوح  رب  مکاح  یمومع  ياـضف  هب  تبـسن  یلماـک  روصت  ناـسنا  هک  ددرگ  یم  ساـسحا 
ماظن رد  نآرق  ینید و  بلاطم  شزومآ  دوش  هجوت  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  هتکن  نیا  رکذ  دـشاب ، هتـشاد  یهاـش  متـس  نارود  ياههاگـشناد 

ياهترطف كاپ و  ياهبلق  يارب  هچ  رگ  هدوبن ، يرگید  زیچ  رثا  مک  ای  رثا  یب  تاظوفحم  لاقتنا  زج  دوب ، ییادز  نید  نآ  حور  هک  یشزومآ 
گنهرف هدننک  فیرحت  تلصخ  یشزومآ و  نیون  ياهماظن  تسا .  هتـشاد  ار  دوخ  ریخ  راثآ  زین  نآرق  اب  طابترا  نازیم  نیمه  ملاس ، یناسنا 
فارـشا یعامتجا  رترب  تیعقوم  ظفح  سرادم ، هب  دورو  هفـسلف  زین  برغ  رد  شرورپ  شزومآ و  ماظن  دـلوت  ودـب  رد  هچ  رگ  شالت  راک و 

، تامدخ اهالاک و  رتهب  رتشیب و  دیلوت  رد  يزومآ  داوس  شقن  ندـش  نشور  يداصتقا و  هعـسوت  ملع و  تفرـشیپ  اب  هارمه  اما  دوب ، ناگداز 
ماظن یتقو  هنافـسأتم  . دـش داجیا  شرورپ  شزومآ و  ماظن  ياوتحم  هفـسلف و  رد  يدایز  تارییغت  تاحالـصا و  سرادـم  شرتسگ  دـنور  رد 

دـش و ناریا  داـصتقا  دراو  زین  یتفن  ياهدـمآرد  دومن ، شرتسگ  هب  عورـش  دـش و  ناریا  دراو  یلاـع  شزومآ  شرورپ و  شزومآ و  دـیدج 
هجوتم يداصتقا  ياههاگنب  زا  تایلام  تفایرد  ترورـض  رذـگهر  زا  ات  . دـندرکن ادـیپ  تایلام  هب  يدـج  زاین  دوخ  عبانم  نیمأت  يارب  اهتلود 

دیلوت فلتخم  ياه  هنحـص  رد  زرواشک  رگراک و  ریدـم و  ناونع  هب  یناسنا  يورین  يراتفر  گنهرف  یهاـگآ و  ملع و  شقن  يدـمآ  راـکان 
رییغت و نیرتمک  اذـل  دنـشاب ، یلاع  شزومآ  شرورپ و  شزومآ و  ماـظن  درکلمع  حالـصا  رکف  رد  نآ  بقاـعتم  دـنوشب و  تامدـخ  ـالاک و 
، اههاگـشناد سرادم و  نیا  دلوت  زور  زا  هک  نانچمه  دـمآ و  دوجو  هب  روشک  یلاع  شزومآو  شرورپ  شزومآ و  ماظن  ياوتحم  رد  لوحت 

درکلمع لصاح  . تسا هتفای  موادـت  نانچمه  هلئـسم  نیا  هدوب ، شرورپ  شزومآ و  راک  روحم  کیروئت  ثحابم  تاظوفحم و  لاقتنا  هلئـسم 
هب ندیـشخب  تیفیک  يارب  هن  رتشیب و  دزم  اب  رتمک  راـک  هب  یباـیتسد  يارب  ندـناوخ  سرد  .1 زا : تسا  ترابع  هصـالخ  روط  هب  اـهماظن  نیا 

رترثؤم روضح  يارب  هن  گرزب و  ياهرهـش  يرادا و  ياهطیحم  رد  یلغـش  بسک  كردم و  هب  یبایتسد  يارب  ندناوخ  سرد  .2 راک ، ماجنا 
هیحور نتفر  نیب  زا  هجیتنلاب  4.و  یعامتجا ، تیعقوم  بسک  يارب  كردم  هب  یبایتسد  يارب  ندناوخ  سرد  .3 دیلوت ، یعقاو  ياه  هنحص  رد 

. یتیبرت يدج  ثحابم  نتفرگ  رارق  هیـشاح  رد  تاظوفحم و  لاقتنا  ندـش  روحم  .5 نایوجـشناد ، نازومآ و  شناد  رد  يروآ  ون  تیقالخ و 
اهبیرخت عاونا  ءاشنم  یتفن  ياهدمآرد  دوجو  برغ و  هب  یگتسباو  میژر ، ناگتسباو  داسف  يداصتقا  ماظن  رد  هتشذگ  میژر  برخم  تاریثأت 
یمالسا بالقنا  هدنیآ  يارب  ياهبیسآ  ءاشنم  دناوت  یم  تسا و  هتفای  موادت  نانچمه  اهنآ  زا  يرایسب  راثآ  هک  هدش  ناریا  يداصتقا  ماظن  رد 

زا روظنم  ناریا  يارب  هعـسوت  يژتارتسا  طلغ  باختنا  فلا ) زا : تسا  ترابع  تسا  طبترم  هلاـقم  نیا  ثحب  اـب  هک  يدراوم  مها  . ددرگ ناریا 
يداصتقا گرزب  ياهحرط  يارجا  اهداهن و  اهراتخاس ، رد  تالوحت  داجیا  يارب  تکرح  یلک  لوصا  نیودـت  باختنا و  هعـسوت ، يژتارتسا 

دوخ ریخا  ههد  هس  ود و  یط  هک  ییاهروشک  یگدنزاس  دنور  رد  رگا  تسا . روشک  یگدنزاس  تفرشیپ و  رد  عیرست  روظنم  هب  یعامتجا  و 
جارختـسا اهنآ  يژتارتسا  زا  ییوگلا  دریگ ، تروص  يا  هعلاطم  دـنا  هدـناسر  هتفای  هعـسوت  ياهروشک  هب  هداتفا  بقع  روشک  کی  زرم  زا  ار 

یشزومآ ياهماظن  هب  عبانم  صیصخت  رد  نداد  تیولوا  اب  هارمه  عیسو  تاحالـصا  .1 درادرب : رد  ار  ریز  لـحارم  شیب  مک و  هک  ددرگ  یم 
تامولعم شیازفا  يداوس و  یب  ینک  هشیر  دـنا : هدرک  داجیا  شیوخ  دـیدج  لسن  رد  ار  ریز  تـالوحت  نآ  رذـگهر  زا  هک  دوخ ، یتیبرت  و 

یلم عفاـنم  ناوج و  لـسن  نیب  ینهذ  دـیدش  یگتـسبمه  داـجیا  يروآ ، ون  تیقـالخ و  قیقحت ، شهوژپ و  ملع ، شرتـسگ  هعماـج ، یمومع 
، يریذـپ مظن  يریذـپ ، نوناق  يارب  یگداـمآ  داـجیا  راـظتنا ، عقوت و  شهاـک  اـب  هارمه  رتشیب  شـالت  راـک و  يارب  یگداـمآ  داـجیا  روشک ،

يارب ینهذ  یگدامآ  فرـصم و  شهاک  اب  هعـسوت ، يارب  بسانم  يداصتقا  راتفر  شرگن و  داجیا  روشک ، یگدـنزاس  رد  یعمج  تکراشم 
رد نآ  يزاس  یموب  دیدج و  يژولونکت  ملع و  هب  یبایتسد  يارب  هتفای  نامزاس  شالت  .2 هدنیآ ، نتخاس  يارب  يراذگ  هیامرس  زادنا و  سپ 

، يداصتقا ياـهانب  ریز  اـهتخاس و  ریز  يزاـس  هداـمآ  يارب  مظنم  يا  هماـنرب  بوچراـچ  رد  تکرح  .3 يدوخ ، هعماج  ياـهزاین  بوچراـچ 
یمومع یبایزرا  رد  یلم . حلاصم  بوچراچ  رد  يداصتقا  ياهتیلاعف  رد  لاعف  یـصوصخ  شخب  يزاسزاب  يارب  تلود  نتخاس  دـنمتردق  .4

عورـش اذـل  تسا و  هعـسوت  رد  اهناسنا  شقن  دوبهب  هجوتم  اتدـمع  تاهجوت ، اهتیولوا و  هک  ددرگ  یم  هدـهاشم  اـهروشک  نیا  تامادـقا  زا 
زا یعیبط  روط  هب  دنا و  هدرک  حالصا  ار  ییارجا  ياهراتخاس  اهداهن و  نآ ، تازاوم  هب  تسا و  یگنهرف  یشزومآ و  ياهداهن  اب  تاحالصا 
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هدش و مهارف  يداصتقا  هعسوت  موادت  يارب  هنیمز  یعامتجا  ياهداهن  اهراتخاس و  حالـصا  اهناسنا و  يدنمناوت  هب  ندیـشخب  تیفیک  لصاح 
، داتفا قافتا  ناریا  رد  هتـشذگ  میژر  تایح  لوط  رد  هچنآ  اما  تسا . هدیدرگ  مهارف  دـیدج  ياهانب  ریز  تخاس  يارب  تایلام  بسک  ناکما 

هعسوت تامادقا  تیولوا  یتفن  ياهرالد  قیرط  زا  هک  تخاس  مهارف  ار  تصرف  نیا  تفن  يدمآرد  عبانم  هک  انعم  نیدب  . دوب اهتنا  زا  یتکرح 
ياهماظن قیرط  زا  اهناسنا  يزاس  دـمآ  راک  هب  یفاـک  هجوت  هکنآ  نودـب  دوش ، عورـش  هعماـج  یکیزیف  تخاـس  قیرط  زا  هتـشذگ  میژر  يا 

نیا دریذپ . تروص  ییارجا  فلتخم  ياهراتخاس  رد  يداهن  تاحالصا  يارب  يریگیپ  هتفای و  نامزاس  شالت  دوشب و  یگنهرف  یـشزومآ و 
دنوش و یم  انشآ  هتفرشیپ  ياهروشک  رهاظاب  ادتبا  موس  ناهج  ياهروشک  یتموکح  نالوئـسم  الومعم  هک  ددرگ  یم  ثداح  اجنآ  زا  قافتا 
هب یکیزیف و  اتدمع  ياهحرط  يارجا  اب  هک  دنبای  یم  ار  نیا  ناکما  دنشاب ، هتشاد  هریغ  ساملا و  تفن ، لثم  ییاز  نورب  يدمآرد  عبانم  رگا 

ناشدوخ مدرم  نیب  رد  یتاغیلبت  ياههاگتـسد  قیرط  زا  ار  تفرـشیپ  بذاک  ساسحا  دـنهد و  رییغت  ار  هعماج  رهاـظ  نکرپ ، مشچ  حالطـصا 
هتـشاذگ راـگدای  هب  ناریا  هعماـج  يارب  ار  تالکـشم  عاوـنا  هداد و  خر  ناریا  رد  هتـشذگ  میژر  رد  خـلت  قاـفتا  نیا  هنافـسأتم  . دـنیامن اـقلا 

دوخ تایح  همادا  يارب  موس  ناهج  ياهروشک  هتـسباو  ياـهتموکح  یتح  دـشابن ، تفن  لـثم  ییاز  نورب  دـمآرد  رگا  هک  دوش  هجوت  . تسا
هب ندـش و  یتعنـص  ناکما  ییارجا ، ياهراتخاس  حالـصا  دوخ و  یـشزومآ  یگنهرف ، ياهماظن  ندرک  دـمآراک  قیرط  زا  دـنوش  یم  راچان 
ره هب  . ددرگ مهارف  ناشتموکح  همادا  يارب  تایلام  تفایرد  هنیمز  ات  دنزاس  مهارف  ار  نودـم  یتامدـخ  يداصتقا و  ياههاگنب  ندـمآ  دوجو 
ام هعماج  رد  ار  ریز  بولطمان  راثآ  یهاشنهاش  میژر  داسف  یگتـسباو و  رانک  رد  ماخ  تفن  تمعن  رودص  زا  لصاح  اهدـمآرد  دوجو  لاح 

گرزب .à…2 روشک ، هعـسوت  یگدنزاس و  رد  برخم  عبانم و  هدـننک  فرـصم  یتلود  گرزب  ماظن  کی  داجیا  .1 تسا : هتـشاذگ  ثرا  هب 
رد دریگ و  تروص  ناریا  هعماج  طیارـش  اب  نآ  يزاس  بسانتم  مزال و  تاحالـصا  هکنآ  نودـب  یتیبرت  یـشزومآ و  ياـهماظن  داـعبا  ندـش 

مدع .4 يدوخ ، هعماج  لئاسم  لح  يارب  بسانم  یلاع  شزومآ  ماظن  ندـماین  دوجو  هب  .3 هعماج ، لک  رد  طلغ  یگنهرف  راثآ  لاـقتنا  هجیتن 
ياهماظن ندـماین  دوجو  هب  .5 روشک ، رد  رادـیاپ  هبناج و  همه  هعـسوت  ياه  همانرب  نیودـت  يارب  بساـنم  يزیر  هماـنرب  داـهن  يریگ  لـکش 

ندماین دوجو  هب  .6 يزیر ، همانرب  ياهماظن  يارب  هناوتـشپ  ناونع  هب  فلتخم  داعبا  رد  هعماـج  تـالوحت  تخانـش  يارب  یتاـعالطا  يراـمآ ،
عبانم طلغ  صیصخت  .8 یلم ، عفانم  تمدـخ  رد  لاـعف و  ملاـس و  یـصوصخ  شخب  يریگ  لکـش  مدـع  .7 یبایـشزرا ، یتراظن و  ياـهماظن 
مولع يرازفا و  مرن  ياـهراک  رد  هک  يدارفا  ررـض  هب  دـننک و  یم  شقن  ياـفیا  هعماـج  یکیزیف  ياـهراک  رد  هک  يدارفا  عـفن  هب  يداـصتقا 

، یگنهرف یتیریدـم و  یـسایس ، يداصتقا ، فلتخم :  ياهراتخاس  هب  بسانم  يژولونکت  ملع و  لاـقتنا  مدـع  .9 دـنیامن ، یم  تیلاعف  یناسنا 
قطانم نوزومان  هعسوت  لداعتم و  ان  دشر  .11 هعماج ، لئاسم  یعقاو  تخانـش  يارب  بسانم  یتاعلاطم  یتاقیقحت و  ياهداهن  داجیا  مدع  .10
ندنام هتخانشان  13 ، . نیلوئسم يارب  هعماج  فلتخم  راشقا  يراتفر  یگنهرف ، تایصوصخ  زا  يرایـسب  ندنام  هتخانـشان  .12 روشک ، فلتخم 

، مدرم نالوئــسم و  نـیب  رد  یگدـنزاس  موـهفم  رد  یطارفا  ینیب  رهاـظ  ییارگ و  کـیزیف  .14 روشک ، یبـسن  ياـهتیزم  عباـنم و  زا  يرایـسب 
مولع نیب  ناشخرد  ياهدادعتـسا  لداعتمان  عیزوت  .16 یجراخ ، یفرصم  یتعنـص و  ياهالاک  تادراو  رب  ینتبم  ییارگ  فرـصم  هعـسوت  .15

میمـصت رب  مدرم  یمومع  تراظن  راتخاس  يریگ  لکـش  مدع  .18 دـمآراک ، یتایلام  ماظن  کی  داجیا  مدـع  .17 هعماج ، زاـین  دروم  فلتخم 
دروم رد  تیساسح  نتفر  نیب  زا  .19 یتلود ، ياه  هنیزه  نیمأت  رد  نتشادن  تکراشم  لیلد  هب  یتلود  ياههاگتسد  ییارجا و  ناریدم  يریگ 
رصانع هب  تبـسن  هعماج  تواضق  ماظن  بیرخت  .20 مدرم ، ناگدـنریگ و  میمـصت  يراتفر  گنهرف  رد  یمومع  لاوما  لاملا و  تیب  فرـصم 

نامز بالقنا و  يزوریپ  زاغآ  لاس  دنچ  رد  دش  رکذ  یلبق  ياهتمسق  رد  هک  روط  نامه  گنج  زا  دعب  نارود  تالوحت  تلود .  تموکح و 
ار یبیرخت  رثا  نیا  اما  هدـماین ، دوجو  هب  هتـشذگ  نارود  زا  هدیـسر  ثرا  هب  ياهماظن  هبناج  همه  يزاـس  زاـب  يارب  یتصرف  یلیمحت  گـنج 

هدیدپ زا  يرایسب  تبارق ، ییانشآ و  نیا  رد  دنک و  ادیپ  سنا  یهاشنهاش  هتـشذگ  ياهماظن  اب  ماظن  ناسانـشراک  ناریدم و  نهذ  هک  تشاد 
دراو بالقنا  ياهـشزرا  ناکرا و  هب  ار  يدـج  ياهبیـسآ  گنج  زا  دـعب  نارود  رد  تسناوت  اهماظن  نیا  اذـل  دـنامب و  یفخم  نآ  یفنم  ياه 

رد یلم  ياـهتلود  ندـمآ  راـک  يور  لـصاح  هدـیدپ  نیا  تـیعمج  راـجفنا  هدـیدپ  ددرگ . هدـنیآ  ياهبیـسآ  یلاـمتحا  زاـس  رتـسب  دزاـس و 
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نداد اب  دوخ  تاناکما  جیـسب  قیرط  زا  هلـصاف  الب  تموکح  ندمآ  راک  يور  ياهلاس  نیلوا  رد  هک  ارچ  تسا ، هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک 
ریز نادازون  نیب  رد  صوصخب  ناکدوک  ریم  گرم و  خرن  روشک  کیدزن  رود و  طاـقن  یماـمت  رد  اهنـسکاو  عاونا  ندز  و  اـهکیتویب ، یتنآ 

بالقنا يزوریپ  زاغآ  رد  هلئـسم  نیا  رب ، نامز  تسا و  یگنهرف  هلئـسم  کی  ناکدوک  دلو  داز و  شهاک  اما  دـنهد ، یم  شهاک  ار  لاسکی 
اما . درک ادیپ  شهاک  رفن  هـب 60  رفن  رازه  ره  رد  رفن  زا 180  لاسکی  ریز  ناکدوک  ریم  گرم و  خرن  لاـس  فرظ 4 3  داد و  خر  ناریا  رد 
لوط رد  ناریا  رد  لوحت  نیا  . دیامن شهاک  هب  عورش  دلو  داز و  خرن  یغیلبت  یگنهرف و  يرکف و  تالوحت  اب  ات  دیشک  لوط  لاس  دودح 15 

یـسایس و یعامتجا ، يداصتقا ، لئاسم  رد  اهیناماسبان  هلـسلس  کـی  ءاـشنم  دوخ  هک  درک  داـجیا  ار  يالاب 2/3  دـشر  خرن  هتـشذگ  لاس  هد 
رایـسب ياه  هصخـشم  زا  یکی  دوجوم  یتاباختنا  راتخاس  تاریثأت  دنایامن . یم  خر  هدنیآ  ههد  رد  نآ  مظعا  شخب  هک  دوب  دهاوخ  یگنهرف 

هدرتسگ و تاباختنا  لیلد  نیمه  هب  تسا ، هنحص  رد  مدرم  روضح  ترورض  هب  نالوئسم  قیمع  داقتعا  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  دنمـشزرا 
گنهرف زا  يداعبا  بیرخت  زا  رثأتم  اـم ، هعماـج  یگنهرف  طـلغ  رتسب  رد  دنمـشزرا  هدـیدپ  نیا  اـما  تسا ، هدوب  ناـیرج  رد  هراومه  یعیـسو 

هزوح مدرم  ياه  هتـساوخ  هب  ییوگخـساپ  يارب  مدرم  مرتحم  ناگدـنیامن  اریز  . تسا هدوب  زین  یفنم  راثآ  ءاـشنم  هتـشذگ ، میژر  رد  هعماـج 
نوچ . دنزادرپب یگدنزاس  هب  هعماج  گنهرف  رد  هدش  هتفریذپ  فیرعت  قباطم  ات  دـنا  هدوب  دـیدج  عبانم  بسک  یپ  رد  هراومه  دوخ  هیباختنا 

یماـمت اـب  تیعمج  هیور  یب  دـشر  اـب  هارمه  هدـیدپ  نیا  دراد  هاـگیاج  یقطنم ، هزادـنا  زا  شیب  ینارمع  یکیزیف و  راـک  فـیرعت ، نـیا  رد 
همانرب ناریدـم ، ناسانـشراک ، زا  يرایـسب  تساوخ  مغر  یلع  ات  تسا  هدادـن  هزاجا  هدروخ و  دـنویپ  مهب  هتـشذگ  میژر  طلغ  ياـهراتخاس 

کی رد  تلود  هک  ددرگ  مهارف  ناکما  نیا  دریگ و  تروص  عبانم  صیـصخت  حیحـص ، يوگلا  کی  اب  قباطم  گنج ، زا  دـعب  هعماج  نازیر 
نتخاس فرـص  عبانم  زا  يرایـسب  دـیامن و  يزیر  یپ  ار  روشک  یگدـنزاس  یهدـناماس  دوخ  یقطنم  يژتارتسا  قیرط  زا  گـنهامه  تکرح 

يارب شالت  .1 دـشاب : ریز  یلک  بوچراچ  رد  تسناوت  یم  روشک  يارب  یقطنم  لوقعم و  يژتارتسا  دـیدرگ ، نامتخاس  هینبا و  تاسیـسأت و 
، یمالـسا يروهمج  سدقم  فادها  اب  سناجتم  بسانتم و  ازنورد و  یگدـنزاس  کی  يارب  یگدامآ  داجیا  يارب  یمومع  گنهرف  حالـصا 

هعسوت کی  يارب  مزال  ياهانب  ریز  تخاس  يارب  شالت  .3 يرادا و ،... يداصتقا ، یگنهرف ، ياهماظن  رد  نیداینب  تاحالـصا  يارب  شالت  .2
يراذگ هیامرس  يارب  هعماج  رتسب  يزاس  مهارف  .5 مدرم ، يرورض  ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  يارب  لقادح ، تامدخ  الاک و  نیمأت  .4 رادیاپ ،

اتدمع داد ، خر  گنج  زا  دعب  نارود  رد  هچنآ  يداصتقا . هعـسوت  دـشر و  رد  هعماج  ياهتیفرظ  همه  زا  يریگ  هرهب  يارب  یـصوصخ  شخب 
ياهتیـصخش ریبدـت  اب  میتسناوت  يا  هزادـنا  ات  رگا  دوب و  مدرم  هرمزور  یگدـنز  نارذـگ  يارب  تامدـخ  ـالاک و  نیمأـت  هب  ییوگخـساپ  رد 

زا تاجن  يارب  اما   . میـشاب نازیزع  نیا  دوجو  رازگرکـش  دـیاب  میرب ، راـک  هب  اـهانب  ریز  تخاـس  يارب  ار  عباـنم  زا  یـشخب  ماـظن ، دنمـشزرا 
نآ مها  هک  میتشاد  یتاهابتـشا  زین  نارود  نیا  رد  هک  ارچ  دراد .  تیمها  رایـسب  نارود  نیا  تاهابتـشا  هب  هجوت  هدنیآ  ياهبیـسآ  اهنارحب و 

کنیا میداد و  شرتسگ  تعرس  اب  مینک  حالصا  اوتحم  رد  ار  یلاع  شزومآ  شرورپ ، شزومآ و  ياهماظن  هکنآ  نودب  .1 زا : تسا  ترابع 
ياهماظن هعسوت  اب  .2 دنهار .  رد  یعقاو  یگدـنزاس  يارب  دـمآ  راکان  یگنهرف  صقان و  ياهـشزومآ  اب  راکیب  نالیـصحتلا  غراف  میظع  لیخ 

، یتفن ياهدمآرد  مامتا  هطـساو  هب  هک  یلاح  رد  . میداد شرتسگ  تلود  زا  ار  مدرم  تاراظتنا  ییایفارغج ، طاقن  قامعا  رد  ییارجا  يرادا و 
هک یلاح  رد  . مییامن راذگاو  مدرم  هب  تسا  هدش  هتـشاذگ  نآ  هدـهع  رب  هک  ار  یفیاظو  زا  یـشخب  مینک و  کچوک  ار  تلود  میتسه  راچان 

شرتسگ یتیمکاح  ياـهداهن  ياـهتیلاعف  تیمک  تیفیک و  شهاـک  تمیق  هب  ار  تلود  يدـصت  .3 درادـن . دوجو  مدرم  رد  یگداـمآ  نینچ 
ناوت یم  گنج ، زا  دعب  نارود  تاهابتشا  بالقنا و  نانمشد  ياهراشف  گنج ، تالکـشم  هعومجم  زا  یمومع  تشادرب  کی  رد  و  میداد .

ياهداهن ینعی : میتفرگ ، رارق  یهاش  متـس  نارود  يا  هشیر  ياهیناماسبان  ماد  رد  ـالمع  هتـشذگ  هدـشن  حالـصا  ياـهماظن  هعـسوت  اـب  تفگ 
مدرم یمـسج  يدام و  ياهزاین  اهاضاقت و  هب  ندز  نماد  اب  میداد و  هعـسوت  ار  هتـشذگ  میژر  زا  هدشن  حالـصا  هدیـسر و  ثرا  هب  لداعتمان 

حالصا مدرم و  یقالخا  يونعم و  یگنهرف ، ياهزاین  هب  یملع  ییوگخساپ  المع  هدیدپ  نیا  يور  تاباختنا  ماظن  ندرک  راوس  نامروشک و 
. دـش یفخم  یمدرم  يدام و  ياهزاین  اهاضاقت و  يریگ  جوا  زا  لصاح  ياـهلاق  لـیق و  تشپ  رد  فلتخم  ياـهماظن  اـهراتخاس و  اـهداهن و 
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، تلود مرتـحم  تئیه  تاـسلج  رد  هحورطم  ثحاـبم  هـب  يرورم  روتـسد ، زا  شیپ  ياـهقطن  رد  مدرم  ناگدـنیامن  ياهینارنخـس  هـب  يرورم 
نالوئسم زا  سلجم  ناگدنیامن  یلمع  يریگیپ  تالاوس و  هب  يرورم  یمالسا ، ياروش  سلجم  یصصخت  ياهنویـسیمک  ثحابم  هب  يرورم 

اب یلحم  نالوئـسم  تاقالم  تاسلج  رد  هحورطم  ثحاـبم  هب  يرورم  روشک ، هیاـپ  دـنلب  ياهتیـصخش  ياهرفـس  هماـنرب  هب  يرورم  ییارجا ،
هاتوک یعطقم و  يدام  ياهزاین  مهنآ  مدرم  یمـسج  يداـم و  ياـهزاین  هب  ییوگخـساپ  ندوب  روحم  زا  یکاـح  یگمه  يروشک ، تاـماقم 

زا بالقنا  ناگتخوسلد  نارظنبحاص و  زا  يدادعت  تردنب  دودحم و  رایـسب  هنافـسأتم  تسا و  هدوب  یتفن  ياهدمآرد  هنیزه  قیرط  زا  تدـم 
رد نازیم  هچ  یبهذم  ياهشیارگ  تسا و  هنوگچ  شیوخ  قلاخ  اب  ناوج  لسن  هطبار  .1 هک : دندرک  تسد  نیا  زا  یتالاوس  نالوئسم  دوخ و 

ماظن یلـصا  رـصانع  هب  ناناوج  ینورد  یبلق و  ياهـشیارگ  .2 دنک ؟ یم  شقن  يافیا  ناناوج  یگدـنز  یلـصا  تامیمـصت  لرتنک  تیادـه و 
رطاخ قلعت  یگتـسباو و  دوخ  مدرم  نطو ، بتکم ، اـب  نازیم  هچ  دـیدج  لـسن  .3 دنک ؟ یم  یط  ار  يریـسم  هچ  یمالـسا  يروهمج  سدـقم 

هچ اب  تسا ؟ مادـک  نآ  داـعبا  تسیچ ، ؟ یگنهرف  مجاـهت  .5 تسا ؟ لوحت  لاح  رد  یلئاـسم  هچ  لوح  رگیدـکی  اـب  مدرم  طـباور  .4 دراد ؟
نامز ایآ  .6 تسا ؟ هدوب  یفاک  هدش  ماجنا  تامادـقا  ایآ  تسا ؟ ردـقچ  نآ  اب  دروخرب  رد  اهتیقفوم  نازیم  درک ؟ دروخرب  نآ  اب  دـیاب  يرازبا 

هک میامن  بلج  مهم  هتکن  نیا  هب  ار  هجوت  تسا  مزال  اجنیا  رد  تسا ؟ هدیـسرن  روشک  هرادا  ياـهراتخاس  اـهماظن و  رد  يداـینب  تاحالـصا 
یگنهرف تیلاعف  يارب  ار  مزال  یلام  عبانم  نآ  زا  دـعب  گنج و  نامز  رد  هعماـج  داـصتقا  تلود و  هک  تسین  نیا  تـالاوس  نیا  حرط  موهفم 

یم فرـصم  ناریا  رد  یبهذـم  ياهتیلاعف  يارب  هک  یمدرم  عبانم  تلود و  هنایلاس  ياه  هجدوب  هب  یهاگن  سکع  رب  . تسا هدادـن  صاـصتخا 
اه هنیزه  نیا  تسیل  هب  يرورم  . تسین عبانم  صیـصخت  رد  گنهرف  شخب  تالوحت  رد  لکـشم  ائادـتبا  هک  تسا  انعم  نیا  زا  یکاح  ددرگ ،
ریغ یتلود و  یلاع  شزومآ  هعومجم  ناموت  درایلیم   400 شرورپ ، شزومآ و  رابتعا  ناموت  درایلیم   1300 لاس 1377 :  رد  لاثم  يارب  هک 

تاغیلبت نامزاس  یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  يارب  ناـموت  دراـیلیم   300 یعمج ، طابترا  ياههاگتـسد  ناموت  دراـیلیم   100 یتلود ،
تخاس يارب  هک  ییاه  هنیزه  ناضمر و  كرابم  هام  رفص و  مرحم و  رد  یبهذم  مسارم  يرازگرب  ياه  هنیزه  یمدرم : شخب  رد  و  یمالسا .

یلام عبانم  گنهرف  ياهتیلاعف  يارب  یفاـک  هزادـنا  هب  اـم  هعماـج  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  دوش ، یم  یبهذـم  زکارم  اـه و  هینیـسح  دـجاسم ،
هتسیاش هک  روط  نآ  لقاال  هک  میریذپب  ار  هیضرف  نیا  یصخش  ياهتشادرب  هقرفتم و  تاعلاطم  ساسا  رب  میهاوخب  رگا  دبای و  یم  صیـصخت 

هشیر دیاب  میهد . دشر  ار  هعماج  گنهرف  تیونعم و  قالخا و  دشر  هب  طوبرم  ياهصخاش  میا  هتسناوتن  تسا  هدوب  یمالسا  يروهمج  ماظن 
شقن هب  هراشا  اب  هلحرم  نیا  ات  مینک . وجتـسج  یلام  بسانمان  صیـصخت  زا  ریغ  یلئاـسم  رد  ار  هعماـج  یگنهرف  ياـهتیلاعف  یهدزاـب  مدـع 
داجیا رد  هدـمع  لماوع  دـیدرگ  یعـس  گنج ، زا  دـعب  تاهابتـشا  يریگ  لکـش  رد  یهاـش  متـس  نارود  هدـشن  حالـصا  ياـهماظن  برخم 

لماک ثحب  اب  ار  لماوع  نیا  هدننک  دـیدشت  لماع  دـنچ  تسا  مزال  اما  ددرگ ، حیرـشت  هدـنیآ  يارب  زاس  بیـسآ  نیرفآ و  نارحب  ياهرتسب 
نیا هدوب و  دهاش  ار  یهاشنهاش  دادبتسا  هلاس  نارود 2500  هک  تسا  يا  هعماج  ناریا  هعماج  تواضق  رد  یگدزدادبتسا  دننک . لابند  يرت 

برخم ای  هدـنزاس  شقن  ییاـمن  گرزب  ناـنآ  زا  یکی  تسا ، هتـشاذگ  ار  دوخ  ءوس  تاریثأـت  اـم  ياـهراتفر  اهـشنم و  زا  يرایـسب  رد  اـنعم 
یجنم و ناونع  هب  ار  درف  میـشاب ، هتـشاد  تبثم  يروادـشیپ  رگا  اهتواضق  اهلیلحت و  رد  الومعم  تسا و  یعامتجا  ماظن  نالوئـسم  ناریدـم و 

میهاوخ لزنت  گرم  هب  موکحم  نئاخ  هرهچ  کی  ات  ار  وا  میشاب  هتـشاد  یفنم  تواضق  رگا  مینک و  یم  حرطم  یخیرات  ریظن  یب  هرهچ  کی 
تاریثأت یمومع ، گنهرف  نیا  ساـسا  رب  هتفرگ  لکـش  یعاـمتجا  ياـهماظن  هعماـج و  یمومع  گـنهرف  شقن  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  . داد

يریثأت دـناوت  یم  اهنت  دوخ  تیلوئـسم  تدـم  لوط  رد  یلوئـسم  ره  دراد و  ماظن  ناریدـم  نالوئـسم و  يریگ  میمـصت  رد  يا  هدـننک  نییعت 
یمومع و گنهرف  لماع  هب  ماظن  نیلوئـسم  درکلمع  يور  تواضق  عقوم  رد  دیاب  دـشاب و  هتـشاد  ار  اهدـنور  رد  برخم  ای  هدـننک  حالـصا 

یگنهرف مجاهت  زا  یشان  ياهبیسآ  ثحب  اج  نیمه  رد  بلطم  نیا  تیمها  لیلدب  . دومن هجوت  هعماج  هتـشذگ  هدشن  حالـصا  ياهماظن  هدرخ 
یتواضق هب  دـنک  کمک  مه  اـت  . دوش یم  زاـب  یعاـمتجا  فلتخم  ياـهماظن  یمومع و  گـنهرف  تـالوحت  يریگ  لکـش  رد  نآ  تاریثأـت  و 

هعماج هدـنیآ  تالوحت  رد  مهم  لماع  کی  ناونع  هب  مه  و  یعامتجا ، تـالوحت  رد  نیلوئـسم  ناریدـم و  ریثأـت  نازیم  هب  تبـسن  رت  حـیحص 
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ندب هک  روطنامه  دوش ، هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  ائادتبا  نآ  ياهبیسآ  یگنهرف و  مجاهت  دریگ . رارق  هدافتـسا  دروم  بالقنا  یـسانش  بیـسآ 
اب بسانتم  دوش  ظفح  ماظن  تیلک  تمالس  یمالسا  هعماج  رد  یتقو  دراد  ار  ندب  هب  هدراو  ياهبیسآ  زا  يرایسب  يزاسزاب  ناوت  ناسنا  ملاس 

ناکما دـید ، بیـسآ  ماظن  یلـصا  بوچراچ  هدرکان  يادـخ  رگا  اما  دـیامن ، یم  میمرت  ارنآ  هداد و  ناشن  لمعلا  سکع  دوخ  زا  یبیـسآ  ره 
نآ درکراک  هک  تسا  تیمها  زئاح  تهج  نآ  زا  نمشد  یگنهرف  مجاهت  برخم  شقن  دبای . یم  شهاک  تعرس  اب  يدعب  ياهبیـسآ  میمرت 

حالصا ار  نمشد  یگنهرف  مجاهت  ياهدرکراک  یضتقم  وحن  هب  ناوتن  رگا  ینعی  تسا  ماظن  کیژتارتسا  يدیلک و  طباور  رد  لالتخا  داجیا 
هب ماظن  تیلک  تمالـس  دش و  دهاوخ  ریذپ  بیـسآ  تسـس و  ماظن ، نیلوئـسم  ریاس  يربهر و  اب  مدرم  مالـسا ، اب  مدرم  هطبار  جـیردتب  دومن 

، اـهیهاگآ رییغت  يارب  ماـظن  نانمـشد  دـنمفده  هناـهاگآ و  ياهمادـقا  هعوـمجم  اـهتکرح و  یگنهرف  مجاـهت  فـیرعت  داـتفا . دـهاوخ  رطخ 
ینیب ناهج  هزوح  رد  اهراتفر  اهلیامت و  اهیهاگآ ، نیا  يزاس  رود  فده  اب  ار  هعماج  مدرم  تیرثکا  بلاغ  ياهراتفر  تالیامت و  اهـشیارگ ،

، اهـشیارگ اهیهاگآ ، رییغت  فدـه  یتقو  یگنهرف  مجاهت  ياـهرازبا  میماـن .  یم  یگنهرف  مجاـهت  ار  نمـشد  ینیب  ناـهج  هزوح  هب  یمالـسا 
هتفرگ راکب  اتـسار  نیا  رد  تسا و  مجاهم  یعامتجا  ماظن  رایتخا  رد  هک  یلیاسوو  اه  هدـیدپ  زا  کی  ره  تسا  اهناسنا  ياـهراتفر  اـهلیامت و 
هتفای هعـسوت  هعماج  يرابکتـسا  ماظن  هدنهد  لیکـشت  رـصانع  هب  قیمع  یهجوت  اب  اذـل  دوش و  یم  یقلت  یگنهرف  مجاهت  ياهرازبا  دوش  یم 

نیا یلک  تسرهف  دومن ، دادـملق  یگنهرف  مجاـهت  ياـهرازبا  ءزج  ار  برغ  ندـمت  يریگ  لکـش  رد  رثؤـم  لـماوع  یماـمت  ناوـت  یم  برغ 
ینیب و ناهج  دوخ  ثحابم  يال  هب  رد ال  هک  یناسنا  مولع  .2 برغ ، یعامتجا  ماظن  هدنهد  لیکشت  ياهماظن  هدرخ  .1 تسا : ترابع  اهرازبا 
رد هک  یتامدـخ  اـهالاک و  نیمأـت  رد  ملع  لداـعتم  روضح  مدـع  هبنج  زا  رتشیب  هک  يژولونکت ، .3 تسا ، هتفهن  ماظن  نآ  صاـخ  ياهـشزرا 

لماع هک  تهج  نآ  زا  تامدـخ ، الاک و  .4 يونعم ، یقالخا و  يدام ، ياهزاین  زا  معا  تسا ، حرطم  یناـسنا  ياـهزاین  فلتخم  ياـه  هزوح 
ياـهزاین کـیرحت  ییوگخـساپ و  هب  فوطعم  رتشیب  هک  تسا ، فلتخم  ياـهزاین  هزوح  رد  اـهناسنا  عباـنم  صیـصخت  رد  لداـعت  ندز  مهب 

، تسا يدام  ینیب  ناهج  شرتسگ  تمدـخ  رد  هدوب و  راد  تهج  یناـسر  عـالطا  هک  تهج  نآ  زا  یناـسر ، عـالطا  ماـظن  .5 تسا ، یمسج 
ادتبا رد  هچ  رگ  یگنهرف  مجاهت  ریثأت  ياه  هزوح  هعسوت . لاح  رد  عماوج  رد  نآ  نیرفآ  نارحب  يدیدهت و  شقن  هطساوب  یتاغیلبت ، ماظن  .6
هزوح هک  تهج  نآ  زا  اما  تشاذـگ ، دـهاوخ  رثا  هعماج  گنهرف  بیرخت  هدودـحم  رد  یگنهرف  مجاهت  برخم  تاریثأت  دـسر  یم  رظن  هب 

ياه هزوح  یمامت  رد  لوحت  دـشر و  رتسب  زین  گنهرف  تسا ، فلتخم  ناـهایگ  دـشر  یمومع  رتسب  يزرواـشک ، رد  كاـخ  لـثم  گـنهرف 
نآ فلتخم  راثآ  هعماج ، فلتخم  لئاسم  يور  مجاهم  گنهرف  برخم  تاریثأت  رذـگهر  زا  دـیاب  اذـل  تسا  یعامتجا  یـسایس ، يداـصتقا ،

یـضعب هب  طقف  راصتخا  لیلد  هب  هک  تسا  یعامتجا  یـسایس  يداصتقا ، فلتخم  ياه  هزوح  رد  هدـیدپ  نیا  راثآ  دریگ ، رارق  یبایزرا  دروم 
هک دوـش  هجوـت  هتفهن  هتکن  نیا  هب  دـیاب  یگنهرف  مجاـهت  زا  یـشان  ياهبیـسآ  ثحب  هب  دورو  زا  لـبق  ددرگ . یم  هراـشا  نآ  مهم  دراوـم  زا 

روشک و هعـسوت  يارب  میتسه  راچان  هعـسوت  لاح  رد  روشک  کی  ناونع  هب  ام  هک  تسا  هتکن  نیا  رد  مجاهم  گنهرف  يدـنمناوت  زا  یـشخب 
. مییامن يرادرب  هرهب  اهنآ  تیریدـم  یهدـنامزاس و  هب  طوبرم  ياـه  هبرجت  يژولونکت و  ملع و  زا  ناـمدوخ  یمالـسا  فادـها  ققحت  یتح 

دنویپ تسا  یمالـسا  يروهمج  سدـقم  ماـظن  تاـیح  همادا  یمالـسا  بـالقنا  موادـت  همزـال  روشک  یـسایس  راـتخاس  هب  یناـسر  بیـسآ  .1
ياهزاین اه و  هتساوخ  نیمأت  نآ  همزال  تسا و  هدرک  حرطم  ناهج  زورما  طیارش  رد  مالسا  هک  تسا  یصخشم  فرح  مالسا  اب  تیروهمج 

هتساوخ دیاب  دوش  یلمع  فده  نیا  هکنآ  يارب  تسا  مالـسا  نیبم  نید  رکفت  هدش  هتفریذپ  ياهبوچراچ  رد  ناشدوخ  لاعف  روضح  اب  مدرم 
تیلوئسم نیرتشیب  هعماج  زاس  گنهرف  ماظن  روظنم  نیا  يارب  دیامن و  ادیپ  تیاده  دشر و  مالسا  بتکم  بوچراچ  رد  مدرم  ياهزاین  اه و 

فرط زا  دـنیامن و  ءاصحا  ار  مدرم  ياهزاین  اه و  هتـساوخ  فرط  کی  زا  یمالـسا  ياروش  سلجم  تلود و  تسا  مزـال  دراد . هدـهع  هب  ار 
ماظن رگا  هک  تسا  یهیدب  دنیامن . یـسررب  مالـسا  اب  ار  اه  هتـساوخ  نیا  قابطنا  ماظن  يربهر  ياهتیادـه  ینید و  ینابم  زا  هدافتـسا  اب  رگید 
هعماج ياهتکرح  يربهر  مالـسا و  مدرم و  ياه  هتـساوخ  یئاتـسار  مه  لیلد  هب  دـهد  ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  فیاظو  یلخاد  زاس  گنهرف 
یعیبط روط  هب  .و  ددرگ یم  مهارف  یمالـسا  ياهـشزرا  بوچراچ  رد  رادیاپ  هعـسوت  دشر  يارب  هنیمز  دش و  دهاوخ  ینورد  ماجـسنا  ياراد 
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ماظن تردق  ماکحتسا و  زور  هب  زور  دبای و  یم  ققحت  هعماج  قالخا  تیونعم و  دشر  يدام و  هعـسوت  مدرم  ياه  هتـساوخ  ققحت  دنور  رد 
دنوش و فیعض  لعفنم و  یلخاد  زاس  گنهرف  ياهماظن  یجیردت  دنور  کی  رد  هدرکان  يادخ  رگا  اما  دوش . یم  رتشیب  یمالسا  يروهمج 

ققحت باختنا  ود  نیب  رد  نایـسلجم  اهتلود ، یعیبط  روط  هب  دـنک  ادـیپ  یـساسا  تارییغت  مجاهم  زاس  گنهرف  ماظن  زا  رثأتم  مدرم  ياـهزاین 
یم نیب  زا  یمالسا  رکفت  مدرم و  ياه  هتساوخ  یئاتسار  مه  اریز  دش  دنهاوخ  داضت  راچد  يربهر  مالسا و  تاراظتنا  مدرم و  ياه  هتـساوخ 

ار ام  یمالـسا  ینابم  يربهر و  ياهدومنهر  هب  یهجوت  یب  . تشاد دهاوخ  هعماج  يارب  ار  یتاعیاض  مادـک  ره  يریگیپ  بیقعت و  مه  دور و 
دـشر يارب  ار  هنیمز  هداد و  رارق  هشدـخ  دروم  ار  تیروهمج  لصا  مدرم  ياه  هتـساوخ  هب  یهجوت  یب  دزاس و  یم  رود  ماـظن  تیمالـسا  زا 
دومن رگیدکی  اب  توافتم  رایسب  ییاه  هتـساوخ  اب  اه  فیط  اههورگ و  عاونا  هعماج  نورد  رد  هک  ارچ  دزاس ، یم  هدامآ  یلخاد  ياه  نارحب 
فیط دنناد و  یم  ینید  ینابم  تیمکاح  رادفرط  ار  دوخ  یهورگ  دناطبترم ، يرکف  هاگیاپ  کی  هب  یهورگ  ره  هکنیا  لیلد  هب  هدرک و  ادیپ 

هار المع  دـنراد ، مه  اـب  يداـیز  رایـسب  ياـه  هلـصاف  يرکف  ياـههاگیاپ  نیا  نوچ  یمدرم و  ياـه  هتـساوخ  ققحت  یماـح  ار  دوخ  يرگید 
تابث دش و  دهاوخ  ریغتم  رایسب  اهتلود  ياهتیلاعف  المع  دوش و  ینیب  شیپ  دیاب  مادک  ره  ياه  هتساوخ  ققحت  يارب  یتوافتم  رایـسب  ياهراک 

دـهد و یمن  ار  هعماج  یگدـنزاس  هزاجا  هرمزور  یـسایس  ياهنارحب  دور و  یم  تسد  زا  رادـیاپ  تسایـس  هعومجم  کی  ققحت  يارب  مزال 
ياههورگ هراومه  نوچ  هک  دـهد  یم  ناشن  ام  هعماج  ریخا  لاس  دـنچ  هبرجت  رگید  فرط  زا  . دـیامن یم  یگدز  یگتـسخ و  راچد  ار  مدرم 

نیا دنوش  رود  مالـسا  یـشزرا  لوصا  زا  دـنهاوخب  اهتلود  هدرکن  يادـخ  رگا  یتح  اذـل  دـنراد ، دوجو  یمالـسا  هعماج  رد  دـقتعم  نمؤم و 
رد نازیم  نامه  هب  دراذـگب  رثا  ام  هعماج  رد  یگنهرف  مجاهت  هک  ینازیم  هب  اذـل  دـنیامن ، یم  تمواـقم  هب  عورـش  نمؤم  دـقتعم و  ياـهورین 

یتح ار  هعماج  یلوصا  یگدنزاس  عورش  يارب  مزال  تابث  تینما و  اهنارحب  نیا  دوش و  یم  هدیرفآ  نارحب  هعماج  یگنهرف  یـسایس ، لیاسم 
یبالقنا ره  یمالسا  يروهمج  ماظن  رارقتسا  لماک  نایرج  یلوصا  دنور  هب  یناسر  بیسآ  .2 دزاس .  یم  وربور  لکشم  اب  يداصتقا  داعبا  رد 

یحارط ییارجا  ياهماظن  بلاق  رد  ار  دوخ  يرظن  ثحابم  ات  تسا  نامز  دنمزاین  دوخ  يرکف  یفـسلف و  ماظن  رارقتـسا  يارب  يزوریپ  زا  دعب 
مهم ياهبیـسآ  زا  یکی  . دزاس مهارف  ارنآ  یمئاد  رارقتـسا  هنیمز  نآ  یبای  بیع  اب  ارجا و  ار  اهماظن  نیا  هک  دـیامن  مهارف  یطیارـش  دـیامن و 

هدش و لعفنم  نادرمتلود  نایسلجم و  یطیارش  نینچ  رد  تسا  مدرم  يدام  ياه  هتساوخ  هدنیازف  یمئاد و  کیرحت  نمشد  یگنهرف  مجاهت 
هتفای هعـسوت  ياهروشک  هبرجت  هجوتم  ناشرظن  اهنآ  ندرک  ادـیپ  يارب  دنتـسه و  يروف  تدـم و  هاتوک  ياـهلح  هار  يوجتـسج  رد  هراومه 

اب ار  هعماج  یلوصا  یگدـنزاس  دـنور  المع  يدوخ  هفـسلف  اب  ریاغم  یفـسلف  يرکف و  ماظن  رب  ینتبم  تایبرجت  لاقتنا  اـب  دوش و  یم  دوجوم 
یم هک  یحیاول  اهحرط و  تشونرـس  بالقنا و  يزوریپ  زا  دـعب  اه  سلجم  اهتلود و  تامیمـصت  عون  هب  یهاگن  . دـنزاس یم  هجاوم  لـالتخا 

ددرگ یم  رب  لکشم  نیا  زا  یشخب  هتبلا  دهد . یم  ناشن  ار  خلت  هدیدپ  نیا  راثآ  یبوخ  هب  دننک ، حالـصا  ار  هعماج  مهم  ياهماظن  دنتـسناوت 
راظتنا دـنریذپ  یم  تیلوئـسم  لاس  راهچ  يارب  هک  اـهتلود  رب  مکاـح  متـسیس  زا  ناوت  یمن  دوجوم  یـسایس  راـتخاس  رد  هک  تیعقاو  نیا  هب 

یگتسباو یگتـسراو و  هتبلا  دوش ، یم  رهاظ  تدم  دنلب  هرود  کی  رد  نآ  جیاتن  هک  دنهد  صاصتخا  ياهتیلاعف  هب  ار  دوخ  تقو  هک  تشاد 
هک دنیامن  شالت  اصخش  نازیزع  نیا  هراومه  هک  هدش  بجوم  یمالـسا  ياهنامرآ  ققحت  هب  هقالع  یمالـسا و  ياهـشزرا  هب  اهتلود  ياسؤر 

تساوخ نیب  يدایز  توافت  اما  دنهد  رارق  رظن  دم  ار  یعامتجا  ياهماظن  هدننک  حالـصا  حیاول  اهحرط و  نیودت  یلوصا و  ياهتیلاعف  ماجنا 
هشیدنا يراتخاس  لاکشا  نیا  عفر  يارب  یضتقم  عقوم  رد  دیاب  دراد و  دوجو  یلوصا  تاحالصا  يارب  متـسیس  کی  یتاذ  ياضاقت  يدرف و 

اه سلجم  اه و  تلود  هک  دیآ  دوجو  هب  دیاب  روشک  یتالیکـشت  راتخاس  رد  یتاحالـصا  هچ  هک : دومن  ادیپ  باوج  لاؤس  نیا  يارب  درک و 
ياهماظن حالـصا  يارب  یلوصا  تامادـقا  ماـجنا  یپ  رد  يداـهن  هتفاـی و  ناـمزاس  روط  هب  مدرم ، هرمزور  لـیاسم  لـح  يریگیپ  اـب  ناـمزمه 

تدم دنلب  موادت  ینعی  رادیاپ  هعسوت  روشک  رد  رادیاپ  هعسوت  هب  یبای  تسد  دنور  ققحت  هب  یناسر  بیسآ  .3 دنشاب ؟ روشک  هرادا  فلتخم 
دـشر يا  هعماج  رد  یتقو  فیراعت  نیا  شریذپ  ضرف  اب  اما  تسا  یتادراو  ریباعت  نیا  هچ  رگ  تسیز ، طیحم  بیرخت  نودب  يداصتقا  دشر 

یمامت رد  اهتسایس  تابث  دوش و  نیمأت  يداصتقا  ناریگ  میمـصت  يارب  تابث  تینما و  رـصنع  ود  هک  ددرگ  یم  لصاح  يداصتقا  تدم  دنلب 
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، یـسایس لیاسم  زا  هزوح  ره  رد  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  یطیارـش  نینچ  یتقو  دـنک  ادـیپ  یلجت  یعامتجا  یـسایس ، يداـصتقا ، ياـه  هزوح 
هتـشاد دوجو  هعماج  هرادا  يارب  مکاح  ینیب  ناهج  هفـسلف و  تباث  ثحابم  رب  یکتم  لوصا ، هلـسلس  کـی  ، ... ییاـضق یگنهرف ، يداـصتقا ،

، يداصتقا فلتخم  ياه  هزوح  رد  ییارجا  ياـهماظن  لوصا ، نیا  هب  یکتم  دـیاب  هتفرگ و  مالـسا  بتکم  زا  ار  لوصا  نیا  اـم  هعماـج  دـشاب ،
مجاهت زاس  بیـسآ  شقن  دنـشاب ، هتـشاد  لاعف  تکراشم  اهماظن  نیا  رارقتـسا  رد  مدرم  دـننک و  ادـیپ  یتایلمع  فیرعت  یـسایس  یگنهرف و 

هتفرگ و ناوج  لسن  صوصخب  هعماج و  زا  یمالسا  لوصا  هب  یکتم  ياهماظن  رارقتـسا  يارب  ار  یهارمه  یگدامآ و  هک  تسا  نیا  یگنهرف 
یصخش عفانم  نیب  نآ  ساسا  رب  دننادب و  ار  دوخ  فیلکت  يداصتقا  ناریگ  میمـصت  دنوش و  رقتـسم  ییارجا  ياهماظن  نیا  دهد  یمن  هزاجا 

دـنور و یم  تدـم  هاتوک  هدزاب  اب  يداصتقا  ياـهتیلاعف  يوجتـسج  رد  مدرم  یطیارـش  نینچ  رد  دـنزاس ، رارقرب  لداـعت  یعاـمتجا  عفاـنم  و 
الاب تلود  زا  مدرم  تاعقوت  یگنهرف ، مجاهت  زا  رثأتم  فرط  کی  زا  نوچ  دنک و  یم  ادیپ  شهاک  يدیلوت  تدم  دـنلب  ياهیراذـگ  هیامرس 

تـسس رطخ  هتفای و  شیازفا  ماظن  نیلوئـسم  زا  مدرم  یتیاضران  ددرگ ، یم  دوکر  مروت و  راـچد  هعماـج  داـصتقا  رگید  يوس  زا  دور و  یم 
زا هک  روطنامه  هعماج  ناشخرد  ياهدادعتـسا  ییآراک  هب  یناسر  بیـسآ  .4 ددرگ . یم  مهارف  ماظن  يدـیلک  رـصانع  اب  مدرم  هطبار  ندـش 

، يداصتقا یـسایس ، فلتخم  ياهماظن  دیاب  تسا ، دیدج  يرکف  ماظن  کی  رارقتـسا  ددـص  رد  هک  يا  هعماج  دـیدرک  تشادرب  لبق  ثحابم 
راـچان اذـل  دزاـس و  هداـمآ  اـهماظن  نیا  رارقتـسا  يارب  ار  هعماـج  یگنهرف  رتسب  نآ  تازاوم  هب  دروآرد و  ارجا  هب  یحارط و  ار  ، ... یگنهرف

مولع ياـه  هزوح  هژیو  هب  اـهماظن  نیا  یحارط  يزادرپ و  هیرظن  ياـه  هزوـح  هب  ار  هعماـج  یناـسنا  ياهدادعتـسا  نیرتـالاب  نیرتـهب و  تسا 
ندـش هتـسجرب  نآ  جـیاتن  زا  یکی  هک  یگنهرف  مجاهت  ياهدرکراک  هعومجم  هطـساو  هب  اما  دـیامن  تیادـه  یگنهرف  ياه  هخاش  یناـسنا ،

هک یعماوج  رد  الومعم  . تسا یبرغ  هتفرشیپ  هعماج  يرهاظ  ياهدومن  نداد  ناشن  رذگهر  زا  اهناسنا  یمسج  يدام و  ياهزاین  نیمأت  شقن 
يرتشیب شاداپ  تسا  يدام  یمسج و  ياهزاین  هدنهد  خساپ  هک  ییاه  هتـشر  هب  دوجوم  هعماج  هدومن ، تیبثت  ار  دوخ  راثآ  یگنهرف  مجاهت 

رد هدیدپ  نیا  دنوش ، یم  تیاده  یکشزپ  یسدنهم و  ینف  ياه  هتشر  تمس  هب  مزال  هزادنا  زا  شیب  ناشخرد  ياهدادعتـسا  اذل  دهد و  یم 
ياهدادعتـسا دننک  یط  دـنناوت  یمن  ار  دوخ  یقطنم  هعـسوت  ریـسم  عماوج  نیا  نوچ  دـنک و  یم  دراو  بیـسآ  موس  ناهج  ياهروشک  همه 

يدـعب رود  ددرگ و  یم  مهارف  هتفای  هعـسوت  ياهروشک  هب  اهنآ  ترجاهم  يارب  هنیمز  هدرکن و  ادـیپ  ار  هعماج  رد  بذـج  ناکما  ناـشخرد 
يارب هدیدپ  نیا  اما  دبای . یم  قیمعت  هعسوت  لاح  رد  ياهروشک  هعـسوت  تالوحت  تعرـس  شهاک  هتفرـشیپ و  ياهروشک  رت  عیرـس  هعـسوت 
دومن تسا . رت  برخم  رت و  كانرطخ  رایـسب  تسا ، یعامتجا  دـیدج  ياهماظن  نییبت  فیرعت و  دـنمزاین  هک  یمالـسا  بالقنا  اـم و  هعماـج 

یتعیرـش رتکد  يرهطم ، یتشهب ، دیهـش  نوچ  يراوگرزب  ياهتیـصخش  روضح  مدع  ءالخ  ندشن  رپ  هعماج ، رد  هدیدپ  نیا  درکلمع  یعقاو 
ریاس هب  یسدنهم  ینف  یکـشزپ و  تامدخ  رودص  ثحب  یکـشزپ  یـسدنهم و  ینف  ياهورین  دازام  لیلد  هب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و 
حرط ار  هتفرـشیپ  ياهروشک  هب  نتفر  همزمز  دـهعت  مک  صـصختم  ياهورین  زا  يدایز  دادـعت  میا و  هدرک  حرطم  ار  موس  ناهج  ياهروشک 
تابث نمشد ، یگنهرف  مجاهت  هدرتسگ  راثآ  هطساو  هب  یتقو  تموکح  هرادا  يارب  ینید  رکفت  ییآراک  لصا  هب  یناسر  بیسآ  .5 دننک . یم 

اب درک ، ادـیپ  روهظ  هعماج  رد  يداصتقا  فلتخم  ياـه  نارحب  هکلب  دـشن  مهارف  يداـم  یگدـنزاس  دـنور  هب  ندیـشخب  تعرـس  يارب  مزـال 
تیمکاح ینید و  رکفت  ارچ  هک  ددرگ  یم  حرطم  ناوج  لسن  صوصخ  هب  هعماج  ناهذا  رد  لاؤس  نیا  نمـشد ، یگنهرف  ياهرازبا  کـمک 

هباشم ياهروشک  ریاس  اب  هسیاقم  ماقم  رد  دهدب و  تعرـس  ار  يداصتقا  هعـسوت  دنور  تسا  هتـسناوتن  اه  تیلوئـسم  رد  یبهذـم  ياه  هورگ 
مدرم طابترا  لصا  هعماج ، عیسو  راشقا  نیب  يرکفت  ياضف  نینچ  ندش  ثداح  اب  تسا  یهیدب  دنک ؟ ادیپ  ار  دوخ  هعـسوت  دشر و  ام  هعماج 

ریغ میقتـسم و  تروص  هب  تسایـس  زا  نید  ییادـج  ترورـض  همزمز  تلاـح  نیرت  هناـنیب  شوخ  رد  هتفرگ و  رارق  هشدـخ  دروم  مالـسا  اـب 
مجاهت ثحب  رب  يرورم  اب  هک  لاح  دوش . یم  حرطم  بالقنا  نانمـشد  یتاغیلبت  رـصانع  یلخاد و  رگن  یحطـس  ياـهورین  يوس  زا  میقتـسم 

لیلد هب  هک  هلاسم  نیا  هب  هجوت  اب  دـیدومن ، هظحالم  یمالـسا  بالقنا  تشونرـس  رد  ار  هعماج  زاس  گـنهرف  ماـظن  ساـسح  شقن  یگنهرف 
زا دوب و  دـهاوخن  تاطابترا  نیا  زا  يریگولج  رد  تمواـقم  ناـکما  ـالمع  یناـهج ، تاـطابترا  شرتسگ  یکیژولونکت و  تـالوحت  تعرس 
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زا لبق  دیاب  میتسه  هتفرشیپ  ياهروشک  ياه  هبرجت  يژولونکت و  ملع و  زا  هدافتسا  هب  راچان  روشک  تفرشیپ  يزاس  هنیمز  يارب  رگید  فرط 
زاس گنهرف  رثؤم  ياه  هاگتـسد  دریگ ، رارق  نمـشد  زاس  گنهرف  ماظن  رایتخا  رد  ناوج  لـسن  صوصخ  هب  اـه  ناـسنا  بلق  نهذ و  هک  نآ 
یم حرطم  شخب  نیا  تالکـشم  زا  یلک  یتسرهف  هعماج  زاس  گنهرف  ماظن  یـسانش  بیـسآ  هیواز  زا  اذل   . دنیامن ادـیپ  ار  ناوت  نیا  یلخاد 

یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  تابوصم  اه و  هاگدید  لامعا  ریسم  ندوب  صخشمان  هعماج 1. زاس  گنهرف  ماظن  یمومع  تالکشم  دوش . 
دوجو .2 هعماج ،) یگنهرف  تالوحت  نالک  تیریدـم  تیلوئـسم  ضرف  اب   ) یمالـسا يروهمج  ماظن  نـالک  تالیکـشت  بوصم  راـتخاس  رد 

ياه شالت  راثآ  بیرخت  .3 یگنهرف ، ياه  تیلاعف  ییارجا  ياه  شخب  رد  یگنهرف  عبانم  هدننک  عییـضت  گنهامهان و  يزاوم ، تالیکـشت 
، شخب نیا  یگدـیچیپ  تیمها و  اب  بسانتم  هعماج  ناشخرد  ياهدادعتـسا  ناگبخن و  دورو  مدـع  .4 رگیدـکی ، يوس  زا  فلتخم  ياهداهن 
اه و هاگتسد  زا  يرایـسب  رد  یگنهرف  قیمع  ياه  تیلاعف  ياج  هب  يرهاظ  یلکـش و  ياهراک  ینید و  تاظوفحم  لاقتنا  رد  هابتـشا  یقلت  .5

مرن یگدنام  بقع  .7 هعماـج ، یگنهرف  يرکف ، تالـضعم  لـح  يارب  نید  هزوح  رد  يزادرپ  هیرظن  یگدـنام  بقع  .6 یگنهرف ، ياهداهن 
ياه هزوح  رد  تکرح  ندروخ  هرگ  .8 یعامتجا ، ياه  هزوح  ریاس  تبـسن  هب  یگنهرف  ياه  هزوح  رد  هدافتـسا  دروم  يژولونکت  اهرازفا و 
يریگ میمصت  دنویپ  مدع  .9 یسایس ، فلتخم  ياه  هورگ  هرمزور  ياه  تیلاعف  رد  جیار  ياه  يزاب  تسایس  زا  یشان  تالضعم  اب  یگنهرف 

هب یهجوت  یب  ، . هاگـشناد هزوح و  يرکف  داهن  ود  نیب  رثؤم  دمآراک و  دنویپ  مدـع  هاگـشناد و  هزوح و  يرکف  رـصانع  اب  یتلود  نالوئـسم 
يرامآ ياه  ماظن  ندوبن  .11 سکع ، رب  هعماج و  یگنهرف  لئاسم  يور  یماظن  یـسایس و  يداصتقا ، ياه  ماظن  ياهدرکراک  تاعبت  راثآ و 

ریثأت داعبا  یتقو  گنهرف . هزوح  ساسح  لئاسم  هرابرد  عقوم  هب  یهد  رادشه  يارب  طبریذ  ياهداهن  یبایزرا و  ياه  صخاش  یتاعالطا و  و 
راکفا رد  هلـصافالب  دـهد ، خر  هعماج  يداصتقا  لئاسم  رد  لکـشم  نیرتکچوک  هاـگ  ره  دوش  هجوت  هک  ددرگ  یم  دـیدشت  تالـضعم  نیا 

زا شیب  هقباس  اب  هدـننک  یبایزرا  ياه  هاگتـسد  دوش ، یم  تبحـص  نآ  نوماریپ  نزرب  يوک و  ره  رد  ددرگ و  یم  سکعنم  هعماـج  یمومع 
، هجیتن ذخا  ات  مدرم  مرتحم  ناگدنیامن  دنهد و  یم  هئارا  تلود  فلتخم  ياهداتـس  هب  ار  لکـشم  ماقرا  رامآ و  بلاق  رد  هلـصافالب  لاس   50

لئاسم رد  اما  دنتـسه ، نآ  تالوحت  نایرج  رد  مدرم  همه  نآ  یلمع  ققحت  ات  تسا  یمک  ثحابم  نوچ  دننک و  یم  يریگیپ  ار  نآ  ثحابم 
، يربهر مظعم  ماقم  یپ  رد  یپ  تارکذـت  مغر  هب  تسا ، يرگید  لکـش  هب  هلئـسم  هعماج  یگنهرف  يرکف و  تـالوحت  يونعم و  یقـالخا و 
رییغت و المع  اذـل  و  هدـنهاک ، دودـحم و  تامادـقا  اب  مه  نآ  تسا ، هعماج  نازوسلد  ناگبخن و  زا  يدودـحم  شخب  رد  اـه  لـمعلا  سکع 

لاـح دـیامن . یمن  يریگیپ  نآ  ققحت  يارب  یـسک  تسین  سوملم  مدرم  هدوت  يارب  نوچ  دوش و  یمن  رهاـظ  اهرادـشه  اـب  بساـنتم  لوـحت 
هژیو هب  تدـم  دـنلب  لـئاسم  اـت  دریذـپ  تروص  هعماـج  يریگ  میمـصت  ماـظن  رد  دـیاب  يرییغت  هچ  هک  تسا  نیا  يرارکت  یـساسا و  لاوئس 
نامز مه  تروص  هب  مدرم  هرمزور  تدـم و  هاتوک  لئاسم  رانک  رد  تسا ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  یلـصا  فادـها  هب  طوبرم  هک  یلئاـسم 

ياهورین فذح  بیرخت و  ددرگ ؟ بیقعت  هعماج  تدم  دنلب  تالضعم  لح  ياتسار  رد  تدم  هاتوک  لئاسم  لح  نآ  لابند  هب  دوش و  هدید 
هتشذگ و هعماج  زا  هدیـسر  ثرا  هب  ياه  یناماسبان  دنویپ  هک  تسا  یبیرخت  بالقنا ، هب  هدراو  ياه  بیـسآ  زا  رگید  یکی  بالقنا  صلخم 
. دراذگ یم  بالقنا  صلخم  يدیلک و  ياهورین  هژیو  هب  نیلوئسم  هب  تبسن  مدرم  تواضق  رب  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  رد  هدراو  ياه  بیسآ 
، يداصتقا ییارجا ، فلتخم  ياـهراتخاسو  اـه  ماـظن  سأر  رد  بـالقنا  صلخم  ناریدـم  دـش  رکذ  هک  روط  ناـمه  هک ، نیا  رتشیب  حیـضوت 

تحت ماـظن  نیداـینب  حالـصا  تصرف  ناریدـم  نیا  يارب  هـک  تـسا  يدـح  هـب  مدرم  تاراـظتنا  مـجح  دـنریگ و  یم  رارق  هریغ  یـشزومآ و 
هداد خساپ  ناشتالکشم  هب  تعرس  اب  هک  دنراد  عقوت  تسالاب و  نالوئسم  تلود و  زا  مدرم  تاراظتنا  نوچ  دوش و  یمن  مهارف  ناشتیلوئسم 

هب لباقم  حانج  بیرخت  يارب  زین  یـسایس  ياه  هورگ  نایم  نیا  رد  دوش و  یم  هتـشاذگ  نالوئـسم  ياـپ  هب  اـهراتخاس  نیا  تالاکـشا  دوش ،
، دـننز یم  یحطـس  يداقن  اضعب  يرگاـشفا و  هب  تسد  حالطـصا  هب  هتـسج  هرهب  یمومع  راـکفا  تواـضق  شرگن و  نیا  زا  هدـمآ و  هنحص 

ادیپ ار  يدنب  عمج  نیا  ناوج  لسن  هژیو  هب  یمومع  راکفا  ههد  ود  یکی  یط  زا  دعب  هک  دـشاب  نیا  دـناوت  یم  كانرطخ  دـنیارف  نیا  لصاح 
یم دوخ  یصخش  عفانم  بیقعت  رد  نیلوئسم  بلاغ  دنتسه و  مک  راکتـسرد  قداص و  ياه  ناسنا  ماظن  نالوئـسم  ناریدم و  نیب  رد  هک  دنک 
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دهاش جـیردت  هب  تسا  نکمم  دزاس ، ینلع  ار  دوخ  یبلق  تانونکم  تاباختنا  قیرط  زا  راب  کـی  لاـس  راـهچ  ره  دـناوت  یم  نوچ  و  دنـشاب .
نیا دوجوم  راوگرزب  ياه  تیصخش  دوجو  لیلد  هب  هچ  رگ   . میشاب ماظن  یتیریدم  ياه  هنحـص  زا  صلخم  هدیزرو و  ياهورین  ندش  جراخ 

نانچمه دنزب و  فلتخم  ياه  تیلوئسم  اه و  تیعقوم  رد  بالقنا  صلخم  ياهورین  روضح  هب  يدج  يا  هبرض  تسا  هتـسناوتن  زونه  هلئـسم 
گرزب ياه  بیـسآ  زا  یکی  هدنیآ  ياه  لاس  رد  دـناوت  یم  هدـیدپ  نیا  اما  دـنا ، هنحـص  رد  يربهر  وریپ  ماما و  صلخم  نادرگاش  نارای و 

رد تاباختنا  رما  هعسوت  مدرم و  تکراشم  ریثأت  هدننک  حالصا  هدنزاس و  راثآ  یفان  ثحابم  نیا  حرط  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دشاب . بالقنا 
ماظن روضح  موادـت  رذـگهر  زا  دـناوتیم  هک  تسا  ییاه  بیـسآ  زا  يرگید  دـعب  هب  نداد  هجوت  هکلب  تسین ، هعماج  تیریدـم  يزاس  ملاس 

يا هبرجت  هباشم  دوش  هعماج  تکرح  ریسم  رد  فارحنا  لماع  دوش و  دراو  یبالقنا  یمالسا و  ماظن  کی  تکرح  دنور  هب  هعماج  یلبق  ياه 
زا لبق  تیلهاج  نارود  گنهرف  ددجم  ندش  لاعف  زا  دوب  رثأتم  يدایز  هزادنا  ات  هک  دیدرگ ، گرزب  فارحنا  نآ  لماع  مالسا  ردص  رد  هک 
رب هوالع  هتـشذگ ، گنهرف  ندش  لاعف  رذـگهر  زا  هک  توافت  نیا  اب  دـتفایب  قافتا  ام  هعماج  يارب  مه  زورما  دـناوت  یم  هدـیدپ  نیا  . مالـسا

ریسم هدمآ و  هنحص  هب  هتـشذگ  نارود  تیلهاج  برغ  یگنهرف  مجاهت  اب  هارمه  یهاشنهاش  نارود  هدش  هنیداهن  هتفای و  نامزاس  ياه  ماظن 
نیرت ساسح  دش ، حرطم  هلاقم  لوا  شخب  رد  هک  روط  نامه  یمالـسا  بالقنا  هدـنیآ  یلامتحا  ياه  بیـسآ  دزاس . فرحنم  ار  ام  تکرح 
هلاقم مود  شخب  رد  تسا . مالسا  اب  يربهر  .3 يربهر ، اب  مدرم  .2 مالسا ، اب  مدرم  .1 هناگ : هس  ياهدنویپ  یمالسا  بالقنا  موادت  رد  هلئـسم 

هس زا  لماوع  نیا  . دش ثحب  دیامن  افیا  برخم  شقن  يربهر  اب  مدرم  دنویپ  مالـسا و  اب  مدرم  دنویپ  رد  دناوت  یم  هک  يدیلک  رثؤم و  لماوع 
اه و هئطوت  .3 بالقنا ، يزوریپ  زا  دـعب  رد  يدوخ  ياهورین  تاهابتـشا  .2 یهاش ، متس  نارود  تالکـشم  موادت  .1 دوش : یم  یـشان  ءاشنم 
هک تسا  یمالـسا  بالقنا  يور  شیپ  رد  هدمع  شلاچ  دنچ  هدنیآ  زادـنا  مشچ  رد  یمالـسا ، بالقنا  نانمـشد  لومعم  ياهدرکراک  سفن 

مها . دشاب ناسر  بیسآ  بالقنا ، نانمشد  ياه  تیلاعف  دیدشت  دوجوم و  تالکشم  هلحرم و  نیا  ات  هدراو  ياه  بیسآ  اب  دنویپ  اب  دناوت  یم 
ياه تیفرظ  زا  يریگ  هرهب  اراک و  تیریدم  اب  دشاب ، هتشاد  رثا  عون  ود  دناوت  یم  هک  یتفن : ياهدمآرد  عیرس  شهاک  .1 تسا : ترابع  نآ 
دیاب ریذپان  بانتجا  تروص  هب  هک  نیا  هطساو  هب  دوشن  داجیا  مزال  تادیهمت  رگا  یفرط  زا  دشاب و  بالقنا  شخب  تاجن  دناوت  یم  یلخاد 

رد صوصخ  هب  دشاب و  ناسر  بیسآ  یمالسا  بالقنا  هب  دناوت  یم  يدعب  تالضعم  اب  دنویپ  رد  داد ، شهاک  ار  ریخا  هلاس  بذاک 70  هافر 
لغـش ياضاقت  رازه  یلاس 850  هدـنیآ  ههد  رد  هعماج  ینـس  مره  بیکرت  يراـکیب : .2 دنک . دراو  هشدـخ  يربهر  مالـسا و  اب  مدرم  دـنویپ 

زا یگرزب  بیکرت  تسا ، هدش  داجیا  لغش  رازه  یلاس 350  هتشذگ  ههد  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  . دنک یم  هضرع  راک  رازاب  هب  ار  دیدج 
ددرگ و یمن  یقلت  یفنم  تبثم و  دوـخ  يدوـخ  هب  زین  هلئـسم  نیا  تـیعمج : یناوـج  .3 دوب . دـنهاوخ  هدرک  لیـصحت  ناناوج  تیعمج  نیا 
هب هعماج  یگدنزاس  ياتـسار  رد  ار  نآ  دـناوت  یم  گرزب  لیـسناتپ  نیا  رب  تیریدـم  لامعا  میظع و  يورین  نیا  اب  حیحـص  يا  هطبار  میظنت 

تاریثأـت شهاـک و  ار  نآ  تاـعقوت  دروآ و  رد  تکرح  هب  یمالـسا  گـنهرف  ياتـسار  رد  ار  ناوج  يورین  نیا  ناوـتن  رگا  اـما  دریگ . راـک 
شهاک و تلود  يداصتقا  ناوت  تردق و  یتفن ، ياهدمآرد  شهاک  اب  هک  یطیارش  رد  درک ، لرتنک  اهنآ  يزاس  راتفر  رب  ار  برغ  گنهرف 

تیمکاح ناهج : یطابترا  ياه  هارهاش  اب  طابترا  هراوهام و  تیمکاح  .4 دشاب . نیرفآ  نارحب  دناوت  یم  دبای  یم  شیازفا  يراکیب  نینچمه 
هب عماوج  گنهرف  ندـش  کیدزن  اهروشک ، نیب  یفیک  ياهورین  ییاجباج  ناـکما  شرتسگ  یطاـبترا ، ياـه  هارهاـش  هعـسوت  اـه ، هراوهاـم 

نوزوم و تکرح  مدع  اهنآ ، تیرثکا  ندش  هدرک  لیصحت  تیعمج ، یناوج  لثم  هعماج ، هدنیآ  یفنم  تبثم و  تالوحت  رانک  رد  رگیدکی ،
هقیلس يرظن و  تالکشم  موادت  يرکف ، ثحابم  زا  يرایـسب  ندشن  لح  دشر ، هب  ور  ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  يارب  هعماج  داصتقا  مجـسنم 

ياهماظن يدـمآ  راک  ات  ناناوج  جاودزا  ریـسم  رد  یگنهرف  يداصتقا ، عناوم  نآ ، هرادا  هوحن  هعماج و  تاطابترا  میظنت  هوحن  هزوح  رد  يا 
دوجو زا  یکاح  یگمه  هدـنیآ  ههد  رد  تلود  يداصتقا  ناوت  شهاک  رانک  رد  تلود  زا  مدرم  تاراظتنا  يریگ  جوا  یلخاد ، زاس  گنهرف 

نداد رارق  هرصاحم  رد  بالقنا و  مالسا و  نانمشد  یمئاد  ياهـشالت  یجراخ : ياه  هئطوت  .5 دشاب . یم  اه  هصرع  نیا  رد  اه  هغدـغد  عاونا 
حطـس رد  ناریا  ندـناشک  اوزنا  هب  يارب  یمئاد  شالت  روشک و  فارطا  رد  يا  هقطنم  ياه  نارحب  داجیا  هتـسباو و  ياهروشک  نیب  رد  ناریا 
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یمالسا بالقنا  هب  دناوت  یم  اهنارحب  اهشلاچ و  نیا  یمامت  ایآ  اما  تخادرپ .  نادب  لقتـسم  روط  هب  دیاب  هک  تسا  یلئاسم  هعومجم  یناهج 
زا دعب  هدش  ماجنا  یگدنزاس  یعیبط ، عبانم  يالاب  تیفرظ  روشک ، یناسنا  يورین  يالاب  تیفرظ  تسا : نشور  خساپ  دناسرب ؟ يدج  بیـسآ 

طرـش اما  دهد ، روبع  عناوم  نیا  همه  زا  ار  ام  دناوت  یم  صلخم  ناسانـشراک  ناریدم و  رانک  رد  یناهج  هنحـص  رد  ناریا  تیعقوم  بالقنا ،
ینعی دوب  بالقنا  نیا  هدـنروآ  دوجو  هب  لماع  هک  ینزخم  ناـمه  هب  هدرک  لیـصحت  ناوج  لـسن  صوصخ  هب  اـم  هعماـج  هک  تسا  نیا  نآ 
دنویپ مالسا ، اب  مدرم  دنویپ  شخب  ماکحتـسا  هعماج ، تالوحت  رد  یلـصا  ياهماگ  دننک و  ادیپ  رت  قیمع  يدنویپ  مالـسا  شخبتایح  بتکم 

کی هئارا  اب  دش  یعـس  هلاقم  يادـتبا  رد  يریگ  هجیتن  هصالخ و  دـشاب . ص )  ) يدـمحم بان  مالـسا  اب  يربهر  دـنویپ  ینید ، ربهر  اب  مدرم 
هب ددرگ و  هئارا  یمالـسا  ياهـشزرا  ماکحتـسا  يارب  تامادقا  موادـت  یمالـسا و  يروهمج  ماظن  رارقتـسا  هوحن  يارب  یلدـم  نالک  يوگلا 

نوچ یلماوع  هب  دش  یعماج  اتبسن  هراشا  اتسار  نیا  رد  دیدرگ و  حرطم  بالقنا  فادها  ققحت  هب  ناسر  بیـسآ  لماوع  نیرتمهم  نآ  لابند 
ياهتیلاعف راثآ  بالقنا ، يزوریپ  زا  دعب  رد  مهم  تاهابتـشا  هتـشذگ ، میژر  زا  هدنام  یقاب  گنهرف  هتـشذگ ، میژر  زا  هدـنام  یقاب  ياهماظن 

نایاپ رد  دش . هدرمش  رب  هدنیآ  یلامتحا  ياهبیسآ  لامجا  هب  همادا  رد  نمـشد و  یگنهرف  مجاهت  راثآ  رب  دیکأت  اب  بالقنا  نانمـشد  برخم 
میمرت هار و  همادا  يارب  مالـسا  اب  يربهر  يربهر و  اب  مدرم  مالـسا ، اب  مدرم  ینعی  بالقنا  موادـت  یتایح  لماع  هس  دـنویپ  میکحت  ترورض 

؛  نسح نایناینب ، بالقنا ، هار  هلاقم : عبانم  دیدرگ . يروآدای  اهبیسآ ،

تافآ تادیدهت و  اهبیسآ ،

( یقطنم ریغ  ای  اجب   ) یمومع تاعقوت  تاراظتنا و  حطـس  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  ـالوصا  تاـعقوت : شیازفا  تافآ 1  تادیدهت و  اهبیـسآ ،
بالقنا زا  سپ  دندوبن ، هجوت  دروم  رتشیپ  هک  ییاهزاین  زا  يرایـسب  دور ؛ یم  الاب  نآ  دننام  يداصتقا و  یـسایس ، نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد 

یم تباقر  هب  فلتخم  ياه  هصرع  رد  نونکا  دندوب  توافت  یب  ای  لایخ  یب  البق  هک  مدرم  زا  يرامشیب  دادعت  دنوش ، یم  یگدنز  نتم  دراو 
دوب صاخ  يا  هدع  نایم  رد  دودـحم  الکو  ای  ارزو  هب  نتـسویپ  فص  رد  هک  يدارفا  دادـعت  نآ  زا  رتشیپ  يولهپ و  میژر  رد  رگا   ) دـنزادرپ

اهرهـش و رد  هریغ  یماظن و  يداصتقا ، هنیمز  رد  روطنیمه  دنتـسه و  نآ  هب  یبایتسد  راـظتنا  رد  فلتخم  راـشقا  ناـیم  رد  رفن  نارازه  نونکا 
یبالقنا و طیارـش  هب  دـسر  هچ  دوب  دـهاوخن  ریذـپ  ناکما  یگداس  هب  تاـعقوت  نیا  ندروآرب  يداـع  طیارـش  رد  یتح  تسادـیپ  اهاتـسور )

دنهاوـخ نایـضاران  فوفـص  هب  دریگ  رارق  یهجوـت  یب  دروـم  اـی  دوـشن و  هدروآرب  ناـشتاراظتنا  هک  يدارفا  اذـل  نآ . زا  یـشان  تالکـشم 
تلادـع يداصتقا و  ياهتیلاعف  اب  رگید ، بناج  زا  دروآ و  نییاپ  ار  تاعقوت  حطـس  دـیاب  یگنهرف  شالت  اب  وس  کی  زا  ور ، نیا  زا  تسویپ .
ههجاوم رد  یگدامآ  مدع   2 دراد . صوصخ  نیا  رد  ییازسب  مهس  ناربهر  یتسیز  هداس  دومن  تمه  مدرم  ياهزاین  ندروآرب  رد  یعامتجا 

نودب هرابکی و  هکنیمه  دنتشادن  ندیشک  سفن  تردق  دادبتـسا  وید  لاگنچ  رد  يدامتم  نایلاس  هک  یتلم  نآ : زا  هدافتـسا  ءوس  يدازآ و  اب 
تالکشم دنزادرپب و  ییانب  ریز  یـساسا و  تیلاعف  هب  دیدج  تیعقوم  رد  هکنآ  ياج  هب  دنریگب  شوغآ  رد  ار  يدازآ  تمعن  یلبق  یگدامآ 

هدافتـسا ءوس  نآ  زا  نانچنآ  يدازآ  مان  هب  و  دننک ، یم  نآ  يدوبان  رد  یعـس  يا  همعط  ناونع  هب  دنیامن  فرطرب  ار  هعماج  يونعم  يدام و 
هدافتسا ءوس  نینچ  تشذگ . ) تیطورشم  نایرج  رد  هک  هچنآ  ریظن   ) دننک یم  نامیـشپ  دوخ  راک  زا  ار  یبالقنا  ناربهر  یتح  هک  دننک  یم 

جره و هب  دوخ  هک  دننک  یم  لمحت  ار  دیدج  تیعـضو  نیلوؤسم  ای  اریز  دنک  یم  دـیدهت  ار  بالقنا  ساسا  مدود  ریـشمش  ناسب  يدازآ  زا 
تیمکاح رب  تسا  يزاغآ  دوخ  هک  دنزادرپ  یم  مدرم  زا  نآ  بلـس  ای  يدازآ و  ندرک  دودحم  هب  ای  دـماجنا و  یم  مدرم  یگتـسخ  جرم و 

زا حیحـص  هدافتـسا  يارب  مزال  شزومآ  نآ ، میرح  تیاعر  يدازآ و  ظفح  نمـض  ات  تسا  مزال  اذـل  بالقنا  هب  نداد  نایاپ  و  ( 1  ) دادبتسا
ییاجباج دیدج و  ماظن  ینیشناج  قباس و  ماظن  ینوگنرس  هلصاف  رد  يزکرم : تموکح  فعض  تردق و  ألخ   3 دوش . هداد  مدرم  هب  يدازآ 

رد ددرگ ، یم  فیعضت  يزکرم  تموکح  دیآ و  یم  دوجوب  تردق  ألخ  اهیتساک و  يرـس  کی  ارهق  یگدنزاس ، هب  عورـش  اتیاهن  تردق و 
ینماان جرم و  جره و  داجیا  ییوج و  دوس  هب  يرثؤم  هنوگ  هب  دنا  تقولا  نبا  هدوب و  رازاب  هتفشآ  لابند  هراومه  هک  يدارفا  یطیارش ، نینچ 
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ناـیرج رد  هک  هـچنآ  ریظن  مـه  زاـب  . ) دـنزاس یم  نامیـشپ  دوـخ  راـک  زا  ار  نویبـالقنا  تیاـهن  رد  دـنزادرپ و  یم  یـضرع  یلاـم و  یناـج ،
ماما ترضح  بالقنا ، يربهر  ياهتیارد  اب  رطخ  نیا  هتبلا  دش . ) یهتنم  يولهپ  هلسلس  تموکح  سیسأت  هب  اتیاهن  هدمآ و  شیپ  تیطورـشم 

ناگتـسکشرو بالقنا و  دض  رطخ   4 دـمحلا هللا . ) ، ) دـش یثنخ  يزوریپ  لیاوا  نامه  رد  روشحلـس  تما  ياـه  یناـشفناج  و  هر )  ) ینیمخ
، بالقنا رثا  رب  هک  الاح  دندوب  رادروخرب  تاناکما  هنوگ  همه  زا  دنتشاد و  رارق  تردق  دنـسم  رد  بالقنا  زا  شیپ  هک  ییاههورگ  یـسایس :

دننک یمن  غیرد  یـشالت  چـیه  زا  هار  نیا  رد  هدوب و  قباس  عضو  هداعا  ناـهاوخ  اـتداع  یعیبط و  روط  هب  دـنداد  تسد  زا  ار  یتیعقوم  ناـنچ 
زا یکی  نمـشد : زا  تلفغ  يزوریپ و  ساـسحا   5 دوب . لفاغ  اهنآ  دیک  زا  دـیابن  اذـل  دـنیوگ ) یم  بالقنا  دـض  اههورگ  نیا  هب  احالطـصا  )
رد تشگ و  دوبان  نمشد  دش و  مامت  تالکشم  دیـسر . نایاپ  هب  اهراک  بالقنا  يزوریپ  اب  مینک  ساسحا  هک  تسا  نیا  تارطخ  نیرتگرزب 

هدوب و رادـیب  هدروخ  مخز  یعفا  نوچمه  زین  نمـشد  میتسه و  راـک  زاـغآ  رد  اـم  هک  یلاـح  رد  میدرگ . تلفغ  نارگ  باوخ  راـچد  هجیتن 
ررکم ناریا  ریخا  خیرات  رد  هک  هنوگنآ  دنک ، دراو  نآ  نابحاص  بالقنا و  رب  ار  دوخ  تابرـض  ناکما  تروص  رد  ات  تسا  تصرف  دـصرتم 

هک یلاح  رد  تسین  لفاغ  امش  زا  نمـشد  ( 2 « . ) نوهاس ۀلفغ  یف  متنا  مکنع و  مانی  ال  : » دـیامرف یم  ع )  ) یلع ترـضح  تسا . هداتفا  قافتا 
دیاب روما  يایلوا  تسا : یمالـسا  بـالقنا  هجوتم  نیلوؤسم  يوس  زا  هک  ییاهبیـسآ  ب : دـیتسه . راکـشومارف  هدوبر ، تلفغ  باوخ  ار  اـمش 
رگا دوش و  یم  تبث  نید  ياپ  هب  ناـنآ  یفنم  تبثم و  ياـهراک  ماـمت  هدـش و  لیکـشت  نید  ياـنبم  رب  تموکح  زورما  دنـشاب  هتـشاد  هجوت 

هللا انذاعا   ) تشاد دنهاوخن  ار  ندرک  دنلبرـس  تردق  ناهج  رد  نانیدـتم  نید و  اهیدوز  نیا  هب  رگید  دروخب  هبرـض  بالقنا  هدرکان  يادـخ 
موقلا يزجن  کلذـک  اوـنمؤیل  اوناـک  اـم  تاـنیبلاب و  مهلـسر  مهتئاـج  اوـملظ و  اـمل  مکلبق  نم  نورقلا  اـنکلها  دـقل  و  ( . » انـسفنا رورـش  نم 

هب ناشملظ  رفیک  هب  امـش  زا  شیپ  ار  یللم  ماوقا و  اـم  و  ( 3 « ) نولمعت فیک  رظننل  مهدـعب  نم  ضرالا  یف  فئالخ  مکاـنلعج  مث  نیمرجملا 
یم رفیک  هب  ار  لمع  دـب  مدرم  هنوگنیا  مه  اـم  دـندرواین ، ناـمیا  دـندمآ  اـهنآ  رب  تازجعم  اـب  ناربمغیپ  هکنآ  اـب  و  میدرپس ، كـاله  تسد 

يزودنارز و ییارگ ، لمجت   1 درک . دیهاوخ  لمع  هچ  هک  میرگنب  هک  میدرک  نیـشناج  نیمز  رد  ار  امـش  اهنآ  زا  دـعب  ام  سپـس  میناسر . 
نداد رارق  یحور  راشف  رد  و  ارقف ، نانیشن و  خوک  یتشیعم  عضو  هب  یهجوت  یب  نانیشن ، خاک  اب  اهراک  زاس و  ینیشن و  خاک  هیحور  نتشاد 

فلتخم يایاوز  زا  نالوؤسم  ییارگ  لمجت  دـنراد . بالقنا  هب  یناسر  بیـسآ  رد  ییازـسب  مهـس  ناراکردـنا  تسد  ناربهر و  طسوت  نانآ 
نید یلع  سانلا   » باـب زا  دـنک ، یم  ادـج  مدرم  زا  ار  ناربهر  دـهد ، یم  رارق  یحور  راـشف  رد  ار  ناـمورحم  دـنک ؛ یم  دـیدهت  ار  بـالقنا 

 . دبای یم  شیازفا  نادـنمراک  مدرم و  نایم  رد  يداصتقا  یلام و  مئارج  شرانک  رد  دـنک و  یم  جـیورت  ار  ییارگ  لمجت  گنهرف  مهکولم »
( مدرم رب  راشف   ) داد شیازفا  ار  اهتایلام  دـیاب  نآ  نیمأت  يارب  دوش ، یم  اه  هنیزه  شیازفا  بجوم  نادرمتلود  ییارگ  لـمجت  نیا ، رب  هوـالع 

یم دوجوب  هجدوب  يرسک  هجیتن  رد  تشاد و  دهاوخن  دوجو  تخادرپ  تردق  نآ  زا  رتشیب  دراد  ششک  نیعم  فقس  ات  زین  تایلام  شیازفا 
ترضح ( 4 . ) دوب دهاوخ  بالقنا  هیلع  يدیدهت  اتیاهن  هک  داد  شهاک  ار  نایماظن  لیبق  زا  دلوم  ریغ  ياهورین  دیاب  نآ  ناربج ، يارب  دـیآ و 

هب یلاعت  يادخ  ( 5 « ) هرقف ریقفلاب  غیبتی  الیک  سانلا  ۀفعـضب  مهـسفنا  اوردقی  نا  قحلا  ۀمئا  یلع  ضرف  یلاعت  هللا  نا  : » دـیامرف یم  ع )  ) یلع
نتشاد  2 درواین . راشف  نانآ  رب  یتسدـگنت  رقف و  هکنیا  اـت  دـننک  ربارب  تسدـگنت  ناـمدرم  اـب  ار  دوخ  هک  هدـینادرگ  بجاو  قح  ناـیاوشیپ 

3 برغ . ربارب  رد  یگتخاب  دوخ  اتیاهن  ندز و  کـحم  یبرغ  ياهـشزرا  اـب  ار  يراـک  ره  یطارفا و  ییارگ  ددـجت  يریذـپ و  لاـعفنا  هیحور 
ود زا  هک  دـنا  یچیق  هبل  ود  نوچمه  ریخا  رطخ  ود   ) ندرک نـالطب  هب  موکحم  ار  يا  هزاـت  ون و  ره  ییارگوـن و  زا  تشحو  ییارگ و  رجحت 

زیهرپ طیرفت  طارفا و  زا  درک و  تیاعر  ار  لادتعا  بناج  دیاب  رطخ  نیا  عفد  يارب  اذل  دنا .) یمالـسا  ماظن  يدوبان  ددص  رد  فلتخم  هیواز 
اما ادـخ . دـیوگ  یم  مدرم ، ییوـگ  یم  اـت  رجحتم  رادـنید  هب  ناـسنا . دـیوگ  یم  ادـخ ، ییوـگ  یم  اـت  نـید  یب  رکفنـشور  هـب  ( » 6 . ) دومن

ياهورین درط   4 ( 7 .« ) تسا هشیمه  زورما و  مربم  زاین  نآ  شرورپ  فشک و  هک  يا  هدیرفآ  ییادـخ ، ناسنا  دـیوگ  یم  رادـنید  رکفنـشور 
زا ندـیرب  یلک  روط  هب   5 ساسا . یب  تاهیجوت  فلتخم و  ياه  هناهب  اب  بلط  تصرف  ياههورگ  بذـج  ناـنآ و  ندرک  درـسلد  بـالقنا و 

نانآ ياهزاین  اهتـساوخ و  هب  نیلوؤسم  دـننک  ساسحا  مدرم  رگا  دنتـسه ، بالقنا  یلـصا  هیامرـس  هک  نانآ  تساوخ  هب  یهجوت  یب  مدرم و 
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رد ینیبدـب و  هیحور  داجیا  بجوم  جـیردت  هب  عضو  نیا  دـنریگ  یم  رارق  هجوت  دروم  اهنارحب  تالکـشم و  نامز  رد  اـهنت  دـنرادن و  هجوت 
ياهدیجمت فیرعت و  زا  لابقتـسا  و  يریذپ ) داقتنا  هیحور  نتـشادن  و   ) یـسایس لمحت  مدع   6 دوش . یم  نیلوؤسم  زا  نانآ  ییادـج  تیاهن 

دوب دنهاوخ  فلاخم  دشابن  گنهامه  اهنآ  اب  يا  هقیلس  ظاحل  زا  هک  سک  ره  اب  ارهق  دنشاب  هتـشادن  یـسایس  لمحت  ناربهر  رگا  نیغورد : 
تفرگ و دنهاوخ  تسد  رد  ار  تردق  روخ  زور  خرن  هب  نان  سولپاچ و  دارفا  هدـش و  هدراذـگ  رانک  جـیردتب  بالقنا  نازوسلد  هجیتن  رد  و 
رد نافلاخم  داـقتنا  روضح و  نیا ، رب  هوـالع  ( 8 . ) دراد هبناـج  دـنچ  یبیرخت  راـثآ  هتـشاد و  دوجو  هراومه  هک  تسا  يرطخ  نیرتمهم  نیا 

اهفعض الوصا  ای  ناتسود  هکنآ  هژیوب  ددرگ ، مادقا  نآ  عفر  يارب  ددرگ و  وگزاب  هدش ، هتخانـش  اهفعـض  دوش  یم  بجوم  نوناق  بوچراچ 
رظن رد  بیع  هک  دنیوگ  یم  هچ  ات  تسود  يا  ونـش  نانمـشد  ز  مصی . ) یمعی و  یـشلا ء  بح  . ) دننک یمن  وگزاب  ار  نآ  ای  دننیب و  یمن  ار 
مدع  8 یجراخ . تسایس  دعب  رد  اصوصخم  تاعالطا ، شخب  رد  هژیوب  دیدج ، کینکت  شناد و  زا  يرادروخرب  مدع  دشاب 7  رنه  ناتسود 

داب ياه  هیامرـس  يداصتقا ، یعامتجا و  یطابـضنا  یب  جرم و  جره و  نآ ، راثآ  زا  هک  طباوض  ياج  هب  طباور  تیمکاـح  نوناـق و  تیاـعر 
ضقن يارب  هنیمز  هک  ارچ  درک  ضقن  ار  نوناق  دیابن  دش  مه  تین  نسح  اب  رگا  یتح  دوب . دهاوخ  نآ  دننام  يراک و  نادـجو  مدـع  هدروآ ،
نوناق تسا ، دب  نوناق  راثآ  زا  رت  نیگنـس  رایـسب  ینوناق  یب  جرم و  جره و  تاعبت  نیا  رب  هوالع  دش  دـهاوخ  زاب  مه  تین  ءوس  يور  زا  نآ 

رد ضیعبت  دنـشاب و  رادروخرب  يواسم  قوقح  زا  نوناـق  ربارب  رد  دـیاب  همه  هکنیا  رب  اـفاضم  تشاذـگ  اـپ  ریز  هن  درک  حالـصا  دـیاب  ار  دـب 
زا هدافتـسا  ذوفن و  لامعا  اب  هدش  دای  تاماقم  اریز  دیلوت ؛ تراجت و  رما  رد  یتلود  ياهنامزاس  نالوؤسم و  تلاخد   9 دشابن . نوناق  يارجا 
رد دـننک و  یم  جراخ  رود  زا  ار  ابقر  دـنزاس و  یم  جراخ  ملاس  تباقر  زا  ار  هصرع  دنتـسه  مورحم  نآ  زا  اـبقر  عبطلاـب  هک  هژیو  تازاـیتما 

ج) دوش . یم  تلود  یلام  فعـض  بجوم  نیا  دنزادرپ و  یمن  تایلام  الوصا  زین  نانیا  دوب و  دنهاوخن  تایلام  تخادرپ  هب  رداق  نانآ  هجیتن 
يرایسب ياهدرواتسد  یمالـسا  بالقنا  میناد  یم  هچنانچ  یگتـسخ : ساسحا   1 دنک : یم  دـیدهت  ار  بالقنا  مدرم  يوس  زا  هک  ییاهبیـسآ 

يراد تکلمم  هبرجت  مدع  رب  افاضم  تسشن  دنهاوخن  مارآ  نانآ  ارهق  دراد  زین  يرامـشیب  یجراخ  یلخاد و  نانمـشد  شرانک  رد  تشاد و 
نانمـشد راظتنا  دروم  اعطق  نآ  لمحت  مدع  یگتـسخ و  تسادیپ  ددرگ . راوشد  یمک  یگدنز  طیارـش  اسب  هچ  اذل  دیدج . ياهورین  طسوت 

همادا هب  رداق  یمدرم  ياـهتیامح  یناـبیتشپ و  زا  يرادروخرب  نودـب  يربهر  چـیه  وا : تاروتـسد  زا  یچیپرـس  يربهر و  فیعـضت   2 تسا .
، نامز هب  هاگآ  يدـهتجم  هک  يربهر  زا  تعاـطا  اذـل  ( 9 ( ) دـشاب ع )  ) موصعم ماما  ای  ص )  ) ربماـیپ رگا  یتح   ) دوب دـهاوخن  دوخ  فیاـظو 

ناریا تلم  يدوبان  هب  رمک  یناهج  رابکتسا  هک  یطیارش  رد  هژیو  هب   ) دشاب یم  هدنز  دیهش  هوتـسن و  يدهاجم  اوقتاب ، لداع و  رادمتـسایس ،
رثا دـشاب و  یم  دـیکا  بجاو  یعامتجا  یلم و  یقالخا ، یعرـش ، ظاـحل  زا  دراد ) تدـم  دـنلب  نـالک و  فادـها  زین  بـالقنا  تسا و  هتـسب 

زا يوریپ  مدع  سکعرب ، دوب . دهاوخ  نانمشد  ياهیهاوخنوزفا  ربارب  رد  نانآ  تمواقم  ماظن و  نیلوؤسم  یمرگلد  ساسحا  زین  نآ  میقتـسم 
 : دومرف ع )  ) یلع ترـضح  دـش  دـهاوخ  یبالقنا  مدرم  ماظن و  يدوباـن  نانمـشد و  یخاتـسگ  بجوم  اـعطق  يربهر  نتـشاذگ  اـهنت  ربهر و 

دنب هک  یماگنه  سپ  دهد ، یم  دنویپ  مه  هب  هدروآ و  درگ  ار  اهنآ  هک  تساه  هناد  هب  تبـسن  حـیبست  دـنب  دـننامه  روما  رادـمامز  هاگیاج  ..
. دومن يروآ  عمج  ار  اـهنآ  ناوت  یمن  زگره  رگید  دـنوش و  یم  هدـنکارپ  ییوـس  هب  کـی  ره  هدـش و  ادـج  مه  زا  اـه  هناد  دلـسگب  حـیبست 
هک هچنآ  زا  یـساپسان  بـالقنا و  ياهدرواتـسد  نتفرگ  هدـیدان  یهلا ، ياهـشزرا  زا  تلفغ  یگدز ، فرـصم  ییارگ ، لـمجت   3 ( 11 () 10)

اتیاهن یتموکح و  ناراک  ردـنا  تسد  یلامتحا  ياـهیراکفالخ  تاـفارحنا و  هب  تبـسن  یتواـفت  یب  تیئود ، فـالتخا و   4 دندروآ . تسدب 
... نایب ملق و  لها  دهعت  مدع  هعماج ، نارادروخرب  ياهیهاوخنوزفا  رکنم ،) زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  مدع  و   ) یناگمه تراظن  كرت 

یناسک باختنا  ای  اه و  تاباختنا  رد  هژیو  هب  فلتخم ، ياه  هنحـص  رد  روضح  مدـع  بالقنا و  دـض  ای  توافت و  یب  ياـههورگ  تیوقت   5
یم هک  هنوگنامه  دنراد : یجراخ  أشنم  هک  یتارطخ  اهبیسآ و  د  یبالقنا . ياهشزرا  يوقت و  هن  تسا  تردق  لوپ و  ناش  یلصا  هناوتشپ  هک 
هداد رارق  يدج  دیدهت  دروم  هقطنم  ناهج و  حطس  رد  ار  نانآ  عفانم  هدرک و  دراو  رابکتسا  هنمیه  رب  ار  هبرض  نیرتگرزب  بالقنا  نیا  میناد 
غیرد نآ  ندرب  نیب  زا  رد  یـشالت  هنوگ  ره  زا  دوخ  يدایا  طسوت  ای  میقتـسم و  روط  هب  دنریگ و  یمن  مارآ  نانآ  یعیبط  روط  هب  اذـل  تسا ،
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ياهتورث ندومن  هکولب  يداصتقا ، هرصاحم  زا :  تسا  ترابع  یناهج ، رابکتسا  هژیوب  بالقنا ، نانمـشد  تامادقا  زا  یـشخب  درک . دنهاوخن 
زا سپ  دـنداد و  ماجنا  تیطورـشم  نایرج  رد  اه  یـسیلگنا  هک  هچنآ  ریظن  جرم  جره و  یلخاد و  ياهگنج  داـجیا  یماـظن ، مجاـهت  روشک ،

فالتخا داجیا  بالقنا ، یمدرم  ینید و  ياهناینب  فیعـضت  تفرگ ، تروص  ییاکیرمآ  ياهتـسینومک  طسوت  زین  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
، نوگانوگ ياه  هنحص  رد  بالقنا  دض  ياههورگ  زا  هبناج  همه  ياه  تیامح  بالقنا . يربهر  فیعـضت  یبالقنا ، رثؤم  ياهورین  نایم  رد 

حرط تفرگ و  تروص  اـکیرمآ  سیلگنا و  میقتـسم  ياـهتیامح  اـب  هک  دادرم  ياتدوک 28  ریظن  اـتدوک  حرط  یماـظن و  ياـهورین  رد  ذوفن 
یم رد  ارجا  هب  مدرم  هدوت  رد  ذوفن  اب  هک  تسا  یجراخ  رطخ  نیرت  یـساسا  هک  یگنهرف  مجاـهت  هرخـالاب  دـش و  یثنخ  هک  هژون  ياـتدوک 
یپ دـنریگ . یم  بـالقنا  زا  ار  مدرم ، ینعی  بـالقنا ، یلـصا  ياـه  هیامرـس  هدرک و  گـنر  مک  ار  بـالقنا  یگنهرف  ینید و  ياـهناینب  دـیآ 

تموکح همدقم  هطورـشم  زا  سپ  جرم  جره و  هک  نانچمه  دماجنا ، یم  مسیـشاف  دادبتـسا و  هب  یـشرانآ  جرم و  جره و  الوصا   1 اهتشون :
هک تسا  تاعقوت  شیازفا  وس ، کی  زا  یبالقنا  ره  راثآ  نیرتمهم  دـنراد  هدـیقع  نارگ  لیلحت  لیلد ، نیمه  هب  . دـش ناـخاضر  يروتاـتکید 

هیآ 13 سنوی ، هروس   3 34  . هبطخ هغالبلا ، جهن   2 دادبتـسا . يروتاتکید و  شیادیپ  رگید ، بناج  زا  تسا و  نآ  میقتـسم  رثا  جرم  جره و 
هبطخ حلاص ، یحبـص  هغالبلا ، جهن   5 322  . ص 321 و ج 1 ، يدابانگ ، نیورپ  دمحم  همجرت  نودـلخ ، نبا  همدـقم  نودـلخ ، نبا   4 .14

، یمتاخ  7 دینک . هعجارم  هخروم 14/3/76  هر )  ) ینیمخ ماما  تلحر  زورلاس  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  ینارنخـس  نتم  هب   6 325  . ص ، 209
عاونا اب  سکع  رب  دنـشاب  مهنیب » ءامحر  رافکلا و  یلع  ءادـشا   » هکنآ ياـج  هب   8 205  . ص ، 1376 ناوج ، يامیـس  جوم ، میب  دمحم ، دیس 
تـسد زا  يا  هیحور  نینچ  میقتـسم  هجیتن  دنزادرپ ، یم  بالقنا  هب  تبـسن  نامرحمان  بذج  هب  دـننک و  یم  حرط  ار  يدوخ  ياهورین  اهگنا 

ياهدیدهت یجراخ و  یلخاد و  نانمـشد  ربارب  رد  ینیـشن  بقع  هب  دوخ  نیا  دـش و  دـهاوخ  دـنرادن  انث  حدـم و  نابز  هک  مدرم  هدوت  نداد 
. درادن نتفگ  يارب  ینخس  دریگن  رارق  تعاطا  دروم  هک  یـسک  عاطی » نمل ال  يأر  ال  : » دومرف ع )  ) یلع ترـضح   9 دیماجنا . دهاوخ  نانآ 

جهن ادبا » هریفاذحب  عمتجی  مل  مث  بهذ  زرخلا و  قرفت  ماظنلا  عطقنا  اذاف  همـضی  هعمجی و  زرخلا ، نم  ماظنلا  ناکم  رـسالاب  میقلا  ناکم   » 10
هدرک و هبرجت  یمالسا  ماظن  رد  ار  يربهر  شقن  یجراخ  یلخاد و  نانمـشد  هک  زورما   11 442  . ص هبطخ 146 ، مالسالا ، ضیف  هغالبلا ،

لحاس هب  ار  بالقنا  یتشک  تسناوت  هک  دوب  یبتکم  هناوتـشپ  اب  یمدرم و  ياـه  تیاـمح  زا  رادروخرب  دـنمتردق و  ربهر  دوجو  هک  دـندید 
 ، یمالـسا بالقنا  نوماریپ  ون  یـشهوژپ  هلاقم : عبانم  دنزادرپب . نآ  فیعـضت  هب  نوگانوگ  نیوانع  اب  ات  دـندمآرب  ددـص  رد  دـناسرب  تاجن 

؛  دیمح ناقهد ،

یمالسا بالقنا  ياهدیدهت  اهشلاچ و  عناوم ، تافآ ،

هیلوا ياهماگ  نیحلصم  نویبالقنا و  هک  دوش  یم  هدید  اهبالقنا  زا  يرایسب  خیرات  رد  یمالسا  بالقنا  ياهدیدهت  اهـشلاچ و  عناوم ، تافآ ،
دننز یم  مه  رب  تسین  اهنآ  تساوخ  قفاوم  هک  ار  دوجوم  عضو  هتخادـنا و  رب  ار  مکاح  ملاظ  یـسایس  میژر  دـنراد و  یم  رب  تیقفوم  اـب  ار 

یمدرم عیـسو و  یتکرح  هک  تسا  تیطورـشم  بالقنا  شا  هنومن  دـننام  یم  ماکان  بولطم  هعماج  يانب  بـالقنا و  فادـها  ققحت  رد  یلو 
يراذگ هیاپ  ياتدوک 1299 و  دهاش  تیطورـشم  نامرف  زا  لاس  هدراهچ  زا  رتمک  تشذگ  اب  اما  دش  راثن  شهار  رد  يدایز  ياهنوخ  دوب و 

نماد هار  نیب  رد  هک  دـشاب  یعناوم  تافآ و  زا  یـشان  دـناوت  یم  رما  نیا  میـشاب  یم  اه  هدزبرغ  ندـمآ  راک  يور  یناخ و  اضر  يروتاتکید 
لمعب ناریا  یمالـسا  بالقنا  عناوم  تافآ و  تخانـش  يارب  یعیـسو  تیانع  دـیاب  اهـسرد  نیا  زا  هدافتـسا  اب  تفرگ  ار  تیطورـشم  بـالقنا 
ریخاتب ارنآ  فادـها  ققحت  هدـش و  بالقنا  تکرح  يدـنک  ثعاب  هک  يا  هدـیدپ  لماع و  ره  ود  نآ  توافت  عناوم و  تافآ و  فیرعت  . دـیآ

تلم نیا  یعامتجا  نادـجو  رد  هک  راصعا  نورق و  هدـش  مکارتم  يژرنا  هک  میدـید  ام  . تسا عنام  تفآ و  کی  دزاس  نکممان  ای  هتخادـنا و 
هلحرم بالقنا و  مزال  طرـش  نیا  دـش  هزیلاناک  یهاـشنهاش  میژر  يزادـنارب  ته  جارختـسا و  ماـما  تسد  اـب  لاس 56  رد  دوب  هدـش  راـبنلت 
میتسه هار  يادتبا  رد  زونه  بالقنا  رتالاب  یلصا و  فادها  هب  لوصو  يارب  هلحرم  نیا  زا  سپ  هک  تسا  یعیبط  تسا و  بیرخت  يزادنارب و 
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میظع يژرنا  نیا  رب  انب  درک  هزرابم  عناوم  تاـفآ و  اـب  دـیاب  هک  تساـجنیا  . دوش یم  زاـغآ  یگدـنزاس  هلحرم  هک  تسا  هطقن  نیا  زا  هزاـت  و 
زا سپ  هک  ارچ  دـنک  یم  تیافک  فادـها  هب  لوصو  يارب  هلحرم  نآ  رد  يزوریپ  هک  مینک  روصت  دـنک و  رورغم  ار  ام  دـیابن  بـالقنا  هیلوا 

هارمه و هک  ار  یتالکـشم  دزادـنیب . تکرح  زا  ار  بـالقنا  روتوم  تسنکمم  هک  دوش  یم  ادـیپ  عناوم  تالکـشم و  هار  رـس  رد  ردـقنآ  نیا 
یم بالقنا  ضراع  نوریب  زا  هک  یتالکـشم  دـشاب . یم  ینورد  یئاه  هدـیدپ  تافآ  نیا  رب  انب  . میئوگ یم  تفآ »   » دـشاب یم  بالقنا  نورد 

، بالقنا ناربهر  هدـمع  فیاظو  زا  یکی  دنـشاب . یم  یکیناکم  ینوریب و  یئاه  هدـیدپ  عناوم  نیا  رب  انب  . مینک یم  يراذـگمان  عناـم »   » دوش
رد دـنراد و  ار  تایـضتقم  ندرک  روراب  یهدـنامزاس و  هفیظو  هلحرم  کـی  رد  ناربهر  دوب  دـهاوخ  نآ  عناوم  تاـفآ و  اـب  عقوم  هب  هزراـبم 
هار داد و  رادـشه  عناوم  تافآ و  دروم  رد  دـیاب  لبق  یلیخ  زا  . دـشاب یم  تافآ  عناوم و  نداد  ناشن  یفرعم و  ناشمهم  هفیظو  يدـعب  هلحرم 

ناشتـسکش انایحا  بالقنا و  ندروخ  هبرـض  هب  تسا  نکمم  عناوم  تالکـشم و  موجه  لـباقم  رد  ندـش  ریگلفاـغ  . دومن هئارا  ار  اـهنآ  لـح 
، هیـضیف هسردم  رد  لاس 42  ياروشاع  قطن  نامه  رد  . تشاد تیوربخ  تراـهم و  رایـسب  هفیظو ، نیا  ماـجنا  رد  ماـما  ترـضح  . دوش یهتنم 

یم لیئارـسا  اکیرمآ و  هجوتم  ار  دوخ  هلمح  ناریا ، یمالـسا  یناسنا و  تفرـشیپ  دشر و  هار  رد  یعنام  ناونع  هب  هاش  هب  هلمح  نمـض  ناشیا 
لوط رد  ای  . درب یم  مان  گرزب  ناطیش  یلصا و  نمشد  ناونعب  اکیرمآ  زا  هراومه  زین  یمالسا  بالقنا  ددجم  يریگ  جوا  ياهلاس  رد  دنک و 

تـسایر ایند و  بح  دروم  رد  ای  دـنک . یم  دای  گرزب  یتفآ  ناونعب  هقرفت  زا  تدـحو ، هب  نیلوئـسم  مدرم و  توعد  نمـض  بـالقنا  نارود 
دیریگب رارق  مدرم  هجوت  لابقا و  دروم  هکنآ  زا  لبق  ات  دـینک  شالت  دـیوگ  یم  دـهد و  یم  رادـشه  يدرف ، یقـالخا و  یتاـفآ  ناونعب  یبلط 

اهنآ عفر  نودب  هک  دوش  یم  یئاه  تفآ  راچد  رگید  ياه  هدـیدپ  دـننامه  زین  بالقنا  بالقنا  عناوم  تافآ و  يدـنب  هقبط  دـیزاسب . ار  دوخ 
یعیبط و یلک : هتسد  ود  هب  ناوت  یم  ار  بالقنا  تافآ  . تسین رسیم  اهنآ  تخانـش  نودب  تافآ  عفد  دوب و  دهاوخن  نکمم  بالقنا  رارمتـسا 

یعیبط تافآ  درادن و  مات  تلاخد  ای  درادن و  یتلاخد  اهنآ  رد  الصا  ای  رشب  تسد  هک  دنتسه  یعیبط  تافآ  لوا : هتـسد  دومن . میـسقت  ناسنا 
رد تیعمج  دـشر  تیعمج : هیور  یب  شیازفا  فلا ) زا : دـنترابع  اـهنآ  مها  هک  دـنوش  یم  میـسقت  يرتـکچوک  ياـه  هتـسد  هب  دوخ  هبون  هب 
هک تسا  یتفآ  دریگن  ماجنا  هدـش  باسح  قیقد و  همانرب  بوچ  راچ  رد  دـشاب و  هیور  یب  رگا  اما  دراد  تبثم  ریثاـت  روشک  کـی  تشونرس 

یبالقنا ماظن  کی  يارب  زین  تیعمج  بسانمان  عیزوت  ب ) تشاد . دـهاوخ  لابندـب  یمیخو  بقاوع  هدـش ، بـالقنا  تکرح  يدـنک  بجوم 
هیور یب  ترجاـهم  ج ) تشاد . دـهاوخ  یپ  رد  یلمحت  لـباق  ریغ  یگنهرف  يداـصتقا و  یـسایس ، ياهدـمایپ  دوب و  دـهاوخ  نیرفآ  لکـشم 

د) دروآ . یم  لابندب  بالقنا  يارب  ار  یتامیالمان  دش و  دهاوخ  هنکس  زا  طاقن  ریاس  ندش  یلاخ  صاخ و  طاقن  رد  تیعمج  مکارت  بجوم 
هک تسا  كاـنرطخ  یتـفآ  دـنک  یم  مهارف  ار  هریغ  يداـصتقا و  یگنهرف ، یـسایس ، ياـه  هدافتـسا  ءوس  هنیمز  هک  اـجنآ  زا  زین  يداوس  یب 

بجوم تسین ، يرفم  اهنآ  زا  هک  ... یلاسکـشخ و هلزلز ، لیـس ، نوچمه  یعیبط  ثداوح  ه ) دنک . یم  دیدهت  تدش  هب  نورد  زا  ار  بالقنا 
لباقم رد  ار  بالقنا  يریذپ  هبرض  ناوت  یم  يدودح  ات  حیحـص  ياهیزیر  همانرب  اه و  ینیب  شیپ  اب  یلو  ددرگ  یم  بالقنا  تکرح  يدنک 

تیمهازا ظاـحل  نیدـب  دراد و  شقن  اـهنآ  شیادـیپ  رد  رـشب  تسد  هک  تسا  یناـسنا  ياـهتفآ  مود : هتـسد  داد . شهاـک  ثداوح  عون  نیا 
هجوتم ای  بالقنا  کـی  نورد  زا  هک  یلخاد  تاـفآ  - 1 دنوش : یم  میـسقت  یجراخ  یلخاد و  هتـسد  ود  هب  تافآ  نیا  دـنرادروخرب  يرتشیب 

مکح نآ ، هب  تبـسن  دـنبالقنا و  یلـصا  ناکرا  زا  ناربهر  هک  اجنآ  زا  ناربهر : تافآ  فلا ) مدرم . هجوتم  اـی  دـنوش و  یم  بـالقنا  ناربهر 
هب طوبرم  تافآ  زا : دـنترابع  اهنآ  هدـمع  .و  تسا رت  هدـننک  دـیدهت  رترابنایز و  بالقنا  يارب  زین ، ناربهر  تافآ  دـنراد  ار  یتشک  يادـخان 

تسا تسایر  بح  هژیوب  ایند و  بح  دوب  دهاوخ  یقالخا  دسافم  همه  هشیر  هک  نآ  قیداصم  نیرتگرزب  زا  یکی  ناربهر : صصخت  دهعت و 
نابئذ ام  دـنیامرف : یم  یثیدـح  رد  ع )  ) قداص ماما  . تسا هدـش  شهوکن  یقالخا  لـئاذر  ریاـس  زا  شیب  هصیـصخ  ود  نیا  زا  تاـیاور  رد  و 

ود ررـض  ملـسملا . نید  یف  فرـشلا  لامعا و  بح  نم  اهیف  دسفاب  اهرخآ  یف  رخآلا  اهلوا و  یف  امهدحا  اهؤاع ، اهقراف  دق  منع  یف  نایداض 
ناملـسم نید  هجوتم  یبلط  هاج  لام و  بح  زا  هک  ینایز  زا  هاگچیه  دنوش  رو  هلمح  یناپوچ  یب  هلگ  ياهتنا  ادـتبا و  هب  هک  هدـنرد  گرگ 

بح رد  ار  یبلط  هاج  هژیوب  هدیدنسپان  ياهتلصخ  زا  يرایسب  هشیر  بلاج  لصفم و  تیاور  کی  رد  زین  داجـس  ماما  تسین . رتشیب  دوش  یم 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 2052 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسا نکمم  یبلط  هاج  هژیوب  شفلتخم و  بعـش  اب  یتسود  ایند  ماما  ترـضح  هتفگب  و  دنک . یم  یفرعم  اطخ  ره  هشیر  ار  ایند  بح  ایند و 
راکشآ ناگمه  رب  زین  يربهر  رد  یملع  صصخت  هدمع  شقن  یلمع ، دهعت  رانک  رد  هکنانچ  دشکب . طوقس  هب  ار  یمالـسا  ماظن  بالقنا و 

: دیامرف یم  يا  هبطخ  رد  ع )  ) یلع ترـضح  نینمؤملا  ریما  دـیآ و  رامـشب  بالقنا  كانرطخ  تافآ  هرمز  رد  دـناوت  یم  نآ  نادـقف  تسا و 
نیرتاناد نیرتدـنمورین و  يرادـمامز  يارب  سک  نیرت  هتـسیاش  مدرم  يا  هللا »  رماب  مهملعا  هیلع و  مهاوقا  رمالا  اذـهب  سانلا  نا  سانلا  اـهیا  »

داقتعا نامیا و  بالقنا  هب  هک  دنتـسه  یهورگ  یبـالقنا  ره  رد  ناـبلط : تصرف  هنخر  تسا . يرادـمامز  هب  طوبرم  رما  و   ) ادـخ رما  هب  ناـنآ 
اهنآ هب  هنیمز  هک  اجنآ  ات  یتح  بالقنا و  دوپ  رات و  رد  ات  درادـیم  او  ار  نانآ  یهورگ ، ای  یـصخش  عفانم  هب  یبایتسد  ظـفح و  یلو  دـنرادن 

تابرض تامطل و  بسانم  ياهتصرف  رد  تردق ، هب  یبایتسد  زا  سپ  هک  تسا  یهیدب  و  دننک ، هنخر  بالقنا  يالاب  حوطـس  رد  دهد  هزاجا 
یتما یلع  فاخا  تسل  دـنیامرف : یم  یثیدـح  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  . درک دـنهاوخ  دراو  يربهر  ماظن و  بـالقنا ، رکیپ  رب  ار  دوخ  هدـنبوک 

زا شیوخ  تما  رب  مهولتق . مهوصع  نا  مهونتف و  مهوعاطا  نا  نیلـضم  ۀـمئا  یتما  یلع  فاخا  ینکل  و  مههاتجی ، اودـع  مهلتق و ال  ءاـغوغ 
مکانمیب یهارمگ  نایاوشیپ  زا  شیوخ  تلم  رب  هکلب  متـسین ، نارگن  دزاتب ، ناشنهیم  رب  هک  ینمـشد  زا  ای  دشک و  نوخب  ار  نانآ  هک  یبوشآ 

نیب میرک  نآرق  دنـشک . یم  ار  نانآ  دـنیامن  یچیپ  رـس  نانآ  نامرف  زا  رگا  دـنناشک و  یم  رفک  هب  ار  ناشیا  دـنرب ، ناـمرف  ار  ناـنآ  رگا  هک 
قافنا و هدروآ و  نامیا  هکم  حتف  زا  دعب  هک  ینینمؤم  اب  دننک  یم  داهج  قافنا و  ادـخ  هار  رد  هدروآ و  نامیا  هکم  حـتف  زا  لبق  هک  ینینمؤم 

عون نیا  نشور  قیداصم  زا  زین  ماظن : بالقنا و  هدنیآ  يارب  نشور  صخـشم و  همانرب  حرط و  نتـشادن  دراذـگ . یم  قرف  دـننک ، یم  داهج 
یب دوش . یم  بالقنا  زا  نانآ  ینادرگ  يور  ببـس  دراد و  لابند  هب  ار  هدـنیآ  هب  نانیمطا  مدـع  مدرم و  بارطـضا  هرهلد و  هک  هدوب  تاـفآ 

دنور رد  تسا  نکمم  دنـشاب ، تماقتـسا  رهظم  راوتـسا و  هوک  دـننام  دـیاب  هک  ناربـهر  رد  زین  تماقتـسا : مدـع  یگلـصوح و  مک  يربـص ،
یلخاد تافآ  زا  یمهم  شخب  یمدرم : تافآ  ب ) دسرن . دوخ  یئاهن  یلاع و  فادها  هب  بالقنا  هک  دوش  ببـس  دنک و  داجیا  للخ  بالقنا 

جاور دننام  دنک  یم  دیدهت  ار  تلم  ياهشزرا  مولع و  تاداقتعا ، هک  یگنهرف  تافآ  - 1 زا : دنترابع  اهنآ  هدمع  هک  دوش  یم  مدرم  هجوتم 
یهاوخ و هدایز  یئارگ و  لمجت  یبلط و  تحار  هب  ءالتبا  یـشوک ، تخـس  دـیلوت و  شالت و  هیحور و  نداد  تسد  زا  یقالخا ، داسف  نتفای 

یم نمـشد  تاءاقلا  هناگیب و  ياه  هشیدـنا  ذوفن  ببـس  هک  تاداقتعا  یتسـس  نارگید ، هب  تبـسن  ندرکن  تیلوئـسم  ساـسحا  ینیب و  دوخ 
ای هناگیب و  نمشد  یگنهرف  مجاهت  زات و  تخات و  ربارب  رد  ینیـشن  بقع  برغ و  گنهرف  زا  قطنم  یب  دیلقت  یطارفا و  یئارگ  ددجت  دوش ،

ریثات نآ و  هب  طوبرم  یللملا  نیب  یلم و  تانایرج  بالقنا و  هب  تبـسن  ناشتاعالطا  مدرم و  یـسایس  یهاگآ  ندش  مک  . یلخاد بالقنا  دض 
مزال ياهـصصخت  يریگارف  رد  یمدرم  يراگنا  لهـس  تسـس و  نآ و  هب  طوبرم  ثداوح  هب  تبـسن  نمـشد  هناضرعم  ياهلیلحت  زا  يریذپ 

یمدرم یلخاد  تافآ  عون  نآ  زا  زین  يداصتقا  تافآ  - 2 دوش . یم  اهبالقنا  تسکش  ندروخ و  همدص  هناگیب و  هب  زاین  ببس  هک  هرادا  يارب 
یم لابندـب  یگدـنز ، يرورـض  ریغ  لئاسم  هب  نتخادرپ  بالقنا و  يـالاو  فادـها  ندرب  داـی  زا  هک  یئارگ  لـمجت  ياهلکـش : رد  هک  تسا 

یجراخ ياهالاک  رازاب  هب  ار  روشک  دراد و  یم  زاب  هدـنزاس  يداصتقا  ياهراک  دـیلوت و  هب  نتخادرپ  زا  ار  مدرم  هک  ییارگ  فرـصم  . دروآ
تورث هب  ندیـسر  يارب  سک  ره  دوش  یم  بجوم  هک  يزودنا  تورث  .و  دش دهاوخ  یهتنم  تلم  یگتـسباو  هب  تیاهن  رد  دنک و  یم  لیدبت 

گنت نارگید  رب  ار  یگدـنز  هصرع  رذـگهر  نیا  زا  دروآ و  يور  ... قاچاق و یـشورفنارگ ، راکتحا ، ریظن  ییاه  هبرح  هب  یـصخش  عفاتم  و 
يداژن و یبهذـم ، تافالتخا  و  هقرفت -  تتـشت و  لکـش  رد  هک  یـسایس  تافآ  - 3 دـهد . رارق  زات  تخاـت و  دروم  ار  ناـنآ  قوقح  دـنک و 
ناگناگیب و مجاهت  لباقم  رد  یگتخاب  دوخ  بالقنا و  هدنیآ  ماظن و  تشونرس  هب  تبـسن  توافت  یب  يا -  هقطنم  یهورگ و  یتسیلانویـسان 

یعناوم یناـسنا  تاـفآ  زا  مود  عون  یجراـخ  تاـفآ  دـنک -. یم  ادـیپ  روهظ  زورب و  سفن  هب  داـمتعا  نداد  تسد  زا  ینیب و  مک  دوخ  سح 
رس رب  یگنهرف  يداصتقا و  یسایس ، یماظن ، نوگانوگ  ياهلکش  رد  هک  دیآ  یم  دوجوب  بالقنا  هار  رـس  رب  هناگیب  لماوع  طسوت  هک  تسا 

ياهدروخرب . یبالقنا روشک  کی  ياهزرم  رد  ینما  ان  داجیا  رایع و  مامت  یلیمحت  گنج  لثم  دوش  یم  رهاـظ  یبـالقنا  تلم  بـالقنا و  هار 
یئانتعا یب  یلحم -  تافالتخا  هب  ندز  نماد  فعض ، طاقن  ندرک  گرزب  نتشاذگ و  نیب  هرذ  ریز  هناگیب و  ياه  هناسر  تاغیلبت  یـسایس و 
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یبهذـم و یلم  ياهـشزرا  دـئاقع و  راکفا ، رد  ذوفن  يداصتقا ، میرحت  هرـصاحم و  ... بالقنا و شزرا  رپ  تبثم و  جـئاتن  هب  نداد  اـهب  مک  و 
هب زاـین  بـالقنا  عناوم  تاـفآ و  لـماک  یـسررب  تسا  یعیبـط  هریغ . یگنهرف و  مجاـهت  قیرط  زا  اـهنآ  نداد  هولج  هیاـپ  یب  ندرک و  تسس 

عناوم تافآ و  هدـمع  قادـصم  ود  هک  رابکتـسا  یئارگهورگ و  هرابرد  افرـص  میزادرپ و  یمن  نآ  هب  اـجنیا  رد  اـم  دراد و  يرتشیب  لیـضفت 
تـسا یعناـم  یمود  ینورد و  تسا  یتـفآ  یلوا  رابکتـسا  یئارگهورگ و  .1 میزادرپ : یم  يرتشیب  لیـضفت  یـسررب و  هب  دـنبالقنا  یـسایس 

ود هک  دوب  هتـسیاش  تسا  یـسایس  مولع  هدودـحم  رد  راتـشون  نیا  نوچ  الوا  تسا . هلئـسم  دـنچ  زا  یـشان  ود  نیا  شنیزگ  كـالم  . ینوریب
قادصم ود  نیا  هک  داد  ناشن  بالقنا  نارود  یلمع  هبرجت  ایناث  دوش . هدیزگ  عناوم  تافآ و  لیلحت  هیزجت و  يارب  یـسایس  هدـمع  قادـصم 
دنلباقتم طابترا  رد  هدوب و  هکـس  کی  يور  ود  دراوم  زا  يرایـسب  رد  قادصم  ود  نیا  اثلاث  دـنا . هدرک  دراو  بالقنا  هب  يدـیدش  تامدـص 

، میقتـسم ریغ  ای  میقتـسم و  ریخا ، لاس  دـصکی  یط  ار  اهکهورگ  زا  يرایـسب  یتالیکـشت  ای  يرکف  ياـه  هشیر  تسا  هاوگ  خـیرات  هکناـنچ 
هدمآ برغ  يایند  زا  مسیلانویـسان  مسیلاربیل و  هشیدنا  الثم  تسا . هداد  شرورپ  دـشر و  ای  هدرک  داجیا  یناهج  رابکتـسا  ناهنپ ، ای  راکـشآ 

رب یتخس  تابرض  دوخ  رمع  لاس  یط 42  رد  درک و  دشر  يوروش  خرس و  شترا  لماوع  تسدب  هدوت  بزح  تالکشت  نامزاس و  تسا و 
دهاوش رگید  زا  دوب . یلیمحت  گنج  نیح  رد  يوروش  هب  یماظن  یگنج و  كرادـم  لاـسرا  اـهنآ  نیرخآ  هک  دروآ  دراو  ناریا  تلم  رکیپ 

تاـمجاهت عاوـنا  هنیمز  یبـالقنا ، تلم  نیب  رد  هقرفت  يزاـب و  طـخ  یئارگهورگ و  هک  تسا  نـیا  ناـیرج  ود  نـیا  لـباقتم  ریثاـت  دروـم  رد 
ناوـنعب شنارکفمه  ردـص و  ینب  هک  بـالقنا  لـئاوا  رد  ـالثم  . دروآ یم  مـهارف  رابکتـسا  يارب  ار  یماـظن  يداـصتقا و  یـسایس ، یگنهرف ،

هقطنم عاجترا  یناهج و  رابکتـسا  دـندناسر ، جوا  هب  ارنآ  دـندرک و  هقرفت  داجیا  هب  عورـش  یبالقنا  تموکح  تیمکاح  لـخاد  رد  یهورگ 
، تیمکاح رد  دوجوم  ياهحانج  تتـشت  داـضت و  هیاـس  رد  هکیتقو  تفگ  ناوتب  دـیاش  .و  دـندید بساـنم  قارع  هلمح  زاـغآ  يارب  ار  ناـمز 

نیرتـگرزب زا  اـهکهورگ  یئارگهورگ و  .2 تفاـی . تدـش  رابکتـسا  يوس  زا  زین  یگنهرف  مجاـهت  هتفاـی ، شیازفا  بـالقنا  يریذـپ  بیـسآ 
تاضیعبت تافالتخا و  هک  دمآ  مالسا  . تسا هدوب  هعماج  داحآ  نیب  تدوم  تدحو و  يرارقرب  شیمارگ  ربمایپ  مالـسا و  ياهمایپ  فادها و 

دیاقع و  » ای لامعا »  راکفا و   » تدـحو هیاس  رد  هعماج  تدـحو  دومن . مالعا  يوقت  دـنوادخ  دزن  رد  ار  يرترب  كالم  دزادـنا و  رب  ار  اوران 
يادرف زا  . دـنیآ یم  رد  هللا  بزح  ینعی  دـحاو  هدرگ  تروـص  هب  مدرم  همه  هک  تسا  یتدـحو  نـینچ  هیاـس  رد  . دوـش یم  یلجتم  ماـکحا » 

يزاب و دـناب  يزاب و  طخ  میـشاب . یم  ... يداـم و یموق و  يا و  هلیبق  يرکف و  نوگاـنوگ  تابـصعت  هراـبود  دـلوت  دـهاش  اـم  ربماـیپ  تلحر 
مظن اب  هک  ینوگانوگ  یناسنا  تالیکـشت  داجیا  یهدـنامزاس ، تیریدـم و  ثحب  رد  دریگ . یم  جوا  نوگانوگ  ياـه  هتـسد  راد و  لیکـشت 
نیا هب  هجوت  اب  یبالقنا  زرابم و  دارفا  توغاط ، هیلع  هزراـبم  ناـیرج  رد  . تسا دـیفم  مزـال و  يرما  دنـشاب  فادـها  ققحت  ددـص  رد  صاـخ 
ظفح دـش و  یم  شومارف  یلـصا  فدـه  یتدـم ، زا  سپ  بلغا  یلو  دـندش  دـحتم  یلجتم و  یئاـههورگ  تاجتـسد و  رد  كرتشم  فدـه 
هتفای ناماس  مظنم و  راک  نمض  ماما  ترضح  یلو  . تفرگ یم  رارق  یلصا  فده  ياجب  تسیا  هلیسو  رازبا و  دوخ  هک  تالیکشت  نامزاس و 
يارب سپـس  . دیدرگ هاش  يزادنارب  هب  قفوم  ینانچنآ ، نامزاس  دوجو  هب  ءاکتا  نودـب  مدرم و  همه  يورین  نامیا و  رب  هیکت  اب  بالقنا ، يارب 
نارود ات  درک  رداص  یـساسا  نوناق  نیودـت  يارب  ار  ناگربخ  سلجم  لیکـشت  نامرف  دوش  عیرـست  بالقنا ، فادـها  هب  یباـیتسد  رد  هکنیا 

بالقنا يارب  يرگید  ياهفدـه  یئاهکهورگ  اهفیط و  بالقنا  يادرف  نامه  زا  . دورب ولج  ینوناق  نامزاس  لوصا و  اب  رارقتـسا  یگدـنزاس و 
هب یبایتسد  یگنوگچ  رس  رب  زین  یئاه  فیط  اههورگ و  . دنتفر شیپ  زین  یماظن  هلباقم  ات  اهنآ  زا  یخرب  هدش ، ادج  بالقنا  زا  دندرک و  رکذ 

ناراـی فص  رد  یئارگهورگ  میزادرپ . یم  فیط  ود  نیا  یـسررب  هب  راتـشون  نیا  رد  هک  دـندرک  زاربا  ار  دوـخ  صاـخ  ياهـشور  فادـها 
، ماظن یتموکح  يرادا و  ياهرداک  ناونعب  بالقنا ، لوا  لاس  رد  اهارگ  یلم  اهلاربیل و  هلمج  نآ  زا  ینوگانوگ و  ياهفیط  دارفا و  بـالقنا 

مک مک  اجنیمه  زا  . دـنامن یقاب  تموکح  رد  یهللا  بزح  ریغ  حالطـصا  هب  دارفا  يارب  یئاج  رگید  ردـص  ینب  لزع  زا  سپ  . دنتـشاد روضح 
هب اـهنآ  زا  یـشخب  تشاد و  ینوگاـنوگ  ياـه  هنیمز  لـلع و  هک  درک  یلجت  هب  عورـش  اـه ) یهلا  بزح  ینعی   ) فـیط نـیا  نـیب  یتاـفالتخا 

ياه تئیه  دننام  یئاهلکشت  دادرخ  زا 15  دـعب  ماما  ناوریپ  . دـش یم  طوبرم  هاش  هیلع  هزرابم  نارود  رد  يزوریپ  زا  لبق  ياهلاس  تاـنایرج 
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هتـسد دنچ  مه  هزرابم  رخآ  ياهلاس  رد  دـش . حرطم  لبق  لوصف  رد  هک  . دـندروآ دوجوب  دوخ  يارب  یمالـسا  للم  بزح  یمالـسا و  هفلتؤم 
یم طوبرم  اهنآ  کیژولوئدیا  عضاوم  رییغت  لاس 54 و  رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  باعشنا  هب  هژیوب  هک  دش  ادیپ  یمالـسا  رگید  کچوک 

نیدهاجم نامزاس  اب  اتدمع  زا 54  لبق  ياهلاس  رد  ای  دندرک و  یم  لمع  ادرفنم  ای  هک  زین  یبالقنا  ناملسم و  نیزرابم  زا  هتسد  کی  دندش .
عـضاوم زا  هک  يرتشیب  ياه  تخانـش  اهوگتفگ و  رثا  رد  اجنآ  رد  هداتفا  نادـنز  هب  نانآ  رثکا  هاـجنپ  ههد  لوا  همین  رد  دنتـشاد ، يراـکمه 

ینیمخ ماما  يربهرب  یمالسا  بالقنا  هک  رد 56  .و  دندومن داجیا  يدایز  ياه  هعفاد  اه و  هبذاج  رگیدکی  لباقم  رد  دندرک  ادـیپ  رگیدـمه 
یـساسا و ینیرفآ  شقن  یعدم  دناوت  یمن  نادنز  زا  جراخ  رد  یلکـشت  چـیه  دروآرب  رـس  اددـجم  دادرخ  هدزناپ  نایرج  بوکرـس  زا  سپ 

بـالقنا ياـضف  زا  هدافتـسا  اـب  نادـنز  نورد  ياـه  لکـشت  اـهرداک و  بـالقنا  يزوریپزا  سپ  . دـشاب یمدرم  یهلا و  تکرح  نیا  رد  رثؤم 
بالقنا لباقم  رد  هناحلـسم  تروصب  دوز و  یلیخ  طاقتلا  پچ و  ياـهورین  دـننام  اـه  نیا  زا  يا  هدـع  دـندرک ، ناـمزاس  تاـیح و  دـیدجت 

اتدمع ار  یمالسا »  بالقنا  نیدهاجم  نامزاس   » نامز نیا  رد  بالقنا  زا  لبق  یمالسا  کچوک  ياهورین  صوصخب  اهرداک  رگید  . دنداتسیا
يرگید لیکشت  زین  یمالـسا  يروهمج  بزح  . دندوب مهم  نیلوئـسم  وزج  نآ  نارـس  زا  يدارفا  دندرک و  داجیا  قلخ  نیدهاجم  اب  هلباقم  رد 

هللا ۀیآ  يا و  هنماخ  هللا  ۀیآ  یناجنسفر ، مالسالا  ۀجح  رنهاب ، دیهش  یتشهب ، دیهش  نوچ  يدارفا  تیریدم  اب  ماما و  هزاجا  هراشا و  اب  هک  دوب 
هباشم ياهحانج  ارهاظ  تفرگ و  تروص  یئاه  يدنب  حانج  تالیکشت  نیا  يود  ره  رد  دعب  ياهلاس  یط  رد  . دش لیکـشت  یلیبدرا  يوسوم 

نوگانوگ ياهلکـش  هب  تافالتخا  نیا  . فادها هن  دوب  اهـشور  رـس  رب  ارهاظ  اه  يدـنب  حانج  دـندش . بذـج  رگیدـکی  يوسب  فیط ، ره  رد 
یم یلخاد  فالتخا  هنوگ  ره  اهنآ  اب  اهکهورگ  یهارمه  عاجترا و  رابکتـسا و  يدـنب  فص  دوجو  گنج و  ناـمز  رد  هک  دـش  یم  یلجتم 
یپ رد  . دنداد یم  رادشه  تدحو  ترورض  هقرفت و  رطخ  دروم  رد  بترم  ماما  ترـضح  هک  دوب  ور  نیا  زا  . دنک دوبان  ار  زیچ  همه  تسناوت 

هک تافالتخا  نیا  . دـش هتـسب  اهنآ  یمـسر  رتافد  دـنداد و  ار  اهنآ  لیطعت  روتـسد  ماما  ترـضح  تاـفالتخا  اهیدـنب و  حاـنج  نیا  يریگجوا 
ار دوخ  یئاهلکـش  هب  يدراوم و  رد  هاوخان  هاوخ و  دبای  راشتنا  هماع  نایم  رد  دنتـساوخ  یمن  تشاد و  دوجو  اهنآ  ءافخا  رب  یعاد  یلئالدـب 
لاس 65 رد  دندش . هتـشاذگ  رانک  روشک  یناگرزاب و  راک ، يارزو  نآ  یط  هک  يوسوم  سدـنهم  ياقآ  هنیباک  میمرت  دـننام  داد : یم  ناشن 
رد هک  درب  مان  بالقنا  رد  حانج  ود  رکفت  زرط  دوجو و  زا  اراکشآ  امـسر و  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد 
ای تسار  پچ و  هب  حانج  ود  نیا  ناریا ، نارکفنشور  یسایس و  لفاحم  رد  مه  يدودح  ات  یجراخ و  یهورگ  ياه  هناسر  تاعوبطم و  نیب 

لاس رخاوا  رد  موس  سلجم  تاباختنا  هعیلط  رد  دنتـشادن . شوخ  ار  ریباعت  نیا  ارهاظ  ماما  ترـضح  هک  دـندش  فورعم  ور  هناـیم  وردـنت و 
لاس رد  هک  زرابم  تیناحور  هعماـج  . دـنتفای مسجت  ازجم  تروصب  امـسر و  رکف  زرط  ود  حاـنج و  ود  نیا  یلیمحت  گـنج  جوا  رد  1366 و 

هدـهع رب  ار  مدرم  تارهاظت  اه و  یئامیپهار  یـسایس  ینید و  تیادـه  دـش و  لکـشتم  امـسر  نارهت  تاـعامج  همئا  نویناـحور و  زا   1357
، یعامتجا یسایس و  لئاسم  ریاس  تاباختنا و  رد  میقتـسم  ریغ  داد و  همادا  دوخ  لکـشت  تایح و  هب  زین  بالقنا  زا  سپ  ياهلاس  رد  تشاد ،

ءاضعا زا  یهورگ  لاس 1366  رخاوا  زا  ینعی  موس  سلجم  تاباختنا  هعیلط  رد  درک . یم  تیلاعف  مق ، هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماـج  هارمه 
یعون ناونع  هب  رما  نیا  هک  دـندرک  تیدوجوم  مالعا  نارهت »  زرابم  نویناحور  عمجم   » مانب يدـیدج  لکـشت  يارب  يا  هینایب  راـشتنا  اـب  نآ 

لاعف تکرـش  دوخ  ياهادیدناک  تسیل  مالعا  اب  تاباختنا  رد  لکـشت  ود  ره  و  ( 77  ) دش یقلت  زرابم  تیناحور  هعماج  لکشت  زا  باعـشتا 
ناونع هب  زرابم  نویناحور  ور و  هنایم  تسار و  حانج  ناونعب  زرابم  تیناحور  یلخاد ، یجراخ و  یسایس  لفاحم  دید  زا  دعبب  نیا  زا  . دندرک

رد ینیمخ  ماما  سب ، شتآ  يرارقرب  یلیمحت و  گنج  همتاخ  زا  سپ  هام  دـنچ  لاس 67 و  زیئاپ  رد  . دنوش یم  یقلت  لاکیدار  پچ و  حانج 
يراکمه اب  هطبار  رد  دییات و  ار  حانج  ود  ره  تشاد ، یتیلوئسم  ماما  ترضح  رتفد  رد  هک  زرابم  نویناحور  ءاضعا  زا  یکی  همانرب  هب  خساپ 

نمـض فرط  ره  تفرگ و  الاب  لکـشت  ود  نیا  تافالتخا  جـیردت  هب  ماما  ترـضح  تلحر  زا  سپ  دـندرک . هئارا  یئاهدومنهر  اهنآ  لباقتم 
سلجم نـیمود  تاـباختنا  ناـیرج  رد  فـالتخا  نـیا  . داد یم  رارق  داـقتنا  دروـم  ار  رگید  فرط  ياههاگدـید  دوـخ  راـکفا  دـییات  میـسرت و 

هک زراـبم  نویناـحور  عمجم  تفاـی ، يرتـشیب  تدـش  زین  یمالـسا  ياروش  سلجم  هرود  نیمراـهچ  لاـس 69 و  ناـبآ  رد  يربهر  ناـگربخ 
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اب رکفمه  ياهلکـشت  رگید  زرابم و  تیناـحور  هعماـج  دنتـشادن و  یقیفوت  مراـهچ  سلجم  تاـباختنا  رد  دنتـشاد ، ار  موس  سلجم  تیرثکا 
تاداقتنا و هیرـشن  همانزور و  ود  یکی  بلاق  رد  پچ  حالطـصاب  حانج  زرابم و  نویناـحور  عمجم  . دـندروآ تسدـب  ییـالاب  تیرثکا  ناـنآ 
، راک رخاوا  رد  زین  مراهچ  سلجم  تیرثکا  حاـنج  . دـندرک یم  یناجنـسفر  یمـشاه  ياـقآ  تلود  سلجم و  هجوتم  ار  دوخ  ياـه  تفلاـخم 
دوب و ناشیا  یگنهرف  يداصتقا و  یسایس ، ياه  شم  طخ  هجوتم  هک  دنتـشاد  یناجنـسفر  ياقآ  ياه  همانرب  هب  تبـسن  یتاداقتنا  تاداریا و 

یموـمع راـظنا  راـکفا و  يارب  هتبلا  هک  تسا  هدرک  زورب  یـساسا  تاـفالتخا  زین  تیرثـکا  فـیط  روـهمج و  سیئر  نیب  هک  دیـسر  یم  رظنب 
زا هکنیا  اب  یمـشاه  ياقآ  . دیدرگ رتراکـشآ  تافالتخا  نیا  مجنپ  سلجم  تاباختنا  هعیلط  رد  لاس 1374 و  رخاوا  رد  . دوبن راکـشآ  نادنچ 

مالعا و رس  رب  ارهاظ  تیناحور  هعماج  نارس  رگید  اما  دش ، یم  بوسحم  نانآ  وزج  امسر  زونه  دوب و  زرابم  تیناحور  هعماج  ناراذگناینب 
سیئر نانواعم  ءارزو و  زا  یعمج  هک  دوب  اجنیا  زا  . دـنتفریذپن ار  یناجنـسفر  ياقآ  يداهنـشیپ  ياهدزمان  مجنپ  سلجم  ياهادـیدناک  نییعت 

تیناحور و هعماج  تسد  زا  ار  مجنپ  سلجم  ياهیسرک  زا  یهجوت  لباق  دادعت  دنتـسناوت  دندروآ و  دوجوب  ار  نارازگراک  لکـشت  روهمج 
نویناحور عمجم  دش  زاغآ  لاس 76  لئاوا  لاس 75 و  رخاوا  زا  هک  يروهمج  تسایر  هرود  نیمتفه  تاباختنا  رد  . دنریگب اه  نآ  نارکفمه 
تیناحور هعماج  اب  ار  يا  هدرشف  تخس و  تباقر  یگدنزاس  نارازگراک  هارمهب  دندمآ و  هنحص  هب  زین  نانآ  اب  رکفمه  ياهلکـشت  زرابم و 

يریگ يار  رد  رفن  نویلیم  یـس  هدیدرگ و  تاباختنا  رد  یمدرم  عیـسو  تکراشم  شزیگنا  ببـس  هک  دـندرک  زاغآ  اهنآ  نارکفمه  زرابم و 
اهحانج و دیدش  تباقر  اب  هتخیمآ  روشک  یـسایس  هنحـص  سپ  نآ  زا  . دروآ تسدـب  ار  ارآ  دودح %70 یمتاخ  ياقآ  هک  دـندومن  تکرش 
زا اه  فالتخا  اه و  تباقر  هکنآ  میب  . تسا دیما  میب و  زا  يدیدش  هزیمآ  تلاح  نیا  نالوئسم  مدرم و  هماع  يارب  هک  تسا  هدیدرگ  اهلکشت 

بالقنا فادها  موادت  رد  مدرم  جیـسب  يارب  یلماع  یمالـسا ، یلم و  حلاصم  يزاب و  دـعاوق  تیاعر  اب  اهحانج  هکنآ  دـیما  درذـگب و  دـح 
لماوع تفگ  ناوتیم  اما  تشگ  یم  رب  هزرابم  نارود  لئاسم  هب  تشاد و  ینالوط  هقباس  تاـفالتخا  نیا  زا  یـشخب  میدـید  هکناـنچ  دنـشاب .

رامعتـسا و غوی  رد  اهلاس  هک  يروشک  الوا  مینک : یم  هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دـندز  یم  نماد  اـه  یئارگهورگ  تاـفالتخا  هب  يرگید 
رویرهش هدفه  زا   ) هام شش  زا  رتمک  یط  رد  رابنوخ  بالقنا  کی  اب  هک  یتقو  دنا  هدادن  نآ  هب  تیلاعف  دشر و  هزاجا  تسا و  هدوب  دادبتـسا 

يدازآ زا  هدافتـسا  یگنوگچ  رد  يا  هبرجت  اههورگ  دارفا و  زا  يرایـسب  دزو ، یم  يدازآ  میـسن  دوش و  یم  طـقاس  توغاـط  نمهب ) ات 22 
یهاشنهاش و ماظن  مادـهنا  رد  مدرم  نیا  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  ایناث  دوش . هداد  شزومآ  هداتفا و  اـج  دـیاب  ناـمز  یط  رد  رما  نیا  . دـنرادن

فالتخا فصو  نیا  اب  . دوب يوزنم  روجهم و  یعامتجا  تایح  هنحص  زا  اه  نرق  المع  یمالسا  ماظن  اما  دنتشاد  قفاوت  یمالسا  ماظن  رارقتسا 
تهاقف هقف و  رد  هک  هیملع  ياه  هزوح  هژیوب  دنک . یم  هولج  یعیبط  يدایز  دودح  ات  متـسیب  نرق  رد  یمالـسا  هعماج  نتخاس  هوحن  رد  رظن 
طابترا تسایس  هعماج و  تموکح و  اب  هک  یشخب  رد  فصولا  عم  دندرک ، یم  یسرربارنآ  لئاسم  هنافاکـشوم  هتـشاد و  ینالوط  يا  هبرجت 

دنک و یـسررب  هنافاکـشوم  ار  لئاسم  هنوگنیا  تسناوت  یمن  تشادن و  دی  طسب  نانچنآ  درک  یم  ادیپ  ضراعت  هتـشذگ  ياهمیژر  اب  اعبط  و 
رب فالتخا  نیرفآ و  لکـشم  اعبط  یلبق  هنیمز  نودب  اهنآ  هرابرد  رظن  راهظا  هک  دـش  حرطم  لئاسم  هنوگنیا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هرابکی 

ياهیریگ تهج  يدام و  عفانم  اب  هک  اهنآ  رئاظن  اـمرف و  راـک  رگراـک و  هطبار  تیکلاـم و  دودـح و  نوچ  یلئاـسم  هراـبرد  هژیوب  . دوب زیگنا 
رد یعامتجا و  یـسایس و  ياغوغ  زا  رودـب  لوا  هجرد  رد  دـیاب  لئاسم  هنوگنیا  هکیتروص  رد  . دنتـشاد يوق  طاـبترا  زین  یهورگ  یـسایس و 

هداد نوریب  یهاگـشناد  يوزوح و  لفاحم  زا  هک  هداتفا  اج  هناققحم و  تاـیرظن  قیرط  زا  دریگب و  رارق  یفاکـش  وم  دروم  یملع  ياـهطیحم 
ماما و ترـضح  نامرفب  لاس 1360  رد  هاگـشناد  هزوح  يراـکمه  رتفد  سیـسات  . دوش راومه  نادرمتلود  يریگ  میمـصت  يارب  هار  دوش  یم 
رد یمهم  مدق  یتیبرت  مولع  یسانشناور و  یسانش ، هعماج  یـسایس ، مولع  قوقح ، داصتقا ، ياه  هتـشر  رد  یناسنا  مولع  يزاسزاب  تیرومام 

میهافم و رس  رب  هک  تساهلاس  هدوب ، یسایس  يدنب  حانج  لاجنج و  عون  ره  زا  رودب  هک  نامدوخ  یملع  تاسلج  رد  ام  تسا . هدوب  هار  نیا 
 « ییایند  » و ینید »  مولع   » هتـسد ود  هک  مینک  یم  هظحالم  .و  میراد يدایز  هثحابم  اهلدج و  ... تردـق و تیعورـشم و  تیمکاح و  قیداصم 

نینچ هک  تفرگ  رظن  رد  دـیاب  لاح  دـنراد ، شیپ  رد  يزارد  اتبـسن  هار  دـنوش  قیفلت  اددـجم  ات  دـنا ، هداـتفا  رود  مه  زا  اـهنرق  قحاـن  هب  هک 
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زین یتاباختنا  تازرابم  تاـعوبطم و  هنحـص  هب  یکدـنا  یملع  هیاـم  اـب  هتخیمآ و  اهـضرغ  ماـسقا  عاونا و  اـب  يا  هشقاـنم  رپ  یملع  ياهلدـج 
ضامغا لباق  یعیبط ، هدربمان  لماوع  هب  هجوت  اب  تافالتخا  نیا  اثلاث  دش . دهاوخن  لاجنج  بوشآ و  هیام  زج  هک  تسا  مولعم  دوش ، هدیشک 

دارفا هکیتقو  دزاس . یم  لمحت  لباق  ریغ  كانرطخ و  ار  تافالتخا  نیا  هک  دراد  دوجو  یموس  لماع  یلو  دنشاب  هدنزاس  دنناوت  یم  انایحا  و 
ار دوخ  ضارغا  دنوش و  دراو  اه  لکـشت  نیا  رد  دـنرادن  یـصخش  عفانم  ییایند و  تسپ  تاوهـش  زج  يدـصق  هک  يذوفن  ای  بلط  تصرف 

يریگردو ینمشد  توادع و  شتآ  هدز و  نماد  یکانرطخ  لکشب  ار  فالتخا  دنیامن ، ناهنپ  اهیریگعضوم  اهراعـش و  میهافم و  نیا  تشپ 
رکف هک  ینادان  ناتـسود  . دنکانرطخ دنـشاب  هک  یحانج  ره  رد  زین  بالقنا  نادان  ناتـسود  اعبار  تخاس . دنهاوخ  رو  هلعـش  مدرم  نیب  رد  ار 

يرگاشفا و هب  تسد  عقوم  یب  اج و  یب  تسا و  هریبک  هانگ  فلاخم ، حانج  يدمع  یتح  يوهـس و  ياطخ  نالف  زا  ضامغا  مدع  دننک  یم 
فیط طقف  طقف و  دنریگ و  یم  هدیدان  دنبالقنا  روتف  یتسـس و  نیمک  رد  هک  ار  بالقنا  نانمـشد  هوبنا  هک  ینادان  ناتـسود  . دـننز یم  داقتنا 

؛  رقاب دمحم  هداز ، تمشح  ناریا ، رد  یمالسا  بالقنا  تخانش  لیلحت و  يارب  یبوچراچ  هلاقم : عبانم  دنا . هتشاذگ  نیب  هرذ  ریز  ار  لباقم 

اه شلاچ  اهدیدهت و  یمالسا  بالقنا 

موادت و رادتقا و  يزوریپ ، لماوع  للع و  هب  هجوت  بالقنا  ياه  بیسآ  تخانش  يارب  یساسا  طرش  اه  شلاچ  اهدیدهت و  یمالـسا  بالقنا 
هک دراد  یساسا  نکر  هس  بولطم ، لامک  دح  رد  بالقنا  کی  دش ، نایب  بالقنا  يروئت  شخب  رد  هک  روط  نامه  تسا . بالقنا  رارمتـسا 

همه زا  مدرم  هنارگراـثیا  هنـالاعف و  هدرتـسگ ، تکراـشم  و  یبـالقنا ، اـیوپ و  بتکم  يژولوئدـیا و  کـی  زا  يرادروـخرب  زا : تسا  تراـبع 
رد تراسج  تبالـص و  رادتقا ، غوبن ، نوچ  مه  یـصخش  ياه  یگژیو  اب  مدرم  مومع  لوبق  دروم  يربهر  ندش  هنیداهن  روهظ و  و  تاقبط ،
زا نکر  هس  ره  رد  یمالسا  بالقنا  هک  دش  هداد  ناشن  رگید ، ياه  بالقنا  اب  هسیاقم  رد  نینچمه  هتشذگ و  ياه  ثحب  رد  يریگ . میمصت 
اب هلباقم  رد  هچ  نآ و  یجراخ  ناـیماح  هتـشذگ و  میژر  اـب  هلباـقم  رد  هچ  عقاو ، رد  تسا و  هدوب  رادروخرب  يریظن  یب  تمظع  تیماـمت و 

نیا هب  تسا . هدوـب  قـفوم  هتفر و  شیپ  هب  زوریپ  هدـنلاب و  ناـنچ  مه  نکر  هس  نیا  رب  هیکت  اـب  یجراـخ  یلخاد و  نانمـشد  بـالقنا و  دـض 
عون ره  ددرگ و  نآ  هعـسوت  موادت و  بجوم  نانچ  مه  دناوت  یم  بالقنا ، ماظن و  رادـتقا  یـساسا  نکر  هس  نیا  ياه  یگژیو  ظفح  بیترت 
روهظ يرـشب و  عماوج  خـیرات  درک . دـهاوخ  مهارف  بالقنا  طاـطحنا  یجیردـت و  لاوز  تاـبجوم  دـیآ ، دراو  نکر  هس  نیا  هب  هک  یبیـسآ 

نانمـشد رگید  فرط  زا  تسا . رما  نیمه  دـیؤم  مه  رگید  عماوج  رد  هچ  یمالـسا و  عـماوج  رد  هچ  اـه  نآ  رد  طاـطحنا  لاوز و  رادـتقا و 
هب هدراو  ياه  بیـسآ  دیدشت  تافآ و  تیوقت  داجیا و  تهج  رد  دـنا ، هتـشگ  دـیما  ان  بالقنا  نیا  اب  میقتـسم  ییورایور  زا  هک  زین  بالقنا 
هب تبـسن  رت  قیقد  هچ  ره  هک  تسا  ماظن  نیلوئـسم  نارادتـسود و  هفیظو  نیا  بیترت  نیا  هب  درک و  دنهاوخن  غیرد  یمادـقا  چـیه  زا  بالقنا 

دننادب و دنهد و  جرخ  هب  هنیمز  نیا  رد  يا  هژیو  تیـساسح  دنـشاب و  اه  نآ  جالع  هلباقم و  ددص  رد  هدومن ، مادقا  اه  بیـسآ  نیا  تخانش 
اه تیقفوم  هدوب ، رادروخرب  يردتقم  هاگیاج  زا  هشیمه  دناوت  یمن  نآ  تافآ  اب  مئاد  رمتسم و  هزرابم  نودب  یبالقنا  چیه  هک  دنـشاب  هاگآ 

، بالقنا نکر  هس  نامه  بوچ  راچ  رد  لامجا و  تیاعر  اب  دش  دـهاوخ  یعـس  رتشیب  یهاگآ  يارب  ددرگ . نیمـضت  نآ  ياهدروآ  تسد  و 
تسا و یبـالقنا  هعماـج  حور  عقاو  رد  بـالقنا  بتکم  اـی  يژولوئدـیا  هک  اـج  نآ  زا  يژولوئدـیا  دـعب  رد   1 . . میزادرپب اـه  بیـسآ  نیا  هب 

بالقنا يزوریپ  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  هژیو  هب  مالـسا  هک  اج  نآ  زا  دشخب و  یم  یبالقنا  هعماج  هب  ار  مزال  ییایوپ  كرحت و 
راکفا و ذوفن  زا  يریگولج  نآ و  ياه  یگژیو  تیوقت  ظفح و  تسا ، هتـشاد  یـساسا  یلـصا و  شقن  بالقنا  نیا  موادت  رد  زین  یمالـسا و 
هک تسا  یبتکم  نامه  نیا  دشاب . نویبالقنا  فیاظو  اه و  همانرب  هحولرـس  دیاب  دریگب ، بالقنا  بتکم  زا  ار  تردـق  نیا  هک  ییاه  هشیدـنا 

، دـیآ دراو  بتکم  نیا  رب  دـناوت  یم  هک  ییاه  بیـسآ  درک . دای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  بان  مالـسا  مان  هب  نآ  زا  هر )  ) ماما
زا یتسیلاربیل  مالـسا  و  یطاقتلا ، مالـسا  یـسایس ، ریغ  مالـسا  هعاشا  میزادرپ . یم  اه  نآ  زا  یـضعب  هب  افرـص  اج  نیا  رد  تسا و  نوگانوگ 

دیابن لاح  نیع  رد  تفرگ . ار  اه  نآ  ذوفن  خوسر و  يولج  درک و  هلباقم  اه  نآ  اب  هنارایـشوه  دـیاب  هک  تسا  ییاه  بیـسآ  تاـفآ و  هلمج 
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نیا دیدج ، ياه  هدـیدپ  تاعوضوم و  حرط  کیژولونکت و  یملع و  طیارـش  رییغت  تعرـس  نامز و  تشذـگ  هب  هجوت  اب  هک  درک  شومارف 
اجرد عون  ره  دشاب . رـصاعم  يایند  رد  دیدج  ياه  هدیدپ  زور و  لئاسم  يوگ  خـساپ  هدوب ، رادروخرب  مزال  ییایوپ  زا  دـناوتب  دـیاب  بتکم 

زا هتفرگ ، دوخ  هب  یعاجترا  بلـصتم و  یتلاح  بالقنا  يژولوئدیا  هک  دش  دهاوخ  بجوم  زور ، نردم  ياه  تیعقاو  هب  یهجوت  یب  ندز و 
ام ینید  ناملاع  هک  دراد  دوجو  دیما  ییاناوت و  نیا  عیـشت ، بتکم  رد  داهتجا  باب  ندوب  زاب  هب  هجوت  اب  هناتخبـشوخ  هک  دـنامب  بقع  نامز 

، تسا بالقنا  بتکم  نامه  هک  بان  مالسا  يارب  يا  هتـسیاش  نانابهاگن  دنهد و  ماجنا  هنیمز ، نیا  رد  لحار  ماما  نوچ  مه  ار  دوخ  تلاسر 
هیاپ نیمه  رب  یـسایس  ماظن  داجیا  هیقف و  تیالو  لصا  هئارا  بالقنا ، هب  هر )  ) ینیمخ ماما  ياه  يروآون  زا  یکی  يربهر  دـعب  رد   2 . . دنشاب

زا يزیچ  داـهن ، نیا  نودـب  هک  تسا  هدـناسر  تاـبثا  هب  ههد  ود  نیا  هبرجت  تسا و  بـالقنا  همیخ  دومع  هیقف  تیـالو  عـقاو  رد  دـشاب . یم 
، دریگ تروص  لصا  نیا  فیعـضت  تهج  رد  هک  يریـسفت  ره  ای  مادقا و  ره  دـنامب . یقاب  تسناوت  یمن  نآ  دولوم  ماظن  یمالـسا و  بالقنا 
اب هک  تسا  هداد  ناشن  رگید  ياه  بـالقنا  هبرجت  تفر . دـهاوخ  شیپ  لوفا  فرط  هب  ددرگ و  یم  بـالقنا  يربهر  نکر  فیعـضت  بجوم 
هب بالقنا  اتیاهن  هتفرگ و  تروص  وا  نانیـشناج  نایم  يریگرد  عازن و  يربهر ، ندـش  هنیداـهن  مدـع  رطاـخ  هب  بـالقنا و  ربهر  تشذـگرد 
يا هشدخ  ماما  لاحترا  هیقف ، تیالو  لصا  ندش  هنیداهن  رطاخ  هب  یمالـسا  بالقنا  رد  هک  یلاح  رد  تسا . هدش  لیدـبت  هقلطم  يروتاتکید 
لاح نیع  رد  داد . همادا  دوخ  راک  هب  بالقنا  ربهر  نیـشناج  باـختنا  اـب  داـهن  نیا  عازن ، يریگرد و  نودـب  درکنداـجیا و  يربهر  نکر  رد 

. دشاب یم  زین  یبهذم  یـسایس و  لجر  نادرم و  تلود  زا  يا  هعومجم  هدنریگرب  رد  هکلب  تسین  هیقف  تیالو  داهن  هب  دودـحم  ماظن  يربهر 
ییاراک و رب  یمیقتـسم  ریثأت  رـشق ، نیا  يریذـپ  بیـسآ  یمالـسا ، بالقنا  رد  نویناـحور  اـملع و  ریذـپان  راـکنا  شقن  هب  هجوت  اـب  هژیو  هب 

ذخا هعماج ، ناریدـم  ییارگ  لمجت  عون  ره  تشاد . دـهاوخ  ماظن ، هعومجم  مدرم و  ناـیم  داـمتعا  هطبار و  لاـح  نیع  رد  ماـظن و  درکلمع 
نداد هرهچ  رییغت  بلط و  تصرف  لماوع  ذوفن  اتیاهن  يرادا و  راتخاس  مروت  شرتسگ و  يرادا ، داسف  هداوناخ ، دوخ و  يارب  هژیو  تازاـیتما 

یمالسا بالقنا  دیامن و  مهارف  ار  یسایس  ماظن  یگدیسوپ  تابجوم  دناوت  یم  هک  تسا  ییاه  بیسآ  هلمج  زا  هناگیب  هتخانشان  لماوع  ای  و 
3 . . دش راچد  نآ  هب  جیردت  هب  یمالسا  تموکح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  هک  دنک  راچد  یتشونرـس  نامه  هب  ار 

ندومن یثنخ  يزوریپ و  مهم  یلـصا و  لماوع  زا  بالقنا  هنحـص  رد  مدرم  هدرتسگ  روضح  تکراشم و  هک  تسین  يدـیدرت  مدرم  دـعب  رد 
روضح زا  نآ  يزوریپ  زا  دعب  بالقنا ، رد  مدرم  شقن  مغر  یلع  رصاعم  خیرات  ياه  بالقنا  رثکا  تسا . هدوب  بالقنا  نانمشد  ياه  هئطوت 

یلع هر )  ) ماما ترـضح  یمالـسا  بالقنا  رد  یلو  دنتـشگ ، لیدـبت  ینالوط  يدرف و  ياه  يروتاتکید  هب  یبالقنا  ماظن  دـش و  یلاـخ  مدرم 
رد ار  اـه  نآ  روضح  مدرم ، یهاـگآ  داـشرا و  نیع  رد  درک  یعـس  دوـب ، تجح  مدرم  يارب  وا  مـالک  تشاد و  هک  يذوـفن  تردـق و  مغر 

ياهورین نیمأت  رظن  زا  هچ  هعماج و  ناریدـم  باختنا  رظن  زا  هچ  مه  زورما  هب  ات  روضح  نیا  دـیامن و  هنیداهن  هدرک ، ظفح  نانچ  مه  هنحص 
يارب ساسحا  نیا  تسا و  هدش  ظفح  هدـش ، ضراع  تارطخ  عفر  یجراخ و  یلخاد و  نانمـشد  اب  هلباقم  يارب  گنج  ياه  ههبج  رد  مزال ،

رب يدج  یبیسآ  دوش ، تسایـس  هنحـص  زا  مدرم  تبیغ  بجوم  هک  یـشالت  ره  دشاب . یم  ناشدوخ  هب  قلعتم  بالقنا  هک  دراد  دوجو  مدرم 
يارب یتالکـشم  نارحب و  زورب  تابجوم  لـسن ، ود  ناـیم  طاـبترا  مدـع  هراومه  هک  تسا  هداد  ناـشن  خـیرات  دروآ . دـهاوخ  دراو  بـالقنا 

نایم یتوافت  ظاحل  نیا  زا  تسا و  تالکـشم  نیا  هلمج  زا  لسن  ود  نایم  لباقتم  كرد  یطابترا و  هلـصاف  هلئـسم  تسا و  هدـیدرگ  هعماـج 
زا ینشور  ریوصت  هک  دوخ  زا  دعب  لسن  هب  ار  دوخ  یبالقنا  ياه  هشیدنا  اه و  نامرآ  دناوتن  بالقنا  لسن  رگا  درادن . دوجو  بالقنا  عماوج 

هرهب فاکـش  نیمه  دوجو  زا  دناوت  یم  نمـشد  دوش و  یم  هجاوم  نارحب  نیا  اب  دنک ، لقتنم  دنرادن ، بالقنا  نارود  زا  دعب  لبق و  ثداوح 
، هناهاوخ تیفاع  هنابلط و  تحار  راکفا  ذوفن  رمتـسم ، یهاگآ  ندادن  شزومآ و  مدع  دهد . رارق  رگیدـکی  لباقم  رد  ار  لسن  ود  نیا  هدرب ،

یب اه و  ضیعبت  زورب  اه ، نآ  هب  قلعتم  هن  تساه و  نآ  تمدـخ  رد  هن  مکاح  ماظن  هک  رکف  نیا  ذوفن  مدرم و  ناربهر و  نایم  هلـصاف  داـجیا 
هعماج کی  یجیردت ، ریس  کی  رد  دناوت  یم  هک  تسا  ییاه  بیسآ  هلمج  زا  زین  ددرگ  یم  یتاقبط  فاکـش  داجیا  بجوم  هک  اه  یتلادع 

هتبلا دـهد . رارق  مکاح ، ماظن  لباقم  رد  ار  نآ  دـنک و  لیدـبت  یـضاران  اتیاهن  توافت و  یب  ياه  ناسنا  زا  لکـشتم  يا  هعماج  هب  ار  یبالقنا 
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تروص هب  هچ  يدرف و  تروص  هب  هچ  مئاد  رمتـسم و  هزراـبم  کـی  یلو  تسین  يا  هداـس  راـک  تاـفآ ، نیا  اـب  هلباـقم  هک  تسین  يدـیدرت 
ددص رد  اهنت  هن  هک  تسا  هعماج  ناربهر  ناگبخن و  نادنمشیدنا ، هدهع  رب  هتبلا  تساک و  دهاوخ  اه  بیسآ  نیا  تارطخ  نازیم  زا  یعمج ،

بجوم نونک  ات  هک  یلماوع  دش  هتفگ  هک  روط  نامه  دـنهد . هئارا  ار  اه  نآ  ندرب  نیب  زا  هلباقم و  هار  هکلب  دنـشاب  اه  بیـسآ  نیا  تخانش 
زا تیعبت  یمالـسا و  ياهرایعم  اه و  شزرا  رب  دـیکأت  هنحـص و  رد  مدرم  هچراپکی  روضح  دـنا  هدـش  بـالقنا  تسارح  ظـفح و  يزوریپ و 
وا هفیظو  تسا  هدمآ  قیاف  یجراخ  یلخاد و  ياه  هئطوت  رب  هدش و  زوریپ  بالقنا  هک  کنیا  دنک  روصت  دـیابن  ام  تلم  تسا .  هدوب  يربهر 
رد دوخ  هدـش  نییعت  شیپ  زا  فادـها  همه  هب  بالقنا  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  دـنزادرپب . هرمزور  يداع و  ياهراک  هب  دـیاب  هتـشگ و  مامت 
نآ دـناوت  یم  هللا  بزح  تلم  رمتـسم  يریگ  یپ  روضح و  اهنت  تسا و  هدیـسرن  یگنهرف  فادـها  هژیو  هب  یمالـسا  روشک  جراخ  لـخاد و 

یبالقنا هیحور  تلاح و  هک  دشاب  هتشاد  ترورـض  ام  هعماج  رد  هشیمه  يارب  دیاش  لسن و  ود  ای  کی  يارب  دیاش  دشخب . ققحت  ار  فادها 
بالقنا كانرطخ  مهم و  تافآ  بالقنا ، يزوریپ  لماوع  هب  هجوت  اب  نیاربانب  دسرب . شیبالقنا  ياه  هتـساوخ  هب  دناوتب  هعماج  ات  دوش  ظفح 

رب هیکت  اب  هژیو  هب  یمالـسا ، بالقنا  کیژولوئدیا  فادها  ندرک  هدایپ  رد  ریگ  یپ  شالت  مدع  هنحـص ، زا  مدرم  يریگ  هرانک  ناوت  یم  ار 
درک اعدا  ناوت  یم  تأرج  هب  تسناد . بالقنا ، يربهر  رداک  رد  تتـشت  هقرفت و  داـجیا  نینچ  مه  و  اـه ، تیقفوم  تاـناکما و  رب  هن  لوصا 

یتوافت یب  یمالسا  ياه  لبمـس  اهرایعم و  ققحت  لباقم  رد  نامز  ره  دوش و  تولخ  دبای و  شهاک  اه  هعمج  زامن  ياه  فص  نامز  ره  هک 
ار یمالـسا  ياوقت  راثیا و  ياـج  اـه ، یتسرپ  اـیند  اـه و  یبلط  هاـج  هتفرگ و  سفن  ياوه  ار  اـم  نادرم  تلود  ناربهر و  هدـش و  هداد  ناـشن 

دوخ زین ، یبلط  هزنم  رطاخ  هب  دهعتم  قیال و  ناریدـم  یبلط  اوزنا  يریگ و  هرانک  دوب . دـهاوخ  لابند  هب  بالقنا  تسکـش  فارحنا و  دریگب ،
اه يزاس  وج  عناوم و  تالکـشم و  اـب  دروخرب  زا  یبـالقنا  یعرـش و  تیلوئـسم  ساـسحا  اـب  دـیابن  يدارفا  نینچ  تسا . بـالقنا  تاـفآ  زا 

دهاوخ دوجو  قیالان  حـلاصان و  لماوع  اه و  بلط  تصرف  ذوفن  ناکما  تروص ، نیا  ریغرد  دنـشاب . هنحـص  رد  دـیاب  ناـکامک  دنـسارهب و 
عبط گـنر و  هب  ار  دوخ  زور  ره  هک  جازملا  نولتم  سانـش و  تیعقوم  وجدوس و  صاخـشا  دوـجو  رد  دـیابن  اـهنت  ار  یبـلط  تصرف  تشاد .
یتفآ هدیدپ و  دوخ ، نیا  هچرگا  . ) درک وج  تسج و  دننک  یم  ظفح  ار  دوخ  یـصخش  عفانم  بیترت  نیدب  دنروآ و  یم  رد  هعماج  بولطم 

يرکف تانایرج  نیا  تسا . بالقنا  كانرطخ  تافآ  زا  دوخ  هدـش ، اوسر  هدروخ و  تسکـش  يرکف  تانایرج  ذوفن  هکلب  تسا ) كانرطخ 
هرهچ ندناسانش  نودب  مکاح و  ماظن  متـسیس و  رد  ذوفن  اب  املـسم  دنروخ  یم  تسکـش  هتفرگن و  هجیتن  میقتـسم  ییور  رد  ور  زا  هک  یتقو 

یـسایس فرحنم  كانرطخ و  يرکف  نایرج  ود  ام ، یبالقنا  یمالـسا  هعماج  رد  دنهد . یم  شرتسگ  رـشن و  ار  یفارحنا  راکفا  دوخ ، یعقاو 
، يریدخت یـسایس و  ریغ  مالـسا  یطاقتلا و  مالـسا  لیبق  زا  یبهذـم  یفارحنا  تانایرج  نینچ  مه  مسیلاربیل ،) مسیـسکرام و   ) تسار پچ و 

نآ یمسر  تالیکشت  ماظن و  متسیس و  دنا و  هدروخ  تسکش  یمالسا  بالقنا  اب  ییورایور  میقتسم و  دروخرب  رد  هک  هچ  رگا  دراد  دوجو 
یقاب دوخ  يرکف  هویش  یـشم و  طخ  رب  اه  نآ  نارادمدرـس  رثکا  هک  تسا  نیا  رما  تیعقاو  یلو  تسا ، هدش  اوسر  ای  هدیـشاپ و  مه  زا  ای  اه 
کی ره  هب  ار  دوخ  یگتـسباو ، اهنت  هن  یلوایکام  هویـش  هب  دوخ  رکف  دربشیپ  تفرـشیپ و  یتح  دوخ و  تایح  اقب و  يارب  الامتحا  دنا و  هدنام 

هب بالقنا و  مان  اب  ار  دوخ  يرکف  نایرج  لمع ، رد  یلو  دنیوج .  یم  زین  يربت  اه  نآ  زا  هکلب  دننک  یم  راکنا  روبزم  يرکف  ياه  نایرج  زا 
هک تسا  یمهم  تارطخ  زا  هراومه  ییارگ  پچ  ییارگ و  تسار  دنهد . یم  شرتسگ  طسب و  یمالسا ، ياهرایعم  هب  کسمت  مالـسا و  مان 

تمالس نیمضت  یتانایرج و  نینچ  ذوفن  زا  يریگولج  يارب  دنک . مهارف  تدم  زارد  رد  ار  بالقنا  تسکـش  فارحنا و  تابجوم  دناوت  یم 
تدهاجم اب  فلا ) دشاب : یم  یمالسا  ياهقف  هژیو  هب  بالقنا  نارکفتم  هدهع  رب  یساسا  یلصا و  هفیظو  ود  یفارحنا ، رطخ و  ره  زا  بالقنا 

زا ات  دـنیامن  نیودـت  نییبت و  نشور ، يزورما ، تالـضعم  لیاسم و  هب  هجوت  اب  ار  مالـسا  بتکم  فلتخم  بناوج  ایاوز و  ریگ ، یپ  شالت  و 
یبهذـم یـسایس  يرکف  تاـنایرج  ياـه  یگژیو  ب ) دـنیامن . يراـی  ار  نیلوئـسم  اـه  نآ  يارجا  بساـنم و  نیناوق  میظنت  رد  رذـگهر  نیا 

زونه هک  یلیاسم  دـنراد . رذـح  رب  اه  نآ  ذوفن  رطخ  زا  ار  هعماج  اه ، نآ  یفرعم  هئارا و  اب  هدرک ، يریگ  یپ  ییاسانـش و  اـقیقد  ار  فرحنم 
دوجو کی  ره  يارب  لح  هار  هئارا  اه و  نآ  هب  نتخادرپ  تصرف  هن  اج  نیا  رد  تسا . ددـعتم  هدـشن ، لح  هدوب و  نآ  ریگ  نابیرگ  ام  هعماج 
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همانعطق 598 و شریذـپ  اب  یلیمحت  گنج  هچرگا  میزادرپ : یم  اه  نآ  هب  راو  تسرهف  نیاربانب  دـشاب .  یم  هدنـسیون  ییاناوت  رد  هن  دراد و 
هلئـسم ناونع  هب  رگید  ناریا  كاخ  زا  قارع  ياهورین  جورخ  ارـسا و  يدازآ  امازلا  تیوک و  اب  قارع  يریگرد  لابند  هب  سب و  شتآ  مالعا 

مه نآ ، یعطق  يدوبان  ات  رابکتـسا  اب  گنج  درک ، شومارف  دیابن  کلذ  عم  درادـن ، رارق  اه  همانرب  هحول  رـس  رد  یمالـسا  يروهمج  یلـصا 
یمالـسا و يروهمج  يارب  گـنج  نیا  دـهدب . تسد  زا  يراکادـف  راـثیا و  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  تلاـح  دـیابن  تلم  دراد و  همادا  ناـنچ 

یجراخ نانمـشد  گرزب  ياه  هئطوت  زا  یکی  ندرک  یثنخ  رب  هوالع  هکلب  دوبن  هدراو  تراـسخ  ناربج  زواـجت و  عفر  هلئـسم  اـهنت  بـالقنا 
يرادیاپ و تماقتسا و  نازیم  لیلحت  رد  دوب و  یمهم  کحم  شیامزآ و  یمالسا ، يروهمج  ماظن  ندروآ  رد  وناز  هب  طوقس و  رد  بالقنا ،

یپ ياه  يزوریپ  تشاد . یمهم  شقن  دیآ ، یم  دراو  نآ  رب  هک  يداصتقا  یماظن و  یـسایس ، ياهراشف  لباقم  رد  بالقنا  يریذـپان  شزاس 
، نیطـسلف نانبل و  رد  يداهـشتسا  تایلمع  هژیو  هب  تداهـش ، راثیا و  هیاـپ  رب  هداراو و  ناـمیا  لـماع  ریثأـت  تحت  مالـسا  ناگدـنمزر  یپ  رد 

هبساحم یتاحیلست  یماظن و  رادتقا  هیاپ  رب  البق  هک  ار  اوق  نزاوت  ای  طلست و  عوضوم  تسا و  هدرک  مهارف  ار  بالقنا  نانمشد  يدج  ینارگن 
ار دوخ  يورین  ناوت و  مامت  دیاب  ناکامک  یمالـسا  يروهمج  لاح  نیع  رد  تسا . هتخاس  هجاوم  یلحنیال  دـیدج و  هدـیدپ  اب  دـیدرگ ، یم 
ار یلام  یناسنا و  میظع  ریاخذ  هچ  رگا  هک  دریگ  راک  هب  شیاه  هتساوخ  ققحت  يارب  یساملپید  هنحص  رد  تیلاعف  یماظن و  هینب  تیوقت  رد 

رتشیب هچ  ره  رارقتسا  تیبثت و  جوم  تشاد و  دهاوخ  يا  هژیو  تیمها  بالقنا  عضاوم  تیوقت  تیبثت و  رد  اعطق  یلو  دومن  نآ  فرـص  دیاب 
لیاسم مها  زا  يداصتقا  یـساسا  تالکـشم  لح  نآ ، تازاوم  هب  دـیدرگ . دـهاوخ  نآ  یناهج  فادـها  ققحت  يارب  هقطنم ، رد  یلم  رادـتقا 

زونه یمالـسا  هنالداع  يداصتقا  ماظن  يرارقرب  توغاط و  نامز  زا  هدـنام  یقاب  یعامتجا  يداـصتقا ، ياـه  یتلادـع  یب  عفر  تسا . بـالقنا 
هک هعماج  زا  یمیظع  تاقبط  دیاب  یک  ات  هک  نیا  تسا . هدشن  صخشم  نشور و  نآ  همانرب  بوچراچ و  يدج  روط  هب  هک  تسا  يا  هلئسم 

تاقبط زا  يدودحم  تیلقا  هک  یلاح  رد  دنشاب  مورحم  یگدنز ، تاناکما  لقادح  زا  ناکامک  دراد  رارق  اه  نآ  شود  رب  بالقنا  ياه  هیاپ 
تاـناکما همه  زا  رادروـخرب  دـنرادن و  هئارا  يارب  يرگید  زیچ  بـالقنا ، تالکـشم  ریاـس  اـهدوبمک و  زا  تیاکـش  زج  هک  مـعنتم  هـفرم و 

داسف رقف ، اب  هزرابم  هب  نآ  زا  يربهر  مظعم  ماقم  هک  تسا  يزیچ  نامه  رما  نیا  تخادرپ و  نآ  هب  دیاب  هرخألاب  هک  تسا  يا  هلئسم  دنتسه ،
زا يریگولج  دنتسه و  هعماج  قازرا  یلصا  ناگدننک  دیلوت  هک  یناسک  ناییاتـسور ، اهاتـسور و  تالکـشم  لح  تسا . هدرک  دای  ضیعبت  و 

هراچ زونه  هک  تسا  يا  هدمع  لیاسم  زا  زین  اهرهـش  همانرب  نودـب  نوزفا و  زور  شرتسگ  هلئـسم  لح  اهرهـش و  هب  اهنآ  هیور  یب  ترجاهم 
رگید یمین  زا  رتمک  هدش و  نیشن  رهش  ناریا  مدرم  زا  یمین  زا  شیب  دودح  نونکا  مه  هک  یلاح  رد  تسا . هدشن  ادیپ  نآ  يارب  یـساسا  يا 

، دوجو نیا  اب  دنتـسین .  زین  دوخ  هیلوا  ياهزاین  نیمأت  هب  رداـق  يرورـض ، تاـناکما  زا  يرادرب  هرهب  مدـع  تلع  هب  دنتـسه  اهاتـسور  رد  هک 
ینارگن زا  شخب  نیرت  گرزب  هک  مدرم  نکسم  نیمأت  هلئسم  دوش ؟ افک  دوخ  کیژتارتسا ، قازرا  نیمأت  رظن  زا  دناوت  یم  ام  روشک  هنوگچ 
گرزب لضعم  لاح  نیع  رد  مهم و  یهافر  لیاسم  زا  زین  دعلب  یم  ار  اه  نآ  دمآرد  هدمع  تمـسق  دهد و  یم  لیکـشت  ار  هداوناخ  ره  ياه 

نآ هب  دیاب  هک  تسا  یمهم  رایسب  لیاسم  زا  زین  یشزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد  حالصا  يرادا و  یـسارکوروب  هلئـسم  لح  تسا . هعماج 
نیرت کیرات  رد  ینامـسآ  يا  هدـئام  یهلا و  یناـغمرا  نوچ  مه  میدرمـشرب  هک  یتمظع  همه  اـب  یمالـسا  بـالقنا  دومن . یفاـک  هجوت  اـه 

قیال ار  ام  هدراذگ و  تنم  ام  رب  دنوادخ  هک  یهلا  تسا  يا  هعیدو  بالقنا  نیا  تقیقح  رد  دش . ینازرا  ام  هب  ناریا  تلم  خیرات  زا  تاظحل 
نامرآ شرتسگ  ظفح و  رد  ات  دوش  هدرپس  ام  تلم  هب  اه  تلم  عماوج و  همه  نایم  رد  رـضاح و  لسن  هب  اه  لـسن  همه  ناـیم  رد  هک  هتـسناد 
هدرتسگ تکراشم  هنحص و  رد  دوخ  یگشیمه  روضح  لولعم و  دیهش و  رازه  دص  دنچ  میدقت  اب  نونک  ات  مه  ام  تلم  میشوکب .  نآ  ياه 

نوزفازور ییافوکـش  ریگ و  مشچ  ياه  يزوریپ  تسا . هدـمآ  قیاف  عناوم  تالکـشم و  همه  رب  هدیـشوک و  ناوت  مامت  اـب  نآ  يرادـساپ  رد 
بالقنا نیا  هب  رگا  هک  تسا  نیا  زا  اه  نآ  سرت  تسا . هدودز  يرابکتسا  ياه  تردق  همه  نامـشچ  زا  ار  تحار  باوخ  یمالـسا  بالقنا 

دـش دهاوخ  بجوم  نآ  شـشک  هبذاج و  دنک ، ادیپ  یمالـسا  ماظن  کی  یفرعم  يارب  ینادیم  درب و  رـس  هب  شمارآ  رد  ات  دوش  هداد  ناکما 
اه و يدنب  كولب  زا  هک  زین  ناملسم  ریغ  للم  هکلب  دنوش  هدیشک  نآ  فرط  هب  تمواقم  لباق  ریغ  یتروص  هب  ناملسم  ياه  تلم  اهنت  هن  هک 
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ندرک رایتخا  زا  ار  اه  نآ  ناوت  یمن  هک  تشاد  دنهاوخ  رایتخا  رد  ار  يرگید  هویش  لدم و  دنتـسه ، باذع  جنر و  رد  ناهج  دوجوم  عضو 
بالقنا يارب  درک  دـنهاوخ  شالت  دوخ  لـماک  يدـیماان  یعطق و  تسکـش  اـت  يرابکتـسا  ياـه  تردـق  نیارباـنب  تشادزاـب . یلدـم  نینچ 

لامک نینچ  داجیا  هک  درک  دنهاوخ  اعدا  تروص  نآ  رد  دیـشوک و  دنهاوخ  نآ  ینوگنرـس  يارب  هنادجم  دننک و  داجیا  رـس  درد  یمالـسا 
زا یمسر  مرف  کی  رثکادح  ای  تسا  ادخ  اب  يدرف  هطبار  کی  دوخ  لآ  هدیا  دح  رد  بهذم  تسین و  یلمع  یمالسا  ماظن  ناونع  اب  یبولطم 
رد رابکتسا  تیقفوم  عون  ره  هک  دوب  رایشوه  دیاب  دوش . یم  هرادا  ناملسم ، نارمکح  کی  طسوت  ناملسم  روشک  کی  رد  هک  تسا  یتلود 

ار یمالسا  تکرح  عون  ره  يدامتم  ياه  نرق  هکلب  اه  لاس  يارب  دروآ و  یم  ناغمرا  هب  بالقنا  يارب  ار  تسکـش  نیرت  گرزب  هنیمز ، نیا 
ار هچ  نآ  هک  دنا  هدروآ  تسد  هب  ار  تیعقوم  تصرف و  نیا  نآ  ناربهر  ناریا و  تلم  درک . دهاوخ  هفخ  هفطن  رد  ای  هدناشک و  تسکش  هب 
. دـننک هدایپ  ینودـم  نردـم و  ياه  تسایـس  بوچراچ  رد  دـنداد  یم  زورب  قباس  ماظن  اب  دوخ  یقالخا  يونعم و  ياه  تفلاـخم  بلاـق  رد 

دیاب هک  تسا  یلیاسم  هلمج  زا  هعماج  رد  یمالسا  تلادع  يرارقرب  یعامتجا و  طباور  یمالسا ، داصتقا  تسایس و  تیهام  لیبق  زا  یلیاسم 
هیکت یعامتجا  تلادـع  ندرک  ادـف  تمیق  هب  درف  يدازآ  يور  یبرغ  یتسیلاربیل  يزاوژروب  ياه  بالقنا  هک  یلاح  رد  تخادرپ . اـه  نآ  هب 
کنیا دنهد ، یم  دـیون  يدرف  ياه  يدازآ  نداد  تسد  زا  تمیق  هب  ار  یعامتجا  تلادـع  يرارقرب  یتسیـسکرام ، ياه  بالقنا  دـننک و  یم 

رگید يزورما  يایند  دوشن . يرگید  يادف  اه ، نآ  زا  مادک  چیه  هک  دهد  هئارا  ایند  هب  ار  يا  هعماج  دناوتب  دـیاب  هک  تسا  یمالـسا  بالقنا 
یم زاب  نادب  اددجم  مالسا  هتشذگ  هوکش  تسا . هدش  زاب  مالـسا  خیرات  رد  يدیدج  هحفـص  کنیا  تسین . یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  يایند 

دانع و زا  تسد  دنتـسه و  دوخ  يدام  تردـق  رورغم  اه  نآ  تفرگ . دـنهاوخ  یپ  مالـسا  هیلع  رب  ار  یمئاد  گنج  مالـسا ، نانمـشد  ددرگ .
تـسد هب  ناسنا  رازه  اه  هد  ناج  تمیق  هب  هچ  رگا  دوب  نآ  رگ  ناـیامن  هک  هچ  نآ  توغاـط و  میژر  ینوگنرـس  تشاد . دـنهاوخنرب  هئطوت 

هار يادتبا  هدش و  رگ  هولج  یکچوک  تیقفوم  تروص  هب  دوش  هسیاقم  تسا ، شیپ  رد  هک  یمیظع  فادـها  اه و  همانرب  اب  هک  یتقو  دـمآ ،
ياه هدوت  تسا . دـنلب  مالـسا ، ناهج  طاقن  یـصقا  رد  یمالـسا  ياهراعـش  اب  ناملـسم  ياه  هدوت  يادـص  هزورما  دـهد . یم  ناشن  اـم  هب  ار 

سأی و تابجوم  هار ، همادا  رد  تلفغ  عون  ره  میدرک .  یط  ام  هک  دندرک  باختنا  ار  یهار  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  نمی  هب  ناملسم 
لفاغ نآ  زا  دیابن  دراد و  رارق  ام  شود  رب  مه  رگید  للم  ياه  تسکـش  اه و  تیقفوم  راب  نیاربانب  درک . دهاوخ  مهارف  زین  ار  اه  نآ  یتسس 

مه کیژولوئدـیا  رظن  زا  هکلب  یماـظن  يداـصتقا و  یـسایس ، رظن  زا  اـهنت  هن  یلعف  یمالـسا  ياـه  تلود  هک  تسا  یطیارـش  رد  نیا  و  دوب .
نارای ناتـسود و  لاح  نیع  رد  دندوب و  هتـسب  لد  نادب  دنتـشاد و  بالقنا  نانمـشد  هک  يدیما  نیرخآ  دنا . هدش  رابکتـسا  هاگودرا  بذج 

زا دوب . بالقنا  هنحـص  زا  هر »)  ) ینیمخ ماما   » یمالـسا بالقنا  راذگ  ناینب  ربهر و  تبیغ  تلحر و  عوضوم  دندوب ، نآ  نارگن  مه  بالقنا 
قشع و یگتفیـش و  اب  مدرم  ياه  هدوت  دوب و  بالقنا  مهم  یلـصا و  ناکرا  زا  یکی  بالقنا  موادـت  يزوریپ و  رد  يربهر  شقن  هک  اـج  نآ 

ماما تلحر  اب  هک  دندوب  روصت  نیا  رب  بالقنا  نانمشد  دندرک ، یم  يوریپ  ناشیا  ياهروتسد  اهرظن و  اهدومنهر و  زا  یفصولا  دیاز  هقالع 
فالتخا جرم و  جره و  نانچ  نآ  تفرگ و  دهاوخ  رد  يربهر  ماقم  بسک  يارب  تردق  گنج  هدش ، جراخ  هنحـص  زا  زین  مدرم  هدوت  هر ) )
کیدزن دوخ  رمع  نایاپ  هب  بالقنا  تقیقح  رد  و  جراخ ، نادرم  تلود  تسد  زا  عاضوا  لرتنک  ناکما  هک  دـش  دـهاوخ  داجیا  یناماسبان  و 

اهدیما نیرخآ  اهنت  هن  هک  داد  خر  یطیارش  رد  فیرشلا ) هرس  سدق   ) ماما ترضح  تلحر  زادگ  ناج  هثداح  دوجو  نیا  اب  تشگ . دهاوخ 
زا بـالقنا  نیا  هک  دوـمن  مهم  هلئـسم  نیا  هب  فارتـعا  هب  راداو  ار  ناـیناهج  هکلب  درک ، سأـی  هـب  لیدـبت  ار  بـالقنا  نانمـشد  ياـهوزرآ  و 
یم هک  ینیداـینب  تامیمـصت  همه  هـک  داد  خر  یطیارـش  رد  هر )  ) ماـما تـلحر  تـسا . رادروـخرب  یناوارف  ییاـناوت  تردـق و  ماکحتـسا و 

تایح رخآ  ههام  دنچ  رد  هژیو  هب  دوب . هدـش  ذـخا  دـناشکب ، تسب  نب  هب  ار  اه  نآ  دـشاب و  نیرفآ  لکـشم  ناشیا  نانیـشناج  يارب  تسناوت 
« یساسا نوناق  يرگنزاب   » نامرف رودص  يرظتنم و  هللا  تیآ  يرانکرب  تینما ، ياروش  همانعطق 598  شریذپ  هنیمز  رد  هک  یتامیمصت  ناشیا 
اه نآ  نیرخآ  هک  دوخ  ناوارف  ياه  هتـشون  اه و  مایپ  تامادـقا ، اـب  ماـما  رگید ، ییوس  زا  تخاـس .  راومه  ـالماک  ار  هار  دوب ، هدـش  هتفرگ 

تسا هدراذگ  یقاب  دوخ  ناورهر  ناوریپ و  يارب  لمعلا  روتـسد  هیور و  تنـس و  يا  هزادنا  هب  دشاب ، یم  ناشیا  یهلا  یـسایس  همان  تیـصو 
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طسوت هر )  ) ماما رهطم  رکیپ  ریظن  یب  یخیرات و  عییشت  درک . باختنا  هداد ، صیخشت  ار  وا  نیتسار  لیـصا و  هار  اه  نآ  رب  هیکت  اب  ناوتب  هک 
، يربهر ناگربخ  سلجم  لمع  تعرس  دنتـشاد و  تکرـش  نآ  رد  رفن  نویلیم  هد  زا  زواجتم  یجراخ  ياه  هناسر  فارتعا  هب  هک  ناریا  تلم 

فلتخم راشقا  هچراپکی  لابقتـسا  عطاق و  تیرثکا  اب  ناریا  تلم  ربهر  ماما و  نیـشناج  ناونع  هب  يا » هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح   » باـختنا رد 
نیع رد  نایناهج و  تریح  تابجوم  دـیدج ، يربهر  اب  یناگمه  تعیب  يدـنب و  حانج  فالتخا و  عون  ره  زا  رود  هب  باختنا  نیا  زا  هعماـج 

شرگن اه و  لیلحت  ساسا  رب  یعقاو و  ریغ  اه  نآ  ياه  ینیب  شیپ  همه  هک  داد  ناشن  درک و  مهارف  ار  بالقنا  نانمـشد  دـیدش  سأـی  لاـح 
ام نایم  رد  یتوکلم  هرهچ  نآ  رگید  دش و  رادازع  دوخ  يادـتقم  ربهر و  نداد  تسد  زا  مغ  رد  ناریا  تلم  هچ  رگا  تسا . هدوب  يدام  ياه 

ینورد تافالتخا  دراذـگن  دـشخب و  شمارآ  ام  هب  اسرف  ناج  ثداوح  نارحب و  ماگنه  هب  دوخ  فصولا  دـیاز  يونعم  تردـق  اـب  اـت  تسین 
رد هعماج  ناربهر  شالت  ترـضح و  نآ  زا  هدـنام  یقاب  ياه  تنـس  اهدومنهر و  یلو  دوش ، بالقنا  ناکرا  رد  لزلزت  زورب  بجوم  هعماـج 

؛  رهچونم يدمحم ، اهدمایپ ، اه و  هنیمز  یمالسا ، بالقنا  هلاقم : عبانم  دشاب . یم  یبالقنا  هعماج  شخب  دیون  ناشیا ، هار  همادا 

ناریا یمالسا  بالقنا  يزادنارب 

رد تساهلاس  دمحلا هللا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  . میراد رارق  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  لاس  نیمتـسیب  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزادنارب 
هئطوت سدقم  ماظن  نیا  دض  رب  هک  تسین  يزور  کلاذعم  دوش ، یم  هدرمـش  مرتحم  روشک  زا  جراخ  رد  تسا و  هدش  تیبثت  روشک  لخاد 

دیابن هاگ  چیه  هک  تسا  هدرک  تباث  ام  رمتسم  هبرجت  لاس  تسیب  . دننکن يرهم  یب  نادب  تبسن  ای  دننزن  نادب  يا  هبرض  ای  دوشن  یحارط  يا 
بالقنا يزادـنارب  يارب  مینامب : لـفاغ  دوش  یم  هتفرگ  راـک  هب  اـم  دـض  رب  هک  یفلتخم  ياهدـنفرت  زا  میهدـب و  تس  زا  ار  دوخ  يرایـشوه 
دنهاوخن مارآ  زین  هدنیآ  رد  هک  دسر  یم  رظن  هب  دنا و  هدرکن  راذـگورف  یمادـقا  چـیه  زا  نونکات  ام  ناهاوخدـب  نانمـشد و  ناریا  یمالـسا 

دای ییاه  هنومن  تسا  یفاک  راکشآ  يزادنارب  فلا ) ناهنپ . راکشآ و  تسا : هدوب  هویـش  ود  ياراد  دربهار  نیا  يزادنارب  دربهار  .1 تفرگ .
هک یماظن  هلخادم  دش ، یم  يارجا  یحارط و  نآ ، لاغـشا  زا  لبق  اکیرمآ ، هناخـسوساج  رد  هک  ینوگانوگ  یبیرخت  تامادقا  دوش : يروآ 

تاررقم ندرک  عضو  يداصتقا ، هرـصاحم  قارع ، اب  گنج  لاس  تشه  لـیمحت  هژون ، ناـگداپ  رد  يزادـنارب  حرط  دـنام ، ماـکان  سبط  رد 
اب ادـخ  تساوـخ  هب  تامادـقا  نیا  همه  هتبلا  ... ناریا یمالـسا  يروـهمج  اـب  یجراـخ  ياهتکرـش  يراـکمه  مـیرحت  يارب  یللملا  نـیب  هژیو 

رتشیب تقد  جاتحم  هویـش  نیا  رد  مادـقا  هوحن  كرد  اه و  هنومن  فشک  ناهنپ  يزادـنارب  ب ) دـش . هجاوم  نآ  نایرجم  ناحارط و  تسکش 
لـسن ینعی  زورما  ناناوجون  ناناوج و  يارب  یـشارت  وگلا  نارکفنـشور ، نیب  رد  ذوفن  نایناحور ، هیملع و  ياه  هزوح  ناـیم  رد  هنخر  تسا :

مکحم و ياه  هرطاخ  هن  دنـشاب و  هتـشاد  دنناوت  یم  نآ  دنور  بالقنا و  زا  یمیقتـسم  تخانـش  هن  هک  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  هدـش  دـلوتم 
يریگراک هب  اب  لذـتبم  یگنهرف  ياهتیلاعف  ماـسقا  عاونا و  نداد  جاور  دـنراد ، دوخ  اـب  سدـقم  عاـفد  نارود  ياـه  یناـشفناج  زا  يراوتـسا 
نیرتلکشم بالقنا  يزادنا  رب  فیعـضت و  .2 اهنآ . هبذاج  شیازفا  روظنم  هب  هتفرـشیپ  ياهیروآ  نف  اـهرازبا و  نیون و  ياهدرواتـسد  نیرخآ 

ددص رد  نوگانوگ  ياهرکم  اه و  هلیح  اب  هکلب  دنتخانشن  تیمـسر  هب  ار  نآ  اهنت  هن  دوب ، بالقنا  ساسا  نتفریذپ  ام ، ناهاوخدب  يارب  راک 
دیاب ییاهنوخ  ششوج  رد  ار  بالقنا  يزوریپ  همشچرس  بالقنا  ياه  هشیر  ندرمش  فیفخ  فلا ) دندمآ : رب  نآ  يدوبان  یتح  فیعضت و 
مایا نامه  زا  هک  یتاـفارحنا  نآ و  لـلع  خرـس ، ماـیق  نآ  نتفرگ  لکـش  . دـندرک يراـیبآ  ار  نآ  ياـه  هشیر  دادرخ 1342  رد 15  هک  دـید 
للع نآ  روجهم و  همـشچ  رـس  نآ  دیابن  هجو  چـیه  هب  . دراد یخیرات  يداقتعا و  تیمها  دـننک ، داجیا  نآ  رد  دـندرک  یعـس  تلم  نانمـشد 
راک هب  هک  ییاه  هلیح  زا  . دنوش رگ  هولج  گنرمک  كوکـشم ، شزرا و  یب  رـصانع  رانک  رد  ای  دنامب  هتخانـشان  هدـنیآ  زورما و  لسن  يارب 

شزرا و یب  رـصانع  ییامن  گرزب  اـی  یلاـیخ  اـضعب  تیمها و  مک  ثداوح  لـماوع و  ندرک  حرطم  تسا ، هدیکـشخن  زونه  هدـش و  هتفرگ 
ریظن یب  هساـمح  یخیراـت و  ماـیق  نآ  هوکـش  تمظع و  ندرک  فـیفخ  روـظنم  هب  دادرخ  نینوخ 15  مایق  هیـشاح  رد  یگتخاس  ياـهنایرج 
ياه هشیر  هرابرد  یقیمع  تاقیقحت  قیقد و  تاعلاطم  دـندنب  یم  ای  دـنا  هتـسب  راـک  هب  ار  ییاـه  هلیح  ناـنچ  هک  اـهنآ  . تسا رـصاعم  نارود 
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همادا دیدج و  یـسامح  روش  هنوگ  ره  زورب  عنام  ات  دننز  یم  بالقنا  ياه  هشیر  ییامن  کچوک  هب  تسد  ادماع  املاع  دنا و  هدرک  بالقنا 
يزادـنارب يارب  مهم  ياهرکف  زا  ربهر ، صخـش  يربهر 1. فیعـضت  ب ) دـنوش . هدـنیآ  رد  ینیـسح  مادـقا  يریگ  یپ  هنابلط و  قح  ناجیه 

هاگیاج ندرک  دادـملق  تیمها  مک  يرگید  و  هرـس »  سدـق   » ینیمخ ماما  موحرم  ینعی  نآ  ریبک  ربهر  رثا  ندرمـش  کچوک  یکی  بالقنا ،
زا سپ  هژیوب  دعب  هب  لاس 1342  زا  یفلتخم  ياهتکرح  تسا . یلاعلا  هلظدم  يا  هنماخ  تیآ ا ... ترـضح  ینعی  وا  زا  دعب  بختنم  نیـشناج 

تائاقلا زا  میرذگب  ار ، وا  تیملعا  رگید  یخرب  دنرب ، یم  لاؤس  ریز  ار  وا  تیعجرم  یخرب  دش : زاغآ  ماما  موحرم  دـض  رب  بالقنا  يزوریپ 
رب ذفان و  مالک  شرتسگ  عنام  تمهت  نآ  اب  دهد و  هولج  شودخم  ار  وا  ندوب  یناریا  ات  درک  یم  یفرعم  يدنه  ار  ماما  موحرم  هک  توغاط 

ار راـک  دـندرک و  یم  ههبـش  داـجیا  بـالقنا  ریبک  ربهر  هب  تبـسن  نارگید  نهذ  رد  دوخ ، راـتفر  اـب  یخرب  مق  هیملع  هزوح  رد  . دوش وا  قح 
اهرکم نامه  درک ! یم  طایتحا  شیوخ  تایح  نارود  رد  دوخ  راثآ  زا  یخرب  پاچ  هزاجا  رودص  رد  ماما  موحرم  الثم  هک  دندناسر  اجنادب 

راک هب  هتاکرب  تماد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  بالقنا ، مظعم  يربهر  دـض  رب  زور ، تایـضتقم  اب  بسانتم  دـیدج و  ياهلکـش  اـب  یلو 
تیالو .2 دنا . هدراذگن  ورف  ار  ییایح  یب  یخاتسگ و  عون  چیه  هار  نیا  رد  دننک و  مهتم  فیعـضت و  ار  وا  صخـش  ات  دوش  یم  دش و  هتـسب 

هک ینامز  ات  . هیقف تیالو  لصا  هماقا  هب  تسا  هتسباو  هدش  ظوحلم  نآ  یـساسا  نوناق  رد  هک  هنوگ  نامه  یبالقنا  ماظن  نیا  ماکحتـسا  هیقف ،
نیک نانمشد و  ار  لصا  نآ  هب  تبسن  کیکشت  ور  نیا  زا  دوش ، یمن  رسیم  بالقنا  يزادنارب  هدماین ، دراو  لصا  نیا  تاعارم  هب  يا  هشدخ 

يداـیا زا  یخرب  نتفرگراـک  هب  زا  هار  نیا  رد  دـندرک و  هیقف  تیـالو  ساـسا  هجوتم  ار  دوخ  هلمح  راـب  دـنچ  دندیـشیدنا و  بـالقنا  نازوت 
ات دنتخیر  هژیو  یحرط  نآ  يارب  هکلب  دندرکن  ابا  هتخیرگ  جراخ  هب  هدید و  هزوح  رـصانع  یـضعب  زین  هیملع و  ياه  هزوح  رد  دوخ  يذوفن 
رد تسین ! روصتم  نآ  يارب  یسایس  دربراک  دشاب  راد  هشیر  مه  رگا  درادن و  یخیرات  یهقف و  مکحم  هشیر  هیقف  تیالو  الثم  دننک  دومناو 

يارب هیقف  تیالو  داعبا  درک و  شکورف  ماما  تیارداب  هرخالاب  یلو  دش  هدیـشک  لاجنج  هب  عوضوم  نیا  هرـس »  سدـق   » ماما يربهر  نارود 
لدـج ثحب و  هب  ار  هیقف  تیالو  لصا  تاعوبطم  یخرب  رد  زین  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  يربهر  نارود  رد  . دـش نییبت  حیرـشت و  مدرم 

يرایشوه يربهر و  مظعم  ماقم  بسانم  ياهریبدت  هناتخبشوخ  یلو  دوش  لزلزتم  بالقنا  نیکر  نکر  نیا  يا  هنوگ  هب  هرخالاب  ات  دندیـشک 
اعرـش انوناق و  يربهر ، هب  هتـسباو  ياهداهن  .3 دـش . هناروزم  هناـیذوم و  ياهـشالت  نآ  یفنم  يراذـگ  رثا  نیرتکچوک  عناـم  یبـالقنا  مدرم 

ره هک  تسا  یفلتخم  تالیکـشت  اهنامزاس و  قیرط  زا  رما ، تیـالو  ینعی  اـهنآ ، ياـفیا  هک  تسا  هدـش  هتـشاذگ  يربهر  شود  هب  یفیاـظو 
، ماـظن يارب  یلک  يراذگتـسایس  بـالقنا ، يربهر  هبنج  هدـنریگرب  رد  فیاـظو  نآ  تسا ، يربـهر  مظعم  ماـقم  هب  هتـسباو  یعون  هب  مادـک 

نامزاس سیئر  هیئاضق و  هوق  سیئر  نابهگن ، ياروش  ياهقف  باصتنا  روشک ، رب  مکاح  هوق  هس  رب  تراظن  حلـسم ، ياهورین  لک  یهدـنامرف 
یتسرپرـس و هک  دادما ، هتیمک  دیهـش و  داینب  یمالـسا و  بالقنا  نازابناج  نافعـضتسم و  داینب  رد  یناگدنیامن  باصتنا  زین  امیـس و  ادص و 
هک ییاهنآ  يربهر ، فیعـضت  يارب  تسا . فاقوا  جـح و  روما  يارب  یناگدـنیامن  باـصتنا  دـنراد و  هدـهع  هب  زین  ار  اـهداهن  نآ  تیریدـم 
هب ار ، نابهگن  ياروش  دنداد : رارق  فده  ار  اهنآ  درکلمع  ای  يربهر  هب  هتسباو  ياهداهن  دنزاس ، بطاخم  ار  ربهر  امیقتسم  دنتـشادن  تارج 

یمالسا و بالقنا  نارادساپ  هاپس  هب  دندرمش ، تیحال  دقاف  ار  هیئاضق  هوق  دندرب ، لاؤس  ریز  تاباختنا ، ماگنه  رد  هژیوب  فلتخم  ياه  هناهب 
هب ار  نآ  ياهتیلاعف  دندرک و  مهتم  ندوب  یحانج  هب  ار  امیـس  ادص و  دـنتخادرپ ، نافعـضتسم  داینب  ندرک  ماندـب  هب  دـندرک ، شاخرپ  جیـسب 

دوخ فیاـظو  هب  يربـهر  دـننک  نیقلت  هک  تسه  دوـب و  نآ  يارب  هناـضرغم  ياـهاعدا  نیا  همه  ، ... دـندناشک يداـقن  هب  یبـیرخت  تروـص 
تراظن عنام  ات  دندز  ار  تلود  تایئارجا  رد  هلخادم  ماهتا  وا  هب  دنزادنا ، لزلزت  هب  ار  يربهر  داهن  هلیح  نآ  اب  ات  دنک ، لمع  تسا  هتـسناوتن 
ياوـقت تلادـع و  وا ، یملع  تیحالـص  زا  دـعب  ربـهر ، ياـهیگژیو  نیرتـمهم  زا  يربـهر ، هب  هتـسباو  ياهتیـصخش  .4 دـنوش . وا  تـبقارم  و 

ندش يداع  روج و  ملظ و  نتفای  جاور  انامه  لوا ، هبترم  رد  دوش ، یم  اهماظن  هب  ندمآ  دراو  هبرض  اهتموکح و  طوقس  ثعاب  هچنآ  . تسوا
ربهر تسین ، ربهر  رگید ، ای  الـصا ، دشاب  هتـشادن  ار  اهیگژیو  نیا  رگا  هک  تسوا  ياوقت  تلادع و  هب  ربهر  ياقب  دوجو و  . تسا ییاوقت  یب 

یم دـننک  ذاختا  دـیاب  هک  ار  یهار  وا  راتفگ  ندینـش  راتفر و  ندـید  اب  مدرم  دوش و  یم  یهلا  ماظن  ياقب  نماـض  دوخ  ياوقت  تلادـع و  اـب 
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ریبدـت و یعامتجا و  یـسایس و  حیحـص  شنیب  اوقت و  تلادـع و  افـص و  قدـص و  ياه  هنومن  شناراـکمه  ناـکیدزن و  وا و  رد  دنـسانش و 
دوش یم  یقلت  تکرب  کی  ام  ماظن  يارب  یـصخش  نانچ  دوجو  . دننک یـسات  وا  هب  دنناوت  یم  دنبای و  یم  ار  تردق  تیریدـم و  تعاجش و 

ياهماظن زا  مادـک  چـیه  . دوب ام  تما  يارب  یگرزب  تکرب  حـلاص  دـبع  ناونع  هب  دوخ  تایح  نامز  رد  هیلع  هللا  تمحر  ماما  دوجو  هکنانچ 
روظنم هب  تسا  نآ  یجیردت  ندرک  كوکلم  زراب  ماظن  یگتـسجرب  نیا  اب  بالقنا  نانمـشد  دروخرب  هوحن  . دـنرادن یتیزم  نینچ  ایند  رگید 

غورد و تمهت و  اب  ینامرآ : ياهشزرا  لک  ندرک  ینعم  یب  يارب  و  دنا ، ییاهشزرا  نانچنآ  هب  روهـشم  هک  ییاهتیـصخش  ندرک  رابتعا  یب 
گنر مدرم  دزن  يوقت  تلادـع و  تلاصا  ات  ندرب  ار  يوقت  تلادـع و  هب  روهـشم  سانـشرس و  مودـخ و  دارفا  يوربآ  بیذاکا  رـشن  ارتفا و 

هک دوب  ییاهتیصخش  زا  یتشهب  موحرم  مولظم ، دیهش  . دوش لیاز  تسا  يوقت  تلادع و  رب  ینتبم  هک  ماظن  يربهر  تیمها  هجیتن  رد  دزابب و 
ناگتـسباو و يور  رب  تین  نامه  اـب  . دوب هدرک  وا  تیـالو  تلاـصا  يربهر و  تیناـقح  ماـما و  رپس  ار  دوخ  ساـسا  یب  ياـهتمهت  لـمحت  اـب 

دنفرت زا  نوچ  دننک و  جراخ  يوقت  ریـسم  تلادع و  هار  زا  ار  اهنآ  رگم  ات  دننک  یم  يراذگ  هیامرـس  يربهر  مظعم  ماقم  نارای  ناکیدزن و 
دوش تابثا  هعیاش  یتسردان  هک  یعقوم  ات  دنناد  یم  اریز  دنوش ، یم  لوغـشم  يزادرپ  غورد  ینکارپ و  هعیاش  ماهتا و  هب  دنوش  سویام  دوخ 

صخـش هب  هجیتن  رد  يربهر و  ناراکمه  نارای و  هب  اهنآ  دامتعا  زا  شوشم و  مدرم  نهذ  ینامز  هلـصاف  نآ  رد  تشذـگ و  دـهاوخ  یتدـم 
ناراـی و زا  يرایـسب ، ياهتبـسانم  هب  ریخا  لاـس  دـنچ  نیمه  رد  . دـمآ دـهاوخ  مهارف  اـهنآ  يارب  نیتفت  هلیـسو  دـش و  دـهاوخ  هتـساک  ربهر 

اما دنا  هدـمآ  رد  هب  ملاس  شیامزآ  هتوب  زا  یگمه  هللا  دـمحب  دـنچ  ره  .و  دـنا هتفرگ  رارق  فدـه  يربهر  مظعم  ماقم  ناکیدزن  ناراکمه و 
هب يربهر  تامادقا  شزرا  يربهر ، تامادقا  .5 دنام . دهاوخ  یقاب  مدرم  نهذ  رد  اهتدم  تسا و  هدـشن  هدودز  نارگ  هنتف  ینکارپ  نجل  راثآ 
هب یعاـمتجا ، یـسایس و  داـعبا  نتـشادرب  رد  نمـض  شنیب  نآ  هک  تسا  حیحـص  شنیب  رب  ندوـب  ياـنتبا  هب  هکلب  تـسین  نآ  ندوـب  یـسایس 

دننیبب و ار  اه  هناشن  نآ  دنرادن  مشچ  هک  نادناعم  نکل  . دراد تردق  تیریدم و  تعاجـش و  ریبدت و  زا  ناشن  هک  دوش  یم  یهتنم  یتامادقا 
افرص ریبعت  ریـسفت و  هب  دنوش ، داقنم  وا  تردق  تیریدم و  لباقم  رد  ای  دننک  كرد  ار  ربهر  تعاجـش  ریبدت و  هک  دوش  یم  نآ  عنام  دسح 

تحلـصم صیخـشت  عمجم  نیون  یهدنامزاس  رد  ار  يربهر  مظعم  ماقم  هنایهاد  ریبدت  هلمج : زا  . دـننز یم  تسد  يربهر  تامادـقا  یـسایس 
یم دادـملق  تلود  لباقم  رد  تلود  لیکـشت  یعون  تاباختنا  زا  دـعب  تفرگ ، ماجنا  يروهمج  تسایر  تاباختنا  زا  لبق  هام  شـش  هک  ماظن 

عمجم نآ  فیاظو  يافیا  هار  رـس  رد  یتمحازم  دنناوتب ، رگا  مه ، دـنوش و  نآ  ترورـض  عوضوم و  زا  مدرم  تسرد  مهف  عنام  مه  ات  دـننک 
دـنهد و یم  یـسایس  يانعم  حلـسم ، ياهورین  ماجـسنا  ظفح  رد  يربهر  ریبدـت  هب  ای  دـنزاس ، مهارف  تسا  يربهر  يارب  یلاع  ترواشم  هک 

نیقی دنچ  ره  دننک  یم  یقلت  تلود  فیعضت  تلود ، هب  ار  یماظتنا  يورین  یهدنامرف  ینیـشناج  يارچ  نوچ و  یب  يروف و  يراذگاو  مدع 
لاوما یـسررب  زین  نالک و  ياهفلخت  هب  یگدیـسر  نامرف  رودص  رد  ار  يربهر  مظعم  ماقم  ریبدت  ای  تسا ، ماظن  تیوقت  نیع  دنـشاب  هتـشاد 

نآ هناعاجـش  يارجا  يریگ و  یپ  اب  دنراد  نیقی  اریز  دننک  یم  غیلبت  دـنروآ و  یم  باسح  هب  یلام  يرادا و  يرظن  گنت  یعون  هدروآ ، داب 
مدرم هب  فاحجا  متـس و  هعاشا  لـباقم  رد  يدـس  هتفرگ و  یمومع  لاـملا  تیب  هب  تبـسن  اـهزواجت  اـه و  فلخت  زا  يرایـسب  ولج  روتـسد ،

دنیآ شوـخ  تسا ، يرورـض  دـیفم و  بـالقنا  ياـهنامرآ  میکحت  تیوـقت و  يارب  هک  یمادـقا  ناـنچ  هـتبلا  و  دوـش ، یم  اـپ  رب  فعـضتسم 
یم لصاح  نآ  یلک  ياهتسایس  تابث  زا  لمع  رد  یهلا  ماظن  کی  تابث  يربهر ، ناگربخ  .6 تسین . ناشناگدرپس  رس  بالقنا و  ناهاوخدب 
یم بهتلم  بالقنا  نتفای  ماوق  زا  دنرب و  یم  جنر  تابث  نیا  زا  هک  ییاهنآ  دیما  سپ  . تسا بالقنا  يربهر  رد  تابث  مزلتسم  رما  نیا  دوش و 

قادـصم رد  رظن  دـیدجت  ثحب و  ناکما  نآ ، ياـضعا  بیکرت  رد  یلوحت  داـجیا  اـب  اـت  ددرگ  یم  يربهر  ناـگربخ  سلجم  هجوتم  دـنوش 
هک رما  نیا  . دنهد رارق  دیدج  ناگربخ  سلجم  راک  روتـسد  رد  دنروآ و  دیدپ  ار  طیارـش  دـجاو  درف  رگید  باختنا  ربهر و  نییعت  يربهر و 

لماوع کیرحت  اب  بالقنا  فیعـضت  يرگ و  هنتف  يارب  ار  هنیمز  دـنک  یم  داجیا  ماظن  يربهر  رد  هاـم  دـنچ  تدـم  هب  ار  تاـبث  مدـع  یعون 
رایـشوه بالط  هلباقم  اب  دـش و  زاغآ  مق  رد  لاس 1376  رد  هک  یتانایرج  . دـنک یم  راومه  اهنآ  یجراخ  ياـه  ناـبیتشپ  اـسب  يا  ینورد و 

دیدج دزمان  ندیـشارت  يارب  همه  تفرگ  دوخ  هب  يدیدج  هرهچ  ناهفـصا  دابآ و  فجن  رد  هک  ییاهیراکهبت  تشگ و  هجاوم  رادیب  مدرمو 
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، تسا بـالقنا  تشونرـس  هب  تبـسن  يریگ  میمـصت  حطـس  نیرتـالاب  رد  قاقـشنا  تتـشت و  زورب  بـالقنا و  مظعم  ربهر  لـباقم  رد  يربهر 
یبلط هافر  هب  يرگ  یبالقنا  هیحور  لیدبت  ج ) دماجنیم . بالقنا  دـض  یلاحـشوخ  هب  یلو  تسین  یمالـسا  تما  عفن  هب  املـسم  هک  یقاقـشنا 

هک دنتـشاد  يا  هزیگنا  دـندناسر  يزوریپ  هب  وا ، زا  ناگناگیب  غیرد  یب  ياهتیامح  توغاط و  ياهیلاگـسدب  مغریلع  ار ، بـالقنا  هک  یمدرم 
ره دوش  یم  اروثنم  ءابه  ناشترخآ  الا  دابآ و  ناشترخآ  ایند و  دنـشاب ، وجادخ  رگا  دنتـسناد  یم  اهنآ  . ییایند طقف  هن  دوب و  ییادـخ  الـصا 

دروآ یم  رد  وناز  هب  هرخالاب  ار  يرگمتـس  ره  هک  يوق  هیحور  نیا  . دـشاب هتفرگ  قنور  دارم  قفو  رب  ناشیایند  یحابـص  دـنچ  رهاـظب ، دـنچ 
جیا روشک  رد  ییاه  هویش  جیردتب  ات  تفرگ  رارق  بالقنا  نانمشد  شروی  فده  اذل  تسا و  بالقنا  ياهشزرا  ياقب  ماود و  یلصا  هناوتشپ 

رد تقبـس  ياج  تایدام  هافر و  يوجتـسج  و  راثیا ، ياـج  یهاوخ  دوخ  و  تقادـص ، ياـج  فلخت  و  تعاـنق ، ياـج  زآ  صرح و  هک  دوش 
دنک و ادیپ  ار  يدیق  یب  موهفم  یبرغ ، عماوج  دـننامه  يدازآ ، . دریگب ار  حودـمم  یبلط  ترخآ  ياج  مومذـم  یبلط  ایند  هرخالاب  تاریخ و 

نایامن حابم  يویند  عماطم  هب  یبای  تسد  ات  دهدب  تسد  زا  ار  دوخ  حـبق  یمومع  لاملا  تیب  زا  هدافتـسا  ءوس  فاحجا و  بلقت و  فلخت و 
عضو اب  بسانتم  سک ، ره  ات  دوش  زاب  نآ  هار  ینعی  وفع  لباق  یبسن  روط  هب  تسا ، دنسپان  تشز و  اقلطم  هک  زواجت  فالخ و  هانگ و  . دوش

ناطیش و ینامداش  تابجوم  نآ ، رارکت  اب  درمش و  هجوم  ای  زاجم  ار  شحیبق  لمع  دنک ، یم  هک  یـضیعبت  تیمورحم و  ساسحا  شیوخ و 
اـهناسنا و زور  ره  . دراد یتـمکح  ینوگرگد  اـی  بـالقنا  بـالقنا  نارود  ندـش  يرپـس  غـیلبت  د ) دروآ . درگ  ار  بـالقنا  نانمـشد  تیوـقت 

ناشیاهتیلباق جیردتب  دنرادن  هگن  هدنز  دوخ  رد  ار  یبالقنا  تلاح  رگا  دنریگ و  یم  رارق  نوگانوگ  يایالب  سواسو و  لباقم  رد  تاعامتجا 
جرم جره و  هب  بالقنا  نانمـشد  ار  يرگ  یبالقنا  دوش . یم  تسـس  ایالب  سواسو و  نآ  هب  تبـسن  نداد  ناشن  ربص  ندومن و  تمواـقم  رد 
دننک یم  انعم  جرم  جره و  هب  بالقنا  نانمشد  ار  يرگ  یبالقنا  هک  یلاح  رد  دنشاب  هتـشاد  نایبالقنا  تتامـش  يارب  یهار  ات  دننک  یم  انعم 

يدنسپان قالخا  اه و  یتشز  هب  تبسن  نایصع  هیحور  ظفح  ینعی  يرگ  یبالقنا  هک  یلاح  رد  دنشاب  هتشاد  نایبالقنا  تتامش  يارب  یهار  ات 
غیلبت دومناو و  بالقنا  نانمـشد  . دوش یم  لوصا  هب  ندزاـپ  تشپ  لاذـتبا و  یهاوخ و  دوخ  هطرو  رد  عاـمتجا  ناـسنا و  طوقـس  ثعاـب  هک 

یم یفرعم  توغاط  مسج  فذح  ار  بالقنا  فدـه  نوچ  و  تخیر ، ورف  یهاشمتـس  ماظن  دـش و  زوریپ  بالقنا  لاس 1357  رد  هک  دندرک 
رد تسیاب  هلـصاف  الب  سپ  دـنام ، یمن  یقاب  یبالقنا  قالخا  یبالقنا و  رکفت  یبالقنا ، هیحور  ظـفح  يارب  یبجوم  رگید  نآ  زا  سپ  دـننک ،

مکاـح ار  یتـسرپ  اوـه  نآ ، زا  یـشان  تـلفغ  رد  اـت  دننوکـس  شمارآ و  راتـساوخ  اـهنآ  يرآ  . دـش یم  لـصاح  نوکـس  شمارآ و  هعماـج 
اهنآ ياه  هئطوت  دض  رب  ندیروش  مینک  رواب  ام  هک  دنا  هتشادرب  دوخ  مسق  زا  تسد  نیطایش  هتـسشن و  راک  یب  بالقنا  نانمـشد  رگم  . دننک

هللا لیبس  نع  دـص  يارب  یتکرح  چـیه  زا  دـنا و  هتـسشن  بالقنا  نارای  هار  رـس  رب  تمایق  ماـیق  اـت  اـهنآ  هن ! دوش ؟ هدرپس  یـشومارف  هب  دـیاب 
هک نآ  نیع  رد  دـنامب ، هدـنز  ام  رد  هراومه  دـیاب  ناشیاهتنایخ  فیجارا و  اب  هلباقم  يارب  نایـصع  هیحور  سپ  دـیزرو ! دـنهاوخن  یهاـتوک 

هتبلا تسا  یگدنزاس  ریبدت و  نسح  ره  همزال  هک  یبلق  نانیمطا  شمارآ و  نآ  ادخ  دای  اب  هک  دنناد  یم  همه  بالقنا  ياهنامرآ  هب  نادقتعم 
مه هب  فوفـص  نایبالقنا و  نایم  رد  دناوت  یمن  امیقتـسم  هک  تسا  هدیمهف  بالقنا  نمـشد  یبالقنا  لباقم  رد  یبالقنا  ه ) دوش . یم  لصاح 
طخ زا  ار  دوخ  دریگ : یم  شیپ  تسا  هداتفا  رگراک  اهراب  هدوب و  موسرم  خیرات  رد  هک  ار  يرگ  هنتف  هار  نامه  سپ  . دنک هنخر  اهنآ  هدرشف 
نآ هیـشاح  رد  المع  یلو  دنراد  بالقنا  اب  یتبـسن  ارهاظ  هک  دزادرپ  یم  یناسک  ییاسانـش  هب  دشک و  یم  رانک  اه  یبالقنا  اب  هزرابم  مدـقم 
زا دراذگ و  یم  ناشرایتخا  رد  نیون  رازبا  لیاسو و  دـنک و  یم  بلج  دوخ  هب  ار  اهنآ  هنهادـم  اب  دور و  یم  اهنآ  غارـس  هب  . دـنریگ یم  رارق 

عمط دیاب  هک  دناروابب  اهنآ  هب  ات  دشک  یم  ناشخر  هب  اه  تیریدم  یخرب  رد  ار  اهنآ  تقایل  دنک و  یم  فسات  راهظا  اهنآ  ندنام  هیشاح  رد 
دراو قارطمط  رپ  نیوانع  اب  دنا  هدوب  رانک  تسایـس  هنحـص  زا  اهتدم  هک  ار  اهنآ  یمدرم ، تاناجیه  هاگنزب  رد  دـننک ، بالقنا  تیریدـم  رد 

، بالقنا یلصا  رصانع  ییارجا  ياهفعض  ندناشک  خر  هب  یتاغیلبت و  ياهدرگش  زا  هدافتـسا  اب  ات  دنک  یم  لوغـشم  مدرم  بیرف  هب  هنحص و 
زا يریگ  هرهب  اب  بالقنا و  مان  هب  هک  تسا  بیترت  نیدب  . دنک هجوتم  بالقنا  يا  هیشاح  رصانع  هب  عطق و  یلصا  ياهیبالقنا  زا  ار  مدرم  دیما 

تمحز لیـصا  نایبالقنا  تسا  نکمم  بالقنا ، نازوت  نیک  نانمـشد و  هشقن  اب  یلو  بالقنا  يا  هیـشاح  رـصانع  تسد  هب  بالقنا و  راـبتعا 
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دـنا و هدرک  شـشوک  گـنج  زا  سپ  یگدـنزاس  سپـس  سدـقم و  عاـفد  بـالقنا و  یگدـنزاس  تخـس  ياـهنارود  رد  هک  ار  يا  هدیـشک 
ماـمت رب  نتـسب  مشچ  اهـصقن و  ناـمه  ندادرارق  هناـهب  اـب  دـنا ، هدوـبن  مه  صقن  یب  یناـسنا  ره  نوـچمه  هتبلا  و  دـنا ، هدرک  اـه  يراکادـف 

نیا ربانب  یلاخ و  دوخ  مکحم  ياه  هناوتـشپ  زا  ار  بالقنا  ینعی  دننک ، جراخ  بالقنا  هب  تمدخ  هنودرگ  زا  دننز و  رانک  الک  ناشتامدـخ ،
یم خیرات  زا  یـشخب  نآ  يزوریپ  بالقنا و  نامز ، تفرـشیپ  اب  بالقنا  لباقم  رد  يرکفنـشور  هطورـشم و  تضهن  و ) دننک . ریذـپ  بیـسآ 

هطورـشم و تضهن  هسیاقم  لاجم  دوش  یم  هتـسیرگن  ریخا  لاس  دـص  کـی  یـسایس  تـالوحت  هعومجم  هب  خـیرات  يادـنلب  زا  یتقو  دوش و 
یماع دارفا  ناگدیسر و  نارود  هب  هزات  نهذ  رد  دیآ و  یم  دیدپ  بالقنا  دنیآرف  اب  دش  رهاظ  نآ  شیپ  سپ و  زا  هک  يرکفنشور  تانایرج 

نایبالقنا و شالت  اب  مه  ینارود  تشذـگ ، دوب و  ناشیاهیرکفنـشور  ناهاوخ و  هطورـشم  نآ  زا  هک  ینارود  هک  دـنک  یم  روطخ  روط  نیا 
تموکح يروهمج و  نیون  هار  ریخا  ياهیرگ  یبالقنا  هنهک و  ياهیرکفنشور  نآ  يارو  دیاب  نونکا  دش و  يرپس  دمآ و  شیپ  ناشتارکفت 

ندش يرپس  اب  ات  دـنهد  یم  رارق  مه  تازاوم  هب  مه و  رانک  رد  ار  بالقنا  یهاوخ و  هطورـشم  بیترت  نیدـب  . تفرگ شیپ  ار  مدرم  رب  مدرم 
رـصانع و لماوع و  زا  یـشان  نآ و  زا  يادج  هکلب  تسین  هطورـشم  رانک  رد  بالقنا  هک  یلاح  رد  دـننک ، جراخ  هنودرگ  زا  ار  ود  ره  مایا ،

نیمه زا  تفرگ . لکش  نآ ، یلصا  نایرج  رد  ددعتم  ياه  فارحنا  زورب  زا  دعب  هکلب  نآ  تازاوم  رد  هن  لاح  ره  رد  نآ و  اب  توافتم  یللع 
بالقنا نیا  تضهن و  نآ  هک  نیا  زا  یکی  روظنمود : هب  دریگ ، یم  ماجنا  بالقنا  تفن و  تعنص  ندرک  یلم  تضهن  نیب  يا  هسیاقم  شامق 
تـضهن اضعب  تضهن و  نآ  ادـتبا  رد  هک  نآ  رگید  ود  دـنرپسب ، خـیرات  یناگیاب  هب  مارتحا  اـب  ار  ود  ره  دـننک و  دادـملق  سنج  کـی  زا  ار 

عون نیا  . دریگ رارق  عاعـش  تحت  نآ  لیـصا  ياهـشزرا  بالقنا و  هژیو  یکانبات  اهتنا  رد  ات  دـننک  لیلجت  باـت  بآ و  اـب  ناـنچ  ار  هطورـشم 
شوماخ يارب  هکلب  تفن  تعنص  ندرک  یلم  تضهن  ای  هطورشم  تضهن  هب  هتسباو  ياهـشزرا  هب  داقتعا  رـس  زا  هن  یعاجترا  ياهتـشادگرزب 

، یخیرات ماوق  اب  ناشخرد و  لقتسم و  نایرج  اهنت  ناونع  هب  بالقنا ، ندرک  رون  مک  يارب  ام  نانمشد  هک  یهار  . تسا بالقنا  هلعـش  ندرک 
ناوت دـح  رد  و  هدوب ، شزرا  اـب  دوخ  نارود  رد  هچ  رگا  هک  تسا  يرگید  تـالوحت  اـب  نآ  یتاـغیلبت  هسیاـقم  هلباـقم و  دـنا  هدرک  یحارط 

نآ ار  تلم  تسناوتن  هک  ارچ  دـسر  یمن  مه  بالقنا  درگ  هب  هاگ  چـیه  هک  ینتفر  شیپ  اما  تسا ، هتفر  شیپ  نامز  نآ  رد  تلم  رد  دوجوم 
زا يا  هدـع  بـالقنا  نارود  ياـه  یبهذـم  لـباقم  رد  رکفنـشور  ياهتیـصخش  ز ) دـناهرب . توغاـط  ریجنز  لـغ و  زا  دوـب  راـظتنا  هک  روـط 

میظع و جوم  لباقم  رد  هتبلا  دـندرک ، یم  هلباقم  توغاط  تموکح  اب  هک  دـندوب  بالقنا  نارود  رد  زین  نید  دـض  اـی  نید  یب  ياهتیـصخش 
فارحنا ای  ندش  هتسب  ناکما  اهنآ  یلامتحا  ندمآ  راکرـس  رب  اب  اریز  دندوب  بالقنا  نانمـشد  دیما  هیام  نکل  دنتـشادن  یغورف  یبهذم  رونم 

یـسرک هب  يارب  بالقنا  نانمـشد  لصاح  یب  يالقت  هدـنهدناشن  مه  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  تالوحت  نیرخآ  . دـش یم  رـسیم  بـالقنا  هار 
زا تقوم  تلود  زین  بالقنا  زا  دعب  . دیسرن ییاج  هب  هک  دوب  مدرم  یبالقنا  مشخ  ندناشن  ورف  ناشدوخ  معز  هب  اهتیصخش و  نانچنآ  ندناشن 

نانچ نآ  دـنداد ! یم  ناشن  تراسج  دوخ  زا  نانیدـتم  نایبالقنا و  ریقحت  رد  هکلب  دنتـشادن  یبهذـم  اهنت  هن  اضعب  هک  درک  هدافتـسا  يدارفا 
یلو دنا  یبهذم  ارهاظ  يرـصانع  زین  یبهذم  رکفنـشور  ياهتیـصخش  . دروآ ماود  لاس  کی  نآ  زا  شیب  تسناوت  یمن  يدـهعتم  ریغ  تلود 

زا هتـسد  نیا  ینیرفآ  لاجنج  روضح و  میتفرگ  هلـصاف  بالقنا  يزوریپ  مایا  زا  هچ  ره  . دناسر يزوریپ  هب  ار  نایبالقنا  هک  ییاه  هزیگنا  دقاف 
ياه هشیر  هب  تبـسن  ضرعت  هب  هناروسج  بهذـم ، هب  رهاظت  اب  اریز  دـنا  بالقنا  نانمـشد  يارب  یبوخ  همعط  اهنآ  دـش : رتشیب  نارکفنـشور 
يارب یتصرف  هن  تسا و  قح  نییبت  يارب  یلاجم  هک  یمالسا  يروهمج  رد  دوجوم  يدازآ  زا  اهنیمه  . دنا هتخادرپ  تیالو  يربهر و  بالقنا ،

تاسلج يرازگرب  ای  ماظن ، ياهنامرآ  هب  تبسن  دهعتم  ریغ  یلاجنج و  کتهتم و  تاعوبطم  نتخادنا  هار  اب  هدرک و  هدافتسا  ءوس  لطاب  غیلبت 
هریج یب  تلآ  هکلب  دنرادن  حالصا  دصق  اهنآ  دنا ، هتخادرپ  یعامتجا  فارحنا  ینابم  یفسلف  میکحت  هب  يرگاشفا  حالطـصا  هب  ینارنخس و 
ییاه هتشر  زا  یکی  . تسا ندوب  یمالسا  هب  رختفم  روهشم و  ام  دنمهوکـش  بالقنا  مالـسا  اب  دانع  .3 دنا . هدش  بالقنا  نانمـشد  بجاوم  و 

مه بالقنا  دنروآ ، دوجو  هب  ینیبدب  مالـسا  هب  تبـسن  دنناوتب  رگا  هک  ارچ  تسا ، مالـسا  اب  دانع  دندش ، نآ  ندـنابنج  رکف  هب  نانمـشد  هک 
سپ درادـن  مالـسا  ماکحا  يارجا  زج  یفدـه  مالـسا و  اب  زج  یتبـسن  بـالقنا  نیا  هک  دـنناد  یم  اـهنآ  دـهد : یم  تسد  زا  ار  دوخ  ترهش 
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دیدش و تاغیلبت  دـنرب و  موجه  عیـشت  مالـسا و  هب  بالقنا ، زا  ندرک  رظن  فرـص  نودـب  هتبلا  دـننک و ، زاب  یلقتـسم  ههبج  دـندید  بسانم 
مدرم ندروآ  يور  یشک  مدآ  نید  مالـسا  فلا ) دننک : یهدنامزاس  عیـشت  بهذم  مالـسا و  نید  دض  رب  فلتخم  دوجو  رد  ار  يا  هدرتسگ 

رـس مدرم  تلادع ، ندرک  كرد  یتسار و  قح و  هب  ندرب  یپ  اب  . دوب نآ  يزیتس  ملظ  يرادم و  قح  تیـصوصخ  لابند  هب  ادتبا  زا  مالـسا  هب 
تیصوصخ نیا  تسا و  هتفهن  يزیتس  ملظ  يرادم و  قح  یناملسم ، تاذ  رد  سپ  . دندروآ دورف  میحر  نمحر  راگدرورپ  لباقم  رد  میلـست 

لها اـما  . رگمتـس لـطاب و  لـها  فص  يرگید  زیتس و  ملظ  بلط و  قح  نایوجادـخ  فص  یکی  دـهد : یم  رارق  مه  لـباقم  رد  ار  فص  ود 
یگدـنز دـندیبوک و  فلتخم  ياهریـسفت  اهدرگـش و  اب  ار  ییوجادـخ  ار و  نید  دوخ ، ياـهوزرآ  هب  نتفاـی  تسد  يارب  لـمع ، رد  لـطاب ،

رتالاب دنکب و  لدع  قح و  زا  تبحص  دناوتن  مالسا  نید  ياکتا  هب  هعماج  رد  یسک  ات  دندرک  میـسرت  یفرعم و  نید  زا  لقتـسم  ار  یعامتجا 
شکمدآ رگتراغ و  تخادرپ ، متـس  لـطاب و  لـها  اـب  زیتس  هب  قح  نتـشاد  اـپ  رب  ملظ و  عفر  تلادـع و  ققحت  هار  رد  هک  ار  سک  ره  نآ  زا 

ار راک  دندیمان و  یشکمدآ  يرظن و  گنت  تیبصع و  دایرف  دمآ  رب  زیتس  ملظ  ناملسم  کی  هرجنحزا  هک  ار  تیمولظم  يادن  ره  ندناوخ و 
يا همهاو  عون  نامه  دنداد ، یم  هار  لد  رد  همهاو  وا  زا  نارگید  تسا ، مالـسا  وریپ  درک  یم  مالعا  ایند  رد  سک  ره  هک  دـندناسر  اجنادـب 
قح یپ  رد  هک  نیطـسلف  مولظم  ناناملـسم  ور  نیا  زا  . دریگ یم  لکـش  ناسنا  لد  رد  لـهاج  شکمدآ  نشخ و  دبتـسم  کـی  لـباقم  رد  هک 

یـشکمدآ مکح  دنک ، شوماخ  ار  مالـسا  لعـشم  دوخ  ناهد  اب  تساوخ  یم  هک  ار  يدشر  ناملـس  دادترا  مکح  دندش ، شکمدآ  دندوخ 
ندرک موکحم  رد  ادتبا  دنتخادنا ، هار  ییاهیئآ  مهدرگ  اهنآ ، هدرپس  رس  ماکح  هب  ندروآ  راشف  اب  یمالسا ، ياهروشک  رد  سپس  دندیمان و 

هتبلا تمحر ! تشذگرب و  ینتبم  مالسا  نید  زا  ییاه  هولج  راد  تهج  ندرک  غیلبت  رد  هرخالاب  و  یشکمدآ ، نید  تفص  ناونع و  اب  مالـسا 
رافک و هب  تبـسن  تسا  ریگتخـس  ینید  لاـح  ناـمه  رد  ناتـسرپ و  ادـخ  ناـنمؤم و  نیب  تمحر  اـما  تسا  تمحر  تشذـگ و  نید  مالـسا 

يا هراچ  دشن  دوبن و  رسیم  مالسا  لعشم  ندرک  شوماخ  نوچ  يدمحم  بان  مالسا  لباقم  رد  ییاکیرمآ  مالـسا  ب ) لدع . قح و  نادناعم 
میلست و زج  هک  دنتخادرپ  یمالـسا  فیرعت  هب  نید  لوصا  فیرحت  اب  ادتبا  . دوب مالـسا  لباقم  رد  مالـسا  نداد  رارق  نآ  دندیـشیدنا و  رگید 

نآ یـسایس  یعمج و  داعبا  لیلجت و  ار  نآ  يدابع  يدرف و  داعبا  تشادـن و  يرگید  ینعم  ملاظ  ول  مکاح و  نادـنمتردق  لباقم  رد  تراسا 
مالـسا لباقم  رد  ار  اهنآ  دندرک و  صخاش  ار  ییاملع  دنداد و  رارق  رایعم  مالـسا  يایند  رد  هک  ار  ییاهتموکح  سپـس  دـندرک و  ریقحت  ار 

ییاکیرمآ مالـسا  تمـس  هب  شیارگ  اج  ره  . دنتـشاذگ نامز  لئاسم  هب  ملاع  ياهقف  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  تموکح  يدـمحم و  بان 
دشر و هار  هک  دـنهد  ناشن  ات  دـندرک  ریقحت  دـندز و  همدـص  دوب  يدـمحم  بان  مالـسا  هب  هجوت  اجره  دـندرک و  ینابیتشپ  تیوقت و  دوب ،

مالسا زا  هک  یتامادقا  نآ  هب  تردابم  اب  هن  دراد و  دوجو  ییاکیرمآ  مالسا  رد  هک  تسا  رسیم  یمیلست  افص و  حلص و  عون  نآ  اب  تفرـشیپ 
اهناملسم دنتخاس و  يراج  اهنوخ  دندروآ و  دوجو  هب  مالـسا  يایند  رد  هک  ار  يدیدج  تافالتخا  هبرح  نیا  اب  دزیخ ، یم  رب  يدمحم  بان 

یبنلا ۀنیدم  رد  مالـسا  هک  نیا  اب  ندمت  مالـسا و  .ج ) دشاب مالـسا  نانمـشد  دوس  هب  هتـشک  دوش  هک  فرط  رهز  ات  دـنتخادنا  مه  ناج  هب  ار 
یلصا دعاوق  داد و  لکـش  مالـسا  تموکح  موس  ات  لوا  نورق  رد  ار  دیدج  ياهرهـش  نیرتمهم  درک و  راوتـسا  عورـش و  ار  دوخ  تموکح 

هک دش  رواب  نیا  یپ  رد  دیدج ، يارگیدام  ندمت  رهاظم  زا  هدافتسا  اب  مالسا ، نانمشد  تاغیلبت  درک ، صخـشم  ار  ندمتم  یگدنز  ندمت و 
ار ملاع  رسارس  مدرم  دنتخاس و  یتب  ددجتم  هعماج  زا  . دشاب دیدج  هعماج  لئاسم  يوگباوج  دناوت  یمن  تسا و  يودب  ندمت و  دض  مالـسا 

یگنهرف ای  يداصتقا  ظاحل  هب  هچ  یعامتجا و  یـسایس و  ظاحل  هب  هچ  ددـجت ، ماظن  نیا  زا  ریغ  ار  هچنآ  ره  دـندناوخارف و  نآ  شتـسرپ  هب 
يارب هک  ار  یمالـسا  دندرک : مان  دب  ار  نآ  اه  ندز  گناو  اهوهایه  اب  دنتخات و  مالـسا  هب  همه  زا  رتشیب  دـندرک و  بوکنم  دـش ، یم  حرطم 

شرتسگ هب  لمع  رد  هک  دندرب  هانپ  يرگید  ياهـشور  هب  دوخ  دندناوخ و  هدنام  بقع  هدومن ، ررقم  صاصق  مکح  یگدـنز ، قح  نیمـضت 
نآ يارب  ار  تلزنم  ماقم و  نیرت  هتـسیاش  هتـشاد و  ناوناب  هب  ار  تیانع  نیرتشیب  هک  ار  یمالـسا  . تسا هدش  رجنم  ملاع  رد  يدـعت  تیانج و 

تـسد هچیزاب  افرـص  دـنک و  یم  ینار  توهـش  رازبا  طقف  ار  ناـنز  هک  دـندرک  عادـبا  ار  ییاـههار  دوخ  دـندیمان و  نز  دـض  هدومرف  ررقم 
میظنت تیرشب  يارب  ار  یقوقح  هعومجم  نیرتلماک  نیرتابیز و  هک  ار  یمالـسا  . دهد یم  رارق  تسرپ  دوس  داصتقا  لذتبم و  گنهرف  ناحارط 
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، مورحم رب  دنمتورث  طلـست  هب  هک  دندرک  جـیورت  غیلبت و  ار  يا  هویـش  دوخ  دـندرک و  دادـملق  اهیدازآ  رـشب و  قوقح  زا  هناگیب  تسا  هدرک 
دـسافم و هب  طوقـس  هار  هک  ییاـهیدازآ  هب  نافعـضتسم  ناـمورحم و  ندوب  شوـخ  لد  لاـح  نیع  رد  یلو  فعـضتسم  رب  دـنمتردق  هرطیس 

زواجت ءاشحف ، تلالـض ، مالـسا ، ینابم  هب  لالخا  ریظن  ییاه  هژاو  تیاهن  رد  . دـش یم  متخ  درک ، یم  زاب  ار  یعامتجا  يدرف و  ياهیگدولآ 
یلاعتم داعبا  ندرک  رت  فیفخ  هچ  ره  يارب  هار  ات  دش  هدـناوخ  گنگ  اهنآ  موهفم  داعبا و  دـش و  هتفرگ  هرخـسم  هب  شزرا  تهاقف ، قح ، هب 

ناریا رد  یمالسا  بالقنا  نایناریا  بیرف  .4 دوش . راومه  مالسا  میلاعت  رب  ینتبم  هعماج  یگداوناخ و  نوناک  نتفرگن  لکش  یمالسا و  ندمت 
مامت هب  هدومرف و  تیانع  اهنادـب  لاس 1357  رد  دـنوادخ  هک  یماقم  نیا  هب  دـننک  یم  راختفا  نایناریا  . درک ادـیپ  ققحت  ناـیناریا  تسد  هب  و 

نایناریا هب  تبسن  زوسناج  يا  هنیک  دسح و  بالقنا  نیا  نانمشد  . تسا هدرک  اهنآ  لاح  لماش  زورما  ات  یپ  رد  یپ  هک  ییاهتمحر  تاکرب و 
دـض رب  یتامادقا  هب  ار  اهنآ  ساسحا  نیمه  . دننک یم  ساسحا  دوخ  ریمـض  رد  دنا ، هتفای  یلاعت  كرابت و  راگدرورپ  دزن  هک  يدـنلب  ماقم  و 

سویام دوخ  بالقنا  زا  ار  نایناریا  تامادقا  نآ  ندش  عقاو  رثؤم  اب  دنراد  دـیما  تسا و  هتـشاداو  ناریا  روشک  نایناریا و  عمج  یناریا و  درف 
: دنا هدز  تسد  نایناریا  دض  رب  يا  هدـنبیرف  ياه  یحارط  هب  روظنم  نادـب  دـنزاس ، ادـج  مالـسا  زا  نامیـشپ و  دوخ  هدرک  زا  حالطـصا  هب  و 

نکـش تب  ینیمخ  رـصان » نم  له   » ینیـسح يادن  هب  هک  دوب  ناملـسم  یناریا  نیا  مالـسا  زا  دعب  ناریا  لباقم  رد  مالـسا  زا  لبق  ناریا  فلا )
هدنز و ار  خوسنم  هک  دنداتفا  رکف  هب  مالـسا  زا  لبق  ناریا  ندـمت  هب  هجوت  اب  دـندرک و  هعلاطم  ار  ناریا  خـیرات  بالقنا  نانمـشد  . داد خـساپ 

يانبم رب  مالـسا  ردص  ندـمتم  یناریا  هک  نآ  زا  لفاغ  دنـشخب  الج  نایناریا  لد  نهذ و  رد  ار  مالـسا  زا  لبق  يدادبتـسا  یهاشمتـس و  ناریا 
هب یپ  دوخ  یندمت  تخانش  صیخشت و  يانبم  رب  مالسا  ردص  ندمتم  یناریا  هک  نآ  زا  لفاغ  دنشخب  یپ  دوخ  یندمت  تخانش  صیخـشت و 

سپ درک . حیحـصت  حالـصا و  ار  دوخ  هدش  مگ  یتسرپ  ادخ  هار  تسج و  تقبـس  للم  رگید  زا  نآ  هب  ندیورگ  رد  درب و  مالـسا  تیناقح 
تاراختفا هب  ار  ناوج  لسن  هژیوب  دیامن و  گرزب  ار  مالـسا  ياهنم  ناریا  هک  دـش  ییاه  همانرب  اهحرط و  كرحم  قوشم و  بالقنا ، نمـشد 

ب) دسانـشن . ار  نآ  ردـق  دزاس و  هناگیب  دروآ ، دوجو  هب  وا  يارب  مالـسا  هب  داقتعا  هک  یتمظع  زا  دـنم و  هقـالع  هناـملاظ  یهاـشنهاش  چوپ 
ياهتنا یهاشنهاش  تلذ  تبکن و  داسف و  روج و  ملظ و  زا  دوب و  لدع  قح و  هنشت  مالسا ، ردص  رد  ناملسم ، یناریا  توکس  لاس  تسیود 

دنک و كاپ  نارود  نآ  راثآ  زا  ار  دوخ  یناریا  ات  دوب  مزال  تصرف  لسن  دنچ  . دوب هدرب  هانپ  مالسا  ناماد  هب  هدمآ و  ناغف  هب  یناساس  هلسلس 
هب بالقنا  نانمـشد  ار  ناملـسم  نایناریا  ربدـت  هلاـس  تسیود  نارود  لـسن و  دـنچ  نیا  . دزاـس قلختم  بدؤم و  مالـسا  يونعم  ياهـشزرا  هب 
رد ار  یمهم  مهـس  نایناریا  اهدعب  دـش  بجوم  هک  ربدـت  نآ  تیمها  دـنراذگن  ات  دـنا  هدرک  ریبعت  نایناریا  توکـس  اب  ماوت  ضارتعا  نارود 

مولعم دنهد  صاصتخا  دوخ  هب  یـسایس ، ظاحل  هب  هچ  یملع و  ظاحل  هب  هچ  مجنپ ، ات  موس  ياهنرق  رد  یمالـسا  ریگارف  ناشخرد و  ندـمت 
هب ات  دـننک  یفرعم  ضرتعم  ار  بلط  قح  نایناریا  دـننک و  لیدـبت  وا  ریقحت  رازبا  هب  تسا  نایناریا  راختفا  هیام  هچنآ  دـنهاوخ  یم  اهنآ  دوش :

، يدازآ ياول  ریز  يراب  دنب و  یب  يداقتعا و  یب  قیوشت  اب  دنراداو و  ضارتعا  هب  ار  نایناریا  ناشدوخ  معز  هب  مه  زورما  دنناوتب  نآ  دانتـسا 
نیمه هدوب و  وا  ییوج  ادـخ  مالـسا  زا  لبق  یتح  یناریا  تیوه  رزاب  هجو  یناریا  تیوه  ج ) دـنناشکب . ناـشدوخ  ياهدرواتـسد  بیرخت  هب 
نیمه هک  ارچ  تسین  ام  نانمشد  دنیآ  شوخ  دشاب ، ارگ  نید  وجادخ و  یناریا  هک  نیا  . تسا هدش  مالسا  هب  وا  عیرـس  شیارگ  بجوم  هجو 

سپ . دـناشک یم  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  هرخـالاب  و  ... ندوب یلع  هعیـش  تیب و  لـها  تبحم  مالـسا و  هب  ار  یناریا  یقطنم  روـط  هب  ریـسم 
طلـسم بارعا  ینارود  درک ، زواجت  اهنآ  رب  ردنکـسا  ینامز  تسا : تیوه  دقاف  یناریا  دـنک  اقلا  هک  دور  یم  تمـس  نادـب  نمـشد  یحارط 

لباقم رد  دروآ و  دورف  میلـست  رـس  یناریا  لاوحا  نیا  همه  رد  درب و  شروی  اهنآ  رب  رومیت  ییاهلاس  تخات ، اـهنآ  رب  زیگنچ  یماـیا  دـندش ،
ءاشترا فاحجا و  هویش  اهنآ  هارمه  تخادرپ و  ماکح  یـسولپاچ  هب  دادن و  زورب  ار  دوخ  یبلق  داقتعا  درک و  ییورود  دش و  عضاخ  مجاهم 

زا نایناریا  نایم  رد  مه  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  هب  هجوت  هک  دـناسرب  هجیتن  نیا  هب  دـهاوخ  یم  نمـشد  بیترت  نیدـب  ... تفرگ و شیپ  ار 
زا یخرب  ییامن  گرزب  زین ، ار  نآ  هاوگ  دـنا و  هداد  زورب  دوخ  زا  نایناریا  خـیرات ، لوط  رد  هک  تسا  ییورود  اب  ماوت  تامادـقا  عون  نامه 

نیرتمهم زا  یکی  دراد و  دوجو  زین  ام  راگزور  رد  دروخ و  یم  مشچ  هب  يا  هعماج  ره  رد  هاوخاـن  هاوخ  هک  دریگ  یم  يدـسافم  اـهفلخت و 
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هلـسلس تموکح  رخاوا  طاطحنا  رثا  رد  ردنکـسا  نامز  یناریا  اـما  تساـهنآ . اـب  يا  هشیر  ناـما و  یب  هزراـبم  یمالـسا  تموکح  فیاـظو 
رب ینانوی  تسایـس  گنهرف و  تشاذگن  درک و  ناربج  قحب  ار  يراتفرگ  نآ  اهدـعب  دـش و  ناینودـقم  ناینانوی و  هطلـس  راتفرگ  یـشنماخه 

ثحب الا  دـننک و  زاربا  مالـسا  اب  ار  دوخ  تفلاخم  دـننک  یمن  تارج  هک  تسا  یناـنید  یب  حالطـصا  مه  بارعا  طلـست  . دوش هریچ  وا  حور 
سفن مهم ، عوضوم  هکلب  هداتسیا ، ملظ  روز و  هطلس  لباقم  رد  یناریا  هدوب  مزال  هک  نامز  ره  اج و  ره  هک  ارچ  تسین  بارعا  هطلس  یلـصا 

میناد یم  همه  زین  نایرومیت  نالوغم و  روج  ملظ و  . دنرآ نابز  هب  دنهاوخ  یمن  نانمشد  هک  تسا ، ناناملـسم  نآرق و  مالـسا و  زا  لابقتـسا 
یمالسا یناریا  گنهرف  هدنهد  جاور  زین  نایرومیت  دنتشگ و  مالسا  عفادم  نایناریا ، کمک  اب  یناخلیا  نالوغم  هک  تفای  همتاخ  لکش  نادب 

ار يزیچ  اهنآ  ندرک  ندمتم  مار و  و  ردلق ، ناهج  مجاهم  رب  ناملـسم  نایناریا  يونعم  تردق  طلـست و  زج  نیا  دندش و  دـنه  هراق  هبـش  رد 
ار اهنآ  تماقتسا  ربص و  تردق  دیدج و  طیارش  اب  نایناریا  قابطنا  تیلباق  زین  دنرمش  یم  رب  نایناریا  يارب  هک  یفنم  ياهیگژیو  . دناسر یمن 

وجادخ اتلاصا  یناریا  تیوه  سپ  تسا . هدیماجنا  دایز ، نارادب  رـس  تداهـش  تمیق  هب  ول  و  ملظ ، ندمآ  رد  اپ  زا  هب  هراومه  هک  دناسر  یم 
تیمها ندرک  نامتک  يریقحت ، ياهدـنفرت  همه  نآ  لاـمعا  زا  نانمـشد  روظنم  تسا و  نآ  عاعـش  تحت  اـهیگژیو  هیقب  تسا و  یمالـسا  و 

لهچ ناریا  د ) دننک . دودسم  دش  زوریپ  ناملـسم  نایناریا  تسد  هب  هک  یبالقنا  موادت  هعـسوت و  هار  رگم  ات  تسا  نایناریا  یناملـسم  تیوه 
لئابق دوجو  زا  هدافتسا  ءوس  نآ  دیشیدنا و  رگید  يا  هلیح  هب  یمالـسا ، تیوه  زا  یناریا  هعماج  درف و  ندرک  ادج  زا  سویام  نمـشد ، هکت 

دیما هیام  نمـشد  ار  تافالتخا  نآ  . تساهنآ نیب  تافالتخا  یخرب  ندـناوخ  لیـصا  ندرک و  دادـملق  راد  هشیر  یناریا و  فلتخم  فیاوط  و 
ياهتنا رد  هک  دهد  لکش  ار  زادنارب  ناینب  زوس و  نامناخ  يراتشک  میظع و  يریگرد  اهنآ ، دیدشت  قیوشت و  کیرحت و  اب  ات  داد  رارق  دوخ 
یسایس یموق و  ياهیریگرد  زورب  زا  نمشد  هک  اهینامداش  هچ  دنام ! یقاب  یناشن  ناریا  زا  هن  یمایپ و  مالـسا  زا  هن  يرثا و  بالقنا  زا  هن  نآ 

يارب هک  یعنصت  للع  لماوع و  هچ  داهن و  اهیریگرد  نآ  تایئزج  رب  هک  اهریـسفت  هچ  داد و  زورب  دوخ  زا  اهناتـسرهش  ای  اهناتـسا  یخرب  رد 
دوجو یناریا  ماوقا  نیب  ننـس  موسر و  بادآ و  یگنهرف و  ظاحل  هب  هک  ییاـهتوافت  درک ! اـهنآ  شرتسگ  زا  هک  اـهتیامح  هچ  دیـشارت و  نآ 

لوط رد  الک  اهتوافت  نیا  . دراد دوجو  ماوقا  ای  دارفا  نیب  مراکم  كرد  تفارظ  رد  هک  تسا  ییاهتوافت  نوگانوگ و  قیالس  هدنهدناشن  دراد 
تـسا هتـسناوتن  ییزج  ياهیریگرد  یخرب  هاگ  چیه  هدوب و  یگنهرف  يرنه و  یگدـنلاب  دـشر و  نایناریا و  تخانـش  لیمکت  بجوم  خـیرات 

رد دوش و  اهنآ  یعامتجا  یگدنز  هوحن  ای  نید و  بهذم و  ای  هجهل  ای  نابز  ندوبن  ناسکی  مغریلع  یناریا  ماوقا  نیب  فاکش  ثعاب  القتـسم 
هب لکوت  اب  نشور  يا  هدنیآ  .5 تسب . دنهاوخن  یفرط  يا ، هقطنم  یموق و  یموب و  تافالتخا  هب  ندز  نماد  ای  عوقو  زا  نانمـشد ، زین  هدـنیآ 

ماود و ثعاب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تایانع  ادخ و  فطل  هب  ناریا  تلم  دـشر  يربهر و  تمظع  بالقنا و  تهبا  ادـخ 
. هللا ءاش  نا  دـش ، دـهاوخ  ام  هدـنلاب  ماظن  تیوقت  ثعاب  خـسار  تاداـقتعا  یلم و  یگتـسبمه  و  هدـش ، ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماکحتـسا 
قیقد و تدم ، دنلب  اهنآ  یحارط  هک  دهد  یم  ناشن  دـنا  هدرک  دراو  ام  هب  هتـشذگ  لاس  تسیب  رد  ام  نانمـشد  هک  ییاه  هبرـض  اهتراسخ و 

ياـهحرط ندـش  هداـیپ  يارب  زین  هنیمز  هناـهب و  انمـض  تسا : ینلع  ياـهحرط  يارجا  يارب  يراذـگ  هیامرـس  يزیر و  هماـنرب  و  هناخاتـسگ ،
دننک یم  تفلاخم  ندوب  یمالسا  لیلد  هب  مه  یمالسا  بالقنا  اب  . تسا مالسا  رس  رب  همه  یلصا  ياوعد  . دراد دوجو  ام  روشک  رد  يزادنارب 
ياج رب  اپ  هناصلاخ و  تاداقتعا  دوش  یم  اـم  ماـظن  فیعـضت  عناـم  هچنآ  ـالباقتم  . دـنک نوگرگد  ار  ناـهج  رب  مکاـح  هناـملاظ  ماـظن  اداـبم 

يربهر و زا  هناقداص  تیعبت  یلم و  تیوه  یگتـسبمه و  زا  هنارایـشوه  يرادـساپ  ینآرق ، ماکحا  هب  قیقد  هناملاع و  ندرک  لمع  یمالـسا ،
عبانم دوب . دـهاوخ  رتراب  نایز  همه  زا  تادـیدهت ، هعومجم  ناـیم  رد  اـم ، عمج  و  اـم ، کـت  کـت  تلفغ  هچ  تسا  یمئاد  تبقارم  هرخـالاب 

؛  یفطصم دیس  میلسریم ، يراج ، هعرج  هلاقم :

نآ اب  هلباقم  هویش  ذوفن و  ياههار  اه ، هشیر  یگنهرف ، مجاهت 

ناریا ناملسم  تلم  مایق  یمالسا و  بالقنا  يریگ  لکـش  طیارـش  هب  یهاگن  نآ  اب  هلباقم  هویـش  ذوفن و  ياههار  اه ، هشیر  یگنهرف ، مجاهت 
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رارقتـسا بلاق  رد  یمالـسا  يژولوئدـیا  يانبم  رب  هعماج ، رد  تلادـع  يدازآ و  لالقتـسا ، بسک  یبرغ و  گنهرف  يالیتسا  زا  ییاهر  يارب 
حرط دنک . یم  نآ  هب  هتسباو  يراد  هیامرس  متـسیس  برغ و  هطلـس  هب  ناریا  یمالـسا  هعماج  شنکاو  زا  تیاکح  یمالـسا ، يروهمج  ماظن 

، یبرغ هن  یقرش و  هن  راعش  بلاق  رد  روشک  لالقتسا  ییوج  یپ  ینید ، تموکح  لیکشت  یبالقنا و  يژولوئدیا  کی  ناونعب  مالـسا ، بتکم 
دیدـج يوگلا  کی  هئارا  اـتیاهن  یتسینومک و  يراد و  هیامرـس  گـنهرف  یفن  نتـشیوخ و  گـنهرف  هب  تشگزاـب  ینید و  ياهـشزرا  ءاـیحا 

رگرامعتسا ياهتردق  هک  دوب  یمالسا  بالقنا  فادها  ياهدرواتسد و  نیرتمهم  زا  ناهج  هطلس  تحت  یمالسا و  ياهروشک  يارب  یـسایس 
بـالقنا فیـصوت  رد  قباـس  يوروش  ياـه  نسیروـئت  زا  یکی  فیاـقآ  س. دـیبلط . هزراـبم  هب  ار  مسینوـمک  يراد و  هیامرـس  ياـیند  ود  رد 

نیمز قرشم  یمالسا  ياهروشک  زا  يرایسب  رد  فلتخم  یمالسا  یسایس -  ياه  شبنج  یلصا  راعش  یمالسا  بالقنا  : » دسیون یم  یمالسا 
ماـمت یگداوناـخ  یـسایس و  يداـصتقا ، یعاـمتجا ، یگدـنز  بناوج  ماـمت  ندرک  یمالـسا  اـه ، شبنج  نیا  يارب  كرتـشم  هلاـسم  ... تسا

انعم نیا  هب  ( 1 « . ) دـشاب یم  تسه ، توافتم  مسیلایـسوس  يراد و  هیامرـس  اب  هک   » دـشر هار  نیموس  نالعا  دوخ و  ياهروشک  نادـنورهش 
يارب لاس 1979 و  ناهج  يارب  تلادع  يدازآ و  لالقتسا ، هعسوت و  هنیمز  رد  يدیدج  یشم  طخ  بهذم ، هب  درکیور  اب  یمالـسا  بالقنا 
هجوتم قرش  ای  برغ  كولب  تمـس  هب  هدرکن و  هبرجت  ار  نداتـسیا  دوخ  ياپ  يور  نامز  نآ  ات  هک  یبالقنا  ياه  شبنج  اهروشک و  یمامت 

دنویپ بالقنا و  رودص  هلاسم  صوصخ  نیا  رد  هژیوب  . دوب هدنهد  ناکت  زور ، نآ  ناهج  ياهتردـق  يارب  هک  دـهد ، یم  هئارا  دـندوب ، هدـش 
، مسینومک يراد و  هیامرس  يایند  نارگرامعتـسا  نایوج و  هطلـس  اب  هزرابم  رد  نانآ  زا  تیاکح  شخبیدازآ و  یمالـسا و  ياه  شبنج  نیب 
: دـیوگ یم  سیلگنا  رد  يرانیمـس  یط  هناـیمرواخ  لـئاسم  هتـسجرب  سانـشراک  داتـسا و  يدـیلاه  درف  هنیمزنیا  رد  . تسا هجوت  لـباق  رایـسب 
. تفرگ هدیدان  ار  نآ  ناوت  یمن  هک  دراد  نادوس  ریازجلا و  ات  بارعا  نایم  يدایز  رایسب  یکیژولوئدیا  تیباذج  ناریارد  یمالـسا  بالقنا  »

تفاـب هب  هجوت  اـب  ناتـسکاپ ، ناتـسناغفا و  قارع ، ناتـسجرگ ، ناـجیابرذآ و  صوصخلا  یلع  يوروـش ، ییایـسآ  ياـهیروهمج  رد  هوـالعب 
تسد زا  ریظن  يدراوم  هارمه  هب  قوف  لماوع  هعومجم  ( 2  « . ) تسا دایز  رایـسب  ذوفن  ياراد  ناریا  گنهرف  نید و  اهروشک ، نیا  یعامتجا 

ار شنادـحتم  اکیرمآ و  دـنداد و  مه  تسد  هب  تسد  برغ و ... تفن  راـبنا  ناریا ، دوس  رپ  ياـهرازاب  سراـف ، جـیلخ  قباـس  مرادـناژ  نداد 
، يداصتقا یماظن ، ياه  مرها  بالقنا ، نیا  فارحنا  مدـه و  روظنم  هب  برغ  ور  نیا  زا  دـندرک  اپ  ون  بالقنا  نیا  نتـسکش  مهرد  هب  قیوشت 

هیزجت ياـهنایرج  يداـصتقا ، هرـصاحم  یلیمحت ، گـنج  نوچ  يدراوم  ناـیم ، نیا  رد  هتبلا  . تفرگ راـک  هب  ار  شیوـخ  یگنهرف  یـسایس و 
ان لیلد  هب  یگنهرف ، ظاحل  زا  ماظن  نتسکش  مهرد  يارب  شالت  یگنهرف و  مجاهت  اما  دنامن ، رود  مدرم  ماظن و  نالوئـسم  زا  یفلتخم  قطانم 

رارق هجوت  دروم  نادنچ  یلیمحت ، گنج  طیارـش  بالقنا و  تسخن  ياهلاس  باهتلا  روش و  رپ  وج  تیمکاح  ندوب و  یجیردت  سوسحم و 
تیـساسح و زا  نآ  رتایاپ  ریثات  لیلد  هب  مه  داصتقا و  تسایـس و  رب  گنهرف  یبتر  يرترب  لیلد  هب  مه  یگنهرف  هزرابم  هکیلاـح  رد  . تفگرن

یگنهرف مجاهت  عوضوم  روشک ، يزاسزاب  هعـسوت و  ياه  هماـنرب  زاـغآ  یلیمحت و  گـنج  ناـیاپ  زا  سپ  تسا . رادروخرب  يرتشیب  تیمها 
زا یکی  رد  دندش و  راتساوخ  ار  تیمها  زئاح  رایسب  هدیدپ  نیا  اب  هلباقم  ناوارف ، تادیکات  اب  تفرگ و  رارق  يربهر  مظعم  ماقم  هجوت  دروم 

رولبتم مسجم و  یعامتجا  ماظن  کی  بلاق  رد  ار  مالـسا  ادـخ و  نید  تسناوت  بالقنا  يزوریپ  اب  ناریا  تلم  یتقو  زا  : » دـندومرف ناـشتانایب 
هزرابم .و  دندرک عورش  نکمم  قیرط  ره  هب  ار  مالسا  هیلع  ناشدوخ  هزرابم  شالت و  . دمآ دوجو  هب  ناربکتـسم  لد  رد  مالـسا  زا  سرت  دنکب 

یمالسا لوصا  تادقتعم و  هب  تبسن  ار  دوخ  يدنبیاپ  یمالسا  يروهمج  هک  یتقو  نآ  اریز  . تسا مالسا  رطاخ  هب  مه  یمالسا  يروهمج  اب 
هراشا اب  رگید  ياج  رد  ناشیا  ( 3 « . ) دنداتفا راکب  نآ  هیلع  رابکتسا  ياههاگتسد  مامت  دش و  یقلت  گرزب  رطخ  کی  ناونع  هب  درک ، تباث 

یمالسا بالقنا  : » دنیامرف یم  ناخاضر  هرود  هژیوب  هیراجاق و  هرود  طساوا  زا  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  ناریا  رد  یگنهرف  مجاهت  هقباس  هب 
ناهگان بـالقنا ، لوا  نارود  نآ  رد  امـش  . درک فقوتم  ار  مجاـهت  تخادـنا و  بقع  ار  وا  هدروخ ، مجاـهم  هنیـس  هب  یتشم  لـثم  دـمآ ، هک 

، تعاـنق تشذـگ ، مدرم ، رد  . دـندرک ساـسحا  ناـشدوخ  تاـیقلخ  رد  یـساسا  تارییغت  یهاـتوک ، تدـم  فرظ  رد  اـم  مدرم  هـک  دـیدید 
، دوبن قیمع  هتبلا  ... تساهنیا یمالـسا  گنهرف  تسا ، گنهرف  اهنیا  دش ، مک  فارـسا  عمط و  زآ و  دـش و  دایز  نید  هب  شیارگ  يراکمه و 
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ياهرازبا هلیـسوب  گنج ، نارود  طساوا  رد  ، ... دماین شیپ  تصرف  نیا  دوشب ، راک  نآ  يور  یلاس  دـنچ  هک  دـنک  یم  ادـیپ  قمع  یتقو  نآ 
مه مدرم  ام  دوخ  یحور  ینهذ و  ياه  بوسر  اه و  نیـشن  هت  نآ  دش و  عورـش  اددجم  هناشیدنا ، جک  طلغ و  ياهراتفگ  هلیـسو  هب  یغیلبت ،
راک لوغـشم  يدـج  لکـش  هب  دـیدج  ههبج  نیا  گنج ، زا  دـعب  زا  دـش . مامت  گنج  هکنیا  ات  دوب  عنام  گنج  ترارح  زاب  اـما  دوب ! » رثؤم 

، دوش یمن  مه  يداصتقا  هرصاحم  اب  ! ... درب نیب  زا  یماظن  مجاهت  اب  دوش  یمن  ار  یمالسا  يروهمج  هک  دیمهف  هبساحم  کی  اب  نمـشد  . دش
تداهش داهج و  نآرق و  هب  داقتعا  يربهر ، هب  داقتعا  نید ، هب  داقتعا  راثیا ، نامیا ، قالخا ، گنهرف ، . دننک نارابمب  ار  ام  هبقع  دیاب  دندیمهف 

هب یگنهرف  مجاهت  ياه  هشیر  للع و  هب  ددعتم  ياه  ینارنخس  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  ( 4 ..« . ) درک عورش  درب و  نیب  زا  دیاب  ار  وا 
بالقنا هب  یگنهرف  مجاهت  ياه  هشیر  للع و  ناشیا ، ياـهدومنهر  هب  دانتـسا  اـب  ناوت  یم  عومجم  رد  . دـنا هدومن  هراـشا  یمالـسا  بـالقنا 

رب دیکات  اب  يربهر  مظعم  ماقم  هنیمز  نیا  رد  ناهج  ناریا و  رد  یبالقنا  مالسا  يالتعا  ءایحا و  فلا ) درمش : رب  هتـسد  راهچ  رد  ار  یمالـسا 
هرهچ زا  هاگره  تسا و  هدش  هجاوم  دیدش  ياه  ینمشد  اب  هدش  راکشآ  دوخ  یعقاو  هرهچ  رد  هاگره  مالـسا  هک  دندقتعم  یخیرات  دهاوش 

راوخمد زاسمد و  داسف  ملظ و  اب  تسا و  راک  هظفاحم  هک  یمالـسا  انعم ، نیا  هب  . تسا هدـش  مک  زین  اـه  ینمـشد  هدـش ، جراـخ  دوخ  یعقاو 
دنک موکحم  ار  داسف  يرگلواپچ و  دتفا و  رد  ییوگروز  ملظ و  اب  هک  یمالـسا  اما  . دریگ یمن  رارق  گرزب  ياهتردـق  ینمـشد  دروم  دـشاب 

ههجاوم بیترت  نیا  هب  ( 5 . ) دشاب هتشاد  ار  دساف  نیطالـس  رگتراغ و  ياهیناپمک  مسینویهـص و  اکیرمآ و  اهتردقربا و  ینمـشد  راظتنا  دیاب 
یگدنز طیحم  رد  ار  یقالخا  طاطحنا  داسف و  ملظ و   » هک تسا  یبالقنا  مالسا  ءایحا  تلع  هب  زین  یمالسا  بالقنا  اب  ملاع  طلـسم  ياهتردق 

نیمه هب  ( 7  « . ) تسا یقیقح  يرطخ  دـنا ، هدـش  انب  طاطحنا  داسف و  ملظ و  هیاپ  رب  هک  ییاهماظن  يارب   » اذـل و  ( 6 « ) دنک یمن  لمحت  رشب 
زا هزین  رس  روزاب و  یسایس  هچ  یگنهرف و  ياه  هویش  اب  هچ   » مالسا یمالسا و  بالقنا  اب  اکیرمآ  يرامعتـسا و  ياهتردق  يزرو  هنیک  تلع 

ماقم هاگدید  زا  تیونعم  نید و  رصع  زاغآ  یمالسا ، بالقنا  ب ) ( 8  « . ) تسا مالسا  هدنیازف  جوم  ربارب  رد  سرت  فعض و  ساسحا  يور 
رد هکلب  یمالسا  ياهروشک  ناریا و  رد  اهنت  هن  یبهذم  تاداقتعا  اهرواب و  نآ ، موادت  ناریا و  رد  یمالسا  بالقنا  روهظ  اب  يربهر ، مظعم 

دشر یناسنا  لیاضف  تیونعم و  هب  انتعا  هتفای و  شرتسگ  دنا ، هدرک  یگدنز  یبهذم  دض  ياه  شور  اب  هک  ییاهروشک  رد  یناهج و  حطس 
کی ار  يرشب  هعماج  دنک و  فذح  یگدنز  نتم  زا  یلک  هب  ار  تیونعم  نید و  هک  دوب  نیا  رب  یناهج  هطلس  ماظن   » هکیلاح رد  تسا ، هدرک 

« . درک لمع  اهتـسایس  نآ  سکع  هب  تسرد  دـیدج  نارود  نیا  دـیامن ، تیبرت  یهلا  ياهـشزرا  هب  داقتعا  یب  نامیا و  یب  نید و  یب  هعماج 
نارود رد  مدرم  ینویلیم  ياه  هدوت  رثؤم  روضح  اهناسنا و  شزرا  هب  ندیـشخب  اـنعم  دـیدج  رـصع  نیا  نارگید  تیـصوصخ   » یفرط زا  ( 9)

دنا و هدنریگ  میمصت  هدننک و  نییعت  مدرم  ياه  هدوت  . تسین مه  ناریا  هب  رصحنم  نآ  هریاد  هدش و  زاغآ  ام  ماما  هلیـسوب  هک  تسا  يدیدج 
همه ملاع  رب  طلـسم  ياهتردق  للملا  نیب  مود  گنج  زا  دـعب  لاس  اههد   » هکیلاح رد  ( 10 « . ) دننک یم  تیاده  ار  اهنایرج  هک  دنتـسه  اهنآ 

ناشدوخ زا  يا  هدارا  دـننزن و  یفرح  یناهج  ياهتردـق  هدارا  لباقم  رد  دنـشاب و  اهنآ  ياهتـساوخ  میلـست  دـندوب  هداد  تداع  ار  اـیند  مدرم 
رد مدرم  روضح  رب  دیکات  اب  یبلط  لالقتـسا  هدیا  شرتسگ  زین  بهذم و  هب  شیارگ  تیونعم و  شرتسگ  انعم  نیا  هب  ( 11 ..« . ) دنهدن زورب 

، دیدج رصع  رد  ینید  تموکح  کی  لیکشت  رگید ، فرط  زا  دیامن . یم  گنت  هطلس  گنهرف  ياهتیلاعف  رب  ار  هصرع  دوخ ، تشونر  نییعت 
هیامرـس هطلـس و  گنهرف  نیب  زین  دراد ، دیکات  تسایـس  زا  نید  ییادـج  مسیرالوکـس و  رب  يراد  هیامرـس  هطلـس و  گنهرف  هک  ییایند  رد 

دهاش يرشب  تیندم  نونکا  : » دنیامرف یم  صوصخ  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  . دوش یم  داجیا  ضراعت  یمالـسا  بالقنا  گنهرف  اب  يراد 
ار يرـشب  ياـهماظن  عاونا  هک  تیرـشب  يارب  نیا  . دوش یم  هرادا  اوـقت  نید و  تیمکاـح  ینعی  هیقف  تیـالو  ماـظن  اـب  يروـشک  هک  تسا  نآ 
مسج و دناوتب  سدقم  ماظن  نیا  رگا  ... تسا هدننک  نییعت  مهم و  یشیامزآ  هتفاین ، ار  دوخ  یـساسا  ياهدرد  نامرد  کی  چیه  رد  هدومزآ و 

نیا اب  یناهج  هنحـص  رد  دـنک و  نک  هشیر  ار  یتلادـعیب  ضیعبت و  نامیا ، یب  لهج ، رقف ، دـناسرب ، شیاـسآ  شمارآ و  هب  ار  اـهناسنا  ناـج 
 « . تسا هدوشگ  نانآ  يور  هب  هزات  یهار  هدرک و  هضرع  تیناسنا  خیرات  هب  ار  تمدـخ  نیرتگرزب  دزیخرب ، هزرابم  هب  رـشب  نمزم  ياهدرد 

دهاوخ شالت  نیا  ربانب  . دـنک یمن  لیمحت  ار  ینید  متـسیس  نیا  ییاراک  تابثا  يزوریپ و  یبرغ  گنهرف  هطلـس و  ماظن  میناد  یم  ماما  ( 12)
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مظعم ماقم  هاگدید  زا  مالسا  یناهج  تکرح  نوناک  ءارقلا و  ما  ناریا ، یمالسا  يروهمج  ج ) دربب . لاؤس  ریز  ار  نآ  فلتخم  قرط  هب  درک 
تکرح نوناک  ءارقلا و  ما  ناونعب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  تیروحم  یمالـسا ، بالقنا  هب  یگنهرف  مجاهت  یلـصا  لیالد  زا  یکی  يربهر 

هیلع هتـشذگ  لاس  هد  رد  هک  ییاه  هئطوت  همه  یلـصا  جامآ  هک  تسا  یهیدـب  : » دـنیامرف یم  صوصخ  نیا  رد  ناشیا  . تسا مالـسا  یناهج 
یلیمحت گـنج  ... دوش یم  بوسحم  نآ  یناـهج  تکرح  گـنهاشیپ  مالـسا و  يارقلا  ما  هک  دوب  یمالـسا  يروهمج  هدـش  یحارط  مالـسا 

هزیگنا اب  تقیقح  رد  یمالـسا  يروهمج  هیلع  يداصتقا  یتاغیلبت و  یـسایس ، رامـش  یب  تالمح  عاونا  يداصتقا و  هرـصاحم  و  هلاس ، تشه 
دنیب یم  هک  تسا  نیا  زا  اـکیرمآ  صوـصخ  هب  رابکتـسا و  هاگتـسد  تینابـصع  ( » 13  « . ) تفرگ ماـجنا  نآ  اـب  ینمـشد  مالـسا و  رب  راـشف 

یمالسا يروهمج  ياهراعش  نامز ، تشذگ  اب  دندوب  راودیما  اهنیا  . دوش یم  رتشیب  زور  هب  زور  دراد و  ناهج  رساترس  رد  یمالـسا  يرادیب 
ياههاگتسد زا  معا  یناهج  رابکتسا  ياههاگتـسد  هک  رادقم  نآ  : » دنیازفا یم  نینچمه  و  ( 14 « . ) دـشن نکل  دوشب ، رثا  یب  هنهک و  ایند  رد 

ینعی مالـسا ، یبالقنا  توعد  زکرم  صوصخ  هب  و  یمالـسا ، توعد  هیلع  يداصتقا  یماظن و  یـسایس ، ياههاگتـسد  یگنهرف و  یتاـغیلبت ،
ناهج رب  مکاح  ماظن  نایلوتم  یناهج و  رابکتـسا  يوس  زا  يرگید  هدـیدپ  هثداح و  چـیه  هیلع  دـنا ، هدرک  تیلاـعف  شـالت و  یمالـسا  ناریا 
لیالد زا  یکی  يا  هنماخ  هللا  تیآ  هاگدـید  زا  ناهج  رب  مکاح  هطلـس  ماـظن  اـب  یمالـسا  بـالقنا  تیدـض  د ) ( 15  « . ) تسا هدـشن  شـالت 

يروهمج . » تسا گرزب  ياهتردـق  یگنهرف  یـسایس و  هطلـس  ماظن  اـب  یمالـسا  بـالقنا  ضراـعت  یمالـسا ، بـالقنا  هب  یگنهرف  مجاـهت 
گرزب و ياهروشک  زا  روشک  دنچ  تسایـس  یگدنز و  نادیم  رد  هکنیا  ، ... تسا فلاخم  ایند  رد  رادتقا  طلـست و  ینونک  ماظن  اب  یمالـسا 

عماوج زا  لاذـتبا  داـسف و  گـنهرف  هکنیا  و  میرادـن ، لوبق  ار  نیا  دـنریگب ، تسد  هب  ار  رگید  ياـهروشک  تشونرـس  دـنراد  قح  دـنمتورث 
لوبق ار  نیا  دنراد ، ار  ناشدوخ  صاخ  گنهرف  مادـک  ره  هک  رگید  عماوج  تمـس  هب  دوشب  زیررـس  ریزارـس و  دـیاب  ییاکیرمآ  ییاپورا و 
دشابن هدیدنـسپ  تلم  نآ  دوخ  گنهرف  رظن  رد  ول  و  دشاب ، بوخ  اهتلم  همه  رظن  هب  دیاب  دناد ، یم  بوخ  ییاپورا  هچ  ره  هکنیا  و  میرادن ،

ایند رد  زورما  هک  یعـضو  لثم  دشابن -  دب  اهروشک  نآ  گنهرف  رظن  زا  ول  دشاب و  دب  اهتلم  رظن  رد  دیاب  دناد  یم  دـب  ییاپورا  ار  هچ  ره  و 
اذل دنک و  یم  هزرابم  يرگ  هطلس  نیا  اب  دشاب  مالسا  اج  ره  مینک و  یم  هزرابم  میدرک و  هزرابم  نیا  اب  ام  ... میرادن لوبق  ار  نیا  ام  تسه - 
نآ ياه  هشیر  لـلع و  اـب  یگنتاـگنت  طاـبترا  یگنهرف ، مجاـهت  فادـها  تقیقح  رد  یگنهرف  مجاـهت  فادـها  ( 16 « . ) دـنفلاخم مالـسا  اب 

نامیا ندرب  نیب  زا  یهلا و  ياهنامرآ  هشیدنا و  يزاس  نوگرگد  ناریا ، ناملسم  مدرم  یبالقنا  هیحور  اهـشزرا و  ندرب  نیب  زا  خسم و  . دراد
، تراجت رازاب  نتفرگ  تسدـب  روشک و  يداصتقا  عبانم  رب  طلـست  یموب ، ياهـشزرا  نتخیر  ورف  یلم و  گنهرف  ندرک  نک  هشیر  یمالـسا ،
یجراخ و ياهالاک  غیلبت  قیرط  زا  یگتسباو  ییارگ و  فرصم  گنهرف  تیوقت  ییارگایند ، جیورت  يدام و  ياهشزرا  هب  یـشخب  تیمکاح 
يدیما و ان  سای و  هیحور  داجیا  یمالسا ، بالقنا  ياهـشزرا  هعـسوت و  نیب  ضراعت  ءاقلا  یلم ، تدحو  ندرب  نیب  زا  برغ ، گنهرف  دورو 

یم برغ  یگنهرف  مجاهت  فادـها  زا  یلم  ینید و  تبثم  تابـصعت  لالقتـسا و  يرواـب و  دوخ  گـنهرف  ندرک  دوباـن  فیعـضت و  هرخـالاب 
رصع رد  یمالسا  بالقنا  يوگلا  ینید و  تموکح  ییاراک  مدع  هدیا  جیورت  ینعی  هدمع  روحم  کی  لوح  فادها  نیا  عومجم ، رد  دشاب .
یبرغ گنهرف  اهشزرا و  لیمحت  جیورت و  یمالسا و  يروهمج  ماظن  هبناج  همه  فیعضت  یمالسا و  بالقنا  ياهشزرا  خسم  هار  زا  دیدج ،
نیون مظن  تسایـس  اب  یگنهرف  مجاهت  فادـها  نیا  هب  یباـیتسد  دریگ . یم  تروص  برغ  يداـصتقا  یـسایس و  عماـطم  هب  یباـیتسد  تهج 
دحاو يوگلا  اـب  ناـهج  کـی  داـجیا  نآ ، فدـه  هک  تسا  یتسایـس  یناـهج ، نیون  مظن  تسایـس  . دراد یکیدزن  رایـسب  یناوخمه  یناـهج 

هب دـحاو  ییوگلا  ساسا  رب  و  دـحاو » مظن   » کی تحت  اهروشک  مامت  نآ  رد  هک  یناهج  تسا  ... یعامتجا و یگنهرف ، يداصتقا ، یـسایس ،
، دوش یم  حرطم  اکیرمآ  هدـحتم  تـالایا  طـسوت  اتدـمع  یناـهج  نیون  مظن  تسایـس  رد  هچنآ  دـنهد . یم  همادا  دوخ  یللملا  نیب  یگدـنز 

يراد هیامرـس  گنهرف   ) یناهج گنهرف  اب  یلم  یلحم و  ياهگنهرف  هک  انعم  نیا  هب  . تساهگنهرف يزاس  ناسکی  ای  يزاس  گنرمه  هلئـسم 
مالسا . تسین هتفریذپ  هتفرگ ، لکـش  مالـسا  ینغ  گنهرف  يانبم  رب  هک  يا  هعماج  يارب  عوضوم  نیا  اما  . دنوش گنرمه  گنهامه و  برغ )

هب درادـن و  ییاکیرمآ  ییاپورا و  رگ  هطلـس  يدام و  گنهرف  اب  يراگزاس  هنوگچیه  تسا ، حرطم  یناهج  گـنهرف  کـی  ناونعب  دوخ  هک 
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ینغ گنهرف  نیا  ات  هدش  یعس  تسا و  هدوب  نآ  ياهداهن  مالسا و  هیلع  یگنهرف  مجاهت  هب  یبرغ  نارگ  هطلـس  هجوت  نیرتشیب  تلع ، نیمه 
، وینیترام یچیئول  ( 17 . ) درک زورب  یناطیش  تایآ  زیمآ  رفک  باتک  نوماریپ  عیرس  مادقا  رد  نآ  هنومن  هک  . دنیامن تسس  هیاپ  ساسا و  زا  ار 

اکیرمآ تسا ، ناهج  رسارس  رب  طلست  یناهج ، نیون  مظن  زا  اکیرمآ  فده  : » دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  ییایلاتیا  رادمتـسایس  راگن و  همانزور 
بادآ و دـننک و  رکف  دنـشوپب ، لکـش  کی  هب  ناهج  مدرم  یمامت  دـنهاوخ  یم  اهنآ  تسین ، شیب  يراوخناهج  دوخ ، ییارگیدام  هیرظن  اـب 

نایرج ره  یگنهرف  مجاهت  ياـهرازبا  ( 18  « . ) تسا فلاخم  فده  نیا  اب  مالـسا  تساهنآ و  فدـه  نیا  دنـشاب و  هتـشاد  دـحاو  یموسر 
ياـج هب  بولطم  وحن  هب  ار  شریثاـت  دـیامن و  ذوفن  خوسر و  لـباقم  فرط  هب  نآ  قیرط  زا  هک  دراد  ییاهـشور  اـهرازبا و  هب  زاـین  یگنهرف 
هدرک هدافتـسا  یفلتخم  ياهرازبا  اهـشور و  زا  نامروشک  یگنهرف  ياهناینب  هب  مجاهت  رد  یبرغ  ياهروشک  اکیرمآ و  مسیلاـیرپما  . دراذـگب

نیرتذـفان زا  رازبا ، نیا  یگنهرف  ياهـشور  رازبا و  فلا ) مینک : یم  نایب  ار  اهـشور  اهرازبا و  نیا  نیرت  هدـمع  رـصتخم  روطب  اجنیا  رد  . دـنا
نیرتمهم زا  دراذـگ . یم  ياـج  هب  ار  دوخ  تارثا  دوش و  یم  راـک  دراو  گـنهرف »   » هار زا  امیقتـسم  اریز  . تسا یگنهرف  مجاـهت  ياـهرازبا 

لسن اریز  تسا . روشک  نآ  ياههاگشناد  سرادم و  دشاب ، نآ  گنهرف  هدنهد  هعـسوت  ظفاحم و  دناوت  یم  هک  هعماج  کی  یگنهرف  زکارم 
ناگناگیب يوس  زا  يا  هدرتسگ  شالت  زین  ام  روشک  هب  یگنهرف  مجاهت  رد  اذل  . دبای یم  شرورپ  ریـسم  نیا  زا  الومعم  هعماج  ره  زاس  هدنیآ 
اههاگـشناد ندرک  یمالـسا  عوضوم  نآ  هب  خـساپ  رد  هک  تسا  هتفرگ  تروص  یگناگیب  دوخ  زا  اهـشزرا و  رییغت  يارب  اـهنآ  ناگتـسباو  و 

اهملیف عاونا  دیلوت  قیرط  زا  هک  دومن  هراشا  رتائت  امنیس و  رنه ، زا  هدافتسا  هب  ناوت  یم  نمشد  یگنهرف  ياهرازبا  رگید  زا  ( 19 . ) دش حرطم 
يور رب  ار  یئوس  تاریثات  یلخاد ، نارگامنیس  يور  رب  يراذگ  ریثات  زین  فلتخم و  قرط  هب  روشک  هب  نآ  لاقتنا  ینویزیولت و  ياهلایرـس  و 

پاچ و . دـنا هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  یبرغ  گنهرف  جـیورت  يارب  زین  بتک  تاعوبطم و  تسا . هتـشاذگ  یعامتجا  ياهراتفر  رد  ناـناوج 
یمالسا يروهمج  یسایس  ماظن  کیروئت  ینابم  ندرب  لاؤس  ریز  زین  ییارگ و  چوپ  جیورت  تهج  فلتخم  ياهنامر  تالاقم و  راعـشا ، رـشن 

هتفرگ رارق  اهنآ  یبرغ  نایماح  یمالسا و  يروهمج  ماظن  نافلاخم  هدافتسا  دروم  يا  هدرتسگ  حطس  رد  ... نآ و یگنهرف  ياهتسایس  ناریا و 
شقن صوـصخ  نیا  رد  ( 20 . ) تسا هتـشاد  یبالقنا  یمالـسا و  ياهرواب  فیعـضت  يارب  برغ  یگنهرف  مجاـهت  رد  ییازـسب  شقن  تسا و 

یگنهرف لوارقشیپ  هدنسیون و  کی  ندرک  وسمه  بذج و  هک  ارچ  تسا ، مهم  زین  ملع  رنه و  گنهرف ، یلصا  رـصانع  ناونعب  ناگدنـسیون 
ینید رکفت  هکنیا  ینید و  تموکح  يدمآ  راک  رد  دـیدرت  داجیا  . دراد نابطاخم  راتفر  راکفا و  ناهذا و  رد  ار  یبرخم  راثآ  دوخ ، اب  روشک 

ناگدنسیون یخرب  طسوت  هدش  هئارا  راکفا  هلمج  زا  ... تسایس و زا  نید  ییادج  زت  جیورت  تسین و  يزورما  تالکشم  لئاسم و  ياشگهار 
یبرغ و گنهرف  نارادمرس  فرط  زا  ادیدش  اه  هدیا  نیا  دنا و  هداد  رارق  موجه  دروم  ار  یبالقنا  یمالـسا و  ياهرواب  هک  دشاب  یم  یلخاد 

هتشذگ رد  ییاپورا  رگرامعتسا  روشک  یگنهرف  مجاهت  يداصتقا  ياهـشور  رازبا و  ب ) دنوش . یم  تیامح  یناهج  نیون  مظن  نارگ  هطلس 
یمالسا ياهروشک  هب  برغ  گنهرف  جیورت  يارب  یحیـسم »  ياهرنویـسیم   » ناونع هب  یگنهرف  غلبم  يا  هدع  يداصتقا ، ياهتیلاعف  هارمه  هب 

رب ار  دوخ  گنهرف  هطلـس  هار  طیارـش ، یخرب  لیمحت  اب  هتفرـشیپ  ياهروشک  زین  ینونک  طیارـش  رد  . دـندرک یم  دراو  ناهج  طاـقن  رگید  و 
اهماو نداد  رد  هشیمه  برغ  یتسیلایرپما  فادها  ياتسار  رد  یناهج  کناب  لوپ و  یللملا  نیب  قودنـص  دنراذگ . یم  زاب  رگید  ياهروشک 
لاثم ناونعب  . تسا رثؤم  رایـسب  يراد  هیامرـس  گنهرف  لیمحت  رد  طیارـش  نیا  زا  ییاه  هبنج  . دنهد یم  رارق  یطیارـش  یـضاقتم  ياهتلود  هب 

يداـصتقا و لیدـعت  يزاـس و  یـصوصخ  عیرـست  رب  ینتبم  ناریا  هـب  ماو  نداد  يارب  لوـپ  یللملا  نـیب  قودنـص  و  یناـهج ، کـناب  طـیارش 
يوگلا رییغت  هلمج  زا  یبرغ  گنهرف  جـیورت  يارب  یبسانم  رایـسب  رازبا  يراجت ، دازآ  قطانم  داجیا  زین  یناـهج و  دازآ  رازاـب  اـب  یگنهاـمه 

طرـش برغ ، يژولونکت  رودص  لرتنک  زکارم  رگید  فرط  زا  تسا . هتـشاد  ... یبرغ و ياهدم  شـشوپ و  جاور  ییارگ و  لمجت  فرـصم ،
ضراعم ياهروشک  هب  يژولونکت  نداد  زا  دنا و  هداد  رارق  دوخ  فادها  اب  هدـننک  تفایرد  روشک  يراکمه  رد  ار  یکیژولونکت  يراکمه 

، هداس يژولونکت  کی  یتح  هارمه  هکلب  هتفرشیپ ، اهنت  هن  يژولونکت  کی  دورو  اب  عقاوم  یخرب  رد  رـضاح ، لاح  رد  . دنیامن یم  يریگولج 
یم شالت  برغ  گنهرف  جـیورت  ياتـسار  رد  دـنوش و  یم  هدـننک  تفایرد  روشک  دراو  ... راشتـسم و صـصختم و  ناونعب  هناـگیب  يا  هدـع 
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دیدـج يژوـلونکت  زا  هدافتــسا  يارب  دـیاب  هـک  تـسا  ییاـهب  یعاـمتجا ، ياهــشزرا  راـتفر و  رد  رییغت  یلک  روـطب  نـیا ، رب  هوـالع  . دــننک
گنهرف یفاـک ، شنیب  یهاـگآ و  نودـب  یموب و  یملع و  ياـهورین  یتاذ  ناوت  میکحت  هب  هجوت  نودـب  برغ  يژوـلونکت  لاـقتنا  . تخادرپ

ماظن اب  یتادراو  ياهیژولونکت  زا  يرایـسب  گنهرف  بسانت  مدـع  . دراد لابند  هب  ار  یـضراوع  دـنک و  یم  یناریا  هعماج  دراو  زین  ار  هناـگیب 
هزورما نینچمه  تسا . هدرک  هدراو  ام  گنهرف  یلک  راتخاس  هب  ار  یتامدـص  یناریا ، هعماـج  یلم  یمالـسا و  گـنهرف  یمالـسا و  یـشزرا 

هژیوب مدرم  راتفر  رب  يدایز  ریثات  هک  میتسه  روشک  هب  یگنهرف  یغیلبت  یفنم  راب  نتشاد  اب  هناگیب  یفرصم  ياهالاک  زا  یمیظع  مجح  دهاش 
هجوت لباق  دـنراد  هعماج  گنهرف  رییغت  رد  اهالاک  نیا  هک  یناور  تارثا  یلو  دنتـسه  توکـسم  رهاظ  رد  یفرـصم  ياهالاک  . دراد ناـناوج 

یم فلتخم  یهالاک  فرـصم  لابند  هب  فدـه  یب  هعماـج  نآ ، یپ  رد  هک  تسا  نآ  ياـهدومن  زا  یکی  یفرـصم ، گـنهرف  شرتسگ  . تسا
مجاهت یسایس  ياهشور  رازبا و  ج ) دروآ . یم  يور  ریذبت  فارسا و  طلغ  گنهرف  هب  یتح  ددرگ و  یم  رود  دوخ  یلـصا  دصقم  زا  دور و 

اب هک  يروـشک  . تسا هدوـب  هدافتـسا  دروـم  هـشیمه  فیعـض  ياـهروشک  رب  راـشف  يارب  رثؤـم  هلیـسو  کـی  ناوـنعب  یـسایس  رازبا  یگنهرف 
یم دودحم  يوزنم و  یسایس  ياهرازبا  زا  هدافتسا  اب  دشاب ، فلاخم  دنمتردق  ياهروشک  ... و يداصتقا ، یگنهرف ، هنایوج  هطلس  ياهتسایس 

قوقح ضقن  هناهب  راشف و  مرها  . دنشاب یم  یسایس  ياهرازبا  نیرتمهم  زا  یللملا  نیب  ياهداهن  اهناگرا و  رگید  دحتم و  للم  نامزاس  دننک .
هدوب یبرغ  ياهتردق  هدافتـسا  دروم  هشیمه  ... اهتموکح و ندـناوخ  کیتارکومد  ریغ  ای  ییایمیـش و  یمتا و  ياهحالـس  دـیلوت  ماهتا  رـشب ،
ناریا تیموکحم  اهمیرحت ، لامعا  قیرطزا  هراومه  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  هب  راشف  لامعا  يارب  اکیرمآ  هژیوب  یبرغ ، ياهروشک  تسا .

يوگلا ندرک  شودـخم  یمالـسا و  يروـهمج  ياوزنا  رد  یعـس  ... مسیرورت و رـشب و  قوـقح  لـئاسم  رب  دـیکات  اـب  یللملا  نیب  عماـجم  رد 
یلـصا فدـه  هعماج ، کی  مدرم  نداد  رارق  ریثات  تحت  یگنهرف  مجاهت  یعامتجا  ياهـشور  اـهرازبا و  د ) دـنا . هتـشاد  یمالـسا  تموکح 

لکش و نامه  هب  راچانب  اتیاهن و  زین  نانآ  تموکح  . دنک رییغت  یعامتجا  یگنهرف و  ياهـشزرا  رظن  زا  یتلم  رگا  اریز  . تسا یگنهرف  مجاهت 
زین نانآ  رب  هناگیب  طلـست  يارب  هنیمز  دزاس ، گنرمه  دوخ  اب  ار  یتلم  گنهرف  هناگیب ، یگنهرف  مجاهت  یتقو  . تفای دـهاوخ  رییغت  تیعـضو 
معا یعامتجا  داسف  . تسا یعامتجا  داسف  شرتسگ  رگید ، عماوج  گنهرف  بیرخت  يارب  یعاـمتجا  ياـهرازبا  نیرتمهم  زا  دوش . یم  مهارف 

زا . ددرگ عامتجا  دراو  هناـگیب  گـنهرف  زا  اـی  هدـش و  هتفرگ  یلخاد  رـصانع  زا  تسا  نکمم  هک  تسا  یگنهرف  دـض  ياهـشور  اـههار و  زا 
ریواصت تالجم و  يا ، هراوهام  ینویزیولت  ياه  همانرب  یئویدیو ، ياهملیف  . تسا هعماج  رد  یـسنج  داسف  شرتسگ  یعامتجا ، دسافم  هلمج 

رد ار  ام  هعماج  ناوج  رشق  ات  دنراد  یعس  یگمه  دریگ ، یم  تاشن  اهرازبا  نیا  زا  هک  یناور  تاغیلبت  سکول و  ياهالاک  گولاتاک  لذتبم 
ياهـسابل لذتبم  ياهدم  دورو  دننک . فرحنم  یمالـسا  بالقنا  یگنهرف  يونعم و  فادها  زا  ار  نانآ  هلیـسونیدب  دنرب و  ورف  یـسنج  داسف 

عیزوت دـیلوت و  رد  یلخاد ، تاناکما  زا  هدافتـسا  اب  يا  هدـع  روشک  لـخاد  رد  یتح  . تسا یعاـمتجا  ياهـشور  زا  یکی  زین  هنادرم  هناـنز و 
هنوگنیا راک  يانبم  هک  تسا  يروآ  دای  هب  مزال  . تسا هدـیدرگ  نشور  اـهنآ  زا  يداـیز  هدـع  یگتـسباو  هک  دـنراد  تسد  لذـتبم  ياهـسابل 

داجیا یگنهرف ، مجاهت  یعامتجا  تامادقا  رگید  زا  ددرگ . یم  روشک  دراو  هک  تسا  یبرغ  ياهـسابل  لدم  زین  تالجم و  ناگدننک ، دیلوت 
هدننک جیورت  هک  دوش  یم  هدید  ... لاتم و يوه  پر ، ياههورگ  بلاق  رد  اهدـم  نیا  ناگدـننک  جـیورت  صاخ  قالخا  ییارگدـم و  هیحور 

ردـخم و دراوم  فرـصم  شرتسگ  عیزوت و  دنتـسه . ... یـسنج و دازآ  طباور  يرارقرب  يزاب و  سنجمه  هلمج  زا  یقـالخا  دـض  ياهـشزرا 
هک دـشاب ، یم  هعماج  ناوج  ياهورین  يرکف  یملع و  ناوت  ندرک  دوباـن  داـسف و  شرتسگ  یعاـمتجا  ياـهرازبا  رگید  زا  یلکلا  تابورـشم 

رودص نایرج  زا  هدحتم  تالایا  صوصخب  یبرغ  ياهروشک  ياهتیامح  مجح  . تسا هتشاد  يریگمشچ  شیازفا  ریخا  ياهلاس  رد  هنافـساتم 
لیوحت لثم  یماظن ، تیامح  . دنسرب دوخ  یجراخ  فادها  هب  ناریا  رد  دایتعا  هعـسوت  اب  دنراد  دصق  نانآ  هک  دهد  یم  ناشن  ردخم ، دراوم 

للم و نامزاس  رـشب  قوقح  نویـسیمک  رد  شالت  لثم  یـسایس  تیامح  ... و رگ » نیتسا   » ییاوه دـض  کشوم  دـننام  کیژتارتسا  ياهحالس 
، ینف رازبا  یگنهرف  مجاـهت  ینف  رازبا  ه ) دراد . ناـنآ  يارب  عوـضوم  تیمها  زا  ناـشن  ... ناـیچقاچاق و عـفن  هـب  ... لـملا و نـیب  وـفع  ناـمزاس 

ییاهرازبا زا  هدافتـسا  اب  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  . دریگ یم  رارق  هدافتـسا  دروم  یگنهرف  مجاهت  رد  هک  تسا  یکینکت  يدام و  رازبا  هنوگره 
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هراوهام رتسوپ ، سکع و  ینویزیولت ، ویدار و  یتوص ، تساک  ياهراون  ییوئدـیو ، يویتاگن و  ياهملیف  تالجم ، تاعوبطم و  بتک ، ریظن 
یکی یگنهرف  مجاهت  یملع  ياهرازبا  و ) درک . هراشا  یبرغ  گنهرف  جـیورت  هار  رد  ... یکینورتکلا و يرتویپماـک و  رازبا  ینویزیولت ، ياـه 

نآ یسانشناور  یسانش و  هعماج  خیرات ، رب  طلـست  لباقم و  هعماج  تخانـش  ثحب  یگنهرف ، موجه  تاغیلبت و  تیقفوم  لماوع  نیرتمهم  زا 
يارب یگنهرف  نیمجاهم  ياهرازبا  نیرتمهم  زا  یکی  یسانشناور  یسانش و  هعماج  یخیرات ، تاعلاطم  ماجنا  بیترت  نیا  هب  . دشاب یم  هعماج 

اب یگنهرف  مجاهت  اب  هلباـقم  ياـهراکهار  ( 21 . ) تسا یگنهرف  فعـض  طاقن  زا  هدافتـسا  ءوس  ام و  هعماـج  یگنهرف  ياـهزاین  هب  یباـیتسد 
فرط زا  و  ، ... یملع یکیژولونکت و  يداصتقا  یـسایس ، لئاسم  زا  گنهرف  هلوقم  رثات  ریثاـت و  تاـطابترا و  داـیز  رایـسب  شرتسگ  هب  هجوت 

تاقیقحت تاعلاطم و  ماجنا  یگنهرف ، مجاهت  اب  هلباقم  هار  نیرتمهم  نیلوا و  دـسر  یم  رظن  هب  یگنهرف  لئاسم  صاـخ  ياهیگدـیچیپ  رگید 
توق طاقن  هناگیب ، يدوخ و  گنهرف  رصانع  ءازجا و  تخانش  یسررب و  دشاب . یم  هناگیب  گنهرف  يدوخ و  گنهرف  ءازجا  تخانـش  يارب 

میمرت و هار  تسا و  ریذپ  بیسآ  یطاقن  هچ  زا  يدوخ  گنهرف  هک  دزاس  یم  صخشم  دهد و  یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  گنهرف  رد  فعـض  و 
اهنآ یلوصا  حیحـص و  ندروآ  رب  يارب  يزیر  همانرب  اهزاین و  تخانـش  . دزاس یم  نشور  هناگیب  گنهرف  ذوفن  اب  هلباقم  يارب  ار  نآ  ییایوپ 

رییغت و گنهرف و  يریگ  لکـش  دـش  هراشا  البق  هکیروطنامه  . تسا یگنهرف  مجاهت  اـب  هلباـقم  ياـههار  نیرت  یـساسا  نیرتمهم و  زا  یکی 
مغر یلع  یمالـسا ، بالقنا  زا  دـعب  ياـهلاس  یط  رد  تسا  هتـسناوت  نمـشد  رگا  . دریگ یم  تروص  هعماـج  ياـهزاین  ساـسا  رب  نآ  لوحت 
اهنآ هک  تسا  تلع  نیا  هب  دـبای ، تسد  دوخ  گنهرف  جـیورت  رد  يداـیز  تیقفوم  هب  یمالـسا  گـنهرف  جـیورت  يارب  نیلوئـسم  ياهـشالت 

ياهشور قیرط  زا  اهزاین  نیا  هب  ییوگخساپ  اب  دوجوم  ياهءالخ  زا  هدافتسا  اب  دنا و  هدرک  ییاسانـش  ار  ام  ناناوج  هژیوب  هعماج و  ياهزاین 
يزیر همانرب  هعلاطم و  يارب  نامزاس »  تیزکرم و   » کی داجیا  دیدرت  نودـب  دـنا . هدیـسر  تیقفوم  زا  هلحرم  نیا  هب  یبرغ ، گنهرف  صاخ 

لئاـسم رد  هک  یفلتخم  ياـهناگرا  هک  دوـش  یم  ناوـنع  رظن  نیا  زا  تـیزکرم »  ، » تـسا مزـال  یگنهرف  مجاـهت  اـب  هلباـقم  تـهج  یگنهرف 
کی ماجنا  هب  رگیدکی  اب  يراکمه  یگنهامه و  اب  دنـشاب و  هتـشاد  عالطا  رگیدـمه  ياهراک  ماجنا  یگنوگچ  زا  دنتـسه ، لیخد  یگنهرف 
ماقم دوش . ماجنا  تیزکرم »   » نیمه قیرط  زا  دـناوت  یم  زین  اه  همانرب  نیا  ماجنا  لرتنک  تراظن و  . دـنزادرپب هتفای  ناـمزاس  هدرتسگ  تیلاـعف 

یمالـسا يروهمج  هیلع  ار  دوخ  یگنهرف  مجاهت  يا  هتفای  نامزاس  مظنم و  لکـش  هب  نمـشد  : » دنیامرف یم  صوصخ  نیا  رد  يربهر  مظعم 
دیاب هلاسم  نیا  اذل  . دوب دـهاوخ  رتشیب  نمـشد  مجاهت  رطخ  دـشابن  هتفای  نامزاس  مظنم و  ام  لباقتم  خـساپ  رگا  دـناسر و  یم  ماجنا  هب  ناریا 

رازبا و رگیدـکی  هب  کمک  يرکفمه و  اـب  طـبریذ  ياـهداهن  تسا  مزـال  هنیمز  نیا  رد  .و  دریگ رارق  یگدیـسر  هجوت و  دروم  يدـج  روطب 
لکـش هب  یگنهرف ، بالقنا  یلاع  ياروش  رگا  هتبلا  ( 22 « . ) دـنریگ راکب  نمـشد  یگنهرف  مجاهت  ندرک  یثنخ  يارب  ار  فلتخم  ياه  هویش 

يریگیپ زین  یگنهرف و  يزیر  هماـنرب  تاـعلاطم و  ماـجنا  يارب  يزکرم  دـیامن و  يریگیپ  ار  عوضوم  نیا  يرت  هتفاـی  ناـمزاس  رت و  مجـسنم 
راـکهار نیا  راـنک  رد  دیـسر . هجیتـن  هب  رتدوز  اروش  نیا  تردـق  تاـیبرجت و  زا  هدافتـسا  اـب  دـیاش  دریگب  رظن  رد  نآ  ياـهراکهار  يارجا 

، یـسراف نابز  تیوقت  یلم ، یمالـسا و  یگنهرف ، رخافم  هب  هجوت  اب  یگنهرف  یگچراپکی  مهاـفت و  داـجیا  ریظن  یلئاـسم  هب  هجوت  یـساسا ،
ياهروشک اـب  یگنهرف  تاـطابترا  تیوقت  يرارقرب و  یمالـسا ، ياهـشزرا  گـنهرف و  يرظن  یناـبم  تیوقت  یناـسنا و  مولع  هب  نداد  ءاـهب 

گـنهرف و بساـنم  ياـه  هماـنرب  اـهملیف و  هیهت  هار  زا  نویزیولت  ویدار و  ياـه  هناـسر  تیوقت  ناـیگنهرف ، زا  يداـصتقا  تیاـمح  نوگمه ،
هتکن نیا  هب  هراشا  رخآ  رد  دوش . یم  هیصوت  نانآ ، ياهزاین  لوقعم  نیمات  ناناوج و  جاودزا  يداصتقا  تالکشم  لح  هعماج ، زور  ياهزاین 

هب يدـنبیاپ  یعامتجا و  تلادـع  ریظن  یفادـها  یلمع  ققحت  اب  یگنتاگنت  طابترا  یمالـسا  بـالقنا  ياهـشزرا  ظـفح  هک  مناد  یم  مزـال  ار 
یعامتجا تلادع  هعسوت و  دنور  یگنوگچ  هب  یقیمع  يرگنزاب  قوف  هلوقم  ود  رد  روشک  نالوئسم  نادرمتلود و  دراد ، یمالسا  ياهـشزرا 

تلادـع دـیابن  هعـسوت  دـنور  . دنـشاب هتـشاد  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  تـالوحت  رد  یلمع  ياـهوگلا  زا  یمدرم  تاروصت  یگنوـگچ  زین  و 
یلمع ياهوگلا  رگید  فرط  زا  دهد و  رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  تسا  مالسا  نید  تفرـشیپ  روهظ و  للع  نیرتمهم  زا  یکی  هک  ار  یعامتجا 
ینابرق اب  تروص  نیا  ریغ  رد  . دیامن قیبطت  یمالـسا  ياهـشزرا  نیمارف و  اب  دـنک  یم  ادـیپ  دامن  روشک  یگنهرف  یـسایس و  ناگبخن  رد  هک 
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گنج ، » یقطنم یـضترم  - 1 اه : تشون  یپ  دوش . یم  نیمـضت  یگنهرف  مجاهت  تیقفوم  یمالـسا ، ياهـشزرا  یعاـمتجا و  تلادـع  ندرک 
بالقنا ، » يردتقم دـمحا  - 2 ص 51 . ناتـسمز 1375 ) زییاـپ و   ) و 3 هرامـش 2  لوا ، لاـس  شهوژپ ، هماـن  همانلـصف  رد  موس ، »  یناـهج 
بالقنا مظعم  ربهر  نانخس  - 3 ص 8 . نمهب 1373 ) يد و  ، ) هرامش 4 و 5 لوا ، لاس  رئاصب ، همانهام  رد  اه » باتزاب  اهدمایپ و  یمالـسا ،

زا یعمج  اـب  رادـید  رد  بـالقنا  مـظعم  ربـهر  نانخـس  - 4 نارهت 1/9/68 . هـعمج  زاـمن  داتــس  ياـضعا  مدرم و  زا  یهورگ  اـب  رادــید  رد 
مظعم ماـــقم  نانخـــس  زا  هــتفرگرب  یگنهرف ، مجاـــهت  گـــنهرف و  - 5 . 21/5/71 ... یگنهرف ياههاگتــسد  ناــنکراک  نارظنبحاــص و 

، نامه - 10 ص 135 . نامه ، - 9 ص 128 . نامه ، - 8 ص 117 . نامه ، - 7 ص 117 . نامه ، - 6 . 114 ص ص 115 - نیشیپ ، ... يربهر
، نامه - 15 . 147 ص ص 148 - نامه ، - 14 ص 143 . نامه ، - 13 ص 137 . نامه ، - 12 ص 136 . نامه ، - 11 . 135 ص ص 136 -

رانیمـس نیمجنپ  نآ ، اب  هلباقم  ياه  هویـش  ذوفن و  ياه  هار  یگنهرف ، مجاهت  هینیـسح ، اضر  دـمحم  - 17 ص 150 . نامه ، - 16 ص 147 .
-19 ص 84 . نامه ، - 18 ص 83 . (، 1374 جورع ، رشن  پاچ و  نارهت ، ، ) هرس سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  یملع  يرظن و  هریـس  یـسررب 

تفایرد يارب  - 20 ( . 1375 ثیدـحلا ، راد  نارهت : ، ) اههاگـشناد ندرک  یمالـسا  رب  یلیلحت  مدـقم ، يوقت  یفطـصم  دیـس  هب  دـینک  هاگن 
یخیراـت و شقن  یگنهرف و  مجاـهت  یناتــسورس ، یعیفــش  لیعامــسا  هـب - : دــینک  عوـجر  صوـصخ  نـیا  رد  رتـشیب  یلیلحت  تاــعالطا 
زا هتفرگرب  یگنهرف ، مجاهت  گـنهرف و  - 22 . 66 صص 82 - نیشیپ ، هینیـسح ، اضر  دمحم  - 21 ( . 1372 ناهیک ، نارهت : ، ) نارکفنـشور

؛  اضر یلع  نایمیرک ، يراج ، هعرج  هلاقم : عبانم  ص 383 . نیشیپ ، ... نانخس

يداصتقا ياه  شلاچ 

، روشک يداصتقا  عبانم  زا  یمیظع  شخب  رب  میژر  ناگتـسباو  زا  يدودـحم  دادـعت  تیمکاح  یمومع ، لاوما  تراغ  يداصتقا  ياه  شلاـچ 
هعماج تاقبط  نیب  يداصتقا  فاکش  هلصاف و  ( 2 ، ) دعب هب  یس  ههدرد  ییاکیرمآ  هژیو  هب  یجراخ  ناراد  هیامرـس  مجاهت  صوصخب  و  ( 1)

ییادز و رقف  یعامتجا و  تلادع  رارقتـسا  يداصتقا ، يزاسزاب  راظتنا  ( 3 ، ) دوب هدرک  مکاـح  روشک  رب  ار  يا  هدرتسگ  تیمورحم  رقف و  هک 
راعـش نافعـضتسم  زا  تیاـمح  دوب و  یمالـسا  بـالقنا  ياهراعـش  زا  یلع »  تلادـع  . » دوب هدرک  حرطم  یعیبـط  روط  هب  ار  تیمورحم  عفر 

یهجوت لباق  وحن  هب  نازرواشک  نارگراـک -  زا  تیاـمح  رد  اهتـسیسکرام  غیت  ندرک  رثا  یب  رد  یمالـسا  ياهراعـش  نیا  بـالقنا ، یبتکم 
ام یمالـسا  تلادـع  درک و  يریگولج  ( 4  ) مسیـسکرام ماک  رد  یبـالقنا  ياـهورین  ندـش  هدـیعلب  زا  هر )  ) لـحار ماـما  ریبعت  هب  دوب و  رثوم 

نیمورحم و زا  هر - )  ) ماما یمالـسا -  بالقنا  ربهر  تیامح  . درک تیادـه  نآ  یبالقنا  ياهنامرآ  مالـسا و  يوس  هب  ار  روشک  نیا  ناناوج 
نآ اب  لهچ ، ههد  زاغآ  رد  تضهن  زاغآ  زا  هکلب  ، 56 شورخ 57 - رپ  هرود  راعش  هن  تشاد و  بالقنا  زا  دعب  هب  صاصتخا  هن  نیفعـضتسم 

اکیرمآ و نآ -  یجراخ  رصانع  میژر و  برخم  ياه  تسایـس  نیرت  یناینب  هب  دوخ  قیمع  تاضارتعا  نیع  رد  هتـسویپ  ماما  . میا هدوب  هجاوم 
ياه هنیمز  یطاقتلا ، ياهاگدید  هوالع  هب  شرگن ، نیا  ( 5 . ) دنتشاد رظن  حمطم  ار  مدرم  داحآ  تیمورحم  رقف و  لکشم  هتسویپ  لیئارـسا - 
تهج نیا  رد  ار  هنانیبدـب  یغیلبت و  ياه  هنیمز  یهاگ  تخاـس و  یم  مهارف  یتسیلایـسوس  يداـصتقا و  يزیر  هیاـپ  يارب  ار  یطارفا  دـعاسم 

رادـتقا شهاـک  اـی  نافعـضتسم  زا  تیاـمح  اـی  ییادز  تیمورحم  نآ  يریگ  تهج  هک  يداـصتقا  مادـقا  ره  هک  يروـط  هب  . درک یم  مـهارف 
اب رادید  رد  لاس 1360 ، رد  ینیمخ  ماما  دـش . یم  یتسیلایـسوس  شرگن  هب  مهتم  دوب  تیکلام  دـیدحت  ای  یـصوصخ  شخب  رد  يداـصتقا 
ام هزورما  : » دـندومرف زاغآ  نخـس  نیا  اب  تشاد و  هراشا  مهم  هتکن  نیا  هب  يداصتقا  یـساسا  لئاسم  حرط  نمـض  ناـبهگن  ياروش  ياـضعا 

اهنیشن و خاک  زا  دوش و  یم  هتفگ  نخـس  نیمورحم  نیفعـضتسم و  عفن  هب  هک  نیمه  هک  تسا  ینایرج  نآ  یکی  میتسه ، نایرج  ود  راتفرگ 
مادقا هنارس  دوخ  دوش  یم  هتفگ  یتقو  هک  نیا  رگید  نایرج  و  تسا ، مسینومک  نامه  نیا  دنیوگ  یم  دوش  یتبحـص  مدرم  قوقح  نیبصاغ 

یم هک  روط  نامه  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـش  اهلادوئف  اهراد و  هیامرـس  زا  يرادـفرط  دـنیوگ  یم  دـنیامنن  لاوما  نتفرگ  ای  نیمز  میـسقت  هب 
شرگن یطارفا  ریثاـت  ( 6 « . ) دراد اـهنیا  زا  ریغ  يرگید  مسر  هار و  مالـسا  مسینومک ، اـب  هن  تسا  قـفاوم  ناراد  هیامرـس  اـب  هن  مالـسا  دـیناد 
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رولبتم یمالسا  ماظن  صخاش  ناونع  هب  يدیحوت »  هقبط  یب  هعماج   » ناونع رکذ  رب  رارصا  اب  زین ، یساسا  نوناق  بیوصت  نامز  رد  يداصتقا ،
رد يداصتقا  لئاسم  تیمها  دیدرگ . یم  یمالـسا  هعماج  ندوب  هقبط »  یب   » نییبت رب  فورـصم  نامز  نآ  ياه  شلاچ  زا  یـشخب  .و  دـش یم 

یـساسا نوناق  رد  هک  یعوضوم  تسا ، هداد  يداصتقا  لئاسم  هب  صاصتخا  مراـهچ ) لـصف   ) ار لـصف  کـی  یـساسا  نوناـق  هک  دوب  يدـح 
یم دـیکات  نآ  زا  ینوناق  تیامح  تیعورـشم و  تیکلام و  عوضوم  رب  رثکا  دـح  یـساسا  نوناق  رد  الوصا  . تسا هتـشادن  هقباس  تیطورـشم 

شرگن و هک  زین -  یـساسا  نوناـق  همدـقم  رد  . تسا یلاـم  روـما  يداـصتقا و  لـئاسم  صوـصخ  رد  یـساسا  نوناـق  اـت 55  لوصا 43  . دوش
میکحت رد  : » تسا هدمآ  تسا -  هدرک  حیرـشت  فدـه  هن  تسا  هلیـسو  داصتقا  ناونع  اب  داصتقا  دروم  رد  ار  یـساسا  نوناق  يرظن  ياهداینب 

رثاکت زکرمت و  يداصتقا  ياه  ماظن  رگید  نوچمه  هن  تسا  لماکت  دـشر و  نایرج  رد  یناـسنا  ياـهزاین  عفر  لـصا ، يداـصتقا ، ياـهداینب 
داسف و بیرخت و  لماع  داصتقا  دشر ، لحارم  رد  تهج  نیدب  تسا و  فده  دوخ  داصتقا  يدام  بتاکم  رد  هک  اریز  ییوجدوس ، تورث و 
اب تشاد ». ناوت  یمن  فده  هب  لوصو  هار  رد  رتهب  ییآ  راک  زج  يراظتنا  هلیـسو  زا  تسا و  هلیـسو  داصتقا  مالـسا  رد  یلو  دوش  یم  یهابت 

نیمات تهج  نیدـب  تسا و  یناسنا  تواـفتم  ياـه  تیقـالخ  زورب  يارب  بساـنم  هنیمز  ندرک  مهارف  یمالـسا  داـصتقا  هماـنرب  هاگدـید  نیا 
تموکح هدـهع  رب  وا  یلماکت  تکرح  رارمتـسا  تهج  يرورـض  ياهزاین  عفر  دارفا و  همه  يارب  راک  داجیا  بسانتم و  يواسم و  تاناکما 

دیدـش يدـح  هب  هرود  نیا  بلاغ  ياضف  . تسا یمالـسا  بالقنا  ناوا  لـئاسم  نیرتمهم  زا  یـصخش  تیکلاـم  عوضوم  ( 7 . ) تسا یمالـسا 
ماظن زا  عافد  لداعم  یـصخش  تیکلام  زا  عافد  . تفگ نخـس  نآ  تیعورـشم  یـصخش و  تیکلاـم  راـبتعا  زا  ناوت  یمن  یتحار  هب  هک  تسا 
حرـش نیدـب  دـنامن  فلتخم  ياه  شلاچ  زا  نوصم  هک  یمالـسا  بالقنا  زاغآ  يداصتقا  تامادـقا  نیرتمهم  . ددرگ یم  یقلت  يراد  هیامرس 

هب هام 1358  دادرخ  رد  نوناق  نیا  . دوب اه  کناب  ندرک  یلم  مـالعا  بـالقنا ، ياروش  تامادـقا  نیتسخن  زا  اـه  کـناب  ندرک  یلم  .1 تسا :
هدـمآ تقوم  تلود  سیئر  مایپ  رد  . دـش مالعا  تقوم  تلود  يوس  زا  یبالقنا  مادـقا  کـی  هباـثم  هب  و  ( 8  ) دیـسر بالقنا  ياروش  بیوصت 

ظفح يارب  تسناد  مزال  تلود  دـندوب  هدرک  ادـیپ  يراـبنایز  دـعاسمان  عضو  یـصوصخ  ياـهکناب  هک  ییاـجنآ  زا  زیزع  ناـنطومه  : » تسا
یصوصخ ياهکناب  هیلک  تیریدم  اه ، هدرپس  فالتا  زا  يریگولج  مدرم و  ياهزادنا  سپ  نیمضت  روظنم  هب  یلم و  ياه  هیامرـس  قوقح و 

لمع نیا  ع )  ) یلع تمحر  لدع و  رهظم  دالیم  تداعـس  اب  زور  نمی  هب  : » هک درک  يراودیما  راهظا  مایپ  نایاپ  رد  يو  دریگب ». هدـهع  هب  ار 
رد ار  يرادکناب  مراهچ  لهچ و  لصا  رد  زین  یـساسا  نوناق  مادـقا ، نیا  بقاعتم  ( 9 « . ) دوشب تکرب  تلادـع و  طسب  بجوم  تقوم  تلود 

بالقنا یساسا  ياه  هغدغد  زا  یکناب  ماظن  زا  يوبر  متسیس  فذح  يارب  شالت  اهکناب ، ندرک  یلم  زا  لبق  داد  رارق  یتلود  شخب  راصحنا 
هب لاس 57 ، رد  ماما  دـندومرف : ناشیا  هک  مدینـش  یـسرد -  هسلج  کی  رد  یتشهب -  دیهـش  موحرم  زا  لاس 59 ، رد  هدنراگن  . دوب یمالـسا 

ار مق  هب  تمیزع  دندوب و  هدش  نآ  مالعا  راتساوخ  هنارصم  مق  هب  تمیزع  زا  لبق  دوش و  فذح  یکناب  متسیس  زا  ابر  دنتـساوخ  يدج  روط 
ریخات تراسخ  دروم  رد  دندوب ، روشک  یلاعناوید  سیئر  یتشهب ، دیهـش  موحرم  دوخ  هک  ینامز  . دندوب هدومن  ابر  فذـح  مالعا  هب  فقوتم 
يارب نکل  دـندرک ، یم  تفلاخم  زاربا  تخـس  نآ ، نتـسناد  ابر  لیلد  هب  تفرگ ، یم  رارق  مکح  رودـص  دروم  مکاحم  هلیـسو  هب  هک  هیداـت 

چیه تشاذگ  دنهاوخن  زگره  هک  دنتفگ  یم  يار ، رودـص  زا  یهافـش  عنم  نمـض  ناشیا  هک  دوب ، نوناق  هب  زاین  يار  رودـص  زا  يریگولج 
عوضوم دش  هراشا  هکنانچ  تیکلام  .2 دوش . یماظتنا  همکاحم  هیدات ، ریخات  تراسخ  تخادر  هب  يار  رودص  زا  يراددوخ  رطاخ  هب  یضاق 

یمکح میقتـسم  روط  هب  دروم  نیا  رد  بالقنا  ياروش  تابوصم  . تسا بـالقنا  نیزاـغآ  هرود  يدـج  ثحاـبم  زا  زین  یـصوصخ  تیکلاـم 
تیفیک يرهش و  تاوم  یـضارا  تیکلام  وغل  نوناق  همدقم  رد  دوش : یم  هدید  مهم  نیا  هب  تافتلا  بالقنا  ياروش  تابوصم  رد  یلو  درادن 

تسا و یمالـسا  تلود  رایتخا  رد  دوش ، یمن  هتخانـش  یـسک  کلم  تاوم  نیمز  مالـسا  نیزاوم  قبط  هک  اجنآ  زا  : » تسا هدـمآ  نآ  نارمع 
مالسا و نیزاوم  فالخ  رب  هدش  رداص  نآ  جراخ  ای  يرهش  هدودحم  لخاد  رد  تاوم  ياهنیمز  هب  تبسن  قباس  میژر  رد  هک  یتیکلام  دانسا 

هدرک میسرت  هنوگ  نیا  ار  روشک  عیانـص  تیعـضو  ناریا ، عیانـص  هعـسوت  تظافح و  نوناق  هیجوت  رد  ( 10  « . ) تسا هدوب  مدرم  تحلـصم 
یلیاسو تروص  هب  ار  اهنآ  دروآ  یم  لمع  هب  يزرواشک  يدوبان  ياهب  هب  هک  روشک  عیانص  زا  يرهاظ  تیامح  نمض  هتشذگ  ماظن  : » تسا

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 2077 

http://www.ghaemiyeh.com


رد روشک  نتخاس  یفرـصم  یجراخ و  يراد  هیامرـس  هب  ناریا  داـصتقا  یگتـسباو  دوخ و  لاـمع  تسد  هب  یلم  ياـه  هیامرـس  لواـپچ  يارب 
دوز ای  رید  هک  دوب  یعیبط  دوب و  هدمآ  دوجو  هب  یناهج  رگتراغ  يراد  هیامرس  هب  هتسباو  داصتقا  تعنص و  هیاپ  رب  ناریا  عیانص  دوب . هدروآ 

طوقس زا  دعب  لاس 1357 و  تاباصتعا  رد  دـش و  یم  رت  نایامن  زورب  زور  ریخا  لاس  هس  ود  رد  یناماسبان  نیا  راثآ  . دوش یناـماسبان  راـچد 
هیلوا و داوم  شرافـس  تالکـشم  فرط و  کی  زا  تیکلام  تیریدـم و  يرگراـک و  طـباور  یگتفـشآ  رثا  رد  دیـسر و  یلعا  دـح  هب  میژر 

دنک یم  باجیا  روشک  داصتقا  تعنـص و  تاـجن  کـنیا  دـیدرگ و  دـیدش  نارحب  راـچد  رگید  فرط  زا  هدـش و  هتخاـس  ياـهالاک  شورف 
، طورشم عورـشم  تکیلام  لصا  ( 11 « . ) دـیآ لمع  هب  لیذ  ياـهروظنم  هب  اـهنآ  هعـسوت  حیحـص و  هرادا  اـیحا و  تهج  رد  عطاـق  یمادـقا 

ءایحا يراذـگاو و  هوحن  نوناق  رد  تسا . هدـش  هتخانـش  تیکلام  تیمـسر  شریذـپ  اشنم  تسا و  هدـش  رکذ  هداـم 1  رد  هک  تسا  یناوـنع 
عبانم یضارا و  قلعت  رب  ینبم  مالسا  سدقم  عرـش  نیزاوم  لوصا و  هب  هجوت  اب  : » دیوگ یم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تموکح  رد  یـضارا 

هب هعماج و  ییافک  دوخ  وزاین  عفر  تهج  رد  دـیفم و  راک  ساسا  رب  یهلا  بهاوم  نیا  زا  ناسنا  يریگ  هرهب  گرزب و  راگدـیرفآ  هب  یعیبط 
عبانم دروم  یب  ندـنام  لطعم  زا  يریگولج  يزرواشک و  ياهتیلاعف  هنیمز  رد  دارفا  يراکمه  شـشوک و  راک و  زا  تیامح  قیوشت و  روظنم 
ارجا هلحرم  هب  بیوصت و  یـضارا  زا  يرادرب  هرهب  ءایحا و  يراذـگاو و  بیترت  يراد و  نیمز  هوحن  دروم  رد  لیذ  تاررقم  كاـخ ، بآ و 

نابهگن ياروش  اب  رادـید  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  . دوش یم  مامـشتسا  یـصخش  تیکلام  تیدودـحم  دراوم ، نیا  مامت  رد  دوش ». یم  هتـشاذگ 
لامتحا نم  تسا ، هدش  هتشابنا  روطچ  گرزب  ياهتورث  نیا  دینیبب  : » دندومرف میسرت  هنوگ  نیا  یـصخش  تیکلام  هب  تبـسن  ار  دوخ  شرگن 

مه ناشلاوما  مامت  رگا  هک  يدراوم  رد  مهد ، یمن  مه  ناشرفن  کی  دروم  رد  یتح  دنـشاب  هتخادرپ  ار  دوخ  یعرـش  قوقح  اهنیا  هک  ار  نیا 
قباس میژر  هک  دـندوب  هدرک  سح  هک  اهراد  هیامرـس  زا  يا  هدـع  مدوب  سیراپ  رد  یتقو  . دـنراکهدب یعرـش  قوقح  تباب  زاـب  دوش  هتفرگ 
هوجو میهاوخ  یم  هک  دندمآ  نم  شیپ  دـننک  یگدـنز  دنـشاب و  هنوگنامه  هب  اهنآ  مه  يدـعب  تموکح  رد  هکنیا  يارب  اذـل  تسا و  ینتفر 
یمن امـش  زا  یلوپ  نم  دـینک  تسرد  ار  ناتراک  ساسا  دـیورب  امـش  متفگ  و  مدـیمهف ، ار  اـهنآ  دوصقم  نم  مینک ، تخادرپ  ار  دوخ  یعرش 
هدهع هب  اعرـش  هک  تسا  یقوقح  نیا  هک  دنهد  یم  نایاقآ  زا  یکی  هب  ناموت  رازه  دص  الثم  دنور  یم  هک  دنتـسه  يا  هدـع  مه  نالا  مریگ .
تباب نیا  زا  ناموت  نویلیم  هاجنپ  صخش  نیا  هک  یلاح  رد  تسا  هتخادرپ  ار  دوخ  یعرـش  هوجو  ینالف  هلب  دنیوگ  یم  مه  اهنآ  تسا و  نم 
ارجا ار  یهلا  ماکحا  دییایب  امش  . تسا شدوخ  لام  رگید  شلاوما  نیا  هک  دیوگب  مک  غلبم  نیا  تخادرپ  اب  دهاوخ  یم  تسا ، هدوب  راکهدب 

ام : »... دـندومرف تاقالم  نیمه  رد  ماـما  ( 12 « . ) دوشب هدـنادرگزاب  اـهنآ  هب  ارقف  و  نیمورحم ، قوقح  هک  دوشب  عضو  ینیناوـق  دـیاب  دـینک .
نیا هن  رگم  دنتسه » کیرش  اینغا  لام  رد  ارقف   » هکنیا هب  دشاب  هک  تسا  نیا  نآ  درک و  لمع  داد و  يوتف  نآ  اب  دوش  یم  هک  میراد  ثیدح 
یم تسا ، هدرکن  تخادرپ  ار  دوخ  یلام  قوقح  هک  یسک  دنراد ، تکرش  اینغا  لام  رد  ارقف  رـسپ  تسا  عاشم  تکرـش  دروم  لام  هک  تسا 

« . دـنراکهدب مه  زاب  دـنهدب  مه  ار  ناشلاوما  هیلک  رگا  هک  اج  نآ  ات  دـنک  یم  ادـیپ  شیازفا  يدـعاصت  تروص  هب  دـنک  تخادرپ  تسیاـب 
انعم نکل  تسا ، مرتحم  طورشم ، مه  عورشم ، مه  تکیلام  : »... دنا هدومرف  ناهفصا  نایوجـشناد  اب  رادید  رد  هام 58  نابآ  رد  ناشیا  ( 13)
يور هک  تسا  نیا  شیانعم  دندوب  عورـشم  . دوشب ادیپ  دهاوخ  یم  اجره  زا  تیکلام  دنکب و  دهاوخ  یم  يراک  ره  سک  ره  هک  تسین  نیا 
رگا درادـن ، يزرم  دـح و  هک  دـنداد  تبـسن  نم  هب  رگا  . دـشابن تـهج  یب  رامثتـسا  مدرم  لاـم  دـشابن  راـک  رد  اـبر  . دـشاب یعرـش  نیزاوـم 

هک یـسک  نیا  مناد  یمن  نم  . دنداد تبـسن  طلغ  نیا  دراد ، يدح  هن  دراد و  يدیق  هن  ینعی  درادـن  يزرم  دـح و  هک  تسا  نیا  ناشدوصقم 
مرتحم دشاب ، نیزاوم  يور  دشاب ، عورـشم  هک  یتروص  رد  تیکلام  تسا ؟ هداد  تبـسن  ارچ  تسا و  یـسک  هچ  تسا ، هداد  تبـسن  دـیتفگ 

لباق هیقف  یلو  هلیسو  هب  ار  عورشم  تیکلام  یتح  ماما  ( 14 .« . ) تسین مرتحم  عورشم  ریغ  تیکلام  میشابن ، هچ  میشاب ، عجترم  ام  هچ  تسا ،
هک تسا  يروط  لاوما  نکل  تسا  عورـشم  مه  شلاوما  بوخ  دراد  مه  یلاوما  یـسک  کـی  هک  مینکب  ضرف  رگا  اـم  : » دـنناد یم  دـیدحت 

فرصت ... دناوت یم  نیملـسم  حلاصم  يارب  دشاب  تردق  نیا  دیابن  تسه  هک  ردق  نآ  هب  نیا  هک  داد  صیخـشت  رما  یلو  هیقف ، عرـش ، مکاح 
یکی هچ ، ینعی  هیقف  تیالو  هک  دنمهف  یمن  ام  ياهرکفنـشور  نیا  فسالا  عم  تسا و  هیقف  تیالو  رب  بترتم  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  دنک و 
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تیکلام نیمه  دـناوت  یم  رما  یلو  نکل  تسا  هدرمـش  مرتحم  سدـقم  عراش  هک  لاح  نیع  رد  ار  تیکلاـم  . تسا روما  نیا  دـیدحت  مه  شا 
زا هیقف  مکح  اب  ینیعم و  دح  کی  هب  دنک  شدودحم  ار  عورشم  تیکلام  نیمه  تسا  مالسا  نیملسم و  حالـص  فالخ  دنیبب  هک  يدودحم 

مهم نیا  هب  زین  همان  تیصو  رد  هکنانچ  تسا  ماود  اب  تباث و  شرگن  کی  یمالسا  يداصتقا  ماظن  هب  ماما  شرگن  ( 15 « . ) دوشب هرداصم  وا 
مورحم باسح و  یب  هناملاظ و  يراد  هیامرـس  اب  هن  مالـسا  هک  تسا  نآ  تسا ، رکذت  هیـصوت و  هب  مزال  هک  يروما  زا  یکی  : » دـنراد هراشا 
تلادـع فلاخم  دـنک و  یم  موکحم  تنـس  باـتک و  رد  يدـج  روط  هب  ار  نآ  هکلب  تسا ، قفاوم  مولظم  متـس و  تحت  ياـه  هدوت  هدـننک 
راتشون راتفگ و  رد  مالسا  رد  مکاح  یسایس  لئاسم  زا  یمالسا و  تموکح  میژر  زا  عالطا  یب  نامهف  جک  ضعب  هچرگ  . دناد یم  یعامتجا 

نیا اب  تسا و  تیکلام  يراد و  هیامرـس  دح و  زرم و  یب  رادفرط  مالـسا  هک  دـنا  هتـشادن  رب  تسد  مهزاب  دـنا و  هدرک  دومناو  يروط  دوخ 
زاب مالـسا  نانمـشد  ناضرغم و  يارب  ار  هار  هدـیناشوپ و  ار  مالـسا  ینارون  هرهچ  . دـنا هدومن  تشادرب  مالـسا  زا  شیوخ  مهف ج  اب  هک  هویش 

هب برغ  نارگلواپچ  زین  ناتسلگنا و  اکیرمآ و  میژر  لثم  برغ  يراد  هیامرـس  میژر  نوچ  یمیژر  ار  نآ  دنزاتب و  مالـسا  هب  هک  دنا ، هدومن 
لیلحت اـب  ار  دوخ  يرکف  لوـصا  هک  یطاـقتلا  هب  موـسوم  ياـه  هورگ  و  پچ ، ياـههورگ  یطیارـش  نینچ  رد  ( 16 « . ) دـنروآ یم  باسح 

رب دـندرک و  یم  موکحم  هناراد  هیامرـس  تاشیارگ  هب  ار  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  دـندوب ، هدرک  ساـبتقا  یمالـسا  یناـبم  زا  یتسیـسکرام 
لاس 1341 رد  يولهپ  میژر  یضرا  تاحالصا  .3 دوب . یمالـسا  ياپون  ماظن  هیلع  تانایرج  نیا  جیار  ریبعت  يراد  هیامرـس  عاجترا و  بسچ 

هدمع هک  بالقنا  حالطـصا  هب  نیا  یـساسا  فادها  هب  هجوت  اب  ماما  . درک حرطم  ار  دیفـس  بالقنا  عوضوم  ییاکیرمآ ، تاحالـصا  حرط  اب 
هزرابم نآ  اب  دوب ، هدش  هتخانش  روشک  يزرواشک  ندرک  طقاس  اکیرمآ و  هب  روشک  داصتقا  رتشیب  یگتـسباو  ییادز و  مالـسا  نآ  مایپ  نیرت 

رد هر )  ) لحار ماما  صخالاب  املع  هک  دـندوب  اعدـم  نیا  تابثا  یپ  رد  هتـشذگ  میژر  يدایا  مایا ، ناـمه  رد  یلو  ( 17 . ) دندرک تفلاخم  و 
نیمز : » دـنک یم  لاوس  ماما  زا  دـنومولرگ  هبحاصم  خیرات 16/2/1357  رد  . دنفلاخم یـضرا  تاحالـصا  اب  هک  تسا  مسیلادوئف  زا  تیامح 

رد هک  دنناکلام  نیمه  تسرد  هن ، املـسم  : » دنا هداد  خساپ  ماما  دش »؟ دهاوخ  هدنادرگرب  شا  یمیدق  نیکلام  هب  دنا  هدـش  هتفرگ  هک  ییاه 
یتورث بیترت  نیدب  دنیامن و  ارجا  اهنآ  عیزوت  صوصخ  رد  ار  مالـسا  تاررقم  هکنآ  یب  دندوب  هتـشابنا  مه  رب  ار  ییاهدمآ  رد  اهلاس  لوط 

هب ام  رگا  نیا  ربانب  . دنا هدش  دنمتورث  یمالـسا  نیناوق  فالخ  رب  هتـشاد و  هگن  دوخ  دزن  رد  دـسرب  هعماج  هب  دـیاب  هدوب و  هعماج  قح  هک  ار 
نایم فاصنا  قح و  ساسا  رب  درک و  میهاوخ  طبض  دنا  هدش  فرصتم  قحان  هب  ناکلام  نیا  هک  ار  ییاه  تورث  میـسرب ، تموکح  تردق و 
تلع هک  دـنیوگ  یم  اه  يوروش  : » دـسرپ یم  هر )  ) ماما زا  قریبلا  راـگنربخ  رد 22/8/57  ( 18 « . ) دومن میهاوخ  عیزوت  اددـجم  ناجاتحم 

هب امش  باوج  تسا ، هتفرگ  اهنآ  زا  دنا  هتـشاد  نویناحور  هک  ار  یکالما  زایتما  یـضرا  تاحالـصا  هک  تسا  نیا  هاش  دض  رب  ینید  بالقنا 
یکالما نویناحور  هک  دناد  یم  بوخ  دشاب  علطم  نویناحور  یگدـنز  عضو  زا  یـسک  رگا  : » دـنا هداد  خـساپ  ماما  تسیچ »؟ یماهتا  نینچ 

: دنا هدومرف  احیرص  رگید  ییاج  رد  ( 19 ..« . ) تسین یضرا  تاحالصا  هلاسم  هلاسم ، دنشاب ، یم  موس  هقبط  زا  نویناحور  دنرادن  هتشادن و 
ار اهنیمز  دـیوگ  یم  و  دـیآ ، یم  یمالـسا  تموکح  تسا ، هدـش  هتفرگ  اه  تفلک  ندرگ  نیا  زا  ـالاح  هک  یکـالما  نیا  هک  دـینکن  لاـیخ  »

نیا رد  يددعتم  نیناوق  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  ( 20 ..« . ) دشک یم  اهنآ  زا  باسح  دناشن  یم  دیآ  یم  ار  یکی  یکی  ناشدوخ ، هب  دیهدب 
رد 25/6/58 و ناریا  یمالـسا  يروهمج  تموکح  رد  یـضارا  ءاـیحا  يراذـگاو و  هوحن  نوناـق  . دیـسر بـالقنا  ياروش  بیوصت  هب  هنیمز 

تـسد رد  هک  گرزب  یـضارا   » ار يراذـگاو  لباق  یـضارا  ماسقا  زا  یکی  هک  هخروم 8/12/58  حالـصا  صوصخب  نآ  زا  دعب  تاحالـصا 
هک ینیمز  هب  ار  گرزب  نیمز  تسا و  هدرک  رکذ  دـنراد » مه  ینوناق  زوجم  یلبق  میژر  ياه  كـالم  اـب  ارهاـظ  تسا و  گرزب  ناراد  نیمز 

رکذ روبزم  هیحالـصا  ج »   » دنب رد  هک  رما  نیا  . دنک یم  فیرعت  ( 21 ، ) دـناد یم  مزال  رفن  کی  يارب  لحم  فرع  هک  تسا  ینیمز  ربارب  هس 
يرظن ینابم  رظن  زا  مه  ارجا و  رد  هک  يددعتم  ياه  تفلاخم  لیلد  هب  نوناق ، نیا  يارجا  زا  سپ  یتدم  . دش موسوم  دنب ج »   » هب تسا  هدش 

هب . تسا ات 60  ياـهلاس 58  يرظن  تاـفالتخا  نیرتـمهم  زا  دـنب  نیا  يارجا  فقوت  . دـیدرگ فقوتم  نوناـق  نیا  يارجا  دـمآ ، دوجو  هب  نآ 
نابهگن ياروش  ياهقف  زا  یتنج  هللا  تیآ  . داد یم  لیکشت  شسرپ  نیمه  ار  یمومع  یسایس و  عماجم  یلصا  ياهـشسرپ  زا  یکی  هک  يروط 
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یم اج  ره  ام  هک  ییاهزیچ  نالا  : » دراد یم  راهظا  یمالـسا  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  رد  دوخ  ياـه  ینارنخـس  زا  یکی  رد  لاس 1360  رد 
هتـشاد ییاه  همانرب  مدرم و  عمج  رد  میـشاب  هتفر  ام  هک  منکب  ادیپ  ار  ییاج  کی  مناوتن  نم  دیاش  تسا ، ج )  ) دـنب تسا ، لاوس  دروم  میور 

لاوس دروم  رتمک  نآ  هک  يرهش  یضارا  هلئـسم  ای  دشابن و  ج )  ) دنب هرابرد  تالاوس  زا  یکی  دنـشاب و  هدرک  یتالاوس  ام  زا  مدرم  میـشاب و 
لاح نیع  رد  دـننک و  یمرکذ  نآ  ینوناق  طباوض  اـهرایعم و  زا  لودـع  ارجا و  ءوس  ار  فقوت  نیا  تلع  نیرت  هدـمع  ناـشیا  ( 22 .« . ) هدوب

هدش و هلاسم  اعقاو  تکلمم  يارب  زورما  هک  یلئاسم  زا  یکی  : » دیوگ یم  عوضوم  نیا  حیرشت  رد  يو  . دنناد یمن  نیا  ار  فقوت  لماوع  همه 
يرهـش تاوـم  ياـهنیمز  نینچمه  يزرواـشک و  ياـهنیمز  اـه ، نیمز  یـضارا  هلئـسم  نیا  دـشکب ، اـجک  هب  شرخآ  هک  تـسین  مـه  موـلعم 

رد یـضارا  نارمع و  نامزاس  هک  تسا  هدوب  ینوناق  کی  هرفن و  تفه  ياه  تئیه  تسا  هدوب  ینوناـق  کـی  . تسا ینوناـق  اـهنیا  بوخ  . دوب
اهنامه هب  دوب  اهنیا  تسد  رد  هک  اه  همان  نیئآ  اه و  همانـساسا  نآ  دوخ  و  دوب ، هدـش  تیاعر  قیقد  شدودـح  نوناـق  نیا  رگا  رهـش ، لـخاد 

الثم . دش ناوارف  تافلخت  ارجا ، رد  دش  عورـش  اهیدنت  اما  . تفر یم  ولج  دوب و  لمع  لباق  يدایز  یلیخ  ياهتدـم  ات  نیا  دـندوب ، هدرک  لمع 
یناسک هب  دوش و  یم  هتفرگ  نیمز  یهاگ  . دـش هتفرگ  دوش ، هتفرگ  دـیابن  ینیمز  کی  رهـش  لخاد  تفرگ و  دـیاب  هدوب  رجـشم  ینیمز  کـی 

ياراد هک  دـش  یم  هداد  یناـسک  هب  ـالثم  . دوش هداد  نیفعـضتسم  هب  دوش و  هتفرگ  دـیاب  دوش  راذـگاو  اـهنآ  هب  دـیابن  هک  دوش  یم  راذـگاو 
بوخ دوب و  مینک ، یم  راک  نیفعـضتسم  عفن  هب  ام  دنتفگ  یم  لوا  زا  اهنیا  . دش یم  عقاو  يروط  نیا  فالخ  ياهراک  کی  دندوبن و  طیارش 

نیا یچ  ینعی  . دش مامت  نیفعضتسم  ررـض  هب  عمج  رد  یلو  دشاب ، مه  نیفعـضتسم  عفن  هب  اج ، جنپ  اج ، ود  اج ، کی  دوب  نکمم  مه  رظن  زا 
تاماقم همه  هب  دـش و  هتفگ  سلجم  هب  دـش ، هتفگ  اـجنآ  هب  دـش و  هتفگ  اـجنیا  هب  دـش و  حرطم  فرط  نآ  فرط و  نیا  و  رگید ؟ اـهفالخ 

اهنیا . لماع نیا  ندرگ  مراذگب  ار  شا  همه  مهاوخ  یمن  . دوبن لماع  کی  هتبلا  . دنداد مهب  تسد  مه  ینوگانوگ  لماوع  کی  دنتفگ و  یپایپ 
تلع حیرـشت  رد  ینیکـشم  هللا  تیآ  ( 23 ..« . ) هدـمآ رد  هلئـسم  کی  تروص  هب  يدایز  ياهتدـم  يارب  دـش و  فقوتم  راـک  هک  دـش  ببس 
هلمج زا  . دـندرک دروخرب  یتاروذـحم  يرـس  کی  هب  دارفا  نیا  راـک ، نیب  رد  : » دـنا هدرمـشرب  ار  يددـعتم  یلماوع  ج »   » دـنب يارجا  فقوت 

هک مه  یناسک  هدمع  دوش  دنلب  ییاهادـص  رـس و  دـش  ثعاب  تاهابتـشا  نآ  هک  دـندرک  یتاهابتـشا  ناشراک  رد  نایدـصتم  نیا  زا  یـضعب 
همه هب  ار  ناشیادص  ناشعفانم ، یگدنز و  هب  يررض  هبرـض و  ندمآ  دراو  تروص  رد  دنناوت  یم  اعون  دنتـسه  گرزب  ياه  نیمز  نابحاص 

تسین و یمالسا  تروص  نیا  هب  ام  ياهنیمز  نتفرگ  هک  دنتفگ  یم  تیاکـش  فارگلت و  بترم  دارفا  نیا  لیلد  نیمه  هب  دنناسرب ، ایند  ياج 
نیا يرظن  قبط  . دندوب فلاخم  یهقف  رظن  زا  حرط  نیا  اب  يا  هدـع  مه  تیناحور ، ناتـسود  نیمه  نیا  رب  هوالع  . تسا مالـسا  فالخ  رب  نیا 
رظن فالتخا  نیمه  يور  دنتـشاد و  فالتخا  ام  اب  یهقف  هلاسم  رظن  زا  اهناتـسرهش  ياـملع  ناـیاقآ  زا  یـضعب  اـما  میدوب  هداد  هئارا  ار  حرط 

یهقف رظن  فالتخا  ینابم  سپس  ناشیا  ( 24 ..« . ) لیبق نیا  زا  تسین و  یعرـش  حرط  نیا  تسین و  حیحـص  حرط  نیا  هک  دنتفگ  مدرم  يارب 
مه هعماج  لاوما  هتبلا  دـنک ، فرـصت  هعماج  لاوما  رد  دـناوت  یم  عرـش  مکاح  : » دـنا هتـشاد  راـهظا  دراوم  نیا  هلمج  زا  هدومن و  حیرـشت  ار 

تیالو فرـصت  . اهنیا لاثما  سامخا و  لافنا ، تاروذـن ، لاوما  فقو ، لاوما  یتلود ، لاوما  یلم ، لاوما  یمومع ، لاوما  لیبق  زا  تسا  ددـعتم 
دناوت یم  عرـش  مکاح  نیمه  دـنیوگ  یم  یتقو  الثم  . تسا لاکـشا  دروم  ءاملع  نایاقآ  همه  يارب  سمخ  لثم  لاوما  نیا  زا  یـضعب  رد  هیقف 
دنیوگ یم  یتقو  الثم  . تسا لاکشا  دروم  ءاملع  نیب  رد  هلاسم  نیا  دراوم ، یضعب  رد  یلو  . دنک فرصت  تالوهجم  تاهوجو و  سمخ ، رد 
ءاملع یضعب  . دهدب دنمزاین  دارفا  هب  دریگب و  دشاب  یم  شزاین  زا  شیب  تسا و  دایز  یلیخ  شلام  هک  یسک  زا  دناوت  یم  عرش  مکاح  نیمه 

هک تساجنیا  . دراد ار  هطلس  نیا  عرش  مکاح  دنیوگ  یم  رگید  یـضعب  . درادن ار  هطلـس  نیا  عرـش  مکاح  هک  دندقتعم  دنریگ و  یم  لاکـشا 
ار ییاه  هطلس  نینچ  عرش  مکاح  هک  میدقتعم  ام  : » دنیامن یم  حرطم  هنوگنیدب  ار  دوخ  رظن  ناشیا  سپس  ( 25  « . ) تسا هدش  ادیپ  فالتخا 
هب یضارا  زا  يرایـسب  دش  ثعاب  نوناق  نیا  فقوت  ( 26 « . ) درف حالص  هن  دشاب  هعماج  حالـص  هب  شتافرـصت  هکنیا  هب  طورـشم  هتبلا  دراد ،
یم یقلت  روشک  يداصتقا  دـشر  دـنور  رد  رثوم  لماوع  زا  تیکلام  تاـبث  مدـع  هک  دـنامب  یقاـب  نیعراز  راـیتخا  رد  تقوم  تشک  تروص 

نیوانع زا  یـشان  تارایتخا  زا  هدافتـسا  اـب  ترورـض  ناونع  هب  لاـس 1365 ، رد  مود ) سلجم   ) یمالـسا ياروش  سلجم  ماجنارـس  . دـیدرگ
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عمجم بیوصت  اـب  لاـس 1367 ، رد  زین  نآ  ییارجا  تالکـشم  زا  یـضعب  درک و  نییعت  ار  تقوـم  تشک  یـضارا  فـیلکت  یعرـش ، هیوناـث 
عبطلاب اکیرمآ  صوصخ  هب  یجراخ  ياهتردق  هب  هاش  میژر  یسایس  یگتسباو  یجراخ  یناگرزاب  .4 دیدرگ . عفر  ماظن ، تحلصم  صیخشت 

ریـسم . دـیدرگ یـسایس  یگتـسباو  بجوم  هک  دوب  یـساسا  لئاسم  زا  نایبرغ  يداصتقا  عفاـنم  اـساسا  . تشاد یپ  رد  ار  يداـصتقا  یگتـسباو 
دـش تفن -  تمیق  شیازفا  لـیلد  هب  تلود -  يزرا  دـمآ  رد  روصت  لـباق  ریغ  شیازفا  اـب  هجاوم  هک  لاس 1352  زا  روشک  داصتقا  يدوباـن 

ياهدمآ رد  میظع  تمسق  هک  درک  لیمحت  روشک  رب  ار  یطیارش  تفن  یلوصحم  کت  داصتقا  الوصا  اریز  . تفرگ دوخ  هب  يرتدیدش  دنور 
لصاح تفن  شورف  لحم  زا  هک  روشک  دمآ  رد  نیا  ربانب  . درک یم  یماظن  تازیهجت  ای  یفرصم  فلتخم  ياهالاک  تادراو  فرـص  ار  یتفن 

ياه همانرب  لوط  رد  ناریا  تادراو  مجح  . تشگ یم  رب  ییاپورا  ییاکیرمآ و  اصوصخ  یجراـخ  ناراد  هیامرـس  بیج  هب  اددـجم  دـش  یم 
رالد درایلیم  رب 5/1  غلاب  لاـس 46  رد  هک  ناریا  تادراو  . تفر ـالاب  ربارب  هد  زا  شیب  لاس 1356  ات  لاس 1347  زا  مجنپ  مراـهچ و  ینارمع 

رد زین  يرگید  ءوس  تاریثات  نآ ، يداصتقا  برخم  ریثات  رب  هوالع  تادراو  مجح  نیا  . دیسر رالد  درایلیم  دودح 5/14  هب  لاس 56  رد  هدوب 
دودح 2500 تدم  نیا  رد  تایناخد  یلکلا و  تابورشم  تادراو  مجح  لاثم  روط  هب  . تشاد هاش  میژر  یگنهرف  ياه  همانرب  ققحت  ياتسار 
رد یجراخ  تراجت  الوصا  هک  يریثات  هوالع  هب  یجراخ  یناگرزاب  دـنور  رد  برخم  ياه  تسایـس  نیا  ( 27 . ) تسا هتفای  شیازفا  دصرد 
ای یمامت  هک  دراد  دوجو  ناهج  رد  يروشک  رتمک  . دـیامن یم  يرورـض  شخب  نیا  رد  ار  تلود  تلاخد  دراد ، ماظن  یلوصا  ياه  تساـیس 
هک یناهج  رد  رما  نیا  دـشابن . تلود  يدـصت  ای  میقتـسم و  ریغ  ای  میقتـسم و  لرتنک  اـی  تراـظن  تحت  نآ  یجراـخ  یناـگرزاب  زا  یـشخب 

ياه یناماسبان  زین  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  . تسا زاین  دروم  يرت  يدج  روط  هب  یجراخ ، هطلـس  لیلد  هب  تسا ، هدش  موس  ناهج  هب  موسوم 
لاـس 58 رد  یـصوصخ  شخب  تادراو  يزکرم ، کـناب  شرازگ  بجوـم  هب  : » درک مـهارف  روـشک  يارب  يدـیدج  تالـضعم  شخب ، نـیا 

شخب هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  هتفاـی  شیازفا  دـصرد  دودح 100  لاس 57 ، هب  تبـسن  تفن  زرا  شورف  شهاک  دصرد  مغریلع 19 
رد هکنیا  هب  هجوت  اب  دوب و  هداد  شهاک  دصرد  نازیم 35  هب  مزاول  تاعطق و  هیلوا  داوم  تادراو  شهاک  لابق  رد  ار  دوخ  زرا  دیرخ  یتلود 

هیقب تفرگ و  رارق  یتلود  شخب  راـیتخا  رد  هدـش  یلم  عیانـص  دـصرد  دودح 70  دشن و  ماجنا  یتعنـص  دیدج  يراذـگ  هیامرـس  لاس 58 
يا هطساو  ياهالاک  تادراو  اب  دندرک و  یمن  راک  لماک  تیفرظ  اب  روبزم  لاس  يداصتقا  میرحت  ببـس  هب  یـصوصخ  شخب  دی  رد  عیانص 
لاس هب  تبسن  لاس 58  رد  یـصوصخ  شخب  طسوت  یفرـصم  ياهالاک  تادراو  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  تشادن ، یقنور  هیلوا  داوم  رد 
هنوگ نیا  يور  راکتحا  نوگانوگ و  ياه  هطساودوجو  یفرـصم و  ياهالاک  يور  لرتنک  نادقف  . تسا هدوب  ربارب  ود  زا  شیب  بتارم  هب  لبق 
ذخا ياهاضاقت  هک  يروط  هب  . دومن نآ  ناگدـننک  دراو  دـیاع  يراشرـس  دوس  داد و  شیازفا  يروآ  ماسرـس  روط  هب  ار  اـه  تمیق  اـهالاک ،

دوس لایر  دراـیلیم  دودـح 1200  لاـس 1359  رد  یـصوصخ  شخب  دیـسر . رازه  دـصکی  هـب  رازه  زا 16  لاـس 1359  رد  تادراو  هـناورپ 
مراهچ لهچ و  لصا  رد  یـساسا  نوناق  ( 28  « . ) تسا هتخادرپ  تلود  هب  ار  دوـخ  هقح  تاـیلام  زا  دـصرد  اهنت 6  تسا و  هدومن  لیـصحت 
ثحابم زا  . دوب نآ  داعبا  نییبت  نوناق و  بیوصت  مزلتـسم  لصا  نیا  يارجا  تسا . هداد  رارق  یتلود  شخب  راـیتخا  رد  ار  یجراـخ  یناـگرزاب 
سلجم هلیسو  هب  یجراخ  یناگرزاب  ندرک  یتلود  هحیال  لاس 1361 ، رد  تسا . یجراخ  یناگرزاب  هحیال  ات 61 ، ياهلاس 59  رد  ساسح 
یعرـش تهج  زا  ار  نآ  یـساسا ، نوناق  اب  قابطنا  ثیح  زا  هحیال  دـیئات  نمـض  نابهگن  ياروش  . دـش لاـسرا  ناـبهگن  ياروش  هب  بیوصت و 

میقتـسم و هرادا  رد  اـسار  ار  تادراو  تارداـص و  روما  لـک  هک  يدراوم  رد  : » درک ناـیب  هنوگ  نیا  ار  نآ  لـیلد  و  دادـن ، رارق  دـیئات  دروم 
هب رظن  یعرـش  نیزاوم  اـب  اـهنآ  قاـبطنا  عیزوت ، رما  رب  تراـظن  یگنهاـمه و  هب  طوبرم  داوم  رد  نینچمه  تسا و  هداد  رارق  تلود  رـصحنم 

نابهگن ياروش  دوش  یم  هظحـالم  هکناـنچ  ( 29 « . ) دیـسرن اروش  ءاـهقف  تیرثکا  دـیئات  هب  دوش  یم  زین  ترورـض  دراوم  ریغ  لـماش  هکنیا 
نآ اب  تسناوت  یم  هیوناث »   » ناونع هب  ینعی  ترورض  تروص  رد  اهنت  .و  دوب فلاخم  تلود  هلیـسو  هب  یجراخ  یناگرزاب  راصحنا  اب  الوصا 
اذل دوب  ترورـض  ناونع  هب  یمالـسا و  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  موس  ود  بیوصت  مزلتـسم  زین  يوناث  ناونع  هب  هحیال  دییات  . دـشاب قفاوم 

یناگرزاب رصحنم  میقتسم و  هرادا  تیعورشم  مدع  هک  نابهگن  ياروش  رظن  : » درک حیرصت  رما  نیا  هب  نابهگن  ياروش  يدعب  هیحالـصا  رد 
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لک رد  تلود  رصحنم  میقتسم و  ترشابم  هچنانچ  تسا ، هدشن  نیمات  هیحالـصا  رد  تسا  ترورـض  دراوم  ریغ  رد  تلود  هلیـسوب  یجراخ 
مرتحم ناگدـنیامن  ثلث  ود  بیوصت  هب  دـیاب  ماما  ترـضح  نامرف  قبط  دـشاب ، هتـشاد  ترورـض  نآ  زا  یـشخب  ای  یجراخ  یناگرزاب  روما 

یمن رارق  یعرـش  دـییات  دروم  راـصحنا  وحنب  ار  یجراـخ  یناـگرزاب  يدـصت  نکل  تسناد ، یم  عورـشم  ار  تلود  تراـظن  اروش ، دـسرب ».
، یـساسا نوناق  مراهچ  لصا  زا  هدافتـسا  اب  هتـسنادن و  یعرـش  تلود ، راصحنا  رد  ار  یجراخ  یناگرزاب  قالطا  نابهگن  ياروش  ارهاظ  . داد

تـسناوتن سلجم  رد  یلک  تاحالـصا  تسا . هتـسناد  صوصخ ؟ ؟ ؟ شخب  هلیـسو  هب  مادـقا  زاوج  راصحنا و  مدـع  هب  دـیقم  ار  قالطا  نیا 
هب طوبرم  تاشقانم  دنام . توکـسم  نابهگن  ياروش  سلجم و  نیب  رایـسب  یطاعت  زا  سپ  هحیال  نیا  اذـل  . دـیامن دـعاقتم  ار  نابهگن  ياروش 

یلخاد تسار  پچ و  نایرج  ود  داجیا  ياه  هنیمز  جیردت  هب  یـسایس ، فلتخم  ياه  هورگ  يداصتقا و  یهقف و  نارظن  بحاص  نیب  رما  نیا 
در نمـض  دوب ، یجراخ  یناگرزاب  ندومن  یتلود  يدج  ناعفادم  زا  هک  هر )  ) یتشهب دیهـش  . دوبن یکی  فالتخا  تاهج  هتبلا  درک . داجیا  ار 

يداصتقا ياهخنرس  نتشاد  هگن  یفخم  ياههار  زا  یکی  : » دومن یم  نایب  نینچ  رما  نیا  ترورض  رد  ار  دوخ  رظن  ( 30  ) نیفلاخم تالاکشا 
یم جراخ  زا  هک  ار  ییالاک  ام  رگا  . تسا یجراخ  تراجت  ندوب  یـصوصخ  نیمه  یناـگرزاب ، ترازو  هچ  ییاراد ، ترازو  هچ  تلود ، زا 

ياهالاک دروم  رد  اهخرن  هبـساحم  هیاـپ  تسا  هدـمآ  یتمیق  هچ  اـب  ـالاک و  نیا  زا  ردـقچ  هک  دـنادب  تلود  میهدـب و  تلود  تسد  هب  دـیآ 
لوا هلئـسم  سپ  . دشاب مه  یلخاد  ياهـشخب  زا  يرایـسب  رد  اهخرن  هبـساحم  هیاپ  دناوت  یم  یتح  نیا  . دوب دهاوخ  تلود  تسد  رد  یتادراو ،
نیا لوا  هلئسم  سپ  . دشاب مه  یلخاد  ياهـشخب  زا  يرایـسب  رد  اهخرن  مهم  هیاپ  کی  یجراخ ، تراجت  ندرک  یتلود  اب  امـش  هک  تسا  نیا 

دیهدب و همادا  اجنیا  زا  . دیراد رایتخا  رد  ار  اهالاک  یعقاو  خرن  تخانـش  زا  مهم  هیاپ  یکی  یجراخ  تراجت  ندرک  یتلود  اب  امـش  هک  تسا 
هدنشورف هب  دراد  قح  ینیعم  دوس  اب  درخ و  یم  امش  زا  نیعم  خرن  اب  ینواعت  ایناث  . دینزب ار  يدایز  ياه  هطساو  الوا  . دیورب هدننک  فرصم  ات 

هب هضرع  رظن  زا  ار  نیا  يداـصتقا  مزیناـکم  دـیتسناوت  امـش  رگا  . دـهدب هدـننک  فرـصم  هب  دراد  قح  ینیعم  دوس  اـب  مه  هدنـشورف  دـهدب و 
اب تقو  نآ  . تسا هیئاـضق  هوـق  مدرم و  اـب  شا  هیقب  دـینک ، مهارف  هدـش  مـالعا  صخـشم  تـمیق  دـیرخ و  تردـق  هـضرع و  نزاوـت  هزادـنا ،

نالا ام  دنربب ؟ دنناوت  یم  يا  هدافتسا  ءوس  هچ  دننکب ؟ دنناوت  یم  يراک  هچ  رگید  اهنآ  یناگرزاب ، ترازو  هیئاضق و  هوق  مدرم و  يراکمه 
ار الاک  کی  یعقاو  خرن  رتعیرس  اه  هویش  نیمه  اب  دیناوتب  دینک و  تبحم  امش  ... میروخ یم  بوچ  میراد  هک  تسا  لئاسم  ندوب  لوهجم  زا 

ییاضق هاگتـسد  مدرم و  هدـهع  هب  ار  شا  هیقب  لرتنک و  دـیهدبام  هب  دـشاب ، یم  دـهد ، یم  مدرم  تسد  هب  هک  رخآ  هدنـشورف  تسد  رد  هک 
تایه رادید  رد  هر )  ) لحار ماما  دوب ، هدـش  ماجنا  نابهگن  ياروش  سلجم و  نیب  رظن  یطاعت  نیرخآ  هک  لاس 1363  رد  ( 31 « . ) دیراذگب

: دـندومرف هتـشاد و  هراـشا  یجراـخ  یناـگرزاب  هلمج  زا  فـلتخم  روـما  رد  تـلود  هلخادـم  دودـح  هـب  تـلود  هـتفه  تبـسانم  هـب  ناریزو 
، دنکب تراظن  دیاب  تلود  دوشب ، بلـس  دیابن  مدرم  يدازآ  تسین  مه  عورـشم  ینعی  دیریگن ، ار  شولج  دیآ ، یم  رازاب  زا  هک  ییاهراک  »...

مه درواـیب  تلود  دوـخ  مه  دـنناوت ، یم  هـک  يردـق  نآ  . دـنراذگب دازآ  ار  مدرم  دـنروایب  جراـخ  زا  دـنهاوخ  یم  هـک  ییاـهالاک  رد  ـالثم 
ار اهنآ  تسا ، عرش  فالخ  رب  تسا ، یمالسا  يروهمج  تحلصم  فالخ  رب  هک  ییاهالاک  کی  هک  نیا  رد  دنک  تراظن  تلود  نکل  . مدرم
« . دوب قباس  رد  هک  یطاسب  نآ  زا  اه و  سکول  نآ  زا  دوشب  رپ  اهرازاب  ادرف  هک  دـینک  ناشدازآ  هک  نوچمه  هن  تسا  تراـظن  نیا  . دـنرواین
 « يدرف قوقح   » رب ینتبم  دشاب  متـسیس  ای  شور  کی  ییآراک  هب  رظان  هکنآ  زا  شیب  یهقف ، تارظن  هطقن  هدش  رکذ  لئاسم  مومع  رد  ( 32)
زا یشان  يوناث و  ناونع  دانتسا  هب  نآ  بلس  تسین و  بلس  لباق  یهجوم  لیلد  نودب  تسا ، هتخانش  صاخشا  قوقح  زا  عرش  ار  هچنآ  . تسا
هب ای  یقادـصم  فالتخا  دـیاش  تسا و  هدوب  زین  نیفرط  هجوت  دروم  يرکف ، ناـیب  نیا  هتبلا  . تسا یمومع  رارـضا  زا  يریگولج  اـی  ترورض 

نایب نینچ  يداصتقا  لئاسم  صوصخ  رد  ار  دوخ  يرظن  لوصا  هر ،)  ) یتشهب دیهش  لاثم  روط  هب  . تسا هدوب  يورغـص »   » عازن رگید  ترابع 
بجوم لیلد و  دیاب  درف  يدازآ  زا  لودع  تسا  یگداوناخ و )... راتفر  یتدـیقع ، یـسایس ، يداصتقا ،  ) يدرف يدازآ  رب  لصا  .1 : » دنک یم 

ریغ لوقنم و  رب  صخش  تیکلام  . دراد نارگید  ياه  يدازآ  دشر  ظفح و  رد  يا  هدننک  نییعت  شقن  يداصتقا ، يدازآ  . دشاب هتشاد  ینشور 
نیا نیمات  دشاب ، رادروخرب  بهاوم  نیا  زا  یناسنا  ره  دیاب  یمالسا  هعماج  رد  هک  اجنآ  زا  . تسا ینوناق  هیامرـس  رب  راک و  رازبا  رب  لوقنم و 
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یلا ریـسم  ناسنا  یگدنز  فده  هکنیا  اب  . دراد هدننک  نییعت  شقن  اه ، همانرب  میظنت  رد  دـشاب و  یم  فدـه  کی  اهناسنا ، لک  يارب  بهاوم 
هب هعماج  درف و  يارب  تکرح  راک و  داجیا  رد  مه ، يداصتقا  يداـم و  ياـه  هزیگنا  شقن  تسا و  ادـخ  يوس  هب  باـی  دـشر  تکرح  هللا و 

شقن یمالـسا  هعماج  رد  .2 تسا . لوـبق  دروـم  دریگن ، ار  ادـخ  شتـسرپ  ياـج  دـسرن و  یتـسرپ  لاـم  یتـسرپ و  اـیند  دـح  هب  هکنیا  طرش 
ياهـشقن شهاک  رب  لصا  نیا ، ربانب  . دسرب نکمم  لقا  دح  هب  دیاب  اه ، تیدودـحم  نیا  یلو  تسا  شریذـپ  دروم  یتلود ، ياه  تیدودـحم 

يدیلوت هیامرس  یهد  دوس  مالسا ، رد  .3 دشاب . یم  دنک ، تلاخد  رتمک  دارفا  راک  رد  تلود  هکنیا  تلود و  هیحان  زا  دارفا  يرابجا  یمازلا و 
هچ هعماج ، رد  هنافـصنم  ریغ  ياه  يرب  دوس  مالـسا ، يداصتقا  ماظن  رد  اما  دشاب . یم  لوبق  لباق  زین  یناگرزاب  یهد  دوس  . تسا لوبق  دروم 
زا اهنآ  لـماک  يزاـین  یب  یمالـسا و  تما  یعقاو  لالقتـسا  .4 تسا . عونمم  یناگرزاب ، هیامرـس  هیحاـن  زا  هچ  يدـیلوت و  هیامرـس  هیحاـن  زا 
ابر هرهب و  .5 ( 33  « . ) تسا یمالـسا  ماـظن  مهم  رایـسب  یعطق و  تاـبجاو  زا  دربـب ، نیب  زا  ار  هناـگیب  هطلـس  هنوگره  هک  يروط  هب  نارگید 

قیداصم زا  یکی  . تسا یفالتخا  يرما  ابر  قیداصم  صیخـشت  یلو  ( 34  ) تسا ینآرق  صن  هب  یکتم  نیملـسم و  همه  نیب  قفتم  ابر  تمرح 
هب مه  تراسخ  نیا  . دنتـسناد یم  ابر  قادـصم  ار  نآ  زا  يرایـسب  هک  دوب  هیدات  ریخات  تراـسخ  یمالـسا ، بـالقنا  ناوا  رد  فـالتخا  دروم 
ابر عنم  یساسا  نوناق  لصا 43  دنب 5  هک  تسا  رکذ  نایاش  . دش یم  ءافیتسا  یتبث  نیناوق  یکناب و  متسیس  هلیـسو  هب  مه  اههاگداد و  هلیـسو 

بحاص هب  ار  ابر  زا  یـشان  ياهتورث  تسا  هدرک  فظوم  ار  تلود  لصا 49  رد  تسا و  هداد  رارق  یمالـسا  يروهمج  داصتقا  ینابم  ءزج  ار 
هجو نیا  تخادرپ  هک  نیا  رد  . تسا هیدات  ریخات  تراسخ  تسا ، حرطم  يوبر  ضرق  رد  هک  ینیوانع  زا  یکی  دنک . در  لاملا  تیب  ای  قح و 

، مهوم تراـسخ  ناونع  . دراد دوجو  رظن  فـالتخا  ریخ ، اـی  تسا  مارح  دوش و  یم  بوسحم  اـبر  هیداـت  ریخاـت  تراـسخ  ناونع  هب  یفاـضا 
تباـث خرن  رگید  يوس  زا  تسا ، راـک  بلط  هب  رارـضا  بجوم  نید  تخادرپ  زا  لـطامم  دـسر  یم  رظن  هب  اریز  . تسا اـبر  ناوـنع  زا  جورخ 

ار نآ  صوصخ ، نیا  رد  هر )  ) لحار ماما  زا  ءاتفتـسا  ود  . دـهد یم  رارق  ابر  ناظم  رد  ار  نآ  تراسخ  دورو  تابثا  زا  يزاین  یب  تراـسخ و 
نامزاس نانک  راک  یمالسا  نمجنا  هیحان  زا  رگید  ءاتفتسا  نافعـضتسم و  داینب  یقوقح  ياروش  يوس  زا  ءاتفتـسا  کی  . تسا هدرک  یقلت  ابر 

ریخات تراسخ  تفایرد  ، » ییاضق یلاع  ياروش  شـسرپ  هب  خساپ  رد  لاس 1362 ، رد  ناـبهگن  ياروش  ( 35 . ) روشک كالما  دانـسا و  تبث 
لاس 1364 و 1367، رد  . درک مالعا  یعرش »  نیزاوم  ابریاغم  ءاهقف  تیرثکا  رظن  هب  یـسرداد  نییآ  نوناق  داوم 712 و 719  عوضوم  هیدات 

همان نیئآ  و 37  هداـم 36  و 5 و  ياه 4  هرـصبت  تبث و  نوناـق  هداـم 34  ات 723 و  داوم 719  دروـم  رد  ار  رظن  نیمه  ناـبهگن  ياروـش  زین 
رارق تروص  هب  ار  هیدات  ریخات  تراـسخ  عوضوم  راـبتعا  لوپ و  ياروش  قیرط  زا  يزکرم  کـناب  هرخـالاب  . تسا هدومن  مـالعا  تبث  ییارجا 
هدنیآ هب  رظان  دیدج  شور  نیا  ( 36 . ) تخانشن عرش  فالخ  ار  دروم  نابهگن  ياروش  روبزم  تیفیک  اب  دومن و  لح  یکناب  متـسیس  رد  داد 

ماو و نداد  يارب  .و  دیـسر بیوـصت  هب  لاس 1362  رد  زین  ابر  نودـب  یکناب  تاـیلمع  نوناـق  یفرط  زا  . دـیدرگ یمن  هتـشذگ  لـماش  دوب و 
هعرازم و و  هلاعج ، کیلمت ، طرـش  هب  هراجا  هبراضم ، تکراشم ، لیبق  زا  یـصاخ  نیواـنع  اـه و  شور  اـهکناب  يوس  زا  یکناـب  تالیهـست 

ياروش رظن  هب  دنتسم  ار  نآ  دندومن و  یم  هیدات  ریخات  تراسخ  تساوخرد  هتشذگ  تابلاطم  هب  تبسن  اه  کناب  . دومن ینیب  شیپ  تاقاسم 
حیرـص ياوتف  هب  تیانع  اب  : » دومن مالعا  دـش و  ضرتعم  لـمع  نیا  هب  ادـیدش  لاس 1365  رد  نابهگن  ياروش  . دـندرک یم  دادـملق  نابهگن 
بـسح رب  دوش  یم  تفایرد  هیدات  ریخات  تراسخ  ناونع  هب  هک  یغلبم  تمرح  رب  نابهگن  ياروش  ررکم  ياه  مالعا  هلظدم و  ماما  ترـضح 

روط هب  دیدج  نوناق  زا  لبق  هک  یتالماعم  هب  تبـسن  هیدات  ریخات  ناونع  هب  اهکناب  دـسر ، یم  دارفا  تاماقم و  يوس  زا  هک  ددـعتم  تایاکش 
دنتـسم نابهگن  ياروش  تقفاوم  هب  امـسر  ار  ملـسم  مارح  نیا  زاوج  دنیامن و  یم  درک  رید  تراسخ  هبلاطم  ناراکهدب  زا  هدش  ماجنا  يوبر 

رید ای  هیدات  ریخات  تراسخ  ناونع  هب  یهدب  لصا  غلبم  رد  دیاز  هبلاطم  رد  هک  دیهد  روتـسد  اهکناب  هیلک  هب  احیرـص  تسا  مزال  . دنزاس یم 
هب ار  هجیتـن  دـیهد و  رارق  مزـال  هذـخاؤم  دروم  دـنا  هداد  ار  یهاو  دانتـسا  نیا  ناـبهگن  ياروش  هب  هک  ار  يدارفا  دـنیامن و  يراددوـخ  درک 

ار اهکناب » تابلاطم  لوصو  نوناق   » لاس 1368 رخاوا  رد  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  ماجنارـس  ( 37 « . ) دـیئامرف مالعا  نابهگن  ياروش 
تسناد و لوصو  لباق  نآ  ياطعا  نامز  نوناـق  قبط  ار  اـهکناب  یلاـم  تالیهـست  هوجو و  هیلک ي  نآ  ساـسا  رب  داد و  رارق  دـییات  دروم  رد 
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بیترت نیدـب  .و  دـنهد رارق  مکح  در  رد  ار  هریغ  دـهعت و  ماجنا  مدـع  همیرج  هیدات ، ریخات  تراـسخ  هک  دومن  مزلم  ار  يرتسگداد  مکاـحم 
يرـست زین  داد  رارق  هجو  نودـب  هتـشذگ و  هب  دوب ، هتفرگ  رارق  نیفرط  قفاوت  دروـم  يداد  رارق  تروـص  هب  هک  یتاراـسخ  لوـصو  عوـضوم 

تسا و ابر  هب  یکتم  ریغ  یلام  متـسیس  یحارط  عقاو  رد  هک  یکناب  تایلمع  نوناـق  ( 38 . ) دش ذیفنت  اترورـض  هیدات  ریخات  تراسخ  .و  تفای
ار ابر »  » هبئاش نآ  ییارجا  ياه  هویـش  یمومع و  راکفا  رد  نآ  ساکعنا  هنافـساتم  تسا ، هتفرگ  رارق  نابهگن  ياروش  دـییات  دروم  ور  نیا  زا 

عوضوم نیا  . تسا هدوزفا  یقطنم  ریغ  یعرـش و  ریغ  هدـیدپ  نیا  رب  هرهب  دوس و  ياطعا  تاغیلبت  تسا و  هداد  ياج  يوق  روط  هب  ناـهذا  رد 
تارطخ هتفای و  خوسر  هعماج  دارفا  یلام  طباور  هندب  هب  جیردت  هب  خوسنم  هیور  نیا  هدوبن و  ریثات  یب  هعماج  رد  ابر  موش  هدیدپ  جیورت  رد 

دش و یم  هتخانش  هبراضم ، داد  رارق  تروص  هب  کیدزن  هتشذگ  رد  هک  یطباور  . تسا مدرم  داحآ  نیعرشتم و  هجوت  دروم  نونکا ، مه  نآ 
بقاوع نارگن  دـیاب  تسا و  هدـش  لیدـبت  هرهب  ابر و  هب  رتاورپ  یب  جـیردت  هب  دوب ، هتـشگ  وج  دوس  يا  هدـع  یلام  يراـکهزب  يارب  يارجم 

ياپ در  عون  ره  هب  تبسن  يا  هژیو  ياه  تیساسح  دوخ  يرابکتسا  دض  دعب  هطساو  هب  بالقنا  یجراخ  يراذگ  هیامرس  .6 دوب . نآ  برخم 
بالقنا يربهر  هجوت  دروم  يداصتقا ، یگنهرف و  یـسایس ، فلتخم  داـعبا  رد  هطلـس  نیا  تشگزاـب  رطخ  . داد یم  ناـشن  روشک  رد  هناـگیب 

اب تسا  هدوب  ینیب  شیپ  لـباق  رطخ  نیا  هک  اـج  ره  رد  یـساسا  نوناـق  رد  . دوب بـالقنا  ینید  یـسایس و  ناگدـیزگرب  هعومجم  یمالـسا و 
 « ، بناجا ذوفن  زا  يریگولج  رامعتسا و  لماک  درط   « ، » يریذپ هطلس  يرگ و  هطلس  یفن  . » تسا هدش  هتسب  نآ  ققحت  هار  رایسب  تادیهمت 

و یلم ، تدحو  يدازآ ، لالقتـسا ، لوصا  هب  ضرعت  مدع  « ، » روشک یـضرا  تیمامت  تدحو و  يدازآ ، لالقتـسا ، ندوب  ریذپان  كاکفنا  »
ماو و ذـخا  رد  تیدودـحم  « ، » روشک داصتقا  رب  هناگیب  يداصتقا  هطلـس  زا  يریگولج  « ، » اـه تیعمج  بازحا و  يوس  زا  یمالـسا  نیزاوم 

يراجت تاسسؤم  اه و  تکرش  لیکشت  زایتما  ياطعا  عنم   « ، » تلود هلیـسو  هب  یجراخ  ناسانـشراک  مادختـسا  عنم   « ، » یجراخ ياهکمک 
ریاـس . تفرگ رارق  یـساسا  نوناـق  هجوت  دروم  تحارـص  هب  هک  تسا  یتادـیهمت  زا  نآ ، لاـثما  و  ناـیجراخ »  هب  ... و يزرواـشک ، یتعنص و 
هلمج زا  . دوشن مهارف  یلکـش  چیه  رد  هطلـس  هار  هک  دـیدرگ  نیودـت  يا  هنوگ  هب  زین  روشک  ییارجا  يداصتقا و  ياه  تسایـس  اه و  همانرب 

اه و تکرش  لیکشت  زایتما  نداد  : » دراد یم  ررقم  هک  تسا  یساسا  نوناق  مکی  داتشه و  لصا  يداصتقا ، هنیمز  رد  هجوت  دروم  مهم و  روما 
دـنب 8 زا  یقادـصم  لصا  نیا  تسا ». عونمم  اقلطم  نایجراخ  هب  تامدـخ  نداعم و  يزرواشک و  یتعنـص و  یتراـجت و  روما  رد  تاسـسؤم 

هدرمـش رب  یطباوض  زا  روشک » داصتقا  رب  هناگیب  يداصتقا  هطلـس  زا  يریگولج   » نآ ساسا  رب  هک  تسا  یـساسا  نوناق  موس  لـهچ و  لـصا 
ياه يراذـگ  هیامرـس  يداصتقا و  ياه  تیلاعف  رد  روبزم  لـصا  دوش . ینتبم  نآ  رب  دـیاب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  داـصتقا  هک  تسا  هدـش 

رد نابهگن  ياروش  زا  ریزگان  تفات و  یمن  رب  ار  يا  هبئاش  نیرتمک  تلود  هک  دوب  رثؤم  تلود  ياـه  تیلاـعف  دـنور  رد  يدـح  هب  یجراـخ 
هب . دهد یم  ناشن  یجراخ  ياهدادرارق  دروم  رد  ار  نابهگن  ياروش  هداعلا  قوف  تیساسح  رما  نیا  ( 39 . ) درک یم  مالعتسا  لصا  نیا  ریسفت 

یمالسا ماظن  ياهشزرا  زا  یضعب  زا  لودع  هبئاش  هک  یتارابع  عون  ره  اهدادرارق و  رد  لومعم  خیرات  عون  هب  تبـسن  یتح  اروش ، هک  يوحن 
ناریا و یمالـسا  يروهمج  تلود  نیب  ـالاک  تـالدابم  هحیـال  دروم  رد  ناـبهگن  ياروش  لاـثم  روط  هب  . تسا هدرک  ضارتـعا  تسا ، هتـشاد 

يراـکمه داد  رارق  دروم  رد  ( 40 . ) درک یقلت  یـساسا  نوناق  فالخ  داد  رارق  رد  ار  يدالیم  خـیرات  يراـصحنا  رکذ  هیروس ، یبرع  تلود 
يداـصتقا ماـظن   » تراـبع یبیل  یتسیلایـسوس  یمدرم  یبرع  ریهاـمج  تلود  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  تلود  نیب  ینف  یملع و  يداـصتقا 

رد تقو  تلود  ( 41 . ) درک یقلت  عرـش  فالخ  تشاد ، یتسیلایـسوس  ماظن  هب  راعـشا  نوچ  دوب ، هدش  رکذ  همدقم  رد  هک  ار  نیون »  یناهج 
ینوناق چیه  تدم  نیا  لوط  رد  . درک نایب  یجراخ  ضارقتـسا  هب  زاین  نودب  روشک  هرادا  ار  هرود  نیا  مهم  تاراختفا  زا  یکی  گنج ، نامز 

هورگ رظن  حمطم  یجراخ  يراذگ  هیامرس  عوضوم  جیردت  هب  گنج  نایاپ  زا  سپ  . دیسرن سلجم  بیوصت  هب  یجراخ  يراذگ  هیامرس  رد 
صاخـشا و هلیـسو  هب  روـشک ، يداـصتقا  ییافوکـش  لـح  هار  کـی  ناوـنع  هب  جـیردت  هـب  تـفرگ و  رارق  یتـموکح  نارازگراـک  زا  ییاـه 
هدوب و بالقنا  زا  شیپ  نیناوق  هب  یتموکح  نارازگراک  ياـکتا  ( 42 . ) داد تسد  زا  ار  دوخ  هیلوا  حبق  دیدرگ و  حرطم  یـسایس  ياههورگ 

ههبـش دیدرت و  . دـندومن هیجوت  دـش  یم  یقلت  رما  نیا  عنام  هک  یـساسا  نوناق  لوصا  تالکـشم و  شور ، نیا  زا  یـصصخت  تیامح  نمض 
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دـش و فیرعت  راصحنا  زایتما » . » دـیدرگ زاغآ  درک ، یم  عونمم  اقلطم  ار  نایجراخ  هب  زایتما  هنوگره  نداد  هک  یـساسا  نوناـق  لصارد 81 
دیهمت یجراخ ، ناراذگ  هیامرس  ناراد و  هیامرـس  بلج  يارب  غیلبت  ( 43 . ) دش هتخانش  زاجم  ات %99 یجراخ  تکراشم  اب  تکرش  سیـسات 

رد هننقم  هوق  دنچ  ره  ( 44  ) تفرگ رارق  هیرجم  هوق  زا  یـشخب  هجوت  دروم  ياهروحم  زا  یکی  رما  نیا  هب  قیوشت  نانآ و  يارب  یفاک  تینما 
نییعت رد  هر )  ) ماما . تسا هدـنام  یقاب  ییارجا  ياهدـیدرت  زا  يا  هلاه  رد  ناـنچمه  عوضوم  تسا و  هدرکن  لوذـبم  يدـج  مادـقا  هنیمز  نیا 

: دـندوب هدومرف  ررقم  يزاسزاب  لوصا  « 7  » دـنب رد  هداد و  رارق  لصا  کی  ار  یلخاد  ناوت  هب  اـکتا  روشک ، یگدـنزاس  یلک  ياـه  تساـیس 
مدرم روضح  طسوت  اه و  هتفر  ههبج  اصوصخ  بالقنا  نینمؤم  هب  نداداـهب  یگدـنزاس و  يزاـسزاب و  رد  یمدرم  میظع  يورین  زا  هدافتـسا  »
دارفا هب  جراخ  لخاد و  تراجت  رد  راـصحنا  مسلط  نتـسکش  هدـش و  بیرخت  ياهرهـش  يزاـسزاب  تراـجت و  تعنـص و  يزرواـشک و  رد 

هب تبـسن  ریخا  ياهلاس  رد  طارفا  نیمه  يزاـس  یـصوصخ  .4 ( 45  « . ) هعماـج مدرم و  ياـه  هدوـت  هب  نآ  طـسب  هفرم و  نـکمتم و  صاـخ 
ترضح بالقنا  ربهر  هک  يروط  هب  درک ، ذوفن  روشک  گنهرف  ات  يداصتقا  زا  يزاس  یصوصخ  دش و  حرطم  تاسسؤم  يزاس  یـصوصخ 

يزاس یـصوصخ  اب  تفلاخم  رد  ار  دوخ  عضوم  احیرـص  روشک -  ياههاگـشناد  ياسؤر  اـب  رادـید  رد  لاـس 74 - رد  يا  هنماـخ  هللا  تیآ 
نیا اـب  دـص  رد  دـص  نم  دراد  دوجو  یلاـع  شزومآ  يزاـس  یـصوصخ  دروم  رد  هک  یتبحـص  اـما  و  : »... دـندومرف مـالعا  یلاـع  شزومآ 

هدروآرف هاگتسد  فعض  نیا  اب  نانمشد ، نیا  اب  طیارش ، نیا  اب  روشک  نیا  رد  یلاع  شزومآ  يزاس  یصوصخ  دینادب  امـش  ار  نیا  مفلاخم ،
یندشن نیا  دینادب  . دوش یمن  اعبط  مشاب  فلاخم  هک  نم  ینعی  . دش دـهاوخن  نیا  تسین و  زیاج  یلمع و  ام ، روشک  رد  یغیلبت  یملع و  ياه 
شرگن کی  رد  ( 46 « . ) دنکن يزیر  همانرب  نآ  يارب  یـسک  . دـش دـهاوخن  نیا  دـننک ، یم  ار  نآ  تبحـص  ییاج  رد  یناسک  مه  رگا  . تسا

هک يرییغت  . دوش یم  هدهاشم  نآ  ههد  نیلوا  نایاپ  اب  بالقنا  زاغآ  فادـها  رد  ریـسم  رییغت  روشک ، يداصتقا  ياهزیر  همانرب  دـنور  هب  یلک 
، هافر هعـسوت ، يداصتقا ، يدازآ  هب  ار  دوخ  ياج  نافعـضتسم ، »  زا  تیامح   « ، » ییادز تیمورحم   « ، » یعامتجا تلادع   » میهافم نآ ، رد 
هتـشاد و دوجو  هتـسویپ  بالقنا  تیربهر  يارب  دـیدج ، هدـیدپ  نیا  ياه  ینارگن  اما  . تسا هدروآ  دـیدپ  ار  يداصتقا  دـیدج  هقبط  هدرپس و 

رگنایب هدروآ ، داب  مارح و  ياه  تورث  اب  هزرابم  رد  ریخا  ياهلاس  رد  ناـشیا  ررکم  تادـیکات  . دـنا هتـشاد  دـیکات  تلادـع ، مدـقت  رب  اررکم 
، دـنیآرف نیا  رد  . تسا هدـیدرگ  هجاوم  توافتم  ياه  شلاچ  اه و  شنت  اب  دـنچ  ره  . تسا هدوب  بالقنا  یلوصا  عضاوم  ظـفح  يارب  شـالت 

یساسا نوناق  رد  هدوب و  بالقنا  دیکات  دروم  هک  یمالسا  نیداینب  لوصا  هک  دوش  داجیا  هبئاش  نیا  دیابن  بالقنا  مود  لسن  يارب  صوصخب 
هک دـهد  ناشن  توافتم  ریغتم و  هنوگنآ  ار  نید  هرهچ  شور ، هدـیقع و  رد  تاـناسون  تسا و  دـمآ  راـکان  یلوصا  تسا  هدـش  هنیداـهن  نآ 
زا یکی  هک  مدرم »  هماـع  تحلـصم  هب  هجوـت   » هک دـبای  هعـسوت  تسرداـن  رکفت  نیا  هنیمز  دـهد و  هوـلج  رادـیاپان  ار  نید  تباـث  تـقیقح 

ياهداینب نییبت  رد  یمالـسا  بالقنا  لوا  ههد  رد  هک  هچنآ  . دوش ریبعت  نید »  ندش  یفرع  دنیآرف   » هب تسا  ینید  تموکح  يرظن  ياهرایعم 
دیابن دـش ، یم  يریگ  یپ  ساوسو  تقد و  اب  هعماج  رد  هتـسویپ  دوب و  حرطم  ناـمکاح  ینید و  تموکح  نارظن  بحاـص  ناـهیقف و  يرظن 

، تسا هدوب  لوبقم  يرما  هتسویپ  هک  يرگن  عقاو  نمض  دیاب  هکلب  . درپسب یملع  نییبت  زا  يزاین  یب  هیجوت و  ینوناق ، مکحت  هب  ار  دوخ  ياج 
لالقتـسا يدازآ و  تقیقح  دنادب  بالقنا ، نیون  لسن  ات  . درک تسارح  یعامتجا  يرکف و  ياه  بیـسآ  دنزگ  زا  ار  نید  بالقنا و  تقیقح 

دنراد دیکات  نادب  بالقنا  ربهر  هک  هچنآ  . دراد رغصا  داهج  زا  رتنوزفا  ياه  يراوشد  ربکا ، داهج  رصع  تسا و  هزرابم  شالت و  داهج و  رد 
فاعضتسا گنج  انغ ، رقف و  گنج  لطاب ، قح و  گنج  زورما  : » دندومرف یم  حیرصت  نادب  نآ  نیرخآ  ياهمایپ  رد  زین  هر )  ) لحار ماما  و 

راب هلوک  ناهج  رـسارس  رد  هک  ینازیزع  همه  يوزاب  تسد و  نم  تسا و  هدـش  عورـش  درد  یب  نیهفرم  اه و  هنهرب  اپ  گـنج  رابکتـسا و  و 
هناصلاخ ياهدورد  مالـس و  مسوب و  یم  دـنا  هدومن  ار  نیملـسم  تزع  يالتعا  ادـخ و  هار  رد  داهج  مزع  دـنا و  هتفرگ  شود  رب  ار  هزراـبم 

طوقـس روهظ و  تسودرف : نیـسح  هب  دوش  عوجر  .1 اـه : تشون  یپ  ( 47  « . ) منک یم  راـثن  لاـمک  يدازآ و  ياـه  هچنغ  همه  هـب  ار  دوـخ 
ناوید شرازگ  یمرهج ، راختفا  زردوگ  رتکد  .2 . 434 صص 367 ، تارطاخ  جاهتبا ، نسحلا  وبا  ، 264 صص 272 - ج 1 ، يولهپ ، تنطلس 

.63 صص 64 - هرامـش 15 ، یقوقح  تاقیقحت  هلجم  لـلملا ، نیب  قوقح  ورملق  رد  نآ  درکلمع  هدـحتم و  تـالایا  ناریا ، يواـعد  يرواد 
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ونیم هب  دوش  عوجر  دـنراد  فارتعا  رما  نیا  هب  بالقنا  نارود  رد  دوخ  تارطاخ  رد  اـکیرمآ  يداـیا  زین  يولهپ و  میژر  ناگتـسباو  مومع  .3
ناـیلاس هک  یبتکم  : »... ص 66 رون ج 21 ، هفیحـص  ، 11/10/67 فچابروگ ، هب  ینیمخ  ماما  ماـیپ  .4 ناویلوس . ادیوه ، نودـیرف  یمیمص ،

هب ضارتـعا  هیعـالطا  هب  دوـش  هعجارم  هنوـمن  روـط  هـب  .5 دوـب » هدوـمن  ینادـنز  نـینهآ  ياـهراصح  رد  ار  ناـهج  یبـالقنا  نادـنزرف  لاـس 
یلخاد هیرشن  .6 ( . 27/1/46 ، ) ص 132 ج 1 ، رون ، هفیحص  ادیوه  هب  هداشگرس  همان  ص 113 ، ج 1 ، هفیحص ، نویسالوتیپاک 4/8/1343 ،

ص 34. ، 1358 نیناوق ، هعوـمجم  .7 هاـمرذآ 1360 . هرامـش 1 ، ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  بـالقنا  لـک  یناتـسداد  ییاـضق ، یــسایس 
نیناوق 1358، هعومجم  .10 ص 60 . نیناوق 1358 ، هعومجم  .9 ص 41 . ناگرزاب ، سدنهم  نابز  زا  بالقنا  لاس  نیلوا  لئاسم  تالکشم  .8
، ناریا یمالـسا  يروهمج  بالقنا  لک  یناتـسداد  ییاضق ، یـسایس -  یلخاد  هیرـشن  .12 ص 189 . ، 1358 نیناوق ، هعومجم  .11 ص 56 .
ج رون ، هفیحص  .16 ص 138 . نامه ، .15 ص 138 . ج 10 ، رون ، هفیحص  .14 ص 135 . ج 10 ، رون ، هفیحص  .13 هامرذآ 1360 . هرامش 1 ،

دندرب نیب  زا  ار  يزرواشک  یلک  هب  ار ، اه  تعارز  دندرب  نیب  زا  یلک  هب  یضرا  تاحالصا  مسا  هب  اه  بارخ  هناخ  نیا  . » 17 ص 200 . ، 21
نامه هفیحـص  هب  دوش  عوجر  روط  نیمه  ص 124 ) ج 8 ، رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما  « . ) اه یجراخ  يارب  دـندرک  تسرد  يرازاب  کی  و 

تاحالـصا هیاس  رد  هک  داد  یم  دـیون  ناناقهد  هب  دیفـس » بالقنا   » حالطـصا هب  حرط  زاغآ  رد  هک  هاش  : » ص 212 ص 188 و ج 1 ، دلج 
مدـنگ و نت  مین  نویلیم و  ود  هک  دـنک  یم  راختفا  یگدز  تلجخ  ياج  هب  نونکا  دوش ، یم  نیمات  لخاد  رد  روشک  زاین  دروم  هلغ  یـضرا ،

تردق ناسارخ ، لثم  ناریا  ناتـسا  کی  هک  دنناد  یم  نیعلطم  هک  یتروص  رد  تسا  هدرک  دراو  يراج  لاس  رد  جـنرب  نت  رازه  دـص  راهچ 
ص 44. ج 2 ، رون ، هفیحـص  .18 ( . 21/12/53 . ) درک بلـس  دیفـس » بـالقنا   » ار تردـق  نیا  تشاد و  ار  روـشک  ماـمت  يارب  مدـنگ  هیهت 

ینارنخس نتم  .22 ص 547 . نیناوق 1358 ، هعومجم  .21 ( . 20/9/57  ) ص 59 ج 4 ، رون ، هفیحص  .20 ص 147 . ج 3 ، رون ، هفیحـص  .19
. نامه .25 ص 10 . نمهب 1359 ، ناهیک 14  .24 نامه . .23 ان . یب  اـت ، یب  . تسا هدـیدرگ  رـشتنم  روشورب  تروص  هب  ناـمز  ناـمه  رد  هک 

نیا . دـنا هدوب  حرط  نیودـت  رومام  هر )  ) ماما فرط  زا  هک  دـندوب  یهیقف  رفن  هس  هلمج  زا  یلاـعت ) هللا  هظفح   ) ینیکـشم هللا  تیآ  . ناـمه .26
زا نییبـت و  ار  نآ  تحارـص  هب  لاس 66  رد  تما  ماـما  هک  تسا  هیقف  هقلطم  تیـالو  عوضوم  رد  رظن  فـالتخا  قیداـصم  زا  یکی  فـالتخا 

رتفد یسایس ، ياهیـسررب  هعومجم  .28 هاـم 1361 . ریت  یجراـخ  یناـگرزاب  هراـبرد  یلیلحت  يدازآ ، تضهن  .27 دـندومن . عافد  نآ  یناـبم 
.161 صـص 160 - ج 1 ، روپرهم ، رتـکد  ناـبهگن ، ياروش  تاـیرظن  هعوـمجم  .29 1360 هرامـش 8 ، یمالـسا ، يروهمج  بزح  یـسایس 

ریغ لاکــشا  در  رد  ناـشیا  .31 هرامـش 12 . ، 22/12/1360 یمالـسا ، يروهمج  بزح  یـسایس ، رتـفد  یـسایس ، ياهیـسررب  هعوـمجم  .30
دنهد و رارق  تلود  رایتخا  رد  ناگیار  ار  دوخ  صصخت  دیاب  تراجت  نیصصختم  رازاب و  دومرف : یم  تلود  ندوب  دمآ  راکان  صـصختم و 

هاگـشناد یمالـسا  نمجنا  يزکرم  ياروش  رادـید  هسلج  زا  نومـضم  هب  لقن  . تسناد یم  دـهعتم  نایرازاب  یبالقنا  فیاظو  زا  ار  دـهعت  نیا 
، یمالـسا يروهمج  بزح  .33 ص 35 . ج 19 ، رون ، هفیحـص  .32 تشاد . روـضح  دوـخ  هدـنراگن  هک  مولظم 21/11/59  دیهـش  اـب  نارهت 
ات تایا 275  هرقب  هروس  هب  عوجر  ابرلا ، مرح  عیبلا و  هللا  لـحا  هرامش 12 34. ، 22/12/1360 یسایس ، رتفد  یسایس ، ياه  یـسررب  هعومجم 

ررقم دـعوم  رد  دـهعت  ماجنا  مدـع  هجیتن  رد  نوچ  اـمارتحا  . » 192 صـص 191 - موس ، دـلج  نابهگن  ياروش  تاـیرظن  هعومجم  .35 . 281
ناونع هب  لاـس  رد  نازیم 12 % هب  یهیدـب  لصا  هب  تبـسن  ار  تاراسخ  نیا  دوجوم  نوناـق  تهج  نیدـب  دوش  یم  دراو  یتاراـسخ  هلدـهعتم 

یصخشم مقر  هب  هجوت  اب  هک  دنیامرف  ءاتفتسا  ماما  كرابم  رضحم  زا  تسا  دنمشهاوخ  کنیا  . تسا هدومن  ینیب  شیپ  هیدات  ریخات  تراسخ 
هب هچنآ  . یلاعت همـسب   « » نافعـضتسم داـینب  یقوقح  ياروش  « ؟ ریخ اـی  دوش  یم  یقلت  هرهب  اعرـش  تراـسخ  نیا  اـیآ  هدرک  نییعت  نوناـق  هک 

نینچ زین  روشک  كالما  دانسا و  تبث  نامزاس  نانکراک  یمالـسا  نمجنا  تسا ». مارح  ابر و  دوش  یم  هتفرگ  یهدب  هیدات  درک  رید  باسح 
37 نیتدام 36 - دافم  يارجا  اب  هک  یتقو  رد  دانسا  تبث  نامزاس  نانکراک  یمالسا  نمجنا  ياضما  نوچ  : »... تسا هدرک  حرطم  ار  یـشسرپ 

ماکحا یـساسا و  نوناق  حور  اب  ندوبن  قبطنم  تهج  هب  دـشاب  یم  تسویپ  هب  نآ  یپکوتف  هک  ارجالا  مزال  یمـسر  دانـسا  يارجا  هماـن  نیئآ 
زا دصرد ) هدزاود  يدص   ) هیدات ریخات  تاراسخ  ياضاقت  ناراکبلط  هک  دنراد  یم  راهظا  شسرپ و  ار  دوخ  یعرش  فیلکت  مالـسا  هسدقم 
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هک یغلبم  . یلاعت همـسب  « ؟ تسیچ ام  یعرـش  فیلکت  . میئامن لودع  قوف  داوم  دافم  يارجا  زا  میناوت  یمن  ام  دـنیامن و  یم  دوخ  ناراکهدـب 
رـس ات  دادرارق  زا  یـشان  یهدب  لماک  هیوست  مدع  تروص  رد  هک  بیترت  نیدـب  .36 تسا ». مارح  ابر و  دوش  یم  هتفرگ  هیدات  ریخاـت  تباـب 

ءاضما همذ  هب  غلبم  یهدب ، لماک  هیوست  خیرات  ات  دیـسررس  خـیرات  زا  داد  رارق  نیا  زا  یـشان  یهیدـب  هیدات  رد  ریخات  تلع  هب  ررقم ، دیـسر 
تحلصم صیخشت  عمجم  هلیسو  هب  رما  نیا  بیوصت  .38 ص 198 . ج 3 ، نیشیپ ، رورپرهم ، .37 تفرگ ... دهاوخ  قلعت  داد  رارق  نیا  هدننک 

ار نآ  تمرح  هدوبن و  هیدات  ریخاـت  تاراـسخ  هحاـبا  رد  یلک  هدـعاق  عضو  نآ  ینعم  تسا و  روبزم  عطقم  رد  ماـظن  لـضعم  لـح  ناونع  هب 
زین نابهگن  ياروش  دـییات  هب  درک و  بیوصت  ار  کـچ  رودـص  نوناـق  یمالـسا  ياروش  سلجم  لاس 1372  رد  هنافـساتم  . دیامن یمن  لیاز 

زا تلود  راسفتـسا  هب  عوجر  .39 تفرگ . رارق  ناـبهگن  ياروش  دـییات  دروم  لاـس  رد  %( 12  ) هیدات ریخات  تراـسخ  نوناـق  نیا  رد  دیـسر و 
هعومجم نابهگن ، ياروش  تاـیرظن  و 41. و 2 40  صـص 1  یمـسر ، همانزور  نیناوق 1360 ، هعوـمجم  لاـس 1360 ، رد  ناـبهگن  ياروش 

خروم هینایب  رد  دنا  هدش  هتخانـش  هعماج  رد  وردـنت  پچ و  ياههورگ  زا  هک  زرابم  نویناحور  عمجم  صص 2 و 3 42. لاس 1361 ، نیناوق 
رد يا  هئطوت  ار  رگید  هباشم  ثداوح  هثداـح و  نیا  ییاـکیرمآ ، نادرگناـهج  هب  هلمح  حـیبقت  نمـض  ییارگ ، تنوشخ  دروم  رد   16/9/77
هب .42 ص 2 . خروم 17/9/77 ، مالـس ، همانزور  دنتـسه -  روشک  نورد  يراذگ  هیامرـس  ددـص  رد  هک  تسا  هتـسناد  یناسک  نداد  يرارف 

اهشزرا 19 همان  هتفه  رد  ییاراد  داصتقا و  ترازو  نواعم  هبحاصم  انمض ر.ك. دوش  عوجر  يرهشمه  لثم  یتایرشن  رد  جردنم  ياه  هلاقم 
درگناهج دارفا  نیا  یتدم  . دیدرگ اشفا  تاعوبطم  هلیسو  هب  روشک  رد  ییاکیرمآ  يا  هدع  روضح  ربخ  هامنابآ 1377 ، رد  هامنابآ 1376 44.

دنا هدوب  يراجت  دازآ  هقطنم  تیریدم  نامهیم  هتشاد و  روشک  رد  يراذگ  هیامرـس  تهج  یفادها  هک  دش  مالعا  جیردت  هب  دندش و  یفرعم 
ضرعت و دروم  نارهت  رد  هورگ  نیا  . درک فسات  زاربا  دنا  هدرک  هدافتسا  ءوس  يدرگناهج  يازیو  زا  نایئاکیرمآ  هکنیا  زا  هجراخ  ترازو  و 

هفیحص .45 دش . هداد  تبسن  اهوردنت  هب  هلمح  نیا  دنچ  ره  تسا ، هدوب  یصاخشا  هچ  فرط  زا  هلمح  نیا  دشن  مولعم  دنتفرگ و  رارق  هلمح 
رسارس ياههاگشناد  نیلوئـسم  یلاع و  شزومآ  گنهرف و  ترازو  نینواعم  ریزو و  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  .46 ص 37 . ج 21 ، رون ،

ص 234، ج 20 ، رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما  .47 اههاگـشناد . رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داـهن  نتلوب  زا  لـقن  راهب 1375 ، روشک 
؛  نیسحمالغ ماهلا ، يراج ، هعرج  هلاقم : عبانم  همانعطق 598 . ) شریذپ  تبسانمب  مایپ  )

یگنهرف ياه  هئطوت  اهشلاچ و  یمالسا ، تموکح 

یعیبط قح  اب  دوش  ارجا  هعماج  رد  مالسا  ماکحا  دیاب  هک  نیا  هب  مازتلا  دنا  هتفگ  یناسک  یگنهرف  ياه  هئطوت  اهشلاچ و  یمالسا ، تموکح 
یناسنا ره  . دوش یم  یلجتم  نایب  يدازآ  تسایـس و  نید ، رکف ، يدازآ  رد  هک  تسا  يدازآ  ناسنا  یعیبط  قوقح  زا  یکی  . دزاس یمن  ناسنا 

دراد هک  يداقتعا  رکف و  ره  دراد  قح  دنک و  ضوع  ار  شنید  انایحا  دـنک و  باختنا  دـهاوخ  یم  هک  ار  ینید  ره  دراد  قح  یعیبط  روط  هب 
یمن ار  نیناوق  نیا  هک  دنتـسه  یناسک  دشاب ، مکاح  روشک  نیا  رد  یمالـسا  نیناوق  دیاب  امتح  هک  دییوگ  یم  امـش  رگا  . دنک جیورت  نایب و 

هب هک  یناسک  يوس  زا  بلاطم  نیا  حرط  . میهاوخ یمن  ار  نیناوق  نیا  ام  دنیوگب  دـنهدب و  يار  دـننک ، رظن  راهظا  دـنراد  قح  اهنآ  . دـنهاوخ
يرادـنید ياعدا  هک  دوش  یم  هدینـش  یبلاطم  نینچ  یناسک  زا  یهاگ  هنافـساتم  اما  تسین ، یتفگـش  ياج  دنـشاب  یم  نید  رکنم  یلک  روط 

يدازآ جیورت  - 1 دننک ! ! یم  یفرعم  ماما  وریپ  ار  ناشدوخ  ای  دنشک ، یم  كدی  ناشدوخ  اب  ار  یمالـسا  دنوسپ  کی  یهاگ  یتح  دنراد و 
هب یهاگ  یخوش ، هاگ  يدج و  تروص  هب  یهاگ  اه -  همانزور  رد  الثم  هک  تسا  هدیـسر  اجنآ  هب  راک  روشک  تاعوبطم  رد  یبرغ  برخم 

، دشاب هتشاد  نز  نیدنچ  دناوت  یم  درم  ارچ  الصا  هک  دوش  یم  هتفگ  رسپ -  کی  ای  رتخد و  کی  زا  یهاگ  هدنـسیون ، کی  زا  لقن  تروص 
مه اب  نز  کی  رد  درم  دنچ  دوش و  لیکشت  ینواعت  جاودزا  هک  دننک  یم  داهنشیپ  هک  نیا  ای  دشاب ؟ هتـشاد  رهوش  دنچ  دناوت  یمن  نز  یلو 

نینچ یمالـسا  يروهمج  ياه  همانزور  رد  تسین ، یتسینومک  ياهروشک  تاعوبطم  زا  بلاطم  نیا  هک  تسا  هجوت  لـباق  دنـشاب ! كرتشم 
یم دـنک و  یم  ینارنخـس  یمالـسا ، ناگرا  کی  هب  شدوخ  باستنا  اب  یمالـسا ، هاگـشناد  کی  رد  ینارنخـس  اـی  دنـسیون ! یم  ار  یبلاـطم 
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چیه دننک  تارهاظت  مه  ادخ  هیلع  دنهاوخب  مدرم  رگا  چیه ، هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  چیه ، هک  يربهر  اب  تفلاخم  زورما  دـیوگ :
حرطم تسا  كرشم  رفاک و  هک  یـسک  يوس  زا  ای  یمالـسا و  ریغ  روشک  کی  رد  رگا  اهفرح  نیا  دریگب ! ار  اهنآ  يولج  درادن  قح  ینوناق 

یم حرطم  اههاگشناد  رد  اهفرح  نیا  هیقف  تیالو  تیمکاح  مالسا و  تیمکاح  رد  یمالـسا و  يروهمج  رد  یلو  تشادن ، یبجعت  دش ، یم 
تهج نیا  زا  . دـسر یمن  ییاج  هب  شنخـس  هک  دـنک  یم  ضارتعا  ییوجـشناد  انایحا  . دـنک یمن  يا  هضراعم  اهنآ  اب  مه  سک  چـیه  دوش و 

درادـن و شزاس  مالـسا  ساسا  اب  تسا و  یکانرطخ  ياه  تعدـب  اهفرح  نیا  هک  مینک  یم  مالعا  مینک و  یم  هفیظو  ساـسحا  اـم  هک  تسا 
مالسا دشاب  مولعم  ات  دننکن  حرطم  ار  اهفرح  نیا  مالسا  مسا  هب  القا  دننک ، حرطم  ار  لئاسم  نیا  دوخ  ینارنخس  رد  دنهاوخ  یم  یناسک  رگا 

هویم . تسا برغ  گنهرف  هویم  نایب  يدازآ  نید و  يدازآ  نیا  . دـنک باختنا  تساوخ  ار  شمادـک  ره  سک  ره  اـت  تسیچ ؟ رفک  تسیچ و 
اب یلو  دراد ، بسانت  یبرغ  گنهرف  تخرد  اب  هک  تسا  يا  هویم  نیا  . دراد نیگآرهز  ینطاب  هدـنبیرف و  نیریـش و  يرهاـظ  هک  یتادراو  يا 
رد یبرغ  گنهرف  عضو  هک  دینک  كرد  دیناوتب  امـش  هک  نیا  يارب  درادـن . یبسانت  تعـسو ، نیا  اب  تروص و  نیا  هب  ام ، یمالـسا  گنهرف 

هیبـش يا  هقیلـس  عوـن  کـی  بهذـم  برغ  ناـهج  رد  یبرغ و  ياـهروشک  رد  زورما  هک  میوـگب  مراـچان  تسا ، تروـص  هچ  هب  هنیمز  نـیا 
تیدوجوم مالعا  ددرگ و  تبث  يرگید  بزح  ادرف  دـشاب و  هدـش  لیکـشت  بزح  يدادـعت  الثم  يروشک  رد  رگا  . تسا یبزح  ياهـشیارگ 

هب برغ ، رد  بهذـم  اب  هطبار  رد  هلاـسم  نیمه  نیع  تسین . بجعت  ياـج  اـم  يارب  دوشب ، لـقتنم  دـیدج  بزح  هب  یبزح  زا  یـسک  دـنک و 
روآ بجعت  اـم  يارب  هلاـسم  نیا  دوـش ، یم  سیـسات  يدـیدج  یبهذـم  هقرف  بهذـم و  کـی  زور  ره  هک  دراد  دوـجو  اـکیرمآ ، صوـصخ 

روهظ نایعیـش  نامز  ماما  ما و  هدروآ  ون  مالـسا  کی  نم   » هک درک  راهظا  دـش و  ادـیپ  باب »   » ماـن هب  یـسک  شیپ  لاـس  دـص  زا  شیب  . تسا
صوصخ هب  ناریا  زا  جراخ  رد  هتبلا  . ) تسا هدش  ادیپ  يدیدج  بهذم  یعدم  روطچ  هک  دش  ناگمه  بجعت  بجوم  رما  نیا  تسا »  هدرک 

، اداناک رد  یبهذم  هقرف  دنچ  لاس  ره  رد  اما  ( . درادن یبجعت  اجنآ  رد  هک  دننک  یم  جیورت  نیون  مالسا  مان  هب  ار  دساف  مارم  نیا  اکیرمآ  رد 
دنتـسه و ناتـستورپ  کیلوتاک و  سکودوترا ، تیحیـسم  یلـصا  بهاذـم  لاـثم ، روطب  . دوش یم  سیـسات  ییاـپورا  ياـهروشک  اـکیرمآ و 

ياـهروشک هب  هک  هتـشذگ  لاـس  هدـنب  دراد . یبرغ  ياـهروشک  رد  هدـش  تبث  یمـسر  هقرف  دـصناپ  زا  شیب  ییاـهنت  هب  ناتـستورپ  بهذـم 
غیلبت لوغـشم  ناشنیغلبم  هک  دوب  هدـش  عارتخا  اکیرمآ  رد  دـیدج  بهذـم  نیدـنچ  هک  مدرک  هظحالم  متـشاد ، ترفاـسم  نیتـال  ياـکیرمآ 

، دیدج نید  یـشیشک  هدش ، ادیپ  دیدج  هقرف  کی  هک  دننک  یم  مالعا  يا  همانزور  رد  یتقو  . تسا يداع  یلیخ  لئاسم  نیا  اجنآ  رد  . دـندوب
هب هقرف  نیا  زا  تحار  یلیخ  مدرم  درادن و  یبجعت  ياج  چیه  هدرک ، سیسات  ییاسیلک  تسا و  هدرک  عارتخا  يدیدج  بهذم  دیدج و  هقرف 

عقوت يا  هدع  مالـسا  هیلع  يا  هئطوت  یمالـسا ، مسیتناتـستورپ  - 2 بهذـم . »  يدازآ  : » دـنیوگ یم  نیا  هب  دـنوش ، یم  لـقتنم  يرگید  هقرف 
ناتـستورپ بهذـم  کی  هک  دـنا  هداد  داهنـشیپ  تساه  تدـم  اذـل  دوش ، باـب  بهذـم  يدازآ  زین  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  هک  دـنراد 

زین مالـسا  رد  درک  ناونع  هک  دوب  فادنوخآ )  ) هدازدنوخآ یلعحتف  راب  نیلوا  يارب  مراد ، عالطا  هدنب  هک  اجنآ  ات  . دـیایب دوجو  هب  یمالـسا 
، دندرک لابند  ناشیاه  ینارنخس  رد  ار  بلاطم  نیا  نارکفنشور  زا  يرگید  صاخشا  وا  زا  سپ  . دیایب دوجو  هب  ناتـستورپ  بهذم  کی  دیاب 

دیاب هک  دننک  یم  جیورت  اکیرمآ  رد  مه  زورما  . دیایب دوجو  هب  یمالـسا  مسیتناتـستورپ  کی  هک  دندرک  داهنـشیپ  دنتـشون و  ناشیاهباتک  رد 
طیارـش اب  هک  دروایب  دوجو  هب  ار  ینیون  مالـسا  دـیدج و  ناتـستورپ  بهذـم  کی  دوش و  ادـیپ  يدـیدج  رتول » نیترام   » کـی مه  ناریا  رد 
اکیرمآ رگا  دروخ ! یمن  زورما  یگدـنز  درد  هب  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  رتـشیپ  لاـس  هک 1400  یمالـسا  نیا  دشاب و  هتـشاد  بسانت  نردم 

همانرب راک  نیا  يارب  دنا  هتفگ  ناشدوخ  دننک ، دوبان  ار  مالـسا  هک  تسا  نیا  ناشفده  اهنآ  اریز  مینک ، یمن  بجعت  دهدب  يداهنـشیپ  نینچ 
هک تسا  یتفگش  ياج  اما  . تسا مالسا  رصع ، نیا  رد  ام ، یلصا  نمـشد  هک  دنا  هدرک  رارقا  اهراب  دنا و  هتـشاذگ  هجدوب  دنا و  هدرک  يزیر 

یعطق و ماکحا  تالجم ، اه و  همانزور  رد  احیرص  هک  دنوش  یم  ادیپ  یناسک  دنک و  یم  ذوفن  مه  ام  روشک  لخاد  هب  تاغیلبت  نیا  مک  مک 
دنک رایتخا  رهوش  دنچ  درادن  قح  نز  ارچ  هک  نیا  ای  نز و  درم و  ثرا  يواست  هلاسم  لاثم ، روط  هب  . دنرب یم  لاؤس  ریز  ار  مالـسا  يرورض 

لیاوا دیراد  دای  هب  دننک . یم  دای  مالسا  يرورض  ماکحا  زا  زیمآ  رخسمت  نحل  اب  یهاگ  دنرب و  یم  لاؤس  ریز  ار  لیبق  نیا  زا  ییاهزیچ  ای  و 
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یناسک رگا  دـندومرف : هرـس  سدـق  ماما  و  تسین »  یناسنا  صاـصق  هحیـال  : » دـنتفگ دـش ، حرطم  صاـصق  هحیـال  یتقو  یناـسک ، بـالقنا 
مه ناشناج  رگید  دوش و  یم  لقتنم  ناشناملسم  هثرو  هب  ناشلاوما  تسا و  مارح  اهنآ  يارب  ناشناملـسمرسمه  دننزب  ار  فرح  نیا  هناهاگآ 

مکح ره  راـکنا  هکلب  تسین ، دـشاب  نآ  ماـکحا  صاـصق و  رکنم  هک  یـسک  صوصخم  طـقف  دادـترا  ماـکحا  هتبلا  . تشاد دـهاوخن  تمرح 
يروهمج تالجم  اه و  همانزور  رد  ییاـیح ، مرـش و  هنوگ  چـیه  نودـب  احیرـص ، یـصاخشا  مینیب  یم  یلو  . تسا دادـترا  بجوم  يرورض 

يرورض ماکحا  دنسیون و  یم  ار  بلاطم  نیا  دنا ، هدش  سیسات  نیملسم  لاملا  تیب  کمک  اب  هک  ییاه  همانزور  قیرط  زا  یهاگ  یمالسا و 
طقف صاـصق ، نیرکنم  دروم  رد  ماـما  رظن  دروم  مکح  هک  دـنهدب  رکذـت  دارفا  نیا  هب  یناـسک  دـیاب  . دـهد یم  رارق  راـکنا  دروم  ار  مالـسا 

نیب رد  یتح  تسا و  ینـس  هعیـش و  ياهقف  همه  قافتا  دروم  هک  یماکحا  دوش  یم  هدـهاشم  یهاگ  درادـن . صاصق  عوضوم  هب  صاـصتخا 
ال دننک ؟ یگدیـسر  لئاسم  نیا  هب  حالـص  يذ  عجارم  دیابن  ایآ  دریگ ! یم  رارق  ءازهتـسا  یهاگ  لاؤس و  دروم  درادن ، فلاخم  مه  اه  ینس 
ار ماما  نانخـس  هک  یناسک  يارب  ایآ  دنک ؟ یم  دیدهت  ار  ام  ناوج  لسن  هدنیآ  ییاهرطخ  نینچ  هک  دوش  هداد  يرکذـت  اجنیا  رد  دـیابن  لقا 

روشک ياه  همانزور  رد  هک  دـنریگب  رارق  یبلاطم  ریثات  تحت  هک  درادـن  دوجو  رطخ  نیا  دـنا ، هدرکن  هدافتـسا  وا  سورد  زا  دـنا و  هدینـشن 
؟ تسا یمالسا  راکفا  نیا  دنا و  قفاوم  راکفا  نیا  اب  مه  یمالسا  تلود  یمالسا و  ماظن  هک  دننک  رکف  دوش و  یم  هتشون  یمالسا  يروهمج 
ره ناسنا  تسا و  يا  هقیلـس  رما  کی  نید  هک  رکف  نیا  لاح ، ره  هب  درادن . مالـسا  هب  یطبر  راکفا  نیا  هک  دوش  هتفگ  دیاب  ییاج  رد  لقا  ال 

یبرغ ياهروشک  رد  . تسا كانرطخ  دنک ، یم  ضوع  ار  شنید  دوبن  لیام  رگا  مه  ادعب  دنک و  یم  باختنا  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  ینید 
ار شبهذـم  هجیتن  رد  مراد و  تسود  رتشیب  ار  اـسیلک  نـالف  نم  هک  دـیوگ  یم  شتـسود  دور و  یم  اـسیلک  هب  شتـسود  اـب  یناوج  یهاـگ 

کی بهذم  دننک  یم  رکف  . دـهد یم  رییغت  ار  شبهذـم  شتـسود  زا  تیعبت  هب  دریگ و  یم  رارق  ریثات  تحت  زین  ناوج  نآ  دـنک ، یم  ضوع 
اه و تداعـس  هک  تسین  نیا  رب  ینتبم  مالـسا  هاگدـید  . دـنک ضوع  ار  شلدـم  ای  دـشوپن و  ای  دـشوپب و  ار  نآ  زورما  ناسنا  هک  تسا  سابل 

نیا یهاگ  . تسا يا  هقیلـس  رما  کی  نید  هک  دوش  يریگ  هجیتن  ات  دوش ، یم  نییعت  مدرم  هاوخلد  هب  نوگاـنوگ و  ياـه  هار  زا  اـه  تواـقش 
هب ار  يدازآ  نیا  دـیاب  مه  تلود  نک و  باختنا  يدیدنـسپ  ار  مادـک  ره  . بهذـم نآ  یهاـگ  بهذـم ، نیا  یهاـگ  نید ، نآ  یهاـگ  نید ،

ایند و تواقـش  تداعـس و  دـناد ، یم  ناسنا  یگدـنز  رد  هلاسم  نیرتمهمار  نید  مالـسا  . دـنک نیماـت  اـهناسنا  يارب  یعیبط  قح  کـی  ناونع 
مامـشتسا ساسحا و  ام  هک  تساهرطخ  هنوگ  نیا  دوجو  ثحابم  نیا  حرط  تلع  سپ  دـناد . یم  حیحـص  نید  باـختنا  ورگ  رد  ار  ترخآ 

تـسا نیا  ثحابم  نیا  حرط  تلع  . دننک یم  لفاغت  ای  دنراد و  تلفغ  یناسک  هنافـساتم  مینیب و  یم  نامدوخ  مشچ  اب  مه  یهاگ  مینک و  یم 
یعیبط قح  اعقاو  هک  دوب  نیا  لئاسم  زا  یکی  یعیبط  قح  یعقاو  موهفم  - 3 میهد . ماجنا  ار  نامدوخ  هفیظو  مینک و  هزرابم  تافارحنا  اب  هک 
تعیبط ياـضتقم  هک  يزاـین  زا  تسا  تراـبع  یعیبط  قح  يارب  فیرعت  نیرتهب  تساـهناسنا ؟ یعیبـط  قح  اـنعم  هچ  هب  يدازآ  و  هچ ؟ ینعی 

زا دیابن  یـسک  تسا و  ناسنا  تعیبط  ياضتقم  هب  ندرک  رظن  راهظا  ندرک و  تبحـص  سپ  . دنک یفن  ار  نآ  دیابن  سک  چیه  تسا و  ناسنا 
هک تسا  ناسنا  ره  قح  نیرت  یعیبط  هکلب  تسا ، ناـسنا  تعیبط  ياـضتقم  مه  ندـیماشآ  ندروخ و  هک  میدرک  ضرع  . دـنک يریگولج  نآ 

دراد قلعت  نارگید  هب  هک  ار  يزیچ  ره  دراد  قح  ناـسنا  اـیآ  تسا ، ناـسنا  تعیبـط  ياـضتقم  ندروخ  هک  نیا  فرـص  هب  اـما  دروخب ، اذـغ 
لام دروخب و  دراد  قح  ناسنا  ار  یـسک  هچ  لام  تسا و  مارح  ای  لالح و  زیچ  هچ  هک  دنک  نیعم  درادـن  هزاجا  ینوناق  چـیه  ایآ  و  دروخب ؟

ره زا  تساوخ و  شلد  هچ  ره  هک  تسا  دازآ  ناسنا  هک  تسا  هتفریذـپ  ار  یبلطم  نینچ  یلقاع  چـیه  اـیآ  دروخب ؟ درادـن  قح  ار  یـسک  هچ 
هزیگنا فده و  ره  هب  ییاج و  ره  رد  نخـس  ره  هک  نیا  هن  اما  تسا ، ناسنا  یعیبط  قح  زین  نتفگ  نخـس  دنک ؟ لوانت  دوب  سک  ره  اجک و 
تـشوگ دـیوگب  دراد  هزاجا  نید  روطچ  و  دـیروخن ، ای  دـیروخب و  ییاـهزیچ  هچ  زا  هک  دـیوگب  دراد  هزاـجا  نوناـق  روطچ  . دوش ناـیب  يا 

نخس و عون  تسا : نینچ  زین  نتفگ  دروم  رد  تسا ، ناسنا  یعیبط  قح  ندیماشآ  ندروخ و  هک  نیا  اب  دیروخن ، یلکلا  تابورشم  ای  كوخ 
یم نید  دروم  رد  اه  یبرغ  یلو  . دنا هتفریذپ  ار  رظن  نیا  ایند  همه  شیب  مک و  هک  دوش  یم  نییعت  نوناق  طسوت  نآ  دودـح  ناکم و  نامز و 

درادـن و یطابترا  یگدـنز  يدـج  لئاسم  هب  تسا و  یـصخش  يا و  هقیلـس  رما  کـی  نید  نوچ  دـییوگب ، دـیهاوخ  یم  هچ  ره  هک  دـنیوگ 
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باختنا یهاوخ  یم  هک  ار  نآ  زا  یلکش  ره  دوش . یم  رارقرب  یفلتخم  ياهلکش  هب  هطبار  نیا  تسادخ و  اب  ناسنا  هطبار  هب  طوبرم  رثکادح 
طارص مه  مالسا  تسا ، میقتسم  طارـص  یتسرپ  تب  . رگید میقتـسم  طارـص  کی  مه  نید  نآ  تسا و  میقتـسم  طارـص  کی  نید  نیا  نک ،

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  شیپ  لاس  هک 1400  یمالـسا  هتبلا  . تسا نیا  زا  ریغ  دـیوگ  یم  مالـسا  هک  يزیچ  نآ  اـما  میقتـسم !
هیلع و هللا  یلص  هللا  دبع  نب  دمحم  ترضح  هک  یمالسا  نوماریپ  ام  . دنروایب اهرتول » نیترام   » ای و  اه » باب   » هک ینیون  مالسا  هن  دنا ، هدروآ 

نآ اما  میراد ، لوبق  ار  مالسا  نامه  مه  ام  هلب  دنیوگ  یم  مالسا  زا  لیـصا  تئارق  اهنت  یتنـس ، تئارق  - 4 مینک . یم  ثحب  تسا  هدروآ  هـلآ 
يرگید ياه  تئارق  اه و  تشادرب  هک  دنتسه  مه  يرگید  صاخشا  دینک ، یم  نایب  ار  شتئارق  کی  امـش  . دراد یفلتخم  ياه  تئارق  مالـسا 

هکنانچ . دننک یم  زیوجت  ار  یفلتخم  ياه  تشادرب  اه و  تئارق  ینید  نوتم  يارب  هک  تسا  یبرغ  گنهرف  ياه  هویم  زا  یکی  مه  نیا  . دنراد
دوب هدرک  سیـسات  ار  هقرف  نآ  هک  یـشیشک  زا  دـش ، سیـسات  اداناک  رد  تیحیـسم  ياـه  هقرف  زا  يا  هقرف  شیپ  يدـنچ  مدرک ، ضرع  ـالبق 
دیاب ار  لیجنا  هک  میوگ  یم  امـش  هب  یلو  منک ، یمن  رظن  راهظا  العف  نم  تفگ  تسیچ ؟ يزاب  سنجمه  دروم  رد  امـش  رظن  هک  دـش  لاؤس 
هدـش شهوکن  مالـسا  رد  هک  روط  ناـمه  هدـش ، شهوکن  عوـضوم  نیا  هب  تبـسن  احیرـص  لـیجنا  تاروـت و  رد  نوـچ  درک ! تئارق  وـن  زا 

سنجمه قفاوم  هک  وا  تسیچ ؟ هلاسم  نیا  هب  تبـسن  ناترظن  دیراذگ  یم  مارتحا  سدقم  باتک  هب  هک  امـش  دندرک  لاؤس  وا  زا  یتقو  . تسا
مالـسا و دـنیوگ : یم  مه  نایاقآ  نیا  درک ! تئارق  هرابود  ار  لیجنا  دـیاب  هک  تفگ  دـیوگب ، احیرـص  ار  شرظن  تساوخ  یمن  دوب و  يزاـب 

میناد یم  ربتعم  ار  ینس  هعیش و  ياملع  هلاس  تئارق 1400  هک  میتسه  یناسک  هلمج  زا  ام  مینک  یم  ضرع  درک . تئارق  ون  زا  دـیاب  ار  نآرق 
مالسا ياملع  نرق   14 نآ ، لابند  هب  دـنا و  هدرک  تئارق  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هک  تسا  یمالـسا  مینز ، یم  نآ  زا  مد  اـم  هک  یمالـسا 

دیاب شماکحا  مالـسا و  همه  نآ  قبط  هک  دوش  ادـیپ  يدـیدج  ياه  تئارق  رگا  . میهد یم  رارق  كـالم  ار  تئارق  نآ  اـم  دـنا ، هدرک  تئارق 
هب یگتـسبلد  مه  ام  ناملـسم  مدرم  منک  یمن  رکف  میدنـسپ و  یمن  میرادـن و  يراک  مالـسا  نآ  اب  ام  دوش ، هدـیرفآ  ون  مالـسا  دـنک و  رییغت 
هب مینز و  یم  مد  نآ  زا  میراد و  غارـس  ام  هک  یمالـسا  . دنـشاب هتـشاد  دـنروایب ، اهرتول » نیتراـم   » و اـه » باـب   » هک ینیون  ياهمالـسا  نینچ 

هعیش و ياهقف  لاس  هک 1400  تسا  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنـس  نآرق ، شعبنم  میزادرپ ، یم  نآ  تیامح 
دوـجو ینـس  هعیـش و  نیب  یفـالتخا  چـیه  اـهنآ  رد  هک  یماـکحا  نآ  صوـصخب  دـنا ، هدرک  نـییعت  ار  نآ  یعطق  يرورـض و  ماـکحا  ینس 

زین نتفگ  نخس  رد  دینک ، ار  تاررقم  دودح و  تیاعر  دیاب  ندیماشآ  ندروخ و  رد  امش  هک  روط  نامه  دیوگ ، یم  ام  هب  مالسا  نیا  . درادن
رد تفریذپ . ار  قح  نید  درک و  قیقحت  دیاب  دینک ، ضوع  ادرف  دیـشوپب و  زورما  هک  تسین  سابل  نید  . دوش تیاعر  دیاب  تاررقم  دودح و 

متسناوتن ای  تسا ، هدش  هبتشم  نم  رب  رما  دیوگب  دناوت  یمن  یسک  هک  دراد  دوجو  مالسا  تیناقح  تابثا  يارب  لیالد  ردق  نآ  مالـسالا ، راد 
تیناقح نم  دیوگب : يزینورکیم  ریازج  زا  يا  هریزج  رد  یـسک  رگا  . دشاب هدرک  یهاتوک  قیقحت  رد  هک  نآ  رگم  مهدـب ، صیخـشت  ار  قح 

نیرتدنمـشزرا و مالـسا  ياملع  نیرتگرزب  لاس  لوط 1400  رد  هک  یمالـسالا  راد  رد  اما  دوش ، هتفریذـپ  وا  زا  دـیاش  متخانـشن ، ار  مالـسا 
هب دوش . هتفریذپ  وا  زا  منک  یمن  رکف  مهدب ، صیخشت  ار  قح  متـسناوتن  نم  دیوگب  یـسک  رگا  دنا ، هتـشون  مالـسا  هرابرد  ار  اهباتک  نیرتهب 
مه ندرک  تبحـص  رد  دیراد ، تیدودحم  ندیماشآ  ندروخ و  رد  امـش  هک  روط  نامه  دـیوگ  یم  میراد  غارـس  ام  هک  یمالـسا  لاح ، ره 
ررض هب  دینک  لمع  مالسا  تاررقم  زا  جراخ  رگا  دیشاب ، مالسا  تاررقم  عبات  دیاب  . دییوگب دیتساوخ  هچ  ره  دیرادن  قح  دیراد ، تیدودحم 

هلاض و بتک  شورف  دیرخ و  هدش ، هراشا  نآ  هب  مه  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  هک  یتامرحم  زا  یکی  دـیناد ، یم  هکنانچ  . تسا یمالـسا  هعماج 
ییاج ره  هب  دهد  یمن  قح  دنرادن ، ار  لطاب  قح و  صیخـشت  تردـق  زونه  هک  یناسک  صوصخب  سک ، ره  هب  مالـسا  . تسا هدـننک  هارمگ 

نوضوخی نیذلا  تیار  اذا  و  دیامرف : یم  احیرص  هفیرش  هیآ  هکنانچ  دنناوخب ، ار  يا  هتشون  ره  ای  دنهد ، شوگ  ینخس  ره  هب  دنـشکب و  رس 
یم ام  تایآ  رد  نعط  يریگ و  هدرخ  هب  هک  يدـید  ار  یناسک  هک  هاـگ  نآ  ( 1 ... ) هریغ ثیدـح  یف  اوضوخی  یتح  مهنع  ضرعاف  انتایا  یف 
ریز ار  نید  هک  دـیدید  ار  یناسک  رگا  دـیامرف : یم  نینمؤم  هرابرد  ای  .و  دـنوش دراو  رگید  ینخـس  رد  ات  نادرگرب  يور  اـهنآ  زا  دـنزادرپ ،
الف اهب  ازهتـسی  اهب و  رفکی  هللا  تایا  متعمـس  اذا  نا  باتکلا  یف  مکیلع  لزن  دـق  و  دـینکن : ینیـشنمه  تسلاـجم و  اـهنآ  اـب  دـنرب ، یم  لاؤس 
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یهلا باتک  رد  ( 2 ... ) اعیمج منهج  یف  نیرفاکلا  نیقفاـنملا و  عماـج  هللا  نا  مهلثم  اذا  مکنا  هریغ  ثیدـح  یف  اوضوخی  یتح  مهعم  اودـعقت 
رد ات  دینکن ، تسلاجم  اهنآ  اب  دنریگ ، یم  ءازهتسا  هب  دننک و  یم  ریفکت  ار  ادخ  تایآ  دیدینش  نوچ  هک  دش  هداتـسرف  امـش  رب  روتـسد  نیا 

تقیقح هب  مه  امـش  دیوش ) نیـشنمه  اهنآ  اب  دـننک  ءازهتـسا  ار  یناملـسم  بادآ  نارق و  هک  یماگنه  رگا   ) هک دـنوش  لخاد  رگید  یثیدـح 
نانمـشد اب  اما  دننز ، یم  مالـسا  زا  مد  هک  یناسک  سپ  درک . دهاوخ  عمج  منهج  رد  نارفاک  اب  ار  ناقفانم  ادخ  دـیتسه و  قفانم  اهنآ  دـننام 

نارفاک نوچمه  ناشهاگیاج  هک  دنتـسه  ینیقفانم  نامه  دـننک ، یم  جـیورت  ار  مالـسا  نانمـشد  ياـهفرح  دـننک و  یم  رارقرب  هطبار  مالـسا 
مالسا هک  یقیاقح  اب  هک  دینک  ثحب  نانمشد  اب  دیسانشب و  ار  تقیقح  دیورب  دیامرف : یم  مالسا  هک  منک  یم  دیکات  رگید  راب  تسا . منهج 

هدرواین تسد  هب  ار ، ناتیاهـشزرا  دـیاقع و  زا  عافد  يارب  مزال ، ناوت  هک  یماگنه  ات  اما  . درک دـیهاوخ  بولغم  ار  اـهنآ  دزومآ ، یم  امـش  هب 
رد سپـس  دنک و  نیرمت  لوا  هک  دننک  شرافـس  يراکـشزرو  هب  هک  نیا  لثم  دیوشن ، لدمه  هارمه و  يرـشب  نیطایـش  ناهارمگ و  اب  دـیا ،

نیمز هک  ارچ  دریگب ، یتشک  ناولهپ  کی  اب  دیابن  تسا ، هدرکن  نیرمت  زونه  هک  یناوجون  . دریگب یتشک  دنک و  ادیپ  روضح  یتشک  نادـیم 
یمالـسا فراعم  مولع و  دورب  هک  تسا  ناوج  هب  تحیـصن  نیا  تسین ، يدازآ  اب  هزرابم  يانعم  هب  نیا  . دوش یم  درخ  شرمک  دروخ و  یم 

نیا هب  دانتـسا  تسا و  دودـحم  شیاه  يدازآ  میـسانش  یم  ام  هک  یمالـسا  لاـح ، ره  هب  دـنک . ثحب  نانمـشد  اـب  نآ  زا  سپ  دزوماـیب و  ار 
زیارغ ناسنا  رد  الا  دـناد و  یمن  حیحـص  دـشاب  دازآ  نتفگ  نخـس  دـیاب  تسا  نتفگ  نخـس  ناسنا  تعیبط  ياـضتقم  نوچ  هک  ار  لالدتـسا 

لامعا ار  اهنآ  دـیاب  هک  ندـیماشآ  ندروخ و  یـسنج ، هزیرغ  لـیبق  زا  دور ، یم  رامـش  هب  وا  یعیبط  قح  زین  اـهنآ  دراد و  دوجو  زین  يرگید 
یلقاع ناسنا  چیه  لوبق  دروم  یندروخ  ره  زا  هدافتـسا  ندروخ و  ندوب  دودـحمان  هک  روط  نامه  . دـشاب هتـشادن  یتیدودـحم  چـیه  دـنک و 

يدودـح زرم و  چـیه  هک  دوش  یمن  لیلد  تسا ، ترطف  ياضتقم  نتفگ  نخـس  هک  نیا  سپ  . تسا روط  نیمه  مه  نتفگ  نخـس  رد  تسین ،
یفرعم ییاسانش و  ار  اهنآ  نید  هک  تسا  هعماج  يونعم  يدام و  حلاصم  شزرم  دننک و  صخـشم  ار  يزرم  دیاب  نید  لقع و  . دشاب هتـشادن 

یم هطلاغم  ینالف  هک  دنا  هتفگ  هدنب ، ضیارع  هب  ضیرعت  اب  یناسک ، هک  دیـشاب  هدناوخ  دـیارج  رد  دـیاش  عورـشم  يدازآ  - 5 تسا . هدرک 
: منک یم  لاؤس  هدنب  . دـشاب هتـشاد  دوجو  عورـشم  ياه  يدازآ  دـیاب  هک  تسا  نیا  ام  نخـس  دـشاب ، قلطم  يدازآ  میا  هتفگن  هک  ام  دـنک و 

نیلوا تسا : هدـمآ  عورـشم  هملک  يارب  انعم  ود  تغل  رد  ددنـسپ ؟ یم  عرـش  هک  تسا  يزیچ  ناتروظنم  ایآ  تسیچ ؟ عورـشم  زا  ناتروظنم 
ار بلاطم  نیا  هک  یناسک  نوچ  دشاب ، انعم  نیا  ناشروظنم  تسا  دیعب  هتبلا  . ) تسا هدرک  زیوجت  تعیرـش  هچنآ  زا  تسا  ترابع  نآ  يانعم 
، مییوگ یم  ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  ددنـسپ ، یم  عرـش  هچنآ  ینعی  عورـشم  رگا  لاح ، ره  هب  دنتـسین ). تعیرـش  دنب  رد  یلیخ  دنیوگ  یم 

راـک زا  تـسا  تراـبع  عورـشم  رگید  ياـنعم  . تـسا هداد  هزاـجا  عرـش  هـک  دـشاب  یبوچراـچ  رد  دـیاب  اـه  يدازآ  مییوـگ  یم  اـم  هـک  ارچ 
ام یساسا  نوناق  . دنشاب مالسا  قفاوم  دیاب  نوناق  دنک ، یم  نایب  یساسا  نوناق  هکنانچ  ناریا  یمالسا  يروهمج  رد  زین ، انعم  نیا  قبط  . ینوناق

نوناق رد  نابهگن ، ياروش  ياهقف  يدوجو  هفـسلف  اساسا  دنـشاب و  مالـسا  قفاوم  ماکحا  تاررقم و  همه  دـیاب  هک  دـهد  یم  ناشن  هچراپکی 
هک نیا  ضرف  اب  هن ؟ ای  تسا  قفاوم  مالـسا  اب  ایآ  هک  دنک  یم  بیوصت  یمالـسا  ياروش  سلجم  هک  تسا  ینیناوق  یـسررب  تهج  یـساسا ،

، دنشاب یم  دهعتم  نیدتم و  ناملـسم ، تسا ) ظوفحم  ناشقوقح  مه  اهنآ  هک  اه  تیلقا  ناگدنیامن  زا  ریغ   ) سلجم ناگدنیامن  مدرم و  همه 
ياروش رد  دیاب  سلجم  هبوصم  یـساسا  نوناق  قبط  . دشاب مالـسا  فلاخم  هک  دنهدب  يار  یبلطم  هب  دـننک و  تلفغ  تسا  نکمم  یهاگ  اما 

ار سلجم  تابوصم  ندوب  یمالسا  نابهگن ، ياروش  ياهقف  هن ؟ ای  دنک  یم  قیبطت  مالسا  یساسا و  نوناق  اب  ایآ  هک  دوش  یگدیـسر  نابهگن 
یمالـسا ام  یـساسا  نوناق  رگا  دـننک . یم  دـییات  ار  یـساسا  نوناق  اب  اهنآ  ندوب  قفاوم  زین  نابهگن  ياروش  ناناد  قوقح  دـننک و  یم  دـییات 

هیقف هقلطم  تیالو  مالـسا و  تیمکاح  رب  دیکات  همه  نیا  و  تسیچ ؟ نابهگن  ياروش  يدوجو  هفـسلف  سپ  دناد ، یمن  مزال  ار  ماکحا  ندوب 
نوناق نوچ  : » دـنیوگب نادـقوقح  ماـن  هب  یناـسک  هک  درک  بجعت  دـیابن  تقو  نآ  تسیچ ؟ يارب  تسا  هدـمآ  یـساسا  نوناـق  لوصارد  هک 

یم یـساسا  نوناق  دنک »! دودحم  ار  اه  يدازآ  نآ  درادن  قح  ینوناق  چیه  ینید و  چیه  دنوش ، تیاعر  دیاب  اه  يدازآ  دـیوگ  یم  یـساسا 
زا عورشم  رگا  هچ ؟ ینعی  عورشم  ياه  يدازآ  عورشم ؟ ياه  يدازآ  دییوگ  یم  امش  دوخ  عورشمان ؟ ای  دشاب ، عورشم  ياه  يدازآ  دیوگ 
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يدازآ یـساسا  نوناق  قبط  دشاب ، ینوناق  يانعم  هب  عورـشم  رگا  و  دنک ، یم  دـییات  عرـش  هک  ییاه  يدازآ  ینعی ، دـشاب ، هدـش  هتفرگ  عرش 
قوف دناوت  یمن  يدازآ  يدازآ  هدننک  هدودـحم  نوناق  نید و  - 6 دنا . عورشم  ياه  يدازآ  دنـشاب ، هدرک  دییات  نوناق  عرـش و  هک  ار  ییاه 

تیهام تسیچ ؟ يارب  نوناق  نید و  الـصا  هک  دـنهدب  باوج  تسا ، نوناق  قوف  نید و  قوف  يدازآ  دـنیوگ  یم  هک  یناـسک  دـشاب ، نوناـق 
ماجنا ار  راک  نالف  دـینک ، ارجا  صاخ  بوچراچ  کی  رد  ار  يا  همانرب  دـهد  یم  روتـسد  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  نوناـق  رگم  تسیچ ؟ نوناـق 

ناش الصا  سپ  . دریذپ ماجنا  یصاخ  بوچراچ  رد  دوش و  دودحم  دیاب  اهراتفر  دیوگ  یم  احیولت  ای  احیرـصت  ینوناق  ره  دیهدن ؟ ای  دیهدب 
تهج نآ  زا  نید  . تسا وغل  ناشدوجو  دنشاب  هتشادن  ار  يدازآ  ندرک  دودحم  هزاجا  نید  نوناق و  رگا  . تسا يدازآ  ندرک  دودحم  نوناق 

هک دنک  یم  مکح  دنک و  یم  دودحم  هزیلاناک و  ار  ناسنا  یسایس  یعامتجا و  ياهراتفر  تسا ، یـسایس  یعامتجا و  نیناوق  رب  لمتـشم  هک 
نیا يارب  نید  رگا  تسیچ ؟ يارب  شدوجو  دـشاب ، نیا  زا  ریغ  شیانعم  نید  رگا  دـنریذپ ، ماـجنا  دوخ  صاـخ  بوچراـچ  رد  اـهراتفر  نآ 

نوناق نید و  دوجو  تساـجک ؟ نید  هاـگیاج  و  تسیچ ؟ نید  ناـش  سپ  دـنک ، راـتفر  دـهاوخ  یم  یقیرط  ره  هب  سک  ره  هک  تسا  هدـمآ 
، تسا نوناـق  قوف  تسا و  نید  قوـف  يدازآ  دوـش  یم  هتفگ  هک  نیا  سپ  . درادـن ناـسنا  ياـه  يدازآ  ندرک  دودـحم  زج  يرگید  ياـنعم 

لالح ادخ  هک  ار  هچنآ  دننک و  يریگولج  مدرم  عورشم  ياه  يدازآ  زا  دنهاوخب  نید  مان  هب  یناسک  تسا  نکمم  هلب  . تسا فازگ  ینخس 
ماوقا و یـضعب  ام  روشک  رانک  هشوگ و  رد  مه  زونه  هنافـساتم  هکنانچ  . دننک میرحت  یموق ، ياه  تداع  تافارخ و  هطـساو  هب  تسا ، هدرک 

یقلت تشز  ادخ  ياهلالح  زا  یضعب  مه  ام  ینونک  هعماج  گنهرف  ردزونه  دننک و  یم  مارح  ار  ادخ  ياهلالح  زا  یضعب  هک  دنتسه  ریاشع 
نم قبس  ام  ول ال  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  . دش یم  يریگولج  یـسنج  دسافم  يرایـسب  زا  هعماج  رد  دوبن  نینچ  رگا  هک  دوش ، یم 

یمن اـنز  يرگید  سک  دـنم  تواقـش  ناـسنا  زجب  هعتم  زا  رمع  يریگولج  یهن و  دوبن  رگا  ( 3  « ) یقـش الا  انز  ام  ۀـعتملا ، یف  باطخلا  نبا 
هب یناسک  رگا  هلب  . دوش یم  یقلت  تشز  تسا  تالکشم  زا  يرایـسب  لح  دیلک  هک  ادخ  لالح  نیا  مه  زونه  ام  گنهرف  رد  هنافـساتم  درک .

سکع هکنانچ  . تسا تعدب  یعون  مارح و  هکلب  تشز  اهنت  هن  تسا ، یتشز  راک  مه  نیا  دننک ، لالح  ار  ادخ  ياهمارح  دـنهاوخب  نید  مان 
دنوادخ ( 4  ) همئازعب ذـخؤی  نا  بحی  امک  هصخرب  ذـخؤی  نا  بحی  هللا  نا  تسا : تعدـب  مه  اـهلالح  ندرک  مارح  تسا و  قداـص  مه  نآ 

كرت ار  تامرحم  دـنهد و  ماجنا  ار  تابجاو  دراد  یم  تسود  هک  روط  نامه  دـنرب ، هرهب  اهلالح  تاحابم و  زا  مدرم  هک  دراد  یم  تسود 
مارح ار  ادخ  ياهلالح  زا  یضعب  يا  هریشع  یموق و  یلحم ، ياه  تیبصع  ای  اه  تیموق  مان  هب  ای  نید  مان  هب  دنرادن  قح  یناسک  سپ  دننک .

يدازآ اه ، يدازآ  زا  روظنم  رگا  اما  . تسین قفاوم  نآ  اب  سک  چـیه  تسا و  تعدـب  مارح و  اـه  يدازآ  ندرک  دودـحم  نینچ  نیا  دـننک و 
لاح ود  زا  اه  يدازآ  هک  نیا  لصاح  دنکن ! تفلاخم  مه  عورشمان  ياه  يدازآ  اب  نید  هک  درادن  راظتنا  یـسک  اعبط  تسا ، عورـشمان  ياه 

اج رگید  تسین و  اهنآ  اب  فلاخم  تسا و  هدرک  زیوجت  ار  اهنآ  نوناق  نید و  دنشاب ، عورشم  رگا  عورشمان ؟ ای  دنا  عورشم  ای  دنتسین : جراخ 
دیوگب دناوت  یم  هنوگچ  هداد ، هزاجا  ینید  رگا  . دـنریگب هعماج  زا  ار  عورـشم  ياه  يدازآ  درادـن  قح  نوناق  نید و  هک  دوش  هتفگ  درادـن 

هدرک عنم  ار  نآ  نید  دشاب و  عورـشمان  يا  يدازآ  رگا  اما  . تسا ضقانت  یعون  دوخ  نیا  دـیهدن ؟ ماجنا  امـش  ما  هداد  هزاجا  نم  هک  يراک 
سپ يدازآ  دیدحت  ترورـض  - 7 تسا . ضقاـنت  يرگید  عون  دوخ  زین  نیا  دـشاب ، هتـشادن  ار  نآ  ندرک  عنم  قـح  هک  درادـن  اـنعم  دـشاب ،

يونعم يدام و  لماکت  یقرت و  یلاعت و  يارب  یطرشو  یهلا  یتبهوم  فیرش و  رایسب  يرصنع  ار  يدازآ  مه  ام  هک  تسا  نیا  ثحب  لصاح 
نیا رد  دنک ، یمن  لمع  نادب  باختنا و  ار  نید  هناهاگآ  دـشابن ، رادروخرب  يدازآ  تبهوم  زا  ناسنا  رگا  هک  میدـقتعم  ام  . میناد یم  ناسنا 
یف هارکا  دافم ال  دنک ، باختنا  هناهاگآ  ار  ینید  هک  تسا  نیا  رد  ناسنا  یقرت  ناسنا و  لماکت  . تشاد دـهاوخن  یـشزرا  وا  داقتعا  تروص 
دراد صخشم  زرم  یتبهوم  ره  زا  هدافتـسا  اما  تسا ، یهلا  ياه  تبهوم  نیرتگرزب  زا  یکی  يدازآ  میدقتعم  ام  . تسا نیمه  مه  ( 5  ) نیدلا

تواقش بجوم  یهلا  دودح  زا  زواجت  ( 6  ) نوملاظلا مه  کئلواف  هللا  دودح  دعتی  نم  و  : ... تسا دودح  ياراد  یهلا  بهاوم  زا  هدافتـسا  و 
درک زواـجت  دوخ  زرم  دـح و  زا  یتـقو  دوش ، یم  ناـسنا  تداعـس  بجوم  هک  يزیچ  ناـمه  . تسا یهلا  تبهوـم  نداد  تسد  زا  بجوـم  و 

هزیرغ زا  هدافتـسا  . دوش یم  دوخ  گرم  بجوم  هاگ  دوش و  یم  رامیب  دنارذگ ، دـح  زا  ندروخ  رد  ناسنا  یتقو  . دوش یم  یتخبدـب  بجوم 
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ءالتبا بجوم  هعماج و  تکاله  بجوم  یهاگ  دروآ و  یم  راب  هب  یعامتجا  دسافم  تشذگ  هک  شدـح  زا  تسا  یهلا  تبهوم  هک  یـسنج 
دنک یم  اضتقا  ام  تعیبط  هک  هناهب  نیا  هب  میرادن  قح  ام  تسا : روط  نیمه  زین  نتـشون  نتفگ و  نخـس  . دوش یم  كانرطخ  ياه  يرامیب  هب 

ار عورـشم  ياه  يدازآ  دیاب  یمالـسا  تلود  هک  تسا  تسرد  . مینک تیاعر  ار  دودح  دـیاب  هکلب  مییوگب ، میتساوخ  هچره  مییوگب ، نخس 
نیا هدش  حرطم  دیارج  رد  هک  یتاهبـش  زا  دـنک . يریگولج  زین  عورـشمان  ياه  يدازآ  زا  دـیاب  یمالـسا  تلود  اما  دـنک ، نیمات  مدرم  يارب 

یساسا نوناق  قبط  رب  دنیوگ : یم  متـسه و  یـساسا  نوناق  رد  یلم  تیمکاح  لصا  نتفر  نیب  زا  ناهاوخ  ثحابم  نیا  حرط  اب  هدنب  هک  تسا 
مکاح ناشدوخ  تشونرـس  رب  رگید  دـننک ، تیاعر  ار  نید  طقف  هک  دنـشاب  روبجم  رگا  سپ  دـنا ، مکاـح  ناـشدوخ  تشونرـس  رب  اـهناسنا 

؟ تسا هدش  هراشا  بلطم  نیمه  هب  طقف  ام  یساسا  نوناق  رد  ایآ  منک : یم  ضرع  اهنآ  هب  . تسا يا  هدنبیرف  رایـسب  ههبـش  نیا  دوب ! دنهاوخن 
رد هک  ینیناوق  دیوگ : یمن  یـساسا  نوناق  نیمه  ایآ  تسا ؟ لاعتم  دـنوادخ  نآ  زا  تیمکاح  هک  تسا  هدـماین  یـساسا  نوناق  نیمه  رد  ایآ 

دیاب مدرم  هک  هدمآ  نآ  رد  لصا  نیمه  طقف  درادن و  دوجو  یساسا  نوناق  رد  بلاطم  نیا  دشاب ؟ مالسا  قفاوم  دیاب  دوش  یم  ارجا  تکلمم 
یلح هار  ریـسفت و  هب  دـنراد و  ضراـعت  مـه  اـب  یـساسا  نوناـق  لـصا  ود  نـیا  دوـش  هـتفگ  دـیاش  دنـشاب ؟ مکاـح  ناـشدوخ  تشونرـس  رب 

یم دـعب  تسادـخ و  نآ  زا  تیمکاـح  دـیامرف  یم  لوا  لـصا  رد  یتقو  میمهف : یم  ار  لـصا  ود  نآ  ياـنعم  مینک  تقد  رگا  اـما  . دـندنمزاین
زا جراخ  یناسک  سپ  . دـنا مکاح  ناشتـشونرس  رب  ادـخ  تیمکاح  وترپ  رد  مدرم  ینعی ، دـنا ، مکاـح  ناـشدوخ  تشونرـس  رب  مدرم  دـیامرف 

درادن قح  اکیرمآ  ینعی  دـننک ، لیمحت  ام  رب  ار  ناشدوخ  نوناق  بهذـم و  هقیلـس ، راکفا ، دـنرادن  قح  روشک  نیا  مدرم  یمالـسا و  هعماج 
. دنا هداد  يار  یمالـسا  نوناق  هب  مدرم  دـنهدب و  يار  ناشدوخ  بولطم  نوناق  هب  دـیاب  هک  دنتـسه  مدرم  نیا  . دـنک لیمحت  ام  رب  ار  شنوناق 

يریگولج دـیابن  نوناق  دـننک  تارهاظت  مه  ادـخ  هیلع  دنتـساوخ  مدرم  رگا  تسا : هتفگ  زاوها ، هاگـشناد  رد  دوخ ، ینارنخـس  رد  یـصخش 
نیا دندوبن و  انـشآ  یـساسا  نوناق  هب  یناسک  رگا  دـیوگ ! ؟ یم  ار  نیمه  یـساسا  نوناق  ایآ  تسا ؟ مدرم  تیمکاح  يانعم  نیا  ایآ  دـنک ! ؟

! دـنیوگ یم  ار  یبلاطم  نینچ  دـنناد و  یم  رادـمنوناق  ار  ناشدوخ  هک  تسا  یناسک  زا  بجعت  تشادـن ، یبجعت  ياج  دـندز  یم  ار  اـهفرح 
رد یماهبا  رگا  تفگ : دـیاب  باوج  رد  . دـییوگ یم  امـش  هک  تسا  نامه  یـساسا  نوناق  ياـنعم  هک  میرادـن  لوبق  اـم  دـنیوگب  تسا  نکمم 

دهد یمن  ریسفت  هزاجا  امش  هب  هک  دینیب  یم  دیراد  لوبق  ار  یساسا  نوناق  نیا  رگا  . تسا نابهگن  ياروش  شرسفم  دشاب  هتشاد  دوجو  نوناق 
نآ . دیهاوخب نابهگن  ياروش  زا  ار  شریـسفت  دیاب  دـیدقتعم  نوناق  نیا  هب  رگا  . تسا هدرک  نیعم  شدوخ  ار  ماهبا  عفر  ضراعت و  لح  هار  و 

. تسا هدش  لیکشت  یمالسا  ماکحا  تسارح  ظفح و  يارب  ناملسم  ياهقف  زا  تسا و  یـساسا  نوناق  مالـسا و  نابهگن  هک  ینابهگن  ياروش 
هناخ زا  هک  تسا  یتاهبـش  زا  یـشخب  دش  رکذ  هچنآ  لاح ، ره  هب  دیراذگب ! اپ  ریز  ار  مالـسا  دیراد  قح  دش ، دییات  امـش  رظن  رگا  تقو  نآ 

. دنا هتسج  کسمت  تسس  ياهفرح  نیا  هب  اذل  دنرادن ، يرگید  زیواتسد  موهوم  تاهبش  نیا  زج  نازیتس  مالسا  تسا و  رت  تسـس  توبکنع 

ص 360. ج 69 ، راونالا ، راحب  - 4 ص 253 . ج 12 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 3 . 140/ ءاسن - 2 . 68/ ماعنا - 1 اه : تشون  یپ 
؛ یقت دمحم  يدزی ، حابصم  مالسا ،  یسایس  هیرظن  هلاقم : عبانم  . 229/ نامه - 6 . 265/ هرقب - 5

هغالبلا جهن  هاگدید  زا  یمالسا  تموکح  یسانش  بیسآ  رب  يدمآرد 

نویدـم ار  شیوخ  تمالـس  موادـت و  زا  یـشخب  اهتموکح  همه  هغالبلا  جـهن  هاگدـید  زا  یمالـسا  تموکح  یـسانش  بیـسآ  رب  يدـمآرد 
یمالسا تموکح  رب  تهج  نیمه  هب  دننک . یم  یسانش  بیسآ  يداقن و  ار  تموکح  درکلمع  هنافصنم  هناهاوخ و  ریخ  هک  دنتـسه  یناداقن 

ینامرد بیـسآ  یـسانش و  بیـسآ  مه  دراـمگب و  تمه  نآ  ياـهلح  هار  کـلهم و  ياهبیـسآ  تخانـش  هب  نورد  زا  مه  هک  تسا  مزـال  زین 
ياـه بیـسآ  ناوت  یم  يدـنب  میـسقت  کـی  رد  دـشاب . اریذـپ  دریگ  یم  تروـص  فـصنم  هاوـخریخ و  نادنمـشیدنا  طـسوت  هک  ار  ینوریب 

نیداـینب ياهبیـسآ  زا  یخرب  هلاـقم  نیا  رد  دوـمن . میـسقت  ییاـنبور  یعطقم و  ياهبیـسآ  ییاـنبریز و  نیداـینب و  ياهبیـسآ  هـب  ار  تموـکح 
هفـسلف باـب  رد  مهم  لوصا  زا  یکی  مدرم  تموـکح و  لـباقتم  قوـقح  .1 دوش . یم  نییبـت  ار  هغـالبلا  جـهن  هاگدـید  زا  یمالـسا  تموکح 
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هفرط کـی  هطبار  قـح ، اـب  دـنوادخ  زج  سک  چـیه  ینعی  . تسا هفرط  ود  یناـیرج  قـح ، هـک  تـسا  نـیا  هغـالبلا  جـهن  رد  مالـسا  یـسایس 
سک چیه  هب  تبسن  وا  و  دنشاب ، فظوم  يو  ربارب  رد  همه  دشاب ، هتشادن  فیلکت  اما  دشاب ، هتـشاد  قح  طقف  یـسک  هک  تسین  نینچ  . درادن

رب مدرم  قوقح  .1 1 دـنراد . لباقتم  قوقح  مه  هب  تبـسن  مدرم  تموکح و  ع )  ) یلع هشیدـنا  رد  رطاخ  نیمه  هب  دـشاب ، هتـشادن  يا  هفیظو 
1 2 یجراـخ . نانمـشد  عـفد  یلخاد و  تینما  داـجیا  .1 1 1 دــنیامرف : یم  ناـیب  نـینچ  ار  تموـکح  رب  مدرم  قوـقح  ع )  ) یلع تموـکح 

نارمع داجیا  تهج  رد  شالت  .1 1 4 مدرم . حالصا  تهج  رد  ششوک  .1 1 3 نآ . هب  ندیشخب  قنور  هعماج و  يداصتقا  راتخاس  حالصا  .1
یعامتجا تلادع  ندرک  هدایپ  .1 1 6 هعماج . گنهرف  یهاگآ و  حطـس  ندرب  الاب  تهج  رد  ناگیار  شزومآ  .1 1 5 روشک . رد  ینادابآ  و 

زج دیاب  تموکح  .1 1 9 مدرم . ییامنهار  تیاده و  هظعوم ، .1 1 8 مدرم . قوقح  لماک  ءادا  .1 1 7 نوناق . تردـق و  تورث ، هزوح  هس  رد 
رب تموکح  قوقح  ع )  ) یلع مدرم  رب  تموکح  قوقح  .1 2 دهدب . رارق  اهراک  نایرج  رد  ار  مدرم  روما  همه  رد  یماظن  رارسا  لئاسم و  رد 

2 2 نوناق .  ندرک  هدایپ  تهج  رد  تموکح  زا  تیامح  تعیب و  ینوناق  دافم  رب  مدرم  ندوب  رادافو  .1 2 1 دنیامرف : یم  نایب  نینچ  ار  مدرم 
زا تعاطا  .1 2 3 دنـشاب . تموکح  هاوخ  ریخ  هک  دنتـسه  فظوم  زین  مدرم  دشاب  مدرم  هاوخریخ  هک  دوب  فظوم  تموکح  هک  هنوگنامه  .1

تلود قوقح  تیاعر  طرـش  ود  اـب  ع )  ) یلع تیمکاـح  فرطزا  هدـش  هدرپس  فیاـظو  قیقد  ماـجنا  ماـظن و  تیربهر  صوصخب  تیمکاـح 
دنشاب رادافو  دوخ  تعیب  رب  هدرک و  تعاطا  دنتـسه  فظوم  هک  ینامز  ات  مدرم  فلا : دناد . یم  یمازلا  بجاو و  مدرم  يارب  ار  مدرم  طسوت 

هب هدابع ) نب  دعـس  نب  سیق   ) زا مدرم  تعاطا  دروم  رد  ع )  ) یلع . دنک تکرح  قح  هار  ریـسم  رد  تموکح  هک  دـنهد  يرای  ار  تموکح  و 
قباطم هچنآ  رد  : » دـیامرف یم  یعخن  رتشا  کلام  دروم  رد  اـی  و  ( 1 « . ) دـینک يرای  تسا  تقیقح  قح و  هچنآ  رد  ار  وا  : » دـیامرف یم  اهنآ 
دهاوخ یم  اهنآ  زا  دـسیون  یم  هفوک  مدرم  هب  باطخ  هک  يا  همان  رد  لمج  گنج  رد  اـی  و  ( 2 « . ) دینک تعاطا  دیونـشب و  وا  زا  تسا  قح 

هار دندادن  صیخـشت  نینچ  رگا  دـننک و  يرای  ار  وا  تسا  قح  رب  لمج  باحـصا  هیلع  رب  ناشیا  تکرح  دـنداد  صیخـشت  هک  یتروص  رد 
، تسین ناربهر  زا  هناروک  روک  تعاـطا  بلاـط  ع )  ) یلع هک  تفرگ  هجیتـن  نینچ  ناوت  یم  قوف  تاـنایب  زا  ( 3 . ) دـننایامنب ناشیا  هب  ار  قح 
ات مدرم  ب : دشاب . قح  ریـسم  رد  یمالـسا  مکاح  هک  دناد  یم  مزال  ینامز  ات  ار  تعاطا  .و  تسا تریـصب  اب  هناهاگآ و  تعاطا  بلاط  هکلب 

تموکح رگا  .و  دشاب رادافو  مدرم  لابق  رد  دوخ  تادهعت  هب  تیمکاح  هک  دنتـسه  یمالـسا  تموکح  تیامح  تعاطا و  هب  فظوم  ینامز 
(4 . ) دنتـسین نآ  زا  تعاـطا  تموکح و  قوـقح  تیاـعر  هب  فـظوم  زین  مدرم  درکن  ادا  ار  مدرم  قوـقح  دوـمنن و  لـمع  دوـخ  تادـهعت  هب 
هب دـشوپب ، لمع  هعماج  تلادـع  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تموکح  ییاغ  تلع  يدوجو و  هفـسلف  ع )  ) یلع هاگدـید  زا  یعامتجا  تلادـع  .2

یمدآ یـساسا  يونعم و  لماکت  دشر و  ياه  هنیمز  هدش و  مکاح  هعماج  رب  شمارآ  لداعت و  هک  تسا  تلادـع  هیاس  رد  طقف  ناشیا  داقتعا 
ندـش مامت  رگا  دوبن و  میظع  عامتجا  نآ  رگا  دـیامرف : یم  نایب  تلادـع  يرارقرب  ار  دوخ  تفالخ  لوبق  تلع  ناـشیا  اذـل  دـیآ ، یم  مهارف 

شکمتس یگنسرگ  رگمتس و  يروخرپ  لباقم  رد  هک  دوبن ، نادنمشناد  زا  دنوادخ  نامیپ  رگا  دوبن و  نم  رب  رذع  هار  ندش  هتـسب  تجح و 
(5 . ) متسشن یم  رانک  لوا  زور  دننام  متخادنا و  یم  شا  هناش  يور  ار  تفالخ  راسفا  انامه  دنراذگن ، تسد  يور  تسد  دننیـشنن و  تکاس 
هب . دیامن هدایپ  ار  تلادـع  هک  تسا  نآ  هب  تموکح  شزرا  هکلب  درادـن ، یـشزرا  رابتعا و  هنوگ  چـیه  هسفن  یف  ع )  ) یلع دزن  رد  تموکح 
هب مناوتب  هکنیا  رگم  تسا ، هدـش  هنیپ  هنهک  شفک  زا  رت  شزرا  یب  نم  دزن  رد  امـش  رب  تموکح  دـیامرف : یم  رتشا  کـلام  هب  رطاـخ  نیمه 

یهارگرزب تلادـع  هک  تسا  رواب  نیا  رب  ع )  ) یلع ناـنمؤم  ریما  ( 6 . ) مناسرب رادـقح  هب  ار  یقح  منک و  هدایپ  ار  یتلادـع  تموکح  هلیـسو 
تلادع باب  رد  ( 7 . ) دنیامن روبع  هارگرزب  نیا  زا  دـیاب  تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  نایمدآ  هک  تسا  لومـشم  ناهج  ماع و  ینوناق  نئمطم ،

رد ع )  ) یلع تلادع  هعماج  یمومع  دـمآرد  یلم و  تورث  عیزوت  رد  تلادـع  .2 1 دومن : ثحب  ناوت  یم  هزوح  هس  رد  لقا  دـح  یعاـمتجا 
سانش یلع  هدنهوژپ و  چیه  رب  دشخرد و  یم  تیرشب  خیرات  هنوگ  رب  هک  دراد  ریذپلد  نیریش و  یناتـساد  لاملا  تیب  ظفح  تورث و  عیزوت 

اهنآ هتـشون و  دوخ  نارازگراک  ناه و  هدنامرف  هب  ع )  ) یلع هک  ییاه  همان  زا  دروم  دنچ  هب  راکذت  باب  زا  اجنیا  رد  . تسین هدیـشوپ  فصنم 
هداد و رارق  شنزرـس  تساوخزاـب و  دروم  تلادـع  نتـشاذگ  اـپ  ریز  لاـملا و  تیب  لـیم  فیح و  یموـمع و  لاوـما  رد  فرـصت  رطاـخب  ار 
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ار هورگ  نیا  ياهلام  سرتب و  ادـخ  زا  سپ  ( 8  ) سابع نب  هللا  دـبع  ای  سابع  نب  هللا  دـیبع  هب  .2 1 1 دوش . یم  هراشا  تسا ، هدرک  تازاـجم 
هک مریـشمش  هب  ارت  مروایب و  رذع  ادخ  دزن  وت  هراب  رد  هدـنیآ  ره  دـنادرگ  اناوت  وت  هب  ارم  ادـخ  یـشاب و  هدرکن  راک  نیا  رگا  هک  نادرگزاب 

ناشیا اب  يدرک  وت  هچنآ  دننام  دـندوب  هدرک  نیـسح  نسح و  رگا  ادـخ  هب  منزب و  هدـش  لخاد  شتآ  رد  هکنآ  رگم  ما  هدزن  نآ  اب  ار  یـسک 
نارمکح سیق » نب  ثعـشا   » هب .2 1 2 مناتـسب . ناـنآ  زا  ار  قـح  هکنیا  اـت  دندیـسر  یمن  یـشهاوخب  نـم  زا  و  مدرک ، یمن  یتـشآ  حـلص و 

قوقح يراد  تیلوئـسم  تسا و  یتناما  وت  ندرگ  رب  هکلب  تسین  همعط  وت  يارب  تراما  هک  شاـب  هتـشادن  يدـیدرت  نیا  رد  ( 9  ) ناجیابرذآ
رد يا  هقطنم  مکاح  ینابیـش  هریبه  نب  ۀلقـصم  هب  .2 1 3 ینک .  راـتفر  دوخ  هاوخلد  هب  اـهنآ  قوقح  رد  يرادـن  قح  ینک  تیاـعر  ار  مدرم 
وت شیپو  نم  شیپ  هک  یمدرم  یماـمت  قح  يا  هدیـشخب  شیوخ  نادـنواشیوخ  زا  یناـسک  هب  ناناملـسم  لاـملا  تیب  زا  وت  ( 10  ) ناتسزوخ

لاملا تیب  رد  هک  دسرب  شرازگ  میارب  رگا  ( 11  ) هرصب رادناتسا  ماقم  مئاق  هیبا ، نب  دایز  هب  .2 1 4 تسا . يواسم  لاملا  تیب  نیا  رد  دنتسه 
هویب لام  هک  یلاوما  زا  هرـصب  مکاح  هب  .2 1 5 ( 12 . ) درک مهاوخ  دروخرب  وت  اب  لمع  تدش  اب  يرادـب ، اور  یتنایخ  شیب  ای  مک  نیملـسم ،

تفالخ هرود  رد  نافع  نب  نامثع  .2 1 6 ( 13 . ) هدب سپ  ار  مدرم  نیا  لاوما  سرتب و  ادخ  زا  يدرک  سالتخا  تسا  تما  نیا  نامیتی  نانز و 
ع)  ) یلع تفالخ  عورش  نامثع و  ندش  هتشک  زا  دعب  . دیـشخب دوخ  ناکیدزن  نادنواشیوخ و  هب  ار  نیملـسم  یمومع  لاوما  زا  یتمـسق  دوخ 
: دومرف هتساوخ  نیا  باوج  رد  ترضح  نآ  یلو  دشاب  هتشادن  يراک  هتـشذگ  هب  هدرکن و  قبـس  ام  هب  فطع  هک  دنتـساوخ  ترـضح  نآ  زا 

مه زاب  دنـشاب  هدیرخ  ناکزینک  ای  دنـشاب و  هتفرگ  نز  دوخ  يارب  لاوما  نآ  اب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  . دوش یمن  لطاب  هجو  چـیه  هب  نهک  قح 
رومأـم همره » نبا   » هک دیـسر  ربخ  ترـضح  نآ  هب  ع )  ) یلع ماـما  تموکح  نارود  رد  .2 1 7 ( 14 . ) منادرگ یم  زاـب  لاـملا  تیب  هب  ار  نآ 

هک یماگنه  دنتـشون : نینچ  زاوها  رد  دوخ  رادنامرف  هب  عالطا ، زا  سپ  ع )  ) ماما . تسا هدـش  یتنایخ  بکترم  زاوها ، رازاب  رب  رظان  یتموکح 
هب و  زیرب ، ار  شیوربآ  و  نکفا ، شنادـنز  هب  و  نک ، یفرعم  مدرم  هب  ار  وا  و  رادرانک ، رب  رازاب  تراظن  زا  ار  همره » نبا  ، » يدـناوخ ارم  هماـن 
دزن هک  ینک ، یهاـتوک  اـی  تلفغ  وا  تازاـجم  رد  اداـبم  . ما هدرک  نیعم  وا  يارب  یتبوقع  هنوگنیا  نم  هک  سیونب  زاوها  عباـت  ياهـشخب  همه 
هعمج زور  نوچ  .و  درواـین ار  زور  نآ  ادـخ  منک و  یم  راـنکرب  راـک  زا  ار  وت  نکمم  تروص  نیرت  تشز  هب  نم  و  يوـش ، یم  راوـخ  ادـخ 

هدناتـس يزیچ  وا  زا  همره  نبا  هک  دروآ  یهاوـگ  سک  ره  .و  نادرگب شرازاـب  رد  نزب و  وا  هب  هناـیزات  روآرد و 35  نادنز  زا  ار  وا  دیـسر 
هب وربآ  یب  هدنکفارـس و  راوخ و  ار  وا  هراـبود  زادرپـب و  نآ  بحاـص  هب  رادرب و  همره  نبا  لاـم  زا  ار  غلبم  و  هد ، مسق  هاوگ  اـب  ار  وا  تسا ،
ای كاشوپ  ای  یندیـشون  ای  كاروخ  شیارب  یـسک  رگا  طقف  . نک زاب  زاـمن  يارب  اـهنت  و  راذـگب ، دـنب  رد  ار  شیاـهاپ  و  نادرگزاـب ، نادـنز 

نادنز زا  ندش  دازآ  هب  دنهد و  دای  وا  هب  ار  همکاحم  هب  ییوگخـساپ  ادابم  ات  دشاب ، هتـشاد  یتاقالمراذگم  .و  ناسرب وا  هب  دروآ  يزادناریز 
نزب و هنایزات  زین  ار  وا  دناسر ، یم  ینایز  یناملـسم  هب  هک  تسا  هتخومآ  وا  هب  يرذع )  ) يزیچ یـسک  هک  یتسناد  رگا  .و  دنزاس شراودیما 
ار وا  تروص  نیا  رد  دریمب ، هک  یـسرتب  رگم  همره ، نبا  زج  دننک ، حیرفت  ات  روایب  زاب  ياضف  هب  ار  ناینادنز  اهبـش  . دنک هبوت  ات  نک  ینادنز 

نیتسخن هنایزات  زج 35  هب  رگید  هنایزات   35 زور ، زا 30  سپ  . دراد ندروخ  هنایزات  تقاط  زونه  يدـید  رگا  .و  روایب طایح  هب  نارگید  اب  زین 
رد . يدیزگرب تراظن  يارب  ار  یـسک  هچ  نئاخ  نیا  زا  سپ  و  يدرک ، هچ  نآ ) رب  تراظن  و   ) رازاب هرابرد  هک  سیونب  نم  يارب  .و  نزب وا  هب 

روطب لاـملا  تیب  زا  عاـمتجا  مدرم  همه  هک  هنوگناـمه  نوناـق  هنـالداع  يارجا  .2 2 ( 15 . ) نک عـطق  زین  ار  نئاـخ  همره  نبا  قوـقح  نـمض 
میسقت رگا  . درادن دوجو  نوناق  يارجا  رد  ضیعبت  هنوگچیه  ع )  ) یلع تموکح  رد  . دنتـسه ربارب  زین  نوناق  ربارب  رد  دنرب  یم  مهـس  ناسکی 

ناگرزب فارـشا و  نیذفنتم ، زا  يرایـسب  زین  نوناق  يارجا  رد  تلادـع  دومن ، هدـنکارپ  ع )  ) یلع فارطا  زا  ار  يا  هدـع  لاملا  تیب  يواسم 
یکی یشاجن  .2 2 1 درک . هدنکارپ  ع )  ) یلع فارطا  زا  دشاب  رت  لهس  ای  دوشن و  ارجا  اهنآ  قح  رد  نوناق  دیاب  دندرک  یم  رکف  هک  ار  لیابق 

ترضح دش و  يراوخ  هزور  يراوخ و  بارش  بکترم  ناضمر  كرابم  هام  رد  يو  دوب  ع )  ) یلع نارادفرط  زا  نامز و  فورعم  يارعـش  زا 
ناتساد اهراب  .2 2 2 دش . هیواعم  هب  یـشاجن  نتـسویپ  بجوم  ع )  ) یلع راک  نیا  دز ، دح  ار  وا  نوناق  قبط  يا  هظحالم  چیه  نودب  ع )  ) یلع

قبط ام  نیب  دیاب  دیامرف : یم  عرش  مکاح  هب  باطخ  ترـضح  هک  میا ، هدینـش  عرـش  مکاح  روضح  رد  ار  ع )  ) یلع ترـضح  يدوهی و  درم 
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يزور .2 2 3 ( 16 . ) يراذگب يدوهی  درم  نیا  متـسه و  نانمؤم  ریما  هفیلخ و  هک  نم  نیب  یقرف  هنوگچیه  دیابن  ینک و  لمع  دنوادخ  نوناق 
باطخ مسا  اب  ار  ناشیا  یکاش  و  نسحلاوبا »  » هنیک اـب  ار  ترـضح  رمع ، . دنتـشاد روضح  وا  یکاـش  و  ع )  ) یلع ترـضح  رمع ، همکحم  رد 
ياهزیچ زا  ار  وت  ییامن  لمع  اهنآ  هب  هدرک و  ظفح  ار  اهنآ  رگا  هک  تسا  زیچ  هس   : » دومرف باطخ  رمع  هب  دـش و  تحاران  ع )  ) یلع درک ،

ندرک يراج  دومرف : ترضح  دنمادک ؟ اهنآ  دیسرپ  رمع  دهدن ، دوس  ارت  يرگید  زیچ  چیه  ینک  اهر  ار  اهنآ  رگا  دنک و  یم  تیافک  رگید 
هنالداع ندرک  شخپ  مشخ ، رد  يدونـشخ و  رد  ادـخ  باتک  ساسا  رب  ندرک  مکح  نوناق ،) يارجا  رد  تلادـع   ) هناگیب شیوخ و  رب  دـح 

تقو نوچ  ... دمآ ع )  ) یلع ترـضح  دزن  یتسدگنت ) راگزور  رد   ) بلاطیبا نب  لیقع  .2 2 4 ( 17 ( . ) عیزوت رد  تلادع   ) هایس خرـس و  نیب 
راب رازه  ار  ادخ  تسین ؟ ادخ  تمعن  نیا  ایآ  ع :)  ) یلع تسین ؟ يزیچ  هک  نیا  لیقع : دندروآ ، کمن  نان و  يرادـقم  دیـسر ، ندروخ  ماش 
غلبم هچ  ( ... ع  ) یلع مورب ! وت  هناخ  زا  رتدوز  هچ  ره  اـمرفب  هزاـجا  و  مهدـب ، ار  دوخ  يراکهدـب  مناوتب  اـت  هدـب  يزیچ  نم  هب  لـیقع : رکش !

لاملا تیب  زا  ما  هریج  ات  ینک  ربص  یناوت  یم  وت  یلو  مرادن ، یلوپ  نینچ  نم  مسق  ادـخ  هب  ع :)  ) یلع . مهرد رازه  دـص  لیقع : يراکهدـب ؟
هب ارم  وت  و  تسا ، وت  تسد  رد  لاملا  تیب  لیقع : . مداد یم  وت  هب  ار  نآ  همه  دوبن  هناخ  جرخ  رگا  و  منک ، میـسقت  وت  اب  ار  نآ  و  دوش ، هداد 
هچ یهدـب  نم  هب  ار  نآ  همه  رگا  و  دوب ؟ دـهاوخ  غلبم  هچ  وـت  هریج  هزاـت  یهد ؟ یم  هدـعو  نآ  نتفرگ  تقو  لاـملا و  تیب  زا  دوـخ  هریج 

( میرادرب نارگید  زا  نوزفا  میناوت  یمن  و   ) میراد يواـسم  یقح  میتـسه و  ناناملـسم  زا  يدرف  مادـک  ره  وـت  نم و  ع )  ) یلع دـش ؟ دـهاوخ 
هب رگا  ع :)  ) یلع دـش .) یم  هدـید  رازاب  مدرم  سانجا  ياهقودنـص  اجنآ  زا  و  دوب ، هرامالاراد  اب  دـنتفگ  یم  نخـس  رگیدـکی  اب  هک  ییاج  )

اهقودنـص نیا  يوـت  لـیقع : رادرب ! تسا  نآ  رد  هچنآ  .و  نکـشب ار  اهقودنـص  نـیا  زا  یکی  لـفق  و  ورب ، نییاـپ  یتـسین ، عناـق  مـتفگ  هـچنآ 
دنا و هدرک  لکوت  ادخ  رب  هک  منکـشب  ار  یمدرم  ياهقودنـص  ییوگ  یم  نم  هب  ایآ  لیقع : . تراجت بسک و  لها  لاوما  ع )  ) یلع تسیچ ؟
رد مهدـب ، وت  هب  ار  ناشیا  لاوما  و  میاـشگب ، ار  ناناملـسم  لاـملا  تیب  ییوگ  یم  نم  هب  اـیآ  ع )  ) یلع دـنا ؟ هداـهن  اـهنآ  رد  ار  دوخ  لاوما 

ار تریـشمش  ینکب : يرگید  راک  یناوت  یم  یهاوخ  یم  رگا  دـنا ؟ هداهن  لـفق  اـهنآ  رب  دـنا و  هدرک  لـکوت  ادـخ  رب  زین  ناـنآ  هک  یتروص 
نوخیبش یکی  رب  دننک ، یم  یگدنز  دنمتورث  یناناگرزاب  اجنآ  رد  میوش ، هریح »  » هناور مه  اب  مرادرب و  ار  مدوخ  ریشمش  زین  نم  يرادرب و 

هک تسین  نآ  زا  رتهب  يدزدـب ، ار  رفن  کی  لاـم  رگا  ع :)  ) یلع ما ؟ هدـمآ  يدزد  يارب  نم  رگم  لـیقع : میریگ !  یم  ار  شلاـم  مینز و  یم 
تیریدم رد  هدننک  نییعت  رـصنع  هس  يدنمناوت  صـصخت و  دهعت ، تردق  هنالداع  عیزوت  .2 3 ( 18 ( ؟ یشاب هدیدزد  ار  ناناملـسم  همه  لام 

نیا رد  طقف  دنوش  باختنا  يدنمناوت  صـصخت و  دـهعت ، ساسا  رب  دـیاب  ناریدـم  حوطـس  همه  رد  ینید  تموکح  رد  اذـل  تسا ، یمالـسا 
تردق عیزوت  رد  هک  نوناق  يارجا  لاملا و  تیب  میـسقت  رد  اهنت  هن  ع )  ) یلع . دش تردق  هنالداع  عیزوت  یعدـم  ناوت  یم  هک  تسا  تروص 

ع)  ) یلع تموکح  رد  ینعی  تسا  يروحم  تقایل  يرالاس و  هتـسیاش  ع )  ) یلع تموکح  ياهیگژیو  زا  یکی  . دومن یم  راتفر  تلادع  هب  زین 
مزال ياهتقایل  اه و  یگتسیاش  دنشاب و  دنمناوت  صصختم و  دهعتم ، هک  دنریگ  یم  تسد  هب  ار  هعماج  یتیریدم  ياهتـسپ  بصانم و  يدارفا 
یسک  » 2 ( 19 « ) دبای یمن  ناماس  نارادـمامز  یگتـسیاش  هب  زج  مدرم  راک   » 1 هک : تسا  رواب  نیا  رب  ع )  ) یلع اریز  . دنـشاب اراد  ار  یفاـک  و 
اهراک يـالب  تفآ و  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد  و  دـشاب » رتاـناد  ادـخ  ناـمرف  هب  نآ  رد  .و  دوب رتاـناوت  نادـب  هک  تسا  تموکح  راوازس 

ع)  ) یلع هک  دش  یعدم  ناوت  یم  نیقی  هب  ( 21 « . ) درپس هربخ  صصختم و  دارفا  تسدب  دیاب  ار  اهراک   3 ( 20 « ) تسا نارازگراک  یناوتان 
لکـش نیرتابیز  نیرتلماک و  هب  هزوح  هس  ره  رد  دوخ  هیحان  زا  ار  تلادع  دوخ  تموکح  تدـم  رد  تسناوت  هک  تسا  یمالـسا  مکاح  اهنت 

رطاخ هب  تسا  دقتعم  دمان و  یم  یناسنا  تلادع  يادص  ار  ع )  ) یلع یحیـسم ، قادرج  جرج  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  . دـناشوپب لمع  هماج 
وا قوقح  هک  تسا  يدرف  دنک ، یم  یگدنز  یلع  ماما  یناسنا  هعماج  رد  هک  يدرف  ع )  ) یلع تموکح  هعماج و  رد  تلادع  يدج  روضح  »

.و دراد داـمتعا  دوخ  تلود  تموکح و  رب  دریگ و  یمن  رارق  راـشف  زواـجت و  دروم  تقوچیه  دور و  یمن  نیب  زا  وا  لاوـما  هدـش و  نیمـضت 
یلع ماما  یناسنا  هعماج  رد  هک  يدرف  . درامش یم  مزال  ار  تاواسم  نیا  نوناق  نوچ  تسا ، ربارب  ناسکی و  نانهیم  مه  همه  اب  هک  دراد  نیقی 
نوچ دوب ، دهاوخ  ظوفحم  هشیمه  دایز ، ای  دـشاب  مک  گرزب ، ای  دـشاب  کچوک  هاوخ  يو ، قوقح  همه  هک  دراد  نانیمطا  درب ، یم  رـس  هب 
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هداـیپ رد  ع )  ) یلع تیقفوـم  لـیالد  زا  یخرب  هب  اـجنیا  رد  ( 22 « . ) دـیامنب يرادـهگن  یناـبهگن و  وا  قوقح  زا  هک  تسا  تموـکح  هفیظو 
فیعض یمالسا  نامکاح  زا  يرایسب  فالخ  رب  .2 درک . هدایپ  دوخ  دوجو  رد  ار  تلادع  ادـتبا  ع )  ) یلع .1 مینک : یم  هراشا  تلادع  ندرک 

. دوب ع )  ) یلع دـیدش  مارتحا  دروم  اهنآ  يونعم  يدام و  قوقح  مدرم و  .3 دنک . عمج  تردق  هایـس  همانراک  تلادع و  نیب  تسناوت  سفنلا 
مدرم لباقم  رد  ار  دوخ  تسناد و  یمن  شیب  یتناما  دوخ  ناتسد  رد  ار  تموکح  هتـسناد و  مدرم  يونعم  يدام و  قوقح  نابهگن  ار  دوخ  .4

تموـکح تردـق  زا  یـشخب  يراذـگاو  ینعی  یتیریدـم  ياهتــسپ  يراذـگاو  يارب  دارفا  شنیزگ  رد  ع )  ) یلع راـیعم  .5 دـید . یم  لوئـسم 
یعیبـط و قوـقح  هعماـج  یموـمع  دـمآ  رد  یلم و  تورث  عـیزوت  رد  ع )  ) یلع راـیعم  .6 دوب . ییاناوت  دـهعت و  صـصخت ، اـهنآ  هب  یمالـسا 

تـسا ییالاو  سدـقم و  میهافم  اه و  هژاو  زا  يدازآ  يدازآ  .3 دوب . نوناق  سفن  نوناق  يارجا  رد  ع )  ) یلع راـیعم  .7 دوب . دارفا  يدنورهش 
اهتراسا دیق  زا  اهنآ  ییاهر  اهناسنا و  يدازآ  ار  ایبنا  تثعب  ياه  هفسلف  زا  یکی  میرک  نآرق   . دنا هدوتـس  ار  نآ  يرایـسب  خیرات  لوط  رد  هک 

رد يدازآ  شزرا  هاگیاج و  رب  هرامه  زین  یهلا  نـالوسر  ناـموصعم و  مهیلع . » تناـک  یتلا  لـالحنالا  مهرـصا و  مهنع  عصی  و  : » دـناد یم 
دنوادـخ هک  تسا  رواب  نیا  رب  هتـسناد و  نایمدآ  یعیبط  قوقح  زا  ار  يدازآ  ع )  ) یلع دـنا . هدرک  دـیکأت  رـشب  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز 
تموکح تدـم  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  . دنـشاب اهناسنا  يدازآ  ققحت  زاس  هنیمز  دـیاب  اـهتموکح  اذـل  تسا و  هدـیرفآ  اـهر  دازآ و  ار  ناـسنا 

هراشا ع )  ) یلع تموکح  رد  دوجوم  ياهیدازآ  زا  هنوگ  ود  هب  شخب  نیا  رد  . دـناشوپ لمع  هماج  ار  مالـسا  بوچراـچ  رد  يدازآ  شیوخ 
باب ینامز  ع )  ) یلع . دوب دوخ  زا  داقتنا  يدازآ  داد ، مدرم  هب  ع )  ) یلع هک  ییاهیدازآ  زا  یکی  نایب  يدازآ  داـقتنا و  يدازآ  .3 1 مینک . یم 

هک ناس  نادب  : » تفگ یم  نامدرم  اب  ع )  ) یلع دندیـشک . یم  نوریب  ماک  زا  ار  نیدقتنم  نابز  رتشیپ  یمک  هک  دومن  زاب  ار  شیوخ  رب  داقتنا 
هلـصاف نم  زا  دـینک ، یم  اورپ  يوخژد  نادـنمروز  زا  هک  ناـنچ  نآ  دـییوگم و  نخـس  نم  اـب  تسا  خـیرات  ناراـبج  اـب  نتفگ  نخـس  مسر 
یعخن رتشا  کـلام  هب  و  ( 23 « . ) دیآ نارگ  ارم  دیا  هتفگ  یقح  نخـس  نم  اب  رگا  هک  دـیرادنپم  نینچ  دـیزیماین و  نم  اب  عنـصت  اب  دـیریگم ،

ناشنانخس اورپ  یب  ات  نک  رود  دوخ  زا  ار  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  دنراد ، نتفگ  يارب  نخـس  دنیآ و  یم  هک  نانآ  : » دومرف یم  شرافس 
متـس زا  دوشن ، هتفرگ  زاب  دـنمروز  زا  ناوتان  قح  تنکل ، یب  تحارـص و  اب  نآ  رد  هک  یتما  چـیه  : » دومرف ادـخ  ربمایپ  هک  ارچ  دـنیوگب ، ار 

ادخ يارچ  نوچ و  یب  تعاطا  شزرا و  کی  نتفگ  قح  خـلت  نخـس  ندوب و  دـقتنم  ع )  ) یلع تموکح  رد  ( 24 .« ) دش دهاوخن  يزاسکاپ 
نخـس هک  دننیزگرب  ینیرواشم  هک  دومرف  یم  هیـصوت  دوخ  نارازگراک  ناهدنامرف و  هب  رطاخ  نیمه  هب  تسا . شزرا  دـض  کی  دنـسپان و 

زا ار  نآ  ادـخ  ییوگ و  اـی  ینک  هچنآ  رد  دـیوگ و  رتـشیب  وـت  هب  ار  قـح  خـلت  نخـس  هک  نیزگب  ار  یـسک  . » دـنیوگب اـهنآ  هب  ار  قـح  خـلت 
هنادازآ و روطب  ناشیا  تموکح  ورملق  رد  ع )  ) یلع فلاخم  بازحا  بازحا  يدازآ  .3 2 ( 25 .« ) دنک تیرای  رتمک  دراد  دنسپان  شناتسود 
زا زین  ار  دوخ  مهـس  دندوب و  رادروخرب  زین  یعامتجا  قوقح  یمامت  زا  دندومن و  یم  تیلاعف  تموکح  هیحان  زا  یـضرعت  هنوگ  چیه  نودب 

یلع یـسایس  فلاخم  بزح  نیرتگرزب  ناونع  هب  نیقرام )  ) جراوخ هب  ناوت  یم  لاثم  ناونعب  . دـندرک یم  تفایرد  يواسم  روطب  لاـملا  تیب 
هب دبعتم  یبهذـم ، تنوشخ  یـشکیتخس و  یعرـش ، بصعت  تیرـشق و  ینید ، رجحت  تیمزج و  اب  دـندوب  یهورگ  جراوخ  درک . هراشا  (ع )

تراغ دنتـشک ، مدآ  دندرک ، ریفکت  هتـساوخرب ، تفلاخم  هب  ع )  ) یلع اب  تافـص  نیمه  اب  . تادابع هب  دـنبیاپ  کسنتم و  لهاج  نآرق ، رهاظ 
ناشنادنز ع )  ) یلع یلو  دـنتفگ : ناشیا  دروم  رد  ار  نانخـس  نیرتراد  شین  دـندرک و  ع )  ) یلع هب  ار  اه  تیذا  اهتناها و  نیرتدـب  دـندرک و 

رادقم نیا  دـیاش  . تسیرگن یم  دارفا  ریاس  نوچمهزین  اهنآ  هب  هکلب  دومنن ، عطق  لاملا  تیب  زا  ار  نانآ  هیمهـس  یتح  دزن و  ناشقالـش  درکن ،
زا ناوـت  یمن  نیا  زج  هتبلا  ( 26 .« ) دـیامن راتفر  یـسارکومد  اب  هجرد  نیا  ات  دوخ  نافلاخم  اب  یتموکح  هک  دـشاب  هقباس  یب  ایند  رد  يدازآ 

هیکت لقع  نآرق و  ینعی  مهم  عبنم  ود  رب  تروشم  لصا  مدرم  یعامتجا  یـسایس  تکراـشم  .4 تشاد . عقوت  ع )  ) یلع نوـچ  يدرم  گرزب 
رظن زا  دنا . هداد  رارق  تیانع  دروم  ار  تروشم  لصا  لمع  رد  مه  نایب و  رد  مه  ع )  ) یلع ترـضح  و  ص )  ) دمحم ترـضح  اذل  تسا  هدز 

هشیدنا ءارآ و  براضت  زا  ترابع  تروشم  ناشیا  هاگرظن  زا  هکلب  دنیـشنب  روش  هب  نیقفاوم  اب  طقف  یمدآ  هک  تسین  نآ  تروشم  ع )  ) یلع
ياهاطخ زا  ایناث  دوش  یم  کیرـش  نارگید  لقع  رد  ـالوا  دـنک  یم  تروشم  یـسک  یتقو  ناـشیا  داـقتعا  هب  تسا . فلاـخم  قفاوم و  ياـه 
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دومن یم  شرافـس  نارازگراک  هب  فرط  کی  زا  رطاخ  نیمه  هب  دنز . یم  هیکت  نئمطم  یهاگ  هیکت  رب  اثلاث  دهاک  یم  دوخ  يرکف  یلمع و 
، نارظن بحاص  هب  رگید  فرط  زا  دننیزگرب و  دوخ  يارب  رظن  بحاص  عاجـش و  قیدص ، ینیرواشم  دننک  یعـس  دنزیرگن و  تروشم  زا  هک 

لوبق زا  سپ  ع )  ) یلع دنـسارهن .  هدرکن و  زیهرپ  نتفگ  قح  نخـس  نداد و  هرواشم  زا  هک  دومن  یم  شرافـس  هعماج  ناگبخن  رکف و  لـها 
هجوت نودب  هک  دینادب  . مشاب امش  هفیلخ  هک  دیدرک  رارصا  یلو  متشادن  شوخ  ار  امـش  تفالخ  دیامرف : یم  نینچ  مدرم  هب  باطخ  تفالخ 

شیامرف زا  ( 27 . ) مریگ یمنرب  نآ  زا  مهرد  کی  یتح  امش  رظن  نودب  یلو  تسا  نم  اب  امش  لاوما  ياهدیلک  . منک یمن  يراک  امش  رظن  هب 
فرصت اهنآ  لاوما  رد  مدرم  نذا  نودب  درادن  قح  هدوب و  مدرم  رادتناما  راددیلک و  مکاح  الوا  هک  درک  طابنتـسا  نینچ  ناوت  یم  ع )  ) یلع

صوصخب یعامتجا  یـسایس  روما  رد  تکراشم  ایناث  تسا  تازاجم  قحتـسم  هدـش و  تناما  رد  تناـیخ  بکترم  دـنک  نینچ  رگا  هک  دـنک 
رب مالـسا ، نید  دـنوادخ و  مکح  رد  . درامـش یم  بجاو  رما  کی  ار  مدرم  هیحان  زا  مکاح  نییعت  اذـل  تسا . مدرم  ملـسم  قح  مکاح  نییعت 

زاغآ يراک  دـنرادنرب و  مدـق  زا  مدـق  تسد و  يور  زا  تسد  ... دـش هتـشک  ای  درم  ناـشربهر  ماـما و  هکنیا  زا  سپ  تسا  بجاو  ناناملـسم 
. دنک هرادا  ار  اهنآ  وا  ات  دنیامن  رایتخا  تواضق  لئاسم  هب  هاگآ  سرتادخ و  دنمـشناد ، فیفع ، يربهر  ناشدوخ  يارب  هکنیا  زا  لبق  دـننکن ،

نم رب  يرذع  هار  ندش  هتـسب  تجح و  ندش  مامت  رگا  دوبن و  میظع  عامتجا  نآ  رگا  دنیامرف : یم  نینچ  تفالخ  لوبق  هراب  رد  ناشیا  ( 28)
تسد يور  تسد  دننیشن و  تکاس  شکمتس  یگنـسرگ  رگمتـس و  يروخرپ  لباقم  رد  هک  دوبن  نادنمـشناد  زا  دنوادخ  نامیپ  رگا  دوبن و 

رب يروـئت  رظن و  رد  مه  ع )  ) یلع ( 29 . ) متـسشن یم  رانک  لوا  زور  دننام  متخادنا و  یم  شا  هناش  يور  ار  تفالخ  راسفا  انامه  دـنراذگن ،
یعامتجا یـسایس  تکراشم  هب  دنبیاپ  دیقم و  لمع  رد  مه  هدرمـش و  تابجاو  زا  ار  نآ  هدرک و  دـیکأت  مدرم  یعامتجا  یـسایس  تکراشم 

يدـیلک یـساسا و  تافآ  زا  ایند  هب  ینید  نامکاح  یگدادـلد  یمالـسا  مکاـح  یتسیز  هداـس  .5 تشاذـگ . یم  مارتـحا  نآ  رب  .و  دوـب مدرم 
نـید و هـب  ار  مدرم  دناکـشخ و  یم  نارادـنید  ناـیم  رد  ار  ییارگنید  يرادـنید و  هـکلب  ینید و  تموـکح  هـشیر  هدوـب و  ینید  تموـکح 

اریز تسا  داـضت  رد  ینید  يارگاـیند  مکاـح  تیمکاـح  اـب  ینید  تموکح  رگید  ریبـعت  هب  دـنک ، یم  داـمتعا  یب  نیبدـب و  ینید  تموکح 
یموهفم ینید  تموکح  ع )  ) یلع ریبعت  هب  دـنک و  رارقرب  نوناق  تورث و  تردـق ، هزوح  هس  رد  ار  تلادـع  اـت  دراد  هفیظو  ینید  تموکح 

ینید يارگایند  مکاح  لمع  رایعم  هک  یلاح  رد  دـشاب ، قح »  » مکاح لمع  رایعم  هک  تسا  نکمم  ینامز  نیا  درادـن و  تلادـع  يارجا  زج 
نومنهر یقیقح  تداعـس  هب  ار  عامتجا  هدرک و  هدایپ  ار  تلادـع  دـناوت  یمن  هاگ  چـیه  یمکاح  نینچ  اذـل  تسا ، وا  يویند  يدام و  عفاـنم 

یفاضا زیچ  چیه  زا  هدومن  راتفر  مدرم  نیرت  فیعـض  دننامه  كاشوپ ، كاروخ و  رد  هک  تسا  قح  ناربهر  رب  دیامرف : یم  ع )  ) یلع دوش .
ندید اب  نادنمتورث  دنشاب و  یضار  ادخ  زا  دنتسه  هچنآ  رد  ناربهر ، ندید  اب  ارقف  ات  . دنـشابن رادروخ  رب  دنتـسین  نآ  هیهت  هب  رداق  نانآ  هک 

نامدرم اب  ار  دوخ  هک  هدینادرگ  بجاو  قح  نایاوشیپ  هب  یلاعت  يادخ  هک : دوب  دقتعم  ع )  ) یلع ( 30 . ) دوش رتشیب  ناشعضاوت  رکش و  نانآ 
هداس هاوگ  خیرات  نیب  تقیقح  نامشچ  ( 31 . ) دزاسن نارگن  هدرواین و  راشف  شیناشیرپ  ار  تسدگنت  ریقح و  هکنیا  ات  دنهن  ربارب  تسدـگنت 
مدرم نایم  درک ، هفوک  هب  تشگزاب  مزع  ع )  ) یلع ترـضح  هک  یماگنه  لمج  گـنج  زا  سپ  . تسا ع )  ) یلع هنادـهاز  یگدـنز  یتسیز و 

ادخ هب  دومرف : درک و  هراشا  دوخ  سابل  هب  سپس  دیریگب . ؟ نم  رب  دیهاوخ  یم  يداریا  هچ  هرـصب  مدرم  يا  دومرف : تساوخ و  اپ  هب  هرـصب 
هب دومرف : تشاد  تسد  رد  هک  يا  هسیک  هب  هراشا  اب  و  دیریگ . ؟ یم  یبیع  هچ  نم  رب  هرـصب  مدرم  يا  تسا ، نم  هداوناخ  هتفاب  نیا  دنگوس 

نوریب دینیب  یم  هک  نیا  زا  رتشیب  هک  يزیچ  اب  امـش  شیپ  زا  رگا  تسا و  هنیدم  رد  مدوخ  تالغ  زا  تسا و  نم  كاروخ  نیا  دنگوس  ادـخ 
لها يا  دومرف : یم  هفوک  مدرم  هب  هشیمه  ع )  ) یلع دـیوگ : یـسیع » نب  رکب  ( » 32 . ) موش هدرمش  ناراکتنایخ  زا  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  مورب 

زا ( 33  . ) ما هدرک  تنایخ  امش  هب  مدرب  دوخ  اب  يزیچ  مالغ  شکراب و  یگدنز و  یصخش  لیاسو  زج  مدش و  نوریب  امش  دزن  زا  رگا  هفوک 
تراظن و قح  مدرم  هدوب و  مدرم  يوگخساپ  دیاب  یمالسا  تموکح  نیلوئسم  .1 دومن : طابنتسا  ار  مهم  هتکن  ود  ناوت  یم  ع )  ) یلع تانایب 

یلع دوشب . دارفا  یناوهش  زیارغ  عاضرا  يزودنا و  تورث  يارب  یهاگیاج  دیابن  یمالـسا  تموکح  رد  ماقم  بصنم و  .2 دنراد . تساوخزاب 
اهنآ اب  موزل  تروص  رد  درک و  یم  بیغرتو  قیوشت  یتسیز  هداس  هب  زین  ار  دوخ  نارازگراـک  دوب ، تسیز  هداـس  دوخ  هکنیا  رب  هوـالع  (ع )
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اهینامهیم زا  ار  دوخ  نارازگراک  هک  تشاد  تیمها  يردقب  ع )  ) یلع يارب  ندوب  هعماج  نافیعض  دننامه  یتسیز و  هداس  . دومن یم  دروخرب 
: دسیون یم  فینح  نب  نامثع  هب  يا  همان  اتسار  نیمه  رد  . درک یم  یهن  دندوبن  نآ  رانک  رد  ناگنسرگ  نافیعض و  هک  ینیگنر  ياه  هرفس  و 

ياهیندروخ يا  هتفاتش  اجنادب  وت  تسا و  هدناوخ  یناوخ  رب  ار  وت  هرصب  ناناوج  زا  يدرم  هک  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  فینح ، رسپ  دعب ، اما 
افج هب  ار  ناشدـنمزاین  هک  يریذـپب  ار  يدرم  ینامهیم  وت  مدرک  یمن  نامگ  هداـهن ، تشیپ  اـه  هساـک  یپ  رد  یپ  دـنا و  هدروآ  تیارب  وکین 
نان نوتیز ، تسام ، امرخ ، زا  شیاذغ  سابرک و  زا  ع )  ) یلع سابل  ع )  ) قداص ماما  شیامرف  ربانب  ( 34  ) هدناوخ ناشزاین  یب  تسا و  هدنار 

تسا هتشاد  خیرات  نارابج  تینوعرف  يراکهبت و  رد  ار  شقن  نیرتشیب  هک  یلماوع  زا  یکی  یسولپاچ  قلمت و  .6 ( 35 . ) دوب کمن  کشخ و 
يا همقل  شوخ  ناهج  سولاس  فطل و  دراد . نایم  رد  شک  تیناسنا  خـلت و  يرهز  قلمت ، ذـیذل  همقل  اریز  . تسا یـسولپاچ  قلمت و  لـماع 
دیاب رطاخ  نیمه  هب  ( 36  ) راک نایاپ  دوش  رهاظ  وا  دود  * راکـشآ شقوذ  ناهنپ و  شتآ  تسا  يا  همقل  شتآ  رپ  ناـکروخ  شرتمک  * تسا

زا ع )  ) یلع تشاد . رذـح  رب  هدنـشک  ذـیذل  همقل  نیا  زا  ار  نامکاح  درک و  بوسحم  اهتموکح  مهم  تاـفآ  زا  یکی  ار  یـسولپاچ  قلمت و 
دوب هتشادرب  همقل  نیا  زا  هک  ار  هک  ره  تشاد و  رذح  رب  نیگآرهز  ذیذل و  همقل  نیا  زا  ار  نارگید  مه  دوخ و  مه  هک  دوب  ییاهناسنا  هلمج 
يراد لد  رد  هچنآ  زا  مرتمک و  دیوگ  یم  تنابز  هک  هچنآ  زا  نم  دومرف : قفانم  حادم  کی  شیاتس  لباقم  رد  ع )  ) یلع دومن . درط  دوخ  زا 

رورغ و رخف و  رادتسود  اهنآ  دوش  نامگ  هک  تسا  نیا  حلاص  مدرم  رظن  رد  نایلاو  تالاح  نیرت  فیخس  زا  یکی  ع )  ) یلع داقتعا  هب  رترب .
اهنآ شیاتـس  هب  نداد  شوگ  مدرم و  یحادم  دینک  روصت  امـش  هک  تسا  دنیاشوخان  نم  يارب  دومرف : یم  مدرم  هب  اذل  ( 37 ، ) دنتسه ربکت 

دیدرت نودب  متشاد  لیامت  شیاتس  حدم و  نیا  هب  زین  شیوخ  نطاب  رد  هچنانچ  متـسین و  نینچ  نیا  هک  ار  يادخ  ساپـس  مراد و  تسود  ار 
رد هک  نیا  رطاخ  هب  ارم  سپ  مدرک  یم  لرتنک  دوخ  رد  ار  لیم  نآ  قح ، يایربک  تمظع و  رضحم  رد  یکچوک  شنرک و  راهظا  دصق  هب  و 
نآ نیمأت  زا  نم  هک  هدنام  یقاب  امش  زا  يرایسب  قوقح  زونه  هچ  دییاسن ، دوخ  يابیز  ياه  شیاتس  اب  منک  یم  يراک  امش  يارب  ادخ و  هار 

نامـسآ هب  تسد  هلـصاف  الب  دندوتـس  ار  وا  یناسک  رگید  ياج  رد  ( 38  . ) مروآ ياج  هب  منک و  ادا  ار  اـهنآ  دـیاب  ما و  هدـشن  غراـف  قوقح 
هچنآ زا  نک  نانچ  ایادـخ  . مرتفقاو اهنآ  زا  شیوخ  نورد  هب  زین  نم  يرتاـناد و  نم  دوخ  زا  نم  نطاـب  هب  تبـسن  وت  ادـنوادخ  هک : تشادرب 

زا زین  ار  دوخ  نارازگراک  ع )  ) یلع ( 39 . ) ياشخبب دوخ  وت  دنناد  یم  مدرم  هک  ام  زا  ار  هچ  ره  مشاب و  رتهب  دنشیدنا  یم  نم  هراب  رد  مدرم 
يدنـسپ دوخ  هب  ندیدنـسپ و  دوخ  زا  زیهرپب  و  دنیامرف : یم  یعخن  رتشا  کلام  هب  باطخ  . تشاد یم  رذح  رب  يریذـپ  قلمت  ییوگ و  قلمت 

. دزاس دوبان  ار  ناراکوکین  ياه  هدرک  دزاتب و  ات  تسا  ناطیش  ياه  تصرف  نیرتهب  زا  اهنیا  هک  نتشاد ، تسود  ار  شیاتـس  ندوب و  نئمطم 
عفاـنم یعمج و  عفاـنم  اـب  اذـل  تسا  يدـناب  یبزح و  یهورگ ، عفاـنم  رثکادـح  یـصخش و  عفاـنم  رب  ینتبم  یـسولپاچ  ییوگ و  قـلمت  ( 40)

هک تفگ  دـیاب  دـشاب . یم  داضت  ضراعت و  رد  دراد  ار  هعماج  لک  عمج و  عفانم  ظفح  تلاـسر  هدوب و  عمج  عفاـنم  رب  ینتبم  هک  تموکح 
دربب و نیب  زا  دوخ  رد  ار  يریذپ  قلمت  هیحور  الوا  هک  تسا  بجاو  یمالسا  مکاح  رب  اذل  تسا  اهتموکح  مهم  تافآ  زا  یـسولپاچ  قلمت و 

هزوح همه  رد  یعامتجا  تلادع  يرارقرب  نآ ، هب  مارتحا  مدرم و  قوقح  تیاعر  دیامن . رود  دوخ  فارطا  زا  ار  سولپاچ  قلمتم و  دارفا  ایناث 
شیالاپ مدرم و  یعامتجا  یـسایس  تکراشم  تهج  مزـال  ياـه  هنیمز  داـجیا  یمالـسا ، مکاـح  یتسیز  هداـس  مزـال ، ياـهیدازآ  نداد  اـه ،

ناونعب ع )  ) یلع تیانع  . تسا يرورض  مزال و  یمالسا  تموکح  موادت  تمالس و  يارب  ... يزاب و یتراپ  یسولپاچ ، قلمت و  نوچ  یضارما 
قوف ياعدـم  دـیؤم  دریگ  رارق  ثحب  دروم  لیـصفت  هب  دـیاب  رگید  ياج  رد  هک  اهنیا  ریغ  قوف و  دراوم  هب  موصعم  لماک و  یمالـسا  مکاح 

38  . همان هغالبلا ، جهن   3 58  . ص ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن   2 105  . هبطخ همان 53 و 50 و  هغالبلا ، جهن   1 اه : تشون  یپ  تسا .
9 437  . تمکح هغالبلا ، جهن   8 33  . هبطخ هغالبلا ، جهن   7 3  . هبطخ هغالبلا ، جهن   6 50  . همان هغالبلا ، جـهن   5 57  . همان هغالبلا ، جـهن   4
14 15  . هبطخ هغالبلا ، جـهن   13 45  . همان هغالبلا ، جـهن   12 44  . همان هغالبلا ، جـهن   11 43  . همان هغالبلا ، جـهن   10 5  . همان هغالبلا ، جـهن 

یفقث دـمحم  نب  میهاربا  قاحـساوبا   15 117  . ص یفیرـش ، ریم  یلع  دیـسلا  قیقحت  لمجلا ، دـیفملا  خیـشلا  نامعن ، نب  دـمحم  نب  دـمحم 
جهن  18 216  . هبطخ هغالبلا ، جـهن   17 343  . ص یمیکح ، اـضر  دـمحم  ج 4 ، ةاـیحلا ،  16 533  . ص ج 2 ، تاراغلا ، یناهفـصا ، یفوک 
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ص ج 1 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  حرـش  يراسناوخ ، دمحم  نیدلا  لامج   20 345  . ص مکحلا ، ررغ  فینصت   19 174  . هبطخ هغالبلا ،
جهن  23 شورـس . میرکلادبع  تشیعم ، تلهم و  31 ر.ك :  . همان هغالبلا ، جهن   22 91  . ص یناسنا ، تلادع  يادـص  ع )  ) یلع ماما   21 18.

ج 3، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نب  یلع  نیدـلا  زع   26 ص . يرهطم ، هعفاد ، هبذاـج و   25 53  . همان هغالبلا ، جهن   24 216  . هبطخ هغالبلا ،
جهن  29 3  . هبطخ هغالبلا ، جـهن   28 144  . ص ج 33 ، يدومحملا ، رقاب  دمحم  حیحـصت  راونالا ، راحب  یـسلجم ، رقابدـمحم   27 190  . ص

قاحساوبا  31 32  . ياه 30 هبطخ  ج 1 ، هغالبلا ، جهن  كردتسم  یف  ةداعسلا  جهن  يدومحملا ، رقاب  دمحم  خیـشلا   30 374  . راصق هغالبلا ،
، هغالبلا جهن   35 يولوم . يونثم   34 84  . ص نامه ،  33 68  . ص نامه ،  32 68  . ص ج 1 ، تاراحسا ، یناهفـصا ، یفوک  یفقث  دمحم  نب 

جهن  40 هبطخ . هغالبلا ، جـهن   39 53  . هبطخ هغالبلا ، جـهن   38 216  . هبطخ هغالبلا ، جـهن   37 216  . هبطخ هغالبلا ، جـهن   36 216  . هبطخ
؛  یلع ماکاژد ، بالقنا ، هار  هلاقم : عبانم  رتشا . کلام  هب  ع )  ) یلع همان  هغالبلا ،

بالقنا هدنیآ  ناناوج و  بالقنا و  فقوت  لوفا و  للع 

ره رد  هچ  دوش ، عقاو  دـیدهت  دروم  فلتخم  تاهج  زا  تسا  نکمم  یبـالقنا  ره  بـالقنا  هدـنیآ  ناـناوج و  بـالقنا و  فقوت  لوفا و  لـلع 
بالقنا ریدـقت  رهب  نکیل  . دریگ لکـش  یـصاخ  دـیدهت  دـناوت  یم  تسا ، روصتم  بـالقنا  ره  لـماکت  موادـت و  يارب  هک  لـحارم  زا  مادـک 

هیاپ ینعی  موس  هلحرم  رد  تسا و  هداهن  رس  تشپ  ار  اهداهن  يراوتسا  تیبثت و  دوجوم و  مظن  هیلع  نایغط  ینعی  مود  لوا و  نارود  یمالـسا 
تیقفوم اب  هلادـمحب  هک  دوب  هجاوم  فلتخم  ياهدـیدهت  اب  یمالـسا  بالقنا  هدـش  دای  لحارم  زا  کی  ره  رد  . تسا نیون  یندـمت  يراذـگ 

ور شیپ  يرتـمهم  سب  نومزآ  عقاو  رد  دراد ، رارق  موس  هلحرم  رد  هک  کـنیا  . دوب یلیمحت  گـنج  نآ  نیرخآ  هک  داـهن  رـس  تشپار  اـهنآ 
رهب نکیل  تسا ، هتفرگ  تروص  يرتـمک  تاـقیقحت  هنیمز  نیا  رد  هچ  رگا  . تسا بـالقنا  رارمتـسا  موادـت و  هوحن  ناـمه  عقاو  رد  هک  دراد 

هکنیا ضرف  اب  . تخاس عفترم  ار  بالقنا  موادت  رارمتـسا و  عناوم  ناهج  ياهبالقنا  ریاس  تایبرجت  زا  ماهلا  اب  دیـشیدنا و  يریبدت  دـیاب  لاح 
ياهیریذپ بیسآ  تادیدهت و  هب  ناوت  یم  رصتخم  لکـش  هب  تسا ، ناهج  رد  نیون  یندمت »  » داجیا ینعی  موس  هلحرم  رد  یمالـسا  بالقنا 
ياهبالقنا ریاس  دننام  زین  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نورد  زا  بالقنا  هدننک  دیدهت  لماوع  ( 1 درک : هراشا  لیذ  حرـشب  هلحرم  نیا  رد  بالقنا 

تروص دـناوت  یم  فلتخم  داعبا  زا  دـیدهت  نیا  . دریگ رارق  دـیدهت  هرطاخم و  دروم  نورد  زا  دـناوت  یم  لوا  هلهو  رد  دـیدرت  یب  یعامتجا 
يداقتعا یب  بالقنا ، فادها  لوصا و  زا  مدرم  يرود  مدرم ، ياه  هتـساوخ  فادها و  نیمأت  رد  بالقنا  ییاناوت  مدـع  ریظن  یلماوع   . دریگ

ییارگ فرـصم  يرورپ و  نت  تسا ،) قـیقحت  نیا  هیـضرف  یلـصا  عوـضوم  هک  ( 1  ) نآ ياهـشزرا  لوصا و  هب  بـالقنا  موـس  مود و  لـسن 
ترابع هب  ملظ و  لدـع و  ای  و  ( 2  ) یعامتجا تلادـع  نادـقف  نیلوؤسم ، مدرم و  نایم  رد  قرفت  فالتخا و  یبالقنا ، هعماج  مدرم  نایلوتم و 

زا عنام  دنناوت  یم  رگید  لماوع  ریاس  بیکرت  اب  ای  ییاهنت  هب  قوف  لماوع  زا  مادـک  ره  ( 3 . ) یمدرم یقطنم و  ياه  هویش  لامعا  مدع  رگید 
هسنارف هیسور ، ياهبالقنا  رصتخم  یسررب  رد  . دنیامن رداص  ار  نآ  يدوبان  مکح  عقاو  رد  هدش و  بالقنا  رب  ینتبم  ندمت  کی  يریگ  لکش 

يروتاتکید ندـش  مکاح  هسنارف و  بالقنا  فقوت  صوصخ  رد  . تسا هدـش  صوصخ  نیا  رد  ینوگانوگ  ياـهرظن  راـهظا  هئوگاراـکین ، و 
جرم جره و  قرفت و  نویبالقنا و  يرگیطارفا  ای  دیدش  تنوشخ  ار  نآ  تلع  نارظنبحاص  زا  يرایسب  ياهلاس 1789 ، زا  سپ  نآ  رب  نوئلپان 

دش فقوتم  نوئلپان  هطلس  اب  رهاظلا  یلع  لاس 1789  رد  هسنارف  بالقنا  هچ  رگا  هک  تفریذپ  دیاب  هچ  رگ  . دنا هدرک  رکذ  بالقنا  زا  یـشان 
ورف ادـیدج  هک  هیـسور 1917 ، بـالقنا  صوـصخ  رد  . تسا برغ  زورما  ندـمت  نآ  لوـصحم  هک  تخیگنارب  اـپورا  رد  ار  یـشبنج  نکیل 

هتفرـشیپ داصتقا  کی  هئارا  مدرم و  تایدام  نیمأت  رد  یناوتان  ییاراـکان و  هلمج : زا  . تسا هدـش  ینوگاـنوگ  ياـهراهظا  زین  تسا ، هدیـشاپ 
مود و لسن  رواب  مدع  یناسنا و  ترطف  یـساسا و  ياهیدازآ  نتفرگ  هدـیدان  یـصوصخ و  تیکلام  یفن  يرگیماظن ، هب  دـح  زا  شیب  هیکت  .

لیالد زا  یلاعت ) كرابت و  دـنوادخ   ) یتسه تقیقح  راکنا  تیونعم و  نادـقف  یتسینومک و  بالقنا  لامآ  لوصا و  هب  بالقنا  زا  سپ  موس 
زا یشخب  تسا  نکمم  ربتکا 1917  بالقنا  یشاپورف  لیلحت  رد  قوف  تایرظن  زا  مادک  ره  ( 4 . ) تسا هدش  ناونع  هیسور  بالقنا  یشاپورف 
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هئوگاراکین بالقنا  صوصخ  رد  . تسا هدـش  نآ  لوصحم  يوروش  یـشاپورف  لاح  رهب  اهنآ  عمجت  داحتا و  تروص  رد  هک  دـشاب  تیعقاو 
ناونع يددعتم  لیالد  دندش ، هتـشاذگ  رانک  هب  نویبالقنا  یتدم  زا  سپ  دیـسر و  يزوریپ  هب  اه  تسیندـناس  طسوت  لاس 1979  رد  هک  زین 

يریگارف مایپ  عقاو  رد  تشادن و  یساسا  یتاذ و  رـصانع  دوخ  رد  دوب و  هیـسور  بالقنا  زا  يدیلقت  بالقنا  نیا  هکنآ  هلمج  زا  تسا ، هدش 
ياهلـسن دـش ، مهارف  بالقنا  زا  سپ  هک  يزیمآ  تملاـسم  رتسب  رد  تهج  نیمهب  دومنن و  هئارا  هئوگاراـکین  مدرم  هژیوب  ناـیناهج  يارب  ون 

روشک رد  ار  ییاکیرمآ  یبرغ و  ییوگلا  هدـیزگرب و  ار  یبالقنا  ریغ  يدارفا  نویبالقنا ، هب  لیامت  مدـع  یتبغر و  یب  اـب  نآ ، زا  سپ  مود و 
ییاهر یللملا و  نیب  تلاسر  هتشاد و  یناهج  هیعاد  اساسا  دودحمان  گرزب و  ياهبالقنا  هک  دوب  هاگآ  دیاب  هتبلا  ( 5  . ) دنتخاس مکاح  دوخ 

اب یمیژر  داجیا  هب  افرـص  بالقنا ، رمع  زا  لاس  دنچ  ندـش  يرپس  زا  سپ  دودـحم  کچوک و  ياهبالقنا  نکیل  دـنلئاق ، دوخ  يارب  ار  رـشب 
يریگ لکـش  زا  فده  اساسا  دنا و  هتفریذپ  ریثأت  گرزب  ياهبالقنا  زا  دوخ  اضعب  اهبالقنا  نیا   . دننک یم  افتکا  نیعم  هعماج  کی  رد  تابث 

ياهروشک یخرب  کیزکم و  هئوگاراکین ، ياهبالقنا  ناوتب  دیاش  . دشاب یم  دیدج  یتموکح  ماظن  رارقتسا  میژر و  کی  ینوگژاو  بالقنا ،
، دنتـسه يرـشب  یگدنز  يارب  ون » یبوچراچ   » لابندب هک  یگرزب  ياهبالقنا  لاح  رهب  اما  . دروآ رامـشب  تسد  نیا  زا  ار  ... نیتال و ياکیرمآ 
رـصانع و هکنآ  طرـشب  . دنـشاب ناهج  رد  نیون  یندمت  راذگ  هیاپ  دنناوت  یم  تهج  نیمهب  دنناد و  یمن  ینیعم  ياهزرم  هب  روصحم  ار  دوخ 

ياـهبالقنا ناـمه  عون  زا  تقیقح  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  . دنـشاب هتـشاد  دوـخ  نطب  رد  ار  ریطخ  هفیظو  نیا  ماـجنا  يارب  یتاذ  لیـسناتپ 
همزال . دناد یم  فظوم  نیفعضتسم » یمامت  زا  تیامح   » هب ار  دوخ  هکلب  تسا ، هدرکن  روهظ  تلم  کی  ییاهر  يارب  اهنت  هک  تسا  یگرزب 

، دوجوم هناملاظ  يرامعتسا و  مظن  ندز  مه  رب  اب  ات  تسا  بالقنا  هرهوج  نطب و  رد  یتاذ  طیارش  ناوت و  ندوب  اراد  يا  هفیظو  نینچ  ققحت 
هک دوخ  لـماکت  دـشر و  زا  يا  هلحرم  ره  رد  لوصـالا  یلع  اـهبالقنا  نوریب  زا  بـالقنا  هدـننک  دـیدهت  لـماوع  ( 2 دزادـنارد . ون » یحرط  »

بـالقنا تیهاـم  اـساسا  هکنیا  وگ  . دـنوش عقاو  دـیدهت  دروـم  تسا  نکمم  زین  یبـالقنا  روـشک  ياـهزرم  زا  جراـخ  ینعی  نوریب  زا  دنـشاب ،
بـالقنا نانمـشد  يارب  رطخ  نیا  . دـشاب هباـشم  ياـهروشک  يارب  ییوگلا  دـناوت  یم  هک  تسا  روشک  کـی  رد  دوجوم  مظن  رد  ینوگرگد 

، دـننک تیامح  عماوج  ریاس  رد  بالقنا  زا  مالعا و  ار  دوخ  یناهج  تلاسر  انلع ، امـسر و  بالقنا  ناربهر  هک ، ددرگ  یم  فعاضم  یناـمز 
یعامتجا طیارـش  هک  دنتـسه  یعماوج  ای  اهروشک  دـننز ، یم  مادـقا  هب  تسد  بالقنا  کـی  هیلع  هک  يا  هقبط  اـی  هورگ  نیلوا  لـیلد  نیمهب 

یبالقنا روکـش  اب  یهباشم  یعامتجا  طیارـش  هک  دنتـسه  یعماوج  هب  یبالقنا  يوگلا  تیارـس  نارگن  دـنراد و  یبـالقنا  روشک  اـب  یهباـشم 
هسنارف بالقنا 1789  زا  سپ  برغ  رد  مکاح  هتیلادوئف  ياهروشک  ینارگن  . دنتسه دوخ  عماوج  هب  یبالقنا  يوگلا  تیارـس  نارگن  دنراد و 
ریبادت ذاختا  يوروش و  ربتکا 1917  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  برغ  كولب  ینارگن  هسنارف ، بالقنا  راهم  يارب  اـهنآ  یعمج  هتـسد  مادـقا  و 

هریغ وتان و  ریظن  یماظن  یـسایس و  ياهداهن  داـجیا  و  ( ~«Containment «» ~  ) ذوفن دس   » ریظن فلتخم  ياهیروئت  يانبم  رب  يدـنفادپ 
ياـهروشک یخرب  یهارمه  اـب  یبرغ  ياـهروشک  رگید  اـکیرمآ و  یماـظن  یـسایس ، جیـسب  نینچمه  مزیلایـسوس و  مزینومک و  راـهم  يارب 

جراخ زا  لوا  هلهو  رد  دلوت ، ودب  زا  بالقنا  کی  نیا  رب  انب  . دومن نییبت  اتسار  نیا  رد  ناوت  یم  ار  ناریا  یمالسا  بالقنا  راهم  يارب  هقطنم ،
يدوبان راهم و  هب  مادقا  یعمج  هتـسد  ای  يدرف  روطب  تسا  نکمم  بالقنا  نانمـشد  نیا  . دریگ رارق  دیدهت  دروم  تسا  نکمم  زین  اهزرم  زا 
طـسوت بوشآ  هقرفت و  داجیا  مجنپ ، نوتـس  زا  هدافتـسا  دـنریگ : راکب  بالقنا  هیلع  تسا  نکمم  زین  ار  یفلتخم  ياهـشور  . دـنیامن بـالقنا 

کیرحت اـب  اـی  میقتــسم  روـطب  یگنج  یماـظن و  هـلمح  یتـح  یماـظن و  یــسایس ، يداـصتقا ، ياـهمیرحت  اـتدوک ، حرط  یلخاد ، لــماوع 
يریگ لکـش  زا  يریگولج  دوش  ماجنا  تسا ، نکمم  یجراخ  نانمـشد  طسوت  بالقنا  لماکت  موس  هلحرم  رد  هک  هچنآ  نکیل  . ناـگیاسمه

اب دننک ، دوبان  ار  نآ  هدرب و  نیب  زا  ار  بالقنا  دنتسناوتن ، یتقو  بالقنا  نانمشد  هک  ینعم  نیا  هب  . تسا بالقنا  لوصا  هیاپ  رب  نیون » ندمت  »
تیارـس و یناث  هلحرم  رد  لوا و  هلهو  رد  هتفرـشیپ  ندمتم و  يروشک  داجیا  زا  ار  نآ  دنیامن  یم  شالت  نآ ، فادها  لوصا و  يریگ  هناشن 

رـس تشپ  ار  فلتخم  بئاصم  لـحارم و  یماـمت  عقاو  رد  زین  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  . دـنراد رذـح  رب  ناـهج ، طاـقن  ریاـس  هب  نآ  شرتسگ 
دراد و روصحم  دوخ  ياهزرم  رد  ار  هدیدپ »  » نیا هک  دراد  رفاو  یعس  تسا ، هدش  دیماان  نآ  يدوبان  زا  نمشد  هک  نونکا  تسا و  هتـشاذگ 
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نیا . دزاس دوبان  دـشاب ، اهروشک  زا  يرایـسب  يارب  ییوگلا  دـناوت  یم  هک  هتفای  هعـسوت  دابآ و  ندـمتم ، يروشک  داجیا  يارب  ار  نآ  ییاناوت 
، دـیدش يداصتقا  ياهمیرحت  یناهج ، یتاغیلبت  راشف  یگنهرف ، مجاـهت  زا  . ددرگ یم  ماـجنا  یفلتخم  ياـه  لکـش  هب  نانمـشد  هلیـسوب  مهم 

هناگ ود  راهم  نآ  هب  احالطـصا  هک  تسا  یمالـسا » بالقنا  راهم   » يژتارتسا هئطوت  نیا  یلک  بلاق  . رگید کیتکات  شور و  اـههد  اـت  هتفرگ 
نامگ نیا  دیاش  دوب ، شخب  رمث  دـیفم و  يوروش  هیلع  اهیبرغ  طسوت  ( ~«containment»~  ) ای ذوفن  دـس  يروئت  رگا  . دوش یم  هتفگ 

هب اما  دشاب . هدـیاف  دـیفم  زین  یمالـسا  بالقنا  راهم  يارب  زین  هناگود » راهم   » ای  ~«Dubll containment»~ يروئت هک  دراد  دوـجو 
ساسا رب  هچ  تسین ، یجراخ  رطخ  دـهد ، یم  رارق  يدـج  هرطاخم  دروم  ار  یمالـسا  بالقنا  هژیوب  بالقنا ، کـی  هک  هچنآ  هدـنراگن  رظن 

رید ای  دوز  ار  بالقنا  هک  هچنآ  هکلب  . دننک یم  ادیپ  يرتشیب  یگتسبمه  یجراخ  تامادقا  ربارب  رد  یبالقنا  مدرم  الومعم  هلـصاح  تایبرجت 
نآ لالحمـضا  هنیمز  هک  تسا  بالقنا  ینورد  لماوع  يرخا  ترابعب  . تسا بالقنا  دوخ  ینورد  لیـسناتپ  هتفهن و  رـصانع  دناشاپ ، یم  ورف 

، گنهرف يژولوئدـیا ، . دـشاب شخب  دـیما  ون و  یمایپ  ون و  یحرط  ياراد  هنیمز  هس  رد  دـیاب  لقادـح  قفوم  بالقنا  ره  دزاـس . یم  مهارف  ار 
، ناسنا ینیب  ناهج  ناسنا ، دیاب ، دشاب ، هتـشاد  ون » یبوچراچ   » هکنآ يارب  بالقنا  کی  هک  تسنآ  روظنم  هصالخ  روطب  داصتقا و  تسایس ،

خـساپ اهنآ  همه  يارب  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  يرـشب  يرطف  یفطاع و  لئاسم  رـشب و  يونعم  یحور و  ياهزاین  زیارغ و  یناسنا ، ترطف 
خـساپ ار  نا  يوـنعم  يداـم و  تـالاؤس  تاهبـش و  هدوـمن و  داـجیا  يراـگزاس  يرـشب  لـقع  ترطف و  نـیب  یتسیاـب  . دـشاب هتـشاد  بساـنم 

مدرم و نیب  طـباور  رگا  . دـشخب مظن  یقطنم  لوقعم و  یتروـصب  تموـکح  تسایـس و  رد  ار  مدرم  شقن  دـیاب  بـالقنا  هکنآ  رگید  . دـیوگ
دیابن دشاب ، هتـشادن  دوجو  بالقنا  زا  سپ  طباور  نیا  رادتقا  تیوقت و  يارب  مزال  ياهداهن  دـشابن و  يرطف  لقع و  لوصا  رب  ینتبم  ناربهر 

هب یبالقنا » هیحور   » جیردتب هدش و  داجیا  فاکـش  یبالقنا  مدرم  هبطاق  ناربهر و  نیب  یتدم  زا  سپ  اسب  هچ  . دوب راودیما  بالقنا  موادـت  هب 
هک دشاب  هتـشاد  يدیدج  يداصتقا  يروئت  دیاب  بالقنا  هکنیا  هتکن  نیرخآو  . دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  موهفم  بالقنا  هدرپس و  یـشومارف 

تلادـع فیعـضت  یتاقبط و  هلـصاف  يریگ  لکـش  زا  تدـشب  دراذـگ و  انب  یناسنا  ترطف  لقع و  رب  ینتبم  هنالداع و  طـباور  نآ  ياـنبم  رب 
کی الوا  بالقنا  دـیاب  اموزل  تسا ، يداصتقا  لیاسم  هاـفر و  هب  مدرم  تاـهجوت  رتشیب  هک  يزورما  ياـیند  رد  اریز  . دـیامن زیهرپ  یعاـمتجا 

متح روطب  . دـهد طسب  ناهج  طاقن  ریاس  هب  ار  نآ  يوگلا  یناث  رد  دـیامن و  داـجیا  دوخ  ياـهزرم  لـخاد  رد  هنومن  هتفاـی و  هعـسوت  هعماـج 
شرتسگ هدومن و  ظفح  ار  دوخ  یبالقنا  ياهـشزرا  لوصا و  دـهاوخ ، یم  رگا  دراد  رارق  یندـمت  موس  هلحرم  رد  هک  زین  یمالـسا  بـالقنا 

، رگید یبنج  طیارش  ندش  عمج  اب  تروصنیا  ریغ  رد   . دنک ظاحل  دیاب  تیولوا  اب  ار  مدرم  يداصتقا  يدام و  ياهزاین  نیمأت  اترورـض  دهد ،
رطخ و دـناوت  یم  تیعمج  یناوج  هژیوب  روشک  کـی  یتیعمج  بیکرت  اتـسار  نیا  رد  . دـش دـهاوخ  مهارف  بـالقنا  لاوز  فیعـضت و  هنیمز 

يریگ لکـش  يداصتقا و  هعـسوت  دشر و  اب  قابطنا  مدع  تیعمج و  هیور  یب  دشر  رگید  ترابعب  . دـهد شیازفا  ار  بالقنا  يریذـپ  بیـسآ 
لماوع زا  دـناوت  یم  تیعمج  هیور  یب  دـشر  رگید  ترابعب  . دـهد شیازفا  ار  بـالقنا  يریذـپ  بیـسآ  رطخ و  دـناوت  یم  تیعمج » ههوبنا  »

نیا رتقیقد  نییبت  روظنمب  . دـشاب یبالقنا  نیون  ندـمت  یهد  لکـش  یبالقنا و  ياـهداهن  يروراـب  زا  يریگولج  بـالقنا و  فقوت  رد  عیرـست 
يدوخب روشک  ره  رد  ناناوج  بالقنا  ناناوج و  میزادرپ : یم  یمالـسا  بالقنا  يریذـپ  بیـسآ  و  تیعمج » یناوج و   » هطبار هب  الیذ  ثحب 

، دش یم  بوسحم  روشک  ره  یلم  تردق  رصانع  زا  یکی  تیعمج  هک  هتـشذگ  ياه  ههد  رد  رگید  ترابعب  . دنتـسین یفنم  هدیدپ  کی  دوخ 
نایوجگنج هب  زاین  هک  گـنج  ماـیا  رد  اـصوصخم  . دـیدرگ یم  بوسحم  روشک  کـی  تازاـیتما  زا  تیعمج  یناوج  هژیوب  داـیز و  تیعمج 

ياجب نیـشام  ینیزگیاج  يژولونکت و  ملع و  شرتسگ  اب  نکیل  دوب . گـنج  رد  يزوریپ  یلـصا  رـصانع  زا  هتـشذگ  ماـیا  رد  يوق  ناوج و 
هیامرس تعنص و  دشر  اب  تیعمج  دشر  یگنهامه  قابطنا و  روظنم  هب  دیلاوم  لرتنک  موزل  تیعمج و  دازام  ثحب  جیردتب  يدیراک ، يورین 

شیازفا راشف   » و تیعمج » داز  ام   » لضعم تشادـن ، دوجو  قابطنا  یگنهامه و  نیا  هک  ییاـهروشک  رد  نآ  زا  سپ  دـش و  حرطم  يراذـگ 
شهاک یتشادـهب و  تالیهـست  تاناکما و  هرابکی  دـشر  اب  دنتـسه ، یموس  ناـهج  اـبلاغ  هک  اـهروشک  نیا  رد  ( 6 . ) دش رادـیدپ  تیعمج »

، ناـناوج يراـکهزب  رد  نآ  ءوس  جـیاتن  هک  دـمآ  دوجوب  يداـصتقا  هعـسوت  تیعمج و  دـشر  رد  یگنهاـمهان  یعون  نادازون ، ریم  گرم و 
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هارمهب يددـعتم  تالـضعم  تالکـشم و  دـبای ، دـشر  ینوزوم  اـن  روـطب  رگا  تیعمج  نیا  رب  اـنب  . تشگ رادوـمن  ... تاـشاشتغا و يراـکیب ،
میهاوخ یم  لاح  . دـنراد نیداینب  تدـم و  زارد  ءوس  راثآ  رگید  یخرب  دنتـسه و  يروف  تقوم و  تدـم ، هاتوک  اـضعب  تالـضعم  نیا  . دراد

تسا هتشاد  یفنم  تاعبت  هچ  تسا  نینچ  رگا  تسا و  هتـسویپ  عوقوب  یقافتا  نینچ  ایآ  بالقنا  زا  سپ  یمالـسا  يروهمج  رد  ایآ  هک  مینیبب 
زا سپ  تیعمج » ههوبنا   » يریگ لکش  تسا ؟ هنوگچ  یمالسا  بالقنا  یـسانش  بیـسآ  اب  نآ  طابترا  اتیاهن  تشاد و  دهاوخ  هدنیآ  رد  ای  و 

نودب نیملـسم » دادعت  شیازفا   » نآ يانبم  هک  تفرگ  لکـش  بالقنا  زا  سپ  ناریا  رد  یـصاخ  هاگدید  یمالـسا ، بالقنا  عوقو  اب  بالقنا 
فیعـضت روظنم  هب  تسا و  مالـسا  نانمـشد  هئطوت  دیلاوم ، دشر  لرتنک  هاگدـید  نیا  ساسا  رب  . دوب نآ  یفنم  تبثم و  داعبا  راثآ و  هب  هجوت 

یمامت هک  دـش  داجیا  بالقنا  زا  سپ  هعماج  رد  یـصاخ  ياضف  نویناحور  ءاملع و  يواتف  یخرب  رودـص  اـب  اذـلف  ددرگ ، یم  غیلبت  مالـسا 
دوخ خیرات  لوط  رد  هقباس  یب  دـشر  خرن  ینعی  دـصرد  هب 91/3  لاس 1365  رد  ناریا  تیعمج  دشر  دش و  هتـشادرب  تیعمج  دـشر  عناوم 

رد نآ  لیلد  هدـمع  نکیل  ( 7 ، ) تسا هدـش  هماقا  بالقنا  زا  سپ  رد  تیعمج  دـشر  خرن  شیازفا  هیجوت  رد  زین  يرگید  لـیالد  هتبلا  . دیـسر
جوم اـی  تیعمج » ههوبنا   » يریگ لکـش  بجوم  هقباـس ، یب  دـشر  نیا  . تسا هدـش  مـالعا  ینید  فیلکت  یعرـش و  عناوم  عـفر  ناـمه  عـقاو 
نامه زا  يداصتقا ، هعسوت  يراذگ و  هیامرـس  دشر  اب  قابطنا  یگنهامه و  مدع  رب  هوالع  تدم  هاتوک  رد  نآ  رابنایز  راثآ  هک  دش  یتیعمج 
عطاقم هب  نآ  تیارس  جیردتب  و  سرادم ) ندش  هتفیـش  دنچ   ) یئادتبا سرادم  يارب  سالک  هیهت  ناتـسکدوک و  کشخ ، ریـش  هیهت  رد  ادتبا 

تالکشم تالـضعم و  انئمطم  هک  تسا  هدیـسر  غولب  یناوج و  هلحرم  هب  نونکا  مه  جوم  نیا  هک  تسنآ  یلـصا  هلئـسم  دش . رادومن  رتالاب 
: مینک یم  هراشا  تدم  هاتوک  رد  نآ  دراوم  یخرب  هب  الیذ  هک  تسا  رتدـیدش  رتداح و  رایـسب  هکلب  تسین  لبق  ياهلاس  دـننام  نآ  زا  یـشان 

دورو نامه  زا  یشان  تقیقح  رد  ینارگن  نیا  . تسا هدش  لیدبت  تلود  یلصا  ياهینارگن  زا  یکی  هب  هزورما  يراکیب  لاغتشا و  لاغتشا : (. 8)
رد تیعمج  نیا  رد  هک  تسا  یعیرـس  اتبـسن  يراـتخاس  تارییغت  رد  هلئـسم  تیمها  . تسا راـک  رازاـب  هب  روشک  ناوـج  تیعمج  راو » جوـم  »

راک و رازاب  هب  فوطعم  شیپ  زا  شیب  دیاب  ناریا  يا  هعسوت  ياهتیولوا  اههاگدید و  سپ  نیا  زا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  تسا و  عوقو  فرش 
تشذگ اب  نآ  ياهلاس  لوط  رد  ناریا  تیعمج  ینس  راتخاس  تارییغت  اب  هک  لیلد  نیا  هب  رتشیب  . دوش روشک  داصتقا  ییازلاغتشا  نوچ  دنچ و 

هک ددرگ  یم  فعاـضم  یناـمز  لـضعم  نیا  . دوش یم  راـک  رازاـب  رد  يرتـشیب  ناوج  راـک  يورین  روضح  دـهاش  ینوزفا  زور  روـطب  ناـمز 
روطب دـبای .  شیازفا  ناـنز ) هیحاـن  زا  هژیوب   ) راـک يورین  تکراـشم  خرن  دـهد و  خر  روشک  داـصتقا  یعیبط  دـنور  رد  يرگید  تالکـشم 

يریگولج يارب  دنامب ، یقاب  لاس 1375  رد  دصرد  خرن 1/9  نامه  هدمآ  لمعب  ياهیسررب  جیاتن و  ساسا  رب  يراکیب  خرن  هچنانچ  هصالخ 
دـشر خرن  هک  تـسا  یطیارـش  رد  نـیا  ( 9 . ) دوـش داـجیا  یلغـش  تصرف  رازه  تسیاـب 838  یم  طـسوتم  روطب  هنـالاس  يراـکیب  نارحب  زا 
نییاپ لیلدب  يداصتقا  دشر  خرن  هچنانچ  لاح  دنامب . یقاب  دصرد  نیگنایم 4  دح  نامه  رد  هنالاس  روطب  ياه 75 65  هرود  دننام  يداصتقا 

نایم فاکـش  هجیتن  رد  دنک و  زواجت  یلبق  دنور  زا  زین  راک  يایوج  دارفا  تکراشم  خرن  دبای و  شهاک  رگید ، لئاسم  تفن و  تمیق  ندمآ 
دیسر دهاوخ  دصرد  هب 1/23  لاس 1385  رد  يراکیب  شیازفا  دنور  دبای ، شیازفا  زورب  زور  هدنیآ  ياهلاس  رد  راک  ياضاقت  ییازلاغتشا و 

هلهو رد  هکلب  درادن  يداصتقا  داعبا  اهنت  هدنیآ  رد  نارحب  نیا  زورب  ( 10  . ) دوب دهاوخ  هعماج  رد  يراکیب  نارحب  زورب  هلزنم  هب  رما  نیا  هک 
ییوگخـساپ هب  بالقنا )  ) متـسیس ییاناوت  مدـع  نآ  دراد و  راک  يایوج  هدرتسگ  فیط  ناوج و  لسن  رب  هک  تسا  یناور  یحور و  رثا  لوا 

یم لیکـشت  ار  هعماج  زا  یمیظع  شخب  رگید  هک  راک  ناگدـنیوج  ناـناوج و  رظنم ، نیا  زا  . تسا یبـالقنا  هعماـج  هیلوا  يداـم و  ياـهزاین 
ار ام  يونعم  یتشیعم و  يدام و  ياهزاین  لقادح  دناوت  یم  یمالـسا  بالقنا  ایآ  هک  درک  دنهاوخ  رورم  دوخ  نهذ  رد  ار  لاؤس  نیا  دـنهد ،
رد يدـج  نارحب  اب  روشک  نکـسم ، هیهت  جاودزا و  هب  زاـین  غولب و  نس  هب  هدـش  داـی  یتیعمج  عجرم  ندیـسر  اـب  نکـسم : .2 دیوگ ؟ خساپ 

نارحب نیا  هدنیآ ، ياهلاس  رد  هک  تسنآ  رگنایب  هنیمز ، نیا  رد  طبریذ  نیلوئسم  ناسانـشراک و  رادشه  . تسا هدش  هجاوم  هدش  دای  عوضوم 
شیازفا . تسا هدیدرگ  هطوبرم  نالوئسم  يدج  هجوت  بجوم  رما  نیمه  دش و  دهاوخ  حرطم  گرزب ، ياهرهش  رد  هژیوب  يرتداح  لکش  هب 

شخب زا  هدومن و  ارجا  یتبرض  يروف و  ياهحرط  تسا  هدرک  روبجم  ار  تلود  نکسم ، تمیق  گرزب و  ياهرهش  رد  اهب  هراجا  نوزفا  زور 
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تروص رد  دبای و  یم  شیازفا  زورب  زور  نکسم  يارب  اضاقت  ناسانـشراک ، دروآرب  قبط  لاح  رهب  دریگب . کمک  هنیمز  نیا  رد  یـصوصخ 
ياهیراجنهان يراـکهزب و  شیازفا  .3 ( 11 . ) دـش دـهاوخ  هجاوم  يدـج  تالـضعم  اب  شخب  نیا  رد  هدـنیآ  رد  روشک  لجاع ، مادـقا  مدـع 

. درک دـهاوخ  روهظ  يداع  ریغ  یفنم و  ياهلمعلا  سکع  دوشن ، نیمأت  دارفا  يدام  یحور و  ياـهزاین  زیارغ و  رگا  یعیبط  روطب  یعاـمتجا :
ناوج هقبط  نایم  رد  یتارکنم  تفع و  فالخ  مئارج  لتق ، تقرـس ، ریظن ، یعاـمتجا  يراـکهزب  هب  عجار  يا  هسیاـقم  قیقد و  راـمآ  هچ  رگا 

رد رما  نیا  . تسا تایعقاو  زا  يرایـسب  رگنایب  يدوعـص  لکـش  هب  ریخا  ياهلاس  رد  هعماج  رد  يراکهزب  ینحنم  دـشر  نکیل ، درادـن  دوجو 
ياهتقرـس بلاق  رد  اهرهـش  یخرب  رد  يراکهزب  نیا  دوهـشم  ضراوع  . تسا رتدوهـشم  ناوج  لـسن  ناـیم  رد  اـصوصخم  یـشکدوخ  هنیمز 

اهتنوشخ و صوصخ  رد  هدـش  هئارا  ياـهیروئت  ساـسا  رب  اـهبوشآ : تاـشاشتغا و  رد  تکراـشم  .4 تسا . رتناـیامن  زین  ترارـش  هناحلـسم و 
، اهیروئت نیا  ساسا  رب   . دنرتدعتـسم دوجوم  مظن  هیلع  نایغط  تنوشخ و  داجیا  يارب  تاقبط  ریاـس  زا  رتشیب  ناـناوج  یعاـمتجا ، ياـهبالقنا 

یم بذاک  ياه  یهاوخون  هب  لدبم  یناسآ  هب  ناناوج  ییوجون   . رت یبالقنا  ناناوج  رتراک و  هظفاحم  دـنرت و  هتـسبلد  دوجوم  مظن  هب  ناریپ 
راگزاس یکین  هب  ناناوج  یهاوخ  تلاصا  نارحب  یناور  تارهاظت  اب  اهنآ  راب  تنوشخ  رهاظب  زیمآ و  کـیرحت  هدـننز و  هصیـصخ  هک  دوش 

نوگانوگ ياه  لـیلحت  هیزجت و  . تسا رازیب  اـهبالقنا  هنوگ  نیا  زا  ریپ  تلم  قیمع و  ياـهینوگرگد  اـهبالقنا و  ناـهاوخ  ناوج ، تلم   . تسا
یطارفا تسار  ای  یپچ  تسد  بازحا  هب  ابلاغ  دهد و  یم  يأر  رتمک  هنایم  راک و  هظفاحم  بازحا  هب  ناوج  ینـس  هورگ  هک  تسا  هداد  ناشن 

زا سپ  اقیقد  . دراد قادـصم  شیب  مک و  زین  ام  هعماـج  دوجوم  ياـهتیعقاو  اـب  يروئت  نیا  ( 12 . ) دنراد يرتشیب  لیامت  دـنرییغت ، ناهاوخ  هک 
زاریش كارا ، نیوزق ، دهشم ، ریظن ، اهرهش  یخرب  رد  يرهش  تاشاشتغا  دش ، زاغآ  روشک  رد  يداصتقا  لیدعت  تسایس  هک  ياهلاس 1370 

رد تیعقاو  نیا  ( 13 . ) دنا هداد  یم  لیکـشت  ار  دادـعت  نیرتشیب  لاس  ریز 24  دارفا  ینعی  ناـناوج  اـهنآ ، یماـمت  رد  هک  تفرگ  تروص  ... و
للعب اـهنابایخ  رد  هدـنکارپ  ياـهیریگرد  یـشزرو ، تاـقباسم  رد  شاـشتغا  دـننام : تسا  هدرک  روـهظ  زین  رگید  ياـهتروصب  ریخا  ياـهلاس 

ياهلاس رد  دوخ  عون  رد  ریدقت  رهب  نکیل  راهم ، لباق  دنتـسه و  رذگ  دوز  تقوم و  هچ  رگا  تادیدهت  نیا  ... یماظتنا و ياهورین  اب  فلتخم 
هطقن نامه  عقاو  رد  يریذپ ، بیـسآ  هطقن  نیا  . دش دهاوخ  رت  هدرتسگ  زین  نآ  هنماد  دش ، دـهاوخ  روشک  ضراع  ریگنماد  يراکیب  هک  یتآ 

زا یسایس  یگنهرف و  هدرتسگ  ياه  همانرب  كرادت  هیهت و  . دنا هتسب  دیما  نآ  هب  دوخ  موش  فادها  ققحت  يارب  هک  تسا  ماظن  نانمشد  دیما 
كاپ تاساسحا  زا  هدافتسا  ءوس  يارب  نمشد  يزیر  همانرب  زا  ناشن  اه ، هراوهام  هژیوب  یعمج  طابترا  لیاسو  زا  هدافتـسا  اب  نانمـشد  يوس 
هدـنیآ ناناوج و  دراد . روشک ، یعامتجا  یـسایس و  ماظن  رد  ینوگرگد  ریـسفت و  يارب  اهنآ  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  بیغرت  ناوج و  لـسن 

هک دـندقتعم  زونه  دنتـسه ، بالقنا  مود  لسن  هک  ام  روشک  ناناوج  تسا ، هدـش  ماـجنا  ریخا  ياـهلاس  رد  هک  یتاـعلاطم  تاـقیقحت و  قبط 
تیریدـم و نکیل  دراد  ار  اـهنآ  يونعم  يداـم و  ياـهزاین  هب  ییوگخـساپ  ناوـت  تاذـل  اـب  یمالـسا ، يروـهمج  ماـظن  یمالـسا و  بـالقنا 

گرزب بالقنا  هرمث  لوصحم و  هک  یمالـسا  يروهمج  هک  دندقتعم  لسن  نیا  رگید  ترابعب   . تسا بولطمان  فیعـض و  نآ  یهدـنامزاس 
یتح اهنآ  دندنمقالع ، نآ  زا  لصاح  ياهـشزرا  لوصا و  هب  اذـل  دـیامن و  نیمأت  ار  اهنآ  ترخآ  ایند و  تداعـس  دـناوت  یم  تسا ، یمالـسا 

دیامن لفاغ  مهم  تقیقح  نیا  زا  ار  ام  دـیابن  بلطم  نیا  اما  ( 14 . ) دننک ادف  ار  دوخ  ناج  یمالـسا  ماظن  تکلمم و  زا  عافد  يارب  دنرـضاح 
لـسن تالیامت  اب  يرادـقم  هک  دنتـسه  ییاهوزرآ  لامآ و  تالیامت ، ياراد  دـنا  هدرک  دـشر  بالقنا  زا  سپ  هک  یلعف  لسن  ناـناوج و  هک 
ینامز ات  دـیما  نیا  نکیل  دنتـسه  رادافو  نآ  ینابم  بالقنا و  هب  زونه  ناناوج  هچ  رگا  رگید  ترابعب  . تسا توافتم  نآ  زا  رتشیپ  یبـالقنا و 

هک هچنآ  هب  هراومه  درادـن ، دوجو  ینیمـضت  تروصنیا  ریغ  رد  دـبای  ققحت  يا  هظحالم  لباق  دـح  ات  اـهنآ  تاراـظتنا  اـهتیعقاو و  هک  تسا 
لسن نایم  فاکش  ییادج و  رب  ینبم  ییاهثحب  ریخا  ياهلاس  رد  . دننامب رادافو  تسا  هدوب  بالقنا  لوا  لسن  نویبالقنا  یلصا  فده  راعش و 

« ياه هقئاذ   » هک دراد  دوجو  رظن  قافتا  نیا  ابیرقت  تسا و  هدـش  حرطم  نارظنبحاص  نایم  رد  بالقنا  زا  سپ  لسن  اب  هدـیدگنج  یبـالقنا و 
نیمأت اهنآ  نیرت  یلوا  هک  دراد  یتاراظتنا  یمالـسا  بالقنا  زا  یلعف  لسن  . تسا تواـفتم  تاـهج  يرایـسب  رد  میدـق  لـسن  اـب  دـیدج  لـسن 

دنا هتفریذپ  ریثأت  یناهج  ياهوگلا  زا  هک  ییاهراعش  لوصا و  زا  دراد و  تسود  ار  دیدج  یندمت  رهاظم  . تساهنآ يونعم  يدام و  ياهزاین 
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هک تسا  متفه  هرود  يروهمج  تسایر  تاباختنا  لاثم ، دـهاش  . دراد تیعبت  رتشیب  دـننک ، یم  بیغرت  ار  سفن  هب  داـمتعا  ییاـکتا و  دوخ  و 
طیارـش ریاس  ندـش  عمج  اب  دراد و  رظن  رگید ، دـیدج و  ییاـیند  هب  یلعف  ناوج  لـسن  هک  داد  ناـشن  داـتفا و  قاـفتا  دادرخ 1376  مود  رد 

یتروصب هدنیآ  ياهلاس  رد  لسن  نیا  هچنانچ  لاح  . دشاب هتـشاد  دناوت  یم  روشک  یعامتجا  یـسایس و  ماظن  رب  قیمع  راذـگ و  ریثأت  روضح 
دـشاب اـهنآ  يونعم  يداـم و  ياـهزاین  يوگباوج  دـناوتن  بـالقنا ، رب  ینتبم  ماـظن  دوش و  روشک  یـسایس  ییارجا و  متـسیس  دراو  هدرتـسگ 
یحور یفطاع و  طابترا  هدـید ، گنج  یبالقنا و  لسن  اب  دـهدن و  خـساپ  هتـسیاش  وحن  هب  ار  اهنآ  یحور  يرکف و  ياه  هغدـغد  تاهبش و 

ییوگلا ماظن و  لابندب  رگد  راب  تقیقح  رد  و  درک ؟ دنهاوخن  دیدرت  یمالسا  بالقنا  هب  دوخ  داقتعا  رواب و  رد  ایآ  دشاب ، هتشادن  یحیحص 
هک دش  دهاوخ  لیکـشت  بالقنا  رب  ینتبم  یندـمت  تروصنیا ، رد  ایآ  دزاس ؟ هدروآ  رب  ار  اهنآ  عورـشم  فادـها  لایما و  هک  تفر  دـهاوخن 
زا هک  ناهج  هدیدمتـس  للم  رظتنم  نامـشچ  ایآ   . دـنیامن ءادـتقا  یلبق  نویبالقنا  ناربهر و  هب  دـننک و  دای  نآ  زا  راـختفا  اـب  يدـعب  ياهلـسن 

هیامرـس ماظن  يارچ  نوچ و  یب  هطلـس  تحت  درـس ، گنج  زا  سپ  طیارـش  رد  ار  دوخ  هدـش و  دـیماان  یقرـش  یبرغ و  نوگانوگ  ياهماظن 
هرخالاب و  دنشاب ؟ راودیما  دیامن ، عفترم  ار  دوجوم  ملاظم  هک  يرگید  ندمت  بالقنا و  عولط  هب  دنناوت  یم  دننیب ، یم  یبرغ  ندمت  يراد و 

دنام یم  یندمت  رظتنم  ایند  هکنآ  ای  دنا و  هتفای  همتاخ  یعامتجا  ياهبالقنا  رگید  هدوب و  بالقنا  نیرخآ  ناریا ، یمالسا  بالقنا  ایآ  هکنآ ،
حرطم هک  یبلاطم  عومجم  زا  يریگ  هجیتن  درک . دهاوخ  هئارا  يرشب  تایح  يارب  ون » یبوچراچ   » تسا و یمالـسا  بالقنا  زا  هتـساخرب  هک 

زا ار  نآ  هک  تسا  هعماـج  کـی  ياهـشزرا  لوصا و  رد  یـساسا  نیداـینب و  يرییغت  تقیقح  رد  بـالقنا  هک  تسا  لـصاح  هجیتـن  نیا  دـش 
ندیـسر يارب  تلم  کی  لامآ  اه و  تساوخ  دـنیآرب  بالقنا  دزاس . یم  زیامتم  یعامتجا  تالوحت  ریاس  اتدوک و  شروش و  ( 15 ، ) حالصا
دودحم ان  يا  هدرتسگ  اب  یناهج  ياهبالقنا  هب  دوخ  ياه  ییاناوت  فادها و  هب  هتـسب  تسا  نکمم  اهبالقنا  لاح  . تسا بولطم  يا  هعماج  هب 

یناهج ماع و  نیبطاخم  دودحمان  گرزب و  ياهبالقنا  . دنوش يدنب  هقبط  نیعم  هعماج  ای  روشک  کی  رد  روصحم  دودـحم و  ياهبالقنا  ای  و 
نینچ . دودـحمان لومـش ، هطیح  رظن  زا  هـچ  رگا  دـندودحم  دادـعت  رظن  زا  اـهبالقنا  لـیبق  نـیا  . دـنلئاق دوـخ  يارب  یلمارف  تلاـسر  هتـشاد و 

ياهبالقنا هکیلاح  رد  . دنـشک یم  دوخ  لابندـب  ار  فلتخم  عماوج  للم و  اه  نرق  يارب  دـندرگ و  یم  نیون  یندـمت »  » زاس هنیمز  ییاهبالقنا 
یمالسا بالقنا  . دننک یم  ادیپ  یعیبط  دنور  یتدم  زا  سپ  دنهد و  یم  خر  نیعم  هعماج  کی  رد  صاخ  یمیژر  رییغت  يارب  افرـص  دودحم ،

نرق رـشب  يارب  نیون  یندمت  رـشبم  غلبم و  مالـسا ، ینغ  ینابم  لوصا و  زا  ماهلا  اب  دناوت  یم  تسا و  لوا  ياهبالقنا  عون  زا  دیدرت  یب  ناریا 
شلاچ هب  شریظن  یب  ياهدرواتـسد  همه  اب  ار  برغ  ندمت  یبرغ ، رـصاعم  نادنمـشناد  هدیقع  فالخ  رب  بالقنا  نیا   . دـشاب مکی  تسیب و 

رب مالسا ، نید  ینابم  زا  سابتقا  ماهلا و  اب  ار  نآ  صقاون  ءالخ و  برغ ، ندمت  تبثم  طاقن  بسک  اب  دهاوخ  یم  تقیقح  رد  تسا و  هدیبلط 
عقاو رد  بالقنا  نیا  . دیامن هئارا  يژولونکت  ملع و  رـصع  رد  رـشب  یگدنز  يارب  ون » یبوچراچ   » یترابعب دـیدج و  ییوگلا  هتخاس و  فرط 

هعماج نتخاس  همه  نیا  اب  دروآ . ناغمرا  هب  نایناهج  يارب  لبق  لاـس  رد 1400  ص )  ) دمحم ترـضح  هک  تسا  یهلا  بالقنا  نامه  موادت 
ساسا رب  ات  تسا  ناهج  هب  بالقنا  رودص  هعسوت و  یلصا  مزاول  تایرورض و  زا  مالسا  ردص  یبنلا  ۀنیدم  دننامه  لقتسم  دازآ و  دابآ ، يا 
ندیسر ناکما  يرقلا ، ما  نیا  نتخاس  نودب  . دوش باریـس  نآ  زا  تیونعم  يدازآ و  تلادع و  هنـشت  يایند  دریگ و  لکـش  نیون  یندمت  نآ 

دیاب بالقنا  یلـصا  نابحاص  نویبالقنا و   . دریذـپ تروص  ناریا  ناـمدوخ  روشک  نورد  رد  لوا  هلهو  رد  دـیاب  ناـهج  هب  یمالـسا  بـالقنا 
لقادح تسایس  داصتقا و  گنهرف ، يژولوئدیا و  هلوقم  راهچ  رد  رـشب  ياهزاین  ترطف و  اب  قبطنم  بذاج و  دیدج ، ياهراک  هار  اهیروئت و 
داجیا رشب  یگدنز  هریس  راتفر و  تایحور ، رد  ون  یتکرح  شبنج و  هلیـسو  نادب  ات  . دنیامن هئارا  ناهج  للم  ریاس  ناریا و  ناملـسم  مدرم  هب 
روشک تیعمج  زا  یمین  بیرق  ناریا  یمالسا  يروهمج  رد  رضاح  طیارش  رد  هک  ناناوج  دریگ . لکـش  یقرتم  نردم و  يا  هعماج  هدومن و 

ای بالقنا و  موادـت  یلـصا  لماوع  زا  دـنا ، هدـش  هعماج  هصرع  دراو  یتیعمج  جوم  ای  یتیعمج  ههوبنا  تروصب  دـنهد و  یم  لیکـشت  ار  اـم 
بولطم و ياهخـساپ  هدـش ، دای  تالوقم  رد  ناناوج  نیا  رگا  . دنتـسه بالقنا  ینابم  ساسا  رب  یمالـسا  نیون  ندـمت  يریگ  لکـش  یترابعب 

يرظن لدم  هب  هجوت  اب  دـننیبن  بالقنا  لوصا  يارجا  موادـت و  رد  ار  دوخ  ياهوزرآ  لامآ و  دـننکن و  تفایرد  یمالـسا  بالقنا  زا  یقطنم 
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بـالقنا موهفم  دـعب ، ههد  کـی  زا  رتمک  رد  هک  درک  ینیب  شیپ  ناوت  یم  روکذـم ، طیارـش  ریاـس  ندـش  عمج  میدرک و  هئارا  هک  یقیقحت 
لـسن هک  لاـح  . تفرگ دـهاوخ  رارق  دـیلقت  دروم  يرگید  ياـهماظن  اـهوگلا و  داد و  دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  راـبتعا  فیرعت و  یمالـسا ،

اهداهن و دـیاب  اترورـض  دراپـس ، یم  يدـعب  ياه  لسن  هب  راـچان  هب  ار  دوخ  ياـج  و  ددرگ ، یم  کـیدزن  تلوهک  نس  هب  جـیردتب  یبـالقنا 
ون دیدج و  ییاهبلاق  رد  بالقنا  موادت  تروصنیدب  هتفای و  یلجت  رولبت و  اهنآ  رد  بالقنا  فادها  میهافم و  هک  دراذگ  ناینب  ار  یتاسسؤم 

تشون یپ  دشاب . روظنم  نیا  ققحت  يارب  یلوصا  تخاس  ریز  انبم و  دناوت  یم  یساسا  نوناق  لوصا  لماک  قیقد و  يارجا  . دشاب ریذپ  ناکما 
نایزبس اضریلع   2 31  . ص يداصتقا ، یـسایس و  تاعالطا  هیرـشن  يدـیرم ، شوایـس  رتکد  همجرت  رباه ، یج  کیرا  مواب ، بـالقنا ،  1 اه :

3 1373 ، . یتشهب دیهش  هاگشناد  دشرا ، یـسانشراک  هلاسر  ع ،)  ) یلع ترـضح  هاگدید  زا  اهتلود  رابدا  لابقا و  رب  یلیلحت  يدابآ ، یـسوم 
هرامش يداصتقا ، یسایس و  تاعالطا  هیرـشن   4 1376 ، . چ 2 ص 159 ، سموق ، رشن  بالقنا ، ياه  هیرظن  رد  يریـس  نایتوکلم ، یفطـصم 
نامه دربهار ، همانلصف  هب  دوش  هعجارم  هئوگاراکین ، ناریا و  رد  بالقنا  زورب  للع  صوصخ  رد  هژیوب  هنیمز  نیا  رد   5 92  . ص ، 111 112

اضریلع  7 29  . ص ، 1376 ین ، رـشن  یقوثو ، روصنم  رتکد  همجرت  یعاـمتجا ، تارییغت  هشور ، یگ   6 195  . صص 173 هرامش 10 ، عبنم ،
9 دوش . هعجارم  همیمض  رد  ناریا  یتیعمج  بیکرت  رادومن  هب   8 194  . ص هرامش 130 129 ، يداصتقا ، یسایس و  تاعالطا  هیرـشن  یناخ ،
ص عبنم : نامه   10 38  . ص هامدنفـسا 1376 ، نالک ، داصتقا  رتفد  یگنهامه ، يداصتقا و  روما  تنواعم  نتلوب  هجدوب ، هماـنرب و  ناـمزاس 
ص 171 110، ناریا ، يرامعم  يزاسرهـش و  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  تاراشتنا  هعـسوت ، تیعمج و  هللا ، بیبح  رتکد  یناجنز ،  11 45.

نیا رد   13 1376  . رتـسگداد تاراـشتنا  ص 94 ، یـضاق ، لـضفلاوبا  هـمجرت  تسایـس ، مـلع  لوـصا  هژروود ، سیروـم   12 1372  . لاس
ینارنخس یسایلا ، نیـسح  دمحم  رتکد  زا  لقن  هب   14 تسا . هدش  هدافتسا  یماظتنا  یتینما و  ياههاگتـسد  هنامرحم  ياه  نتلوب  زا  صوصخ 

: هلاقم عبانم   1377  . نابآ يدربهار ، تاعلاطم  هدکـشهوژپ  ناوج ج.ا.ا ، لسن  رد  برغ  گنهرف  شریذـپ  یتخانـشناور  ياه  هنیمز  ناونع  اب 
؛  ربکا یلع  ییاقآ ، بالقنا ، هار 

بالقنا ياهبیسآ  ینیمخ و  ماما  يرگنهدنیآ 

، دارفا دـیدش  هقالع  دروم  تالوحت ، یگنوگچ  یعاـمتجا و  نیناوق  فشک  يرگنهدـنیآ و  بـالقنا  ياهبیـسآ  ینیمخ و  ماـما  يرگنهدـنیآ 
دارفا و تشونرـس  زا  عـالطا  یـسایس و  یعاـمتجا و  لوحتم  ياههدـیدپ  تاـنایرج و  دـنور  زا  عـالطا  اریز  تسا . هدوـب  نیققحم  اـهتلود و 
اب وجدوس  بلط و  تصرف  ياهدـع  ورنیا  زا  تسا . هدـنیآ  لاوـحا  عاـضوا و  فـشک  هب  يدـنمقالع  يواـکجنک و  تلـصخ  همزـال  عـماوج ،

یهجوت لباق  تورث  ترهش و  تیعقوم ، ًاضعب  دناهدش و  هدنیآ  زا  عالطا  یئوگـشیپ و  یعدم  هدش و  راک  هب  تسد  زاین  نیا  زا  هدافتـساءوس 
مدرم تیاده  يارب  هشیمه  دندوساین و  هدنیآ  هب  تبـسن  ربدت  رکفت و  زا  ياهظحل  خیرات  لوط  رد  گرزب  نادرم  ناربهر و  دناهدرک . بسک 
لکـش ار  عماوج  تیعـضو  ناشدوخ  شرگن  ساسا  رب  دندرکیم  شالت  و  دنتـسیرگنیم ، هدـنیآ  هب  هدـش  نییعت  فادـها  يوس  هب  هعماج  و 

نیا هب  و  دشابیم ، بئاصم  دئادش و  عاونا  لمحت  يراکادف و  شالت ، تکرح ، یلـصا  ياههزیگنا  زا  یکی  هدنیآ  رد  فادها  ققحت  دـنهد .
يزوسلد تیلؤسم و  ساسحا  رطاخ  هب  ماما  ترـضح  تسا . هدـش  موکحم  مومذـم و  بهاذـم  بتاکم و  یمامت  رد  يدـیماان  سأی و  لـیلد 

ار رخآ  ياهسفن  هک  بناجنیا  : » دناهتشون دوخ  همانتیصو  زا  یشخب  رد  يو  دیـشیدنایم . هدنیآ  هب  هشیمه  روشک  مالـسا و  مدرم ، هب  تبـسن 
ار نآ  هک  ییاهرطخ  عناوم و  زا  يرطـش  و  یمالـسا ) بالقنا   ) یهلا هعیدو  نیا  ءاقب  ظـفح و  رد  هچنآ  زا  يرطـش  هفیظو  بسحب  مشکیم ،

هتفرگ رارق  هجوت  دروم  هتـشذگ  زا  شیب  یـسانشهدنیآ  ریخا  نرق  رد  ( 1 .«) منک ضرع  هدنیآ  ياهلـسن  رـضاح و  لسن  يارب  دنکیم  دیدهت 
اب یسانشهدنیآ  دنیامن . ظفح  ار  دوخ  یلعف  تیعـضو  لقاال  ای  دنـشخب و  دوبهب  هدنیآ  رد  ار  دوخ  تیعقوم  دننکیم  شالت  ًابلاغ  اریز  تسا .

عبات عماوج  تارییغت  تالوحت و  دنور  هک  اجنآ  زا  اما  تسا . لکشم  رایسب  اهنآ  رب  طلست  هطاحا و  هک  تسا  هارمه  ياهدیچیپ  ددعتم و  روما 
ار يرگنهدـنیآ  ناوتیم  يدودـح  ات  اهتیعقاو ، اب  نیناوق  قاـبطنا  تخانـش و  تروص  رد  نیارباـنب  تسا ، ریغتیـال  تباـث و  ياهتنـس  نیناوق و 
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هقالع دروم  بولطم و  ناگمه  يارب  زین  نیمخت  بیرقت و  هزادنا  نیمه  هچرگا  درک . ینیبشیپ  ًابیرقت  ار  لاوحا  عاضوا و  و  دروآ ، تسدـب 
خـیرات و تاعلاطم ، نیا  يارب  ام  هیلوا  تاعالطا  تسا . هعماج  کی  بولطم  نکمم ، ياههدـنیآ  هعلاطم  اـب  هدـنیآ ، تخانـش  دـشابیم ...« .

اههدنیآ زا  ياهعومجم  هچ  میسانشیم ، هک  شاهتـشذگ  نیا  اب  ام ، هعماج  هک  تفگ  ناوتیم  يدایز  لامتحا  اب  نیاربانب  تسا ... یلعف  عضو 
میهاوخرب هدـنیآ  رد  ای  نونکا  ام  هک  ییاهماگ  هب  یگتـسب  ددـنویپب  عوقو  هب  نکمم  ياههدـنیآ  زا  کی  مادـک  هک  نیا  تسا . شراـظتنا  رد 

( هباشت تیخنـس و   ) یـشوپمه هچرگ  دنتـسین ، یناسکی  ياههعومجم  توافتم  ياهندـمت  ماوقا و  هوقلاب  ياههدـنیآ  لـیلد  نیمه  هب  تشاد .
يزوریپ و اـهبالقنا ، طوقـس  روهظ و  ( 2 «.) دـنکیم نییعت  ار  موق  ره  هدـنیآ  تارییغت  دادعتـسا  موق  ره  لاـح ) و   ) هتـشذگ نیارباـنب  دـنراد .

ثحب دروم  یناسنا  مولع  هزوح  رد  ریخا  ههد  دنچ  رد  هک  تسا  یثحابم  نیرتمهم  هلمج  زا  ماوقا  اهتلم و  فعـض  رادـتقا و  اهتلود ، تسکش 
یـسانشناور خیرات و  هفـسلف  یـسایس ، یـسانشهعماج  تسا . هدـش  هئارا  نآ  نوماریپ  ینوگانوگ  ياههیرظن  هتفرگ و  رارق  هدرتسگ  قیقحت  و 

. دـشابیم مهم  ثحابم  زا  یکی  نانچمه  عوضوم  تیمها  لیلد  هب  دـناهتخادرپ و  عوضوم  نیا  هب  هک  دنتـسه  ییاههتـشر  هلمج  زا  یعامتجا 
هب یمالـسا  تما  اهنت  هن  هک  دوب  نآ  يارب  یگدنز  رد  اهنآ  يریگراک  هب  اهدادیور و  زا  نتفرگ  تربع  خیرات و  رد  هعلاطم  هب  نآرق  توعد 

ساسحا رطاخ  هب  ماما  ترضح  ( 3 .) دشاب رگید  ياهتما  يارب  ییوگلا  دهاش و  هکلب  دوشن ، التبم  هدنیآ  رد  نارگید  رابفسا  خلت و  تشونرس 
بتاکم نایدا و  هک  تفگ  ناوتیم  هصالخ  روط  هب  دیـشیدنایم . هدـنیآ  هب  هشیمه  روشک ، مالـسا و  مدرم ، هب  تبـسن  يزوسلد  تیلؤسم و 

هئارا اـهتلود  عماوج و  هدـنیآ  یـسایس و  یعاـمتجا و  تـالوحت  دـنور  یگنوـگچ  زا  ياهژیو  نییبـت  ياهنوـگ  هب  کـی  ره  یفـسلف  يرکف و 
اریز دـنوشیم . هدرپس  یـسایس  ياههشیدـنا  خـیرات  هب  تباث و  لمع  رد  اهنآ  نـالطب  یتدـم  زا  سپ  ینیدریغ  ياـههیرظن  بلاـغ  دـناهدرک .

مـسیسکرام تسا . نکممریغ  يدراوـم  رد  لکـشم و  رایـسب  يراـک  هناـنیبعقاو  عماـج و  ياهیرظن  هـئارا  شیاـهیگژیو و  ناـسنا و  تخاـنش 
نارادفرط و  دوب ، هدنیآ  ياهتکرح  یعامتجا و  تالوحت  یگنوگچ  ناسنا و  تخانش  یعدم  هک  تسا  ياهیرظن  نیرتیلاجنج  نیرتفورعم و 

لآهدیا هعماج  لیکـشت  ناهج ، رییغت  هیعاد  هک  اریز  درک . داجیا  هدـنیآ  يارب  يدایز  ياهدـیما  و  تشاد ، ناهج  رانک  هشوگ و  رد  يرایـسب 
، یللملانیب حطس  رد  هداعلاقوف  تاناکما  زا  يرادروخرب  تموکح و  لاس  داتفه  دوجو  اب  تشاد . ار  رـشب  تالکـشم  یمامت  لح  یناسنا و 

يارب یخیرات » مسیلایرتام   » هیرظن هئارا  اب  مسیسکرام  دش . فذح  یعامتجا  یسایس ـ  هنحص  زا  دیدرگ و  یـشاپورف  تسکـش و  هب  موکحم 
ار ناهج  ياهقلخ  دزاسب و  مسیلایرپما » مسیلاتیپاک و  مسیلادوئف ،  » دـیق زا  دازآ  یناهج  تساوخیم  و  درک ، هئارا  یبالقنا  همانرب  اهتلم  ماـمت 

مدـع تلع  هب  اـما  دـیامن . مسیـسکرام  بوـلغم  ار  يداـصتقا  یعاـمتجا و  یـسایس ، ياـهماظن  هیلک  دـناهرب و  یملعریغ  ياههفـسلف  دـیق  زا 
یبهذم هنابلطلالقتـسا و  تضهن  یتسیلانویـسان ، بالقنا  اههد  هکلب  مسیـسکرام  اهنت  هن  تالوحت ، دنور  زا  یقطنم  كرد  مدع  ینیبعقاو و 

دوخ هاگدید  يانبم  رب  یفسلف  ياهبتکم  یـسایس و  ياهنایرج  زا  کی  ره  دندنام . زاب  تکرح  زا  دندروخ و  تسکـش  يرگید  زا  دعب  یکی 
یضعب یلحارم  یط  زا  سپ  دنتفرگ و  لکش  صاخ  یطیارش  رد  اهتـضهن  اهبالقنا و  زا  کی  ره  دندرک . هئارا  یلیلحت  هیرظن و  هنیمز  نیا  رد 

هدش ناریا  رد  هک  ییاهبالقنا  ایند و  رد  تابالقنا  هلأسم  : » دناهدومرف ماما  ترضح  هکنانچمه  دندرک . طوقـس  دندروخ و  تسکـش  اهنآ  زا 
تسا ناسآ  يریگروشک  دنیوگیم  تسا . هدش  ادیپ  لاکشا  همادا  رد  نکل  هدیسر ، یئادتبا  هجیتن  هب  اهتقو  زا  يرایـسب  بالقنا  لصا  تسا ،

دناوتیم هک  دـنراد  يدایز  تاکرتشم  ًاـعطق  یلو  تسا ، تواـفتم  اـهبالقنا  طوقـس  روهظ و  لکـش  هچرگا  ( 4 .«) لکـشم يرادروشک  نکل 
ناسنا تخانـش  لیلد  نیمه  هب  تسا . ناسنا  اهنآ  تالوحت  عماوج و  لاوحا  عاضوا و  یمامت  روحم  اریز  دشاب ، يریگتربع  لیلحت و  يانبم 

اهتلصخ و لولعم  عقاو  رد  هک  اهناسنا  لامعا  راثآ  ًابلاغ  زورما  یناسنا  مولع  رد  هچرگ  تسا . يرورض  نآ  لیالد  تالوحت و  تخانـش  يارب 
هفـسلف رد  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا  لمع  رد  اههیرظن  زا  يرایـسب  هجیتن  رد  و  دوشیم ، یـسررب  ثحب و  رتشیب  دنـشابیم  تایحور 
یـضعب دراد . دوجو  نآ  ینوگرگد  یحور و  داعبا  یناسفن ، تالاح  ناسنا ، هب  ياهژیو  تیانع  ینیمخ  ماـما  ترـضح  یـسایس  یعاـمتجا و 

هچنآ یمامت  ماما  هاگدید  رد  تسا . يدرف  یقالخا و  یثحب  ًافرص  يو  طسوت  ناسنا  ینورد  يراتفر و  راثآ  اهیگژیو و  نایب  دننکیم  روصت 
لوحت رییغت و  دهاش  دیاب  اهناسنا ، رد  لوحت  رییغت و  هنوگره  زا  دعب  تسوا و  لامعا  ناسنا و  لوصحم  دوشیم  عقاو  یعامتجا  هنحـص  رد 
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تسرد ناسنا  هک  دینک  ششوک  نایهاگشناد  امش  دندومرف ...« : نایهاگشناد  يراذگ  ریثأت  هرابرد  ار  نیا  هک  يروط  نامه  دوب . هعماج  رد 
هب دـشاب  رتشیب  تلود  مدرم و  یگنهاـمه  ماجـسنا و  ردـقره  ( 5 .«) دـیهدیم تاجن  ار  ناتدوخ  تکلمم  دـیدرک  تسرد  ناـسنا  رگا  دـینک .

یمدرم و هاـگیاپ  اـب  یـسوکعم  طاـبترا  اـهتلود  یگتـسباو  نازیم  دوب  دـهاوخ  رتینـالوط  رتـشیب و  تموـکح  ماود  رادـتقا و  تبـسن  ناـمه 
شقن یعاـمتجا  تـالوحت  رد  یفنم  تبثم و  ياهتلـصخ  زا  کـی  ره  یناـسنا  ياهبیـسآ  اهدـیدهت و  دراد  هعماـج  ياـهزاین  هب  ییوگخـساپ 

رد دشاب . دیفم  هدنزاس و  تادیدهت  اهبیسآ و  اب  هلباقم  يارب  رثؤم و  هدنیآ  تیعـضو  هئارا  رد  دناوتیم  اهنآ  تخانـش  اذل  و  دنراد ، یـصاخ 
تبسن یهجوتیب  یشومارف و  نایسن  نارفک و  1 ـ دوشیم . هراشا  دنراد  یمهم  شقن  هدنیآ  یئاسانش  لیلحت و  رد  هک  تلصخ  دنچ  هب  اجنیا 

نینچ دشابیم . اهناسنا  بلاغ  كرتشم  ياهتلـصخ  زا  يرگنهدنیآ ، فده و  زا  تلفغ  دوجوم و  تامعن  ساپـس  رکـش و  مدع  هتـشذگ و  هب 
دننادب ردق  ار  تامعن  تردق و  هب  ندیسر  يدازآ و  هکنآ  ياج  هب  دنوشیم ، اهر  نیگنس  ياهراشف  تخـس و  طیارـش  زا  هک  ینامز  يدارفا 

رد ناگتـشذگ  ياهتلـصخ  جیردت  هب  هدنیآ ، هب  یهجوتیب  دوجوم و  تیعقوم  نارفک  هتـشذگ و  یـشومارف  اب  دنـشاب ، رازگرکـش  ار  ادخ  و 
نیدب دندرگیم و  لیدبت  نآ  لباقم  هطقن  هب  یتح  توافتم و  یلک  هب  نانآ  هتـشذگ  اب  هک  دنوشیم  يدـیدج  ناسنا  دریگیم ، لکـش  نانآ 

، دـندش دـساف  جـیردت  هب  دنتـسه  دـساف  هک  یئاـهنیا  همه  : » دـندومرف نینچ  نیلؤـسم  زا  یعمج  هب  باـطخ  ماـما  ترـضح  هک  تسا  بـبس 
ضرعم رد  همه  میوشب ، دساف  هک  میتسه  نیا  زا  نومأم  هک  مینکن  روصت  دیاب  مه  ام  زا  کی  چیه  و  تسا ، هدـشن  دـساف  هعفدـکی  سکچیه 

دـساف ادـتبا  زا  مه  سکچـیه  تسوا . تسد  هب  نامنابیرگ  همه  سفن ، ناطیـش  ًاصوصخ  و  ناطیـش ، نابیرگ  هب  تسد  ام  همه  میتسه ، داسف 
رب دیکأت  دوخ  ياههتشون  نانخـس و  رد  اهراب  ماما  ( 6 .«) دتفین ناطیـش  ماد  هب  داسف و  هب  هکنیا  زا  تسین  نومأم  مه  سکچیه  هدوبن و  دـساف 

تاراسخ و یهلا  میظع  تبهوم  گرزب و  تمعن  نیا  یشومارف  یهجوتیب و  هک  دناهدش  رکذتم  دناهتشاد و  نآ  تیمالـسا  بالقنا و  ظفح 
اهمیژر اهتموکح و  رییغت  يارب  تازرابم  اـهتیلاعف و  ناـیرج  رد  هکناـنآ  یبلطهداـیز  ییارگاـیند و  2 ـ دراد . لابند  هب  ار  يداـیز  تالکـشم 

یهاوخادـخ نآ  یلاع  هتفای و  لماکت  لکـش  رد  ییوجتلادـع و  یبلطلامک ، تبثم  تلـصخ  ریثأـت  تحت  دـننکیم ، يراکادـف  تکرش و 
، یبلطهدایز یـسایس ، یعامتجا و  رترب  ياهتیعقوم  و  تاناکما ، نتفرگ  رایتخا  رد  اب  ًابلاغ  تردـق ، بسک  يزوریپ و  زا  سپ  یلو  دنـشابیم .

راثآ رشن  میظنت و  هسـسؤم  نارهت : ماما ، هفیحـص  ( . 1 .) دنریگیم شیپ  رد  ار  یگدزفرـصم  يزودناتورث و  نآ  زا  رتدـب  ییوجيرترب و 
هحفص 241. ، 1377 نارهت ، ون ، حرط  رشان  ناریا 1427 ،» : » اضر يروصنم ، رتکد  ( . 2 . ) ص 403 ج 21 ، لّوا ، پاچ  ، 1378 ینیمخ ، ماما 

هفیحص ( . 4 ( ) هیآ 143 هرقب ، هروس  « ) ادیهـش کیلع  لوسرلا  نوکی  سانلا و  یلع  ءادهـش  اونوکتل  ًاطـسو  هما  مکانلعج  کلذـک  و  ( . » 3)
ج نامه ، ( . 6 . ) ص 67 ج 8 ، نامه ، ( . 5 . ) ص 336 دلج 15 ، لّوا ، پاچ  ، 1378 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسـسؤم  نارهت : ماما ،
زا ییادج  ییارگلمجت ، هب  ار  روشک  ناریدم  اسؤر و  تیعقوم ، تیلوئـسم و  هب  یهجوتیب  هافر و  تردـق و  زا  يرادروخرب  ص 369 . ، 14

يدام رهاظم  هب  یهجوتیب  دهز و  یتسیزهداس و  رب  ماما  ررکم  دیکأت  یلصا  لیلد  دهدیم . قوس  فیاظو  ماجنا  هب  تبـسن  یتسـس  مدرم و 
مه ياهلیـسو  چیه  و  تسین ، تیناحور  ییارگایند  یتشز  هب  يزیچ  چـیه  . » دـشابیم هتکن  نیمه  نویناحور  نالؤسم و  يارب  ًاصوصخ  ایند ،
ریـس درومیب  ياهيزوسلد  اب  دـنهاوخب  اناد  نانمـشد  ای  نادان  ناتـسود  اسب  هچ  دـنک . هدولآ  ار  تیناـحور  ییارگاـیند  زا  رتدـب  دـناوتیمن 
مهتم نارادهیامرـس  يرادهیامرـس و  زا  يرادفرط  هب  ار  تیناحور  هناهاگآان  ای  هناضرغم  زین  یهورگ  دنزاس و  فرحنم  ار  نانآ  ییارگدـهز 

بظاوم تدـش  هب  دـیاب  تسا  روصتم  نویناـحور  تلزنم  زا  نارگید  هدافتـساءوس  رطخ  تسا ، روشک  روـما  ردـصم  رد  تیناـحور  دـنیامن .
مینادب یعامتجا ) تلادع  نیمورحم و  زا  تیامح   ) گرزب تیلوئسم  نیا  رادهدهع  ار  دوخ  یطیارـش  ره  تحت  دیاب  ام  دوب ... دوخ  تاکرح 

اذل درادن ، يزرم  دح و  یبلطایند  یگدزفرصم و  نوچ  ( 1 .«) میاهدرک نیملسم  مالـسا و  هب  تنایخ  مییامنب  یهاتوک  رگا  نآ  ققحت  رد  و 
هلـصاف داجیا  یتلادـعیب و  ییوگروز ، تیرثکا ، زا  تیلقا  رامثتـسا  تمـس  هب  ار  هعماج  دـننک  ادـیپ  روما  نیا  هب  شیارگ  لـیامت و  هکناـنآ 
رایـسب هچ  دوشیم  تالوحت  رد  يدـیدج  رود  ماجنارـس  یـسایس و  یعامتجا ، ياهجنـشت  داضت و  أشنم  تیعـضو  نیا  دـنناشکیم . یتاقبط 

یهاوخدوخ 3 ـ دندش . لیدبت  مالـسادض  یتوغاط و  دساف ، یتموکح  هب  نوگرگد و  یتدم  زا  سپ  ناملـسم  یمدرم و  یبالقنا ، ياههورگ 
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دوش جراخ  دوخ  یعیبط  لادتعا و  دح  زا  هک  ینامز  رد  تسا ، یعیبط  يرما  يدام  تایح  ندرک  ینالوط  دوخ و  ظفح  هک  یلاح  رد  ربک ) )
یـشومارف  » و سفن » ياوه  زا  تیعبت   » و دوخ » نتفرگ  رارق  روـحم  . » دوـشیم یهتنم  رابکتـسا  و  ینیبگرزبدوـخ ) یهاوـخدوخ و   ) ربـک هب 

یلـصا و لماوع  زا  یکی  مهم  عوضوم  نیا  هب  یهجوتیب  دراد . اهیرازگشزرا  اـهراتفر و  هعماـج ، درف ، رد  يداـیز  تاـعبت  راـثآ و  ادـخ ،»
هجوت یبوخ  هب  ار  ام  لحار  ماما  عوضوم  نیمه  هب  تسا و  یـسایس  یعامتجا ، ياههدیدپ  زا  هنانیبعقاوریغ  یفارحنا و  ياهلیلحت  رد  یـساسا 
ءایبنا همه  رگا  دهاوخیم ... شدوخ  يارب  یسکره  دنشاب . هتشادن  فالتخا  دوش  یمن  دنراد ، ایند  هب  هجوت  هک  یناسک  : » دنا هدومرف  هداد و 

. دننکیم ادیپ  فالتخا  دشاب  هد  کی  رد  ادخدک  ات  ود  رگا  نکل  دـنرادن ... . فالتخا  هملک  کی  دـننکیمن . فالتخا  مه  اب  دـنوشب  عمج 
ای منهج ، ورب  ایب  دـیوگب  هراما  سفن  دـیآیمن  ادـتبا  زا  دنـشاب ... هتـشاد  فالتخا  مه  اب  تسین  نکمم  ًاعقاو ، یناحور  دـشاب ، ملاـع  ود  رگا 
ولج مدـق  کی  دوشیم  عورـش  لوا  زا  ادـتبا  ریخن ، میزادـنایب . هار  اوعد  میوشاپ  هللاای  دـیوگب  هراـما  سفن  اـی  منهج . ورب  اـیب  دـیوگب  سیلبا 
مه اب  هک  دروآ  نوریب  نیا  زا  رـس  هک  دنیبیم  تقو  کی  دوریم ، ولج  رگید  مدق  کی  دنکیم ، تیعبت  دنکیم ، تلفغ  شزا  مدآ  دوریم ،

، ربکت یهاوخدوخ ، هلمج  زا  ناسنا ، یعامتجا  ياهراتفر  اهتلصخ و  قیمع  یسررب  مدع  هک  تسا  نیا  تیعقاو  ( 2 .«) دننکیم فالتخا  دراد 
« یتـسرپسفن  » یهاوخدوخ و رد  هشیر  هک  اهتلـصخ  هنوگنیا  ياهدـمآیپ  نوگاـنوگ  داـعبا  هب  یهجوـتیب  یبـلطيرترب و  سفن ، زا  تیعبت 

عقاو اب  قبطنم  مه  ًابلاغ  هک  دننک  افتکا  تالامتحا  ییوگیلک و  هب  ًافرص  هدنیآ  عیاقو  دروم  رد  نارادمتـسایس  هک  تسا  هدش  بجوم  دراد ،
تایحور قالخا و  گنهرف ، قیمع  تخانـش  نودـب  هدـنیآ  تالوحت  دـنور  بالقنا و  روشک و  هدـنیآ  لاوحا  عاضوا و  یـسررب  دـشابیمن .

زا يرایـسب  هچرگا  دوبن . لفاغ  عوضوم  نیا  زا  هاگچیه  ماما  ترـضح  اذـل  دوب . دـهاوخ  یقطنمریغ  هنانیبعقاو و  ریغ  هعماج ، دارفا  رب  بلاـغ 
رد يو  هک  دوبن  نآ  زا  عنام  رما  نیا  یلو  دندرک ، لمع  نآ  هب  نآ  زا  رتمک  دنتخانش و  رتمک  ار  ماما  هدنزراو  قیمع  ياهشزرا  راکفا و  مدرم 

رارکت مدرم  نالؤسم و  يارب  ناسکی ، انعم  رد  توافتم و  رهاظ  هب  تارابع  اـب  ار  مهم  عوضوم  نیا  یناـکما  ره  زا  هدافتـسا  اـب  یتصرف و  ره 
یلع ماـما  دـنکیم » دوباـن  ار  دـب  بوخ و  هناـیروم ، نوـچ  هک  دـیزیهرپب  تاـفالتخا  هنوـگره  زا  : » دـندومرف ینیمخ  ماـما  هک  اـجنآ  دـنکن .

هدومرف نایب  ار  اهندمت  اهبالقنا و  اهتلود ، طوقس  روهظ و  یساسا  هفسلف  ناسنا ، ياهیگژیو  قیقد  نییبت  نمض  هعصاق ، هبطخ  رد  مالـسلاهیلع 
يرود دیـسر ، نانآ  هب  مومذم  لامعا  دنـسپان و  ياهراتفر  رطاخب  امـش  زا  لبق  ياهتما  رب  هچنآ  زا  : » تسا هدـمآ  هبطخ  زا  یـشخب  رد  تسا .

تیعضو توافت  هک  هاگره  دیشاب . نانآ  دننام  امش  هک  ادابم  و  دیهد ، رارق  هجوت  دروم  دب  بوخ و  طیارش  رد  ار  نانآ  تیعـضو  سپ  دینک .
يارب اهتمعن  یناوارف  نانآ و  نایم  رد  تینما  يرادیاپ  نآ و  زا  نانمشد  يرود  نانآ و  تزع  بجوم  هک  يراک  ره  دیدرک ، یـسررب  ار  نانآ 
ماظن ندرک  طقاس  ندز و  مهرب  يارب  یبالقنا  ياهتیلاعف  تازرابم و  ناـیرج  رد  ( 3 .«) دینک رایتخا  دش ، نانآ  هب  رادتقا  ندـنادرگزاب  نانآ و 
عفانم حـلاصم و  يادـف  يدرف  عفانم  رگید  ترابع  هب  دوشیم . هتفرگ  هدـیدان  یهورگ  يدرف و  عفانم  یموق ، یـصخش ، تاـظحالم  مکاـح ،

رارق اههتـساوخ  اهراعـش و  روحم  هدـش  هتفریذـپ  ياهـشزرا  تیمکاـح  نوناـق ، يارجا  تلادـع ، يرارقرب  نارود  نیا  رد  ددرگیم . هعماـج 
تروص رد  و  دنیآیمرد . تکرح  هب  ینامرآ  هعماج  هب  ندیسر  دوجوم و  تیعـضو  زا  یـصالخ  يارب  مدرم  هدوت  لیلد  نیمهب  و  دریگیم ،

ياهراعـش ققحت  هدـش  ریقحت  هدـش و  رامثتـسا  هدیـشک ، رجز  مدرم  يزوریپ ، زا  سپ  دنـسریم . يزوریپ  هب  ناـنآ  هدارا  قـقحت  رارمتـسا و 
عفانم تارظن و  هک  دریگیم  لکـش  دـیدج  هقبط  ياهدـع  یبلطيرترب »  » و یهاوخدوخ »  » لیلد هب  جـیردت  هب  اما  دـنراد . ار  تازرابم  نارود 

جیردـت هب  زاتمم  تیلقا  نیا  دـنروآیم . دوجو  هب  دوخ  صاخ  ياهیگژیو  اب  ار  توافتم  یتیلقا  و  دـنراد ، مدرم  عفانم  تارظن و  اـب  یتواـفتم 
تاظحالم نارـس ، تیعقوم  فیعـضت  زا  يریگولج  يارب  ور  نیا  زا  دـنهدیم . قوس  یتاقبط  هلـصاف  يریگرد و  هقرفت و  يوس  هب  ار  هعماج 

فیعضت دیدج و  ماظن  زا  مدرم  نتفرگ  هلصاف  هدنزاس ، لاعف و  ياهورین  هیزجت  دیدج  تیعـضو  همادا  دریگیم . لکـش  تاضیعبت  صاخ و 
گنج رد  وتیت » لاـشرام   » مزرمه و  تسیـسکرام ، سانـشرس  ناگدنـسیون  زا  سـالیج » ناولیم  . » تشاد دـهاوخ  لاـبند  هب  ار  نآ  یجیردـت 
رگید رادهیامرـس و  هقبط  يوروش )  ) ربـتکا 1917 بـالقنا  زا  سپ  تشون ...« : هنیمز  نیا  رد  يوالـسگوی  ناراذـگهیاپ  زا  و  مود ، یناـهج 

تموـکح تردـق ، ندرک  هضبق  زا  سپ  هقبط  نیا  تفرگ . ار  اـهنآ  ياـج  يدـیدج » هـقبط   » یلو دـندش ، مدـهنم  یعاـمتجا  نـهک  تاـقبط 
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« یسایس یسارکوروب   » ار دیدج  هقبط  نیا  وا  دوب . رتدیدش  خیرات  لوط  رد  یعامتجا  تاقبط  رگید  زا  نآ  تیقلطم  هک  داهن  انب  ار  ياهقلطم 
رارق تموکح  سأر  رد  ور  نآ  زا  و  تفرگ ، لکـش  نهک  هعماج  نورد  زا  يداصتقا ، دیدج  طباور  شیادیپ  زا  سپ  هقبط  نیا  دـناوخیم ...
ماظن تیمکاح  زا  سپ  دـیدج » هقبط   » عقاو رد  دروآرد . دوخ  هرطیـس  هطلـس و  ریز  ار  هعماج  دـنک و  اپرب  ار  دوخ  هاوخلد  ماـظن  هک  تفرگ 

چیه يوگنخـس »  » هک دـندش  مکاـح  يوروش  داـحتا  رب  نادرمتلود  زا  یهورگ  : » ناگدنـسیون زا  یکی  لوق  هب  و  ( 4 «.) تفرگ لکش  دیدج 
دننام یعامتجا  ياههدیدپ  یلخاد  ياهبیـسآ  اهدـیدهت و  ( 5 .«) دـندوب دوخ  عفانم  تاظحالم و  عبات  طقف  اـهنآ  دـندوبن ، یعاـمتجا  هورگ 
هعماج دـشابیم ، تافآ  اهبیـسآ و  اهدـیدهت ، ضرعم  رد  درف  رادـتقا  تایح و  یتمالـس ، هک  هنوگنامه  تسا . یناسنا  تواـفتم  ياهتیعـضو 

اهدیدهت هک  ینازیم  هب  هعماج  ره  دـشابیم . توافتم  اهنآ  ندرک  یثنخ  هلباقم و  یگنوگچ  لکـش و  عون و  هچرگا  تسا ، نینچ  زین  یناسنا 
میقتـسم و طابترا  اذل  دراد . اقب  ناکما  تبـسن  نامهب  دسانـشب ، رتهب  ار  دوخ  عفانم  حلاصم و  تینما ، تیوه ، تیدوجوم ، دض  رب  اهبیـسآ  و 

ترابع هب  تسا . تلع  ءاقب  هب  هتـسباو  لولعم  ءاقب  یفـسلف ، لصا  کی  ساسا  رب  دراد . دوجو  یـسانشبیسآ  یـسانشهدنیآ و  نیب  یمکحم 
دراد دوجو  زین  نآ  اب  بسانم  ياهدمآیپ  راثآ و  دراد ، دوجو  یعامتجا  یسایس ـ  تکرح  کی  داجیا  ياههزیگنا  للع و  هک  یمادام  رگید 
ءاقب زمر  دیدرتیب  : » دومرف ماما  ترـضح  ورنیا  زا  دوریم . نیب  زا  زین  نآ  تاعبت  راثآ و  ًاتعیبط  تفر ، نیب  زا  تکرح  للع  ای  تلع  هاگره  و 

یلـصا نکر  ود  هک  دناوخ ، دنهاوخ  خیرات  رد  هدنیآ  ياهلـسنو  دنادیم  تلم  ار  يزوریپ  زمر  تسا و  يزوریپ  زمر  نامه  یمالـسا  بالقنا 
هب ( 6 .«) دصقم هزیگنا و  نامه  يارب  هملک  تدحو  اب  روشک  رـسارس  رد  تلم  عامتجا  یمالـسا و  تموکح  یلاع  دـصقم  یهلا و  هزیگنا  نآ 
ایآ هکنیا  زا  دنکیم  ثحب  هک  یئاههیرظن  دوشیم . نشور  یگنهرف  یـسایس ـ  ياههیرظن  اهثحب و  نیرتیلاجنج  زا  یکی  خـساپ  بیترت  نیا 

لکـش ار  روشک  تیعـضو  يرامعتـسا  ياهتـسایس  یجراـخ و  هطلـس  اـی  دـشاب و  یم  روشک  لاوحا  عاـضوا و  هدـننکنییعت  یلخاد  طـیارش 
ات و  دـنک ، لمع  یلخاد  طیارـش  فعـض و  طاقن  زا  هدافتـسا  اب  تسیابیم  تلاخد  يراذـگریثأت و  يارب  یجراخ  لـماع  هنوگره  دـهدیم .
هللا نا  : » دـیامرفیم هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق  ( 7 .) دشاب راذگریثأت  دناوتیمن  یجراخ  لماع  دـشاب  هتـشادن  دوجو  یلخاد  هنیمز  هک  ینامز 

ار هچنآ  یمامت  مدرم  هکنآ  رگم  دـهدیمن  رییغت  ار  یتلم  چـیه  لاوحا  عاضوا و  دـنوادخ  ًاعطق  ( 8 «) مهـسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغیال 
ياههنیمز فعـض و  داجیا  رد  یعـس  تاناکما  یمامت  زا  هدافتـسا  اب  يرامعتـسا  يرابکتـسا و  ياهتلود  دنهد . رییغت  دنراد  ناشدوخ  رد  هک 
ياهبیـسآ اهدیدهت و  نیرتمهم  دنروآرد . ارجا  هب  ار  دوخ  ياههمانرب  اهتـسایس و  دنناوتیم  تیقفوم  تروص  رد  دنیامنیم و  يراذـگریثأت 

ماجسنا ردقره  دننکیم . تموکح  نانآ  رب  هک  تسا  یمدرم  هدوت  اهتلود  هاگهیکت  نیرتمهم  یلخاد  ياهورین  هیزجت  1 ـ زا : دنترابع  یلخاد 
ص ج 21 ، نامه ، ( . 1 .) دوب دـهاوخ  رتینالوط  رتشیب و  تموکح  ماود  رادـتقا و  تبـسن  نامه  هب  دـشاب  رتشیب  تلود  مدرم و  یگنهامه  و 
ریخلایف و اورکذتف  لامعالا  میمذ  لاعفالا و  ءوسب  تالثملا  نم  کلبق  ممالا  هب  لزن  ام  اورذحاو  ( . » 3 . ) ص 224 ج 20 ، نامه ، ( . 2 . ) 99
هل هادـعالا  تحاز  مهنأش و  هب  هزعلا  تمزل  رما  لک  اومزلاف  مهیلاح  تواـفت  یف  مترکفت  اذاـف  مهلاـثما . اونوکت  نا  اورذـحاو  مهلاوحا ، رـشلا 

هحفـص مالـسالا ، ضیف  موحرم ) ، ) هغالبلاجـهن . ) مهلبح هیلع  همارکلا  تلـصو  و  مهعم ، هل  همعنلا  تداقنا  و  مهیلع ، هیفاـعلا  تّدـم  مهنع و 
ص ، 1372 نارهت ـ  لوا  پاچ  هجراـخ ، روما  تارزو  تاراـشتنا  زا  یـشاپورف ،» اـت  نیوکت  زا  يوروش  داـحتا  : » ههلا یئـالوک ، ( . 4 . ) 801

درف دروـم  رد  هکناـنچمه  ( . 7  ) ص 404 ج 21 ، یهلا ،) یـسایس ـ  همانتیـصو   ) ماـما هفیحـص  ( . 6 . ) ص 314 عـبنم ، ناـمه  ( . 5 . ) 313
مدـع لیلد  هب  اهتلود  هاـگره  هیآ 11 . دـعر ، هروـس  ( . 8 . ) دـنوشب قفوم  دـنناوتیمن  ازيرامیب  لـماوع  تینوصم ، تلع  هب  هدـش  هنیـسکاو 

هنوگنیا دنتـسین ، رظن  دروم  فادها  اهنامرآ و  ققحت  اهزاین و  نیمأت  هب  رداق  دنوش ، فعـض  راچد  مدرم  اب  نتفرگ  هلـصاف  ای  یلم و  تدـحو 
طابترا اهتلود  یگتسباو  نازیم  دریگیم . لکش  هتسباو  ماظن  دننکیم و  هیکت  یجراخ  ياهتردق  هب  دوخ  طوقـس  زا  يریگولج  يارب  اهتلود 

تسا لیلد  نیمهب  دراد . هعماج  ياهزاین  هب  ییوگخساپ  یلم و  تینما  نیمأت  رد  اهنآ  ییاناوت  یلم و  ماجـسنا  یمدرم و  هاگیاپ  اب  یـسوکعم 
هتـسباو و جـیردت  هب  مدرم ، تیاضر  بلج  اهزاین و  نیمأت  رد  یناوتان  تلع  هب  یتدـم  زا  دـعب  یبـالقنا  لقتـسم و  ياـهتلود  زا  يرایـسب  هک 
هب یعوضوم  رتمک  لاعتم  دنوادخ  هب  هجوت  زا  دـعب  ماما  ترـضح  یعامتجا  هشیدـنا  یـسایس و  هفـسلف  رد  دـنوشیم . دـساف  یمدرمدـض و 
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هیزجت هقرفت و  زا  رتکاـنرطخ  تدـحو و  زا  رتـمهم  يو  يرگنهدـنیآ  رد  يرما  چـیه  اریز  تسا . هدوب  نآ  ظـفح  اـهورین و  تدـحو  تیمها 
: دـندومرف هک  نانچ  نآ  دـناهتخادرپ . مهم  عوضوم  نیا  هب  هباشم  تارابع  اب  اهمایپ  ياهینارنخـس و  مامت  رد  ًابیرقت  اذـل  تسا . هدوبن  اهورین 

رکف دوخ  يادرف  يارب  هتـشادرب و  تسد  تافالتخا  زا  مهاوخیم  عوضخ  لاـمک  اـب  نونکا  تسا . هدوب  هملک  تدـحو  اـم  يزوریپ  زمر  »... 
دوخ یخیرات  همانتیـصو  رد  ماما  ( 1 !«) دنکیم دوبان  ار  دـب  بوخ و  هنایروم  نوچ  هک  دـیزیهرپب  تافالتخا  هنوگره  زا  و  دـینک ، یـساسا 

( ینکفا هقرفت   ) هئطوت نیا  لباقم  رد  هک  تسا  نآ  رضاح  رصع  رد  هژیو  هب  نایناریا  صوصخ  نیملسم و  هب  بناجنیا  هیـصوت  دناهتـشون ...« :
رد ( 2 .«) دـنیامن سویأـم  ار  ناـقفانم  راـفک و  دـنهد و  شیازفا  نکمم  هار  ره  هـب  دوـخ  تدـحو  ماجـسنا و  هـب  هداد و  ناـشن  لـمعلاسکع 
اب یمالـسا  يروهمج  تلود  تالکـشم  رد  دناهتـشون ...« : همانتیـصو  رد  نانآ  هب  باطخ  تلود  مدرم و  یگنهاـمه  تدـحو و  صوصخ 
هب و  دینک ، يرادهگن  نآ  زا  یمارگ  یبوبحم  نوچ  دینادب و  دوخ  زا  ار  سلجم  تلود و  دیشاب و  اشوک  اهنآ  عفر  رد  کیرـش و  لد  ناج و 

نافعـضتسم و ًاـصوصخ  ناـنآ  هب  يرازگتمدـخ  رد  دـینادب و  ار  تلم  نیا  ردـق  هک  میاـمنیم  هیـصوت  ناراکردـنا  تسدو  تلود  سلجم و 
ققحت نانآ  ياهیراکادـف  اب  نانآ و  دروآهر  یمالـسا  يروهمج  و  دنتـسه ، همه  معن  ءایلوا  ام و  نامـشچرون  هک  ناگدیدمتـس  نامورحم و 

مالسلاهیلع یلع  ماما  ( 3 .«) دینادب دوخ  زا  ار  نانآ  مدرم و  زا  ار  دوخ  و  دینکن ، راذگورف  تسا  نانآ  تامدخ  نوهرم  نآ  ءاقب  و  درک ، ادـیپ 
يرود و : » دومرف یمالـسا  ماـظن  رادـتقا  تیدوجوم و  ظـفح  يرگنهدـنیآ و  ياتـسار  رد  هتـشذگ و  تـالوحت  نییبـت  رد  هعـصاق ، هبطخ  رد 

نانآ تردق  روحم  نوتس و  هک  يرما  ره  زا  دیشاب . هتـشاد  نآ  يارجا  رب  هیـصوت  دیکأت و  تدحو ، یتسود و  رب  رارـصا  هقرفت و  زا  بانتجا 
ندرک در  رگیدـکی و  هب  ندرک  تشپ  ینمـشد و  یئوـجهنیک و  دـینک . يرود  دوـمن  تسـس  ار  ناـنآ  تردـق  تکـسش و  ار  ناگتـشذگ ) )

. دـینک یـسررب  ار  هتـشذگ  ياهتما  راک  نایاپ  تبقاع و  دوب . نانآ  تسکـش  لئالد  هلمج  زا  داحتا ،) یتسود و  ياج  هب   ) رگیدـکی ياهتـسد 
میـسقت فلتخم  ياههورگ  هب  دش و  هناگود  نانآ  تین  مالک و  دیـشک ، یگدنکارپ  هب  اهیتسود  دش و  عقاو  نانآ  نایم  رد  هقرفت  هک  ینامز 

ار نانآ  خیرات  تفرگ و  نانآ  زا  ار  تمعن  یناوارف  درک و  جراخ  نانآ  زا  ار  تزع  سابل  دنوادخ  دـنتخادرپ ، رگیدـکی  گنج  هب  و  دـندش ،
ادـیپ يدارفا  تردـن  هب  تـسا . یعیبـط  يداـع و  يرما  يأر  رظنفـالتخا و  ( 4 .«) داد رارق  امـش  ناگدـنریگدنپ  يارب  دـنپ  تربع و  هلیـسو 

تروـص رد  دـننک و  وـگتفگ  ثحب و  رظنلداـبت و  دـنناوتیم  دارفا  نیارباـنب  دنـشاب . هتـشاد  یناـسکی  تارظن  روـما  ماـمت  رد  هک  دـنوشیم 
دناوتیم اـسب  هچ  تسین و  موکحم  مومذـم و  فـالتخا  دوجو  رگید  تراـبع  هب  دـنیامن . لـمع  تاررقم  نیناوـق و  قـبط  دـیاب  رظنفـالتخا 

اهورین هیزجت  و  ییورردور ، یئادج ، عازن ، تسا ، موکحم  مومذم و  هچنآ  دنشاب . نوناق  عیطم  همه  هکنآ  رب  طورشم  دشاب  تبثم  هدنزاس و 
يارزو هب  بناجنیا  تیصو  : » دناهتشون نینچ  همانتیصو  رد  هنیمز  نیا  رد  ینیمخ  ماما  حلاص  ياهورین  مدرم و  نتفرگ  هدیدان  2 ـ دشابیم .
قازترا نآ  زا  هک  ياهجدوب  اههناخترازو  نادنمراک  اهامش و  هکنآ  رب  هوالع  هک  تسا  نآ  رگید  ياهرصع  رد  رـضاح و  رـصع  رد  لوئـسم 

، مارح ندرک  لمع  هفیظو  فلاخم  و  مدرم ، يارب  تمحز  داجیا  و  دیشاب ، نافعـضتسم  ًاصوصخ  تلم  رازگتمدخ  دیاب  تلم و  لام  دینکیم 
تاقبط ًاصوصخ  مدرم  ینابیتشپ  اب  دیراد . جایتحا  تلم  ینابیتشپ  هب  اهامـش  همه  دوش ، یم  یهلا  بضغ  بجوم  یهاگ  هتـساوخن  يادـخ  و 
مورحم نانآ  ینابیتشپ  زا  يزور  رگا  و  دـیدرگ ، هاـتوک  نآ  رئاـخذ  روشک و  زا  یهاشمتـس  تسد  و  دـش ، لـصاح  يزوریپ  هک  دوب  مورحم 

(5 .«) دنیامنیم لاغشا  ار  اهتسپ  ناگشیپمتس  امـش  ياج  هب  راکمتـس  یهاشنهاش  میژر  نوچمه  و  دیوشیم ، هتـشاذگ  رانک  اهامـش  دیوش 
نارگید ياههتشون  رد  هک  دوشیم  رکذتم  ار  یمهم  رایسب  تاکن  یلو  دیامنیم ، نییبت  ار  بلطم  ناور  هداس و  رایـسب  هچرگا  قوف  تارابع 

قوقح مدرم و  هب  هجوت  اریز  دراد . دوجو  ناوارف  ماما  ترضح  نانخس  رد  تارابع  هنوگنیا  زا  دوشیمن . هدید  ینشور  تحارـص و  نینچ  اب 
زا سپ  تازراـبم و  نارود  رد  ماـما  يژتارتـسا )  ) یـشم طـخ  یـساسا  طوطخ  زا  یکی  ناـنآ  ياـهورین  اهدادعتـسا و  زا  يریگهرهب  ناـنآ و 

، يرادـممدرم ياههیرظن  دـنداد . تبثم  خـساپ  هتخانـش و  یبوخ  هب  ار  تیعقاو  نیا  ًـالباقتم  زین  مدرم  تسا . هدوب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 
دوش تسارح  تظافح و  لاح  ره  رد  مدرم  تیثیح  قوقح و  عفانم ، هک  دشاب  هتـشاد  تیعقاو  دناوتیم  ینامز  یـسارکومد ، يرالاسمدرم و 

دناوـتب ناریدـم  نارادـمامز و  رد  تماـیق  دـنوادخ و  هب  ناـمیا  زج  تـسا  دـیعب  دریگ . رارق  هجوـتدروم  نآ  یعقاو  ياـنعم  هـب  ساـنلاقح  و 
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هچوک و مدرم  هک ، تسا  نیا  هداد  رارق  طوقـس  تکـسش و  ضرعم  رد  ار  اهبالقنا  یمامت  هچنآ  دنادرگ . ققحم  ار  یعقاو  یمدرم  تموکح 
نایاپ داهج  نارود  هک  نیمه  و  دـننکیم ، طقاس  ار  طحنم  یمدرمدـض و  ماظن  هنانامرهق  دوخ ، ياهیگتـشذگناج  زا  اهیراکادـف و  اب  رازاـب 

اب دناهدینارذگ و  یتحار  اب  اهروشک  رگید  رد  ار  داهج  گنج و  ياهلاس  هک  یناسک  دنروخیمن ! دردب  رگید  و  دـنوشیم ، شومارف  تفای 
روشک ساسح  ياهتـسپ  و  دندرگیمزاب ، دناهدش  صـصختم  کشزپ و  سدنهم ، رتکد ، لاح  دـناهدوب و  هناگیب  ناشمدرم  بالقنا  هعماج و 

بالقنا و زا  نانآ  هک  تسا  نیا  مدرم  یـشوخلد  و  دننکیم ، نالک  ياهقوقح  لیبموتا و  زیم ، ار  نادیهـش  ياهبنوخ  و  دـننکیم ، لاغـشا  ار 
سپ هسنارف  رامعتـسا  دض  رب  نانآ  هنانامرهق  تازرابم  ریازجلا و  تلم  بالقنا  هب  ناوتیم  لاثم  ناونع  هب  دنیوگیم ! نخـس  مدرم  اب  یتسود 

يزوریپ دـندش . ینابرق  روشک  تیعمج  رفن  نویلیم  هن  زا  رفن  نویلیم  کی  نآ  يزوریپ  يارب  هک  یبالقنا  دومن . هراشا  مود  یناهج  گنج  زا 
ریازجلا بالقنا  هک  يروط  هب  دروآ . دوجو  هب  ناناملسم  ًاصوصخ  هدزرامعتـسا  هطلـس و  تحت  ياهتلم  نایم  رد  ار  يدایز  ياهدیما  بالقنا 

ناوت رد  هک  هچنآ  دندومن و  اهيداش  دنتفرگ و  اهنـشج  ریازجلا  لالقتـسا  زا  سپ  ناریا  تلم  دوب . ناملـسم  ياهتلم  سدـقم  نامرآ  وگلا و 
لیکـشت بالقنا و  يزوریپ  زا  ههد  ود  زونه  اما  دنتـشاد . دوخ  يارب  ار  نآ  رارکت  يوزرآ  دـندرک و  لاسرا  ناـنآ  هب  کـمک  يارب  دنتـشاد 

هب ناقفخ  بوکرـس و  دش . نایامن  رگیدکی  اب  فلتخم  ياههورگ  تیدض  تلود و  زا  مدرم  ییادج  راثآ  هک  دوب  هتـشذگن  لقتـسم  تلود 
زا یجراخ و  ياهتلود  هب  یگتسباو  دندوب . دیدج  ماظن  ینوگنرس  يارب  یتصرف  راظتنا  رد  مدرم  هک  يروطب  دش ، طلسم  نوگانوگ  لاکـشا 

ياههاگتسد زا  يوزنم و  نیدتم  دهعتم و  ناناملسم  تفای و  يرترب  یبرع  نابز  رب  هسنارف  نابز  دش . دیدشت  ینید  یلم و  گنهرف  ندرب  نیب 
يارب مدرم  ناگدـنیامن  باختنا  روظنم  هب  تاباختنا  يرازگرب  هب  میمـصت  مراهچ  ههد  زاـغآ  رد  ماجنارـس  دـندش . جارخا  جـیردت  هب  یتلود 
دوجو دـهعتم  ناناملـسم  باختنا  ناکما  يرادا  ياههاگتـسد  زا  ناناملـسم  درط  ههد  هس  زا  سپ  هک  روصت  نیا  اب  دـش . هتفرگ  روشک  هرادا 

رظندروم دارفا  درمـش و  منتغم  ار  تصرف  دریگب ، مکاح  هاگتـسد  زا  ار  دوخ  ماقتنا  هک  دوب  یتصرف  راـظتنا  رد  هک  ریازجلا  تلم  اـما  درادـن .
دراد و همادا  نانچمه  هک  دـش  زاغآ  روشک  نآ  یـسایس  خـیرات  رد  یلخاد  گنج  زا  يدـیدج  نارود  بیترت  نیا  هب  درک ، باختنا  ار  دوخ 

اهیلع قحف  اهیف  اوقـسفف  اهیفرتم  انرما  هیرق  کـلهن  اـندرا  اذا  دـیامرفیم : میرک  نآرق  میزومآ . یم  یهلا  تاـیآ  زا  اـم  هک  يزیچ  ناـمه  نیا 
زا جورخ   ) قسف هار  تورث  تردـق و  نابحاص  دـنوش ، كاله  ینیمزرـس  مدرم  هک  تسا  رارق  هاـگره  ( » 16 ءارـسا :  ) اریمدت اهانرمدف  لوقلا 

تیلقا مینکیم ». كـاله  ار  همه  یطیارـش  نینچ  رد  دوشیم و  یعطق  ناـنآ  يدوباـن  تروص  نآ  رد  هک  دـننکیم  هشیپ  يراـکهبت  و  قح )
. دنوشیم یتوغاط  ماجنارس  انغتسا و  تلفغ ، نایـسن ، راچد  جیردت  هب  رترب ، تیعقوم  هافر و  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  صاوخ  هورگ  زاتمم و 

یتیلقا هچ  رگا  دش  دنهاوخ  باذـع  راتفرگ  هعماج  دارفا  یمامت  لیلد  نیا  هب  دراد و  هعماج  يزاسدـساف  رد  يرثؤم  شقن  روبزم  هورگ  داسف 
يربهر دنمزاین  هک  دنـشابیم  ياهوقلاب  هدنکارپ و  ياهورین  تروص  هب  مدرم  ناریدم  فارحنا  3 ـ دشاب . هتـشاد  دوجو  نانآ  نایم  رد  حلاص 

یعامتجا و تالوحت  رد  ناریدم  شقن  هداعلاقوف  تیمها  لیلد  هب  دیامن . يزکرمتم  تردق  هب  لیدبت  دحتم ، عمج و  ار  نانآ  هک  دنـشابیم 
رـصحنم تیروحم و  هب  دـقتعم  ياهدـع  دراد . يدوجو  يدایز  تایرظن  اهثحب و  نآ  نوماریپ  یـسایس ، یـسانشهعماج  رد  هک  تسا  یـسایس 

یهورگ ناربهر و  مدرم و  دـنویپ  هدـننکنییعت  شقن  هب  دـقتعم  ياهدـع  و  اـهبالقنا ، ندوب  درف  هب  مئاـق  تـالوحت و  رد  ناربـهر  شقن  ندوب 
ياههزیگنا نینچمه  ناـنآ و  درکلمع  ناربهر و  ریثأـت  تحت  مدرم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  لاـحرهب  دنـشابیم . طیارـش  تیمکاـح  هب  دـقتعم 

ج نامه ، ( . 2 . ) ص 194 ج 6 ، ماما ، هفیحص  ( . 1 .) دنریگیم هلصاف  بالقنا  زا  ای  دنوشیم و  هدیـشک  بالقنا  هب  یعمج  عفانم  يداقتعا و 
ص ج 21 ، ماما ، هفیحـص  ( . 5 . ) ص 802 مالـسالاضیف ، موحرم ) «، ) هغالبلاجـهن ( . » 4 . ) ص 412 ج 21 ، ناـمه ، ( . 3 . ) ص 404 ، 21

یمالـسا بالقنا  نایرج  رد  دـشابیم . اهبالقنا  تشونرـس  هدـننکنییعت  تدـمزارد  رد  ناربهر  مدرم و  لباقتم  ریثأت  رگید  تراـبع  هب  . 426
تـضهن عورـش  يادـتبا  زا  ینیمخ  ماـما  ترـضح  تسا . نشور  ًـالماک  ناـنآ  دـنویپ  مدرم و  يربهر و  شقن  يزوریپ  زا  دـعب  لـبق و  ناریا ،

هلمظعم يربهر  تیقفوم  لئالد  زا  یکی  ًاعطق  درک و  ظفح  دوخ  يربهر  رد  ار  یساسا  لصا  نیا  دوخ ، تایح  ياهزور  نیرخآ  ات  یمالـسا 
زاسراک رثؤم و  لمع ، نامیا و  رد  هکلب  راعـش  مالک و  رد  هن  يربهر  مدرم و  دـنویپ  تسا . هدوب  عوضوم  نیمه  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  و 
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دوخ نمـشد  ارناـنآ  هکلب  دـندرکن ، رواـب  اـهنت  هن  مدرم  یلو  دنتـشاد ، ندوب  یمدرم  هیعاد  هک  دنتـسه  دـندوب و  یناربهر  رایـسب  هچ  تسا .
يزوریپ هب  ار  بـالقنا  ناربـهر  هارمه  هب  هک  دنتـسه  ییورین  مدرم  تسا . هدوـب  رایـسب  رـصاعم  ياـهبالقنا  رد  یناربـهر  نـینچ  دنتـسنادیم .

ياهیدازآ یگدـنز و  تیعـضو  دوبهب  راتـساوخ  نانآ  دـنریگیمن . رارق  یبالقنا  ماظن  تاماقم  ناریدـم و  حطـس  رد  نانآ  یلو  دـنناسریم ،
يداینب ياههمانرب  يارجا  هب  ممصم  تاماقم  ناربهر و  هک  یتروص  رد  مه  نآ  تسا . ریذپناکما  تدمزارد  رد  اهنت  هک ، دنشابیم  یساسا 

یم لیدـبت  بالقنا  دـض  هب  هناهاگآان  اـی  هناـهاگآ و  و  دـننادرگیمرب ، يور  بـالقنا  زا  مدرم  هنرگو  دنـشاب ، روشک  رد  تلادـع  ققحت  و 
تارابع اب  اذل  تشادن و  رود  رظن  زا  ار  اهیرازگتـسایس  اهراتفر و  رد  نآ  ساکعنا  تایقلخ و  تایحور و  رییغت  ناکما  ماما  ترـضح  دنوش .

دناهتـساوخ نتـسیز » هداس   » و ایند » فراخز  هب  ییانتعایب  «، » ندرک رکف  تمایق  هب  «، » ندـیدن ار  دوخ  «، » ندوب ادـخ  داـی   » لـیبق زا  فلتخم 
نینچ داد و  رارق  هجوت  دروم  ار  عوضوم  نیا  دوخ  همانتیـصو  رد  يو  دنربب . نیب  زا  ار  فده  دصقم و  زا  ندش  رود  فارحنا و  ياههنیمز 
جراخ لخاد و  رد  نانآ  هب  ناگتـسباو  اهتردـقربا و  مجاهت  رـصع  هک  رـصع ، نیا  رد  يربهر  ياروش  ربهر و  هب  بناـجنیا  تیـصو  : » تشون

ار دوخ  هک  تسا  نآ  هدـنیآ  ياهرـصع  رد  یمالـسا و  يروهمج  شـشوپ  رد  تسا  مالـسا  هب  تقیقح  رد  و  یمالـسا ، يروهمج  هب  روشک 
نانآ يارب  هسفن  یف  يربهر  هک  دـنیامنن  ناـمگ  و  دـنیامنب ، نافعـضتسم  ناـمورحم و  یمالـسا و  يروهمج  مالـسا و  هب  تمدـخ  رد  فقو 
گنن دـشاب  سفن  ياوه  اب  هتـساوخن  يادـخ  رگا  نآ  رد  شزغل  هک  تسا  یکانرطخ  نیگنـس و  هفیظو  هکلب  ییالاو . ماـقم  تسا و  ياهفحت 

ام و هک  مهاوخیم  لاهتبا  عرـضت و  اب  يداه  نانم  دنوادخ  زا  دراد . یپ  رد  رگید  ناهج  رد  راهق  يادخ  بضغ  شتآ  ایند و  نیا  رد  يدـبا 
لاح روهمج  ياسؤر  يارب  رتفیفخ  رطخ  نیا  و  دهد . تاجن  و  دریذپب ، دوخ  ترـضح  رد  دیفـس  يور  اب  كانرطخ  ناحتما  نیا  زا  ار  امش 

رضحم رد  ار  دوخ  رظان و  رضاح و  ار  لاعتم  يادخ  دیاب  هک  تسه  زین  اهتیلوئسم  تاجرد و  بسح  هب  ناراکدناتسد ، اهتلود و  هدنیآ و  و 
هللایلـص مرکا  ربمایپ  هک  يروط  نامه  دـشاب  یم  موصعم  تاشیامرف  زا  مهلم  ماـما ، ياـیاصو  نیا  تفگ  دـیاب  هتبلا  ( 1 .«) دننادب وا  كرابم 

رگا نم  تما  زا  هورگ  ود  ءاملعلا » ءارمالا و  یتما ، تدسف  ادسف  اذا  یتما و  تحلص  احلص  اذا  یتما  نم  نافنـص  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و 
، ماما يرگنهدنیآ  رد  نادنمشناد . و  ناریدم )  ) نارادمامز دوشیم . دساف  نم  تما  دنشاب  دساف  رگا  دوشیم و  حلاص  نم  تما  دنشاب  حلاص 

يربهر تیریدـم و  هاگتـسد  تیمها  رب  دـیکأت  نمـض  هک  بیترت  نیا  هب  تسا . هدـش  هدـید  ماـگمه  هارمه و  ماـظن  تیریدـم  مدرم و  شقن 
دنناوتیم مدرم  هک  يروط  هب  دنشابیم . ساسح  نیگنـس و  تیلوئـسم  شقن و  ياراد  زین  مدرم  هدنیآ ، تالوحت  دنور  رب  نآ  ریثأت  روشک و 

روضح تاباختنا ، رد  تکرش  رب  دیکأت  دنشاب . هتشاد  میقتسمریغ  ای  میقتسم  تروص  هب  يربهر  تیریدم و  هاگتسد  رد  ياهدننکنییعت  ریثأت 
نیمه رب  دنشابیم و  اتسار  نیا  رد  هعمج ، ياهزامن  رد  تکرش  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماجنا  یعامتجا ، یسایس و  ياههنحص  رد 

هچ روـهمجسیئر و  باـختنا  هچ  تاـباختنا  ماـمت  رد  هک  تسا  نآ  فیرـش  تلم  هب  نـم  تیـصو  : » دـندومرف هر )  ) ماـما هـک  تـسا  ساـسا 
باختنا هک  یصاخشا  و  دنشاب . هنحص  رد  ربهر  ای  يربهر  ياروش  نییعت  يارب  ناگربخ  باختنا  هچ  یمالـسا و  ياروش  سلجم  ناگدنیامن 
زرواشک يرازاب و  هقبط  ات  گرزب  ءاملع  عجارم و  زا  تلم ، تلاخد  مدع  رارق  نیا  زا  دوشیم ... . رابتعا  هک  دشاب  یطباوض  يور  دـننکیم 

رد اسب  هچ  و  هیتآ ، ياهلسن  رد  هچ  رـضاح و  لسن  رد  هچ  دنـشابیم ، مالـسا  روشک و  تشونرـس  لوئـسم  همه  همه و  دنمراک ، رگراک و  و 
یـساسا لصف  بالقنا  گنهرف  فیعـضت  4 ـ ( 2 .«) تسا هریبک  ناهانگ  سأر  رد  هک  دـشاب  یهاـنگ  هحماـسم  روضح و  مدـع  عطاـقم  ضعب 
نوماریپ هکنانآ  تسا . بـالقنا  زا  دـعب  لـبق و  مدرم  گـنهرف  تاداـقتعا و  ياوتحم  یگنوگچ و  هب  طوبرم  اـهبالقنا  هب  طوبرم  ياـههیرظن 

بولطمان بولطم و  ياهـشزرا  تاداقتعا و  اهرواب ، دروم  رد  تقد  هب  زیچره  زا  لبق  دـننکیم ، قیقحت  هعلاـطم و  اـهبالقنا  طوقـس  روهظ و 
رد یگنهرف و  مجاهت  زا  ثحب  زورما  رگا  دنزادرپیم . اهنآ  طوقس  تسکش و  للع  بالقنا و  نایرج  لیلحت  هب  نآ  زا  سپ  یـسررب و  مدرم 

هناتـسآ رد  اریز  تسا . ناهج  یبالقنا  ياهتکرح  رد  يداینب  یـساسا و  لـصا  نیا  ققحت  ياتـسار  رد  ًاـقیقد  تسا  یگنهرف  هلاحتـسا  تیاـهن 
نتـسناد و چـیه  ار  دوخ  و  اهتلم ، ندـش  هناـگیب  دوخ  زا  دراد ، تیمها  یناـهج  رابکتـسا  يارب  زیچره  زا  شیب  هچنآ  هطلـس ، لاکـشا  لوحت 

هطلس ندش  لومشناهج  هدیقع و  رکف و  ندش  ناسکی  فده و  نیا  هب  ندیسر  يارب  دشابیم . نتـسناد  ناگیادخ  ار  تورث  رازبا و  نابحاص 
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تروـص هـب  هـمه  و  دــنهدب ، تـسد  زا  ار  دوـخ  تیعقوـم  مواـقم  ینید و  ياــهگنهرف  دــیاب  یناــهج ، هدــکهد  هـیرظن  قـقحت  و  يداــم ،
شنیب یهاگآ و  حطس  ءاقترا  يارب  ریگیپ  يدج و  شالت  رـصاعم  ياهبالقنا  دنیآرد . نانآ  يدام  يرکف و  تالوصحم  ناگدننکفرـصم 

یگنهرف و یگدنامبقع  دندش . یصخش  یبزح و  تیعقوم  تردق و  بسک  یلخاد و  ياهفالتخا  ریگرد  دنتشادن  مدرم  یگنهرف  یسایس و 
هب تیعـضو  نیا  همادا  دوبن . ناکم  نامز و  طیارـش  اهزاین و  اب  بسانتم  ناـنآ ، یـسانشنمشد  اـهتیعقاو و  صیخـشت  تردـق  مدرم ، یـسایس 

مدرم هب  هکنآیب  ناربهر  هک  دوبن  نیا  زج  ام  هطورـشم  تضهن  یماکان  تلع  دـش . رجنم  نآ  طوقـس  هب  تدـمزارد  رد  بالقنا و  فیعـضت 
یتکرح نینچ  هرمث  هک  میدید  رگید  رابکی  و  دنتخادرپ . ییاهن  لحهار  رد  نانآ  تیاده  هب  دنشاب ، هداد  یـسایس  شنیب  یعامتجا و  یهاگآ 

ياهروشک خـیرات  دوبن . ماکان ـ  اما  یقرتم ـ ! ياهراعـش  زا  ياهعومجم  زج  درادـن ، یبالقنا  گنهرف  هدیـسرن و  یهاگآ  هب  هک  ياهعماج  رب 
یـسایس و یعامتجا ، تایح  موادـت  تیدوجوم و  ظفح  یـساسا  لـماع  مدرم  یمالـسا  ناـمیا  هک  دـهدیم  ناـشن  ناریا  ًاـصوصخ  یمالـسا 

ياهرواب اههزیگنا و  ظفح  رب  دوخ  يرگنهدنیآ  رد  هتشذگ ، تایبرجت  تیعقاو و  نیا  زا  یهاگآ  اب  ماما  ترضح  تسا . هدوب  نانآ  یگنهرف 
بالقنا عوقو  یلصا  للع  زا  یکی  هکنیا  رب  هوالع  اریز  دنتـشاد . ياهژیو  تیانع  بالقنا  موادت  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  ناونع  هب  یمالـسا 

هب بناجنیا  . » دـشابیم زین  تلم  تلود و  یگنهامه  یلم و  تدـحو  ظفح  رد  یمهم  لماع  تسه ـ  زین  ءاقب  لـماع  ًاـعبط  هک  دوب ـ  یمالـسا 
جراخ نارگرامثتسا  رامعتسا و  تسد  دشاب و  رارقرب  هللا  تموکح  مالسا و  دیهاوخب  رگا  هک  منکیم  تیصو  هدنیآ  رضاح و  ياهلـسن  همه 

شرافـس نآ  رب  میرک  نآرق  رد  یلاعت  دنوادخ  هک  ار  یهلا  هزیگنا  نیا  دیـشاب ) هتـشاد  رادـتقا  لالقتـسا و   ) دوش عطق  ناتروشک  زا  لخاد  و 
رد هچرگا  تسا . یگرزب  لکـشم  هتـشذگ ، نارود  زا  هدـنامیقاب  ياهراتخاس  یمومع و  گـنهرف  ( 4 .«) دـیهدن تسد  زا  ( 3) تسا هدومرف 

موادت ظفح و  يارب  راثیا  عافد و  زا  ثحب  هک  ینامز  یهاتوک ، تدـم  تشذـگ  زا  سپ  یلو  دوشیمن ، بوسحم  یمهم  عنام  هلأسم و  ادـتبا 
هتشذگ زا  هدنام  ياج  هب  تایقلخ  تایحور و  اب  مدرم  تیرثکا  بالقنا ، ياهـشزرا  ندشن  رادهشیر  هنیداهن و  لیلد  هب  دوشیم ، دیدج  ماظن 

و دنوشیم ، هجاوم  ياهدـیچیپ  تالکـشم  اب  ارجا  هلحرم  رد  اههمانرب  اهتـسایس و  نیرتهب  هک  يروط  هب  دـننکیم . دروخرب  دـیدج  لئاسم  اب 
تیعـضو رب  یقمیع  تارثا  هتـشذگ  نارود  یمومع  گنهرف  هنافـسأتم  دنوشیم . ماجنا  صقان  یلکـش  هب  ای  دـنیآیمنرد و  ارجا  هب  ای  ًالمع 
تیمکاح مدـع  اهحرط ، تفرـشیپ  مدـع  دـننکیمن . عوضوم  نیا  هب  يّدـج  یهجوت  ًالومعم  اهتلود  و  دراد ، اهبالقنا  يزوریپ  زا  سپ  روشک 
یبسانمان یمومع  گنهرف  تاعبت  راثآ و  زا  یـشخب  یقالخا  یعامتجا و  ياهیراجنهان  يرادا ، ماظن  ياـهیناماسبان  یتاـقبط ، هلـصاف  نوناـق ،

هب خـساپ  رد  یناوتان  اـهلداعت ، مدـع  تروصنیا  ریغ  رد  دریگ . تروص  ياهدرتسگ  تامادـقا  تسیاـبیم  نآ  لوحت  رییغت و  يارب  هک  تسا 
هب ار  طاطحنا  طوقـس و  ماجنارـس  ماظن و  یجیردـت  فیعـضت  بجوم  يداصتقا ، یگنهرف و  رتشیب  یگدـنامبقع  هعماج ، مدرم و  ياهزاین 

یـساسا یلـصا و  لماع  ماظن  لوحت  رییغت و  هنوگره  رد  یلخاد  ینورد و  طیارـش  یجراخ  ياهبیـسآ  اهدـیدهت و  تشاد . دـهاوخ  لابند 
داجیا يراذـگرثا و  يارب  یجراخ  لماوع  دنـشاب . رثؤم  دـنناوتیم  دنـشاب ، بسانم  یلخاد  ياههنیمز  هک  یمادام  یجراخ  لـماوع  و  تسا ،

تـسکش زج  يزیچ  ًاعطق  دـننک  هلمح  تردـق  توق و  طاقن  هب  رگا  اریز  دـننکیم . هیکت  ریذپهبرـض  فعـض و  طاـقن  رب  رظندروم  تارییغت 
ای اوق  هنزاوم  يرارقرب  تروص  رد  نیاربانب  تسا . هدرک  رییغت  وا  عفن  هب  اوق  ٍهنزاوم  هک  دنکیم  هلمح  نمـشد  ینامز  دش . دهاوخن  ناشبیـصن 
ره هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسا . فیعـض  رایـسب  ای  و  درادن ، دوجو  يراذـگرثا  هلمح و  ناکما  نمـشد ، رب  يدوخ  ياهورین  قوفت  يرترب و 

یتایح ترورض  کی  دراد  دوجو  نانآ  فرط  زا  هک  ییاهبیـسآ  اهدیدهت و  ًاصوصخ  نانآ و  تخانـش  هک  دراد . ینانمـشد  ماظن ، روشک و 
ققحت اهزاین و  نیمأت  هب  رداق  و  دـندشیم ، فعـض  راچد  مدرم  زا  نتفرگ  هلـصاف  ای  و  یلم ، تدـحو  نتفر  نیب  زا  لیلد  هب  اـه  تلود  تسا .
لکـش هتـسباو  ماظن  دننکیم و  هیکت  یجراخ  ياهتردـق  هب  دوخ  طوقـس  زا  يریگولج  يارب  دنتـسین ، یلم  تینما  يرارقرب  ًانایحا  اهنامرآ و 

يا ، ... ) هللاوموقت نا  هدحاوب ، مکظعا  اّمنا  لق   » هیآ هب  هراشا  ( . 3 . ) ص 421 ج 21 ، نامه ، ( . 2 . ) ص 423 ج 21 ، نامه ، ( . 1 .) دریگیم
مایق و ادـخ  رطاخ  هب  هکنیا  نآ  منکیم و  هیـصوت  توعد و  رما  کی  هب  ار  امـش  طقف  طـقف و  هک  وگب  مدرم ) هب  ار  مهم  عوضوم  نیا  ربماـیپ 
زا «، » ینف یملع و  فعـض   » هک دوشیم  دیدشت  ینامز  یجراخ  ياهتردق  هب  یگتـسباو  ص 404 . ج 21 ، ماما ، هفیحـص  ( . 4 . ) دینک مادقا 
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زا یعباـت  روشک  ياـههمانرب  اهتـسایس و  زا  يرایـسب  یتیعـضو  نینچ  رد  دـیآرد . يراـج  يداـع و  يرما  ریغ » هب  هبـشت   » و یگناـگیب » دوـخ 
یموهفم انعم و  لالقتـسا  نآ  عبت  هب  یلم و  تینما  عفانم و  حـلاصم و  رگید  و  دوب ، دـهاوخ  طلـسم  ياهتردـق  عفانم  تارظن و  اههاگدـید و 

هک دیـشاب  بقارم  رادیب و  رایـشه و  دیاب  : » دنیامن یم  دـیکأت  هدومن و  هراشا  بلاطم  نیا  هب  دوخ  ياه  يرگن  هدـنیآ  اب  هر )  ) ماما دـنرادن و 
ممـصم و هدارا  اب  و  دنـشکن ، یللملانیب  نارگجارات  نیا  يوس  هب  ار  امـش  یناطیـش  ياههسوسو  اب  برغ  قرـش و  هب  هتـسویپ  نازاـبتسایس 
زا هدنیآ  ياهلسن  رد  هچ  رضاح و  لسن  رد  هچ  تسا  ناراکدناتسد  اهتلود و  رب  و  دننک ... ، مایق  اهیگتسباو  عفر  هب  دوخ  راکتشپ  تیلاعف و 

زاسفرـصم و ياـهالاک  دورو  زا  و  دـنیامن ، راـک  هب  قیوشت  يونعم  يداـم و  ياـهکمک  اـب  ار  ناـنآ  و  دـننک ، ینادردـق  دوخ  نیـصصختم 
شریذپ تبـسانم  هب  هک  یمایپ  رد  ماما  ترـضح  ( 1 .«) دنزاسب زیچ  همه  دوخ  ات  دنزاسب  دـنراد  هچنآ  هب  و  دـنیامن ، يریگولج  زادـناربهناخ 

همه هب  نم  : » دـندش رکذـتم  هلمج  زا  دـندرک . ناـیب  ار  يددـعتم  مهم و  بلاـطم  دـندرک ، رـشتنم  نیلؤسم  مدرم و  هب  باـطخ  همانعطق 598 
مهارف ار  ناناوج  يرنه  یملع و  يداقتعا ، یقالخا ، ءاـقترا  لـیاسو  نکمم  لکـش  ره  هب  هک  منکیم  شرافـس  ناراکردـناتسد  نیلؤسم و 

هدـنز ناـنآ  رد  ار  ییاـفکدوخ  لالقتـسا و  حور  و  دـینک ، یهارمه  اـهيروآون  اهـشزرا و  نیرتـهب  هب  ندیـسر  زرم  اـت  ار  ناـنآ  و  دـیزاس ،
اب اهتلم  اهتلود و  هک  تسا ، یناـگمه  میظع و  یملع  داـهج  کـی  ورگ  رد  یگتـسباو ، رـش  زا  اـهروشک  همه  تاـجن  ًاـعطق  ( 2 .«) دیرادهگن

یتایح و ياهالاک  زا  ياهظحالم  لباق  شخب  ندرک  دراو  تفن و  شورف  هب  یگتـسباو  دـنیامن . مادـقا  نآ  ماجنا  هب  تردـق  اب  عطاق و  یمزع 
دنریگیم و راک  هب  نآ  عفانم  یمالسا و  يروهمج  دض  رب  راشف  مرها  ناونع  هب  نانمشد  هک  تسا  یگرزب  ياهفعض  زا  یکی  ًاعطق  یـساسا ،

تهج رد  یمادقا  هنوگره  اذـل  دـنراد ، یبالقنا  یـشزرا و  عضاوم  زا  ماظن  ندـناشن  بقع  ندـناشک و  شزاس  هب  رد  یعـس  راشف  دـیدشت  اب 
ياهشزرا لالقتسا و  ظفح  يارب  یلم  ترورـض  کی  یـساسا  ياهالاک  تادراو  تفن و  شورف  هب  یگتـسباو  عطق  تدمزارد  رد  شهاک و 

ظفح تروص  رد  ینف  یملع و  يراکمه  یگنهرف ، يراجت  لداـبت  یـسایس ، طـباور  يرارقرب  هک  دوشیم  رکذـتم  تسا . یمالـسا  بـالقنا 
ياتـسار رد  دوش  ارجا  باختنا و  قیقد  هدش و  هعلاطم  طباور  هنوگنیا  رگا  و  درادـن ، روشک  لالقتـسا  اب  یتافانم  چـیه  یلم  عفانم  حـلاصم و 

تباقر فلتخم و  ياهروشک  نیب  يریگرد  فالتخا و  داجیا  نوگانوگ  ياههئطوت  گـنج و  لـیمحت  2 ـ دوب . دهاوخ  ماظن  یساسا  فادها 
رب هک  تسا  یجراخ  ياهبیسآ  اهدیدهت و  زا  یشخب  يداصتقا ، میرحت  هرصاحم و  یمدرمدض ، ییاتدوک و  ياهتموکح  لیمحت  یتاحیلست ،

تدحو اب  دیاب  اهتلم  اهتلود و  دیآیمرد . ارجا  هب  يرابکتسا  گرزب و  ياهتردق  طسوت  یمالسا ، یبالقنا و  ًاصوصخ  یمدرم  ياهتلود  دض 
ياهگنج دوجو  دنوشیم . فعـض  هقرفت و  راتفرگ  جـیردت  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دـننک ، مادـقا  اهدـیدهت  هنوگنیا  اب  هلباقم  هب  يرایـشوه  و 

رتشیب و ياهحالـس  دیرخ  يارب  رگیدکی  اب  تباقر  هب  راداو  ار  فلتخم  ياهروشک  هنابلطهیزجت ، يزرم و  ياهگنج  یبهذم ، يداژن ، یموق ،
ياهروشک هئطوت  نارگن  ماما  ترـضح  دنکیم . تفرـشیپ  هعـسوت و  زا  ندنام  بقع  یلم و  ياههتخودنا  تورث و  ندرب  نیب  زا  رتهدیچیپ و 

بیرف هک  درک  تحیصن  داد و  رادشه  مالسا  ياملع  اهتلم و  هب  اهراب  لیلد  نیا  هب  دوب و  ناریا  ًاصوصخ  یمالسا  ياهروشک  دض  رب  گرزب 
مالعا و ءاملع  : » دـندومرف رطاخ  نیدـب  دـنوشن . اهنآ  يرامثتـسا  عفانم  لماع  اهتـسایس و  رازبا  هناهاگآان  دـنروخن و  ار  نانمـشد  نیطاـیش و 

مهافت دوخ  تلم  اب  دننک و  اهر  ار  دوخ  یجراخ  ياهتردق  هب  یگتـسباو  زا  هک  دننک  توعد  ار  اهتلود  یمالـسا ، ياهروشک  مرتحم  ءابطخ 
روتـسد فلاخم  هک  یتسرپداژن  زا  دینک و  تدحو  هب  توعد  ار  اهتلم  زین  و  دیـشک ، دیهاوخ  شوغآ  رد  ار  يزوریپ  تروص  نیا  رد  دـننک .

ياهدـنفرت اههئطوت و  لصاح  درذـگیم ، مالـسا  ناهج  رد  اـهزور  نیا  هک  هچنآ  دـنامن  هدیـشوپ  لاـح  نیا  اـب  ( 3 .«) دنزیهرپب تسا  مالـسا 
ناطیـش  » نیملـسم و مالـسا و  نمـشد  نیرتگرزب  ار  اکیرما  ماما  ترـضح  لیلد  نیمهب  دـشابیم . اـکیرما  نآ  سأر  رد  یناـهج و  رابکتـسا 

هک تسا  نیا  مهم  هتکن  تسنادیم . مالسا  ناهج  بلق  رد  اکیرمآ  عفانم  ظفاح  اهتسایس و  يارجا  لماع  ار  لیئارسا  و  درک ، یفرعم  گرزب »
مالسالا رصنا  مهللا  دنوشیم . لیمحت  جراخ  زا  هچرگا  دراد ، یلخاد  طیارـش  هب  یگتـسب  اهنآ  اب  هلباقم  اهدیدهت و  اههئطوت و  ندرک  یثنخ 

رتکد ص 428 . ج 21 ، نامه ، ( . 3 . ) ص 96 ج 21 ، نامه ، ( . 2 . ) ص 417 ج 21 ، نامه ، ( . 1 . ) نیقفانملاو رافکلا  لذخاو  نیملسملاو 
ش 50 روضح ، هلجم  زا  صیخلت  یکدنا  اب  يروصنم - داوج 
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(1  ) یمالسا بالقنا  ناکرا  یسانش  بیسآ 

نیتسخن و دـننکیم ، دـیدهت  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هک  ییاـهتفآ  اـه و  بیـسآ  تخانـش  ( 1  ) یمالـسا بالقنا  ناکرا  یـسانش  بیـسآ 
یسانشبیسآ هب  فوطعم  رـضاح  هلاقم  یلـصا  شـسرپ  فده ، نیا  اب  تساه . بیـسآ  دشر  شیادیپ و  زا  يریگولج  رد  مدق  نیرتیـساسا 

دنور و هک  ییاهبیسآ  رگید  دننکیم و  دیدهت  ار  ماظن  یساسا  ینابم  بالقنا و  ناکرا  هک  ییاهبیـسآ  تسا . ناریا  یمالـسا  بالقنا  ناکرا 
تلاسر تیلوئسم و  نییبت  هب  هلاقم  ینایاپ  شخب  دناهدش . یسررب  یلیلحت ، یفیصوت ـ  هویش  هب  دنیامنیم ، دنک  ار  یمالـسا  بالقنا  تکرح 

لوحت رب  هوالع  هک  دوب  متسیب  نرق  گرزب  هثداح  یمالسا  بالقنا  همدقم : دراد . صاصتخا  نآ  زا  يرادساپ  رد  یمالـسا  بالقنا  ياهورین 
هعماج و تسایـس و  هنحـص  رد  هژیوب  ینید  رکفت  ءایحا  اـب  تشاد و  یناوارف  یناـهج  ياهدرواتـسد  باـتزاب و  ناریا ، رد  ریگارف  نیداـینب و 

لـصا دننام  داد ، رارق  شلاچ  دروم  دندوب  هدش  یفرعم  ریذپانهشدخ  یعطق و  هک  ار  یلوصا  اهيروئت و  زا  يرایـسب  يرـشب ، یگدـنز  هرادا 
دـیدرگ و عامتجا  گنهرف و  تسایـس و  هنحـص  رد  یمیظع  تالوحت  أدـبم  بـالقنا  نیا  نآ . دـننام  مسینردـم و  مسیلاربیل ، مسیرـالوکس ،

نرق عبر  کی  زا  شیب  تشذگ  اب  تفرگ و  رارق  زیتسرابکتـسا  ياهتضهن  يرامعتـسا و  دض  ياهتکرح  زا  يرایـسب  شخبماهلا  زاغآرس 
رد ار  دوخ  عفانم  هک  نانآ  نانمـشد و  هک  تسا  نشور  تسا . رگرامعتـسا  بلطتیمامت و  ياهتردـق  عنام  نمـشد و  نیرتگرزب  ناـنچمه 

همه يریگراک  هب  ناوت و  مامت  اـب  هدرک  لّـمحت  ار  نآ  دـنناوتن  دـندیدیم ، هرطاـخم  دـیدهت و  رد  ینید  بـالقنا  میظع و  لوحت  نیا  هجیتن 
هژیو هب  دـنروآرد ؛ دوخ  یلک  ّتیریدـم  لرتـنک و  تحت  اـی  فقوتم و  ار  تکرح  نیا  دنـشوکب  فلتخم ، ياـههصرع  رد  دوخ و  تاـناکما 

یتیهام اب  دـیدج  یماظن  رارقتـسا  تیبثت و  فیرعت ، هب  نآ  نتخاس  نوگنرـس  یهاشنهاش و  میژر  رب  يزوریپ  اب  یمالـسا  بالقنا  هک  هاـگنآ 
یقرـش و ياـهراتخاس  هـن  داد و  رارق  دوـخ  ماـظن  دنتـسم  اـنبم و  ار  یتـسیلاربیل  یبرغ و  ياهلدـم  هـن  لـمع  رد  درک و  مادـقا  ینید  ًـالماک 

یحارط فیرعت و  یمالسا  ياههزومآ  اب  بسانتم  ار  تسایس  هعماج و  داعبا  مامت  یتموکح و  ياهداهن  همه  هکلب  تفریذپ ، ار  یتسیلایسوس 
مغر هب  قباس ) يوروش  ریهامج  داحتا   ) يوروش اکیرما و  هژیو  هب  رگهطلـس  گرزب و  ياهتردق  هک  دوب  یطیارـش  نینچ  رد  درک . بیقعت  و 

یناـهج و عماـجم  رد  هچ  دندیـسر و  تدـحو  هـب  یمالـسا  بـالقنا  ندرک  بوکرـس  يارب  شـالت  هلباـقم و  رد  اـهداضت  اـهفالتخا و  هـمه 
نارود رد  ار  نانآ  يراکمه  نیرتزراب  هک  دنداد  ماجنا  نآ  لرتنک  لقاّدح  بوکرس و  يارب  دنتسناوتیم  هچنآره  لمع  رد  هچ  یللملانیب و 
لمحت یثنخ و  ار  یجراخ  ياهمجاهت  اههئطوت و  همه  تسناوت  بالقنا  تما  يربهر و  تماقتسا  يرایشه و  اما  میدوب . دهاش  سدقم  عافد 

تکرح و یمالسا  بالقنا  هراومه  اذل  دیامن و  لیدبت  تصرف  هب  ار  اهدیدهت  اسب  هچ  دزاس و  عفترم  ار  عناوم  ناسآ و  ار  یلخاد  تالکشم 
ماکان اب  تشاذگ و  رـس  تشپ  تعرـس  اب  ار  موادت  رارقتـسا و  تیبثت و  لحارم  درک و  لابند  رتشیب  تیقفوم  ییایوپ و  اب  ار  دوخ  يور  شیپ 

اهراعش و اهشزرا ، اب  یبالقنا  نینچ  موادت  ظفح و  نکل  تخاس . رتراودیما  ار  فعضتسم  ناملـسم و  ياهتّلم  ناراداوه و  نانمـشد ، نتخاس 
میظع و لّوحت  نیا  هدنروآ  دوجو  هب  ياهشزرا  لوصا و  ناکرا و  ّتیهام ، هناققحم  غیلبت  تخانش و  تریصب و  مزلتسم  شایناهج ، ياهمایپ 
هک تسا  ییاهبیـسآ  اهتفآ و  اب  هناعطاق  هناهاگآ و  هلباقم  تخانـش و  رتشیب  همه  زا  بـالقنا و  عونتم  ناوارف و  ياهدرواتـسد  نییبت  یمدرم ،

ادهش هار  ناشخبموادت  ناثراو و  ینیمخ و  ماما  ترضح  يونعم  نادنزرف  دنکیم . دیدهت  ار  بالقنا  تماقتـسا  تمالـس و  ای  ّتیدوجوم و 
یگدامآ يرایشه ، اب  هراومه  دیاب  یعامتجا  یگنهرف و  یـسایس ، لالقتـسا  نارادساپ  یمالـسا و  ياهشزرا  زا  عافد  نانیـشنرگنس  هژیوب  و 

تخس نارود  هک  ار  يدیدج  لسن  ناناوج و  شیوخ ، شخبیهاگآ  روضح  اب  نآ  رب  هوالع  دننک و  ظفح  نانمـشد  اب  راکیپ  يارب  ار  دوخ 
هاگآ نانمـشد  ياههئطوت  اب  هلباقم  تیفیک  بالقنا و  موادـت  رارمتـسا و  ياههار  هب  تبـسن  دـناهدرکن ، هبرجت  ار  بالقنا  نیزاغآ  ِتازرابم 

فیلکت نیمه  ماجنا  روظنم  هب  هلاقم  نیا  دنربب . نیب  زا  ار  كانرطخ  تافارحنا  يریگلکـش  بالقنا و  هلاحتـسا  ذوفن و  ياههنیمز  دـنزاس و 
یسانشبیسآ ثحب  نآ  دهدیم و  رارق  ثحب  دروم  ار  نآ  موادت  یمالسا و  بالقنا  هب  طوبرم  ثحابم  نیرتمهم  زا  یکی  یبالقنا ، ینید و 

نیا اب  هلباقم  ياههار  نآ  لابند  هب  دـنکیم و  دـیدهت  ار  بـالقنا  ياـههشیر  لوصا و  هک  تسا  ییاـههئطوت  هب  نتخادرپ  بـالقنا و  ناـکرا 
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ار یمالسا  بالقنا  هک  ییاهتفآ  اهبیسآ و  تخانش  اهبیـسآ  تخانـش  ترورـض  تیمها و  هللاءاشنا . دش . دهاوخ  نایب  راصتخا  هب  اهبیـسآ 
یلماکت ریـس  ییایوپ  يارب  مزال  شالت  تساهبیـسآ و  دشر  شیادـیپ و  زا  يریگولج  رد  مدـق  نیرتیـساسا  نیتسخن و  دـننکیم ، دـیدهت 

ِتکرح لطاب و  زا  قح  صیخـشت  هار  رد  ات  دـنک  هدافتـسا  دوخ  تاناکما  همه  زا  دـشوکیم  نمـشد  دـشخبیم . توق  ار  یمالـسا  بالقنا 
نآ رارمتسا  لمع و  ظفح  (ع ) رقابدمحم ماما  دنک . داجیا  ماهبا  فارحنا و  هشدخ و  یمالسا ، بالقنا  نید و  میقتسم  ریسم  رد  شزغل  نودب 

بالقنا راذـگناینب  بـالقنا و  ربهر  ینیمخ  ماـما   1 ِلَمَْعلا َنِم  ُّدَـشَا  ِلَـمَْعلَا  طَـع  ُءاـْقبِْالَا  درامـشیمرب : رتراوشد  رتمهم و  لـمع  دوـخ  زا  ار 
ظفح تقشم  یتخس و  هرابرد  هداد ، روبع  تمالس  هب  هدننکش  ياههنتف  مطالتم  جاوما  ناوارف و  ياهبیـشن  زارف و  زا  ار  بالقنا  هک  یمالـسا 
روشک ندروآ ، تسد  هب  يزوریپ  زا  تسا  رتلکـشم  يزوریپ  کی  ظـفح  هک  دـینادب  دـیامرفیم : یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  ياهدرواتـسد 

ییادتبا يزوریپ  هک  لوا  هلحرم  نآ  ینعی  میتسه ، یمالسا  يروهمج  ماظن  ظفح  لکشم  رد  ام  نالا  تسا . رتناسآ  روشک  ظفح  زا  ییاشگ 
دوخ زا  رتلکشم  زورما  دمآ  ناتتسد  هب  امش  هک  ییاهدرواتـسد  نیا  ياقب  يزوریپ و  نیا  ياقب  نکل  هللادمحب ؛ دیدش  زوریپ  تشذگ و  دوب 

ییاهتفآ اهبیـسآ و  اب  نوریب  نورد و  زا  هراومه  یمالـسا  بالقنا   2. تسا رتلکـشم  شايرادهگن  هدمآ . ناتتـسد  هب  هک  تسا  يزوریپ  نآ 
هرابرد ینیمخ  ماما  دوشیم . هدیـشک  يدوبان  ای  هلاحتـسا و  اـی  فارحنا  هب  جـیردتهب  نالوئـسم ، مدرم و  تلفغ  تروصرد  هک  تسا  هجاوم 

يروشک کی  دـیامرفیم : تسا  یمالـسا  بالقنا  هب  یناسر  بیـسآ  رد  یمهم  لماع  هک  تلفغ  ياهنایز  بـالقنا و  یـسانشبیسآ  تیمها 
یناهج رابکتسا  یناطیـش  ياههئطوت  نانمـشد و  ياههشقن  زا  یکی   3. اه بیـسآ  هب  عجار  دشاب  توافتیب  شتّلم  هک  دنیبیم  بیـسآ  یتقو 
یـسایس ياهتیلاعف  تاـکرحت و  هب  تبـسن  نـالوؤسم  مدرم و  تیـساسح  يرایـشوه و  بیرـض  شهاـک  هعماـج و  رد  تلفغ  داـجیا  يارب 

لوط رد  یمالـسا  ياهروشک  رد  نمـشد  تدـم  زارد  تیقفوم  ینیمخماـما  تسا . هئطوتمهوت »  » هیرظن جـیورت  یناـهج ، رابکتـسا  یگنهرف 
هدـیچیپ زوـمرم و  ياهتـسایس  ربارب  رد  هعماـج  ناـگبخن  ناـیناریا و  ناناملـسم و  تـلفغ  هجیتـن  ار  ناریا  رد  صوـصخ  هـب  هتــشذگ  ناـیلاس 

ام دنک ، ادیپ  همادا  هک  مینک  ّتیدج  تسا ، هدرک  ادیپ  نام  تلم  هک  يرایـشوه  نیا  دعب  هب  نیا  زا  دیاب  ام  دیامرفیم : دنادیم و  يرامعتـسا 
ات تسا  لیلد  نیمه  هب  ریخا  لاس  دـنچ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهرادـشه   4. میروخیم میراد  تسا  لاس  دصیـس  ار  اهتلفغ  نیا  همدص 

هنیسکاو ار  هعماج  حیحص  يراذگ  تسایس  اب  دننک و  یقلت  يدج  ار  بالقنا  تمالس  هدننک  دیدهت  ياه  بیسآ  نالوئسم ، مه  مدرم و  مه 
تـسد زا  ار  میظع  لوصحم  کی  تسانکمم  يراگنا  لهـس  کی  یتسـس ، کی  یهجوت ، یب  کی  تلفغ ، کی  یهاگ  نم ! نازیزع  دننک :

تارابتعا هب  فلتخم و  يایاوز  زا  دـننکیم ، دـیدهت  ار  یمالـسا  بـالقنا  هک  ییاهبیـسآ  اهبیـسآ  بـالقنا و  ناـکرا   5! دریگب تلم  کـی 
لحارم يانبم  رب  2 ـ  يزادنارب . هلاحتسا و  ذوفن ، هلحرم  هس  رد  يریگلکـش  فلتخم  لحارم  رابتعا  هب  1 ـ  دنايدنب : میسقت  لباق  نوگانوگ 

هب 3 ـ  يدنیارف . ياهبیـسآ  يراتخاس و  ياهبیـسآ  يرظن ، کیژروئت و  ییانبم و  ياهبیـسآ  دننام : یمالـسا  ماظن  بالقنا و  يریگلکش 
یبالقنا و ياهداهن  حلـسم ، ياهورین  نارکفنـشور ، نایهاگـشناد ، تیناحور ، هک  ییاهبیـسآ  دننام  دیدهت ، دروم  راشقا  فانـصا و  رابتعا 
، يداصتقا یتاعوبطم ) یغیلبت و  یملع و  زکارم  ، ) یگنهرف ياهبیـسآ  دننام  یلک  ماع و  تاعوضوم  رابتعا  هب  4 ـ  دنکیم . دیدهت  ار  یتلود 
، هیرجم هوق  يربهر و  زا  معا  ماظن  نالک  تیریدـم  هک  ییاه  بیـسآ  5 ـ  یتینما . یماظن و  یعامتجا ، یسایس ، ياهداهن  بازحا و  یـسایس ،

ینابم بالقنا و  ناکرا  هک  ییاهبیـسآ  یکی  دـناهدش : میـسقت  تمـسق  ود  هب  اهبیـسآ  هلاقم ، نیا  رد  دـنکیم . دـیدهت  ار  هییاـضق  هننقم و 
بالقنا یلصا  ناکرا  ادتبا  اذل  دنیامنیم . دنک  ار ، یمالسا  بالقنا  تکرح  دنور و  هک  ییاهبیسآ  رگید  دننکیم و  دیدهت  ار  ماظن  یـساسا 

هک میزادرپیم  بالقنا ) یلماکت  ریـس  هدننک  دنک   ) يریخات ياهبیـسآ  هب  هاگنآ  مینکیم و  نایب  ار  مادک  ره  ياهبیـسآ  هدرک ، صخـشم  ار 
هب نتخادرپ  اب  ادابم  ات  تساهتیولوا  تیاعر  يدنبمیـسقت ، نیا  تلع  دـنوشیم . بالقنا  ياهورین  شزیر  سأی و  يدرـسلد و  ثعاب  اـنایحا 

روما تالاکـشا و  هب  ندش  لوغـشم  میوش . لفاغ  دنکیم  دیدهت  ار  بالقنا  تایح  تیدوجوم و  هک  یلـصا  ياهبیـسآ  زا  یعرف ، ياهبیـسآ 
شرتسگ زاسهنیمز  گرزب و  تفآ  کی  دوخ  دهدیم ، رارق  دیدهت  ضرعت و  دروم  ار  بالقنا  ناینب  هشیر و  هک  ییاهتفآ  زا  تلفغ  یعرف و 

لماوع هک  تسا  یهیدـب  دـنکیم . دـیدهت  ار  بالقنا  ناکرا  لوصا و  هک  تسا  ییاهبیـسآ  نایب  رب  ام  زکرمت  اذـل  تسا و  يدـعب  ياهتفآ 
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نیا ظفح  تمالـس و  دـهدیم و  لیکـشت  ار  نآ  يروحم  نیداینب و  لوصا  ناکرا و  هک  تسا  نآ  شیادـیپ  لـماوع  ناـمه  بـالقنا  موادـت 
یلـصا و نکر  هس  تسا . نانمـشد  ياههئطوت  هدـننک  ماکان  یمالـسا و  ماظن  بالقنا و  ییایوپ  تمالـس و  هدـننک  نیمـضت  ناکرا  لوصا و 

روضح يربهر و  مایق  تضهن و  یلـصا  هزیگنا  مالـسا  لوا :  نکر  دنتـسه : تلم »  » و يربهر » «، » مالـسا  » اـنامه یمالـسا ، بـالقنا  یـساسا 
تاداقتعا نامیا و  اهیناماسبان ، تالکشم و  همه  ربارب  رد  نانآ  تمواقم  یـساسا  لماع  ریذپانیگتـسخ و  هزرابم  نادیم  رد  مدرم  هناهاگآ 

اههجنکـش و اهدیعبت و  اهنادنز و  دوجو  اب  یهاشمتـس  میژر  اب  هزرابم  نارود  رد  مه  مالـسا  شخبتایح  نییآ  هب  يدنبیاپ  نیا  دوب . یبهذـم 
بازحا دـهدیم  یهاوـگ  ینـشورهب  یمالـسابالقنا  خـیرات  دـیرفآ . هزجعم  سدـقم  عاـفد  نارود  يزوریپ و  زا  دـعب  رد  مه  اـهتداهش و 

دراو يرگید  یـسایس  ياههزیگنا  ابو  تشادـن  يروحم  شقن  تلاصا و  اـهنآيارب  یهلا  ياههشیدـناو  مالـسانید  هکیـسایس  ياـههورگو 
زا ار  دوخ  هزیگناو  ییاناوت  دوب ، لامو  ناجراثیا  دنمزاین  هک  اهیتخـس  اب  ییورایور  هزرابم و  تدش  نارود  رد  دندوب ، هدـش  هزرابم  نادـیم 

میژر ِملظ  اب  هزرابم  یمالـسا ، ینید و  ینابم  هب  دـنبیاپ  نمؤم و  ياـهورین  اـما  دـندیدرگیم . يوزنماـی  هدشنمـشد  تسدرازبا  هداد ، تسد 
ار اهتبیـصم  ربارب  رد  تمواقم  هتـسناد  هللا  لیبس  یف  داهج  یهلا و  فیلکت  کی  دوخ  يارب  ار  ینید  ماـظن  زا  عاـفد  روط  نیمه  یهاـشمتس و 
دهدیم و نازرابم  هب  یندـشانفصو  یتردـق  يرواب ، داقتعا و  نینچ  هک  تسا  یهیدـب  دـندرکیم . دادـملق  یعرـش  هفیظو  حـلاص و  لمع 

ینیمخماما دریذپیمن . ار  رامعتـسا  رابکتـسا و  هطلـس  هاگچیه  هدادن ، تلذ  هب  نت  زگره  هک  دروآیم  دـیدپ  مواقم  بلط و  تداهـش  یتلم 
ناشنرطاخ و حیرصت  هب  ار  بالقنا  ندوب  یمالـسا  یبتکم و  تیهام  هتـسناد و  ینید  شخب  كرحت  ياههزومآ  رب  ینتبم  ار  تضهن  هراومه 

دنـسرتیممالسا زااهنیا  دندرکیم : یفرعمدروآیم  دوجو  هب  ناناوج  تلم و  رد  هک  یتردقو  مالـسا »  » ار نانمـشد  ساره  ینمـشد و  تلع 
ار ام  تلم  اهتردق  همه  رب  اهزیچ  همه  کنات و  پوت و  رب  داد  هبلغ  ار  ام  ياهناوجهکدوبمالسا  دنسرتیممالسازااهنیا ، دنسرتیمنوتونمزا .
ار اهتردـقربا  تاغیلبت  ینابیتشپ  اهحالـس و  هب  زهجم  ِنانمـشد  تسکـش  ناریا و  تلم  ناناوج و  يزوریپ  لماع  نیرتمهم  ناـشیا  . 6 داد هبلغ 
مالـسا و هلأسم  کی  ام  دـنمورب  ياهناوج  نیا  زغم  رد  هچنانچ  رگا  هک  دـینکیم  لایخ  امـش  دـیامرفیم : هتـسناد  مالـسا  ياهـشزرا  هب  لمع 

تـسکش هک  دوب  اهربکا » هّللا   » نیا ... دنهدب نتـشک  هب  ار  ناشدوخ  هک  تشادن  لیلد  دنهدب ؟ نتـشک  هب  ار  ناشدوخ  دـنتفریم  دوبن ، نامیا 
مه شدعب  هب  نیا  زا  دناسر  اجنیا  ات  داد ، تاجن  ار  تکلمم  نیا  دوب و  نامیا  تردق  دوب و  مالسا  دوبن ، نامتسد  يزیچ  هک  ام  ار ؛ اهنآ  داد 

يزیتس نمـشد  ینیرفآ و  كرحت  تردـق  رب  اـهراب  زین  يربهر  مظعم  ماـقم   7. دـهدب ماجنا  دـناوتیم  ار  اهراک  همه  هک  تسا  مالـسا  نیمه 
نایب نآ  یمالـسا  ینید و  تیهام  ار  یمالـسا  بالقنا  اب  یناهج  رابکتـسا  ییوراـیور  تلع  دـناهدومرف و  دـیکأت  مالـسا  شخبتاـیح  بتکم 

نیاربانب  8! تسین نایم  رد  رگید  ياهلئـسم  چیه  سب و  تسا و  مالـسا  طقف  یمالـسا  ناریا  اب  ههجاوم  زا  یناهج  رابکتـسا  فده  دـناهدرک :
اب دننیبیم و  يدوبان  رطخ  رد  (ص ) يدـمحم بان  مالـسا  ییایوپ  شرتسگ و  هب  هجوت  اب  ار  شیوخ  تیدوجوم  یمالـسابالقنا ، نانمـشد 

مالـسا و نازورف  ياههلعـش  نتخاس  شوماخ  اهنآ  ناوارف  شالت  دـناهدمآ . هزرابم  نادـیم  هب  تاـناکما  هیلک  زا  يریگهرهب  اـب  ناوت و  ماـمت 
ماظن تیمالسا  هب  یناسربیسآ  . 1 تسا . ناریا  تلم  یبلطتداهش  يزیتس و  رابکتـسا  هیحور  ناناوج و  یمالـسا  ياههزیگنا  ندرک  تسس 

طسوت رتشیب  هک  مالسا  بالقنا و  نانمـشد  یغیلبت  یگنهرف و  مجاهت  ياهدومن  اهتیلاعف و  یخرب  هب  شخبود  رد  لامجا  هب  تمـسق ، نیا  رد 
زا یکی  یمالسا : بالقنا  مالـسا و  هیلع  یتاغیلبت  مجاهت  . 1 1 ـ  مینکیم . هراشا  هتفرگ  تروص  هدزبرغ  نادنمشیدنا  يرکف و  ناگتـسباو 

داجیا هبناج و  همه  هدرتسگ و  تاغیلبت  مجاهت و  یمالـسا ، ماظن  اب  تفلاخم  رد  یمالـسا  بالقنا  نانمـشد  اـکیرمآ و  یـساسا  ياـهدربهار 
نیناوق ماکحا و  هقف و  هژیو  هب  مالـسا و  نید  تیعماج  هویـش  نیدب  دنـشوکیم  نانآ  تسا . (ص ) يدـمحم بان  مالـسا  هیلع  یناور  گنج 

نید هک  دننک  ءاقلا  نینچ  دـننک و  یفرعم  صقان  ناوتان و  نردـم  هعماج  رد  يراذگتسایـس  تیریدـم و  تموکح و  هرادا  رد  ار  یمالـسا 
یخرب تشاد . ار  نردم  هعماج  کی  رد  تموکح  تیریدـم و  راظتنا  نآ  زا  دـیابن  تسا و  ادـخ  اب  هدـنب  هطبار  یـصخش و  يدابع ، رما  کی 

ـ  کی زا : دـنترابع  دناهتـسب  راک  هب  ناوج  لسن  ناهذا  ندرک  شوشم  دوخ و  موش  تاـئاقلا  جـیورت  يارب  نانمـشد  هک  یبلاـطم  اـهشور و 
هئطخت ود ـ   9. تسا یمالسا  بالقنا  صوصخ  هب  نیداینب و  لوحت  تکرح و  ره  همزال  هک  اهیناماسبان  اهیتساک و  زا  یخرب  ییامنگرزب 
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میظع ياهدرواتسد  نتشاگنا  هدیدان  هس ـ   10. تسا هدمآ  دوجو  هب  نمشد  لماوع  تسد  هب  هک  ییاهییاسران  لیلد  هب  یمالـساماظن  ندرک 
ماد رد  هدیزغل  نالوئسم  ناریدم و  یخرب  عافد  لباق  ریغ  بولطمان و  درکلمع  میمعت  راهچ ـ   11. یگنهرف یسایس و  لالقتسا  هژیوب  بالقنا ،
هایس دوجوم و  تیعـضو  زا  نانآ  ندرک  یـضاران  مدرم و  تاعقوت  حطـس  ندرب  الاب  جنپ ـ   12. ماظن نالوئـسم  بالقنا و  تیّلک  هب  یبلطایند ،

ياهدادیورو ثداوحزا  زیمآهطلاغمو  هدننک  فرحنمياهلیلحت  شش ـ   13. مدرم هب  یناسرتمدخ  رد  یمالسايروهمج  ماظن  نداد  هولج 
نتفرگ رظن  رد  نودـب  هتفر  شیپ  رهاظ  هب  ياهروشک  یخرب  یمالـسا و  ناریا  نیب  طلغ  یحطـس و  ياـههسیاقم  تفه ـ   14. بالقنافلتخم

بالقنا الوا : تفگ : ناوتیم  راـصتخا  لاـمجا و  هب  زیمآهئطوت  ياـههطلاغم  اهههبـش و  نیا  لـباقم  رد   15. یلم ياهتنـس  ینید و  گنهرف 
، یـسایس ياهیگتـسباو  لماک  عطق  و  (ص ) يدـمحم بان  مالـسا  ياـیحا  اـهنآ  سأر  رد  هک  تسا  هتـشاد  یناوارف  ياهدرواتـسد  یمالـسا 
هب یناسرتمدخ  هنیمز  ندمآ  مهارف  یبلطلالقتـسا ، يروابدوخ ، یناسنا ، تیلؤسم  اب  ماؤت  يدازآ  يداصتقا ، دـشر  ناگناگیب ، زا  یگنهرف 

یماظن ياههئطوت  اب  نآ  زا  دعب  سدقم و  عافد  نارود  ات  يزوریپ  هعیلط  زا  یمالـسا  بالقنا  ایناث : تسا . یعامتجا  تلادع  رارقتـسا  مدرم و 
نیرتشیب نیرتهب و  هنیزه  لقادح  تخادرپ  اب  اهیتخس  تامیالمان و  نآ  مامت  ربارب  رد  هک  هدوب  هجاوم  نانمشد  يوس  زا  یناوارف  یـسایس  و 

نیا رب  زورما  نم  دـیامرفیم : هراب  نیا  رد  عماج  لیلحت  کی  رد  ماـما  هتـشاد . نوگاـنوگ  داـعبا  رد  بـالقنا  دـشر  تاـبث و  رد  ار  ییآ  راـک 
، تسا یمالـسابالقنا  هیلع  ناهجرد  هک  ییاهيزورفا  گنج  اهتموصخ و  اههئطوت و  همه  نآ  اب  فاصم  رد  دارفا  نیرتردتقم  هک  ماهدیقع 
هد ثداوح  زا  اصوصخ  بالقنا ، ثداوح  زا  هنافـصنم  لیلحت  کـی  رد  دـندروآیم . تسد  هب  دوجوم  دارفا  زا  يرتشیب  تیقفوم  دوبن  مولعم 
رد گرزب  دنوادخ  يرای  هب  تسا و  هدوب  قفوم  اههنیمز  فادها و  رثکا  رد  ناریا  یمالـسابالقنا  هک  منکضرع  دیاب  يزوریپ  زا  سپ  لاس 

تـسین تموکح  ندوبینید  لولعم  اهیناماسبان ، تالکـشم و  زا  ياهراپ  دوجو  ًاـثلاث   16! میتسین هدروخ  تسکـش  بولغم و  ياهنیمز  چـیه 
تیلوئـسم ورملق  رد  مالـسا  تاروتـسد  اهنییآ و  مامت  هب  ماظن  ياهداهن  نیلوئـسم و  زا  یخرب  هک  تسا  تیعقاو  نیا  زا  هتفرگ  تأـشن  هکلب 

زا یـشان  میدـش ، قفوم  اج  ره  ام  يربهر : مظعم  ماقم  ریبعت  هب  دـناهدش و  فرحنم  ماظن  ندوب  یمالـسا  ریـسم  زا  ای  دـناهدرکن و  لمع  دوخ 
تاروتسد هب  يدنبیاپ  دهعت و  رب  ینتبم  حیحـص  درکلمع   17. دوب مالسا  زا  یچیپرس  زا  یـشان  میدنام  قفومان  اج  ره  هدوب ، مالـسا  زا  تیعبت 

اهروشک اهوگلا و  ریاس  زا  يوریپ  لابند  هب  یمالـسا  رهاوظ  هب  ندرک  افتکا  اب  هاگره  اما  هتـشاد ، یمالـسا  ماظن  يارب  یتبثم  جـیاتن  دـنوادخ 
يارب یناوارف  تالکشم  يراتفرگ و  میشاب ، ناهج  ياهتسایس  گنرمه  گنهامه و  مینک و  یضار  دوخ  زا  ار  نارگید  میتساوخ  میدوب و 

اباهناسنا یصخش  هطبار  هب  یبهذم  تاداقتعا  نید و  ندرک  دودحم  مسیرالوکس و  ءایحا  مسیرالوکس : جیورت  . 1 2 ـ  تسا . هدمآ  دیدپ  ام 
زا یکی  دـنکیم و  دـیدهت  ار  ماـظن  تیمالـسا  هک  تـسا  ییاهبیـسآ  نـیرتمهم  زا  یـسایس ، یعاـمتجا و  لـئاسم  زا  نآ  کـیکفت  ادـخ و 

یفلتخم ياههویش  اهراکهار و  زا  نآ  جیورت  ءاقلا و  يارب  دناهدومن و  بیقعت  یمالسا  بالقنا  نانمشد  هک  تسا  ییاهروحم  نیرتهدرتسگ 
ملع لقع و  يزرودرخ و  هکنیا  نید و  ملع و  نیب  تریاغم  ییادج و  هشیدنا  ءاقلا  1 ـ  دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دناهتفرگ  هرهب 

یملع و عاـفد  .18 2 ـ  نید تیریدـم  ای  دوب  هناملاع  تیریدـم  عبات  دـیاب  ای  هعماج  تیریدـم  رد  دـباییمن و  قابطنا  یهلا  ماکحا  هب  لمع  اب 
نابز ار  نید  ناـبز  و  ناـسنا ، هب  نداد  تیروحم  يرـشب و  ندـمت  ملع و  لـصاح  ناونع  هب  نآ  ندومن  یفرعم  مسیرالوکـس و  زا  کـیروئت 

راـصحنا تیونعم و  نید و  زا  یفارحنا  فیرعت  .19 3 ـ  دناهدش لئاق  لباقت  ود  نآ  نایم  هتـسناد و  قح  نابز  ار  نردـم  رـشب  نابز  فیلکت و 
هزوح رد  هک  دنکیم  ءاضتقا  نید  یسدق  داعبا  دنمتّزع و  ِتایح  تحلصم و  هکنیا  غیلبت  تموکح و  تسایس و  هصرع  هب  دورو  مدع  هب  نآ 
هبرجت کی  نید  هک  بلطم  نیا  يریگهجیتن  میقتـسم و  ياهطارـص  مسیلارولپ و  هناراد  بناج  حرط  .20 4 ـ  ددرگن دراو  داصتقا  تسایس و 

نید تیمکاح  .21 5 ـ  دشاب ردتقم  یسایس  ماظن  هدننک  میـسرت  دحاو و  مظن  یعامتجا  یگدنز  يانبم  دناوتیمن  تسا و  رثکتم  یـصخش و 
ياهيدازآو يرگیحاـبا  مسیلاربیلجـیورت ، .22 6 ـ  دراد دوجو  داـضت  یـسارکومد  هیقف و  تیـالو  ماـظن  ناـیم  تسا و  کـیتارکومد  ریغ 

هب نداد  تلاصا  يارب  ناـیناریا » يارب  ناریا   » راعـش دـننام  یتسیلانویـسان  ياههشیدـنا  حرط  .23 7 ـ  دراد تریاغممالـسا  نیداب  هک  یقالخا 
رد تیحیسم  تیمکاح  اب  یمالسا  ماظن  طلغ  هسیاقم  ینید و  تموکح  ندناوخ  زیمآتنوشخ  .24 8 ـ  بالقنا ینید  تیهام  لباقم  رد  تیلم 
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، رتخد دنزرف  ثرا  نز ، هید  صاصق ، دننام  مالسا  ییازج  یقوقح و  نیناوق  ماکحا و  رد  ههبش  داجیا  اب  هارمه  تفلاخم  25 9 ـ  یطسو نورق 
زا نآ  تیعباـت  تسایـس و  ندوـب  ریغتم  حرط  .26 10 ـ  مالـسا نیناوق  عیرـشت  تمکح  حلاصم و  ینابم و  هب  هجوت  نودـب  دادـترا و ... مکح 
رد تاحالصا  يریگلکش  ترورـض  ءاقلا  .27 11 ـ  نید يریذـپان  فاطعنا  ربارب  رد  یگدـنز ، طیارـش  رگید  یناکم و  ینامز و  تائاضتقا 
رب ینتبم  دـیدج و  یناـسنا  موـلع  ياهدرواتـسد  اـب  قاـبطنا  نتخاـس و  يدربراـک  تـهج  یمالــسا  میلاـعت  زا  دـیدج  ریــسفت  هـئارا  نـید و 

لئاق ادخ  مکح  غالبا  توعد و  زج  یتلاسر  ءایبنا  نید و  يارب  نآرق  دوخ  دنیوگیم  رالوکس  نادنمـشیدنا  نارادفرط و  .28 12 ـ  مسیناموا
ینید ناربـهر  ینامــسآ و  ياـهناسنا  نأـش  رد  ار  ییاـیند  یناداـبآ  هاـفر و  تموـکح و  لیکــشت  تسایــس و  رد  تلاـخد  تـسا و  هدـشن 

هدنبیرف يرهاظ  اب  اما  دنهاگآ ، ًالماک  اهنآ  ندوب  زیمآهطلاغم  یتسس و  هب  تاهبـش  نیا  ناگدننک  ءاقلا  نانادرگراک و  دنچ  ره   29. دنادیمن
ناعفادم بالقنا و  نانیـشن  رگنـس  همه  رب  نیاربانب  دنراد . بالقنا  دـیدج  لسن  ناناوج و  بیرف  رد  یعـس  باذـج  ياههژاو  ون و  تایبدا  و 
يداقتعا يرکف و  ینابم  نییبت  نمـض  يوق  لالدتـسا  قطنم و  اب  تینابـصع و  نودب  هک  تسا  مزال  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  يرکف  ینابم 

مه هزرابم  نادیم  نیا  رد  نمـشد  ات  دننک  راکـشآ  ار  ینید  تاهبـش  ياههیاپ  ینابم و  ندوب  تسـس  دنزادرپب و  یملع  يرگاشفا  هب  مالـسا ،
هن یمالسا ، ياهرایعم  اب  قبطنم  طیارـشلاعماج و  يربهر  ياهنم  مالـسا  یمالـسا  ماظن  بالقنا و  يربهر  مود :  نکر   30. ددرگ حالس  علخ 

نید رد  ییاوتحم  فیرحت  اب  اسب  هچ  هکلب  درادن  یلباقت  داضت و  ناربکتـسم  هطلـس  عفانم و  اب  دوشیمن و  بوسحم  هعماج  رگ  تیاده  اهنت 
یتاقبط ماظن  اهتوغاط و  يدعت  ملظ و  هدننک  هیجوت  مدرم ، ینید  فطاوع  تاساسحا و  ندناشک  فارحنا  هب  یمالـسا و  ماظن  تموکح و  و 

ماقم ینیمخ و  ماما  هک  تسا  یهاشنهاش  یتنطلـس و  ییاکیرمآ ، مالـسا  نامه  نیا  و  دشاب ، رگرامعتـسا  ياهتردـق  هلیـسو  هب  هدـش  لیمحت 
نیا دشابیم  طیارشلا  عماج  هیقف  تیالو  يربهر و  یمالسا ، بالقنا  یساسا  ناکرا  زا  یکی   31. دناهتشاد هراشا  نآ  هب  اهراب  يربهر  مظعم 
نماض و  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئا  تماما  و  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ توبن  شخب  موادـت  ماـظن و  یلـصا  راـتخاس  لـصا 

میـسرت دـیآیم . رامـش  هب  مدرم  ماجـسنا  تدـحو و  روـحم  اـههدوت و  شـشوج  يرادـیب و  لـماع  يربـهر  تسا . یهلا  ماـکحا  تیمکاـح 
نیرتهتـسجرب زا  یـسانشنمشد  اـههئطوت و  رباربرد  يریذـپانشزاس  هناـعطاق ، ياـهيریگعضوم  ریبادـت و  ِذاـختا  ماـظن و  یلک  ياهتـسایس 

هزرابم هویش  ریسم و  نییعت  نمشد و  ندناسانش  رد  ار  شقن  نیرتشیب  هزرابم  تخس  نارود  رد  هک  تسا  یمالسابالقنا  يربهر  ياهیگژیو 
لوصا تماقتسا  رارمتسا و  رد  ار  ریثأت  نیرتمهم  هرس  سدق  ماما  ترضح  يربهر  زین  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تسا . هتشاد  نانآ  اب 

یمالــسا و تـما  تدـحو  تموـکح و  رادـتقا  بـالقنا و  ياـهداهن  شیادــیپ  تـینما و  تاـبث و  ییادز و  شزغل  یبـالقنا و  ياهــشزرا  و 
، ءافولا ثیدـح 16 ، ص 292 ، ج 69 ، یــسلجم ، راونـالاراحب ،  . 1 اـه : تشون  یپ  تسا . هتـشاد  نانمـشد  ناوارف  ياـههشقن  يزاـسیثنخ 
ج رون ، هفیحص   . 4 ص 16 . ج 13 ، ماما ، هفیحص   . 3 . 1378 لوا ، پاچ  ماما ، راثآ  هسـسؤم  ص 281 ، ج 18 ، ماما ، هفیحـص   . 2 توریب .
، نارهت هتفه  تبـسانم  هب  نارهت  یلـصم  ناناوج  عمج  رد  تانایب   . 5 . 1361 لوا ، پاچ  بالقنا ، یگنهرف  كرادـم  نامزاس  ص 155 ، ، 5

دنفسا نخس ، يایند  همانهام  ر.ك .  . 9 ص 170 . ج 4 ، نامه ،  . 8 ص 234 . ج 10 ، نامه ، ص 489 7 .  ج 8 ، ماما ، هفیحص   . 6 1/2/79
همانزور ك . ر .  . 11 ص 8 . ش 84 ، رویرهش 77 ، يدازآ  همان  هتفه  ص 8 و  ، 2/12/78 حتف ، همانزور  ر.ك .  . 10 ص 36 . ش 84 ، ، 77
هماـنهام ك . هنوـمن ر . يارب   . 12 رویرهـش 77 . ادرف ، ناریا  هماـنهام  ص 6 و  ، 26/11/77 دادرخ ، هماـنزور  ص 77 و  ، 16/3/78 طاشن ،

، زورما حبص  همانزور  ص19 و 4 و  ش3 ، ، 16/3/78 شیوخ ، ّتیوه  همان  هتفه  ك . ر .  . 13 ص 9 و 4 . ش 39 ، هامریت 77 ، ملاس ، هعماج 
يارب  . 15 ص5 . ش279 ، ، 7/11/78  ، شزرا هماـن  هتفه  ص26/29 و  ، 20/12/77 ناوـج ، ناریا  هماـنزور  ر.ك .  . 14 ص 12 . ، 9/9/78

 . 17 . 3/12/67 تیناحور ، هب  ماما  ماـیپ  ص 283 ، ج 21 ، ماما ، هفیحـص   . 16 ص 4 . ، 17/12/78 زورما ، حبـص  هماـنزور  ك . ر . هنومن ،
همانهتفه ص 6 ؛ ص 6 و 17/7/78 ، ، 18/9/77 دادرخ ، همانزور  ر.ك .  . 18 . 19/10/81 مق ، مدرم  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  تانایب 

ص 64 و 67، ش 80 ، دادرم 77 ، نخس ، يایند  همانهام  ش 66 و  ، 3/3/78 طاشن ، همانزور  ر.ك .  . 19 ص 18 . ش 14 ، ، 3/5/77 ون ، هار 
زورما حبص  همانزور  ر.ك ،  . 21 ص 3 . ، 8/7/77 مالسا ، ناهج  همانزور  ر.ك ،  . 20 ص 9 و 10 . ش 26 ، رویرهش 76 ، نایک  همانهام  و 
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رصع همان  هتفه  هام 77 و  رذآ  نوماه ، مایپ  همان  هتفه  ك . هنومن ر . يارب   . 22 ص68 . ش 4 ، ناریا ، زادنا  مشچ  همانهام  ص6 و  ، 9/3/78
، ناریا همانزور  هنومن ر.ك ، يارب   . 24 ص 48 و 49 . ش 45 ، نمهب 77 ، نایک ، همانهام  ر.ك   . 23 ص 4 و 5 . (، 8/2/78  ) ش 118 ام ،

حبص همانزور  ر.ك ،  . 26 ص 6 . ، 3/7/78 دادرخ ، همانزور  ص 3 و  ، 16/1/79 حتف ، همانزور  هنومن ر.ك  يارب   . 25 ص 5 . ، 24/12/78
، نامز همانهام  ص 4 و  ش 121 ، ، 29/1/78 نابآ ، هماـن  هتفه  ر.ك .  . 27 ص 144 . ش 45 ، نمهب 77 ، نایک ، هماـنهام  رهم 78 و  زورما ،
ش ریت 77 ، ملاس ، هعماج  همانهام  ، 25/6/77 ناریا ، هماـنزور  ك . هنومن ر . يارب   . 28 ص 21 و 22 . ص 33 و ش 57 ، ش 59 ، يد 78 ،

مجرتم قازرلا ، دبع  یلع  هتـشون  تردق ، ینابم  مالـساباتک و  زین  و  ص 46 . ش 28 ، نمهب 74 ، ناـیکهمانهام ، ر.ك :  . 29 ص 69 . ، 39
ییوگخساپ يارب  یمالسا  نادنمشیدنا  زا  توعد  رد  ینیمخ  ماما   . 30 لوا 1380 . پاچ  ارس ، هدیصق  رشن  ات 156 ، ص 145  ییاضر ، ریما 

زا تساقطنم و  هب  یکتم  ناهرب و  هب  دنتسم  نید  مالسا  : » دیامرفیم نایوجشناد  هب  باطخ  جّنشت ، زا  زیهرپ  تاهبـش و  هنوگ  نیا  هب  یقطنم 
نادنمـشناد شیپ  رد  تباـث و  بـتکم  نآ  دوـخ  طـیحم  رد  اـهنآ  فارحنا  هـکرگید  ياـهبتکم  حرط  زا  دـسارهیمنملق و  ناـیب و  يدازآ 

راتفر و تدـش  تنوشخ و  اب  رگید  ياـهبتکم  ناوریپ  اـب  دـیابن  مرتحم  نایوجـشناد  امـش  درادـن  یکاـب  دنتـسه  هدروخ  تسکـش  ناـشدوخ 
. دننیشنب ثحب  هب  نانآ  اب  دینک  توعد  یمالسا  نادنمـشناد  زا  و  دیزیخرب . وگتفگ  ثحب و  هب  نانآ  اب  دوخ  دیزادنیب . هار  وهایه  يریگرد و 

ثیدح ص 42 و  ج 18 ، ص 30 ، ج 21 ، رون ، هفیحص  ر.ك   . 31 ص 81 ). ج 10 ، ماما ، هفیحـص  . ) دوش تباث  نانآ  تسد  ندوب  یهت  ات 
خ  / Sm1372 يربراک :  مان  اب  تیاس  مرتحم  وضع  طسوت  هلاقم  لاسرا  دراد * .....  همادا  ص 211 . ج 1 ، تیالو ،

(2  ) یمالسا بالقنا  ناکرا  یسانش  بیسآ 

نیا اب  ییورایور  يارب  نانمشد  هک  ییاهـشالت  یمالـسا  بالقنا  يربهر  هب  یناسر  بیـسآ  . 1 ( 2  ) یمالسا بالقنا  ناکرا  یسانش  بیـسآ 
یغیلبت و ياـههمانرب  رگید  ییارجا و  یلمع و  تامادـقا  یکی  دـنوشیم : میـسقت  شخب  ود  هـب  دـناهداد  ماـجنا  نآ  فیعـضت  مـهم و  نـکر 

بـالقنا يربهر  یتیـصخش  رـصنع  نیرتمهم  یمالـسا ، بـالقنا  يربـهر  یکریز  یـسانشگنرین و  یلمع : تامادـقا  1 ـ  1 ـ  ینکفاههبش .
رثؤم و شقن  ياهنوگ  هب  ات  دندوب  دصرتم  هراومه  هتشادرب  مخز  نانمـشد  دوب و  مالـسا  بالقنا و  نانمـشد  ياههشقن  یماکان  رد  یمالـسا 

تلم دـنروآرد و  دوخ  لرتنک  تحت  زومرم  ياهویـش  هب  ای  دـنزاس  رثا  مک  ای  هدرک  یثنخ  ماـظن  یـسایس  راـتخاس  رد  ار  هیقف  یلو  هناردـتقم 
هدومن و هدافتـسا  یلمع  یملع و  نکمم  مادـقا  ره  زا  اتـسار  نیا  رد  نانمـشد  دـنزاس . مورحم  ربـهر  هنوگربماـیپ  ياهتیادـه  زا  ار  ناملـسم 

هیقف تیالو  لصا  بیوصت  اب  تفلاخم  کی ـ  دوشیم . هراشا  نانمشد  یلمع  تامادقا  اهشالت و  زا  یخرب  هب  تمـسق  نیا  رد  هک  دنیامنیم .
هدـهاشم ار  هیقف  تیالو  ياهيروئت  یلمع  هجیتن  راثآ و  نانمـشد  هک  دـش  ثعاـب  ماـظن  تیبثت  بـالقنا و  يزوریپ  رد  ینیمخ  ماـما  يربهر 

ار نآ  لماوع  نمـشد و  تیـساسح  یـساسا ، نوناق  ِناگربخ  سلجم  رد  نآ  نوئـش  تارایتخا و  هیقف و  تیـالو  لـصا  حرط  ورنیا  زا  دـننک 
هیقف یلو  تاراـیتخا  تیدودـحم  راتـساوخ  یـساسانوناق  ناـگربخ  سلجم  رد  لاربـیل  ارگیلم و  زوـمرم و  ياـههرهچ  یخرب  تخیگنارب و 

گرزب يزاستیـصخش و  هب  يربهر ، هاگیاج  فیعـضت  يارب  اهنآ  ینورد  لماوع  ینوریب و  نانمـشد  يربهر  ددعت  یحارط  ود ـ   32. دندش
ياهيریگمیمـصت رد  مه  دـنناوتب  هکلب  ات  دـندروآ  يور  بالقنا  يربهر  يارب  يزاوم  ینایرج  داجیا  و  ذـفنتم ، نویناحور  زا  یخرب  ییامن 

ياهـشالت تامادقا  نیا  زا  یکی  دنزاس . رادهشدخ  ار  مدرم  یگچراپکی  تدـحو و  مه  دـننکداجیا و  یللخ  ماما ، يدربهار  یـسایس و  مهم 
يریگراک هب  اب  دـندرکیم و  دادـملق  یناقلاط  هللا  تیآ  نارادـفرط  نایماح و  ار  دوخ  هک  دوب . نیقفانم  نامزاس  هدـش  يزیرهماـنرب  زومرم و 

یـسایس ربهر  کی  ناونع  هب  ار  وا  نوگانوگ  ياهيزاسهنحـص  اب  دـنزاسب و  ماما  لداعم  ياهرهچ  وا  زا  دنتـشاد  دـصق  یناقلاط » ردـپ   » هژاو
تسکش هب  هئطوت  نیا  ماما  هنامیکح  ياهدومنهر  يرایشوه و  اب  اما   33. دنهد رارق  ماما  يورایور  ای  دنزاس و  حرطم  ماما  رانک  رد  یبهذـم 

رگید مادقا   34. دومن ءاشفا  ار  قافن  هرهچ  هعمج  زامن  ياههبطخ  رد  شفیرـش  رمع  یناـیاپ  ياـهزور  رد  زراـبم  ّتیـصخش  نیا  دـیماجنا و 
دـشیم بیقعت  برغ  يربخ  ياههاگنب  یهاش و  متـس  میژر  یعمج  ياههناسر  طسوت  بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  هک  اتـسار  نیا  رد  نانمـشد 
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ماجنا ناشیا  اب  هک  ییاه  هبحاصم  اـب  دوب و  مدرم  ینید  ربهر  یعیـش و  هتـسجرب  عجرم  ناونع  هب  يرادمتعیرـش  مظاـک  دیـس  نتخاـس  حرطم 
ياههاگدید تارظن  فلاخم  ینید  ربهر  کی  ناونع  هب  ار  ناشیا  تارظن  راد  تهج  صاخ و  تالاؤس  حرط  اب  دـندرکیم  یعـس  دـندادیم 

ناملـسم قلخ  بزح  يرادمتعیرـش ، یغیلبت  یـسایس و  یلام ، ياهتیامح  اب  هنافـسأتم  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دـنهد . هولج  ماما 
يارب یکانرطخ  رایـسب  ياههشقن  ناشیا  نیدّلقم  یهدـناماس  ناریا و  ناجیابرذآ  ياهقطنم  یموق و  تاساسحا  کیرحت  اب  هک  دـش  لیکـشت 
گنج هب  ار  ناریا  بالقنا ، يزوریپ  لوا  لاس  نامه  رد  دندرکیم  لصاح  قیفوت  رگا  هک  دنتـشاد  رظن  رد  يربهر  تدـحو  ماما و  فیعـضت 

نانمشد ياهحرط  ندوب  ذوفن  لباق  ریغ  ماما و  يریذپان  شزاس  يربهر  لتق  اتدوک و  حرط  هس ـ   35. دنتخاسیم راچد  یلخاد  زوس  نامناخ 
ار ماما  یکیزیف  فذح  حرط  یمالسا ، بالقنا  هلاحتسا  ذوفن و  يارب  بالقنا  نانمشدات  دوب  هدش  ثعاب  ناشیا  ياهيریگمیمصت  دنیارف  رد 
اهـشالت و زا  ياهشوگ  هب  تسا  بسانم  دـنرادرب . نایم  زا  ار  نمـشد  ذوفن  عنام  نیرتمکحم  نیرتگرزب و  دـنهد و  رارق  دوخ  ياـههمانرب  رد 

فادـها زا  یکی  نارامج  ناراـبمب  هک  هژون » ياـتدوک   » هب فورعم  ياـتدوک  حرط  فلا ـ  دوش . هراـشا  اتـسار  نیا  رد  نانمـشد  ياـههئطوت 
یناهج رابکتسا  قیرط  زا  هک  ماما  لتق  يارب  يرادمتعیرش  مظاک  دیس  هدازبطق و  قداص  ياتدوک  كرتشم  هئطوت  .36 ب ـ  دوب اهنآ  یلصا 

یتقو اما   38. روشک تینما  یلاع  ياروشرد  رابکتسا  يذوفن  لماع  يریمشک  طسوت  ماما  لتق  هئطوت  .37 ج ـ  دشیم ینابیتشپ  یهدنامزاس و 
ات دنتشاذگ  ارجا  هب  ار  بالقنا  يربهر  دنمتردق  ناوزاب  ماما و  نارای  رورت  حرط  دندید  ماکان  اههئطوت  نیا  يارجا  رد  ار  دوخ  نانمـشد  هک 

نانمشد هدش  دای  ياهحرط  تسکش  ماما  زا  سپ  يربهر  رد  فارحنا  حرط  راهچ ـ   39. دنهاکب هعماج  رد  يربهر  ذوفن  تردق و  زا  دنناوتب 
هعماج تماما  يربهر و  (ص ،) ربمایپ تلحر  زا  سپ  هک  مالسا  ردص  نیقفانم  هئطوت  دننامه  تشاداو ؛ كانرطخ  ياهئطوت  يزیرحرط  هب  ار 
يدهم دیـس  نایرج  تیوقت  دـندرکیم . لابند  ار  هشقن  نیمه  زین  اهنآ  یلخاد  يدایا  یناهج و  رابکتـسا  دـندرک . فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  ار 

ذوفن جنپ ـ   40. دنکیم تلالد  تسایس  نیا  يارجا  رب  يرظتنم  یلعنیسح  ياقآ  نایفارطا  زا  یخرب  هنانئاخ  زومرم و  ياهدرکلمع  یمـشاه و 
تـسا ـی  مالـسا ماظن  نارازگتمدخ  نارازگراک و  همکاح و  تأیه  رد  ذوفن  يارب  تامدـقم  هیهت  نمـشد ، ياههمانرب  زا  یکی  تیمکاح  رد 
یناسک برغ و  گنهرف  ربارب  رد  لعفنم  اهتردق و  ربارب  رد  بوعرم  ای  هتـسباو  لاربیل و  رـصانع  زا  يزاستیـصخش  نتخاس و  حرطم  اب  هک 

. دنیامن ذوفن  یمالـسا  ماظن  تیمکاح  ناکرا  رد  هویـش  نیا  هب  دـنناوتب  اهنآ  ات  دـننک  مهارف  ار  هنیمز  دنتـسین ، ینید  ياهـشزرا  هب  دـنبیاپ  هک 
هماج ار  شوماخ  يزادنارب  ماظن و  هلاحتسا  دناوتب  نمشد  ات  تسا  بالقنا  يربهر  ياهدربهار  نتخاس  رثا  یب  حرط  نیا  زا  فده  نیرتمهم 

هک هچنآ  دوب و  اـههمانرب  نیا  زا  یکی  روهمج  سیئر  اـب  مدرم  يراـکمه  رتفد  ياهـشالت  ردـص و  ینب  يروهمج  تساـیر  دـناشوپب . لـمع 
تـسا هدـش  قفوم  يدودـح  ات  نالوؤسم  زا  یخرب  طلغ  ياهدرکراک  تلع  هب  هنافـسأتم  هدرک و  بیقعت  دادرخ 76  هسامح  زا  سپ  نمـشد 

دوخ عفانم  ظفح  يارب  هک  دنتسه  یناسک  لعفنم  رصانع  لعفنم  رصانع  ندش  راک  بلط  شش ـ   41. دشابیم ذوفن  کیتکات  نیمه  زا  یشخب 
غیرد لام  ناج و  راثیا  زا  دنرادیم و  هاگن  رانکرب  نانمشداب  دربن  هکرعم  زا  ار  دوخ  اهشزرا ، زا  عافد  بالقنا و  هزرابم و  تخس  طیارـش  رد 

. دننکیم راک  نمشد  يارب  مجنپ  نوتس  تروص  هب  اهنآ  زا  یخرب  دنتـسه .  42« رنه یب  نایعّدم   » ماما ترـضح  يابیز  ریبعت  هب  و  دنزرویم .
اهتسپ و هب  یبایتسد  راتـساوخ  دنتـسه و  لئاق  زاـیتما  دوخ  يارب  ینید  يرـالاسمدرم  تیمکاـح  رادـتقا و  تینما و  تاـبث و  نارود  رد  اـما 

نینچ ًابلاغ  ناریا  رد  يرکفنـشور  نایرج  دنیوجیم . هرهب  يرازبا  ره  زا  دوخ  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  دنـشابیم و  يدـیلک  ياهتیلوؤسم 
نآ رتنـشور  هنوـمن  تـسا و  یبـلطم  نـینچ  ياـیوگ  تیطورــشم  تـضهن  رد  رــشق  نـیا  يریگعـضوم  راـتفر و  تـسا . هتــشاد  یتیعــضو 

ياهماد رد  یتحار  هب  دارفا  هنوگ  نیا  تسا . سدـقم  عافد  هسامح  بالقنا و  ثداوح  هب  تبـسن  توافت  یب  نارکفنـشور  ياهيریگعضوم 
هئطخت ار  ماظن  یلک  ياهتسایس  نانمـشد ، یـسایس  یتاغیلبت و  ياهتیامح  تحت  دنیآیم و  راتفرگ  بالقنا  نانمـشد  ياهبیرف  یتوبکنع 
شوغآ دـیامرفیم : تسا و  هدرک  ینیبشیپ  ار  نانآ  هناراکبلط  راتفر  ینیمخ  ماـما  تسا . يربهر  ریبادـت  فیعـضت  ناـنآ  دـصق  دـننکیم و 

تمیق هب  هن  یلو  تساهدوشگ  دنراد  هتـشاد و  تعجارم  گنهآ  تمدـخ و  دـصق  هک  یناسک  همه  نتفریذـپ  يارب  هشیمه  بالقنا  روشک و 
ادخ مکح  نویبالقنا  دض  نیقفانم و  هب  تبـسن  ارچ  دـیدرک ! گنج  ارچ  دـیتفگ ! اکیرمآرب  گرم  ارچ  هک  لوصا ، همه  زا  نانآ  يراکبلط 
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ـ  تفه  43. رگید يارچ  اهدـص  میاهدرک و  لاغـشا  ار  یـسوساج  هنال  ارچ  دـیاهداد ؟ یبرغ  هن  یقرـش و  هن  راعـش  ارچ  دـینکیم ؟ يراج  ار 
ماـما نیـشناج  ناونع  هب  ار  هیقف  یلو  ناملـسم ، مدرم  هک  تسا  نیا  یمالـسا  ماـظن  مهم  هتـسجرب و  ياـهیگژیو  زا  يربهر  زا  ییادزسدـقت 

يونعم و هطبار  کی  هکلب  تسین  یتالیکشت  ینامزاس و  کشخ  هطبار  کی  ربهر  اب  مدرم  هطبار  ور  نیا  زا  دننادیم  هعماج  رد  ع )  ) موصعم
عنام نیرتگرزب  ربهر ، تما و  نایم  يونعم  ینتـسسگان  مکحتـسم و  دنویپ  نینچ  تسا  یهیدب  تسا . تما  ماما و  يدارم و  دـیرم و  یهلا ،

هک دننکیم  شالت  نانمـشد  ظاحل  نیدب  تسا . هدـیدرگ  یثنخ  هطبار  نیا  وترپ  رد  اههئطوت  زا  يرایـسب  تسا و  نمـشد  ياههئطوت  يارجا 
هن هیقف  تیالو  هک  نیا  لیبق  زا  یلئاسم  حرط  اب  دنزاس و  رادهشدـخ  ار  هیقف  تیالو  يونعم  هاگیاج  یهلا  ینید و  دـنویپ  نیا  تسـسگ  يارب 

یتیریدم حوطـس  ریاس  زارطمه  ار  ربهر  تسین ، نید  رد  هیقف  یلو  زا  تیعبت  هب  يزاین  چیه  ای  نید و  عورف  ءزج  هن  تسا و  نید  لوصا  وزج 
45. دنهد تبـسن  هعماج  ربهر  هیقف و  یلو  هب  ار  هعماج  تالکـشممامت  هنامرـشیب  هناحیقو و  ياهيراگنهماناب  ای  44 و  دنیامن حرطم  هعماج 
ییارقهق و يریسفت  هک  یفارحنا  یعاجترا و  ياههورگ  نارجحتم و  اب  رهاظ  هب  برغ  مسینردم  يایند  نارجحتم  تیامح  تیوقت و  تشه ـ 

ِنید بان و  مالـسا  بالقنا و  اب  تفلاخم  رد  اههقرف  نیا  هک  نیا  لیلد  هب  اما  دـنیامنیم ، تفلاخم  دـننکیم  هئارا  هعماج  نید و  زا  هناعجترم 
، تسخن هلحرم  رد  نانمـشد  دنوشیم . یغیلبت  یـسایس و  تیوقت  تیامح و  نانمـشد  يوس  زا  دنتـسه ، كرتشم  نانمـشد ، اب  رادم ، تیالو 

يارب ار  هنیمز  نانآ ، ِلطاب  يواعد  رد  نید  راصحنا  اب  دنیامنیم و  یفرعم  تیمالسا  رهظم  ناونع  هب  ار  ارگيرشق  رگن و  یحطـس  هورگ  نیا 
يربهر رباربرد  هدرک و  کیرحت  ار  نانآ  مود  هلحرم  رد  و  دـننکیم . مهارف  نآ  زا  مدرم  ندرکادـج  ینید و  میهاـفم  فراـعم و  اـب  هلباـقم 

زا رابکتـسا  نانمـشد و  تیامح  دنیامنیم . لزلزتم  ار  يربهر  ياهتیاده  اهتـسایس و  وترپ  رد  هتفای  لکـش  تدـحو  دـنهدیم و  رارق  ماظن 
لعفنم نویناحور  زا  یضعب  و  اهیبهذم ، یلم  اهلاربیل و  زا  یخرب  هیتجح و  نمجنا  رجحتم و  ارگنورد و  فوصت  نابلاط ، دننام  ییاهنایرج 
حرطم يربهر  هب  هتسباو  ياهداهن  اب  تفلاخم  ُهن ـ   46. تسا نانمشد  تامادقا  نیا  زا  ییاه  هنومن  دناهدرک ، لودع  دوخ  یلبق  عضاوم  زا  هک 

یکی ود ، نیا  نایم  ضراعت  داضت و  ءاقلا  یباختنا و  یباـصتنا و  هب  یتموکح  ياـهداهن  يدـنب  میـسقت  هناـگود و  تیمکاـح  ثحب  نتخاـس 
ار يربهر  هب  بصتنم  ياهداهن  موش ، تائاقلا  نیا  اب  هک  تسا  نآ  نمشد  شالت  تسا . یلم  تدحو  يربهر و  فیعضت  ياههویـش  زا  رگید 
زیمآتنطیـش و ياهيریگعضوم  دـهد . هولج  ینید  يرالاس  مدرم  فلاخم  ار  ییاهنامزاس  نینچ  دوجو  دـیامن و  فیعـضت  مدرم  ناهذا  رد 

حالطـصا هب   ) شخب زا  نانمـشد  یناسرربخ  تیفیک  یناسر و  عالطا  ياههاگتـسد  هنایذوم  زومرم و  كوکـشم و  ياـهراتفر  هنارادـبناج و 
ینید رالاس  مدرم  رادـم  تیالو  ماظن  راتخاس  هب  یناسر  بیـسآ  رد  نانمـشد  قیمع  ياـههئطوت  اهتـسایس و  زا  رگید  یکی  یباـختنا ، ناـنآ )

ینیمخماـما و هناـمیکح  ریبادــت  هنوگربماـیپ و  ياـهيربهر  وـترپ  رد  اـههشقن  اـههئطوت و  نـیا  ماـمت  دــنوادخ ، يراــی  اــب  اــما   47. تسا
ماکان ار  نمـشد  دروخ و  تسکـش  نوگانوگ ، ياههنحـص  رد  مدرم  هناردـتقم  روضح  يربهر و  مظعم  ماقم  هنادـنمدرخ  ياهيریگعضوم 

تیـساسح تیمها ، ندش  نشور  لماع  دـیدرگ و  ییالو  ماظن  ياههیاپ  ماکحتـسا  تلم و  ربهر و  تما و  ماما و  دـنویپ  قیمعت  ثعاب  درک و 
ياههام نامه  زا  ییالو : ماظن  هب  تبسن  دیدرت  ههبـش و  ءاقلا  . 1 2 ـ  دش . بالقنا  موادت  رد  هیقف  تیالو  ياشگ  هار  هدـننک و  نییعت  هاگیاج 

يرکف مجاـهت  دـش )، يروآداـی  ًـالبق  هـک   ) ییـالوماظن تسکـش  يارب  یلمع  تامادـقا  اـب  ناـمزمه  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ  نیزاـغآ 
رد ینید  تموکح  هیقف و  تیـالو  مالـسا و  یـسایس  ماـظن  هیلع  یمومع  ناـهذا  ندرک  شّوشم  تاهبـش و  تاـئاقلا و  جـیورت  رد  یگنهرفو 

پاچ ینکفا و  ههبش  تامادقا  هیقف  تیالو  لصا  بیوصت  یساسا و  نوناق  نیودت  ماگنه  صوصخ  هب  دوب . هتفرگ  رارق  نانمشد  راک  روتسد 
یلمع ياههشقن  رد  نانمـشد  یماکان  و  هر ) ) ینیمخماما تلحر  زا  سپ  تفای . شرتسگ  اههمانزور  رد  ییالو  ماظن  دـض  تالاقم  بلاطم و 

یتدیقع يرکف و  ینابم  هب  نآ  یلخاد  لماوع  نمـشد و  مجاهت  هیقف ، یلو  يربهر و  شقن  ندومن  گنر  مک  لرتنک و  ای  فذـح  هب  تبـسن 
هنحـص دراو  يرتشیب  تردـق  تاناکما و  اب  هدـش  یحارط  لبق  زا  مجـسنم و  همانرب  کی  اب  تفرگ و  تدـش  ییالو  ماـظن  نید و  تیمکاـح 

دنتـسم و عماج و  ثحب  نمـشد  هنانکفاههبـش  ياهتیلاعف  مامت  لـیلحت  نییبت و  هک  اـجنآ  زا  دـندومن . بیقعت  ار  بـالقنا  هلاحتـسا  هتـشگ ،
اهنآ هب  لامجا  روط  هب  هدومن  باـختنا  ار  نیواـنع  زا  یخرب  شخب  نیا  رد  تسا ، نوریب  راتـشون  نیا  هلـصوح  زا  هک  دـبلطیم  ار  یلقتـسم 
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نتخاس دودـحم  يارب  هشیدـنا  هزوح  رد  هک  ییاهفیرحت  اهههبـش و  زا  هنومن  کی  ینید  تموکح  راتخاس  راـکنا  کـی ـ  دوشیم . هراـشا 
ياهراک هار  اههویش و  هک  تشاد  راظتنا  نید  زا  دیابن  تسین و  اهراتفر  اهشور و  یهد  ناماس  نید  راک  هک  تسا  نیا  دوشیم  حرطم  نید 
يرـشب لقع  اـهناسنا و  دوخ  هب  اهـشور  هکلب  دـنک ، هئارا  تیریدـم  داـصتقا و  تسایـس ، ياـههزوح  هلمج  زا  اـههزوح و  همه  رد  ار  یلمع 
تـسین مزال  دنتـسین و  رگیدکی  اب  مزالتم  لمع  هشیدنا و  هزوح  هتبلا  تساههشیدنا . یهدناماس  يرکف و  تیاده  نید  راک  هدش و  راذگاو 

هن درک و  هعجارم  اهنآ  نیب  موسرم  لوادتم و  ياهشور  القع و  هب  دیاب  تموکح  راتخاس  لکش و  رد  نیاربانب  دندرگرب ، أدبم  کی  هب  هک 
رد فلا ـ  میئامنیم . هراشا  هتکن  دنچ  هب  اما  میـشابیمن  تاهبـش  نیا  هب  خساپ  دقن و  ماقم  رد  دنچره ،  48. داد نآ  هب  ینید  تیهاـم  هک  نیا 

و اهراتفر ، یلمع و  لقع  زا  ینیب  ناهج  تاداقتعا و  يرظن و  لقع  هزوح  کیکفت  برغ ، هفسالف  زا  يرایـسب  هشیدنا  زین  یمالـسا و  هفـسلف 
اب ناوتیمن  زگره  تسا و  ریذپانراکنا  رما  کی  اهناسنا  لمع  رب  هشیدنا  تیمکاح  تسین و  هتفریذپ  هجو  چـیه  هب  مه  اب  اهنآ  طابترا  راکنا 

شخبتایحبتکمصوصخ هبنید  يدوجوهفـسلف  ب ـ  تسا . قداـص  مه  لـصا  نیا  سکع  دوب . يداـم  يژولوئدـیا  عباـت  یهلا  ینیبناـهج 
ماـمت نید  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  رما  نیا  تـسوا . ياهيدـنمناوت  اهدادعتـسا و  ندـناسر  تـیلعف  هـب  ناـسنالماکو و  عماجتیادـه  ، مالـسا

یعامتجا یلک  تکرح  هدـنهد  تهج  تیادـه و  زکرم  مکح  رد  هک  ار  يربهر  تیریدـم و  تسایـس ، هژیو  هب  ناـسنا  یگدـنز  ياـههصرع 
لک درط  مکح  رد  رگید  شخب  راکنا  نید و  زا  یـشخب  شریذپ  هک  یتروص  رد  دنک . ییامنهار  ار  لمع  هشیدـنا و  دـهد و  شـشوپ  تسا 
نآ لاثما  يرادـغرم و  يزپشآ و  دـننامه  ییزج  لغاشم  اب  دـیابن  ار  یمالـسا  تموکح  ینید و  هعماج  يربهر  تیریدـم و  ج ـ  تسا . نید 

تاهبـش و نیرتیـساسا  زا  یکی  هیقف  تیالو  ماـظن  ندـناوخ  کـیتارکمد  ریغ  ود ـ  تسا . بیجع  رایـسب  هطلغم  کـی  نیا  هک  درک  هسیاـقم 
هیقف و تیالو  نایم  داضت  ءاقلا  دـننکیم ، بیقعت  ار  نآ  یمالـسا  ماـظن  هیقف و  تیـالو  هب  ندـناسر  بیـسآ  يارب  نانمـشد  هک  ییاـهروحم 
. دوشیم حرطم  یتموکح  يوگلا  نیرتهب  زورما و  یـسایس  هشیدـنا  جوا  ناونع  هب  هک  یبرغ  تئارق  هب  یـسارکمد  مه  نآ  . تسا یـسارکمد 

هدارا یمالسا ، گنهرف  رد  هک  تسا  تیعقاو  نیا  نتشاگنا  هدیدان  ینید و  يرالاس  مدرم  ماظن  زا  لفاغت  بیـسآ ، نیا  شیادیپ  یلـصا  هنیمز 
هعماج رب  هک  تسا  یهلا  نوناـق  اـهنت  درادـن و  یـصخش  هطلـس  ییاـمرفمکح و  يدرف  چـیه  هتفرگن ، رارق  نارگید  هدارا  زا  رترب  سک  چـیه 

تیمکاح تموکح ، زرط  نیا  رد  تسا . نوناق  تموکح  مالـسا ، تموکح  دـیامرفیم : ههبـش  نیا  دـقن  رد  ینیمخ  ماما  دـنکیم . تموکح 
دراد و مات  تموکح  یمالسا  تلود  رب  دارفا و  همهرب  ادخ  نامرف  ای  مالـسا ، نوناق  تسادخ . مکح  نامرف و  نوناق ، تسادخ و  هب  رـصحنم 

ییالو ماظن  نیب  داضت  ءاقلا  هس ـ   49. دنتسه نوناق  عبات  دبا  ات  دارفا ، ریاس  ترـضح و  نآ  يافلخ  ات  هتفرگ  (ص ) مرکا لوسر  زا  دارفا ، همه 
نید ادخ و  تیمکاح  رصع  هن  تسوا  هدارا  تیمکاح  ناسنا و  يدازآ  ییاهر و  ِرصع  دیدج ، رصع  هک  دننکیم  اقلا  نینچ  ناسنا  يدازآ  و 
هبیط تایح  ییالو  ماظن  شریذـپ  یمالـسا  گنهرف  رد  دنتـسین . عمج  لباق  يروحمادـخ  يروحم و  ناـسنا  و  نآ ! ریگاـپ  تسد و  نیناوق  و 
دوخ ناسنا  هکلب  تسین . داضت  رد  وا  تارایتخا  ناسنا و  يالاو  ياهشزرا  تمارک و  اب  يروحم  ادـخ  هاگ  چـیه  دراد و  لابند  هب  ار  یناسنا 

غالبا یهلا  ناروآمایپ  نالوسر و  تسا و  نید  شریذپ  دایقنا و  نامه  نیا  تسا و  مالـسا  یـسایس  یقوقح و  يداقتعا  ماظن  هدـننک  باختنا 
نیمأـت یهلا  نیناوق  يارجا  تیمکاـح و  هفـسلف  نید و  ياـنبم  رگید  يوس  زا  دنتـسه . وا  تداعـس  هار  ياـمنهار  یهلا و  تاروتـسد  هدـننک 

تسد تیناسنا  تقیقح  هبیط و  تایح  هب  ناوتیمن  یهلا  ءایبنا  توعد  تباجا  قیرط  زا  زج  نآرق  ریبعت  هب  هک  تسا  یناسنا  لامک  تداعس و 
اُوبیِجَتْـسا اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  تسا : ییالو  ماظن  يروحم و  ادخ  شریذپ  نامه  ینید  تاروتـسد  زا  هنادازآ  تباجتـسا  تیعبت و  نیا  تفای .

تایح امش  هب  هک  دندناوخ  ارف  يزیچ  هب  ار  امش  ربمایپ ، ادخ و  نوچ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا   50 ْمُکِیْیُب ِث  اَ ْمُکاَعَد  اَذِإ  ِلوُسَّرِللَو  ِهِّلل 
ِتیالو دننامه  یمالـسا ، هعماج  رب  هیقف  ِتیالو  دنیوگیم  ههبـش  نیا  هب  نیلئاق  تیروجحم  ههبـش  راهچ ـ  دینک . تباجا  ار  نانآ  دـشخبیم ،

صوصخهب دیآیمرامـش . هب  هتخیهرف  هاگآ و  ياهناسناو  مدرمریقحتیعون  نیاو  تسا  نالاسدرخو  ناگناوید  نالهاجرب ، تسرپرـس  مّیق و 
ّیلو نییعت  هیرظن  نیا  همزال  هک  مینادب  نیموصعم  همئا  دنوادخ و  بناج  زا  بوصنم  ار  هیقف  تیالو  میشاب و  هتفریذپ  ار  یباصتنا  هیرظن  رگا 

هیبشت و ههبـش  نیا  شیادیپ  أشنم  تساهتخیهرفو . لقاعياهناسنا  نأشنودنیاو  دـشابیم  هیقف  یلوزا  مدرمضحم  تیعبتومدرم  يارب  مّیق  و 
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51. تسا هطلاغم  عون  کی  نیا  تسا و  روجحم  نونجم و  رب  یلو  ای  ریغـص  لفط  رب  يردپ  دـج  ای  ردـپ  تیالو  اب  هعماج ، رب  تیالو  هسیاقم 
روما لاوما و  رب  تیـالو  فرـصت و  طلـست ، ياـنعم  هب  هیقف ، تیـالو  تسا . يرایـسب  ياـهتوافت  تیـالو  عون  ود  نیا  ناـیم  هک  یتروـص  رد 
هکلب دنـشاب ؟ هتـشاد  مّیق  هب  زاین  ات  دنتـسه  ریغـص  لافطا  ای  نیروجحم  دننامه  مدرم  رگم  هک  دیآ  دیدپ  ههبـش  نیا  ات  تسین  دارفا  یـصخش 

یبوبر و نوئـشزا  هک  تسا  ناناملـسم  یـسایس  یعامتجا و  ماظن  یتسرپرـس  هرادا و  هعماج و  یمومع  یلک و  نوئـش  رب  تیالو  هیقف  تیالو 
هب هیقف  یلو  هدرکن و  رایتخا  بلـس  مدرم  زا  زگره  اذل  تسا . هدرکبجاو  تبیغرـصعرد  لداع  ءاهقف  رب  ادخ  هک  تسا  ياهفیظو  فیلکت و 

تموـکح هـچ  نآ  هـکلب  درادـن و  تیمکاـح  اـتلاصا  سک  چـیه  مالــسا  یــسایس  ماـظن  رد  ًـالوصا  دـنکیمن . يریگمیمــصت  مدرم  ياـج 
تسا هعماج  ناگتخیهرفو  ناگنازرف  ربهیقف  طسوتنوناق  تیالو  ، تقیقحرد نیاوتسانآ  يرجمو  نّیبمهیقف  یلوو  تسایهلا  نیناوقدنکیم 
هدارا هن  تسامرفمکح  هعماج  رب  یهلا  نوناق  یمالسا ، ماظن  رد  هک  نیا  هرابرد  ینیمخ  ماما  ریغص . لافطاو  ناگناوید  رب  ّتیمومیق  دننامههن 

، دنکب تسناوتیمن  نوناق  فالخ  مه  ربمغیپ  تسا ، نوناق  نید  مالسا  دیامرفیم : هلمج  زا  تسا  هدومرف  هراشا  اهراب  ربهر ، ماما و  یصخش 
! منکیم عـطق  ار  تنیتَو  گر  ینزب ، فـالخ  ِفرح  کـی  رگا  هک  دـیوگیم  ربـمغیپ  هب  ادـخ  دـنکب . مه  تسناوـتیمن  هتبلا  مـه ، درکیمن 

نوناق تحت  همه  هیقف ، ریغ  هن  هیقف و  هن  تسین ، تموکح  سک  چـیه  يارب  درادـن . تموکح  یـسک  یهلا  نوناق  زا  ریغ  تسا . نوناق  مکح ،
( ماظن نالوؤسم   ) اهنیا هک  تسا  نیا  رب  رظان  هیقف  دنا . نوناق  يرجم  همه  هیقف  ریغ  مه  هیقف و  مه  همه ، دنتـسه  نوناق  يرجم  دننکیم  لمع 

یمالسا بالقنا  مالسا و  یـسایس  ماظن  رد  مدرم  موس :  نکر   52. دنکب یتموکح  کی  شدوخ  دهاوخیم  هک  نیا  هن  دـننکب ، نوناق  يارجا 
. تسا يربهر  تیمالسا و  ینعی  رگید  نکر  ود  ققحت  ممتم  لمکم و  هک  یمهم  نکر  دنتسه ؛ ماظن  یـساسا  نکر  هس  زا  یکی  مدرم  ناریا ،
؛ ییالو ماظن  ینید و  تیمکاح  مالـسا و  هناهاگآ  شریذپ  تسایـس و  هنحـص  رد  مدرم  روضح  نودـب  هک  تسا  هدرک  تباث  یخیرات  هبرجت 

ناهج میظع  تیصخش  هک  نانچمه  دنکیمن . ادیپ  ییارجا  تنامـض  مالـسا  یهلا  نوناق  ددرگیمن و  ققحم  ینید  تموکح  ادخ و  تیالو 
تیامح و نودب  (ص ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  (ع ) یلع ترضح  ینعی  مالـسا  نوناق  رولبت  یهلا و  هدارا  مسجت  لماک و  ناسنا  تیرـشب ،

لیکـشت هب  قفوم  هک  دوب  وا  اب  تعیب  مدرم و  روشرپ  روضح  زا  سپ  اـهنت  تفاـین و  ار  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  ناـکما  یمدرم ، هناوتـشپ 
تموکح مدرم ، ینکـشنامیپ  ییارگایند و  یتسـس ، تلع  هب  ًاددجم  دومن و  مادـقا  ًامـسر  یهلا  ماکحا  ءارجا  هب  دـش و  یمالـسا  تموکح 

ینید تموـکح  ییاـپربو  يریگلکـش  ردمدرم  ینید ) يرـالاسمدرم   ) ینید تموـکح  رد  مدرم  شقن  . 1 دـییارگ . لوفا  هب  (ع ) یلع لدـع 
1 نانآ . هبناجهمه  تکراشمومدرم  يأر  شریذپ  تسا : لیلحتو  یسررب  لباق  هبنجود  زا  شقن ، نیاو  دنراديرثؤم  رایسبشقننآ  رارمتساو 

ماکحا شریذپ  هب  روبجم  ار  یسک  ای  هعماج  ناوتیمن  تسین و  یلیمحت  هاگچیه  یهلا  یعیرشت  تیمکاح  نوناق و  مدرم : يأر  شریذپ  . 1  ـ
میقتـسم هار  نداد  ناشن  54 و  ادـخ مایپ  غالبا  طقف  نید ، لصا  رد  ینامـسآ  بتک  یهلا و  ءاـیبنا  نأـش  .53 و  دومن نآ  یهلا  يربـهر  نید و 

تیادـه و هناقاتـشم  هک  تسا  یناـسک  نینمؤم و  هعماـج  هب  صتخم  یهلا  ناربهر  یلمع  تیریدـم  تیـالو و  تماـعز و   55. تسا تیناسنا 
تعیرش نید و  شریذپ  هتبلا  دناهداد . يأر  نآ  هب  هتـسناد و  یهلا  نوناق  ار  یگدنز  همانرب  نیرتهب  تقیقح  رد  دناهتفریذپ و  ار  یهلا  توعد 

. تسا یگدنز  لماک  همانرب  کی  هتسویپ و  مه  هب  هعومجم  کی  شریذپ  عقاو  رد  هدوب و  نآ  مزاول  راثآ و  لوبق  شریذپ و  مزلتـسم  مالـسا 
ناوتیمن تسا و  ینید  تموکح  یهلا و  تیـالو  شریذـپ  داـیقنا و  هعوـمجم ، نیا  شخب  نیرتـمهم  شریذـپ و  نیا  تمـسق  نیرتهتـسجرب 

همه یلمع و  تکراشم  . 1 2 ـ  دش . رکنم  ار  یهلا  ماکحا  تیروحم  دنوادخ و  تیمکاح  تیالو و  اما  دوب ، یناملـسم  يرادنید و  یعدـم 
دـنمتزع و هبیط و  تایح  تسا . نوگانوگ  ياههصرع  رد  مدرم  هنارگراثیا  روضح  نوهرم  یمالـسا  ماظن  يدـنمناوت  رادـتقا و  مدرم : هبناـج 

نآرق ددرگیم . نیمـضت  مدرم  مومع  هزیگنا  اب  هناقاتـشم و  تیاـمح  شـالت و  وترپ  رد  ینید  تموکح  هبناـج  همه  لالقتـسا  يرواـبدوخ و 
يداهج تکرح  مایق و  یهلا ، يربهر  نوناق و  رانک  رد  تسا  ینید  تموکح  فادـها  نیرتمهم  زا  یکی  هک  یعامتجا  تلادـع  ققحت  يارب 

مایق ققحت  ياتسار  رد  نآ و  همدقم  ار  ینامـسآ  ياهباتک  نداتـسرف  ناربمایپ و  تثعب  هکلب  دنکیم و  حرطم  ار  مدرم  تمواقم  شالت و  و 
تسا و هتفرگ  رارق  مدرم  رایتخا  رد  یتکرح  مایق و  نینچ  یلمع  تاناکما  هتبلا  هک  دـنکیم  یفرعم  تلادـع  طسق و  رارقتـسا  يارب  یناگمه 
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ُساّنلا َموُقَِیل  َنازیْملاَو  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَا  َو  ِتانِّیَْبلِاب  انَلُـسُر  اْنلَـسْرَا  ْدََقل  دنوشیم : شیامزآ  اهنآ  دـش و  مامت  اهنآ  رب  تّجح  هلیـسو  نیدـب 
ناربمایپ ام )  ) یتسار هب  ُُزیزَع  ٌّيِوَق  هّللا  َّنِا  ِْبیَْغلِاب  ُهَلُـسُر  َو  ُهُرُْـصنَی  ْنَم  ُهّللا  َمَْلعَِیل  َو  ِساّنِلل  ُِعفانَم  َو  ُُدـیدَش  ٌسَْأب  ِهیف  َدـیدَْحلا  اَْنلَْزنَا  َو  ِطْـسِْقلِاب 

يارب نآ  رد  هک  ار  نهآ  و  دـنزیخرب ، فاصنا  هب  مدرم  ات  میدروآ  دورف  ار  وزارت  باتک و  اهنآ  اب  میدرک و  هناور  راکـشآ  لیالد  اـب  ار  دوخ 
، يرآ دنکیم . يرای  ار  شناربمایپ  وا و  ناهن ، رد  یـسک  هچ  درادب  مولعم  ادخ  ات  میدروآ ، دـیدپ  تسا ، ییاهدوس  تخـس و  يرطخ  مدرم 

یکی دـش  ناریا  يروـهمجسیئر  نـیلوا  اهدـعب  هـک  ردــصینب  نسحلاوـبا   . 32 اــه : تشوـن  یپ   56. تسا ریذپانتسکـش  دنمورین  ادـخ 
، راهب رـشن  یـسراف ص 517 ، نیدـلا  لالج  کـیرات ، ياـیاوز  ر.ك . . ) دوب یـساسا  نوناـق  رد  هیقف  یلو  تاراـیتخا  تخـسرس  نیفلاـخمزا 
زا لبق  زور  دـنچ  هک  دوب  یمالـسا  بالقنا  هقباس  اب  زرابم  ياـههرهچ  زا  یناـقلاط  هللا  تیآ   . 34 ص 475 . کیرات ، ياـیاوز   . 33 ( 1373

نابلط بوشآ  نارگهئطوت و  نیقفانم ، هیلع  يدیدش  تالمح  رویرهش 57  نینوخ 17  هعمج  درگلاس  رطفدیع و  زامن  ياههبطخ  رد  شتلحر 
ك. ر .  . 35 ص 10 ) و 10/6/58  ص 10  ، 3/6/58 یمالـسا ، يروـهمج  هماـنزور  ك . ر . . ) درک یثـنخ  ار  ناـنآ  ياـههشقن  تـشاد و 
تاعلاطم و هسـسؤم  و 154 ، ص 153  هژوـن ، ياـتدوک   . 36 اـت 178 . ص 154  یناحور ، دـیمح  دیـس  خـیرات ، هاگداد  رد  يرادـمتعیرش 

ییاهزارف زین  و  بالقنا . فراعم  رشن  ص 44 و 45 ، یناجنسفر ، یمشاه  ياقآ  تارطاخ  نارحب ، زا  سپ  هب  ر.ك   . 37 یسایس . ياهشهوژپ 
ص 358 و ج 2 ، ماما ، راـگدای  راـثآ  هعومجم   . 38 مالـسا . رادساپ  تاراشتنا  يرهـش ، ير  يدمحم  ص 70 ، مالـسا ، ییاضق  متـسیس  زا 

ًالبق ناشیا  هک  دوب  يریمشک  تسد  هب  رویرهش 61  رد 8  يریزو  تسخن  راجفنا  هنومن  ناونع  هب   . 39 . 1375 لوا ، پاچ  جورع ، رشن  ، 359
یلم تینما  یلاع  ياروش  هسلج  لحم  رد  ار  نآ  هئطوت ، يارجا  رد  یماکان  تلع  هب  دوب و  هدرک  هیهت  ماما  رورت  يارب  ار  بمب  يواـح  فیک 

ر.ك.  . 40 یلبق . عـبنم  ر.ك  دـندناسر . تداهــش  هـب  ار  ریزو ) تـسخن   ) رنهاـب ياـقآ  و  روـهمج ) سیئر   ) ییاـجر ياـقآ  و  درک . رجفنم 
ياهـشهوژپ تاعلاطم و  هسـسؤم  اـت 272 ، ص 245  یمـشاه ، يدـهم  دیـس  تافارتعا ، شخب  يرهـشيريدمحمياقآ ، یـسایس  تارطاخ 

هفیحـص ر.ك . تسا . هداد  رادـشه  یمدرم  هجوم و  ياهتیـصخش  لکـش  رد  نمـشد  لماوع  نتفای  ذوفن  هرابرد  اهراب  ماـما   . 41 یسایس .
هداد و نالوؤسم  مدرم و  هب  ار  ییاهرادـشه  هراب  نیا  رد  زین  يربهر  مظعم  ماقم  ص 424 و 425 . ص 124 و 125 و ج 21 ، ج 17 ، ماما ،
رد هل  مظعم  ینارنخـس  . ) تسا یمالـسا  يروهمج  تموکح  هندـب  لخاد  هب  هناگیب  رـصانع  ذوفن  نمـشد  شالت  دـندومرف : رخاوا  نیمه  رد 

ش نیدرورف 77 ، نایک ، همانهام  ك . ر .  . 44 ص 286 . نامه ،  . 43 ص 93 . ج 21 ، ماما ، هفیحص   . 42 ماما 14/3/82 .) تلحر  درگلاس 
یسایس بازحا  هدزبرغ و  ياهامن  رکفنشور  یخرب  هک  ییاه  همان  هب  ر.ك .  . 45 ص 8 . ش 55 ، ، 21/9/77 نابآ ، همانهتفه  ص 18 و  ، 41

ج ماما ، هفیحص  ر.ك . تسا . هدرک  دزـشوگ  ار  دارفا  هنوگ  نیا  تارطخ  هراومه  ماما   . 46 دناهتشاگن . بالقنا  مظعم  ربهر  هب  ماظن  دورطم 
، دـش زاغآ  بالقنا  يربهر  اب  طبترم  ياهداهن  هیلع  يدـیدش  تالمح  یمالـسا  ماظن  تیبثت  ياـهزور  ناـمه  زا   . 47 و 278 . ص 87  ، 21

تیوه همانهتفه  هنومن ر.ك : يارب  تسا  لیبق  نیا  زا  نارادـساپ و ... هاپـس  ناگربخ ـ  سلجم  هییاـضق ـ  هوق  هب  راد  شین  ینونک  ياـهداقتنا 
یمرب نید »  » زا لقع »  » ییادـج هیرظن  هب  بلطم  نیا  يانبم  ساـسا و   . 48 هامریت 78 . طاشن ، هماـنزور  و  ص 8 . ش 2 ، ، 16/3/78 شیوخ ،

نیرتيروحم زا  یکی  ناونع  هب  دـنادیم و  ناسنا  تیریدـم  ياناوت  رداق و  یحو  نودـبار  لـقع  دـنیوگ و  مسیلانویـسار »  » نآ هب  هک  ددرگ 
، اههژاو گنهرف  ك . ر . . ) دننکیم یقلت  ناسنا  نیرفآ  تداعس  رـصنع  اهنت  ار  لقع  هک  ياهنوگ  هب  دوشیم  دای  نآ  زا  مسینردم  ياههفلوم 

رشن هسسؤم  ینیمخ ، ماما  ص 34 ، هیقف ، تیالو   . 49 ینید )  گنهرف  هشیدنا و  هسسؤم  ناگدنسیون ، هورگ  تایب و  لوسرلادبع  ص 532 ،
ش ص 67 ، زیئاپ 75 ، ش 1 ، لوا ، لاس  یمالسا  تموکح  همانلصف  ر.ك   . 51 هیآ 24 . لافنا ، هروس   . 50 . 1376 مشش ، پاچ  ماما ، راثآ 
رد 256 ؛) هرقب /   ) ِّیَْغلا َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَت  ْدَـق  ِنیِّدـلا  ِیف  َهارِْکا  ال   . » 53 ص353 . ج1 ، ماما ، هفیحص   . 52 ص 224 و 225 . ناتسمز 75 ،  2

هداتسرف رب  و  54 ؛) رون /   ) ُنیبُْملا ُغـالَْبلا  ـَِّالا  ِلوُسَّرلا  یَلَع  اـم  َو   . » 54 تسا ». راکـشآ  یبوخ  هب  ههاریب  زا  هار  تسین و  يراـبجا  چـیه  نید 
ناشن ناسنا )  ) وا هب  ار  هار  اـم  3 ؛) ناسنا /   ) ًاروُفَک اِّما  َو  ًارِکاش  اِّما  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَـه  اـّنِا   . » 55 تسین ».  ) یتیرومأم  ) راکـشآ غالبا  زج  ادخ ) )

مان اب  تیاـس  مرتحم  وضع  طـسوت  هلاـقم  لاـسرا  هیآ 25 * . دـیدح ، هروـس   . 56 ساپـسان ». ای  ددرگ ) اریذـپ  و   ) دـشاب رکاـش  هاوخ  میداد 
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خ  / Sm1372 يربراک : 

(3  ) یمالسا بالقنا  ناکرا  یسانش  بیسآ 

تازواجت اههئطوت و  لـباقم  رد  درکیم و  راـختفا  مدرم  یـسامح  روضح  نیا  هب  ینیمخ  ماـما  ( 3  ) یمالسا بالقنا  ناکرا  یسانش  بیـسآ 
زا ینابیتشپ  رد  ار  مدرم  روضح  دیفم  يدربراک و  شقن  مه  ماظن  نیلوئسم  هب  درکیم و  عافد  یمالـسا  بالقنا  زا  تردق  اب  ماظن ، نانمـشد 

دوخ زا  ینابیتشپ  يارب  ار  مدرم  امش ، دناعلطم و  تلود  عضو  زا  مدرم  زورما  دومرفیم : دومنیم و  دزشوگ  یمالسا  تموکح  ياهتسایس 
دنـشاب هتـشاد  رظن  ّدم  ار  هلأسم  نیا  دیاب  اههناخترازو  تارادا و  زا  کیره  دنکب و  راک  دناوتیمن  مدرم  ینابیتشپ  نودب  تلود  دیراد ، مزال 

مالـسا و یـسایس  ماظن  شیادـیپ  رد  مدرم  شقن  تکراشم و  هرابرد  زین  يربهر  مظعم  ماـقم   57. دنراد هگن  یـضار  ار  مدرم  ادـخ  يارب  هک 
نآ رد  مدرم  هک  تسا  ییاهنادـیم  زا  یکی  مدرم  ءارآ  هب  ماظن  هیکت  دـیامرفیم : ینید  يرالاسمدرم  ماظن  هلکاش  نئمطم  مکحم و  هاگهیکت 

نکر هب  یناسربیسآ  . 2 58. دنک تکرح  ماظن  مدرم  هدارا  هب  ءاکتا  اب  دیاب  دیایب . راک  رس  یـسک  مدرم  يأر  هب  اکتا  اب  دیاب  دنراد ... شقن 
بالقنا تیبثت  يزوریپ و  يریگلکش و  شیادیپ ، رد  مدرم  هدرتسگ  لاعف و  روضح  دمآراک  تبثم و  شقن  یمالسا  ماظن  بالقنا و  یمدرم 

یثنخ ار  نانمشد  ياههشقن  زا  يرایسب  يربهر ،»  » و مالسا »  » ینعی یمالـسا  ماظن  رگید  نکر  ود  رانک  رد  ینید  يرالاسمدرم  ماظن  موادت  و 
نیا نتسکش  يارب  ار  دوخ  ياهيراذگهیامرس  اههمانرب و  نیرتیـساسا  زا  یکی  یمالـسابالقنا  نانمـشد  ات  دش  بجوم  لماع  نیمه  درک 

هدافتسا یفلتخم  ياهـشور  اهکیتکات و  زا  يژتارتسا  نیا  نتخاس  ققحم  يارب  نانمـشد  دننک . زکرمتم  یمالـسا  ماظن  بالقنا و  مهم  نکر 
، يدوبان رد  مالـسا  نانمـشد  یخیرات  نهک و  ياههویـش  زا  یکی  ینکفا : فـالتخا  . 2 1 ـ  مینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دـننکیم 

ناور یسانشراک و  تاعلاطم  اب  زین  زورما  هک  تسا  هقرفت  حالـس  زا  يریگهرهب  شخبیدازآ ، ياهتضهن  تازرابم و  ندرک  دنکو  فارحنا 
نمض مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دنیوجیم . هرهب  اهبالقنا  تسکش  يارب  حالـس  نیا  زا  نوگانوگ  ياهرازبا  اهشور و  اب  قیقد و  یـسانش 

نکفاهـقرفت رـصانع  هراـبرد  تیعطاـق  اـب  دـنکیم ، یفرعم  یگچراـپکی  تعاـمج و  اـب  یهارمه  رد  ار ، دـنوادخ  يراـی  تردـق و  هـک  نـیا 
( هر  ) ینیمخ ماما   59. دشاب نم  همامع  ریز  دنچ  ره  دیشکب ، ار  وا  دنک  توعد  ییادج  هقرفت و  هب  ار  مدرم  سکره  دیـشاب  هاگآ  دیامرفیم :
رد یهلا  صاخ  تایانع  هک  تسا  دقتعم  دنادیم و  اههورگ  راشقا و  هیلک  یلم  قافو  تدحو و  ار  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  لماع  نیرتمهم 

یمالـسا ماظن  بالقنا و  يارب  کلهم  مس  کی  ناونع  هب  ار  فالتخا  هقرفت و  ناشیا  ددرگیم . یمالـسا  تما  لاح  لماش  تدحو  نیا  وترپ 
يرمرادـناژ و شترا و  یناحور ، مدرم و  مدرم ، یناحور و  تدـحو  تساهامـش ، ِتدـحو  هب  ناریا  رد  مالـسا  ِظفح  دـیامرفیم : هتـسناد و 

هکيروط نامه   60 ْمُهاوِس ْنَم  طَـع  ٌةَدِـحاو  ٌدَـی  میدـش  همه  میداد و  مه  هب  تسد  یتـقو  همه  مه ، اـب  اـهنیا  همه  تلود ، اـب  حلـسمياوق 
نآ دنزب . يررـض  ام  هب  دناوتیمن  سک  چیه  هاوس » نم   » يارب میدش  دـحاو  تسد  رگا  ناشیاوِس . رب  دنتـسه  دـحاو  تسد  اهنیا  دـندومرف 

یلعفعضواـب دــنکاتدوک ، روـشک  نـیارد  دــناوتیمنسک  چــیه  دوـشب ، ادــیپ  اـم  تدــحو  رد  لــلخ  هـک  دروـخیم  ررــض  اــم  هـب  زور 
نآ دـننکیم ، هاگن  اج و  نآ  دنتـسشن  هک  ینیطایـش  نآ  هک  دـینادب  زور  نآ  ناتنیب ، دـش  ادـیپ  فـالتخا  هکيزورنآ  دـناوتیمنسکچیه .

اــهرواب و هـب  یگنهرف  موـجه  . 2 .61 2 ـ  دـنکیم تسردار  راکنیا  تاـفالتخا  دنـشارتیم ، دـننکیمتسرد ، یچاـتدوککی  نیطاـیش 
هعماج و رد  یمالسا  لیصا  گنهرف  دشر  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  يریگلکش و  یـساسا  یلـصا و  ياههفلؤم  زا  یکی  ینید : ياهشزرا 
، یبلطتداهـش لکوت ، راثیا ، صالخا ، يربهر ، تیالو و  زا  هناقـشاع  يریذـپتعاطا  بیغ ، هب  نامیا  دوب . ینید  ياـههزومآ  هب  تلم  هجوت 

يونعم یحور و  تـالوحت  دـش و  هدـینت  ناریا  تلم  ناـج  دوپ  راـت و  رد  بـالقنا  نیا  وترپ  رد  یمالـسا  ياـهشزرا  زا  يرایـسب  توـخا و 
ماـن ناریا  تلم  یگنهرف  یحور و  بـالقنا  لوحت و  کـی  ناونع  هب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هک  ياهنوگ  هب  دروآ  دوجو  هب  يزیگناتفگش 

اههمانرب نیرتمهم  زا  یکی  ار  یگنهرف  مجاهت  یماظن ، موجه  يداصتقا و  هرصاحم  ياهتسایس  رانک  رد  بالقنا  نانمشد  نیاربانب  تفرگ .
یکی یگنهرف : هلاحتـسا  کـی ـ  مینکیم . رکذ  راـصتخا  هب  ار  یبلاـطم  شخب  ود  رد  تمـسق  نیا  رد  هک  دـنداد . رارق  دوخ  ياهتسایـس  و 
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یبرغ یتارداصو  طحنم  گنهرف  ندرک  نیزگیاجو  ناناملسمیگنهرفو  یبهذمتاداقتعاندرکتسس  مالـسانانمشدهنیرید ، ياهتـسایسزا 
ياههمانرب گنهرف و  هک )  ) دنراد دنتشاد و  شـشوک  ریخا  نرقمین  رد  اکیرمآ  ًاصوصخ  بناجا ، دیامرفیم : هرابنیا  رد  ینیمخ  ماما  تسا .

62. دـنناشنب يدادبتـسا  يرامعتـسا و  گنهرف  نآ  ياج  هب  یلاخ و  دوخ  یلم  یناسنا ، یمالـسا ، ياوتحم  زا  ار  ام  یبدا  یملع و  یگنهرف و 
ياقلا قیرط  زا  نانآ  دنراذگیم . ارجا  هب  هتسباو  ًانایحا  لعفنم و  نارکفنشور  رودزم و  ناگدنسیون  قیرط  زا  رتشیب  ار  اهتسایس  نیا  نانمـشد 

گنهرف زا  ار  ناناوج  ات  دندرگیم  برغ  هشیریب  گنهرف  جّورم  ینید  ياهرواب  فیعضت  بیرخت و  یبهذم و  تادقتعم  هب  موجه  ههبش و 
( هر ) ماما یتوکلم  تلحر  زین  سدـقم و  عافد  نتفای  ناـیاپ  اـب  دـنروآ . يور  يرگیحاـبا  هب  دـنیامن و  رازیب  هناـگیب و  شیوخ  ینید  تیوه  و 

تلم یگنهرف  هبقع  نارابمب  ددصرد  يربهر ، مظعم  ماقم  يابیز  ریبعت  هب  دید و  مهارف  یگنهرف  موجه  يارب  ار  هنیمز  دوخ  لایخ  رد  نمشد 
یلبق هبـساحم  درب . نیب  زا  دوشیمن  یماظن  مجاهت  اب  ار  یمالـسا  يروهمج  هک  دیمهف  هبـساحم  کی  اب  نمـشد  دـمآرب : یمالـسا  بالقنا  و 

ار ام  هبقع  دـیاب  هک  دـندیمهف  اذـل  درک ... يراک  دوشیمن  مه  يداصتقا  هرـصاحم  اـب  دـندید  روطنیمه  دوب . هدـمآرد  بآ  زا  طـلغ  ناـنآ 
ترابع ام  هبقع  هقطنم  دوب  ام  هقطنم  دوب ، ام  گنهرف  زا  ترابع  یناهجرابکتـسا ، يردـلق  اب  ناریا  تلم  هزرابم  رد  ام  هبقع  دـننک ... نارابمب 

، یمالسا ناریا  تیعمج  تیرثکا  ندوب  ناوج  یقالخا  داسف  جیورت  ود ـ   63. دوب مالسا  هب  هقالع  نامیا و  ادخ ، هب  لّکوت  یمالسا ، قالخا  زا 
راک نیا  يارب  دروآ . يور  اشحف  داسف و  جـیورت  هب  ناناوج ، رد  نامیا  تیونعم و  ياههیاپ  ندرک  لزلزتم  يارب  ات  تشاد  نآ  رب  ار  نانمـشد 

، نارـسپ نارتخد و  نایم  عورـشمان  طابترا  جاور  لذتبم ، ياهسابل  یبرغ ، ياهوگلا  يایحا  ردـخمداوم ، عیزوت  دـننام  فلتخم  ياهرازبا  زا 
ناونع هب  يربهر ، مظعم  ماقم  درک . هدافتـسا  نآ  دـننام  نجهتـسم و  لذـتبم و  ياهملیف  ریثکت  عیزوت و  جـیورت و  داسف ، ياـهپولک  داـجیا 

هار زا  نمشد  هک : دهدیم  هجوت  یمالسا  تما  هب  هداد و  صیخشت  یبوخ  هب  ار  كانرطخ  يرامیب  سوریو و  نیا  هعماج ، سانشدرد  بیبط 
اهنت هن  دنکیم ، نمشد  یگنهرف  ظاحل  زا  هک  يراک  دریگب ، ام  تسد  زا  ار  ام  ياهناوج  دنکیم  یعس  اشحف  داسف و  طلغ ، گنهرف  هعاشا 

يرادشه رد  !64 و  تسا یگنهرف  ماع  لتق  کی  یگنهرف و  تراغ  کی  یگنهرف ، نوخیبش  کـی  تفگ  دـیاب  هکلب  یگنهرف  مجاـهت  کـی 
يونعم ياهشزرا  نتخیر  ورف  يادص  دیشابن ، رادیب  هتساوخن  يادخ  یگنهرف  رصانع  تلم و  امش  رگا  دیامرفیم : نالوئسم  تلم و  هب  رگید 

رد ار  یناوج  دناوتب  یـسک  هک  نیا  تسین .... جالع  لباق  رگید  هک  دیآیمرد  یماگنه  تسا  نمـشد  هناکریز  ناهنپ و  مجاهت  زا  یـشان  هک 
ار راک  نیا  دراد  نمشد  نالا  دنـشاب و  هتـشاد  مه  یتالیکـشت  نیدسفم  رگا  صوصخب  تسین ، یلکـشم  راک  دنک  دساف  یناوج  يورین  جوا 
زا ار  وا  جیردتهب  اما  دـنکیم ، مه  هیرگ  راک  لیاوا  رد  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  نامیا  دوشیم  ینارتوهـش  راچد  یتقو  ناوج  دـنکیم .
هب مجاهت   65. دننکیم دساف  روطنیمه  ار  ام  ییامنهار  یتح  یناتـسریبد و  ياههچب  ياهسردـم و  ياههچب  نانمـشد ، دـننکیم . رودـب  هار 

« رفمه . » دراد ینالوط  ياهقباس  تماکی ، لالقتـسا  تمواقم و  تردـق  نتـسکش  مه  رد  يارب  داسف  جاور  يونعم و  یقالخا و  ياـهشزرا 
رکذ دـنب  هسوتسیب  رد  ار  ناهج  ناناملـسم  مالـسا و  تردـق  يدوبان  ياههار  دوخ  تارطاـخرد  سیلگنا  ریپ  رامعتـسا  رومأـم  سوساـج و 

یمالسا تاروتسد  نداهن  اپ  ریز  هب  بیغرت  ینارتوهش ، داسف ، رامق ، يراوخبارش ، جیورت  زا : دنترابع  نآ  ياهدنب  زا  یخرب  هک  تسا  هدومن 
ناریدم صاوخ و  رد  فارحنا  . 2 66 3 ـ  ... نیدلاو نادـنزرف و  طباور  ندومن  هریت  اههداوناخرد و  ذوفن  نآ ، یهاون  رماوا و  زا  یـشکرس  و 

نیا درکراک  هچ  ره  دراد . یناوارف  تاریثأت  هعماج  رد  یمالـسا  ماظن  نارازگراک  ناریدـم و  ناگبخن و  صاوخ و  درکلمع  یمالـسا : ماـظن 
رگا اـما  دـنوشیم . مرگلد  ماـظن  هب  رتـشیب  مدرم  دـشاب ، یمالـسا  بـالقنا  فادـها  ياتـسار  رد  تبثم و  دـیفم و  هدـیزگرب  هتخیهرف و  رـشق 

دنرگنیم و یسایس  ياهدادیور  هب  یتوافتیب  تلاح  هب  دنوشیم و  درسلد  یمالسا  ماظن  زا  نامز  رورم  هب  مدرم  دشاب  بولطمان  اهدرکلمع 
ییاهتفآ اهبیـسآ و  زا  یخرب  هب  نونکا  دنباییمن . روضح  بالقنا  ياهشزرا  زا  یعافد  یگنهرف و  یـسایس و  نوگانوگ  ياههصرع  رد 

يریگعضوم 1 ـ  مینکیم . هراشا  دوشیم ، ماظن  اب  مدرم  دنویپ  تسـسگ  لماع  دنکیم و  دیدهت  ار  ناگبخن  روشک و  یتیریدـم  متـسیس  هک 
شریذپ مدع  3 ـ  ماظن . یلک  ياهتسایـس  يارجا  زا  لودع  2 ـ  نمشدیناورگنجو . ناگناگیب  ياهدیدهتو  اهتسایـس  رباربرد  هنالعفنم 

ياههزوح رد  لخادت  5 ـ  یبلطایند . ییارگلمجت و  یبلطعونت ، تیونعم و  نارحب  4 ـ  ناگبخن . ناگتسیاش و  طسوت  يدیلک  ياهتیلوئسم 
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دروخرب 7 ـ  يرالاسهتسیاش .) ياج  هب  يزابدناب   ) نوناق هب  دیقت  هطباض و  ياج  هب  ياهطبار  تاباصتنا  اهشنیزگ و  6 ـ  رگیدکی . یتیلوئسم 
هناسانشراک و ریغ  ياهيریگمیمصت   ) یتیریدم دادبتـسا  8 ـ  يرازگتمدـخوعضاوت . هیحور  ياج  هب  مدرم  اـب  هنارمآ  زیمآمکحت و  راـتفر  و 

مدع 10 ـ  اهيدوخریغ . اهيذوفن و  هب  تبـسن  نظ  نسح  یحولهداس و  9 ـ  نارظنبحاص .) اب  تروشم  مدع  یصخش و  هقیلـس  رظن و  لامعا 
ياـههزوح رد  مدرم  ياـهزاین  تاـبلاطم و  هب  یهجوتیب  11 ـ  مدرم . هعماج و  تالکـشم  ّلح  يارب  مزـال  ياهيریگمیمـصت  رد  تیعطاـق 

ـ  13 يداصتقا . داسف  یتاقبط و  فالتخا  ضیعبت و  جـیورتو  هنـالداعان  ياـهدرکلمع  اـهراتفر و  12 ـ  یگنهرف و ... یعامتجا و  يداـصتقا ،
نایارسهحیدم ناسولپاچ و  شریذپ  نداد و  تیعقوم  14 ـ  يربهر .) تاروتسد  يارجا  مدع   ) یمالسا ماظن  یتیریدم  لوصا  ندرکن  تیاعر 

يریذپانفاطعنا یتیریدم و  رّجحت  16 ـ  یگرمزور . يدادعتسا و  یب  تیقالخ ، مدع  15 ـ  نارگید . تراظن  داقتنا و  باب  ندومن  دودسم  و 
داجیا رد  یناوتان   ) یتیصخش یناور و  فعض  17 ـ  يروآون .) مدع  هعماج و  یتیریدم  هثدحتسم  لئاسم  هب  یهجوتیب   ) اهيریگمیمصت رد 

یسایس و ياهحانج  هب  شیارگ  19 ـ  یملع . ریغ  تیریدم  18 ـ  نیعجارم .) هعومجم و  ریز  ياههدر  ناراکمه و  اب  یناور  یفطاع و  هطبار 
اب یلمع . تامادـقا  اهمیمـصت و  هـب  تبـسن  ندوـبن  وگخــساپ  20 ـ  یهورگ . عفاـنم  ساـسارب  يراذگتسایـس  لـیلحت و  يریگمیمــصت و 

تهج ود  زا  هعماج  ناگتخیهرف  ناگبخن و  صاوخ و  ماظن ، ناریدم  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  رگید  تاکن  ریاس  دراوم و  نیا  يدـنبعمج 
(: سرت بعر و  داـجیا   ) نانمـشد یناور  گـنج  . 2 4 ـ  یملع . ترهـش  یملع و  ههبــش  دـندرگ : فارحنا  شزغل و  راـتفرگ  تـسا  نـکمم 

نتخاـس و بوـعرم  يارب  یناور  گـنج  زا  يریگهرهب  یمالـساماظناب ، هلباـقمرد  یمالـسايروهمجو  بالقنانانمـشد  حالـسنیرتدمآراک 
مهارف تمواقم  نیرتمک  اب  ماظن  یلم  حـلاصم  عفانم و  رب  نانآ  هبلغ  هطلـس و  يارب  هنیمز  ات  تسا  مدرم  يرواـبدوخ  مزع و  هدارا و  نتـسکش 

هک هچنآ  زا  رتشیب  بتارم  هب  ار  شیوخ  ياهییاناوت  دوخ  فعـض  طاقن  ندومن  ناهنپ  اب  ات  دـنکیم  شالت  هراومه  یناهج  رابکتـسا  ددرگ .
یمالسا ماظن  ناملسم و  ياهتلم  هویـش  نیا  هب  هدومن ، لعفنم  بوعرم و  ار  ارگنامرآ  هاوخیدازآ و  ناناملـسم  ات  دهد  ناشن  دراد  تیعقاو 

هدرک فوخ  داجیا  ناشتاغیلبت  هطـساو  هب  اهنیا  دیامرفیم : ینیمخ  ماما  دیامن . ناگناگیب  تیمومیق  هرکاذم و  اب  هطبار  شریذـپ  هب  راداو  ار 
دندشیم توافتیب  دنتفرگیم و  رانک  فوخ  نیا  هطـساو  هب  مدرم  رتشیب  دندادیم . ماجنا  ار  ناشدوخ  ياهراک  فوخ  نیمه  اب  هک  دـندوب 

نیا ناریا  تلم  نکل  دندرکیم ، هدافتـسا  دنربب ، نیب  زا  ار  تلم  کی  هک  دوبن  یگرزب  نآ  هب  ناشتردـق  هک  نیا  اب  مه  اهنآ  دندیـسرتیم  و 
زورما دـیامرفیم : يربهر  مظعم  ماـقم  دـنک . هداـعا  ار  دوخ  هطلـس  هویـش  ناـمه  هب  دـهاوخیم  رابکتـسا  زین  نونکا   67. تسکـش ار  بلطم 

نامه ناشفعض  لاح  رد  دنهاوخیم  دنتسین . تردق  عضوم  رد  دنافعض ، عضوم  رد  یجراخ ، تسایـس  یـساملپید و  ظاحل  زا  اهییاکیرمآ 
تیوه هب  تشگزاب  يروابدوخ و  یلاعت ، كرابت و  دـنوادخ  هب  لاکتا   68. دنربب راک  هب  ناریا  تلم  لباقم  رد  ام و  هیلع  ار  یتردـقربا  تبیه 
فعـض طاـقن  تخانـش  اـب  هارمه  یلمرادـتقا  تزع و  تهج  رد  یلخاد  ياهيدـنمناوت  اـهرازبا و  زا  يریگهرهب  تعاجـش ، شیوـخ ، ینید 

ماظن و نانمـشد  یمالـسا : ماظن  هدـنیآ  هب  تبـسن  ینیبدـب  سأی و  داجیا  . 2 5 ـ  تسا . نمـشد  یناور  گنج  اـب  هلباـقم  هار  نیرتهب  نمـشد ،
ار یمالسا  عماوج  رگید  ناریا و  مدرم  اهتیریدم  فعض  اهییاسران و  یخرب  ییامنگرزب  اب  دننکیم  یعس  یناهج  رابکتسا  نارادمتـسایس 
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  ینیمخ  ماما  دنیامن . سویأم  درـسلد و  یمالـسا  ماظن  بالقنا و  همانرب  ندوب  دـنمفده  كرحت و  ییایوپ ، هب  تبـسن 

اقلا ناطیـش  ینعی ، تسا ؛ ناطیـش  دونج  زا  سأـی  تسا ، ناطیـش  دونج  زا  نیا  هک  دـینکن  دراو  ناـتنهذ  رد  ار  سأـی  هملک  ًالـصا  تقو  چـیه 
رد دـننک . داجیا  سأی  اهراک  نیا  اب  دـنهاوخیم  اهنیمه  دنتـسه  رتگرزب  ياهناطیـش  عبات  ناـمه  هک  مه  ینیطایـش  نیا  امـش . رد  دـنکیم 

دیابمدرم داحآ  کتکت  دیامرفیم : يربهر  مظعم  ماقم   69. دشاب سویأم  ارچ  دنک  راک  دهاوخیم  مالسا  يارب  هک  یناملـسم  هک  یتروص 
اهلد رد  ار  دـیما  دـهاوخیم  نمـشد  نوـچ  دـنرادهگن ، ناـشیاهلد  رد  نمـشد ـ  لـیم  مغریلع  ار -  نآهب  تبـسنینیبشوخوهدنیآ  هبدـیما 
ناسآ وا  راک  دیـشک و  دهاوخ  یتحار  سفننمـشد  دیدش ، دیماانرگا  امـش  تسامـش . يراودیماوا  نمـشد  نیرتگرزب  هک  دنادیم  دناریمب .

جیورت و اب  ات  دننکیم  شالت  هراومه  نانمشد  بذاک : تاعقوت  داجیا  . 2 .70 6 ـ  دنک هریچ  مدرم  رب  ار  يدیماان  دهاوخیم  اذل  دش . دهاوخ 
هیحور ندرک و  یفرـصم  يارب  ییاهراعــش  حرط  یــسرتسد و  لـباق  ریغ  ترورــض و  زاـین و  دـح  زا  شیب  یفنم ، بذاـک ، تاـعّقوت  غـیلبت 
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فلاخم ضرغم و  دارفا  اسب  هچ  تسا ... : نینچ  هنیمز  نیا  رد  ینیمخ  ماما  نخس  دنک . لابند  ار  دوخ  فادها  فانصا  نیب  رد  ییارگلمجت 
رد تاعقوت  حطـس  ندرب  الاب  اهراعـش و  بلاق  رد  زورما  دـنیامن ، دراو  همطل  بالقنا  مالـسا و  هب  دناهتـسناوتن  یهار  چـیه  زا  هک  بالقنا  اـب 

روضح یمدرم : ياهداهن  فیعضت  . 2 71 7 ـ  ... دننکنیبدب نیلوئسم  هبتبـسن  ارمدرم  ... ودنوش لئاندوخ  موشياهفده  هبدنهاوخب  مدرم ،
زا سپ  دوب ، یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  رد  رثؤم  لـماوع  نیرتهتـسجرب  زا  یکی  بـالقنا  فلتخم  ياـهنارود  رد  مدرم  یـسامح  روـشرپ و 

ار یمالـسا  ماظن  نایک  بالقنا و  لوصا  زا  يرادـساپ  درک و  ادـیپ  یلجت  یمدرم  ياهنامزاس  بلاـق  رد  هوکـش  اـب  روضح  نیا  زین  يزوریپ 
ییاهداهن هلمج  زا  مدرم  ینویلیم  جیـسب  یمالـسا و  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  یمالـسا ، بالقنا  هتیمک  یگدـنزاس ، داهج  تفرگ ، هدـهعرب 

زا یکی  جیـسب  یمدرم  ياهداهن  نیا  نایم  زا  دندش . یمالـسا  بالقنا  ییایوپ  تایح و  موادت  نماض  دندیـشوج و  تلم  نورد  زا  هک  دندوب 
72. تسا یمالسا  ماظن  بالقنا و  رمثرپ » روانت و  تخرد  هبیط و  هرجـش   » ماما ترـضح  ریبعت  هب  هک  تسا  ییاهداهن  نیرتمهم  نیرتمیظع و 

روشک يارب  تحلصم  ترورـض و  نیرتگرزب  راکنا  جیـسب ، راکنا  دیامرفیم ... : هتـساخرب ، جیـسب  زا  عافد  هب  هنارایـشه  يربهر  مظعم  ماقم 
رگا دوبیمن و  جیـسب  رگا  مه  گنج  نایاپ  زا  دـعب  نارود  رد  دوب . گنل  نامتیِمُک  میتشادـن  ار  جیـسب  رگا  مه  گـنج  نادـیم  رد  اـم  تسا .

نآ هب  یمارتـحایبو  جیـسبراکنا  تساگـنل . روـشکنیا  هدـنزاس  ياـهتکرح  همه  ماـظن و  نیا  بـالقنا و  نیا  ِتـیمُک  دـشابن  مـه  زورما 
جاـیتحا تینما  هب  تلم  نیا  روشک و  نیا  هک  یتقو  اـت  تسا  مزـال  تینما  روشک  نیا  يارب  هک  یتقو  اـت  تسا ! هناـنئاخ  اـی  تسا  هنادرخباـنای 

ناـمیا قشع و  هب  یجیـسب و  یهدـنامزاس  هب  یجیـسب ، هزیگنا  هب  جیـسب  يورین  هب  تسه  تینما  هب  جاـیتحا  هشیمه  نوچ  هشیمهینعی . دراد ،
جیسب دناهدامآ ، تمدخ  نیا  نادیم  رد  هک  دنراد  ار  زایتما  نیا  نایجیسب  دیامرفیم ... : رگید  ینایب  رد  هل  مظعم   73 ... تسه جایتحا  یجیسب 

دنمزاین نآ  هب  سدـقم  بالقنا  نیا  و  هادـف ) انحاورا   ) نامز ماما  نآرق و  مالـسا و  هک  تسا  ییهطقن  نامه  رد  یگداـمآ  روضح و  ینعم  هب 
یگـشیمه ینتـسسگان و  دـنویپ  کی  زیزع ، دوعوم  يدـهم  هادـف ) انحاورا   ) رـصع یلو  ترـضح  زیزع و  نایجیـسب  ناـیم  دـنویپ  اذـل  تسا ،

جرم و جره و  دــنکیم ؛ دــیدهت  ار  هعماـج  تاـبث  تـینما و  بوـشآ ، ینمااــن و  یلم : تـینما  رد  لــالتخا  شاــشتغا و  . 2 .74 8 ـ  تسا
ناوت زا  دنکیم و  درسلد  یمالسا  ماظن  رادتقا  تابث و  هب  تبسن  ار  مدرم  دلـسگیم و  ار  یلم  تدحو  یلخاد  یـسایس  دیدش  ياهيریگرد 
مدرم هب  ییوگخساپ  مدع  یناسرعالطا و  فعـض  ییوگخـساپ : مدع  یناسرعالطا و  فعـض  . 2 9 ـ  دهاکیم . ماظن  یتیریدـم  ياهمانرب و 
يوس زا  دـندرگ و  فارحنا  راچد  هتفرگ و  هلـصاف  یمالـسا  ماظن  یلک  لوصا  بوچراـچ  زا  ناـمز  رورم  هب  نالوئـسم  هک  ددرگیم  ثعاـب 

ياضفنیازا نمـشدو  ددرگیمینید  يرالاسمدرم  ِماظن  ياهتسایـس  هب  مدرم  يدامتعا  یب  لماع  یمومع  راـکفا  هب  ییاـنتعا  یب  نیا  رگید 
هب هجوت  اب  دیامرفیم : هراب  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماقم  دـنکیم . يرادربهرهب  دوخ  رظن  دروم  ياهتسایـس  يوسهبیهدتهج  ياربهتفـشآ 

یناسرتمدخ لاس  لابندب  یلاعلاهلظماد  يربهر  مظعم  ماقم  دنراد  مدرم  هب  تبسن  ماظن  نالوئـسم  ییوگخـساپ  یناسرعالطا و  هک  یتیمها 
هدنزاس و راثآ  اب  هارمه  ار  نآ  یفرعم و  مدرم  هب  فلتخم  ياهشخب  ناریدم  ماظن و  نالوئسم  ییوگخـساپ  لاس  ار  لاس 1383  ( 1382 لاس )

درکلمع رب  مدرم  تراـظن  مدـع  یمالـساماظن  بـالقنا و  ياهبیـسآ  زا  یکی  یموـمع : تراـظن  ندـش  لـیطعت  . 2 10 ـ  دنتـسناد . يدیفم 
فورعم و هب  رما  مهم  لصا  ندوب  يدرف  یـصخش و  هشیدنا  جـیورت  تسا . ماظن  ناریدـم  ياهيریگعضوم  راتفر و  لوئـسم و  ياههاگتـسد 

ورملق رد  مدرم  هنالوئــسمریغ  لخادـت  ینعم  هـب  نالوئــسم  درکلمع  رب  یموـمع  تراـظن  هـک  نـیا  ياـقلا  مالــسا و  نـید  رد  رکنم  زا  یهن 
. تسا یمالسا  ماظن  زا  تلم  ییادج  يارب  نمشد  یگنهرف  تامجاهت  زا  زومرم و  ياهتسایس  زا  یکی  تسا ، ماظن  ناریدم  ياهتیلوئـسم 

روما رد  دننکن  تراظن  رگا  تلم  دیامرفیم : ماظن  یتیریدـم  ناکرا  رد  فارحنا  زا  يریگولج  يارب  مدرم  یتراظن  شقن  هرابرد  ینیمخ  ماما 
ماظن  ) تقو کی  تسا  نکمم  دنوشب  ناشیاهراک  لوغـشم  دنورب  اهنیا و  تسد  دنراپـسب  دـنورب و  رانک  رگا  زیچ ، همه  سلجم و  تلود و 

، گنهرف رب  الیتسا  يارب  نمشد  هنیرید  ياههشقن  زا  یگتخابدوخ : یلاعفنا و  يدیلقت ، هیحور  جیورت  . 2 .75 11 ـ  دشکب یهابت  هب  یمالسا (
ییاکتا دوخ  سفن و  هب  دامتعا  هیحور  فیعضت  انامه  اهبالقنا ، تسکش  ای  هتفاین و  هعسوت  ِناهج  یمالـسا و  ياهروشک  تسایـس  داصتقا و 

زا يریگشیپ  يارب  اههاگـشناد  دیتاسا  هب  باطخ  ینیمخ  ماما  تسا . هوقلاب  ياهدادعتـسا  هب  فعـضتسم  ياهتلم  هجوت  مدع  يارب  شالت  و 
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نیا دـیتسه ، رکفتم  دـیتسه و  دنمـشناد  دـیتسه و  هاگـشنادرد  هک  ییاهامـش  دـیامرفیم : برغ  زا  دـیلقت  ناـناوج و  یگتخاـبدوخ  هـیحور 
دای دـیآیم  یتعنـص  مه  برغ  زا  رگا  دـنايزیچ ... کی  ناشدوخ  هک  دـنمهفب  ناـشدوخ  هک  دـیروایب  راـب  يروج  کـی  ار  اـم  ياـهناوج 
ماقم  76. تسا رگید  هلئسم  ندش ، لفاغ  شدوخ  زا  ندرک و  یبرغ  ار  زغم  تسا و  يزیچ  کی  هلئـسم  نتفرگ  دای  دنوشن ، یبرغ  اما  دنریگب ،
نهذ نآ  رد  هک  یهار  هویش و  يور  رب  دیشابن ؛ دیلقت  لابند  نم ! نادنزرف  نم ! زیزع  ياهناوج  دیامرفیم : ناناوج  هب  باطخ  يربهر  مظعم 
کی لثم  هک  دوب  دـیهاوخ  يرـصنع  امـش  هاگنآ  دـینک ، رکف  ددرگیم  هتـسارآ  كاپ و  امـش  قالخا  دوشیم و  يوق  امـش  نامیا  هدارا و  و 

نانمشد اهلسن : یگنهرف  تسـسگ  . 2 .77 12 ـ  دریگیم رارق  نآ  يور  رب  تلم  نیا  یقیقح  ندـمت  روـشک و  نیا  تیندـم  فقـس  نوـتس ،
اهنامرآواهشزرا زادیدج  لسنیگنهرف  عاطقناشیوخ  یگنهرف  مجاهت  ِتدم  زارد  ياههمانرب  رد  ار  یلصا  ياهيراذگهیامرـس  زا  یکی 

لـسن ناناوج و  ندومن  هناگیب  يارب  ار  ياهدرتسگ  شالت  یغیلبت  يربخ و  ياههاگنب  یهدنامزاس  ابو  دـناهدادرارق  یمالـسابالقنافادهاو 
يارب نمشد  ياهتیلاعف  هرابرد  يربهر  مظعم  ماقم  دناهدرک . زاغآ  سدقم  عافد  یبالقنا و  ياهشزرا  ینید و  تیوه  گنهرف و  زا  دیدج 
لسن مینک  ظفح  دیاب  میراذگب و  دیابن  ام  تسا و  نمـشد  هلیـسو  هب  یجیردت  ندش  هابت  لاح  رد  ناوج  لسن  دیامرفیم : ناوج  لسن  یهابت 

همه دیاب  ام  دیامرفیم : ینیمخ  ماما   78. دنک ادیپ  روضح  دیاب  دوب  لخاد  رد  ياهثداح  رگا  دنک و  عافد  دیاب  دوب  گنج  رگا  هک  ار  یناوج 
یپ  79. دنهد دعب  هتسد  لیوحت  توق  نامه  هب  هک  دننک  ششوک  مه  اهنآ  میهد و  دعب  هتسد  لیوحت  دراد ، زورما  هک  یتوق  نامه  هب  ار  زیچ 
هگن یـضار  ار  مدرم  ادـخ  يارب  هک  دـینک  يرتشیب  تقد  هتکن  نیا  هب  ماما  ترابع  نیا  رد  ص 493 . ج 16 ، ماما ، هفیحـص   . 57 اه : تشون 

هزیگنا و نیرتيوق  ینید  گنهرف  رد  تسا و  مدرم  تیاضر  بلج  هب  ادخ  تیاضر  بلج  هکلب  دنتـسین  مه  لباقم  مدرم  ادخ و  ینعی  دـنراد 
 . 59 ماما 14/3/80 . تلحر  درگلاس  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ینارنخـس   . 58 دشابیم . يرواب  ادخ  نانآ ، هب  تمدـخ  ندوب و  یمدرم  لماع 

لوـسر نع   . 60 ص 240 .) یتـشد ، هبطخ 127 ، هغالبلاجـهن ، «) ِهِذـه یتَمامَع  َتَْحت  َناک  َْول  َو  ْهُوُلْتقاَف  راـعُّشلا  اذـه  یِلا  اـعَد  ْنَم  َو  ـالَا  »... 
ْمُهَئادْعَا مِْهیَلَع  َرِهاظَم  َو  ْمَُهل  ِدناعُم  َو  قِرافُم  ِّالا  َنیِملْـسُْملا  ِۀَعامِج  ْنِم  ُجُرْخَی  ُهَّنِا ال  َو  ْمُهاوِس  ْنَم  یلَع  ٌةَدِـحاو  ٌدَـی  َنیِملـسُْملا  َّنِا  (ص ) هللا

رگم دوشیمن  ادج  ناناملسم  تعامج  زا  دنتسه و  نارگید  رب  دحتم  تسد و  کی  ناناملسم  انامه  ُهَلَتَق ؛ لّحَا  َو  ُهَمَد  ُهلوُسَر  َو  ُهّللا  َحابَا  ْدَقَف 
لتق حابم و  ار  وا  نوخ  شلوسر  دنوادخ و  دنک  ینابیتشپ  ار  ناناملسم  نانمشد  هک  یسک  دشاب و  هتـشاد  ینمـشد  هقرفت و  دصق  هک  یـسک 

ج 9، رون ، هفیحـص   . 62 ص 383 و 384 . ج 17 ، ماما ، هفیحـص   . 61 ثیدح 3 ) ص 104 ، ج 28 ، راونالاراحب ، .) دناهتـسناد لالح  ار  وا 
عمج رد  تانایب   . 64 . 21/5/71 روشک ، یگنهرف  ياهداهن  رد  یعمج  ياههناسر  تاعوبطم و  نانکراک  عمج  رد  ینارنخس   . 63 ص 187 .

21 شرورپ ، شزومآ و  قطانم  ياسؤر  یهورگ و  ياههناسر  نانکراک  عمج  رد  تاـنایب   . 65 . 71  / 4  / 22 جیسب ، ياهنادرگ  ناهدنامرف 
هنوگچ زا  لقن  هب   1377 نارهت ، هللاراث ، هاگرارق  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  یـسایس  تنواعم  ص 38 و 39  هلاحتـسا ، ذوفن و   . 66 . 71  / 5 / 

10  / 26 نارهت ، هعمج  زامن  ياههبطخ   . 68 ص 142 . ج 13 ، رون ، هفیحص   . 67 سیلگنا . سوساج  رفمه  تارطاخ  مینک ، دوبان  ار  مالسا 
ك. ر .  . 72 ص 200 . ج 21 ، ماما ، هفیحـص   . 71 ص 261 . ج 2 ، تیالو ، ثیدـح   . 70 ص 102 . ج 15 ، ماـما ، هفیحـص   . 69 . 76 / 

ینارنخس  . 74 . 78  / 6 رصن 11 /  جنپ  رکشل  عمج  رد  تانایب   . 73 . 67  / 9 جیسب 2 /  هتفه  تبسانم  هب  مایپ  ص 194 ، ج 21 ، ماما ، هفیحص 
ص ج 12 ، ماما ، هفیحص   . 76 ص 17 . ج 15 ، ماما ، هفیحـص   . 75 . 78  / 9  / 3 نایجیـسب ،) عمج   ) روهظ نارظتنم  گرزب  نشج  عمج  رد 
، ماما هفیحص   . 79 ص 24 . ج 8 ، تیالو ، ثیدح   . 78  . 80  / 2  / 12 تشر ، یلصم  رد  نایگنهرف  ناناوج و  اب  رادید  رد  تانایب   . 77 . 25

خ  / Sm1372 يربراک :  مان  اب  تیاس  مرتحم  وضع  طسوت  هلاقم  لاسرا  دراد * .....  همادا  ص 242 . ج 18 ،

(4  ) یمالسا بالقنا  ناکرا  یسانش  بیسآ 

یلصا ناکرا  دیدرگ  نایب  نونکات  هک  هچنآ  یمالسا  بالقنا  یلماکت  ریس  يریخأت  ياه  بیسآ  ( 4  ) یمالسا بالقنا  ناکرا  یسانش  بیسآ 
اب هلباقم  هدـنراگن  داقتعا  هب  دـنکیم و  دـیدهت  ار  یمالـسا  بالقنا  لوصا  هک  دوب  ییاهبیـسآ  واهنآ  شقن  هاـگیاج و  تیمها و  بـالقنا ،
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دوجو زین  ییاهبیـسآ  هک  مینکیم  هدهاشم  يدـنبتیولوا  کی  رد  اما  تسا . رادروخرب  يرتشیب  ترورـض  تیمها و  زا  اهبیـسآ  هنوگنیا 
فادها هب  ندیـسر  زا  دـنکیم و  تارییغت  شوختـسد  ار  بالقنا  ییایوپ  یلماکت و  تکرح  اما  دوریمن  رامـش  هب  يدـج  دـیدهت  هک  دراد 

نیا رد  دیدرگ . رکذ  ًالبق  هک  دوش  يايّدج  یلصا و  ياهبیسآ  شیادیپ  اسبهچ  اهنآ  زا  یخرب  هب  تبـسن  یتوافتیب  درادیم و  زاب  یلاعتم 
ندش میجح  زا  بانتجا  تلع  هب  میوشیم و  روآدای  ار  یمالسا  بالقنا  یلماکت  ریس  رد  يریخأت  ياهبیسآ  زا  یتسرهف  ثحب ، زا  تمـسق 

راذگاو رایـشوه  ریـصب و  ناگدـنناوخ  هب  ار  نیوانع  ریـسفت  یجراخ و  قیداصم  رب  اهنآ  قابطنا  يراددوخ و  نآ  نییبت  لیلحت و  زا  بلاطم ،
اراـههنیمز ریاسردیگتـسباو  تدـم  ینـالوطرد  هـک  يداصتقایگتـسباو  2 ـ  یتـلود . ياــهنامزاس  اــهداهن و  یگنهاــمهان  1 ـ  مـینکیم :

یتوافتیب و هیحور  يریگلکش  ماظن و  تاررقم  تیاعر  مدع  4 ـ  يزاب .) ذغاک   ) یسارکورب يرادا و  دئاز  تافیرشت  3 ـ  درادلابندهبزین .
تمدخ مدـع  يراک و  مک  6 ـ  دایتعا و .)... يراکهزب ـ   ) یقالخا یعاـمتجا و  ياـهيراجنهان  جاور  5 ـ  حماست . لهاست و  هیحور  شیادـیپ 

یتاغیلبت طلغ  ياههویش  9 ـ  يروحم . دوخ  نارگید ، قوقح  هب  یهجوت  یب  8 ـ  یتاقبط . فالتخا  شرتسگ  دیدشت و  7 ـ  مدرم . هب  هناقداص 
هب یهجوـــــتیب  11 ـ  یــــسایس . بازحا  اهيدــــنبحانج و  هـــب  حلــــسم  ياـــهورین  دورو  10 ـ  روـــشک . یـــسایس  بازحا  يوـــس  زا 
ـ  13 یبـالقنا . ياـههرهچ  بـیرخت  يارب  یناور  گـنج  داـجیا  12 ـ  روشکیگدنزاسردتفرشیپمدع .) ) یگنهرفويداصتقا ، یسایسهعسوت
ـ  15 يرگیحاـبا .)  ) یهلا نیناوـق  مـیرح  نتــسکش  ییادزسدــقت و  14 ـ  راذـگرثا . یبـالقنا  یـسایس و  یگنهرف ، ياهتیــصخش  رورت 
هب 17 ـ  تاعوبطم . یمومع و  ياههناسر  رب  تراظن  مدع  16 ـ  ریوزت .) ینورد و  قافن  هیحور  جیورت   ) دارفا یعامتجاتیـصخش  یگناگود 

فراعم طاقتلا  19 ـ  یلدمه . نواعت و  هیحور  فیعـضت  18 ـ  یـشزومآ . متـسیس  رد  لعفنم ، هدزبرغ و  نایبرم  دیتاسا و  ناملعم ، يریگراک 
مدرم قوقح  قاقحا  رد  ییاضق  هاگتسد  يراگنالهس  یتسس و  20 ـ  نتسارآ .) نید  گنر  هب  ار  ینیدریغ  تارکفت   ) یبرغ تائاقلا  ینید و 

طلغ ياـــــــــــــــــــــــهلیلحت  21 ـ  یئاــــــــــضق .) یقوــــــــــقح و  ماــــــــــظن  رد  تلادـــــــــــع  رارقتـــــــــــسا  مدـــــــــــع  )
. نانمـشد ياههئطوت  ربارب  رد  مدرم  هبناج  همه  یگدامآ  زا  تلفغ  22 ـ  میظعياهدرواتسدهبیهجوتیب .) ) بالقناياهدرواتسدزایفارحناو
هب یهجوت  یب   ) یتسینمف ياههشیدنا  ءایحا  24 ـ  دـنراد . یمدرم  رهاظ  هک  یفارحنا  راکفا  ياراد  بازحا  اههورگ و  یخرب  زا  تیامح  23 ـ 
ـ  26 ناـناوج . تاـناجیه  اـههزیگنا و  زا  طــلغ  يرادربهرهب  هدافتــسا و  ءوـس  25 ـ  عاـمتجا .) هداوناـخ و  نوناـک  رد  ناوناـب  یتـیبرت  شقن 

ییاوـقت و یب  28 ـ  ياهتفآ . اهبیـسآ و  شیادـیپ  هب  تبـسن  یمومع  تلفغ  27 ـ  سدـقم . عافد  هسامح  زا  هناضرغم  طلغ و  ياـهلیلحت 
ياهورین هفیظو  تلاسر و  30 ... ـ  روشک . هعسوت  ياههمانرب  يارجا  رد  هیورتدحو  نتشادن  یگنهامهان و  29 ـ  یهلا . تیونعم  زا  يرود 

هب نمـشد  ياهيورـشیپ  میراد و  رارق  هک  یـساسح  تیعـضو  تخـس و  ِطیارـش  نینچ  رد  هک  دوشیم  حرطم  اهلاؤس  نیا  نونکا  یبـالقنا 
اب تسا و  هدروآ  دـیدپ  یمالـسا  ناریا  قارع )  ) یبرغ و  ناتـسناغفا )  ) یقرـش هیاسمه  روشک  ود  لاغـشا  اب  هک  یماظن  هرـصاحم  اب  صوصخ 

تلاسر تیلوئسم و  دناهدرک ، هنخر  هعماج  فلتخم  حوطس  رد  هک  ییاهيذوفن  یلخاد و  لماوع  زا  نمـشد  هبناج  همه  ياهتیامح  هب  هجوت 
شخب و دـنچ  رد  ار  لاؤس  نیا  خـساپ  تسیچ ؟ سدـقم  عافد  ياههصرع  نانیرفآهسامح  بان و  مالـسا  نانیـشنرگنس  بـالقنا و  ياـهورین 

تلفغ هدرک  نیمک  هدروـخ و  مخز  نمـشدزا  هک  تسا  نآ  تسخنماـگ  هزراـبم  موادـت  هب  داـقتعا  يرایـشوه و  . 1 مییامنیم . ناـیب  هلحرم 
ياهتربع هتـشذگ و  تایبرجت  زا  يریگهرهب  اب  میهدـن و  تسد  زا  ار  دوخ  يزیتسرابکتـسا  تلـصخ  يداهج و  یمجاـهت ، تلاـحو  مینکن 

ياهماد ییاسانـش  نمـشد و  اب  هلباقم  تهج  رد  ار  اهدادعتـسا  تاناکما و  اهرازبا و  مامت  دومن . دـیدهت  رطخ و  ساسحا  هراومه  یخیراـت ،
هب دناهدیدرگ  تلفغ  راتفرگ  زواجتم  نمشد  ربارب  رد  هک  رصم  لها  زا  داقتنا  زا  سپ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  میدنب . راک  هب  نآ  هدرتسگ 
َمان ْنَم  َو  قِرَالا  ِبرَْحلا  اَخَا  َّنِا  دیامرفیم : یلک  لصا  کی  ناونع  هب  هاگنآ  دننک  چوک  نانمـشد  اب  داهج  يوس  هب  دـنکیم  شرافـس  اهنآ 

مظعم ماقم   80. دـیباوخ دـهاوخن  وا  نمـشد  دور  باوخ  هب  هک  سک  نآ  ره  تسا و  يرایـشوه  يرادـیب و  گنج ، ِردارب  انامه  ُْهنَع . ْمَنَی  َْمل 
مدع ار  وا  دوجو  دنیبن  ار  نمشد  ناسنا  هک  تسین  هنادنمدرخ  دراد ، دوجو  یهار  ره  رس  رب  نمـشد  هک  مینک  ضرف  رگا  دیامرفیم : يربهر 

ياههناشن خـساپ ، رد  نم  درادـن ! دوجو  ياهئطوت  دـینکیم ، هئطوت  مّهوت  امـش  دـنتفگ  یـضعب  تسین !؟ هئطوت  ام  هیلع  روطچ  دـنک ، ضرف 
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هئطوت ام  هیلع  روطچ  مهدیم  ناشن  منکیم و  ضرع  ینالوط  تسرهف  کـی  رد  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  ار  تموصخ  ياـههناشن  هئطوت و 
رد هملک  یقیقح  ینعم  هب  زورما  ام  دراد و  همادا  زورما  ات  هلـسلس  نیا  دـش و  تفلاخم  بالقنا  اب  اراکـشآ  بـالقنا  يزوریپ  لوا  رد  تسین !

نیمک نمـشد  رگا  دوریمن . نیب  زا  هک  امـش  نم و  نتفر  باوخ  هب  اب  نمـشد  دوجو  دـیامرفیم ... : رگید  یناـیب  رد   81. میراد نمشد  ایند 
هرخالاب مینزب  مه  نتـسنادن  هب  ار  دوخ  ضرف  هب  رگا  مینادن . هچ  مینادب  امـش  نم و  هچ  دـنکب  دراو  هبرـض  هک  تسا  تصرف  رظتنم  هتفرگ و 

هک دننک  تابثا  دنلیام  يدارفا  درادیمنرب . تسد  دوخ  ینمشد  زا  نمشد  ندز  نتسنادن  هب  ار  دوخ  ای  ام  نتـسنادن  اب  تسا  نمـشد  نمـشد ،
اج همه  هک  دشاب  عمج  مه  ناترطاخ  دیشاب ؛ مرگرـس  ناتدوخ  راک  هب  دینیـشنب و  ناتدوخ  هناخ  رانک  درادن ، ینمـشد  چیه  ناریا  تلم  ریخن 

موادت طرش  نیلوا  هک  نآ  هجیتن   82 ... دنکب رکف  يروط  نیا  دناوتیمن  هدـنز  تلم  کی  درادـن  تیعقاو  اهفرح  نیا  هن  تسا . ناما  نما و 
رگنس و ههبج و  ندرکن  كرت  یمجاهت و  تلاح  یبالقناهیحور و  ظفح  نمشد  ناوارف  ياهدیدهت  اهبیـسآ و  زا  ندنام  نوصم  بالقنا و 

اهر ار  اهنآ  میناوتیمن  مه  ام  هدرکن و  اهر  ار  ام  ناراوخ  ناهج  زگره  هک  میشاب  هتـشاد  رواب  دیاب  تسا . نانمـشد  اب  لباقت  هزرابم و  نادیم 
.2 میورن . ورف  تلفغ  باوـخ  هب  هدروـخن و  ار  لـباقم  ههبج  تکاـس  رهاـظ  بیرف  میـشاب  بقارم  سپ  تـسین  راـک  رد  یـسب  شتآ  مـینک و 

بقارم تقد  يرایـشه و  اب  دیاب  يدعب  ماگ  رد  میدرک  رواب  ار  هئطوت  هکنآ  زا  دعب  نمـشد و  دوجو  هب  ناعذا  زا  دـعب  هناریگـشیپ  تامادـقا 
تیعطاق و اب  دننکیم و  مادقا  بالقنا  هب  ندز  هبرـض  یناسربیـسآ و  هب  اهنآ  زا  يریگهرهب  اب  نانمـشد  هک  میـشاب  ییاهتصرف  اههنیمز و 

ندومن دودـسم  يدام و  يونعم و  یگداـمآ  اـب  هارمه  يدـنمناوت  يرایـشه و  میئاـمن . ءارجا  ار  هدـنرادزاب  هناریگـشیپ و  تاـیلمع  تریـصب 
هکلب دنکیم و  لیدبت  سأی  هب  ار  نانمـشد  دـیما  ریثأتیب و  ار  اهسوریو  اههئطوت و  رتمکحتـسم ، ار  بالقنا  ناکرا  نمـشد ، ذوفن  ياههار 
هجوتم نانمـشد  هک  ییاهبیـسآ  نارگهئطوـت و  هئطوـت  زاـسیثنخ  هناریگـشیپ و  تامادـقا   83. دزاـسیم تشحو  بـعر و  راـتفرگ  ار  ناـنآ 
كرد حیحـص و  تخانـش  اب  دیاب  تریـصب  . 2 1 ـ  مینکیم . هراـشا  اـهنآ  نیرتمهم  زا  یخرب  هب  هـک  دنرایـسب  دـنزاسیم ، یمالـسابالقنا 
تشاد رظن  تحت  ار  نمشد  یگنهرف  یسایس  تاکرح  اهراتفر و  هنادنمشیدنا  قیقد و  یسررب  اب  لیلحت و  ار  اهدادیور  طیارش و  اهتیولوا ،

یمالسا و بالقنا  ناکرا  لوصا و  زا  يرادساپ  يارب  میوشن . نمشد  یساملپید  یسایس و  ياهيزاب  بیرف و  ياهتایلمع  ریـسا  هاگچیه  ات 
طرش لیذ  روما  رد  تخانش  تریصب و  نانمشد ، ياههئطوت  نتشاذگ  ماکان  تضهن و  نیا  رارمتسا  يارب  شالت  ینابهگن و  نیا  رب  يرادیاپ 
يارب صوصخب  بالقنا  ظفح  ياههار  زا  یکی  بالقنا : فادها  تیهام و  ینابم ، یفرعم  تخانـش و  لوا ـ  تسا . ریذـپانبانتجا  یـساسا و 

ياهنامرآ يانبمرب  یمالسا  بالقنا  دوش . هتخادرپ  یمالسا  بالقنا  يداقتعا  يرکف و  ینابم  لیلحت  تخانـش و  هب  هک  تسا  نیا  موس  لسن 
مالـسا و ماکحا  يارجا  مالـسا و  يایحا  رامعتـسا و  تسد  عطق  یهاشمتـس و  دادبتـسا  ملظ و  وحم  يارب  ینید  تایح  زا  ماـهلا  اـب  مالـسا و 

نیمه رد  اهبالقنا  ریاس  اب  نآ  یلصا  توافت  تسا و  هدمآ  دیدپ  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  تمارک و  هب  هجوت  تاواسم و  تلادع و  نیمأت 
. تسا هدوب  ینابم  لوصا و  نیمه  هب  يدنبياپ  هتشذگ  نرق  عبر  رد  نآ  رارمتسا  يرادیاپ و  زمر  تسا و  هتفهن  نآ  فادها  تیهام و  ینابم ،

بالقنا ياهبیـشن  زارف و  هک  دیدج ، لسن  يارب  هدمآ  تسد  هب  نونکات  فلتخم  داعبا  رد  هک  ییاهدرواتـسد  فادها و  ینابم و  نیا  نییبت 
ـ  مود تسا . روشک  یگنهرف  روما  نایلوتم  هژیو  هب  یمالسا  بالقنا  نازاتشیپ  نادنمـشیدنا و  ناگتخیهرف و  فیاظو  زا  دناهدرکن ، كرد  ار 

ظفح یساسا  لوصا  زا  یکی  وا  فادها  اهشور و  اههمانرب و  اهههبج و  همه  رد  نمشد  حیحص  تخانش  وا : ياههئطوت  نمـشد و  تخانش 
وا ياـههئطوت  عفد  يارب  نمـشد  قیقد  تخانـش  هراـبرد  ماـما  درمـش ». هراـچیب  ریقح و  ناوـتن  ار  نمـشد   » هکارچ تسا  بـالقنا  رارمتـسا  و 

لماک و تریـصب  هراـبرد  زین  يربهر  مظعم  ماـقم   84. دینک شعفد  دیناوتیمن  دیـسانشن  رگا  دیـسانشب ، ار  ناتنمـشد  امـش  دیاب  دیامرفیم :
اجک زا  دنتـسه و  یناسک  هچ  ام  نانمـشد  دنکب ، دهاوخیم  راکچ  رابکتـسا  هک  مینادـن  رگا  دـیامرفیم : نمـشد  تاکرحت  رد  قیقد  لیلحت 

هتـشادن عالطا  رگا  تسیچ و  شجالع  دراد و  دوجو  یتالکـشم  هچ  درذگیم و  هچ  ام  هعماج  رد  هک  میـشابن  هجوتم  رگا  دننکیم و  ذوفن 
ياههار تخانش  ثحب  رد   85. مینک افیا  ار  دوخ  یعقاو  شقن  میناوتیمن  میراد  یهاگیاج  هچ  ناهج  زورما  ياهيدـنبههبج  رد  هک  میـشاب 

اب ییورایور  هب  نوگانوگ  ياههزیگنا  اب  فلتخم و  ياههزوح  رد  نمـشد  هک  تسا  يرورـض  بلطم  نیا  رکذـت  نمـشد  ياههئطوت  ذوفن و 
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هویـش هب  موجه  رگا  دوش . يریگعضوم  مادـک  ره  اب  بسانتم  ییاسانـش و  ًاقیقد  اهورملق  اههزوح و  نیا  دـیاب  اذـل  هتـساخرب ، یمالـسا  ماظن 
ادیپ ار  نآ  اب  هزرابم  راک  هار  مادک ، ره  هب  بسانتم  دیاب  تسا  یـسایس  يداصتقا و  رگا  دشاب و  نآ  اب  بسانتم  راک  هار  دـیاب  تسا  یگنهرف 

بلطم دراذـگیم  ارجا  هب  ار  ییاـهحرط  هچ  دـنکیم و  ذوـفن  ییاـههار  هچ  زا  نمـشد  هکنیا  تسا و  هلحرم  کـی  نمـشد  تخانـش  درک .
رب  86، ِْسباوَّللا ِهیَلَع  ُمُجَْس  ِِهنامَزب ال  ُِراْعلَا  : » دیامرفیم قداص  ماما  ناکم :) نامز و  طیارـش  هب  هجوت   ) یـسانشتیعقوم موس ـ  تسا . يرگید 

کی يرادیب  ياهتمالع  زا  یکی  دیامرفیم : یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  دروآ ». دهاوخن  موجه  تاهبـش  هدولآ و  راکفا  دوخ ، نامز  ملاع 
زا ندـنام  بقع   87. تسا ردـق  هچ  اـههظحل  نیا  تیمها  تسا و  یعقوـم  هچ  ـالاح  هک  دـمهفب  دسانـشب و  ار  اـههظحل  هک  تسا  نـیا  تـلم 

شزغل فارحنا و  لماوع  نیرتمهم  زا  یعامتجا ، یگنهرف و  یـسایس و  روهظون  هدیچیپ و  ياهدادیور  نتخانـشن  نامز و  ییایوپ  تکرح و 
هعماج لـئاسم  يدـنبتیولوا  یلـصا و  هفیظو  صیخـشت  رد  مدرم  یتح  ناـگبخن و  ناربهر و  هک  دوشیم  ببـس  تسا و  يریگمیمـصت  رد 
ماظن بالقنا و  طاقن  نیرتریذپبیسآ  زا  یکی  یطیارش ، نینچ  رد  دنوش . لفاغ  نمشد  یناطیش  یلصا و  ياههئطوت  زا  هتشگ ، هابتـشا  راچد 
خساپ دیآیم ؟ تسد  هب  ياهلیسو  هچ  هب  و  دوشیم ؟ لصاح  هنوگچ  تریصب  ایآ  تریصب : لیصحت  ياهراکهار  دیآیم . دوجو  هب  یمالسا 

ـ  فلا تیالو . زا  يوریپ  یسایس و  ثحابم  ورملق  رد  سپـس  یمالـسا و  قالخا  هزوح  رد  ادتبا  مینکیم . نایب  شخب  ود  رد  ار  لاؤس  نیا  هب 
فلتخم و ياهشناد  لیصحت و  يزرودرخ و  یشیدنافرژ ، تریصب و  هب  یبایتسد  لوا  طرـش  دیدرتیب  اوقت :)  ) یمالـسا قالخا  هزوح 
اهنآ و حیحص  لیلحت  اهدادیور و  زا  قیقد  تاعالّطا  بسک  نارظنبحاص و  ناصّـصختم و  ياهدروآتسد  یعمج و  لقع  زا  يریگهرهب 
زا يریگهرهب  اب  اهنت  مولع  اهرازبا و  نیا  یهدرمث  نآرق ، گنهرف  رد  اما  تسا  یـسایس  یعامتجا و  لئاسم  یلک  طوطخ  اهرایعم و  تخانش 

ادـخو اوقت  مهم  راثآزا  یکینآرق  ددرگیم . لـصاح  یهلا  دودـح  تیاـعر  اوقت و  وترپ  رد  هک  دوشیم  نکمم  یهلا  صاـخ  ياهتیادـه 
، هتـسناد یفارحنا  ياههورگ  اب  ههجاوم  رد  تریـصب  اهنآ و  زا  ندروخن  بیرف  یناطیـشياهنایرج و  ِیـسانشزاب  ارسفن  لرتنکو  يروحم 

نوچ دنراد ، اورپ  ادخ ) زا   ) هک یناسک  ( 201 فارعا /  . ) َنوُرِْصبُم ْمُهاذِاَف  اوُرَّکَذَت  ِناْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاط  ْمُهَّسَم  اذِا  اوَقَّتا  َنیذَّلا  َّنِا  دیامرفیم :
َو َهّللا  اوُقَّتاَو   » هفیرـش هیآ  نییبت  رد  يرهطم  دیهـش  دنوش . انیب  هاگانب  دنروآ و  دای  هب  ار ) ادخ   ) دسر ناشیدب  اهناطیـش  بناجزا  ياهسوسو 

نیا رد  دراد  ریثأت  اوقت  هک  درادیم  راعشا  رگیدکی ، رـس  تشپ  هلمج  ود  نیا  رکذ  دیوگیم : نافراع  زا  لقن  هب  ( 282 هرقب /  « ) هّللا ُمُکَمِّلَُعی 
دـنب و راتفرگ  هاگ  چـیه  تسا ، روحمادـخ  اـهنآ  یگدـنز  هک  یناگـشیپ  اورپ   88. دریگ رارق  یهلا  میلعت  هضاـفا  ِتبهوـم  دروـم  ناـسنا  هک 

ِتیادـه دـنوادخ  اریز  دـنوشیمن ، دـیدرت  راچد  یعامتجا  یـسایس و  عضوم  یگدـنز و  هار  باختنا  رد  دـندرگیمن و  یناطیـش  ياهتسب 
هب دندیـشوک ، ام  هار  رد  هک  یناسک  89 و  ْلا ِغنِْسُ َعَث  َهّللا  َّنِا  َو  انَُلبُـس  ْمَُّشَیِدََْشل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلاَو  تسا : هدرک  نیمـضت  ار  یهلا  ِنارگـشالت 

رگید یکی  يرادمتیالو )  ) يربهر تیالو و  اب  دنویپ  ب ـ  تسا . ناراکوکین  اب  ادـخ  تقیقح  رد  مییامنیم و  نانآ  رب  ار  دوخ  ياههار  نیقی 
قیمع ِتخانـش  زورما ، یـسایس  زومرم  هدـیچیپ و  ناـهج  رد  مه  نآ  یتـموکح  یـسایس و  لـئاسم  ورملق  رد  تریـصب  لیـصحت  ياـههار  زا 
هریـس هشیدنا و  يانبم  رب  ییارگرایعم  یلاعلا و  هلظدم  ياهنماخ  یمظعلا  هللاتیآ  ترـضح  و  هر ) ) ینیمخ ماما  یـسایس  هریـس و  اههشیدنا و 

هب دیاب  یسایس  ینید و  تاهبش  نیگمهس  جاوما  نتسکش  یسایس و  هدیچیپ  ثداوح  مطالت  نافوط و  زا  ییاهر  يارب  تسا . ناراوگرزب  نیا 
دـناهدوب و يربهر  ماما و  نامرف  هب  شوگ  هراومه  هک  هنازرف  نارگنفرژ  زرودرخ و  نادـیرم  تسج . کسمت  يربهر  تیالو و  نیتم  لبح 

دناهدشن شزغل  ههبش و  دیدرت و  راچد  هاگ  چیه  دناهدرک ، ریسفت  لیلحت و  يربهر  ماما و  هریس  هشیدنا و  هچیرد  زا  ار  ثداوح  اهدادیور و 
یفرعم رد  نآرق  دناهتفای . تاجن  رگهنتف  نادایص  ياهماد  رد  ندیتلغ  ورف  زا  دناهتخانـش و  ار  اهيذوفن  نانمـشد و  یعقاو  هرهچ  یبوخ  هب  و 

هدـمآ ربهر  ماما و  فیرعت  رد  اـبیز  هچ   90. دـنکیم دادـملق  نانآ  هبلغ  يزوریپ و  بجوم  ار  نآ  حرطم و  ار  يروحم  تیـالو  ادـخ ، بزح 
راوید ات  دـنریگیم  هزادـنا  نآ  اب  نایاّنب  هک  تسا  راک  نامـسیر  اـی  لوقاـش  ماـما  لـئاضف ؛ رد  مدرم  ياوشیپ  ورـشیپ و  ینعی  ماـما  هک : تسا 

ياههرهم هک  تسا  یخن  هتـشر  ماما  دوشیم ؛ عقاو  نآ  قبط  رب  بورـضم  ياههکـس  رایع  هک ... تسا  یبان  يالط  نامه  ماـما  دـیآ ؛ تسار 
هب هک  تسا  يریت  دـننکیم و  یط  ار  هار  وا  یپ  رد  بش  یکیرات  رد  نارفاـسم  هک  تسا  ییاـمنهار  ماـما  دوشیم ، هدیـشک  نآ  هب  دـنبندرگ 
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ماـمت رد  كرتشم  هتکن   91. دوش هتخاس  نآ  دـننام  اهریت  رگید  ات  دریگیم  رارق  هدافتـسا  دروم  يزاسهحلـسا  ياـههاگراک  رد  هنومن  ناونع 
تیالو و اب  هک  یناسک  و  تسا . ینادرگرس  اطخ و  شزغل و  زا  يریگـشیپ  كالم  رایعم و  ناونع  هب  ربهر  ماما و  هک  تسا  نیا  اهریبعت ، نیا 

لماع نیمود  یبـالقنا ) هیحور  ظـفح   ) يرادـیاپ تماقتـسا و  2 ـ  2 ـ  دندرگیمن . یهارمگ  راچد  هاگ  چـیه  دنـشاب  هتـشاد  دـنویپ  يربهر 
رب يرادـیاپ  تماقتـسا و  يداهج و  تکرح  رارمتـسا  يرادـیاپ و  تماقتـسا و  یمالـسا ، بـالقنا  هب  نانمـشد  یناسربیـسآ  زا  يریگـشیپ 

بالقنا نارود  زین  یمالـسا و  تازراـبم  بیـشن  زارف و  رپ  خـیرات  لوط  رد  تسا . يزیتس  رابکتـسا  هیحور  ظـفح  هدـمآ و  تسدـب  تریـصب 
روضح مالعا  لمع  لوق و  رد  تیدـج  اب  هتـشاد و  روضح  تازراـبم  هنحـص  رد  ادـتبا  هک  ینویبـالقنا  نازراـبم و  دـناهدوب  ناوارف  یمالـسا 

هب دناهدمآ . راتفرگ  نمشد  عیمطت  ماد  هب  ای  دناهدش و  يوزنم  هدرک و  اهر  ار  دربن  هنحـص  فلتخم  لیالد  هب  هک  هدییاپن  يرید  اما  دناهدرک ،
ياهتفاـی روتـسد  هک  هنوگ  ناـمه  سپ  92 ؛ َکَعَم َباـت  ْنَم  َو  َتِْرُما  أَـک  ْمِقَتْـساَف  : » دـیامرفیم ربماـیپ  هب  باـطخ  میرک  نآرق  لـیلد  نـیمه 

هب دیابیم  هک  شناوریپ  طسوت  روتسد  نیا  يارجا  یتخس  نایب  رد  مرکاربمایپ  و  دنک ».) نینچ  زین   ) هدرک هبوت  وت  اب  هک  ره  نک و  یگداتسیا 
. درک ریپ  ارم  هیآ  نـیا  هطـساو  هـب  دوـه  هروـس   93. ۀَیآلا ِهِذـه  ِث  ِناکَ ٍدوُه  ُةَروُس  ْظتَبَّیَـش  دومرف : دـننامب  رادـیاپ  مالـسا  نید  میقتـسم  طارص 

ظفح اب  هراومه  دیاب  يربهر  ماما و  ناوریپ  بالقنا و  ياهورین  و  تسا . نآ  ماود  ییایوپ و  هدننک  نیمضت  قح  هار  رد  يرادیاپ  تماقتسا و 
رد تمواقم  دنشاب و  رضاح  یماظن  ًانایحا  یگنهرف و  یسایس ، تازرابم  هنحص  رد  يرگن  فیلکت  يزیتسرابکتسا و  یـسانشنمشد ، هیحور 

يرادـیاپو تماقتــساهتبلا  دـنزاس . روـلبتم  یحور  یقـالخا و  تیــصوصخ  کـی  تروـص  هـب  ار  نمــشد  یغیلبت  یناور و  ياـهراشف  ربارب 
تماقتـسا تسا ، یگنهرف  یـسایس و  موجه  نارود  هک  ههد  نیا  رد  ددرگیمرادیدپ و  فلتخمياهلکـشهب  بالقنافلتخم  ياهنارودرد 

رظن هب  رتلکشم  رتهدیچیپ و  ياهزادنا  ات  لبق  ياهنارود  رد  تماقتسا  هب  تبسن  لمع  نیا  یتخـس  دشاب و  یگنهرف  یـسایس و  دیاب  مه  نآ 
هدـنز یهاگ  دـننکیم ، كرد  بوخ  تقد  تمکح و  لها  ینعم ، لها  ياهمدآ  دـیامرفیم : يربهر  مظعم  ماقم  ظاحل  نیمه  هب  دـسریم .

94. تسا نتسویپ  ادخ  ءاقل  هب  ندش و  دیهش  ندش و  هتشک  زا  رتلکـشم  بتارم  هب  ندرک  شالت  طیحم  کی  رد  ندرک و  یگدنز  ندنام و 
نآ نارازگراک  ندوب  رازگتمدـخ  یـسایس  ياهماظن  ریاس  رب  ینید  يرالاس  مدرم  ماظن  زاـیتما  نیرتهتـسجرب  هناـقداص  يرازگتمدـخ  . 2 3 ـ 

يادا ظفح و  دناهتشاذگ و  نارازگراک  هدهع  رب  مدرم  هک  دنتسه  ییاهتناما  اهتیلوئـسم ، اهتیریدم و  ینید  رالاس  مدرم  ماظن  رد  تسا 
ََکل َْسَیل  َکَلَمَع  َّنِا  دـیامرفیم : يولع  تموکح  نارازگراک  زا  یکی  هب  باطخ  (ع ) یلع ترـضح  تسا . یناسرتمدـخ  هب  تناـما ، نیا 

هناقداص تمدخ  نیا  تسوت . ندرگ  رد  ياهدرپس  تناما و  هکلب  تسین ، وت  كاروخ  قزر و  ینارمکح ،  95 ٌۀَنامَا َکُِقنُع  ُهَّنِکل ص  ٍۀَمْعُِطب و 
ياههنیمز هب  رتشیب  هک  تسا  نالوئسم  رب  یسایس ، ياههبنج  زا  فلا ـ  دشاب : هتـشاد  روهظ  هعماج  ماظن و  فلتخم  ياههبنج  داعبا و  رد  دیاب 

زا ماظن و  یلک  لوصا  ظفح  ساسا  رب  ناشیاه  يریگمیمـصت  اهيراذگ و  تسایـس  دنـشیدنیب و  یلم  رادتقا  یلم و  قافو  تدـحو ، تیوقت 
زا هناقداص  تمدخ  ب ـ  دننکن . یـسایس  ياههورگ  بازحا و  رادماو  ار  دوخ  زگره  دـشاب و  ناملـسم  تلم  ینید  یلم و  عفانم  ظفح  هلمج 

سدقم عافد  بالقنا و  ینید  ياهشزرا  دنک و  دشر  یمومع  قالخا  دوش و  تیوقت  هعماج  ینید  يونعم و  هینب  هک  تسا  نیا  یگنهرف  هبنج 
موجه و ربارب  رد  دـناوتیم  دـیدج  لـسن  بیترت  نیدـب  دوـش . يریگهرهب  ناوـج  لـسن  تیبرت  رد  ینید  رنه  زا  ددرگ و  هنیداـهن  هعماـج  رد 

یملع ياهدادعتـسا  يرازفامرن ، شبنج  تیوقت  ملع و  دیلوت  اب  یگنهرف ، شمارآ  نیا  رانک  رد  دیامن و  تمواقم  نمـشد  یگنهرف  نوخیبش 
تخادرپ ییادز و  رقف  يارب  شالت  اهتمیق ، رب  تراظن  ینارگ ، مروت و  راهم  زین  يداصتقا  ياههبنج  زا  ج ـ  دسریم . ییافوکـش  هب  ناناوج 

زا جاودزا ، لضعم  لـح  ییازلاغتـشا و  ناراوختنار ، يداـصتقا و  دـسافم  اـب  هزراـبم  دـمآرد ، مک  ياهرـشق  یفرـصم  مـالقا  يارب  هناراـی 
يارب ار  نانمشد  دیما  دراد و  یپ  رد  ار  یعامتجا  ياهراجنهان  شهاک  هک  تسا  هعماج  هب  ماظن  نارازگراک  هناقداص  تامدخ  نیرتهتسجرب 

ینارمکحو تموکح  مالسایسایس ، هفـسلفرد  یبلطتلادع )  ) تلادع رارقتـسا  . 2 4 ـ  دزاسیم . لدـبم  سأی  هب  ماـظن  زا  مدرم  ندرک  ادـج 
. تسا لامک  يوس  هب  اهناسنا  یلاعت  دشر و  تهج  رد  یعامتجا  تلادع  رارقتـسا  يزاس  هنیمز  ياربيرازبا  اهنتهکلب  درادنیتاذ ، تیبولطم 

َباَتِْکلا ْمُهَعَم  اَْنلَْزنَا  َو  ِتانِّیَْبلاب  انَلُسُر  اْنلَسْرَا  دََقل  دنکیم : نایبهعماج  ردتلادع  رارقتـساهب  مدرم  مایق  ار  ءایبنا  تثعبزا  فده  زین  میرکنآرق 
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ار وزارت  باتک و  اهنآ  اب  میدرک و  هناور  راکـشآ  لیالد  اب  ار  دوخ  ناربماـیپ  اـم )  ) یتسار هب  ( 25 دـیدح /   ) ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َمُوُقَِیل  َناَزیْملا  َو 
هب مایق  مدرم  هک  تسا  نیا  ْتیاغ  دیامرفیم : هیآ  نیا  یلامجا  ریـسفت  رد  ینیمخ  ماما  دننک . مایق  تلادع  رارقتـسا  هب  مدرم  ات  میدروآ  دورف 

طـسق هب  مایق  دوشب ، یگدیـسر  افعـض  هب  دورب  نیب  زا  اهيرگمتـس  دورب ، نیب  زا  اهملظدشاب  مدرم  نیب  رد  یعامتجا  تلادـع  دـننکب ، طسق 
 . 82 . 79  / 5  / 5 لـیبدرا ، ناـناوج  مدرم و  عـمج  رد  ینارنخـس   . 81 ص 602 .  هماـن 62 ، هغالبلاجـهن ،  . 80 اـه : تشوـن  یپ   96. دوشب

ساره سرت و  ار  نآ  هجیتن  هتسناد و  یمالسا  تما  هفیظو  ار  يدنمناوت  یگدامآ و  نآرق   . 83 . 78  / 9  / 26 نارهت ، هعمج  زامن  ياههبطخ 
ِهّللاَّوُدَع ِِهب  َنُوبهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطابِر  ْنِم  َو  ٍةَُّوق  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَا  َو  : » دنکیم یفرعم  اهنآ  هئطوت  هدنزاس  ماکان  هدنرادزاب و  نانمـشد و 

87 ص 27 . ج 1 ، یفاک ، لوصا   . 86 ص 262 . ج 1 ، تیالو ، ثیدح   . 85 ص 196 . ج 12 ، رون ، هفیحص   . 84 ( 60 لافنا : «. ) ْمُکَّوُدَع َو 
هروس  . 90 هیآ 69 . توبکنع ، هروـس   . 89 خیرات . نودب  اردـص ، تاراشتنا  ص 26 ، راـتفگ ، هد   . 88 ص 199 . ج 4 ، تیالو ، ثیدـح  . 

، دوه هروس   . 92 . 1338 نارهت ، قودصلا ، هبتکم  يرافغ ، ربکایلع  حیحصت  ص 96 ، قودص ، خیش  رابخالا ، یناعم   . 91 هیآ 56 .  هدئام ،
ماقم ینارنخس   . 94 فالتخا ) یکدـنا  اب  . ) 1358 رادیب ، تاراشتنا  ص 971 ، ج 2 ، یناـشاک ، ضیف  نسحم  نیقیلا ، مـلع   . 93 هیآ 112 .

، رونهفیحص  . 96 ص 484 . همان 5 ، هغالبلا ، جهن   . 95 . 75  / 3  / 20 (ص ،) هللا لوسر  دمحم  رکشل 27  ناهدنامرف  عمج  رد  يربهر  مظعم 
خ  / Sm1372 يربراک :  مان  اب  تیاس  مرتحم  وضع  طسوت  هلاقم  لاسرا  دراد * .....  همادا  ص 146 . ج 15 ،

(5) یمالسا بالقنا  ناکرا  یسانش  بیسآ 

یگنهرف ناـیلوتم  ریطخ  فیاـظو  هلمج  زا  یتاـغیلبت  یگنهرف و  روما  رب  قـیقد  تراـظن  . 2 5 ـ  ( 5) یمالسا بالقنا  ناکرا  یـسانش  بیـسآ 
رب تراظن  یهدـناماس و  هب  هک  تسا  نیا  یمالـسا  ماـظن  تدـم  زارد  ياهزادـنامشچ  اـب  هعـسوت  ياهتسایـس  يارجا  نیودـت و  رد  روشک 

یگنهرف و روـما  رب  تراـظن  دوـبن  زا  ار  دوـخ  ینارگن  بـالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  ینیمخ  ماـما  دنـشابهتشاد . يرتـشیب  هجوـت  اـهنآ  تـیفیک 
ار بالقنا  هکنیااتدـنتفرگ  تسدردملقهک  ییاهنامه  ( زا ) روشک لخادنیمهرد  میبنجب ، ریدهچنانچام  دـیامرف : یم  هتـشاد و  نایب  یتاـغیلبت 
هک هدش  تباث  هبرجت  هب  نارحب  شیادـیپ  زا  يریگـشیپ  . 2 .97 6 ـ  دش هجاوم  یگرزب  رما  کی  هب  میهاوخ  دـننک ، هّوشم  هتـسنادن  ای  هتـسناد 

نوگانوگ ياهنارحب  تسا ، هدناشک  تسکـش  هب  ار  اهنآ  ای  هدـش و  اهتضهن  تفرـشیپ  دـشر و  عنام  هک  یتالکـشم  نیرتهدـمع  زا  یکی 
شیادیپ ياههنیمز  يزاس  یثنخ  مدرم و  تالکشم  لح  تهج  رد  دیاب  ماظن  ياهتسایـس  اههمانرب و  تسا . یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس ،

یلامويرادا تالکـشملح  2 ـ  لاغتـشا .) داـجیا  ینارگ و  مروت ، راـهم   ) مدرم مومع  یتشیعم  تالکـشم  لـح  1 ـ  هلمج : زا  دـشاب ؛ نارحب 
یموب یعامتجا  یسایس  تالکشم  لح  4 ـ  رارشا . اب  هزرابم  یلخاد و  تینما  نیمأت  3 ـ  نایوجشناد .) ، نارگراک ، ناملعم نادنمراک ، ) یفنصو

يرادا و یعامتجا ـ  داسف  اـب  عطاـق  هلباـقم  6 ـ  ناوج . لسن  رد  ردـخم  داوم  عویـش  اـب  دـمآراک  ریگیپ و  يدـج و  هزراـبم  5 ـ  ياهـقطنم . و 
يارب نمـشد  فادـها  هرابرد  يربهر  مظعم  ماقم  نانمـشد . ياـههئطوت  ربارب  رد  اـهنآ  ندرک  رایـشه  مدرم و  عقوم  هب  هیجوت  7 ـ  يداصتقا .
جّنشت روشک  یسایس  ياضف  رد  دننکیم  یعس  فلتخم  ياههناهب  هب  دیامرفیم : مدرم  نایم  فالتخا  داجیا  یلخاد و  ياهلاجنج  رد  روضح 

هب ياهناهب  ره  هب  اهنآ  دروایب . دوجوب  ار  اهراک  ماظتنا  مدع  ساسحا  ینماان و  ساسحا  مدرم  رد  مه  نیا  دوخ  ات  دـنروایب  دوجوهب  لاجنج  و 
لابند ار  نآ  يریگیپ  لاـمک  اـب  تلود  هک  رفن ـ  هسود  ندـش  هتـشک  تبـسانم  هب  رفن ، کـی  همکاـحم  تبـسانم  هب  یتینما ، لـئاسم  تبـسانم 
فرح کی  رادـفرط  مدرم  زا  هتـسد  کی  دوشیم  لاجنج  یتقو  ًاعبط  دـننکیم ! لاجنج  ندرک ! جنـشتم  ار  اضف  دـننکیم  عورـش  دـنکیم ـ 

ار نـیمه  مـه  نانمـشد  دـیآیم . دوـجوهب  وـگم  وـگب و  مدرم  نـیب  ًارهق  دـنوشیم و  فرح  کـی  رادـفرط  هـمه  رگید  هتــسد  دـنوشیم و 
نیرتهب روشک  یلخاد  نوگانوگ  لئاسم  زا  قیقد  فافش و  حیحـص ، یناسر  عالطا  عقوم  هب  حیحـص و  یناسر  عالطا  . 2 .98 7 ـ  دنهاوخیم

نایرج رد  یتینما  یماظن و  روما  زا  ریغ  هب  هک  تسا  مدرم  ملـسم  قوقح  زا  یکی  نیا  تسا و  مدرم  داـمتعا  بلج  يارب  هدـش  هتفریذـپ  هویش 
زج هـکتسا  نآنـمرب  امـشقح  دیـشابهاگآ  دـیامرفیم : شنایرگـشل  هـب  باـطخ  (ع ) یلع ترــضح  دـنریگ . رارق  تـکلمم  لـئاسم  هـیلک 
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اطخ و هابتشا و  هب  رارقا  اهیتساک ) عفر  هابتشا و  هب  رارقا   ) تاهابتـشا ندرکن  هیجوت  . 2 .99 8 ـ  مرادن ناهنپامشزا  اريزارچیه  یگنجرارسا 
یتیریدـم یناسنا و  شزرا  زا  هاگچـیه  تسا و  قداص  نمؤم و  ناسنا  کی  ياـهیگژیو  زا  حیحـص ، لـمع  يریگمیمـصت و  اـب  نآ  ناربج 

. تسوا تقادـص  رب  لـیلد  دوـشیم و  ببـس  ار  مدرم  عـمج  رد  يو  رتـشیب  تیلوـبقم  داـمتعا و  بلج  هکلب  ددرگیمن  هتـساک  يدرف  نـینچ 
روج کی  هک  تسا  نیا  شاهدعاق  دوب ، هابتشا  میتفگ  هک  ياهملک  نیا  هک  میدیمهف  يزور  ره  ام  دیامرفیم : هرابنیا  رد  هر ) ) ماما ترـضح 
دیابن  100. نامدوخ تفرـشیپ  لابند  هن  میتسه  مالـسا  حـلاصم  لابند  ام  میدرک . هابتـشا  ام  ار  نیا  اقآ  هک  مینکیم  مالعا  مینکب ، لمع  رگید 

ياهلئـسم و ماظن  ناکرا  مالـسا و  زا  عافد  تسناد . ناریدم  زا  یخرب  یتیریدـم ، فالخ  ياهدرکلمع  هیجوت  مزلتـسم  ار  ماظن  لصا  زا  عافد 
ندرک هنیداهن  . 2 9 ـ  رگید . ياهلاسم  ییارجا  ریغ  ییارجا و  نالوئسم  ناریدم و  هابتشا  یصصخت و  ریغ  هدزباتـش و  طلغ ، ياهدرکلمع  دقن 

ياهماظن ریاس  رب  ماظن  نیازایتما  نیرتهتسجربو  تسایمالساماظن  یلصا  ناکرازا  یکی  يربهر  دشنایب  هکنانچ  يربهر  ماما و  تاروتـسد 
راک مهم و  شقن  نانمشد  اب  هلباقم  اهبیسآ و  زا  ماظن  ظفح  هعماج و  تیاده  رد  ربهر  تسا . اوقتاب  ملاع و  لداع ، ربهر  دوجو  ینید ، ریغ 

نوهرم هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  نوگانوگ  ثداوح  هنازارفارـس  هک  یمالـسا  ماظن  بالقنا و  قفوم  ناشخرد و  همانراک  دراد . يروحم  زاس و 
ای هابتـشا  شزغل ، یهاـتوک ، اـج  ره  و  تسا . هدوب  هعماـج  حطـس  رد  نآ  شرتسگ  و  نیمارف ... ندـش  هنیداـهن  يربـهر و  ماـما و  زا  تعاـطا 

يارجا دـیاب  تسا . هدوـب  يربـهر  ماـما و  هشیدـنا  ياـهرایعم  اـهکالم و  هب  یهجوـت  مک  رثا  رب  هدـمآ  دـیدپ  یلماـکت  تـکرح  رد  یفارحنا 
رارق ناریا  نامرهق  تلم  نالوئـسم و  ناریدـم و  نیعلابصن  يربهر  مظعم  ماـقم  يدربهار  نیمارف  تارظن و  ماـما و  یلک  رماوا  تاروتـسد و 

یبایشزرا شجنس و  رایعم  دنشاب . هفیظو  ماجنا  یپ  رد  یـسایس  ياهراک  یخرب  ندرک  لابند  ياجهب  ماظن  ینایم  ییارجا و  ناریدم  و  دریگ .
تیلوئـسم ءایحا  . 2 10 ـ  دـشاب . يربهر  مظعم  ماـقم  یغـالبا  ياهتسایـس  تاروتـسد و  ياـنبم  رب  دـیاب  اهيراذگتسایـس  اـهدرکلمع و 

یگنهرف و نوخیبـش  موجه و  اـب  هلباـقم  يارب  یگنهرف  رازبا  نیرتيوق  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یمومع  تراـظن  لـصا  یناـگمه و 
ناربمایپ و هار  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیامرفیم : مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  تسا . رگهلیح  نیطایش  ياههشقن  اههئطوت و  هدننک  یثنخ 
( هدـنادرگزابشنابحاص هب   ) ملاظم لالح ، اهبسک  نما ، اههار  اپرب ، ضئارف  نآ  ببـس  هب  هک  تسا  یگرزب  هضیرف  تسا ، ناـحلاص  شور 

ناـیم ياهسیاـقم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح   101. دـباییم میکحت  تموـکح )  ) رما دوـشیم و  هـتفرگ  نانمـشد  زا  قـح  داـبآ ، نـیمز 
َو دـیامرفیم : دـنادیم و  دـنوادخ  دزن  بوبحم  کین و  راک  نیرتهتـسیاش  ار  لـمع  نیا  ینید  ضیارف  ریاـس  اـب  رکنمزایهن  فورعمهبرما و 

داهج وکین و  ياهراک  مامت  و  ٍّیُِّجل . ٍرَْحب  یف  ٍۀَـثْفَنَک  ّاِلا  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ِیْهَنَّلا  َو  ِفوْرعَْملِاب  ِْرمْالا  َدـْنِع  هّللاِلیبَس  یف  ُداهَْجلاَو  اهُّلُک  ِّربلا  ُلاـمْعَاام 
نوناق . 2 .102 11 ـ  تـسا رواـنهپ  جاّوـم و  ياـیرد  رب  ناـهد ) بآ   ) ياهرطق ناـنوچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ربارب  رد  ادـخ  هار  رد 

. تسا روشک  یـسایس  بازحا  مدرم و  ناریدم ، نادرمتلود ، يرادـمنوناق  یمالـسا ، بالقنا  موادـت  ماظن و  ظفح  ياههار  زا  یکی  يروحم 
ناـهنپ و ياـههئطوت  اـههشقن و  هب  هجوت  ياهقطنم و  یناـهج و  لـئاسم  رد  هژیوب  یمادـقا  ره  مزاول  راـثآ و  هب  هجوـت  اـهتیولوا و  تیاـعر 

ناقفانم تاکرحت  نانمشد و  ياهيزاساضف  یتاغیلبت و  یسوساج و  یتاعالطا و  ياههاگتسد  تنطیش  رابکتسا و  نیگنـس ، يراذگهیامرس 
رب یلم  مزع  نوناـق و  تیروحم  لوـصا و  هب  یعمج  يدـنبیاپ  يزرودرخ و  دـنمزاین  دراد و  مزـال  ییاـهتفارظ  یلخاد ، ناـگدروخيزاب  و 
زا تعباتم  ترورض  یصخش و  ياههقیلس  لامِعا  زا  زیهرپ  هرابرد  ماما  تسا . یلاعفنا  ياهقیلس و  ياهدروخرب  زا  بانتجا  نیناوق و  هب  لمع 

، درک یمکح  مه  ناشدوخ  فالخ  رب  مه  نوناق  رگا  دـنهدب . قیبطت  نوناق  اب  ار  ناـشدوخ  دـیاب  يروشک  ره  دارفا  همه  دـیامرفیم : نوناـق 
ياهدرواتـسد غیلبت  نییبت و  . 2 12 ـ  دوش . یم  نوناق  روشک  روشک ، هک  تسا  تقو  نآ  دـننک ، میلـست  نوناق  لـباقم  رد  ار  ناـشدوخ  دـیاب 

اهتفرشیپ و اب  ناوج  لسن  نتخاس  رتانشآ  اب  تالکشم ، عفر  تهج  رد  هفقویب  شالت  رب  هوالع  دیاب  هعماج  دهتم  ناریدم  یمالسا  بالقنا 
: دـیامرفیم يربهر  مظعم  ماقم  دـندنبب . نانمـشد  رب  ار  هدافتـسا  ءوس  هنوگره  هار  بالقنا ، ياهدروآتسد  ناـیب  روشک و  میظع  تـالوحت 
هک تسا  يراـک  نیا  و  دـش ، دـهاوخ  مدرم  سأـی  يدـیماانبجوم و  هکلب  ، دـشاب تلمعـفنهب  هـکتسین  يزیچبـالقنا  ياهدرواتـسدریقحت 

بالقنا  103. دنهدن رارقرظن  درومار  اهتفرشیپ  اما  دننکهتسجرب ، ار  اهدوبمکو  گرزبار  اهفعـض  دنهد ، ماجنا  ار  نآ  دنهاوخیم  نانمـشد 
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ياهدرواتسد هک  تفگ  ناوتیم  لامجا  یلک و  روط  هب  دجنگیمن و  راتـشون  نیا  نایب  رد  هک  تسا  هتـشاد  یناورف  ياهدرواتـسد  یمالـسا 
، یعقاو يدازآ  هبناج ، همه  لالقتـسا  اهـشزرا ، نتفای  ّتیروحم  یهلا ، تیالو  تیمکاح  زا  تسا  تراـبع  روشک  یلخاد  هصرع  رد  بـالقنا 
، یمالـسا يرادـیب  ینید ، رکفت  ءاـیحا  یللملانـیب  هـصرع  رد  یعاـمتجا و  یگنهرف و  روـما  رد  تفرـشیپ  هعـسوت و  ییاـفکدوخ ، تدـحو ،

دیدهت ار  بالقنا  ناکرا  دـنناوتیم  هک  ییاهبیـسآ  اهتفآ و  بالقنا و  ناکرا  تخانـش  زا  سپ  اهبیـسآ  عفد  . 3 104 ... . يزیتس و رابکتسا 
هب نادنمهقالع  دسریم . بالقنا  تافآ  عفد  رد  یبالقنا  نمؤم و  ياهورین  ریطخ  تیرومأم  نیگنـس و  تیلوئـسم  نایب  هب  تبون  نونکا  دنک ،

لسن ًاصوصخ  دنشخبیم ، رارمتسا  نیملسم  رمایلو  زا  يوریپ  اب  ار  بالقنا  نادیهـش  ماما و  ِییایبنا  هار  هک  یمالـسا  بالقنا  موادت  ظفح و 
عفر عفد و  رد  بسانم  ياهـشور  زا  يریگهرهب  يوق و  هدارا  مزع و  اب  يزیرهماـنرب و  يرایـشوه ، یـشیدنارود ، اـب  هک  دـنافظوم  بـالقنا 

نامرد هب  دنـشوکب و  رتماـمت  هچ  ره  ّتیدـج  اـب  اـهنآ ، داـجیا  ياـههنیمز  ندرب  نیب  زا  اـی  بـالقنا و  رب  هدـش  دراو  ياهبیـسآ  اـهتفآ و 
عون یبوخ  هب  دـیاب  ادـتبا  هلحرم  نیا  رد  دـنزادرپب . دـناهدرک  دراو  بالقنا  ياپ  ون  لاـهن  هب  نانمـشد  هک  ییاهـسوریو  ندودز  اـهيرامیب و 

ار دوخ  صاخ  هویش  یتفآ  ره  اب  هلباقم  اریز  دنبایب . ار  نآ  اب  هلباقم  ياهراکهار  بسانت ، هب  دنسانشب و  ار  نآ  شیادیپ  ياههنیمز  اهبیسآ و 
بلط ار  لمع  تّدش  عیرس و  مادقا  تیعطاق و  یکی  درک . هئارا  هدش  نییعت  شیپ  زا  لمعلاروتـسد  کی  اهنآ  همه  يارب  ناوتیمن  دبلطیم و 

یحارج و هب  زاین  اهـسوریو  زا  یخرب  لمع  تدش  تیعطاق و  . 3 1 ـ  تشادرب . نایم  زا  ههبـش  عفد  مرن و  هلباقم  اب  دیاب  ار  يرگید  دنکیم و 
هتـسد نیا  ددرگیم . اهنآ  ندش  لرتنک  لباقریغ  ًاتیاهن  شرتسگ و  تفرـشیپ ، بجوم  زیمآتملاسم  مرن و  دروخرب  دراد و  زیمآرهق  دروخرب 

تحیصن هار  زا  دنکیم و  دیدهت  يدج  روطهب  ار  روشک  یسایس  تینما  تابث و  دننکیم و  دشر  تعرـسهب  بالقنا  ِتادیدهت  اهتفآ و  زا 
یعامتجا و مظن  رد  لالتخا  دشابیم . عطاق  دروخرب  لمع و  تدش  دـنمزاین  تسین و  يزاس  یثنخ  لرتنک و  لباق  یگنهرف  يزیرهمانرب  ای  و 

عیزوت دایتعا و  جـیورت  ياهقطنم ، یموق و  ياهيریگرد  داجیا  یمومع ، لاوما  تراغ  ای  ینابایخ  ياهشروش  بوشآ و  داـجیا  یلم ، تینما 
هک ییاهینکـش  راتخاس  اهيراجنهان و  ریاس  یعامتجا ، یقالخا ، یگنهرف و  يداصتقا ، ياهداسف  نانمـشد ، يارب  یـسوساج  ردخم ، داوم 

هناعطاق لمعلاسکع  طقف  هک  تسا  ییاهتفآ  هلمج  زا  دـنکیم  هابت  ار  روشک  ناوج  یناسنا و  يورین  دـناشکیم و  فارحنا  هب  ار  بالقنا 
هب یبالقناياهورین  مومع  يارب  لمعلاروتـسد  کی  ناونع  هب  ار  ینید » تریغ   » تلـصخ يربهر  مظعم  ماقم  دزاس . ماـکان  ار  اـهنآ  دـناوتیم 
ارف هدیدنـسپ  تلـصخ  نیا  زا  يریگهرهب  هب  ار  ناگمه  دـیامنیم و  یفرعم  یمالـسا  ماـظن  هب  ناسربیـسآ  ياـههئطوت  ندرک  یثنخ  روظنم 

درادضرعت رکفای  دـنکیمضرعت  یلم  ای  ییایفارغج  ای  ینید  ای  یگنهرف  ياهزرم  هب  ءاحنا  زا  يوحن  هب  دراد  یـسک  مینیبب  رگا  دـناوخیم :
رثا رب  هنافـسأتم  زین  نونکا  دـش و  هبرجت  بالقنا  لـئاوا  رد  هک  ییاـهتفآ  زا  یکی   105! دوشکیرحتام تریغودیایب  شوجهب  ام  نوخ  دـیاب 

رودزم و دـناعم و  ناگدنـسیون  نتفرگ  رگنـس  تسا ، هدـش  ءاـیحا  شیب  مک و  روـشک  یگنهرف  ناـیلوتم  یخرب  ِیگنهرف  حـماست  لـهاست و 
بوشآ هکرعم  نارایبشتآ  دـمعت  ملع و  اب  اهتصرف و  زا  هدافتـسا  ءوس  اـب  ناـنآ  تسا ، یمالـسا  بـالقنا  هیلع  یگنهرف  ههبج  رد  هتـسباو 

لابند ار  يزادـنارب  زیمآ و  کـیرحت  تامادـقا  یگنهرف  راـک  شـشوپ  اـب  هورگ  نیا  دنتـسه  یـسایس  ياـهنارحب  نازاـسهنیمز  یعاـمتجا و 
هناعطاق و دروخرب  دـنکیم . لیمحت  هعماـج  تینما  رب  ار  يراوگاـن  ثداوح  دریگیم  تروص  ناـشنیگآرهز  ملق  شین  اـب  هچنآ  دـننکیم و 

اهتفآو اهنارحبزا و  يرایسب  هشیر  دناوتیمیمالـسا  نیزاومو  لوصا  ساسا  رب  هدنزادنارب  دسفم و  ياهنایرج  نینچ  لباقم  رد  لمع  تدش 
ربارب رد  ناناملـسم  لـماک  میلـست  هـب  زج  ناـنآ  هـک  درادیم  ناـیب  مالـسا ، نانمـشد  یفرعم  اـب  وـس  کـی  زا  نآرق  دناکـشخبار . اـههئطوتو 

َْتعَبَّتا ِنَئل  َو  يدـْهلا  َوُه  ِهّللايَدُـه  َّنِا  ْلـُق  ْمُهَّتَِلم  َِعبَّتَت  یّتَح  يراـصنَّلا  اـَلَو  ُدوُهَْیلا  َکـْنَع  یـضَْرت  َْنلَو  دـنوشیمن : یـضار  ناـشیاهتسایس 
یـضار امـش  زا  ناینارـصن  ناـیدوهی و  زگره  و  ( 120 هرقب /   ) ریـصَن ـالَو  ٍّیلَو  ْنَم  هّللا  َنِم  َکـَل  اـم  ِْملِْعلا  ِنـِم  َكَءاَـج  يذَّلا  َدـَْعب  ْمُهَئاوـْهَا 

زا سپ  هچنانچ  تسا و  یعقاو )  ) تیاده هک  تسادـخ  تیادـه  اهنت  تقیقح ، رد  وگب : ینک . يوریپ  نانآ  شیک  زا  هکنآ  رگم  دـنوشیمن 
تبسنرگید يوسزاو  تشاد . یهاوخن  يروای  رورـس و  ادخ  ربارب  رد  ینک ، يوریپ  نانآ  ياهسوه  زا  زاب  دش ، لصاح  ار  وت  هک  یلمع  نآ 

هدعو وایند  رد  لمع  تدش  روتسد  دنـشاب ، هتـساخرب  یهلا  نیناوقاب  تفلاخمو  داسف  هبو  دنرامـشن  مرتحمارهعماج  دارفا  تینماهک  یناسکهب 
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َو مهیدـْیَا  َعَّطَُقت  َْوا  اُوبَّلَُـصی  َوا  اولَّتَُقی  ْنَا  ًاداسَف  ِضرَْالا  ِیف  َنوَعْـسَی  َو  َُهلوُسَر  َهّللا و  َنُوبِراُحی  َنیذَّلا  ُءآزَج  اـمَّنِا  دـهدیم : ار  ترخآ  باذـع 
اب هک  یناسک  يازـس  ( 33 هدـئام /  . ) ٌمیظَع ٌباذَـع  ِةَرِخْالا  ِیف  ْمَُهل  َو  اینُّدـلا  یف  ٌيْزِخ  ْمَُهل  َِکلذ  ِضْرَاـْلا  َنِم  أوَْفُنی  َْوا  ٍفـالِخ  ْنِم  ْمِِهلُجْرَا 

تسد ای  دندرگ  هتخیوآ  راد  رب  ای  دنوشب  هتشک  هک  تسین  نیا  زج  دنشوکیم ، داسف  هب  نیمز  رد  دنگنجیم و  وا  ربمایپ  ادخ و  ناراتسود ) )
یباذـع ترخآ  رد  تسایند و  رد  نانآ  ییاوسر  نیا ، دـندرگ . دـیعبت  نیمزرـس  نآ  زا  ای  دوش  هدـیرب  رگیدـکی  تهج  فالخ  رد  ناشیاپ  و 
ترارش لابندب  دوخ  یتینما  یعامتجا و  یـسایس ، تاکیرحت  اب  هک  يذوفن  لماوع  ناقفانم و  نابراحم ، نادسفم ، اب  تشاد . دنهاوخ  گرزب 

ًالمع هک  ار  هاگآان  لفاغ و  نراداوه  اـما  درک  دروخرب  تدـش  هب  دـیاب  دـنناشکیم  بوشآ  هب  هسوسو  اـب  زین  ار  نارگید  دنتـسه و  داـسف  و 
لماوع زا  ار  دوخ  فص  هار و  ات  درک  تیاده  تحیـصن و  داشرا ، دیاب  دـناهدروخ  بیرف  نمـشد  یناور  گنج  لیلد  هب  هتـشادن و  تجاجل 
دندوب هدمآ  لمج  گنج  هب  هشیاع  ریبز و  هحلط و  تاغیلبت  رثا  رب  هک  یناناملسم  اب  لمج ، گنج  زا  سپ  یلع  ترضح  دنزاس . ادج  نمشد 

هدش لدع  تموکح  ربارب  رد  نانآ  هناحلـسم  مایق  شروش و  ثعاب  يرکف  فارحنا  هک  جراوخ  هب  تبـسن  اما  دومن . دروخرب  وفع  تفأر و  اب 
نادـسفم و درکلمع  ربارب  رد  دـیدش  عطاق و  لمعلاسکع  تازاوم  هب  يرکف  تاهبـش  اـب  یگنهرف  هلباـقم  . 3 2 ـ  درک . راتفر  تدـش  اب  دوب 

شور نمـشد  یگنهرف  موجه  هدـیچیپ  زوـمرم و  ياـهشور  ربارب  رد  دـیاب  یمالـسا ، ماـظن  گـنهرف  تسایـس و  یلم ، ّتینما  هب  نازواـجتم 
یملع نیوانع  ششوپ  رد  نیون و  تایبدا  زا  يریگهرهب  تفارظ و  اب  نانآ  هب  هتسباو  رکفنـشور  لماوع  نانمـشد و  اریز  دومن  ذاختا  يرگید 

دننکیم جـیورت  ار  دوخ  ياههشیدـنا  هعماج  رد  ياهنوگ  هب  دـننکیم و  لابند  ار  مدرم  ینید  تاداقتعا  بیرخت  ینکفاههبـش و  یقیقحت ، و 
یثنخ ار  نانآ  ياههشقن  یگنهرف  یملع و  ياهـشور  اب  دـیاب  هکلب  درک . راتفر  لمع  تدـش  تیعطاق و  شور  هب  نانآ  هراـبرد  ناوتیمن  هک 

یمالساياهشزرا نتخاس  شودخم  دصق  هب  ینید و  يداقتعا و  ياهههبش  ياقلا  هویـش  هب  رتشیب  نمـشد  یگنهرف  مرن و  تامجاهت  تخاس .
زا تینابصع و  نودب  دیاب  اجنیا  رد  دروآ . دیدپ  برغ  گنهرف  تمدخ  ردو  هدش  هلاحتـسا  ياهعماجات  دریگیم  تروص  یمومع  ناهذارد 

شخبتایح بتکم  یمـالک  يداـقتعا و  لوصا  یناـبم و  زا  يریگهرهب  اـب  تخادرپ و  ساـسایب  ياـههطلاغم  ياـشفا  هب  شمارآ  نداد  تسد 
فراعم و تیناقح  لاطبا و  ار  نافلاخم  دولآههبـش  هناضرغم و  طـلغ و  هشیدـنا  تسا ، راوتـسا  لالدتـسا  قطنم و  لـقع و  هیاـپرب  هک  مالـسا 
زج ياهراچ  اـهيدوخ  یگنهرف  ياـهشزغل  زا  يریگـشیپ  نانمـشد و  یگنهرف  موجه  عفد  يارب  نیارباـنب  دومن . تاـبثا  ار  ینید  ياهـشزرا 

تیلاعف نآ  ساسا  رب  دـنناوتب  نیغلبم  ناگدنـسیون و  ناگتخیهرف ، یعمج ، ياههناسر  اـت  تسین  نودـم  صخـشم و  يژتارتسا  کـی  نتـشاد 
بالقنا رداق  دنوادخ  زا  نتـساوخ  کمک  اب  هدرک ، هدافتـسا  دمآ  راک  ینید  رنه  ياههویـش  زور و  اب  بسانتم  نقتم و  ياهرازبا  زا  دنیامن و 

مدرم عمج  رد  ینارنخس   . 98 ج 14 ص 56 . ماما ، هفیحص   . 97 اه : تشون  یپ  دنراد . نوصم  یگنهرف  بیسآ  تفآ و  هنوگره  زا  یمالسا 
 . 100 ص 562 ) همان 50 ، یتشد ، هغالبلا ، جـهن  . ) ِبْرَح یف  ِّالا  أرِـس  ْمُکَنوُد  َزِجَتْحَا  َّالَا  يدـنع  ْمَُکل  َّنِا  َوَالَا   . 99 . 1378  / 1  / 1 دهشم ،

ُماُقت اِهب  ٌۀَـمیظَع  ٌۀَْـضیرَف  ِءاحَلُّصلا  ُجاـْهنِم  ِءاـیبنَْالا و  ُلـیبَس  َرِْکنُْملا  ِنَع  َیْهَنَّلا  َو  ِفوُرعَْملاـب  َْرمَاـْلا  َنِا   . 101 ص 35 . ج 16 ، ماـما ، هفیحص 
ج 11، هعیشلا ، لئاسو  « ) ُْرمَْالا میقَتْـسَیَو  ِءادْعَْالا  َنِم  ُفَصَْتُنی  َو  ُضرَْالا  ُرَمُْعت  َو  ُِملاظَْملا  ُدَُرت  َو  ُبِساکَملَا  ُّلُِحت  َو  ُبِهاذَملا  ُنَمَأت  ُِضئارَْفلا و 
 . 104 . 80  / 8  / 20 لگدیب ، نارآ و  ناشاک ، مدرم  عمج  رد  تانایب   . 103 ص 720 . تمکح 374 ، یتشد ، هغالبلاجهن ،  . 102 ص 395 )

یبالقنا یلاع  ياروش  ياـضعا  اـب  رادـید  رد  تاـنایب   . 105 راهب 1374 . مود ، پاچ  ماـما ، راـثآ  هسـسؤم  یمالـسا ، بـالقنا  نیئآ  ك . ر .
خ  / Sm1372 يربراک :  مان  اب  تیاس  مرتحم  وضع  طسوت  هلاقم  لاسرا  . * 81  / 9  / 26 یگنهرف ،

ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یسانش  بیسآ 

ياـه هغدـغد  نیرتگرزب  زا  یکی  فـالتخا  ریبک 1 - يردیح  يدـهم  : هدنـسیون ینیمخ  ماما  هاگدـید  زا  یمالـسا  بالقنا  یـسانش  بیـسآ 
نآ زا  هراومه  هعماج  نوگانوگ  راشقا  اب  رادید  رد  فلتخم و  عطاقم  رد  تارک و  هب  هک  ینیمخ  ماما  ترضح  یمالسا  يروهمج  راذگناینب 
نیب فالتخا  ینـس  هعیـش و  نیب  فالتخا  تسا . تلم  فوفـص  نیب  فالتخا  هقرفت و  هلئاسم  دـندرک  یم  رطخ  یتحاران و  ینارگن و  راـهظا 
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هلمج زا  نویناحور  اههاگـشناد و  نیب  فالتخا  یناریا  فلتخم  ياهتیموق  فالتخا  یمالـسا و  بالقنا  هب  دقتعم  ياهحانج  لباقت  اهیدوخ و 
زا زین  امن  ناسنا  نیطایـش  تسا  ناطیـش  زا  کشالب  فالتخا  هدوب و  ناطیـش  ياهدـیک  هلمج  زا  هقرفت  فالتخا و  داجیا  تسا . نآ  قیداصم 

تموکح زادنایب و  هقرفت  تسایـس  دنریگ  یم  هرهب  ناشعورـشمان  عفانم  هب  یبای  تسد  دوخ و  دـصاقم  دربشیپ  يارب  فالتخا  هقرفت و  هبرح 
یم لابند  ار  تسایـس  نیمه  راوخناهج  ياکیرمآ  گرزب  ناطیـش  مسینویهـص و  تسا و  هدـنام  راـگدای  هب  سیلگنا  یناطیـش  تلود  زا  نک 

تلادـع و يرارقرب  فدـه  اب  مدرم  و  اـملع ، يزاتـشیپ  اـب  هک  تیطورـشم  لد  زا  هنوگچ  تسا  ناگدـنریگ  دـنپ  يارب  تربع  خـیرات  دـننک .
زین نآ  يوس  تمس و  هناگیب  ياه  هناخترافس  تلاخد  برغ و  هب  هتـسباو  نارکفنـشور  ذوفن  اب  دیدرگ  زاغآ  يروتاتکید  ملظ و  زا  تعنامم 

يارب مدرم  تکرح  روش و  زا  دنناوتب  نانآ  لماوع  ناگناگیب و  ات  دش  ببـس  مدرم  نیب  فالتخا  هجیتن  رد  ءاملع و  نیب  فالتخا  تفای  رییغت 
همه نکل  میراد  تالکشم  ام  هتبلا  : » دنیامرف یم  فالتخا  زا  زیهرپ  موزل  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  دننک . هدافتسا  دوخ  عورـشمان  عفانم 
یمن راشقا  زا  يرـشق  چیه  دناوت  یمن  مه  تلود  دـناوت  یمن  مه  تیناحور  مناوت  یمن  نم  مینکب  لکـشم  لح  ات  میهدـب  مه  هب  تسد  دـیاب 

ترضح ( 1 .«) دیـشاب مه  اب  دینکن ، يزادنا  هقرفت  دیـشاب  هتـشادن  هقرفت  دوش  ینارگن  داجیا  جع ) ) رـصع یلو  يارب  هک  دینکن  يراک  دـنناوت 
فیلکت ناگدنسیون  مامت  هتسب و  ياهطیحم  رد  زاب و  ياهطیحم  رد  هچ  نانارنخـس  عیمج  رب  : » دنیامرف یم  رگید  ياج  رد  هر )  ) ینیمخ ماما 

تما يارب  فالتخا  زورما  هک  دنیامن  بانتجا  زیگنا  فالتخا  ياه  هتشون  راتفگ و  زا  هیانک  هراشا و  روز  هب  یتح  هک  تسا  یعرـش  یمتح و 
اهتردقربا هب  تمدخ  ینورد و  ناطیش  هراما و  سفن  زا  تیعبت  زج  ام  طیحم  رد  فالتخا  داجیا  هک  دینادب  دیاب  تسا و  هدنشک  مس  یمالسا 

هفیحـص « ) دننک یم  يراج  اهملق  اهنابز و  رب  مالـسا  مسا  هب  نیطایـش  هک  تسا  یگرزب  تارکنم  زا  تسین و  راوخناهج  ياکیرمآ  ًاصوصخ 
ینیمخ ماما  ترضح  دنامب . یقاب  اهنرق  تسا  نکمم  نآ  هجیتن  دراد و  يویند  هشیر  تافالتخا  هر ) ) ینیمخ ماما  رظن  زا  ماما ج14 ص253 )
بجوم تافالتخا  نیا  رگا  دـشاب  ادـخ  يارب  مراد  کـش  نم  هک  یفـالتخا  مهنآ  اـهام  فـالتخا  رگا  : » دـنا هدومرف  فـالتخا  راـثآ  هراـبرد 

تافالتخا ( 2 .«) دنک دنلب  ار  شرس  دناوتن  اهنرق  ات  یمالـسا  يروهمج  دروخب و  تسکـش  هک  دوشب  نیا  بجوم  دوشب و  مدرم  نیب  فالتخا 
هک عون  هبترم و  ره  رد  فالتخا  هر ) ) ینیمخ ماما  رظن  زا  نیلوئـسم  نیب  رد  فالتخا  فلا ) میامن  یـسررب  فلتخم  حوطـس  رد  میناوت  یم  ار 

فاصنا امش  بوخ  : » دنیامرف یم  اذل  دراذگ  یم  هعماج  رد  يرتدب  راثآ  اعطق  ماظن  نیلوئسم  نیب  فالتخا  اما  تسا  رضم  هعماج  يارب  دشاب 
دینکب تبحص  زور  ره  دینکب ؟ اوعد  دینکب ؟ گنج  دنـسمرس  امـش  هدناشن  دنـسم  هب  ار  امـش  تسا و  هداد  ار  شنوخ  یتلم  کی  هک  دیهدب 
تـسا فاصنا  نیا  رخآ  دننزبارتفا ؟ مه  هب  دـننزب ؟ تمهت  مه  هب  دـنبوکب  ار  همه  دـننکب ؟ داقتنا  زور  ره  اه  همانزور  دـینکب ؟ داقتنا  زور  ره 

امش هک  دهاوخ  یم  ناشلد  همه  اهنآ  دننک  یم  نآ  زا  هدافتسا  هچ  اهیجراخ  دراد ؟ یساکعنا  هچ  تلم  شیپ  نیا  دش  دهاوخ  هچ  ادخ  شیپ 
نیب رد  فـالتخا  اـم  رظن  زا  ( 3 .«) دـننکب ار  ناشدوخ  راک  یتقو  کی  اـهنآ  دیـشاب و  لـفاغ  تکلمم  حـلاصم  زا  دـینزب و  مه  هلک  رـس  يوت 
دوش ادیپ  موق  نارس  رد  فالتخا  رگا  : » دنیامرف یم  اذل  دنوش  یم  هتسد  هتسد  زین  مدرم  دنک و  یم  تیارـس  مدرم  نیب  فالتخا  هب  نیلوئـسم 
ياج رد  و  ( 4 « ) دنز یم  یلبط  کی  سک  ره  دنوش و  یم  هتـسد  هتـسد  مدرم  هک  مینیب  یم  تقو  کی  درک و  دهاوخ  تیارـس  فالتخا  نیا 

تـسکش دوشب  فالتخا  تلود  اب  سلجم  ای  سلجم  اب  هعماج  ای  تلود  اب  نیـسردم  هعماج  نیب  هتـساوخان  يادـخ  رگا  : » دـنیامرف یم  رگید 
یم هنیمز  نیا  رد  تسا  رگیدکی  بیرخت  فیعـضت و  درک  زیهرپ  دیاب  نآ  زا  ًادج  ینیمخ  ماما  رظن  زا  هک  يروما  هلمج  زا  ( 5 .«) میروخ یم 

دصق میشاب  ادص  کی  همه  دیاب  مه  زا  مینکن  ینکشراک  دیاب  دوش  لصاح  يزوریپ  مالسا  يارب  نامروشک  يارب  میهاوخب  رگا  ام  : » دنیامرف
دنک یم  تیاده  سلجم  تسا  سلجم  اهتردق  همه  زکرم  درک  دیاب  تیاده  تسا  رگید  هلئاسم  ینکـشراک  هیـضق  تسا  يا  هلئاسم  تیاده 

فیعـضت ار  سلجم  تلود  هک  دشابن  نیا  رب  يانب  دنک و  فیعـضت  ار  تلود  سلجم  هک  دشابن  نیا  رب  يانب  اما  دنکب  تیادـه  دـیاب  ار  همه 
یم طوقس  زیچ  ره  زا  لبق  شدوخ  دنک  فیعضت  ار  روهمج  سیئر  تلود  سیئر  رگا  تسه  مه  شدوخ  فیعضت  کی  ره  فیعـضت  دنک .

ب- ( 6 .«) تسین حالـص  زورما  دنوش و  یم  فیعـضت  مه  ناشدوخ  نیا  ار  يروهمج  سیئر  ار و  تلود  دنک  فیعـضت  سلجم  رگا  دنک و 
ار رما  نیا  رد  فالتخا  هک  دنتـسناد  یم  مهم  اجنآ  ات  ار  یناحور  راشقا  نیب  رد  فالتخا  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  ءاملع  نیب  رد  فـالتخا 
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رـشق رد  رگا  دروخ  یم  تسکـش  مالـسا  میوشب  فـلتخم  مه  اـب  اـم  رگا  : » دـنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  دنتـسناد و  مالـسا  تسکـش  بجوـم 
کی میراد  نید  کی  ام  همه  تسین  فالتخا  هک  نید  يارب  تسایند  يارب  تافالتخا  نیا  هک  دننک  ساسحا  مدرم  هتساوخن  يادخ  یناحور 
دننک هجوت  مدرم  ریاس  رگا  دزادنا  یم  فالتخا  هک  تسا  ناطیش  تسایند  ساسا  يور  فالتخا  دوش  یم  ادیپ  فالتخا  رگا  میراد و  نآرق 

دننادرگ یمرب  ور  امـش  زا  مدرم  دنتـسه  فلتخم  مه  اب  یناسفن  ياوه  يور  اه  هبلط  دنتـسه  فلتخم  مه  اب  یناـسفن  ياوه  يور  اـهالم  هک 
ج- ( 7 .«) دینک توعد  ار  مدرم  ناتدوخ  قالخا  اب  دیاب  امش  تسا  نیگنس  هفیظو  تسا  مالسا  تسکش  بابـسا  دندنادرگربور  امـش  زا  رگا 
دراد و رارق  همه  هاگن  ضرعم  رد  هک  تعیبط  زا  ییوج  هرهب  اب  هداس  ناـیب  کـی  رد  ینیمخ  ماـما  ترـضح  يدوخ  ياـهورین  نیب  فـالتخا 

اهناسنا دناد  یم  زاسراک  دزاس  یم  يراج  ار  اه  هناخدور  اهرهن و  هک  ار  ناراب  ياه  هرطق  لاصتا  تسا  ناسآ  لهس و  همه  يارب  نآ  كرد 
يارب کی  ره  دنتـسه  یکی  یکی  هک  یمادام  هک  دـننام  یم  ناراب  تارطق  لثم  اهناسنا  دارفا  تسا . زاسراک  عاـمتجا  هک  دـننک  یم  هیبشت  ار 

روط نیا  هک  یتقو  دوش  یم  رتدایز  شداسف  دنـشاب  رتدایز  هچره  دراد  یهار  کـی  شدوخ  يارب  سک  ره  دـننک  یم  يرکف  کـی  شدوخ 
دندش لصتم  هدح  یلع  مه  رگید  تارطق  هک  دش  انب  رگا  دنک  ادیپ  لاصتا  مه  هب  اه  هرطق  نیا  هک  دش  انب  الاح  دـنام  یم  لطعم  اهراک  دـش 

نیا هک  دـینک  ضرف  الثم  اهنیاو  دـندش  لصتم  هدـح  یلع  مه  رگید  تارطق  کی  دـندش  لصتم  هدـح  یلع  مه  يرگید  تارطق  کـی  نکل 
يرگید يارب  مادـک  ره  هک  یفیعـض  ياهـشور  اب  یفیعـض  تاجتـسد  نکل  دـشابن  تیعمج  نویلیم  کی  هچنانچ  رگا  یماظتنا  یماظن  ياوق 

مه هک  تسا  يا  هفلتخم  ياوق  کی  دتـسیاب  نمـشد  لباقم  رد  هک  دشاب  ییاوق  کی  هکنیا  ياج  هب  دسوپ  یم  نطب  زا  نیا  دـنک  ینکـشراک 
ییورین کی  هک  تسین  نیا  هب  جاتحم  رگید  درب  یم  نیب  زا  ار  شدوخ  دش  ادیپ  یگدیـسوپ  کی  نطاب  رد  رگا  دـنزیر  یم  مه  هب  ناشدوخ 

رد هک  یتقو  دوش  یم  دـساف  نطاب  زا  هدز  مرک  هزبرخ  کی  لثم  نطاـب  زا  شدوخ  دور  یم  نیب  زا  شدوخ  دربب  نیب  زا  دـهاوخب  ار  وا  دـیایب 
ام هب  جراخ  زا  هک  تسین  جاتحم  دـننیب  یم  بیـسآ  اهنیا  دنـشاب  فلتخم  ياهراک  فلتخم  ياهرظن  اب  فلتخم  ءارآ  اب  یتکلمم  کی  لخاد 

ناگتخیهرف و یبالقنا  ره  رد  هاگشناد  هزوح و  نیب  فالتخا  د - ( 8) مینک یم  مامت  میروخ  یم  ار  نامدوخ  لخاد  رد  نامدوخ  دننک  هلمح 
مهم تیلوئسم  نیا  ناریا  یمالسا  بالقنا  رد  دنشاب  یم  بالقنا  نآ  ياه  نامرآ  فادها و  جیورت  نییبت و  راد  هدهع  هعماج  یگنهرف  راشقا 
لبق اه  لاس  زا  رشق  ود  نیا  دنا . هتفرگ  هدهع  هب  دنتسه  بالقنا  یگنهرف  هتخیهرف و  رشق  نیرت  هدمع  هک  یهاگشناد  یناحور و  رـشق  ود  ار 

یـسایس و یعاـمتجا و  فلتخم  ياـه  هورگ  اـب  کـیدزن  طاـبترا  دوخ و  صاـخ  یعاـمتجا  تیعقوم  لـیلد  هب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا 
ار ناریا  تلم  ياه  شزرا  تاداقتعا و  اب  بسانتم  ياه  نامرآ  بولطم و  ماظن  یفرعم  هتـشذگ و  میژر  ندوب  عورـشمان  هراـبرد  يرگنـشور 

رثا رد  نامز  تشذگ  اب  دـیدرگ . هدامآ  هعماج  رد  یعامتجا  یـسایس و  تالوحت  یگنهرف  يرکف  ياه  هنیمز  نآ  لابند  هب  هک  دـندرک  زاغآ 
ربارب رد  هاگـشناد  هزوح و  یگنهرف  داهن  ود  ياه  يریگعـضوم  لابند  هب  داد  خر  ههد 1340  رد  هک  یعامتجا  یـسایس و  فلتخم  ثداوح 
شنیب رد  توافت  داهن و  ود  نیا  زا  کیره  صاخ  تفاب  لیلد  هب  یفرط  زا  دش  راکشآ  شیپ  زا  شیب  رشق  ود  نیا  شقن  تیمها  ثداوح  نآ 

زا قیمع  كرد  اب  ینیمخ  ماما  ترـضح  هک  دـش  یم  داجیا  اـهنآ  نیب  رد  یتاـفالتخا  یعاـمتجا  یـسایس و  یملع  فلتخم  لـئاسم  رد  اـهنآ 
هاگدید رتشیب  هچره  ندرک  کیدزن  رد  یعـس  هعماج  ياهرـشق  ریاس  يور  رب  ود  نیا  يراذگریثأت  نازیم  هاگـشناد و  هزوح و  شقن  تیمها 
هاگشناد نویناحور و  زا  ماما  ترضح  تشاد . بالقنا  مالسا و  رظن  دروم  ياه  نامرآ  فادها و  هب  ندیـسر  هار  رگید و  کی  هب  نانآ  ياه 

نویناحور ینعی  رـشق  نیا  تسا و  رـشق  نیا  هب  هجوتم  هک  تسا  نآ  مهم  فیلکت  : » دـنیامرف یم  هدرب و  مان  هعماـج  رکفتم  زغم  ناونع  هب  اـه 
هب دـقتعم  ياه  حانج  لـباقت  ذ - ( 9 .«) دـنرکفتم زغم  اهنیا  دـنا  هفیاط  ود  نیا  تسا  هعماـج  رکفتم  زغم  هک  اـهنآ  اهوجـشناد  اـه و  هاگـشناد 
هک تسا  نآ  رت  هدـننک  نارگن  رتکاـنرطخ و  نکل  تسا  رـضم  ماـظن  روشک و  يارب  دـشاب  یعون  ره  زا  فـالتخا  هچ  رگا  یمالـسا  بـالقنا 
رد هتبلا  دنزادرپب  مه  اب  هعزانم  ییارآ و  فص  هب  دنیآرد و  رگیدکی  لباقم  ياه  حانج  تروص  هب  هیقف  یلو  يربهر  بالقنا و  هب  نادـقتعم 

ینارگن هیام  رتشیب  ماظن  هب  دـقتعم  ياه  حانج  لباقت  لاح  ره  رد  تسین ، راکنا  لباق  ینیبدـب  ياقلا  تهج  رد  نمـشد  ياه  يذوفن  نایم  نیا 
هنیمز نیا  رد  دـندومن و  مالعا  ماظن  هب  دـقتعم  ياهورین  نایم  رد  فـالتخا  زا  ار  دوخ  ینارگن  زیچ  ره  زا  شیب  ینیمخ  ماـما  ترـضح  تسا 
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هکنیا يارب  ما  هدوبن  نارگن  تقو  چـیه  دروخ  مه  هب  یهاشنهاش  طاـسب  هک  یتقو  اـت  دادرخ  لبق 15  زا  هزرابم  نیا  لوط  رد  نم  : » دـندومرف
دوشب و لیدبت  لئاسم  نیا  هکنیا  يارب  مینکب  شـشوک  میفلکم  مه  ام  یبنجا و  ملاظ و  رابج  یهاگتـسد  کی  اب  میتسه  لباقم  هک  مدید  یم 

یـضعب میتشادن  تیلوئـسم  ادـخ  شیپ  میدرک و  لمع  نام  فیلکت  هب  ام  هکنیا  يارب  تشادـن  یتیمها  چـیه  نم  شیپ  میدربن  شیپ  مه  رگا 
هزاجا ار  اهنیا  یـضعب  دیهاوخب  الثم  امـش  دریگب و  ماجنا  راک  نیا  دوش  یمن  هک  دندرک  یم  راهظا  دـندمآ و  یم  سیراپ  رد  هک  مه  نایاقآ 

ای میوش و  یم  بولغم  ای  مینک  یم  لمع  میراد  فیلکت  کی  ام  هک  متفگ  یم  اهنآ  هب  نم  مه  هاش  نتفر  زا  دعب  نالف  دـنیایب و  اهنیا  دـیهدب 
زا نم  ینارگن  میتشادن  ینارگن  دوب  رفک  رابج و  هاگتـسد  ام و  نیب  هلباقم  هکنیا  باب  زا  تدـم  نیا  رد  نم  رتهب  هچ  بوخ  مینک  یم  هبلغ  ام 
یم قفاوت  هب  توعد  یه  دـنرادن  قفاوت  مه  اب  يورب  اجره  تسه  یمالـسا  ياه  ناکرا  رد  هک  اـه  يراـگزاسان  نیا  تسا  ناـمدوخ  لـخاد 

لزلزت لاح  هب  روشک  نیا  هک  دوش  یم  نیا  بابـسا  نیا  هکنیا  يارب  تسا  ینارگن  بجوم  نیا  دـنرادن  قفاوت  مه  ناشدوخ  نکل  همه  دـننک 
جاتحم دنیب  یم  بیـسآ  شدوخ  لخاد  ینعی  دوش  یم  ادیپ  شدوخ  زا  بیـسآ  دنامب  یقاب  لزلزت  لاح  نیا  هب  یتدم  کی  رگا  دنامب و  یقاب 

مدرم زا  ییادج  - 2 ( 10 .«) میرب یم  نیب  زا  ار  نامدوخ  میتفایم و  مه  ناج  هب  نامدوخ  ام  دنناسرب  بیسآ  ام  هب  دنیایب و  جراخ  زا  هک  تسین 
ثعاب زین  مدرم  زا  ییادـج  دوب  يزوریپ  نماض  مدرم  روضح  دوب  مدرم  یناـبیتشپ  اـب  يزوریپ  هک  روط  ناـمه  ینیمخ  ماـما  ترـضح  رظن  زا 

ییاه تلود  زا  هک  ياه  تسکـش  همه  دروخ  یم  تسکـش  درادن  نابیتشپ  هک  یتلود  : » دـنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  ناشیا  دوش  یم  تسکش 
تلم و نیب  مهافت  هک  دوب  نیمه  يارب  دروخ  مه  هب  الصا  تنطلـس  میژر  هک  میدید  مه  نامدوخ  لام  دنروخ و  یم  تسکـش  جراخرد  هک 

رـس تسا  نکمم  دشاب  هتـشاد  ماود  ناوت  یمن  دش  روط  نیا  یتقو  دـمآ  یمن  شیپ  لئاسم  نیا  دنتـشاد  مهافت  میژر  اب  تلم  رگا  دوبن  میژر 
دیاب مه  تلم  دننکب  ادج  دنهاوخب  ار  امش  دیوشب  ادج  تلم  زا  هکنیا  زا  دیزیهرپب  دشاب  هتـشاد  ماود  دناوت  یمن  اما  دشاب  یتدم  کی  ات  هزین 

زا دیـسرتب  ناتدوخ  زا  دیراد  فوخ  هچره  امـش  : » دـنیامرف یم  هنیمز  نیارد  رگید  ياجرد  و  ( 11 .« ) دشاب ادج  امـش  زا  هک  نیا  زا  دزیهرپب 
ناتتـسد زا  ندوب  یمدرم  دورب و  تسد  زا  تسه  نـالا  هک  يزیچ  نیا  هب  هجوت  دـیوشب  دراو  يرگید  ریـسم  رد  هتـساوخان  ادـخ  اداـبم  هکنیا 
عـضوم کـی  دـیتفر و  نوریب  ندوـب  یمدرم  نآ  زا  امـشو  دـمآ  شیپ  هیـضق  نیا  تقو  کـی  هتـساوخن  يادـخ  رگا  هک  دیـسرتب  نیا  زا  دورب 

روضح یمالـسا  ماظن  زاس  تشونرـس  مهم و  رایـسب  طاـقن  زا  یـسایس  ياـه  هصرعرد  مدرم  روضح  مدـع  - 3 ( 21 « ) دیدرک ادـیپ  يرگید 
راـمآ شهاـکو  مدرم  روضح  یگنرمک  اـت  دـندصرتم  ناـنآ  ياهوگدـنلب  نانمـشد و  هک  تسا  مهم  تاـباختنا  رد  مدرم  روشرپ  هدرتسگ و 

زا نانمـشد  نآ  رب  هوالع  دننک . ریـسفت  ریبعت و  نیلوئـسم  یمالـسا و  يروهمج  زا  نانآ  نتـشگرب  مدرم و  يدـیمان  هب  ار  ناگدـننک  تکرش 
ماظن و هلاحتسا  هب  هتفرگ و  ياج  تردق  زکارمرد  هدومن و  هدافتسا  ءوس  زین  نامرحمان  نالهاان و  دننک  یم  يریگ  هرهب  یتسـس  نینچ  عوقو 

اهینارگن هب  عفد و  ار  تارطخ  هئطوت و  نیا  همه  مدرم  هناهاگآو  هدرتسگ  روضح  تخادرپ  دـنهاوخ  مدرم  ياـهرواب  اهـشزرا و  تفاـب  رییغت 
ظفح ماظن و  لصا  رطاخب  نکل  دشاب . هتـشاد  تسا  نکمم  يددعتم  لماوع  روضح  نیا  یلامتحا  ندـش  گنر  مک  هچ  رگا  دـهد  یم  نایاپ 

هک مراد  نآ  فوخ  : » دنیامرف یم  هنیمز  نیارد  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  دنیامن . ظفح  هشیمه  ار  دوخ  طاشن  روش و  یتسیاب  یم  مدرم  نآ 
فیعضت هب  نکمم  هلیسو  ره  اب  تدم  نیا  فرظ  رد  هک  یمالـسا  يروهمج  نافلاخم  یمالـسا و  تضهن  نانمـشد  راد  هنماد  تاغیلبت  رثارد 

هدیـسر و دوخ  جوا  هب  اهیزاس  هعیاش  تاغیلبت و  دـنراد  یم  رب  رایـشوه  زیزع و  تلم  ار  يزوریپ  رخآ  مدـق  هک  اریخا  دـنا و  هدوب  اـشوک  نآ 
تمه هب  هک  ام  زیزع  ناناوج  هک  دنتـسین . رادرب  تسد  یثبـشت  چیه  زا  دـنا  هتفای  ییاهن  تسکـش  هناتـسآ  رد  ار  دوخ  ناگدـنهد  ماهلا  نوچ 

عقاو اه  هعیاش  نیا  ریثات  تحت  دنهد و  ناشن  دوخ  زا  یتسـسو  يدرـس  ییاهن  هلحرم  نیارد  دـنا  هدرب  شیپ  ار  یمالـسا  تضهن  دوخ  يالاو 
رد فیرش  تلم  مالسا و  هب  تمدخ  يارب  ار  دوخ  قیالان  رمع  هک  بناجنیا  دننک  يراددوخ  یمالـسا  یتایح  رما  نیارد  تکرـش  زا  دنوش و 

تاباختنا رد  دوخ  یمومع  تکرش  اب  دنریذپب و  ار  هناهاوخریخ  ياعدتـسا  هناعـضاوتم و  ياضاقت  تسا  دیما  منک  یم  میدقت  صالخا  قبط 
ار راکمتس  ياکیرمآ  تلود  اصوصخ  نآ  ناهاوخاوه  قباس و  طحنم  میژر  هب  ناگتسباو  یمالـسا و  يروهمج  نانمـشد  دیما  عطق  یمومع 

يارآ دیروآ  موجه  اه  قودنص  هب  دیزیخاپب و  روشک  تشونرس  نییعت  زور  رد  تسامـش  هب  یمالـسا  تضهن  دیما  هک  نم  نازیزع  دنیامنب .
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اب هر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  ( 31 « ) دـیهد ماجنا  ار  رما  نیا  یمالـسا  قالخا  لماک  تاعارم  شمارآ و  لامک  اب  دـیزیرب و  اـهنآ  رد  ار  دوخ 
، تلم نویناحور و  رگا  : » دنیامرف یم  هنیمز  نیارد  دش  هطورـشم  تسکـش  ثعاب  هطورـشم  نایرجرد  مدرم  روضح  مدـع  هک  هتکن  نیا  نایب 

دمآ دهاوخ  نآ  بالقنا  نیا  رس  هب  دنریگن  تربع  هطورـشم  ردص  يایاضق  زا  دننکب و  یتسـس  دهعتم  نارکفنـشور  ناگدنـسیون و  ءابطخ ،
رد میشابن  رضاح  میشابن و  هنحصرد  ءابطخ  تیناحور و  اصوصخ  اهامش و  همه  تلم  همه  ام  همه  هچنانچ  دمآ . هطورشم  بالقنارس  هب  هک 

هطورشم رس  رب  هک  دشاب  مه  تدم  زارد  ولو  دمآ  دهاوخ  نآ  بالقنا  رس  هب  امش  روضح  مدع  اب  هک  دیشاب  نئمطم  درذگ  یم  هک  ییایاضق 
طقف دشاب و  وا  رد  مه  هرادا  تردق  دنیبب و  یلاخ  ار  نیملـسم  روما  رد  تواضق  ای  داشرا  هعمج و  تماما  بصنم  يا  هبلط  رگا  ( » 41 « ) دمآ

دوش یم  هذخاوم  انیقی  گرزب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دنک  شوخ  داهتجا  ياوه  هب  طقف  ار  شلد  ای  دریذپن و  تیلوئسم  ثحب  سرد و  هناهب  هب 
يزادـنارب يارب  نمـشد  ياهدربهار  زا  یکی  يربهر  فیعـضت  هیقف و  تیالو  لصا  اـب  تفلاـخم  - 4 ( 51 « ) تسین هجوـم  وا  رذـع  زگره  و 

تسا بالقنا  نانمشد  ياهدرگـش  زا  زین  هیقف  تیالو  هیرظن  لصا  اب  هلباقم  تسا  نآ  هاگیاج  نداد  تیمها  مک  يربهر و  فیعـضت  بالقنا 
يا هشدخ  هک  یمادام  تسا ، هیقف  تیالو  لصا  هماقا  هب  هتسباو  هدش  ظوحلم  یساسا  نوناق  رد  هک  هنوگ  نامه  یبالقنا  ماظن  نیا  ماکحتـسا 
دوخ تالمح  کیکشت و  لصا  نیا  هب  تبسن  بالقنا  نانمـشد  ور  نیا  زا  دوب  دهاوخ  نکممریغ  بالقنا  يزادنارب  دیاین  دراو  لصا  نیا  هب 

ابا هیملع  ياه  هزوح  رد  دوخ  يذوفن  ياهورین  زا  یخرب  نتفرگ  راک  هب  زا  هار  نیا  رد  اهنت  هن  ناـنآ  دـندرک . هیقف  تیـالو  ساـسا  هجوتم  ار 
یـسایس دربراک  دشاب  راد  هشیر  مه  رگا  درادـن و  یمکحم  هشیر  هیقف  تیالو  الثم  هک  دـندرک  دومناو  نینچ  هژیو  یحارط  رد  هک  دـندرکن 

ماما رظن  زا  اما  ( 61 . ) دنهد یم  رارق  دوخ  راک  روتـسد  رد  ار  يربهر  هب  هتـسباو  ياهداهن  هب  هلمح  فده  نیا  ياتـسار  رد  زین  یهاگ  درادن 
ریـسم فالخرب  هک  ییاهنآ  ياهفرح  هب  : » دـنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  اذـل  تسا  مالـسا  اب  تفلاخم  عقاو  رد  هیقف  تیـالواب  تفلاـخم  ینیمخ 

راک رد  هیقف  هچنانچ  رگا  دیهدن  شوگ  دـننکن  لوبق  ار  هیقف  تیالو  دـنهاوخیم  دـننک و  یم  باسح  رکفنـشور  ار  ناشدوخ  دنتـسه  مالـسا 
عورـشم ریغ  دشابن . هیقف  بصن  اب  سیئر  دـشابن  ادـخ  رما  هب  رگا  توغاط  ای  تسادـخ  ای  تسا ، توغاط  دـشابن  راک  رد  هیقف  تیالو  دـشابن 
توغاط هزوح  رد  ندـش  دراو  وا  هزوح  رد  ندـش  دراو  تسا  توغاط  زا  تعاطا  وا  زا  تعاطا  تسا ، توغاط  دـش  عورـشمریغ  یتقو  تسا 

یمن هک  رفن  راهچ  نیا  زا  دیـسرتن  امـش  دوشب ، بصن  یـسک  کـی  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  رما  هب  هک  دوریم  نیب  زا  یتقو  توغاـط  تسا ،
هب هعجاف  کی  هک  دـننک  یم  لایخ  اهنآ  هچ ؟ ینعی  هیقف  تیـالو  هک  دـنمهف  یم  هن  تسا و  هچ  هیقف  دـنمهف  یم  هن  تسا  هچ  مالـسا  دـنمهف 

مالـسا عبات  هیقف  تیالو  تسین  هیقف  تیالو  دـننادیم  هعجاف  ار  مالـسا  اهنآ  ار  هیقف  تیالو  هن  دـنناد  یم  هعجاف  ار  مالـسا  اـهنآ  تسا  هعماـج 
لقاال دینک  هبرجت  دنوشب  یهلا  مدرم  مه  یتقو  دنچ  کی  دیراذگب  نایاقآ   » دـشاب یتافیرـشت  هلاسم  هیقف  تیالو  دـنهاوخ  یم  ( 71 .« ) تسا

هبرجت ار  نیا  دشاب . هللاراب  تحت  مه  الاح  تسا  هدوب  توغاط  راب  تحت  الاح  ات  هک  یتلم  کی  هک  دیمهفب  هبرجت  اب  هک  ار  انعم  نیا  دـیمهفب 
رد تسا  هدوبن  راک  رد  یمالـسا  هک  الاح  ات  دیا  هدید  الاح  ات  دـیا ؟ هدـید  مالـسا  زا  يدـب  هچ  دـییوگب  دـیدید  يدـب  مالـسا  زارگا  دـینک .

یمن دنتـسه  دـقتعم  هک  ناتـسود  ضعب  الاح  دنتـشاذگ  یمن  اهنمـشد  تقو  نآ  دـیراذگ  یمن  اهامـش  مه  الاح  دنتـشاذگ  یمن  ام  تکلمم 
یم يزیچ  کیو  هتـسشن  شقاطا  رد  الثم  مدآ  رفن  کی  هک  نیا  زا  دیـسرتب  دیاب  امـش  ارچ  دنـشاب  نمـشد  مه  ناشیـضعب  دیاش  ای  دـنراذگ .
یم يرگید  زیچ  کی  اهنیا  دنتسه . مه  مالـسا  اب  فلاخم  تسا  هچ  مالـسا  يانعم  الـصا  دنناد  یمن  اهنیا  دینک  جرد  مه  همانزور  رد  دیناوت 
نآ تسا  هدرک  دراو  برغ  هک  ییانعم  نآ  هب  مه  نآ  کیتارکومد  کیتارکومد  يروهمج  کی  دشاب  مالـسا  هن  دـشاب و  میژر  هن  دـنهاوخ 

تـسا یتادراو  نآ  الاح  ات  هدـماین  ناریا  رد  یتح  تسه  برغ  رد  هک  کیتارکومد  نآ  رد  هک  يروهمج  نآ  تسا  برغر  یتح د  هک  انعم 
تیعبت ردـق  نیا  ام  يارب  تسا  یفاک  رهمایرآ  تسا  سب  دروآ  رد  ار  تلم  نیا  ردـپ  گرزب  ندـمت  نیا  دـیدید  همه  هک  کـیتارکومد  نیا 

راب ریز  دیاب  مه  زاب  تسا  هدش  ام  هب  نونکات  هک  یملظ  تسا  یفاک  اهیقرـش  نیا  زا  اهیبرغ  نیا  زا  دینکن  تیعبت  ردق  نیا  میژر  نیا  زا  دینکن 
تیالو هلاسم  دـنیوگ  یم  ناشیـضعب  نایاقآ  هلب  یتافیرـشت  هلاسم  کی  نیا  میوشب  جراخ  دـنهاوخ  یم  مالـسا  رابریز  زا  مه  زاب  میورب  ملظ 

یسک کی  دیاب  امتح  میرادن  لوبق  ار  نآ  ام  هن  دنک  تلاخد  رما  رد  دهاوخب  رگا  اما  میرادن  هقیاضم  دشاب  یتافیرـشت  هلاسم  کی  رگا  هیقف 
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دنوش یم  دترم  دنـشاب  انعم  نیا  همزال  هب  هجوتم  رگا  دـنکب  تلاخد  وا  هدرک  نییعت  مالـسا  یـسک  کی  هک  میرادـن  لوبق  ام  دـیایب  برغ  زا 
نم منک  یم  رکشت  یماظتنا  ياوق  همه  تلم و  تاقبط  همه  زا  نم   » دیسرتن هیقف  تیالو  زا  دیسرتن  مالسا  زا  امش  ( 18 .« ) دنتسین هجوتم  نکل 

هک دنادب  دیاب  یماظتنا  ياوق  اصوصخ  اهرـشق  همه  زورما  منک  یم  رکـشت  ریدـقت و  یماظتنا  ياوق  زا  دـندمآ  ناهفـصا  زا  هک  هورگ  نیا  زا 
ام زیچ  همه  دنتـساوخ  یم  هک  ییاهنآ  بناجا و  تسد  زا  ام  روشک  درک  ادیپ  تاجن  نینئاخ  تسد  زا  ام  روشک  دـش  ناشدوخ  لام  تکلمم 

دهاوـخن تـکلمم  نـیا  رب  یبیــسآ  دـشاب  هـیقف  تیـالو  هـیقف و  تراـظن  اـب  رگا  یمالــسا  تـلود  رما  درک  ادـیپ  تاـجن  دــنهدب  داـب  هـب  ار 
ام همئا  تسا و  هدومرف  ررقم  مالسا  هک  روط  نآ  هک  هیقف  تیالو  زا  دنسرتن  یمالسا و  تموکح  زا  دنسرتن  ناگدنسیون  ناگدنیوگ و  . دیسر

ماجنا تسا  تکلمم  حـلاصم  فالخرب  هک  يراک  دروآ  یمن  دوجو  هب  يروتاتکید  دـنک . یمن  دراو  همدـص  یـسک  هب  تسا  هدومرف  بصن 
دهد ماجنا  روشک  حـلاصم  فالخ  رب  تلم و  ریـسم  فالخ  رب  رگید  سک  ای  يروهمج  سیئر  ای  تلود  دـهاوخب  هک  ییاـهراک  دـهد  یمن 

اب دینک و  یط  ار  تلم  ریسم  مه  امش  دیسرتن  هیقف  تیالو  زا  دیسرتن  هیقف  زا  دیسرتن  مالسا  زا  امـش  دنک  یم  يریگولج  دنک  یم  لرتنک  هیقف 
هک ییامـش  دینک  تسرد  همانرب  ناتدوخ  شیپ  دیزیرب و  حرط  ناتدوخ  شیپ  دینیـشنن  دینکن  ادـج  تلم  زا  ار  ناتدوخ  باسح  دیـشاب  تلم 

همئا ماکحا  زا  نکل  دیتسه  هعیـش  دیتسین  علطم  تسرد  مالـسا  ماکحا  زا  نکل  دیتسه  ملـسم  دیرادن  عالطا  مالـسا  زا  نکل  دیتسه  مالـسازا 
نآ رد  هئطوت  هک  يروما  زا  یکی   » یـساسا نوناق  لـصا  نیرت  یقرتم  اـب  تفلاـخم  ( 19 .« ) دینکن ینکـشراک  ردق  نیا  دـیتسین  علطم  تسرد 

تـسا ینوناق  هک  دییوگ  یم  امـش  هک  یـساسا  نوناق  نیا  بوخ  دیـسرپب  اهنآ  زا  دننک  درـس  ار  مدرم  یـساسا  نوناق  نیا  هب  عجار  هک  تسا 
يارب دـنراذگ  یم  اج  نآ  تسد  لوا  هیقف  تیالو  يور  دـنراذگ  یم  تسد  هک  یلوا  تسا  یعاجترا  يداوم  نیا  زا  یکی  مادـک  یعاـجترا 

مالـسا هملک  اب  دـننک  یمن  تارج  اهنآ  دـنناد  یم  عاجترا  ار  مالـسا  اـهنآ  دنـسرت  یم  مالـسا  زا  اـهنآ  تسا و  یمالـسا  حرط  کـی  هک  نیا 
هملک اهتنم  تسا  رگید  ریبعت  ناـمه  نیا  دـننادرگرب  شیپ  لاـس  هب 1400  ار  ام  دـنهاوخ  یم  اهنیا  هک  دـنیوگ  یم  تسا  یعاـجترا  دـنیوگب 

تـسین مولعم  دینک  یم  هظحالم  امـش  هک  رگید  دراوم  نیا  ریاس  رد  هک  تسا  راب  یقرتم  رثا  هیقف  تیالو  هب  ردق  نآ  دـنیوگ  یمن  ار  مالـسا 
دوخ تلم و  شیپ  تسا  تباث  شلمع  ملع و  شندوب و  یلم  شا و  تناید  شا و  یقالخا  تاهج  همه  هک  یمدآ  رفن  کی  دشاب  اج  نآ  لثم 
دننک یم  نییعت  ناشدوخ  تلم  هک  يروهمج  سیئر  نامه  دوشب  تنایخ  ادابم  هک  نیا  رب  دنک  یم  تراظن  نیا  دننک  یم  نییعت  ار  نیا  تلم 

مالـسا رد  فرـص  ار  شرمع  هک  یهیقف  کی  يراک  مکحم  يارب  کـلاذ  عم  نکل  دـننک  یم  نییعت  نیما  دـعب  هب  نیا  زا  رگید  هللاءاـش  نا  و 
شترا ياسور  دنکب  فالخ  تقو  کی  ادابم  دنک  یم  هچ  نیا  دنیبب  دنراذگ  یم  تسا  هدرک  تمدخ  مالـسا  يارب  ار  شرمع  تسا و  هدرک 

هک تسا  هدش  يراک  مکحم  نکل  دننکب  تنایخ  هک  دنتـسین  یـصاخشا  دـعب  هب  نیا  زا  رگید  لوا  هجرد  ياسور  نیا  ام و  يرمرادـناژ  ام و 
هک تسا  يروما  زا  نیا  هیقف و  دـنک  یم  فرـصت  هیقف و  دـنک  یم  تراظن  ار  ساـسح  دراوم  نآ  اذـکه  دـنهدب و  رارق  رظاـن  ار  هیقف  نیمه 
یم دایرف  هک  دـندوب  اهنیمه  نیا  ناش  شیپ  داوم  نیرت  نمـشد  اـهنیا  دـندرک و  زیچ  اـهنیا  یـساسا  نوناـق  رد  هک  تسا  يداوم  نیرت  یقرتم 

مالسا ياجب  بوخ  دنـسرت  یم  مالـسا  زا  يروهمج  دییوگب  بوخ  دننک  هچ  دنهاوخ  یم  ار  مالـسا  رگید  بوخ  هک  دنتـشون  یم  دندرک و 
کی نم  رظنب  ولو  یبلطم  کی  یـساسا  نوناق  رد  هک  نیا   » دننک يروتاتکید  ات  دشابن  هیقف  تیالو  دـنهاوخ  یم  ( 02 «) کیتارکومد دییوگب 

نارکفنـشور نیا  اـب  یلیخ  رگید  بوخ  هک  نیا  يارب  ناـیاقآ  دراد و  تاراـیتخا  مالـسا  رد  نیا  زا  رتـشیب  تیناـحور  تسا و  صقاـن  يردـق 
تیالو نووش  همه  هن  تسه  هیقف  تیالو  نووش  یـضعب  نیا  تسه  یـساسا  نوناق  رد  هک  نیا  دندمآ  هاتوک  يرادقم  کی  دـننکن  تفلاخم 

نآ ینعی  دنک  یمن  ررـض  سک  چیه  تسا  هداد  رارق  مالـسا  هک  یطیارـش  نآ  هب  تسا  رارق  مالـسا  هک  يروط  نآ  هب  هیقف  تیالو  زا  هیقف و 
هملک کی  رگا  دـنراذگب  طلغ  ردـق  کی  رانک  ار  شیاپ  کـی  هک  دوش  یمن  فاـصوا  نآ  هب  هک  تسا  هیقف  رد  تسا  یلو  رد  هک  یفاـصوا 
هیقف تیالو  هک  تسا  یـساسا  نوناق  رد  هک  هدام  نیمه  اب  درادن  رگید  ار  تیالو  نآ  دراذگب  فالخ  رب  مدق  کی  هملک  کی  دیوگب  غورد 

دادبتسا دروآ  یم  دادبتسا  نیا  هک  دنتفگ  یم  دندوب  ساسا  اب  فلاخم  هک  مه  اهنآ  دنریگ  یم  ار  شیولج  ار  دادبتـسا  نیا  هدرک  تسرد  ار 
تسا و هیقف  تیالو  لصا  نیا  یساسا  نوناق  لوصا  رد  لصا  نیرتهب  دروآ  یمن  هدرک  نییعت  نوناق  هک  يزیچ  نآ  اب  دادبتسا  دروآ  یم  یچ 
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دلج 18 ماما  هفیحص  دلج 6 ص 313 2 - ماما  هفیحص  - 1 اه : تشون  یپ  ( 12 .« ) دنراد ضرغ  مه  یـضعب  نآ و  زا  یـضعب  دنراد  تلفغ 
دلجم ماما  هفیحص  دلج 19 ص 304 6 - ماما  هفیحص  دلج 17 ص 123 5 - ماما  هفیحص  دلج 13 ص 201 4 - ماما  هفیحص  ص 17 3 -

ماما هفیحص  دلج 8 ص 464 10 - ماما  هفیحص  دلج 11 ص 478 9 - ماما  هفیحـص  دلج 18 ص 16 8 - ماما  هفیحـص  ص 347 7 -  12
دلج 12 ص 177 و ماما  هفیحص  دلج 16 ص 446 31 - ماما  هفیحص  دلج 9 ص 144 21 - ماما  هفیحص  دلج 12 ص 412 و 413 11 -
هرامش 68 تفرعم  هیرشن  بالقنا - یسانش  بیـسآ  دلج 31 ص 392 61 - ماما  هفیحـص  ص 328 51 - دلج 15  ماما  هفیحـص  - 41 178

هفیحص تیالو ص 237 18 - ردق  هسسوم  رـشان - نیودت و  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  ناریا  رد  نارکفنـشور  رکفنـشور و  پاچ 1378 71 -
دلج 6 ص 519 رون  هفیحص  دلج 6 ص 234 12 - رون  هفیحص  دلج 5 ص 522 02 - رون  هفیحص  دلج 6 ص 34 19 - رون 

يربهر مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یسانش  بیسآ 

هار یسررب  یمالسا و  بالقنا  یسانش  بیسآ  ریبک  يردیح  يدهم  : هدنسیون يربهر  مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یسانش  بیسآ 
همیب ار  بالقنا  تزع  تردق و  ماوق و  دناوت  یم  دوش  هدـیمهف  نییبت و  یتسرد  هب  رگا  هک  تسا  يرما  نانمـشد  طلـست  بناجا و  ذوفن  ياه 
ربهر هاگدید  زا  دنک  هجاوم  رطخ  اب  ار  یمالسا  بالقنا  ییایوپ  دناوت  یم  هک  يروما  مها  هک  تسا  هدش  یعـس  رـضاح ، راتـشون  رد  دیامن .
هجوت مالسا  نایک  هب  اهنآ  تالمح  زین  نانمشد و  دیک  شیازفا  تهج  هب  زورما  هک  هتکن  نیا  رب  دیکأت  اب  دوش . نایب  یمالـسا  بالقنا  مظعم 
نیرت يروحم  زا  یکی  یعامتجا  تلادـع  ققحت  مدـع  -1 مینارذـگ : یم  رظن  زا  مه  اـب  ار  بلطم  دـسر  یم  رظن  هب  رت  يرورـض  رما  نـیا  هـب 

بولطم تایح  هب  هعماج  ددرگ و  یم  یناسنا  فادها  ققحت  هیام  اه و  شزرا  اه و  یکین  همشچرس  هک  تسا  تلادع  رشب  تایح  رد  لوصا 
ار ایبنا  تثعب  هفـسلف  هلمجزا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هبیط ، تایح  ققحت  ياتـسار  رد  ور  نیا  زا  تلادـع و  هماـقا  هب  رگم  دـسر  یمن  دوخ 
الاو و هاگیاج  زا  یعامتجا  تلادـع  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  هشیدـنا  رد  درامـش . یمرب  یعاـمتجا  تلادـع  ققحت  يارب  يزاـس  هنیمز 

فده بالقنا  زا  هلحرم  نیا  رد  : » دنیامرف یم  یعامتجا  تلادع  یمالسا و  بالقنا  هطبار  حرط  رد  ور  نیا  زا  تسا  رادروخرب  يدنمـشزرا 
اب یبالقنا  ياه  نامرآ  هیحور و  اب  مأوت  یعامتجا و  تلادـع  اب  هارمه  يدام  هافر  نآ  رد  هک  هنومن  روشک  نتخاـس  زا  تسا  تراـبع  هدـمع 

بالقنا ياقب  دریگ  رارق  تلفغ  دروم  ای  فیعضت  یلصا  نکر  راهچ  نیا  زا  کیره  دوش . نیمأت  مالـسا  یقالخا  ياه  شزرا  زا  يرادروخرب 
یلخاد تسایـس  طیحم  رد  دنیامرف : یم  یعامتجا  تلادـع  لصا  تیمها  هرابرد  1 و  .« دوب دـهاوخن  نکمم  نوگانوگ  هلحرم  زا  نآ  روبع  و 

موادت و تایح  نیاربانب  دوب . دـهاوخن  یمالـسا  هعماج  یعامتجا  تلادـع  نودـب  تسا  یعامتجا  تلادـع  تسا  مزال  هک  ییاهزیچ  زا  یکی 
نیا تسا  یعامتجا  تلادـع  لصا  هب  هتـسباو  تسا  هدیـشخب  یلجت  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  ار  دوخ  هرمث  هک  یمالـسا  بالقنا  ییاـیوپ 
هبان ياه  يرادروخرب  تاقبط و  نایم  فرژ  هلـصاف  هک  تسا  ینعم  نیدب  یعامتجا  تلادـع  : » دـیامن یم  فیرعت  نینچ  نیا  ناشیا  ار  لصا 

هدهاشم ساسحا و  دنبالقنا  ناعفادم  نیرترادافو  نیرت و  نئمطم  هراومه  هک  ناگنهرباپ  نافعـضتسم و  دورب و  نایم  زا  اه  تیمورحم  قح و 
زواجت و روشک  رد  ییاضق  تینما  نیمأت  مزال و  نیناوق  اب  دریگ  یم  ماجنا  هناقداص  يدج و  یتکرح  تیمورحم  فذح  تمـس  هب  هک  دـننک 

يدعت ملظ و  ربارب  رد  هک  دنک  ساسحا  سک  همه  دوش . عمج  مدرم  یگدنز  عورـشم  هطیح  هب  يزادنا  تسد  نامولظم و  قوقح  هب  يدـعت 
رد »2 و  دنـشاب هتـشاد  یبولطم  یگدـنز  تسناوت  دـنهاوخ  دوخ  شالت  راـک و  اـب  هک  دـننادب  همه  دربب و  هاـنپ  نئمطم  ءاـجلم  هب  دـناوت  یم 

دیاب تموکح  تردق و  هاگتـسد  هاگنو  رظن  هک  تسا  نآ  موهفم  هب  یعامتجا  تلادع  : » دنا هتفگ  یعامتجا  تلادـع  لصا  زا  رگید  یفیرعت 
هب یمالـسا  تاریخ  تازایتما و  زا  مدرم  داـحآ  دـشاب و  ناـسکی  اـهراتفر  اـهدروخرب و  تازاـیتما و  نوناـق  ربارب  رد  مدرم  داـحآ  هب  تبـسن 

يربهر مظعم  ماقم  هک  تسا  هاگدید  نیا  ساسارب   3 .« دشاب هتشادن  يا  هژیو  زایتما  لیلد  نودب  سک  چیه  ودنوش  دنم  هرهب  هنالداع  تروص 
رد یعامتجا  تلادع  دیابن  هک  دنهد  یم  رادشه  دنروآ و  یمرد  ادـص  هب  روشک  رد  يداصتقا  دـشر  یگدـنزاس و  هلوقم  رد  ار  رطخ  گنز 
اه تیلاعف  همه  ساسا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظنرد  : » دنیامرف یم  ناشیا  دوش  شومارف  يداصتقا  دـعب  رد  صوصخ  هب  نآ  داعبا  یمامت 
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قنور و ساسا  نیارب  تسا و  رتزراب  رتالاو و  یمالـسا  ماظن  فادـها  اـه و  ناـمرآ  همه  زا  لدـع  طـسق و  اریز  دـشاب  تلادـعرب  ینتبم  دـیاب 
هعماج رد  يداصتقا  دشر  دشاب  هعماج  رد  لدع  طسق و  همادا  رب  ینتبم  نآ  تهج  هک  تسا  دنمشزرا  بوخ و  یماگنه  يداصتقا  ییافوکش 

یتقو نآ  يداصتقا  همانرب  ره  تسا  تلادـع  زا  ترابع  رگید  ءزج  تسام و  فدـه  زا  یئزج  يداصتقا  دـشر  هکلب  تسین  یلـصا  فدـه  ام 
رود یعامتجا  تلادع  زا  ار  ام  رگا  الاو  دنک  کیدزن  تلادع  فدـه  هب  ار  ام  اه  همانرب  هعومجم  رد  ای  ییاهنت  هب  شدوخ  اب  هک  تسا  ربتعم 

بالقنا تادـیدهت  هلمج  زا  يربهر  مظعم  ماقم  هاگدـید  زا  نیارباـب   4« تسین یفاـک  دوش  یهتنم  يداـصتقا  دـشر  هک  نیارب  ضرف  هب  دـنک 
ییاـضق و یتـینما و  يداـصتقا  یگنهرف  داـعبا  ماـمت  رد  ناوـت  ماـمت  اـب  دـیاب  ور  نیا  زا  هک  تسا  یتلادـع  یب  ماـن  هـب  یتـفآ  ناریا  یمالـسا 

رادـشه شرافـس و  همه  هب  ساسا  نیمه  رب  دوریم  لاؤسریز  یمالـسا  بالقنا  هفـسلف  هنرگو  دوش  هدـیمد  تلادـع  حور  هعماـج  راـتخاسرد 
تهج رگا  هک  دننادب  دیاب  نارکفنشور  ناراگن و  همانزور  ناگدنیوگ ، نویناحور ، يراذگ ، نوناق  ییاضق ، ییارجا ، نالوئـسم  : » هک دنداد 

دودـعم يا  هدـع  دوس  هب  فیعـض و  تاقبط  نایز  هب  دریگب  ماجنا  روشک  رد  يراـک  ره  دوش  فیعـض  روشک  رد  یعاـمتجا  تلادـع  يریگ 
نیرت هدـمع  يربهر  مظعم  ماقم  رظن  زا   5 «. دش دنهاوخ  بیـصن  یب  مدرم  هماع  دش و  دهاوخ  مامت  نکـش  نوناق  ياهنادـنوناق  اه و  گنرز 
مدرم تسا  تلادع  ام  روشک  زورما  هدمع  زاین  زیزع  نارهاوخ  ناردارب و  : » دنا هتفگ  هنیمز  نیا  رد  ناشیا  تسا  تلادع  هب  روشک  زورما  زاین 
تسا مدرم  یقیقح  زاین  هک  ار  هچنآ  رگا  دنا  هزیکاپ  نمؤم و  روشک  دشرا  نالوئسم  هللادمحب  هک  روشک  نالوئـسم  دنرب  یم  جنر  ضیعبت  زا 

اه هرگ  ندرکزاب  يارب  قیفوت  راک و  تصرف  هاگنآ  دشاب  هدنز  اهلد  رد  تلادع  هشیدنا  رکف و  رگا  دنـشیدنیب  تلادـع  هب  دـیاب  دـنهاوخ  یم 
ملع دشر  دوش و  لح  دراد  دوجو  یگنهرف  ياه  هنیمز  رد  هک  مدرم  تالکشم  يداصتقا و  یلبنت  يراکیب و  دمآ  دهاوخ  دوجوب  یکی  یکی 

وا دوجو  رـسارس  رد  یمالـسا  ماظن  هب  هک  يدامتعا  اب  دراد و  هک  یکاپ  بان و  نامیااب  ناریا  زیزع  تلم  دش  دهاوخ  نکمم  اه  هاگتـسد  رد 
دتـسیاب و تماهـش  تردق و  اب  يزارفارـس و  تماقتـسا و  اب  نانچمه  یناهج  ياهدـیدهت  لباقم  رد  تسناوت  دـهاوخ  دراد  دوجو  هللادـمحب 

دنهاوخ یمن  مالسا  نانمشد  «. » دراد رذحرب  تلم  نیا  میرح  اهزرم و  هب  ندش  کیدزن  زا  ار  یناهج  بلط  هرطیس  بلط و  هطلـس  نازواجتم 
نانمشد اما  تسا  هدش  هتشارفارب  مالسا  هلیسو  هب  تلادع  مچرپ  دبای  ققحت  تسا  یمالسا  يروهمج  فده  نیرتگرزب  هک  تلادع  رارقتـسا 

نآ يانعم  هب  یعامتجا  تلادع  داجیا  دیایب  دیدپ  یمالـسا  يروهمج  ماظن  لقتـسم و  هعماج  رد  تلادع  تیعقاو  هک  دنراذگب  دنهاوخ  یمن 
مدرم همه  نایم  ار  یقرت  تفرشیپ و  نیا  ياه  هرهب  دنک و  هدافتـسا  دوخ  یناسنا  ياهدادعتـسا  یعیبط و  ياهتورث  زا  دناوتب  روشک  هک  تسا 

تروص دوصقم  نیا  يارب  رگید  قطانم  هقطنم و  نیا  رد  روشک  تفرـشیپ  يارب  شالت  نودب  یعامتجا  تلادع  داجیا  دـنک  عیزوت  میـسقت و 
يا هنماخ  هللا  هیآ  رظن  زا   6 دـیآ » دوجو  هب  نآ  زا  مومع  يدـنم  هرهب  هاگنآ  روشک و  يارب  تورث  داجیا  تهج  رد  ییاـهراکهار  هک  هتفرگ 

ره رد  یلوصا  لکـش  هب  رقف  جالع  هتبلا  : » دـنا هتـشاد  راهظا  هنیمز  نیا  رد  ناـشیا  تسا  رقف  جـالع  یلوصا  هار  یعاـمتجا  تلادـع  رارقتـسا 
دنناوتن دـننارگید  قوقح  هب  يزادـنا  تسد  لها  هک  یناسک  ات  تسا  هعماج  طیحم  رد  هنـالداع  ماـظن  تلادـع و  رارقتـسا  هار  زا  يا  هعماـج 

هفیظو دوخ  هبون  هب  مه  مدرم  اما  تسا ، یتموکح  یتلود و  هفیظو  کـی  نیا  دـننک  هرداـصم  دوخ  دوس  هب  تسا  ناـگمه  قح  هک  ار  یتورث 
رظتنم دوش  یمن  اما  تسا  ریذپ  ناکما  جیردتب  تدم و  نایم  تدـمدنلب و  ياه  همانرب  رد  یعامتجا  تلادـع  يارجا  دـنراد  شودرب  نیگنس 

همه مدرم و  دوخ  هفیظو  نیا  دوب  هعماج  رد  ناگنـسرگ  رقف  نامورحم و  تیمورحم  دـهاش  دـسرب و  رمث  هب  یعامتجا  ياه  هماـنرب  اـت  دـنام 
همه نایم  رد  تدحو  رگا  نیلوئسم  نایم  رد  یگنهامه  تدحو و  ظفح  مدع  - 2 7 تسا ». دننک  شالت  هار  نیا  رد  دـنناوت  یم  هک  یناسک 

دیکأت رما  نیا  رب  يربهر  مظعم  ماقم  اهراب  هک  دراد  نادنچود  ترورض  نیلوئسم  نایم  رد  تدحو  اما  تسا  يرورـض  مزال و  هعماج  راشقا 
یـسایس و نالاعف  همه  هناگ و  هس  ياوق  رد  روشک  نالوئـسم  : » مینک یم  هراـشا  ناـشیا  مـالک  زا  دروم  دـنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  دـنا  هتـشاد 

راکفا هنحص  رد  دیابن  توافتم  ياهـشیارگ  اه و  هقیلـس  تسا  فالتخا  هقرفت و  زا  زیهرپ  تدحو و  رد  یلم  عفانم  ظفح  هک  دننادب  یگنهرف 
مدرم قحب  ياه  هتساوخ  اهزاین و  هب  مه  اب  همه  دننک  راودیما  ار  هتفرگ  نیمک  نمشد  دوش و  لیدبت  شکمشک  هلداجم و  عازن و  هب  یمومع 

: دنا هتفگ  هنیمز  نیا  رد  رگید  ياج  رد  ناشیا   8 .« دنهدب رگیدکی  تسد  هب  تسد  نآ  نیمات  يارب  دشیدنیب و  یگنهرف  يداصتقا و  روما  رد 
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دحتم دـیاب  روشک  نالوئـسم  تسا  هملک  داحتا  ماجـسنا و  لوا  هجرد  رد  منک  دـیکات  روشک  نالوئـسم  دروم  رد  مناد  یم  مزـال  هک  يزیچ  »
دننک ذاـختا  يدـحاو  عـضاوم  دـیاب  نالوئـسم  تـسا  هـملک  داـحتا  مدـع  اـهتفآ  بوـیع و  زا  رگید  یکی   » 9« دـشاب یکی  ناشفرح  دنـشاب و 

هناگیب ياهویدار  دینیب  یم  امـش  دوش  یم  ادیپ  نالوئـسم  رد  فالتخا  كدنا  هک  یتقو  روشک  هدمع  لئاسم  یناهج و  لئاسم  رد  صوصخب 
نیب دنهد  ناشن  هک  نیا  يارب  دننک  یم  لعج  ار  فالتخا  تسین  فالتخا  هک  ییاج  نآ  یتح  دننک  یم  ربارب  دنچ  گرزب و  ار  اهنیا  هنوگچ 

نوناق بیکرت  هناتخبـشوخ  دنـسرت  یم  یلیخ  دنـشاب  لدـمه  دـننک و  راک  مه  اب  هک  یمجـسنم  عمج  زا  اـهنآ  تسین  هملک  داـحتا  نالوئـسم 
ناکما و نیا  تسا  هداد  رارق  نالوئسم  همه  يزکرم  هطقن  رد  روحم  ناونع  هب  ار  يربهر  تسا  هدرک  نیعم  ار  تالکشم  لح  هار  ام  یـساسا 

بناـجنیا : » دــنیامرف یم  رگید  ياـج  رد   10 .« دـننک راـک  رگیدـمه  اـب  هملک  تدـحو  اـب  دـنناوتب  نالوئـسم  اـت  تسا  گرزب  یلیخ  تصرف 
هلداجم زا  منک و  یم  توعد  نوناق  ربارب  رد  نیکمت  ینوناق و  ياههار  ندومیپ  هب  ار  هییاضق  هوق  نالوئـسم  زین  سلجم و  مرتحم  ناگدنیامن 

هک زیزع  تلم  یمومع  راکفا  رضحم  رد  لاجنج  فالتخا و  مراد  یم  رذح  رب  تسا  صخـشم  نآ  ینوناق  يارجم  هک  يرما  رد  هدوهیب  ياه 
مدرم ادـخ و  دزن  رد  یلم و  حـلاصم  فالخرب  يراک  تسا  هتخود  هناـگ  هس  نالوئـسم  رگید  اهامـش و  هب  مشچ  دوخ  تالکـشم  عفر  يارب 
دروم هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  ینوناق  قیرط  زا  نآ  لح  یمومع و  راظنا  رد  نیلوئـسم  رظن  فـالتخا  حرط  زا  زیهرپ   11« تسا هدیدنسپان 

مه اب  نوناق  کی  مهف  يرادا  يراک و  لـئاسم  رد  یلـصا  لـئاسم  ریغ  رد  نالوئـسم  هک  ییاـج  نآ  . » تسا هدوب  يربهر  مظعم  ماـقم  دـیکات 
فالتخا هدـنهد  ناشن  دـیابن  رظن  فالتخا  دوشن  هدیـشک  رازاب  يوک و  هب  دریگن و  رارق  مدرم  مشچ  يولج  تافالتخا  نیا  دـنراد  فـالتخا 

ظفح يرایـشوه و  يربهر  مظعم  ماـقم  رظن  زا   12 .« دنک یم  لاحـشوخ  ار  نمـشد  نارگن و  سویأم و  ار  مدرم  نوچ  ارچ ؟ دـشاب  نالوئـسم 
ساسح يرایشوه و  یگدامآ و  سفن  : » دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  ناشیا  تسا  نمـشد  ياهدیدهت  ربارب  رد  تلم  تینوصم  بجوم  تدحو 
نانچمه دنروخ  یم  ار  دوخ  ياهتلفغ  بوچ  اهتلم  درادهگن  ظوفحم  اهبیسآ  زا  يرایسب  زا  ار  وا  دناوت  یم  طیارش  لابق  رد  تلم  کی  ندوب 

یم دیدهت  یبیلـص  گنج  هب  رگا  دریگ و  یم  رارق  تادـیدهت  لباقم  رد  رگا  مالـسا  تما  زورما  دـنروخ  یم  ار  دوخ  ياهفالتخا  بوچ  هک 
هچراپکی زا  یـشان  نینچمه  دروخ  یم  مشچ  هب  گرزب  تما  نیا  ياهـشخب  زا  يرایـسب  رد  هنافـسأتم  هک  تسا  یتلفغ  زا  یـشان  نیا  دـنوش 

ناـیدانم ناونع  هب  مالـسا  نارادـمچرپ  ناونع  هب  ناریا  تلم  ناوـنع  هب  دوـخ  مهـس  هب  اـم  تسا  گرزب  رکیپ  نیا  میظع و  مجح  نیا  ندوـبن 
هب روشک  یـساسا  زاین  يربهر  مظعم  ماقم  رظن  زا   13 .« میهدن هار  دوخ  نورد  هب  ار  اهبیـسآ  نیا  دیاب  تلم  کی  فرـش  تزع و  لالقتـسا و 
هب ام  تلم  روشک و  زورما  هک  یساسا  هلئسم  : » دنا هتشاد  راهظا  هنیمز  نیا  رد  ناشیا  نیاربانب  تسا  ماظن  نالوئـسم  دحتم  گنهامه و  شالت 

يداصتقا تالکشم  ندرک  فرطرب  يارب  ار  یگنهامه  دحتم و  شالت  دحاو  ههبج  کی  رد  روشک  نالوئسم  هک  تسا  نیا  دراد  جایتحا  نآ 
دنراد و یم  رذح  رب  رگیدکی  اب  ینمـشد  فالتخا و  زا  ار  ماظن  نالوئـسم  يربهر  مظعم  ماقم  یفرط  زا  14 و  .« دننک عورش  مدرم  یتشیعم  و 

فالتخا دـنهاوخ  یم  دوخ  يدایا  اب  نانمـشد  ماظن  یتیریدـم  حوطـس  نیا  رد  هک  تسا  نیا  نالوئـسم  هب  نم  دـکؤم  هیـصوت  : » دـنیامرف یم 
هک تسا  نانمـشد  يوزرآ  دهد  ناشن  یتوافتم  ياه  ههبج  رد  ار  روشک  ناریدم  هک  دراد  رارـصا  دهاوخ و  یم  ار  نیا  نمـشد  دننک  داجیا 

دنـشاب و رایـشه  دـیاب  نالوئـسم  هییاضق  هوق  ناج  هب  تلود  تلود و  ناج  هب  هییاضق  هوق  ناج  هب  سلجم  دـنتفیب  مه  ناج  هب  هناگ  هس  ياوق 
اب اکیرمآ  میژر  دروخرب  هک  یطیارش  رد   » اکیرمآ لباقم  رد  میلست  فعض و  - 3 15 .« دراد زاین  يزیچ  هچ  هب  روشک  زورما  دننادب  دنراذگن 

ترضح  16 .« تسا کیژتارتسا  ياطخ  نیرتگرزب  ندش  میلست  فعض و  هنوگره  دشاب  یم  هناهاوخ  نوزف  هناراکبلط و  يدروخرب  ایند  همه 
نیا هیرظن  کی  اهزور  نامه  رد  اما  هداتسیا  برغ  قرش و  هاگودرا  ربارب  رد  یمالسا  ماظن  : » دنیامرف یم  رگید  ياج  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ 
یم دندوب و  شیدنا  هداس  هکلب  دندوبن  يدب  ياهمدآ  دندرک  یم  نایب  ار  هیرظن  نیا  هک  یناسک  مییایب  رانک  رابکتسا  اب  يوحن  هب  ام  هک  دوب 

ندرک ینیـشن  بقع  ندمآ و  هاتوک  ندـمآ  رانک  نیا  هک  دـنناد  یمن  ار  لاوس  نیا  خـساپ  اما  مینک  عفد  ار  اهنآ  ررـض  ات  مییایب  رانک  دـنتفگ 
یتح اهنآ  زا  یضعب  دیاش  میرادن ؟ يراک  امش  اب  رگید  دیوگب  اکیرما  ات  مییامن  رظن  فرص  دوخ  ياهشزرا  زا  دیاب  اجک  ات  رگنـس  هب  رگنس 

عورـش مدـق  هب  مدـق  هک  دـیدید  ناریا  يا  هتـسه  ياه  تیلاعف  ریخا  لاجنج  رد  تسین  عناـق  مه  دـح  نیا  هب  رابکتـسا  هک  دـندرک  یمن  رکف 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 2147 

http://www.ghaemiyeh.com


رتارف ار  اپ  دـعب  دـهدب  ار  تاعالطا  نالف  دـیاب  دـنتفگ  دـعب  دـنک  لوبق  ار  یقاحلا  لـکتورپ  دـیاب  ناریا  دـنتفگ  لوا  ندـمآ  ولج  هب  دـندرک 
يدنمتزع تماقتـسا و  هنیزه  :» دنیامرف یم  رگید  ياج  رد  ناشیا   17 دشاب .» هتشاد  يا  هتسه  يروانف  دیابن  ناریا  الـصا  دنتفگ  دنتـشاذگ و 

لباقم رد  ندشن  هدنمرش  تلم و  کی  تیوه  ظفح  لالقتسا و  يارب  تسا  یتخس  دنروآ  یم  راشف  نانمـشد  تسا  ینوبز  میلـست و  زا  رتمک 
هچ ام  اب  ندش  میلست  زا  ادعب  دریگب  تروص  نمـشد  اب  شزاس  میلـست و  رگا  هک  دینک  روصت  دیاش  تسا  مزال  اهیتخـس  نیا  لمحت  خیرات و 

زراب هنومن  قارع  زورما  دینک  یگدنز  ناما  نما و  رد  نات  همه  هک  تسا  نیا  نات  شاداپ  دیدش  میلـست  هک  دنیوگ  یمن  نامجاهم  دـنک  یم 
تحلـصم رهاظ  رد  يا  هدع  هک  دینیب  یم  زورما  امـش  درادن  هارمه  هب  ینوبز  میلـست و  زج  يزیچ  رابکتـسا  ربارب  رد  ندمآ  هاتوک  تسا  نآ 

نیمه مه  زور  نآ  رد  میرادرب  یمدق  مییوگب و  یمالک  مییایب  دنیوگ  یم  نیقی  رواب  ياه  هیاپ  فعـض  بعر و  يور  زا  نطاب  رد  هناشیدـنا 
هلباقم رگید  حانج  نیا  لباقم  رد  میناوتب  ات  میوشب  کیدزن  يرادقم  اهتسیسکرام  يوروش و  حانج  هب  دییایب  دنتفگ  یم  اهیـضعب  دوب  اهفرح 

دـشوجب و دوخ  نورد  زا  هک  تسا  نیا  هب  تضهن  کـی  رادـتقا  ورین و  هک  دـندرک  یمن  هجوت  اـهنیا  سکع  رب  اـی  مینک  تمواـقم  مییاـمن و 
ار دوخ  هار  رکف و  نامه  اب  قابطنا  اب  راک  ياه  هویـش  دبایب  دنک و  وجتـسج  دوخ  رکف  زا  ار  اهلح  هار  دهد  ناشن  شناوریپ  هب  ار  دوخ  قدص 

نیا دینکن  لایخ  امش  هک  داتسیا  مکحم  راکفا  نیا  ربارب  رد  دوخ  تبالص  اب  هناربدم و  يربهر  نآ  اب  ینیمخ  ماما  یمالسا  تضهن  دنک  ادیپ 
هتشذگ نارود  نیمه  رد  اهراب  اهراب و  تسا  هتشاد  دوجو  اهوهایه  نیا  بالقنا  لوا  زا  دوبن  هتـشذگ  رد  تسه  زورما  هک  یلاجنج  وهایه و 

امـش هب  ار  زار  کی  میراد  هک  یلکـش  هب  مارآ  تسود و  ناونع  هب  ياهروشک  زا  يدارفا  صوصخب  ناشیا  تلحر  زا  دـعب  ماـما و  ناـمز  رد 
کی هک  دینادب  دنا  هتفرگ  هناشن  ار  ناریا  لخاد  ياهفده  یلیئارسا  ییاکیرمآ و  ياهکشوم  نالا  هک  دنداد  یم  عالطا  ام  هب  مینک  یم  لقتنم 

دنروایب دوجو  هب  دنتـساوخ  یم  هک  یباعرا  اهدـیدهت و  نیا  لباقم  رد  هک  دوب  نیا  ناشفدـه  دـننک  مدـهنم  ار  ناریا  اـت  تسا  یفاـک  هراـشا 
ربهر  18 دننکن ». ظفح  ار  ناشدوخ  عضاوم  ات  دوب  ناریا  تلم  نالوئـسم  ندناشن  بقع  يارب  اهباعرا  نیا  دنوش  میلـست  دنـسرتب و  نالوئـسم 

نمشد اب  هلباقم  هار  ار  نالوئـسم  هنازوسلد  هناملاع و  شالت  هنحـص و  رد  روضح  اهنامرآ و  هب  کسمت  یگداتـسیا  یمالـسا  بالقنا  مظعم 
لابند زورما  هب  ات  هک  تسا  یجالع  هار  نامه  دراد و  جالع  هار  کی  ناریا  تلم  تسیچ ؟ جـالع  هار  : » دـنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  دـناد  یم 

مه نالا  مدرک  ضرع  نامزیزع  تلم  هب  زور  نآ  نم  تسا  هنحص  رد  روضح  دوخ و  لوصا  اهنامرآ و  هب  کسمت  یگداتـسیا و  نآ  هدرک و 
نالوئسم زا  مادکچیه  یمالسا و  يروهمج  ماظن  دوبن  هنحص  رد  امـش  روضح  یگداتـسیا و  رگا  دینادب  ناریا  گرزب  تلم  منک  یم  ضرع 

تلم هک  میناد  یم  مینیب و  یم  دـینک  ظفح  ار  دوخ  روضح  دـیرادهگن و  مکحم  ار  نات  هدارا  دـننک  تمواقم  دنتـسناوت  یمن  مه  لاس  کی 
ناریا نیلوئسم  تلم و  يربهر  مظعم  ماقم  رظن  زا   19 دوب .»  دهاوخ  روط  نیمه  مه  نیا  زا  دعب  تسا  هدرک  لمع  روط  نیمه  زورما  ات  ناریا 

دراد و نیگنس  ءاهب  رایـسب  ناریا  اب  گنج  هک  دنناد  یم  اهنآ  هتبلا  : » دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  ناشیا  دنوش  یمن  اکیرمآ  تادیدهت  بوعرم 
اب گنج  تسین  تموکح  کی  اب  گنج  تسین  ییاتدوک  تلود  کی  اب  گنج  تسین  میژر  کی  اـب  گـنج  ناریا  اـب  گـنج  هک  دـنناد  یم 
رد تلم و  گنج  هب  دیدهت  گنج و  مان  ندرک  حرطم  اب  دنهاوخ  یم  اما  دـننک  یمن  لابقتـسا  گنج  زا  مه  اهنآ  دوخ  اذـل  تسا  تلم  کی 

تنایخ دوخ  تلم  هب  دـننک و  نیمأت  ار  اهنآ  عفانم  دـنوش  میلـست  اـهنآ  لـباقم  رد  هک  دـننک  راداو  دـننک و  بوعرم  ار  نالوئـسم  لوا  هجرد 
تلم هک  نیا  يارب  دشاب  هتشاد  يا  هزیگنا  كدنا  دناوت  یمن  سک  چیه  هناگ  هس  ياوق  روشک و  نالوئسم  نایم  رد  هک  دننادب  ار  نیا  دنیامن 

وا تلم  دنک  تکرح  نمشد  هب  ناریا  حلاصم  تلم و  یلم و  عفانم  میلست  تهج  رد  یسک  رگا  دنک و  هناگیب  نمـشد  میلـست  ار  وا  حلاصم  و 
تیثیح و ظفح  قوقح و  زا  عافد  يور  روشک  نالوئـسم  تسا  راختفا  کی  ناریا  تلم  هب  تمدـخ  دز  دـهاوخ  رانک  یمحر  یب  تیاهن  اب  ار 

اجنآ زا  ماظن  يدمآراکان  - 4 20 .« دنناد یم  هتبلا  هک  دننادب  همه  ار  نیا  دنا  نخسمه  ناتسادمه و  روشک  نیا  لالقتسا  زا  تلم  نیا  يوربآ 
رد يوق  یتیریدم  ناوت  يدمآراک و  تیقفوم و  هب  هتسب  یللملا  نیب  حطس  رد  بالقنا  يراذگریثأت  یمالـسا و  يروهمج  ماظن  يرادیاپ  هک 

. دـنا هدـمآرب  ماظن  يدـمآراکان  ياقلا  ددـصرد  بالقنا  تسکـش  يارب  یمالـسا  بالقنا  نانمـشد  اذـل  دـشاب  یم  یناهج  یلخاد و  حـطس 
نیلوئـسم منک  یم  شهاوخ  دنهد  ماجنا  راک  ود  دنناوت  یم  بالقنا ) نانمـشد   ) اهنآ . » دنا هتفگ  هنیمز  نیا  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح 
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ود نیا  هب  طقف  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ناریا و  تلم  نانمـشد  دننک  هجوت  هتکن  نیا  هب  مدرم  داحآ  اه و  شخب  نوگانوگ  ناریدـم  روشک 
ار مدرم  ياه  هتساوخ  دناوت  یمن  ماظن  نیا  دنیوگب  ینعی  دننک  اقلا  مدرم  هب  ار  ماظن  يدمآراکان  یکی  دنشاب  هتشاد  دیما  دنناوت  یم  عوضوم 

نیا دننک . داجیا  فالتخا  يدنب و  هتسد  هکنیا  مود  دنربب  نیب  زا  ار  یمالسا  ماظن  اب  مکحتـسم  طابترا  مدرم  هب  نآ  ياقلا  اب  دنک و  هدروآرب 
زا  21 .« دنشاب هطقن  ود  نیا  هجوتم  همه  دراد  دوجو  یمالسا  ماظن  نانمشد  رابکتـسا و  اه ، ییاکیرمآ  اه و  تسینویهـص  يارب  دیما  هطقن  ود 

یـضعب : » دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  ناشیا  تسا  نیلوئـسم  تلم و  هب  يدیماان  سای و  ياقلا  يارب  شالت  رد  نمـشد  يربهر  مظعم  ماقم  رظن 
هک ار  یمیظع  يژرنا  تکرح و  دادعتسا و  نآ  یـضعب  دنریگ  یم  هدیدن  ار  ناشدوخ  يورین  یـضعب  دنرامـش  یم  کچوک  ار  ناشدوخ  اه 

نمـشد تاـغیلبت  زا  ییزج  مه  نیا  دـنریگ  یم  مک  تسد  دراد  دوجو  اوق  هعومجم  زا  روشک  نیا  تیریدـم  هاگتـسد  تلم و  نیا  نورد  رد 
دنراد اه  لاس  تسین  زورما  هب  طوبرم  تاغیلبت  نیا  مامت  دیتفر  نیب  زا  دـیدش  هراچیب  دـیدش  تخبدـب  تسا  نیا  نمـشد  تاغیلبت  همه  تسا 

نیا هب  ار  تقو  مهاوخ  یمن  اما  تسه  مدای  هک  مراد  نهذ  رد  يددـعتم  ياه  هنومن  الاح  نم  دـننک و  یم  جـیورت  رارکت و  ار  بلاطم  نیمه 
زا مدرم  دامتعا  بلس   22 .« دینک ینیشن  بقع  دوخ  عضوم  زا  ات  دننک  راداو  ار  امـش  هک  تسین  نیا  زج  يزیچ  مه  فده  منارذگب و  لئاسم 

هراب نیا  رد  رگید  ياج  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  دنزب  بالقنا  هب  يدج  بیـسآ  دناوت  یم  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  ماظن  ییاراک 
هک ییاه  فرح  زا  یضعب  تسا  ماظن  ییاراک  زا  مدرم  دامتعا  بلس  دنتـسه  شلابند  تدش  هب  اهنآ  هک  یلئاسم  زا  یکی  . » دنا هتـشاد  راهظا 

دنزاـس حرطم  ار  ماـظن  تیعورـشم  نارحب  دـننک و  ثحب  یمالـسا  ماـظن  هراـبرد  دـنیایب  یناـسک  یـضعب  هـک  تـسین  یفداـصت  دیونـش  یم 
نیا اب  تسا  هدـمآ  راک  رـس  مدرم  فطاوع  تاساسحا و  همه  نیا  اب  مدرم و  تدـهاجم  اب  راک و  رـس  مدرم  يارآ  اب  هک  یماـظن  تیعورـشم 
هدوب مه  کمک  هب  مه  مدرم  همه  هدمآ و  نوریب  زارفارس  اه  هلباقم  اه و  ینمشد  همه  نیا  زا  تسا  هدرک  مرن  هجنپ  تسد و  تالکشم  همه 

رد دـینیب  یم  هک  ییاه  فرح  زا  یـضعب  تسین  یفداـصت  اـهنیا  تیعورـشم  نارحب  دـنراذگب  لاؤسریز  ار  ماـظن  نیا  دـنیایب  تقو  نآ  تسا 
دامتعا بلـس  يارب  مدرم و  نهذ  رد  یمالـسا  ماظن  يزاس  یفنم  يزاـسریوصت  نیمه  تهج  رد  همه  دوش  یم  شخپ  اـه  نوبیرت  زا  یـضعب 

حانج عازن و  -5 23 .« دوش هدوسآ  نمـشد  لایخ  اـت  ماـظن  مدرم و  ناـیم  دـنویپ  یگتـسسگ  ینعی  دوش  لـصاح  دوصقم  نآ  هک  تسا  مدرم 
يارب راوگان  خـلت و  جـیاتن  هک  یـسایس  تافالتخا  صوصخ  هب  فالتخا  زا  زیهرپ  موزل  رد  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  یـسایس  ياهیدـنب 

رت میقتـسم  لاعتم و  يادخ  هب  لکوت  زا  دعب  دـیاب  دیـشاب  قفوم  ناتراک  رد  دـیهاوخب  رگا  : » دـنا هتفگ  هنیمز  نیا  رد  ناشیا  اذـل  دراد  هعماج 
يا هدـع  هک  یبزح  یحانج و  تاشقانم  رد  دورو  زا  یبوبر  سدـقم  تاذ  اب  مئاد  روط  هب  ناتدوخ  یبلق  هطبار  ندرک  رت  مکحتـسم  ندرک و 

لئاسم رس  ات  تسا  راک  رد  ییاهتـسد  تسا  نیا  امـش  تیقفوم  زار  دینک و  زیهرپ  دننک  رتشیب  زور  هب  زور  ار  اهنیا  ام  روشک  رد  دنهاوخ  یم 
ار دارفا  یکهورگ  یهاگ  یهورگ و  یحانج و  یبزح و  نوگانوگ  ياهیریگ  عضوم  رـس  دـنزادنایب و  مه  ناج  هب  ار  يا  هدـع  چوپ  چـیه و 

ادخ هب  نینمؤم  هک  دیامرف  یم  نآرق  مکیوخا » نیب  اوحلـصاف  هوخا  نونمؤملا  امنا   » لباقم هطقن  تسرد  دننک  راد  هلاسم  رگیدمه  هب  تبـسن 
مکیوخا نیب  اوحلـصاف  تسیچ ؟ ام  فیلکت  اما  دننک  اوعد  مه  اب  تسا  نکمم  ردارب  ود  دـنردارب  مه  اب  ءایبنا  هار  هب  نینموم  نید  هب  نینموم 

هب یبزح  تیالو  داجیا  یبزح و  تاراهظا  يدـنب و  حانج  اب  دـنهاوخ  یم  هدـع  نیا  لباقم  هطقن  تسرد  درک  حالـصا  دـیاب  ار  ردارب  ود  نیب 
هب هک  هچنآ  : » دـنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  رگید  ياـج  رد  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  ( 24 .) دـنمدب يزورفا  شتآ  ینکفا و  فالتخا  رونت 

تسا یسایس  ياه  جنشت  هلئسم  ندرب  نیب  زا  شا  یکی  میهدب  ماجنا  تموکح  اب  مدرم  ییارگمه  ظفح  يارب  هک  تسا  مزال  دسر  یم  مرظن 
همه مهاوخ  یمن  نم  دیشاب  امش  هیضق  فرط  کی  تسا  نکمم  هتبلا  دوش  جنشتم  روشک  یـسایس  ياضف  میراذگن  تسا  نکمم  هچره  دیاب 
یم مینک  یم  هاگن  روشک  یـسایس  هنحـص  هب  هک  یتقو  عومجم  رد  اما  دـنروشک  ياه  هاگتـسد  همه  نم  بطاخم  منکب  امـش  هب  ار  باـطخ 

ظاـحل زا  ار  نآ  رد  سفنت  دـنک و  یم  نیگآرهز  ار  روـشک  یـسایس  ياـضف  تـالداجم  نیا  دراد  دوـجو  يدروـم  یب  تـالداجم  هک  مینیب 
رد تسا  نکمم  هتبلا  دراذـگ  یم  رثا  نالوئـسم  روشک و  ماـظن و  هب  ناـش  هقـالع  رد  هک  تسا  یعیبـط  دـنک و  یم  راـمیب  هدرـسفا و  یحور 

هجیتن هتبلا  دـش و  دـهاوخ  نیا  سکع  رگید  هیـضق  رد  اما  دـیایب  نیئاپ  يرگید  شخب  دورب و  ـالاب  شتیبوبحم  يرادـقم  رفن  کـی  يارجاـم 
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نیا ياکرـش  هلمج  زا  هک  دنراد  روضح  تلود  رد  هک  یناتـسود  امـش  ام و  مهم  فادـها  زا  نکل  تسا  روشک  نایز  هب  هجیتن  تسا  ناسکی 
-1 تشون : یپ  ( 25 .) میهد رارق  یسایس  ياه  شکمشک  تالداجم و  زا  رود  ار  روشک  ياضف  مینک  یعس  هک  دشاب  نیا  دیاب  دنتسه  هلئـسم 

ياضعا رادید  رد  تانایب  دلج 6 ص 178  تیالو  ياهدربهار  نامه ص 179-181و 182 5- دلج 6 ص178 4و 3و 2- تیالو  ياهربهار 
رطف 81.9.15 8- دیع  زامن  هبطخ  رد  تانایب  نامه  تیالو 81.5.17 7- حرط  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب  نامه  تلود 81.6.4 6- تئیه 

عمج رد  تانایب  ناـمه  بالقنا 80.11.23 9- يزوریپ  درگلاس  نیمراـهچ  تسیب و  تبـسانم  هب  ماـیپ  ص 125  دـلج 5  تیالو  ياهدربهار 
سلجم 80.10.8 سیئر  بیان  همان  هب  خـساپ  ناـمه  ناهفـصا 80.8.12 11- ناناوج  عمج  رد  تانایب  ناـمه  ناهفصا 80.11.23 10- مدرم 

دلج تیالو  ياهدربهار  شترا 80.11.19 14- يورین  اب  رادید  رد  تانایب  نامه  ناهفـصا 80.8.8 13- مدرم  عامتجا  رد  تانایب  نامه  -12
هاگشناد نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  رد  تانایب  نامه ص 128  ناجنز 82.7.21 16- ناتسا  مدرم  عامتجا  رد  تانایب  نامه  7 ص 77 15-

ناـجنز 82.7.22 18- ياـه  هاگـشناد  نایوجـشناد  دـیتاسا و  رادـید  رد  تاـنایب  دـلج 7  تیالو  ياـهدربهار  یتشهبدیهش 82.2.22 17-
ياه هبطخ  دلج 7 ص 430  تیالو  ياهدربهار  یجیسب 82.3.18 19- نایوجـشناد  رادید  رد  تانایب  دلج 7 ص 222  تیالو  ياهدربهار 

ياهدربهار ماما 82.4.14 21- ترـضح  رهطم  نحـص  رد  تانایب  ص 437  دـلج 7  تیالو  ياهدربهار  نارهت 82.11.24 20- هعمجزاـمن 
سلجم 82.3.7 ناگدنیامن  اب  رادید  رد  تانایب  تیالو ص 390  ياهدربهار  دهشم 82.1.1 22- مدرم  عامتجا  رد  تانایب  تیالو ص 390 

تیالو ياهدربهار  یتشهب 82.2.22 24- دیهش  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  اب  رادید  رد  تانایب  دلج 7 ص 392  تیالو  ياهدربهار  -23
ناریدم رادید  رد  تانایب  دلج 5 ص 232  تیالو  ياهدربهار  یتشهب 82.2.22 25- دیهش  هاگشناد  نایوجشناد  اب  رادید  رد  تانایب  دلج 7 

نالیگ 80.2.15 ناتسا  نالوئسم  ییارجا و 

يرهطم دیهش  هاگدید  زا  یمالسا  تضهن  يور  ارف  اه ي  بیسآ 

شیپ رد  تارطخ  ناریا ، مدرم  یمالسا  تضهن  ِزاغآ  رد  يرهطم  دیهش  يرهطم  دیهـش  هاگدید  زا  یمالـسا  تضهن  يور  ارف  اه ي  بیـسآ 
نانمـشد و قیرط  زا  یکی  دننک . یم  ذوفن  قیرط  ود  زا  هناگیب  ياه  هشیدـنا  هناگیب  ياه  هشیدـنا  ذوفن  . 1 درامـش . یم  رب  نینچ  ار  نآ  يور 

هناگیب ياه  هشیدنا  تایرظن و  هلـسلس  کی  بوذـجم  بتکم ، اب  ییانـشآان  تلع  هب  بتکم  دوخ  ناوریپ  یهاگ  ناتـسود . قیرط  زا  يرگید 
تـضهن ناشلا  میظع  ناربهر  هب  نم  دـنیامن . یم  هضرع  دـنهد و  یم  بتکم  گنر  ار  تاـیرظن  نآ  هناـهاگآان  اـی  هناـهاگآ  و  دـندرگ . یم 

اب یمالسا و  هشیدنا  مان  هب  هناگیب  ياه  هشیدنا  رشن  ذوفن و  هک  منک  یم  تجح  مامتا  لاعتم  يادخ  دوخ و  نیب  مهد و  یم  رادشه  یمالـسا 
نیا اب  هزرابم  هار  دـنک . یم  دـیدهت  ار  مالـسا  ناـیک  هک  تسا  يرطخ  دریگب ، تروص  تین  ءوس  يور  زا  هک  نآ  زا  معا  یمالـسا ؛ كراـم 

هک نیا  رذـع  هب  دوجوم  بآ  ندـیناشون  زا  دـننز  یم  هل  هل  بآ  يا  هعرج  يارب  هک  ار  یناگنـشت  دوش  یم  رگم  تسین ، عنم  میرحت و  رطخ ،
میا هدرکن  هضرع  زور  نابز  هب  باتک  یمالـسا  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  یفاک  ردـق  هب  ام  میلووسم ، هک  میتسه  ام  نیا  درک . عنم  تسا  هدولآ 
نیا حیحـص  نتـشاد  هضرع  هزرابم  هار  دـنتفر . یمن  هدولآ  ياه  بآ  غارـس  هب  میدوب  هدرک  هضرع  اراوگ  لالز و  بآ  یفاک  ردـق  هب  ام  رگا 
یلاخ يراک  ره  رد  لادتعا  هب  شیارگ  طیرفت و  طارفا و  زا  زیهرپ  یطارفا  ییارگ  ددجت  . 2 تسا . زور  نابز  اب  اه  هنیمز  همه ي  رد  بتکم 

. تسه مالسا  هک  هچ  نآ  زا  نآ  نتساریپ  تسین و  مالسا  زا  هک  هچ  نآ  هب  مالـسا  نتـسارآ  ینعی  یطارفا ؛ ییارگ  ددجت  تسین . يراوشد  زا 
تیناحور نتشاذگ  مامتان  . 3 دوب . دـهاوخ  یمالـسا  تضهن  يارب  یگرزب  تفآ  هک  ندرک  نامز  عبط  باـب  ندز و  ناـمز  گـنر  روظنم  هب 

هنخر و نابلط  تصرف  هنخر  . 4 دنا . هدرب  نارگید  ار  وا  تامحز  هجیتن ي  تسا و  هتـشاذگ  اهر  مامتان و  هدرک  يربهر  هک  ار  ییاه  تضهن 
هک تسا  نیا  یلـصا  ناربـهر  گرزب  هفیظو ي  تسا . تضهن  ره  گرزب  ياـه  تفآ  زا  تضهن  کـی  نورد  رد  بلط و  تصرف  دارفا  ذوفن 

تـسا هعماج  دامتعا  دروم  عامتجا  سدنهم  هورگ  نآ  تیناحور  هدنیآ  ياه  حرط  ماهبا  . 5 دنیامن . دـس  ار  دارفا  هنوگ  نیا  هنخر  ذوفن و  هار 
هداد ناشن  هبرجت  تسا . هدادن  هیارا  هدیسر  اضما  هب  لماک و  روط  هب  لقاال  ای  هدرک و  یهاتوک  هدنیآ  ياه  حرط  هیارا  رد  صاخ  ملع  هب  هک 
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تـضهن کی  هک  یتفآ  نیمـشش  اه  هشیدـنا  نداد  رییغت  . 6 دروآ . یم  راـب  هب  یناـسنا  تاـیانج  هدـنیآ ، ياـه  حرط  ندوبن  نشور  هک  تسا 
تـضهن تسا . اه  تین  ریـسم  نتفای  فارحنا  عون  زا  تساه . هشیدنا  نداد  تهج  رییغت  عون  زا  تسانعم ، عون  زا  دنک  یم  دیدهت  ار  ییادـخ 

همادا ادخ  يارب  دوش ، زاغآ  ادخ  يارب  دیاب  ییادخ  ریغ  هشیدنا ، هرطاخ و  چیه  دبای و  همادا  ادخ  يارب  دوش ، زاغآ  ادخ  يارب  دـیاب  ییادـخ 
هاگن كاپ  دیامن ...  یم  شلد  ناشیرپ  راخ  دص  هب  ییادخ  تریغ  داب  هنرگ  دباین و  هار  نآ  رد  ییادخ  ریغ  هشیدـنا ، هرطاخ و  چـیه  دـبای و 
هلحرم رد  اـما  تسا  رت  ناـسآ  تسا  ینوریب  نمـشد  اـب  يریگرد  اـه  یمرگرـس  همه  هـک  راـکنا  یفن و  هـلحرم  رد  تـین  هشیدـنا و  نتـشاد 
یتارف باهولادبع  هدنـسیون : ص 31 . یمالـسا ، يروهمج  نوـماریپ  تشوـن . : یپ  ( 1 .) تسا رت  لکـشم  یـسب  صالخا  ظفح  یگدـنزاس ،

اه نارحب  اه و  شلاچ  ، یمالسا بالقنا  ، باتک : عبنم

تالاقم ریاس 

( هر  ) ینیمخ ماما  تیعجرم  يربهر و  شقن 

، هداز تمـشح  ناریا ، رد  یمالـسا  بـالقنا  تخانـش  لـیلحت و  يارب  یبوچراـچ  هلاـقم : عباـنم  هر )  ) ینیمخ ماـما  تیعجرم  يربهر و  شقن 
تیادـه يربهر و  نید و  ءاملع  نید ، شقن  دـشاب ، یم  تسخن  یگژیو  نامه  زا  یـشان  هک  بالقنا  نیا  مهم  ياـهیگژیو  زا  رقاـب ؛  دـمحم 

ناملاع تیادـه  يربهر و  اب  بالقنا  نیا  دوب ، اسیلک  بابرا  بهذـم و  نید و  لباقم  رد  یعون  هب  رگید  تابالقنا  هکیلاح  رد  . تسا بالقنا 
ینید نادرم  . دوب اراد  ار  تیعجرم  ینعی  ینید  هاگیاج  نیرتالاب  هک  تشاد  رارق  ینیمخ  ماما  صخـش  يربهر  نیا  سار  رد  . دـش زاـغآ  ینید 

یـسایس و ربهر  کی  تروصب  نید  عجرم  کی  هکنیا  اـما  دـنا  هدوب  نیرفآ  شقن  هشیمه  رـصاعم  یـسایس  یعاـمتجا و  ياـه  شبنج  رد  اـم 
ریاس اب  هسیاقم  رد  صوصخب  هک  تشاد  يا  هتـسجرب  داـیز و  ياـهیگژیو  ناـشیا  يربهر  . تسا هدـش  هدـید  رتمک  دـشاب  رادولج  یعاـمتجا 

هدزناپ مایق  یناب  ناونع  هب  ایناث : تشاد . یمدرم  قیمع  عیـسو و  هاـگیاپ  ماـما  ینید  عجرم  کـی  ناونع  هب  ـالوا : دـشاب . یم  سوملم  اـهبالقنا 
: اثلاث دش . یم  هتخانـش  یبالقنا  یـسایس و  ربهر  کی  ناونع  هب  دـیعبت ، مایا  تانایرج و  نآ  رد  شدـننام  یب  تیریدـم  تعاجـش و  دادرخ و 
دوب و بالقنا  گیژولوئدیا  حارط و  مه  ناشیا  اعبار : دوب . صخشم  رایـسب  يدعب  هدر  ناربهر  ات  ناشیا  هلـصاف  دوب و  مات  عطاق و  وا  يربهر 

. دش نآ  يرجم  ریدم و  مه 

( هر ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  تسایس  نید و  تدحو 

هزوح رد  مهم  ثحابم  زا  یکی   80 / 10 / 21 دییأت : خیرات   80 / 9 / 15 تفایرد : خیرات  هر ) ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  تسایـس  نید و  تدحو 
زا یکی  لخادت  تسایس ، نید و  نایم  يدنویپ  هنوگ  ره  راکنا  اب  یخرب  تسا . تسایـس »  » و نید »  » هطبار یـسایس ، یعامتجا و  ياه  هشیدنا 

رگید یخرب  دننک و  یم  هیصوت  ود  نآ  لماک  ییادج  هب  ور  نیا  زا  دنا ، هتـسناد  لباقم  فرط  ییآراکان  بجوم  يرگید  روما  رد  ار  ود  نآ 
طابترا تیفیک  هعلاطم  ددـص  رد  رـضاح  راتـشون  دـنراد . رظن  فالتخا  هطبار  عون  تیفیک و  رد  قوف ، موهفم  ود  نایم  هطبار  دوجو  لوبق  اب 

، یموهفم هطبار  ینیمخ ، ماما  تسایـس ، نید ، يدـیلک : ياـه  هژاو  تسا . هر ) ) ینیمخ ماـما  هشیدـنا  رد  تسایـس  نید و  يداـهن  یموهفم و 
هلوقم ود  هطبار  لابق  رد  يریگ  تمـس  یـسایس ، یعامتجا و  ياه  هشیدـنا  هزوح  رد  مهم  ثحابم  زا  یکی  زابرید  زا  همدـقم  يداـهن . هطبار 

ییآراکان بجوم  يرگید  روما  رد  ار  اهنآ  زا  یکی  لخادـت  ود ، نیا  نیب  يدـنویپ  هنوگ  ره  راکنا  اب  یخرب  تسا . هدوب  تسایـس »  » و نید » »
یخیرات هقباس  دنا . هدرک  هیـصوت  ود  نآ  زا  کی  ره  تمرح  ظفح  فده  اب  رگیدکی  زا  اهنآ  لماک  ییادـج  هب  دـنا و  هتـسناد  لباقم  فرط 

نارود و نآ  ِبرغ  رد  یگدنز  نوؤش  هیلک  رب  اسیلک  هلاس  رازه  تیمکاح  ددرگ . یم  زاب  یطسو  نورق  زا  سپ  ياپورا  هب  يا  هیصوت  نینچ 
تایح هزوح  زا  نید  کیکفت  هشیدـنا  هب  ات  تشاد  او  ار  نامز  نآ  یـسایس  نادنمـشیدنا  زا  یـضعب  يداـمتم ، ياـه  نرق  رد  نآ  ییآراـکان 
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هشیدـنا و نینچ  روهظ  دـنهد . تیاضر  یبرغ  ياه  ناسنا  یگدـنز  یـصوصخ  هزوح  رد  نید  تلاخد  دـیدحت  هب  دـنروآ و  يور  یعامتجا 
یلخاد تسایس  عامتجا ، حطس  رد  ینید  تاررقم  هب  مزتلم  ار  دوخ  هک  دیدرگ  رجنم  برغ  ناهج  رد  ییاه  تموکح  لیکـشت  هب  يا  هدیدپ 

هب درک ؛ ادیپ  عویـش  زین  یمالـسا  ياهروشک  بلاغ  رد  یبرغ  ياه  هشیدنا  ندـش  ریگارف  زا  سپ  هشیدـنا  نیا  دـندید . یمن  یجراخ  روما  و 
ار تموکح  لامعا  یکییال  هویش  ًالمع  ای  دنرالوکـس  ياه  تموکح  ياراد  یمـسر  روط  هب  ای  اهروشک  نیا  زا  يرایـسب  هزورما  هک  يروط 
. تسا قوف  موهفم  ود  نیب  قیثو  هطبار  دوجو  رب  نادنمـشیدنا  یخرب  داقتعا  تسایـس ، زا  نید  لماک  ییادـج  هیرظن  لباقم  رد  دنتـسه . اراد 
رد ود  نیا  هطبار  تیفیک  هچ  رگ  دنا . هدوب  یبهذم  بادآ  يدابم  ًالمع  لقادح  ای  ینید  هب  نیدـتم  ینادنمـشیدنا  نینچ  بلاغ  تسا  یهیدـب 

عون تیفیک  رد  فالتخا  تسا . هدـشن  عقاو  راکنا  دروم  هطبار  دوجو  لصا  هاگ  چـیه  اّما  تسا ، هدوب  رظن  فالتخا  عزانت و  دروم  فیط  نیا 
ینابم نید و  ینابم  تسایـس ، فیرعت  نید و  فیرعت  صوصخ  رد  نادنمـشیدنا  ياه  هاـگرظن  هک  تسا  هدـش  یـشان  اـج  نآ  زا  هطبار  نیا 
روهظ یهلا و  نایدا  شیادـیپ  هب  يا  هیرظن  نینچ  یخیرات  هقباس  تسا . هدرک  توافت  رگیدـکی  اب  تسایـس  فدـه  نید و  فدـه  تساـیس ،
نیمأت يویند و  یگدنز  رد  رشب  تیاده  عماج  همانرب  نید  هک  نیا  ضرف  اب  ددرگ . یمرب  يدرف  یسایس و  یعامتجا  تلاسر  ياراد  ناربمایپ 

یهد لکش  دنا ، هدوب  دوخ  ینیع  دُعب  رد  نید  یلجت  دامنو  رهظم  هک  یهلا  ناربمایپ  تسا ، يورخا  يویند و  تایح  رد  يو  تداعـس  هدننک 
تسایس نید و  هطبار  راکنا  یضرف  نینچ  اب  هک  تسا  حضاو  دنا . هتسناد  یم  شیوخ  یلـصا  فیلکت  ار  رـشب  یعامتجا  یـسایس و  تایح  هب 
لیکـشت اـب  تسایـس  نید و  دـنویپ  ینیع  یلجت  زا  لاـس  دـص  راـهچ  رازه و  دودـح  تشذـگ  مالـسا و  روهظ  زا  سپ  تسا . هدوب  دروم  یب 

ًالمع مالسا  يایند  رد  مالسلا ،  هیلع  یلع  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تسد  هب  مالسا  ردص  رد  یمالسا  تموکح 
دوخ رب  ار  مالـسا  مان  هریغ  نایـسابع و  نایوما و  تموکح  رهاظ  رد  هچ  رگ  رگید ، ترابع  هب  دـش ؛ هداهن  يرانک  هب  هتفگان  یطاـبترا  نینچ 
راب لاس 1342  زا  هر ) ) ینیمخ ماما  تضهن  عورـش  اب  یخیرات  دنور  نیا  دـندوب . هتفرگ  تسایـس  تمدـخ  هب  ار  نید  عقاو  رد  یلو  دنتـشاد ،

ترضح طسوت  یسمش  لاس 1348  هب  یمالسا  تموکح  ای  هیقف  تیالو  سرد  عورش  درک . زاغآ  ار  نتـشیوخ » هب  تشگ  زاب   » دنیآرف رگید 
يایند يزورما و  ناهج  رد  يا  هیرظن  نینچ  حرط  دمایپ  دوب . تسایـس  نید و  ریگارف  قیمع و  هطبار  هیرظن  ددجم  حرط  رب  يزاغآ  هر ،) ) ماما

ار هراب  نیا  رد  لمأت  دـیدرگ ، بجوم  ار  رـصاعم  نارکفتم  یتفگـش  هک  لاح  نیع  رد  یـسایس ، یعامتجا و  نوؤش  رد  نید  تلاخد  زا  غراف 
نارود ياه  ییامیپهار  رد  یمالسا » يروهمج   » سپس و  یمالسا » تموکح  يدازآ و  لالقتـسا ،  » راعـش نداد  اب  ناریا  تلم  دش . ببـس  زین 

یمالـسا و بالقنا  يزوریپ  تخاس و  یلجتم  دـیدج  يایند  رد  ار  يا  هیرظن  نینچ  زا  تیامح  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  موادـت و  عورش ،
زا یکی  دوب . يا  هیرظن  نینچ  ینیع  ققحت  نّیبم  هر ،) ) ماما ترـضح  یـسایس  هشیدـنا  ساسا  رب  ناریا  رد  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  لیکـشت 
اب حطس  ود  نیا  هطبار  نییبت  يداهن و  یموهفم و  فلتخم  حطس  ود  رد  هلوقم  ود  نیا  هطبار  هعلاطم  تسایس ، نید و  هطبار  یـسررب  يایاوز 
اب نید  داهن  هطبار  سپـس  دریگ و  یم  تروص  تسایـس  موهفم  لابق  رد  نید  موهفم  هاگیاج  شجنـس  ادتبا  شرگن ، نیا  رد  تسا . رگیدکی 

نییبت اب  یتبسن  هچ  موهفم  ود  نیا  هطبار  یموهفم  نییبت  هک  دوش  یم  هداد  ناشن  تیاهن  رد  ددرگ و  یم  یسررب  ینیع  دُعب  رد  تسایـس  داهن 
رگیدکی و اب  تسایس  نید و  يداهن  یموهفم و  طابترا  تیفیک  هعلاطم  رضاح ، راتشون  یلصا  فده  بیترت  نیدب  دراد . ود  نآ  هطبار  ینیع 
هک تسا  نآ  یپ  رد  رضاح  هتـشون  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ ینیمخ  ماما  یتموکح  هشیدنا  رد  رگیدکی  اب  حطـس  ود  نیا  هطبار  نییبت  سپس 

روظنم نیاربانب  دنک . یـسررب  هر ) ) ماما ترـضح  هشیدنا  رد  هدش  حرطم  تموکح  يوگلا  اب  ار  تسایـس  نید و  یموهفم  دنویپ  عون  طابترا 
تیاهن رد  تسایس و  داهن  نید و  داهن  نیب  هطبار  تسایس ، موهفم  نید و  موهفم  نیب  لباقتم  هطبار  راتـشون ، ناونع  رد  هدش  حرطم  ِلماعت  زا 

اب هرخـألاب  و  ار ، داـهن  مه  دوش و  یم  لـماش  ار  موهفم  مه  اـج  نیا  رد  تسایـس  نید و  نینچمه  تسا . حطـس  ود  نیا  نیب  دوجوم  طاـبترا 
نید و ناسانشراک  ناصصختم و  یلک  روط  هب  ای  تیناحور  نید ، داهن  زا  روظنم  هک  دوش  هراشا  دیاب  تسایـس  نید و  موهفم  حوضو  دوجو 

عون هطبار  ماما  ترـضح  یـسایس  هشیدنا  بوچراچ  رد  ادتبا  هک  دش  دهاوخ  شالت  همدقم ، نیا  اب  تسا . تموکح  تسایـس  داهن  زا  روظنم 
مدع ای  ضراعت  تیاهن  رد  دوش و  هعلاطم  ماما  ترضح  رظن  دروم  یتموکح  يوگلا  سپس  ددرگ و  یسررب  تسایـس  اب  نید  یموهفم  دنویپ 
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لیکـشت لابند  هب  هک  هر )  ) ماما ترـضح  یموهفم  دُعب  رد  تسایـس  نید و  هطبار   1 دوش . نییبت  رگیدکی  اب  هدـش  حرطم  حطـس  ود  ضراعت 
مالسا و نید  موهفم  نیب  هک  دنهد  ناشن  ناوارف  دهاوش  لیالد و  هب  دانتسا  اب  دندرک  شالت  دندوب ، یبهذم  ریغ  يایند  رد  یمالسا  تموکح 

تقوم ییانعم  ثیح  زا  هک  داحتا »  » اب تسا  یقاب  یمیاد و  هک  تدحو »  » نیا تسا . رارقرب  تدـحو  عون  زا  هطبار  یمالـسا  تسایـس  موهفم 
هب هک  تسا  بلاج  دهد . یم  هئارا  تسایـس  نید و  زا  یفیرعت  ناشیا  تدحو ، نیا  نداد  ناشن  تهج  دنک . یم  توافت  دشاب ، دناوت  یم  مه 
اب نآ  تاموزلم  فیرعت و  مزاول  نید ، زا  فیرعت  هئارا  ماگنه  هب  تسایـس ، نید و  یتدـحو  هطبار  نداد  ناشن  تهج  هنادـجم  شـالت  لـیلد 

ياه یگدـیچیپ  زا  هدـش و  نایب  مهف  همه  حوضو و  یگداس و  تیاهن  رد  فیراـعت  نیا  هک  نیا  رت  بلاـج  تسا و  هدـش  طولخم  رگیدـکی 
عماج یهلا  هماـنرب  مالـسا  نید  هر )  ) ماـما ترـضح  رظنم  زا  نید  فیرعت  فلا ) تسا . رود  هب  یملع  بلاـطم  ناـیب  ناـبز  رد  لومعم  یملع 
نایب ناشیا  زا  يددعتم  تاملک  رد  فیرعت  نیا  تساهنآ . یصوصخ  یعامتجا و  تایح  هزوحرد  رـشب  دارفا  هیلک  يورخا  يویند و  تداعس 

یعامتجا يدرف و  نوؤش  مامت  رد  يدیحوتریغ ، ياه  بتکم  فالخرب  هک  تسا  یبتکم  مالسا  تسا : ریز  بلطم  نآ  نیرت  حضاو  هک  هدش 
ناسنا تیبرت  رد  هک  زیچان  رایـسب  ول  هتکن و  چیه  زا  دراد و  تراظن  تلاخد و  يداصتقا  یماظنو و  یـسایس  یگنهرف و  يونعم و  يدام و  و 

دزـشوگ درف  عامتجا و  رد  ار  لماکت  هار  رـس  تالکـشم  عناوم و  تسا و  هدومنن  راذگورف  دراد  شقن  يونعم  يدام و  تفرـشیپ  هعماج و  و 
مالسا  1 تسا : رارق  نیا  زا  هک  دوش  یم  طابنتـسا  رـضاح  ثحب  اب  طبترم  هتکن  دـنچ  قوف ، ناـیب  زا   1. تسا هدیـشوک  اهنآ  عفر  هب  هدومن و 
دوجو یساسا  ياه  توافت  يدیحوتریغ  بتاکم  مالـسا و  نیب  نیاربانب  تسا ؛ درف  هب  رـصحنم  یتیوه  هب  مئاق  دوخ  هدوب و  يدیحوت  یبتکم 

نیا تلاخد   2 دشاب ؛ وجو  تسج  لباق  دوخ  تیوه  بوچ  راچ  رد  مالسا  بتکم  یساسا  لئاسم  لح  هک  هدش  بجوم  اه  توافت  نیا  دراد .
تهج رگید ، ترابع  هب  دریگ ؛ یمرب  رد  ار  نآ  روما  هیلک  هدوب و  ماع  قلطم و  اه  ناسنا  یگدنز  رّوصتم  نوؤش  یمامت  رد  يدیحوت  بتکم 

. درک وجو  تسج  هدودحم  نیا  رد  دـیاب  ار  يزیچ  ره  تسا و  هتفرگ  تروص  یعامتجا  يدرف و  داعبا  رد  اه  ناسنا  ياهزاین  یمامت  هب  یهد 
راظتنا دـیاب  بیترت  نیا  اب  تسا . یعامتجا  ظاحل  زا  مه  يدرف و  ظاـحل  زا  مه  اـه  ناـسنا  لـماکت  دـشر و  هب  کـمک  بتکم  نیا  فدـه   3

هوحن رگید ، ترابع  هب  ددرگ ؛ لاـمعاو  هدـش  جارختـسا  یبتکم  نینچ  نتم  زا  زین  تسایـس  هک  دوب ، دـهاوخ  اـجب  مه  راـظتنا  نیا  و  تشاد ،
یفیرعت تسایس  زا  هر ) ) ماما ترـضح  تسایـس  فیرعت  ب ) درک . وجو  تسج  بتکم  نیمه  نتم  رد  دیاب  ار  یعامتجا  روما  هب  یهد  تهج 

تروص هب  يا  هرطاخ  لقن  نمض  رد  ار  فیرعت  نیا  ناشیا  تسا . هدرک  هئارا  یشزومآ ، کیسالک و  هن  و  هداس ، ناور و  رایـسب  مهف و  همه 
، یتاذدب زا  ترابع  تسایـس  : » تفگ نم ، شیپ  نادنز ) رد   ) دمآ هک  یتقو  ناریا ) یتلود  تاماقم  زا  یکی   ) كدرم نآ  دنا : هدرک  نایب  ریز 

تـساهنیا زا  تراـبع  تسایـس  رگا  تفگ ، یم  مه  تسار  اـم ! يارب  دـیراذگب  ار  نیا  تـسا و  یگتخوـس  ردـپ  هصـالخ  ییوـگ و ... غورد 
« دابعلا ۀساس   » هک مالسلا  مهیلع  يده  همئا  دنشاب ، یم  تسایس  ياراد  هک  ناناملـسم  دراد ، تسایـس  هک  مالـسا  دشاب . یم  اهنآ  صوصخم 

تـسایس دراد : تلالد  هاگدـید  نیا  رد  تسایـس  عون  ود  دوجو  رب  اراکـشآ  قوف  ناـیب   2. تفگ یم  وا  هک  تسا  ییاـنعم  نـیا  ریغ  دنتـسه ،
تینیع اب  هک  نید  نتم  زا  هتـساخرب  یتسایـس  دننک و  یم  ارجا  یحارط و  ار  نآ  یبهذمریغ  ناراذـگ  تسایـس  هک  رـضاح  يایند  رد  لومعم 

ترـضح يرکف  ینابم  زا  هدافتـسا  اـب  ار  لوا  عون  تسایـس  دراد . يروص  يوهاـم و  تواـفت  اـیند  ینونک  تسایـس  هزوح  رد  دوجوم  ياـه 
هراشا دوخ  نایب  رد  هلداع  تسایس  هب  ناشیا  زین  يرگید  ياج  رد  دیمان . هلداع  تسایس  ار  مود  تسایس  ّهلاض و  تسایـس  ناوت  یم  هر ) ) ماما

نید فده  دـیآ ، یم  تسد  هب  مالک  نیا  زا  هک  نانچ   3 «. تسا هدمآ  رتسگ  لدع  یتموکح  هماقا  يارب  مالـسا  : » دنا هتفریذپ  ار  نآ  هدرک و 
، رظنم نیا  زا  نید  فده  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ تلادع  يارجا  تهج  رد  یتسایـس  لامعا  نیودـت و  شفدـه  هک  تسا  یتموکح  ییاپ  رب 
رب مالسا  بتکم  زا  هک  تسا  هعماج  يرشب  هرادا  هویش  هر ،) ) ماما ترضح  هاگن  رد  ّهلاض  تسایس  بیترت  نیدب  تسا . هلداع  تسایـس  داجیا 
رد هدش  حرطم  فادها  نوچ  تسا و  یعیبط  يرما  فده  اب  هلیسو  هیجوت  تسین ، مالسا  نید  لوبق  دروم  هک  تسایس  نیا  رد  دشاب . هتساخن 

دنهاوخ یتاذ  توافت  فدـه  هب  یبای  تسد  یبتکم  ياهرازبا  اب  ًالوصا  زین  اهنآ  هب  یبای  تسد  ياهرازبا  دنتـسین ، بهذـم  رب  ینتبم  اـج  نیا 
ناناملسم تسا و  دوجوم  مالسا  رد  هک  دنا  هتسناد  یتسایس  زا  ریغ  ار  تسایـس  عون  نیا  هر ) ) ماما ترـضح  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تشاد .
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تدحو حرط  رب  يا  همدقم  دوش و  یم  طابنتـسا  الاب  نایب  زا  هک  یمهم  هتکن  تسا . هدـش  لامعا  دابعلا » ُۀـساس   » تسد هب  دـندقتعم و  نآ  هب 
هیاپ نید  هکلب  تسا ، هدشن  ریوصت  هناگادج  يانبم  ود  هاگدید  نیا  رد  تسایـس  نید و  يارب  هک  تسا  نآ  تسا ، تسایـس  نید و  یموهفم 

دهد و یم  يویند  يانبم  تسایس  هب  هک  تسا  يا  هیرظن  زا  توافتم  هاگدید  نیا  تسا . هدش  هداد  رارق  نآ  رهوج  رد  تسایس  هتفرگ و  رارق 
يادج ار  ود  نآ  ای  4 و  دریگ یم  هجیتن  ار  يرظن ، ثیح  زا  لقادح  تسایـس  رب  نید  تموکح  دوش و  یم  لئاق  یهلا  يا  هیاپ  تسایـس  يارب 
ماکحا اب  هک  تسا  یناسنا  هعماج  ناسنا و  هرادا  ِوحن  نآ  ماما  ترـضح  رظن  دروم  تسایـس  فیـصوت ، نیا  اب  دـنک . یم  روصت  رگیدـکی  زا 

نآ رد  اهنآ  نیع  دوجو  زا  یکاح  مالـسا  نیناوق  اب  یناسنا  هعماج  ناسنا و  تیریدم  عون  نیا  تریاغم  مدع  دشاب . هتـشادن  یتافانم  یمالـسا 
هطبار موهفم ، يایند  رد  دید  دیاب  تسایـس ، نید و  زا  فیرعت  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  تسا . مالـسا  نید  طسوت  اهنآ  دـییأت  لقادـح  ای  بتکم 

تیمها نانچ  نآ  هر ) ) ماما ترـضح  رظن  زا  تسایـس  نید و  یگناـگی  یگتـسویپ و  یموهفم  هطبار  ج ) تسا . هدـش  ریوصت  هنوگچ  ود  نیا 
نییبـت یگدـیبسچ ، نیا  شریذـپ  اـب  لاـح  نیع  رد  درک . ادـج  نآ  یلمع  يوگلا  زا  ار  تسایـس  ینهذ  موهفم  ناوت  یم  تمحز  هب  هک  دراد 
ترضح میزادرپ . یم  هطبار  نیا  نییبت  هب  ناکما  نیا  اب  تسین . نکممریغ  هر ) ) ماما ترضح  هشیدنا  رد  تسایس  نید و  نیب  یموهفم  هطبار 

رب هتـسناد و  نارگرامعتـسا  شالت  لصاح  رگیدکی  زا  ار  ود  نیا  يزاسادـج  تسایـس ، زا  نید  کیکفت  هشیدـنا  عویـش  یبای  هشیر  رد  ماما 
زینار دـنا ، هدرک  دای  اه » نید  یب   » ناونع اب  اهنآ  زا  هک  یلخاد ، لماوع  ریثأت  لاـح  نیع  رد  دـنا . هدرک  دـیکأت  نآ  رد  یجراـخ  لـماع  شقن 

، یمالسا ياهروشک  نامکاح  ینعی  یمالـسا ، ياهروشک  رد  مکاح  ِیجراخ  یـسایس  لاّمع  هب  ار  لماوع  نیا  لومـش  هنماد  هدومن و  ظاحل 
دادملق ناناملسم » هعماج  میظنت  ایند و  روما  رد  فرصت  زا  نید  يرانکرب   » ار یمادقا  نینچ  فده  ناشیا  رگید  فرط  زا  دنا . هداد  شرتسگ 
یلخاد لماوع  ار  نآ  هب  یبای  تسد  ِدربهار  نایرجم  یجراخ و  لماوع  یفدـه ، نینچ  ناـحاّرط  ماـما  ترـضح  رظن  هب  نیارباـنب ، دـنا . هدرک 

یعاـمتجا و روما  رد  مالـسا  ِياـملع  تلاـخد  زا  ناـکمالا  یتح  هک  تسا  راوتـسا  روحم  نیا  رب  یلخاد  لـماوع  شـالت  دـنهد . یم  لیکـشت 
یم هراب  نیا  رد  ماما  دـیماجنا . دـهاوخ  عامتجا  روما  هرادا  هوحن  رد  تلاخد  زا  نید  يرانکرب  هب  يریگولج  نیا  دـننک . يریگولج  یـسایس 

هتفگ و نارگرامعتسا  دننکن ، تلاخد  یسایس  یعامتجا و  روما  رد  مالسا  ياملع  دشاب و  ادج  تسایس  زا  دیاب  تناید  هک  ار  نیا  دیامرف ... :
زا ار  نید  ات  دـنا  هدرک  تسرد  اهنآ  یـسایس  لاّـمع  نارگرامعتـسا و  ار  اـه  فرح  نیا  دـنیوگ ... یم  اـه  نید  یب  ار  نیا  دـنا . هدرک  عیاـش 

ثیح زا  برغ  رد  دوجوم  تیحیسم  مالسا و  هباشت  ناشیا  اتسار  نیا  رد   5. دنزاس رانکرب  ناناملسم  هعماج  میظنت  زا  ایند و  روما  رد  فرصت 
یفخم مالـسا  تیهام  تقیقح و  دیراذگن  دیامرف ...« : یم  نویناحور  هب  باطخ  هراب  نیا  رد  دنک . یم  راکنا  تدش  هب  ار  تسایـس  اب  هطبار 

اب یقرف  دجـسم  تسا و  قلخ  قح و  نیب  هطبار  هرابرد  روتـسد  دنچ  یقیقح ) هن  یمـسا و   ) تیحیـسم دننام  مالـسا  هک  دوش  روصت  دـنامب و 
ار اسیلک  هک  دوجوم  تیحیسم  اّما  درادن ، یتوافت  تسایس  اب  طابترا  رد  مالسا  اب  یقیقح  تیحیسم  دنچ  ره  نخس ، نیاربانب   6 «. درادن اسیلک 

یفرعم تناید  داهن  تیهام  روهظ  روحم  زکرم و  ار  دجسم  هک  مالسا  اب  هدرک ، یقلت  یسایسریغ  يداهن  تناید ، داهن  یّلجت  ناکم  ناونع  هب 
رّوصتم يایند  تهج  فالخ  رد  يزورما  برغ  ندـمت  رب  ینتبم  يایند  ریـسم  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  بلطم  نیا  دراد . يروحم  قرف  هدومن ،
یمـسا تناید  زا  توافتم  مالـسا  تناید  هک  دشاب  انب  رگا  دنیوجب . شیوخ  ندمت  رد  ار  دوخ  تیوه  دیاب  ناناملـسم  دشاب و  یم  مالـسا  رد 

هتکن نیا  دـشاب . هدرک  عضو  يا  هژیو  تاررقم  ماکحا و  عامتجا  رد  دوجوم  ياه  ناـسنا  روما  هرادا  يارب  هک  تسا  مزـال  دـشاب ، تیحیـسم 
. دـنیامن ریوصت  تسایـس  اب  ار  مالـسا  نید  یموهفم  هطبار  دـندرک  شالت  نآ  هب  کسمت  اب  ناشیا  هتفرگ و  رارق  ماما  ترـضح  دـیکأت  دروم 

تسین یتایح  عوضوم  چیه   » زین »7 و  تسا هدرک  عضو  نوناق  روگ  هب  نتفر  زا  سپ  ات  هفطن  داقعنا  زا  شیپ  زا  رشب  روما  یمامت  يارب  مالسا  »
هوحن ماما ، ترـضح  يارب  یتایح  تاعوضوم  نیرت  مهم  زا   8 «. دشاب هدادن  نآ  هرابرد  یمکح  هتشادن و  ررقم  نآ  يارب  یفیلکت  مالـسا  هک 

هک تسا  يروط  نیناوق  نیا  تسا . هدرک  عضو  ار  مزال  تاررقم  اـهنآ  يارب  مالـسا  قوف ، تاـملک  رباـنب  هک  تسا   9 ناناملسم عامتجا  هرادا 
. دهد یم  تسد  هب  ار  يو  بسانم  تموکح  یلـصا  هلکاش  مه  دریگ و  یم  رب  رد  گرم  زا  سپ  ات  هفطن  داقعنا  زا  شیپ  زا  ار  ناسنا  درف  مه 

ریغ رگیدـکی  زا  اهنآ  کیکفت  تسا و  یـسایس  مالـسا  ماکحا  یمامت  دـنهد  ناشن  دـنا  هدرک  شالت  ماما  ترـضح  ـالاب ، هتکن  نییبت  هار  رد 
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ماکحا زا  يا  هراپ  ندوب  یـسایس  مالـسا ، نید  ماکحا  هب  یلک  هاگن  کی  رد  هک  نیا  نآ  تسا و  مزـال  اـج  نیا  رد  یحیـضوت  تسا . نکمم 
ترـضح نخـس  اما  دسر ، یم  رظن  هب  زرحم  هزور  ای  زامن  دـننام  رگید  یـضعب  ندوب  يدابع  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، دـننام 

اهنآ زا  ناش  یسایس  دُعب  هدوب و  یسایس  دنسر ، یم  رظن  هب  يدابع  هک  زین  ماکحا  ریاس  حضاو ، یـسایس  ماکحا  رب  هوالع  هک  تسا  نیا  ماما 
یعامتجا و یـسایس ، یقوقح ، ماکحا  رد  اهنت  هن  يویند  یگدـنز  حالـصا  هب  طوبرم  یعامتجا  یـسایس و  داـعبا  تسا ... : ریذـپان  کـیکفت 

زین تسا ، ناشراگدیرفآ  لابق  رد  ادخ  ناگدـنب  صاخ  فیاظو  انامه  هک  مالـسا  يدابع  ماکحا  یتح  هکلب  تسا ، ظوحلم  مالـسا  يداصتقا 
یـسایس و هوجو  جـح ... زاـمن و  نوچمه  يداـبع  افرـص  ماـکحا  رد  : » دـنا هدوـمرف  هراـب  نیمه  رد  زین   10. تسین تسایـس  رـصنع  زا  يراع 
رد تسا . دوهشم  يا  هتکن  قوف  نانخس  رد  فرص  تدابع  رب  تسایس  رـصنع  هبلغ   11 «. تسا هدش  ظاحل  ایند  یگدنز  هب  طوبرم  یعامتجا 
رد مالـسا  لّوا ، میزادرپ : یم  اـهنآ  هب  اـج  نیا  رد  هک  تسا  هجوـت  لـباق  زین  هر )  ) ماـما مـالک  رد  رت  یئزج  قیداـصم  رکذ  صوـصخ  نیمه 

یهاگن دریگ : یم  تأشن  یجراخ  لماوع  هیحان  زا  یمالسا  هعماج  رد  يزیچ  نینچ  غیلبت  دوش و  یمن  هصالخ  فرـص  یقالخا  ياهروتـسد 
یعامتجا و یقوقح ، يداصتقا ، نیناوق  يداـبع و  ماـکحا  زا  معا  هعماـج  نوؤش  همه  رد  اـهنآ  طـسب  مالـسا و  نیناوق  ماـکحا و  رب  یلاـمجا 
و دوش ... یمن  هصالخ  یقالخا  تاروتـسد  يدابع و  ماکحا  رد  اهنت  ینامـسآ  نییآ  نیا  هک  دزاس  یم  هاگآ  تیعقاو  نیا  رب  ار  اـم  یـسایس ،

ماـکحا هـب  تبـسن  مالـسا  یعاـمتجا  ماـکحا  دـصرد  مود ،  12. تسا بناـجا  راـک  یقـالخا  ماـکحا  رد  مالـسا  نـید  ندـش  هصـالخ  غـیلبت 
تـسایس هب  مالـسا  نید  قیمع  هجوت  زا  یکاح  دوخ  نیاو  هدوب  رتشیب  نآ  يدابع  ماـکحا  ندوب  یعاـمتجا  مدـع  ضرف  اـب  نآ  یعاـمتجاریغ 

هاجنپ دودح  هک  ثیدـح  باتک  هرود  کی  زا  تسا . رتشیب  مه  کی  هب  دـص  تبـسن  زا  نآ  يدابع  تایآ  اب  نآرق  تایعامتجا  تبـسن  تسا :
يرادقم تسا ، راگدرورپ  هب  تبـسن  ناسنا  فیاظو  تادابع و  هب  طوبرم  باتک  راهچ  هس  درادرب ، رد  ار  مالـسا  ماکحا  همه  تسا و  باتک 

، موس  13. تسا هعماج  ریبدـت  تسایـس و  قوقح و  تایداصتقا ، تایعامتجا ، هب  طوبرم  مه  هیقب  تسا ، تاـیقالخا  هب  طوبرم  مه  ماـکحا  زا 
تمایق زور  ات  یقوقح  یـسایس و  يداصتقا و  نیناوق  زا  معا  یمالـسا ، ماکحا  : » تسا یگـشیمه  مالـسا  رد  نید  اب  تسایـس  یگتخیمآ  نیا 

فرص تلاح  زا  ار  یمالسا  ماکحا  ارجالا » مزال   » ظفل هک  نیا  تسا  مزال  نخـس  نیا  دروم  رد  هک  یحیـضوت   14 «. تسارجالا مزال  یقاب و 
دوجو هراومه  یقاب »  » ظفل ِدربراک  ِظاحل  هب  یسایس  دُعب  نیا  دهد . یم  یسایس  دُعب  اهنآ  هب  دنک و  یم  جراخ  تسا  يا  هیـصوت  هک  یقالخا 

15 تسا هتفرن  نیب  زا  هدشن و  خسن  یمالـسا  ماکحا  زا  کی  چیه  هک  یمالـسا  داقتعا  نیا  رگا  تسا . نآ  هارمه  مکُح  يدبا  ياقب  اب  دراد و 
یـسایس ماـکحا  یماـمت  مراـهچ ، ددرگ . یم  رتراکـشآ  تسایـس  نید و  یموهفم  تدـحو  يدـبا  ياـقب  تحـص  مییازفیب ، قوف  هتکن  هب  ار 

لیبق زا  یلام  روما  هب  طوبرم  نیناوق  نییآ  نیا  رد  دنمالـسا ... : هلداع  تسایـس  یلجت  رگید ، ترابع  هب  دـنا ؛ هدـش  عضو  هنـالداع  یمالـسا 
زین و  تسا ، هدـش  میظنت  نیودـت و  يا  هنالداع  زرط  هب  هعماج  تاقبط  راـشقا و  همه  زا  تاـیلام  يروآ  عمج  هویـش  لاـملا و  تیب  تاـیلام و 

یقوقح روما  هب  طوبرم  نیناوق  نینچمه  تسا ... هدش  عیرـشت  هنارگداد  يوحن  هب  تاید  دودح و  صاصق ، لیبق  زا  ییازج  يرفیک و  نیناوق 
تقو و فالتا  نودـب  تسا ، دوهـشم  ایند  ینونک  ياه  هاگداد  رد  هچنآ  فـالخرب  هک  تسا  هدـش  نیودـت  هنـالداع  يا  هنوگ  هب  ییاـضق  و 

تـسا هنوگ  نیمه  دوش . یم  رداص  مکح  قح  بحاص  عفن  هب  ناـنآ  تاـعفارم  رد  هدـش ، یگدیـسر  مدرم  قوقح  هب  نیگنـس  هنیزه  فرص 
، مجنپ  16. دوش یم  دـقعنم  لود  ریاس  یمالـسا و  تلود  نایم  هک  یتادـهاعم  یمالـسا و  روشک  ياهزرم  زا  عافد  داهج و  هب  طوبرم  ماکحا 
هک دـناسر  یم  نیناوق  نیا  تیفیک  تیهام و  : » ددرگ یم  طابنتـسا  تموکح  دوجو  موزل  اهنآ  زا  هک  دـنا  هدـش  میظنت  يروط  ماکحا  یمامت 

يروط نیناوق  نیا  تیهام  مشـش ،  17 «. تسا هتـشگ  عیرـشت  هعماج  یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس و  هرادا  يارب  تلود و  کـی  نیوکت  يارب 
یب يانعم  هب  یمالساریغ  یسایس  ماظن  يرارقرب  ، » رگید ترابع  هب  تسا ؛ نکممریغ  اهنآ  يارجا  یمالسا  تموکح  لیکشت  نودب  هک  تسا 
دریگ یم  هر ) ) ماما ترـضح  هک  يا  هجیتن  مالـسا ، ماکحا  یتاذ  تیبولطم  مدـع  ضرف  اب  متفه ،  18 «. تسا مالسا  یـسایس  ماظن  ندنام  ارجا 

ققحت تهج  رد  هک  دنتـسه  يرازبا  لیاسو و  دـنهد ، یم  لیکـشت  ار  مالـسا  یتموکح  ماظن  نیناوق  هک  یلاح  نیع  رد  ماکحا  هک  تسا  نیا 
مالـسا یتموکح  ماظن  رازبا  بیترت  نیدـب   19. دـنوش یم  هتفرگ  راک  هب  هعماج  رد  تلادـع  طـسق و  شرتسگ  یمالـسا و  تموکح  فادـها 
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ترـضح نانخـس  زا  هک  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اـب  تسناد . ادـج  تسایـس  زا  ار  اـهنآ  ناوت  یمن  زین  تهج  نیمه  هب  دـنا و  یمالـسا  ماـکحا 
یم مالسا  نید  يازجا  زا  یئزج  ره  رد  تسا و  ریذپان  هیزجت  نید  موهفم  زا  تسایـس  موهفم  هک  تفایرد  ناوت  یم  دش ، طابنتـسا  هر ) ) ماما

ناسانشراک و ای  تیناحور  ار  نید  داهن  تسایس ، ناسل  رد  ًالومعم  يداهن  دُعب  رد  تسایـس  نید و  هطبار   2 دید . ار  تسایس  زا  یگنر  ناوت 
داهن نید و  داهن  زا  امیقتـسم  ماـما  ترـضح  دـننک . یم  دادـملق  تموکح  حـماست ، روط  هب  اـی  تلود  ار  تسایـس  داـهن  نید و  ناصـصختم 
نینچ هدـنهد  ناشن  میقتـسمریغ  روط  هب  دـنا  هتـشاد  نایب  صوصخ  نیا  رد  هک  یبلاطم  اّما  دـنا ، هدربن  یمان  قوف  حلطـصم  يانعم  اب  تسایس 
عون ریوصت و  ار  نآ  لکـش  حرطم و  ار  تموکح  موزل  یمالـسا  ماکحا  يارجا  تهج  ناشیا  هک  هاگ  نآ  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ یتشادرب 
موزل زا  هک  یتقو  و  دـنروآ ، یم  ناـیم  هب  نخـس  تسایـس  داـهن  زا  اـحیولت  تقیقح  رد  دـنزاس  یم  صخـشم  ار  نآ  فادـها  نّیعم و  ار  نآ 
ناونع هب  تبیغ  رـصع  رد  تموکح  عون  نیا  زا  هدروآ و  نایم  هب  نخـس  اـهقف  ینعی  نید  ناسانـشراک  تسد  هب  یمالـسا  تموکح  لیکـشت 

دیاب حیضوت  نیا  اب  دننیب . یم  تیناحور  ینعی  نید  داهن  رد  ار  نید  یلمع  مسجت  میقتـسمریغ  روط  هب  تقیقح  رد  دنرب ، یم  مان  هیقف  تیالو 
یمالسا تموکح  دوجو  موزل  همدقم  باب  زا  هطبار ، نیا  میسرت  رد  ینیمخ  ماما  دنا . هدرک  ریوصت  هنوگچ  ار  داهن  ود  نیا  طابترا  ماما  دید 

دنا هدرک  صخشم  ار  تسایس  نید و  داهن  ود  هطبار  دوخ ، رظن  دروم  یتموکح  لدم  فیـصوت  اب  هاگ  نآ  هدرک و  نییبت  ار  تبیغ  رـصع  رد 
روط هب  تموکح  لیکـشت  هر ) ) ماما ترـضح  هاگرظن  رد  تبیغ  رـصع  رد  تموکح  دوجو  ترورـض  فلا ) میزادرپ : یم  نادب  لیذ  رد  هک 
زاین یب  هتشاد و  ییالقع  ییانبم  تموکح  لیکشت  بیترت  نیا  هب  تموکح . هب  زاین  ینعی  تسا ، ناسنا  ياهزاین  زا  یکی  عفر  تهج  رد  یلک 

روظنم هب  تموـکح  موزل   20: تسا هدومن  هماقا  ناـهرب  نآ  دوجو  رب  زین  سدـقم  عراـش  نآ ، تیمها  هب  رظن  هچ  رگ  تسا ، عراـش  لـیلد  زا 
یهیدـب زا  ناگناگیب  زواجت  زا  يریگولج  روشک و  ياـهزرم  تسارح  ملظ و  عفر  هعماـج و  ماـظن  ظـفح  تیبرت و  میلعت و  تلادـع و  طـسب 

، یلک روط  هب  تموکح  ياـنب  ندوـب  ییـالقع  ناـیب  زا  سپ   21. دـشاب یقرف  روـشک  نآ  روـشک و  نیا  نیب  هک ... نآ  یب  تـسا  روـما  نـیرت 
تموکح هک  بیترت  نیا  هب  دـنزادرپ . یم  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  تبیغ  رـصع  رد  یمالـسا  تموکح  دوجو  موزل  هب  هر ) ) ماـما ترـضح 

: دننک یم  یقلت  يراج  زین  دروم  نیا  رد  ار  نآ  هتبثم  لیالد  دنناد و  یم  مالسلا  هیلع  موصعم  رصع  یمالـسا  تموکح  موادت  ار  تبیغ  نامز 
رب رد  ار  جـع ) ) رـصع یلو  ترـضح  تبیغ  نارود  رد  تموکح  موزل  انیع  دـنک ، یم  تابثا  ار  توبن  زا  سپ  تماما  موزل  هک  یلیالد  نامه  »

تیمکاح ترورض  رکنم  ار  نآ  رکنم  هک  دراد  تیمها  هر ) ) ماما ترضح  يارب  يدح  هب  یمالسا  ِتموکح  موزل  ینعی  هلأسم  نیا   22 «. دراد
هدش و مالـسا  ماکحا  يارجا  ترورـض  رکنم  درادن  ترورـض  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هک  دنک  راهظا  هک  ره  : » دنا هدرک  دادـملق  نید 

يوگلا زا  ثحب  ماما  ترضح  تبیغ  رصع  رد  یمالـسا  تموکح  یلمع  يوگلا  23 ب ) «. تسا هدرک  راکنا  ار  مالسا  نیبم  نید  یگنادواج 
دنک یم  عورـش  تسا  هدش  ریبعت  هّللا »  ۀفیلخ   » هب ناسنا  زا  نآ  یط  تسا و  ینآرق  يا  هژاو  هک  تفالخ  هژاو  هب  هراشا  اب  ار  تموکح  یلمع 

ود نیا  دور ؛ یم  راک  هب  دوخ  صاخ  دروم  رد  کی  ره  هک  تسا  توافتم  یحالطـصا  يانعم  ود  ياراد  تفالخ  هژاو  هک  دراد  یم  راهظا  و 
رهطم كاپ و  ناماما  لـسرم و  ناربماـیپ  دـننام  تسوا ، صاـخ  ياـیلوا  زا  ِناگتـسجرب  هژیو  هک  یهلا  ینیوکت  تفـالخ   1 زا : دـنترابع  انعم 

تفالخ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  طسوت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باـصتنا  نوچمه  يدادرارق  يراـبتعا و  تفـالخ   2 مالسا ؛
: زا دنترابع  هک  دـهد  یم  صیخـشت  ار  تموکح  عون  ود  ماما  ترـضح  هنیمز ، نیمه  رد   24. تفالخ يارب  يرگید  باختنا  ای  ناناملـسم و 

ماکحا هب  ندیشخب  ققحت  یلاعت و  قح  رماوا  يارجا  روظنم  هب  رگم  دنتشادن  نادب  یتیانع  هعیـش  ناماما  هک  يروص  يرهاظ  تموکح  فلا )
، تموکح عاونا  تفالخ و  زا  فیـصوت  نیا  اـب   25. تسا هدوبن  شزرا  مک  ریقح و  هعیـش  ناماما  دزن  هک  یهلا  ياربک  تفـالخ  ب ) مالـسا ؛

راذـگ ناینب  مالـسا  دـیامرف : یم  دزادرپ و  یم  دـشاب  یمالـسا  تموکح  نامه  هک  دوخ  رظن  دروم  یتموکح  لدـم  تیهام  یفرعم  هب  ناشیا 
هویـش هن  دنک و  لیمحت  هعماج  رـسارس  رب  ار  نت  کی  یناسفن  تالیامت  ارآ و  هک  تسا  مکاح  دادبتـسا  هویـش  هن  نآرد  هک  تسا  یتموکح 

یمالـسا تموکح  هکلب  دـننک ، یم  عضو  نآ  یماـمت  يارب  هعماـج  دارفا  زا  یهورگ  هک  دـشاب  ینیناوق  رب  یکتم  هک  يروهمج  هطورـشم و 
روما ناتسرپرس  نارادمامز و  زا  کی  چیه  دریگ و  یم  ددم  یهلا  نوناق  زا  اه  هنیمز  مامت  رد  هک  یهلا  یحو  زا  ثعبنم  مهلم و  تسا  یماظن 
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هب مدرم  ياهزاین  عفر  تهج  نآ ، مزاول  نوؤش و  هعماج و  يرادـمامز  هنیمز  رد  هک  ییاه  همانرب  ماـمت  تسین . يأر  دادبتـسا  قح  ار  هعماـج 
زین تموکح  رما  نایدـصتم  نارادـمامز و  زا  تعاطا  دروم  رد  یتح  یلک  لـصا  نیا  دـشاب . یهلا  نیناوق  ساـسا  رب  دـیاب  دـیآ ، یم  رد  ارجا 
یم هدهع  هب  ار  يرادمامز  یسک   27. تسادخ هب  رصحنم  تیمکاح  تسا ، نوناق  تموکح  هک  تموکح  نیا  رد   26. تسا يراج  يراس و 

یگژیو نیا  تیمها   28. دشاب هتشاد  یمومع  ریبدت  لقع و  اثلاث ، دشاب ؛ تلادع  ياراد  ایناث ، دشاب ؛ هتشاد  یهلا  نوناق  هب  ملع  ًالوا ، هک  دریگ 
نیا اب  يرادمامز   29. ددرگ یم  یمالسا  تموکح  ققحت  مدع  بجوم  اهنآ  دوبن  هر ) ) ماما رظن  هب  هک  تسا  يدح  هب  رادمامز  دوخ  يارب  اه 

تسا »ي  نوکیس ام   » و نوکی » ام   » رّدقم ههبش  عفر  املسم  وا  هب  هیقف  قالطا  رادمامز و  زا  ریبعت  نیا  تسا . هداهن  مان  هیقف  ماما  ار  اه  یگژیو 
هوحن يزورما و  یگدنز  عماوج و  تفرـشیپ  هب  هجوت  اب  هک  نیا  ههبـش  هصالخ  دننک . حرطم  هیقف  هب  عجار  ادرفا  زا  یـضعب  تسا  نکمم  هک 

هک نیا  هب  رظن  و  دشاب ، سانش  مالسا  ناکمالا  یتح  هک  دشاب  یمالسا  تموکح  رادمامز  دیاب  یسک  اهنآ ، هرادا  مزاول  اه و  تموکح  هرادا 
دهاوخن ار  تموکح  يریگتـسد  هب  یگتـسیاش  هجیتن  رد  دوب و  دـهاوخ  يدـُعب  کت  زین  هیقف  نآ  عبط  هب  تسا ، مالـسا  داـعبا  زا  يدـعب  هقف 

کی رد  قوف  طیارش  ققحت  دنا . هدرک  رکذ  ار  الاب  طیارش  هر ) ) ماما ترـضح  هک  دوب  يا  ههبـش  نینچ  زا  يریگ  شیپ  يارب  ًالامتحا  تشاد .
؛ دهد یم  اقترا  سانـش  مالـسا  کی  دح  هب  هدرب و  رتالاب  هیملع  ياه  هزوح  حلطـصم  يانعم  هب  هیقف  کی  ماقم  زا  ار  يو  یمالـسا  رادـمامز 
رد هچنآ  همه  ماما  ترضح  هاگن  رد  دراد . ییانـشآ  زور  لئاسم  اب  مه  دراد و  صـصخت  نآ  رد  عالطا و  مالـسا  زا  مه  هک  یـسانش  مالـسا 
اج نیمه   30. تسا ربتعم  زین  یهیقف  نینچ  کی  يارب  دوش ، یم  بوسحم  وا  زا  سپ  ناماما  ربمایپ و  فیاظو  تارایتخا و  زا  تموکح  هزوح 
اب تسا  موصعمریغ  ناسنا  کـی  هک  ار  هیقف  ناوت  یم  هنوگچ  هک  نیا  صوصخ  رد  یعاـمتجا  هشدـخ  اـی  هابتـشا  عفر  تهج  ماـما  ترـضح 

هیاپمه نانآ  يونعم  هبتر  هک  تسین  نیا  تارایتخا ) يواست   ) رما نیا  همزال  دنا ... : هدومرف  تسناد ، هیاپمه  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ناربمایپ و 
مه نانآ  اب  لیاضف  تاماقم و  رد  سک  چـیه  تسا و  ناراوگرزب  نآ  صاخ  يونعم ، لیاضف  نانچ  اریز  دوش ، یقلت  ناماما  ناربماـیپ و  هبتر 

 ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر   ) ترـضح نآ  هک  نانچمه  دنا : هدرک  حیرـصت  هتکن  نیا  رب  دیکأت  يارب  همادا  رد  ناشیا   31. تسین هبتر 
ناونع هب  زین  ار  اهقف  دندرک ، بوصنم  مدرم  مامت  رب  تموکح  يارب  ار  نانآ  دنداد و  رارق  دوخ  نانیشناج  ناونع  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  ناماما 

نیا زا  اهقف  مالـسلا و  مهیلع  همئا  نیب  قرف  و  دندومرف ، بوصنم  دودـحم  یئزج و  تموکح  تهج  ار  ناشیا  دـنداد و  رارق  دوخ  نانیـشناج 
یم هدراـمگ  راـک  هب  روشک  فلتخم  قطاـنم  رد  وا  فرط  زا  هک  تسا  ینارادـنامرف  روشک و  کـی  مکاـح  نیب  قرف  دـننامه  تسرد  تهج 

حلاصم قبط  رب  ای  ناناملسم  یلک  حلاصم  ربانب  ای  تاعوضوم  رد  دناوت  یم  تسا  طیارشلا  عماج  یهیقف  هک  ینینچ  نیا  يرادمامز   32. دنوش
ار شیوخ  رظن  دروم  رادمامز  هدـیمان و  تیالو » ، » ماما ترـضح  ار  هیقف  طسوت  تموکح  لامعا   33. دـنک لمع  دوخ  تموکح  هزوح  دارفا 
 ، مالسلا هیلع  موصعم  ماما  لعف  رب  هیکت  اب  هلظنح و  نبرمع  هلوبقم  دانتسا  هب  ناشیا   34. تسا هتسناد  هقلطم »  » ار تیالو  دودح  و  رّما » یلو  »
ام هّللا و  لوسر  ای  لیق  ایندـلا . یف  اولخدـی  مل  اـم  لـسرلا  ءاـنمأ  ءاـهقفلا   » فیرـش ثیدـح  دانتـسا  هب  و  یتموکح ، ییاـضق و  روما  يدـصت 

یمامت يدصت  هتـسناد  ناربمایپ  ناراد  تناما  ار  اهقف  هک  مکنید » یلع  مهورذحاف  کلذ  اولعف  اذإف  ناطلـسلا . عابتا  لاق  ایندلا ؟ یف  مهلوخد 
هّللا نذإـب  ُدونجلاـف   » مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  راـتفگ  هب  دانتـسا  اـب  ار  بلطم  نیمه  زین   35. دـنک یم  تباـث  هیقف  يارب  ار  یتـموکح  روما 

مکیلع و یتجح  مّهنإف  انثیداحأ ، ةاور  یلإ  اهیف  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اّمأ  و   » ثیدـح »36 و  مهب ّالإ  ۀیعّرلا  موقت  سیل  هیعرلا و  نوصح 
ادخ یتموکح  هک  هر ،) ) ماما ترضح  رظن  دروم  تموکح  یلمع  يوگلا  هک  نیا  هصالخ  دنک . یم  تباث  هیقف  يارب   37« مهیلع هّللا  ۀجح  انأ 
دیاب هتبلا  تسا . یمالـسا  ماکحا  بوچراچ  دودـح و  رد  هقلطم  تاراـیتخا  ياراد  هک  دوش  یم  هرادا  سانـش  مالـسا  تسد  هب  تسا ، روحم 

نارازگراک ار  روما  نیا  يزیر ) همانرب   ) نینقت اضق و  ارجا ، هزوح  رد  هک  نیا  اـب  هیقف  یلو  يارب  تاراـیتخا  نیا  عیمج  تاـبثا  هک  مینک  رکذ 
. تسا جراخ  رفن  کی  ناوت  زا  يزورما  هدـیچیپ  يایند  رد  روما  یمامت  ماجنا  زین  ًالمع  درادـن و  یتافانم  دـنهد  ماجنا  هیقف  یلو  دـییأت  دروم 

ماـما یـسایس  هشیدـنا  رد  يریگ  هجیتـن  تسا . جراـخ  هلاـقم  نیا  هلـصوح  زا  هک  تسا  یـسررب  ثحب و  لـباق  دوـخ  ياـج  رد  بـلطم  نـیا 
شناد رب  ینتبم  ییایند  يانبم  دهد و  یم  نید  نتم  زا  یشیور  یتلاح  تسایس  هب  تسایـس  ییانبم  نید  تسانبم ؛ نید  تسایـس ، هر ) ) ینیمخ
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نید و يوق  جازتما  لیلد  هب  هر ) ) ماما هاگدـید  رد  هک  نانچ  دـنک ؛ یم  راکنا  نآ  يارب  ار  يرـشب  ياـهدرکراک  لـصحام  اـی  يرـشب  یبرجت 
ایوق تسایـس  نید و  یموهفم  تدـحو  هک  نیا  هجیتن  تخاس . ادـج  رگیدـکی  زا  ار  ود  نآ  یموهفم  ظاحل  زا  ناوت  یم  یتخـس  هب  تسایس 

هچنانچ دشاب و  اراد  ار  بولطم  طیارـش  هک  تسا  يرادنید  رایتخا  رد  تموکح  ًالمع  يداهن  هزوح  رد  دـهد . یم  ناشن  اج  نیا  رد  ار  دوخ 
تسا و رارق  رب  زین  تسایـس  داـهن  نید و  داـهن  جازتما  هجیتـن  رد  دـنناد . یمن  یمالـسا  ار  روبزم  تموکح  ماـما  ترـضح  دـشاب  نیا  زا  ریغ 

حطـس رد  هر ) ) ماما ترـضح  یتموکح  هشیدنا  رد  هک  یماجـسنا  نزاوت و  هک  نیا  نخـس  ماجرف  تسا . يداهن  تدـحو  جازتما  نیا  لصاح 
نیا تسا و  هر ) ) لحار ماما  هشیدنا  یلک  راتخاس  رد  ینورد  داضت  مدع  زا  یکاح  تسا  رارقرب  تسایس  نید و  يداهن  حطس  رد  یموهفم و 

اب لاح  تسا . یتموکح  هشیدـنا  یحارط  رد  راگزاسان  ددـعتم و  ینابم  هن  دـحاو و  ییانبم  هب  ماما  لاـکتا  رگناـیب  دوخ  ینورد  داـضت  مدـع 
ققحت لیالد  زا  یکی  ناوت  یم  دنکب ، ینایاش  کمک  نآ  ققحت  هب  لمع  هزوح  رد  دناوت  یم  هشیدنا  کی  ینورد  ماجـسنا  هک  نیا  هب  هجوت 

اه 1. تشون  یپ  تسا . نآ  دقاف  یناریا  ینید  نارکفنشور  زا  يرایـسب  هشیدنا  هک  تسناد  ینورد  ماجـسنا  نیمه  ار  هر ) ) ماما هشیدنا  یلمع 
ماما زا  يا  هماـن  ومه ، . 2 ص 8 . ( 1371 یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت :  ) یهلا یـسایس  هماـن  تیـصو  ینیمخ ، هّللا  حور  ماـما 

هب هک  تسا  يدهاجم  دارفا  نید  مالـسا  تسا : نیمه  رب  لاد  زین ص 8 7 ، ص 193 192 و  ات ) یب  ان ، یب  اج : یب   ) اـطغلا فشاـک  يوسوم 
زا هیقف  تیالو  همجرت   ) هیقف یلو  تارایتخا  نوؤش و  ومه ، . 3 دنهاوخ . یم  يدازآ  لالقتسا و  هک  تسا  یناسک  نید  دنتلادع ، قح و  لابند 

تسایس نید و  ، » يورـس هجاوخ  اضرمالغ  هنومن ر.ك : يارب  . 4 ص20 . ( 1369 یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت : ( ) عیبلا باتک 
فشاک يوسوم  ماما  زا  يا  همان  ینیمخ ، هّللا  حور  ماما  . 5 ص 27 51 . مجنپ ، لاس  ش 23 ، دادرخ ، هدزناپ  ناگرزاب ،» سدنهم  هشیدنا  رد 

.10 ص 25 . هیقف ، ، یلو  تاراـیتخا  نوؤـش و  ینیمخ ، هّللا  حور  ماـما  . 9 ص 11 . نامه ، . 8 نامه . . 7 ص 10 . نامه ، . 6 ص23 . اطغلا ،
، ینیمخ هّللا  حور  ماما  . 13 نامه . . 12 ص 10 . یهلا ، یـسایس  همان  تیـصو  ینیمخ ، هّللا  حور  ماما  زین ر.ك : نامه ؛ . 11 ص 19 . نامه ،
، ینیمخ هّللا  حور  ماما  زین ر.ك : نامه ؛ . 15 ص 23 . هیقف ، یلو  تارایتخا  نوؤش و  ومه ، . 14 ص 9 . اطغلا ، فشاک  يوسوم  ماما  زا  همان 
هب يوسوم  ماما  زا  يا  هماـن  ومه ، . 17 ص 20 . هیقف ، یلو  تاراـیتخا  نوؤش و  ومه ، . 16 ص 29 . اطغلا ، فشاک  يوسوم  ماما  زا  يا  هماـن 

نوؤش و ینیمخ ، هّللا  حور  ماما  . 20 ص 42 43 . نامه ، . 19 ص 40 . نامه ، . 18 ص 34 37 . ناـمه ، زین ر.ك : ص 32 ؛ اطغلا ، فشاک 
ماما زا  هماـن  ومه ، . 23 ص 23 . هـیقف ، یلو  تاراـیتخا  نوؤـش و  ینیمخ ، هـّللا  حور  ماـما  . 22 ناـمه . . 21 ص 24 . هـیقف ، یلو  تاراـیتخا 

.27 ص 20 21 . نامه ، . 26 ص 34 35 . نامه ، . 25 ص 34 . هیقف ، یلو  تارایتخا  نوؤش و  ومه ، . 24 ص 31 . اطغلا ، فشاک  هب  يوسوم 
تارایتخا نوؤش و  ینیمخ ، هّللا  حور  ماما  . 29 ص 58 . نامه ، . 28 ص 54 . اطغلا ، فشاک  يوسوم  ماما  زا  يا  همان  ینیمخ ، هّللا  حور  ماما 

.35 ص 35 . نامه ، . 34 ص 21 . نامه ، . 33 ص 61 . نامه ، . 32 ص 33 34 . نامه ، . 31 ص 33 . نامه ، . 30 ص 29 30 . هـیقف ، یلو 
: هلاقم عبانم  (ع . ) قداص ماما  هاگشناد  یـسایس  مولع  يرتکد  يوجـشناد   1 ص 46 47 . نامه ، . 37 ص 43 . نامه ، . 36 ص 44 . نامه ،

؛ اضرمالغ يورس ، هجاوخ  هرامش 16 ، یسایس ، مولع  هلجم 

تسخن شخب  (/ (ص ربمایپ هریس  هب  ماما  درکیور  رد  تموکح  تسایس و 

هتسجرب یناحور  ناونع  هب  ینیمخ , ماما  تکرح  ریـسفت  لیلحت و  تسخن  شخب  (/ (ص ربمایپ هریـس  هب  ماما  درکیور  رد  تموکح  تسایس و 
رد ار  شیوـخ  رمع  هزوـح , ياـملع  رگید  نوـچ  مه  هـک  وا , . تـسین روـسیم  وا , يرکف  ياـهناینب  كرد  یب  تسایـس , هـصرع  رد  یبهذـم ,

میـسرت هب  هدـیزخ و  نورب  یتنـس  نارگ  هشیدـنا  ناوراک  لیخ  زا  یـشرگن  هچ  اب  دوب , هداهن  رـس  تشپ  هقف  ینید و  مولع  يرظن  ياهـشواک 
, ناـبلط تردـق  نارگ و  تسایـس  ياـهیراک  تشز  ببـس  هب  هک  يرـصع  رد  مه  نآ  تسا ؟ هدروآ  يور  يرادـنید  هصرع  رد  رگید  یطخ 

بیرف هلیح و  زج  يزیچ  تسایـس  دمآ و  یم  رامـش  هب  يونعم  ياهـشزرا  مالـسا و  زا  ندش  رود  , تسایـس ياه  هصرع  اهنادـیم و  رد  دورو 
, هعدـخ نتفگ , غورد  زا  تسا  تراـبع  تسایـس  اـقآ  : ) تفگ تحیـصن  هب  دـمآ و  شتاـقالم  هب  يدرف  وا , دوـخ  هتفگ  هب  دـش و  یمن  یقلت 
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یفیرعت اب  دنیـشنب و  هراظن  هب  رگید  يرظنم  زا  تسناوت  هنوگچ   1 .( دیراذگب ام  يارب  امـش  ار  نآ  تسا و  یگتخوسردـپ  هصالخ  گنرین و 
, دـییوگ یم  امـش  هک  تسایـس  نیا  دراو  ام  لوا , زا  : ) … دـیوگب ومه  باوج  رد  دـنک و  راگزاس  تناید  اـب  ار  نآ  تسایـس , زا  نوگرگید 

يدنویپ رشب , یتفرعم  يدوجو و  تیثیح  اب  هک  هفسلف  ياهباب  زا  یکی  ناونع  هب  نآ , رد  يدج  گنرد  تسایـس و  هب  ماما  هاگن   2 .( میا هدوبن 
شیپ ات  هک  ار  هچنآ  ودراد  هضرع  یتسرد  هب  ار  نآ  تیعقاو  دنز و  تسد  زین  نید  زا  دیدج  يریسفت  هئارا  هب  ات  دش  ببس  دراد , ینتسسگان 

دنتشادنپ و یم  شا  هناگیب  تسایس  زا  هک  ار  ینامه  دزاس و  نوگرگد  يا  هتـسیاب  لکـش  هب  دندوب , هداهن  مدرم  هدوت  رظنم  رد  هنوراو  وا  زا 
یم تقامح  يرصنع و  تسس  هب  اهنت  ار  تیناحور  دندرمش و  یم  دورطم  رّجحتم ) ارگ و  سپاو  يامن  سدقم  يا  هدع   ) ار نآ  هب  هدنزادرپ 

دایرف 3 دنک , تلاخد  تموکح  تسایـس و  رد  دور و  نوریب  نآ  راصح  هریاد و  زا  دوبن  زاجم  مه  هیقف  ریزگان  دنداهن و  یم  جرا  دنتخانش و 
فیرعت رد  4 و  .( دریگ یم  همشچرس  مالسا  زا  ندم  تسایـس  دندرک , یفرعم  دب  ار  مالـسا  تسا , تسایـس  شمامت  مالـسا , هللاو  : ) دروآرب

هک يدـسافم  زا  يریگولج  اهتموکح , ریاس  مکاح و  نیب  طباور  تلم , مکاح و  نیب  طـباور  تسیچ ؟ تسایـس  رگم  : ) دـیوگب زین  تساـیس 
یگدـنز ياـه  هبنج  رگید  اـب  ار  نآ  یگدـینت  مه  رد  درک , هئارا  ماـما  هک  تسایـس  زا  فیرعت  نیا  اـب   5 .( تسا تسایـس  اهنیا  همه  تسه ,
ناگدنب هفیظو  هک  تادابع  هب  دنک و  رظن  هعماج  نوؤش  عیمج  رد  نآ  طسب  مالـسا و  ماکحا  هب  ًالامجا  سک  ره  : ) تسا هدومن  رـشب  یعمج 

هب و  تسا ) يویند  تشیعم  تایح و  هب  طوبرم  یـسایس  یعامتجا و  تاهج  ياراد  زین  ود  نیا  هچرگ   ) جح زامن و  دـننام  تساهنآ , قلاخ  و 
امک تسین , فرص  یقالخا  يدابع و  ماکحا  زا  ترابع  مالسا  هک  دید  دهاوخ  دنک , رظن  یـسایس  یعامتجا و  یقوقح و  يداصتقا و  نیناوق 

يارب اهنت  ار  مالـسا  هداهن و  رتارف  نیا  زا  اپ  همادا  رد  6 و  .( دنا هدرب  نامگ  نیملـسم  نالاس  نهک  ناناوج و  زا  يریثک  هکلب  یـضعب , هک  نیا 
ياهنامیپ عافد و  داهج , قوقح , اضق , تایئازج ,  … لاملا تیب  تاـیلام , هب  طوبرم  نیناوق  نآ  رد  : ) هک دـناد  یم  هلداـع  تموکح  سیـسأت 

هب هن  تناید , تسایـس و  يزاـسمه  ماـما , هاـگن  رد  تسایـس : نید و  يزاـسمه   7 .( دراد دوـجو  رگید  ياـه  تلود  یمالـسا و  تلود  نـیب 
یعماج نید  مالسا  : ) دنتفگ یم  دش و  یم  غیلبت  نآ  رب  هک  یفانت  ساسحا  نآ  تسا و  یعقاو  یقیقح و  هکلب  یکیناکم , یعنـصت و  تروص 

ضیح و ماکحا  طقف  مالـسا  هدرواین , یتموکح  نیناوق  تموکح و  زرط  درادن , نیناوق  تاماظن و  هعماج  يارب  تسین , یگدنز  نید  تسین ,
مه هک  تسا  یسک  هاگن  زا  هتساخرب  ماما , رواب  رد   8 .( درادن يزیچ  هعماج  هرادا  یگدـنز و  هب  عجار  اّما  دراد , مه  یتایقالخا  دراد , سافن 

خـساپ رد  شترـضح  ور , نیمه  زا   9. ار تسایـس  هن  تسا و  هتخانـش  ار  نید  هن  يدرف  نینچ  تناـید و  زا  مـه  تـسا و  هناـگیب  تسایـس  زا 
نید زا  تسایـس  راعـش  : ) دیوگ یم  تسادـج ) ینید  تیلاعف  زا  یـسایس  تیلاعف  هک  دـننک  یم  غیلبت  يا  هدـع  دـسرپ ( : یم  هک  يراگنربخ 

سدقم ماکحا  رد  دـنرادزاب  شیوخ  تشونرـس  رد  تلاخد  زا  ار  ناملـسم  ياهتلم  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  يرامعتـسا  تاغیلبت  زا  تسادـج 
نید و هب  زارف  زا  هک  یـسک  يارب  ود , نیا  نایم  کیکفت   10 .( تسا هدش  ثحب  یعامتجا  یسایس و  روما  رد  يدابع , روما  زا  شیب  مالـسا ,
, دنک یمن  زواجت  دجـسم  زا  ماما : ریبعت  هب  تسا و  دودحم  شا  هشیدـنا  هریاد  هک  نآ  يارب  هچرگ  تسا , نکممان  درگن , یم  يرـشب  تایح 

تنـس میرک و  نآرق  هک  تفگ  دـننک ) یم  هّوفت  ار  تسایـس  زا  نید  ییادـج  هک   ) ناـنادان نیا  هب  دـیاب  : ) یلو تسین , ناـسآ  هتکن  نیا  مهف 
تسین اهنت  يدابع  تناید  کی  مالسا  تناید  : ) 11 و .( دنرادن اهزیچ  ریاس  رد  دنراد  ماکحا  تسایس  تموکح و  رد  هک  ردق  نآ  هللا , لوسر 

رد شتداـبع  تسا و  مغدـم  شتداـبع  رد  شتـسایس  یـسایس . تسا و  يداـبع  تسین . اـهنت  یـسایس  تناـید  بهذـم و  کـی  روط  نیمه  و 
ماما زا  شیپ  تسایس , زا  نید  ندوبن  ادج  هشیدنا  حرط  زاغآ   12 .( دراد یسایس  هبنج  کی  يدابع  هبنج  نامه  ینعی  تسا ; مغدم  شتسایس 

هک دنامهفب  اهنآ  هب  دیاب  دنک , داجیا  تکرح  شبنج و  ناناملسم  رد  دهاوخب  رگا  درک  ساسحا  هک  دوب  یسک  نیتسخن  لامج  دیس  و  : ) دوب
تسایس نید و  یگتسبمه  حرط  وا ,  13 .( درک حرطم  نیملـسم  نایم  رد  تدش  هب  ار  هلأسم  نیا  وا  هک  دوب  نیا  تسین . ادج  نید  زا  تسایس 
یبهذـم روعـش  هک  تشاد  ناوارف  شـشوک  و  : ) یجراخ رامعتـسا  رگید  یلخاد و  دادبتـسا  ههبج  یکی  تسناد , یم  مزال  ههبج  ود  يارب  ار 

14 .( دوب لیاق  مدقت  قح  رگید  یحالصا  همانرب  ره  هب  تبسن  همانرب , نیا  يارب  دزاس و  رادیب  رامعتسا  دادبتسا و  اب  هزرابم  يارب  ار  ناناملسم 
, تفاین ینادـنچ  قیفوت  هشیدـنا , نیا  ندـنارتسگ  رد  تشذـگ , وا  رب  هک  ییایاضق  مدرم و  هدوت  نایم  رد  لامجدیـس  هاگیاج  هب  هجوت  اب  اـما 
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بادآ نیرت  کچوک  ات  دنشوک  یم  ساوسو  اب  مدرم  هدش و  هتفریذپ  مدرم  فرط  زا  تیعجرم  هب  هک  هتسجرب  یهیقف  نابز  زا  نآ  حرط  یلو 
رصنع داهتجا , یبهذم , هدش  هتفریذپ  تنس  ربارب  هک  نآ  هژیوب  دبای , یم  نادنچ  ود  یجرا  دنزاس , ربارب  يو  ياهروتـسد  اب  ار  دوخ  یبهذم 

زا تسایـس  ندوبن  ادـج  نایب  دراد و  دوجو  روصتم  يالعا  دـح  رد  عجرم , رد  يدام , هنامز  ناـمز و  اـب  تناـید  تعیرـش و  هدـننک  راوزاـس 
ماما هک  نیا  وگ  دشاب ; يوناث  ماکحا  تروص  هب  رگا  یتح  دیامن , یم  ار  تسایـس  نید و  ینامه  نیا  دوخ , یناسنا , نینچ  نابز  زا  تناید ,

هب ماما  شرگن  هفسلف  ماما  هاگن  أشنم   15. دیآ یمرب  وا  نانخـس  ياج  ياج  زا  هکنانچ  درامـش , یم  هیلوا  ماکحا  زا  ار  نآ  يدیدرت  چیه  یب 
ماما یتفرعم  هریاد  رد  هک  هچنآ  زا  هتـشذگ  درک ؟ نییبت  ناوت  یم  هنوگچ  ار  تموکح  يراذـگناینب  ترورـض  و  تناید , هچیرد  زا  تسایس 
دیاب میدقتعم  تیالو  هب  هک  ام  : ) دیوگ یم  هک  اج  نآ  دور , یم  الاب  ینید  بوجو  دح  رد  تموکح  لیکـشت  هک  تسوجو , تسج  روخرد 

هار رد  هزرابم  دوش , رارقرب  روما  هرادا  ماـکحا و  يارجا  هاگتـسد  هک  مینک  شـشوک  دـیاب  میـشاب و  دـقتعم  تموکح  لیکـشت  ترورـض  هب 
زا  16 .( دوش رارقرب  روما  هرادا  ماکحا و  يارجا  هاگتسد  هک  مینک  شـشوک  دیاب  تسا , تیالو  هب  داقتعا  همزال  یمالـسا  تموکح  لیکـشت 

( هقف رظنم  زا  طقف  هن   ) ماما هیوس  همه  هجوت  يوس و  کی  زا  نآ  يریگارف  مالـسا و  تیعماـج  . 1 تسیرگن : نادـب  ناوت  یم  رگید  هیواز  ود 
همه هب  ییوگ  خـساپ  رد  ار  دوخ  تسا و  يریگارف  نیا  یعدـم  زین  دوخ  مالـسا  تسا . دـنمجرا  روخرد و  یخـساپ  رگید , يوس  زا  نآ ,  هب 

نیون و یماظن  مالسا  … يونعم يرهاظ و  رشب , یگدنز  نوؤش  همه  لماش  عماج و  تسا  ینییآ  مالسا  : ) دناد یم  اناوت  يرـشب  ياهیدنمزاین 
یعامتجا و تسا  یمتسیس  یبیذهت , یقالخا و  تسا  یبتکم  هک  نیا  نیع  رد  دروآ , دوجو  هب  ًالمع  هزات  یتالیکـشت  دیدج و  يرکفت  زرط 

یم يرادهگن  هتـسوپ  رد  ار  هتـسه  تسوپ و  رد  ار  زغم  هرخالاب  ایند و  رد  ار  ترخآ  رهاظ , رد  ار  نطاب  هدام , رد  ار  ینعم  مالـسا  یـسایس ,
یم ینعم  دراد , نآ  زا  رشب  هک  يراظتنا  نید و  موهفم  یفاکـشاو  اب  نید  يریگارف  دننآرب , هتفرگ و  دقن  هب  ار  ضرف  نیا  يرامـش   17 .( دنک

; دوش یم  هدیچرب  تسایـس  میلگ  زا  نآ  ياپ  ینـشور  هب  هک  دننک  یم  فیرعت  تیونعم  يدرف و  یگدنز  هصرع  رد  اهنت  ار  نید  نانیا  دبای .
لقع و نیا  , دروآ ناماس  هب  ار  نآ  هتخادرپ و  يرشب  ییایند  روما  هب  هک  تسین  يراظتنا  نینچ  نید  زا  تسا و  يویند  يرما  تسایس  هک  ارچ 

نیشیپ ناهیقف  نید و  ناسانـشراک  زا  يرامـش  لمع  تسا . هتخادرپ  اهیراوشد  زا  ییاشگ  هرگ  هب  لّح و  هار  هئارا  هب  هک  تسا  يرـشب  هبرجت 
18 دوبن , ینید  يانبم  یب  هتبلا  هک  تسایس , هصرع  رد  نارادنید  ندرکن  تلاخد  هب  شرافس  یسایس و  ياهوپاکت  اهشالت و  زا  زیهرپ  رد  زین 

نید زا  هلوقم  هس  هب  رگید  يزادنا  مشچ  زا  هتـسد , نیا  هب  خساپ  رد  ماما  دزادرپ . یم  هیرظن  دقن  هب  دوش و  یم  هدروآ  هاوگ  هاگدـید  نیا  رب 
دنیآ شوخ  هلحرم  هب  ار  هعماج  کی  دوش  یم  هنوگچ  ماکحا . يارجا  یگتـسیاب  فلا . دراد : یم  نایب  ار  نآ  ياـه  هتـسیاب  دـنک و  یم  رظن 

ماکحا هفیرـش , هیآ  قبط  : ) دـیوگ یم  ماما  راکـشآ , يراگزاسان  نیا  حرط  اـب  دـیآرد ؟ ارجا  هب  نید  نآ  ماـکحا  هک  نآ  یب  دـناسر , ینید 
همه هک  هرادا  ارجا و  هاگتسد  نودب  تموکح و  لیکشت  نودب  … تسارجالا . مزال  یقاب و  دبا  ات  تسین و  یناکم  نامز و  هب  دودحم  مالسا 

یعامتجا و داسف  دـیآ و  یم  دوجو  هب  جرمو  جره  دروآ , رد  هنـالداع  ماـظن  تحت  ماـکحا  يارجا  قیرط  زا  ار  دارفا  ياـهتیلاعف  تاـنایرج و 
يا هراچ  دوشن  داسف  راچد  هعماج  دـیاین و  شیپ  یگتخیـسگ  ناـنع  جرمو و  جره  هک  نیا  يارب  سپ  دـیآ . یم  دـیدپ  یقـالخا  يداـقتعا و 

مالسا 20 يزرو  تسایس  هب  راکشآ  ینشور و  هب  19 و  .( دبای یم  نایرج  هک  يروما  همه  هب  ندیشخب  ماظتنا  تموکح و  لیکشت  زج  تسین 
ماکحا يارجا  یب  تناید   22. تسا یسایس  يدابع  نآ  ماکحا  زا  يرایسب  هک  هتسناد 21  یسایس  تناید  کی  ار  مالسا  تناید  دزادرپ و  یم 
لیکـشت يارب  یلمع  مادقا  تسایـس و  هصرع  هب  دورو  نامه  اهنآ , ندش  یلمع  دـبای و  یمن  ینعم  نآ , ياهنییآ  واهروتـسد  ندـش  یلمع  و 

یم توعد  مالسا  ییاسانـش  تخانـش و  هب  ار  نانآ  مه  اداناک , اکیرمآ و  میقم  نایوجـشناد  همان  هب  خساپ  رد  يور , نیا  زا  تسا . تموکح 
هب ار  نوناق  دوجو  مامت  وا , . دـنیب یمن  ییادـج  ماما  ود  نیا  نیب   23. یمالـسا تموکح  ندرک  هدایپ  يارب  شـشوک  هب  نآ  عبت  هب  مه  دنک و 

. دراد جایتحا  يرجم  هیئارجا و  هوق  هب  دوش  رشب  تداعس  حالصا و  هیام  نوناق  هک  نیا  يارب  : ) دناد یمن  یفاک  هعماج  حالـصا  يارب  ییاهنت 
هدرک رقتسم  هرادا  ارجا و  هاگتسد  نوناق و  کی  عرـش , ماکحا  نیب  نوناق , هعومجم  کی  نداتـسرف  رانک  رد  لاعتم  دنوادخ  تهج  نیمه  هب 

یگنوگچ تموکح , لیکشت  تسایس و  هصرع  هب  دورو  موزل  رب  رگید  لیلد  مالـسا . ياهنییآ  اهنوناق و  یگنوگچ  تیهام و  24 ب . .( تسا
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يداصتقا یسایس و  هرادا  يارب  تلود و  کی  نیوکت  يارب  : ) هک دناسر  یم  مالـسا  ياهنییآ  اهنوناق و  تیهام  تسا . عرـش  ماکحا  تیهام  و 
هب ینید , ياه  هداد  رد  یلامجا  يریس  اب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ماما  هاگن  رد  بلطم  نیا  ینشور   25 .( تسا هتشگ  عیرشت  هعماج  یگنهرف  و 

جح و)…  زامن و  نوچ : تادابع , زا  یـضعب  یتح  تاکز و  سمخ و  اضق , دودح , داهج , باب  رد  مالـسا  تاروتـسد   ) 26. دیآ یم  تسد 
یتاریزعت ماکحا  دودح و  تسا و  ینتفایان  ققحت  ینید  تیمکاح  اب  یمالـسا  هعماج  کی  دوجو  نودب  رکنمزا , یهن  فورعم و  هبرما  هژیوب 

هنالداع یعامتجا  طباور  ساسا  رب  بیترت  مظن و  هک  اهتثعب  فده  .27 و  دوب دهاوخ  دمآراکان  یتموکح  تالیکشت  کی  نودب  زین , مالسا 
و یلم , یعافد , یلام , ماکحا  هب  شیوخ  رظن  دـییأت  رد  ماما   28 .( تسین ریذـپ  ناکما  نآ , ماکحا  يارجا  تموکح و  لیکـشت  اب  زج   ) تسا

ظفح یگتـسیاب  دراـشف  یم  اـپ  نآرب  ماـما  هـک  یتـهج  رگید  یــضارا . زا  عاـفد  .29 ج . دـنک یم  هراـشا  مالـسا  ییازج  یقوقح و  ماـکحا 
هب دنبای . یم  ارجا  یگتسیاش  ینید  دنلب  ياهفده  اهـشزرا و  نیمز )  ) يدام هاگیاپ  کی  دوجو  وترپ  رد  هک  ارچ  تسا ; یمالـسا  ياهنیمزرس 

تـسا مالـسا  تما  لالقتـسا  یـضرا و  تیمامت  زا  عاـفد  مالـسا و  ظـفح  هب  عجار  هک  یماـکحا  رگید , فرط  زا  : ) دـیوگ یم  تهج  نیمه 
هیهت و هب  رما  هـک  ( 8 لافنا / ) لیخلا طابر  نم  ةّوق و  نم  متعطتـسا  ام  مهل  اوّدـعاو  :) مکح نیا  ًـالثم  دراد  تلـالد  تموکح  لیکـشت  موزلرب 

نیا دوش و  یم  نیمات  یلم  تینما  یمالـسا , ياهنیمزرـس  ظفح  اب   30 .( تسا یلک  روط  هب  یعاـفد  حلـسم و  يورین  رت  شیب  هچره  كرادـت 
ییادخ یلاعت و  يوسو  تمس  هب  اهناسنا  ییامنهار  ددصرد  مالسا  دوش  یم  هنوگچ  تسا . رـسیم  یمالـسا  ردتقم  تموکح  دوجو  اب  هلأسم 

نیا هک  تسا  یکتم  مارآ  نما و  نیمز  هب  هنیمز , نیا  ندرک  مهارف  ؟ درواـین مهارف  ار  نآ  ّومنودـشر  یلـصا  ياـه  هـنیمز  یلو  دـشاب , ندـش 
ماما هنوگ , نیدب  دـبای . یم  ینعم  يرتسب  نینچ  رد  یمالـسا , رکفت  رد  نطو  هار  رد  زابناج  يدـنمجرا  دراد . یمن  رود  رظن  زا  ار  نآ  زگره 

هعماج و هدرتسگ  هصرع  هب  يدرف , يونعم و  دودـحم  هطیح  زا  ار  نآ  زا  راـظتنا  هدراذـگ و  دـید  هضرع  هب  ار  مالـسا  يریگارف  تیعماـج و 
کی طقف  تسا , ینونک ) ) تیحیسم لثم  مالسا  دوشن  نامگ  : ) دیوگ یم  هدرمش و  تسردان  ار  نیا  زا  ریغ  یتشاگنا  دناشک و  یم  تموکح 

اعد و زامن و  … دراد . تموکح  همانرب  مالسا  دراد , یگدنز  همانرب  مالسا  . سب تسا و  یلاعت  كرابت و  يادخ  دارفا و  نیبام  يونعم  هطبار 
هرادا مالسا , دراد  تسایس  نکل  تسا , مالـسا  باوبا  زا  باب  کی  ترایز  اعد و  تسا . ماکحا  زا  باب  کی  تسین , مالـسا  ماکحا  ترایز ,

نیا دراد , راک  هچ  یگدنز  هب  مالـسا  : ) دیوگب یـسک  هک  ینعم  نیا  31 و  .( مالسا دنک  یم  هرادا  ار  گرزب  کلامم  مالـسا , دراد  یتکلمم 
, دـمآ هچنآ  ربانب   32… .( تسا مالـسا  اب  گنج  نیا  دراد , راک  هچ  تسایـس  هب  مالـسا  تسا . مالـسا  نتخانـشن  نیا  تسا , مالـسا  اب  گنج 

نیمود . 2 دراد . قیثو  يدـنویپ  یعامتجا  یـسایس و  ياه  هصرع  رد  روضح  اب  ینامز , همه  متاخ و  نید  ناونع  هب  مالـسا  حیحـص  تخانش 
ناونع هب  (ص ) ربمایپ یگدـنز  هک  ینعم  نیدـب  دراد . يرتهب  هئارا  ناکما  هک  تسا  (ص ) مرکا ربمایپ  هریـس  هب  ماما  صاـخ  درکیور  خـساپ ,

ناربمایپ و درکلمع  هب  دانتسا  اب  وا  دریگ . یم  رارق  ماما  شرگن  دنتـسم  راودا , همه  رد  نارادنید  هدش  هتفریذپ  يوگلا  تناید و  ینیع  مسجت 
ياهراک ماجنا  ناربمایپ , مامت  یگدـنز  رد  دراد : یم  مالعا  ینـشور  هب  دـنز و  یم  تسد  شیوخ  تسایـس  میـسرت  هب  ص )  ) مالـسا ربماـیپ 

یسیع ترضح  دننک  یم  لایخ  وا  زورما  نیعبات  هک  یـسیع  ترـضح  یتح  : ) تسا هتـشاد  دوجو  ایاپ  يدج و  لصا  کی  ناونع  هب  یـسایس 
یم دـش , دـلوتم  هزاـت  هک  یتـقو  نآ  . دـنک هضراـعم  هک  نیا  هب  هدوب  اـنب  لوا  زا  هک  هدوب  روطنیمه  مه  ناـشیا  تسا . هتفگ  یتاـیونعم  کـی 

وگ هلأسم  دـیوگب و  تساوخ  یم  رگا  ؟ دوش هچ  ات  دـیوگب  هلأسم  هناخ و  يوت  دنیـشن  یمن  یـسیع  وچمه  کی  … مدروآ باتک  نم  : دـیوگ
دوب تسایس  هصرع  هب  شدورو  يارب  يدج  هزیگنا  (ص ) ربمایپ یگدنز  هب  هژیوب  ماما , هجوت  نیا   33 )؟ دندرک یم  شتیذا  ارچ  رگید  … دوب

: تسا دنمزاین  يا  همدقم  هب  نخس  نیا  طسب   34. تسا هدوبن  هتفای , یلجت  ربمایپ  تاـیح  رد  هچنآ  زج  يزیچ  زین , يو  رظن  دروم  تموکح  و 
ةوسا هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دـقل  و  (:) (ص ربماـیپ زا  ناناملـسم  يریذـپوگلا  رب  نآرق  دـیکات  (ص ) ربماـیپ یگدـنز  هب  ناناملـسم  درکیور 

و ( 7 رـشح /  () اوهتناف هنع  مکاهن  ام  هوذخف و  لوسرلا  مکاتآ  ام  :) ترـضح نآ  زا  ارچ  نوچ و  یب  يوریپ  یگتـسیاب  21)و   / بازحا () ۀنسح
 / ءاسن  ) هللا لوسر  زا  يوریپ  ندوب  بجاو  ایو  هیآ 6 )  33 بازحا /  ) مهسفنا نم  نینمؤملاب  یلوا  یبنلا  :) ناگمه رب  شترضح  ندوب  رتراوازس 

تبث و دروم  تقد  هب  يوبن  تنـس  يور , نیا  زا  دناشک  (ص ) ربمایپ یگدنز  هب  هجوت  هب  ار  ناناملـسم  ادتبا  نامه  …زا  وا )  36 بازحا / ,64
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ریسفت ربمایپ  تنس  اب  هک  زین  نآرق  رد  اهیگدیچیپ  زومر و  دوجو  ددرگ . میسرت  یناملسم  یگدنز  هویـش  نآ  ساسا  رب  ات  تفرگ , رارق  طبض 
تایح قیقد  ریوصت  رد  نونک , ات  مالـسا  ردص  زا  هدش  هتـشاگن  رایـسب  ياهباتک  درک . یم  يرت  شیب  دـیکات  نآ  مهم  هاگیاج  رب  تفای , یم 
هتکن کی  زا  اج  نیا  رد  هتبلا  تسا . دننام  یب  هنومن و  نایدا  خیرات  رد  یتسار  هب  هک  دوب  یگدنز  يوگلا  مسر  يارب  یششوک  (ص ,) ربمایپ

زین نآ  زا  نارو  هرهب  تسا . تیعقاو  نآ  هب  یهد  لکش  رد  نانآ  ياههاگدید  ناراگن و  هریس  ياهرواب  شقن  نآ  دیـشوپ و  مشچ  ناوت  یمن 
: سوفن تیبرت  درکیور  . 1 تسا : هتفای  روهظ  مرکا  ربمایپ  هریـس  هب  يدنچ  ياهدرکیور  هجیتن  رد  دـنا . هتـسیرگنن  نادـب  نیـشیپ  ّتینهذ  یب 

یناسنا دارفا  تیبرت  رد  ییوگلا  ناونع  هب  نارواب , نید  زا  يرامـش  رظن  رد  یعامتجا  لمع  ینید و  مهف  يدج  عبنم  ناونع  هب  مالـسا  خـیرات 
اهنییآ و اهروتسد و  تشادهگن  اب  تسا . یناسنا  دارفا  نتخاس  يارب  اهنت , نید  هک  تسا  ینیـشیپ  رواب  نامه  وریپ  نیا  تسا . هدمآ  رامـش  هب 
اه و هزومآ  دزادرپ . یمن  نیا  زا  شیب  هب  نید  دبای . یم  یهلا  یتوکلم و  يدُعب  هدـش و  جراخ  دوخ  ندوب  ینیمز  زا  ناسنا  نآ , ياه  هزومآ 
زا يریگ  هرانک  اب  اسب  هچ  شرورپ  نیا  تسا و  نانآ  تیبرت  سوفن و  حالـصا  ددـصرد  دوخ , يدوخ  هب  تسخن و  هلحرم  رد  ینید , ماکحا 

ياهلکـش اب  نید  هب  یناـفرع  ياهـشرگن   35. تسین ینتفاـی  تسد  هار , نـیا  زا  زج  هـکلب  دـبایب , قـقحت  عاـمتجا  يوهاـیه  زا  زیرگ  عـمج و 
نیا زج  ینامـسآ  ياه  هداد  یحو و  زا  نانیا , دننام  هب  زین , هنایارگدرخ  قالخا  ناراداوه   36. دبای یم  ینعم  اتسار  نیا  رد  دوخ , نوگانوگ 

لاـمک یتـسار و  ریـسم  رد  دراد و  زاـب  اـهیتشز  اهیدـیلپ و  هب  ندـش  هدوـلآ  زا  ار  يو  دـنزاسب و  یلاـعتم  یناـسنا  دـنناوتب  هک  دـنهاوخ  یمن 
ار دوخ  زگره  دراذـگ و  یم  ربمایپ  ياـپ  ياـج  اـپ  . تسناد یم  یناـسنا  ره  زا  رترب  ار  دوخ  هک  یمالـسا  ياـه  هعماـج  رد  فراـع  37. دنکفا

هژیو ییاه  هیارآ  اب  هنامز , دنیآ  شوخ  نادـنچ  هن  يراتفر  ای  يدارفنا  هنایوزنم  یگدـنز  تشادـنپ , یمن  ینید  ياهنییآ  اهروتـسد و  نامرفان 
یمن لکـش  يوریپ  يور و  هلاـبند  نینچ  ياـعدا  مک  تسد  اـی  ادـخ و  لوـسر  هنازاـسدرف  هریـس  هب  يو  شرگن  زا  زج  راـتفر  نیا  تـشاد و 

هب شیوخ  هنامز  زا  ار  نانآ  اهنرق  هاگ  هک  دوب  ناـنآ  یگدـنز  رد  نید  ههجو  نیرتاـبیز  هعماـج , عمج و  زا  يرود  ینیزگ و  تولخ  تفرگ .
یضاق دنتشاگنا . یم  ینید  نأش  فالخ  ار  تسایـس  رد  دورو  باب  نیا  زا  دندرک ! یمن  راکنا  زگره  ار  رخف  نیا  نانآ  تشاد . یم  ناشرود 

تنس طسوت  هدش  تیبثت  تیاکح  کی  نیا  : ) دیوگ یم  نینچ  هعماج  تسایس و  هصرع  هب  دورو  باب  رد  هیوفص  دهع  يافرع  زا  یمق  دیعس 
دیزگرب و ار  یلوا  شترـضح  دنک , باختنا  ار  یکی  یهاشداپ  ماقم  یگدنب و  تلزنم  نایم  هک  دش  داهنـشیپ  ادـخ  لوسر  هب  یتقو  هک  تسا 
رد هک  تنطلس  زا  یعون  هب  دسر  هچ  ات  تسین , وا  ینیشناج  روخ  رد  يرهاظ , تنطلس  يور , نیا  زا  یبن , کلم  هن  دشاب , یبن  دبع  تساوخ 

شیب ساوسو  تقد و  و  تسا ) نینچ  نیا  هیواز  نیا  زا  ماکحا  مامت  هک   ) نید يدرف  ماکحا  هب  لمع  هاگن , نیا  رد   38 .( دشاب نارابج  تسد 
نادب هن  هتبلا  دشاب . هعماج  رد  وپاکت  شالت و  هب  يزاین  هک  نآ  یب  دناشک  یم  یناسنا  لامک  هّلق  هب  ار  يو  نآ , حیحـص  ماجنا  رد  هزادـنا  زا 

یلـصا و شالت  ینید و  شزرا  زا  یعاـمتجا , شـالت  هک  يور  نآ  زا  هکلب  درادزاـب , لـماک  روط  هب  یعاـمتجا  ياهـشالت  زا  ار  وا  هک  ینعم 
نادـنچ ینید  شاداپ  زا  هک  دـنا  ینایارگ  ایند  اسب  هچ  عامتجا , هصرع  رد  نارگ  وپاکت  نارگ و  شـالت  یتح  دـیآ و  یمن  رامـش  هب  وا  یتاذ 

اـهناسنا و اـب  شزیمآ  دـنک و  یگدـنز  شیوـخ  ناـمز  زا  جراـخ  رد  دـیاب  ندـش , یناـحور  ندـش و  يوـنعم  يارب  ناـسنا   39. دنرادن هرهب 
یم رگا  یمالـسا , تازرابم  عورـش  رد  : ) دیوگ یم  يدارفا  نینچ  ینهذ  ياضف  ریوصت  رد  ماما  تسا . لامک  زا  يرود  هنامز , اب  نتخیمآرد 
یم مارح  ار  زیچ  همه  ارگسپاو , يامن  سّدقم  يا  هدع  تسا , هعیـش  هاش  يدینـش , یم  باوج  هلـصافالب  , تسا نئاخ  هاش  ییوگب : یتساوخ 

هدروخ رجحتم  هتـسد  نیا  زا  ناتریپ  ردپ  نیا  هک  یلد  نوخ  دنک . ملعدق  نانآ  لباقم  رد  هک  تشادن  ار  نیا  تردـق  سک  چـیه  دنتـسناد و 
ناهاگآان قطنم  رد  تهاقف  هداتفا و  اج  تسایـس  زا  نید  ییادـج  راعـش  یتقو  تسا . هدروخن  نارگید  ياهیتخـس  اهراشف و  زا  زگره  تسا ,

تلاخد تموکح  تسایـس و  رد  دور و  نوریب  راصح  هریاد و  زا  هک  دوبن  زاجم  مه  هیقف  ًارهق  دش و  يدابع  يدرف و  لیاسم  رد  ندـش  قرغ 
تقامح هک  دوب  میرکت  مارتحا و  لباق  ینامز  یناحور  دارفا , یضعب  معز  هب  دش . تلیضف  مدرم , اب  ترـشاعم  رد  تیناحور , تقامح  دیامن .
ییالاو نیب  يراگزاسان   40 .( تشاد هساک  مین  ریز  يا  هساک  , كریز نادراک و  یناحور  یـسایس و  ملاـع  ّـالاو  دراـبب  شدوجو  ياپارـس  زا 

زیرگ اب  یمالسا ) سانـشراک   ) نید غلبم  یتح  هک  دوب  هدناود  ناهذا  رد  هشیر  نانچنآ  دراد , یتسد  تسایـس  رد  هک  یـسک  رادنید و  ناسنا 
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ياهشخب ینوزفا  یمجحرپ و  . تفای یم  تلزنم  جرا و  يدرف , يدابع و  ياهشالت  اهراک و  رد  ندش  قرغ  یعامتجا و  ياهشالت  اهراک و  زا 
یـشرگن نینچ  یناـمز  هچ  زا  هک  نیا  41. تسا (ص ) ربماـیپ هریـس  تاـیح و  هب  شرگن  نیا  رب  نشور  یلیلد  یهقف , ياـهباتک  يدرف  ماـکحا 

يا هنوگ  هب  هک  تشگ  یمسر  تیناحور  يا  هنوگ  روآدیدپ  يوفص  عیشت  : ) درک دامتعا  نبرک  يرناه  نخس  هب  دوشب  دیاش  تفای  يراوتسا 
ار دوخ  ییوگدوخ  ینطاب  ینافرع و  رهوج  رد  یلصا  عیشت  هک  يا  هجرد  هب  ات  تفای , راکورس  تعیرش )  ) نوناق تیاعر  هقف و  اب  يراصحنا 

هتشادن نتفگرکذ  اعد و  ندناوخزامن و  زج  يراک  ناناملـسم  ام  رگا  : ) دیوگ یم  هتـسد  نیا  هب  هنوگ  ضیرعت  دقن  رد  ماما   42 .( درک ناهنپ 
دنیایب ناوخب , رامن  وگب , ناذا  یهاوخ  یم  ردق  ره  ورب  امـش  دنرادن . ام  هب  يراک  چیه  اهنآ , دحتم  رئاج  ياهتلود  نارگرامعتـسا و  میـشاب ,

هب اهنآ  دیناوخب . زامن  دیهاوخ  یم  هچره  امـش  …. دنرادن ام  هب  يراک  اهنآ  دشاب  نیا  قطنم  رگا  ادخ …! اب  ناش  هلاوح  دـنربب , میراد  هچره 
عقاو هب  کیدزن  راوتـسا و  نادـنچ  نید , هب  ار  تسخن  هتـسد  هاگن  يرامـش  ینید . هعماج  داـجیا  درکیور  . 2 43 .( دنراد راک  هچ  امـش  زامن 
يریگ لکـش  رتسب  هک  وا  هعماج  هب  هکنآ  یب  دـشاب  هدـمآ , ناسنا  يدرف  عاضوا  يروآ  ناماس  هب  يارب  نید  دوش  یم  هنوگچ  دـنا . هتـسنادن 

هدز تسد  نید  زا  یعامتجا  يوگلا  ریوصت  هب  دیدج , یتءارق  نید و  زا  رگید  يریسفت  اب  نانیا  دشاب ؟ هدنکفا  رظن  تسا , یناسنا  تیصخش 
تاـکز و سمخ و  تخادرپ  اـت  رگید , کـی  لاـح  تشادـهگن  محر , هلـص  زا  یعاـمتجا  ياهروتـسد  هب  مه  شیوخ  تفاـیرد  دـیئأت  رد  و 

یگدنز رد  یماهبا  چیه  یب  ار  نآ  مه  دـندرک و  هیکت  رکنم و … زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج و  نوچ  یعامتجا  ياه  هصرع  رد  روضح 
زیزع نآ  یمئاد  روضح  زا  هنیدم , لاس  هد  هکم و  لاس  هدزیس  هرود  رد  (ص ) ربمایپ یگدنز  هب  ارذگ  یهاگن  دنتسشن . هراظن  هب  (ص ) ربمایپ

رد روضح  زا  نوگانوگ , ياـهنامیپ  یپاـیپ  هاـگ و  همه  توعد  زا  دراد . تیاـکح  نادـیم  نیا  هب  نارگید  یناوخارف  یعاـمتجا و  هصرع  رد 
يدرف سوفن  تیبرت  زا  رت  عماج  رتارف و  ینید , هعماج  کی  نتخاس  يارب  همه , همه و  یگنج , ياهنادـیم  رد  شـشوک  ات  یعامتجا , هنحص 

یگدنز راکبیرف  زاب و  گنرین  هعماج  رد  هک  ار  یناسنا  ناوت  یمن  دـبای . یم  ینعم  هتـسشن  راب  هب  ینید  هعماج  کی  رد  ینید , تیبرت  تسا .
رد يرگ  هشیدنا  نیاربانب , تفگ ؟ نخـس  تسپ , يا  هعماج  رد  یلاعتم  ناسنا  زا  ناوت  یم  هنوگچ  دناوخ . ارف  یتسار  قدص و  هب  دـنک , یم 
ملو حبـصا  نم  : ) و هتّیعر ). نع  لوئـسم  مکّلک  عار و  مُکّلک  : ) دنـشیوخ هعماج  لوؤسم  اهناسنا , مامت  تسا . ینید  یترورـض  هعماج , باـب 

ار يرایـسب  ياه  هشدـخ  دـقن و  رظنم , نیمه  زا  دراد و  یعامتجا  گنر  نید  زا  يرایـسب  ياه  هداد  ملـسمب ). سیلف  نیملـسملا  رومُاب  متهی 
, ریوـصت نیا  رد  تسا . یـشزرا  هلوـقم  یعاـمتجا , روـما  عـمج و  هب  نتخادرپ  درکیور , نـیا  رد  تخاـس . دراو  ناوـت  یم  لوا  شرگن  يارب 
. تسا هعماـج  لد  رد  وپاـکترپ  یناـسنا  راوخ و  مغ  يرگ  شـالت  هکلب  يوج , هراـنک  يارگ  تیونعم  يوزنم و  بهار  کـی  هن  (ص ) ربماـیپ

ندیـشک شود  رب  ییاـیوپ و  شـشوک و  تسین . نتفر  ورف  دوـخرد  اـهناسنا و  زا  ندـیزگ  يرود  ياـنعم  هـب  هتـسد  نـیا  هاـگن  رد  تیوـنعم 
ادـخ هار  رد  داهج  ار  شیوخ  تما  تینابهر  دوخ  (ص ) ربمایپ هکنانچ  تسا . یلاعتم  تیونعم  یناسنا و  تقیقح  نیع  یعاـمتجا , تیلوؤسم 

ییاهزور نیزاغآ  زا   44. تسا لماش  ار  عامتجا  هنهپ  رد  ناسنا  هنارگراثیا  ياهوپاکت  اهشالت و  یمامت  دوخ , هدرتسگ  يانعم  رد  هک  هتسناد 
يزور نآ  ات  درک و  مالعا  ًامسر  ار  یهلا  نید  اهیتخـس  یمامت  هب  نداد  نت  اب  هک  نامز  نآ  ات  تخادرپ  شنادنواشیوخ  توعد  هب  ربمایپ  هک 
یمایپ غالبا  هب  وا  ّتیمح  تمه و  مامت  هک  يزور  نآ  ات  تساخرب و  دوخ  نایانـشآ  ناتـسود و  ناشیوخ , اب  هلتاقم  لادج و  هب  راچان  هب  هک 

هب دـیاب  هک  هنوگ  نآ  دـنناوتب  اـهناسنا  نآ  رد  هک  دوـب  ینید  يا  هعماـج  يزاسراوتـسا  يزیر و  یپ  یپ  رد  لاـح , همه  رد  دروـخ , یم  هرگ 
رد درادن . ور  شیپ  يا  هدامآ  هنیمز  هشیمه  ینید , هعماج  داجیا  درکیور  اب  يربمایپ , نینچ  زا  يوریپ  نامگ  یب  دنزادرپب . یگدـنز  نارذـگ 

, هزراـبم هزیتس و  هب  دـیابن  زگره ! رطخ  اـما  دروآ , يور  هیروت  هیقت و  هب  اـی  داد  نت  اوزنا  توکـس و  هب  یتسیاـب  اـی  ماـگنه , نیا  رد  هجیتـن ,
دراو یـسایس  هصرع  رد  ناسنا  هک  تسین  نآ  هفیظو  دـنک , دادـیب  هعماج  رد  متـس  دـشاب و  ناراکبان  تسد  رد  تموکح  هچرگ , تساخرب ,

هشیدنا نافوسلیف و  زا  یخرب  نهذ  هتـسویپ  هک  نامز  ماما  روهظ  نامرآ  تبیغ و  رـصنع  فلا . دوب : هتفای  ماوق  هیاپ  دنچ  هب  شرگن  نیا  دوش .
تبیغ زا  سپ  . ) تسا هدـیماجنا  یـسایس  داح  روما  رد  نانآ  ندرکن  تلاخد  هب  يدـج  روط  هب  هتـشاد و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  یعامتجا  نارو 

تمواقم نیا  دنچ  ره  دش , یـسایس  روما  رد  تلاخد  مدـع  هب  لیامتم  رت  شیب  یتح  يویند  تردـق  هب  تبـسن  عّیـشت  تایرظن  مهدزاود  ماما 
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45 و .( دوبن یلاخ  اه  هلـسلس  میژر و  اب  ررکم  ياـه  هرجاـشم  زا  دوب و  هارمه  تردـق  نآ  تیناـقح  راـکنا  اـب  يویند  تردـق  ربارب  رد  یفنم 
یم ابیزان  درک و  یم  ینابرق  یفنم  راظتنا  هاگشیپ  رد  ار  یسایس  شالت  هنوگره  داسف , ملظ و  ندش  ریگارف  هراگنا  اب  نامز  ماما  روهظ  روصت 
قوف هب  ار  رـشب  دـنوادخ , هن  و  (ص ) ربمایپ هن  هک  دـبای  یم  ینعم  ناج  ياپ  ات  يرـشب  فیلکت  ناج . ظـفح  ندوب  بجاو  رـصنع  ب . درمش .

زین سومان  ضرع و  هاگ  تسا و  هدش  هتشادرب  یفیلکت  هنوگره  رگید  تسا , نتشذگ  ناج  زا  رطخ  هک  اج  نآ  دننک . یمن  فیلکت  وا  ناوت 
اهناتـساد اه  هیجوت  نینچ  زا  مالـسا  یخیرات  هظفاح  تسا . هتفای  یم  زورب  هیروت  هیقت و  بلاق  رد  هک  هدـش  یم  یـسایس  ياهـشالت  دـنب  ياپ 

نیدلاو ایندلا  دـیبع  سانلا  : ) تسین شیب  يا  هچیزاب  نانآ  تسد  رد  نید  دـیامرف : یم  هک  تسا  نانیا  همه  ربارب  رد  (ع ) نیـسح ماما  دراد و 
رد يرادنید  هک  هاگ  نآ  دنهارمه و  نید  اب  دیسر  نان  مان و  هب  ناوتب  هک  اج  نآ  ات  مهشیاعم ). هب  تّردام  ثیح  هنوطوحی  مهتنسلا  یلع  قعل 

دارفا زا  هتسد  نیا  هب  خساپ  رد  ینیمخ  ماما  دنشیدنا . یمن  نان  مان و  هب  زج  رگید  دنک , بلط  یناشف  ناج  يرگراثیا و  دوخ , یقیقح  يانعم 
تسا يدابع  یسایس  دایرف  کی  نیا  جح و  مسارم  رد  ناکرشم  زا  تئارب  دایرف  : ) دنک یم  مالعا  دنیآ , یم  شیپ  مالـسا , یلزنم  دنچ  ات  هک 

یم مالـسا  فالخ  ار  يوروش  لیئارـسا و  اکیرمآ و  رب  گرم  داـیرف  هک  رودزم  دـنوخآ  نآ  هب  دـیاب  لاـح  دومرف : رما  نآ  هب  هللا  لوسر  هک 
یم فالخرب  ار  یلاعت  قح  نامرف  تعاطا  راوگرزب و  نآ  هب  یّـسأت  دـینک و  یم  هئطخت  ار  دـنوادخ  رما  هللا و  لوسر  هب  یّـسأت  تفگ : دـناد 

دیراپـس و یم  نایـسن  قاط  هب  دوخ  ییایند  عفانم  يارب  ار  لوسر  ادخ و  رماوا  دینک و  یم  هیزنت  رافک  زا  تءارب  زا  ار  جـح  مسارم  و  دـیناد ,
هب دودحم  هاگن  هنوگ  نیا   46 .( دیناد یم  رفک  نیملسم  رب  نارگمتس  ناناملسم و  اب  نابراحم  مالسا و  نانمشد  هب  تبـسن  ار  نیرفن  تءارب و 

یگدنز و رنه  تسایـس  رهوج  رگا  : ) ینید تموکح  سیـسأت  درکیور  . 3 تسا . یـشزرا  ریغ  یعیبط , روط  هب  هنایوجدوس و  یهاـگن  نید ,
هب تداهش  هدش , انثتسا  اج  نیا  رد  هک  یمجنپ  نوتس  جح و  تاکز , هزور , زامن ,  ) مالسا نوتس  جنپ  زا  ات  راهچ  سپ  تسا , نارگید  اب  راک 
ای داهج   ) دنبسانم ًالماک  نید , نیا  ناوریپ  نایم  رد  یهورگ  ماجـسنا  يراکمه و  حور  يالتعا  يارب  تسا ). دمحم  توبن  ادخ و  تینادحو 

رگا تسا ). يرت  شیب  مهزاب  تردق  ياراد  ریثأت  نیمه  داجیا  يارب  تسا . نوتـس  نیمـشش  نیملـسم  زا  یـضعب  معز  هب  هک  سدقم , گنج 
نآ زا  رت  گرزب  یسایس  ینیب  ناهج  ناوت  یم  تمحز  هب  تسا , تردق  يارب  شالت  تسایس  هصخـشم  نیرت  گرزب  يرگید , هاگرظن  قبط 

هیارا هب  زگره  دـنک و  یم  هظحـالم  یحور  یمـسج و  ياـهزاین  تهج  ود  ره  زا  هراومه  ار  یناـسنا  تعیبط  مالـسا  هک  اریز  تفاـی , مالـسا 
نیا هب  لین  يارب  یـساسا  هلیـسو  کی  تردـق  و  تساهنآ . يارجا  لیاسو  يوجو  تسج  رد  هراومه  لـب  تسین  عناـق  نآ  ياـهنامرآ  ضحم 
نیرت گرزب  نوچ  دـنک , یم  توعد  دـمان , یم  هنـسح  هوسا  ار  وا  هک  (ص ) دـمحم يوـگلا  زا  يوریپ  هب  ار  ناـنمؤم  نآرق , تسا . دوـصقم 

يوریپ يو  قشمرـس  زا  هک  دـنفظوم  زین  تهج  نیا  زا  نیملـسم  هدوب , مالـسا  میلاـعت  ساـسارب  یتـلود  يراذـگناینب  (ص ,) دـمحم تیقفوم 
لماک رتارف و  نیشیپ و  هتسد  ود  هاگدید  زا  رتالاو  رتالاب و  يزیچ  ار  نآ  دنک و  یم  رظن  ربمایپ  هریس  هب  هیواز  نیا  زا  ینیمخ  ماما   47 .( دننک

هب ار  يو  تمایق , نید و  ناسنا , یتسه , توبن , ادـخ , هب  ماما  هاگن  تساریذـپ . ینعم  صاـخ  ینیب  ناـهج  کـی  رد  هک  دـنیب  یم  اـهنآ  زا  رت 
هعماج مه  نآ  نیمز  رد  هک  ینید  تموکح  لیکـشت  يارب  شالت  زج  (ص ) ربمایپ یگدنز  رد  وا  تسا . هدناشک  هریـس  زا  توافتم  يریـسفت 

اریز تسا ; تموکح  لیکـشت  موزل  رب  لیلد  مرکا  ربمایپ  هّیور  تنـس و  : ) دنیب یمن  يزیچ  یبوبر , هدش  تیبرت  ناسنا  مه  دـیور و  یم  ینید 
هتخادرپ مالسا  تراظن  يرارقرب  نیناوق و  يارجا  هب  داد و  تموکح  لیکشت  هک  دهد  یم  یهاوگ  خیرات  داد و  تموکح  لیکـشت  دوخ  ًالوا 

جراخ و هب  ییارفس  هدومرف و  یم  بصن  یضاق  و  هتسشن , یم  تواضق  هب  هداتـسرف , یم  فارطا  هب  یلاو  تسا , هتـساخرب  هعماج  هرادا  هب  و 
ار یتموکح  ماکحا  هصالخ  و  هدرک , یم  یهدنامرف  ار  گنج  هتـسب , یم  نامیپ  هدـهاعم و  هدرک , یم  هناور  ناهاشداپ  لیابق و  ياسؤر  دزن 
زا سپ  هعماج  يارب  لاعتم  دـنوادخ  یتقو  تسا . هدرک  مکاح  نییعت  ادـخ  نامرف  هب  دوخ  زا  سپ  يارب  ًاـیناث : تسا . هتخادـنا  یم  ناـیرج  هب 

لوسر نوچ  تسا و  مزـال  زین  (ص ) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  تموکح  هک  تساـنعم  نیا  هب  دـنک , یم  مکاـح  نییعت  نینچ  مرکا  ربماـیپ 
نانخـس ياج  ياج  رد  ماما ,  48 .( دناسر یم  زین  ار  تموکح  لیکـشت  ترورـض  دیامن , یم  غالبا  ار  یهلا  نامرف  شیوخ  تیـصو  اب  مرکا ,

هک يریوصت  تسا  هدرک  هیجوت  نآ  هیاس  رد  ار  شیوخ  تکرح  هدرـشف و  ياپ  (ص ) ربمایپ تریـس  زا  مهف  نیا  رب  ادـتبا , نامه  زا  شیوخ ,
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تکرح ریـسفت  نیاربانب , تسا . یبهذم  تیلاعف  ینید و  تموکح  کی  لیکـشت  يارب  ییوگلا  دـنک , یم  هئارا  (ص ) ربمایپ یگدـنز  زا  ماما 
نـشور (ص ) ربمایپ تایح  زا  ههجو  نیا  تخانـش  اـب  تسین و  نکمم  يرگتموکح  شرگن  اـب  لوسر , هریـس  حیحـص  مهف  هاـنپ  رد  زج  ماـما 

هب ماما  شرگن  نوگ ,  هسیاقم  یلمع  رد  تسا  بسانم  ور  نیا  زا  ددرگ . یم  ناسآ  زین  ماما  یـسایس  تایح  مهبم  کـیرات و  ياـیاوز  ندرک 
رد ماما  (ص :) ربمایپ تثعب  فده  ناونع  هب  تموکح  لیکشت  ترورض  فلا . دوش . هدوشگزاب  یمالسا , تموکح  لیکشت  رد  ربمایپ , هریس 

مامت هک  تسا  نآ  رب  دـنک و  یم  هیکت  (ص ) مرکا ربمایپ  هژیوب  ناربماـیپ , هریـس  هب  لـقع  هب  دانتـسا  رب  هوـالع  تموکح , لیکـشت  ترورض 
یلاعت دنوادخ  هدارا   ) 49 .( دنـشخب رارقتـسا  ار  هللا  تموکح  هک  تسا  هدوب  نیا  نانآ  فادها  : ) دنا هدوب  تموکح  داجیا  ددص  رد  ناربمایپ 

هب ار  نانآ  تشونرـس  دازآ و  یتوغاط  تموکح  دـیق  زا  ار  نیفعـضتسم  نانآ , ناـثراو  ماـظع و  ءاـیبنا  هناـمیکح  يربهر  اـب  هک  تسا  نآ  رب 
52. دـندرک یم  هزراـبم  تموکح  هب  یهد  لکـش  يارب  , 51 روـج نیطالـس  ربارب  رد  مدرم  هب  هیکت  اـب  ناـنآ  50 و  .( دراپـسب ناشدوخ  تسد 

ربمایپ دـنا . هدوبن  لفاغ  نآ  زا  زگره  اما   53; دنتفاین ینادنچ  قیفوت  الاو  فدـه  نیا  هب  یبایتسد  رد  ناربمایپ  زا  يرامـش  تسا  نکمم  هچرگ 
اب نآ , هار  رد  دوخ , یگدـنز  تکرب  رپ  تاـظحل  نیرخآ  اـت  : ) هدیـشوک تموکح  لیکـشت  تهج  رد  يرگید , ربماـیپ  ره  زا  شیب  زین  مرکا 
هب درک  یم  توعد  تشاد  ار  ملاع  ملاـع و  فارطا  رد  دوب  هدرک  زارد  ار  شتـسد  مالـسا  ربمغیپ   ) 54 .( دومرف راثیا  يراکادـف و  ناوت , همه 

نامز زا  مالـسا  ردص  رد  دنداد , لیکـشت  تموکح  دعب  يافلخ  داد و  لیکـشت  تموکح  یمالـسا و  تسایـس  هب  درک  یم  توعد  مالـسا و 
نآ يارب  تموکح  لیکشت  رد  ربمایپ  تکرح  مایق و   55 .( دندوب مأوت  تناید  تسایـس و  دوبن , راک  رد  فارحنا  هک  یتقو  نآ  ات  ادخ  لوسر 

درکیور اب  (ص ) ربمایپ هریـس  هب  ماما  قیرط  نیدب   56. دنک توعد  دیحوت  يوس  هب  ار  نانآ  دـنک و  غالبا  مدرم  هب  ار  مالـسا  دـناوتب  هک  دوب 
یمن تموکح  داجیا  يارب  ششوک  زج  يزیچ  نآ , هظحل  هظحل  ترضح و  نآ  تلاسر  ماگ  هب  ماگ  رد  هتسیرگن و  ینید  تموکح  سیسأت 
نیمه رب  دناد . یم  یفاکان  ار  يرگید  کیره  یب  58 و  دبای یم  قیثو  يدنویپ  تموکح  يراد و  ياپ  هب  ترضح  نآ  تلاسر  نیب  57 و  دنیب

ناربمایپ تکرح  ربمایپ و  یگدـنز  هب  ار  نانآ  يدـیدرت  جـیه  یب  دـش , یم  عقاو  داقتنا  دروم  نارجحتم  نایرابرد و  يوس  زا  هاگره  ساسا ,
یم و   ) 59 .( میناسرب ناشدوخ  قیال  لامک  هب  ار  مورحم  تلم  نیا  هک  نیا  يارب  میدرک , مایق  مرکا  یبن  زا  عبت  هب  مه  ام  : ) داد … یم  عاجرا 

60 .( مینکب ارجا  دـشاب , هتـشاد  تهابـش  مالـسا  ردـص  رد  مالـسا  تموکح  هب  هک  يوحن  کـی  هب  ار  شتموکح  لـقاال , ار , مالـسا  میهاوخ 
يرابرد و ياهدنوخآ  نیا  دندوب . مأوت  تناید  تسایـس و  دوبن , راک  رد  فارحنا  هک  یتقو  نآ  ات  ادـخ , لوسر  نامز  زا  مالـسا , ردـصرد  )
دوخ و دیاب  ای  دننک  هئطخت  ار  ناربمغیپ  ربمغیپ و  يافلخ  ار و  ناربمغیپ  ربمغیپ و  دـیاب  ای  يوروش , ای  ییاکیرمآ  نیطالـس  حالطـصا  هب  نیا 

نیا رد  هک  ار  ییاهیراوشد  اهیتخس و  لمحت و  هدراذگ و  هحص  شیوخ  تکرح  رب  هنوگ  نیدب  ماما   61 .( دننک هئطخت  ار  دوخ  ياهتموکح 
اب ار  تموکح  لیکـشت  لـحارم  یماـمت  درکیور , نیا  اـب  ماـما   62. درامـش یم  (ص ,) ربماـیپ زا  يوریپ  یــسأت و  هـب  دـشک , یم  شود  هار ,

یمن یـسایس  راـختفا  هب  ار  وا  ینید , تموـکح  داـجیا  ترورـض  فرـص  دراذـگ و  یم  رـس  تشپ  (ص ) مرکا لوـسر  هریـس  زا  يریگوـگلا 
لحارم دوش . یم  لمع  دراو  هتـشادرب و  هار  رـس  زا  ار  اه  هدنرادزاب  اهدـس و  جـیردت  هب  لقع , ياضتقم  هب  هریـس و  يانبم  رب  هکلب  دـناشک ,

(ص) ربمایپ تسا . مزال  هربخ  نادراک و  ياهورین  نتـشاد  تموکح , داجیا  رد  زیچ  ره  زا  شیپ  اهورین : يزاـس  هداـمآ  تموکح 1 . لیکشت 
راد هدهع  دنناوتب  هک  دز  تسد  ییاهناسنا  نتخاس  هب  يرایسب , ياهیتخـس  لمحت  اب  تخادرپ و  راک  نیدب  هکم , رد  روضح  لاس  هدزیـس  رد 

. دننک راثیا  هداهن و  صالخا  فک  رد  ار  شیوخ  ناج  , 63 ایازم هتساوخ و  نیرت  مک  اب  هک  ییاهورین  دنوش , یسایس  یعامتجا و  تیلوؤسم 
تسایس کی  لوغشم  دوب , دارفا  يروآ  عمج  لوغشم  نکل  دهدب , لیکشت  یتموکح  کی  تسناوت  یمن  ترـضح  دوب , هکم  رد  هک  یتدم  )

نورب ات  یموق  يرهش و  نورد  زا  اراکشآ , یمومع و  ات  يدارفنا  یناهنپ و  زا  (ص ) ربمایپ یجیردت  یلوصا و  ياهتوعد   64 .( دوب ینیمزریز 
, دوب یشک  هشقن  دندوب , هکم  رد  هک  ًالبق  . ) دوب تموکح  سیسأت  يارب  دمآراک  ياهورین  نتخاس  عمج و  رد  اسرف , ناوت  یـششوک  يزرم ,
دـنپ و هب  رت  شیب  هکم  رد  (ص ) ربماـیپ تهج  نیمه  هـب   65 .( دـنزاسب ار  دارفا  هک  دوب  ندرک  هدـنزاس  راک و  ندرک  تسرد  هلأـسم  هلأـسم ,

تاذ یفرعمو  هللا  یلا  غیلبت  طقف  دـندرب , یم  رـس  هب  هکم  رد  هک  ییاـهزور  . ) دـنز یم  تسد  یتدـیقع  يرکف و  ياوق  يزاـساناوت  زردـنا و 
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نامه و  دنهد , شرتسگ  ار  مالسا  دنگنجب و  نیکرشم  اب  نانآ  کمک  اب  دنناوتب  ات  دنتشادن  یناروای  دوب . مالسا  یفرعم  یلاعت و  قح  سدقم 
لادج گنج و  زا  دراد و  ار  یفرعم  هظعوم و  دنپ و  هبنج  طقف  هدش , لزان  هکم  رد  هک  ییاه  هروس  دییامرف  یم  هظحالم  نآرق  رد  هک  روط 

هک يزور  نآ  زا  تشاذـگ و  هیاـپ  ار  شیوـخ  تکرح  ساـسا , نیمه  رب  زین  ماـما   66 .( هدـش رت  مک  نآ  رد  ماـکحا  نتم  تسین و  یتـبحص 
يزاساضف . 2 دوب . هتخاس  هدرورپ و  ار  ییاهورین  ینید , ماظن  نآ  لابند  هب  بالقنا و  ییادیپ  نامز  ات  درک , دوخ  هشیپ  ار  یسایس  ياهـشالت 

هتخانش و یتسرد  هب  ار  شیوخ  نامز  هعماج  نامگ , یب  شیوخ , یسایس  ياهفده  نتـسب  راک  هب  يارب  (ص ) ربمایپ تموکح : شریذپ  يارب 
لوقعم مادقا  لمع و  هار  يرگنـشور  ددص  رد  نآ , یپ  رد  هک  تسا  هتـشاد  دوجوم  لاح  عضو و  زا  يا  هنادنمدرخ  هیجوت  نخـس , رگید  هب 

, ترضح نآ  تسا . هتشاد  رارق  ربمایپ  هلاس  هدزیس  شـشوک  روتـسد  رد  ورین , يزاس  هدامآ  رب  نوزفا  یمومع , ياضف  ندرک  هدامآ  هدمآرب .
يارب ییاهیزاساضف  اهراک و  دز , تسد  یمـسر  راکـشآ و  ياهوپاکت  اهـشالت و  هب  هک  زور  نآ  ات  شیوخ , توعد  ياـهزور  نیزاـغآ  رد 

اب يدـننامه  بسن و  وکین , هقباس  تبالـص , قالخا , زیچ , ره  زا  شیب  هصرع , نیا  رد  تسا . هداد  ماجنا  یـسایس  ماظن  کی  هب  یهد  ناماس 
هار نیا  رد  هک  یناوارف  ياهیتخس  هتبلا  دندناشک . وا  يوس  هب  دندرک و  وا  هجوتم  ابیز , لاصخ  نیا  ار  مدرم  دنتشاد و  ییاراک  برع و…67 

, دندوب فلاخم  وا  اب  همه  هک  یطیحم  کی  رد  دومرف و  مایق  اهنت  مالسا , ربمغیپ  هک  دنناد  یم  نایاقآ  . ) تسا نشور  دوخ  ياج  رد  دیـشک ,
, تیاده هب  ار  مدرم  درک  توعد  دومرف , غالبا  مدرم  هب  ار  مالسا  نیا  ات  هدرب  ناوارف  ياهجنر  دایز , ياهتمذم  دایز , ياهتمحز  دومرف و  مایق 
, يزرورهم یمرن و   68 .( دشاب هتـشاد  ار  نآ  تقاط  یـسک  مرادن  نامگ  هک  دومرف  لمحت  ناشیا  تقـشم  ردـق  نآ  دـیحوت , هب  درک  توعد 
هک اجنادب  ات  دش , ترضح  نآ  يوس  هب  يرایسب  ياهناسنا  هجوت  ببـس  , 69 نآ یمارآ  بلق و  یمرن  نآرق  ریبعت  هب  یلدکی و  ییورـشوخ و 

دنتـساخرب و ترـضح  نآ  زا  تیامح  نارـس و  اب  تفلاخم  هب  هفیحـص , نامیپ  نتـسکش  بلاطیبا و  بعـش  نایرج  رد  هکم , ناکرـشم  یتح 
باسح تکرح  و  (ص ) ربمایپ توعد  یقطنم  ریس   70. تشاد او  میلست  هب  ار  كرش  نارـس  ماجنارـس , نانآ , رب  يزوسلد  يدردمه و  سح 

لد رد  هتـسهآ  هتـسهآ  بآ , ياه  هرطق  نوچمه  هک  نآرق  یجیردت  ندمآ  دورف  دیماجنا و  یم  يرامـش  مشخ  هب  هاگ  هک  وا , قیقد  هدش و 
نایفسوبا لهجوبا , نوچ   ) دارفا نیرت  نمشد  هاگ  هک  نآرق  تاملک  يریظن  یب  ییاویش و  ییابیز , زین  دراذگ و  یم  رثا  یلهاج  برع  گنس 

ياهماگ يارب  بسانم  ياضف  ندرک  هدامآ  رد  یگمه   71, دنهد ارف  شوگ  وا  زیگنا  لد  ياون  هب  هک  دزیگنا  یم  رب  ار  قیرـش ) نب  سنخا  و 
ماگ تکرح  اب  دیدرگ و  هصرع  دراو  شور , نیا  زا  يریذپوگلا  اب  زین  ماما  دوب . رگراک  تخس  هنیدم , رد  تموکح  یهد  لکش  رد  يدعب ,

دناوتب اـت  تخاـس  مهارف  ار  یبساـنم  ياـضف  دـیماجنا , یم  ناـنارمکح  لرتنک  لـباقریغ  مشخ  هب  هاـگ  هک  شیوخ  هدـش  باـسح  ماـگ و  هب 
هب تردـق  هب  یبایتسد  نازاب , تسایـس  هاـگن  رد  یمومع : ياـهرواب  شرگن و  ياـه  هیاـپ  ینوگرگد  . 3 دراذـگ . هیاپ  ار  یمالـسا  تموکح 

دـشاب و دوجوم  عضو  ظفح  دـیاب  اورناـمرف , یـساسا  فدـه  هک  تسا  نآ  رب  دوخ  رایرهـش  باـتک  رد  یلواـیکام  تسین . دنـسپان  هنوگره ,
هب دشوکب . یتموکح  ماظن  رب  شیوخ  هلطلس  ظفح  رد  هژیوب  دراد و  هاگن  ار  دوجوم  عضو  دیاب  دیدج , ياورنامرف  هک  تسا  نیا  شدوصقم 
هب رداق  تخب  هک  یتبهوم  نیرتهب  ینعی  تسا . تنکم ) هاج و  , ) دنزیخ یم  رب  تباقر  هب  نآ  رس  رب  نامدرم  هک  یـشاداپ  نیرت  یلاع  يو  رظن 

لوبقم تروص  هب  ار  نآ  درامگ و  تمه  يروشک  تموکح  حالـصا  هب  دهاوخب  هک  یـسکره  : ) تسا رواب  نیا  رب  وا   72. تسا نآ  ششخب 
نانچ مدرم  رظن  رد  هک  يوحن  هب  دنک  نهک  لوصا  ظفح  هب  رهاظت  لقاال  دـیاب  دـشاب , ناگمه  رب  ینتبم  شیاقب  هک  دـنک  يراک  دروآ و  رد 

. تسین ناربمایپ  راک  هتسار  رد  زگره  سدقمان , فده  يارب  هلیـسو  هنارگ  هیجوت  هاگن  نیا   73 .( تسا هدادن  يور  داهن  رد  يرییغت  هک  دـیآ 
فده هب  ربمایپ , هاگن  رد  هلیـسو  دوش . یم  هتفرگ  راک  هب  نآ  هب  ندیـسر  يارب  هک  يا  هلیـسو  هب  مه  دراد و  نامیا  دوخ  فده  هب  مه  ربمایپ 

نیا تسا و  ینید  تموکح  ياه  هنیمز  ندرک  مهارف  ددـصرد  هک  ایند , ماـقم  لاـم و  هب  یباـی  تسد  یپ  رد  هن  ربماـیپ   74. دوش یمن  هیجوت 
یب شیوخ , يا  هلیبق  یگدـنز  رد  هک  برع  دـبای . ینوگرگد  مدرم  يرواـب  ناـکرا  يرکف و  ياـه  هیاـپ  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  یناـمز  هنیمز ,

نتشیوخ يارب  زگرهو  دوب , یمتـس  هنوگره  ياریذپ  دمآ و  یم  رد  فارـشا  تیکلام  رد  كولمم  يدوجوم  ناونع  هب  هاگ  يدرف , صخـشت 
هب رضاح  رگید  هک  دیسر  یناسنا  یهاگآ  دوخ  هب  ترضح  نآ  ریگ  یپ  ياه  هزرابم  ربمایپ و  ياهشزیگنا  اب  دیمهف , یمن  نیا  زا  رتالاب  یقح 
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, نارگید بیهص و  ّترا و  نب  بابخ  لالب , هیمس , رـسای , رایـسب  هجنکـش  لمحت  ناج و  ياپات  يرادیاپ  دش . یمن  فارـشا  لابق  رد  میلـست 
( كدـنا هچرگ   ) هدادـلد یناـهارمه  و  يدرف , يراکتـشپ  یحو و  رب  هیکت  اـب  ربماـیپ , يرگنـشور  غیلبت و  تسا . یهاـگآدوخ  نینچ  هجیتـن 
, یناسمه روصت  يزور  هک  تسناد  یم  ینانامه  اب  زارط  مه  یناسنا  ار  دوخ  يودـب , برع  هک  تسکـش  مهرد  ار  یتنـس  ياهرواب  ناـنچنآ 

دوخ یناسنا  نأش  ار  هانگ  هب  یگدولآ  هن  و  نادـنمتورث , تمدـخ  رد  هن  دوب و  متـس  شریذـپ  هب  رـضاح  هن  رگ  يد  دومن . یم  لاحم  شیارب 
تموکح یهدـناماس  هب  دـناوتب  ربمایپ  ات  درک  مهارف  یبسانم  تصرف  ینیب , ناـهج  لوحت  هدـیقع و  رواـب و  رد  ینوگرگد  نیا  تسناد . یم 

راید نآ  نادنمتورث  نادنم و  تردـق  زا  هدافتـسا  هب  رـضاح  تفرگن و  هرهب  یفنم  یلو  نهک , دوجوم  ياهتـصرف  زا  زگره  ربمایپ  دـشیدنیب .
, هناـگیب لـباقم  رد  ار  دوـخ  هک  یناریا  ناوـج  هب  دـنز و  یم  تسد  اـهرواب  ینوـگرگد  هب  یتسایـس , نینچ  تشاد  رظن  رد  اـب  ماـما   75. دشن

يا هصرع  هب  رّقحم , رادنید  ای  دندوب و  دـساف  زیزع و  ای  هک  یناریا  نانز  زین  دـنک و  دوجو  ساسحا  ات  دیـشخب  ورین  تشادـنپ , یم  کچوک 
يزاسرهاظ يریگ , هرانک  ندوب  شزرا  رواب  هب  زارد  نایلاس  یط  رد  هک  یناحور  دنک و  تزع  ساسحا  مه  دشاب و  نامیا  اب  مه  هک  دناشک 

ربمایپ شالت  یمامت  تموکح : لیکـشت  يداـم و  ياـضف  هب  یباـیتسد  ب . تخاـس . نوگرگد  دوب , هدرک  يوخ  ندوبن , شیوخ  هناـمز  اـب  و 
. تسا هتفای  لوحت  هّکم  نیمزرس  هچرگ  هک  ارچ  تسا ; نکممان  تموکح  لیکـشت  نانچ  مه  اما  درک ; مهارف  يدعاسم  ياه  هنیمز  گرزب ,

نیمأت یپ  رد  یتسیاب  ربمایپ  تسا و  كرش  نارـس  تسد  رد  زونه  هکم  يدام  تردق  یلو  دنا , هدش  هنایم  یب  ناکرـشم  كرـش و  اب  مدرم  و 
هب نیمز )  ) زا هک  یناسک  ددرگ , یم  انشآ  جرزخ  هلیبق  زا  برثی , مدرم  زا  یهورگ  اب  يرجه  مهدزای  لاس  هب  وا  اتسار , نیا  رد  دشوکب . نآ 

هدنرادزاب هنوگره  ترجه , هب  ناناملسم  ترـضح و  نآ  گنهآ  ربمایپ و  زا  توعد  دنراد . هرهب  تموکح , ناکرا  رد  مهم  يرـصنع  ناونع 
هکم رد  هک  یتدم  دوش . یم  دوخ  یلاعتم  فده  ندرک  هدایپ  يارب  رت  یمسر  شالت  دراو  ربمایپ  هتشادرب و  هار  رـس  زا  ار  تموکح  لیکـشت 

نآ  ) 76 .( دنداد لیکـشت  دوب , یتموکح  رگید  اج  نآ  هنیدم , هب  دـندمآ  دـهدب …و  لیکـشت  یتموکح  کی  : ) تسناوت یمن  ترـضح  دوب 
دنتـسناوت یمن  دـننک , یم  رکف  یحطـس  هک  يداع  دارفا  دـیدرگ , جراخ  هکم  زا  راوگان  هدروخ و  تسکـش  عضو  نآ  اب  ترـضح  هک  زور 

رب یجیاتن  هچ  دش  مولعم  دـندرب , فیرـشت  هنیدـم  هب  یتقو  نکل  تشاد , دـهاوخ  لابند  هب  یحلاصم  هچ  ترجاهم  نیا  هک  دـننک  ینیب  شیپ 
یتموکح و ماکحا  دزادرپ و  یم  شیوخ  تکرح  يرگنـشور  هب  هنیدـم , رد  ربمایپ  یگدـنز  دانتـسا  هب  ماما   77 .( دوب بترتم  ناشیا  ترجه 

لیکـشت یتموکح  میهاوخب  رگا  هک  تسا  نآ  رب  ماما  دریگ . یم  رارق  ماما  هار  ارف  دوش , یم  صخـشم  ربماـیپ  يارب  سپ  نیا  زا  هک  یـسایس 
ترـضح و نآ  یگدـنز  ياهتیعقاو  تشاد  هضرع  یب  , 78 مینزب تسد  تامیلعت  تاغیلبت و  هب  (ص ) ربمایپ زا  يریذـپ  وگلا  اب  دـیاب  میهدـب ,
, نآ نیرت  مهم  تسا . هاگآ  هار  نیا  رس  رب  ییاه  هدنرادزاب  دوجو  هب  دوخ , ماما  تسا . نکممان  مالسا  زا  یقیقح  حیحص و  لیلحت  وا , هریس 

نیا حالـصا  دـنناد . یمن  هار  هب  ار  شیوخ  زج  هدـیتلغ و  رد  هرـسان  يرواب  رد  زارد  نایلاس  هک  تساـهامن  سدـقم  رجحتم  ردـتقم و  هورگ 
: دهد یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ماما  ياهوپاکت  اهـشالت و  زا  یـشخب  نانیا , اب  هزرابم  تسا . تامیلعت  تاغیلبت و  رگید  يور  اهامن , سدـقم 
. دننز یم  همدص  مالـسا  مسا  هب  دنریگ و  یم  ار  نیملـسم  مالـسا و  ذوفن  ولج  یگتخاس , نیـسدقم  هک  هدش  يروط  نیملـسم  هعماج  زورما  )
هک دنتـسه  اهنیا  دهـشم … مق و  فجن و  ياه  هزوح  رد  تسا . تیناحور  ياه  هزوح  رد  دراد , دوجو  ام  هعماجرد  هک  تعامج , نیا  هشیر 

چیه یب  ماما   79 .( دننک یم  تفلاخم  وا  مینک …اب  یگدنز  نارگید  مچرپ  ریز  ام  دیراذگن  دییایب  دیـشاب , هدنز  دییایب  دیوگب  رفن  کی  رگا 
يد ام  ینابیتشپ  زا  ار  يو  شرگن , عون  نیا  هچرگا  دراد , یم  رب  ماگ  یگدنز , تقیقح  يوجو  تسج  رد  یتسیلوایکام , یشیدنا  تحلصم 

دوجو اب  دینک . نشور  ار  اهامن  سدقم  نیا  فیلکت  راک , ره  زا  لبق  امش  : ) دنک یم  شرافس  ءاملع  هب  ینـشور  هب  اما  دنک ; مورحم  يرامش 
نیـسدقم ناشمـسا  هک  ییاهنیا  دـشاب . هتفرگ  ار  امـش  ياهتـسد  مکحم  مه  رفن  کی  هدرک و  هلمح  امـش  هب  نمـشد  هک  تسا  نیا  لثم  اهنآ 

ار یتموکح  دیهدب , ماجنا  يراک  دیهاوخب  رگا  و  دنا . هتسب  ار  امش  ياهتسد  دنتسین , حلاصم  دسافم و  هجوتم  و  یعقاو , نیـسدقم  هن  تسا ,
هب هنیدم  رد  (ص ) ربمایپ  80 .( دننک یم  عیاض  هعماج  رد  ار  امـش  اهنآ  دوش , عقاو  دسافم  نیا  دیراذگن  هک  دینک  هضبق  ار  یـسلجم  دیریگب ,

هدروآ مهارف  ترضح  نآ  يارب  ار  یناکما  نینچ  هدش  دای  رصانع  رگید  اب  هنیدم , نیمزرس  دنک . یم  يور  یـسایس  ياهراک  هب  يدج  روط 
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هک يرایـسب  ياهگنج  ات  یـساسا  نوناق  نیتسخن  نیودـت  راصنا , نارجاهم و  نایم  يردارب  نامیپ  نتـسب  اـبق , دجـسم  يراذـگناینب  زا  تسا .
هب يدج  ياه  هدنرادزاب  زا  زین  راید  نیا  رد  وا  اما  دوب . ینید  ماظن  کی  هب  یهد  لکش  ياتـسار  رد  همه  دش , نابیرگ  هب  تسد  نآ  اب  ربمایپ 

ار ربمایپ  ياهیزوریپ  بات  يور  ره  هب  هک  یناسک  نایدوهی , زین  ناناملـسم و  شیک  مه  رهاظ  هب  ناـگرهچود  ناـقفانم و  دوجو  تسین . رود 
ياهشور نتـسب  راک  هب  اب  (ص ) ربمایپ دنربمایپ . هار  يدج  ياه  هدنراد  زاب  دنناناملـسم , یجراخ  نانمـشد  هک  ناکرـشم  نینچمه  دنرادن و 

ماما يارب  دـمآراک  سب  ییوگلا  گرزب , تکرح  نیا  داد . ناماس  ار  اـهراک  هتـسد , هس  نیا  اـب  ییوراـیور  رد  هنادـنمدرخ , دـنیآ و  شوخ 
یگژیو ج . دزادرپـب . تموکح  لیکـشت  يارب  طـیحم  يزاـس  كاـپ  هب  یجراـخ  یلخاد و  نوگاـنوگ  ياـه  ههبج  رد  هنوـگچ  هک   81. تسا

کی ره  هک  تسا  یناسنا  هفیظو  تلاصا  ساسارب  ای  یعامتجا و  ياهدادرارق  ساسا  رب  اـی  اـهتموکح  ندوب  عورـشم  (ص :) ربماـیپ تموکح 
عورشم هک  ییاهتموکح  رد  هک : تسا  نیا  دیآ  یم  راک  هب  راتشون  نیا  رد  هک  ود  نیا  یـساسا  قرف  دبلط . یم  هنمادرپ  یثحب  دوخ  ياج  رد 

اتـسار نآ  رد  ار  تموکح  يدـمآراک  مه  هعماـج و  ياـهنییآ  اـهنوناق و  عضو  مه  ناـمگ  یب  دـنا , هتفاـی  داد  رارق  مدرم و  زا  ار  دوخ  ندوب 
هطیح زا  نآ , زا  نوریب  دـنا و  هداد  نت  نادـب  هک  تسا  یناـمیپ  ربارب  زین , اـهتموکح  نیا  ندوب  عورـشم  ورملق  دـننک و  یم  ریـسفت  فیرعت و 

تموکح هدـننک  عورـشم  هچنآ  هفیظو , تلاصا  ماظن  رد  اما  دـنک . يرگید  ياضتقا  یعقاو  یحلاصم  هچرگ  تسا , جراخ  تموکح  راـیتخا 
دنـسپ هک  هچنآ  همه  یتموکح , نینچ  رد   82. دراد هیکت  مدرم  یهارمه  هب  نآ  يدمآراک  هچرگ  تسا , يدـنم  هفیظو  یگتـسیاش و  تسا ,

رد ار  ام  یساسا , قرف  ییادج و  نیا  تسا . عورشم  یشزرا ) صاخ  يانعم  رد   ) یناسنا تحلصم  هچنآ  هکلب  تسین , عورـشم  تسا , یمدرم 
, تموکح زرط  نیا  رد  تسا . نوناق  تموکح  مالـسا  تموکح  : ) دـیوگ یم  ماما  دـناسر . یم  يرای  یمالـسا  تموکح  ندوب  عورـشم  مهف 

مات تموکح  یمالـسا  تلود  رب  دارفا و  همه  رب  ادخ  نامرف  ای  مالـسا  نوناق  تسادخ . مکح  نامرف و  نوناق  تسادخ و  رـصحنم , تیمکاح 
هب مالـسا  رد  تموکح  يراب , … دنتـسه . نوناق  عبات  دـبا  اـت  دارفا  ریاـس  ترـضح و  نآ  ياـفلخ  اـت  هتفرگ  مرکا  لوسر  زا  دارفا  همه  دراد .

هداد تیالو  مرکا و  لوسر  هب  يدودـحم  تارایتخا  هک  مه  اج  نآ  . دراد ییامرف  مکح  هعماج  رب  نوناق  طقف  تسا و  نوناق  زا  تیعبت  موهفم 
يدادبتـسا هن  دراد , يدـج  یـساسا و  قرف  ماما  هاگن  رد  اهتموکح , رگید  اب  ربمایپ , تموکح  نیارباـنب   83 .( تسا دنوادخ  فرط  زا  هدـش ,

نآ زا  ربمایپ  زگره  تسا و  یهلا  ياهنوناق  هب  دودحم  وا  تردق  هکلب  دشاب , هریچ  مدرم  لام  ناج و  رب  هتـشاد و  مات  رایتخا  مکاح  هک  تسا 
ءارآ و رد  هک  تسا  مکاـح  دادبتـسا  هویـش  هن  نآ  رد  هک  تسا  یتـموکح  راذـگناینب  مالـسا , : ) تفگ ناوت  یم  نیارباـنب ,  84. دبات یمن  رب 
رب یکتم  هک  یبرغ ) یقرـش و  کبـس  هب   ) يروهمج هطورـشم و  هویـش  هن  دـنک و  لیمحت  هعماج  رـسارس  رب  ار  رفن  کـی  یناـسفن  تـالیامت 

یحو زا  ثعبنم  مهلم و  تسا  یماظن  یمالـسا , تموکح  هکلب  دننک , یم  عضو  نآ  یمامت  يارب  هعماج  دارفا  زا  یهورگ  هک  دـشاب  ینیناوق 
ییاه همانرب  مامت  تسین . يأر  دادبتـسا  قح  ار  هعماج  روما  نارادمامز  زا  کی  چـیه  دریگ و  یم  ددـم  یهلا  نوناق  زا  اه  هنیمز  مامت  رد  هک 

نیا دشاب . یهلا  نیناوق  ساسا  رب  دیاب  دیآ , یم  رد  ارجا  هب  مدرم  ياهزاین  عفد  تهج  نآ , مزاول  نوؤش و  هعماج و  يرادمامز  هنیمز  رد  هک 
زا هنوـگ  نیا  رد  رادـمامز   85 .( تسا يراـس  يراـج و  زین  تموـکح  رما  نایدـصتم  نارادـمامز و  زا  تعاـطا  دروـم  رد  یتـح  یلک  لـصا 
زا هچرگ  دبای , یمن  ینارمکح  تیعورـشم )  ) یگتـسیاش يدرف  زگره  اهنآ , دوجو  یب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا , ییاهیگژیو  ياراد  تموکح 

یمالسا تموکح  زرط  تعیبط  زا  یشان  ًامیقتسم  تسا , يرورـض  رادمامز  يارب  هک  یطیارـش  . ) دشاب هدش  هدیزگرب  هتفریذپ و  مدرم  فرط 
نیا اب  ماما ,  86 .( تلادع نوناق 2 . هب  ملع  . 1 زا : دنترابع  هک  دراد  دوجو  یساسا  طرـش  ود  ریبدت , لقع و  لثم : هماع  طیارـش  زا  سپ  تسا .

نآ نارادمامز  اهتموکح و  رگید  اب  يرادمامز , طیارـش  اب  هارمه  ار  مرکا  ربمایپ  یگدـنز  رد  هتفای  یمالـسا  تموکح  نیب  ییادـج  ریوصت ,
هب یمالـسا  تموکح  یمالـسا : تموکح  فدـه  د . دراد . یم  هضرع  ار  شیوخ  یمالـسا  تموکح  يوگلا  هاگن , نیا  اب  دـهد و  یم  ناشن 

, ویکـستنم دنا . هتـسناد  ییاهفدـه  يارب  ار  تموکح  یـسایس , نافوسلیف  دریگ ؟ یم  لکـش  ییاهفدـه  هچ  يارب  و  تسا ؟ یفادـها  هچ  لابند 
تینما و لاـبند  هب  نیناوـق , عـضو  تموـکح و  هب  یهد  لکـش  اـب  اـهناسنا  هک  تسا  دـقتعم  هتـسناد و  اـهتموکح  فدـه  ار  تینما  يدازآ و 

هدرک عنم  نوناق  هک  ار  هچنآ  دناوتب  یسک  رگا  تسا و  هتشاد  اور  نوناق  هک  تسا  يزیچ  نآ  ماجنا  قح  يدازآ  : ) دنتـسه و يدازآ  رثکادح 
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رد  ) دوخ ینمیا  هب  شداقتعا  زا  هک  تسا  يرطاخ  شمارآ  درف , یـسایس  يدازآ  تشاد … دهاوخن  دوجو  يدازآ  رگید  دهد , ماجنا  تسا ,
عامتجا رد  سک  چیه  هک  دـشاب  يوحن  هب  تموکح  تالیکـشت  هک  تسا  مزال  يدازآ , نیا  هب  نتفای  تسد  يارب  دوش , یم  یـشان  عامتجا )

وـسور كاژ  ناژ  كال و  ناج  تیاضر )  ) هب ار  دوخ  ياج  ویکـستنم , تینما  حلـص و  يدازآ  نامرآ   87 .( دشاب هتشادن  یـساره  يرگید  زا 
, ماتنب هاگن  رد  .88 و  دوش یم  لصاح  اهدادرارق  بلاق  رد  هک  دنناد  یم  دارفا  یمومع  تیاضر  ار  اهتموکح  لیکـشت  فده  نانیا  دهد . یم 

يراذگنوناق ملع  نیاربانب , . ) تسا هتفهن  یناگمه  يدـنمدوس  رد  تداعـس  دـشاب و  مدرم  تداعـس  دـیاب  راذـگنوناق , کی  فدـه  تیاغ و 
هنایم و رد  يدنمدوس  نیا  89 و  .( دنک نیمأت  تسام  رظن  دروم  نآ  عفانم  هک  ار  ینیعم  هعماج  ریخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  صیخـشت  زا  ترابع 

یکشزپ هب  ناوت  یم  ار  تموکح  نیاربانب , . ) 90. دبای یم  ینعم  تسا  یمدآ  تیاغ  اهنت  هک  درد  زا  زیرگ  تذـل و  يوجو  تسج  شکاشک 
يدازآ ضقن  یعون  ینوناق  ره  اریز  تسا ; رـش  کی  ینوناق  ره  تسا . ّرـش  دنچ  نایم  زا  شنیزگ  طقف  نآ  راک  هک  ینعم  نیدب  درک , هیبشت 

دیاب وا  دشاب , دیاب  هچ  یشنیزگ  نینچ  ماگنه  راذگنوناق  فده  لاح , نیا  رد  دنیزگرب . ار  یکی  اهرش  نایم  دناوت  یم  طقف  تموکح  تسا .
نیا هک  نیا  مود  دنتسه . رش  عقاو  رد  دنک , يریگولج  اهنآ  زا  دشوک  یم  وا  هک  یثداوح  هراومه  هک  نیا  لوا  دنک : لصاح  نیقی  رما  ود  زا 
نیرب تیاـغ  ندـُب , ناژ   91… .( درب راـک  هب  اـهنآ  زا  يریگوـلج  هلیـسو  ناوـنع  هب  دـهاوخ  یم  وا  هک  دنتـسه  ییاهرـش  زا  رت  گرزب  اـهرش 

: هک ارچ  يدام ; هاـفر  زین  .92 و  دـناد یم  رکفت  اـی  یلقع  تلیـضف  رد  ناـسکی  روط  هب  روشک  درف و  نیتـسار  يداـش  ار , تلود  تموکح و 
ناوت یم  ار  روشک  هن  دنک و  ظفح  ار  دوخ  ياقب  رتورف  تیاغ  نیمأت  نودب  دناوت  یم  ناسنا  هن  تسا , رترب  تیاغ  دنچ  ره  هشیدنا , رکفت و  )

. ددرگ ظوـحلم  مزـال  راـبراوخ  هیهت  يرتـسگداد و  عاـبتا , زا  عاـفد  یناـبهگن و  لـیبق  زا  يداـع  روـما  هـک  نآ  رگم  درک , هرادا  یبوـخ  هـب 
93 .( تشاد دهاوخن  یماود  شتایح  درب , دای  زا  ار  ندیماشآ  ندروخ و  هک  دوش  قرغتسم  رکفت  رد  شحور  نانچ  ناسنا  رگا  هک  هنوگنامه 
هب ثحب , نیا  اههاگدید , نینچ  هب  هجوت  اب   94 .. درک وجو  تسج  دیاب  دوخ  ياج  رد  هک  دراد  دوجو  باب  نیا  رد  زین  يرگید  ياههاگدید 

هدش هدرمش  ياهفده  زا  نآ  يارب  ناوت  یم  ایآ  تسیچ ؟ نآ  تیاغ  فده و  یتسار  هب  هک  تسا  حرط  لباق  یمالسا  تموکح  باب  رد  دج 
يارجا هفیظو  ماجنا  هلیـسو  هکلب  تسین , یماقم  نأش و  هتاذ , دح  یف  تموکح  ندش  راد  هدهع  : ) دـیوگ یم  ماما  ریخ ؟ ای  تفریذـپ  يزیچ 

يارب ینعی  یلاع ; ياهفدـه  يارب  تموکح  : ) دـنک یم  لقن  (ع ) ریما ترـضح  لوق  زا  95 و  .( تسا مالـسا  هنالداع  ماظن  يرارقرب  ماکحا و 
(… ءایلوا ایبنا و   ) اهنآ : ) دیوگ یم  رگید  ياج  رد  96 و  .( ماقم بصنم و  ندروآ  تسد  هب  يارب  هن  تسا , لـطاب  ندرب  نیب  زا  قح و  يارجا 

تسا نیا  تسایس  تسا . روصتم  هعماج  يارب  تسا , روصتم  ناسنا  يارب  هک  یحلاصم  همه  دنربب و  هار  دننک , تیاده  ار  تلم  دنهاوخ  یم 
ار اهنیا  دریگب و  رظن  رد  ار  هعماج  ناسنا و  داعبا  ماـمت  دریگب و  رظن  رد  ار  هعماـج  حـلاصم  ماـمت  دربب . هار  رد  دـنک , تیادـه  ار  هعماـج  هک 

نیا نارگید  تسا و  ءایبنا  هب  صتخم  نیا  تسا و  دارفا  حالص  تسا , تلم  حالـص  تسا , ناشحالـص  هک  يزیچ  نآ  فرط  هب  دنک  تیاده 
ریـسفت طسب و  هب  دوخ  هدرمـش , رب  یمالـسا  تموکح  فده  ناونع  هب  ماما  هچنآ  تسا  نشور  اّما   97 .( دننک هرادا  دـنناوت  یمن  ار  تسایس 

؟ تسا هنوگچ  تموکح  نیا  رد  تیبرت  شور  زین  و  تسیچ ؟ یمالـسا  تموکح  يالعا  فده  نیرب  فده  هک  ینعم  نیدب  تسا . دـنمزاین 
ماما ياهدومنهر  رون , هفیحص  . ) 1 اهتشون : یپ  تسا ؟ مادک  لوسر , ترضح  هریس  هب  ماما  درکیور  رد  نآ  ياهـشور  رازبا و  و  اهدرکراک ,

, ینیمخ ماما  عیبلا ,) باتک  . ) 6 ج239/1 . نامه , . 5 ج65/1 . نامه , . 4 ج92/21 . نامه , . 3 نامه . . 2 داشرا . ترازو  ج65/1 , ینیمخ ,
, ینیمخ ماما  هلیـسولا ,) ریرحت  . ) 9 ینیمخ . ماما  راـثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  , 8 7 ـ / ینیمخ ماما  هیقف ,) تیـالو  . ) 8 نامه . . 7 ج460/2 .

دیهش یمالـسا ,) بالقنا  نوماریپ  . ) 13 ج120/3 . رون ,) هفیحـص  . ) 12 /. 157 هیقف ,) تیـالو  . ) 11 . 33/4 رون ,) هفیحـص  . ) 10 ج234/1 .
هفیحص /;  ) 173( هیقف تیالو  . ) 15 اردص . /, 25 يرهطم دیهـش  ریخا ,) لاس  دص  رد  یمالـسا  ياهتـضهن  . ) 14 اردـص . , 53 52 ـ / يرهطم
دیهـش همیب ,) همیمـض  هب  ابر  هلأسم  . ) 18 اردص . /, 31 يرهطم دیهـش  يربهر ,) تماـما و  . ) 17 /. 20( هیقف تیـالو  . ) 16 ج128/17 . رون ,)

, نامه . 23 ج178/21 . نامه , . 22 . 120/3 رون ,) هفیحـص  . ) 21 ج234/1 . هلیـسولا ,) ریرحت  . ) 20 /. 26( هیقف تیالو  . ) 19 /. 134 يرهطم
.29 . 78 نامه 77 ـ  . 28 /. 34( هیقف تیالو  . ) 27 ج460/2 . عیبلا ,) باتک  . ) 26 /. 28 نامه . 25 /. 17 هیقف ) تیالو  . ) 24 ج185/1 و 186 .

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 2169 

http://www.ghaemiyeh.com


.35 . 159/20, نامه . 34 ج158/20 . نامه , . 33 ج165/2 . ناـمه , . 32 ج119/1 . رون ,) هفیحـص  . ) 31 /. 32 نامه . 30 . 25 20 ـ  نامه
ناسنا . ) 37 /. 187 يرهطم دیهـش  لماک ,) ناسنا  . ) 36 اردص . /, 133 يرهطم دیهـش  لماک ,) ناسنا  ;  ) مود تیاکح  موس , باب  ناتـسلگ ,) )

/, 12 یقداص بلاطوبا  همجرت  تیانع , دیمح  مالسا ,) یـسایس  نیون  رکفت  . ) 38 . 69 ج68/2 ـ  ینالیجلا , میهاربا  نب  میرکلادـبع  لماکلا ,)
تادابع و شخب  لیاسملا ,) حیضوت  . ) 41 ج91/21 . رون ,) هفیحص  . ) 40 /. 337 رصن نیسح  دیس  مالـسا ,) رد  ندمت  ملع و  . ) 39 ریبکریما .

رتفد ماما ,) مـالک  . ) 44 /. 16( هیقف تیـالو  . ) 43 /. 24( يوفـص رـصع  رد  تلود  نـید و  . ) 42 تادابع . باـب  رد  یـصاصتخا  ياـهباتک  زین 
هدزناپ و تیاـنع / مالـسا ,) یـسایس  نیون  رکفت  . ) 47 . 94/18 رون ,) هفیحـص  . ) 46 /. 21( يوفـص رـصع  رد  تلود  نـید و  . ) 45 /. 14 لوا
, نامه . 53 /. 97 نامه . 52 و 208 . / 207 نامه . 51 ج87/2 . نامه , . 50 ج75/15 . رون ,) هفیحـص  . ) 49 /. 18( هیقف تیالو  . ) 48 هدزناش .
ج158/20. رون ,) هفیحص  . ) 58 ماما . همان ٌ  تیـصو  . 57 ج120/1 . نامه , . 56 ج138/17 . نامه , . 55 ج75/15 . نامه , . 54 ج268/10 .
, نامه . 64 و 85 . ج84/3  نامه , . 63 ج159/20 . نامه , . 62 ج138/17 . نامه , . 61 . 85 ,ج/3 84 ـ  نامه . 60 ج270/4 . نامه , . 59
ج118/1, رون ,) هفیحـص  . ) 68 ج2 . نایرفعج , لوسر  مالـسا ,) یـسایس  خیرات  . ) 67 ج182/1 . نامه , . 66 ج5/3 . نامه , . 65 ج57/15 .

ءایحاراد ج337/1 , ماشه , نبا  ۀیوبنلا ) ةریـسلا  . ) 71 . 162 161 ـ  قاحسا نبا  يزاغملاو ,) ریـسلا  . ) 70 هـیآ 159 . نارمع ,) لآ  . ) 69 . 182
خیش داوج  همجرت  رتساف , لکیام ب. یسایس ,) هشیدنا  نادنوادخ  . ) 73 و 58 . / 57 رنیکسا نتفیئوک  یلوایکام , . 72 توریب . یبرعلا , ثارتلا 

. ریبکریما , 15 14 ـ / لوا رتفد  ماما ,) مـالک  . ) 75 اردص . , 122 121 ـ  يرهطم دیهـش  توبن ,) یحو و  . ) 74 ریبکریما . ,ج639/2 , یمالسالا

.81 /. 132 نامه . 80 . 133 132 ـ / نامه . 79 . 152 )151 ـ / هیقف تیـالو  . ) 78 ج182/1 . ناـمه , . 77 ج55/15 . روـن ,) هفیحـص  . ) 76
/. 35 نامه . 84 /. 34( هیقف تیالو  . ) 83 دعب . هب  / 23 یناجیرال داوج  دـمحم  تموکح ,) . ) 82 دعب . هب  ج287/1 ;ج90/18  رون ,) هفیحص  )
/. 484 نامه . 89 /. 335 نامه . 88 ص302 . ج2 , یـسایس ,) هشیدنا  نادنوادخ  . ) 87 /. 37( هیقف تیالو  . ) 86 . 21 )20 ـ / عیبلا باتک  . ) 85

تیالو . ) 95 یـسایس . هشیدـنا  نادـنوادخ  هعوـمجم  ر.ك : . 94 /. 672 نامه . 93 /. 671 نامه . 92 /. 495 نامه . 91 /. 485 ناـمه . 90
.218 ج217/13 ـ  رون ,) هفیحص  . ) 97 /. 45 نامه . 96 /. 44( هیقف

( ینایاپ شخب  () (ص ربمایپ هریس  هب  ماما  درکیور  رد  تموکح  تسایس و 

باـب رد  ار  ماـما  ياـه  هاگدـید  زا  یـشخب  شیپ ، هرامـش  رد  یناـیاپ ) شخب  () (ص ربماـیپ هریـس  هب  ماـما  درکیور  رد  تموـکح  تساـیس و 
نیا هب  تسا ، هلوقم  نیا  رد  يا  هیاپ  ياهشواک  هک  ار ، نآ  همادا  میتفرگ و  ثحب  هب  (ص ) ربمایپ هریس  هب  وا  درکیور  رد  تسایس  تموکح و 

طئارش تموکح 4. ورملق  تموکح 3. تیاغ  تموکح 2. ینابم  .1 مینک : یم  لاـبند  ار  هلوقم  راـهچ  لاـقم ، نیا  رد  . میدرک هدـعو  هراـمش 
هـسدنه زا  يرت  لماک  ریوصت  ات  مینکفا ، يرظن  ناسنا ، باب  رد  ماـما ، هاگدـید  هب  تسا  هتـسیاب  اـه ، هلوقم  نیا  هب  دورو  زا  شیپ  رگتموکح 

يو شرگن  ماع و  روط  هب  وا  ینیب  ناهج  زا  هتساخرب  نامگ ، یب  تموکح ، تسایس و  هب  درف  ره  هاگن  هک  ارچ  دوش ; هضرع  وا  یسایس  رکف 
رد هچنآ  دنیب ، یم  نآ  رد  هتشادزاب  دنمروعـش  ناویح  اهنت  ار  ناسنا  يدام و  يا  هدیدپ  ار  ناهج  هک  یـسک  تسا . صاخ  روط  هب  ناسنا ، هب 

نوگادخ هنهپ  رد  یهلا  يا  هدـیدپ  ار  ناسنا  هک  وا  تسا و  صاخ  ناکم  زرم و  هب  دودـحم  يدام و  هدرک ، میـسرت  تموکح ، زا  دوخ  نهذ 
یم هنماد  يو ، یهلا  هاگدـید  یگدرتسگ  هب  يدرف  نینچ  شنیب  هکلب  درادـن ، رظن  وا  ییایند  یگدـنز  يدام و  دـعب  هب  اهنت  دـنیب ، یم  یتسه 

ياهمیژر مامت  : » دیوگ یم  یهلا  ریغ  ياههاگدید  دقن  رد  دوخ ، ماما  دبای . یم  هیجوت  ینعم و  هصرع ، نیا  رد  وا  ياهـشرگن  یمامت  دبای و 
دنروآرب اهنآ  دنناوت  یم  ار  یعیبط  تاجایتحا  تسا ، تعیبط  نیمه  ناشدید  دودـح  تسا ، هدرک  ادـیپ  ققحت  ایبناریغ  تسد  هب  هک  یهلاریغ 

تیبرت زا  یهلاریغ  ياـهمیژر  یناوتاـن  زار  ( 1 .« ) تسا ءاـیبنا  ياـهبتکم  نیا  ناـسنا ... هب  دراد  راـک  هک  یبتکم  اـهنت  هک و  یمیژر  اـهنت  و ...
بیذـهت اهناسنا و  نتخاس  یپ  رد  اه  تموکح  يور ، نیا  زا  ; تسا رـشب  یناسنا  تیعقاو  ندرکن  كرد  تعیبط ، قوف  نیرب و  هبترم  ات  ناسنا 

هدوب نیا  لابند  تموکح  دنتشادن ، نآ  هب  يراک  دشاب ، مدرم  سفن  بیذهت  لابند  هک  دینکن  ادیپ  ار  یتموکح  چیه  دیاش  : » دنتـسین وا  سفن 
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یم تسرد  دـشاب ، دـیاب )  ) هک روط  نآ  ار  ناسنا  هک  دـصقم ... لـصا  يارب  هک  تسا  یهلا  ياـهتموکح  طـقف  دوشن .... یمظن  یب  هک  تسا 
ناسنا دیآ : نایم  هب  نخس  تسا ، يوبن  تنس  یمالـسا و  تناید  زا  هتفرگرب  هک  ناسنا  هب  ماما  شرگن  زا  تساج  هب  يور ، نیا  زا  ( 2 .« ) دنک

نیا ( 3 . ) تسا هدش  هتخاس  شیالآ  یب  حیحص و  یتشرـس  رب  هک  تسارگادخ ، كاپ و  ترطف  اب  ییادخ ، يدوجوم  ناسنا  ماما 1. هاگن  رد 
ناسنا . دننک یم  رود  یلصا  ریـسم  زا  هدناشک و  رگید  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  ( 6 ، ) دنناگناگیب تیبرت و  طیحم ، ( 5 ، ) هعماج ( 4  ) ردام ردپ و 

ادتبا و زا  ار ، وا  یگدنز  مامت  تسا و  هتفای  تیاده  تسار  هار  هب  یعیرـشت  تیاده  هب  یهلا ، شزاون  رهمدـید و  رد  وجادـخ ، سانـشادخ و 
رضحم رظنم و  زا  ینآ  و  ( 7  ) هتفرگرب رد  دنوادخ  يوس  زا  هدش  هداتسرف  ورف  ياهنییآ  اهروتسد و  ماجرف ، ات  اه ، هلحرم  اه و  ههرب  مامت  رد 

ینید و هبرجت  یب  رشب ، دیامن و  یم  ناسنا  هب  ار  نتـسیز  تسرد  هار  اهنت ، ینامـسآ ، سدقم  ياه  هزومآ  ماکحا و  .2 ( 8 . ) تسین رود  هب  وا 
نیا زا  تسین ، يو  ياشگهار  ییاهنت  هب  زین  يرـشب  لـقع  دربب و  لزنم  رـس  هب  یهار  دـناوت  یمن  زگره  یناـیحو ، ياـه  هداد  هب  کـسمت  یب 

(10 . ) تسا نآ  هب  لمع  ورگ  رد  زین  اهتفرشیپ  لالقتسا و  يدازآ و  و  ( 9 . ) دش يا  هتـسیاش  ناسنا  ناوت  یم  ماکحا  نآ  هب  کسمت  اب  يور ،
باقن رد  خر  ددـنب و  یم  ایند  زا  مشچ  هک  يزور  ات  دوش  یم  هداز  هک  يزور  زا  ناسنا ، یگدـنز  تانآ  ماـمت  يارب  مالـسا  تهج  نیمه  هب 

. تسا هدشن  هداهن  یـشومارف  هتوب  هب  یمالـسا  رکفت  رد  رـشب ، یگدنز  زا  هلحرم  نآ و  چیه  ( 11 . ) دراد مکح  روتـسد و  دشک ، یم  كاخ 
هبساحم تردق  اب  دازآ و  هدننیزگ و  ناسنا  ور ، نیا  زا  . تسین يو  شنیزگ  قح  رایتخا و  اب  زج  رشب ، ییوج  لامک  یهاوخ و  یلاعت  .3 ( 12)

تدالو يربج : زرم  ود  نایم  رد  وا ، هچرگ  ( 13 . ) دنیزگ یمرب  شیوخ  يارب  ار  نآ  نیرتهب  هتخانشزاب و  هار  یب  زا  ار  هار  يرگ ، یبایزرا  و 
دوخ نیا  تسین و  ریزگان  ورملق  نیا  رد  يو  زگره  اما  دنراذگ ; رثا  وا  رد  يو ، رایتخا  ناوت و  زا  نوریب  یلاعف  رـصانع  دیز و  یم  گرم ، و 

هتسار رد  زین ، یتسه  ملاع  . دتفا یم  رد  یتسپ  ییارگ و  سپاو  بیشن  رد  ای  دور و  یم  شیپ  هب  دزاس ، یم  ( 14 ، ) دنیزگ یمرب  هک  تسا  رشب 
هب دنزاس و  مهارف  دنیوج ، یم  نایمدآ  ار  هچنآ  ات  دنراک  رد  کلف  دیشروخ و  هم و  داب و  ربا و  . دراد ییوسمه  یهارمه و  يرـشب ، تساوخ 

لامک تفرـشیپ و  زاس  هنیمز  وا و  يارب  یتسه ، همه  دـبای . تسد  یلاعت  جوا و  هب  اـت  دـنناسر ، یم  يراـی  یتسه  ياـه  هدـیرفآ  فرـشا  نیا 
يا هعماج  رد  شیپ  هب  ور  ناسنا  تهج  نیمه  هب  . تسا روصتم  یلاعتم ، هدش و  هتخاس  طیحم  هعماج و  رد  ماجرف ، نیا  هب  ندیـسر  .4 تسوا .

، یعیرـشت ياه  هداد  ساسا  رب  یتسیاب  سپ  . درادن يراگزاس  دنمزارتان  رباربان و  يرگتـسایس  تسایـس و  اب  هدنرادزاب  هتخاسان و  نوگمهان ،
شرگن نیمه  زا  یـشان  عمج  يارب  ریما  ندرامگ  یگتـسیاب  رد  (ص ) ربمایپ نخـس  دیاش  دوش و  هشیدنا  رـشب  یعامتجا  ماظن  تموکح و  هب 

راهم هک  نیا  زا  دـعب  طباوض و  تحت  دـنروایب  دـننک و  شراهم  ار  هتخیـسگ  راسفا  نیا  هک  دـندمآ  ایبنا  : » ینیمخ ماما  هتفگ  هب  ( 15 . ) دشاب
(16 .« ) تسا تداعـس  وا  يارب  رخآ  ات  هک  یتالامک  نآ  هب  دـسرب  هک  یتیبرت  کـی  دوشب ، تیبرت  هک  نیا  يارب  دـنهدب و  شناـشن  هار  دـش ،
رد يرواب  ترخآ  ب. یگدـنز . تسرد  شور  هار و  ناونع  هب  نید  تیمها  . فلا دراد : دوجو  یـساسا  هتکن  ود  ناسنا ، هب  ماما  شرگن  رد  .5
اب دـنویپ  رد  ییایند  یگدـنز  تخاس  هب  ینید  ياهنییآ  اهروتـسد و  وترپ  رد  ناسنا ، ناشیا ، هاگن  ساسا  رب  ییاـیند . تاـیح  يدـنمجرا  نیع 
هک تسا  نید  نیا  دـیآ ، شیپ  يراـگزاسان  سفن  ظـفح  یهاوـخ و  نـید  ناـیم  هـک  هاـگ  نآ  هجیتـن ، رد  . دـنز یم  تـسد  شیوـخ  ترخآ 

تـضهن وا  نید  ندرک  هدایپ  يارب  میدرک  تضهن  ادـخ  يارب  اـم  :» دـیوگ یم  ینـشور  هب  ماـما  هک  نیا  ( 17 . ) دراد يرترب  شا  يراگدـنام 
نانآ يارب  هتکن  نیا  يرگ  نشور  مهف و  تسا . رـشب  یلقع  ارف  ياهـشزرا  يدامریغ و  ياه  هبنج  هب  يو  مامتها  هدنهد  ناشن  ( 18 .« ) میدرک

رد يو  يریگتـسد  نتـسیز و  ياهراکهار  هئارا  ناسنا و  تیادـه  يارب  هک  نید  هنوگچ  . تسا نکممان  دـنرادن ، رواـب  ار  یتسه  قیاـقح  هک 
جنر یناشفناج و  اب  زج  هک  (ص ) ربمایپ یگدـنز  نداد  رارق  وگلا  اب  ماما  دـهاوخب ؟ ییادـف  ینابرق و  دوخ  هدـمآ ، اـهیتحار  اهیتخـس و  تقو 

هک هاگ  نآ  تسایند ، رب  ترخآ  يرترب  هدش ، نایب  شرگن  دـمایپ  ( 19 . ) دنک یم  يور  تحاس  نیدب  هتسیزن ، ، نید هار  رد  اهیتخـس  ندرب و 
و ( 20  ) تسا دنلب  هاگیاج  الاو و  فده  کی  هب  ندیسر  يارب  يا  همدقم  هلیسو و  اهنت  ماما ، هاگن  رد  ایند  دتفا . رد  يراگزاسان  ود  نیا  نایم 
« اهورمعت اهوربعاف و ال  ةرطنق  ایندلا  امنا  : » دریگ یم  راک  هب  ار  هلیـسو  هک  تسا  فده  نیا  دبلط ، یمن  ار  فدـه  ندـش  نابرق  رازبا ، زگره 
رد ار  هلیسو  نآ ، هب  رتدوز  ندیسر  فده و  يرادهگن  يارب  دیآ  مزال  يزور  رگا  تفرگ . هرهب  دیابن  راذگ  يارب  زج  ایند ، لپ  نیا  زا  ( 21)
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نیا اب  ( 22 . ) دوب انتعا  یب  نادب  تشاگنا و  هدیدان  هار ، زا  يرب  تذل  يارب  ار  فده  ناوت  یمن  زگره  اما  تسا ; هتسیاش  يرما  مینکشب ، مه 
رگا هک  ینعم  نیا  هب  . درک نایب  رت  ناسآ  ار  رگید  ياـه  هلوقم  ناوت  یم  تسا ، هتخادرپ  ماـما  هاـگن  رد  ناـسنا  هاـگیاج  هب  هک  دـمآرد  شیپ 

میـسرت هب  زادنا  مشچ  نیمه  زا  (ص ) ربمایپ هکنانچ  تسا ، ینتفریذـپ  دـجنگب ، وا  یلک  شرگن  ینیب و  ناهج  هریاد  رد  تموکح  تسایس و 
، ماما هاگن  زا  تموکح  ینابم  ناـیب  زا  شیپ  تموکح  یناـبم  ( 23 . ) تسا هتفرگ  شود  هب  ار  تما  تسایـس  تموـکح و  هتخادرپ و  یتـسه 
، مالـسا : » دناسانـش یم  نینچ  ار  شیوخ  رظن  دروم  یمالـسا  تموکح  يو  . دوش هضرع  تموکح  زا  ماـما  فیرعت  هک  تسا  نآ  رت  هتـسیاش 

هعماـج رـسارس  رب  ار  رفن  کـی  یناـسفن  ياهـشیارگ  ءارآ و  هک  تسا  مکاـح  دادبتـسا  هویـش  هن  نآ ، رد  هک  تـسا  یتـموکح  راذـگ  ناـینب 
هعماج دارفا  زا  یهورگ  هک  دـشاب  ییاهنییآ  اـهنوناق و  رب  یکتم  هک  یبرغ ) یقرـش و  کبـس  هب   ) يروهمج هطورـشم و  هویـش  هن  ، دـنارتسگب
نوناق زا  اه  هنیمز  مامت  رد  هک  یحو  زا  هدـنبای  تاشن  هتفرگ و  ماـهلا  تسا  یماـظن  یمالـسا ، تموکح  هکلب  دـنهن ; یمرب  نآ  یماـمت  يارب 

زا ( 24 .« ) تسا يراس  يراج و  زین  تموکح  روما  نارازگراک  نارادمامز و  زا  يوریپ  دروم  رد  یتح  یلک ، لصا  نیا  . دریگ یم  ددم  یهلا 
. ددـنویپ یم  تقیقح  هب  دـبای و  یم  رولبت  نآ ، ندوب  یمالـسا  اـهنآ ، دوجو  اـب  هک  تشاد  ناـیب  ار  یلوصا  ناوت  یم  تموـکح ، میـسرت  نیا 
دوشن و هداد  ییاهب  اهناسنا  تیناسنا  هب  یتموکح ، رد  رگا  . دراد ینعم  یناسنا  هعماج  رد  مکاـح  تموکح و  اـهناسنا  يدـنم  شزرا  لـصا  .1
. دوب دهاوخ  یناسناریغ  زین  تموکح  دنـشابن ، دوخ  یگدـنز  رد  نیرفآ  شقن  رایتخا و  بحاص  دـنم ، شزرا  دوجوم  کی  ناونع  هب  اهناسنا 
، یملع هاگیاپ  ره  زا  اهناسنا  . تسین يا  هژیو  میلقا  نامدرم  داژن و  هورگ ، هتـسد و  هقبط ، دوصقم ، . دـنراذگ رثا  ياـهناسنا  ناـسنا ، زا  دوصقم 

تلاسر ياهزور  نیزاغآ  زا  (ص ) مالسا ربمایپ  دنمجرا . دندنم و  شزرا  دنیآ و  یم  رامش  هب  ناسنا  دنـشاب ، هتـساخرب  يداصتقا  یعامتجا ،
، مالـسا مان  هب  هاگ ، ترـضح ، نآ  زا  سپ  هچرگ  ، درکن يدنب  هتـسد  هیواز  نیا  زا  ار  اهناسنا  زگره  دوخ ، تایح  نامز  نیماجرف  ات  شیوخ ،
رد تسرد ، : » دننک رگد  یبرع  تموکح  هب  ار  یمالسا  تموکح  دنتساوخ  یم  مالـسا  خسم  اب  هیما ، ینب  تفرگ . تروص  ییاهتکرح  نینچ 

هفیاط نود  يا  هفیاط  کی  يارب  میژر ، کی  يارب  دنشاب و  هدحاو  تلم  رـشب ، ره  دراذگب و  رانک  تساوخ  یم  ار  اهتیلم  هک  مالـسا ، لباقم 
ار مالـسا  دـندوب ، هدـش  قفوم  اهنآ  رگا  هک  دـنتفرگ  ار  تبورع  نامه  دـندمآ  هیما ، ینب  . دـشابن یقرف  رگید  گنر  اب  یگنر  کـی  يارب  يا ،

ندناشک رد  هیما  ینب  لمع  ( 25 . « ) دوشب هدنز  تیلهاج  تبورع  نآ  هک  دـشاب  نیا  لابند  شا  همه  هک  ییانعم  کی  هب  دـندرک  یم  لدـبتم 
يدنم شزرا  یساسا ، لصا  نیا  رب  هنیدم ، رد  یساسا  نوناق  نیتسخن  رد  (ص ) ربمایپ . تسا یمالسا  دض  يرما  موق ، کی  يوس  هب  تموکح 

. دـناوخ یم  ارف  یناسنا  رایعم  مچرپ و  کی  ریز  رد  یعامتجا  یـسایس  یگچراپ  کـی  یگناـگی و  هب  ار  ناـگمه  هداـهن و  تشگنا  اـهناسنا ،
نآ دـهد و  رارق  نوگانوگ  ياه  هیاـپ  اـه و  هبترم  رد  دـنک و  يدـنب  هدر  ار  اـهناسنا  تسناوت  یم  زیچ  کـی  اـهنت ، ترـضح  نآ  يارب  ( 26)

، دندراذگ یمن  مارتحا  وا  هب  اهنت  هن  هک  ینانآ  هب  تبـسن  یتح  (ص ) ربمایپ تسا . هدوب  اهناسنا  يرایتخا  ياه  هتفای  یتفایرد و  ياهیگتـسیاش 
هافر تینما و  ندرک  رارقرب  ندروآرب و  رد  هک  نآ  رتالاب  تسیرگن و  یمن  راکنا  ریقحت و  هدید  هب  دندنکفا ، یم  شهار  رس  رب  گنـس  هکلب 

ياهتکرح هب  نآ  رد  دهاوخ  یم  ترضح  نآ  هک  يا  هعماج  رد  راذگرثا  دنا  هدوب  ییاهناسنا  زین  نانآ  هک  ارچ  ( 27;  ) تشاد ییاشوک  نانآ 
هک تساهناسنا  شریذپ  اهنت  نیا  اما  تسا ; هتفایرد  دنوادخ  زا  ار  شیوخ  تیعورشم  (ص ) ربمایپ هک  نیا  اب  . دنزب تسد  یتیبرت  یحالصا و 

دنمتسم هدوت  هب  یهورگ ، ره  زا  شیب  ، ترضح نآ  هتبلا  . دهد ینعم  نادب  هدرک و  مهارف  ار  وا  یحالصا  ياهـشالت  وپاکت و  هنیمز  دناوت  یم 
ياهـشزرا شریذـپ  نداد و  نت  يارب  ار  يدـعاسم  هنیمز  نانآ  ینورد  یگدولآان  هک  يور  نآ  زا  تسا ; هتـشاد  هیکت  هعماـج  فعـضتسم  و 

نیمه زا  مرکا  ربمغیپ  دنک .... یم  راک  هدوت  يارب  تسا و  هدـش  ادـیپ  هدوت  زا  اما ) ) تسا همه  يارب  مالـسا  ( » 28 : ) دوب هدرک  مهارف  یلاعتم 
، ربمایپ هریـس  هب  یـشرگن  نینچ  اب  ماـما  ( 29 .« ) دـندوب موس  هقبط  نیا  زا  دـندوب ، نییاـپ  مدرم  نیمه  زا  وا  باحـصا  دوـب .... نییاـپ  تیعمج 
. درک یحارط  ار  یهلا  یتموکح  داهن و  هیاپ  ینیرب  هعماج  ناوت  یم  هک  تسا  نانآ  هب  هیکت  اب  اهناسنا و  هب  مارتحا  اـب  اـهنت  هک  تسا  هتفاـیرد 

ناونع هب  هکلب  تاغیلبت ، هصرع  رد  شرپ و  يوکـس  ناونع  هب  هن  ( 31 ، ) مدرم ياههاگدید  ءارآ و  هب  هجوت  شزرا و  رب  ناشیا  دـیکات  ( 30)
ندرکنراب مکاح و  ياهیدنب  حانج  یـسایس و  ياهـشرگن  هنوگره  زا  يادـج  نانآ  هب  مارتحا  رب  دـیکات  و  ( 32  ) ماظن یقیقح  ياـهتمعن  یلو 
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هب لیمحت  کی  هک  میرادـن  نیا  رب  ياـنب  اـم  : » تسا شرگن  نیا  زا  یـشان  مدرم ، شود  نهذ و  رب  شیوخ  یـسایس  ياـهرواب  اـه و  هشیدـنا 
زا مه  ام  داد ، يار  يروطره  ام ، تلم  . میتسه تلم  يارآ  عبات  ام ، . مینکب يروتاتکید  هک  تسا  هدادـن  هزاـجا  اـم  هب  مالـسا  مینکب و  ناـمتلم 

نامتلم هب  هک  تسا  هدادـن  قح  ام  هب  مالـسا  ربمغیپ  تسا ، هدادـن  قح  ام  هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  میرادـن ، قح  ام  مینک . یم  تیعبت  اهنآ 
اهنت تسا و  دمآراکان  اهناسنا ، هشیدنا  نهذ و  رب  هژیو ، هشیدنا  ای  یـسایس و  مارم  هدـیقع و  ندرکراب  ( 33 .« ) مینکب لیمحت  ار  يزیچ  کی 
ماما شرگنرد  هچنآ  اما  دراد ; لابند  هب  ار  يدـج  ینادرگیور  رگید ، راـشف  ربج و  دوجو  اـب  هک  دراد  او  یهارمه  هب  ار  اـه   « نت  » دـناوت یم 
روـما رد  مدرم  اـب  هرواـشم  رد  (ص ) ربماـیپ . دـنا هدـمآ  يوریپ  هب  تخانـش  تفرعم و  اـب  هک  ییاـهناج  ، تساـهناج يوریپ  تـسا ، دـنیاشوخ 

، تسا راوتـسا  یلـصا  یمالـسا ، ینیب  ناهج  رد  اهناسنا  یگرزب  يدنمجرا و  هب  هاگن  ( 34 . ) تسا هدوب  یماجرف  نینچ  لاـبند  هب  یعاـمتجا ،
یناسنا جرا  ییابیز  هب  ( 35 « ) اعیمج سانلا  لتق  امناکف  اسفن ... لتق  نم  :» دنـشاب انتعا  یب  نآ  هب  دنناوت  یمن  دنراد ، رواب  دـیحوت  هب  هک  نانآ 

ار وا  دناوت  یمن  درادن و  ار  يرگید  رب  یـشورفرخف  قح  سک  چیه  دنیاتکی و  ییاشنم  زا  هناگی و  يادخ  هدیرفآ  نایمدآ  همه  . دیامن یم  ار 
هب دبای و  رولبت  اهناسنا ، يرامـش  تسپ  اب  دناوت  یمن  یمالـسا  تموکح  زگره  ( 36 . ) تسا یگرزب  ملاع  یناسنا  ره  هک  درامـشب  کچوک 

: دنتـشاگنا یم  شیوخ  راک  رازبا  اهنت  چیه و  هب  ار  اهناسنا  هک  تساخرب  ینانآ  اب  ییورایور  هب  ادتبا  نامه  زا  (ص ) ربمایپ ددـنویپب . تقیقح 
یم هک  صاخـشا  نیا  اـب  درک  یم  هلتاـقم  لوا  زا  هک  دوب  نیا  شا  هریـس  مرکا ، لوـسر  دراد و  يداـیز  تاـیآ  اهردـلق  اـب  هلباـقم  رد  نآرق  »

شزرا يراد و  قح  لصا  هک  دنامن  هتفگان  ( 37 .« ) درک مایق  نیا  رب  دننک ، مادختسا  ار  مدرم  دنتساوخ  یم  دننک ، رامثتسا  ار  مدرم  دنتساوخ 
تیونعم و نکر  ود  اب  یناهج  رد  یمدآ  یتسه  یمالسا ، تناید  زادنا  مشچ  زا  اهـشزرا : تیونعم و  لصا  . فلا دراد : زرم  ود  ناسنا ، يدنم 
اب هسیاقم  رد  مالـسا  يور ، نیا  زا  تسوا ; يدوجو  یمک  یتساک و  ود ، نآ  زا  کی  ره  زا  ناسنا  يرادروخرباـن  دریگ ، یم  لکـش  تیداـم 

يارب اـهنت  هـن  هدــمآ و  ییاـیند  شیاـسآ  هاـفر و  اـیند و  يارب  اــهنت  هـن  تـسا ، رادروـخرب  تیماــمت  لاــمک و  زا  يدــیحوت  ناــیدا  رگید 
تموکح و هب  ساسا  نیا  رب  ماما  . تسا مالـسا  يابیز  هرکیپ  زا  نتـساکورف  رگید ، کی  زا  تیونعم  تیداـم و  دـعب : ود  ندرکادـج  . ترخآ

هتفای رولبت  مدرم  يارآ  رد  هچنآ  همه  . دنیآ یم  راک  هب  نیشیپ  لصا  يزاسزارت  رد  هک  دنتموکح  زا  ییانبم  اهـشزرا  . درگن یم  یـسایس  ماظن 
یم هرهب  مدرم  رظن  زا  ، دزاسن دراو  بیـسآ  تیونعم  اهـشزرا و  هب  هک  ییاج  ات  وا  . دبای یمن  تلاصا  ماما  شرگن  رد  تسا ، نانآ  دنیاشوخ  و 

يرترب لصا  (ص ) ربماـیپ یگدـنز  رـسارس  رد  ( » 38 : ) دتـسیا یم  رترب  هبترم  رد  هـک  تساهـشزرا  نـیا  يراـگزاسان ، تروـص  رد  دـیوج و 
يارب دنرادرب و  ماگ  تقیقح  یتسار و  تهج  رد  هک  دـش  یم  لیاق  اهب  جرا و  ناسنا  يارب  اج  نآ  ات  وا  . تسا هتـشاد  رولبت  اهـشزرا  تیونعم 
هکنانچ : مالسا يرترب  نید و  لالقتسا  لصا  ب. ( 39 .« ) درک ادف  ار  دوخ  زیچ  همه  تساهـشزرا ، تینیع  مسجت و  هک  دیحوت  مچرپ  يرارقرب 

دناوت یمن  یناسنا  چیه  زگره ، تسا و  رادروخرب  الاو  یهاگیاج  زا  یـسدق  ینامـسآ و  يا  هدیدپ  ناونع  هب  نید  ماما ، هاگن  رد  دش ، هراشا 
رب ار  نارگید  نایدا و  رگید  هطلـس  شریذـپ  ، تسا نآ  نیرترب  نید و  نیرخآ  هک  مالـسا ، . دـنک دوخ  ياه  هتـساوخ  اهفدـه و  ینابرق  ار  نآ 

هتکن نیا  يروآدای  زا  نایم ، نیا  رد  هتبلا  ( 40 . ) دنهد يار  نآ  شریذپ  هب  اهناسنا  مامت  دنچ  ره  دریذپ ، یمن  شیوخ  نادنمرواب  نتشیوخ و 
رد ار  نانآ  هدارا  یمدرم و  تساوخ  یکیروئت ، یـشزرا و  ماـقم  رد  ـالاب  راـیعم  هک  تشاـگنا  هدـیدان  ار  نآ  درک و  یلاـخ  هناـش  ناوت  یمن 
هچ دـننک و  یم  راتفر  یطیارـش  ربارب  هک  دنتـسه  اهناسنا  نیا  زاب  یجراخ  ققحت  لمع و  ماقم  رد  اما  . دـهد یم  رارق  هژیو  زرم  بوچراهچ و 

ههارژک نینچ  زا  ار  مدرم  دناوت  یم  اهنت  دراد ، هک  يذوفن  ربارب  اج ، نیا  رد  یمالسا ، مکاح  دتفا و  راگزاسان  اهرایعم  نآ  اب  نانآ  راتفر  اسب 
مهیلع تسل  رکذـم  تنا  اـمنا  رکذـف  :» تسا هدرک  لـمع  نادـب  هدـش و  شرافـس  شور  نـیمه  هـب  (ص ) ربماـیپ هکناـنچ  دـنک ; هاـگآ  يور 
اـضتقا تسا ، نید  يرترب  اب  راگزاسان  رهاظ  هب  هک  ار  يرما  تدـم  هاتوک  شریذـپ  تسا  نکمم  يرت ، مهم  رترب و  رما  هاگ  ( 41 .« ) رطیصمب

رد هک  دریذـپ  یم  ار  ییاه  هدام  راچان ، هب  هیبیدـح  حلـص  نایرج  رد  (ص ) ربمایپ هکنانچ  راوتـسا . هدـعاق  رب  تسا  ییانثتـسا  نیا  اـما  دـنک ;
یم نخـس  يدنت  هب  ترـضح  نآ  اب  ناوردـنت  زا  يرامـش  هک  ییاج  ات  دـنراد ، يراگزاسان  یمالـسا  ياهـشزرا  یناملـسم و  ناش  اب  رهاظ ،

رد زین ، ماما  ( 42 . ) دتفا یم  رگراک  ناناملسم  مالسا و  يرترب  رد  ماجرف  رد  هک  دوش  یم  روآدای  نانآ  هب  ار  يرت  مهم  رما  ربمایپ ، اما  دنیوگ 
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زگره نانآ ، يراد  شزرا  یمدرم و  يارآ  نیاربانب ، ( 43 . ) دنک یم  لمع  ییوگلا  نینچ  هب  لسوت  اب  قارع ، ناریا و  گنج  همانعطق  شریذپ 
قفاوم دـشاب ، یهلا  تموکح  کی  میهاوخ  یم  ام  . » تساهـشزرا تناـید و  ورملق  رد  هکلب  ( 44;  ) تسین زرمودـح  یب  قلطم و  تروـص  هب 
هعماج رد  نوناق  .2 ( 45 .« ) تسه مه  مدرم  لیم  قفاوم  تسادـخ ، هدارا  اب  قفاوم  هک  يزیچ  نآ  ادـخ ، مکح  قفاوم  مدرم و  يار  مدرم ، لیم 

جره رطخ  هشیمه  رـشب ، یبلط  نوزف  یهاوخدوخ و  سح  هفاضا  هب  دراد ، دوجو  ینوگانوگ  ياهقوذ  اه و  هقیلـس  اه ، هتـساوخ  هک  یناسنا ،
نینچ رد  . دنکفا هیاس  ینید  یبهذـم و  نوگانوگ  ياهرواب  هعماج  نیا  رب  هک  نآ  هژیوب  دـنک ; یم  دـیدهت  ار  نآ  یگدیـشاپ  مه  هب  جرمو و 

هب درف ، کی  رظن  ریز  هدش ، فیرعت  یمسر  تالیکشت  راک و  میـسقت  یب  مدرم  هدوت  يا ، هلیبق  ماظن  رد  درک ؟ لمع  ناوت  یم  هنوگچ  ییاج 
يدـنیاشوخ زج  نانآ  لمع  یبایزرا  يارب  يرایعم  دـنیوگ ; یم  خـساپ  ومه  ربارب  رد  ناگمه  دـننک و  یم  هفیظو  ماـجنا  هلیبق  سیئر  ناونع 

، هدش نایب  هویـش  هب  یکچوک  هعماج  نینچ  یهدناماس  . تسین وگ  خـساپ  مدرم  هدوت  ربارب  رد  زگره  وا  دوخ  زین  درادـن و  دوجو  هلیبق  سیئر 
هنوگ هب  نآ  هرادا  ناکما  یناسنا ، گرزب  هعماج  رد  اما  دیآ ; یمن  دیدپ  نآ  رد  یقرت  تفرـشیپ و  زگره  هچرگ  تسین ، راوشد  نادنچ  هتبلا 
هریاد قوقح و  نازیم  هدـننک  نشور  زین  مدرم و  ناکی  ناکی  شالت  وپاکت و  ياهورملق  شخب  ناماس  نوناـق  دوجو  . تسا نکمماـن  يا  هدوت 

يوراـیور هنیدـم و  هب  ترجه  اـب  (ص ) ربماـیپ . دـشاب هدـش  فیرعت  شیپ  زا  ناـگمه و  يارب  هک  ینوناـق  . دـبای یم  ترورـض  ناـنآ  يدازآ 
همه نآ  رد  هک  دنک  یم  يور  نوناق  نیودت  هب  يزیچ  ره  زا  شیپ  توافتم ، دـیاقع  موسر و  بادآ و  اب  يرهـش  گرزب  هعماج  اب  ندـیدرگ 

(46 . ) دزاس یم  نشور  ار  نانآ  ياه  هفیظو  اهراک و  همه  هدش و  هدرمش  رب  كرشم ، يدوهی و  ناملـسم ، نادنورهـش : ياهیدازآ  قوقح و 
همزال يدرکیور ، نینچ  . دـنک میلـست  نشور  نیعم و  رایعم  کـی  ربارب  رد  ار  ناـگمه  هک  تسا  نآ  رب  یناـهج ، روشنم  نیا  رد  (ص ) ربماـیپ

رـس درامـش و  یم  ضرف  ار  نآ  تشادـهگن  نوناق و  هب  هجوت  هلوقم ، نینچ  هب  هجوت  اب  ماما  . تسا کچوک  دـنچ  ره  رثکتم ، یندـم  هعماـج 
نوناق دیاب  دننکـشب و  نوناق  هک  دنتـسین  دازآ  مدرم  ناشیا ، رظن  هب  و  ( 47  ) دـناد یم  گرزب  یهانگ  یندوشخبان و  يرما  ار  نآ  زا  نتفاـترب 

، تسا هدرک  هک  ییاهیزیرنوخ  نآ  اب  تسا ، هتشاد  هک  ییارحص  يرگیـشحو و  عبط  نآ  اب  زیگنچ ، هک  تسه  خیرات  رد  : » دننک تکرح  دنم 
یمن نوناق  نآ  زا  فلخت  لوغم ، ریاـس  زیگنچ و  لوغم ، و  گرزب ) هماـن   ) اـسای دـنتفگ : یم  نوناـق  نآ  هب  هک  تسا  هدوب  نوناـق  کـی  عباـت 

اـهنوناق و هدوب ، باـنج  نآ  رظن  رد  زیچره  زا  شیب  هچنآ  هتبلا  . تسا یناـسنا  یهلا و  اـشنم  ود  اـب  ماـما ، هاـگن  رد  نوناـق  ( 48 ... .« ) دـندرک
زا يوریپ  یگتـسیاب  یهلا و  نوناق  هب  نداد  نت  . تسا هتـسجرب  نآ  ینید  هبنج  هک  ییاه  هصرع  یلک و  روما  رد  هژیوب  تسا ; یهلا  ياـهنییآ 

تموـکح هللا و  لوـسر  تموـکح  یتـح  نوناـق ، تموـکح  تموـکح ، مالــسا ، رد  . » تـسا هتــشاد  روـهظ  يو  مـالک  رد  یناوارف  هـب  نآ ،
نوناق دیاب  یمالـسا ، تکلمم  رد  دنک . یم  تموکح  ادـخ  نوناق  تسادـخ و  نوناق  نآ  زا  مکح  سپ  تسا . نوناق  تموکح  نینمؤملاریما 
نخـس ای  دنک  لمع  یهلا  نوناق  فالخرب  دناوت  یمن  سک  چـیه  ( 49 .« ) درادن یتموکح  زیچ  چیه  ادخ ، نوناق  ریغ  دـنک و  تموکح  ادـخ 

(50 .« ) دـننکب دنتـسناوت  یمن  هتبلا  . دـندرک یمن  دـنکب ، تسناوت  یمن  نوناق  فالخ  مه  ربمغیپ  نوناـق ، تسا ، نوناـق  نید  مالـسا  : » دـیوگب
رد دناوت  یم  دـیآرد و  نوناق  تروص  هب  تسا  نکمم  ماکحا  . دراد قرف  ینید  ماکحا  اب  یهلا  ياهنوناق  هک  تسا  هتـسیاب  هتکن  نیا  هب  هجوت 

اهنوناق و زا  هتـسد  نآ  هکلب  تسین ; هدیـسر ، نآ  هب  دوخ  هک  ینید  ماکحا  اـهنت  دراـشف ، یم  اـپ  نآ  رب  ماـما  هچنآ  دـنامب . یقاـب  مکح  دـح 
تسناوت یمن  زین  (ص ) ربمایپ یتح  هک  تسا  هدش  هضرع  یناسنا  هعماج  رد  هدش  فیرعت  يروآدرگ و  لکش  هب  هک  تسا  یمالسا  ياهنییآ 

تـسا هدمآ  نآرق  رد  هک  ینید  ياهنامرف  اهروتـسد و  ( 51 . ) تسا هدوب  ربارب  نارگید  اب  زین ، ترـضح  نآ  رظن  نیا  زا  .و  دـباترب رـس  نآ  زا 
زا ار  نوناق  یگژیو  ود  اـب  ناوتب  دـیاش  دومن . یم  مزـال  ناـگمه  يارب  نآ  زا  يوریپ  هک  دوب  يا  هدـش  فیرعت  ياـهنوناق  ینآرق ) صوصن  )

دییات و دروم  ای  نشوران و  يروتـسد  رگا  . تسا هدـش  هتفریذـپ  مدرم  يوس  زا  فیرعت و  شیپ  زا  نوناق  . فلا دناسانـشزاب : تعیرـش ، ماکحا 
مالـسا رد  جاودزا  نوناق  يور ، نیا  زا  . دریگ رارق  شیاتـس  ای  تساوخزاب و  يرواد ، كـالم  دـناوت  یمن  دـشاب ، هتفرگن  رارق  مدرم  شریذـپ 

یمن رامش  هب  مرج  نآ ، زا  یچیپرس  درادن و  يوریپ  ترورـض  دنراد ، مالـسا  زا  ریغ  ینید  اما  دنیز ; یم  یمالـسا  هعماج  رد  هک  نانآ  يارب 
اـضما ار  نآ  هک  تسا  نانآ  يارب  نوناق  نیا  هک  دراد  دـیکات  ینـشور  هب  يا ، هتکن  نینچ  هب  هنیدـم  یـساسا  نوناق  رد  زین  (ص ) ربمایپ دـیآ .
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نوناق زا  نخـس  يدارفنا  یگدنز  رد  . دبای یم  ینعم  نارگید  اب  ناسنا  ییورایور  رد  یعمج و  روما  رد  نوناق  ب. ( 52 . ) دنا هتفریذپ  هدرک و 
روما هرادا  رد  اهناسنا  . تسا یناسنا  ياهنوناق  مود ، هتـسد  دننوریب . نوناق  هریاد  زا  تعیرـش  يدرف  ماکحا  یمامت  نیاربانب ، تفگ . ناوت  یمن 

ياهـشور اب  دوخ  ناـیمدآ  . تسا هدـماین  ناـیم  هب  نخـس  نآ  زا  نشور  هنوگ  هب  تعیرـش  رد  هک  دـنبای  یم  زاـین  ییاـهراکوزاس  هب  شیوخ ،
، یمالسا هعماج  رد  زگره  هتبلا  هک  دننز  یم  تسد  نوناق  نیودت  هب  تسا ، يرشب  قفوم  ياهدرواشوک  زا  هک  يریگ  يار  اروش و  دمآراک ،
، نوناق نیا  زا  نتفاتنرب  رس  هب  زین ، دوخ  ماما  . تسا يرورض  ناگمه  يارب  زین  نوناق  نیا  زا  يوریپ  . تسین زاسان  تعیرش  یلک  ياهروتـسد  اب 

ماکحا يارجا  هناهب  هب  دـناوت  یمن  سک  چـیه  هک  دـناد  یم  بجاو  تسخن ، هتـسد  ياـهنوناق  نوچمه  ار  نآ  زا  يوریپ  دـنک و  یم  ناـعذا 
هچ یهلا و  هچ  اـهنوناق ، ( 53 . ) دباترب رـس  هدیـسر  شریذپ  هب  دـنم ، شور  تروص  هب  هتبلا  هک  يرـشب ، هدـش  هداهنرب  ياهنوناق  زا  یمالـسا 

وراک میـسقت  اب  یناسنا ، هعماج  . دنیاهناسنا ياهفیلکت  اه و  هفیظو  هدـننک  نشور  .1 دنراد : شود  رب  گرزب  هفیظو  ود  يرـشب ، هدش  هداهنرب 
نایب ار  نآ  هب  یبایتسد  ياهراکهار  اهنوناق  هک  دور  یم  شیپ  هب  نشور  هدش و  فیرعت  فده  نتـشاد  اهناسنا و  يریذپ  تیلوؤسم  دـهعت و 
ماجنا اهنت  شیوخ ، یگدـنز  طیحم  رد  اـهناسنا  ( 54 . ) تسا ناـسنا  يارب  نآ  ورملق  يدازآ و  اـهرایتخا ، قوـقح ، رگ  نـشور  .2 دننک . یم 
ورملق هریاد و  مه  اهناسنا و  قوقح  مه  نوناق ، ( 55 . ) دنرادروخرب يدازآ  قوقح و  زا  نآ ، رب  نوزفا  هکلب  دنتسین ; اهفیلکت  اهراک و  هدنهد 

و (ص ) ربمایپ هریـس  رد  هشیر  دوخ  هک  تموکح ، رد  ییانبم  لصا  ناونع  هب  نوناق  ماما ، هاگن  رد  نیارباـنب ، . دـنک یم  ناـیب  ار  ناـنآ  يدازآ 
: دـنا شجنـس  روـخ  رد  یـساسا  راـیعم  ود  اـب  ماـما  هاـگن  رد  اـهنوناق  ( 56 . ) تـسا دــنمجرا  مـهم و  سب  يرما  دراد ، یناـیحو  ياــه  هداد 
، كدـنا هورگ  هن  اهناسنا ، همه  يارب  مه  هک  ینعم  نیدـب  . دـشاب ریگارف  یتسیاـب  یفیک ، تهج  زا  مه  یمک و  ظاـحل  هب  مه  يریگارف : . فلا
هب يارب  اهنوناق  نوچ  اهناسنا : يراگنا  ربارب  ب. ( 57 . ) دشاب هتـشاد  رظن  يو  ياهیدنمزاین  ناسنا و  يدوجو  ياه  هبنج  یمامت  هب  مه  دشاب و 

يرترب يرگید  رب  یلاعتم ، ياـهنوناق  هاگـشیپ  رد  سک  چـیه  دـشاب و  ناـگمه  يارب  یتسیاـب  ریزگاـن  تسا ، یناـسنا  هعماـج  يروآ  ناـماس 
يراشفاپ طسق  تلادع و  لصا  رب  مالـسا ، دننام  هب  یبتکم  چیه  مییوگب  رگا  تلادـع  .3 ( 58 . ) دـنربارب نوناق  ربارب  رد  همه  هکلب   85; درادن

زا تموکح  نتفرگ  رد  ایبنا  فده  : » تسا راوتسا  لدع  رب  يرشب  هعماج  یتسه و  ماوق  یمالسا ، شرگن  رد  تسین . فازگ  ینخـس  هتـشادن ،
دنریگ یم  نیرئاج  تسد  زا  دنـشاب ، مکاح  ناشدوخ  هک  دنریگب  نیرئاج  تسد  زا  دنهاوخب ، هک  نیا  هن  دوب  تلادـع  يارجا  نیرئاج  تسد 
هریـس رد  ماما  ( 59 .« ) یلاعت دـننک هللا  داجیا  دنتـساوخ  یم  ار  یهلا  تلادـع  هدوب ، ءاـیبنا  راـک  راـک ، نیا  دـننکب ، ارجا  ار  یهلا  تلادـع  هک 
یمن جراخ  تلادع  ریـسم  زا  تخـس  ياه  هماگنه  رد  یتح  (ص ) ربمایپ . دـنیب یمن  نآ  يارجا  لدـع و  زج  يزیچ  ایبنا ، رگید  و  (ص ) ربمایپ

، هدمآ شیپ  ياهیراوشد  اهیتخس و  یمامت  رد  وا ، تسا . ترـضح  نآ  ياهتکرح  یمامت  هحولرـس  اولدعت ». الا  موق  نانـش  مکنمرجی  ال  :» دش
یگنوگچ رد  ترـضح  نآ  رب  نارگید ، شزیگنا  اب  راـصنا  زا  يرامـش  نینح ، گـنج  رد  هک  هاـگ  نآ  دیـشوپن و  مشچ  لـصا  نیا  زا  زگره 

نیا رب  ماما  تسا ». لداع  یسک  هچ  سپ  منک ، یمن  راتفر  تلادع  هب  نم  رگا  :» دومرف ینشور  هب  دنتفرگ ، هدرخ  دندیلاغآرب و  میانغ  میـسقت 
یمدرم و يارآ  هن  . تسا مکاح  نیشیپ  لصا  ود  رب  لصا  نیا  دناد و  یم  تموکح  ارب ي  ییانبم  لصا  ناونع  هب  ار  تلادع  شرگن ، ساسا و 
، یمالسا رکفت  ساسا  ملظ ، یعورـشمان  ( 60 . ) دنک عورـشم  ار  تلادـع  فالخ  رب  یتکرح  دـناوت  یمن  کی  چـیه  هعماج ، ناگربخ  رظن  هن 

اهیناسان زا  یکی  و  ( 61  ) دنک یم  یفرعم  لدع  نوناق  ار  نوناق  لدع و  تموکح  ار  یمالسا  تموکح  ینشور ، هب  ماما ، تسا . یعیـش  هژیوب 
تلادع يارجا  ار  ناربمایپ  نتخیگنارب  هزیگنا  یتح  و  ( 62  ) دناد یم  نآ  یهاوخ  لدع  رد  اهمیژر ، رگید  اب  ار  یمالسا  تموکح  ياهقرف  و 

. دننکب ملاع  همه  رد  ار  تلادع  يارجا  هک  دوب  نیا  مه  ناشدصقم  دندمآ و  تلادـع  يارجا  يارب  دـندمآ  هک  ءایبنا  زا  کی  ره  : » دـناد یم 
رشب تیبرت  يارب  دوب و  هدمآ  تلادع  يارجا  يارب  دوب و  هدمآ  رـشب  حالـصا  يارب  هک  (ص ) تبترم یمتخ  لوسر  یتح  دندشن ، قفوم  نکل 

هب هاگ ، هک  تسوا  دوجو  هدنزاس  رـصنع  هد و  تهج  تسا ، رـشب  زراب  یگژیو  هک  ادـخ ، هب  داقتعا  ینید  رواب  نامیا و  .4 ( 63 .« ) دوب هدمآ 
زگره نآ ، نودب  هک  تسا  يدـنمرواب  دوجوم  ناسنا ، . تسا هدـمآ  رامـش  هب  تاناویح ، رگید  زا  ناسنا  هدـننکادج  ناسانـش و  لصف  ناونع 
یتـسه هب  تبـسن  هک  تـسا  يرواـب  وریپ  يو ، ياهـشالت  یناـسنا و  ياـهتکرح  هـمه  ( 55 . ) دروآ ناـماس  هـب  ار  شا  یگدـنز  دــناوت  یمن 
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رد ياپ  ینید ، گرزب  ياهوگلا  زا  يوریپ  هب  دراد ، دوخ  هک  يرواب  زین  رـشب و  يدوجو  تقیقح  زا  یتفاـیرد  نینچ  هب  هجوت  اـب  ماـما ، . دراد
، مدرم رد  يداـقتعا  نینچ  . تسا ماـما  يرکف  هاگتـسد  هدـش  هتفریذـپ  لوصا  زا  مدرم ، رواـب  ناـمیا و  يرادـهگن  . دـهن یم  تموـکح  هصرع 

هیکت اب  (ص ) ربمایپ تموکح  دنک . لمع  نآ  هب  هجوت  نودب  دناوت  یمن  تموکح  يور ، نیا  زا  تسا ; یعامتجا  تینما  ماظن و  هدـنرادهگن 
داقتعا و زا  ار  نانآ  دروآ و  دیدپ  مدرم  رد  ار  نآ  ییایوپ ، شالت و  اب  ترضح ، نآ  دوخ  هک  يرواب  . تفای ماود  ماوق و  هدولاپ ، ياهرواب  رب 

ناـغمرا هـب  يودـب ، برع  هعماـج  يارب  ار  يراگتـسر  هللا »  ـالا  هـلا  ـال   » روـحم درگ  رب  دـناشک و  دـنوادخ  تداـبع  هـب  ادـخریغ ، شتـسرپ 
همه مالـسا ، گرزب  ربـمغیپ  : » تخاـس هدروآرب  نآ ، هاـنپ  رد  ار  ناـسنا  یعاـمتجا  يدرف و  يداـم ، يرکف ، يونعم ، ياـهزاین  یماـمت  . دروآ

ات مینک ، ادف  ار  نامزیچ  همه  دیاب  راوگرزب ، نآ  زا  يوریپ  مکح  هب  ام  دروآرد و  زازتها  هب  ار  دیحوت  مچرپ  ات  درک ، مالسا  يادف  ار  شزیچ 
ياج دوخ  رد  ار  اهناسنا  همه  دـناوت  یم  هک  تسا  رادروخرب  یخارف  یگدرتسگ و  زا  ینعم ، نیدـب  نامیا  ( 65 .« ) دنام رارقرب  دیحوت  مچرپ 

، ترضح نآ  زا  يوریپ  هب  ماما ، . دندرک یم  یگدنز  هتشاد و  ياج  ینوگانوگ  ياه  هتـسد  هورگ و  (ص ) ربمایپ تموکح  رد  هکنانچ  دهد ،
. مدرم رب  راـشف  روز و  يریگراـک  هـب  تردـق و  هـب  نتفاـی  تـسد  یپ  رد  هـن  تـسا ، فرژ  رواـب  هنادـنمدرخ و  ناـمیا  ندروآدـیدپ  یپ  رد 

يزاـس راوتـسا  رد  دـناوتب  یتسیاـب  هکلب  تسین ; یمومع  هاـفر  یتـینما و  ياـه  هینب  هیهت  يرهاـظ و  مظن  ندروآدـیدپ  يارب  اـهنت  تموکح ،
نامیا لصا  . دزاس مهارف  ار  نآ  ییافوکش  ياه  هنیمز  هدرب و  نیب  زا  ار  نامیا  رد  یتسـسو  تسگ  ياه  هنیمز  دتفا و  رگراک  مدرم ، ياهرواب 

، ناسنا هک  تسا  نآ  فدـه  هکلب  تسین ; مدرم  بیرف  ای  اهیژک و  اه و  هفارخ  هب  نداد  نت  شریذـپ و  ياـنعم  هب  زگره  يدـنمرواب ، يراد و 
رد اـت  دـنک  یم  شرافـس  مدرم  هب  ماـما ، يور ، نیا  زا  . دراد زاـین  زین  ینورد  تینما  هب  تسا ، دـنمزاین  یعاـمتجا  تینما  هب  هک  هنوـگ  ناـمه 

يارب ییاـنبم  ناوـنع  هب  ناـمیا ، حرط  ( 66 . ) دنـشوکب دـنرادروخرب ، یتسـس  ناـمیا  هیحور و  زا  هک  یناـسک  ناـمیا  هـیحور و  يزاـساناوت 
رد ترـضح  نآ  شـشوک  و  (ص ) ربمایپ هریـس  رد  هعلاطم  نآ و  رد  گنرد  اب  اما  دـیاین ; رظن  هب  تسرد  نادـنچ  ادـتبا  رد  دـیاش  تموکح ،

دنراد و يور  یهورگ  یگدنز  هب  ترورض ، مکح  هب  اهناسنا  تموکح  فده  دوش . یم  هدنایامن  لصا ، نیا  یتسرد  اهرواب ، يزاسراوتـسا 
هب لوصو  لـین و  رد  مه  دوخ و  يدوجو  ماوق  رد  مه  هک  دـنا  هدـش  هدـیرفآ  یتـعیبط  تشرـس و  هب  ناـیمدآ ، زا  کـیره  : » یباراـف هتفگ  هب 
رد هکلب  دنـشاب و  روما  نآ  همه  ماجنا  لـفکتم  دـناوتن  ییاـهنت  هب  کـی ، ره  هک  دنرایـسب  يروما  هب  جاـتحم  دوخ ، نکمم  تـالامک  نیرترب 

نادـب لوصو  ناسنا ، دارفا  زا  کی  ره  دوب و  نآ  جاتحیام  زا  يرما  ماجنا  لـفکتم  اـهنآ ، زا  کـیره  هک  دوب  یهورگ  هب  جاـیتحا  نآ ، ماـجنا 
يرای هک  رایـسب ، ياه  هورگ  عمجت  تاعامتجا و  عامتجا ، هطـساو  هب  رگم  دوبن ، نکمم  تسا ، هداـهن  وا  يارب  وا  یعیبط  ترطف  هک  یلاـمک 

مایق دوب ، نآ  هب  جاتحم  شدوجو ، ماوق  رد  هچنآ  و  وا ، جاتحیام  زا  یـضعب  ماـجنا  رد  کـی  ره  يارب  کـیره ، دنـشاب و  رگید  کـی  هدـنهد 
، دارفا زا  کیره  يارب  ات  دیآ ، درگ  دـنا ، هداد  ماجنا  يراک  هدرک و  مایق  نآ  يارب  تعامج  نآ  هلمج  هچنآ ، همه  هلیـسو ، نیدـب  ات  دـیامن ،
، تموکح ( 67 .« ) دوش مهارف  لاـمک ، هب  لوصو  رد  مه  دوب و  جاـتحم  نادـب  یعیبـط  تاـیح  يدوجو و  ماوق  رد  مه  هک  وا ، جاـتحیام  همه 

ياهفدـه باب  رد  ناـفوسلیف ، تسیچ ؟ تموکح  یلـصا  فدـه  هک  دـید  دـیاب  لاـح  تسا ; يرـشب  هتفاـی  ناـمزاس  یعمج و  یگدـنز  هداز 
ياهقرف اهیناسان و  هب  یهاگن  لامجا ، هب  تسا  هتسیاب  مینک ، هراشا  اهنآ  زا  یشخب  هب  هک ، نآ  زا  شیپ  . دنا هدنار  نخس  نوگانوگ  اهتموکح ،

يروتاتکید يدادبتسا ، ياهتموکح  رد  تسا ، فده  یناسنا  رالاس و  مدرم  ینید ، ياهتموکح  رد  هچنآ  نامگ ، یب  میشاب . هتشاد  اهتموکح 
نآ زا  شیب  اما  دـشاب ; رظن  شیپ  هعماج  مدرم و  هدوت  حـلاصم  يا  هنوگ  رب  هچرگ  یتنطلـس ، ياـهتموکح  رد  . دوش یمن  هدـید  یمدرمریغ  و 

یهاتوک راشف  تنوشخ و  متـس ، هنوگره  زا  نارگتموکح ، يور  نیا  زا  دراد ; تلاصا  هداوناـخ  هاـگیاج و  تردـق ، يرادـهگن  یناـبهگن و 
ناغلبم ناگدنیاتـس و  هاگ ، هتبلا  هک  دنا  هدش  هدیرفآ  نانآ  هافر  ندرک  مهارف  شاعم و  ندروآرب  يارب  اهناسنا  مامت  هک  نیا  وگ  دـننک ، یمن 

، لاـح نیا  اـب  تسین ، يرادـمامز  زا  یـصاخ  لکـش  هچرگ  يروتاـتکید ، ياـهتموکح  رد  دـندرک . یم  اـقلا  ار  ییاـه  هفازگ  نـینچ  راـبرد ،
مالـسا خـیرات  رد  تفالخ  ناونع  اب  هک  ینید ، ياهتموکح  رد  یتح  تسا و  هدوب  نیرفآ  شقن  يدـنواشیوخ  ماجرف  رد  یـصخش  ياهفدـه 

هفیلخ و صخـش  نآ  رد  یلـصا  دـصقم  فدـه و  هدرک و  ریـس  یهاشداپ  لاور  رب  یگمه  اهنآ ، زا  يرامـش  زج  تسا ، هتفاـی  روهظ  زورب و 
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سدـقم شـشوپ  اب  نید و  مان  هب  نارگتموکح  يرگیزاب  مالـسا ، خـیرات  كرات  رب  يور ، نیا  زا  تسا ; هدوب  وا  ناـینوماریپ  زا  یمک  راـمش 
زین اه  هویش  نیا  دنچ  ره  تسین ، ام  هجوت  دروم  اهشور  نیا  تموکح ، فده  باب  رد  تسا . هدرک  شقن  یگنن  هکل  هفیلخ  ربمایپ  ینیـشناج 

یتـموکح و دـحاو  : » هک تسا  نآ  رب  نوطـالفا  تـسا . هتفاـی  لکـش  يرـشب ، ياـهزاین  ندروآرب  يارب  یعمج و  تاـیح  ترورـض  باـب  زا 
يرایمه زا  زاین  یب  یفاکدوخ و  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  يدرف  چـیه  هک  دـنک  یم  روهظ  تسایـس  ناهج  هصرع  رد  تهج  نادـب  يرادروشک 

زا ارهق و  مادک  ره  ام  نوگانوگ ، ياهیدنمزاین  نیا  نتشاد  اب  و  میراد ... ییاهیدنمزاین  ءانثتـسا  نودب  همه ، ام  دیامن . تسیز  دوخ  ناعونمه 
هب اهناسنا  ام  هک  نیمه  مینک و  ییوج  هراچ  ار  رامش  یب  ياهزاین  نیا  ات  میباتش ، یم  رگید  کی  اب  يرایمه  يراکمه و  هب  ترورـض ، يور 

، میدیدرگ بایماک  قفوم و  صاخ  ناکم  کی  رد  ترورـض  يور  زا  دوخ  یعیبط  یگدنز  زا  يداینب  یگتـسبمه  ینواعت و  ییامهدرگ  نیا 
اهنت یترورـض ، نینچ  زا  هتـساخرب  تموکح  فدـه  نیارباـنب ، ( 68 .« ) میماـن یم  يرادروـشک  ار  یتـسیزمه  یهدـنامزاس و  نـیا  هاـگ  نآ 

رادتقا و یلـصا  فدـه  هکلب  تسین ; فدـه  تموکح ، رد  مه  رادـقم  نیا  یتح  یلوایکام  هاگن  رد  اما  تسا ، یعمج  یگدـنز  یهدـناماس 
هک تسا  مزال  : » دشخب راوتسا  ار  شیوخ  تموکح  ياه  هیاپ  ات  تساور  وا  يارب  یهار  ره  سپ  سب . تسا و  رگتموکح  صخـش  يربدوس 

ذوفن ریز  يردق  هب  دنا و  هداس  نانچ  مدرم  دشاب و  رهام  سیبلت  ییورود و  رد  دهد و  ناشن  هدیدنسپ  رهاظ ، هب  ار ، دوخ  تیصخش  رایرهش ،
فدـه باب  رد  لاـح  ره  هب  ( 69 .« ) درک دـهاوخ  ادـیپ  ار  یناـگدروخ  بیرف  يراـکبیرف ، ره  هراومه  هک  دـنراد  رارق  دوـخ  ینآ  ياـهزاین 

هب ار  ناـیمدآ  هک  تسا  ریذـپ  هیجوت  تلع  نادـب  تلود ، دوجو  هک  دـنا  هدیـشیدنا  نینچ  یخرب  : » دراد دوجو  ینوگاـنوگ  يارآ  تموکح ،
هجوم لیلد  رگید  يا  هراپ  دـهد ، یمن  تسد  ناشیارب  عاـمتجا  زا  يرود  تلزع و  رد  هجو  چـیه  هب  هک  دزاـس  یم  رداـق  یتداعـس  لیـصحت 
تـسا نیا  مه  رگید  یخرب  لیلد  و  دنک ، یم  تظفاحم  نانآ  تیکلام  زا  دشخب و  یم  ینمیا  دارفا  هب  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  ار  تلود  ندوب 

چیه تلود  هک  دـنا  هدوب  ناـمگ  نیا  رب  مه  یناـسک  نینچمه  دـنرادنپ و  یم  ناـسنا  يارب  دـنوادخ  تین  ریبدـت و  قـقحت  هلیـسو  ار  نآ  هک 
تموـکح و رد  نآ ، تسرد  ریـسفت  فدـه و  حیحـص  كرد  ( 70 .« ) تسا شیوـخ  تیاـغ  دوـخ  ینعی  دزاـس ، یمن  هدروآرب  ار  يروـظنم 
، دنیب یم  تموکح  فده  ار  رگتموکح  دوس  هرهب و  اهنت  هک  لوایکام  دـنایامن . یم  یتسرد  هب  ار  تسایـس  يریگراک  هب  ياهـشور  تلود ،

يدازآ هک  ناـنآ  اـما  ( 71 . ) ندـینادرگ دـنمزآ  نداددـیما و  ریوزت و  روز ، نوـچ : دـشاب ; راـگزاس  نآ  اـب  هـک  دـناد  یم  اور  ار  ییاهـشور 
، دنناد یم  تموکح  فدـه  ار ، تینما  حلـص و  ای  رکفت ، یلقع و  تلیـضف  يدـنم ، تداعـس  ییاورماک و  تابث ، حلـص و  تینما ، یناگمه ،

وبا یضاق  دنا : هدوبن  هرهب  یب  هلوقم  نیا  هب  نتخادرپ  زا  زین ، ناملـسم  نارو  هشیدنا  دننک . یم  میـسرت  یناسنا  ار  تسایـس  هرادا و  ياهـشور 
يدودح ندروآرد  ارجا  هب  هللا و  قوقح  ندرک  رارق  رب  : » دنک یم  نایب  نینچ  دوش ، راد  هدـهع  دـهد و  ماجنا  دـیاب  هفیلخ  ار  هچنآ  فسوی ،

يایحا قوقح ، نیا  زا  اهنآ  يرادروخرب  نیمـضت  نارواب و  تسار  ناـنمؤم و  رگید  قوقح  ندرک  ررقم  تسا ، هدـش  ررقم  وا ، هلیـسو  هب  هک 
يرگدادـیب و زا  يریگولج  هدـش ) هداهن  يرانک  هب  يدـعب  رورـش  ماکح  هلیـسو  هب  هک   ) راکزیهرپ تلیـضف و  اب  ماـکح  ياـهنامیپ  لوصا و 

باکترا زا  نتسج  يرود  ادخ و  زا  تعاطا  هب  مدرم  توعد  ادخ ، ياهنامرف  بیقعت  رد  لماک ، هقادم  يور  زا  مدرم ، تایاکش  هب  یگدیسر 
تایلام ندناتـس  دـننیب و  یم  نایز  نآ  زا  نارگید  هک  نیا  هب  هجوت  نودـب  هیوسلاب و  نارگید  دوخ و  قح  رد  ادـخ  نوناق  تیاـعر  هاـنگ ، هب 

نایب يرگ و  نشور  نمض  رد  هدرک و  میـسرت  ار  یمالـسا  تسایـس  زین ، يدروام  ( 72 .« ) لالح ياههار  رد  نآ  فرـصم  مدرم و  زا  لـالح 
تما يارب  هتردـق ، تـلج  دـنوادخ ، : » دـسیون یم  دوـخ  باـتک  راتفگـشیپ  رد  يو ، دـنک . یم  هراـشا  زین  نآ  فدـه  هـب  تفـالخ ، هاـگیاج 

تعیرش قبط  رب  ار  ناشیا  روما  ات  تسا ، هدرپس  وا  تسد  هب  ار  تسایس  راک  هدومرف و  نیعم  (ص ) ربمایپ ینیشناج  هب  ار  یی  هشیپ  ناملـسم ) )
زا تما  حلاصم  دوش و  یم  رقتسم  نآ  هب  تلم  دعاوق  هک  تسا  یلصا  تماما  سپ  دنوش . هناگی  وا  زا  يوریپ  رد  نیملـسم  دنک و  ریبدت  نید 
یم رداص  نآ  زا  هصاخ  تارایتخا )  ) تایالو همه  هک  تسا  یماقم  تماما ، دریذـپ . تابث  نآ  تکرب  هب  هماع  روما  اـت  دـبای ، یم  ماـظتنا  نآ 

مدرم و روما  ریبدت  يارب  هاگیاج  نیرتالاب  رد  هفیلخ ، هاگن ، نیا  رد  ( 73 .« ) دراد يرترب  مدقت و  ناطلس  نامرف  هنوگره  رب  نآ  نامرف  دوش و 
ندروآ رب  تموکح  فده  تفگ : ناوت  یم  دـنک و  یم  مایق  تما  حـلاصم  تلم و  دـعاوق  نداهنارف  زین ، مدرم و  نیب  یگناگی  ندروآدـیدپ 
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قبط رب  نید  ظـفح  . 1 : » درمـش یم  رب  هفیلخ  يارب  ار  ییاه  هفیظو  يدرواـم  ساـسا ، نیمه  رب  تساـهراک . داـشگ  تسب و  هرادا و  تینما و 
زا يرادساپ  . 5 دودح . هماقا  . 4 نیملـسم . ضرع  لام و  ناج و  زا  تیاـمح  . 3 اوعد . باحـصا  نایم  ماکحا  يارجا  . 2 نآ . رقتـسم  لوصا 

یف ء میانغ ، يروآدرگ  . 7 دنا . هدرک  در  ار  توعد  نیا  یلو  هدـش ، هدـناوخ  ارف  همذ  لها  هرمز  هب  قاحلا  هب  هک  یناسک  اب  داهج  . 6 اهزرم .
ترشابم و . 10 هتسیاش . هدومزآ و  ناگتشامگ  نارازگراک و  بصن  . 9 تسخ . ای  فارسا ، نودب  لاملا ، تیب  دمآرد  عیزوت  . 8 تاقدص . و 

نید يرادهگن  رد  توبن  تفالخ  يارب  تماما  هک  دوش  یم  روآدای  ینـشور  هب  يو  نینچمه  ( 74 .« ) هماع روما  عیمج  رد  یصخش  تراظن 
یم بجاو  ار  هفیلخ  ماما و  ندرامگ  يدرواـم  نوچ  هیناطلسلا 19 ) ماکحا   ) زین یلعیوبا  یـضاق  ( 75 . ) تسا هدش  هداهن  رب  ایند  تسایـس  و 
اذا ۀنتفلا  : » دیوج یم  دانتـسا  (ص ) ربمایپ زا  یتیاور  هب  نخـس ، نیا  يارب  دتفا و  یم  هنتف  مدرم ، راک  رد  دشابن ، ماما  رگا  يور  نآ  زا  دـناد ;

فده يرـضحلا ، دمحا  دناد . یم  جرم  جره و  بوشآ و  زا  يریگولج  ار  تموکح  فدـه  يو ، نیاربانب ، سانلا ». رماب  موقی  ماما  نکی  مل 
هکلب تسین ، نآ  صاخـشا  فصو  اهنت  یمالـسا ، تموکح  فصو  : » هک تسا  نآ  رب  دـناد و  یم  یمالـسا  ماکحا  يزاـسربارب  ار  تموکح 

، ماکحا يزاسربارب  هب  دنب  ياپ  تلود  نآ ، سار  رد  هک  تسا  حالس  زاس و  هیهت  ندیجیـسب و  یگدامآ ، نآ  یمالـسا ، تموکح  زا  دوصقم 
ماکحا ندـناشوپ  لـمع  هماـج  نید و  نتـشاداپرب  يارب  يرازبا  ار  تموکح  يو ، ( 76 .« ) اه هیبنت  اهدتـسوداد و  اـهتدابع ، زا  تسا ، راوتـسا 

هنحـص یمامت  ماما ، ینیب  ناهج  ربارب  ماما  هاگن  رد  تموکح  فدـه  درمـش . ناوت  یمن  نآ ، يارب  یلالقتـسا  فدـه  هک  دـناد  یم  تعیرش 
رارق يو ، یفسلف  هسدنه  زا  نوریب  رد  نآ ، زا  یشخب  چیه  دوش . هدید  یتسه  تقیقح  اب  دنویپ  رد  دیاب  رـشب ، یعامتجا  يدرف و  تایح  ياه 

تلاسر و رد  (ص ) ربمایپ هک  تسا  يزیچ  نامه  يو ، رظن  رد  تموکح  فدـه  درگن و  یم  زادـنا  مشچ  نیا  زا  زین  تموکح  هب  وا ، دریگن .
هچ يدام و  هچ  یعامتجا ، هچ  يدرف و  رظن  زا  هچ  ناسنا ، یگدـنز  ياه  هبنج  یماـمت  نیارباـنب ، تسا . هدرک  یم  لاـبند  شیوخ ، تموکح 

هتـشاذگ شکمدآ  ناویح  کـی  وا ، ياـج  هب  هدرک و  علخ  شدوخ  تیناـسنا  زا  ار  ناـسنا  برغ ، تیبرت  : » تسا تموـکح  فدـه  يوـنعم ،
نتخاس ددص  رد  يدـیحوت ، یهلا و  ياهبتکم  یلو  تسین ; یناسنا  ياهتموکح  تسه ، تموکح  رد  هک  ییاهـشرورپ  اهتموکح و  تسا ....

لالقتـسا دنزن . ریغ  هب  ررـض  هک  يروج  هب  يدازآ ، دشاب . یتکلمم  رد  مدآ  هک  دننک . تسرد  مدآ  هک  هدوب  نیا  ءایبنا ، مه  مامت  دنا . ناسنا 
هب شیوخ ، یعامتجا  ياه  هیاپ  تیوقت  تردـق ، هب  یبایتسد  تموکح ، رد  ءاـیبنا  فدـه  ( 77 .« ) یناسنا لالقتسا  یحور ، لالقتـسا  يرکف ،

، دننکب تموکح  هک  دوبن  نیا  یلـصا  دـصقم  : » یتح تسا ، هدوبن  تورث ، ییاراد و  هب  ندیـسر  ای  رگید و  ياوق  ندـناشک  یناوتان  یتسه و 
(78 .« ) تسین اهنیا  العا ، دصقم  دننک ، داجیا  یعامتجا  تلادع  هک  هدوبن  نیا  العا ، دـصقم  دـننک ، داجیا  ماظن  هک  دوبن  نیا  یلـصا  دـصقم 
رد (ص ) ربماـیپ يور ، نیا  زا  دـنلب ; سب  ییاهفدـه  هب  نتفاـی  تسد  يارب  تسا  يرازبا  تموکح ، تساـهنیا . زا  رتـالاب  رتارف و  يزیچ  هکلب 

هعماج دبای ; تس  ادخ  گنر  زا  هدنکآ  یلاعتم  نما  ياضف  کی  هب  نانآ ، شزومآ  اهناسنا و  هیکزت  اب  ات  تسا ، نآ  رب  دوخ  یگدنز  رـسارس 
، يدازآ ای  شیوخ ، قوقح  هب  نتفای  تسد  يارب  هن  اهناسنا ، رگید  دراد و  رارق  نآ  عاعـش  تحت  يرـشب  نامرآ  تلادع  یتح  نآ  رد  هک  يا 
، یهاـگن نینچ  رد  ( 79 .« ) هیقالمف احدـک  کبر  یلا  حداک  کـنا  ناـسنالا  اـهیا  اـی  : » دنـشوک یم  ادـخ  هب  ندیـسر  تداهـش و  يارب  هکلب 
. فلا درمـشرب : نینچ  ار  نآ  ناوت  یم  هصـالخ ، هنوگ  هب  هک  تسا  نیرب  قـالخا  هب  ندیـسر  يارب  يا  همدـقم  اـهنت  تسایـس »  تموکح و  »

زین نانآ  یناهنپ  لئاسم  یتح  يدرف و  روما  هب  هکلب  دزادرپ ; یمن  یسایس  ماظن  یعامتجا و  روما  هب  اهنت  یمالـسا ، تموکح  يدرف : حالـصا 
راک ناسنا  هب  ینامز  اهنت  دـشاب ، لداع  مه  شدوخ  یمکاح ، کی  رگا  دـنا ، يرهاظ  مظن  لـفکتم  يداـم ، ياـهتموکح  : » دـنک یم  هشیدـنا 

اهنیا دنتسین . روج  نیا  یهلا ، ياهتموکح  مالسا و  هک  یلاح  رد  دنرادن ، يراک  وا ، ینطاب  تیبرت  هب  اما  دشاب ; يرهاظ  مظن  لخم  هک  دنراد 
، يدرف دـعب  رد  ار  تموکح  فدـه  اما ، ( 80 .« ) دـنراد ماـکحا  شیارب  تسه ، هک  یلاـح  ره  رد  تسه و  اـج  ره  رد  سکره  اـج و  ره  رد 
هب هافر  ای  شیاسآ ، تینما و  نیمات  هب  رـشب  یعاـمتجا  یگدـنز  رد  هک  تسین  نآ  رب  تموکح  نخـس ، رگید  هب  دـناد و  یم  ناـسنا  نتخاـس 

لوسر رصع  رد  هک  نانچ  ( 81;  ) دنک يور  زین  يزاس  ناسنا  هب  یتسیاب  ، نآ رب  نوزفا  هکلب  دـنزب ، تسد  یگدـنز  ياهییاناوت  ندروآ  مهارف 
يروآ ناماس  هب  حالصا و  یعامتجا : حالصا  ب . دنا . هرود  نیا  هتخاس  ناملـس و ... رذوبا ، (ع ،) یلع نوچ : یناسک  دوب و  نینچ  (ص ) ادخ
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ياـهرایتخا هرتـسگ  رد  مه  دنـشاب و  رادروخرب  یناـسنا  شزرا  زا  مه  نآ ، رد  ناـگمه  هک  يا  هنوگ  هب  یناـسنا ، حیحـص  ریـسم  رد  هعماـج 
ار مدرم  همه  هک  دندمآ  ءایبنا  . » تسا فده  زین ، یمالسا  تموکح  رد  رادروخرب ، ینید  دعاوق  لوصا و  زا  مه  دنشاب و  دنم  ناوت  شیوخ ،
هب دـنک ، لمع  رگا  ناسنا  هک  دـننک  نایب  ناسنا ، دراد  جاـیتحا  هچ  ره  ار ، ناـسنا  تاـجایتحا  همه  هک  دـنا  هدـمآ  ءاـیبنا  ( » 82 .« ) دـننک مدآ 

تـسا رترب  تموکح  هنومن  نیرتهب  (ص ،) مالـسا ربمایپ  تموکح  هلاس  هد  نارود  هژیوب  ناربمایپ ، تموکح  ( 83 .« ) دسر یم  مامت  تداعس 
مدرم دـننک  تیبرت  هک  دـندوب  نیا  لابند  (ع ) راهطا همئا  گرزب و  ياهربمغیپ  : » تسا فدـه  یلاعتم  ملاس و  يا  هعماج  نتخاس  نآ ، رد  هک 

تموکح هک  ینید ، تموـکحرد  يوـیند : روـما  حالـصا  ج . ( 84 .« ) مدرم بیذـهت  يارب  هداتـسرف  ار  ءاـیبنا  یلاـعت ، كراـبت و  يادـخ  ار .
زا تسا ; یتسه  هیاپ  ساسا و  دوخ  هکلب  دـنک ، یمن  نوریب  نادـیم  زا  ار  نآ  روما  اـیند و  تسا ، نآ  یعقاو  هتـسویپ  تقیقح  هب  (ص ) ربماـیپ

بـسک تراجت و  اهنف و  اهـشناد و  نتخومآ  هب  نتـشاداو  شرافـس و  شـشوک ، شالت و  اهزاس ، تخاـس و  اـهداهج ، اـهعافد و  يور ، نیا 
نیا هب  تسا . یبایزرا  روخرد  اتـسار  نیا  رد  (ص ) ربمایپ تموکح  رد  اهراک  رگید  یهافر و  یتامدـخ ، يدـیلوت ، ياهراک  ماجنا  دـمآرد ،

تموکح دنزادرپ و  یمن  تسایند ، روما  یفن  درط و  يانعم  هب  اهشزرا  ییافوکش  ناسنا و  حالـصا  هب  اهنت  یمالـسا ، تموکح  رد  هک  ینعم 
یگدنز و ياهزاین  ندروآرب  راد  هدهع  تموکح  هکلب  دناوخ ، ارف  یتسیز  رقف  یتسدـگنت و  هب  ار  مدرم  هناهب ، نیا  هب  دـناوت  یمن  ناملـسم ،

یـشزرا يراک  يرورـض و  لصا  هک  نآ ، روما  حالـصا  يزاـسایند و  يونعم : هینب  يزاـساناوت  د . تسه . زین  ناـیمدآ  ییاـیند  روما  نتخاـس 
هبنج نیا  هب  زیچ ، ره  زا  شیب  شیوخ ، ياه  هتفگ  رد  ماما ، تسین . هتـسیرگن  اهتیونعم ، زا  هدـیرب  یمالـسا ، تموکح  هاگن  رد  زگره  تسا ،

هتـشاد هضرع  نارگید  هچنآ  همه  زا  رترب  رت و  هتفای  لماکت  ار ، وا  يرگتموکح  تموکح و  فدـه  ناوت  یم  يور ، نیا  زا  دـنک ; یم  هراشا 
لابند تموکح  دنتـشادن ، نآ  هب  يراک  دشاب ; مدرم  سفن  بیذهت  لابند  هک  دینکن  ادیپ  ار  یتموکح  چیه  دیاش  امـش ، : » درک یبایزرا  دنا ،
دیاب هک  روط  نآ  ار  ناسنا  هک  تسا  هدوب  نیا  دـصقم ، لـصا  يارب  هک  تسا  یهلا  ياـهتموکح  طـقف  دوشن ... یمظن  یب  هک  تسا  هدوب  نیا 

شراهم ار  هتخیـسگ  راسفا  نیا  دندمآ  ایبنا  دوش . یمن  دودحم  يدـح  چـیه  رد  ریذـپان ، يریـس  هاوخ ، نوزف  ناسنا  دـنک .... تسرد  دـشاب ،
نآ هب  دسرب  هک  یتیبرت  کی  دوشب ، تیبرت  هک  نیا  يارب  دنهدب و  شناشن  هار  دـش ، راهم  هک  نیا  زا  دـعب  طباوض و  تحت  دـنروایب  دـننک و 

تموکح رد  تسا  رـشب  نامرآ  هک  یلاعت  يوکـس  هب  ندیـسر  ناسنا و  ندـش  لـماک  ( 85 .« ) تسا تداعـس  وا  يارب  رخآ  اـت  هک  یتـالامک 
، تسا يونعم  يدام  بتکم  کی  تسین ، يدام  بتکم  کی  مالسا  بتکم  تساهنیا . زا  رتالاب  شدصقم  مالـسا  : » تسا رظن  شیپ  یمالـسا ،

يزاس ناسنا  يارب  تسا  هدمآ  ناسنا  بیذهت  يارب  مالـسا  سفن . بیذهت  قالخا ، تایونعم ، دراد ، لوبق  مالـسا  تیونعم  هانپ  رد  ار  تیدام 
زا رتارف  یمالـسا  تموکح  هک : نیا  نخـس  هاتوک  ( . 87  ) شیوخ تراسا  زا  ناسنا  ندرک  جراخ  يارب  هدـمآ  مالـسا  و  ( 86 .« ) تسا هدمآ 

هتبلا تسا ، ییابیز  هب  نتفای  تسد  ای  يدازآ و  هب  ندیـسرای  يربارب و  تلادـع و  ندروآ  دـیدپ  ای  يویند ، ياـه  هرهب  يداـم و  هاـفر  بسک 
يدازآ ندرک  مهارف  یپ  رد  یمالـسا  تموکح  تساـهنآ . هدـنهد  تهج  دوخ  هکلب  تسین ; اـهنآ  هب  هجوـت  یب  اـهنیا ، اـب  راـگزاسان  زگره 

يا هعماج  رد  تاواسم )  ) ناسکی هاـفر  اـه و  هرهب  زا  دـنم  هرهب  ربارب و  قوقح  زا  رادروخرب  اـهناسنا  همه  نآ  رد  هک  يدازآ  تسا ; یناـسنا 
یتسار هب  هک  ( 88  ) تسا ءامسا  تافص و  همه  اب  یهلا ، سدقا  تاذ  یفرعم  العا ، یلصا و  فده  تسا . دنم ) تلادع   ) شیپ هب  ور  هدنلاب و 
تـسا ییاهزیچ  نآ  یمامت  زا  رترب  ماما ، هاگن  رد  تموکح  فده  تفگ : ناوت  یم  نیاربانب ، تسا . یبلط  تاواسم  یهاوخ و  تلادـع  قوف 

رگید هچنآ  اب  ناسرگد  رایسب  ار  یمالسا  تموکح  ورملق  ناوت  یم  دش ، نایب  هچنآ  زا  تموکح  ورملق  دنا . هدرمش  رب  یسایس  نافوسلیف  هک 
يوس تمـس و  هب  ناسنا  نداد  تهج  يزاس و  ناسنا  تموکح ، هنوگ  نیا  رد  یلـصا  فده  هک  ارچ  درک ; نایب  دننک ، یم  لابند  اهتموکح 

هتفرگرب ماما ، هاگن  رد  یمالسا  تموکح  دبای ، یم  هژیو  یهاگیاج  یمالسا ، تموکح  يور ، نیا  زا  تسا ; شا  یتسه  هاگیاج  الاب و  ملاع 
نامه هب  هیقف ) یلو   ) یمالسا مکاح  تسا و  رادروخرب  ترـضح ، نآ  تیمکاح  یگدرتسگ  هب  يورملق  زا  تسا و  (ص ) ربمایپ تموکح  زا 

. تشاد نایب  هتسبرس  هاتوک و  ار  یمالسا  مکاح  ياهرایتخا  دیاب  ریزگان  زادنا ، مشچ  نیا  زا  تموکح ، ورملق  نایب  يارب  دراد . رایتخا  نازیم 
تسا بجاو  يا ، هنیمز  ره  رد  وا ، ياه  هتفگ  زا  هتشاد و  تموکح  اهناسنا  يدرف  یعمج و  تایح  يایاوز  یمامت  رب  (ص ) ربمایپ نامگ ، یب 
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زا دراد ; رارق  ناناملسم  یگدنز  همانرب  هحول  رـس  دراد ، یم  نایب  ترـضح  هچنآ  ( 89 .« ) مهـسفنا نم  نینمؤملاب  یلوا  یبنلا  : » دوشب يوریپ 
هدرخ وا  هب  هک  دـیاشن  ار  یـسک  زگره ، تسا و  رادروخرب  هدرتسگ  سب  ییاهرایتخا  زا  یمالـسا ، مکاـح  ماـقم  رد  (ص ) ربماـیپ يور ، نیا 

، زیزع نآ  رد  تمصع  ماقم  دوجو  تسا . بجاو  وا  زا  يوریپ  یلو  ( ; 90  ) تسا نایمدآ  رگید  نوچ  زین ، وا  دنچ  ره  دنک . داقتنا  ای  دریگ و 
ياهراکهار یحو ) هار  زا   ) الاب ملاع  اب  یبیغ  دـنویپ  زین  ددـنب و  یم  ار  یهاوخدوخو  يرگمتـس  يور ، ههاریب  یـشیدناژک ، هنوگره  ناـمگ 

ترضح نآ  ناگفیلخ  يارب  تنس  لها  تسین . یلاعت  یبای و  لامک  زج  ودب ، یگتـسبلد  هنوگره  نیاربانب ، دهن . یم  وا  رایتخا  رد  ار  تسرد 
اما دـش . هتـسب  یباب  نینچ  نامز ، رذـگ  رد  یلو  دنتـسبن ، ار  يریگ  هدرخ  داقتنا و  باب  زاغآ ، رد  نانآ  دـنتفریذپ . ار  ییاـهرایتخا  نینچ  زین ،

هتفریذـپ وا  يارب  ار  اهرایتخا  نامه  هتـسناد و  ادـخ  ترـضح و  نآ  يوس  زا  هدـش  هدرامگ  ار  ربمایپ  نیـشناج  ینید ، يرواب  ساسارب  هعیش ،
سپ تسا . هدوبن  یهلا  تیمکاح  توبن و  تلاسر و  همادا  زج  يزیچ  تفای ، همادا  هعیـش  رکفت  رد  هک  تماما ، ناـیرج  هنوگ ، نیدـب  تسا و 

تسا و تما  تماما  تیالو و  رما  راد  هدهع  یـسک  هچ  هک  دش  ادیپ  ثحب  نیا  دوبن ، نکمم  موصعم ، ماما  هب  یـسرتسد  هک  يربک  تبیغ  زا 
، هیقف تیالو  هشیدـنا  حرط  اب  ماـما ، تسا . هدرک  هژیو  دوخ  هب  ار  ینمادزارد  ثحب  دوخ ، هک  تسا  رادروخرب  یقوقح  اـهرایتخا و  هچ  زا  وا 

ياهرایتخا زا  (ع ) ناماما و  (ص ) ربمایپ نوچ  مه  مکاح  نآ ، رد  هک  هتخادرپ  یتموکح  میـسرت  هب  دوبن ، هقباـس  یب  ناـهیقف  نیب  رد  هتبلا  هک 
ماظن رد  تموکح  تیعورـشم  . 1 تفگ : ناوـت  یم  هیقف  یلو  ياـهرایتخا  هریاد  ندـش  نشور  يارب  تسا . رادروـخرب  يا  ( هقلطم  ) هدرتـسگ

نآ و نوؤش  عیمج  هب  تموکح ، : » دنا هدوب  نینچ  زین  (ع ) ناماما و  (ص ) ربمایپ هک  هنوگ  نامه  تسا ; یلاعت  دنوادخ  يوس  زا  هیقف ، تیالو 
هیئاضق و هننقم و  هوق  هب  طوبرم  ياهراک  رثکا  دنکن ، ادیپ  تیعرش  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  سدقم و  عرـش  لبق  زا  ات  دراد ، هک  ییاهناگرا 

تیعرش نودب  رگا  دوش و  یم  هتسب  دشاب ، زاب  نآ ، تیعرش  هطـساو  هب  دیاب  هک  اهناگرا  تسد  دوب و  دهاوخ  یعرـش  زوجم  نودب  هیئارجا ،
باختنا رد  مدرم ، دنچ  ره  هاگدـید ، نیا  رد  ( 91 .« ) دوب دـهاوخ  مرحم  یتوغاط و  هنوؤش ، عیمج  هب  تلود ، دـنهد ، ماجنا  ار  اهراک  یهلا ،

: تسا یتوغاط  عورـشمان و  هیقف ، تیالو  نودب  تموکح  . 2 تسا . راگدرورپ  فرط  زا  ماظن ، تیعورـشم  اما  دنراد ، شقن  ماظن ، نیلوؤسم 
ار روهمج  سیئر  بصن  یتح  همادا ، رد  توغاط ». ای  ادخ ، ای  تسا ، توغاط  دشابن ، راک  رد  هیقف  تیالو  دشابن ، راک  رد  هیقف  هچنانچ  رگا  »

هیقف یلو  نیا  یمالـسا ، تموکح  ماظن  رد  سپ  ( 92 . ) دناد یم  توغاط  زا  يوریپ  ار  وا  زا  يوریپ  هتـسناد و  عورـشمریغ  هیقف ، بصن  نودب 
، هیقف تیالو  . 3 دوب . دهاوخ  عورـشمان  یماظن  نآ ، نودب  دشخب و  یم  تیعورـشم  اهراک  اهـشالت و  یمامت  هب  دـنوادخ  يوس  زا  هک  تسا 
رد ( 94 . ) تسا رامـش  هب  ناـماما ، نتـشاگنا  غورد  ناـسب  نآ ، نتـشاگنا  غورد  و  ( 93  ) تسا (ع ) راـهطا همئا  و  (ص ) ربماـیپ تلاـسر  همادا 

نتفریذـپن یتح  و  ( 96  ) تسا رفک  مکح  رد  مالـسا و  فـالخ  یمالـسا ، تموـکح  هیلع  ماـیق  و  ( 95  ) بجاو هـیقف ، یلو  زا  يوریپ  هجیتـن ،
تیالو هرتسگ  تسا ، ینتفگ  هیقف ، یلو  رایتخا  باـب  رد  هک  هتکن  نیرت  یـساسا  . 4 ( 97 . ) تسا دادـترا  نآ ، مزاول  هب  هجوت  اب  هیقف ، تیالو 

و (ص ) ربمایپ ياهرایتخا  یمامت  هیقف  یلو  نیارباـنب ، ( 98 . ) دـناد یم  هللا  لوسر  تیالو  نامه  ار  هیقف  تیـالو  ینـشور  هب  ماـما ، هک  تسوا 
تیالو نآ  هک  دناد  یم  موصعم  هژیو  ار  یتیالو  ماما ، دـنچ  ره  نآ  نوؤش  زا  يا  هراپ  تسا ، یـساسا  نوناق  رد  هچنآ  تساراد و  ار  (ع ) ماما

هب دوخ  فورعم  همان  رد  هکناـنچ  دـناد ; یمن  (ص ) ربماـیپ تیـالو  زا  رت  مک  ار  هیقف  تیـالو  یتموکح ، روما  رد  اـما  ( 100;  ) تسا يربک 
دوش یم  رهاظ  روط  نیا  هعمج ، زامن  رد  یلاع  بانج  تانایب  زا  : » دـسیون یم  یمالـسا  تموکح  ياهرایتخا  باـب  رد  تقو ، روهمج  سیئر 

رب تسا و  یهلا  ماکحا  مها  هدـش و  راذـگاو  (ص ) مرکا یبن  هب  ادـخ ، بناج  زا  هک  يا ، هقلطم  تیالو  يانعم  هب  هک  ار ، تموکح  امـش  هک 
یهلا ماکحا  بوچراهچ  رد  تموکح  ما : هتفگ  بناـج  نیا  هک  نآ  هب  ریبعت  دـیناد و  یمن  حیحـص  دراد ، مدـقت  هیهلا ، هیعرف  ماـکحا  عیمج 
لوسر هقلطم  تیالو  زا  يا  هبعـش  هک  تموکح ، منک : ضرع  دـیاب  تسا ... بناج  نیا  ياه  هتفگ  فـالخ  رب  یلک  هب  تسا ، راـیتخا  ياراد 

، همان نیا  رد  ( 101 .« ) تسا جـح  هزور و  زامن و  یتح  هیعرف ، ماکحا  ماـمت  رب  مدـقم  تسا و  مالـسا  هیلوا  ماـکحا  زا  یکی  تسا ، (ص ) هللا
تموکح ورملق  نتفای  رد  تشذگ ، هچنآ  ربانب  دیامن . یم  ار  هیقف  رایتخا  تیالو و  یگدرتسگ  هک  دنک  یم  هراشا  یئزج  ياه  هتکن  هب  ماما ،

هب مکاح  هاـگن  يدرف : یگدـنز  ورملق  . 1 درک : نایب  نینچ  ار  یمالـسا  تموکح  ورملق  ناوت ، یم  دـیامن و  یمن  لکـشم  نادـنچ  یمالـسا ،

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 2180 

http://www.ghaemiyeh.com


زین مکاح  تسا ، طیحم  سفن و  ياهدـنب  دـیق و  زا  ناسنا  ییاهر  یپ  رد  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  تما . هب  ناربمایپ  ینید و  ربهر  هاگن  ناـسنا ،
وریپ و يارب  تسا  دارم  دـشرم و  نوچ  اج ، نیا  رد  هک  مکاح  ناش  قـالخا : تاـیونعم و  تحاـس  . 2 دـبای . یم  يربمایپ  ناش  تسا و  نینچ 

لماعت ورملق  . 3 دوش . یم  حالـصا  دروخ و  یم  کـحم  یمالـسا ، مکاـح  فارـشا  رظن و  ریز  اـهناسنا ، يونعم  تاـیح  هظحل  هظحل  دـیرم .
، باب نیا  رد  هچرگ  مکاح  ياهیگژیو  یناسنا . یلاعتم  تموکح  کـی  ياـهیگژیو  ماـمت  اـب  تسا ، دنورهـش  هب  تلود  هاـگن  هک  یعاـمتجا :
; دیامن یم  مزال  نآ  هب  ارذگ ، دنچ  ره  يا ، هراشا  مینک ، یم  لابند  هک  یثحب  هدننک  لماک  ناونع  هب  اما  تسا ; هدش  هتفگ  یناوارف  هب  نخس 

ياهیگژیو زین ، ربهر  مکاح و  تسا ، هتفای  یـصاخ  فیرعت  یمالـسا ، رکفت  رد  تموکح  ورملق  تموکح و  فدـه  تموکح ، یناـبم  نوچ 
تایآ و رد  داهتجا  هب  هک  یملع  . 2 تلادع . . 1 درامش : یم  رب  نینچ  ار  (ص ) ربمایپ هفیلخ  ياهیگژیو  يدروام ، دشاب . اراد  دیاب  ار  يرگید 
تعاجش و . 6 تسرد . يار  ریبدت و  . 5 درادن . زاب  مایق  تعرس  تکرح و  زا  ات  اضعا ، تمالس  . 4 ساوح . تمالس  . 3 دیماجنا . یم  ماکحا 

حراوج ءاضعا و  مات و  تمالس  . 1 : » درمش یم  رب  نینچ  ار  هلـضاف  تموکح  ربهر  ای  سیئر ، ياهیگژیو  یباراف ، ( 102 . ) بسن . 7 ییاناوت .
هک يوحن  هب  تناطف  شوه و  . 2 دنشاب . گنهامه  اوق  هیلک  اب  دنهد و  ماجنا  یناسآ  هب  تلوهـس و  هب  ار  دوخ  فیاظو  هک  يروط  هب  لماک ،

دنیب یم  دمهف و  یم  ار  هچنآ  هک  یمسق  هب  راشرس ، هظفاح  . 3 دبایرد . تسارف  هب  شصاخ ، لاوحا  عاضوا و  زا  ار  هدنیوگ  دصق  دشاب  رداق 
، تسا هدش  هضرع  وا  هب  هک  يرظنم  زا  ار  هلاسم  هک  يروط  هب  هحیرق ، مزح و  . 4 دراد . هاگن  دوخ  نهذ  رد  دنک ، یم  كاردا  دونش و  یم  و 

بدات هب  هناصلخم  یگتسبلد  . 6 دنک . يرای  دراد ، لد  رد  هچنآ  لماک  نایب  رد  ار  وا  دشاب  رداق  شنابز  هک  یمـسق  هب  تحاصف ، . 5 دبایرد .
ندـیماشآ و ندروخ و  رد  ندوبن  صیرح  . 7 دنک . ساسحا  یتقـشم  یجنر و  چـیه  هک  نآ  یب  تلوهـس و  هب  ملع  كرد  عوضخ  ملعت و  و 

ساسحا قح و  لها  قح و  هب  تبـسن  یتسرد  ساسحا  . 8 اهراک . نیا  زا  یـشان  تاذل  زا  يرازیب  بعل و  وهل و  زا  زیرگ  نانز و  اب  ترـشاعم 
رد ضرغ  زا  يرثا  هک  نآ  یب  یعیبط ، تمظع  تمارک و  هب  قشع  گرزب و  حور  . 9 دنراد . لیامت  لطاب  هب  هک  یناسک  اب  لطاب و  اب  ینمشد 

لداع و مدرم  تلادـع و  هب  یعیبط ، صالخا  اب  هتخیمآ  یگتـسبلد  . 11 تورث . رگید  عاونا  راـنید و  مهرد و  هب  ییاـنتعا  یب  . 10 دشاب . نآ 
ای سرت ، زا  يرثا  نآ ، رد  هـک  نآ  یب  عیرـس ، میمـصت  تماهـش و  يوـق و  هدارا  . 12 رگمتـس . فاـصنا و  یب  مدرم  یتلادـع و  یب  زا  ترفن 

، تیعطاق صیخـشت ، نسح  دزادرپ : یم  يربهر  ياـهیگژیو  ناـیب  هب  يرت  یقطنم  تروص  هب  يرهطم ، دیهـش  ( 103 .« ) دشاب یحور  فعض 
تخانـش تاداقتنا ، لمحت  تیفرظ  یـشیدنارود ، ینیب و  شیپ  یلامتحا ، بقاوع  زا  نتـشادن  میب  مادقا و  تماهـش ، یلد ، ود  دـیدرت و  مدـع 

هب نداد  تیـصخش  یلوصا ، لئاسم  رد  تبالـص  يدرف ، لئاسم  رد  یمرن  اهییاناوت ، روخ  رد  تاراـیتخا  ضیوفت  ناـنآ و  ياـهییاناوت  دارفا و 
، هناروکروک يوریپ  هب  لیم  زا  دادبتسا و  زا  زیهرپ  اهنآ ، یلمع  یفطاع و  یلقع و  ياهدادعتسا  شرورپ  نانآ و  ندروآ  باسح  هب  ناوریپ و 

ياهورین رب  نداد  ماظتنا  نداد و  لکـش  يارب  تالیکـشت  نامزاس و  هب  دیدش  هقالع  تناتم ، راقو و  یـشیورد ، یگداس و  ینتورف  عضاوت و 
ياتسار رد  یمالـسا  مکاح  . 1 دراد : یم  نایب  ار  ییاهیگژیو  تسا ، هتفاـی  (ص ) ربماـیپ هریـس  رد  هچنآ  ساـسا  رب  زین ، ماـما  ( 104 . ) یناسنا

نوچ یتسیاب  یمالسا ، مکاح  . 2 ( 105 . ) دبای یم  ینعم  یمالسا ، تموکح  تروص ، نیا  رد  تسادخ ، بناج  زا  تماما ، تلاسر و  نایرج 
تعیرش وریپ  دیاب  یمالـسا ، مکاح  . 3 ( 106 . ) دوب هنوگ  نآ  (ص ) مرکا ربمایپ  هکنانچ  دـشاب ، ناـنآ  اـب  ناـنآ و  ناـیم  زا  هتـساخرب  مدرم و 

(ص) ربمایپ هب  دـنوادخ  هک  هنوگ  ناـمه  دوش . یم  ادـخ  تسد  وا ، تسد  دـشاب ، نینچ  رگا  دباتنربرـس و  یهلا  نیناوق  زا  دـشاب و  یمالـسا 
یمالسا مکاح  طیارش  رگید  زا  یگشیپ  تلادع  . 4 ( 107 . ) تسادخ تس  ربمایپ ، تسد  یمر »  هللا  نکلو  تیمر  ذا  تیمر  ام  : » دومرف نینچ 

دیاب مکاح ، . 5 ( 108 .« ) دزادـنا یم  تلادـع  زا  ار  وا  مرحمان ، هب  هاگن  کی  دزادـنا ، یم  تلادـع  زا  ار  وا  غورد ، هملک  کی   » یتح تسا و 
.6 ( 109 .« ) درک بیذهت  ار  ملاع  کی  دوب و  لماک  ناسنا  کی  دوب ، مدآ  کی  مرکا  لوسر  : » دشاب مدآ  یعقاو ، ینعم  هب  سفن و  اب  دهاجم 

مکاح دش ، نایب  هک  هچنآ  همه  زا  هتشذگ  . 7 ( 110 . ) دناشکب حالص  هب  ار  تکلمم  دناوتب  ات  دشاب ، مزال  ياهیگتسیاش  ياراد  حلاص و  درف 
.8 ( 111 . ) دربب شیپ  هب  تعیرـش  حیحـص  تاروتـسد  ساسارب  ار  یناسنا  هعماج  دناوتب  ات  دـشاب ، هیقف  دـیاب  ریزگان  همه ، زا  شیب  یمالـسا ،

رکفت ضبن  دیاب  . 10 ( 113 . ) دشاب يریگ ، میمـصت  تردق  حیحـص و  شنیب  ياراد  . 9 ( 112 . ) دـشاب نآ  لئاسم  ناکم و  نامز و  هب  هاـگآ 
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تموکح ورملق  فدـه و  ینابم ، ناونع : هب  هچنآ  اهیگژیو ، نیا  رد  گنرد  هجوت و  اب  ( 114 . ) دشاب هتـشاد  تسد  رد  ار  هدنیآ  زاین  نامز و 
: اهتشون یپ  تسا . هدوب  ترضح  نآ  تموکح  و  (ص ) مرکا یبن  ترضح  سدقم  دوجو  رد  نآ ، لماک  مسجت  هک  دبای  یم  ینعم  دش ، نایب 
ج نامه ، . 4 ج 082/6 . نامه ، . 3 ج 321/11 . نامه ، . 2 داشرا . ترازو  ج 282/7 482 ، ینیمخ ، ماما  ياـهدومنهر  رون ،» هفیحـص  . » 1
ج 641/4. نامه ، . 10 ج 981/2 . نامه ، . 9 ج 651/11 . نامه ، . 8 نامه . . 7 ج 571/11 . نامه ، . 6 نامه 602 ./ . 5 ;ج 16/7 .  091/9

يرصحلا دمحا  رتکد  هسایسلاو ،»  ۀلودلا  . » 15 ج 96/1 . نامه ، . 14 ج 173/22 . نامه ، . 13 ج 021/1 . نامه ، . 12 ج 66/1 . نامه ، . 11
ج ناـمه ، . 20 ج 051/91 . ناـمه ، . 19 ج 832/01 . ناـمه ، . 18 دـعب . هب  ج 73/7  ناـمه ، . 17 ج 421/11 . روـن ،» هفیحـص  . » 16 /. 03
.24 ج 511/7 711 . نامه ، . 23 ج 341/7 . رون ،» هفیحص  . » 22 توریب . ءافولا ، ۀسسؤم  ج 913/41 ، راونالراحب ، .21 ;ج 432/3 .  491/7
.27 هنیدـم . نامیپ  شخب  يدـمحا ، یلعنیـسح  لوسرلا ،»  بیتاـکم  . » 26 ج 521/11 . روـن ،» هفیحـص  . » 25 ینیمخ . ماـما  عیبـلا ،»  باـتک  »

 «، ماـما مــالک  زا  هار  يوـجو  تـسج  رد  . » 29 اردـص . يرهطم 95 ،/ دیهــش  ناـمیا ،»  ناــسنا و  . » 28 ج 541/1 . دـیفم ، خیـش  داـشرا ،» »
ج نامه ، . 32 . 82 ج 41/3 ، نامه ، . 31 ;ج 832/5 . ج 582/4  رون ،» هفیحـص  . » 30 ریبکریما . لوا 41 ،/ رتفد  ینیمخ ، ماما  ياـهدومنهر 
ج یـسلجم ، بولقلا ، ةویح  . 36 هیآ 23 . هدـئام ،»   » هروس . 35 ج 444/1 544 . يدـقاو ، يزاغم ،»  . » 34 ج 181/01 . ناـمه ، . 33 . 32/61

هروس . 40 ج 67/2 . ناـمه ، . 39 ج 261/4 . رون ،» هفیحـص  . » 38 . 51 لوا 41 / رتـفد  ماـما »  مـالک  زا  هار  يوـجو  تسج  رد  . » 37 . 3/113
يریس . » 44 دعب . هب  ج 02/042  رون ، هفیحص  كر : . 43 دعب . هب  ج 175/1  يزاغم ،»  . » 42 هیآ 12 . هیشاغ ،»   » هروس . 41 هیآ 141 . ءاسن ،» »

ج رون ،» هفیحص  . » 47 هللادـیمح . روسفرپ  قئاثولا ،»  . » 46 ج 211/3 . رون ،» هفیحـص  . » 45 اردص . يرهطم 832 ،/ دیهش  يوبن ،»  هریـس  رد 
. هللا دیمح  روسفرپ  قئاثولا ،»  . » 52 نامه 961 ./ . 51 ج 35/01 . نامه ، . 50 ج 102/7 . نامه ، . 49 ج 56/2 . نامه ،  . 48 . 701 501/71
ج 352/6. نامه ، . 58 نامه 961 ./ . 57 ج 92/01 . نامه ، . 56 نامه 112 ./ . 55 ج 172/6 . نامه ، . 54 ج 861/7 . رون ،» هفیحص  . » 53
ج ناـمه ، . 63 ج 3/8 . ناـمه ، . 62 ج 531/11 . روـن ،» هفیحـص  . » 61 یمالـسا . يروهمج  یـساسا  نوناـق  . 60 ج 652/91 . ناـمه ، . 59

هنیدم لها  ياه  هشیدنا  . » 67 /. 201، نامه . 66 ج 77/2 . رون ،» هفیحص  . » 65 دعب . هب  يرهطم 33 / دیهـش  نامیا ،»  ناسنا و  . » 64 . 702/21
ج 2، یـسایس ،»  هشیدنا  نادـنوادخ  . » 69 لصف 5 . نوطـالفا ، تیروهمج ،»  . » 68 . 252 يداجس 152 / همجرت  یباراف ، رـصنوبا  هلـضاف ،» 

رشن زکرم  ج 251/2 ، فیرـش ، دمحم  نایم  مالـسا ،»  رد  هفـسلف  خیرات  . » 72 نامه 84 ./ . 71 نامه 9 ./ . 70 ریبکریما . لوا 74 ،/ تمسق 
ۀلودلا . » 76 يدروام 5 ./ هیناطلـسلا ،»  ماکحالا  . » 75 . 451 نامه 351 / . 74 تیانع 941 ./ دیمح  اه ،» هشیدـنا  اهداهن و  . » 73 یهاگشناد .
هفیحص . » 80 هیآ 8 . قاقشنا ،»   » هروس . 79 ج 55/9 . نامه ، . 78 ج 28/7 38 . رون ،» هفیحص  . » 77 يرضحلا 03 ./ دمحا  رتکد  ۀسایسلاو ،» 

ج 321/11 نامه ، . 85 ج 822/2 . نامه ، . 84 ج 851/6 . نامه ، . 83 ج 8/8 . نامه ، . 82 ج 352/1 . نامه ، . 81 ج 432/1 532 . رون ،»
هیآ 461. نارمع ،»  لآ   » هروس . 90 هیآ 6 . بازحا ،»   » هروس . 89 ج 651/2 . نامه ، . 88 ج 23/81 . نامه ، . 87 ج 51/7 . نامه ، . 86 . 421
، نامه . 96 ج 13/5 . نامه ، . 95 ج 071/9 . نامه ، . 94 ج 471/01 . نامه ، . 93 ج 352/9 . نامه ، . 92 ج 301/71 . رون ،» هفیحص  . » 91
ج 071/02 نامه ، . 101 ج 732/91 . نامه ، . 100 ج 231/11 . نامه ، . 99 ج 72/01 . نامه ، . 998 ج 452/9 . نامه ، . 897 ج 51/1 .

توبن یحو و  . » 104 ج 471/5712 . فیرش ، دمحم  نایم  مالسا ،»  رد  هفسلف  خیرات  . » 103 يدروام 6 ./ هیناطلسلا ،»  ماکحالا  . » 102 . 171
، نامه . 109 ج 331/11 . نامه ، . 108 نامه 211 ./ . 107 ج 58/3 . نامه ، . 106 ج 561/1 . رون ،» هفیحص  . » 105 يرهطم 041 ./ دیهش  «، 

/. نامه 001 . 114 . 74 نامه 64 / . 113 ج 89/12 . نامه ، . 112 ج 051/51 . نامه ، . 111 ج 021/4 221 . نامه ، . 110 ج 131/5 .

؟ دنسرتیم ینیمخ  ماما  زا  اکیرمآ  برغ و  ارچ 

؟ دنـسرتیم ینیمخ  ماما  زا  اکیرمآ  برغ و  ارچ  هک  منک  حرطم  یلاؤس  کـی  مهاوخیم  دنـسرتیم ؟ ینیمخ  ماـما  زا  اـکیرمآ  برغ و  ارچ 
هب دوـخ  ياـهراک  تاـملک و  اـب  اـم  ناـیم  رد  تسا و  هدـنز  ینیمخ  ماـما  اریز  ارچ ؟ یلو  دنـسرتیم ، وا  زا  اـهیلیخ  هک  تسا  نیا  تـیعقاو 
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نیا ندیـسر  فده  هب  زا  دعب  هنافـسأتم  هدوب و  قفوم  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  يدایز  ياهبالقنا  دهاش  تیرـشب  دـهدیم . همادا  یگدـنز 
گرزب ياهبالقنا  تشونرـس  دـنزاسیم . فرحنم  تسرد  هار  زا  ار  هعماج  دـننکیم و  ضوع  ًالماک  ار  دوخ  هیرظن  هشیدـنا و  اـهبالقنا 

رد دوخ  قیمع  شناد  زا  هدافتـسا  اب  ینیمخ  ماما  دـنکیم . تابثا  ار  ام  رظن  م  لاس 1918 /  رد  هیـسور  بالقنا  م و  لاس 1789 /  رد  هسنارف 
، دوب تیدام  یلبق  ياهبالقنا  ۀـمه  فدـه  دـندرک . یفرعم  ام  هب  ار  بـالقنا  هشیدـنا  ندرک  ضوع  لـلع  داـصتقا ، هفـسلف و  یمالـسا ، مولع 

یتحار هب  دشاب ، نتشاد  ًافرص  ام  یگدنز  فده  رگا  تسه و  مه  كانرطخ  اما  تسا ، یبوخ  رما  ایشا  نتشاد  هتبلا  يزیچ . نتشاد  ای  تیدام 
دازآ ام  فده  دنیامرفیم : دزاسیم و  ملاس  تموکح  هک  تسا  یتیـصخش  نیلوا  ینیمخ  ماما  میدرگیم . ایند  نامکاح  نادنمتورث و  هدـنب 

ناملاظ و ینیمخ  ماما  ياـهفرح  نیا  دـننکن . شومارف  ار  ناـشنید  اـت  میراذـگب  مدرم  راـیتخا  رد  ار  تورث  دـیاب  اـم  تسا و  حور  ندرک 
بالقنا ًاصوصخم  نآ  مدرم  ناریا و  هک  دوب  نیا  ینیبشیپ  دندرک و  عورش  ینیمخ  ماما  زا  ار  ناشتیاکش  اهنآ  دناسرت و  ار  ملاع  نامکاح 

، دادـن تسد  زا  ار  شیمیدـق  گنهرف  ناریا  دیـسرن و  تیعقاو  هب  ینیبشیپ  نیا  یلو  دوش ، دوباـن  يدوزب  نآ  ياههشیدـنا  ناریا و  یمالـسا 
رصاعم نافلؤم  زا  يدایز  ياهباتک  ناریا  رد  دریگیم ، هزیاج  ملیف  هراونـشج  ره  رد  ناریا  تسا . هدیـسر  نآ  جوا  هلق  نیمود  هب  هزورما  هکلب 

نیا زا  رتـشیب  هک  منک  هیـصوت  میناریا  ناتـسود  هب  مهاوـخیم  دوـش و  یم  لیکـشت  زین  يددـعتم  ياههاگـشیامن  دوـشیم . همجرت  پاـچ و 
ایند ياههاگـشناد  نیرتهب  هب  دـیاب  ام  ناناوجون  دـندومرف : ینیمخ  ماما  تسا . هدـنز  زونه  اپورا  نوچ  دـننک ، رازگرب  اپورا  رد  اههاگـشیامن 

تـسا نیمه  بالقنا  هرابرد  ینیمخ  ماما  هیرظن  دنوشن . ایند  ناملاظ  هدنب  تقو  چیه  ات  دنریگب  دای  ار  ایند  ملع  ياههدیدپ  نیرتالاب  دنورب و 
. میشخبب ققحت  ار  شیاهوزرآ  میهد و  شوگ  ار  ماما  ياهتحیصن  مینک  یعس  دیاب  ام  و 

یمالسا بالقنا  رد  مدرم  ینیمخ و  ماما  هطبار 

ود نیا  لماعت  و  مدرم ) يربهر و   ) بالقنا یساسا  نکر  ود  هعلاطم  اه  بالقنا  یـسررب  رد  یمالـسا  بالقنا  رد  مدرم  ینیمخ و  ماما  هطبار 
ود نیا  زا  کیره  يارب  هک  یتیمها  ظاحل  زا  ار  بالقنا  ياههیرظن  تسا  هدـش  ثعاـب  رما  نیمه  تسا . رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  نکر 
رد مدرم  یعامتجا  یـسایس ـ  ياهمایق  اهتـضهن و  مامت  رد  دـیدرتالب  روحم  مدرم  بتاکم  . 1 دننک . میسقت  هتـسد  ود  هب  دنتـسه  لئاق  روحم 
رد تضهن  هک  یناسک  ناونعب  ای  مدرم  دـناهدوب . صاخ  تیاـنع  هجوت و  دروم  اهتـضهن  نیا  یلـصا  عوضوم  ناونعب  نآ  ماـع  یلک و  ياـنعم 
هب دوخ  هکنیا  ای  دنراد  ياهژیو  تیمها  تسا  هدش  بلط  يراکمه  يرای و  نانآ  زا  هکنیا  ای  هدش و  يزیرحرط  اهنآ  تاجن  يارب  تمدـخ و 

هدـع طسوت  هک  یماظن  ياهاتدوک  يانثتـسا  هب  دـناهدرک . افیا  شقن  یعامتجا  یـسایس ـ  تـالوحت  زا  يرایـسب  رد  یلـصا  نارگیزاـب  ناونع 
زین بالقنا  ددرگیم . هدهاشم  يراکـشآ  زراب و  تروص  هب  مدرم  شقن  یعامتجا  یـسایس ـ  تالوحت  هیقب  رد  دریگیم  تروص  يدودـعم 

رد هتـشادن و  یموهفم  انعم و  مدرم  تکراشم  روضح و  نودـب  دـشابیم  یعامتجا  یـسایس ـ  تالوحت  عاونا  نیرتهتفای  لـماکت  زا  دوخ  هک 
یلـصا لماع  بتاکم  یخرب  اذل  دشابیم . یبالقنا  تالوحت  هنحـص  رد  مدرم  هنالاعف  روضح  ( 1) بالقنا هناگ  هس  ناـکرا  زا  یکی  تقیقح 

هملک زا  یقیقد  نشور و  فیرعت  هتبلا  تشاد . دنهاوخ  يزوریپ  نیا  رد  یـساسا  شقن  مدرم  دـندقتعم  دـننادیم و  مدرم  ار  بالقنا  يزوریپ 
فیرعت و دوخ  يارب  یعاـمتجا  یـسایس ـ تـالوحت  رد  رثؤـم  لاـعف و  هورگ  هب  هجوـت  اـب  بتاـکم  زا  کـیره  تسا و  هدـشن  نونکاـت  مدرم 

هقبط ناونع  هب  ار  ایراتلورپ  رگید  ترابع  هب  ای  هاگآ و  رگراک  مه  نآ  رگراک و  هقبط  اهنت  اهتـسیسکرام  دـنراد . مدرم  زا  یـصاخ  تشادرب 
ره رد  ورـشیپ  هدـنیامن و  ناونع  هب  ار  اهنآ  هتـسب و  دـیما  هعماج  رکفنـشور  طـسوتم و  هقبط  هب  اـهلاربیل  دـننکیم و  حرطم  یبـالقنا  دـلوم و 

هیکت بازحا  يرکفنـشور و  ياه  تکرح  نارکفنـشور و  رب  هتـسناد و  اه  بالقنا  هژیو  هب  یعامتجا  یـسایس ـ  تالوحت  رد  رثؤم  ياهعماج 
هورگ نایماظن و  رب  یساسا  هیکت  ابوک  بالقنا  رد  ( 2) تسا ریذپانراکنا  اهاوژروب  ًاتیاهن  فارشا و  هقبط  شقن  هسنارف  بالقنا  رد  دننکیم .

اب ناوتیم  مه  اه  بالقنا  رگید  رد  دیـسر و  يزوریپ  هب  نازرواشک  ناناقهد و  يورین  رب  هیکت  اـب  نیچ  بـالقنا  تسا ، هدوب  یکیرچ  ياـه 
ناونع هب  ناهج  رصاعم  بتاکم  یمامت  رد  هچنآ  میوشیم  هجوتم  تقد  یمک  اب  اما  درک . یئاسانـش  ار  یلـصا  كرحم  روحم و  تقد  یمک 
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قالطا هعماـج  راـشقا  ماـمت  هب  بـالقنا  بحاـص  اـی  كرحم  يورین  دـنهدیم و  لیکـشت  ار  مدرم  زا  یـشخب  اـهنت  دوشیم  هدـناوخ  مدرم » »
نیا دندقتعم  هتسناد و  نآ  ناربهر  ای  ربهر و  نوهرم  اهنت  ار  بالقنا  تسکش  ای  يزوریپ  بتاکم  یخرب  روحم  ربهر  بتاکم  . 2 ددرگیمن .

رادـتقا کی  ربهر  يارب  بتاکم  نیا  رثکا  دوشیم . بـالقنا  رد  اـههدوت  تکراـشم  جیـسب و  ثعاـب  هک  تسا  يربهر  ياـه  تیلباـق  شقن و 
هیرظن ییامزیراک  رادـتقا  هنیمز  رد  اهیروئت  نیرتیـساسا  هلمج  زا  دـنرادنپیم . ربهر  صخـش  هب  مئاق  ار  بالقنا  دنتـسه و  لئاق  ییامزیراک 

صیخشت لباق  راتفر  عون  هس  اب  طابترا  رد  هطلس  عون  هس  تسا ، هطلس  نآ  هصیـصخ  هک  تسایـس  رد  تسا : دقتعم  هک  دشابیم  ربو  سکام 
. دریگیم همـشچرس  نآ  زا  تعاطا  هک  تسا  یـشزیگنا  هژیو  تلـصخ  ساـسارب  يدنبمیـسقت  نیا  کـیتامزیراک . یتنـس و  ینـالقع ، تسا .

یتنـس هطلـس  دـننکیم و  هطلـس  لامعا  هک  تسا  یناسک  نیوانع  ندوب  ینوناق  اهروتـسد و  ندوب  ینوناق  هب  داقتعا  رب  ینتبم  ینـالقع  هطلس 
کیتامزیراک هطلـس  دـشاب . یم  دـنرادتقا  لامعا  رومأم  هک  تسا  یناسک  تیعورـشم  نهک و  ياهتنـس  سدـقم  تلـصخ  هب  داقتعا  رب  ینتبم 

. تسا نآ  هدننک  هیجوت  نآ  زا  مهلم  مظن  وا و  یـصخش  هنانامرهق  يورین  ای  سدقت  هک  تسا  یـسک  هب  تبـسن  يداعریغ  يراکادف  رب  ینتبم 
رییغت ثعاب  تسخن  تینالقع  يورین  هک  تواـفت  نیا  اـب  دـنوش  تنـس  هیلع  یبـالقنا  لوحت  ثعاـب  دـنناوتیم  اـمزیراک  مه  تینـالقع و  مه 

هک يدوجو  اب  دزاسیم . لوحتم  ار  درف  ینورد  یگدنز  تسخن  امزیراک ، یلو  دوشیم  مدرم  ینیبناهج  ینوگرگد  دعب  یعامتجا و  طیحم 
ياهبالقنا زا  يرایـسب  وا  رظن  زا  دنکیمن ، یقلت  کیتامزیراک  زین  ار  اهبالقنا  همه  دنادیمن و  یبالقنا  ار  کیتامزیراک  ياههطلـس  همه  ربو 

یقلت ینوناق  یتنـس و  ياهمیژر  ندرک  نوگنرـس  يارب  هلیـسو  نیرتجـیار  کـیتامزیراک  هطلـس  دناهتـشاد . کـیتامزیراک  تلـصخ  دـیدج 
ای تسا  نآ  دـجاو  ربهر  هک  تسا  ییانثتـسا  ياهتلـصخ  ياـنبم  رب  کـیتامزیراک  هطلـس  تسا . یبـالقنا  تردـق  ياراد  هجیتن  رد  دوشیم و 

کیتامزیراک صخـش  هداعلاقراخ  یگژیو  هب  ناوریپ  هک  تسا  يداقتعا  لـصا  هطلـس ، نیا  رد  دـنهدیم . تبـسن  يو  هب  نایئادـف  ناوریپ و 
رادتقا دوشیم ، راکـشآ  ییامزیراک  شبنج  تروص  هب  اهنت  ییامزیراک  يربهر  تسا و  ربهر  وریپ و  نایم  ینورد  ياهطبار  امزیراک  دـنراد .

هک دراد  دوجو  یتسایس  ییامزیراک  رادتقا  رد  تسا . یفطاع  یساسحا و  ياهطبار  رب  ینتبم  هکلب  درادن  یتنس  ای  ینالقع  يانبم  ییامزیراک 
کیتامزیراک ربهر  دـنریذپب . دوخ  يارچ  نوچیب و  ربهر  ناونع  هب  ار  وا  هک  دـنراد  هفیظو  ییاـمزیراک  تیـصخش  ناـبطاخم  نآ  ساـسارب 

اب دربیم و  لاوئس  ریز  ار  دوجوم  رادتقا  تیعورـشم  روما ، زا  يدیدج  يانعم  حرط  اب  دوشیم و  یـسایس  تاهج  يداع  ریـسم  رییغت  بجوم 
راشف و ياههرود  رد  رادـتقا ، عون  نیا  تسا  یمیاد  یـشبنج  كرحت و  دـنمزاین  امزیراک  دوشیم . لیدـبت  یبـالقنا  ییورین  هب  هتـشذگ  یفن 

نراقم یتیـصخش  روهظ  اب  یـسایس  یعامتجا ـ  یتیاضران  دوشیم . ادـیپ  یـسایس  یبهذـم و  یقالخا ، يداصتقا ، یکیزیف ، یناور ، رارطـضا 
، تسا هداعلاقراخ  ياهیگژیو  ياراد  دراد و  ار  اههدوت  اب  یفطاع  ياهطبار  داجیا  ناوت  دـنادیم . نیون  یتلاسر  لـماح  ار  دوخ  هک  دوشیم 

هتفگ هچنآ  هب  هجوت  اـب  ( 3 .) تسا يرکف  یعامتجا و  تالوحت  داـجیا  نآ  هجیتن  دراد ، ییاـهیگژیو  نینچ  وا  هک  دـننکیم  روصت  ناوریپ  اـی 
زا و  ( 4) تسا هدوب  اـهبالقنا  نیرتیمدرم  عقاو  رد  نیرتیمدرم و  زا  یمالـسا  بـالقنا  نارظاـن ، نیققحم و  رثکا  فارتعا  هب  هجوت  اـب  دـش و 

دندرک حرطم  ياهنماخ  هللاتیآ  ترـضح  هک  روطنامه  تسا و  راکنا  لـباقریغ  بـالقنا  نیا  رد  زین  ینیمخ  ماـما  يربهر  شقن  رگید  فرط 
تیمها زئاـح  يربهر  مدرم و  هطبار  یگنوگچ  زا  یهاـگآ  اذـلف  تسین .» هدـش  هتخانـش  ناـهج  ياـج  چـیهرد  ینیمخ  ماـنیب  بـالقنا  نیا  »

تیطورـشم و تضهن  دننام  هتـشذگ  رد  ناریا  یعامتجا  یـسایس ـ تالوحت  ندوب  یمدرم  مغریلع  ارچ  هکنیا  هب  نداد  خساپ  يارب  دـشابیم .
همه مغریلع  یمالسا  بالقنا  رد  اما  دندش  جراخ  هنحص  زا  مدرم  دش و  هدیشک  یماکان  هب  تالوحت  نیا  ماجنارس  تفن  تعنـص  ندش  یلم 

تسیب تدمب  هکلب  هدومن  نوگنرس  ار  یهاشداپ  میظع  تردق  هحلسا  هب  ندرب  تسد  نودب  دنتـسناوت  مدرم  هاش  میژر  زا  یناهج  ياهتیامح 
دیاب اجنیا  رد  دـننک . ظفح  هنحـص  رد  ار  دوخ  روضح  راوتـسا  یتروصب  نانچمه و  میظع  ياهنارحب  اههئطوت و  همه  لاـبق  رد  لاـس  جـنپ  و 

یسررب و دروم  مدرم  اب  وا  ياهدروخرب  مدرم و  روضح  تکراشم و  هوحن  زا  ماما  تشادرب  مدرم ، ماما و  طابترا  یگنوگچ  تخانـش  نمض 
يربهر نیققحم ، ياههتـشون  رب  يرورم  نینچمه  یمالـسا و  بالقنا  ياهتکرح  تازرابم و  ریـس  رب  ارذـگ  يرورم  اب  دریگ . رارق  شاـکنک 

ربـهر ناونع  هب  ماـما  . 1 : ) داد رارق  یــسررب  دروـم  هدـهاشم و  ناوـتیم  شقن  هـس  ردو  تروـص  هـس  هـب  بـالقنا  نـیا  رد  ار  ینیمخ  ماـما 
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ربهر ناونعب  ماـما  . 1 امنهار ). دـشرم و  ناونع  هب  ماـما  تیعجرم و 3 . هاـگیاج  رد  یبهذـم  ینید و  ربـهر  ناونع  هب  ماـما  . 2 کیتامزیراک ،
درف کی  تامیمـصت  هب  مئاق  یبالقنا  تکرح  قفوم  ياهبالقنا  رثکا  رد  ربو  سکام  رظن  هب  انب  دـش  ناونع  ًالبق  هک  هنوگناـمه  کـیتامزیراک 
ارجا هلحرم  هب  تاـساسحا  قشع و  رب  ینتبم  ياهطبار  ساـسا  رب  رتشیب  تامیمـصت  نیا  هک  دـشابیم  تسا  کـیتامزیراک  تردـق  ياراد  هک 
تسا صخـشم  هک  روطنامه  اما  تسا . ربهر  یتیـصخش  ياهیگژیو  هب  فوطعم  اهنت  تامیمـصت  نیا  یگنوگچ  عون و  هجیتن  رد  دیآیمرد .

قایتشا روش و  اب  مدرم  فرط  زا  تامیمصت  نیا  تسا  راوتـسا  تاساسحا  رب  هطبار  ساسا  نوچ  دنـشاب  مه  یقطنم  ریغ  اهمیمـصت  رگا  یتح 
. دـننک ساسحا  دوخ  رد  نآ  قیمع  قیقد و  یبایزرا  يارب  يرکف  شاکنک  هب  زاین  تامیمـصت  لـیبق  نیا  ناوریپ  هکنآ  نودـب  دوشیم  يوریپ 
هب هک  ینیـشنبقع  وئام  يربهر  هب  نیچ  بالقنا  نایرج  رد  لاثم  ناونعب  دروخیم  مشچ  هب  زین  رـصاعم  ياهبالقنا  رثکا  رد  اهیربهر  عون  نیا 

هاجنپ زا  شیب  وئام  شترا  یلصا  نوتس  دارفا  رفن  رازه  دص  زا  نآ  یط  رد   » هک دوشیم  عورش  يو  روتسد  هب  تسا  فورعم  زارد  ییامیپهار 
هب اهنت  مادقا  نیا  فده   » وئام ناوریپ  زا  یکی  هتفگ  هب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  ( 5 «.) دندیسر تکاله  هب  ییامیپهار  نیا  نایرج  رد  رفن  رازه 

نایرارف هک  کنات  نیموک  شترا  دیدرگزاغآ  ناتسمز  لصف  هک  هام  شـش  زا  دعب  اریز  دوبن  کچ  ياکنایچ  ياهورین  لباقم  زا  رارف  روظنم 
هقطنم هب  اهتـسینومک  هک  اجنآ  ات  ینیـشنبقع  نیا  هک  تشاد  هدـیقع  گنتهستوئام  یلو  تساک  دوخ  راـشف  زا  دومنیم  بیقعت  تدـشب  ار 

تسینومک و بزح  يارب  یحیحـص  تالیکـشت  تسدرود  هیحان  نآ  رد  هک  دوب  نیا  وا  هشقن  دوش و  هداد  همادا  دنـسرب  ياهداتفارود  نما و 
بالقنا هنیمز  رد  نونکاـت  هک  یمالـسا  بـالقنا  هنیمز  رد  نونکاـت  هک  یتاـعلاطم  هب  هجوت  اـب  ( 6 «.) دروآ دوجو  هب  دوخ  رادـفرط  ياـهورین 

هلمج نآ  زا  هک  دناهتـشاد  دـیکأت  بـالقنا  يزوریپ  رد  ماـما  کـیتامزیراک  شقن  رب  نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب  تسا  هدـمآ  لـمعب  یمالـسا 
رگا کشیب   » دـشابیم دـقتعم  هدنـسیون  هک  درک  هراشا  یمالـسا » بالقنا  تیعقاو  اب  قیبطت  رد  امزیراک  هیرظن  یبایزرا   » هلاـقم هب  ناوتیم 

نیرتهتـسجرب ناریا ، یمالـسا  بالقنا  رد  ینیمخ  ماما  يربهر  تفرگ  غارـس  رـصاعم  ناهج  رد  ربو ، يامزیراک  هیرظن  يارب  یقادصم  ناوتب 
، ریبکریما تاراـشتنا  هدـنراگن ، ملق  هب  یمالـسا  بـالقنا  رب  یلیلحت  باـتک  هب  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  هعلاـطم  يارب  (. 1 .) دوب دـهاوخ  نآ  دروم 
اب هسیاـقم  رد  یمالـسا  بـالقنا  باـتک  هب  هطبار  نـیا  رد  رتـشیب  هعلاـطم  يارب  (. 2 . ) دـیئامرف هعجارم   100 تاحفـص 108 ـ  متفه ، پاچ 

، نآ ياههشیر  یمالـسا و  بـالقنا  (. 3 . ) دـیئامرف هعجارم   109 ـ  تاحفـص 119 مود ، پاچ  هدـنراگن ، ملق  هب  هیـسور  هسنارف و  ياـهبالقنا 
Theda seocopel، (. 4 . ) 44 تاحفص 45 ـ  اههاگـشناد ، رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  رـشان  لوا ، دلج  تالاقم ، هعومجم 
Renter State and Shia Islam in the Iranian Revolution. Theory& Socity 1982. 11No. 3: 265-

نیمه زا  هحفـص 278 . عبنم ، نامه  (. 6 . ) هحفص 272 يرـصتنم ، گنـشوه  همجرت  تناکرام ، يرناه  هتـشون  خرـس ، ياهدرز  (. 304. (5
هدـش هجاوم  ددـجم  لابقا  یعون  اب  نآ  بقاعتم  یگنهرف  یـسایس ـ تـالوحت  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  هژیوب  ربو  هیرظن  هک  تسور 

(1 «.) تسا ربو  هشیدنا  ياهدرواتـسد  زا  رثأتم  میقتـسمریغ ، میقتـسم و  دادـخر ، نیا  نییبت  يارب  يرظن  ياهـششوک  زا  یمهم  شخب  تسا و 
یگتفیـش زا  یتـحارب  دنتـشاد  وا  هب  مدرم  هک  ياهقـالع  قـشع و  دوـب و  ییاـمزیراک  ياـهیگژیو  نیرتزراـب  ياراد  ماـما  هک  تسین  يدـیدرت 

ای ناریا  هب  دورو  ماگنه  ماما  زا  لابقتـسا  مسارم  رد  يدـنمقالع  نیا  زا  ییاـههنومن  تسا  هدـهاشم  لـباق  ناـشیا  هب  تبـسن  مدرم  ياـههدوت 
هک میوشیم  هجوتم  رتشیب  لمأت  اب  اما  ددرگیم . هدـهاشم  هزاـنج  عییـشت  مسارم  رد  ناـشتلحر  زا  سپ  یتح  ناـشیا و  ياهینارنخـس  ماـگنه 

ییارگلقع قطنم و  ساسارب  ياهطبار  دـشاب  ماما  ترـضح  ییامزیراک  تردـق  هطلـس و  يانبم  رب  ياهطبار  هکنآ  زا  لبق  مدرم  ماـما و  هطبار 
مهارف مدرم  ینهذ  یگدامآ  يارب  مزال  تامدقم  رگم  هدشن  رداص  ناشیا  فرط  زا  يروتسد  چیه  ماما  يربهر  نارود  لوط  رد  تس . هدوب ا 

هک يدراوم  رد  یتح  هکنیا  رتبلاج  دـشاب و  هدـش  هداد  حرـش  مدرم  يارب  ایوگ  ینایب  اب  تحارـص و  هب  میمـصت  نآ  ذاختا  لـیالد  هدـش و 
تیافک ناشیا  رظن  ماجنا  رب  ماما  روتسد  کی  ای  دیکأت  حیرصت و  کی  هکنیا  اب  دنتـشاد  ماما  رظن  زا  ریغ  يرگید  رظن  مدرم  زا  یناوارف  راشقا 
دادیم هزاجا  هکلب  درکیم  رایتخا  توکـس  طقف  هن  ماما  دندوب ، هدیـسرن  یبولطم  رواب  هب  هدشن و  هیجوت  مدرم  هکینامز  ات  کلذعم  درکیم 

دوب یطیارـش  رد  نیا  تسا  رکذ  هب  مزال  و  دسرب . تابثا  هب  شرظن  یتسردان  ای  یتسرد  لمع  رد  ات  دـنامیم  رظتنم  هدـش و  لامعا  مدرم  رظن 
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تفرگ هجیتن  ناوتیم  بیترت  نیا  هب  دوب . عاطم  نانآ  يارب  دندادیم  هک  يروتـسد  ره  دنتـشاد  ماما  هب  مدرم  هک  يرفاو  هقالع  قشع و  اب  هک 
هطبار ناشیا  هب  مدرم  ياـههدوت  هداـعلاقوف  هقـالع  دوجو  اـب  ماـما و  ترـضح  رد  اـمزیراک  ربهر  کـی  ياـهیگژیو  همه  دوجو  مغریلع  هک 

دوخ هطلس  ءالیتسا و  هلیسو  ار  رادتقا  نیا  ماما  رتنـشور  ینایب  هب  ای  هدوبن  کیتامزیراک  رادتقا  رب  ینتبم  یمالـسا  بالقنا  رد  مدرم  يربهر و 
داهتجا باب  عیـشت  بتکم  رد  هک  اجنآ  زا  دیلقت  عجرم  ناونع  هب  ماما  . 2 دادیمن . رارق  دوخ  زا  اهنآ  هناروکروک  دـیلقت  يوریپ و  ای  مدرم  رب 

ود زا  ار  عیـشت  بتکم  رد  دیلقت  داهتجا و  هلئـسم  هکلب  هدش  هعیـش  هقف  ییافوکـش  دشر و  بجوم  اهنت  هن  دوخ  نیا  هدنام و  حوتفم  نانچمه 
هب تبسن  دنهاگآ و  هربخ و  یعرش  لئاسم  هب  طوبرم  روما  رد  اهقف  هک  تهج  نآ  زا  یکی  تسا . هدیـشخب  صاخ  يرابتعا  تیمها و  تهج 

يدهتجم دوخ  دیاب  ای  نایعیـش  اذل  تسا . هناهاگآ  یباختنا  اب  هارمه  هنادـبعتم  يوریپ  يرگید  دـننکیم و  لمع  یمالـسا  تلادـع  اب  لئاسم 
هلاسر بحاص  روهـشم و  دـیلقت  عجرم  هب  هک  طیارـشلاعماج  يدـهتجم  زا  ای  هدوب و  هطوبرم  مولع  یهقف و  لـئاسم  ماـمت  هب  هاـگآ  لداـع و 

طبار و شقن  نایناحور  دیلقت ، عجارم  هب  فلتخم  طاقن  رد  مدرم  همه  یـسرتسد  مدع  رطاخب  هک  تسا  یعیبط  دننک . دـیلقت  دـشابیم  هیلمع 
گرزب ناربهر  نایم  هطـساو  ناونعب  دـنروآ  دوجو  هب  صاخ  یبتارم  هلـسلس  هکنآ  نودـب  هتـشاد و  ار  اهنآ  تایرظن  راکفا و  هدـننک  لـقتنم 

لئاسم ًالباقتم  هدرک و  وگزاب  ربانم  دجاسم و  رد  مدرم  يارب  ار  عجارم  يواتف  تارظن و  دنریگیم . هدهعرب  ار  یمهم  شقن  مدرم  یبهذـم و 
شقن هژیو  تردق  بسک  اب  دناهتـسناوت  هعیـش  نایناحور  قوف  بتارم  هب  هجوت  اب  دـننکیم . لقتنم  یبهذـم  ناربهر  هب  ار  مدرم  تالکـشم  و 

هب مکاح  یـسایس  تردـق  اب  هک  نامز  ره  و  دـننک . افیا  ریخا  نرق  کی  رد  ًاـصوصخ  یعاـمتجا  یـسایس ـ  ياـهتکرح  رد  یمهم  ساـسح و 
رد دـیلقت  عـجارم  شقن  دوـشیم  هدـهاشم  ناریا  خــیرات  رد  هـک  روطناـمه  ( 2 .) دـناهدش قئاف  مکاـح  یـسایس  تردـق  رب  هتخادرپ  هزراـبم 

بجاو نآ  زا  تعاطا  مرکا و  ربمایپ  مکح  دـننامه  عجارم  يواتف  هک  اـجنآ  زا  هدوب و  تیمها  زئاـح  رایـسب  اهتـضهن  يزوریپ  يریگلـکش و 
زا بالقنا  فادها  هب  لین  تهج  رد  هدناشک و  تسایـس  هصرع  هب  ار  مدرم  اوتف  رودص  اب  یـسایس  ياهنارحب  رد  دنناوتیم  عجارم  اذـل  تسا 

تسناوت وکابنت  میرحت  ياوتف  رودص  اب  يزاریش  يازریم  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  یتردق  نامه  نیا  دننک و  هدافتسا  مدرم  تعاطا  تیامح و 
هکنانچمه دنک  خـسف  بوشآ  يزیرنوخ و  نودـب  یتحارب و  تسنادیم  روشک  یلم  حـلاصم  عفانم و  اب  ریاغم  هک  ار  یللملانیب  دادرارق  کی 

رییغت هب  ار  یجراخ  یلخاد و  نارادمتسایس  دنتسناوت  يرازت  هیـسور  هیلع  داهج  مکح  رودص  اب  دیلقت  عجارم  رترود  ًاتبـسن  ياههتـشذگ  رد 
اب دنک  اضتقا  ترورـض  نامز  ره  تسا  هدش  بجوم  هعیـش  دیلقت  عجارم  یبهذم  هقئاف و  تردق  بیترت  نیا  هب  و  دنزاس . راچان  دوخ  عضاوم 

تردق و نامه  اب  یناوارف  تهباشم  لقادح  نیا  دننک و  هدافتـسا  مدرم  یبهذـم  یلم و  دـصاقم  تفرـشیپ  رذـگهر  رد  نآ  زا  مدرم ، لیـسگ 
موحرم یناشاک ، هللا  هیآ  ندوب  یناحور  هکنآ  فصو  اب  دـنکیم . داـی  یتنـس  رادـتقا  هطلـس و  ناونعب  نآ  زا  ربو  سکاـم  هک  دراد  ياهطلس 

ندش یلم  هطورشم و  تضهن  نوچمه  ییاهتضهن  رد  یناهبهب و . . . يرون و  هللا  لضف  خیش  هلمج  زا  نایناحور  زا  رگید  يرایـسب  سردم و 
رد ناربهر  نیا  زا  مادـکچیه  هک  اجنآ  زا  اـما  درکیم  یناـیاش  کـمک  یعاـمتجا  تـالوحت  هنحـص  رد  مدرم  روضح  هب  تفن و . . . تعنص 

ساسارب مدرم  . » دنرب هرهب  ًالماک  دوخ  یعامتجا  یـسایس ـ  فادـها  دربشیپ  رد  تیعجرم  رادـتقا  زا  دنتـسناوتن  دـندوبن  دـیلقت  عجرم  هاگیاج 
تردق و دنتسه و  اریذپ  گولوئدیا  کی  زا  نیبم  ار  طیارشلاعماج  هیقف  يربهر  هیقف ، تیالو  ماظن  لکـش  رد  نآ  موادت  تماما و  هب  داقتعا 
وا ياوتف  هک  تسا  ساسا  نیارب  یگدنز  نوئـش  هیلک  رد  تعاطا  تسا و  اهلد  رب  تموکح  ینعم  هب  دـیلقت  عجرم  دـح  رد  هیقف  يونعم  ذوفن 

و : » دـیوگیم ًاحیرـص  نآرق  هک  تسا  ادـخ  لوسر  تعاطا  تیاهن  رد  ماما و  نامرف  زا  تعاطا  هیقفیلو  زا  يوریپ  تسادـخ و  مکح  نامه 
هک دـنکیم  داجیا  ار  رواب  داقتعا و  نیا  هدـمآ ، یمالـسا  نوتم ٍ  رد  هک  لداع  هیقف  رب  تجح  قالطا  ( 3 . . . «.) عاطا ا دـقف  لوسرلا  عطی  نم 
زا یکی  نادنمـشیدنا  زا  یـضعب  هک  تسا  اراـک  قـیمع و  يدـح  اـت  تردـق  نیا  تـسا . يداـم  ياهتردـق  زا  تعاـطا  زا  رتارف  تردـق  نـیا 

داهن  » ناونعتحت ياهلاقم  رد  نآ ، هلمج  زا  دـناهدرک . رکذ  ینیمخ  ماما  تیعجرم  اـنامه  ار  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  لـیالد  نیرتیلـصا 
رگید يوس  زا  هدوب و  دـیلقت  عجرم  وس  کی  زا  دنتـشاد  دـعب  ود  ماما   » هک ددرگیم  حرطم  نینچ  نیا  ماـظن » تضهن و  نارود  رد  تیعجرم 
هیاپرب ماما  رابتعا  ذوفن و  تسا . هتفهن  هتکن  نیمه  رد  زین  ماما  تیقفوم  زار  و  حلـصم » عجرم  » مالک کی  رد  هاوخیدازآ و  زرابم و  یحلـصم 
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یگدنز یسررب  رد  ( 4 . «) دناهتشاد هنیرید  سنا  نابز  نیا  انبم و  نیا  اب  مدرم  هک  فیلکت » نابز   » زین ناشیا  يربهر  نابز  هدوب و  دیلقت  يانبم 
تیعقوم زا  ناشیا  يرادروخرب  مغریلع  هک  ددرگیم  هظحالم  یمالـسا  بالقنا  يربهر  هلاس  جنپ  تسیب و  نارود  ماما و  ترـضح  یـسایس 

ناملـس دروم  رد  هکیروطب  دـشیم  تعاـطا  ناـشیا  نیدـلقم  طـسوت  ارچ  نوچیب و  دـندرکیم  رداـص  هک  ار  ییاوتف  ره  هکنیا  تیعجرم و 
میظع تاعبت  هچ  اوتف  نیمه  هک  دیدرگ  هظحالم  دندومن و  رداص  اوتف  دشیم  بوسحم  ام  روشک  هب  تبسن  یجراخ  هلئسم  کی  هک  يدشر 

تازرابم و نارود  مامت  رد  ناشیا  کلذـعم  دـمآرد  یـساسا  لـضعم  کـی  تروص  هب  یبرغ  ياـهروشک  يارب  تشادربرد و  ار  یللملانیب 
هدش هضرع  تارکفت  هک  يدراوم  زا  ریغ  هتبلا  دندرک  هدافتسا  یتارایتخا  تیعقوم و  نینچ  زا  يدودعم  رایسب  دراوم  رد  اهنت  بالقنا  يربهر 

رد دوخ  تازرابم  زاغآ  رد  رذگهر  نیمه  رد  و  دندادیم . صیخـشت  یمالـسا  نیزاوم  لوصا و  اب  ریاغم  ای  هتـسناد و  هدـنرادزاب  ًادـیدش  ار 
هار رـس  رب  هک  ار  یمهم  عدار  عناـم و  بجاو .» قیاـقح  راـهظا  تسا و  مارح  هیقت   » هک تراـبع  نیا  اـب  هدرک و  مـیرحت  ار  هـیقت  لاس 1341 
هب نویبالقنا  هک  یلیامت  مغریلع  ياهلاس 56 و57 و  رد  تلم  تازرابم  جوا  رد  ( 5 .) دندومن فرطرب  دوب  دقتعم  نیدتم و  ناناملـسم  هزرابم 

يراددوخ نآ  ناـیماح  هاـش و  میژر  هیلع  هناحلـسم  هلباـقم  داـهج و  بوـجو  رب  ینبم  یمکح  ره  رودـص  زا  ماـما  دنتـشاد  هناحلـسم  داـهج 
مزلم و ههبج  رد  روضح  هب  ار  مدرم  هبطاـق  اوتف  کـی  رودـص  اـب  دنتـسناوتیم  هکنآ  اـب  یلیمحت  گـنج  نارود  لوط  رد  یتح  و  دـندیزرو .
اب تفرگ  هجیتن  ناوتیم  بیترت  نیا  اب  دنبای . روضح  گنج  ياهههبج  رد  هنابلطواد  تروصب  یهاگآ و  اب  مدرم  دنداد  حیجرت  دننک  دهعتم 

ینادـنچ هدافتـسا  بالقنا  يربهر  فادـها  دربشیپ  يارب  ناوت  نیا  زا  اذـهعم  دـندوب  رادروخرب  تیعجرم  هداعلاقوف  تارایتخا  زا  ماما  هکنآ 
هدـش و هجوت  نآ  هب  رتمک  هک  مدرم  يربـهر و  نیب  هطبار  زا  رگید  یعون  درکیم ، قیوشت  هنحـص  رد  روضح  هب  ار  مدرم  هچنآ  هکلب  هدرکن 

یلک روطب  تسا و  تواـفتم  ًـالماک  دوب  هناروکروک  يدـبعت  هناقـشاع و  ًافرـص  ياهطبار  رب  ینتبم  دـش و  هراـشا  نآ  هب  لاـح  هب  اـت  هچنآ  زا 
رد مه  هک  تشاد  هیکت  يرگید  هویـش  رب  بالقنا  رتشیب  هچره  یگدرتسگ  موادت و  يارب  ماما  دش  دـهاوخ  هداد  حیـضوت  ًابقاعتم  هکنانچمه 
رد هعلاطم  اب  هدنهدیهاگآ  دشرم و  ناونعب  ماما  . 3 تسا . هدوب  لیدبیب  ییانثتسا و  ًالماک  یبالقنا  تازرابم  اهتـضهن و  رد  مه  دوخ و  عون 

ناونعب طقف  هن  عقاوم  رتشیب  رد  ماما  هک  میروخیمرب  مهم  هتکن  نیا  هب  بالقنا  زا  دعب  لبق و  ياهنارود  رد  مدرم  اب  وا  هطبار  ماما و  یگدـنز 
میلعت و يداو  رد  يو  تسا . هدرکیم  لمع  زین  دـشرم  ملعم و  کی  ناونعب  هکلب  دـیلقت  عجرم  کـی  ناونعب  اـهنت  هن  اـمزیراک و  ربهر  کـی 

هکلب اهلاس  هک  ار  ياهعماج  دش  قفوم  شیوخ  یتیبرت  ياهشور  اب  وا  دوب . هنومن  يداتـسا  يرظن ، يداو  رد  مه  یلمع و  ظاحل  زا  مه  تیبرت 
ینید گرزب  تضهن  ماگـشیپ  دوب  هدـش  هداد  قوس  یتوافتیب  یعون  هب  هدرب و  رـسب  تلاهج  فعـض و  يدومخ و  رد  ریخا  نرق  هس  ود  رد 

دمحم یلع  هتـشون  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  تیعقاو  اب  قیبطت  رد  امزیراک  یبایزرا  هلاقم  (. 1 .) دروآ دوجوب  نآ  رد  میظع  یلوحت  هتخاـس و 
هتشون یمالسا ، بالقنا  رب  یلیلحت  (. 2 . ) موس دلج  ینید ، رکفت  ءایحا  ینیمخ و  ماما  یللملانیب  هرگنک  نیمود  تالاقم  هعومجم  يرـضاح 

ياههشیر یمالـسا و  بالقنا  (. 4 . ) هحفص 25 یناجنز ، دیمع  یلعـسابع  فیلأت  یمالـسا ، بالقنا  ياههشیر  (. 3 . ) هحفص 106 هدنراگن ،
دلج ماما ، هفیحص  (. 5 . ) یلیلج تیادـه  ياقآ  هتـشون  ماظن ، تضهن و  نارود  رد  تیعجرم  داهن  هلاقم  مود ، دـلج  تـالاقم ، هعومجم  نآ ،
همه أدـبم  گـنهرف  : » دومرفیم تشاد و  ررکم  دـیکأت  گـنهرف  ییاـنبریز  شقن  رب  مدرم  اـب  دروخرب  رد  ماـما  ترـضح  هحفـص 17 . لوا ،
مدرم هب  حیحـص  گـنهرف  نیا  شزوـمآ  يارب  و  تسا » . حیحـص  گـنهرف  دزاـسیم  ار  اـهتلم  هک  يزیچنآ  تسا . . . تلم  ياهیتخبـشوخ 

ياههدوت نتم  زا  هک  یقیمع  تخانـش  اب  ماـما  مدرم  هدوت  هب  تبـسن  قیمع  تخانـش  مینکیم . هراـشا  اـهنآ  هب  هک  تشاد  یـصاخ  ياهـشور 
لاـثم ناوـنعب  دروآرد . تکرح  هب  دوـخ  فادـها  اههتـساوخ و  تهج  رد  ار  اـهنآ  يزیمآ  تیقفوـم  هداـعلاقوف  وـحنب  تـشاد  ناریا  هعماـج 

یتروصب مرحم  مایا  هژیوب  يراوگوس  مایا  تشادگرزب  رد  یتنـس  مسارم  هب  يدـنبیاپ  دوخ و  یبهذـم  قیمع  تاداقتعا  رطاخب  هکییاههدوت 
ع)  ) نیـسح ماما  تیمولظم  زا  لسن  ردنا  لسن  اهنرق  هکلب  اهلاس  هک  اهنآ  دندوب ، دوخ  تاداقتعا  تهج  رد  شزیخ  يراکادف و  هدامآ  هوقلاب 

دندوب هدنز  نیسح  ماما  مایق  نامز  رد  هک  دندرکیم  وزرآ  دندرک و  نیرفن  نعل و  ار  دیزی  دندز و  دوخ  هنیس  رس و  رب  هدرک و  هلان  هوکش و 
ایاکت و دجاسم ، رد  ار  اهنآ  ماما  دندناسریم . تابثا  هب  تیب  لها  هب  ار  دوخ  تبحم  تدارا و  بتارم  دوخ  نادنزرف  لام و  ناج و  راثیا  اب  ات 
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ناوتیم مه  زورما  یلو  درذـگیم  ینیـسح  مایق  نامز  زا  اهنرق  هچرگا  هک  دـنامهف  اهنآ  هب  دوخ  میلاـعت  تاداـشرا و  اـب  هتفاـی و  اههینیـسح 
هزورما هک  تخومآ  مدرم  هب  وا  دنتـسه و  یناسک  هچ  ناـمز  دـیزی  ناـمز و  نیـسح  هک  داد  ناـشن  اـهنآ  هب  وا  درک . هدـهاشم  ارنآ  قیداـصم 

صاخ تیارد  اب  هک  دوب  وا  دنبوکب و  يولهپ  ینعی  نامز  دیزی  مادنا  تروص و  رس و  رب  دیاب  ار  رگیدکی  اب  هدروخ  هرگ  تشم  رازه  اهرازه 
يزیچ تقیقح  رد  نیا  داد . رارق  یمالسا  بالقنا  تمدخ  رد  هدرک و  دازآ  دوب  هدش  هدقع  اههدوت  لد  رد  اهلاس  هک  ار  یمیظع  يژرنا  دوخ 

تخانش اهلاربیل  هکینامز  یتح  دنتشادن و  نآ  زا  یتسرد  كرد  ای  هدوب و  لفاغ  نآ  زا  اهتسیسکرام  مه  اهلاربیل و  مه  هتـشذگ  رد  هک  دوب 
هکینامز نکل  هدمآ و  رانک  تیناحور  اب  یکیتکات  تروصب  دندوبن  میظع  يورین  نیا  جیـسب  هب  رداق  نوچ  دندرک  ادیپ  رما  نیا  زا  يدودحم 

راتخاس اب  دروخرب  رد  یتح  ماما  دنهدیم . تسد  زا  مه  ار  اههدوت  تیامح  مادقا  نیا  اب  هکنآ  زا  لفاغ  دندز . رانک  ار  اهنآ  دـنتفرگ  تردـق 
عون رد  اهنآ  توافت  اهنت  دـنرادن و  یتوافت  هعماج  راشقا  ریاس  اب  هتـساخرب و  هعماج  نیمه  نتم  زا  ماظن  هندـب  دـندوب  دـقتعم  تموکح  ماظن 
مره هدعاق  زا  ار  مکاح  ماظن  راتخاس  دش  قفوم  هعماج  راشقا  نیمه  هب  نداد  یهاگآ  اب  اذـل  دـشابیم . اهنآ  یهاگآ  هجرد  ًانایحا  لاغتـشا و 

ناهگان هب  يولهپ  تموکح  رخاوا  رد  تسناوت  ییانثتسا  هویش  نیمه  زا  هدافتـسا  اب  عقاو  رد  دهد و  تسکـش  ارنآ  هدومن و  لزلزتم  تسس و 
يداصتقا نیمأت  یتایح  نایرـش  ینعی  تفن  تعنـص  رد  هژیوب  اههناخترازو و  تارادا و  هیلک  رد  لیدـبیب  ًابیرقت  یناگمه و  باـصتعا  کـی 

هعلاطم ماما و  یـسایس  تایح  نارود  نینچمه  بالقنا و  نارود  تالوحت  یـسررب  اب  دنک . جـلف  ار  مکاح  ماظن  هجیتن  رد  هدومن  داجیا  میژر 
. میزادرپیم اـهنآ  هب  هک  تفاـیرد  مدرم  تکراـشم  هوـحن  زا  ماـما  تشادرب  رد  ار  مهم  لـصا  دـنچ  ناوـتیم  یخیراـت  عیاـقو  اـهینارنخس و 
رد ار  هدمع  شقن  دننادیم و  مدرم  شالت  هرمث  ار  بالقنا  هک  یبتاکم  بلغا  رد  دش  هراشا  هک  روطنامه  ماما  هاگدید  زا  مدرم  يدنبمیسقت 

بالقنا دربشیپ  رد  رثؤم  لاعف و  شقن  اهنآ  هاگدید  زا  هک  دنراد  هیکت  دیکأت و  مدرم  زا  یـشخب  رب  اهنت  دنراذگیم ، مدرم  هدهع  هب  بالقنا 
كرحم و ار  اهنآ  لمع  رد  هتـسنادن و  لیخد  بالقنا  رد  ار  روشک  کی  مدرم  ماـمت  ًاترورـض  رکفت  زرط  نیا  هجیتن  ردو  هتـشاد  هدـهعرب  ار 
ار مدرم  همه  ای  هدوب و  لئاق  مدرم  يدنبمیـسقت  هب  ناهج  ياهبالقنا  ریاـس  ناربهر  دـننام  زین  ماـما  هکنیا  اـما  دـننادیمن و  بـالقنا  بحاـص 

راثآ رد  روغ  اب  هک  تسا  یلاوئـس  دشابیم  هنوگچ  يدنب  میـسقت  نیا  رایعم  تسا  لئاق  يدـنب  میـسقت  هب  رگا  ای  دـنادیم و  بالقنا  بحاص 
هدهاشم ماما  راثآ  رد  هک  يدنبمیسقت  نیرتمهم  یشزرا  يدنبمیسقت  . 1 ددرگیم . نیعم  هعماج  فلتخم  راشقا  اب  ناشیا  ياهدروخرب  ماما و 
هاگدید رد  نیربکتسم  دنکیم . میسقت  ربکتسم  فعضتسم و  هتسد  ود  هب  ار  هعماج  ماما  هک  انعم  نیدب  تسا  یشزرا  يدنبمیسقت  ددرگیم 

هعماج مورحم  راشقا  زا  یشکهرهب  هب  هدوب و  یسایس  ای  یگنهرف و  يداصتقا ، يدام ، هطلس  داجیا  ناهاوخ  يوحن  هب  هک  دنتسه  یناسک  ماما 
هاگدید رد  دهدیم . رارق  نمشد  فلاخم و  بطق  رد  دنکیم و  ینثتـسم  مدرم  زا  ار  اهنآ  ماما  هک  دشابیم  ياهتـسد  اهنت  نیا  دنزادرپیم و 

دوخ ثرا  هب  نیفعضتسم  دنتسه  نیمز  رد  گنهرفیب  نابلط  هطلس  نیا  ات  تسا و  نیربکتسم  ضارقنا  هب  هتسب  ناهج  حلص  تمالـس و   » ماما
ناراوخناهج هطلس  هک  امرب  تسا  كرابم  زور  نآ  : » دندومرف هر )  ) ماما نینچ  مه  ( 1 . «) دنسریمن هدومرف  تیانع  اهنآ  هب  یلاعت  يادخ  هک 

رطاخ نیمه  هب  ( 2 . «) دنریگب ناشدوخ  تسدب  ار  ناشدوخ  تشونرس  مامت  دوش و  هتسکش  فعـضتسم  ياهتلم  ریاس  رب  ام و  مولظم  تلم  رب 
نآ درواین  ادـخ  : » دـننک یم  دـیکأت  ار  عوضوم  نیا  مه  هر )  ) ماـما دـننکن . شومارف  ار  نیفعـضتسم  روشک ، نیلوئـسم  هک  دـننادیم  هشیمه 

ددرگ اهرادهیامرس  زا  تیامح  هب  ندروآ  ور  رد  نیمورحم  زا  عافد  هب  ندرک  تشپ  اب  روشک  نیلوئسم  تسایـس  ام و  تسایـس  هک  ار  يزور 
نیموصعم همئا  نینمؤملاریما و  ءایبنا و  شور  هریـس و  اب  نیا  هک  هللاذاعم  دـنوش . رادروخرب  يرتشیب  تیانع  رابتعا و  زا  نادـنمتورث  اینغا و  و 

تاکرب تاراختفا و  زا  نیا  دـشاب و  هزنم  دـیاب  مه  دـبا  ات  تسا  هزنم  نآ  زا  تیناـحور  كاـپ  تمرح و  نماد  تسین  راـگزاس  مالـسلامهیلع 
هدرک هدـنز  ار  نافعـضتسم  قوـقح  زا  عاـفد  راعـش  تسا و  هتـساخرب  ناـگنهرباپ  زا  تیاـمح  هب  هک  تـسا  تیناـحور  بـالقنا و  روـشک و 

عقاو ـ  يداصتقا اـی  یـسایس  یگنهرف ، زا  معا  رامثتـسا ـ  ملظ و  دروم  هک  دنتـسه  یناـسک  ماـما  هاگدـید  زا  نیفعـضتسم  ًـالباقتم  ( 3 «.) تسا
. دندقتعم نادب  هدرک و  كرد  ارنآ  ياهشزرا  دنتـسه و  اونمه  نآ  اب  تسا  نیفعـضتسم  یماح  تلادع و  نید  مالـسا  هک  اجنآ  زا  دناهدش و 

یهاگآ اب  هک  تسا  دقتعم  دنادیم و  هعماج  زا  میظع  رـشق  نیا  یگتـشذگدوخ  زا  يراکادف و  نویدم  هدمع  روطب  ار  بالقنا  يزوریپ  ماما 
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اذل دروآرد . لعفلاب  تروص  هب  تسا  دوجوم  ناشیا  رد  هوقلاب  تروصب  هک  ار  یمیظع  يورین  ناوتیم  مدرم  زا  هتـسد  نیا  شزومآ  نداد و 
دیهـش نانیـشنخوک و  نیا  رـس  يوم  کی  میئوگیم  ًاددـجم  اـم  : » دـیامرفیم دـنک و  یم  هراـشا  بـالقنا  رد  نیفعـضتسم  شقن  هب  هراومه 

اب دناهتساخرب و  اههدوت  نیب  زا  ینامسآ  نایدا  مامت  : » دیامرف یم  ای  و  ( 4 «.) دراد يرترب  فرش و  ناهج  نانیشنخاک  خاک و  همه  هب  ناگداد 
اب مه  ام  تضهن  دنراد  قح  مالسا  هب  نیفعضتسم  دنراد  قح  نایدا  مامت  رب  نیفعضتسم  تسا . هدرب  هلمح  نیربکتسم  رب  نیفعـضتسم  کمک 
ار فاعـضتسا  تیمورحم و  رقف و  درد  هک  دنتـسه  ام  اب  طـخ  رخآ  اـت  ییاـهنآ  اـهنت  : » دـندومرف نینچمه  اذـل  ( 5 «.) تفر شیپ  نیفعـضتسم 

نیمه : » دنتـشاد راهظا  زین  ماـما  ( 6 . «) دنتـسه اهبالقنا  یعقاو  ناگدنراداپرب  ناگدننادرگ و  تعاضبیب  نینیدـتم  ارقف و  دنـشاب ، هدیـشچ 
نیا دنتـسناوت  هک  دـندوب  اهنیا  دیـسر ـ  اج  نیا  هب  تضهن  نیا  هقبط  نیمه  تسد  اب  دـندرک و  مایق  دـندرک و  تمدـخ  تکلمم  هب  نیمورحم 

نویناحور هک  يزیچ  نآ  : » دننک یم  دـیکأت  ناشیا  هک  تسا  رطاخ  نیمه  يارب  و  ( 7 . «) دننک درخ  ار  دس  نیا  دننکشب و  ار  یناطیش  تردق 
یـسکره هک  ارچ  تسا . اههنهرباپ  نیمورحم و  زا  تیامح  دنور  رد  هب  نادیم  زا  نارگید  تاغیلبت  اب  دیابن  دننک و  لودع  نآ  زا  دیابن  زگره 

هب اههنهرباپ  نیا  اهیرهـش و  نیئاپ  نیا  دنتـشاد « : نایب  اـبیز  هچ  و  ( 8 . «) تسا هدرک  لودع  مالـسا  یعامتجا  تلادع  زا  دـنک  لودـع  نآ  زا 
نیفعـضتسم ار  ناهج  هکلب  هعماج  مدرم  تیرثکا  هک  اـجنآ  زا  قوف و  بلاـطم  هب  هجوت  اـب  ( 9 . «) دنتسه ام  تمعن  یلو  اهنیا  امـش  حالطـصا 

ار راشقا  اههورگ و  زا  کیچیه  دنتـسه  دردیب  نیهفرم  نارادهیامرـس و  نایم  زا  ًامومع  هک  نیربکتـسم  يانثتـسا  هب  ماما  دـنهدیم  لیکـشت 
ناریا یمالـسا  بالقنا  هوقلاـب  يورین  ءزج  هعماـج  دارفا  یماـمت  ما  ـ ما رظن  زا  تفگ  ناوتیم  هجیتن  رد  دـنکیمن و  ینثتـسم  هتفرگن و  هدـیدان 

یشخب زین  ار  اهنآ  دادیم و  اهب  فلتخم  ياهتیموق  اهتلم و  هب  هک  لاح  نیع  رد  ماما  تسین . یصاخ  رشق  ای  هقبط  هب  دودحم  دنوریم  رامـشب 
هدیدپ اب  دننک  مایق  رابکتـسا  لماوع  رابکتـسا و  هطلـس  ملظ و  هیلعرب  رگیدکی و  تسدب  تسد  دیاب  هک  تسنادیم  فعـضتسم  ياههدوت  زا 

هک تسنادیم  هطلـس  لماوع  دـنفرتو  دروآ  تسد  ارنآ  درکیم و  هلباقم  ًادـیدش  لـیلد  نیمهب  ییارگتیموق  مسیلانویـسان و  اـی  ییارگیلم 
راهظا هنیمز  نیا  رد  ناشیا  دنـشاب . رابکتـسا  هطلـس  موادت  زاسهنیمز  ات  دـناهدیدرگ  نیفعـضتسم  یمالـسا و  عماوج  تتـشت  هقرفت و  بجوم 

كرابت و يادـخ  هک  ار  ملـسم  ياهرـشق  نیا  هک  تسا  نیا  یمالـسا  ياهروشک  رد  اهنآ  ناگتـسباو  گرزب و  ياهتردـق  هشقن  : » دـنرادیم
تلم درک ، تلم  كرت ، تلم  مسا  هب  دننک و  ادـج  مه  زا  تسا  هدومرف  دای  هوخا  مانب  ار  نانمؤم  تسا و  هدرک  داجیا  توخا  اهنآ  نیب  یلاعت 

يو ( 10 «.) میرک نآرق  ریـسم  تسا و  مالـسا  ریـسم  فالخرب  تسرد  نیا  دننک و  نمـشد  مه  اب  هکلب  دننک  مه  زا  ادج  سراف ، تلم  برع ،
هعیـش و تدـحو  يور  اذـهعم  دوبن . لهاست  حـماست و  لها  و  اجرباپ ، مکحتـسم و  ناشداقتعا  رد  دوب و  نایعیـش  عجرم  دوخ  هکنیا  مغریلع 
. دوب اهشالت  نیا  هلمج  زا  نیطسلف  ناناملسم  صوصخ  هب  ناهج  رسارس  ناناملـسم  زا  عافد  تدحو ، هتفه  داجیا  تشاد ، یـساسا  هیکت  ینس 

میلاعت ماجنا  يارب  يرتشیب  يدازآ  زا  اهنآ  یمالـسا  هعماج  رد  هک  دهدیم  نانیمطا  اهنآ  هب  هتفرگن و  هدیدان  ار  یبهذـم  ياهتیلقا  یتح ، ماما 
راثآ رشن  میظنت و  هسسؤم  رـشان  ینیمخ ، ماما  ءارآ  هشیدنا و  زا  ياهدیزگ  یمالـسا : بالقنا  نیئآ  (. 1 .) دش دنهاوخ  دنمهرهب  دوخ  یبهذم 

(. 4 . ) هحفص 24 دلج 20 ، ماما ، هفیحـص  (. 3 . ) هحفـص 188 عبنم ، نامه  (. 2 . ) هحفـص 188 يراصنا ، دـیمح  فیلأت  ، 1377 ینیمخ ماما 
دلج ماما ، هفیحص  (. 6 . ) هحفص 32 دلج 7 ، ماما ، هفیحص  (. 5 . ) ص24 خیرات 6/5/66 ، هب  نیکرشم  زا  تئارب  مایپ  دلج 20 ، ماما ، هفیحص 

تاحفص 25ـ دلج 16 ، عبنم ، نامه  (. 9 . ) هحفص 99 دـلج 21 ، عبنم ، نامه  (. 8 . ) هحفص 47 دـلج 7 ، عبنم ، نامه  (. 7 . ) هحفص 86 ، 21
ماما راثآ  رشن  میظنت و  هسـسؤم  رـشان  ینیمخ ، ماما  ءارآ  هشیدنا و  زا  ياهدیزگ  یمالـسا ، بالقنا  نیئآ  هحفص 187 ، يراصنا ، (. 10 . ) 19

هتشادن و لوذبم  یفاک  هجوت  فرگش  میظع و  يورین  نیا  هب  هتشذگ  رد  یسایس  یبهذم ـ  ناربهر  یتح  هکنیا  بلاج  هتکن  . 1373 ینیمخ ،
. دـندش هجاوم  تسکـش  اب  مه  ًالمع  دـندوب و  هداد  رارق  اـههدوت  تکرح  زجب  يرگید  ياـههیاپرب  ار  دو  یعاـمتجا خـ یـسایس ـ ياـهتکرح 

اهنآ نایم  داحتا  داجیا  یمالـسا و  دالب  ماکح  ناهاشداپ و  تحیـصن  داشرا و  رد  ار  مالـسا  ناـهج  تدـحو  يدابآدـسا  نیدـلا  لامجدـیس 
هقبط نایرازاب و  شیاکتا  دراوم  اهنت  زین  یناشاک  هللا  تیآ  دندوب و  هتسب  دیما  هدزبرغ  رکفنشور  رشق  هب  هطورشم  تضهن  ناربهر  دیدیم .
مایق دـندنام . قفومان  ماکان و  دوخ  یلاعتم  فدـه  هب  ندیـسر  رد  اهنآ  همه  هک  داد  ناـشن  خـیرات  دـندوب و  نارکفنـشور  مهزاـب  طـسوتم و 
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اهناسنا یمامت  ترطف  هک  دوب  دـقتعم  وا  دـشیمن  دودـحم  یمالـسا  عماوج  رگید  ناریا و  هعماج  هب  اهنت  وا  ياهمایپ  ماـما و  هناـبلط  حالـصا 
ناطیش دبای و  شیازفا  یمومع  ياهیهاگآ  رگا  تسا و  هدش  هتشرس  یهاوخ  تلادع  یئوج و  تقیقح  ریخ و  دیحوت و  هب  شیارگ  ساسارب 

ار حلص  تلادع و  زا  هدنکآ  یطیحم  رد  نتسیز  ییوجادخ و  هار  يرشب  هعماج  داحآ  دنوش  فیعضت  راهم و  ینوریب  نیطایش  هراما و  سفن 
ارف ناربکتـسم  هیلع  مایق  هب  ار  موس  ناهج  دنبرد  ياهتلم  نیفعـضتسم و  شیوخ  ياهمایپ  بلغا  رد  ینیمخ  ماما  ورنیا  زا  درک . دنهاوخ  هشیپ 
هب دـیامنیم و  حرطم  ار  نیفعـضتسم  یناـهج  بزح  لیکـشت  هدـیا  اراکـشآ  یمالــسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  ياـهزور  رد  دـناوخیم و 

اهنآ قح  اهنآ  هک  دنشابن  رظتنم  دنریگب ، مکحم  تشم  اب  ار  ناشدوخ  قح  دیاب  کلامم  همه  دالب  همه  نیفعـضتسم  : » دنیامرف یم  تحارص 
زا لکشتم  ار  هعماج  ینیمخ  ماما  دش  هتفگ  هک  روطنامه  يدربراک  يدنب  میـسقت  . 2 ( 1 . «) داد دنهاوخن  ار  یسک  قح  نیربکتسم  دنهدب  ار 

رـشق نیا  يارب  بهذم و . . . تیلم ، زا  معا  ار  يدـنب  میـسقت  درک و  کمک  ناشقح  نتفرگ  رد  اهنآ  هب  دـیاب  هک  تسنادیم  یمورحم  مدرم 
اب دننک و  مایق  دوخ  قح  نتفرگ  يارب  دیاب  هک  دناسرب  تدـحو  یهاگآدوخ و  نیا  هب  ار  مدرم  یمامت  هکنآ  يارب  اما  دوبن . لئاق  فعـضتسم 

فلتخم راشقا  هب  ناشدرکراک  ساسارب  ار  هعماج  دنبایب  تضهن  رد  ار  دوخ  شقن  هاگیاج و  دوخ  تیـسنج  ای  صـصخت و  هفرح و  هب  هجوت 
رد ار  دوخ  ندـش  میهـس  هنوگچ  هار  هعماج  راشقا  یگمه  ات  دومنیم  تبحـص  شدوخ  نابز  هب  صاـخ  رـشق  ره  اـب  هدرک و  يدـنب  میـسقت 

دوخ يارب  بالقنا  فادها  دربشیپ  يزوریپ و  رد  يدیدج  هاگیاج  هعماج  فلتخم  راشقا  هک  دشیم  بجوم  ماما  شنیب  نیا  دـنبایب . بالقنا 
راشقا اب  دروخرب  هویش  نیا  زا  ياهشوگ  هب  اجنیا  رد  دنیامنب . ار  دوخ  شالت  یعـس و  یمامت  بالقنا  ياهنامرآ  ققحت  يارب  هجیتن  رد  هتفای و 

مارتحا و اب  هعماج  رد  یلصا  دلوم  هورگ  ناونعب  نازرواشک  نارگراک و  زا  هچرگ  ماما  نازرواشک  نارگراک و  میزادرپیم . هعماج  فلتخم 
قح اهنت  ار  هعماجرب  تیمکاح  اهتـسیسکرام  زت  فالخرب  لاح و  نیع  رد  یلو  دنادیم  هعماج  تمعن  یلو  ار  اهنآ  دـنکیم و  دای  ینادردـق 

روطنامه دنروشک . لالقتـسا  ساسا  نارگراک  نازرواشک و  : » دننکیم هراشا  نینچ  نیا  نارگراک  شقن  هب  ناشنانخـس  رد  هتـسنادن و  اهنآ 
امش دنتسه و  هللا  لیبس  یف  دهاجم  اهنآ  دینکیم  ظفح  یگتسباو  زا  ار  روشک  نتم  امش  دننکیم  يرادهگن  حلـسم  ياوق  ار  تادحرـس  هک 
کی ناونعب  اهنت  هن  دوخ  هفرح  هب  دیاب  امش  دنرادیم  راهظا  رشق  ود  نیا  هب  باطخ  ناشتانایب  رد  ماما  ( 2 . «) دیتسه هللا  لیبس  یف  دهاجم  مه 

اب هک  يرشق  اههورگ و  ناونعب  نآ  زا  رتالاب  هعماج و  ياهزاین  هدننکنیمأت  راذگتمدخ و  هکلب  هداوناخ  دوخ و  يارب  ازدمآرد  هفرح  لغش و 
. دینک هاگن  دنیامنیم ، نیمأت  روشک  يارب  یگتسباو  مدع  لالقتسا و  هدومن و  عطق  ار  بناجا  هب  یگتـسباو  ياهدنب  دوخ  شـشوک  شالت و 

دنکیم یفن  ار  ینایرازاب  اهنت  ماما  دننکیم . یفن  ار  اهنآ  هدرک و  هاگن  ینیبدب  اب  هعماج  زا  هقبط  نیا  هب  هک  اهتسیسکرام  فالخرب  نایرازاب 
هبـسک راجت و  : » دـیوگیم هدرک  یفرعم  بالقنا  روای  ار  دـهعتم  نمؤم و  نایرازاب  اج  همه  دنتـسه و  نیربکتـسم  هقبط  نامه  هب  هتـسباو  هک 

اهنیا دننادیم  دننکیم  یفاصنایب  یشورفنارگ و  یلیخ  یـصاخشا  دوشیم  هتفگ  هک  يرارق  زا  دننکن ، یـشورفنارگ  دننک ، حیحـص  بسک 
دشاب انب  رگا  دندمآرد . اپ  زا  اهنآ  زا  يرایسب  دندرب  ررض  ایاضق  نیا  رد  اهنآ  زا  يرایسب  دنتـسه  فیعـض  اهنآ  زا  يرایـسب  نالا  ام  تلم  هک 

تلم راشقا  مامت  زا  منکیم  شهاوخ  نم  دنروخب  همدص  اهنیا  هک  تسنکمم  دننکب  یفاصنایب  دنزادنیب و  هار  یشورفنارگ  زاب  اهبـساک  هک 
زا یمین  هک  ار  نانز  ماـما  ناـنز  ( 3 . «) دـنهدب رارق  ناشدوخ  نیعلابصن  ار  ادـخ  ياضر  دـنهدب  رارق  ناشدوخ  نیعلابصن  ار  فاـصنا  هک 

تفریمن يرادهچب  يرادهناخ و  زج  يراظتنا  اهنآ  زا  هدش و  یهجوتمک  اهنآ  هب  یمالسا  عماوج  رد  نامز  نیا  ات  هداد و  لیکـشت  ار  هعماج 
ناونعب دوخ  هکنآ  لوا  دـش ، لئاق  یعامتجا  تلاسر  ود  نانز  يارب  ماما  داد . فعاـضم  یتیـصخش  اـهنآ  هب  دـناشک و  نادـیم  هب  ناـهگان  هب 
یـسایس ياهتیلاعف  مه  و  تاباصتعا ، تارهاـظت ، رد  نادرم  شود  هب  شود  هدـیدرگ و  هزراـبم  نادـیم  دراو  هعماـج  قـالخ  يورین  زا  یمین 

یلاعف شقن  دوخ  ناردارب  نادنزرف و  نارهوش و  قیوشت  بیغرت و  رد  نادرم  هکرحم  يورین  ناونعب  نآ  رب  هوالع  دنشاب و  هتـشاد  تکراشم 
نانز تضهن  نیا  رد  . » تسا لئاق  ادهش  نارـسمه  ناردام و  يارب  ياهداعلاقوف  مارتحا  هچ  هک  ددرگیم  هظحالم  ناسنیدب  دنـشاب و  هتـشاد 

. زاسناسنا زین  نانز  تسا و  زاس  ناسنا  میرک  نآرق  دـننکیم و  گرزب  دوخ  ناماد  رد  ار  عاجـش  نادرم  نانز  دـنراد  نادرم  زا  يرتشیب  قح 
درم نز و  حالص  هب  همه  مالسا  نیناوق  دنوشیم ـ  هدیشک  طاطحنا  تسکـش و  هب  اهتلم  دنوش  هتفرگ  اهتلم  زا  زاسناسنا  عاجـش و  نانز  رگا 
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نونکا دیاهدوب . میهس  دیاهتشاد و  یساسا  شقن  اهتضهن  رد  هک  هنوگنامه  امش  دنک . تلاخد  تکلمم  یـساسا  تاردقم  رد  دیاب  نز  تسا .
تـسامش دوخ  زا  تکلمم  دینک  مایق  دینک و  تضهن  دنک  ءاضتقا  هک  عقوم  ره  هک  دینکن  شومارف  دیـشاب و  میهـس  يزوریپ  رد  دیاب  زاب  مه 

تـلم و نآ  زا  ار  هعماـج  یعقاو  يربـهر  ماـما  نویناـحور  نارکفنـشور و  نایهاگـشناد و  ( 4 . «) دـیزاسب ار  تکلمم  دـیاب  امـش  هللا  ءاـش  نا 
شزومآ و یملعم و  تسا  لئاق  هعماج  نویناحور  نارکفنشور و  املع و  يارب  هک  یشقن  اتـسار  نیا  رد  دنادیم و  مورحم  هاگآ و  ياههدوت 

تبسن هتشاد و  دیکأت  هاگشناد  هزوح و  تدحو  رب  رایـسب  اذل  مدرم . فرط  زا  تلاکو  یگدنیامن و  هن  تسا  مدرم  هب  نداد  یهاگآ  میلعت و 
نیمه رد  مه  ار  یگنهرف  بالقنا  دوب و  نارگن  دـشاب  یمالـسا  فراعم  هزوح و  زا  ادـج  برغ و  يرکف  میلاعت  زا  رثأـتم  هک  یهاگـشناد  هب 

مهب تسد  مه  اـب  همه  مدرم  دـینک و  هظعوم  ار  مدرم  مدرم  مرتحم  ناـیاقآ  امـش  میهدـب و  تسد  مهب  همه  دـیاب  . » درک يزیرهماـنرب  اتـسار 
ود نیا  هدهع  هب  تما  تیبرت  هک  دنتسه  رـشق  ود  نیا  نویناحور ، هاگـشناد  هچ  امـش و  هاگـشناد  هچ  ( » 5 . «) دنزاسب ار  هناریو  نیا  دـنهدب و 

ناسنا زکرم  هکنیا  يارب  فیرـش  لمع  تسا  رتشیب  ناشتیلوئـسم  اهرـشق  همه  زا  رتفیرـش و  ناشلمع  اهرـشق  همه  زا  رـشق  ود  نیا  تسا  رـشق 
هدوب يرما  کی  نیا  امـش و  هاگـشناد  هچ  یناحور و  هاگـشناد  هچ  دـشاب  ناـسنا  ندرک  تسرد  زکرم  دـیاب  هاگـشناد  تسا ، ندرک  تسرد 

تسرد ناسنا  هک  دینک  ششوک  اهیهاگشناد  امش  ( » 6 .«) دننک تسرد  ناسنا  هک  دناهدوب  رما  نیمه  رب  رومأم  مالـسلامهیلع  ایبنا  هک  تسا 
کی هب  دقتعم  ناسنا  نیما ، ناسنا  دیدرک  تسرد  دهعتم  ناسنا  رگا  دیهدیم . تاجن  ار  ناتدوخ  تکلمم  دـیدرک  تسرد  ناسنا  رگا  دـینک 

(7 .«) دهدیم تاجن  ار  ناتتکلمم  دش  تیبرت  ام  امـش و  ياههاگـشناد  رد  ناسنا  نیا  رگا  ادخ ، هب  نمؤم  ادخ ، هب  دـقتعم  ناسنا  رگید ، ملاع 
ار بالقنا  بوکرـس  تیرومأم  یقلت و  یمدرم  دـض  ماظن  زا  یئزج  حلـسم  ياهورین  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  هکنآ  مغریلع  حلـسم  ياهورین 

حرط اب  زین  بالقنا  زا  لبق  نامه  یتح  ماما  کلذعم  ددرگیم . دروخرب  نمشد  تردق  یلـصا  رازبا  ناونعب  اهنآ  اب  ًامومع  تشاد و  هدهعرب 
رد هک  تساوخ  مدرم  زا  تسا  یشکردارب  یعون  دیدشت  داجیا و  يانعم  هب  اهنآ  اب  هلباقم  هدوب و  ام  ناردارب  حلسم  ياهورین  هک  هلئـسم  نیا 

ار اهناگداپ  نازابرس ، هک  درک  رداص  نامرف  مزال  یهاگآ  هنیمز و  ندومن  مهارف  اب  یفرط  زا  و  هدومن ! میدقت  لگ  نازابرـس  هب  هلولگ  لباقم 
نازابرـس زین  يدراوم  رد  هکلب  دـندش  ربنامرف  نودـب  ناهدـنامرف  اهنت  هن  هک  دوب  دـیفم  رثؤم و  ناـنچنآ  رما  نیا  دـندنویپب . مدرم  هب  هیلخت و 

. درک ریخست  ار  اهنآ  ياهبلق  نازابرـس  اب  هناحلـسم  هلباقم  ياج  هب  رگید  ترابعب  دندرک . مایق  دوخ  ناهدنامرف  هیلع  هدز و  شروش  هب  تسد 
ياـهورین طـسوت  هتفرگ  تروص  ياهراتـشک  رطاـخب  هکنیا  مغریلعو  يولهپ  میژر  طوقـس  بـالقنا و  يزوریپ  زا  دـعب  هکنآ  هجوـت  بلاـج 

ار یقلخ  شترا  داجیا  شترا و  لالحنا  داهنـشیپ  اهکهورگ  دعاسم  هنیمز  نیمه  ساسارب  دـندوبن و  نیبشوخ  اهنآ  هب  تبـسن  مدرم  حلـسم ،
رد هک  اهنآ  يزاسزاب  ءایحا و  تهج  رد  ًاعیرـس  هکلب  دادن  ار  حلـسم  ياهورین  لالحنا  هزاجا  اهنت  هن  قطنم  نامه  رب  هیکت  اب  ماما  دـندرکیم 

یبالقنا مدرم  هب  ار  حلـسم  ياهورین  یحور  یبلق و  قاحلاو  یلم  یتشآ  هنیمز  دنتـشامگ و  تمه  دـندوب  هتفرگ  رارق  یبالقنا  ماـظن  تمدـخ 
قیرط زا  دـندوب  هدـش  يرگید  ياـه  تناـیخ  بـکترم  اـی  هدز  تـسد  مدرم  راتـشک  هـب  هـک  یناـسک  هـب  تبـسن  کلذـعم  دـندروآ . مـهارف 
کی شترا  ناکرا  زا  یکی  زا  رکـشت  کی  منکب و  شترا  هب  تحیـصن  کـی  دـیاب  نم  و  . » دـندومن دروخرب  اـهنآ  اـب  بـالقنا  ياـههاگداد 

هب تـلود ، شترا ، هچناـنچ  رگا  ( » 8 . . . «) دیـشاب لقتـسم  امـش  میهاوـخیم  هک  تسا  نیا  منکیم  هـک  یتحیـصن  اـما  شترا . زا  ییاهرـشق 
، دوشیم تبحم  طیحم  روشک  کی  رد  طیحم  دـننک  لمع  یمالـسا  فیاظو  هب  ناـشدوخ ، یتلود  فیاـظو  هب  ناـشدوخ ، یـشترا  فیاـظو 
دلج 12، ماما ، هفیحـص  (. 1 () 9 .«) شترا يارب  مه  تلود و  يارب  مه  تسا و  دـیفم  تلم  يارب  مه  نـیا  دوـشیم و  یحور  شمارآ  طـیحم 
(. 4 . ) مدرم 28/12/57 فلتخم  راشقا  نارادـساپ و  عمج  رد  ماما  ینارنخـس  (. 3 . ) هحفص 329 دلج 14 ، ماما ، هفیحـص  (. 2 . ) هحفص 143

دلج 8، ماما ، هفیحـص  (. 6 . ) نارهت 11/12/57 برغ  تیناـحور  عمج  رد  ینیمخ  ماـما  تاـنایب  (. 5 . ) هحفص 301 دـلج 6 ، ماما ، هفیحص 
شنیب هحفص 86 . دلج 8 ، ماما ، هفیحص  (. 9 . ) هحفص 17 دلج 6 ، ماما ، هفیحص  (. 8 . ) هحفص 67 ، 8 دلج ماما ، هفیحص  (. 7 . ) هحفص 61

رظن زا  اـهنامرآ ، اهفدـه و  رد  يرهاـظ  ياـهتوافت  زا  رظنفرـص  یمالـسا  تموـکح  ماـما  شنیب  رد  نادرمتلودو  تموـکح  هـب  تبــسن  ماـما 
هب دباییم و  تیعورشم  قح ، رادم  رب  اهنت  تیرثکا  هیرظن  نیا  رد  دراد  رصاعم  یسایس  ياهماظن  اب  یساسا  ياهتوافتزین  ناکرا  تالیکشت و 
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یعیبط باختنا  نایرج  رد  هک  تسا  مدرم  یمومع  شریذـپ  هلمج  نآ  زا  نآ و  طیارـش  ندوب  مهارف  هب  طونم  تیالو  لامعا  بوجو  نآ  عبت 
يداقتعا يدـنویپ  یعیبط ، روط  هب  مدرم  اب  يربهر  دـنویپ  نیاربانب  دوشیم . رگهولج  تلم  بختنم  ناگربخ  باـختنا  قیرط  زا  اـی  میقتـسم و 
تموکح نیا  رد  درک . يربـهر  يزیرهیاـپ و  ار  اـهتموکح  عون  نیرتیمدرم  زا  یکی  ماـما  هک  دوب  ببـس  نیمه  هب  تسا و  قیمع  يداـینب و 

دوخ هب  هدرکن و  تیلوئسم  بلس  دوخ  زا  تاباختنا  يرازگرب  يربهر و  نییعت  زا  سپ  مدرم  ناهج  دوجوم  یـسایس  ياهماظن  همه  فالخرب 
یعرش فیلکت  کی  ناونعب  یمالسا  ماظن  تشونرس  رد  تکراشم  یمالس و  هعماج ا  هرادا  هنحص  رد  نانآ  روضح  هکلب  دنوشیمن  هداهناو 

: دومرفیم اذـلو  تسا  لداع  حـلاص و  يربهر  مدرم و  لباقتم  دامتعا  قشع و  رب  شاهیاـپ  یمالـسا  تموکح  ماـما  رظن  زا  دوشیم . نیمـضت 
هک تسین  يزیچ  گرزب  یمالسا  ینامـسآ و  نایدا  رد  يربهر  ربهر و  ( » 1 . «) دتفایم تیالو  زا  دـنکب  يروتاتکید  دروم  کی  یهیقف  رگا  »
هک دوـب  یتـشادرب  نینچ  اـب  و  ( 2 . «) دراداو یـشیدنا  گرزب  رورغ و  هب  هتـساوخان  يادـخ  ار  ناـسنا  دـشاب و  هتـشاد  شزرا  دوـخ  هـب  دوـخ 
ام مالـسا  تسا . حرطم  يرازگتمدخ  تسین . حرطم  يربهر  ربهر ، دییوگب  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  رازگتمدخ  دـییوگب  نم  هب  رگا  : » دومرفیم

باطخ ماما  ( 4 . «) منادیم نانآ  زابرـس  مداخ و  ار  دوخ  متـسه و  ردارب  ناریا  مدرم  اب  نم  ( » 3 . «) مینکب تمدـخ  هک  تسا  هدرک  فظوم  ار 
دیاـب تسا  تلم  تمدـخ  رد  یمالـسا  تموـکح  رد  تلود  : » دوـمرفیم دنتـسنادیم  مدرم  زا  رترب  اـمرفنامرف و  ار  دوـخ  هـک  ییاـهتلود  هـب 

نیرتـگرزب دوخ  ناـشدوخ . بختنم  تموـکح  اـب  اـهنآ  یماـگمه  تراـظن و  تکراـشم و  مدرم و  یهاـگآ  ( » 5 . «) دـشاب تلم  رازگتمدـخ 
رد هک  ياهـیرظن  اـب  یعاـمتجا  یلم و  تـینما  تموـکح و  باـب  رد  هـیرظن  نـیا  تواـفت  ( 6 . «) دـشابیم هعماـج  رد  تینما  ظـفح  تناـمض 
انبم نیمه  رب  دـنکیم و  فـیرعت  نآ  مزاوـل  رازبا و  و  تردـق »  » هنهپ رد  اـهنت  ار  تموـکح  تـلود و  یـسایس ، ياـهماظن  نیرتکـیتارکمد 
نیا درادن  یلم  هاگیاپ  یتقو  گرزب  تردق  کی  : » دیامرفیم ماما  تسا . راکشآ  دنادیم ، هیرهق  هوق  رد  ار  یعامتجا  تینما  نکر  نیرتمهم 

هک اهتـسیسکرام  اهلاربیل و  زا  معا  یبرغ  نازادرپهیرظن  فالخرب  ماـما  يرواـبدوخ  یهاـگآدوخ و  داـجیا  ( 7 . «) دتـسیاب دناوتیمن  تردق 
تسدب ار  اهنآ  راهم  بازحا  بلاق  رد  اهنآ و  یگدنیامن  هب  دیاب  هبخن  رکفنـشور و  هقبط  دنتـسه  هاگآ  ان  اههدوت  هک  اجنآ  زا  دنتـسه  دقتعم 

هعماج ناربهر  تلاسر  دوب  دقتعم  دنیامن ، تیاده  ار  اهنآ  دنهدیم  صیخـشت  ناشیا  یلاعت  تداعـس و  ناونعب  هک  هچنآ  تهج  رد  هتفرگ و 
اهنآ رد  ار  رواب  نیا  هجیتن  رد  هدومن و  هاگآ  اهنآ  فیلاکت  قوقح و  مکاح و  طیارش  زا  ار  مدرم  ياههدوت  یفاک ، شزومآ  اب  هک  تسا  نیا 

ار شیوخ  قح  دوخ  مایق  اب  هک  دنتسه  زین  فلکم  هکلب  دنریگ  تسد  هب  ار  دوخ  تشونرس  دوخ  دنناوتیم  اهنت  هن  اهنآ  هک  دنروآ  دوجو  هب 
دزادرپب و نآ  هب  هتشاد و  داقتعا  یگدنیامن  تیاده و  هب  هکنآ  زا  شیب  یمالسا  هعماج  يربهر  رد  ماما  تهج  نیمهب  دنناتـسزاب . نیملاظ  زا 
داشرا و دوب  لئاق  دوخ  يارب  هک  یتلاـسر  نیرتمهم  هکلب  درکیمن  تکرح  مدرم  زا  رتولج  تشاد  هک  یتیلوبقم  تیعورـشم و  دوجو  اـب  زین 
رد یـسایس  تالوحت  هب  دـقتعم  هکنآ  زا  لبق  ماما  دـننک . تکرح  دوخ  دـنریگب و  میمـصت  دوخ  ات  دوب  مدرم  هب  مزال  نداد  یهاگآ  میلعت و 

ریغیال هللا  نا   " هفیرـش هیآ  ساسارب  زاغآ  زا  ار  شیوخ  تضهن  ًالوصا  ماما  ساسا  نیارب  دوب . اهنآ  رد  یگنهرف  لوحت  هب  دقتعم  دـشاب  مدرم 
تالوحت بالقنا و  هب  ندز  تسد  رگید  فرط  زا  تشاد و  هیکت  یگنهرف  بالقنا  مدقت  رب  هداد و  رارق  مهـسفنا " هب  ام  اوریغی  یتح  موقب  ام 
تازرابم یتح  هتشادن و  ياهجیتن  یناملراپ  یبزح و  تازرابم  هک  دوب  دقتعم  هتسناد و  ریذپان  بانتجا  یترورـض  ار  مدرم  هلیـسوب  یعامتجا 

رد دوب . دهاوخ  هدیاف  یب  رمثیب و  تسا  هدشن  مهارف  هعماج  ياههدوت  رد  مزال  یگدامآ  هک  یطیارـش  رد  یمدرم  هناوتـشپ  نودب  هناحلـسم 
مدرم لیکو  میق و  ار  دوخ  اهنآ  ناربهر  هدشن و  هدید  تیعبت  زج  یشقن  مدرم  ياههدوت  يارب  مسیـسکرام  مسیلاربیل و  بتاکم  رد  هک  یلاح 

هب دیاب  دنهدن  تیاضر  نآ  هب  اههدوت  رگا  یتح  دننیبیم  اههدوت  عفانم  تحلـصم و  ناونع  هب  دوخ  ار  هچنآ  دنتـسه  هدوب و  دقتعم  هتـسناد و 
ار نارگراک  یهاگآ  هسورپ  دـنکیم و  داـی  ریگارف  یبزح  ناونعب  تسینومک  بزح  زا  سکراـم  هچرگا  لاـثم  ناونعب  دـیآرد . ارجا  هلحرم 

تـسینومک بزح  زا  نینل  یلو  دراذـگیم  خـیرات  هدـهعرب  ار  تلاسر  نیا  لاح  نیعرد  درامـشیم  مزـال  بـالقنا  هلحرم  هب  ندیـسر  يارب 
زا یتح  ار  یعامتجا  تلادـع  ققحت  رد  دوخ  ياههمانرب  دـیابیم  هک  دـنکیم  داـی  اـیراتلورپ  هقبط  نیـشناج  ناـگبخن و  هقبط  بزح  ناونعب 
رد هکلب  ددرگیم  سیسأت  یهاگآ  شزومآ و  يارب  هن  یسایس  بازحا  دوجو  زین  برغ  رد  دروآرد . ارجا  هلحرمب  یبزح  يروتاتکید  قیرط 
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تاغیلبت اب  ار  مدرم  دیآیم و  دوجوب  دنهدیم  صیخشت  اهنآ  تداعس  هار  اهنت  ناونعب  دوخ  هک  یتمس  هب  مدرم  ياههدوت  نداد  قوس  تهج 
يرگید هار  دنریگب و  میمصت  بازحا  ناشیا  ياجب  رگید  ترابعب  هتـشادرب و  مدق  اهنآ  هتـساوخ  ساسارب  هک  دننکیم  تیاده  هنوگنآ  دوخ 

مهارف هعماج و  یهاگآ  شیازفا  شزومآ و  ساسارب  ار  دوخ  همانرب  یبزح  هک  تسا  هدـشن  هظحالم  نونکات  دـنراذگیمن . یقاب  اـهنآ  يارب 
يربهر ماظن  رد  مدرم  هتـساوخ  يأر و  هب  مارتحا  هکیلاح  رد  دـنریگب . میمـصت  تبغر  رایتخا و  اب  دوخ  مدرم  هک  دـهد  رارق  ياهنیمز  ندرک 
لامعا هب  رضاح  زین  هلئـسم  نیرتساسح  رد  یتح  هک  دوب  دنبیاپ  شزومآ  لصا  هب  نانچنآ  ناشیا  تشاد  ياهداعلاقوف  هاگیاج  ماما  ترـضح 

طقف هن  هدوب و  يداع  ماظن  نیلوئـسم  مدرم و  دزن  ناشیا  تیلوبقم  تیبوبحم و  لـیلد  هب  یتلاـخد  نینچ  هک  دـنچره  دوبن  دوخ  یـصخش  رظن 
ماما و یسایس  هریس  یـسررب  رد  بلاج  هتکن  نیا  تفرگیم . رارق  زین  اهنآ  هنامیمـص  ارجا  لوبق و  دروم  هکلب  دروآیمن  دوجوب  ار  یلکـشم 

یگداـمآ هکنآ  نودـب  ار  مدرم  دوـخ  رظن  صیخـشت و  قباـطم  درکیمن  شـالت  زگره  ناـشیا  هک  دـسریم  تاـبثا  هب  مدرم  اـب  دروـخرب  رد 
دوجوب بالقناو  مالسا  يارب  نیداینب  يدج و  يرطخ  هک  يدح  ات  اهنآ  تساوخ  هب  هکلب  دهد  قوس  ینیعم  تمس  هب  دنشاب  هتـشاد  شریذپ 

هنیمز ات  هدروآ  دوجوب  مدرم  رد  ار  مزال  یهاگآ  هک  درکیم  شالت  دوخ  ياهمایپ  تانایب و  اب  لاح  نیع  رد  تشاذگیم . مارتحا  دروآیمن 
هک دهدیم  ناشن  دندوب  سامت  رد  ناشیا  اب  کیدزن  زا  هکیناسک  تارطاخ  كرادم و  دانسا و  لاثم  يارب  دنشاب . هتشاد  ار  تقیقح  شریذپ 

هدوبن قفاوم  يو  باختنا  اب  ناشیا  دندوب  هدرک  ردـصینب  زا  بالقنا  ياهورین  هک  یلابقا  مغریلع  يروهمج  تسایر  لوا  هرود  تاباختنا  رد 
دوخ ياهمایپ  رد  لاح  نیع  رد  هدرک و  ذیفنت  ار  وا  يروهمج  تسایر  هدراذگ و  مارتحا  مدرم  تساوخ  هب  اذـهعم  دـندادن . زین  يأر  وا  هب  و 

تارهاظت و رذـگهر  زا  هدرب و  وا  تیهام  هب  یپ  ًاعقاو  ردـصینب  هب  ناگدـنهد  يأر  هکینامز  هاـگنآ  دـندادیم و  مدرم  هب  ار  مزـال  یهاـگآ 
هب تبسن  هدرک  ینلع  ار  دوخ  تفلاخم  زین  ماما  دنتفرگ  سپ  ار  دوخ  يأر  رتنـشور  ینایب  هب  ای  زاربا  يو  هب  ار  دوخ  دامتعا  مدع  اهیئامیپهار 
ای دنداد . يأر  يروهمج  تسایر  زا  ردصینب  لزع  رب  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  ًاتیاهن  مادـقا و  اوق  لک  یهدـنامرف  زا  يو  لزع 

دادیمن صیخـشت  بسانم  ار  وا  ماما  هکنیا  مغریلع  درک  داهنـشیپ  يریزو  تسخن  يارب  ار  ناگرزاب  سدـنهم  بالقنا  ياروش  هک  نامز  نآ 
سلجم هک  نامز  نآ  نینچمه  دـنهد و  رارق  دـییأت  دروم  ار  هدربمان  تلود  هک  تساوخ  مدرم  زا  و  درک . رداص  ار  يو  يریزوتسخن  مکح 

رظن مغریلع  اههتساوخ  نیا  اب  ماما  دنتشاد  ار  شترـضح  نیـشناج  ناونعب  يرظتنم  هللا  تیآ  باختنا  اب  قفاوم  دعاسم و  رظن  يربهر  ناگربخ 
دیدرگ مولعم  اهدعب  هکیلاح  رد  درک  یهارمه  مدرم  تساوخ  اب  دوب  شرودقم  هک  اجنآ  ات  هکلب  دادـن  ناشن  تفلاخم  اهنت  هن  دوخ  نتـشادن 

ماما زمرق  طخ  اهنت  و  ( 8 .) تسا هدوب  زین  هجوم  باختنا  هس  ره  اب  ناشیا  تفلاخم  ًایناث  هدوب  فلاخم  باختنا  هسره  اب  ماما  ترضح  ًالوا  هک 
لمحت لمأت و  نودـب  دراوم  نیا  رد  ًالومعم  تشاد و  تیـساسح  هداـعلاقوف  اـهنآ  لـباقم  رد  هک  دوب  یمالـسا  ياهـشزرا  هب  تبـسن  یطخت 

هب هک  دینـش  ویدار  زا  هکینامز  درکن و  يدیدرت  نآ  دادترا  مالعا  رد  دومن  تفلاخم  صاصق  هحیال  اب  یلم  ههبج  هکینامز  درکیم . دروخرب 
مدلارودهم دادترا و  مالعا  اب  درک و  رداص  ار  دروخرب  یگدیـسر و  روتـسد  ًاروف  تسا  هدش  تناها  س )  ) همطاف ترـضح  سدـقم  تحاس 

اب ماما  یتیبرت  بتکم  تسا  صخـشم  هک  روطنامه  درکن . هجوت  نآ  یللملانیب  یـسایس و  تاعبت  راـثآ و  هب  ياهظحل  يدـشر  ناملـس  ندوب 
یتیخنـس چیه  دوشیم  سیردـت  یمالـسا  کلامم  موس و  ناهج  ياههاگـشناد  رد  یـسانشناسنا  یـسانشهعماج و  نیوانع  تحت  هک  هچنآ 

یناسنا مولع  مان  هب  نونکا  هک  هچنآ  دوب و  هدش  شومارف  رضاح  رصع  رد  شور  نیا  دوب . راوتـسا  ءایبنا  شور  رب  ماما  تضهن  ساسا  درادن .
دنیآرب دوخ  زین  نآ  هک  دـشابیم  مسیناموا  ای  مسیلایـسوس و  مسیلاربیل ، فلتخم  ياههلوقم  رد  یناسنا  طباور  ناسنا و  فیرعت  تسا  حرطم 

ساسارب ماما  تیبرت  هویـش  هکیلاـح  رد  تسا . ناـسنا  رب  نیـشام  تیمکاـح  تلاـصا و  شریذـپ  یـشومارف و  دوخ  هجیتن  سناـسنر و  رـصع 
دهدیم یتعاجـش  تردـق و  نانچنآ  هعماج  ياههدوت  هب  هک  يرما  دوب  یهلا  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  شیوخ و  نتـشیوخ  هب  ناسنا  تشگزاب 

(. 2 . ) خیرات 30/6/58 هب  یمالسا  نمجنا  عمج  رد  ماما  ینارنخـس  ، 9 دلج ماما ، هفیحص  (. 1 .) تسین نآ  اب  هلباقم  هب  رداق  یتردق  چـیه  هک 
دلج ماما ، هفیحص  (. 5 . ) هحفص 354 دلج 5 ، ماما ، هفیحص  (. 4 . ) 463 هحفص ، 10 دلج ماما ، هقیحص  (. 3 ( .؟ هحفص دلج 18 ، ماما ، هفیحص 

هماـن 6/1/1368 هب  دوش  عوجر  (. 8 . ) هحفص 511 دلج 7 ، ماما ، هفیحـص  (. 7 . ) هحفص 248 ، 4 دلج ماما ، هفیحـص  (. 6 . ) هحفص 463 ، 6
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اهتلم لد  رد  تشحو  بعر و  داجیا  يارب  یناور  مهم و  رازبا  زا  یکی  نمـشد  ندرمـش  زیچان  ریقحت و  يرظتنم . هللا  تیآ  هب  ماـما  ترـضح 
ياهحالس راصحنا  عارتخا و  مود و  یناهج  گنج  زا  دعب  تسا . اهنآ  تاماکحتسا  عالق و  ندوب  ریذپان  ریخـست  نمـشد و  یتردقردق  ءاقلا 

حالس ياراد  گرزب  ياهتردق  اب  اهنت  هن  هک  دوب  هدش  داجیا  موس  ناهج  ياهتلم  رد  تینهذ  نیا  اکیرمآ  هژیوب  اهتردقربا  تسد  رد  ياهتسه 
رب مکاح  يدنمنوناق  درـس و  گنج  نارود  دشابیمن . اهنآ  رب  هیکت  زج  ياهراچ  تایح  ءاقب و  همادا  يارب  هکلب  دومن  هلباقم  ناوتیمن  یمتا 

ضحم هب  هک  داتفا  قافتا  اهراب  دوب . هدـش  هتفریذـپ  مه  فیعـض  کچوک و  ياهتلود  اهتلم و  فرط  زا  دوب و  ياهصیـصخ  نینچ  ياراد  نآ 
اهتـساوخ و زا  میلـست و  اهنآ  ياهتـساوخ  لباقم  رد  ياهقطنم  کچوک  ياهتلود  ناهج  زا  هقطنم  کی  فرط  هب  اکیرمآ  ياهناگوان  تکرح 

نیا تشاد  یبلق  نانیمطا  دوخ  یهلا  تاداقتعا  اهرواب و  ساسارب  تلم  لازیال  يورین  هب  هک  اـجنآ  زا  ماـما  دـندرکیم . لودـع  دوخ  عضاوم 
. میراذـگیم دوخ  ياپ  ریز  ار  اکیرمآ  ام  ( » 1 . «) دنکب دناوتیمن  یطلغ  چیه  اکیرمآ  : » دـیوگیم هکینامز  هدرب  لاوئـس  ریز  ار  يدـنمنوناق 
ياهتــسه و ياـه  حالــس  تـمظع  هـک  هداد  قوـس  رواـب  نـیا  تمــس  هـب  ار  اـهنآ  جراـخ و  مدرم  ياـههدوت  لد  زا  ار  هرهلد  سرت و  ( 2 «)
هب جاتحم  اهتردقربا  . » دیآ قئاف  نآ  رب  دـناوتیم  هک  تساهتلم  مزع  نآ  زا  رتالاب  هکلب  تسین  روشک  کی  تردـق  رایعم  میظع ، ياههناخدارز 

دنربیم ار  ام  ریاخذ  مه  فسالاعم  دنوشیم  امش  عیطم  اهنآ  دینک  هدافتسا  دوخ  حالس  زا  زور  کی  رگا  دنتسه  یمالسا ) ياهروشک   ) امش
ناریا تفن  ناریا و  هب  دوب  هتسب  لد  هک  ییاکیرمآ  امش ، زا  تسا  هدروخ  یلیـس  هک  اکیرمآ  ( » 3 .«) دننکیم اهنآ  زا  تعاطا  اهتموکح  مه  و 

هک دندوب  دقتعم  یمالسا  هیلاع  میلاعت  هب  هجوت  اب  ماما  تداهش  راثیا و  حالـس  رب  هیکت  ( 4 .«) دیدرک شنوریب  ار  اکیرمآ  نیا  ناریا ، ریاخذ  و 
هنادنمتفارـش گرم  هکلب  تسین  یگدـنز  نایاپ  گرم  هک  دیـسر  رواب  نیا  هب  درک و  لح  دوخ  يارب  ار  گرم  هلئـسم  یتلم  ياهعماج و  رگا 

، حالـس نیا  لباقم  رد  هکلب  هتـشادن  ساره  اهنت  هن  نمـشد  اب  دروخرب  زا  دـشابیم  يرتناـشخرد  نیون و  یگدـنز  زاـغآ  تداهـش  اـب  مأوت 
زا يرادروخرب  مغریلع  ماما  هک  دوب  هویش  نیا  اب  بیترت و  نیدب  و  دروآ . دهاوخ  دورف  میلست  رـس  ًاتیاهن  هتخاس و  ناوتان  زجاع و  ار  نمـشد 

ار نداد  یهاگآ  داشرا و  تخـس  ینالوط و  هار  تیعجرم  تردـق  تارایتخا و  زا  يرادروخرب  مغریلع  کـیتامزیراک و  هداـعلاقوف  تردـق 
ساسا و هک  دنک  داجیا  ار  یتردق  هدومن و  تکرح  هنوگماما  دوخ  هک  دـنک  تیبرت  نانچنآ  ار  یتلم  تسناوت  هویـش  نیا  اب  هدرک و  باختنا 
نانچمه و تلم  نیا  درذگیم  ناشیا  زوسناج  تلحر  زا  ینایلاس  هک  زین  کنیا  ددرگ . یمالسا  يروهمج  ماظن  رادتقا  تابث و  یلـصا  نکر 
بالقنا و يارب  رطخ  ساسحا  ضحمب  تسا  هدرک  ادـیپ  زین  يوق  ياهماش  هک  اجنآ  زا  هتـشاد و  روضح  بالقنا  هنحـص  رد  هویـش  ناـمه  هب 
(. 2 . ) هحفص 516 دلج 10 ، ماما ، هفیحـص  (. 1 . ) دـنکیم شوماخ  ار  داحلا  قافن و  هلعـش  هدـمآ و  هنحـص  هب  ًاروف  مکاـح  یمالـسا  ماـظن 

ناـهج 20/10/58، شخبیدازآ  ياـهنامزاس  ناگدـنیامن  عمج  رد  ینارنخـس  (. 3 . ) خـیرات 21/1/62 هب  ینارنخـس  دـلج 17 ، ماما ، هفیحص 
رتکد ص115 . دلج 15 ، ماما ، هفیحص  تاعالطا 28/5/60 ، همانزور  نارادساپ و  هاپس  ناهدنامرف  عمج  رد  ینارنخس  (. 4 . ) ص111 ج12 ،

ش45 روضح ، هلجم  يدمحم - رهچونم 

( هر  ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  تیناحور  تضهن  داجیا 

. دوب يولهپ  میژر  ناـیاپ  رب  يزاـغآ  هر ،)  ) ینیمخ ماـما  یـسایس  تیـصخش  عوـلط  هر )  ) ینیمخ ماـما  يربـهر  هب  تیناـحور  تضهن  داـجیا 
نأش ناسک  یخرب  دوب و  هتفای  تموکح  هیملع  ياـه  هزوح  یتح  هعماـج و  رد  مزیرالوکـس )  ) تسایـس زا  نید  ییادـج  رکفت  هک  یماـگنه 

يربک تبیغ  هرود ي  رد  ار  نآ  يارب  مایق  یمالـسا و  تموکح  لیکـشت  رگید  یهورگ  دـندید و  یم  يدرف  يونعم و  روما  رد  اهنت  ار  نید 
ینیمخ ماما  دومن . یم  زیگنا  تفگـش  تیناحور  تضهن  داجیا  يارب  شالت  تسایـس و  رد  عجرم  هیقف و  کی  تلاخد  دنتـسناد ، یمن  زیاـج 

رد ندش  قرغ  ناهاگآان  قطنم  رد  تهاقف  داتفا و  اج  تسایـس  زا  نید  ییادج  راعـش  یتقو  دیوگ : یم  تخـس  طیارـش  نآ  هرابرد ي  هر ) )
(1 .) دـیامن تلاخد  تموکح  تسایـس و  رد  دور و  نوریب  راصح  هریاد و  نیا  زا  هک  دوبن  زاـجم  مه  هیقف  ارهق  دـش  يداـبع  يدرف و  لـئاسم 
. تسا تسایـس  شمامت  مالـسا  هللا  و  درک : مالعا  دنلب  يادص  اب  تسکـش و  ار  يرکف  وج  نیا  دوخ  ریظن  یب  تعاجـش  اب  هر )  ) ینیمخ ماما 
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حیبست منیـشنب و  اجنیا  رد  هک  متـسین  اهدنوخآ  نآ  زا  نم  دریگ . یم  همـشچرس  مالـسا  زا  نردم  تسایـس  دـنا . هدرک  یفرعم  دـب  ار  مالـسا 
رگید روما  هب  مشاب و  ناطلـس  دوخ  يارب  تاقوا  هیقب ي  مهد و  ماجنا  یمـسارم  هبنـشکی  ياهزور  طـقف  هک  متـسین  پاـپ  نم  مریگب . تسد 
ناوج بالط  نیب  رد  هژیو  هب  هیملع  ياه  هزوح  رد  ار  طاشن  دیما و  زا  یجوم  هر ،)  ) ینیمخ ماما  یمالسا  تکرح  ( 2 . ) مشاب هتشادن  يراک 
ماـما تضهن  عورـش  هماـگنه ي  دوـب . يدـیدج  نارود  شخب  دـیون  یهلا ، درمدار  نآ  يربـهر  هب  هعیـش  تیناـحور  تـضهن  تـخیگنارب و 

تیناحور ( 1342-1341  ) تضهن نیزاـغآ  ياـهلاس  رد  تسا  نـشور  دـنداد . یم  لیکـشت  ار  زیاـمتم  ناـیرج  راـهچ  نویناـحور ، ینیمخ ،
نانآ هب  دـمآ -  دـهاوخ  نآ  حیـضوت  هک  تیناحور -  داهن  نورد  ياه  نایرج  ریاـس  زا  ناـمز  رورم  هب  اـما  تشاد ، رارق  تیلقا  رد  یبـالقنا 

هاگتسد هب  هتسباو  تیناحور  تیناحور 1 - داهن  نورد  ياه  نایرج  دنتـساخرب . يولهپ  میژر  اب  هلباقم ي  هب  ناـیناحور  تیرثکا  دنتـسویپ و 
و هر )  ) ینیمخ ماما  تضهن  اب  تدش  هب  دنتـشادن ، یهاگیاج  مدرم  نیب  رد  دـندوب و  تیلقا  رد  هک  نایناحور  زا  هورگ  نیا  يولهپ  تموکح 

میژر يوگاعد  دـندرک و  یم  تیامح  هعیـش  هاشداپ  اهنت  ناونع  هب  يولهپ  اضردـمحم  زا  نانآ  دـندوب . فلاخم  تیناـحور  یـسایس  شبنج 
هقردب ي لابقتسا و  هب  الومعم  نانآ  نیب  رد  هتسجرب  دارفا  دنتشاد . هطبار  كاواس )  ) میژر تینما  نامزاس  رابرد و  اب  نانآ  زا  یخرب  دندوب و 
درط و راتـساوخ  درک و  یم  تفلاخم  نیطالـسلا  ظاعو  ای  يراـبرد  ناـیناحور  اـب  تدـش  هب  هر )  ) ینیمخ ماـما  دـنتفر . یم  اهرفـس  رد  هاـش 

نانآ ییایند  يدام و  عفانم  هر ) ) ینیمخ ماما  تضهن  اب  تفلاخم  عبتلاب  ناـیناحور و  نیا  زا  یـشخب  یگتـسباو  لـیلد  ( 3 . ) دوب اهنآ  ییاوسر 
نیا یبالقنا  تیناحور  - 2 دـندش . یم  هرادا  تلود  رظن  ریز  هک  فاقوا  تارادا  جاودزا و  قالط و  رتاـفد  رد  راـک  هب  لاغتـشا  لـیبق  زا  دوب ؛
هتفرگ فدـه  ار  یمالـسا  تموکح  داجیا  يولهپ و  میژر  طوقـس  تشاد . ياـج  هر )  ) ینیمخ ماـما  ناـنآ  سأر  رد  هک  ناـیناحور  زا  هورگ 

اب هلباقم  عون  همه  يارب  ار  دوخ  دنتسناد و  یم  ینید  یفیلکت  ار  تسایس  رد  تلاخد  يولهپ  میژر  رالوکـس  تاغیلبت  فالخرب  نانآ  دندوب .
لکشت هر ،)  ) ینیمخ ماما  تضهن  رد  نایرج  نیا  هتسجرب ي  ياهتیـصخش  دندوب . درک ه  هدامآ  تداهـش  هجنکـش و  نادنز ، لمحت  میژر و 

يدرجورب و یمظعلا  هللا  تیآ  نوچمه  یگرزب  ياملع  عجارم و  هک  یطیارـش  رد  دـندروآ . دـیدپ  ار  زرابم  تیناـحور  هعماـج ي  دـنتفای و 
ماظن روحم  هر )  ) ینیمخ ماما  دنتـشاد ، زیهرپ  هاـش  اـب  میقتـسم  يریگرد  زا  دوخ  ناـمز  تایـضتقم  طیارـش و  هب  هجوت  اـب  یناـشاک  هللا  تیآ 

طورشم زا  تشاد ؛ دوخ  اب  ار  یـسایس  هبرجت ي  زا  يراب  هلوک  هر ) ) ینیمخ ماما  دوب . هتفرگ  فده  ار  يولهپ  هاش  اضردمحم  ینعی  یتنطلس 
رد ار  روشک  تاجن  هار  دوب و  هاگآ  سردـم  دیهـش  نوچ  یگرزب  ياـملع  ياـهتیلاعف  اهـششوک و  زا  و  تفن ، ندـش  یلم  تضهن  اـت  هتفرگ 

هکنیا زا  سپ  رارـسالا  فشک  باتک  فیلأت  اـب  1323 ش . لاس 1322 - رد  هر )  ) ماما دـید . یم  میظع  یبالقنا  تیناـحور و  تضهن  داـجیا 
رد رارــسالا  فـشک  باـتک  درک . زاـغآ  ار  شا  یــسایس  يرکف و  هزراـبم ي  داـهن ، رــس  تـشپ  ار  يزاـسدوخ  ربـکا و  داـهج  زا  يا  هرود 

یسایس و ماظن  لصا  رب  دیکأت  نمـض  ماما  باتک ، نیا  رد  دش . هتـشون  هداز  یمکح  مان  هب  يدرف  یفارحنا  راکفا  تاهبـش و  هب  ییوگخـساپ 
، یتیالو یتلایا و  ياهنمجنا  هحیال  رد  میژر  هک  یماـگنه  لاس 1341  رد  ( 4 . ) تسا هدرک  حرطم  زین  ار  هیقف  تیـالو  تموـکح ، ترورض 

يارب هر )  ) ماما دش ، هجاوم  يدج  يا  هرطاخم  اب  ناریا  رد  مالـسا  درک ، فذح  ناگدـنوش  باختنا  زا  ار  مالـسا  طرـش  نآرق و  هب  دـنگوس 
هناگ شش  لوصا  هاش  نآ ، زا  سپ  درک . ینیشن  بقع  هب  راداو  ار  ملع  هللادسا  تلود  دوخ ، عطاق  هزرابم ي  اب  تساخ و  اپ  هب  مالـسا  تاجن 

نوناق حالصا  اه ، هناخراک  دوس  رد  نارگراک  درک ن  میهس  اه ، هناخراک  ماهس  شورف  اهلگنج ، ندش  یلم  یتیعر ، بابرا و  ماظن  ياغلا  ي 
هزاجا هک  هطورشم  یساسا  نوناق  فالخ  رب  حرطم و  دیفـس  بالقنا  ناونع  هب  ار  شناد  هاپـس  داجیا  نینچمه  نانز و  تکراشم  تاباختنا و 

هن اکیرمآ  عفانم  ياتـسار  رد  هاش ، ییاکیرمآ  نابابرا  روتـسد  هب  هک  تکرح ، نیا  تشاذـگ . مودـنارفر  هب  دوب ، هدادـن  هاش  هب  مودـنارفر  ي 
ریغ ار  مودـنارفر  ( هر  ) ماما دـش و  ور  هبور  املع  تفلاخم  اب  تفرگ ، تروص  یتسینومک  بالقنا  زا  يریگولج  يارب  رهاـظ  هب  ناریا و  تلم 

هاش و ینعی  ناریا ، رد  داسف  یلـصا  ياه  هشیر  دوخ ، یـسایس  هداعلا ي  قوف  يدنمـشوه  اب  تیناحور  تضهن  راذگناینب  درک . مالعا  ینوناق 
تیناحور تضهن  هاش  دوب . هتفرگ  هناشن  دنتشاد  ذوفن  تموکح  رد  هک  ار  ینایئاهب  لیئارسا و  مزینویهص و  اکیرمآ ، يرابکتسا  میژر  رابرد ،

رد ینیمخ  ماما  دـش و  یم  رت  هریت  زور  هب  زور  يولهپ  میژر  اب  تیناحور  زا  نایرج  نیا  هطبار ي  تشاذـگ . مان  هایـس » عاجترا   » ار یبـالقنا 
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رد ار  یمالسا  تضهن  ربهر  يولهپ  میژر  درک . داریا  هیـضیف  رد  میژر  هیلع  نیـشتآ  يا  هباطخ  دادرخ 1342 ، ینعی 13  اروشاع ، زور  رصع 
اـملع و تفلاـخم  اـب  تسویپ . عوـقو  هب  نیمارو  مق و  نارهت ، رد  دادرخ 1342 نینوخ 15  ماـیق  زا  سپ  هک  دوـمن  ریگتـسد  دادرخ  بش 15 
. دنک دازآ  نیدرورف 1343  خـیرات 15  رد  ار  ماما  دـش  راـچان  میژر  یبـالقنا ، تیناـحور  يوس  زا  ماـما  تیعجرم  مـالعا  گرزب و  عجارم 
هب ار  تناید  زا  نآ  ییادج  تسایـس و  ندوب  یناطیـش  هیرظن ي  ات  دوب  شالت  رد  میژر  درب ، یم  رـس  هب  تشادزاب  رد  هر )  ) ماما هک  یماگنه 

، هعدـخ نتفگ ، غورد  زا  تسا  ترابع  تسایـس  اقآ  : » تفگ هک  كاواس  سیئر  ناورکاپ  رظن  لباقم  رد  ناشیا  اما  دـنک ؛ لیمحت  هر )  ) ماـما
دییوگ یم  امـش  هک  تسایـس  نیا  دراو  لوا  زا  ام  : » دومرف دیراذگب .» ام  يارب  امـش  ار  نآ  تسا و  یگتخوس  ردـپ  هصالخ  گنرین ، بیرف ،

ماما تفلاخم  ماجنارـس ، دـندوزفا و  میژر  هیلع  دوخ  هزرابم ي  رب  نانچمه  وا  وریپ  یبالقنا  نویناحور  و  هر ) ) ینیمخ ماـما  ( 5 . « ) میا هدوبن 
هیرظن لاس 1348  رد  تفر و  فجن  هب  لاس 1344 رد  هر )  ) ماما دش . هیکرت  هب  ناشیا  دیعبت  بجوم  لاس 1343  رد  نویسالوتیپاک  هیلع  هر ) )
ناونع اب  نآ  راشتنا  اب  یبـالقنا  ناـیناحور  درک . سیردـت  ار  هیقف  تیـالو  یمالـسا و  تموکح  ینعی  يولهپ  میژر  يارب  دوخ  نیزگیاـج  ي 

راـثیا و اـب  ار  دوخ  تیلاـعف  يولهپ  میژر  طوقـس  اـت  هر )  ) ماـما يربـهر  تحت  دندیـشخب و  رارمتـسا  ار  دوـخ  تکرح  هیقف  تیـالو  باـتک 
، يدیعـس اضردمحم  دیـس  دیهـش  زا  میناوت  یم  تیناحور ، زا  نایرج  نیا  هتـسجرب ي  ياهتیـصخش  هلمجزا  دـنتفرگ . یپ  ناوارف  يراکادـف 
، يرظتنم دمحم  دیهش  وگزردنا ، یلع  دیس  دیهـش  یتشهب ، نیـسحدمحم  دیـس  دیهـش  يرهطم ، یـضترم  دیهـش  یندم ، هللادسا  دیـس  دیهش 

مان يرظتنم  هللا  تیآ  یناقلاط و  هللا  تیآ  یناجنسفر ، یمشاه  هللا  تیآ  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  يزاریش ، ینابر  موحرم  یـشلما ، ینابر  موحرم 
هژیو هب  ینید  مولع  سیردـت  نمـض  دـمآ و  یم  باسح  هب  میژر  هیلع  هزرابم  راوتـسا  ناکرا  هلمج  زا  دهـشم  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  میربب .

هتـسه ي تفرگ . یم  یپ  ار  هیتجح  نمجنا  رکفت  دـننام  یفارحنا  راکفا  يولهپ و  میژر  هیلع  هزرابم  یبالقنا ، بـالط  تیبرت  نآرق و  ریـسفت 
نانآ دوب و  تیناحور  نایرج  نیمه  زا  لکـشتم  دـش ، زاغآ  هر )  ) ینیمخ ماـما  يربهر  هب  لاس 1341  زا  سپ  هک  تیناحور ، تضهن  یلـصا 

یمالسا بالقنا  نیگنس  راب  یبالقنا ، یبهذم و  نازومآ  شناد  نایوجـشناد و  ناداتـسا ، هژیو  هب  مدرم و  فلتخم  راشقا  کمک  اب  هک  دندوب 
هب دـنتفات ، یمن  رب  ار  يولهپ  میژر  دادبتـسا  هکنیا  اب  تیناحور  زا  ناـیرج  نیا  ور  هناـیم  فلاـخم  تیناـحور  - 3 دندیـشک . یم  شود  رب  ار 

نوناق يولهپ  اضردـمحم  ات  دنتـشاد  شالت  ور ، هنایم  فلاخم  نایناحور  دوبن . دـقتعم  زین  یهاشنهاش  ماظن  يزادـنارب  زیمآرهق و  هزراـبم ي 
( هر  ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  یبالقنا  تیناحور  نایرج  هب  اـهنآ  بـالقنا  يدـعب  لـحارم  رد  دـنک . ارجا  لـماک  روط  هب  ار  هطورـشم  یـساسا 
زرابم و تیناحور  فیعـضت  يارب  زین  يولهپ  میژر  ( 6 . ) درک رت  شیب  رابرد  هاش و  اب  ار  دوخ  تاطابترا  يرادمتعیرـش  ياقآ  اـما  دنتـسویپ ؛

ادج تسایـس  زا  ار  نید  کیروئت  ظاحل  هب  دنچ  ره  نایناحور  زا  هورگ  نیا  یـسایس  ریغ  تیناحور  - 4 داد . یم  اهب  نایرج  نیا  هب  یبـالقنا 
. دندرک یم  زیهرپ  تسایس  رد  تلاخد  دورو و  زا  تدش  هب  دنتشاد . رارق  نآ  رد  هک  یصاخ  طیارش  لیلد  هب  ای  لمع ، رد  اما  دنتـسناد ، یمن 
ار دوخ  هک  دوب  هیتجح  نمجنا  نایرج  نیا  زا  هخاش  کی  ( 7 .) دندوب لوغشم  يونعم  یقالخا و  لئاسم  هب  هجوت  سیردت ، لیصحت ، هب  نانآ 

یبالقنا تیناحور  هب  ناـیرج  نیا  زا  یـشخب  یمالـسا  بـالقنا  باتـش  هرود ي  رد  هتبلا  تسناد . یم  ع )  ) ناـمز ماـما  هب  بوسنم  یتیـالو و 
ناراداوه و زین  روشک  فلتخم  ياه  ناتـسا  رد  نارهت  مق و  رب  هوالع  هناگراهچ  ياه  ناـیرج  زا  کـی  ره  هک  تشاذـگ  ورف  دـیابن  تسویپ .
رد یتالحم  نیدلا  ءاهب  دهشم و  رد  ینالیم  يداهدمحم  هللا  تیآ  ریظن  یعجارم  میژر  دض  ياهتیلاعف  زا  تسا  مزال  دنتـشاد و  یناگدنیامن 

هلـصاف ي رد  تیناحور  یگنهرف  ياـهتیلاعف  ات 1357  ياهلاس 1341 هلـصاف ي  رد  تیناحور  یگنهرف  ياـه  تیلاـعف  ( 8 . ) درک داـی  زاریش 
یمالـسا و غیلبتلاراد  هتبلا  تشاد . یـسایس  هغبـص ي  رت  شیب  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  اـت  تضهن  زاـغآ  ینعی  ات 1357 ، ياهلاس 1341 

رارق هب  درک ، راکشآ  اهدعب  ار  دوخ  یسایس  يداینب  شقن  هک  اهتیلاعف  نیا  مهم  ياهروحم  درک . ءانثتسا  دیاب  نایم  نیا  رد  ار  هیتجح  نمجنا 
نیببت - 2 ناملـسم ؛ مدرم  ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  رد  یمالـسا ، لیـصا  عبانم  زا  ادـخ  ماکحا  هئارا  يارب  داهتجا  ندرک  ناونع  - 1 دوب : ریز 

هیکزت و هب  ماـمتها  مالـسا ، یقـالخا  لوصا  هئارا  يارب  شـالت  - 3 نافلاخم ؛ نادـناعم و  تاهبـش  هب  ییوگخـساپ  یمالـسا و  دـیاقع  لوصا 
هزرابم دربشیپ  يارب  نآ  زا  يریگ  هرهب  مالسا و  خیرات  نییبت  - 4 یهلا ؛ قالخا  هب  قلختم  ياه  ناسنا  تیبرت  هعماج و  دوخ و  سفن  بیذهت 
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یتح روشک و  رـسارس  رد  یمالـسا  مولع  غیلبت  - 6 ریـسفت ؛ ملع  رذـگ  زا  نآرق  ینارون  قیاقح  ندومن  نشور  - 5 رامعتسا ؛ دادبتـسا و  هیلع 
، اه تیلاعف  نیا  يارب  دنمـشناد . ناوج و  بالط  تیبرت  یمالـسا و  مولع  سیردت  - 8 رکنم ؛ زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  - 7 ناریا ؛ زا  جراخ 

نینچمه نانآ  دـنداهن . ناینب  زین  يدـیدج  تاسـسؤم  هکربتم ، عاقب  ایاکت و  دـجاسم ، هیملع ، ياه  هزوح  زا  يریگ  هرهب  رب  هوالع  نایناحور 
، لوصا هقف و  برع ، تایبدا  ینعی  اه ، هزوح  لومعم  سورد  رانک  رد  هک  دنداهن  انب  ار  تلاسر  یناقح و  هسردم  هلمج  زا  يدیدج  سرادم 
، مالـسا بتکم  دـننام  ار  یـصاخ  تالجم  ینید ، بتک  راشتنا  رانک  رد  نینچمه  نایناحور  دنتـشاد . هجوت  زین  يرگید  زاین  دروم  سورد  هب 

ساـسحا هرود  نیا  رد  زیگنارب  هجوـت  هتکن ي  دـندرک . یم  رـشتنم  ار  مـظعا  دجـسم  هیرـشن ي  يرفعج و  فراـعم  هماـنلاس  عیـشت ، بـتکم 
نینچمه ( 9 . ) دـندوب نآ  رکتبم  يرهطم  یـضترم  دیهـش  هلمج  زا  اـملع  زا  یخرب  هک  تسا  اـه  هزوح  تالیکـشت  رد  تاحالـصا  ترورض 

هورد رد  رگا  تسا . یسایس  یگنهرف و  ياه  هصرع  رد  هرود  نیا  ياهیگژیو  زا  هدش ، یهدنامزاس  یتالیکشت و  ياهراک  هب  رت  شیب  هجوت 
باـتک رد  ار  نآ  هنوـمن ي  دـش و  یم  هداد  خـساپ  يرکف  تاهبـش  تاـماهبا و  هب  يدرف  تروـص  هب  اتدـمع  تیناـحور  تضهن  زا  شیپ  ي 
داجیا بلاق  رد  ات  دوش  یم  شالت  نامز  نیا  رد  ( 10 ، ) مینیب یم  يورسک  یفارحنا  راکفا  هب  خساپ  رد  هدش  رشتنم  بتک  ای  رارسالا و  فشک 

دای یمالسا  غیلبتلاراد  قح و  هار  رد  هسسؤم ي  هدش  دای  تاسسؤم  نایم  زا  ددرگ . عافد  مالـسا  زا  دیآ و  مهارف  باوج  یگنهرف  تاسـسؤم 
يزارخ و نسحم  دیس  یهاشورسخ ، يداه  دیس  نایاقآ  نآ  ناراذگناینب  دش . سیسأت  لاس 1343  رد  قح  هار  رد  هسسؤم ي  دنرت . یندرک 

نیا تیلاعف  یلـصا  ياهروحم  دنتخادرپ . یم  یگنهرف  ياهتیلاعف  هب  نایرازاب  زا  یخرب  کمک  اب  نانآ  دندوب . رورپ  نید  نیدلا  لامج  دـیس 
ناینب يرادمتعیرش  هللا  تیآ  لاس 1344  رد  ار  یمالـسا  غیلبتلاراد  ( 11 . ) دوب مسیسکرام  تیحیسم و  تاغیلبت  اب  يرکف  هزرابم ي  هسـسؤم 

، مالسا خیرات  هباطخ ، نف  یسراف ، تایبدا  یگدنسیون ، نف  مالـسا ، ياملع  مجارت  دیاقع ، هغالبلا ، جهن  لیبق  زا  یـسورد  زکرم  نیا  رد  داهن 
لیالد زا  دوب و  نیبدب  غیلبتلاراد  سیسأت  هب  تبسن  یبالقنا  تیناحور  دش . یم  سیردت  تئیه  هقف و  نآرق ، ریـسفت  یـسانش ، ثیدح  هیارد ،

تـسناوت یم  زکرم  نیا  هب  بالط  هجوت  تضهن ، زاـغآ  ماـگنه  رد  دوب . تیناـحور  یبـالقنا  تضهن  ریـسم  رد  فارحنا  داـجیا  ینیبدـب  نیا 
تیناـحور فوفـص  رد  فاکـش  داـجیا  هب  دـیامن و  فرحنم  دوب -  یبـالقنا  یـسایس و  يدربهار  هک  ار -  میژر  اـب  هزراـبم  یلـصا  دربـهار 

یهد زایتما  یهاش و  متـس  تلود  اب  يراکمه  كاواس ، تقفاوم  بسک  دـنمزاین  یغیلبت  هدرتسگ ي  زکرم  نینچ  داجیا  هکنیا  مود  دـماجنیب .
ههبش نیا  غیلبتلاراد  سیسأت  دنتـسیرگن . یم  یفنم  هدید ي  اب  نآ  هب  تبـسن  زرابم  نایناحور  و  هر )  ) ینیمخ ماما  ساسا  نیا  رب  دوب . نانآ  هب 

یم يوـلهپ  هاـش  اضردـمحم  هک  دـشاب  یمالـسا  هاگـشناد  حرط  ناـمه  زکرم  نیا  تسا  نکمم  هک  دز  یم  ناـماد  دارفا  یخرب  نـهذ  رد  ار 
زین ار  یـشخب  غیلبت ، يارب  یناریا  بالط  شزومآ  رب  هوالع  غیلبتلاراد  ( 12 . ) دهن ناینب  تلود  هب  هتـسباو  بالط  تیبرت  يارب  ار  نآ  تساوخ 

ناکدوک و يارب  يداش » مایپ  ، » ناناوج يارب  ون » لسن   » مان هب  ار  یتایرشن  نینچمه  دوب . داد ه  صاصتخا  هبلط  نانز  یجراخ و  بالط  يارب 
اب یگنهرف  هزراـبم  تیحیــسم و  تاـغیلبت  ربارب  رد  يریگ  عـضوم  درک . یم  رــشتنم  یبرع  ناـبز  هـب  يداــهلا »  » یملع یــشهوژپ  هـلجم ي 

هسسؤم نیا  ناملسم  قلخ  بزح  نایرج  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دوب . غیلبتلاراد  يرکف  تیلاعف  ياهروحم  هلمج  زا  مسیـسکرام 
بطق دمحم  رصم و  نیملسملا  ناوخا  ناربهر  زا  1966م ). - 1903  ) بطق دیس  راثآ  همجرت ي  ( 13 . ) دش راذگاو  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  هب 

ملق هب  هک  درک  هراشا  مالـسا  ورملق  رد  هدـنیآ  باتک  همجرت ي  هب  ناوت  یم  نینچمه  تسا و  نایناحور  یگنهرف  راثآ  هلمج  زا  زین  وا  ردارب 
ییابطابط و نیسحدمحم  دیـس  همالع  یگنهرف  يرکف -  ياهتیلاعف  هک  تسا  نایب  هتـسیاش  ( 14 . ) دش همجرت  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح 
. دوب رثؤم  رایـسب  هرود  نیا  رد  یبرغ  رالوکـس  ياه  هشیدـنا  مسیـسکرام و  يرکف  ياه  هناماس  هب  ندز  هبرـض  رد  يرهطم  یـضترم  دـیهش 

ياه لکـشت  درک . دای  یناـقلاط  هللا  تیآ  ناـگرزاب و  يدـهم  سدـنهم  یتعیرـش ، یلع  رتکد  یگنهرف  يرکف -  تامادـقا  زا  دـیاب  نینچمه 
، دوب يولهپ  میژر  اب  هزرابم  یمالسا و  راکفا  رشن  همشچرس ي  هک  تیناحور ، گرزب  نایرج  رانک  رد  هیملع  ياه  هزوح  زا  جراخ  یمالـسا 

طابترا تیناحور  اب  اههورگ  نیا  زا  یضعب  تفرگ . لکـش  دعب  هب  ياهلاس 1340  رد  هیملع  ياه  هزوح  زا  جراخ  زین  يرگید  ياـه  لکـشت 
ار اهنآ  راتفر  میرامـش و  رب  ار  اهنآ  نیرت  مهم  دیـشوک  میهاوخ  کنیا  دـندرک . یم  لمع  تیناحور  زا  لقتـسم  رگید  یـشخب  اـما  دنتـشاد ؛

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 2197 

http://www.ghaemiyeh.com


لاس لیاوا  رد  هک  دندوب  يرازاب  ناناوج  دجاسم و  نالاعف  زا  یعمج  یمالسا  هفلتؤم ي  تئیه  یمالـسا  هفلتؤم  ياه  تئیه  میهد . حیـضوت 
هقباس هورگ  نیا  ياضعا  زا  یخرب  ( 15 . ) دندروآ دیدپ  ار  یسایس  لکـشت  نیا  دندمآ و  مه  درگ  هر )  ) ینیمخ ماما  هیـصوت ي  قبط   1342

. دنتسناد یم  تیعجرم  عبات  ار  دوخ  نانآ  دوب . يوق  رایسب  تیناحور  اب  هفلتؤم  ياه  تئیه  طابترا  دنتشاد . زین  مالسا  نایئادف  اب  يراکمه  ي 
نیسحدمحم دیهش  يرهطم ، یضترم  دیهش  يراونا ، نیدلا  ییحم  زا  بکرم  یناحور  ياروش  کی  تالیکشت  نیا  سأر  رد  ساسا ، نیا  رب 

دارفا هک  هلودـلا  نیما  دجـسم  هورگ  لوا ، دوب : یبهذـم  تئیه  هس  لـماش  هورگ  نیا  یلـصا  هتـسه  تشاد . رارق  ییـالوم  یتـشهب و  ینیـسح 
یفطصم یلکوت ، لضفلاوبا  جاح  قیفش ، هللا  بیبح  جاح  يدالوا ، رکسع  هللا  بیبح  یقارع ، يدهم  دیهش  زا : دندوب  ترابع  نآ  هتسجرب ي 

نآ هتـسجرب ي  دارفا  هک  یلع  خیـش  دجـسم  تئیه  مود ، یناما . مشاه  جاح  یمـشتحم و  دومحم  دیـس  جاح  دـمحا ، يدـهم  جاح  يرئاح ،
وـضع دعب  هک   ) رف یـسردم  سابع  نایریدق ، دمحا  جاح  يدروجال ، هللادسا  دیـس  یمالـسا ، قداصدمحم  یناما ، قداص  زا : دندوب  ترابع 

نآ هتـسجرب ي  دارفا  هک  اه  یناهفـصا  هورگ  موس ، نایدـهم . هللادـبع  جاح  ینامحر و  نیـسح  جاـح  دـش ،) يوجر  هورگ  قلخ  نیدـهاجم 
. نایچماداب هللادسا  نیتم و  دمحم  جاح  یلیلخ ، هللا  تزع  نارداهب ، يدهم  جاح  یقداص ، دمحمریم  نیدلاءالع  دیس  جاح  زا : دندوب  ترابع 

تئیه دندوب . يدالوا  رکسع  هللا  بیبح  یمالسا و  قداصدمحم  دیهش  یناما ، قداص  دیهـش  لکـشت ، نیا  یلـصا  ناگدنریگ  میمـصت  ( 16)
تامادقا هلمج  زا  دش . یم  بوسحم  نآ  ياضعا  زا  وگزردنا  یلع  دیـس  دیهـش  هک  دوب  رادروخرب  زین  یماظن  هخاش ي  کی  زا  هفلتؤم  ياه 

نیا هجیتـن ي  رد  دوب  لاس 1343  رد  هیکرت  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  دـیعبت  زا  سپ  تقو ، ریزو  تسخن  روصنم  یلعنـسح  رورت  هفلتؤم  یـساسا 
رامش دندیسر . تداهـش  هب  دادرخ 1344  رد  ریگتـسد و  یناما  قداص  داژن و  کین  یـضترم  يدنره ، رافـص  اضر  ییاراخب ، دـمحم  مادـقا 

دندوب يراونا  یقارع و  يدهم  دیهـش  يدالوا ، رکـسع  دارفا  نیا  هلمج  زا  دندش . موکحم  نادنز  هب  ریگتـسد و  زین  هفلتؤم  ياضعا  زا  رگید 
ینیمخ ماما  ياه  هیمالعا  عیزوت  دـجاسم ، ياهتئیه  ياهتیلاعف  هب  یـسایس  نداد  تهج  ( 17 . ) دش موکحم  نادـنز  لاس  هب 15  رخآ  رفن  هـک 

بالقنا يزوریپ  زا  لبق  هفلتؤم  تامادقا  هلمج  زا  مدرم  نیب  رد  یبهذـم  تایرـشن  عیزوت  میژر ، دـض  ياهییامیپهار  رد  لاعف  تکرـش  هر ،) )
تیلاعف لوغـشم  هیقف  تیالو  زا  يوریپ  اب  زرابم و  تیناحور  اب  وسمه  یمالـسا » هفلتؤم  بزح   » ناونع تحت  نونکا  مه  ناـنآ  دوب . یمالـسا 

جیار يرازاب  یناحور و  راشقا  نیب  رد  اهنت  یبهذم  یسایس و  لئاسم  هب  هجوت  یمالسا  ياهنمجنا  دنا . یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  یـسایس 
یسایس و ياهـشیارگ  ياراد  زین  یناتـسریبد  یتح  یهاگـشناد و  ناناوج  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  ات  ياـهلاس 1340  لوط  رد  هکلب  دوبن ؛

لیکـشت اب  نانآ  دـندوب . لاعف  هصرع  نیا  رد  زین  ناکـشزپ  ناسدـنهم و  ناملعم و  نازومآ ، شناد  نایوجـشناد و  رب  نوزفا  دـندوب . یبهذـم 
یم شالت  یناحور  ياه  تیصخش  زا  توعد  اب  اهنمجنا  نیا  زا  يرایسب  دنتخادرپ . یم  یـسایس  ینید و  ياهتیلاعف  هب  یمالـسا  ياه  نمجنا 

یبرغ و دیدج  بتاکم  زا  يوزوح  ریغ  دیدج و  تالیصحت  لیلد  هب  نانآ  زا  يرایسب  هتبلا  دنوش . انـشآ  رت  شیب  مالـسا  قیاقح  اب  ات  دندرک 
، ناکشزپ یمالسا  نمجنا  نارهت ، هاگـشناد  رد  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  دندوب : اهنمجنا  نیا  زا  دندوب . رثأتم  يرکفنـشور  ياه  هشیدنا 

یخرب روـضح  اـب  یمالـسا  نوناـک  نمجنا و  هدزیـس  زا  يا  هرگنک  لاـس 1340 رد  ناـملعم . یمالـسا  نمجنا  نیـسدنهم و  یمالـسا  نمجنا 
تشگ و اپ  رب  هورگ  هدفه  روضح  اب  هرگنک  نیا  دعب ، لاس  دش و  لیکـشت  نارهت  رد  یناقلاط ، هللا  تیآ  هلمج  زا  یناحور ، ياه  تیـصخش 

تضهن لوط  رد  روکذم  ياه  نمجنا  ( 18 . ) دنداتـسرف هدنیامن  مایپ و  اهنآ  يارب  يرادمتعیرـش  ینالیم و  هللا  تیآ  هلمج  زا  املع  زا  یخرب 
تاعالطا فعـض  لیلد  هب  هک  تسا  ینتفگ  دنتـشاد . هدرتسگ  تکرـش  یمدرم  تارهاـظت  اـهییامیپهار و  رد  دـندوب و  لاـعف  ناریا  یمالـسا 

زا اههاگـشناد  رد  لاربیل  یتسیـسکرام و  تاغیلبت  ياضف  رد  نتفرگ  رارق  وس و  کی  زا  لیـصا ، تیناحور  اب  گـنر  مک  طاـبترا  یمالـسا و 
دننام هناحلسم  ياه  نامزاس  زا  یخرب  تیوضع  هب  دنداتفا و  رد  يرکف  تافارحنا  هب  یمالـسا  ياهنمجنا  نیا  ياضعا  زا  یخرب  رگید ، يوس 

للم بزح  دنداتـسیا . یمالـسا  يروهمج  ماظن  لباقم  رد  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دـندمآرد و  قلخ  نیدـهاجم  قلخ و  ییادـف  ياـهکیرچ 
، بزح فدـه  داهن . ناینب  لاس 1340 ش . هب  يدرونجب  نسح  ازریم  هللا  تیآ  دـنزرف  يدرونجب  مظاکدـمحم  دیـس  ار  بزح  نیا  یمالـسا 

ياـهورین ناـیم  زا  ار  دوخ  يریگوضع  دوصقم  نیا  هب  لـین  يارب  بزح  دوـب . یمالـسا  تموـکح  يرارقرب  یهاـشنهاش و  ماـظن  ینوـگنرس 
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دندوب ترابع  بزح  نیا  ياضعا  هلمج  زا  درک . دوخ  بذـج  ار  رفن  زاغآ و 55   1344 ياهلاس 1343 - رد  بالط  یخرب  ناوج و  یبهذـم 
، يدومحم دیـس  یـشیرق ، رفـصا  دیـس  ینازودزود ، سابع  یئابطابط ، نسح  دیـس  یقداص ، دمحمریم  دمحم  هداز ، يدحرـس  مساقلاوبا  زا :
هیرـشن ي دوب . هناحلـسم  گـنج  بزح ، یتازراـبم  دربهار  ( 19 . ) یجاح یـضترم  دـمحا و  دـمحا  ینامرک ، داوجدـمحم  يروصنم ، داوج 
هب نآ  ياضعا  دش و  ییاسانـش  لاس 1344  رد  یگبرجت  مک  ندوب و  ناوج  لیلد  هب  یمالـسا  لـلم  بزح  تشاد . ماـن  قلخ »  » اـهنآ ناـگرا 

یقاب نادنز  رد  اهلاس  يارب  اضعا  رگید  وا و  ور ، نیا  زا  دش و  يدرونجب  مادعا  زا  عنام  فجن  ياملع  تیامح  اما  دـندش ؛ ریگتـسد  تعرس 
یم باسح  هب  شزرا  يا  هنوگ  يولهپ  میژر  اب  هناحلـسم  هزرابم  هک  یطیارـش  رد  ههد ي 1350 ، رد  هناگ  تفه  ياـه  هورگ  ( 20 . ) دندنام

نیدهاجم نامزاس  اب  طبترم  دارفا  زا  یخرب  دوب ، هدش  راکـشآ  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  هناقفانم  يدادـترا و  تیهام  رگید  يوس  زا  دـمآ و 
زا دـندز . یکچوک  حلـسم  اه ي  هورگ  سیـسأت  هب  تسد  دوب ، نامزاس  اب  یهارمه  زا  عنام  نانآ  یبهذـم  شیارگ  هک  نآ  راداوه  ای  قلخ و 

دندوب نیدحوم  قلف و  حالف ، فص ، يدیحوت  ردـب ، يدـیحوت  هدـحاو ، تما  نوروصنم ، هورگ  تفه  رامـش  مک  اه ي  هورگ  نیا  هلمج ي 
تیدوجوم مالعا  لاس 1358  زاغآ  رد  دـنداد و  لیکـشت  ار  یمالـسا  بـالقنا  نیدـهاجم  ناـمزاس  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک 

لمع یمالـسا  بالقنا  ققحت  شرتسگ و  هیلع  هک  ینایرج  ره  اهتردقربا و  اهتموکح  اهنامزاس ، رـصانع ، اب  هک  دندومن  مالعا  نانآ  دـندرک .
 - کیژولوئدـیا هزراـبم ي  یلخاد  ناـفرحنم  ناـبلط و  تصرف  ناـقفانم ، اـه و  تسینویهـص  تسار و  پچ و  ياهتـسیلایرپما  زا  مـعا  دـنک ،

هدـش دای  هناگ  تفه  ياه  هورگ  راصتخا  هب  اجنیا  رد  ( 21 . ) داد دنهاوخ  بیترت  یماظن  هلمح ي  موزل  تروص  رد  درک و  دنهاوخ  یـسایس 
هدع لاس 1354و  دادترا  يارجام  زا  سپ  قلخ  نیدهاجم  ياهباعشنا  زا  بکرم  هک  هورگ ، نیا  ياضعا  نوروصنم : - 1 مینک : یم  یفرعم  ار 
دیهش نآ  راذگناینب  دنتـشاد . تیلاعف  لوفزد -  نادابآ و  رهـشمرخ ، زاوها ، ياهرهـش  روشک -  یبونج  قطانم  رد  رت  شیب  دندوب ، رگید  يا 

یناسک دندیشخب . ماکحتسا  تیناحور  اب  ار  دوخ  طباور  نیقفانم  خلت  هبرجت ي  زا  يریگولج  يارب  اهنآ  دوب . یلوفزد  یتافـص  نیـسحمالغ 
تیعجرم و اب  ار  دوخ  طابترا  یناشاک  یتسار  هللا  تیآ  قیرط  زا  ات  دندرک  یعس  دندوب ، دنبیاپ  یتهاقف  مالـسا  ینید و  دیاقع  هب  تخـس  هک 
« داقتنا  » ياج هب  یـصاوت »  » و یمیت » هناـخ   » يارب نیـصح »  » دـننام ینآرق  تاحالـصا  زا  دندیـشوک  نینچمه  ناـنآ  دـننک  ظـفح  تیناـحور 

تحلصم صیخشت  عمجم  یلعف  ریبد  نارادساپ و  هاپس  نیشیپ  هدنامرف ي   ) ییاضر نسحم  هورگ ، نیا  هتسجرب ي  ياضعا  زا  دننک . هدافتسا 
قباس ریزو   ) یناخمش یلع  نابایرد  و  روشک ) ریزو  یلعف  نیـشناج  هاپـس و  لک  هدنامرف  قباس  نیـشناج   ) ردقلاوذ رقابدمحم  رادرـس  ماظن ،)

یفرعم نامزاس  رد  هدـنیامن  ناونع  هب  یتسار  هللا  تیآ  ات  دـندرک  تساوخرد  ماما  زا  لاس 58  رد  نامزاس  لیکـشت  زا  سپ  هک  دندوب  عافد )
مادـقا دـنچ  دنتـشاد و  شقن  بالقنا  يزوریپ  هناتـسآ  رد  بونج  رد  تفن  تکرـش  نارگراک  باـصتعا  ناـیرج  ظـفح  رد  هورگ  نیا  دوش .

زین وا  داد . لیکـشت  يوبن  دازهب  ار  هورگ  نیا  هدـحاو : تما  - 2 ( 22 . ) دـنداد ماجنا  روشک  بونج  رد   56 ياه 57 - لاس  رد  زین  هناحلـسم 
زیورپ یتمالس ، دمحم  نآ ، هتسجرب ي  دارفا  زا  داهن . ناینب  ار  لکشت  نیا  لاس 1355  رد  دش و  ادج  نآ  زا  نیقفانم  نامزاس  دادترا  زا  سپ 

. دش يراذگ  هیاپ  يدهلا  ملع  نیسح  دیس  دیهش  تسد  هب  نیدحوم : هورگ  - 3 ( 23 . ) دندوب دنز  یعاجش  یلع  يزورون و  قداص  ینایدق ،
لپ  » دوـب و لاس 1356  اهنآ  تیلاعف  هدـمع ي  دنتـشاد . يراـکمه  نوروصنم  هورگ  اـب  دـندوب و  لاـعف  ناتـسزوخ  رد  زین  هورگ  نیا  ناوریپ 

هدنامرف  ) مئاق رظتنم  دمحم  دیهش  هورگ ، نیا  راذگناینب  حالف : هورگ  - 4 ( 24 . ) دندرک رورت  ار  تفن  تکرش  نالوئسم  زا  ییاکیرمآ  « میرگ
نیا ردب : يدیحوت  هورگ  - 5 ( 25 . ) دندوب يریولا  یضترم  مئاق و  رظتنم  نسح  شردارب  هورگ  نیا  ياضعا  زا  دوب . دزی ) نارادساپ  هاپـس  ي 

بالقنا نارگ  راـثیا  تیعمج  یلعف  سیئر   ) ییادـف نیـسح  نآ  راذـگناینب  دـش . لیکـشت  لاـس 1354  رد  دوـب و  لاـعف  ير  رهــش  رد  هورگ 
دیهـش ییادـف و  دیهـش  داژن ، هباط  دیهـش  ربملق ، دیهـش  رهم ، یمالـسا  نسح  يرگـسع ، یلع  دـندوب : ریز  دارفا  نآ  ياـضعا  زا  و  یمالـسا )

هورگ - 6 دوـب . هتفریذـپ  عـجرم  ربـهر و  ناوـنع  هب  ار  هر )  ) ینیمخ ماـما  تشاد و  تیناـحور  اـب  یکیدزن  طاـبترا  هورگ  نـیا  ( 26 . ) توخا
ناتسدرک رد  هک  هاپس  ناهدنامرف  زا   ) يدرجورب دمحم  دیهش  نآ  هتسجرب  ياضعا  هلمج  زا  دش و  لیکـشت  لاس 1355  رد  فص : يدیحوت 

هک دوب  یناریا  نایوجشناد  زا  لکشتم  قلف : هورگ  -7 ( 27 . ) دندوب قداص  نیسح  یتارب و  ربکا  يوفص ، ناملس  دیهش  و  دیسر ) تداهـش  هب 
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یظعاو نسح  هداز و  جات  یفطصم  دیـس  هب  ناوت  یم  نآ  هتـسجرب ي  ياضعا  زا  دندوب . هتـشگزاب  ناریا  هب  دندرک و  یم  تیلاعف  جراخ  رد 
رد هک  دـش  یتالوحت  راچد  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  تیناحور  اب  هناگ  تفه  ياه  هورگ  هطبار ي  هک  میوش  یم  روآدای  ( 28 . ) درک هراشا 
یم هک  دندوب  لاعف  زین  يرگید  ياه  لکـشت  هدش ، دای  ياه  هورگ  رب  هوالع  هک  تشاذـگ  ورف  دـیابن  میتسین . نآ  نایب  ددـص  رد  باتک  نیا 

و دندوب ) طابترا  رد  يزاریـش  ینابر  یجواس و  يدحوم  رکاف ، مالـسا  ججح  اب  هک  دنواهن  زرابم  ناناوج  زا  بکرم  « ) رذوبا  » هورگ هب  ناوت 
. درک هراشا  زاریـش  رد  يرهاط ) یلعبجر  يربهر  هب  « ) مالـسا نیدهاجم   » و یمرک ) هاش  ریما  يدهم  تیلوئـسم  اب   ) ناهفـصا رد  نویودـهم » »
، ینیمخ ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  یناحور ، دیمح  دیـس  . 2 ص 91 . ج 21 ، رون ، هفیحـص  هر ،)  ) ینیمخ ماما  . 1 تشون :  یپ  ( 29)
ص رارـسالا ، فشک  هر ،)  ) ینیمخ ماما  کن : . 4 . 202 ص 201 -  یمالـسا ، تموکح  هر ،)  ) ینیمخ ماما  کـن : . 3 ص 657 . لوا ، دـلج 

يرادمتعیرش یناحور ، دیمح  دیس  . 6 ص 657 . ج 1 ، هر ،)  ) ینیمخ ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  یناحور ، دیمح  دیس  . 5 . 190-185
ياه شبنج  اه و  ناـیرج  کـن : . 8 . 439 ص 436 -  بـالقنا ، ود  نیب  ناریا  ناـیماهاربآ ، دـناوری  . 7 . 115 ص50 -  خـیرات ، هاگداد  رد 
باتک نیا  هلمج  زا  . 10 تیناحور . تیعجرم و  هرابرد ي  یثحب  يرهطم ، یضترم  دیهش  کن  . 9 . 134 ص 131 - ناریا ، یسایس  یبهذم - 
نایرج . 11 درک . هراشا  ناوت  یم  يزاریش  دهتجم  نیدلارون  دیس  زا  يورسک » تسکش   » یعخن و گنهرف  رثا  يورـسک » ياهیورجک   » هب اه 

ص نامه ، . 14 . 163 ص 162 - ناـمه ، . 13 ص 161-156 . ناـمه ، . 12 . 164 ص 163 - ناریا ، یـسایس  یبهذـم -  ياه  شبنجو  اـه 
اه و نایرج  . 17 . 154 ص 136 - نامه ، . 16 ص 35 . یمالسا ، هفلتؤم  ياه  تئیه  ییانب ، یلع  نایچماداب و  هللادسا  کن : . 15 . 179 - 177
ص 190- اه ،... شبنج  اه و  نایرج  کن : . 19 . 216 ص 215 - نامه ، کن : . 18 . 189 ص 185 - ناریا ، یـسایس  یبهذم -  ياه  شبنج 

هعومجم کن : . 21 نامه . . 20 تسا . هدش  نایب  نآ  ياضعا  ربهر و  تارطاخ  هک  ات ش 8  ش 2  رصاعم ، گنهرف  خیرات و  هلجم ي  و  . 191
ج یمالـسا ، بالقنا  نیدـهاجم  ناـمزاس  هدـنهد ي  لیکـشت  ياـههورگ  هچخیراـت ي  کـن : . 22 ص 13 . ج 1 ، اـه ، هیعـالطاواه  هیناـیب 
ش 99، لیلحت ، رابخا و  هدیزگ ي  یمالسا ، بالقنا  نیدهاجم  نامزاس  درکراک  دنور  یعراز ، هللادعس  نامه ، کن : . 23 . 143 1،ص53 -

هرامش بازحا ، یـسایس  یـسانش  هعماج  یفیطل ، یلع  فطل  کن : . 25 . 7 ص 6 -  ، 1373/11/19 هرامش 7 ، ام ، رصع  هیرـشن  . 24 ص 7 .
 - یبهذـم ياه  شبنج  اه و  ناـیرج  کـن : . 29 نامه . . 28 نامه . . 27 ناـمه . . 26 ص 20 . یمالـسا ، بالقنا  نیدـهاجم  ناـمزاس  (، 4)

س  / رصاعم ناریا  یسایس  یسانش  نایرج  باتک  عبنم : ص 321-317 . ناریا ، یسایس 

درک ءاشفا  ماما  ار  نویسالوتیپاک  يارجام 

یسایس خیرات  مهم  تاعوضوم  زا  یکی  نویـسالوتیپاک  عوضوم  ینیـسح  يدهم  دیـس  : هدنـسیون درک  ءاشفا  ماما  ار  نویـسالوتیپاک  يارجام 
ذوـفن ناـقفخ و  لـیلد  هب  تـفر و  یم  رامـشب  زور  نآ  یـسایس  لـیاسم  نیرتداـح  زا  لاـس 1343  ناـبآ  رهم و  رد  هک  تـسا  ناریا  رـصاعم 

دریگب و ماو  اـکیرمآ  تلود  زا  تساوـخ  یم  ناریا  تلود  دوـب  رارق  نیا  زا  ارجاـم  دـماین  رد  شیادـص  سک  چـیه  ناریا  رب  اـه  ییاـکیرمآ 
یماظن ریغ  یماظن و  ناراشتـسم  اکیرمآ و  عابتا  هیلک  هک  روظنم  نیدب  دـندش  نویـسالوتیپاک  تیوصت  راتـساوخ  نآ  لابق  رد  اه  ییاکیرمآ 

تازاجم بیقعت و  لباق  دـنوشب ، بکترم  یناریا  نادنورهـش  هیلع  یمرج  ره  هک  نیا  ولو  دنـشاب  نوصم  ناریا  رد  ناشیاه  هداوناخ  اـب  هارمه 
ات تشاذگ  توکـسم  اما  دوب  هدـناسر  بیوصت  هب  تلود  تئیه  رد  يا  هحیال  تروص  هب  ار  نآ  هام 1342  رهم  رد 13  ملع  تلود  دنشابن .

یکی روصنم  هتبلا  دندرک . داهنشیپ  هژیو  تارایتخا  اب  يریزو  تسخن  يدصت  يارب  ار  روصنم  یلعنسح  اه  یسیلگنا  اه و  ییاکیرمآ  هک  نیا 
نوچ تشاد  ار  روشک  ود  ره  تیامح  مه  روصنم  یلعنـسح  ددرگ و  یم  یفرعم  اه  ییاکیرمآ  هب  هک  دوب  اـه  یـسیلگنا  بولطم  رـصانع  زا 
طرش نیا  اب  دمآ  راک  يور  روصنم  یلعنـسح  تلود  نیاربانب  دوب ، هدش  میظنت  اکیرمآ  سیلگنا و  ياه  هتـساوخ  ياتـسار  رد  وا  ياه  همانرب 

رد دوـمن و  بیوـصت  هلـصافالب  درب و  انـس  سلجم  هب  ار  نآ  تصرف  نیلوا  رد  مه  روـصنم  دروآ . رد  ارجا  هب  ار  نویـسالوتیپاک  هحیـال  هـک 
یعمج و ياـه  هناـسر  دـنامب و  هناـمرحم  هک  دـش  مـالعا  دـنارذگ و  یلم  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  بیوـصت  زا  مه  رهم 43  خیرات 21 
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 / 11  / 25  - 2157 هرامـش 18 - هحیال  هب  هجوتاب   : » زا دوب  ترابع  نآ  نتم  هک  دنتـشادن  ار  نآ  ساکعنا  قح  ناونع  چـیه  هب  اـه  هماـنزور 
تقفاوم هک  ناریا  رد  هدحتم  تالایا  یماظن  يراشتسم  ياهتأیه  ياضعا  سیئر و  دوش  یم  هداد  هزاجا  دش  میدقت  انس  سلجم  هب  هک   1342

رد فوصوم  تقو  يرادا  نادـنمراک  لماش  هک  ییاه  تیفاعم  اه و  تینوصم  زا  دنتـشاد  یهاشنهاش  تلود  مادختـسا  رد  هطوبرم  ياه  همان 
رادروخرب تسا  هدیـسر  ءاضما  هب  هاـم 1334  نیدرورف  قباطم 29  لیروآ 1961  خـیرات 18  رد  هک  نـیو »  » داد رارق  لوا  هداـم  و -  دـنب - 

ای یلم و  بصعت  قرع و  زا  ییاه  هیامتـسد  زونه  هک  ناگدـنیامن  زا  رفن  دـنچ  یلم  ياروش  سلجم  رد  هحیال  نیا  حرط  ماـگنه  رد  دـیامن ».
136 زا ، فلاخم  يار  قفاوم و 61  يار  اب 74  قوف  هحیال  رابرد  كاواس و  راشف  اب  یلو  دننز  یم  تفلاخم  هب  تسد  دنتـشاد  یبهذم  ًانایحا 

تـسد هب  دش  یم  جرد  سلجم  یلخاد  هیرـشن  رد  ًافرـص  هک  تابوصم  تارکاذـم و  تروص  دـسر و  یم  بیوصت  هب  هسلج  رد  رـضاح  رفن 
رد س )  ) ارهز همطاف  ترضح  دلوت  زور  تبـسانم  هب  هک  لاس 43  نابآ  مراهچ  زور  رد  نآ  هعلاطم  اب  لحار  ماما  دـسر و  یم  ماما  ترـضح 

نادرم تلود  مهم  زار  ءاشفا و  ار  نآ  یبالقنا  دنت و  ینانخـس  یط  دنریگ و  یم  رارق  ربنم  زارف  رب  دندوب  هدومن  رازگرب  یمـسارم  دوخ  لزنم 
بوکیاپ ام  تزع  : » هک دـنراد  یم  راهظا  یبلق  تارثأت  اب  لد و  زوس  اب  هدومن و  هاـگآ  عوضوم  نیا  زا  ار  مدرم  ياـه  هدوت  هدرک و  اوسر  ار 

هب دندرک  قحلم  ار  ام  لوا ، نآ  رد  هک  دندرب  سلجم  هب  ینوناق  دـندرک . بوکیاپ  ار  ناریا  شترا  تمظع  تفر ، نیب  زا  ناریا  تمظع  هدـش 
ای ناش ، همدخ  اب  ناشیرادا  نادنمراک  اه و  هداوناخ  اب  ییاکیرمآ  ناراشتسم  ًامامت  هک  یماظن  ناراشتسم  نامیپ  هب  قاحلا  ًایناث  و  نیو ، نامیپ 

ییاکیرمآ زپشآ  کی  ییاکیرمآ  مداخ  کی  رگا  دنتـسه . نوصم  دـننکب . ناریا  رد  هک  یتیانج  ره  اهنیا  دراد . یگتـسب  اهنآ  هب  هک  سکره 
قح ناریا  ياـههاگداد  دریگب . ار  وا  ولج  درادـن  قح  ناریا  سیلپ  دـنک ، بوکنم  اـپ  ریز  دـنک ، رورت  رازاـب  طـسو  رد  ار  امـش  دـیلقت  عجرم 

بیوصت ار  نیا  قباس  تلود  دننک . نیعم  ار  شفیلکت  شیاه  بابرا  اجنآ  اکیرمآ  دورب  دیاب  دننک . یـسرزاب  دننک ، همکاحم  ار  يو  دـنرادن 
کی اب  دندرب و  انس  هب  مه  لبق  تقو  دنچ  درب و  سلجم  هب  شیپ  زور  دنچ  ار  همان  بیوصت  نآ  رضاح  تلود  تفگن . یسک  هب  دوب و  هدرک 
اجنآ رد  ياروش و  سلجم  رد  دـندرب  ار  همان  بیوصت  نیا  زور  دـنچ  نیا  رد  دـماین . رد  ناشـسفن  زاب  دـندرک و  مامت  ار  بلطم  دوعق  مایق و 

. درک يرادفرط  نیگنن  رما  نیا  زا  تحاقو  لامک  اب  تلود  دندنارذگ . تحاقو  لامک  اب  دـندنارذگ . ار  بلطم  نکل  دـندرک ، ییاه  تبحص 
نیا دـیاب  تفگ : اکیرمآ  اکیرمآ ! زا  دـنریگب  ماو  دنتـساوخ  یم  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ دـندرک . رت  تسپ  اکیرمآ  ياه  گـس  زا  ار  ناریا  تلم 

زورما : » دنتـشاد موقرم  دندومن و  بوتکم  مه  يرگید  هیمالعا  کی  یخیرات  يرگاشفا  ینارنخـس و  نیا  رب  هوالع  لحار  ماما  دوشب »... راک 
یم هراپ  ار  تراسا  ياهریجنز  دـننک  یم  جراخ  راـشف  زا  ار  دوخ  تعاجـش  تماهـش و  اـب  يرگید  زا  سپ  یکی  هرمعتـسم  ياـه  تلود  هک 

نهوم نیرت و  نیگنن  هب  هیقرتم  کلامم  اب  ندوب  فیدرمه  فالاب  هلاس  دـصناپ  رازه  ود  ندـمت  هقباس  ياعدا  اـب  ناریا  یقرتم  سلجم  دـننک 
ملاـع هب  لـلم  نیرت  هداـتفا  بقع  نیرت و  تسپ  ار  ناریا  فیرـش  تلم  و  دـهد . یم  يار  تیثـیح  یب  ياـه  تلود  طـلغ  هماـن  بیوصت  نیرت 

طـسوت هیمالعا  نیا  دـهد ». یم  يار  سلجم  دـنک و  یم  عافد  طلغ  همان  بیوصت  زا  تلود  رتمامت  هچ  ره  يزارفارـس  اب  دـننک و  یم  یفرعم 
طقف هک  ددرگ  یم  عیزوت  روشک  رـسارس  رد  بش  کی  رد  قیقد  همانرب  کی  میظنت  اب  دوش و  یم  پاچ  يداـیز  رایـسب  دادـعت  هب  نویبـالقنا 

یماـمت مادـقا  نیا  هـک  دـننک  یم  شخپ  هـقیقد  هد  زا  رتـمک  یناـمز  رد  نارهت  رد  هیمـالعا  رفن 80  ره  و  رفن  طـسوت 500  نآ  رازه  لـهچ 
رارق هاش  میژر  راک  روتسد  رد  ینیمخ  ماما  عوضوم  نآ  زا  سپ  تخادنا و  تشحو  هب  تدش  هب  ار  كاواس  هاش و  یـسوساج  ياههاگتـسد 

یم دهد و  یم  حیـضوت  هطبار  نیا  رد  دوخ  تارطاخ  رد  كاواس  تقو  ماقم  مئاق  تسودورف  نیـسح  دبـشترا  دننکب  هچ  وا  اب  هک  دریگ  یم 
زین ریزو  تسخن  روصنم  دنتشاد . تکرش  وعدم ، رفن  دودح 200  تشاد و  ینامهیم  خاک  رد  اضر  دمحم  ماما ، دیعبت  زا  لبق  بش  : » دـسیون

روصنم هک  دوب  نیا  مطابنتـسا  مدوب . اهنآ  هجوتم  نم  دز ، یم  مدق  نلاس  طسو  رد  اضردمحم  اب  تعاس  مین  دودـح  روصنم  تشاد ، روضح 
»؟ دیراد يرارـصا  هچ  : » تفگ روصنم  هب  اضر  دـمحم  هک  مدینـش  زین  رابکی  تسین  قفاوم  اضر  دـمحم  و  دـنک . یم  يراشفاپ  یعوضوم  رد 
»؟ دـهاوخ یم  هچ  ریزو  تسخن  دـینیبب  : » تفگ مدوب ،) انـشآ  وا  ياه  تسژ  اـب  نوچ   ) یلیم یب  اـب  تساوخ و  ار  نم  اـضر  دـمحم  هرخـالاب 

هتفگ تقو ) كاواـس  سیئر   ) ناورکاـپ هب  دـیاب  متفگ  دوش . دـیعبت  هیکرت  هب  ینیمخ  هللا  تیآ  رتعیرـس  هچ  ره  دـیاب  هک  درک  حرطم  روصنم 
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يرگید قاطا  هب  وا  متفگ ، اضر  دـمحم  هب  منک ؟ تبحـص  هاش  اب  مناوت  یم  اـیآ  هک  تفگ  ناورکاـپ  مدرک . نفلت  دـینک ! نفلت  تفگ : دوش .
مق هب  درباوه  زا  ییاهورین  هارمه  هب  نارهت  كاواس  سیئر  يولوم  بش  نامه  دش و  رداص  ماما  دیعبت  روتـسد  درک . تبحـص  يو  اب  تفر و 
يا هرخسم  هیعالطا  كاواس  نابآ 1343  مهدزیس  زور  دندش ». دیعبت  هیکرت  هب  امیپاوه  اب  دعب  زور  حبص  دروآ و  نارهت  هب  ار  ناشیا  تفر و 

تاکیرحت ینیمخ و  ياقآ  هیور  نوچ  یفاـک  لـیالد  دـهاوش و  قفوم و  عـالطا  قبط   » هک درک  رـشتنم  تاـعوبطم  نویزیولت و  ویدار و  زا  ار 
.« دیدرگ دـیعبت  ناریا  زا  نابآ 1343  خیرات 13  رد  اذل  دش  هداد  صیخـشت  روشک  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  تلم و  عفانم  دـض  هیلاراشم 
ار یمالـسا  تموکح  ياه  هشیدـنا  دوخ  دـیعبت  تدـم  رد  لحار  ماما  تفای و  همادا  هزرابم  دـنور  اما  داد  ماجنا  ار  تامادـقا  نیا  هاـش  میژر 

ناریا یمالسا  بالقنا  تفر و  هسنارف  هب  فجن  زا  دوخ  رایتخا  اب  هام 1357  رهم  رد  درک و  یهدنامزاس  ار  یبالقنا  ياهورین  دومن و  نیودت 
: عبنم دومن . سیـسأت  ار  یمالـسا  يروهمج  ماظن  دـنکرب و  نب  خـیب و  زا  ار  یهاشنهاش  میژر  دـناسر و  ییاهن  يزوریپ  هب  درک و  يربهر  ار 

خ  / ناریا ناناوج  یعامتجا  یگنهرف  همانهام 

نویسالوتیپاک هقباس 

نیا درک . مـالعا  ار  ناریا  رد  نویــسالوتیپاک  وـغل  ياهیمـالعا  رد  ناریا  هجراــخ  ترازو  تـشهبیدرا 1306 ش .  نویـسالوتیپاک 19  هقباس 
نارودرد هک  ییاهدادرارق  اههماندـهع و  هیلک  راشتنا ، زا  سپ  لاس  کی  تفای و  راشتنا  هاـشاضر  يراذـگجات  زا  سپ  لاـس  کـی  هیمـالعا 

هجراخ روما  ترازو  فرط  زا  ییاههیغالبا  همه ، نیا  اب  دـش . مالعا  لطاب  دوب ، هتفرگ  رظنرد  یجراخ  ياهتلود  يارب  ار  یتازایتما  راجاق ،
یسایس يایازم  هژیو و  قوقح  اهنآ  رد  دش و  لاسرا  سیئوس و ... دنله ، ناملآ  ناتسلگنا  هلمج  زا  ییاپورا  ياههناخترافس  یضعب  هب  دیدج 
یـضعب راتخم  ناریزو  تساوخرد  اب  هک  ییاـهتقفاوم  اـههمان و  نیا  دـش . هدرمـش  مرتحم  اـهنآ  عوبتم  ياـهروشک  ییاـضق  يداـصتقا و  و 

وغل مالعا  زا  ناخاضر  فدـه  هک  دادیم  ناشن  دـشیم ، ناریا  رد  ناشعابتا  ییاضق  ياهيدازآ  رابتعا و  ظـفح  يارب  ییاـپورا  ياـهروشک 
رد لاثم  يارب  دوب . یهورگ  ياههناسر  تاعوبطم و  ددم  هب  زور ، نآ  ناریا  رد  دوخ  يارب  يرامعتسادض  ههجو  غیلبت  ًافرص  نویسالوتیپاک ،

روما ترازو  دش ، مالعا  لطاب  ناریا  رد  اهیجراخ  تازایتما  هدننک  نیمـضت  تادهاعم  یمامت  ًامـسر  هک  تشهبیدرا 1307  زور 20  نامه 
ناریا رد  یسیلگنا  عابتا  يدازآ  زا  ار  يو  عوبتم  تلود  نارهت ، رد  سیلگنا  راتخم  ریزو  ویالک » يرناه  تربور   » هب ياهمان  رد  ناریا  هجراخ 
عابتا کلمیام  تارایتخا و  قوقح ، ظفح  هب  ناریا  ییاضق  متـسیس  دهعت  لماش  دنب  رد 18  همان  نیا  تخاس  نئمطم  هتـشذگ  لاور  نوچمه 

ناتـسلگنا راتخم  ریزو  يرگید  همان  رد  زور  نامهرد  ناریا  هجراخ  ترازو  . 1 دش لاسرا  نارهت  رد  روشک  نآ  راتخم  ریزو  يارب  یـسیلگنا 
3 اکیرما ترافس  يارب  تشهبیدرا  رد 24 و 26  ییاههمان  نینچ  . 2 تخاس نئمطم  زین  روشک  نآ  ياهرنویسیم  یبهذم  تیلاعف  يدازآ  زا  ار 

ءایحا فدـهاب  يرگید  هناگادـج  ياهنامیپ  دـعب ، لحارم  رد  سپـس  دـش . لاـسرا  نارهت  رد  ناـملآ  راـتخم  ریزو  يارب  تشهبیدرا  ردو 25 
لیلد هب  ناخاضر  هرود  نآ  رد  دیسر . أضما  هب  اپورا  زور  نآ  ردتقم  ياهروشک  ریاس  كرامناد و  دئوس ، هسنارف  اب  نویـسالوتیپاک  تاررقم 

سیردـت تیعونممو  یبهذـم  ياـههباطخ  یناوـخهضور ، سلاـجم  یلیطعت  يارب  هک  ییاهلمعلاروتـسد  هلمج  زا  شایمالـسادض  تامادـقا 
رد نانآ  نصحت  مق و  هب  املع  زیمآضارتعا  ترجه  تشاد  رارق  مدرم  رفنت  دروم  تخس  دوب ، هدرک  رداص  سرادم  رد  نآرقو  ینید  سورد 

تاررقم ناریا  رد  نویـسالوتیپاک  هقباـس  تشاد  دوـجو  شتلود  ناـخاضر و  هب  تبـسن  ناریا  هعماـجرد  هـک  دوـب  یترفن  رگناـشن  1306ش .
زا نوناق ، تروص  هب  اـما  دـشیم ، تیاـعر  ییاـپورا  عاـبتا  راـجت و  دروم  رد  هتـشونان  تروص  هب  هیوفـص  نارود  زا  هچرگا  نویـسالوتیپاک 

هماندـهع بجوـم  هـب  رد 1828 م . راـب  نـیلوا  يارب  تاررقم  نـیا  دــمآرد . ارجا  هـب  سور  ناریا و  ياــهگنج  بقاــعتمو  راــجاق  نارود 
نیا زا  ًامـسر  ییاپورا  ياهروشک  ریاسو  ناتـسلگنا  هک  دوب  نآ  زا  سپ  دـش . لـیمحت  ناریا  رب  يرازت  هیـسور  تلود  فرط  زا  ياـچنامکرت 

تـسا طوبرم  ناریا  رد  هیـسور  عابتا  ییازجو  یقوقح  لیاسم  هب  هک  ياچنامکرت  هدهاعم  مهن  متـشه و  متفه  لصف  دـندش . دـنمهرهب  زایتما 
کی رد 1921 م ،. هچرگا   4 دش . رارقرب  اهسور  عفن  هب  نویـسالوتیپاک  میژر  لوصف  نیا  يارجا  اب  هک  ارچ  دوب ؛ هماندهع  تمـسق  نیرتمهم 
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هدهاعم اما   5 درک وغل  اهرازت  يرامعتسا  داهن  ناونع  هب  ار  نویسالوتیپاک  هبناجکی  روط  هب  يوروش  هیـسور  ءایـضدیس ، ياتدوک  زا  لبق  زور 
، لاحره هب  دش . رداص  1927 ـ ـ  هرود نایاپ  رد  تسرد  زایتما  نیا  وغل  يارب  ناخاضر  روتسد  دوب و  هلاس  اهرازت 99  اب  هدقعنم  نویسالوتیپاک 

نیا هیلع  هناقداص  ملاس و  هزرابم  تاصخـشم  زگره  دش ، زاغآ  نویـسالوتیپاک  وغل  مالعا  ناونع  هب  ناخاضر  طسوت  زا 1307ش . هک  هچنآ 
رد موش  هدـیدپ  نیا  أیحا  فدـه  اب  يرتدـنلب  ياهماگ  يو ، دـنزرف  نارود  رد  هک  نآ  هژیو  هب  تشادـن  رب  رد  ار  يرامعتـسا  هناملاظ  هدـیدپ 
هب یتینما  ییاضق و  تازایتما  يراذـگاو  مود و  یناهج  گنج  زا  سپ  ناریا  هب  اهییاکیرما  ياپ  ندـشزاب  یلـصا  یناب  دـش . هتـشادرب  ناریا 

ماوـق يریزو  تسخن  هرود  رذآ 1321 ـ  یماظن ،» نویـسیم   » ناونع تحت  اکیرما  یماظن  ياـهورین  زا  هتـسد  نیلوا  دوب . هنطلـسلا  ماوق  ناـنآ 
ناراشتـسم مادختـسا  هنیمز  رد  يرگید  ياهدادرارق  زین  یلیهـس  تموکح  نارود  رد  دـندش . ناریا  دراو  ییاضق  ياـهتینوصم  اـب  هنطلـسلا ـ 

اههداوناخ و يارب  یـصاخ  تازایتما  هدـنریگربرد  اهنآ  زا  کـیره  هک  دیـسر  أـضما  هب  شترا  يرادا  متـسیس  حالـصا  هناـهب  هب  ییاـکیرما ،
زاـب ملع  هللادـساریما  روـصنم و  یلعنـسح  يریزو  تسخن  نارود  هب  اـهیهدزایتما ، نیا  جوا  هطقن  اـما  دوـب . ییاـکیرما  ناـیماظن  ناگتـسباو 
جراخ هب  هر ) ) ینیمخ ماما  دـیعبت  زاسهنیمز  هک  دادرخ 1342 ، مایق 15  زا  سپ  يولهپ  تموکح  ياـهتنایخ  نیرتگرزب  زا  یکی  ددرگیم .

هاـش و مودـنارفر  يرازگرب  زا  سپ  هحیـال  نیا  دوب . یلم  ياروش  سلجم  رد  نویـسالوتیپاک  هحیـال  بیوـصت  دوریم ، رامـش  هب  روـشک  زا 
عناوم نتـشادرب  دـش . حرط  سلجم  رد  دـش ، وربور  هر ) ) ینیمخ ماما  يریگعـضوم  اب  ود  ره  هک  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  هحیـال  بیوصت 

يارجا يارب  يو  هک  نآ  هژیو  هب  تشاد . تیمها  هاش  يارب  ناـنآ  تینما  نیمـضتو  ناریا  رد  ییاـکیرما  ياـهورین  روضح  ینوناـق  یقوقح و 
اب نویسالوتیپاک  ماظن  ءایحا  طیارش  نیا  رد  دوب . هتفرگ  رارق  اکیرما  راشف  ریز  دیفـس ، خاک  رظن  دروم  یـسایسو  يداصتقا  تاحالـصا  عیرس 

نویسالوتیپاک بیوصت  داهنشیپ  تفرگ  رارق  تلود  راک  روتسد  رد  ناریا  رد  ییاکیرما  عابتا  هب  یلوسنک  یسایس و  تینوصم  ياطعا  فده 
دادرم رد  ملع و  هنیباک  رد  رهم 1342  رد 13  داهنشیپ  نیا  دش . هداد  ملع  هللادسا  ریما  تلود  هب  اکیرمآ  ترافـس  يوس  زا  دنفسا 1340  رد 
ياروش سلجم  هب  ار  هحیـال  نیا  تقو  ریزو  تسخن  روـصنم  یلعنـسح  رهم 1343  رد 21  سپس  دیـسر . بیوصت  هب  انـس  سلجمرد   1343

هحیال نیا  بیوصت  رد  میژر  مادقا  نابآ 1343  مراهچرد  ینیمخ  ماما  هبوصم  نیا  یپرد  دناسر . سلجم  ناگدنیامن  بیوصت  هب  درب و  یلم 
مق هب  ار  ياهدنیامن  يزور ، نینچ  رد  ینارنخس  داریا  زا  ناشیا  نتـشادزاب  يارب  هاش  ماما ، ینارنخـس  زا  شیپ  داد . رارق  دیدش  داقتنا  دروم  ار 

يریثک عمج  روضح  رد  ار  دوخ  ياهینارنخس  نیرتمهم  زا  یکی  دوعوم  زور  رد  تفریذپن و  روضح  هب  ار  هاش  هدنیامن  ماما  اما  درک ، مازعا 
. دوـب یمالـسا  ناریا  رد  اـکیرما  همکاـح  تأـیه  ینوناـقریغ  ياـهتلاخد  همکاـحم  هلزنم  هب  قـطن  نـیا  درک . داریا  مـق  مدرم  نویناـحور و  زا 
. دـندرک بوکیاپ  ار  ناریا  شترا  تمظع  تفر  نیب  زا  ناریا  تمظع  دـش ، بوکیاپام  تزع  دـش ...« : زاغآ  تالمج  نیا  اـب  ماـما  ینارنخس 
اب ناـشیاههداوناخ  اـب  اـکیرمآ  یماـظن  ناراشتـسم  ماـمت  هک  نیو ..  ناـمیپ  هب  دـندرک  قـحلم  ار  اـم  نآ  رد  هک  دـندرب  سلجم  هبار  ینوناـق 

منکیم رطخ  مالعا  نم  اقآ  دنتـسه . نوصم  دننکب ، ناریا  رد  هک  یتیانج  ره  زا  ناشهمدخاب ..  ناشيرادا  نادنمراکاب  ناشینف  ياهدنمراک 
يا دـنکن . داـیرف  هک  یـسک  تسا  راـکهانگ  هللاو  منکیم ..  رطخ  مـالعا  نم  ناریا  نویـسایس  يا  منکیم  رطخ  مـالعا  نـم  ناریا  شترا  يا 
ماما ینارنخس  نیمهرد  دیسرب »... مالـسا  داد  هب  مق  ياملع  يا  دیـسرب . مالـسا  داد  هب  فجن  ياملع  يا  دیـسرب . مالـسا  داد  هب  مالـسا  نارس 

مه زا  همه  رتدـب ، مه  زا  همه  رتدـب ، همه  زا  يروش  رتدـب ، اـکیرمآ  زا  سیلگنا  رتدـب ، سیلگنازا  اـکیرما  دوخ ـ  فورعم  تـالمج  ینیمخ 
تـسایند دارفا  نیرتروفنم  هک  ار  انعم  نیا  دنادب  اکیرمآ  روهمج  سیئر  تساکیرمآ  اب  تساه  ثیبخ  نیا  اب  ام  راک  رـس و  زورما  اما  رتدیلپ .

. تشاد نایب  ار  تساکیرمآ ـ  زا  مه  لیئارـسا  تسا  لیئارـسا  نیا  زا  ام  يراتفرگ  مامت  تساکیرمآ  نیا  زا  ام  يراتفرگ  مامت  ام ... تلم  شیپ 
نیملـسم للم  ناریا و  تلم  هک  يايراتفرگ  ره  هک  دـنادب  ایند   » درک رداص  ياهینایب  نابآ 1343 ـ  4 ـ  زور نیمه  رد  هر )  ) ماـما نینچمه ،  6

هب نویسالوتیپاک  زا  هینایب  نیا  رد  . 7 تسا »  رفنتم  ًاصوصخ  اکیرمآ  زا  ًامومع و  بناجا  زا  مالسا  للم  تساکیرمآ  زا  تسا  بناجا  زا  دنراد 
تشهبیدرا 1358، رد 23  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ماجنارـس  نویـسالوتیپاک  تسا . هدـش  داـی  ناریا  تلم  یگدرب  دنـس  ناونع « 

تقوم تلود  ناریزو  تأیه  داهنشیپ  هب  دوب : هدمآ  نینچ  هجراخ  ترازو  هینایب  رد  دیدرگ . وغل  ًامسر  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  طسوت 
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یماظن ناراشتسم  هدافتسا  هزاجا  هب  عجار  هامرهم 1343  بوصم 21  نوناق و  یمالسا  بالقنا  ياروش  بیوصت  ناریا و  یمالـسا  يروهمج 
دانسا 1 ـ اـه : تشوـن  یپ   8 دـش . وغل  خـیرات 23/2/58  زا  نویــسالوتیپاک   ) نـیو دادرارق  ياـهتیفاعم  اـهتینوصم و  زا  ناریا  رد  اـکیرما 

قح 4 ـ دنس 5 و 9 . مود ص 12 ؛ ناـمه ج  3 ـ دنس 111 . نامه  2 ـ دنس 108 . موس ص 273 ؛ لود ج  ریاس  اب  ناریا  هبناـجود  تادـهاعم 
عیاقو حرش  رثوک ؛ 6 ـ نامه ص 56 .  5 ـ یسایس ص 54 .  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  تاراشتنا  زا  نویـسالوتیپاک  یلوسنک ؛ تواضق 

www.ir- عبنم : ص 2 .  تشهبیدرا 1358 ؛ ناهیک 24 8 ـ ص 109 .  ج 4 ؛ رون ؛ هفیحص  7 ـ صص 178-169 .  یمالسا ج 1 ؛ بالقنا 
خ  / psri.com

یناهج رابکتسا  اب  هزرابم  زور  نابآ ، 13

صوصخب تسا ، هرطاخرپ  یتبـسانم  ساسح و  یعطقم  نیرز و  یگرب  یمالـسا  بالقنا  خیرات  رد  یناهج  رابکتـسا  اب  هزرابم  زور  نابآ ، 13
رد وجـشناد  زومآ و  شناد  اهدص  ماما و  نادـنزرف  نابآ 1357 )  13  ) زور نیمه  رد  هر )  ) ماما ترـضح  دـیعبت  زادـعب  لاس  هدراهچ  هکنآ 
اب دندروآ و  رد  هزرل  هب  ار  تموکح  ياه  هیاپ  هاش " رب  گرم  ینیمخ "و"  رب  دورد   " راعش اب  فارطا  ياه  نابایخ  نارهت و  هاگشناد  لباقم 

( هر  ) ماما ترضح  نامرف  زا  تعاطا  رد  تلم  ياه  هورگ  ریاس  نوچمه  نازومآ  شناد  دندیتلغ . نوخ  كاخ و  هب  هاش  نارومأم  ياه  هلولگ 
ماما زا  لماک  يوریپ  رد  ار  مالسا  تاجن  دنتخانش و  یمن  اپ  زا  رـس  دومن ، یم  هاش  ییاکیرما  میژر  اب  ناما  یب  هزرابم  هب  توعد  ار  همه  هک 

. دندوب یمالـسا  دـنمزوریپ  بالقنا  مهم  ياه  هیاپ  ناکرا و  زا  یکی  قحب  هعماج  لاعف  ناوج و  هقبط  نیا  دنتـسناد . یم  ریذـپان  شزاس  هر ) )
رگید راب  ات  دـنداهن  هاگـشناد  يوس  هبور  دـندوب  هدرک  لـیطعت  ار  سرادـم  هک  یلاـح  رد  نازومآ  شناد  نابآ 1357 ه.ش  زور 13  حبص 
هارمه هب  دندش و  هاگشناد  لخاد  هورگ  هورگ  وجادخ  روشرپ  ناناوج  نیا  دنیامن . مالعا  ناهج  هب  شیوخ  نکـش  تب  ربهر  اب  ار  ناشدنویپ 

هدروآرد دوخ  هرصاحم  هب  ار  هاگـشناد  هاش ، نارومأم  دندرک . عامتجا  هاگـشناد  نمچ  نیمز  رد  مدرم  زا  يرگید  ياههورگ  نایوجـشناد و 
عامتجا نمچ  نیمز  اه و  هدرن  هرانک  رد  نازومآ  شناد  دنهد . خساپ  هلولگ  اب  ار  نآ  تساخرب  ییولگ  زا  هنابلط  قح  دایرف  هچنانچ  ات  دندوب 
نارومأم حبـص  هدزای  تعاس  تخادنا . یم  نینط  رود  ياه  هلـصاف  ات  تفاکـش و  یم  ار  اضف  نانآ  ربکا " هللا   " سدقم دایرف  دـندوب و  هدرک 

یم سفن  یتخس  هب  هک  یلاح  رد  ناگدننک  عامتجا  دندرک . باترپ  نایوجشناد  نازومآ و  شناد  نایم  رد  روآ  کشا  زاگ  هلولگ  دنچ  ادتبا 
ماگنه نیا  رد  دندنکفا . هاش  حلـسم  نارومأم  مادنا  رب  هزرل  ربکا " هللا   " نکـش نمـشد  دایرف  اب  دـندرک و  رتاسر  ار  دوخ  يادـص  دندیـشک ،

اکیرما و رب  گرم  ياهراعش  اب  ربکا و  هللا  دایرف  اب  ناناوج  دندیتلغ  نوخ  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  بالقنا  ياه  هلال  دش و  زاغآ  يزادناریت 
ییاوـسر و هب  شیپ  زا  شیب  ار  مالـسا  نانمـشد  دندیـشخب و  موادـت  ار  ناشیمالـسا  نینوـخ  بـالقنا  دندیـسر و  تداهـش  هب  هاـش  رب  گرم 
لاس 1357 نابآ  هبنش 13  : " دیوگ یم  ینیع  نادهاش  زا  یکی  دندش . حورجم  رفن  اهدص  دیهش و  نت  هعقاو 56  نیا  رد  دندناشک . تسکش 

يا هدـع  هدـمآ و  درگ  نارهت  هاگـشناد  هطوحم  رد  مدرم  تاـقبط  رگید  وجـشناد و  زوـمآ و  شناد  رازه  تفه  زا  شیب  حبـص ، تعاس 11 
اوه رد  روآ  کشا  زاگ  لوسپک  کـی  ناـهگان  هک  دـندرک  یم  شوگ  ینارنخـس  هب  یهورگ  دـندوب و  سکع  هاگـشیامن  ياـشامت  مرگرس 

يزادناریت يادص  عقوم  نیمه  رد  یلو  دندیود ، هاگشناد  يدورو  رد  يوس  هب  همیسارس  يا  هدع  دمآ . دورف  هاگشناد  نیمز  يور  دیخرچ و 
دوب دنلب  تسا " ییاوه  يزادناریت  دیسرتن   " ياهدایرف زونه  دندرک . کیلش  مدرم  يوس  هب  هاگـشناد  ياه  هلیم  تشپ  زا  نازابرـس  دش . دنلب 

نایوجشناد و دش . زیرگ  گنج و  هنحص  هب  لدبم  نآ  فارطا  ياه  نابایخ  هاگـشناد و  دعب  هب  هظحل  نیا  زا  دیتلغ ، نیمز  هب  ییوجـشناد  هک 
هاگشناد زا  جورخ  مزع  هکیماگنه  تسرد  دننک . ییامیپ  هار  یناقلاط  هللا  تیآ  موحرم  لزنم  يوس  هب  زور  نآ  دنتشاد  دصق  نازومآ  شناد 

هب نایوجـشناد  طسوت  ناحورجم  دـش . نینوخ  ياهدروخرب  هنحـص  هاگـشناد  نآ  لاـبند  هب  دـندش و  هجاوم  اـهورین  يزادـناریت  اـب  دـندرک 
نیا اب  هلباقم  يارب  نازومآ  شناد  نایوجشناد و  دندش و  هاگشناد  دراو  تبرض  ياهورین  هیلوا  تاعاس  نامه  رد  دندش ". لقتنم  ناتسرامیب 

، تارهاظت نتفرگ  تدش  اب  دـندرک . كرت  ار  اجنآ  هاگـشناد  رد  يورـشیپ  رتم  دـنچ  زا  سپ  نارومأم  نآ  لابند  هب  دـنتخورفا و  شتآ  هلمح 
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رد نازوـمآ  شناد  نایوجـشناد و  دنتـسب و  ار  بـالقنا  ناـبایخ  زا  یتمــسق  هاگــشناد و  فارطا  ياـه  ناـبایخ  یماـظن  تموـکح  نارومأـم 
بعشنم ياه  نابایخ  و  جع )  ) رصع یلو  یمالسا و  يروهمج  ياهنابایخ  هطقن  دنچ  رد  ناگدننک  رهاظت  دندش . هدنکارپ  فارطا  ياهنابایخ 

زادعب ود  تعاس  دـنداد . یم  تاجن  نارومأم  هناشنمدد  تالمح  زا  ار  دوخ  هللا  الا  هلا  ربکا و ال  هللا  راعـش  نداد  اب  دـنتخورفا و  شتآ  نآ  زا 
نامه رد  هک  دندرک  يزادناریت  دندوب ، هاگشناد  لخاد  رد  هک  نازومآ  شناد  نایوجشناد و  يور  رب  یماظن  تموکح  نازابرس  ًاددجم  رهظ 
رامـش نآ  رد  هک  ییاهدراکالپ  اب  نازومآ  شناد  نایوجـشناد و  دندیتلغ . نوخ  رد  دنداتفا و  نیمز  هب  نایوجـشناد  زا  يا  هدع  لوا  تاظحل 

اب یماظن  نارومأم  زیرگ  گنج و  دنتخادرپ . ییامیپ  هار  هب  ربهر  ینیمخ  ربکا  هللا  راعـش  نداد  اب  دندوب  هتـشون  ار  هاگـشناد  ناگدـش  هتـشک 
تما يارب  سیراپ  زا  تبـسانم  نیمه  هب  هک  یمایپ  رد  هر )  ) ینیمخ ماـما   …" تشاد  همادا  بش  زا  یـساپ  اـت  نازومآ  شناد  نایوجـشناد و 
زورما ناریا  تسا . نارباـص  اـب  ادـخ  تسا و  کـیدزن  ییاـهن  يزوریپ  هک  دیـشاب  روبـص  نم  نازیزع  : " دـندومرف دنداتـسرف ، ناریا  ناـمرهق 
شوگ هب  ار  امـش  یبلط  لالقتـسا  یهاوخیدازآ و  يادـص  ما … هتخود  امـش  هب  دـیما  مشچ  رود  هار  نیا  زا  نم  تسا … ناگدازآ  هاـگیاج 

رد بالقنا  ياه  هلال  نینوخ  هسامح  ناونع  هب  زومآ ، شناد  زور  ناونع  اب  هام  نابآ  مهدزیـس  دـعب ، هب  خـیرات  نآ  زا  " مناسر . یم  ناـیناهج 
. دوشیم هتشاد  یمارگ  یمالسا  تضهن  نایرج 

ناریا یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایس  ینیمخ و  ماما 

شخب هک  مهم  هلئـسم  نیا  هب  هجوت  اب  هدـیکچ  یلیلخریم  داوج  دیـس  هدنـسیون : ناریا  یمالـسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  ینیمخ و  ماـما 
هلزنم هب  ینیمخ  ماما  تسا ، هدـش  هتخیمآ  یبتکم  میهافم  یمالـسا و  ياه  نامرآ  اب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یجراـخ  تسایـس  زا  یمظعا 

ینابم و نیا  هک  اج  نآ  زا  دنیامن . یم  هئارا  نآ  یجراخ  تسایس  يارب  ار  یـصاخ  لوصا  يرظن و  ینابم  تموکح ، نیا  گولوئدیا  ربهر و 
تـسایس فادـها  لوصا و  اـه ،  هزومآ  نیرت  مهم  زا  یخرب  هب  اـت  دوش  یم  یعـس  هلاـقم ، نیا  رد  دـنرادروخرب ؛ یـصاخ  هاـگیاج  زا  لوصا 

دروم زین  فادها  لوصا و  ینابم ، ۀطبار  نینچ  مه  ددرگ . هراشا  ناشیا  ياه  هتـشون  اه و  هتفگ  هب  هجوت  اب  ینیمخ  ماما  هاگدـید  زا  یجراخ 
. لالقتسا بالقنا ، رودص  یمالسا ، يروهمج  یجراخ  تسایس  یجراخ ، تسایس  ینیمخ ، ماما  يدیلک : ياه  هژاو  دریگ . یم  رارق  یسررب 
، ناریا رد  هنافـسأتم  یلو  تسا ، هدوب  يراذـگ  تسایـس  ياه  هزوح  نیرتزیگنا  هشقانم  زا  اج ، همه  رد  هراومه و  یجراخ ، تسایـس  همدـقم 
هب شا  يارچ  نوچ و  یب  شزرا  زین  اه و  بیشن  زارف و  يزاس  هنیمز  تلم و  روشک و  تشونرس  ندروخ  مقر  رد  نآ  شقن  یعقاو و  تیمها 

همانرب فادها و  دربشیپ  یللملا ، نیب  رابتعا  ههجو و  ینیمزرـس ، تینما  یـضرا ، یگچراپ  کی  نیمأت  ياهرازبا  نیرت  گرزب  زا  یکی  ۀـلزنم 
یتح و  ( 1 .) تسا هدشن  هتخانشزاب  یملع  يا  هویش  هب  و  دیاش ، دیاب و  هک  نانچ  یگنهرف و ...  يداصتقا ، یـسایس ، ياه  هنیمز  رد  یلم  ياه 
انشآ یجراخ » تسایس   » موهفم دوخ  اب  رخاوا  نیمه  رد  اهنت  هعسوت ، لاح  رد  ياه  تلود  رگید  دننام  هنایمرواخ  ناملسم  ياهروشک  رگید 

، یمالـسا ناهج  رد  يزورما  یـسایس  یمومع و  یگدنز  تاموزلم  بلغا  دـننام  ار  یجراخ » تسایـس   » موهفم سیئول ، درانرب  ( 2 .) دنا هدش 
یسایس نارگ  لیلحت  نارادم و  تسایس  تسا و  طیحم  اب  لماعت  رد  اهروشک  مامت  یجراخ  تسایـس  اما  ( 3 .) دناد یم  ون  هناگیب و  یموهفم 
ةرابرد تسا ، یهقف  دـعاوق  لوصا و  رب  ینتبم  یـسایس  ياه  هاگدـید  ياراد  هک  یهیقف  هلزنم  هب  ینیمخ  ماـما  دـنراد . هجوت  عوضوم  نیا  هب 
شیوپ هب  ناـشیا  دـنا . هدومن  هئارا  ار  یتارظن  صخا ، تروـص  هب  یمالـسا  تموـکح  یجراـخ  تسایـس  معا و  روـط  هب  یجراـخ  تساـیس 

رد يرقلا  ما  ینوریب  تسایس  يانعم  هب  یجراخ ، تسایـس  هک  انعم  نیدب  دنتـشاد ؛ داقتعا  روحم  دشر  نامتفگ  رب  دیکأت  اب  یجراخ  تسایس 
زا دعب  راتـشون  نیا  رد  ینیمخ ، ماما  ياه  هشیدنا  ارآ و  تیمها  هب  هجوت  اب  تسا . یمالـسا  ماظن  ياهزرم  يوسارف  رد  عقاو  ياهروشک  لابق 

موهفم تخادرپ . میهاوخ  ناشیا  هاگدـید  زا  یمالـسا  تموکح  یجراخ  تسایـس  ینابم  لوصا و  هب  یجراـخ  تسایـس  موهفم  هب  نتخادرپ 
نیب طباور  یسایس و  مولع  نادنمشناد  میزادرپب . یجراخ  تسایـس  موهفم  هب  دیاب  زاغآ  رد  ثحب  هب  دورو  يارب  یجراخ  تسایـس  یـسانش 
ةویش زین  دهد و  یم  ناشن  كرحت  دوخ  زا  نآ  رد  دنیزگ و  یم  رب  تلود  کی  هک  ار  یتهج  دنا : هتفگ  یجراخ  تسایس  فیرعت  رد  للملا ،
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میمـصت یبایزرا  ارجا و  نیودت ، رگید : یفیرعت  ساسا  رب  ( 4 .) دنیوگ یم  یجراخ  تسایس  یللملا ، نیب  هعماج  هب  تبـسن  ار  تلود  شرگن 
ای دربهار  دـنا : هتفگ  یجراخ  تسایـس  موهفم  ةراـبرد  زین  و  ( 5 .) دراد يزرم  نورب  ۀـبنج  روشک  نامه  صاخ  هاگدـید  زا  هک  ییاـه  يریگ 

فادها روظنم  هب  یللملا  نیب  ياهدحاو  اه و  تلود  رگید  لباقم  رد  تلود  کی  ناگدنریگ  میمصت  ۀلیسو  هب  هک  لمع  هدش  یحارط  هتشر 
للملا نیب  طباور  هنحص  رد  تلود  کی  ياه  تسایس  فادها و  باتزاب  یجراخ ، تسایـس  رگید  ترابع  هب  ( 6 .) دوش یم  لامعا  صخشم 

و دـشاب . یم  یناهج  تاقافتا  ثداوح و  هناگیب و  دارفا  اه ، تضهن  یللملا ، نیب  ياـه  ناـمزاس  عماوج و  اـه ، تلود  ریاـس  اـب  طاـبترا  رد  و 
باختنا اه و  شور  ریبادـت ، اه ، یـشم  طخ  هعومجم  هک : تسناد  بسانم  نشور و  ًاتبـسن  ار  یجراـخ  تسایـس  زا  فیرعت  نیا  ناوتب  دـیاش 

یم لاـمعا  یـسایس  ماـظن  رب  مکاـح  یلک  فادـها  ۀـبوچراچ  رد  یجراـخ  لـئاسم  روما و  اـب  دروخرب  رد  تلود  کـی  هک  تسا  یعـضاوم 
، یتینما ياهزاین  اه و  تساوخ  ماجنارـس ، هک  دـیامن  یم  میظنت  یتهج  رد  ار  دوخ  یجراخ  تسایـس  ياه  هداد  یتلود ، ره  ًاساسا  ( 7 .) دیامن

یجراخ تسایـس  فادها  هتبلا  ( 8 .) ددرگ نیمأت  تدـم ، دـنلب  ای  تدـم  هاتوک  رد  شا  یماظن  ای  یگنهرف  یـسایس ، يداصتقا ، کیژتارتسا ،
رد یـساسا  شقن  ناگدـنریگ ، میمـصت  هک  نآ  دوجو  اب  اما  دوش . ققحم  یلم  عفاـنم  نیمأـت  اـت  ددرگ  میظنت  گـنهآ  مه  يا  هنوگ  هب  دـیاب 

، یخیرات ياه  هبرجت  لوصحم  تامیمـصت ، نیا  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  دوجو  نیا  اـب  دـنیامن ، یم  اـفیا  یجراـخ  يراذـگ  تسایـس  دـنیارف 
 ... تیبرت و یـسایس ، گنهرف  گنهرف ، ۀتخادرپ  هتخاس و  عماوج ، ياه  شزرا  تقیقح ، رد  تسا . کیژولوئدیا و ...  یـسایس و  تاداقتعا 

رد یتح  و  دوش . یم  هریغ  اوزنا و  رابتعا ، تردـق ، تورث ، ناسنا ، یلاـعتم  ياـه  هبنج  يوس  هب  اـه  ناـسنا  تیادـه  ثعاـب  اـه  شزرا  تسا .
موهفم ثحب  همتاـخ  رد  ( 9 .) ددرگ یم  نییبت  فیرعت و  صاخ  يژولوئدـیا  کی  بوچ  راهچ  رد  یجراـخ  تسایـس  ياـه  فدـه  يدراوم 

یلمع یملع و  تیلاعف  زا  يا  هزوح  یجراخ ، تسایـس  هک  درک  هراشا  ارذـگ  یتروص  هب  زین  بلطم  نیا  هب  دـیاب  یجراخ  تسایـس  یـسانش 
ًافرص تسا ، زاین  دروم  یجراخ  تسایس  رد  هچ  نآ  زتلاو : تنک  لوق  هب  دنرادروخرب . یضقانتم  ياه  هصیـصخ  زا  نآ  ياه  هفلؤم  هک  تسا 

یئاـجرب اـپ  فاـطعنا و  لـیلحت ، ییارگ و  عـقاو  نیب  ساـسح  يا  هنزاوـم  دـنمزاین  نآ  ياـج  هب  هکلب  تسین ، اـه  هصیـصخ  زا  يا  هعوـمجم 
. میزادرپ یم  ناریا  خیرات  رد  یجراخ  تسایـس  لحارم  یـسررب  هب  نونکا  ( 10 .) میتسه رییغت  موادـت و  هرخالاب  و  يور ، هنایم  تیحـالص و 
رد یـساملپید  ای  ناریا و  یجراخ  تسایـس  یـسررب  يارب  ار  زیامتم  ًالماک  ةرود  هس  ناوت  یم  عقاو  رد  ناریا  رد  یجراـخ  تسایـس  لـحارم 
ره تشادـن و  دوجو  اهروشک  ناـیم  نیزورما ، لـماعت  یللملا و  نیب  نیون  طـباور  هک  کیـسالک ؛ نارود  . 1 تـفرگ : رظن  رد  ناریا  خـیرات 

یتابسانم یعامتجا ، يرکف و  ياه  تبسن  يراد و  تموکح  صاخ  ياهرایعم  ساسا  رب  یلخاد و  لماوع  زا  يا  هعومجم  يانبم  رب  يروشک 
طابترا زین  ناگیاسمه  ۀـیاسمه  اب  هتفر و  رتارف  یمک  هاگ  اه  بوچراهچ  نیا  رد  تشاد و  دوخ  ناـبیقراب  یتاـعزانم  دوخ و  ناـگیاسمه  اـب 

اب رجق و  دـهع  هنایم  رد  نآ  تامدـقم  هک  لالقتـسا ؛ رامعتـسا و  نارود  . 2 تشاد . موادـت  هیراجاق  رخاوا  اـت  هرود  نیا  تخاـس . یم  رارقرب 
هطقن هب  أدبم  نآ  دیسر و  دوخ  جوا  هب  تیطورشم  رد  دش ، زاغآ  رتخاب  للم  عضو  هصاخ ، یناهج ، عاضوا  زا  یناریا  ناگبخن  یبسن  یهاگآ 

تامازلا و نارود ، نیا  رد  دـیدرگ . لدـب  یجراخ  طباور  عوضوم  رد  ناریا  یتموکح  نارازگراک  ياـه  تسایـس  شرگن  لوحت  رد  یفطع 
حرطم نآ  یقوقح  تاـعبت  اـب  هارمه  هعزاـنم ، دروم  عفاـنم  اـهروشک و  لـباقتم  قوقح  دـش و  هتفرگ  هدـید  هب  ناریا  يوس  زا  نیوـن  میهاـفم 

. دش زاغآ  لاس 1357  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  ۀماگنه  رد  یبطق ، ود  ياضف  هب  هجوت  اب  هک  لالقتـسا ؛ تزع و  نارود  . 3 تشگ .
: کیژتارتسا راعش  ود  یمالسا ، بالقنا  ۀحوبحب  رد  دوب . لیخد  ناریا  نیون  یجراخ  تسایس  نیوکت  رد  زین  ناریا  صاخ  کیتیلویوئژ  هتبلا 

بجوم ینیمخ ، ماما  تایرظن  اه و  هراگنا  زا  ماهلا  اب  یمالـسا » يروهمج  یبرغ ، هن  یقرـش ، هن   » و یمالـسا » يروهمج  يدازآ ، لالقتـسا ، »
ماما و یبهذم  تیـصخش  دنیآرب  تشاد و  ینید  ًاقیمع  يا  هغبـص  هک  تاّیرظن  نیا  دیدرگ . ناریا  ناگبخن  تلم و  رد  يا  هزات  ۀشیدنا  جاور 

ةریاد زا  ناریا  جورخ  بجوم  ماما  ترـضح  تیارد  ینیب و  نشور  اب  دوب ، ناریا  تلم  داحآ  رد  ینید  قیمع  راتخاس  ررکم و  ياـه  تیادـه 
یناـسنا و قوقح  یلم ، عفاـنم  یلم ، تزع  هیاـپ  رب  نآ  ساـسا  هک  ییاـه  قفا  دوب ؛ هزاـت  ياـه  قفا  يوس  هب  شزیخ  یبطق و  ود  ناـهج  ۀتـسب 

ناریا یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  فادها  دنور ، نیا  عقاو  رد  ( 11 .) دوب هدش  راوتسا  یمالـسا  ياه  هزومآ  يانبم  رب  لباقتم  مارتحا 
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زا عافد  اکیرمآ ، هژیو  هب  برغ  لیئارـسا و  اب  ضراعت  یعیـش ، ینابم  ساـسا  رب  یمالـسا  هعماـج  کـی  داـجیا  هب  هک  دـنک  یم  میـسرت  زین  ار 
فادـها یناـبم و  لوـصا و  ةراـبرد  ثحب  هب  دورو  زا  لـبق  ( 12 .) ددرگ یم  رجنم  شخب و ...  يدازآ  ياـه  تـضهن  زا  عاـفد  ناناملــسم و 

تفگ دـیاب  ینابم »  » موهفم ةرابرد  فادـها  لوصا و  ینابم ، دوش . یم  هتخادرپ  میهافم  نیا  نییبت  هب  هر ،) ) ماما هاگدـید  زا  یجراخ  تسایس 
. ددرگ یم  رب  نارادم  تسایس  نادرم و  تلود  ياهرواب  يرکف و  راتخاس  ینابم و  هب  اه ، يزاس  میمصت  رد  هدننک  نییعت  هدمع و  شقن  هک 

شا یلخاد  تسایـس  نوچ  مه  ار  نآ  یجراـخ  تسایـس  راـتفر  ةویـش  ساـسا و  اـهنآ ، تیعورـشم  یناـبم  اـه و  تموکح  عون  تقیقح ، رد 
هدـمآ نوناق و ...  هدـعاق ، هشیر ، ساسا ، نب ، خـیب ، يانعم  هب  لصا  هک  دـنا  هتفگ  لصا »  » موهفم ةرابرد  نینچ  مه  ( 13 .) دزاس یم  توافتم 

نآ زیچ  ره  لصا  هدوب و  راوتـسا  نآ  رب  شناد  نآ  هک  دشاب  یم  یـساسا  دـعاوق  زا  ترابع  ملع ، ره  رد  هک  تسا  لصا  عمج  لوصا ، تسا .
هجوت دروم  نادنچ  نآ  قیقد  موهفم  هب  ام  روشک  رد  لصا  ةژاو  يریگ  راک  هب  هک  تفگ  دـیاب  هتبلا  تسا . یکتم  نادـب  نآ  دوجو  هک  تسا 

هدومن و یقلت  لصا  دـناد ، یم  مهم  هک  ار  هچ  ره  سک ، ره  هنازور ، يراج و  ةرواحم  رد  اهنت  هن  دـندقتعم : یخرب  هک  هنوگ  ناـمه  تسین ،
انعم و ره  هب  یجراخ  تسایـس  صوصخ  رد  لقاال  زین  يرایـسب  نارکفتم  تارظن و  بحاص  هکلب  دـنک ، یم  داـی  نآ  زا  لوصا  ناونع  تحت 
ره دورو  هک  هدـش  هتفگ  فدـه »  » موهفم دروم  رد  ( 14 .) تسین لصا  یمهم  موهفم  ره  هک  یلاح  رد  دـنیوگ ، یم  لـصا  يرورـض  موهفم 

هاگتساخ اهزاین و  زا  يدومن  تموکح ، يزرم  نورب  فادها  دریگ . یم  لکش  نآ  ياه  هزیگنا  فادها و  ساسا  رب  یناهج  ۀصرع  هب  یتلود 
دـصقم ۀـلزنم  هب  فادـها  اج  نیا  رد  تسا . نا  نوماریپ  تایعقاو  زا  هتفرگرب  تاروصت  یجراخ و  تسایـس  نارگیزاـب  یناور  ینهذ و  ياـه 

تلود یجراخ  تسایـس  ياه  یگژیو  زا  یکی  ماما  هاگدـید  زا  یجراخ  تسایـس  ینابم  ( 15 .) تسا هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یجراخ  تسایس 
گولوئدیا يربهر  ینیمخ ، ماما  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . یلقن  یلقع و  عبانم  رب  هیکت  یگنوگچ  ینابم و  دروم  اهروشک  ریاس  اب  یمالـسا 

ساسا رب  یلوصا  نایب  هب  ّتنـس  باتک و  هلمج  زا  مالـسا  صاخ  ینابم  هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا ؛ مالـسا  رب  ینتبم  یـسایس  هشیدنا  ياراد  و 
یـشزرا نیارب  انب  دریگ . یم  تروص  سدـقم  عرـش  ماکحا  هب  مازتلا  يانبم  رب  یجراخ  تسایـس  راتخاس  تقیقح ، رد  تسا . هتخادرپ  ینابم 
ياوتحم ندوب  یقالخا  یناسنا و  رب  دـیکأت  اب  ناشیا  دـنهد . یم  لکـش  یجراـخ  تسایـس  دروم  رد  ار  ماـما  یناـبم  لـقع ، یقـالخا و  ياـه 

هدوـب تیناـسنا  نیزاوـم  رب  اـه  ناـسنا  تیبرت  یناـسنا و  قـالخا  یمالـسا و  قـالخا  مالـسا و  بـالقنا ، نیا  ياوـتحم  دـیامرف : یم  بـالقنا 
تیرـشب قالخا  هب  مالـسا و  هب  داقتعا  چیه  هک  یتلود  اب  ناریا  یمالـسا  تلود  هک  درادن  انعم  دـنیامرف : یم  يرگید  ياج  رد  و  ( 16 .) تسا

زا یجراخ  تسایس  رد  نافعضتسم  زا  عافد  لصا  يانبم  لاثم ، يارب  هک  تفگ  دیاب  رتشیب  حیـضوت  يارب  ( 17 .) دنیشنب حالصا  زیمرس  درادن ،
رارق نآ  رب  ار  دوخ  يانبم  دـنک و  یم  دانتـسا  (ع ) یلع ماما  نخـس  هب  نامولظم  يرای  صوصخ  رد  اـی  و  ( 18 .) تسا میرک  نآرق  ماما ، هاـگن 

یمالسا تموکح  یجراخ  تسایس  لوصا  ( 19 .) دیشاب هدید  متس  رای  رگ و  متس  نمشد  انوع ؛ مولظملل  امـصخ و  ملاظل  انوک  هک : دهد  یم 
هب يدنب  ياپ  و  دـهد ، هئارا  یمالـسا  ماظن  نارازگراک  هب  ار  مزال  يراتفر  بوچ  راهچ  دـناوت  یم  یجراخ  تسایـس  لوصا  ماما  هاگدـید  زا 

ندیسر يارب  صخشم  لوصا  اب  ینابم و  ساسا  رب  یمالـسا  تلود  عقاو  رد  تساه . تلود  رگید  زا  یمالـسا  تلود  زیامت  هجو  لوصا ، نیا 
نیودـت و هعوضوم ، نیناوق  تروص  هب  هدومن و  یحارط  ینیمخ  ماما  هک  ار  یجراـخ  تسایـس  لوصا  دـنک . یم  شـالت  صاـخ  فادـها  هب 

باسح هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تسایـس  رد  يریگ  میمـصت  یمـسر  عباـنم  زا  یکی  هلزنم  هب  ناوت  یم  ار  دـش  یم  نآ  يارجا  رد  یعس 
نامه ناریا ، یمالسا  يروهمج  تسایس  رد  یّلک  طخ  هک  دنا  هتـشاد  نایب  اهراب  یمالـسا  بالقنا  دیدج  ربهر  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  دروآ .

ماما ترضح  درف  هب  رـصحنم  ياه  یگژیو  تایـصوصخ و  تقیقح ، رد  ( 20 .) دـنا هدومن  میـسرت  نییبت و  هر ) ) ینیمخ ماما  هک  تسا  یّطخ 
ناشیا يارب  ار  یتردـق  رپ  شقن  هک  دوب  يّدـح  هب  نافرع  صولخ و  تیعطاق ، يریذـپان ، شزاس  تعاجـش ، تهاـقف ، نوچ  مه  هر ) ) ینیمخ

رادروخرب يا  هداـعلا  قوف  تیمها  زا  یجراـخ  یلخاد و  داـعبا  رد  تامیمـصت  ذاـختا  یگنوگچ  رد  يربـهر  شقن  نیا  دوـب و  هدرک  داـجیا 
زا بالقنا  رودـص  بالقنا : رودـص  لصا  . 1 میزادرپ : یم  ینیمخ  ماـما  هاگدـید  زا  یجراـخ  تسایـس  لوصا  یـسررب  هب  کـنیا  ( 21 .) دوب

ماما هاگدید  زا  تسا . ناهج  ياهروشک  ریاس  هب  یمالسا  بالقنا  ياه  هبرجت  ندرک  رداص  يانعم  هب  هک  هدوب  ماما  هجوت  دروم  تاعوضوم 
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رد هک  نام  بالقنا  رودـص  اب  ام  هک : دراد  داقتعا  هراب  نیا  رد  ماـما  ( 22 .) تسا مالـسا  شرتسگ  نامه  بالقنا ، رودص  زا  روظنم  ینیمخ ،
هاگن زا  ( 23 .) میهد یم  همتاخ  ناراوخ  ناهج  ملظ  هطلس و  هرطیس و  هب  تسا ، (ص ) يدمحم ماکحا  نایب  نیتسار و  مالـسا  رودص  تقیقح 
رداص ناهج  طاقن  ریاس  هب  اج  نیا  زا  ار  یناسنا  ياه  شزرا  داتـسیا و  اه  تردـق  همه  لـباقم  رد  دـیاب  تالکـشم ، رب  يزوریپ  يارب  ناـشیا 
روهظ دـیوگ : یم  ناریا  بالقنا  رودـص  ةرابرد  یناضمر  هللا  حور  دراد . یگنهرف  ۀغبـص  ناـشیا ، هاـگن  رد  بـالقنا  رودـص  عقاو  رد  درک .

(24 .) تسا ناریا  یلخاد  یسایس  ییایوپ  باتزاب  ناریا ، بالقنا  دوخ  نوچ  مه  یجراخ ، تسایس  رد  يداینب  یلصا  هباثم  هب  بالقنا  رودص 
رد فده  نیا  دوب ؛ یبالقنا  مالسا  شرتسگ  غیلبت و  دیدج ، تموکح  راک  هب  زاغآ  نامه  زا  ناریا ، یجراخ  تسایس  یلصا  فده  عقاو ، رد 

رودـص فدـه  تسا . هدرک  نیعم  یتـیگ  رـسارس  رد  یهلا  ماـیپ  غیلبت  ققحت و  تهج  رد  ناناملـسم  يارب  نآرق  هک  تشاد  هشیر  يا  هفیظو 
ياج رد  یناـضمر  هللا  حور  ( 25 .) دوب هدش  هارمه  (ص ) دـمحم ترـضح  تیمکاح  تحت  مالـسا ، یخیرات  تاحوتف  شرتسگ و  اب  بالقنا 
ماما ( 26 .) دناد یم  یمالسا  ناریا - یسایس  گنهرف  وا و  يژولوئدیا  رد  راد  هشیر  ار  بالقنا  رودص  رب  ینبم  ینیمخ  ماما  هتساوخ  يرگید 

هب رداق  هک  ار  رکف  زرط  نیا  مینک و  رداص  ناهج  هب  ار  دوخ  بالقنا  رتشیب  هچ  ره  تدـش  اب  دـیاب  ام  دـنیامرف : یم  بـالقنا  رودـص  ةراـبرد 
ربا همه  میشاب . یم  نامورحم  مامت  یماح  ام  تسین . لئاق  زیامت  یمالسا  ياهروشک  نیب  مالسا  اریز  میراذگب ؛ رانک  میتسین ، بالقنا  رودص 
یم ور  هب  ور  تسکـش  اب  ًاعطق  مینامب ، یقاب  يدودـحم  طیحم  رد  ام  رگا  دـنا . هتـساخرب  ام  ندرب  نیب  زا  يارب  اه  تردـق  همه  اه و  تردـق 

لوسر دـمحم  هللا و  الا  هلا  گناب ال  ات  تسا و  یمالـسا  ام  بالقنا  هک  ارچ  مینک ، یم  رداص  ناهج  مامت  هب  ار  نام  بـالقنا  اـم  ( 27 .) میوش
يارب ناشیا  هتبلا  ( 28 .) میتسه ام  تسه ، ناربکتـسم  هیلع  ناهج  ياجک  ره  رد  هزرابم  ات  تسه و  هزرابم  دـنکفین ، نینط  ناهج  ماـمت  رب  هللا 

بالقنا دیاب  مییوگ  یم  هک  نیا  هک : دنوش  یم  روآ  دای  نآ  زا  یفنم  ياه  تشادرب  بالقنا و  رودـص  يانعم  زا  هدافتـسا  ءوس  زا  يریگولج 
لحم رد  دـیاب  اهروشک  همه  مینک . ییاشگ  روشک  میهاوخ  یم  ام  هک  دـننکن  تشادرب  نآ  زا  ار  طلغ  ینعم  نیا  دوشب ، رداص  اج  همه  هب  ام 
تـسد دنداد ، تاجن )  ) دـنتفرگ و هلـصاف  اه  تردـق  ربا  زا  ناشدوخ  دـش و  عقاو  ناریا  رد  هک  يزیچ  نیا  میهاوخ  یم  ام  دنـشاب . ناشدوخ 

همه اه و  تلم  همه  هک  تسا  نیا  بالقنا  رودص  ینعم  دوشب . اه  تلود  همه  رد  اه و  تلم  همه  رد  نیا  دـندرک ، هاتوک  نزاخم  زا  ار  اهنآ 
دیـسر هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  ( 29 .) دنهدب تاجن  دنراد  هک  يراتفرگ  نیا  زا  ار  ناشدوخ  دنوش و  رادـیب  اه  تلود 

یمالـسا تلود  تادهعت  اه و  تلاسر  ءزج  هک  تسا  (ص ) يدمحم بان  مالـسا  رودص  نامه  ینیمخ ، ماما  هاگدید  زا  بالقنا  رودص  هک 
موهفم و اتـسار ، نیا  رد  مالـسا  یناهج  تموکح  زا  تیامح  فعـضتسم و  مورحم و  ياه  تلم  زا  تیامح  هجیتن ، رد  و  دور . یم  رامـش  هب 

يارب ناشیا  تسا . يریذپ  هطلس  يرگ و  هطلس  یفن  ینیمخ ، ماما  یجراخ  تسایس  لوصا  رگید  زا  لیبس : یفن  لصا  . 2 دنک . یم  ادیپ  انعم 
لعجی نل   » هفیرش هیآ  هب  هجوت  اب  دنناد و  یم  لالقتسا  يدازآ و  هب  ار  تایح  شزرا  هکلب  دنوش ، یمن  لئاق  یـشزرا  ریغ ، هطلـس  ریز  تایح 

ام هک : دنراد  یم  ناعذا  هدادن ، رارق  نینمؤم  رب  نیرفاک  يارب  يا  هطلـس  دـنوادخ ، دـیامرف  یم  هک  ( 30 «) الیبس نینمؤملا  یلع  نیرفاکلل  هللا 
ریز میورن  میهاوخ  یم  مه  ام  دیورب . ریغ  هطلس  تحت  امش  دیابن  دشاب . امـش  رب  ریغ  زا  دیابن  هطلـس  هک  تسا  نیا  مالـسا ، قطنم  نام ، قطنم 

ام دنیامرف : یم  دـننک و  یم  رکذ  مالـسا  همانرب  ار  ناریا  یجراخ  تسایـس  همانرب  ناشیا  ناناملـسم : مالـسا و  نایک  زا  عافد  . 3 ( 31 . ) هطلس
ۀملک تدحو  تسا ، مالسا  همانرب  ام  همانرب  میتسه . ایهم  لاح  ره  رد  یمالسا  کلامم  لالقتـسا  یمالـسا و  کلامم  مالـسا و  زا  عافد  يارب 
روشک ار ، روشک  ام  دـنناد : یم  مزال  ار  نیملـسم  مامت  زا  عاـفد  يرگید  ياـج  رد  و  ( 32 ... .) تسا یمالسا  کلامم  داحتا  تسا ، نیملـسم 

یم مزال  ار  نیملـسم  همه  زا  عاـفد  اـم  دـشاب . روط  نیا  دـیاب  ملـسم  میناد ، یم  ناـمدوخ  زا  ار  یمالـسا  کـلامم  همه  اـم  میناد ، یمن  ناریا 
زوسلد همه و  يارب  مالسا  هک  تسا  نیا  هب  لئاق  دروم  نیا  رد  ماما  رگید : کی  روما  رد  تلاخد  مدع  لباقتم و  مارتحا  لصا  . 4 ( 33 .) میناد

مامت يارب  دوب  هدمآ  مالـسا  میتسین ، دب  یتلم  چیه  اب  ام   » هک انعم  نیا  هب  میتسه . رـشب  يارب  زوسلد  مالـسا و  عبات  همه  ام  تسا و  رـشب  يارب 
ياج رد  ناشیا  ( 34 ...«) میرادن یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  ياهروشک  زا  کی  چـیه  هب  زواجت  رظن  هک  منک  یم  مالعا  ام  سان ... ، يارب  للم ،

یم ظفح  ار  شدوخ  لالقتسا  يدازآ و  دنک و  تلاخد  وا  یلخاد  روما  رد  یتکلمم  چیه  هک  دهد  یمن  هزاجا  ناریا  تلم  دندومرف : يرگید 
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( لباقتم هنسح و  طباور   ) هلئسم نیا  هب  ددعتم  دراوم  رد  ماما  ترضح  ( 35 .) درک دهاوخ  لمع  لباقتم  روط  هب  مه  اهروشک  مامت  اب  و  دنک ،
روط هب  یمالـسا  يروهمج  رد  هک : دـنک  یم  لاؤس  ناشیا  زا  میات  ییاکیرما  هلجم  راگنربخ  یتقو  دـنا . هدرک  هراـشا  یجراـخ  تسایـس  رد 

دراد و هنسح  طباور  کلامم  مامت  اب  ام  یمالـسا  يروهمج  دنیامرف : یم  باوج  رد  ماما  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  امـش  یجراخ  تسایـس  یلک 
ینیمخ ماما  مولظم : زا  تیامح  ملظ و  یفن  لصا  . 5 ( 36 .) دنـشاب لئاق  لباقتم ، مارتحا  مه  اهنآ  هک  یتروص  رد  تسا ، لئاق  لباقتم ، مارتحا 

ال دیریگ ؛ رارق  متـس  دروم  هن  دـینک ، متـس  هن   » ۀـملک ود  رد  نآ  همانرب  هک  تسناد  یم  یبتکم  وریپ  ار  مالـسا  تلم  ایبنا ، ةریـس  هب  دانتـسا  اب 
؛ درک میهاوخ  ملظ  هن  ام  دندومرف : خیرات 22/11/59  رد  ارفس  عمج  رد  دوخ  تانایب  رد  ماما  ( 37 .) دوش یم  هصالخ  نوملُظت » نوملظَت و ال 
هب ملظ  ار  ملاظ  اب  شزاس  ناشیا  دوش . تفلاخم  ناملاظ  اهتردـق و  ربا  اب  اـت  دـهاوخ  یم  ماـما  عقاو ، رد  ( 38 .) دـش عقاو  میهاوخ  مولظم  هن  و 

ملاظ هن  مینک ؛ ارجا  میهاوخ  یم  ار  هملک  ود  نیا  مالسا  ربمغیپ  يربهر  تحت  ام  تسناد : یم  ءایبنا  يأر  فالخ  عرـش و  هب  ملظ  نامولظم و 
دوب و بالقنا  هحوبحب  رد  مدرم  یساسا  ياهراعش  زا  یکی  عقاو  رد  هک  لصا  نیا  یبرغ : هن  یقرـش - هن  لصا  . 6 ( 39 ... ) مولظم هن  میشاب و 

یم قرـش  برغ و  هب  اکتا  نودـب  ناریا  تلم  دـنا : هدرک  هراشا  هلئـسم  نیا  هب  يددـعتم  دراوم  رد  هک  هر ) ) ینیمخ ماـما  نانخـس  زا  هتفرگرب 
یم هجوت  راعـش  نیا  يانعم  هب  يرگید  ياج  رد  ( 40 .) دشاب راوتسا  دوخ  یّلم  یبهذم و  ياه  هیامرـس  رب  دتـسیاب و  دوخ  ياپ  يور  دهاوخ 
اجب ًالماک  نیا  و  دننکن ؛ تلاخد  ناریا  رد  مادک  چیه  هک  تسا  نیا  شیانعم  یبرغ ،» هن  یقرـش  هن   » دنیوگ یم  ام  ناناوج  هک  نیا  هک : دنهد 

لداعت دشاب و  قرش  برغ و  يوس  هب  شیارگ  زا  غراف  هک  تسا  لقتسم  دازآ و  یمالـسا  تلود  لابند  هب  ناشیا  عقاو  رد  ( 41 .) تسا قحب  و 
یللملا نیب  ياهراشف  مغر  یلع  موهفم ، نیا  لالقتسا : ماما 1 . هاگدید  زا  یجراخ  تسایس  فادها  دوش . ظفح  ناهج  زا  هقطنم  نیا  رد  اوق 

ار اهنآ  ةدـش  لاـمیاپ  تمرح  قوقح و  ناریا و  تلم  یعقاو  میرح  ینیمخ ، ماـما  هکلب  دوبن ، ناریا  ياوزنا  ياـنعم  هب  یلخاد ، ياـه  نارحب  و 
رد دـنداد . یم  رارق  تبثم  ای  یفنم  یبای  شزرا  دروم  لصا ، نیا  اب  كاکطـصا  زرم  رد  ار  يا  هطبار  عون  ره  هداد و  رارق  دـیکأت  دروم  ًامئاد 

لالقتسا هب  بیسآ  ياه  هشیر  ینیمخ  ماما  تسا . یمالسا  هعماج  تزع  ةدننک  نیمأت  هک  دور  یم  رامش  هب  یلوصا  زا  یسایس  لالقتسا  عقاو 
يرکف و یگتـسباو  ار  ناربکتـسم  اه و  تردـقربا  هب  فعـضتسم  ياه  تلم  یگتـسباو  نیرت  گرزب  هدومن و  یباـیزرا  یگنهرف ، يرکف  ار ،

ییاهر يرکف و  لالقتسا  بسک  دوصقم و  هب  لوصح  راکهار  ناشیا  دریگ . یم  همشچرس  نآ  زا  اه  یگتسباو  ریاس  هک  تسناد  یم  ینورد 
هک تسناد  یم  يرکف  یگتسباو  ار  ام  تلم  يارب  هعجاف  نیرت  گرزب  و  تسناد . یم  یگنهرف  یلم  رثأم  رخافم  نتفایرد  رد  ار  یگتـسباو  زا 
رد لالقتسا  زا  نخـس  یتقو  هتبلا  ( 42 .) مینک دراو  جراـخ  زا  دـیاب  میریقف و  داـعبا  همه  رد  اـم  تسا و  برغ  زا  زیچ  همه  مـینک  یم  ناـمگ 
هک تسا  میمصت  يارجا  يریگ و  میمصت  يراذگ ، تسایس  هلحرم  هس  رد  لالقتـسا  روظنم  دیآ ، یم  نایم  هب  روشک  کی  یجراخ  تسایس 

ّتیمها اب  یـسایس  لالقتـسا  لوا ، هاگن  رد  هچرگ  دوش . یم  رهاظ  هریغ  یعافد و  يداصتقا ، یگنهرف ، یـسایس ، ياه  هنیمز  رد  نآ  قیداصم 
هب تسیاب  یم  لالقتسا  هب  یبای  تسد  يارب  نیاربانب  ( 43 .) تسا نآ  زا  رت  مهم  یگنهرف  لالقتسا  هر )  ) ماما هاگدید  زا  اما  دسر ؛ یم  رظن  هب 

یتسـس و فعـض و  رواب  تسا : بلطم  ود  نیا  رواب  ساسا ، دـنیامرف : یم  هراب  نیا  رد  ماـما  تفاـی . تسد  یباـیدوخ  يرکف و  يرواـب  دوخ 
نیا میتسیاب ، گرزب  ياه  تردـق  لباقم  رد  میناوت  یم  ام  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  رواب  نیا  تلم ، رگا  ییاناوت  هوق و  تردـق و  رواب  و  یناوتان .

یگتسباو زا  ناشیا  هتبلا  ( 44 .) دننک یم  یگداتـسیا  گرزب  ياه  تردق  لباقم  رد  دننک و  یم  ادیپ  ییاناوت  هک  دوش  یم  نیا  بابـسا  رواب ،
هطبار رد  میوش . غراف  زین  يداصتقا  تهج  زا  دیاب  هک  دندرک  یم  هیصوت  هدشن و  لفاغ  زین  دماجنا ، یم  یـسایس  یگتـسباو  هب  هک  يداصتقا 

، دراد امـش  يارب  هک  يونعم  يدام و  ياه  شزرا  رب  هوالع  امـش  ندوب  لاعف  امـش و  ندرک  راک  دـندومرف : زین  يداصتقا  یگتـسباو  مدـع  اب 
يروهمج یجراخ  تسایس  هک  دوب  هدرک  لاؤس  ناشیا  زا  هک  يراگنربخ  باوج  رد  ماما  ( 45 .) دهد یم  تاجن  یگتسباو  زا  ار  امش  روشک 

تلود و تلم و  يدازآ  لالقتسا ، ظفح  یمالسا ، تلود  تسایس  دندومرف : دوب ؟ دهاوخ  هچ  اه ، تردق  ربا  اب  هطبار  رد  ًاصوصخ  یمالسا ،
رارمتـسا ماما ، تیاهن ، رد  ( 46 .) تسین اهنآ  ریغ  اه و  تردـق  ربا  نیب  یقرف  دوب و  دـهاوخ  ماـمت  لالقتـسا  زا  دـعب  لـباقتم  مارتحا  روشک و 

روشک لالقتسا  نکر  ۀلزنم  هب  اهنآ  زا  هتسناد و  یماظتنا  یماظن و  ياوق  هب  هتسباو  ار  روشک  تینما  يداصتقا و  یعامتجا ، یسایس ، لالقتسا 
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اه يراتفرگ  زاس  هراچ  ار  یمالسا  لود  ریاس  نافعضتسم و  نانلاملسم و  نیب  تدحو  ناشیا  یمالـسا : تما  تدحو  . 2 ( 47 .) دیامن یم  دای 
، ناهج ناناملسم  يا  ناه  دنشاب : هتشاد  هملک  دیحوت  یجراخ ، نمشد  ربارب  رد  ات  تساوخ  یم  یمالسا  ياهروشک  نارـس  زا  تسناد و  یم 

يوهایه زا  دینک و  عافد  دوخ  تاردقم  مالـسا و  زا  دـیهد و  مه  هب  داحتا  زا  تسد  دـیزیخاپ و  هب  نارگ ، متـس  هطلـس  تحت  نافعـضتسم  و 
ییاهر يارب  ینیمخ ، ماما  هاگدـید  زا  شخب : يدازآ  ياه  تضهن  هب  کـمک  نیفعـضتسم و  زا  عاـفد  . 3 ( 48 ... . ) دیـسارهن نادنم  تردق 
تردق هداد و  رگید  کی  تسد  رد  تسد  نیفعضتسم  دیاب  یناسنا ، هنادنم  تفارش  یگدنز  کی  زا  يرادروخرب  داسف و  ّرش  زا  نیفعضتسم 

رانک رد  مه  امش و  رانک  رد  مه  ناریا  یمالسا  يروهمج  تساهنآ : زا  تیامح  رب  ناریا  تسایس  هار  نیا  رد  دنیامن و  دودحم  ار  ناربکتسم 
یم ناهج  شخب  يدازآ  ياه  تضهن  هب  کمک  اـب  طاـبترا  رد  و  ( 49 .) دوب دهاوخ  ناهج  نافعضتسم  ۀمه  رانک  رد  هکلب  ناناملـسم ، ۀمه 
هزین رـس  ناشراعـش  کنات و  پوت و  ناش  قطنم  هک  نانآ  لباقم  رد  ناهج  فعـضتسم  ياـه  تلم  زا  نونکا  مه  ناریا  ةدازآ  تلم  دـنیامرف :

يدازآ تقیقح و  قح و  ادـخ و  هار  رد  هک  ناـهج  رـسارس  رد  شخب  يدازآ  ياـه  تضهن  ماـمت  زا  اـم  دـیامن . یم  یناـبیتشپ  ًـالماک  تسا 
نم دـنیوگ : یم  دازآ  هعماج  هب  ندیـسر  ات  اه  شبنج  نیا  زا  تیامح  ةرابرد  رگید  ياـج  رد  و  ( 50 .) مینک یم  ینایبتـشپ  دننک ، یم  هزرابم 

. دنوش زوریپ  شیوخ  دازآ  هعماج  ققحت  يارب  نانآ  ات  مراودـیما  میامن و  یم  ینایبتـشپ  ناهج  شخب  يدازآ  ياه  شبنج  مامت  زا  رگید  راب 
طابترا نیا  رد  ماما  زیمآ : تملاسم  ارادـم و  هنـسح –  طباور  . 4 ( 51 .) دیامن کمک  نانآ  هب  یـضتقم  عقاوم  رد  یمالـسا  تلود  تسا  دیما 

ناشیا یتح  و  ( 52 ... .) مینک راتفر  تنوشخ  اب  هک  میرادن  لیم  تقو  چـیه  مینک و  یم  راتفر  ارادـم  روط  هب  اه  تلود  ۀـمه  اب  دـنیامرف : یم 
همه اب  ام  میهاوخ . یم  حلـص  ام  دنیوگ : یم  دنزیمآ و  یم  ناهج  مدرم  نیب  رد  یگدـنز  اب  ار  ایند  مدرم  اب  زیمآ  تملاسم  یگدـنز  حـلص و 

یگدـنز اـیند  مدرم  نیب  رد  میهاوخ  یم  اـم  میـشاب . هتـشاد  اـیند  همه  اـب  تملاـسم  میهاوـخ  یم  اـم  میـشاب . میهاوـخ  یم  حلـص  اـیند  مدرم 
اه تلم  اب  ام  و  درادن ، یعنام  اج  چیه  اب  یناسنا  طباور  هک  هتکن  نیا  رکذ  اب  ناشیا  یناسنا : یمالـسا و  ینابم  هیاپ  رب  طباور  . 5 ( 53 .) مینکب
هچ درادن و  يریثأت  تفاسم  دُعب  هطبار ، نیا  رد  دشاب و  يونعم  لئاسم  ساسا  رب  اه  تلم  نب  طباور  دیاب  دـندومرف : یم  ( 54 ،) میتسه بوخ 

طباور ام  دـشاب . رمث  رمثم  دـناوت  یمن  مه  رگید  طباور  نیاربانب  تسین ، اهنآ  نیب  يونعم  هطبار  اما  دنتـسه ، راوج  مه  هک  ییاـهروشک  اـسب 
هک درک  هراشا  بلطم  نیا  هب  دیاب  ثحب  همتاخرد  فادـها  لوصا و  ینابم ، هطبار  ( 55 .) دوب دهاوخ  مالسا  ینابم  ساسا  رب  اهروشک  اب  نام 

راذگ ریثأت  فادها  زین  لوصا و  رد  ینابم  نیا  تسانبم ، ياراد  یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایس  هک  هلئسم  نیا  نتفرگ  ضرف  هب  هجوت  اب 
 ... نامولظم و يرای  نافعضتسم و  زا  عافد  نوچ  یلوصا  فیجراخ  تسایـس  دروم  رد  ماما  هدافتـسا  دروم  ینابم  هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا .

، دودعم يدراوم  رد  تسا  نکمم  دـنچ  ره  هک  درک  هراشا  دـیاب  فادـها  اب  لوصا  هطبار  اب  هطبار  رد  نینچ  مه  تسا . هدـش  دافتـسم  نآ  زا 
لوصا اـب  عضاوم  یخرب  رد  هک  دراد  دوجو  یمزاول  ناناملـسم ، نیب  تدـحو  داـجیا  دروم  رد  ًـالثم  دـنک ، ادـیپ  محازت  فادـها ، اـب  لوـصا 

دراوم نیا  رد  یتح  تسا و  مک  محازت ، دراوم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  دنک . یم  ادیپ  كاکطـصا  یلمارف  ياه  تیلوئـسم  ةدـننک  دـیدحت 
نیرتزیگنا رب  هشقانم  زا  هراومه  یجراخ  تسایـس  يدـنب  عمج  دومن . رارقرب  شزاـس  فادـها ، لوصا و  نیب  يوحن  هب  ناوت  یم  زین  دودـعم 

ياراد ماـما  ترـضح  یمالـسا ، بـالقنا  رد  هک  دـنراذگ  ریثأـت  یفلتخم  لـماوع  هصرع  نیا  رد  تسا . هدوب  يراذـگ  تسایـس  ياـه  هزوح 
یجراخ تسایس  یسانش  موهفم  ةرابرد  ثحب  زا  دعب  راتـشون ، نیا  رد  دنتـسه . یجراخ  تسایـس  ینابم  لوصا و  نییبت  رد  يا  هژیو  هاگیاج 

ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یجراخ  تسایس  فادها  ینابم و  لوصا  هرابرد  ثحب  هب  صخا ، تروص  هب  ناریا  یجراخ  تسایـس  معا و  روط  هب 
تسایس درک و  یم  هجوت  بلج  دوب و  زراب  ناشیا ، هاگدید  زا  هدش  هتفگ  فدهاو  ینابم  لوصا ، نایم  رد  هک  هچ  نآ  عقاو  رد  دش . هتخادرپ 

، ملظ یفن  لباقتم ، قوقح  هب  مارتحا  یمالـسا ، تما  داحتا  بالقنا ، رودص  لالقتـسا ، زا : دندوب  ترابع  داد ، یم  لیکـشت  ار  ناریا  یجراخ 
طباور شرتسگ  یبرغ ، هن  یقرش ، هن  تسایس  نیملسم ، مالـسا و  نایک  زا  عافد  نارگید ، اب  زیمآ  تملاسم  هنـسح و  طباور  لیبس ، یفن  لصا 

مدقت و ات  دش  یعس  یجراخ  تسایس  لوصا  اب  هطبار  نینچ  مه  شخب . يدازآ  ياه  تضهن  هب  کمک  یناسنا و  یمالسا و  ینابم  ساسا  رب 
نیا هب  ناوتب  دـیاش  دـش و  هراشا  ینیمخ  ماـما  نانخـس  زا  يا  هنومن  هب  دراوم  نیا  زا  کـی  ره  اـب  هطبار  رد  ددرگ . تیاـعر  زین  لوصا  رخأـت 
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زا ناشیا  تئارق  هلمج  زا  دور . یم  رتارف  دوجوم  للملا  نیب  قوقح  راتخاس و  زا  ناشیا  هاگدـید  دراوم ، زا  یخرب  رد  هک  درک  ناـعذا  بلطم 
يزیتس ملظ  دننام : يرگید  ياه  یگژیو  نینچ  مه  و  ییاکیرمآ . مالسا  لباقم  رد  دنتشاد  رظن  رد  ار  (ص ) يدمحم بان  مالـسا  هک  مالـسا 

فادها و اب  لوصا  هطبار  هب  زین  نایاپ  رد  دوب . اهنآ  اب  داضت  رد  هک  نارگ  متـس  ناربکتـسم و  ربارب  رد  یگداتـسیا  هزرابم و  شزاس ، مدع  و 
یجراخ تسایس  یـسررب  يارب  یلیلحت  یبوچراچ  یناضمر ، هللا  حور  . 1 تشون :  یپ  دـش . هتخادرپ  لامجا  تروص  هب  لوصا  اب  یناـبم  زین 

Beynard Lewis, the . 3 ص 31 . ناـمه ، . 2 ص 25 . ( 1380 ین ، رـشن  نارهت :  ) بیط اضریلع  ۀـمجرت  نریا ، یمالـسا  يروهمج 
، ماوق یلعلادـبع  . middle East and the west, Bloomington, Indian University press, 1964,p.115. 4
ص 102. ( 1380 تمس ،)  ) اه هاگشناد  یناتسا  مولع  بتک  نیودت  هعلاطم و  نامزاس  نارهت :  ) للملا نیب  تسایس  یجراخ و  تسایس  لوصا 
ص ( 1385 یمالسا ، گنهرف  مولع و  هاگشهوژپ  مق : ، ) یمالسا تلود  یجراخ  تسایس  فادها  لوصا و  ینابم ، تقیقح ، قداص  دیـس  . 5

یلعلا دبع  . 8 ص 18 . ( 1377 رتسگداد ، رشن  نارهت ، ، ) یمالسا يروهمج  یجراخ  تسایـس  يدمحم ، رهچونم  . 7 ص 20 . نامه ، . 6 . 20
(1380 نازیم ، نارهت : (، ) فلا و ب  ) للملا نیب  طباور  لوصا  هداز ، فیس  نیـسح  دیـس  . 10 ص 136 . نامه ، . 9 ص 108 . نیشیپ ، ماوق ،
ص ( 1381 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسـسوم  نارهت : ، ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  للملا  نیب  طباور  یجراخ و  تسایـس  . 11 ص 328 .

زکرم نارهت :  ) فـالتئا میاداراـپ  يرظن و  ینیب  زاـب  ناریا : یمالـسا  يروـهمج  یجراـخ  تسایـس  مـلقلا ، عیرـس  دوـمحم  . 12 فــلا و ب .
ماما . 16 ص 32 . نامه ، . 15 ص 29 . نامه ، . 14 ص 26-27 . نیشیپ ، تقیقح ، قداص  دیس  . 13 ص 68 . ( 1379 کیژتارتسا ، تاقیقحت 

، هغالبلا جهن  . 19 ءاسن . ةروس  زا  هیآ 75  . 18 ص 75-78 . ج 18 ، نامه ، . 17 ص 41-45 . ( 16/11/1359 ، ) ج14 رون ، هفیحص  ینیمخ ،
دیس . 21 ص 111-112 . ( 1371 باتک ، ناتسوب  مق :  ) ناریا یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  رب  يدمآ  رد  يدزیا ، نژیب  . 20 همان 47 .

، يروهمج تسایر  کیژتارتسا  تاـقیقحت  زکرم  نارهت :  ) یمالـسا تلود  یجراـخ  تسایـس  رد  یّلم  ارف  ياـه  تیلوؤسم  تقیقح ، قداـص 
رتفد  ) ماما مالک  زا  هار  يوجتسج  رد  . 23 ص 21-28 . ج 11 ، رون ، هفیحص  ص 273 ؛ نیشیپ ، هدوتس ، دمحم  . 22 ص 519-520 . ( 1376
هناش ریدـم  نسحم  رتکد  همجرت  نآ ، یناهج  باتزاب  ناریا و  بالقنا  وتیزوپـسا ، لا  ناـج  . 24 ص 435 . ( 1362 ریبـکریما ، نارهت : ( ) مهد

(1382 ناریا ، مالسا و  یـسانشزاب  زکرم  نارهت :  ) یناضمر رگراک  هللا  حور  لیاسو ، فادها و  تسایـس ، ناریا : بالقنا  رودص  هلاقم  یچ ،
: ناریا بالقنا  رودـص  هلاقم  ناـمه ، . 26 ص 47 . وتیزوپـسا ، لا  ناج  هلاس ، هد  يزادـنا  مشچ  ناریا : بـالقنا  هلاـقم  ناـمه ، . 25 ص 56 .

هکم نینوخ  راتشک  درگلاس  تبسانم  هب  ماما  مایپ  . 28 ص 65 . نامه ، . 27 ص 58 . یناضمر ، رگراک  هللا  حور  لیاسو ، فادها و  تسایس ،
رد ینیمخ  ماما  تانایب  . 31 هیآ 141 . ( 4  ) ءاسن . 30 ص 413 . نیـشیپ ، بالقنا ، نییآ  . 29 ص 232-8 . ج20 ، رون ، هفیحـص  ( 29/4/67)

ماما تانایب  . 32 ص 139 . ج2 ، رون ، هفیحـص  ( 20/7/57  ) یگنهرف يداصتقا  يرامعتـسا ، ياـه  حرط  يارجا  يارب  هاـش  تیرومأـم  دروم 
، ینیمخ ماما  ماظع  تایآ  كرتشم  هیمـالعا  . 33 ص 221 . ج18 ، رون ، هفیحص  ( 18/11/62  ... ) نارادراک و ارفـس ، هیلک  عمج  رد  ینیمخ 

راگنربخ هبحاصم  - 35 ص 407-409 . نیـشیپ ، یمالـسا ، بالقنا  نییآ  - 34 ص 84 . ج1 ، رون ، هفیحـص  ( 1343  ... ) یـشعرم و یفجن 
ج رون ، هفیحـص  ( 30/9/57  ) میات ییاکیرمآ  هلجم  راـگنربخ  هبحاـصم  . 36 ص 146 . ج22 ، رون ، هفیحـص  ( 5/9/57  ) یکرامناد همانزور 
، ینیمخ ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسوم  نارهت :  ) ینیمخ ماما  ءارآ  هشیدـنا و  زا  يا  هدـیزگ  یمالـسا : بـالقنا  نییآ  - 37 ص 156 . ، 22
.40 ص 66 . ناـمه ، - 39 ص 68 . ج14 ، رون ، هفیحـص  ( 22/11/59  ) ارفـس عمج  رد  ینیمخ  ماـما  تاـنایب  - 38 ص 390-395 . ( 1374

ینیمخ ماما  تانایب  . 41 ص 195 . ج4 ، رون ، هفیحص  ( 1/10/62  ) ایلاتیا تسینومک  بزح  ناگرا  اتینوا ، همانزور  اب  ینیمخ  ماـما  هبحاـصم 
ینیمخ ماما  یـسایس  یهقف –  ياه  هشیدنا  هداز ، یـضاق  مظاک  . 42 ص 89 . ج7 ، رون ، هفیحص  ( 19/11/57  ) يوروش ریفـس  اب  رادید  رد 

تـسایس يرظن  یناـبم  ینیمخ و  ماـما  هدوتـس ، دـمحم  . 43 ص 501 . ( 1377 يروـهمج ، تساـیر  کـیژتارتسا  تاـقیقحت  زکرم  نارهت : )
رتفد  ) ماما مالک  زا  هار  يوجتسج  رد  ص 271 ؛ نامه ، . 44 ص 271 . ناتسبات 78 ، مجنپ ، ش  مود ، لاس  یسایس ، مولع  همانلـصف  یجراخ ،
ماما هبحاصم  . 46 ص 510 . نیشیپ ، هداز ، یضاق  مظاک  . 45 ص 205 . ( 1364 ریبکریما ، نارهت :  ) تیبرت میلعت و  گـنهرف و  مود ) تسیب و 
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.48 ص 512 . نیشیپ ، هداز ، یضاق  مظاک  . 47 ص 89 . ج3 ، رون ، ۀفیحص  (، 18/8/58  ... ) دنلیات و سیلگنا ، لیزرب ، ناراگنربخ  اب  ینیمخ 
ياروش ياضعا  اب  رادید  . 49 ص 125-126 . ج15 ، رون ، هفیحص  ( 15/6/60  ) يدرگتسد یسودق و  تداهش  تبـسانم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ 

(ص) دمحم ترضح  ترجه  تدالو و  تبسانم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ  . 50 ص 184 . ج20 ، رون ، هفیحص  ( 9/12/66  ) نانبل هللا  بزح  زکرم 
ج14، رون ، هفیحص  ( 22/11/59  ) بالقنا يزوریپ  درگلاس  نیمود  تبـسانم  هب  ماما  ماـیپ  . 51 ص 259 . ج11 ، رون ، هفیحص  ( 15/11/58)

تانایب . 53 ص 56 . ج 18 ، رون ، هفیحص  ( 11/5/62  ) يربارت هار و  ترازو  لنـسرپ  زا  یهورگ  عمج  رد  ینیمخ  ماما  تاـنایب  . 52 ص 63 .
عمج رد  ینیمخ  ماـما  تاـنایب  . 54 ص 274 . ج19 ، رون ، هفیحـص  ( 21/11/64  ... ) يا و هنماـخ  یلع  دیـس  ناـیاقآ  عمج  رد  ینیمخ  ماـما 

يدـنلیزوین تئیه  عمج  رد  ینیمخ  ماما  تاـنایب  . 55 ص 165 . ج10 ، رون ، هفیحـص  ( 17/8/58  ) زاوها يرادرهـش  نانکراک  نادـنمراک و 
by Sayyed Jawad Mir Khalili. No doubt, the major part of the ص 164 . ج7 ، رون ، هفیحـص  ( 31/3/58)
foreign policy of the Islamic Republic of Iran depends on the Islamic ideals and precepts,
and Imam Khomeini, the founder and leader of the Islamic Republic, has defined the
theoretical and basic tenets of the foreign policy. Due to the special status which such
tenets enjoy , the present article attempts to shed light on the most important of them
and on the important teachings and aims of foreign policy as viewed by Imam Khomeini

and as Imam Khomeini's speeches and writings indicate. Also, the relationship between
ۀیروهمجلل ۀـّیجراخلا  ۀسایـسلا  نأ  کش  یلیلخریم ال  داوج  دیـسلا   the tenets , principles and goals is examined

اهدشوم ۀّیمالسالا و  ۀیروهمجلا  سسؤم  ( هرس سدق  ینیمخلا  مامالل  ناک  یتلا  ۀیمالـسالا و  ۀیلاعلا  لثملاب  تجزتما  دق  ۀیناریالا  ۀیمالـسالا 
مامالا روظنم  نم  کلذ  تایاغلا و  میلاعتلا و  ءيدابملا و  هذه  یلع  ۀلاقملا  هذه  تزّکر  دق  اهقیبطت و  اهریـسفت و  اهخیـسوت و  یف  زراب  رود 

س  / میهف یگنهرف  یشهوژپ  هسسوم  عبنم : هتاباتک . هتاملک و  لالخ  نم  )و  هرس سدق  ینیمخلا 

ناریا یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایس  رد  يریگ  میمصت  راتخاس 

میمصت راتخاس   » ثحب  ، یجراخ تسایـس  رد  مهم  ثحابم  زا  یکی  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  رد  يریگ  میمـصت  راتخاس 
رد يریگ  میمـصت  راـتخاس   . تسا روشک  ره  یجراـخ  تسایـس  زیمآ  تیقفوـم  يارجا  رد  رثؤـم  لـماوع  هلمج  زا  هلأـسم  نیا  تسا .  « يریگ
رد هک  تسا   ، ینارحبو يداع  عقاوم  زا  معا   ، یطیارش رهرد  يریگ  میمصت  بتارم  هلسلسو  هدنریگ  میمصت  رصانع  نییعت   ، یجراخ تسایس 

میمـصت ياهداهن  رـصانع و  زا  کی  ره  هاـگیاج  ندوب  صخـشم  تسا . هدـش  صخـشم  یمـسر  روط  هب  روشک  یـساسا  قوقح  بوچراـچ 
اب  ، اه نآ  يوس  زا  فلتخم  طیارـش  تالاحرد و  تامیمـصت  هک  دشاب  هتـشاد  دناوت  یم  ار  ایازم  نیا  لقادـح  یجراخ  تسایـس  رد  هدـنریگ 

یجراخ تسایـس  يارجا  تیفیک  دوبهب  بجوم   ، صخـشم يریگ  میمـصت  راتخاس  کی  دوجو  دوش . یم  ذاختا  بولطم  یهدزابو  ییاراـک 
تاریثأت  ، يوق ياه  هناوشیپ  اه و  تیامح  زا  مره  نیا  ندوبرادوخرب  يریگ و  میمـصت  مره  راـتخاس و  ندوب  صخـشم  نشور و  ددرگ . یم 
ثحاـبم نیرت  یلـصا  زا  یکی  يریگ  میمـصت  راـتخاس  ثحب  ، هجیتـن رد  دراد  دـش  نییعت  شیپ  زا  عفاـنم  فادـها و  هب  یباـیتسد  رد  یعطاـق 

تارثا یجراخ  تسایـس  هاگتـسد  ییاراـک  رد  دـناوت  یم   ، تیفیک رظن  زا  هچ  بیکرت و  ظاـحل  زا  هچ  ، هلوقم نیاو  تسا  یجراـخ  تساـیس 
نآ رادتقا  یگتخپ و  ياه  هناشنزا  یکی  یسایس  ماظن  ره  رد  يریگ  میمصت  عجارمو  تاماقم  ندوب  صخشم  دراذگ . ياج  رب  یفنم  تبثم و 
عون ود  ياراد  اـهروشک  بلغا  اـهروشک  یجراـخ  تسایـس  رد  يریگ  میمـصت  ياـهراتخاس  تسا . یجراـخ  تسایـس  هزوح ي  تموـکح 
عون هب  يدایز  یگتسب  اهروشک  رد  راتخاس  عون  یمسر . ریغ  راتخاس  یمسر و  راتخاس  دنتسه : یجراخ  تسایس  رد  يریگمیمـصت  تخاس 

يدنبهورگ دنتـسه و  یعامتجا  يداصتقا و  ، یـسایس هدـیچیپ ي  ماظن  ياراد  هک  ییاهروشک  رد  یلکروط  هب  دراد . اهروشک  رب  مکاح  ماظن 
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راتخاس عون  ود  ره  ، دنـشابیم رثؤماه  يریگمیمـصت  روشک  هرادا ي  هب  طوبرم  لیاسم  رد  یمومع  راکفا  یـسایس و  بازحا  ، یعامتجا ياه 
یمسر راتخاس  دنشابیم . فیرعت  لباق  ریز  تروص  هب  اهراتخاس  نیا  زا  کی  ره  . تسا هدهاشم  لباق  يریگمیمـصت  یمـسر  ریغ  یمـسر و 

هزوح ي تارایتخا و  دودـح  هک  تسا  ياهدنریگمیمـصت  تاماقم  اـهداهن و  ، اـه ناـمزاس  زا  تراـبع  یجراـخ  تسایـس  رد  يریگمیمـصت 
اه و لّکـشت  زا  ترابع  ، یمـسر ریغ  راتخاس  تسا . هدش  نییعت  روشک  یـساسا  نوناق  رد  حیرـص  روط  هب  اه  نآ  زا  کی  ره  ياه  تیحالص 

قُرُط هب  نکیل  ، هتفرگن ّقلعت  اـه  نآ  هب  تردـق  زا  یمهـس  ، روشک یـساسا  نوناـق  رد  تردـق  عیزوت  دـنیارف  رد  هک  تسا  ییاـه  يدـنبهورگ 
ریغ راتخاس  دنراذگ . یم - ریثأت  ، دوشیم ذاّختا  هک  یتامیمصت  رد  هدرک و  تلاخد  یجراخ  تسایس  رد  يریگمیمـصت  نایرج  رد  فلتخم 

اهراتخاس نیا  دنهدیم . لیکشت  هریغو  تاعوبطم  یمومع و  راکفا   ، یـسایس بازحا   ، یعامتجا ییاه  يدنبهورگ  ، دارفا ار  اهروشک  یمـسر 
راکفا هب  ار  اه  يریگ  میمـصت  رد  تکراـشم  هلخادـم و  ، رظن راـهظا  تصرف  ، مکاـح یـسایس  ماـظن  هک  دنتـسه  لاّـعف  ییاـهروشک  رد  رتشیب 

زکرمتم روط  هب  مکاح  ماظن  دوشن و  حرطم  یمان  یمـسر  ریغراتخاس  زا  ياش  هماکدوخ  ياه  ماظن  رد  دهدیم . اه  هورگ  بازحا و  ، یمومع
رد تامیمـصت  ذاّختا  دنور  رب  تبثم  ریثأت  هشیمه  ، یمـسر ریغ  راتخاس  ندوب  لاّعف  دریگب . رایتخا  رد  ار  يریگمیمـصت  تردـق  ، يراصحنا و 

ياــه ناــمزاس  ، روــشک نــیا  رد  تــسا . هلوــقم  نــیا  زا  ینـــشور  هنوــمن ي  اــکیرمآ  روــشک  درادــن . اــهروشک  یجراــخ  تساــیس 
هب دنراذگ  یم  ياج  رب  یفنم  ریثأت  یجراخ  تسایس  یـشم  طخ  تامیمـصت و  رد  هریغ  یماظن و  عیانـص  نابحاص  ، یتسینویهـص ، یـسوساج

نیا لباقم  هطقن ي  تسین . يریگمیمـصت  هب  رداق  یـسایس  هاگتـسد  ، قوف ياه  هورگ  عفانم  اـه و  تساوخ  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  هک  يروط 
رد يریگمیمـصت  دنور  رد  ، یمـسر ریغ  راتخاس  ، رتیلاتوت ماظن  تیمکاح  ظاحل  هب  نآ  رد  هک  دوب  قباس  يوروش  تموکح  ، یـسایس متـسیس 

هورگ ، یهاگ دـنراد . دوجو  یمـسرریغ  یمـسر و  تخاس  ود  ره  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  تشادـن . بارعا  زا  یّلحم  ، یجراخ تسایس 
ناشن شنکاو  یمسر  راتخاس  بناج  زا  هدش  ذاّختا  ياه  تسایس  لامعا  اه و  يریگمیمصت  رد  يداصتقا  یبهذم و   ، یعامتجا ، یسایس ياه 
عجارم ، هعمج هـمئا ي  ، تاـعوبطم ، یموـمع راـکفا  هـب  ناوـت  یم  اـه  هورگ  نـیا  ناـیم  زا  دـنراد . یعقاو  تکراـشم  دراوـم  یخرب  رد  هداد و 

. درک هراـشا  هریغ  نایوجـشناد و  ، یبـالقنا ياـهداهن  ، یمالــسا ياـه  نـمجنا  ، رازاـب ، مـق ي  هـیملع - هزوـح ي  نیــسردم  هعماـج ي  ، دـیلقت
تاراـیتخا تیحالـص و  ياراد  ینوناـق  ظاـحل  هب  هک  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  یجراـخ  تسایـس  رد  يریگمیمـصت  یمـسر  ياـهراتخاس 

ياروش هننّقم 4 - هوـق ي  هیرجم 3 - هوـق ي  يربهر 2 - مظعم  ماـقم  - 1 دنشابیم : ریز  رارق  هب  دنتسه  یجراخ  تسایـس  رد  يریگمیمـصت 
. میزادرپیم ناریا  یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایس  رد  يریگمیمصت  یمسر  ياهراتخاس  زا  کی  ره  یـسرب  هب  کنیا  یّلم  ّتینما  یلاع 

سأر رد  تسا و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  رد  نالک  تامیمـصت  ذخا  يارب  ماقم  نیرتالاب  ، يربهر ماقم  يربهر : ماقم  -1
زا لقتسم  هننقم  هییاضق و  ، هیرجم هناگ ي  هس  ياوق  تسا و  هتفریذپ  ار  اوق  کیکفت  لصا  ام  روشک  یساسا  نوناق  دراد . رارق  تموکح  مره 

ناریا یمالـسا  يروهمج  رد  اوق  کیکفت  متـسیس  دریگ . تروص  راک  میـسقت  هک  دنکیم  باجیا  یتموکح  روما  تعـسو  اریز  ، دنرگیدکی
یـساسا نوناق  دـناتما . تماما  رما و  تیالو  رظن  ریز  ، هوق هس  ، یـساسا نوناـق  لـصا 75  قباـطم  هک  دراد  شایبرغ  عون  اـب  ار  تواـفت  نیا  ،

ادـیپ طابترا  یجراخ  تسایـس  رد  يریگ  میمـصت  اب  ، تاراـیتخا نیا  زا  یـشخب  هک  تسا  هدرک  ضیوفت  يربهر  ماـقم  هب  ياهژیو  تاراـیتخا 
هلحرم هس  ره  رد  يربهر  ماقم  ، تسا یبایزرا  ارجا و  ، نیودـت یـساسا  هلحرم ي  هس  لماش  یجراـخ  تسایـس  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دـنکیم .
يربهر هدـهع ي  رب  ار  ماظن  نالک  ياـه  تسایـس  يارجا  نسح  رب  تراـظن   ، یـساسا نوناـق  لصا 11  دـنکیم . افیا  ار  یمّهم  رایـسب  شقن 

تابّوصم دییأت  ددرگ و  یم  لماش  ار  يربهر  تارایتخا  زا  یشخب  ، یجراخ تسایس  لوصا  اهدومنهر و  يارجا  یگنوگچ  تسا و  هتـشاذگ 
. دراد طابترا  یجراخ  تسایـس  اب  يوحن  هب  هریغ  اهورین و  جیـسب  گنج و  حلـص و  نـالعا  ، اـهدومنهر هیارا ي   ، یّلم ّتینما  یلاـع  ياروش 

یمالـسا يروهمج  یماظن  یعافد و  تسایـس  يریگتهج  رد  ، دراد عاـفد  یلاـع  ياروش  ياـضعا  بصن  لزع و  رد  هک  یتاراـیتخا  اـب  ربهر 
صیخـشت عمجم  » يربهر راـنک  رد  تسا . طاـبترا  رد  یجراـخ  تسایـس  اـب  هلوقم  نیا  دـنکیم و  اـفیا  ياهدـننک  نییعت  رثؤم و  شقن  ناریا 
يریگتهج رد  نآ  یتروشم  تارظن  دراد و  ریثأت  یجراخ  تسایـس  رد  يریگمیمـصت  رد  یتروشم  داـهن  کـی  ناونع  هب  ماـظن » تحلـصم 
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نکر نیمّود  يروهمج  تسایر  هیرجم  هّوق ي  -2 تسا . طابترا  رد  یجراخ  تسایس  اب  میقتسم  ریغ  روط   - هب هدوب و  رثؤم  یجراخ  تسایس 
يربهر ماقم  زا  سپ  یمسر  ماقم  نیرت  یلاع  ار  روهمج  سییر   ، یساسا نوناق  تسا . یجراخ  تسایس  رد  يریگمیمـصت  یمـسر  ناکرا  زا 

نوناق لوصا  زا  یخرب  تسا . هداهن  وا  شود  هب  ار  هیرجم  هوق ي  تسایر  سلجم و  تابّوصم  یـساسا و  نوناق  يارجا  تیلوؤسم  هتخاـنش و 
حیرصت هک  یساسا  نوناق  لصا 125  هلمج  زا  تسا . یجراخ  تسایس  هنیمز ي  رد  روهمج  سییر  ياه  تیحالص  هدنهد ي  ناشن  ، یـساسا

روهمج سییر  هدهع ي  رب  یمالسا  ياروش  سلجم  بیوصت  زا  دعب  یللملانیب  ياهدادرارق  همه ي  یلکروط  هب  اههماندهع و  ياضما  دراد 
نیا هب  هجراخ –  روما  ریزو  هلمج  زا  دـننک - یم  اضما  ار  اههمانهلواقم  ای  اههماندـهع  زا  یخرب  ناریزو  رگا  تسوا . ینوناـق  هدـنیامن ي  اـی 

يارفـس دنکیم و  اضما  ار  ارفـس  همانراوتـسا ي  روهمجسییر  دنتـسه . رایتخا  نیا  ياراد  روهمج  سییر  زا  یگدـنیامن  هب  هک  تسا  رابتعا 
تأیه یفرعم  نییعت و  هلأسم ي  روهمجسییر  تارایتخا  رگیدزا  دنکیم . رداص  ار  يریفس  جارخا  روتسد  ای  دریذپیم و  ار  اهروشک  رگید 

یـساسا نوناق  بجوم  هب  روهمجسییر  تسا . داـمتعا  يأر  بسک  تهج  یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  هجراـخ –  ریزو  هلمج  زا  ناریزو – 
تـسایس دـناوت  یم  هلأسم  نیا  دراوم  یخرب  رد  دوشیم و  زین  هجراخ  ریزو  بصن  لزع و  لماش  هک  تسا  ناریزو  بصن  لزع و  قح  ياراد 
تـسایس ظاحل  زا  ار  هیرجم  هّوق ي  زورما  هک  هچ  نآ  روهمجسییر  ياهـشقن  رب  هوـالع  دـهد . رارق  لّوحت  رییغت و  شوخ  تسد  ار  يراـخ 

تاراـیتخا زا  یخرب  ساـسا  نوناـق  تـسا . یجراـخ  يراذگتــسایس  رد  فـلتخم  ياـههناخترازو  شقن  ، دــنکیم تـّیمها  ياراد  یجراـخ 
هلأسم ي ، تارایتخا نیا  هلمج ي  زا  هک  تسا  هدرک  راذـگاو  ناریزو  تأیه  هب  میقتـسم  روط  هب  ار  یجراـخ  تسایـس  رما  رد  يریگمیمـصت 

وزج ار  هجراـخ  روما  ترازو   ، نارظن بحاـص  زا  یـضعب  تسا .  مالـسا  ياـهرایعم  نیزاوـم و  ساـسا  رب  روـشک  یجراـخ  تسایـس  میظنت 
یجراخ تسایـس  یبایزرا  رد  مه  ارجا و  رد  مه   ، نیودـت رد  مه  اه  هناـخترازو  هچ  رگا  نکیل ، ، دـنا هتـشاد  بوسحم  یمـسر  ياـهراتخاس 

ياهروشک بلغا  رد  مدرم  ناگدنیامن  سلجم  هننقم  هّوق ي  - 3 تسا . يریگ  میمصت  هاگیاج  دقاف  یساسا  نوناق  رد  اّما  ، دراد رثؤم  تلاخد 
یمن قیبطت  لـباق  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یتموکح  ماـظن  اـب  موهفم  نیا  اـّما  دوش . یم  بوسحم  یتـموکح  داـهن  نیرتـالاب  کـیتارکومد 

ّتلم و نیا  دوجو  اب  دراد . یتیادـه  یتراـظن و  تیفارـشا  یتموکح  ِداـهن  ره  رب  ، ماـقم تعفر  رظن  زا  رما  تیـالو  يربهر و  ماـقم  اریز  ، دـشاب
يراذـگنوناق داهن  یمالـسا  ياروش  سلجم  تسا .  رادروخرب  عیفر  الاو و  یهاگیاج  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  نآ  ناگدـنیامن 

ياـه تیحالـص  دـیوج : تکراـشم  دـناوت  یم  هلوقم  ود  رد  یجراـخ  تسایـس  رد  یناـملراپ  تامیمـصت  ینینقت و  روما  رد  تسا و  روشک 
يریگ میمصت  میقتسم  ياه  تیحالص  فلا –  یجراخ : تسایس  رد  يریگ  میمصت  میقتسم  ریغ  ياه  تیحالص  يریگ و  میمـصت  میقتـسم 

تـسایس هنیمز ي  رد  حیرـص  روط  هب  یـساسا  نوناق  هک  تسا  یتارایتخا  ، میقتـسم ياه  تیحالـص  زا  روظنم  یجراخ : تسایـس  رد  سلجم 
هلواقم  ، اه هماندهع  یمامت  - 1 دنـشاب : یم  ریز  رارق  هب  تارایتخا  نیا  زا  یخرب  تسا .  هدش  راذـگاو  یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  یجراخ 

همان نامیپ  داقعنا  ّقح   ، سلجم ، روما یـضعب  رد  دنـسرب . یمالـسا  ياروش  سلجم  بیوصت  هب  دیاب  یللملا  نیب  ياه  همان  تقفاوم  اه و  همان 
یتشادـهب ياه  نامیپ  تلود  ، سلجم هزاجا ي  بجوم  هب  ، لاثم ناونع  هب  ، دـنک یم  ضیوفت  تلود  تأیه  ياضعا  هب  ار  اه  همان  هلواقم  ای  اه 

. دـنک یم  تفایرد  سلجم  زا  ار  يا  هژیو  تارایتخا  تلود   ، یگنهرف لدابت  هنیمز ي  رد  ای  دـنک  یم  دـقعنم  یجراخ  ياهروشک  اب  ًاسأر  ار 
هب ینیعم  دراوم  رد  ، روشک روما  ماـجنا  تلوهـس  يارب  اـّما  تسا  سلجم  راـیتخا  رد  یتاذ  روط  هب  قـح  نیا  هک  دوـش  یم  هظحـالم  نیارباـنب 

لیاسم یمالـسا  ياروش  سلجم  میقتـسم  ياه  تیحالـص  رگید  زا  - 2 تسا . نتفرگ  سپ  لـباق  هتبلا  هک  دوـش  یم  راذـگاو  تلود  تأـیه 
طوطخ تاحالصا  هب  تسد  ناوت  یم  سلجم  بیوصت  اب  اهنت   ، یصاخ طیارـش  هدودحم ي  رد  هک  تسا  يزرم  طوطخ  تارییغت  هب  طوبرم 

بیوصت هب  دـیاب  دـشاب  یجراـخ  ، يوعد فرط  هک  یتـلود  یمومع  لاوما  هب  عجار  حلـص  يواـعد و  هنوگ  ره  هب  یگدیـسر  - 3 دز . يزرم 
-5 تسا . ریذـپ  ناکما  سلجم  بیوصت  اب  اـهنت  یجراـخ  ضوعـالب  ياـه  کـمک  اـی  ماو  هنوگره  ياـطعا  تفاـیرد و  - 4 دـسرب . سلجم 

هتبلا دـنک . یم  ادـیپ  ّتینوناق   ، سلجم بیوصت  اب  هلأـسم  نیا  ، دوش هداد  صیخـشت  يرورـض  یجراـخ  سانـشراک  مادختـسا  هک  یعقاومرد 
تـسایس رد  سلجم  يریگ  میمـصت  رد  میقتـسم  ریغ  ياـه  تیحالـص  ب –  تسا . عونمم  یماـظن  روما  رد  یجراـخ  سانـشراک  مادختـسا 
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اه نآ  زا  یخرب  هک  دوش  یم  لـماش  ار  يدّدـعتم  دراوـم  یجراـخ  تسایـس  روـما  رد  سلجم  میقتـسم  ریغ  ياـه  يریگ  میمـصت  یجراـخ :
هلأـسم ي تسا ، طـبترم  يوحن  هب  یجراـخ  تسایـس  اـب  هک  میقتـسم  ریغ  ياـه  تیحالـص  دراوم  زا  یکی  ؛ هجدوب بیوصت  - 1 زا : دـنترابع 

تارثا دـناوت  یم  هجدوب  نیا  دوش . یم  طوبرم  هجراـخ  تارزو  هب  سلجم  هبوصم  لـک  هجدوـب ي  زا  یـشخب  اریز  تسا ؛ هجدوـب  بیوـصت 
-2 دـشاب . هتـشاد  هناخترازو  نیا  ياه  تیلاعف  ریاـس  شخب و  يدازآ  ياـه   - تضهن هب  یلاـم  ياـه  کـمک  نازیم  رد  هدـنیازف  اـی  هدـنهاک 
ای لاؤس  اب  رّکذـت  دروم  یجراخ  تسایـس  روما  رد  ار  هجراخ  ریزو  دـناوت  یم  ارزو  زا  حاضیتسا  لاؤس و   ، رّکذـت قح  ندوب  اراد  اـب  سلجم 

نیا زا  یخرب  ًاعبت  تسا و  سلجم  هدهع ي  رب  دوش  یم  سلجم  میدقت  تلود  تأیه  يوس  زا  هک  یحیاول  بیوصت  - 3 دهد . رارق  حاضیتسا 
يریگ میمصت  میقتـسمریغ  ياه  تیحالـص  هب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  دراوم  دشاب . یجراخ  يراذگتـسایس  هب  طوبرم  دناوت  یم  حیاول 

لیاـسم اـب  طاـبترا  رد  یمــسر  ياـه  هیعـالطا  اــه و  هّیناــیب  رودــص  هـلمج  زا  دوـش . یم - طوـبرم  یجراــخ  تسایــس  روـما  رد  سلجم 
یجراخ تسایس  نویسیمک  ّتیلاعف  یجراخ و  تسایس  هنیمز ي  رد  سلجم  یصصّخت  ياه  نویـسیمک  ياضعا  یمـسر  ياهرفـس  ، یجراخ

ار اهروشک  ریاس  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ياه  هناخ  ترافـس  هجراـخ و  ترازو  ياـهدرکراک  روشک و  یجراـخ  طـباور  هک  سلجم 
هب هک  ینیناوق  زا  یـشخب  نآ  هلمج  زا  سلجم  تابّوصم  رب  تراظن  اب  نابهگن  ياروش  یمالـسا ،  ياروش  سلجم  راـنک  رد  دراد . رظن  تحت 

نیا یّلم  ّتینما  یلاع  ياروش  - 4 دراذگب . ریثأت  یجراخ  تسایـس  رد  میقتـسمریغ  تروص  هب  دناوت  یم   ، دوش یم  طوبرم  يراذگ  تسایس 
. دـنک یم  يریگ  میمـصت  یماظن  یتینما و  روما  رد  یـساسا  نوناق  بجوم  هب  هک  تسا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دـیدج  ياـهداهن  زا  اروش 
هک اجنآ  زا  دـنک . یم  ادـیپ  ّتینوناـق  تیدنـس و  ربهر  ياـضما  اـب   ، دوش  - یم لیکـشت  روهمج  سییر  تساـیر  هب  هک  اروش  نیا  تاـبوصم 

دراد و طابترا  یجراخ  تسایس  اب  میقتسم  روط  هب  لیاسم  نیا  زا  یشخب  ودزادرپ  یم  روشک  یتینما  یعافد و  لیاسم  هب  یّلم  ّتینما  ياروش 
. تسا یجراخ  تسایس  رد  يریگ  میمصت  ياهراتخاس  زا 

( هر ) ینیمخ ماما  بالقنا  یسایس و  نارگ  لیلحت 

ییانثتسا و یطیارش  رد  بالقنا  دشر  نیوکت و  ظاحل  هب  یتجاح  اضر  دمحا  ریم  : هدنسیون هر ) ) ینیمخ ماما  بالقنا  یسایس و  نارگ  لیلحت 
يوس زا  مدرم  یبهذـم  قیمع  ياه  روابرب  ییوس و  زا  ماما  ینافرع  يونعم و  هشیدـنارب  نآ  هبناجود  داـمتعاو  یبیغ  تادـییات  زا  يریگ  هرهب 

شجنـس یبایزرارد و  هک  هناگیب  ياه  تردـق  یـسوساج  ياـه  ناـمزاس  و  یتاـقیقحتو ،  یتاـعالطا  زکارم  یـسایس ، نارگ  لـیلحت  رگید ،
دندوب هداد  رارق  دوخ  نیعلا  بصنار  یتسیوتزوپ  یبرجت و  ياه  رایعم  نآ ،  یبهذم  يربهر  لامتحا  تیقفوم  نازیمو  ناریا  هعماج  تالوحت 

تخانـش یمالـسا و  بالقنا  عوقو  ینیب  شیپ  زا  اذـل  دـنتخادرپ ،  یم  یـسانش  هعماج  ياه  لیلحت  هئارا  هب  یتسیلاـیرتام  دـعاوق  ياـنبم  رب  و 
هدارا زا  هر :)   ) ماما ترـضح  دنلب  ریبعت  هب  دندنام . زجاع  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  یبالقنا  هشیدنا  رکفت و  هویـش  تخانـش  نآ و  تیهام 

دوخ یبایزرا  زا  دعب  ایـس  نامزاس  داد . ماجنا  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  دوب  يا  هزجعم  درک  ادخ  هک  دوب  يراک  نیا  دندوب ! ربخ  یب  ادـخ 
ناـمزاس درادـن و  رارق  یبـالقنا  لـبق  اـم  یتـح  اـی  یبـالقنا و  عضورد  ناریا  هک  دوب  هدومن  مـالعا   ، ?? دادرمرد  ناریا  هعماـج  تیعـضو  زا 

لاس هد  ات  هاـش  هک  دور  یم  راـظتنا  درک : مـالعا   ???? )?/?/ ?? ربماتپـس )  ?? خـیراترد  دوخ  یتاـعالطا  یباـیزرارد  زین   CIA یتاعالطا
، ناریا هب  یمالـسا  بالقنا  زا  شیپ  دوخ  رفـس  رد  رتراک  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـشاب ! هتـشاد  تسد  رد  ار  تردـق  مامز  لاعف  روط  هب  رگید 
ناریا و یمالـساو  یهلا  بالقنا  يزوریپ  تعرـس   . دوب هدـناوخ  ایند  طاـقن  نیرتادـص  رـسرپ و  زا  یکیرد  شمارآ  تاـبث و  هریزج  ار  ناریا 

اهراب اه  یبرغ  دومن و  ریگ  لفاغ  هتفشآ و  تدش  هب  ار  یتسینویهـص  رابکتـسا و  ياه  تردق  اکیرما و  هر )  ) ماما ترـضح  ریظن  یب  يربهر 
دوجوم دانـسا  ساسارب  دـندومن . ناعذا  یمالـسا ، بالقنا  تقیقح  كردو  تخانـش  رد  ییاناوت  مدـعو  ناریا  تالوحت  ندوب  هبقرتم  ریغ  رب 

ار ام  تیعـضو  نآ  ياه  دمآ  شیپ  بالقنا و  نیا  دندوب : دـقتعم  اکیرما  یـسایس  یتاعالطا و  تاماقم  نارهت ، رد  اکیرما  یـسوساج  هنالرد 
تقو سییر  رنرت ، یلفناتـسآ  درک . لیدـبت  چوپ  چـیه و  هب  ارام  تابث  اب  ياه  شور  ناـمزاسو و  تخاـس  هدـنکارپ  ار  اـم  دارفاو  درک  دوباـن 
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لکـشت لوا ، دروخ : تسکـش  هلاسم  ود  ینیب  شیپ  رد  ایـس  نامزاس  دوب : دـقتعم  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  عوقو  صوصخرد  ایـس ، ناـمزاس 
نیا هب  بـالقنا  میتشادـن  عقوت  يوق  شترا  دوجو  اـب  مود ، يدـیعبت . هلاـس   ?? ربهر  کـی  يربهر  تحت  هاـش  فلاـخم  ياـه  هورگ  یماـمت 

هب درب ، یم  رس  هب  ناهفصا  رد  یمالسا  بالقنا  نارود  رد  هک  یسیلگنا  شیشک  ( PAL HUNT  ) تنه لاپ  هک  نانچ  دوش . زوریپ  تعرس 
میدرک یمن  رواب  زگره  ام  دنک : یم  نایب  هنوگ  نیا  ناریا  تقو  طیارش  زا  ار  دوخ  یقلت  دوخ  تارطاخرد  یبرغ  نادنورهـش  زا  یکی  ناونع 

هدوب ربخ  یب  یمالـسا  بالقنا  تیونعمزا  هک  اهنآ  يارب  تسین  بجعت  تفگ : دـیاب  هتبلا  دـشاب . هتـشاد  رارق  بالقنا  کـی  هناتـسآرد  ناریا 
بالقنا يزوریپ  هرهوج  للع و  دنتـشاد ،  ار  دوخ  يداصتقاو  یـسایس  ییایفارغج  ياـه  راـیعم  اـه  بـالقنا  لـیلحتو  یـسررب  يارب  هشیمهو 

يارب یلمع  ییاوسر  کی  يزوریپ  ات  راغآ  زا  گرزب  بالقناو  تضهن  نیا  كرد  مدع  تسا  ملسم  هچ  نآ  دنام . ناهنپ  لوهجم و  یمالسا 
هب هراشارد  یسیلگنا  ناگدنسیون  زا  یکی  ملق  هب  يا  هلاقم  یط  ندنل  پاچ  رورزبآ  همان  هتفه  دوب . نآ  یقرـش  هلاقمو  برغ  یـسانش  هعماج 

. . . دنکفیب بالقنا  بترد  ار  يروشک  تسناوت  یناحور  کی  ارچ  درک و  طوقـس  هاش  ارچ  هک  دیمهفن  زگره  برغ  تشون : تیعقاو  نیمه 
هک هنیمز  نیمهرد  یلیلحت  رد  مه  ییایلاتیا  فورعم  راگن  همانزور  ینیف  ومیـسام  دروآرد . هزرل  هب  یمالـسا  ییارگداینب  ءایحا  اب  ار  برغ  و 

تسا قیمع  رایسب  هر ) ) ینیمخ ماما  رکفت  یمالسا و  بالقنا  تقیقح  دسیون : یم  دروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  ونروج  لیا  ییایلاتیا  همانزور  رد 
يو دنک . یم  نهربم  ار  قوف  تیعقاو  رگید  يوحن  هب  اکیرما  روهمج  سییر  شوب  نانخـس  تسا . زجاع  نآ  قیمع  كرد  زا  برغ  ناهج  و 

یمدآ همه  نیا  اب  امش  ینعی  مدیـسرپ ،  دش ، رانک  رب  راک  زا  ناریا  بالقنا  يزوریپ  لیلد  هب  هک  ایـس  نامزاس  تقو  سییر  زا  نم  دیوگ : یم 
ینیب شیپ  ار  ناریا  مدرم  بالقنا  دـیتسناوتن  دـینک  یم  فرـص  هک  يا  هجدوب  همه  نیا  اب  هتفرـشیپ  قوف  تازیهجت  نیا  اب  دـیراد  ایند  رد  هک 

ینکفا ههبـش  دنمهف ! یمن  ار  نآ  ام  ياه  رتویپماک  تسا ،  فیرعت  یب  کی  تسا  هداد  يور  ناریا  رد  هچ  نآ  تفگ : نم  هب  خساپ  رد  دینک 
ریاس زا  ار  دوخ  نوگانوگ  داعبا  زا  هک  دز  مقر  ار  ییانثتـسا  بالقنا  هر )  ) ینیمخ ماما  یـسدق  تیـصخش  یمالـسا  بالقنا  ياـه  زاـیتما  رد 

بالقنا زا  کی  چـیه  هب  هدرک  يربهر  ار  نآ  هر )  ) ینیمخ ماما  هک  یمالـسا  بالقنا  یتسار ، هب  تخاـس  یم  زیاـمتم  گرزب  ياـه  بـالقنا 
بالقنا هدـننک  زیامتم  هوجو  دـییات  رد  راکنا  لباق  ریغ  دوجوم و  لیالد  دـهاوش و  دوجو  اب  تسین . هیبش  هدـیدرگ  اـپ  رب  لـبق  رد  هک  ییاـه 

نیا رد  ار  یللملا  نیب  نارظن  بحاص  زا  يرایـسب  حیرـص  ددعتم و  تافارتعا  هک  ینـشور  حـضاو و  تازایتما  اه و  بالقنا  ریاس  زا  یمالـسا 
یمالسا بالقنا  ندوب  ییانثتسا  یفن  رب  رارصا  اب  شیوخ  نزو  مک  یحطـس و  ياه  لیلحت  هیارا  اب  هک  ینایعدم  تسا ، هتـشگ  بجوم  هنیمز 

کی ار  نیا  نم  دنراد : یم  راهظا  هتـشاد و  ار  يدعب  لطاب  ياه  جاتنتـسا  هب  لین  يارب  يزاس  هنیمز  رد  نآ  یعقاو  ياهب  زا  نتـساک  رد  یعس 
تیهام یعقاو  كرد  زا  ای  دـنک . یم  قرف  رگید  ياه  بـالقنا  همه  هب  اـم  بـالقنا  هک  تسا  نیا  بلاـغ  روصت  هک  منیب  یم  يدـج  لکـشم 

هتسب يدیشروخ  رب  ار  دوخ  نامشچ  هنادماع  ای  دنتسه و  ناوتان  زجاع و  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  لیدب  یب  تیصخش  یمالـسا و  بالقنا 
تفگ دیاب  تسا و  هدومن  هریخ  دوخ  هب  تدش  هب  ار  ناریا  تناید  مالسا و  اب  هناگیب  نارگ  لیلحت  ناگدید  یتح  شذفان  راونا  عاعش  هک  دنا 
یملع يرکف و  گرزب  هابتشا  راچد  دننک ، یم  يریگ  هجیتن  هسیاقم و  ناهج  نیشیپ  ياه  بالقنا  اب  ار  یمالـسا  بالقنا  هک  یناسک  زورما  : 

جیربمک هاگـشناد  فورعم  دیتاسا  زا  لوپـسوکسا ، ادـت  دراد . یـساسا  ياه  توافت  رگید  ياه  بالقنا  اب  ام  یمالـسا  بالقنا  اریز  دنتـسه 
ناتـسود هاگدید  زا  هاش  میژر  ینوگن  رـس  دیوگ : یم  دراد ، نیچ  هیـسور و  هسنارف ،  بالقنا  هرابرد  يا  هدرتسگ  تاقیقحت  هک  ناتـسلگنا ،

اب يو  دوب . یندرکن  رواب  میظع و  هثداح  کی  نم  لاثما  ناسانـش  هعماج  یتح  نارادمتـسایس و  ناراگن  همانزور  اـت  هتفرگ  هاـش  ییاـکیرمآ 
نیا هک  منک  یم  فارتعا  دوب و  رگید  ياه  بـالقنا  دـعاوق  زا  جراـخ  نم  رظن  هب  داد  خر  ناریا  رد  هک  یبـالقنا  اریز  دوزفا : ماـمت  تحارص 

شریذپ زج  يا  هراچ  درک : هفاضا  ناشیا  درک . رابتعا  یب  مدوب  هدرک  هضرع  نیچ  هیسور و  هسنارف ،  بالقنا  هرابرد  زین  ارم  تایرظن  بالقنا 
ادج اه  بالقنا  ریاس  زا  الماک  هدوب و  درف  هب  رصحنم  نآ  داجیا  یلـصا  ياه  هزیگنا  ظاحل  زا  یتح  ناریا  بالقنا  هک  درادن  دوجو  هتکن  نیا 

یمالـسا بالقنا  نایرج  زا  یلیلحت  هیارا  اب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ودـب  رد  مه  ایلاتیا  تسینومک  بزح  ناـگرا  اـتینوا  هیرـشن  دـشاب  یم 
شالت دـنک . یم  توعد  یقیقد  رایـسب  هعلاطم  یـسررب و  هب  ار  ام  دـناوخ و  یمن  يداع  ياه  هطباض  زا  کـی  چـیه  اـب  بـالقنا  نیا  تشون :
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یگنهرف يرکف و  هناوتشپ  نرق  هدزیـس  رب  هیکت  اب  یمالـسا  بالقنا  هر )   ) ینیمخ مامارکفت  یمالـسا و  بالقنا  تخانـش  يارب  نارگ  لیلحت 
هب یناهج  نارگ  لیلحت  زا  يرایسب  هزورما  هک  تسا  هدروآ  دیدپ  ار  یطیارش  هر )  ) ماما زاتمم  تیصخش  اب  نآ  قمع  دنویپو  عیـشت  مالـسا و 
زار زمر و  رب  فوقو  هیقف و  تیالو  قیمع  هیرظن  یمالـسا و  بالقنا  میظع  تیعقاو  زا  عماـج  یلیلحت  هب  یباـی  تسد  باـت  بت و  رد  تدـش 
هب ناوت  یم  روکذـم  تیعقاوزا  نشور  یکرد  هب  یبایتسد  يارب  دنـشاب . یم  هر )  ) ینیمخ ماما  یعامتجا و . . . یـسایس ،  يونعم ،  ياه  ماـیپ 

دـیدپ ه روهظ  ینعی  ناهج  زورما  لوحت  نیرت  گرزب  دادـخر  رد  هر )  ) ماما ترـضح  یمالـسا و  بالقنا  تاریثاـت  یـسررب  زا  هنومن  ناونع 
لود يوس  زا  هر )  ) ماما ترـضح  ياه  مایپ  قیمع  ياوتحم  تخانـش  مدع  رب  دیکات  یلم و  ياه  تلود  ياروام  یتردقو  ورین  دیدج و  ياه 

. دومن دای  رفلات ، نیولوا  نوچ  مه  برغرد ، ناهج ، هدـنیآ  لاح و  ياه  دادـیور  ثداوح و  هتـسجرب  نارگ  لیلحت  يوس  زا  ناهج . فلتخم 
لاوس نیا  حرط  اساسا  عقاو  رد  اما  دشاب ، یم  یناجیه  لاوس  دـش  دـهاوخ  طلـسم   ?? نرق  ناهج  رب  روشک  مادـک  هک  نیا  دـسیون : یم  يو 

. دـشاب یم  یلم  ياه  تلود  ياروام  یتردـق  ورین و  ینعی  دـیدج ، ياه  هدـیدپ  روهظ  ناـهج  زورما  لوحت  نیرت  گرزب  اریز  تسا ، هابتـشا 
هک ار  یتردـق  زا  یهجوت  لباق  شخب  بهذـم  يورین  زا  هدافتـسااب  هک  دـنک  یم  رکذ  هر )  ) ینیمخ ماـما  ار  قوف  ناـیرج  زا  يا  هنومن  رفلاـت 

دندرک رداص  ار  يدشر  ناملـس  لتق  ياوتف  ینیمخ  ماما  یتقو  تسا : دـقتعم  يو  تفرگ . لرتنکرد  دوب  یلم  ياه  تلود  راصحنارد  اهتدـم 
ماما مایپ  یعقاو  نومـضم  دـندنام و  زجاع  نآ  لیلحت  تفایرد و  زا  يرایـسب  هک  دنداتـسرف  یخیرات  یمایپ  ایند  ياه  تموکح  يارب  عقاورد 
اریز دـنهد ، رارق  یـسررب  رظن و  دروم  تقد  اب  ار  نآ  دـیاب  اه  یبرغ  هک  یناهج  تیمکاح  زا  دـیدج  يرـصع  ندیـسر  ارف  رگم  دوبن  يزیچ 
ياه تلود  رادتقا  مهو  دهد  یم  رییغت  ار  یتلود  ياه  تموکح  هاگیاج  مه  يرـشب  ياه  هشیدـنا  ورملق  هر )  ) ینیمخ ماما  تکرح  همادارد 

نآ یلاعتم  فادـهاو  یهلا  ياه  نامرآ  یمالـسا ، بالقنا  ییانثتـسا  ياه  یگژیو  زا  یکی  هر )  ) ماـما یخیراـت  تلاـسر  ار .... یلحم  یلم و 
هن نآ  رد  هک  ینارود  دندش  ناهج  هنحـص  دراو  دهد  تراشبار  رـشب  هدـنیآ  نارود  تسا  رارق  هک  يرـشب  ناونع  هب  ماما  هک  نآ  هچ  تسا ، 

یبوچ راهچ  رد  نآ  یعقاو  داعبا  یمالـسا و  بالقنا  تیهام  ریـسفت  فیرعت و  نمـض  هر )  ) ینیمخ ماما  برغ . هن  دوبدهاوخ و  مکاح  قرش 
میهافم هب  رـشب  هرابود  تعجر  یکاخ و  هرک  هنهپ  رد  ناسنا  ینطاب  لوحت  یمالـسا ، ناریا  ییایفارغج  ياه  زرم  هدودـحم  جراـخو  یناـهج 

ار فیرـشلا -  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  تجح -  ترـضح  يراد  مچرپ  هب  مالـسا  یناـهج  بـالقنا  يارب  يزاـس  هنیمزو  يدـیحوتو  يوـنعم 
نیا ناشن  هراب  نیا  رد  ینیمخ  ماما  ررکم  تاحیرـصت  اهدـیکات و  دنتـسناد . یم  یمالـسا  بالقنا  هدـنفوت  نایرج  یلـصا  مهم و  تیرومذـم 

ار تیرشب  دوعوم  یجنم  روهظ  طیارش  ندروآ  مهارف  رصاعم ، رـشب  يونعم  تنکـسمو  رقف  رب  لماک  فوقو  اب  يو  هک  تسا  ملـسم  تیعقاو 
. دنتـشاد لوذبم  سدقم  فده  نیا  هب  لین  يارب  زینار  دوخ  شالت  تیاهن  دنتـسناد  یم  یمالـسا  بالقنا  یخیرات  تلاسر  یهلا و  تیرومام 

بالقنا ینامرآ  فادها  هب  ار  نانآ  بالقنا  باحصا  يزاس  هدامآو  هیجوت  تهج  رد  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  هر )  ) ماما ترضح  هک  نانچ 
هلحرم هک  نآ  نمض  هدیدرگ و  رکذتم  یمالسا ، ياه  روشکرد  مالسا  ددجم  يایحا  ناریا و  رد  یمالـسا  تموکح  ییاپرب  ینعی  یمالـسا ،
فدـه يروصق و  تیاغ  ار  نآ  دنتـسناد ، یم  فیرـش - هجرف  یلاعت  هللا  جـع   - دوعوم یجنم  روهظ  هلحرم  مالـسا  یناهج  بـالقنا  ار  موس 
یمایپ یط  یمالـسا  بالقنا  یناهج  سدقم  فادها  رب  دیکات  اب  یمالـسا  بالقنا  زا  شیپ  ناشیا  دـندرک . یم  رکذ  یمالـسا  بالقنا  ییاهن 

یم نفد  خیرات  ناتسربق  ردار  يولهپ  سیلبا  هلسلس  دوخ  نوخاب  (ع )) ءادهـشلادیس ترـضح  ( ) هر  ) ماما قح  رب  وریپ  زیزع و  تلم  دندومرف :
اه ناـمرآ  فادـها و  نییعتو  فـیرعترد  راوـگرزب  ماـما  دروآ . یم  رد  رازتـها  هب  اـهروشک  هکلب  روـشک  هنهپ  ردار  مالـسا  مـچرپ  دـیامن و 

میناوتب ام  هک  مراودیما  نم  مینک . یفرعم  ایند  ياج  همه  رد  ار  مالسا  هک  میفظوم  همه  ام  دندومرف : یمالـسا  بالقنا  تدم  دنلب  يژتارتساو 
هک يوحن  هب  جراخ  هب  ار  نامدوخ  بالقنا  دـیابام  جـیردت  هبو  مینک  اپ  رب  ایند  ياـج  همه  رد  ار  یمالـسا  يروهمج  مچرپ  مالـسا و  مچرپ 
ام هک : دـندومن  یم  يروآدای  ار  مهم  نیا  دوخ  یهلاو  یخیرات  تلاـسر  هب  قیمع  یناـمیاو  خـسار  یمزع  اـب  زیزع  ماـما  مینک  رداـص  تسه 

هیارا یناهج و  رابکتسا  مومـسم  تاغیلبت  يزاس  یثنخ  تهج  هر )  ) ماما ترـضح  لاح  نیعرد  مینک . یم  رداص  ناهج  مامت  هب  ار  نامبالقنا 
. . میهاوخ یم  مینک  رداص  میهاوخ  یم  ار  نامبالقنا  مییوگ  یم  هک  ام  دندیدرگ : رکذتم  یمالسا  بالقنا  رودص  موهفم  زا  حضاو  یفیرعت 
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یم هک  ام  مینک . هلمح  میـشکب و  گنفتو  میـشکب  ریـشمش  میهاوخ  یمن  ام  مینک ،  رداص  ار  ناریا  رد  تسا  هدش  ادیپ  هک  یتیونعم  نیمه  . 
نیا رد  ماما  مینک . یماظن  تلاخد  ییاجرد  میرادن  انب  ام  دنک و  ادـیپ  دـشر  اج  همهرد  دـیاب  مالـسا  ینعی  دوش  رداص  دـیاب  بالقنا  مییوگ 

( هر  ) ماما یقارـشا  هاگنرد  مینک . رداص  ار  مالـسا  هللا  اـشنا  اـیند  ياـج  همهرد  میربب  شیپ  هب  ار  مالـسا  دـیاب  اـم  دـندومن : یم  دـیکات  هنیمز 
یلاعت هللا  لجع  هللا -  هیقب  ترضح  يربهر  هب  مالسا  یناهج  میظع  بالقنا  يزاس  هنیمز  تهج  یلومرف  یمالـسا ، بالقنا  رودص  يژتارتسا 

يروهمج هب  دـندومن : یم  هیـصوت  ار  ادهـش  یمارگ  نادـنزرف  دوخ و  يوجادـخ  تما  صوـصخ ، نیمه  ردودـش  اـب  یم  فیرـشلا -  هجرف 
هنیمز نادیهش  مایپ  غالباو  یمالـسا  بالقنا  رودص  دوخ و  یگدامآ  اب  دینامب و  رادافو  ناج  ياپ  ات  تسا  ناتناردپ  نوخ  هرمث  هک  یمالـسا 
هنیمز نیمهرد  هر )  ) ماما ترـضح  دیزاس . مهارف  هادف  یحور  هللا  هیقب  ترـضح  ءایلوالا  رخفم  ءایـصولا و  متاخ  ملاع و  یجنم  مایق  يارب  ار 
دوشب یناهج  بالقنا  کی  بالقنا  نیا  هک  مراودـیما  دـندومن : یم  بلط  ناحبـس  دـنوادخ  زاار  دوخ  ینطاـب  هتـساوخو  یبلق  ياـنمت  اـهراب 

 - رـصع ماما  روهظ  هب  دوشب  یهتنم  بالقنا  نیاو  تضهن  نیا  هک  مراودیما  دوشب . هادف -  انحاورا  هللا -  هیقب  ترـضح  روهظ  يارب  همدـقمو 
ار ام  یمالـسا  بالقنا  هنب و  تنم  ام  رب  ادـنوادخ ، دوش . رداص  نیفعـضتسمو  ایند  همه  هب  ام  بـالقنا  نیا  هک  مراودـیما  و  هیلع -  هللا  مـالس 

هدنیآ دندومن : دیکات  نارود  هناگی  نآ  نادرگ . ناهج  رسارس  رد  نازواجتم  رمع  هراتـس  لوفاو  نارابج  متـس  ياه  خاک  نتخیر  ورف  همدقم 
یپ ياه  هئطوت  يزاس  یثنخو  یمالسا  بالقنا  يزیر  یپ  هب  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  میدیـشروخ . تیور  راظتنارد  همه  امو  تسا  نشور 

یمیظع تالوحت  ءاشنم  رـس  یمالـسا ، بالقنا  ینیدو  يونعم  ياه  مایپ  رودـص  ندیـشخب  ققحترد  قیفوت  نمـض  یناـهج  رابکتـسا  یپ  رد 
ماما رصع  ار  نآ  هزع -  ماد  نیملـسم -  رما  یلو  هک  يرـصع  دندومن . زاغآ  رـشب  خیرات  رد  ار  يدیدج  رـصعو  دندیدرگ  رـصاعم  ناهجرد 

زا لبق  و  جع )  ) تجح ترضح  ياربک  تبیغ  مالسا و  ردص  زا  دعب  خیرات  زارف  نیرت  ساسح  عقاو  رد  هک  يرـصع  دنا . هدیمان  هر ) ) ینیمخ
هطقن نیرت  ساسح  نم  رظن  هب  هک  میتسه  یـساسح  عقوم  کی  رد  نالا  ام  دندومرف : دوخ  هر )  ) ماما هک  نآ  هچ  دـشاب  یم  شترـضح  روهظ 

. تسا خیرات 

یتسینویهص میژر  ناریا و  طباور 

نادنمـشیدنا راـثآ  رد  هچ  ینید و  ياـههزومآ  رد  هچ  یخیراـت ، تاـعلاطم  ترورـض  هزورما ، همدـقم  یتسینویهـص  مـیژر  ناریا و  طـباور 
لباق شخب  اهتلود ، یجراخ  تابسانم  طباور و  هک  اجنآ  زا  تسا . هدومن  هولج  یهیدب ، رما  کی  ناونع  هب  هک  هتفای  یتیمها  نانچ  هتخیهرف ،

رد دوخ ، صاخ  ياهیگژیو  اب  لیئارـسا  ناریا و  هتخانـشان » طابترا   » یـسررب نیارباـنب ، تسا ، هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  خـیرات  زا  یهجوت 
زا لیئارسا  ةدیدپ  رتقیقد  مهف  رد  ار  ام  دشاب و  هتشادرب  رد  یخیرات  تاعلاطم  ةرتسگ  رد  يدنمشزرا  راثآ  دناوتیم  يولهپ  اضردمحم  نارود 

رظن رد  اب  دنچ  ره  دیامن . يرای  هدـنیآ  لاح و  رد  لیئارـسا  اب  دروخرب  یگنوگچ  يریگمیمـصت و  هوحن  رد  و  دزاس ، انـشآ  فلتخم  يایاوز 
، هلاقم نیا  فده  اما  دشابیم ؛ حرط  لباق  فلتخم  ياههبنج  زا  يددعتم  تالاوئس  نآ ، راثآ  لیئارـسا و  ناریا و  طباور  هدرتسگ  داعبا  نتفرگ 
، لیئارـسا ناریا و  نیب  فلتخم  داعبا  رد  طباور  ۀهد  هس  ناهنپ  ادیپ و  يایاوز  هب  هجوت  اب  : » هک تسا  يروحم  شـسرپ  نیا  يارب  خساپ  نتفای 
رب یکی  ای  هدوب ، رادروخرب  للملانیب  فرع  ساسا  رب  یناسکی  يراذگ  ریثأت  يریذپ و  ریثأت  یبسن و  نزاوت  لداعت و  یعون  زا  طباور  نیا  ایآ 

داعبا رد  ( 1327-1357  ) ههد هس  یط  ار  لیئارسا  ناریا و  طباور  هدش ، حرطم  لاوئس  خساپ  هب  یبایتسد  يارب  تسا »؟ هتشاد  يرترب  يرگید 
عمجم ربماون 1947 ، رذآ 1326/29  رد 8  یـسایس  دـعب  . 1 مینکیم . یـسررب  یگنهرف  یماـظن و  یتاـعالطا ، یتینما ـ  يداـصتقا ، یـسایس ،

برع ۀقطنم  ود  هب  نیطسلف  میسقت  رب  ینبم  للم  نامزاس  وضع  هدزای  زا  لکشتم  ار  ینویسیمک  يداهنـشیپ  حرط  دحتم  للم  نامزاس  یمومع 
، گرزب ياهتردق  ینابیتشپ  دوهی و  سناژآ  ۀنارهام  دیدش و  یتاغیلبت  ياهتیلاعف  وترپ  رد  هک  بیوصت  نیا   1 دناسر . بیوصت  هب  يدوهی ، و 

یپ رد  تشهبیدرا 1327  رد  ات  تشاد  نآ  رب  ار  یتسینویهص  يدوهی و  ياهنامزاس  دش ؛ لصاح  اکیرمآ  یتایح  ریگمشچ و  تیامح  هژیوهب 
هجراخ ریزو  كوترش ، هشوم  دننک . سیسأت  ار  لیئارسا »  » تلود بارعا  فعض  زا  هدافتـسا  اب  نیطـسلف و  زا  یـسیلگنا  ياهورین  ینیـشنبقع 
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لقتسم دوهی  تلود  کی  رارقتسا  مالعا  نمـض  ناریا ، هجراخ  روما  ریزو  هب  باطخ  لیئارـسا » تقوم  تلود   » مان هب  یفارگلت  یط  لیئارـسا ،
داجیا لیئارـسا و  ییاسانـش   » اب هک  دنکیم  اضاقت  هاش  میژر  زا  شوروک ، طسوت  دوهی  موق  تاجن  یخیرات  هرطاخ  يروآدای  اب  نیطـسلف ، رد 

«، لقیـص سابع   » مازعا اب  یتدم  زا  سپ  ناریا  تلود  دیامن . رارکت  ار  گرزب  شروک  نارود  یـشنم  گرزب  روشک ، نآ  اب   2« یتسود هطبار 
ياهـشرازگ زا  یکی  رد  لقیـص  تشادرب . لیئارـسا  اب  طابترا  تهج  رد  ار  ماگ  نیلوا  لیئارـسا ، هب  یناریا  عابتا  كالما  رب  تراظن  هناـهب  هب 

تموکح  3 دـیزرو . دـیکأت  ناریا  تلود  يوس  زا  لیئارـسا  ییاسانـش  عیرـست  رب  لیئارـسا ، راتفر  زا  ناوارف  دـیجمت  اب  ناریا  هب  دوخ  یلاسرا 
نانبل و هب  یناشاک  هللااتیآ  دـیعبت  نوچمه  دـنچ ـ  ییاهروتکاف  یللملانیب و  ماظن  زا  يریذـپریثأت  یلخاد و  تالوحت  زا  یخرب  وترپ  رد  ناریا ،
رد اکیرمآ  هب  هاش  ینالوط  رفس  نارهت ، هاگشناد  رد  هاش  ناج  هب  هام 1327  نمهب  دصقءوس  زا  سپ  تموکح  نیفلاخم  زا  یخرب  تشادزاب 

برع و ناهج  ياهروشک  زا  یخرب  اب  ناریا  بولطمان  طباور  اکیرمآ ، رد  نایدوهی  لـفاحم  هداـعلاقوف  ذوفن  زا  عـالطا  بسک  نابآ 1328 و 
یبرع ریغ  سرام 1349 ، رد 28  یمالـسا  روشک  نیلوا  ناونع  هب  هیکرت  طسوت  لیئارـسا  نتخانـش  تیمـسر  هب  اـهنآ ، تادـیدهت  زا  ینارگن 

زا یـشان  تالوحت  یللملانیب و  ماظن  ندش  یبطق  ود  یبرع و  وردـنت  ياهروشکزا  میژر  ود  ینارگن  هنایمرواخ و  رد  لیئارـسا  ناریا و  ندوب 
ییاسانـش يارب  ار  هنیمز  اکیرمآ ـ؛ ياهنایمرواخ  ياهتـسایس  نوناک  رد  صوصخهب  برغ ، هاگودرا  رد  لیئارـسا  ناریا و  نتفرگ  رارق  نآ و 

هب وتکاف » ود   » تروص هب  ار  لیئارسا  هام 1328 ، دنفسا  رد  سلجم  ترتف  ماگنه  رد  يا  هغارم  دعاس  دمحم  تلود  تفای و  بسانم  لیئارسا 
زا سپ  دوب : ریز  حرش  هب  تفای ، راشتنا  لیئارـسا  ییاسانـش  تبـسانم  هب  دنفسا 1328  رد 23  هک  تلود  یمسر  هیمالعا  تخانـش . تیمـسر 
هک نیطسلف  رد  یناریا  عابتا  عفانم  ظفح  یسررب  تهج ) ، ) دحتم للم  نامزاس  فرط  زا  نآ  نتخانش  تیمسر  هب  لیئارـسا و  تلود  لالقتـسا 
زا سپ  تشاد . مازعا  نیطـسلف  هب  هدنیامن  ناونع  هب  ار  لقیـص  سابع  ياقآ  دندوب  هدش  لمحتم  يدایز  تاراسخ  گنج  عوقو )  ) هجیتن رد ) )

دوخ عابتا  عفانم  دناوتب  رتشیب  ناریا  تلود  هکنیا  يارب  دمآ ، لمع  هب  ناریا  اب  اکیرما  تلود  للم و  نامزاس  فرط  زا  هک  یلـصفم  تارکاذم 
رومأم تمـس  هب  ار  اینیفـص  ياقآ  لبق  هاـم  هس  دوش  عفترم  هدـش  ادـیپ  نیطـسلف  میقم  یناریا  رازه  دـنچ  راـک  رد  هک  یتالاکـشا  ظـفح و  ار 

نیا هکنیا  يارب  یلو  تخانـش  تیمـسر  هب  لـعفلاب  ار  لیئارـسا  تلود  ناریا ، تلود  لـمع  نـیا  اـب  تـشاد و  مازعا  نیطـسلف  هـب  صوـصخم 
هب دـحتم  للم  نامزاس  رد  یهاشنهاش  تلود  یمئاد  هدـنیامن  ماظتنا  ياقآ  تلود  تئیه  میمـصت  قبط  دـیآرد  یمـسر  تروص  هب  ییاـسانش 

فارگلت تسا . هتخانش  تیمسر  هب  وتکاف  ود  روط  هب  ار  لیئارـسا  تلود  ناریا  تلود  سپ  نیا  زا  هک  دناسر  لیئارـسا  تلود  هدنیامن  عالطا 
، ناریا تلود  يوس  زا  لیئارسا  هرظتنم  ریغ  ییاسانش  ربخ  راشتنا  دیدرگ . ارجا  عقوم  هب  روتـسد  نیا  هک  تسا  یکاح  ماظتنا  ياقآ  زا  هدیـسر 

یبرع ياـهروشک  دـیدش  ياهـشنکاو  یبهذـم ، لـفاحم  انـس و  یلم و  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  زا  یخرب  دـیدش  لـمعلاسکع  رب  هوـالع 
هب تبـسن  روشک ، زا  جراـخ  لـخاد و  رد  ار  يدـیدج  تاراـظتنا  یلم ، تضهن  يزوریپ  تشاد . یپ  رد  ار  اـهروشک  نآ  تاـعوبطم  هژیوهب ،
هک دوب  تضهن  یبهذم  ربهر  یناشاک  هللااتیآ  هجوتم  همه  زا  شیب  تیلوئسم  نیا  دروآ ، دیدپ  لیئارسا  ییاسانـش  هلأسم  نوماریپ  رظن  دیدجت 

یمومع راکفا  ۀتساوخ  هب  قدصم  دمحم  تلود  دشیم . بوسحم  نیطـسلف  یعقاو  نایماح  زا  تشاد و  رامعتـسا  اب  هزرابم  رد  ینالوط  هقباس 
ناریا يرگلوسنک  تفرگ و  سپ  ار  لیئارسا  وتکاف  ود  ییاسانـش  هام 1330 ، ریت  رد  داد و  تبثم  خساپ  مالـسا  ناهج  ناریا و  ناملـسم  مدرم 
خـسف هلزنم  هب  لیئارـسا  زا  ناریا  یـسایس  رداـک  یناوخارف  لیئارـسا و  رد  ناریا  يرگلوسنک  لـالحنا  دـنچ  ره  درک . لـحنم  لیئارـسا  رد  ار 

نیا رب  دنتسیرگنیم و  هلأسم  نیا  هب  يرگید  هیواز  زا  اهیلیئارسا  صوصخهب  نارادمتـسایس و  زا  یخرب  اما ، دیدرگ ؛ یقلت  لیئارـسا  ییاسانش 
هبحاصم رد  درک  یعـس  اهدـعب  دوب و  رواب  نیمه  رب  زین  هاش  دـشابیم . یقاـب  دوخ  توق  هب  ناـنچمه  وتکاـف  ود  ییاسانـش  هک  دـندوب  داـقتعا 

. دیامن طوبرم  لاس 1328  رد  دعاس  دمحم  هنیباک  هب  ار  لیئارسا  ییاسانش  تشاد ، لابند  هب  ار  رـصم  دیدش  شنکاو  هک  دوخ  زیگناربلاجنج 
ياتدوک اب  تشگن و  ینالوط  لیئارـسا  ناریا و  طباور  عطق  زا  ناریا  مدرم  بارعا و  ینامداش  هک  تسا  نآ  ناـیم ، نیا  رد  هجوت  لـباق  ۀـتکن 
نوگانوگ داعبا  رد  لیئارـسا  ناریا و  طباور  يولهپ ، اضردـمحم  میژر  یـسایس  ياههیاپ  میکحت  دادرم 1332 و  یـسیلگنا 28  ییاکیرمآ ـ 

ناریا و طـباور  يریگرـس  زا  ناریا  یجراـخ  تسایـس  هزوح  رد  دادرم 1332 ، ياـتدوک 28  ياهدـمایپ  زا  یکی  عقاو ، رد  تفاـی . شرتسگ 
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ناسانـشراک و دادعت  شیازفا  اب  یـسایس  دعب  رد  دوب . یگنهرف  یماظن و  یتاعالطا ، یتینما ـ  يداصتقا ، یـسایس ، فلتخم  داعبا  رد  لیئارـسا 
نیرتگرزب زا  یکی  لیئارـسا  یگدـنیامن  هک  ياـهنوگهب  داـهن ، شرتـسگ  هب  ور  لیئارـسا  یگدـنیامن  تیلاـعف  ناریا  رد  یلیئارـسا  ناـنکراک 

زومرم و روط  هب  شیوخ و  صاخ  تایصوصخ  اهیگژیو و  اب  مادک  ره  لیئارـسا ، ناگدنیامن  دشیم . بوسحم  جراخ  رد  یلیئارـسا  ياهتأیه 
ناونعهب يرزع ، ریئم  دـنیامن . ادـیپ  هار  رابرد  هب  یتح  هدرک و  ذوفن  مهم  زکارم  همکاح و  تأیه  نایم  رد  دـندرکیم  یعـس  هراومه  هدـیچیپ ،

قاـثیم  » نیرتـکد وترپ  رد  لیئارـسا  ناگدـنیامن  دـیامن . تفاـیرد  جاـت  مود  هجرد  ناـشن  هاـش  زا  دـش  قفوم  نارهت  رد  لیئارـسا  ریفـس  نیلوا 
هاش شریذپ  دروم  هک  برع ، ناهج  نوماریپ  ياهروشک  اب  طباور  داجیا  رب  ینبم  لیئارـسا ، تلود  راذگناینب  نویروگنب ، دیوید  ياهیـشاح »

يرارقرب اـب  لیئارـسا  هک  دوـب  رواـب  نیا  رب  نوـیروگ  نب  دـندومن . مهارف  نوگاـنوگ  ياـهتیلاعف  يارب  ار  مزـال  يزاـسرتسب  دوـب ، هتفرگ  رارق 
يورین اـهتلم ، نیا  كرتشم  نانمـشد  ربارب  رد  دـنک و  نوگرگد  ار  هناـیمرواخ  هرهچ  دـناوتیم  یپویتا  هیکرت و  ناریا ، اـب  یتسود  ياهدـنویپ 

طباور شرتسگ  يانبم  درک و  ادیپ  یقالت  يولهپ  اضردمحم  یجراخ  تسایس  اب  ياهیشاح  قاثیم  تسایس  دهد . نامزاس  ار  ییاناوت  یسایس 
زاین اوزنا و  زا  ندـش  جراخ  يریذپبیـسآ و  زا  يریگولج  روظنم  هب  هقطنم  رد  دـیدج  يریگراـی  هب  لیئارـسا  دـیدش  زاـین  دـیدرگ . میژر  ود 

طابترا عیرـست  لماوع  زا  قارع ، رـصم و  هلمج  زا  یبرع  وردـنت  ياـهروشک  زا  یخرب  يوروش و  تادـیدهت  ربارب  رد  هاـش  تموکح  یتینما 
دندوب نارهت  رد  لیئارـسا  لاعف  ناگدنیامن  هلمج  زا  نیلمراه  یناربول ، يدورمین ، لیرود ، يوز  دـیآیم . رامـش  هب  لیئارـسا  ناریا و  کیدزن 

ود طباور  فلتخم  ياهـشور  اب  هداد و  رارق  هدش  ماجنا  لمع  کی  ربارب  رد  ار  ناریا  دنتـشاد  دـصق  دوخ  تاررقم  زا  جراخ  ياهراتفر  اب  هک 
ناریا هجراـخ  ترازو  هب  یبرع  ياـهروشک  ناگدـنیامن  دـیدش  ضارتعا  اـب  اـهنآ  درکلمع  دراوم ، یخرب  رد  هک  دـنزاس  راکـشآ  ار  روشک 

مدرم و ياهشنکاو  زا  سرت  لیلد  هب  دنچ  ره  دمآیمن . رب  يراک  مه  هجراخ  روما  ترازو  زا  هدمآشیپ  لئاسم  زا  یخرب  رد  هتبلا  دشیم . هارمه 
تافیرـشت رد  دنتـسناوتیمن  لیئارـسا  ناگدنیامن  و  دوب ، هتـشارفین  نامتخاس  زارف  رب  یمچرپ  نارهت  رد  لیئارـسا  ترافـس  یبرع ، ياهروشک 

ناونع هب  يرومیت  میهاربا  رتکد  باختنا  اب  دندوب . دنمهرهب  اهروشک  رگید  دننامه  کیتاملپید  تازایتما  مامت  زا  اما ، دـنوش ؛ رهاظ  یمـسر 
نیا دومن . زاغآ  سیئوس  ترافـس  رد  يرتفد  شـشوپ  تحت  لبق  زا  رتهدرتسگ  ار  دوخ  تیلاعف  ناریا  یگدـنیامن  ویوآ ، لـت  رد  ناریا  ریفس 
یقلت سیئوس  رد  ناریا  ترافـس  یگدـنیامن  تأیه  ياـضعا  یناریا ، نادـنمراک  دـشیم و  هدـیمان  نرب 2 »  » يرادا تاـبتاکم  رد  یگدـنیامن 

، بیترت هب  دوب ؛ رادهدهع  ویوآ  لت  رد  ار  ناریا  هداعلاقوف  یگدـنیامن  نابآ 1342 ، ات  رذآ 1338  زا  هک  يرومیت  میهاربا  زا  سپ  . » دـندشیم
رذآ ات  نیدرورف 1347  زا  خرف  نودـیرف  دنفسا 1346 ، ات  نمهب 1342  زا  هیردـص  قداص  نمهب 1342 ، ات  ناـبآ 1342  زا  اوشیپ  رهچونم 

تیلوئسم نمهب 1357 ، اـت  نـیدرورف 1354  زا  ییاـضترم  یـضترم  نیدرورف 1354 و  اـت  رذآ 1349  زا  ًاددـجم  يروـمیت  مـیهاربا  ، 1349
تهج نیدرورف 1358 ، ات  نمهب 1357  زا  نایلوسر ” رصان   “ یمالسا بالقنا  يزوریپ  اب  دنتـشاد . هدهع  هب  ار  ویوآ  لت  رد  ناریا  یگدنیامن 

تاماقم یناهنپ  ياهرفـس  ویوآ و  لت  نارهت و  رد  لیئارـسا  ناریا و  ناگدـنیامن  رارقتـسا  اب   4 دـیدرگ ». مازعا  ویوآ  لت  هب  لوحت  لـیوحت و 
بوکرس ناریا و  هب  نیگب ، میخانم  نیبار ، قاحسا  ریامادلگ ، نویروگ ، نب  دیوید  لماش ، لیئارـسا  ناریزوتـسخن  هژیوهب  میژر ، ود  هبتریلاع 
باتـشرپ تالوحت  رد  هتـشذگ  زا  رتلاعف  ناریا  تفاـی و  شرتسگ  فلتخم  ياـههبنج  رد  یعیـسو  رایـسب  حطـس  رد  طـباور  دادرخ ، مایق 15 

اب هسیاقم  رد  نارهت  رد  لیئارسا  یگدنیامن  تیلاعف  هک  تسا  تیعقاو  نیا  يایوگ  دوجوم  دانسا  تشادرب . ماگ  لیئارـسا  اب  هارمه  ياهقطنم ،
رب هوالع  نآ  یلـصا  لیالد  زا  یکی  تسا و  هتفرگ  ماجنا  رتدازآ  رتهدیچیپ و  رتهدرتسگ ، بتارم  هب  ویوآ ، لت  رد  ناریا  یگدـنیامن  تیلاعف 
هب لیامت  تدش  هب  لیئارسا  هکیلاح  رد  دوب . هاش  میژر  يوس  زا  طباور  بیذکت  ًاضعب  يراکناهنپ و  لیئارسا ، ناگدنیامن  صاخ  یگدیزرو 

ياهداهن زا  یخرب  شریذپ  مدع  بسانم و  یللملانیب  تیعقوم  زا  يرادروخرب  مدع  ظاحل  هب  اما  تشاد ، طباور  ندشیمسر  يزاسراکـشآ و 
صوصخهب اهروشک ، نیب  طباور  رد  ًالومعم  دوب . هدـش  دـعاقتم  هاش ، اب  یناـهنپ  طـباور  هب  ریزگاـن  یجراـخ ، دودـحم  طـباور  یللملاـنیب و 

، دوخ درف  هب  رـصحنم  ياهیگژیو  هب  هجوت  اب  لیئارـسا  ناریا و  طباور  یلو ، دشابیم ؛ هاگآ  تایئزج  زا  هجراخ  روما  ترازو  یـسایس ، طباور 
راکـشآ ار  نآ  داعبا  زا  یکدـنا  شخب  اهنت  دراد ، دوجو  هجراـخ  روما  ترازو  رد  طـباور ، نیا  هراـبرد  هچنآ  دوب و  ءانثتـسم  هدـعاق  نیا  زا 
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هجراخ روما  ترازو  هاگن  زا  هدـش ، ماجنا  ياهتیلاعف  زا  يرایـسب  نیاربانب ، تفرگیم . ماجنا  كاواـس  لرتنک  تحت  طـباور  نیا  اریز  دـنکیم ؛
يوس زا  لیئارـسا  ییاسانـش  زا  لبق  هب  یناریا ، يدوهی و  ناناگرزاب  نیب  يراجت  طباور  هقباـس  يداـصتقا  دـعب  . 2 تسا . هدـنام  یقاب  یفخم 

ناریا و تلود  هب  دوخ  ذوفن  راـشف و  اـب  دـندومنیم ، بسک  يراشرـس  دوس  ـالاک  شورف  قیرط  زا  هک  ناـناگرزاب  ددرگیم . زاـب  ناریا  تلود 
يزاتمم هاگیاج  زا  تفن »  » لیئارسا ناریا و  يداصتقا  طباور  رد  دندومن . افیا  يداصتقا  طباور  داجیا  رد  ار  ياهدننک  نییعت  شقن  لیئارـسا ،

اب شیاهگنج  رد  دوخ  یماظن  ياهنیشام  نتخاس  رداق  نآ و  هعسوت  عیانص و  ندروآرد  شدرگ  هب  يارب  لیئارسا  دیدش  زاین  دوب . رادروخرب 
کیژتارتسا يالاک  کی  هلزنم  هب  ار  تفن  رگید ؛ يوس  زا  بارعا ، طسوت  لیئارـسا  یتفن  میرحت  یعیبط و  عبانم  نادـقف  و  وسکی ؛ زا  بارعا ،

یبرع ریغ  روشک  کی  تفن و  میظع  ریاخذ  ياراد  هک  ناریا  زا  ار  دوخ  یتفن  ياهزاین  ات  دـمآرب  ددـصرد  لیئارـسا  ورنیا ، زا  دوب . هدروآرد 
لوا ریبد  تیزاگ ، ياخدرم  اب  یتاقالم  نمض  ندنل  رد  ناریا  ترافس  مود  ریبد  یجدننس ، نیسح  ناطلـس  زیئاپ 1333  رد  دنک . نیمأت  دوب ،

ود دـعب  هتفه  ود  داد . شرازگ  شعوـبتم  تلود  هب  ار  عوـضوم  گنردـیب  تیزاـگ  درک . ار  ناریا  تفن  شورف  داهنـشیپ  لیئارـسا ، تراـفس 
يدوز هب  داد  عالطا  شایلیئارـسا  راکمه  هب  یجدننـس  دـندید . ماهگنیکاب  خاـک  رد  مود ، تبازیلا  هکلم  تفایـض  رد  ار  رگیدـکی  تاـملپید 

تارکاذم يارب  یتصرف  نیا ، دشاب  تفن  دیرخ  هب  لیام  لیئارسا  هاگ  ره  دمآ و  دهاوخ  ندنل  هب  ناریا  تفن  یلم  تکرش  لماع  ریدم  نواعم 
. درک تقفاوم  تفن  شورف  اب  ناریا  نآ ، نایرج  رد  دش و  زاغآ  اهلاس  نیمه  زا  زین  تفن  رس  رب  یناهنپ  ياهوگتفگ   5 دوب . دهاوخ  یتامدقم 

كرتشم هلمح  دروم  رـصم  لاس ، نامه  ناـبآ  رد 7  درک و  مالعا  یلم  ار  زئوس  لاـناک  رـصانلادبع ، لاـمج  دادرم 1335  رد  هـکنآ  زا  سپ 
هاگرذگ 73 زئوس ، لاناک  اریز  تفای . شرتسگ  لیئارسا  ناریا و  نیب  یتفن  يراکمه  تفرگ ، رارق  لیئارـسا  يوسنارف و  یـسیلگنا ، ياهورین 
تادراو و يارب  يدـیدج  ياههار  تسیابیم  ناریا  دوب و  هدـش  هتـسب  ناریا ، یتارداـص  تفن  زا  دـصرد  یتادراو و 76  ياهالاک  زا  دـصرد 

تروص هب  ار  ناریا  تفن  رـصم ، هب  لیئارـسا  هلمح  یپ  رد  مه ، يوروش  بناج  زا  لیئارـسا  هب  تفن  شورف  میرحت  دنک . ادیپ  دوخ  تارداص 
ۀطوبرم تاماقم  اب  ات  داتـسرف  لیئارـسا  هب  ياهدنیامن  ناریا  تفن  تکرـش  ناتـسبات 1336  رد  دوب . هدروآرد  يوروش  تفن  نیزگیاـج  اـهنت 

تفن نآ  بجوم  هب  هک  دوب  يدادرارق  ياضما  دش ، ماجنا  هنامرحم  رایـسب  هک  اهوگتفگ  رفـس و  نیا  درواهر  دـنک . وگتفگ  رگلاغـشا  میژر 
ًادـیدش دادرارق  نیا  دـقع  زا  هک  ریزو  تـسخن  نوـیروگ ، نـب  دـیوید   6 دـشیم . هتخورف  لیئارـسا  هب  رـالد  ياهکـشب 30/1  ياـهب  هب  ناریا 

اب ناریا  تفن  اجنآ  زا  دوش و  ثادحا  عبش  رئب ـ تالیا و  ردنب  نیب  یچنیا  تشه  تفن  هلول  کی  داد  روتـسد  هلـصافالب  دوب ، هدش  لاحـشوخ 
دروم ( 1336  ) ربماـسد 1957 رد  دـش و  هتخاـس  زور  دـص  فرظ  رد  روـبزم  هلوـل  ددرگ . لـمح  اـفیح  هاگـشیالاپ  هب  شکتفن  ياـهنویماک 
ماـجنا لیئارـسا  ییاراد  ریزو  لوکـشا ، يول  يولهپ و  اضردـمحم  نیب  هک  یتاـقالم  رد  دـعب  لاـس  کـی  دودـح  تفرگ . رارق  يرادربـهرهب 

تین نسح  ندادـناشن  يارب  هاش  دـنهد . شرتسگ  یتاعالطا  یتفن و  یـسایس و  ياههنیمز  رد  ار  دوخ  طـباور  دـندرک  قفاوت  نیفرط  تفرگ ،
رب 18 غلاب  ياهنیزه  اـب  تفن  یچنیا  هلول 18  کی  روظنم  نیدـب  درک . مالعا  لیئارـسا  هب  يرتشیب  تفن  رودـص  يارب  ار  ناریا  یگدامآ  دوخ 

ناریا تفن  دیدرگ . ربارب  ود  لیئارسا  هب  ناریا  تفن  تارداص  لاس 1340  رد  هلول  نیا  تخاس  مامتا  اب  دشیم . ثادحا  تسیابیم  رالد  نویلیم 
یتح دنتـسب . راک  هب  نآ  نئمطم  يداع و  نایرج  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  روشک  نیا  ناربهر  نیاربانب ، تشاد . یتایح  هبنج  لیئارـسا  يارب 

یگتسباو دناوتب  ات  درک  زاغآ  ار  انیس  هریزج  هبش  رد  سپدوروبا  تفن  ياههاچ  زا  يرادربهرهب  لیئارسا  ( 1967  ) هزور شش  گنج  زا  سپ 
، بارعا ياهراشف  مغرهب  ناریا  درک . دهاوخ  تفایرد  تفن  ناریا  زا  هک  دشاب  نئمطم  دوب  لیام  اما ، دهد ؛ شهاک  ار  یجراخ  تفن  هب  دوخ 

ياـهترجاهم نیا ، رب  هوـالع  داد . همادا  لیئارـسا  هب  تفن  لاـسرا  هـب  ناـنچمه  درکن و  تکرـش  برغ  هـیلع  بارعا  یتـفن  مـیرحت  رد  زگره 
هب تفن  شورف  هب  ناریا  دیدش  یگتسباو  و  وس ؛ کی  زا  میژر ، نآ  يداصتقا  هعسوت  لیئارـسا و  هب  اهروشک  رگید  زا  نایدوهی  یعمجهتـسد 
نآ رب  ار  روشک  ود  ره  رگید ؛ يوس  زا  دیفـس ،» بـالقنا   » ناونع تحت  تاحالـصا ، ياـههمانرب  يارجا  يارب  رتـشیب  دـمآرد  بسک  روـظنم 

یگدامآ مـالعا  لیئارـسا  رد  تفن  هلول  طوطخ  هعـسوت  يراذگهیامرـس و  رتشیب و  تفن  تفاـیرد  رودـص و  يارب  لـهچ  ههد  رد  اـت  تشاد 
يارب هک  تسا  نولکـشا  تالیا ـ  ردـنب  دـیدج  هلول  طخ  عوضوم  لیئارـسا ، ناریا و  نیب  تفن  نایرج  رد  مهم  تاعوضوم  زا  یکی  دـنیامن .

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 2221 

http://www.ghaemiyeh.com


هغامد زا  اـهیتشک  ددرت  ریـسم  ندـش  ینـالوط  نآ  هجیتن  رد  زئوس و  لاـناک  ندـش  هتـسب  دوب . رادروخرب  ياـهداعلاقوف  تیمها  زا  اهیلیئارـسا 
رد تالیا  ردنب  دراو  شکتفن  ياهیتشک  نآ  هطـساوهب  هک  دنیامن  هئارا  ار  یحرط  اهیلیئارـسا  هک  دیدرگ  ببـس  اقیرفا ، بونج  رد  کیندیما 

هنارتیدم يایرد  لحاس  رد  عقاو  نولکـشا  ردـنب  هب  یچنیا  دـیدج 42  هلول  طخ  کی  هلیـسوهب  ناریا  زا  یتفایرد  تفن  دـنوش و  هبقع  جـیلخ 
تفن هلول  طخ  تازایتما  اکیرمآ ، ترافس  يرس  دانسا  زا  یکی  رد  ددرگ . لمح  اپورا  هب  شکتفن  ياهیتشک  هلیسو  هب  اجنآ  زا  دبای و  لاقتنا 
قیرط زا  تفن  دیاوف  هب  فلتخم  تاهج  زا  هدیدرگ و  یـسررب  اهـشکتفن  طسوت  تفن  لاقتنا  هب  تبـسن  هنارتیدـم ، يایرد  تالیا و  ردـنب  نیب 

، قیرط نیا  زا  تخادرپ و  ناریا  تلود  ار  نآ  جراـخم  هک  تشاد  لوط  رتمولیک   260 نولکشا ، تالیا ـ  هلول  طخ   7 تسا . هدش  هراشا  هلول 
قیرط زا  تفن  نت  نویلیم  هد  هاش ، روتـسد  قبط  لاس 1348  رد  دـشیم . لاسرا  ینامور  ایلاتیا و  هب  هژیوهب ، اـپورا ، رد  یقطاـنم  هب  ناریا  تفن 

ًاصوصخم تفای ؛ همادا  لاس 1352  رد  لیئارسا  بارعا و  مراهچ  گنج  زا  سپ  یتح  ناریا  تفن  لاسرا  دش . هداتـسرف  لیئارـسا  هب  هلول  نیا 
اب رادید  رد  هراومه  هاش   8 دننادرگزاب . اهیرصم  هب  ار  انیس  يارحص  رد  هدش  لاغشا  یتفن  ياههضوح  دندش  روبجم  اهیلیئارسا  هک  ینامز  زا 

هکشب رازه  زا 30  جیردت  هب  لیئارسا  تفن  تادراو  دوب . رادافو  تفن  دنور  همادا  صوصخ  رد  دوخ  ياههدعو  هب  تبسن  یلیئارـسا  تاماقم 
تادراو نیا  دصرد  ات 90  نیب 80  دایز  لامتحا  هب  تسا . هتفاـی  شیازفا  لاس 1971  رد  زور  رد  هکشب  مقر 283,600,1  هب  لاس 1959  رد 

ات 95 نیب 85  لاس 1971  رد  زور و  رد  هکـشب  رازه  ات 27  نیب 24  لاس 1959  رد  لیئارـسا  رگید ، ترابع  هب  تسا . هدـش  نیمأـت  ناریا  زا 
رذآ  26 ربماسد 1976 (  خیرات 17  رد  نارهت  رد  اکیرما  ترافس  زا  هک  ریز  دنـس   9 تسا ». هدرک  دراو  ناریا  زا  تفن  زور  رد  هکـشب  رازه 

رد لیئارـسا  ناریا و  هدرتسگ  كرتشم و  يراکمه  رگناـیب  لاـس  رد  ناریا  زا  لیئارـسا  تفن  تادراو  دـییأت  نمـض  هدـمآ ، تسد  هب  ( 1355
فلتخم عباـنم  زا  هدـمآ ) تسد  هب   ) تاـعالطا دـشاب : یم  قطاـنم  رگید  ییاـپورا و  ياـهروشک  هب  تفن  ندـناسر  روـظنم  هب  تـفن ، هزوـح 

ناریا هلیسوب  دشابیم  زور  رد  هکشب  رازه  دودح 150  رد  هک  لیئارسا  یلخاد  ینونک  فرـصم  دصرد  لقادح 75  هک  تسا  نیا  هدنهدناشن 
هنارتیدم ردنب  هب  هبقع  جیلخ  قیرط  زا  يراج و  نیلپیت )  ) لیئارـسا سنارت –  هلول  طخ  قیرط  زا  هک  یتفن  اهنت  هتـشذگ ، نیا  زا  دوشیم . نیمأت 

دـیدرگ و اـپ  رب  هنیزه  رـالد  نویلیم  اب 200  رخاوا 1960  رد  نیلپیت  . تسا ناریا  بناـج  زا  دـشابیم  تکرح  رد  لامـش  تمـس  هـب  نوگلـشا 
هک دسریم  رظن  هب  رد 1976  تسا . نایرج  رد  زور ) رد  هکـشب  رازه  دودح 850  رد   ) دـشابیم لاس  رد  نت  نویلیم  شاینونک 45  شیاجنگ 

لاـسرا لاـقتنا و  رترود  طاـقن  اـپورا و  رد  نا  ـ یرتـشم يار  نیلپیت بـ قیرط  زا  هنازور  ناریا  ماـخ  تفن  زا  هکـشب  رازه  دودـح 350  رد  يزیچ 
اما تشاد . همادا  تفن  نایرج  اریز  تشاذـگن ، ریثأت  نولکـشا  تالیا –  هلول  طخ  رب  يدـج  روط  هب  مه ، زئوس  لاـناک  شیاـشگ   10 دشیم .

تفریمن و شیپ  هب  لیئارسا  عفانم  ياتـسار  رد  هک  دوب  ناریا  یبالقنا  تضهن  ناباتـش  دنور  دوب ، هتخاس  نارگن  تدش  هب  ار  اهیلیئارـسا  هچنآ 
سیئر ییاـضترم ، یـضترم  دوـب . لیئارـسا  يژرنا ، عـبنم  اـهنت  تفن  ناـمز ، نآ  اـت  هک  صوـصخهب  . تـشادرب رد  ار  تـقن  عـطق  نآ  يزوریپ 

، تسا وا  ياهـشرازگ  نیرخآ  زا  ـالمتحم  هک  هجراـخ ـ  روـما  ترازو  هـب  هخروـم 13/10/57  شرازگ  یط  لیئارـسا ، رد  ناریا  یگدـنیامن 
قبط ددرگیم ، يرادـیرخ  ناریا  زا  نآ  زا  یمین  دـشابیم و  نت  نوـیلیم  رضاح 8/7  لاح  رد  هک  لیئارـسا  تفن  هنالاس  فرـصم  تسا : هتـشون 

هب 5/11 لاـس 1984  رد  نت و  نوـیلیم  هد  هـب  لاسرد 1980  هنالاس  فرـصم  شیازفا  دـصردراهچ  باستحا  اب  یتفن  ناسانـشراک  یباـیزرا 
زا یلک  يدنبعمج  کی  رد   11 دوب . دهاوخ  یتفن  داوم  ناکامک  لیئارـسا  يژرنا  نیمأت  غلبم  اهنت  لاس 1980  ات  دش  دهاوخ  غلاب  نت  نویلیم 

یتاعوبطم ياههبحاصم  رد  هاش  دـنچ  ره  دوب . لیئارـسا  هب  تفن  هدنـشورف  نیرتگرزب  ناریا  تفگ ، ناوتیم  لیئارـسا  ناریا و  یتفن  يراکمه 
یعالطا یب  شریذپ  اما  دومنیم . یعالطایب  راهظا  لیئارسا ، هب  تفن  ندیسر  هنوگچ  خساپ  ربارب  رد  دشیم و  رکنم  ار  لیئارسا  هب  تفن  لاسرا 

همه نیا  اب  ياهلئسم  رد  دوب  نکمم  هنوگچ  تشاد ، تلاخد  روشک  لئاسم  نیرتیئزج  رد  هک  یـسک  اریز ، دشابیم ، هناحول  هداس  رایـسب  هاش 
رد لیئارـسا  هب  ناریا  تفن  يارجام  رد  ار  یـساسا  یلـصا و  شقن  عقاو  رد  دشاب . عالطایب  تشاد ، يزیمآهرطاخم  ياهدمایپ  هک  تیـساسح 

لابقا رهچونم  رابرد و  ریزو  ملع  هللادـسا  ریزو ، تسخن  ادـیوه  سابع  ریما  نوچمه  تاماقم  زا  یخرب  دـعب  لحارم  رد  هاش و  تسخن  هجرد 
تمواقم رـصانلادبع  لامج  صوصخهب ، یبرع  ياهروشک  شنکاو  نیرتدـیدش  ربارب  رد  هاـش  دـندرکیم . اـفیا  تفن ، تکرـش  لـماع  ریدـم 
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داهنن و یعقو  لیئارسا  هب  تفن  عطق  رب  ینبم  مالسا  ناهج  رد  ذوفن  اب  دارفا  یبرع و  ياهروشک  تاماقم  زا  یخرب  ياهتـساوخرد  هب  دیزرو و 
اب تاقالم  رد  دش ، کیدزن  ناتسبرع  رصم و  هب  هک  ینامز  تسناد و  دنمدوس  ار  نولکـشا  تالیا –  دنب  تفن  هلول  طخ  رد  ناریا  تکراشم 
هب تفن  رودص  هاگچیه  شتموکح  نایاپ  ات  دومن و  نیمـضت  ار  لیئارـسا  تفن  نیمأت  تخاس و  جراخ  ینارگن  زا  ار  اهنآ  یلیئارـسا  تاماقم 
زا یکی  دادرم 1332 ، ياتدوک 28  زا  لبق  ات  لیئارـسا ، ناریا و  يراجت  تالدابم  زا  هدـمآ  تسد  هب  دانـسا  نایم  رد  درکن . عطق  ار  لیئارـسا 

کناب نیب  همانتقفاوم  دوشیم ، بوسحم  لیئارسا  ناریا و  نیب  يداصتقا  تابـسانم  هعـسوت  زاغآرـس  عقاو  رد  هک  یناگرزاب ، مهم  ياهدادرارق 
هدام رد  دیـسر . اـضما  هب  نارهت  رد  هام 1332  دادرخ  رد  هدام  تشه  رد  هماـن  تقفاوم  نیا  . » دـشابیم لیئارـسا  ولیـسول  کـناب  ناریا و  یلم 
یقاب دوخ  توق  هب  لاـس  کـی  تدـم  يارب  دـش و  دـهاوخ  هدراذـگ  ارجا  عقوم  هب  اـضما  زا  سپ  هماـن  تقفاوم  نیا  تسا : هدـمآ  نآ  تشه 
فرط هب  نآ  دافم  همادا  مدع  رب  ینبم  ار  دوخ  لیامت  دادرارق  تدـم  نایاپ  زا  شیپ  هام  ود  همانتقفاوم  نیفرط  زا  یکی  هاگ  ره  دوب و  دـهاوخ 

، یئایمیــش ياـهالاک  زا  یفیط  دادرارق ، نـیا  رد  نـیفرط  رظن  دروـم  ياـهالاک   12 .« دـیدرگ دـهاوخ  دـیدمت  دوخبدوخ  دـیامن  مالعا  رگید 
دادرارق و یسررب  دروم  فلتخم  ياههبنج  زا  ناوتیم  ار  روکذم  همانتقفاوم  دریگیم . رب  رد  ار  تالآ  نیشام  یشیارآ و  یئاذغ ، ینامتخاس ،

نوچمه ییاهالاک  لیئارـسا  هب  ناریا  تارداص  تسرهف  رد  . 1 زا : دـناترابع  تاکن  نیا  زا  یخرب  تفای . نآ  رد  ار  یهجوت  لـباق  ياـههتکن 
دادرم ياتدوک 28  زا  لبق  ناریا  يداصتقا  تیعـضو  رگنایب  مالقا  نیا  رودص  هک  دوشیم  هدهاشم  غرم  مخت  غرم و  یتح  جنرب و  وج ، مدنگ ،

زا سپ  اما ، تسا ؛ هتـشاد  تفن  دـمآرد  هب  یگتـسباو  یکدـنا  دـصرد  هدوب و  افکدوخ  يدودـح  ات  يداـصتقا  رظن  زا  ناریا  دـشابیم .  1331
یگتـسباو روشک ، داصتقا  ندـش  یلوصحم  کت  اب  هک  دوب  ناریا  روشک  يداـصتقا  راـتخاس  رییغت  نآ  زا  یـشان  ياهدـمایپ  زا  یکی  اـتدوک ،

ياهدننک نییعت  رثؤم و  شقن  تشاد ، رایتخا  رد  مویـسرسنک  هک  یتفن  عقاو  رد  دسریم و  یبولطمان  رایـسب  حطـس  هب  تفن  دـمآرد  هب  تلود 
ياپایاپ هلماعم  ساسا  رب  هراشا  دروم  همانتقفاوم  . 2 تشاذگ . ياج  رب  یگنهرف  یتح  یعامتجا و  یسایس ، عاضوا  يداصتقا و  تیعـضو  رد 
تارداص لداعت  رگناشن  هک  هدیدرگ ، نییعت  دیرخ  تهج  يرالد  نویلیم  مین  رابتعا  کی  اهروشک  زا  مادـک  ره  يارب  نآ  رد  هتفرگ و  ماجنا 

هب تفر . شیپ  لیئارـسا  دوس  هب  ناباتـش  هبناجکی و  ًالماک  لیئارـسا  اب  ناریا  یجراخ  تراجت  اتدوک  زا  دعب  ياهلاس  رد  اما  دـشابیم ؛ نیفرط 
لیئارسا تشاد ، رارق  يداصتقا  هرـصاحم  رد  قدصم  تلود  هک  ییاجنآ  زا  . 3 درکیم . نیمأت  لیئارـسا  ار  ناریا  غرم  مخت  یتح  هک  يا  هنوگ 

ار هنیمز  تشاد  دـصق  قیرط  نیا  زا  تسناد و  تمینغ  ار  تصرف  يداصتقا ، ناماسبان  تیعـضو  دوبهب  يارب  ناریا  زاـین  تخانـش  هب  هجوت  اـب 
داصتقا کی  زا  یـشان  هک  دوب  ییاذـغ  تالوصحم  لماش  ًاتدـمع  لیئارـسا ، هب  ناریا  یتارداص  ياهالاک  . 4 دزاـس . مهارف  روما  رگید  يارب 

بوسحم یتعنـص  ناهج  رد  هعـسوت  تهج  رد  یماگ  هک  تشاد  یتعنـص  هبنج  رتشیب  ناریا  هب  لیئارـسا  یتارداص  ياهالاک  اما  تسا ؛ یتنس 
نیا دناسر و  مومع  عالطا  هب  ار  لیئارـسا  تلود  اب  هطبار  عطق  ياهیمالعا  یط  هامریت 1330  رد  قدـصم  تلود  هکنیا  هب  هجوت  اب  . 5 دوشیم .

اب طاـبترا  تشاد ، یپ  رد  ار  یبرع  ياـهروشک  هتـسجرب  ياهتیـصخش  نارادمتـسایس و  دـیجمت  ناملـسم و  مدرم  یلاحـشوخ  يو ، میمـصت 
نیمه دوب و  زیگنارب  بجعت  دوب ؛ بارعا  ربارب  رد  لیئارـسا  تیوـقت  یعوـن  هب  عـقاو  رد  هک  میژر ، نآ  هب  تفن  شورف  صوـصخهب  لیئارـسا 

نئوژ 1953 خیرات 18  رد  توریب  پاچ  ءاسملا ، همانزور  هراب  نیمه  رد  تخیگنارب . یبرع  ياهروشک  زا  یخرب  رد  ار  ییاهشنکاو  عوضوم 
لیئارسا هک  تسا  هدیدرگ  دقعنم  لیئارسا  ناریا و  نیب  يدیدج  یناگرزاب  دادرارق  دومن : رشتنم  ار  ریز  فارگلت  دیارج  زا  یضعب  زا  لقن  هب 
قدـصم رتکد  دـیآرد . رجا  هب  عقوم  هب  تسا ) رارق   ) يراج لاس  نئوژ  خـیرات 15  زا  دادرارق  نیا  دزادرپب و  ناریا  هب  رـالد  نویلیم  مین  غلبم 

یتسود ناریا  تلود  یغلم و  ار  دادرارق  ناریا  تلود  هک  میراد  اضاقت  هناصلخم  ام  دشورفب . لیئارسا  هب  ار  دوخ  تفن  هک  تسا  هدش  ممصم 
یط خیرات 27/3/1332  رد  سیراپ  رد  ناریا  ترافـس  رادراک   13 دهد . همادا  ناهج  ناملـسم  نویلیم  اهدص  برع و  نویلیم  اب 70  ار  دوخ 

ار دادرارق  لصا  مقـس  تحـص و  سیراپ ، پاچ  ياههمانزور  زا  یکی  رد  دادرارق  ربخ  راشتنا  هب  هراشا  اـب  هجراـخ  روما  ترازو  هب  ياـهمان 
نئوژ خیرات 12  هب  سیراپ  پاچ   Agence Echomique et Financiere همانزور دسیونیم : همان  نیا  رد  يو  تسا ، هدش  ایوج 
هلدابم يارب  رالد  رازه  دـصناپ  غلبم  هب  تخادرپ  دادرارق  کـی  ناریا  لیئارـسا و  نیب  هکنیا  رب  ینبم  هدومن  رـشتنم  ویوآ  لـت  زا  يربخ   1953
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رب هوالع   14 دییامرف . رضحتسم  ار  ترافس  نیا  ربخ  نیا  مقس  تحـص و  زا  تسا  دنمـشهاوخ  تسا . هدیدرگ  دقعنم  تفن ) هلمجنم   ) سنج
. دـندومنیم لاوئـس  دادرارق  هب  طوبرم  ربخ  مقـس  تحـص و  هراـبرد  ررکم  روط  هب  مه  روشک  زا  جراـخ  ياهیگدـنیامن  زا  رگید  یخرب  نیا ،

هرابرد دادغب  پاچ  ياههمانزور  هدش  رـشتنم  ربخ  بیذکت  نمـض  دادغب ، رد  ناریا  ترافـس  لاوس  هب  خساپ  رد  ناریا  هجراخ  روما  ترازو 
کناب ناریا و  یلم  کناب  نیب  هک  مه  يا ) ) همانتقفاوم دـسیونیم : ریخا  همانتقفاوم  هرابرد  لیئارـسا  ناریا و  نیب  يداصتقا  یناگرزاب و  طباور 

تسا هدش  دقعنم  لیئارسا  ناریا و  روشک  رد  تخادرپ  تفایرد و  باسح  زیراو  لیهست  روظنم  هب  طقف  درادن و  یگزات  هدش  هتـسب  لیئارـسا 
ناتدوخ راضحتـسا  يارب  طقف  بتارم  تسین . لیئارـسا  ناریا و  روشک  ود  نیب  یـسایس  طباور  داجیا  هب  طوبرم  چـیه  ياـهمانتقفاوم  نینچ  و 

تهج طقف  مه  نآ  دوبن ، شیب  یلک  هیجوت  کی  دادغب  رد  ناریا  ترافس  هب  هجراخ  روما  ترازو  خساپ  هک  تسا  یهیدب   15 ددرگ . راعتسا 
مان یناگرزاب  طباور  ناوتیمن  ار  ناریا  هب  لیئارـسا  لیئارـسا و ، هب  ناریا  یتارداص  ياهالاک  دنلب  تسیل  رگا  دادـغب . رد  ناریا  ریفـس  یهاگآ 

رد ار  رترب  شقن  اما  دوب ؛ شرتسگ  هب  ور  نانچمه  لیئارسا  ناریا و  یناگرزاب  دنور  دومن !؟ باختنا  نآ  يارب  دیاب  ار  یناونع  هچ  سپ  داهن ،
غلبم هب  لاس 1350  رد  رالد و  نویلیم   22 لاس 1349 ـ، رد  ناریا  هب  لیئارسا  تارداص  . » دنتشاد هدهع  رب  اهیلیئارـسا  هشیمه  تارداص  مجح 

تشاد یتابسانم  لیئارسا  اب  هک  هیکرت  قیرط  زا  ای  هدراو  ياهالاک  تفای . شیازفا  رالد  نویلیم  هب 63  لاس 1353  ات  دیسر و  رالد  نویلیم   33
یناگرزاب نازیم  لودـج  هب  یهاگن   16 «. دـیدرگیم لمح  ناریا  هب  دنتـشگیم  زاب  سراف  جـیلخ  هب  هک  یلاخ  شکتفن  ياهیتشک  طـسوت  اـی  و 

هلـصاف ناریا  زا  الاک  تادراو  هب  تبـسن  لیئارـسا  هب  ناریا  تارداص  نیب  هک  دزاسیم  انـشآ  تیعقاو  نیا  اب  ار  اـم  لیئارـسا  هب  ناریا  یجراـخ 
شیازفا لایر  نویلیم  هب 14،700  لایر  نویلیم  مقر 2160  زا  لیئارسا  زا  ناریا  تادراو  ات 1352  لاس 1340  زا  . » دراد دوجو  يدایز  رایسب 

هاگیاج یمالـسا  ياهروشک  عومجم  اب  هسیاقم  رد  میهاوخب  رگا  درک . دوعـص  لاـیر ) نویلیم   ) هب 181 زا 9  لیئارـسا  هب  تارداص  تفای و 
مین کی و  لیئارسا  زا  ناریا  تادراو  لاس 1350  رد  هک  تفگ  دیاب  مینک  مولعم  ناریا  اب  ار  نآ  یجراخ  تراجت  مجح  نازیم و  لیئارـسا و 

زا تادراو  تسا . هدوب  دـندوب ،) هتـسباو  ياهقطنم  نارمع  ناـمیپ  طـسوت  ناریا  اـب  هک   ) ناتـسکاپ هیکرت و  روشک  ود  زا  ناریا  تادراو  ربارب 
ماــمت زا  ناریا  تادراو  زا  هــکلب  ناــنبل ) زا  تادراو  ربارب  ًالثم 12   ) دوـب یبرع  ياـهروشک  هـمه  زا  تادراو  ربارب  دـنچ  اـهنت  هـن  لیئارـسا 

. تشاد همادا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  ات  یجراخ  تراجت  لداعتمان  دنور   17 دوب . رتشیب  زین  اقیرفا ) ایسآ و  رد   ) ناهج ناملسم  ياهروشک 
نیا هب  نآ ، يداـصتقا  روـما  شخب  رد  دوـخ ، لاس 1356  هنـالاس  شرازگ  رد  ویوآ ، لـت  رد  ناریا  ناگدـنیامن  سیئر  یئاـضترم ، یـضترم 

یناگرزاب عیانص و  بابرا  اب  هرکاذم  تصرفره  زا  ترافـس  ياضعا  لیئارـسا  هب  ناریا  تارداص  نازیم  شیازفا  يارب  هک  دراد  هراشا  بلطم 
لیئارسا اب  تراجت  لداعتمان  ریگمشچ و  ۀلصاف  شهاک  روظنم  هب  اهـشالت  نیا  هک  تسا  یهیدب  دندرک . هدافتـسا  دمآیم ، شیپ  هک  لیئارـسا 

اب ناریا  یجراخ  تراجت  رد  یلداـعت  هجو  چـیه  هب  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  يو  شرازگ  اـهنآ ، تیلاـعف  مغرهب  اـما  تسا . هتفرگ  تروص 
زا 92 زواجتم  لاس 1976  یط  ناریا  هب  روشک  نیا  تارداص  لیئارسا  تلود  فرط  زا  هرشتنم  یمسر  رامآ  قبط  تسا : هدشن  داجیا  لیئارسا 

ناریا تراجت  نازیم  عبانم  زا  یخرب  رد  هتبلا   18 تسا . هدوب  رالد  نویلیم  طقف 4/4  لاس  نامه  یط  ناریا  زا  لیئارسا  تادراو  رالد و  نویلیم 
ناریا و يراـجت  طـباور  : » تسا هدـمآ  دوجوم  عباـنم  زا  یکی  رد  هنومن ، ناوـنع  هب  تسا . هدـش  رکذ  ماـقرا ، نیا  زا  شیب  یلیخ  لیئارـسا ، و 
هب ًاتدمع ، تفرگیم و  ماجنا  فلتخم  ياههویش  هب  ناریا  هب  الاک  دورو  هکنیا  هب  هجوت  اب   19 دوب ». رالد  نویلیم  رب 400  غلاب  هنایلاس  لیئارسا 
هب لیئارسا  تارداص  دوکر  ببس  زور ، هب  زور  یمالـسا  بالقنا  تالوحت  تسناد . دودرم  ناوتیمن  ار  رکذلاقوف  مقر  دوب ؛ هنامرحم  تروص 

دوـکر ناـیرج  رد  هک  ینیگنـس  تراـسخ  دـندوب ، هدروآ  تسد  هـب  ار  یناوارف  هرهب  قـیرط  نـیا  زا  اـهلاس ، هـک  ییاـهنآ  يارب  دـش و  ناریا 
روما رد  ار  لیئارـسا  ناریا و  طـباور  زا  یمهم  تمـسق  يزرواـشک  شخب  دوب . راوگاـن  تخـس و  یندرکن ، رواـب  دـش ، یم  دراو  تارداـص 

تالوصحم دیلوت  ظاحل  هب  دوب  رداق  تفای ، تسد  يزرواشک  عیرـس  دشر  هب  هکنآ  زا  سپ  لیئارـسا  دوب . هداد  صاصتخا  دوخهب  يداصتقا 
رد ناریا  عابتا  روما  هب  یگدیـسر  رومأم  لقیـص ، سابع  دـیامن . رداص  جراخ  هب  ار  تالوصحم  زا  یـشخب  دوخ ، زاین  رب  هوـالع  يزرواـشک 
زا يزرواشک  شخب  رد  لیئارـسا  ياهتفرـشیپ  زا  دـیجمت  نمـض  هجراخ ، روما  ترازو  هب  خیرات 25/10/1328  رد  یشرازگ  یط  نیطـسلف ،
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لاسرا زا  یلـصا  فادـها  زا  یکی  دـنراد . مازعا  لیئارـسا  هب  تایبرجت  نتفرگارف  يارب  ار  دارفا  زا  يدادـعت  ات  دـیامنیم  اضاقت  ناریا  تاماقم 
دعاس تلود  يوس  زا  دـعب ، هام  ود  دودـح  هلئـسم  نیا  هک  دوب  ناریا  تلود  يوس  زا  لیئارـسا  ییاسانـش  يارب  يزاسهنیمز  یـشرازگ  نینچ 

یجراخ روشک  کی  يوس  زا  نامز  نآ  ات  هک  دوب  يزرواشک  ياهحرط  نیرتگرزب  زا  یکی  نیوزق ، تعنـص  تشک و  حرط  تفریذپ . ماجنا 
ياهلاقم رد  یلیئارسا  ياههمانزور  زا  یکی  هک  ياهنوگهب  تشاد ، رب  رد  اهیلیئارسا  يارب  ار  يدنمدوس  رایـسب  دیاوف  حرط  نیا  تفای . ققحت 

هدروآ و لمع  هب  حرط  نیا  زا  يدیدش  لابقتـسا  زین  یناریا  تاماقم  هتبلا  درک . دای  نآ  زا  ناریا » رد  یلیئارـسا  يروطارپما  نیوزق ،  » ناونع اب 
ییاهحرط دنچ  ره  دیمان . لیئارـسا » زور   » ار زور  نآ  دیدزاب ، ماگنه  رد  هک  دوب  دـنیاشوخ  ردـق  نآ  هاش  يارب  هدـمآ  تسد  هب  جـیاتن  یتح 

هنوگ نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  نآ ، یبناج  لئاسم  زا  یـشان  ياهدـمایپ  اما  تشادرب ، رد  ار  یجیاـتن  يداـصتقا  ظاـحل  هب  نیوزق  هژورپ  دـننامه 
يرما ناهج ، نیملـسم  نامیا و  اب  مدرم  هاـگن  رد  تشگیم ، نیطـسلف  مولظم  تلم  ربارب  رد  لیئارـسا  میژر  تیوقت  ببـس  اـهتیلاعف  اـهحرط و 

ناریا و ناسانـشراک  نیب  یملع  ینف و  ياهیراکمه  طلتخم  ياههتیمک   » هک داد  روتـسد  هاـش  لاس 1354  رد  دشیم . یقلت  دنـسپان  مومذم و 
رب رارق  دمآ و  نارهت  هب  لیئارسا )  ) هجراخ روما  ترازو  هنایمرواخ  هرادا  سیئر  هاش ، روتسد  ندرک  یلمع  روظنم  هب  دوش . لیکشت  لیئارسا »
رد يراـکمه  هلمجنم  نیباـمیف ، طـباور  هفلتخم  ياـههبنج  لیکـشت و  روشک  ود  ناگدـنیامن  زا  بکرم  یمیاد  كرتشم  هتیمک  هک  دـش  نیا 

، ادـیوه دـهد . رارق  هعلاطم  یـسررب و  دروم  ار  يدیـشروخ  ياهتـسه و  يژرنا  زا  هدافتـسا  يزرواشک و  یملع ، تاـقیقحت  یکـشزپ ، هنیمز 
رادـید و یلیئارـسا  ياهفرط  اب  هدومن  يریگیپ  ار  عوضوم  رماوا ، لاقتنا  رد  ات  داد  روتـسد  هطوبرم  ياههناخترازو  هب  زین  تقو ، ریزو  تسخن 

يارب دریذـپ و  ماجنا  لک  ریدـم  حطـس  رد  هناـمرحم و  ًـالماک  روط  هب  دـیاب  تارکاذـم  نیا  هک  درک  دـیکأت  ریزوتـسخن  هتبلا  دـننک . وگتفگ 
ناریا و یـشزومآ  یملع و  ياهیراکمه  دانـسا  رگید  نایم  رد   20 دوش ». لیکـشت  نارهت  رد  تاسلج  یتاـغیلبت ، يرادربهرهب  زا  يریگولج 
هب هدش  تیبرت  ياهگس  شورف  داهنشیپ   » 21« سگم لرتنک  هزرابم و   » هلئسمرد یلیئارسا  ناسانشراک  زا  هدافتسا  نوچمه ، يدراوم  لیئارسا ،

تشک و هوحن  لیئارـسا و  يزرواشک  ياهتفرـشیپ  زا  یـشزومآ  ياهملیف  لاسرا   » »22 و ناریا رد  گـس  شزومآ  يارب  دارفا  میلعت  اـی  شترا 
ناریا رد  یلیئارسا  فلتخم  ياهتکرش  ياهتیلاعف  دوشیم . هدهاشم   23« ناریا هب  ياهرطق  يرایبآ  يرادـماد و  اههناخمرگ و  رد  هویم  شرورپ 

، اههناخراک اهدس ، ثادحا  تخاس و  يزرواشک ، یتعنص و  ياهحرط  ماجنا  دوب . لیئارـسا  ناریا و  يداصتقا  طباور  زا  يرگید  مهم  شخب 
، اهالاک لمح  تالوصحم ، تادراو  تارداص و  هاگـشیالاپ و  ریمعت  لپ ، يزاسهار ، اـهلته ، ینوکـسم ، ياـهعمتجم  گرزب ، ياـهنامتخاس 

هدرتسگ لاعف و  روط  هب  نآ  رد  یلیئارـسا  ياهتکرـش  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  فلتخم  ياـههنیمز  رد  ـالاک  تادـیلوت  یتسپ و  تـالدابم 
ناریا و يداصتقا  طـباور  دـندومنیم . بسک  ار  يراشرـس  دوس  ناریا ، يداـصتقا  متـسیس  رد  ذوفن  رب  هوـالع  قیرط  نیا  زا  دـندشیم و  رهاـظ 
، لیئارسا ناریا و  لمکم  ریغ  داصتقا  هلمج ، زا  ییاهتیدودحم  اما  تفرگ ؛ دوخهب  ياهدرتسگ  باتش  ههد 40  لیاوا  زا  هکنیا  مغرهب  لیئارسا 

نآ شرتسگ  نتفاین  ققحت  رد  يدودـح  ات  يراب ، ياهیتشک  دوبمک  لقن و  لمح و  خرن  ندوب  الاب  روشک و  ود  نیب  ینیمز  تاـطابترا  ندوبن 
هب لیئارـسا  زا  ات  تشاد  رظن  رد  لیئارـسا  عیرـس  ياهتفرـشیپ  زا  يریذپریثأت  اب  يولهپ  اضردمحم  دوجو ، نیا  اب  دوب . رثؤم  هاوخلد  حطـس  هب 

قمع نادـقف  هژیوهب ، صاخ ، یتیعقوم  نتـشاد  ظاـحل  هب  لیئارـسا  یتاـعالطا  یتینما ـ  دـعب  . 3 دـیامن . هدافتـسا  هعـسوت  يوگلا  کی  ناونع 
ریاس رب  یماظن  يرترب  رب  ینبم  دوخ  یتینما  يدربهار  لـصا  نتفاـی  ققحت  هب  زاـین  یتینما و  تادـیدهت  زا  یـشان  يریذپبیـسآ  کـیژتارتسا و 
رظن دروم  فادـها  ةدـننکنیمأت  دـناوتب  هک  تشاد  هقطنم  رد  يروشک  اب  یتاعالطا  یتینما و  طابترا  داجیا  هب  یمربم  زاین  هقطنم ، ياهروشک 
رازه لـهچ  زا  شیب  دوجو  نوچمه  ییاـهروتکاف  زا  يرادروـخرب  اـب  هناـیمرواخ و  یبرع  ياـهروشک  اـب  يراوـجمه  لـیلد  هب  ناریا  دـشاب .

اب يداصتقا و  یگنهرف ، یبهذم ، ياهتیلاعف  ظاحل  هب  نایدوهی  يدازآ  ندوب  اراد  یبرع ، ياهروشک  زا  رجاهم  ياهیدوهی  هدـنریذپ  يدوهی ،
تیلاـعف هنوگره  هب  تسناوتیم  لیئارـسا  هک  دوب  یناـکم  نیرتبـسانم  يولهپ ، اضردـمحم  تموکح  متـسیس  رد  اـهنآ  شقن  ذوفن و  هب  هجوـت 

تاعالطا و نامزاس  يولهپ ، اضردـمحم  تموکح  نارود  رد  دـنچ  ره  دـبای . تسد  دوخ  تینما  نیمأـت  ياتـسار  رد  یتاـیلمع  یتاـعالطا و 
لیئارسا یسوساج  نامزاس  هدش ، تیاده  يزیرهمانرب  کی  ساسا  رب  اما ، دش ؛ يراذگ  هیاپ  ایس »  » نامزاس طسوت  كاواس ،)  ) روشک تینما 
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شرتسگ تیوقت و  لیئارـسا ، فادـها  ققحت  ياتـسار  رد  داسوم  طسوت  كاواس ، عقاو  رد  دـیدرگ و  اکیرمآ  نامزاس  ینیزگیاج  داسوم ،) )
نیا هب  يو  نارواشم  هاش و  هکنیا  لوا  تشاد . دوجو  ددعتم  لیالد  لیئارـسا ، یتاعالطا  سیورـس  كاواس و  نیب  طابترا  داجیا  يارب  تفای .

هب دننک . لرتنک  هرادا و  ار  طباور  نیا  دیاب  روشک  ود  ره  یتاعالطا  ياهسیورس  لیئارسا ، ناریا و  طباور  ظفح  روظنم  هب  هک  دندیسر  هجیتن 
هک دوب  نیا  یناهنپ ، طباور  زا  نانیمطا  ظفح و  يارب  هار  نیرتهب  دوبن و  ناریا  عفن  هب  روشک  ود  نیب  کیتاملپید  راکـشآ  طباور  هاش ، هدیقع 

زکرمت ایـس  نامزاس  هک  دندوب  هدـیقع  نیا  رب  كاواس  نارـسفا  هاش و  هکنیا  مود  دوش . راذـگاو  كاواس  هب  لیئارـسا  اب  طابترا  ماجنا  هفیظو 
نازومآراک هک  يزیچ  تسا . هدوب  درـس  گنج  هنیمز  رد  نامزاس  نآ  تیلاـعف  يریگلکـش و  هداد و  رارق  .گ.ب  اـک اـب  تباـقر  رب  ار  دوخ 

هب دوب ؛ یـسوساج  دـض  تاعالطا و  يروآعمج  يارب  ياهطقنم  حطـس  رد  تیلاعف  درک ، یم  دـییأت  ار  نآ  زین  هاش  دنتـشاد و  زاـین  كاواـس 
راکمه نیرتهب  نیرتلماک و  هنایمرواخ ، رد  شعیـسو  تایبرجت  هئارا  اب  داسوم  هاش ، میژر  هیلع  برع  نویبالقنا  تادـیدهت  هب  هجوت  اب  هژیو ،

رد دندرکیم . تیاکش  ایس  طسوت  كاواس  رداک  شزومآ  زا  كاواس  فلتخم  ياهـشخب  ياسؤر  زا  يدادعت  هکنیا  موس  دوب . كاواس  يارب 
داسوم هک  ياینف  ياهتراهم  هاش ، یجراخ  یلخاد و  نیفلاخم  ربارب  رد  اهنآ  تیرومأم  يارب  هک  دندوب  دـقتعم  كاواس  نارـسفا  هکنیا  تیاهن 
كاواس ياهیراکمه  مهم  ياههبنج  زا  یکی   24 تسا . رگید  یتاعالطا  نامزاس  ره  زا  رتدنمشزرا  رایسب  تشاذگ ، دهاوخ  اهنآ  رایتخا  رد 

هب کیتاملپید  ياهفیک  ياوتحم  زا  هنایفخم  یساکع  برع و  ياههناخترافس  دانسا  هب  دربتـسد  قیرط  زا  هک  دوب  یتاعالطا  لدابت  داسوم ، و 
زا سپ  لاس 1962  رد  دشیم . بوسحم  بارعا  فعض  طاقن  زا  يرادربهرهب  رد  لومعم  هلیسو  ود  نز ، لوپ و  هطبار ، نیا  رد  دمآیم . تسد 
رد كاواس  هیاپ  دـنلب  ماقم  کی  اب  دیـسر ـ، داسوم  تسایر  هب  دـعب  لاس  کی  هک  لیئارـسا  یماظن  تاعالطا  سیئر  تیمآ ـ ، ریاـم  تاـقالم 
هب فلتخم  ياههار  زا  هک  ار  یتاعالطا  سیورس ، ود  تاماقم  دمآ . لمع  هب  قفاوت  تاعالطا ، بسک  ياههویش  نیا  زا  هدافتـسا  هوحن  دروم 

ماجنا تروص  هس  هب  روشک  ود  نیب  تاعالطا  لدابت  دندادیم . رارق  رگیدکی  رایتخا  رد  دوب  زین  لباقم  فرط  هقالع  دروم  دندروآیم و  تسد 
دروم تاـعوضوم  رگید  ناتـسناغفا و  قارع و  شترا  ياـهتیلاعف  زا  عـالطا  هنیمز  رد  ناریا  لیئارـسا و  ياهیدـنمزاین  فـلا )  25 تفرگ : یم 

هدـنیامن زین  يدراوم  رد  داتـسرفیم . لباقم  فرط  يارب  تشاد ، یباوج  فرط  ره  رگا  دـشیم . هلدابم  یبتک  ياهلاوئـس  تروص  هب  هک  هقالع 
ای تاعالطا ، بسک  ياضاقت  یهافـش  روط  هب  سیورـس ، نآ  نالوئـسم  ًانایحا  ای  رگید ، سیورـس  هدنیامن  اب  تاقالم  رد  اهـسیورس  زا  یکی 

دنفسا هب  یهتنم  ههام  هس  رد  لاثم ، ناونع  هب  دیدرگیم . هلدابم  نیفرط  نیب  يدایز  تاعالطا  هام  ره  قیرط  نیا  زا  هدومن و  یبتک  تساوخرد 
هطبار رد  یبلاطم  يواح  رتشیب  كاواس  يارب  داسوم  یلاسرا  ياهشرازگ  دش . هلدابم  داسوم  كاواس و  نیب  شرازگ  ًاعمج 187  هام 1351 ،
ناریا تسا . هدوب  برع  ياهروشک  یلخاد  عاضوا  لیلحت  هیزجت و  نینچمه  رگیدـکی و  اب  بارعا  طباور  ینیطـسلف ، ياهنامزاس  تیلاعف  اـب 

تاماقم هک  ییاهتاقالم  ب ) تسا . هداتسرف  داسوم  يارب  ار  هقطنم  ياهروشک  رگید  ناتـسناغفا و  عاضوا  قارع ، هب  طوبرم  رابخا  رتشیب ، زین 
هلدابم ار  مزال  تاعالطا  هرکاذـم و  هقالع  دروم  تاعوضوم  هرابرد  نیفرط  اهتاقالم  نیا  رد  دنتـشاد . رگیدـکی  اب  سیورـس  ود  نالوئـسم  و 

رد دـندرکیم . ترفاـسم  رگیدـکی  ياـهروشک  هـب  تاـعالطا  لداـبت  يارب  نـیفرط ، یتاـعالطا  ياـهمیت  راـب  دـنچ  لاـس  ره  ج ) دــندرکیم .
مزال تاعالطا  موس ، روشک  یتینما  سیورس  داسوم و  كاواس و  دشیم  لیکـشت  هلاس  ره  هک  زین  یپویتا  هیکرت و  اب  هبناج  هس  ياهـسنارفنک 

یـصوصخ رد  یتاعالطا  دروم ، کـی  رد  دـندومنیم . زین  اـکیرمآ  هب  دوخ  تاـعالطا  شورف  هب  مادـقا  هاـگ  اهیلیئارـسا  دـندرکیم . هلداـبم  ار 
داسوم و رایتخا  رد  ار  روبزم  تاعالطا  هلـصافالب  كاواس  دمآ . تسد  هب  دوب ، هدش  هداد  لیوحت  قارع  هب  هک  گیم )  ) یـسور ياهامیپاوه 

ًالبق كاواس  هک  دـندش  علطم  دنتـشاد ، ایـس  نامزاس  هب  ار  تاعالطا  نامه  شورف  دـصق  داسوم  تاماقم  هک  یماـگنه  داد . رارق  ایـس  سپس 
نیا رگنایب  لیئارـسا  ناریا و  یتاعالطا  یتینما ـ طباور  یـسررب   26 تسا . هداد  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  یهجو  تفاـیرد  نودـب  ار  طوبرم  راـبخا 

هب كاواس ، نانکراک  شزومآ  قیرط  زا  كاواس  شرتسگ  تیوقت و  تیاده ، رد  ار  شقن  نیرتشیب  نیرترثوم و  لیئارـسا ، هک  تسا  تیعقاو 
یط ار  یصخشم  ریس  ًابیرقت  دندادیم  اهیناریا  هب  اهیلیئارسا  هک  ییاهشزومآ  تسا . هدومن  افیا  دوخ  فادها  قیقحت  يارب  هویش  نیرتهب  ناونع 

هصالخ نودم  لدتسم و  لکش  هب  ار  ناریا  رد  لیئارسا  یتاعالطا  نامزاس  درکلمع  هوحن  هویش و  ناوتیم  كاواس  دانـسا  هب  هجوت  اب  درکیم .

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 2226 

http://www.ghaemiyeh.com


، هلحرم نیا  رد  اهزاین : ییاسانـش  - 1 زا : دندوب  ترابع  هک  دشیم  لیکـشت  هلحرم  راهچ  زا  ًاتدـمع  لیئارـسا  ناریا و  یـشزومآ  طابترا  درک .
. دـندرکیم ییاسانـش  ار  ناریا  یتاعالطا  ياهیتساک  اهزاین و  شیوخ ، ناهنپ  راکـشآ و  تایلمع  تاعالطا و  هب  لسوت  اب  یلیئارـسا  ياهورین 

لقتنم كاواس  ياسؤر  هب  زیمآ  هغلابم  لکـش  هب  دوخ  تاناکما  هرابرد  یتاعالطا  ناریا ، ياهیدنمزاین  تخانـش  زا  سپ  لیئارـسا  عیمطت : - 2
هب ار  يدارفا  دوشیم ؛ هدروآرب  اهیلیئارـسا  طسوت  اهنآ  زاین  دـندرکیم  ساسحا  هک  نآ  زا  سپ  كاواس  ياسؤر  یفاکان : شزومآ  - 3 درکیم .

کی یط  لیئارسا ، ناراشتسم  ناسانـشراک و  دندرکیم .) توعد  لیئارـسا  زا  ار  یناداتـسا  ای  و   ) دندرکیم مازعا  لیئارـسا  هب  شزومآ  روظنم 
قایتشا و دندرکیم ، یعس  اهیلیئارسا  هلحرم ، نیا  رد  دندرکیم . لقتنم  دوخ  نادرگاش  هب  ار  تاکن  یخرب  طقف  تدم ، هاتوک  هدرـشف و  هرود 
هب هورگ  ود  دـنیوگیم  هک  تسا  لوادـتم  راوتـسا و  هیاپ  نیا  رب  روبزم  هویـش  دـننک . دـیدشت  شیپ  زا  شیب  ار  كاواـس  نارایـشزومآ  شطع 
مود هورگ  و  دـننادیمن ؛ چـیه  رظن  دروم  هلوقم  زا  هک  یناـسک  نآ  لوا  هورگ  دـننکیمن . زاـین  ساـسحا  رتشیب ، تاـعالطا  تفاـیرد  دـیرخ و 
قوش روش و  دـنراد ، هنیمز  کی  رد  صقان  تاعالطا  هک  یهورگ  رگید ، يوس  زا  دـنراد . یفاـک  تاـعالطا  رظن  دروم  هنیمز  رد  هک  يدارفا 

تلوهـس اب  ناگیار و  هب  ار  تاعالطا  زا  يرادقم  دیاب  تاعالطا  شورف  يارب  اذل  دنهدیم . ناشن  دوخ  زا  تامولعم  نآ  بسک  تهج  يرفاو 
تفایرد بولطم و  طیارش  اب  لیئارسا  اذل  تسا ، شزومآ  ناهاوخ  یـضاقتم  هلحرم  نیا  رد  ییاهن : هلحرم  - 4 داد . رارق  یضاقتم  رایتخا  رد 

نیدب  27 تسا ». قداص  شزومآ ، تساوخرد   » هباشم دراوم  زا  يرایسب  رد  قوف  هناگراهچ  لحارم  درکیم . مادقا  شزومآ  هب  يرتشیب  هنیزه 
یسوساج تاطابترا  يزادنارب ، دض  یسوساج ، دض  ییوجزاب ، شزومآ  هلمج ، زا  فلتخم  داعبا  رد  كاواس  زاین  دروم  ياهشزومآ  بیترت 

اهباتک اههوزج و  زا  هدافتسا  اب  داسوم و  هتـسجرب  ناسانـشراک  دیتاسا و  طسوت  روشک  زا  جراخ  رد  كاواس  یگدنیامن  ياسور  شزومآ  و 
دروم لیاسو  زا  يرایسب  كاواس  دشیم . هداد  میلعت  كاواس  لنسرپ  هب  تسودرف ، نیسح  دبشترا  رثؤم ، تراظن  تحت  یشزومآ ، ياهملیف  و 

هژیو ياهتوص  طبض  لیبق ، زا  يدراوم  هب  ناوتیم  هلمج  زا  درکیم . يرادیرخ  لیئارـسا  زا  تاعالطا  بسک  یـسوساج و  رما  رد  ار  دوخ  زاین 
هک خیرات 1339  هب  لیئارسا  ناریا و  كرتشم  یتاعالطا  هتیمک  رد  درک . هراشا  سکیا و …  هعشا  ياههاگتسد  ییرمان ، بکرم  یسوساج ،

ناریا سیورس  نیرومأم  یطابترا  لیاسو  لیمکت  يارب  لیئارسا  سیورس  دش : قفاوت  دوب ، هدش  لیکـشت  كاواس ، سیـسأت  هیلوا  ياهلاس  رد 
دراذگب ناریا  سیورس  رایتخا  رد  هریغ  مایپ و  ندرک  یفخم  یساکع ، لیاسو  ییرمان ، بکرم  میسیب ، لیبق  زا  لیاسو  هنوگ  ره  تسا  رضاح 

يارب  28 داد . دهاوخ  لیئارـسا  سیورـس  هب  هیهت و  ار  دوخ  ياهیدنمزاین  تروص  ناریا  سیورـس  دهد . میلعت  زین  ار  اهنآ  ندرب  راکب  زرط  و 
هب هجوت  اب  هک  دندوب  هدرک  داهنـشیپ  كاواس  مجنپ  لک  هرادا  هدنیامن  ود  لیئارـسا ، زا  تازیهجت  دـیرخ  ياهتـساوخرد  زا  یکی  رد  ، » هنومن

رظن هب  دیفم  كاواس ، رد  روکذم  ياهصصخت  يارب  تسا و  دوجوم  لیئارسا  سیورس  رد  یساکع  یمیش و  صصخت  رد  هک  یلیاسو  هکنیا 
( نارهت ای  لیئارسا  رد   ) شزومآ بیترت  اهروتـسد و  ندراذگ  رایتخا  رد  دیرخ ، هوحن  تمیق ، مالعا  نمـض  دوب ، هتـساوخ  داسوم  زا  دسریم ؛

يرادربسکع لـیاسو  هب  زهجم  تناو  هاگتـسد  کـی  ندرکهداـمآ  زهجم و  هب  تبـسن  زین  روکذـم ، لـیاسو  زا  يرادربـهرهب  هوحن  دروم  رد 
يرادربهرهب يارب  شزومآ  بیترت  هدش و  مامت  هنیزه  مالعا  ای  نارهت ـ  رد  لیئارسا  سیورس  ناصصختم  طسوت  تباث ، تبقارم  يارب  یناهنپ 

زا هک  یلیاسو  زا  هدافتسا  دروم  رد  صوصخ  هب  دوخ  ینف  تالکشم  عفر  يارب  مجنپ  لک  هرادا  نینچمه  دیآ . لمع  هب  یضتقم  مادقا  نآ ـ زا 
ار یلقتـسم  یتاعالطا  نامزاس  ناریا  رد  داسوم   29 دنتفرگیم ». کمک  لیئارسا  نیصصختم  ناسانـشراک و  زا  دندرکیم  يرادیرخ  لیئارـسا 
و نانآ ، تامادـقا  فشک  ناریا ، رد  لیئارـسا  نافلاخم  اب  هلباقم  زا  دوب  تراـبع  نآ  هفیظو  هک  داد  لیکـشت  نوتیز » سیورـس   » ناونع تحت 

ياهروشک هب  نانآ  مازعا  نارهت و  رد  سوساج  مادختـسا  دندرکیم . تفلاخم  نآ  اب  ای  نیبدب و  لیئارـسا  هب  تبـسن  هک  ینالوئـسم  يرانکرب 
. دمآرد ارجا  هب  لاتـسیرک »  » حرط بلاق  رد  هک  دوب  لیئارـسا  ناریا و  یتاعالطا  سیورـس  كرتشم  ياهیراکمه  دراوم  رگید  زا  رظن ، دروم 

تموکح اب  هلباقم  يارب  قارع  ياهدرک  ندومن  زیهجت  زا  ناوتیم  داسوم  كاواس و  يزرمنورب  كرتشم  ِیتاـیلمع  تامادـقا  ریاـس  ناـیم  رد 
تایلمع ندرا ، هعقاو  رد  نیـسح  کلم  تخت  جاـت و  ظـفح  يارب  شـالت  نمی ، هعقاو  رد  ردـبلا  ماـما  ياـهورین  هب  یناـسرکمک  روشک ، نآ 

هلداـبم هب  هیکرت  یلم  تینما  سیورـس  روضح  اـب  هبناـج  هس  ياهـسالجا  یط  نینچمه ، اـهنآ ، درب . ماـن  نیطـسلف  ياـههورگ  هیلع  كرتـشم 
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یخرب رد  دـنتخادرپیم . نیطـسلف  ياهنامزاس  اهدرک و  اـهینمرا ، يوروش ، داـحتا  یبرع ، ياـهروشک  دـننام  یتاـعوضوم  نوماریپ  تاـعالطا 
نورب هاگیاپ  هس  ياراد  لیئارسا  نیا ، رب  هوالع  دیزرویم . تردابم  تامادقا  زا  یخرب  هب  دوخ  كاواس ، عالطا  نودب  نوتیز  سیورـس  دراوم 

دوخ زا  ییاپدر  هنوگچیه  هکنآ  يارب  داسوم  هکنیا ، هجوت  لباق  هتکن  تفرگیم . رب  رد  ار  یبرع  ياهروشک  قارع و  هک  دوب  ناریا  رد  يزرم 
ناوتیم عومجم  رد  نیاربانب ، دومنیم . دوخ  ياهورین  تهج  یناریا  ياههمانـسانش  ذخا  هب  مادـقا  دراذـگن ، ياجهب  يزرم  نورب  ياهتیلاعف  رد 

وترپ رد  داسوم  هک  دوب  هفرطکی  ياهطبار  هکلب  دوبن ، رادروخرب  نآ  یعقاو  موهفم  هب  يراکمه  کی  زا  داـسوم  كاواـس و  هطبار  هک  تفگ 
.3 تفای . همادا  يولهپ  تموکح  نارود  نایاپ  ات  دنور  نیا  تشادـیمرب و  ماگ  دوخ  ریـسم  ضارغا و  يوس  هب  كاواس  تاناکما  زا  هدافتـسا 

هاش ورنیا ، زا  تشاد . هیکت  نآ  هب  دوخ  تموکح  موادـت  ظفح و  يارب  هاش  هک  دوب  یلخاد  نوتـس  نیرتیلـصا  حلـسم ، ياهورین  یماـظن  دـعب 
گنج یبطق و  ود  ماظن  هب  هجوت  اـب  يوروش ، ناریا و  ناـیم  ینـالوط  زرم  دوجو  درک . یم  لاـمعا  اـهنآ  رب  یـصاخ  لرتنک  هجوت و  هراومه 

هب هاش  ات  دـیدرگ  بجوم  رـصانلادبع ، لامج  ندـمآ  راک  يور  زا  سپ  رـصم ، قارع و  بناـج  زا  صوصخهب  ياـهقطنم  تادـیدهت  درس و 
نیرتـکد ساـسا  رب  وسکی ، زا  هک  دیـسر  دوـخ  جوا  هب  یناـمز  هلأـسم  نیا  دـبای . شیارگ  یگنج  ياهحالـس  عاوـنا  شیازفا  يوـس  تمس و 

تفرگ و هدهعرب  سراف  جیلخ  هقطنم  رد  ار  یمرادناژ  شقن  اکیرمآ ، عفانم  ظفح  ياتـسار  رد  هاش  اکیرمآ ، تقو  روهمج  سیئر  نوسکین ،
دیرخ تهج  يریگمـشچ  ناوت  ناریا  لیئارـسا ، بارعا و  مراهچ  گنج  ناـیرج  رد  ناریا  دـمآرد  تفن و  تمیق  شیازفا  اـب  رگید ، يوس  زا 

صاصتخا یماظن  ياههنیزه  هب  ار  دوخ  یلوپ  ياهدـمآرد  لک  زا  موس  کی  دودـح  ناریا  تلود  هک  ياهنوگ  هب  دومن . بسک  رازفا  گنج 
هحلـسا رادیرخ  نیرتگرزب  هب  ههد 1970  طـساوا  رد  ناریا  دـشیم و  نیمأـت  اـکیرمآ  قیرط  زا  ناریا  تاحیلـست  هدـمع  شخب  دـنچ  ره  داد .

زا دیدیم و  رتعونتم  رتشیب و  هچ  ره  تاحیلـست  نتـشاد  رد  ار  دوخ  ياقب  ۀمادا  هاش ، هک  اجنآ  زا  اما  دوب ؛ هدـش  لیدـبت  ناهج  رد  ییاکیرمآ 
شورف يارب  هک  دوب  یتاحیلـست  عباـنم  زا  هتـسد  نآ  لاـبند  هب  دوب ، هدـیدرگ  ـالتبم  حالـس  دـیرخ  رد  تمظع » نوـنج   » هب نارگلیلحت ، دـید 

دوب نآ  صیخشت  نیا  ۀمزال  دش . نییعت  عبنم  نیرتبسانم  ناونع  هب  لیئارسا » ، » ناینافوط لارنژ  هاش و  صیخشت  هب  دنشاب . هتـشادن  یتیدودحم 
تارکمد ياهتلود  هاگ  ره  صوصخهب ، دزاـس . رتکیدزن  رگیدـمه  هب  ار  اـهنآ  ددرگ و  رارقرب  مه  یماـظن  طـباور  لیئارـسا  ناریا و  نیب  هک 

رد هک  تشادیمرب  لیئارـسا  يوس  هب  يرتدنلب  ياهماگ  ناریا  دـندیزرویم ، تفلاخم  ناریا  هب  یگنج  حالـس  شورف  اب  هرگنک ، ای  ییاکیرمآ 
رد هک  تفر  شیپ  ياهنوگ  هب  لیئارـسا  زا  یتاحیلـست  ياهدـیرخ  دـنور  دـشیم . یقلت  کچوک » ياکیرمآ   » هلزنم هب  یناریا  تاماقم  ناـهذا 

شورف رد  زین  لیئارـسا  دشیم . بوسحم  لیئارـسا  زا  تاحیلـست  رازفا و  گنج  رادیرخ  نیرتگرزب  ناونع  هب  ناریا  هاش ، میژر  ینایاپ  ياهلاس 
اهگنج رد  هک  تسیرگنیم  دوخ  کـیژتارتسا  قمع  ةدـید  هب  ناریا  هب  ًـالوا ، تشاد . ار  دوخ  صاـخ  ياـههزیگنا  ناریا  هب  یگنج  تاحیلـست 

، لیئارسا يروف  زاین  لیلد  هب  لیئارسا  بارعا و  گنج  نیمراهچ  رد  هچنانچ  دنک . هدافتـسا  شاینابیتشپ  یکیتسجل و  ياهکمک  زا  تسناوتیم 
، یماظن ياهیراکمه  ۀنماد  شرتسگ  تاحیلست و  شورف  اب  لیئارـسا  هکنیا ، رگید  درک . لاسرا  لیئارـسا  هب  یگنج  تازیهجت  يرادقم  ناریا 
. دروآیم دوجوهب  یلیئارـسا  تازیهجت  هب  تبـسن  ناریا  رد  یگتـسباو  یعون  تدم ، زارد  رد  ًانمـض  هدروآ و  تسد  هب  یهجوت  لباق  دـمآرد 

یبالقنا ياهروشک  هیلع  يدیدهت  ناونع  هب  دسرب ، ناریا  تموکح  تسد  هب  یقیرط  ره  زا  هک  یحالس  ره  تسنادیم  ًالماک  لیئارسا  ًانمض ،
دروم تاحیلـست  تازیهجت و  شورف  هب  اهیئاکیرمآ  نتخاس  یـضار  تهج  دوخ  یبال  زا  اهیلیئارـسا  نیارباـنب ، دـش و  دـهاوخ  دادـملق  برع 
دمآرب ددصرد  روشک ، نآ  زا  يرتشیب  ياهرازفاگنج  ذـخا  اکیرما و  ینابیتشپ  بسک  روظنم  هب  هاش   30 دندرکیم . هدافتسا  هاش  تساوخرد 
مغرهب نیدرورف 1344  رد  اذـل  دـهد . شرتسگ  يرگید  ياههنیمز  هب  یماظن  يزرواشک و  ياهیراکمه  بوچراچ  زا  ار  لیئارـسا  اـب  هطبار 

یتسد لسلـسم  يدایز  دادعت  دـیرخ  يارب  ار  گنج  ترازو  یتاحیلـست  نواعم  ناینافوط ، نسح  دبـشترا  هجراخ ، روما  ریزو  مارآ  تفلاخم 
هک یماگنه  لاس  نآ  هامرذآ  رد  رابنیتسخن ، يارب  روبزم  ياهلـسلسم  داتـسرف . لیئارـسا  هب  یهاشنهاش  دراـگ  ینابرهـش و  دارفا  يارب  يزوی 

دادرخ 1345 موس  رد  دـمآرد . شیامن  هب  دـید ، ناس  مارتحا  دراگ  زا  دروآ و  لمع  هب  یمـسر  دـیدزاب  ناریا  زا  يدوعـس  ناتـسبرع  هاشداپ 
نمزیاو دمآ . نارهت  هب  روشک  نآ  ییاوه  يورین  هدنامرف  نون ، نبوهیوآ  ناورس  اب  هارمه  لیئارـسا ، شترا  داتـس  سیئر  نمزیاو ، رزع  لارنژ 
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ییاوه يورین  هدنامرف  یمتاخ  دمحم  دبشترا  شترا و  داتس  دیدج  سیئر  انایرآ ، مارهب  دبشترا  هاش و  اب  ناریا  رد  دوخ  تماقا  زور  هس  یط 
لاس رد  وکـسم  هب  هاش  رفـس  نیرخآ  نمـض  فچـشورخ  هک  یـسور  نیـشویلیا  ییامیپاوه  دنورف  کی  اب  نینچمه  درک . هرکاذـم  رادـید و 

هب خروم 18/7/1345  يرـس ، یلک  هب  یبـتک  تساوـخرد  یط  ناـینافوط  لارنژ   31 دـیدرگ . ناهفـصا  مزاع  دوب ، هدرک  هیدـه  وا  هب   1344
: دـیامنیم ار  لیذ  تامهم  رازفا و  گنج  دـیرخ  ياـضاقت  نارهت  رد  لیئارـسا  یماـظن  هتـسباو  يدورمین  گنهرـس  زا  هرامش 2059/45187 
؛ هضبق  26 تاقحلم ، رازبا و  اـب  هارمه  م . زادـنا 160 م . هراپمخ  ب ) هضبق ؛  14 تاقحلم ، رازبا و  اـب  هارمه  م . زادنا 160 م . هراپمخ  فلا )

یپویلیبد یپ  ازدود  م . هراپمخ 160م . ت ) ددع ؛ ینشاچ 000/10  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  نیگنـس  یت  نا  یت  اب  م . هراپمخ 160 م . پ )
ینـشاچ 000/10 اب  هارمه  لماک  تروص  هب  نیگنـس  یت  نا  یت  اب  م . هراپمخ 160 م . ج ) ددع ؛ ینـشاچ 2500  اب  هارمه  لماک  تروص  هب 

ممصم ًایوق  هاش  هدش ، دیکأت  همان  نیا  رد  ددع ؛ ینشاچ 2500  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  یپولیبد  یپ  ازدود  م . هراپمخ 120 م . چ ) ددع ؛
لاس زیئاپ  رد   32 دـیامن . یعطق  ار  هلماعم  هک  هدومن  تساوخرد  يدورمین  زا  ناینافوط  دوش و  يرادـیرخ  هدـش ، دای  ياهرازفا  گنج  تسا 

نآ غلبم  هک  درک  اضما  لیئارسا  رد  ناریا   86 فا ـ  هدنگنج  تج  يامیپاوه  دنورف  ریمعت 35  هرابرد  يدادرارق  يدورمین  گنهرس  ، 1345
نیگنس 120 و 160 ياهزادنا  هراپمخ  شورف  تهج  رالد  نویلیم  غلبم 3  هب  يرگید  دادرارق  نینچمه  يدورمین  دوب . رالد  نویلیم  دودح 3 

ياج لیئارـسا  اب  شایتسود  رد  هک  درک  اضما  ناینافوط  دبـشترا  ار  دادرارق  ود  نیا  ناریا ، فرط  زا  درک . ءاضما  لیئارـسا  تخاس  يرتمیلیم 
لیئارـسا زا  ناینافوط  اب  هارمه  ناریا ، شترا  داتـس  سیئر  انایرآ ، مارهب  دبـشترا  قوف ، تالماعم  لابند  هب  دوبن . يدـیدرت  کـش و  هنوگچیه 

. دمآ لمع  هب  نانآ  زا  یهوکشاب  لابقتـسا  يدورمین  هیـصوت  هب  دندش و  ویوآ  لت  هاگدورف  دراو  نابآ 1345  رد 29  ود  نآ  دندرک . ندـید 
دیرخ 6000 هاش  دهد . شرتسگ  فلتخم  ياههنیمز  رد  ار  لیئارـسا  اب  يراکمه  ات  درک  اضاقت  هاش  زا  دوب و  لیئارـسا  یعقاو  تسود  انایرآ 

لابند هب  نامز و  نیا  رد  هحلسا  دیرخ  دییأت   33 درک . بیوصت  ار  لیئارسا ) بارعا و  هزور  شش  گنج  زا  سپ   ) يزوی لسلسم  رگید  هضبق 
بوسحم لیئارـسا  اب  ددـجم  يراکمه  شرتسگ  رد  هاش  تقفاوم  يانعم  هب  لیئارـسا  اب  طباور  يدرـس  يدودـح  اـت  هقطنم و  ندـش  ینارحب 

رد رالد  نویلیم  شزرا 75  هب  يرابتعا  تسا  هدامآ  هک  درک  داهنشیپ  يولهپ  اضردمحم  تموکح  هب  لیئارسا  دنفسا 1346 ، موس  رد  دشیم .
هـسلج رد  ناریزو  تأیه  داهنـشیپ ، نیا  تفایرد  یپ  رد  دوش . هنیزه  ناریا ، یعاـفد  ياـهورین  تیوقت  تهج  رد  اـت  دـهد  رارق  ناریا  راـیتخا 
یعافد مالقا  دیرخ  يارب  ار  روکذم  رابتعا  داد  هزاجا  گنج  ترازو  هب  نآ  بیوصت  اب  داد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  نآ  خروم 12/8/1247 

دیرخ هب  لیئارسا  کناب  يراذگاو  رابتعا  زا  هدافتسا  اب  گنج ، ترازو  لاس 1348  رد  تسا  هدمآ  يریزو  تسخن  دانسا  رد  دیامن . لیصحت 
بیوصت ار  هناخترازو  نیا  دیرخ  ياهدادرارق  رد 3/8/1348  مه  ناریزو  تأیه  درک و  مادقا  لیئارسا  زا  فلتخم  تاحیلـست  رازفا و  گنج 

شیپ هک  رالد  غلبم 5.075.000  هب  يرتم  یلیم  دگل 106  یب  گنفت  هضبق  تسیود  دیرخ  دادرارق  فلا ) زا : دـنترابع  اهدادرارق  نیا  دومن .
غلبم هب  کبس  يرتم  یلیم  هزادنا 120  هراپمخ  هضبق  تسیود  دیرخ  دادرارق  ب ) دشابیم . رالد  هرهب 43/771.716  هبساحم  اب  نآ  تخادرپ 

هراپمخ تامهم  ریت  رازه  هد  دیرخ  دادرارق  پ ) دـشاب . یم  رالد  هرهب 34/1.422.337  هبـساحم  اب  نآ  تخادرپ  شیپ  هک  رالد   9.353.655
نیا  34 دـشابیم . رالد  هرهب 34/174.110  هبـساحم  اـب  نآ  تخادرپ  شیپ  هـک  رـالد  غـلبم 1.145.000  هب  کبـس  يرتـم  یلیم  هزادنا 120 

زا شیپ  هقطنم ، رد  ناریا  یماظن  ياهورین  تیوقت  يارب  لیئارـسا  يوس  زا  يرـالد  نویلیم  دـنچ  ياـهرابتعا  صیـصخت  هژیوهب  اـهدادرارق و 
یلـصا ناگدـننک  هدافتـسا  زا  یکی  ناوـنع  هـب  ناریا  شترا  هـک  ياـهنوگهب  دادرارق ؛ ياـهزات  تیعــضو  رد  ار  ناریا  یماـظن  طـباور  شیپ 

داقعنا ییاپورا ، ياهروشک  زا  یماظن  تاحیلـست  دیرخ  رد  لیئارـسا  یماظن  نیرواشم  زا  يریگهرهب  دـشیم . بوسحم  یلیئارـسا  ياهحالس 
يامیپاوه ریمعت  يارب  دادرارق  داقعنا  يزاس ، هناخ  تاسیـسأت و  یحارط  روظنم  هب  ناریا  یئایرد  يورین  یلیئارـسا و  ياهتکرـش  نیب  دادرارق 

، لُگ تایلمع  هنامرحم  حرط  یکینورتکلا ، تازیهجت  هب  ناریا  ییایرد  يورین  ياههچوان  زیهجت  لیئارـسا ، رد  ناریا   16 فا ـ  هدنگنج  تج 
، لیئارسا رد  ناریا  یماظن  ياهورین  يارب  شزومآ  فلتخم  ياههرود  يرازگرب  رتمولیک ، درب 450  اب  نیمز  هب  نیمز  ياهکشوم  دیلوت  يارب 
هک دندوب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  لیئارسا  ناریا و  دنچ  ره  تسا . هتفای  ققحت  لیئارـسا  ناریا و  یماظن  طباور  رد  هک  دنتـسه  يدراوم  هلمج  زا 
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طباور یـسررب  عومجم  رد  اما  دـنبای ، تسد  يدـحاو  عفانم  هب  ياهقطنم  تادـیدهت  ربارب  رد  دـنناوتیم  شترا  رب  هیکت  یماظن و  يراکمه  اب 
دمآرد بسک  ظاحل  هب  هچ  دوب . رادروخرب  عفانم  يرترب  کی  زا  زین ، یماظن  طـباور  رد  لیئارـسا  هک  دـهدیم  ناـشن  ار  تیعقاو  نیا  یماـظن 

ياههدر رد  حلسم  ياهورین  يارب  یماظن  یشزومآ  ياههرود  يرازگرب  ظاحل  هب  هچ  ناریا و  هب  تازیهجت  تاحیلـست و  شورف  زا  تفگنه 
رد يراذگریثأت  یلیئارـسا و  ياهرازفا  گنج  هب  تبـسن  تدـم  دـنلب  رد  یگتـسباو  یعون  تسناوتیم  اهنیا  زا  مادـک  ره  هک  شترا ، فلتخم 

گنهرف و هلوقم  هب  ياهژیو  هاگن  ناریا ، اـب  دوخ  کـیژتارتسا  ۀـطبار  رد  لیئارـسا  یگنهرف  دـعب  . 3 دراذـگ . ياجرب  ناریا  یعافد  تسایس 
زا تخانـش  اب  اهنآ  تشاد . دوخ  فلتخم  فادها  هب  یبایتسد  ياتـسار  رد  ناریا  هعماج  راکفا  شرگن  رییغت  يزاسرتسب و  روظنم  هب  شزومآ 

دوهی هدیدمتس  موق  هدنهد  تاجن  ناونع  تحت  شوروک  ییامنگرزب  هب  ییارگ ، ناتـساب  ءایحا  رب  ینبم  يولهپ  اضردمحم  ینورد  تالیامت 
هتبلا دندومن . دای  مود » شوروک   » ناونع هب  يولهپ  اضردمحم  زا  یتاغیلبت  صاخ  ياهدرگش  تفارظ و  اب  هتخادرپ و  هوقلاب ، یـسوم  کی  و 

تاماقم درکیم . لابقتسا  نآ  زا  هدوب و  دنیاشوخ  ریذپلد و  رایـسب  شیارب  اضردمحم ، یتیـصخش  ياهیگژیو  هب  هجوت  اب  زین  يزاسهیبش  نیا 
نیمه رب  دزاسیم . مهارف  ار  لیئارـسا  ناریا و  یکیدزن  یـساسحا  هنیمز  هنایمرواخ  رد  ندوب  یبرعریغ  لماع  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  یلیئارـسا 

نوـماریپ نتفگ  نخـس  اهـشور  نآ  زا  یکی  دـشاب . دـنیاشوخ  ریذـپلد و  ناـیناریا  يارب  هک  دـندرکیم  هدافتـسا  یـشور  زا  اهیلیئارـسا  ساـسا 
ناریا ناهاشداپ  هدومن و  ذوفن  هاشرایاشخ  رابرد  رد  هک  دوب  يدوهی  درم  ياخدرم ،» ، » يو يومع  يدوهی و  نز  رتسا ،»  » دننامه ییاهناتساد 
يزور هاـشرایاشخ ، تنطلـس  ناـمز  رد  تسا : نینچ  هصـالخ  روط  هب  ياـخدرم  رتسا و  يارجاـم  دـنداد . رارق  دوخ  نیقلت  ریثأ و  تحت تـ ار 

ات دـبلطیم  روضح  هب  ار  یتشو »  » دوخ یلگوس  رـسمه  ای  هکلم  دوب  مرگ  هداـب  زا  شرـس  هک  یلاـح  رد  هنادرم  مزب  سلجم  کـی  رد  هاـشداپ 
هیـصوت هب  هدـمآ و  نارگ  هاـشداپ  رب  رما  نیا  دـنکیم و  عاـنتما  هنادرم  سلجم  نیا  رد  روـضح  زا  یتـشو  دـشکب . همه  خر  هـب  ار  وا  ییاـبیز 

کی هاش  رایاشخ  رابرد  رد  دیامن …  باختنا  دوخ  يارب  يرگید  هکلم  دریگیم  میمـصت  دنتـشاد ، روضح  سلجم  نامه  رد  هک  شنارواشم 
مان هب  دوخ  يومع  رتخد  دوشیم  علطم  هاـش  روتـسد  زا  نوچ  درکیم و  تمدـخ  دوب ، لـباب  نیرجاـهم  زا  هک  ياـخ » درم   » ماـن هب  يدوهی  درم 

ای هراتـس  ار  وا  هاشرایاشخ ...  دنکن . شاف  وا  اب  ار  دوخ  يدنواشیوخ  موق و  دـنویپ  هک  دـهدیم  میلعت  وا  هب  دتـسرفیم و  رابرد  هب  ار  هسدـه » »
ناج هئطوت  نیا  زا  وا  دوشیم و  یحارط  هاشرایاشخ  هیلع  هک  ياهئطوت  زا  دعب  دهنیم ...  يو  رـس  رب  ار  هکلم  صوصخم  جات  دـمانیم و  رتسا » »
موق تاجن  يارب  رتسا  دشکیم . ار  نایدوهی  زا  رفن  رازهدص  دودـح  دریگیم و  ار  نایدوهی  ماع  لتق  مکح  ناماه  شریزو ، دربیم ؛ رد  هب  ملاس 

ماقتنا نایدوهی  ياخدرم  ندـمآ  راـک  يور  ناـماه و  لـتق  اـب  دـنکیم و  نیبدـب  ناـماه  هب  تبـسن  ار  هاـشرایاشخ  دوشیم و  هیـضق  دراو  دوخ 
دنریگیم

خیرات رذگ  رد  قارع  ناریا و  طباور 

، ناریا برغ  رد  قارع  تـلود  يریگلکـش  یناـمثع و  یـشاپورف  ناـمز  زا  نـمهب  بیعـش  : هدنـسیون خـیرات  رذـگ  رد  قارع  ناریا و  طـباور 
هب روشک  نیا  هدـمآ و  رامـش  هب  ناریا  یلم  تینما  هیلع  دـیدهت  عبنم  ناونع  هب  هراومه  روشک  نآ  نادرمتلود  يوس  زا  هذـختم  ياـهتسایس 

قارع و رد  نایعیش  هیلع  ضیعبت  نوچمه  یبهذم  لئاسم  هارمه  هب  يزرم  یضرا و  تافالتخا  تسا . هتشاد  ناریا  اب  هناتسود  یطباور  تردن 
یبلطهعـسوت يوـخ  هارمه  هب  قارع  ناریا و  ياـهزرم  يوـس  ود  رد  دارکا  روـضح  مـجع ، برع و  هشقاـنم  دـننامه  يداژن  یموـق و  لـئاسم 

روشک ود  طباور  لاح  نیا  اب  دندرگیم . بوسحم  ریخا  نرق  مین  رد  روشک  ود  نایم  هعزانم  ای  شنت  یلـصا  لماوع  هلمج  زا  دادغب  نامکاح 
تیمومیق ناـمز  زا  دوشیم . تفاـی  زین  ییاـکتا  لـباق  طاـقن  قارع  ناریا و  طـباور  خـیرات  رد  هتـشادن و  رارق  بولطماـن  یحطـس  رد  هشیمه 

ذوفن لیلد  هب  لاس 1958 ، رد  یهاشداپ  تموکح  رمع  نایاپ  اـت  لاس 1932 و  رد  روشک  نآ  لالقتسا  سپـس  و  ( 1920  ) قارع رب  سیلگنا 
هب هک  دادغب  نامیپ  هچ  دابآدعس و  نامیپ  بلاق  رد  هچ  تلود  ود  طباور  روشک  ود  ره  رد  یهاشداپ  تموکح  دوجو  هقطنم و  رد  ناتسلگنا 

هاگیب هاگ و  يزرم ، تافالتخا  مه ، هرود  نیا  رد  هک  دنچ  ره  تسا . هدوب  هناتـسود  دـندوب  هتفرگ  لکـش  مسینومک  دـیدهت  اب  هلباقم  روظنم 
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، عازن تسا  هدـنام  یقاـب  ناـهذا  رد  روشک  ود  طـباور  زا  هچنآ  اـما  دـشیم . لـح  یمهم  يریگرد  نودـب  ًـالومعم  فـصولاعم  دادیم . خر 
زا تین  نسح  تئیه  مازعا  نیدرورف 1308 و  هب  روشک  ود  نیبام  طباور  زاغآ  يهطقن  تسا . روشک  ود  نایم  همصاخمو  گنج  و  يریگرد ،
رد هک  قارع  تلود  لاح  نیا  اب  ددرگیم . زاب  ناریا  اب  یـسایس  طـباور  يرارقرب  تهج  تئیه  نیا  ياـضاقت  ناریا و  هب  قارع  هاـشداپ  يوس 

، ناریا تلود  هب  ضارتعا  تشادداـی  نیدـنچ  لاـسرا  اـب  لاـس 1310  طـساوا  زا  تسخن  تشاد ، رارق  ناتـسلگنا  تیاـمح  تحت  ناـمز  نـیا 
رد قارع  تیمکاـح  قـح  هب  زواـجت  هرـصب و  ردـنب  ناـمزاس  تاررقم  نتفرگ  هدـیدان  هب  مهتم  ار  ناریا  ییاـیرد  يورین  كرمگ و  نارومأـم 

تیاکـش للم  يهعماج  هب  دور  دـنورا  رب  ناریا  تیمکاح  لامعا  زا  يریگولج  روظنم  هب  لاس 1313  رد  سپـس  هدومن و  دور  دنورا  ياهبآ 
روشک ود  ناـیم  هک  يدادرارق  یط  ریت 1316  رد 13  ماجنارـس  دومن ، توعد  میقتـسم  هرکاذـم  هب  ار  نیفرط  للم  هعماج  هکنآ  زا  سپ  درب .

راذگاو قارع  تلود  هب  گولات  طخ  ات  نادابآ  ياهبآ  زا  يرتمولیک  جنپ  يانثتـسا  هب  دوردنورا  رـسارس  رد  یناریتشک  قح  دیدرگ ، دقعنم 
مامت رب  قارع  تیکلام  دوب ، هدـش  لیمحت  ناریا  رب  ایناتیرب  کیژتارتسا  فادـها  بوچراچ  رد  هک  روکذـم  دادرارق  بیترت  نیدـب  . 1 دیدرگ

ياهروشک نایم  ینامیپ  ریت 1316  رد 17  دعب  زور  لاح 4  نیا  اب  دادیم . شرتسگ  نادابآ  ياهبآ  زا  يرتمولیکجنپ  زا  ریغ  هب  ار  دوردـنورا 
دومن و نیمـضت  هقطنم  رد  ار  قوـف  ياـهروشک  تدـحو  هک  دیـسر  ءاـضما  هب  نارهت  دابآدعـس  خاـک  رد  هیکرت  ناتـسناغفا و  قارع ، ناریا ،
هک دابآدعـس » نامیپ  . » تخیگنایمرب ءاضعا  زا  یکی  هب  تبـسن  رطخ  زورب  تروص  رد  رگیدـکی  زا  لـباقتم  تیاـمح  هب  ار  ناگدـننکاضما 
هب مارتحا  رگیدکی ، یلخاد  روما  رد  هلخادم  زا  زیهرپ  هب  ار  هدننک  ءاضما  ياهتلود  دوب ، هدش  دقعنم  هقطنم  رد  سیلگنا  هطلس  ذوفن و  تحت 

لالخا فده  اب  ییاهيدنبهتسد  اهتیعمج و  لیکشت  زا  يریگولج  رگیدکی و  هب  تبـسن  زواجت  هنوگره  زا  يراددوخ  كرتشم ، ياهزرم 
هب فورعم  دـش ، دـقعنم  هقطنم  ياهروشک  ناـیم  هک  يرگید  ناـمیپ   2 درکیم . قیوشت  ناـمیپ  مه  راوجمه و  ياـهروشک  ناـیم  حطـس  رد 

هجراخ روما  ناریزو  نایم  دنفسا 1333  مجنپ  رد  تسخن  هک  نامیپ  نیا  دوب . یتینما  یعافد و  تیهام  اب  ياهدهاعم  هک  تسا  دادغب » نامیپ  »
مهد رد  ناتـسلگنا  نتـسویپ  اـب  دوـب ، هدیـسر  اـضما  هب  دادـغب  رد  لـباقتم » ياـهيراکمه  ناـمیپ   » ناوـنع تحت  هـیکرت  قارع و  روـشک  ود 

ياتدوک اما  دروآعمج . مه  درگ  هقطنم  رد  ار  برغ  كولب  نایماح  زا  ياهقلح  رهم 1334  رد 19  ناریا  رهم و  لوا  رد  ناتسکاپ  نیدرورف ،
زا قارع  جورخ  ثعاب  رگید  يوس  زا  هرهاق و  وکـسم و  يدونـشخ  بجوم  وس  کی  زا  هناـیارگپچ ، یطارفا و  دـیاقع  اـب  مساـق  میرکلادـبع 
هب دادـغب  زا  نآ  تیزکرم  لاـقتنا  ناـمیپ و  زا  قارع  جورخ  هب  تسخن  هجرد  رد  هـک  رد 1337  مساق  ياـتدوک  دـیدرگ . برغ  كولب  هقلح 

مسیبرعناپ و نتفای  توق  اتدوک و  نیا  اب  روشک  ود  بولطمان  طـباور  تشاد . یپ  رد  زین  ار  ناریا  هاـش  دـیدش  سرت  دوب ، هدـیماجنا  اراـکنآ 
ياعدا رب  هوـالع  تفاـی و  شیازفا  روشک  ود  يزرم  تاـفالتخا  هرود  نیا  رد  دـش . زاـغآ  قارع  یـسایس  ماـظن  رد  یبرع  یطارفا  تاـشیارگ 

هیاس روشک  ود  طباور  رب  زین  کیژولوئدیا  فالتخا  اهدرک ، هلأسم  ناتسزوخ و  شخب  يدازآ  ههبج  لیکشت  ناتسزوخ ، رب  قارع  تیمکاح 
دنت و ياهتـسایس  زاربا  زا  عنام  مادـقا  نیا  یلو  تخانـش  تیمـسر  هب  ار  يو  میژر  مساق ، ياتدوک  زا  سپ  زور  ناریا 17  هچ  رگا  تخادـنا .

هرابرد قارع  نیـشیپ  تموکح  تادهعت  يزرم و  ياهدادرارق  زا  کی  چـیه  هب  اهنت  هن  مساق  اریز  دـیدرگن . ناریا  هب  تبـسن  مساق  هنامـصخ 
هب شیپ  زا  شیب  ار  هقطنم  تینما  هک  تشادیم  زاربا  تیوک  كاخ  هب  تبسن  زین  یـضرا  ياهاعدا  هکلب  دوبن ، دنبیاپ  ناریا  اب  یبآ  تافالتخا 

میرکلادبع تشگ . لدبم  قارعو  ناریا  طباور  رد  داح  ینارحب  هب  دور  دـنورا  رگید  راب  کی  رذآ 1338  رد  ماجنارس  تخادنایم . هرطاخم 
هب ياهیـشاح  هک  تسا  هدش  راچان  هتـشاد و  رارق  يدـج  راشف  تحت  لاس 1316  رد  قارع   » هک درک  اعدا  یتاـعوبطم  یـسنارفنک  رد  مساـق 
«. هبستکم قح  کی  دادرتسا  هن  تسا ، هدوب  ششخب  عون  کی  قارع  لمع  نیا  دیامن و  راذگاو  ناریا  هب  ار  دوردنورا  زا  رتمولیک  جنپ  ضرع 

. دوب هدش  دقعنم  قارع  زا  سیلگنا  هبناج  همه  يرادفرط  اهتیامح و  هیاس  رد  هماندهع 1316  هک  تفرگیم  تروص  یلاح  رد  اعدا  نیا   3
، دنتشاد قلطم  هطلس  قارع  رب  ینامثع  یشاپورف  یناهج و  لوا  گنج  زا  سپ  يرامعتسا  تامیسقت  قبط  هک  اهیـسیلگنا  ماگنه  نآ  رد  اریز 
. دندومن لیمحت  ناریا  رب  ار  نامیپ 1316  ور  نیا  زا  دنتـسنادیم و  تیمها  زئاح  ار  قارع  یتفن  عبانم  هقطنم و  یللملانیب  ياهبآ  هب  یبایتسد 

یهاو ياهاعدا  رب  اهیقارع  يراشفاپ  اما  دـیامن  لصف  لح و  کـیتاملپید  ياـههار  زا  ار  هدـمآ  دوجوب  نارحب  دومن  شـالت  زاـغآ  رد  ناریا 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 2231 

http://www.ghaemiyeh.com


زا اب  تیاـهن  رد  هچ  رگا   4 دـناشک . زین  یلامتحا  گنج  يارب  یماظن  تاکرادـت  هدـنکارپ و  ياهيریگرد  نادـیم  هب  یتح  ار  نیفرط  دوخ ،
مساق میرکلادبع  يارگپچ  میژر  هک  ینامز  ات  اما  دش  هتفرگ  رـس  زا  زین  کیتاملپید  تابـسانم  روشک  ود  نایم  میقتـسم  تارکاذم  يریگرس 

ندیـسر تردق  هب  نمهب 1341 و  رد 19  مساق  میرکلادـبع  تموکح  طوقـس  اب  دـنام . یقاب  هریت  روشک  ود  طـباور  دوب ، مکاـح  قارع  رد 
اما دش ، هتـساک  قارعو  ناریا  روشک  ود  طباور  رد  دوجوم  شنت  زا  يدـح  ات  فراع ، نمحرلادـبع  فراع و  مالـسلادبع  ورهنایم  ياهمیژر 

بزح نتفای  تردق  ماگنه  ات  روشک  ود  طباور  رد  شلاچ  شمارآ و  دنام . یقاب  اجرباپ  نانچمه  نیشیپ  ياههزوح  رد  روشک  ود  تافالتخا 
زاغآ روشک  ود  نایم  طباور  یگریت  زا  يرگید  يهرود  قارع  رد  ثعب  میژر  ندش  مکاحاب  اما  تفای . همادا  ریت 1347 )  26  ) قارع رد  ثعب 

ثعب و میژر  دیدش  یتسیبرع  ناپ  تاشیارگ  دوجوم ، ياهمیژر  کیژولوئدیا  ياهتوافت  یلبق ، تافالتخا  رب  هوالع  هرود  نیا  رد  دیدرگ .
تیمکاح اب  قارع  تفلاخم  درـس و  گنج  نارود  فلاخم  ياهبطق  هب  روشک  ود  شیارگ  نینچمه  برع و  ناـهج  لرتنک  يارب  نآ  هدارا 

بارعا و تینهذ  رب  نآ  بولطمان  راثا  لیئارـسا و  هب  یهاشنهاش  میژر  یکیدزن  نینچمه  دوزفا . عاضوا  تماخو  رب  هناگ  هس  ریازج  رب  ناریا 
یثعب میژر  يوس  زا  يزیتس  یناریا  تسایـس  ذاختا  قارع و  رد  نکاس  ياـهیناریا  جارخا  يزاـسکاپ و  هب  رجنم  یثعب ، میژر  ناراذگتـسایس 
قارع قلطم  تیمکاح  ياعدا  قارع  یئاتدوک  میژر  سیئر  رکبلانسح  هک  دش  يدیدج  نارحب  دراو  یطیارش  رد  روشک  ود  طباور  دیدرگ .

. دنیامن یسرزاب  دندشیم  دوردنورا  دراو  هک  ار  ییاهیتشک  كرادم  دانسا و  دنتفرگ  میمصت  یثعب  تاماقم  درک و  حرطم  ار  دوردنورا  رب 
ناریا زا  دـیمان و  قارع  كاخ  کفنیال  ءزج  ار  برعلاطش  هاربآ  قارع ، هجراخ  روما  ترازو  نیدرورف 1348  رد 26  میمصت  نیا  لابند  هب 

تـشهبیدرا رد  زین  ناریا  تلود  یقارع ، تاماقم  لامعا  تاراهظا و  نیا  لابندب  دشکب . نییاپ  اهیتشک  يور  زا  ار  دوخ  ياهمچرپ  تساوخ 
ود طباور  دادیور  نیا   5 دومن . مالعا  گولات  طخ  رب  ینتبم  يدادرارق  داقعنا  هب  ار  دوخ  لـیامت  یغلم و  ار  يزرم 1937  يهماندهع   1348

يراوه يرگیجنایم  اب  اما  تفای ، توق  زین  یماظن  يریگرد  لامتحا  یتح  دـناشک و  تماـخو  هب  یماـظن  دروخرب  عوقو  هناتـسآ  اـت  ار  روشک 
هب ندیـشخب  ناـیاپ  تـهج  یتاـقفاوت  هـب  روـشک  ود  ریازجلا ، رد  دنفـسا 1353 ) یلا 15   13  ) کپوا نارـس  سـالجا  ناـیرج  رد  نیدـموب 

یحیولت تروص  هب  ناریا  دـش و  هتخانـش  روشک  ود  يزرم  طخ  ناونع  هب  گولات  طـخ  قفاوت  نیا  ساـسارب  دـنتفای . تسد  دوخ  تاـفالتخا 
روـشک نآ  هب  تشاد ، دوـخ  فرـصت  رد  هـک  ار  قارع  یـضارا  زا  يرادـقم  دـشکب و  تـسد  ینازراـب  ياـهدرک  تیاـمح  زا  هـک  تفریذـپ 
تیامح قارع ، تلود  رب  بلطییادج  ياهدرک  راشف  هب  ناوتیم  دادـغب  میژر  يوس  زا  دادرارق  نیا  شریذـپ  لیالد  هلمج  زا   6 دنادرگزاب .
دادرارق داقعنا  دنچ  ره  دومن . هراشا  لیئارـسا  زا  تسکـش  یپ  رد  بارعا  تیعقوم  فیعـضت  يولهپ و  اضردـمحم  زا  برغ  كولب  اکیرما و 

عوقو اب  روشک  ود  نیب  طباور  رد  یبسن  شمارآ  نیا  اما  دـش ، رتهب  ًاتبـسن  یطباور  يزرم و  تاـفالتخا  ناـیاپ  ثعاـب  ًارهاـظ  هریزجلا ،  1975
ًالمع روشک ، ود  يزرم  طخ  ناونع  هب  گولات  طخ  شریذپ  اب  ریازجلا و  هینایب  بجوم  هب  قارع  اریز  تفای . نایاپ  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا 

نیا زا   7 دزاس . دراو  ناریا  هبار  دوخ  ییاهن  يهبرـض  ات  تشگیم  بسانم  یتیعقوم  لابند  هب  دوب و  هتفریذپ  دوردنورا  رب  ار  ناریا  تیمکاح 
رب هوالع  دوب ، هدـش  ناهج  رب  مکاح  یبطق  ود  یتینما  ماظن  هنایمرواخ و  رد  تردـق  راتخاس  رییغت  بجوم  هک  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  ور 

. دومن بیغرت  ناریا  هب  یماـظن  هلمح  هب  زین  ار  قارع  ناربـهر  درک ، جراـخ  برغ  كولب  هدـحتم و  تـالایا  ناـیماح  فص  زا  ار  ناریا  هکنیا 
درب و ار  هدافتـسا  تیاهن  هدمآ  تسدـب  تصرف  زا  دوب ، هتخود  هقطنمرد  تردـق  ءالخ  ندومنرپ  برع و  ناهج  يربهر  هب  مشچ  هک  مادـص 

يراذگبمب زا  سپ  نیسح ، مادص  یگدرکرـس  هب  یثعب  میژر  دمآرب . ریازجلا  دادرارق 1975  رد  هداد  تسد  زا  تازایتما  ناربج  ددـصرد 
هناگ هس  ریازج  يریگسپزاب  هناهب  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  یبیرخت  تامادقا  هتـشر  کی  رد  تکرـش  ناریا و  یتفن  تاسیـسأت  رد 

ار ریازجلا  دادرارق 1975  یتشاددای  یط  رد 26/6/1359  قارع  هجراخ  روما  ترازو  ماجنارس  درک . ناریا  هجوتم  ار  دوخ  یتاغیلبت  تالمح 
اب رویرهش 1359  رد 31  درک و  هراپ  ینویزیولت  ياهنیبرود  ربارب  رد  ار  نآ  برعلاطش ، رب  قارع  قلطم  تیمکاح  ياـعدا  اـب  مادـص  وغل و 

رهاـظ هب  هچ  رگا  درک . زاـغآ  ار  یمالـسا  يروهمج  هیلع  هلاـس  یلیمحت 8  گـنج  ناریا  كاـخ  هب  ثعب  شترا  ینیمز  ییاوـه و  تـالمح 
یتیاضران هجیتن  قارع  زواجت  عقاو  رد  اما  ددرگیم  بوسحم  ناریا  كاخ  هب  قارع  زواجت  یلـصا  لیلد  ناونع  هب  يزرم  تافالتخا  عوضوم 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 2232 

http://www.ghaemiyeh.com


راکهظفاحم ياهتلود  عفانم  زا  تیامح  هقطنم و  هب  نآ  شرتسگ  زا  ینارگن  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  زا  يوروش  ریهامج  داحتا  اـکیرما و 
لاسرا اب  قارع  روهمج  سیئر  نیسح  مادص  دادرم 1369 ، رد 23  ناریا  مدرم  یگداتسیا  تماقتـسا و  زا  سپ  لاح  نیا  اب   8 دوب . زین  یبرع 

ود نایم  حلـص  يرارقرب  يارب  ار  ناریا  طیارـش  مامت  ناریا  تقو  يروهمج  سیئر  یناجنـسفر ، یمـشاه  مالـسالاتجح  هب  باـطخ  ياهماـن 
نآ وغل  اب  ینامز  هک  داد  نت  ياهدهاعم  شریذپ  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  اب  حلص  يارب  نیسح  مادص  بیترت  نیدب   9 تفریذپ . ار  روشک 

هرود رد  ناریا  یجراخ  تسایـس  يودهم ، گنـشوه  اضرلادبع  . 1 اهسیونیپ : دوب . هدرک  زاـغآ  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  گـنج 
هیروفص نارود  يادتبا  زا  ناریا  یجراخ  طباور  خیرات  يودهم ، گنشوه  اضرلادبع  . 2 ص 39 و 40 . ، 1380 ناکیپ ، رشن  نارهت ، يولهپ ،

ناریا یجراخ  تسایس  يودهم ، گنشوه  اضرلادبع  . 3 . 395 صص 390 ـ ، 1383 ریبکریما ، تاراشتنا  نارهت ، یناهج  مود  گنج  نایاپ  ات 
رویرهش 1320 زا 3  ناریا  یجراخ  تسایس  یساملپید و  یکسردنفریم ، دمحا  . 4 ص 259 . ، 1380 ناکیپ ، رشن  نارهت ، يولهپ ، نارود  رد 

تسایس يودهم ، گنـشوه  اضرلادبع  . 5 . 196 صص 194 ـ  ، 1382 ناـکیپ ، رـشن  نارهت ، سرخ ،) یگیاـسمه  رد   ) نـمهب 1357 ات 22 
فالتخا یخیرات  ياههنیمز  تسود ، اـسراپ  رهچونم  . 6 . 359 صص 357 ـ ، 1380 ناکیپ ، رـشن  نارهت ، يولهپ ، نارود  رد  ناریا  یجراـخ 

روما ترازو  یـساملپید  خـیرات  دانـسا و  زکرم  یجراخ ، طـباور  خـیرات  همانلـصف  . 7 . 151 صـص 149 ـ  ، 1364 نارهت ، قارع ، و  ناریا 
، نارهت ناریا ، یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایس  لوصا  یناتسدرا ، یـشیاشخب  دمحا  . 8 ص 155 . ، 1383 ناتسبات ، هرامش 19 ، هجراخ ،

رشن نارهت ، بیط ، اضریلع  همجرت ، ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  یناضمر ، هللاحور  . 9 . 97 صص 93 ـ ، 1379 رون ، يراوآ 
ص 86. ، 1383 ین ،

ناریا رب  نآ  ياهدمایپ  اه و  ندمت  دروخرب 

هدرپ تشپ  ناحارط  هک  تسا  یتسایـس  تیحیـسم ,  مال و  ـ ـسا يربنق جـنـگ  تیآ  : هدنـسیون ناریا  رب  نآ  ياهدـمایپ  اـه و  ندـمت  دروخرب 
زا هک  تسا  یگنن  هکل  نآ  نیا ,  تسا و  یگرزب  دـیدهت  ایند  يارب  دـشاب , نیا  رگا  دـنا . هدرک  یحارط  ار  نآ  یناهج  ياـیاضق  زا  يرایـسب 
 , عوقو تروص  رد  يدعب  یناهج  گنج  همدقم   1380 هلظ 23/7 / دم  يا  هنماخ  هّللا  تیآ  ترـضح  دش . دهاوخن  كاپ  زگره  برغ  نماد 
اه ندمت  دروخرب  نیـسیروئت  نوگیتناه ,  لئوماس  طسوت  هیرظ  ـن نـ یا  the clash of civilization رد دوب . دهاوخ  اه  ندـمت  گنج 
زین دوب . دوهـشم  زین  نآ  فال  دراوم خـ دنچ  ره  درک ـ  یم  دییءات  ار  نآ  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  زین  يدهاوش  دـیدرگ و  هئارا  لاس 1993 

رویرهش 1380 خیرات 20  رد  نتگنشاو  كرویوین و  ياهر  رد شـهـ اکیرمآ  يداصتقا  یماظنآ و  یسایس  زکارم  هب  ریخا  یتسیرورت  تالمح 
حرطم هیرظن  نیا  اددجم  بوسحم و  اه  ندـمت  گنج  زا  يا  هنومن  ناونع  هب  ثداوح  نیا  هک  دـش  ببـس  زین  ربماتپس 2001 م ,   11 ش / . 

اکیرمآ و هناشن  ـ مدد مو  اکیرمآ و هـجـ روهمج  سیئر  مود ,  شوب  جروج  هلیـسو  هب  دیدج  یبیلـص  ياه  گنج  زا  ند  ـ نار ـخـن  ـس ددرگ .
مظعم ربهر  هک  تسا  یگرزب  دیدهت  زا  یکاح  تشاذگ ,  شیامن  هب  ار  برغ  ندمت  یشحو  تیهام  هک  ناتـسناغفا  مولظم  تلم  هب  سیلگنا 
ندـمت گنج  ناونع  اب  یناهج  دـیدج  گنج  عورـش  ریخا , عیاقو  هک  ـن  یا تسا .  هداد  رادـشه  نآ  هب  تبـسن  ار  ناگمه   , یمالـسا بالقنا 

تالوحت نطاب  هب  تبـسن  يرایـشوه  ترورـض  اما  دشابن , نینچ  تسا  ـیـد  ما دو , ـد نـمـ هاو ـن خـ ـشور ار  نآ  هدنیآ  ثداوح  هن ,  ای  تساه 
ترورـض نآ ,  يارب  یگدا  ـ مآ بسک  موزل  اه و  تسینویهـص  يزیگنا  هنتف  هب  هجوت  اـب  برغ  مالـسا و  دـیدج  طـباور  رد  زی  ـ مآ هر  ـ طا مـخـ
دروخرب هیرظن  ياوتحم  تسا :  نینچ  هلاقم  نیا  یلـصا  شـسرپ  نیاربانب  دـنک . یم  نایامن  ار  هژورپ  اـی  هیرظن  نیا  هب  تبـسن  رتشیب  تخاـنش 

 , هنانیبدب ياه  هاگدید  زا  یکی  ناونع  هب  نوتگن ـ  ـتـیـ نا ـه هـ یر ـلـی نـظـ صا ـیـه  ضر فـ دنمادک ؟ ناریا  رب  نآ  ياهدمایپ  و  تسیچ ؟  اه  ندمت 
در و ـ ـس نتفای جـنـگ  ناـیاپ  اـب  هک  تسا  نیا  درـس ـ  گـنج  ناـیاپو  يوروش  یـشاپورف  زا  سپ  هدـش  هئارا  هنا  ـ یار قو گـ یتسیلاـئر و تـفـ

نیرخآ گنهرف ,  هدـش ,  هتـشذگ  کیژولوئدـیا  ياـهدروخرب  نیزگیاـج  اـه  ندـمت  شنکاو  شنک و  دروخرب , یبطق ,  ود  ماـظن  تـغـیـیـر 
کی دـشاب  یملع  يروئت  کی  هک  نآ  زا  شیپ  نوتگنیتناه  هیرظن  هک  تسا  رواب  نیا  رب  هد  ـ نرا نـگـ دز . دـهاوخ  یناـهج  ماـظن  رد  ار  فرح 
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مالسا و يایند  یلل ,  ـمـ لا حطس بـیـن  رد  نآ ـ  نایرجم  تیقفوم  تروص  رد  یمهمرایسب ـ  يا  ـ هد ـ مآ ـت کـه پـی  سا ـک  یژ ـ تار ـتـ سا هژورپ 
يروهمج هب  تبـسن  نآ  ياهدـمآ  زا پـی  ـی  خر ـر بـ کذ هار  هب هـمـ هژورپاـی  هیرظن  لـصا  نییبت  تشاذـگ .  دـهاوخ  ياـج  رب  دوخ  زا  ناریا 

ياه هژاو  تسا  مزـال  ادـتبا  ثحب  رتشیب  نییبت  يارب  دوش . یم  هتخادرپ  نادـب  هدـنیآ  تا  ـفـحـ ـص رد  هک  تسا  یتاـعوضوم  ناریا  یمالـسا 
زا یلاخ  اـما  تسا  یفورع  ـجـی و مـ یار هژاو  هژاو هـر چـنـد  ـن  یا ندـمت   Civilization میهد :  رارق  یـسررب  دروم  ار  گنهرف  ندـمت و 
رد هعماج  کی  دارفا  يراکمه  زین  نتفرگوخ و  نایرهـش  بادآ  قالخا و  هب  ندـش ,  ـیـن  ـش ـ نر ـهـ ـش یناعم  نیعم ,  گـنهرف  تسین .  ماـهبا 

هلحرم زا  هعماـج  کـی  ندــش  جراـخ  ار , تـسا " .  هدروآ  هژاو  نـیا  لـیذ  رد  ار  هریغ  یــسایس و  ینید ,  يداــصتقا ,  یعاــمتجا ,  روـما 
ـ  ییادتبا يرگ و  یـشحو   Enlighten ندرک ,  فـیطل  ندرک ,  هیفـصت  ـا  ترا ـنـکـ یا فرا  ـمـعـ لا ةرئاد   Civilize يانع "  Encarta مـ

 " ندرب راک  هب  تفارظ  ندرک ,  یفاکـشوم   Educate ندرک تیبرت  refine و  تسا .  هدرک  فیرعت  ندرک  نشور   , ندرک ییاـمنهار 
هعـسوت زا  هتفرـشیپ  متـسیس  ای  هلحرم  کـی  ياـنعم " 1 ـ رد  روکذــم  فراـعملا  ةریاد   Civilization تــسا :  هدرک  رکذ  ار  ریز  یناــعم 

یعامتجا لماکت  زا  يرـصنع  ناونع  هب  هک  هتـشذگ  رد  هژیو  هب  یتلم  مدر یـا  مـ دـنا 3 ـ هلحرم  نیا  ياراد  هک  ناهج  زا  یمدرم  یعامتجا 2 ـ
توافت تسا ,  رکذ  لباق  هطبار  نیا  رد  هک  ـچـه  نآ ندـش .  ندـمتم  اکنیا 4 ـ ندمت  دننام  یمیدق ,  ياه  ندـمت   inca دنتسه مارتحا  دروم 

ناسانش و هعماج  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  توافتمالماک  دراوم  زا  يرایـسب  رد  رگیدکی  اب  ندمتم  عماوج  ياه  یگژیو  تسا .  ندمتم  عماوج 
خیرات نینچمه  دنـشاب . یم  لکـشم  راچداه  نآ  رب  دـحاو  حالطـصا  قالطا  اـه و  یگژیو  نیا  يدـنب  عمج  رد  فلتخم  مولع  نادنمـشیدنا 

يارب ار  ندمت  هژاو  اهنآ  دنا . هدرک  ناونع  هنیمز  ـن  یا رد  ار  ندمت  حالطصا  یتسرد  هب  دنراد و  صاخ  عماوج  فیرعت  رد  یتالکـشم  ناناد 
نای رد مـ ـبـتـه  لا دـنرب . یم  راک  هب  دـنا , هدرک  راکـشآ  ار  يزیامتم  یگنهرف  یخیرات و  ياـهوگلا  هک  لاـح  هتـشذگ و  رد  یعماوج  یفرعم 

هطبار نیا  رد  حرطم  لاؤس  هن .  ای  دوش  یم  لما  ـ ـش زین  ار  گنهرف  دوخ , فیرعت  رد  ندـمت  ایآ  هک  دراد  دوجو  رظن  فـالتخا  نادنمـشیدنا 
و هتـشذگ ,  خـیرات  لوط  رد  وا  یلمع  ياه  تیلاعف  درواتـسد  ای  تسا  رـشب  يونعم  يرکف و  تامادـقا  لوصحم  ندـمت ,  اـیآ  هک  تسا  نیا 

رازبا ما  یتدیقع و تـمـ یـشزرا و  یعامتجا ,  يداصتقا ,  یـسایس ,  هدیچیپ  ياه  ماظن  ندمت ,  فیراع ,  زا تـ ـی  خر رد بـ ود ؟ نیا  عومجمای 
نیدب تسا و  گنهرف  هتفای  لماکت  هتفرـشیپ و  عون  ندـمت  هاگدـید ,  نیا  رد  دوش . یم  لماش  ار  تعیبط  رب  ناسنا  یگریچ  نونف  تالآ و  و 

هب ندـمت  هدـش و  میـسقت  يونعم  يدام و  شخب  ود  هب  گنهرف  رگید , فیرا  رد تـعـ تساراد .  زین  ار  گنهرفدوخ  تیهام  رد  ندـمت  ناس 
رازبا دوخ  و  گنهرف ,  تسا ,  ینوریب  ینیع و  تایلجت  يژولونکت و  هدنزاس  هک  يا  هشیدـنا  رکف و  عقاو  رد  دوش . یم  قالطا  يدام  شخب 

هدش هئارا  گنهرف  زا  ینوگانوگ  فیرا  گنهرف تـعـ  Culture دندرگ . یم  بوسحم  ندمت  وزج  یجراخ  هدش  هتخاس  رصانع  تالآ و  و 
 , ملع شناد ,  هب  ییوس  زا  گنهرف  . دـنایامن یم  ار  نآ  توافتم  داعبا  ـتـه ,  ـشاد گنهرف  يانعم  یگدـیچیپ  لوحت و  زا  تیاکح  هک  تسا : 

شزرا راـکفا , دـیاقع , موسرو ,  بادآ  هعومجم  هب  رگید  يوس  زا  تلم و  اـی  موـق  ـی یـک  بدا را عـلـمـی و  ـ ثآ تیبرت ,  میلعت و  تفرعم , 
ياه نامزاس  رد  هک  ینهذ  ینیع و  رـصان  عومجم عـ هک  هدـش  هتفگ  نینچمه  دوش . یم  قالطا  هعماج  کـی  رد  دوجوم  ياـهراجن  هـا و هـ

رب هک  دریگ  یم  رظن  رد  يا  هعومجم  ار  گنهرف  دراد . مان  گنهرف  دـنوش  یم  لقتنم  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  دـنبای و  یم  نایرج  یعامتجا 
لـصاح هعماج  کی  وضع  ناونع  هب  ناسنا  تاداع  اه و  یگتـسیاشریاس  بادآ و  قال ,  ـ خا قو ,  ـلـر حـقـ یا تـ رنه , اهرواب , اه , تخانـش  رثا 

 , هعماج کی  دارفا  كرتشم  یگدنز  هویش  دنا . هتفرگ  يا  پـ ـت .  ـسا ـا  برو ماهلا و  رلیات  زا  حوضو  هب  یـسایس  گن  ـ هر ـف فـ یر رد تـعـ هدش 
يرگید فیراعت  زا  لئاسم  لح  يارب  هتخومآ  يا  هویـش  ای  ـنـد , ـش مواد مـی بـخـ ار تـ یعامتجا  لماعت  هک  ییاه  هشیدنا  دعاوق و  هعومجم 

ای ینمـض  ياـهوگلا  نهوـه  كوـل  یلک کـ زا و  یخیراـت  ظاـحل  هب  هک  یماـظن  هب  ار  گـنهرف  تسا .  هدـش  هئارا  گـنهرف  يارب  هک  تسا 
, در رار گـیـ مه قـ نم  دـسیون : یم  هنیمز  نیا  رد  هورگ  کی  زا  یـشخب  اـی  همه  كارتشا  هجو  دـناوت  یم  هتفرگ و  لکـش  یگدـنز  راکـشآ 
 , تسا هتفاب  دوخ  هک  ییانعم  ياهرات  رد  قلعم  تسا  یناویح  ناسنا  دوب  دقتعم  هک  ربو , سکا  نو مـ زتریگ چـ دروفیلک  دننک و  یم  فیرعت 

نتفای يارب  يریـسفت  یملع  ناونع  هب  هکلب  نوناق ,  نتفای  يارب  یبرجت  یملع  ناونع  هب  هن  ار  نآ  لـیلحت  اـهرات و  نیا  هلزنم  هب  ار  ـنـگ  هر فـ
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طا ـبـ ترا اه بـه  ناسنا  اهنآ  قیرط  زا  هک  دوش  یم  یقلت  یناعم  زا  یماظن  ای  دک  زمر  يانعم  هب  گنهرف  هیواز  ـن  یا زا  منک .  یمدادملق  یناعم 
هک تهج  نآ  زا  گنهرف  تفگ ,  دیاب  نینچ  هـمـ دنشخب . یم  هعسوت  موادت و  یگدنز  هرابرد  ار  دوخ  رکف  زرطو  تخانش  هتخادرپ و  مهاب 

ماجـسنا یتلاح  دهد , یم  ياج  میهافم  زا  يا  هکبـش  رد  ار  هریغ  تسایـس و  بهذم ,  يدنواشیوخ ,  یعامتجا  یگدنز  ياه  شخب  یمامت 
یتلاح دنک , یم  عوجر  زین  ینمض  يراتخاس  ياه  هنومن  هب  اساسا  دنک و  یمن  هدنسب  يرهاظ  ياهراتفر  نیا نـظـر کـه بـه  زا  دراد و  شخب 

يا ـ هرا اه و هـنـجـ شزرا  راکفا , دـیاقع , اه , هروطـسا  موسر ,  بادآ و  هعومجم  هب  گنهرف  هک  تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد  دراد . ناـهنپ 
داصتقا هداوناخ ,  یندم ,  هعماج  تلود ,  تسایـس ,  بهذم ,  زا  معا  یگدـنز  ياه  شخب  یمامت  هک  دوش  یم  قالطا  هعما  رد جـ دو  ـ جو مـ

ندمت زا  یفیرعت  هچ  اه  ندـمت  دروخرب  هیرظن  بحاص  هک  مینیبب  دـیاب  گنهرف ,  ندـمت و  فیرعت  زا  سپ  کن  ـ یا دریگ . یم  رب  رد  ار  و ...
دوخ فیرعت  رد  نوتگنیت ,  ـ نا نوتگنیتناه هـ لئوماس  هاگدید  زا  ندمت  فیرعت  . 3 دراد . يرتشیب  دیکءات  نآ  دعب  مادک  رب  دیامن و  یم  هئارا 

ندمت تسا ...  دسیون : یم  هنیمز  نیا  رد  وا  دزاس . یم  هتـسجرب  ار  نآ  يونعم  دعب  هتـشاد و  دیکءات  نآ  یگنهرف  دـعب  رب  رتشیب  ندـمت ,  زا 
تسا یگنهرف  تیوه  حطـس  نیر  هدر تـ ـتـ ـس یگنهرف گـ تیدوجوم  ند یـک  یگنهرف و Cultural Entity تـمـ يدـنب  هورگ  نیرتالاب 

فیرعتاهداهن اه و  تنس  بهذم ,  خیرات ,  نابز ,  نوچمه  كرتشم  ینیع  رصانع  هب  هجوت  اب  مه  ندمت  تسا .  رادروخرب  نآ  زا  ناسنا  هک 
. دنـشاب یم  اراد  ار  تیوه  زا  ینوگانوگ  حوطـس  دارفا  اه , ناسنا  ینورد  ینهذ و  ياه  ـت  بار ـتـگـی و قـ ـس ـ باو هجوت بـه  اب  مه  دوش و  یم 
 , یح یـک مـسـیـ ـیـک ,  لو ـ تا یـک کـ ییایلاتیا ,  کی  یمور ,  کی  ار  دوخ  بصعت ,  زا  یتوافتم  نازیم  اب  تسا  نکمم  مر  لها  رفن  کی 

. دناسانـش یم  نآ  اب  ار  شدوخ  هک  تسا  یتیوه  حطـس  نیرت  هدرتسگ  دراد  قلعت  نادب  يو  هک  یندـمت  دـنادب . یبرغ  کیای  ییاپورا  کی 
ندمت دننام  ار  یمک  دادـعت  ای  نیچ  ندـمت  دـننام  دریگ  ربرد  ار  اه  ناسنا  زا  يدایز  رامـش  تسا  نکمم  ندـمت  کی  دـنک : یم  هفاضا  يو 

ياکیرمآ یبرغ ,  ياه  ندمت  دننا  مـ ـد , هد يا  دو جـ رد خـ ار  تلم  تلود ـ  دنچ  تسا  نکمم  ندمت  کی  بیئاراک .  هقطنم  رد  نوفولگنآ 
مجح رب  هوالع  اه , ندـمت  ياه  یگژیو  نای  ـه بـ مادا رد  تلم  ینپاژ .  ندـمت  دـننام  دـشاب ـ  تلود ـ  کـی  لـماش  هک  نیااـی  برع  نیتـال و 
ندمت لماش  تسا  نکمم  دـنراد و  سامتو  شزیمآ  رگیدـکی  اب  اه  ندـمت  هک  دـن  هجوت مـی کـ رما  نیا  هب  وا  اه , تلم  تلود ـ  اه و  ناسنا 
ندـمت ای  و  یلامـش ,  ياکیرمآ  يرگید  ییاپورا و  ندـمت  یکی  دراد : هدـمع  شخب  ود  یبرغ  ندـمت  وا  رظن  زا  ـالث  مـ دنـشاب . یعرف  ياـه 

یندش كرد  تیدوجوما  ند هـ وا تـمـ هاگدید  زا  لاح  ره  هب  ییالام .  كرت و  برع ,  تسا :  هدش  لیکـشت  یعرف  ندـمت  هس  زا  یمالـسا 
 , نوتگنی ـتـ نا ير کـه هـ ـگـ ید ـی  گژ ـ یو دنا . یعقاو  اهزرم  نیا  نکیل  دریذپ  یم  ماجنا  یتخـس  هب  اهنآ  نیب  زرم  صیخـشت  دنچ  ره  دـنراد و 

ندمت دسیون : یم  هنیمز  نیا  رد  وا  تساهنآ ,  ندوب  هدنز  ایوپ و  کیمانید ,  تیـصوصخ  درمـش , یمرب  اه  ندـمت  يارب  کیناگرا  رظنم  زا 
خیرات رگـشهوژپ  ره  هک  هنوگ  نامه  دنوش و  یم  ماغدا  مهرد  دنبای و  یم  باعـشنا  دننک , یم  لوفا  روهظ و  دنتـسه , ایوپ  ییاه  هدیدپ  اه 
دلونرآ هک  دوش  یم  روآدای  وا  ـه مـطـلـب  مادا رد  یـسررب  باتک  رد  دنوش . یم  نفد  نامز  يداو  رد  دـیدپان و  اضعب  اه  ندـمت  دـناد , یم 

. دندوجوم نارگیزاب  ار  رـصاعم  ناهج  رد  اهنآ  يات  شـش  طقف  هک  تسا  هدرک  ییاسانـشار  هدمع  ندـمت  کی  تسی و  ـخ بـ یرا یب تـ نیوت 
هب اهنت  اه  تلم  تلود ـ  هتبلا  ـد , نروآ را  ـمـ ـش ـی بـه  نا رو جـهـ ـ ما رد  ـلـی  ـصا اه  تلم  تلود ـ  دنا  لیام  اه  یبرغ  تسا  دـقتعم  نوتگنیتناه 

ـر ثا رب  يدایز  هزادنا  ات  ناهج  دهد و  یم  لیکـشت  اه  ندمت  خیرات  ار , رـشب  خیرات  مظعا  شخب  دنا . هتـشاد  یـشقن  نینچ  نرق  دـنچ  تدـم 
یسویسوفنک 3ـ ندمت  یبر 2 ـ ندمت غـ 1 ـ زا : دـنا  ترابع  هک  تفرگ  دـهاوخ  لکـش  گرزب  ندـمت  تشه  ای  تفه  نیب  شنکاو  شنک و 
 . ییاقیرفآ ندمت  الامتحا 8 ـ و  نیتال ,  ياکیرمآ  ندمت  سکودترا 7 ـ يوالسا ـ  ندمت  ودنه 6 ـ ندمت  یمالسا 5 ـ ندمت  ینپاژ 4 ـ ندمت 

داحتا یـشاپورف  هب  يروئت  نیا  حرط  ياه  هنیمز  هک  میوش  روآداـی  تسا  مزـال  هیرظن  لـصا  هب  نتخادرپ  زا  لـب  اـه قـ ندـمت  دروخرب  هیرظن 
زا سپ   The cold war هک دـیدرگ  حرطم  نیداینب  لاؤس  نیا  ددرگ . یمرب  ناهج  رـصاعم  تالوحت  یتسیلایـسوس و  يوروش  ریهاـمج 
ای تسا و  شمارآ  یتشآ و  حلـص ,  اب  هارمه  يا  هدنیآ  یبطقود ,  ماظن  زا  سپ  ناهج  هدن  ـ یآ ـا  یآ درـس  گنج  نایاپ  يوروش و  لالحمـضا 
 . تـسا هدــیدرگ  حرط  هنانیبدــب  هناـنیب و  شوـخ  هاگدــید  ود  هـطبار  نـیا  رد  دریگ ؟ ار مـی  ار فـ نآ  زا جـنـگ  يد  ـ ید عوـن جـ هـک  نـیا 
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کی مه  خـیرات  ناـیاپ  هک  اـنعم  نیدـب  دـیدرگ . حرطم  اـمایوکوف  سیـسنارف  يوس  زا  لوا  يروـئت  ناوـنع  تحت  لـصالا  ینپاژ  ییاـکیرمآ 
لباق مزال و  هجیتن  هب  یلگه  شرگن  ساسا  رب  یخیرات  کیتکلاید  ـت و  سا خیرا فـلـسـفـی  نا تـ ـ یا ترورض The end of history پـ

نیا امایوکوف  هیرظن  رد  یـساسا  هتکن  تسا .  درـس  گنج  نایاپ  ینعی  یـسایس  هتفرگ  ماـجنا  رما  کـی  مه  تسا و  هدیـسر  دوخ  ینیب  شیپ 
هنانیبدب يروئت  هنانیب ,  شوخ  رظن  نیا  لباقم  رد  دروآ . یم  باسح  هب  یبرغ  مسیلاربیل  یعطق  يزوریپ  اب  ربارب  ار  خیرات  نایاپ  يو  هک  تسا 

هیزجت و دحاو  ناونع  هب  تلم  روشک ـ  هدیدپ  هک  اجنآ  زا  هاگدید ,  نیا  ساسا  رب  تسا .  نوتگنیتناه  يوس  زا  هدش  هئارا  اه  ندمت  دروخرب 
رارق اه  ندمت  دروخرب  هناتـسآ  رد  ناهج  نونکا  تسا  هتفریذپ  نایاپ  زین  اه  يژولوئدـیا  گنج  هتخاب و  گنر  یللملا  نیب  تاضراعت  لیلحت 
هگن رود  يوروش  ری  ـ ها داحتا جـمـ ذوفن  زا  ار  بونج  ات  دوب  ددص  رد  لامش  یبطقود ,  ماظن  درس و  گنج  رـصع  رد  رگا  نیار  ـ با بـنـ .؟ دراد

هعـسوت نویـسازینردم  یپ  رد  زین  بونج  دزاس و  راومه  یتیلم  دنچ  ياه  تکرـش  يراذـگ  هیامرـس  بونج و  اب  تراجت  ياربار  هار  دراد و 
ناونع هب  زونه  اه  تلم  تلود ـ  دـنچ  ره  اه  ندـمت  دروخرب  هیرظن  ساسا  رب  دوب , مزیلاینل  ـ کوئ مزیلاینلک و نـ هب  ندیـشخب  نایاپ  يداـصتقا و 

اه ندمت  اب   Civilization دشاب . یم  بونج  لامش ـ  طباور  رد  هنیمز و  نیا  رد  یلصا  شقن  یلو  دنراد  شقن  یلل  ـمـ لا نار بـیـن  ـگـ یزا بـ
نیا رد  يرگید  لاؤس  خـیرات ,  هدـنیآ  هرابرد  یلک  هاگدـید  ود  نیب  رد  اه  ندـمت  دروخرب  يروئت  هاگیاج  ندـش  صخـشم  زا  سپ  نون  ـ کا

زا سپ  روشک  نیا  نالک  يژتارتسا  هب  تبـسن  ـکـا  یر ـ مآ ير  ناگبخن فـکـ نیب  هک  یفلتخم  ياه  هاگدـید  رد  اـیآ  هک  ددرگ  یم  حرط  هنیمز 
اکیرمآ يرکف  ناگبخن  لاؤس ,  نیا  هب  خساپ  رد  دراد ؟ رارق  يا  هبتر  هچ  رد  اجک و  رد  نوتگنیتناه  يروئت  هاگیاج  دراد , دوجودرس  گنج 

ای ییارگاوزنا  نارادــفرط  لوا ,  خـــساپ   Isolationism فـیرعت هـک  ناـیارگاوزنا  تـسا .  دـنا . هدوـمن  هـئارا  تواـفتم  شرگن  راـهچ 
, دـنناد یم  دودـحم  اـکیرمآ  مدرم  كـالما  يدازآ و  یکیزیف ,  تینما  هـب  ار  نآو  دـنراد  اـکیرمآ  یلم  عـفا  زا مـنـ يدود  ییوـجاوزنا مـحـ

چیه دـندقتعم  نانآ  دنتـسه . یبرغ  هرکمین  زا  عا  ـ فد هب  تشگزاب  یعافد و  ياه  هنیزه  شهاک  اکیرمآ , یتینما  تادـهعت  لالحنا  راتـساوخ 
ره رگا  تسا .  هدش  ایـسآ  اپورا و  رد  تردق  هنزاوم  داجیا  بجوم  يوروش  یـشا  ـ پور تسین و فـ اکیرمآ  یلم  عفانم  دیدهت  هب  رداق  یتردق 

فر ود طـ رد  يدنمتردق  دنمتورث و  ياه  تلود  دننزب , دوخ  یماظن  تردق  هعـسوت  هب  تسد  دـنهاوخب  نیچ  هیـسور و  ياهروشک  زا  کی 
 . تسین ایـسآ  قرـش  اـپورا و  رد  اـکیرمآ  روـضح  هب  يزایناذـل  دـنیامن , راـهم  ار  اـهنآ  هک  اـپورا  هیداـحتا  نپاژ و  دـنراد  دوـجو  ایـسآروا 

فدـه ار  يداصتقا  عفانم  نیمءات  دـننک و  یم  وجو  تسجروشک  نیا  لخاد  رد  ار  دـیدج  هورد  رد  اـکیرمآ  یلـصا  لکـشم  ناـیارگاوزنا , 
هنزاوم نارادفر  نآ طـ زا  مود  شر  شقن Balance Of Power نـگـ هاگدید ,  نیا  تسا .  دنناد . یم  اکیرمآ  یجراخ  تسایس  یلـصا 

دـنناد و یم  یبطق  دـنچ  ماظن  کی  ار  روهظ  لاح  رد  یللملا  نیب  ماظن  نانیا  تسا .  لـئاقاکیرمآ  يارب  ایـسآروا  رد  هدـنهد  هنزاو  تردـق مـ
اهنآ دید  زا  دنک . هدافتـسا  روهظ  لاح  رد  یبطق  دنچ  ماظ  زا نـ دناوتب  هک  دشاب  یتیعقوم  يوجو  تسج  رد  دیاب  هدحتم  تالایا  هک  دندقتعم 

يربهر ناونع  هب  دناوت  یمن  تسین و  رادروخرب  ناهج  حطـس  رد  یللملا  نیب  یلخاد و  حل  ـ ـص ظفح  يارب  یفاک  هدارا  تردـق و  زا  اکیرمآ 
یتایح عفانم  زا  گرزب ,  ياه  تردـق  ناـیم  حلـص  هک  دـندقتعم  رظن  نیا  نارادـفرط  دـیامن . لـمع  یبطق  کـی  ناـهج  رد  ارچ  نوچ و  یب 

تیعقوم شیاسرف  نانآ  دـنروآ . یم  رامـش  هب  اکیرمآ  یتاـیح  عفاـنم  هلمجزا  ار  سراـف  جـیلخ  ایـسآ و  قر  ـ ـش اـپورا , ناـنآ  تساـکیرمآ . 
يداصتقا و تالکشم  لح  روظنم  هب  مزال  تامادقا  ماجنا  اذل  دنناد . یم  یلم  تینما  عوضوم  کی  ار  اکیرمآ  یکیژولو  يدا و تـکـنـ ـتـصـ قا

يارب شالت  اب  هورگ  نیا  یکیژولوئدـیا  رظن  زا  تسا .  هورگ  نیا  ياه  هیـصوتزا  اکیرمآ  یکیژولونکت  يداصتقا و  تردـق  تایح  دـیدجت 
یلم عفانم  زا  عیـسو  یتشادرب  دنتـسه و  یناهج  مظن  داـجیا  لاـبند  هب  ناـنیا  ناـیارگ ,  ناـهج  مو :  ـ ـس دـنا . فلاـخم  یـسارکومد  شرتسگ 

شرتسگ لـثم  تالکـشم جـمـعـی  زا  هکلب  اـه  تلود  رگید  بناـج  زا  هن  اـکیرمآ  يارب  یلـصا  تادـیدهت  اـهنآ  رظن  زا  ـد . نراد ـکـا  یر ـ مآ
یطیحم تسیز  تالکشم  يداصتقا ,  تینما  يارب  يداصتقا  دوکر  دیدهت  یلخاد ,  ياه  گنج  شرتسگ  رطخ  یعمج ,  راتـشک  تاحیلـست 

رظن زا  دـننک و  یم  تیاـمح  یللملا  نـیب  ياـهداهن  قـیرط  زا  یعمج  هتـسد  مادـقا  زا  یـسای  ـ ـس رظن  زا  هورگ  نـیا  دوـش . یم  یـشان  هریغ  و 
هعسوت رب  کیژولوئدیا  رظن  زا  دندقتعم و  نپاژ  اپورا و  يداصتقا  زکارمریاس  اب  يراکمه  هب  یلعف  لباقتم  یگتسباو  تیعـضو  رد  يداصتقا 
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یبطق کی  ماظن  داجیا  اکیرمآ و  قوفت  يرترب و  ظفح  يارب  شالت  زا  هتـسد  نیا  نایارگ ,  قوف  تـ مرا :  چـهـ دـنراد . دـیکءات  لاربیل  هعماج 
کی روهظ  زا  يریگولج  ناهج ,  ـر  تر تردق بـ ناونع  هب  هدحتم  تالایا  ظفح  دنناد . یم  حلـص  هدننک  نیمـضت  ار  نآ  دننک و  یم  تیامح 

سراـف و جـیلخ  رد  هژیو  هب  موـس  ناـهج  رد  اـکیرمآ  تیعقو  ایـسآروا و حـفـظ مـ رد  دـیدجرترب  کـینومژه و  یماـظن  یـسایس ـ  تردـق 
جورخ تروص  رد  هک  دـندقتعم  قوفت  يژتارتسا  نارادـفرط  ددرگ . یم  بوسحم  اکیرمآ  یتایح  عفانم  هلمج  زا  نانیا  رظن  رد  هناـیمرواخ , 

 , نپاژ ناملآ ,  لثم  يا  هقطنم  ياه  تردـق  تسا  نکمم   , هنایمرواخ سراف و  جـیلخ  ـیـا , ـسآ قرـش  اپورا , نوچ  ساسح  قطانم  زا  اکیرمآ 
رد یتابث و جـنـگ و  یب  یتاحیلـست ـ  هقباسم  هب  رما  نیا  دـنیامن . رپ  ار  اکیرمآ  جورخ  زا  یـشان  تردـق  ـالخ  دـننک  یع  ـ ـس قارع  ناریا و 

اه و ندمت  دروخرب  هیرظن  یـسرر  بـا بـ دشدهاوخ . یهتنم  اکیرمآ  عفانم  نایز  هب  قطانم و  نیا  رب  مصاختم  تردـق  کی  ـلـط  ـس ـت تـ یا نـهـ
The Clash زری ـ فا نرا  رد مـجـلـه فـ يدـال  لا 1993 مـیـ ـ ـس رد  ار  هک  نوتگنیتناه ,  ییاکیرمآ ,  تسیژتارتسا  ياـه  هاگدـید  هب  هجوت 
Foreign Affairs ینعی مراـهچ  هتـسد  رد  ناوـت  یم  ار  وا  هک  میـسر  یم  هجیتـن  نیا  هـب  درک , رـش  ـه مـنـتـ لا Of Civilization مـقـ

نا ـ یار ـع گـ قاو ـت هـا یـا  ـس ـیـ لاـئروز رگید جـ هتـسد  هس  اـهارگ و  ـ نا ـ مرآ زا  نا  ـ یار نا گـ ـجـا کـه جـهـ نآ زا  داد و  يا  نا جـ ـ یار قو گـ تـفـ
هیضرف دسیون : یم  دوخ  هلاقم  رد  نوتگنیتناه  لئو  ـ ما ـ ـس تسا .  نایارگ  عقاو  زا  زین  اه  ندمت  دروخرب  هیرظن  بحاص  دنوش , یم  بوسح  مـ

يوـب هن  دراد و  یکیژولوئدـیا  گـنر  هن  يوروـش )  یـشاپورف  زا  سپ   ) وـن ناـهج  نیا  رد  دروـخرب  یلـصا  هطقن  ـالوصا  هک  تسا  نیا  نم 
ـ  تلود سب .  دوب و  دهاوخ  یگنهرف  تیهام  ياراد  , اهدروخرب شوج  هطقن  حالطصا  هب  رـشب و  دارفا  نایم  قیمع  ياه  فاکـش  يداصتقا . 

تلم نایم  یناهج  تسای  رد صـحـنـه سـ ـلـی  صا ياه  يریگرد  نکیل  دنام . دنهاوخ  یقاب  ناهج  هصرع  رد  نارگیزاب  نیرتدنمورین  اه  تلم 
دهاوخ هیاس  یناهج  تسایـسرب  ماجنارـس  اـه  ندـم  درو تـ ـ خر Fault Lines بـ دوب . دـهاوخ  فلتخم  ياه  ندـمت  اـب  ییاـه  هورگ  اـه و 
شلاچ یلماکت  ریـس  زا  هلحرم  نیرخآ  اه  ندمتدروخرب  دوب و  دهاوخ  دربن  ياهزیرکاخ  هدـنیآ  رد  اه , ندـمت  نایم  لسگ  طوطخ  دـنکفا ,
اساسا اه , يژولوئدیا  دروخرب ـ  اه و  تلم  تلود ـ  شلاچ  نارایرهش ,  نیب  عازن  نوتگنیتنا  بـه نـظـر هـ درک . دهاوخ  میسرت  ار  ون  ناهج  رد 
هزادنا نامه  هب  هتکن  نیا  یبرغ  یلخاد  دمان . یم  دنیل  مایلیو  هک  يزیچ  دوب , یبرغ  ندمت  نورد  رد  ییاه  ياه کـشـمـکـش  گنج  ار  نآ 

, درس گنج  نایاپاب  مهدزون .  مهدجه و  مهدفه ,  هدس  ياه  گنج  یناهج و  ياه  گنج  دروم  رد  هک  دوب  قداص  درـس  گنج  دروم  رد 
ياه ندمت  دوخ  نایم  رد  یبرغ و  ریغ  یبرغ و  ياه  ندمت  نیب  شکمـشک  رب  دوش و  یم  جراخ  شا  یبرغ  هدودحم  زا  یللملا  نیب  تسایس 

يد ـتـه بـنـ ـسد نیا  دـش . یم  میـسقت  موس  مود و  لوا ,  ناـهج  هب  اـیند  در  ـ ـس نارود جـنـگ  رد  وا  بـه نـظـر  ـد . با زکرمت مـی یـ یبرغ  ریغ 
هعسوت حطس  ای  يداصتقا  ای  یسایس  ماظ  رب حـسـب نـ هن  ندمت و  گنهرف و  ظاحل  هب  ار  اهروشک  هچنانچ  نونکا  درادن . تیعوضوم  رگ  ـ ید
لئاسم ناسانـشراک  زا  رگید  یکی  یکـسنیژرب ,  هارمه  هب  نو  ـتـیـنـگـتـ نا هـ میا .  هداد  ماـجنا  يرتدـیفم  راـک  مینک  يدـنب  هورگ  يداـصتقا 

ءاشنم ار  ییایفارغج ـ  تافالتخا  نوتگنیتناه  دـنا . هدرک  مـالعا  ار  نردـم  خـیرات  کـیتل  ـ پوئژ يا  ير هـ ـیـ گرد متخ  عقاو  رد  کـیژتارتسا , 
لیذ رارق  هب  لاس 1648  رد  یلافتـسو  حلـص  دادرارق  زا  دعب  اه  يریگرد  یگن  ـ هر ریـس فـ وا  رظن  هب  دناد . یم  هدـنیآ  ياه  يریگرد  یلـصا 

يریگرد اه ـ  تلم  تلود ـ  نیب  يریگرد  مسیلاربیل ـ  مسیـسکرام و  درـس  گنج  اه  يژولوئدیا  نیب  يریگرد  اه ـ  ندـمت  يریگرد  تسا : 
ار یناهج  ياهدادخر  یعطق  ینیب  شیپ  هن  لمتحم و  هیـضرف  کی  هک  دوش  یم  روآدای  نوتگنیتناه  دنچ  ره  تسا  ین  نارایرهـش گـفـتـ نیب 

دروخرب لیالد  دـناد . یم  نردـم  ناـهج  رد  يریگرد  لـماکت  هلحرم  نیرخآ  ار  اـه  ندـمت  يریگرد  وا  لاـح  ره  هب  یلو  تسا  هدرک  حرط 
هک نیا  هلمج  زا  دنک , یم  رکذ  ار  يدراوم  نوتگنیتناه  تسیچ ,  هدنیآ  رد  اه  ندمت  یلامتحا  دروخرب  ـیـل  لد ـن کـه  یا درو  رد مـ اه  ندمت 

نز و ردام , ردـپ و  تلود ,  دنورهـش و  هورگ ,  در و  فـ ناسنا ,  ادـخ و  طباور  نوچ  یلئاسم  هرابرد  فلتخم  ياـه  ندـمت  ياـه  هاگدـید  , 
ياـه گـنهرف  ناـیم  هک  يا  هدـنیازف  ساـمت  تسا .  تواـفتم  یعاـم  ـتـ جا تا  يربارب و طـبـقـ تیلوؤسم ,  قح و  , رادـتقا يدازآ و  رهوـش ,
يرای ـ ـشو یهاگآدوخ و هـ ات  تسا  هدـیدرگ  بجوم  هدـش ,  ریذـپ  ناکما  اهدـمآ  تفر و  یع و  ـمـ جطا ـبـ ترا ـل  یا ـ ـسو قیرط  زا  نوگانوگ 

ياه تیوه  زا  ار  مدرم  یعامتجا ,  لو  يداصتقا و تـحـ يزاسون  دوش . دـیدشت  ناشتاکرتشمو  اـه  تواـفت  هب  تبـسن  فلتخم  ياـه  ندـمت 
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قطانم زا  يرایـسب  رد  هصیقن  نیا  دزاس . یم  فیع  ـ ـض تـ ـت ,  یو ـلـی هـ ـصا عجرم  ناونع  هب  ار  تلود  دنک و  یم  ادـج  دوخ  یتنـس  یموب و 
قفوم ییارگ  هقطنم  وا  رظن  هب  ییارگایـسآ  دیدجت  لثم  تسا ,  هدش  ناربج  شیوخ  نتـشیوخ  هب  تشگزاب  ای  بهذـم و  هب  شیارگ  طسوت 

گنهرف هک  تسا  دقتعم  نوتگنیتناه  رگید  يوس  زا  یندمت  يرایشوه  دوش . یم  تیوقت  انب و  ددجم  ندرک  ـی  مال ـ ـسا هیاپ  رب  زین  يداصتقا 
 , يواست رـشب , قوقح  مزیلاربیل ,  ییارگدرف ,  نوچ  یبرغ  میهافم  نکیل  دبای , شر  ـتـ ـس یکاخ گـ هرک  طاقن  رثکا  هب  دناوت  یم  یبرغ  هماع 

یمالسا و ياه  گنهرف  رد  جیار  میهافماب  اساسا  تسایـس  زا  بهذم  ییاد  دازآ و جـ رازا  دا بـ ـ ـص ـتـ قا ـی ,  ـسار ـ کو ـ مد نو ,  ـ نا قـ يدازآ , 
عون زا  ییاه  شنکاو  جییهت  هب  لومش  ناهج  ياه  شزرا  ناونع  هب  یبرغ  ياه  شزرا  غیلبت  تسا .  توافتم  ییادوب  ودنه و  یسویسوفنک , 
هوجو ندوـب  یـساسا  ـعـی و  قاو 1 ـ زا : دـنترابع  وا  رظن  زا  اـه  ندـمت  دروخرب  لـیالد  عومجم  رد  دـنک . یم  کـمک  یمالـسا  ییارگداـینب 

هب هدـمآ ,  دوجو  هب  خـیرات  لوط  رد  بهذـم  هژیو  هب  ـنـت و  ـس گنهرف ,  نابز ,  خـیرات ,  دروم  رد  هک  یفالتخا  اه : ندـمت  نیب  فـالتخا 
شنک و رثا  رب  تسا .  رت  یـساسا  یـسایس  ياه  ماـظن  یـسایس و  ياـه  يژولوئدـیا  فـالتخا  زا  بتارم  هب  تفر و  دـهاوخن  ناـیم  زا  يدوز 

نیا هک  دوش  یم  رتشیب  یندمت  یهاگآدوخ  فلتخم  ياه  ندمت  هب  ـتـه  ـس ـ باو يا  یندـمت مـلـت هـ یهاگآدو  ـت خـ یو تـقـ نیب 2 ـ شنکاو 
يدا و ـتـصـ قا يزا  ـ ـسو ـد نـ نور 3 ـ دـنز . یم  نماد  دـنوش , یم  هتـشادنپ  نینچ  ای  دـنراد و  یخیرات  قیمع  هشیر  هک  تاـفالتخا  هب  دوخ  رما 
ار یندـمت  یهاگآ  دـشر  هک  برغ ,  هناـگود  شقن  4 ـ دزاس . یم  ادـج  ناـش  یموب  هنیرید و  تیوه  زا  ار  اـه  ناـسنا  هک  یعاـمتجا  لوحت 

شیوخ لصا  هب  تشگزاب  هدـیدپ  لیلد ,  نیمه  هب  دـیاش  لاح و  نیع  رد  وسرگید  زا  تسا و  جوا  رد  برغ  وس  کـی  زا  دـنک . یم  تیوقت 
یبرغ ياه  هشیدنا  تسکـش  نپاژ ,  ندش  ییایـسآ  ریظن  ییاه  هدید  پـ در . ـج مـی گـیـ ـض ـی نـ بر ندش غـ ودـنه  ریغ و  ياه  ندـمت  نیب  رد 

ياه توافت  اـه و  یگژیو  رب  ناوت  یم  رت  کـمـ ندش 5 ـ یمالسا  تسا .  روما  نیا  زا  نات  ـ سود هرابود هـنـ ای  مسیلانویـسان و  مسیلایـسوس و 
قباس يوروش  رد  الثم  دـنوش , یم  لصفو  لـح  یـسایس  يداـصتقا و  لـئا  ـ ـس زا مـ رتراوشد  اـهنآ  ور  نیا  زا  تشاذـگ .  شوپرـس  یگنهرف 

ییاینوتـسا و دـنناوت  یمن  اه  سور  یلو  سکع ,  رب  دوش و  ریقف  تسناوت  یم  دـنمتورث  دـنو , ـ ـش تار  ـ کو ـ مد دنتـسناوت  یم  اـه  تسینومک 
اه ندمت  دروخرب  رد  یلودیتسه  فرط  مادک  رد  امـش  هک  دوب  نیا  لاؤس  کیژولوئدیا  دروخرب  رد  دنوش . ینمرا  دـنناوت  يرذآ هـا نـمـی 

يانبم بهذم  گنهرف و  الثم  يداصتقا  ییارگ  هقطنم  دـشر  رثا  رب  یندـمت  یهاگآدوخ  تیوق  تـ 6 ـ دیتسیک , ؟ امش  هک  تسا  نیا  شـسرپ 
لباـقم رد  ار  اـم  ـالامتحا  دـننک , یم  فیرعت  بهذـم  تیموق و  ياـنبم  رب  ار  دوخ  تیوه  هک  یمدرم  دـهد . یم  لیکـشت  ار  وکا  يراـکمه 

خ . / دننیب یم  نارگید 

هاگشناد هزوح و  تدحو 

دشوک یم  هک  تسا  هاگشناد  هزوح و  تدحو  هرابرد  یقیقحت  رضاح  هلاقم  موهفم »  ینعم و  اهتیعقاو -  لیلحت   » هاگـشناد هزوح و  تدحو 
لابند يرگید  تالاقم  اب  یهلا  لضف  هب  هدنیآ ، ياه  هرامـش  رد  ثحب  نیا  دنک . دقن  لیلحت و  ار  هنیمز  نیا  رد  فلتخم  ياه  هشیدنا  قامعا 

ياه هشیدـنا  قمع  هب  ذوفن  ثحب و  رهاوظ  زا  رذـگ  یگنهرف ، بالقنا  زاغآ  زا  لاس  هدزناپ  هب  بیرق  تشذـگ  زا  سپ  کـنیا  دـش . دـهاوخ 
ساسح و هثحابم  نیا  رد  يدـج  روضح  هب  ار  یهاگـشناد  يوزوح و  نادنمـشیدنا  همه  هلجم ، تسا . راـکنا  لـباقریغ  یترورـض  تدـحو ،

قرط هب  نآ  زا  شیپ  یتح  یمالـسا و  بـالقنا  يادـتبا  زا  هک  تسا  یلئاـسم  زا  هاگـشناد  هزوح و  تدـحو  هلاـسم  دـناوخ . یم  ارف  يرورض 
رد ماهبا  يارب  ییاج  دیاب  وگتفگ ، ثحب و  ینالوط  تدم  نیا  تسا . هدوب  روشک  نیا  ناحلـصم  نارظن و  بحاص  هجوت  نوناک  رد  فلتخم 

. دشاب هدش  لح  زین  هلوقم  نیا  اب  طبترم  یلمع  لئاسم  زا  يرایسب  هک  دوریم  راظتنا  هکلب  هتشاذگن و  یقاب  هلاسم  صیخـشت  ینعی  ماگ ، نیلوا 
هتخانـش هاگـشناد »  هزوح و  تدحو   » ناونع تحت  هک  لکـشم  لح  هنیمز  رد  ییاه  تفرـشیپ  تلم ، نیا  یخیرات  ياه  شزیخ  کش  نودـب 
بولطم ياضف  هب  ندیـسر  ات  تهج  ود  ره  رد  اما  تسا ، هدرک  کـمک  هلاـسم  تروص  كرد  هب  زین  يدـح  اـت  و  هدروآ ، دوجوب  دوش ، یم 

دهاش مه  ینعی  دوش . یم  هدید  ارقهق  تشگرب و  یعون  تهج  ود  ره  رد  ریخا  ياهلاس  نیا  رد  هک  تسا  نیا  راب  فسات  میراد . هلصاف  زونه 
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هاگـشناد هزوح و  نیب  ینیرفآ  ضراـعت  تدـحو و  زا  ندـش  رود  تهج  رد  یتامادـقا  مه  میتسه و  هلاـسم  تیهاـم  دروم  رد  ینیرفآ  ماـهبا 
يانبم هلاقم  نیا  رد  و   ) تسا ناگمه  لوبقم  روهشم و  هک  هنوگنآ  ایآ  هک  درک  دیدرت  هلاسم  نیا  رد  ساسا  زا  ناوت  یم  دریگ . یم  تروص 

هیاپ رب  رگا  هک  میدقتعم  لصا  رد  ام  هن ؟ ای  تسا  هدوب  هاگـشناد  هزوح و  نایم  عیـسو  يدـج و  یـضراعت  داضت و  تسا ،) هتفرگ  رارق  ثحب 
همه تروص  هب  هاگـشناد  هزوح و  زگره  يا ، هدع  تساوخ  مغریلع  ادتبا  نامه  زا  دوب . دـهاوخ  یفنم  خـساپ  مینک  يرواد  ینیع  ياه  هداد 

هک هاگـشناد  ناراذگناینب  ناورـشیپ و  زا  یـضعب  یتح  دنا و  هتـشاد  يددعتم  لصو  طاقن  هراومه  هکلب  دـنا ، هدوبن  داضتم  ضراعم و  هبناج 
زا دنا . هدید  یمن  روطنیا  ار  هلاسم  زگره  دنـشاب و  هتـسویپ  يرگید  هب  هدـیرب و  یکی  زا  هک  هدوبن  روطنیا  دـنا ، هدوب  يوزوح  قباوس  ياراد 

دروم هلاـقم  نیا  رد  هک  یتروصب  زگره  هلاـسم  هدـش ، لـصاح  هنیمز  نیا  رد  هک  يا  هدـمع  ياهتفرـشیپ  زا  سپ  ینوـنک  عـضو  رد  ور ، نیا 
اههاگدـید نیرت  یطارفا  زا  رثاتم  ابلاغ  داهن ، ود  نیا  طباور  رب  مکاح  ياضف  هک  تسا  نیا  تقیقح  اـما  تسین ، هتفرگ  رارق  ثحب  شـسرپ و 

داجیا ود  نیا  نایم  عطاق  يدـنب  فص  کی  یبرغ  يوگلا  برغ و  زا  یـسات  اـب  دـنا  هدوب  لـیام  یناـسک  ینعی  تسا ، هدوب  صوصخ  نیا  رد 
تسا و يرگید  گرم  لوفا و  ورگ  رد  یکی  دـشر  ءاـقب و  هک  دـننادب  تواـفتم  ـالماک  ياـیند  ود  هب  قلعتم  ار  هاگـشناد  هزوـح و  و  دـننک ،
ار ود  نیا  ياهدروخرب  تاثحابم و  دـنور  اما  هتـشادن ، یعقاو  لصحم و  ءازاب  ام  شلماـک  تروص  رد  هکنیا  نیع  رد  ریوصت  نیا  سکعلاـب .
هدرک و هاـگن  هلاـسم  هب  یناـمرآ  عون  اـی  یعازتـنا  ریوصت  نیا  رظنم  زا  هلاـقم  نیا  رد  زین  اـم  تهج  نیدـب  تسا . هداد  تهج  دوخ  تیلک  رد 

یلـصا لاؤس  ار  ود  نیا  تدحو  دنور  دروم  رد  ییوج  هراچ  سپـس  و  میا ، هدومن  یقلت  ضورفم  ار  رگیدکی  زا  هاگـشناد  هزوح و  ییادـج 
هدـشن و كرد  دـیاش  دـیاب و  هک  هنوـگنآ  هاگـشناد  هزوـح و  تدـحو  هلاـسم  تمیق  نزو و  هک  تـفگ  دـیاب  ـالوصا  مـیا . هداد  رارق  ثـحب 

هنیمز نیا  رد  یفاک  هزادـنا  هب  دوخ  باب ، نیا  رد  قیمع  نادـنچ  هن  ارذـگ و  ییاهوگتفگ  ماجنا  هلاسم و  نیا  هب  لاـس  رد  يزور  صاـصتخا 
هلاسم و تخانـش  نودب  دراد . نآ  هب  طوبرم  جـیاتن  راثآ و  هلاسم و  زا  یفاک  تخانـش  مدـع  زا  تیاکح  دوخ  دروخرب ، عون  نیا  تسایوگ .

تبـسن یخیرات  دودحم و  تشادرب  یخیرات  تشادرب  تشاد ؟ نآ  اب  يدج  دروخرب  راظتنا  ناوت  یم  هنوگچ  هدش ، ریوصت  ياهدـمایپ  رطخ 
هداد لزنت  اهنآ  نایم  ضراعت  یشزومآ و  داهن  ود  دح  رد  عوضوم  اهتشادرب  نیرتدودحم  رد  دراد . یفلتخم  ياهتیاور  هاگـشناد  هزوح و  هب 

يرگید تسا و  دیدج  نارود  هب  قلعتم  یکی  هک  ددرگ ، یمرب  یشزومآ  بلاق  تخاس و  رد  توافت  هب  یلصا  لکشم  دید  نیا  زا  دوش . یم 
، درک دهاوخ  ادیپ  یفلتخم  ياهتروص  هلاسم  دوش ، یقلت  هدمع  اهتوافت  مادک  هکنیا  هب  هتـسب  یلک  نایب  نیا  یپ  رد  دراد . هشیر  هتـشذگ  رد 
اب دروخرب  رد  ندوبن  دـمآراک  هتـشذگ و  هب  داهن  ود  نیا  زا  یکی  یگتـسب  هک  تسا  نیا  هاگدـید  نیا  رد  یلـصا  ثحب  تروص  ره  رد  اـما 

رگید داهن  نآ  بسانت  مدع  و  فرط ، کی  زا  دیدج  نارود  اب  نآ  قابطنا  مدع  لک  رد  ون و  هزات و  تالکـشم  لصف  لح و  دیدج و  لئاسم 
هیاپ داینب و  كاخ ، بآ و  نیا  زا  نوریب  رد  شا  هیلوا  هخسن  یلـصا و  نطوم  اب  نآ  بسانت  یموب و  یلم و  یبهذم ، هژیوب  یگنهرف  لئاسم  اب 
هیلوا نارود  رد  صخالاب  لکـشم ، نیا  شیادـیپ  خـیرات  رد  ناوت  یم  دزاس . یم  ار  اهنآ  نایم  ضراعت  داـهن و  ود  نیا  هب  طوبرم  تالکـشم 

رـس رب  هک  یماگنه  تسا . هدوب  هلاسم  هب  تبـسن  يدـید  نینچ  دوجو  نیبم  هک  تفای  ار  یثداوح  ناریا  هب  دـیدج  یـشزومآ  ياهداهن  دورو 
نینچ اقیقد  هلاـسم  دوش ، یم  اـپرب  عازن  نآ  ریظن  تکمین و  زیم و  زا  هدافتـسا  مدـع  اـی  هدافتـسا  سـالک ، رد  نتـسشن  کبـس  شـشوپ ، عون 

یگتسجرب ( 1) نآ رد  یتشادرب  نینچ  هغبـص  هک  دوش  یم  دروخرب  هلاسم  اب  یعون  هب  هاگ  زین  ریخا  ياـهلاس  رد  دریگ . یم  دوخ  هب  یتروص 
شیادیپ ای  ودنیا  ییادج  اتیاهن  اهتوافت و  نیا  تابجوم  هچنآ  ینعی  دـنیب ، یم  یخیرات  ار  هلاسم  يدایز  دـح  ات  دودـحم ، تشادرب  نیا  . دراد

یم يزاب  شقن  اجنیا  رد  یخیراـت  تیعقاو  ود  دراد ، یخیراـت  ياـهتیعقاورد  هشیر  تسا ، هدروآ  مهارف  ار  میدـق  دـیدج و  یـشزومآ  ماـظن 
يزیچ نآ  تیعقاو  ود  نیا  درکلمع  برغ و  هعـسوت  تفرـشیپ و  یخیرات  تیعقاو  يرگید  ام و  یگدنام  بقع  یخیرات  تیعقاو  یکی  دـنک :

ار برغ  زا  يریگوگلا  ترورض  تفرـشیپ ، هب  لین  تافام و  ناربج  هب  ام  لیامت  ریذپان  بانتجا  روطب  و  میهجاوم ، نآ  اب  نونکا  ام  هک  تسا 
رگا دیاش  دنک . تمذم  تتامـش و  ار  هلاسم  نیا  اب  هتـشذگ  ياهمیژر  دروخرب  عون  هک  دنیب  یمن  یلاکـشا  تیاور  نیا  تسا . هدـش  بجوم 

يولهپ هتـسباو  تموکح  شیادیپ  زا  شیپ  هک  هیلوا  تامادقا  یـضعب  دـنچره  درک ، یم  توافت  هلاسم  دوب  راکرـس  رب  ناریا  رد  یلم  یتلود 
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تسا یخیرات  تیعقاو  نیا  زا  یـشخب  زین  هتـشذگ  میژر  دوجو  لاحرهب  اما  دیوگ . یم  ار  نیا  زا  ریغ  نونفلاراد ، هسردم  ریظن  تفرگ  ماجنا 
برغ زا  يریگوگلا  هیاپ  رب  دیدج  ینامزاس  تالیکشت و  اهنآ ، فذح  تهج  رد  یتنس و  یشزومآ  تالیکـشت  لباقم  رد  هدش  بجوم  هک ،

درواتسد مه  هنیمز و  مه  هک  نیون  یـشزومآ  ماظن  زا  دیاب  يرـشب  هشیدنا  ناوراک  زا  یگدنام  بقع  ظاحل  هب  ام  رگید  نایب  هب  دیآ . دوجوب 
یتنـس و عقاو  رد  میهن . رانک  ار  نآ  یلکب  میناوت  یمن  هتـشذگ  یـشزومآ  ماظن  ندش  هنیداهن  ظاحل  هب  و  میریگ ، هرهب  تسا  دیدج  گنهرف 

نآ زا  عنام  دـیدج  ماظن  ندوب  هشیر  یب  درک و  نوگرگد  ای  داهن  رانک  الماک  ار  نآ  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  عنام  میدـق  ماظن  ندوب  یخیراـت 
هب هلاسم  هلاحا  اهنآ  نیرتمهم  نیلوا و  هک  تسا  رما  ود  ورگ  رد  زین  تیاور  نیا  قباطم  هلاـسم  نیا  لـح  دوش . هتفریذـپ  یناـسآ  هب  هک  تسا 

ار هلاسم  نیا  شیادیپ  یخیرات  ياهتیعقاو  هتـشذگ  رد  هک  يروطنامه  دوش . راذگاو  نامز  تشذگ  هب  هلاسم  تسا  یفاک  تسا . خیرات  دوخ 
اب ودنیا  قباطت  اهضراعت و  لصف  لح و  تابجوم  یخیرات  تامازلا  انعم  نیا  هب  درک . دهاوخ  لح  ار  لکشم  يدعب  ثداوح  دیدرگ ، بجوم 

قارتفا دراوم  فذح  رب  اجنیا  رد  یلصا  هیصوت  تسا . یبای  قابطنا  ریسم  رد  داهن  ود  ره  شالت  زین  مود  رما  درک . دهاوخ  مهارف  ار  رگیدکی 
رارق یتیعقوم  رد  یخیرات  ظاحل  هب  اـم  تفگ  دـیاب  دوش  هدـید  تروص  نیدـب  هلاـسم  رگا  تسا . رگیدـکی  تبثم  داـعبا  زا  يریگوگلا  اـی  و 

زا نخـس  عطق  روطب  هدرک و  کیدزن  رگیدکی  هب  ار  داهن  ود  نیا  یلیلد  ره  هب  یخیرات  ياهتیعقاو  مینکب . عوضوم  ءافتنا  هب  مکح  هک  میراد 
زا يرگید ;و  زیچ  ات  تسا  حرطم  رگیدـکی  لیمکت  هلاـسم  رتشیب ، نونکا  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تیعوضوم  ود  نیا  زا  یکی  فذـح 

داهن ود  نیا  هچرگ  اریز  مینک . یقلت  هتفای  همتاخ  ار  عوضوم  دیاب  ام  دشاب  هتـشاد  ییانعم  نینچ  هاگـشناد  هزوح و  هلاسم  رگا  زین  رگید  دـعب 
رد دنا و  هدش  هاگآ  ثیح  نیا  زا  دوخ  لکـشم  هب  تبـسن  ود  ره  اما  دنا ، هدرک  ظفح  ار  دوخ  هتـشذگ  ياهبلاق  يدودح  ات  زونه  یـشزومآ 

یبیکرت راک ، شور  رظن  هطقن  زا  تسا و  ودنیا  زا  یقیفلت  یلکـش  هک  میتسه  ییاهداهن  دهاش  روشک  رد  نونکا  دنرگیدکی . زا  ذـخا  ددـص 
هلاسم رتشیب  هدـمآرد و  ود  نیا  ناـیم  ضراـعت  اـی  عازن  عوضوم  زا  هلاـسم ، زین  یتهج  زا  دراد . ار  ود  ره  یـشزومآ  صاـخ  تایـصوصخ  زا 

يزاسزاب ددص  رد  هتشاذگ و  ییوج  هراچ  ثحب و  هب  ار  هلاسم  دوخ  نورد  رد  هزوح  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، هدش  کی  ره  ینورد  صاخ و 
دوخ ياهدنویپ  فلتخم  تاهج  زا  دوش و  یلم  داهن  کی  هب  لیدبت  یفلتخم  تاهج  زا  دنک  یم  شالت  زین  هاگشناد  تسا و  دوخ  یـشزومآ 

لکشم تسا  دیعب  هک  تفگ  ناوت  یم  نکل  دنک . بانتجا  یبرغ  هخسن  زا  لماک  ییوریپ  زا  هدرک و  رت  مکحتـسم  یلحم  یلم و  لئاسم  اب  ار 
نیا زا  ییاهعازن  یخیرات  ظاحل  هب  کش  یب  هلب ، دشاب . هدوب  یلئاسم  نینچ  هب  رظان ، زین  ییادـتبا  لحارم  نامه  رد  دوخ و  هیلوا  تروص  رد 

. مینک انعم  مهف و  تروص  نیمه  هب  ار  روکذـم  لئاسم  دـیابن  ام  اـما  تسا ، هدوب  تشذـگ  شرکذ  هک  لـیبق  نآ  زا  یلئاـسم  رـس  رب  تسد و 
هناشن رتشیب  دـیاب  ار  هیلوا  ضراعت  ياه  هنیمز  نیا  و  تساهنیا ، زا  شیب  يرما  ياـیوگ  نآ ، بقاوع  جـیاتن و  لکـشم و  نیا  یخیراـت  هنیـشیپ 

نیا زا  ییاه  هنیمز  هب  هدـیدرگن ، صخـشم  ضراعت  عازن و  رت  قیمع  ياـه  هصرع  زونه  هکیماـگنه  اـعبط  مینادـب . رت  قیمع  يروما  زا  ییاـه 
هراـبرد رت  جـئار  رت و  قیمع  یتـشادرب  هناسانـش  تفرعم  تشادرب  دوـش . یم  هدـناشک  تسا ، سمل  كرد و  هب  کـیدزن  بیرق و  هک  تسد 

نیا هک  هچنآ  انعم ، نیا  هب  دناد . یم  تفرعم  ورملق  رد  ار  ضراعت  عوضوم  تشادرب  نیا  تسا . هناسانش  تفرعم  یتشادرب  هاگشناد ، هزوح و 
هیرظن هنیمز  تشادرب ، نیا  دـنزادرپ . یم  نادـب  هک  تسا  یفراعم  عون  رد  دـنک ، یم  ادـج  زیامتم و  مه  زا  ار  ود  نآ  هب  نیبستنم  ای  داـهن  ود 

توافتم تیهام  رد  لکشم  هدمآ ، ملع  ناسانش  هعماج  نیخروم و  هفسالف ، ياه  هتشون  نوتم و  رد  هک  هنوگنآ  اضعب  دراد . یعیسو  يزادرپ 
ینیع ناهج  تیعقاو  اب  طابترا  یب  یملعریغ و  لئاسم  قیالع و  ياراد  هورگ  کی  تسا . هدـش  هدـید  هورگ  ود  نیا  یلمع  لـئاسم  قیـالع و 

ینیع و لئاسم  هب  تبـسن  یگقالع  یب  یعقاو و  تالکـشم  اه و  هغدغد  زا  ندش  رود  تاینهذ و  ماد  رد  ندمآ  راتفرگ  نآ  هجیتن  هک  تسا ،
نآ هجیتـن  هک ، تسا  ناـهج  نیا  سوـملم  یبرجت و  ياهدـنیآرف  كرد  هب  دـنمقالع  ینیع و  ناـهج  اـب  طـبترم  رگید  هورگ  و  تسا ، یعقاو 

ياهتوافت ياهدمایپ  هاگدـید  نیا  زا  تسا . ورملق  نیا  اب  طبترم  ریغ  روما  هب  یگقالع  یب  تاسوسحم و  اب  گنتاگنت  دـنویپ  يرگن و  ییزج 
ياهتوعد توافتم و  ياهیراذگ  فده  هب  زین  لمع  رد  هکلب  دوش ، یم  یهتنم  كرتشم  نابز  نتفای  مهافت و  ناکما  مدـع  هب  اهنت  هن  روکذـم 

یم هورگ  ود  نیا  لوبق  ای  هجوت  دروم  فراعم  اـه و  هتفاـی  تواـفت  رد  ار  لکـشم  هاگدـید ، نیا  زا  رگید  یهورگ  اـما  دـشک . یم  ضراـعم 
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نانیا دید  زا  تسا . طوبرم  دیدج  نارود  هب  يرگید  دراد و  قلعت  هتشذگ  نارود  هب  یکی  هک  تسا  یفراعم  اه و  هتفای  زا  نخس  اجنیا  دننیب ،
رد اضعب  درادـن . یعقاو  ناهج  هبرجت و  دـییات  يوسب  یهار  يرگید  دـنک و  یم  دـییات  تاینیع  تایعقاو و  ار  یکی  فراعم »  هتـسد  ود  نیا  »
زا دـنک . یم  در  هبرجت  ار  يرگید  دـییات و  هبرجت  ار  یکی  هک  تسا  یفراـعم  رـس  رب  ثحب  هک  دوش  یم  هتفگ  نینچ  نآ  روص  نیرت  یطارفا 

تالکـشم لئاسم و  دـیآ و  یم  ناهج  ام و  راک  هب  یکی  هک  تسا  شناد  هتـسد  ود  زا  یـشان  لکـشم  هک  دوش  یم  هتفگ  نینچ  رظنم  نیمه 
لکـشم رت و  هدیچیپ  ار  اهنآ  لح  هکلب  درادن و  لئاسم  هنوگنیا  هب  يراک  يرگید  و  تسا ، عجار  اهنادب  دنک و  یم  لح  ار  ام  یعقاو  ینیع و 
فورعم یخیرات  عازن  نآ  رد  پاپ  هلیلاگ و  ملع ، اسیلک و  ضراعت  ار ، هلاسم  يـالعا  هنومن  ریخا  دـید  نیا  زا  هصـالخ  روطب  دزاـس . یم  رت 

سپ نارود  رد  هژیوب  دوخ  یخیرات  ياه  هرود  رد  مالسا  تیمکاح  یطسو و  نورق  رد  اسیلک  تیمکاح  نیب  يرظانت  شنیب  نیا  دنزاس . یم 
دنک و لیـصحت  دیدج  نورق  هب  یطـسو  نورق  زا  اپورا  لاقتنا  هبرجت و  زا  دیاب  زورما  ینید  رکف  تسا  یعدم  دـنک و  یم  رارقرب  بالقنا ، زا 

نوؤش هیلک  هک  تشاد  یفراعملا  هرئاد  شنیب  کی  اسیلک  ، دراد ارذگ  يا  هراشا  زین  هلاسم  یـسایس  دعب  هب  ایرکز  داوف  دریگب . سرد  اجنآ  زا 
هرانک زا  سپ  رگم  دـسرب  یگدـنلاب  دـشر و  همهنآ  هب  تسناوتن  ییاپورا  ملع  و  داد ، یم  رارق  دوخ  هرطیـس  تحت  ار  تلود  هعماـج و  درف و 

لقع هک  هتسناد  تیلوفط  نس  رد  هشیدنا  کی  ار  نید  رت ، یطارفا  تروصب  طیعج  ماشه  دننام  یناسک  و  دنا ، هتخادرپ  نادب  نوغراو  يریگ 
یم یملع  شور  ملع و  ضقانم  ار  نید  یسایس  تیمکاح  يرگید  لکش  هب  زین  دمحم  دوش . دازآ  دیدج  رصع  رد  دورو  اب  نآ ، دیق  زا  دیاب 

يروما زا  نید  هطلس  نارود  رد  ینید  لئاسم  دیوگ  یم  و  دوش ، یم  عنام  حیحص  تروصب  نید  مهف  زا  یتح  نید  هطلس  تس  دقتعم  دناد و 
، نآ ياهدمایپ  یعیبط و  یعازن  دوجوم  عازن  يریـسافت ، نینچ  ییاهتوافت و  نانچ  اب  هک  تسا  یعیبط  درک . رکف  نآ  رد  ناوت  یمن  هک  تسا 
. دـنیب یم  یتفرعم  توافتم  ياهـشور  رد  ار  لکـشم  هک  تسا  نآ  تیاور ، نیا  رد  لکـشم  زا  موس  ریرقت  اما  دوش . یقلت  یمازلا  ییاهدـمایپ 
. دنک یم  وجتسج  ار  لکشم  هشیر  هدمآ ، نآ  رد  هچنآ  لوبق  اب  دهد و  یم  قمع  ار  یلبق  نایب  عقاو ، رد  ریخا ، ریرقت  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم 
تاثحابم و هیاپ  میدق ، قطنم  دیدج و  قطنم  یلقع ، شور  یبرجت و  شور  سایق ، ءارقتسا و  شور  نایم  یخیرات  عازن  الومعم  دروم  نیا  رد 
ییاهن و ياهـشسرپ  هب  تبـسن  خساپ  هنوگره  هب  یبایتسد  يارب  شالت  زا  زاغآ ، نامه  زا  دـیاب  هکنیا  هوالع  هب  دزاس ، یم  ار  اهیزادرپ  هیرظن 
هب یگتـسباو  لـباقم  رد  تینیع  هب  رطاـخ  قلعت  دوش . یم  حرط  يا  هیاـپ  ثحاـبم  نیا  راـنک  رد  زین  يرگید  ياـه  هلوـقم  مینک  زیهرپ  قـلطم 

و دودح ، شریذپ  لباقم  رد  قیقحت ، وجتـسج و  دنیآرف  ندوب  دودحمان  تیمزج ، لباقم  رد  یـشنم  دازآ  کیژولوئدـیا ، یـشزرا و  تاقلعت 
دنا يداضتم  یتخانـش  شور  ياهیگژیو  هلمج  زا  ددعتم ، ياهقلطم  شریذپ  لباقم  رد  قیقحت  هب  تبـسن  یقلطم  دید  هنوگ  چیه  لوبق  مدـع 

قیرط زا  نآ  یسررب  ترورض  هب  زین  ینید  نوتم  مهف  رد  یتح  نوغرا  دوش . یم  هتخانـش  هورگ  ود  نیا  لوبق  دروم  ياهـشور  هصخـشم  هک 
نیوکت باتک  رد  يرباج  تخادرپ . ینید  نوتم  مهف  هب  هدـش ، هنهک  ياهـضرف  شنت  زا  دازآ  دـیاب  وا  ریبعت  هب  تسا و  دـقتعم  یبرجت  شور 
توافتم قیقحت  هویـش  ود  ام  الوصا  هاگدـید  نیا  رد  دزاس . یم  حرطم  ار  هاگدـید  نیمه  نایلوصا  شور  هب  موجه  ماقم  رد  زین  یبرع  لـقع 

رب هکنانچ  تسا  یکتم  ساسا  عورش و  هطقن  کی  ناونع  هب  نامیارب ، يوزوح  ای  ینید  هویش  یملع ، هویـش  و  يوزوح )  ) ینید هویـش  میراد ،
و لقع ، لالدتـسا و  ات  دنک  یم  هیکت  لیخت  رب  رتشیب  ساسا  نیا  رب  و  دنک ، یم  هیکت  ساسا  کی  ناونع  هب  یباطخ  لدـج  بولـسا  هباطخ و 
لاؤس و رب  یملع  هویـش  یلو  دشاب . ینالقع  يرگنـشور  فدـه ، هکنآ  زا  لبق  تساهنادـجو ، بذـج  فطاوع و  نتخیگنارب  رتشیب  شفدـه 

یـسررب نینچ  نیا  زین  ار  ینید  فراـعم  دـیاب  شور  نیا  رد  و  تسا ، راوتـسا  نید  ناـمیا و  یتح  روما  همه  هب  تبـسن  يرگنـشور  قیقحت و 
ود نیا  نایم  طباور  تهج  زا  یقیمع  ياهدمایپ  یـشور  ياهتوافت  دمآ . لئان  نآ  حیحـص  مهف  هب  ناوت  یمن  یلوصا  شور  اب  هک  ارچ  درک ،
مه ینخـس و  مه  هنوگ  ره  هکلب  دوش ، یم  یهتنم  اه  شناد  مولع و  رد  تواـفت  هب  اـهنت  هن  اـهتوافت  نیا  دراد . یـشزومآ  داـهن  ود  اـی  هورگ 

دوجو تافالتخا  نیا  لصف  لح و  يارب  ییانبم  تساه ، هتفایرد  فالتخا  تسدحاو و  اهشور  هک  ینامز  ات  دزاس . یم  نکممان  زین  ار  ینابز 
. درادـن دوجو  يدـحاو  كالم  رایعم و  هک  یلاح  رد  تسـشن ، تافالتخا  دروم  رد  يرواد  هب  ناوت  یم  هنوگچ  سکع  تلاح  رد  اـما  دراد ،

دشاب اهنآ  راک  نایاپ  يدحاو  دصقم  هک  دشاب  هتـشاد  راظتنا  دیاب  یمن  سکچیه  دننک ، یم  قیرط  یط  توافتم  هار  ود  زا  اهنیا  رگا  عقاو  رد 
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رگیدـکی اب  شیوخ  رفـس  رد  دـنوش ، یم  رترود  رگیدـکی  زا  هظحل  ره  یتوافتم  ياـههار  زا  قیرط  یط  راـبتعا  هب  هک  یلاـح  رد  هکنیا  اـی  و 
مینک هاگن  هیـضق  هب  دریگ  یم  رب  رد  ار  قیقحت  قطنم  زا  رتالاب  یحطـس  هک  یتخانـش  شور  ياهتوافت  مود  مسق  رظنم  زا  رگا  دنـشاب . هارمه 

يریذپ قلطم  ای  و  تیمزج ، مدع  تیمزج و  ریظن  ییاهیگژیو  ینعی  صیاصخ  نیا  هک  ییاجنآ  رد  دوب . میهاوخ  وربور  یهباشم  عضو  اب  زین ،
نیا زا  تشاد ، دهاوخ  یملع  قیقحت  يارب  یتوافتم  الماک  ياهدمایپ  ثحب ، قیقحت و  دودح  ای  اهطرش  شیپ  ناونع  هب  يریذپ  قلطم  مدع  و 
یم تسد  اهتوافت  نیا  يور  رب  هک  یناسک  يارب  دراد . یلبق  ياهتوافت  اـب  یناـسکی  جـیاتن  ینیرفآ  تدـحو  اـی  ینیرفآ و  ضراـعت  رد  دـید 

رگید يدید  زا  دنوش . عمج  دحاو  دنور  کی  رد  نادب  نیدقتعم  دـهد  یمن  ناکما  هک  دنتـسه  یتوافتم  الماک  دـعاوق  نیبم  اهنیا  دـنراذگ ،
دهاوخ دوجو  هب  رییغت  لباقریغ  موتحم و  تشونرـس  اب  یتکرح  دنوش ، نآ  دراو  شیوخ  دعاوق  اب  نایرج  نیا  نیفرط  رگا  تیاور  نیا  قباطم 

اب دناد و  یم  هتسب  ار  اهنآ  رـس  رب  ثحب  هار  تساهقلطم و  هب  دقتعم  هک  فرطکی  داد . دهاوخن  نآ  رد  يرییغت  نیفرط  لمع  تیفیک  هک  دمآ 
یعـضو دـیآ  یم  هنحـص  هب  زاب  تسد  اب  تسین و  يدودـح  هب  لئاق  هک  یـسک  اب  دوش ، یم  میهافم  دراو  یکیژولوئدـیا  تاقلعت  تیمزج و 
دهاوخن تسد  اـهنآ  دروم  رد  دوخ  نخـس  زا  و  تسا ، دـحاو  لوصا  نیرت  یلک  رد  لقادـح  هجیتـن  تلاـح  ره  رد  یکی  يارب  دـنرادن . ربارب 
تساعدم تابثا  لابندب  یکی  تسوا . تسکـش  نآ  تسا و  لوبق  لباق  نا  هجیتن  کی  اهنت  هک  دوش  يا  هثحابم  دراو  دیاب  يرگید  و  دیـشک ،

و دنک ، درو  لوبق  هرطاخم  ریگرد  ار  دوخ  دیاب  يرگید  ددرگ و  یمرب  دیؤم  قفوم و  هشیمه  شلوبق  دروم  دعاوق  اهـضرف و  شیپ  لیلد  هب  و 
میریذپب ار  اهزیامت  دوجو  لک ، رد  رگا  یسانش  تفرعم  تشادرب  دقن  دشیدنا . یمن  يرگید  زیچ  هب  وا  در  زج  هک  دنیشنب  ثحب  هب  یـسک  اب 

رگا دـنیرفآ . یم  يددـعتم  لئاسم  لکـشم  هب  هناسانـش  تفرعم  هاگن  دراد - يدـج  هشقانم  ياج  هک   - مینکن هشقانم  اـهنآ  تیعقاو  رـس  رب  و 
ظاـحل هب  دـشاب ، ییادـج  ضراـعت و  ءاـشنم  دـنک ، یم  روصت  درکیور  نیا  هک  هنوگنآ  حوطـس  نیا  زا  کـی  ره  رد  ییاـهتوافت  اـی  تواـفت 

زا شیپ  یمالـسا  ندـمت  رد  هلمج  زا  و  لاح ، هتـشذگ و  رد  ندـمت  فلتخم  ياه  هزوح  رد  ءاملع  مولع و  تدـحو  يارب  یخـساپ  یخیراـت 
اب و  تساه ، هتفای  اهـشور و  لئاسم ، يریگ ، تهج  رد  توافت  یـضتقم  یملع  فلتخم  ياه  هصرع  تیهام  تشاد . میهاوخن  دیدج ، نارود 

يراکمه مهافت و  ینخـس ، مه  رگیدـکی  اب  دـنناوتب  یتسیاب  یمن  ود ، نآ  هب  طوبرم  ناملاع  زا  هورگ  ود  اـی  ملع  ود  چـیه  ـالوصا  دـید  نیا 
دنریگ و رارق  رگیدکی  رانک  رد  ناشتوافتم  يرکف  ياه  هصرع  اب  فلتخم  ياهندمت  دیابن  زگره  هاگدید  نیا  ساسا  رب  زین  و  دنشاب ، هتـشاد 

لح عقوت  دیابن  هک  تفگ  دیاب  مینیبب  تروص  نیدـب  ار  هلاسم  رگا  نینچمه  تسا . نیا  زا  ریغ  تیعقاو ، هکنآ  لاح  دـنزادرپب ، دتـس  داد و  هب 
لکـشم لح  يارب  زین  ییانبم  تسا . زیمآ  ضقاـنت  یقطنمریغ و  یعقوت  نیا  عقاو  رد  تشاد ، ار  هاگـشناد  هزوح و  تدـحو  ققحت  لکـشم و 

هک درادـن  دوجو  یلیلد  چـیه  تسین ، يا  هراچ  نآ  زا  القع  اقطنم و  یطیارـش  چـیه  تحت  لک ، رد  هک  اـهتوافت  لوبق  ضرف  رب  اریز  تسین ،
ای هزوح  یـشور  ياهیگژیو  هک  مییوگب  و  میهد ، حـیجرت  رگید  فرط  رب  شور ، ـالثم  صاـخ ، ياـه  هنیمز  رد  ار  هلاـسم  ياـهفرط  زا  یکی 

تائاضتقا فلاخم  انعم و  یب  یتساوخرد  بلط و  نینچ  الوصا  هوالع ، هب  میهد . رارق  هثحابم  ای  راک و  يانبم  ار  هاگشناد  یـشور  ياهیگژیو 
تسا ییاهتشادرب  ءوس  اهیمهف و  دب  یضعب  ضراعت  لماع  عقاو  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  هلب ، تسا . ملع  دوخ  ناهج و  ناسنا ، یلمع  یگدنز 
دورو ار  اهتـشادرب  ءوس  اهیمهف و  دب  نیا  شیادیپ  هنیمز  هک  ییاجنآ  زا  تسا . هتـشاد  دوجو  هورگ  ود  نیا  نایم  هدش  دای  ياه  هنیمز  رد  هک 

هنیـشیپ و نآ  رد  هشیر  اتیاهن  اه  هضراعم  نیا  نوچ  تسا ، هجوم  نایب  نیا  تسا ، هدروآ  دوجوب  برغ  رد  نآ  صاخ  هنیـشیپ  اب  دـیدج  مولع 
نیا هجیتن  رد  دشاب . هتشادن  ینینچ  نیا  جیاتن  هتسناوت  یمن  ام  روشک  رد  تروص  نیدب  مولع  نآ  لاقتنا  یعیبط  روطب  دراد و  یخیرات  هقباس 

هجاوم یملع  داهن  ود  ای  هورگ  ود  نیا  نایم  طباور  هنیمز  رد  ام  نانچمه  اهیمهفدـب  اهریبعت و  ءوس  نیا  عفر  اب  ارچ  هک  دـنام  یم  یقاب  لاؤس 
رد نانیا  هیلوا  ياهتشادرب  هک  دنا  هدیسر  اجنیدب  یفسلف  یملع و  ياهیسررب  نایرج  رد  اهیبرغ  دوخ  هک  یماگنه  اتدعاق  میتسه ؟ لکـشم  اب 

نانچمه صوصخ  نیا  رد  ام  تالکـشم  دـیاب  یمن  تسا ، هدوب  هنـالوجع  یحطـس و  ییاهتـشادرب  شور - ـالثم   - اـه هنیمز  نیا  زا  يرایـسب 
نیا نودـب  ءادـتبا و  زا  ـالوصا  هک  دـنا  هدیـسر  كرد  نیا  هب  زین  اـم  يرکفنـشور  یملع و  هعماـج  هوـالع ، هـب  دنـشاب . هدـنام  یقاـب  رادـیاپ 

درکیور نیا  تحص  شیپ  زا  شیب  هک  يرگید  هتکن  تسا . هتشادن  قادصم  یمالـسا  هزوح  دروم  رد  هدش ، یم  نایب  هچنآ  زین  اهرظندیدجت 
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میتسه هجاوم  هلضعم  نیا  اب  ام  تسا . داهن  ود  نیا  لومعم  كولس  قیرط  زا  هتـشذگ  تسردان  هطبار  موادم  دیلوت  زاب  درب ، یم  لاؤس  ریز  ار 
شـالت زج  يزیچ  قیقد  ياـنعم  رد  هک  دوش ، یم  حرطم  نآ  ياـهلح  هار  فـالتخا و  تیهاـم  دروم  رد  يدـیدج  تاریبعت  یهاـگ  زا  ره  هک 

هک دوب  ینامز  میهد . صیخـشت  ار  يدنور  نینچ  میناوت  یم  لک  رد  مینک  هاگن  یخیرات  دید  زا  هلاسم  هب  رگا  تسین . فالتخا  موادـت  يارب 
هک دوش  یم  هتفگ  نینچ  لاح  و  دمآ ، یم  دراو  لاکـشا  نآ  ياهـشور  رب  ینامز  و  دـش ، یم  راکنا  ینید  فراعم  هدـیاف  يدنمـشزرا و  الک 

هثحابم مهافت و  هاگـشناد و  هزوح و  تدحو  رـس  رب  یعنام  هثحابم ، یبای و  تفرعم  دنیآرف  يارب  زرم  دح و  نییعت  اه و  قلطم  هب  هزوح  دیقت 
نونکا مه  عقاو  رد  درادن . هلصاف  ییادج  ریـسم  ياهتنم  هب  ندیـسر  ات  رگید  ماگ  کی  درکیور  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  تسا ، ودنیا 

هک  - یخیراـت یعاـمتجا  تیعقوـم  رییغت  یعقاو و  ضارغا  دـصاقم و  ندــش  ناـیرع  و  یعاـمتجا ، ینهذ و  عـناوم  نـتخیر  ورف  وـترپ  رد  زین 
. دنا قیرط  یط  لاح  رد  رخآ ، ماگ  نیا  زا  رتارف  یتح  يرایسب ، تسا - هدوب  روشک  هنحـص  رد  یمالـسا  بالقنا  شلاچ  دمآ  یپ  لوصحم و 

بیاجع زا  نیا  تسا و  ینید  ياوتحم  اب  ییاهرواب  صاخ و  ياهشزرا  هب  رطاخ  قلعت  رد  لکشم  هک  دوش  یم  هتفگ  نینچ  ینشور  هب  نونکا 
ياهدروآ تسد  راکفا و  ناگدـننک  دراو  هک  میدینـش ، یم  تناید  لها  بناج  زا  یخیرات  هضراـعم  نآ  ودـب  رد  ار  هچنآ  هک  تسا  خـیرات 

هب لمتحم  ياهخـساپ  نایم  زا  کیژولوئدیا  تشادرب  مینک . یم  هدـهاشم  تینیع  رد  نونکا  دـندرک ، یم  ینید  یب  هب  مهتم  ار  برغ  دـیدج 
رظنم زا  شرگن  خـساپ ، نیرتـهب  هک  دـسر  یم  رظن  هب  تسا  هتفرگ  رارق  ثحب  دروـم  زین  هعماـج  رد  هک  هاگـشناد ، هزوـح و  تدـحو  هلاـسم 

نیا تسا . کیدزن  بولطم  خـساپ  هب  رایـسب  اما  تسین ، ییاهن  خـساپ  خـساپ ، نیا  راتـشون  نیا  رظن  زا  هکنیا  دوجو  اـب  تسا . کیژولوئدـیا 
روما نیا  دراد . هزوح  نیا  هب  دودـحم  یهاـگن  ناـنچمه  لاـح  نیع  رد  اـما  دـنیب ، یم  تفرعم  هزوح  زا  نوریب  يروما  رد  ار  هلکـشم  خـساپ 

ملع و ره  هعـسوت  طـسب و  رد  هدـننک  نییعت  یـشقن  دـنهد و  یم  تهج  فلتخم  تاـهج  زا  ار  تفرعم  ملع و  هک  دـنا  ییاـه  ناـمه  ینوریب ،
لماـش اـهنیا  ینف  رظن  هطقن  زا  دـننک ، یم  هلخادـم  زین  نآ  لـئاسم  شور و  نییعت  رد  یتـح  و  دـنراد ، نآ  ياوتحم  يریگ  لکـش  یگنوگچ 

دوخ هب  ریسفت  ود  تدحو  باب  رد  کیژولوئدیا  تشادرب  دوش . یم  دنناشوپ ، یم  ار  یعیـسو  هرتسگ  هک  مولع  هیقیدصت  هیروصت و  يدابم 
نورد تاـثحابم  زا  هک  هنوـگنآ  کیژولوئدـیا  تشادرب  زا  لوا  ریـسفت  مزادرپ . یم  تسین ، مرظن  دروـم  هک  يریـسفت  هب  ادـتبا  تسا . هتفرگ 

رب مولع ، ینابم  نایم  رد  دـیکات  نیرتشیب  دوش ، یم  صخـشم  هاگـشناد  هزوح و  تدـحو  یگنوگچ  دروم  رد  اهرظنراهظا  یـضعب  هعماج و 
زا یملع  داهن  ود  نیا  توافتم  ياهفدـه  يور  رب  ینابم ، نیا  نایم  زا  صخالاب  تسا . هناسانـش  یتسه  ینابم  یـضعب  یـشزرا و  یناـبم  يور 

ياهفدـه اـب  ملع  ود  هک  دـیامن  یم  یعیبـط  دـید  نیا  زا  دوش . یم  هتـشاذگ  تسد  نیرفآ  لکـشم  یلـصا  لـماع  ناونع  هب  یتـفرعم ، ظاـحل 
، ششزرا نیرتالاب  دناد و  یم  دوخ  ییاهن  فده  ار  يدام  تردق  دایدزا  ناهج و  رب  طلـست  هک  یملع  دنوشن . عمج  رگیدکی  رانک  توافتم 
، ییوجءـالتعا ریـسم  رد  تسا و  یتـسه  تقیقح  هب  یباـی  تسد  شفدـه  هک  یملع  و  دـناسر ، یم  رـشب  هب  ثیح  نیا  زا  هک  تـسا  يا  هرهب 

شور ياهزیامت  یتح  هاگدید ، نیا  زا  دنشاب ؟ هتـشاد  دنناوت  یم  یتبـسانم  هچ  دیآ  یم  ناسنا  کمک  هب  یهلا  برق  هب  ءاقترا  یبای و  لامک 
ناهج یعیبط  ياهدنیآرف  رد  هنایوج  هلخادم  صخالاب  یبرجت و  تیهام  اب  عون  کی  رد  هک  تفرعم ، عون  ود  ای  هتـسد  ود  نیا  نایب  یتخانش 
هقادم ناهج  زا  هدش  یباتزاب  تاروصت  هنالعفنم  لوبق  تروص  يرگید  رد  و  دریگ ، یم  يرگـشیامزآ  شیامزآ و  مان  دوش و  یم  صخـشم 
یتسه لماک  ماظن  ریوصت  تفایرد  دادعتـسا  ندروآ  تسدب  نتفای و  تیحالـص  تهج  رد  یـشالت  زج  هک  دریگ ، یم  دوخ  هب  ینالقع  ياه 

لماک فذـح  ءاحما و  اب  ار  دوخ  هار  هک  دـیدج ، مولع  یخیرات  هنیـشیپ  هب  داهـشتسا  اـب  لاـح  ره  رد  دریگ . یم  هشیر  اـج  نیمه  زا  تسین ،
اب دنراد ; رارق  رگیدکی  اب  داضت  رد  يراذگ  فده  عون  ود  نیا  دنا ، هدید  یفذـح  نانچ  هب  طونم  ار  دوخ  دـشر  هدرک و  زاب  میدـق  تفرعم 
زا عون  نیا  نایم  هضراعم  هدیزاغآ ، امن  وشن و  هب  و  هدروآرب ، رـس  دیدج  ملع  هک  یلکـش  ره  هب  اج و  ره  هک  دـیامن  یم  یعیبط  باسح  نیا 
زا مولع  زا  هتـسد  ود  نیا  نیقلعتم  ناگدـنورگ و  هجیتـن  رد  دوش . عورـش  زین  هتـشذگ  یتـفرعم  تنـس  رد  راد  هشیر  يوزوـح و  ملع  اـب  ملع 
رد ملع  ود  نیا  زا  یکی  لوبق  و  تسا ، هتـسب  اعطق  تدـحو  يراـکمه و  هار  دـید  نیا  اـب  تشاد . دـنهاوخن  يا  هراـچ  تموصخ  ضراـعت و 

تفرعم و هنحـص  دـهاوخب  یکی  ره  رگا  الا  دوب و  دـهاوخ  ضراعت  نیا  زا  يریگولج  هار  اهنت  لاـعف ، تاـیح  زا  راـنکرب  یگدـنز و  هیـشاح 
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ورگ رد  یکی  دشر  يروحم ، زیامت  نیا  دوجو  اب  هک  ارچ  دوب ، دهاوخن  تموصخ  زج  يا  هراچ  دنادرگب ، شیوخ  روحم  رب  ار  شناد  هصرع 
بلاق نیمه  رد  رگا  هاگدید  نیا  دنرگیدکی . زا  ادج  الماک  ییاههار  ضراعتم و  الماک  هاگن  ود  اب  ملع  هتـسد  ود  اهنیا  تسا . يرگید  وحم 

مزال تیافک  هدهع  زا  دناوت  یمن  و  تسا ، رـصاق  یهاگدید  دـنک ، یقلت  اه  تفرعم  مولع و  هضراعم  ار  هضراعم  و  دـنامب ، دوخ  هب  دودـحم 
هروطـسا زا  تسا و  رابتعا  دـقاف  يا  هناسفا  لح ، لباق  ریغ  ياهزیامت  ناونع  هب  روکذـم  ياه  هیاـپ  رب  مولع  يوهاـم  ياـهزیامت  ـالوا  دـیآرب .

اهیبرغ يارب  ینامز  رد  رگا  هناسفا ، نیا  تسا . هدـش  هتفرگ  راکب  لـعج و  برغ  ریخا  هعـسوت  ناـیرج  رد  یخیراـت ، لـیالد  هب  هک  تسییاـه 
رادروخرب اهدربراک  نآ  زا  هن  نونکا  تشاد ، یناگدنونـش  ناریا ، هب  برغ  یبرجت  مولع  لاقتنا  ودـب  رد  ینامز  رگا  و  تشاد ، ییاـهدربراک 

فـشک ار  دـیدج  مولع  ینید  ياـه  هشیر  دـننک  یم  شـالت  یتح  برغ ، رد  ملع  نیخروم  هفـسالف و  نونکا  دراد . یناگدنونـش  هن  تسا و 
تبسن رت ، حضاو  یلوا و  قیرط  هب  هجیتن ، رد  دنوش . یم  تسا ، هتـشاد  هنیمز  نیا  رد  تیحیـسم  یطـسو و  نورق  هک  یـشقن  رکذتم  و  دننک ،
ناـمه زا  یـسانشان ، قح  یفاـصنا و  یب  مغر  یلع  هک  ارچ  تسا ، نشور  برغ  یبرجت  مولع  مالـسا و  نماد  رد  هتفاـی  شرورپ  موـلع  ناـیم 

یم ناـعذا  شیب  زا  شیب  رخاوا  نیا  و  دوب ، هدـش  فارتعا  دـیدج  مولع  شیادـیپ  رد  یمالـسا  ندـمت  مهـس  هب  هتخیرگ  هتـسج و  زین  ءادـتبا 
هک یثیح  نآ  زا  يرـشب  فراعم  هک  تسا  نیا  ياـیوگ  نونکاـت  تفرعم  شیادـیپ  زاـغآ  زا  ررکم ، یخیراـت  ياـه  هبرجت  هوـالع ، هب  ددرگ .
رد لقن  بسحرب  هک  نانوی  رد  مه  تسا . هتشاد  يرگید  روما  رد  هشیر  هک  تردن  هب  رگم  دنا ; هدوبن  ییاه  هضراعم  نینچ  ریگرد  دنتفرعم ،

مهب هتـسویپ  طبارتم و  دـحاو و  هعماج  کی  هدودـحم  رد  یبرجت و  مولع  رانک  رد  کیزیفاتم  هفـسلف و  یهلا و  مولع  هدوب ، رو  هطوغ  كرش 
، اهندمت رگید  هب  یندمت  زا  و  رگید ، يا  هعماج  هب  يا  هعماج  زا  مولع  فراعم و  لاقتنا  تیلباق  سفن  یمالـسا  ندمت  رد  مه  و  دـنا ، هتـسیز 

یتفرعم ظاحل  زا  تفرعم  ملع و  ياه  هیاـپ  ءزج  دوش و  یم  دـیکات  اـهنآ  رب  هک  هتـسد  نآ  صخـالاب  یناـبم ، هنوگنیا  هک  تسا  نیا  ياـیوگ 
کی نورد  رد  یندـمت و  هبوچراچ  کی  رد  مولع  نیا  یهارمه  کش  نودـب  هلب ، دـنریگ . یمن  هشیر  نآ  زا  دنتـسین و  ملع  دوخ  زا  تسین ،
نینچ اما  تسا ، فرـصت  لخد و  یعون  دـیدج و  ياهیراذـگ  فدـه  اهریـسفت ، زاب  مزلتـسم  اعطق  تسین و  لکـش  کی  هب  اـج  همه  هعماـج 

هب هتـسب  تسا . تفرعم  ینورد  هزوح  زا  ییانبم  ياهفرـصت  لخد و  هنوگنیا  ندوب  نوریب  مولع و  یتاذ  هضراعم  مدـع  دـیؤم  اقافتا  یتاـمازلا 
ره دروم  رد  لیبق ، نیا  زا  یلئاسم  شرتسگ  طسب و  هنماد  دراد ، هدهع  هب  ار  طبارت  يزاسمه و  ماغدا ، نیا  راک  هک  يا  هعماج  ندمت  هاگیاج 

هتـسیاش یکیناکم  ياهرنه  مان  تحت  یبرجت  مولع  یخیرات ، هبرجت  تداهـش  هب  یطـسو ) نورق  برغ   ) یکی رد  دوب . دـهاوخ  توافتم  ملع 
نیمه هب  رـصحنم  دودحم و  ملع ، دیدج ) برغ   ) يرگید رد  دـبای و  یم  يزیچان  شرتسگ  طسب و  اهنت  دوش و  یمن  دادـملق  يدـج  مامتها 
هدـید برغ  ریخا  ندـمت  دروم  رد  هک  هنوگناـمه  تسا  نکمم  یتـح  دریگ . یمن  رارق  هجوت  هتـسیاش  يرگید  تفرعم  هدـش و  یبرجت  مولع 

نیا لاحرهب  اما  دورب ، نیب  زا  مولع  ریاس  رانک  رد  ملع  نآ  ءاقب  ناکما  و  دوش ، درط  رـشب  ملع  هزوح  هریاد و  زا  اساسا  تفرعم  زا  یعون  میا ،
يدابم دریگ . رارق  هجوت  دروم  دیاب  هچنآ  ددرگ . یمرب  نآ  زا  نوریب  هزوح  هب  درادن و  تفرعم  یتاذ  ياضتقا  هب  یطبر  چیه  هک  تسا  يرما 

زا تسا و  طبترم  تفرعم  ینورد  تائاضتقا  هب  يدابم  هنوگنیا  تسا . تفرعم  کی  ناکما  یتاذ  طیارش  زا  هک  تسا  يا  هیقیدصت  هیروصت و 
هب هک  ییاجنآ  ات  الوصا  دیآ . دوجوب  یـضراعت  مولع ، نایم  هیحان  نیا  زا  دـیاب  ارچ  هک  تسا  نیا  لاؤس  اما  دریگ ، یمن  هشیر  يرگید  ياج 

يرگید ملع  ینابم  ضرعتم  دـناوتب  هک  تسین  يا  هبترم  ناش و  دـجاو  کـیچیه  فلتخم ) یبرجت  مولع  لـثم   ) ددرگ یمرب  ضرع  مه  مولع 
لباق اهضراعت  هنوگنیا  ضرع ، مه  مولع  ینابم  رد  ضراعت  عوقو  ضرف  رب  تسین و  روصتم  ییانعم  اهضراعت  هنوگ  نیا  يارب  هک  ارچ  ددرگ 

زا مود  ریـسفت  تسا . قداـص  زین  ضرع  مه  ریغ  موـلع  دروـم  رد  لوـق  نیا  تسین ، اـهنآ  لـح  ناـکما  مدـع  رب  یلیلد  تسا و  لـصف  لـح و 
زا مینک ، هاگن  کیژولوئدیا  درکیور  زا  يرگید  ریـسفت  اب  ار  هاگـشناد  هزوح و  لکـشم  ام  هک  تسا  بسانم  کنیا  کیژولوئدـیا  تشادرب 

یعامتجا فلتخم  ياه  هورگ  یکیژولوئدیا  ياههاگدید  لوصا و  دوش ، یم  هداد  تبـسن  مولع  هب  اودب  هک  ثحب  دروم  ینابم  هاگدـید  نیا 
فراعم مولع و  هب  تواـفتم  کیژولوئدـیا  ياههاگدـید  اـی  یناـبم  نیا  دـهد و  خر  یخیراـت  ياـطخ  نآ  هک  هدـش  ببـس  هچنآ  اـما  تسا ،

ملع هجوم  رازبا  زا  هدافتـسا  دوخ و  یکیژولوئدـیا  قیـالع  ندـناشوپ  رد  هورگ  ود  نیا  زا  یکی  شـالت  عقاو  رد  دوش ، هداد  تبـسن  فلتخم 
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مولع هکنیا  لیلدب  هچ  تسین ، فلتخم  مولع  نایم  ضراعت  زا  يا  هجرد  راکنا  ام ، دصق  اجنیا  رد  هتبلا  تسا . هدوب  دـیدج  نارود  رد  یبرجت 
یتسه ینابم  یـضعب  ییاوتحم و  تهج  زا  صخالاب  یعیبط و  روطب  دـنا ، هدـش  هداد  تهج  توافتم  یکیژولوئدـیا  قیالع  هیحاـن  زا  دـیدج 

هیال رد  دنک ، یم  هیذغت  نآ  اب  ینوگمهان  یکیژولوئدیا  قیالع  زا  هتفرگ و  رارق  يرگید  یندمت  هزوح  رد  هک  یمولع  اب  یشزرا  هناسانش و 
زیامت دوش  یم  راکنا  هچنآ  دراد . ییاضتقا  نینچ  یندـمت ، توافتم  ياهاضف  نیا  رد  مولع ، یعیبط  طسب  عقاو  رد  دـتفا . یم  ضراـعم  ییاـه 

عمج هک  ارچ  دریذـپ ، یمن  ار  مولع  نیا  ناـیم  یعمج  عون  چـیه  هک  ییاـهزیامت  نآ  ینعی  تسا ، مولع  نیا  ناـیم  لـح  لـباق  ریغ  يوهاـم و 
نیا زا  لاحرهب  تسا . لوصح  لباق  مولع  نیا  تیهام  هب  لـخم  ریغ  تاـفاضا  فذـح و  ریـسفت و  زاـب  فرـصت ، لـخد و  قیرط  زا  رظندروم ،

هب یششوپ و  هضراعم  يریبعت  هب  تفرعم  هزوح  رد  دوجوم  هضراعم  و  دوش ، یم  لقتنم  مولع  هزوح  زا  نوریب  يا  هزوح  هب  هضراعم  هاگدید 
توافتم ياهریوصت  حرط  اب  هک  تسا  يا  هضراعم  رـس  رب  تبحـص  اجنیا  دوش . یم  یقلت  ینوریب  هضراعم  نآ  زا  يوناث  يدومن  زاب  يریبعت 

نورد رد  ماغدا  بذج و  نایرج  رد  ار  اهنآ  دهد و  یم  مولع  هب  یتوافتم  ياهـشقن  ناش و  هاگیاج ، یعامتجا ، تایح  یگدـنز و  ناهج ، زا 
ساکعنا و یتخانـش  هعماج  رظنم  زا  دـناشک . یم  دراد ، ءاضتقا  هک  ییوس  تمـس و  هب  دروآ و  یمرد  شیوخ  گنر  هب  دوخ  بولطم  ماـظن 
ای نیا  یکیژولوئدـیا ، توافتم  ياههاگدـید  قیالع و  اهـشزرا ، هب  رطاخ  قلعت  بسح  رب  هک  تسا  ییاههورگ  هضراعم  ضراعت ، نیا  هولج 

، لاحرهب اـما  دـنزاس . یم  ناـهنپ  نآ  تشپ  رد  ار  شیوخ  دـصاقم  و  دـننیزگ ، یمرب  شیوخ  هضراـعم  رازبا  ناونع  هب  ار  مولع  زا  هتـسد  نآ 
نیا دراد . تیساسح  تیمها و  هورگ  ود  ای  هورگ  کی  حلاصم  قیالع و  هب  یگتسب  زا  شیب  رایـسب  هاگـشناد  هزوح و  نایم  یگناگود  هلاسم 
نیا زا  جورخ  نآ ، زا  رتالاب  و  لقتـسم ، يانب  کی  يزیر  یپ  يارب  تلم  نیا  یخیرات  شـشوک  ام و  هعماج  دـشر  ءاقب و  اب  طبترم  يا  هلاسم 
نیا زا  و  تسا ، یندمت  نایرج  ود  هعماج و  ود  یعامتجا ، تخاس  ود  یگناگ  ود  روکذم ، یگناگود  نیا  تسا . برغ  ندـمت  ینونک  تسب 

دیدج راتخاس  کی  هب  یهد  لکـش  يارب  شالت  زج  يرما  عقاو  رد  نآ ، اب  طبترم  ياههورگ  دیدج و  یـشزومآ  ياهداهن  شیادیپ  هاگدید 
توافتم ییانعم  دـجاو  اعطق  تشاد  یم  يرگید  تروص  رگا  شـالت  نیا  تسا . هدوبن  ون  يا  هعماـج  داـجیا  ینعی  نآ ، تیلک  رد  یعاـمتجا 

هعماج لک  اب  و  نآ ، اب  طبترم  ياههورگ  شزومآ و  یتنـس  ياهناینب  مدـه  رد  ار  دوخ  تیقفوم  روبزم ، نایرج  هک  تسا  نیا  هلاسم  اـما  دوب .
نیا هب  سبلت  و  هعماج ، نیا  هتـشذگ  ياهدروآ  تسد  یمامت  ینک  هشیر  ورگ  رد  دیدج  شالت  نیا  تیقفوم  نانآ ، دـید  زا  دـید . یم  یموب 

یشزومآ دیدج  ياهداهن  داجیا  افرص  هلاسم  دوبن . يدودح  هب  دودحم  میناد ، یم  دش و  هتفگ  هک  يروطنامه  تکرح  نیا  دوب . هزات  سابل 
هعماج يزاسهب  هجیتن  رد  و  اهنآ ، يریگراکب  رد  اناوت  دـیدج و  مولع  هب  ملاع  نیـصصختم  تیبرت  هزات و  یملع  ياـهدروآ  تسد  لاـقتنا  و 

زا هک  دوب  نیا  فدـه  دوب . نآ  اب  لباقت  رد  هتـشذگ و  اـب  تواـفتم  ـالماک  يا  هعماـج  داـجیا  نآ  ییاـهن  فدـه  هک  دوب  یتکرح  نیا  دوبن ،
يارب هزات  ییانبم  دـیدج ، ملع  یکیژولوئدـیا  ینابم  هیاـپ  رب  نید  رد  فرـصت  اـی  نید ، ياـج  هب  یبرجت  ملع  ندرک  نیزگیاـج  اـب  فرطکی 

ياج هب  یبرجت  مولع  ياملع  ندرک  نیزگیاج  اـب  یفرط  زا  و  دروآ ، مهارف  یعاـمتجا  عاـمجا  ـالک  هرادا و  يراذگتـسایس ، ینیرفآ ، شزرا 
. دهد یم  ناشن  ار  هلاسم  یکیژولوئدیا  تیهام  الماک  هک  يرما  دیامن ، داجیا  دیدج  راتخاس  نیا  اب  بسانتم  توافتم و  یناربهر  ینید  مولع 
زا سپ  رما و  ودب  نامه  زا  اهنآ  تامادقا  و  نارکفنـشور ، ای  یهاگـشناد  ياملع  ناونع  تحت  هزات  یعامتجا  ياههورگ  شیادیپ  ارچ  هکنیا 

تموصخ اضعب  دـیدرت و  کش و  هدـید  هب  و  تفرگن ، رارق  شریذـپ  دروم  یموب  یلم و  راشقا  اههورگ و  اهداهن ، اـهراتخاس ، يوس  زا  نآ ،
زا ذوخام  يوگلا  قباطم  ار  اهتموصخ  اهتفلاخم و  نیا  تسا  هدش  شالت  هکنیا  مغریلع  هتبلا  دراد . تیعقاو  نیمه  رد  هشیر  دش ، هاگن  اهنادـب 
نآ يارب  يربتعم  یخیرات  دهاش  چیه  دننک ، ریـسفت  ریبعت و  یبرجت  ناملاع  مولع و  اب  ینید  ياملع  تفلاخم  يزیتس و  ملع  هب  برغ ، خیرات 

ياهـشیارگ دـیدج و  موـلع  راد  هیعاد  بـستنم و  ياـههورگ  نـیا  تامادـقا  هـتفرگ  یم  رارق  تفلاـخم  دروـم  هـچنآ  هـکلب  درادـن ، دوـجو 
رد تسا . هدوب  دیدج  مولع  رد  رمـضم  ناهنپ و  يژولوئدیا  هیاپ  رب  يا  هعماج  داجیا  و  یلم ، ياهداهن  راتخاس و  مده  رد  اهنآ  کیژولوئدیا 
هب ام  ( 1 .) تسا هدـشن  یقلت  مومذـم  يرما  مولع  نیا  هب  ناملاع  ناصـصختم و  تیبرت  ای  دـیدج و  مولع  لاقتنا  سفن  یخیرات ، هضراـعم  نآ 

شرورپ تیبرت و  مالـسا و  ناهج  هب  ینانوی  مولع  لاقتنا  نامز  رد  ینعی  میا ، هدوب  یلاقتنا  نینچ  ریگرد  رگید  رابکی  لقادح  یخیرات  ظاحل 
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ار ییاـهتفلاخم  یتـح  و  تسا ، زیگنارب  هلاـسم  اـعطق  تسد  نیا  زا  یلاـقتنا  ره  نآ ، ریغ  اـی  فوسلیف و  ناوـنع  تحت  موـلع  نیا  هب  یناـملاع 
داجیا یتح  نآ و  يزیگنارب  هلاسم  مغریلع  تشادـن و  نینچ  نیا  یتروص  هلاسم  زگره  یخیراـت  هبرجت  نیلوا  نیا  رد  اـما  دوش . یم  بجوم 

، لاقتنا نیا  نایرج  رد  اریز  میدش ، یمالـسا  هعماج  یتفرعم  راتخاس  رد  هدراو  مولع  ماغدا  بذج و  دهاش  ام  اتیاهن  قیمع ، اضعب  ياهتفلاخم 
اب روبزم  مولع  قاـبطنا  هاـگآدوخان ، اـی  هناـهاگآ  سکعرب  هکلب  و  دوـبن ، نآ  یکیژولوئدـیا  یناـبم  اـب  هارمه  موـلع  نیا  لاـقتنا  رب  يدـمعت 

یخیرات هبرجت  نیمود  نیا  رد  اهتموصخ  لیلقت  ای  یبسن  یکیدزن  عنام  هچنآ  اما  دوب . هتفرگ  رارق  رظندم  یمالـسا - ندمت   - دـیدج تیعقوم 
هزات مولع  و  دیآ ، دوجوب  يدنویپ  میدق  دیدج و  مولع  نایم  هک  دشن  شالت  زگره  لاقتنا ، نایرج  رد  هک  دوب  نیا  دش ، رصاعم  نارود  ینعی 

نیلوا رد  هک  يرما  دنک ، ادیپ  ینید  تفرعم  روشک و  نیا  ياهتنـس  اب  طبترم  یموب و  یتیهام  هدش و  ادج  دوخ  یکیژولوئدـیا  ياه  هشیر  زا 
رب رتـشیب  هچره  اـهنآ ، هب  کـسمت  اـب  دـیدج و  مولع  شـشوپ  رد  هک  دـش  شـالت  سکعرب  هکلب  تفرگ . ماـجنا  یبوخ  هب  یخیراـت  لاـقتنا 

رخافم یلم و  ياهتنـس  هب  تبـسن  دارفا  نیرترود  رخاوا ، نیمه  ات  ام  نایهاگـشناد  دوش . دـیکات  مولع  نیا  هارمه  یکیژولوئدـیا  ياهـشیارگ 
، رما نیا  و  دـش ، یم  يرادرب  یپک  یبرغ  هخـسن  زا  اه ، هنومن  اـهلاثم و  یتح  اـه ، هنیمز  یماـمت  رد  هزاـت  مولع  و  دـندوب ، دوخ  روشک  یملع 

ینونک لئاسم  هچیرد  زا  رگا  لاح  ینایاپ  نخـس  درک . یم  دیدشت  هکلب  دیـشخب و  یم  موادـت  ار  میدـق  مولع  اب  دـیدج  مولع  نایم  ضراعت 
هچ ات  و  تسام ، هعماج  ماظن و  لئاسم  نیرت  يداینب  زا  لکـشم  نیا  ارچ  هک  دوش  یم  نشور  شیپ  زا  شیب  مینک ، هاـگن  لکـشم  نیا  هب  دوخ 

هزات و یعامتجا  راتخاس  کی  هب  یهد  لکـش  يزیر و  یپ  تیعقوم  تیعقوم ، دـیدج ، رظنم  نیا  زا  دراد . تیمها  تیـساسح و  نآ  لح  هیاپ 
اب يزاسوج  راشف و  لامعا  قیرط  زا  یتنـس  ياهراتخاس  یلم و  هعماج  مدـه  يارب  شالت  یخیرات  ظاحل  هب  تسا . ون  یماظن  هعماج و  داجیا 

. دنوش قئاف  هدش  اهنادب  هک  یموجه  رب  دوخ ، یهدـنامزاس  اب  یخیرات  شلاچ  کی  رد  دـنا  هتـسناوت  اهراتخاس  نیا  و  هدوب ، وربور  تسکش 
یمامت رد  هعماج  و  تسا ، هدـش  رجنم  یتنـس  ياهراتخاس  اب  يزاوم  ياهراتخاس  داجیا  هب  هعماج  یلم  ياـهناینب  مدـه  يارب  یلبق  ياهـشالت 

رد انامه  شزومآ ، ناـگبخن و  هصرع  رد  يراـتخاس  یگناـگود  نیا  یلجت  تسا . هدـش  هجاوم  یتخاـس  یگناـگود  اـب  يرکف  ياـه  هصرع 
رد يراتخاس  یگناگود  لح  هب  هتـسباو  ون ، هعماج  هزات و  مظن  يزیر  یپ  رد  ییاـهن  تیقفوم  تسا . هاگـشناد  هزوح و  یگناـگ  ود  تینیع ،

نیا رد  ینوگرگد  لح  هب  هتـسباو  نآ  تیلک  رد  هعماج ، رد  روکذـم  یگناگود  لح  عقاو  رد  تسا . هنیمز  نیا  صخالاب  اه و  هنیمز  یماـمت 
هباشم ياهراتخاس  يارب  هدننک  تیاده  نوچمه  دوخ ، هدش  کیکفت  الماک  یعازتنا و  تلاح  رد  هاگشناد  هزوح و  اریز  تسا ، صاخ  هنیمز 

یعامتجا هنیمز  رد  لقادح  ار  دوخ  يانعم  تیدوجوم و  هزوح  زا  هاگشناد  کیکفت  هاگدید ، نیا  زا  دننک . یم  لمع  هعماج  نورد  رد  دوخ 
هورگ ود  ياه  هغدـغد  اـهیریگ و  تهج  تواـفتم ، ياـه  هغدـغد  اـی  اـهیریگ و  تهج  نیا  اریز  دریگ ، یم  روکذـم  یگناـگود  زا  دوجوم ،

یعاـمتجا ناـیرج  کـی  تروـصب  و  دـنزاس ، لاـعف  ار  اـهنآ  هک  دنـشابن  یعاـمتجا  یلمحم  ياراد  کـی  ره  رگا  کـش  یب  دـنا . یعاـمتجا 
رتکد ردـقنارگ  خروم  (. 1 . ) میتـشاد یم  هاگـشناد  هزوـح و  تدـحو  هـنیمز  رد  يرظن  هلاـسم  کـی  دـح  رد  يزیچ  اـم  اـتیاهن  دـندروآرد ،
هوحن زا  ثحب  رد  برغ  يزاوژروب  ندـمت  هیور  ود  اب  ناریا  نارگهشیدـنا  ياهییورایور  نیتسخن   » دنمـشزرا باتک  رد  يرئاح  يداهلادـبع 

( یملع  ) هوجو نیا  رد  يزاسون  فلاخم  ار  ءاملع  امومع  هک  دـهدیم  رکذـت  هتکن  نیا  هب  برغ  یملع  یـسانشراک و  هیور  اب  املع  دروخرب 
یلو : » دـیازفایم دوخ  اما  دروآیم ، دروم  نیا  رد  رـصاعم  هدنـسیون  ولنازوق  لیمج  يوسنارف و  ربوژ  زا  یلاوقا  هلمج ، زا  دـناهدرک . دادـملق 
دنچ رد  و  دروآیمن » دـشاب  هدرک  زیتس  يزاسون  اب  هک  یناحور  درم  چـیه  زا  یمان  دـهدیمن و  ناشن  هنیمز  نیا  رد  يذـخآم  زگره  هدربمان 

يزاسون اب  امیقتسم  هک  نادهتجم  زا  کیچیه  زا  ثحب ، دروم  هرود  هب  طوبرم  ياههتشون  هب  نونکات  رـضاح  هدنـسیون  : » دیازفایم دعب  رطس 
ملع و اب  ءاملع  هک  دهدیمن  تسدب  ياهنومن  چیه  ءاملع  عازن  دراوم  رد  یخیرات  قیقحت  تسا ،  هدروخنرب  دشاب  هدرک  زیتس  دیدج  مولع  و 
دـهدیم و ناشن  ار  ملع )  ) هلوقم نیا  زا  نوریب  يدراوم  تـالوقنم ، و  دنـشاب ، هدرک  یتفلاـخم  تسا  ملع  هک  ثیح  نآ  زا  یملع  یـشناد  اـی 

یتروص نینچ  هلاسم  رگا  تسا . هدـیدرگیم  هضرع  ملع  شـشوپ  رد  هک  هدوب  یکیژولوئدـیا  لاوقا  تارظن و  اب  ناـنآ ، تفلاـخم  اصخـشم 
مهم هک  مه  ردق  ره  يرظن  لئاسم  دـش . یم  موهفم  انعم و  دـقاف  زین  یعامتجا  رظن  زا  الوصا  دوبن و  حطـس  نیا  رد  یمامتها  هتـسیاش  تشاد 
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هلاسم نیا  اما  دنتسه . نآ  رد  تکراشم  هزیگنا  دقاف  مدرم  مومع  و  دنک ، یمن  تیارس  نوریب  هب  ملع  نآ  لها  ای  ملع و  کی  هزوح  زا  دنشاب ،
. دراد تیاکح  تسا ، هتـسباو  نادـب  یعامتجا  ياهداهن  مومع  دـشر  ءاقب و  هک  یعامتجا  هدـبز  هلاسم  کی  زا  نوچ  درادـن ، یتروص  نینچ 

ياهتروص ار  لئاسم  زا  هتـسد  نیا  دـیاب  عقاو  رد  و  دـهد ، یم  شـشوپ  ار  هعماج  داح  هدـمع و  لئاسم  زا  يرـسکی  هک  تسا  يا  هلاـسم  نیا 
لباقت یملع ، تیریدـم  یهقف و  تیریدـم  دـهعت ، صـصخت و  لیبق : زا  یلئاسم  مینک . یقلت  یگناگود ، نیا  فلتخم  تارهاـظت  تواـفتم و 

ورگ رد  لئاسم ، زا  هتسد  نیا  لح  ور ، نیا  زا  ینید . حلاصم  اب  یلم  عفانم  اه و  تیعقاو  اب  اهـشزرا  لباقت  نید ، ملع و  ضراعت  نید ، لقع و 
، هزات دید  نیا  داد . دهاوخ  ناشن  طبترم  ياه  هنیمز  نآ  رد  ار  دوخ  رثا  الماک  هنیمز  نیا  رد  یلوحت  ره  تسا و  هاگشناد  هزوح و  هلاسم  لح 
رد ار ، هلکـشم  ای  هضراعم  نیا  هک  دراد  زین  ار  تیلباق  نیا  دـنک ، یم  رترایـشوه  هلاسم  تیمها  تیـساسح و  هب  تبـسن  ار  ام  هکنیا  رب  هوالع 

نید ملع و  ضراعت  يا  هروطسا  یمیدق و  ياهبلاق  رد  ار  لکـشم  نانچمه  دناوت  یمن  یـسک  دید  نیا  اب  دروآرد . تکرحب  دیدج  ییارجم 
، دنک یم  مهارف  ار  نیا  ناکما  يرد  هدرپ  نیا  دشخب . تروص  ار  يرگید  کیژولوئدـیا  دربن  هدـنبیرف  هجوم و  ياهـششوپ  اب  درب و  شیپ  هب 

مه دـید  نیا  ددرگ . مهارف  ود  نیا  زا  کی  ره  زا  عافد  يارب  يرت  بسانم  ياهلالدتـسا  اهرازبا و  و  دوش ، حرط  هلاـسم  حیرـص  تروصب  هک 
يرایسب دید  نیا  اب  عقاو  رد  دوش . داجیا  یخیرات  هضراعم  نیا  رد  ریگرد  ياههورگ  نایم  يرتنشور  يدنب  فص  هک  دنک  یم  کمک  نینچ 

يربهر هیعاد  دحاو  یفنص  تیوه  ای  یناکم  تیعقوم  رابتعا  هب  هک  دوب  دهاوخن  زاجم  یسک  الوا  دش . دهاوخ  عفر  هنیمز  نیا  رد  تاماهبا  زا 
یفـص رد  توافتم ، کیژولوئدـیا  ياهرطاخ  قلعت  رابتعا  هب  داـهن  ود  نیا  زا  یناـسک  هک  تسا  یعیبط  یلیخ  دـشاب ، هتـشاد  ار  فنـص  لـک 

رد ارچ  هک  دوـش  یم  نشور  زین  تیعقاو  نیا  اـیناث  دـنریذپن و  ار  یعدـم  يربـهر  ور  نیا  زا  و  دـنریگ ، رارق  دوـخ  فنـص  فـص  زا  جراـخ 
رارق دـنک ، یم  زیوجت  لومعم  ریوصت  هک  یفـص  زا  جراخ  و  دـنریگ ، یم  ار  هزوح  بناج  یخیرات  هضراـعم  نیا  رد  ییاـههورگ  هاگـشناد ،

ای هابتـشا و  راچد  شیوخ  فص  صیخـشت  رد  سکچیه  تسا ، هدـش  نشور  هضراعم  کیژولوئدـیا  تیهام  هک  ییاـجنآ  زا  اـثلاث  دـنرادم .
رارق هاگشناد  فص  رد  عقاو  تینیع و  هب  قلعت  یبلط و  تقیقح  یتسود ، ملع  رابتعا  هب  هک  دبیرفب  ار  دوخ  دناوت  یمن  زین  دوش و  یمن  دیدرت 

. دوش دادملق  عقاو  فلاخم  تقیقح و  ملع و  دض  هزوح  فص  رد  نتفرگ  رارق  اب  هکنیا  زا  دسرتب  هکنیا  ای  و  تسا ، هتفرگ 

یمالسا بالقنا  رد  هعیش  یسایس  گنهرف  شقن 

رصاعم یمالسا  شبنج  نیرت  مهم  ناریا  یمالسا  بالقنا  همّدقم  یبلاطوبا  يدهم  : هدنسیون یمالسا  بالقنا  رد  هعیش  یسایس  گنهرف  شقن 
صاخ و ياـهیگژیو  تهج  هب  هک  دوب  یتکرح  بـالقنا  نیا  دـیآ . یم  رامـش  هب  رـضاح  رـصع  رد  ییارگ  مالـسا  رهظم  داـمن و  هک  تسا 
یتـلود و دـعب  ود  رد  ار  یبرغ  ياهنادـجو  يریبـعت ، هب  تخیگنارب و  ار  یقرـش  یبرغ و  نادنمـشیدنا  همه  یتفگـش  دوخ ، درف  هب  رـصحنم 

تیصخش درک ، رت  هدیچیپ  ار  امعم  نیا  هچنآ  دش . رگ  هولج  یعامتجا  یسایس و  نارگلیلحت  يارب  ییامعم  تروص  هب  1 و  داد ناکت  یمدرم 
، یمالسا يروهمج  يزیر  هیاپ  ًاساسا  2 و  درک افیا  تموکح  لیکشت  بالقنا و  يزوریپ  رد  یـساسا  شقن  هک  دوب  ( هرـس سدق  ) ینیمخ ماما 
ـ  یملع داـهن  کـی  زا  هک  دـندرک  یمن  روـصت  یبرغ  نادنمـشیدنا   3. تسا هدوب  ( هرـس سدـق  ) ینیمخ ماما  نوچ  یتیـصخش  شالت  لصاح 

گرزب یبالقنا  هک  دـیایب  نوریب  يدرم  تسا ، یحور  یملع و  ياهاضف  رد  نتفر  ورف  دومج و  ياهداهن  زا  یکی  اهنآ  نامگ  هب  هک  یتّنس ،
یتلاسر هک  دیوگ  نخس  یعضوم  زا  نآ  اب  هکلب  دزاس ، موکحم  اهنت  هن  ار  برغ  دنک و  سیـسأت  هنامز  اب  گنهامه  یتلود  دنک ، يربهر  ار 

ناکت ار  ناهج  هک  یـسک  ناونع  هب  ماما  زا  هاگ  برغ  ياههناسر  اه ، لاسزا  سپ  زین  کنیا  مه  دروآ . ناـغمرا  هب  ناـگمه  يارب  ار  یناـهج 
مهم شبنج  هس  هیـسور ـ  هسنارف و  ریبک  ياهبالقنا  رانک  رد  ار  وا  بالقنا  دـنرب . یم  مان  داد ، رییغت  ار  خـیرات  ریـسم  هک  یـسک  هاگ  داد و 

4. دنناد یم  دیشخب ـ  رگید  یگنر  ار  نارود  نیا  یگنهرف  ياهیگژیو  تخاس و  نوگرگد  ار  یسایس  ياهشور  هک  رضاح  رـصع  یـسایس 
نآ لیلحت  نییبت و  رد  یعـس  همه  دریگ و  رارق  قرـش  برغ و  نادنمـشیدنا  يّدج  هجوت  دروم  تکرح  نیا  هک  دـش  بجوم  اهیگژیو  نیا 
یم ضقانتم  هاگ  عونتم و  فلتخم ، رایـسب  اـهلیلحت  نیا  اـما  دـندرک . لـیلحت  ار  تکرح  نیا  یعون  هب  مادـک  ره  ور ، نیا  زا  دنـشاب . هتـشاد 
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ساـسا رب  هک  تسا  نیا  هدروآ  مهارف  اـههیرظن  نیا  رد  ار  ضقاـنت  تاـبجوم  هدرک و  لکـشم  راـچد  ار  نازادرپ  هـیرظن  نـیا  هـچنآ  دـیامن .
تیمکاح نردـم و  نارود  جوا  رد  یتّنـس ، ملاع  کـی  ناونع  هب  هرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماـما  هنوگچ  یبرغ ، دوجوم  ياـههشیلک  فیراـعت و 

اب یبرغ  نادنمـشیدنا  یمالـسا ، بالقنا  صوصخ  رد  دوش ؟ یم  یّقلت  نردـمارف  یتکرح  لمع  رد  هک  دزادـنا  یم  هار  هب  یبالقنا  هتینردـم ،
هدیدپ تکرح ، نیا  یلـصا  روحم  رگید ، يوس  زا  و  تشاذـگ ، بالقنا  زج  ار  نآ  مان  ناوت  یمن  وس ، کی  زا  هک  دنتـسه  ور  هبور  یتکرح 

جوم رگید ، ترابع  هب  تسا . تفرـشیپ  یّقرت و  عنام  یگدـنام و  بقع  رّجحت و  دومج و  دامن  اه ، نآ  معز  هب  هک  تسا  بهذـم  ماـن  هب  يا 
نیع رد  دـندرگ و  یم  زاب  شیپ  هدـس  هدزیـس  هب  هک  دـنک  یم  دانتـسا  ییاه  هراگنا  هب  هاش  اب  تفلاخم  هزرابم و  يارب  یبهذـم  ياهضارتعا 

هناهاوخ یّقرت  شنک  ای  هشیدنا  ياتسار  رد  دسر  یم  رظن  هب  هک  دنک  یم  حرطم  ار  هریغ  یعامتجا و  تلادع  هنیمز  رد  ییاه  هتـساوخ  لاح ،
هنهک و ار  اهنآ  برغ  هک  یبهذم ، دیاقع  اب  یللملا  نیب  نارگلیلحت  يروابان  جوا  رد  هرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما  يرآ ،  5. دننک یم  تکرح 
زا جراـخ  ییوس ، زا  هک  دـنوش  یم  ور  هب  ور  یبـالقنا  اـب  تسیـسکرام  نازادرپ  هیرظن   6. داد ناکت  ار  ناـهج  تسناد ، یم  ییاطـسو  نورق 
یم افیا  ار  ییانبریز  شقن  بالقنا  نیا  رد  هدوب ، ییانبور  يرـصنع  ناشیا  رظن  رد  هراومه  هک  بهذـم  رگید ، يوس  زا  دوب و  تاقبط  گنج 

دننار یم  هیشاح  هب  ار  دولآزمر  يا و  هروطسا  رصانع  ندش ، ینالقع  ریس  رد  عماوج  دندقتعم  هک  ربو ـ  میکرود و  تایرظن  نارادفرط  دنک .
یم عماوج  همه  يارب  ریزگان  يدنیارف  ار  ناهج  زا  ییادز  نوسفا  دنیارف  نیا  دوش و  یم  یـسدق  رـصنع  نیـشناج  ییارگ  لقع  جیردت ، هب  و 

اب ار  یماظن  هک  دنوش  یم  ور  هب  ور  یبالقنا  اب  زین  نایارگراتخاس  یسدق . رـصنع  هب  تسا  یتشگزاب  هک  دنوش  یم  هجاوم  یبالقنا  اب  دنناد ـ 
نانابیتشپ نانامیپ و  مه  هکلب  دوبن ، یللملا  نیب  راشف  هنوگ  چیه  تحت  اهنت  هن  هک  دنمتردق ، یشترا  کیتارکورب و  هدرتسگ  یسایس  راتخاس 

هتخاس  » یعون نآ  رد  ییوگ  هک  دـنوش  یم  ور  هب  ور  یبالقنا  اـب  اـهنآ  تخیر . ورف  ناـناقهد  یـساسا  شقن  نودـب  تشاد ، زین  یللملا  نیب 
. دور یم  شیپ  دنم  هدعاق  هنالقاع و  یسب  يا ، هدوت  جیسب  هوحن  يژولوئدیا و  يربهر ، رـصنع  هک  یبالقنا  دراد . دوجو  يرامعم »  » و ندش »

دوجو هاگ  چـیه  هک  بالقنا ، رامعم  دـیامن و  یم  میـسرت  ار  نآ  هسدـنه  دـنک و  یم  يراـمعم  ماـگ  هب  ماـگ  ار  نآ  بـالقنا  يربهر  ییوگ 
نازادرپ هیرظن  زا  هتـسد  ره  تهج ، نیمه  هب  دـنک . یم  ادـیپ  یجراخ  ققحت  نآ  رد  تیعقاو ، ات  دوب  رت  هیبش  هناـسفا  هب  تشادـن و  یجراـخ 

رد یبرغ  نازادرپ  هیرظن  تالکشم  هدمع  دسر ، یم  رظن  هب  دنتسه . ور  هب  ور  يدج  یلکـشم  اب  یعون  هب  یمالـسا  بالقنا  لیلحت  رد  یبرغ 
رصانع و یعیش و  ياههزومآ  هک  ار  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  یلـصا  شقن  نانآ  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  یمالـسا  بالقنا  تسردان  لیلحت 

نردم ياههیرظن  ینابم  ساسا  رب  نردم و  یـسایس  تایبدا  رد  هک  يرما  دنا ; هتفرگ  هدـیدان  تسا ، هدوب  هعیـش  یـسایس  گنهرف  ياههفلؤم 
هب یبرغ  تاـیرظن  ساـسا  رب  هک  یمالـسا ، بـالقنا  نارگلیلحت  زا  يرایـسب  لـیلد ، نیمه  هب  اـسب  هچ  تسین . حیـضوت  كرد و  لـباق  یبرغ ،
رب ضوـع ، رد  هتفرگ و  هدـیدان  ار  ینید  ياـههفلؤم  بهذـم و  بـالقنا ، شیادـیپ  یلـصا  تلع  زا  ثحب  رد  دـنا ، هتخادرپ  بـالقنا  لـیلحت 

هعیش یسایس  گنهرف  شقن  نازیم  نییبت  یسررب و  یپ  رد  راتشون  نیا  دنراد . دیکأت  نویـسازینردم  داصتقا و  دادبتـسا ، هئطوت ، لثم  یلماوع 
رد « culture  » هملک لداعم  یـسراف  رد  گـنهرف  هژاو  هعیـش  یـسایس  گـنهرف  موهفم  نییبت  تسا . ناریا  یمالـسا  بـالقنا  شیادـیپ  رد 
زا  7. تسا تاغل  باتک  و  تیبرت ، میلعت و  درخ ، لقع و  بدا ، شناد و  يانعم  هب  يوغل ، رظن  زا  تسا . یبرع  رد  ۀفاقثلا »  » هملک و  یسیلگنا ،

هژاو  8. دـنیوگ یم  گنهرف  ار  نیعم  هعماج  کی  ياضعا  يداقتعا  یگژیو  یباستکا و  ياـهراتفر  عومجم  یـسانش ، هعماـج  حالطـصا  رظن 
مود یناهج  گنج  زا  سپ  تسا ، یبرع  رد  ۀیسایسلا » ۀفاقثلا   » یسیلگنا و رد  « Political culture  » ترابع لداعم  هک  یسایس ، گنهرف 

یسایس گنهرف  ریبعت  درب . راک  هب  تسایس  ملع  رد  دنوملآ  لیرباگ  راب  نیتسخن  ار  هژاو  نیا  تسا . هدش  حرطم  یـسایس  هعـسوت  تایبدا  رد 
، تکیدـنب تور  مـالوا ، مادآ  ردـناروب ، لـئوماس  دـننام  یناـسک  یتخانـش  مدرم  یتخانـش و  هعماـج  ياههتـشون  رد  ناوـت  یم  نـینچمه  ار 

یسایس گنهرف  يارب   9. درک لابند  دـنا  هدرک  راک  تیـصخش  گنهرف و  هنیمز  رد  هک  نوتنیل و ... فلار  رنیدراک ، ماربآ  دـیم ، تراـگرام 
، اه شزرا  اهراتسیا ، زا  یصاخ  عیزوت  یـسایس  گنهرف  ره  دنوملآ  رظن  زا  مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  هدمآ  یفلتخم  فیراعت 
زا یـصاخ  ياـههبنج  : » دـنا هتفگ  یـسایس  گـنهرف  دروم  رد  يرگید  فیرعت  رد   10. تسا یـسایس  ياهتراهم  تاعالطا و  تاـساسحا ،
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یم تموکح " یگنوگچ  ندرک "و"  تموکح  هنوگچ   " نوـچ یلئاـسم  هب  دراد و  رظن  یـسایس  یگدـنز  هب  هک  هعماـج  یموـمع  گـنهرف 
ماظن زا  تسا  ترابع  یـسایس  گـنهرف  : » دـیوگ یم  یـسایس  گـنهرف  فیرعت  رد  اـبرو  یندیـس   11 .« دـنمان یم  یـسایس  گنهرف  دزادرپ ،

یسایس گنهرف  دروم  رد  یفلتخم  فیراعت  دنچره   12 .« تسا یسایس  شنک  يانبم  هیاپ و  هک  ییاه  شزرا  اهداهن و  ریذپ ، هبرجت  ياهرواب 
نیا ناوت  یم  ار  یـسایس  گنهرف  قوف ، فیراعت  هب  هجوت  اـب  درک . ادـیپ  اـهفیرعت  نیا  ماـمت  رد  ار  یتاـکارتشا  ناوت  یم  اـما  دراد ، دوجو 
ربارب رد  یـسایس  ياهراتفر  هب  هک  تسا  هعماج  کی  رد  دوجوم  ياهدامن  اـهشزرا و  يداـقتعا ، ماـظن  زا  يا  هعومجم  درک : فیرعت  هنوگ 
ماظن زا  هتسویپ  يا  هعومجم  : » زا تسا  ترابع  هعیش  یـسایس  گنهرف  یـسایس ، گنهرف  فیرعت  هب  هجوت  اب  دهد . یم  تهج  یـسایس  ماظن 

ياهماظن ربارب  رد  نایعیش  ياهشنکاو  شنک و  يانبم  دیآ و  یم  تسد  هب  یعیش  عبانم  زا  هک  عیشت  بهذم  ياهدامن  اهشزرا و  يداقتعا ،
يداقتعا ماظن  فلا . داد . میهاوخ  رارق  یسررب  دروم  لیـصفت  هب  ار  دراوم  نیا  زا  کیره  شخب  نیا  رد  تسا ». هدوب  اهتموکح  یـسایس و 
گنهرف مهم  ناکرا  زا  یکی  يداقتعا ، ماظن  نیا  عیـشت . بهذـم  ساسا  رب  مالـسا  نید  عورف  لوصا و  زا  تسا  ترابع  هعیـش  يداقتعا  ماظن 

، يداقتعا ماظن  نیا  مهم  رصانع  هلمج  زا  دنتسه . دیدش  ینورد  ماجسنا  ياراد  هتسویپ و  مه  هب  ًادیدش  نآ  رـصانع  هک  تسا  هعیـش  یـسایس 
ترورض ناربمایپ  لاسرا  هک  لیلد  نامه  هب  هک  دندقتعم  نایعیش  تماما : زا : دنترابع  دنا ، هتشاد  میقتسم  ریثأت  نایعیش  یـسایس  راتفر  رد  هک 

ثحب رد  تسا . مزال  يرورـض و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  تیمتاخ  هب  هجوت  اب  زین  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناـماما  دوجو  دراد ،
هدرپ سپ  زا  يزور  درب و  یم  رـس  هب  تبیغ  رد  هدوب و  هدـنز  جـع )  ) نامز ماما  ینعی  موصعم  ماـما  نیرخآ  هک  دراد  داـقتعا  هعیـش  تماـما ،
باّون ناونع  هب  اهقف  تبیغ ، نارود  رد  دـنیامن . مهارف  ار  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نآ  روهظ  هنیمز  دـنفظوم  نایعیـش  درک و  دـهاوخ  روهظ  تبیغ 

بهذـم ساسا  رب  ار  طوبرم  روما  یعرـش و  ماکحا  داهتجا ، قیرط  زا  هک  دنتـسه  مدرم  ینید  یبهذـم و  روما  عجرم  جـع )  ) نامز ماـما  ماـع 
طوبرم لئاسم  هیقف  یلو  ناونع  هب  اهقف ، نیا  زا  یکی  زین  تموکح  هلئـسم  رد  دنیامن . یم  دیلقت  نانآ  زا  زین  مدرم  و  هدومن ، جارختـسا  عیـشت 

رثؤم نایعیـش  یـسایس  راتفر  رد  دـیآ و  یم  تسد  هب  تماما  لصا  زا  هک  یمیهاـفم  هلمج  زا  دراد . هدـهع  رب  ار  هعماـج  هرادا  تموکح و  هب 
يریگ لکش  دنیارف  رد  ییازسب  ریثأت  هک  نایعیـش ـ  يداقتعا  لوصا  زا  یکی  داعم : تسا . هیقف  تیالو  داهتجا و  راظتنا ، تبیغ ، موهفم  تسا ،

نآ هب  گرم  زا  سپ  ناسنا  هک  یناهج  تسا ; يدام  يایند  نیا  ياروام  رگید ، یناهج  دوجو  هب  داقتعا  هتشاد ـ  نایعیـش  یـسایس  ياهراتفر 
هار ملاع  نآ  رد  انف  دوب و  دـهاوخ  یمیاد  يدـبا و  ناسنا  یگدـنز  رم گ ، زا  سپ  ناهج  رد  هعیـش ، تاداـقتعا  ساـسا  رب  دوش . یم  لـقتنم 
رب باقع  باوث و  و  دنوادخ ، ربارب  رد  ییوگخساپ  موزل  ناسنا و  لامعا  زا  باتک  باسح و  ثحب  زین  نآ  مهم  ياهیگژیو  زا  یکی  درادن .
رما نید ، تایرورـض  تابجاو و  زا  مالـسا و  نید  عورف  زا  یکی  رکنم : زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دشاب . یم  یناهج  نیا  لامعا  هجیتن  ساسا 

تاـیآ و یـسررب  اـب  دراد . هعیـش  یـسایس  گـنهرف  رد  یمهم  هاـگیاج  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  تـسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب 
زا فده  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هک  نانچ  درب . یپ  هعیش  یسایس  گنهرف  رد  رصنع  نیا  ترورـض  تیمها و  هب  ناوت  یم  هدراو ، تایاور 

یـسایس گـنهرف  رـصانع  نیرت  یـساسا  زا  یکی  رـصنع  نیا  دـناد . یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  تقو  تموکح  هیلع  رب  دوخ  ماـیق 
تمالـس دـبای و  یم  ققحت  همکاح  تأیه  رب  یناگمه  تراـظن  تموکح و  رما  رد  یـسایس  تکراـشم  نآ ، بوچراـچ  رد  هک  تسا  مالـسا 

ّیلوت دوب . دهاوخ  لداع  حلاص و  یمالسا  ماظن  تموکح و  رارمتـسا  اقب و  نماض  نآ ، هب  لمع  ددرگ و  یم  نیمأت  فلتخم  داعبا  رد  هعماج 
ادـخ و نانمـشد  اـب  ینمـشد  و  قح ، لـها  اـب  دـنویپ  طاـبترا و  ادـخ و  ناتـسود  اـب  یتسود  ياـنعم  هب  يربت  یلوت و  هعیـش ، رظن  زا  يّربت : و 
يداقتعا و يریگ  عضوم  رد  ار  هعیش  خیرات ، لوط  رد  هراومه  یفطاع  رـصنع  ود  نیا  تسا . مالـسا  نید  عورف  زا  لطاب ، لها  زا  یگتـسسگ 
زا دنا . هدومن  هدنزاس  فطاوع  نیا  قیمعت  فرـص  ار  دوخ  شالت  خیرات  لوط  رد  هعیـش  یبهذم  نایاوشیپ  ایلوا و  تسا . هداد  يرای  یـسایس 

همه تفریذـپ ، ار  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ تیـالو  عماـج ، نشور و  تاـمیلعت  نـیا  ساـسا  رب  هعیـش  هـک  اـجنآ 
بــسک يارب  شــشوک  ياــنعم  هـب  ینورد  ینوریب ; ینورد و  تـسا  یناــیرج  تاــبثا  یفن و  نــیا  درک . یفن  ار  اــهتعاطا  اــهتیالو و 

هب ندیـشخب  تینیع  رد  ریگ  یپ  یلمع و  داهج  عقاو  رد  هک  تسا  ینوریب  نایرج  يارب  يا  هناوتـشپ  ناونع  هب  يونعم  یحور و  ياهیگدامآ 
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ره یفن  نید و  يایلوا  تیـالو  تاـبثا  ینعی  نتـشاد ، نمـشد  نتـشاد و  تسود  دور . یم  رامـش  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) ناـموصعم هّمئا  تیـالو 
اپ زا  رـس  نازابناج  نایادیـش و  ناگتفیـش و  زا  هلـسلس  کی  مان  اب  هعیـش  خـیرات   » يرهطم داتـسا  ریبعت  هب  تساه . نآ  اب  ضراعم  هک  یتیالو 

هوقلاب يورین  ناونع  هب  مالـسلا ،) مهیلع  ) ناـموصعم تیـالو  هب  یگدرپسرـس  ییادیـش و  یگتفیـش و  نیمه   13 .« تسا هتشگ  مأوت  هتخانـشن 
مهم رـصانع  زا  هک  مالـسا ، نید  عورف  زا  رگید  یکی  داـهج : تـسا . هدرک  لـمع  متـسدض  یبـالقنا و  ياـهشبنجواه  تـکرحزا  يرایـسب 
هدوب نایعیـش  رد  يرگیبالقنا  حور  جـییهت  يارب  يداقتعا  يوق  يانبم  کی  داهج ، تسا . داهج  دوش ، یم  بوسحم  هعیـش  یـسایس  گـنهرف 

ياهرد زا  یکی  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  یناوارف  رجا  باوث و  نآ  يارب  تسا و  تابجاو  زا  یکی  داهج  مالسا ، رد  تسا .
نیرتدـب دـنک ، يراددوـخ  نآ  زا  اـی  هدرک  رارف  داـهج  زا  هک  یـسک  یمالـسا ، تاداـقتعا  ساـسا  رب  تـسا . نادـهاجم  صوـصخم  تـشهب 

رب متـس  ملظ و  اـب  هزراـبم  ياهنادـیم  رد  تاـیاور ، نآرق و  تادـیکأت  نیمه  ساـسا  رب  نایعیـش  تسا . هدـش  هداد  هدـعو  وا  هب  اـهتازاجم 
زا ولمم  هدـش و  نیجع  تلادـع  قح و  هار  رد  هزرابم  داهج و  اب  هعیـش ، بیـشن  زارف و  رپ  خـیرات  ور ، نیا  زا  دـنتفرگ . یم  تقبـس  رگیدـکی 

تـشونرس هقباس و  ینامیا و  يداقتعا و  هنیمز  نیمه  تسا . یتلادع  یب  ملظ و  ندرب  نایم  زا  هار  رد  يراکادـف  يزابناج و  یلاع  ياههنومن 
هعیش یشزرا  ماظن  یشزرا  ماظن  ب . تسا . هتخاس  مهارف  هعیـش  نایم  رد  يرگیبالقنا  هزرابم و  حور  تیوقت  يارب  ار  یبسانم  رتسب  یخیرات ،

خیرات لوط  رد  فلتخم  ياهتموکح  ربارب  رد  نایعیـش  یـسایس  ياهشنکاو  شنک و  بجوم  هک  ییاه  شزرا  میهافم و  زا  تسا  تراـبع 
شریذـپ مدـع  هعیـش ، رظندروم  ياـهشزرا  زا  یکی  يزیتـس : رابکتـسا  مینک : یم  هراـشا  اـهشزرا  میهاـفم و  نیا  زا  یخرب  هب  تسا . هدوـب 

(141 ءاـسن : .( ) ـالِیبَس َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِِرفاَْـکِلل  ُهّللا  َلَـعْجَی  َنل  : ) تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  تسا ; نارفاـک  هطلـس  رابکتـسا و 
دنتـسیاب و نارفاک  هطلـس  رابکتـسا و  لباقم  رد  دیاب  هکلب  دنریذپب ، دوخ  رب  ار  نارفاک  رابکتـسا  هطلـس و  دـیابن  نانمؤم  نایعیـش و  نیاربانب ،

هناگیب لماع  فلتخم ، ياهنامز  رد  هک  تسا  هعیـش  یـسایس  گنهرف  رد  نیرفآ  شقن  مهم و  رـصانع  زا  یکی  رـصنع  نیا  دـننک . تمواـقم 
. تسا هدوب  همکاح  تأیه  اب  مدرم  تفلاخم  بجوم  يدراوم  رد  يزیتس  هناگیب  نیا  تسا . هدوب  نایعیـش  طسوت  رابکتـسا  اب  هلباقم  يزیتس و 
هب یصاخ  داقتعا  هعیش  تسا . نایعیش  يداقتعا  یـسایس و  ياهشزرا  زا  یکی  یبلط  تداهـش  راثیا و  هیحور  یبلط : تداهـش  راثیا و  هیحور 

. دنا هدش  مومسم  ای  لوتقم  نانمـشد ، تسد  هب  اهنآ  یمامت  هک  مینیب  یم  ( مالـسلا مهیلع  ) هّمئا یناگدنز  خیرات  رب  يرورم  اب  دراد . تداهش 
وا يارب  ار  ءادهشلادیس  بقل  نایعیش  تسا و  هدش  هتخیمآ  عیشت  یسایس  گنهرف  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع نب  نیـسح  مان  اب  گرزب  شزرا  نیا 
یم ناـیرج  هب  ار  يا  هدـنز  مرگ و  نوخ  هعماـج ، رکیپ  رد  شنوخ  تارطق  راـثیا  اـب  دیهـش  اریز  دـنناد ; یم  رت  بساـنم  يرگید  سکره  زا 

یمالسا تما  مالـسا و  خیرات  رد  یـساسح  رایـسب  شقن  تداهـش   14. دراد یمرب  ار  عـناوم  اهدـس و  دـنک و  یم  زاـب  ار  ادـخ  هار  دزادـنا و 
ریغ ناسانش  مالسا  زا  يرایـسب  هک  تسا  هدوب  تهج  نیمه  هب  دیاش  تسا . هتـشاد  دوجو  نونکات  مالـسا  روهظ  يادتبا  زا  رما  نیا  تساراد .

رارقتسا يارب  ناناملسم  ناوارف  هقالع  تلع  هب  تقیقح و  قح و  زا  عافد  يرارقرب و  تهج  ناج  اب  داهج  هب  مالسا  قیوشت  تلع  هب  ناملـسم ،
نییآ ارگداینب و  کیئانف ، ار  ناناملسم  حلص ، رد  یمالـسا  تما  یمالـسا و  ناربهر  هبناج  همه  يراکادف  تلع  هب  ملظ و  ینک  هشیر  لدع و 

یهاوخ تلادع  هعیش ، یـسایس  گنهرف  رد  دوجوم  ياهشزرا  زا  رگید  یکی  یهاوخ : تلادع   15. دننک یم  یفرعم  ریشمش  نید  ار  مالسا 
نیا هب  لدع  تسا . لدع  یعامتجا  یـسایس  موهفم  دوش ، یم  طوبرم  ثحب  نیا  هب  هچنآ  تسا . هدش  هئارا  لدـع  زا  یفلتخم  فیراعت  تسا .

تیاعر زا  تسا  تراـبع  لدـع  : » دـننک یم  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  لدـع  عاونا  زا  یکی  يرهطم  دیهـش  دریگ . یم  رارق  ملظ  لـباقم  رد  اـنعم ،
دیاـب يرـشب  نوناـق  رد  هک  یتلادـع  ینعی  يرـشب ، یعاـمتجا  تلادـع  یقیقح  ینعم  ار . وا  قح  قح ، يذ  ره  هب  ندرک  اـطعا  دارفا و  قوقح 

ياهتیلوئـسم يدصت  يارب  تلادـع  زارحا  هعیـش  رظن  زا   16 .« تسا ینعم  نیمه  دنرامـشب ، موتحم  ار  نآ  دـیاب  رـشب  دارفا  دوـش و  تیاـعر 
قادصم نیرتزراب  ار  ( مالسلا مهیلع  ) موصعم ناماما  نایعیـش ، تسا . مزال  تواضق و ... تعامج ، هعمج و  تماما  تموکح ، دننام  یعامتجا 

یتلم ره  اهدامن  ج . تسا . هدوب  نایعیـش  نایم  رد  هناهاوخ  تلادع  ياهتکرح  زاس  هنیمز  هراومه  لدع ، لصا  شریذپ  دـنناد . یم  تلادـع 
هک تهج  نآ  زا  اهلبمس  اهدامن و  نیا  دراد . یگتسبمه  لبمس  دامن و  ناونع  هب  ار  یـصاخ  ياهمسارم  اهّتنـس و  صاخ ، ياهزور  مایا و 
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اـهدامن و نیا  اـب  هلباـقم  رگید ، يوس  زا  دـنا . هدوب  یـسایس  ياـهراتفر  زورب  يارب  یلماـع  دنتـسه ، یبـالقنا  یـسایس و  یحور  ياراد  دوخ 
: زا دنترابع  هعیـش  بهذـم  رد  اهدامن  نیا  زا  یخرب  تسا . هدـش  مدرم  يوس  زا  ییاه  شنکاو  زورب  بجوم  همکاح ، تأیه  طسوت  اهلبمس 

مهیلع ) همئا يارب  يراوگوس  يرادازع و  مسارم  رفص و  مّرحم و  مایا  اروشاع و  تضهن  هعیش ، ياهدامن  نیرت  مهم  زا  یکی  اروشاع : تضهن 
ياهشزرا نید و  نافلاخم  اب  هحماسم  زاوج  مدـع  اروشاع  تضهن  راـثآ  هلمج  زا  : » دـسیون یم  يرفعج  یقتدّـمحم  هماـّلع  تسا . مالـسلا )

یناوتان دـهاوخ ، یمن  زارحا  تردـق ، هک  میریگ  یم  هجیتن  ناتـساد  نیا  زا  تقیقح ، رد  دـشاب . یم  تردـق  ساـسحا  ندوبن  هناـهب  هب  ینید 
هارمه مالـسلا ) مهیلع  ) ناموصعم هّمئا  زا  یکی  نآ  یط  هک  تسا  يا  هعقاو  اهنت  هک  لیلد  نیا  هب  اروشاـع  ور ، نیا  زا   17 .« دهاوخ یم  زارحا 

یم تداهـش  هب  تسا ، یناسنا  فطاوع  ساسحا و  هدـننازیگنارب  هک  درف ، هب  رـصحنم  صاخ و  یلکـش  هب  شتیب  لها  زا  يرایـسب  نارای و  اب 
هعیـش خـیرات  رد  نینوخ  یبالقنا و  ياهتکرح  اـهمایق و  زا  يرایـسب  أـشنم  دراد و  عیـشت  گـنهرف  رد  نیداـمن  هژیو و  یهاـگیاج  دنـسر ،

گنهرف شرتسگ  بجوم  اروشاع ، هثداح  هرطاخ  دای و  تشادـگرزب  رب  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا ياهشرافـس  اهدـیکأت و  دوش . یم  بوسحم 
هیعدا رد  يرایسب  دراوم  رد  هک  تسا  لهچ  ددع  نیعبرا و  هعیش ، ياهدامن  اهّتنس و  زا  یکی  نیعبرا : تسا . هدش  نایعیش  نایم  رد  اروشاع 
نیعبرا تشادگرزب  نآ  نیرتزراب  و  ادهـش ، ناگتـشذگ و  يارب  نیعبرا  مسارم  يرازگرب  نآ ، ياههنومن  زا  یکی  دور . یم  راک  هب  راکذا  و 
یمالسا بالقنا  رد  هعیـش  ياهلبمـس  زا  دامن  نیا  درک ، میهاوخ  هراشا  هک  نانچ  تسا . ناشیا  نارای  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تداهش 

، دوش یم  بوسحم  نآ  یسایس  گنهرف  رـصانع  وزج  هک  هعیـش ، ياهدامن  زا  رگید  یکی  یبهذم : دایعا  تسا . هتـشاد  يا  هژیو  شقن  ناریا 
بجوم صاخ  مسارم  تاعامتجا و  يرازگرب  تهج  هب  وس ، کـی  زا  مسارم  نیا  تسا . داـیعا  نآ  صوصخم  ياـهمسارم  یبهذـم و  داـیعا 

اب هلباقم  رگید ، يوس  زا  دوش و  یم  اهنآ  تدـحو  همکاح و  تردـق  اب  هلباقم  ناوت  ساسحا  يرگیبالقنا و  حور  تیوقت  مدرم و  کـیرحت 
یـسایس تردـق  هب  تبـسن  مدرم  شنکاو  بالقنا و  يارب  یلماع  تموکح ، طسوت  لبمـس  داـمن و  نیا  هب  نیهوت  اـهمسارم و  نیا  يرازگرب 

. دـنوش یم  بوسحم  یمالـسا  گنهرف  تایلجت  زا  یکی  ایاکت  دـجاسم و  هعیـش  یـسایس  گنهرف  هعاشا  هاگیاپ  دـجاسم ; د . تسا . مکاـح 
ضیارف يادا  يارب  نانمؤم  عامتجا  یلـصا  هاگیاج  ناونع  هب  هکنیا  رب  هوالع  دجـسم  زاغآ ، نامه  زا  تفگ : دـیاب  دجـسم  درکراـک  نوماریپ 
تموکح یساسا  ياههیاپ  عقاو ، رد  تفر . یم  رامش  هب  زین  یمالسا  یناهج  تضهن  یمالـسا  ياهتیلاعف  نوناک  دوب ، هدافتـسا  دروم  ینید 

ناگدنسیون زا  یکی  دنا . هتشاد  یمالـسا  ياهشبنج  اهتکرح و  رد  ار  یمهم  شقن  دجاسم   18. دش يراذگ  ناینب  ناکم  نیا  رد  یمالسا 
تاغیلبت دجـسم  زا  تسا . هدوب  یمالـسا  ياهتکرح  شبنج  زکرم  هشیمه  مالـسا  ردص  رد  مالـسا و  رد  دجـسم  دسیون : یم  دروم  نیا  رد 

هدرک یم  تکرح   ) مالـسا قریب  رد  اهنآ  ندرک  دراو  رافک و  یبوکرـس  يارب  یمالـسا  ياوق  دجـسم  زا  تسا و  هدش  یم  عورـش  یمالـسا 
زکرم ناونع  هب  دجـسم  مینک : یم  هراشا  نآ  یعامتجا  یـسایس ـ  ياهدرکراک  یخرب  هب  هک  دراد  یفلتخم  ياـهدرکراک  دجـسم   19 .( تسا

، يرادازع زاـمن ، دـننام  یبهذـم  يداـبع و  مسارم  ماـجنا  لـحم  ناونع  هب  نآ  تیزکرم  دجـسم ، درکراـک  نیلوا  یبهذـم : يداـبع و  مسارم 
یم یـسایس  یبالقنا و  ياهتکرح  زاغآ  يارب  يا  هنیمز  همدـقم و  دوخ  اه ، مسارم  نیا  الومعم  تسا . تیزعت  متخ و  سلاـجم  اـهنشج و 

داشرا لحم  نایعیش ، هژیو  هب  ناناملسم ، رظن  رد  دجسم  هک  تسا  نیا  دجسم  ياهدرکراک  رگید  زا  شزومآ : زکرم  ناونع  هب  دجسم  دشاب .
دجـسم رد  ار  دوخ  ياهییامنهار  تاداشرا و  ناشنانیـشناج ، و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  تسا . یمالـسا  ماکحا  لـئاسم و  غیلبت  و 

تاداقتعا و شزومآ  يارب  یلحم  دجاسم  ور ، نیا  زا  دندروآ . یم  يور  دجاسم  هب  نید  لئاسم  شزومآ  يارب  ناناملسم  دندرک و  یم  نایب 
رب مدرم  تایقلخ  تایحور و  تاداقتعا ، رییغت  يارب  یلماع  دـجاسم  اه ، شزومآ  نیا  عبت  هب  تسا و  هدوب  ناناملـسم  هب  یمالـسا  ياهشزرا 

دجسم دش . یم  یمالـسا  يداقتعا  لوصا  اب  یگنهامه  تهج  رد  عامتجا  راتخاس  رییغت  بجوم  تیاهن  رد  هک  دوب ، یمالـسا  نیزاوم  ساسا 
لدابت يارب  یلحم  هجیتن ، رد  رگیدکی و  اب  اهنآ  طابترا  ناناملسم و  عمجت  يارب  يزکرم  ناونع  هب  دجسم  یعمج : طابترا  نوناک  ناونع  هب 
یعمج طاـبترا  هدرتـسگ  لـیاسو  هک  یناراـگزور  رد  صوـصخب  شقن  نیا  تـسا . هدرک  اـفیا  یمهم  شقن  مالـسا  خـیرات  رد  مـهم  راـبخا 
یـسایس ياـهدرکراک  نیرت  مهم  زا  یکی  تضهن : رد  داـهج  هاـگیاپ  ناونع  هب  دجـسم  دوب . رادروـخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  دوـبن ، نیزورما 
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جیـسب شقن  دجـسم  دش و  یم  كرادت  دجـسم  رد  تاوزغ  رثکا  یعامتجا  يرکف و  تامدـقم  دوب . داهج  تکرح و  رد  نآ  شقن  دجـسم ،
و ناـیناحور ، يربهر  هب  لاس 1920  رد  قارع  بـالقنا  رد  ار  شقن  نیا  یّلجت  زین  رـصاعم  نارود  رد  تشاد . ار  راـفک  اـب  داـهج  رد  یمدرم 

تـضهن رد  دوب و  هدـش  اپرب  یناخاضر  باجح  فشک  اب  تفلاخم  رد  هک  داشرهوگ  دجـسم  هعقاو  تیطورـشم ، تضهن  وکابنت ، تضهنرد 
. دوب دـجاسم  نیمه  یمدرم ، ياهورین  جیـسب  زکرم  نیرت  مهم  مه  قارع  ناریا و  گنج  رد  مینیب . یم  هدـش  هنیداهن  تروص  هب  ینیمخ  ماما 

نییبت یپ  رد  ًامومع  نوگانوگ ، ياههیرظن  هئارا  اب  بالقنا ، نازادرپ  هیرظن  نآ  ققحت  رد  هعیـش  یـسایس  گنهرف  شقن  یمالـسا و  بـالقنا 
دـنروشک و کی  یخیرات  عطاقتم  عونتم و  ياهینوگرگد  ثداوح و  دـنیآرب  هراومه  اهبالقنا  هک  اـجنآ  زا  دنتـسه . بـالقنا  عوقو  تلع 

فلتخم اهبالقنا  عوقو  تلع  دنراد ، تلاخد  نآ  عوقو  رد  یـسایس  يداصتقا و  یعامتجا ، یگنهرف ، يرکف ، طیارـش  تالوحت و  هعومجم 
تالوحت و رثأت  ریثأت و  هیاس  رد  هک  تسا  دودـعم  یللع  دزاس ، یم  ریذـپانزیرگ  ار  بالقنا  عوقو  تیاهن  رد  هچنآ  لاح ، نیا  اـب  دـشاب . یم 

یخرب اه ، بالقنا  نیا  عوقو  للع  نایم  رد  هک  دهد  یم  ناشن  فلتخم  ياهبالقنا  یـسررب  دـبای . یم  شرتسگ  هدـمآ ، دـیدپ  قوف  طیارش 
قافتا یبالقنا  چیه  دنیاین ، دیدپ  للع  نیا  یتقو  ات  دنا و  هدوب  نیرفآ  شقن  اهبالقنا  نیا  همه  رد  يدودح  ات  هک  دـنراد  تلاخد  یلک  للع 
ياراد یسایس  یعامتجا ـ  ياهراتخاس  يربهر و  دوجو  مکاح ;2 . طیارش  زا  قیمع  یتیاضران  . 1 20: زا دنترابع  یلک  للع  نیا  دـتفا . یمن 

، راتـشون نیا  رد  یبالقنا . هیحور  شرتسگ  نیزگیاج ;4 . دیدج  ياهيژولوئدـیا  اههشیدـنا و  شریذـپ  شرتسگ و  رگ ;3 . جیـسب  شقن و 
ناریا یمالسا  بالقنا  عوقو  یلک  للع  رد  گنهرف  نیا  شقن  یسررب  هب  ناریا ، یمالسا  بالقنا  رد  هعیش  یسایس  گنهرف  شقن  نییبت  يارب 
مکاح ماظن  زا  قیمع  یتیاضران  دوجو  اه ، بالقنا  كرتشم  ياهیگژیو  زا  یکی  مکاح  طیارش  زا  قیمع  یتیاضران  . 1 تسا . هدش  هتخادرپ 

دیاب دوش ، رجنم  بالقنا  هب  یتیاضران  نیا  هکنیا  يارب  تساه . بالقنا  عوقو  شیادـیپ  كرتشم  لماع  یتیاضران  دوجو  تقیقح ، رد  تسا .
طیارـش نیا  طیارـش ، دوبهب  زا  نانآ  يدـیماان  لیلد  هب  دـنک و  ادـیپ  عویـش  مدرم  هدوت  نایم  رد  مه  دـشاب و  ناگبخن  نایم  رد  مه  یتیاضران 
بالقنا يریگ  لکـش  بجوم  هک  اه ، نآ  نیرت  مهم  تقیقح  رد  ناریا و  مدرم  ياهیتیاضران  هلمج  زا  دـننادب . لـمحت  لـباقریغ  ار  دوجوم 

اجنیا رد  دوب . مدرم  لوبق  دروم  یشزرا  ماظن  و  یعیـش )  ) یبهذم تاداقتعا  نید و  دروم  رد  تلود  درکلمع  هب  تبـسن  مدرم  یتیاضران  دش ،
ییاه هویش  زا  یکی  یطارفا : مسیلانویسان  شرتسگ  غیلبت و  فلا . مینک : یم  هراشا  بالقنا  نارود  لوط  رد  یتیاضران  نیا  مهم  ياههنومن  هب 

تیوقت داجیا و  دـش ، يریگ  یپ  تدـش  هب  ییادز  مالـسا  تسایـس  تهج  رد  هاش  اضردّـمحم  صوصخب  يولهپ و  تیمکاح  نارود  رد  هک 
یگتسبمه داجیا  يارب  هک  دوب  ینامرآ  نیرتهب  ییارگ  یّلم  : » دسیون یم  دروم  نیا  رد  ناگدنـسیون  زا  یکی  دوب . یطارفا  ییارگ  یّلم  سح 

سرادم رد  نآ  زا  سپ  دش . یم  یفرعم  یّلم " یگتسبمه   " رهظم ناونع  هب  هاش  صخش  دوجو  نآ  هارمه  تفرگ و  رارق  هدافتـسا  دروم  یّلم 
ارف ار  اج  همه  هاش  هب  قشع  یتسرپ و  نطو  ترورـض  باب  رد  يا  هدرتسگ  تاغیلبت  ضوع  رد  دـش و  گنرمک  یمالـسا  تاـمیلعت  رورم  هب 

. تسا هدـش  هدرب  مان  اهنآ  زا  نیو  هقلح  نازادرپ  هیرظن  ناونع  تحت  هک  دوب  ینارکف  نشور  تیلاعف  لوصحم  يژولوئدـیا  نیا   21 .« تفرگ
دواد روپ  میهاربا  يزیربت ، دهتجم  ياقآ  یلعلـضف ، ازریم  ینیوزق ، دّمحم  تیبرت ، ناخدّمحم  ازریم  هداز ، لامج  هداز ، یقت  نوچمه  يدارفا 

هب هدنیآ  هلجم  ناتـسگنرف و  رهـشناریا ، لثم  يرگید  تالجم  راشتنا  اب  دندمآ و  مهدرگ  هواک  هیرـشن  لوح  رهـشناریا  هداز  مظاک  نیـسح  و 
هتفریذپ میژر  يژولوئدیا  ناونع  هب  هاش  اضر  طسوت  اهدـعب ، هک  دـنتخیر  ار  یگنهرف  هدولاش  یناریا  مسیلانویـسان  غلبم  نیـسیروئت و  ناونع 

زا ره  مالـسا  اب  هلباقم  يارب  يولهپ  میژر  تسایـس ، نیا  هعاشا  ياتـسار  رد   22. دش لابند  فلتخم  ياهشور  هب  اضردّـمحم  طسوت  دـش و 
دوب یمالسا  يرعاش  هک  یسودرف  دوبدای  لاثم ، ناونع  هب  داد . یم  لیکشت  ناتساب  ناریا  زا  لیلجت  تهج  رد  ییاه  نشج  راب  کی  هاگ  دنچ 
لاـبق رد  ناتـساب  ناریا  یهاـشنهاش  یتشترز و  نییآ  یناریا و  تیلم  هدـننک  هدـنز  هک  رثا ، کـی  ناونع  هب  يو  هماـنهاش  یلو  دـش ، لیکـشت 

زا يرگید  هنومن  دـش ، یم  رازگرب  یجراخ  یلخاد و  ناوارف  تاغیلبت  اب  هک  هلاس  ياهنشج 2500   23. دیدرگ یفرعم  تسا ، مالسا  تناید 
عماجم و زا  يرایـسب  ماما و  دـیدش  شنکاو  مدرم و  یبهذـم  تاـساسحا  کـیرحت  بجوم  هک  دوب  يولهپ  میژر  طـسوت  مسیلانویـسان  غیلبت 

تافالتخا ثعاب  یهاشنهاش  هلاس  نشج 2500  : » دسیون یم  هراب  نیا  رد  یـسور  ققحم  فا  تمیاب  دش . جراخ  لخاد و  رد  یبهذم  لفاحم 
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هب زیمآ ... ضارتعا  ياههمان  دندرک و  توعد  هاش  میژر  هیلع  ار  مدرم  نایناحور  رگید  ینیمخ و  ماما  دیدرگ . هاش  تیناحور و  نایم  دـیدش 
رگید یکی   24 .« دوب یبهذم  ياوتف  کی  هکلب  ، دوبن یـسایس  يداع  توعد  کی  عقاو  رد  ینیمخ  ماما  توعد  دـش . هداتـسرف  ناریا  ياهرهش 

اپرب مالسا  زا  لبق  ناریا  مدرم  نید  ناتساب و  ناریا  نامه  يروآدای  هناهب  هب  هک  دوب  تشترز  ناوریپ  يارب  ییاه  نشج  اهنشج  هنوگ  نیا  زا 
ایآ : » دـسیون یم  یمالـسا  هعماج  فطاوع  تاساسحا و  اب  اهنشج  نیا  هطبار  دروم  رد  سیلگنا ، ریفـس  نیرخآ  زنوسراپ ، ینوتنآ  دـش . یم 

ناگدننک تکرـش  زا  ییاریذپ  اب  مه  ار  نآ  نایاپ  و  دنک ؟ رازگرب  ار  تشترز  بهذـم  ناوریپ  هرگنک  هک  داد  یم  هزاجا  ونابهـش  هب  وا  دـیاب 
رد اهراک  هنوگ  نیا  نم ...  برع  تاملپید  ناراکمه  نم و  رظن  هب  ناضمر ؟ هام  طسو  رد  تسرد  مه  نآ  دریگب ؟ نشج  یتنطلـس  خاـک  رد 
وا رظن  هب  دیاش  تسا . هتشاذگ  ياج  رب  قیمع  بولطمان و  ریثأت  دنا  هدوب  میژر  فلاخم  هک  نانآ  یبهذم  ناربهر  ناملسم و  مدرم  ياههدوت 

میژر تامادقا  زا  رگید  یکی   25 .« دوب یمالسا  ياهشور  زا  ناریا  مدرم  ندرک  ادج  يارب  ینامرد  ياهشور  ناونع  هب  تامادقا  هنوگ  نیا 
یهاشنهاش نییآ  بحاص  ناونع  هب  ار  شوروک  هلاس ، ياهنشج 2500  رد  هک  هاش ، دوب . یهاشنهاش  هب  يرجه  خیرات  رییغت  هنیمز ، نیا  رد 

هیلع هللا  یلـص  ) دّـمحم مرکا ، یبـن  ياـج  هب  شوروک  ینیزگیاـج  رد  درک  یم  روصت  دوب ، هدرک  یفرعم  وا  راد  ثاریم  ناونع  هب  ار  دوـخ  و 
ترجه زا  خیرات  أدبم  رییغت  رکف  هب  ور ، نیا  زا  تسا ; هدرک  یمالسا  گنهرف  نیـشناج  ار  مالـسا  زا  لبق  ناریا  گنهرف  هدوب و  قفوم  هلآو )
گنهرف يایحا  يارب  : » دـسیون یم  هطبار  نیا  رد  دوخ  وا  داتفا . یهاشداپ  تخت  هب  شوروک  سولج  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربماـیپ 

26 .« میدنادرگزاب نایشنماخه  نارود  زاغآ  هب  ار  روشک  خیرات  يانبم  الثم  دش . یم  ادیپ  ییاه  هار  دیاب  شا  ییابیز  تلاصا و  همه  اب  یناریا 
یّلم عفانم  عبانم و  نتفر  تسد  زا  بجوم  هک  رگید ، یگنهرف  يداصتقا و  تامادقا  زا  يرایسب  زا  ار  هاش  مادقا  نیا  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما 
ییاه تنایخ  همه  تسا ، هدرک  درم  نیا  هک  یگرزب  ياهتیانج  مامت  رد  : » دنتفگ هلئـسم  نیا  تیمها  باب  رد  دنتـسناد و  رت  مهم  دـش ، یم 
نداد تسد  زا  اـم ، گـنهرف  ندرک  بارخ  زا  اـم ، تعارز  عـضو  ندرک  بارخ  زا  جراـخ ، هب  اـم  تفن  نداد  زا  تـسا ، هدرک  درم  نـیا  هـک 
نامگ و  تسا . رتشیب  شتیمها  نیا  دـیراذگب ... فرط  کی  ار  خـیرات  رییغت  هیـضق  دـیراذگب ، فرط  کـی  ار  اـهنیا  همه  اـم ، ماـظن  تیثیح 

وا هب  دنتـشون  اهیتشترز  اهنامز  نآ  بسح  هب  اهیتشترز  هک  تسا  نیمه  نیا  دوب . مدق  نیمه  مدق  دوب ، هداد  شتلهم  تلم  رگا  هک  دینکن 
مدق نیا  دنکب ... تمدخ  ام  بهذم  هب  امـش  هزادنا  هب  هک  تسا  هدشن  ادیپ  یـسک  نونکات  دنتـشون ) هاش  هب   ) هدـشن ادـیپ  یـسک  نونکات  هک 
وحن هب  دـینادرگرب  مه  ار  خـیرات  یتـح  دز ، شنهد  يوت  تلم  هّللادـمحب  هک  تشاد  يرگید  ياهمدـق  داد . رییغت  ار  خـیرات  هک  دوـب  شلوا 

تبسن ار  یبهذم  رـصانع  ینامگدب  مشخ و  تابجوم  دوب و  يو  تامادقا  نیرت  لوقعمان  زا  یکی  هاش  مادقا  نیا  زنوسراپ ، ریبعت  هب   27 .« لوا
یضاران نیگمـشخ و  مه  ار  مدرم  هدوت  دش و  مدرم  یبهذم  تاساسحا  ندش  راد  هحیرج  بجوم  اهنت  هن  مادقا  نیا  تخاس . مهارف  دوخ  هب 

زا تیعبت  هب  يولهپ  میژر  نیا ، رب  هوـالع   28. دندرک لابقتسا  ازهتسا  رخـسمت و  اب  ار  نآ  زین  هدرک  لیـصحت  رکف و  نشور  هقبط  هکلب  درک ،
داد و رییغت  ار  اتسور  رهـش و  یماسا 107  لاس 1319  ات  داد و  لیکشت  ار  یـسراف  تغل  ناتـسگنهرف  لاس 1314 ، رد  هیکرت  رد  كروتاـتآ 
فذح و زین  لاس  ياههام  یبرع  ياهمان  دندوب . نویامه »  » و هاش » «، » يولهپ «، » اضر  » مان زا  یبکرم  تروص  هک  درک  عضو  يدیدج  یماسا 
اب مدرم  هطبار  عطق  يارب  میژر  يوس  زا  یمادقا  دـش ، نایب  هک  يداعبا  اب  ییاتـس  ناتـساب  لاح ، ره  هب   29. دـش نآ  نیزگیاج  یناریا  ياهمان 

هطساو هب  ناریا  رد  تسایـس  نیا  هتبلا ، دنناتـسزاب . ار  هعماج  یمالـسا  تیـصخش  رورم  هب  نآ  هیاس  رد  ات  دوب ، ناش  ینید  راختفارپ  هتـشذگ 
دـیاقع و بیرخت  ب . دوب . اهتسایـس  نیا  رب  ینالطب  طـخ  یمالـسا  بـالقنا  دـش و  هجاوم  تسکـش  اـب  تلم  یبهذـم و  ناربهر  تمواـقم 

تـسادق زا  مدرم  دزن  یمالـسا  ینید و  ياـههزومآ  میلاـعت و  هک  یناـمز  اـت  هک  تسا  هتفاـیرد  یبوـخ  هـب  رامعتـسا  مدرم : ناـمیا  فیعـضت 
نادناخ دنربب . نیب  زا  ار  مارتحا  تسادق و  نیا  ات  دندمآ  رب  ددص  رد  ور ، نیا  زا  دنسرب . دوخ  فادها  هب  دنناوت  یمن  نانآ  تسا ، رادروخرب 

نیا دندرک . جیـسب  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  ار  دوخ  تامادـقا  هیلک  دنتـشاد ، هدـهع  هب  ار  تیرومأم  نیا  رامعتـسا  يوس  زا  هک  يولهپ ،
رشتنم يولهپ  رصع  رد  ناقرشتسم  ناسانشرواخ و  طسوت  هک  یتابوتکم  رتشیب  یگنهرف : فاعـضتسا  ههبـش و  ياقلا  . 1 زا : دنترابع  تامادقا 

زا یمالسا و  نادنمشیدنا  يوس  زا  هک  یتایرشن  اهباتک و  زا  يرایسب  تقیقح ، رد  تسا . هدوب  مالـسا  هیلع  رب  یتاهبـش  يواح  تسا ، هدش 
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رد هک  دندرک  یم  شالت  نارکف  نشور  تسا . هدوب  زور  نآ  هعماج  رد  دوجوم  تاهبش  هب  یخساپ  تسا ، هدش  هتشون  يرهطم  دیهـش  هلمج 
اهتسیـسکرام ناددجتم و  یتقو  هرود  نیا  رد  دـنیامن : داجیا  لزلزت  ینید  لئاسم  ریاس  داعم و  یتسرپادـخ ، هلمج  زا  مدرم  يداقتعا  ینابم 

بقع نیا  یلـصا  لماع  ناونع  هب  بهذم  دنروآ  یم  نایم  هب  یگداتقا  بقع  طاطحنا و  لماوع  زا  نخـس   ) دنراد مهاب  هک  یفالتخا  همه  اب  (
رود تسایس  عامتجا و  نتم  زا  ار  دوخ  هار  بهذم  ات  تسا  مزال  ارگبرغ  ناددجتم  هاگن  زا  هژیو  هب  مک  تسد  دوش و  یم  هتخانـش  یگداتفا 

نیمه رد  دنسیون  یم  ار  رارـسالا  فشک  باتک  شتاماهتا ، هب  خساپ  رد  ماما  هک  هداز  یمکح  يورـسک و  ریظن  يدارفا  زا  تیامح   30. دنک
ياههرهچ بیرخت  دش ، ماجنا  مدرم  دـیاقع  بیرخت  فیعـضت و  تهج  رد  هک  یتامادـقا  زا  رگید  یکی  تیناحور : فیعـضت  . 2 تساتسار .

، ییوس زا  دـندش و  یم  یفرعم  تسرپ » هنهک   » و روخ » تفم  «، » عجترم  » ناونع هب  یبهذـم  ناربـهر  ساـسا ، نیمه  رب  دوـب . یمالـسا  لیـصا 
يازریم دـندرک . یم  یفرعم  سیلگنا » ریگب  قوـقح   » و رنوساـمارف » «، » هناـگیب لـماع  «، » بلطراـصحنا «، » ریگ تخــس  «، » يرــشق  » ار ناـنآ 
یتاهبش زین  ماما  اب  طابترا  رد   31. دنا هدرمـشرب  سیلگنا  ناریگب  قوقح  وزج  یخرب  زین  ار  يدرجورب  هّللا  ۀیآ  یناسارخ و  دنوخآ  يزاریش ،

هب تیناحور  مدرم و  شنکاو  رد  مق  هام  يد  نایرج 19  تفای . یم  جاور  میژر  يوس  زا  هیوهلا و ...  لوهجم  ندوب ، لصالا  يدـنه  لیبق  زا 
هرود ناخاضر ، هرود  دـیدرت  یب  دوش . یم  دای  بالقنا  يازباتـش  لماع  نیرت  مهم  ناونع  هب  نآ  زا  تفرگ و  تروص  ماـما  هب  روبزم  نیهوت 

ياههزوح هرود ، نیا  رد  تسا . تیعجرم  هیملع و  ياههزوح  دـننام  ینید  یندـم  ياـهداهن  اهّتنـس و  ندرب  ناـیم  زا  بهذـم و  اـب  هزراـبم 
مق رد  هک  ییاه  هبلط  عومجم  اهشرازگ  یخرب  ربانب  دـننامب . تیناحور  توسک  رد  ات  دـنتفای  هزاجا  يدودـعم  دارفا  هدـش و  لـیطعت  هیملع 

یقفاب و موحرم  شنکاو  هک  دـش  یعیـسو  تاضارتعا  بجوم  اه ، هزوح  هب  راشف  هنوگ  نیا   32. دندوب رفن  دصیس  دودح  دندوب ، هدنام  یقاب 
يرابجا ماظن  نوناق  تسایس ، نیا  قیمعت  تهج  رد  هاش  اضر  تشاد . یپ  رد  ار  تسایـس  نیا  هب  تبـسن  ناهفـصا  ياملع  زا  یعمج  ضارتعا 
تامادقا رب  هوالع   33. درک وغل  ار  نوناـق  نیا  نآ ، یپ  رد  ناـخاضر  دـندرک و  عمجت  نآ  هب  ضارتعا  رد  مق  رد  اـملع  هک  درک  عضو  زین  ار 

رد هدش  تیبرت  نارکف  نشور  نردم ، دادبتـسا  رب  نوزفا  : » تفرگ لکـش  زین  رگید  رـصانع  بناج  زا  یگنهرف  تامادـقا  تموکح ، یمـسر 
هنیمز نیا  رد  دنداد . ناماس  تیناحور  دض  رب  ار  هعماج  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس ، طیارش  هرود  نیا  مامت  رد  هطورشم  زا  سپ  ياهلاس 

اب نید  تیناحور و  دـض  رب  هزرابم  رد  اجکی  يوروش ، رادـفرط  تسیـسکرام  تسیلایـسوس و  ياهپچ  تسار و  يارگبرغ  ياههورگ  همه 
اب يزاوـم  ياـهنایرج  سیـسأت  هب  ناوـت  یم  هـنیمز  نـیا  رد  اضردّـمحم  تامادـقا  زا   34 .« دـندوب گنهامه  هتـشاد و  رظن  قاـفتا  رگیدـکی 

سیسأت هب  ناوت  یم  نینچمه   35 «. نید هاپس   » و غیلبتلاراد » «، » یمالسا مولع  هدکشناد  «، » جیورتلاراد  » هلمج زا  درک ; هراشا  لیصا  تیناحور 
ره دش . ماجنا  لیـصا  تیناحور  اب  هلباقم  فدـه  اب  هک  درک  هراشا  زین  هباطخ  ظعو و  هسـسؤم  لاس 1315 و  رد  لوقنم  لوقعم و  هدکـشناد 

، رازآ يریگتـسد ، تشاد . یپ  رد  ار  يدـیدش  زیمآ  ضارتعا  ياـهشنکاو  دـش و  مدرم  اـملع و  یتیاـضران  بجوم  قوف  تامادـقا  زا  کـی 
بجوم اهنآ  زا  يرایـسب  تفای و  شیازفا  اضردّـمحم ، تیمکاح  یناـیاپ  ياـهلاس  رد  ناـیناحور  ندـناسر  تداهـش  هب  دـیعبت و  هجنکش ،

ماظن رد  یمالسا  نیناوق  ياغلا  . 3 دوب . ماما  يریگتسد  هب  ضارتعا  رد  دادرخ 1342  مایق 15  نآ  زراب  هنومن  هک  دش  مدرم  املع و  یتیاضران 
زا هک  ار ، رواد  ربکا  یلع  يو  داد . يرتسگداد  ترازو  رد  ار  يا  هدـمع  تارییغت  ندـمآ ، راک  يور  هیلوا  ياهلاس  زا  يولهپ  ماظن  ییاضق :

یناحور تاضق  دوجو  زا  هناخترازو  يزاـسکاپ  يو  هفیظو  نیرت  مهم  دراـمگ و  هناـخترازو  نیا  سأر  رد  دوب ، هدرک  لیـصحت  ناـگدزبرغ 
دّمحم داد . دوب ، ییاپورا  ياهروشک  رگید  هسنارف و  قوقح  اب  قبطنم  هک  ینیناوق  هب  ار  دوخ  ياـج  زین  یمالـسا  نیناوق  اتـسار ، نیا  رد  دوب .

داـسف و شرتسگ  . 4 36. تسناد یم  تیناحور  رادـتقا  ندرک  دودـحم  ار  ییاضق  ماظن  تاحالـصا  حالطـصا  هب  فادـها  زا  یکی  زین  اـضر 
دیلوت ناـنز ، باـجح  عنم  بلاـق  رد  هک  دوـب  اـشحف  داـسف و  شرتـسگ  ینید ، دـیاقع  بیرخت  فیعـضت و  ياههویـش  زا  رگید  یکی  اـشحف :

نیا هلمج  زا  دـش . ماجنا  یعمج  ياـههناسر  امنیـس و  اـه ، ناتـسا  زکرم  رد  داـسف  زکارم  داـجیا  یـشورف ، بورـشم  ندرک  ریاد  بورـشم و 
بجوم هک  درک  هراـشا  دـش  رازگرب  رودومک  لـته  رد  نارهت  رد  ینلع  روـط  هب  هک  لاس 1968  رد  رـسپ  ود  جاودزا  هب  ناوت  یم  تامادـقا 

اهنآ يزاس  توافت  یب  هعماج و  ناوج  لسن  ندرک  لعفنم  ییاـه  هماـنرب  نینچ  فدـه  نیرت  مهم   37. تشگ یبهذم  ناربهر  ناوارف  مشخ 
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شنکاو هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دـش  اـملع  مدرم و  شنکاو  بجوم  تامادـقا  نیا  دوب . یمالـسا  ماـکحا  دوخ و  تشونرـس  هب  تبـسن 
مدرم و شنکاو  دروم  رد  يدـک  یکین   38. درک هراشا  ناخاضر  باجح  فشک  نوناق  هب  تبـسن  رارـسالا  فشک  باتک  رد  ماما  ترـضح 
رد یهاگشناد ، یشزومآ و  تاسـسؤم  رد  اهرتخد  اهرـسپ و  طالتخا  : » دسیون یم  مود  يولهپ  هرود  رد  تامادقا  هنوگ  نیا  هب  تبـسن  املع 

هنوگ نامه  تفرگ ، یم  رارق  دیدش  داقتنا  هلمح و  دروم  یمالسا  نایارگداینب  زا  رگید  یضعب  ینیمخ و  هّللا  ۀیآ  ياهینارنخس  اههتـشون و 
هلمح و دروم  یقیـسوم  صقر و  زکارم  یـسنج و  ياهملیف  ریظن  یبرغ ، گـنهرف  ذوفن  زا  لـصاح  یقـالخا  لاوز  رتراکـشآ  ياـههناشن  هک 
دوب و ندب  مادنا  هدننکراکشآ  گنت و  رایسب  ییاه  سابل  ًارثکا  هک ...  اهمناخ  ندیـشوپ  سابل  زا  یلاکـشا  نینچمه  تفرگ . یم  رارق  داقتنا 
داـسف و شرتـسگ  رد  يولهپ  میژر  مهم  ياـههمانرب  زا  یکی   39 .« تفرگ یم  رارق  داـقتنا  دروم  ینلع ...  يزاـبرامق  يراوخ و  بورـشم  اـی 
دش و یم  رازگرب  زاریش  رد  یتفگنه  رایـسب  هنیزه  اب  لاس  ره  هک  دوب  زاریـش  رنه  نشج  همانرب  یمالـسا ، ياهشزرا  يدوبان  فده  اب  اشحف 

رازگرب لاس 1346  رد  نشج  نیا  همانرب  نیلوا  دوب . درم  نز و  یـسنج  طباور  تفع و  یفانم  لاـمعا  شیاـمن  نآ ، ياـههمانرب  نیرت  مهم  زا 
، همانرب نیا  يزیر  هیاپ  رد  هجوت  لباق  مهم و  رایسب  تاکن  زا  یکی  دش . یم  هدوزفا  نآ  لاذتبا  رب  لاس  هب  لاس  تشاد و  همادا  هلاس  ره  دش و 

تـسا يدح  هب  اههمانرب  نیا  لاذتبا   40. دوب همانرب  نیا  يانما  تأیه  وضع  ایـس  نامزاس  ياـضعا  زا  پوپ ، روسفورپ  لـثم  يدرف  هک  دوب  نیا 
« رتسچنیو  » رهـش رد  لاثم  روط  هب  یـشیامن  نینچ  رگا  دـیوگ : یم  هاش  هب  باطخ  هدرک و  مـالعا  ًاحیرـص  ار  دوخ  ضارتعا  زین  زنوسراـپ  هک 

رنه نشج   41. تفگن يزیچ  دـیدنخ و  یتدـم  هاش  دـندرب ، یمن  رد  هب  ملاس  ناج  نآ  ناگـشیپرنه  نادرگراـک و  دـش ، یم  ارجا  ناتـسلگنا 
املع و توکـس  دندرک و  يریگ  عضوم  نآ  لباقم  رد  هرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  تفرگ . رارق  یبهذم  ياهورین  داقتنا  دروم  تدش  هب  زاریش 

لاس رد  دـش  روبجم  میژر  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  دـندرک و  باصتعا  زین  زاریـش  ياـملع  دـنداد . رارق  داـقتنا  دروم  ار  روشک  ناصـصختم 
نوزفازور تیوقت  مدرم ، تاداقتعا  فیعـضت  رهاظم  رگید  زا  هلطاب : بهاذم  رگید و  نایدا  تیوقت  . 5 42. دنک لیطعت  ار  نشج  نیا   1357

تـسد رد  ناریا  داصتقا  دوش  یم  هتفگ  هک  دوب  يدح  هب  اهیمیلک  تیوقت  اتـسار  نیا  رد  تسا . یگتخاس  ای  هلطاب و  بهاذم  رگید و  نایدا 
ییادز مالسا  ياتسار  رد  میژر  تسایـس  زا  یـشخب  یتسینویهـص ، بصاغ  تلود  اب  یـسایس  طباور  رـشق و  نیا  زا  میژر  تیامح  دوب . نانآ 

، دندوب هدرک  خوسر  ناریا  داصتقا  تراجت و  ياههتشر  هیلک  رد  ناریا  نایدوهی  هعماج  : » دسون یم  هراب  نیا  رد  اکیرمآ  ریفـس  نیرخآ  دوب .
رما نیا   43 .« دوبن سک  چیه  رایتخا  رد  نآ  ریظن  هک  دنتـشاد  تسد  ناریا  رد  یعیـسو  یتاعالطا  هکبـش  هب  نارهت  رد  لیئارـسا  ياهتاملپید 

یتلایا و ياهنمجنا  هحیال  اب  تفلاخم  لیئارـسا و  هیلع  ینارنخـس  بلاق  رد  هک  دش  یبهذم  ناربهر  ینیمخ و  ماما  دـیدش  ضارتعا  بجوم 
نآ زا  تدـش  هب  میژر  هک  دومن  هراـشا  تییاـهب  هب  ناوـت  یم  ناریا ، رد  یگتخاـس  هیاـپ و  یب  بهاذـم  هلمج  زا  درک . ادـیپ  روـهظ  یتیـالو 

، ادـیوه دارفا  نیا  هلمج  زا   44. دـندوب ییاهب  دـندش ، یم  بوسحم  دـشرا  تاماقم  زا  هک  میژر  نارازگراک  زا  يرایـسب  درک . یم  تیاـمح 
بصانم رد  ییاهب  دارفا  باختنا  دنتسه ، یعیـش  بهذم  وریپ  ناملـسم و  نآ  قافتا  هب  بیرق  هک  يروشک  رد  دندوب . یعینـص  يدایا و  رتکد 

مدرم دروآ : دیدپ  هاش  هیلع  ار  یناوارف  ییاضران  ساسحا  هاوخان  هاوخ  رما  نیا  درادن . یگتخاس  بهاذم  راکـشآ  تیوقت  زج  یموهفم  مهم 
هارمه يو  دزن  ناملـسم  ریغ  نایناریا  اـهیجراخ و  نداد  حـیجرت  اـب  نآ ، ریقحت  مالـسا و  هب  تبـسن  هاـش  یتاـفتلا  یب  دـندرک  یم  ساـسحا 
اهنآ هک  دوب  یـصاخ  مارتحا  نآ و  يداقتعا  ماظن  عیـشت و  بهذـم  هب  ناریا  مدرم  خـسار  داقتعا  زا  یـشان  اـهیتیاضران  نیا  زورب   45. تسا

تیناـحور و زا  يوریپ  دــیلقت و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  لـصا  بلاـق  رد  ور ، نـیا  زا  دــندوب . لـیاق  تیناــحور  بهذــم و  يارب 
هدس رد  هژیو  هب  هراومه ، هک  یلماوع  زا  یکی  يریذپ : هطلس  ناگناگیب و  هب  یگتـسباو  ج . دندش . میژر  اب  تفلاخم  هصرع  دراو  تیعجرم ،

رد تسا . هدوب  روشک  رب  اهنآ  هطلس  ناگناگیب و  هب  ماظن  یگتـسباو  هدش ، تموکح  زا  اهنآ  مادقا  مدرم و  املع و  یتیاضران  بجوم  ریخا 
هتـساخرب و تفلاـخم  هب  مدرم  ناـشیا  لاـبند  هب  اـملع و  تسا ، هدرک  ادـیپ  روـهظ  زورب و  یعوـن  هب  یگتـسباو  نیا  هک  ناـمز  زا  یعطقم  ره 
زا یکی  ناوـنع  هب  ( هرـس سدـق  ) ماـما طـسوت  هراوـمه  هک  يدراوـم  زا  یکی  دـنا . هتـشاد  مـالعا  هلئـسم  نـیا  هـب  تبـسن  ار  دوـخ  یتیاـضران 

یجراـخ لود  هب  ناریا  ياهیگتـسباو  عطق  ناـهاوخ  اـم  : » دوب ناـگناگیب  هب  یگتـسباو  ندرب  نیب  زا  دـش ، یم  حرطم  یـساسا  ياههتـساوخ 
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ناـیرج ناریا ، مدرم  يزیتسرابکتـسا  رهاـظم  زا  یکی   46 .« تسا هدرک  لود  ریاـس  اـکیرمآ و  هب  هتـسباو  ار  ناریا  هاـش ، نوـنکا  هـک  میتـسه 
کمک هب  ار  ینوناـق  تـقو ، ریزوتـسخن  روـصنم ، یلعنـسح  لاـس 1343  هاـمرهم  رد 21  دوب . نویـسالوتیپاک  هحیـال  بیوـصت  اـب  تفلاـخم 

نیا دـندش . یم  رادروـخرب  ییاـضق  تینوـصم  زا  ناریا  رد  ییاـکیرمآ  ناـیماظن  نآ  ساـسا  رب  هک  دـناسر  بیوـصت  هب  سلجم  ناگدـنیامن 
نهک نیمزرس  نیا  المع  دوب و  ریاغم  ناریا  ییاضق  یسایس و  لالقتسا  اب  دیدرت  یب  نوناق  نیا  دش . فورعم  نویسالوتیپاک  نوناق  هب  هبوصم 
ربهر ناونع  هب  هرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما  سلجم ، رد  نوناق  نیا  حرط  زا  سپ  داد . یم  رارق  اـکیرمآ  ذوفن  تحت  ار  نآ  گـنهرف  اـب  تلم  و 

یناگدنیامن نداتسرف  مق و  ياملع  اب  ددعتم  تاسلج  لیکشت  اب  يو  درک . مالعا  ناریا  لالقتـسا  اب  ریاغم  ار  نوناق  نیا  ناریا ، مدرم  عزانمالب 
مدرم نابآ  زور 4  رد  داد . رارق  مجاهت  دروم  ار  میژر  ًاددجم  حرط ، نیا  لباقم  رد  ضارتعا  يارب  مدرم  یهدنامزاس  فلتخم و  ياهرهـش  هب 

نیا مهم  هبنج   47. دش نابآ 1343  رد 13  ناشیا  دیعبت  هب  رجنم  ماما  ینارنخس  دنتسیرگ . تدش  هب  ماما  هدنبوک  جّیهم و  ینارنخس  ندینش  اب 
د. دوب . ناریا  مدرم  لد  ناج و  قامعا  رد  هعیش  یسایس  گنهرف  رد  دوجوم  يزیتسرابکتسا  حور  ذوفن  زا  یشان  اه ، یتیاضران  اهتفلاخم و 

شالت یتلادع و  یب  ملظ و  زا  یتیاضران  يولهپ  میژر  هژیو  هب  یتنطلـس ، ياهمیژر  زا  مدرم  یتیاضران  لماوع  رگید  زا  یتلادـع : یب  ملظ و 
نآ ياههیاپ  هک  دوب  تیطورشم  تضهن  ناریا  رد  يرامعتسادض  يدودح  ات  يدادبتسادض و  تضهن  نیرت  مهم  دوب . یهاوخ  تلادع  يارب 

هتـشاد و دوجو  ناریا  هعیـش  مدرم  رد  یهاوخ  تلادع  هیحور  نیا  دش . زاغآ  یهاوخ  تلادع  راعـش  اب  هک  دش  هتخیر  هناختلادع  تضهن  رد 
ثحب نویـسالوتیپاک ، اب  تفلاخم  ياههبنج  زا  یکی  تسا . هدرک  ادـیپ  روهظ  زورب و  نوگانوگ  ياهتبـسانم  هب  فلتخم و  ياـهنارود  رد 

مرج و هنوگره  دندش و  یم  رادروخرب  ییاضق  تینوصم  زا  ناریا  رد  ییاکیرمآ  نایماظن  نوناق  نیا  ساسا  رب  نوچ  دوب . یتلادع  یب  ملظ و 
مرج و هنوگره  ماجنا  يارب  اهنآ  تسد  ور ، نیا  زا  دـندوبن ! نآ  یگدیـسر  هب  حـلاص  ناریا  ياـههاگداد  دـندش ، یم  بکترم  هک  یتیاـنج 
، دوش بکترم  یتیانج  ملظ و  اهنآ  هب  تبـسن  هناگیب  یـصخش  هک  دوب  مدرم  هب  تبـسن  یتلادع  یب  ملظ و  تیاهن  نیا  دش و  یم  زاب  تیانج 

یکی دنتفرگ و  عضوم  نارود  نیا  رد  یتلادع  یب  ملظ و  هیلع  ( هرـس سدق  ) ینیمخ ماما  دننک . تیاکـش  ناریا  رد  وا  هیلع  دـنناوتن  اهنآ  یلو 
یم دنتسم  مالسا  یشزرا  ماظن  رد  دوجوم  تلادع  هب  ار  دوخ  تفلاخم  دنتسناد و  یم  هلئسم  نیمه  ار  يولهپ  تموکح  یساسا  تالاکشا  زا 
لثم هن  دوشب ، يرکف  کی  موس  هقبط  افعض و  نیا  لاح  هب  هک  دهاوخ  یم  ادخ  دوشب ، ارجا  مدرم  نیب  رد  تلادع  دهاوخ  یم  ادخ  : » دندومن

فارطا دنتخیر  یگنـسرگ  زا  يا  هدع  کی  دننک ، یم  همخت  ات  دـنروخ  یم  يا  هدـع  کی  دنتـشاذگ ، مه  يور  ار  اهتردـق  همه  هک  الاح 
شقن اهبالقنا  عوقو  للع  نیرت  مهم  زا  یکی  رگ  جیـسب  شقن و  ياراد  یـسایس  یعامتجا ـ  ياهراتخاس  يربهر و  دوجو  . 2 48  ...« نارهت
ناریا یمالسا  بالقنا  رد  تسا . بالقنا  دنور  رد  نایبالقنا  یهدنامزاس  جیـسب و  رد  یعامتجا  ياهراتخاس  زا  هدافتـسا  يربهر و  لیدب  یب 

رد ینیمخ  ماما  عطاق  عزانمالب و  يربهر  هجیتن ، رد  رـشق و  نیا  هب  اهنآ  صاخ  دامتعا  بجوم  تیناـحور  اـب  مدرم  یخیراـت  ینید و  دـنویپ 
« هّللا حور  طقف  ربهر  هّللا ، بزح  طقف  بزح  «، » تسا ینیمخ  ام  ربهر  تسا ، ینیـسح  ام  تضهن   » دننام ییاهراعـش  دش . تضهن  نیا  نایرج 
رگ جیسب  یعامتجا  ياهراتخاس  زا  هدافتسا  تیاده و  يربهر  نیا  تسا . تضهن  لوط  رد  ( هرـس سدق  ) ینیمخ ماما  قلطم  يربهر  زا  یکاح 

. فلا دـناسر . بولطم  هجیتن  هب  ار  بالقنا  درک و  ادـیپ  ققحت  یبوخ  هب  هعیـش  یـسایس  گنهرف  ياههفلؤم  ساسا  رب  نوگانوگ ، لحارم  رد 
هاـش صخـش  تحیـصن  زردـنا و  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـصا  رب  هیکت  اـب  ادـتبا  رد  ماـما  رکنم : زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـصا 

. درادرب تسد  تسردان  ياهراک  نیا  زا  هک  دنتـساوخ  دنداد و  رادـشه  شا  ینید  دـض  تسیاشان و  تامادـقا  دروم  رد  يو  هب  دـنتخادرپ و 
يا هاش ! ياقآ  يا  : » دـنهد یم  میب  یتبقاع  نینچ  هب  ندیـسر  زا  ار  وا  هاشاضر ، راب  تحاضف  نتفر  يروآدای  اب  هرـس ) سدـق  ) ماـما ترـضح 
رگا يزور  کی  هک  مرادن  لیم  نم  ار ، وت  دننک  یم  دـنراد  لافغا  اقآ  اهراک ، نیا  زا  رادرب  تسد  منک ، یم  تحیـصن  وت  هب  نم  هاش ! بانج 
نیا وت  مهاوخ  یمن  نم  تفر . يولهپ   ) هاشاضر  ( هکنیا يارب  دـندوب  داش  مدرم  هک  دـناد  یم  ادـخ  دـننکب ... رکـش  همه  يورب  وت  دـنهاوخب 

يردق کی  نکب ، هظحالم  ار  روما  بقاوع  يردق  کی  نک ، لّمأت  يردق  کی  نک ، رکفت  يردق  کی  ونشب ...  ارم  تحیصن  يوشب ...  روط 
یم ار  تلم  حالـص  اهنیا  بهذم ، ياملع  زا  ونـشب  نویناحور ، زا  ونـشب  نم ، زا  ونـشب  روط ، نیا  نکن  اقآ  ربب ، تردپ  زا  تربع  ربب ، تربع 
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هطساویب تاداقتنا  میقتـسم و  هلمح  اب  دنتفرگن ، هجیتن  تحیـصن  زردنا و  زا  هک  ینامز   49 .« دنهاوخ یم  ار  تکلمم  حالـص  اهنیا  دنهاوخ ،
يربهر زراب  هرهچ  ماما  نامز ، نیا  زا  دـندرک . رداـص  ار  هیقت  میرحت  رب  ینبم  دوخ  یخیراـت  ياوتف  هتـسکش و  ار  هیقت  ّتنـس  هاـش ، میژر  زا 

50. دومن ادج  ناریاس  زا  ار  دوخ  هار  دوب ، نمشد  اب  شزاس  مدع  تیعطاق و  انامه  هک  صاخ ، دروخرب  اب  هدومن و  راکـشآ  ار  دوخ  یـسایس 
دنتفرگ هدهع  رب  هتـسیاش  وحن  هب  ار  بالقنا  گولوئدیا  شقن  ناشیا  فرـشا ، فجن  هب  ماما  دیعبت  اب  هیقف : تیالو  لصا  هقفت و  داهتجا ، ب .

یلص ) ربمایپ یمالسا  تموکح  نامز  زا  نرق  هدراهچ  هک  اجنآ  زا  اما  دوب ، مالـسا  بتکم  هیاپ  رب  بالقنا  يژولوئدیا  هچرگا  دندرک . ارجا  و 
هیاپ یتنطلـس  میژر  ياههبارخ  رب  دوب  رارق  دوب و  یمالـسا  ماکحا  يارجا  یعدـم  هک  یتموکح  بلاـق  ماـظن و  تشذـگ ، یم  ( هلآو هیلع  هللا 

رب هتـسیاش و  یمادقا  اب  نامز  نامه  رد  مه  هرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  دش . یم  نییبت  مدرم  يارب  نشور  فافـش و  روط  هب  دـیاب  دوش ، يزیر 
ای یمالـسا  تموکح  عوضوم  سیردت  فجن ، رد  ماما  مادقا  نیرت  مهم  دـندومن : نشور  ار  هلئـسم  نیا  دنتـشاد  هک  یهقفت  داهتجا و  ساسا 

سپ هلصافالب  دش . حرطم  یسرد  هسلج  هدزای  یط  ًاعمج  لاس  نامه  نمهب  متـسیب  ات  زاغآ و  لاس 1348  نمهب  لوا  زا  هک  دوب  هیقف  تیالو 
هـشیدنا رکفت و  ماجـسنا  رد  ماـما  تکرح  نیا   51. دیـسر پاچ  هب  یمالـسا  تموکح  ناونع  تحت  نیودـت و  هدـش  هدای  ياـهسرد  نآ  زا 

ناشیا اب  دنتفر و  فجن  هب  یعون  هب  فلتخم  ياههورگ  زا  نازرابم  زا  يرایـسب  نآ  زا  سپ  تشاذگ و  يدایز  رایـسب  ریثأت  نازرابم  یـسایس 
کی هن  یمالـسا ، يروهمج  حرط  اب  ناشیا  زین  دـعب  ياهلاس  رد  دـندش . یم  دـنم  هرهب  ناشیا  ياـهدومنهر  زا  هتـشاد و  وگوتفگ  رادـید و 

هیاپ و دندرک . داجیا  عیـشت  بتکم  ساسا  رب  یـساسا  نوناق  اب  مدرم و  يارآ  رب  هیکت  اب  یمالـسا  تموکح  دایز ، هملک  کی  هن  مک و  هملک 
ماظن نیا  تیعورشم  نماض  لصا  نیا  تسا و  هعیـش  یـسایس  گنهرف  زا  هتفرگرب  هک  تسا  هیقف  تیالو  لصا  تموکح ، نیا  یـساسا  نکر 

صیخشت اب  زین  ماما  هام 1356 ، يد  رد  بالقنا  ياههقرج  ندش  روهلعش  نتفرگ و  باتـش  اب  اهدامن : یـشزرا و  ماظن  زا  هدافتـسا  ج . تسا .
هدارا و هتساوخ و  زا  حیحص  كرد  اب  یـشزاس و  هنوگ  چیه  نودب  هتـسنادن و  زیاج  ار  لّمأت  مدرم ، تکرح  يرادیب و  اب  بسانم و  تیعقوم 

دوخ ریذپان  للخ  عطاق و  مزع  دوب ، هارمه  ناج  راثیا  تداهش و  نوچ  ییاه  شزرا  هب  داقتعا  یبهذم و  تاساسحا  روش و  اب  هک  مدرم ، ناوت 
یـسایس گنهرف  ياهدامن  زا  بالقنا  دربشیپ  يربهر و  يارب  نینچمه  ناشیا  دندرک . لابند  میژر  ینوگنرـس  ات  ناما  یب  هزرابم  همادا  رد  ار 

یعامتجا راتخاس  زا  هدافتسا  د . درب . مان  البرک  يادهش  هب  بالقنا  يادهش  هیبشت  هب  ناوت  یم  دراوم  نیا  هلمج  زا  دندرک . هدافتسا  زین  هعیش 
اهمسارم تیناحور و  هکبش  یغیلبت  لیسناتپ  لثم  هعیش  یسایس  گنهرف  ياههفلؤم  رـصانع و  زا  نینچمه  ناشیا  دجاسم : تیناحور و  هکبش 

غیلبت هب  ناشیا  روتـسد  دندرک . هدافتـسا  بالقنا  نایرج  دربشیپ  ياتـسار  رد  نایبالقنا  جیـسب  یهدنامزاس و  تهج  یبهذـم  ياهتبـسانم  و 
لاس 1342 و ياروشاع  رد  ناـشیا  فورعم  ینارنخـس  اهینارنخـس و  هنوگ  نیا  قیرط  زا  مدرم  جیـسب  رفـص و  مرحم و  ماـیا  رد  تیناـحور 

نیمه زا  ییاه  هنومن  نیدرورف 1342  رد  ناشلزنم  رد  ( مالـسلا هیلع  ) قداص رفعج  ماما  يراوگوس  مسارم  يرازگرب  یمومع و  يازع  مالعا 
تاـعمجت يارب  یلحم  تاـعامتجا ، اهینارنخـس و  مسارم و  هنوگ  نیا  يرازگرب  زکرم  رب  هوـالع  دـجاسم  بـالقنا  نارود  رد  تسا . دراوم 

اـهراون و اـه ، هیمـالعا  شخپ  ریظن  یتامادـقا  هرود و  ره  رد  هدـش  نییعت  صاـخ  ياـهتکرح  يارب  يزیر  هماـنرب  تهج  فـلتخم  یهورگ 
نیا رب  هوـالع  تـسا . هدوـب  تازراـبم  رد  یمدرم  فـلتخم  ياـهورین  زا  يریگراـی  يارب  یلحم  و  هرــس ) سدــق  ) ینیمخ ماـما  ياــهسکع 

.3 درب . مان  اههینیسح  ایاکت و  یبهذم و  تأیه  ییوجشناد و  یبهذم  ياهلّکـشت  نوچمه  ییاه  لکـشت  زا  ناوت  یم  یعامتجا  ياهراتخاس 
رد تسا . هعماج  رد  دیدج  يژولوئدیا  شرتسگ  بالقنا ، ياهیگژیو  زا  یکی  نیزگیاج  ياهيژولوئدیا  اههشیدنا و  شریذـپ  شرتسگ و 

نیا تسا . هدـناوخ  یم  ارف  دوـخ  يوـس  هـب  ار  یعاـمتجا  ياـههورگ  هدوـب و  حرطم  نوگاـنوگ  يژولوئدـیا  هـس  ریخا ، نرق  لـیاوا  زا  ناریا 
نداد ناشن  اب  دندرک  یم  یعـس  اهيژولوئدـیا  نیا  ناغلبم  مالـسا . مسینینل و  مسیـسکرام ـ  مسیلانویـسان ، زا : دـندوب  ترابع  اهيژولوئدـیا 

، دـیاب هک  نانچ  نآ  دنتـسناوتن  فلتخم  لـیالد  هب  لوا  يژولوئدـیا  ود  دـننک . بلج  دوخ  هب  ار  يرتشیب  ناوریپ  بولطم ، لآ و  هدـیا  هعماـج 
هب عیـشت ) بتکم  ساسا  رب   ) مالـسا ینعی  موس  يژولوئدیا   52. دنیآرد بلاغ  يژولوئدیا  تروص  هب  دـننک و  بلج  دوخ  تمـس  هب  ار  دارفا 
اب یبرغ  ناگدنسیون  زا  یکی  تشاد . یخیرات  ذوفن  هعماج  فلتخم  راشقا  ياهناج  اهبلق و  قامعا  رد  یهلا  بتکم  بهذم و  کی  ناونع 
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. تشاد دوجو  عورشم  تردق  یعدم  هدمع  هورگ  راهچ  عقاو  رد  : » دسیون یم  يژولوئدیا  هس  نیا  ضرع  رد  تنطلـس  نارادفرط  نداد  رارق 
تنطلـس و نارادـفرط  تارکومد ،) تسیلانویـسان  راک و  هظفاحم  ياـههورگ  زا  يا  هعومجم   ) یّلم ههبج  ارگ ، پچ  نوگاـنوگ  ياـههورگ 

مدـع تلع   53 .« دوـب یمالـسا  شبنج  دروآ ، رد  تکرح  هب  ار  اـههدوت  تسناوـت  حوـضو  هب  هک  یـشبنج  یبهذـم . شبنج  و  هاـش ، ناـیماح 
یبهذم تاداقتعا  اب  نآ  یـساسا  تریاغم  مدرم ، طسوت  مالـسا  شریذـپ  یمالـسا و  هعماج  هرتسگ  لیلد  هب  رگید ، يژولوئدـیا  ود  شریذـپ 

هب اـهنآ  زا  یخرب  یگتـسباو  اـهنآ و  تاـیبدا  ندوـب  موهفماـن  مهبم و  ًاـضعب  یناریا و  هعماـج  صاـخ  ياـهیگژیو  اـب  یناوخمهاـن  مدرم ،
یتح دوب و  نانآ  تاداقتعا  اب  گنهامه  نشور و  يرما  مدرم  يارب  نآ  یعامتجا  يدرف و  ياههمانرب  مالـسا و  اما  دوب . هناـگیب  ياـهروشک 

دنتشاد مالسا  یعامتجا  یسایس ـ  تاروتسد  اههمانرب و  املع و  یعامتجا  یـسایس ـ  درکلمع  زا  ییاه  هنومن  زا  زین  یتبثم  ینهذ  هقباس  مدرم 
هن هک  دندوب  يا  هدزبرغ  نارکف  نشور  رگید  نایرج  ود  نایدانم  هک ، یلاح  رد  دندوب . مدرم  نتم  زا  یموب و  دوخ  زین  نایرج  نیا  نایدانم  و 
; دندیـشک یم  كدـی  دوخ  اب  زین  ار  هطورـشم  نایرج  زا  هدـنام  یقاب  ياهیخلت  هکلب  دـندوب ، هتـشاذگن  ياج  هب  دوخ  زا  یتبثم  هقباس  اـهنت 

هئارا مغر  یلع  ور ، نیا  زا  دـنوش . هاگآ  مدرم  یلـصا  هتـساوخ  تالکـشم و  قمع  زا  دنتـسناوتن  دنتـساوخن و  هاگ  چـیه  هک  ینارکف  نشور 
نوچ ییاهوگلا  هب  مه  یبالقنا  ياـههمانرب  رد  دـندوب و  برغ  زا  يوریپ  دـیلقت و  لاـبند  هب  ًافرـص  باـعل ، گـنر و  رپ  دـیدج و  ياـهراعش 
لالج ریبعت  هب  دنیامن . ذوفن  اهنآ  لد  رد  دننک و  بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  مومع  تیامح  دنتسناوتن  هاگ  چیه  اذل  دندیشیدنا و  یم  كرادناژ 
ددرم رـس و  رد  اکیرمآ  اپورا و  زا  ییاوه  اب  یناریا  رکف  نشور  ریخا ، هلاسدـص  نیا  یمامت  رد  زورما ، ات  ریگب  وکابنت  هیـضق  زا  : » دـمحا لآ 

ياهدروخرب ساسح  قیاقد  نیرخآ  اـت  رجحت  زا  هفـالک  ناـش و  يربخ  یب  مدرم و  زا  هتـسخ  هناـفراع ، تلزع  اـهتموکح و  تردـق  ناـیم 
تفن لوپ  هب  اکتا  اب  دـنا  هدوب  رداـق  اـهتموکح  اـهنت  هک  ارچ  دـنا ; هتفرگ  ار  تموکح  فرط  بلغا  تموکح  تیناـحور و  ناـیم  یـسایس 

، ساـسا نیمه  رب   54 .« دـننک نیمأـت  ار  شا  یگدـنز  هاـفر  شا  هدـش  لیدـعت  ءارآ  لـباقم  رد  دــنهدب و  وا  ءارآ  وا و  هـب  ار  اـهدزم  نیرتـهب 
نیا نوگانوگ  تاقبط  نایم  رد  اهرهـش  اهاتـسور و  رد  هدش و  انب  یبهذم  هیاپ  رب  هک  دوب  يا  يژولوئدیا  مدرم ، شریذـپ  دروم  يژولوئدـیا 
يارب طقف  مدرم  : » دسیون یم  مدرم  طسوت  مالسا  شریذپ  اب  هطبار  رد  ناگدنسیون  زا  یکی  دوب . هدش  مدرم  یگدنز  مسر  هار و  يژولوئدیا 

یم حرطم  ار  کـیتارکومد  يروهمج  سیـسأت  راعـش  یمالـسا  دـض  ياـههورگ  هک  یلاـح  رد  دـنتخیر . ار  دوخ  نوخ  یمالـسا  يروهمج 
هب مالسا ، هکنیا  يارب  هتبلا ،  55 .« دنداد داب  رب  یـسایس  نیون  ماظن  رد  تیناحور  شقن  ندروآ  نییاپ  رد  ار  نانآ  ياهشـشوک  ماما  دندرک ،

نایلاس . 1 تشاد : دوجو  لکشم  دنچ  دنک ، ادیپ  شرتسگ  هعماج  رد  هدش و  هتفرگ  راک  هب  بالقنا  يژولوئدیا  ناونع  هب  عیـشت  بتکم  هژیو 
درادن و یعامتجا  یسایس ـ  لئاسم  هب  یطابترا  بهذم  تسادج و  تسایـس  زا  بهذم  هک  دوب  هدش  نیقلت  برغ  رامعتـسا  غیلبت  رثا  رد  دایز 

نایم رد  یتح  فلتخم  تاقبط  نایم  رد  غیلبت ، نیا  درادن . رایتخا  رد  زور  یعامتجا  یسایس ـ  هدیچیپ  تالـضعم  لح  يارب  ییوراد  هخـسن و 
دوب و لبق  نرق  هدراهچ  هب  قلعتم  دـهد ، یم  هئارا  مالـسا  هک  یبولطم  هعماـج  . 2 دوب . هدراذگ  ریثأت  یبهذـم  ياملع  نایناحور و  زا  یـضعب 
هدوبن و یلمع  زورما ، هتفرـشیپ  یتعنـص  عماوج  رد  نآ  ماکحا  ندرک  هدایپ  ناکما  هک  دوب  هدش  نافلاخم  طسوت  ههبـش  داجیا  بجوم  نیمه 

نیا عیشت ، نایم  رد  جرف  راظتنا  هیقت و  هلمج  زا  یمالسا  لئاسم  زا  یـضعب  رب  هیکت  اب  . 3 دشاب . یمن  رضاح  نامز  هدیچیپ  لئاسم  يوگخساپ 
زا يرایـسب  دریگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  مکاح  ياهشزرا  ینوگرگد  تهج  رد  بالقنا و  يژولوئدیا  ناونع  هب  دناوت  یم  مالـسا  هک  روصت 
هب ماگ  روکذم ، عناوم  تالکشم و  قیقد  تخانـش  اب  بالقنا  ربهر  لاس 1341  رد  اما  دندوبن . دقتعم  نادب  ناناملسم  زا  یـضعب  یتح  مدرم 

يژولوئدیا نیرت  بولطم  ناونع  هب  ار  نآ  دیدج ، هویش  هب  مالسا  حرط  اب  دندش  قفوم  دندومن و  مادقا  روبزم  عناوم  ندرب  نایم  زا  يارب  ماگ 
تیعجرم مینک . یم  هراشا  اههدوت  نیب  رد  يژولوئدـیا  نیا  شرتسگ  رد  هعیـش  یـسایس  گنهرف  شقن  هب  اجنیا ، رد  دـنیامن . حرطم  بـالقنا 

مادقا نیلوا  دش . قوف  عناوم  عفر  بجوم  هک  دنداد  ماجنا  یتامادـقا  نایعیـش ، دـیلقت  عجرم  ناونع  هب  ینیمخ  ماما  هیقف : تیالو  لصا  هعیش و 
. دنتسناد بجاو  ار  قیاقح  راهظا  هدرک و  مارح  ار  هیقت  نایعیش ، عجرم  ناونع  هب  ناشیا  دوب . هیقت  میرحت  ثحب  عجرم ، کی  ناونع  هب  ناشیا 
، تسا رطخ  ضرعم  رد  مالـسا  لوصا  دنراد  هجوت  نایاقآ  تارـضح  : » دندومرف خیرات 13/1/1342  رد  دوخ  ینارنخـس  رد  تهج  نیمه  هب 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 2258 

http://www.ghaemiyeh.com


رودص قیرط  زا  هلیسونیدب و   56 .« غلب ام  غلب  ولو  بجاو  قیاقح  راهظا  تسا و  مارح  هیقت  لامتحا ، نیا  اب  تسا ، هرطاخم  رد  بهذم  نآرق و 
، دوب ناـبلط  تیفاـع  يارب  يزیواتـسد  بـالقنا و  هار  رـس  رب  یگرزب  عناـم  دوخ  هک  ار ، قوف  تالکـشم  زا  یـشخب  روـبزم ، یخیراـت  ياوـتف 

نتفرگ تسد  هب  دـنداد ، ماجنا  مق ، هیملع  هزوح  یلـصا  روحم  دـیلقت و  گرزب  عجرم  ناونع  هب  ناـشیا  هک  يرگید  مادـقا  دـندرک . فرطرب 
تابثا هب  تسردان  لطاب و  يرما  ناونع  هب  المع  ار  تسایس  زا  نید  كاکفنا  عوضوم  هک  دوب ، مکاح  یسایس  ماظن  هب  هلمح  هزرابم و  مچرپ 
فجن رد  دیعبت  نارود  رد  هک  یتصرف  رد  قوف ، تامادقا  زا  سپ  دش . راومه  یمالسا  يژولوئدیا  شرتسگ  يارب  هار  راک ، نیا  اب  دندناسر .

کی ناونع  هب  عیـشت  بتکم  ساـسا  رب  مالـسا ، هب  شرگن  رد  هیقف ، تیـالو  لـصا  یمالـسا و  تموـکح  حرط  اـب  دـیدرگ ، لـصاح  فرـشا 
ماظن رب  طلـسم  ياهشزرا  یفن  زا  سپ  ناشیا  دـندروآ . دوجو  هب  یـساسا  یلوحت  رـضاح ، رـصع  رد  ندـش  هدایپ  لباق  اـیوپ و  يژولوئدـیا 
داوم نیا  : » دـنیامرف یم  هیقف  تیالو  باتک  رد  هک  ناـنچ  دـندرک . حرط  ار  یمالـسا  تموکح  هیقف و  تیـالو  ثحب  اـه ، نآ  درط  مکاـح و 

زرط ضقان  تسا ، یمالـسا  دـض  همه  اـهنیا  تسا ؟ مالـسا  زا  اـجک  تسا  يدـهعتیالو  تنطلـس و  هب  طوبرم  هکنآ  ممتم  یـساسا و  نوناـق 
مالسا ردص  رد  ار  نآ  طاسب  هدیـشک و  نالطب  طخ  نآ  رب  مالـسا  هک  تسا  نامه  يدهعتیالو  تنطلـس و  تسا . مالـسا  ماکحا  تموکح و 

یقرش مر  يروتارپما  هب  هک  شکرابم  بیتاکم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  تسا . هتخادنارب  نمی  رصم و  یقرـش و  مر  ناریا و  رد 
هناگی يادخ  مدرم  دنراذگب  دنرادرب و  تسد  يروتارپما  یهاشنهاش  تموکح  زرط  زا  هک  هدرک  توعد  ار  اهنآ  هتـشون ، ناریا  هاشنهاش  و 

ترـضح هـک  تـسا  یلطاـب  موـش و  تموـکح  زرط  ناـمه  يدـهعتیالو  تنطلـس و  دنتـسرپب . تـسا  یقیقح  ناطلـس  هـک  ار  کیرــش  یب  و 
، بالقنا ربهر  راب  نیلوا  يارب  عوضوم  نیا  حرط  اـب   57 .« دش دیهش  دومرف و  مایق  نآ  يرارقرب  زا  يریگولج  يارب  ( مالسلا هیلع  ) ادهـشلادیس

دـض لطاب و  دوب ، هدش  هتخانـش   58 یـساسا نوناق  یلـصا  وزج  هکلب  دوب ، هدـش  نیقلت  مدرم  هب  غیلبت و  لاس  ناـیلاس  اـهنت  هن  هک  ار  یـشزرا 
نایم نیا  رد  هک  يا  هتکن  دـش . یم  یفرعم  مالـسا  بولطم  لامک  هعماج  دـیاب  هتـشذگ ، ياهشزرا  درط  زا  سپ  دـنیامن . یم  مـالعا  شزرا 

هدراهچ زا  دـعب  تسا ، مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  ربمایپ و  تموکح  نامه  هک  مالـسا ، بولطم  هعماج  وس ، کی  زا  هک  دوب  نیا  تشاد  دوجو 
نیا هب  داقتعا  اب  يدایز  هدـع  رگید ، يوس  زا  دوش . لیکـشت  تسناوت  یم  یـصاخشا  هچ  طسوت  هنوگچ و  زورما ، هعماج  هب  هجوت  اـب  نرق و 

، دنهد لیکـشت  ار  یمالـسا  تموکح  دنیامن و  لدع  زا  رپ  ار  ایند  هدومن و  روهظ  جع )  ) يدـهم ات  دوش  ملظ  داسف و  زا  رپ  دـیاب  ایند  هک  رما 
یطیارش نینچ  رد  دنتسناد . یم  شزرادض  ار  یتکرح  نینچ  يارب  شالت  هتسناد و  یفتنم  تبیغ  نامز  رد  ار  یتموکح  نینچ  لیکشت  ناکما 

ادخ ماکحا  هک  دـنیامن  یم  تباث  ثیداحا ، رابخا و  ینآرق ، تایآ  هب  دنتـسم  لاح  نیع  رد  هداس و  ینابز  هب  هیقف ، تیالو  لصا  هئارا  اب  ماما 
شود رب  تیلوئسم  نیا  دز و  زابرـس  یهلا  ماکحا  يارجا  زا  ناوت  یمن  اربک ، تبیغ  رـصع  رد  یتح  یطیارـش  چیه  رد  تسین و  رادرب  لیطعت 

ییوگن دیزومایب و  مدرم  هب  ار  مالسا  هک  دیتسه  مالسا  يافلخ  یتروص  رد  امش  : » دنیامرف یم  بالط  هب  باطخ  هک  نانچ  تساملع . اهقف و 
زا رت  بجاو  مالـسا  ظفح  دیناوخب ؟ دمآ  جع )  ) نامز ماما  یتقو  ات  دیراذگ  یم  تقو  چیه  ار  زامن  امـش  دـیایب . جـع )  ) نامز ماما  ات  راذـگب 

جاور تیـصعم  رگا  دیایب ; جع )  ) نامز ماما  ات  داد  جاور  ار  یـصاعم  دـیاب  تفگ  یم  هک  دیـشاب  هتـشادن  ار  نیمخ  مکاح  قطنم  تسا . زامن 
دراوم رد  هک  تساروشاع  تضهن  اهدامن ، نیرت  مهم  زا  یکی  یبهذـم : مسارم  اروشاع و  تضهن   59 !« دنک یمن  روهظ  ترضح  دنکن ، ادیپ 

رد رفـص  مرحم و  ماـیا  رد  ناـیناحور  روضح  هب  ناوت  یم  لاـثم ، ناونع  هب  تسا . هدوب  مدرم  نیب  رد  يژولوئدـیا  شرتـسگ  لـماع  فـلتخم 
هب تبسن  ار  مدرم  دنتـشاد و  دیکأت  ناریا  یعامتجا  یـسایس ـ  لئاسم  رب  هراومه  اه ، مسارم  هنوگ  نیا  رد  هک  درک  هراشا  اهاتـسور  اهرهش و 

کی بالقنا  هلئسم  هکنیا  رب  دیکأت  میژر و  ینید  دض  تامادقا  هب  تبـسن  مدرم  يرگنـشور  اب  دندرک و  یم  هاگآ  زور  تانایرج  بالقنا و 
المع راک ، نیا  اب  دـندرک . یم  کـیرحت  دوجوم  لـئاسم  هب  تبـسن  ار  مدرم  یبهذـم  فطاوع  تاـساسحا و  تسا ، ینید  یبهذـم و  هلئـسم 

، دوب هدـش  رازگرب  مرحم  هام  تبـسانم  هب  هک  زین  لاس 1342  مرحم  رد  ماما  ینارنخـس  دش . یعیـش  تاداقتعا  مالـسا و  بالقنا ، يژولوئدیا 
نیرت مهم  زا  یکی  هنیمز  دـش ، ماما  يریگتـسد  هب  رجنم  هک  ینارنخـس ، نیا  دـش . اـههدوت  نیب  رد  يژولوئدـیا  نیا  رـشن  شرتسگ و  بجوم 

بالقنا أدـبم  نارظن ، بحاص  زا  يرایـسب  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  دادرخ  نینوخ 15  مایق  درک و  مهارف  ار  میژر  دـض  رب  مدرم  ياـهتکرح 
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راعـش هدوب و  اـهنابایخ  رد  نارهت  مدرم  رتـشیب  لاس 1357  ياروشاـع  تارهاـظت  رد   60. دـنناد یم  نینوخ  ماـیق  تضهن و  نیا  ار  یمالـسا 
، تشاد رثؤم  شقن  يژولوئدـیا  نیا  شرتسگ  رد  هک  هعیـش ، یـسایس  گنهرف  ياهدامن  زا  رگید  یکی  دـننز . یم  داـیرف  ار  هاـش » رب  گرم  »

مدرم ینارنخـس  نشج و  مسارم  رد  الومعم  زین  یبهذـم  دایعا  رد  هک  اجنآ  زا  تسا . هدوب  تایفو  دایعا و  زا  معا  یبهذـم  ياـهمسارم  ریاـس 
اههیعـالطا ندـناوخ  اهینارنخـس و  اـب  مدرم  فـلتخم  راـشقا  تیناـحور و  هراوـمه  زین  اـهمسارم  هنوـگ  نیا  رد  دـنوش ، یم  عـمج  يداـیز 

مدرم نیب  رد  يژولوئدیا  نیا  رـشن  شرتسگ و  بجوم  یهاگآ  يرادیب و  نیا  دـندرک و  یم  مهارف  ار  اههدوت  یهاگآ  يرادـیب و  ياههنیمز 
. دـش یمدرم  میظع  رایـسب  ییامیپهار  هب  رجنم  هک  تسا  نارهت  رد  لاس 1357  رطف  دـیع  زامن  اـه ، مسارم  نیا  نیرت  مهم  زا  یکی  دـش . یم 

هدوب مدرم  نیب  رد  يژولوئدـیا  شرتـسگ  بجوـم  تسا ، هعیـش  یـسایس  گـنهرف  ياـهدامن  زا  یکی  هک  زین ، نیعبرا  مسارم  نیعبرا : مسارم 
تـضهن ناـیرج  لوـط  رد  دـنریگ ، یم  ملهچ  متفه و  مسارم  اـیند ، زا  ناگتـشذگ  يارب  تسا  موـسرم  نایعیـش  نیب  رد  هک  اـجنآ  زا  تـسا .

، دوب بالقنا  هار  يادهـش  يارب  اهمسارم  هنوگ  نیا  هک  اجنآ  زا  دش . یم  رازگرب  نیعبرا  متفه و  مسارم  بالقنا  يادهـش  يارب  زین  یمالـسا 
اههمانرب یخرب  يارجا  نینچمه  دوب . مدرم  يرگنـشور  بالقنا و  لئاسم  نوماریپ  وگوتفگ  تبحـص و  يارب  یلحم  زین  سلاجم  نیا  ًاـمومع 

ینیـسح نیعبرا  مسارم  زا  ینیمخ  ماما  هک  تسا  دـقتعم  فورالیکـسا ، ي . ل . تسا : دراوم  نیا  زا  يا  هنومن  زین  ینیـسح  نیعبرا  مسارم  رد 
کی خـیرات  نیا  رد  تـقیقح ، رد  دـیدرگ . لیکـشت  مدرم  ییاـمیپهار  روـشک  ماـمت  رد  هدوـمن و  هدافتـسا  هیوـناژ 1979 م . خـیرات 18  رد 

هب دش ، یم  هتفرگ  بالقنا  يادهش  يارب  هک  نیعبرا ، ياهمسارم  زا  يرایـسب   61. داتفا قافتا  یمالسا  بالقنا  خیرات  رد  ریظن  یب  ییامیپهار 
، زیربت مق ، يد  يادهش 19  یپ  رد  یپ  ياهنیعبرا  اه ، مسارم  نیا  نیرت  مهم  زا  دش . یم  رجنم  میژردض  یبالقنا  ياهتکرح  ییامیپهار و 

شرتـسگ رد  رثؤـم  لـماوع  زا  رگید  یکی  اـیاکت : دــجاسم و  دــش . رجنم  یمالــسا  بـالقنا  يزوریپ  هـب  تیاـهن  رد  هـک  دوـب  ناـمرک و ...
هعیـش یـسایس  گنهرف  ثحب  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا . هعیـش  یـسایس  گنهرف  زورب  روهظ و  لحم  ناونع  هب  ایاکت  دجاسم و  يژولوئدیا ،

شرتسگ رـشن و  يارب  یمهم  لماع  یبهذم ، يدابع و  ياهمسارم  زکرم  یعمج و  طابترا  زکرم  شزومآ ، زکرم  ناونع  هب  دجاسم  دش ، نایب 
لدابت زکرم  يرگنـشور و  شزومآ ، يارب  یلحم  دجـسم  قوف ، ياـهدرکراک  هب  هجوت  اـب  هک  ارچ  تسا ; هدوب  اـههدوت  نیب  رد  يژولوئدـیا 

رد یبالقنا  هیحور  شرتسگ  اه ، بـالقنا  كرتشم  ياـهیگژیو  زا  رگید  یکی  یبـالقنا  هیحور  شرتسگ  . 4 تسا . هدوب  تاعالطا  راـبخا و 
هک درک  هراشا  رگید  یلماوع  هب  ناوت  یم  مدرم ، یبالقنا  هیحور  شرتسگ  رد  دـجاسم  نوچ  ییاهدامن  تیناحور و  رب ، هوـالع  تسا . مدرم 

. تسا یبلط  تداهش  راثیا و  هیحور  هنیمز ، نیا  رد  رثؤم  لماوع  زا  یکی  یبلط : تداهـش  راثیا و  . 1 دنتشاد . یگژیو  نیا  رد  یمیقتسم  ریثأت 
هتشاد دوجو  نونکات  مالسا  روهظ  يادتبا  زا  رما  نیا  تسا . هتشاد  یمالـسا  تما  خیرات  مالـسا و  خیرات  رد  یـساسح  رایـسب  شقن  تداهش 

ناج اب  داهج  هب  مالسا  قیوشت  تلع  هب  ناملسم  ریغ  ناسانـش  مالـسا  زا  يرایـسب  هک  تسا  هدوب  تهج  نیمه  هب  دیاش  تسا . قداص  تسا و 
بالقنا  62. دنا هدرک  یفرعم  ریشمش  نید  ار  مالسا  نییآ  و  ارگداینب ، کیئانف و  ار  ناناملسم  تقیقح ، قح و  زا  عافد  لدع و  يرارقرب  يارب 

هک دوب  یتایآ  رظندروم ، تایآ  هلمج  زا  دوب . تایاور  تاـیآ و  زا  يرایـسب  نییبت  ریـسفتو و  ناـمجرت  نآ ، يریگ  لکـش  دـنور  یمالـسا و 
رما کی  هک  ندش  هتشک  گرم و  هلئـسم  دش . هضرع  هعماج  هب  یـسر  تسد  لباق  سوملم و  يا  هنوگ  هب  تایآ  نیا  دوب . تداهـش  نوماریپ 

رایـسب دـش ، ادـخ  هار  رد  گرم  زا  هـک  يریـسفت  لـیلحت و  بـالقنا و  ماـیا  یط  رد  دـش ، یم  یّقلت  تـشحو  سرت و  اـب  هارمه  كاـندرد و 
تسا یهیدب  دش . ریسفت  نیینسحلا  يدحا  هب  تسکـش  ای  يزوریپ و  ادخ و  هار  رد  گرم  دش . یم  لابقتـسا  نآ  زا  هدش و  دادملق  دنیاشوخ 

. دش یم  مدرم  رد  یبالقنا  هیحور  تیوقت  شرتسگ و  بجوم  درک و  یم  حالس  علخ  ار  نمـشد  تداهـش ، گرم و  هب  يدرکیور  نینچ  هک 
زا سرت  نودـب  مدرم  دـش  یم  بجوم  هک  دوب  گرم  زا  سپ  تاـیح  داـعم و  هب  داـقتعا  یبـلط ، تداهـش  هیحور  رد  رثؤـم  لـماع  نیرت  مهم 

ناریا مدرم  رد  هیحور  نیا  داجیا  رد  زین  يرگید  فلتخم  لماوع  داعم ، هب  داقتعا  رب  هوالع  دـنورب . تداهـش  لابقتـسا  هب  گرم ، اـب  يدوباـن 
شقن مدرم  رد  یبلط  تداهش  هیحور  داجیا  رد  اروشاع  تضهن  درک . هراشا  اروشاع  تضهن  هب  ناوت  یم  دراوم  نیا  هلمج  زا  دنتـشاد . شقن 

موس ياوشیپ  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هنامولظم  تداهش  یناگدنز و  رد  ار  یبلط  تداهش  لبمس  یخیرات  ظاحل  هب  تسا . هتـشاد  ییازـسب 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 2260 

http://www.ghaemiyeh.com


هباشم و شنکاو  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  مایق  تسا . ترـضح  نآ  مایق  زا  مهلم  یمالـسا  ياهتضهن  زا  يرایـسب  تفای . ناوت  یم  نایعیش 
دوخ نآ  زا  ار  هماکدوخ » رودزم   » بسچرب هاش  هک  دنک  یم  هراشا  زین  لوپچاکـسا  هک  نانچ  درک . یم  هئارا  میژر  هیلع  هلباقم  رد  ار  یبوخ 
رجنم تداهـش  هب  دنچره  دوب ، ملاظ  هیلع  تمواقم  سرد  نیرت  مهم  هک  دندرک  یم  افیا  ار  ماما  نارای  شقن  میژر ، لباقم  هورگ  دومن و  یم 
هئارا یگلمج  ادهش  يارب  یمومع  ياههزانج  عییشت  مسارم  نآ ، یعمج  هتسد  مسارم  یمالـسا و  بالقنا  هنایلاس  میوقت  یلک ، روط  هب  دوش .
نیفص نادیهش  هباثم  هب  ار  یمالسا  بالقنا  نادیهش  بالقنا ، يربهر  دوب . يا  هدوت  یسایس  ياهشنک  تیاده  نوگانوگ  ياههنومن  هدننک 

ياهمایپ ییاوتحم  لیلحت  دوب . اهنآ  زا  يریگوگلا  مالسا و  ردص  نادیهش  روآدای  وا ، یعیش  هدنز  میلعت  نیا  درمش و  یم  البرک  نادیهش  و 
. تشگ یم  بالقنا  موادت  هزیگنا  كرحم و  دوخ  یمالسا  بالقنا  يادهـش  یبلط و  تداهـش  دیهـش ، هرابرد  تضهن  يربهر  ناونع  هب  ماما 

يدحا هب  دقتعم  هک  ارچ  داد ; همادا  ار  هار  یتسیاب  دندوب  دقتعم  زیربت  هیبلاط  هسردم  هیـضیف و  هسردم  بالط  تداهـش  زا  سپ  ینیمخ  ماما 
هب درک و  میهاوخ  ادا  هّللا  ءاشنا  ار  دوخ  یهلا  فیلکت  ام  هک  دنک  یم  مالعا  حیرـص  روط  هب  و  تداهـش ، ای  يزوریپ و  ای  میتسه : نیینـسحلا 

فلتخم رـصانع  یمالـسا ، بالقنا  ققحت  لـماع  نیرت  مهم  هک  دـهد  یم  ناـشن  قوف  ياهیـسررب   63. دش میهاوخ  لیان  نیینـسحلا  يدـحا 
یمالسا یقرتم  لوصا  يربهر و  دوجو  دیدج ، يژولوئدیا  شرتسگ  میژر ، زا  مدرم  یتیاضران  زورب  بجوم  هک  دوب  هعیش  یـسایس  گنهرف 

هب درک . تیادـه  دوب ، مدرم  هماع  رظندروم  هک  یتهج  نامه  هب  ار  بالقنا  نایرج  دـش و  میژر  لباقم  رد  مدرم  یـسایس  راتفر  تیاهن ، رد  و 
تـسد رد  ار  ماظن  يربهر  همه ، دـییأت  هب  ییاـعدا  یبیقر و  هنوگ  چـیه  نودـب  ناـشیا  ناریا ، هب  ماـما  دورو  زا  سپ  هک  دوب  مه  لـیلد  نیمه 

عیشت رصنع  ناوارف  ریثأت  لیلد  هب  دندش . بالقنا  تسکش  ماظن و  رد  ذوفن  نانمشد و  تلاخد  عنام  دوخ  ياهتیاده  يربهر و  اب  دنتفرگ و 
یم يور  ننـست  لـها  بهذـم  هب  مالـسا  تخانـش  رد  ًاتدـمع  هک  یبرغ ، نارگـشهوژپ  هجوت  نآ ، يزوریپ  زا  سپ  هک  دوب  بـالقنا  نیا  رد 
یپ  64. تفای شرتسگ  يا  هدنیازف  تروص  هب  یماما  هدزاود  هعیش  هب  عجار  هعلاطم  هب  دنمقالع  ناققحم  دادعت  دش و  دایز  عیشت  هب  دندروآ ،

لکیام 2 ـ ص 175 . ش 18 ، روضح ، هلجم  يدـسا ، يدـهم  همجرت  یبرغ ،» ياـه  شهوژپ  رد  هر )  ) ینیمخ ماـما  ، » يِزب داـمع  1 ـ تشون :
ص نیداینب ، ساره  دیعس ، یباب  3 ـ ص 177 . نیـشیپ ، يِزب ، دامع  زا  لقن  هب  دـیلاقت ، اه و  نوسفا  نهک : ياه  لثم  نیون و  ناربمایپ  لمیک ،
، ین رشن  نارهت ، شوخرس ، وکین  هدیدناهج و  نیشفا  همجرت  حور ، یب  ناهج  کی  حور  ناریا  وکوف ، لشیم  5 ـ نیشیپ . يِزب ، دامع  4 ـ . 104

ماما رصع  یتجاح ، اضر  دمحاریم  زا : لقن  هب  ، 25/8/73 ییاوه ، ناهیک  وکسم ، پاچ   Zavatra هیرشن نامیب ، مایلیو  6 ـ ص 55 . ، 1379
ص ج 37 ، ، 1336 نارهت ، هاگـشناد  تاراشتنا  نارهت ، تاغل ، گنهرف  ادخهد ، ربکا  یلع  7 ـ ص 28 . ، 1379 باتک ، ناتسوب  مق ، ینیمخ ،
.9 ص 59 . ، 1370 تمـس ، نارهت ، لـضاف ، اـضر  یلـسوت و  ساـبعمالغ  همجرت  یـسانش ، هعماـج  یناـبم  نئوک ، سورب  8 ـ و 228 .  227
، روپ فـیطل  يرنه  هّللادـی  زا : لـقن  هب  . Behnam, M. Reza; Cultural Foundations of Iranian Politics, p. 5

تسایس همانلصف  یـسایس ،» گنهرف  مهف  ، » ملاع نمحرلادبع  11 ـ ص 25 . نامه ، 10 ـ ص 24 . یمالسا ، بالقنا  هعیش و  یـسایس  گنهرف 
، يرهطم یضترم  13 ـ ص 73 . ، 1373 تمس ، نارهت ، يا ، هسیاقم  ياه  تسایس  ماوق ، یلعلادبع  12 ـ ص 151 . ش 4 ، مهن ، لاس  یجراخ ،
، یسایس باتک  رـشن  نارهت ، نآ ، ياه  هشیر  یمالـسا و  بالقنا  یناجنزدیمع ، یلعـسابع  14 ـ ص 35 . مالـسلا ،) هیلع  ) یلع هعفاد  هبذاج و 
(، اروشاع تشادگرزب  تالاقم  هعومجم   ) رون همشچ  تیحیسم ، مالسا و  رد  تداهـش  موهفم  هسیاقم  یتزع ، لضفلاوبا  15 ـ ص 6 . ، 1371

ص 83. اروشاع ، هشیدنا  يرفعج ، یقتدّـمحم  17 ـ ص 80 . ج 1 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یـضترم  16 ـ ص 175 . ج 1 ، ، 1374 نارهت ،
یکم دّمحم  19 ـ ص 35 . ، 1368 يوضر ، سدق  ناتسآ  دهـشم ، ییایفارغج ، ياه  هدیدپ  یمالـسا و  شنیب  یناوضر ، يدیعـس  سابع  18 ـ

بالقنا نارگید ، نایتوکلم و  یفطصم  20 ـ ص 54 . ش 16 ، دجسم ، هلجم  یئوکش ، یلع  همجرت  دجاسم ،» رد  شزومآ  خیرات  ، » یعابـسلا
، نارهت ناـیبارتوبا ، نیـسح  همجرت  سوواـط ، تخت  هدرپ  تشپ  یمیمـص ، ونیم  21 ـ ص 17 . نآ ، دادـخر  یگنوـگچ  ییارچ و  یمالـسا و 
هب ناریا ، رد  یّلم  تیوه  ياه  هفلؤم  رد  جردنم  ناریا ، رد  کیتنامر  مسیلانویسان  یناهفـصا ، رکاذ  اضریلع  22 ـ ص 51 . ، 1370 تاعالطا ،

،1374 هلبق ، نارهت ، مراهچ ، چ  ینیمخ ، ماما  یسایس  یناگدنز  یبجر ، نسحدّمحم  23 ـ ص 139 . مالسا ، یسایس  تاقیقحت  هورگ  مامتها 
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هب . Doroshenko, E. A. Shiitskoe dukhovenstvo vsovremennom irane. m, 1975, s. 182 . 24 ص 38 .
25ـ ص 108 . ، 1382 یمالـسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  نارهت ، يوروش ، ناققحم  هاگدـید  زا  یمالـسا  بالقنا  فا ، تمیاب  نامقل  زا : لـقن 
، خیرات هب  خساپ  يولهپ ، اضردّـمحم  26 ـ ص 52 و 53 . ، 1362 ون ، رـشن  نارهت ، یفیرـش ، اشاپ  همجرت  طوقـس ، رورغ و  زنوسراپ ، ینوتنآ 

هاگدید زا  ناریا  رـصاعم  خیرات  شنم ، تریـصب  دیمح  ینجورت و  یمـشاه  دّمحم  27 ـ ص 224 . ، 1371 نارهت ، ناـیبارتوبا ، رتکد  همجرت 
ص ، 1373 ملع ، رشن  نارهت ، یعولط ، دومحم  همجرت  ریفـس ، ود  تارطاخ  زنوسراپ ، ینوتنآ  ناویلوس و  مایلیو  28 ـ ص 263 . ینیمخ ، ماما 
اه نایرج  نایرفعج ، لوسر  30 ـ ص 48 . ج 4 ، ، 1363 راوز ، نارهت ، مراهچ ، چ  نارهت ، تارطخ  تارطاخ و  تیاده ، یلقیدهم  29 ـ . 344

، نیملـسم طاطحنا  تفرـشیپ و  للع  ینابرق ، نیدباعلا  نیز  31 ـ ص 16 . ياه 1320ـ1357 ، لاس  ناریا  یـسایس  یبهذـم ـ  ياه  نامزاس  و 
هلاس تسیب  خیرات  یکم ، نیـسح  33 ـ ص 47 . و 44 ، ش 43  هزوـح ، هلجم  ر.ك : 32 ـ ص 442 . ، 1361 یمالسا ، گنهرف  رـشن  نارهت ،

، نارهت مجنپ ، چ  ینیمخ ، ماما  تضهن  یناـحور ، دیمحدیـس  35 ـ ص 15 . نیـشیپ ، نایرفعج ، لوسر  34 ـ و 437 . ص 396  ج 4 ، ناریا ،
ماما 38 ـ ص 50 . نیـشیپ ، یمیمـص ، ونیم  37 ـ ص 36 . ج 4 ، نیـشیپ ، یبجر ، نسحدّـمحم  36 ـ و 927 . ص 903  ج 3 ، ، 1382 جورع ،

ص یهاوگ ، میحرلادـبع  همجرت  ناریا ، بالقنا  ياه  هشیر  يدـک ، رآ . یکین  39 ـ ص 37 . ، 1379 يدازآ ، مق ، رارـسالا ، فشک  ینیمخ ،
، یمالـسا بالقنا  دانـسا  زکرم  نارهت ، ناریا 1343ـ1356 ، رد  هعیـش  کیژولوئدـیا  تباقر  لاـس  هدراـهچ  ناینیـسح ، هّللا  حور  40 ـ . 410

مایلیو 43 ـ ص 425 . نیـشیپ ، ناینیـسح ، هـّللا  حور  42 ـ ص 344 . نیـشیپ ، زنوسراـپ ، ینوتنآ  ناوـیلوس و  ماـیلیو  41 ـ ص 423 . ، 1383
هلسلس طوقس  روهظ و  تسودرف ، نیـسح  44 ـ ص 43 . ، 1361 هتفه ، رـشن  نارهت ، یقرـشم ، دّـمحم  همجرت  ناریا ، رد  تیرومأم  ناویلوس ،
ترازو نارهت ، رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما  46 ـ ص 412 . نیـشیپ ، يدک ، رآ  یکین  45 ـ ص 41 . ج 1 ، ، 1368 تاعالطا ، نارهت ، يولهپ ،

ماما 49 ـ ص 112 . ج 3 ، نامه ، 48 ـ ص 1012 و 1048 . ج 1 ، نیشیپ ، یناحور ، دیمحدیس  47 ـ ص 229 . ج 4 ، ، 1362 یمالسا ، داشرا 
، نیشیپ نایرفعج ، لوسر  51 ـ ص 112 . یمالـسا ، بالقنا  رب  یلیلحت  يدّـمحم ، رهچونم  50 ـ ص 55 و 56 . ج 1 ، رون ، هفیحـص  ینیمخ ،
ندش و یتعنص  ییارگایند ، داز ، لیلخ  ياملاز  درانب و  لیرچ  53 ـ ص 122 . یمالسا ، بالقنا  رب  یلیلحت  يدمحم ، رهچونم  52 ـ ص 154 .

یـسوم یفجن و  یـسوم  زا : لقن  هب  ص 50 ، نارکف ، نشور  تناـیخ  تمدـخ و  رد  دـمحا ، لآ  لـالج  54 ـ ص 108 . یمالـسا ، يروهمج 
Doroshenko, E. A. . 55 ص 156 . ، 1380 شرورپ ، شزوــمآ و  ترازو  نارهت ، ناریا ، یـــسایس  تــالوحت  خــیرات  یناــقح ،
ص نیـشیپ ، فا ، تمیاب  نامقل  زا : لـقن  هب  . Shiitskoe dukhovenstvo vsovremennom irane. m, 1975, s. 171

یساسا نوناق  ممتم  لصا 35  58 ـ ص 10 و 11 . سان ، هیقف ، تیالو  ینیمخ ، ماما  57 ـ ص 40 . ج 1 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  56 ـ . 101
ص نیشیپ ، فا ، تمیاب  نامقل  61 ـ ص 192 . نیشیپ ، یبجر ، نسحدّمحم  60 ـ ص 75 . ج 1 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  59 ـ ناریا . قباس 
Andrew . 64 و 69 . ص 43  ج 1 ، روـن ، هفیحـص  ینیمخ ، ماـما  63 ـ ص 175 . ج 1 ، نیــشیپ ، یتزع ، لـضفلاوبا  62 ـ و 111 .  110
J.Newman, The formative period of twelver Shi'ism: Hadith as discourse between Qum

تفرعم همانلصف  عبنم : . and Baghdad, p. XVI

ینیسح ياروشاع  زا  یشخرذآ  یمالسا ، بالقنا 

عم َةایحلا  و ال  َةداعسلا ، ّالا  َتوملا  يرَا  ّینا ال   » دمآرد شیپ  یتواخس  هّللارصن  : هدنسیون ینیسح  ياروشاع  زا  یـشخرذآ  یمالـسا ، بالقنا 
ماـما . ) مـناد یمن  یگنتلد  لـالم و  زج  ار  ناگـشیپ  متــس  اـب  یگدـنز  تداعــس و  زج  قـح  هار  رد  گرم  ًاـعطق  نـم   1«; ًامََرب َِّالا  َنیملاـظلا 

رد يرجه  لاس 61  ياروشاع  مایق  تضهن : ود  نایم  تسا  یطاـبترا  یلپ  تقیقح ، رد  كرتشم و  داـیرف  نخـس  نیا  مالـسلا )) هیلع  ) نیـسح
رد يربهر  دـنچره  دـندومن ، زاغآ  نخـس  کی  اب  ار  دوخ  تکرح  بـالقنا  ود  نیا  ناربهر  ناریا . رد  لاس 1400  یمالـسا  بالقنا  و  اونین ،
هّلق جوا  هب  اجنآ  رد  يربهر  دوب . وا  مومأم  يرگید  رد  ادتقم و  یکی  رد  عبات ، یمود  رد  عوبتم و  یلّوا  رد  یعرف ، يرگید  رد  یلصا و  یکی 
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هدیچرب زا  دناشفیب و  دوخ  نوخ  ات  دید  مزال  سپ  دوب . هدیدرگ  مارح  شیارب  توکـس  هدیـسر و  تمـصع  ماقم  هب  نآ ، زا  رتارف  تیناسنا و 
تفرعم هّلق  جوا  هب  فراع  اجنیا ، رد  اما  دیامن . يریگولج  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) يدّمحم تعیرـش  هرفـس  يدـنوادخ و  تمعن  ناوخ  ندـش 

زا ییاهنت  هب  دنیشنب و  تقیقح  هرفـس  رب  جورع ، جوا  نآ  رد  ییاهنت  هب  تسناوتن  هعبرا ،» رافـسا   » زا رفـس  نیمراهچ  ماجنا  زا  سپ  هدش  لیان 
، هتفرگ ار  يرایـسب  تسد  ددرگزاب و  قلخ  هنایم  هب  جارعم  نآ  زا  هکنیا  زج  دـیدن  يا  هراچ  سپ  دـنک . هدافتـسا  گنراگنر  ياـهتمعن  نآ 

یمالسا بالقنا  دنبای . یم  اهنآ  قارتفا  ای  كرتشم  هوجو  زا  ار  زیچ  ود  یگناگود  ای  تدحو  قحلاب ) قلخلا  یف  ریـس  . ) دربب دوخ  اب  ًاددجم 
ینابم رد  تضهن  ود  نیا  هباشت  هوجو  اما  دـنراد . مدرم  يربهر و  نوچمه  ناکرا  یخرب  رد  يریذـپانراکنا  قارتفا  هوجو  اروشاع  تضهن  و 

یلـصا تقیقح ، رد  یمالـسا و  بالقنا  ياههشیر  زا  یکی  اروشاع  تضهن  دیدرت ، یب  تفگ : ناوت  یم  هک  اجنآ  ات  تسا ، ناشکیژولوئدیا 
دوب دیلقت  ماظع  عجارم  زا  یماما و  هدزاود  هعیش  ناملـسم  کی  بالقنا ، نیا  ربهر  هرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  دیآ . یم  رامـش  هب  اهنآ  نیرت 
هیلع هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  سپ  هک  دـنک  يراک  تسناوت  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نب  نیـسح  بتکم  اروشاع و  تضهن  هب  یّـسأت  اب  ًاـنیقی  هک 
نیرت صخاش  يراکادـف  راـثیا و  یمالـسا 1 . بـالقنا  اروشاـع و  تضهن  كرتشم  ياـهیگژیو  دوب . هدـیدن  دوخ  هب  زگره  تیرـشب  هلآو )

ود ره  ناراد  فرط  مه  يربـهر و  داـهن  رد  مه  یگژیو ، نیا  تـسا . يراکادـف  راـثیا و  تـضهن  ود  نـیا  رـصنع  نیرتدـمآراک  هصخـشم و 
رد ار  وا  ات  تساوخ  اهنآ  زا  تشادرب و  شناراداوه  مامت  زا  ار  دوخ  تعیب  اروشاع  بش  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  تسا . گـنررپ  تضهن 
هب تروص ، نیا  رد  هک  دنتشاد  روتسد  نانمشد  دش و  یم  یّقلت  هتفای  نایاپ  هلئسم  ترضح ، نآ  تداهش  اب  اریز  دنراذگب ; اهنت  نمشد  نایم 
زا یتعیب  چیه  هکنیا  نودب  دیدازآ ; امـش  همه  مداد . نتفر  هزاجا  امـش  همه  هب  هک  دیـشاب  هاگآ  : » دومرف سپ  دنناسرن . یبیـسآ  وا  ناراداوه 
ات منیـشنن  ياپ  زا  هک  متـسه  مّمـصم  نم  : » دومرف مه  ( هرـس سدـق  ) ینیمخ ماما  ترـضح ، نآ  نیتسار  دـنزرف   2 !« دیورب دـشاب ، امـش  رب  نم 

هجیتن هب  بالقنا  نم  ندش  هتشک  اب  رگا   »... 3 .« منک دوفو  رذع  اب  یلاعت  قح  سّدقم  هاگشیپ  رد  ای  مناشنب و  دوخ  ياج  هب  ار  دساف  هاگتسد 
ياههزینرـس يارب  ار  دوخ  بلق  نونکا  نم  : » دومرف شتـضهن  يادتبا  رد  نینچمه   4 »!؟ مشابن یـضار  يرما  نینچ  هب  ارچ  دسرب ، دوخ  لماک 

يارجام رد   5 .« درک مهاوخن  رـضاح  امـش  ياـهراّبج  لـباقم  رد  عوضخ  اـهییوگروز و  لوبق  يارب  یلو  ما ، هدرک  رـضاح  امـش  نیرومأـم 
زواجت ربارب  رد  ینیمخ  هک  تاهیه  : » دومرف نینچمه  دوش ». یم  رت  هدـنز  مالـسا  ار ! ام  دیـشکب  دـییایب  : » دومرف مه  يرّهطم  داتـسا  تداهش 

دنامب و مارآ  تکاس و  فینح  میهاربا  ناوریپ  دّمحم و  تّما  ادخ و  لوسر  ترتع  میرک و  نآرق  میرح  هب  نارفاک  ناکرشم و  ناتریسوید و 
زا عافد  هضیرف  قح و  بجاو  يادا  يارب  ار  شیوخ  لـباقان  ناـج  نوخ و  نم  دـشاب . ناناملـسم  تراـقح  ّتلذ و  ياههنحـص  رگ  هراـظن  اـی 

اهنت هّکی و  ینیمخ  رگا  دنـشاب  نئمطم  نانآ  نارکون  اهتردقربا و  اهتردق و  متداهـش . میظع  زوف  راظتنا  رد  ما و  هدومن  هدامآ  ناناملـسم 
ناهج نایجیـسب  رانک  رد  ادخ ، يرای  هب  دـهد و  یم  همادا  تسا ، یتسرپ  تب  كرـش و  ملظ و  رفک و  اب  هزرابم  هار  هک  دوخ ، هار  هب  دـنامب ،
نشور  6 .« درک دهاوخ  بلس  دنیامن ، یم  رارصا  شیوخ  ملظ  متـس و  هب  هک  یناگدرپسرـس  ناراوخ و  ناهج  ناگدید  زا  ار  باوخ  مالـسا ،

زا یبلط ، تداهش  تسا . مالسلا ،) هیلع  ) نیسح ماما  تداهش ، گرزب  راگزومآ  ياههزومآ  زیخ  هسامح  نخس  همه  نیا  روخـشبآ  هک  تسا 
يراکادف و نازیم  تسا . ریدـقت  لباق  تضهن  ود  نیا  ناراد  فرط  رد  دنـسرب » تداعـس  هب  نارگید  ات  ریمب  دوخ   » سرد یگتـشذگ و  ناج 

صوصخ نیا  رد  اهنآ  دوخ  زا  تسا  رتهب  سپ  دنک . ساسحا  یبوخ  هب  دناوتن  تضهن  ربهر  هزادـنا  هب  سک  چـیه  دـیاش  ار  ناراداوه  راثیا 
. مرادن غارس  دوخ  تیب  لها  زا  رتوکین  یتیب  لها  دوخ و  باحصا  زا  رتهب  رتافواب و  ینارای  نم  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  میونـشب :

ماـما هاپـس  رد  فـالتخا  هقرفت و  داـجیا  يارب  اروشاـع ، بـش  رد  رمـش  دـنیوگ :  7 !« دـهد ریخ  شاداـپ  امـش  هب  نـم  فرط  زا  دـنوادخ  سپ 
تریغ و ِدرم  نآ  دروآ . همان  ناما  وا  يارب  مالسلا ،) هیلع  ) سابعلا لضفلاوبا  اب  دوخ  يدنواشیوخ  شـشوپ  تحت  اما  مالـسلا ،) هیلع  ) نیـسح

هیلع ) لضفلاوبا ترضح  هدب . خساپ  ار  وا  ردارب ! يا  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  دادن . ار  نشوجلا  يذ  نبرمـش  خساپ  یتح  تعاجش 
!؟ رطخ رد  ( مالسلا اهیلع  ) لوتب دنزرف  مشاب و  ناما  رد  نم  هنوگچ  امش ! همان  ناما  امش و  رب  ادخ  تنعل  دومرف : تفر ، رمـش  يوس  هب  ( مالـسلا

، وا ناردارب  مالـسلا ،) هیلع  ) ساّبع ترـضح  همه  زا  شیپ  تشادرب ، شیوخ  ناراـی  زا  ار  دوخ  تعیب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  هک  یناـمز 
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هیلع ) ماما همیخ  يوس  هب  یناگمه  جیسب  کی  رد  مالسلا ،) هیلع  ) ماما ماوقا  رگید  و  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترضح  نادنزرف  اه ، نآ  نادنزرف 
( مالـسلا هیلع  ) ماما هب  هجـسوع  نب  ملـسم  دیـسر . باحـصا  هب  تبون  ماوقا ، زا  سپ  دندومن . قاثیم  دهع و  دـیدجت  وا  اب  دنتفاتـش و  مالـسلا )

هدنز هرابود  موش و  یم  هدنازوس  هدنز  هدنز  هاگ  نآ  موش ، یم  هدنز  سپـس  موش ، یم  هتـشک  هک  منادب  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  : » درک ضرع 
رد ار  شیوخ  گرم  ات  مرادنرب  وت  زا  تسد  دوش ، رارکت  راک  نیا  راب  داتفه  دنهد و  داب  رب  ار  مرتسکاخ  موش و  هدنازوس  ًاددجم  دننک و  ما 

8 »؟ دریذـپ یمن  نایاپ  زگره  هک  تسا  یتمارک  نآ  يارب  اما  موشن ، هتـشک  راب  کی  زج  هکنیا  اب  منکن  ار  راک  نیا  هنوگچ  مبایرد ! تا  يرای 
هدرک و رکشت  ناریا  تلم  يراکادف  زا  بناج  نیا  : » دومرف بالقنا ، ناراداوه  راثیا  يراکادف و  هیحور  میسرت  رد  زین  یمالسا  بالقنا  ربهر 

رّرکم ياروشاع  تشذگ  ام  رب  هک  ییاهزور   » 9 .« مناهاوخ عّرضت  اب  لاعتم  دنوادخ  زا  مالسا  ماکحا  نآرق و  هانپ  رد  ار  وا  تمظع  تردق و 
ِرّرکم رویرهــش  هدـفه  رّرکم ... يـالب  تـخیر  نآ  رد  مالــسا  نادــنزرف  نوـخ  هـک  ییاـه  نزرب  يوـک و  اـهنابایخ و  اهنادــیم و  دوـب و 
ناوریپ  » 10 .« تخیر ورفار  یناطیش  تنطلس  خاک  ام  يالب  هک  دیبوک  مه  رد  نوخ  اب  ار  يرگمتس  خاک  البرک ، ِرّرکم  ادهـش  نادیمواروشاع 

. هنالقاع هن  دـندش ، دیهـش  هناقـشاع  دـندنکفا ، یم  کنات  ریز  هب  کجنران  اب  ار  دوخ  هک  زین ، هرـس ) سدـق  ) ینیمخ ماما  صلخم  صلاـخ و 
یم قرف  نارگید  تداهـش  اب  دوب ، قشاع  قاتـشم و  هوتـسن  دهاجم  بان و  رگراثیا  اههد  تداهـش  زا  يرادومن  هک  هدیمهف ، نیـسح  تداهش 
مهف هدودحم  رد  دندوب ، هاگآ  نآ  زا  رگا  ای  دـندرک  یمن  كاردا  ار  نآ  ای  نارگید  هک  دـندید  یم  یتقیقح  نانیا  هک  دوب  ادـیپ  اریز  دـنک ;

گرم يور  هب  دـهن و  یم  تسد  فک  رب  ار  شناـج  هنوگ  نیا  دـنیب ، یم  ار  دوخ  دوصقم  هکنآ  يروضح . دوهـش  هن  دوـب ، ناـنآ  یلوـصح 
اروشاع رد  هک  تسا  زیگنارب  نیسحت  نانچ  وا ، يافواب  نارای  و  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  تضهن  هب  هناضرغ  یب  یهاگن   11 .« دنز یم  دنخبل 

اب اجنیا ، رد  اما  دنتـسج ، یم  هانپ  شا  يراـی  رد  راوهناورپ  دـندید و  یم  ار  شیوخ  ناـمز  ماـما  اـجنآ  رد  ناراـی  ـالبرک . نت  یب  ياهرـس  و 
هلمج زا  ادـخ  نید  تاـجن  . 2 دـندرک . یم  ادـف  دـندز و  یم  شتآ  بآ و  هـب  نتـشیوخ  شبتکم  ناگتـسجرب  ناـگداون و  زا  یکی  تراـشا 

نب نیـسح  دوـب . ناناملـسم  ناـیم  رد  هدـش  شوـمارف  ياـهشزرا  ادـخ و  نـید  ياـیحا  يارب  شـالت  تـضهن  ود  نـیا  یــساسا  تاـکرتشم 
هتـسیاش درادن !؟ دوجو  ینادرگور  لطاب  زا  دوش و  یمن  لمع  قح  هب  هک  دینیب  یمن  رگم  : » دومرف شتکرح  زاغآ  رد  مالـسلا ) امهیلع  ) یلع

لالم و زج  ار  نارگمتـس  اب  یگدنز  تداعـس و  زج  ار  گرم  نم  دباتـشب . دوخ  راگدرورپ  رادید  هب  نمؤم  ناسنا  یعـضو ) نینچ  رد   ) تسا
... داد نتـشک  هب  ار  شدوخ  مالـسا  يارب  ( مالـسلا هیلع  ) ءادهـشلادیس : » تفگ زین  ( هرـس سدق  ) ینیمخ ماما  شدنزرف   12 .« مـناد یمن  یگنتلد 
نیا زا  دوب . وا  يارب  تیثیح  مامت  دوب ، ادخ  يارب  دوب ، ادخ  تعاطا  ندش ) هتـشک  نیا   ) اما دنتـشک ، ار  ( مالـسلا هیلع  ) ءادهـشلادیس ترـضح 

تاـیآ و رد  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هـب  رما   » رــصنع تـیمها  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  . 3 13 .« دوبن راک  رد  یتسکـش  چـیه  ثیح ،
تسا نآ  هب  هتسب  دحلم ، ای  نمؤم  رالوکس ، ای  یبهذم  نآ ، ریغ  ای  ناملسم  هعماج ، ره  تمالس  تسا . هدیدرگ  دزشوگ  يرامش  یب  تایاور 
یلقع یهاگن  اب  دنچره  هتکن  نیا  دزادرپب . هنیزه  نآ  يارب  دنک و  یهن  ای  رما  نآ  رب  دـناد ، یم  رکنم »  » ای فورعم »  » هعماج نآ  ار  هچنآ  هک 

اَم یَلَع  ِْربْصاَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َْهناَو  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمْأَو  َةاَلَّصلا  ِِمقَأ  َّیَُنب  اَی  : ) تسا هدومرف  ار  نآ  زین  میرک  نآرق  اـما  دـیآ ، یم  تسد  هب  یبرجت  اـی 
هتـشاد يرادیاپ  تماقتـسا و  دسر  یم  وت  هب  هچنآ  رب  نک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  راداپب و  ار  زامن  مرـسپ ! (; 17 نامقل : () ََکباَصَأ
یعقاو هچنانچ  رکنم ـ  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زامن ، نتـشاد  اـپب  زا  سپ  تالکـشم  اـههزرل و  سپ  هب  ار  دوخ  دـنزرف  میکح  ناـمقل  شاـب .

ياهناسنا يوس  زا  شاداپ  دازیرم و  تسد  رظتنم  مهم ، فیلکت  هس  نیا  ماجنا  زا  سپ  هلـصافالب  ادابم  ات  دـهد  یم  يّدـج  رادـشه  دنـشاب ـ 
زا زین  تضهن  ود  نیا  تسا . رما  نیمه  دـنک  یم  ور  هبور  تنوشخ  اب  ار  نآ  راوشد و  ار  تضهن  کی  راک  هچنآ  سپ  دـشاب . هعماج  درخبان 

يارب نم  : » دومرف هفینح ، نبدّمحم  شردارب ، هب  ّتیصو  نمض  هنیدم ، زا  جورخ  ماگنه  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  دندوبن . انثتـسم  هدعاق  نیا 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخ  یم  نم  مدومن . مایق  مّدـج  تما  رد  حالـصا  بلط  يارب  هکلب  مدرکن ، مایق  متـس  داـسف و  ّربکت و  حـیرفت و 

سدق ) ریبک ینیمخ  وا  دنزرف   14 .« منک راتفر  ( مالسلا امهیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  مردپ  مّدج و  ّتنـس  هریـس و  هب  مهاوخ  یم  نم  منک . رکنم 
هزیگنا شمایق ، تشاد . یگدنز  رد  یعضو  هچ  ناشیا  مینیبب  دیاب  میتسه ، مالسلا ) هیلع  ) ءادهشلادیس ترضح  عبات  هک  ام ، : » تفگ زین  هرس )
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داسف تلع  اب  هزراـبم  . 4 15 .« دورب نیب  زا  دـیاب  روج  تموـکح  هیـضق  هلمج ، نم  دورب ; نیب  زا  دـیاب  يرکنم  ره  هک  دوـب  رکنم  زا  یهن  شا 
دیزی اب  يا  هّرذ  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  دنتفر . هناشن  ار  داسف  بلق  اهنآ  يود  ره  هک  دوب  نآ  اهمایق  نیا  كرتشم  رـصانع  زا  رگید  یکی 
دیزی ناناملـسم . ماما  هب  دسر  هچ  دوبن ، زیاج  ناناملـسم  رب  وا  لّمحت  دوب و  هیواعم  زا  ریغ  يو  هک  ارچ  تسـشنن ; تحلـصم  تعیب و  هب  دیلپ 

هداد رارق  فده  ار  نآ  ناب  هرفـس  ادتبا  زا  دیحوت ، هرفـس  ندیچرب  يارب  هک  دوب  تیافک  یب  راوخبارـش و  زاب ، نومیم  تیـصخش ، یب  يدرف 
توعد هچنانچ  يرّهطم ، یضترم  دیهـش  فوسلیف  لوق  هب  سپ  دور . هناشن  ار  وا  بلق  ادتبا  زا  هزرابم  ناکیپ  هکنآ  زج  دوبن  يا  هراچ  و  دوب ،

یم اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  تشاد و  یمرب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  زا  ار  شتعیب  زین  هیواعم  رگا  یتح  دوبن و  راک  رد  ماـیق  يارب  ناـیفوک 
دش و یم  هیبنت  دیاب  سپ  دوب . هدرک  هنوراو  نیتسوپ  ار  مالـسا  دیزی  اریز   16; تشاد یمنرب  دیزی  زا  تسد  مالسلا ) هیلع  ) ءادهشلادیس درک ،

نیسح دوخ ، داتسا  زا  سرد  نیا  يریگارف  اب  زین  هرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  دیـسر . یم  دوب ، تردق  زا  يرانکرب  مک  تسد  هک  شیازـس ، هب 
فالخ رب  تفرگ ، لکـش  وا  تضهن  هک  ینامز  زا  تسناد و  اکیرمآ  وا  بابرا  هاش و  اـب  هزراـبم  ار  دوخ  هفیظو  اـهنت  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب 
داقتنا دروم  ناریا  رد  ار  ناهاش  هاش و  تساخرب و  هزرابم  هب  داسف  هشیر  اب  دـندرک ، یم  افتکا  لولعم  اـب  داـهج  هب  اـهنت  هک  ینازراـبم  رگید 

ناهاشداپ تایانج  تسا ! هدرک  ییاه  تیانج  هچ  دوخ ، شیادیپ  زاغآ  زا  ناریا  رد  تنطلـس  هک  دـناد  یم  ادـخ  طقف  : » تفگ يو  داد . رارق 
، نیتسار ناربهر  ياههژیوراک  زا  هدـش و  دای  تاکرتشم  هلمج  زا  ییادز  توغاط  يزیتس و  ملظ  . 5 17 .« تسا هدرک  هایـس  ار  ام  خیرات  مامت 
نوناق و هتـسشن و  قح  هاگیاج  رد  هک  دوش  یم  قالطا  ییاه  ماظن  هب  میرک ، نآرق  رظنم  رد  توغاط » . » تسا ییادز  توغاط  يزیتس و  ملظ 
نآرق و رد  دنـشاب . هعماج  کی  دارفا  تیرثکا  یتح  ای  يا و  هدع  شریذپ  دروم  ییاه  میژر  نینچ  دنچره  دنریگ ، یمن  ادـخ  زا  ار  تواضق 
، ناوت تروص  رد  یماظن  نینچ  اب  هزرابم  دشابن و  بوصنم  نوذأم و  ادخ  فرط  زا  هک  یسک  ینعی : عورـشمان  مکاح  ای  توغاط » ، » تایاور
اب هزرابم  يریگ و  هرانک  ادخ ;و  تدابع  : » دنک یم  یفرعم  هتکن  ود  ًاساسا  ار  ( مالسلا مهیلع  ) ایبنا تثعب  هزیگنا  لاعتم  دنوادخ  تسا . بجاو 

رگا دـننزن !؟ مد  دـنیایب و  رانک  عورـشمان  ياهتموکح  اب  نالوسر  نیا  كاپ  نادـنزرف  هک  دوش  یم  هنوگچ  تروص ، نیا  رد   18 .« توغاط
بجاو يزیتس  ملظ  توغاط و  اب  هزرابم  رگا  اما  دندرک ، نینچ  ( هرـس سدق  ) ریبک ینیمخ  وا  دـنزرف  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  دوش  هتفگ 

توکـس يدرجورب  یمظعلا  هّللا  ۀـیآ  موحرم  رـصاعم  ياـملع  زا  و  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماـما  ارچ  دـندرکن ؟ نینچ  نارگید  ارچ  سپ  تسا 
اهنآ راک  دـندمآ . فدـه  کی  لیمکت  يارب  اهنآ  یقیقح  نادرگاش  و  مالـسلا ) مهیلع  ) راـهطا هّمئا  هک  تسا  نآ  خـساپ  دـندرک ؟ راـیتخا 

هب ار  پوت  رفن  کی  تیاهن ، رد  اما  دـننک ، یم  تیلاعف  همه  لابتوف  نیمز  کی  رد  هک  یناراک  شزرو  نوچمه  تسا ; يزاس  هنیمز  نوچمه 
مهیلع ) راهطا هّمئا  ناـیم  رد  سپ  دنابـسچ . یم  رفن  کـی  ار  شرخآ  هکت  هک  نیچروج  کـی  نوچمه  اـی  دـناشن . یم  فیرح  هزاورد  جـنک 

کی مه  املع  نایم  رد  جع ;)  ) نامزلا بحاص  يدهم  ترضح  مه  نازیزع  نآ  نیرخآ  هتبلا  تسا و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح رفن  کی  مالـسلا )
یمظعلا هّللا  ۀیآ  موحرم  هک  نانچ  دننک ; لمع  یبنیز  يداّجـس و  ای  ینـسح  دـیاب  نارگید  تسا و  ینیمخ  نآ  تسا و  ینیـسح  شراک  رفن 
ترـضح یتـیبرت  بتکم  رد  هـک  هرـس ،) سدـق  ) ینیمخ ماـما   19. دروآ مـهارف  ار  یمالــسا  ماـیق  هـنیمز  هدرک و  لـمع  ینــسح  يدرجورب 
ترــضح : » تـفگ وا  تخاـس . لّوـحتم  ار  ناریا  مدرم  شیوـخ ، ییاروشاـع  میلاــعت  اــب  دوـب ، هتفاــی  دــشر  مالــسلا ) هـیلع  ) ءادهــشلادیس

نینچمه  20 .« درک دـیاب  هچ  رئاج  تموکح  لباقم  رد  متـس و  لباقم  رد  ملظ ، لباقم  رد  هک  تخومآ  ام  همه  هب  ( مالـسلا هیلع  ) ءادهـشلادیس
هب اهنآ  نادیم ، جراخ  رد  غیلبت  نادیم ، رد  يراکادف  ار ، فیلکت  دنتخومآ  ( مالسلا مهیلع  ) وا تیب  لها  باحـصا و  ءادهـشلادیس و  : » دومرف
اب ار  یمالسا  ماظن  ییاپرب  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما   21 .« دنسرتب اهدرم  دیابن  دنسرتب ، اهنز  دیابن  روج  تموکح  لباقم  رد  هک  دندینامهف  ام 

دندش رکذ  هک  ییاه  یگژیو  مسیلاربیل  اب  داضت  . 6 22. تسناد یم  ریذپان  بانتجا  ترورض  کی  اروشاع ، بتکم  ینآرق و  میلاعت  هب  هجوت 
بتکم اب  يّدج  شلاچ  کی  رد  همه  دنتسه ، یمالسا  بالقنا  اب  نآ  تاکرتشم  ای  اروشاع  بتکم  تاصتخم  زا  هک  رگید ، یگژیو  اهدص  و 
شلاچ یگناگود و  تلاح  رد  اروشاع ، تضهن  عبت  هب  یمالـسا  بالقنا  تقیقح ، رد  دنراد . رارق  مسیلاربیل »  » ینعی نیزورما  لومـش  ناهج 

نیا يود  ره  رد  هک  يرـصنع  نیرتدـمآراک  هصخـشم و  نیرت  صخاش  ناونع  هب  يراکادـف » راثیا و  . » دراد رارق  هدـش  دای  بتکم  اـب  قیمع 
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مکاح نآ  سکع  هکلب  درادـن ، ییاج  اهنت  هن  مسیلاربیل  بتکم  رد  رـصنع  نیا  دـش . هدرب  ماـن  تسا ، رگ  هولج  گـنررپ و  رایـسب  اـهتضهن 
هک  23 «، تلود تردق  ندرک  دودحم  يدرف و  يدازآ  : » زا دنترابع  مسیلاربیل  ياههصخـشم  نیرت  صخاش  اههزومآ و  نیرت  گنررپ  تسا .

یعامتجا تحلـصم  رب  يدرف  تحلـصم  هعماـج و  رب  درف  یلاربیل ، هاگدـید  زا  درادـن . درف » يادـف  هعماـج   » و یـصخش » دوس   » زج يا  هجیتن 
راـیتخا هفـسلف  يزیتس ،) ّتنـس   ) مسینردـم تلود ،) زا  نید  يراگناادـج   ) مسیرالوکـس هارمه  دازمه و  زاـغآ ، زا  مسیلاربیل  دراد . تیولوا 

هدوب ییارگ  ملع  یهاوخ و  یّقرت  ییارگ ، لقع  یگدـنیامن ، ماظن  یـسایس ، تکراشم  ییارگدرف ، لماک ، تباقر  دازآ ، رازاب  يزیتسربج ،) )
، یـسایس مولع  گنهرف  رد   24. تسا ییارگ  هبخن  دض  ییارگرادـتقا و  ییارگراصحنا ، ییارگزکرمت ، مسینوم ،)  ) ییارگ تدـحو  دـض  و 

ياراد ار  دارفا  همه  درامـش و  یم  یقـالخا  ياـهشزرا  هیاـپ  ار  درف  هک  تسا )  ) ینیب ناـهج  زا  يا  هنوـگ  يژولوئدـیا و  یعوـن   » مسیلاربـیل
يدازآ یبیرقت ، ینایب  هب  نیارباـنب و   25 .« دشاب دازآ  شیوخ  یگدـنز  ياهفدـه  باختنا  رد  دـیاب  درف  ور ، نیا  زا  دـناد ; یم  ربارب  شزرا 

هب اروشاع  البرک و  اما  دـناوخ ، یم  دوخ  هب  ار  ناسنا  هتـسویپ  مسیلاربیل  سپ   26. تسا يرابجا  هلخادم  ای  تیدودحم  مدـع  مسیلاربیل  يارب 
یهاوخ یّقرت  یگدنیامن ، تکراشم ، لماک ، تباقر  دازآ ، رازاب  رایتخا ، يزیتس ، ّتنـس  زین  اروشاع  بتکم  رد  هک  هتبلا  دص  و  دوخ ! يادخ 

ییارگ هعماج  يروحم و  ماما  ییارگ ، قشع  دوزفا : دیاب  همه  نیا  رب  دوخ و  هژیو  صاخ و  ریسفت  اب  اما  دنوش ، یم  تفای  اهالاک  لیبق  نیا  و 
. مینیبب ینیـسح  دـیواج  بتکم  اروشاع و  بتکم  اب  هلـصاف  رد  يرون  لاس  اهنویلیم  ار  مسیلاربیل  نوچمه  بتاکم  نیرت  یّقرتم  هکنآ  اـت  ار ،

هتفگ هب   ) یلباقان ياههفحت  لماک ، ساوه  شوه و  يدازآ و  رایتخا و  اب  نازیتس  ّتنـس  هک  دوب  يدازآ  رازاـب  رد  ـالبرک ، رد  لـماک  تباـقر 
تسود مدق  كاپ  كاخ  راثن  هناقشاع  مهم ، رما  نیا  رد  خیرات  نازروتکراشم  همه  زا  یگدنیامن  هب  ار  شیوخ  ياهناج  دننامه  ناشدوخ )

کی مسیلاربیل  ، » لاح ره  هب  درب . دوس  دـبای و  دوبهب  اهنآ  زا  سپ  هعماج  ات  دنتفاتـش  گرم  لابقتـسا  هب  نابوک  ياپ  دـندرک و  دوخ  ماـما  و 
مصخ نیا  داد . تسد  وا  هب  یحیـسم  لاس 1979  زا  دروم  نیا  رد  يّدـج  رطخ  ساسحا  اـما  دوبن ، ربخ  یب  نآ  زا  هک  تشاد  هنیرید  نمـشد 
بتکم ياوتحم  دـنام . یم  بیقر  یب  دورب ، اجک  ره  هک  تسا  يژولوئدـیا  اهنت  مالـسا  اریز  دوب ; یمالـسا " بالقنا  مالـسا و  ، " كاـنرطخ
شیامن هب  ار  ماظن  يژولوئدـیا و  نیرت  هبذاج  رپ  دـش ، هتخیر  یبلاق  ره  رد  هک  تسا  ینغ  بیقر و  یب  بیع ، یب  نانچ  مالـسا  شخب  تایح 

. تخیر نآ  رد  ینوگاـنوگ  ياـهاوتحم  ناوـت  یم  هک  دراد  دوـجو  يرـالاس " مدرم   " ماـن هب  یبلاـق  مینک  ضرف  نوـنکا  تشاذـگ . دـهاوخ 
ماظن دریگ ، رارق  فرظ  نیا  رد  مالـسا  رگا  اما  تشاد و  میهاوخ  یـسارکومد " لاربیل ـ  ، " دوش هدـیناجنگ  فرظ  نیا  رد  مسیلاربیل  هچناـنچ 

ـ  لاربیل هعماج  رد  ناسنا  هک  تساجنیا  رد  زین  مسیلاربیل  مالـسا و  نایم  شلاچ  نیرتدـیدش  تسـشن . دـهاوخ  راب  هب  ینید " يرالاس  مدرم  "

، يا هعماج  نینچ  رد  تسا . تکرح  رد  ادخ  هب  ور  هفقویب  هتسویپ و  ینید ، يرالاس  مدرم  هعماج  رد  اما  هتسشن ، ادخ  هب  تشپ  یـسارکومد ،
نارادفرط دنچره  هزورما  دنمکاح . ّتیلقا  کی  تقیقح  رد  یسارکومد ، لاربیل ـ  هعماج  رد  هک  یلاح  رد  مدرم ، مه  تسا و  رالاس  ادخ  مه 

رسارس رد  هزورما   27 .« دـنا شهاک  هب  ور  اهماظن  عون  نیا  نایماح  هک  تسا  ییوس  هب  ناـهج  تکرح  اـما  دنتـسین ، مک  لاربیل  یـسارکومد 
هب تکرب  همه  نیا  دندنویپن . مالـسا  هب  رفاک  نیدنچ  وا ، دنمهوکـش  بالقنا  دای  و  هرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  مان  اب  هک  تسین  يزور  ناهج ،

فحت یناّرح ، هبعش  نبا  1 ـ تشون : یپ  دراد . ینیـسح  ياروشاع  ياهتضهن  البرک و  رد  هشیر  بـالقنا  نیا  هک  تسا  نآ  ياـیوگ  یبوخ 
هفیحص ینیمخ ، ماما  3 ـ ص 227 و 228 . مومهملا ، سفن  یمق ، ساّبع  خیـش  2 ـ ص 69 . فوهللا ، سوواط ، نبدیـس  ص 174 /  لوقعلا ،

ص متسیب ، چ  رون ، هفیحص  ومه ، 6 ـ ص 228 . اهزردنا ،) اهدنپ و   ) راصق تاملک  ینیمخ ، ماما  5 ـ ص 60 . نامه ، 4 ـ ص 45 . ج 1 ، رون ،
، یمق ساّبع  خیـش  ص 285 /  ج 3 ، خـیراتلا ، یف  لـماکلا  ریثا ، نبا  ص 418 /  مجنپ ، چ  يربط ، خـیرات  يربـط ، ریرج  نبدّـمحم  7 ـ . 227
ص 57. مهن ، چ  نامه ، 10 ـ ص 97 . ج 2 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  9 ـ ص 227 و 228 . نیشیپ ، یمق ، ساّبع  خیش  8 ـ ص 227 . نیشیپ ،
، سوواط نبدیس  12 ـ ص 195 . ، 1381 یمالـسا ، تاراشتنا  مق ، اروشاـع ، تضهن  وترپ  رد  لـقع  ییافوکـش  یلمآ ، يداوج  هّللادـبع  11 ـ
ج یمزراوخ ، لتقم  یمزراوخ ، 14 ـ ص 20 . ج 4 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  13 ـ ص 174 . نیشیپ ، یناّرح ، هبعـش  نبا  ص 69 /  نیشیپ ،

ریرپ 17 ـ دعب . هب  ص 178  ج 3 ، ینیسح ، هسامح  يرّهطم ، یـضترم  16 ـ ص 189 . ج 20 ، رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما  15 ـ ص 188 . ، 1
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هاش باوج  رد  ینیمخ  ماما  شیامرف  هب  هراشا  19 ـ . 36 لحن : 18 ـ ص 13 . يرفـص ، مساق  همجرت  ادخ ، مان  هب  بالقنا  ناریا : شنالبو ، رلک 
ینسح دیس  وا  دوب : هدومرف  ماما  درک ، یمن  تیذا  ار  ام  ردق  نیا  تشادن و  ینادنچ  راک  ام  اب  هک  دوب  وت  زا  شیپ  مه  يدیـس  دوب : هتفگ  هک 

ج عیبلا ، باتک  ینیمخ ، ماما  22 ـ ص 59 . ج 17 ، نامه ، 21 ـ ص 225 . ج 3 ، رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  20 ـ ما . ینیسح  دیس  نم  اما  دوب ،
، رهاک اضریلع  همجرت  رـصاعم ، ياه  يژولوئدـیا  نیپ ، یلنتـسا  روملتاب و  ماـت  ردراـه ، رآ . تنک  سـالکاد ، سورب  رآ . 23 ـ ص 461 . ، 2
، يراشفا ونیم  یـشخباقآ و  یلع  25 ـ ص 34 و 35 . نامه ، 24 ـ ص 34 . ، 1384 یمالـسا ، بالقنا  خیرات  نیودـت  شهوژپ و  رتفد  نارهت ،
، تمس نارهت ، مالکابیز ، دیعس  هیشحت  همجرت و  یـسارکومد ، لاربیل  هیرظن  نیولوردنا ، 26 ـ ص 325 . ش 1682 ، یسایس ، مولع  گنهرف 
: عبنم ص 44 . ، 1383 هیملع ، هزوح  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  مق ، یـسارکومد ، مالـسا و  یتواخـس ، هّللارـصن  27 ـ ص 43 . ، 1380

تفرعم همانلصف 

بالقنا موس  ههد  رد  تیناحور  فیاظو 

نیملاعلا و بر  هّللدـمحلا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  هللا ) هظفح  ) يداتـسا اضر  هللا  تیآ  : هدنـسیون بالقنا  موس  ههد  رد  تیناحور  فیاـظو 
هک تسا  بسانم  رایسب  نیدلا . موی  مایق  یلا  نیعمجا  مهئادعا  یلع  نعل  نیرهاطلا و  هلا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم اندیس  یلع  هّللا  لص 

رگا هک  دوشب  نویناـحور  مدرم و  یمالـسا ، ماـظن  تکلمم ، لاوحا  عاـضوا و  رد  يا  يرگنزاـب  فـلتخم  داـعبا  زا  لاـس  ره  رجف  ههد ي  رد 
ناـمدوخ راـک  دـُعب  زا  اـم  هک  تسا  نیا  رب  رارق  هسلج  نیا  رد  دوش . هداد  خـساپ  لاؤس  هب  دوش و  هجوت  لکـشم  هب  تسا  یلاؤـس  لکـشم و 

هیاس ي رد  هک  یمالـسا  ياه  شزرا  ياقب  یمالـسا و  ماظن  زا  تیامح  يارب  تیناحور  هک  تسا  نیا  ثحب  نیا  ضرف  شیپ  مینک . تبحص 
مزال هک  دـننک  رکف  روط  نیا  ییاملع  نویناـحور و  هدرکن  يادـخ  رگا  دـنک . یم  شـالت  تسا ، هدـمآ  تسد  هب  ینید  تضهن  ماـظن و  نیا 

ندـنام ماظن و  زا  تیامح  يارب  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  ام  ضرف  شیپ  العف  دراد . فسأت  ياج  رایـسب  مینک ، تیامح  ماظن  زا  اـم  تسین 
هک یلاؤس  دـنوش . رت  نیدـتم  نیدـتم و  مدرم  دـننیبن و  همطل  اه  شزرا  ماظن و  هک  دـننک  یم  شالت  نینچ  مه  دـننک و  یم  شالت  اه  شزرا 
هچ هب  دریگب ، هجیتـن  دوش و  عقاو  رثؤم  نینچ  مه  دـشاب و  قفوم  اـه  شـالت  نیا  رد  دـهاوخب  تیناـحور  رگا  هک  تسا  نیا  دوـش  یم  حرطم 

هتبلا تسا ، دنوادخ  يایبنا  همئا و  راک  نامه  تیناحور  ملع و  لها  راک  تسا ؟ يرصانع  هچ  رب  فقوتم  نتشاذگ  ریثأت  دراد ؟ زاین  ییاهزیچ 
. دنک یم  لابند  ار  ایبنا  همئا و  ریـسم  نامه  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  شدروخرب  و  شراک ، شـسابل ، یناحور  کی  ینعی  ناشدوخ ; دـح  رد 

نامه هب  مه  ام  ات  دنتـشاد  ییاهزیچ  هچ  رگید ، ترابع  هب  ای  دنتـشاد و  مزال  ییاهزیچ  هچ  ناشندـش  قفوم  يارب  ادـخ  يایبنا  هک  دـید  دـیاب 
رد هچ  نآ  دوش . یم  عقاو  رثؤم  اه  شالت  میـشاب ، هتـشاد  نامدوخ  دـح  رد  مه  اـم  دنتـشاد  اـه  نآ  هک  ییاـهزیچ  رگا  میـشاب . شور  رکف و 

یلو دشاب ، هتشاد  اعدا  یسک  رگا  تسا . اه  نآ  دنسپ  لقع  دنسپ و  ترطف  ِقطنم  لوا ، تسا ، رثؤم  یلیخ  یـساسا  طاقن  ناونع  هب  ایبنا  قیفوت 
صخـش نیا  دـشابن ، مدرم  ترطف  قباطم  شتوعد  ياوتحم  نینچ  مه  دـشابن ، ییالقع  ینالقع و  شبلاـطم  فرح و  دـشاب و  هتـشادن  قطنم 

مکاح و سوه  يوه و  اج  نیا  رد  هک  دـنک  توعد  سوه  يوه و  هب  ار  مدرم  هک  نیا  رگم  تشاد  دـهاوخن  قیفوت  دوخ  راک  رد  هاـگ  چـیه 
عبات وا  هک  مییوگب  دیابن  درک ، ادیپ  عبات  اه  نویلیم  درک و  توعد  سوه  اوه و  هب  ار  مدرم  یسک  رگا  صخش . نآ  توعد  هن  دوش  یم  رثؤم 
دیاب اذل  دـننک ، یم  توعد  ار  سوه  يوه و  ِلباقم  فرط  ایبنا  اما  دـناشک . یم  دوخ  لابند  ار  مدرم  هک  تسا  سوه  اوه و  هکلب  هدرک  ادـیپ 

يروط بلاطم  هک  دندومرف  یم  دوب . اه  نیمه  مه  ناشنخـس  دوب و  دوجوم  ام  يایبنا  رد  اه  نیا  هک  دـشاب  لقع  ترطف و  قباطم  ناش  قطنم 
هدـیدان نآ  رد  ترطف  دنـشاب و  فلاـخم  نآ  اـب  مدرم  هک  تسین  یبلطم  ینعی  دـننک ; یم  لوبق  مدرم  دـسرب  مدرم  هب  اـه  نیا  رگا  هک  تسا 

یم اقلا  هک  یبلاطم  رد  ار  تقد  لامک  دـیاب  میـشاب ، هتـشاد  قیفوت  میهاوخب  رگا  مه  ام  دـندوب ; اراد  ار  دراوم  نیا  یهلا  ياـیبنا  دوش . هتفرگ 
. دشابن دریذپ  یمن  ار  اه  نآ  لقع  هک  نانخـس  زا  یخرب  هب  هدولآ  هدرکن  يادخ  دـشاب و  ایلوا  ایبنا و  بلاطم  دـننامه  ات  میهد  جرخ  هب  مینک 

لیـصحت بوخ  ینید  مولع  بالط  نویناحور و  هک  تسا  نیا  رب  ینتبم  نیا  دـنورن و  نآ  راب  ریز  اـه  ترطف  هک  دـشابن  ینانخـس  هب  طولخم 
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بوخ رخآ  رد  دننک و  تفایرد  یقلت و  هدافتسا و  بوخ  نید  بلاطم  زا  دنناوتب  هک  دنشاب  هتشاد  مه  میقتسم  هقیلس ي  کی  دنـشاب و  هدرک 
، میناوخب سرد  تسرد  دـیاب  میتـسه  تیب  لـها  بتکم  عباـت  رگا  مه  اـم  دوب . دوجوم  اـیلوا  اـیبنا و  رد  هک  دوب  لوا  رـصنع  نیا  دـننک . ناـیب 
زا یهورگ  ای  یناحور  کی  قطنم  رگا  لاح  مینک . راتفر  اه  نآ  دـننامه  ناـمدوخ  دـح  رد  میناوتب  اـت  مینک  ناـیب  تسرد  میمهفب و  تسرد 

مدرم اریز  دوش ; عقاو  رثؤم  ناشیاه  شالت  هک  دنشاب  هتـشاد  عقوت  دیابن  دشابن ، هنوگ  نیا  نویناحور  زا  هدرتسگ  هزوح ي  کی  ای  نایناحور 
ایبنا شالت  رد  هک  یمود  رصنع  میرادن . لکـشم  یلیخ  هزوح ) ) ام لوا ، رـصنع  دروم  رد  دریذپب . ناشترطف  لقع و  هک  دنریذپ  یم  ار  يزیچ 

یم عقاو  یهورگ  تیعمج و  کی  رد  یلو  دراد ، ارچ  تازایتما  مامت  ادخ  ربمایپ  تاقوا  یهاگ  ینعی  تسا ; مدرم  یبوخ  دراد ، يدایز  ریثأت 
زا یعمج  کی  هک  تسا  نکمم  دـسر . یمن  ییاج  هب  دـننک ، شـشوک  شالت و  رادـقم  ره  سپ  دـنرادن . شریذـپ  تلاـح  اـه  نآ  هک  دوش 

نوچ دنور ; یمن  راب  ریز  مدرم  یلو  دشاب  یلقع  یقطنم و  ناشفرح  ربمایپ  دـننامه  هک  دـنریگب  رارق  یطیارـش  رد  عطقم  کی  رد  نویناحور 
ًاعبط و دنـشاب و  یم  دنم  هقالع  بلاط و  دنتـسه و  یبوخ  مدرم  ام  مدرم  هک  تسا  نیا  مه  دروم  نیا  رد  ام  ضرف  دـیتسین . یهار  هبور  ِمدرم 

دنا هتشاد  لکشم  مه  دراوم  نیا  رد  همئا  ایبنا و  زا  یخرب  هچرگ  میرادن ; یلکشم  ام  دروم  نیا  رد  سپ  دنتـسه ; تناید  نید و  لابند  ًاترطف 
يربمایپ اـت  ینعی  تسا ; تیبوبحم  تسا  رت  مهم  رایـسب  هتـشذگ  رـصنع  ود  زا  هک  یموس  رـصنع  دـندوبن . اراد  ار  شریذـپ  تلاـح  مدرم  هک 

دنـشاب هتـشاد  شریذپ  تلاح  مدرم  دـشاب و  یقطنم  شفرح  ردـق  هچ  ره  دوش . عقاو  رثؤم  شفرح  هک  تسا  لاحم  دـشاب  هتـشادن  تیبوبحم 
ای ام و  دوخ  ِربمایپ  لیلد  نیمه  هب  دزاس ، یمن  نوگرگد  لوحتم و  ار  عامتجا  هعماج و  کی  یلو  دراذگب  رثا  يدارفا  يور  هک  تسا  نکمم 
مه خـیرات  لوط  رد  دـش . یم  عقاو  رثؤم  دوز  بوخ و  یلیخ  ناش  شالت  دـنا ، هتـشاد  هک  يا  هداعلا  قوف  تیبوبحم  رطاخ  هب  ناربمایپ ، ریاس 

ماما نآ ، يالعا  هنومن ي  هک  هدوب  رت  ناوارف  مه  ناشریثأت  دوب  رت  شیب  ناش  تیبوبحم  هچ  ره  دنا ، هتـشاد  ار  ایلوا  ایبنا و  ریـسم  هک  یناسک 
توعد ماما  ترـضح  هک  يزور  زا  تشاد . ناشیا  تیقفوم  رد  ییازـس  هب  مهـس  ماما ، هداعلا ي  قوف  تیبوبحم  هک  دینکن  کش  تسا . تما 

ياج ناشیا  تیبوبحم  دروم  رد  دش . ناشیا  تیقفوم  ثعاب  مدق  هب  مدق  هک  دوب  تیبوبحم  نیا  دندوب . ناشیا  دیرم  همه  دندرک ، اقلا  ار  دوخ 
یم جیاتن  نیا  هب  دـننک  یم  لابند  ار  ثحابم  نیا  هک  یناسک  تسا . ملـسم  مولعم و  يرما  یعامتجا  ظاحل  زا  هک  ارچ  تسین ; يراکنا  چـیه 

ار یلقع  یقطنم و  فرح  هک  دنـشاب  یمدرم  دیاب  مه  مدرم  نآ  رب  هوالع  دشاب ، حیحـص  يرطف و  قطنم  دیاب  قطنم  هک  نیا  رب  هوالع  دنـسر 
نامیاه شالت  هک  مینکب  دـیاب  راک  هچ  ام  هک  دوش  لاوس  رگا  دراد . ار  رثا  نیرت  شیب  یبهذـم  ياوشیپ  ماما و  کـی  تیبوبحم  دـننک ، لوبق 

. میـشاب اراد  زین  تسا ، تیبوبحم  هک  مه  ار  موس  رـصنع  دـیاب  میـشاب ، اراد  ار  لوا  رـصنع  ود  اـم  رگا  هک  دوش  یم  نیا  باوج  دـشاب ؟ رثؤم 
; دور یمن  شیپ  يراک  رگید  دشابن ، تیبوبحم  رگا  هک  تسا  هدیمهف  اریز  تسا ; هتفرگ  هناشن  ار  تیبوبحم -  موس -  دروم  نیمه  نمـشد ،

شهاک هب  ور  مدرم  نیب  تیناحور  تیبوبحم  زور  هب  زور  هک  دننک  یم  يرواد  روط  نیا  اه  یضعب  دزادنا . یم  تیبوبحم  زا  ار  ام  نیا  رب  انب 
يادخ رگا  درادن و  يا  هدـیاف  مینک  شالت  ردـق  هچ  ره  تقو  نآ  رد  اریز  تسا ; یگرزب  رایـسب  رطخ  دـشاب  تسرد  نخـس  نیا  رگا  تسا .

ام لباقم  هطقن ي  شفرح  بلطم و  هک  دنک  ادیپ  يرگید  میشاب ، هتـشاد  دیاب  ام  هک  یتیبوبحم  ینعی  دوش  نیزگ  ياج  رگید  صخـش  هدرکن 
، تشاد تیبوبحم  خیرات  لوط  رد  تیناحور  رگا  هک  مینک  تقد  دـیاب  مه  دروم  نیا  رد  دراذـگب . رثا  مدرم  رد  رت  شیب  تسا  نکمم  تسا ،

شتلع میراد ، تیبوبحم  هزورما  ام  هک  تسا  ضرف  رگا  و  دوب ؟ لیلد  هچ  هب  تشاد  تیبوبحم  تما  ماـما  رگا  اـی  و  تسا ؟ هدوب  لـیلد  هچ  هب 
دور یم  الاب  زین  هعماج  رد  ام  يراذگریثأت  نازیم  دور ، الاب  ام  تیبوبحم  ردـق  هچ  ره  هک  میهدـن  تسد  زا  ات  مینک  تقد  ار  اه  نیا  تسیچ ؟

بلطم نیا  دوش . یم  مک  مه  يراذگریثأت  نازیم  دوش ، مک  تیبوبحم  ردق  هچ  ره  ینعی  دهد ; یم  سکع  هجیتن ي  دـشابن ، روط  نیا  رگا  و 
دراد یلماوع  دراد ، هتشاد و  یتیبوبحم  تیناحور  رگا  بالقنا  لوط  رد  ماما و  نامز  رد  خیرات و  لوط  رد  تیناحور  هک  تسا  نشور  رایسب 

هّللاءاـش نا  میونـش و  یم  مییوـگ و  یم  همه  هک  تسا  یفورعم  تراـبع  رت ، مهم  همه  زا  . 1 منک : نایب  ار  لـماوع  نیا  مهاوخ  یم  هدـنب  هک 
نتـشاد هداس  یگدـنز  یتسیز و  هداس  نیمه  خـیرات ، لوط  رد  تیناحور  مهم ، لماوع  زا  یکی  تسا .» نتـسیز  هداس   » نآ مینک و  یم  لمع 

هداس یـسک  هچ  هک  دـنمهف  یم  دـنهد و  یم  صیخـشت  دـنا و  هجوتم  مدرم  ناـمز  ره  رد  یلو  دراد  قرف  مه  اـب  اـه  ناـمز  هتبلا  تسا . هدوب 
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یناحور و يا  هدع  ای  یناحور و  کی  رگا  تسا . هدیبسچ  ایند  هب  تفس  تخس و  یسک  هچ  درادن و  تسب  دنب و  ایند  اب  دنک و  یم  یگدنز 
ناش تیبوبحم  زا  هک  تسا  یعطق  دنیآرب ، هّفرم  یگدـنز  کی  ددـص  رد  دنبـسچب و  ایند  هب  هک  دـشاب  روط  نیا  ناشعـضو  تیناحور  لک  ای 

هقالع رت  شیب  کی  مادک  هب  هک  دینک  لاؤس  وا  زا  دیربب و  مسا  ار  ملاع  ات  هد  دینک و  هبحاصم  یسک  اب  امـش  هزورما  رگا  دوش . یم  مک  مه 
هک یسک  نامه  اب  دنک  یم  قیبطت  تسا و  رت  یمدرم  رت و  هداس  نارگید  هب  تبسن  شا  یگدنز  هک  دنک  یم  باختنا  ار  یـسک  ًاعطق  دیراد ،

لمع ار  نیا  ام  رگا  دشاب . هافر  رد  تهج  ره  زا  هک  تسین  یمدآ  دراد و  یگدـنز  نان و  بآ و  لکـشم  ام  لثم  مه  وا  دـننک  یم  رکف  مدرم 
نامه ندش  هتساک  تیبوبحم  زا  دوش و  هتساک  نام  تیبوبحم  زا  هک  دوش  یم  نیا  شا  هجیتن  عمج ، رد  میتسه و  رـصقم  نامکت  کت  مینکن 
نامز رد  درک . یم  شرافـس  دروم  نیا  رد  ردـق  نیا  تما  ماـما  هک  دوبن  تهج  یب  ناـمه . ندـنام  هریغ  اـه و  شـالت  تامدـخ و  ریثأـت  زا  و 
میناد یم  هک  ارچ  مینک ; یم  شرافس  مه  هب  مه  ام  دوخ  یّتح  دننک ; یم  شرافـس  دیلقت  عجارم  يربهر و  مظعم  ماقم  ردق  نیا  مه  رـضاح 

هفیظو ي دـنچ  اـم  اتـسار  نیمه  رد  فیعـضت . هن  مینک  تیوقت  ار  لـماع  نیا  میناوت  یم  هچ  ره  دـیاب  سپ  تسا ; مهم  لـماوع  زا  یکی  نیا 
اج نیا  رد  دهد . یم  هولج  گرزب  دهد و  یم  جاور  مدرم  رد  ار  انثتسا  دراوم  دنک و  یم  ییامن  گرزب  یهاگ  نمـشد  . 2 میراد . مه  رگید 

دنک یم  رکذ  هنومن  ناونع  هب  ار  ات  جنپ  ای  راهچ  نمشد  یتقو  دنیوگ . یم  غورد  هک  مینک  تابثا  مینک و  انـشآ  ار  مدرم  هک  میراد  هفیظو  ام 
هنومن دوخ  موسرم  ياهربنم  زا  یـضعب  رد  هدنب  تسین . هنوگ  نیا  مینک  نایب  هک  تسا  ام  فیاظو  زا  دـنک ، یم  موکحم  ار  تیناحور  لک  و 

هک دـنور  یم  ییاه  هنومن  لابند  دـنیوگ و  یمن  ار  اه  هنومن  نیا  روط  هچ  تسین ; راـکنا  لـباق  سک  چـیه  يارب  هک  مدرک  ضرع  ار  ییاـه 
هّللا تیآ  ناکیدزن  زا  ناشیا  هک  دـنناد  یم  همه  تسا و  یمرتحم  درمریپ  هک  يا  هونـشو  ماوق  خیـش  جاح  الثم  دـننزب ; هبرـض  اه  نآ  طـسوت 
یم ربنم  مق  رد  لاس  تصـش  هاجنپ ـ  دودح  ناشیا  هک  دنناد  یم  همه  نینچ  مه  دوب ; ناشیا  نایفارطا  ءزج  ام  لوق  هب  دوب ; یـشعرم  یمظعلا 

رد اه  نآ  زا  يدادـعت  هک  دوب  هدرک  فیلأت  باـتک  دـلج  یـس  تسیب ـ  ناـشیا  هک  دنتـسناد  یم  همه  تشاد و  هار  نیا  زا  يدـمآرد  تفر و 
یم زامن  دجـسم  نآ  رد  مه  یبوخ  تیعمج  دوب و  تعامج  ماما  يدجـسم  رد  لاس  تسیب  دودـح  ناشیا  دوب . هدـش  پاچ  ناشدوخ  ناـمز 
ادص متفگ  هدنب  تفر ، ایند  زا  ناشیا  هک  نیا  زا  دعب  دوب . عمج  صخـش  نیا  رد  هجوت  دروم  ملع  لها  کی  لماوع  همه ي  ینعی  دـندناوخ ;
دوب يا  هناخ  اه ، هچوک  زا  یکی  رد  ادهش )  ) هییافص نابایخ  نیمه  رد  دنک . شخپ  مدرم  يارب  دریگب و  ملیف  ار  ناشیا  یگدنز  دیایب  امیس  و 

دودـح يزیچ  هک  ار  شیاه  باتک  لک  ناشتلحر  زا  لبق  ناشیا  دوب ، یگنلک  اه  يزورما  لوق  هب  دـش و  یمن  رتم  دـص  نآ  عرف  لـصا و  هک 
یتقو دریگ ; یمن  هیرهـش  هک  تفگ  یم  هدـنب  هب  ناشیا  دوخ  درک . لقتنم  اه  هناخ  باـتک  زا  یکی  هب  دوب  ناـموت  رازه  دـصراهچ  دـصیس ـ 
یمن مدرم  هب  ار  اه  نیا  مرادن . هیرهـش  هب  زاین  رگید  مروآ ، یم  رد  هار  نآ  زا  یغلبم  مور و  یم  ربنم  هدنب  هک  دـنتفگ  مدیـسرپ ، ار  نآ  لیلد 

زا دیوگ . یمن  ار  اه  نیا  نمشد  دنتسه . هنوگ  نیمه  ام  ناوج  بالط  زا  يرایـسب  میراد . رایـسب  دارفا  هنوگ  نیا  زا  تیناحور  رد  ام  دنیوگ .
دنتـسین هنوگ  نیا  تیناحور  زا  یگرزب  رایـسب  شخب  مییوگب : میرادرب و  هدرپ  دراوم  نیا  رد  نمـشد  ییامن  گرزب  زا  تسا  نیا  ام  فیاظو 

نایب مدرم  يارب  دیاب  ًایناث ، میتسین ; هّللاءاش  نا  هک  میـشابن ـ  دیاب  الوا  دنـشاب . هتـشاد  توق  نیا  هب  یتسب  دنب و  دنـشاب و  هداتفا  ایند  هب  ور  هک 
نیا ام  ای  هریغ و  ای  هدیسر  وا  هب  ثرا  لاح  هقطنم ، نالف  رد  دراد  يا  هناخ  یناحور  کی  الثم  دریگ  یم  ار  فرط  نآ  نمشد  هک  ارچ  مینک ;

فیاظو زا  یکی  دیوگ . یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  دنک و  یم  ناشن  ار  نیمه  نمـشد  یلو  میرادـن ; يراک  هن ، ای  میناد و  یم  هدیدنـسپ  ار 
هک ار  هچ  نآ  دینیب . دوخ  مشچ  اب  مییوگب  مدرم  هب  تسین . هنوگ  نیا  هک  مینامهفب  مدرم  هب  میراذگب و  نایرج  رد  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  ام 

گرزب اج  نآ  رد  مدوب ، هتفر  نیوزق  هب  هک  يرفـس  رد  هدـنب  دـیوگ . یم  نمـشد  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رت  نئمطم  دـینیب  یم  دوخ  مشچ  اب 
شوگ ار  نمـشد  فرح  هک  نیا  ياج  هب  هک  مدرک  ضرع  ار  تاکن  نیمه  مه  اج  نآ  رد  هدـنب  تماـص . ياـقآ  يارب  دـندوب  هتفرگ  یتشاد 

. دینیبب هتشاد ، تلاکو  دیلقت  عجارم  زا  نت  دنچ  فرط  زا  هدرک و  یگدنز  امش  اب  تسا  لاس  تصـش  هک  تماص  ياقآ  دوخ  یگدنز  دیهد ،
هک تسا  نیا  يدعب  لماع  .3 دوش . یم  رتدایز  مدرم  رد  ام  تیبوبحم  مینک  یگدـنز  رت  هداـس  اـم  هچ  ره  هک  دـش  نیا  لـماوع  زا  یکی  سپ 

لوط رد  نویناـحور  میـشاب . مدرم  مداـخ  دـیاب  هاگـشناد و )... داتـسا  غلبم ، يربنم ، تعاـمج ، ماـما   ) میتـسه هک  تیعقوم  ره  رد  اـم  همه ي 
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تسد زا  ار  دوخ  تیبوبحم  میورب ، يرگید  هار  میهاوخب  ام  رگا  تسا . هدروآ  تیبوبحم  اه  نآ  تمدخ  نیا  دنا و  هدوب  مدرم  مداخ  خیرات ،
دنا هدید  ینویناحور  مدرم  میهد . یم  تسد  زا  ار  تیبوبحم  میشاب  نامدوخ  رکف  هب  رگا  مینک ، تمدخ  مدرم  هب  هک  نیا  ياج  هب  میهد . یم 

ار هار  نیمه  دیاب  مه  ام  دـندوب . مدرم  هداج ي  هناخ و  لاسغ  هینیـسح و  رکف  هب  دـنا ، هدوب  مدرم  دجـسم  رکف  هب  یلو  دـنا  هتـشادن  هناخ  هک 
رد مینک . تمدخ  اه  نآ  هب  میهاوخ  یم  هک  دننک  ساسحا  مدرم  هک  میشاب  يروط  میریگ ، یم  رارق  هک  یطیحم  ره  رد  دیاب  ام  میهد . همادا 
يا هلیـسو  ره  هب  يا و  هناهب  ره  هب  هزورما  تسا . ناناوج  هلئـسم ي  ام ، تیبوبحم  مدـع  تیبوبحم و  لماوع  زا  یکی  میتسه ، ام  هک  یطیارش 
یم لیکـشت  ناناوجون  ناناوج و  ار  ام  روشک  تیعمج  زا  یمین  هزورما  میریگب . مرگ  اـه  ناوج  اـب  میناوتب  دـیاب  میریگ ، یم  رارق  اـج  ره  رد 

میهاوخب رگا  ام  درک ؟ دهاوخ  هچ  میظع  رشق  نیا  لباقم  رد  دنک ، بسک  یتیبوبحم  ناوج  رـشق  ریغ  رد  تسناوت  تیناحور  ًاضرف  رگا  دهد .
. دنـشاب رثؤم  ام  ناوج  لسن  رد  دنناوت  یم  یلیخ  ام  ناوج  ِنویناحور  میریگب . مرگ  ناناوج  اب  دیاب  يا  هناهب  ره  هب  میـشاب ، هتـشاد  تیبوبحم 

لمع يروط  ام  هک  یتقو  اب  دراد  قرف  یلیخ  دنهد ، شتاجن  دنهاوخ  یم  دوش و  یم  يزوس  لد  وا  هب  تبـسن  هک  دـنک  ساسحا  یناوج  رگا 
تکرش هک  یسلجم  کی  رد  هدنب  دنـشاب . اج  نآ  درمریپ  تشم  کی  دشاب ، هتـشاد  روضح  یناحور  اج  ره  هک  دوش  داجیا  هلـصاف  هک  مینک 

ادیپ سلجم  نیا  رد  لاس  هاجنپ  ریز  کی  ایآ  هک  دینیبب  دینک  هاگن  دندومرف  هدنب  هب  ناشیا  دنتشاد ; روضح  مه  ینیما  هّللا  تیآ  مدوب ، هدرک 
درمریپ همه  مینیب  یم  مینک  یم  هاـگن  هک  یتـقو  دـنور ، یم  ربـنم  نآ  رد  مهم  ياـه  يربـنم  هک  يا  هضور  سلجم  کـی  مـه  نآ  دوـش . یم 

ما هدرک  دروخرب  ناوج  نویناحور  زا  یـضعب  اب  هدنب  هک  ارچ  درادـن ; ّتیلک  نیا  هتبلا  تسا ; هنوگ  نیمه  مه  اه  تعامج  زامن  رد  دنتـسه .
مدید مدوخ  مه  متفر ، زامن  يارب  هک  دجاسم  زا  یکی  رد  متشاد ، نارهت  هب  هک  يرفس  رد  هدنب  تسا . ناوج  زا  ُرپ  ام  دجـسم  دنتفگ  یم  هک 

يادـخ رگا  دـننک . یم  لابقتـسا  نآ  زا  روشرپ  ناناوج ، هک  میراد  ییاه  همانرب  ام  هک  درک  فیرعت  هدـنب  يارب  دجـسم  تعامج  ماـما  مه  و 
نمـشد هک  منک  یم  رارکت  هرابود  میهدب . تسد  زا  ار  تکلمم  هک  میوش  یم  لماع  نامدوخ  میرذگب ، توافت  یب  میـشاب و  رـصقم  هدرکن 

کی دشاب . زومآ  تربع  ام  يارب  خـیرات  دـیاب  دـنک . یم  ضوع  رگید  تیبوبحم  اب  ار  تیبوبحم  کی  تسا و  ندرک  نیزگ  ياج  ددـص  رد 
ياج هب  ام  ناوج  زورما  تسا  نکمم  دـننک . تسرد  نیزگ  ياـج  نآ  يارب  دـننک و  لّدـبم  ار  نینمؤملاریما  تیبوبحم  دنتـساوخ  یم  يزور 

هک نیا  ياج  هب  ای  دشاب . مه  یبوخ  رگ  يزاب  هچ  رگا  دوش  دـنم  هقالع  امنیـس  رگ  يزاب  کی  هب  دوش ، دـنم  هقالع  یناحور  کی  هب  هک  نیا 
تـسود تسا و  یبوخ  مدآ  راک  شزرو  هک  تسا  تسرد  دوش ; دـنم  هقالع  يوق  راک  شزرو  کی  هب  دـشاب ، دـنم  هقالع  یناحور  کی  هب 

، تسا ناناوج  زا  رت  ظیلغ  هک  رگید  دروم  دـهد . یم  ماجنا  ار  نیا  نمـشد  تسا . كانرطخ  یلیخ  ییاـج  هباـج  نیا  یلو  نینمؤملاریما ، راد 
نید زا  هناگ  یب  اه  یهاگشناد  همه ي  هک  تفگ  روط  نیمه  دوش  یمن  میراد . یهاگشناد  یمیظع  رشق  ام  هزورما  دنتـسه . ام  نایهاگـشناد 
راک دیاب  هک  میتسه  ام  نیا  دنناد . یم  ار  بلطم  عقاو  دنتسه ، سونأم  نایوجشناد  اب  هک  یناسک  تسین و  روط  نیا  هک  یتروص  رد  دنتـسه ;
لثم یناسک  میراذگب . ریثأت  نایوجشناد  رب  میناوتب  هک  دشاب  يروط  ام و ... يریگ  عضوم  ام ، ندناوخ  سرد  ام ، سالک  ام ، راک  دیاب  مینک .
ناوج نیب  تیبوبحم  رگا  میشابن . توافت  یب  دوشب و  راک  دیاب  دندرک . اپ  هب  اه  هاگـشناد  رد  میظع  یبالقنا  هّللاامهمحر ـ  حتفم ـ  يرهطم و 
روطخ نازیزع  نهذ  هب  تسا . ییاج  یب  عقوت  دشاب ، رثؤم  مدرم  رد  ام  فرح  هک  نیا  ِعقوت  میشاب ، هتـشادن  ار  مدرم  لک  نایوجـشناد و  اه و 

ام هناصلاخ ي  راک  هک  ارچ  دشاب  هناصلاخ  دیاب  ام  ياهراک  تسا . يا  هناگادج  ثحب  نیا  میـشاب ، تیبوبحم  لابند  دـیاب  ام  رگم  هک  دـنکن 
لک نید و  عفن  هب  تیبوبحم  نیا  اریز  هدـب ; رارق  بوـبحم  نیمز  رد  ارم  ایادـخ  هک  میناوـخ  یم  هّللا  نیما  تراـیز  رد  دروآ . یم  تیبوـبحم 

نامدوخ ياه  يریگ  عضوم  راتفر و  ام و  دوخ  راـک  اـب  اـه ، ناوج  مدرم و  نیب  رد  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  اـم  شـالت  تسا . ینید  ياـه  هماـنرب 
هب تبسن  دیاب  نویناحور  تسا . تلود  هب  تبـسن  نویناحور  يریگ  عضوم  تسا ، رثؤم  رایـسب  هک  يرگید  لماع  . 4 مینک . بسک  تیبوبحم 
ریز مدرم  دننک ، فیرعت  هشیمه  دنهاوخب  رگا  بوخ . ار  اه  یبوخ  دنیوگب و  دب  ار  اه  يدب  دنشاب و  هتشاد  فافـش  يریگ  عضوم  یتلود  ره 

دهدـب رکذـت  دـیاب  هک  یـسک  نیلوا  تشاد ; لاکـشا  راک  زا  ییاج  یمالـسا ، نارازگراک  یمالـسا و  تلود  کی  رد  رگا  دـنور . یمن  راـب 
ار فعض  طاقن  دیاب  هک  یسک  نیلوا  دنک . شومارف  ار  مدرم  هک  تسین  قلمت  یـسولپاچ و  لها  هک  دنمهفب  دیاب  مدرم  اریز  تسا ; یناحور 
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یگتسد ود  هک  دوشب  يروط  تیناحور ، يریگ  عضوم  يزور  کی  رگا  الا  تسا ;و  یقطنم  رایسب  فرح  نیا  هک  تسا  یناحور  دنک ، نایب 
اریز دننک ; یم  موکحم  ار  هتسد  ود  ره  مدرم  اج  نیا  رد  تفلاخم ، رگید  هتسد ي  دنکب و  دیجمت  فیرعت و  طقف  هتـسد  کی  دوش و  داجیا 

توق طاقن  امیس  ادص و  الثم  دنک ; نایب  ار  تیعقاو  نیا  هک  دندرگ  یم  یسک  یپ  فعـض و  طاقن  مه  دراد  یبوخ  مه  تلود  هک  دنناد  یم 
ار نآ  لک  رگید  یناحور  ای  دـنک و  دـییأت  ار  امیـس  ادـص و  ياه  همانرب  لک  یناحور  کی  رگا  دراد ; مه  فعـض  طاـقن  یلو  دراد  ناوارف 

دننک ساسحا  مدرم  هک  دش  نیا  تیبوبحم  لماوع  زا  یکی  سپ  دننیب . یم  ار  عقاو  اریز  دنریذپ ; یمن  ار  مادـک  چـیه  مدرم  دـنک ، بیذـکت 
تیبوبحم فیعضت  ِلماوع  زا  یکی  دوش ، سکع  رب  هدرکن  يادخ  رگا  تسا . هنافصنم  يریگ  عضوم  تلود ، لباقم  رد  ام  يریگ  عضوم  هک 

، دنک یم  تیامح  تلود  زا  هک  مه  ساسح  ياهزور  دشاب  هتـشاد  يریگ  عضوم  نینچ  تیناحور  رگا  ناگرزب ، زا  یـضعب  لوق  هب  تسا . ام 
یم نمهب  بش 22  رد  هک  یتقو  دوب ، هنافـصنم  يریگ  عضوم  ام  يریگ  عضوم  رگا  دوش . یم  عقاو  رثؤم  مدرم  رد  رت  شیب  یلیخ  شتیاـمح 

اه نآ  ءزج  ار  ام  هک  مینک  دیجمت  فیرعت و  شا  همه  ام  هک  یتقو  ات  دراذگ  یم  ریثأت  رت  شیب  یلیخ  دینک ، تکرـش  ییامیپ  هار  رد  مییوگ 
هب غورد  هب  ار  دارفا  تقو  کی   ) میتسه یحانج  رد  اـم  هک  دـننکن  ساـسحا  مدرم  هک  تسا  نیا  تیبوبحم  لـماوع  زا  رگید  یکی  . 5 دننادب .

رارق حانج  کی  رد  تیناحور  هک  دشاب  نیا  تیعقاو  رگا  اما  درک .) يراک  ناوت  یمن  نیا  دروم  رد  دنهد ، یم  تبسن  حانج  نآ  حانج و  نیا 
مدرم و همه ي  يارب  تیناحور  هکلب  تسین ; فرط  نآ  فرط و  نیا  يارب  تیناحور  هک  دـننک  ساـسحا  همه  دـیاب  تسا . دـب  یلیخ  دریگ ،

يارب راگنربخ  کی  يزور  لاثم  ناونع  هب  دهد ، یم  تبـسن  حانج  نآ  حانج و  نیا  هب  ار  دارفا  یهاگ  نمـشد  تسا . مدرم  همه ي  زوس  لد 
فرح نیا  متـسین و  هبحاصم  هدامآ ي  نالا  هک  متفگ  هدـنب  منک . هبحاصم  امـش  اب  ما  هدـمآ  نم  تفگ : یم  دوب . هدـمآ  هدـنب  دزن  هبحاـصم 

همانزور رد  ار  اه  نیمه  ادرف  مدرک  رکف  دوخ  اب  هک  ارچ   ) دـینک پاچ  هماـنزور  رد  ار  اـه  نیمه  متـسین  یـضار  منز  یم  نـالا  هک  ار  ییاـه 
یم حانج  مادک  ءزج  ار  نم  امش  مدیـسرپ : صخـش  نیمه  دوخ  زا  دعب  درکن و .)... لوبق  مینک ، هبحاصم  ینالف  اب  متفر  هک  دننک  یم  پاچ 
یم ترواب  متفگ : تلاسر . تفگ : تسا ؟ همانزور  مادـک  تسار  حاـنج  ِصخـشم  یلیخ  هماـنزور ي  متفگ : تسار . حاـنج  تفگ : دـیناد ؟

فرط نآ  فرط و  نیا  هب  ار  يدارفا  مدرم  ما !؟ هدـیدن  مه  ار  تلاـسر  هماـنزور ي  هرامـش ي  کـی  هدـنب  هک  تسا  لاـس  هس  ود ـ  هک  دوش 
مدرم هک  مینک  لمع  يروط  ام  دیاب  هتشذگ  اه  نیا  زا  دنک . یم  يدنب  هتسد  نمشد  دیوگ و  یم  نمـشد  هک  نیا  رطاخ  هب  دنهد  یم  تبـسن 

هک یفالتخا  نآ  دوش  روط  نیا  رگا  تسا . یعرـش  هفیظو ي  اه و  تیعقاو  لابند  هکلب  دـنک  یمن  لمع  یبزح  تیناحور  هک  دـننک  ساسحا 
دیایب و شیپ  فالتخا  رگا  هدرکن  يادخ  رگا  یلو  دمآ ; دهاوخن  شیپ  تشاد ، دیکأت  نآ  يور  ردق  نآ  تما  ماما  تسا و  زادـنارب  نامناخ 
، دنتـسه بوـخ  مدرم  هک  دـش  نیا  هدـنب  ضرع  نیارباـنب  دوـش . مک  تیبوـبحم  هک  دوـش  یم  ثعاـب  دنـشاب  فرط  نآ  فرط  نـیا  یهورگ 
ره دش . رکذ  مه  تیبوبحم  بسک  ياه  هار  هک  دـشاب  راذـگرثا  دـناوت  یم  هک  تسا  تیبوبحم  نیا  تسا و  بوخ  مه  همان  توعد  ياوتحم 

، دراد ار  هلئـسم  نیمه  لباقم  هطقن ي  نمـشد  دهد و  یم  رمث  مه  ام  ياه  شالت  دوش و  یم  دایز  تیبوبحم  مینک ، تیوقت  ار  اه  نیا  ام  هچ 
. میـشاب هتـشاد  تسار  پچ و  دشاب و  فالتخا  ام  نیب  هک  دهاوخ  یم  میهدـب . تسد  زا  ار  دوخ  تیبوبحم  ام  هک  دـهاوخ  یم  نمـشد  ینعی 

دیاب ام  میوشب . ایند  یگدنز و  راتفرگ  دنـشاب و  هتـشادن  تسود  ار  ام  مدرم  هک  دهاوخ  یم  دـشاب . هلـصاف  ناناوج  ام و  نیب  هک  دـهاوخ  یم 
مدوخ رفن  کی  نم  ینعی  دننک ; لمع  دـیاب  دارفا  کت  کت  دـشن ، یعمج  رگا  لاح  تسا . تیناحور  عمج  هب  طوبرم  اه  نیا  میـشاب . رادـیب 

، رفن ود  رفن ، کی  أئانثتسا  یلو  هتـشادن  قیفوت  دیاش  دیاب و  هک  روط  نآ  تیناحور  هک  هدوب  اه  نامز  یـضعب  رد  هک  ارچ  منک ، لمع  تسرد 
هفیظو هیملع  هزوح ي  میراد ، هفیظو  ام  کت  کت  هک  دش  نیا  هدنب  ضرع  دندش . یم  عقاو  رثؤم  ناشدوخ  صاخ  طیارش  رطاخ  هب  رفن  جنپ 

: دنیوگب دـنناوتب  تمایق  يادرف  ات  دنـشاب  ماظن  یماح  دـنناوتب  ات  دـننک  تیوقت  ار  تیبوبحم  لماوع  هک  دـنراد  هفیظو  نویناحور  عمج  دراد ،
و مدرک . کمک  دوب  طیارـشلا  عماج  دهتجم  نآ  سأر  رد  دنک و  هدایپ  ار  نآرق  تشاد  دصق  هک  وت  یمالـسا  ماظن  وت و  نید  هب  نم  ایادـخ ،

دیاب ام  هک  دـننک  رکف  روط  نیا  هک  یناسک  لاح  هب  ياو  میوش . هتخانـش  رّـصقم  تمایق  يادرف  تسا  نکمم  مینک ، راـتفر  رگید  يروط  رگا 
ضیارع مناوخ و  یم  امش  يارب  ار  فیرشلا ) هرس  سدق  ) ماما ترضح  همان ي  تیصو  زا  يا  هلمج  هنیمز  نیا  رد  هدنب  هک  میشاب  توافت  یب 
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دوخ و ممـصم  هدارا ي  اب  هک  تسا  نآ  یتآ  لاح و  رد  تلم  هب  بناج  نیا  تیـصو  : » میهد خساپ  تالاؤس  هب  ات  مهد  یم  همتاخ  ار  مدوخ 
نیب ًابلاغ  هک  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  هب  دهعت  ياراد  يالکو  تاباختنا ، زا  هرود  ره  رد  روشک  حلاصم  مالـسا و  ماکحا  هب  دوخ  دهعت 

یفارحنا ياه  بتکم  هب  شیارگ  نودب  قرش و  ای  برغ  يوس  هب  میقتسم  طارص  زا  فرحنمریغ  دنشاب و  یم  نیمورحم  هعماج و  نیطـسوتم 
ًاصوصخ تیناحور ـ  مرتحم  هعماج ي  هب  دنتسرفب و  سلجم  هب  یمالسا  ياه  تسایس  زور و  حلاصم  رب  علطم  هدرک و  لیصحت  صاخـشا  و 

یب دنـشکن و  رانک  سلجم  يالکو  يروهمج و  سییر  تاباختنا  ًاصوصخ  هعماج  حـلاصم  زا  ار  دوخ  هک  منک  یم  تیـصو  مظعم ـ  عجارم 
هب هک  دـنیوگ  یم  یخرب  هزورما  رگا  دـنک . یم  رتدـب  ار  عاضوا  زور  هب  زور  ندیـشک ، رانک  ندوب و  تواـفت  یب  نیا  هک  دنـشابن .» تواـفت 

دادعت ندرکن  تکرـش  دـندقتعم  اه  یـضعب  ریخا  تاباختنا  نیمه  رد  دـنک . یم  رت  شیب  ار  هبرـض  ام  یتوافت  یب  دروخ ، یم  هبرـض  مالـسا 
دـش یناسک  ندروآ  يأر  ثعاب  دشن ) هداد  حیـضوت  اه  نآ  هب  هک  دندرک  رکف  روط  نیا  هک  نیا  رطاخ  هب   ) تاباختنا رد  نینیدـتم  زا  يدایز 
دـص رگا  دوب . يأر  رازه  دص  يأر  توافت  دارفا ، زا  یـضعب  يارب  نارهت  رد  دننک . یم  تسرد  لکـشم  اه  نآ  زا  یـضعب  مینیب  یم  نالا  هک 
یب نیا  دوبن . يدعب  ياه  يراتفرگ  دـندوب ، هداد  يأر  تسا  رت  حـلاص  رت و  نیدـتم  هک  یـسک  نآ  هب  دـندوب و  هدرک  تکرـش  نیدـتم  رازه 

. دنشابن توافت  یب  هک  دنهد  یم  رارق  بطاخم  ار  مظعم  عجارم  ناشدوخ  همان ي  تیـصو  رد  ماما  ترـضح  تسا . كانرطخ  یلیخ  یتوافت 
نیا رد  ندوـب  تواـفت  یب  هک  ارچ  میهد ; باوـج  میناوـتن  ادرف  هک  تسا  نکمم  مینک ، یم  تلاـخد  هک  میراد  راـک  هچ  میتـفگ  زورما  رگا 

دشاب نیا  نآ  يانعم  رگا  اما  میـشاب ، هتـشادن  يراک  ام  تسا و  ملاس  حیحـص و  نید  هک  نیا  یکی  دشاب : هتـشاد  انعم  ود  دناوت  یم  عوضوم 
www.bmsu.ac.ir: عبنم دوب . میهاوخ  لوئسم  دوش ، رت  شیب  فعض  طاقن  هک  دوش  ثعاب  ام  ندرکن  تکرش  ندوب و  توافت  یب  هک 

ناریا یمالسا  بالقنا  لیلحت  رد  اهیبرغ  یماکان  أشنم 

نیرت و مهم  ناونع  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  همّدقم  يرهاوج  اضردّمحم  : هدنـسیون ناریا  یمالـسا  بالقنا  لیلحت  رد  اهیبرغ  یماکان  أشنم 
ههد هس  هب  بیرق  یط  رد  يدـالیم ، متـسیب  نرق  رخآ  عـبُر  يرمق و  يرجه  مهدراـهچ  نرق  رخآ  یعاـمتجا  یـسایس و  هدـیدپ  نیرت  گرزب 

هعماـج یعاـمتجا و  مولع  ناسانـشراک  یـسایس و  مولع  ناصـصختم  نادنمـشناد ، نارگـشهوژپ و  هجوت  دروم  هراومه  يرادـیاپ ، تاـیح و 
ياههیرظن اههیضرف و  یبایزرا  نومزآ و  يارب  يدیدج  هصرع  بالقنا  نیا  تسا . هتشاد  رارق  اه ، بالقنا  لیلحت  هب  نادنم  هقالع  ناسانش و 

لیلحت يارب  هک  جیار  هنهک و  ياههیضرف  هک  تسا  نشور  دروآ . مهارف  یسانش  هعماج  یعامتجا و  مولع  یسایس ، مولع  رد  جیار  موسرم و 
ارچ دنرادن ; ار  ریظن  یب  ییانثتـسا و  درف و  هب  رـصحنم  هدیدپ  نیا  لیلحت  ییاناوت  هدش ، هئارا  یبهذمدض  یبهذمریغ و  نردـم  ياهبالقنا 
هب هدولآ  هک  قرـش ، برغ و  رد  لوادـتم  يژولدـتم  درک . لیلحت  یبهذـمریغ  الماک  ياـهرایعم  اـب  ناوت  یمن  ار  یبهذـم  بـالقنا  کـی  هک 

توافتم هعماج  ود  تالوحت  تشاد ; دهاوخن  هتـشادن و  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  لیلحت  ییاناوت  هجو  چیه  هب  تسا ، مزیئال  مزیرالوکس و 
مغر یلع  هنافـسأتم  درک . لیلحت  ریـسفت و  ناسکی  تباث و  ياهرایعم  اهشور و  کمک  اب  ناوت  یمن  ار  داضتم  هکلب  فلتخم ، ياهانبریز  اب 

ییاهروشک برغ و  نّدمت  گنهرف و  خـیرات و  اب  یمالـسا  ناریا  مالـسا و  ناهج  نّدـمت  گنهرف و  خـیرات و  يوهام  يداینب و  ياهتوافت 
اهرایعم و نامه  ساسا  رب  مالـسا  ناهج  یـسایس  یعامتجا و  یخیرات ، تالّوحت  مه  زاب  هئوگاراـکین ، اـبوک و  نیچ ، هیـسور ، هسنارف ، ریظن 
ناسانـشرواخ و ناقرـشتسم و  طـسوت  هچ  راـک ، نیا  دـنریگ . یم  رارق  هعلاـطم  دروم  برغ  ياـیند  تـالوحت  صاـخ  ياـهشور  طـباوض و 

تخانـش زا  ار  ناـنآ  تسا و  هدـننک  هارمگ  هدزبرغ ، بوـعرم و  ِناملـسم  نارّـسفم  نادنمـشناد و  هـچ  دریگ و  تروـص  یبرغ  ناسانـشراک 
یمالـسا عماوج  اهروشک و  رد  یـسایس  یعامتجا و  تالوحت  خیرات و  لیلحت  یـسررب و  يارب  ناناملـسم  دراد . یم  زاب  قیاقح  اهتیعقاو و 

مالسا ناهج  یسایس  یعامتجا و  یخیرات ، ياهیگژیو  اب  بسانتم  هک  دنتـسه  يدیدج  ون و  ياهشور  اهرایعم و  هئارا  بسک و  زا  ریزگان 
ناریا بالقنا  دننک . كرد  تسرد  دوب  دهاوخ  تسه و  هدوب ، هک  نانچنآ  ار  دوخ  هدنیآ  لاح و  هتـشذگ ، دنناوتب  اهنآ  کمک  اب  ات  دـشاب 

نرق رب  مکاح  هشیدنا  داد و  يور  تفر ، یم  نخـس  داد  يژولوئدیا  رـصع  نید و  رمع  نایاپ  یناهج و  هدـکهد  زا  هک  تاعالطا ، رـصع  رد 
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یبرغ نارگ  لـیلحت  لـیلد ، نیمه  هب  تخاـس . راـبتعا  یب  داد  یمن  لاـمتحا  ار  نآ  قـقحت  هک  مزیرالوکـس )  ) ناـهج ياـهبالقنا  متـسیب و 
شلاچ هب  ار  نانآ  ياههیـضرف  ناریا  بالقنا  دـندرک و  فارتعا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  لیلحت  رد  شیوخ  یناوتان  رب  دـندش و  هدز  تفگش 

اب ياـهبالقنا  دـیآ و  یم  دـیدپ  هنوـگچ  تـسیچ ، ینید  بـالقنا  دـندرکن  كرد  زگره  مزیئـال  مزیرالوکـس و  قـطنم  اـب  ناـنآ  دـیناشک .
یـساسا يدج و  تالکـشم  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  لیلحت  رد  ساسا ، نیمه  رب  دـنرادروخرب . ییاه  یگژیو  هچ  زا  یبهذـم  يژولوئدـیا 

رد نانآ  يرظن  ياهتسب  نب  ندـنام و  ماکان  درب . لاؤس  ریز  ار  نانآ  ياـههیرظن  ناریا  بـالقنا  یبهذـم  ینید و  تیهاـم  دـندش و  ور  هبور 
ندرکوـفر و هب  روـبجم  ار  ناـنآ  شوتاـکال ، ریبـعت  هب  درک و  راداو  شیوـخ  ياـههیرظن  رد  يرگنزاـب  هـب  ار  اـهنآ  ناریا ، بـالقنا  لـیلحت 
رالوکـس و يداقتعا  يانبریز  ینیدریغ و  يرکف  راتخاس  لیلد  هب  اـما   1. دومن ناوارف  ياههرـصبت  ندوزفا  ددـعتم و  یپ و  رد  یپ  ياهمیمرت 

ینکشراتخاس اب  نانآ  زا  یخرب  هچرگ  دنراذگب ، رانک  ار  نآ  هتـسش و  تسد  شیوخ  تایرظن  زا  لماک  روط  هب  دنتـسناوتن  شیوخ ، کیئال 
هب ناریا  یمالسا  بالقنا  دنتـسه . ناوتان  ناریا  بالقنا  تیهام  كرد  زا  نانچمه  نانآ  رتشیب  یلو  دندش ، کیدزن  تقیقح  كرد  مهف و  هب 

درک و دهاوخن  بورغ  زگره  نید  دیشروخ  نید ، هراتـس  ندش  شوماخ  نید و  رمع  ندمآ  رـس  هب  ياعدا  مغر  یلع  هک  دومن  تباث  یبوخ 
یگدنز رد  ریظن  یب  درف و  هب  رصحنم  گرزب  مهم و  شقن  دناوت  یم  بهذم  مه  نردم  حالطـصا ـ  هب  ناهج ـ  رد  هک  داد  ناشن  ینـشور  هب 

یبرغ نارگلیلحت  یمگردرس  یمالسا  بالقنا  هرابرد  هیضرف  جنپ  یسررب  دنک . افیا  هعماج  داصتقا  تسایـس و  رد  رـشب و  یعامتجا  يدرف و 
هئارا هـب  ناـنآ  ندروآ  يور  لـماع  ناریا ، یمالــسا  بـالقنا  لــیلحت  كرد و  مـهف و  رد  هدزبرغ  یناریا  نارکف  نـشور  هبــش  یقرــش و  و 
لماع هئطوت  «، » بالقنا لماع  داصتقا  «، » بالقنا لماع  دادبتـسا   » هیـضرف راـهچ  تسا . هدـش  بـالقنا  يارب  صقاـن  تسرداـن و  ياههیـضرف 

اریز دـننک ; نییبت  ار  ناریا  بالقنا  شیادـیپ  یلـصا  لماع  یتسرد  هب  دـنا  هتـسناوتن  هجو  چـیه  هب  بالقنا » لماع  نویـسازینردم   » و بالقنا »
نشور دنراد . كارتشا  ناریا  بالقنا  رد  بهذم  شقن  هب  تبسن  يوهس  ای  يدمع  یهجوت  مک  ای  یهجوت و  یب  رد  اههیضرف  نیا  نارادفرط 

عماج نید  کی  مالسا  اریز  تسا ; هتفرگ  همشچرس  عیشت  بهذم  مالسا و  بتکم  زا  ناریا  بالقنا  رد  داصتقا »  » و دادبتسا »  » شقن هک  تسا 
نادـیم هب  ار  ناملـسم  مدرم  هک  دوب  نید  نیا  يداصتقا  ياهنامرآ  تسا و  دـمآراک  يداصتقا  ماـظن  ياراد  ییوس ، زا  دـشاب ; یم  لـماک  و 

تسا نایب  ملق و  هشیدنا و  يدازآ  یبهذم و  يدازآ  یناسنا ، يدازآ  يونعم ، يدازآ  شخب  ماهلا  لکش  نیرتهب  هب  رگید ، يوس  زا  و  دروآ ،
نورد ناریا ، بالقنا  شیادیپ  رد  داصتقا  دادبتسا و  شقن  نیاربانب ، تسا . هدناوخارف  دادبتسا  اب  عطاق  هزرابم  يزیتسدادبتـسا و  هب  ار  نانآ  و 

چیه دـنا و  هتخاـس  بـالقنا  نانمـشد  ار  هئطوت » هیـضرف  . » تسا بـالقنا  رد  بهذـم  یلـصا  شقن  لولعم  دریگ و  یم  ياـج  بهذـم  شقن 
تایبدا اب  هک  تسا  بالقنا  رد  بهذـم  شقن  زا  يرگید  نایب  زین  بالقنا » لـماع  نویـسازینردم   » هیـضرف تسا . هتفریذـپن  ار  نآ  يرگلیلحت 
بالقنا شیادیپ  لماع  هک  ار ، يولهپ  میژر  يزیتس  مالسا  نامه  مالسا  نانمـشد  هیـضرف ، نیا  رد  تسا . هدش  هئارا  بهذم  نید و  نانمـشد 

ار مالـسا  دوخ  لطاب  روصت  رد  دـنا و  هدرک  نایب   2 یبهذم نهک  تاداقتعا  اب  هزرابم  و  یتنـس » هعماج  ندرک  هزینردـم   » ریبعت اب  تسا ، هدوب 
، ینابیتشپ داتس  ریبدت و  دوبن  یگمانرب و  یب  تعرس و  نانآ ، داقتعا  هب  دنا . هتسناد  گنهرف  نیرتهب  نیرخآ و  ون و  ار  برغ  گنهرف  هنهک و 

عقاو قباطم  تسرد و  بالقنا » لماع  بهذم   » هیضرف اهنت  روبزم ، هیضرف  فالخ  رب  تسا . هدوب  هاش  نویسازینردم  تسایـس  تسکـش  لماع 
هدمآ رتشیب  بالقنا  نانمـشد  یتح  ناتـسود و  ياهلیلحت  رد  دنک و  یم  تابثا  ار  نآ  یفاک  مزال و  ناوارف  دهاوش  لیالد و  هک  ارچ  تسا ;

اپ تسد و  اهششوک و  لوصحم  اهنت  دریگب . هدیدان  دیامن و  راکنا  ناریا  بالقنا  شیادیپ  رد  ار  بهذم  شقن  هتسناوتن  سک  چیه  تسا و 
لماع کش  نودب  تسا . هدوب  بهذـم  شقن  نداد  هولج  گنر  مک  دـنا ، هتفگ  نخـس  ناریا  بالقنا  هرابرد  هک  یناسک  زا  یخرب  ياهندز 
هدوت ییارگ  مالسا  یتنطلس و  میژر  هاش و  يزیتس  مالسا  رگید ، نایب  هب  تسا . هعیش  بهذم  مالـسا و  بتکم  ناریا  بالقنا  شیادیپ  یلـصا 

، مالـسا تسا . هدوب  يولهپ  یتنطلـس  میژر  یـشاپورف  هاش و  طوقـس  بالقنا و  شیادـیپ  لماع  رـصاعم ، ناوج  لسن  نارکف و  نشور  مدرم ،
لحارم همه  رد  میقتـسم  کیدزن و  زا  يوق و  دیدش ، راکـشآ ، یمیاد ، روط  هب  بالقنا  يزوریپ  ات  بالقنا  دلوت  زاغآ و  زا  هک  تسا  یلماع 

دنویپ نآ  اب  دنـشاب و  یم  بهذـم  شقن  رهاظم  اههولج و  زا  همه  لماوع  ریاس  دوب ; نآ  تکرح  روتوم  بالقنا و  يانبریز  تشاد و  روضح 
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« ناریا بالقنا  لماع  بهذم  ، » ریدقت ره  هب  دومن . نایب  دیمهف و  ار  نآ  نوگانوگ  داعبَا  بالقنا و  ّتیعماج  ناوت  یم  لماع  نیمه  اب  دـنراد .
لیلد تساه و  نآ  نیرت  لماک  نیرت و  قیقد  نیرتهب ، دنا ، هدش  راهظا  ناریا  بالقنا  يارب  هک  يا  هناگ  جنپ  ياههیضرف  اهریـسفت و  نایم  رد 

نادنمشناد فارتعا  تسا . بالقنا  نیا  رد  بهذم  یلـصا  شقن  نتفرگ  هدیدان  ناریا  بالقنا  نازادرپ  هیرظن  ندیـسر  تسب  نب  هب  یماکان و 
« یعامتجا يروئت  رب  یـشلاچ  بالقنا 1977-79   » هلاـقم زاـغآ  رد  ( J. Foran  ) ناروف ناج  ناریا  بـالقنا  لـیلحت  رد  یناوتاـن  هب  یبرغ 

اهتاملپید اـهتسیلانروژ و  زا  ار ، نارظاـن  ماـمت  ًاـبیرقت  تفرگ ، ارف  ار  ناریا  ماـمت  رد 1978  هک  يا  هدرتـسگ  لوـحت  تسا : هتـشون  نینچ 
هب هراـشا  نمـض  هلاـقم  هـمادا  رد  يو  دـنکفا . ّریحت  هـب  موـس ، ناـهج  یعاـمتجا  تارییغت  نازادرپ  هـیرظن  یناریا و  نادنمــشیدنا  اـت  هـتفرگ 
رد بیترت  نیا  هـب  ههد 1980  رد  یعامتجا  هیرظن  عوضوم  دـسیون : یم  ناریا  بالقنا  لیلحت  رد  نوگانوگ  ياـههیرظن  ناوارف  ياـهشلاچ 

تلع هکنیا  ای  داد و  رارق  یـسررب  دروم  اهبالقنا  ریاس  فالخ  درف ، هب  رـصحنم  دروم  کی  ناونع  هب  دـیاب  ار  ناریا  بالقنا  ایآ  : » هک دـمآ 
رایـسب یعامتجا  مولع  تایرظن  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ریثأـت   3 »؟ داد رارق  هّقادـم  دروم  ًاددـجم  ناریا  دـهاوش  وترپ  رد  دـیاب  ار  اهبالقنا 

نازادرپ هیرظن  هجوت  تسا ; یعامتجا  مولع  رد  موسرم  جیار و  ياههیرظن  نومزآ  يارب  يّدـج  يا  هصرع  بالقنا  نیا  تسا . هدوب  هدرتسگ 
، ناروف ناـج  فارتـعا  هب  هک  يا  هنوگ  هب  دـنکفا ; هزرل  هب  ار  یعاـمتجا  شناد  عیفر  خاـک  هدولاـش  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  یعاـمتجا  مولع 
رد يرگنزاب  اـهبالقنا و  نوماریپ  یعاـمتجا  مولع  ياـههیرظن  رد  لزلزت  بجوم  دـش و  ههد 1980  رد  یعاـمتجا  هیرظن  عوضوم  روـحم و 

بالقنا نیا  تسرد  لیلحت  هب  ناریا ، بالقنا  رد  نید  بهذـم و  شقن  هب  هجوت  اب  هدننکـش  تمواقم  باتک  رد  ناروف  ناج  دـیدرگ . اـهنآ 
رد فلاخم  نوگانوگ  ياهگنهرف  نایم  رد  دسیون : یم  بالقنا  رد  ارگلوصا  مالـسا  شقن  رب  دایز  دیکأت  اب  باتک  نیا  رد  وا  دش . کیدزن 

زارد ریذپان  شزاس  يریگ  عضوم  لیلد  هب  هرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  دریگ . تسد  هب  ار  یتلود  تردق  دـش  قفوم  زرابم  مالـسا  ههد 1970 ،
تسناوت تفرگ و  ياج  لوا  فص  رد  یسایس ، مهم  لئاسم  رد  شیاه  هاگدید  و  یـصخش ، تقادص  تحارـص و  هبذاج و  هاش ، هیلع  تدم 

زا یخرب  فوفـص  رد  شا  یعامتجا  هاگیاپ  دـنچره  تشاد ، هبذاج  یعامتجا  فلتخم  ياـههورگ  يارب  هک  دـهد  هئارا  ییارگ  مدرم  مالـسا 
تمحز نایارگپچ و  یبهذـمریغ ، نارکف  نشور  زین  شا  یتسلایرپمادـض  تسایـس  یلو  دوب ، رازاب  ناروهـشیپ  راجت و  ینید و  باّلط  اـملع ،

دناوخ یم  نافعضتسم  ار  اهنآ  هک  ییاتسور  يرهش و  يا  هیشاح  ياههورگ  نایم  رد  وا  یبهذم  مالک  یهگناو ، درک ; یم  بذج  ار  ناشک 
هدحتم تالایا  رد  یسایس  مولع  هتسجرب  ناداتسا  زا  یکی  هک  ودارلک  هاگشناد  رد  یـسایس  مولع  روسفورپ  یل ، يد  تربار   4. درک یم  ذوفن 

اما دیامن ، لیلحت  یبرغ  يژولدـتم  بوچراهچ  رد  ار  ناریا  بالقنا  دـنک  یم  شـشوک  تلاصا » یمالـسا و  بالقنا   » هلاقم رد  تساکیرمآ ،
هب دانتـسا  اب  نکل  تسین . لیلحت  لباق  برغ  رد  لوادتم  يژولدـتم  بلاق  رد  هک  دراد  یـصاخ  تیهام  یمالـسا  بالقنا  هک  دـنک  یم  ناعذا 

تلاصا رظن  هطقن  زا  ار  یمالـسا  بالقنا  دیامن  یم  شالت  برغ ، رد  تلاصا  ياههشیدـنا  یمالـسا و  بالقنا  نیب  دوجوم  تاکرتشم  یخرب 
بلط تاواسم  دیامن ، یم  زیمآرارسا  هدیچیپ و  یمالـسا  بالقنا  دسیون : یم  هلاقم  زاغآ  رد  يو  دنک . لیلحت  تسانـشآ  زین  برغ  يارب  هک 

تردن هب  اما  تسا ، زیرگ  هناگیب  دسر . یم  رظن  هب  زین  یتنس  اما  تسا ، لاکیدار  تسین . کیتارکمد  ای  تسیلایسوس  لاح  نیع  رد  اما  تسا ،
هاوخ يزاـسون ، هب  عـجار  یعاـمتجا  موـلع  ياـههیرظن  تسین . اـکیرمآ  هبرجت  اـی  هیـسور و  هسنارف ، ياـهبالقنا  رگناـیامن  تسارگاورنا و 
هئارا نآ  يارب  يا  هدـننک  عناـق  حیـضوت  زونه  دـننک و  ینیب  شیپ  ار  نآ  عوقو  دنتـسناوتن  لاربـیل  يراد  هیامرـس  زا  مهلم  هاوخ  تسیـسکرام 

هک میظع  شبنج  نیا  يارب  ییانعم  ناوت  یم  تسا ، نوحـشم  يرـصع  ره  رد  هنادهاز  ياهمایق  اب  هک  مالـسا  خیرات  لد  رد  اهنت  دـنا ، هدرکن 
ندیسر یپ  رد  اما  دریگ ، یم  رارق  دلوت  لاوز و  زا  بوانتم  ییوگلا  رد  بالقنا  مالـسا ، خیرات  رد  درک ... . ادیپ  دیدرونرد  ار  مالـسا  ناهج 

ندرک لاعف  ینیرفآزاب و  ددـجم ، سیـسأت  کی  هزات ، زاغآ  کی  يوجوتـسج  رد  یمالـسا  بالقنا  تسا . لوادـتم  رکفت  هویـش  يوسارف  هب 
رد ایبملک  للملا  نیب  طـباور  داتـسا  داز  لـیلخ  ناـملاز  رتکد   5. دوب نآرق  مالک  زا  مهلم  هک  تسا  )ص ( دّـمحم یبـالقنا  تامادـقا  هراـبود 

يرابتعا یب  یهارمگ و  ندش و  ریگلفاغ  هنیمز  رد  تسا ، هدش  پاچ  اکیرمآ  رد  هک  یمالـسا  يروهمج  ادخ ، تلود ، باتک  رد  كرویوین 
ار ناهج  نارادمتـسایس  اهنت  هن  یمالـسا  بـالقنا  دـسیون : یم  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  اـب  یبرغ  نایهاگـشناد  نارادمتـسایس و  ياههیـضرف 
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ادت  6. تخاـس راـبتعا  یب  ار  ناـشیاه  هیـضرف  دوـمن و  هارمگ  زین  ار  برغ  یــسایس  لـئاسم  ناـققحم  نایهاگــشناد و  هـکلب  درک ، ریگلفاـغ 
هعلاطم اب   7، تشون ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  لاس  هس  اهنت  ار  نآ  هک  یعامتجا  ياهبالقنا  اهتلود و  باتک  رد  لوپچاکسا 
بالقنا هس  هرابرد  يو  دنتـسه . یعامتجا  ياهبالقنا  دعتـسم  يزرواشک  عماوج  طقف  هک  درک  اـعدا  نیچ  هیـسور و  هسنارف ، ياـهبالقنا 

هیـسور و نیچ ، رد  صوصخب  اـهبالقنا  هرکیپ  دـیدرت  لـباقریغ  مهم و  يازجا  زا  نونکاـت  نازرواـشک  ياـهشروش  دـسیون : یم  روکذـم 
هب تادیلوت  رد  ار  هدـمع  شقن  نآ  زرواشک  يورین  هک  دـنداد  خر  یعماوج  رد  اهبالقنا  نیا  یمامت  هک  تسین  یتفگـش  هیام  دوب . هسنارف 

ناملآ و ياهبالقنا  دـندوبن . تاحالـصا  بالقنا و  لامعا  هب  رداق  زکرم  يرهـش  نارگراک  نازرواـشک ، تکراـشم  نودـب  تشاد . هدـهع 
یلع یلو  دوب  يرهش  نادنمراک  نارگراک و  تسد  رد  یلصا  يدیلک و  شقن  اهبالقنا  نیا  يودره  رد  تسا ... هیضرف  نیا  نّیبم  ناتسلگنا 

شقن دـندش ... ور  هبور  تسکـش  اـب  بـالقنا  دـنور  رد  نازرواـشک  روضح  مدـع  لـیلد  هب  اـهنت  اـهنآ و  میظع  هچراـپکی و  روـضح  مغر 
هکلب دنتفا ، یمن  هار  هب  اهبالقنا  تشاد  داقتعا  نیا ، رب  هوالع  وا   8. دوب ریگمشچ  رایسب  هیسور  هسنارف و  نیچ ، ياهبالقنا  رد  نازرواشک 
هلاقم رد  لاس 1982  رد  هک  دوب  ساسا  نیمه  رب  تشادـن . دوجو  بهذـم  شقن  يارب  ییاـج  اـه ، بـالقنا  يارب  وا  لـیلحت  رد   9. دنیآ یم 

هدش و وا  بّجعت  بجوم  ناریا  بالقنا  هک  درک  فارتعا  ناریا » بالقنا  رد  هعیش  مالسا  و  رمتسم ) دمآرد  بحاص   ) راد لیصحت  تموکح  »
دوب هیاپ  نیمه  رب  تفریذپ و  ار  ناریا  بالقنا  رد  يژولوئدیا  يربهر و  شقن  دیدرگ . دوخ  هیرظن  يرگنزاب  میمرت و  ندرکوفر و  هب  روبجم 

. تسا هتفای  قیمعت  یسایس  ياهشنک  هب  نداد  لکش  رد  یگنهرف  میهافم  یتدیقع و  ياهماظن  نکمم  شقن  زا  يو  كرد  درک  فارتعا  هک 
يزرواشک دوبن و  يزرواشک  هعماج  کی  بالقنا  عوقو  ماگنه  رد  ناریا  یبرغ  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  رظن  قباطم  هک  دـش  نشور  وا  يارب 

یلصا شقن  يزرواشک  بالقنا ، زا  شیپ  لاس  نیدنچ  تفر . یمن  رامش  هب  شاعم  رارما  هدمع  شور  دیلوت و  یلصا  هویش  مدرم  رتشیب  يارب 
زاغآ رد  وا   10. دوب هتفر  شیپ  اه ) فیرعت  یخرب  قبط   ) يراد هیامرـس  هعماـج  تمـس  هب  هداد و  تسد  زا  ناریا  داـصتقا  رد  ار  دوخ  مهم  و 

ياهلاس نیب  ناریا  بالقنا  نداتفا  هار  هب  ناریا و  هاش  ریخا  طوقـس  دـنک : یم  نایب  نینچ  ناریا  بالقنا  زا  ار  دوخ  یتفگـش  بجعت و  هلاقم 
یـسایس و ناصـصختم  ناراگن و  همانزور  ات  هتفرگ  هاـش  ییاـکیرمآ  ناتـسود  زا  یجراـخ ، نارظاـن  یناـهگان  بجعت  ثعاـب   1979 1977 ـ

یگدز تهب  دیاش  هقالع و  اب  ام  همه  دیدرگ . متـسه ، بالقنا  لئاسم  صـصختم  هک  نم  لثم  يدارفا  هلمج  زا  یعامتجا  مولع  ناصـصختم 
نیا يارو  رد  ناریا  یـسایس  یعاـمتجا ، تاـیعقاو  دروم  رد  صحفت  يوـس  هب  اـم  زا  يدادـعت  میا . هدرک  هدـهاشم  ار  يراـج  عیاـقو  قـقحت 

ياههبنج زا  ناریا  بالقنا  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  همه  زا  شیب  دوب ; بانتجا  لـباقریغ  یقیقحت  نینچ  نم  يارب  میدـش . هداد  قوس  اهدادـخر 
عوقو لاح ، نیا  اب  دـشاب . یم  اراد  ار  یعامتجا  بالقنا  کی  طیارـش  ًانئمطم  بالقنا  نیا  داد . رارق  ریثأـت  تحت  ارم  شا  يداـع  ریغ  فلتخم 

، یقیبطت قیقحت  رد  رت  شیپ  نم  هک  ار ـ  تابالقنا  للع  هب  طوبرم  تاراظتنا  دـندش  هاش  طوقـس  هب  رجنم  هک  یعیاـقو  تهج  رد  هژیو  هب  نآ 
رب ناریا  بالقنا  راـثآ  یخرب  همادا ، رد  وا   11. درب لاؤس  ریز  ما ـ  هدیـشخب  لماکت  نیچ  هیـسور و  هسنارف ، ياهبالقنا  دروم  رد  ما  یخیرات 

یعامتجا ياهبالقنا  اهتلود و  مان  هب  مباتک  رد  نم  دـسیون : یم  هدروآ و  ار  شیوخ  هیرظن  رد  رییغت  هجیتن ، رد  اـهبالقنا و  زا  شلیلحت 
یعامتجا يا  هدوت  ياهشبنج  هب  یکتم  یبالقنا  ياهتضهن  طسوت  هناهاگآ  تابالقنا  دنا  هتفریذپ  هک  ییاه  هیرظن  یمامت  زا  انثتـسا  نودب 

، دنوش یمن  هتخاس  اهبالقنا  هک  ما  هدرک  لقن  Philips Wendell  ) ) سپیلیف لدنو  زا  باتک ، رد  ما ...  هدرک  داقتنا  دـنوش  یم  هتخاس 
هـس درب . لاؤس  ریز  ار  یعامتجا  بالقنا  تابجوم  دروم  رد  نم  لبق  تارظن  ًاصخـشم  ناریا  بالقنا  هیلوا  لحارم  دـنیآ . یم  دوجو  هب  اهنآ 

هک تسا  هتـشاد  دوجو  ایند  رد  بالقنا  کی  هک  تفگ  ناوتب  عقاو  رد  رگا  ًاثلاث  دـنک ... یم  روطخ  نم  نهذ  هب  هلـصافالب  راکـشآ  يراوشد 
بالقنا بالقنا ، نآ  عطق  روط  هب  دزاس ، نوگنرـس  ار  نیـشیپ  ماظن  ات  هدش  هتخاس  يا  هدوت  یعامتجا  تضهن  کی  طسوت  هناهاگآ  ًادـمع و 

زا دـندوب و  هدـمآ  درگ  هعیـش  مالـسا  ياوـل  تحت  ناریا  يرهـش  هعماـج  ياـهشخب  هـیلک  لاـس 1978  رخآ  اـت  تـسا . هاـش  هـیلع  رب  ناریا 
مه هک  يدارفا  هیلک  هاش و  هیلع  ریذپان  شزاس  تفلاخم  تهج  رد  ینیمخ ، هّللا  حور  هّللا  ۀیآ  هعیـش ، ردـق  یلاع  یناحور  کی  ياهدومنهر 
هیلع رب  ریگارف  تضهن  کی  هب  دوخ  يا  هدوت  جیـسب  اب  ناریا  نیـشنرهش  مدرم  دندرک ... یم  يور  یپ  دندوب  هدنام  یقاب  هتـسباو  وا  هب  نانچ 
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12. دـش هتخاس  یقطنم  هناهاگآ و  تروص  هب  هکلب  دـماین ، ًافرـص  اهنآ  بالقنا  دـندناشوپ . لمع  هماج  تسیلایرپما  یتنطلـس و  میژر  کی 
ياهزور رد  یبهذـم  مسارم  تعامج و  ياهزامن  زا  نایاپ  یب  هریجنز  نامیا و  اب  نایناحورریغ  نایناحور و  شقن  زا  هلاقم  نیا  همادا  رد  يو 

سدق ) ینیمخ ماما  ياهینارنخس  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هناقاتشم  تداهش  ناتـساد  نآ  نیداینب  هروطـسا  عّیـشت و  شقن  یبهذم و  هژیو 
بالقنا رد  هعیش  بهذم  شقن  رب  ناوارف  دیکأت  اب  هدرک و  دای  یجراخ ، مسیلایرپما  رکون  مالـسادض و  لماع  ناونع  هب  هاش  یفرعم  رد  ( هرس

، هاش هیلع  ناریا  بالقنا  داجیا  يارب  یگنهرف  ظاـحل  زا  مه  یناـمزاس و  رظن  هطقن  زا  مه  هعیـش  مالـسا  هصـالخ ، روط  هب  دـسیون : یم  ناریا 
: تشون یعامتجا » يروئت  رب  یشلاچ  بالقنا 79ـ1977   » هلاقم رد  لوپچاکـسا  ادت  هیرظن  دقن  رد  مه  ناروف  ناج   13. تشاد یتایح  یشقن 

داد ناشن  دنیآ » یم  هکلب  دنتفا ، یمن  هار  هب  اهبالقنا   » هکنیا رب  ینبم  لوپچاکسا  ياعدا  زا  سپ  لاس  هس  ناریا ، بالقنا 1979  لاثم ، يارب 
هدیدان ناریا  بالقنا  لیلحت  رد  یبرغ  نادنمشناد  یمگردرـس  لیلد   14 .« تسا هداتفا  هار  هب  مجـسنم  قیقد و  تروص  هب   » هک تسا  یبـالقنا 

یب یلصا  لماع  برغ  رد  جیار  يژولدتم  رد  یعامتجا  یسایس ، تالوحت  رد  بهذم  نید و  يداینب  شقن  يژولوئدیا و  رصنع  ندش  هتفرگ 
مولع نادنمشناد  نوگانوگ  ياههیرظن  بالقنا  نیا  یبهذم  تیهام  تسا . هدش  ناریا  یمالـسا  بالقنا  وترپ  رد  بالقنا  ياههیرظن  يرابتعا 

دوخ باتک  رد  ( Christian delanno  ) آونالد نیتسیرک  يوسنارف  خّروم  درک . اثنخ  چوپ و  ار  یسایس  مولع  ناصـصختم  یعامتجا و 
یم وا  تسا . هتـسناد  اهلیلحت  همه  ندـش  رثا  یب  چوپ و  لـماع  ار  ینید  رـصنع  هلخادـم  هدرک و  حیرـصت  بلطم  نیمه  هب  كاواـس  ماـن  هب 
رثا یب  چوپ و  یسوساج  دنمورین  ياههاگتسد  همه  اه ، لیلحت  همه  دوب  هدمآ  دیدپ  ناریا  رد  ینید  رـصنع  هلخادم  اب  هک  یعـضو  اب  دسیون :

یتشهب هّللا  ۀـیآ  يا ، هنماخ  هّللا  ۀـیآ  تسا : هتـشون  نینچ  هاش  ییادز  نید  همانرب  اب  هزرابم  رد  ناـیناحور  شقن  هنیمز  رد  يو   15. دندش یم 
نید ياههمانرب  اب  ار  يراکـشآ  گنج  ناشکرحترپ  رـصانع  اب  نایناحور  هاجنپ ...  ههد  يادـتبا  زا  دوب . هاش  تسایـس  ياـشفا  ناـشمرج  و ...

هک یتقو  نایناحور ، رثؤم  یبوکرـس  دننک . یم  زاغآ  مدرم  رقف  اب  هسیاقم  رد  هاش  نایفارطا  زا  یخرب  راکـشآ  یلام  داسف  اب  زین  هاش و  ییادز 
هام يد  زا  هک  یثداوح  ینیب  شیپ  رد  كاواس  یناوتان  هب  هراشا  اـب  وا   16. دوب نکممریغ  المع  دنداد  یم  لیکـشت  ار  يا  هناگی  فص  نانآ 

يریگ جوا  نایارگ و  مالـسا  نک  ناینب  جوم  تسناوت  یمن  دنمناوت ، هزادنا  ره  یتینما ، سیلپ  چـیه  دـسیون : یم  دـنداد  يور  دـعب  هب   1356
دقتعم زین  ناریا  بالقنا  رد  مالـسا  شقن  دروم  رد   17. دـنک ینیب  شیپ  ار  ینیمخ  ماما (  ( نوچمه یمانمگ  ًابیرقت  یبهذـم  ربهر  ياسآ  قرب 
یمرب مالـسا  رد  هدـیناود  هشیر  هعماـج  قاـمعا  زا  هک  دوب  یّلم  يرـصنع  ناروف  درک ، ور  ریز و  ار  كاواـس  هاـش و  ياـههشقن  هچنآ  تسا :

بوکرس دوب . هابتشا  رد  زاب  خرـس ،» عاجترا   » زا رتمک  یترارح  اب  دیاش  درک و  یم  هلمح   18« هایس عاجترا   » هب كاواس  یتقو  یتح  تساخ .
یناریا هعماج  نایم  هک  يا  هنیرید  سنا  رب  هکلب  دوبن ، راوتسا  ینید  ربهر  دنچ  زا  يوریپ  رب  تلم  ياضر  تشادن . يرثا  چیه  ینید  ربهر  دنچ 
تربار روسفورپ   19. دوش کیرحت  یهاوخ  مالـسا  سح  نیا  هک  دوب  یفاک  میژر  ینوگنرـس  يارب  دوب . هتفاـی  ماوق  تشاد  دوجو  مالـسا  و 

نخس ناریا ،» بالقنا  لیلحت  تسرد  هار  اب  هطبار  رد  تلاصا  یمالسا و  بالقنا   » هلاقم رد  اکیرمآ  رد  یسایس  مولع  هتسجرب  داتـسا  یل  يد 
بالقنا هک  تساهدامن  اهدای و  قیرط  زا  یمالـسا  بالقنا  تامادـقا  اههشیدـنا و  هنیـشیپ  اب  دوب : هتفگ  هک  دـنک  یم  رکذ  ار  سیئول  دراـنرب 

رد بالقنا  شیادیپ  یلصا  لماع   20. دراد دوجو  نآ  كرد  لامتحا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  دریگ و  رارق  هعلاطم  دروم  دیاب  یمالسا 
راتفر راتفگ و  هب  دانتسا  بالقنا و  ناربهر  ای  ربهر  راثآ  هب  هعجارم  بالقنا ، ره  رد  هک  هنوگ  نامه  فیرشلا ) هرـس  سدق  ) ینیمخ ماما  هاگن 

يوجوتـسج رد  نآ  نانمـشد  یتـح  بـالقنا  نارگلیلحت  همه  تسا و  بـالقنا  تیهاـم  تخانـش  يارب  عـبنم  نیرت  نئمطم  نیرتـهب و  ناـنآ ،
یب يونعم  تردـق  ذوفن و  هب  تیانع  اب  زین  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رد  دـنربهر ، ياههاگدـید  تیـصخش و  هب  هجوت  هار  زا  بالقنا  تخاـنش 
نیا ریبکربهر  راتفر  راتفگ و  زا  يریگ  هرهب  بالقنا ، داعبا  تخانش  عبنم  نیرت  مهم  ناریا ، مدرم  رد  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  ترـضح  ریظن 

دنتـسناد و یم  بالقنا  شیادیپ  یلـصا  لماع  ار  مالـسا  هراومه  نآ ، زا  سپ  يزوریپ و  ات  زاغآ  زا  هرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  تسا . بالقنا 
( فیرشلا هرس  سدق  ) ینیمخ ماما  دندرک . یم  یفرعم  نآ  هکرحم  روتوم  بالقنا و  يانبریز  ار  مدرم  ییارگ  مالـسا  میژر و  يزیتس  مالـسا 

ججح مالعَا و  ياملع  هب  یمایپ  رد  دنفسا 1341  رد  يولهپ ، یمالسادض  یتنطلس  میژر  اب  هزرابم  ياتسار  رد  یمالـسا و  بالقنا  زاغآ  رد 
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، همکاح هاگتسد  تامادقا  رثا  رب  مالسا  نداتفا  رطخ  هب  مالـسا و  هیرورـض  ماکحا  يدوبان  يارب  يولهپ  میژر  شـشوک  يروآدای  اب  مالـسا ،
ماکحا مده  هب  ششوک  مامت  اب  دهاوخ  یم  همکاح  هاگتسد  دیراد  عالطا  هک  نانچ  دنتشون : نینچ  هدومن و  توعد  نآ  اب  هلباقم  هب  ار  نانآ 

ازع و ناونع  هب  ار  زورون  دـیع  بناجنیا  اذـل  دـنکفا . یم  رطخ  هب  ار  مالـسا  هک  تسا  یبلاـطم  نآ  لاـبند  هب  و  دـنک (  ( ماـیق مالـسا  هیرورض 
نیمه زین  نایاقآ  تارضح  تسا  یضتقم  میامن . یم  رطخ  مالعا  مدرم  هب  منک و  یم  سولج  هجرف ـ  یلاعت  هّللا  لجع  رصع ـ  ماما  هب  تیلست 

رد نیدرورف 1342  رد  ناشیا   21. دنیامن لصاح  عالطا  نیملسم  مالـسا و  رب  هدراو  ياهتبیـصم  زا  ناملـسم  تلم  ات  دنیامن  ذاختا  ار  هیور 
نادنز دندش ، هتشک  میرک  نآرق  ماکحا  مالـسا و  ظفح  هار  رد  ام  ناگرزب  دندومرف : مالـسا  تنایـص  يارب  ناناملـسم  مومع  فیاظو  دروم 

یتارطخ ربارب  رد  هک  تسام  هفیظو  زورما  دنناسرب . ام  تسد  هب  دننک و  ظفح  زورما  هب  ات  ار  مالـسا  دنتـسناوت  ات  دندرک  اهيراکادف  دنتفر ،
ولج مییامن و  عطق  ار  مالسا  هب  نینئاخ  تسد  میناوتب  ات  میشاب  هدامآ  تامیالمان  هنوگره  لّمحت  يارب  دشاب  یم  نیملسم  مالسا و  هجوتم  هک 

دروم رد  یبهذـم  تائیه  ینید و  ناگدـنیوگ  ظاعو و  يارب  یماـیپ  رد  لاـس  ناـمه  تشهبیدرا  رد   22. میریگب ار  اهنآ  عماـطم  ضارغَا و 
. تسین هیما  ینب  رطخ  زا  رتـمک  مالـسا ، رب  زورما  رطخ  هک  دـننادب  ناـیاقآ  دنتـشون : نینچ  يوـلهپ  میژر  تاـغیلبت  لاـبق  رد  اـهنآ  فیاـظو 
هدرپس و اهنآ  تسد  هب  ار  تاغیلبت  هاگتـسد  دنک ، یم  یهارمه  هّلـضم ) ّهلاض و  هقرف   ) اهنآ لاّمع  لیئارـسا و  هب  اوق  مامت  اب  راّبج  هاگتـسد 

اهنآ هب  ار  ساسح  ياهلغـش  دـنا و  هدومنزاب  اج  اهنآ  يارب  اههناخترازو  ریاس  گنهرف و  شترا و  رد  تسا ، زاب  اـهنآ  تسد  راـبرد  رد 
هقف و زکارم  مالـسا و  رب  هدراو  ياهتبیـصم  زا  ینز  هنیـس  ياههحون  رد  دیهدب . رکذت  مدرم  هب  ار  اهنآ  لاّمع  لیئارـسا و  رطخ  دـنا . هداد 

يارب ندنل  هب  ار  نطو  تلم و  مالـسا و  نمـشد  رفن  رازه  دنچ  نئاخ ، تلود  زیهجت  نداتـسرف و  زا  دـیوش . روآدای  تعیرـش  راصنا  تناید و 
زا تسا ، مالـسا  نانمـشد  هب  کمک  راّبج و  هاگتـسد  دییأت  ماّیا  نیا  رد  توکـس  دـینک . رّفنت  راهظا  یلم  یمالـسادض و  لفحم  رد  تکرش 

لاعتم و يادخ  دزن  دیآ  دراو  يا  همطل  مالسا  هب  اهامش  توکـس  هطـساو  هب  رگا  دیـسرتب . یلاعت  يادخ  طخـس  زا  دیـسرتب . رما  نیا  بقاوع 
هفاـخا و زا  ( 7 دّمحم : .() ْمُکَماَْدقَأ ْتِّبَُثیَو  ْمُکْرُـصنَی  َهَّللا  اوُرُـصنَت  نِإ   ) دینادب دـینک و  يرای  ار  ادـخ  نید  دـیتسه ...  لوئـسم  ناملـسم  تلم 

نایوجشناد همان  خساپ  رد  دنفسا 1351  رد  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما   23. دیهدن هار  دوخ  هب  یساره  ینابرهش  هاگتـسد  اهنامزاس و  باعرا 
ناریا عضو  رترابفـسا  همه  زا  نایم ، نیا  رد  دنتـشون : ناریا  مالـسا و  ناهج  عاضوا  یبایزرا  نمـض  اداناک ، اکیرمآ و  اـپورا ، میقم  ناملـسم 

همان رد   24. دشکب تراسا  ّتلذ و  هب  شیپ  زا  شیب  ار  مالسا  تلم  دنک و  نک  هشیر  ار  مالـسا  هرابکی  دراد ... تیرومأم  نآ  میژر  هک  تسا 
یمن تسا  فلاخم  یمالـسا  رهاظم  همه  اب  دنک و  یم  هزرابم  یمالـسا  یبهذم و  رئاعـش  مامت  هیلع  هک  يراکتنایخ  دـنا : هتـشون  زین  يرگید 
امـش هّللا ! ۀـیآ  ترـضح  درک : لاؤس  ماما  زا  یبرغ  يراگنربخ  هسنارف  رد  هامرذآ 1357  رد   25. دشاب هتـشاد  قفاوم  نیملـسم  نیب  رد  دناوت 

زا رطاخ  هب  ای  تسا  یسایس  رتشیب  ایآ  تسیچ ; یتوعد  نینچ  يارب  امش  لیالد  دیا ، هدرک  توعد  ار  مدرم  هاش  میژر  ینوگنرـس  يارب  اهراب 
: دـندومرف يو  خـساپ  رد  بالقنا  ریبک  ربهر  تسیچ ؟ امـش  یمالـسا  تکرح  یتدـیقع  ینابم  تسا ؟ مالـسا  ياهشزرا  مالـسا و  نتفر  نیب 

تسایس اب  مه  میتسه ، فلاخم  وا  اب  هک  هاش ، و  تسا ، تسایس  ریغ  هب  طوبرم  هک  ار  يروما  مه  دراد و  تسایس  مه  هک  تسا  ینید  مالـسا 
تبـسن مه  میفلاخم ; هاش  اب  تهج  ود  ره  نیا  هب  ام  و  یبهذم ، روما  اب  مه  تسا و  نامه  مه  تکلمم  تسایـس  هک  تسا ، فلاخم  یمالـسا 

، تهج نیدب  تسا و  هدرک  شا  یگدنز  لوط  رد  ییاه  تنایخ  تکلمم  هب  تبـسن  مه  تسا و  هدرک  ییاه  تراسج  تایدعت و  بهذـم  هب 
زا ار  نید  نآ  ساـسا  رب  هک  تسا  مزیرالوکـس  یفارحنا  هدـیقع  رب  ینتبم  یبرغ  راـگنربخ  نیا  شـسرپ   26. دـنفلاخم وا  اب  ناریا  مدرم  همه 

تاجن یهارمگ  زا  ار  وا  ات  دنا  هدومن  دای  مالـسا  رد  تسایـس  نید و  طابترا  دنویپ و  زا  يو  خساپ  رد  ینیمخ  ماما  اما  هدرک ، ادـج  تسایس 
بالقنا دـنناوتن  تسا  هدـش  بجوم  یبرغ  نادنمـشناد  ناراگنربخ و  برغ و  ناهج  رب  مکاـح  طـلغ  داـقتعا  نیمه  هک  تسا  نشور  دـنهد .

نیا فیلکت  دندومرف : ینارنخس  کی  رد  مه  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  دنیامن . ریـسفت  كرد و  تسرد  ار  یمالـسا 
. میا هدرک  لمع  ار  فیلکت  مه  میشکب  میا ، هدرک  لمع  ار  فیلکت  میوشب  هتشک  ار . مالسا  مینک  ظفح  مینک و  تنایـص  مالـسا  زا  هک  تسا 

ًامتح ام  هک  دوبن  نیا  قطنم  دوب . نیمه  ام  قطنم  میدرک  تفلاخم  يولهپ  دـساف  میژر  نآ  اب  هک  مه  لوا  رد  اـم  هک  تسا  یقطنم  ناـمه  نیا 
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زا دراد  یمالسا  رهاظم  دور و  یم  نیب  زا  دراد  مالسا  ماکحا  تسا ، هدش  ادیپ  تالکـشم  مالـسا  يارب  هک  دوب  نیا  قطنم  میورب ، شیپ  دیاب 
، دوب یهلا  تضهن  کی  نیا  دندومرف : يرگید  ینارنخس  رد  ناشیا   27. مینک هلباقم  اهنآ  اب  تردق  همه  اب  میتسه  فلکم  ام  دور و  یم  نیب 

هدوبن تسا ، هدوب  يدام  تهج  ياهتضهن  ناشیاه  تضهن  هک  ییاه  نآ  ای  دـنرادن  داقتعا  ادـخ  هب  هک  ییاه  نآ  ياهتضهن  لثم  یتضهن 
هب مالسا ، ناونع  هب  یمالـسا ، يروهمج  ناونع  هب  مدرم  تشاد و  شقن  نآ  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  دوب  یتضهن  ناریا  تضهن  تسا .

ار یمالـسا  يروهمج  یمالـسا و  لدع  تموکح  میهاوخ و  یمن  ار  میژر  نیا  ام  دنتفگ : همه  دنتخیر و  اهنابایخ  رد  مالـسا  ماکحا  ناونع 
ار عناوم  روشک ، نیا  رد  دنک  تموکح  نآرق  دنتساوخ  یم  هک  دوب  نآ  ساسا  دشاب ، یمالـسا  تموکح  دشابن  يولهپ  میژر  میهاوخ ... یم 

یم تیلاعف  ردق  نیا  امـش  هن  دوب ، یّلم  تضهن  نیا  رگا  دـندومرف : مه  رگید  ياج  رد   28. دشاب یمالسا  تموکح  تموکح ، هک  دنتـشادرب 
ياههچب زا  تسا . مالـسا  يارب  دـهاوخ  یم  هک  مه  ار  شدوخ  روشک  تلم  دـهاوخ ، یم  ار  مالـسا  تلم  تلم . ریاـس  هن  اـم و  هن  دـیدرک و 

مایق دوب و  مالسا  دصقم  هک  نیمه  يارب  شا و  یمالـسا  هغبـص  نیمه  يارب  تضهن  نیا  دندز و  یم  مالـسا  دایرف  همه  اهدرمریپ  ات  كدوک 
یـشومارف هب  دنتـساوخ  یم  ار  مالـسا  هک  دـندرک  ییاهراک  دننکـشب و  دنتـساوخ  یم  ار  مالـسا  هک  یناسک  دـض  رب  مایق  توغاـط ، دـض  رب 

ناملـسم نادنمـشیدنا  رظنم  زا  ناریا  بالقنا  شیادیپ  یلـصا  لماع   29. دومرف ددـم  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  دوب  یمایق  کی  دنراپـسب ،
هب ناریا  بالقنا  ياهدادیور  ثداوح و  لیلحت  هیزجت و  رد  ناهج  ناریا و  رد  یبهذم  نارکف  نشور  ناملسم و  نادنمشیدنا  نارگشهوژپ و 
هب بالقنا  زونه  هک  یطیارـش  رد  يرّهطم  یـضترم  دیهـش  داتـسا  دنا . هدومن  يروآدای  ار  ناریا  بالقنا  رد  بهذـم  یلـصا  شقن  تحارص 
رد ار  تـضهن  نـیا  هـشیر  تشوـن : نـینچ  بـالقنا  لـیلحت  رد  ریخا  هلاـس  دـص  رد  یمالـسا  ياـهتضهن  باـتک  رد  دوـب  هدیـسرن  يزوریپ 

نایرج ریخا  نرق  مین  رد  درک . وجوتـسج  دـیاب  هعماج  نیا  یمالـسا  حور  اب  اـهنایرج  نآ  مداـصت  رظن  زا  روشک  ریخا  نرق  مین  ياـهنایرج 
یمن ًاعبط  تسه و  هدوب و  ریخا  هلاسدـص  ناحلـصم  ياهنامرآ  فلاـخم  تهج  رد  یمالـسا و  هیلاـع  فادـها  دـض  رب  هک  هداد  خر  ییاـه 

یمالـسا دـض  تامادـقا  زا  ناونع  هدزاود  لیلحت ، نیا  همادا  رد  ناشیا  دـنامب . لـمعلا  سکع  نودـب  هعماـج  يوس  زا  هشیمه  يارب  تسناوت 
تخاس و راد  هحیرج  ار  ام  هعماج  یبهذم  نادجو  نرق  مین  لوط  رد  اهنآ  لاثما  روما و  نیا  دیازفا : یم  سپس  هدرمـشرب و  ار  يولهپ  میژر 

يایند یـسایس  تاغیلبت  نیغورد  هرهچ  هک  داد  خر  ناهج  رد  ییاه  نایرج  رگید ، يوس  زا  دروآرد . راجفنا  دعتـسم  ياههدـقع  تروص  هب 
سأی هب  لیدبت  دندوب  هتسب  بطق  ود  نیا  هب  رکف  نشور  تاقبط  هک  ار  يدیما  تخاس و  راکشآ  ار  یقرش  تیلایـسوس  يایند  یبرغ و  لاربیل 

یمالسا ناگدنـسیون  ناگدنیوگ و  ناققحم و  نونکات ، رویرهـش 1320  زا  ینعی  هتـشذگ ، لاس  دنا  یـس و  لوط  رد  موس ، بناج  زا  درک و 
یبای هشیر  يارب  شالت  نیا  رد  يرهطم  دیهش   30. دننایامنب رصاعم  لسن  هب  ار  یعقاو  مالـسا  باّذج  ابیز و  هرهچ  يدح  ات  هک  دنتفای  قیفوت 

شرامش اب  ار  يولهپ  میژر  يزیتس  مالسا  مه  دیامن ; یم  تابثا  ار  بالقنا  شیادیپ  رد  مالـسا  ییانبریز  شقن  ینـشور  هب  یمالـسا  بالقنا 
مه دـیامن و  یم  يروآدای  یمالـسادض  ییاکیرمآ  سپـس  یـسیلگنا و  یبرغ  يرامعتـسا  تیرومأم  رد  میژر  ياهدرکلمع  قیداصم  یخرب 

بالقنا شیادیپ  رد  يولهپ  میژر  يزیتس  مالسا  شقن  نداد  ناشن  ياتسار  رد  ناشیا  دزاس . یم  راکـشآ  ار  هعماج  ییارگ  مالـسا  ياههولج 
. تسا هداد  ماجنا  ار  یـشیاتس  روخرد  یملع  شالت  توافتم ، تارابع  رد  عوضوم  کی  رارکت  فدارتم و  ياهریبعت  ندرب  راـک  هب  اـب  ناریا ،

نتخاس راد  هحیرج   » و ریخا » هلاسدـص  ناحلـصم  نامرآ  فلاخم  «، » یمالـسا هیلاع  فادـها  دـض  «، » یمالـسا حور  اـب  مداـصت   » ياـهریبعت
میژر رد  ریخا  نرق  مین  ياهنایرج  تهج  وسو و  تمـس  ندومن  نشور  يارب  هک  تسا  توافتم  تارابع  اـب  هلمج  راـهچ  یبهذـم » نادـجو 

مالـسا زین  ییارگ  مالـسا  شخب  رد  ناشیا  يولهپ . میژر  يزیتس  مالـسا  دـننک : یم  ناـیب  ار  تیعقاو  کـی  همه  تسا و  هتفر  راـک  هب  يولهپ 
یملع و لـیلحت  نیا  اـب  تسا و  هدومن  نییبت  یتسرد  هب  ار  نآ  أدـبم  رـصاعم و  لـسن  ییارگ  مالـسا  زین  نآ و  أـشنم  نارکف و  نشور  ییارگ 
يرصم و سانش  قرش  دنمشناد  دیامن . یم  میسرت  ار  ناریا  یمالسا  بالقنا  يریگ  لکش  شیادیپ و  رد  هعماج  ییارگ  مالسا  شقن  یقطنم 

للم رب  ار  بالقنا  نیا  میظع  ریثأت  ناوت  یمن  هجو  چیه  هب  دسیون : یم  ناریا  بالقنا  یـسررب  رد  یغوسدـلا  میهاربا  رتکد  هاگـشناد ، داتـسا 
کی ساسا  رب  هک  تسا  رـصاعم  ناهج  رد  بـالقنا  اـهنت  بـالقنا  نیا  تفرگ . هدـیدان  ّصخا  روط  هب  یمالـسا  لـلم  رب  معا و  روط  هب  قرش 
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ناوریپ زا  يادج  دیعبت و  رد  یبهذم  يدرم  تشاد ; رارق  ینیمخ  ماما  يربهر  نآ  سأر  رد  تسا و  هدش  يراذگ  هیاپ  یمالـسا  يژولوئدـیا 
ماما ّتیـصخش  هعلاطم  اـب  دـیدرگ . دـیدج  رـصع  ياـهبالقنا  نیرتروهـشم  زا  یکی  يربهر  هب  قفوم  هدیـشک  رجز  درم  نیا  شنادـّلقم . و 

لوسر ترجه  زا  نرق  هدراهچ  ندش  يرپس  زا  سپ  تخانش . نآ  عیدب  رکب و  لکش  رد  ار  یعقاو  مالسا  حور  ناوت  یم  هرس ) سدق  ) ینیمخ
مالسا لوصا  اب  نآ  یعامتجا  یـسایس و  ياهداهن  مامت  هک  درک  سیـسأت  مالـسا  ینابم  ساسا  رب  ون  زا  يروشک  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا

هورگ اب  ناریا  بالقنا  تسا . مدرم  داحتا  نامیا و  يورین  هکلب  تسین ، هحلـسا  بـالقنا  همزـال  تسا ... هدـش  يراذـگ  هیاـپ  ون  زا  ضیوعت و 
هب ناریا  بالقنا  ماجنارس  دنتسویپ . نآ  هب  مدرم  هدوت  سپس  دیدرگ و  زاغآ  یبهذم  مولع  نایوجـشناد  زا  يدادعت  نایناحور و  زا  یکچوک 

دیمع یلعـسابع  ياقآ   31. دراد دوـجو  ناـهج  رد  يرگید  یبـالقنا  يورین  بـتکم و  مسیـسکرام ، زا  ریغ  هـب  هـک  درک  تباـث  ناـهج  مدرم 
نایرج زا  ناوت  یم  لوا  لماع  یلـصا و  تلع  ناونع  هب  هک  یلماع  اهنت  دـسیون : یم  بـالقنا  شیادـیپ  یلـصا  لـماع  صوصخ  رد  یناـجنز 
رتشیب هچ  ره  روظنم  هب  ار  دوخ  میژر  همادا  هک  دوب  هاش  طسوت  ییادز  مالسا  تسایـس  لامعا  دومن  طابنتـسا  نآ  يزوریپ  ات  دلوت  زا  بالقنا 

روسفرپ  32. دـید یم  نآ  ورگ  رد  ار  روشک  لـخاد  رد  يروتاـتکید  تنطلـس و  رت  قیمع  هچره  میکحت  یجراـخ و  تیاـمح  ندوـمن  بلج 
یبرغ و نّدـمت  گنهرف و  اب  یمالـسا  گنهرف  ییوراـیور  رهظم  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يوسنارف ، ناملـسم  دنمـشیدنا  يدوراـگ  هژور 

ياهشهج نیرت  مهم  زا  یکی  ناریا  بالقنا  هک  منک  یم  رکف  نم  دیوگ : یم  ناریا  بالقنا  ریـسفت  رد  دناد و  یم  یمالـسادض  ییاکیرمآ 
نیا ییاهن  فده  هتسجرب  هقبط  اب  تفلاخم  هلباقم و  يداصتقا و  ياههزیگنا  هدوبن و  يداصتقا  ًافرص  یبالقنا  هک  ارچ  تسا ; ّتیرـشب  خیرات 
هتفرگ تروص  یتکرح  يدادبتـسا  تردق  کی  دض  رب  هک  تسا  هدوبن  یـسایس  ًافرـص  بالقنا  کی  یتح  بالقنا  نیا  تسا . هدوبن  بالقنا 

ـ  میمان یم  ییاکیرمآ  ندمت  ای  یبرغ  ار  نآ  ام  هک  ینّدمت  نّدـمت ـ  کی  اب  ییورایور  تفلاخم و  عون  کی  تقیقح  رد  بالقنا  نیا  دـشاب .
روز و اـب  دـنتفرگ و  یم  روتـسد  ییاـکیرمآ  ناـبابرا  زا  دوخ  هک  یمکاـح  میژر  نارادمدرـس  يوـس  زا  هک  یگنهرف  نّدـمت و  تسا ; هدوـب 
اب هکلب  تساه ، گنهرف  نیرت  ینغ  نیرت و  فاّفـش  نیرت و  یمیدق  زا  هک  یناریا  گنهرف  اب  اهنت  هن  دش و  یم  لیمحت  ناریا  تلم  هب  باعرا 

33. تشاد رارق  داضت  رد  دوب  تایح  یساسا  لوصا  یگدنز و  حیحص  هویـش  انامه  هک  مالـسا  یـساسا  هراصع  یمالـسا و  نامیا  گنهرف و 
دـیتاسا و روما  تنواـعم  فراـعم ، مود ، چ  تـالاقم ،) هعومجم   ) یمالـسا بـالقنا  رب  يرظن  تفاـیهر  یتارف ، باّهولادـبع  1 ـ تشوـن : یپ 
، يریگ ناگورگ  هاـش و  طوقـس  رارـسا  2 ـ و 314 . ص 14  ، 1379 اه ، هاگـشناد  رد  يربهر  مّظعم  ماـقم  داـهن  یمالـسا  فراـعم  سورد 
ص 126 و 127. ، 1362 یماج ، نارهت ، يدمحا ، دـیمح  همجرت  اکیرما ، يروهمج  سیئر  رتراک  یّلم  تینما  رواشم  یکـسینژرب  تارطاخ 
ص نیشیپ ، یتارف ، باّهولادبع  4 ـ ص 325 و 328 . یعامتجا ،» يروئت  رب  یشلاچ  بالقنا 1977ـ79   » هلاقم نیشیپ ، یتارف ، باّهولادبع  3 ـ

هلاقم نیشیپ ، یتارف ، باهولادبع  ش 9 /  روضح ، هلجم  راهب 1990م /  ج 13 ، هنایمرواخ ، ایـسآ و  بونج  تاعلاطم  هلجم  5 ـ 360 و 361 .
ياه هشیر  یمالسا و  بالقنا  6 ـ 222 و 223 . ، 218 تاحفص 217 ، هژیو  هب  ص 217ـ240 ، یل ، يد  تربار  تلاصا ،» یمالسا و  بالقنا  »

مظعم ماقم  داهن  یمالـسا  فراعم  سورد  دیتاسا و  روما  تنواعم  یمالـسا ، فراعم  سورد  رانیمـس  نیلوا  یفیـصوت ،) یـسانشذخأم  ، ) نآ
يروـئت رب  یـشلاچ  بـالقنا 1977ـ79   » ناروـف ناـج  هلاـقم  نیـشیپ ، یتارف ، باّهولادـبع  7 ـ ص 165 . ، 1374 اـه ، هاگـشناد  رد  يربـهر 

ص ، 1376 شورـس ، نارهت ، نت ، نیئور  دیجمدیـس  همجرت  یعامتجا ، ياه  بالقنا  اه و  تلود  لوپچاکـسا ، ادت  8 ـ ص 327 . یعامتجا ،»
نایداه رـصان  هلاقم  نیـشیپ ، یتارف ، باهولادـبع  10 ـ ص 327 . یمالـسا ، بـالقنا  رب  يرظن  ياـه  تفاـیهر  یتارف ، باهولادـبع  9 ـ . 136

تموکح  » لوپچاکـسا ادت  هلاقم  نیـشیپ ، یتارف ، باهولادـبع  11 ـ و 169 . ص 168  ناریا ،» یمالـسا  بـالقنا  لوپچاکـسا و  ادـت  هیرظن  »
لیصحت تموکح  لوپچاکسا ، ادت  12 ـ هژیو ص 185 . هب  ، 216 ص 185 ـ ناریا ،» رد  هعیش  مالسا  و  رمتسم ) دمآرد  بحاص   ) راد لیصحت 

ياه تفایهر  یتارف ، باهولادـبع  14 ـ و 205 .  204 ، 202 ، 199 ص 197 ، ناـمه ، 13 ـ و 190 . ص 188  ناریا ، رد  هعیـش  مالـسا  راد و 
ص 256. ، 1371 ون ، حرط  نارهت ، رهگ ،  کین  نیـسحلادبع  همجرت  كاواس ، ونـالد ، نیتسیرک  15 ـ ص 327 . یمالـسا ، بالقنا  رب  يرظن 
اه تسیسکرام  يارب  ار  خرس  عاجترا  نایارگ و  مالسا  يارب  يولهپ  میژر  ار  هایس  عاجترا  18 ـ ص 253 . نامه ، 17 ـ ص 246 . نامه ، 16 ـ
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، رون هفیحص  ینیمخ ، ماما  21 ـ ص 218 . نیشیپ ، یتارف ، باهولادبع  20 ـ ص 254 و 255 . نیشیپ ، اونالد ، نیتسیرک  19 ـ درب . یم  راک  هب 
«(. هر  » ینیمخ ماما  ياهدومنهر  هعومجم   ) ص 196 ج 1 ، نامه ، 24 ـ ص 52 و 53 . نامه ، 23 ـ ص 38 . ج 1 ، نامه ، 22 ـ ص 27 . ج 1 ،

ص ص 81 و 82. ج 10 ، ریبکریما ، نارهت ، ماما ، مالک  زا  هار  يوج  تسج  رد  27 ـ ص 21 . ج 4 ، نامه ، 26 ـ ص 247 . ج 2 ، نامه ، 25 ـ
رد یمالـسا  ياه  تضهن  یلاـمجا  یـسررب  يرهطم ، یـضترم  30 ـ ص 66 . ناـمه ، 29 ـ ص 60 . ج 7 ، روـن ، هفیحـص  ینیمخ ، ماـما  28 ـ

گنهرف ینیمخ و  ماـما  یللملا  نیب  هرگنک  نـیمود  تـالاقم  هعوـمجم  31 ـ ص 65ـ67 . ، 1374 اردـص ، مق ، مهدزوـن ، چ  ریخا ، هلاسدـص 
یمالسا و بالقنا  یناجنزدیمع ، یلعـسابع  32 ـ و 105 . ص 97  ، 1376 هر ، ینیمخ  ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  لوا ، رتفد  اروشاـع ،
: عبنم ص 14 . ش 3216 ، ، 21/11/1377 سدـق ، همانزور  33 ـ ص 572 . ، 1371 یـسایس ، باتک  رـشن  نارهت ، مجنپ ، چ  نآ ، ياـه  هشیر 

تفرعم همانلصف 

موس لسن  یمالسا و  بالقنا 

ای تسا  تیعقاو  کی  یمالسا  بالقنا  زا  موس  لسن  هلصاف  ایآ  هدیکچ  فیـس  يرهاظم  اضردیمح  هدنـسیون : موس  لسن  یمالـسا و  بالقنا 
؟ تسیچ تیعـضو  نیا  تلع  تسا ؟ هدرک  ادـیپ  يدـنب  تروص  هچ  نآ  اب  هطبار  رد  دراد و  یمالـسا  بالقنا  اـب  یتبـسن  هچ  موس  لـسن  هن ؟
زا موس  لسن  هلصاف  هرابرد  يا  هناگراهچ  يدنبرشق  راتـشون ، نیا  رد  داد ؟ همادا  موس  لسن  اب  ار  یمالـسا  بالقنا  تکرح  ناوت  یم  هنوگچ 

دیلوت يونعم و  تیبرت  تیاهن ، رد  ددرگ و  یم  یفرعم  نآ  تلع  ناونع  هب  دـنمداهن  ياهراجنه  ینوگرگد  يدـنک  هئارا و  یمالـسا  بالقنا 
رد همّدقم  دوش . یم  حیرـشت  بالقنا  موادـت  رد  موس  لسن  تکراشم  يارب  يرورـض  هتبلا  هتـسویپ و  یـساسا و  راکهار  ود  ناونع  هب  شناد 

دـشر و يوس  هب  ور  هاگ  اهینوگرگد  نیا  دـنا . هدز  مقر  ار  یخیرات  یعاـمتجا و  تـالوحت  دـنا و  هدـمآ  یپرد  یپ  اـهلسن  راومه  خـیرات 
نادـنزرف و وس و  کی  زا  ناردام  ناردـپ و  نایم  هدوب و  تکرح  لاح  رد  هراومه  ناسنا  نیاربانب ، یهابت . لوفا و  هب  ور  هاگ  هتـشاد و  یلاعت 
فعـض و طاقن  رد  نیـشیپ  ياهلسن  زا  دیدج  ياهلسن  نایم  هلـصاف  رگا  تسا . هدمآ  دیدپ  ییاه  توافت  هلـصاف و  رگید  يوس  زا  ناناوج 

تروص هدنزرا  تبثم و  ياهیگژیو  زا  اههلصاف  نیا  رگا  اما  تسا ، يرورض  هعماج  يالتعا  يارب  یتح  هدیدنسپ و  رایـسب  دشاب ، اهیتساک 
هب تسا ، هتـسیز  هدش و  هداز  یمالـسا  تموکح  نارود  رد  هک  یناوج  لسن  زورما  ددرگ . یم  عماوج  لوفا  لاوز و  ببـس  دیدرت  یب  دریگ ،

ار دوخ  روضح  يدح  ات  تفگ : ناوت  یم  تسا و  یعامتجا  نوگانوگ  ياههصرع  رد  روضح  هناتسآ  رد  هدیـسر و  یعامتجا  يرکف و  غولب 
ـ  درک افیا  شقن  بالقنا  يزوریپ  رد  هک  هتـشذگ ـ  لسن  اب  ییاه  هلـصاف  اهتوافت و  شرگن  رّکفت و  رد  کش  نودب  تسا ، هدیـشخب  ققحت 

بالقنا زا  موس  لسن  هلصاف  میبایرد  ات  میشوک  یم  قیقحت  نیا  رد  تساه . لسن  هلصاف  زا  رتارف  يا  هلئسم  یلصا  شسرپ  تقیقح ، رد  دراد .
رگا و  هن ؟ ای  تسا  هدرک  ادـیپ  هتـشذگ  لسن  اب  يا  هلـصاف  یمالـسا  بالقنا  عوضوم  رد  موس  لسن  اـیآ  نخـس ، رگید  هب  تسیچ ؟ یمالـسا 

هلصاف دوش ؟ عقاو  دیفم  یمالسا  بالقنا  هعماج و  يالتعا  دشر و  ياتسار  رد  دناوت  یم  هنوگچ  هداد و  يور  تلع  هچ  هب  تسه  يا  هلـصاف 
درک و زاغآ  ار  تضهن  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  1341ـ1342 ش )  ) نیزاغآ ياهلاس  زا  هک  بالقنا  لوا  لسن  یمالسا  بالقنا  زا  موس  لسن 

دنور بالقنا و  اب  ینادنچ  لکـشم  دنایامن  ار  دوخ  روضح  سدقم  عافد  رد  تشاد و  تکراشم  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  رد  هک  مود  لسن 
یکدوک و نارود  نتشاذگ  رس  تشپ  اب  نونکا  هدش و  دلوتم  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  هک  موس  لسن  اما  درادن . نآ  يزوریپ  يریگ و  لکش 
زا سپ  شیپ و  هسیاقم  ناوت  . 1 تسا : هجاوم  يدج  لکشم  ود  اب  یمالسا  بالقنا  تخانش  رد  دنک ، یم  شـسرپ  دوخ  تیوه  زا  یناوجون 

یکدوک نارود  زا  ار  بالقنا  زا  سپ  ياهلاس  ياهيراوشد  تالکـشم و  راب  درادن ;2 . رصاعم  خیرات  عبانم  زا  هدافتـسا  اب  زج  ار  بالقنا 
ار شـسرپ  نیا  دزادنا و  رظن  وس  نآ  وس و  نیا  هب  دنک و  دیدرت  بالقنا  ياهنامرآ  رد  هک  دراد  قح  نیاربانب ، تسا . هدش  لمحتم  نونکات 

هلصاف دومن  اهشسرپ  و  دیدرت ، نیا  درادن ؟ دوجو  تموکح  يارب  يرتدمآراک  يوگلا  یگدنز و  يارب  يرتهب  کبـس  ایآ  هک  دشکب  شیپ 
میلعت و داهن  رد  يدج  تالکـشم  تلع  هب  یلو  تسا  یخیرات  نآ  ساسا  هک  يا  هلـصاف  هتفای ; یمالـسا  بالقنا  زا  موس  لسن  هک  تسا  يا 
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اهلسن هلـصاف  زا  ام  شـسرپ  اجنیا  رد  میتسه . هجاوم  نآ  اب  موس  لـسن  ندرک  ریذـپ  هعماـج  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یناوتاـن  تیبرت و 
رد دـنچره  تسا ، هدوب  عماوج  همه  رد  هشیمه و  اهلسن  هلـصاف  تسا . یمالـسا  بـالقنا  زا  موس  لـسن  هلـصاف  یلـصا  هلئـسم  هکلب  تسین ،
هک یبهذم  يا  هداوناخ  دننام  دشاب ; مه  یلسن  هلصاف  بالقنا  زا  موس  لسن  هلصاف  تسا  نکمم  زین  ام  زورما  هعماج  ياههداوناخ  زا  یـضعب 
اب یبهذـم  يا  هداوناخ  ـالثم  دـشابن ; بـالقنا  زا  هلـصاف  یلو  دـشاب  یلـسن  هلـصاف  تسا  نکمم  مه  يدراوم  رد  تسین . دـهعتم  ناشدـنزرف 

هلصاف ياهصخاش  تفگ : ناوت  یم  نیاربانب ، دنراد . یلاع  تالیصحت  یلو  دنا  هتفریذپ  ار  دیاقع  نآ  ناشنادنزرف  هک  یلومعم  تالیـصحت 
هن ار  بالقنا  زا  هلصاف  ناوت  یم  هک  تسا  نآ  هلئـسم  ود  نیا  ياهتوافت  زا  یکی  تسا . توافتم  بالقنا  زا  هلـصاف  ياهصخاش  اب  اهلسن 

طیارـش رد  دـنراد و  هدـش  تیبثت  یعامتجا  تیوه  هک  نالاسگرزب  سکع  هب  ناـناوج  داد . میمعت  هعماـج  لـک  هب  هکلب  موس ، لـسن  هب  اـهنت 
ادیپ یتسرد  روصت  دوخ  هعماج  دوخ و  زا  ات  دننک  یم  شـسرپ  هعماج  زا  شیوخ و  زا  دنا و  تیوه  يوجوتـسج  رد  دنا ، هداتفا  اج  یگدنز 

هزورما دننک . یم  ادیپ  هلـصاف  دوخ  خیرات  یتح  اهنامرآ و  اهشزرا و  زا  دوشن  هداد  نانآ  هب  یفاک  تسرد و  خساپ  رگا  ور ، نیا  زا  دـننک .
ادـیپ تیمها  رایـسب  هلئـسم  نیا  دـنک ، یم  لمع  یگنهرف  همجمه  تروص  هب  گنهرف  هزوح  رد  هژیو  هب  یگتـسباو  لماوع  هک  ام  هعماج  رد 

یعامتجا و تیوه  بالقنا ، هب  موس  لسن  يزاس  کیدزن  ياـههار  هلـصاف و  نیا  تلع  نتفاـی  اـب  اـت  تسا  يرورـض  نآ  هب  نتخادرپ  هدرک و 
ياههورگ اب  هبحاصم  ینادـیم و  لصفم  ياهشهوژپ  موس  لسن  يراجنه  يدنبرـشق  مینک . نیمأت  ظفح و  ار  ینید  یلم و  حـلاصم  عفاـنم و 

.1 1: دـناجنگ یمالـسا  بالقنا  اب  هلـصاف  ظاحل  زا  هناگراهچ  يدنبرـشق  کی  رد  ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  دـنهد  یم  ناـشن  ناـناوج  فلتخم 
ياهشزرا اههشیدـنا و  رب  ینتبم  هک  ار  بالقنا  یلاع  ياهراجنه  هک  دنتـسه  یناسک  یمالـسا  بالقنا  هب  موس  لسن  زا  رـشق  نیرت  کیدزن 

یلاع ياهراجنه  اب  اهنآ  يزاس  گنهامه  هعماج و  دنمداهن  ياهراجنه  ینوگرگد  ناهاوخ  دنا و  هتفریذـپ  تسا  یمالـسا  بالقنا  نیداینب 
ار رابکتسا  ملظ و  اب  هزرابم  تفرعم و  اوقت و  هک  دنا  ناریا  خیرات  گرزب  نادرم  ادهش و  الومعم  رـشق  نیا  عجرم  هورگ  دنـشاب . یم  بالقنا 
زا الومعم  دنتـسه ، دوخ  ياههداوناخ  زا  رثأتم  اهرـشق  ریاس  لثم  هک  رـشق  نیا  دـنا . هتـشاذگ  ياج  رب  دوخ  زا  کین  مان  هدرک و  عمج  مهاـب 
هب یلکروط  هب  هدش و  لیکشت  دننک ، یم  تکراشم  یگنهرفویعامتجا  ياهتیلاعف  رد  فلتخم  ياههنوگ  اب  هک  یناناوج  ای  یجیسب  ناناوج 

رگید رشق  . 2 تساه . نآ  یمومع  ياهیگژیو  زا  یکی  هعماج  هدنیآ  هب  هجوت  دندنم . هقالع  یبهذـم  مسارم  رد  روضح  شزروولیـصحت و 
اهنآ لوحت  يارب  اما  ار ، دـنمداهن  ياهراجنه  مه  دـنا و  هتفریذـپ  ار  یلاع  ياـهراجنه  مه  هک  یناـسک  ینعی  دـنا ; هناـگود  ناریذـپراجنه 

هب رتشیب  هورگ  نیا  دنرذگ . یم  نآ  زا  یـصخش  عفانم  هظحالم  اب  دـشاب  اهنآ  نایم  رد  يداضت  هک  اجره  دـننک و  یمن  ترورـض  ساسحا 
یمن یتوافت  راک  ای  سرد  تسا ; ناش  عفن  هب  دـننک  یم  رکف  هک  دـننک  یم  لاـبند  ار  يروما  طیارـش  بسح  هب  دنتـسه و  دوخ  هدـنیآ  رکف 
عجرم هورگ  دنهد . همادا  لیصحت  هب  راک  اب  نامزمه  ای  دنورب و  يداصتقا  بوخ  راک  کی  لابند  هدرک و  لیصحت  كرت  تسا  نکمم  دنک ،

یم هراشا  دنراد  دوجو  هعماج  رد  هک  ییاهداضت  هب  دـینک ، یم  دزـشوگ  ار  ناش  یگدـنز  ياهداضت  یتقو  دنتـسه . نالوئـسم  الومعم  نانیا 
ناریذـپراجنه دـنرذگ . یم  اهنآ  زا  دـنناد  یم  یلاع  ياهراجنه  هب  دـّیقم  ار  دوخ  هک  هعماج  ناریدـم  نالوئـسم و  لاح  نیع  رد  هک  دـننک 

ارگبرغ ناریذـپراجنه  موس  هورگ  . 3 دنا . هتفای  نالوئـسم  رد  ار  دوخ  راتفر  شجنـس  رایعم  دنتـسه و  مزتلم  دـنمداهن  ياهراجنه  هب  هناگود 
یگنهامه هب  لیام  دننک و  یم  ریـسفت  یبرغ  يا  هنوگ  هب  ار  دـنمداهن  ياهراجنه  هتفریذـپن و  ار  بالقنا  یلاع  ياهراجنه  ًاساسا  هک  دنتـسه 

یگدنز هدید  گنرف  هّفرم و  ياههداوناخ  رد  الومعم  نانآ  دنتسه . ارگبرغ  نارکف  نشور  اهنیا  عجرم  هورگ  دنتـسه . برغ  اب  رتشیب  هچره 
دننک و یمن  هعماج  اب  یگتـسبمه  ساسحا  نادنچ  اما  دراد ، تیمها  ناشیارب  هعماج  هدـنیآ  دـننک  یم  ناعذا  هکنیا  اب  هورگ  نیا  دـننک . یم 

رتشیب ار  دوخ  دزاـسن  قبطنم  نآ  اـب  ار  دوخ  ناریا  هعماـج  رگا  دنتـسه و  یبرغ  نّدـمت  ياـضف  يرواـّنف و  رد  ناـسنا  تفرـشیپ  رکف  هب  رتشیب 
هن دـنریذپ و  یم  ار  یلاع  ياهراجنه  هن  هک  دنتـسه  نازیرگراجنه  هورگ ، نیمراهچ  . 4 ناریا . هعماج  ات  دـنناد  یم  یبرغ  هعماج  زا  يوضع 

رتشیب تسا و  یبرغ  ناناوج  لذتبم  ياههورگ  اهنآ  عجرم  هورگ  دنزرویم . لابقا  یتلود  یب  يدیق و  یب  یعون  هب  ار و  دـنمداهن  ياهراجنه 
ناشتعاس زا  یـشوخ  هکنیا  طرـش  هب  دـنهاوخ  یمن  يزیچ  یگدـنز  زا  دـنرادن و  یتبغر  راک  سرد و  هب  هدـنیآ . هب  ات  دنـشیدنا  یم  لاح  هب 
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هسیاقم دروخ . یم  مشچ  هب  دایز  یقالخا  یعامتجا و  تافارحنا  هورگ  نیا  رد  دنا . نمـشد  نامزونیمز  اب  تروص ، نیا  ریغ  رد  دشاب . مهارف 
ناوت یم  هک  یبالقنا  ناریذپراجنه  اریز  دش ; رکذ  هک  تسا  یبیترت  نامه  هب  یمالسا  بالقنا  زا  رشق  راهچ  نیا  هلصاف  موس  لسن  ياهرـشق 

هک تسا  یـضراوع  اب  دنراد  یلکـشم  رگا  دنا و  هتفریذـپ  ار  بالقنا  یـساسا  ياهشزرا  اههشیدـنا و  دـیمان ، تسیلآ  هدـیا  هورگ  ار  اهنآ 
یم یّقلت  فیلکت  هکلب  مهم و  ار  نآ  رد  تکرـش  دیدرت  یب  اهنآ  دشاب  یتاباختنا  رگا  لاثم ، يارب  تسا ; هدـش  یمالـسا  هعماج  ریگنابیرگ 

یخرب تاغیلبت  هوحن  الثم ، دنـشاب ; هتـشاد  داقتنا  یلاـع  ياـهراجنه  اـب  نآ  ياـهیگنهامهان  زا  یـضعب  هب  تسا  نکمم  هک  دـنچره  دـننک ،
یلو دنراد ، ییانـشآ  بالقنا  یلاع  ياهراجنه  هب  يدح  ات  دنتـسه ، تسیلائر  هورگ  هک  هناگود  ناریذـپراجنه  اما  دندنـسپن . ار  اهادـیدناک 
یم یعـس  تسا و  یبوخ  زیچ  تاباختنا  رـشق ، نیا  رظن  هب  هنومن ، يارب  دنرادن . لماک  مازتلا  نآ  هب  تبـسن  تسین  یفاک  ناش  تخانـش  نوچ 

ناریذپراجنه دنروآ . یم  باسح  هب  نآ  یعیبط  مزاول  زا  مه  ار  یـسایس  یقالخا  یب  يداصتقا و  فارـسا  یلو  دننک ، تکرـش  نآ  رد  دننک 
تقیقح اهنآ  همه  دـنهد  یم  ناشن  ینادـیم  تاعلاطم  دـنرادن . بالقنا  یلاع  ياـهراجنه  زا  یتخانـش  ًاـساسا  تسینردـم  هورگ  اـی  ارگبرغ 

ای تاباختنا  زا  اهنآ  یّقلت  هنومن ، يارب  دـنرادن . یمالـسا  بـالقنا  یلاـع  ياـهراجنه  زا  يروصت  یتح  هدرکن و  كرد  تسرد  ار  بـالقنا 
دوش قبطنم  کیتارکومد  ینابم  اب  دیاب  هتبلا  هک  تسا  یمدرم  تیعورشم  يارب  ییانبم  ای  تسا و  یمالسا  تموکح  يزاسرهاظ  يارب  یبیرف 

اب رـشق  نیا  دارفا  زا  يرایـسب  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسین . کیتارکومد  ًاعقاو  تاباختنا  کی  تسام  هعماج  رد  هچنآ  تروص ، نیا  ریغ  رد  و 
هب هک  دـننازیرگراجنه  تیاهن ، رد  دـنوش . کیدزن  لوا  هورگ  هب  بالقنا  ياـهراجنه  تقیقح و  اـب  ندـش  انـشآ  بساـنم و  يرکف  ثحاـبم 
رد دـننک ، هجوت  تاباختنا  لثم  یعوضوم  هب  دـنهاوخب  رگا  اهنیا  دـنراد . يّدـج  هیبنت  یتح  تیبرت و  هب  زاـین  دنتـسه و  تسیـشرانآ  یعون 

تیعـضو نیا  ییارچ  هب  خساپ  يارب  یمالـسا  بالقنا  تقیقح  دوب . دنهاوخ  نآ  ناگدنرب  نارگید  هک  دنناد  یم  يزاب  یعون  ار  نآ  تیاهن ،
تایح زا  رذگ  يارب  دوب  یمایق  ناریا  یمالـسا  بالقنا  میـشاب . هتـشاد  یمالـسا  بالقنا  تقیقح  رد  یلّمأت  تسا  مزال  موس  لسن  يدنبرـشق 

2. تسا ریذـپ  ناکما  شنیرفآ  ملاع  رد  وا  تلزنم  یباـیزاب  یمدآ و  دوجو  باـتک  یناوخزاـب  اـب  اـهنت  تکرح  نیا  هبیط و  تاـیح  هب  یعیبط 
3. حلاص لمع  نامیا و  دراد : هدمع  نکر  ود  تسا  راوتـسا  قلطم  لامک  هب  ناسنا  یتاذ  شیارگ  يدـیحوت و  ترطف  داینب  رب  هک  هبیط  تایح 

هدوب وا  شنیرفآ  تیاغ  هک  ار  تفرعم  هب  ناسنا  ندیـسر  عناوم  هتـسارآ و  تلادع  اب  ار  یگدـنز  يدام  تحاس  ینارون  كاپ و  یگدـنز  نیا 
تالیامت دوش ، فوسکم  اوها  ماهوا و  باجح  رد  یلاـعت  قح  هب  یمدآ  يرطف  شیارگ  هک  یماـگنه  لـباقم ، رد  دزاـس  یم  فرطرب  تسا ،

هطلـس یلمکم  تروص  ود  هب  یعیبط  تایح  تلع ، نیمه  هب  تسا و  يدام  دودحم  ملاع  هب  فوطعم  هک  دیآ  یم  دیدپ  رـشب  رد  يدودحمان 
ياهههرب زجب  رـشب  تایح  خـیرات  هنافـسأتم   4. دـیآ یم  دـیدپ  فعـضتسم  ربکتـسم و  هـقبط  ود  دـهد و  یم  يور  هناریذـپ  هطلـس  هـنارگ و 

هرهچ دوب : هدرک  هدـهاشم  ار  یعیبط  تایح  زا  تروص  ود  اهنرق  لوط  رد  زین  ناریا  هعماج  تسا . یعیبط  تایح  خـیرات  عقاو  رد  یهاـتوک ،
يورین تیعورشم  عبنم  رادتقا و  أشنم  رد  یعیبط  تایح  زا  دومن  ود  نیا  زیامت  یساسا  ياهصخاش  نآ . نردم  هرهچ  یعیبط و  تایح  یتّنس 

. دزای یم  تسد  مدرم  فاعـضتسا  يرگ و  هطلـس  هب  ینید  تیعورـشم  یلیا و  رادـتقا  أشنم  اب  یتنـس  یعیبط  تاـیح  تساـه . نآ  يرابکتـسا 
هریشع یلیا و  ياهنامیپ  یفطاع و  یسح و  دنویپ  وترپ  رد  ار  دوخ  ینورد  ماجـسنا  دهد  یم  طسب  ار  دوخ  یـسایس  رادتقا  لیا  هک  یماگنه 

هبلغ و ساسا  رب  تسا ، بیلغت  هنیدم  ياضتقم  هک  نانچ  نآ  ار  یعامتجا  ماظن  دنک و  یم  ظفح  دوش  یم  رارقرب  تردق  ياکرش  نیب  هک  يا 
يا هعماج  رد  دبتسم  تسا ، رادیاپان  هدننکش و  یعامتجا  رگید  ياهتردق  كاکطصا  رد  روز  هطلس  هک  اجنآ  زا  . » دشخب یم  میکحت  روز 

دادبتسا ياقب  ماود و  رد  هک  رازبا  نیا  دنک ، یم  هدافتسا  زین  روز  زج  يرگید  رازبا  زا  ای  دراد  دوجو  ینید  رواب  بیغ و  هب  نامیا  نآ  رد  هک 
دنچره دوب  هدرتسگ  هیاس  ناریا  رد  اهنرق  هک  یعیبط  تایح  رد  رابکتـسا  راتخاس  یتّنـس  هرهچ   5 .« تسا فیرحت  دراد ، هدننک  نییعت  شقن 

ناریا رد  تیناحور  رابکتسا و  يورین  نایم  يریذپان  نایاپ  يدج و  ياهشکمشک  اما  درب ، یم  هرهب  فیرحت  هطساو  هب  ینید  تیعورشم  زا 
ندـش ور  اب  دوب و  هدروآ  دوجو  هب  تردـق  راتخاس  رد  قیمع  يداضت  تیعورـشم  عبنم  رادـتقا و  أشنم  یگناگود  اریز  دروآ ; یم  دـیدپ  ار 

تفر و یم  لوـفا  هب  ور  یناطلـس  ياههلـسلس  تیعورـشم  مه  رادـتقا و  مه  فاکـش ، نیا  قـمع  ندـش  رادـیدپ  داـضت و  نیا  رتـشیب  هـچره 
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نردم تروص  هدام  یتنـس ، رابکتـسا  تسـس  تخاس  نیا  تیاهن ، رد  دمآ . یمرب  يرگید  زا  سپ  یکی  ناریا  خـیرات  نوگانوگ  ياهنارود 
نردم شناد  تیعورشم  عبنم  یجراخ و  ياهتردقربا  هب  یگتسباو  رادتقا  أشنم  تیعـضو ، نیا  رد  دش . یتوافتم  رادتقا  راتخاس  اب  رابکتـسا 

ندش یتعنص  هبش  هعسوت ، يزاسون و  ییادز ، نید  ياهصخاش  اب  نردم  دادبتسا  تروص  هب  نردم  یعیبط  تایح  رد  رابکتـسا  يورین  دوب .
. دـمآ دـیدپ  رادـتقا  شیازفا  هجیتن ، ردواه  تردـقربا  هب  یگتـسباومیکحت  داصتقا و  ندرک  یلوصحم  کت  روظنم  هب  یـضرا  تاحالـصا  و 

قیمع يریگارف  رد  یتح  یلو  تخادرپ ، نآ  شرتسگ  هب  کمک  نردم و  یعیبط  تایح  هیجوت  هب  هنادـّلقم  یتروص  هب  يرکف  نشور  يورین 
مه یبرغ  شناد  نیداینب  راثآ  رد  رکفت  همجرت و  هلحرم  هب  زونه  یتح  ناشدوخ  هتفگ  هب  تفای ; قیفوت  رتمک  زین  اـهشناد  اههشیدـنا و  نآ 

مینک و همجرت  یـسراف  هب  ار  نردم  نافوسلیف  راثآ  مییایب  : » دـیوگ یم  هلئـسم  نیا  یـسانش  بیـسآ  رد  نارکف  نشور  زا  یکی  دـنا . هدیـسرن 
، برغ هب  عجار  ام  رکف  نشور  راک  مینیب . یم  ریخا  لاس  هاجنپ  رد  نابآم  رکف  نشور  راک  رد  هک  تسا  يدوبمک  نیا  میسیونب . اهنآ  هرابرد 

برغ هفـسلف  هرابرد  القتـسم  هک  میتشادن  ار  نیا  يرکف  لیـسناتپ  دیاش  ای  میتشادن  ار  نیا  تماهـش  دـیاش  فیلأت . ات  هدوب  همجرت  راک  رتشیب 
يرگ یماظن  رادتقا ، أشنم  راب  نیا  دوش . یم  دیلوت  زاب  یعیبط  تایح  نردم  تسپ  تروص  یمالسا  بالقنا  ربارب  رد  زین  هزورما   6 .« میشیدنیب
تایح نردم  تسپ  تروص  (. IT  ) تاعالطا يژولونکت  يریوصت و  یتوص و  ياـههناسر  نآ  تیعورـشم  عبنم  تسا و  یللملا  نیب  ذوفن  و 

يرگ یماـظن  دـیدهت و  یناـهج ، هناریذـپ  هطلــس  گـنهرفربا  داـجیا  يارب  یگنهرف  تادــیلوت  يزاـس  یناـهج  ياـه : صخاـش  اـب  یعیبـط 
تایح نردـم  تسپ  تیعـضو  رد  تسا . هتفای  تخاس  يزادرپزاجم  تاعالطا و  يژولونکت  اـههناسر و  زا  هدرتسگ  هدافتـسا  مسیراـتیلیم ،) )

دوخ يالیتسا  موادت  يارب  هک  تسا  نردم  نارود  رگ  هطلس  يورین  نامه  رابکتـسا  يورین  هدماین و  دیدپ  ینیداینب  يراتخاس  لوحت  یعیبط 
یبالقنا هن  دوب ، يولهپ  مسینردم  ربارب  رد  ارگ  ّتنـس  بالقنا  کی  هن  یمالـسا  بالقنا  اما  تسا . هتفریذپ  هنالاعف  ار  يا  هزات  يدنب  تروص 

تـسپ یبالقنا  یخرب  معز  هب  هن  ناریا و  هتـشذگ  تنـس  موئـشم  ثاریم  زا  رذگ  رد  يولهپ  نردـم  قلطم  تموکح  یناوتان  ربارب  رد  نردـم 
تیالو مزمز  زا  دـناسرب و  هبیط  تایح  هب  ماهوا  نیا  همه  زا  رتارف  اـت  دیـشکرب  یعیبط  تاـیح  زا  ار  مدرم  نماد  هک  دوب  یماـیق  هکلب  نردـم ،
نتخاس يارب  یحرط  یمالسا » يروهمج   » تسا و تایح  ياهتحاس  همه  زا  رابکتسا  یفن  يدازآ » لالقتـسا و  . » دزاس باریـس  بایماک و 

رد زوـنه  هک  تـسا  نـیا  يارب   7 دنوش یمن  عـمج  مه  اـب  تیمالـسا  تیروـهمج و  دـنرادنپ  یم  یـضعب  هکنیا  دـهن . یم  شیپ  هبیط  تاـیح 
اب هرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  دـنا . هدـشن  انـشآ  هزات  حرط  نیون و  رکفت  نیا  اب  دنـشیدنا و  یم  نردـم  عون  زا  یعیبط  تایح  يرکف  ياهماظن 

درک و داجیا  نید  يارب  ار  يا  هزات  ياهدرکراک  نونفلاوذ  ینید  ملاع  طیارـشلا و  عماج  دـهتجم  کی  عضوم  زا  نید  داهن  رد  لوحت  داـجیا 
ار هعماج  ياهداهن  ریاس  ات  تشاد  نآ  مزع  دودز و  نآ  زا  ار  تافارخ  ماهوا و  رابغ  دومن و  راکشآ  ار  نید  ناهنپ  ياهتیفرظ  تقیقح ، رد 

یماظن  » هب دنمداهن  ياهراجنه  یلاع و  ياهراجنه  دزاس . مهارف  ار  هبیط  تایح  ققحت  طیارش  دزاس و  نوگرگد  نید ، داهن  لوحت  ساسا  رب 
، نآ درکراـک  نیرت  مهم  دوش و  یم  هتفگ  راـجنه   8« دنمیهـس نآ  رد  گنهرف  کی  هب  قلعتم  دارفا  همه  هک  بستکم  يراـتفر  ياـهوگلا  زا 

هتـشاد روضح  يا  هعماج  رد  تسا  نکمم  تروص  ود  هب  اهراجنه   9. تسا یعامتجا  ماظن  رد  يرشب » لباقتم  یگتـسباو  يراکمه و   » داجیا
قیرط زا  هک  دوش  یم  قالطا  يدرگارف  هب  يدـنمداهن  . » یعامتجا ماظن  راتخاس  لک  رد  هتفای  تخاس  دـنمداهن و  تروص  هب  تسخن  دنـشاب :

نیا قیرط  زا  دریگ . یم  لکـش  هعماج ، کی  شریذـپ  دروم  هتـسویپ و  مه  هب  ياهشقن  اـهتلزنم و  اـهراجنه ، زا  يا  هدـعاق  اـب  ماـظن  نآ ،
اب ماظن  رد  راجنه  کـی  رگا  سپ   10 .« دـهد یم  ریذـپ  ینیب  شیپ  مظنم و  راتفر  هب  ار  شیاج  ریذـپان  ینیب  شیپ  شوجدوخ و  راتفر  درگارف 

صخـشم و شزومآ  نید و  هداوناخ ، داصتقا ، تموکح ، یـساسا  ياـهداهن  اـب  هطبار  رد  یعاـمتجا و  ياـهشقن  اـهتلزنم و  زا  يا  هدـعاق 
سپ الومعم  هک  تسا  یلاع  ینامرآ و  تروص  هعماج ، رد  اهراجنه  روضح  رگید  تروص  دوش . یم  یّقلت  دنمداهن  يراجنه  دشاب ، رادانعم 

یم ار  اهنآ  مدرم  هک  دنتـسه  ییاهراجنه  یلاع  ياهراجنه  دـندرگ . یم  رادـیدپ  هعماج  رد  اهبالقنا  ریظن  یعامتجا  گرزب  تـالوحت  زا 
ياهداهن اب  هطبار  رد  یعامتجا و  ياهشقن  اهتلزنم و  ماظن  رد  زونه  اما  دوش . یم  یّقلت  اطخ  يراجنهان و  اهنآ  فالخ  راتفر  دندنـسپ و 
ياهراجنه نیا  دریگن  تروص  هعماج  یـساسا  ياهداهن  رد  بسانم  تالوحت  هک  یتروص  رد  دـنرادن و  یـصخشم  هاگیاج  هعماج  یـساسا 
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و هرـس ) سدـق  ) ماـما ترـضح  دـنمداهن  ياـهراجنه  ینوگرگد  يدـنک  تفاـی . دـنهاوخ  داـضت  دـنمداهن  ياـهراجنه  اـب  تبـسن  رد  یلاـع 
ياهراجنه يولهپ ، تموکح  نارود  رد  یعیبط  تایح  دـقن  هبیط و  تایح  یتسیچ  حرط  اب  یمالـسا  بالقنا  ناربهر  ناونع  هب  ناشنادرگاش 

رد ورشیپ  ناگبخن  دندرک . مایق  هبیط  تایح  هب  یعیبط  تایح  زا  رذگ  يارب  اهنآ  شریذپ  اب  مدرم  دندرک و  یفرعم  مدرم  هب  ار  تایح  یلاع 
یفرعم اب  دـنا ، هتفر  ایند  زا  ای  دـنتایح  دـیق  رد  هک  یناگرزب  ریاس  رنهاب و  دیهـش  یتشهب ، دیهـش  يرهطم ، دیهـش  هلمج  زا  یمالـسا  بـالقنا 

هدرک و بذج  ار  مدرم  یهلا  تایانع  تاقیفوت و  ددم  هب  یناسنا  كاپ  يونعم و  تایح  فیصوت  توغاط و  داسفا  ربارب  رد  ینیـسح  يوگلا 
نآ ات  هک  دش  حرط  يرگید  هلئسم  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  اما  تفای . ققحت  یمالسا  بالقنا  هکنیا  ات  دنتخیگنارب  ار  ناشیاه  هدارا 

ناملاع هشیدنا  رتراوشد و  بتارم  هب  شـسرپ  نیا  دوب . هبیط  تایح  ققحت  یگنوگچ  زا  شـسرپ  نآ  دوب و  هدشن  هداد  نآ  هب  یخـساپ  نامز 
هتفاین ار  هعماج  رد  نید  هب  لمع  ارجا و  تصرف  املع  ناماما و  زا  يرایـسب  ناـمز  نآ  اـت  اریز  دوب ; رتریقف  رتراـک و  مک  هنیمز  نیا  رد  ینید 

یمن نآ  یگنوگچ  هب  ناـگرزب  زا  مادـک  چـیه  اـما  دوب ، هدـش  ریوصت  یبوخ  هب  يزاـس  هعماـج  رد  مالـسا  ناـمرآ  یتسیچ  دـنچره  دـندوب .
یلاع ياهراجنه  طیارـش ، نیا  رد  دوب . هدماینرد  حالـصا  نومزآ و  هتوب  رد  دوب  هدـش  ماجنا  عوضوم  نیا  رد  يراک  مه  رگا  دندیـشیدنا و 

ار نآ  هب  ندیسر  هار  اما  دندوب ، فده  کی  یپ  رد  همه  دنتشاد ، رارق  تموکح  سأر  رد  هک  یناسک  املع و  مدرم و  دندوب . مولعم  بالقنا 
یتنس تروص  هب  یعیبط  تایح  هدولاش  رب  شیاه  هبعش  اههخاش و  همه  اب  یگنهرف  یسایس و  يداصتقا ، دنمداهن  ياهراجنه  دنتـسناد . یمن 

ياهراجنه اب  گنهامهان  یلو   ) دـنمداهن يراجنه  ياهماظن  عومجم  رد  دّدـجت ، زا  يراثآ  تنـس و  زا  ییایاقب  دوب . هتفای  تخاـس  نردـم  و 
يداصتقا یـسایس و  یعامتجا ، نوگانوگ  ياـههزوح  رد  هعماـج  رد  دوجوم  دـنمداهن  ياـهراجنه  دـنداد . یم  لیکـشت  ار  بـالقنا ) یلاـع 

رارق اهنآ  ياج  هب  دیاب  هنوگچ  ار و  زیچ  هچ  هک  تسناد  یمن  یـسک  دندوب و  هدش  هنیداهن  یعیبط  تایح  ياهراجنه  فادها و  اب  بسانتم 
تسا نیمز  برغم  دّدجت  رصع  ثاریم  شناد  نیا  هک  میدوب  یسایس  شناد  دنمزاین  میهد  رییغت  ار  یـسایس  ياهداهن  میتساوخ  یم  رگا  داد .

ار يداصتقا  ياهماظن  میتساوخ  یم  رگا  تسا . هدـش  يدـنب  تروص  نارگید  كال و  زباه ، یلوایکام ، نوچمه  یناسک  هشیدـنا  هیاس  رد  و 
اب هک  یناسک  دوب ; هدـمآرب  زنیک  تیمـسا و  سکراـم ، ریظن  يدارفا  هشیدـنا  زا  هک  میدوب  داـصتقا  شناد  دـنمزاین  مینک  لوحتم  هعماـج  رد 
هب ار  هعماج  دش  یمن  رگید ، يوس  زا  دندوب . هداد  يداقتنا  ای  یتابثا  تارظن  اضف  نآ  رد  هدیشیدنا و  يراد  هیامرس  ماظن  فادها  اهشزرا و 

اهشناد نیا  میدرک . یم  ادیپ  نآ  يارب  یبسانم  نیزگیاج  جیردت  هب  ات  دـش  یم  هدافتـسا  اهشناد  نیمه  زا  دـیاب  سپ  درک . اهر  دوخ  لاح 
رد ار  یبرغ  یگدنز  گنهرف و  اهشزرا و  دّدـجت و  اب  بسانم  ياهراجنه  مالک ، کی  رد  اههمانرب و  اهتسایـس و  اهداهن ، اهشور و  زین ،

بالقنا لبقام  زا  هک  موس  لسن  دروآ . دیدپ  هعماج  رد  ار  يراجنه  داضت  دنمداهن ، ياهراجنه  ینوگرگد  يدـنک  درک . یم  هنیداهن  هعماج 
هلصاف اج  نیمه  زا  و  درک . هبرجت  دیشیدنا و  دناوخ ، سرد  درک ، يزاب  درک ، دشر  دش ، دلوتم  داضت  نیا  رد  تشادن  يا  هبرجت  نآ  لصا  و 
ناونع اب  یمـشاه  ياقآ  يروهمج  تسایر  نارود  یـسایس  هعـسوت  ات  يداصتقا  لیدـعت  زا  تشگ . رادـیدپ  بالقنا  تقیقح  اـب  وا  ناـیم  يا 

نیب قودنص  يوس  زا  داتشه  ههد  رد  هک  لیدعت  تسایس  تسا . هدش  هتخانـش  همه  يارب  لیدعت » تسایـس   » يارجا اب  و  یگدنزاس » نارود  »
ًاتدـمع  ) راکهدـب ياـهروشک  يوـس  زا  اهیهدـب  تخادرپزاـب  نارحب  یپ  رد  دـش  یم  لـیمحت  ماو  یــضاقتم  ياـهروشک  هـب  لوـپ  یللملا 

هاگتـساخ نیا   11. دـش یم  لیمحت  نیودـت و  اهنآ  دوس  اب  هارمه  اهیهدـب  تخادرپزاـب  نیمـضت  فدـه  اـب  و  هتفاـین ) هعـسوت  ياـهروشک 
داـصتقا ینعی  یبرغ ، يرظن  هاگتـساخ  اـب  تـسا ، یبرغ  یللملا  نـیب  ناراد  هیامرـس  عفاـنم  نیمأـت  تـقیقح  رد  هـک  لیدـعت  هماـنرب  یخیراـت 

، انبم نیا  رب  دیدرگ . لیمحت  هتفاین  هعـسوت  عماوج  رب  دش و  عمج   12 يدرف دوس  يزاسرثکادح  درف و  تلاصا  هفسلف  رب  ینتبم  کیـسالکوئن 
نیمـضت يداصتقا و  طباور  لیهـست  اـهنت  تلود  شقن  درب و  یم  عفن  هعماـج  هک  دـنک  یم  راـتفر  ناـنچ  دوخ  یـصخش  دوس  ساـسا  رب  درف 

هعسوت ياهخرچ  هیامرـس  تشابنا  اب  راد ) هیامرـس   ) درف طیارـش ، نیا  رد  دسرب . لقادح  هب  دیاب  تلود  تلاخد  تراظن و  تساه و  تیکلام 
رقف يربارباـن و  شیازفا  دـنور  نیا  مزاول  زا  هتبلا  درب . یم  شیپ  هب  ار  روـشک  رتـشیب  هچره  دوـس  هب  ندیـسر  يارب  هدروآرد و  شدرگ  هب  ار 
داهن رد  هک  لیدعت  ییارجا  تسایس  ود   13. فیعض تاقبط  ندش  رتریقف  ناراد و  هیامرـس  ندش  رتدنمتورث  هچره  رگید ، ترابع  هب  تسا ;
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یتارداص ياهالاک  دـیلوت  هب  ناراد  هیامرـس  قیوشت  روظنم  هب  هک  دوب  تراجت  يزاسدازآ  یکی  دوب ، راذـگریثأت  رایـسب  اـم  هعماـج  رد  نید 
هجیتن اما  تفرگ . تروص  تادراو  ياضاقت  شهاـک  تارداـص و  دـنور  شیازفا  روظنم  هب  هک  یلم  لوپ  شزرا  شهاـک  مود  دـش و  ماـجنا 
یلخاد تادـیلوت  یتادراو و  ياهالاک  شورف  يارب  يداصتقا  تاغیلبت  راـجفنا  زین  تادراو و  شیازفا  وس ، کـی  زا  تسایـس  ود  نیا  یقیقح 

رقف و دیدشت  هب  يداصتقا  ياهتسایـس  تاحالـصا و  ریاس  اههنارای و  فذح  رانک  رد  هک  مروت  نکـشرمک  شیازفا  رگید ، يوس  زا  دوب و 
يرابکتـسا داصتقا  درک و  شیاسرف  راچد  ار  یمالـسا  بالقنا  رد  نید  داهن  تالوحت  تسایـس  نیا  دیماجنا . یگدنزاس  نارود  رد  يرباربان 

لیدـعت گرزب  تفآ  داد . شرتـسگ  دیـشخب و  موادـت  دوـب ، هدـش  هنیداـهن  ناریا  رد  هتـشذگ  مـیژر  رد  هـک  ار ، نآ  يراد  هیامرـس  عوـن  زا 
رد  14. دوب یصوصخ  یمومع و  شخب  رد  فرـصم  شیازفا  دش ، لیدبت  نآ  یماکان  لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  هب  تیاهن  رد  هک  يداصتقا 

نایم داضت  رد  دومن ، یمن  اهنآ  هب  هدـنیآ  زا  ینـشور  زادـنا  مشچ  يداصتقا  لئاسم  راـب  هک  ناوج  لـسن  هژیو  هب  مدرم  مومع  طیارـش ، نیا 
ییاهداقتنا زین  یهاگشناد  یملع و  رشق  دندمآرب . هزات  يدیما  يوجوتسج  رد  هدش ، ّریحتم  بالقنا  یلاع  ياهراجنه  اب  دنمداهن  ياهراجنه 

هک یسایس  ناگبخن  دومن . یم  هعماج  نالک  تیریدم  اهتسایـس و  رد  هزات  یحرط  شریذپ  هدامآ  ار  اهنآ  هک  دنتـشاد  دوجوم  طیارـش  هب 
يارب ار  طیارـش  دندوب  هدش  هدنار  تسایـس  هنحـص  زا  یفلتخم  تاماهتا  هب  دندرک و  یم  تفلاخم  نآ  اب  لیدعت  تسایـس  يارجا  نارود  رد 

رد رتشیب  ذوفن  راتساوخ  دندوب  هدش  لیدبت  یتشرد  ناراد  هیامرس  هب  نارود  نیا  رد  هک  یناسک  ماجنارـس ، دندید . یم  هدامآ  ددجم  روضح 
يوس زا  هک  دوب  يدازآ » یسایس و  هعـسوت   » همانرب ای  راعـش  دروآ ، درگ  ار  روبزم  هناگراهچ  ياههورگ  تسناوت  یم  هچنآ  دندوب . تسایس 

هعـسوت هک  دوب  راگزاس  یملع  تایرظن  اب  مه  داد ، یم  دـیما  ّریحتم  ناناوج  هب  مه  اریز  دـش ; عقاو  مه  دـیفم  دـیدرگ و  حرط  یمتاخ  ياقآ 
طیارش مه  درک و  یم  مهارف  هتشذگ  یسایس  ناگبخن  تشگزاب  يارب  یلاجم  مه  تسناد ، یم  يداصتقا  هعسوت  يارب  یترورض  ار  یـسایس 

یفالتئا هورگ ، راهچ  نیا  ییارگمه  رد  هک  دوب  نیا  داد  خر  تیاهن  رد  هچنآ  اما  تخاـس . یم  اـیهم  ار  دـیدج  ناراد  هیامرـس  یـسایس  ذوفن 
هیرظن دندش . ذوفن  تردق و  هب  اهنآ  ندیسر  يارب  يرازبا  نایهاگشناد  ناناوج و  تفرگ و  تروص  ناراد  هیامرس  یسایس و  ناگبخن  نایم 
داصتقا يارب  یمزالم  ای  ممتم  دوب و  یلاربیل  یـسایس  ياههشیدـنا  زا  هدـمآرب  تسا  یندـم  هعماـج  نآ  يدـیلک  موهفم  هک  یـسایس  هعـسوت 

دوب و هدـشن  نییبت  یبوخ  هب  نید  داهن  اب  نآ  طبر  نوچ  اما   15، تسا رادروخرب  یتبثم  ياهیگژیو  زا  هکنیا  اب  یندـم  هعماج  يراد . هیامرس 
هعـسوت يارب  یترورـض  ناوـنع  هب  هکنیا  هژیو  هب  دـیدرگ ، یم  فیـصوت  بـالقنا  رد  هتفاـین  ینوـگرگد  دـنمداهن  ياـهراجنه  اـب  هـطبار  رد 

هک نانچ  دـمآ . یم  رامـش  هب  يراد  هیامرـس  ماظن  لیمکت  يارب  یتسیلاربیل  حرط  کـی  زیچ  ره  زا  شیب  تفرگ ، یم  رارق  رظنّدـم  يداـصتقا 
وطـسرا نامز  زا  یندم  هعماج  موهفم   16. دـنا هتـسناد  کیتارکومد  هعماج  هب  ندیـسر  يارب  طسوتم  هقبط  تکرح  ار  دادرخ 1376  یضعب 

عماوـج اـب  هلباــقم  يارب  نآ  نیوـن  تـئارق  یلو   17، تفاـترب ار  ینوگاـنوگ  ياـهتشادرب  خـیرات  لوـط  رد  دـش و  یــسایس  تاـیبدا  دراو 
نارکف نشور  دوخ  قیدـصت  هب   » هزورما اما  تفای . هار  اکیرمآ  یبرغ و  ياپورا  هب  سپـس  تفرگ و  لکـش  یقرـش  ياپورا  رد  یتسیلایـسوس 

يأر رگید و  هدع  تسد  هب  دیدج  یسایس  يداصتقا و  تاراصحنا  يارب  يریذپ  هیجوت  هلیـسو  لیلد و  یندم  هعماج  موهفم  یقرـش ، ياپورا 
مظن تسایـس و  شوجدوخ  مظن  رانک  رد  ار  رازاب  شوجدوخ  مظن  نویدم   18 .« تسا هدش  اهروشک  نیا  رد  يراد  هیامرـس  ماظن  يارب  هئربت 
يراد هیامرـس  هراعتـسا  زا  میهاـفم  نـیا  حیـضوت  يارب  وا   19. دـنک یم  حرط  یندـم  هعماـج  یـساسا  هوجو  ناونع  هب  گـنهرف  شوـجدوخ 

چیه هک  يدنیارف  تروص  هب  ار  تقیقح  یتسینردـم  تسپ  يدرکیور  اب  عقاو  رد  هک  دـنک  یم  هدافتـسا  يرکف  یـسارکومد  کیتارکومد و 
یگنهرف و مسیلارولپ  هیرظن  یـسایس ، هعـسوت  يداـصتقا و  لیدـعت  یگنهرف  هنیمز  سپ  رد   20. دـنک یم  یفرعم  دـسر ، یمن  ماجرف  هب  هاگ 
تاغیلبت و راـجفنا  رقف و  يربارباـن و  دـیدشت  اـب  تخاـس و  رود  نید  زا  ار  مدرم  تشیعم  داـصتقا و  لیدـعت ، تسایـس  تفرگ . لکـش  ینید 

ماجنا یتادراو  تایرظن  ساسا  رب  هک  دـنور  نیا  همادا  رد  درک . نوریب  تشیعم  زا  ار  تیونعم  نید و  حور  ییارگ  لمجت  یگدز و  فرـصم 
یسایس مسیلارولپ  اب  دیآ  یمرب  یندم  هعماج  موهفم  زا  هک  نانچ  دومن و  ادج  تسایس  زا  ار  نید  تینیع  لمع و  رد  یسایس  هعسوت  دش  یم 

رامآ و قبط  دنتـسه و  نیدـتم  هکنیا  اب  ام  مدرم  زورما  هک  دـش  نیا  دـنور  نیا  هجیتن  دـش . هتـشادرب  ینید  ییارگرثکت  يوس  هب  دـنلب  یماـگ 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 2285 

http://www.ghaemiyeh.com


دوهـشم يرگید  ياهصخاش  یمومع  گنهرف  هصرع  رد  اما  دنـشاب ، یم  اّربت  یلوت و  ترایز ، جـح و  هزور ، زامن ، لـها  رایـسب  تاـقیقحت 
یقیـسوم و جاور  ییارگ ، لّمجت  هدشن ، تیاعر  اهنآ  رد  یمالـسا  ياههطباض  هک  ییاه  سابل  زا  هدافتـسا  یباجح ، یب  لاثم ، يارب  تسا .

ياـهرایعم اـب  هتفرگ و  هلـصاف  نید  زا  يدراوم  رد  یمومع  گـنهرف  هک  دـنهد  یم  ناـشن  اـهنیا  تسا . هدـش  عیاـش  لـیبق  نیا  زا  يدراوـم 
ياهراجنه نایم  يراجنه  داضت  یلو  دنتـسین ، روما  نیا  بلاط  نورد  رد  مدرم  هک  دنچره  تسا . هدش  قبطنم  یـسایس  يداصتقا و  ياهداهن 

اـسب هچ  دنک  ادیپ  همادا  هعماج  رد  یبرغ  ياهشزرا  اهراجنه و  اب  قابطنا  دنور  رگا  دـنز . یم  مقر  ار  دـنمداهن  ياهراجنه  بالقنا و  یلاع 
داهن ددرگ ، ریذپ  ناکما  المع  هدنیآ  ياهلاس  رد  مینز ، یم  زابرس  نآ  زا  زورما  هک   21 نانز هیلع  ضیعبت  هنوگره  عفر  نویسناونک  شریذپ 
دلاو کت  دازآ و  جوز  ياـههداوناخ  تروص  هب  یتسیلاربیل  تسایـس  يراد و  هیامرـس  داـصتقا  ياـهداهن  اـب  یگنهاـمه  رثا  رد  زین  هداوناـخ 
نانز یقالخا  يداصتقا و  رامثتـسا  هدنیآ و  ياهلسن  رب  اهتردقربا  یتیبرت  هطلـس  روظنم  هب  يردام  یعامتجا  شقن  شریذـپ  هب  و  دـیآرد ،

ناگبخن هکلب  تسا ، هدرک  ّریحتم  ار  موس  لسن  ناـناوجون  ناـناوج و  اـهنت  هن  داـضت  نیا  اـهراجنه  داـضت  ییاز  تریح  هنماد   22! میهدب نت 
قباوس هک  مشش  سلجم  ناگدنیامن  زا  یکی  دنا . هتسرن  هتـسجن و  داضت  نیا  ینکفا  تریح  گنچ  زا  زین  بالقنا  رـصاعم  ياهلسن  یـسایس 

هب هک  عقاوم  یضعب  میتشادن . لکشم  دوب و  نشور  ام  يارب  زیچ  همه  بالقنا ، زا  شیپ  : » دیوگ یم  دسر ، یم  بالقنا  نارود  هب  وا  یـسایس 
ار مالـسا  میراد ، باوج  زیچ  همه  مدآ و  ملاع و  يارب  میدرک  یم  رکف  ًاـعقاو  بـالقنا ، زا  شیپ  هرود  رد  منیب  یم  منک  یم  رکف  نارود  نآ 

دننام ینارکفتم  میدوب . هدیسر  نیقی  مزج و  هب  اما  میدوب ، هلاس  ای 18   17 ناوج 15 ، مییوگ . یم  دنسرپب ، ام  زا  هچره  میسانش و  یم  لماک 
یم ساسحا  ًاعقاو  ام  دندرک و  یم  تبحص  یعامتجا  یسایس و  يرکف  لئاسم  نیرت  یـساسا  دروم  رد  هک  دندوب  يرهطم  دیهـش  یتعیرش و 
نیا  23 ...« میدیدرت راچد  زیچ  همه  هرابرد  میناد . یمن  يزیچ  ًاعقاو  مینک  یم  ساسحا  لاس  زا 20  سپ  نالا  میناد . یم  ار  زیچ  همه  میدرک 
همه هک  تسا  ییاه  نامرآ  ققحت  یگنوگچ  زورما  زادـنا  هقرفت  روآدـیدرت و  هلئـسم  هکلب  ددرگ ، یمنرب  هلئـسم  کی  هب  نیقی  نآ  کش و 
عافد رخآ  ياهلاس  زا  صوصخب  دش ، رادیدپ  بالقنا  يزوریپ  زاغآ  زا  هک  هلئـسم  نیا  لح  يراوشد  دنـشیدنا . مه  دـنمرواب و  نآ  هرابرد 

نمهب رد  سپس  دش . رهاظ  نیدرورف 1367  رد  تیناحور  هعماج  زا  نویناحور  عمجم  باعـشنا  تروص  هب  دنایامن و  ار  دوخ  دعب  هب  سدقم 
زا تسناوتن ، یلو  دـنک  یهارمه  تیناحور  هعماج  اب  دیـشوک  یم  هک  زین  یگدـنزاس  نارازگراـک  هورگ  مجنپ  تاـباختنا  هناتـسآ  رد   1374
هب هام 1377  يد  رد  یمالـسا  ناریا  تکراشم  ههبج  بزح  نینچمه  درک . تیدوجوم  مالعا  تساخرب و  یناجنـسفر  یمـشاه  تلود  نورد 

ياهورین تردق و  بوچراچ  رد  ناریا  رد  بازحا  لیکشت  دیدرگ ، هظحالم  هک  هنوگ  نامه  درک . ادیپ  باعـشنا  نویناحور  عمجم  زا  یعون 
یم تباقر  دراو  تردق  بسک  يارب  يزاسرداک ، يریگ و  لکش  زا  سپ  بازحا  هک  تسا  نیا  لومعم  لاور  هک  یلاح  رد  تسا ، تموکح 
دوش یم  ثعاب  بالقنا  زا  سپ  ناریا  رد  دنمداهن  ياهراجنه  ینوگرگد  يدنک  يراجنه و  داضت  هک  دـنهد  یم  ناشن  اههنومن  نیا  دـنوش .

زا نآ  يارجا  يارب  هدرک و  ادیپ  یـصاخ  رظن  هتـسد  ره  دیآ و  دیدپ  فالتخا  نآ  ياهورین  نایم  دـسر  یم  تردـق  هب  بزح  کی  یتقو  هک 
یعون هب  نآ  زا  سپ  یلو  دننکب ، دیاب  هچ  هک  دنناد  یمن  ًاقیقد  تردق  هب  ندیسر  زا  شیپ  بازحا  تقیقح ، رد  ددرگ . بعـشنم  ردام  بزح 

تردـق نتفای  نآ و  يارجا  يارب  تسا و  هدـش  سابتقا  یموبریغ  جـیار و  مولع  زا  رارطـضا ، رطاخ  هب  الومعم  هک  دنـسر  یم  هماـنرب  حرط و 
رتشیب تدش  دنام و  یمن  یقاب  دـح  نیا  رد  داضت  نیا  ینکفا  هقرفت  هنماد  هتبلا  دـنروآ . یم  ور  ردام  بزح  زا  لالقتـسا  باعـشنا و  هب  یفاک 
الماک رگا  یتح  دنرادنپ  یم  هعماج  یجان  ار  نآ  دننک و  یم  هئارا  يا  همانرب  ای  حرط  هک  یناسک  تسا و  ینید  ام  تموکح  اریز  دـبای ; یم 

رگیدکی ریفکت  زرم  ات  هتـسناد و  هعماج  حالـصا  نید و  حالـص  نمـشد  دنراد ، فلاخم  يأر  هک  ار  یناسک  دشاب ، یتادراو  يدـیلقت و  مه 
ار تسایس  یمالسا  یقالخا و  هرهچ  هداد و  تسد  زا  ار  یـسایس  ياوقت  هک  دنیارگ  یم  طارفا  هب  نانچ  هاگ  يداو  نیا  رد  دنور و  یم  شیپ 

روـط هب  هـچنآ  ناـیم ، نـیا  رد  دروآ . یمرد  شیاـمن  هـب  زباـه  ياـهگرگ  گـنج  یلواـیکام و  تسایـس  زا  ییاـمن  دـننک و  یم  شودـخم 
ریطخ هفیظو  ار  اهنآ  هب  لمع  و  نید ، زا  ار  اـهنآ   » یتادراو تاـیرظن  نیا  ناـیرجم  هک  تسا  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  بیجع  يا  هدـنهدرازآ 

تـسایس يارجا  لمع  رد  دـناد و  یم  يراد  هیامرـس  یتسینومک و  زا  طلتخم  ار  یمالـسا  داـصتقا  یمـشاه  روهمج  سیئر  دـنناد . یم  دوخ 
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مالسا فیعـضت  ناونع  هب  اهراب  ار  نآ  ساسا  رب  ياهدرکلمع  تسایـس و  نیا  ّدر  دقن و  24 و  .« درادنپ یم  یمالـسا  داصتقا  نامه  ار  لیدعت 
ماجنا ار  مدوخ  یعرش  هفیظو  هرخالاب  نم  : » دیوگ یم  هتسناد و  مالسا  رظن  ار  یـسایس  هعـسوت  زین  یمتاخ  روهمج  سیئر  دیامن . یم  حرطم 

هب ار  مالـسا  رظن  ام  دـندومرف  یم  ناگرزب  نیا  رگا   25 .« ما هتفریذپ  دوش ، هدایپ  دیاب  هک  یلـصا  ناونع  هب  ار  یـسایس  هعـسوت  اریز  مهد ; یم 
اب میـشوکب و  دـیاب  الوا  هک  میتسناد  یم  اریز  دوب ; نشور  فیلکت  مینک  یم  لمع  دوجوم  تایرظن  نیرتهب  هب  ریزگاـن  میا و  هدرواـین  تسد 

تافآ تسین و  مالسا  رظن  دوش  یم  ارجا  هچنآ  ًایناث  مینک . دیلوت  عورشم  ياهوگلا  یمالسا و  تایرظن  یملع  زکارم  اههاگشهوژپ و  تیوقت 
داجیا شرثا  نیرتراوگان  نید  مهف  رد  يراگنا  لهـس  ملع و  رد  يراگنا  هداس  اما  دشاب ، یمن  متاخ  نید  هب  طوبرم  نآ  بولطمان  ياهدمایپ 

، اـهراجنه هتـشر  کـی  روحم  رب  داـهن  ره   » رگید ياـهداهن  اـب  هطبار  رد  نید  داـهن  ّرثأـت  ریثأـت و  دوب . ینید  مسیلاروـلپ  يارب  ینیع  دـهاوش 
ياهراجنه هعماج و  کـی  ياـهداهن  لاـح ، نیا  اـب  یلو   26« هتفای نامزاس  دـنمتخاس  تدـش  هب  راظتنا  دروم  يراتفر  ياـهوگلا  اـهشزرا و 

هک ور  نآ  زا  یلو  دراد . یپ  رد  اهداهن  ریاس  رب  ار  یتاریثأت  داهن  ره  رد  ینوگرگد  هک  يا  هنوگ  هب  دنراد ، یمکحم  طابترا  مه  اب  دـنمداهن 
یمرد هعماج  کی  یگنهرف  ّتنـس  زا  یـشخب  تروص  هب  اهداهن  رد  هداتفااج  يراـتفر  ياـهوگلا  هک  نادـنچ  دـنرادیاپ ، تبـسن  هب  اـهداهن  »

هدوسرف داهن  نآ  رد  هدـمآ  شیپ  لوحت  دـنک ، داجیا  اهداهن  ریاس  رد  ار  یبسانم  ياهینوگرگد  دـناوتن  داهن  کـی  رد  لوحت  رگا   27« دنیآ
هب تیبرت  میلعت و  داهن  فعـض  رطاخ  هب  فیرحت و  قیرط  زا  نید  ناریا  یتنـس  یعیبط  تایح  رد  ددرگ . یم  زاب  نیـشیپ  تیعـضو  هب  هدش و 

تشاد و رارق  تموکح  داهن  ریثأت  تحت  نید  داهن  تقیقح ، رد  دوب و  هدمآرد  نیطالس  ياههلـسلس  تیعورـشم  عبنم  رگ و  هیجوت  تروص 
، دش میقع  نید  داهن  نردم  یعیبط  تایح  نارود  رد  دوب . زجاع  دودحم و  رایـسب  درک  یم  دشر  نید  وترپ  رد  دـیاب  هک  تیبرت  میلعت و  داهن 

تالوحت اب  بساـنتم  تیبرت  میلعت و  داـهن  ضوع ، رد  28 و  دندش رورت  ای  هدیسر و  تداهـش  هب  اراکـشآ  دیلقت  عجرم  دنچ  هک  يا  هنوگ  هب 
یگتسباو میکحت  ياتسار  رد  شرورپ  شناد و  تفای و  ینوگرگد  دوب  هدرک  لیم  یبرغ  یگتسباو  هب  یلیا  یگتـسباو  زا  هک  تموکح  داهن 

داهن ات  تشاد  نآ  مزع  نید  داهن  رد  لوحت  داجیا  اب  یمالـسا  بالقنا  تکرح  داهن . داـینب  یگنهرف  يرکف و  یگتـسباو  هدولاـش  رب  یـسایس 
ترـضح دـهنرب . هبیط  تایح  ياهرایعم  ساـسا  رب  هتخاـس و  نوگرگد  يونعم  ینید و  هدولاـش  رب  ار  تیبرت  میلعت و  داـصتقا و  تموکح و 

هلیـسو نیا  هب  دومن و  نوگرگد  ار  تایعامتجا  ورملق  رد  هژیو  هب  نید ، زا  یتنـس  مهف  نانّیدـتم و  رب  مکاح  یتنـس  ياضف  ( هرـس سدـق  ) ماما
یم لیـصحت  دندیـشک ، یم  تمحز  یه  دوب . يدعب  کی  مه  هیملع  ياههزوح  : » دـندومرف یم  ناشیا  دز . مقر  ار  بالقنا  یلاع  ياهراجنه 
همه هک  دوب  شباب  دنچ  دوب . یسنم  ًابیرقت  شباوبا  رتشیب  هقف  رد  مه  نآ  یمالـسا  مولع  لیـصحت  هک  دوب  نیمه  شعـضو  اما  هچ ، دندرک و 
نید داهن  ياهدرکراک  ینیمخ  ماما  بتکم  ناـگتفای  شرورپ   29 .« دوب فراعتم  تقو  نآ  هک  یباب  دنچ  نامه  رد  دوب  هدـش  زکرمتم  اهرکف 

ینوگرگد نیا  دندروآرد . هبیط  تایح  هب  رذگ  يارب  يداهج  تیعضو  هب  یعیبط  تایح  رد  یفاعضتسا  تیعضو  زا  ار  نآ  دنداد و  رییغت  ار 
لیم يدرکراک  یب  هب  داهن  نیا  دـیدج  تیعـضو  هجیتن ، رد  دـشن و  لمع  اهنآ  هب  هک  تشاد  یمزاول  دـناشن  راب  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  هک 

. دوب یلاع  ياهراجنه  اب  گنهامه  دـنمداهن  ياهراجنه  داـجیا  اـهداهن و  ریاـس  رد  ینوگرگد  داـجیا  تقیقح  رد  هدـشن  لـمع  مزاول  درک .
، داـصتقا ياـهداهن  راـنک  رد  نید  اریز  دـیدرگ ; دـیدج  تیعـضو  رد  نید  داـهن  شیاـسرف  ببـس  دـنمداهن  ياـهراجنه  ینوگرگد  يدـنک 

ساسا رب  هک  یـسک  دندوب . هدش  يدنب  تروص  يرابکتـسا  یفاعـضتسا و  تروص  هب  الماک  اهداهن  نیا  تفرگ و  رارق  شزومآ  تموکح و 
ياهراجنه اریز  دـنک ; یم  یـشزرا  یب  ساسحا  هدـش و  راچد  هدوهیب  یعامتجا  هلدابم  یعون  هب  دـیامن ، لـمع  بـالقنا  یلاـع  ياـهراجنه 

هعماج هکنآ  يارب  . » تسا هدـش  درکراک  یب  نید  داهن  تالوحت  دوش و  یم  جـیورت  تموکح  يوس  زا  یبرغیاهداهن  اهشزرا و  اب  دـنمداهن 
یگنهامه رگا   30 .« دنـشاب هتـشاد  طابترا  مه  اب  هدنزاس  دمآراک و  هنوگ  هب  دـیاب  نآ  نیداینب  ياهداهن  دـشاب ، هتـشاد  يرثؤم  درکراک  يا 

شزرا تلع  هب  نید  هتبلا  ددرگ . یم  يراجنه  داضت  بجوم  دیآ و  یم  دیدپ  تسـسگ  یعامتجا  مظن  رد  دـشاب  هتـشادن  دوجو  اهداهن  نایم 
نیمه هب  درادن و  دوجو  یماجسنا  نینچ  یعامتجا  ماظن  تیلک  رد  یمومع  تهج  زا  یلو  دراد  رثا  یعامتجا  ماجـسنا  رد  ًامیقتـسم  يروحم 

ام هعماج  رد  هکنیا  اب  مدرم  يرواب  نید  يافرژ  داژن ; يدـمحا  باختنا  تسین . شدوخ  ياـج  رد  زیچ  چـیه  دـننک  یم  ساـسحا  مدرم  تلع 
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راثآ ندـید  اب  رواـب  نید  هاـگآ و  مدرم  اـما  دـندش ، یم  ارجا  یمالـسا  ماـن  هب  نوگاـنوگ  يداـصتقا  ياـههیور  گـنراگنر و  ياـهتسایس 
ریثأت تحت  هتـشاد و  هلـصاف  مالـسا  زا  هدش  ارجا  ياههمانرب  بولطم  راثآ  نیمه  تبـسن  هب  هک  دندیدرگ  یم  هجوتم  اههمانرب  نیا  بولطمان 
نامرآ  » هک دندیزگرب  ار  ییادیدناک  لاس 1384  هامریت  رد  ور ، نیا  زا  تسا . هدمآ  دیدپ  برغ  نّدـمت  ياهنامرآ  اهشزرا و  اههشیدـنا و 
نودب تاغیلبت و  ياههنیزه  لقادح  اب  داژن  يدـمحا  روهمج  سیئر  دوب . هدـناشن  دوخ  ياهراعـش  اههمانرب و  ردـص  رد  ار  یمالـسا » تلود 

درک ادیپ  تیلوبقم  نید ، داهن  یبالقنا  تالوحت  موادت  میکحت و  هب  مدرم  یساسا  زاین  صیخشت  يارب  طقف  یـسایس  ياهحانج  هب  یگتـسباو 
ققحت یگنوگچ  يارب  یفاک  شناد  زونه  اما  دشخب . ققحت  هعماج  رد  رتشیب  هچره  دـهد و  شرتسگ  ار  تیونعم  تلادـع و  ات  دـش  رومأم  و 

لاس هدزناش  ای  لاس  تشه  هب  تبـسن  يرتهب  تیعـضو  رد  نونکا  هک  دنچره  تسا . هدشن  دیلوت  یمالـسا  بالقنا  ياهنامرآ  هبیط و  تایح 
اهنیا دـیدرت  نودـب  یلو  میراد ، تموکح  داـصتقا و  ياـهداهن  رد  لوحت  تیریدـم  يارب  یمالـسا  ياههشیدـنا  تاـیرظن و  میتسه و  شیپ 
هجوت دیاب  داژن  يدمحا  ياقآ  نیاربانب ، مینک . ادج  جـیار  تایرظن  یبرغ و  مولع  يریگراک  هب  زا  ار  دوخ  میناوت  یمن  زونه  دنتـسین و  یفاک 

ادابم دراد و  جاور  یمالساریغ  ياهراجنه  يدراوم  هچ  رد  دوش و  یم  هدافتـسا  برغ  ییاغ  ياهشزرا  رب  ینتبم  تایرظن  اجک  رد  هک  دنک 
دننامه مدرم  هک  دنچره  تسا . مدرم  يدامتعا  یب  نآ  هجیتن  هک  دراذگ  يا  هدش  یط  هار  هروک  هب  مدق  هدروآ و  رامش  هب  یمالسا  ار  اهنآ 

رگید نآ  زا  سپ  اما  دوش ، روهمج  سیئر  داژن  يدمحا  بانج  مه  مود  راب  يارب  دـنهدب و  ناشیا  هب  ار  نکمم  تصرف  مامت  هتـشذگ  دراوم 
شبنج زا  تیامح  ار  دوخ  ياههمانرب  مامت  لوا  لصا  روهمج  سیئر  ياقآ  هچنانچ  دوب . دهاوخن  تمدـخ  هصرع  هب  تشگزاب  يارب  یلاجم 

بالقنا موادت  طرش  درادرب . شیاهراعـش  ققحت  رد  یمکحم  ياهماگ  دناوت  یم  دهد  رارق  مالـسا  ییاغ  ياهشزرا  ساسا  رب  شناد  دیلوت 
فقوت ای  لوفا و  تسکـش ، يانعم  هب  هتفرگ ، رارق  بالقنا  يور  شیپ  هک  ام  هعماج  ياهداهن  ینوگرگد  يدنک  گرزب  لکـشم  دـیدرت  یب 
شهاـک هداـتفا  رطخ  هب  عناـم  نیا  دوجو  اـب  هچنآ  تشذـگ . نآ  زا  دـیاب  هک  تسا  گرزب  عناـم  کـی  طـقف  هکلب  تسین ، یمالـسا  بـالقنا 

اما تسا ! تیونعم  یـضعب  رظن  رد  زین  یقیـسوم  صقر و  هب  نتخادرپ  یتح  دراد و  ینوگاـنوگ  ياـهتروص  تیونعم  تسا . ینید  تیونعم 
یم يزاسدوخ  یـسانشدوخ و  رد  هک  یـسک  ینید  هاگرظن  زا  تسا . دـنوادخ  دوخ و  اب  هنـالاعف  هناـهاگآ و  هطبار  يرارقرب  ینید  تیونعم 
ورف رس  قحریغ  یتردق  چیه  هناتسآ  رب  هتفاتنرب و  ار  يربکتـسم  چیه  هطلـس  دروآ ، يور  اتکی  راگدرورپ  تیدوبع  هب  رتشیب  هچره  ات  دشوک 

ناسنا راتفر  راکفا و  رد  هک  تسا  یهاگآادـخ  جارعم  اـت  ناـسنا  یهاـگآدوخ  جوا  ترطف و  ییافوکـش  تیونعم  نیارباـنب ،  31. دروآ یمن 
شناد هک  يونعم  راکفا  دزاس و  یم  دنمداهن  هعماج  رد  ار  ینید  ياهراجنه  هک  يونعم  راتفر  میدنمزاین ; ود  ره  نیا  هب  ام  دنک و  یم  هولج 
ترطف يزاسافوکـش  زا  تسا  تراـبع  يوـنعم  تیبرت  تیوـنعم  دـهد . یم  تسد  هـب  ار  بـالقنا  یلاـع  ياـهراجنه  يدـنمداهن  يارب  مزـال 

سدق و عبنم  اب  طبر  رد  ار  دوخ  ناسنا  هک  یتقو  یـسانشادخ . هب  یـسانشدوخ  زا  ناناوج  ناناوجون و  هژیو  هب  مدرم  نداد  ریـس  يدـیحوت و 
مایق نآ  ربارب  رد  دبات و  یمنرب  ار  یعیبط  تایح  متـس  جنر و  32 و  دنک یگدنز  هبیط  تایح  رد  دناوت  یم  دسانـشب ، تزع  رون و  تراهط و 

موادت يارب  ام  دوش . هدـیچیپ  مهرد  رابکتـسا  ساسا  هکنیا  رگم  دـنک ، یمن  فقوت  هاگ  چـیه  دریگ و  یم  شیپ  رد  تدـهاجم  هار  هدومن و 
رد تیبرت  میلعت و  داهن  ياوتحم  راتخاس و  رد  یـساسا  تـالوحت  ترورـض  نیا  میـشاب و  یم  موس  لـسن  يونعم  تیبرت  هب  ریزگاـن  بـالقنا 

هئارا ار  یتیبرت  سکع  هب  هکلب  دنک ، یمن  هدامآ  هبیط  تایح  يارب  ار  نامنادنزرف  ام  زورما  یـشرورپ  یـشزومآ و  ماظن  دبلط . یم  ار  هعماج 
كردم و ماقم و  هافر و  يارب  دنوش و  یعیبط  تایح  هب  دورو  هدامآ  هک  دنک  یم  ینورد  اهنآ  يارب  ار  ییاهراجنه  اهشزرا و  دهد و  یم 
مزع و دوش و  افوکـش  نانچ  ناناوجون  ناکدوک و  ترطف  دـیاب  شرورپ  شزومآ و  ماظن  رد  دـننک . شالت  ییایند  ماـهوا  تاراـبتعا و  ریاـس 

تیدوبع سفن و  بیذـهت  يارب  دـنریگ و  شیپ  ار  تدـهاجم  هار  اوق  ماـمت  اـب  هک  دـنک  ذوـفن  ناـشناج  رد  هبیط  تاـیح  ناـمرآ  هب  قاـیتشا 
ترورـض دـنزاس . كاپ  یهابت  یهایـس و  زا  ناج  هصرع  دـننامه  زین  ار  هعماج  هصرع  ات  دـنوش  هدامآ  دـننک و  وپاکت  شـالت و  راـگدرورپ 

هک یـشناد  هب  زاین  تسخن  تشاد : دـهاوخ  یپ  رد  رثا  ود  دـبای  شرتسگ  هعماج  رد  ینید  تیونعم  هچنانچ  شناد  دـیلوت  يارب  يزیر  همانرب 
مود دزاس ; لوحتم  ار  هعماج  ياـهداهن  دـنک و  لـقنم  عاـمتجا  تلود و  ياـههمانرب  یمومع و  هزوح  هب  یـصخش  هزوح  زا  ار  تیونعم  نیا 
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ًاساسا دراد و  جاور  یبرغ  نردم  تسپ  نردم و  یعیبط  تایح  زا  هدمآرب  تایرظن  هاگشناد  رد  زورما  دیامن . فرطرب  ار  زاین  نیا  هک  یشناد 
یم ارف  ار  موـلع  نیا  یناـسک  هچ  لاـح  تسا . برغ  يرابکتـسا  ماـظن  هیجوـت  مه  موـلع  نیا  درکراـک  دوـش . یمن  تفاـی  يزیچ  نآ  زا  ریغ 

. دنا هدید  شزومآ  یعیبط  تایح  رد  یگدنز  يارب  لاس  هد  زا  شیب  لوط  رد  دـنا و  هدرکن  كرد  ار  بالقنا  تقیقح  هک  یناناوج  دـنریگ ؟
هجیتن نایاپ ، رد  دزاس . افوکـش  ار  يرطف  ياهدادعتـسا  دناوت  یمن  نآرق  فراعم و  مالـسا و  خـیرات  رد  دـحاو  دـنچ  ندـنارذگ  دـیدرت  یب 

يا هنالعفنم  هنوگ  هب  هک  تسا  يّریحتم  ناناوج  هتفای ، تخاس  یلاع  شرورپ  شزومآ و  ماـظن  ود  رد  هک  تیبرت  میلعت و  داـهن  تـالوصحم 
ام تسـشن . دهاوخن  رمث  هب  یلاع  شزومآ  ماظن  رد  يرییغت  چـیه  شرورپ  شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  نودـب  دـنا . هدـنام  يراجنه  داضت  رد 

هتفرگارف و ار  دـیدج  شناد  يونعم  ینابم  ینید و  ياههشیدـنا  ساسا  رب  دـناوتب  هک  میراد  زاـین   33 ینیدـتم يرکف  نشور  يورین  هب  زورما 
ناناوج يونعم  تیبرت  هب  زاغآ  زا  نادرمتلود  هک  دـش  دـهاوخ  یلمع  ینامز  رما  نیا  دـنک و  دـیلوت  هبیط  تاـیح  ققحت  يارب  كاـپ  یـشناد 
تیبرت میلعت و  داهن  رگا  دنـشاب . هدـش  ینورد  الماک  هبیط  تایح  ناـمرآ  بـالقنا و  ییاـغ  ياـهشزرا  هب  تبـسن  اـهنآ  دـنرامگ و  تمه 

ینیدـتم يرکف  نشور  يورین  روشک  شزومآ  ماظن  یجورخ  دوش ، هداد  رییغت  نید  داهن  رد  یبالقنا  ياهینوگرگد  ساـسا  رب  هنادنمـشوه 
دـهد و همتاخ  دوجوم  يراـجنه  داـضت  هب  هتخاـس و  نوگرگد  بساـنم  روط  هب  زین  ار  داـصتقا  تسایـس و  داـهن  دـناوت  یم  هک  دوب  دـهاوخ 

تاناکما دبلط و  دادمتـسا  دهعتم  ناققحم  ناداتـسا و  زا  تلود  هک  تسا  مزال  فدـه  نیا  ققحت  روظنم  هب  دـشاب . هبیط  تایح  شخبدـیون 
نیا رد  دننک و  داجیا  ار  هعماج  یساسا  ياهداهن  لوحت  يارب  مزال  رازفا  مرن  دیفم  تایرظن  دیلوت  اب  دنناوتب  ات  دراذگ  ناشرایتخا  رد  ار  مزال 

بیترت نیا  هب  دـننک و  يربهر  هعماج  رد  یمالـسا  بالقنا  ییاغ  ياهشزرا  ندرک  هنیداـهن  روظنم  هب  ار  ییوجـشناد  شبنج  يرکف  ياـضف 
زین ار  شرورپ  شزومآ و  راتخاس  دنناوت  یم  ناداتسا  ناققحم و  زا  دهعتم  ناگبخن  هورگ  نیمه  دیآرب . یـشزومآ  ماظن  زا  بسانم  یجورخ 

تایرظن هب  لمع  رد  تلود  تیمها  دسر  یم  رظن  هب  زیچ  ره  زا  رت  مهم  هچنآ  نایم  نیا  رد  دـننک . يزاسزاب  رت  یمالـسا  هچره  هداد و  رییغت 
ناگبخن ياههشیدنا  هتـسناد و  هیرظن  بحاص  ار  دوخ  هبتر  یلاع  ناریدم  هک  دوب  نینچ  هتـشذگ  ياهتلود  رد  الومعم  تسا . هدـش  دـیلوت 
ناگبخن هب  دامتعا  شناد  دـیلوت  ترورـض  هک  یلاح  رد  دنتـشاگنا . یم  یتسیلآ » هدـیا   » و دوگ » زا  نوریب  «، » اراکان  » ار تردـق  زا  لـصفنم 

يراج عاضوا  زا  عالطا  تیلوئـسم و  اب  هطبار  هکنیا  رب  نوزفا  دبلط . یم  دنا ، هتـشامگ  تمه  شهوژپ  هب  تغارف  اب  هک  ار  تردق  زا  لصفنم 
هئارا اهلالدتـسا و  عون  يزاس و  هیـضرف  اـت  یباـی  هلئـسم  زا  شهوژپ  لـحارم  ندوب  رت  هناـنیب  عقاو  هچره  روظنم  هب  فلتخم  ياـهشخب  رد 

ار یمالـسا  هعماج  تموکح و  زا  کـچوک  دـنچره  ییوگلا  ناوت  یم  قیرط  نیا  زا  دـیدرت  یب  تسا . مزـال  مهم و  رایـسب  یلمع  ياـهوگلا 
ققحت یمالـسا  لدع  تموکح  يارب  ناهج  يزاس  هدامآ  روظنم  هب  ار  بالقنا  رودـص  گرزب  نامرآ  دومن و  داهنـشیپ  نایناهج  هب  هتخاس و 
ساسا رب  یلک  روط  هب  ار  یعامتجا  ماظن  میوش  قفوم  ام  رگا  هک  دـیآ  شیپ  نامگ  نیا  تسا  نکمم  یناـهج  ماـظن  زا  یگتخیـسگ  دیـشخب .

یـسایس و ياوزنا  هب  هدروخ و  مه  رب  ناهج  ياهروشک  اب  ام  تابـسانم  زا  يرایـسب  میزاس  لوحتم  نید ، داـهن  رد  یبـالقنا  ياـهینوگرگد 
بالقنا رگا  هکنیا  خساپ  دوب . دهاوخ  راوشد  رایسب  ای  لاحم  طیارـش  نیا  رد  یمالـسا  تموکح  هعماج و  ياقب  میوش و  یم  راچد  يداصتقا 

ندمت ياههیاپ  موس  هرازه  زاغآ  رد  هزورما  یلو  دش ، یم  نیرفآ  لکـشم  یتسار  هب  هلئـسم  نیا  تفای  یم  تسد  یقیفوت  نینچ  هب  هطورـشم 
ندمت یبایماک  ياهصخاش  زا  يرایسب  ینوگرگد  اب  هرس ) سدق  ) ینیمخ ماما  رـصع  هدش و  تسـس  تدش  هب  تسایـس  داصتقا و  رد  برغ 

اب ناریا  رگا  دنتسه . یگدنز  يارب  رگید  ییوگلا  يوجوتسج  رد  هزات و  یحرط  هنـشت  ناهج  گرزب  نارّکفتم  هزورما  34. تسا هارمه  برغ 
ماظن توترف  هدوسرف و  هرکیپ  ياضعا  زا  يدنچ  نتـسسگ  اب  دنام و  دهاوخن  اهنت  دـشوکب  دوخ  ياهنامرآ  ققحت  يارب  دـنوادخ  هب  لاّکتا 

ماجرف اما  تسین ، لهـس  راوشد ، تدهاجم  نیا  هتبلا  دـص  و  دوب . دـهاوخن  اجرب  زین  ریگ  ملاع  مهو  نیا  رگید  رـصاعم  یعیبط  تایح  یناهج 
رپ روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  دوش  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ناهج  هک  دیسر  دهاوخ  اجنآ  هب  تیاهن  رد  اریز  تسا ; دنیاشوخ  کین و  رایـسب  نآ 

نییآ رد  تسایس  ات  نافرع  زا  هدنراگن ، 2 ـ دعب . هب  ياه 80  لاس  زا  ناناوج  یّلم  نامزاس  ياه  یجنسرظن  کن : 1 ـ تشون :  یپ  تسا . هدش 
: لحن 3 ـ ص 379ـ408 . ، 1382 مهد ، دلجم  ینیمخ ، ماما  ینافرع  یقالخا ـ  ياه  هشیدنا  هرگنک  تالاقم  هعومجم  ینیمخ ، ماما  هشیدـنا  و 
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ياـه شهوژپ  زکرم  مق ، نیدرورف 1383 ، ش 28 ، هشیدـنا ، قاور  هلجم  موس ،» لسن  تلاسر  بالقنا و  فادـها  ققحت  ، » هدـنراگن 4 ـ . 79
ص ، 1376 مود ، چ  یمالـسا ، فراعم  سورد  دیتاسا و  روما  تنواعم  هنامیپ ، ثیدح  ایناسراپ ، دیمح  5 ـ ص 106 . امیس ، ادص و  یمالسا 
ش 35، هشیدنا ، قاور  هلجم  ییاکیرمآ ،» رابکتـسا  ياه  صخاش  لیلحت  ، » هدنراگن 7 ـ ص 300 . تیریدـم ، ام و  ولگبناهج ، نیمار  6 ـ . 40
، نامه 9 ـ ص 74 . ، 1381 ایتوت ، مهدزیس ، چ  یثالث ، نسحم  همجرت  یـسانش ، هعماج  رب  يدمآرد  نئوک ، سورب  8 ـ ص 60 . نابآ 1383 ،

همجرت هعــسوت ، لاـح  رد  ياـهروشک  رد  رقف  یهدـب و  نارحب  يداـصتقا  لیدـعت  دراودا ، دــیوید و  11 ـ ص 111 . ناـمه ، 10 ـ ص 74 .
Research dep, of IMF, نینچمه ، 1375 یناگرزاب ، ياه  شهوژپ  تاـعلاطم و  هسـسؤم  نایدـمحم ، دومحم  دازآ و  اـضرمالغ 
THE Theoretical aspect of the Desigh of the Fund Supported adjustment program, IMF

ناشن ناققحم  زا  یضعب  13 ـ ص 29 . ، 1373 رادید ، نارهت ، دنوایک ، زیزع  همجرت  گرزب ، ییورایور  وراترتسل ، PU6, 1987, p.4. 12 ـ
همطاف ر.ك : . ) تسا هتشاد  یپ  رد  ار  یعامتجا  ياه  يراجنهان  هچ  ناریا  رد  يرباربان  رقف و  شیازفا  لیدعت و  تسایس  يارجا  هک  دنا  هداد 

يروهمج یـسایس  داصتقا  هدازنامرک ، دمحم  14 ـ ص 186 ). ، 1380 ریوک ، رـشن  یعامتجا ، ياه  يراجنهان  رقف و  راتخاس  لیدـعت  ییاباب ،
تاراـشتنا نارهت ، یندـم ، هعماـج  ققحت  هدـنراگن ، ر.ك : 15 ـ ص 95 . ، 1380 هجراـخروما ، ترازو  تاراـشتنا  نارهت ، ناریا ، یمالــسا 

17ـ ص 130 و 177 . ، 1381 رصاعم ، هاگن  رشن  ناریا ، یسایس  یـسانش  هعماج  رب  يا  هچابید  هیریـشب ، نیـسح  16 ـ . 1378 قفوم ، ناناوج 
هشیدنا گنهرف و  هاگشهوژپ  نارهت ، یندم ، هعماج  انالوم ، دیمح  18 ـ ص 330 . لوا ، چ  ، 1374 ین ، نارهت ، یسایس ، یسانش  هعماج  ومه ،

،1378 ریفس ، رشن  نارهت ، نایدمحا ، تردق  همجرت  یندم ، هعماج  یـسایس  داصتقا  نویدم ، یپ . یج . 19 ـ ص 70 و 71 . ، 1382 یمالسا ،
Convantion on the elimenation of all froms of scrimination a . 21 ص 107 . ناــمه ، 20 ـ ص 118 .
23ـ ص 21 . ناتسمز 82 ، ش 29 ، دقن ، باتک  همانلـصف  نویـسناونک ،» هاگتـساخ  مسینیمف ، ، » دـنوسالع ابیرف  gainst women. 22 ـ
اه تقیقح  يریفس ، دوعسم  24 ـ ص 258 و 259 . ، 1380 رکذ ، تاقیقحت  رشن و  هسسؤم  نارهت ، تسایس ، عامتجا ، مالسا ، نیمرآ ، نسحم 

، تینما يداصتقا و  یسایس  هعسوت  یمتاخ ، دّمحم  دیس  25 ـ ص 137 . ، 1378 ین ، نارهت ، یناجنسفر ، یمشاه  اب  وگوتفگ  اه ، تحلصم  و 
هّللا ۀیآ  هلمج  زا  28 ـ ص 110 . نامه ، 27 ـ ص 111 . یـسانش ، هعماج  رب  يدمآرد  نئوک ، سورب  26 ـ ص 130 . ، 1379 ون ، حرط  نارهت ،
ماما راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  نارهت ، مهدـفه ، چ  رون ، هفیحـص  ینیمخ ، ماما  29 ـ سّردم . نسحدیـس  هّللا  ۀـیآ  يرون و  هّللا  لضف  خـیش 
ماما مارم  رد  تسایـس  اب  تیونعم  دنویپ  ، » هدنراگن ر.ك : 31 ـ ص 115 . نیـشیپ ، نئوک ، سورب  30 ـ ص 37 و 38 . ، 1378 هر ،)  ) ینیمخ

33ـ ص 46 . ، 1383 یئابطابط ، هماّلع  راثآ  رشن  میظنت و  هسـسؤم  مق ، یقـشاع ، نییآ  ومه ، 32 ـ دادرخ 84 . هشیدـنا ، قاور  هلجم  ینیمخ ،»
، مق ینیمخ ، ماما  رصع  یتجاح ، اضردمحا  ریم  34 ـ ص 111 . دادرم 1383 ، ش 80 ، تفرعم ، هماـنهام  يرکف ،» نشور  موس  يورین  ، » ومه

تفرعم همانلصف  عبنم : . 195 ص 181 ـ ، 1381 باتک ، ناتسوب 

ناریا یمالسا  بالقنا  دروم  رد  روم  نوتگنیرب  هیرظن  تسبراک 

تسبراک رد  یعـس  هلاقم  نیا  هدیکچ : هدیکچ : زرواشک  سابع  هدنـسیون : ناریا  یمالـسا  بالقنا  دروم  رد  روم  نوتگنیرب  هیرظن  تسبراک 
يارب دراد . ار  ناریا  بالقنا  نییبت  ناوت  روم  ۀـیرظن  ایآ  هک  تسا  نآ  هلاقم  نیا  یلـصا  لاؤس  دراد . ناریا  بـالقنا  رب  روم  نوتگنیرب  ۀـیرظن 

ةزیگنا توق  ناناقهد و  یبالقنا  ناوت  هقبط ، تلود /  طباور  يزرواشک ، ماظن  عون  ینعی  روم  رظن  دروم  ياهریغتم  ادتبا  لاؤس  نیا  هب  خـساپ 
رد ییاوژروب  یناقهد و  الاب ، زا  ياهبالقنا  عوقو  ناکما  هاگنآ  تسا . هدش  هتفرگ  راک  هب  ناریا  بالقنا  دروم  رد  يزاسون ، يارب  يزاوژروب 

تاقبط تلود ، لادوئف ، ناقهد ، يزاوژروب ، مسینومک ، مسیـشاف ، يرادهیامرـس ، بالقنا ، اههژاودـیلک : تسا . هدـش  یـسررب  ناریا  ۀـعماج 
ياهههد رد  یعامتجا  یـسایس و  ياههدـیدپ  نیرتینیبشیپ  لباقریغ  نیرتبلاج و  زا  یکی  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هلاـقم : نتم  یعاـمتجا 

راـکهب نآ  نییبـت  يارب  ار  اـهتفایهر  عاوـنا  هک  يروـط  هب  هدرک ، بلج  دوـخ  هب  ار  نازادرپهیرظن  زا  يرایـسب  رظن  بـالقنا ، نـیا  تـساریخا .
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دسریم رظن  هب  . دنشاب یمالـسا  بالقنا  رگنییبت  ییاهنت  هب  دنناوتیمن  اهتفایهر  نیا  زا  کیچیه  هک  تسا  نآ   ، اهیـسررب نیا  ۀجیتن  دناهدرب .
ترابع هب  دـننزب . يزادرپهیرظن  هب  تسد  ناریا  یـسایس  یعامتجا و  طیارـش  هب  هجوت  اـب  دـیاب  نازادرپهیرظن  یمالـسا ، بـالقنا  نییبت  يارب 

طیارـش و ساـسا  رب  دـیآ و  نوریب  یناریا  ۀـعماج  لد  زا  دـیاب  هیرظن  نـیا  دـیامن ، نییبـت  ار  ناریا  بـالقنا  ياهـیرظن  تـسا  رارق  رگا  رگید ،
هتخاس و عماوجرگید  یعاـمتجا  یـسایس و  طیارـش  ساـسا  رب  هک  یتاـیرظن  تسا  یعیبط  دوش . هتخادرپ  هتخاـس و  ناریا  ۀـعماج  تایـضتقم 

دهاوخ راچان  هاگنآ  دیامن  نینچ  دهاوخب  يزادرپهیرظن  رگا  دنهد . حیـضوت  ار  بالقنا  نیا  ییاهنت  هب  دوب  دنهاوخن  رداق  دـناهدش ، هتخادرپ 
لاثم نیرتهب  دنک . دراو  نآ  هب  ار  يدیدج  ياهریغتم  فذح و  ار  دوخ  ثحب  زا  يرـصانع  دزای و  تسد  دوخ  ۀیرظن  لیدعت  حرج و  هب  دـش 
دنناـم رگید  ياـهبالقنا  رب  تسبراـک  لـباق  یگداـسب  شاهیرظن  هکدـنادیم  دوخ  لوپچاکـسا  تسا . لوپچاکـسا  ادـت  ۀـیرظن  هنیمز  نیا  رد 
هدـیقع نیا  رب  یلو  تسین ، یپویتا  وئاسیب و  ۀـنیگ  کیبمازوم ، الوگنآ ، يویلوب ، ابوک ،  ریازجلا ، مانتیو ، يوالـسگوی ، کیزکم ، ياهبالقنا 

حرج و نردـم  یعامتجا  ياهبالقنا  كردو  مهف  يارب  يدـیلک  ناونع  هب  ناوتیم  ار  وا  ۀـیرظن  يدـیلک  ياـهریغتم  هک  دـیامنیم  يراـشفاپ 
زا هدافتـسا  یتاـقبط ، طـباور  ودـیلوت  ياههویـشرب  هیکت  يداراریغ ، هاگدـید  ، ییارگراـتخاس هاگدـید  ریظن : ییاـهریغتم  ینعی  . درک لیدـعت 

یللملانیب يراتخاس  لباقتم  ياهـشنکاو  ۀنیمز  رد  یتلود  ياهنامزاس  رب  ندشزکرمتم  یناهج و  خیرات  یللملانیب و  ياههنیمز  رد  تاعالطا 
، ناریا بالقنا  نییبت  يارب  هکنآ  ینعی  دهدیم ؛ ماجنا  زین  ناریا  یمالسا  بالقنا  ةرابرد  ار  يراک  نینچ  لوپچاکـسا  (. Taylor 1984:46 )

عوقو رد  نارازگراک  هدارا و  شقن  هب  تسارگراتخاس و  لوپچاکـسا  مینادیم  هک  روطنامه  دنزیم . تسد  دوخ  ۀـیرظن  لیدـعتو  حرج  هب 
ناوت یمن  تسا و  هتـشاد  يراکنا  لباقریغ  شقن  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  عوقو  رد  يربهرو  يژولوئدـیا  نوچ  یلو  تسین . دـقتعم  بـالقنا 

نیا ندرک  دراو  اـب  و  دوخ ، ۀـیرظن  لیدـعت  حرج و  اـب  يوحن  هب  هدرک  یعـس  لوپچاکـسا  لـیلد  نیمه  هب  دومن ، فذـح  لـیلحت  زا  ار  اـهنآ 
رد ناریا » بالقنا  رد  یعیش  مالسا  هیتنار و  تلود   » ناونع اب  ياهلاقم  رد  يو  . دیامن ناربج  ار  شاهیرظن  ناصقن  شیوخ ، لیلحت  رد  اهریغتم 
اراد ار  یعامتجا  بالقنا  کی  طیارـش  اـنئمطم  ناریا )  ) بـالقنا دـیوگ … : یم  ناریا  بـالقنا  عوقو  زا  بجعت  راـهظا  زا  سپ  لاس 1982 ،

ياهبالقنا دروم  رد  مایخیرات  - یقیبطت قیقحت  رد  البق  نم  هک  ار  تابالقنا  لـلع  هب  طوبرم  تاراـظتنا  نآ ... عوقو  هنافـسأتم  یلو  دـشابیم 
زا انثتسا  نودب  … مباتک رد  نم  دهدیم :  همادا  وا   . Skocpol 1982 vol.11: 256) درب لاؤس  ریز  ماهدرک  ناونع  نیچ  هیسور و   ، هسنارف

داقتنا دـنوشیم ، هتخاس  ياهدوت  ياهـشبنج  هب  یکتم  یبـالقنا  ياهتـضهن  طـسوت  هناـهاگآ و  اـهبالقنا  دـناهتفریذپ  هک  ییاـههیرظن  یماـمت 
هدوت یعامتجا  تضهن  کی  طسوت  هناهاگآ  ًادـمع و  هک  هتـشاد  دوجو  ایند  رد  بالقنا  کـی  هک  تفگ  ناوتب  عقاو  رد  رگا  … ماهدرک … .

، تیاهن رد  لوپچاکسا  (. Skocpol 1982 Vol 11:257  ) تسا هاش  هیلع  ناریا  بـالقنا  بـالقنا ، نآ  عطق  روط  هدـش …هب  هتخاـس  يا 
یبالقنا بازحا  يوس  زا  هن  اما  هدش  هتخاس  بالقنا  ریظنیب  هناگی و  يوحن  هب  ناریا  رد  دیوگیم : هدرک و  دوخ  لیلحت  دراو  ار  يژولوئدیا 

، دناهتشاد هشیر   …. ناریا يرهش  تاعامتجا  رد  ًاقیمع  هک  ینامزاس  یگنهرف و  ياهمرف  زا  ياهعومجم  طسوت  بالقنا  نیا  هکلب   … نردم .
هعزانم گنهرف  ینعی  رگتیادـه  گنهرف  هک  دوشیم  هتخاس  یهجوت  لباق  نازیم  هب  بـالقنا  کـی  یماـگنه  . دوب هدـش  هتخادرپ  هتخاـس و 

هعماج نآ  یعامتجا  تایح  دوپورات  رد  خـیرات  لوط  رد  یمدرم ، تاطابترا  يارب  بسانم  یـسایس  ياههکبـش  هارمه  هب  مکاح  تردـق  هیلع 
ساسا رب  هک  ار  ياهیرظن  میهاوخب  رگا  هک  تسا  نینچ  دوخ  ۀـمدقم  ثحب  زا  هدـنراگن  ۀـجیتن  (. Skocpol 1982:258  ) دشاب هدش  هتفاب 
لیدعت حرج و  زا  ریزگان  میدنب ، راک  هب  عماوج  ریاس  دروم  رد  هدـش ، هتخادرپ  هتخاس و  ضورفم  ۀـعماج  کی  یـسایس  یعامتجا و  طیارش 

یـسایس و طیارـش  ساسا  رب  ياهیرظن  تسبراـک  ینعی   ) يراـک نینچ  تروص  نیا  رد  اـیآ  هک  تسا  نآ  لاوس  اـما  دـش . میهاوخ  هیرظن  نآ 
رگنییبت دـنناوتیم  یتایرظن  اهنت  هک  تسا  نآ  هدـنراگن  خـساپ  دوب ؟ دـهاوخ  هدـیاف  دـیفم   ( نامدوخ ۀـعماج  رب  رگید  ياهعماج  یعاـمتجا 
ياهیرظن نینچ  دناوتب  هکنآ  يارب  زادرپهیرظن  کی  یلو  دنـشاب . هدمآ  نوریب  عماوج  نامه  لد  زا  هک  دنوش ، هعماج  کی  صاخ  ياههدیدپ 

یبوخب دنراد  زین  ار  يریذپمیمعت  يرگنییبت و  ياعدا  دـنحرطم و  شرظن ، دروم  ةدـیدپ  باب  رد  هک  ار  ییاههیرظن  دـیاب  مرجال  دزاسب ، ار 
هتـشاد لماک  یهاگآ  شرظن  دروم  ةدـیدپ  نییبت  ةرابرد  فلتخم  تایرظن  زا  دـیامنب و  نانآ  تسبراک  يارب  ار  مزال  ینهذ  شالت  دسانـشب ،
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ساسا نیمه  رب  دـیامن . هئارا  دـمآراک  بسانم و  ياهیرظن  شدوخ ، ۀـعماج  یـسایس  یعامتجا و  طیارـش  ساـسارب  دـناوتب  هاـگنآ  اـت  دـشاب 
دشاب و هتـشاد  لیدعت  حرج و  هب  زاین  هیرظن  نیا  هک  دنچره  دنکیم  ادـیپ  تیمها  ام  يارب  ناریا  بالقنا  رب  روم  نوتگنیرب  ۀـیرظن  تسبراک 

يارب مزال  یگدامآ  ات  دنکیم  کمک  ناهوژپشناد  هب  درومنیارد ، يرظن  شالت  فرـص  . دـیامن نییبت  یبوخب  ار  یمالـسا  بالقنا  دـناوتن 
هکتسا نآ  رب  ام  یعـس  هلاقم  نیا  رد  دنیامن . بسک  ، دشاب هتـشاد  ار  یمالـسا  بالقنا  ةدـیدپ  نییبت  حیـضوت و  ناوت  هک  ياهیرظن  شزادرپ 

نیداینب شـسرپ  روم ،  ۀیرظن  یلـصا  ۀبوچراهچ  قبط  نیاربانب  .؟ ریخ ای  دراد  ار  ناریا  بالقنا  نییبت  ییاناوت  روم  نوتگنیرب  ۀیرظنایآ  میبایرد 
يارب روم  ۀـبوچراهچ  رگا  یتح  تسا  یهیدـب   . تسا قیبطت  لباق  روم  ثحب  دروم  ياهبالقنا  زا  کیمادـک  اب  ناریا  بالقنا  هکتسا  نیا  ام 

حیـضوت ار  بالقنا  عوقو  نامز  رد  دوجوم  يراتخاس  طیارـش  یخرب  لـقاال  دـناوتیم  کلذـعم  دـشابن ، یفاـک  ناریا  یعاـمتجا  ياـهتیعقاو 
. دزادرپیم اههیرظن  ریاس  نایم  رد  نآ  هاگیاج  روم و  ۀیرظن  حرط  هب  لوا  تمسق  تسا ؛ هدش  لیکـشت  یلـصا  تمـسق  ود  زا  هلاقم  نیا  . دهد

باتک رد  روم  نوتگنیرب  روم  نوتگنیرب  ۀـیرظن  حرط  دراد . صاصتخا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رب  هیرظن  نیا  تسبراـک  هب  هلاـقم  مود  شخب 
نیچ و ، هیـسور ، هـسنارف روشکراـهچ  رد  ار  يزاـسون  فـلتخم  ياـههار  یـسارکومد  يروتاـتکید و  یعاـمتجا  ياـههشیر  ناوـنع  اـب  دوـخ 

يو دنیبیم . الاب  زا  بالقناو  یتسینومک  ییاوژروب ، بالقنا  عون  هس  رد  ار  يزاسون  ياههار  مامت  ساسا  يو  دنکیم . یـسررب  ناتـسودنه 
طیارـش یـسررب  هب  نینچمه  دزادرپیم . نردم  ۀعماج  هب  ییاتـسور  ۀعماج  زا  راذـگرد  رادـنیمزو  ناقهد  ۀـقبط  ود  شقن  هبدوخ  لیلحت  رد 

روم يوس  زا  هدـش  ذاختا  شور  تسا . هتخادرپ  دـناهدوب ، مهم  يروتاتکیدو  یـسارکومد  روهظ  رد  تاـقبط  نیا  نآ  تحت  هک  يایخیراـت 
سپـس صاخ و  ياهدیدپ  نییبت  يارب  تسا  ياهیرظن  نییعت  لماش  یـسایق  شور  . تسا یقیبطت  یخیرات ـ  شور  هکلب  تسین  یـسایق  یـشور 
شور لـباقمرد  هیلوا . ۀـیرظن  راـبتعا  نییعت  روظنم  هب  اههیـضرف  نیا  نومزآو  دـنریذپلاطبا ــ  لـصا  رد  هک  بساـنم ـ  ياههیـضرف  جاتنتـسا 

زا یـسررب و  لیـصفت ، هب  رظن  دروم  ۀـعلاطم  هب  طوبرم  ِیخیراـت  دراوم  زا  ياهریجنز  نآ  رد  هک  تسا  یئارقتـسا  شور  یقیبطت ، یخیراـت ـ 
روم ( . Taylor 1984: 25  ) دوشیم جاتنتسا  ییاهنییبت  ساسا  نیا  رب  صخـشم و  یلولعم  تلع و  ياهمزیناکم  نایم  زیامت  هسیاقم ، قیرط 

ناونع هب  نپاژ  روشک  یـسررب  ییاوژروب و  بـالقنا  اـهنآرد  هک  ییاـههنومن  ناونع  هب  ناتـسلگنا  اـکیرمآ و  هسنارف ، روشک  هس  یـسررب  هب 
ۀنومن ناونع  هب  نیچ  روشک  یـسررب  ناملآ و  زا  دروم  نیا  رد  یلیمکت  تاحیـضوت  ۀـئارا  اب  هداد و  خر  الاب  زا  بالقنا  نآ  رد  هک  يروشک 

ناناقهد هک  ارچ  هدـش  یـسررب  دـهاش  هورگ  ناونع  هب  زین  ناتـسودنه  تسا .  هتخادرپ  هیـسور ، زا  یلیمکت  تاعالطا  اب  یتسینومک  بالقنا 
یلو هتشاد  مه  ار  یناملراپ  یسارکومد  یخیرات  ياهزاین  شیپ  هدوب و  رامثتـسا  تحت  ریقف و  نیچ  هیـسور و  ناناقهد  ةزادنا  هب  ناتـسودنه 

رد دوریم ، راک  هب  قوف  ياـهبالقنا  قرط  زا  یکی  حیـضوت  يارب  هک  یلماوع  زا  کـی  ره  بیترت  نیا  هب  تسا ، هدادـن  خر  نآ  رد  يزاـسون 
رگید ياهروشک  رد  لماوع  نآ  هک  دوش  یم  مولعم  تشاد ، دوجو  مه  دنه  دروم  رد  لماوع  يرس  نآ  رگا   . دوشیم نومزآ  مه  دنه  دروم 

رد لوپچاکـسا  دوب . دیدج  لماوع  يرـسکی  لابند  هب  دیاب  نیاربانب  هتفریذپن ،) تروص  یبالقنا  دنه  رد  نوچ   ) دناهدوبن بالقنا  بجوم  مه 
بـالقنا ندروآ  دوـجوهب  يارب  يزاوژروـب  شزیگنا  تردـق  1 ـ زا : دـنترابع  هـک  تـسا  هدرک  صخـشم  ار  ریغتم  هـس  روـم  ۀـیرظن  یـسررب 

یتّنـس رادـنیمز  ۀـقبط  نوردزا  هک  یهورگ  ینعی  دـنکیم ؛ دـیکأت  زرواـشک  نارادهیامرـس  شقنرب  روم  ضورفم . عماوج  رد  هنارادهیاـمرس 
، يرادهیامرـس ۀعماج  کی  ندروآدوجوهب  يارب  هورگ  نیا  ةزیگنا  دـنکیم . يزرواشک  دوس ، ندروآ  تسدهب  ياربو  تسا  هدـمآ  دوجوهب 

يزرواشک لکش  2 ـ ریخ . ای  دنادیم  بولطم  ار  نویسازینردم  ةدوت  گنهرف  ایآ  هکنآ  ینعی  دنراد ؛ ياهدوت  یگنهرف  ياهشزرا  هب  یگتـسب 
رامثتـسا ار  ناـناقهد  ًٌامیقتـسم  رادنـیمز  تاـقبط  بوکرـس ، راـک ـ  لکـش  رد  . تـسا رازاـب  لکـش  بوکرـس و  راـک ــ لـماش  هـک  يراـجت 

مادختسا و ار  ریگبدزم  ِنارگراک  نارادهیامرس ، نآ  رد  هک  تسا  يراک  رازاب  لماش  يزرواشک  ماظن  هک  ییاج  ینعی  رازاب ، لکش  . دننکیم
ۀیرظن رد  يرهش  يایراتلورپ  ِلداعم  دنشورفیم ، يزرواشک  رازاب  رد  ار  دوخ  راک  هک  ریگبدزم  نازرواشک  زا  لکـش  نیا  دننک . یم  جارخا 

دنراد ار  مزال  یبالقنا  ناوت  ناناقهد  ایآ  ناناقهد . یبالقنا  ناوت  3 ـ دنناسریم . شورف  هب  اه  هناخراک  رد  ار  دوخ  راک  هک  دنتـسه  سکرام 
ریغتم هس  اـب  هارمه  ار  نآ  یلو  هدرک  ناونع  هداد ، روم  راـک  زا  هک  یـشرازگ  رد  زین  ار  یمراـهچ  ریغتم  لوپچاکـسا  4 ـ دنشابیم . لعفنم  ای 
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لئاق همکاح  تاقبط  زا  تلود  یبسن  لالقتـسا  هب  روم  تسا . هعماج  رد  نوگانوگ  تاقبط  تلود و  نیب  ۀـطبار  نآ  تسا و  هدرکن  نایب  قوف 
ناتـسودنه رد  اـیناتیرب ، رامعتـسا  زا  لـبق  هک  تسا  نیا  شتلع   . تسا هدوـب  فیعـض  يزاـسون  يارب  يزاوژروـب  ةزیگنا  دـنه ، رد  دوـشیم .
يزاوژروب تسا . هدوبن  اهنآ  ۀجوتم  فارشا  يزاوژروب و  يوسزا  يرطخ  دندوب و  تردق  بحاص  اهلوغمو  هدوب  امرفمکح  یقرـش  دادبتـسا 

ماکان یلیالد  هب  يزاسون  تهج  ایناتیرب  ياهـشالت  رامعتـسا ، ةرود  رد  دناهتـشادن . يزاـسون  هب  لـین  تهج  ياهزیگنا  دادبتـسا  نیا  لـیلد  هب 
. تفریذپیمن تروص  یتشابنا  دنه  لخاد  رد  نیاربانب  دنداتسرفیم ؛ دوخ  روشک  هب  ار  ناتـسودنه  زا  لصاح  عفانم  اهییایناتیرب  ًالوا ، دنام .

ءزج يزاسون  دـش و  يزاسون  دـض  يدـنه  مسیلانویـسان  تهج ، نیمه  هب  تشگ و  يزاسون  اب  دـنه  مدرم  تموصخ  ثعاب  رامعتـسا  ًایناث ، 
رامثتـسا دوب و  بوکرـس  راک ـ تروص  هب  ناتـسودنه  رد  يزرواـشک  لکـش  دـیدرگ . موکحم  دـمآ و  باـسح  هب  اهتـسیلایرپما  ياـههشقن 

ایناتیرب تیمکاح  عطقم  رد  تلود  دوب . مک  ناناقهد  یبالقنا  ناوت  تساک ، ماـظن  دوجو  تلعهب  یلو  دوب  نیچو  نپاژ  زا  رتدـیدش  ناـناقهد 
هلصاح ياهدوس  تساوخیمن  نوچ  دناریم ، دوخ  زا  ار  آوژروب  ۀقبط  لباقم ، ردو  دوب  نانآ  عفانمو  نیمز  کلام  فارـشا  ۀقبط  هب  هتـسباو 

ار يزاسون  هب  لین  تهج  الاب  زا  بالقنا  نتخادنا  هار  رادنیمز و  فارـشا  هب  نتـسویپ  هب  یلیامت  يزاوژروب  دنک . يراذگهیامرـس  دنه  رد  ار 
یناملراپ یـسارکومد  ياهـشزرا  هب  رادنیمز  فارـشا  ۀقبط  ندش  لیامتم  بجوم  فارـشا  اب  ایناتیرب  ةدناشن  تسد  تلود  یکیدزن  تشادن .
يزاسون يارب  يزاژروب  ةزیگنا  اهروشک  نیا  رد  نیچو  هیسور  یتسینومک : بالقنا  (. 346 287 ـ  روم 1369 : Taylor 1984: 27 ؛ ) دوب 

ار روـشک  يزاـسون  يارب  ییاـناوت  وـسمه و  رادـنیمز  فارـشا  اـب  تـلودو  دوـب  بوکرــس  راـک ـ يوـگلا  ساـسا  رب  يزرواـشک  فـیعض و 
زا هنارگبوکرـس  یـشور  اب  دـندرکیم و  رامثتـسا  ار  نانآ  هداعلاقوف  نیمز  ناکلام  نوچ  دوب  الاب  ینیچ  ناناقهد  یبالقنا  لیـسناتپ  . تشادـن
هک دوـب  نآ  هجیتـن  . دریگب تروـص  یلکـشت  تشاذـگیمن  درکیم و  هفخ  هفطن  رد  ار  یبـالقنا  تکرحره  سیلپ  دندیـشکیم . راـک  ناـنآ 

. دندرکیم هتفاین  نامزاس  یلو  هدرتسگ  شروش  دندشیم  رامثتـسا  دح  زا  شیب  یتقو  دـندوب و  هتفاین  لکـشت  یلو  لاکیدار  هوقلاب  ناناقهد 
یبالقنا لیـسناتپ  درک . هدافتـسا  وحن  نیرتهب  هب  بالقنا  ماجنا  يارب  ناـناقهد  يـالاب  یبـالقنا  ناوت  نیمه  زا  نیچ  ِتسینومک  بزح  اهدـعب 

ات هک  دوب  ناکلام  اـب  ۀـعزانم  رد  ناشیگتـسبمه  داـحتا و  ناـنآ  دروم  رد  هجوت  لـباق  ۀـتکن  دوب . ـالاب  يرگید  لـیالد  هب  یـسور  ناـناقهد 
یگتسبمه يارب  یلماع  هک  دوب  یضارا  ددجم  میـسقت  تلع  هب  مه  دیاش  تشاد و  ییاتـسور  یگتـسبمه  یخیرات  ّتّنـس  رد  هشیر  يدودح 

نارگن دنهدب ، تسد  زا  ار  ناشیاهنیمز  یـضرا  تاحالـصا  اب  هکنیا  زا  دنمتورث  ناناقهد  تفریم . رامـش  هب  دنمتورث  ریقف و  ناناقهد  رتشیب 
زا اهکیوشلب  هجیتن  رد  دش . هورگ  ود  داحتا  ثعاب  رما  نیمه  دندوب و  یـضاران  دـشیمن ، ناشبیـصن  يزیچ  هکنیا  زا  ریقف  ناناقهد  دـندوب و 

روشک ود  نیا  رد  ناملآ  نپاژ و  الاب : زا  بالقنا   (. 223 –177  : 1369 روم (Taylor 1984:28 ؛ درک یناوارف  ةدافتسا  یناقهد  هاگیاپ  نیا 
یط وسمه و  مه  اب  نیکالم  تلود و  تشادرارق . بوکرـس  راکۀیاپ ـ  رب  يزرواشکو  دوب  یفیعـض  یبالقنا  لیـسناتپ  ياراد  زرواشک  ۀـقبط 
نیا یبسن  ندش  یتعنص  رثارد  يزاوژروب  نیا  . دندوب اوژروب  دنمتردق  ًاتبـسنو  طسوتم  ۀقبط  اب  فالتئا  یپ  رد  يدرفهبرـصحنم  يریگعضوم 

نیکـالم زا  یهورگ   ، هرود نیا  رد  بیترت  نیا  هـب  دوـب . هدـمآ  دـیدپ  كـالم  ۀـقبط  لد  زا  نرق 20  لـیوا  نرق 19 و  رخاوا  رد  روــشک  ود 
ندرک نوگرگد  ینعی   ) يرادهراجا نیمز و  يور  رب  راک  ياهوگلا  ندرک  نوگرگد  هقبط  نیا  ياربو  دـندش  تراجت  رما  ریگرد  جـیردتهب 
قحلم رگیدـکی  هب  یتـلود ) یـسارکوروب  نیکـالم و  ، يزاوژروب  ) هورگ هس  نیا  دوـب . هدـش  يرورـض  يرما  ( ییاتـسور یعاـمتجا  راـتخاس 

دوب يرادهیامرـس  داصتقا  داجیا  لیلد  هب  یناقهد  یتّنـس  ۀـعماج  نتـشادرب  نایم  زا  دـنهد . بیترت  ار  مسیـشاف  ینعی  الاب  زا  یبـالقنا  اتدـندش 
اب بوکرـس  رما  رهام ،  مظنمراک و  يورین  هب  يروف  زاـین  ساـسحا  تلع  هب  نینچمه  يزاـسون و  اـب  نازرواـشک  تفلاـخم  اـب  هلباـقم  يارب  .
هـس ره  رد  هدـحتم  تالایا  هسنارف ، ناتـسلگنا ، يزاوژروب : بالقنا   (. 286 –224  : روم 1369 Taylor 1984:29 ؛) دش  هارمه  مسیـشاف 

تردق و نیرتشیب  ياراد  طسوتم  ۀقبط  ناتسلگنا ، رد  دوب . دایز  يزاسون  يارب  يزاوژروب  ةزیگنا  هدحتم  تالایا  هسنارف ، ناتـسلگنا ،  روشک 
طـسوتم ۀقبط  هدحتم  تالایا  رد  دـنک . یتعنـص  ار  روشک  دـهد و  تسکـش  ناتـسلگنا  بالقنا  رد  ار  یتّنـس  تیفارـشا  دوب  رداق  نانآ  داحتا 

طبض قیرط  زا  هک  ییاتسور  طسوتم  ۀقبط  هسنارف  رد  داد . تسکش  ار  بونج  نیمز  کلام  فارـشا  ۀقبط  یلخاد  گنج  یط  لامـش  يرهش 
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رد دنروآ . دوجو  هب  ار  يرادهیامرـس  ۀعماج  ات  دندیچرب  ار  یلادوئف  میژر  ةدنامیقاب  دندوب ، هدش  رادهیامرـس  هب  لدبم  دوخ  اهلادوئف  قوقح 
رادنیمز و فارشا  رامثتسا  تحت  ًامیقتسم  ناناقهد  زا  یمیظع  رشق  هسنارف  رد  یلو  دوب ، نییاپ  ناناقهد  یبالقنا  لیسناتپ  اکیرمآ  ناتسلگنا و 
اکیرمآ و رد  یلو  دوب  بوکرس  راک ـ روشک  نیا  رد  يزرواشک  لکش  دوب . دایز  نانآ  یبالقنا  لیـسناتپ  دنتـشاد و  رارق  یناقهد  يزاوژروب 

نرق رخاوارد  هسنارف ،  رد  دوـب ، یعاـمتجا  فـلتخم  تاـقبط  زا  لقتـسم  تلود  سیلگنا  رد  دوـب . هـتفرگ  لکـش  يزرواـشک  رازاـب  سیلگنا 
رد نیکالم  لامـشرد و  يزاوژروب   ) تاقبط زا  کی  چیه  هب  تلود  اکیرمآ  رد  دمآرد و  فارـشا  زا  ياهمیمـض  تروص  هب  تلود  مهدجه 

روم لیلحت  ياههتفای  مینکیم  یعـس  اجنیا  رد  روم  ياههتفای   (. 173 –64 روم 1369 : ؛ ) Taylor 1984:29-30 تشادن  قلعت  بونج ) 
نیچ و رد  دیماجنین . یبالقنا  هب  يزاوژروب  فیعـض  شزیگنا  ناناقهد و  فیعـض  یبالقنا  ناوت  ناتـسودنه ، رد  میروایب . هصالخ  روطهب  ار 

ةزیگنا ناملآ  نپاژ و  رد  داد . خر  یتسینومک  یناقهد  بـالقنا  دـندوب ، ییـالاب  یبـالقنا  ناوت  ياراد  ناـناقهد  هک  دـنه  فـالخ  رب  هیـسور 
نازرواشک و یبالقنا  ناوت  مه  هسنارف  رد  دـیماجنا . مسیـشاف  هب  هک  دوب  نییاپ  ناناقهد  یبالقنا  لیـسناتپ  یلو  دوب  دـنه  زا  رتیوق  يزاوژروب 

شزیگنا ناوت  تیمها  ةدننکنایب  رما  نیا  دـش . کیتارکومد  یناملراپ  بالقنا  نآ  ۀـجیتن  هک  دوب  يوق  يزاسون  يارب  يزاوژروب  ةزیگنا  مه 
شايزرواشک ماظن  لکـش  درکیم . يربارب  هیـسور  نیچ و  اب  ناناقهد  یبالقنا  ناوت  ظاـحل  زا  هسنارف  هک  ارچ  تسا ، هسنارف  رد  يزاوژروب 

دندوب رازاب  رب  ینتبم  يزرواشک  ماظن  ياراد  هدحتم  تالایا  ناتسلگنا و  دوب . یناملراپ  کیتارکومد  بالقنا  شَبالقنا  یلو  بوکرـس  راک ـ
رظن زا  اهنت  دوب و  فیعض  هسنارف  اب  هسیاقم  رد  روشک  ود  نیا  رد  زین  ناناقهد  یبالقنا  لیسناتپ  تشاد . يدایز  لالقتـسا  تاقبط  زا  تلود  و 

جیاتن ( . Taylor 1984:30 ) داد خر  يزاوژروب  بـالقنا  هس ، ره  رد  دوجو  نیا  اـب  یلو  دـندوب  كرتـشم  هسنارف  اـب  يزاوژروـب  شزیگنا 
ناناقهد و رد  یبالقنا  فیعض  ناوت  بالقنا ،  عوقو  مدع  يارب  یفاکو  مزال  طرـش  1 ـ تسا : هنوگنیا  رتقیقد  نایب  هب  روم  لیلحت  زا  هلـصاح 
، دـشاب فیعـض  يزاوژروب  ةزیگنا  يوق و  یناـقهد  ناوـت  لوا ،  دروـم  فـالخ  رب  رگا  2 ـ تسا . يزاـسون  يارب  يزاوژروب  فیعـض  ةزیگنا 

الاب زا  بالقنا  دـشاب ، نییاپ  ناناقهد  یبالقنا  ناوت  طسوتم و   ، آوژروب ۀـقبط  ةزیگنا  رگا  3 ـ داد . دـهاوخ  يور  یتسینومک  یناقهد  بالقنا 
تحت هقبط ) تلود ـ  طباور  يزرواشک ، لکش  ناناقهد ، یبالقنا  ناوت   ) ار اهریغتم  رگید  طسوتم ، ۀقبط  رد  يوق  ةزیگنا  4 ـ تشاد . میهاوخ 

تشاد و میهاوخ  ییاوژروب  بالقنا  هاگنآ  دشاب ، يوق  زین  يزاوژروب  ةزیگنا  الاب و  ناناقهد  یبالقنا  ناوت  رگا  ینعی  دهدیم ؛ رارق  عاعـشلا 
روشک هس  نیا  ًًاعقاو  اـیآ  اـکیرمآ  هسنارف و  ناتـسلگنا ،  روشک  هس  دروم  رد  روم 1 ـ ۀـیرظن  دـقن  هسنارف .) دروم  لثم  ) یتسینومک بالقنا  هن 

يزاسون نارادـفرط  فارـشا و  نیب  يریگرد  کـی  ار  سیلگنا  یلخاد  گـنج  هک  تسا  حیحـص  اـیآ  دـناهدوب ؟ يزاوژروب  بـالقنا  دـهاش 
تـسا حیحـص  ایآ  درک ؟ صخـشم  كرتشم  عفانم  اب  ار  طسوتم  ۀقبط  کی  ناوتیم  يدح  هچ  ات  بالقنا  زا  شیپ  هسنارف  دروم  رد  مینادـب ؟

دروم رد  تسا ؟ هدوب  يزاوژروب  ۀعماج  کی  لیکشت  يانعم  هب  بالقنا  ۀجیتن  ایآ  هتفرگ و  تروص  هتـسد  نیا  يوس  زا  بالقنا  هک  مییوگب 
یـسناجت مدـع  يداصتقا  ظاحل  زا  بونج ،  رد  يرادهدرب  رب  ینتبم  يزرواشک  ماظن  اهیلامـش و  يرهـش  يرادهیامرـس  نیب  ًاموزل  اکیرمآ ،

ماظن یبسن  تابث  عقاو  رد  تسا . هدوبن  يزاـسون  لوصح  طرـششیپ  يرادهدرب ، رب  ینتبم  يزرواـشک  ماـظن  ياـغلا  هکنآ  ینعی   . تسا هدوبن 
راک يور  ناوتیم  دـح  هچ  ات  یلکروطهب  ناملآ ،  دروم  رد  تساعدا . نیا  دـیؤم  یلخاد  گـنج  ناـیاپ  زا  سپ  یتح  بونج  رد  يرادهدرب 
نیا اب  اهیزان ،) ینعی  ) دناهدوب يزاسون  رادفرط  روشک  نیا  رد  یـصاخ  هورگ  طقف  هک  مینک  لوبق  رگا  یتح  دیمان ؟ بالقنا  ار  اهیزان  ندـمآ 

رادروخرب یناگمه  تیامح  زا  اهیزان  هک  ارچ  دنشاب ، هدومن  لیمحت  مدرم  ةدوت  هب  روز  هب  ار  دوخ  دیاقع  هورگ  نیا  تفگ ،  ناوتیمن  لاح 
ارچ . تسا ناملآ  زا  رتلوبق  لباق  تشاد ، ار  مدرم  هب  يزاسون  لیمحت  دـصق  رابجا  هب  یتسیـشاف  تلود  هک  هتفگ  نیا  نپاژ ، دروم  رد  دـندوب .
هک تسا  نآ  رکذ  لباق  ۀـتکن  یلو  دوب . هتفرگ  تروص  مدرم  یبسن  تفلاخم  دوجو  اب  یهجوت  لباق  يزاسون  ياـههمانرب  روشک  نیا  رد  هک 

یمدرم ياهتـساوخ  هب  هجوت  نودب  يزاسون ؛ رادـفرط  طسوتم  ۀـقبط  فارـشا و  یتلود ، یـسارکوروب  فالتئا  رب  ینتبم  ةداس  دروم  رما ، نیا 
هتفرگ تروص  هعماج  رد  دوجوم  ياههورگ  رگید  زا  لقتـسم  ًاتبـسن  یـسارکوروب  طـسوت  يزاـسون  هکلب  دوبن . تفگیم ) روم  هک  روطنآ  )

اهنآ اـب  هکنآ  هب  دـسرب  هچ  تفرگیمن  رظن  رد  زین  ار  نارادهیامرـسو  نیمز  ناـبحاص  عفاـنم  موزل ، تروـص  رد  یـسارکوروب  هکنیا ، دوـب و 
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یفاک يزاـسون  يارب  روشک  نیا  رد  يزاوژروب  ةزیگنا  دـیوگیم  روم  هکنیا  دـنه ،  دروم  رد  (. Taylor 1982: 32  ) دشاب هتشاد  فالتئا 
زا دـنه  هکنآ  ًالثم  دادیم  رارق  هجوت  دروم  ار  يزاسون  ماجنا  تهج  یفاـک  تاـناکما  مدـع  دـیاب  روم  نینچمه  تسا . هدـننک  هارمگ  هدوبن ،

کی ثحب  نـیا  رد  ( . Taylor 1982: 33 تسا ( هدرک  ادـیپ  یتلود  نینچ  ًاریخا  هدوبن و  رادروخرب  يزاـسون  تیادـه  تهج  يوق  یتلود 
ینورد لماوع  يور  ًارـصحنم  يزاسون  لیلحتو  هیزجت  رد  تسا  هتـشاد  لـیامت  يو  دـنکیم . ادـیپ  تیمومع  روم  تاـعلاطم  دروم  رد  هتکن 

رگید وا  هک  هژیوب  تسا  هتـساک  يو  راـک  یحیـضوت  شزرا  زا  نیا  هک  دوـش  زکرمتم  یتاـقبط  طـباور  تیهاـم  رب  صوـصخب  هعماـج  کـی 
رد بهذـم  شقن  هب  ای  دـنادیم ، ییانبور  لماع  ار  نآو  دـهدیمن  یتیمها  گـنهرف  شقن  هب  ًـالثم  تسا . هدرب  داـی  زا  ار  ینورد  ياـهریغتم 

باتزاب ًافرص  روشک ، نآ  یلخاد  گنج  یط  اکیرمآ  لامش  رد  یگدرب  دض  گنهرف  وا  رظن  زا  نینچمه  درادن . یهجوت  ناتـسلگنا  بالقنا 
ار یتسیلایرپما  ياهیبلطهاج  يو  تسا . هدوبن  يرشب  دض  ياهلأسم  لابق  رد  یقالخا  یشنکاو  اذل  هدوب ، يرهش  يرادهیامرـس  ندمت  شیادیپ 

هاررس رب  یعنام  ناونع  هب  یلم  داحتا  مدع  هب  نینچمه  دنکیم و  شومارف  نپاژ  رد  يزاسون  هب  ندیـسر  هار  رد  یتسیـشاف  ریـسم  باختنا  رد 
ۀیلک دروم  رد  داقتنا  نیا  دـنادیم و  یتاقبط  ياهریغتم  یکیژولوئدـیا  رهاظم  ًافرـص  ار  اهریغتم  نیا  روم  درادـن .  یهجوت  دـنه  رد  بـالقنا 

، هعلاطم دروم  دراوم  باختنا  دادـعت و  ةراـبرد  ( . Taylor 1982:33 دنکیم (  ادیپ  تیمومع  یتسیـسکراموئن  یتسیـسکرام و  ياهوگلا 
زا يزیچان  رامش  ةدنریگربرد  اهنت  دراوم  نیا  دشاب ، هتشاد  دوجو  یبسن  قفاوت  هدش ، باختنا  دراوم  زا  روم  لیلحت  رابتعا  هب  عجار  رگا  یتح 
ره هک  درک  اـعدا  ناوـتیم  رگید ، يوـس  زا  دراد .  رارق  يریگهنوـمن  ياـطخ  ضرعم  رد  اذـل  هدوـب و  هدـش  يزاـسون  ياـهروشک  تیعمج 

شیامزآ ار  دوخ  رظن  دروم  يوگلا  هعلاطم ، دروم  ياهروشک  دادـعت  نامه  هب  عجار  روم ، زا  هدـنام  اجب  تاعالطا  اب  دـناوتیم  ياهدنـسیون 
دنه روم  ًالثم  دراذـگب . ریثأت  ییاهن  يریگهجیتن  رد  ات  هتفرگ  ماجنا  یتروص  هب  ًادـمع  هعلاطم  دروم  دراوم  باختنا  هکنآ  رگید  داقتنا  دـنک .

نیدب تسا .  هدرک  یفرعم  بالقنا  عوقو  مدع  ۀنومن  ناونع  هب  تسا  هدشن  یبالقنا  نآ  رد  هدوب و  قفومان  فیعـض و  نآ  رد  يزاسون  هک  ار 
ياـهروشک رگا  يو  هک  یتروص  رد  تسا . هتفریذـپن  تروص  مه  يزاـسون  هدـشن و  یبـالقنا  نآ  رد  هک  هداد  ناـشن  ار  يدروـم  وا  بیترت 

یلو دادن  خر  بالقنا  اهروشک  نیارد  هک  ارچ  دادیم  خر  رییغت  لیلحت ، جیاتن  رد  درکیم ، باختنا  دهاش  هورگ  ناونع  هب  ار  يوانیدناکسا 
دـنکیم و هراـشا  يوانیدناکـسا  ياـهروشک  هب  شیوخ  باـتک  ۀـمدقم  رد  روم  هتبلا  تفریذـپ . تروص  ماـمت  ماـت و  تروـص  هب  يزاـسون 
زا جراخ  مه  لماوع  نیا  یـسررب  یلخاد و  ات  هدوب  یجراخ  لماوع  ریثأت  تحت  هدـمع  روط  هب  اـهروشک  نیا  رد  يزاـسون  دـنور  دـیوگیم 
هب دنه ، باختنا  اب  ضقانت  رد  هنوگعافد  حیـضوت  نیا  دسریم  رظن  هب  دـنه ، رد  ایناتیرب  مهم  شقن  هب  هجوت  اب  یلو  دـشابیم . شباتک  ثحب 

لماع نیا  هب  دـیاب  روم  هدوب ، تیمها  زئاح  دـنه )  ) صاخ دروم  نیا  رد  یجراخ  لماوع  رگا  هوالع  هب  دـشاب . هعلاطم  تهج  ياهنومن  ناونع 
تاجاتنتسا تفگ  ناوتیم  هصالخ  روطهب  (. Taylor 1982:34  ) تسا هدرکن  هک  درکیم  هجوت  دوخ  ۀعلاطم  دروم  دراوم  رگید  رانک  رد 

لبق زا  هک  یـصاخ  دراوم  يرـسکی  زا  هدـش  باختنا  ًالماک  ياهریـسفت  ۀـیاپ  رب  یعامتجا » ياههشیر   » ةراـبرد روم  يوس  زا  هتفرگ  تروص 
اهریغتم نیمه  اب  هنومن  ياهروشک  رد  رظن  دروم  ياهریغتم  ۀـسیاقم  ساسا  رب  روم ، لیلحت  هیزجت و  تسا . هدـش  ماـجنا   ، دـناهدوب رظن  دروم 

رب روم  دـیکأت  نینچمه  تسا . ناتـسودنه  دروـم  رد  يو  ياههاگدـید  زا  رثأـتم  روـم  لـیلحت  ۀـجیتن  رد  تسا . هتفریذـپ  تروـص  دـنه ، رد 
ثحب دنه ، درومرد  اهنت  روم  هکنآ  رخآ  ۀتکن  . تسا هدرک  رادهشدخ  ار  يو  ثحب  اهریغتم ، ریاس  زا  ضامغا  لیلحت و  رد  یتاقبط  تاشقانم 

روـم هیرظن  رگا  تسا . هتـساک  يو  لـیلحت  ماجـسنا  زا  راـک  نیا  هک  هدادـن  ماـجنا  ار  لـمع  نـیا  رگید  دراوـم  رد  هدرک و  دراو  ار  گـنهرف 
دروم رد  نآ  تسبراک  روم و  ۀـیرظن  لیـصفت  دـنزیم . بیـسآ  يو  ثحب  هب  گنهرف  رـصنع  ندرک  دراو  ِلـصا  تسا ، يراـتخاس  ياهیرظن 

نآ فده  میدـنبب . راک  هب  ناریا  بالقنا  دروم  رد  ار  نآ  میهدـب و  يرتشیب  طسب  ار  روم  ۀـیرظن  میهاوخیم  تمـسق ، نیا  رد  ناریا  بالقنا 
رداق ارگراتخاس  ياههیرظن  ایآ  هک  دیـسرپ  میهاوخ  سپـس  ریخ ؟ ای  دراد  ار  ناریا  بالقنا  نییبت  ییاـناوت  هیرظن  نیا  اـیآ  میباـیرد  هک  تسا 

؟ میراد ناریا  بالقنا  لیلحت  يارب  يرگید  رـصانع  ندرک  دراو  هب  جایتحا  هکنآ  ای  دـنهد  حیـضوت  ار  ناریا  بالقنا  ییاهنت  هب  دوب  دـنهاوخ 
اب ناریا ، رد  ایآ  لوا : شـسرپ  میهد .  خساپ  شـسرپ  هس  هب  روم  نوتگنیرب  ۀیرظن  بوچراهچ  رد  هک  تسا  نیا  رب  ام  یعـس  تمـسق  نیا  رد 
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کی تسناوتیم  ناریا  رد  ایآ  مود : شـسرپ  دـهد ؟ خر  کیتارکمد  آوژروب  بالقنا  کی  تسناوتیم  فلتخم ، تاـقبط  تیعقوم  هب  هجوت 
زا بالقنا  کی  تسناوتیم  ناریا  رد  ایآ  یتاقبط ، تابـسانم  هاگیاج و  هب  هجوت  اـب  موس : شـسرپ  دوش ؟ عقاو  یناـقهد  یتسینومک  بـالقنا 
هب هجوت  اب  هاگنآ  میزادرپب ؛ ناریا  بالقنا  لبقام  ةرود  رد  فلتخم  تاقبط  یـسررب  هب  دـیاب  ادـتبا  دوش ؟ ماجنا  ناملآ  ای  نپاژ  ةویـش  هب  ـالاب 

تاـقبط یـسررب  يارب  اـجنیا  رد  میهد . خـساپ  قوف  تـالاؤس  هب  دوب  میهاوـخ  رداـق  روـم  يرظن  بوچراـهچزا  هدافتـسا  اـب  اهیـسررب و  نیا 
يارب يزاوژروب  ةزیگنا  زا :  دـندوب  تراـبع  اـهریغتم  نیا  مینادیم  هک  روطناـمه  . میربـب هرهب  روم ، ةدافتـسا  دروم  ياـهریغتم  زا  میناوـتیم 

راتخاس دروم  رد  روم  ياهریغتم  یـسررب  يزرواـشک . ماـظن  لکـش  ناـقهد و  ۀـقبط  یبـالقنا  ناوت  مکاحۀـقبط ، تلود /  ۀـطبار  يزاـسون ،
يارب هرود  نیا  رد  دوشیم . بوسحم  ناریا  یعاـمتجا  تـالوحت  راـتخاس  رد  ینیوـن  لـصف  و 1357 ، نیب 1332  ياهلاس  ناریا  یعاـمتجا 
دروم ياهریغتم  مینکیم  یعـس  تمـسق  نیا  رد  دوشیم . هجاوم  تسکـش  اب  تیاهن  رد  هک  دریذـپیم  تروص  یناوارف  ياهـشالت  يزاسون 

راتخاس رد  تارییغت  نیرتریگمشچ  زا  ناریا  رد  ناناقهد  یبالقنا  ناوت  يزرواشک و  ماظن  لکش  مییامن . یسررب  اهلاس  نیا  ۀلصاف  رد  ار  رظن 
ناکلامهدرخ و هب  ناربمهـس  لیدـبت  يرادهیامرـس و  يزرواشک  هب  يربمهـس  دـیلوت  ةویـش  زا  یفیک  لوحت  اهلاس ، نیا  یط  ناریا  یعامتجا 

یتریشع مهس  شهاک  لکش  هب  زین  یّمک  لوحت  تسا . تعنص  تشک و  ياهتکرـش  نابحاص  يزرواشک و  نارادهیامرـس  هب  ناکالم  لیدبت 
هس ناریا  داصتقا  لاس 1357-1332  زا  تسا .  یلم  صلاخان  دیلوت  لک  تبـسن  هب  هنارادهیامرـس  دیلوت  مهـس  دشر  شیازفا  يزرواشک و  و 

اـهتخادرپ و زارت  نارحب  هب  هک  يداـصتقا  يداـم  طیارـش  تیبثت  ۀـلحرم  (: 1342-1332  ) ۀـهد 30 1 ـ تسا : هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  هـلحرم 
، یـضرا تاحالـصا  قیرط  زا  يرادهیامرـس  داصتقا  هب  لاقتنا  (: 1354-1342  ) ۀهد 40 2 ـ دـش . رجنم  ۀـهد 1340  لیاوا  یـسایس  یتابثیب 

یلبق دنیآرف  عیرست  (: 1357-1354  ) ۀهد 50 3 ـ ژاتنوم . دیلوت  طوطخ  ییانبریز و  ياهیراذگهیامرـس  تادراو ، ینیزگیاج  تسایـس  ذاختا 
یضرا تاحالـصا  اب  هرود  نیا  رد  میتفگ  هک  روطنامه  دش . رجنم  یـسایس  یتابثیب  هب  نآ  بقاعتم  هتـسباو و  يرادهیامرـس  ۀعـسوت  هب  هک 

داد و يرادهیامرـس  يزرواـشک  هب  ار  دوـخ  ياـج  يربمهـس  رب  ینتبم  یعارز  دـیلوت  شور  تفاـی ، شهاـک  یتریـشع  دـیلوت  ةویـش  تیمها 
لاعف تیعمج  زا  یمین  تاحالصا ، زا  شیپ  دندش . قباس  نابابرا  نیزگیاج  یتیلم  دنچ  ياهتکرـش  تلود و  تکراشم  اب  يراجت  يزرواشک 

ناناقهد دـصرد  تفه  اهنت  دـنراد و  هاگن  دوخ  يارب  ار  لوصحم  موس  کی  طـقف  دنتـسناوتیم  ناـنیا  هک  دـندوب  راـک  هعرازم  يزرواـشک 
یضارا فاقوا و  یضارا  تاجهصلاخ ، یتنطلس ، یضارا  تشاد : دوجو  ناریا  رد  يرادنیمز  لکش  راهچ  طقف  دندوب و  دوخ  یـضارا  کلام 

کلام هب  ناربمهس  زا  یضرا 93 % تاحالصا  رثا  رد  دوب . بوکرـس  راک ـ  يزرواشک  لکـش  بیترت  نیدب   (. 219  : هیریشب 1374  ) یبابرا
طـسوتم ۀقبط  کی  دـندش . لیدـبت  رادهیامرـس  هب  ياهدـع  دـندنام و  یقاب  هدـمع  ناکالم  تفاین . دوبهب  ناشعـضو  اما  دـندش  لیدـبت  نیمز 

رد دش و  نابابرا  نیزگیاج  تلود  تاحالصا ، زا  دعب  دندوب . طلسم  اهینواعت  اهاروش و  راک  رد  هک  درک  روهظ  ییاتسور  راجت  ییاتـسور و 
: یضرا تاحالصا  دوجو  اب  (. Foran 1993:319  ) دش لیدبت  ناییاتـسور  تلود و  نایم  داضت  هب  نابابرا  ناییاتـسور و  نایم  داضت  هجیتن 

دـشر خرن  مغریلع  …  . دوب يرهـش  ياهدـیدپ  اـهنت  تورث  تیعمج و  دـشر  دوبن و  اـفکدوخ  ییاذـغ  داوم  رد  زونه  روشک  لاس 1357  ات 
ياهدمآرد جراخم و  نایم  شرتسگ  هب  ور  فاکـش  …  . تفاییم شیازفا  ییاتـسور  يرهـش و  ياهدـمآرد  نیب  يرباربان  عیرـس ، يداصتقا 

شخب هک  ییاهالاک  يارب  ار  ياهداـمآ  رازاـب  ییاتـسور  شخب  هک  ارچ  دـناسوپ  ار  هدـنیآ  رد  ندـش ، یتعنـص  ساـسا  ییاتـسور ، يرهش و 
ـ  راـک زا  يزرواـشک  ماـظن  عون  تفگ  ناوتیم  فاـصوا  نیا  اـب  (. Afshar 1989:68  ) دروآیمن مهارف  درکیم ، مـهارف  دـیلوت  یتـعنص 

نایاپ رد  دندرک . تفایرد  نیمز  یناقهد  راوناخ  نویلیم  دودح 3/1  یضرا  تاحالصا  یط  رد  دوب . رییغت  لاح  رد  رازاب  لکـش  هب  بوکرس 
12 نیمز ، راتکه  ود  ياراد  طـسوتم  روط  هب  دـصرد   39 نیمز ، دقاف  ییاتـسور  تیعمج  لک  زا  دـصرد   33 لاس 1353 ، رد  تاحالـصا و 

راتکه کلام 190  طسوتم  روط  هب  دصرد  راتکه و 5  کلام 18  نیگنایم  روطهب  دصرد   14 راتکه ، تفه  ياراد  طسوتم  روط  هب  دـصرد 
لیکـشت ار  یناقهد  ۀعماج  دصرد  هک 15  دش  یناقهد  طسوتم  ۀقبط  کی  ندـمآ  دوجو  هب  ثعاب  یـضرا  تاحالـصا  یلک  روط  هب  دـندوب .
یگتسباو بجوم  رما  نیمه  تشاد . تسد  رد  ار  یعارز  یماهـس  ياهتکرـش  ییاتـسور و  ینواعت و  ياهنامزاس  لرتنک  هقبط  نیمه  دادیم .
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دیدش رامثتسا  تحت  ناناقهد  رگید  بوکرس  راک ـ  ماظن  نتفر  نیب  زا  اب  (. 219  : هیریشب 1374  ) دوب یتلود  یسارکوروب  هب  یناقهد  ۀعماج 
تحت رگید  ناناقهد  کلام ، نابابرا  نادـقف  اب  رگید  يوس  زا  دـش . رتمک  اهنآ  ندـش  یبالقنا  لامتحا  دـندوبن و  کلام  ناـبابرا  میقتـسم  و 
تسا نآ  دیوگیم  ام  هب  رصاعم  خیرات  هک  هچنآ  یلو  درکیم . ادیپ  زورب  ناکما  نانآ  یبالقنا  ناوت  دندوبن و  نانآ  رمتـسم  دیدش و  لرتنک 

. دراد نانآ  یبالقنا  ناوت  ندوب  نییاپ  زا  ناشن  نیا  هک  دناهتـشادن  یتیمها  اب  یبالقنا  ياهـشروش  هاگچیه  ریخا  ةدس  رد  یناریا  ناناقهد  هک 
نینچ لـصا  دوجو  ضرف  هک  ارچ  دوبن  يربـخ  یناـقهد  ماـیق  شروش و  زا  دـمآیم ، شیپ  ناوـت  نیا  زورب  ناـکما  رگا  یتـح  بیترت  نیا  هب 

نآ ندش  دـمآراک  ثعاب  يزرواشک  ندـش  يراجت  رگید ، يوس  زا  میهدیم .) حیـضوت  ًادـعب  ار  رما  نیا  لیالد   ) تسا دـیدرت  لحم  یناوت 
یتعنص روما  لوغشم  دندروآ و  يور  اههناخراک  اهرهش و  هب  تعارز ، نیمز و  رس  رب  ندنام  ياج  هب  ناناقهد  زا  یمیظع  رشق  هک  ارچ  دشن 

لمع نیا  هک  دندرکیم  تیامح  هاش  زا  رما  يدابرد  یتح  دندرکن و  افیا  یلاعف  شقن  ناناقهد  یمالـسا ، بالقنا  رد  بیترت  نیا  هب  دـندش .
. دمآرب نارادنیمز  تردـق  ندرب  نیب  زا  ددـص  رد  تلود  ههد 1340  رد  رادـنیمز  فارـشا  ۀـقبط  تفر . نایم  زا  ياهدوت  شبنج  شرتسگ  اب 

ششوک نیرتمهم  یـضرا  تاحالـصا  دوب . تردق  نیا  رب  ینایاپ  ۀطقن  یـضرا  تاحالـصا  دوب و  ناشکالما  یـضارا و  رد  فارـشا ، تردق 
دنتسناوتیم نارادنیمز  لاس 1342 ، رد  یضرا  تاحالـصا  نوناق  قبط  دوب . رادنیمز  فارـشا  یعامتجا  تردق  نتـسکش  مهرد  يارب  تلود 

زا هرود  هس  یط  یـضرا  تاحالـصا  دش . یـضارا  میـسقت  نوناق  لومـشم  اهنآ  كالما  ۀیقب  دنراد و  هاگن  ار  دوخ  ياهاتـسور  زا  یکی  اهنت 
رگید یلو  دـنام  یقاب  نانچمه  رادـنیمز  ۀـقبط  زا  یـشخب  یـضرا ، تاحالـصا  نوناق  تاینثتـسم  هب  هجوت  اـب  دـش . ارجا  لاس 1350-1341 

ساسا رب  ناشیاهنیمز  هک  دنتشاد  دوجو  روشک  فلتخم  قطانم  رد  گرزب  رادنیمز  دودح 62000  لاس 1350 ، رد  دندوبن . یتردق  بحاص 
ةزیگنا (. 204 : 1374 هیریـشب  ) دوب هدـمآ  رد  يرازاب  عون  تروص  هب  يزرواشک  ماـظن  عون  بیترت  نیدـب  دـشیم . تشک  يدزمراـک  ماـظن 

هب دودحم  عطقم  نیا  رد  يرادهیامرس  تشادن و  ینادنچ  دشر  لاس 1342  ات  ناریا  رد  رادهیامرس  ۀقبط  ناریا  رد  يزاسون  يارب  يزاوژروب 
تشابنا رد  یناوتان  وسکی و  زا  لمع  يدازآ  لالقتسا و  زا  يرادروخرب  زا  هقبط  نیا  ناکما  مدع  رد  مه  تلع  دشیم . يراجت  يرادهیامرس 

نیا رد  دش . مهارف  ناریا  رد  يزاوژروب  دشر  طیارـش  دـعب  هب  ۀهد 1340  زا  اما   (. 36  : دربهار ش6 هدازریـشم   ) دوب رگید  يوس  زا  هیامرس 
عیانص رد  یجراخ  ۀیامرس  ( Foran 1993:329  .) دـمآ دوجو  هب  تلود  یلخاد و  ۀیامرـس  یجراخ ، ۀیامرـس  نیب  هناگهس  يداحتا  هرود 

زین نامتخاس  یگدـنفاب و  ریظن  یموب  عیانـص  رد  تشاد و  ار  بلاـغ  ۀـبنج  کـیتسالپ  ییوراد و  ییایمیـش ، داوم  یگناـخ ، مزاول  لـیبموتا ،
زجب ینادنچ  راک  لخاد  رد  دندرکیم و  دراو  جراخ  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  يازجا  تاعطق و  رثکا  ناریا ، يدـیلک  عیانـص  دوب . هدرک  خوسر 

يژولونکت يرای  هب  یتادراو ، ياهنیـشام  زا  هدافتـسا  اب  دیدج  یتعنـص  شخب  عومجم  رد  تفریذپیمن . تروص  تاعطق  نیا  ندرک  ژاتنوم 
ياههدروآرف تیاهن  رد  دـشیم و  ماجنا  كرتشم  يراذگهیامرـس  تروص  هب  راک  نیا  هاگ  هک  درکیم  ژاتنوم  ار  یتادراو  يازجا  یتادراو 

ةرود 1320- یط  یللملانیب  ۀیامرـس  تفگ  ناوتیم  یلک  روـط  هب  (. Foran 1993:328  ) تفریم شورف  هب  الاب  ياهتمیق  اـب  بوغرماـن 
يزیچان مهس  یجراخ  يراذگهیامرـس  هچرگا  تسا . هدوب  رثؤم  ناریا  داصتقا  هب  نداد  لکـش  رد  نآ  زا  لبق  ۀلاس  دص  ةرود  زا  شیب   1357

هتفرگ تروص  ناریا  داصتقا  ياهـشخب  نیرتمهم  رد  لیلق  ياههیامرـس  نیمه  اما  تفرگیمرب ، رد  ار  هدـش  ماجنا  ياهیراذگهیامرـس  لک  زا 
تسا يریغتم  یجراخ  ۀیامرس  دوجو  ( . ) Foran 1993:329  ) دوب تسدورف  کیرش  کی  زا  شیب  يزیچ  یجراخ  ۀیامرـس  نیاربانب  دوب ،
ناریا رد  دزادرپیم .) عماوج  ینورد  لماوع  هب  هیرظن  نیا  هک  میدرک  راهظا  روم  ۀـیرظن  دـقن  رد  هک  ارچ  درادـن  ییاـج  روم  لـیلحت  رد  هک 
فرص ار  یمیظع  عبانم  هاگ  هک  يروط  هب  دادیم ، تروص  ار  اهیراذگهیامرـس  زا  یخرب  تشاد و  لاغتـشا  يداصتقا  ياهراک  هب  زین  تلود 
شقن هراومه  ناریا  رد  یصوصخ  ۀیامرـس  تسا .) یلاخ  روم  لیلحت  رد  زین  یتلود ـ  ۀیامرـس  ریغتم ـ  نیا  هاگیاج  . ) درکیم يراذگهیامرس 

ياهـشخب لـماش  دوـبن و  یتسدـکی  ۀـقبط  ناریا  رد  رادهیامرـس  ۀـقبط  نیا ، رب  هوـالع  تـسا . هدوـمن  اـفیا  یتـلود  ۀیامرـس  يارب  ار  ناـبیتشپ 
يزاوژروـب هتـسباو و  اـی  رودارپـمک  يزاوژروـب  نردـم ، يزاوژروـب  يزاوژروـب ، هدرخ  یتّنـس ، يزاوژروـب  هـلمج  زا  دـشیم ؛ ینوگاـنوگ 
ریذـپناکما مه  زا  اهـشخب  نیا  ندرک  ادـج  لمع  رد  هک  ارچ  دـنراد  اـم  ثحب  يارب  يرظن  ةدـیاف  طـقف  تازیاـمت  نیا  هتبلا  کـیتارکوروب .
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 (. 78  –72  : روپقیتـع 1358  ) درک ادــج  کـیتارکوروب  زا  ار  رودارپـمک  يزاوژروـب  یتـحار  هـب  ناوـتیمن  ناریا  رد  لاـثم  يارب  تـسین .
يوق و یللملانیب  ياهدنویپ  ياراد  دوب و  هدـمآ  دوجو  هب  هزات  هک  دـشیم  يایلامو  يراجت  یتعنـص ، يزاوژروب  لماش  نردـم  يزاوژروب 

ياهالاک لالد  هدنـشورف و  هک   ) رودارپمک يزاوژروب  کیتکارکوروب و  يزاوژروب  زا  شخب  نیا  کیکفت  دوب . یفیعـض  یموب  ياهدـنویپ 
ۀقالع دروم  هک  دوب  ییاهتیلاعف  ماجنا  هب  لیامتم  نردـم  يزاوژروب  هک  ارچ  تسینریذـپناکما ، تسا ) یجراخ  ياهیناپمک  کیرـش  هناگیب و 
هدیرخ ار  اههناخراک  ماهس  هک  قباس  نیکالم  زا : دنترابع  ناریا  نردم  يزاوژروب  یعامتجا  هاگتساخ  هس  تفرگیم . رارق  یجراخ  ۀیامرس 

هدـش نردـم  يزاوژروب  هب  لیدـبت  یتفن  قنور  رثا  رد  هک  یهورگ  رازاب و  قباس  راجت  دـندوب ، هدروآ  يور  هنارادهیامرـس  يزرواشک  هب  اـی 
هتـسناوت یلو  دـندوب  یعامتجا  نییاپ  تاقبط  زا  بلغا  هک  هبتریلاع  نامدختـسم  راک و  بسک و  نابحاص  ناـنیرفآراک ، لـماش  هک  ) دـندوب

ياکرش هک   ) هعسوت طلتخم  ياهکناب  ناکلام  لماش  نردم  يزاوژروب  ( Vakili-Zad 1992:22 (.) دننک کیدزن  رابرد  هب  ار  دوخ  دندوب 
ژاتنوم هب  هک  نردـم  ياههناخراک  ناکلام  يراجت ، يزرواـشک  یعارز و  ياـهینواعت  رد  ناراذگهیامرـس  دنتـشاد ،) ار  نآ  ماهـس  یجراـخ 

اب یتلود  ياهتارکوروب  لماش  کیتارکوروب  يزاوژروب  دشیم . يرازاب  ریغ  ِنردم  ِيراجت  يزاوژروب  دنتشاد و  لاغتشا  یفرـصم  ياهالاک 
دوخ بیـصن  قیرط  نیا  زا  ار  يراشرـس  ياهدوس  دـندوب و  هدروآ  يور  يداصتقا  ياهتیلاعف  هب  دنتـشاد ، رایتخا  رد  هک  ییایازم  زا  هدافتـسا 

نآ نوناـک  تشاد و  هطلـس  اهـشخب  ریاـس  رب  نردـم ، یتعنـص  يراـجت و  یلاـم ، يزاوژروـب  نورد  کـیتارکوروب  حاـنج  نـیا  دـندرکیم .
یتّنس يزاوژروب  (. 122 : 1373 ییاقآ 74 ـ   ) دندوب اهنآ  ناگتسباو  یتنطلس و  ةداوناخ  شترا ، ۀبتر  یلاع  نارـس  هبتر ، یلاع  ياهتارکوروب 

، لیلد هب  يزاوژروب  زا  شخب  نیا  دوب . هتفرگ  لکـش  درُخ  ییالاک  ناگدـننکدیلوت  راجت و  فالتئا  یپ  رد  يرازاب ، اـی  یلم و  يزاوژروب  اـی 
، لغش زاوج  ماظن  يرابتعا ، ياهتسایس   ) تموکح ياهتـسایس  درکیم . تفلاخم  تلود )  ) نآ اب  دوب  هتفرگ  شیپ  رد  تلود  هک  ییاهتـسایس 
یکناب و ماظن  شرتسگ  نینچمه  دوب . نردـم  يزاوژروب  عفن  هب  یلک  روط  هب  گرزب ) تاسـسؤم  رایتخا  رد  يدیـسبوس  ياهخرن  نداد  رارق 

تراجت مهـس  هک  يروط  هب  دـش  رازاب  یبسن  تردـق  لاوز  بجوم  نردـم  يراـجت  ياهـشخب  شرتسگ  تلود و  يراـبتعا  ياـهداهن  رگید 
ـ  74 ییاقآ  ) تشاد يدصرد  شهاک 7/3  ات 1356  زا 1342  داصتقا ) رد  رازاب  تلاخد  صخاش   ) یلخاد صلاخان  دیلوت  رد  رازاب )  ) یلخاد

هکنآ دوجو  اب  1 ـ هک : تسا  تیمها  زئاح  تاـکن  نیا  رکذ  هیامرـس ، یـصوصخ  شخب  هب  عجار  ثحب  نیا  ناـیاپ  رد  (. 127-125  : 1373
ۀیامرس نابیتشپ  ناونع  هب  یصوصخ  ۀیامرس  تشاد و  ار  طلـسم  شقن  ناریا  داصتقا  رد  یجراخ ، ۀیامرـس  عفانم  ياتـسار  رد  یتلود  ۀیامرس 

زا لبق  ياهلاس  رد  يراذگهیامرس  لک  زا  یـصوصخ  يراذگهیامرـس  نازیم  هک  دهدیم  ناشن  نینچ  ماقرا  رامآ و  یلو  دوب ،  حرطم  یتلود 
2ـ (. 312  : نایزوتاک 1372  ) تسا هدوبن  یتلود  يراذگهیامرسزا  رتمک  نادنچ  زین  زا 1352  سپ  یتلود و  يراذگهیامرس  زا  رتشیب  ، 1352

دـشر يراـجت و  يرادهیامرـس  لوـفا  اـب  هک  بیترت  نیا  هب  میتـسه  رادهیامرـس  یتاـقبط  تفاـب  رد  لوـحت  دـهاش  ةرود 1357-1340 ،  رد 
ۀقبط شیادـیپ  هب  صاـخ ، يداـصتقا  ياهتـسایس  ذاـختا  اـب  تلود  دـعب ، هب  ۀـهد 1340  لـیاوا  زا  میهجاوم . یلاـم  یتعنـص و  يرادهیاـمرس 

، یکرمگ يراجت و  ياهتیدودحم  داجیا  اب  تلود  درک . کمک  رازاب )  ) يراجت رادهیامرس  ۀقبط  مادهنا  دیدج و  یلام  یتعنص و  رادهیامرس 
يروط هب  تشگ . هقبط  نیا  دشر  ثعاب  یتعنص ، يزاوژروب  هب  يراصحنا  تازایتما  ماو و  ياطعا  اب  دش و  يراجت  يرادهیامرس  لوفا  ثعاب 

ار یلام  تاسسؤم  عیانص و  لک  دودح 67 % دوب و  هداوناخ  هاجنپ  زا  بکرم  هک  دمآ  دیدپ  يایتعنـص  گرزب  يزاوژروب  ۀهد 50 ، رد  هک 
. تشاد کیدزن  يراکمه  نآ  اب  دوب و  تلود  ةدرورپتسد  دیدج  رادهیامرس  ۀقبط  تشاد . يزاسون  يارب  ییالاب  ةزیگنا  دوخ و  کلمت  رد 

ۀقبط ۀیوریب  دـشر  زا  يریگولج  روظنم  هب  هاش  لاس 1351  رد  دش .  نارگن  دیدج  ۀقبط  ةدـنیازف  دـشر  زا  تلود  ۀهد 1350  لیاوارد  اما 
ار اهدزمتسد  تخورف ، نارگراک  هب  ار  گرزب  یصوصخ  عیانص  ماهس  درک ، رداص  ار  یعامتجا  یلاع  ياروش  لیکشت  روتسد  رادهیامرس ، 

هقبط نیا  يداـصتقا  ياـهتیلاعف  يولج  يدودـح  اـت  بیترتنیاهب  تخادـنا . سبح  هب  ار  گرزب  نارادهیامرـس  زا  یخرب  یتـحو  داد  شیازفا 
لیدبت ناریا  تسایـس  رد  يذوفن  اب  يورین  هب  گرزب  یتعنـص  يزاوژروب  بالقنا 1357 ،  زا  شیپ  ياهلاس  رد  لاـح  ره  هب  یلو  دـش  هتفرگ 

اب ًاعبط  و  ( 158  : هیریـشب 1374  ) هداد تسد  زا  ار  شذوفن  هتفرگ و  رارق  تلودراشف  تحت  يراـجت  يزاوژروب  هزادـنا  نیمه  هبو  دوب  هدـش 
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نوگاـنوگ قرط  هـب  ناریا  تـلود  ۀـهد 1340 ، رد  میتـفگ  هک  روطناـمه  ناریا  رد  مکاـح  ۀـقبط   / تـلود طـباور  دوـب . فلاـخم  يزاـسون 
هقبط نیا  هب  دشاب ، مکاح  ۀقبط  تسد  رد  تلود  هکنآ  ياج  هب  بیترت  نیدب  دوب . هتخاس  مهارف  ار  يزاوژروب  دشر  يارب  دعاسم  ياههنیمز 

اب دروآرد و  دوخ  لرتـنک  هب  ار  یجراـخ  تراـجت  لوپ ، یللملا  نیب  قودنـص  تیادـه  تحت  يوـلهپ  تلود  ۀـهد 1340  رد  دادیم . لکش 
. درک مهارف  ار  يزاوژروب  دـشر  تابجوم  تادراو ،  ینیزگیاج  تسایـس  ذاختا  یـضرا و  تاحالـصا  ماـجنا  یلخاد و  تادـیلوت  رب  دـیکأت 

تـسایس زا : دندوب  ترابع  هک  دروآ  لمع  هب  یتعنـص  يزاوژروب  زا  تیامح  تهج  يرثؤم  تامادـقا  اهلاس  نیا  رد  يولهپ  تلود  نینچمه 
عیانـص يارب  یکناب  ةرهب  نییاپ  خرن  اب  لوصولالهـس  ياهماو  تارابتعا و  ياطعا  صاخ ، مـالقا  یخرب  دورو  تیعونمم  ياهفرعت ، تیاـمح 

سیـسأت یموب و  يزاوژروب  دـشر  کیرحت و  روظنمهب  یجراخ  يراذگهیامرـس  قیوشت  يراصحنا ، تازایتما  یتاـیلام ، ياـهتیفاعم  گرزب ،
هب دوخ  یتفن  ياهدـمآرد  نداد  صاصتخا  قیرط  زا  تلود  (. 119  : ییاقآ 74– 1373 ) درکیم کمک  یموب  عیانـص  دشر  هب  هک  یعیانص 

لاقتنا رد  تلود  تسایـس  ۀجیتن  ، دـعب هب  لاس 1352  زا  هژیوب  یـصوصخ  يالاب  ًاتبـسن  يراذگهیامرـس  درکیم . کـمک  نردـم  يزاوژروب 
ار تارابتعا  نیا  زین  ناگدـننکتفایرد  دوب . رگید  ياـهکمک  هرهبمک و  ياـهماو  قیرط  زا  شناگتـسباو  هب  تفن  دـیاوع  زا  یگرزب  تمـسق 

یگیامحلاتحت یماح و  تلاح  یعون  نیاربانب  (. 312  : نایزوتاک 1372 ) دندشیم دنمهرهب  يراشرس  دوس  زا  دندرکیم و  يراذگهیامرس 
شالت هک  یـصوصخ  عفانم  دوب و  عبانم  عیزوت  هب  رداق  هک  میژر  نیب  یگیامحلاتحت  ۀطبار  تشاد : دوجو  یـصوصخ  شخب  تلود و  نیب 
دنیآرف کی  نیا  نیاربانب  تشاد . دوجو  دراذگب ، ریثأت  عبانم  بذج  یمومع و  تسایس  رب  یمومع  ياهلاناک  هب  یـسرتسد  قیرط  زا  درکیم 

ياههسسؤم لوح  یصوصخ  شخب  … و  تشاد .  رارق  یتلود  ياهداهن  یصوصخ و  عفانم  نیب  يدرف  طباور  ساسا  رب  هک  دوب  یمسر  ریغ 
لمع لالقتـسا  ییاـناوت و  طـباور ، نیا  (. Bashiriyeh 1984:46-47) دراذـگب ریثأت  اهتـسایس  ذاـختا  رب  دـناوتب  اـت  دزیم  هقلح  ییارجا 

دشاب و دنمتردق  یـسایس  ظاحل  زا  تسناوتن  هاگچیه  نردم  يزاوژروب  دادیم . شیازفا  ار  تلود  لالقتـسا  شهاک و  ار  نردم  يزاوژروب 
يایازم زا  ات  دشاب  داحتا  رد  تلود  اب  وسکی  زا  دوب  راچان  نردـم  يزاوژروب  بیترت  نیا  هب  دـیامن . سیـسأت  ار  یلقتـسم  ياهداهن  بازحا و 
داصتقا ماغدا  لیلد  هب  اریز  تشاد ، داحتا  اهنآ  اب  دوب و  هتسباو  یجراخ  نارادهیامرس  ۀقبط  هب  رگید ، يوس  زا  ددرگ و  رادروخرب  داحتا  نیا 

یهاگ تیریدـم و  هب  طوبرم  ياهتراهم  يژولونکت ، یجراخ ، ۀیامرـس  دوبهدروخ .  هرگ  اـهنآ  عفاـنم  اـب  شعفاـنم  یناـهج ، رازاـب  رد  ناریا 
یموب یتعنص  ناگبخن  هب  هلصاح ،  عفانم  رد  تکراشم  ضوع  رد  ار  هدش  تیامح  هدرتسگ و  ياهرازاب  هب  ناسآ  یـسرتسد  یلام و  ۀیامرس 

رب نآ  ذوـفن  یجراـخ و  ۀیامرـس  لـماع  ناریا و  رد  يزاوژروـب  ندوـبن  تسد  کـی  میاهتفگ  زین  ًـالبق  هـک  روطناـمه  درکیم . هـئارا  ناریا 
هنیمز نیا  رد  ار  دوخ  یعـس  لئاسم ، نیا  دوجو  اب  اما  دزاسیم . هجاوم  لکـشم  اب  ار  ناریا  درومرد  روم  ۀیرظن  تسبراک  نردـم ، يزاوژروب 
مادـک میهد  ناشن  ات  درک  میهاوخ  یعـس  دـعب  هب  نیا  زا  دـش ، یـسررب  ناریا  ةرابرد  روم  رظن  دروم  ياهریغتم  اجنیا  ات  میروآیم . لـمع  هب 

نیا هب  میهاوخیم  هلاقم  زا  تمـسق  نیا  رد  الاب  زا  بالقنا  ناریا و  دراد . یناوخمه  ناریا  دروم  اب  روم  نوتگنیرب  يزاسون  ياههار  زا  کـی 
تلود يزاـسونزا ،  هار  نیا  رد  میدـید  هک  روطناـمه  دریگب ؟ لکـش  ـالاب  زا  یبـالقنا  تسناوتیم  ناریا  رد  اـیآ  هک  میهد  خـساپ  شـسرپ 

نایم فالتئا  رگید ، ترابع  هب  دنزیم . فالتئا  هب  تسد  رادنیمز  فارشا  رادهیامرـس و  ۀقبط  اب  دنکیم و  يزاسون  هب  مادقا  الاب  زا  زاسون ،
و وسکی ، زا  دنشابیم  یفیعض  يداصتقا  تیعقوم  یلو  هظحالم  لباق  یـسایس  تردق  ياراد  هک  میدق  رادنیمز  ۀمکاح  تأیه  زا  ییاهـشخب 

تروص رگید  يوس  زا  دشاب  یم  زین  یعامتجا  یسایس و  تازایتما  لابند  هب  تسا و  يداصتقا  تردق  ياراد  هک  يدیدپون  رادهیامرـس  ۀقبط 
رامثتـسا دروم  تیعمج  ةدوت  دریذپیم و  تروص  یعیرـس  یناهگان و  يداصتقاو  یعامتجا  تارییغت  یلوحت  نینچ  ۀجیتن  رد  هک  دریذـپیم 

: دــندوب اـهیگژیو  نـیا  ياراد  نـپاژ ) ناـملآ و  ) تـسا هداد  خر  یلوـحت  نـینچ  اـهنآ  رد  هـک  ییاـهروشک  عـماوج  دوـشیم . عـقاو  دــیدش 
ـ راـک يزرواـشک  ماـظن  لکـش  دوب ، طـسوتم  يزاـسون  يارب  اـهروشک  نیا  رد  يزاوژروب  ةزیگنا  روم ، یـسررب  قبط  میدـید  هکروطناـمه 

ذوفن زا  تلود  رد  رادنیمز  فارـشا  ۀقبط  ای  مکاح و  ۀـقبط  دوب . مک  ناناقهد  یبالقنا  ناوت  دـندشیم و  رامثتـسا  ناناقهد  دوب و  بوکرس 
دوجو اهتوافت  یخرب  اب  یلادوئف  ماظن  یعون  نپاژ ) ناملآ و   ) قوف روشک  ود  ره  رد  مهدزون ، نرق  ات  دوب . رادروخرب  یهجوت  لـباق  یـسایس 
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دـش و يزاوژروـب  ۀـقبط  دـشر  هب  رجنم  درک و  روـهظ  يزرواـشک  رد  يراـجت  ياهـشیارگ  یجراـخ ، یلخاد و  تراـجت  دـشر  اـب  تـشاد .
یمهدزون نرق  تیعـضو  رد  هک  ارچ  دـندرکن ،  ییارآفص  مه  لباقم  رد  روشک  ود  نیا  رد  رادـنیمز  فارـشا  آوژروب و  تاقبط  رمالارخآ 

هن دشاب و  هتـشاد  یتّنـس  رادنیمز  تیفارـشا  اب  ار  یـسایس  تردق  رـس  رب  تباقر  ییاناوت  هک  دوب  دنمتردق  ردقنآ  يزاوژروب  هن  عماوج ،  نیا 
ـ  يروالد 1370  ) دشوپب مشچ  يزاوژروب  ۀقبط  يداصتقا  تیعقوم  زا  تسناوتیم  ییاپورا  دنمتردق  لود  اب  هعزانم  لیلد  هب  یفارـشا  تلود 

بوکرـس ار  يزاسون  اب  تفلاخم  هنوگره  هک  دمآ  راک  رـس  رب  زاسون  یتلود  هقبط  ود  نیا  فالتئا  رثا  رد  هک  دـش  نآ  هجیتن  (. 225 : 1369
يولهپ ةرود  ناریا  رد  دوب . عماوج  نیا  صاخ  یعامتجا  یـسایس و  طیارـش  ۀـجیتن  رد  نپاژ  ناملآ و  رد  زاسون  ياهتلود  شیادـیپ  درکیم .

ذوفن یسایس و  تردق  یضرا ، تاحالـصا  ماجنا  اب  دعب و  هب  ۀهد 1340  زا  صوصخب  رادنیمز  تیفارشا  میداد ، حرـش  هک  روطنامه  مود ،
یعاـمتجا تاـقبط  زا  رتشیب  رتشیب و  هچره  تلود  یتفن ، كوش  زا  سپ  ۀـهد 1350 و  رد  نیا  رب  هوالع  دـنداد . تسد  زا  تلود  رب  ار  دوخ 

ذوفن اـهنآ  رب  دادیم و  لکـش  یعاـمتجا  تاـقبط  هب  هک  دوـب  تلود  نیا  هک  اـنعم  نیا  هب  دـش . سکع  هقبط  تلود /  ۀـطبار  دـش و  لقتـسم 
يداـصتقا تردـق  زا  ۀـهد 1350  رد  هک  یلاـم  یتعنـص و  يزاوژروـب  ۀـقبط  یتـح  دنتـشادن . تلود  رب  يذوـفن  یعاـمتجا  تاـقبط  تشاد ،

يرازاب يزرواشک  عون  زا  زین  يزرواشک  ماظن  عون  دوب . هتفرگ  لکـش  یتلود  ياهتنار  زا  هدافتـسا  اب  تلود و  طـسوت  دوب ، هدـش  رادروخرب 
لیـسناتپ اذل  دندوبن و  نیکالم  رامثتـسا  ریثأت  تحت  قباس  تدش  نآ  هب  رگید  ناناقهد  یـضرا ) تاحالـصا  ماجنا  اب  و   ) بیترت نیاهب  دوب و 

هب هکدوبن  ینادنچ  یـسایس  تردق  ياراد  رادـنیمز  فارـشا  ۀـقبط  و 1350 ،  ياهههد 1340  رد  بیترت  نیا  هب  دنتـشادن . يداـیز  یبـالقنا 
ۀقبط اب  فـالتئا  ياـج  هب  تلود  نینچمه  تشادـن . هلماـعم  يارب  يزیچ  هک  ارچ  دـنزب ، فـالتئا  هب  تسد  يزاوژروب  اـب  دـناوتب  نآ  ۀطـساو 
کی رب  ینتبم  عطقم ، نیا  رد  ناریا  تلود  بیترت  نیا  هب  دـیدرگ . هقبط  نیا  فیعـضت  ثعاـب  ۀهد 1340  رد  ییاهتـسایس  ذاختا  اب  رادنیمز ،
ذوفن یلو  دوب  هدـش  نامز  نیا  رد  یهجوت  لباق  يداصتقا  تردـق  ياراد  هکنیا  اب  مه  يزاوژروب  دوبن . رادـنیمز  فارـشا  زا  دـنمتردق  ۀـقبط 

نیاربانب تشاد . لرتنک  ذوفن و  نآرب  دوب و  هدش  هقبط  نیا  دشر  ثعاب  هک  دوب  تلود  نیا  تشادـن و  یـسایس  هاگتـسد  رد  ياهظحالم  لباق 
ياهلاس رد  یـسایس  یعامتجا ـ  طیارـش  ًاساسا  دوبن و  يزاوژروب  رادنیمز و  فارـشا  ۀـقبط  ود  فالتئا  دـنیآرب  هاگچـیه  مود  يولهپ  تلود 
تمـسق نیا  رد  یناقهد  بـالقنا  ناریا و  دوب . تواـفتم  نرق 19و20  ناملآ  نپاژ و  یعاـمتجا  یـسایس ـ  طیارـش  اـب  ناریا ، و 1350   1340

خر روم ) يرظن  بوچراهچ  قباطم  ) یناـقهد بـالقنا  تسناوتیم  ياـهلاس 1350  ناریا  رد  اـیآ  هک  میهد  خـساپ  لاؤس  نیا  هب  میهاوخیم 
دوب و رادنیمز  فارشا  یماح  تلود  نیچ ، هیسور و  دننام  داد  خر  یناقهد  بالقنا  اهنآ  رد  هک  یعماوج  رد  مینادیم ، هک  روطنامه  دهد ؟

ۀقبط تلع ، نیمه  هب  دوـب . مک  يزاـسون  يارب  اـهروشک  نیا  رد  يزاوژروـب  ةزیگنا  اذـل  دـیامن . دـشر  يزاوژروـب  ۀـقبط  هک  تشاذـگیمن 
ًادیدش نارادنیمز  رگید ، يوس  زا  دیامن . فالتئا  رادنیمز  فارشا  اب  یتسیـشاف  يزاسون  ةویـش  هب  دناوتب  ات  تفاین  ینادنچ  شرتسگ  آوژروب 

هک دـش  نآ  تیعـضو  نیا  ۀـجیتن  دوب . دایز  رایـسب  نانآ  یبالقنا  ناوت  لیلد  نیمه  هب  دـنتخادرپیم و  ناقهد  ۀـقبط  رامثتـسا  بوکرـس و  هب 
ار یبالقنا  ناناقهد ، هژیوب  تسدورف  تاقبط  تردق  زا  هدافتـسا  اب  دننز و  یبالقنا  بازحا  داجیا  هب  تسد  يرهـش  نارکفنـشور  زا  یهورگ 

ۀمه رد  هک  دوب  رتیلاتوت  یتلود  ندمآدوجوهب  هجیتن ، دنیآرب . يزاسون  ددص  رد  نانآ  تردق  زا  هدافتـسا  اب  دندرک  یعـس  دننیبب و  كرادـت 
هب دندش و  يزاسون  ةویـش  نیا  ینابرق  زین  ناناقهد  دوخ  ماجنارـس  هک  ییاج  ات  درکیم  ّدـح  زا  شیب  تلاخد  يزاسون  رد  هلمج  زاو  اهراک 

صاخ یعامتجا  طیارـش  اهیگژیو و  ياراد  دندش  یتسینومک  بالقنا  راچد  هک  یعماوج  دندیدرگ . بوکرـس  یتسینومک  ياهتلود  ۀلیـسو 
دیدـش رامثتـسا  تحت  یلادوئف  ماظن  رد  هک  دـندادیم  لیکـشت  ناـناقهد  ار  اـهروشک  نیا  تیعمج  مظعا  شخب  1 ـ هلمج : زا  دـندوب . دوخ 

وسکی و زا  نیکالم  رامثتـسا  نآ ، لیالد  دوب . هتفریذـپ  تروص  يدایز  یناقهد  ياهـشروش  نرق 19  رد  عـماوج  نیا  رد  2 ـ دندوب . ناکالم 
نویبالقنا شبنج  اب  یناقهد  ياهـشبنج  نیا  دـنویپ  3 ـ دوب . رگید  يوس  زا  دروآیم  لمع  هب  نیقاهد  زا  تاـیلام  ذـخا  اـب  تلود  هک  يراـشف 

دوجو ییاـهیگژیو  نینچ  ناریا  رد  اـیآ  هک  تسا  نآ  لاؤس  (. 214 213 ـ  : 1369 يروالد 1370 ـ  ( ) نارکفنـشور نییاپ و  تاقبط   ) يرهش
ياهـشروش زورب  يارب  یعامتجا  یـسایس و  طیارـش  هاگچیه  ناریا  رد  هک  تسا  نآ  دیوگیم  ام  هب  رـصاعم  خیرات  هک  هچنآ  تسا ؟ هتـشاد 
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هدرتسگ ياهشبنج  اما  تشاد  دوجو  یناقهد  ةدرتسگ  راشقا  یسمش ، يرجه  نرق 13  نایاپ  ات  ناریا  رد  تسا .  هدوبن  ایهم  یناقهد  ةدرتسگ 
یناقهد هدرتسگ و  ياهشروش  نادقف  تلع  دشیم . بوکرـس  مه  بلغا  دوب و  هدنکارپ  هدمع  روط  هب  اهـشروش  هکلب  دنتـشادن  يرمتـسم  و 
تردق یگدنیامن   ) نارادلویت دیدش  تراظن  تحت  تابث  ياههرود  رد  ناناقهد  1 ـ زا : دوب  ترابع  ناریا  رد  هقبط  نیا  یگدرتسگ  مغریلع 
هراومه نوچ  دوبن  تسدکی  ياهقبط  یناریا  ناناقهد  ۀقبط  2 ـ دندوب . نارادـنیمز  ماکح و  تراظن  تحت  یتابثیب  ياههرود  رد  و  يزکرم )

ار اهشروش  بلغا  اهتلود  3 ـ تسا . هدوب  مکاح  یتوافتم  تابـسانم  اهنآ  زا  کیره  رب  هک  هتـشاد  دوجو  نیمز  تیکلام  زا  ینوگاـنوگ  عاونا 
بالقنا ماـگنه  رد  صوصخب  یـسمش  يرجه  مهدزیـس  نرق  رخاوا  رد  اـهنت  (. 218 216 ـ  : 1369 يروالد 1370 ـ   ) دـندرکیم بوکرس 

زین هدش  ماجنا  ياهشروش  دادن و  خر  ياهدمع  ياهشروش  مه  زاب  اما  دش ، هدامآ  یناقهد  ةدرتسگ  ياهشروش  يارب  هنیمز  هک  دوب  هطورشم 
یضرا تاحالـصا  ماجنا  اب  ۀـهد 1340 و  زا  سپ  ةرود  رد  (. 218 : 1369 يروالد 1370 ـ   ) تشادن يرهش  ياهـشبنج  اب  رمتـسم  يدنویپ 

رادروخرب یمک  یبالقنا  ناوت  زا  اذـل  دنتـشادن  رارق  نیکلام  دـیدش  رامثتـسا  ریثأت  تحت  رگیدو  دـندش  نیمز  بحاص  ناناقهد  زا  يرایـسب 
ناریا رد  یبالقنا  نارکفنـشور  تیعقوم  اما  دـندرکیم . تکرح  یبالقنا  نایرج  فالخرب  رما  يداب  رد  یتح  میتفگ  هک  روطنامه  ودـندوب 

هلمج زا  یبهذم و  نارکفنشور  هورگ  ود  رد  ناوتیم  ار  یناریا  نارکفنشور  دنتشاد ؟ یناقهد  ياهـشبنج  هب  یهجوت  نانآ  ایآ  دوب ؟ هنوگچ 
موکحم ار  یضرا  تاحالصا  ۀهد 1340  رد  يوزوح  بلاغ  نایرج  مینادیم  هک  اجنآ  ات  داد . ياج  یبهذـم  ریغ  نارکفنـشور  نویناحور و 

: مینادیم ار  طیلـست  فورعم  لصا  ام  ۀـمه   ) دـندادیم تیکلام  هب  یمالـسا  ياههزومآ  قبط  نویناحور  هک  دوب  یتیمها  زین  نآ  لـیلد  درک .
نتشاذگ میقع  تهج  رد  هناراکهظفاحم و  یتکرح  ار  یضرا  تاحالصا  زین  پچ  نارکفنـشور  مهـسفنا .» مهلاوما و  یلع  نوطلـسم  سانلا  »

ًاعبط هک  دندوب  قفاوم  تاحالـصا  اب  هک  دندوب  تلود  قفاوم  نارکفنـشور  اهنت  دـندرکیم . تفلاخم  نآ  اب  یبایزرا و  یتسیلایـسوس  شبنج 
یـضرا تاحالـصا  اب  یلیلد  ربانب  کی  ره  یبالقنا  تلود و  فلاخم  نارکفنـشور  نیاربانب  دندوبن . یناقهد  ياهـشروش  یماح  زین  هدع  نیا 

زین یناقهد  شروش  زا  نامز  زا  عطقم  نیا  رد  ًالـصا  دـنریگ و  تسد  رد  ار  یناـقهد  شبنج  يربهر  دنتـسناوتیمن  ًاـعبط  دـندوب و  فلاـخم 
یتسیلایسوس و راکفازین  پچریغ  رالوکـس  نارکفنـشور  رگید ، يوس  زا  دنریگ . رارق  نآ  ردص  رد  دنهاوخب  نارکفنـشور  هک  دوبن ، يربخ 

هجیتن دـندوبن . یناقهد  بالقنا  داجیا  هعماج و  تسدورف  تاقبط  رد  یتاقبط  یهاـگآ  داـجیا  لاـبند  هب  اذـلو  دندیدنـسپیمن  ار  یتسینومک 
ناوتیم رگید ، يوس  زا  ناریا  رد  رکفنـشور  راشقا  تیعقوم  هب  هجوت  اب  وسکی و  زا  ناریا  رد  یناقهد  ۀـعماج  ياـهیگژیو  هب  هجوت  اـب  هکنآ 

نیا رد  ییاوژروب  بالقنا  ناریا و  تسا . هدوبن  اـیهم  یناـقهد  بـالقنا  عوقو  يارب  مزـال  طیارـش  ياهههد 1340و1350  رد  هک  درک  اـعدا 
روطنامه دهد ؟ خر  ییاوژروب  یبالقنا  تسناوتیم  ياهههد 1340و1350  ناریا  رد  ایآ  هک  میهد  خساپ  لاؤس  نیا  هب  میهاوخیم  تمسق 

دنکیم دشر  رادنیمز ، فارشا  ۀقبط  زا  لقتسم  يداصتقا  یعامتجا و  هاگیاپ  اب  آوژروب  دیدج  ۀقبط  ییاوژروب ، بالقنا  هار  رد  مینادیم  هک 
زا لبق  تسا . رادنیمز  فارشا  يزاوژروب و  فالتئا  مدع  بالقنا ، نیا  یگژیو  دهدیم . تسکش  ار  فارـشا  تنوشخ  هب  لسوت  اب  سپـس  و 

تشابنا يزرواشک و  ندش  يراجت  رثا  رد  میراد . راکو  رس  طسوتم  ۀقبط  دشر  يرهـش و  ياههورگ  يدازآ  یلادوئف ، ۀعماج  اب  زین  بالقنا 
1370 يروالد  ) تسا یسایس  یسارکومدو  یتعنص  يرادهیامرـس  نآ  ۀجیتن  هک  دهدیم  تروص  ار  نییاپ  زا  یبالقنا  آوژروب  ۀقبط  هیامرس ،
هک روطنامه  دوب ؟ بسانم  ییاوژروب  بالقنا  ماجنا  يارب  یـسایسو  یعامتجا  طیارـش  بالقنا ، نامز  ناریا  رد  ایآ  (. 208 206 ـ   : 1369  ـ

لیدـبت رازاب  يزرواشک  عون  هب  يزرواشک  ماظن  عون  دوب و  ندـش  يراجت  لاـح  رد  يزرواـشک  ياـهههد 1340و1350 ،  ناریا  رد  میتفگ 
ۀقبط ۀـهد 1350 ، رد  صوصخب  هرود و  نیا  رد  دوب . مک  ناـنآ  یبـالقنا  ناوت  هجیتن  رد  نییاـپ و  ناـناقهد  رامثتـسا  حطـس  اذـل  دوب . هدـش 
يارب ییوق  ياـههزیگنا  ياراد  هک  دوب  یلاـم  یتعنـص و  يزرواـشک ، نارادهیامرـس  زا  لکـشتم  هکدوب  هدـش  ادـیپ  ییوـق  ًاتبـسن  يزاوژروـب 
طیارش هیبش  بالقنا  عوقو  نامز  رد  ناریا  یعامتجا  طیارـش  تسا  صخـشم  زین  لودجز 2  هک ا  روطنامه  بیترت  نیا  هب  دـندوب . يزاسون 

ییاوژروب بالقنا  ناریا  رد  ارچ  سپ  تسا . هدوب  روشک  ود  نیا  رد  لاصفنا  یلخاد و  ياهگنج  ماـگنه  رد  اـکیرمآ  ناتـسلگنا و  یعاـمتجا 
- تلود طباور  ناریا و  رد  آوژروب  ۀقبط  يریگلکـش  یگنوگچ  رد  دیاب  ار  خساپ  داتفا ؟ هدـحتم  تالایا  ناتـسلگنا و  رد  یلو  داتفین  قافتا 
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تلود نیا  اما  دوب . مه  يزاسون  ناهاوخ  هکدوب  هدـش  ادـیپ  يوق  ًاتبـسن  ياوژروب  ۀـقبط  1350 ۀهد رد  میتفگ  هک  روطنامه  میباـیب . تاـقبط 
ۀقبط سکعرب . هن  دوـب و  نآ  رب  ذوـفن  لرتـنک و  يارادو  دوـب  هدـش  هقبط  نـیا  تردـق  ذوـفن و  شرتـسگ و  دـشر و  ثعاـب  هکدوـب  يوـلهپ 
ادـیپ شرتسگ  دـشر و  هدرک و  دـنلب  رـس  ناریا ، ۀـعماج  یتاـقبط  ینورد  تابـسانم  نورد  زا  یعیبط و  روط  هب  هک  دوبن  ياهقبط  يزاوژروب ،

رادنیمز و فارشا  ۀقبط  فیعضت  هب  کمک و  هقبط  نیا  دشر  هب  یللملانیب  يداصتقا  ماظن  راشف  تحت  هک  دوب  تلود  نیا  هکلب  دشاب . هدرک 
تاـقبط زا  لقتـسم  یتـلود  نینچ  هک  ارچ  تشاد  ار  يراـک  نینچ  ییاـناوت  ناریا  رد  یتـفن  تلود  دوب . هتـشامگ  تمه  يراـجت  يزاوژروـب 

ینورد تابـسانم  لدزا  یعیبطروط و  هب  ناریا  رد  يزاوژروب  ۀقبط  نیاربانب  تشادـن . یگتـسباو  اهنآ  هب  يداصتقا  ظاحل  هب  دوب و  یعامتجا 
هناراکهطفاحم تاشیارگ  یلو  دوب  يداصتقا  يزاسون  ناهاوخ  هکنیا  اب  هقبط  نیا  لیلد  نیمه  هب  دوب . هدرکن  دنلب  رـس  ناریا  ۀـعماج  یتاقبط 

رارق هقبط  نیا  راـیتخا  رد  ار  مزـال  تاراـصحنا  تازاـیتما و  تلود  هک  ارچ  دوب ، دوجوم  عـضو  رارمتـسا  ناـهاوخ  تشاد و  یبـالقنا ) هن  (و 
. دـیدیمن یتلود  نینچ  هیلع  تنوشخ  يریگراـکهب  يارب  یلیلد  يزاوژروب  نیارباـنب  دوبن ، مه  رادـنیمز  فارـشا  ۀـقبط  ذوفن  تحتو  دادیم 
یناریا و يزاوژروب  نیب  نیاربانب  تفرگ . هدهعرب  ار  رادنیمز  فارشا  اب  هزرابم  ۀفیظو  هک  دوب  يزاوژروب  هن  تلود و  نیا  هکنآ ، رگید  ۀتکن 

ًابیرقت هک  دوب  یبالقنا  یمالـسا  بالقنا  دیآ . نوریب  ییاوژروب  بالقنا  نآ  لد  زا  هک  دادن  خر  ياهعزانم  گنج و  رادـنیمز  فارـشا  ۀـقبط 
بالقنا نیاربانب  . دندوب شیوخ  یتاقبط  عفانم  زا  ریغ  هب  ییاههتساوخ  ناهاوخ  دنتشاد و  تکرش  نآ  رد  یعامتجا  تاقبط  اههورگ و  یمامت 

. دش هدنار  هیشاح  هب  تفاین و  ینادنچ  شقن  آوژروب  ۀقبط  مه ،  بالقنا  زا  سپ  دوبن . يزاوژروب ) ۀقبط   ) هقبط کی  اهنت  تازرابم  لوصحم 
لاعفنا راچد  هکلب  دوبن  یبالقنا  ياهقبط  اـهنت  هن  يزرواـشکو  یلاـم  یتعنـص و  ياوژروب  ۀـقبط  یبـالقنا ،  نارحبۀـماگنه  رد  بیترت  نیا  هب 

هدـش حرطم  روم  ۀـیرظن  رد  هک  ییاهبالقنا  زا  کیچـیه  هک  دـش  نآ  هجیتن  قوف  ياهثحب  هب  هجوت  اـب  يریگ  هجیتن  دـندوب . هدـش  زین  لـماک 
ناریا بالقنا  نییبت  هب  رداـق  ییاـهنتهب  روم  نوتگنیرب  ۀـیرظن  هک  تفگ  ناوتیم  سپ  تسین . ناریا  یمالـسا  بـالقنا  اـب  قیبطت  لـباق  تسا ،

نیا هکنیا  نآ  دش و  هداد  حرـش  یلیـصفت  روطهب  ثحب  نیا  ۀمدقم  رد  لوا  لیلد  تسا . زیچ  دـنچ  رد  رما  نیا  لیلد  هدـنراگن  رظن  هب  تسین .
مود لیلد  دوشیم . هجاوم  لکـشم  اب  یمالـسا  بالقنا  دروم  رد  نآ  تسبراک  اذل  تسا و  رگید  عماوج  یعامتجا  طیارـش  زا  هدمآرب  هیرظن 
نیا دـهدیمن و  ییاهب  يژولوئدـیا  یبالقنا و  يربهر  شقن  هب  تسا و  يراتخاس  ياهیرظن  یلک  هاگن  کـی  رد  هیرظن  نیا  هک  تسا  نآ  زین 

دـشاب و هدـش  هتخادرپو  هتخاـس  نآ  ناربهر  طـسوت  هک  دـشاب  يدروم  اـهنت  دـیاش  ناریا  بـالقنا  لوپچاکـسا ، لوق  هب  هک  تسا  یلاـح  رد 
هکنآ موس  لیلد  دوب . دهاوخن  لماک  یلیلحت  دشابن ،  رصانع  نیا  لماش  هک  یلیلحتو  تسا  هتشاد  ياهقئاف  شقن  نآ  رد  یمالسا  يژولوئدیا 
يربخ تلود  لکـش  یللملانیب و  يداصتقا  ماظن  ریغتم  زا  ًالثم  تسا و  هدش  هدنـسب  يدودحم  ياهریغتم  هب  يراتخاس ، ۀبوچراهچ  رد  یتح 

هک روطنامه  دـندش . دراو  يو  لـیلحت  رد  دـنتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  لوپچاکـسا  يوس  زا  هک  دـندوب  يدراوم  ءزج  اـهریغتم  نیا  تسین .
لیلحت هب  دناوتیم  لماع  نیا  هب  یهجوتیب  تسا و  هدوب  یللملانیب  ماظن  ياهراشف  تحت  ياهههد 1340و1350  رد  ناریا  ۀعماج  مینادیم 
لیلحت رد  يدیلک  روما  یخرب  زا  تلفغ  ثعاب  دـناوتیم  یتفن ) تلود   ) ناریا تلود  صاخ  لکـش  هب  یهجوتیب  نینچمه  دـناسرب . بیـسآ 

ینورد و طیارـش  رب  ار  نارگـشهوژپ  هجوت  ًالوا ، هک  ارچ  تسا . هدوبن  مه  هدیاف  زا  یلاخ  ناریا  دروم  رد  هیرظن  نیا  يریگراکهب  اما  ددرگ .
ناوت هب  یپ   ، ناریا ۀعماج  ینورد  تابـسانم  رد  تقد  یـسررب و  زا  سپ  رگـشهوژپ  دزاسیم و  زکرمتم  ناریا  ۀـعماج  یعامتجا  ياهراتخاس 

یعامتجا ياهورین  نارازگراک و  ناونع  هب  دارفا ) ياج  هب   ) یعامتجا تاـقبط  لـیلحت ، عون  نیا  رد  دربیم . لوحت  رییغت و  يارب  هعماـج  نیا 
دوش انشآ  ناریا  خیرات  لوط  رد  ناششقن  اهنآ و  اب  یبوخب  اهورین ، نیا  زا  کیره  دروم  رد  رکفت  قمعت و  اب  دیاب  رگـشهوژپ  اذل  دنحرطم ،

يدایز دودح  ات  هیرظن  نیا  تسبراک  ًایناث ، دهد . خساپ  ناریا  ۀعماج  باب  رد  هدش  حرطم  لئاسم  هب  دـناوتب  ات  دزاسیم  رداق  ار  وا  رما  نیا  و 
نیب ياهسیاقم  بیترت  نیمه  هب  تسا . هدادـن  خر  ییاوژروب  یتسیـشاف و  یناقهد ، ياهبالقنا  ناریا  رد  ارچ  هک  تخاس  نشور  ار  هلأـسم  نیا 

ياههیرظن هیرظن و  نیا  تسبراک  اب  اثلاث ً، دشابیم . يدایز  رایـسب  يرظن  دیاوف  ياراد  هک  دـمآ  لمع  هب  ناریا  بالقنا  فلتخم و  ياهبالقنا 
نییبت ار  ناریا  بالقنا  دـناوتب  هک  ياهیرظن  نتخادرپ  يارب  مزال  يرظن  طیارـش  باب ، نیا  رد  رکفت  يرظن و  قمعت  و  ناریا ، بالقنا  رب  رگید 
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یمالسا ماجسناو  یلم  داحتا  ترورض 

ناهج میسرت  ناناملسم و  نیب  رد  تدحو  هب  زاین  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یحبـص  دنخزان  هدنـسیون : یمالـسا  ماجـسناو  یلم  داحتا  ترورض 
نامز زا  ههرب  نیا  رد  تسا .  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  هاگآ  ناناملسم  يوس  زا  مالسا  خیرات  لوط  رد  هک  هدوب  لیصا  يزاین  مالسا  هچراپکی 

نیودت هب  رجنم  يزاس  هاگآ  نیا  هک  دنزاس  علطم  زاین  نیا  هب  تبسن  ار  اهنآ  یمالسا  عماوج  يزاس  هاگآ  اب  ناملسم  نادنمشناد  املع و  دیاب 
 . تسا يروف  یعقاو و  زاین  کی  رـضاح  لاح  رد  یمالـسا  ماجـسنا  تروص  ره  رد  دـش . دـهاوخ  مکحم  یـساسا  هیاپرب و  یمالـسا  روشنم 

هطقن هب  ندیسر  هار  هک  دوش  یم  بوسحم  رثوم  دمآراک و  یبیکرت  هدش  هتفگ  هچنآ  يانبم  رب  زین  یمالسا  ماجـسنا  یلم و  تدحو  بیکرت 
يربـهر يوس  زا  لاس 1386  راعـش  ناونع  هب  یمالـسا  ماجـسنا  یلم و  داـحتا  مـالعا  دـهد . یم  ناـشن  ناناملـسم  هب  ار  يراد  هیاـپ  تزع و 

هب طوبرم  یلخاد و  درکیور  دـیآ . یم  رامـش  هب  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  یلماـکت  تکرح  ریـسم  رد  یـساسا  هلوقم  روحم و  ود  نمـضتم 
يزرم و نورب  درکیور  نآ  نورد  رد  دوجوم  یسایس  یعامتجا و  ياههورگ  ماوقا و  ناریا و  یمالسا  يروهمج  یسایس  يایفارغج  ياهزرم 
رد ار  ام  يزرم  نورب  یلخاد و  ياضف  رب  مکاح  طیارش  تخانـش  تسا .  یمالـسا  دحاو  تما  ناملـسم و  للم  ماجـسنا  داحتا و  هب  فوطعم 
هک تسا  حضاو  دوب . دهاوخ  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد  جیورت  يارب  يزوجم  هدرک و  يرای  رما  نیا  رتایوپ  رت و  قفوم  هچ  ره  تیریدم 

وگلا همانرب و  یمان  مالعا  اب  هلاس  ره  یلخاد  هژیوب  یجراخ  یلخاد و  طیارـش  زا  تسرد  قیمع و  كرد  تیارد و  ساسارب  بـالقنا  راـمعم 
اـه و یـشک  طـخ  دـنا  هتـساوخ  يراذـگمان  نیا  اـب  يربـهر  دـنیامن . یم  يزیر  حرط  مدرم  داـحآ  تلود و  يارب  لاـس  لوـط  رد  ار  يراـک 

یلام يرکف  ياه  تیفرظ  مامت  زا  دناوتب  روشک  ات  دنرادرب  هار  رس  زا  ار  یـسایس  فلتخم  ياه  هورگ  بازحا و  هتخاس  دوخ  ياه  بوچراچ 
. دنراد يرت  نیگنـس  رایـسب  تیلوئـسم  اه  هورگ  دارفا و  یخرب  نایم  نیا  رد  درب . لامک  مامت و  هدافتـسا  روشک  جراخ  لخاد و  نایناریا  و ...

هژیو تیلوئسم  ماجسنا  داحتا و  هب  یلمع  مامتها  رد  حلـسم  ياهورین  نابهگن و  ياروش  يربهر  ياه  یگدنیامن  هعمج  ناماما  امیـس  ادص و 
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زا هدـش  فیرعت  ییاهتلاسر  اب  یخیرات  هدرتسگ  ینید و  راد  هشیر  الماک  داهن  کی  صاخ و  بطاـخم  تیناـحور  هژیوب  دنـشاب  یم  اراد  يا 
یعمج درخ  لقع و  رب  ینتبم  قیقد  یبایزرا  دنشاب . هتشاد  ار  رظن  نیا  تلاسر  کی  ناونع  هب  ماجسنا  داحتا و  هلئـسم  هب  تعیرـش  نید و  نتم 

کش یب  تسا .  یمالـسا  بالقنا  ياهدرواتـسد  جیورت  طیارـش  زا  یکی  دوجوم  تیعـضو  زا  مدرم  تیاضر  مدع  ای  يدنمتیاضر  نازیم  زا 
دنا هتشاد  شقن  یمالسا  بالقنا  لاهن  نتسشن  رمث  هب  رد  هک  ینید  یبهذم و  ياهتیلقا  اههورگ و  ای  ماوقا  تیرثکا  تاراظتنا  ندش  ندروآرب 

هار دـبای  شهاک  یلیلد  ره  هب  تکراشم  نیا  رگا  درک . دـهاوخ  رادروخرب  يرت  يوق  ماکحتـسا  زا  ار  یلم  رادـتقا  تابث  تینما و  ياه  هیاـپ 
هدرک فوطعم  دوخ  هب  نارحب  داجیا  روظنم  هب  ار  اهنآ  شالت  دوش و  یم  هدوشگ  تلم  نیا  یلم  تشونرـس  رد  تلاخد  تهج  بناـجا  ذوفن 

مارم و هورگ و  هتسد و  ره  زا  تلم  داحآ  تابلاطم  یلم  یگتسبمه  داحتا و  مارآ  ياضف  رد  اما  درک . دهاوخ  راد  هشدخ  ار  ام  یلم  تینما  و 
نیمات اب  ماـظن  نیا  تیروهمج  دوش . یم  هداد  خـساپ  تسا  ناریا  تلم  همه  هقح  قوقح  نمـضتم  هک  یـساسا  نوناـق  بوچراـچ  رد  بتکم 

تاداقتعا هیاپرب  زین  نآ  تیمالـسا  دیدرگ و  دهاوخ  هدروآرب  دوش  یم  حرط  یـساسا  نوناق  بوچراچ  رد  هک  تلم  عورـشم  ياه  هتـساوخ 
یم تلم  یـساسا  ياهزاین  هب  خـساپ  يوپاکت  رد  هدوب و  رگیدـکی  لـمکم  هژاو  نیا  اذـل  دـش . دـهاوخ  راوتـسا  نیمز  ناریا  مدرم  راد  هشیر 

ناریا تلم  میظع  ياهدرواتسد  دشاب . هتشاد  حیجرت  رگید  رب  یکی  ای  هدش و  هدرپس  یـشومارف  هب  رـصنع  ود  نیا  زا  کیچیه  دیابن  دنـشاب و 
ياهنایرج ای  هورگ و  ای  درف  هقیلـس  هشیدـنا و  زا  رتارف  یـشزرا  لام و ).... ناج   ) هدـش تخادرپ  ياـه  هنیزه  یماـمت  يارو  خـیرات  لوط  رد 

یمارگ هشیمه  زا  رت  سوملم  رت و  يدـج  ار  یلم  داحتا  هک  تسا  هتـسیاش  یناشفناج  همه  نیا  زا  تنایـص  ساپ  هب  اذـلف  دـنا . هتفای  یـسایس 
یبالقنا تلم  هک  دوب  راودـیما  ناوت  یم  تروص  نیا  رد  دـنک . ادـیپ  يرت  هوکـش  اب  رت و  ینیع  یلجت  سدـقم  هژاو  نیا  تدـحو  ات  میرادـب 

. دراد دیکات  یمالـسا  يروهمج  يدازآ و  هافر  هعـسوت  یقرت  جرادـم  بسک  رد  نانچمه  بالقنا  زا  دـعب  تامیالمان  یمامت  لمحت  اب  ناریا 
هناوتـشپ هب  رامثتـسا  رامعتـسا و  زا  ییاـهر  هب  ار  شا  يدـنمقالع  یمالـسا  يروهمج  یبرغ  هن  یقرـش و  هن  راعـش  اـب  ناریا  هاوخیدازآ  تلم 

تیارد اب  یمالسا و  لیصا  تاداقتعا  رب  هیکت  اب  يرابکتـسا و  ياهتردق  هب  یگتـسباو  نودب  هک  درک  تابثا  دناسر و  تبث  هب  میظع  یبالقنا 
درک غالبا  ناناملسم  هژیو  هب  ناهج  مولظم  مدرم  مامت  هب  تشاذگ و  شیامن  هب  ار  هنادنمزوریپ  اما  ریگ  سفن  يا  هزرابم  ناوت  یم  نتـشیوخ 

دیلوت درک و  اپرب  تلم  داحآ  هدارا  رب  ینتبم  یمالسا  تموکح  هدرک  مایق  رابج  ياه  تموکح  هیلع  رب  ناریا  تلم  هب  یـسات  اب  ناوت  یم  هک 
رد ار  یتسود  حلـص  یبلط و  تزع  هب  یهاوخ  يدازآ  یلم  راختفا  نیا  داکچ  زا  تسا و  يدـنیارف  نینچ  لصاح  يا  هتـسه  تخوس  یتعنص 

تسین یعوضوم  یلم  داحتا  تدحو و  دنراد  شود  رب  رت  نیگنـس  یتلاسر  اه  هناسر  اتـسار  نیا  رد  درک . دایرف  ناج  قمع  زا  یتیگرـساترس 
. دنـشاب نآ  مزاول  راعـش و  نیا  دـنب  ياـپ  دـیاب  مدرم  راـشقا  هیلک  ناـگبخن  داـقتعا  هب  تشذـگ  ناوت  نآ  راـنک  زا  یتواـفت  یب  یتحارب و  هک 
ترورض و هب  نامیا  یمالسا  یلم و  ماجسنا  داحتا و  رهاظم  اه و  هیاپ  تیوقت  رد  تسخن  ماگ  نآ  مزاول  یلم و  داحتا  ترورـض  هب  يدنبیاپ 

هکلب تلود و  هعماج و  ماجسنا  فادها و  اه و  تیلوئسم  تارطخ  تالکشم و  ربارب  رد  تلم  کی  داحتا  دشاب . یم  نآ  مزاول  هب  يدنب  ياپ 
قیمعت شرتسگ و  تدـحو و  تیوقت  داجیا و  تلاسر  مهم  نیا  تسا .  تباث  ریگارف و  يزاین  اه  ناـمرآ  هماـنرب و  هب  یباـیتسد  يارب  تما و 

طرش تلاسر  نیا  هب  نامیا  دنشاب . یم  تلاسر  نیا  هژیو  یلصا و  نابطاخم  نیا  ناملاع  نویناحور و  هدروآ و  دیدپ  ار  یگنهامه  ماجسنا و 
ای هعماج  کی  تلاسر  هک  يرما  اما  دراد  تیعوضوم  نآ  حرط  تسا و  نآ  یغیلبت  دعب  اهراعش  یخرب  یلـصا  هغیـص  رگا  هک  ارچ  تسا  هار 

نید و غیلبت  تلاسر  هک  ار  ص )   ) مرکا ربمایپ  میرک  نآرق  رگا  دشاب . يرهاظ  يراعـش و  يرما  دناوت  یمن  دور  یم  رامـش  هب  هورگ  رـشق و 
هب (ص )  ربمایپ دوخ  زا  رت  هتسیاش  یسک  هچ  هک  تسا  ور  نیا  زا  درامش  یم  هدش  لزان  وا  رب  هچنآ  هب  نموم  دراد  هدهعرب  ار  تعیرـش  رـشن 
نآ هب  ار  نارگید  دناوت  یم  هنوگچ  دشاب  هتـشادن  دوخ  تلاسر  هب  نامیا  ات  هک  ور  نآ  زا  مه  دناوخ و  یم  ارف  نآ  هب  ار  نارگید  هک  ینامیا 

هتـشاد نامیا  دیاب  اما  دنیوج  یم  اه  تلم  هقرفت  رد  ار  دوخ  تسایر  تدایـس و  نارگرامعتـسا  رگا  دشاب  دـنب  ياپ  نآ  مزاول  هب  دـناوخارف و 
ریـسم نیا  زا  نید  تسرد  غیلبت  و  سان »  تیادـه «  یتح  ام و  ياـقب  تمارک و  تزع و  میرادـن و  یمالـسا  لـصا  نیا  زج  یهار  هک  میـشاب 
ریسفت تسرد و  نییبت  تسا .  نآ  مزاول  هب  يدنب  ياپ  نآ و  هب  نامیا  هب  طونم  ماجـسنا  تدحو و  هب  توعد  درذگ . یم  راوشد  یلو  نشور 
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نییبت تسرد  یمالـسا  ماجـسنا  یلم و  داحتا  لصا  رگا  تسا .  یـساسا  دربهار  راعـش و  نیا  عماج  ریـسفت  تسرد و  هئارا  رگید  ماگ  عماـج 
دوخ دـناوت  یم  درامـشب  دـنادب و  نآ  روحم  ار  دوخ  سک  ره  هک  ییاج  ات  ددرگن  دـیکات  نآ  مزاول  اـه و  هنیمز  رب  لـمع  ماـقم  رد  دوشن و 

ساسارب هراومه  مهافت  تسا .  یلم  مهافت  هب  زاین  یلم  داحتا  يرادـیدپ  يارب  ددرگ . ماجـسنا  یگنرمک  داـحتا و  فیعـضت  يارب  يا  هصرع 
روما یخرب  زا  لزانت  اب  زج  كرتشم  لوصا  رـصانع و  ذاختا  دشاب . مهافتم  ياه  فرط  شریذـپ  دروم  هک  تسا  یکرتشم  رـصانع  تیروحم 

تیناحور دنام . دهاوخ  یقاب  ظفل  دح  رد  یموهفم  لزانت  ارهق  دوش  متخ  نم »  هب «  اه  هار  همه  هک  دشاب  نیاربانب  رگا  درادـن . ناکما  یعرف 
اه شلاچ  هب  یسانش  بیـسآ  ماقم  رد  مه  و  دهد . هجوت  نآ  مزاول  هب  مه  دیامن و  زاب  ار  ماجـسنا  داحتا و  لماوع  اه و  هنیمز  ینابم  دیاب  مه 
نم اب  همه  لـصا  هک  تسا  نیا  لـهج  رابکتـسا و  يدنـسپدوخ و  راکـشآ  هجو  کـی  دوش . روآداـی  ار  نآ  یقـالخا  يرکف و  ياـه  تفآ  و 

زا هک  نانآ  هژیوب  هعماج  يارب  دیاب  ار  اهنیا  دینش . هنالهاج  عزانت  هنانموم  مهافت »  لزانت و «  ياج  هب  دوش و  مه »  اب  همه  راعـش «  نیزگیاج 
يارب داد . ناشن  دـشابن  شکمـشک  اشنم  دوخ  هک  يا  هنوگ  هب  هار  نآ  قیداصم  رهاظم و  تفگ و  زاب  دـنرادروخرب  يرتشیب  تردـق  ذوفن و 

رد هتـساخرب  هعماج  نتم  زا  نانآ  اب  فرط  لباقم و  رد  هن  تسا و  مدرم  هارمه  لصا  رد  هک  تسا  يداـهن  تیناـحور  مدرم  ربارب  رد  هن  مدرم 
مالسا و نانمـشد  هانگ  داسف و  قافن و  متـس  لهج و  اب  اهنت  تیناحور  دشاب . نانآ  يداش  مغ و  کیرـش  دیاب  دنک و  یم  یگدنز  نانآ  نایم 

نیا دهد و  اهب  دناوت  یمن  نیملسم  مالـسا و  عفانم  هزادنا  هب  زیچ  چیه  هب  دراد و  تفلاخم  دننک  یم  تشپ  تلم  عفانم  هب  هک  یناسک  ناریا و 
عیفر و هاگیاج  نآ  مغر  هب  هک  دوب  نیمه  هر )   ) ینیمخ ماما  ترضح  راکـشآ  یگژیو  کی  تسا .  تیناحور  یمدرم  ههجو  زا  رگید  ریبعت 

یم ساسحا  دـید و  یم  دوخ  نتم  رد  رانک و  رد  ار  وا  هراومه  هعماج  یمومع  كرد  رواـب و  هک  درک  راـتفر  ناـنچ  لـمع  رد  ذوفن  تردـق 
دهد یم  هجوت  ترـضح  یگژیو  نیا  هلمج  زا  ص )   ) مرکا ربمایپ  تلاسر  شریذـپ  هب  یلهاج  هعماج  یناوخارف  رد  میرک  نآرق  هکنیا  درک .

زا يرـصانع  تیوه  اب  هعماج و  نتم  رد  هک  تسا  یگژیو  نیمه  هب  رظان  هلمج  زا  ناشدوخ  ناـیم  زا  يربماـیپ  اـی  امـش  دوخ  زا  يربماـیپ  هک 
دناوت یم  رتشیب  دـیازفیب  یمومع  رواب  نیا  ییاـفرژ  هرتسگ و  رب  ردـقچ  ره  دوخ  راـتفگ  رادرک و  يارب  تیناـحور  دریگ . لکـش  مدرم  هدوت 

رامش هب  لصا  کی  هعفاد  هبذاج و  یناملسم  ره  یگدنز  رد  یلم  حرط  داحتا  دشاب . اه  هاگتسد  اهورین و  ماجسنا  لماع  هعماج و  داحتا  هیام 
یضراع دنچ  ره  یلعف  طیارش  رد  یللع  هب  اما  تسین .  انثتسم  لصا  نیا  زا  مه  تیناحور  تسا  نینچ  زین  یعامتجا  یسایس و  ماظن  دور . یم 

یمالـسا و يراکمه  ماجـسنا و  یلدمه  داحتا و  داجیا  مهم  هیاپ  کی  تسا .  بذج  لماع  دنمزاین  عفد  لماع  زا  شیب  تیناحور  یعطقم  و 
 « تمحر تقبـس «  نامه  قلخ  داشرا  تیادـه و  ماـظن  رد  لـصا  نیا  یلـصا  هاگتـساخ  تسا .  بوخ  قـالخا  راـتفر و  هیحور و  نتـشاد  زین 

دیاب دنناربمایپ  هثرو  هک  زین  نید  ناملاع  دندوب . وا  بضغ  رب  یلاعت  يادـخ  تمحر  تقبـس  رهظم  ایبنا  دـشاب . یم  وا  بضغ »  رب «  دـنوادخ 
یقالخا و يرکف و  يرابدرب  ردـص و  حرـش  ياراد  نوچ  نآ  روحم  اضعب  تسا .  ماجـسنا  داحتا و  تیوقت  لـماع  تیناـحور  دنـشاب . نینچ 

حرط کی  روشک  ياهزرم  هدودحم  رد  دور . یم  نخـس  نآ  زا  هک  داحتا  دوب . دهاوخن  یناحور  درف  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  یم  يراتفر 
يرما يا  هقطنم  یهاوخ  مهس  ندیشیدنا و  یشخب  یلمارف  یلم و  ياهحرط  رد  تسا .  یلمارف  حرط  کی  یمالـسا  عماوج  هصرع  رد  یلم و 

تـسخن تلاسر  یتسیاب  یم  ماجـسنا  داحتا و  لصا  تشاد .  دهاوخ  يدرواتـسد  هچ  رظن  دروم  حطـس  رد  عومجم  دید  دـیاب  تسانعم .  یب 
اب ناروحم  دوخ  نادراو و  هزات  هک  دوب  دیاب  شوهب  تسا .  بذج  ردص و  حرش  رب  ینتبم  یمالسا »  ماجـسنا  یلم و  داحتا  دربهار «  دشاب و 

زاغآ زا  یمالسا )  ماجسنا  یلم و  داحتا   ) عوضوم نیا  رخآ  نخـس  دشاب . لاس  راعـش  رگا  یتح  تشاد  دنهاوخن  يراگزاس  يدربهار  نینچ 
یمن تسا  هتفریم  رامـش  هب  یبالقنا  یمالـسا و  تلاسر  کی  مهم و  دربهار  کی  ماظن  بالقنا و  ریبک  ربهر  هاگن  رد  نآ  يزوریپ  بـالقنا و 
اتعیبط دراد و  ینونک  طیارش  رد  نآ  تسخن  ترورض  زا  ناشن  مالعا  نیا  اما  تسیرگن  لاس  کی  يارب  راعش  کی  هدودحم  رد  نآ  هب  ناوت 
ناشن نآ  مزاول  هب  ار  دوخ  يدنب  ياپ  هتشاد و  هجوت  شیپ  زا  شیب  دربهار  نیا  هب  دیاب  جراخ  لخاد و  رد  یمالسا  یبالقنا و  ياهورین  مامت 

رد دـننک . زیهرپ  نآ  هرابرد  هنابلط  تعفنم  هاگن  يرظن و  گنت  اب  هارمه  هناروحم  دوخ  ياه  هاـگن  يار و  هب  ریـسفت  هنوگره  زا  زین  دـنهد و 
یمن يرگید  حرط  هب  نارگید  فذح  يروحمدوخ و  زج  هدوب و  ناناملـسم  داحتا  یلدمه و  عنام  هک  یتانایرج  دیاب  ماجـسنا  داحتا و  هیاس 
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بذج ردص و  حرش  رب  ینتبم  یمالسا »  ماجسنا  یلم و  داحتا  دربهار «  دوش . هتفرگ  نانآ  زا  زورب  روهظ و  تصرف  هدش و  يوزنم  دنـشیدنا 
يراگزاس يدربهار  نینچ  اب  نارگید  فذح  يروحم و  دوخ  نادراو و  هزات  نتفای  نادـیم  اب  هلمج  زا  اهورین  فذـح  يرظن و  گنت  تسا . 

هژاو نیا  تدـحو  ات  میرادـب  یمارگ  هشیمه  زا  رت  سوملم  رت و  يدـج  زین  ار  یلم  داحتا  هک  تسازـس  دـشاب . لاـس  راعـش  رگا  یتح  درادـن 
هک دـنک  یم  اضتقا  نارکفنـشور  نادنمـشناد و  اـملع و  هفیظو  ساـسح  ههرب  نیا  رد  دـنک . ادـیپ  يرت  هوکـش  اـب  رت و  ینیع  یلجت  سدـقم 

تدـحو روشنم  سپـس  هداد و  رارق  هاـگآ  ناناملـسم  يور  شیپ  ار  یمالـسا  ماجـسنا  یلم و  تدـحو  داـجیا  تهج  رد  رثوـم  ياـهراکهار 
یمالسا يروهمج  همانزور  عبنم : دنیامن . یحارط  ماجسنا  تدحو و  ینعی  مالسا  ناهج  یلصا  زاین  هب  هجوت  اب  ار  یمالسا 

یمالسا بالقنا  يازباتش  لماوع 

ناشیا و دورو  زا  تلود  نآ  تعنامم  تیوک و  يوس  هب  قارع  زا  هر )  ) ینیمخ ماما  ترجه  هدـیکچ : یمالـسا  بـالقنا  يازباتـش  لـماوع 
یخیرات هیمالعا  دادغب  هاگدورف  رد  هسنارف  هب  رفـس  زا  شیپ  هر )  ) ماما تسا . رـصاعم  خـیرات  رد  یفطع  هطقن  هسنارف ، يوس  هب  ماما  تکرح 

 ... تسا حرطم  یهلا  فیلکت  هب  لمع  تسین  حرطم  ینیعم  ناکم  نم  شیپ  : » تسا هدمآ  هیمالعا  نیا  زا  یتمـسق  رد  دندرک . رداص  ار  دوخ 
 ... تسکـش و يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نآز  عنام ا  ياهدس  تشادرب و  قح  يزوریپ  هار  رد  مدـق  دوخ  يراکادـف  اب  هک  یبتکم  داب  دـنلبرس 

اب دنتـسناوت  ماما  دش و  ناریا  هجوتم  ایند  هدـننک ، نییعت  ترجه  نیا  یپ  رد  تفای ». زاب  ار  رگمتـس  نیطالـس  تسد  هب  هدـش  لامیاپ  تمظع 
رد دـنناسرب و  نایناهج  شوگ  هب  ار  ناریا  مدرم  يادـص  اـههبحاصم  اهینارنخـس و  داریا  قیرط  زا  اـیند  یعمج  طاـبترا  لـیاسو  زا  هدافتـسا 

يزوریپ هب  ندیـسر  يارب  یبالقنا  ره  دنیامن . یثنخ  ار  یجراخ  یلخاد و  ياههئطوت  یمامت  دوخ  هنادنمدرخ  يربهر  اب  دندش  قفوم  تیاهن ،
دوـجوم و ماـظن  نتخادـنارب  ییاـهنهطقن  هـک  تـسا  ییازباتـش  اـی  يرگناریو  هـلحرم  لـحارم ، نـیا  هـلمج  زا  دـنکیم . يرپـس  ار  یلحارم 

شقن یخرب  تسا : هدـش  هئارا  فلتخم  ياههاگدـید  تارظن و  یمالـسا ، بالقنا  ییازباتـش  لـماوع  دروم  رد  تسا . تموکح  ینوگنرس 
. دناهدرک حرطم  ار  ناریا  نویسازینردم  در  هاش  عیرس  تامادقا  مه  یضعب  هاش و  رد  ناطرـس  ضرم  زورب  ياهدع  رتراک ، رـشب  قوقح  راعش 
: دننام راذگریثأت  لماوع  ای  لماع  تیاهن  رد  درب . یپ  اهنآ  ندوب  گنرمک  لالدتـسا و  فعـض  هب  ناوتیم  ( 1) يوق لیالد  كرادم و  اب  هک 

ناونع هب  هر ، )  ) ینیمخ ماما  هب  تبـسن  ( 17/10/56  ) خروم تاعالطا  همانزور  رد  زیمانیهوت  هلاقم  ینیمخ و  یفطـصم  اقآ  جاـح  تداـهش 
هلاقم ینیمخ و  یفطصم  اقآ  جاح  تداهش  تبـسانم  هب  بالقنا ، ياههقرج  نیلوا  ور  نیا  زا  دنوشیم . بوسحم  بالقنا  يازباتـش  لماوع 

رادهحیرج تخـس  مدرم  تاـساسحا  ثداوح  نآ  هطـساو  هب  اذـل  دـش ؛ هدز  يد 1356 ) ماـیق 19   ) مق رد  تاـعالطا ، هماـنزور  زیمآنیهوت 
ریاـس دزی و  زیربـت ، رد  يرگید  ياـهمایق  راوریجنز ، هتـسویپ و  تـکرح  کـی  رد  یتنـس ، یبهذـم و  مـسارم  هـب  لـسوت  اـب  مدرم  دـیدرگ و 

دیع ياهزور  رد  مدرم  میظع  ییامیپهار  هسنارف ، هب  ماما  ترجه  رویرهـش ، هثداح 17  نآ ، لابند  هب  تیاهن  رد  دمآ . دوجو  هب  اهناتـسرهش 
ياهیاپ هک  دنتـسه  یمهم  ثداح  هلمج  زا  روش و ...  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  هنادـنمزوریپ  دورو  تیاـهن  رد  و  ياروشاع 57 ، اـعوسات و  رطف و 

دروم ار  اهنآ  هصالخ  ثحب ، زا  تمسق  نیا  رد  هک  دیناسر . يزوریپ  هب  ار  میالسا  بالقنا  هجیتن  رد  دنازرل و  تدش  هب  ار  یهاشنهاش  میژر 
رد قارع  میژر  یتسدمه  اب  هاش  میژر  یمالسا  بالقنا  دیدج  هلحرم  زاغآ  ینیمخ ، یفطـصم  اقآ  جاح  تداهـش  1 ـ میهدیم : رارق  یسررب 

تداهش هب  دوب ، مالسا  هدنیآ  دیما  ناشیا : هتفگ  هب  هک  ار  ماما  ترـضح  گرزب  دنزرف  ینیمخ ، یفطـصم  دیـس  جاح  نابآ 1356 ه.ش  لوا 
نیفلاخم زا  یکی  ندرب  نیب  زا  ناشیا و  نتشاذگ  اهنت  ماما و  هب  یحور  هبرـض  ندرک  دراو  تیانج  نیا  هب  ندز  تسد  زا  اهنآ  هزیگنا  دناسر .

فاطلا زا  ار  تداهش  نیا  ماما  داد : سکع  هجیتن  يولهپ  میژر  تیانج  اما  دوب . نیفلاخم  ریاس  نیب  رد  تشحو  بعر و  داجیا  ماظن و  يدج 
نانارنخس ناگدنیوگ و  هک  يروط  هب  دش ، ماما  ياههشیدنا  نییبت  شرتسگ و  يارب  یبسانم  هنیمز  ناشیا  تداهش  دندرمـش و  رب  یهلا  هیفخ 

هدرک لیلجت  هزرابم  زا  ناشیا  ياههزیگنا  فادها و  یسایس ،  یملع ، ماقم  زا  هدرب و  ار  ماما  مان  اورپیب  وا  تداهـش  تشادگرزب  مسارم  رد 
نازورف ار  بالقنا  شتآ  یفطـصم ، اقآ  جاح  تداهـش  دندرک . یفرعم  روشک  ياهیتخبدب  اهداسف و  همه  لماع  ار  هاش  ماما  زا  تیعبت  هب  و 
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هب دش ، مدرم  یگتشذگ  دوخ  زا  یهاگآ و  ثعاب  دیدرگ  زاغآ  ناشیا  تداهـش  یپ  رد  هک  ییاهيرگاشفا  اهییامیپهار و  تارهاظت ،  درک .
يد خیرات 17  رد  مق  يد  مایق 19  2 ـ ( 2 .) دیدرگ لدبم  شورخ  هزرابم و  هنحص  هب  هچراپکی  ناریا  رسارس  یهاتدوک  هلـصاف  هب  هک  يروط 
پاچ هب  تاعالطا  همانزور  رد  قلطم  يدیـشر  دمحا  راعتـسم  مان  اب  هایـس  خرـس و  رامعتـسا  ناریا و  ناونع : تحت  ياهلاقم  هام 1356 ه.ش 

نافلاخم ناونع  هب  ماما  صخش  هب  هژیو  هب  نویناحور ، هب  تبسن  يزیمآتراسج  تالمج  باجح  فشک  زورلاس  هناهب  هب  نآرد  هک  دیـسر ،
رابرد میقتـسم  روتـسد  هب  هک  هلاقم  نیا  راشتنا  دش . هتـشون  دننک ، ادیپ  هدیقع  دوجو و  زاربا  لاجم  دـیابن  هک  ینیعجترم  تفرـشیپ و  یقرت و 

بالط و زا  رفن  نارازه  هک  يروط  هب  دش ، مق  هیملع  هزوح  رد  هژیو  هب  روشک  رسارس  رد  هدرتسگ  دیدش و  ضارتعا  بجوم  دوب ، هدش  هیهت 
نایب هر )  ) ینیمخ ماما  هب  تاعالطا  همانزور  تناها  هب  تبسن  ار  دوخ  دیدش  ضارتعا  عجارم ، لزانم  فرط  هب  یعمج  هتسد  تکرح  اب  مدرم 

دیهـش و میژر  طسوت  ناگدـننکرهاظت  زا  ياهدـع  دوب ، هدـش  اپرب  مق  رد  تبـسانم  نیمه  هب  یتارهاظت  هاـم  يد  رد 19  ور ، نیا  زا  دـندرک .
لثم مق ، مایق  ( 3 .) تفای همادا  هدنکارپ  تارهاظت  لیطعت و  مق  رازاب  اههزوح و  زور  نیدنچ  ات  هنایشحو  راتـشک  نیا  لابند  هب  دندش . حورجم 

ریگارف هزوح ، نادنزرف  هتسشن  نوخ  هب  ياهریبکت  تسکش و  ار  نامز  نآ  روآگرم  توکـس  شیاسر  دایرف  دیـشخرد ، یکیرات  رد  يرون 
هام يد  تبـسانم 19  هب  یمایپ  یط  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  دـیماجنا . بالقنا  يزوریپ  هب  ماجنارـس  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  ییاـهنیعبرا  دـش و 

اب مأوت  يزوریپ  مهدیم ، يزوریپ  دیون  دننامیب ، تعاجـش  يوق و  هیحور  نیا  يرایـشوه و  ياردـیب و  نیا  اب  ناریا  تلم  هب  نم  : » دـندومرف
نمهب رد 29  زیربت  نمهب  مایق 29  3 ـ ( 4 «.) يولهپ يور  هایس  نامدود  ضارقنا  و  يدازآ ....  لالقتسا و  اب  مأوت  يزوریپ  راختفا ، يدنلبرس و 
دـصق زیربت  مدرم  زا  رفن  نارازه  هک  يزور  نینچ  رد  دش . ناشورخ  یجوم  هب  لیدبت  زیربت  رد  دوب و  هدش  عورـش  مق  زا  هکی  تکرح   1356

دروخ دز و  میژر  ياهورین  مدرم و  نیب  ور  نیا  زا  دندش . هجاوم  دجسم  هتسب  ياهرد  اب  دننک  تکرش  مق  يادهش  متخ  سلجم  در  دنتـشاد 
ینابـصع مدرم  ناگدننکرهاظت ،  ندش  حورجم  هتـشک و  لابند  هب  دندش . حورجم  دیهـش و  ناگدننکرهاظت  زا  ياهدـع  هک  تفرگ  تروص 

شبنج خیرات  نیا  زا  دندروآ . رد  هدز  گنج  يرهش  تروص  هب  ار  زیربت  دندیشک و  شتآ  هب  ار  اهکناب و ...  یشورف و  بورشم  اهامنیس ،
درک یعـس  اوق  مامت  اب  هاش  میژر  مایق ، نیا  لابند  هب  دوب . شنابابرا  میژر و  يارب  دیدجم  رطخ  گنز  زیربت  مایق  دیدرگ . دیدج  هلحرم  دراو 

ار زیربت  مدرم  مایق  میژر  یتاغیلبت  هاگتسد  تهج  نیمه  هب  دنک . فرحنم  شریـسم  زا  ار  تضهن  دنک و  رادهشدخ  ار  مدرم  مایق  یهار  ره  زا 
دندرکیم یعس  زین  رگید  یهورگ  داد . تبسن  دندوب  هدش  ناریا  دراو  جراخ  زا  هک  یگناگیب  اهتسینومک و  یمالسا ، ياهتسیسکرام  هب 

یمایپ رد  هر )  ) ینیمخ ماما  دنیامن . لیدبت  یساسا  نوناق  هب  لمع  تیاعر  هب  دوب ، يولهپ  طوقس  اهنآ  سأر  رد  هک  ار  مدرم  ياهتساوخرد 
دایرف اب  دندرک و  مایق ، يولهپ  كانرطخ  رایـسب  نامدود  لباقم  رد  هک  ینادرم  رب  دورد  : » دـندومرف ناجیابرذآ  رویغ  مدرم  زا  لیلجت  نمض 

هچ ره  تسا و  هاش  رب  گرم  هد  رهش و  ره  رازاب و  هچوک و  ره  رد  اهراعـش  زورما  دندیـشک ...  وا  ییوگهفارخ  نالطب و  طخ  هاش  رب  گرم 
تسین یسک  دننک  هجوتم  نارومأم  اب  تلود  هب  فرحنم و  تسا  هاش  هک  یلـصا  زکرم  زا  هک  ار  تایانج  هک  دننکیم  شـشوک  فیثک  لمع 

. تسین هسیاقم  لباق  هتـشذگ  ياهلاس  زا  کی  چیه  اب  لاس 1357 ه.ش . ناریا ، خیرات  رد  تضهن  موادـت  اهنیعبرا و  4 ـ ( 5 «.) دنک رواب  هک 
يادهـش ملهچ  رد  تسا . هقباسیب  ناریا  خـیرات  رد  هک  تسا  ياهلئـسم  ماما  يربهر  مالـسا و  مان  تحت  لاـس ، نیا  رد  ناریا  مدرم  تدـحو 

ار هاش  میژر  دجاسم ، رد  عامتجا  اهییامیپهار و  اب  دنتسویپ و  مایق  هب  زین  زاوها  مهرهج و  نامرک ،  ناهفصا ،  زاریـش ، دزی ، ياهرهـش  زیربت 
ریسم رد  مدرم  تفرگ . دوخ  هب  يرگید  گنر  هاش  میژر  طسوت  مدرم  هنایـشحو  راتـشک  اب  تارهاظت  نیا  دزی  رد  یلو  دنتفرگ ؛ داقتنا  داب  هب 
داعبا دندش . ناینادنز و ...  يدازآ  دیعبت ، زا  ماما  تشگزاب  راتساوخ  دنتـسکش و  ار  امنیـس و ....  کناب و  دنچ  ياههشیـش  دوخ  ییامیپهار 

. دوب هدمآ  رد  یناهج  مهم  ياهدادیور  لئاسم و  زا  یکی  تروص  هب  تفاییم ، شرتسگ  اهنیعبرا  اب  هک  هام  دنچ  لوط  رد  یمالسا  تضهن 
تلاـح زا  ار  نآ  اـت  درک  رارــصا  نآ  یهدــنامزاس  رب  دــیدیم ؛ شرتـسگ  لاـح  رد  زور  هـب  زور  ار  تـضهن  هـنماد  هـک  هر )  ) ینیمخ ماـما 

ماع یلـصا و  مرجم  ناونع  هب  هاش  زا  ررکم  روط  هب  دوخ  ياهینارنخـس  رد  اهمایپ و  رد  اذـل  دـنک ؛ زکرمتم  هچراپکی و  راخ و  یگدـنکارپ 
رد دنک . فرحنم  تضهن  ریـسم  زا  ار  مدرم  هدننک  فرحنم  ياهراعـش  حرط  اب  هک  دندادن  هزاجا  یـسک  هب  دندرک و  یم  دای  ناریا  یتخبدب 
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تیانج نیا  یتشآ ، دیوگب : یـسک  کی  رگا  درک . دـهاوخن  یتشآ  مدآ  نیا  اب  ناریا  مالـسا و  تلم  : » دـندومرف هر )  ) ینیمخ ماما  هطبار  نیا 
دنتشاد یعـس  هر )  ) ینیمخ ماما  ( 6 «.) تسا تیانج  نیا  میهاوخیم ...  یـساسا  نوناق  هک  دـیدید ...  بزح  کی  هتـشون  در  امـش  رگا  تسا 

هدافتـسا زین  نابعـش و ...  همین  نشج  دادرخ ، مایق 15  زورون 57 ، یمومع  يازع  مالعا  دـننام : رگید ، ياهتبـسانم  زا  اـهنیعبرا  رب  هوـالع 
رد ددـعتم  لفاحم  سلاجم و  يراگرب  ناضمر و  هام  زاـغآ  اـب  بـالقنا  باتـش  رطف 57 و  دـیع  5 ـ دـنناروشب . مـیژر  هـیلع  ار  مدرم  هدرک و 
هام نیا  رد  یبهذم  ناگدنیوگ  نانارنخس و  طسوت  هک  يرگنشور  رثا  رب  تفرگ . دوخ  هب  يرتشیب  باتـش  یمالـسا  تضهن  روشک  ياهرهش 

ناگدـننکرهاظت اب  هلباقم  يارب  هاش  میژر  تفرگ ، لکـش  ناریا  رد  يرـسارس  ياهییامیپهار  تارهاـظت و  تفرگیم ، تروص  دـجاسم  رد 
لامعا نیا  یلو  دنک ، بوکرـس  ار  مدرم  تارهاظت  جرم و ....  جره و  یماظن و  تموکح  مالعا  راتـشک ، زا  معا  قیرط  ره  زا  درکیم  یعس 
ییاپرب راتـساوخ  دنتخیر و  اهنابایخ  هب  دیع  زامن  ماجنا  زا  دعب  ناسنا  زا  ییایرد  رطف 57  دیع  رد  هک  يروط  هب  داد  سکع  هجیتن  هنایـشحو 

ییامیپهار هب  تسد  رفن  نویلیم  کی  دودح  رد  یتیعمج  رطف ، دیع  زامن  يرازگرب  زا  دعب  زین  نارهت  رد  دندش . ناریا  رد  یمالـسا  تموکح 
لوط و ناوج ، وریپ  درم ، نز و  تیعمج  زا  يرتمولیک  دـنچ  ياهفص  دـندمآ . رد  تکرح  هب  مطالتم  ییاـیرد  دـننام  وس  دـنچ  زا  دـندز و 
اهیشترا و نارابلگ  و  هاش » رب  گرم   » و تسا » ینیمخ  ام  ربهر  تسا  نییسح  ام  تضهن   » ياهراعـش اب  مدرم  دندناشوپ . ار  اهنابایخ  ضرع 
رد دیدج  یفطع  هطقن  دیما و  هنزور  لاس 57  رطف  دیع  زامن  ( 7 .) دنناشنب یسرک  هب  ار  دوخ  ياههتـساوخ  هک  دناوخیم  هک  ندرک  تباث  .. 

يرامعتـسا و ياهتردق  دنب  دـیق و  زا  ناریا  هدیدمتـس  تلم  ییاهر  هعیلط  ار  نآ  دـیاب  هک  دوب ، یمالـسا  تضهن  مدرم و  تازرابم  خـیرات 
يروط هب  دش ، ریگارف  تضهن  رطف ، دـیع  ینویلیم  تارهاظت  یپ  رد  رویرهش 1357 ه.ش  هدفه  6 ـ تسناد . يولهپ  هدناشن  تسد  تموکح 

یمالـسا تموکح  داجیا  یهاشنهاش و  میژر  ياغلا  راتـساوخ  هتخیر و  اهنابایخ  هب  زور  ره  مدرم  رویرهـش ،  رطف و 17  دیع  هلـصاف  رد  هک 
تدـش هب  لبق  ياهزور  رد  مدرم  تارهاظت  زا  هک  هاش  دوب . تارهاظت  ییامیهار و  رب  رارق  لبق  ياهزور  دـننام  زین  رویرهـش  زور 17  دندش .
میمصت رویرهش  زور 17  رد  رگید  رهـش  دـنچ  نارهت و  رد  یماظن  تموکح  مالعا  نمـض  لیلد  نیمه  هب  داتفا ، هراـچ  رکف  هب  دوب  تحاراـن 

زور 17 حبـص  دـنک . شوماخ  ار  تضهن  ياههلعـش  اهلاس  ات  دوخ  ماخ  لایخ  هب  هدرک و  بوعرم  ار  مدرم  عیـسو  راتـشک  کـی  اـب  تفرگ 
يرگید ییامیپهار  ات  دندرک  عمجت  ادهـش  نادیم  رد  لبق  ياهزور  دننامه  دندوب ، ربخیب  یماظن  تموکح  مالع  زا  مدرم  رثکا  هک  رویرهش 

زا سپ  نیرومأم  دندش . ریگلفاغ  یماظن ، تموکح  تسد  هب  لسلـسم  نیرومأم  اهپوت و  اهکنات و  هدـهاشم  اب  ناهگان  هک  دـنهد ، بیترت 
. دـنتخیر نیمز  يور  هب  ناتخرد  گرب  دـننام  ار  تیعمج  هوبنا  هتـسب و  لسلـسم  رابگر  هب  ار  هاـنپیب  مدرم  اوه  نیمز و  زا  راـطخا  راـب  دـنچ 
 ، هدیـسر پاچ  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  يربهر  ینابم  ناریا و  بالقنا  ناونع ؛ تحت  وا  باتک  همجرت  هک  یجراـخ  راـگنربخ  مارپ ، سنوریاـس 

، ربخیب دندوشگ . ار  لسلسم  شتآ  هاگنآ  دندز ..  شتآ  ار  نیزنب  هب  هتشغآ  ياههرا  كاخ  ادتبا  : » دسیونیم رویرهـش  هثداح 17  دروم  رد 
ار یـسک  ات  دـندرک  دودـسم  شوپهرز  کنات و  اب  ار  یعرف  ياههچوک  همه  زیرگ و  ياههار  همه  اوه ، زا  نیمز و  زا  وس ، همهز  نامایب و ا 
هب زور  زونه  دشیم . کیلش  نتشک  دصق  هب  اههلولگ  همه  نتخاس ، بوعرم  هن  دوب و  مدرم  ندرک  هدنکارپ  هن  فده  دشابن . نتخیرگ  ناوت 

شیامن 50 داد . ناکت  ار  ناهج  رویرهش  هنایشحو 17  هنامحریب و  راتشک  ( 8 «) دندیتلغ دوخ  كاپ  نوخ  رد  نت  نارازه  هک  دوب  هدیسرن  همین 
رد اما  درب ؛ ورف  تریح  تهب و  رد  ار  ایند  طاقن  راس  اکیرمآ و  اپورا و  مدرم  زا  يرایسب  هک  دوب  كانتشحو  ردقنآ  هثداح  نیا  ملیف  ياهقیقد 

رورپدیهـش مدرم  زا  لیلجت  هب  یپایپ  هیمالعا  هس  رد  كانتـشحو  ربخ  نیا  ندینـش  زا  سپ  هر ) نیمخ ي( ماما  دـشن . هداد  ناـشن  زگره  ناریا 
زا تباین  هب  نم  دشیم ، هتـشک  یلاعت  يادخ  يارب  عافد  ههبج  رد  امـش  رانک  رد  دوب و  امـش  نایم  رد  ینیمخ  شاک  يا  : » دومرف تخادرپ و 

ياههداوناخ هصاخ  هب  ار  رویرهش )   17  ) يرمق لاوش 1398  مراهچ  تبیصم  ناهج  ناناملسم  همه  هب  جع )  ) نامز ماما  رصع  یلو  ترـضح 
راتشک اب  هاش  میژر  میتسه .» يداش  رظتنم  يرـسارس ، يازع  اهيراکادف و  لابند  هب  ام  کیربت ...  لاح  نیع  رد  میوگیم و  تیلـست  رادغاد 

یشوماخ هب  ار  بالقنا  ياههلعش  راتـشک  نیا  اب  هک  تشاد  راظتن  دنک و ا  رارکت  ار  دادرخ 1342 ه.ش  هعقاو 15  تشاد  دصق  رویرهش   17
هب دـنورب  دوخ  ياههناخ  هب  دنـسرتب و  مدرم  هکنیا  ياج  هب  تفاین و  ققحت  زگره  وزرآ  نیا  اما  دـهد . همادا  ار  دوخ  يروتاتکید  دـناشکب و 
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هک یشرازگ  رد  سیلگنا  ریفس  دنتسکش . مه  رد  ار  هاش  صخش  هکلب  میژر ؛ هاگتسد  اهنت  هن  هک  يروط  هب  دنتـساخرب ، ماقتنا  یهاوخنوخ و 
هب راتفر و  يرهاظ و  عضو  رد  هک  يرییغت  زا  تسا .....« : هدروآ  هاش ، یمسج  یحور و  عضو  هب  عجار  رویرهـش ، هعقاو 17  زا  دب  هتفه  کی 

هدمآ رد  اپ  زا  یحور  راشف  تحت  هتخاب و  ار  دوخ  یلک  هب  هک  دیـسریم  رظن  هب  نینچ  دوب ...  هتفر  بآ  ییوگ  مدش  شحوتم  هدـمآ  دوجو 
میژر تارهاظت ، اهییامیپهار و  رد  یناریا  اهنویلیم  تکرـش  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  يریگجوا  اب  هسنارف  هب  ماـما  ترجه  7 ـ ( 9 «. ) تسا
قارع اکیرمآ  کمک  اب  تهج  نیمه  هب  دنک . هدافتسا  بالقنا  ياههلعش  ندرک  شوماخ  يارب  تاناکما  یمامت  زا  هک  دمآ  رب  ددص  رد  هاش 

ماما هب  ار  توکـس  دیـشوک  قارع  ثعب  میژر  اتـسار  نیا  رد  دـشاب . هتـشاد  ناریا  اب  یگنتاـگنت  يراـکمه  هراـب  نیا  رد  هک  درک  دـعاقتم  ار 
هیمالعا رودص  ینارنخـس و  داریا  هبحاصم ، زا  هک  دنتـساوخ  ناشیا  زا  دروآ و  رد  هرـصاحم  هب  ار  ناشیا  لزنم  لیلد  نیمه  هب  دـنک . لیمحت 

. دندز تسد  ماما  نارای  تیذا  رازآ و  هب  دـشن  عقاو  رثؤم  اهیثعب  مادـقا  نیا  هک  نآ  زاپ  دـنتفریذپن . ار  اهدـیق  نیا  ماما  هک  دـننک  يراددوخ 
دنتفرگ دوب  ترجه  نامه ، هک  ار  دوخ  یخیرات  میمصت  تسا  هتفرگ  ناشیا  زا  ار  لمع  يدازآ  قارع  میژر  دندیدیم  هک  هر )  ) ینیمخ ماما 

زا هر ،)  ) ینیمخ ماـما  ترجه  ( 10 . ) دـندرک بآ  رب  شقن  ار  نمـشد  ياههئطوت  مامت  ینیبشیپ  لباق  ریغ  عاـق و  مادـقا  کـی  تروص  هب  و 
ماـما تسا . رـصاعم  خـیرات  رد  یفطع  هطقن  هسنارف ، يوس  هب  ماـما  تکرح  ناـشیا و  دورو  زا  تلود  نآ  تعناـمم  تیوک و  يوس  هب  قارع 

نم شیپ  : » تسا هدمآ  هیمالعا  نیا  زا  یتمـسق  رد  دندرک . رداص  ار  دوخ  یخیرات  هیمالعا  دادغب  هاگدورف  رد  هسنارف  هب  رفـس  زا  شیپ  هر ) )
قح يزوریپ  هار  رد  مدـق  دوـخ  يراکادـف  اـب  هک  یبـتکم  داـب  دنلبرـس  تسا ...  حرطم  یهلا  فـیلکت  هب  لـمع  تـسین  حرطم  ینیعم  ناـکم 

(11 .«) تفای زاب  ار  رگمتـس  نیطالـس  تسد  هب  هدش  لامیاپ  تمظع  تسکـش و ...  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نآز  عنام ا  ياهدس  تشادرب و 
اهینارنخس داریا  قیرط  زا  ایند  یعمج  طابترا  لیاسو  زا  هدافتسا  اب  دنتـسناوت  ماما  دش و  ناریا  هجوتم  ایند  هدننک ، نییعت  ترجه  نیا  یپ  رد 
ياههئطوت یمامت  دوخ  هنادـنمدرخ  يربهر  اب  دـندش  قفوم  تیاهن ، رد  دـنناسرب و  ناـیناهج  شوگ  هب  ار  ناریا  مدرم  يادـص  اـههبحاصم  و 

دنچ هسنارف  هب  هر )  ) ینیمخ ماـما  زاـس  خـیرات  ترجه  زا  سپ  ریـشمش  رب  نوخ  يزوریپ  هاـم  مرحم  8 ـ دـنیامن . یثنخ  ار  یجراـخ  یلخاد و 
خیرات رد  یفطع  هطقن  مادک  ره  هک  داد ، خر  ع )  ) اضر ماما  نحـص  نابآ و  هثداح 13  نامرک ، دجسم  ندیـشک  شتآ  هلمج  زا  مهم  هثداح 

دناس تبث  هب  قح  هملک  لـباقم  رد  ار  اهتردـقربا  تسکـش  دروآ و  رد  هزرل  هب  ار  یهاـشنهاش  خاـک  هچنآ  یلو  دـندوب ؛ یمالـسا  بـالقنا 
هب هجوت  اب  هر )  ) ینیمخ ماما  تسا . نارگمتـس  هیلع  مایق  دادیب و  ملظ و  هیلع  شورخ  مشخ و  هعیـش  خـیرات  رد  مرحم  دوب . مرحم  هام  هزرابم 

، مرحم هام  لولح  اب  : » دندومرف ناریا  مدرم  هب  دنتـسناد و  ریـشمش  رب  نوخ  يزوریپ  هام  ار  مرحم  یخیرات  یمایپ  رد  مرحم ، هام  تایـصوصخ 
تلم مومع  رب  تخومآ ....  ار  هزین  رـس  رب  يزوریپ  هار  خیرات  لوط  رد  اهلسن  هب  هک  یهام  دش . زاغآ  يراکادـف  تعاجـش و  هسامح و  هام 

ناملسم مدرم  ( 12 .«) دنشک نییاپ  هب  شکانرطخ  هطلس  زا  ار  وا  دنهد و  همادا  شرتسگ و  هاش  اب  ار  دوخ  تفلاخم  تردق  اب  هکتسا  هتساخاپب 
. دندرک عورـش  يدیدج  لکـش  هب  ار  هزرابم  ربکاهللا  يادـن  اب  هتفر و  اهماب  تشپ  هب  مرحم  لوا  بش  زا  بالقنا  يربهر  زا  يزوریپ  هب  ناریا 
زا يدادـعت  زور  ره  زین  میژر  یماـظن  تموـکح  هک  نیا  نمـض  تشاد ، هـمادا  بـش  ره  زور و  ره  اـهییامیپهار  هارمه  هـب  تارهاـظت  نـیا 

عوقو هب  اروشاـع  اـعوسات و  ياـهزور  رد  میژر  هیلع  تارهاـظت  مسارم و  نیرتزیگناروش  دیـشکیم . نوـخ  كاـخ و  هب  ار  ناگدـننکرهاظت 
مظن و لاـمک  رد  تیعمج  لیـس  زین  نارهت  رد  دـش . لیدـبت  هاـش  هیلع  شورخ  هب  ناریا  رـسارس  ناـمزمه  روـط  هب  زور  ود  نیا  رد  تسوـیپ .
یتنطلس و میژر  ندش  هدیچرب  راتساوخ  هک  هدننکرهاظت  اهنویلیم  هدنبوک  ياهدایرف  داتفا . هار  هب  يدازآ  نادیم  فرط  هب  هقباسیب  طابضنا 

نمـض ياهیمالعا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  تشاداو . تریح  هب  ار  ایند  دروآ و  رد  هزرل  هب  ار  میژر  ياهیاپ  دـندوب ، یمالـسا  تموکح  يرارقرب 
نارـس هب  یمایپ  رد  امـش  گرزب  ییاـمیپهار  اـب  ناـمزمه  نم  : » دـندومرف اروشاـع  اـعوسات و  ياـهزور  در  مدرم  ینویلیم  تکرح  زا  لـیلجت 

اب ار  وا  تیمـسر  مدع  دهاوخیمن و  ار  هاش  تلم  هک  تشاذـگن  یماهبا  سک  چـیه  يارب  زور  ود  نیا  مودـنارفر  هک  مدومن  مالعا  اهتلود 
هب وا  نارادـفرط  داـش و  هیحور  زور ، ود  نیا  رد  ناریا  مدرم  ینویلیم  تارهاـظت  لاـبند  هب  ( 13 « ) درک مالعا  قاـفتا  هب  بیرق  عطاـق  تیرثکا 
 ، اههناخترازو یپ  رد  یپ  تاباصتعا  ناریا ، مدرم  هنازور  ررکم  تارهاظت  دش . بلـس  وا  زا  يریگمیمـصت  تردق  دش و  فیعـضت  تدـش 
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رارق انگنت  رد  یلام  ظاحل  زا  ار  میژر  ساسح ، تیعقوم  رد  هک  تفن  تکرـش  تاباصتعا  هژیو  هب  تاـجناخراک و  ناـیگنهرف ،  تاـعوبطم ، 
لیکـشت اب  هاش  هک  يروط  هب  درک . لیدبت  سأی  هب  ار  يولهپ  نادناخ  دـیما  نارهت و ....  رازاب  هژیو  هب  اهرازاب و  ینالوط  یلیطعت  دوب و  هداد 

هارمه مدرم  هزادنایب  ینامداش  اب  هک  هاش  رارف  تخیرگ . روشک  زا  جراخ  هب  هام 1357  يد  رد 26  رایتخب  تلود  یفرعم  تنطلس و  ياروش 
يداش مدرم  یتفر  تکلمم  نیا  زا  یتقو  هک  نکن  يراـک  هاـش ، ياـقآ  : » دـندومرف هکدوب  لاس 1342  رد  ماما  یخیرات  نانخـس  روآداـی  دوب 

تارهاظت هب  دنتـساوخ  ناریا  مدرم  زا  دنتـسناد و  رجف  عولط  ار  هاـش  رارف  مدرم ، هب  کـیربت  نمـض  ییاـهمایپ  رد  هر )  ) ینیمخ ماـما  دـننک .»
دندومن راطخا  نیسلجم  ناگنیامن  هب  تنطلـس  ياروش  ندناوخرابتعایب  نمـض  دنهد و  همادا  یهاش  متـس  میژر  لماک  وحم  ات  دوخ  روشرپ 
نیلوارد هک  دـنداد  هدـعو  مدرم  هب  دـندنویپب و  تلم  هب  هک  دنتـساوخ  مه  یماظتنا  یماظن و  ياهيورین  زا  دـننک و  كرت  ار  تلم  هناـخ  هک 

ار اههاگدورف  دـیدیم ، شیاههئطوت  ماجنا  زا  عنام  ناریا  رد  ار  هر )  ) ینیمخ ماما  روضح  هک  رایتخب  تلود  دـندرگیم . زاب  ناریا  هب  تصرف 
نیعبرا و 28 ینویلیم  گرزب و  ییامیپهار  ود  هر )  ) ینیمخ ماما  دورو  هاش و  رارف  هلـصاف  رد  ( 14 .) دتفا قیوعت  هب  ماما  رفس  لقادح  ات  تسب 

دورو 9 ـ درک . رتلزلزتم  ار  میژر  ياههیاپ  مادـک  ره  هک  تفرگ ، تروص  زین  نارهت  هاـشناد  دجـسم  رد  نویناـحور  اـملع و  نصحت  رفص و 
رد مدق  نمهب 1357  هدزاود  خیرات  رد  اهتعنامم  همه  مغر  هب  ماجنارس  هر )  ) ینیمخ ماما  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  ناریا و  هب  ینیمخ  ماما 

عـضاوم نایب  تبالـص و  تیعطاق و  اب  دـش و  ارهز  تشهب  دراو  مدرم ،  يرتمولیک  هقباسیب 33  لابقتـسا  نایم  رد  داهن و  دابآرهم  هاـگدورف 
رد دوخ  فورعم  ینارنخـس  رد  ناشیا  تفرگ . دـندوب  هئطوت  رکف  رد  هک  میژر  ناگتـسباو  زا  ار  لـمعلاسکع  يزیر و  هماـنرب  ناـکما  دوخ 
هب همادا  رگا  تسا و  ینوناقریغ  اهنیا  مامت  مدآ  نآ  سلجم  مدآ ، نآ  تلود  هاـش )  ) مدآ نآ  دوخ  هک  مییوگیم  اـم  : » دـندومرف ارهزتشهب 

، منزیم تلود  نآ  نهد  وت  نم  منکیم ، نییعت  تلود  نم  مینکیم ! همکاحم  ار  اهنآ  ام  دنوشب و  همکاحم  دیاب  دنامرجم و  اهنیا  دنهدب  نیا 
تالوحت یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اـت  هر )  ) ینیمخ ماـما  دورو  هاـتوک  هلـصاف  رد  ( 15 «.) منکیم نییعت  تلود  تلم  نیا  یناـبیتشپ  هـب  نـم 

زا تقوم  تلود  هاتوک  هلـصاف  نیا  رد  تفرگ ، مانرجف  ههد  اهدـعب  دـیماجنا و  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  هب  هک  داد  خر  روشک  رد  یمیظع 
زا یهورگ  هژر  نآ  ینیع  دومن  هک  دنتسویپ ، بالقنا  هب  شترا  لنـسرپ  زا  يدایز  دادعت  هکنیا  نمـض  دیدرگ ، یفرعم  مدرم  هب  ناشیا  يوس 

یماظن تموکح  دوب . اتدوک  ناریا  تلم  مایق  یبوکرس  يارب  میژر  هئطوت  نیرخآ  دوب . ماما  اب  تاقالم  نمهب و  رد 19  ییاوه  يروین  لنسرپ 
رب رارق  دشابیم . حبص  یلا 5  رهظزادعب  تعاس 5/4  زا  هنابـش  رورم  روبع و  عنم  تعاس  هک  درک  مالعا  نمهب  رد 21  ياهیمالعا  رودص  اب 

. ددرگ بوکرس  بالقنا  دندرگ و  مادعا  ریگتسد و  بالقنا  نارس  هتشگ ، رقتسم  رهـش  ساسح  طاقن  رد  شترا  هلـصاف  نیا  رد  هک  دوب  نیا 
هدـمآ یخیرات  هیمالعا  نیا  زا  ییاهتمـسق  درک . یثنخ  ار  موش  هئطوت  نیا  میاظن  تموکح  هب  ییانتعایب  رب  ینبم  ماما  یخیرات  ناـمرف  اـما 

تسدرگا هک  منکیم  راطخا  منکب و  ار  اهيریگیشحو  نیا  لمحت  مناوتیمن  نکل  هدادن ؛ سدقم  داهج  روتـسد  زونه  هک  نیا  اب  نم  : » تسا
زورما هیمالعا  .... میریگیم ادـخ  دـیما  هب  ار  دوخ  رخآ  میمـصت  ددرگنرب ...  شدوخ  لحم  هب  دراـگ  رگـشل  دـنرادنرب و  یـشکردارب  نیا  زا 
طسوت یماظن  تموکح  هیمالعا  نیا  لابند  هب  ( 16 «.) دننکن انتعا  نیا  هب  هجو  چیه  هب  مدرم  تسا و  عرـش  فالخ  هعدخ و  یماظن  تموکح 

ربارب رد  هدرک و  دـس  ار  شترا  یمازعا  ياهنوتـس  روبع  اهنابایخ  يدنبرگنـس  ابو  دـنتخیر  اهنابایخ  هب  هرابکی  مدرم  دـش و  هتـسکش  مدرم 
ياـهورین هرـصاحم  هب  يریزو و ...  تسخن  شترا ، ناهدـنامرف  رقم  یهاـتوک  هلـصاف  هب  دـنتخادرپ ، هناحلـسم  عاـفد  هب  میژر  ياههدـنامزاب 

هدیسوپ 2500 ماظن  نمهب 1357  رد 22  دیـسر و  ارف  تشونرـس  زور  ماجنارـس  دنتـسویپ . مدرم  هب  هورگ  هورگ  نایماظن  دمآ و  رد  بالقنا 
ناریا رد  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  تسـشن و  رمث  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  مدرم  هلاس  هزرابم 15  تخیر و  ورف  یهاشنهاش  هلاـس 
هلجم صص 131-130 و  ذخأم ، نامه  صص 119-130 2 . يدمحم ،  رهچونم  یمالسا ، بالقنا  رب  یلیلحت  . 1 تشون : یپ  دیدرگ . زوریپ 

،1364 نارهت ، نیرز ، یبایـسارفا ، مارهب  خیرات ، ناریا و  صـص 25-29 4 . ذخأم ،  نامه  صص 25-29 3 .  ، 137 هرامش 4 ، دادرخ ،   15
نویناحور تضهن  صص 431-432 7 . ذخأم  نامه  ص 411 6 . یبجر ، نسحدمحم  هر ، )  ) ینیمخ ماما  یـسایس  همانیگدنز  ص 519 5 .

رصاعم یسایس  خیرات  صص 47-48 9 . ذخأم ، نامه  صـص 47-48 8 . ات ، یب  ع ، )  ) اضر ماما  یگنهرف  داـینب  ج 8 ، یناود ، یلع  ناریا ،

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 2310 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، 1347 نارهت ،  شورس ،  یلیلخ ، ربکا  بالقنا ، اب  ماگ  هب  ماگ  ص 254 11 . ذخأم ،  نامه  ص 354 10 . ج 2 ، یندم ، نیدلالالج  ناریا ،
نامه ص 90 14 . ج 9 ، ناـمه ،  یناود ،  یلع  ناریا ، نویناـحور  تضهن  ص 432 13 . ج 2 ،  ینیمخ ،  ماـما  رون ،  هفیحـص  ص 32 12 .

رب يرذگ   " باتک زا  هتفرگرب  ص 59  ج 10 ،  نامه ،  یناود ، یلع  ناریا ، نویناحور  تضهن  ص 41 16 . نامه ،  ج 3 ، رثوک ، ذخأم 15 .
www.irdc.ir عبنم : یفطل  یلع  رهم  هتشون  " یمالسا ،  بالقنا  شیادیپ  ناریا و  رصاعم  ياهدادیور 

(1  ) هیقفیلو هقلطم  تارایتخا  زا  يروهرهب  ینیمخ و  ماما 

اب طابترا  رد  تسا  هتفرگ  ماـجنا  اـهلاس  نیا  رد  هچنآ  یلیلخ  نسحم  : هدنـسیون ( 1  ) هیقفیلو هقلطم  تاراـیتخا  زا  يروهرهب  ینیمخ و  ماـما 
ینیمخ ماما  ددرگ . زاب  مالـسا  مدرم و  عفن  هب  اعیرـس  ینوناق  روک  ياههرگ  ات  درکیم  اـضتقا  مالـسا  ماـظن و  تحلـصم  تسا . هدوب  گـنج 

ياهویـش هب  عوضوم  ود  يدیـشروخ ، لاس 1358  بوصم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناـق  رد  یتخانـش  شور  هچاـبید  هرـسسدق 
; نابهگن ياروش  یمالـسا و  ياروش  سلجم  نیب  تافالتخا  لـصف  لـح و  یگنوگچ  کـی ) دوب : هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  قیقد  هدـیجنس و 

رارق یسررب  ثحب و  دروم  دایز  تیمها  اب  عوضوم  ود  ره  يدیـشروخ ، لاس 1368  رظن  دیدجت  رد  یساسا . نوناق  رد  يرگنزاب  هویـش  ود )
عمجم لیکشت  ندش  ینوناق  فلا ) دوب : یساسا  نوناق  نتم  رد  یقوقح  داهن  ود  لکش  هب  لح  هار  ود  ندمآ  دیدپ  نآ ، ماجنارـس  هک  تفرگ 
لـصا ندـمآ  دـیدپ  ب ) نابهگن ، ياروش  یمالـسا و  ياروش  سلجم  نیب  تافالتخا  ییاـهن  لـصف  لـح و  يارب  ماـظن  تحلـصم  صیخـشت 
قوقح ياملع  یـساسانوناق . رد  يرگنزاب  یگنوگچ  هویـش و  نییبت  يارب  یـساسانوناق  يرگنزاب  ياروش   » داهن متفه و  داتفه و  دـصکی و 
ماـجنا هب  طوبرم  ياـهراکو  زاـس  لاـح  نیع  رد  دـشابتسدکیو . حـضاو  حیرـص ، هک  تسا  نآ  بوخ  یـساسا  نوناـق  دـندقتعم  یـساسا ،

نوناق نامه  نوگانوگ  داوم  هب  دنتـسم  لدتـسم و  یمادـقا  ره  هک  ياهنوگ  هب  دـشاب  هدـش  نشور  قیقد  يزرط  هب  نآ  رد  ینوناق  ياهدـنور 
همه قیقد  يریگلکـش  يارب  ار  مزال  تغارف  تصرف و  یـساسا ، نوناق  نیودـت  هب  باتـش  رپ  يدـنمزاین  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  اب  دوش .
رظنم زا  دراد  دـصق  رـضاح  هلاقم  دوب . هدرک  یتساک  یعون  راچد  ار  یـساسانوناق  یتلاح  نینچ  درواـین . مهارف  یـساسانوناق  نتم  رد  روما 

نیا نیداینب  شسرپ  دناشکب . یسررب  هب  یساسانوناق  ياهیتساک  عفر  رد  ار  هرسسدق  ینیمخ  ماما  يرظن  یلمع و  هریـس  یقوقح ، یهقف و 
تادنتـسم ینابم و  مادـک  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یـساسانوناق  ياهیتساک  عفر  رد  هرـسسدق  ینیمخ  ماما  تسا : ریز  رارق  زا  هتـشون 

هک درک  حرط  زین  ار  یعرف  شـسرپ  ود  ناوتیم  لاح  نیع  رد  دناهتـسب ؟ راک  هب  ار  ياهویـش  هچ  هنیمز  نیا  رد  هدرب و  هرهب  یقوقح  یهقف و 
هدوب هچ  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  سیسات  رد  یهقف  یقوقح و  تادنتسم  ینابم و  فلا ) دوب : دهاوخ  هلاقمزا  یشخب  يانبم  مادک  ره 

يرگنزاب لامعا  رد  یقوقح  یهقف و  تادنتسم  ینابم و  ب ) دناهدرب ؟  راک  هب  ار  ياهویـش  هچ  هنیمز  نیا  رد  هرـسسدق  ینیمخ  ماما  تسا و 
هلاقم نیا  دناهدرب ؟ راک  هب  ار  ياهویش  هچ  هنیمز  نیا  رد  هرسسدق  ینیمخ  ماما  تسا و  هدوب  هچ  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  رد 

تسا و دـنب  ياپ  قوقح  هفـسلف  نوناق و  حور  هب  یلوا  تسین ، ناسکی  ینوناق  ریغ  رییغت  اـب  يروتـسدارف  رییغت  ( 1 تسا : راوتـسا  هتکن  ود  رب 
تروص هب  هرـسسدق  ینیمخ  ماما  يرظن  یلمع و  هریـس  رد  یقوقحو  یهقف  تادنتـسم  یناـبم و  ( 2 تسا . نوناـق  هصرع  هب  زواـجت  یمود ،

دوجولا و ردان  تیبوبحم  ندوب و  سـسؤم  ندوب و  ددـجم  زا  یـشان  تیلوبقم  زاتمم و  یهقف  تیناش  لیلد  هب  ناـشیا  هدوب و  دوجوم  رمـضم 
بوتکم نودم و  نوتم  یساسا  نیناوق  یساسانوناق  رد  يروتسدارف  تارییغت  راتفگـشیپ : دناهدوبن . نآ  حضاو  نایب  دنمزاین  ینیـسپ  تینوناق 

نایم هب  نخس  هعماج  یمومع  مظن  يریگداینب  یلک  لوصا  زا  نوتم  نیا  رد  دنـشابیم . يرادربنامرف  ییاورنامرف و  ياهراک  زاس و  نایب  هژیو 
يزیر هیاـپ  فـیلکت  قـح و  رب  ینتبم  هیوـس  ود  تاـطابترا  تروـص  هب  ناریذـپتموکح  ناگدـننک و  تموـکح  نیب  ياهدـنویپ  دـیآیم و 

یـساسانوناق رگیدـمه . ابتلود  نورد  ياهراتخاس  درف ، ابتلود  تلود ، اب  درف  درف ، اب  درف  دـناهناگ : راهچ  هدـمآ  دـیدپ  طـباور  دوشیم .
دراد دوجو  فیلکت  مه  قح و  مه  اهلماعت ، نیا  زا  مادک  ره  رد  دراد  هدهع  هب  ار  هناگ  راهچ  یفیلکت  قح و  ياهدنویپ  میظنت  یگنهامه و 

، نآ لماک  يارجا  اب  هک  تسا  نیرفآ  راجنه  یقاـثیم  یـساسانوناق  دـننادب . نآ  هب  راداـفو  دـهعتم و  ار  دوخ  یتسیاـب  قاـثیم  يوس  ود  ره  و 
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عـضو یـساسانوناق ، ياوتحم  تسا . هتفرگ  لکـش  هیوس  ود  نامیپ  کی  هیاپ  رب  نوچ  دوشیم  روآتیاضر  دـنمنوناق و  یعامتجا  تالماعت 
تیحالص عیزوت  اهنامزاس و  اهداهن و  میظنت  مه  روشک و  یسایس  يدنب  نامتخاس  هعومجم  مه  نآ  یط  هک  تسا  یسایس  تردق  یقوقح 

زا ینودم  بوتکم و  نتم  ره  یلصا  یگژیو  ناربنامرف  نایاورنامرف و  نایم  رد  تردق  ندش  نکـشرس  هوحن  دوشیم . نشور  اهنآ  نایم  رد 
هب یهاگ  اما  ددرگ . نیعم  مولعم و  نآ  رد  یقوقح  ياهراکو  زاـس  ینف و  قیاـقد  همه  دـشاب و  ماـهبا  نودـب  راکـشآ و  هک  تسا  نآ  نوناـق 
هار نتفای  لکـشم ، زورب  تروص  رد  دنروآیمن و  نوناق  نتم  رد  ار  اههویـش  یخرب  یـساسا  نوناق  هیلوا  ناگدنروآ  دیدپ  نوگانوگ  لیالد 

هدیمهفن و یـساسا  نوناق  هیلوا  نیعـضاو  ار  لیاسم  زا  یخرب  هک  دراد  ناکما  زین  یهاگ  رگید  يوس  زا  دـننکیم . لوکوم  هدـنیآ  هب  ار  لح 
یساسا نوناق  نیودت  نامز  هبتبسن  هک  دروآیم  دیدپ  ار  ياهزات  روما  نامز  رذگ  زین  یهاگ  دنشاب . هدومن  شومارف  ار  مهم  یتاکن  ای  هتکن 

تروص ( 1 تسا : ارجا  لباق  لکـش  ود  هب  یـساسا  نوناق  حالـصا  تروصره  رد  دـنوشیم . بوسحم  ینیب  شیپ  لباق  ریغ  دـیدج و  رایـسب 
لوصا زا  یخرب  رد  تارییغت  یخرب  اب  ناوتب  نآ  قیرط  زا  دشاب و  دوجوم  یساسا  نوناق  نتم  رد  نیون  لکـشم  لح  هار  هک  تسا  نآ  تسخن 
تروص ( 2 دیمان . یساسا  نوناق  رد  يرگنزاب   » ناوتیم ار  هویش  نیا  دروآ . دیدپ  ادیپ ، هزات  لکـشم  عفر  يارب  ینوناق  یلح  هار  نوناق ، نتم 

دیق نیون  لکـشم  عفر  يارب  یحـضاو  حیرـص و  لح  هار  چیه  یـساسا  نوناق  نتمرد  هک  تسا  نآ  دیآیم  رظن  هب  رتهدـیچیپ  یمک  هک  مود 
لیلد نآ  هب  يروتـسدارف  تارییغت  میماـنیم .  یـساسا  نوناـق  نتمرد  يروتـسدارف  تارییغت   » ار تروص  نیا  رد  ییارجا  شور  . دـشاب هدـشن 

ياروش ماما ، مکی ) راتفگ  دـنیآیم . دـیدپ  نآ  هب  ندوزفا  يارب  یلو  دـنیآیمن  تسد  هب  یـساسا  نوناـق  نتم  زا  هک  دـناهدش  هدـیمان  نینچ 
ار رترب  دعاوق  زا  رتورف  دعاوق  تیعبت  ماظن  نیا  ماجسنا  تسا و  یقوقح  ماظن  نیرترب  یساسا  نوناق  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  نابهگن ،

ياوتحم هب  دناوتن  راذگنوناق  سلجم  بوصم  يداع  نیناوق  ات  دوش  هدیشیدنا  ياهراچ  یتسیاب  یساسا  نوناق  يرترب  نیمـضت  يارب  دبلطیم .
ریبعت کی  هب  هک  هتفرگ  هدـهع  هب  ناـبهگن  ياروش  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یـساسا  قوقح  ماـظن  رد  ار  نیا  دـنک . زواـجت  یـساسانوناق 

هب شنکاو  رد  یمالـسا  بوچراچ  رد  یمالـسا  ياروش  سلجم  تاـبوصم  يدـنب  بلاـق  يارب  شـشوک  فلا ) تسا : هشیدـنا  هس  زا  یقیفلت 
، دنک يریگولج  یساسانوناق  اب  يداع  نیناوق  ضراعت  زا  دناوتب  هک  يداهن  تیطورشم ;ب ) یساسانوناق  ممتم  مود  لصا  نتشاگنا  هدیدان 

یـساسانوناق ياروش  یـسایس  هاگتـسد  طسوت  نیناوق  لرتنک  هک  دراد  دوجو  زین  هسنارف  دننامه  رگید  یقوقح  تاماظن  رد  ياهشیدنا  نینچ 
تروص هب  ار  نآ  هک  نابهگن  ياروش  هب  تابوصم  راک  دوخ  لاـسرا  قیرط  زا  یمالـسا  ياروش  سلجم  تاـبوصم  هیلک  یـسررب  تسا ;ج )

هک دهدیم  ناشن  یساسانوناق  ییاهن  یسررب  سلجم  تارکاذم  نتم  رب  یـشرگن  تسا . هدروآ  رد  یلاع  سلجم  هدننک و  لرتنک  هاگتـسد  »
ربتعم نابهگن  ياروش  دوجو  نودب  یمالـسا  ياروش  سلجم  هک  دناهتـشاد  رارـصا  یـساسانوناق  ناگدـنروآ  دـیدپ  ناونع  هبتلم  ناگربخ 

هدهاشم زا  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  یمالـسا  ياروش  سلجم  رب  نابهگن  ياروش  نداد  يرترب  هیحور  نانآ  تارکاذم  ياج  ياج  رد  دـشابن .
همه ندوب  یمالـسا  موزل  زا  لصا  نیا  رد  یـساسا  نوناـق  ناـگربخ  مراـهچ  لـصا  فلا ) دوشیم . راکـشآ  یبوخ  هب  یـساسا  نوناـق  لوصا 

رد متشه  هاجنپ و  لصا  ب ) دناهتـسناد . یـساسا  نوناق  رد  دوجوم  ياهداهن  همه  زا  رترب  ار  نابهگن  ياروش  شقن  دناهتفگ و  نخـس  نیناوق 
. دناهدرک تنامـض  دیآیم » دـعب  لوصا  رد  هک  یلحارم  یط  زا  سپ   » هلمج نتـشاذگ  اب  ار  نابهگن  ياروش  ياقب  هیلوا ، نیعـضاو  لصا  نیا 
داهنـشیپ و حیـضوت و  دـنک و  تبحـص  یقفاوم  ای  فلاخم  نآ  هرابرد  هکنآ  نودـب  مامت  یتحارـص  اب  زین  لصا  نیا  مکی  داتفه و  لـصا  ج )

یساسانوناق رد  ررقم  دودح   » هلمج زا  روظنم  هک  دادیم  ناشن  دوب و  هدیسر  بیوصت  هب  فلاخم  يار  نودب  دوش ، حرطم  يرکذت  لاؤس و 
یـساسانوناق اب  هسیاقم  رد  يرییغت  كدـنا  اب  هک  زین  لصا  نیا  مود  داتفه و  لصا  د ) تسا . هدوب  هنایارگ  عرـش  کبـس  قایـس و  زا  ترابع 

زا رتورف  یماقم  رد  ار  یمالـسا  ياروش  سلجم  هیلوا ، نیعـضاو  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  هدوب  هدش  دراو  هیلوا  تارکاذـم  نتم  رد  ینونک 
. تسا هتـشاد  دوجو  ییاهرظن  فالتخا  اههنیمز  زا  یخرب  رد  لصا  نیا  بیوصت  يارب  مکیودون  لصا  ه ) دناهدوب . هتـساوخ  نابهگن  ياروش 

تشاد نآ  رب  ار  تلم  ناگربخ  تیطورشم ، یساسانوناق  ممتم  مود  لصا  یشومارف  نایرج  رد  خیرات  رارکت  زا  ینارگن  موس  دون و  لصا  و )
رارق رگا  هکنیا  نآ  هدـش و  حرطم  يرگید  هلاسم  کی  دـییامرفبتیانع  دـنراد . بوسحم  راـبتعایب  ار  ناـبهگن  ياروش  نودـب  سلجم  هک 
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نآ دوشب  هدرپس  یـشومارف  هتوب  هب  لوا  زارت  هلاسم  لثم  نابهگن  ياروش  لیکـشت  هلاسم  دوشب و  رارکت  خیرات  هدرکان  يادخ  راب  کی  دشاب 
يرورـض یمالــسا  ياروـش  سلجم  زا  رتـالاب  یتـیعقوم  رد  ار  ناـبهگن  ياروـش  دوـجو  هـک  يرگید  هـتکن  دوـشیم .؟ هـچ  فـیلکت  تـقو 

نیناوق هک  تسا  خنس  نیا  زا  درذگیم  یلم  ياروش  سلجم  زا  هک  ینیناوق  زا  يرایسب  تسا : بوصم  نیناوق  رابتعا  تیعرـش و  تخاسیم ،
بیوصت اهنآ  ات  مینادیم  بوصنم  یلک  یمومع  وحن  هب  ولو  مالـسلا  هیلع  ماما  فرط  زا  ار  اهنآ  ام  هک  ینیدـهتجم  مادام  تسا . یتموکح 

نابهگن ياروش  يرترب  يرارـصا  دیکات و  نینچ  اب  تسین . ارجالامزال  ام  يارب  دننکن  ارجا  موزل  هب  مکح  دنراذگن و  هحـص  شیور  دننکن و 
رب یساسانوناق  مراهچ  دون و  لصا  مراهچ  دون و  لصا  ز ) دیسر . بیوصت  هب  یساسانوناق  ناگربخ  سلجم  رد  یمالسا  ياروش  سلجم  رب 

یتروص رد  درمشیم : عابتالامزال  ار  نابهگن  ياروش  رظن  تیعطاق ، اب  دوب و  ینتبم  یـساسا  نوناق  سیونشیپ  مجنپو  لهچ  دصکی و  لصا 
یـساسانوناق اب  ضراعتم  نوناق ، نیا  لوصا  ریاس  ای  یعرـش  ملـسم  لوصا  اب  حیرـص  تفلاخم  لیلد  هب  ار  يداع  نوناق  ناـبهگن  ياروش  هک 

لمع هب  رظن  دیدجت  هدش ، رکذ  لیالد  هب  هجوت  اب  سلجم  دـنادرگیمرب و  سلجم  هب  ضراعت  لیالد  رکذ  اب  رظندـیدجت  يارب  ار  نآ  دـنادب 
یمالـسا ياروـش  سلجم  تاـبوصم  اـب  طاـبترا  رد  ناـبهگن  ياروـش  شقن  هراـبرد  یـساسانوناق  زا  ناوـتیم  عوـمجم  رد  هچنآ  دروآیم .

نیناوق در  ینف و  تایرظن  رودـص  عجرم  نیناوق و  لرتنک  نیکر  نکر  نابهگن  ياروش  یقوقح ، دـعاوق  قبط  ( 1 زا : تسا  ترابع  تفایتس 
فلکم صوصخ  نیا  رد  سلجم  دوش و  هتفریذپ  دیاب  نآ  رظن  هدوب و  ربتعم  هراومه  نابهگن  ياروش  صیخشت  یساسانوناق ، قبط  ( 2 تسا .

رد ار  سلجم  تابوصم  مامت  ینعی  دراد ، يراذـگنوناق  مه  ییاضق و  یتیهام  مه  ناـبهگن ، ياروش  ( 3 تسا . ناـبهگن  ياروش  زا  يوریپ  هب 
رد رظن  دیدجت  هب  راداو  ار  سلجم  ییاضق  عجرم  نوچمه  دناوتیم  مه  تسا و  نوناق  عضو  رب  یباوصتسا  تراظن  نیا  دراد و  دوخ  تراظن 
هک دوب  هدشن  ینیب  شیپ  یـساسانوناق ، رد  اریز  دمآ ، دیدپ  تالکـشم  زا  یخربجیردت  هب  یـساسانوناق ، بیوصت  زا  سپ  دـنک . دوخ  راک 

لالدتـسا نینچ  ناوتیم  تسیچ ؟ فیلکت  دـنکن ، نیکمت  تباجا و  ار  نابهگن  ياروش  هتـساوخ  یمالـسا  ياروش  سلجم  لـیلد ، ره  هب  رگا 
هیلک هک  دنکیم  باجیا  یمالسا  تیمکاح  رگید  يوس  زا  دراذگیم و  سلجم  هدهع  رب  ار  نیناوق  نیودت  تیحالـص  یلم  تیمکاح  درک :

هب دراوم  زا  یـضعب  رد  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناوارف  رارـصا  لـمع ، ناـیرج  رد  اـما  دـشاب . یمالـسا  نیزاوـم  ساـسارب  یتسیاـب  نیناوـق 
ناگدنیامن وس  کی  زا  تخاس . حرطم  هعماج  رد  ار  یلیاسم  نیناوق ، تیعورـشم  رب  نابهگن  ياروش  ياهقف  دـیکات  حـلاصم و  تایـضتقم و 

ياروش ياضعا  رگید  يوس  زا  دنـشاب و  هجوت  یب  یـساسانوناق  لوصا  عرـش و  نیزاوم  هب  نوناـق  بیوصت  ماـقم  رد  دنتـسناوتیمن  سلجم 
یناکم تیعقوم  زور و  لیاسم  نامز و  تایضتقم  نتفرگ  رظن  رد  نودب  دنتسناوتیمن  یـساسانوناق  لوصا  یفـصو  دویق  هب  هجوت  اب  نابهگن 

ود یتکلمم  مهم  داهن  ود  نیب  رظن  فالتخا  هیـضق  بناوج  همه  رد  یفاک  لـمات  قیقحت و  هعماـج و  یـساسا  حـلاصم  هب  هجوتیب  یناـمز ، و 
نوناق رس  رب  سلجم  نابهگن و  ياروش  فالتخا  زا  ترورض  لماع  دننک . روشک  یقوقح  متسیس  دراو  ار  تحلصم   » ترورض و  » حالطـصا

مه سلجم  تخانـش و  عرـش  نیزاوم  اب  ریاغم  ار  نوناق  نیا  نابهگن  ياروش  دمآ . دـیدپ  يدیـشروخ  دادرم 1360  بوصم  يرهش  یـضارا 
تین نیا  اب  لاس  نامه  رد  یمالـسا  ياروش  سلجم  تقو  تسایر  هام  رهم  مجنپ  هماـن  دوب . هراـب  نیا  رد  يوناـث  مکح  ترورـض و  هب  لـیاق 

; سلجم هدـهع  رب  جرح  ترورـض و  صیخـشت  قح  يراذـگاو  اب  ياهمان  رد  هاـم  ناـمه  مهدزون  رد  زین  هرـسسدق  ماـما  دوب . هدـش  میظنت 
ياروش سلجم  ناگدـنیامن  تیرثکا  رگا  هک  دوب  نآ  تشاد  دوجو  ناشیا  هماـن  رد  هک  یمهم  هتکن  دـندومرف . فرط  رب  ار  دوجوم  لکـشم 

مدع ایتقباطم  ثحب  هب  دورو  زا  نابهگن  ياروش  رگید  دندادیم ، صیخشت  ناشیا  طورـش  اب  قباطم  ار  یتاررقم  عضو  ترورـض  یمالـسا 
اب قباطم  ار  نآ  ییاهن  يارجا  ینوناق  هنیمز  ییاههبوصم  نینچ  لباقم  رد  توکس  اب  دشیم و  غراف  یساسانوناق  عرـش و  اب  هبوصم  تقباطم 
رد مایا  نامه  هک  ياهسلج  رد  مراد  دای  هب  بوخ  دیوگیم : روپرهم  نیسح  هراب  نیارد  دروآیم . مهارف  یـساسا  نوناق  مراهچ  دون و  لصا 

رایتخا ندـش  مک  هب  یلاـعبانج  ریخا  مکح  هک  درک  ناـیب  زیمآ  هلگ  نحل  اـب  اـبیرقت  ناـبهگن  ياروش  ریبد  میدوب و  هرـسسدق  ماـما  رـضحم 
نابهگن ياروش  زا  يزیچ  نم  دـندومرف : هرـسسدق  ماـما  تسا . هدـش  ریبعت  یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  راـیتخا  ضیوفت  ناـبهگن و  ياروش 

لماع ترورض   » ثحب رانک  رد  تسا . نابهگن  ياروش  اب  مکح  نایب  سلجم و  اب  عوضوم  صیخـشت  مدادن ، يزیچ  مه  سلجم  هب  متفرگن و 
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زا یخرب  رد  هک  تشگیم  رب  ياههبش  هب  هلاسم  نیا  حرط  هنیمز  دش . رجنم  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  داهن  لیکشت  هب  ماظن  تحلـصم  »
طباور رد  دراد  قح  دـح  هچ  ات  تلود  هک  دوب  رارق  نیا  زا  یلـصا  شـسرپ  دـشیم . هتفرگ  رظن  رد  صاخـشا  يارب  یتامازلا  بوصم  نیناوق 

هژیو هب  یثحب  نینچ  دـنکلیمحت ؟ اهنآ  هدارا  لـیم و  مغر  هب  ار  يروما  دزاـس و  رارق  رب  ییاهتیدودـحم  دـنک و  تلاـخد  دارفا  یعاـمتجا 
هراـبرد ار  هرـسسدق  ینیمخ  ماـما  هاگدـید  یعاـمتجا  روما  راـک و  تقو  ریزو  ياتفتـسا  دیـسر و  دوخ  جوا  هب  راـک  نوناـق  هحیـال  هراـبرد 

نیا لابند  هب  دیامن . ردقم  ار  یمازلا  طورـش  دناوتیم  تلود  لاح  هچ  هتـشذگ و  هچ  تروص  ود  ره  رد  تخاس : راکـشآ  تلود  تارایتخا 
اب ار  یمالـسا  تلود  تارایتخا  ناشیا  هرـسسدق ، ینیمخ  ماـما  ناـبهگن و  ياروشتقو  ریبد  ناـیم  ییاـههمان  ندـش  لدـب  در و  و  ءاتفتـسا ،

تارایتخا هیقف و  هقلطم  تیالو  زا  نارهت ، تقو  مرتحم  هعمج  ماما  هب  باطخ  ياهمان  رد  ناشیا  تیاهن  رد  دندومرف و  نایب  رتعیـسو  ياهنماد 
دش متخ  ياهمان  هب  هیضق  نیا  ماجنارس  دندروآ . نایم  هبتبحص  دوب ، نیشیپ  تاعفد  زا  رتعیسو  رایسب  هک  یمالسا  تموکح  تلود و  عیسو 

ینیمخ دمحادیـس  ياهنماـخ ، یلع  دیـس  یلیبدرا ، يوـسوم  میرکلادبعدیـس  ناـیاقآ  يوـس  زا  يدیـشروخ ،  1366 لاـس هاـم  نمهب  رد  هـک 
رد تسا : هدمآ  همان  نیا  رد  دش . فیلکت  بسک  نآ  یط  هتشون و  هرسسدق  ینیمخ  ماما  هب  یمـشاه  ربکا  يوسوم و  نیـسحریم  هرـسسدق 

قفاوت دنناوتیمن  نابهگن  ياروش  سلجم و  نابهگن ) ياروش  عرـش  رب  ینتبم  رظن  سلجم و  هناسانـشراک  هاگدید  قفاوت  مدـع   ) تروص نیا 
نیا زا  یناوارف  دراوم  هچ  رگ   ) دـیآیم شیپ  یتـموکح  مکح  عوـضوم  صیخـشت  هیقف و  یلو  تلاـخد  هب  زاـین  هک  تساـج  نیمه  دـننک و 

.( دنک یم  قلخ  ار  یـساسا  نیناوق  تایلک  ای  مالـسا  ماکحا  عوضوم  هک  تسا  هناسانـشراک  تارظن  زا  یـشان  فالتخا  تقیقح ، رد  اههنومن 
عرـش رظن  زا  نابهگن  ياروش  سلجم و  فالتخا  ندـشن  لح  تروص  رد  هک  دـیتسه  یعجرم  نییعت  ددـص  رد  یلاعبانج  هک  میاهتفای  عالطا 

میمصت هب  صوصخ  نیا  رد  هک  یتروص  رد  دیامن . نایب  ار  یتموکح  مکح  هعماج ، ماظن و  تحلصم  صیخشت  اب  یـساسا ، نوناق  ای  سدقم 
ماما تسا . بولطم  لمع ، تعرـس  هدـنام  فیلکتـالب  هعماـج  مهم  لـیاسم  زا  يددـعتم  دراوم  نونکا  مه  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دیـشاب  هدیـسر 

زین یقوقح و  یهقف و  ینابم  رگنایب  نآ  نتم  هک  دـندومرف  موقرم  یخـساپ  لاس  نامه  هاـم  نمهب  مهدـفه  خـیرات  رد  زین  هرـسسدق  ینیمخ 
نیا یط  زا  سپ  بناجنیا  رظن  هب  هچ  رگ  تسا : هدـمآ  همان  نیا  رد  تسا ، دازمه  يزرط  هب  ییاهن  يریگمیمـصت  يریذـپ و  تروشم  هیحور 

یتروص رد  طایتحا  تیاغ  يارب  نکل  تسین ، هلحرم  نیا  هب  جایتحا  دنتسه ) عجرم  روما  نیا  صیخشت  رد  هک   ) ناسانشراک رظن  ریز  لحارم 
. ددرگ لیکشت  ... نایاقآ تارضح  زا  بکرم  یعمجم  دشن ، لصاح  قفاوت  انوناق  اعرش و  نابهگن  ياروش  یمالـسا و  ياروش  سلجم  نیب  هک 

زورما ددرگیم . زیزع  مالسا  تسکش  بجوم  نآ  زا  تلفغ  یهاگ  هک  تسا  ياهمهم  روما  زا  ماظن  تحلصم  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  نایاقآ 
رد هرسسدق  ماما  ترـضحتیاهن  رد  دننادیم . شیوخ  تالـضعم  لح  يامن  مامت  يولبات  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  مالـسا  ناهج 
رد دندومرف : رداص  ار  يرگنزاب  روتسد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تقو  تسایر  هب  باطخ  يدیـشروخ  لاس 1368  هام  تشهبیدرا  مراـهچ 

ضرع رد  یتردق  هک  یتروص  هب  يربهر  تروشم  ماظن و  تالضعم  لح  يارب  ماظن  تحلصم  صیخـشت  عمجم  فیلکت  همان  نیا  مشـش  دنب 
. تسا هدش  نیعم  دشابن ، رگید  ياوق 

(2  ) هیقفیلو هقلطم  تارایتخا  زا  يروهرهب  ینیمخ و  ماما 

زا رگید  یکی  یــساسانوناق  رد  يرگنزاـب  هرــسسدق و  ماـما  مود ، راـتفگ  ( 2  ) هـیقفیلو هـقلطم  تاراـیتخا  زا  يروهرهب  ینیمخ و  ماــما 
یساسانوناق و رد  يرگنزاب  يارب  یلـصا ، دوبن  دوب ، هدش  نیودت  تعرـس  هب  بالقنا  ياهترورـض  لیلد  هب  هک  یـساسانوناق  ياهیتساک 

هلاسم هب  مهدزای  لصف  زا  متـشه  لهچ و  دـصکی و  لصا  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یـساسانوناق  سیونشیپ  نتم  رد  دوب . نآ  یگنوگچ 
نوناق ییاهن  یسررب  ناگربخ  سلجم  تارکاذم  موس  تصـش و  هسلج  رد  لصا  نیا  اما  دوب . هتفای  صاصتخا  یـساسانوناق  رد  رظن  دیدجت 
یلصا نینچ  دوجو  مه  ناگربخ ، سلجم  هک  دهدیم  ناشن  تارکاذم  نتم  دیسرن . بیوصت  هب  تفرگ و  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  یساسا 

هللا تیآ  يدیـشروخ  لاس 58  هامرذآ  مهدـفه  خـیرات  رد  دـنکب . ياهراـشا  نآ  هب  اتحارـص  تسا  هدوبن  لـیام  هکنیا  مه  هتـشاد و  لوبق  ار 

ناریا یمالسا  بالقنا  تالاقم  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2331زکرم  هحفص 2314 

http://www.ghaemiyeh.com


یلمحم اهدـعب  هک  دـندرک  يروآدای  ار  ياهتکن  دـندوب ، یـساسانوناق  رد  يرگنزاب  ناهاوخ  هک  ییاههتـشونو  اههتفگ  هراـب  رد  هر  یتشهب 
دوش ارجا  دیاب  نوناق  نیا  دشاب . دیاب  ممتم  نوناق  لصا  هبرجت ، زا  سپ  دش : یـساسانوناق  رد  يدیـشروخ  لاس 1368  يرگنزاب  زورب  يارب 

شیارب ادرف  هکنیا  هن  دـسریم . تلم  بیوصت  هب  حیحـص  هار  زا  اهدوبمک  نیا  تسه ، يدوبمک  دـش  ساسحا  نوناق  يارجا  ياـنثا  رد  رگا 
رگا دوش و  نایب  اهداقتنا  بسانم  ییاضف  مارآ و  يوج  رد  دـندوب  لـیام  زین  هرـسسدق  ینیمخ  ماـما  درادـن . ینعم  نیا  مینک ، تسرد  ممتم 

یهاتوک مایپ  يدیشروخ  لاس 1358  هام  نمهب  مکی  خیرات  رد  لیلد  نیمه  هب  دریگ . رارق  رظن  دیدجت  دروم  یـساسانوناق  یتح  دشاب  مزال 
ممتم رد  هک  رگید  لوـصا  یـضعب  و  مهدزاود ) لـصا   ) لـصا نیا  میمرت  تـسا : ناـشیا  يرظن  یلمع و  مادـقا  نیتـسخن  رگناـیب  هـک  دـنداد 

. تسا عناـمالب  بناـجنیا  رظن  زا  دوشیم  هتـشاذگ  مودـنارفر  هب  تسا و  تلم  تیحالـص  رد  نآ  بیوـصت  دوـشیم و  هتـشون  یـساسانوناق 
زاب ار  ییاههنزور  اما  دندوب  رکذتم  ار  یـساسانوناق  رد  رظندیدجت  هویـش  یگنوگچ و  یلیالد  هب  هچ  رگ  یـساسانوناق  هیلوا  ناراذـگنوناق 

يروهمج تساـیر  تقوـم  ياروـش  هب  روـهمج  سییر  فیاـظو  هلاـحا  ماـگنه  رد  هک  دـناهدروآ  یـساسانوناق  لـصا 132  رد  دـناهدرک و 
يارب ناوتیم  يداع  لاوحا  عاضوا و  طیارش و  رد  هک  دادیم  ناشن  لصا  نیا  لولدم  درک . یساسانوناق  رد  رظن  دیدجت  هب  مادقا  ناوتیمن 

نامروشک یساسانوناق  رد  دز  يراک  نینچ  هبتسد  ناوتیم  هنوگچ  ياهویش و  هچ  هب  هکنیا  اما  درک . مادقا  یـساسانوناق  رد  رظن  دیدجت 
هک اـجنآ  اـت  دوب  هدـید  دوخ  هب  يرایـسب  تـالوحت  هییاـضق  هوـق  هیرجم و  هوـق  هننقم ، هوـق  يربـهر ، هناـگراهچ  ياـهراتخاس  دوـب . هدـماین 

گنج نتفرگ  نایاپ  اب  دنک . ینوناق  یقوقح و  هیجوت  ار  هنامز  ياهدادخر  شیوخ  ياههیام  نورد  تایوتحم و  ابتسناوتیمن  یساسانوناق 
هب هراـب  ود  یهاـگن  هداـمآ  روشک  یقوقح  یـسایس -  ياـضف  اـت  دـمآ  دـیدپ  یبساـنم  شمارآ  یناـمز و  تصرف  ناریا  قارع و  هلاـستشه 

تشادن و دوجو  دشاب  هدرک  حیرصت  ار  يرگنزاب  ياهماگ  ماجنا  زاغآ و  یساسانوناق  نتم  رد  هک  ینوناق  یلح  هار  اما  دوش . یـساسانوناق 
یلو هقلطم  تارایتخا  ندوب و  سسؤم  ناش  زا  يریگهرهب  ابتسیابیم  یمالسا  يروهمج  یناب  ربهر و  ینیمخ  ماما  هک  دیسریم  رظن  هب  زاب 

اما دوش ، عفترم  ینوناـق  تسب  نب  زا  هدوشگاـن ، هرگ  اـت  دـننزب  يروتـسدارف  رییغت   » کـی هبتسد  ناـشیمدرم  تیبوبحم  تیلوبقم و  هیقف و 
رد دنتشون و  ناشیا  هب  یتکلمم  مهم  داهن  ود  هک  دش  ياهمان  ود  هب  قوبـسم  یـساسانوناق  يرگنزاب  هک  دندش  راک  هبتسد  یماگنه  ناشیا 

هدع يدیشروخ ، نیدرورف 1368  خیرات 27  رد  دـندش . یـساسانوناق  رد  يرگنزاب  راتـساوخ  راکـشآ  ینایب  اب  یهد ، تروشم  نمـض  نآ 
هتـساوختباجا ياضاقت  هرـسسدق  ینیمخ  ماما  زا  ینلع  هسلج  رد  ياهماـن  نتم  تئارق  اـب  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  زا  يداـیز 

، دراد دوجو  نآ  رد  هک  يدـنلب  ياـهنامرآ  ناوارف و  توـق  طاـقن  ماکحتـسا و  مغر  یلع  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  یـساسانوناق  دـندرک .
، هییاضق هوق  باب  رد  هلمج : زا  نآ  لوصا  لوصف و  زا  یخرب  هدوبن و  بیع  صقن و  زا  یلاـخ  رـشب  نهذ  تاـشوارت  نیناوق و  رگید  نوچمه 

يدج تالکـشم  اب  روشک  روما  هرادا  اهنآ  حالـصا  نودـب  هک  تسا  یـساسا  تاداریا  ياراد  هریغ  يربهر و  هلاسم  هیرجم  هوق  تالیکـشت 
نشور و ياهلاسم  دناهدوب  روما  راکردنا  تسد  هتـشذگ  لاسهد  هک  یناسک  همه  ربیعطق  ياهبرجت  ناونع  هب  رما  نیا  دوب و  دـهاوخ  هجاوم 

ياهيربهر هیاس  رد  ءادـفلاهمدقم و  بارتلانحاورا  رمالابحاص  ترـضح  هصاخ  تاهجوت  راگدرورپ و  لضف  هب  هک  کنیا  تسا . حـضاو 
ياههئطوت مغریلع  هتشاذگ و  رستشپ  ار  دوخ  هنادنمزوریپ  ههد  نیلوا  مامت  يدنلب  رس  اب  یمالـسا  بالقنا  راوگرزب  ماما  نآ  هنوگ  ربمایپ 

هیلع هللا  یلصيدمحم  بان  مالسا  شرتسگ  روشک و  یگدنزاستهج  رد  رتشیب  نانیمطا  دامتعا و  اب  ار  مود  ههد  یناهج  رابکتسا  رامـشیب 
اعدتـسا ناتفیرـش  رـضحم  زا  مدرم  نیبختنم  ناونع  هب  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  ام  تسا ، هدومن  زاـغآ  یتیگ  رـسارس  رد  هلآ  و 

سپ ات  هدومرف  نییعت  نآ  ممتم  هیحالصا و  سیون  شیپ  هیهت  یساسانوناق و  رد  يرگنزاب  يارب  ار  یهورگ  دینادبتحلـصم  هچنانچ  میراد 
ياهمان مه  ییاضق  یلاعياروش  ياضعا  نآ ، لابند  هب  دوش . هتـشاذگ  مدرم  مودـنارفر  هب  یلاع  باطتـسم  ترـضح  طسوت  بتارم  دـییات  زا 

خیرات 29 رد  هک  همان  نیا  نتم  دوش . نییعت  یساسانوناق  رد  رظن  دیدجت  يارب  یتایه  هک  دندرک  اضاقت  نآ  رد  دنتـشون و  ناشیا  هب  باطخ 
حرطم هعماــج  رد  یــساسانوناق  يارب  هیحالــصا  اــی  مـمتم  هـیهت  هـک  نوـنکا  تـسا : ریز  رارق  زا  هدــش  هتــشون  لاــس  ناــمه  نـیدرورف 

زا یـضعب  هک  تسا  هداد  ناشن  هلاس  هد  هبرجت  دنک . میدقت  كرابم  روضح  هب  هرابنیا  رد  ار  دوخ  رظن  دید  مزال  ییاضق  یلاعياروشتسا 
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دنکیم داهنشیپ  ییاضق  یلاعياروش  دراد . هیحالـصا  ای  ممتم  هب  مربم  زاین  هننقم ، هییاضق و  هیرجم و  ياوق  يربهر و  لوصف  رد  نآ  لوصا 
هب هیهت و  هیحالصا  ای  ممتم  ناونع  هب  قوف  ياهتمسق  رد  ار  یلوصا  دوش و  نییعت  یتایه  دییامرف  روتسد  دینادب  حالص  یلاعترـضح  رگا 

دوجو یتمالـس  رمع و  لوط  يوزرآ  اب  دوش . هتـشاذگ  یمومع  يارآ  هب  بیوصت  يارب  دییات  تروص  رد  ات  دـیامن  میدـقت  كرابم  روضح 
تـشهبیدرا مراهچ  خـیرات  رد  لیمکت و  ار  يریذـپ  تروشم  یهد و  تروشم  دـنور  مهم  یمیمـصت  اب  زین  هرـسسدق  ینیمخ  ماما  كرابم .

هک اجنآ  زا  دـندرک : رداص  ار  یـساسانوناق  يرگنزاب  ياروش  لیکـشت  روتـسد  تقو  يروهمج  سییر  هب  باطخ  یمکح  یط  لاس  ناـمه 
يروهمج سدـقم  ماـظن  ناسانـشراک  ناراکردـنا و  تسد  نیلوؤسم و  رثـکا  روـشک  هرادا  زا  یلمع  ینیع و  هبرجت  لاـس  هد  بسک  زا  سپ 

یتالاکـشا صیاقن و  ياراد  تسا ، هنادواج  بوخ و  رایـسب  توق  طاقن  ياراد  هکنیا  اب  یـساسانوناق  هک  دـناهدیقع  نیا  رب  ناریا  یمالـسا 
هب رتمک  هعماج ، ییارجا  تالـضعم  قیقد  تخانـش  مدع  بالقنا و  يزوریپ  يادتبا  بهتلم  وج  تلع  هب  نآ  بیوصت  نیودـت و  رد  هک  تسا 
عفر تسا و  هدوب  نوگانوگ  لفاحم  ثحب  دروم  لاس  ود  یکی  زا  سپ  یـساسانوناق  میمتت  هلاـسم  هناتخبـشوخ  یلو  تسا ، هدـش  هجوت  نآ 

یخلت بقاوع  تافآ و  زورب  بجوم  نآ  رد  ریخات  اسب  هچ  تسام و  بالقنا  یمالـسا و  هعماج  ریذـپانبانتجا  ترورـض  کـی  نآ  صیاـقن 
گنج و هک  ماهدوب  نآ  لح  رکف  رد  لـبق  اهتدـم  زا  دوخ  یلم  یعرـش و  فیلکت  ساـسحا  رب  اـنب  زین  نم  ددرگ و  بـالقنا  روشک و  يارب 

یمالـسا ماظن  ءادفلاهلیحور  هللاۀیقب  ترـضح  ریخ  ياعد  گرزب و  دـنوادخ  يرای  هب  هک  نونکا  دـیدرگیم . نآ  ماجنا  عنام  رگید  لیاسم 
هک ماهدومن  نییعت  مهم  رما  نیا  هب  یگدیـسر  يارب  ار  یتایه  تسا  هتفرگ  شیپ  رد  ار  دوخ  هبناج  همه  یلاعت  دشر و  یگدنزاس و  هار  ناریا 

. دنراذگب نآ  زیزع  فیرـش و  مدرم  یمومع  يارآ  هب  ار  نآ  دـییات  دوشیم  رکذ  هک  یلوصا  دراوم و  بیوصت  نیودـت و  یـسررب و  زا  سپ 
مرخ يرهاط  ياـقآ  ینیکـشم ;2 - ياقآ   - 1 ماهتفرگ : رظن  رد  مهم  نیا  يارب  هـک  یناـیاقآ  نیملـسملاو و  مالـسا  جـجح  تارـضح  فـلا :

 - ریزو ;8 تسخن  يوسوم  ياـقآ  ياهنماخ ;7 -  ياقآ  ینیما ;6 -  ياقآ  یناجنسفر ;5 -  یمـشاه  ياقآ  نمؤم ;4 -  ياقآ  يدابآ ;3 - 
یلعزخ ;13 ياقآ  ینالیگ 12 -  يدمحم  ياقآ  اهینیئوخ ;11 -  يوسوم  ياقآ  یلیبدرا ;10 -  يوسوم  ياقآ  یبیبح ;9 -  نسح  ياقآ 
; یلسوت ياقآ  یمق ;18 -  يرذآ  ياقآ  ینک ;17 -  يودهم  ياقآ  یتنج ;16 -  ياقآ  یناشاک ;15 -  یماما  ياقآ  يدزی ;14 -  ياقآ  - 

تحلصم صیخشت  عمجم  هییارجا و  هننقم و  ياوق  ناگربخ و  سلجم  زا  مرتحم  نایاقآ  هک  يرون . هللادبع  ياقآ  یبورک ;20 -  ياقآ   - 19
دروم لـیاسم  هدودـحم  ب : دـناهدش . باـختنا  سلجم  باـختنا  هب  یمالـسا  ياروـش  سلجم  ناگدـنیامن  زا  رفن  جـنپ  زین  رگید و  يدارفا  و 

هب امیـس  ادـص و  تیریدـم  رد  زکرمت  هییاـضق 4 - هوق  تیریدـم  رد  زکرمت  هیرجم ;3 - هوـق  تیریدـم  رد  زکرمت  يربهر ;2 - - 1 ثحب :
صیخـشت عـمجم  یمالــسا ;6 - ياروـش  سلجم  ناگدـنیامن  دادــعت  - 5 دنــشاب . هتــشاد  تراـظن  نآ  رد  هناـگ  هـس  ياوـق  هـک  یتروـص 

هب يرگنزاــب  هار  دـشابن ;7 - رگید  ياوـق  ضرع  رد  یتردـق  هـک  یتروـص  هـب  يربـهر  تروـشم  ماـظن و  تالـضعم  لـح  ياربتحلــصم 
قیفوـت تسه . هاـم  ود  رثکادـح  راـک  نیا  يارب  تدـم  ج : یمالـسا . ياروـش  سلجم  هـب  یلم  ياروـش  سلجم  ماـن  رییغت  یساسانوناق ;8 -
متسیب ات  دش و  لیکـشت  هام  تشهبیدرا  متفه  خیرات  رد  یمالـسانوناق  يرگنزاب  ياروش  مراتـساوخ . لاعتم  دنوادخ  زا  ار  نایاقآ  تارـضح 

نتم هام  دادرم  مشـش  یـسرپ  همه  رد  سپـس  دروآ . دـیدپ  یـساسانوناق  نتم  رد  ار  یتاحالـصا  تارییغت و  هسلج ، کی  لهچ و  رد  هام  ریت 
داتفه دصکی و  لصا  مهدراهچ و  لصف  ندوزفا  يرگنزاب  ياروش  تالوصحم  زا  یکی  تشذگ . مه  تلم  بیوصت  زا  یـساسانوناق  دیدج 
یعرف یعرش  ماکحا  طابنتسا  جارختسا و  زا  تسا  ترابع  داهتجا  یهقف  تادنتـسم  ینابم و  تسا . یـساسانوناق  رد  يرگنزاب  يارب  متفه  و 

. تسا رونا  عرـش  قباطم  روما ، ماجنا  ارجا و  رد  هعماج  دارفا و  تیادـه  نآ  تیاغ  هدـننک و  طابنتـسا  عسو  غارفتـسا  ردـق  هب  یعرـش  هلدا  زا 
نآ رکذ  لاجم  ار  رـصتخم  نیا  هک  تسا  وربور  ینوگانوگ  عناوم  اب  تسا و  يددعتم  لماوع  دـنمزاین  نامز  زا  ههرب  نیا  رد  بولطم  داهتجا 

تارییغت  » ماجنا رد  میقتـسم  ریغ  تروص  هب  ماما 1  ترـضح  یلوصا  یهقف و  شورو  یـشم  زا  هدافتـسا  اب  ناوتیم  هک  یهقف  ینابم  تسین .
نیرتیلاع لقع  یلقع  تالقتسم  لقع و  تسا : ریز  رارق  هبتسج  طابنتـسا  نآ  هب  ار  یحیجرت  يدنب  هبتر  نودب  یـساسانوناق  يروتـسدارف 

انب نیسحت  هدعاق  رب  هک  تسا  یعقاو  مکح  یعون  یلقع  مکح  دراد . رایسب  يدمآراک  دسافم  حلاصم و  زیمت  رد  هک  تسا  رـشبتخانش  هوق 
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عرـش یهاگ  هک  انعم  نیدـب  یلقع  تالقتـسم  ریغ  فلا ) تسا : هنوگ  ود  یلقع  لیلد  تسا . حـبق  نسحتخانـش و  هب  رداـق  دوخ  دـباییم و 
نیدب یلقع  تالقتـسم  ب ) دـنادیم . مزال  زین  ار  نآ  لقع  تروص  نیا  رد  تسا  يرگید  زیچ  نآ  همدـقم  ای  همزال  هک  دـهدیم . يروتـسد 

هب عرش  مکح  هب  تافتلا  نودب  لقع  هکنانچ  عراش ، داشرا  ای  عرـش  باطخ  هب  هجوت  نودبتسا  لقتـسم  كاردا  یعون  ياراد  لقع  هک  انعم 
نیمه هب  تسا . بولطم  بوخ  رادرک  راتفر و  هنوگره  موکحم و  زواجت  ملظ و  هنوگره  هکنآ  دننام  دیآیم  لیان  یقیقحتخانـش  كرد و 

، دناهدش کیکفت  رگیدمه  زا  یلقع  بجاو  یعرش و  بجاو  یلو  دیوگیم  نخس  لقع  عرش و  قباطت  زا  مزالت ، هدعاق  هکنآ  مغر  هب  لیلد 
راثآ زا  دناهدش . هدیرفآ  ناسنا  یعون ، تاکلم  تافص و  هطساو  هب  دنـشاب  عرـشتم  نیدتم و  هکنآ  زا  شیپ  اهناسنا  هک  دشاب  نآ  رگناشن  ات 

زا دننادیم . دسافم  حلاصم و  هب  یسرتسد  كرد و  هب  رداق  هلمجلایف  ار  لقع  ناشیا  هک  دیآیم  رب  هرسسدق  ینیمخ  ماما  یلوصا  یهقف و 
همه رد  ناگناگیب  زواجت  زا  تعنامم  روغث و  دـس  ملظ و  عفر  مظن ، ظفح  تیبرت ، میلعت و  تلادـع ، طـسب  موزل  لـقع ، ماـکحا  نیرتحـضاو 

رمتسم شنم  زا  تسا  ترابع  القع  هریـس  القع و  یعمج  يدرف و  راتفر  زا  تسا  ترابع  القع  يانب  القع  هریـس  انب و  تسا . راصما  راصعا و 
وکین تیرثکا  يار  زا  يوریپ  دوب ، عامجا  عنام  فالتخا  رگا  هکنیا ; الثم  دوشیم  تیعبت  نآ  زا  يراتفر  راجنه  کـی  تروص  هب  هک  ـالقع 
هنیمز رد  هرـسسدق  ینیمخ  ماما  . دنتـسه یلقع  هجوت  كرتشم  ياهنوناک  ای  یلقع  ياـهزاکترا  ءزج  یگمه  لـیبق ، نیا  زا  يروما  تسا و 

ای دوجو  زا  سپ  اهنامز  رد  ولو  القع  هریس  رگا  دناهدرک : نییبت  ار  نآ  زا  يرگید  موهفم  هتـشاد و  رب  رایـسب  ییاهماگ  القع  هریـس  شریذپ 
ياههرود رد  هک  دناهتـسنادیم  دناتعیرـش و  نابهگن  ظفاح و  هک  همئا : رب  دـشاب  اطخ  طلغ و  ام  ناـمز  رد  ـالثم  مالـسلا  هیلع  ماـما  روضح 

ترورض و دنهد . ناشن  لمعلاسکع  رخاتم  ياههرود  هیقافتا  ثداوح  هرابرد  دوخ  نامز  نامه  رد  هک  تسا  مزال  دیآیم  شیپ  هچ  يدعب 
هب تسا ، هدراذـگ  هحـص  نآ  رب  زین  لقع  هدـش و  انب  اهراک  رد  يریگناسآ  یمومع و  تحلـصم  هیاـپ  رب  هراومه  تعیرـش  حور  تحلـصم 

ماگنه هک  تسا  نآ  ناهیقف  دزن  راتخم  يار  دـناهتفگ : ور  نیا  زا  و  درک ، لمع  صن  فـالخرب  ناوتیم  ترورـض  هظحـالم  اـب  هک  ياهنوگ 
دروم ییانثتسا  تروص  هب  ترورـض  زا  یـشان  هحابا  دشاب و  موزل  ردق  هب  ررـض  عفد  دیاب  یلو  تسا . زیاج  صن  فالخ  رب  لمع  ترورض ،

ار نآ  دیاب  هک  تسا  یطورش  زین  هعماج  تحلصم  صیخشت  رد  تشگزاب . یلـصا  هدعاق  هب  دیاب  رارطـضا  تلاح  عفر  اب  دریگ و  رارق  تیعبت 
دهد ;2) رارق  ششوپ  دروم  ار  نآ  يوحن  هب  دشابتعیرش و  ماکحا  لوط  رد  حلاصم  ( 1 درک : تاعارم  یعرش  دصاقم  ققحت  رازبا  باب  زا 

تیاعر رب  تسا و  مهم  حلاصم ، صیخشت  تیعجرم  حلاصم ، لاصحتسا  رد  تسا ;3 ) يرورض  مهم  مها و  نوناق  تیاعر  رتمهم و  حلاصم 
يدـنب لکـش  رد  هک  تسا  یتاراـیتخا  عومجم  یتموکح  حـلاصم  تسا . هدـش  دـیکات  يریذـپ  تروشم  تیوربـخ و  یـسانشراک و  تاـهج 

هیقف هدهع  رب  نآ  صیخشت  هرـسسدق  ینیمخ  ماما  رظن  اب  قباطم  هدش و  راذگاو  یمالـسا  مکاح  هب  یمالـسا  تلود  رد  یتموکح  ياهداهن 
اـضتقا تحلـصم  رگا  و  تساراد . تموکح ) رد   ) ار نیموصعم : همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  نوؤـش  یماـمت  هک  تسا  یلداـع 

ماظن ظفح  مالـسا  هضیب  ظفح  ماظن و  ظفح  تسا . بجاو  مدرمرب  اهنآ  زا  تعاطا  هک  دنک  رداص  ییاهنامرف  دناوتیم  یلاو  صخـش  دنک ،
زا دارم  تسین : نآ  رد  لالخا  هب  یـضار  هاگچیه  سدـقم  عراش  نیارب  انب  تسا . تایعطق  حـضوا  زا  القع و  ياـنب  هب  دنتـسم  مالـسا  هضیب  و 

. تسا یعامتجا  ياهداهنو  اهنامزاس  مدرم و  نیب  طباور  ندرک  ناـماسب  یمالـسا و  هعماـج  نورد  رد  یگتـسارآ  يرادـهگن  ماـظن ، ظـفح 
دنناـم هیقف  دـندقتعم  هرـسسدق  ینیمخ  ماـما  دوـشیم . هدرب  راـک  هب  جرمو  جره  یگتخیـسگ و  مه  زا  ربارب  رد  ینعم  نـیا  هـب  ماـظن  ظـفح 

روما یگتـسسگ  مه  زا  دـکؤم و  ياهبجاو  زا  ماظن  ظفح  تروص : نیا  رد  تسا و  تکلمم  نید و  ناـبهاگن  ظـفاح و  رهـش ، رودراـصح 
ماظن ظفح  بجاو  همدقم  دیاشن . تموکح  يرارقرب  یلاو و  دوجو  نودب  اهفده  نیا  ندروآرب  تسا . دنیاشوخان  روما  هلمج  زا  ناناملسم 

تحلصم ياضتقم  یعرش و  یلقع و  بجاو  ترورض و  کی  یمالـسا  هعماج  هرادا  يارب  دمآراک  یـساسانوناق  کی  ندوباراد  یمالـسا و 
، بجاو همدقم  باب  زا  نآ  ماجنا  دشاب ، يروتسدارف  تارییغت  مزلتسم  هک  یـساسانوناق  ندوب  دمآراک  ماظن و  ظفح  هاگ  ره  تسا و  هعماج 
رد هک  تسا . نآ  ماکحا  هب  مازتلا  عرـش و  فادـها  هب  لـین  شور  عیارذ  عیارذ  حـتف  عیارذ و  دـس  درک . ماـمتها  نآ  هب  دـیاب  تسا و  بجاو 

هبرجت زا  هدافتسا  اب  مالـسا  ناهج  رد  دنوشیم . تامرحم  ماجنا  زا  مورحم  دس ، تروص  رد  تاحابا و  ماجنا  هب  زاجم  نایمدآ  حتف ، تروص 
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هعماج ماظتنا  مظن و  ظـفح  هب  عرـش  لـقع و  حیرـص  ناـمرف  تسا . هسمخ  حـلاصم  یگتفاـیتینی  يارب  لـماع  رازبا و  یـساسانوناق  يرـشب 
مدع باب  زا  موزل  عقاوم  رد  نآ  حالـصا  رییغت و  نآ و  نتـشادن  زا  یهن  یـساسانوناق و  بوتکم  نتم  يرازبا  زیهجت  اب  يواسم  هک  یمالـسا 

یـساسانوناق رد  يروتـسدارف  تارییغت  ماجنا  هیـضق  رد  دعبالا » عنمی  برقالا  باب «  زا  تیبرقا  یهقف  هدعاق  تسا . یمالـسا  ماظن  رد  لالخا 
یـسک هچ  دـنک و  حالـصا  یـسک  هچ  هک  دوب  نآ  لاؤس  اما  دـشیم  بوسحم  یعاـمجا  لوق  نآ  حالـصا  ترورـض  یـساسانوناق و  صقن 

رییغت ماجنا  هزوح  هب  درف  نیرتکیدزن  نیرتحلاص و  هک  دنکیم  مکح  تیبرقا ، هدعاق  زا  هدافتسا  اب  میلـس  لقع  دهد ؟ لصف  لح و  روتـسد 
عجرم یمالسا و  يروهمج  ربهر  یمالسا و  بالقنا  سسؤم  ناشیا  اریز  تسا  هرسسدق  ینیمخ  ماما  صخش  یساسانوناق  رد  يروتـسدارف 

یـساسانوناق هدنروآ  دیدپ  میقتـسم  ریغ  روط  هب  هیقفیلو و  اهنیا  رب  هوالع  و  تسا ، هدوب  يدـننام  مک  تیلوبقم  تیبوبحم و  ياراد  ماع و 
دیآیم تسد  هب  یلقع  یمازلتـسا  تلـالد  زا  هدـعاق  نیا  تـسا . نآ  مزاوـل  رد  نذا  مزلتـسم  یئیـش ، رد  نذا  نذا  یهقف  هدـعاق  تـسا . هدوـب 

زین تسا  نوذام  موصعم  بناج  زا  هک  هیقفیلو  تسا ، هدومن  ءاضما  هدرکن و  در  ار  یـساسانوناق  دوجو  موزل  سدـقم  عراـش  هک  یماـگنه 
عفر هک  دـنکیم  مکح  عرـش  لـقع و  صقن ، تروص  رد  هک  تسا  موـلعم  هداد و  ار  نآ  ربارب  رد  میلـست  یـساسانوناق و  ياـضما  هب  مکح 

دهتجم ربتسا  يربتعم  تجح  دوشیم و  بوسحم  هنیب  هک  تسا  لداع  درم  ود  یهاوگ  ربخ و  رب  ینتبم  هدعاق  نیا  هنیبتیجح  دوش . صقن 
یـساسانوناق هـکنآ  رب  ینبم  هرـسسدق  ینیمخ  ماـما  هـب  ییاـضق  یلاـع  ياروـش  یمالـسا و  ياروـش  سلجم  ناگدـنیامن  هماـن  هدنونـش . و 

دنور نینچمه  دـشیم . بوسحم  مهم  ياهنیب  بالقنا  ربهر  ياربتسا  یتساک  دوبمک و  راچد  اههنیمز  یخرب  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
، دش رجنم  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  لیکشت  هب  ماجنارـس  هک  نابهگن  ياروش  یمالـسا و  ياروش  سلجم  نیب  تافالتخا  لصف  لح و 

يروهمج ماظن  نارس  همانهژیو  هب  دندرکیم ، مامتا  هنامز  هیقفیلو  يارب  ار  تجح  مادک  ره  هک  تشاد  ینوگانوگ  ياههنیب  دوجو  زا  ناشن 
، تسا هدرک  لطعم  ار  هعماج  همهم  روما  زا  يرایـسب  نابهگن  ياروش  سلجم و  فالتخا  هکنآ  رب  ینبم  هرـسسدق  ینیمخ  ماـما  هب  یمالـسا 

دناوتیم رگید  يانعم  هب  هنیبتیجح  دـشیم . بوسحم  یـساسانوناق  رد  يروتـسدارف  تارییغت  ماـجنا  يارب  دـنمورین  یتجح  يوق و  ياهنیب 
نیملـسم ندروآ  رظن  دـم  رد  مه  تسا و  لوبقم  القع  هریـس  رد  مه  تروشم ، رما  دوخ  هک  دـشاب  یمالـسا  مکاح  يریذـپ  تروشم  ناـمه 

زا و  دـنک ، تروشم  نارگید  اب  مهم  تاعوضوم  مامت  رد  هیقف  یلو  هک  دـنکیم  باجیا  نیملـسم  هطبغ  وس  کـی  زا  دراد . ياهژیو  هاـگیاج 
بحاص هک  یماگنه  ( 1 اریز : دـننک  تاعارم  ار  تیرثکا  رظن  تروشم  رد  هک  تسا  مزال  مکاح  رب  ـالقع  هریـس  لـقع و  مکح  هب  وس  رگید 
لامتحا لقع  دنـشاب  رتشیب  رظن  کی  نارادـفرط  هاگره  تسا  دـحاو  عقاو  اب  قباطم  رظن  نوچ  دنـشاب  هتـشاد  فالتخا  هلاسم  کـی  رد  نارظن 

حجرا یلقع  تهج  زا  تیرثـکا  رظن  هب  ذـخا  فلا ) هجیتـن : رد  دـنادیم  دراد  یمک  نارادـفرط  هک  لـباقم  رظن  زا  رتـمک  ار  رظن  نآ  ياـطخ 
زا زین  حوجرم  حیجرت  دنادیم ;د ) مزلم  حجار  حـیجرت  هب  ار  ام  لقع  تساطخ ;ج ) زا  دـعبا  یلقع  تهج  زا  تیرثکا  رظن  ذـخا  تسا ;ب )

عراش تسا و  تیرثکا  هب  لمع  رب  القع  يانب  نوچ  تسا ، نآ  رب  ملاع  يالقع  ياـنب  هک  تسا  يروما  زا  تروشم  ( 2 تسا . حیبق  یلقع  رظن 
يارب تروشم  ( 3 تسا . ملاع  يالقع  اب  سدـقم  عراش  رظن  تقباـطم  نآ و  ندوب  یـضمم  رب  لـیلد  هدومرفن  يریگولج  نآ  زا  مه  سدـقم 
انتعا نارواشم  تیرثکا  ای  همه  هیرظن  هب  تروشم  زا  سپ  هک  تسا  مزـال  مکاـح  رب  نیارباـنب  دراد ، تیعوضوم  مه  تیقیرط و  مه  هیقفیلو 

همانرب يریذـپ و  تروشم  یهدتروشم ، دـنور  هب  اهنت  هن  هرـسسدق  ینیمخ  ماـما  یـساسانوناق  رد  يروتـسدارف  تارییغت  ماـجنا  رد  دـنک .
دوبمک مالـسا  نید  رد  فلا ) ییاـهن  يریگهجیتن  دـندادیم . رارق  هجوت  دروم  ار  تیرثـکا  رظن  هکلب  دـندوب  دـنبیاپ  يریگمیمـصت  يزاـس و 

، فرع هب  هجوت  نودـب  نداد  اوتف  ب ) دـشاب . هدرکن  ررقم  یفیلکت  نآ  يارب  مالـسا  هک  تسین  یمهم  عوضوم  چـیه  درادـن و  دوجو  ینوناق 
. تسا هنامز  تاثدحتسم  هب  هجوت  مدع  يرگن و  هنهک  یعون  القع  هقیرط  تنـس و  تداع ، یلقع ، زاکترا  القع ، يانب  ناکم ، نامز و  هریس ،
د) تسا . فرع  نامه  نآ  قادصم  نییعت  تخانـش و  رایعم  هدرکن و  فرـصت  اهنآ  رد  عراش  هک  دنتـسه  یتاعوضوم  یفرع  تاعوضوم  ج )

عـضو موق  نالقاع  مدرم و  فرع  نایم  رد  نآ  عضو  بوچراچ  زا  جراخ  تعیرـش و  نییبت  زا  شیپ  هک  دنتـسه  یماـکحا  ییاـضما ، ماـکحا 
هدومن ءاضما  ار  اهنآ  ورنیا  زا  هدـیدن و  دوخ  یـسیسات  ای  یعارتخا  ماکحا  ریاس  فلاخم  ار  ماـکحا  نیا  عراـش  دنتـسه و  دوجوم  هدـش و 
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موزل مکح  و ) تسا . هدـشن  دراو  نآ  رد  تمرح  اـی  یبلـس  و  بوجو ، اـی  یتاـبثا  یمازلا  مکح  هک  تسا  ياهقطنم  غارفلاۀـقطنم ، ه )‘ تسا .
لیبس و یفن  ررـض ، مدـع  لاوما ، جورف و  ءامد و  ظفح  مالـسا ، هضیب  ظفح  ماظن ، ظفح  هب  فیلکت  هاگدـید  زا  رگا  یـساسانوناق  حالـصا 

هاگن نآ  حیحـص  دقع  ای  نوناق  حیحـص  عاقیا  موزل  رظنم  زا  رگا  تسا و  هیفیلکت  ماکحا  ءزج  دوش ، هتـسیرگن  هیهقف  دـعاوق  زا  رگید  ضعب 
یتسیاب مه  تسا و  بجاو  مه  یـساسانوناق  حالـصا  ینعیتسا ، عافد  لباق  ریدـقت  ود  ره  رد  دـیآیم و  رامـش  هب  هیعـضو  ماـکحا  زا  دوش 

دوش عقاو  حیحص 

هاگن کی  رد  ناریا  یجراخ  تسایس 

ریظن یتسیلاـیرپما  دـض  ياـهروشک  شیارگ  هژیو  هب  یناـهج  تـالداعم  رد  ناریا  هاـگیاج  تیوـقت  هاـگن  کـی  رد  ناریا  یجراـخ  تساـیس 
نامزاس هژیو  هب  ، ) یناهج ياهقطنم و  ياهنامزاس  رد  ناریا  لاعف  روضح  ناریا ، اب  طباور  شرتسگ  هب  اـقیرفآ  نیتـال و  ییاـکیرمآ  کـلامم 
ياهتسه شناد  تشگزاب  ریغ  ریسم  رد  ار  ناریا  هک  ياهتـسه  تخوس  دیلوت  هب  نارهت  یبای  تسد  ياهگناش ) سالج  ا  یمالـسا ، سنارفنک 

ار برغ  رد  نایب  يدازآ  ندوب  نیغورد  هک  تساکولوه  سـالجا  يرازگرب   ، اـکیرمآ تلم  شوب و  يارب  داژن  يدـمحا  ياـههمان  داد ، رارق 
هک دشابیم  لاس 1385  رد  یجراخ  تسایـس  هصرع  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ياـهدرکراک  اهتـسایس و  نیرتمهم  زا  تخاـس  راکـشآ 

ناهج نارگ  هطلـس  ربارب  رد  زرابم  نیلوا  ناونع  هب  ار  ناریا  یناهج ، ياهتلود  اهتلم و  زا  يرایـسب  نونکا  تشاد . یپ  رد  ار  نآ  رتشیب  رادـتقا 
رد دـشابیم . ناریا  ياوزنا  تسایـس  تسکـش  نآ  هجیتن  هک  دنتـسه  نآ  اب  تابـسانم  شرتسگ  راتـساوخ  و  برع ) ناهج  رد  یتح   ) هتخانش

تلود رد  روشک  یساملپید  هاگتسد  هکنآ  الوا  دشاب .  یم  لمات  لباق  هتکن  ود  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  زا  یلک  یـسررب 
هب هتـشذگ  تلود  يزاس  دامتعا  شرگن  زا  سپ  هاگدـید  نیا  دومن .  زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  هدـنزاس  لماعت  هدـش  فیرعت  بوچراچ  رد  مهن 

رانک رد  اه  تلم  یـساملپید  تیروحم  اـب  یللملا  نیبو  يا  هقطنم  ياـهروشک  اـب  هدرتسگ  لـماعت  يژتارتسا  نیا  رد  هدـمآ .  رد  ارجا  هلحرم 
اب هلباقم   ، رامعتـسا فلاخم  ياه  تلم  اب  كرتشم  فادـها  ققحت  يراـکمه و  هعـسوت   ، یللملا نیب  تـالداعم  رد  لاـعف  روضح   ، اـه تلود 

روما ترازو  هاگتـسد  روحم  کـی  رد  بوچراـچ  نیا  رد  تفرگ .  رارق  تیولوا  رد  برغ و ... هرهچ  یعقاو  ياـشفا  برغ و  یناور  گـنج 
يراکمه نیا  يارب  ییاه  یتساک  نانچمه  اما  تشادرب  فادـها  نیا  ققحت  يارب  یلمع  ياهماگ  تلود  اب  کیدزن  لماعت  ساسا  رب  هجراخ 

نازابناج لاـبق  رد  هژیوب  یللملا  نیب  ياـههاگداد  رد  ناریا  تاـبلاطم  یخرب  يریگیپ   ، برغ رد  رـشب  قوقح  هدـنورپ  یـسررب  دراد .  دوجو 
زا يا  هجیتن  تسا و  یسررب  لاحرد  هجراخ  ترازو  رد  نانچمه  هک  تسا  یلئاسم  هرمز  رد  مادص و .. هاگداد  رد  ناریا  هدنورپ  ییایمیش و 

ماـمت روهمج و  سیئر  ياـه  تیلاـعف  هک  دـشاب  یم  ماـظن  عماـج  ياـه  تسایـس  تلود و  هاگتـسد  رگید  روحم  رد  تسا .  هدـشن  هئارا  نآ 
ناریا و یناهج  هاگیاج  ياقترا  هک  دومن  هدهاشم  ار  یتبثم  جـیاتن  ناوت  یم  دـعب  نیا  رد  ددرگ .  یم  لماش  ار  روشک  ییارجا  ياههاگتـسد 

هنایمرواخ حلـص  هک  دـنراد  فارتعا  مهم  نیا  هب  ییاکیرمآ  تاـماقم  یتح  نونکا  دـشاب .  یم  نآ  هجیتن  یناـهج  تـالداعم  رد  نآ  روضح 
ناوت یم  نینچ  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  لوصا  هتـشذگ  لاس  کی  رد  دـشاب . یمن  ریذـپ  ناکما  ناریا  روضح  نودـب 

رب ناریا  دیکات  دشاب .  یم  نارهت  یجراخ  تسایـس  یلـصا  روحم  یمالـسا  ياهروشک  ناگیاسمه و  اب  لماعت  رب  دیکات   ( فلا درک  یبایزرا 
ياه نارحب  لح  يارب  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  بلاق  رد  یمالـسا  ياهروشک  نتخاـس  لاـعف   ، ناـگیاسمه اـب  زیمآ  تملاـسم  یتسیزمه 

اه یجنس  رظن  دیدرگ .  هقطنم  اه ي  تلم  نایم  رد  ناریا  هاگیاج  ياقترا  بجوم  نیطسلف و ... تلم  قوقح  قاقحا  رب  رارصا   ، مالـسا ناهج 
هاگیاج ياقترا  بجوم  نآ  ياه  تیلاـعف  هک  دـنناد  یم  دوخ  تسود  دـحتم و  ار  ناریا  برع  ناـهج  مدرم  دـصرد  هک 95  دـهد  یم  ناشن 

تلم هکنآ  مهم  هتکن  دنـشاب . یم  اکیرمآ  اب  ناشیاه  تلود  يراکمه  فلاـخم  دـصرد  نیمه  لـباقم  هطقن  رد  دوش  یم  ناناملـسم  یناـهج 
ندوب حیحـص  رب  دـنناد و  یم  مالـسا  ناهج  يارب  دـیدج  يرادـتقا  ار  یتسینویهـص  میژر  تساکولوه و  ربارب  رد  ناریا  عضاوم  هقطنم  ياه 

لاس رد  نارهت  يا  هقطنم  ياه  تسایـس  فطع  هطقن  ناوت  یم  ار  قارع  ناـنبل و  نارحب  لـح  يارب  ناتـسبرع  ناریا و  لـماعت  دـنراد . دـیکات 
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تـسایس ياه  شلاچ  زا  هک  تسا  رکذ  لباق  هتکن  نیا  لاح  نیمه  رد  دش . رجنم  روشک  ود  تاماقم  ررکم  ياهرادید  هب  هک  تسناد   1385
تـشادزاب ددرگ . یم  یبایزرا  یبرع  ياهروشک  اب  نارهت  طباور  ندز  مهرب  يارب  اکیرمآ  ياه  هئطوت  هلباقم  لاس 1385  رد  ناریا  یجراخ 

اکیرمآ دـنفرت  زا  یـشخب  قارع  ياه  یمارآان  در  ناریا  تلاخد  رب  ینبم  ساسا  یب  تاماهتا  لیبرا و  يرگلوسنک  رد  یناریا  ياه  تاـملپید 
شالت رب  ینبم  برغ  نیغورد  تاغیلبت  رگید  يوس  زا  دـشاب .  یم  قارع  ینعی  دوخ  هیاـسمه  نیرتگیدزن  اـب  نارهت  طـباور  ندز  مهرب  يارب 

ییاه هئطوت  ناگیاسمه  دـیدهت  يارب  نارهت  یماظن  تیوقت   ، نانبل نیطـسلف و  رد  ناریا  هلخادـم   ، هقطنم رد  یعیـش  لاله  داـجیا  يارب  ناریا 
نانچمه هک  اه  هئطوت  نیا  دنا .  هتسب  راک  هب  ناریا  اب  هقطنم  ياهروشک  داحتا  تسکـش  يارب  اکیرمآ  اه و  تسینویهـص  بناج  زا  هک  تسا 

تیامح هک  تسا  هدش  هجاوم  تسکش  اب  نونک  ات  ناگیاسمه  اب  موادم  ياه  ینزیار  رب  ینبم  ناریا  یمالسا  يروهمج  دربهار  اب  دراد  همادا 
ياهروشک مامت  اب  لماعت  ب) دشاب . یم  اعدم  نیا  هاوگ  ناریا  يا  هتـسه  ياه  تیلاعف  زا  سراف  جیلخ  يراکمه  ياروشـس  برع و  هیداحتا 

ییاقیرفآ و ياهروشک  اب  طباور  ياقترا  دـشاب .  یم  یللملا  نیب  هصرع  رد  لاعف  یـساملپید  زا  هتفرگرب  یللملا  نیب  ياه  ناـمزاس  ناـهج و 
رادـید راـب  ود  دـشاب . یم  نارهت  یجراـخ  تسایـس  فطع  هطقن  ار  دوـب  هارمه  نیفرط  تاـماقم  ررکم  ياهرادـید  اـب  هک  نیتـال  ياـکیرمآ 

رد تسا .  یـساملپید  نیا  ندوب  زیمآ  تیقفوم  رب  يا  هناـشن  اـفیرفآ  رد  يو  ياـه  ینزیار  نیتـال و  ياـکیرمآ  ياـهروشک  زا  داژن  يدـمحا 
اب زین  رهبناج ا  دنچ  هبناج و  ود  طباور  بلاق  رد  ار  زاقفق  هنایم و  يایـسآ  کلامم   ، ایـسآ قرـش  ياهروشک  اب  يراکمه  هعـسوت  نارت  لباقم 

ییاـفکدوخ رب  هک  تفرگ  رارق  نارهت  یجراـخ  طـباور  مود  فیدر  رد  اـپورا  هتـشذگ  فـالخ  رب  بوچراـچ  نیا  رد  دومن .  ارجا  تیقفوم 
هک دشاب  یم  اه  تلم  یساملپید  ناریا  یجراخ  تسایـس  رد  مهم  هتکن  . دوزفا يا  هتـسه  هدنورپ  رد  برغ  ياه  یهاوخ  هدایز  ربارب  رد  ناریا 

هاگآ يارب  يا  هناسر  ياه  تیفرظ  زا  يریگ  هرهب  لاـح  نیمه  رد  دـشاب .  یم  نآ  زا  يا  هنومن  یـشخب  اـکیرمآ  تلم  هب  داژن  يدـمحا  هماـن 
شوب هب  داژن  يدـمحا  همان  رد  هک  تسناد  هصرع  نیا  رد  دـیدج  یلوحت  اب  برغ  يربخ  ياهروسناس  ربارب  رد  ناهج  یمومع  راکفا  يزاس 

ینکشراک يا و  هتـسه  هدنورپ   ( ج تفای .  یلجت  للم  نامزاس  یمومع  عمجم  هنایلاس  تسـشن  رد  شوب  اب  هرظانم  داهنـشپ  پاپ و  لکرم و  ،
هدایز اب  هلباقم  يارب  لاعف  یـساملپید  دـشاب .  یم  ناریا  یجراخ  تسایـس  یلـصا  ياـهروحم  زا  يا  هتـسه  قوقح  هب  یباـی  تسد  رد  برغ 

یم لیکـشت  ار  تسایـس  نیا  بوچراچ  يا  هتـسه  تیلاعف  رب  مکاح  تایعقاو  زا  ناهج  یمومع  راکفا  نتخاـس  هاـگآ  برغ و  ياـه  یهاوخ 
رد اما  دـندرگ  ناریا  يا  هتـسه  تیلاعف  همادا  زا  عنام  ات  دـندومن  شـالت  و 1737  همانعطق 1696  ود  اب  اکیرمآ  اـپورا و  هک  دـنچره  دـهد . 

لیمحت برغ  رب  ار  رگید  یتسکـش  اـت  دـنتخاس  یلمع  ار  تخوس  هخرچ  هب  یباـی  تسد  یلم  هدارا  رب  هیکت  اـب  ناریا  تلود  تلم و  تیاـهن 
هعـسوت  ، ناگیاسمه اب  اه  يراکمه  تیوقت  هک  تفگ  دیاب  لاس 1385  رد  نامروشک  یجراخ  تسایـس  يدنب  عمج  رد  تیاهن  رد  دـنیامن . 
یشخب هک  هداد  لیکشت  ار  یساملپید  هاگتسد  تیلاعف  يانب  ریز  یناهج و .. مسیلایرپما  فلاخم  ياه  تلم  هژیوب  اهروشک  مامت  اب  تابـسانم 

رد ناـنچمه  تسا  تلود  فادـها  اـب  نآ  رتشیب  یگنهاـمه  هجراـخ و  روما  ترازو  راـتخاس  هب  طوبرم  هک  زین  ییاـه  یـشخب  ارجا و  نآ  زا 
. دهد رارق  یجراخ  تسایس  هاگتسد  يورارف  ار  رت  تبثم  يدنور  دناوت  یم  تاحالصا  یخرب  اب  هک  دراد  رارق  یتامدقم  لحارم 

؟ ددرگ یم  متخ  يروتاتکید  هب  مه  ناریا  بالقنا  ایآ 

نامه هیـسور  هسنارف و  ياه  بالقنا  اب  هسیاقم  رد  یمالـسا  بالقنا  ، باتک : هدنـسیون ددرگ ؟ یم  متخ  يروتاتکید  هب  مه  ناریا  بالقنا  ایآ 
تلم يارب  تبیـصم  ارجامرپ و  مطالترپ و  ههد ي  کی  تشذگ  زا  دـعب  هیـسور  هسنارف و  بالقنا  ود  ره  تشونرـس  دـش  هظحالم  هک  روط 

یفلاخم يادص  ره  دنداد و  ماجنا  دنتـساوخ  هچ  ره  دوخ  یـصخش  ياه  یبلط  هاج  ياضرا  يارب  هک  داتفا  ییاهروتاتکید  تسد  هب  ناشیاه 
شیپ ردـق  نآ  تخادرپ و  ییاشگ  ناهج  هب  هسنارف  تلم  لام  ناج و  زا  یفازگ  هنیزه ي  تخادرپ  اـب  نوئلپاـن  دـندرک . هفخ  ولگ  رد  مه  ار 
عورـش نوئلپان  هیلع  ار  يا  هزرابم  دـنوش و  دـحتم  دـندش  راچان  دـندید –  یم  رطخ  رد  ار  دوخ  تیدوجوم  هک  اهروشک –  ریاـس  هک  تفر 
ندرک هزینردم  ندرک و  یتعنـص  اب  زین  نیلاتـسا  دش . رجنم  نله » تنـس   » هریزج ي هب  يو  دـیعبت  تسکـش و  هب  ًاتیاهن  هک  يا  هزرابم  دـننک ؛
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لیدبت دوخ  هک  درک  یط  ار  یهار  هیسور ي ، هطلـس ي  تحت  ياه  تلم  زا  يرایـسب  رب  راشف  ندرک  دراو  ياهب  هب  مه  زاب  يوروش  يرابجا 
ناربکتـسم و هگرج ي  رد  هدـش ، هیارا  ياـه  يروئت  رد  دوـخ  ياـه  هدـعو  فـالخ  رب  دـش و  یمدرم  دـض  رگرامعتـسا و  روـشک  کـی  هب 

تردق تیمکاحو ، یتینما  هزوح ي  بسک  هناهب ي  هب  درک ، ادیپ  مود  یناهج  گنج  لوط  رد  هک  یتصرف  رد  تفرگ و  رارق  نارگرامثتـسا 
، دش ظفح  بالقنا  هتسوپ ي  نیلاتسا  تراپانب و  يروتاتکید  نارود  رد  دیشخب . تیبثتو  میکحت  یقرش  ياپورا  ياهروشکرب  اردوخ  ذوفن  و 

هداد تسد  زا  ار  دوخ  موهفم  يروئت  رد  بالقنا  رودص  دوب . هدش  مار  بالقنا  شکرس  بسا  هدش و  لرتنک  بالقنا  ياوتحم  هک  یلاح  رد 
ياـهروشک هتخادرپ و  دوخ  ذوفن  هزوح ي  شرتـسگ  هب  نآ  هب  بـالقنا  ندرک  زیوآ  تسد  اـب  يروتاـتکید  ود  ره  لاـح  نیع  رد  یلو  دوب ،

رد زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  دـعب  هک  دوب  يزیچ  نیا  دـندروآ و  دوجو  هب  دوخ  نیمزرـس  یلاوح  رد  يرامقا 
ياه ماظن  هب  تشگزاب  یمالـسا و  ياه  نامرآ  لوصا و  زا  فارحنا  نیع  رد  یـسابع  يوما و  تفالخ  نارود  رد  داتفا . قافتا  مالـسا  ناهج 

بـالقنا همه ي  موتحم  هجیتن ي  نیا  اـیآ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  هتبلا  دـنداد . همادا  مالـسا  رودـص  ماـن  اـب  ییاـشگ  ناـهج  هب  یتنطلس 
یگتسد ود  تافالتخا و  بالقنا و  زا  دعب  هلاس ي  هد  نارود  یـسررب  اب  دیناسر . تیعـضو  نیا  هب  ار  اه  نآ  نویبالقنا ، درک  لمع  ای  تساه 

دوجو یبالقنا  هعماج ي  يارب  رتشیب  هار  ود  هک  دیسر  یم  رظن  هب  هیـسور ، هسنارف و  رد  بالقنا  ناربهر  نایم  يدرف  یهورگ و  دوجوم  ياه 
راثآ و همه ي  اـب  يدرف  يروتاـتکید  روهظ  هب  هک  نیا  اـی  دریذـپب  ار  هعماـج  ماـظن  یعطق  لالحمـضا  جرم  جره و  همادا ي  اـب  اـی  تشادـن :
حلـصا و باختنا  مود  هار  باختنا  ًاملـسم  هک  دهد  تیاضر  هداد و  رد  نت  هعماج  لالحنا  یـشاپورف و  زا  يریگولج  نآ  ضراوع  بقاوع و 

یم یعـس  دنروآ . یم  موجه  اهلآ  هدیا  فرط  هب  یبالقنا  ناربهر  نویبالقنا و  یبالقنا ، ره  زاغآ  رد  ًالوصا  تسا . هدوب  دـساف  هب  دـسفا  عفد 
دـشک یمن  لوط  یلو  ددرگ . انب  دـیدج  ياه  شزرا  اهرایعم و  ساسا  رب  يزیچ  ره  دوش و  دوبان  ، تسا هتـشذگ  راثآ  زا  هک  يزیچ  ره  دوش 

یلخاد و گنج  جرم ، جره و  یمظن ، یب  دـنوش . یم  هجاوم  تخـس  عناوم  اب  هژیو  هب  هعماج  تاـیعقاو  اـب  یبـالقنا  ناربهر  نویبـالقنا و  هک 
دنگنجب و فلتخم  ياه  ههبج  رد  نامز  کی  رد  دیاب  نویبالقنا  دـننک . یم  دـیدهت  ار  بالقنا  یـساسا  يدـج و  تارطخ  ناونع  هب  یجراخ 

عافد ای  بالقنا  ياه  شزرا  لوصا و  زا  عافد  یضرا ، یلم و  تیمکاح  لالقتـسا و  زا  عافد  بالقنا ، نطوم  نیمزرـس و  زا  عافد  دننک . عافد 
اب بالقنا  هک  تارطخ  نیا  هب  هجوت  اب  دنک . یم  دیدهت  ار  اه  نآ  ناج  هک  ییاهرطخ  لابق  رد  عافد  یتح  یسایس و  طخ  هتسد و  بزح و  زا 
نآ ددرگ . یم  رب  ییارگ  عقاو  هب  و  تقوم » روط  هب  لقادـح   » دوش یم  رود  یهاوخ  نامرآ  زا  يریذـپان  بانتجا  روط  هب  تسا  هجاوم  اه  نآ 

هلمج زا  بالقنا  ياه  نامرآ  ظفح  يارب  یتح  هک  دسر  یم  ینامز  دـندرگ . یم  رب  هتـشذگ  هب  هدومزآ  ياه  هیور  اه و  تنـس  زیارغ ، زا  اه 
رد روما  يدنک  تقولا و  عفد  زا  هدش و  هتسخ  جرم  جره و  زا  هک  مه  هعماج  دنوش . یم  لسوتم  يروتاتکید  دادبتـسا و  هب  اه  يدازآ  ظفح 
هک ینامز  یلو  دـنک ، یم  لابقتـسا  يدادبتـسا  نینچ  زا  يزیرغ  تروص  هب  تسا ، هدـش  یگلـصوح  مک  راچد  بالقنا  فادـها  هب  ندیـسر 
رد ارجا  هلحرم ي  هب  ار  دوخ  تارظن  دنناوت  یم  یعنام  ره  نودب  هک  دـندرک  ساسحا  دندیـشچ و  ار  هقلطم  تردـق  هزم ي  یبالقنا  ناربهر 
هک تسا  يرطخ  تفآ و  نیرت  گرزب  دنتسین و  یسارکمد  يدازآ و  هلمج  زا  بالقنا  ياه  شزرا  لوصا و  هب  تشگزاب  هب  رـضاح  دنروآ ،

. تسا توافتم  هویـش ي  لکـش و  اب  قباس  ياـه  میژر  يروتاـتکید  دادبتـسا و  هب  تشگزاـب  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  یبـالقنا  ياـه  تموکح 
، اهوزرآ رد  هچ  نآ  هب  بالقنا  يزوریپ  اب  هک  دراد  راظتنا  یبالقنا  هعماج ي  تسا . یبالقنا  ره  ریذپان  بانتجا  عقوت  زاین و  نیداینب  تارییغت 

دشاب يزیچ  لاح  نیع  رد  دشخبب و  تیعقاو  تینیع و  اه  نآ  هب  دسرب و  دنارورپ ، یم  اهرایعم  اه و  شزرا  ناونع  هب  دوخ  ناهذا  تالیخت و 
زا ًاعبط  دننک ، هدروآ  رب  ار  اه  هتساوخ  نیا  دنناوتن  یبالقنا  ناربهر  رگا  تسا . هدرب  یم  جنر  نآ  زا  هتسناد و  یم  روفنم  دورطم و  ار  نآ  هک 

دادبتـسا و هب  تشگزاـب  تمیق  هب  یتـح  دـننک ؛ داـجیا  ار  تارییغت  نآ  وـحن  ره  هب  هک  دـمآ  دـنهاوخ  یناـسک  دـنوش و  یم  جراـخ  هـنحص 
« ایراتلورپ هقبط ي   » يروتاتکید سفن  ادـتبا  زا  هیـسور  بالقنا  بتکم  رد  هچ  رگا  دـنا . هدرک  بالقنا  نآ  يدوبان  رطاخ  هب  هک  يروتاتکید 

بتکم رد  یلو  دـش ، رجنم  درف  يروتاـتکید  هب  بزح  يروتاـتکید  بزح و  يروتاـتکید  هب  هقبط  يروتاـتکید  ًاـتیاهن  دوب و  هدـش  هتفریذـپ 
زا هسنارف  هعماج ي  هیرظن  نیا  فالخرب  دندوب و  هداد  رارق  يروتاتکید  دادبتـسا و  راثآ  وحم  تهج  رد  ار  بالقنا  هزرابم و  هسنارف  بالقنا 
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دـض ياـه  بتکم  هک  دـهد  یم  ناـشن  رما  نـیا  درک و  لابقتـسا  ناـنعلا  قـلطم  روتارپـما  ناوـنع  هـب  يدرف و  روتاـتکید  ناوـنع  هـب  نوئلپاـن 
هک نیا  امک  دنریگب . ار  يروتاتکید  روهظ  يولج  یلمع  یتح  کیروئت و  رظن  زا  دنناوت  یمن  فرـص  هظعوم ي  اب  ییاهنت و  هب  يروتاتکید 

ناـماد رد  یمالـسا  تموـکح  جـیردت  هـب  هـک  تشذـگن  يرید  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  ورهظ  مالـسا و  خـیرات  زاـغآ  رد 
هک دوش  یم  هدهاشم  نیاربانب  دش . ظفح  اه  نرق  يارب  تفرگ و  رارق  یـسابع  يوما و  نانارمکح  نوچ  مه  يدساف  حـلاصان و  يروتاتکید 
هک دروآ  رد  دنمونت  یتخرد  تروص  هب  و  هدرک ، يرایبآ  ار  نآ  هدناشفا ، ار  يروتاتکید  ياهرذـب  دـناوت  یم  هعماج  ياه  ناسنا  درک  لمع 

، شخب ییاهر  ياه  بتکم  زا  يرادروخرب  نیع  رد  دیاب  نیاربانب  دشاب . نکمم  ریغ  لکشم و  مه  دعب  ياه  لسن  يارب  نآ  ندرک  نک  هشیر 
بالقنا رد  دش  هظحالم  هک  روط  نامه  دنک . نیمضت  مهارف و  ار  مدرم  ياه  هدوت  یعقاو  تیمکاح  هک  دروآ  دوجو  هب  یتاسیسأت  اهداهن و 

هک تسا  حرطم  لاؤس  نیا  کنیا  دراد . دوجو  مه  زونه  تشاد و  دوجو  یگتـسد  دـنچ  تافالتخا و  بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  زین  یمالـسا 
دوجو لامتحا  نیا  رگید  ترابع  هب  تسا . هدیدرگن  يدرف  يروتاتکید  تیمکاح  هب  رجنم  هدش و  ظفح  بالقنا  متسیس  ماظن و  نونکات  ارچ 

؟ دوش راچد  هیسور  هسنارف و  بالقنا  ود  موتحم  تشونرس  هب  مه  یمالـسا  بالقنا  هک  میـشاب  رظتنم  رود  نادنچ  هن  هدنیآ ي  رد  هک  درادن 
هک دوب  هر  ماما  هنوگ ي  ربمایپ  يربهر  دهد : یم  ناشن  یسایس  یسانش و  هعماج  ياه  یـسررب  یلو  تسین ، هدنیآ  ییوگـشیپ  ام  فده  هتبلا 

تافالتخا و هک  دادن  هزاجا  درک و  تیاده  یمدرم  يا  هویـش  اب  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  ار  بالقنا  دوخ  دـنلب  حور  تردـق و  تیارد و  اب 
نیع رد  ددرگ . تسایـس  هنحـص ي  زا  مدرم  جورخ  هب  رجنم  دوش و  بالقنا  ياه  شزرا  ماـظن و  ندرک  لزلزتم  هب  رجنم  اـه  یگتـسد  دـنچ 

دریگب و میمـصت  ناش  تارایتخا  دـح  رد  نیلووسم  تسا  هداد  هزاـجا  دـنریگب ، میمـصت  دوخ  يا  هنیمز  ره  رد  تسا  هتـسناوت  یم  هک  لاـح 
یعیبط و يرما  هدـیقع  هقیلـس و  فالتخا  دوجو  ًالوصا  تسا . هدرک  یم  بالقنا  يارب  رطخ  ساـسحا  هک  یطیارـش  رد  رگم  دـننک  باـختنا 
یفطاع و طباور  یعامتجا ، یگداوناـخ و  یگدـنز  طـیحم  اـه ، تیبرت  شزومآ ، عون  هب  هجوت  اـب  رـشب  دارفا  همه ي  تسا و  ریذـپان  راـکنا 

نارگید ياه  هاگدید  اب  ًاموزل  هک  دنـشاب  یم  دوخ  صاخ  تارظن  اه و  هاگدید  ياراد  اه  هدـیدپ  لیاسم و  زا  دوخ  ياه  تشادرب  یناسنا و 
قفاوت یلوصا ، ياه  هاگدید  اه و  تشادرب  يرـس  کی  رد  هک  دوش  یم  داجیا  ینامز  يرکف  تاج  هتـسد  اه و  هورگ  عمجت  تسین . ناسکی 
دروم ياهرایعم  اه و  شزرا  يارب  رطخ  ساسحا  نامز  رد  بلغا  دوش . لابند  یکرتشم  فدـه  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  یمومع  یلک و  ياـه 

یم هتفرگ  هدـیدان  مهم  ریغ  لاح  نیع  رد  توافتم و  ياهرظن  هطقن  تافالتخا و  زا  يرایـسب  دـبای و  یم  شیازفا  اه  لکـشت  مارتحا  هقالع و 
ياهورین درک ، یم  دـیدهت  ار  یمالـسا  بـالقنا  نیقفاـنم ، مسیلاربیل و  رطخ  هک  یناـمز  ددرگ . یم  رت  مجـسنم  مه  اـه  يدـنب  فص  دوش و 

هب یلو  دروآ ، یمن  نایم  هب  يرکذ  راد و ...  هیامرـس  رادـفرط  تسار و  پچ و  طوطخ  زا  سک  چـیه  دـندوب و  دـحتم  مجـسنم و  هللا  بزح 
تعاطا ماما و  يربهر  هب  دقتعم  اعدا » رد  لقادـح   » همه هک  هللا  بزح  ياهورین  نورد  تافالتخا  دـش ، فرطرب  تارطخ  نآ  هک  نیا  ضحم 

یلو تشاد ، دوجو  مه  لبق  زا  اهرظن  فالتخا  نیا  هک  یلاح  رد  دـمآ . دوجو  هب  اه  يدـنب  هتـسد  دـیدرگ و  راکـشآ  دـندوب  هیقف  تیالو  زا 
ای یلخاد  زا  معا  يرطخ  هدیـسر و  رارقتـسا  تابث و  هلحرم ي  هب  بـالقنا  هک  دـش  یم  روصت  رگید  فرط  زا  دوب و  هدـشن  یلـصا  هدـمع و 
هچ نانچ  مه  هدنیآ  رد  هتـشاد و  ار  یلـصا  شقن  نویبالقنا  فیعـضت  تافالتخا و  دیدشت  رد  هک  یلماوع  دنک . یمن  دیدهت  ار  نآ  یجراخ 

تسوا تشادرب  رکف و  زرط  شنیب و  اهنت  اهنت و  هک  دنک  یم  روصت  یهورگ  ای  درف  ره  . 1 دنرارق * : نیدب  تشاد  دنهاوخ  دنوشن ، فرط  رب 
نکمم هک  هیرظن  نیا  يارب  یهار  هک  دـنک  یم  رکف  قلطم  نانچ  نآ  دـشاب . یم  شنیب  نآ  زا  تیعبت  رد  بالقنا  تاـجن  تسا و  تسرد  هک 

دناد یم  هیقف  تیالو  طخ  مالسا و  بتکم  اب  قباطم  ًاقیقد  ار  دوخ  شنیب  طخ و  هک  نیا  بلاج  دراذگ و  یمن  زاب  دشاب ، هابتـشا  مه  وا  تسا 
رد حاـنج  نآ  قوفت  يارب  یناـکما  عون  ره  ندرک  مهارف  هتـسناد و  هیقف  تیـالو  بـالقنا و  فلاـخم  فرحنم و  ار  لـباقم  حاـنج  ًـالباقتم  و 
یم تسرد  قلطم  روط  هب  ار  دوخ  يرکف  طخ  سک  ره  هک  اـج  نآ  زا  . 2 دناد * . یم  بالقنا  ندـش  عیاض  فارحنا و  بجوم  ار  تیمکاح 

فرحنم و ار  لباقم  حانج  يرکف  طخ و  نوچ  ًالباقتم  دـنک و  یمن  راذـگورف  یـششوک  شالت و  ره  زا  طخ  نیا  ندـش  مکاح  يارب  دـناد ،
اه و تسیلواـیکام  فـالخ  رب  هک  نآ  فـالخ  رب  دـنام و  یمن  زاـب  تردـق  زا  اـه  نآ  ندرک  رود  يارب  یـشالت  ره  زا  دـناد  یم  كاـنرطخ 
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هب ناوت  یمن  طلغ  هار  زا  تسین و  ادج  هلیسو  زا  فده  مالسا  بتکم  رد  دنک » یم  هیجوت  ار  هلیسو  فده   » دنتسه دقتعم  هک  اه  تسینومک 
يوقت و هداج ي  زا  فلاخم  حانج  اب  دوخ  هزرابم ي  رد  اه  يدـنب  حاـنج  زا  يرایـسب  هک  هدـش  هظحـالم  لـمع  رد  دیـسر ، تسرد  فدـه 

حانج درط  تیمکاح و  هب  دوخ  ندیـسر  رد  دـنرادنپ و  یم  لطاب  ار  فلاخم  حانج  هتـشادنپ و  قح  ار  دوخ  نوچ  هدـش و  جراـخ  تقادـص 
یم جاور  تدش  هب  يرازاب  هتفـشآ  نینچ  رد  ارتفا  تمهت و  هجیتن  رد  دننک . یمن  راذـگورف  نکمم  هویـش ي  ره  هب  لسوت  زا  بلغا  فلاخم 
دـض ياه  شنیب  ياراد  هک  تسا  ییاه  یبلط  تصرف  ذوفن  نویبالقنا ، ضراـعت  داـضت و  نارود  رد  بـالقنا  تفآ  نیرت  گرزب  . 3 دبای * .
رارق لباقم  ياه  حانج  نورد  رد  دنا ، هدـش  سویأم  بالقنا  اب  میقتـسم  هضراعم ي  دروخرب و  زا  هک  اه  نآ  دنتـسه . تسار  پچ و  یبالقنا 
رتشیب هچ  ره  ار  یبالقنا  ياه  حانج  هدـش و  پاپ » زارت  کیلوتاک   » زیمآ طارفا  ياهدروخرب  اب  دـننز و  یم  نماد  ار  فالتخا  شتآ  هتفرگ و 
لامعا يارب  ییاج  اه  بلط  تصرف  توخا  مهافت و  نارود  رد  دـندرگ . یم  فالتخا  هکرعم ي  رایب  شتآ  تقیقح  رد  هدرک و  ادـج  مه  زا 

ًالبق هک  روط  نامه  . 4 دـننک * . یم  ادـیپ  دوخ  موش  فادـها  دُرب  شیپ  يارب  بسانم  تیعقوم  هک  تسا  فالتخا  ماگنه  اهنت  درادـن و  رظن 
هک نآ  رب  طورشم  دشاب ، یقرت  تفرشیپ و  ثعاب  دناوت  یم  لاح  نیع  رد  یعیبط و  يرما  تسا و  ریذپان  راکنا  فالتخا  سفن  میدش  رکذتم 

جراخ یهلا  ياوقت  هداج ي  زا  ناملـسم  نویبالقنا  هک  تفای  دـهاوخ  ققحت  ینامز  طرـش  نیا  دوش و  بانتجا  نآ  یفارحنا  یفنم و  راـثآ  زا 
رد ار  هللا  بزح  ياهورین  هر  ینیمخ  ماما  ترضح  لاحترا  هک  نانچ  دنشاب . رادافو  دنبیاپ و  هنادبعتم  هیقف  تیالو  ربهر و  تارظن  هب  هدشن و 

نیا اب  دندیـشک . یم  ار  شراظتنا  هراومه  بالقنا  نانمـشد  هک  يا  هعیاض  داد . رارق  یکانرطخ  لاـح  نیع  رد  ساـسح و  شیاـمزآ  کـحم 
ناشیا روضح  هب  هتـسباو  ار  بـالقنا  رگید  تراـبع  هب  درک و  دـهاوخ  لزلزتم  ار  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  بـالقنا  ربهر  نادـقف  هک  روصت 

يا هعجاف  نینچ  نارگن  مه  یمالـسا  بالقنا  ناتـسود  لاح  نیع  رد  دیـسر . دهاوخ  دوخ  نارود  نایاپ  هب  مه  بالقنا  ماما ، نودب  هتـسناد و 
رد یمالسا  يروهمج  نیلوئسم  هللا و  بزح  ناملسم و  تلم  دیـسرارف و  زور  نیا  لاح  ره  هب  دندیزرل . یم  دوخ  رب  مه  شروصت  زا  هدوب و 

هزانج ي عییشت  مسارم  رد  مدرم  ياه  هدوت  یخیرات  عیـسو و  روضح  دندمآ . نوریب  قفوم  ساسح  رایـسب  یناحتما  زا  مه  دیدج  هلحرم  نیا 
نویدـم هک  یمالـسا –  بالقنا  ربهر  ناونع  هب  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  باـختنا  رد  ناـگربخ  سلجم  لـمع  تعرـس  بـالقنا ، ربهر 

راب دوب –  هدش  يزور  نینچ  يارب  اه  ینیب  شیپ  همه ي  دوب و  بالقنا  لوا  لاس  هد  لوط  رد  ماما  ریذـپان  یگتـسخ  شالت  اه و  تدـهاجم 
ياوقت تیاعر  یمالسا و  ياه  شزرا  ظفح  هک  درک  تباث  درک و  داش  ار  بالقنا  ناتسود  لد  سویأم و  ار  یمالسا  بالقنا  نانمشد  رگید 

رطخ دشاب  امرف  مکح  هعماج  رب  ییاهرایعم  نینچ  ات  دش  هتفگ  هک  روط  نامه  تساه و  يدنب  حانج  اهرظن و  فالتخا  همه ي  قوف  ام  یهلا 
ناروتارپما اب  ییاـهتهباشم  اـهنت  هن  نیلاتـسا  تسا  دـقتعم  رچیود  كازیا  . 1 اـه : تشون  یپ  تسا . لـمتحم  ریغ  ًاـیوق  يروتاـتکید  تموکح 

ناور هب  ًاتدـمع  هک  یناـسک  تسا . هیبـش  نوئلپاـن  هب  تهج  يرایـسب  زا  هکلب  دراد ، ریبـک  رطپ  اـی  فوخم  ناوـیا  هلمج  زا  يرازت  هیـسور ي 
رظن زا  هن  نیلاتسا  هک  دنشاب  ضرتعم  دنروخب و  اج  هسیاقم  نیا  زا  تسا  نکمم  دنتسه ، دنم  هقالع  یخیرات  ياه  تیـصخش  يدرف  یـسانش 
دییأت دروم  تسرد و  رما  نیا  دراد . وا  هب  یتهابش  دوب ، ینغ  رایسب  اه  نآرد  نوئلپان  هک  نایبورکفرد  یلوصا  ظاحل  زا  هن  هبذاج و  هیحور و 

دیاب ار  رما  نیا  میراد و  ناش  ياهروشک  خیرات  رد  تیصخش  ود  درک  لمع  هرابرد ي  يرگید  هلأسم ي  هب  هجوت  اج  نیا  رد  ام  یلو  تسا ،
اهداضت و ًافداصت  درک . هاگن  بالقنا  ود  فادها  اه و  هزیگنا  تکرح ، لاح  رد  ياهورین  یصخش  ریغ  لماوع  رت  عیـسو  یلک و  هاگدید  رد 
Deutcher, P. The اه . نآ  یتنـس  یلم و  هقباس ي  هب  طوبرم  ياهداضت  اب  تسا  بسانتم  اه  نآ  يدرف  تایـصوصخ  نایم  تاضراعت 
French Revolution and The Russian Revolution, Some Suggestive Analogies. World

Politics, 1813

موس لسن  اب  ههجاوم  یمالسا و  بالقنا 

یـسانش هعماج  هزوح  رد  مهم  ثحابم  زا  یکی  اه ، لسن  لوحت  رییغت و  يدمحم  اضریلع  : هدنـسیون موس  لسن  اب  ههجاوم  یمالـسا و  بالقنا 
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یلع مکدالوا  اورـسقت  ال  : ) دیامرف یم  ع )   ) یلع ماما  هک  نانچ   ، تسا هدش  يدایز  مامتها  هلئـسم  نیا  هب  زین  یمالـسا  ياه  هزومآ  رد  تسا 
هچ دـیزاسم ; دـیقم  رـصحنم و  ناتدوخ  ياه  يوخو  بادآ )   ) قالخا هب  ار  ناتنادـنزرف   ( مکنامز ; ریغ  نامزل  نوقولخم  مهناـف   ، مکقـالخا
رـس تشپ  ار  يددـعتم  ياه  لسن   ، نونکات يریگ  لکـش  زاـغآ  زا  یمالـسا  بـالقنا   1. دـنا هدـش  هدـیرفآ  امـش  نامز  زج  ینامز  يارب  اهنآ 

رد لسن ،)  عاطقناای  فاکـش   ) و اه ) لسن  توافت   (، ) موس لسن   ) ریظن  ، تاحالطـصا یخربدربراک  دـهاش  ریخا ، ياه  لاـس  رد  هتـشاذگ و 
هلئـسمایآ تسا و  رادروخرب  ییاه  هتـساوخ  اـه و  یگژیو  هچ  زا  تسیچ و  موس  لـسن  هکنیا  میتسه .  یگنهرف  لـفاحم  تاـعوبطم و  یخرب 

هدش شالت  هک  تسا  رضاح  هتشون  یلصا  عوضوم  درک ؟ دیاب  هچ  نآزورب  زا  يریگولج  يارب  هتشاد و  تیعقاو  ام  هعماج  رد  یلسن  فاکش 
حیضوت زین  یهورگ و  يدرف و  تافالتخا  لسن  فیرعت  دوش . هتخادرپ  نآ  یسررب  هب  نارظن ،  بحاص  ناسانشراک و  تارظن  زا  هدافتـسااب  ، 

تـسا نادنزرف  دلوت  نیدلاو و  دلوت  نایم  هلـصاف  لسن ،  هژاو  زا  روظنم  دراد . تیمها  یعامتجا )  هقبط   ) هزادنا هب  راتفر ، عفانم و  گنهرف و 
هعماج یتخانـش و  ناور  هاگدـید  زا  اه  لسن  تواـفت   2  . نرق کی  ای  لاس  دـص  رد  لـسن  هس  ینعی  ; دوش یم  هتفرگ  لاـس  یـس  ـالومعم  هک 
نامرآ يامن  مامت  هنیآ  یلـسن  چـیه  یعیبط ،  تروص  هب  دراد ; دوجو  توافت  لسن ،  ود  ياه  هتـساوخو  اه  شنم  اه ، شنیب  نیب  یتخاـنش ، 
صاخ یعامتجا  یناور  تایـصوصخ  طیارـش و  یلـسن  ره  تسین .  اهنآ  ياه  شنم  واه  تلـصخ  هدـنهد  ساکعنا  هژیو  هب  لبق ،  لسن  ياـه 

يولبات شنیب ،  تلـصخ و  شنم ،  رد  دیدج  لسن  هک  دراد  اضتقا  لوحت  . دریگ یم  رب  رد  ار  یفنم  تبثم و  ياه  هبنج  اعطق  هک  دراد  ار  دوخ 
يدیازت هب  ور  هدنیازف و  باتـش  يرـشب ،  یگدنز  ياه  هصرع  یمامت  رد  تالوحت  تعرـس  هکنیا  هب  هجوت  اب  صوصخ  هب  دشابن ; لبق  لسن 
تسسگ فاکـش و  تیعـضو ،  نیا  زیمآ  هرطاخم  تلاح  3 و  دوش یم  ساسحا  هتـشذگ ،  زا  رتشیب  اه  لسن  تواـفت  ور  نیازا  تسا ;  هتفاـی 

تسا و یشزرا  و  يرکف ،  یفطاع ،   ، ییایفارغج ثیح  زا  رگید ، کی  زا  یپایپ  لسن  هس  ای  ود  یجیردت  ندشرود  يانعم  هب  هک  تسا  یلسن 
یم ناناوج  ناناوجونابلاغ و  تیعـضو ،  نیا  رد  دوش . یم  هدـیمان  اه  لسن  تسـسگ  �حالطـصا  هک  دـنک  یم  داـجیا  ار  يدـیدج  تیعـضو 
یم يرگنایغطو  یـشک  ندرگ  هب  هار ،  نیا  رد  بلغا  دنلـسگب و  غلاب  لسن  ای  نیدـلاوزا  ار  دوخ  یگتـسباو  ياهدـنویپ  نیرخآ  اـت  دنـشوک ،

هتخیـسگ ماظن  یلـسن  ام  ناوج  لسن  هک  تسا  هدش  هتـشون  هدمآ ،  تسد  هب  میدق  ياه  ندـمت  زا  هک  یگنـس  حول  کی  يور  رب   4. دنزادرپ
لـسن ود  نایم  هک  ییاه  تواـفت  هعومجم   5. دـهد داب  رب  ارام  ندـمت  هک  تسا  نکمم  هلئـسم  نیا  دـنک و  یم  لمع  هتخیـسگ  ماـظن  تسا ، 

یبایوگلا و رد  توافت  . 3 لسن .  ود  میهافم  رد  توافت  . 2 لسن .  ود  ياه  فدـه  اه و  نامرآ  رد  توافت  . 1 زا : تسا  ترابع  دراد  دوجو 
.6 لسن .  ود  نایم  رد  نتفگ  نخس  عون  شـشوپ و  رهاظ ، رد  توافت  . 5 لسن .  ود  هرم  زور  تاحالطصا  رد  توافت  . 4 عجرم .  ياه  هورگ 
، دـیدج تیهام  یعون  هک  تساه  یگژیو  اه و  تواـفت  نینچمه  یگدـنز 6 . کبـس  رد  توافت  نآ  عبت  هب  یگدـنز و  زا  راظتنا  رد  توافت 

لماوع اه ، لسن  نایم  توافت  هلـصاف و  نیا  يریگ  لکـشرد  دـنک . یم  داجیا  دـیدج  لسن  يارب  ار  هتـشذگ  ياـه  لـسن  زا  تواـفتمو  هزاـت 
لسن  7  . تسا ینونک  ناهج  هعماج و  صاخطیارـش  زا  یـشان  یخرب  و  ینـس )  تاـئاضتقا  ریظن   ) یعیبط یخرب  هک  دـنراد  شقن  ینوگاـنوگ 

 : تسا هجاوم  لسن  راهچ  اب  نونکات ،  يریگ  لکش  زاغآ  زا  یمالسا  بالقنا  موس  لسن  اب  ههجاوم  یمالسا و  بالقنا  یمالسا  بالقنا  ياه 
دندنارذگ و قباس  روفنم  میژر  دادبتسا  اب  هزرابم  رد  ار  دوخ  رمعزا  یشخب  دندوب و  ناوج  لاس 1342  رد  هک  دنتسه  یناسک   ، لوا لسن  . 1

ناوـت یم  ار  لـسن  نیا  دـنداد . لیکـشت  ار  یمالـسا  يروـهمج  دـندش و  یمالـسا  بـالقنا  ندـمآ  دوـجو  هب  بجوـم  هر )   ) ماـما هارمه  هب 
تفرگ و هدهع  هب  ار  هعماج  تیریدـم   ، بالقنا ياهزور  نیرتراوشد  رد  هک  داهن  مان  بالقنا  ياه  نامرآ  هب  رادافو  هعومجم  نیرتراکادـف 

لوا لسن  هدرورپ  هک  مود  لـسن  . 2 دـهد . تاجن  فارحنا  ریـسم  زا  ار  بالقنا  هک  دـش  قفوم  نوگانوگ ،  ياه  هئطوت  اه و  شلاـچ  مغر  هب 
رب دنتـسناوت  تاناکما ،  نیرتمک  اب  دندرک و  هرادا  ار  یلیمحت  گنج  دـندوب و  یمالـسا  بالقنا  تکرح  روتوم  هک  دنتـسه  یناسک  تسا ، 

نیا دنراد . مان  گنج  بالقنا و  لسن  عقاو  رد  دنراذگب و  راکدای  هب  دوخ  زا  يا  هنادواج  ياه  هسامح  دنوش و  زوریپ  مادـص  رودزم  شترا 
ياه حرط  هئارا  رد  دـندش و  یگدـنزاس  نادـیم  دراو  گنج  هبرجت  اـبو  دـنراد  ار  بالقنا 1357  يزوریپ  هبرجت  هک  دنتـسه  یناـسک  دارفا 

نالوئـسم رتشیب  رـضاح ، لاح  رد  دنتفرگ و  هدهع  هب  ار  ماظن  یتیریدم  راتخاس  تشاد ،  زاین  نآ  هب  گنج  زا  سپ  روشک  هک  ینارمع  نالک 
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.4 دـنرادن . ار  گنج  بالقنا و   ، بالقنا زا  شیپ  هبرجت  دنتـسه و  مود  لسن  نادـنزرف  موس ،  لسن  . 3 دنتـسه . لسن  نیازا  هعماج  ناریدم  و 
كدوک رضاح  لاح  رد  دش و  دنهاوخ  لیدبت  لسن  هب  هدنیآ  رد  عقاورد  هک  دنتـسه  یلـسن  اهنیا  دنتـسه . موس  لسن  نادنزرف  مراهچ ،  لسن 

دهد یم  ناشن  روشک  ناناوج  یلک  تیعضو  موس  لسن  ياه  یگژیو   8. دش دنهاوخ  رهاظ  هعماج  هصرع  رد  رگید ، لاس  هد  ابیرقتو  دنتسه 
لاس ات 28  نیب 15  ار  ناوج  نس  رگا  دنراد ; رارق  ناناوج  ینـس  هورگ  رد  اهنآ  دصرد  لاس و 35  ریز 30   ، هعماج تیعمج  دصرد  هک 70 
لاس  20 هداد ،  لکـش  ار  ینونک  هعماج  زا  یمهم  شخب  میظع ،  رایـسب  هیامرـس  کی  ناونع  هب  هک  میراد  ناوج  نویلیم   25 مینک ،  فیرعت 

تیمها زا  نانآ ،  ياه  یگژیو  لسن و  نیا  حیحص  تخانش  ور ، نیا  زا  تسا .  بالقنا  موس  لسن  ناناوج  نیمه  رایتخا  رد  زین  روشک  هدنیآ 
کیرد دزاس . یم  ناشن  رطاخ  روشک  ییارجا  يراذگتـسایس و  ياه  شخب  رد  ار  نآ  هب  هجوت  ترورـض  هدوب و  رادروخرب  يا  هژیو  رایـسب 

هب هجوت  رد  . 2 دنراد . رت  لقتسم  رت و  هتفای  لکش  یتیوه  یتیـصخش ،  ظاحل  هب  . 1 زا : تسا  ترابع  موس  لسن  ياه  یگژیو  يدنب ،  هتـسد 
نید رهوگ  رهوج و  هب  دـننک  هیکت  ینید  رهاظم  هب  هکنآ  زا  شیب  دـنهد و  یم  حـیجرت  ار  یـساسا  رهاظم  دـنرگ و  شنیزگ  ینید ،  رهاـظم 

شوخ اب  . 4 دنراد . لیامت  اهراتفر  رد  يراک  ناهنپ  هب  رتمک  دنوش و  هدید  دنتـسه ، هک  هنوگ  نآ  دنهد ، یم  حـیجرت  رتشیب  . 3 دنراد . هیکت 
رتشیب ار  یعامتجا  يدرف و  ياـه  هماـنرب  حرط و  تسارگ و  عقاو  رتشیب  . 5 دنـشیدنا . یم  فلتخم  ياه  گنهرف  ناهج و  اب  لـماعت  هب  ینیب ، 
هعماج ياه  تشادربزا  يا  هتـسد  فالخ  رب  . 6 دجنـس . یم  ندوب  اشگهار  ندوب ،  یلمع  سرتسد ،  رد  تیلباق  كالم  اب  هتـشذگ ،  لـسنزا 

ود نآ  طابترا  لیدعت  هب  هکلب  داد ، دهاوخن  ناشن  لیامت  تسایس  زا  نید  ییادج  هب  یخیرات ،  براجت  ساسارب  لسن  نیا  یسایس ،  یسانش 
رد شوج  دوخ  دشاب ، هتـشاد  یحانج  یگتـسباو  یـسایس  دارفا  بازحا و  هب  هکنآ  یب  تسا ;  نازیرگ  یگدز  تسایـس  زا  . 7 9. دراد لیامت 
یم تمه  مدرم  يراذـگتمدخ  هعـسوتو  دـشر  هب  یـسایس ،  تالداجم  رد  يریگرد  یب  دراد و  یم  رب  ماگ  یمالـسا  بـالقنا  موادـت  تهج 

هدوارم نارگید  اب  تحار  رت و  یمیمص  . 9 تسا .  رتشیب  هتشذگ  لسن  اب  هسیاقم  رد  لسن ،  نیا  يرنه  یتخانـش و  ییابیز  لیامت  . 8 درامگ .
هب اه  يورجک  یلامتحا و  تافارحنا  لباقمرد  هک  تسا  يرگداـقتنا  هیحور  ییاـیوپ و  لـسن ،  نیا  ياـه  یگژیو  . 10 دنک . یم  ترـشاعم  و 
 ، تخانش رب  لسن  نیا  تکرح  رادم  . 11 دنک . یم  حالـصا  ار  اهاطخ  تنوشخ ،  هب  لسوت  نودب  دهد و  یم  ناشن  شنکاو  دوخ  زا  تعرس 
 ، یناهج طیارـش  تساراوتـسا .  ناگناگیب  تادـیدهت  اب  عیرـس  هلباـقم  حیحـص و  يریگ  عضوم  ناـهج ،  یـسایس  ثداوح  لـیلحت  هیزجت و 

يریذپ ریثأت  تیعبت و  نازیم  . 12 تسا .  هدیشخب  لسن  نیا  هب  ییالاب  لیلحت  تردق  ییایوپ و  تاعالطا ،  عیرس  شدرگ  یتاعالطا و  راجفنا 
یناریا ياه  تنـس  گنهرف و  هب  لـسن  نیا  . 13 دراد . زاین  بساـنم  يوگلا  هب  موس  لـسن  هجیتن  رد   ; تسـالاب رایـسب  نارگید  زا  موس  لـسن 
رایـسب اـهنآ  يارب  یناریا  گـنهرف  یـسانشابیز  يرنه و  یگنهرف ،  داـعبا  تسا و  دـنب  ياـپ  قـالخا  نید و  هب  نینچمه  تـسا .  دـنم  هقـالع 
بالقنا ياه  لسن  نوماریپ  دوجوم  تایعقاو  یـسرربموس  لسن  اب  ههجاوم  یمالـسا و  بالقنا  یمالـسا  بالقنا  موس و  لسن  دراد . تیباذج 

اهزاین و اه ، نامرآ  تسا .  یعیبط  الماک  ، اه لسن  نیب  دوجوم  ياـه  تواـفت  زا  یـشخب  هک  تسا  تسا  مهم  هتکن  نیارگ  نشور  یمالـسا ، 
هاگدـید زا  ییاه  شخب  دـیدج ، ياه  لسن  الومعم  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ;  توافتم  شیپ  لسن  اب  يا ،  هعماـجره  ناوج  لـسن  تاـساسحا 

هب رگا  توافت  نیا   . تسا يدج  رایـسب  اه ، لیدـعت  رییغت و  نیا  عقاوم  یخرب  دـنهد و  یم  رییغتای  دـننک  یم  لیدـعت  ار  یلبق  ياه  لسن  ياه 
یگتخپ و بجوم  هک  تشاد  دـهاوخن  لابند  هب  يا  هضراع  اـهنت  هن  ددرگ ، دروخرب  نآ  اـب  حیحـص  ياـه  هویـش  اـب  دوش و  هتخانـش  یتسرد 
ییارگون و یهاوخ ،  لوحت  هناشن  تسا و  بولطم  هک  یعیبط  اهنت  هن  هلـصاف ،  نیا  زا  يرگید  شخب  دش . دهاوخ  هدـنیآ  ياه  لسن  ياقترا 

يارب هکلب  ، زورما يارب  هن  ار  دوخ  نادـنزرف  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماـما  زا  هک  ناـنچ  تسا .  ناوج  لـسن  یگدـنزرس 
ياضف اب  زین  دـعب  لاس  تسیب  ییانعم  ياضف  دوب و  دـهاوخن  زورما  دـننام  ، دـعب لاس  تسیب  عقاو  رد  ینعی  دـینک ; تیبرت  هدـنیآ  لاس  تسیب 

لسن فاکش  رگا  اما  دوب ; دهاوخ  یعیبط  يدایز  هزادنا  ات  يدعب  ياه  لسن  رد  ینوگرگد  نیاربانب ،  تشاد .  دهاوخ  توافت  زورما  ییانعم 
رد دوش و  جراخ  دوخ  يداع  نالیـس  ریـسم  زا  تسا  نکمم  اه ، لسن  هدـیدپ  هکنیا  ینعی  مینادـب ،  اه  لسن  بالقنا  عاطقنا و  ینعم  هب  ار  اه 
هک درک  هدافتسا  اه  لسن  رد  بالقنا  هملک  زا  ناوتب  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  یسیدرگد  نیا  دوش و  یناهگان  یسیدرگدراچد  صاخ ،  طیارش 
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نیا هک  مینک  اعدا  میناوت  یم  عطق  هب  تروص  نآ  رد  دـنبای ، یم  رییغت  یناهگان  روط  هب  هریغ  واه  هقیلـس  اـه ، هرازگ  میهاـفم ،  ماـمت  نآ  رد 
یمیدق ياه  شزرا  اهراجنه و  هک  تسا  ینامز  اه  لسن  رد  بالقنا  هک  ارچ  دوبدهاوخن ، شیب  مهوت  کی  هکلب  تسین ،  تیعقاو  کی  رما ،

لباق یمالـسا  يروهمج  رد  رما  نیا  دوش . یم  بالقنا  راچد  هعماج  هاـگنآ  دـشاب . هتـشادن  دوجو  مه  دـیدج  ياـه  شزرا  دـنورب و  نیب  زا 
، زورما هک  ییاه  فرح  زا  یکی  : ) دنیامرف یم  یمالسا  بالقنااب  موس  لسن  هطبار  نییبت  رد  يربهر  مظعم  ماقم  دوب . دهاوخن  تسینروصت و 

ادج بالقنا  ياه  هدیا  زا  بالقنا ،  موس  لسن  دـنیوگ  یم  هک  تسا  نیا  میوگب ـ  ار  نآ  تسا  مزال  هک  تسا ـ  نمـشد  یناور  گنج  روحم 
کی هیجوت  يارب  طقف  هک  یلعج  نیغورد و  یبالق و  ياه  هفـسلف  همه  لثم  دـنراذگ ; یم  مه  هفـسلف  کی  شلاـبند  هب  دـعب  تسا €  هدـش 

هفـسلف کی  هب  یکتم  فرح  نیا  دنیوگ  یم  تساطلغ .  فرح  نیا  دیوگب ، دنکن  تأرج  یـسک  ات  دـننک ، یم  تسرد  طلغ  غورد و  فرح 
فرح € دـنا هدـنادرگرب  ور  بالقنا  نآ  زا  موس  لـسن  اـه ، بـالقنا  همه  رد  هراومه  هک  تسا  نیا  هفـسلف  نآ  ؟  تسیچ هفـسلف  نآ  تسا € 
لـسن هن  موس ،  لسن  هن  اما  هدش ;  بالقنا  هسنارف  رد  لاس 1789  رد  دییوگ ؟ یمار  اه  بالقنا  مادـک  دـنرچ € فرح   ، طلغ فرح  غورد ، 

 ، هس دـندروآ و  دوجو  هب  لوا  نویبالقنا  هیلع  تکرح  کی  لاس ،  جـنپ  راهچ ، زا  دـعب  دنتـشگرب € بالقنا  زا  لوا  لسن  ناـمه  هکلب  مود ، 
نیا تیهام  نانچ  نآ  دیـسر ، هک  لاس 1802  هب  دـش . تیلاعف  اهنآ  هیلع  لاس  جـنپ  راهچ ، زا  دـعب  زاب  دـندرک ; هضبق  ار  تردـق  لاس  راهچ 

هب کیدزن  ات  مه  دـعب  € دراذـگب ... شرـس  يور  ار  یهاشداپ  جات  دـیایب و  تسناوت  نوئلپان ،  لثم  یـسک  هک  دوب  هدـش  نوگرگد  بـالقنا 
لاح رد  امئاد  هکدوب  اج  رب  اپ  هسنارف  رد  فلتخم ـ  ياه  هلـسلس  نوگاـنوگ و  ياـه  تنطلـس  هتبلا  ـ  یتنطلـس ياـه  میژر  لاـس  دون  داتـشه ،

. دوب یتسس  ياه  هیاپ  بالقنا  ياه  هیاپ  نوچ  دیسرن ; مه  مود  لسن  هب  چیه ،  هک  موس  لسن  هب  بالقنا  نآ  دندوب € داسف  لاذتبا و  گنج و 
کی شدوخ  نامز  رد  هک  ییاه  هدیا  دنیآ ، یم  دنـشک  یمن  تلاجخ  یمالـسا ،  يروهمج  رد  اه  یـضعب  نرق ،  ود  تشذگ  زا  دـعب  زورما 
نیرت میظع  دـنا ، هتـسناوت  هک  ینویبالقنا  ; دـننک یم  میدـقت  ناریا  نویبالقنا  هب  تشرد  رتیت  اب  دـناسرب ، ناماس  هب  دوب ، هتـسناوتن  ار  بـالقنا 

مه يوروش  ربتکا  بالقنا  دننک . ظفح  اه  نافوط  لباقم  رد  ار  نآ  يدامتم  ياه  لاس  دنروایب و  دوجو  هب  مکحتـسم  ياه  هیاپ  اب  ار  بالقنا 
حالطـصا هب  تموکح  ; دـمآ ... راک  رـس  مسینیلاتـسا  هک  دوب  هتـشذگن  بـالقنا  يزوریپزا  لاـس  تفه   ، شـش زونه  دیـسرن ; موس  لـسن  هب 

موس و مود و  لسن  هلئـسم  نیاربانب  دش ... لیدبت  يدرف  قلطم  دادبتـسا  تموکح  هب  دوب ، هدش  لیکـشت  فیعـض  تاقبط  يارب  هک  يرگراک 
هبرجت اجک  رد  هدش و  قیبطت  بالقنا  مادک  اب  تسا ،  هفـسلف  مادک  نیا  دوب . هتفر  تسد  زا  زیچ  همه  راک ، لیاوا  نامه  دوبن ; اه  فرح  نیا 

ياه هدیا  رگا  دشاب . هچ  بالقنا  نآ  هدـیا  هک  تسا  نیا  هب  هتـسب  نیا  ریخن ، دـندرگ ؟ یم  رب  بالقنا  زا  بالقنا ،  موس  ياه  لسن  هک  هدـش 
هدیا تشاد .  دهاوخ  يدـبا  رمع  بالقنا  نآ  دـنک ، عناق  دوخ  تحـص  تلاصا و  رطاخ  هب  ار  مهد  موس و  مود و  لسن  دـناوتب ، بالقنا  کی 

لالقتـساو یهاوخ  يدازآ  دوش ; یمن  هنهک  تقو  چـیه  یهاوختلادـع ،  دـنراد . دـبا  رمع  هک  دنتـسه  ییاه  هدـیا  یمالـسا ،  بـالقنا  ياـه 
لـسن يارب  هشیمه  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  دوش ; یمن  هنهک  تقو  چیه   ، ناگناگیب تلاخد  اب  هزرابم  دوش ; یمن  هنهک  تقوچیه  یهاوخ ، 

ار راک  نآ  تسناوت  تشاد و  دوجو  زور  نآ  ناوج  لسن  رد  هک  یفطاوع  نامیا و  ناجیه و  روش و  نامه  دنـشاب ، نئمطم  دراد ... هبذاـجاه 
هتخانـش ناشیاهزاین  تالکـشم و  هدش ،  كرد  موس  لسن  رگا  موس  لسن  ياه  هتـساوخ  . 10  ( تسا دوجوم  مه  ناوج  لـسن  نیا  رد  دـنکب ،

یسانش ناور  نوتم  رد  ارذگ  یشواک  تفای .  دنهاوخ  ییافوکش  دوخ  لاجم  ددرگ ، مهارف  ناشیاه  هتـساوخ  عفر  يارب  یبسانمرتسب  دوش و 
 ، ینابرهم یتسود و  هب  زاین  تسا :  رارق  نیا  زا  هک  دنتـسه  یـصاخ  ياهزاین  ياراد   ، ناوجون ناوج و  لـسن  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناـیب  ، 

تیوه و ساـسحا   ، یگدـنز رد  صخـشم  فدـه  نتـشاد  ینادردـق ،  لالقتـسا ،  مارتـحا ،  تیلوبقم و   ، قلعت ساـسحا  شیاـسآو ،  تینما 
يداهن تیمها  یناسنا  ياهزاین  ( ، ولزم ماهاربآ   ) هاگدید زا  بهذم 11 . تیونعم و   ، ییافوکش دوخ  لامک و  دشر ، ساسحا  دوخ ، تخانش 

 ، قشع قلعت و  ینمیا ،  یعیبط ،)   ) یکیژولویزیف ياهزاین :  لماش  ولزم ، ي  اـهزاین ) بتارم  هلـسلس  دنتـسه (. بتارم  هلـسلس  يارادو  هتـشاد 
طیارـش ندوب  مهارف  اب  دـیاب  تسخن  ییافوکـشدوخ ،)   ) نیا هب  ندیـسر  يارب  دنتـسه و  ییافوکـش  دوخ  و  مارتحا )  سفن و  تزع   ) تمرح

رکف یلاع  ياهزاین  هب  دـناوتب  اـت  ، دوش اـهر  رت  نییاـپ  ياـه  هدر  ياـهزاین  اـب  يریگرد  زا  ناوج  بساـنم ،  یـسایسو  يداـصتقا  یعاـمتجا ، 
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دعب هس  رد  ار  اـهزاین  نیا  میناوـت  یم  مینک ،  ییاسانـشار  موـس  لـسن  ياـه  هتـساوخ  اـهزاین و  میهاوـخب  رت ، قـیقد  تروـص  هب  رگا  12. دنک
هیاپ ياهزاین  زا  یلبق ،  ياه  لسن  ياهزاین  همه  موس ،  لسن  یگنهرف  ياهزاین  مینک .  يدنب  هتسد  یـسایس  یعامتجا و  يداصتقا  یگنهرف ، 
کی هک  تسا  نیا  اـهنآ  نیرت  مهم  مینک ،  يدـنب  تیولوا  ار  اـهزاین  نیا  رگا  یلو  تساراد ;  ار  یناـسنا  یلاـع  ياـهزاین  اـت  لوا  حطـس  يا 

يژولونکت و رـصع  هک  ینونک  رـصع  رد  دوش و  هدینـش  هک  دراد  زاین  مینک .  رواـب  ار  وا  دوش و  هتخانـش  تیمـسر  هب  اـت  دراد  زاـین  ناوج ، 
رد یناوج ،  عبطو  يزیرغ  تلصخ  ياضتقا  هب  ناوج  . دوش يرتشیب  هجوت  يو  یتیـصخشو  یناور  یفطاع  يرکف ،  لئاسم  هب  تسا ،  تعرس 

نایب رد  اما   ; تسا هدش  هیصوت  یهاگآ  ملع و  هب  راب  دصـشش  زا  زواجتم  میرک ،  نآرق  رد   . تسا ییابیز  يدازآ و  طاشن و  یهاگآ ،  بلط 
زا درادن ; دوجو  ناهج  نآ  رد  يدبا  تداعـس  ناهج و  نیا  رد  اه  ناسنا  حالـص  ریخ و  زج  یتیدودحم  چیه  ملع  لیـصحت  زا  فدـه  هار و 

موس لسن  زاین  قح و  هعماج ،  هب  طوبرم  لئاسم  ات  هتفرگ  ینید  لئاسم  زا  تاعوضوم ،  یمامت  نوماریپ  حیحـص  تخانـش  یهاـگآور و  نیا 
زا سپ  تانایرج  بالقنا و  زا  شیپ  ثداوحزا  ار  بالقنا  موس  لسن  هنانابرهم ،  هناقداص و  تسرد ،  اج ، هب  یناـسر  عـالطااب  دـیاب   ) تسا و
اه ییاناوت  همه  ندرک  لاعف  راک  زاس و  نیرترب  يدازآ ،  تسین ;  یقالخا  ياهدـنب  دـیق و  زا  ییاهر  يدازآ ،  زا  روظنم  . 13. درک هاگآ  نآ 

یلخاد راشف  لماوعو  یجراخ  راشف  لماوع  زا  ییاهر  اقیقد  یقیقح ،  يدازآ  ، ) ردـص یـسوم  ماما  هتفگ  هب  تسا .  یناـسنا  ياـه  تیفرظ  و 
نیرتالاو يدازآ  دنک ... كرت  ار  تاوهـش  هک  تسا  یـسک  هدازآ  ینعی  ارح ;) ناک   ، تاوهـشلا كرت  نم   (: ) ع  ) یلع ماما  ریبعت  هب  تسا و 

تیلاعف بجوم  مه ،  ملاس  تاحیرفت  طاشن و  يداش ،  14  ...(. تسا هعماج  ياهدادعتسا  اه و  تیفرظ  اه ، تیلباق  ندرک  افوکش  يارب  هویش 
یحور و راک  هچ  یندـب ،  راک  هچ  دور ; یم  شیپ  رتهب  ناسنا  راک  طاشن  يداش و  طاسبنا و  تلاح  رد  نوچ  دوش ; یم  ناسنا  رتهب  رتشیب و 
هب ناـسنا  هک  دوش  یم  نیا  بجوم  دوش ، یم  لـصاح  یبولطم  یتمعن و  لوصح  زا  اـعبط  هک  دـشاب  یطاـسبنا  حرف و  رگا  يرکف .  راـک  هچ 

يراب تاذ  تافـص  زا  هک  یگدـننیرفآ  تسین .  روآ  عوهت  ياه  برط  شیع و  طاشنزا ، روظنم  هک  تسا  یهیدـب  دزادرپب ; يرتشیب  تیلاعف 
حور یلجت  هـک  يرنه  دـیلوت  ره  دــبای . یم  یلجت  نآ  ماـع  ياـنعم  هـب  رنه  رد  تـسا ،  هدــش  هداـهن  هـعیدو  هـب  ناـسنا  دوـجو  رد  تـسا و 
کی فینـصت  زیوالد ، سیفن و  يالاک  کی  داجیا  ابیز ، يولبات  کی  قلخ  . دشاب هرهب  یب  ییابیز  زا  دـناوت  یمن  تسا ،  ناسنا  يراگدـیرفآ 

زا ییاه  هولج  امامت  نآ ،  ریاظن  ابر و  شوهرثا  کی  هدننکروحـسم و  يانب  کی  داینب  زین  زیگنا و  لد  هدورـس  کـی  اـی  هوکـش  اـب  ینوفمس 
یم روشک  ینادابآ  لالقتـسا و  تلادـع ،  يرارقرب  هب  موس ،  لسن  یعامتجا  يداـصتقا و  ياـهزاین   15  . تسا ناسنا  تیقالخ  ییاـبیز  حور 
ياه هتـساوخ  ریاس  و  یملع ،  يالاب  جرادم  هب  ندیـسر   ، لیـصحت همادا  نکـسم ،  نیمات  لاغتـشا ،  جاودزا ،  تاقیقحت ،  ساساربو  دشیدنا 

یلسن موس ،  لسن  یسایس  ياهزاین   16  . تسا لسن  نیا  ياه  هتساوخ  نیرت  ییادتبا  زا  دنموربآ ، لوقعم و  یگدنز  کی  لیکـشت  يارب  هیلوا 
بالقنا زا  هدـمآ  دـیدپ  يدازآ  لالقتـسا و  تکرب  هب  زورما ، لـسن  تسا ;  هعماـجرد  رتشیب  شقن  ياـفیا  تکراـشم و  راتـساوخ  یـسایس و 

 ، هعماـج یعاـمتجا  یـسایس و  ياـه  هصرع  رد  هکلب  درادرثوم ، لاـعف و  يروـضح  اـه  هاگـشناد  سرادـم و  ياـضف  رد  اـهنت  هن  یمالـسا ، 
رد هک  لسن  نیا  دـنراد . هدـننک  نییعت  يروضح  ... اهاروش و سلجم ،  ناگدـنیامن  يروهمج ،  تسایر  يربهر ،  ناگربخددـعتم  تاـباختنا 

تـشونرس نییعت  رد  تلاخدو  یعامتجا  فلتخم  ياـه  هصرع  رد  روضح  هدرک ،  دـشر  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  كرحت  روش و  رپ  نارود 
هب بالقنا  بهاوم  زا  هک  يرایتخا  يدازآ و  زا  هدافتـسا  اب  دوخ ، هتفای  دـشر  تدـش  هب  تیعمج  هب  هجوت  اب  دـناد و  یم  دوخ  قح  ار  روشک 

هعماج زا  دصرد  ات 70  نونکا 65  لسن  نیا   17. دراد مدرم  يارآ  رب  ینتبم  ياـه  يریگ  میمـصت  يرایـسب  رد  ار  شقن  نیرت  شیب  تسوا ، 
هب یهاگآ  لیلحت و  تردقزا  يرادروخرب  لیلد  هب  و  دروآ ، دهاوخ  دوجو  هب  ار  ماظن  یلـصا  هندب  هدنیآ ،  ردو  دهد  یم  لیکـشت  ار  یناریا 

نادنمشیدنا هاگن  زا   18. دنک هرادا  بالقنا  فادها  ققحت  تهج  رد  ار  روشک  نیشیپ ،  لسنود  زا  رتهب  هک  دور  یم  دیما  یسایس ،  تالوحت 
کی هچ  ره   ) تسا و یپ  رد  یپ  ياه  لسن  نتـشاذگ  رـس  تشپ  یـسایس ،  ماـظن  اـی  ناـمزاس  کـی  يدـنمداهن  ياـهرایعم  زا  یکی  یـسایس 

نآ يدنمداهن  هجرد  دشاب ، هدید  دوخ  هب  ار  يرتشیب  يربهر  دـشاب و  هتـشاذگ  رـس  تشپ  رتشیب  ار  زیمآ  تملاسم  ینیـشناج  هلئـسم  نامزاس 
دیاب یلو  دنا ; هدرک  میظنت  ار  نآ  هتشذگ  لسن  ود  هک  تسا  يدنس  تقیقح  رد  هلاس ،  زادنا 20  مشچ  رگید ، يوس  زا  .19 تسا )  رتشیبزین 
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زورما ياه  ناوج  نیمه  ، دنـشخب ققحت  ار  نآ  لاـس  نیا 20  رد  دـیاب  هک  یناسک  تیاهن  رد  درک . هدایپ  ار  نآ  اـه  یموس  لـسن  کـمک  اـب 
اب يرادـقم  هک  دنتـسه  ییاهوزرآو  لامآ  تـالیامت ،  ياراد  تسا ،  هدرک  دـشر  بـالقنا  زا  سپ  هک  موس  لـسن  یـسانش  بیـسآ  دنتـسه .
; دنتـسه رادافو  نآ  ینابم  بالقنا و  هب  زونه  ناناوج  هچ  رگا  رگید ، ترابع  هب  تسا ;  توافتم  نآ  زا  رت  شیپ  یبـالقنا و  لـسن  تـالیامت 

دوجو ینیمـضت  تروص  نیا  ریغ  رد  دبای ; ققحت  يا  هظحالم  لباق  دـح  ات  اهنآ  تاراظتنا  اه و  تیعقاو  هک  تسا  ینامز  ات  دـیما  نیا  نکیل 
یتاراظتنا یمالـسا  بالقنا  زا  یلعف  لسن  دننامب . رادافو  تسا ،  هدوب  بالقنا  لوا  لسن  نویبالقنا  یلـصا  فده  راعـش و  هچنآ  هب  هک  درادن 

دراو هدرتسگ  یتروص  هب  هدـنیآ ،  ياه  لاس  رد  لسن  نیا  هچنانچ  لاح  تساهنآ .  يونعم  يدام و  ياهزاین  نیمأت  اهنآ  نیرت  مهم  هک  دراد 
هغدغد تاهبش و  دشاب ، اهنآ  يونعم  يدام و  ياهزاین  يوگ  خساپ  دناوتن  بالقنا ،  رب  ینتبم  ماظن  دوش و  روشک  یـسایسو  ییارجا  متـسیس 
هتـشادن یحیحـص  یحورو  یفطاع  طابترا  هدـید ،  گنج  یبالقنا و  لسن  اب  دـهدن و  خـساپ  هتـسیاش  وحن  هب  ار  اهنآ  یحور  يرکف و  ياه 
یمالسا بالقنا  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  تروص ،  ره  رد  ؟20  درک دنهاوخن  دیدرت  یمالـسا  بالقنا  هب  دوخ  داقتعا  رواب و  رد  ایآ  دشاب ،

تیعمج یفیک  یمک و  لوحت  ینعی  تیعقاو ،  نیمه  هب  دـیاب  تسخن  دوـشن ، بیـسآ  راـچد  بـالقنا ،  لـماع  لـسن  لیدـبتو  لوـحت  رثا  رد 
يارب تسا ;  نانآ  یعقاو  ياهزاینو  ناناوج  ینونک  لسن  حیحـص  تخانـش  يدعب  ماگ  مینک .  ادیپ  یهاگآو  هجوت  هعماج  ناوج  ناوجون و 

دنراد و ییاه  شـسرپ  هچ  نانآ  درذگ ; یم  هچ  زورما  ناوج  لسن  نهذ  رد  هک  دیمهف  دش و  رـصاعم  نانآ  اب  دـیاب  زورما ، ناناوج  تخانش 
شیپ لاس  یـسو  تسیب  ناناوج  ياه  شـسرپ  نامه  ، زورما ناناوج  ینهذ  ياه  شـسرپ  ییاه ؟  تیـساسح  اه و  هغدـغد  اـه و  ینارگن  هچ 
دیدپ يرایسب  دیدج  تاهبش  ضوع  رد  هدش و  وحم  ناهذا  زا  دش ، یم  بوسحم  ههبش  زورید  هچنآ  ینید ،  يداقتعا و  ثحابم  رد  تسین . 

اب دیاب  هدش و  ضوع  زین  نانآ  نابز  ناناوج ،  نهذ  رب  هوالع  دوش . هداد  خساپ  نادب  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  زا  عافد  رد  دـیاب  هک  هدـمآ 
شخب دوش ; یم  هتخاس  دریگ و  یم  لکـش  یلماوع  هچ  قیرط  زا  زورما  ناناوج  نابز  هک  تسناد  دیاب  درک . تبحـص  ناشدوخ  نابزاب  نانآ 

نهذ و زا  یهاگآ  روما ، نیا  زا  یهاگآ  نودب  دـنراد و  رارق  شزرو  رنه و  لیبق  زا  يروما  ریثات  تحت  تدـش  هب  زورما ، ناناوج  زا  یمیظع 
دـننامب و یقاـب  بـالقنا  لـمعو  رظن  رد  دوخ  هک  تسا  نیا  بـالقنا  لوا  لـسن  ود  هدـهع  رب  رگید  هفیظو   21  . تسین نکمم  ناناوج  ناـبز 

بالقنا موس  لسنات  دننک  ظفح  بالقنا  لیصا  ياهراعش  نامه  هیاپ  رب  دوخ ، راتفر  یناگدنزرد و  دوخ و  دوجو  رد  ار  بالقنا  ياه  شزرا 
: دـیامرف یم  يرهطم  داتـسا  هک  نانچ  دـهد . رارق  دوخ  يوگلا  ار  نآ  هدـید و  یعقاوو  ینیع  تروص  هب  هدـننک ،  بالقنا  لسن  دوجو  رد  ار 

يوریپ نانآ  زا  دـنک و  داـمتعا  ناـنآ  رکف  هشیدـنا و  هب  دـناوت  یمن  دـنیبب ، يداـضت  ینید  ناربهر  رادرک  راـتفگ و  نیب  اـم  موس  لـسن  رگا  )
میزاس انـشآ  ینید  لئاسم  اب  ار  موس  لسن  میناوتب  ات  میرادرب  یلمع  يرظن و  ياه  ماگ  موس ،  لسن  يربهر  تیاده و  يارب  دیاب  سپ  ، دـیامن

هب طوبرم  تایعقاو  قیاقح و  زا  زورما ، لسن  رت  حیحـص  رت و  قیقد  هچ  ره  رتشیب و  هچ  ره  نتخاس  هاگآ  زورید  لسن  رگید  مهم  هفیظو   22 (.
اهدص دندرک و  بالقنا  شناردپ  ارچ  هتشذگ ،  هچ  وا  نطو  رب  یهاش  متس  ياه  لاس  رد  هک  دنادب  دیاب  موس  لسن  تسا .  یمالسا  بالقنا 

ناشخرد ياهدرواتـسد  اب  بالقنازورما ،  زورید و  ياه  هئطوت  زا  یهاگآ  نمـض  دـیاب  وا  دـنا . هدرک  بالقنا  يادـفار  دوخ  ناج  رفن  رازه 
هب هک  یمومع  هافرو  تینما  يژولونکت و  تعنـص ،  یعامتجا ،  يداـصتقا ،  یـسایس ،  یگنهرف ،   ، يرکف تفلخم  ياـه  هصرع  رد  بـالقنا 

، اه فعض  نینچمه  دوش . ربخ  اب  هدمآ ،  دیدپ  روشک  ياهاتسور  اهرهش و  رد  موبو  زرم  نیا  نانز  نادرم و  ریذپان  یگتسخ  شالت  تمه و 
يدام تفرـشیپ  ییافوکـش و  تهج  رد  یمالـسا ،  بالقنا  فادـها  رتهب  هچ  ره  ققحت  يارب  ار  دوخ  دسانـشب و  ار  تالاکـشا  اه و  یتساک 
یعماج ياه  يزیر  همانرب  موس ،  لسن  يونعم  يدام و  ياهزاین  نیمأت  يارب  هکنیا  هرخالاب  دزاـس . هداـمآ  ناـمزیزع  یمالـسا  نهیم  يونعمو 

ماظن ياه  تسایس  دشاب . موس  لسن  یتیصخش  تبثم  داعبا  ندرک  افوکـش  تهج  رد  دیاب  نالک  درخ و  ياه  تسایـس  یمامتو  تسا ،  مزال 
ياه شهج  ریخا ، ياه  لاس  رد  هتبلا  دزاس ; مهارف  دنموربآ ، یگدنز  کی  لیکـشت  يارب  ار  اه  لقادح  دناوتب ، هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیاب 

 ; يرهطم یـضترم  راتفگ ، هد  ر.ك :  . 1 اه : تشون  یپ  تسا .  يرتشیب  باتـش  دـنمزاین  نکیل   ; هتفرگ تروص  نیمز  نیا  رد  یبوخ  رایـسب 
 : نارهت یشخب ،  اقآ  یلع  یسایس ،  مولع  گنهرف  . 2 ص 106 . يدارم ،  دیجم  همجرت  هللا ،  لضف  نیسحدمحم  دیـس  همالع  ناوج ،  يایند 
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نیماجنب راوشد ، رصع  رد  دنزرف  شرورپ  . 4 باتزاب .  يرابیوجوکاک ،  رغصا  یلع  رتکد  یلـسن ،  نیب  همهافم  . 3 ص 267 . ، 1383 راپاچ ،
نیما یلسن ،  توافت  ای  یلسن  فاکـش  . 6 ناریاو .  برغ  هبرجت  یقطنم ،  یـضترم  یعامتجا ،  ياـه  نارحب  ناوج و  . 5 ص 259 . كاپسا ، 

; اه لسن  فاکـش  . 8 خـساپ .  دـقن و  هقلح  ملعوذ ،  یلع  لوـحت ،؟  اـی  هلـصاف  فاکـش ،  ك :  ر . . 7 هرامـش 39 . همان ،  هیرـشن  نایگرزب ، 
.10 باتزاب .  يرابیوجوکاک  رغـصا  یلع  رتکد  یلـسن ،  نیب  همهاـفم  ر.ك :  . 9 خـساپ .  دـقن و  هقلح  رهـش ، رتخا  یلع  مهوت ،؟  ای  تیعقاو 
، ون لسن  ياهزاین  ر.ك :  . 11 . 9/12/1379 ریبک ، ریما  یتعنص  هاگشناددیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب 
اب نآ  طاـبترا  يرواـبدوخ و  یـسانشناور  ناـمه و ر.ك :  . 12 ش 17 . یگدـنز ،  ثیدـح  هلجم  یلعج ،  رب  دـمحا  رتـکد  اـب  وگ  تفگ و 

ماما يدازآ ،  زا  تنایـص  . 14 نمهب .  باـتزاب ،  یلمآ ،  يداوـج  هللا  تیآ  . 13 . 1382 دـیحو ، نارهت :  يدـمحا ،  یبلاطوبا  یقت  تیقفوم ، 
ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  نامزاس  . 16 . 10/8/1383 باتزاب ،  تیاس  ییابطابط ،  قداص  ناوج ،  یبلطزان  . 15 ردص . یسوم 

يرازگربخ عبنم :  يزیر €  همانرب  ءوسزا  یـشان  ياه  شلاچ  ریـسا  ناناوج ،  يا و ر.ك :  همانرب  شجنـس  تاـعلاطم و   ، تاـقیقحت زکرم  ، 
داهن نارهت :  یمالـسا ،  بـالقنا  یـسانش  بیـسآ   ، لداـع دادـح  یلعمـالغ  ناریا ،  هعماـج  ناـناوج  یتیعمج  لوحت  . 17 رهم 24/5/1383 .

ش زبس ، هداوناخ  رابت ; لیعامـسا  دـمحا  موس ،  لسن  . 18 ص 431 . ، 1379 فیرش ،  یتعنـص  هاگـشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن 
ص ، 1375 ملع ،  رـشن  نارهت :  یثالث ،  نسحم  همجرت  نوتگنیتناه ،  لئوماس  ینوگرگد ،  شوختـسد  عماوج  رد  یـسایس  ناـماس  . 19 . 81

یلعمالغ ناریا ،  هعماج  ناناوج  یتیعمج  لوحت  . 21 ص 426 . بالقنا ،  هار  باتک  ییاقآ ،  ربکا  یلع  بالقنا ،  هدـنیآ  ناناوج و  . 20 . 26
ص 435. ، 1379 فیرش ،  یتعنص  هاگشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  نارهت :  یمالسا ،  بالقنا  یسانش  بیسآ   ، لداع دادح 

. اردص نارهت :  راتفگ ، هد  يرهطم ،  یضترم  . 22

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
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اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 
دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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